
โรคที่เกิดจากเชื้อรา 

โรครากและโคนเน่า (Root and Stem rot) 

สาเหตุ -เกิดจากเชือ้ราหลายชนดิ เชน่ Phytophthora spp.,Sclerotium spp. หรอืเห็ดราใน 

Class Ascomycetes หรอื Basidiomycetes 

-ระบาดมากในสถานที่มีความชืน้สูง โดยเฉพาะต้นไมท้ี่อยู่ในบริเวณที่มีน้้าท่วมขัง

ตลอดเวลา 

สาเหตุอื่นๆ -เกิดบริเวณโคนต้นและราก 

ลักษณะอาการ -ใบจะมีสเีหลืองถึงเหลอืงซีดจากเส้นกลางใบก่อน และจากโคนใบไปถึงปลายใบ 

-ใบจะเขียวม้วนงอ เมื่อโดนแดด 

-ใบเหี่ยวคล้ายขาดน้้า 

-ใบแหง้ตดิล้าตน้ไม่รว่ง กิ่งแหง้ตาย 

-ราก/ล้าตน้เปื่อยยุ่ย ถูกท้าลายไป 

  
   ที่มา: วัฒนา (2559)  

 

 

 

 

  

ที่มา: Michael A. Ellis ที่มา: Missouri Botanical Garden 

ที่มา : http://www2.dnp.go.th/gpbt/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87/d9. pdf 
 



โรคราด า (Black mildew) 

สาเหตุ -เกิดจากเชือ้ราหลายชนดิ เชน่ Capnodium sp., Meliola sp. สาเหตุหลักมาจาก 

เพลีย้จั๊กจั่น เพลีย้หอย เพลีย้แป้ง โดยแมลงจะดูดน้้าเลี้ยงและถ่ายสารคล้าย

น้้าหวานออกมาตามใบ ช่อดอก ท้าให้ราด้าขึ้นปกคลุม 

ลักษณะอาการ -ลักษณะเหมอืนเขม่าหรอืฝุน่สีด้า 

-ขึน้ปกคลุมใบเป็นแผ่นสดี้า ลักษณะคล้ายดาวเป็นแฉกๆ 

-เกิดทั้งบนใบ กิ่ง ยอด ช่อดอก และผลออ่น 

-หากราด้าขึน้ปกคลุมดอก จะไม่สามารถผสมเกสรได้ 

-เมื่อแหง้อาจจะร่วงหลุดเป็นแผ่น 

 

 

 

 

 

 

 ที่มา: คลินิกพืชกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 

 
 

 

 

 

 

ที่มา: http://www.kasetkawna.com/b/157 

 

ที่มา : http://www.kasetkawna.com/b/157 

http://allkaset.com/plant/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8 

%B8%87.php 

http://oard1.doa.go.th/pdf/summer%20warning/. pdf 



โรคราสนิม (Rust) 

สาเหตุ -เกิดจากเชือ้ราหลายชนดิ เชน่ Maravaria pterocarpi (ราสนิมพะยูง) 

Olivea teetonae (ราสนิมสัก) เป็นต้น 

ลักษณะอาการ -เข้าท้าลายใบ กิ่งก้าน ล้าตน้ ผล 

-อาการเริ่มจากจุดขนาดเล็กสีเหลอืง ต่อมาเกิดผลสีน้้าตาลปนส้มเหมือนสีสนมิ 

-อาการรุนแรงเนื้อเยื่อพชืกลายเป็นสีเหลอืงและน้้าตาลจนถึงด้า ใบหลุดร่วง 

  
ที่มา: กฤษณา พงษพ์านิช, ส้านักวิจัยการอนุรักษป์า่ไมแ้ละพันธุพ์ืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ืช 

 
ที่มา: กฤษณา พงษพ์านิช ที่มา: วัฒนา (2559) 

ที่มา : http://www2.dnp.go.th/gpbt/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87/d7.pdf 

https://new.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2016/01/โรคกล้าไมใ้นโรงเรือนเพาะช้า-โดย 

  กฤษณา พงศพ์าณิช .pdf 



โรคใบจุด (Leaf spot) 

สาเหตุ -เกิดจากเชือ้ราหลายชนดิเช่น เชือ้รา Cercospora sp.,Macrophoma sp. 

