
เตือนภัยการเกษตร 
ชวงวันท่ี 23-29 มกราคม 2562 

ภาคกลาง ตอนบน 
1.มะขามหวาน ระยะติดผลถึงเก็บเก่ียวผลผลิต และระยะคาบหมูถึงเก็บเก่ียวผลผลิต (ศว.กส.เพชรบูรณ) 

•  หนอนเจาะกิ่ง เปนหนอนผีเสื้อกลางคืนขนาดกลาง จะวางไขไดประมาณ 300-500 ฟอง ตามรอยแตกและ
รองบนก่ิงใหญ หรือก่ิงกระโดง ระยะไข 7-10 วัน เม่ือหนอนออกมาจากไขจะเจาะเขาไปกินอยูภายในก่ิงหรือลําตน 
หนอนกินเนื้อเยื่อภายในเปนโพรงยาวพรอมขับถายมูลออกมาทางปากรู ตัวหนอนระยะแรกมีสีน้ําตาลแดง หัวสีน้ําตาล
ออน เม่ือโตเต็มทีเปลี่ยนเปนสีแดง  เม่ือหนอนเจาะเขาทําลายก่ิง จะทําใหก่ิงแหงตาย 

การปองกันกําจัด 
  1.ตัดแตงก่ิงท่ีถูกทําลาย นําไปเผาท้ิงเพ่ือกําจัดหนอนและดักแดท่ีอยูในก่ิง 

2.ถาพบรอยทําลายบนก่ิงหรือลําตน ใหใชสาร คลอรไพรีฟอส 40% อีซี อัตรา 1-2มิลลิลิตรตอรู ฉีดเขาในรูแลว
อุดดวยดินเหนียว    

•  หนอนเจาะฝกมะขาม ตัวหนอนสีชมพูออนจะเจาะเขาไปกินเมล็ดตั้งแตยังออน แตทําลายมากในระยะคาบหมู
จนถึงระยะเก็บเก่ียว หนอนจะถายมูลออกมา หนอนจะทําลายฝกท่ีแตกมากกวาฝกปรกติ 

การปองกันกําจัด 
   หม่ันสํารวจและเก็บฝกมะขามท่ีถูกทําลายท้ิง หากพบการระบาด พนดวยสารฆาแมลง ไดแก อีมาเมกติน 

เบนโซเอต 1.92% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ แลมบ-ดาไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 
20 ลิตร หรือ ฟโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 
 
ภาคเหนือ ตอนลาง 
1.มะมวง ออกดอกและชอดอก (ศวส.สุโขทัย) 

•  เพล้ียหอย ตัวออนสีน้ําตาลดูดกินน้ําเลี้ยง ทําใหก่ิงและใบเหี่ยวแหงรวงหลนและอาจแหงตายได มักอยูรวมกัน
เปนกลุม และจะปลอยน้ําหวาน ออกมาทําใหเกิดราดําเจริญเติบโตปกคลุมบริเวณท่ีถูกเพลี้ยหอยทําลาย ซ่ึงกอใหเกิด
ความเสียหายรุนแรงมาก ในการทําลายของเพลี้ยหอยจะพบมดเปนตัวการสําคัญในการชวยเพ่ิมการแพรระบาดมากข้ึน 
ตัวออนและตัวเต็มวัยมีลักษณะรูปไขยาวรี ลําตัวคอนขางแบนโคงนูนเล็กนอย ลักษณะเหมือนกระดองเตา ตัวเต็มวัยมี
ความยาว 2.5-4.0 มิลลิเมตร มีสีน้ําตาลปนเขียว ตัวออนท่ีเพ่ิงออกมาจะเริ่มหาท่ีเกาะอาศัยตามพืชอาหาร สวนมากพบ
บริเวณก่ิง การเจริญเติบโต ผานการลอกคราบ 2 ครั้งระยะตัวออนประมาณ 60 วัน สภาพอากาศแหงจะทําใหวงจรชีวิต
ของเพลี้ยหอยสั้นลง แตบริเวณท่ีมีความชื้นสูงจะมีผลตอการเพ่ิมจํานวนเพลี้ยหอยอยางมาก ยิ่งในสภาพอากาศรอนและ
อบอาว จะทําใหการแพรกระจายเปนไปไดดีโดยเฉพาะในเรือนเพาะชําหรือแปลงอนุบาล 

การปองกันกําจัด 
1. ปองกันและกําจัดมด ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งทําใหเพลี้ยหอยแพรระบาดไดรวดเร็ว ดวยไซเปอรเมทิล อัตรา 5 

มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 
2. เม่ือพบเพลี้ยระบาดควรพนดวยสารปองกันกําจัดแมลง มาลาไธออน อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หาก

จะใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนใหผสมสารจับใบ เพ่ือเพ่ิมการแพรกระจายและการจับติด 
 
 
 
 



 
ภาคตะวันออก 
1. มังคุด ออกดอก (ศวส.จันทบุรี) 

