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เตือนภัยการเกษตร
ช่วงวันที่ ๒๗ มกราคม-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
สภาพแวดล้อม/สภาพ
ชนิดพืชที่อาจ ระยะการเจริญเติบโต
ปัญหาที่ควรระวัง
อากาศทีเ่ กิดในช่วงเวลานี้ เกิดผลกระทบ
ของพืชในช่วงนี้
อุณหภูมิลดต่ําลง มีฝนตก
ทับทิม และไม้ผล ระยะออกดอก และติด ๑. โรคใบจุดเหลี่ยม (พลับ)
เมืองหนาว เช่น ผล
บางแห่ง และมีลมแรง
พลับ พีช

๒. โรคใบจุด (ทับทิม)

ข้อสังเกต
ลักษณะ/อาการที่อาจพบ
มักพบที่ใบแก่ มีลักษณะเป็นจุด
เหลี่ยมสีน้ําตาลแกมดํา กระจาย
ทั่วใบ เมื่ออาการรุนแรงใบจะเป็น
สีม่วงเข้มและหลุดร่วงง่าย โรคจะ
ระบาดรุนแรงในระยะใกล้เก็บ
เกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

เกิดแผลจุดสีนา้ํ ตาลแดงขนาด
เล็กๆ บนใบและมีสีเหลือง
ล้อมรอบ ต่อมาเมื่อแผลขยาย
ใหญ่ขึ้นเชื่อมต่อกันจะทําให้ใบบิด
งอม้วนตัวและร่วงก่อนกําหนด

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
๑. ตัดแต่งกิ่งให้ต้นโปร่ง เก็บใบที่เป็น
โรคไปเผาทําลาย และรักษาความ
สะอาดแปลงปลูกโดยกวาดใบที่ร่วง
หล่น นําไปเผาทําลายนอกแปลงปลูก
๒. กําจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อ
ไม่ให้เกิดการสะสมของโรค
๓.พ่นสารป้องกันกําจัดโรคพืช เช่น
เบโนมิล ๕๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๑๐
กรัมต่อน้ํา ๒๐ ลิตร หรือ แมนโคเซบ
๘๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๘๐ กรัมต่อ
น้ํา ๒๐ ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบโรค
๑. ตัดแต่งกิ่งให้ต้นโปร่ง เก็บใบที่เป็น
โรคไปเผาทําลาย และรักษาความ
สะอาดแปลงปลูกโดยกวาดใบที่ร่วง
หล่น นําไปเผาทําลายนอกแปลงปลูก
๒. กําจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อ
ไม่ให้เกิดการสะสมของโรค
๓.เมื่อพบโรคระบาดมาก ควรพ่น
สารเคมีป้องกันกําจัดเชื้อรา เช่น
ไพราโคลสโตรบิน ๒๕ % อีซี อัตรา
๑๕ มิลลิลิตรต่อน้ํา ๒๐ ลิตร
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website : at.doa.go.th/ew
สภาพแวดล้อม/สภาพ
อากาศทีเ่ กิดในช่วงเวลานี้

ชนิดพืชที่อาจ
เกิดผลกระทบ

ระยะการเจริญเติบโต
ของพืชในช่วงนี้

ปัญหาที่ควรระวัง
๓. หนอนเจาะลําต้น

อากาศแห้งแล้ง

ถั่วลิสง

ถั่วลิสง อายุประมาณ
๓๐ วัน

๑. เพลี้ยจักจั่น

๒. เพลี้ยไฟ

ข้อสังเกต
ลักษณะ/อาการที่อาจพบ
หนอนจะเจาะเข้าไปที่ลําต้น หรือ
กิ่ง แสดงอาการเหี่ยว จากนั้นก็
เริ่มแห้ง จนกระทั่งเป็นสีน้ําตาล
และพบมูลของหนอนเป็นแท่งอัด
แน่นสีน้ําตาลแดงร่วงหล่นอยู่บน
ดินในบริเวณทรงพุ่ม

