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ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๘๔ ประจ ำวันที่ ๗ มิถุนำยน ๒๕๖๐ 
โรคใบจุดวงมะเขือเทศ (Early Blight Disease of Tomato) 

 
            เตือนเกษตรกรท่ีปลูกมะเขือเทศของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะเขือเทศส าคัญ เนื่องจากสภาพแวดล้อมท่ีมีอากาศชื้น มีฝนตกชุก ประกอบกับ
อุณหภูมิสูง เหมาะต่อการระบาดของโรคใบจุดวง ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ 
เมื่อพบอาการจุดเล็กๆ สีน้ าตาลบนใบแก่ หรือแผลค่อนข้างกลม การเจริญของแผลเป็นวงสีน้ าตาล
ซ้อนกันออกไป หรือบนกิ่ง ลักษณะแผลรียาวไปตามล าต้น สีน้ าตาลปนด าเป็นวงซ้อนกัน ผลแก่ท่ีเป็น
โรคแสดงอาการท่ีขั้วผลเป็นแผลสีน้ าตาลด า และมีลักษณะวงแหวนเหมือนบนใบ ให้รีบขอค าแนะน า
จากเจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักงานเกษตรจังหวัด เพื่อด าเนินการหาแนวทางควบคุมและ
ป้องกันก าจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง 
 

 

เช้ือสำเหตุ  :  เชื้อรา Alternaria solani 
 
ลักษณะอำกำร 
            การเกิดโรคสามารถเกิดได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ ต้นอ่อนท่ีงอกจากเมล็ด
ท่ีมีเชื้อเกาะติดมาจะเกิดอาการคล้าย damping-off โดยเชื้อจะเข้าท าลายส่วนของล าต้นบริเวณโคน
เกิดเป็นแผลยาวสีด าจมยุบตัวลงไปจากผิวปกติเล็กน้อย โดยแผลเหล่านี้อาจเกิดเพียง ๑ หรือ ๒ แผล 
ขึ้นอยู่กับปริมาณและความรุนแรงของเชื้อ ท าให้ต้นกล้าหักล้มแห้งตายหรือไม่ก็ชะงักการเจริญเติบโต 
            ในต้นโตอาการจะเกิดขึ้นได้ท้ังท่ีใบ ต้น และกิ่งก้าน บนใบอาการจะเริ่มจากจุดแผล 
สีน ้าตาลเข้มเล็กๆ อาจกลมหรือเป็นเหลี่ยมขนาดตั้งแต่ ๒ – ๔ มม. แผลจะมีลักษณะเป็นแอ่งจมยุบ
ลงไปจากผิวปกติเล็กน้อยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นท่ีใบแก่ก่อน แผลเหล่านี้จะขยายโตขึ้นอย่างรวดเร็ว  
เป็นแผลแห้งสีน้ าตาลอาจมขีนาดใหญ่ ๑ -๒ ซม. พร้อมท้ังมีจุดสีด าเล็กๆ เกิดเป็นวงกลมเรียงซ้อนกัน
เป็นชั้นๆ โดยมีจุดศูนย์กลางร่วมกัน (concentric ring) ต่อมาอาการจะพัฒนารุนแรงจนแสดงอาการ
ใบไหม้แล้วแห้งตาย ส่วนบนต้น กิ่งก้าน หรือก้านใบแผลจะมีลักษณะเช่นเดียวกับต้นกล้า แต่จะมี
ขนาดใหญ่กว่า และเมื่อเป็นรอบต้นหรือกิ่งจะท าให้ต้นหรือกิ่งดังกล่าวหักพับลงกิ่ง หรือต้นท่ีล้มหรือ
หักพับลงนี้หากส่วนของใบท่ีมีอยู่ยังไม่ตาย หากโน้มกิ่งดังกล่าวลงมาให้แตะกับผิวดินแล้วใช้ดินอีกส่วนหนึง่
กลบทับส่วนของกิ่งให้เหนือแผลขึ้นมาเล็กน้อย ปล่อยท้ิงไว้ประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์จะมีการสร้างรากใหม่
ขึ้นท าหน้าท่ีดูดน้ าอาหารขึ้นตรงส่วนท่ีดิบกลบทับอยู่ท าให้เจริญงอกงามต่อไปได้อีก ในต้นท่ีก าลังให้ดอก
หากเกิดโรคขึ้นส่วนของดอกอาจจะถูกเชื้อท าลายได้ ท าให้ดอกร่วงไม่ติดผล 
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            อาการท่ีผล โดยปกติแล้วโรคนี้จะไม่ท าลายผลมะเขือเทศ นอกจากพืชอ่อนแอมากๆ เช่น 
เป็นโรคอื่นอยู่ก่อน ขาดน้ าขาดธาตุอาหารจ าเป็นบางชนิดโดยเฉพาะแมกเนเซี่ยม (Mg) แผลมีลักษณะ
กลมหรือค่อนข้างกลมสีน้ าตาลแก่หรือด า ขนาดและจ านวนไม่แน่นอนอาจเป็นเพียงจุดเล็กๆ หรือโต
ขนาดเท่าเหรียญหนึ่งบาท จ านวนอาจจะมีเพียงแผลเดียวไปจน ๕ – ๖ แผล แล้วแต่ความรุนแรงของโรค 
อาการท่ีเกิดขึ้นท่ีผลนี้หากเป็นในขณะท่ียังอ่อนอยู่ อาจจะแห้งแล้วร่วงหลุดออกจากขั้วในท่ีสุด 

