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ช่วงวันที่ 17 มกราคม ถึง 29 มกราคม   2564 

  
 1. มะพร้าว 
  ฝนฟ้าคะนอง มีความชื้นสูง   
  มะพร้าวที่ยังไม่ให้ผลผลิตและมะพร้าวที่ให้ผลผลิตแล้ว 
  • ด้วงแรด 
  ตัวเต็มวัยเข้าท าลายพืช โดยการบินขึ้นไปกัดเจาะโคนทางใบหรือยอดอ่อนของมะพร้าว รวมทั้งเจาะ
  ท าลายยอดอ่อนที่ยังไม่คลี่ ท าให้ใบที่เกิดใหม่ไม่สมบูรณ์ มีรอยขาดแหว่งเป็นริ้วๆ คล้ายหางปลา หรือรูป
  พัด ถ้าโดนท าลายมากๆ จะท าให้ใบที่เกิดใหม่แคระแกรน รอยแผลที่ถูกด้วงแรดมะพร้าวกัดเป็นเนื้อเยื่อ
  อ่อนท าให้ด้วงงวงมะพร้าวเข้ามาวางไข่ หรือเป็นทางให้เกิดยอดเน่า จนถึงต้นตายได้ในที่สุด ด้วงแรด
  มะพร้าวในระยะตัวหนอน ส่วนใหญ่พบตามพ้ืนดินในบริเวณที่มีการกองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก จะกัดกินและท าลาย
  ระบบรากของมะพร้าวปลูกใหม ่ท าให้พบอาการยอดเหี่ยวและแห้งเป็นสีน้ าตาล ต้นแคระแกรนไม ่
  เจริญเติบโต 
  การป้องกัน 
  1. วิธีเขตกรรม ท าความสะอาดบริเวณสวนมะพร้าวเพ่ือก าจัดแหล่งขยายพันธุ์ เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลดีมานาน 
  ถ้ามีกองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก กองขยะ กองขี้เลื่อย แกลบ ควรก าจัดออกไปจากบริเวณสวน หรือกองให้เป็น
  ที่ แล้วหมั่นกลับเพื่อตรวจดู หากพบหนอนให้จับมาท าลายหรือเผากองขยะนั้นเสีย ส่วนของล าต้นและ
  ตอมะพร้าวที่โค่นทิ้งไว้ หรือมะพร้าวที่ยืนต้นตายควรโค่นลงมาเผาท าลาย ต้นมะพร้าวที่ถูกตัดเพ่ือปลูก
  ทดแทน ถ้ายังสดอยู่เผาท าลายไม่ได้ ควรทอนออกเป็นท่อนสั้นๆ น ามารวมกันไว้ ปล่อยให้ผุสลายล่อให้
  ด้วงแรดมาวางไข่ ด้วงจะวางไข่ตามเปลือกมะพร้าวทีอ่ยู่ติดกับพื้นดินเพราะมีความชุ่มชื้นสูงและผุเร็ว เผา
  ท าลายท่อนมะพร้าวเพ่ือก าจัดทั้งไข่ หนอน และดักแด้ของด้วงแรดมะพร้าว ตอมะพร้าวที่เหลือให้ใช้น้ ามัน
  เครื่องใช้แล้วราดให้ทั่วตอเพ่ือป้องกันการวางไข่ได้ 
  2. การใช้ชีววิธี ใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม (Metarhizium sp.) ใส่ไว้ตามกองขยะกองปุ๋ยคอก หรือท่อน
  มะพร้าวที่มีหนอนด้วงแรดมะพร้าวอาศัยอยู่ เกลี่ยเชื้อให้กระจายทั่วกอง เพื่อให้เชื้อมีโอกาสสัมผัสกับตัว
  หนอนให้มากที่สุด รดน้ าให้ความชื้น หาวัสดุ เช่น ใบมะพร้าวคลุมกองไว้ เพ่ือรักษาความชื้นและป้องกัน
  แสงแดด เชื้อจะท าลายด้วงแรดมะพร้าวทุกระยะการเจริญเติบโต 
  3. การใช้สารเคมี 
    3.1 ต้นมะพร้าวอายุ 3-5 ปี ซึ่งยังไม่สูงมากนัก ใช้ลูกเหม็นใส่บริเวณคอมะพร้าวที่โคนทางใบรอบๆ ยอด
  อ่อน ทางละ 2 ลูก ต้นละ 6-8 ลูก กลิ่นของลูกเหม็นจะไล่ไม่ให้ด้วงแรดมะพร้าวบินเข้าไปท าลายคอ
  มะพร้าว 
    3.2 ใช้สารฆ่าแมลงไดอะซินอน 60% EC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน 
20%   EC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ราดบริเวณคอมะพร้าวตั้งแต่โคนยอดอ่อนลงมาให้เปียก โดยใช้
  ปริมาณ 1-1.5 ลิตรต่อต้น ทุก 15-20 วนั ควรใช้ 1-2 ครั้ง ในช่วงระบาด  