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

๑. หมั่นตรวจดูตามต้นและกิ่ง หาก
พบกิ่งแห้งที่ถูกหนอนเจาะทําลาย
ควรตัดทําลายทิ้ง
๒. หากพบรอยทําลายบนกิ่งใหญ่ๆ
หรือลําต้น ให้ใช้สารคลอร์ไพริฟอส
๔๐% อีซี อัตรา ๑-๒ มิลลิลิตรต่อรู
ฉีดเข้าในรูแล้วอุดด้วยดินเหนียว
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ย- ๑. พ่นสารฆ่าแมลง คาร์โบซัลแฟน
๒๐% อีซี อัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อน้ํา
จักจั่นดูดน้ําเลี้ยงใต้ใบ ทําให้
ใบเหลือง ถ้าระบาดรุนแรงขอบใบ ๒๐ ลิตร พ่นเมื่อใบถูกทําลาย ๔๐
จะไหม้ ห่อขึ้นด้านบน ใบจะแห้ง เปอร์เซ็นต์
และร่วงหล่น ผลผลิตลดลง
ประมาณ ๕๐%
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลีย้ ไฟ ๑. พ่นสารฆ่าแมลง คาร์โบซัลแฟน
ดูดน้ําเลี้ยงจากใบ และยอดอ่อน ๒๐% อีซี อัตรา ๕๐ มิลลิลิตรต่อน้ํา
ทําให้ใบหงิกงอ บิดเบี้ยว ใบแห้ง ๒๐ ลิตร หรือไตรอะโซฟอส ๔๐%
กรอบ และมีลกั ษณะเหมือนไขติด อีซี อัตรา ๕๐ มิลลิลิตรต่อน้ํา ๒๐
อยู่เส้นกลางใบ เป็นสีน้ําตาลคล้าย ลิตร พ่นซ้ํา ๑-๒ ครั้ง เมื่อพบการ
สนิม ถ้าระบาดรุนแรงจะทําให้ยอด ระบาด ห่างกัน ๗ วัน
ไหม้ และตาย นอกจากนี้เพลีย้ ไฟ
ยังเป็นพาหะนําโรคยอดไหม้ ทําให้
ถั่วลิสงชะงักการเจริญเติบโต
ผลผลิตลดลง มากกว่า ๕๐%
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website : at.doa.go.th/ew
สภาพแวดล้อม/สภาพ
อากาศทีเ่ กิดในช่วงเวลานี้

ชนิดพืชที่อาจ
เกิดผลกระทบ

ระยะการเจริญเติบโต
ของพืชในช่วงนี้

ปัญหาที่ควรระวัง
๓. เพลี้ยอ่อนถั่ว

๔. หนอนชอนใบถั่วลิสง

๕. หนอนม้วนใบถั่ว

๖. หนอนกระทู้ผัก

ข้อสังเกต
ลักษณะ/อาการที่อาจพบ
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ย
อ่อนถั่วดูดน้ําเลี้ยงจาก ใบอ่อน
และยอดอ่อน ทําให้ใบอ่อน และ
ยอดอ่อนหงิกงอ

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

๑. พ่นสารฆ่าแมลง คาร์โบซัลแฟน
๒๐% อีซี อัตรา ๕๐ มิลลิลิตรต่อน้ํา
๒๐ ลิตร หรือ คลอร์ไพริฟอส ๔๐%
อีซี อัตรา ๑๐๐ มิลลิลิตรต่อน้ํา ๒๐
ลิตร พ่นเมื่อพบเพลี้ยอ่อนถั่วระบาด
หนอนที่ฟักออกจากไข่ใหม่ๆ จะ ๑. พ่นสารฆ่าแมลง ไตรอะโซฟอส
เจาะเข้าไปในใบถั่วลิสงแล้วกัดกิน ๔๐% อีซี อัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อน้ํา
๒๐ ลิตร พ่นเมื่อใบถูกทําลาย ๓๐
เนื้อเยื่อของใบ เหลือแต่ผิวใบ
เปอร์เซ็นต์ พ่นซ้ํา ๑-๒ ครั้ง เมื่อพบ
ด้านล่างและด้านบน ใบจะแห้ง
การระบาด ห่างกัน ๗ วัน
เป็นสีขาว
หนอนที่ฟักออกจากไข่ใหม่ๆ จะอยู่ ๑. พ่นสารฆ่าแมลง ได้แก่
รวมกันเป็นกลุม่ ชักใยบางๆ คลุม แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ๒.๕% อีซี
ตัวไว้ แล้วกัดกินผิวใบ เมื่อหนอน อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ํา ๒๐ ลิตร
โตขึ้นจึงกระจายกันออกไปเพือ่ หา หรือไตรอะโซฟอส ๔๐% อีซี อัตรา
ใบหรือชักใยดึงเอาใบหลายๆ ใบมา ๔๐ มิลลิลิตรต่อน้ํา ๒๐ ลิตร หรือ
ห่อรวมกัน แล้วอาศัยกัดกินอยู่ใน คาร์โบซัลแฟน ๒๐% อีซี อัตรา ๔๐
ใบทีม่ ้วนนั้นจนหมด แล้ว
มิลลิลิตรต่อน้ํา ๒๐ ลิตร พ่นเมื่อใบ
เคลื่อนย้ายไปทําลายใบอื่นต่อไป ถูกทําลาย ๓๐ เปอร์เซ็นต์
หนอนที่ฟักออกมาจากไข่ใหม่ๆ ๑. พ่นเชื้อไวรัสของหนอนกระทู้ผัก
จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม แทะผิวใบ อัตรา ๕๐ มิลลิลิตรต่อน้ํา ๒๐ ลิตร
พ่น ๑-๒ ครั้ง เมื่อพบการระบาด
ด้านล่าง เหลือแต่ผิวใบด้านบน
๒. พ่นสารฆ่าแมลง ได้แก่
เมื่อผิวใบแห้งจะมองเห็นเป็นสี
ขาว เมื่อหนอนโตขึ้นจะแยกกลุ่ม แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ๒.๕% อีซี
ออกไปกัดกินใบทั่วทั้งแปลง
อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ํา ๒๐ ลิตร
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website : at.doa.go.th/ew
สภาพแวดล้อม/สภาพ
อากาศทีเ่ กิดในช่วงเวลานี้

