
 
เตือนภัยการเกษตร 

ชวงวันท่ี 19-25 กันยายน 2561 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 
1.พริก ระยะติดผล ผลสุก ผลแก (ศวส.เลย) 

•  โรคแอนแทรคโนส โรคนี้มักพบบนผลพริกท่ีเริ่มสุก หรือกอนท่ีผลพริกจะเปลี่ยนสี ลักษณะอาการเปนแผลบุมสี
น้ําตาลเขมถึงดํายุบตัวลึกลงจากผิวของผลพริกเล็กนอย ตอมาแผลขยายออกเปนวงรีหรือวงกลม ซอนกันเปนชั้นๆ ถา
อากาศชื้นจะเห็นเมือกเยิ้มสีสมออนซ่ึงเปนสวนขยายพันธุของราท่ีบริเวณแผล หากเกิดกับผลออนจะทําให 
ผลโคงงอบิดเบี้ยวลักษณะคลายกุงแหง 

การปองกันกําจัด 
1. ถาเก็บเมล็ดพันธุเอง ตองเลือกจากผลพริกท่ีไมเปนโรค หรือเลือกซ้ือเมล็ดพันธุ หรือตนกลา จากแหลงท่ี

ปราศจากโรค 
2. ไมควรปลูกพริกใหตนชิดกันเกินไป เพราะจะทําใหการถายเทอากาศไมดี และเกิดความชื้นสูง ซ่ึงจะทําใหโรค

ระบาดไดรวดเร็ว 
3. กําจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพ่ือลดการเกิดโรค 
4. เก็บผลพริกท่ีเปนโรคออกจากแปลง นําไปเผาทําลาย 
5. เม่ือเริ่มพบโรคพนดวยสารปองกันกําจัดเชื้อรา เชน อะซอกซีสโตรบิน 25% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 

ลิตร หรือ แมนโคเซบ 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 40-50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือ โพรคลอราซ 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20-
30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร พนทุก 7-10 วัน 

 

ภาคใต ตอนลาง 
1. กลวยหิน ทุกระยะการเจริญเติบโต (ศวส.ยะลา) 

•  โรคเห่ียวของกลวย ใบออนแสดงอาการเหี่ยว กานใบหักพับ ปลีกลวยแคระแกร็นและเหี่ยวแหง หนอกลวย
ยอดเปลี่ยนเปนสีดํา เม่ือตัดดูลักษณะภายในลําตนเทียมจะเปลี่ยนสีเปนสีน้ําตาลแดง อาการเหี่ยวจะเกิดข้ึนอยาง
รวดเร็ว สงผลใหพืชแสดงอาการใบเหลือง และยืนตนตาย เชื้อสามารถเขาทําลายลําตนเทียม กานใบ เครือกลวย ผล 
และหนอกลวย 

การกําจัดโรค 
1. ทําลายกอกลวยหินโดยใชสารกําจัดวัชพืช ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ 
   1.1 ใชไมเสียบลูกชิ้นความยาว 8 นิ้ว แชในกระปองท่ีใสสารกําจัดวัชพืช ไตรโคลเพอร บิวทอกซีเอทิลเอ

สเตอร 66.8% อีซีแชท้ิงไวขามคืน 
   1.2 นําไมเสียบลูกชิ้นท่ีแชสารกําจัดวัชพืชแลว เสียบท่ีบริเวณโคนตนกลวยท่ีเปนโรคเหี่ยว ลึกประมาณ 5 นิ้ว 

โดยเลือกเสียบท่ีตนกลวยขนาดใหญในกอ ประมาณ ๒-๓ ตน ตนกลวยจะตายภายในเวลาประมาณ 20-30 วัน 
2. โรยปูนขาว 5 กิโลกรัมตอกอ ตรงบริเวณโคนและรอบรากตนกลวยท่ีเปนโรค เพ่ือฆาเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคท่ี

อยูในดิน 
3. ตนกลวยท่ีเปนโรค หากมีปลี หรือเครือกลวย ใหใชถุงพลาสติกคลุม เพ่ือปองกันแมลงท่ีจะมาสัมผัสเชื้อ

