
เตือนภัยการเกษตร 
ช่วงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 15 กุมภาพันธ์   2564 

  
 1. พืชตระกูลกะหล่่า (กะหล่่าปลี คะน้า ผักกาดขาวปลี กะหล่่าดอก ผักกาดเขียวปลี) 
  อากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีลมแรง   
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 

  • หนอนใยผัก 

  ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ หรือกลุ่มเล็กๆ ทั้งบนใบและใต้ใบพืช หนอนมีลักษณะเรียวยาว 
  หัวแหลมท้ายแหลม ส่วนท้ายมีปุ่มยื่นออกเป็น 2 แฉก เมื่อถูกตัวจะดิ้นอย่างแรง และสร้างใยพาตัวขึ้นลง
  ระหว่างพื้นดินกับใบพืชได ้หนอนจะกัดกินผิวใบท่าให้ผักเป็นรูพรุนคล้ายร่างแห จากนั้นเข้าดักแด้ 
  บริเวณใบพืช โดยมีใยบางๆ ปกคลุมติดใบพืช 
  การป้องกัน 
  1. การใช้กับดักชนิดต่างๆ ได้แก่ 

  - กับดักกาวเหนียวสีเหลือง เป็นกับดักทรงกระบอก หรือกระป๋องน้่ามันเครื่องสีเหลืองทาด้วยกาวเหนียว 

  ทุก 7-10 วันครั้ง สามารถจับผีเสื้อหนอนใยผักได้เฉลี่ย 16 ตัวต่อวันต่อกับดัก โดยจับผีเสื้อเพศเมีย : 

  เพศผู้ ได้ 0.79 : 1 และเม่ือติดตั้งกับดักกาวเหนียวสีเหลืองจ่านวน 80 กับดักต่อไร่ สามารถลดการใช้สาร

  ฆ่าแมลงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 

  - กับดักแสงไฟ หลอดสีน้่าเงิน 20 วัตต์ เป็นหลอดเรืองแสงที่เหมาะสมในการใช้จับผีเสื้อหนอนใยผักมาก

  ที่สุด มีราคาถูกกว่าหลอด blacklight-blue 20 วัตต์ และปลอดภัยไม่มีอันตรายจากแสงอุลตร้าไวโอเล็ต 

  ในการติดตั้งกับดักแสงไฟควรติดตั้งรอบนอกแปลงผัก และควรด่าเนินการติดตั้งพร้อมกันในพ้ืนที่ 

  2. การใช้โรงเรือนตาข่ายไนล่อน หรือการปลูกผักกางมุ้ง โดยการปลูกผักในโรงเรือนที่คลุมด้วยตาข่ายไน

  ล่อนขนาด 16 mesh (256 ชอ่งต่อตารางนิ้ว) สามารถป้องกันการเข้าท่าลายของหนอนใยผักและหนอน

  ผีเสื้ออ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โรงเรือนตาข่ายไนล่อนต้องปิดอย่างมิดชิดตลอดเวลาเพ่ือป้องกัน

  ผีเสื้อเพศเมียเล็ดลอดเข้าไปวางไข่ 

  3. การใช้ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ 

  - การใช้เชื้อแบคทีเรีย (บาซิลลัส ทูริงเยนซิส) ปกติในธรรมชาติจะพบเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ ซึ่งมีประสิทธิภาพ

  ในการก่าจัดหนอนใยผัก แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยส่าคัญที่มีผลต่อปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่

  จะท่าให้หนอนใยผักตาย ปัจจุบันจึงมีการผลิตเชื้อแบคทีเรียในรูปการค้าออกจ่าหน่ายที่ส่าคัญมี 2 สาย

  พันธุ์ คือ Bacillus thuringiensis subsp. aizawai และ Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki 

  อัตรา 100-200 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร (ไม่ควรใช้ในแหล่งปลูกผักภาคกลาง ในช่วงที่มีการระบาดมาก

  พิจารณาการใช้อัตราสูง และช่วงเวลาพ่นถี่ข้ึน หรือพ่นสลับสารฆ่าแมลง) 



