
เตือนภัยการเกษตร 
ช่วงวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 16 สิงหาคม   2565 

  
1. มะพร้าว 
  ฝนตก และตกหนักบางพ้ืนที่ 
  ระยะมะพร้าวที่ยังไม่ให้ผลผลิตและมะพร้าวที่ให้ผลผลิตแล้ว 
  • ด้วงแรด 

 ตัวเต็มวัยเข้าทำลายพืช โดยการบินขึ้นไปกัดเจาะโคนทางใบหรือยอดอ่อนของมะพร้าว 
รวมทั้งเจาะทำลายยอดอ่อนที่ยังไม่คลี่ ทำให้ใบที่เกิดใหม่ไม่สมบูรณ์ มีรอยขาดแหว่งเป็นริ้ว ๆ 
คล้ายหางปลา หรือรูปพัด ถ้าโดนทำลายมาก ๆ จะทำให้ใบที่เกิดใหม่แคระแกรน รอยแผลที่ถูกด้วง
แรดมะพร้าวกัดเป็นเนื้อเยื่ออ่อนทำให้ด้วงงวงมะพร้าวเข้ามาวางไข่ หรือเป็นทางให้เกิดยอดเน่า 
จนถึงต้นตายได้ในที่สุด ด้วงแรดมะพร้าวในระยะตัวหนอน ส่วนใหญ่พบตามพ้ืนดินในบริเวณท่ีมี
การกองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก จะกัดกินและทำลายระบบรากของมะพร้าวปลูกใหม่ ทำให้พบอาการ
ยอดเหี่ยวและแห้งเป็นสีน้ำตาล ต้นแคระแกร็นไม่เจริญเติบโต  

  การป้องกัน 
  1. วิธีเขตกรรม ทำความสะอาดบริเวณสวนมะพร้าวเพ่ือกำจัดแหล่งขยายพันธุ์ เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลดี 
  มานาน ถ้ามีกองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก กองขยะ กองขี้เลื่อย แกลบ ควรกำจัดออกไปจากบริเวณสวน  
  หรือกองให้เป็นที่ แล้วหมั่นกลับเพ่ือตรวจดู หากพบหนอนให้จับมาทำลายหรือเผากองขยะนั้นเสีย 
  ส่วนของลำต้นและตอมะพร้าวที่โค่นทิ้งไว้ หรือมะพร้าวที่ยืนต้นตายควรโค่นลงมาเผาทำลาย ต้น 
  มะพร้าวที่ถูกตัดเพ่ือปลูกทดแทน ถ้ายังสดอยู่เผาทำลายไม่ได้ ควรทอนออกเป็นท่อนสั้น ๆ นำมา 
  รวมกันไว้ ปล่อยให้ผุสลาย ล่อให้ด้วงแรดมาวางไข่ ด้วงแรดจะวางไข่ตามเปลือกมะพร้าวที่อยู่ 
  ติดกับพ้ืนดินเพราะมีความชุ่มชื้นสูงและผุเร็ว เผาทำลายท่อนมะพร้าวเพ่ือกำจัดทั้งไข่ หนอน และ
  ดักแด้ของด้วงแรดมะพร้าว ตอมะพร้าวที่เหลือให้ใช้น้ำมันเครื่องใช้แล้วราดให้ทั่วตอเพ่ือป้องกัน 
  การวางไข่ได้ 
  2. การใช้ชีววิธี ใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม (Metarhizium sp.) ใส่ไว้ตามกองขยะกองปุ๋ยคอก  
  หรือท่อนมะพร้าวที่มีหนอนด้วงแรดมะพร้าวอาศัยอยู่ เกลี่ยเชื้อให้กระจายทั่วกอง เพื่อให้เชื้อมี 
  โอกาสสัมผัสกับตัวหนอนให้มากท่ีสุด รดน้ำให้ความชื้น หาวัสดุ เช่น ใบมะพร้าวคลุมกองไว้ เพื่อ 
  รักษาความชื้นและป้องกันแสงแดด เชื้อจะทำลายด้วงแรดมะพร้าวทุกระยะการเจริญเติบโต 
  3. การใช้สารเคมี 
    3.1 ต้นมะพร้าวอายุ 3 - 5 ปี ซึ่งยังไม่สูงมากนัก ใช้ลูกเหม็นใส่บริเวณคอมะพร้าวที่โคนทางใบ 
  รอบ ๆ ยอดอ่อน ทางละ 2 ลูก ต้นละ 6 - 8 ลูก กลิ่นของลูกเหม็นจะไล่ไม่ให้ด้วงแรดมะพร้าวบิน 
  เข้าไปทำลายคอมะพร้าว 



