
เตือนภัยการเกษตร 
ช่วงวันที่ 16 มกราคม ถึง 31 มกราคม   2565 

  
1.พุทรา 
  อากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า อากาศร้อนในตอนกลางวัน   
  • แมลงวันผลไม้ 
  ตัวเต็มวัยวางไข่ในผล ตั้งแต่ระยะผลอ่อนไปจนกระทั่งผลสุก หนอนกัดกินชอนไชอยู่ภายในผลจน 
  เป็นโพรง ท าให้ผลพุทราเน่า ร่วงหล่น เมื่อหนอนโตเต็มที่จะเจาะออกมาเข้าดักแด้ในดิน 
  
  การป้องกัน 
  1. รักษาความสะอาดแปลงปลูกโดยเก็บผลที่เน่าเสียออกจากแปลง และน าไปฝังกลบที่ระดับความ
  ลึกจากหน้าดิน 15 ซม. หรือเผาเพื่อลดการสะสมและขยายพันธุ์ของแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูก 
  2. ตัดแต่งก่ิงให้โปร่ง ลดการเกิดร่มเงาในทรงพุ่ม ท าให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการแพร่ 
  ระบาดของแมลงวันผลไม้ และเอ้ือให้ศัตรูธรรมชาติที่อาศัยอยู่ในแปลงปลูกมีบทบาทในการท าลาย
  แมลงวันผลไม้ได้มากขึ้น 
  3. ห่อผลโดยใช้ถุงพลาสติกใสขนาด 5x9 นิ้ว ตัดมุมถุงด้านล่างขนาดไม่เกิน 4 มิลลิเมตร เพ่ือ 
  ระบายน้ าและอากาศ โดยเริ่มห่อผลพุทราที่อายุไม่เกิน 70 วัน หลังติดผล (กรณีพุทราจัมโบ้) 
  4. ติดกับดักโดยใช้สารล่อชนิดเมทธิลยูจินอล ผสมด้วยสารฆ่าแมลงมาลาไทออน 83% อีซี ในอัตรา 
  4:1 โดยปริมาตร หยดลงบนก้อนส าลี 3-5 หยด แขวนกับดักในทรงพุ่มสูงประมาณ 1 เมตร จ านวน 
  2 กับดัก ต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ เพ่ือส ารวจการระบาดของแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูก และก าจัดตัวเต็มวัย
  เพศผู้ โดยถ้าพบปริมาณแมลงวันผลไม้เพ่ิมมากขึ้นในกับดักโดยเฉพาะช่วงใกล้เก็บเกี่ยว ด าเนินการ
  พ่นเหยื่อพิษโปรตีน 
  5. พ่นเหยื่อพิษโปรตีนไฮโดรไลเซท อัตราเหยื่อโปรตีน 200 มิลลิลิตร ผสมสารก าจัดแมลงมาลาไท
  ออน 83% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 5 ลิตร เดินพ่นแบบเป็นจุด ต้นละ 4 จุด ทุก 7 วัน โดย 
  พ่นเวลาเช้าตรู่ ซึ่งเป็นช่วงที่แมลงวันผลไม้ออกหาอาหาร 
  
2. หอมหัวใหญ่, หอมแดง, หอมแบ่ง, กระเทียม 
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • โรคใบจุดสีม่วง (เชื้อรา Alternaria porri)    
  อาการเริ่มแรก พบจุดฉ่ าน้ าขนาดเล็ก รูปร่างกลมหรือรีบนใบ ซึ่งเมื่อแผลแห้งจะเปลี่ยนเป็นจุดแผล
  สีขาว ต่อมาแผลขยายออกตามความยาวของใบ มีลักษณะเป็นรูปไข่ เนื้อเยื่อยุบตัว แผลสีม่วงเข้ม
  หรือสีน้ าตาลอมม่วง ตรงกลางซีดจางกว่าเล็กน้อย มีแถบสีขาว หรือสีเหลืองส้มล้อมรอบแผล ถ้า 
  อากาศชื้นจะพบผงสปอร์สีด าของเชื้อราสาเหตุโรคบนแผล เมื่อมีหลายแผลขยายต่อกันจะท าให้ใบ



  แห้ง ต้นโทรม ผลผลิตลดลง หากโรคระบาดรุนแรงใบจะแห้งตายหมด ไม่ได้ผลผลิต หากเชื้อราเข้า
  ท าลายที่ส่วนหัว จะท าให้หัวเน่าเก็บไว้ได้ไม่นาน  
 
