
เตือนภัยการเกษตร 
ชวงวันท่ี 5-11 ธันวาคม 2561 

 
ภาคเหนือ ตอนบน 
1.ถั่วลันเตา อายุ 30 วันหลังปลูก ระยะการเจริญเติบโตทางลําตนและเริ่มข้ึนคาง (ศวส.เชียงราย) 

•  โรคเนาเปยกยอดเนา (ราขนแมว) อาการเริ่มปรากฏบนยอดออนของถ่ัวลันเตา เกิดแผลฉํ่าน้ําสีเขียวเขม
ตอมาเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลดํา ทําใหบริเวณยอดมีอาการยอดไหม เนา ฉํ่าน้ํา หากมีความชื้นสูงเชื้อราสาเหตุโรค 
Choanephora sp. จะสรางเสนใยสีขาวหยาบปลายเสนใยมีสปอรเปนตุมสีดําขนาดเล็กกระจายท่ัวไปบนแผล 

การปองกันกําจัด 
1.หม่ันตรวจแปลงปลูกถ่ัวลันเตา หากพบโรคเก็บรวบรวมสวนท่ีเปนโรคออกทําลายนอกแปลง แลวพนดวยสาร

ปองกันกําจัดโรคพืช ไตรโฟรีน 19% อีซี (ซาพรอล 19% อีซี) อัตรา 20-30 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 
2. ควรงดการใหน้ําแบบพนฝอยเหนือทรงพุมในระยะท่ีพบการระบาดของโรคนี้ 
 

ภาคเหนือ ตอนลาง 
1.ลําไย (นอกฤดู) ทุกระยะ (ศวส.สุโขทัย) 

•  มวนลําไย มวนลําไย ท้ังตัวออนและตัวเต็มวัยจะทําความเสียหายใหกับลําไย โดยดูดกินน้ําเลี้ยงจากยอดออน 
ใบออน ชอดอกและผลออนทําใหยอดออนและใบออนแหงเหี่ยว ดอกเสียหาย ไมติดผลหรือทําใหรวงหลน 

ตัวเต็มวัย มีสีน้ําตาลปนเหลือง รูปรางคลายโล มีขนาดยาวประมาณ 25-31 เซนติเมตร และสวนกวาง
ประมาณ 15-17 เซนติเมตร ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไขเปนกลุมตามใบหรือเรียงตามกานดอก 

ไข กลุมหนึ่งจะมีจํานวนโดยเฉลี่ย 14 ฟอง ไขจะฟกออกมาเปนตัวออนประมาณ 7-15 วัน ตัวออน จะมีสีแดงมี
กรลอกคราบ 5 ครั้ง ระยะตัวออนกินเวลาประมาณ 61-74 จึงจะเจริญออกมาเปนตัวเต็มวัย 

การปองกันกําจัด 
1. ควรตัดแตงก่ิง เพ่ือไมใหแปลงลําไยหนาทึบจนเกินไป เพราะจะเปนท่ีหลบซอนและพักอาศัยของตัวเต็มวัย

เพ่ืออยูขามฤดู  
2. ปลอยแตนเบียนไข Anastatus sp. เพ่ือทําลายไขของมวนลําไยในธรรมชาติ 
3. การปองกันกําจัด ในกรณีท่ีระบาดรุนแรง ใชสารปองกันกําจัดแมลง เชน  

- แลมปดาไซฮาโลทริน (คาราเต 2.5 % อีซี) อัตรา 10 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 หรือ 
- เฟนวาลีเลต (ซูมิไซดิน 20% อีซี) อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ 
- คารบาริล (เซฟวิน 85% ดับเบิ้ลยูพี) อัตรา 45 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 
 
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 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 
 
 



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 

 

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 

มิลลิลิตรตอตน โดยใชสวานเจาะรูใหเอียงลงประมาณ 45 องศา จํานวน 2 รู ใหตรงขามกัน เจาะรูใหลึก 10-15 
เซนติเมตร ข้ึนอยูกับขนาดของดอกสวาน ตําแหนงของรูอยูสูงจากพ้ืนดินประมาณ 1 เมตร แลวฉีดสารฆาแมลงลงไปรูละ 15 
มิลลิลิตร ปดรูดวยดินน้ํามัน วิธีนี้จะปองกันกําจัดหนอนหัวดํามะพราวไดนานมากกวา 3 เดือน (วิธีการนี้สามารถปองกัน
กําจัดศัตรูชนิดอ่ืนไดดวย 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 

• น้ําทวมสวนมะพราว มะพราวมีอาการเหี่ยว เนื่องจากรากขาดออกซิเจน ถาน้ําทวมนานใบมีสีเหลืองและอาจ
ทําใหมะพราวตายได กรณีน้ําทวมขังไมนานมะพราวท่ีใหผลผลิตแลวอาจไมไดรับผลกระทบมากนัก แตถาน้ําทวมขังเปน
เวลานานเกิน 1 เดือน อาจทําใหผลรวง ใบเหลือง และยืนตนตาย 

