
เตือนภัยการเกษตร 
ช่วงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 28 กุมภาพันธ์   2565 

  
1. ถั่วลันเตา 

อากาศแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นและมีฝนฟ้าคะนองในหลายพ้ืนที่แต่ยังคงจะมีอากาศเย็น
ในตอนเช้า 

  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • โรคราแป้ง  (เชื้อรา Oidium sp.) 

พบอาการของโรคที่ทุกส่วนของพืช อาการเริ่มแรกมักพบที่ใบก่อน โดยเฉพาะใบที่อยู่
ด้านล่างของต้น จะพบเชื้อราลักษณะคล้ายผงแป้งสีขาวเกิดกระจายเป็นหย่อม ๆ ทั้งด้านบนใบ
และใต้ใบ ถ้าอาการรุนแรงเชื้อราจะลุกลามทั่ว เห็นต้นถั่วลันเตาขาวทั้งต้น ท าให้ใบและส่วนต่าง ๆ 
บิดเบี้ยวเสียรูปทรง ใบจะเหลือง ไหม้ และร่วงก่อนก าหนด ถ้าเกิดโรคในระยะออกดอก จะท าให้
ต้นแคระแกร็น ติดฝักน้อย ฝักบิดเบี้ยว หรือฝักและเมล็ดลีบเล็กลง 

  
  การป้องกัน 
  1. ไม่ปลูกพืชแน่นเกินไป และหมั่นก าจัดวัชพืช เพื่อให้มีการถ่ายเทของอากาศได้ดี 

2. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบอาการของโรคพ่นด้วยสารซัลเฟอร์ 80% WP 
อัตรา 30 - 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไดโนแคป 19.5% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ 
คอปเปอร์ซัลเฟต 30% WP อัตรา 12.5 - 25 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ เฮกซะโคนาโซล 5% EC 
อัตรา 20-30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พ่นทุก 5-7 วัน 
**** สารซัลเฟอร์ ไม่ควรพ่นในสภาพอากาศร้อน หรือมีแดดจัด เพราะอาจจะท าให้ใบไหม้  

 
2. มะเขือเทศ   
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • หนอนแมลงวันชอนใบ   

 ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ท่ีมีขนาดเล็กภายในผิวพืช เมื่อไข่ฟักเป็นตัวหนอนที่มีลักษณะ
หัวแหลมท้ายป้าน ตัวหนอนจะชอนไชอยู่ในใบท าให้เกิดรอยเส้นสีขาวคดเคี้ยวไปมา เมื่อน าใบ
มะเขือเทศมาส่องดูจะพบหนอนตัวเล็ก ๆ สีเหลืองอ่อนโปร่งแสง ใส อยู่ภายในเนื้อเยื่อใบ หาก
ระบาดรุนแรงจะท าให้ใบเสียหายร่วงหล่นซึ่งจะมีผลต่อผลผลิตหากมะเขือเทศไม่สามารถสร้างใบ
ทดแทนได้ก็จะตายไปในที่สุด 

 การป้องกัน 
1. เผาท าลายเศษใบมะเขือเทศท่ีถูกท าลายเนื่องจากหนอนแมลงวันชอนใบตามพ้ืนดิน จะช่วยลด
การแพร่ระบาดได้ เนื่องจากดักแด้ที่อยู่ตามเศษใบมะเขือเทศจะถูกท าลายไปด้วย 



2. สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ เช่น อีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา10 มิลลิลิตรต่อน้ า 
20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ โทลเฟนไพแรด 16% 
EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ เบตา-ไซฟลูทริน 2.5% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 
20 ลิตร พ่นสารฆ่าแมลงเมื่อพบการระบาด พ่น 2 ครั้งติดต่อกัน ทุก 5 วัน   

 
3. เงาะ 
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • โรคราแป้ง (เชื้อรา Oidium nephelii)  

