
เตือนภัยการเกษตร 
ช่วงวันที่ 1 เมษายน ถึง 9 เมษายน   2564 

  
 1. พริกไทย 
  อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง 
  ระยะการติดผลอ่อน/ผลแก/่เก็บเกี่ยว 
  • เพลี้ยแป้ง 
  ดูดกินน้้าเลี้ยง บริเวณช่อผล หลังใบ กิ่งปาง(กิ่งแขนง) ราก ยอด และล้าต้น ส่วนที่ยังอ่อนอยู่ ส่วนที่ถูก
  ท้าลายจะงอหงิก บิดเบี้ยว หากการระบาดรุนแรง ช่อผลแห้งและหลุดร่วง ผลผลิตเสียหาย กิ่งปาง(กิ่ง
  แขนง) และยอดจะแห้งตาย   
  การป้องกัน 
  1. หากพบระบาดเล็กน้อย ให้ตัดส่วนที่ถูกท้าลายทิ้ง 
  2. ถ้าระบาดรุนแรงพ่นด้วย มาลาไทออน 83% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ โพรไทโอ
  ฟอส 50% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 

 2. มะม่วง   

  ระยะติดผลอ่อน - เก็บเก่ียว 
  • โรคแอนแทรคโนส(เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides) 
  เชื้อสาเหตุโรคเข้าท้าลายพืชได้ในทุกระยะการเจริญเติบโต โดยมีลักษณะอาการ ดังนี้ 
  อาการที่ใบ ใบอ่อนพบจุดฉ่้าน้้า ต่อมาเปลี่ยนเป็นแผลสีน้้าตาลด้า หากอาการรุนแรงแผลจะขยายตัว 
  อย่างรวดเร็วติดต่อกันทั้งผืนใบ ท้าให้ใบบิดเบี้ยว เสียรูปทรง ยอดอ่อนเหี่ยวและด้า ส่วนใบแก่พบแผล
  รูปร่างค่อนข้างเหลี่ยม หากอาการรุนแรงแผลจะทะลุเป็นรู 
  อาการที่ช่อดอก พบจุดหรือขีดสีน้้าตาลแดงเล็กๆบนก้านช่อดอก ต่อมาแผลขยายใหญ่ หากมีความชื้นสูง
  จะพบเมือกสีส้ม ซึ่งเป็นกลุ่มสปอร์ของเชื้อราสาเหตุโรคอยู่ที่บริเวณแผล ท้าให้ช่อดอกเหี่ยวแห้ง ดอก
  หลุดร่วงก่อนติดผล 
  อาการที่ผลอ่อน พบจุดแผลสีน้้าตาลด้า ถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสมผลที่ถูกท้าลายจะเป็นสีด้าและหลุด
  ร่วงก่อนก้าหนด ในบางครั้งเชื้อสาเหตุโรคเข้าท้าลายแบบแฝงในผลอ่อน โดยไม่แสดงอาการของโรค แต่จะ
  แสดงอาการของโรคเม่ือผลสุก และอาการรุนแรงมากข้ึนตามความสุกของผล 
  อาการที่ผลแก่ หรือผลสุกหลังเก็บเกี่ยว พบจุดแผลสีด้าเล็กๆ ต่อมาแผลขยายลุกลามและยุบตัวลง ถ้ามี
  หลายแผลขยายมาติดกัน ขนาดของแผลจะกว้างขึ้นและยุบตัวเป็นแอ่งบุ๋ม ท้าให้เน่าทั้งผล บางครั้งพบ
  เมือกสีส้ม ซึ่งเป็นกลุ่มสปอร์ของเชื้อราสาเหตุโรคอยู่ที่บริเวณแผล 
  การป้องกัน 

