
เตือนภัยการเกษตร 
ช่วงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 28 กุมภาพันธ์   2564 

  
 1. พริก 
  มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นแดดแรง ลมแรงและอากาศแห้งในตอนกลางวัน อากาศเย็น 
  อุณหภูมิลดต่่าลงในตอนกลางคืน   
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 

  • เพลี้ยไฟพริก 

  ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้่าเลี้ยง จากยอด ใบอ่อน ตาดอก และดอก ท่าให้ใบ หรือยอดอ่อนหงิก ขอบใบ
  หงิกหรือม้วนขึ้นด้านบน ถ้าเข้าท่าลายระยะพริกออกดอก จะท่าให้ดอกพริกร่วงไม่ติดผล การท่าลายใน
  ระยะผล จะท่าให้รูปทรงของผลบิดงอ ถ้าการระบาดรุนแรงพืชจะชะงักการเจริญเติบโต หรือแห้งตายใน
  ที่สุด 
  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 แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยส่าคัญที่มีผลต่อปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่

  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. มะปราง และมะยงชิด   

  ระยะติดผล - เก็บเกี่ยว 
  • โรคแอนแทรคโนส (เชื้อรา Colletotrichum sp.) 
  เชื้อสาเหตุโรคเข้าท่าลายพืชได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตอาการบนใบ พบแผลรูปร่างไม่แน่นอน ขอบ
  แผลชัดเจนเป็นสีน้่าตาลเข้ม กลางแผลมีสีน้่าตาลอ่อนและมีลักษณะบางใสกว่าเนื้อใบรอบ  ๆเมื่อความชื้นสูง
  แผลที่เกิดบนใบอ่อนจะขยายใหญ่อย่างรวดเร็ว หากมีแผลจ่านวนมากจะขยายติดกันทั้งผนืใบ ท่าให้ใบบิด
  เบี้ยว หรือไหม้แห้ง ถ้าอาการของโรครุนแรงจนถึงระยะออกดอก เชื้อสาเหตุโรคจะเข้าท่าลายช่อดอกเห็น
  เป็นจุดสีน้่าตาลด่า กระจายบนก้านดอก ท่าให้ดอกเหี่ยวและหลุดร่วง ไม่ติดผล หากเชื้อสาเหตุโรคเข้า
  ท่าลายรุนแรงในระยะผลอ่อน ผลที่เป็นโรคจะเปลี่ยนเป็นสีน้่าตาลด่าและร่วงหล่น เชื้อสาเหตุโรคนี้
  สามารถแฝงอยู่ทีผ่ลอ่อน โดยไม่แสดงอาการของโรค แตจ่ะแสดงอาการเมื่อผลแก่ โดยพบจุดแผลสีด่า
  เล็กๆ ต่อมาแผลขยายลุกลาม บริเวณแผลอาจพบรอยแตก ท่าให้เน่า 
  การป้องกัน 



  1. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่่าเสมอ เมื่อพบพืชเริ่มมีอาการของโรค ตัดแต่งและเก็บส่วนที่เป็นโรค 
  น่าไปท่าลายนอกแปลงปลูก เพ่ือลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค 
  2. ก่าจัดวัชพืชรอบโคนต้น เพ่ือลดความชื้นในทรงพุ่ม 
  3. ควบคุมปริมาณธาตุอาหารให้เหมาะสม ไม่ควรใส่ปุ๋ยที่มีค่าไนโตรเจนมากเกินไป 
  4. แหล่งปลูกท่ีพบการระบาดของโรคเป็นประจ่า ในช่วงแตกใบอ่อน เริ่มแทงช่อดอก และหลังติดผล
  อ่อน ควรพ่นด้วยสารป้องกันก่าจัดโรคพืช แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ อะ
  ซอกซีสโตรบิน 25% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ โพรคลอราซ 45% EC อัตรา 15 
  มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร พ่นทุก 7 - 10 วัน  
  5. หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง โดยเฉพาะกิ่งที่เป็นโรคและเก็บส่วนที่เป็นโรค 
  น่าไปท่าลายนอกแปลงปลูก เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคในฤดูกาลผลิตต่อไป 
**** ควรหลีกเลี่ยงการพ่นสารป้องกันก่าจัดโรคพืช ในช่วงดอกบาน เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อการผสมเกสรของพืช 
   