การปองกัน 
  1. ระบายน้ําออกจากแปลงปลูกใหไวท่ีสุดหลังจากน้ําลด  
  2. ไมควรเขาไปเหยียบย่ํา หรือใชเครื่องจักรกลหนัก บริเวณแปลงปลูกมะพราวหรือบริเวณตนมะพราว เพราะ

จะกอใหเกิดการอัดแนนของดินบริเวณราก ทําใหออกซิเจน ไมสามารถถายเทไดสะดวก อาจทําใหมะพราวตายได 



3. กรณีท่ีน้ําทวมขังเปนเวลานานมะพราวอาจตายได ควรทําการปลูกซอมใหม 
 

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 1:1 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 

 

3. กาแฟโรบัสตา ผลสุกและระยะเก็บเก่ียวผลผลิต (ศวส.ชุมพร) 

•  โรคราท่ีเกิดจากเชื้อ Aspergillus  ochraceus ผลกาแฟสุกท่ีรวงหลนบริเวณใตตน อาจมีการปนเปอนของ
เชื้อรา หรือผลผลิตกาแฟมีความชื้น เนื่องจากเก็บผลกาแฟท่ีสุกเลยระยะเก็บเก่ียว หรือเก็บไวในกระสอบเปนเวลานาน 
หรือโดนฝนหรือความชื้นขณะตากผลกาแฟ พบเชื้อราเขาทําลาย เม่ือนํามาสี ทําใหเมล็ดกาแฟแตก หัก คุณภาพลดลง 

การปองกันกําจัด 
1. ไมควรเก็บผลกาแฟท่ีรวงหลนบริเวณใตตนไปใช เนื่องจากอาจมีการปนเปอนของเชื้อรา  
2. เลือกเก็บผลกาแฟท่ีสุกเต็มท่ี และนําไปตากทันที ไมควรเก็บผลกาแฟไวในกระสอบนาน การตากควรตาก

บนลานพ้ืนปูนซีเมนต แครไมไผ หรือตาขายสีฟา เพ่ือปองกันไมใหผลกาแฟสัมผัสดินและความชื้น และควรพลิกกลับผล
กาแฟในระหวางตากเปนชวงๆ เพ่ือใหสีของผลสมํ่าเสมอ และปองกันการเกิดเชื้อรา 

3. เม่ือพบเมล็ดกาแฟท่ีมีเชื้อรา รีบเก็บออกนําไปเผาทําลาย 
4. ทําความสะอาดเก็บกวาดเศษซากพืช หรือเศษเมล็ดกาแฟท่ีตกคางบนลานตาก เพ่ือไมใหเปนแหลงสะสม

ของเชื้อ 
 

ภาคใต ตอนลาง 
1.กลวยหิน ทุกระยะการเจริญเติบโต (ศวส.ยะลา) 

•  โรคเห่ียวของกลวย ใบออนแสดงอาการเหี่ยว กานใบหักพับ ปลีกลวยแคระแกร็นและเหี่ยวแหง หนอกลวย
ยอดเปลี่ยนเปนสีดํา เม่ือตัดดูลักษณะภายในลําตนเทียมจะเปลี่ยนสีเปนสีน้ําตาลแดง อาการเหี่ยวจะเกิดข้ึนอยาง



รวดเร็ว สงผลใหพืชแสดงอาการใบเหลือง และยืนตนตาย เชื้อสามารถเขาทําลายลําตนเทียม กานใบ เครือกลวย ผล 
และหนอกลวย 

การกําจัดโรค 
1. ทําลายกอกลวยหินโดยใชสารกําจัดวัชพืช ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ 
   1.1  ใชไมเสียบลูกชิ้นความยาว 8 นิ้ว แชในกระปองท่ีใสสารกําจัดวัชพืช ไตรโคลเพอร บิวทอกซีเอทิลเอ

สเตอร 66.8% อีซี แชท้ิงไวขามคืน 
   1.2  นําไมเสียบลูกชิ้นท่ีแชสารกําจัดวัชพืชแลว เสียบท่ีบริเวณโคนตนกลวยท่ีเปนโรคเหี่ยว ลึกประมาณ 5 นิ้ว 

โดยเลือกเสียบท่ีตนกลวยขนาดใหญในกอ ประมาณ 2-3 ตน ตนกลวยจะตายภายในเวลาประมาณ 20-30 วัน 
2. โรยปูนขาว 5 กิโลกรัมตอกอ ตรงบริเวณโคนและรอบรากตนกลวยท่ีเปนโรค เพ่ือฆาเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคท่ี

