
เตือนภัยการเกษตร 
ช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 15 กรกฏาคม   2565 

  
1. ผักสลัด  (โดยเฉพาะผักที่มีใบกว้าง เช่น กรีนคอส บัตเตอร์เฮด) 
  อากาศร้อน และฝนตกหนักบางพ้ืนที่ 
  ระยะติดผล - เก็บเก่ียวผลผลติ 
  • โรคใบจุดหรือใบจุดตากบ (เชื้อรา Cercospora lactucae-sativa) 

 เริ่มแรกแผลมีลักษณะเป็นจุดฉ่่าน้่า สีน้่าตาลอ่อน ต่อมาแผลขยายใหญ่มีลักษณะกลมหรือ
ค่อนข้างกลม เรียงซ้อนกันเป็นชั้น กลางแผลมีสีเทาหรือสีขาว ขอบแผลเป็นสีน้่าตาล ลักษณะ
คล้ายตากบ แผลมีหลายขนาดตั้งแต่จุดเล็กถึงจุดใหญ่ ขนาด 1-10 มิลลิเมตร เกิดกระจายทั่วใบ ถ้า
อาการรุนแรงแผลจะลามขยายติดกันท่าให้ใบไหม้ หากเกิดกับใบอ่อนอาจท่าให้เกิดอาการใบหงิก
งอ  

  การป้องกัน 
  1. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปลอดโรค หรือฆ่าเชื้อที่อาจติดมากับเมล็ด โดยแช่ในน้่าอุ่น ประมาณ 50 องศา 
  เซลเซียส นาน 20-25 นาท ี
  2. ก่อนการปลูกควรไถพรวนดินลึก ๆ ทิ้งไว้อย่างน้อย 30 วัน เพ่ือให้เศษซากพืชและวัชพืชย่อย 
  สลาย 
  3. จัดการแปลงปลูกให้มีการระบายน้่าที่ดี และควรมีอากาศถ่ายเท 
  4. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่่าเสมอเมื่อพบโรคพ่นด้วยสารป้องกันก่าจัดโรคพืช เช่น  
  เบโนมิล 50% WP อัตรา 12 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 80 กรัมต่อน้่า 
  20 ลิตร 
  5. ถ้าพบโรคระบาดรุนแรงให้ปลูกพืชอ่ืนสลับหมุนเวียนอย่างน้อย 3 ปี 
2. หอมแดง, หอมหัวใหญ่ 
  ระยะเริ่มปลูก - พัฒนาหัว 
  • หนอนกระทู้หอม  

 หนอนกระทู้หอมจะเจาะเข้าไปอาศัยในใบหอมและกัดกินเนื้อเยื่อใบหอมท่าให้ใบมีสีขาว 
และจะกัดกินไปถึงหัวหอมท่าให้ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ 
การป้องกัน 

  1. เก็บกลุ่มไข่และหนอนท่าลายเพื่อช่วยลดการระบาด 
  2.ใช้เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส Bacillus thuringiensis (Bt) อัตรา 60-80 กรัมต่อน้่า 20 
  ลิตร (WDG, WG, WP) หรือ 60-80 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร (SC)  
  3. ใช้นิวเคลียร์โพลีฮีโดรซีสไวรัส หรือ เอ็นพีวีหนอนกระทู้หอม อัตรา 20-30 มิลลิลิตรต่อน้่า 20  
  ลิตร พ่นทุก 7 วัน เมื่อพบต้นที่มีรอยท่าลายเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ กรณีพบการะบาดรุนแรง มีความ 
  เสียหายเกิน 20 เปอร์เซ็นต์ ควรพ่นติดต่อกัน 2 ครั้งทุก 4 วัน 