ลักษณะอาการ -ใบเป็นแผลที่มขีอบเขต ขนาดรูปร่าง สี แตกต่างกันขึน้อยู่กับเชื้อสาเหตุ  

เชน่ ทรงกลม ร ีเหลี่ยม 

-ส่วนมากขอบแผลจะมีสเีข้มกว่าตรงกลางแผล 

  

 

 

 

 

 

 
ที่มา: กฤษณา พงษพ์านิช, ส้านักวิจัยการอนุรักษป์า่ไมแ้ละพันธุพ์ืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ืช 

 

 

 

ที่มา : https://new.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2016/01/โรคกล้าไมใ้นโรงเรือนเพาะช้า-โดย 

    กฤษณา พงศพ์าณิช .pdf 

  



โรคใบจุดนูนด า (Tar spot) 

สาเหตุ -เกิดจากเชือ้รา เช่น Alternaria sp.,Phyllachora sp. เชือ้ราในกลุ่ม Ascomycetes 

ลักษณะอาการ -แผลเป็นจุดนูนสนี้้าตาลเข้ม หรอืสีด้า ลักษณะมันวาว เป็นวงค่อนขา้งกลมเรียง

ซ้อนๆ กันเป็นช้ันๆ พบได้ทั้งบนใบและใต้ใบ 

  

  
 ที่มา: กฤษณา พงษพ์านิช, ส้านักวิจัยการอนุรักษป์า่ไมแ้ละพันธุพ์ืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ืช 

 

 

ที่มา : https://new.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2016/01/โรคกล้าไมใ้นโรงเรือนเพาะช้า-โดย 

    กฤษณา พงศพ์าณิช .pdf 

  



โรคใบไหม ้(Leaf blight) 

สาเหตุ -ส่วนมากเกิดจากเชือ้รา เช่น Pestalotropsis sp. เป็นต้น 

ลักษณะอาการ -เกิดจากการตายของเซลล์พืชอย่างรวดเร็ว  

-เป็นแผลไหมข้นาดใหญ่กว่าอาการใบจุด 

-ขอบเขตของแผลจะกว้างขวางกว่าใบจุด 

-อาการไหม้อาจเกิดที่กลางใบ ปลายใบ หรอืขอบใบ 

 

 
ที่มา: กฤษณา พงษพ์านิช, ส้านักวิจัยการอนุรักษป์า่ไมแ้ละพันธุพ์ืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ืช 

 

 

 

ที่มา : https://new.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2016/01/โรคกล้าไมใ้นโรงเรือนเพาะช้า-โดย 

     กฤษณา พงศพ์าณิช .pdf 

 



โรคราแป้ง (Powdery mildew) 

สาเหตุ -เกิดจากเชือ้รา เช่น Oidium sp.,Uncinula tectonas 

ลักษณะอาการ -เป็นผงแป้งสีขาวๆ เกาะติดที่ใบคล้ายๆ กับเอาแป้งไปโรย 

-ขึน้ปกคลุมกระจายตามสว่นต่างๆของผิวใบ ก้านใบ และสว่นยอด ตอ่มาใบจะ

เหลืองและแหง้ตาย 

   

 
ที่มา: กฤษณา พงษพ์านิช, ส้านักวิจัยการอนุรักษป์า่ไมแ้ละพันธุพ์ืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ืช 

 

ที่มา : https://new.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2016/01/โรคกล้าไมใ้นโรงเรือนเพาะช้า-โดย 

     กฤษณา พงศพ์าณิช .pdf 

  



โรคเหี่ยว (Wilt) 

สาเหตุ -เกิดจากเชือ้รา เช่น เชื้อ Verticillium sp.,Fumsarium spp.,Selerotium sp. เป็นต้น 

ลักษณะอาการ -แสดงอาการเด่นชัดที่ใบ 

-ใบเหี่ยวลู่ลง ขณะที่ใบยังเขียวอยู่ 

-ใบเหลืองเหี่ยวลู่ลง และร่วงหลุดจากต้นในที่สุด 

-อาการค่อยๆ ลุกลามจากส่วนล่างขึ้นไปยังส่วนปลายยอด 

        

ที่มา:Elizabeth A. Bush(2014) ที่มา: http://hyg.ipm.illinois.edu/article.php?id=312 

 
ที่มา: Jerry Weiland (USDA-ARS) 

 

 

ที่มา : http://hyg.ipm.illinois.edu/article.php?id=312 

https://www.pubs.ext.vt.edu/content/dam/pubs_ext_vt_edu/2811/2811-1020/2811-1020_pdf.pdf 

  

http://hyg.ipm.illinois.edu/article.php?id=312
http://hyg.ipm.illinois.edu/article.php?id=312


โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย 

โรคแคงเกอร ์(Citrus canker) 

สาเหตุ -เกิดจากเชือ้แบคทีเรยี เชน่ Xanthomonas spp. 