 3 มะม่วง 
  แทงช่อดอก 
  • เพลี้ยจักจั่นมะม่วง 
   ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยท่าลายใบอ่อน ช่อดอก ก้านดอก และยอดอ่อน ระยะที่ท่าความเสียหายให้มาก

   ที่สุด คือ ระยะที่มะม่วงก่าลังออกดอกโดยดูดน้่าเลี้ยงจากช่อดอก ท่าให้แห้งและดอกร่วง ติดผลน้อย 

   หรือ ไม่ติดเลย ระหว่างที่เพลี้ยจักจั่นมะม่วงดูดกินน้่าเลี้ยงจะถ่ายมูลมีลักษณะเป็นน้่าหวานเหนียวๆ 

   ติดตามใบ ช่อดอก ผล และรอบๆ ทรงพุ่ม ท่าให้ใบมะม่วงเปียก ต่อมาจะเกิดราด่าปกคลุม ถ้าเกิดมีรา

   ด่าปกคลุมมาก มีผลต่อการสังเคราะห์แสง ใบอ่อนที่ถูกดูดน้่าเลี้ยง (โดยเฉพาะระยะใบเพสลาด) จะบิด

   งอโค้งลงด้านใต้ใบจะมีอาการปลายใบแห้งให้สังเกตได้    

  การป้องกัน 
  1. การตัดแต่งกิ่งภายหลังเก็บผลผลิต ชว่ยลดที่หลบซ่อนของเพลี้ยจักจั่นมะม่วงลง ท่าให้การพ่นสารฆ่า
  แมลงมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
  2.. ถ้าไม่มีการป้องกันก่าจัด มะม่วงจะไม่ติดผลเลย จึงควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 
  2.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ คาร์บาริล 85% WP อัตรา 60 กรัมต่อน้่า 20ลิตร หรือ  
  อิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร ก่อนมะม่วงออกดอก 1 ครั้ง เมื่อช่อดอกบานแล้วไม่
  ควรพ่นสารฆ่าแมลง เพราะอาจเป็นอันตรายต่อแมลงผสมเกสร และหมั่นตรวจดูตามช่อดอกอยู่เรื่อยๆ 
  3. การพ่นสารฆ่าแมลงให้มีประสิทธิภาพควรพ่นให้ทั่วถึงล่าต้น มิเช่นนั้นตัวเต็มวัยจะเคลื่อนย้ายหลบ
  ซ่อนไปยังบริเวณท่ีพ่นสารฆ่าแมลงไม่ถึง นอกจากนี้ ยังต้องค่านึงถึงการปรับหัวฉีดให้เป็นละอองฝอย 
  และระยะเวลาการพ่น 



  4. ใช้น้่าฉีดล้างช่อดอกและใบ เพื่อช่วยแก้ปัญหาช่อดอกและใบด่าจากโรคราได้บ้าง ถ้าแรงอัดฉีดของน้่า
  แรงพอก็ช่วยให้เพลี้ยจักจั่นมะม่วงในระยะตัวอ่อนกระเด็นออกจากช่อดอกได้ ต้องระมัดระวังอย่าให้
  กระแทกดอกมะม่วงแรงเกินไป เพราะอาจท่าให้ดอกหรือผลที่เริ่มติดร่วงได้ 
  5. ใช้กับดักแสงไฟ ดักตัวเต็มวัยที่บินมาเล่นไฟ  
 4. ทุเรียน 
  พัฒนาผล 
  • หนอนเจาะผล 
  เข้าท่าลายทุเรียนตั้งแต่ผลเล็ก อายุประมาณ 2 เดือน จนถึงผลใหญ่ท่าให้ผลเป็นแผล อาจเป็นผลให้ผล
  เน่าและร่วงเนื่องจากเชื้อราเข้าท่าลายซ้่า การที่ผลมีรอยแมลงท่าลายท่าให้ขายไม่ได้ราคา ถ้าหากหนอน
  เจาะกินเข้าไปจนถึงเนื้อผล ท่าให้บริเวณดังกล่าวเน่าเมื่อผลสุก ภายนอกผลทุเรียนจะสังเกตเห็นมูลและ
  รังของหนอนได้อย่างชัดเจน และจะมีน้่าไหลเยิ้มเมื่อทุเรียนใกล้แก่ ผลทุเรียนที่อยู่ชิดติดกันหนอนจะเข้า
  ท่าลายมากกว่าผลที่อยู่เดี่ยวๆ เพราะแม่ผีเสื้อชอบวางไข่บริเวณรอยสัมผัสนี้ 
   
