
ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

โรคใบจุดสาหร่าย (Algal spot)     สาเหตุ  สาหร่ายสีเขียว Cephaleuros virescens Kunze          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะอาการ 

เกิดขึ้นได้ที่ใบและกิ่ง ใบเป็นจุดหรือดวงสีเทา

อ่อนปนเขียว ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสนิม

เหล็ก ขอบของจุดมีลักษณะเป็นแฉกๆ ไม่

เรียบ ลักษณะคล้ายก ามะหยี ่ท าให้พื้นที่

สังเคราะห์แสงของใบลดลงและยังดูดน้ าเลี้ยง

ท าให้ใบซีดเหลือง และร่วงในท่ีสุด อาการบน

กิ่งหรือล าต้น จะคล้ายกับอาการที่เกดิบนใบ

ท าให้เปลือกเสียและอาจแตกร่อน  

การแพร่ระบาด  

แพร่ระบาดโดยสปอร์ปลิวไปตามลมและน้ า 

ช่วงฤดูฝนหรือในพื้นที่ที่มีความชืน้สูง  

  

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. ระยะปลูกไม่ควรชิดกัน
มากเกินไป ท าให้ทรงพุ่มชน
กัน เกิดการแพร่ระบาดของ
โรคได้ง่าย 
2. ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งเพื่อ
ลดความชื้นสะสม ได้รับแสง
สว่าง และอากาศถ่ายเทได้ดี 
3. รักษาความสะอาดของ
แปลง เช่น ก าจัดใบที่ร่วง
หล่นบนพื้นไปเผาท าลายหรือ
ฝังดินนอกแปลง หรือก าจัด
วัชพืชเพื่อไม่ใหเ้กิดการสะสม
ของเช้ือโรคพืช 
 

ส ารวจแปลงอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
โดยเฉพาะในช่วงที่มีความชื้นสูง ให้
สังเกตบริเวณทรงพุ่มและบนใบ 

  

1. ตัดแต่งกิ่งที่พบโรค หรือใบ
ที่ร่วงน าไปเผาท าลายหรือฝัง
ดินนอกแปลง 
2. ถ้าพบอาการเป็นกับกิง่ใหญ่ 
อาจใช้สีทาทับบริเวณที่เป็นโรค 
หรือใช้ปูนแดงทา 

 

พ่นสารเคมีให้ทั่วทรงพุ่ม เช่น 
copper oxychloride 85% WP 
อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

 

- copper oxychloride  
เป็นสารกลุ่ม FRAC : M01 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 : 1,440 mg/kg 
ห้ามผสม copper oxychloride กับ 
iprodione (สูตรน้ า) บนมันฝรั่ง 

 

อ้างอิง กรมวิชาการเกษตร ภาพ 1) https://www.gurukaset.com  2) ส านักงานเกษตรจังหวดัตราด 

เงาะ 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

โรคราแป้ง (Powdery mildew)   สาเหตุ  เชื้อรา Pseudoidium nephelii 

 

 

 

 

 

 

 
 

ลักษณะอาการ 

มีผงสีขาวหรือสีเทาอ่อนคล้ายแป้งปกคลุมช่อดอก

และตามร่องขนของผล ท าให้ติดผลน้อยหรือไม่ติด

ผล ผลขนาดเล็กไม่สมบูรณ์ หลุดร่วงง่าย หรือเน่า

แห้งติดคาที่ก้านช่อ ในระยะผลโต ขนที่ผลแห้ง 

แข็ง ผิวผลสีคล้ าไม่สม่ าเสมอ ถ้าอาการรุนแรงจะ

ท าให้ขนกุด อาจพบอาการที่ส่วนยอดและใบ หาก

อาการรุนแรงจะท าใหใ้บออ่นร่วง 

การแพร่ระบาด 

มักระบาดในช่วงอากาศเยน็และชืน้ ช่วงแตกใบ

อ่อน ออกดอก หรือช่วงติดผลอ่อน 

 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. ระยะปลูกไม่ควรชิดกันมาก
เกินไป ท าให้ทรงพุ่มชนกนั เกิด
การแพร่ระบาดของโรคได้ง่าย 
2. ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งเพื่อ
ลดความชื้นสะสม ได้รับแสง
สว่างและอากาศถ่ายเทได้ดี 
3. ก าจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อ
ลดแหล่งสะสมของเช้ือโรค 
4. เก็บผลเงาะที่เป็นโรค ใบแห้ง 
กิ่งแห้งที่ร่วงหล่นมาเผาท าลาย 
5. ท าความสะอาดเครื่องมือ
ทางการเกษตรก่อนน ากลับไปใช้
ในแปลงทุกคร้ัง 
 

