
ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

ผีเสื้อมวนหวาน (Fruit piercing moths)   

ชื่อวิทยาศาสตร์  Eudocima phalonia (Linneaus) หรือชื่อเดิม Othreis fullonia (Clerck) 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
รูปร่างลักษณะ วางไข่เป็นฟองเด่ียว สีเหลือง 
หนอนสีเขียวอ่อนจะกนิใบออ่น เมื่อโตเต็มที่มีสี
ด้าหรือสีน้้าตาล ด้านข้างท้องปล้องที่ 2 และ 3 
มีลายวงกลมสีขาวและส้ม หนอนจะเอาใบพืช
มาห่อหุ้มตัวเข้าดักแด้ ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อ
กลางคืนขนาดใหญ่  เมื่อกางปีกออกจะมคีวาม
กว้าง 7-10 ซม. ปีกคู่หน้ามีสีน้้าตาลคล้ายสี
ใบไม้แห้ง เมื่อหุบปีกจะมลีักษณะคล้ายหลังคา 
ส่วนปีกคู่หลัง จะมีสีเหลือง อมส้มและมีจุดด้า
คล้ายรูปไตปรากฏอยู่อย่างเด่นชัดบนปีกทั้ง
สองข้าง  
ลักษณะการเข้าท าลาย 
ตัวเต็มวัยเจาะดูดกินน้้าหวานในผลสุก เกิดเป็น
รอยวงสีน้้าตาลและมีน้้าเยิ้มไหลออกมา ท้าให
ผลเน่าและรวงหล่น 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. ก้าจัดวัชพืช เช่น ใบย่านาง ใบ
ข้าวสาร และใบบอระเพ็ด ฯลฯ 
หรือเศษซากพืชในแปลงเพื่อไมใ่ห้
เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ ์แหล่งที่
อยู่อาศัยข้ามฤดูกาล และลด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ
แพร่ขยายพันธุข์องผีเสื้อมวนหวาน  
2. ห่อผลด้วยกระดาษถุงปูนหรือ
กระดาษหนังสือพิมพ์เป็นรูปกรวย
สามเหลี่ยมและเปิดปลายโคนให้
อากาศผ่านกันผลเน่า 
3. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น แตน
เบียนไข่ทริโคแกรมมา มวนพิฆาต 
และมวนเพชฌฆาต เพื่อก้าจัดไข่
และตัวหนอน โดยมีการใช้สารเคมี
ในแปลงในปริมาณที่เหมาะสมและ
ถูกต้องเพื่อให้ระบบนิเวศในแปลง
สมดุล 
 

หมั่นส้ารวจแปลง
สม่้าเสมอ โดยเฉพาะใน
ระยะที่ผลใกล้สุกให้ใช้
กับดักแสงไฟล่อตัวเต็ม
วัยในช่วงกลางคืน 
(20.00 น. ถึง 22.00 น.) 

  

1. ดักจับตัวเต็มวัยผีเสื้อมวนหวานโดย
ใช้ไฟส่องพร้อมน้าสวิงโฉบจบัมาทา้ลาย 
2. ใช้กับดักแสงไฟ (black light) ล่อ
ตัวเต็มวัยในช่วงกลางคืน (20.00 น. ถึง 
22.00 น.) โดยวางกับดักสูงจากพื้น 
1.2 เมตร ใต้หลอดไฟให้วางถาดน้้ามนั
หรือถาดใส่น้้าผงซักฟอก 
3. ใช้กรงดักผีเสื้อมวนหวานทีท่้าด้วย
มุ้งลวดหรือผ้ามุ้งไนล่อนทั้ง 6 ด้าน 
เจาะด้านล่างกรงดักเป็นรูปฝาชี วางตั้ง
ให้สูงจากพื้นดิน 20-30 เซนติเมตร 
และใช้ผลไม้สุกที่มีกลิ่นหอมเป็นเหยื่อ
ล่อที่บริเวณด้านล่างของกรงดัก 
 

