
ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

โรคใบจุดสีม่วง (Purple blotch) สาเหตุ   

เชื้อรา Alternaria porri (Ellis) Ciferri           

 

 

    

  

  

  

  

  

ลักษณะอาการ   

เกิดจุดฉ่่าน้่าขนาดเล็ก เมื่อแห้งเปลี่ยนเป็น

จุดแผลสีขาว ขยายใหญ่ขึ้นเปน็แผลรูปร่าง

คล้ายกระสวยหรือรูปรี ขอบแผลสีม่วงซีด 

มีบริเวณสีเหลืองซีดล้อมรอบแผล มักพบ

เช้ือราสาเหตุโรคสร้างสปอร์สีน้่าตาลด่า 

เป็นผงอยู่มากมายในบริเวณแผล แผลจะ

ขยายตัวอย่างรวดเร็วไปตามความยาวของ

ใบหอม ท่าให้ใบไหม้ ต้นทรุดโทรม หาก

รุนแรงอาจลุกลามท่าใหห้ัวเน่า  

  

  

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 

1. ก่าหนดระยะเวลาปลูกหอมหลีกเลี่ยง

ช่วงที่สภาพอากาศเหมาะต่อการเกดิโรค 

(มีความชื้นสัมพัทธส์ูงช่วงปลายฤดูฝน

ต่อฤดูหนาว ระยะที่มีหมอก หรือน้่าค้าง

จัด อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเกิดโรค

อยู่ในช่วง 25 - 28 องศาเซลเซียส) 

2. เก็บซากพืชที่เกิดโรคไปท่าลายทิ้ง

ก่อนปลูกพืชในฤดูถัดไป 

3. ควรปลูกพืชหมุนเวียนสลับกันไปเพื่อ

ตัดวงจรโรคพืช เช่น ข้าวโพด ยาสูบ 

4. ลดการแพร่กระจายของเช้ือสาเหตุ

โดยเก็บใบที่เป็นโรคออกเผาทา่ลายหรือ

น่าไปทิ้งนอกแปลง 

5. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการคลุก

เมล็ดพันธุ์ในอัตราเชื้อราไตรโคเดอร์มา 

10 กรัมผสมน้่า 10 มิลลิลิตรต่อเมล็ด

พันธุ์ 1 กิโลกรัม 
 

  

หมั่นส่ารวจแปลงปลูกพืช 

อย่างสม่่าเสมอ โดยส่ารวจอย่าง

น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งหรือตาม

สถานการณ์การระบาดของ

ศัตรูพืช หรือช่วงมีความชื้นสูง 

ให้สังเกตจุดแผลบริเวณใบ 

1. ใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มาฉีดพ่นใน

อัตราเชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัมต่อ

น้่า 200 ลิตร ในช่วงเย็น เพื่อควบคุม

โรค เมื่อเร่ิมพบการเกดิโรคใน

ระยะแรก 

  

พ่นด้วยสารชนิดใดชนิดหนึ่ง 

- difenoconazole25% EC อัตรา 

20 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร 

- iprodione 50% WP อัตรา 20  

กรัมต่อน้่า 20  

- mancozeb 80% WP อัตรา 

40-50 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร  

โดยใช้สลับกันเพื่อป้องการด้ือยา 

ของเช้ือสาเหตุ พ่นทุก 5 – 7 วัน 

- difenoconazole 

สารกลุ่ม FRAC : 3 

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 

LD50 : 1,453mg/kg 

PHI 3 วัน 

เป็นพิษต่อปลา 

- iprodione 

สารกลุ่ม FRAC :2 

ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษปานกลาง 

LD50 : 3,500 mg/kg 

PHI 7 วัน - เป็นพิษต่อปลา 

- mancozeb 

สารกลุ่ม FRAC : M03  

LD50 : > 8,000 mg/kg  

ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย   

LD50 : > 8,000 mg/kg  

PHI 7 วัน 

เป็นพิษต่อปลา 

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร  2) รศ.ศศิธร วุฒิวณิชย์ (2561)  ภาพ รศ.ศศิธร วุฒิวณิชย์  

พืชตระกูลหอม/กระเทียม  



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)   

สาเหตุ เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc. และ C. circinans (Berk.) Vogl.  

