
เตือนภัยการเกษตร 
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม ถึง 16 มีนาคม   2564 

  
 1. พืชผักตระกูลกะหล่่าและผักกาด (เช่น คะน้า กะหล่่าปลี กะหล่่าดอก บรอกโคลี กวางตุ้ง ผักกาดขาว  
  ผักกาดหอม ฯลฯ) 
  อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง 
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • เพลี้ยอ่อน 

  เพลี้ยอ่อนสามารถเข้าท่าลายได้ทั้งในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย โดยการดูดกินน้่าเลี้ยงจากพืชทั้งส่วนยอด ใบ
  อ่อน และใบแก่ ลักษณะอาการที่เห็นได้ชัด คือ ส่วนยอด และใบจะหงิกงอ เมื่อจ่านวนเพลี้ยอ่อนเพ่ิม
  มากขึ้นพืชจะเหี่ยว ใบที่ถูกท่าลายจะค่อยๆ มีสีเหลือง   
 การป้องกัน 
  1. การใช้กับดักชนิดต่างๆ ได้แก่ 

  - กับดักกาวเหนียวสีเหลือง เป็นกับดักทรงกระบอก หรือกระป๋องน้่ามันเครื่องสีเหลืองทาด้วยกาวเหนียว 

  ทุก 7-10 วันครั้ง สามารถจับผีเสื้อหนอนใยผักได้เฉลี่ย 16 ตัวต่อวันต่อกับดัก โดยจับผีเสื้อเพศเมีย : 

  เพศผู้ ได้ 0.79 : 1 และเม่ือติดตั้งกับดักกาวเหนียวสีเหลืองจ่านวน 80 กับดักต่อไร่ สามารถลดการใช้สาร

  ฆ่าแมลงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 

  - กับดักแสงไฟ หลอดสีน้่าเงิน 20 วัตต์ เป็นหลอดเรืองแสงที่เหมาะสมในการใช้จับผีเสื้อหนอนใยผักมาก

  ที่สุด มีราคาถูกกว่าหลอด blacklight-blue 20 วัตต์ และปลอดภัยไม่มีอันตรายจากแสงอุลตร้าไวโอเล็ต 

  ในการติดตั้งกับดักแสงไฟควรติดตั้งรอบนอกแปลงผัก และควรด่าเนินการติดตั้งพร้อมกันในพ้ืนที่ 

  2. การใช้โรงเรือนตาข่ายไนล่อน หรือการปลูกผักกางมุ้ง โดยการปลูกผักในโรงเรือนที่คลุมด้วยตาข่ายไน

  ล่อนขนาด 16 mesh (256 ชอ่งต่อตารางนิ้ว) สามารถป้องกันการเข้าท่าลายของหนอนใยผักและหนอน

  ผีเสื้ออ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โรงเรือนตาข่ายไนล่อนต้องปิดอย่างมิดชิดตลอดเวลาเพ่ือป้องกัน

  ผีเสื้อเพศเมียเล็ดลอดเข้าไปวางไข่ 

  3. การใช้ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ 

  - การใช้เชื้อแบคทีเรีย (บาซิลลัส ทูริงเยนซิส) ปกติในธรรมชาติจะพบเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ ซึ่งมีประสิทธิภาพ

  ในการก่าจัดหนอนใยผัก แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยส่าคัญท่ีมีผลต่อปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่

  จะท่าให้หนอนใยผักตาย ปัจจุบันจึงมีการผลิตเชื้อแบคทีเรียในรูปการค้าออกจ่าหน่ายที่ส่าคัญมี 2 สาย

  พันธุ์ คือ Bacillus thuringiensis subsp. aizawai และ Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki 

  อัตรา 100-200 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร (ไม่ควรใช้ในแหล่งปลูกผักภาคกลาง ในช่วงที่มีการระบาดมาก

  พิจารณาการใช้อัตราสูง และช่วงเวลาพ่นถี่ข้ึน หรือพ่นสลับสารฆ่าแมลง) 



  4. การใช้วิธีทางเขตกรรม สามารถช่วยลดการระบาดของหนอนใยผักได้ เช่นการไถพรวนดินตากแดด 

  หรือการท่าลายซากพืชอาหาร หรือการปลูกพืชหมุนเวียน ทั้งนี้เพื่อขัดขวางการขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง

  ของหนอนใยผัก 

  5. การใช้ระดับเศรษฐกิจและการสุ่มตัวอย่าง ในการพิจารณาพ่นสารฆ่าแมลงป้องกันก่าจัดหนอนใยผัก 

  ควรส่ารวจตรวจนับจ่านวนหนอนใยผักก่อนตัดสินใจ โดยท่าการส่ารวจแบบซีเควนเชียล ซึ่งเป็นวิธีการที่

  รวดเร็ว สะดวก และมีความแม่นย่าสูง ผลการใช้ตารางส่ารวจสามารถลดการใช้สารฆ่าแมลงได้มากกว่า 

  50 เปอร์เซ็นต์ 

  6. การใชส้ารฆ่าแมลง เนื่องจากหนอนใยผักเป็นแมลงที่สามารถสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงได้

  รวดเร็ว และหลายชนิด การพิจารณาเลือกใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถ

  ป้องกันก่าจัดหนอนใยผักไม่ให้เข้าท่าลายผลผลิตให้เกิดความเสียหายได้ สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพใน

  การป้องกันก่าจัดหนอนใยผัก ได้แก่ สไปนีโทแรม 12% SC อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ โท

