
ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

โรคแคงเกอร์ (Citrus canker) สาเหตุ  เช้ือแบคทีเรีย Xanthomonas citri subsp. citri           

 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะอาการ 
เช้ือเข้าท าลายได้ทุกส่วนที่ออ่น ทั้งใบ กิ่ง 
ล าต้น และผล ใบจะเกิดจุดแผลนูนสี
น้ าตาลทั้งด้านหน้าใบและหลังใบ โดยเห็น
ชัดเจนด้านหลังใบ มีลักษณะฟูคล้าย
ฟองน้ าสีเหลืองอ่อน ต่อมาแผลจะเปลี่ยน
เนื้อเยื่อแข็งสีน้ าตาลเข้ม ตรงกลางแผล
ยุบตัว ขอบแผลยกตัวขึ้นคล้ายปล่องภูเขา
ไฟ บริเวณรอบแผลจะซีดลงจากเนื้อเยือ่
ปกติ ท าให้เกิดเป็นวงสีเหลืองล้อมรอบแผล 
อาการบนกิ่งและต้นมักจะเกิดกับกิง่อ่อน 
อาการบนผลคล้ายอาการบนใบ โดย
ท าลายเฉพาะผิว และท าให้ผลอ่อนร่วงได้ 
เมื่อเชื้อเข้าท าลายรุนแรง ท าให้ต้นส้มทรุด
โทรม ใบร่วง ผลผลิตลดลง ผิวไม่สวย และ
ต้นแคระแกร็น อาจตายได้ 
การแพร่ระบาด 
เช้ือแพร่กระจายโดยการให้น้ า ฝน และ
ผ่านการเข้าท าลายของหนอนชอนใบ 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. เลือกกิ่งพันธุ์จากแหล่งปลูกที่
ไม่มีการระบาดของโรคหรือไม่น า
กิ่งพันธุ์จากต้นที่เป็นโรคไปปลูก
และใช้กิ่งพันธุ์ที่ไม่มรี่องรอยโรค 
2. ไม่น าเครื่องมือตัดแต่งที่ใช้กับ
ต้นเป็นโรคไปใช้ต่อกับต้นปกติ 
และควรท าความสะอาด
เครื่องมือก่อนน าไปใชทุ้กครั้ง 
3. ป้องกันก าจัดหนอนชอนใบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชว่งที่ส้ม
แตกใบอ่อน เนื่องจากรอยท าลาย
ของหนอนชอนใบเป็นช่องทางให้
เช้ือสาเหตุโรคเข้าท าลายพืช 
และช่วยส่งเสริมให้อาการของ
โรคลุกลามอย่างรวดเร็ว 
4. ปลูกพืชกันลม เพื่อลดความ
รุนแรงของลมที่พัดพาส่วนของ
พืชที่เกิดโรคซ่ึงน าเช้ือแบคทีเรีย
เข้ามาแพร่ระบาดในแปลง 

1. หมั่นส ารวจแปลงปลูก อย่าง
สม่ าเสมอ โดยเฉพาะช่วงที่มีสภาพ
อากาศชื้น เหมาะต่อการเกดิโรค          
2. สังเกตอาการจุดนูน มีสีน้ าตาล
เล็กๆ ล้อมรอบด้วยวงเหลือง พบทั้ง
สองด้านของใบ ผล และกิ่ง จุดจะ
กระจัดกระจายหรืออาจรวมกนัท า
ให้เป็นแผลกว้าง 

1. วิธีเขตกรรม เช่น ตัดกิ่ง ใบ และ
ผลที่เป็นโรคเผาท าลาย  
2. ฉีดพ่นเช้ือบาซิลลัส ซับทีลิส 
(Bacillus subtilis) อัตรา 60-80 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก  
5-7 วัน ในช่วงเช้าหรือเย็น 