กำรแพร่ระบำด 
            เชื้อสาเหตุโรคสามารถมีชีวิตได้บนเศษซากพืชท่ีปล่อยท้ิงไว้ตามดินแปลงปลูก เมื่อถึง 
ฤดูปลูกใหม่ก็จะกลับมาก่อให้เกิดโรคได้อีก นอกจากนั้นการระบาดข้ามฤดูปลูกได้โดยติดปะปนอยู่กับ
เมล็ดพันธุ ์ส่วนการระบาดระหว่างต้นในช่วงการปลูก ส่วนใหญ่เกิดจากสปอร์หรือโคนีเดียจ านวนมาก
บนแผลท่ีต้น กิ่ง ใบ หลุดออกจากก้านชูสปอร์ปลิวไปตามลม น ้า แมลง มนุษย์ สัตว์ และสิ่งท่ี
เคลื่อนไหวได้ทุกชนิด ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เมื่อตกลงบนพืชสิ่งแวดล้อมเหมาะสมก็จะ
งอกเส้นใยเจริญเติบโตเข้าไปภายในพืชโดยผ่านทางช่องเปิดธรรมชาติ การเข้าท าลาย จะเป็นไป  
อย่างช้าๆ หากพืชแข็งแรงเจริญเติบโตเป็นปกติโดยจะใช้เวลาประมาณ ๘ – ๑๐ วัน แต่ถ้าพืชอ่อนแอ
หรือมีแผลเกิดขึ้นเวลาอาจจะสั้นลงเหลือเพียง ๔ – ๕ วัน และระบาดได้รุนแรงในสภาพท่ีความชื้น
และ อุณหภูมิสูง ถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะต่อการระบาดของโรคมาก ๆ จะท าให้อาการจุดวงขยายตัว 
อย่างรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

อาการใบจุดวงมะเขือเทศท่ีใบ กิ่งก้าน และผล (Zitter, T.A., Cornell University, Ithaca, NY) 
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กรมส่งเสริมกำรเกษตร แนะน ำวิธีกำรป้องกันก ำจัด ดังนี้ 
            ๑. เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ท่ีสะอาดปราศจากเชื้อปะปนอยู่ หากไม่แน่ใจให้ท าลายเชื้อดังกล่าว
โดยน าไปจุ่มแช่ในน้ าอุ่น ๔๕ – ๕๐ องศาเซลเซียส นาน ๒๕ นาที 
            ๒. หลังจากเก็บเกี่ยวผลแล้วให้เก็บท าลายเศษซากพืชท่ีเป็นโรคให้หมดโดยการเผาหรือฝังดิน 
            ๓. ปลูกพืชหมุนเวียนโดยใช้พืชอื่นท่ีไม่ใช่ตระกูลพริก - มะเขือ (Solanacious) โดยปลูก
สลับอย่างน้อย ๓ ปี 
            ๔. หลีกเลี่ยงการย้ายกล้าอ่อนของมะเขือเทศไปปลูก ใกล้มะเขือเทศ มันฝรั่งหรือมะเขือยาว
ท่ีปลูกอยู่ก่อน 
            ๕. ใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส คลุกเมล็ดก่อนปลูก 
และ/หรือผสมกับดินปลูก วัสดุปลูกหรือปุ๋ยอินทรีย์ และพ่นให้ท่ัวท้ังต้นทุกๆ ๗ วัน  
            ๖. คลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืชท่ีสามารถก าจัดเชื้อสาเหตุท่ีติดมากับ เมล็ดพันธุ์
ได้ เช่น แมนโคเซบ ไอโพรไดโอน 
            ๗. ถ้าระบาดในแปลงปลูก พ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช เช่น  
                     - ไดเทนเอ็ม-๔๕ แคปแตน แมนโคเซ็บ ๒๐ – ๓๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือ 
                     - คูปราวิท ไธแรม ซีเน็บ มาเน็บ ๔๐ – ๕๐ กรัมต่อน ้า ๒๐ ลิตร  
โดยให้เลือกใช้สารเคมีเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งท าการฉีดพ่นให้กับต้นมะเขือเทศทุกๆ ๗ – ๑๐ วัน  
ถ้าเกิดโรครุนแรง หรือสิ่งแวดล้อมเหมาะสมต่อการท าลายของโรค ก็ให้ร่นระยะเวลาฉีดให้เร็วขึ้นเป็น 
๓ – ๕ วันต่อครั้ง 
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          โรคแมลงท่ีพบในมะเขือเทศ, เจียไต๋ (http://www.chiataigroup.com) 
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