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1. พริก  

อากาศร้อน และมีฝนตกในบางพ้ืนที่ 
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 

• เพลี้ยไฟพริก 
 ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้้าเลี้ยง จากยอด ใบอ่อน ตาดอก และดอก ท้าให้ใบ หรือ
ยอดอ่อนหงิก ขอบใบหงิกหรือม้วนขึ้นด้านบน ถ้าเข้าท้าลายระยะพริกออกดอก จะท้าให้ดอกพริก
ร่วงไม่ติดผล การท้าลายในระยะผล จะท้าให้รูปทรงของผลบิดงอ ถ้าการระบาดรุนแรงพืชจะชะงัก
การเจริญเติบโต หรือแห้งตายในที่สุด  

  การป้องกัน 
1. สุ่มส้ารวจพริก 100 ยอด ต่อไร่ ทุกสัปดาห์ โดยเคาะลงบนแผ่นพลาสติกสีด้า และท้าการ
ป้องกนัก้าจัดเมื่อพบเพลี้ยไฟพริกเฉลี่ยมากกว่า 5 ตัวต่อยอด ในขั้นต้นควรเพิ่มความชื้นโดยการให้
น้้า อย่าปล่อยให้พืชขาดน้้า เพราะจะท้าให้พืชอ่อนแอ และเพลี้ยไฟพริกจะระบาดอย่างรวดเร็ว 
2. ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก้าจัด เช่น สไปนีโทแรม 12% SC อัตรา 30 
มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ  
ไซแอนทรานิลิโพรล 10% OD อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ คลอร์ฟีนาเพอร์ 10% SC 
อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ สไปโรมีซิเฟน 24% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 
หรือ ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ  
อีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด 70% 
WG อัตรา 10 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร 
**** ขณะพ่นสารควรปรับหัวฉีดให้เป็นฝอยที่สุด และพ่นให้ทั่วตามส่วนต่าง ๆ ของพืชที่เพลี้ยไฟ
พริกอาศัยอยู่ กรณีระบาดรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสภาพอากาศแห้งแล้ง ควรใช้ปุ๋ยทางใบ 
เพ่ือช่วยให้ต้นพริกฟ้ืนตัวจากอาการใบหงิกได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น 

2. พืชตระกูลกะหล่้า (กะหล่้าปลี กะหล่้าดอก คะน้า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี) 
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • หนอนกระทู้ผัก   

 หนอนระยะแรกเข้าท้าลายเป็นกลุ่ม ในระยะต่อมาจะท้าลายรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากเป็น
หนอนที่มีขนาดใหญ่ สามารถกัดกินใบ ก้าน หรือเข้าท้าลายในหัวกะหล่้า การเข้าท้าลายมักเกิดเป็น
หย่อม ๆ ตามจุดที่ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ และมักแพร่ระบาดได้รวดเร็วตลอดปีโดยเฉพาะในช่วงฤดู
ฝน 

 การป้องกัน 



 1. ใช้วิธีเขตกรรม เช่น การไถตากดิน และการเก็บเศษซากพืชอาหาร เพ่ือก้าจัดดักแด้และลดแหล่งอาหาร
 ในการขยายพันธุ์ของหนอนกระทู้ผัก 
 2. ใช้วิธีกล โดยการเก็บกลุ่มไข่ และหนอนท้าลาย จะช่วยลดการระบาดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
 ปลอดภัย 
  
 
 3. ใช้เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส Bacillus thuringiensis (Bt) อัตรา 40-80 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร 
 (WDG, WG, WP) หรือ 60–100 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร (SC) พ่นทุก 3-5 วัน เมื่อพบการระบาด หากมี
 การระบาดรุนแรงให้พ่นติดต่อกัน 2 ครั้ง หลังจากนั้นพ่นทุก 5 วัน จนกระท่ังหนอนลดปริมาณการระบาด 
 4. ใช้นิวเคลียร์โพลีฮีโดรซีสไวรัส หรือ เอ็นพีวีหนอนกระทู้ผัก อัตรา 40-50 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร พ่นทุก 
 7-10 วัน ควรพ่นเมื่อหนอนมีขนาดเล็กจะให้ผลในการควบคุมได้รวดเร็วกรณีหนอนระบาดรุนแรงพ่นอัตรา 
 50 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร ติดต่อกัน 2 ครั้ง ทุก 4 วัน 
 5. ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ เช่น คลอร์ฟีนาเพอร์ 10% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ 
 อินดอกซาคาร์บ 15% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ อีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 
 20 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ฟลูเบนไดอะไมด์ 20% WG อัตรา 6 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ คลอแรนท
 รานิลิโพรล 5.17% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาด 
 
