
เตือนภัยการเกษตร 
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

1. มะลิ 
 มีฝนตก และฝนตกหนักบางพ้ืนที่ 
 เกิดในระยะออกดอก 

 🢝 หนอนเจาะดอกมะลิ 
 ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ สีเหลืองบนกลีบดอก หรือก้านกลีบเลี้ยงดอก และยอดอ่อน 
 เมื่อฟักเป็นตัวหนอน จะเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในดอกท้าให้ดอกเป็นรอยช้้า เปลี่ยนเป็นสีม่วง เหี่ยว
 แห้งและร่วงหล่น 
 การป้องกัน 
 เมื่อพบการระบาด พ่นด้วยสารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 
 

2. พริก 
เกิดในทุกระยะการเจริญเติบโต 

🢝 โรคเน่าเปียก หรือโรคราขนแมว (เชื้อรา Choanephora cucurbitarum) 
โรคนี้พบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของพริก มักพบที่ยอดอ่อนและกิ่งอ่อนแสดงอาการมีแผลช้้าฉ่้า
น้้า แล้วขยายลุกลามอย่างรวดเร็วลงตามกิ่ง ท้าให้กิ่งแห้งหักพับ หากอาการรุนแรงใบและดอกจะร่วง
จนเหลือแต่ก้าน และพริกจะไม่แตกยอดใหม่ ส่วนที่ผลอ่อนจะเกิดอาการช้้าฉ่้าน้้า เน่า และหลุดร่วงได้
ง่าย ถ้าอากาศมีความชื้นสูงมาก ๆ จะเห็นส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อรามีลักษณะเป็นก้านใส ชูตั้งฉาก
ขึ้นมาจากส่วนของพืชที่เป็นโรค ลักษณะคล้ายขนแมว ที่ส่วนปลายของก้านใสเป็นตุ่มสีด้าภายในมี
สปอร์ ซึ่งสปอร์สามารถปลิวไปสู่ต้นอื่นก่อให้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงมากยิ่งข้ึน 
**** สปอร์ของเชื้อราแพร่ระบาดได้ดีโดยลม น้้า ฝน น้้าค้าง แมลง หรือ ติดไปกับสิ่งที่เข้าไปสัมผัส 
การป้องกัน 
1. จัดระยะปลูกพริกไม่ให้แน่นเกินไป และก้าจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพ่ือลดความชื้น 
2. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่้าเสมอ โดยเฉพาะช่วงที่อากาศมีความชื้นสูง และร้อนอบอ้าว เมื่อพบพริก
เริ่มมีอาการยอดช้้า หรือที่ยอดมีเชื้อราเกิดขึ้น รีบตัดส่วนที่แสดงอาการโรคใส่ถุงหรือภาชนะปิด เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เชื้อราแพร่กระจายทั่วแปลง น้าไปท้าลายนอกแปลงปลูก แล้วพ่นด้วยสารป้องกันก้าจัด
โรคพืช ไดโคลแรน 75% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ไตรโฟรีน 19% EC อัตรา 20 - 30 
มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ไอโพรไดโอน 50% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร ทุก 5 วัน 
3. แปลงที่พบโรค ควรหลีกเลี่ยงการให้น้้าแบบพ่นฝอย 
 
 



3. มะขาม 
ระยะพัฒนาผล 

🢝 หนอนเจาะฝัก 
ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก ผีเสื้อเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ บนฝักมะขาม ตั้งแต่มะขาม
เริ่มเป็นฝักอ่อน โดยวางไข่บนฝักที่มีรอยแตกหรือรอยหักมากกว่าฝักปกติ เมื่อไข่ฟักเป็นตัวหนอนจะ
เจาะเปลือกมะขามเข้ากัดกินเนื้อและเมล็ดมะขาม หนอนถ่ายมูลออกมาที่บริเวณปากรูเป็นกระจุกสี
น้้าตาล และอาศัยอยู่ในฝักจนกระทั่งเข้าดักแด้ เมื่อออกเป็นตัวเต็มวัยจะบินไปผสมพันธุ์และวางไข่
ต่อไป การท้าลายในช่วงฝักอ่อนท้าให้ฝักแห้งลีบ การท้าลายในช่วงฝักแก่ท้าให้เนื้อในถูกกัดกิน ท้าให้
ฝักมะขามเสียหาย 
การป้องกัน 
หมั่นส้ารวจและเก็บฝักมะขามที่ถูกท้าลายทิ้ง หากพบการระบาด พ่นด้วยสารฆ่าแมลง ได้แก่ อีมาเมก
ตินเบนโซเอต 1.92% W/V EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% 
W/V EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% W/V SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 
ลิตร 
 