  4. การใช้วิธีทางเขตกรรม สามารถช่วยลดการระบาดของหนอนใยผักได้ เช่นการไถพรวนดินตากแดด 

  หรือการท่าลายซากพืชอาหาร หรือการปลูกพืชหมุนเวียน ทั้งนี้เพื่อขัดขวางการขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง

  ของหนอนใยผัก 

  5. การใช้ระดับเศรษฐกิจและการสุ่มตัวอย่าง ในการพิจารณาพ่นสารฆ่าแมลงป้องกันก่าจัดหนอนใยผัก 

  ควรส่ารวจตรวจนับจ่านวนหนอนใยผักก่อนตัดสินใจ โดยท่าการส่ารวจแบบซีเควนเชียล ซึ่งเป็นวิธีการที่

  รวดเร็ว สะดวก และมีความแม่นย่าสูง ผลการใช้ตารางส่ารวจสามารถลดการใช้สารฆ่าแมลงได้มากกว่า 

  50 เปอร์เซ็นต์ 

  6. การใชส้ารฆ่าแมลง เนื่องจากหนอนใยผักเป็นแมลงที่สามารถสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงได้

  รวดเร็ว และหลายชนิด การพิจารณาเลือกใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถ

  ป้องกันก่าจัดหนอนใยผักไม่ให้เข้าท่าลายผลผลิตให้เกิดความเสียหายได้ สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพใน

  การป้องกันก่าจัดหนอนใยผัก ได้แก่ สไปนีโทแรม 12% SC อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ โท

  ลเฟนไพแร็ด 16% EC อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ คลอร์ฟีนาเพอร์ 10% SC อัตรา 40-60 

  มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ อินดอกซาคาร์บ 15% SC อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ฟิ

  โพรนิล 5% SC อัตรา 60-80 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร (ควรพ่นสารสลับกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ และใช้ไม่

  เกิน 2-3 ครั้งต่อฤดู และใช้สลับกับการใช้เชื้อแบคทีเรียเมื่อการระบาดลดลง เพ่ือหลีกเลี่ยงการสร้าง

  ความต้านทาน)  

 2. พืชตระกูลแตง (เช่น แตงกวา แตงร้าน แตงโม แตงไทย เมล่อน แคนตาลูป ซูกินี ฟักทอง ฟักเขียว ฟักแม้ว 

  มะระจีน และบวบ) 

  ทุกระยะการเจริญเติบโต 

  • โรคราน้่าค้าง (เชื้อรา Pseudoperonospora cubensis) 
  มักพบอาการของโรคบนใบที่อยู่บริเวณด้านล่างของต้นก่อน แล้วขยายลุกลามไปยังใบที่อยู่ด้านบน อาการ

  เริ่มแรก บนใบปรากฏแผลฉ่่าน้่า ต่อมาแผลจะขยายตามกรอบของเส้นใบย่อย ท่าให้เห็นแผลเป็นรูป

  เหลี่ยมเล็กๆ ต่อมาแผลเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ในตอนเช้าที่สภาพอากาศมีความชื้นสูงจะพบเส้นใยของเชื้อ

  รา ลักษณะเป็นขุยสีขาวถึงเทาตรงแผลบริเวณด้านใต้ใบ แผลจะขยายติดต่อกันเป็นแผลขนาดใหญ่

  เปลี่ยนเป็นสีน้่าตาลเข้มหรือเทาด่า หากอาการรุนแรงจะท่าให้ใบเหลืองและแห้งตายทั้งต้น พืชที่เป็นโรค

  จะติดผลน้อย ผลมีขนาดเล็ก คุณภาพของผลจะลดลง หากเป็นโรคในระยะมีผลอ่อน จะท่าให้ผลลีบเล็ก 