  1. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่้าเสมอ เมื่อพบพืชเริ่มมีอาการของโรค ตัดแต่งและเก็บส่วนที่เป็นโรค 
  น้าไปท้าลายนอกแปลงปลูก เพ่ือลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค 
  2. ก้าจัดวัชพืชรอบโคนต้น เพ่ือลดความชื้นในทรงพุ่ม 
  3. ควบคุมปริมาณธาตุอาหารให้เหมาะสม ไม่ควรใส่ปุ๋ยที่มีค่าไนโตรเจนมากเกินไป 



  4. แหล่งปลูกท่ีพบการระบาดของโรคเป็นประจ้า ในช่วงที่มะม่วงแตกใบอ่อน เริ่มแทงช่อดอก และหลัง
  ติดผลอ่อน ควรพ่นด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช เช่น แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้้า 20 
  ลิตร หรือ อะซอกซีสโตรบิน 25% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ โพรคลอราซ 45% EC 
  อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร พ่นทุก 7 - 10 วัน แต่ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดตอ่กันเกิน 4 ครั้ง 
  ในช่วงที่มะม่วงติดผล หากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดโรค คือ มีฝนตกและอากาศร้อนชื้น 
  ควรพ่นสารป้องกันก้าจัดโรคพืชดังกล่าว เพื่อป้องกันการระบาดของโรค และควรหยุดพ่นสารก่อนเก็บ
  เกี่ยวผลผลิต ไม่น้อยกว่า 15 วัน 
  5. หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรตัดแต่งกิ่งเพ่ือให้ทรงพุ่มโปร่ง โดยเฉพาะกิ่งที่เป็นโรค และเก็บส่วนที่เ
  ป็นโรค น้าไปท้าลายนอกแปลงปลูก เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคในฤดูกาลผลิตต่อไป 
 
  **** ควรหลีกเลี่ยงการพ่นสารป้องกันก้าจัดโรคพืช ในช่วงดอกบาน เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อการผสม
  เกสรของพืช  
    
 3 มะพร้าว 
  มะพร้าวที่ยังไม่ให้ผลผลิตและมะพร้าวที่ให้ผลผลิตแล้ว 
  • หนอนหัวด้ามะพร้าว 
   ตัวหนอนเข้าท้าลายใบมะพร้าว โดยแทะกินผิวใบบริเวณใต้ทางใบจากนั้นจะถักใยน้ามูลที่ถ่ายออกมาผสม
   กับเส้นใยที่สร้างขึ้น น้ามาสร้างเป็นอุโมงค์คลุมล้าตัวยาวตามทางใบบริเวณใต้ทางใบ ตัวหนอนอาศัยอยู่
   ภายในอุโมงค์ที่สร้างขึ้นและแทะกินผิวใบ โดยทั่วไปหนอนหัวด้ามะพร้าวชอบท้าลายใบแก่ หากการ
   ท้าลายรุนแรงจะพบว่า หนอนหัวด้ามะพร้าวท้าลายก้านทางใบ จั่น และผลมะพร้าว  ต้นมะพร้าวที่ถูก
   หนอนหัวด้ามะพร้าวลงท้าลายทางใบหลายๆ ทาง  พบว่าหนอนหัวด้ามะพร้าวจะถักใยดึงใบมะพร้าวมา
   เรียงติดกันเป็นแพ เมื่อตัวหนอนโตเต็มที่แล้วจะถักใยหุ้มล้าตัวอีกครั้ง และเข้าดักแด้อยู่ภายในอุโมงค์ 
   ดักแด้มีสีน้้าตาลเข้ม ดักแด้เพศผู้จะมีขนาดเล็กกว่าดักแด้เพศเมียเล็กน้อย ผีเสื้อหนอนหัวด้ามะพร้าวที่ผสม
   พันธุ์แล้วจะวางไข่บนเส้นใยที่สร้างเป็นอุโมงค์ หรือซากใบที่ถูกหนอนหัวด้ามะพร้าวลงท้าลายแล้ว ตัว
   หนอนเมื่อฟักออกจากไข่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 1 - 2 วัน ก่อนจะย้ายไปกัดกินใบมะพร้าว จึงมักพบ
   หนอนหัวด้ามะพร้าวหลายขนาดกัดกินอยู่ในใบมะพร้าวใบเดียวกัน หากการท้าลายรุนแรงอาจท้าให้ต้น
   มะพร้าวตายได้ 