ใชเ้หยื่อพิษที่ท้าด้วยผลไม้สุกที่มี
กลิ่นหอมมาท้าเป็นเหยื่อล่อผีเส้ือ
มวนหวาน เช่น กล้วย สับปะรด 
มะละกอ ลูกตาลสุก เป็นต้น โดย
ให้น้าผลไม้สุกตัดเป็นชิ้นแล้วชุบ
ด้วยสารเคมี เช่น  carbaryl 
85%WP อัตรา 5 กรัมต่อน้้า 1 
ลิตร น้าไปแขวนไวใ้นทรงพุ่มที่
ระดับความสูง 1-1.5 เมตร ตาม
จุดต่าง ๆ ในสวน เว้นระยะห่าง
กันจุดละ 20 เมตรต่อ 1 กับดัก 

- carbaryl  
สารกลุ่ม IRAC : 1A 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  
LD50 :  300 mg/kg 
มีพิษสูงต่อผึ้ง เป็นพิษร้ายแรงต่อ
สิ่งมีชีวิตในน้้า 

 

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร 2) https://www.technologychaoban.com  ภาพ https://www.svgroup.co.th/ 

ลองกอง 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง (Longkong bark eating caterpillar)  

ชื่อวิทยาศาสตร์  Cossus chloratus Swinhoe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
รูปร่างลักษณะ 
ไข่มีลักษณะกลม สีขาวขุ่น ตัวหนอนสีแดง
อมชมพูหรือน้้าตาลแดง ขนาดตัวใหญ่สุด
ยาว 4 เซนติเมตร หนอนจะเข้าดักแด้อยูใ่ต้
เปลือกตามกิ่งและล้าต้น ดักแด้มีสีน้้าตาล 
อายุ 11 วัน ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อสีน้้าตาลเทา 
เมื่อกางปีกออกยาวประมาณ 4 เซนติเมตร 
ลักษณะการเข้าท าลาย 
ตัวหนอนกัดกินอยู่ใต้ผิวเปลือก ท้าให้กิ่ง
หรือล้าต้นเป็นสะเก็ดและมีขุยคล้ายเศษไม้ผุ
รอบกิ่งหรือล้าต้น เปลือกไม้มีรอยแตก  

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 

1. หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตควรตัด
แต่งกิ่งภายในทรงพุ่มให้มีแสงที่
พอเหมาะไม่ทบึจนเกนิไป และตัด
กิ่งที่แห้งตายไปเผาท้าลาย 
2. หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง
มักพบระบาดในสวนที่ขาดการ
ดูแล การใส่ปุ๋ยและให้น้้าที่
เพียงพอจะท้าให้ต้นลองกองมี
ความสมบูรณ์สามารถทนทานต่อ
การเข้าท้าลายของหนอนกนิใต้
เปลือกได ้
3. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น 
กระรอก กระถิก และแมลงหาง
หนีบ โดยบริเวณที่ไม่มีตาดอกให้
ขูดเปลือกเพื่อท้าลายตัวหนอน 
และเปิดโอกาสให้ศัตรูธรรมชาติ
เข้าท้าลาย  

 

หมั่นส้ารวจแปลงสม่้าเสมอ 
โดยเฉพาะบริเวณล้าต้นหรือ
กิ่งลองกองที่มีลักษณะเป็น
สะเก็ดและมีขุย หรือมีรอย
แตกบริเวณเปลือก จะพบตัว
หนอนหรือดักแด้ 

1. เมื่อพบหนอนตามกิ่งและล้า
ต้น โดยสุ่มต้นละ 5-10 จุด ใช้
ไส้เดือนฝอยส้าเร็จรูป 
(Steinernema carpocapsae) 
ฉีดพ่นในอัตราไส้เดือนฝอย 2 
ล้านตัวต่อน้้า 1 ลิตร ส้าหรับต้น
เล็กใช้ 3-5 ลิตรต่อต้น ส้าหรับ
ต้นใหญ่ใช้ 5-7 ลิตรต่อต้น ฉีด
พ่นตามกิ่งและล้าต้นที่มีหนอน
เข้าท้าลาย จ้านวน 2 ครั้ง ห่าง
กัน 15 วัน ควรพ่นไส้เดือนฝอย
ตอนเย็น (หลังเวลา 17.00 น.) 
เพื่อหลีกเล่ียงแสงอาทิตย์ ใน
กรณีที่มีอากาศแห้งแล้งควรพ่น
น้้าให้ความชุ่มชื้นกอ่น 
 