 



  • ด้วงงวงมะพร้าวชนิดเล็ก และด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่ 

  มักท าลายตามรอยท าลายของด้วงแรดมะพร้าว โดยวางไข่บริเวณบาดแผลตามล าต้นหรือบริเวณท่ีด้วง
  แรดมะพร้าวเจาะไว้ หรือบริเวณรอยแตกของเปลือก ด้วงงวงมะพร้าวก็สามารถเจาะส่วนที่อ่อนของ
  มะพร้าวเพ่ือวางไข่ได้ หนอนที่ฟักออกจากไข่จะกัดกินชอนไชไปในต้นมะพร้าว ท าให้เกิดแผลเน่าภายใน 
  ต้นมะพร้าวที่ถูกท าลายจะแสดงอาการเฉาหรือยอดหักพับ เพราะบริเวณที่หนอนท าลายจะเป็นโพรง มีรู
  และแผลเน่าต่อเนื่องไปในบริเวณใกล้เคียง หนอนจะกัดกินไปจนกระทั่งต้นเป็นโพรงใหญ่ไม่สามารถส่งน้ า
  และอาหารไปถึงยอดได้ และท าให้ต้นมะพร้าวตายในที่สุด 

  การป้องกัน 

  1. ต้นมะพร้าวที่ถูกด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่ท าลาย ควรตัดโค่นทอนเป็นท่อนแล้วผ่าจับหนอนท าลาย 
  2. ไม่ควรให้ต้นมะพร้าวเกิดแผลหรือปลูกโคนลอย เพราะจะเป็นช่องทางให้ด้วงงวงมะพร้าววางไข่ และ
  ตัวหนอนที่ฟักจากไข่จะเจาะเข้าท าลายในต้นมะพร้าวได้ หากล าต้นเป็นรอยแผล ควรทาด้วย 
  น้ ามันหล่อลื่ น เครื่ องยนต์ที่ ใช้แล้ว  หรือชันผสมกับน้ ามันยาง เพ่ือป้องกันการวางไข่ 
  3. ป้องกันก าจัดด้วงแรดมะพร้าวอย่าให้ระบาดในสวนมะพร้าว เพราะรอยแผลที่ด้วงแรดมะพร้าวเจาะ
  ไว้จะเป็นช่องทางให้ด้วงงวงมะพร้าววางไข่ และเม่ือฟักออกเป็นตัวหนอนของด้วงงวงมะพร้าวก็จะเข้าไป
  ท าลายในต้นมะพร้าวได้ง่ายขึ้น 