สาเหตุโรค และยับยั้งการแพรกระจายโรคไปสูตนอ่ืน 
4. หลังจากตนกลวยตาย ใหสับตนกลวยเปนทอน แลวราดดวย พ.ด.1 ท่ีผสมน้ําตามคําแนะนําขางซอง ใช 1 

ซองตอกอ เพ่ือใหยอยสลายไดเร็วข้ึน ประมาณ 3-4 สัปดาห หามนําตนกลวยท่ียอยสลายแลวไปเปนปุย 



5. ฆาเชื้อแบคทีเรียในดินอีกครั้ง โดยสับกอกลวยท่ียอยสลายแลวกับดินบริเวณรอบกอกลวย แลวใชยูเรีย 0.5
กิโลกรัม ผสมกับ ปูนขาว 5 กิโลกรัมตอกอ โรยใหท่ัวกอ กลบดินบริเวณกอกลวยใหแนน รดน้ําใหชุม ท้ิงไว 3 สัปดาห 
เม่ือยูเรียและปูนขาวไดรับความชื้นจะแตกตัวเปนแกสพิษฆาเชื้อแบคทีเรีย เม่ือครบกําหนดใชจอบสับดินใหแกสพิษท่ีอยู
ในดินออกมา แลวปลูกพืชไดตามปกติ 

การดูแลปองกันตนกลวยท่ียังไมเปนโรคแตอยูในแปลงท่ีมีตนกลวยเปนโรค 
   ใชชีวภัณฑบาซิลัส ซับทีลิส สายพันธุ BS-DOA 24 ของกรมวิชาการเกษตร อัตรา 25 กรัม ผสมน้ํา 10 ลิตร

ตอกอ รดใหท่ัวรอบตน ทุก 30 วัน เปนระยะเวลา 12 เดือน 
การปองกันโรค 
1. การฆาเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคในดินกอนปลูก 
   1.1 ในกรณีท่ีปลูกกลวยหินพืชเดียว ฆาเชื้อโดยใชยูเรีย อัตรา 80 กิโลกรัมผสมกับ ปูนขาว 800 กิโลกรัมตอ

ไร หวานใหท่ัวแปลง ไถกลบใหลึกพอสมควร ปาดหนาดินใหเรียบ รดน้ําใหชุมจนท่ัว ท้ิงไว 3 สัปดาห เม่ือครบกําหนดเปด
หนาดินใหแกสพิษออกมา จากนั้นทําปลูกกลวยไดตามปกติ 

   1.2 ในกรณีท่ีปลูกกลวยหินแซมพืชอ่ืน ฆาเชื้อบริเวณหลุมปลูก โดยใชยูเรีย 0.5 กิโลกรัม ผสมกับปูนขาว 5 
กิโลกรัมตอหลุม โรยใหท่ัวหลุม กลบดินใหแนน รดน้ําใหชุมจนท่ัว ท้ิงไว ๓ สัปดาห เม่ือครบกําหนดใชจอบสับดินใหแกส
พิษออกมา แลวปลูกกลวยไดตามปกติ 

2. ใชหนอกลวยปลอดเชื้อ หรือไมใชหนอกลวยจากแปลงท่ีเปนโรคมาเปนหนอพันธุ 
3. หลังปลูกหนอกลวย รดดวยชีวภัณฑบาซิลัส ซับทีลิส สายพันธุ BS-DOA 24 อัตรา 50 กรัมผสมน้ํา 20 ลิตร 

รดใหท่ัวรอบตนและรดซํ้าทุก 30 วัน นาน 12 เดือน 
4. ทําความสะอาดเครื่องมือ และอุปกรณทางการเกษตร เชน มีดตัดผลกลวย จอบ เสียม ทุกครั้งกอนนําไปใช

กับตนตอไป โดยใชน้ํายาฟอกขาว เชน ไฮเตอร อัตรา 250 มิลลิลิตรผสมน้ํา 3 ลิตร  
5. ไมเดินจากตนท่ีเปนโรคไปยังตนท่ีไมเปนโรค หากจําเปนตองเดินใหฆาเชื้อท่ีรองเทากอน ดวยน้ํายาฟอกขาว 

