
เตือนภัยการเกษตร 
ช่วงวันที่ 4 มกราคม ถึง 15 มกราคม   2565 

  
 1.พริก 
  อากาศเย็นและมีความชื้นสูงในตอนกลางคืนและเช้า อากาศร้อนในตอนกลางวัน 
  เก็บเก่ียว   
  • แมลงวันทองพริก 
   ตัวเต็มวัยวางไข่ในระยะพริกใกล้เปลี่ยนสีไปจนกระทั่งผลสุก หนอนกัดกินชอนไชอยู่ภายในผล ท าให้ผล
   พริกเน่า ร่วงหล่น เมื่อหนอนโตเต็มที่จะเจาะออกมาเข้าดักแด้ในดิน  
  การป้องกัน 
  1. ท าความสะอาดแปลงปลูก โดยการเก็บพริกท่ีร่วงหล่นเผาท าลาย เพ่ือลดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน
  ทองพริก 
  2. ใช้น้ ามันปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ 83.9% EC อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร เน้นพ่นที่ผลพริกทุก 5 
  – 7 วัน ในกรณีพ้ืนที่ที่พบการระบาดเป็นประจ า พ่นครั้งแรกเม่ือพริกเริ่มติดผล หยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว
  ผลผลิต 5-7 วัน 
  3. เมื่อพริกเริ่มติดผล พ่นเหยื่อพิษโปรตีนเป็นจุดทุกต้นรอบแปลงและพ่นเป็นแถวต้นละจุด ห่างกันแถว
  ละ 5 เมตร พ่นทุกสัปดาห์ หรอื เทเหยื่อพิษโปรตีนใส่ในกับดกัดัดแปลง เช่น ขวดพลาสติกเจาะช่องให้
  แมลงสามารถบินเข้ากับดักได้ และติดตั้งกับดักสูงจากพ้ืนดิน 15 เซนติเมตร รอบแปลงปลูก 
  4. ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ มาลาไทออน 83% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร
   
 2. พืชตระกูลแตง (เช่น แตงกวา แตงร้าน แตงโม แตงไทย เมล่อน แคนตาลูป ซูกินี ฟักทอง ฟักเขียว ฟักแม้ว 
  มะระจีน และบวบ)  
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • โรคราน้ าค้าง (เชื้อรา Pseudoperonospora cubensis)    
   มักพบอาการของโรคบนใบที่อยู่บริเวณด้านล่างของต้นก่อน แล้วขยายลุกลามไปยังใบที่อยู่
  ด้านบน อาการเริ่มแรกบนใบปรากฏแผลฉ่ าน้ า แผลจะขยายตามกรอบของเส้นใบย่อย ท าให้เห็นเป็นรูป
  เหลี่ยมเล็ก ๆ ต่อมาแผลเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ในตอนเช้าที่สภาพอากาศมีความชื้นสูงจะพบเส้นใยของเชื้อ
  รา ลักษณะเป็นขุยสีขาวถึงเทาที่แผลบริเวณด้านใต้ใบ แผลจะขยายติดต่อกันเป็นแผลขนาดใหญ่ 
  เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเข้มหรือเทาด า หากอาการรุนแรงจะท าให้ใบเหลืองและแห้งตายทั้งต้น พืชที่เป็นโรค
  จะติดผลน้อย ผลมีขนาดเล็ก คุณภาพของผลจะลดลง หากเป็นโรคในระยะมีผลอ่อน จะท าให้ผลลีบเล็ก 
  และบิดเบี้ยว 
  การป้องกัน 
  1. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีและปราศจากโรค 



  2. ก่อนปลูกควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ าอุ่น 50 องศาเซลเซียส นาน 20 - 30 นาที หรือคลุกเมล็ดด้วยสารเมทา
  แลกซิล 35% DS อัตรา 7 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 
  3. ไม่ปลูกพืชระยะชิดกันเกินไป เพราะจะท าให้มีความชื้นสูง 
  4. หมั่นก าจัดวัชพืช เพ่ือให้มีการถ่ายเทอากาศในแปลงได้ดี 
   5. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบโรคพ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช เช่น  
  ไดเมโทมอร์ฟ 50% WP อัตรา 20 – 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือแมนโคเซบ + เมทาแลกซิล-เอ็ม 64% + 
  4% WG อัตรา 50 - 60 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไซมอกซานิล + แมนโคเซบ 8% + 64% WP อัตรา 
  30 - 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ + วาลิฟีนาเลท 60% + 6% WG อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 
  ลิตร โดยพ่นให้ทั่วทั้งด้านบนใบและใต้ใบ ทุก 5 - 7 วัน 
   6. แปลงที่เป็นโรค ควรหลีกเลี่ยงการให้น้ าในตอนเย็น 
  7. แปลงที่มีการระบาดของโรครุนแรง หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลติแล้ว ให้เก็บซากพืชไปท าลายนอกแปลงปลูก 
  และไม่ปลูกพืชตระกูลแตงซ้ า ควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน 
 