 2. ทุเรียน 

  ระยะเก็บผลผลิต 
  • โรคใบติด หรือใบไหม ้(เชื้อรา Rhizoctonia solani) 
   อาการเริ่มแรก พบจุดแผลสีเหลืองขนาดเล็กท่ีด้านบนใบ ต่อมาแผลจะขยายใหญ่ขึ้น บริเวณด้านใต้ใบที่
   ต าแหน่งเดียวกันพบเชื้อราสาเหตุโรคสีขาวนวล ซ่ึงต่อมาจะขยายใหญ่ขึ้นเป็นจุดนูนกลมสีขาวอมชมพู
   แล้วเปลี่ยนเป็นสีขาว พบเกิดกระจายอยู่ทั่วใบ ท าให้เนื้อใบตรงข้ามกลุ่มเชื้อกลายเป็นสีเหลืองและไหม้ 
   ใบมีลักษณะพอง บิดเบี้ยว ถ้าโรคระบาดรุนแรงจะท าให้ใบเหลือง ไหม้ แห้ง และร่วง หากโรคเกิดกับ
   ดอกตูม กลีบเลี้ยงและกลีบดอกจะแห้ง ไม่คลี่บาน ท าให้ต้นเสียรูปทรง 
  การป้องกัน 
  1. ก าจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพ่ือให้อากาศถ่ายเทได้ดี เป็นการลดความชื้นสะสม 
  2. ในแปลงปลูกที่มีความชื้นสูงและมีการระบาดของโรคเป็นประจ า ไม่ควรใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง เพ่ือ
ลด  การแตกใบ 
  3. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ หากพบเริ่มมีการระบาดของโรค ตัดส่วนที่เป็นโรคและเก็บเศษ
  พืชที่เป็นโรคและใบที่ร่วงหล่น น าไปท าลายนอกแปลงปลูก และพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช เฮกซะโคนา
  โซล 5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ เพนทิโอไพแรด 20% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 
20   ลิตร หรือ ฟลูไตรอะฟอล 12.5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือทีบูโคนาโซล + ไตรฟ
ลอก  ซีสโตรบิน 50% + 25% WG อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 65.2% 
WG   อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 85% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ า 20 



