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โรคเน่าเละพืชผัก (Bacterial Soft-Rot Disease) 

 

http://www.komchadluek.net/news/agricultural/234598 

 เตือนเกษตรกรที่ปลูกพืชผักในทุกแหล่งปลูกของประเทศไทย ในช่วงนี้สภาพอากาศร้อนชื้น  และมีฝนตกชุก

เหมาะสมต่อการเกิดโรคเน่าเละ ซึ่งเป็นโรคที่สร้างความเสียหายให้กับพืชผักต่าง ๆ หลายชนิด เช่น กะหล่่าปลี กะหล่่าดอก 

กะหล่่าปม ผักกาดขาว ผักกวางตุ้ง ผักกาดเขียวปลี ผักกาดหอม บร็อคโคลี คื่นช่าย แครอท ผักกาดหัว แตงร้าน 

แตงกวา ฟัก แฟง สคว๊อทซ์ ฟักทอง มะเขือยาว มะเขือเทศ ถ่ัวแขก ถ่ัวลันเตา ถ่ัวฝักยาว หอมใหญ่ มันเทศ มันฝรั่ง 

ข้าวโพดหวาน และหน่อไม้ฝรั่ง โดยโรคนี้จะเกิดข้ึนกับทุกส่วนที่เป็นเนื้ออ่อนและอวบน้่าของผักเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นล่า

ต้น กิ่ง ก้าน ใบ ดอก ผล หัว ฝัก ได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ทั้งขณะที่ยังอยู่ในแปลงปลูกและหลังเก็บเกี่ยวแล้ว มักจะ

เกิดระบาดท่าความเสียหายในฤดูฝน และจะรุนแรงย่ิงข้ึนขณะที่มีความชื้นและอุณหภูมิสูง โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตก

พร่าติดต่อกันหลายๆ วัน ท้องฟ้ามีเมฆมาก แสงแดดน้อย เข้าลักษณะครึ้มฟ้าครึ้มฝน อุณหภูมิระหว่าง ๓๐ – ๓๕ องศา

เซลเซียส ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นส่ารวจแปลงอย่างสม่่าเสมอ เมื่อเริ่มพบอาการเริ่มจากรอยแผลช้่าฉ่่าน้่าเป็นจุดเล็กๆ 

ให้รีบแจ้งส่านักงานเกษตรอ่าเภอ ส่านักงานเกษตรจังหวัด เพื่อรับค่าแนะน่าในการด่าเนินการควบคุม และหาทางป้องกัน

ก่าจัด   ก่อนเกิดการระบาดรุนแรง  

 เช้ือสาเหตุ : เชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora subsp. Carotovora  

 ลักษณะอาการ  

 อาการของโรคเน่าเละในผักทุกชนิดจะคล้ายกัน เริ่มจากรอยแผลช้่า ฉ่่าน้่าจุดเล็กๆ ข้ึนก่อน ต่อมาหาก

สิ่งแวดล้อมเหมาะสม แผลดังกล่าวจะขยายโตออกทั้งโดยรอบและลึกลงไปภายในเนื้ออย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน

 
ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2563 
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เนื้อเย่ือส่วนนี้ก็จะอ่อนยุบตัวลง ภายในเวลาเพียง ๑ - ๒ วัน อาการเน่าจะกระจายออกไปอย่างกว้างขวางครอบคลุมทั้ง

ส่วนของพืชที่ถูกเชื้อเข้าท่าลาย ลักษณะของแผลจะเละแฉะ เป็นเมือกเยิ้มมีสีคล้่า หรือน้่าตาล พร้อมกับมีกลิ่นเหม็นฉุน

เฉพาะตัว ซึ่งไม่เหมือนกลิ่นใด ๆ เช่น แครอท ผักกาดหัว กะหล่่าปม  

 หากเกิดโรคข้ึนในขณะที่อยู่ในแปลงปลูก จะสังเกตเห็นส่วนยอดของต้นหรือใบเหลือง ต้นเหี่ยว และตายในที่สุด 