อยูในดิน 
3. ตนกลวยท่ีเปนโรค หากมีปลี หรือเครือกลวย ใหใชถุงพลาสติกคลุม เพ่ือปองกันแมลงท่ีจะมาสัมผัสเชื้อ

สาเหตุโรค และยับยั้งการแพรกระจายโรคไปสูตนอ่ืน 
4. หลังจากตนกลวยตาย ใหสับตนกลวยเปนทอน แลวราดดวย พ.ด.1 ท่ีผสมน้ําตามคําแนะนําขางซอง ใช  

1 ซองตอกอ เพ่ือใหยอยสลายไดเร็วข้ึน ประมาณ 3-4 สัปดาห หามนําตนกลวยท่ียอยสลายแลวไปเปนปุย 
5. ฆาเชื้อแบคทีเรียในดินอีกครั้ง โดยสับกอกลวยท่ียอยสลายแลวกับดินบริเวณรอบกอกลวย แลวใชยูเรีย  

0.5 กิโลกรัม ผสมกับ ปูนขาว 5 กิโลกรัมตอกอ โรยใหท่ัวกอ กลบดินบริเวณกอกลวยใหแนน รดน้ําใหชุม ท้ิงไว  
3 สัปดาห เม่ือยูเรียและปูนขาวไดรับความชื้นจะแตกตัวเปนแกสพิษฆาเชื้อแบคทีเรีย เม่ือครบกําหนดใชจอบสับดินให
แกสพิษท่ีอยูในดินออกมา แลวปลูกพืชไดตามปกติ 

การดูแลปองกันตนกลวยท่ียังไมเปนโรคแตอยูในแปลงท่ีมีตนกลวยเปนโรค 
ใชชีวภัณฑบาซิลัส ซับทีลิส สายพันธุ BS-DOA 24 ของกรมวิชาการเกษตร อัตรา 25 กรัม ผสมน้ํา 10 ลิตรตอ

กอ รดใหท่ัวรอบตน ทุก 30 วัน เปนระยะเวลา 12 เดือน 
การปองกันโรค 
  1. การฆาเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคในดินกอนปลูก 
     1.1 ในกรณีท่ีปลูกกลวยหินพืชเดียว ฆาเชื้อโดยใชยูเรีย อัตรา 80 กิโลกรัมผสมกับ ปูนขาว 800 กิโลกรัม

ตอไร หวานใหท่ัวแปลง ไถกลบใหลึกพอสมควร ปาดหนาดินใหเรียบ รดน้ําใหชุมจนท่ัว ท้ิงไว 3 สัปดาห เม่ือครบกําหนด
เปดหนาดินใหแกสพิษออกมา จากนั้นทําปลูกกลวยไดตามปกติ 

     1.2  ในกรณีท่ีปลูกกลวยหินแซมพืชอ่ืน ฆาเชื้อบริเวณหลุมปลูก โดยใชยูเรีย 0.5 กิโลกรัม ผสมกับปูนขาว 5 
กิโลกรัมตอหลุม โรยใหท่ัวหลุม กลบดินใหแนน รดน้ําใหชุมจนท่ัว ท้ิงไว 3 สัปดาห เม่ือครบกําหนดใชจอบสับดินใหแกส
พิษออกมา แลวปลูกกลวยไดตามปกติ 

2. ใชหนอกลวยปลอดเชื้อ หรือไมใชหนอกลวยจากแปลงท่ีเปนโรคมาเปนหนอพันธุ 
3. หลังปลูกหนอกลวย รดดวยชีวภัณฑบาซิลัส ซับทีลิส สายพันธุ BS-DOA 24 อัตรา 50 กรัมผสมน้ํา 20 ลิตร 

รดใหท่ัวรอบตนและรดซํ้าทุก 30 วัน นาน 12 เดือน 
4. ทําความสะอาดเครื่องมือ และอุปกรณทางการเกษตร เชน มีดตัดผลกลวย จอบ เสียม ทุกครั้งกอนนําไปใช

กับตนตอไป โดยใชน้ํายาฟอกขาว เชน ไฮเตอร อัตรา 250 มิลลิลิตร ผสมน้ํา 3 ลิตร  
5. ไมเดินจากตนท่ีเปนโรคไปยังตนท่ีไมเปนโรค หากจําเปนตองเดินใหฆาเชื้อท่ีรองเทากอน ดวยน้ํายาฟอกขาว 

เชน ไฮเตอร อัตรา 250 มิลลิลิตร ผสมน้ํา 3 ลิตร  
6. ไมนํากลวยหินท่ีเปนโรคไปทําเปนอาหารสัตว 
 
 



2. ทุเรียน ทุกระยะการเจริญเติบโต (ศวส.ยะลา) 