    3.2 ใช้สารฆ่าแมลงไดอะซินอน 60% EC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ราดบริเวณคอ 
  มะพร้าวตั้งแต่โคนยอดอ่อนลงมาให้เปียก โดยใช้ปริมาณ 1- 1.5 ลิตรต่อต้น ทุก 15 - 20 วัน ควร 
  ใช้ 1 - 2 ครั้ง ในช่วงระบาด 
 
 
 
 
2. แก้วมังกร 
  ระยะทุกระยะการเจริญเติบโต   
  • โรคลำต้นจุดสีน้ำตาล และผลเน่า (เชื้อรา Neoscytalidium dimidiatum)  

 อาการเริ่มแรกที่ก่ิง หรือผลเป็นจุดสีเหลือง จากนั้นจะพัฒนาเป็นตุ่มนูนเล็ก ๆ สีน้ำตาล
คล้ายสีสนิมเหล็ก ต่อมาแผลขยายใหญ่ พบจุดเล็ก ๆ สีดำซึ่งเป็นส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อราสาเหตุโรค
ที่บริเวณแผล บริเวณรอบแผลมีสีเหลือง เมื่ออาการรุนแรงแผลจะเน่า โดยถ้าเป็นที่กิ่งจะทำให้เนื้อเยื่อ
ตรงแผลหลุดเห็นเป็นรู หรือเว้าแหว่ง สำหรับที่ผล ถ้าอาการรุนแรงจะทำให้กลีบผลไหม้แห้ง และผล
เน่าในที่สุด 
การป้องกัน 

  1. เลือกใช้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงปลอดโรค 
  2. ลดการให้ปุ๋ยไนโตรเจน เนื่องจากเป็นพืชอวบน้ำ อาจทำให้พืชอ่อนแอเกิดโรคง่ายขึ้น 
  3. หมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อลดความชื้น 
  4. งดให้น้ำช่วงบ่ายหรือเย็น ให้เฉพาะช่วงเช้า เพ่ือลดความชื้นสะสมในทรงพุ่ม  
  5. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบโรคตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคอย่างระมัดระวังให้มีแผลน้อย 
  ที่สุด การตัดแต่งกิ่งควรตัดตรงส่วนที่เป็นรอยต่อของข้อระหว่างก่ิง นำส่วนที่เป็นโรคไปทำลายนอก
  แปลงปลูก แล้วพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช โพรคลอราซ 45% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 
  20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อะซอกซีสโตรบิน + ไดฟี
  โนโคนาโซล 20% + 12.5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20   
3. มะละกอ 
 ทุกระยะการเจริญเติบโต 
 • โรครากเน่าและโคนเน่า (เชื้อรา Pythiumaphanidermatum, Phytophthora palmivora) 
  อาการระยะต้นกล้า ส่วนของลำต้นบริเวณผิวดินมีลักษณะฉ่ำน้ำ ใบเหี่ยว ถ้าอาการรุนแรงบริเวณ

 โคนต้นจะหักพับและตายในที่สุด 
  อาการระยะต้นโต เริ่มแรกมะละกอแสดงอาการใบล่างเหลือง ก้านใบลู่ลงและหลุดร่วงได้ง่าย ใบที่

 อยู่ส่วนบนของต้นมีสีซีด ยอดอ่อนมีขนาดเล็กลง เมื่ออาการรุนแรงใบจะสลด เหี่ยว และหลุดร่วงเหลือแต่ใบ