  และบิดเบี้ยว 

  การป้องกัน 



  1. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีและปราศจากโรค 
  2. ก่อนปลูกควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน้่าอุ่น 50 องศาเซลเซียส นาน 20-30 นาที หรือคลุกเมล็ดด้วยสารเม
  ทาแลกซิล 35% DS อัตรา 7 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 
  3. ไม่ปลูกพืชแน่นเกินไป เพราะจะท่าให้มีความชื้นสูง 
  4. หมั่นก่าจัดวัชพืช เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศในแปลงได้ดี และท่าลายแหล่งอาศัยของด้วงเต่าแตง 
  5. ก่าจัดด้วงเต่าแตง ซึ่งอาจเป็นตัวแพร่เชื้อราสาเหตุโรค โดยการจับท่าลาย หรือพ่นด้วยสารฆ่าแมลงที่
  มีประสิทธิภาพในการป้องกันก่าจัด เช่น ไดโนทีฟูแรน 10% SL อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ 
  ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ คาร์บาริล 85% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้่า 20 
  ลิตร 
   6. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่่าเสมอ เมื่อพบโรคเริ่มระบาดพ่นด้วยสารป้องกันก่าจัดโรคพืช เช่น ไดเมโท
  มอร์ฟ 50% WP อัตรา 20 – 30 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือแมนโคเซบ + เมทาแลกซิล-เอ็ม 64% + 4% 
  WG อัตรา 50 - 60 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ไซมอกซานิล + แมนโคเซบ 8% + 64% WP อัตรา 30 - 40 
  กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ + วาลิฟีนาเลท 60% + 6% WG อัตรา 50 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร โดย
  พ่นให้ทั่วทั้งบนใบและใต้ใบ ทุก 5 - 7 วัน 
   7. แปลงที่เป็นโรค ควรหลีกเลี่ยงการให้น้่าในตอนเย็น 
  8. แปลงที่เป็นโรค หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ให้เก็บซากพืชไปท่าลายนอกแปลงปลูก และไม่ปลูก
  พืชตระกูลแตงซ้่า ควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน 
 
  • โรคราแป้ง  (เชื้อรา Oidium sp.) 
  พบเชื้อราคล้ายผงแป้งสีขาวเกิดเป็นหย่อมๆ บนใบ มักพบที่ใบส่วนล่างของต้นก่อน ถ้าสภาพแวดล้อม

  เหมาะสม อาการโรคจะกระจายทั่วทั้งใบ และลุกลามขึ้นไปยังใบส่วนบนของต้น เห็นเชื้อราคล้ายผงแป้งสี

  ขาวปกคลุมใบเกือบทั้งต้น ต่อมาใบค่อยๆ ซีดเหลืองและแห้ง หากโรคระบาดรุนแรง จะลุกลามไปยังทุก

  ส่วนของพืช ท่าให้ต้นแห้งตายในที่สุด ถ้าพืชเป็นโรคในระยะติดผลอ่อน จะท่าให้ผลแกร็น บิดเบี้ยว ผิว

  ขรุขระ เป็นตุ่ม หรือแผลที่เปลือก   

  การป้องกัน 
  1. ดูแลและบ่ารุงรักษาต้นพืชให้มีความแข็งแรง สมบูรณ์ 
  2. หมั่นก่าจัดวัชพืช เพ่ือให้มีการถ่ายเทอากาศในแปลงได้ดี 
  3. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่่าเสมอ เมื่อพบโรคเริ่มระบาด พ่นด้วยสารป้องกันก่าจัดโรคพืช เช่น ฟลูโอไพ
  แรม + ไตรฟลอกซีสโตรบิน 25% + 25% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ทีบูโคนาโซล + 
  ไตรฟลอกซีสโตรบิน 50% + 25% WG อัตรา 10 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ เพนทิโอไพแรด 20% SC 
  อัตรา 5 - 10 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ โพรพิเนบ 70% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ เต
  ตระโคนาโซล 4% EW อัตรา 10 - 20 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร พ่นทุก 5 - 7 วัน 



  4. แปลงที่เป็นโรค หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ควรเก็บซากพืชไปท่าลายนอกแปลงปลูก  
  
 3 หอมหัวใหญ่, หอมแดง, หอมแบ่ง, กระเทียม 
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • โรคใบจุดสีม่วง (เชื้อรา Alternaria porri)  
   อาการเริ่มแรก พบจุดฉ่่าน้่าขนาดเล็ก รูปร่างกลมหรือรีบนใบ ซึ่งเมื่อแผลแห้งจะเปลี่ยนเป็นจุดแผลสี