 3. มะขาม   
  ระยะการพัฒนาผล 
  • หนอนเจาะฝัก 
   ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก ผีเสื้อเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ บนฝักมะขาม ตั้งแต่
  มะขามเริ่มเป็นฝักอ่อน โดยวางไข่บนฝักที่มีรอยแตกหรือรอยหักมากกว่าฝักปกติ เมื่อไข่ฟักเป็นตัวหนอน
  จะเจาะเปลือกมะขามเข้ากัดกินเนื้อและเมล็ดมะขาม หนอนถ่ายมูลออกมาที่บริเวณปากรูเป็นกระจุกสี
  น้ าตาล และอาศัยอยู่ในฝักจนกระทั่งเข้าดักแด้ เมื่อออกเป็นตัวเต็มวัยจะบินไปผสมพันธุ์และวางไข่ต่อไป 
  การท าลายในช่วงฝักอ่อนท าให้ฝักแห้งลีบ การท าลายในช่วงฝักแก่ท าให้เนื้อในถูกกัดกิน ท าให้ฝักมะขาม
  เสียหาย 
  การป้องกัน 
  หมั่นส ารวจและเก็บฝักมะขามที่ถูกท าลายทิ้ง หากพบการระบาด พ่นด้วยสารฆ่าแมลง เช่น อีมาเมกติน
  เบนโซเอต 1.92% W/V EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% W/V EC อัตรา 
  20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% W/V SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  
 
 4. มะม่วง 
  ระยะออกดอก - ติดผลอ่อน 
  • โรคราแป้ง (เชื้อรา Oidium mangiferae) 
   อาการที่ช่อดอก พบเชื้อรามีลักษณะเป็นผงสีขาวคล้ายแป้งขึ้นฟูตามก้านช่อดอก ก้านดอกย่อย และดอก 
   ดอกมีลักษณะช้ าเป็นสีน้ าตาลอ่อน ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีด า แห้งและหลุดร่วง บางครั้งเหลือแต่ก้าน ช่อ
   ดอกมีสีเข้มกว่าปกติ ไม่ติดผล หากติดผลจะได้ผลที่มีขนาดเล็ก ไม่สมบูรณ์ และหลุดร่วงง่าย 



  อาการที่ใบ เริ่มแรกเป็นจุดแผลสีค่อนข้างซีดเหลือง พบเชื้อรามีลักษณะเป็นผงสีขาวคล้ายแป้งขึ้นปก
  คลุมผิวใบ หากอาการรุนแรงแผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเทา และใบบิดเบี้ยวผิดรูป 
  การป้องกัน 
  ในช่วงที่มะม่วงแทงช่อดอก และสภาพอากาศเย็น ควรหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบอาการ
  ของโรค พ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช เช่น คาร์เบนดาซิม 50% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
  หรือ เบโนมิล 50% WP อัตรา 6 - 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไตรฟลอกซีสโตรบิน 50% WG อัตรา 5 
  กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ซัลเฟอร์ 80% WG อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ซัลเฟอร์ 80% WP 
  อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ทุก 7 วัน 
                       **** สารซลัเฟอร์ ไม่ควรพ่นในสภาพอากาศร้อน หรือมีแดดจัด เพราะอาจจะท าให้พืชเกิดอาการไหม้ 
 
          5. กุหลาบ 
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • โรคราแป้ง (เชื้อรา Oidium sp.) 
   พบอาการของโรคได้กับทุกส่วนของพืช บนใบอ่อน หรือดอกตูมอาการเริ่มแรกจะเกิดรอยสชีมพูเข้ม 
  ต่อมาจะพบเชื้อราลักษณะคล้ายผงแป้งสีขาวเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ พบทั้งด้านบนใบและใต้ใบ หากอาการ
  รุนแรงจะพบผงสีขาวทั่วทั้งต้น ท าให้ใบและดอกบิดเบี้ยวเสียรูปทรง ใบเหลืองแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล 
  แห้งกรอบและร่วง 
  การป้องกัน 
  1. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบอาการของโรค ตัดแต่งและเก็บส่วนที่เป็นโรคน าไปท าลาย
  นอกแปลงปลูก เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรค 
  2. หากพบว่าเริ่มมีการระบาดของโรค พ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช เช่น ไพราโซฟอส 29.4% EC 
  อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ เบโนมิล 50% WP อัตรา 6 - 10 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร ทุก 5 - 7 
  วัน 
  **** ไม่ควรพ่นสารกลุ่มซัลเฟอร์ เพราะอาจท าให้กุหลาบเกิดอาการไหม้ 
 
 