เชน ไฮเตอร อัตรา 250 มิลลิลิตร ผสมน้ํา 3 ลิตร  
6. ไมนํากลวยหินท่ีเปนโรคไปทําเปนอาหารสัตว 
 

2. ทุเรียน ทุกระยะการเจริญเติบโต (ศวส.ยะลา) 

•  โรคใบติด ใบท่ีพบจะมีรอยคลายๆ ถูกน้ํารอนลวก ขอบแผลไมแนนอน อาจเริ่มท่ีปลายใบ กลางใบ หรือโคน
ใบแลวลุกลามจนเปนท้ังใบ และจะสังเกตเห็นเสนใยสีขาวนวลแผปกคลุมคลายใยแมงมุมแผไปตามผิวใบ ใบท่ีถูกทําลาย
จะรวงหลนไปในท่ีสุด ถาใบท่ีเปนโรคไปสัมผัสกับใบท่ีปกติไมวาจะเปนใบท่ีอยูลางๆ หรือใบท่ีอยูเหนือกวา ใบปกตินั้นก็
จะเปนโรคใบติดเชนกัน 

การปองกันกําจัด 
1. ตัดแตงทรงพุมใหโปรง และกําจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพ่ือลดความชื้นสะสม 
2. ควรใสปุยท่ีมีคาไนโตรเจนใหเหมาะสม  
3. หม่ันสํารวจแปลงปลูกอยางสมํ่าเสมอ หากพบวา เริ่มมีการระบาดของโรค ตัดสวนท่ีเปนโรค และเก็บเศษพืช

ท่ีเปนโรคและใบท่ีรวงหลน ไปเผาทําลายนอกแปลงปลูก และพนสารปองกันกําจัดโรคพืชวาลิดามัยซิน 3 % เอสแอล 
อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ เฮกซะโคนาโซล 5% เอสซี อัตรา 20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือคอปเปอรออกซี 
คลอไรด 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ทุก 10 วัน โดยพนท่ีใบใหท่ัวท้ังตน 

 
 
 



       ระยะดอกบานและติดผลออน 

•  โรคราแปง เชื้อรามีสีขาวคลายฝุนแปง ปกคลุมกลีบดอกและผลออน ทําใหแลดูขาวโพลน ตอมาดอกและผล
ออนจะรวง  สวนผลท่ีพัฒนาโตข้ึน จะมีเชื้อราสีขาวปกคลุมบางๆ อาจทําใหผลชะงักการเจริญเติบโต ทําใหผลผิวหยาบ
ไมสวย  รสชาติอาจเปลี่ยนแปลง  และมีเปลือกหนา 
ขอควรระวัง :  ทุเรียน ระยะผลออน มักมี เพลี้ยไกแจทําลาย ซ่ึงแมลงชนิดนี้จะสรางเสนใยสีขาวปกคลุมผิวทุเรียน  ซ่ึง
อาจดูคลาย ราแปง 

การปองกันกําจัด 
1. ดูแลและบํารุงรักษาตนพืชใหมีความแข็งแรง สมบูรณ 
2. หม่ันกําจัดวัชพืช เพ่ือใหมีการถายเทอากาศในแปลงไดดี 
3. ตรวจแปลงปลูกอยางสมํ่าเสมอ เม่ือเริ่มพบโรค พนดวยสารปองกันกําจัดโรคพืช เชน เบโนมิล 50% ดับเบิ้ลยูพี 

อัตรา 15-20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือ โพรพิเนบ 70% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 40 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือ ฟลูโอไพแรม + 
ไตรฟลอกซีสโตรบิน 25% + 25% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ เพนทิโอไพแรด 20% เอสซี อัตรา ๑๐-
20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พนทุก 5-7 วัน 

4. แปลงท่ีเปนโรค หลังจากเก็บเก่ียวผลผลิตแลว ควรเก็บซากพืชไปเผาทําลายนอกแปลงปลูก 
ระยะแตกใบออนถึงออกดอก 