  การป้องกัน 
  1. วิธีเขตกรรมและวิธีกล ตัดใบที่มีหนอนหัวด้ามะพร้าวน้าไปเผาท้าลายทันที ไม่ควรเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์
  มะพร้าวหรือพืชตระกูลปาล์มมาจากแหล่งที่มีการระบาด 
  2. การใช้ชีววธิี การใช้แตนเบียนที่เฉพาะเจาะจงกับหนอนหัวด้ามะพร้าว เช่น แตนเบียนโกนีโอซัส นี
  แฟนติดิส (Goniozus nephantidis) โดยปล่อยช่วงเวลาเย็น พลบค่้า อัตรา 200 ตัวต่อไร่ต่อครั้ง ให้
  กระจายทั่วแปลงเดือนละครั้ง ถ้าปล่อยแตนเบียนได้มากจะท้าให้เห็นผลในการควบคุมเร็วขึ้น 
  3. การใช้สารเคมี 
     3.1 ใช้สารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC เข้มข้นโดยไม่ต้องผสมน้้าฉีดเข้าที่ล้าต้นมะพร้าวอัตรา 30 
  มิลลิลิตรต่อต้น โดยใช้สว่านเจาะรูให้เอียงลงประมาณ 45 องศา จ้านวน 2 รู ให้ตรงข้ามกัน เจาะรูให้ลึก 



  10 - 15 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับขนาดของดอกสว่าน ต้าแหน่งของรูอยู่สูงจากพ้ืนดินประมาณ 1 เมตร แลว้
  ฉีดสารฆ่าแมลงลงไปรูละ 15 มิลลิลิตร ปิดรูด้วยดินน้้ามัน วิธนีี้จะป้องกันก้าจัดหนอนหัวด้ามะพร้าวได้ 
                     นานมากกว่า 3 เดือน (วิธีการนี้สามารถป้องกันก้าจัดศัตรูชนิดอ่ืนได้ด้วย เช่น ด้วงแรดมะพร้าว ด้วงงวง
  มะพร้าว แมลงด้าหนามมะพร้าว) 
  ** แนะน้าเฉพาะมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ขึ้นไป ห้ามใช้กับมะพร้าวน้้าหอม มะพร้าวกะทิ 
  และมะพร้าวที่ใช้ท้าน้้าตาล 
    3.2 กรณีมะพร้าวต้นเล็กท่ีมีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร รวมทั้งมะพร้าวกะทิ มะพร้าวน้้าหอมและ
  มะพร้าวที่ใช้ท้าน้้าตาล ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดรุนแรง และไม่มีการปล่อยแตนเบียน ให้พ่นทรง 
                    พุ่มด้วยสารฟลูเบนไดอะไมด์ 20% WG อัตรา 5 กรัม หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SC อัตรา 
                    20 มิลลิลิตร หรือ ลูเฟนนูรอน 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร (สารนี้มีพิษสูงต่อกุ้ง ไม่ควรใช้บริเวณที่มี 
                    การเลี้ยงกุ้ง) โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่งตามอัตราที่ก้าหนดผสมน้้า 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทรงพุ่มบริเวณใต้ 
                     ใบ 1 - 2 ครั้ง ควรใช้เครื่องยนต์พ่นสารที่สามารถควบคุมแรงดันได้ และมีแรงดันไม่น้อยกว่า 30 บาร์ กรณ ี
                    ที่มีการปล่อยแตนเบียน ให้พ่นสารเคมีก่อน ประมาณ 2 สัปดาห์ ค่อยท้าการปล่อยแตนเบียน กรณีท่ีมี 
                       การเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของหนอนหัวด้ามะพร้าวสามารถใช้วิธีการนี้ได้ 
                   เช่นเดียวกัน 


