
 
เตือนภัยการเกษตร 

ชวงวันท่ี 12-18 กันยายน 2561 
ภาคเหนือ ตอนบน 
1.กาแฟอาราบิกา ทุกระยะการเจริญเติบโต (ศกล.เชียงใหม) 

•  โรคราสนิม พบไดทุกระยะการเจริญเติบโตของตนกาแฟ ในใบออนและใบแก โดยจะเกิด สปอรสีสมใตใบ 
สวนบนใบจะมีสี เหลืองซ่ึงตรงจุดเดียวกับท่ีเกิดสปอร ใตใบ เม่ืออาการรุนแรง จุดนี้จะ ขยายไปท่ัวท้ังใบ ทําใหใบรวง 
ผลผลิตกาแฟลดลง 

การปองกันกําจัด  
1. ควรใชพันธุท่ีตานทานโรค เชน พันธุเชียงใหม 80 
2. ตัดแตงสวนท่ีเปนโรคและเก็บใบเปนโรคท่ีรวงอยูใตตน นําไปเผาทําลายนอกแปลงปลูก 
3. เม่ือพบเริ่มมีการระบาดของโรค พนดวยสารไตรอะดิมีฟอน 25% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 12 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

หรือ ออกซีคารบอกซิน 19% อีซี อัตรา 12 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พนตอเนื่อง 3-4 ครั้ง หางกันทุก 1 เดือน 
 

•  โรคแอนแทรคโนส (โรคใบไหมสีน้ําตาล/โรคก่ิงแหง/โรคผลแหง) เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides, 
Colletotrichum coffeanum) 

 ใบ อาการเริ่มแรก จะเกิดจุดกลมสีน้ําตาลแลวขยายใหญข้ึน เนื้อเยื่อกลางแผลจะตาย มีสีน้ําตาลไหม เม่ือแผล
แตละ จุดขยายจนติดกันจะมีอาการเหมือนใบไหมท่ัวไปใน สภาพอากาศแหงติดตอกันเปนระยะเวลานาน หรือเกิด จาก
พืชไดรับบาดแผลเนื่องจากปจจัยอ่ืนๆ ทําใหเปนชอง ทางของเชื้อในการเขาทําลาย 

 ผล (เรียกวา “โรคผลเนา”) อาการเริ่มแรกจะเห็นเปนจุดสีน้ําตาลเขมดานใดดานหนึ่งของผล จุดแผลเหลานี้
จะขยายใหญข้ึนและติดกันเปน แผลท่ีไมมีรูปรางท่ีแนนอน มีอาการเนื้อเยื่อยุบ ตอมาผล จะหยุดการเจริญเติบโต และ
เปลี่ยนเปนสีดํา แตผลยังคง ติดอยูบนก่ิงกาแฟ 

 กิ่ง ปรากฏอาการไหมบนก่ิงสีเขียว ขอและปลองของตน มีสีเหลืองซีด เนื่องจากเนื้อเยื่อถูกทําลาย และขยาย
ไป ตามก่ิง  ใบเหลือง และรวงในเวลาตอมา ก่ิงจะเหี่ยว และแหง ตาดอกเหี่ยว แผลเริ่มตนอาจเกิดจากใบไหม เพราะ
แดด หรือเกิดจากแมลง หรือเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีทําใหพืชออนแอเหมาะตอการเขาทําลายของเชื้อ เชน สภาพอากาศ
แลงมาเปนเวลายาวนาน หรือการขาดรมเงา เปนตน 

การปองกันกําจัด  
1. เก็บผลและตัดแตงก่ิง ใบ ท่ีเปนโรคไปเผาทําลายนอกแปลงปลูก  
2. ควรรักษาระดับรมเงาใหเหมาะสม เพ่ือรักษาระดับความชื้น เปนการปองกันการเกิดโรค 
3. หลังเก็บเก่ียวผลกาแฟควรตัดแตงก่ิงและใหปุยบํารุงตน เพ่ือใหตนกาแฟมีความแข็งแรง 

 

ภาคเหนือ ตอนลาง  
 1.เงาะ ระยะกอนเก็บเก่ียว (ศวส.สุโขทัย) 

