
เตือนภัยการเกษตร 
ช่วงวันที่ 16 กันยายน ถึง 30 กันยายน   2564 

  
 1.เงาะ 

  มีฝนตกและฝนตกหนักบางพ้ืนที่ 
  ระยะผล 
  • เพลี้ยแป้ง 
   ดูดกินน้้าเลี้ยงจาก ผล กิ่งอ่อน และช่อดอก เพลี้ยแป้งที่ท้าลายผลจะพบบริเวณข้ัวผล และโคน
  ขนของผลเงาะ ถ้าท้าลายรุนแรงในระยะผลอ่อนจะท้าให้ผลร่วง ในระยะผลแก่จะท้าให้สกปรกเนื่องจากสิ่ง
  ขับถ่ายของเพลี้ยแป้ง และมีราด้าเกิดข้ึน 
  การป้องกัน 
  1. เพลี้ยแป้งบางชนิดอาจอาศัยอยู่ในดินบริเวณโคนต้นพืชหรือรากวัชพืช และมีมดเป็นตัวพาไปยังส่วน
  ต่างๆ ของพืชอาหาร ควรตัดแต่งกิ่งเงาะ เพ่ือลดการเป็นพาหะของมดพาไปยังต้นอ่ืนๆ และควรใช้เศษผ้า
  ชุบน้้ามันเครื่อง ผูกรอบต้น เพ่ือป้องกันมดและเพลี้ยแป้งที่อาศัยอยู่ในดินไต่ขึ้นมาบนต้น 
  2. ถ้าพบระบาดในปริมาณไม่มากอยู่เป็นกลุ่มตามส่วนต่างๆ ของต้นเงาะ ควรตัดทิ้งและเผาท้าลาย 
  3. ถา้ระบาดรุนแรง พ่นด้วยสารฆ่าแมลง คาร์บาริล 85% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ อิมิดา
  โคลพริด 10% SL อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 หลังจากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้้ามันเครื่องผูกรอบโคนต้น 
  ป้องกันมด และเพลี้ยแป้งไต่ขึ้นมาบนต้น   
 2. มะเขือเปราะ  
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • แมลงหวี่ขาวยาสูบ 
   ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้้าเลี้ยงบริเวณใบและเป็นพาหะน้าเชื้อไวรัสสาเหตุโรคใบหงิกเหลืองใน
  มะเขือเปราะ ท้าให้ผลผลิตลดลง 
  การป้องกัน 
  1.ก่อนการย้ายปลูก รองก้นหลุมปลูกด้วยสารฆ่าแมลง ไดโนทีฟูแรน 1% G อัตรา 2 กรัมต่อหลุม สามารถ
  ควบคุมการเข้าท้าลายของแมลงหวี่ขาวได้ประมาณ 45 วัน  (เม่ือใส่สารลงในหลุมแล้วให้โรยดินกลบสาร
  บางๆ ก่อนท้าการย้ายกล้าลงหลุม เพื่อป้องกันรากพืชสัมผัสสารโดยตรง ซึ่งอาจท้าให้เกิดความเป็นพิษ
  ต่อพืชได้) 
  2. เมื่อพบการระบาด พ่นด้วยสารฆ่าแมลง บูโพรเฟซิน 40% SC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 
  หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% WP อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ น้้ามันปิโตรเลียม เช่น ไวต์ออยล์ 
  67% EC อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร พ่นติดต่อกันทุก 7 วัน 2-3 ครั้ง  
   
 3. ผักสลัด(โดยเฉพาะผักท่ีมีใบกว้าง เช่น กรีนคอส บัตเตอร์เฮด)   
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 



  • โรคใบจุดหรือใบจุดตากบ (เชื้อรา Cercospora lactucae-sativa) 
   อาการเริ่มแรกที่ก่ิงและผลเป็นจุดสีเหลือง จากนั้นจะพัฒนาเป็นตุ่มนูนเล็ก ๆ สีน้้าตาลคล้ายสี
  สนิมเหล็ก บางครั้งพบแผลสีเหลืองฉ่้าน้้า เมื่ออาการรุนแรงแผลจะเน่า โดยถ้าเป็นที่ก่ิงจะท้าให้เนื้อเยื่อตรง
  แผลหลุดเห็นเป็นรู หรือเว้าแหว่ง ส้าหรับที่ผล ถ้าอาการรุนแรงจะท้าให้กลีบผลไหม้แห้ง และผลเน่าใน
  ที่สุด 
  