ในมะเขือเทศถ้าเป็นกับผลสุกขณะยังอยู่กับต้น เนื้อภายในจะถูกท่าลายเละหมด แม้เปลือกและผิวนอกจะยังคงดีอยู่ 

ส่าหรับกะหล่่าดอก หรือบร็อคโคลี่ในแปลงปลูก โรคมักจะเกิดตรงส่วนของต้นระหว่างใบกับช่อดอกโดยจะเกิดเป็นแผลช้่า

และเน่าเป็นสนี้่าตาล ลักษณะเป่ือยยุ่ย เมื่อเอามือไปจับต้นจะหักหลุดขาดออกมาโดยง่าย ส่วนกะหล่่าปลีและผักกาดขาวปลี 

โรคจะเกิดข้ึนกับส่วนของก้านใบหรือใบที่ห่อเป็นหัวชั้นนอกสุดก่อน แล้วค่อยขยายรวมลึกเข้าไปภายใน หากเป็นมากๆ 

ในแปลงปลูกจะมองเห็นแผลเป็นสีน้่าตาลอยู่ที่เปลือกนอกของหัวอย่างชัดเจน ผักกาดขาวหรือผักกาดเขียวปลี  ส่วนใหญ่

โรคจะเกิดตรงโคนใบที่ติดกับต้นตรงระดับดิน อาการแรกที่จะเห็นได้ภายนอก คือ  ต้นพืชจะเห่ียวฟุบลงอย่างรวดเร็ว   

ทั้งที่ใบยังเขียวอยู่ พวกนี้เมื่อใช้มือจับดึงต้นเพียงเบาๆ ก็จะขาดหลุดติดมือข้ึนมาอย่างง่ายดาย เพราะเนื้อเย่ือตรงส่วนโคน

ถูกท่าลาย ในกรณีที่เกิดโรคระบาดรุนแรงหากเดินผา่นแปลงปลูกจะได้กลิน่เหม็น บอกให้ทราบได้ทันทีแม้จะยังไม่เห็นอาการ  

 การแพร่ระบาด  

 การติดเชื้อหรือเริ่มต้นของการเกิดโรคมักจะมาจากเมือกหรือน้่าเละๆ ที่เกิดอยู่ตามบริเวณแผลหรือส่วนที่เป็นโรค

อยู่ก่อน เมื่อถูกน้่าชะก็จะกระเซ็นไปติดยังต้นข้างเคียง หรือกับเครื่องมือเครื่องใช้ที่น่ามาปฏิบัติกับพืช การสัมผัสจับต้อง 

ตลอดจนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของผู้ปลูกเอง นอกจากนี้ ยังพบว่าแมลงต่างๆ ที่มาเกาะกัดกินหรืออาศัยอยู่บนพืชก็เป็น

ตัวน่าเชื้อให้ระบาด และแพร่กระจายได้โดยเฉพาะแมลงวันผัก 

 ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต แนะน าวิธีการป้องกันก าจัด ดังนี้  

 ๑. หมั่นส่ารวจแปลง หากพบพืชต้นหนึ่งต้นใดแสดงอาการให้น่าไปทิ้งให้ไกลจากแปลงปลูก หรือฝังดินลึกๆ 

หรือเผาไฟให้หมด หลังจากเก็บเกี่ยวพืชผลแล้ว ควรเก็บท่าลายเศษซากพืช ตลอดจนตอซังให้หมดจากแปลงปลูก  

 ๒. ไถพลิกกลับหน้าดินข้ึนมาตากแดด สัก ๒ - ๓ ครั้ง โดยทิ้งระยะให้ห่างกันพอสมควร หรือหากเป็นไปได้ควร

จะเปลี่ยนชนิดพืช และพื้นที่ปลูกไม่ควรปลูกผักชนิดเดียวกันกับที่เคยเป็นโรค หรือง่ายต่อการเกิดโรค ซ้่าลงในที่เดิม     