 

    

  

  

  

  

  
 

ลักษณะอาการ  

อาการมักเริ่มเกิดที่โคนใบ ท่าให้ใบหักงอ 

แผลขยายลามออกไปเปน็วงซ้อนกัน ขอบวง 

มีสเีหลืองจาง มีจุดสีด่าของสปอร์เกิดขึ้น

ภายในวงนั้น บางครั้งหอมต้นเล็กใบม้วนงอ

และบิดเป็นเกลียว ใบทอดนอนยาวอยู่ตาม

พื้น ต้นจะเต้ียสั้นหัวเล็ก มีแผลที่หัวซ่ึงกินลึก

ลงในเนื้อท่าให้ส่วนโคนต้นแข็ง ผลผลิตไม่มี

คุณภาพ เก็บรักษาได้ไม่นาน  

การแพร่ระบาด 

มักเกิดรุนแรงในช่วงฤดูฝน 

  

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. เลือกปลูกหอมหัวใหญ่พันธุ์ที่
ค่อนข้างต้านทานโรค โดยทั่วไปพันธุ์ที่
มีเปลือกสีน้่าตาล จะเป็นโรคน้อยกว่า
พันธุ์ที่มีเปลือกสีขาวซ่ึงค่อนข้าง
อ่อนแอต่อโรค  
2. ก่าหนดระยะเวลาปลูกหอม โดย
หลีกเล่ียงช่วงที่สภาพอากาศเหมาะต่อ
การเกิดโรค (มีความชื้นสัมพัทธส์ูง มี
หมอกน้่าค้างจัดหรือฝนตกปรอย ๆ) 
3. การเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรท่าเมื่อ
อายุแก่พอเหมาะ หลังจากเก็บควร
น่ามาผึ่งลมให้กาบเปลือกนอกสุดแห้ง
โดยเร็ว หากรอจ่าหน่าย ควรเก็บใน
โรงเรือนที่แห้งและเย็น 

4. ลดการแพร่กระจายของเช้ือสาเหตุ 

โดยเก็บใบหรือต้นที่เป็นโรคออกเผา

ท่าลายหรือน่าไปทิ้งนอกแปลง 

5. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการคลุก

เมล็ดพันธุ์ในอัตราเชื้อราไตรโคเดอร์มา 

10 กรัมผสมน้่า 10 มิลลิลิตรต่อเมล็ด

พันธุ์ 1 กิโลกรัม 
 

หมั่นส่ารวจแปลงปลูกอย่าง 

สม่่าเสมอ โดยส่ารวจอย่าง 

น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งหรือ 

ตามสถานการณ์การระบาด 

ของศัตรูพืช โดยเฉพาะช่วง 

ฤดูฝน ตรวจดูบริเวณโคนใบ 

1. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาฉีดพ่นใน

อัตราเชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัม

ต่อน้่า 200 ลิตร เพื่อควบคุมโรค 

เมื่อเร่ิมพบการเกดิโรคในระยะแรก 

ใช้สารเคมีเลือกใช้ชนิดใด 

ชนิดหนึ่ง เช่น  

- prochloraz 45% EC อัตรา  

20 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร 

- mancozab 80% WP อัตรา  

40 – 50 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร 

พ่นเม่ือพบโรค หากโรคยังคง 

ระบาด พ่น 3 – 5 วันต่อครั้ง 

- prochloraz 

สารกลุ่ม FRAC : 3 

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  

LD50 : 1,600 mg/kg 

PHI 7 วัน 

เป็นพิษต่อปลา 

- mancozeb 

สารกลุ่ม FRAC : M 03 

ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย  

LD50 : > 8,000 mg/kg  

PHI 7 วัน 

เป็นพิษต่อปลา 

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร  2) รศ.ศศิธร วุฒิวณิชย์ (2561)    ภาพ Ohio state university 

พืชตระกูลหอม กระเทียม  



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

หนอนกระทู้หอม (Beet armyworm)    

ชื่อวิทยาศาสตร์  Spodoptera exigua (Hubner) 

 
    

  
  

  
  

  
  

  
  
  
 
