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  ⌫
 

ฤดูฝน นอกจาก
จะนำมาซึ่งความอุดม
สมบรูณ และการเริม่ตน
ชีวิตของพืชหลากหลาย
ชนดิแลว  ยงัเปนฤดทูี่
นำมาซึ่งการระบาดโรค
หลากหลายชนิดที่มา
พรอมกับความชุมชื้น

ดงันัน้ เราควรจะศกึษาถงึสาเหตแุละวธิปีองกนัโรคทีเ่กดิกบั
พืชในฤดูฝน เพื่อใหพืชมีความสมบูรณไมเปนโรคตางๆ
และสามารถใหผลผลติอยางดไีด ซึง่ครัง้นีไ้ดมโีอกาสพดูคยุ
กบัทานผชูวยศาสตราจารยอนนัต  หริญัสาล ี หวัหนาภาควชิา
โรคพชืวทิยา คณะเกษตรศาสตร  ทานไดแนะนำถงึวธิกีาร
ปองกนัและกำจดัโรคพชื ไวดงันี้

⌦⌫
โรคพชื หมายถงึ ความผดิปกตทิีเ่กดิกบัพชืทัง้

ทางลักษณะรูปราง และทางสรีระวิทยา (ระบบการทำงาน
ของสวนตางๆ ของพชื) ความผดิปกตทิีเ่กดิจากทางรปูราง
ซึง่ตางจากการผดิปกตทิีเ่กดิจากแมลงทีผ่ดิปกตดิานรปูราง
การเปลีย่นแปลงภายใน  เชน  เนือ้เยือ่มกีารตาย  ลำตน
แหง ใบเหีย่ว เนือ้เยือ่เปนปมุปม กระบวนการภายในเกดิ
การเปลีย่นแปลง เปนตน แลวอกีประการหนึง่การทีจ่ะเกดิ
โรคไดนัน้ไมไดเกดิทนัททีีถ่กูกระทำ แตมนัจะมกีารเปลีย่น
แปลงระยะหนึง่กอนทีจ่ะเกดิโรค  หรอือาศยัระยะเวลาใน
การบมเพาะเชื้อ

*สมัภาษณโดย กองบรรณาธกิาร


โดยทั่วๆ ไปมีสาเหตุเกิดขึ้นจากสิ่งไมมีชีวิตกับ

มีชีวิต
- สิง่ไมมชีวีติ   ซึง่มกัเปนสภาพแวดลอม เชน

อณุหภมูสิงู ต่ำ ความเปนกรดดางของดนิ มลภาวะ สารเคมี
ในดิน รวมถึงปุยและธาตุอาหารในดิน ปุยมากเกินไป
ธาตุอาหารในดินไมสมดุล

- สิง่มชีวีติ    ไดแก เชือ้จลุนิทรยีตางๆ  เชน
เชือ้รา  แบคทเีรยี  ไวรสั  ไวรอยด  มอลลคิวิท  ตวัใหญขึน้
มาคือ ไสเดือนฝอย ซึ่งเปนสัตวคลายๆพยาธิในทองคน
แตเลก็มากจนมองไมเหน็ดวยตาเปลา

ซึง่สาเหตแุตละอยางมธีรรมชาตติางกนัทำใหเกดิ
โรคตางกนั เรากต็องรจูกัวธิวีนิจิฉยัวาเปนสาเหตจุากสิง่ไหน
เชื้อชนิดไหน เราจึงสามารถหาวิธีปองกันและกำจัดเชื้อ
แตละชนิดไดอยางถูกตอง

⌫  อาจจะมีความผิดปกติ
เกดิขึน้หลายลกัษณะ ดงันี้

- เนือ้เยือ่ตาย  เชน  ใบจดุ ใบไหม
- กิง่แหง ตนตาย โคนเนา รากเนา (เนาอยใูตดนิ

ทำใหตนเหี่ยวตาย)
- เปนสะเกด็ทีก่ิง่หรอืผล
- ลกัษณะใบหงกิงอ  ใบดาง
- โรคราแปง  (คลายมผีงแปงตดิบนใบพชื) ทำให

ใบแหงหรือรวง
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- โรคราสนมิ  (คลายมผีงสนมิตดิตามใบ ทำให
ใบแหงและรวง)

- รากปม เกดิจากไสเดอืนฝอย สงผลใหตนพชื
แคระแกรน็ เหลอืง

เราจะเรยีกชือ่โรคตามอาการทีป่รากฏ เชน โรคใบ
จุด ใบดาง หรือลักษณะชิ้นสวนของเชื้อที่ปรากฏบนแผล
เชน โรคราแปง  โรคราน้ำคาง  โรคราสนมิ เปนตน

⌫
ความผิดปกติของโรคพืชนั้น เกิดจากเชื้อโรคที่

ตางชนิดกัน จะมีลักษณะแตกตางกัน เราก็จะสามารถ
วนิจิฉยัถงึสาเหตทุีท่ำใหเกดิโรคตางๆได เชน