ชนิดพืชที่อาจ
เกิดผลกระทบ

ระยะการเจริญเติบโต
ของพืชในช่วงนี้

ปัญหาที่ควรระวัง

๗. โรคยอดไหม้ (สาเหตุจาก
เชื้อไวรัส)

ข้อสังเกต
ลักษณะ/อาการที่อาจพบ

อาการในระยะกล้ า พบแผลจุ ด สี
เหลืองที่ยอดอ่อนและใบยอด อาจ
พบแผลจุ ด สี เ หลื อ งที่ ลํ า ต้ น กิ่ ง
และก้านใบทําให้เกิดอาการโค้งงอ
ถั่วลิสงที่เป็นโรคในระยะนี้จะแห้ง
ตาย หรือแคระแกร็น ไม่ออกดอก
หรือมีดอกแต่ไม่ติดฝัก ถ้าเป็นโรค
ระยะต้ น โต มั ก พบอาการที่ กิ่ ง
แขนงและก้ า นใบ ทํ า ให้ ก าร
เจริญเติบโตและการติดฝักลดลง

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
หรือไตรอะโซฟอส ๔๐% อีซี อัตรา
๔๐ มิลลิลิตรต่อน้ํา ๒๐ ลิตร หรือ
คลอร์ฟลูอาซูรอน ๕% อีซี อัตรา ๒๐
มิลลิลิตรต่อน้ํา ๒๐ ลิตร พ่นเมื่อใบ
ถูกทําลาย ๓๐ เปอร์เซ็นต์
๑.ปลูกถั่วลิสงพันธุ์ทนทานต่อโรค
๒.ถอนต้ น ที่ เ ป็ น โรคตั้ ง แต่ เ ริ่ ม แสดง
อาการ เผาทําลายนอกแปลง
๓. กํ า จั ด วั ช พื ช ที่ เ ป็ น พื ช อาศั ย เช่ น
โทงเทง และผักเสี้ยนผี เป็นต้น
๔. หลี ก เลี่ ย งการปลู ก พื ช อาศั ย ของ
โรค เช่น พริก แตง ยาสูบ และมะเขือ
ใกล้แปลงปลูกถั่วลิสง
๕. พ่นสารป้องกันกําจัดเพลี้ยไฟ
แมลงพาหะนําโรค ได้แก่ สารฆ่า
แมลง คาร์โบซัลแฟน ๒o% อีซี อัตรา
๕o มิลลิลติ รต่อน้ํา ๒o ลิตร หรือ
ไตรอะโซฟอส ๔o% อีซี อัตรา ๕o
มิลลิลิตรต่อน้ํา ๒o ลิตร หรือ เมทิโอ
คาร์บ ๕0% ดับเบิลยูพี อัตรา ๓๐
กรัมต่อน้ํา ๒o ลิตร พ่นซ้ํา ๑-๒ ครั้ง
เมื่อพบการระบาด ห่างกัน ๗ วัน
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