
เตือนภัยการเกษตร 
ช่วงวันที่ 17 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน   2564 

  
 1.พืชตระกูลกะหล่่า (กะหล่่าปลี คะน้า ผักกาดขาวปลี กะหล่่าดอก ผักกาดเขียวปลี) 
  อากาศร้อน มีฝนตกและฝนตกหนักบางพื้นท่ี 
  ระยะเก็บเกี่ยว 
  • หนอนใยผัก 

   ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นฟองเด่ียว  ๆหรือกลุ่มเล็ก  ๆท้ังบนใบและใต้ใบพืช หนอนมีลักษณะเรียว
  ยาว หัวแหลมท้ายแหลม ส่วนท้ายมีปุ่มยื่นออกเป็น 2 แฉก เมื่อถูกตัวจะด้ินอย่างแรง และสร้างใยพาตัวขึ้น
  ลงระหว่างพืน้ดินกับใบพืชได้ หนอนจะกัดกินผิวใบท่าให้ผักเป็นรูพรุนคล้ายร่างแห จากนั้นเข้าดักแด้
  บริเวณใบพืช โดยมีใยบางๆ ปกคลุมติดใบพืช 
  การป้องกัน 
  1. การใช้กับดักชนิดต่างๆ ได้แก่ 
  - กับดักกาวเหนียวสีเหลือง เป็นกับดักทรงกระบอก หรือกระป๋องน้่ามนัเครื่อง 
  สีเหลืองทาด้วยกาวเหนียว ทุก 7-10 วันครั้ง สามารถจับผีเส้ือหนอนใยผักได้เฉล่ีย 16 ตัวต่อวันต่อกับดัก 
  โดยจับผีเส้ือเพศเมีย : เพศผู้ ได้ 0.79 : 1 และเมื่อติดต้ังกับดักกาวเหนียวสีเหลืองจ่านวน 80 กับดักต่อไร่ 
  สามารถลดการใช้สารฆ่าแมลงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
  - กับดักแสงไฟ หลอดสีน้่าเงิน 20 วัตต์ เป็นหลอดเรืองแสงท่ีเหมาะสมในการใช้จับผีเส้ือหนอนใยผักมาก
  ท่ีสุด มีราคาถูกกว่าหลอด blacklight-blue 20 วัตต์ และปลอดภัยไม่มีอันตรายจากแสงอุลตร้าไวโอเล็ต 
  ในการติดต้ังกับดักแสงไฟควรติดต้ังรอบนอกแปลงผัก และควรด่าเนินการติดต้ังพร้อมกันในพื้นท่ี 
  2. การใช้โรงเรือนตาข่ายไนล่อน หรือการปลูกผักกางมุ้ง โดยการปลูกผักในโรงเรือนท่ีคลุมด้วยตาข่ายไน
  ล่อนขนาด 16 mesh (256 ช่องต่อตารางนิ้ว) สามารถป้องกันการเข้าท่าลายของหนอนใยผักและหนอน
  ผีเส้ืออื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้โรงเรือนตาข่ายไนล่อนต้องปิดอย่างมิดชิดตลอดเวลาเพื่อป้องกัน
  ผีเส้ือเพศเมียเล็ดลอดเข้าไปวางไข่ 
  3. การใช้ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ 
  - การใช้เช้ือแบคทีเรีย (บาซิลลัส ทูริงเยนซิส) ปกติในธรรมชาติจะพบเช้ือแบคทีเรียชนิดนี้ ซึ่งมีประสิทธิภาพ
  ในการก่าจัดหนอนใยผัก แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยส่าคัญท่ีมีผลต่อปริมาณเช้ือแบคทีเรียท่ี
  จะท่าให้หนอนใยผักตาย ปัจจุบันจึงมีการผลิตเช้ือแบคทีเรียในรูปการค้าออกจ่าหน่ายท่ีส่าคัญมี 2 สาย
  พันธุ์ คือ Bacillus thuringiensis subsp. aizawai และ Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki 
  อัตรา 100-200 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร (ไม่ควรใช้ในแหล่งปลูกผักภาคกลาง ในช่วงท่ีมีการระบาดมาก
  พิจารณาการใช้อัตราสูง และช่วงเวลาพ่นถี่ข้ึน หรือพ่นสลับสารฆ่าแมลง) 
  4. การใช้วิธีทางเขตกรรม สามารถช่วยลดการระบาดของหนอนใยผักได้ เช่น การไถพรวนดินตากแดด 
  หรือการท่าลายซากพืชอาหาร หรือการปลูกพืชหมุนเวียน ท้ังนี้เพื่อขัดขวางการขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง



  ของหนอนใยผัก 
  5. การใช้ระดับเศรษฐกิจและการสุ่มตัวอย่าง ในการพิจารณาพ่นสารฆ่าแมลงป้องกันก่าจัดหนอนใยผัก 
  ควรส่ารวจตรวจนับจ่านวนหนอนใยผักก่อนตัดสินใจ โดยท่าการส่ารวจแบบซีเควนเชียล ซึ่งเป็นวิธีการท่ี
  รวดเร็ว สะดวก และมีความแม่นย่าสูง ผลการใช้ตารางส่ารวจสามารถลดการใช้สารฆ่าแมลงได้มากกว่า 
  50 เปอร์เซ็นต์ 
  6. การใช้สารฆ่าแมลง เนื่องจากหนอนใยผักเป็นแมลงท่ีสามารถสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงได้
  รวดเร็ว และหลายชนิด การพิจารณาเลือกใช้สารฆ่าแมลงท่ีมีประสิทธิภาพเป็นแนวทางหนึ่งท่ีสามารถ
  ป้องกันก่าจัดหนอนใยผักไม่ให้เข้าท่าลายผลผลิตให้เกิดความเสียหายได้ สารฆ่าแมลงท่ีมีประสิทธิภาพใน
  การป้องกันก่าจัดหนอนใยผัก ได้แก่ สไปนีโทแรม 12% SC อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ 
  คลอร์ฟีนาเพอร์ 10% SC อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ โทลเฟนไพแรด 16% EC อัตรา 40-60 
  มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ หรือ อินดอกซาคาร์บ 15% SC อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ 
  ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 60-80 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร (ควรพ่นสารสลับกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ และใช้
  ไม่เกิน 2-3 ครั้งต่อฤดู และใช้สลับกับการใช้เช้ือแบคทีเรียเมื่อการระบาดลดลง เพื่อหลีกเล่ียงการสร้าง
  ความต้านทาน)  
   
   
 2. มะเขือเทศ  
  ระยะเจริญเติบโต 
  • โรคท่ีมีสาเหตุจากไวรัส (เช้ือแบคทีเรียRalstonia solanacearum) 
   1. โรคใบหงิกเหลือง 
  ใบยอดและใบอ่อน หดย่นหงิกมีสีเหลือง ขอบใบม้วนงอ ยอดเป็นพุ่ม ใบท่ีแตกใหม่มีขนาดเล็ก  
  ต้นแคระแกร็น ท่าให้มะเขือเทศไม่ติดผลหรือติดผลน้อยมาก  
   2. โรคใบด่างเรียวเล็ก 
  ใบแสดงอาการด่างสีเขียวเข้มสลับสีเขียวอ่อน ม้วนงอ ต่อมาใบเรียวเล็กกว่าปกติ ถ้าอาการรุนแรงมาก 
  ใบจะเรียวเล็กเหลือแต่เส้นกลางใบ มะเขือเทศจะชะงักการเจริญเติบโต ไม่ติดผล หรือผลมีขนาดเล็ก ถ้า
  เกิดโรคต้ังแต่ระยะกล้า จะท่าให้ต้นแคระแกร็น ไม่ติดผล 
   3. โรคใบด่าง  
  ใบแสดงอาการด่างสีเขียวเข้มสลับสีเขียวอ่อนหรือสีเหลือง บางครั้งใบอ่อนหดย่นเป็นคล่ืนและมีขนาด
  เล็กกว่าปกติ ใบท่ีอยู่ส่วนยอดหรือปลายกิ่งอาจบิดเป็นเกลียว มะเขือเทศชะงักการเจริญเติบโต ท่าให้ติดผล
  น้อย ผลอาจเกิดอาการด่าง ถ้าเกิดโรคในระยะกล้า ต้นจะแคระแกร็น ใบมีขนาดเล็กและลดรูป 
   4. โรคใบด่างจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตาย 
  ใบปรากฏแผลเนื้อเยื่อตายสีน้่าตาลเข้มหรือด่า กระจายท่ัวท้ังใบ หรือเกิดรอยด่างสีเหลือง ใบยอดด่างและ
  ยอดส้ัน ใบอ่อนจะแห้งตายจากปลายใบเข้าหาโคนใบ ใบแก่มีสีเหลืองและขนาดเล็กกว่าปกติ ล่าต้นและ