1. โรคพืชที่ เกิดจากเชื้อรา จะมีลักษณะ
ใบจดุ ใบไหม กิง่แหง รากเนา โคนเนา หรอือาจจะมขียุของ
เชือ้ราเกาะอย ู ในกรณขีองราเมลด็ผกักาด จะเหน็เมด็กลม
เลก็ๆ สนี้ำตาลบรเิวณแผล  เปนตน

2. โรคพชืทีเ่กดิจากเชือ้แบคทเีรยี จะมลีกัษณะ
ใบจุด ใบไหม โดยที่รอบๆ จุดจะมีวงสีเหลืองลอมรอบ
อาจจะมอีาการใบเนาและมกีลิน่เหมน็ เชน  โรคเนาเละของ
ผกักาด  ผกักะหล่ำ เปนตน

3. โรคพชืทีเ่กดิจากเชือ้ไวรสั  ซึง่สวนใหญตอง
อาศัยแมลงเปนพาหะ ลักษณะของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อ
ไวรสั คอื ใบดาง (สซีดีลงจากเนือ้เยือ่ทัว่ไป) หงกิงอ ไหม
และตายในทีส่ดุ สวนผลจะมรีอยดาง ใหผลผลติทีม่ขีนาด
เลก็ลง

4. โรคพชืทีเ่กดิจากเชือ้มอลลคิวิท เชือ้มลีกัษณะ
คลายๆกบัเชือ้แบคทเีรยีแตไมมผีนงั cell wall อาศยัในเซล
พชื ลกัษณะทีผ่ดิปกตคิอื ยอดแตกเปนกระจกุ  สวนใหญ
จะเกดิทีก่ิง่  ในกรณขีองตนออยทีเ่ปนโรค ใบจะแตกเปน
กอคลายกบัตนตะไคร แคระแกรน็ ใบมสีขีาว

5. โรคพชืทีเ่กดิจากไสเดอืนฝอย  ทำใหรากพชื
เปนปม รากกุด ทำใหพืชมีลักษณะแคระแกร็น และ
ใบเหลือง

ซึง่ในฤดฝูนนีม้โีอกาสจะเกดิโรคทีเ่กดิจากเชือ้รา
และเชือ้แบคทเีรยีระบาดมากกวาในฤดหูนาว เนือ่งจากฤดฝูน
มีความชื้นในอากาศสูง เชื้อราและแบคทีเรียสวนใหญ
สามารถเจรญิเตบิโตไดอยางรวดเรว็ ทำใหพชืเปนโรคไดงาย


วิธีการที่จะสามารถปองกันและกำจัดโรคพืชนั้น

เกษตรกรควรใหความเอาใจใสและดแูลพชืพนัธใุหสมบรูณ
และแขง็แรง และหมัน่สงัเกตอาการหรอืลกัษณะของพชืวา
มสีิง่ผดิปกตเิกดิขึน้หรอืไม ถาเกดิขึน้แลวควรหาวธิกีำจดัให
ถกูวธิี

วธิปีองกนัและกำจดังายๆ มดีงันี้
1. ดแูลความสะอาดของแปลงปลกูพชื  เกบ็เศษ

ซากเกาทำลายทิง้
2. ปลกูพชืพนัธตุานทานโรค คอืการเลอืกพชืตาง

แบบ ตางชนดิมาปลกูทดแทน เพือ่หมนุเวยีนกนั ปองกนั
เชื้อโรคที่สะสมในที่นั้นนานและมาก

3. ในการปลกูพชืควรหลกีเลีย่งการทำใหสวนของ
พืชมีความชื้นสูงเกินไป เชน เวนระยะหางระหวางตนพืช
จะไดลดความชืน้ลง เปนตน

4. เมือ่เริม่พบสวนทีเ่ปนโรคทีส่ามารถตดัออกได
ใหตัดออกไปทิ้ง

5. การใชสารเคมีกำจัด ควรใชในกรณีที่จำเปน
เชน สารเคมฆีาเชือ้รา ควรเลอืกใหเหมาะกบัเชือ้ทีก่อใหเกดิโรค
และใชในปริมาณที่พอเหมาะ (ตามคำแนะนำขางกลอง)
และใหเหมาะกับชวงเวลา หากใชกับสวนของผลิตพืชไป
บรโิภค ควรใชแลวทิง้ระยะเวลาใหหางจากชวงเวลาเกบ็เกีย่ว
ผลผลติดวย จะไดไมเปนอนัตราย

นอกจากนี ้ยงัมวีธิกีำจดัโรคพชืโดยวธิธีรรมชาติ
(ชีววิธี) คือมีการศึกษานำเอาเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อรา
บางชนดิไปทำลายเชือ้โรคพชืได ซึง่ทางภาควชิากำลงัศกึษา
คนควาอย ู คดิวามคีวามเปนไปไดสงูทีจ่ะนำวธิทีางธรรมชาติ
นี้มาใชไดเปนอยางดี
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