•  เพล้ียไกแจ หากใบออนชุดแรกเสียหายจากเพลี้ยไกแจทุเรียน ตนก็จะไมสมบูรณ สงผลตอการเกิดลูก กระทบ
ตอการปลูกทุเรียนท้ังระบบ ในตนท่ีเกิดการระบาด มักพบตัวออนและตัวเต็มวัยเพลี้ยไกแจทุเรียนดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบ
ออน ทําใหใบออนเกิดจุดสีเหลือง ไมเจริญเติบโต เม่ือระบาดมากๆ ใบจะหงิกงอ ถาเขาทําลายในชวงท่ีใบออนยังเล็ก
มากหรือยังไมคลี่ออก จะทําใหใบแหงและรวงได 

การปองกันกําจัด 
1.ระยะท่ีทุเรียนแตกตาและยอดออน ควรหม่ันสํารวจเพลี้ยไกแจท้ังตัวออนและตัวเต็มวัย โดยการสุม ๕ ยอดตอ

ตน จํานวน 10-20  ตนตอสวน  
2. เม่ือพบเพลี้ยไกแจตองทําการปองกันกําจัดทันที โดยการพนสารฆาแมลงท่ีแนะนํา ไดแก อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล 

อัตรา 8 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ โคลไทอะนิดิน 16% เอสจี อัตรา 1 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% 
ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 4 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

 

3. ลองกอง ใหผลผลิตแลว (ศวส.ยะลา) 

• หนอนชอนเปลือกลองกอง หนอนกินใตผิวเปลือกท้ัง 2 ชนิด จะกัดกินทําลายอยูใตผิวเปลือกตามก่ิงและลําตน
ลึกระหวาง 2 – 8มิลลิเมตร ซ่ึงอยูระหวางทอน้ําและทออาหาร ทําใหก่ิงและลําตนมีลักษณะตะปุมตะปาซ่ึงในชวงหนา
ฝนก่ิงจะมีความชื้นสูงและมักมีโรคราสีชมพูเขาทําลายรวมดวย ถาหนอนกัดกินบริเวณตาดอกจะทําใหตาดอกถูกทําลาย
และผลผลิตลดลง ถาทําลายรุนแรงจะทําใหก่ิงแหง ตนแคระแกรน โตชา และตายในท่ีสุด 

การปองกันกําจัด 
1.ใชไสเดือนฝอย (Steinernema carpocapsae)  อัตรา 50 ลานตัว (1 กระปอง) ตอน้ํา 20 ลิตร 1 ตนใชน้ํา 5 

ลิตร พน 2 ครั้ง หางกัน 15 วัน (ในกรณีมีอากาศแหงแลง ควรพนน้ําเปลาใหความชุมชื้นกอนพนไสเดือนฝอย)  
2. ใชสาร คารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ คลอรไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 40 

มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พนใหโชกบนลําตน และก่ิงกานท่ีมีรอยทําลายของหนอนกินใตผิวเปลือก 
ระยะออกดอก 
2.โรคราดํา พบคราบราดําติดตามชอดอก ชอผล ทําใหดอกผิดปกติ เหี่ยวหลุดรวง ไมติดผล ถาเปนโรคในระยะ

ผลออน ผลจะเหี่ยวและหลุดรวง 



การปองกันกําจัด 
1. พนน้ําเปลาลางสารเหนียวท่ีแมลงปากดูดขับถายไว และคราบราดํา เพ่ือลดปริมาณเชื้อ 
2. เนื่องจากเชื้อราเจริญบนสารเหนียวท่ีแมลงปากดูด เชน เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยหอย และเพลี้ยแปงขับถายไว จึงควร

พนสารกําจัดแมลงดังนี้ เพลี้ยจักจั่น ไดแก แลมบดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ  
คารบาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 60 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ํา ๒๐ 
ลิตร เพลี้ยหอย ไดแก มาลาไทออน 83% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร และเพลี้ยแปง ไดแก มาลาไทออน 
83% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ ไทอะมีทอกแซม 25% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 2.5กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