•  เพล้ียแปง เพลี้ยแปง จะดูดกินน้ําเลี้ยงจากผลออน ก่ิงออน และชอดอก โดยจะเขาทําลายบริเวณข้ัวผลและ
โคนขนของผลเงาะ หากเขาทําลายรุนแรงในระยะผลออนจะทําใหผลรวง กรณีเพลี้ยแปงเขาทําลายเงาะผลแก จะทําให
เกิดราดําข้ึนสกปรกจากมูลท่ีขับถายออกมา ซ่ึงเพลี้ยแปงบางชนิดอาจอาศัยอยูในดินบริเวณโคนตนพืชหรือรากวัชพืช 
โดยมีมดเปนตัวพาหนะนําพาไปยังสวนตางๆ ของพืชอาหาร  

การปองกันกําจัด  
1. ตัดแตงก่ิงและทรงพุมใหโปรง เพ่ือลดปริมาณตัวพาหนะ(มด) 



2. ตัดสวนท่ีพบเพลี้ยแปง แลวนําไปเผาทําลายท้ิงนอกแปลงปลูก  
3. เม่ือพบการระบาด พนดวยสารปองกันกําจัดแมลง เชน  

- คารบาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร  
- อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร  
- คารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 

 

ภาคใต ตอนบน 
1.มะพราว มะพราวท่ียังไมใหผลผลิตและมะพราวท่ีใหผลผลิตแลว (ศวส.ชุมพร) 

•  หนอนหัวดํามะพราว ตัวหนอนเขาทําลายใบมะพราว โดยแทะกินผิวใบบริเวณใตทางใบจากนั้นจะถักใยนํามูล
ท่ีถายออกมาผสมกับเสนใยท่ีสรางข้ึน นํามาสรางเปนอุโมงคคลุมลําตัวยาวตามทางใบบริเวณใตทางใบ ตัวหนอนอาศัยอยู
ภายในอุโมงคท่ีสรางข้ึนและแทะกินผิวใบ โดยท่ัวไปหนอนหัวดํามะพราวชอบทําลายใบแก หากการทําลายรุนแรงจะพบวา 
หนอนหัวดํามะพราวทําลายกานทางใบ จั่น และผลมะพราว ตนมะพราวท่ีถูกหนอนหัวดํามะพราวลงทําลายทางใบ
หลายๆ ทาง พบวาหนอนหัวดํามะพราวจะถักใยดึงใบมะพราวมาเรียงติดกันเปนแพ เม่ือตัวหนอนโตเต็มท่ีแลวจะถักใย
หุมลําตัวอีกครั้ง และเขาดักแดอยูภายในอุโมงค ดักแดมีสีน้ําตาลเขม ดักแดเพศผูจะมีขนาดเล็กกวาดักแดเพศเมีย
เล็กนอย ผีเสื้อหนอนหัวดํามะพราวท่ีผสมพันธุแลวจะวางไขบนเสนใยท่ีสรางเปนอุโมงค หรือซากใบท่ีถูกหนอนหัวดํา
มะพราวลงทําลายแลว ตัวหนอนเม่ือฟกออกจากไขจะอยูรวมกันเปนกลุม 1-2 วัน กอนจะยายไปกัดกินใบมะพราว จึงมัก
พบหนอนหัวดํามะพราวหลายขนาดกัดกินอยูในใบมะพราวใบเดียวกัน หากการทําลายรุนแรงอาจทําใหตนมะพราวตายได 

การปองกันกําจัด 
1. วิธีเขตกรรมและวิธีกล ตัดใบท่ีมีหนอนหัวดํามะพราวนําไปเผาทําลายทันที ไมควรเคลื่อนยายตนพันธุมะพราว 

หรือพืชตระกูลปาลมมาจากแหลงท่ีมีการระบาด 
2. การใชชีววิธี การใชแตนเบียนท่ีเฉพาะเจาะจงกับหนอนหัวดํามะพราว เชน แตนเบียนโกนีโอซัสนีแฟนติดิส 

(Goniozus nephantidis) โดยปลอยชวงเวลาเย็น พลบคํ่า อัตรา 200 ตัว/ไร/ครั้ง ใหกระจายท่ัวแปลงเดือนละครั้ง ถาปลอย
แตนเบียนไดมากจะทําใหเห็นผลในการควบคุมเร็วข้ึน 

