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เตือนภัยการเกษตร
ช่วงวันที่ ๑๙ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
สภาพแวดล้อม/สภาพ ชนิดพืชที่อาจ ระยะการเจริญเติบโต ปัญหาที่ควร
อากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้ เกิดผลกระทบ
ของพืชในช่วงนี้
ระวัง
อากาศเย็นและมีหมอก มังคุด
ออกดอก
เพลี้ยไฟ
ในตอนเช้า

ทุเรียน

ออกดอก

๑. เพลี้ยไฟ

ข้อสังเกตลักษณะ/
อาการที่อาจพบ
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยทาลายโดยการดูดกิน
น้าเลี้ยงจากส่วนต่างๆ ของพืช
ระยะออกดอกและติดผลอ่อน อาจทาให้
ดอกและผลอ่อนร่วง ผลที่ไม่ร่วงเมื่อมีการ
พัฒนาผลโตขึ้น จะเห็นรอยทาลายชัดเจน
เนื่องจากผิวเปลือกมังคุดมีลักษณะขรุขระที่
เรียกว่า ผิวขี้กลาก ทาให้ผลผลิตมีคุณภาพต่า
ระยะแตกยอดอ่อนและใบอ่อน
ทาให้ชะงักการเจริญเติบโต แคระแกร็น
หงิกงอ และใบไหม้ ต้นมังคุดขาดความ
สมบูรณ์
ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้าเลี้ยงจาก
ส่วนต่างๆ ของพืช มีผลทาให้ใบอ่อนหรือ
ยอดอ่อนชะงักการเจริญเติบโต แคระ
แกร็น ใบโค้ง แห้งหงิกงอ และไหม้ การ
ทาลายในช่วงดอก ทาให้ดอกแห้ง ดอก
และก้านดอกเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลแคระ
แกร็น และร่วงได้ และในช่วงผลอ่อน ทา
ให้ชะงักการเจริญเติบโต หนามเป็นแผล
และเกิดอาการปลายหนามแห้ง ผลไม่
สมบูรณ์และแคระแกร็น เพลี้ยไฟจะ
ระบาดรุนแรงในช่วงแล้ง ระหว่างเดือน

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
สารวจการระบาดของเพลี้ยไฟบนดอก และยอด
อ่อน หากพบเพลี้ยไฟ จานวนมากกว่าหรือเท่ากับ
๑ ตัวต่อ ๔ ดอก (๐.๒๕ ตัวต่อดอก) หรือ ๑ ตัวต่อ
ยอด ให้พ่นสารอิมิดาโคลพริด ๗๐% ดับเบิ้ลยูจี
อัตรา ๓ กรัมต่อน้า ๒๐ ลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน
๒๐% อีซี อัตรา ๕๐ มิลลิลิตรต่อน้า ๒๐ ลิตร หรือ
ฟิโพรนิล ๕% เอสซี อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้า ๒๐
ลิตร
**ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ติดต่อกันหลายครั้ง
เพราะจะทาให้เพลี้ยไฟต้านทานต่อสารฆ่าแมลงได้
๑. หากพบเพลี้ยไฟระบาดเล็กน้อยให้ตัดส่วนที่ถูก
ทาลายทิ้ง
๒. เมื่อพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรง ใช้สารฆ่าแมลงที่
มีประสิทธิภาพในการป้องกันกาจัดเพลี้ยไฟ ได้แก่
อิมิดาโคลพริด ๑๐% เอสแอล อัตรา ๑๐ มิลลิลิตร
ต่อน้า ๒๐ ลิตร หรือ ฟิโพรนิล ๕% เอสซี อัตรา
๑๐ มิลลิลิตรต่อน้า ๒๐ ลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน
๒๐% อีซี อัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อน้า ๒๐ ลิตร และ
ไม่ควรใช้สารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งซ้าติดต่อกัน
หลายครั้ง เพราะทาให้เพลี้ยไฟสร้างความต้านทาน
ได้
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สภาพแวดล้อม/สภาพ ชนิดพืชที่อาจ
อากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้ เกิดผลกระทบ