 การป้องกัน 
  1. ก่อนปลูกควรปรับปรุงดินให้มีสภาพเหมาะสมกับการปลูกหอมและกระเทียม โดยการใส่ปูนขาว 
  ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์ 
  2. ใช้หัวพันธุ์ที่ปราศจากโรค โดยแช่หัวพันธุ์ หรือต้นกล้าก่อนปลูกด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช  
  เช่น ไดฟีโนโคนาโซล 25% EC อัตรา 30 - 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไอโพรไดโอน 50%  
  WP อัตรา 30 - 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร นาน 15 - 20 นาที 
  3. ตรวจแปลงปลูกสม่ าเสมอ เมื่อพบโรคพ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช เช่น ไดฟีโนโคนาโซล  
  25% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไอโพรไดโอน 50% WP อัตรา 20 - 30 กรัมต่อ 
  น้ า 20 ลิตร หรือโพรคลอราซ 50% WP อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ชนิดใดชนิดหนึ่ง หากโรค 
  ยังคงระบาดควรพ่นซ้ า ทุก 5 - 7 วัน แต่ไม่ควรเกิน 4 ครั้ง แล้วสลับพ่นด้วย แมนโคเซบ 80% WP 
  อัตรา 40 - 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร เพ่ือป้องกันการดื้อยาของเชื้อสาเหตุโรค 
  4. เก็บซากพืชที่เป็นโรคน าไปท าลายนอกแปลงปลูก เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรค 
  5. ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรค ควรปลูกพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่สกุลหอมกระเทียมสลับ 
 
3. หอมหัวใหญ่, หอมแดง 
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • โรคแอนแทรคโนส หรือโรคหอมเลื้อย หรือโรคหมานอน  
  (เชื้อรา Colletotrichumgloeosporioides) 
  อาการของโรค พบได้บนใบ กาบใบ หรือสวนหัว โดยเริ่มแรกพบจุดฉ่ าน้ าขนาดเล็ก ต่อมาขยาย 
  ใหญ่เป็นแผลรูปกลมหรือรี เนื้อแผลยุบลงเล็กน้อย บนแผลมีหยดของเหลวสีชมพูอมส้มซึ่งเป็นกลุ่ม
  สปอร์ของเชื้อราสาเหตุโรค เมื่อแห้งจะเห็นตุ่มเล็ก ๆ สีน้ าตาลด าเรียงเป็นวงซ้อนกันหลายชั้น ถ้า 
  แผลขยายใหญ่หรือหลายแผลมาชนกันจะท าให้หักพับ แห้งตาย หรือเน่าตายทั้งต้น ท าให้ผลผลิต 
  ลดลงหากเป็นโรคในระยะที่ต้นหอมยังไม่ลงหัว จะท าให้ต้นแคระแกร็น ใบบิดเป็นเกลียวถ้าอาการ
  รุนแรงต้นจะเลื้อย ไม่ลงหัวหากเป็นโรคในระยะที่ต้นหอมเริ่มลงหัว จะท าให้หัวลีบยาว บิดโค้งงอ  
  ส่วนกาบใบท่ีอยู่บริเวณเหนือหัวหอม (คอหอม) มักยืดยาว มีระบบรากสั้นกว่าปกติ ท าให้ไม่ได้ 
  ผลผลิต 
 การป้องกัน 
  1. ก่อนปลูกควรไถตากดิน 2-3 แดด ใส่ปูนขาว และปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับสภาพดิน 
  2. ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค โดยแช่หัวพันธุ์ หรือต้นกล้าก่อนปลูกด้วยสารป้องกันก าจัดโรค
  พืช เช่น โพรคลอราซ 50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร นาน 15 - 20 นาท ี