 พบโรคระบาดมากในระยะที่เงาะสร้างช่อดอก และผลอ่อน โดยพบผงสีขาวหรือสีเทาอ่อน
คล้ายแป้งเกาะบนช่อดอก และตามร่องขนของผล ท าให้ติดผลน้อย หรือไม่ติดผล ถ้าติดผลจะมี
ขนาดเล็กไม่สมบูรณ์ หลุดร่วงง่าย หรือท าให้ผลเน่าแห้งติดคาที่ก้านช่อ หากเป็นโรคในระยะผลโต
จะท าให้ขนแห้ง แข็ง ผิวผลมีสีคล้ าไม่สม่ าเสมอ ถ้าอาการรุนแรงจะท าให้ขนกุด เรียกว่า เงาะขน
เกรียน ในระยะที่ผลก าลังสุกส่วนที่มีเชื้อราปกคลุมจะมีสีซีดกว่าปกติ นอกจากนี้ อาจพบอาการ
ของโรคได้ที่ส่วนยอดและใบ หากอาการรุนแรงจะท าให้ใบอ่อนร่วง 

 การป้องกัน 
1. ก าจัดวัชพืชในแปลงปลูก และตัดแต่งทรงพุ่มเงาะให้โปร่ง เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก เป็นการ
ลดความชื้นในทรงพุ่ม และไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรค 
2. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบเริ่มมีอาการของโรค ตัดแต่งและเก็บส่วนที่เป็นโรค 
น าไปท าลายนอกแปลงปลูก เพ่ือลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค 
3. หากพบมีการระบาดของโรค พ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช ซัลเฟอร์ 80% WP อัตรา 30 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไตรโฟรีน 19% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ เบโนมิล 
50% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และควรหยุดพ่นสารก่อนเก็บผลผลิต อย่างน้อย 15 วัน 
**** ไม่ควรพ่นสารในช่วงดอกบาน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการผสมเกสรส าหรับสารซัลเฟอร์ ไม่
ควรพ่นในสภาพอากาศร้อน หรือมีแดดจัด เพราะอาจท าให้เกิดอาการไหม้ที่ช่อดอกและผลอ่อนได้ 

 
4. ทุเรียน 
  ระยะแทงช่อดอก-พัฒนาผล 

• เพลี้ยไฟ 
ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงจากส่วนต่าง ๆ ของพืช มีผลท าให้ใบอ่อนหรือยอด

อ่อนชะงักการเจริญเติบโต แคระแกร็น ใบโค้ง แห้งหงิกงอ และไหม้ การท าลายในช่วงดอก ท าให้
ดอกแห้ง ดอกและก้านดอกเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลแคระแกร็น และร่วงได้ และในช่วงผลอ่อน ท าให้
ชะงักการเจริญเติบโต หนามเป็นแผลและเกิดอาการปลายหนามแห้ง ผลไม่สมบูรณ์และแคระ



แกร็น เพลี้ยไฟจะระบาดรุนแรงในช่วงแล้ง ระหว่างเดือนธันวาคม–พฤษภาคม ซึ่งตรงกับระยะที่
ต้นทุเรียนออกดอกติดผล เพลี้ยไฟมีอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ สามารถเพ่ิมปริมาณได้มาก 

 การป้องกัน 
1. ส ารวจการระบาดของเพลี้ยไฟในระยะแตกใบอ่อน ดอก และผลอ่อน หากพบเพลี้ยไฟระบาด
เล็กน้อยให้ตัดส่วนที่ถูกท าลายทิ้ง 
2. เมื่อพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรง ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด เช่น  
อิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนลิ 5% SC อัตรา 10 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พ่นเมื่อพบเพลี้ยไฟเฉลี่ยมากกว่า 1 ตัวต่อยอด ช่อ หรือผล และไม่ควรใช้
สารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งซ้ าติดต่อกันหลายครั้ง เพราะท าให้เพลี้ยไฟสร้างความต้านทานได้ 

 