หมั่นส ารวจแปลงโดยเฉพาะ
ช่วงแตกใบอ่อนและเริ่มติดผล 
หรือพื้นที่ที่เคยพบการระบาด 
โดยตรวจดูการเข้าท าลายและ
ผงสปอร์สีขาวของราแป้งบน
ใบอ่อน 
 

  

1. เก็บผลเงาะ ใบและกิ่งที่เป็นโรค
หรือร่วงหล่น มาเผาท าลาย เพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ 
2. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 
100 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร กรองเอา
เฉพาะน้ าสปอร์ ผสมสารจับใบ 
พ่นให้ทั่วทรงพุ่มในช่วงเวลาเย็น 
จ านวน 2-3 ครั้งทุก 5-7 วัน 

1. หากพบการเขา้ท าลายชว่งแตก
ใบอ่อน พ่นด้วยก ามะถนัผง อัตรา 
40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่น
ในช่วงเช้าหรือเย็น ห้ามฉีดพ่นใน
ขณะที่อากาศร้อน เพราะจะท าให้
ขนอ่อนของเงาะไหม้ได้ 
2. หากพบการเขา้ท าลายชว่ง
ระยะผลอ่อน พ่นด้วยสารเคมี เช่น  
benomyl 50% WP อัตรา 10 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
carbendazim 50% SC อัตรา 
10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

- ก ามะถันผง sulphur 
สารกลุ่ม IRAC : UN* 
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย 
LD50 : > 3,000 mg/kg 

 - benomyl 

 สารกลุ่ม FRAC : B 

 ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย

LD50 : > 10,000 mg/kg 

 - carbendazim 

 สารกลุ่ม FRAC Code : B 

 ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย

LD50 : > 10,000 mg/kg 

 

อ้างอิง 1) http://ippc.acfs.go.th/  2) กรมวิชาการเกษตร ภาพ กรมส่งเสริมการเกษตร 

เงาะ 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

โรคราด า (Sooty mold)          สาเหตุ  เชื้อรา Capnodium sp. และ Meliola sp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะอาการ 

ใบ กิ่ง ช่อดอก และช่อผล มีลักษณะเป็นคราบ

เขม่าหรือฝุ่นผงสดี าขึ้นเจริญปกคลุม หาก

ติดตามช่อดอกหรือผล จะท าให้ดอกผิดปกติ 

เหี่ยวหรือร่วง ผลอ่อนร่วง ใบสังเคราะห์แสงได้

น้อยลง  

การแพร่ระบาด 

เส้นใยและสปอร์เชื้อราแพร่กระจายโดยลมและ

น้ า เช้ือราอาศัยน้ าหวานที่แมลงปากดูด เช่น 

เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง ขับถ่ายออกมาใชใ้นการ

เจริญขึ้นปกคลุมเซลล์เนื้อเยื่อบริเวณนั้น 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. ก าจัดวัชพืชในแปลงปลูกโดย
น าไปเผาท าลายนอกแปลงปลูก
เพื่อลดความชื้นสะสม ไม่ให้มี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ
ระบาดของโรค และท าลายแหล่ง
อาศัยของแมลงปากดูด 
2. ตัดแต่งกิ่ง เพื่อลดปริมาณมด 
ซ่ึงเป็นหาหะในการแพร่ระบาด
ของเพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน  
3. น าเศษผ้าชุบน้ ามันเครื่องผูก
รอบโคนต้น เพื่อป้องกันมดและ
เพลี้ยแป้งที่อาศัยอยู่ในดินไต่
ขึ้นมาบนต้น 
4. ท าความสะอาดเครื่องมือ
ทางการเกษตรด้วยการล้างและผึง่
แดดให้แห้งก่อนน ากลับไปใชใ้น
แปลงทุกครั้ง 
 