•  เพล้ียไฟ บางครั้งมองดูตาเปลาไมเห็น สีเหลืองหรือน้ําตาลออนเคลื่อนไหวไดรวดเร็วมักพบระบาดในชวงท่ี
อากาศแหงแลง ท้ังตัวออนและตัวแกจะใชสวนของปากเข่ียผิวของใบและดูดกินน้ําเลี้ยงจากยอดออน ใบออนทําใหยอด
และใบแหง หงิกงอ แคระแกรน 

การปองกันกําจัด 
  สารฆาแมลงท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัด ไดแก อิมิดาโคลพริด 70 % ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 3 กรัมตอน้ํา 
20 ลิตร หรือ คารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ ฟโพรนิล 5 % เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตร
ตอน้ํา 20 ลิตร เม่ือตรวจพบเพลี้ยไฟเฉลี่ย 0.25 ตัวตอผลออน ไมควรพนสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ติดตอกันหลายครั้ง เพราะ
จะทําใหเพลี้ยไฟตานทานตอสารฆาแมลงได 

•  ไรแดง ผลออนจะมีเจริญเติบโตชาหรือจะมีลักษณะผิวผลกราน เปนข้ีขุย 
การปองกันกําจัด 
1. หม่ันตรวจดูใบมังคุด โดยใชแวนขยาย กําลังขยาย 10 เทา สองดูดานหนาใบ ในชวงเดือนตุลาคม - มกราคม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาท่ีมีลมพัดแรง และฝนท้ิงชวง 
2. เม่ือพบการระบาดใหใชสารฆาไรพน การปองกันกําจัดไร ไดแก สารโพรพารไกต 30 % ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30  

กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือ อะมิทราซ 20 % อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร  
 ** การใชสารฆาไร ไมควรพนสารชนิดเดียวกันติดตอกันเปนเวลานาน ควรใชสลับชนิดกัน เพ่ือปองกันไร

สรางความตานทานตอสารฆาไร และใชเม่ือจําเปนเทานั้น 
 

2. ทุเรียน ออกดอก (ศวส.จันทบุรี) 

•  เพล้ียไฟ ทําลายใบออน ยอด ผลออน โดยใชปากดูดน้ําเลี้ยง ทําใหเกิดการแคระแกร็น ใบหงิกและไหม ดอก
แหงและรวง ผลไมสมบูรณแคระแกน 

การปองกันกําจัด 
  สารฆาแมลงท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัด ไดแก อิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 3 กรัมตอน้ํา 

20 ลิตร หรือ คารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ ฟโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตร
ตอน้ํา 20 ลิตร เม่ือตรวจพบเพลี้ยไฟเฉลี่ย 0.25 ตัวตอผลออน ไมควรพนสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ติดตอกันหลายครั้ง เพราะ
จะทําใหเพลี้ยไฟตานทานตอสารฆาแมลงได 

•  ราทําลายดอกภายในดอกทุเรียน จะมีสีดําเนื่องจากเชื้อราเขาทําลายทําใหเกสรทุเรียนไดรับความเสียหาย   
การปองกันกําจัด 
1. ตัดแตงทรงพุมใหโปรง และกําจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพ่ือลดความชื้นสะสม 
2. ควรใสปุยท่ีมีคาไนโตรเจนใหเหมาะสม  
3. หม่ันสํารวจแปลงปลูกอยางสมํ่าเสมอ หากพบวา เริ่มมีการระบาดของโรค ตัดสวนท่ีเปนโรค และเก็บเศษพืช

ท่ีเปนโรคและใบท่ีรวงหลน ไปเผาทําลายนอกแปลงปลูก และพนสารปองกันกําจัดโรคพืชวาลิดามัยซิน 3% เอสแอล 
อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ เฮกซะโคนาโซล 5% เอสซี อัตรา 20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือคอปเปอรออก 
ซีคลอไรด 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ทุก 10 วัน 

4. เม่ือพบการระบาดของโรค ควรหลีกเลี่ยงการใหน้ําแบบพนฝอย 

•  ไรแดง  ผลออนจะมีเจริญเติบโตชาหรือจะมีลักษณะผิวผลกราน เปนข้ีขุย 



การปองกันกําจัด 
1. หม่ันตรวจดูใบทุเรียน โดยใชแวนขยาย กําลังขยาย 10 เทา สองดูดานหนาใบ ในชวงเดือนตุลาคม - มกราคม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาท่ีมีลมพัดแรง และฝนท้ิงชวง 
2. เม่ือพบการระบาดใหใชสารฆาไรพน การปองกันกําจัดไร ไดแก สารโพรพารไกต 30% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30  

กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือ อะมิทราซ 20% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร  
 ** การใชสารฆาไร ไมควรพนสารชนิดเดียวกันติดตอกันเปนเวลานาน ควรใชสลับชนิดกัน เพ่ือปองกันไร

สรางความตานทานตอสารฆาไร และใชเม่ือจําเปนเทานั้น 
 

3.เงาะ เตรียมความพรอมในการออกดอก แตกใบออน(ศวส.จันทบุรี) 

•  หนอนคืบกินใบออนและชอดอก หนอนจะกัดกินใบออน และชอดอก ใหไดรับความเสียหาย 
การปองกันกําจัด 