การใช้สารเคมีก้าจัดแมลงอาจไม่
คุ้มค่า แต่หากมีความจา้เป็นต้องใช ้
เมื่อพบการระบาดอย่างรุนแรง
แนะน้าให้ใชส้ารเคมี เช่น  
- carbosulfan 20% EC อัตรา 50 
มิลลิลิตร ต่อน้้า 20 ลิตร พ่นให้โชก
บนล้าต้นและกิ่งที่มีร่องรอยการ
ท้าลายของหนอนกินใต้ผิวเปลือก 

- carbosulfan 
สารกลุ่ม IRAC : 1A 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  
LD50 : 250 mg/kg/ 

 

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร 2) คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตร โรคและแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ 2556  3) สมาคมกีฏและสัตววิทยาแหง่ประเทศไทย  
ภาพ 1) http://www.trat.doae.go.th/  2) สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย 

ลองกอง 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

โรคราสีชมพ ู(Pink disease)   

สาเหตุ เชื้อรา Erythricium salmonicolor (Berk. & Broome) Burdsall หรือชื่อเดิม Corticium salmonicolor Berk. & Broome 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลักษณะอาการ 
มักพบในระยะมผีลอ่อน เร่ิมแรกพบเส้นใยสี
ขาวของเช้ือราเจริญคลุมกิ่งหรือล้าต้น ต่อมา
เส้นใยหนาขึ้นและเปลี่ยนเปน็สีชมพยูึดแน่น
กับกิ่ง เมื่อเฉือนดูบริเวณกิ่งจะพบเนื้อไม้เปน็
แผลสีน้้าตาล และบริเวณยอดจะเหี่ยว 
ใบเหลือง และร่วงเป็นหย่อมๆ ต่อมากิ่งจะ
แห้งตายในที่สุด 
การแพร่ระบาด 
ในช่วงที่มีความชืน้และต้นที่มีทรงพุ่มแน่นทึบ
หรือมีการท้าลายของหนอนกินใต้ผิวเปลือก
ลองกอง 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 

1. ตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง เพื่อให้
อากาศถ่ายเทได้สะดวก เป็นการลด
ความชื้นในทรงพุ่มและลดการสะสม
เช้ือรา โดยเฉพาะกิ่งที่มีการท้าลาย
ของหนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง 
 

 

หมั่นส้ารวจแปลงสม่้าเสมอ 
โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนหรือ
อากาศชื้นสูง จะพบเส้นใยสี
ขาวขึ้นบริเวณกิ่งก้านหรือ
ล้าต้น และใบเปลี่ยนเป็นสี
เหลือง 
 

  

1. เมื่อพบอาการใบเหลือง
หรือพบราสีขาวหรือสีชมพูขึ้น
บนกิ่ง ให้ตัดกิ่งที่เป็นโรค เก็บ
เศษซากพืชส่วนที่เป็นโรค 
และก้าจัดวัชพืชในแปลงปลูก
น้าไปเผาท้าลายนอกแปลง 
2. พ่นเช้ือราไตรโคเดอร์มา 
อัตรา 100 กรัมต่อน้้า 20 
ลิตร ผสมสารจับใบ ให้ทั่วทรง
พุ่มโดยเฉพาะบริเวณกิ่งและ
ล้าต้น 

1.หากพบอาการบนง่ามกิ่ง หรือโคนกิ่ง
ที่มีขนาดใหญ่ หรือบริเวณล้าต้น ให้ถาก
แผลบริเวณที่เป็นโรคออกให้หมดแล้ว
ทาด้วย copper oxychloride 85% 
WP ผสมน้้าเข้มข้น จากนั้นให้พ่นด้วย
copper oxychloride 85% WP อัตรา 
30-50 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร และพ่นให้
ทั่วต้นโดยเฉพาะบริเวณกิ่งและล้าต้น 
2. การใช้สารเคมีอาจมคีวามจ้าเปน็เพื่อ
ใช้ป้องกันการระบาดของเช้ือรา เช่น  
- benomyl 50 % WP อัตรา 30-40 
กรัมต่อน้้า 20 ลิตร 
- mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัม 
ต่อน้้า 20 ลิตร  