ระยะการเจริญเติบโต ปัญหาที่ควร
ของพืชในช่วงนี้
ระวัง

ข้อสังเกตลักษณะ/
อาการที่อาจพบ
ธันวาคม–พฤษภาคม ซึ่งตรงกับระยะที่ต้น
ทุเรียนออกดอกติดผล เพลี้ยไฟมีอาหาร
อย่างอุดมสมบูรณ์ สามารถเพิ่มปริมาณได้มาก
๒. หนอนด้วงหนวด ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่โดยฝังไว้ใต้เปลือก
ยาวเจาะลาต้น ตามลาต้นและกิ่งขนาดใหญ่ หนอนกัดกินชอน
ทุเรียน
ไชไปตามเปลือกไม้ด้านในไม่มีทิศทาง หรือ
อาจกัดควั่นเปลือกรอบต้น การทาลายที่
เกิดจากหนอนขนาดเล็กไม่สามารถสังเกต
ได้จากภายนอก แต่เมื่อหนอนโตขึ้นจะ
พบขุยไม้ละเอียดซึ่งเป็นมูลของหนอนตาม
แนวรอยทาลาย หรือตรงบริเวณที่หนอน
ทาลายกัดกินอยู่ภายในจะเห็นมีของเหลว
สีน้าตาลแดงไหลเยิ้มอยู่ ในระยะต่อมาจึง
จะพบมูลหนอนออกมากองเป็นกระจุกอยู่
ข้างนอกเปลือก เมื่อใช้มีดปลายแหลมแกะ
เปลือกไม้ จะพบหนอนอยู่ภายใน จะ
สังเกตพบรอยทาลายต่อเมื่อหนอนตัวโต
และอาจเจาะเข้าเนื้อไม้ หรือกินควั่นรอบ
ต้นทุเรียนแล้ว ซึ่งจะมีผลทาให้ท่อน้าท่อ
อาหารถูกตัดทาลายเป็นเหตุให้ทุเรียนเริ่ม
ทรุดโทรม ใบเหลืองและร่วง และยืนต้น
ตายได้