ใช้สารเคมีพ่นทุก 7-10 วัน จ านวน 
2-3 ครั้ง ด้วยสารเคมี ชนิดใดชนิด
หนึ่ง ดังนี้ 
- copper oxychloride 85% WP 
อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
- cuprous oxide 86.2% WG 
อัตรา 10-15 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
- copper hydroxide 77% WP 
อัตรา 15-20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  
 

- copper oxychloride  
สารกลุ่ม FRAC : M01 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  
LD50  : 1,440 mg/kg 
- cuprous oxide 
สารกลุ่ม FRAC : M01 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 : 470 mg/kg 
- copper hydroxide  
สารกลุ่ม FRAC : M01 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 : 1,000 mg/kg 

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร. 2555 เอกสารวิชาการการจัดการศัตรูส้มโอเพื่อการส่งออก 2) ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ภาพ : Florida Division of Plant Industry 
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ไรสนิมส้ม (Citrus rust mite) ชื่อวิทยาศาสตร ์ Phyllocoptruta oleivora (Ashmead)            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปร่างลักษณะ  

ขนาดเล็กมาก ยากที่จะสังเกตเห็นได้ด้วยตา

เปล่า ล าตัวแบนมีสีเหลืองอ่อน ลักษณะเป็น

ปล้องคล้ายหนอน ด้านหน้าของล าตัวกวา้ง

และสอบแคบทางด้านท้ายมีขา 2 คู่ มีวงจร

ชีวิตใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 7 วัน 

ลักษณะอาการ  

ระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ าเลี้ยง

จากใบและผล ใบที่ถูกดูดท าลายจะร่วง ส่วน

ผลที่ถูกดูดกินน้ าเล้ียงสีของผลจะเปลี่ยนจากสี

เขียวเป็นสีน้ าตาลคล้ายสนิม 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. ตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง 
เพื่อให้แสงแดดส่องทั่วถึงทั้งต้น 
2. ควบคุมวัชพืชในแปลงปลูก
เพื่อลดแหล่งที่อยู่และหลบซ่อน
ของไรสนิม 
3. อนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติ 
เช่น ด้วงเต่าตัวห้ า ไรตัวห้ า โดย
หลีกเล่ียงการใช้สารก าจัดแมลง 

1. ส ารวจแปลงทุก 2 สัปดาห์ 
ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว แต่สวนที่
มีความชื้นสูงให้ส ารวจตลอดทั้งปี 
2. การสังเกตตัวของไรสนิมด้วยตา
เปล่าเป็นไปได้ยาก ควรใช้วิธีสังเกต
อาการของต้น โดยสังเกตการ
เปลี่ยนสีของผล และใบที่ถูกท าลาย
จะเปลี่ยน เป็นสีน้ าตาลเทา การ
พัฒนาของผลอ่อนจะไมด่ี              
3. หากพบการท าลายมากกว่า 30 
เปอร์เซ็นต์ ให้ด าเนินการควบคุม  
 

1. จากรายงานการวิจยัพบว่า มี 
การใช้สารน้ ามันชนิดต่างๆ เช่น 
น้ ามันสะเดา น้ ามันมะพร้าว  
น้ ามันถั่วเหลืองและไวท์ออยส ์ 
50%EC ความเข้มข้น 0.2% มี 
ประสิทธิภาพในการควบคุม 
ปริมาณไรสนิม ได้นาน 2-4  
สัปดาห์ 

ใช้สารเคมีพ่นด้วยสารชนิดใด
ชนิดหนึ่ง เมื่อพบการเข้า
ท าลายของไรสนิมบนผลหรือ
ใบ พ่นทั่วทั้งต้น หน้าใบ และ
หลังใบ ซ้ าทุก 5 วัน เมื่อยัง
พบการระบาด ดังนี้ 
- sulphur 80% WG อัตรา 
60 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
- propargite 30% WP 
อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
- amitraz 20% EC อัตรา 
30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
- pyridaben 20% WP 
อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

