
เตือนภัยการเกษตร 
ชวงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561- 4 ธันวาคม 2561 

 
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 
 
2. ทุเรียน ออกดอก (ศวส.จันทบุรี) 

•  หนอนดวงหนวดยาวเจาะลําตนทุเรียน ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไขโดยฝงไวใตเปลือกตามลําตนและก่ิงขนาดใหญ 
หนอนกัดกินชอนไชไปตามเปลือกไมดานในไมมีทิศทาง หรืออาจกัดควั่นเปลือกรอบตน การทําลายท่ีเกิดจากหนอนขนาด
เล็กไมสามารถสังเกตไดจากภายนอก แตเม่ือหนอนโตข้ึนจะพบขุยไมละเอียดซ่ึงเปนมูลของหนอนตามแนวรอยทําลาย 
หรือตรงบริเวณท่ีหนอนทําลายกัดกินเนื้อไมอยูภายในจะเห็นมีของเหลวสีน้ําตาลแดงไหลเยิ้มอยู ในระยะตอมาจึงจะพบ
มูลหนอนออกมากองเปนกระจุกอยูขางนอกเปลือก เม่ือใชมีดปลายแหลมแกะเปลือกไม จะพบหนอนอยูภายใน 
เกษตรกรจะสังเกตพบรอยทําลายตอเม่ือหนอนตัวโตและอาจเจาะเขาเนื้อไม หรือกินควั่นรอบตนทุเรียนแลวซ่ึงจะมีผล
ทําใหทอน้ําทออาหารถูกตัดทําลายเปนเหตุใหทุเรียนเริ่มทรุดโทรม 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 พนเฉพาะสวนผลทุเรียนท่ีพบการทําลายของหนอนเจาะผลในแหลงท่ีมีการระบาด พนหลังจาก
ทุเรียนติดผลแลว 1 เดือน พน 3-4 ครั้ง ทุก 20 วัน  

•  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 และเก็บเศษ

พืชท่ีเปนโรคและใบท่ีรวงหลน 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 
 

3.เงาะ เตรียมความพรอมในการออกดอก แตกใบออน (ศวส.จันทบุรี) 

•  หนอนคืบกิ่งไม ในระยะท่ีเงาะแตกใบออน จะทําลายและทําใหเกิดความเสียหายมาก หนอนจะกัดกินใบ
เพสลาด รวมท้ังใบแก ทําใหการปรุงอาหารของใบไมเพียงพอ 

การปองกันกําจัด 
1. ถาโคนตนเงาะโลงเตียนไมมีหญารก ใหเขยาก่ิงเงาะ ตัวหนอนท้ิงตัวลงท่ีพ้ืนแลวจับไปทําลาย 
2. ในระยะท่ีเงาะแตกใบออน ถาพบหนอนควรพนสารฆาแมลงคารบาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 60 กรัมตอน้ํา 

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 เริ่มปลูก (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 กิโลกรัมตอน้ํา 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% บเบิ้ลยูพี อัตรา 40-50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

 

•  หัวเนาเละ อาการท่ีพบคืออาการเนาปรากฏข้ึนบริเวณหัวและราก และลุกลามข้ึนไปภายในลําตนจนถึงยอด
เม่ือภายในเนาและเปนเมือก อาการท่ีเห็นชัดภายนอกคือใบซีด และเหี่ยว เห็นบริเวณช้ําท่ีโคนตน และท่ีบริเวณโคนของ
ใบยอด มักพบอาการกับหัวหอมแดงท่ีถูกฝนกอนเก็บเก่ียว 

 การปองกันกําจัด  
1. ทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ท้ังกอนและหลังการใชงานในแปลงปลูก 
2. หลีกเลี่ยงไมทําใหสวนตางๆ ของพืชเกิดแผล เพราะเชื้อจะเขาทําลายพืชทางแผล 
3. เม่ือเริ่มพบโรค รีบขุดตนท่ีเปนโรคนําไปเผานอกแปลงปลูก 
4. ไถกลบเศษพืชผักทันทีท่ีเก็บเก่ียวแลว และทําการตากดินแลวไถกลบอีกครั้ง 
5. พ้ืนท่ีท่ีเคยมีการระบาดของโรค ควรปลูกพืชหมุนเวียน เชน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว และขาวโพด เปนตน 
6. ฤดูถัดไปควรเลือกพ้ืนท่ีปลูกท่ีไมเคยมีการระบาดของโรคนี้มากอน และมีการระบายน้ําท่ีดี 
7. กอนปลูกพืช ควรไถพรวนดินใหลึกเกินกวา 20 เซนติเมตร จากผิวดิน และตากดินไวนานกวา 2 สัปดาห จะ

