
เตือนภัยการเกษตร 
ช่วงวันที่ 16 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม   2565 

  
1. พืชผักตระกูลกะหล่่าและผักกาด (เช่น คะน้า กะหล่่าปลี กะหล่่าดอก บรอกโคลี กวางตุ้ง ผักกาดขาว 
ผักกาดหอม ฯลฯ) 

อากาศร้อนในตอนกลางวัน มีฝนตกและลมแรงในบางพ้ืนที่ 
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 

• ด้วงหมัดผัก 
 ตัวอ่อนด้วงหมัดผักกัดกิน หรือชอนไชเข้าไปกินอยู่บริเวณโคนต้น หรือรากของผัก ท่าให้
พืชผักเหี่ยวเฉา และไม่เจริญเติบโต ถ้ารากถูกท่าลายมาก ๆ ก็อาจจะท่าให้พืชผักตายได้ ตัวเต็มวัย
ชอบกัดผิวด้านล่างของใบท่าให้ใบเป็นรูพรุน และอาจกัดกินผิวล่าต้น และกลีบดอกด้วย ด้วงหมัด
ผักชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ ตัวเต็มวัยเมื่อถูกกระทบกระเทือนจะกระโดด และสามารถบินได้ไกล
  

  การป้องกัน 
1. วิธีเขตกรรม การลดการระบาดของด้วงหมัดผัก สามารถท่าได้โดยการไถตากดินไว้เป็นเวลานาน
พอสมควร เพ่ือท่าลายตัวอ่อน และดักแด้ที่อาศัยอยู่ในดิน นอกจากนี้ควรเปลี่ยนมาปลูกพืชที่ด้วง
หมัดผักไม่ชอบจะเป็นการช่วยลดการระบาดได้อีกทางหนึ่ง 
2. การใช้ไส้เดือนฝอย (Steinernema carpocapsae) อัตรา 50 ล้านตัวต่อน้่า 20 ลิตร โดยพ่น หรือ
ราดลงดินก่อนปลูกหลังการให้น้่า และพ่นทุก 7 วันหลังปลกู 
3. ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก่าจัด เช่น ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 50 มิลลิลิตร
ต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ โทลเฟนไพแรด 
16% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ โพรฟีโนฟอส 50% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้่า 
20 ลิตร หรือ อะซีทามิพริด 20% SP อัตรา 30 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ คาร์บาริล 85% WP 
อัตรา 60 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาด และควรพ่นสารสลับกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ 
 

2. พริก 
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • เพลี้ยไฟพริก   

 ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้่าเลี้ยง จากยอด ใบอ่อน ตาดอก และดอก ท่าให้ใบ หรือยอด
อ่อนหงิก ขอบใบหงิกหรือม้วนขึ้นด้านบน ถ้าเข้าท่าลายระยะพริกออกดอก จะท่าให้ดอกพริกร่วงไม่
ติดผล การท่าลายในระยะผล จะท่าให้รูปทรงของผลบิดงอ ถ้าการระบาดรุนแรงพืชจะชะงักการ
เจริญเติบโต หรือแห้งตายในที่สุด 

 การป้องกัน 



1. สุ่มส่ารวจพริก 100 ยอด ต่อไร่ ทุกสัปดาห์ โดยเคาะลงบนแผ่นพลาสติกสีด่า และท่าการ
ป้องกันก่าจัดเมื่อพบเพลี้ยไฟพริกเฉลี่ยมากกว่า 5 ตัวต่อยอด ในขั้นต้นควรเพิ่มความชื้นโดยการให้
น้่า อย่าปล่อยให้พืชขาดน้่า เพราะจะท่าให้พืชอ่อนแอ และเพลี้ยไฟพริกจะระบาดอย่างรวดเร็ว 
2. ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก่าจัด เช่น สไปนีโทแรม 12% SC อัตรา 30 
มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ไซแอนทรานิลิโพรล 10% OD อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร 
หรือ คลอร์ฟีนาเพอร์ 10% SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ สไปโรมีซิเฟน 24% SC 
อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ 
อีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด 70% 
WG อัตรา 10 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร 
**** ขณะพ่นสารควรปรับหัวฉีดให้เป็นฝอยที่สุด และพ่นให้ทั่วตามส่วนต่าง ๆ ของพืชที่เพลี้ยไฟ
พริกอาศัยอยู่ กรณีระบาดรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสภาพอากาศแห้งแล้ง ควรใช้ปุ๋ยทางใบ 
เพ่ือช่วยให้ต้นพริกฟ้ืนตัวจากอาการใบหงิกได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น 