          1. สํารวจแมลงและหม่ันกําจัดวัชพืชออกจากแปลงปลูกสมํ่าเสมอ  
           2. ควรพนสารแลมปดาไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือสารคารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 
มิลลิลิตร หรือสารไซเปอรเมทริน / โฟซาโลน 6.25% / 22.5% อีซี 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร  

•  แมลงคอมทอง ตัวเต็มวัยกัดกินใบ ยอดออน และดอก ใบท่ีถูกทําลายจะเวาๆ แหวงๆ ถาระบาดรุนแรงจะเหลือ
แตกานใบ และมีมูลท่ีถายออกมาปรากฏใหเห็นตามบริเวณยอด ตัวเต็มวัยเปนระยะท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะกัดกินสวนตางๆ 
ของพืช สีของตัวเต็มวัยจะเปลี่ยนไป ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม จึงพบมีหลายสี เชน สีเหลือง สีเทา สีดํา และสีเขียวปนเหลือง
เปนมัน ตัวเต็มวัยท่ีพบบนตนพืชมักพบเปนคูๆ หรือรวมกันเปนกลุมอยูบนลําตน เม่ือตนพืชถูกกระทบ กระเทือน จะท้ิง
ตัวลงสูพ้ืนดิน 

การปองกันกําจัด 
 1. ตัวเต็มวัยมีอุปนิสัยชอบท้ิงตัวเม่ือถูกกระทบ กระเทือน ใชผาพลาสติกรองใตตนแลวเขยาให ตัวเต็มวัยหลน 
รวบรวมนําไปทําลาย 

2. บริเวณท่ีพบระบาดควรพนดวย สารฆาแมลง คารบาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 60 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือ 
คารโบซัลแฟน 20% อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พนใหท่ัวในระยะท่ีเงาะแตกใบออน 2-3 ครั้ง แตละครั้งหางกัน 
10-14 วัน 

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลาง 
1.หอมแดง ระยะเริ่มปลูก (ศวส.ศรีสะเกษ) 

•  หอมเล้ือย อาการของโรคพบไดท่ี ใบ กาบใบ คอ หรือสวนหัว เริ่มแรกพบจุดฉํ่าน้ําขนาดเล็กสีเขียวหมน และ
ขยายใหญเปนรูปกลมหรือรี เนื้อแผลยุบลงเล็กนอยบนแผลมีหยดของแหลวสีชมพูอมสม เม่ือแหงจะเห็นตุมเล็กๆสี
น้ําตาลดําเรียงเปนวงรีซอนกันหลายชั้น ใบพืชจะไมตั้งตรงจะเอนลม ทําใหดูเหมือนเลื้อย ใบบิด โคงงอ หัวลีบยาว เลื้อย 
ไมลงหัว ทําใหตนหอมเนาเสียหายในแปลงปลูก เก็บเก่ียวไมได หรือไปเนาเสียในชวงเก็บรักษา 

การปองกันกําจัด 
1.แชหัวพันธุหอมแดงท่ีตัดแตงใบและดอกออก ดวยเชื้อไตรโครเดอรมา อัตรา 1 กก.ตอน้ํา 200 ลิตร 
2.ฉีดพนเชื้อไตรโครเดอรมา อัตรา 1 กิโลกรัมตอน้ํา 200 ลิตร ในชวงเวลาเย็น สัปดาหละ 2 ครั้ง เพ่ือปองกัน

การเกิดโรค 



3.หม่ันตรวจแปลงสมํ่าเสมอ หากพบโรคใหรีบถอนท้ิงและเผาทําลาย ฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อรา เชน 
โปรคลอราช 50% ดับเบ้ิลยูพี อัตรา 20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร (ไมควรฉีดติดตอกันเกิน 4 ครั้ง ) ฉีดพนสลับกับสาร 
แมนโคเซป 80 % ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 40-50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

 
2.มะมวง ติดผล (ศวส.ศรีสะเกษ) 

•  แมลงวันผลไม การทําลายเกิดจากเพศเมียใชอวัยวะวางไขแทงเขาไปในเนื้อผลไม  ตัวหนอนท่ีฟกจากไขจะ
อาศัยและชอนไชอยูภายใน ทําใหผลเนาและรวงหลน  
          การปองกันกําจัด 
           1.รักษาแปลงใหสะอาด เก็บผลไมท่ีถูกแมลงวันผลไมทําลาย นําไปเผาท้ิงเพ่ือลดการสะสมและขยายพันธุ 
           2.หากพบการระบาดรุนแรงพนใหท่ัวท้ังตนดวยสาร มาลาไธออน 57% อีซี อัตรา 20 -30 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 
ลิตร หรือ คลอรไพรีฟอส 40%% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร  ทุก 7 วัน 

3.พนเหยื่อพิษโปรตีน อัตรา 200 มิลลิลิตร ผสมสาร มาลาไธออน 57% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 5 ลิตร 
โดยพนแบบเปนจุก ตนละ 1-4 จุด แถวเวนแถว ทุก 5-7 วัน โดยเริ่มครั้งแรกกอนการระบาด 1 เดือน และพนไปจนเก็บ
เก่ียวผลผลิตจนหมด 
 
 