หมั่นส ารวจแปลง โดยเฉพาะ
ในระยะที่เริ่มติดผลอ่อน 
เร่ิมแรกจะพบคราบราสีด า
ติดตามส่วนต่างๆ เช่น ใบ กิ่ง 
ก้านดอก ช่อดอก ขั้วผล หรือ
ช่วงที่พบการระบาดของ 
เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน  

1. ฉีดพ่นด้วยน้ าเปล่าล้างคราบ 
ราด าที่ติดตามส่วนต่างๆ ของต้น 
โดยเฉพาะช่วงติดผลอ่อน 
2. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 
100 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร กรองเอา
เฉพาะน้ าสปอร์ ผสมสารจับใบ พ่น
ให้ทั่วทรงพุ่มในช่วงเวลาเยน็ 
จ านวน 2-3 ครั้งทุก 5-7 วัน 

1. หากพบเพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน
ให้พ่นด้วยสารเคมีก าจัดแมลง 
โดยหลีกเล่ียงการพ่นสารในช่วงที่
ดอกเงาะบานหรือเร่ิมติดผลอ่อน 
เช่น 
- carbaryl 85% WP อัตรา  
50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  
- imidacloprid 10% SL อัตรา 
20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
2. พ่นสารเคมีก าจัดเชื้อรา เช่น
mancozeb 80% WP อัตรา  
40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

- carbaryl 
สารกลุ่ม IRAC : 1A 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  
LD50 : 300 mg/kg  
เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวติในน้ า 

- imidacloprid 

สารกลุ่ม IRAC : 4A 

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  

LD50 : 450 mg/kg  

เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชวีิตในน้ า และมี 

ผลกระทบระยะยาว 

- mancozeb 

สารกลุ่ม FRAC Code : M 

ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย  

LD50 : >8,000 mg/kg 

เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า 

 

อ้างอิง กรมวิชาการเกษตร ภาพ 1) https://www.facebook.com/thepwatana/  2) กรมส่งเสริมการเกษตร 

เงาะ/ลองกอง 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

หนอนเจาะข้ัวผลเงาะ (Cocoa pod borer)    ชื่อวิทยาศาสตร์  Conopomorpha cramerella (Snellen) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปร่างลักษณะ 
ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ที่ผลเงาะ ไข่กลมรี อายุ 
2-7 วัน ตัวหนอนสีขาว หัวสีน้ าตาลอ่อน อายุ 
14-18 วัน เข้าดักแด้โดยไต่ออกมาจากผลและ
หาที่เหมาะสม นาน 6 - 8 วัน ตัวเต็มวัยเป็น
ผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก ปีกคู่หน้าเรียวยาว สี
น้ าตาลด า ปลายปีกสีเหลือง มีลวดลายสีขาว 
และมีขนที่ขอบปกีล่าง ปีกคู่หลังเล็กเรียวขนาด
สั้นกว่าปีกหน้าและมขีนยาวโดยรอบ 
ลักษณะการเข้าท าลาย 
หนอนจะเจาะเข้าไปในผลเงาะบริเวณขั้วผล หรือ
ต่ ากว่าขั้วลงมาเล็กน้อย บางครั้งอาจท าลายถึง
เนื้อและเมล็ด ไม่สามารถสังเกตได้จากลักษณะ
ภายนอก เมื่อรับประทานผลเงาะจงึจะพบหนอน 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. เก็บเกี่ยวเงาะในระยะที่ผล
เริ่มเปลี่ยนสี ไม่สุกเกินไป เพื่อ
หลีกเล่ียงการเข้าท าลายของ
หนอนเจาะขั้วผล 
2. เก็บผลเงาะที่ถูกท าลายและ
ร่วงหล่นน าไปฝังดิน หรือเผา
เพื่อป้องกันการระบาดในฤดู
ต่อไป 
3. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น
ด้วงเต่าตัวห้ า (Stethorus sp.) 
แมงมุมใยกลม (Araneidae) 
แมงมุมตาหกเหลี่ยม 
(Oxyopidae)  
 

หมั่นตรวจสอบแปลงปลูก บริเวณ
ผลเงาะ จะพบไข่หรือรอยเจาะ 
โดยเฉพาะในระยะเงาะเริ่มติดผล 
และระยะเงาะเริ่มสุกให้ใช้กบัดัก
แสงไฟล่อตัวเต็มวัยในช่วง
กลางคืน (18.00 น. ถึง20.00 น.) 