 
  การป้องกัน 
  1. หมั่นตรวจดูผลทุเรียน เมื่อพบรอยท่าลายของหนอน ให้ใช้ไม้หรือลวดแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมาท่าลาย 
  2. ผลทุเรียนที่เน่าและร่วงเพราะถูกหนอนท่าลายควรเก็บท่าลายโดยการเผาไฟหรือฝัง 
  3. ตัดแต่งผลทุเรียนที่มีจ่านวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกันควรใช้กิ่งไม้หรือกาบมะพร้าวคั่น
  ระหว่างผล เพ่ือป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนเข้าหลบอาศัย 
  4. การห่อผลด้วยถุงมุ้งไนล่อน ถุงรีเมย์ หรือถุงพลาสติกสีขาวขุ่น เจาะรูที่บริเวณขอบล่างเพ่ือให้หยดน้่า
  ระบายออก โดยเริ่มห่อผลตั้งแต่ผลทุเรียนมีอายุ 6 สัปดาห์ เป็นต้นไป จะช่วยลดความเสียหายได้ 
  5. สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพเมื่อจ่าเป็นต้องใช้ คือ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร
  ต่อน้่า 20 ลิตร พ่นเฉพาะส่วนผลทุเรียนที่พบการท่าลายของหนอนเจาะผล  
 5. เงาะ 
  ระยะออกดอก - ผลอ่อน  
  • โรคราแป้ง (เชื้อรา Oidium nephelii) 
  พบโรคระบาดมากในระยะที่เงาะสร้างช่อดอก และผลอ่อน โดยพบผงสีขาวหรือสีเทาอ่อนคล้ายแป้งเกาะ
  บนช่อดอก และตามร่องขนของผล ท่าให้ติดผลน้อย หรือไม่ติดผล ถ้าติดผลจะมีขนาดเล็กไม่สมบูรณ์ 
  หลุดร่วงง่าย หรือท่าให้ผลเน่าแห้งติดคาที่ก้านช่อ หากเป็นโรคในระยะผลโตจะท่าให้ขนแห้ง แข็ง ผิวผลมี
  สีคล้่าไม่สม่่าเสมอ ถ้าอาการรุนแรงจะท่าให้ขนกุด เรียกว่า เงาะขนเกรียน ในระยะท่ีผลก่าลังสุกส่วนที่มี
  เชื้อราปกคลุมจะมีสีซีดกว่าปกติ นอกจากนี้ อาจพบอาการของโรคได้ที่ส่วนยอดและใบ หากอาการ
  รุนแรงจะท่าให้ใบอ่อนร่วง 
  การป้องกัน 



  1. ก่าจัดวัชพืชในแปลงปลูก และตัดแต่งทรงพุ่มเงาะให้โปร่ง เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก เป็นการลด
  ความชื้นในทรงพุ่ม และไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตโุรค 
  2. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่่าเสมอ เมื่อพบเริ่มมีอาการของโรค ตัดแต่งและเก็บส่วนที่เป็นโรค น่าไป
  ท่าลายนอกแปลงปลูก เพ่ือลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค 
  3. หากพบมีการระบาดของโรค พ่นด้วยสารป้องกันก่าจัดโรคพืช ซัลเฟอร์ 80% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้่า 
  20 ลิตร หรือ ไตรโฟรีน 19% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ เบโนมิล 50% WP อัตรา 10 
  กรัมต่อน้่า 20 ลิตร และควรหยุดพ่นสารก่อนเก็บผลผลิต อย่างน้อย 15 วัน 
  