  การป้องกัน 
  1. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปลอดโรค หรือฆ่าเชื้อที่อาจติดมากับเมล็ด โดยแช่ในน้้าอุ่น ประมาณ 50 องศา 
  เซลเซียส นาน 20-25 นาท ี
  2. ก่อนการปลูกควรไถพรวนดินลึก ๆ ทิ้งไว้อย่างน้อย 30 วัน เพ่ือให้เศษซากพืชและวัชพืชย่อยสลาย 
  3. จัดการแปลงปลูกให้มีการระบายน้้าที่ดี และควรมีอากาศถ่ายเท 
  4. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่า้เสมอเมื่อพบโรค**** ควรหยุดพ่นสารก่อนการเก็บเก่ียว อย่างน้อย 15 วัน
  พ่นด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช เช่น เบโนมิล 50% WP อัตรา 12 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรอื แมนโคเซบ 
  80% WP อัตรา 80 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร 
  5. ถ้าพบโรคระบาดรุนแรงให้ปลูกพืชอ่ืนสลับหมุนเวียนอย่างน้อย 3 ปี 
 
 4. พืชผักตระกูลกะหล่้าและผักกาด (เช่น คะน้า กะหล่้าปลี กะหล่้าดอก บรอกโคลี กวางตุ้ง ผักกาดขาว  
     ผักกาดหอม ฯลฯ) 
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • โรคใบจุด (เชื้อรา Alternaria brassicicola และ A. brassicae) 
   โรคเกิดได้ทุกส่วนและทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช 
  อาการระยะต้นกล้า  เกิดแผลเล็ก ๆ สีน้้าตาลเข้มที่ล้าต้น จากนั้นแผลจะขยายใหญ่ อาการคล้ายโรคเน่า
  คอดิน ท้าให้ต้นกล้าชะงักการเจริญเติบโต 
  อาการระยะต้นโตถึงระยะเก็บผลผลิต  มักพบบนใบและก้านใบ เกิดเป็นแผลจุดเล็ก ๆ สีเหลือง ต่อมา
  แผลจะขยายใหญ่มีสีน้้าตาลเข้มถึงด้า ลักษณะเป็นวงค่อนข้างกลม เรียงซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ในกะหล่้าปลี 
  ถ้าเกิดโรคหลังจากห่อหัวแล้ว และสภาพอากาศมีความชื้นสูง จะเกิดอาการเน่าอย่างรุนแรงทั้งหัว ใน
  กะหล่้าดอก และบรอกโคลี ถ้าเกิดอาการที่ดอก จะท้าให้เกิดแผลสีน้้าตาล โดยเริ่มจากช่อดอกที่อยู่ริม
  นอกลามเข้ามาด้านใน หากเป็นโรครุนแรงจะถูกท้าลายทั้งดอก 
  **** เชื้อสาเหตุโรคสามารถติดเมล็ด ท้าให้เมล็ดสูญเสียความงอก หรืออาจแฝงตัวในเมล็ดพันธุ์ท้าให้เกิด
  การระบาดของโรค เมื่อน้าไปปลูกในฤดูถัดไป 
  การป้องกัน 
  1. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปลอดโรค ไม่น้าเมล็ดพันธุ์จากแปลงที่พบการเกิดโรคมาปลูก 



  2. แช่เมล็ดในน้้าอุ่นประมาณ 50 องศาเซลเซียส (การเตรียมน้้าอุ่นโดยต้มน้้าให้เดือดแล้วเติมน้้าธรรมดา
  ลงไปหนึ่งเท่า) นาน 20-25 นาที หรือคลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันก้าจัดเชื้อรา ไอโพรไดโอน 50% WP อัตรา 
  5-10 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม ก่อนปลูก 
  3. หลีกเลี่ยงการปลูกในแปลงปลูกท่ีเคยมีการระบาดของโรค อย่างน้อย 3-4 ปี 
  4. ไม่ปลูกพืชระยะชิดกันจนเกินไป ควรให้มีแสงแดดส่องผ่านได้และมีการระบายอากาศที่ดี 
  5. หมั่นก้าจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรค 
  6. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่้าเสมอ เมื่อพบโรคในระยะกล้า ควรถอนต้นกล้าที่เป็นโรค น้าไปท้าลายนอก
  แปลงปลูก หากพบโรคในระยะต้นโต ควรตัดใบที่เป็นโรคออก น้าไปท้าลายนอกแปลงปลูก แล้วพ่นสาร
  ป้องกันก้าจัดโรคพืช เชน่ อะซอกซีสโตรบนิ 25% SC อัตรา 5-10 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ คลอโร
  ทาโลนิล 50% SC อัตรา 20-30 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร พ่นทุก 5-7 วัน  
 