3 การใชสารเคมี 
3.1 ใชสารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% อีซี เขมขนโดยไมตองผสมน้ําฉีดเขาท่ีลําตนมะพราวอัตรา 30 มิลลิลิตร

ตอตน โดยใชสวานเจาะรูใหเอียงลงประมาณ 45 องศา จํานวน 2 รู ใหตรงขามกัน เจาะรูใหลึก 10-15 เซนติเมตร 
ข้ึนอยูกับขนาดของดอกสวาน ตําแหนงของรูอยูสูงจากพ้ืนดินประมาณ 1 เมตร แลวฉีดสารฆาแมลงลงไปรูละ 15 มิลลิลิตร 
ปดรูดวยดินน้ํามัน วิธีนี้จะปองกันกําจัดหนอนหัวดํามะพราวไดนานมากกวา 3 เดือน (วิธีการนี้สามารถปองกันกําจัดศัตรู
ชนิดอ่ืนไดดวย เชน ดวงแรดมะพราว ดวงงวงมะพราว แมลงดําหนามมะพราว)  

** แนะนําเฉพาะมะพราวท่ีมีความสูงมากกวา 12 เมตร ข้ึนไป หามใชกับมะพราวน้ําหอม มะพราวกะทิ และ
มะพราวท่ีใชทําน้ําตาล 

3.2 กรณีมะพราวตนเล็กท่ีมีความสูงนอยกวา 12 เมตร รวมท้ังมะพราวกะทิ มะพราวน้ําหอมและมะพราวท่ีใช
ทําน้ําตาล ในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดรุนแรง และไมมีการปลอยแตนเบียน ใหพนทรงพุมดวยสารฟลูเบนไดอะไมด 20 % 
ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 5 กรัม หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ สปนโนแซด 12% เอสซี อัตรา 20 
มิลลิลิตร (สารนี้มีพิษสูงตอผึ้ง ไมควรใชในสวนมะพราวท่ีมีการเลี้ยงผึ้ง) หรือ ลูเฟนนูรอน 5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร 
(สารนี้มีพิษสูงตอกุง ไมควรใชบริเวณท่ีมีการเลี้ยงกุง) โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่งตามอัตราท่ีกําหนดผสมน้ํา 20 ลิตร 
พนใหท่ัวทรงพุมบริเวณใตใบ 1-2 ครั้ง ควรใชเครื่องยนตพนสารท่ีสามารถควบคุมแรงดันได และมีแรงดันไมนอยกวา 30 
บาร กรณีท่ีมีการปลอยแตนเบียน ใหพนสารเคมีกอน ประมาณ 2 สัปดาห คอยทําการปลอยแตนเบียน กรณีท่ีมีการ
เคลื่อนยายตนพันธุ เพ่ือปองกันการแพรกระจายของหนอนหัวดํามะพราวสามารถใชวิธีการนี้ไดเชนเดียวกัน 



•  แมลงดําหนามมะพราว ทําลายสวนใบของมะพราว โดยท้ังตัวออนและตัวเต็มวัย อาศัยอยูในใบออนท่ียังไมคลี่
ของมะพราว และแทะกินผิวใบ ใบมะพราวท่ีถูกทําลายเม่ือใบคลี่กางออกจะมีสีน้ําตาลออน หากใบมะพราวถูกทําลาย
ติดตอกันเปนเวลานานจะทําใหยอดของมะพราวมีสีน้ําตาล เม่ือมองไกลๆ จะเห็นเปนสีขาวโพลน ชาวบานเรียก 
“มะพราวหัวหงอก” 

การปองกันกําจัด 
1. วิธีเขตกรรมและวิธีกล ไมควรเคลื่อนยายตนพันธุมะพราวหรือพืชตระกูลปาลมมาจากแหลงท่ีมีการระบาด 
2. การใชชีววิธี การใชแตนเบียนท่ีเฉพาะเจาะจงกับแมลงดําหนาม เชน แตนเบียนอะซีโคเดส ฮิสไพนารัม 