   ขาว ต่อมาแผลขยายออกตามความยาวของใบ มีลักษณะเป็นรูปไข่ เนื้อเยื่อยุบตัว แผลสีม่วงเข้มหรือสี

   น้่าตาลอมม่วง ตรงกลางซีดจางกว่าเล็กน้อย มีแถบสีขาว หรือสีเหลืองส้มล้อมรอบแผล ถ้าอากาศชื้นจะ

   พบผงสปอร์สีด่าของเชื้อราสาเหตุโรคบนแผล เมื่อมีหลายแผลขยายต่อกันจะท่าให้ใบแห้ง ต้นโทรม ผลผลิต

   ลดลง หากโรคระบาดรุนแรงใบจะแห้งตายหมด ไม่ได้ผลผลิต หากเชื้อราเข้าท่าลายที่ส่วนหัว จะท่าให้

   หัวเน่าเก็บไว้ได้ไม่นาน    

  การป้องกัน 
  1. ก่อนปลูกควรปรับปรุงดินให้มีสภาพเหมาะสมกับการปลูกหอมและกระเทียม โดยการใส่ปูนขาว ปุ๋ย
  คอก หรือปุ๋ยอินทรีย์ 
  2. ใช้หัวพันธุ์ที่ปราศจากโรค โดยแช่หัวพันธุ์ หรือต้นกล้าก่อนปลูกด้วยสารป้องกันก่าจัดโรคพืช เชน่ ไดฟีโน
  โคนาโซล 25% EC อัตรา 30 - 40 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรอื ไอโพรไดโอน 50% WP อัตรา 30 - 40 
  กรัมต่อน้่า 20 ลิตร นาน 15 - 20 นาที 
  3. ตรวจแปลงปลูกสม่่าเสมอ เมื่อพบโรคพ่นด้วยสารป้องกันก่าจัดโรคพืช เช่น ไดฟีโนโคนาโซล 25% 
  EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ไอโพรไดโอน 50% WP อัตรา 20 - 30 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร 
  หรือโพรคลอราซ 50% WP อัตรา 20 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร ชนิดใดชนิดหนึ่ง หากโรคยังคงระบาดควรพ่น
  ซ่้า ทุก 5 - 7 วัน แต่ไม่ควรเกิน 4 ครั้ง แล้วสลับพ่นด้วย แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 40 - 50 กรัมต่อน้่า 
  20 ลิตร เพื่อป้องกันการดื้อยาของเชื้อสาเหตุโรค 
  4. เก็บซากพืชที่เป็นโรคน่าไปท่าลายนอกแปลงปลูก เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรค 
  5. ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรค ควรปลูกพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่สกุลหอมกระเทียมสลับ 
 4. หอมหัวใหญ่, หอมแดง 
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  •โรคแอนแทรคโนส หรือโรคหอมเลื้อย หรือโรคหมานอน (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioid)
  อาการของโรค พบได้บนใบ กาบใบ หรือ สวนหัว โดยเริ่มแรกพบจุดฉ่่าน้่าขนาดเล็ก สีเขียวหม่น ต่อมา
  ขยายใหญ่เป็นแผลรูปกลมหรือรี เนื้อแผลยุบลงเล็กน้อย บนแผลมีหยดของเหลวสีชมพูอมส้มซึ่งเป็นกลุ่ม
  สปอร์ของเชื้อราสาเหตุโรค เมื่อแห้งจะเห็นตุ่มเล็กๆ สีน้่าตาลด่า เรียงเป็นวงรีซ้อนกันหลายชั้น ถ้าแผล
  ขยายใหญ่หรือหลายแผลมาชนกันจะท่าให้หักพับ แห้งตาย หรือเน่าตายทั้งต้น ท่าให้ผลผลิตลดลง หาก
  เป็นโรคในระยะที่ต้นหอมยังไม่ลงหัว จะท่าให้ต้นแคระแกร็น ใบบิดเป็นเกลียว ไม่ลงหัว ถ้าเป็นโรคใน



