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1. ทุเรียน  
  อากาศร้อน และฝนตกหนักบางพ้ืนที่ 
  ทุกระยะออกดอก- ติดผล 

• เพลี้ยไฟ 
 ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยใช้ปากเข่ียและดูดดูดกินน้้าเลี้ยงส่วนอ่อนต่าง ๆ ของพืช มีผลท้า
ให้ใบอ่อนหรือยอดอ่อนชะงักการเจริญเติบโต แคระแกร็น ใบโค้ง แห้งหงิกงอ และไหม้ การท้าลาย
ในช่วงดอก ท้าให้ดอกแห้ง ดอกและก้านดอกเปลี่ยนเป็นสีน้้าตาลแคระแกร็น และร่วงได้ และ
ในช่วงผลอ่อน ท้าให้ชะงักการเจริญเติบโต หนามเป็นแผลและเกิดอาการปลายหนามแห้ง ผลไม่
สมบูรณ์และแคระแกร็น เพลี้ยไฟจะระบาดรุนแรงในช่วงแล้ง ระหว่างเดือนธันวาคม–พฤษภาคม 
ซึ่งตรงกับระยะที่ต้นทุเรียนออกดอกติดผล เพลี้ยไฟมีอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ สามารถเพ่ิม
ปริมาณได้มาก  

  การป้องกัน 
  1. ส้ารวจการระบาดของเพลี้ยไฟในระยะแตกใบอ่อน ดอก และผลอ่อน หากพบเพลี้ยไฟระบาด 
  เล็กน้อยให้ตัดส่วนที่ถูกท้าลายทิ้ง 
  2. เมื่อพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรง ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก้าจัด เช่น  
  อิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 10  
  มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร พ่นเมื่อพบเพลี้ยไฟเฉลี่ยมากกว่า 1 ตัวต่อยอด ช่อ หรือผล และไม่ควรใช้ 
  สารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งซ้้าติดต่อกันหลายครั้ง เพราะท้าให้เพลี้ยไฟสร้างความต้านทานได้ 
 
2. ส้มโอ 
  ทุกระยะดอก และผลอ่อน 
  • เพลี้ยไฟ   

 ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยใช้ปากเขี่ยและดูดกินน้้าเลี้ยงส่วนอ่อนต่างๆ ของส้มโอ การท้าลายบน
ยอดหรือใบอ่อน จะท้าให้ใบแคบเล็กกร้าน และบิดงอ การท้าลายบนผลจะเริ่มเข้าท้าลายตั้งแต่ติดผล 
ภายหลังกลีบดอกร่วงหมด เกิดเป็นรอยแผลบนผิวของส้มโอเป็นทางสีเทาเงิน ผลแคระแกร็น บิดเบี้ยว
การป้องกัน 

  1. ควบคุมการแตกยอด ออกดอก ติดผล ให้อยู่ในระยะเดียวกันในแต่ละรุ่น เพ่ือความสะดวกใน 
  การป้องกันก้าจัด และช่วยลดจ้านวนครั้งของการพ่นสารเคมี 
  2. ผลอ่อนที่ถูกเพลี้ยไฟท้าลายรุนแรง ควรเก็บท้ิงท้าลาย และการเด็ดผลทิ้งจะช่วยให้ฟื้นตัวเร็ว 
  3. ส้ารวจเพลี้ยไฟในช่วงแตกใบอ่อนและผลอ่อน ถ้าพบการท้าลายมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของ 
  ยอดท่ีส้ารวจ หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ ของผลที่ส้ารวจ ท้าการพ่นสารฆ่าแมลง ได้แก่ สไปนีโทแรม  



  12% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ อีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 20  
  มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ คลอร์ฟีนาเพอร์ 10% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ อิ
  มิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 15 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ไซแอนทรานิลิโพรล 10% OD อัตรา 
  40 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร พ่นสารแบบหมุนเวียนตามกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ โดยใช้รอบการ 
  หมุนเวียนทุก 14 วัน เมื่อพบการระบาด เพ่ือชะลอความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง 
 
3. เบญจมาศ 
  ระยะเก็บเก่ียว 
  • เพลี้ยไฟขอบปล้องหยัก 

 เริ่มเข้าท้าลายตั้งแต่ดอกตูม ท้าให้ดอกมีรูปร่างผิดปกติ โดยการดูดน้้าเลี้ยง ท้าให้กลีบหงิก
งอ ดอกมีสีคล้้า หรือถ้าท้าลายมาก ๆ ก็จะเป็นสีน้้าตาลเหี่ยวแห้ง ถ้าท้าลายตั้งแต่ออกดอกเป็นตุ่ม
ตั้งแต่หัวไม้ขีด ดอกจะแคระแกร็นไม่คลี่บานตามปกติ หรือท้าให้กลีบดอกมีสีน้้าตาล ไหม้ และ
เหี่ยวแห้ง 
การป้องกัน 
1. สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก้าจัด ได้แก่ ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร
ต่อน้้า 20 ลิตร หรือ อีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร เมื่อปลิด
ตาดอก หรือแต่งตาดอกเรียบร้อยแล้ว ถ้าพบการระบาดพ่นทุก 7 วัน จนกว่าการระบาดจะลดลง 
พ่นให้ถูกตาดอกโดยเฉพาะดอกตูม 

4. หอมแบ่ง 
  ระยะปลูก-เก็บเก่ียว 
  • หนอนกระทู้หอม 

 หนอนกระทู้หอมจะเจาะเข้าไปอาศัยในใบหอมและกัดกินเนื้อเยื่อใบหอมท้าให้ใบมีสีขาว 
และจะกัดกินไปถึงหัวหอมท้าให้ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ 
 

การป้องกัน 
1. เก็บกลุ่มไข่และหนอนท้าลายเพื่อช่วยลดการระบาด 
2. ในระยะหนอนขนาดเล็กและมีการระบาดน้อย พ่นด้วย 
 - เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส (WDG, WG, WP, SC) อัตรา 60-80 กรัม, มิลลิลติรต่อน้้า 
20 ลิตร  
 - นิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส  หรอื เอ็นพีวีหนอนกระทู้หอม (SC) อัตรา 20-30 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 
ลิตร พ่นทุก 7 วัน เมื่อพบต้นที่มีรอยท้าลายเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อพบระบาดรุนแรง มีความ
เสียหายเกิน 20 เปอร์เซ็นต์ ควรพ่นติดต่อกัน 2 ครั้ง ทุก 4 วัน 



3. สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก้าจัด เช่น โทลเฟนไพแรด 16% EC อัตรา 30 
มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ คลอฟีนาเพอร์ 10% SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ฟลู
เบนไดอะไมด์ 20% WG อัตรา 6 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ  
คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ อินดอกซาคาร์บ 15% 
EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร เมื่อพบกลุ่มไข่เฉลี่ย 0.5 กลุ่มต่อ 1 ตารางเมตร โดยการสุ่ม
นับแบบทแยงมุม 25 จุดต่อไร่ พ่นสารจนกว่าการท้าลายจะลดลงต่้ากว่า 10 เปอร์เซ็นต์ 
 


