
เตือนภัยการเกษตร 
ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 15 พฤษภาคม   2565 

  
1. แตงโม  
  อากาศร้อน และฝนตกหนักบางพ้ืนที่ 
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • เพลี้ยไฟฝ้าย 

 ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้้าเลี้ยงจากยอดอ่อน ในระยะแตงโมทอดยอดท้าให้ชะงักการ
เจริญเติบโต ลักษณะอาการที่เกิดจากเพลี้ยไฟฝ้ายเรียกว่า ยอดตั้ง หากเพลี้ยไฟฝ้ายระบาดในช่วง
อายุ 1 เดือนหลังปลูกจะก่อให้เกิดความเสียหายมาก ถ้าพ้นช่วงนั้นแล้วแตงโมจะทอดยอดก็จะทน
การท้าลายได้ดีกว่า มักพบการระบาดในช่วงฤดูร้อน หรือช่วงที่มีอากาศแห้งแล้งฝนทิ้งช่วงเป็น
เวลานาน  

  การป้องกัน 
  1. ท้าการรองก้นหลุมปลูกก่อนการย้ายปลูกด้วยสารฆ่าแมลง เช่น คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์ 4% G 
  อัตรา 3 กรัมต่อหลุม หรือ คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์/ไอโซโปรคาร์บ 3%/3% GR อัตรา 2 กรัมต่อ 
  หลุม หรือ ไดโนทีฟูแรน 1% G อัตรา 2 กรัมต่อหลุม หรือ เบนฟูราคาร์บ 3% G อัตรา 2 กรัมต่อ 
  หลุม เมื่อใส่สารลงในหลุมแล้วให้โรยดินกลบสารบาง ๆ ก่อนท้าการย้ายกล้าลงหลุมเพ่ือป้องกันราก
  พืชสัมผัสสารโดยตรงซึ่งอาจท้าให้เกิดความเป็นพิษต่อพืชได้ 
  2. สุ่มส้ารวจแตงโม 100 ยอดต่อไร่ ทุกสัปดาห์ โดยเคาะลงบนแผ่นพลาสติกสีด้า เมื่อพบเพลี้ยไฟ 
  ฝ้ายเฉลี่ยมากกว่า 5 ตัวต่อยอด ท้าการป้องกันก้าจัดโดยใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่  
  สไปนีโทแรม 12% SC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ไซแอนทรานิลิโพรล 10% OD  
  อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ  
  อีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด 70%  
  WG อัตรา 15 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร ควรพ่นสารแบบสลับกลุ่มสารตามกลไกการออกฤทธิ์ ทุกรอบ  
  14วัน โดยพ่นสารแต่ละกลุ่มไม่เกิน 3 ครั้งต่อรอบ 
2. มะพร้าว 
  ทุกระยะมะพร้าวที่ยังไม่ให้ผลผลิตและมะพร้าวที่ให้ผลผลิตแล้ว 
  • ด้วงงวงมะพร้าวชนิดเล็ก และด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่   

 มักเข้าท้าลายตามรอยท้าลายของด้วงแรดมะพร้าว โดยวางไข่บริเวณบาดแผลตามล้าต้นหรือ
บริเวณที่ด้วงแรดมะพร้าวเจาะไว้ หรือบริเวณรอยแตกของเปลือก ด้วงงวงมะพร้าวก็สามารถเจาะส่วน
ที่อ่อนของมะพร้าวเพ่ือวางไข่ได้ หนอนที่ฟักออกจากไข่จะกัดกินชอนไชไปในต้นมะพร้าว ท้าให้เกิด
แผลเน่าภายใน ต้นมะพร้าวที่ถูกท้าลายจะแสดงอาการเฉาหรือยอดหักพับ เพราะบริเวณที่หนอน
ท้าลายจะเป็นโพรง มีรูและแผลเน่าต่อเนื่องไปในบริเวณใกล้เคียง หนอนจะกัดกินไปจนกระทั่งต้นเป็น
โพรงใหญ่ไม่สามารถส่งน้้าและอาหารไปถึงยอดได้ และท้าให้ต้นมะพร้าวตายในที่สุด 



การป้องกัน 
  1. ต้นมะพร้าวที่ถูกด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่ท้าลาย ควรตัดโค่นทอนเป็นท่อนแล้วผ่าจับหนอน 
  ท้าลาย 
  2. ไม่ควรให้ต้นมะพร้าวเกิดแผลหรือปลูกโคนลอย เพราะจะเป็นช่องทางให้ด้วงงวงมะพร้าววางไข่ 
  และตัวหนอนที่ฟักจากไข่จะเจาะเข้าท้าลายในต้นมะพร้าวได้ หากล้าต้นเป็นรอยแผล ควรทาด้วย 
  น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้แล้ว หรือชันผสมกับน้้ามันยาง เพื่อป้องกันการวางไข่ 
  3. ป้องกันก้าจัดด้วงแรดมะพร้าวอย่าให้ระบาดในสวนมะพร้าว เพราะรอยแผลที่ด้วงแรดมะพร้าว 
  เจาะไว้จะเป็นช่องทางให้ด้วงงวงมะพร้าววางไข่ และเมื่อฟักออกเป็นตัวหนอนของด้วงงวงมะพร้าว
  ก็จะเข้าไปท้าลายในต้นมะพร้าวได้ง่ายขึ้น 
3. มันเทศ 
  ระยะเริ่มลงหัว - เก็บผลผลิต 
  • ด้วงงวงมันเทศ 

