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แมลงวันผลไม้
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bactrocera dorsalis (Hendel)
พืชที่เกิดผลกระทบ : ผลไม้
ลักษณะการทาลาย
พบการเข้ า ท าลายของแมลงวั น ผลไม้ เ พศเมี ย
วางไข่แทงเข้าไปในผลไม้ ตัวหนอนที่ฟักจากไข่จะอาศัยและ
ชอนไชอยู่ ท าให้ ผ ลไม้ เ น่ า เสี ย และร่ ว งหล่ น ลงพื้ น
แมลงวันผลไม้วางไข่ในผลไม้ที่ใกล้ สุก และมีเปลือกบาง
ผลไม้ ที่ ถู ก ท าลายนี้ มั ก จะมี โ รคและแมลงชนิ ด อื่ น ๆ
เข้าทาลายซ้า

เกษตรกรสามารถป้องกันและควบคุมแมลงวันผลไม้ ดังนี้
การใช้สารล่อแมลงวันผลไม้เพศผู้ เช่น ใช้สารเมทธิ ลยูจินอล โดยผสมกับ
สารเคมีกาจัดแมลงและไซลีน อัตราส่วน 75 : 20 : 5 (โดยปริมาตร)
การใช้เหยื่อพิษ โดยมีส่วนผสมของโปรตีนไฮโดรไลเสท 4 ส่วน มาลาไธออน
(50%) 1 ส่ ว น ผสมให้ เ ข้ า กั น แล้ ว เติ ม น้ าลงไป 95 ส่ วน คนให้ เ ข้ า กั น
แล้วใช้ฉีดพ่น เพื่อลดประชากรแมลงวันผลไม้เพศผู้และเพศเมีย
การทาหมันแมลง โดยการฉายรังสีแกมมาให้แมลงเป็นหมันและปล่อยแมลงที่
เป็นหมันออกสู่ธรรมชาติ เพื่อลดปริมาณแมลงในธรรมชาติจนหมดไป
การกาจัดแมลงวันผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว
- การรมยา เช่น การใช้สารรม เมทิลโบรไมด์ (Methyl Bromide)
- การใช้รังสี โดยการให้ผลไม้นั้นได้รับการฉายรังสีแกมมา
- การใช้วิธีการอบไอน้าร้อน
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เพลี้ยไฟทุเรียน
เกษตรกรสำมำรถป้องกันและควบคุมเพลี้ยไฟทุเรียน ดังนี้
อนุรักษ์และใช้ศัตรูธรรมชำติ ได้แก่ แมงมุมชนิดต่ำงๆ ตัวอ่อนแมลงช้ำง
และเพลี้ยไฟตัวห้้ำ
เพลี้ยไฟระบำดรุนแรง ใช้สำรฆ่ำแมลงที่มีประสิทธิภำพในกำรป้องกันก่ำจัด
ได้แก่ อิมิดำโคลพริด 10% SL อัตรำ 10 มิลลิลิตรต่อน้้ำ 20 ลิตร
หรือ ฟิโพรนิล 5% SC อัตรำ 10 มิลลิลิตร ต่อน้้ำ 20 ลิตร และไม่
ควรใช้สำรเคมีก้ำจัดแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งซ้้ำติดต่อกันหลำยครั้ง เพรำะท้ำ
ให้เพลี้ยไฟสร้ำงควำมต้ำนทำนได้

ชื่อวิทยำศำสตร์ : Scirtothrips doralis Hood. (เพลี้ยไฟ)
พืชที่เกิดผลกระทบ : ทุเรียน มังคุด มะม่วง เงำะ ส้มโอ
มะละกอ พริก พริกหวำน พริกชี้ฟ้ำฯ
ลักษณะกำรท้ำลำย
ตั ว อ่ อ นและตั ว เต็ ม วั ย ดู ด กิน น้้ ำ เลี้ ย งจำกส่ว นต่ ำงๆ ของพืช มี ผลท้ำ ให้
ใบอ่อนหรือยอดอ่อน ชะงักกำรเจริญเติบโต แคระแกร็น ใบโค้ง แห้ง หงิกงอ
และไหม้ เพลี้ยไฟจะระบำดรุนแรงในช่วงแล้ง ซึ่งตรงกับระยะที่ต้นทุเรียนออกดอก
ติดผล กำรท้ำลำยในช่วงออกดอก ท้ำให้ดอกแห้ง ดอกและก้ำนดอกเปลี่ยนเป็น
สี น้ ำ ตำล แคระแกร็ น และร่ ว ง กำรท้ ำ ลำยในช่ ว งผลอ่ อ นท้ ำ ให้ ช ะงั ก กำร
เจริญเติบโต เกิดอำกำรปลำยหนำมแห้งเกิดอำกำรผลไม่สมบูรณ์และแคระแกร็น
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หนอนหัวดามะพร้าว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Opisina arenosella
พืชที่เกิดผลกระทบ : มะพร้าว
ลักษณะการทาลาย
ตัวหนอนจะสร้างใยผสมกับมูลทาเป็นอุโมงค์ยาวคล้ายทางเดินของปลวกคลุม
เส้นทางที่หนอนแทะกินผิวใบยาวตามทางใบมะพร้าว และอาศัยอยู่ภายในอุโมงค์
ที่สร้างขึ้น การทาลายส่วนใหญ่พบบนใบแก่ ใบที่ถูกทาลายจะมีลักษณะแห้ง เป็น
สีน้าตาล ตัวหนอนจะสร้างใยดึงใบย่อยให้ติดกันเป็นแพ