  ก้านใบมีรอยขีดสีน้่าตาลเข้มหรือด่าตามแนวยาวของล่าต้นและก้านใบ มะเขือเทศชะงักการเจริญเติบโต 
  ผลเสียรูปทรง ท่ีผิวของผลจะพบอาการเนื้อเยื่อตายเป็นวง ถ้าอาการรุนแรง กิ่งและล่าต้นจะเปล่ียนเป็น
  สีด่า เห่ียวเฉา และตายในท่ีสุด 
  การป้องกัน 
  1. ใช้มะเขือเทศพันธุ์ต้านทานโรค 
  2. คัดเลือกกล้ามะเขือเทศท่ีแข็งแรงและไม่เป็นโรคไวรัสมาปลูก 
  3. หมั่นก่าจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูก เพื่อลดแหล่งสะสมของเช้ือไวรัสและแมลงพาหะ เช่น 
  สาบแร้งสาบกา กะเม็ง หญ้ายาง กระทกรก ล่าโพง โทงเทง และขี้กาขาว 
  4. ตรวจแปลงสม่่าเสมอ ถ้าพบต้นท่ีเป็นโรค ถอนแล้วน่าไปท่าลายนอกแปลงปลูก 
  ระบาดของโรคได้โดยพ่นสารก่าจัดแมลงพาหะน่าโรค ดังนี้ 
   - แมลงหวี่ขาว ได้แก่ สารอิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 
  5% SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ เฟนโพรพาทริน 10% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 
  ลิตร 
   - เพล้ียอ่อน ได้แก่ สารฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 
  10% WP อัตรา 20 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร 
   - เพล้ียไฟ ได้แก่ สารอิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 
  5% SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ อีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร
  ต่อน้่า 20 ลิตร 
  6. ไม่ปลูกพืชท่ีเป็นพืชอาศัยของเช้ือสาเหตุโรค ได้แก่ พืชตระกูลแตง ตระกูลถั่ว ตระกูลมะเขือ ขึ้นฉ่าย 
  ยาสูบ งา กะเพราขาว ต่าลึง หงอนไก่ บานไม่รู้โรย และทานตะวัน เป็นต้น ใกล้แปลงปลูกมะเขือเทศ 
  7. แปลงท่ีพบการระบาดของโรค หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ให้เก็บซากพืชไปท่าลายนอกแปลงปลูก 
  และไม่ปลูกมะเขือเทศซ้่า ควรปลูกพืชชนิดอื่นท่ีไม่ใช่พืชอาศัยของเช้ือสาเหตุโรค 
 
 3. มะลิ   
  ระยะออกดอก 
  • หนอนเจาะดอกมะลิ 
   ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นฟองเด่ียวๆ สีเหลืองบนกลีบดอก หรือก้านกลีบเล้ียงดอก และยอด
  อ่อน เมื่อฟักเป็นตัวหนอน จะเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในดอกท่าให้ดอกเป็นรอยช่้า เปล่ียนเป็นสีม่วง 
  เห่ียวแห้งและร่วงหล่น  
  การป้องกัน 
  เมื่อพบการระบาด พ่นด้วยสารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร 


