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เตือนเกษตรกรปลกูพชืผกัระวงัเพลีย้ออ่น 
ลักษณะกำรเขำ้ท ำลำย 

                   ที่มา  : กรมวิชาการเกษตร  เรียบเรียงโดย : กลุ่มอารักขาพชื ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  
                   งานพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรพูืช กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  034-259613 , Facebook : อารักขาพืช นครปฐม  

 สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อนเตือนผู้ปลูกผัก เช่น กะหล ่าปลี กะหล ่าดอก บร๊อกโคลี  ผักกาดขาว 

ผักกาดหัว ผักฮ่องเต้ ผักหางหงส์ ผักกวางตุ้ง คะน้า เป็นต้นในระยะ ทุกระยะการเจริญเติบโต  รับมือเพล้ียอ่อน      

ซึ งเพลี้ยอ่อนสามารถเข้าท่าลายได้ทั้งในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย โดยการดูดกินน้่าเลี้ยงจากพืชทั้งส่วนยอด ใบอ่อน 

และใบแก่ ลักษณะอาการที เห็นได้ชัด คือ ส่วนยอด และใบจะหงิกงอ เมื อจ่านวนเพลี้ยอ่อนเพิ มมากข้ึนพืชจะเหี ยว      

ใบที ถูกท่าลายจะค่อยๆ มีสีเหลือง 

กำรปอ้งกนัก ำจดั 

การใช้ศัตรูธรรมชาติ 

ตัวห้่า ด้วงเต่า (Lady beetle) มี ดังนี้  

ด้วงเต่าลายสมอ Coccinella rependa Thunberg  

ด้วงเต่า Ileis cincta Fabricius  

ด้วงเต่าลายหยัก Menochilus sexmaculatus Fabricius  

ด้วงเต่าสีส้ม Micraspis discolor Fabricius  

ด้วงเต่า Synonycha grandis Thunb  

ตัวอ่อนแมลงวันดอกไม้(Syrphid fly) Syrphus balteatus  

แมลงช้างปีกใส (Green lacewings) Mallada basalis เป็นต้น 

การใช้สารเคมี 

เมื อพบการระบาดใช้สารฆ่าแมลง โพรไทโอฟอส 50% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ คาร์บาริล 85% WP อัตรา 

40 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร 
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สวนไมผ้ลเตรยีมปอ้งกนัแมลงวนัทองผลไม้ 

1). รักษาความสะอาดแปลงปลูกโดยเก็บผลที เน่าเสียออกจากแปลง และน่าไปฝังกลบที ระดับความลึกจากหน้าดิน    

15 ซม. หรือเผาเพื อ ลดการสะสมและขยายพันธุ์ของแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูก  

2). ตัดแต่งกิ งให้โปร่ง ลดการเกิดร่มเงาในทรงพุ่ม ท่าให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการแพร่ระบาดของ

แมลงวันผลไม้ และเอื้อให้ศัตรูธรรมชาติที อาศัยอยู่ในแปลงปลูกมีบทบาทในการท่าลายแมลงวันผลไม้ได้มากขึ้น  

3). ห่อผลโดยใช้ถุงพลาสติกใสขนาด 5x9 นิ้ว ตัดมุมถุงด้านล่างขนาด ไม่เกิน 4 มิลลิเมตร เพื อระบายน้่าและ

อากาศ  

4). ติดกับดักโดยใช้สารล่อชนิดเมทธิลยูจนิอล ผสมด้วยสารฆ่าแมลง มาลาไทออน 83% อีซี ในอัตรา 4:1       

โดยปริมาตร หยดลงบนก้อนส่าลี 3-5 หยด แขวนกับดักในทรงพุ่มสูงประมาณ 1 เมตร จ่านวน 2 กับดัก      

ต่อพ้ืนที  1 ไร่ เพื อส่ารวจการระบาดของแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูก และก่าจัดตัวเต็มวัยเพศผู้ โดยถ้าพบปริมาณ

แมลงวันผลไม้เพิ มมากข้ึน ในกับดักโดยเฉพาะช่วงใกล้เก็บเกี ยว ด่าเนินการพ่นเหยื อพิษโปรตีน  

5). พ่นเหยื อพิษโปรตีนไฮโดรไลเซท อัตราเหยื อโปรตีน 200 มิลลิลิตร ผสมสารก่าจัดแมลงมาลาไทออน 83% อีซี 

อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้่า 5 ลิตร เดินพ่นแบบเป็นจุด ต้นละ 4 จุด ทุก 7 วัน โดยพ่นเวลา เช้าตรู่ ซึ งเป็นช่วงที 

แมลงวันผลไม้ออกหาอาหาร 

กำรปอ้งกนัก ำจดั 

                   ที่มา  : กรมวิชาการเกษตร  เรียบเรียงโดย : กลุ่มอารักขาพชื ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  
                   งานพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรพูืช กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  034-259613 , Facebook : อารักขาพืช นครปฐม  

 ตัวเต็มวัยวางไข่ในผลไม้ ตั้งแต่ระยะผลออ่นไปจนกระทั งผลสกุ ตัวหนอน

แมลงวันทองจะกัดกนิชอนไชอยู่ภายในผลจน เป็นโพรง ท่าให้ผลเน่า ร่วงหล่น เมื อหนอนโต 

เต็มที จะเจาะออกมาเพื อเข้าดักแด้ในดินต่อไป 

ลักษณะกำรเขำ้ท ำลำย 
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เตือนชำวสวนมะม่วง “ระวังเพลีย้จกัจัน่ ท ำลำยชอ่ดอก” 

 ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย จะท่าลายใบอ่อน ช่อดอก ก้านดอก และยอดอ่อน ระยะท่าความเสียหายมา

ที สุดคือ ระยะมะม่วงก่าลังออกดอก โดยจะดูดน้่าเลี้ยงจากช่อดอกที ท่าให้แห้งและดอกร่วง ติดผลน้อยหรือไม่ติดเลย 

ระหว่างที เพล้ียจักจั นดูดน้่าเลี้ยงจะถ่ายมูลมีลักษณะเป็นน้่าเหนียวๆ คล้ายน้่าหวานติดตามใบ ช่อดอก ผล และรอบๆ 

ท่าให้มะม่วงเปียกเยิ้ม และอาจเกิดเชื้อราด่าได้ ถ้าถูกปกคลุมมากเกินไปจะส่งผลต่อการสังเคราะห์แสง ใบที ถูกดูดน้่า

เลี้ยงในระยะเพสลาด (จวนแก่) ใบจะบิดงอโค้งลงด้านใต้ใบ ตามขอบใบมีอาการปลายใบแห้ง 

ลักษณะกำรเขำ้ท ำลำย 

1. การตัดแต่งกิ งภายหลังเก็บผลผลิตเป็นวิธีควรกระท่าอย่างยิ ง เพราะช่วยลดที หลบซ่อนของเพลี้ยจักจั นลง ท่าให้การ

พ่นสารฆ่าแมลงมปีระสิทธิภาพดีขึ้น 

2. ถ้าหากไม่มีการป้องกันก่าจัด มะม่วงจะไม่ติดผลเลยจึงควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อซีี

อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้่า 20 ลิตร หรือ คารบ์าริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 60 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ อมิิดา

โคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร ก่อนมะม่วงออกดอก 1 ครั้ง เมื อช่อดอกบานแล้วไม่ควร

พ่นสารฆ่าแมลง เพราะอาจเป็นอันตรายต่อแมลงผสมเกสร และหมั นตรวจดูตามช่อดอกอยู่เรื อยๆ 

3. การพ่นสารฆ่าแมลงให้มีประสิทธิภาพควรพ่นให้ทั วถึงล่าต้น มิเช่นนั้นตัวเต็มวัยจะเคลื อนย้ายหลบซ่อนไปยังบริเวณที 

พ่นสารฆ่าแมลงไมถ่ึง นอกจากนี้ ยังต้องค่านึงการปรับหัวฉีดให้เป็นละอองฝอยและระยะเวลาการฉีดพ่น 

4. ใช้น้่าฉีดล้างช่อดอกและใบ เพื อช่วยแก้ปัญหาช่อดอกและใบด่าจากโรคราได้บ้าง ถ้าแรงอัดฉีดของน้่าแรงพอกช็่วยให้

เพลี้ยในระยะตัวอ่อนกระเด็นออกจากช่อดอกได้ ต้องระมัดระวังอย่าให้กระแทกดอกมะม่วงแรงเกินไป เพราะอาจท่า

ใหด้อกหรือผลที เริ มติดร่วงได ้

กำรปอ้งกนัก ำจดั 

                   ที่มา  : กรมส่งเสริมการเกษตร  เรียบเรียงโดย : กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  
                   งานพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรพูืช กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  034-259613 , Facebook : อารักขาพืช นครปฐม  