  3. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบโรค พ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช เช่น โพรคลอราช 
  50% WP อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ อะซอกซีสโตรบิน 25% SCโพรคลอราซ 50% WP 
  อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไดฟีโนโคนาโซล 25% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20  
  ลิตร หรือ คาร์เบนดาซิม 50% SC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไพราโคลสโตรบิน 25% 
  EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ชนิดใดชนิดหนึ่ง หากโรคยังคงระบาดควรพ่นซ้ า ทุก 5 วัน 
  แต่ไม่ควรเกิน 4 ครั้ง แล้วสลับพ่นด้วย แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 40-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  
  เพ่ือป้องกันการดื้อยาของเชื้อสาเหตุโรค 
  4. ต้นที่เป็นโรครุนแรง ควรถอนน าไปท าลายนอกแปลงปลูก เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ระบาดของ 
  โรค 
  5. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ควรเก็บซากพืชที่เป็นโรคไปท าลายนอกแปลงปลูกให้หมด เพื่อ 
  ไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรค 
  6. แปลงที่มีการระบาดของโรครุนแรง ควรปลูกพืชอ่ืนที่ไม่ใช่สกุลหอมกระเทียมสลับ อย่างน้อย 2 
  ปี 
 
4. มะม่วง 
  แทงช่อดอก – พัฒนาผล  
  • เพลี้ยจักจั่นมะม่วง  
  ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยท าลายใบอ่อน ช่อดอก ก้านดอก และยอดอ่อน ระยะที่ท าความเสียหายให้ 
  มากที่สุด คือ ระยะที่มะม่วงก าลังออกดอกโดยดูดน้ าเลี้ยงจากช่อดอก ท าให้แห้งและดอกร่วง ติด 
  ผลน้อย หรือ ไม่ติดเลย ระหว่างที่เพลี้ยจักจั่นมะม่วงดูดกินน้ าเลี้ยงจะถ่ายมูลมีลักษณะเป็น 
  น้ าหวานเหนียว ๆ ติดตามใบ ช่อดอก ผล และรอบ ๆ ทรงพุ่ม ท าให้ใบมะม่วงเปียก ต่อมาจะเกิดรา
  ด าปกคลุม ถ้าเกิดมีราด าปกคลุมมาก มีผลต่อการสังเคราะห์แสง ใบอ่อนที่ถูกดูดน้ าเลี้ยง  
  (โดยเฉพาะระยะใบเพสลาด) จะบิดงอโค้งลงด้านใต้ใบจะมีอาการปลายใบแห้งให้สังเกตได้ 
 การป้องกัน 
  1. การตัดแต่งกิ่งภายหลังเก็บผลผลิต ช่วยลดที่หลบซ่อนของเพลี้ยจักจั่นมะม่วง ท าให้การพ่นสาร 
  ฆ่าแมลงมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
  2. ถ้าไม่มีการป้องกันก าจัด มะม่วงจะไม่ติดผลเลย จึงควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงฟลูราดิฟูโรน 20% SL  
  อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% SL อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
  หรือ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด  
  70% WG อัตรา 5 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไพมีโทรซีน 50% WG อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  
  หรือ บูโพรเฟซิน 40% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ฟลอนิคามิด 50% WG อัตรา 4 
  กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไทอะมีทอกแซม 25% WG อัตรา 2.5 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ อะซีทามิพริด 



  20% SP อัตรา 3 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร พ่นให้ทั่ว เมื่อส ารวจพบเพลี้ยจักจั่นมะม่วงมากกว่า 4 ตัวต่อช่อ
  ดอก และพ่นซ้ าตามความจ าเป็น 
  3. การพ่นสารฆ่าแมลงให้มีประสิทธิภาพควรพ่นให้ทั่วถึงล าต้น มิเช่นนั้นตัวเต็มวัยจะเคลื่อนย้ายหลบ 
  ซ่อนไปยังบริเวณท่ีพ่นสารฆ่าแมลงไม่ถึง นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงการปรับหัวฉีดให้เป็นละออง 
  ฝอย และระยะเวลาการพ่น 
  4. ใช้น้ าฉีดล้างช่อดอกและใบ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาช่อดอกและใบด าจากโรคราได้บ้าง ถ้าแรงอัดฉีด 
  ของน้ าแรงพอก็ช่วยให้เพลี้ยจักจั่นมะม่วงในระยะตัวอ่อนกระเด็นออกจากช่อดอกได้ ต้อง 
  ระมัดระวังอย่าให้กระแทกดอกมะม่วงแรงเกินไป เพราะอาจท าให้ดอกหรือผลที่เริ่มติดร่วงได้ 
  5. ใช้กับดักแสงไฟ ดักตัวเต็มวัยที่บินมาเล่นไฟ 
 
 
 