 ยอด บางครั้งบริเวณโคนต้น พบแผลเน่าฉ่ำน้ำมีของเหลวสีน้ำตาลเยิ้มออกมา ต้นจะหักล้มพับได้ง่าย และ
 ตายในที่สุด เมื่อขุดดูพบรากแขนงเป็นสีน้ำตาลหลุดขาดได้ง่าย และรากแก้วเน่าเปื่อย 
  การป้องกัน 
  1. แปลงปลูกควรมีการระบายน้ำที่ดี ไม่มีน้ำขัง 
  2. ใช้ต้นกล้าจากแหล่งปลูกที่ไม่มีการระบาดของโรคนี้ และไม่มีร่องรอยการติดเชื้อ 
  3. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบมะละกอเริ่มแสดงอาการของโรค รดดินบริเวณโคน

 ต้นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟอสอีทิล-
 อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล + แมนโคเซบ 4% + 64% WP 
 อัตรา 30-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 
  4. หากพบต้นที่เป็นโรครุนแรง ควรขุดต้นที่เป็นโรค นำไปทำลายนอกแปลงปลูก แล้วโรยปูนขาว 

 หรือรดดินด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ตามข้อ 3 ในหลุมที่ขุดและบริเวณใกล้เคียง  7. ในพ้ืนที่
 ที่มีการระบาดของโรค ไม่ควรปลูกพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรค เช่น พืชตระกูลขิง พืช ตระกูลมะเขือ มัน
 ฝรั่ง พริก และถั่วลิสง ให้สลับปลูกพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่พืชอาศัย เช่น ข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง เพื่อตัด
 วงจรของโรค 
 
 4. พริก 
 ทุกระยะการเจริญเติบโต 
 • โรคเน่าเปียก หรือโรคราขนแมว (เชื้อรา Choanephora cucurbitarum ) 
  โรคนี้พบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของพริก มักพบที่ยอดอ่อนและกิ่งอ่อนแสดงอาการมีแผลช้ำ

 ฉ่ำน้ำ แล้วขยายลุกลามอย่างรวดเร็วลงตามกิ่ง ทำให้กิ่งแห้งหักพับ หากอาการรุนแรงใบและดอกจะร่วงจน
 เหลือแต่ก้าน และพริกจะไม่แตกยอดใหม่ ส่วนที่ผลอ่อนจะเกิดอาการช้ำฉ่ำน้ำ เน่า และหลุดร่วงได้ง่าย ถ้า
 อากาศมีความชื้นสูงมาก ๆ จะเห็นส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อรามีลักษณะเป็นก้านใส  
 ชูตั้งฉากขึ้นมาจากส่วนของพืชที่เป็นโรค มองเห็นคล้ายขนแมว ที่ส่วนปลายของก้านใสเห็นเป็นตุ่มสีดำซ่ึง

 ภายในบรรจุสปอร์ ซึ่งสปอร์สามารถปลิวไปสู่ต้นอ่ืนก่อให้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
**** สปอร์ของเชื้อราแพร่ระบาดได้ดีโดยน้ำ ลม ฝน น้ำค้าง แมลง หรือ ติดไปกับสิ่งที่เข้าไปสัมผัส 

 การป้องกัน 
 1. จดัระยะปลูกพริกไม่ให้แน่นเกินไป และกำจัดวชัพืชในแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือลดความชื้น 
 2. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงที่อากาศมีความชื้นสูงและร้อนอบอ้าว เมื่อพบพริกเริ่มมีอาการ
 ยอดช้ำ หรือที่ยอดมีเชื้อราเกิดขึ้น รีบตัดสว่นที่แสดงอาการโรค ใส่ถุงหรือภาชนะปิด เพ่ือป้องกันไม่ให้เชื้อรา
 แพร่กระจายทั่วแปลง นำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก แลว้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ไดโคลแรน 75% WP 
 อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลติร หรือ ไตรโฟรนี 19% EC อัตรา 20 - 30 มลิลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไอโพรไดโอน 
 50% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 5 วัน 
 3. แปลงที่พบโรค ควรหลีกเลีย่งการให้น้ำแบบพ่นฝอย 



 
 
 
 