ควรทิ้งระยะสัก ๒ – ๓ ปี โดยน่าพืชอื่นมาปลูกสลับแทน  

 ๓. ระวังอย่าให้เกิดแผลรอยช้่าหรือฉีกขาดกับส่วนของพืชโดยไม่จ่าเป็น  

 ๔. พืชผลที่เก็บแล้วหากต้องล้างท่าความสะอาด ควรท่าด้วยความระมัดระวัง และผึ่งลมให้แห้งเสียก่อนที่จะน่า

ลงบรรจุในภาชนะหรือหีบห่อ การบรรจุควรให้พอดีไม่เบียดอัดแน่นกันจนเกินไป จนอาจท่าให้เกิดรอยแผลหรือช้่าข้ึนกับพืชผล  

 ๕. การขนส่งผลิตผลไม่ควรวางเข่งตะกร้าหรือภาชนะที่บรรจุซ้อนทับกันหลายชั้น ควรมีไม้วางขวางกั้นระหว่างชั้น  
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 ๖. ไม่ควรปลูกพืชผักให้แน่นหรือเบียดกัน เพื่อให้แต่ละต้นได้รับแสงแดดพอเพียงทั่วถึงและ  ให้มีการระบาย

ถ่ายเทอากาศระหว่างต้นได้ เพื่อกันไม่ให้น้่าที่ใช้รด น้่าค้างหรือน้่าฝนเกาะติดอยู่กับต้นผักเป็นเวลานาน จากนั้นหากต้นใด

ต้นหนึ่งเกิดโรคข้ึน โอกาสที่จะติดระบาดไปยังต้นข้างเคียงก็จะน้อยลง  

 ๗. การรดน้่าหรือให้น้่ากับต้นพืชควรให้เป็นเวลา และให้ได้พอเพียงครั้งเดียวในตอนเช้าจะปลอดภัย เพราะเมื่อ

สายจะมีแสงแดดส่อง พืชก็จะแห้งโดยเร็วท่าให้โอกาสที่จะเกิดโรคเป็นไปได้ยากข้ึน การให้น้่าแบบสเปรย์หรือพ่นเป็นฝอย

ละอองโดยใช้เครื่องพ่นหรือสปริงเกอร์ติดต่อกันตลอดวัน หรือเป็นเวลานาน  

 ๘. การใช้สารเคมีเพื่อป้องกันก่าจัดโรค ควรจะเป็นวิธีสุดท้ายในกรณีที่ใช้วิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล หรือใช้ในกรณีที่

ต้องการก่าจัดแมลงที่เป็นพาหะและเป็นที่อาศัยของเชื้อโรค maggot fly เท่านั้น ต้นผักที่ก่าลังเป็นโรคแนะน่าการ

ป้องกันไม่ให้โรคระบาดรุนแรง ต่อไปก็ให้ใช้สารเคมทีี่มีทองแดงเป็นส่วนผสม เช่น คูปราวิท (cupravit) หรือคอปปิไซด์ 

(coppicide) ในอัตราส่วน ๔๐ กรัมต่อน้่า ๑ พ่นต้นผักทุก ๓ – ๕ วันต่อครั้ง หากเป็นฤดูฝนควรผสมสารเคลือบใบลงไป

ด้วย นอกจากคูปราวิท อาจใช้สารพวกจนุส ี(CuSO4) เช่น บอร์โดมิกเจอร์ (Bordeaux mixture) ๔ – ๔ - ๕๐ (ปอนด์-

ปอนด์- แกลลอน) แทนก็ได้ โดยพ่นทุกๆ ๓ – ๕ วัน เช่นกัน  

 ๙. ยาปฏิชีวนะ (antibiotics) เช่น แอกริมัยซิน (agrimycin) แอกริสเตรป (agristrep) โดยการพ่นให้กับพืชใน

แปลง หรือจุ่มแช่พืชผลที่ได้เก็บเกี่ยวแล้ว 

 
http://www.thaikasetsart.com 
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  ๓. Sally A. Miller, 2010, Disease Management in Organic Lettuce Production,The Ohio State 
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  ๔. WikiGardener, Celeriac Bacterial soft rot Pectobacterium carotovora subsp. carotovora  

  ๕. กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพชื กองส่งเสรมิการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริม

การเกษตร  
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