
เตือนภัยการเกษตร 
ช่วงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 15 กุมภาพันธ์   2565 

  
1. พริก 

  อากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า แดดจัดในตอนกลางวัน ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน มีฝนตกบางพ้ืน 
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • เพลี้ยไฟพริก 
  ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้้าเลี้ยง จากยอด ใบอ่อน ตาดอก และดอก ท้าให้ใบ หรือยอดอ่อนหงิก 
  ขอบใบหงิกหรือม้วนขึ้นด้านบน ถ้าเข้าท้าลายระยะพริกออกดอก จะท้าให้ดอกพริกร่วงไม่ติดผล  
  การท้าลายในระยะผล จะท้าให้รูปทรงของผลบิดงอ ถ้าการระบาดรุนแรงพืชจะชะงักกาเจริญเติบโต 
  หรือแห้งตายในที่สุด 
  
  การป้องกัน 
  1. สุ่มส้ารวจพริก 100 ยอด ต่อไร่ ทุกสัปดาห์ โดยเคาะลงบนแผ่นพลาสติกสีด้า และท้าการป้องกัน
  ก้าจัดเมื่อพบเพลี้ยไฟพริกเฉลี่ยมากกว่า 5 ตัวต่อยอด ในขั้นต้นควรเพ่ิมความชื้นโดยการให้น้า้ อย่า 
  ปล่อยให้พืชขาดน้้า เพราะจะท้าให้พืชอ่อนแอ และเพลี้ยไฟพริกจะระบาดอย่างรวดเร็ว 
  2. ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก้าจัด เช่น สไปนีโทแรม 12% SC อัตรา 30  
  มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ไซแอนทรานิลิโพรล 10% OD อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร  
  หรือ คลอร์ฟีนาเพอร์ 10% SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ สไปโรมีซิเฟน 24% SC  
  อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ  
  อีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด 70%  
  WG อัตรา 10 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร 
  **** ขณะพ่นสารควรปรับหัวฉีดให้เป็นฝอยที่สุด และพ่นให้ทั่วตามส่วนต่างๆ ของพืชที่เพลี้ยไฟ 
  พริกอาศัยอยู่ กรณีระบาดรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสภาพอากาศแห้งแล้ง ควรใช้ปุ๋ยทางใบ  
  เพ่ือช่วยให้ต้นพริกฟ้ืนตัวจากอาการใบหงิกได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น  
 
2. พืชตระกูลกะหล่้า และผักกาด (กะหล่้าปลี กะหล่้าดอก คะน้า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี)   
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • หนอนกระทู้ผัก   
  หนอนระยะแรกเข้าท้าลายเป็นกลุ่ม ในระยะต่อมาจะท้าลายรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากเป็นหนอนที่มี
  ขนาดใหญ่ สามารถกัดกินใบ ก้าน หรือเข้าท้าลายในหัวกะหล่้า การเข้าท้าลายมักเกิดเป็นหย่อมๆ 
  ตามจุดที่ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ และมักแพร่ระบาดได้รวดเร็วตลอดปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 
  
 



 การป้องกัน 
  1. ใช้วิธีเขตกรรม เช่น การไถตากดิน และการเก็บเศษซากพืชอาหาร เพ่ือก้าจัดดักแด้และลดแหล่ง
  อาหารในการขยายพันธุ์ของหนอนกระทู้ผัก 
  2. ใช้วิธีกล โดยการเก็บกลุ่มไข่ และหนอนท้าลาย จะช่วยลดการระบาดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  และปลอดภัย 
  3. ใช้เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส Bacillus thuringiensis (Bt) อัตรา 60–80 กรัมต่อน้้า  
  20 ลิตร พ่นทุก 3-5 วัน เมื่อพบการระบาด หากมีการระบาดรุนแรงให้พ่นติดต่อกัน 2 ครั้ง  
  หลังจากนั้นพ่นทุก 5 วัน จนกระท่ังหนอนลดปริมาณการระบาด  
  4. ใช้นิวเคลียร์โพลีฮีโดรซีสไวรัส หรือ เอ็นพีวีหนอนกระทู้ผัก อัตรา 40-50 มิลลิลิตรต่อน้้า 20  
  ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน ควรพ่นเมื่อหนอนมีขนาดเล็กจะให้ผลในการควบคุมได้รวดเร็วกรณีหนอน 
  ระบาดรุนแรงพ่นอัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร ติดต่อกัน 2 ครั้ง ทุก 4 วัน 
  5. ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ เช่น คลอร์ฟีนาเพอร์ 10% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้้า 20  
  ลิตร หรือ อินดอกซาคาร์บ 15% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ อีมาเมกตินเบนโซ 
  เอต 1.92% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ฟลูเบนไดอะไมด์ 20% WG อัตรา 6 กรัม 
  ต่อน้้า 20 ลิตร หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร พ่นเมื่อ
  พบการระบาด 
 
3. มะเขือเปราะ 
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • แมลงหวี่ขาวยาสูบ  
  ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้้าเลี้ยงบริเวณใบ และเป็นพาหะน้าเชื้อไวรัสสาเหตุโรคใบด่างเหลืองใน
  มะเขือเปราะ ท้าให้ผลผลิตลดลงผลผลิต 
 การป้องกัน 
  1.ก่อนการย้ายปลูก รองก้นหลุมปลูกด้วยสารฆ่าแมลง ไดโนทีฟูแรน 1% G อัตรา 2 กรัมต่อหลุม  
  สามารถควบคุมการเข้าท้าลายของแมลงหวี่ขาวได้ประมาณ 45 วัน  (เม่ือใส่สารลงในหลุมแล้วให้ 
  โรยดินกลบสารบางๆ ก่อนท้าการย้ายกล้าลงหลุม เพ่ือป้องกันรากพืชสัมผัสสารโดยตรง ซึ่งอาจท้า
  ให้เกิดความเป็นพิษต่อพืชได้) 
  2. เมื่อพบการระบาด พ่นด้วยสารฆ่าแมลง บูโพรเฟซิน 40% SC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 
  หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% WP อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ น้้ามันปิโตรเลียม เช่น ไวต์ 
  ออยล์ 67% EC อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร พ่นติดต่อกันทุก 7 วัน 2-3 ครั้ง 
 
 
 