 
 5. พริก 
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • โรคเหี่ยวเขียว (เชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum)   
   พบต้นพริกแสดงอาการของโรคเป็นหย่อม ๆ กระจายทั่วในแปลงปลูก ลักษณะอาการเริ่มแรก 
  ต้นพริกแสดงอาการเหี่ยวในเวลากลางวันที่อากาศร้อนจัดและฟ้ืนกลับมาปกติในเวลากลางคืนซึ่งมี
  อากาศเย็น โดยแสดงอาการในลักษณะนี้สลับกัน 2-3 วัน จากนั้นต้นพริกจะเหี่ยวทั้งต้นอย่างถาวรและ
  ตายในที่สุด โดยที่ต้นพริกยังคงเขียวอยู่ ให้สังเกตบริเวณโคนต้นจะมีสีน้้าตาลเข้ม เมื่อถอนต้นขึ้นมาจะ
  พบอาการรากเน่า ถ้าตัดล้าต้นตามขวางจะพบส่วนของท่อล้าเลียงน้้าและอาหารมีสีน้้าตาลเข้ม เมื่อ
  น้าไปแช่น้้าสะอาดประมาณ 5-10 นาที จะเห็นของเหลวสีขาวข้นคล้ายน้้านม [bacterial exudate 
  (ooze)] ไหลออกมา 
 
  การป้องกัน 
  1. ควรเลือกพ้ืนที่ปลูกที่ไม่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อน และมีการระบายน้้าที่ดี 
  2. พ้ืนที่ที่เคยมีการระบาดของโรค สามารถฆ่าเชื้อโรคในดิน โดยหลังการไถพรวนดินครั้งแรกให้หว่านด้วย
  ยูเรียผสมปูนขาว อัตรา 80 : 800 กิโลกรัมต่อไร่ จากนั้นไถกลบและรดน้้าให้ดินมีความชื้น ทิ้งไว้ 3-4 
  สัปดาห์ จึงเริ่มเตรียมแปลงปลูกพืช 
  3. อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตร ควรฆ่าเชื้อโดยแช่ แอลกอฮอล์ 70% หรือ คลอรอกซ์ 10% 
  ก่อนใช้ทุกครั้ง เพ่ือป้องกันการระบาดของโรค 
  4. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่้าเสมอ หากพบต้นที่แสดงอาการของโรค ให้ขุดต้นที่เป็นโรค น้าไปท้าลาย
  นอกแปลงปลูกทันที และโรยปูนขาวบริเวณหลุมที่ขุด เพ่ือป้องกันการระบาดของโรค 



  5. ในแปลงที่มีการระบาดของโรค หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว น้าส่วนต่าง ๆ ของพืชที่เป็นโรคไปท้าลาย
  นอกแปลงปลูก  
  6. ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรค ไม่ควรปลูกพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรค เช่น พืชตระกูลขิง พืชตระกูล
  มะเขือ มันฝรั่ง พริก และถั่วลิสง ควรสลับไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน เช่น ข้าว ข้าวโพด และมันส้าปะหลัง 
  เพ่ือตัดวงจรของโรค 
 6. อะโวคาโด 
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • โรคจุดด้า หรือโรคแอนแทรคโนส  (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides) 
   อาการที่ใบ  พบจุดแผลสีน้้าตาลเข้ม หากอาการรุนแรงแผลจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว ใบจะแห้ง 
  และร่วง 
   อาการที่ก้านใบ กิ่ง และก้านช่อดอก  พบแผลจุดหรือขีดสีม่วง ถ้าอาการรุนแรงแผลจะขยาย
  ลุกลาม ท้าให้ก้านใบและกิ่งแห้ง หากเกิดที่ก้านช่อดอกจะท้าให้ช่อดอกเหี่ยวแห้ง หลุดร่วงก่อนติดผล 
   อาการที่ผล  ผลอ่อนพบจุดแผลสีน้้าตาลถึงด้า หากอาการรุนแรงผลจะหลุดร่วงก่อนก้าหนด 
  อาการบนผลแก่ มักพบในระยะใกล้เก็บเก่ียวและหลังเก็บเกี่ยว พบแผลจุดสีน้้าตาลถึงด้ารูปร่างกลม 
  ต่อมาแผลขยายลุกลามเป็นแผลยุบตัวในเนื้อผล ท้าให้ผลเน่า บางครั้งพบเมือกสีส้มซึ่งเป็นส่วน 
  ขยายพันธุ์ของเชื้อราสาเหตุโรคที่บริเวณแผล 
   
 
 
  การป้องกัน 
  1. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่้าเสมอ เมื่อพบเริ่มมีอาการของโรค ตัดแต่งและเก็บส่วนที่เป็นโรค น้าไป
  ท้าลายนอกแปลงปลูก เพ่ือลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค 
  2. ก้าจัดวัชพืชรอบโคนต้นเพ่ือลดความชื้นสะสม 
  3. หากพบว่าเริ่มมีการระบาดของโรค พ่นด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช เช่น อะซอกซีสโตรบิน 25% SC 
  อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ โพร
  คลอราซ 45% EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน 
  4. หลังจากเก็บผลผลิตแล้ว ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรค กิ่งแห้ง และขั้วผลที่ติดอยู่บนต้น น้าไปท้าลายนอกแปลง
  ปลูก เพ่ือลดการสะสมของเชื้อ   
 