 
3. มะเขือเปราะ 
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • แมลงหวี่ขาวยาสูบ 

 ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้่าเลี้ยงบริเวณใบ และเป็นพาหะน่าเชื้อไวรัสสาเหตุโรคใบด่าง
เหลืองในมะเขือเปราะ ท่าให้ผลผลิตลดลง 

การป้องกัน 
1.ก่อนการย้ายปลูก รองก้นหลุมปลูกด้วยสารฆ่าแมลง ไดโนทีฟูแรน 1% G อัตรา 2 กรัมต่อหลุม 
สามารถควบคุมการเข้าท่าลายของแมลงหวี่ขาวได้ประมาณ 45 วัน  (เม่ือใส่สารลงในหลุมแล้วให้
โรยดินกลบสารบาง ๆ ก่อนท่าการย้ายกล้าลงหลุม เพ่ือป้องกันรากพืชสัมผัสสารโดยตรง ซึ่งอาจท่า
ให้เกิดความเป็นพิษต่อพืชได้) 
2. เมื่อพบการระบาด พ่นด้วยสารฆ่าแมลง บูโพรเฟซิน 40% SC อัตรา 25 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร 
หรือ ฟลอนิคามิด 50% WG อัตรา 20 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ สไปโรเตตระแมท 15% OD อัตรา 
20 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ไซแอนทรานิลิโพรล 10% OD อัตรา 30มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร 
หรือ ไบเฟนทริน 2.5% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% WP อัตรา 
15 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ น้่ามันปิโตรเลียม เช่น ไวต์ออยล์ 67% EC อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้่า 
20 ลิตร ควนพ่นสารทุก 5 วัน 2-3 ครั้งติดต่อกัน เมื่อพบการระบาด 
 

4. ทุเรียน 
  ระยะติดผล ระยะปิ่น หรือหางแย้ 
  • หนอนเจาะผล 



 เข้าท่าลายทุเรียนตั้งแต่ผลเล็กอายุประมาณ 2 เดือนจนถึงผลใหญ่ ท่าให้ผลเป็นแผล อาจ
เป็นผลให้ผลเน่าและร่วงเนื่องจากเชื้อราเข้าท่าลายซ้่า การที่ผลมีรอยแมลงท่าลายท่าให้ขายไม่ได้
ราคา ถ้าหากหนอนเจาะกินเข้าไปจนถึงเนื้อผล ท่าให้บริเวณดังกล่าวเน่าเมื่อผลสุก ภายนอกผล
ทุเรียนจะสังเกตเห็นมูลและรังของหนอนได้อย่างชัดเจน และจะมีน้่าไหลเยิ้มเมื่อทุเรียนใกล้แก่ ผล
ทุเรียนที่อยู่ชิดติดกันหนอนจะเข้าท่าลายมากกว่าผลที่อยู่เดี่ยว ๆ เพราะแม่ผีเสื้อชอบวางไข่บริเวณ
รอยสัมผัสนี้ 

การป้องกัน 
1. หมั่นตรวจดูผลทุเรียน เมื่อพบรอยท่าลายของหนอน ให้ใช้ไม้หรือลวดแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมา
ท่าลาย 
2. ผลทุเรียนที่เน่าและร่วงเพราะถูกหนอนท่าลายควรเก็บท่าลายโดยการเผาไฟหรือฝัง 
3. ตัดแต่งผลทุเรียนที่มีจ่านวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกันควรใช้กิ่งไม้หรือ 
กาบมะพร้าวคั่นระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนเข้าหลบอาศัย 
4. การห่อผลด้วยถุงมุ้งไนล่อน ถุงรีเมย์ หรือถุงพลาสติกสีขาวขุ่น เจาะรูที่บริเวณขอบล่างเพ่ือให้
หยดน้่าระบายออก โดยเริ่มห่อผลตั้งแต่ผลทุเรียนมีอายุ 6 สัปดาห์ เป็นต้นไป จะช่วยลดความ
เสียหายได้ 
5. ในแหล่งที่มีการระบาด พ่นสารฆ่าแมลง แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อ
น้่า 20 ลิตร หลังจากทุเรียนติดผลแล้ว 1 เดือน พ่น 3-4 ครั้ง ทุก 20 วัน งดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว 7 
วัน 
 
 