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

๑. กาจัดแหล่งขยายพันธุ์ โดยตัดต้นทุเรียนที่ถูก
ทาลายรุนแรงจนไม่สามารถให้ผลผลิตเผาทิ้ง และ
ควรดูแลรักษาต้นทุเรียน ให้มีความสมบูรณ์
แข็งแรงอยู่เสมอ
๒. กาจัดตัวเต็มวัย โดยใช้ไฟส่องจับตามต้นทุเรียน
ในช่วงเวลา ๒๐.๐๐ น. ถึงช่วงเช้ามืด หรือใช้ตาข่าย
ดักปลาตาถี่พันรอบต้นหลายๆ ทบ เพื่อดักตัวด้วง
๓. หมั่นตรวจสวนเป็นประจา โดยสังเกตรอยแผล
ซึ่งเป็นแผลเล็กและชื้น ที่ตัวเต็มวัยทาขึ้นเพื่อการ
วางไข่ ถ้าพบให้ทาลายไข่ทิ้ง หรือถ้าพบขุยและการ
ทาลายที่เปลือกไม้ให้ใช้มีดแกะ และจับตัวหนอนทาลาย
๔. ถ้าระบาดไม่รุนแรง และหนอนเจาะเข้าเนื้อไม้
แล้ว ให้ใช้มีดแกะหารู ฉีดสารคลอร์ไพริฟอส ๔๐%
อีซี อัตรา ๓-๕ มิลลิลิตร เข้าในรูแล้วใช้ดินเหนียวอุด
๕. แหล่งที่มีการระบาดรุนแรง ควรป้องกันการเข้า
ทาลายของด้วงหนวดยาว โดยพ่นสารฆ่าแมลง
ไทอะมีทอกแซม/แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ๑๔.๑%/
๑๐.๖% แซดซี อัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อน้า ๒๐ ลิตร
หรือ อิมิดาโคลพริด ๑๐% เอสแอล อัตรา ๓๐
มิลลิลิตรต่อน้า ๒๐ ลิตร หรือ อะซีทามิพริด ๒๐% เอส
พี อัตรา ๕๐ กรัมต่อน้า ๒๐ ลิตร ให้ชุ่มเฉพาะบริเวณ
ต้นและกิ่งขนาดใหญ่ จานวน ๒ ครั้ง ห่างกัน ๒ สัปดาห์
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สภาพแวดล้อม/สภาพ ชนิดพืชที่อาจ ระยะการเจริญเติบโต ปัญหาที่ควร
ข้อสังเกตลักษณะ/
แนวทางป้องกัน/แก้ไข
อากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้ เกิดผลกระทบ
ของพืชในช่วงนี้
ระวัง
อาการที่อาจพบ
เงาะ
เตรียมความพร้อมใน ๑. หนอนคืบกิน หนอนคืบกินใบมีความสาคัญ ในระยะที่ ๑. ถ้าหากโคนต้นเงาะโล่งเตียนไม่มีหญ้ารกให้เขย่า
การออกดอก
ใบ
เงาะแตกใบอ่อนจะทาลายและทาให้เกิด กิ่งเงาะ ตัวหนอนทิ้งตัวลงที่พื้นแล้วจับทาลายเสีย
ความเสียหายมาก หนอนจะกัดกินใบ
๒. ในระยะที่เงาะแตกใบอ่อน ถ้าพบหนอนบางส่วน
เพสลาด รวมทั้งใบแก่ ทาให้การปรุง
ควรพ่นสารฆ่าแมลง คาร์บาริล ๘๕% ดับเบิล้ ยูพี
อาหารของใบไม่เพียงพอ
อัตรา ๖๐ กรัมต่อน้า ๒๐ ลิตร
๒. แมลงค่อม
ตัวเต็มวัยกัดกินใบ ยอดอ่อน และดอก ใบที่ ๑. ตัวเต็มวัยของแมลงค่อมทองมีอุปนิสัยชอบทิ้งตัว
ทอง
ถูกทาลายจะเว้าๆ แหว่งๆ ถ้าระบาดรุนแรง เมื่อกระทบกระเทือน ใช้ผ้าพลาสติกรองใต้ต้นแล้ว
จะเหลือแต่ก้านใบ และมีมูลที่ถ่ายออกมา เขย่าต้น ตัวเต็มวัยจะหล่นแล้วรวบรวมนาไป
ปรากฏให้เห็นตามบริเวณยอด ตัวเต็มวัย ทาลาย
เป็นระยะที่สาคัญที่สุด เพราะกัดกินส่วน ๒. บริเวณที่พบระบาดควรพ่นด้วยสาร
ต่างๆ ของพืช สีของตัวเต็มวัยจะเปลี่ยนไป ฆ่าแมลง คาร์บาริล ๘๕% ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๖๐
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม จึงพบมีหลายสี เช่น กรัมต่อน้า ๒๐ ลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน ๒๐%
สีเหลือง สีเทา สีดา และสีเขียวปนเหลืองตัวเต็ม อัตรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อน้า ๒๐ ลิตร พ่นให้ทั่วใน
วัยที่พบบนต้นพืชมักพบเป็นคู่ๆ หรือรวมกัน ระยะที่เงาะแตกใบอ่อน ๒-๓ ครั้ง แต่ละครั้งห่าง
เป็นกลุ่มบนใบ เมื่อต้นพืชถูกกระทบกระเทือน กัน ๑๐-๑๔ วัน
แมลงค่อมทองจะทิ้งตัวลงสู่พื้นดิน
หอมหัวใหญ่,
ทุกระยะ
๑. โรคใบจุดสี อาการเริ่มแรก พบจุดฉ่าน้าขนาดเล็ก
๑. ก่อนปลูกควรปรับปรุงดินให้มีสภาพเหมาะสม
หอมแดง, หอม การเจริญเติบโต
ม่วง
รูปร่างกลมหรือรีบนใบ ซึ่งเมื่อแผลแห้งจะ กับการปลูกหอมและกระเทียม โดยการใส่ปูนขาว
แบ่ง, กระเทียม
(เชื้อรา
เปลี่ยนเป็นจุดแผลสีขาว ต่อมาแผลขยาย ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์
Alternaria
ออกตามความยาวของใบ มีลักษณะเป็น ๒. ใช้หัวพันธุ์ที่ปราศจากโรค โดยแช่หัวพันธุ์ หรือต้น
porri)
รูปไข่ เนื้อเยื่อยุบตัว แผลสีม่วงเข้มหรือสี กล้าก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกาจัดโรคพืช เช่น
น้าตาลอมม่วง ตรงกลางซีดจางกว่าเล็กน้อย ไดฟีโนโคนาโซล ๒๕% อีซี อัตรา ๓๐ - ๔๐
มีแถบสีขาว หรือสีเหลืองส้มล้อมรอบแผล มิลลิลิตรต่อน้า ๒๐ ลิตร หรือ ไอโพรไดโอน ๕๐%
ถ้าอากาศชื้นจะพบผงสปอร์สีดาของเชื้อรา ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๓๐ - ๔๐ กรัมต่อน้า ๒๐ ลิตร
สาเหตุโรคบนแผล เมื่อมีหลายแผลขยายต่อ นาน ๑๕ - ๒๐ นาที
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website : at.doa.go.th/ew
สภาพแวดล้อม/สภาพ ชนิดพืชที่อาจ
อากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้ เกิดผลกระทบ