(Asecodes hispinarum) มาเลี้ยงขยายเพ่ิมปริมาณ และปลอยทําลายหนอนแมลงดําหนามมะพราว 
3. การใชสารเคมี 
   3.1 กรณีมะพราวสูงกวา 12 เมตร ใหฉีดสารเขาตน ดวยสารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% อีซี อัตรา 30 

มิลลิลิตรตอตน โดยหามใชกับมะพราวน้ําหอมและมะพราวกะทิ 
   3.2 กรณีมะพราวตนเล็ก ใชสารอิมิดาโคลพริด 70 % ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 1  กรัม หรือ ไทอะมีทอกแซม 25% 

ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 1 กรัม หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 1 กรัม ละลายน้ํา 1 ลิตรตอตน ราดบริเวณยอดและ
รอบคอมะพราว หรือ การใชสารคารแทปไฮโดรคลอไรด 4% จีอาร หรือ คลอรไพริฟอส 75% ดับเบิ้ลยูจี ใสถุงผาท่ี
ดัดแปลงคลายถุงชา อัตรา 30 กรัมตอตน มีประสิทธิภาพปองกันกําจัดแมลงดําหนามมะพราวไดนานประมาณ 1 เดือน 

•  ดวงแรด ตัวเต็มวัยเขาทําลายพืช โดยการบินข้ึนไปกัดเจาะโคนทางใบหรือยอดออนของมะพราว รวมท้ังเจาะ
ทําลายยอดออนท่ียังไมคลี่ ทําใหใบท่ีเกิดใหมไมสมบูรณ มีรอยขาดแหวงเปนริ้วๆ คลายหางปลา หรือรูปพัด ถาโดน
ทําลายมากๆ จะทําใหใบท่ีเกิดใหมแคระแกรน รอยแผลท่ีถูกดวงแรดมะพราวกัดเปนเนื้อเยื่อออนทําใหดวงงวงมะพราว
เขามาวางไข หรือเปนทางใหเกิดยอดเนา จนถึงตนตายไดในท่ีสุด ดวงแรดมะพราวในระยะตัวหนอน สวนใหญพบตามพ้ืนดิน
ในบริเวณท่ีมีการกองปุยหมัก ปุยคอก จะกัดกินและทําลายระบบรากของมะพราวปลูกใหม ทําใหพบอาการยอดเหี่ยว
และแหงเปนสีน้ําตาล ตนแคระแกรนไมเจริญเติบโต 

การปองกันกําจัด 
1. วิธีเขตกรรม ทําความสะอาดบริเวณสวนมะพราวเพ่ือกําจัดแหลงขยายพันธุ เปนวิธีท่ีใชไดผลดีมานาน ถามี

กองปุยหมัก ปุยคอก กองขยะ กองข้ีเลื่อย แกลบ ควรกําจัดออกไปจากบริเวณสวน หรือกองใหเปนท่ีแลวหม่ันกลับเพ่ือตรวจดู 
หากพบหนอนใหจับมาทําลายหรือเผากองขยะนั้นเสีย สวนของลําตนและตอมะพราวท่ีโคนท้ิงไว หรือมะพราวท่ียืนตน
ตายควรโคนลงมาเผาทําลาย ตนมะพราวท่ีถูกตัดเพ่ือปลูกทดแทน ถายังสดอยูเผาทําลายไมได ควรทอนออกเปนทอน
สั้นๆ นํามารวมกันไว ปลอยใหผุสลายลอใหดวงแรดมาวางไข ดวงจะวางไขตามเปลือกมะพราวท่ีอยูติดกับพ้ืนดินเพราะมี
ความชุมชื้นสูงและผุเร็ว เผาทําลายทอนมะพราวเพ่ือกําจัดท้ังไข หนอน และดักแดของดวงแรดมะพราว ตอมะพราวท่ี
เหลือใหใชน้ํามันเครื่องใชแลวราดใหท่ัวตอเพ่ือปองกันการวางไขได 