- copper oxychloride 
เป็นสารกลุ่ม FRAC : M01 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปาน
กลาง LD50 : 1,440 mg/kg 
- benomyl  
สารกลุ่ม FRAC : 1 
ระดับความเป็นพิษชั้น U พิษน้อยมาก  
LD50 : ˃10,000 mg/kg 
- mancozeb  
สารกลุ่ม FRAC : M3 
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย
LD50 : ˃8,000 mg/kg  

 

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร 2) คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตร โรคและแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ 2556    ภาพ https://www.unilife.co.th/ 

ลองกอง 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

โรคผลเน่า (Fruit rot)     สาเหตุ เชื้อรา Cylindrocladium sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ลักษณะอาการ 
อาการเริ่มแรกมกัพบที่ขั้วผลเกิดอาการ
เน่าและลามลงไปที่ผิวเปลือก เปลือกเป็น
สีน้้าตาลอ่อน และค่อยๆ เข้มขึ้น ผลเริ่ม
นิ่มเกิดแผลยุบตัว ท้าให้ผลหลุดจากขั้ว 
พบเชื้อราสขีาวหรือสีเทาแกมด้าขึน้ที่
บริเวณขั้วผล 

 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 

1. ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เพื่อให้
อากาศถ่ายเทได้สะดวกและช่วยลด
ความชื้นในทรงพุ่ม 
2. ตัดแต่งช่อผลเพื่อลดการเบียด
กันจนท้าให้เกดิแผล ซ่ึงเป็นทางให้
เช้ือโรคเข้าท้าลายได้ง่าย 
3. ให้น้้าอย่างสม่้าเสมอ และระวัง
อย่าให้พืชขาดน้้า ในช่วง 10 
สัปดาห์หลังติดผล เพื่อป้องกันผล
แตกในขณะผลแก่ อันเนื่องมาจาก
การได้รับน้้าจากฝนตกชุกมาก
เกินไป 
 

ส้ารวจแปลงอย่างสม่้าเสมอ 
โดยเฉพาะช่วงอากาศร้อนชื้น 
ตรวจดูบริเวณขั้วผลมักพบเชื้อ
ราสีขาวหรือสีเทาแกมด้า และเน่า 

  

1. เก็บผลที่เป็นโรคหรือผลที่ร่วง
หล่นออกไปท้าลายนอกแปลงปลูก 

พ่นด้วยสารเคมี เช่น 
- benomyl 50% WP อัตรา 
6-12 กรัม ต่อน้้า 20 ลิตร 
หรือ  
- mancozeb 80% WP 
อัตรา 50 กรัม ต่อน้้า 20 ลิตร  
จ้านวน 1-2 ครั้ง ทุก 7 วัน 
ช่วงผลเริ่มสุก และหยุดพ่น
อย่างน้อย 7 วันก่อนเก็บเกีย่ว 
 

- benomyl  
สารกลุ่ม FRAC : 1 
ระดับความเป็นพิษชั้น U พิษน้อยมาก  
LD50 : ˃10,000 mg/kg 
- mancozeb  
สารกลุ่ม FRAC : M3 
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย 
LD50 : ˃8,000 mg/kg  
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ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

เพลี้ยแป้งลองกอง (Longkong mealybug)   