 
รูปร่างลักษณะ ไข่เป็นกลุ่มปกคลุมด้วยขนสี
น้่าตาลอ่อน ระยะไข่ 2-3 วัน ระยะหนอน 
14-17 วัน หนอนมีผนังล่าตัวเรียบ มีหลายสี 
เช่น เขียวเทาปนด่า น้่าตาลด่า น้่าตาลออน  
ดานขางมีแถบสีขาวพาดตามล่าตัว ระยะ
ดักแด้ 5-7 วัน ตัวเต็มวัย 4-10 วัน เป็นผีเสื้อ
กลางคืนสีน้่าตาลเข้ม ปีกคู่หน้ามีจุดสีน้่าตาล
อ่อนตรงกลาง 2 จุด ปีกคู่หลังสีเทาใส วงจร
ชีวิต 30-35 วัน 
ลักษณะการเข้าท าลาย หนอนวัยแรกกดักิน
ผิวใบหอมเป็นกลุ่ม และจะเจาะเข้าไปใน
หลอดหอมในระยะหนอนวยั 2 ท่าความ
เสียหายรุนแรงในระยะหนอนวยั 3 โดย 
หนอนจะเคลื่อนย้ายกดักินทุกส่วนของพืช 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. ไถพรวนดิน ตากดินไว้อย่างนอ้ย    
7 - 14 วันก่อนปลูกพืชฤดูกาล 
ถัดไป และเก็บเศษซากพืชอาหาร 
เพื่อฆ่าดักแด้ และลดแหล่งอาหาร 
ในการขยายพันธุ ์
2. ใช้โรงเรือนตาข่ายไนล่อน ขนาด  
16 mesh หรือปลูกผักกางมุ้ง 
3. ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง 
อัตรา 80 กับดักต่อไร่ ระดับ 30  
เซนติเมตร จากระดับยอด หรือ 60  
เซนติเมตร จากระดับดิน เพื่อดัก 
จับตัวเต็มวัย 

หมั่นส่ารวจแปลงปลูกอย่าง
สม่่าเสมอ โดยส่ารวจอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้งหรือตาม
สถานการณ์การระบาดของ
ศัตรูพืช ตรวจดูร่องรอยการ
ท่าลายที่ผิวใบ หรือใช้กับดัก
กาวเหนียวสีเหลืองเพื่อดักจบั
ตัวเต็มวัย  

1. เมื่อพบกลุ่มไข่หรือหนอนให้เก็บ 
ออกมาท่าลายทิง้ 
2. ในระยะตัวอ่อนใชเ้ช้ือราบวิเวอเรีย  
ฉีดพ่นในอัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้่า 80  
ลิตร ฉีดพ่นทุก 15 วัน ในช่วงเวลาเยน็  
ผสมสารจับใบและฉีดพ่นให้สัมผัสตัว 
หนอนมากที่สุด หรือในระยะดักแด้ใช ้
เช้ือราเมตาไรเซียมฉีดพ่นหรือใส่ทางดิน 
ในอัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้่า 80 ลิตร 
3. ใช้เชื้อบีที Bacillus thuringiensis  
var aizawai หรือ Bacillus  
thuringiensis var kurstakii ในอัตรา  
60 - 80 มล.ต่อน้่า 20 ลิตร ติดต่อกัน  
3 ครั้ง ทุก 3 - 4 วัน  
4. ใช้ไวรัสเอ็นพีวีส่าหรับหนอนกระทู้ 
หอม ในอัตรา 20 - 30 มิลลิลิตรต่อน้่า  
20 ลิตร พ่นทุก 7 - 10 วัน 
5. ใช้ไส้เดือนฝอย (Steinernema  
carpocapsae) ในอัตรา 50 ล้านตัว 
ต่อน้่า 20 ลิตร พ่นทุก 15 วัน 

เมื่อพบการระบาด (พบกลุ่มไข่ 

ตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป) เลือกใช้ 

สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น 

- chlorfenapyr 10% SC อัตรา  

20 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร 

- indoxacarb 15% SC   อัตรา  

15 มิลลิลิตรต่อน้่า  20 ลิตร 

  

  

- chlorfenapyr 

สารกลุ่ม IRAC :13 

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 

LD50 : 441 mg/kg  

PHI 7 วัน 

เป็นพิษต่อปลา ผึ้ง 

- indoxacarb  

สารกลุ่ม IRAC :22 

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 

LD50 : 268 mg/kg  

PHI 14 วัน 

เป็นพิษต่อปลา ผึ้ง 

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร (2559, 2555 และ 2555) 2) กรมส่งเสริมการเกษตร (2563 และ 2555) 3) สุเทพ สหายา 4) สภุราดา สคุนธาภิรมย์ ณ พทัลงุ และคณะ  (2563)       ภาพ กรมวิชาการเกษตร  