  

1. ใช้สารสกัดสะเดา โดยน า
เมล็ดสะเดาบด 1 กิโลกรัมต่อน้ า 
20 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 1 คืน แล้ว
น าไปกรองด้วยผ้าขาวบาง 
จากนั้นน าสารสะเดาที่ได้ผสมกับ
สารจับใบไปฉีดพ่น 
 

1. ใช้สารเคมี เช่น carbaryl 
85% WP อัตรา 60 กรัมต่อน้ า 
20 ลิตร 
โดยพ่นเม่ือส ารวจพบหนอนเจาะ
ขั้วผลเงาะในระยะผลเริ่มเปลี่ยน
สี และพ่นซ้ าหากยังพบการเขา้
ท าลาย 
 

- carbaryl 
สารกลุ่ม IRAC  : 1A 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 : 300 mg/kg  
PHI 7 วัน 
เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิต 
ในน้ า 

 

อ้างอิง 1) http://ippc.acfs.go.th  2) กรมวิชาการเกษตร ภาพ 1) https://www.gurukaset.com 2) https://www.aciar.gov.au/ 

เงาะ 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

เพลี้ยไฟพริก (Chilli thrips)              ชื่อวิทยาศาสตร์  Scirtothrips dorsalis (Hood) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
รูปร่างลักษณะ 
ไข่มีอายุ 3-4 วัน ตัวอ่อนอายุ  4-7 วัน ระยะ
ก่อนเข้าดักแด้จะไม่ค่อยเคลื่อนไหว ตัวเต็มวัย
มีปีก 2 คู่ ประกอบด้วยขนเป็นแผง ล าตัว
แคบยาว 1-2 มม.สีเหลืองอ่อน 
ลักษณะการเข้าท าลาย 
ดูดกินน้ าเล้ียงจากดอกท าให้ดอกแห้งและร่วง 
ส่วนผลอ่อนที่ถูกท าลายที่ขนจะเป็นรอย
สะเก็ดแห้งสีน้ าตาล ปลายขนม้วนหงิกงอและ
แห้ง 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. ตัดแต่งทรงพุ่ม 
2. ก าจัดวัชพืชภายในแปลง 
เพื่อก าจัดแหล่งอาศัยของ
ศัตรูพืช 
3. เมื่อสภาพอากาศแห้ง
แล้ง ให้ใช้น้ าฉีดพ่นเพื่อ
ปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้
เหมาะสมต่อการเจริญของ
เพลี้ยไฟ  
4. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ 
เช่น ด้วงเต่าตัวห้ า 
(Stethorus sp.) แมงมุมใย
กลม (Araneidae) แมงมุม
ตาหกเหลี่ยม (Oxyopidae) 
 

หมั่นส ารวจแปลงสม่ าเสมอ 
ตรวจดูเพลี้ยไฟโดยเคาะส่วน
ของใบอ่อน ช่อดอก ผลอ่อนลง
บนกระดาษขาวถ้าพบเพลี้ยไฟ
ให้ด าเนินการป้องกันก าจัด 

  

1. ตัดใบอ่อน ช่อดอก และผลที่
ถูกท าลายเผาทิ้งนอกแปลง 
2. พ่นเช้ือราบิวเวอเรีย อัตรา 250 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ 
บริเวณใบอ่อน ช่อดอก และผล 
ทุก 3-7 วัน ในช่วงเวลาเยน็ 

พ่นสารเคมีเม่ือพบเพลี้ยไฟระบาดใน
ระยะเร่ิมแทงช่อดอก และพ่นซ้ าหากยัง
พบการระบาด โดยเลือกใช้ชนิดใดชนิด
หนึ่ง เช่น 
- spinetoram 12% SC อัตรา 10 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
- emamectin benzoate 1.92% EC 
อัตรา 20  มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
- fipronil 5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อ
น้ า 20 ลิตร 
 