ชื่อวิทยาศาสตร์  Exallomochlus hispidus (Morrison)  หรือชื่อเดิม Cataenococcus hispidus (Morrison) 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปร่างลักษณะ 
ตัวอ่อนจะเคลื่อนที่ได้ว่องไว ยังไม่มีไข
แป้งปกคลุมล้าตัว เจริญเติบโตโดยการ
ลอกคราบ ตัวเต็มวัยลักษณะอ้วนสั้น 
จะมีมีผงสีขาวคล้ายผงแป้งปกคลุม
ล้าตัว 
ลักษณะการเข้าท าลาย 
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเพศเมียดูดกินน้้า
เล้ียงจากตาดอก กิ่ง ใบอ่อน และผล 
ผลอ่อนแคระแกร็น ไมเ่จริญเติบโต
ต่อไป แต่ถ้าเป็นผลใหญ่จะท้าให้
คุณภาพลดลง เพลี้ยขับถ่ายมูลหวาน
ออกมาท้าให้เกดิโรคราด้า โดยมีมด
เป็นพาหะพาเพลี้ยแป้งไปยังส่วนต่างๆ 
ของต้นท้าให้การระบาดของเพลี้ยแปง้
รุนแรงขึ้น 

 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 

1.ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เพื่อให้
อากาศถ่ายเทได้สะดวก และช่วยลด
ความชื้นในทรงพุ่ม 
2. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น  
ด้วงเต่าตัวห้้า ไว้ท้าลายเพลี้ยแป้ง 
โดยมีการใช้สารเคมีในแปลงใน
ปริมาณที่เหมาะสมและถูกต้อง
เพื่อให้ระบบนิเวศในแปลงสมดุล 
3. เนื่องจากเพลี้ยแปง้ระบาดไปได้
โดยมีมดเป็นผู้พาไป การป้องกันโดย
ใช้ผ้าชุบสารฆ่าแมลงพันไว้ตามกิ่ง 
สามารถป้องกันไม่ใหม้ดคาบเพลี้ยไป
ยังส่วนต่าง ๆ ของพืช หรือพ่น 
สารก้าจัดแมลงไว้ที่โคนต้นจะช่วย
ป้องกันมด และลดการเข้าท้าลาย
ของเพลี้ยแป้งได้มาก 
 

หมั่นส้ารวจแปลงสม่้าเสมอ ให้
สังเกตเพลี้ยแป้งโดยจะเห็นเป็นสี
ขาวชัดเจน มีมดเป็นตัวช่วยพาไป
ตามส่วนต่างๆ ของพืช โดยทั่วไป
มักรวมกันอยู่เป็นกลุ่ม 

  

1. หากพบเพลี้ยแป้งระบาด
เล็กน้อยให้ตัดแต่งส่วนที่ถูก
ท้าลายทิ้งนอกแปลง 
2. พ่นเช้ือราบิวเวอเรีย อัตรา 
250 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร ผสม
สารจับใบ พ่นบริเวณกิ่ง ตา
ดอก ใบอ่อน ผลอ่อน ทุก  
3-7 วัน ในช่วงเวลาเยน็ 
 

1. พ่นสารเคมีก้าจัดเพลี้ยแป้ง เลือก
ชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น 
- carbaryl 85% WP อัตรา 50 กรัม
ต่อน้้า 20 ลิตร (2 ครั้ง ห่าง 7 วัน) 
- thiamethoxam25% WP อัตรา  
4 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร 
- dinotefuran 10% WP อัตรา  
20 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร 
- imidacloprid 70% WG อัตรา  
4 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร 
ไม่ควรพ่นสารในช่วงที่ดอกลองกอง
บานหรือเร่ิมติดผลอ่อน และงดพ่น
ก่อนเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 7 วัน 
2. ป้องกันก้าจัดมด โดยพ่นสาร 
carbaryl 80% WP อัตรา 50 กรัมต่อ
น้้า 20 ลิตร แล้วใช้ผ้าชุบน้้ามนัเครื่อง
แล้วผูกรอบต้น 
 

- carbaryl  
เป็นสารกลุ่ม IRAC: 1A 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  
LD50 : 614 mg/kg 
- thiamethoxam  
เป็นสารกลุ่ม IRAC: 4A 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 : 871 mg/kg 
- dinotefuran  
เป็นสารกลุ่ม IRAC : 4A  
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย 
LD50 : 2,450 mg/kg 
- imidacloprid  
เป็นสารกลุ่ม IRAC : 4A  
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 : 450 mg/kg 
มีพิษร้ายแรงต่อผึ้ง 
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