  ลเฟนไพแร็ด 16% EC อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ คลอร์ฟีนาเพอร์ 10% SC อัตรา 40-60 

  มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ อินดอกซาคาร์บ 15% SC อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ฟิ

  โพรนิล 5% SC อัตรา 60-80 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร (ควรพ่นสารสลับกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ และใช้ไม่

  เกิน 2-3 ครั้งต่อฤดู และใช้สลับกับการใช้เชื้อแบคทีเรียเมื่อการระบาดลดลง เพ่ือหลีกเลี่ยงการสร้าง

  ความต้านทาน) ที่เพลี้ยไฟพริกอาศัยอยู่ กรณีระบาดรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสภาพอากาศแห้ง

  แล้ง ควรใช้ปุ๋ยทางใบ เพ่ือช่วยให้ต้นพริกฟ้ืนตัวจากอาการใบหงิกได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น 

 2. พริก   

  ระยะเก็บเกี่ยว 
  • แมลงวันทองพริก 
  ตัวเต็มวัยวางไข่ในระยะพริกใกล้เปลี่ยนสี ไปจนกระทั่งผลสุก หนอนกัดกินชอนไชอยู่ภายในผล ท่าให้ผล
  พริกเน่า ร่วงหล่น เมื่อหนอนโตเต็มที่จะเจาะออกมาเข้าดักแด้ในดิน 
  การป้องกัน 

  1. ท่าความสะอาดแปลงปลูก โดยการเก็บพริกท่ีร่วงหล่นเผาท่าลาย เพ่ือลดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน
  ทองพริก 
  2. ใช้น้่ามันปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ 83.9% EC อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร เน้นพ่นที่ผลพริกทุก 5-7 
  วัน ในกรณีพ้ืนที่ที่พบการระบาดเป็นประจ่า พ่นครั้งแรกเม่ือพริกเริ่มติดผล หยุดพ่นก่อนเก็บเก่ียว 
  ผลผลิต 5-7 วัน 



  3. เมื่อพริกเริ่มติดผล พ่นเหยื่อพิษโปรตีนเป็นจุดทุกต้นรอบแปลงและพ่นเป็นแถวต้นละจุด ห่างกันแถว
  ละ 5 เมตร พ่นทุกสัปดาห์ หรอื เทเหยื่อพิษโปรตีนใส่ในกับดกัดัดแปลง เช่น ขวดพลาสติกเจาะช่องให้
  แมลงสามารถบินเข้ากับดักได้ และติดตั้งกับดักสูงจากพ้ืนดิน 15 เซนติเมตร รอบแปลงปลูก 
  4. ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ มาลาไทออน 83% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร
   
 3 มะม่วง 
  ช่อดอก - พัฒนาผล 
  • เพลี้ยไฟพริก 
   ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ใช้ปากเขี่ยเนื้อเยื่อ และดูดน้่าเลี้ยงจากเซลล์พืชบริเวณใบอ่อน ยอดอ่อน ตุ่มตาใบ 

   ตุ่มตาดอก ช่อดอกมะม่วง โดยเฉพาะฐานรองดอก และขั้วผลอ่อน ท่าให้เซลล์บริเวณนั้นถูกท่าลาย กรณีที่

   ระบาดไม่รุนแรงจะปรากฏแผลชัดเจนเป็นวงใกล้ขั้วผลมีสีเทาเงินเกือบด่า หรือผลบิดเบี้ยว ถ้าท่าลาย

   รุนแรงผิวของผลมะม่วงจะเป็นสีด่าเกือบทั้งหมด ท่าให้ผลผลิตมีราคาต่่าลง การท่าลายในระยะติดดอกจะ

   ท่าให้ช่อดอกหงิกงอ ดอกร่วงไม่ติดผล หรือท่าให้ติดผลน้อย ส่วนอาการที่ปรากฏบนยอดอ่อนจะท่าให้ใบ

   ที่แตกใหม่ แคระแกร็น ขอบใบและปลายใบไหม้ ใบอาจร่วงตั้งแต่ยังเล็กๆ ส่าหรับใบที่ขนาดโตแล้ว 

   เพลี้ยไฟมักลงท่าลายตามขอบใบท่าให้ใบม้วนงอ และปลายใบไหม้ ถ้าเป็นการท่าลายที่ยอดจะรุนแรงท่า

   ให้ยอดแห้งไม่แทงช่อใบ หรือช่อดอก การท่าลายที่ตา ช่อดอกบิดเบี้ยว หงิกงอ หรือติดผลนอ้ย ผลเล็กๆ ที่

   ถูกเพลี้ยไฟท่าลายอาจร่วงหล่นได้ 

  การป้องกัน 
  1. ถ้าพบไม่มากให้ตัดส่วนที่แมลงระบาดไปเผาทิ้ง เพราะเพลี้ยไฟมักอยู่กันเป็นกลุ่มบริเวณส่วนยอดอ่อน
  ของพืช 
  2. การพ่นสารฆ่าแมลง ควรพ่นระยะติดดอกอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ระยะเริ่มแทงช่อดอกและระยะเริ่มติดผล
  ขนาดมะเขือพวง (ประมาณ 0.5-1.0 เซนติเมตร) ถ้าหากปีใดพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรงก็จ่าเป็นต้องพ่นซ้่า
  ในระยะก่อนดอกบาน 
  3. สารฆ่าแมลงที่แนะน่า คือ สไปนีโทแรม 12% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ คลอร์ฟีนา
  เพอร์ 10% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ อะบาเมกติน 1.8% EC อัตรา 50 มลิลิลิตรต่อน้่า 
  20 ลิตร 
 