2. การใชชีววิธี ใชเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม (Metarhizium sp.) ใสไวตามกองขยะ กองปุยคอก หรือทอนมะพราวท่ี
มีหนอนดวงแรดมะพราวอาศัยอยู เกลี่ยเชื้อใหกระจายท่ัวกอง เพ่ือใหเชื้อมีโอกาสสัมผัสกับตัวหนอนใหมากท่ีสุด รดน้ําให
ความชื้น หาวัสดุ เชน ใบมะพราวคลุมกองไว เพ่ือรักษาความชื้นและปองกันแสงแดด เชื้อจะทําลายดวงแรดมะพราวทุก
ระยะการเจริญเติบโต 

3. การใชสารเคมี 
    3.1 ตนมะพราวอายุ 3-5 ป ซ่ึงยังไมสูงมากนัก ใชลูกเหม็นใสบริเวณคอมะพราวท่ีโคนทางใบรอบๆ ยอดออน  

ทางละ 2 ลูก ตนละ 6 -8 ลูก กลิ่นของลูกเหม็นจะไล ไม ใหดวงแรดมะพราวบินเขาไปทําลายคอมะพราว 
      3.2 ใชสารฆาแมลงคลอรไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 80 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือไดอะซินอน 60% อีซี อัตรา 
80 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ คารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 80 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร ราดบริเวณคอมะพราวตั้งแต
โคนยอดออนลงมาใหเปยก โดยใชปริมาณ 1-1.5 ลิตรตอตน ทุก 15-20 วัน ควรใช 1-2 ครั้งในชวงระบาด 



•  ดวงงวงมะพราวชนิดเล็กและดวงงวงมะพราวชนิดใหญ  มักทําลายตามรอยทําลายของดวงแรดมะพราว 
โดยวางไขบริเวณบาดแผลตามลําตนหรือบริเวณท่ีดวงแรดมะพราวเจาะไว หรือบริเวณรอยแตกของเปลือก ดวงงวงมะพราว
ก็สามารถเจาะสวนท่ีออนของมะพราวเพ่ือวางไขได หนอนท่ีฟกออกจากไขจะกัดกินชอนไชไปในตนมะพราว ทําใหเกิด
แผลเนาภายใน   ตนมะพราวท่ีถูกทําลายจะแสดงอาการเฉาหรือยอดหักพับ เพราะบริเวณท่ีหนอนทําลายจะเปนโพรง มีรู
และแผลเนาตอเนื่องไปในบริเวณใกลเคียง หนอนจะกัดกินไปจนกระท่ังตนเปนโพรงใหญไมสามารถสงน้ําและอาหารไปถึง
ยอดได และทําใหตนมะพราวตายในท่ีสุด   

การปองกันกําจัด 
1. เลือกเก็บผลกาแฟท่ีสุกเต็มท่ี และนําไปตากทันที ไมควรเก็บผลกาแฟไวในกระสอบนาน การตากควรตาก

บนลานพ้ืนปูนซีเมนต แครไมไผ หรือตาขายสีฟา เพ่ือปองกันไมใหผลกาแฟสัมผัสดินและความชื้น และควรพลิกกลับผล
กาแฟในระหวางตากเปนชวงๆ เพ่ือใหสีของผลสมํ่าเสมอ และปองกันการเกิดเชื้อรา 

2. เม่ือพบเมล็ดกาแฟท่ีมีเชื้อรา รีบเก็บออกนําไปเผาทําลาย 
3. ทําความสะอาดเก็บกวาดเศษซากพืช หรือเศษเมล็ดกาแฟท่ีตกคางบนลานตาก เพ่ือไมใหเปนแหลงสะสม

ของเชื้อ 
 

2.ทุเรียน  ระยะใบเพสลาด-ระยะใบแกและระยะติดผล (ศวส.ชุมพร) 

•  โรคใบติด เกิดจากเชื้อรา Rhizoctonia sp. เกิดไดท้ังใบออนและใบแก เกิดเสนใยสีขาว แผคลุมสวนหลังใบ
เม่ือคลุมท่ัวแผนใบมีลักษณะตายนึ่งคลายโดนน้ํารอนลวก ในท่ีสุดใบจะรวงหลน 

 การปองกันกําจัด 
  1. หม่ันตรวจ ดูแลสวนทุเรียน ถาพบวามีอาการของโรคใบติดใหตัดแตงใบสวนท่ีเปนโรคไปเผาทําลาย 
  2. ตัดแตงก่ิงทุเรียนใหโปรง 
  3. ถาระบาดมากใหฉีดพนดวยสารเคมีฆาเชื้อรา 