  4. สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ เช่น โทลเฟนไพแรด 16% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร 
  หรือ คลอฟีนาเพอร์ 10% SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ฟลูเบนไดอะไมด์ 20% WG 
  อัตรา 6 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SL อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 
  ลิตร หรือ อินดอกซาคาร์บ 15% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร เมื่อพบกลุ่มไข่เฉลี่ย 0.5  
  กลุ่มต่อ 1 ตารางเมตร โดยการสุ่มนับแบบทแยงมุม 25 จุดต่อไร่ พ่นจนกว่าการท่าลายจะลดลง 
  ต่่ากว่า 10 เปอร์เซ็นต์ 
3. พริก 
  ระยะทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • แมลงหวี่ขาวยาสูบ 

 ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้่าเลี้ยงบริเวณใบ และเป็นพาหะน่าโรคที่เกิดจากไวรัส ท่าให้ 
ใบพริกหงิก ซีดด่าง หรือใบหงิกเหลือง ยอดไม่เจริญ และต้นพริกไม่สมบูรณ์ ผลพริกท่ีได้ไม่มี
คุณภาพ 
การป้องกัน 

  ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ เช่น สไปโรมีซิเฟน 24% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร  
  หรือ ไพมีโทรซีน 50% WG อัตรา 10 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ บูโพรเฟซิน 40% SC อัตรา 40  
  มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ อะซีทามิพริด 20% SP อัตรา 20 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ อิมิดาโค
  ลพริด 10% SL อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อ 
  น้่า 20 ลิตร พ่นให้ทั่วโดยเฉพาะใบล่าง เมื่อพบการระบาด 
 
4. พืชตระกูลกะหล่่า (เช่น คะน้า กะหล่่าปลี ผักกาดขาว กะหล่่าดอก บรอกโคลี ฯลฯ) 
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • หนอนกระทู้ผัก 
   หนอนระยะแรกเข้าท่าลายเป็นกลุ่ม ในระยะต่อมาจะท่าลายรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากเป็น

  หนอนที่มีขนาดใหญ่ สามารถกัดกินใบ ก้าน หรือเข้าท่าลายในหัวกะหล่่า การเข้าท่าลายมักเกิดเป็น
  หย่อม ๆ ตามจุดที่ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ และมักแพร่ระบาดได้รวดเร็วตลอดปีโดยเฉพาะในช่วง 
  ฤดูฝน 
  การป้องกัน 
  1. ใช้วิธีเขตกรรม เช่น การไถตากดิน และการเก็บเศษซากพืชอาหาร เพ่ือก่าจัดดักแด้และลดแหล่ง

  อาหารในการขยายพันธุ์ของหนอนกระทู้ผัก 
  2. ใช้วิธีกล โดยการเก็บกลุ่มไข่ และหนอนท่าลาย จะช่วยลดการระบาดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  และปลอดภัย 
  3. ใช้เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส Bacillus thuringiensis (Bt) อัตรา 40-80 กรัมต่อน้่า  

  20 ลิตร (WDG, WG, WP) หรือ 60–100 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร (SC) พ่นทุก 3-5 วัน เมื่อพบ 



  การระบาด หากมีการระบาดรุนแรงให้พ่นติดต่อกัน 2 ครั้ง หลังจากนั้นพ่นทุก 5 วัน จนกระท่ัง 
  หนอนลดปริมาณการระบาด 
  4. ใช้นิวเคลียร์โพลีฮีโดรซีสไวรัส หรือ เอ็นพีวีหนอนกระทู้ผัก อัตรา 40-50 มิลลิลิตรต่อน้่า 20  

  ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน ควรพ่นเมื่อหนอนมีขนาดเล็กจะให้ผลในการควบคุมได้รวดเร็วกรณีหนอน 
  ระบาดรุนแรง พ่นอัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร ติดต่อกัน 2 ครั้ง ทุก 4 วัน 
  5. ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ เช่น คลอร์ฟีนาเพอร์ 10% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้่า 20  

  ลิตร หรือ อินดอกซาคาร์บ 15% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ อีมาเมกตินเบนโซเอต 
  1.92% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ฟลูเบนไดอะไมด์ 20% WG อัตรา 6 กรัมต่อ 
  น้่า 20 ลิตร หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร พ่นเมื่อพบ
  การระบาด 
 
 
 