ตัวเต็มวัย 
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ระวังหนอนหวัด ำมะพร้ำวท ำลำย 

  เตือนผู้ปลูกมะพร้าว ในระยะ  ยังไม่ให้ผลผลิต ให้ผลผลิตแล้ว รับมือหนอนหัวด่ามะพร้าว ตัวหนอน

เข้าท่าลายใบมะพร้าว โดยแทะกินผิวใบบริเวณใต้ทางใบจากนั้นจะถักใยน่ามูลที ถ่ายออกมาผสมกับเส้นใยที สร้างขึ้น 

น่ามาสร้างเป็นอุโมงค์คลุมล่าตัวยาวตามทางใบบริเวณใต้ทางใบ ตัวหนอนอาศัยอยู่ภายในอุโมงค์ที สร้างข้ึนและแทะกิน

ผิวใบ 

ลักษณะกำรเขำ้ท ำลำย 

1). วิธีเขตกรรมและวิธีกล ตัดใบที มีหนอนหัวด่ามะพร้าวน่าไปเผาทา่ลายทนัท ีไม่ควรเคลื อนย้ายต้นพันธ์ุ 

2). การใช้ชีววิธี การใช้แตนเบียน เช่น แตนเบียนหนอนบราคอน โดยปล่อยช่วงเวลาเย็น พลบค ่า อัตรา 200 ตัวต่อไร่ต่อครั้ง         

ให้กระจายทั วแปลงเดือนละครั้ง ถ้าปล่อยแตนเบียนได้มากจะท่าใหเ้หน็ผลในการควบคุมเร็วขึ้น  

3). การใช้สารเคมี  

 3.1) ใช้สารอมีาเมกตินเบนโซเอต 1.92% อีซี เข้มข้นโดยไม่ต้องผสมน้่าฉีดเข้าที ล่าต้นมะพร้าวอัตรา 30 มิลลิลิตรต่อ

ต้น โดยใช้สว่านเจาะรูให้เอยีงลงประมาณ 45 องศา จ่านวน 2 รู ให้ตรงข้ามกัน เจาะรูให้ลึก 10 - 15 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับขนาดของ

ดอกสว่าน ต่าแหน่งของรูอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร แล้วฉีดสารฆ่าแมลงลงไปรูละ 15 มิลลิลิตร ปิดรูด้วยดินน้่ามัน วิธีนี้จะ

ป้องกันก่าจัดหนอนหวัด่ามะพร้าวได้นานมากกวา่ 3 เดือน (วิธีการนี้สามารถป้องกันก่าจัดศัตรูชนิดอื นได้ด้วย เช่น ด้วงแรดมะพร้าว 

ด้วงงวงมะพร้าว แมลงด่าหนามมะพร้าว)  

** แนะน่าเฉพาะมะพร้าวที มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ขึ้นไป ห้ามใช้กับมะพร้าวน้่าหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวที ใช้ทา่น้่าตาล  

 3.2) กรณีมะพร้าวต้นเล็กที มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร รวมทั้งมะพร้าวกะท ิมะพร้าวน้่าหอมและมะพรา้วที ใชท้า่

น้่าตาล ในพื้นที ที มีการระบาดรุนแรง และไม่มีการปล่อยแตนเบียน ให้พ่นทรงพุ่มด้วยสารฟลเูบนไดอะไมด์ 20% ดับเบ้ิลยูจี อัตรา 5 

กรัม หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ สปินโนแซด 12% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ ลูเฟนนู

รอน 5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ งตามอัตราที ก่าหนดผสมน้่า 20 ลิตร พ่นให้ทั วทรงพุ่มบรเิวณใต้ใบ     

1 - 2 ครั้ง ควรใช้เครื องยนต์พ่นสารที สามารถควบคุมแรงดันได้ และมีแรงดันไม่น้อยกว่า 30 บาร์ กรณีที มีการปล่อยแตนเบียน ให้

พ่นสารเคมีก่อน ประมาณ 2 สัปดาห์ ค่อยท่าการปล่อยแตนเบียน กรณีที มีการเคลื อนย้ายต้นพันธ์ุ เพื อป้องกันการแพร่กระจายของ

หนอนหัวด่ามะพร้าวสามารถใชว้ิธีการนี้ได้เชน่เดียวกัน  
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