•  โรครากและโคนเนา เกิดจากเชื้อราไฟทอปเทอรา (Phytophthora palmivora (Butler))  ใบลางเริ่มเปนจุด
เหลืองประเหลืองแลวคอยๆหลุดรวง สวนอาการท่ีโคนตนหรือก่ิงคลายมีคราบน้ําเกาะติดเห็นไดชัดในสภาพตนทุเรียน
แหง ในชวงเชาถาอากาศชื้นจะเกิดยางไหลสีน้ําตาลแดงบริเวณลําตน ถาอาการรุนแรงจะทําใหตนทุเรียนตายได 

อาการท่ีราก อาการเริ่มจากใบท่ีปลายก่ิง จะมีสีซีด ไมเปนมันเงาเหี่ยวลูลง อาการรุนแรงมากข้ึนใบจะเหลืองและ

หลุดรวง เม่ือขุดดูท่ีรากฝอยจะพบรากฝอยมีลักษณะเปอยยุยเปนสีน้ําตาลและหลุดลอนงาย เม่ือโรครุนแรงอาการเนาจะ

ลามไปยังรากแขนงและโคนตนทําใหตนทุเรียนโทรมและยืนตนตาย  

อาการท่ีก่ิงและท่ีลําตนหรือโคนตน เริ่มแรกทุเรียนจะแสดงอาการใบเหลืองเปนบางก่ิง และจะสังเกตเห็นคลาย

คราบน้ําบนผิวเปลือกไดชัดเจน ในชวงท่ีสภาพอากาศแหง เม่ือใชมีดถากบริเวณคราบน้ําจะพบเนื้อเยื่อเปลือกและเนื้อไม

เปนแผลสีนํ้าตาล ถาแผลขยายใหญลุกลามจนรอบโคนตน จะทําใหทุเรียนใบรวงจนหมดตนและยืนตนแหงตาย 

อาการท่ีใบ ใบช้ําดําตายนึ่งคลายถูกน้ํารอนลวก และจะเกิดอาการไหมแหงคาตนอยางรวดเร็ว พบมากชวงฝนตก

รุนแรงตอเนื่องหลายวัน  

อาการท่ีผล มักพบกับผลใกลแกในชวงฝนตกชุกหรือชวงท่ีมีความชื้นในอากาศสูง เริ่มแรกจะเกิดจุดแผลขนาดเล็กสี
น้ําตาลดําบนปลายหนามหรือซอกหนาม จุดแผลจะขยายใหญลุกลามมากข้ึนตามการสุกของผล พบอาการโรคไดท้ังผลท่ี
ยังอยูบนตนและผลหลังการเก็บเก่ียว 

การปองกันกําจัด 
1. แปลงปลูกควรมีการระบายน้ําดี ไมควรมีน้ําทวมขัง และเม่ือมีน้ําทวมขังควรรีบระบายออก 



2. ตัดแตงทรงพุมใหโคนตนโปรง การถายเทอากาศดี แสงแดดสองถึง ควรหลีกเลี่ยงการกระทําท่ีอาจทําใหรากหรือ
ลําตนเกิดแผล ซ่ึงจะเปนชองทางใหเชื้อราสาเหตุโรคเขาทําลายพืชไดงายข้ึน 

3. ตนทุเรียนท่ีเปนโรครุนแรงมากหรือยืนตนแหงตายควรขุดออก แลวนําไปเผาทําลายนอกแปลงปลูก ตากดินไว
ระยะหนึ่ง แลวจึงปลูกทดแทน  

4. ตรวจแปลงอยางสมํ่าเสมอ เม่ือพบสวนของใบ ดอก และผลท่ีเปนโรค ตัดแตงสวนท่ีเปนโรคนําไปเผาทําลาย
นอกแปลงปลูก พนดวยสารปองกันกําจัดโรคพืช เมทาแลกซิล 25% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตรหรือ 
ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ใหท่ัวทรงพุม 

5. ไมนําเครื่องมือตัดแตงท่ีใชกับตนเปนโรคไปใชตอกับตนปกติ และควรทําความสะอาดเครื่องมือกอนนําไปใช
ใหมทุกครั้ง 