ลักษณะอาการ -เกิดกับพืชตระกูลส้ม 

-เกิดอาการได้บนทุกส่วนของใบ กิ่งก้าน และผล 

-ระยะแรกเกิดเป็นจุดแผลขนาดเล็ก ฉ่้าน้้า แผลขยายจะมีลักษณะนูนฟูสีเหลอืง

คล้ายฟองน้้า (gall) และรากมาก (hairy root) 

-แผลค่อนข้างกลม ตรงกลางมรีอยแตกและยุบตัว แผลมีขอบสูงเห็นชัดเจน  

        

ที่มา:Adam H. Putnam ที่มา: Xiaoan Sun and Robert E. Stall 

 

 

ที่มา:Tim R. Gottwald and James H. Graham 

 

ที่มา : http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/prokaryotes/Pages/CitrusCanker.aspx 

http://ir.tari.gov.tw:8080/bitstream/345210000/294/1/journal_arc_57-4-4.pdf 

 



โรคปุ่มปม 

สาเหตุของโรค -เกิดจากเชือ้แบคทีเรยี เชน่ Agrobacterium tumefaciens, 

Pseudomonas syringae pv savastanoi 

ลักษณะอาการ  –เกิดอาการปุ่มปม (gall) และเกิดรากมากผดิปกติ (hairy root) หรอืบ้าราก 

-อาการปุ่มปมเกิดกับกิ่งก้าน และล้าต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ที่มา: http://teerachonkaewpreecha.blogspot.com/p/blog-page_20.html  

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : http://teerachonkaewpreecha.blogspot.com/p/blog-page_20.html  

  



โรคที่เกิดจากไส้เดือนฝอย 

ลักษณะอาการ -ต้นไมแ้คระแกร็น 

-มีการเติบโตช้าทรงพุม่บาง 

-ใบผดิปกติ บิดเบีย้ว 

-ใบเหลืองซีด 
-อาการคล้ายกับการขาดธาตุอาหาร 

 
ที่มา: G.S. Abawi (2011) 

  
ที่มา: Glen Harris (2014) 

 

ที่มา : https://thomascountyag.com/2014/10/07/cotton-fertility-nematode-issues/ 

 

  



โรครากปม (Root knot) 

สาเหตุ -เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne sp.) 

ลักษณะอาการ -รากบวมพองออกเป็นปุ่มปม ลักษณะอวบน้้า และรากจะเน่าและหลุดไป 

 
ที่มา: วรารัตน์ ปราสาทหนิพิมาย 

 

 
ที่มา:http://www.infonet-biovision.org/PlantHealth/Pests/Root-knot-nematodes 

 

 

ที่มา : http://www.pmc04.doae.go.th/For%20Download/Pdf-59-01/01-Disease.pdf 

http://www.infonet-biovision.org/PlantHealth/Pests/Root-knot-nematodes 

  

http://www.infonet-biovision.org/PlantHealth/Pests/Root-knot-nematodes
http://www.infonet-biovision.org/PlantHealth/Pests/Root-knot-nematodes


โรครากแผล (Root lesion) 

สาเหตุ -เกิดจากการท้าลายของไส้เดือนฝอย (Pratylenchus sp.) 

ลักษณะอาการ -เกิดแผลตามความยาวของราก 

-แผลมีรอยสีน้้าตาล หรือน้้าตาลเข้ม 

-ต่อมาจะเป็นช่องทางให้เชือ้ต่างๆ เข้าท้าลายซ้้าเติมได้เพิ่มมากขึ้น  

  
ที่มา: วรารัตน์ ปราสาทหนิพิมาย 

 

 
ที่มา: Eric L. Davis and An E. MacGuidwin 

 

 

 

 

ที่มา : http://www.pmc04.doae.go.th/For%20Download/Pdf-59-01/01-Disease.pdf 

https://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/Nematodes/Pages/LesionNematodePortuguese.aspx 

  



โรครากกุด (Stubby root) 

สาเหตุ -เกิดจากการท้าลายของไส้เดือนฝอย (Tnchodurus Christer) 

ลักษณะอาการ -รากกุดสั้นเป็นกระจุก ไม่ยดืยาวออกตามปกติ 

 
ที่มา: วรารัตน์ ปราสาทหนิพิมาย 

 
ที่มา:Society of Nematologists. 

 

 

 

 

 

ที่มา : http://www.pmc04.doae.go.th/For%20Download/Pdf-59-01/01-Disease.pdf 

http://polk.ifas.ufl.edu/hort/documents/publications/Stubby%20Root%20Nematode.pdf 

  



โรคท่ีเกิดจากไวรัส 

โรคใบด่าง (mosaic) 

สาเหตุ -เกิดจากเชือ้ไวรัสหลายชนดิ 

ลักษณะอาการ -พบได้บนใบ ดอก เมล็ด 

-อาการด่างมหีลายลักษณะ มทีั้งมีรูปแบบและไม่มรีูปแบบ เช่น จุดวงแหวน  

จุดกลมสีซีด 
-อาการอื่นรวมด้วย เช่น เส้นใบใส เส้นใบมีสซีีด และเส้นใบโป่งพอง 

 
ที่มา: Meera (2014) 

 
ที่มา: infonet-biovision.org/PlantHealth/Crops/Citrus-plants 

 

 

ที่มา : infonet-biovision.org/PlantHealth/Crops/Citrus-plants 