พืชตระกูลหอม กระเทียม  



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

หนอนแมลงวันชอนใบหอม (Onion leaf miner)  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Liriomyza chinensis Kato   

 

    

  

  

  

  

  

  

  
  
 
 
รูปร่างลักษณะ  
ระยะไข่ 2-4 วัน ระยะหนอน 7-10 วัน มี
ลักษณะหัวแหลมท้ายป้าน ไม่เป็นปล้องชัดเจน 
ไม่มีขา ยาว 0.5-1 มิลลิเมตร ระยะดักแด้ 5-7 
วัน ตัวเต็มวัยเป็นแมลงวันขนาดเล็กสีด่าปนสี
เหลือง วงจรชีวิต 3-4 สัปดาห์ 
ลักษณะการเข้าท าลาย  
ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ภายในผิวพืช ตัวหนอน
จะชอนไชอยูใ่นใบท่าให้เกดิรอยเส้นสีขาวคด
เค้ียวไปมา เมื่อน่าใบพืชมาส่องดูจะพบหนอน
ตัวเล็กสีเหลืองอ่อนโปร่งแสงอยู่ภายใน หาก
ระบาดรุนแรงจะท่าให้ใบเสียหายซ่ึงจะมีผลต่อ
ผลผลิต หากไม่สามารถสร้างใบทดแทนได้พืชก็
จะตายไปในที่สุด  

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 

 
1. ไถพรวนดิน ตากดินไว้อย่าง 

น้อย 7 - 14 วันก่อนปลูกพืช 

ฤดูกาลถัดไป และเก็บเศษซากพืช 

อาหารเพื่อท่าลายดักแด้ที่อาจติด 

อยู่ในซากพืชแล้วอยู่ในดิน 

2. ปลูกพืชหมุนเวียน เช่น  

ข้าวโพด ยาสูบ เพื่อตัดวงจร 

ชีวิตของหนอนแมลงวันชอนใบ 

หอม 

  

หมั่นส่ารวจแปลงปลูก 

อย่างสม่่าเสมอ โดยส่ารวจ

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

หรือตามสถานการณ์การ

ระบาดของศัตรูพืช ตรวจดู

บริเวณใบจะพบรอยเส้นสี

ขาวหรือน่ามาส่องดูจะพบ

หนอนอยู่ภายใน 

1. ใช้เชื้อราเมตาไรเซียมคลุกหรือ

ฉีดพ่นลงดินในอัตรา 1 กิโลกรัม

ต่อน้่า 80 ลิตร เพื่อก่าจัดระยะ

ดักแด้ที่อาจติดในซากพืชที่อยูใ่น

ดินก่อนปลูกพืช 

2. ใช้สารสกัดสะเดา อัตรา 100 

มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร พ่นทุก  

5 - 7 วัน 

  

 เมื่อพบการระบาดให้ใช้สารเคมี 
เลือกชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น 
- fipronil 5%SC อัตรา 20 
มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร  
- beta-cyfluthrin 2.5%EC อัตรา 
30 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร  
- imidacloprid 10%SL อัตรา 20 
มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร  
- etofenprox 20%EC อัตรา 30 
มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร 
 

- fipronil 
สารกลุ่ม IRAC : 2B  
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง   
LD50 : 92 mg/kg  
PHI 10 วัน  
มีพิษสูงต่อผึ้งและนก 
- beta-cyfluthrin  
สารกลุ่ม IRAC : 3A 
ระดับความเป็นพิษชั้น Ib พิษร้ายแรง  
LD50 : c11 mg/kg 
พิษสูงต่อผึ้งและปลา  
- imidacloprid 
 สารกลุ่ม IRAC :4A  
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 : 450 mg/kg 
-มีพิษสูงต่อผึ้งและนก เป็นพิษร้ายแรงต่อ
สิ่งมีชีวิตในน่้า 
PHI 2 วัน 
- etofenprox 
สารกลุ่ม IRAC : 3A 
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย  
LD50 : >10000 mg/kg 
มีพิษสูงต่อผึ้งและปลา 
PHI 14 วัน  

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร (2559) 2) สุเทพ สหายา (2561) 3) สภุราดา สคุนธาภิรมย์ ณ พทัลงุ และคณะ (2563)   ภาพ https://infonet-biovision.org/ และ Tomasz Klejdysz 

พืชตระกูลหอม กระเทียม  


