
เตือนภัยการเกษตร 
ชวงวันท่ี  26 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 

ภาคเหนือ ตอนบน 
1.สมโอและพืชตระกูลสม ระยะเตรียมตนกอนการออกดอกและระยะหลังตัดแตงก่ิง (ศวส.เชียงราย) 

•  เพล้ียไฟพริก Scirtothrips dosalis Hood การทําลายของเพลี้ยไฟพริก ดูดกิน  น้ําเลี้ยงท่ียอดออน  ใบออน  
ตุมตาใบ ตุมตาดอก ชอดอก  โดยเฉพาะฐานรองดอกและข้ัวผลออน ทําใหใบท่ีแตกใหมแคระแกรน ขอบใบและปลาย
ใบไหม ยอดแหงไมแทงชอใบหรือชอดอก และทําใหชอดอกหงิกงอ  ดอกรวงไมติดผล หรือติดผลนอย สังเกตพบผลออน
ท่ีถูกทําลายจะรวง ปรากฏแผลชัดเจนเปนวงท่ีข้ัวผลสมโอ 

การปองกันกําจัด 
  1. ตัดแตงใบ ยอด ท่ีถูกทําลายออกเผา 
  2. พนสารปองกันและกําจัด อิมิดาโคลพริด 10%อีซี  อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 

•  โรคราสีชมพู เกิดจากเชื้อรา Corticium Salmonicolor. ก่ิงท่ีบริเวณโคนหรืองามก่ิงมีเสนใย สีขาวละเอียด
ของเชื้อราเจริญข้ึนปกคลุม ตอมาเปลี่ยนเปนสีชมพูติดรอบบริเวณเปลือกก่ิงสมโอ ทําใหเนื้อไมแตกและภายในเปนแผล
แหง สีน้ําตาล ปลายก่ิงท่ีเปนโรคจะแสดงอาการยอดเหี่ยวใบเหลืองรวงและก่ิงแหงตาย 

การปองกันกําจัด 
1. จัดการตัดแตงก่ิงท่ีเปนโรคออกทําลายนอกแปลง 
2. กําจัดวัชพืชในแปลงเพ่ือลดความชื้น และใสปุยบํารุงตนใหแข็งแรง 
3. สํารวจพบการระบาดของโรคใหใชสารปองกันกําจัดโรคพืช คอปเปอรออกซ่ีคลอไรด 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 

60 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือ คารเบนดาซิม 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 
 

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) 

•  หนอนดวงหนวดยาวเจาะลําตน ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไขโดยฝงไวใตเปลือกตามลําตนและก่ิงขนาดใหญ หนอน
กัดกินชอนไชไปตามเปลือกไมดานในไมมีทิศทาง หรืออาจกัดควั่นเปลือกรอบตน การทําลายท่ีเกิดจากหนอนขนาดเล็กไม
สามารถสังเกตไดจากภายนอก แตเม่ือหนอนโตข้ึนจะพบขุยไมละเอียดซ่ึงเปนมูลของหนอนตามแนวรอยทําลาย หรือ
ตรงบริเวณท่ีหนอนทําลายกัดกินเนื้อไมอยูภายในจะเห็นมีของเหลวสีน้ําตาลแดงไหลเยิ้มอยู ในระยะตอมาจึงจะพบมูล
หนอนออกมากองเปนกระจุกอยูขางนอกเปลือก เม่ือใชมีดปลายแหลมแกะเปลือกไม จะพบหนอนอยูภายใน เกษตรกร
จะสังเกตพบรอยทําลายตอเม่ือหนอนตัวโตและอาจเจาะเขาเนื้อไม หรือกินควั่นรอบตนทุเรียนแลวซ่ึงจะมีผลทําใหทอน้ํา
ทออาหารถูกตัดทําลายเปนเหตุใหทุเรียนเริ่มทรุดโทรม ใบเหลืองและรวง และยืนตนตายได 

การปองกันกําจัด 
1. หม่ันตรวจดูผลทุเรียน เม่ือพบรอยทําลายของหนอน ใหใชไมหรือลวดแข็งเข่ียตัวหนอนออกมาทําลาย 
2. ตัดแตงผลทุเรียนท่ีมีจํานวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลท่ีอยูติดกันควรใชก่ิงไมหรือกาบมะพราวค่ันระหวางผล 

เพ่ือปองกันไมใหตัวเต็มวัยวางไขหรือตัวหนอนเขาหลบอาศัย 
3. การหอผลดวยถุงมุงไนลอน ถุงรีเมย หรือถุงพลาสติกสีขาวขุน เจาะรูท่ีบริเวณขอบลางเพ่ือใหหยดน้ําระบาย

ออก 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 

•  เพล้ียไฟ ทําลายใบออน ยอด โดยใชปากดูดน้ําเลี้ยง ทําใหยอดออนแคระแกร็น ใบหงิกและไหม ดอกแหงและ
รวง 

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 หรือคอปเปอรออกซี 
คลอไรด 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ทุก 10 วัน 
 4. เม่ือพบการระบาดของโรค ควรหลีกเลี่ยงการใหน้ําแบบพนฝอย  
  

3.เงาะ เตรียมความพรอมในการออกดอก แตกใบออน(ศวส.จันทบุรี) 

•  หนอนคืบกินใบออนและชอดอก หนอนจะกัดกินใบออน และชอดอก ใหไดรับความเสียหาย 
การปองกันกําจัด 

             1.สํารวจแมลงและหม่ันกําจัดวัชพืชออกจากแปลงปลูกสมํ่าเสมอ  



   2.ควรพนสารแลมปดาไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือสารคารโบซัลแฟน20% 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 แตละครั้งหาง
กัน 10-14 วัน 

 