ระยะการเจริญเติบโต ปัญหาที่ควร
ของพืชในช่วงนี้
ระวัง

๒. โรคใบไหม้
(เชื้อรา
Stemphylium
vesicarium)

ข้อสังเกตลักษณะ/
อาการที่อาจพบ
กันจะทาให้ใบแห้ง ต้นโทรม ผลผลิตลดลง
หากโรคระบาดรุนแรงใบจะแห้งตายหมด
ไม่ได้ผลผลิต หากเชื้อราเข้าทาลายที่ส่วน
หัว จะทาให้หัวเน่าเก็บไว้ได้ไม่นาน

อาการเริ่มแรก พบจุดสีเหลืองอ่อนหรือ
น้าตาลอ่อนบนใบ มีลักษณะฉ่าน้า ต่อมา
จุดเล็กจะขยายเป็นแผลรูปยาวรี หัวท้าย
แหลมสีน้าตาลอ่อน หรือน้าตาลอมม่วง
เมื่อสภาพแวดล้อมมีความชื้นสูง แผลจะ
ขยายลุกลามอย่างรวดเร็ว เกิดอาการไหม้
ตั้งแต่ปลายใบลงมายังรอยแผล หรือไหม้
ทั่วทั้งใบ โดยแผลไหม้ในระยะแรกมีสีน้าตาล
อ่อน แล้วเข้มขึ้นเป็นสีน้าตาลอมม่วง จน
เป็นสีดาในที่สุด บางครั้งพบสปอร์ของเชื้อ
ราสาเหตุโรค มีลักษณะเป็นผงสีดาบนแผล
ซึ่งโรคนี้มักพบเกิดร่วมกับโรคใบจุดสีม่วง

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
๓. ตรวจแปลงปลูกสม่าเสมอ เมื่อพบโรคพ่นด้วย
สารไดฟีโนโคนาโซล ๒๕% อีซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร
ต่อน้า ๒๐ ลิตร หรือ ไอโพรไดโอน ๕๐% ดับเบิล้ ยู
พี อัตรา ๒๐ กรัมต่อน้า ๒๐ ลิตร หรือโพรคลอราซ
๕๐% ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๒๐ กรัมต่อน้า ๒๐ ลิตร
ชนิดใดชนิดหนึ่ง หากโรคยังคงระบาดควรพ่นซ้า
ทุก ๕ - ๗ วัน แต่ไม่ควรเกิน ๔ ครั้ง แล้วสลับพ่นด้วย
แมนโคเซบ ๘๐% ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๔๐ - ๕๐ กรัม
ต่อน้า ๒๐ ลิตร เพื่อป้องกันการดื้อยาของเชื้อสาเหตุโรค
๔. เก็บซากพืชที่เป็นโรคไปเผาทาลายนอกแปลง
ปลูก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรค
๕. ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ควรปลูกพืชชนิด
อื่นที่ไม่ใช่สกุลหอมกระเทียมสลับ
การป้องกันกาจัดโรค เหมือนกับโรคใบจุดสีม่วง
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ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร

๕

website : at.doa.go.th/ew
สภาพแวดล้อม/สภาพ ชนิดพืชที่อาจ ระยะการเจริญเติบโต
อากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้ เกิดผลกระทบ
ของพืชในช่วงนี้
ข้าวโพดฝักสด ระยะเริ่มปลูกถึงอายุ
(ข้าวโพดหวาน, ประมาณ ๓๐ วัน
ข้าวโพดเทียน,
ข้าวโพดข้าวเหนียว)

ปัญหาที่ควร
ระวัง
โรคราน้าค้าง
(เชื้อรา
Peronosclerosp
ora sorghi)

ข้อสังเกตลักษณะ/
อาการที่อาจพบ
โรคเกิดได้ตั้งแต่ข้าวโพดเริ่มงอก โดยพบ
จุดเล็กๆ สีเขียวฉ่าน้าบนใบอ่อน ต่อมาใบ
ข้าวโพดมีสีเหลืองซีดโดยเฉพาะบริเวณยอด
หรือใบลายเป็นทางสีเขียวอ่อนสลับเขียวแก่
มักพบส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อรา ลักษณะ
เป็นผงสีขาวจานวนมากด้านใต้ใบ ในเวลา
เช้าที่มีอากาศค่อนข้างเย็นและความชื้นสูง
บางครั้งพบยอดข้าวโพดแตกเป็นพุ่ม ต้น
แคระแกร็น เตี้ย ข้อถี่ ไม่มีฝัก หรือมีฝักขนาด
เล็ก ก้านฝักมีความยาวมาก หรือมีจานวน
ฝักมากกว่าปกติ แต่จะไม่สมบูรณ์ เช่น มี
เมล็ดจานวนน้อย หรือไม่มีเมล็ดเลย

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

๑. ควรใช้พันธุ์ต้านทาน และคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก
ด้วยสารป้องกันกาจัดโรคพืช เมทาแลกซิล ๓๕%
ดีเอส อัตรา ๗ - ๑o กรัมต่อเมล็ด ๑ กิโลกรัม หรือ
เมทาแลกซิล-เอ็ม ๓๕% อีเอส อัตรา ๓.๕ มิลลิลิตร
ต่อเมล็ด ๑ กิโลกรัม หรือ ไดเมโทมอร์ฟ ๕o%
ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๓o กรัมต่อเมล็ด ๑ กิโลกรัม
๒. เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสม คือ อุณหภูมิต่า
และความชื้นสูง ในแหล่งที่เคยมีการระบาดของโรค
ควรพ่นสารป้องกันกาจัดโรคพืช เมื่อข้าวโพดอายุ
๕ - ๗ วัน ได้แก่ สารไดเมโทมอร์ฟ ๕o% ดับเบิล้ ยู
พี อัตรา ๒o - ๓o กรัมต่อน้า ๒o ลิตร หรือ เมทา
แลกซิล ๒๕% ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๓๐ - ๔๐ กรัมต่อ
น้า ๒๐ ลิตร ทุก ๗ วัน จานวน ๓ - ๔ ครั้ง
**** ข้ า วโพดในระยะเริ่ ม ปลู ก ถึ ง อายุ ๓. ถอนต้นที่แสดงลักษณะอาการของโรคนาไปเผา
ประมาณ ๓๐ วันจะอ่อนแอต่อโรคนี้มาก ทาลายนอกแปลงปลูก
๔. ควรหลีกเลี่ยงการปลูกข้าวโพดในฤดูฝน ซึ่งสภาพ
อากาศเหมาะสมต่อการระบาดของโรค
**** เชื้อสาเหตุโรค สามารถเข้าทาลายข้าวโพด ได้
ตั้งแต่ ข้าวโพดเริ่มงอก ซึ่งการพ่ นสารป้ องกันกาจัด
โรคพื ช หลั งจากข้ าวโพดอายุ ๒๐ วั นขึ้ นไป จะไม่
สามารถป้องกันกาจัดโรคนี้ได้
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