6. เม่ือเริ่มพบตนท่ีใบมีสีซีด ไมเปนมันเงาหรือใบเหลือง หลุดรวง ใชฟอสโฟนิก แอซิด 40% เอสแอล ผสมน้ํา
สะอาด อัตรา ๑:๑ ใสกระบอกฉีดยา ฉีดเขาลําตน ราดดินดวยสารปองกันกําจัดโรคพืช ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% 
ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตรหรือเมทาแลกซิล 25% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

7. เม่ือเริ่มพบอาการโรคบนก่ิงหรือท่ีโคนตน ถากหรือขูดผิวเปลือกบริเวณท่ีเปนโรคออก ทาแผลดวยสารปองกัน
กําจัดโรคพืช ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 80-100 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 25% ดับเบิ้ลยูพี 
อัตรา 50-60 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล+แมนโคเซบ 65% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 100 กรัมตอน้ํา 1 ลิตรทุก 7 วัน
จนกวาแผลจะแหง หรือ ใชฟอสโฟนิก แอซิด 40% เอสแอล ผสมน้ําสะอาด อัตรา 1:1 ใสกระบอกฉีดยา ฉีดเขาลําตนหรือ
ก่ิงในบริเวณตรงขามอาการโรค หรือสวนท่ีเปนเนื้อไมดีใกลบริเวณท่ีเปนโรค อัตรา 20 มิลลิลิตรตอตน 

•  หนอนเจาะผลทุเรียน (Fruit boring caterpillar)  ตัวเต็มวัยเปนผีเสื้อมาวางไขท่ีผลทุเรียนเม่ือเขาสูระยะ
หนอนหนอนจะเจาะเขาทําลายทุเรียนตั้งแตผลยังเล็ก อายุประมาณ 2 เดือน จนถึงผลโตเต็มท่ีพรอมท่ีจะเก็บเก่ียวทําใหผล
เปนแผล อาจทําใหผลเนาและรวงเนื่องจากเชื้อราเขาทําลายซํ้า การท่ีผลมีรอยแมลงทําลายทําใหขายไมไดราคา ถาหาก
หนอนเจาะกินเขาไปจนถึงเนื้อผล ทําใหบริเวณดังกลาวเนาเม่ือผลสุก ท่ีบริเวณเปลือกของผลทุเรียนจะสังเกตเห็นมูลและรัง
ของหนอนไดอยางชัดเจน และจะมีน้ําไหลเยิ้มเม่ือทุเรียนใกลแก ผลทุเรียนท่ีอยูชิดติดกันหนอนจะเขาทําลายมากกวาผลท่ี
อยูเดี่ยวๆ เพราะแมผีเสื้อชอบวางไขในบริเวณรอยสัมผัสนี้ 

การปองกันกําจัด 
1. หม่ันตรวจดูผลทุเรียน เม่ือพบรอยทําลายของหนอน ใหใชไมหรือลวดแข็งเข่ียตัวหนอนออกมาทําลาย 
2. ตัดแตงผลทุเรียนท่ีมีจํานวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลท่ีอยูติดกันควรใชก่ิงไมหรือกาบมะพราวค่ันระหวางผล 

เพ่ือปองกันไมใหตัวเต็มวัยวางไขหรือตัวหนอนเขาหลบอาศัย 
3. การหอผลดวยถุงมุงไนลอน หรือถุงพลาสติกสีขาวขุน เจาะรูท่ีบริเวณขอบลาง เพ่ือใหหยดน้ําระบายออก 

โดยเริ่มหอผลตั้งแตผลทุเรียนมีอายุ 6 สัปดาห เปนตนไป จะชวยลดความเสียหายได 
4. สารฆาแมลงท่ีมีประสิทธิภาพเม่ือจําเปนตองใช คือ แลมบดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรตอ

น้ํา 20 ลิตร หรือ คลอรไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ คารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พนเฉพาะสวนผลทุเรียนท่ีพบการทําลายของหนอนเจาะผล ในแหลงท่ีมีการระบาด พน
หลังจากทุเรียนติดผลแลว 1 เดือน พน 3-4 ครั้ง ทุก 20 วัน 

 