4. มะมว่ง 
ระยะแตกใบอ่อน 

🢝 โรคแอนแทรคโนส(เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides) 
เชื้อสาเหตุโรคเข้าท้าลายพืชได้ในทุกระยะการเจริญเติบโต โดยมีลักษณะอาการ ดังนี้ 
อาการที่ใบ ใบอ่อนพบจุดฉ่้าน้้า ต่อมาเปลี่ยนเป็นแผลสีน้้าตาลด้า หากอาการรุนแรงแผลจะขยาย
ตัวอย่างรวดเร็วติดต่อกันทั้งผืนใบ ท้าให้ใบบิดเบี้ยว เสียรูปทรง ยอดอ่อนเหี่ยวและด้า ส่วนใบแก่พบ
แผลรูปร่างค่อนข้างเหลี่ยม หากอาการรุนแรงแผลจะทะลุเป็นรู  อาการที่ช่อดอก พบจุดหรือขีดสี
น้้าตาลแดงเล็กๆ บนก้านช่อดอก ต่อมาแผลขยายใหญ่ หากมีความชื้นสูงจะพบเมือกสีส้ม ซึ่งเป็นกลุ่ม
สปอร์ของเชื้อราสาเหตุโรคอยู่ที่บริเวณแผล ท้าให้ช่อดอกเหี่ยวแห้ง ดอกหลุดร่วงก่อนติดผล 
อาการที่ผลอ่อน พบจุดแผลสีน้้าตาลด้า ถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสมผลที่ถูกท้าลายจะเป็นสีด้าและ
หลุดร่วงก่อนก้าหนด ในบางครั้งเชื้อสาเหตุโรคเข้าท้าลายแบบแฝงในผลอ่อน โดยไม่แสดงอาการของ
โรค แต่จะแสดงอาการของโรคเม่ือผลสุก และอาการรุนแรงมากขึ้นตามความสุกของผล 
อาการที่ผลแก่ หรือผลสุกหลังเก็บเกี่ยว พบจุดแผลสีด้าเล็ก ๆ ต่อมาแผลขยายลุกลามและยุบตัวลง 
ถ้ามีหลายแผลขยายมาติดกัน ขนาดของแผลจะกว้างขึ้นและยุบตัวเป็นแอ่งบุ๋ม ท้าให้เน่าทั้งผล 
บางครั้งพบเมือกสีส้ม ซึ่งเป็นกลุ่มสปอร์ของเชื้อราสาเหตุโรคอยู่ที่บริเวณแผล 
 
 



การป้องกัน 
 1. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่้าเสมอ เมื่อพบพืชเริ่มมีอาการของโรค ตัดแต่งและเก็บส่วนที่เป็นโรค 
 น้าไปท้าลายนอกแปลงปลูก เพ่ือลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค 
 2. ก้าจัดวัชพืชรอบโคนต้น เพ่ือลดความชื้นในทรงพุ่ม 
 3. ควบคุมปริมาณธาตุอาหารให้เหมาะสม ไม่ควรใส่ปุ๋ยที่มีค่าไนโตรเจนมากเกินไป 
 4. แหล่งปลูกท่ีพบการระบาดของโรคเป็นประจ้า ในช่วงที่มะม่วงแตกใบอ่อน เริ่มแทงช่อดอก และ
 หลังติดผลอ่อน 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 แต่ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกัน
 เกิน 4 ครั้ง ในช่วงที่มะม่วงติดผล หากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดโรค คือ มีฝนตกและ
 อากาศร้อนชื้น ควรพ่นสารป้องกันก้าจัดโรคพืชดังกล่าว เพื่อป้องกันการระบาดของโรค และควรหยุด
 พ่นสารก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต ไม่น้อยกว่า 15 วัน 
 5. หลังการเก็บเก่ียวผลผลิต ควรตัดแต่งก่ิงเพ่ือให้ทรงพุ่มโปร่ง โดยเฉพาะกิ่งที่เป็นโรค และเก็บส่วนที่
 เป็นโรค น้าไปท้าลายนอกแปลงปลูก เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคในฤดูกาลผลิตต่อไป 

 
 