•  โรคใบติด ใบท่ีพบจะมีรอยคลายๆ ถูกน้ํารอนลวก ขอบแผลไมแนนอน อาจเริ่มท่ีปลายใบ กลางใบ หรือโคน
ใบแลวลุกลามจนเปนท้ังใบ และจะสังเกตเห็นเสนใยสีขาวนวลแผปกคลุมคลายใยแมงมุมแผไปตามผิวใบ ใบท่ีถูกทําลาย
จะรวงหลนไปในท่ีสุด ถาใบท่ีเปนโรคไปสัมผัสกับใบท่ีปกติไมวาจะเปนใบท่ีอยูลางๆ หรือใบท่ีอยูเหนือกวา ใบปกตินั้นก็
จะเปนโรคใบติดเชนกัน 

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 โดยพนท่ีใบใหท่ัวท้ังตน 

 

3. ลองกอง ใหผลผลิตแลว (ศวส.ยะลา) 

•  หนอนชอนเปลือกลองกอง หนอนกินใตผิวเปลือกท้ัง 2 ชนิด จะกัดกินทําลายอยูใตผิวเปลือกตามก่ิงและลํา
ตนลึกระหวาง 2 – 8 มิลลิเมตร ซ่ึงอยูระหวางทอน้ําและทออาหาร ทําใหก่ิงและลําตนมีลักษณะตะปุมตะปาซ่ึงในชวง
หนาฝนก่ิงจะมีความชื้นสูงและมักมีโรคราสีชมพูเขาทําลายรวมดวย ถาหนอนกัดกินบริเวณตาดอกจะทําใหตาดอกถูก
ทําลายและผลผลิตลดลง ถาทําลายรุนแรงจะทําใหก่ิงแหง ตนแคระแกรน โตชา และตายในท่ีสุด 

การปองกันกําจัด 
1.ใชไสเดือนฝอย (Steinernema carpocapsae)  อัตรา 50 ลานตัว (1 กระปอง) ตอน้ํา 20 ลิตร 1 ตนใชน้ํา 5 

ลิตร พน 2 ครั้ง หางกัน 15 วัน (ในกรณีมีอากาศแหงแลง ควรพนน้ําเปลาใหความชุมชื้นกอนพนไสเดือนฝอย)  
2. ใชสาร คารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ คลอรไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 40 

มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พนใหโชกบนลําตน และก่ิงกานท่ีมีรอยทําลายของหนอนกินใตผิวเปลือก 
 

4. กาแฟ ใหผลผลิต (ศวส.ยะลา) 

•  มอดเจาะผลกาแฟ มอดเจาะผลกาแฟเปนแมลงปกแข็งขนาดเล็กประมาณ 1.5-2 มิลลิเมตร พบวามอดตัวเต็ม
วัยเขาทําลายผลกาแฟไดตั้งแตขนาดผลกาแฟมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 2.3 มิลลิเมตร ข้ึนไป โดยเพศเมียจะเจาะผล
กาแฟบริเวณปลายผลหรือสะดือของผล ในผลกาแฟสามารถพบแมลงไดทุกระยะการเจริญเติบโต (ระยะไข หนอน 
ดักแด และตัวเต็มวัย) แมลงอาศัยกัดกิน ขยายพันธุในผลจนกระท่ังผลกาแฟสุก และยังสามารถอยูในผลกาแฟท่ีแหงคา
อยูในตน ผลกาแฟท่ีหลนลงพ้ืนดิน และแมลงอยูในกาแฟกะลาไดในระยะหนึ่งถาเมล็ดกาแฟมีความชื้นเหมาะสม ซ่ึง
แมลงยังคงทําลายเมล็ดกาแฟกะลาระหวางการตากเมล็ด รองรอยการเขาทําลายของมอดเจาะผลกาแฟจะเห็นเปนรู
ขนาดเล็กท่ีปลายผลกาแฟบริเวณสะดือผล มักสังเกตไดยาก โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเกษตรกรไมทราบ อาจไมทันท่ีจะ
ปองกันหรือจัดการกับมอดเจาะผลกาแฟ 
           การปองกันกําจัด 

1 ตัดก่ิงแหงคาตน และผลกาแฟท่ีสุกแหงคาตน และท่ีรวงอยูใตโคนตนออกไปเผาทําลาย และทําความสะอาด
โคนตน อยาท้ิงผลท่ีรวงหลนไวในแปลงเพราะจะเปนแหลงวางไขและขยายพันธุของมอดกาแฟในฤดูถัดไป 
  2. การเก็บเก่ียวกาแฟ ควรเก็บผลผลิตใหหมดตนไมใหติดคางอยูบนตนหรือรวงหลนตามพ้ืนดินใตตน 
 3. ถาการระบาดรุนแรงใหเลือกใชสารชนิดใดชนิดหนึ่งดังนี้ ไตรอะโซฟอส 40% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 
20 ลิตร หรือ คารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 80 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 