ชวยลดปริมาณเชื้อในดินลงไดมาก 
 

2. มะมวงหิมพานต แทงชอดอก (ศวส.ศรีสะเกษ) 

•  เพล้ียไฟ ดูดกินน้ําเลี้ยงยอดออนหรือชอดอกออนทําลายยอดออนทําใหหงิกงอ ชอดอกไหมไมติดผล 
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 

•  ดวงเจาะยอดออน ตัวเต็มวัยเปนดวงหนวดยาว เพศเมียวางไขในเวลากลางคืนโดยฝงไวใตเปลือก หนอนจะกัด
กินชอนไชตามเปลือกไมดานใน ทําใหเกิดยางไหล หนอนอาจควั่นเปลือกจนรอบลําตน ทําใหทอน้ําทออาหารถูกตัดทําลาย
เปนเหตุใหตนมะมวงทรุดโทรม ใบแหง และยืนตนตายได สังเกตรอยทําลายไดจากขุยไมท่ีหนอนถายออกมาบริเวณเปลือก
ลําตน 

การปองกันกําจัด 
1. หม่ันตรวจสวนเปนประจํา โดยสังเกตรอยแผล ซ่ึงเปนแผลเล็กและชื้น ท่ีตัวเต็มวัยทําข้ึนเพ่ือการวางไข เม่ือพบให

ทําลายไขท้ิง หรือถาพบขุยและการทําลายท่ีเปลือกไมใหใชมีดแกะและจับหนอนทําลาย 
2. กําจัดแหลงขยายพันธุโดยตัดตนท่ีถูกทําลายรุนแรง จนไมสามารถใหผลผลิตเผาท้ิง 
3. หนอนชนิดท่ีเจาะเขาไปในลําตน ใชสารฆาแมลงคลอรไพริฟอส 40% อีซี เขมขน 3-5 มิลลิลิตร ฉีดเขาในรู 

แลวใชดินเหนียวอุด 



5. หนอนชนิดท่ีเจาะกินใตเปลือกลําตน ทําการพนสารฆาแมลง เชน อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 30
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ อะซีทามิพริด 20% เอสพี อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือ ไทอะมีทอกแซม 25% 
ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 40 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร ใหท่ัวบริเวณตนและก่ิงขนาดใหญ 

•  เพล้ียแปง ท้ังตัวออนและตัวเต็มวัย ดูดกินน้ําเลี้ยงทําใหใบเหี่ยว  ชอดอกไมติดผล  ทําลายชอดอกโดยการดูด
กินน้ําเลี้ยงจากชอดอกและผลออน ตัวเต็มวัยรูปรางลักษณะกลมรี นูน รอบๆตัวจะมีปุยสีขาวคลุมรอบตัว ท้ังตัวออน
และตัวเต็มวัยดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบชอดอกและผลออน ทําใหใบเหี่ยวและชอดอกไมติดผล มักพบรวมอยูกับมด โดยมีมด
เปนพาหะนําเพลี้ยแปงใหเคลื่อนยายตามท่ีตางๆ ของมะมวงหิมพานต โดยมดอาศัยน้ําหวานจากเพลี้ยแปงท่ีถายออกมา 

การปองกันกําจัด 
  หม่ันสํารวจใบและยอดกอนออกชอ หากพบกลุมเพลี้ยแปงเปนปุยสี-ขาว และเริ่มมีราดําเกิดข้ึน พนสารฆา

แมลงปองกันกําจัด 2-3 ครั้ง หางกัน 7 วัน เพราะตัวออนหลบอยูใตทองตัวเต็มวัยตัวเมียอาจยังไมตายจากการพนครั้ง
แรก โดยใชสารตอไปนี้ ไดแก พิริมิฟอส-เมทิล 50% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ มาลาไทออน 57% อีซี 
อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 

•  โรคชอดอกแหง กานชอดอก เปนจุดสีน้ําตาล จุดยาวรี เชื่อมติดกัน ทําใหชอดอกแหงเปนสีน้ําตาลดํา รวง
หลน พบการแพรระบาดหลังการระบาดเพลี้ยไฟ 

การปองกันกําจัด 
    ฉีดพนชอดอกดวยสารพวกแมนโคเซป เชน ไดเทน เอ็ม-45 อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือ คอปเปอร

ออกซ่ีคลอไรด เชน คูปราวิท อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