  ลิตร หรือ คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ 77% WP อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ คิวปรัสออกไซด์ 
86.2%   WG อัตรา 10-20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ทุก 7-10 วัน โดยพ่นที่ใบให้ทั่วทั้งต้น 
  4. ชว่งการตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสมและมีทรงพุ่มโปร่ง เพ่ือให้ทุเรียนได้รับแสงแดดและอากาศ
  ถ่ายเทได้ดี เป็นการลดความชื้น ท าให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการระบาดของโรค 
  • เพลี้ยไฟ 
  ระยะแทงช่อดอก-พัฒนาผล 
  ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงจากส่วนต่างๆ ของพืช มีผลท าให้ใบอ่อนหรือยอดอ่อนชะงักการ
  เจริญเติบโต แคระแกร็น ใบโค้ง แห้งหงิกงอ และไหม ้การท าลายในช่วงดอก ท าให้ดอกแห้ง ดอกและก้าน
  ดอกเปลี่ยนเปน็สีน้ าตาลแคระแกร็น และรว่งได้ และในช่วงผลอ่อน ท าให้ชะงักการเจริญเติบโต หนามเป็น
  แผลและเกิดอาการปลายหนามแห้ง ผลไม่สมบูรณ์และแคระแกร็น เพลี้ยไฟจะระบาดรุนแรงในช่วงแล้ง 
  ระหว่างเดือนธันวาคม–พฤษภาคม ซ่ึงตรงกับระยะที่ต้นทุเรียนออกดอกติดผล เพลี้ยไฟมีอาหารอย่างอุดม
  สมบูรณ์ สามารถเพ่ิมปริมาณได้มาก 
  การป้องกัน 
  1. หากพบเพลี้ยไฟระบาดเล็กน้อยให้ตัดส่วนที่ถูกท าลายทิ้ง 
  2. เมื่อพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรง ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด ได้แก่ อิมิดาโคลพ
  ริด 10% SL อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 
ลิตร   และไม่ควรใช้สารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งซ้ าติดต่อกันหลายครั้ง เพราะท าให้เพลี้ยไฟสร้างความต้านทาน
  ได้ 
  • หนอนด้วงหนวดยาวเจาะล าต้น 
  ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไขโ่ดยฝังไว้ใต้เปลือกตามล าตน้และกิ่งขนาดใหญ่ หนอนกัดกินชอนไชไปตามเปลือกไม้ด้าน
  ในไม่มีทิศทาง หรืออาจกัดควั่นเปลือกรอบต้น การท าลายที่เกิดจากหนอนขนาดเล็กไม่สามารถสังเกตได้
  จากภายนอก แต่เมื่อหนอนโตขึ้นจะพบขุยไม้ละเอียดซึ่งเป็นมูลของหนอนตามแนวรอยท าลาย หรือตรง
  บริเวณท่ีหนอนท าลายกัดกินอยู่ภายในจะเห็นมีของเหลวสีน้ าตาลแดงไหลเยิ้มอยู่ ในระยะต่อมาจึงจะ
  พบมูลหนอนออกมากองเป็นกระจุกอยู่ข้างนอกเปลือก เมื่อใช้มีดปลายแหลมแกะเปลือกไม้ จะพบ
  หนอนอยู่ภายใน จะสังเกตพบรอยท าลายต่อเมื่อหนอนตัวโตและอาจเจาะเข้าเนื้อไม้ หรือกินควั่นรอบ
  ต้นทุเรียนแล้ว ซึ่งจะมีผลท าให้ท่อน้ าท่ออาหารถูกตัดท าลายเป็นเหตุให้ทุเรียนเริ่มทรุดโทรม ใบเหลืองและ
  ร่วง และยืนต้น 
  การป้องกัน 
  1. ก าจัดแหล่งขยายพันธุ ์โดยตดัต้นทุเรียนที่ถูกท าลายรุนแรงจนไม่สามารถให้ผลผลิตเผาทิ้ง และควรดูแล
  รักษาต้นทุเรียน ให้มีความสมบูรณ์ แข็งแรงอยู่เสมอ 
  2. ก าจัดตัวเต็มวัย โดยใช้ไฟส่องจับตามต้นทุเรียนในช่วงเวลา 20.00 น. ถึงช่วงเช้ามืด หรือใช้ตาข่ายดัก
  ปลาตาถี่พันรอบต้นหลายๆ ทบ เพ่ือดักตัวด้วง 
  3. หมั่นตรวจสวนเป็นประจ า โดยสังเกตรอยแผล ซึ่งเป็นแผลเล็กและชื้น ที่ตัวเต็มวัยท าขึ้นเพ่ือการวางไข่ 
  ถ้าพบให้ท าลายไข่ท้ิง หรือถ้าพบขุยและการท าลายที่เปลือกไม้ให้ใช้มีดแกะ และจับตัวหนอนท าลาย 



  4. แหล่งที่มีการระบาดรุนแรง ควรป้องกันการเข้าท าลายของด้วงหนวดยาวโดยพ่นสารฆ่าแมลง ไทอะมี
  ทอกแซม/แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 14.1%/10.6% ZC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ โคล
ไทอะนิ  ดิน 16% SG อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 
20   ลิตร หรือ อะซีทามิพริด 20% SP อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร พ่นให้โชกเฉพาะบริเวณล าต้น ตั้งแต่
  โคนจนถึงยอด และกิ่งขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ด้วงชอบวางไข่ พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 2 สัปดาห์ 
 3. มะม่วงหิมพานต์ 
  แทงช่อดอก-พัฒนาผล   
  • เพลี้ยไฟ  
   ท าลายมะม่วงหิมพานต์ ช่วงแตกยอดอ่อน ช่อดอก และผลอ่อน โดยดูดกินน้ าเลี้ยง ท าให้ยอดอ่อนหงิกงอ 
   หรือแห้งตาย กรณีระบาดรุนแรงจะท าให้ช่อดอกไหม้เป็นสีด า และไม่ติดผล ถ้าติดผลแล้วจะท าให้ผล
   ร่วง     

  การป้องกัน 
  เมื่อพบการระบาด ช่วงเริ่มแทงช่อดอกหรือก่อนดอกบาน ท าการพ่นสารฆ่าแมลงแลมบ์ดา–ไซฮาโลทริน  
  2.5% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ คาร์บาริล 85% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร
   
   
 