- spinetoram 
สารกลุ่ม IRAC : 5 
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย 
LD50 : >5,000 mg/kg  
ให้งดพ่นเมื่อดอกบานมากกวา่ 20% 
- emamectin benzoate 
สารกลุ่ม IRAC : 6 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 : 53-237 mg/kg 

 - fipronil 

 สารกลุ่ม IRAC  : 2B 

 ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  

 LD50 : 92 mg/kg 

 เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า และมี 

 ผลกระทบระยะยาว 

 

เงาะ 

อ้างอิง 1) http://ippc.acfs.go.th  2) กรมวิชาการเกษตร ภาพ 1) Lance Osborne, University of Florida    2) https://www.allkaset.com 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

หนอนคืบกินใบ (Leaf eating looper)   ชื่อวิทยาศาสตร์  Oxyodes scrobiculata (Fabricius) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
รูปร่างลักษณะ 
ไข่เป็นฟองเดี่ยวตามใบอ่อน ลักษณะกลม 
สีขาวนวล อายุ 3-5 วัน หนอนสีเขียวอ่อน 
มีแถบสีน้ าตาลข้างล าตัว เมื่อโตขึ้นจะมีสี
ต่าง ๆ เช่น  สีน้ าตาล สีเขียวอ่อน  สี
เหลืองปนน้ าตาล เคลื่อนไหวได้รวดเร็ว 
อายุ 14 - 17 วัน เข้าดักแด้โดยชักใยน าใบ
มาห่อหุ้มตัว อายุ 10 - 12 วัน ตัวเต็มวัย
เป็นผีเสื้อกลางคืน สีน้ าตาลอ่อน ล าตัวมี
ขนสีเหลืองปกคลุม  
ลักษณะการเข้าท าลาย 
ตัวหนอนที่ออกจากไข่จะเร่ิมกัดกินใบอ่อน 
และเมื่อตัวหนอนโตขึ้นจะกินทัง้ใบอ่อน 
ใบเพสลาด และใบแก่  

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัว
ห้ า ได้แก่ มดแดง มวนพิฆาต 
มวนเพชฌฆาต มวนกิ่งไม้ และ
ต่อรัง หรือตัวเบียน ได้แก่ แตน
เบียนหนอน (Apanteles sp.) 
และแตนเบียนดักแด้ 
(Brachymeria sp.) โดยมีการ
ใช้สารเคมีในแปลงในปริมาณที่
เหมาะสมและถูกต้องเพื่อให้
ระบบนิเวศในแปลงสมดุล 
 

หมั่นส ารวจแปลงสม่ าเสมอ 
โดยเฉพาะในระยะแตกใบอ่อน 
ถ้าหากโคนต้นเงาะโล่งเตียนไม่มี
หญ้า ให้เขย่ากิ่งเงาะ ตัวหนอน
คืบจะทิ้งตัวลงที่พื้นดินสามารถ
จับท าลายได้ หรือใช้กับดักแสง
ไฟล่อตัวเต็มวัยในช่วงกลางคืน 
(18.00 น. ถึง 20.00 น.) 
 

  

1. เมื่อพบตัวหนอนให้จบัท าลายทิ้ง 
หรือตัดแต่งกิ่งหรือใบที่พบการเข้า
ท าลายทิ้งนอกแปลงปลูก 
2. ใช้สารสกัดสะเดา โดยน าเมล็ด
สะเดาบด 1 กิโลกรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
แช่ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วน าไปกรองด้วย
ผ้าขาวบาง จากนั้นน าสารสะเดาที่
ได้ผสมกับสารจับใบไปฉีดพ่นให้ทั่ว
ยอดอ่อนและทรงพุ่ม 
3.พ่นเช้ือราบิวเวอเรีย อัตรา 250 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ 
บริเวณใบอ่อน และทรงพุ่ม ทุก  
3-7 วัน 

ในระยะที่เงาะแตกใบออ่น  กรณี
พบหนอน พ่นด้วยสารเคมี เช่น  
carbaryl 85% WP อัตรา 45-60 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  

- carbaryl 
สารกลุ่ม IRAC : 1A 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 : 300 mg/kg  
เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า 

 

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร 2) http://www.trat.doae.go.th/   ภาพ http://caterpillartaiwan.blogspot.com/ 

เงาะ 