 ตัวเต็มวัยท้าลายทุกส่วนของพืช ในขณะที่ตัวหนอนท้าลายในหัวและเถา หัวมันเทศท่ีถูก
ด้วงงวงท้าลายจะมีลักษณะเป็นทางคดเคี้ยว มีสีเขียวและสีด้า แม้ถูกท้าลายเพียงเล็กน้อยก็ไม่
สามารถรับประทานได้ เพราะมีกลิ่นเหม็นและรสขม หัวมันเทศที่ถูกท้าลายรุนแรงจะเน่าและมี
กลิน่เหม็น 
การป้องกัน 

  1. หลีกเลี่ยงการปลูกมันเทศในแหล่งที่มีการระบาดของด้วงงวงมันเทศ 
  2. หลีกเลี่ยงการปลูกมันเทศซ้้าที่เดิม ควรปลูกหมุนเวียนโดยใช้พืชต่างตระกูลกับมันเทศ 
  3. เลือกใช้เถามันเทศที่สมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากด้วงงวงมันเทศ และไม่น้าเถามันเทศจาก 

  แหล่งที่มีการระบาดของด้วงงวงมันเทศมาปลูก 
  4. ก้าจัดวัชพืชที่เป็นตระกูลเดียวกันกับมันเทศบริเวณรอบ ๆ แปลงปลูกมันเทศออกให้หมด 
  5. รองก้นหลุมก่อนปลูก ด้วยสารฆ่าแมลง เช่น ฟิโพรนิล 0.3% G อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ  

  คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์ 4% G อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ ไดโนทีฟูแรน 1% G อัตรา 2.8  
  กิโลกรัมต่อไร่ หรือ คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์/ไอโซโปรคาร์บ 3%/3% GR อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่ 
  โรยรอบ ๆ โคนต้นทุก 1 เดือน 
  6. ในสภาพมันสวน อายุ 4-6 เดือน ก่อนปลูกแช่เถามันเทศด้วยสารฆ่าแมลง ไทอะมีทอกแซม  

  25% WG อัตรา 2 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร นาน 5 นาที เมื่อมันเทศอายุ 1 เดือน พ่นสารฆ่าแมลง เช่น 
  อิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 2 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร 
  ต่อน้้า 20 ลิตร ที่โคนต้นและเถาด้วย อัตราน้้า 160 ลิตรต่อไร่ ทุกสัปดาห์ 
  7. ใช้กับดักฟีโรโมน จ้านวน 4 กับดักต่อไร่ เมื่อมันเทศอายุประมาณ 1 เดือน 
  8. ใช้ไส้เดือนฝอยสไตเนอร์นีมา คาร์โปแคปซี(Steinernema carpocapsae) อัตรา 50 ล้านตัวต่อ

  น้้า 20 ลิตรต่อ 267 ตารางเมตร พ่นหรือราดลงดินในแปลงปลูกมันเทศ เมื่อมันเทศมีอายุได้ 60 วัน
  หลังปลูก และ ใช้ติดต่อกันทุก 15-20 วัน รวม 3-4 ครั้ง  



  *** ควรพ่นไส้เดือนฝอยตอนเย็น (หลังเวลา 17.00 น.) ทั้งนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงแสงอาทิตย์  
  ในกรณีที่มีอากาศแห้งแล้งควรพ่นน้้าให้ความชุ่มชื้นก่อน 
4. พริก 
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • โรครากเน่าและโคนเน่า (เชื้อรา Sclerotium rolfsii) 

 พริกแสดงอาการเหี่ยวอย่างรวดเร็ว บางครั้งพบใบที่อยู่ด้านล่างเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หาก
อาการรุนแรงพริกจะยืนต้นตาย บริเวณโคนต้นพบเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรค มีลักษณะหยาบสี
ขาว ต่อมาเส้นใยของเชื้อจะรวมตัวเป็นเม็ดเล็ก ๆ สีขาว แล้วเปลี่ยนเป็นสีน้้าตาลเข้มจนเกือบด้า 
คล้ายเมล็ดผักกาด จึงมักเรียกว่า ราเม็ดผักกาด โรคนี้พบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพริก 
 

การป้องกัน 
1. ควรไถพลิกดินตากแดด เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในดิน เนื่องจากเชื้อสาเหตุโรคสามารถมีชีวิตอยู่ใน
ดินได้นาน 
2. ใส่ปูนขาวหรือโดโลไมท์ ก่อนปลูกเพ่ือปรับสภาพดิน 
3. แปลงปลูกควรมีการระบายน้้าที่ดี 
4. ควรจัดระยะปลูกให้เหมาะสม และท้าค้างหรือขึงเชือกช่วยเมื่อต้นพริกล้มหรือกิ่งปรกดิน เพ่ือให้
โคนต้นโปร่ง แสงแดดส่องถึง ไม่ให้มีความชื้นสูง เป็นการลดการระบาดของโรค 
5. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่้าเสมอ หากพบต้นเป็นโรค ให้ถอนต้นและขุดดินบริเวณที่พบ 
น้าไปท้าลายนอกแปลงปลูก แล้วรดดินในหลุมและบริเวณใกล้เคียง ด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช 
เช่น คาร์บอกซิน 75% WP อัตรา 15 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ โทลโคลฟอส-เมทิล 50% WP 
อัตรา 20 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ อีไตรไดอะโซล 24% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 
หรือ อีไตรไดอะโซล + ควินโตซีน 6% + 24% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร โดยรดสาร
ทุก 5 วัน อย่างน้อย 2 ครั้ง เพ่ือป้องกันเชื้อสาเหตุโรคแพร่ไปยังต้นข้างเคียง 
6. หลังจากเก็บเกี่ยวพริกแต่ละรุ่น ควรก้าจัดเศษซากพืชและวัชพืชในแปลงให้หมด เพ่ือป้องกัน
การสะสมของเชื้อโรค 
7. ควรท้าความสะอาดเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น จอบ เสียม ทุกครั้งหลังใช้กับต้น
ที่เป็นโรค 