เกษตรกรสามารถป้องกันและควบคุมหนอนหัวดามะพร้าว ดังนี้
เฉพาะมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตรขึ้นไป ห้ามใช้กับมะพร้าวน้าหอม
และมะพร้าวกะทิ ฉีดสารเคมีอีมาเม็กตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 30
มิลลิลิตรต่อต้น เจาะลาต้นมะพร้าวสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร จานวน
2 รู ให้รูอยู่ตรงกันข้ามกัน ใส่สารเคมีรูละ 15 มิลลิลิตร แล้วใช้ดินน้ามัน
อุดรูทันที โดยแนะนาให้ฉีดเข้าลาต้น
กรณีมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร มะพร้าวน้าหอม มะพร้าวกะทิ และ
มะพร้าวที่ทาน้าตาลให้ใช้วิธีการพ่นสารทางใบ โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่ง
ตามคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่
- ฟลูเบนไดเอไมด์ 20% WG อัตรา 5 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
- คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SG อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร
- สปินโนแสด 12% SG อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร
- ลูเฟนยูรอน 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร
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“ ด้วงหมัดผัก ”

ชื่อวิทยำศำสตร์ : ชนิดปีกเหลืองแถบน้ำตำล Phyllotreta flexuosa
ชนิดปีกด่ำหรือปีกสีน้ำเงินเข้ม

Phyllotreta chontanica

พืชที่เกิดผลกระทบ : คะน้ำ กวำงตุ้ง ผักบุ้งนำ และผักตระกูลกะหล่้ำ
ลักษณะกำรท้ำลำย
ด้วงหมัดผักในประเทศไทยพบ 2 ชนิด คือชนิดปีกเหลืองแถบน้ำตำล และชนิดปีก
ด่ำสีน้ำเงินเข้ม แต่มำกกว่ำ 80% เป็นชนิดปีกเหลืองแถบนำ้ ตำล ด้วงหมัดมีนิสัยที่สังเกต
ง่ำยคือ เมื่อถูกกระทบกระเทือนจะกระโดดโดยอำศัยขำหลังสำมำรถดีดตัวไปได้ไกล
ด้วงหมัดผักเป็นแมลงปีกแข็งชนิดเดียวทีเ่ ป็นศัตรูส้ำคัญของผักตระกูลกะหล่้ำ เช่น
คะน้ำกวำงตุ้ง กะหล่้ำดอก ผักกำดหัว ตัวอ่อนของด้วงหมัดผักชอบกัดกินหรือชอนไชเข้ำไป
กินอยู่บริเวณโคนต้นหรือรำกของผักท่ำให้ผักเหี่ยวเฉำ และไม่เจริญเติบโตถ้ำรำกถูกท่ำลำย
มำกๆ ก็อำจท่ำให้ผักตำยได้ ตัวเต็มวัยชอบกัดกินด้ำนล่ำงของผิวใบท่ำให้ใบมีรูพรุนและอำจ
กัดกินล่ำต้น และกลีบดอกด้วย

เกษตรกรสำมำรถป้องกันและควบคุมด้วงหมัดผัก ดังนี
กำรใช้ไส้เดือนฝอย (Nematodic 22) อัตรำ 1 ซอง 4 ล้ำนตัว ต่อน้ำ 20 ลิตร
โดยพ่นหรือรำดไส้เดือน ฝอยบนแปลงปลูกผักทังนีก่อนใช้ไส้เดือนฝอย ควรพ่นน้ำให้
ควำมชุ่มชืนแก่พืช ก่อนและควรพ่นหลัง 17.00 น. ไปแล้ว
ใช้เชือแบคทีเรีย (บีที) บำซิลลัส ทูริงเยนซิส เช่น โนโวดอร์เอฟซี โดยพ่น
หรือรำดทุก 7 วัน
ใช้คำร์บำริล (เซฟวิน) 85% ดับเบิลยูพี อัตรำ 40-60 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
ในแหล่งที่ด้วงหมัดผักยังไม่ สร้ำงควำมต้ำนทำนต่อสำรเคมี
แต่ส่ำหรับแหล่งปลูกผักเก่ำ แมลงมีควำมต้ำนทำนต่อสำรเคมี ควรใช้คำร์โบซัลแฟน
(พอสซ์) 20% อีซี อัตรำ 50-75 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
หรือ โพรฟิโนฟอส (ซุปเปอร์ครอน) 50% อีซี
อัตรำ 30-40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
หรือ โพรไทโอฟอส (โตกุโทออน) 50% อีซี
อัตรำ 30-40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