3. กาแฟ 
  ระยะติดผลเขียว 
  • มอดเจาะผลกาแฟ 

 มอดตัวเต็มวัยเข้าท้าลายผลกาแฟได้ตั้งแต่ขนาดผลกาแฟ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 
2.3 มิลลิเมตร ขึ้นไป โดยเพศเมียจะเจาะผลกาแฟบริเวณปลายผลหรือสะดือของผล ในผลกาแฟ
สามารถพบมอดได้ทุกระยะการเจริญเติบโต (ระยะไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย) มอดเจาะผล
กาแฟอาศัยกัดกิน ขยายพันธุ์ในผลจนกระท่ังผลกาแฟสุก และยังสามารถอยู่ในผลกาแฟที่แห้งคา
อยู่บนต้น ผลกาแฟที่หล่นลงพ้ืนดิน และอยู่ในกาแฟกะลาได้ในระยะหนึ่งถ้าเมล็ดกาแฟมีความชื้น
เหมาะสม ซึ่งมอดเจาะผลกาแฟยังคงท้าลายเมล็ดกาแฟกะลาระหว่างการตากเมล็ด ร่องรอยการ
เข้าท้าลายของมอดเจาะผลกาแฟจะเห็นเป็นรูขนาดเล็กท่ีปลายผลกาแฟบริเวณสะดือผล มักสังเกต
ได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกษตรกรไม่ทราบ อาจไม่ทันที่จะป้องกันหรือจัดการกับมอดเจาะผล
กาแฟ 

การป้องกัน 
1. ตัดแต่งก่ิงให้โปร่ง เก็บผลผลิตให้หมดต้น เมล็ดกาแฟที่ร่วงหล่นพื้นต้องเก็บออกไปเผาท้าลาย 
2. ท้าความสะอาดแปลง ก้าจัดวัชพืช 



3. วางกับดักสารล่อ (เมทิลแอลกอฮอล์และเอทิลแอลกอฮอล์ อัตรา 1 : 1) จ้านวน 5-10 กับดักต่อ
ไร่ และเติมสารล่อทุกๆ ๒ สัปดาห์ 
4. พ่นเชื้อรา Beauveria bassiana สายพันธุ์ DOA B4 อัตรา 1 ถุง (200 กรัม) ต่อน้้า 10 ลิตร 
เดือนละ 1 ครั้ง ช่วงติดผลผลติจนเก็บเกี่ยวหมด 
**ทุกวิธีต้องท้าร่วมกันแบบผสมผสาน** 
 

4. มังคุด 
  ระยะติดผล - เก็บเก่ียว 
  • อาการเนื้อแก้วและยางไหล 

 เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของผล เมื่อได้รับน้้ามากเกินไป มังคุดเกิดอาการเนื้อ
เป็นสีใส มีลักษณะฉ่้าน้้าอยู่ภายใน หรือพบน้้ายางสีเหลืองไหลอยู่ภายในผล และบางส่วนไหล
ออกมาภายนอกเห็นเป็นจุด ๆ บนเปลือก ถ้าอาการรุนแรงผิวเปลือกจะมีรอยร้าว 
 

การป้องกัน 
1. ให้น้้าอย่างสม่้าเสมอ และเพียงพอตามความต้องการน้้าของมังคุด โดยให้น้้าทุก 3 วัน ในกรณีที่
ฝนไม่ตก แต่ถ้าฝนตกหนักควรระบายน้้าออกจากแปลงให้ได้มากที่สุดเพ่ือลดการเกิดอาการเนื้อ
แก้วและยางไหล 
2. บ้ารุง รักษาต้นมังคุดให้มีความสมบูรณ์ 
 
 