  ระยะที่ต้นหอมเริ่มลงหัว จะท่าให้หัวลีบยาว บิดโค้งงอ ส่วนกาบใบที่อยู่บริเวณเหนือหัวหอม (คอหอม) 
  มักยืดยาว มีระบบรากสั้นกว่าปกติ ท่าให้ไม่ได้ผลผลิต 
  การป้องกัน 
  1. ก่อนปลูกควรไถตากดิน 2-3 แดด ใส่ปูนขาว และปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับสภาพดิน 
  2. ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค โดยแช่หัวพันธุ์ หรือต้นกล้าก่อนปลูกด้วยสารป้องกันก่าจัดโรคพืช 
  โพรคลอราซ 50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร นาน 15 - 20 นาที 
  3. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่่าเสมอ เมื่อพบโรค พ่นด้วยสารป้องกันก่าจัดโรคพืช โพรคลอราช 50% WP 
  อัตรา 20 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ อะซอกซีสโตรบิน 25% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ 
  ไดฟีโนโคนาโซล 25% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ คาร์เบนดาซิม 50% SC อัตรา 15  
  มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร ชนิดใดชนิดหนึ่ง หากโรคยังคงระบาดควรพ่นซ้่า ทุก 5 วัน แต่ไม่ควรเกิน 4 ครั้ง 
  แล้วสลับพ่นด้วย แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 40-50 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร เพ่ือป้องกันการดื้อยาของเชื้อ
  สาเหตุโรค 
  4. ต้นที่เป็นโรครุนแรง ควรถอนน่าไปท่าลายนอกแปลง เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรค 
  5. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ควรเก็บซากพืชที่เป็นโรคไปท่าลายนอกแปลงปลูกให้หมด เพื่อไม่ให้เป็น
  แหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรค 
  6. แปลงที่มีการระบาดของโรครุนแรง ควรปลูกพืชอ่ืนที่ไม่ใช่สกุลหอมกระเทียมสลับ อย่างน้อย 2 ปี 
  
 
 5. มะม่วง 
  แทงช่อดอก – พัฒนาผล  
  • เพลี้ยจักจั่นมะม่วง 
  ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยท่าลายใบอ่อน ช่อดอก ก้านดอก และยอดอ่อน ระยะที่ท่าความเสียหายให้มาก
  ที่สุด คือ ระยะที่มะม่วงก่าลังออกดอกโดยดูดน้่าเลี้ยงจากช่อดอก ท่าให้แห้งและดอกร่วง ติดผลน้อย 
  หรือ ไม่ติดเลย ระหว่างที่เพลี้ยจักจั่นดูดกินน้่าเลี้ยงจะถ่ายมูลมีลักษณะเป็นน้่าหวานเหนียว  ๆติดตามใบ ช่อ
  ดอก ผล และรอบๆ ทรงพุ่ม ท่าให้ใบมะม่วงเปียก ต่อมาจะเกิดราด่าปกคลุม ถ้าเกิดมีราด่าปกคลุมมาก 
  มีผลต่อการสังเคราะห์แสง ใบอ่อนที่ถูกดูดน้่าเลี้ยง (โดยเฉพาะระยะใบเพสลาด) จะบิดงอโค้งลงด้านใต้ใบ
  จะมีอาการปลายใบแห้งให้สังเกตได้ 
  การป้องกัน 
  1. การตัดแต่งกิ่งภายหลังเก็บผลผลิต ชว่ยลดที่หลบซ่อนของเพลี้ยจักจั่นลง ท่าให้การพ่นสารฆ่าแมลงมี
  ประสิทธิภาพดีขึ้น 
  2. ถ้าไม่มีการป้องกันก่าจัด มะม่วงจะไม่ติดผลเลย จึงควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 
  2.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร 
  หรือ อิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ไพมีโทรซีน 50% WG อัตรา 20 



  กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ บูโพรเฟซิน 40% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ไทอะมีทอกแซม 
  25% WG อัตรา 2.5 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ อะซีทามิพริด 20% SP อัตรา 30 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร ก่อน
  มะม่วงออกดอก 1 ครั้ง เมื่อช่อดอกบานแล้วไม่ควรพ่นสารฆ่าแมลง เพราะอาจเป็นอันตรายต่อแมลงผสม
  เกสร และหมั่นตรวจดูตามช่อดอกอยู่เรื่อยๆ 
  3. การพ่นสารฆ่าแมลงให้มีประสิทธิภาพควรพ่นให้ทั่วถึงล่าต้น มิเช่นนั้นตัวเต็มวัยจะเคลื่อนย้ายหลบ
  ซ่อนไปยังบริเวณท่ีพ่นสารฆ่าแมลงไม่ถึง นอกจากนี้ ยังต้องค่านึงถึงการปรับหัวฉีดให้เป็นละอองฝอย 
  และระยะเวลาการพ่น 
  4. ใช้น้่าฉีดล้างช่อดอกและใบ เพื่อช่วยแก้ปัญหาช่อดอกและใบด่าจากโรคราได้บ้าง ถ้าแรงอัดฉีดของน้่า
  แรงพอก็ช่วยให้เพลี้ยจักจั่นมะม่วงในระยะตัวอ่อนกระเด็นออกจากช่อดอกได้ ต้องระมัดระวังอย่าให้
  กระแทกดอกมะม่วงแรงเกินไป เพราะอาจท่าให้ดอกหรือผลที่เริ่มติดร่วงได้ 
  5. ใช้กับดักแสงไฟ ดักตัวเต็มวัยที่บินมาเล่นไฟ 
 6. ทุเรียน 
  อากาศร้อน แดดแรง มีฟ้าครึ้มและฝนตกในบางช่วงของวัน 
  พัฒนาผล - เก็บเก่ียว 
  • หนอนเจาะผล 
  เข้าท่าลายทุเรียนตั้งแต่ผลเล็ก อายุประมาณ 2 เดือน จนถึงผลใหญ่ท่าให้ผลเป็นแผล อาจเป็นผลให้ผล
  เน่าและร่วงเนื่องจากเชื้อราเข้าท่าลายซ้่า การที่ผลมีรอยแมลงท่าลายท่าให้ขายไม่ได้ราคา ถ้าหากหนอน
  เจาะกินเข้าไปจนถึงเนื้อผล ท่าให้บริเวณดังกล่าวเน่าเมื่อผลสุก ภายนอกผลทุเรยีนจะสังเกตเห็นมูลและ
  รังของหนอนได้อย่างชัดเจน และจะมีน้่าไหลเยิ้มเมื่อทุเรียนใกล้แก่ ผลทุเรียนที่อยู่ชิดติดกันหนอนจะเข้า
  ท่าลายมากกว่าผลที่อยู่เดี่ยวๆ เพราะแม่ผีเสื้อชอบวางไข่บริเวณรอยสัมผัสนี้ 
    
 
 
 
   การป้องกัน 
  1. หมั่นตรวจดูผลทุเรียน เมื่อพบรอยท่าลายของหนอน ให้ใช้ไม้หรือลวดแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมาท่าลาย 
  2. ผลทุเรียนที่เน่าและร่วงเพราะถูกหนอนท่าลายควรเก็บท่าลายโดยการเผาไฟหรือฝัง 
  3. ตัดแต่งผลทุเรียนที่มีจ่านวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกันควรใช้กิ่งไม้หรือกาบมะพร้าวคั่น
  ระหว่างผล เพ่ือป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนเข้าหลบอาศัย 
  4. การห่อผลด้วยถุงมุ้งไนล่อน ถุงรีเมย์ หรือถุงพลาสติกสีขาวขุ่น เจาะรูที่บริเวณขอบล่างเพ่ือให้หยดน้่า
  ระบายออก โดยเริ่มห่อผลตั้งแต่ผลทุเรียนมีอายุ 6 สัปดาห์ เป็นต้นไป จะช่วยลดความเสียหายได้ 
   5. สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธภิาพเมื่อจ่าเป็นต้องใช้ คือ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร
  ต่อน้่า 20 ลิตร พ่นเฉพาะส่วนผลทุเรียนที่พบการท่าลายของหนอนเจาะผล 