- sulphur  
สารกลุ่ม IRAC: UN 
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย 
LD50  : >2,200 mg/Kg  
PHI 3 วัน 
ไม่ควรผสมกับสารอื่น และพ่นช่วงแดดจัด 
- propargite  
สารกลุ่ม IRAC: 12C 
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย  
LD50  : 2,639 mg/kg  
PHI 14 วัน 
- amitraz  
สารกลุ่ม IRAC:19  
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50  : 800 mg/kg 
PHI 14 วัน 
- pyridaben  
สารกลุ่ม IRAC:21A 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  
LD50  : 820 mg/kg 

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร 2) สุธน และคณะ (2541) ภาพ : http://ippc.acfs.go.th/pest/ และสวนบ้านคลองหลอดหนึ่งร้อยปี 
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เพลี้ยไฟพริก (Chilli thrips)  ชื่อวิทยาศาสตร์  Scriptothrips dosalis (Hood)          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปร่างลักษณะ ไข่มีอายุ 3 - 4 วัน ตัวอ่อน
อายุ 4-7 วัน ระยะก่อนเขา้ดักแด้จะไมค่่อย
เคลื่อนไหว ตัวเต็มวัยมีปีก 2 คู่ ขนเป็นแผง
ล าตัวแคบยาว 1-2 มิลลิเมตร สีเหลืองอ่อน 
ลักษณะการเข้าท าลาย ใช้ปากเขี่ยดูดกินน้ า
เล้ียงยอดอ่อน ใบ และผลอ่อน ท าให้ใบแคบ
เล็ก หงิกงอ ผลอ่อนเกิดวงหรือทางสีเทาเงิน
บริเวณขั้วและก้นผล ท าให้ผลแคระแกร็น 
การแพร่ระบาด 
ช่วงที่มีอากาศร้อน ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. ใช้ต้นกล้าที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่
มีร่องรอยของการเขา้ท าลายของ
โรค และแมลง 
2. ไถพรวนดิน เพื่อก าจัดเพลี้ยไฟ 
ระยะดักแด้ที่อยู่ในดิน 
3. จัดท าระบบน้ าในแปลง เพื่อให้ 
แปลงมีความชื้นที่เหมาะสม และ 
ป้องกันการระบาดของเพลี้ยไฟ 
4. อนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติ  
เช่น ด้วงเต่า และแตนเบียน  
แมงมุมตาหกเหลี่ยม เป็นต้น  
โดยการหลีกเล่ียงการใช้สารก าจัด 
แมลง 

1. หมั่นส ารวจแปลงปลูกเป็น 
ประจ าทุกสัปดาห์ 
2. สุ่มเคาะยอด ช่อดอกส้ม   
เพื่อตรวจดูเพลี้ยไฟ หรือการ 
ท าลายของเพลี้ยไฟ มากกว่า 50  
เปอร์เซ็นต์ของยอด หรือช่อดอก 
ที่สุ่มทั้งหมด ถ้าในระยะผลให้ 
ตรวจสอบรอยแผลที่เกิดจาก 
การท าลายของเพลี้ยไฟมากกวา่  
10 เปอร์เซ็นต์ ให้ด าเนินการ 
ควบคุม 

1. ปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น 
ด้วงเต่าตัวห้ า  
2. ใช้กับดักกาวเหนียวพร้อมด้วย 
ฟีโรโมนล่อเพลี้ยไฟ  1-3 กับดัก 
ต่อไร ่
3. ฉีดพ่นสารสกัดจากสะเดา 2 ครั้ง 
ต่อสัปดาห์ ควรฉีดพ่นช่วงบ่าย  
เพื่อให้ใบแห้งก่อนชว่งกลางคืน 

ใช้สารเคมีพ่นด้วยสารเคมีชนิดใด 
ชนิดหนึ่ง ดังนี้ 
- spinetoram 12% SC อัตรา  
10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
- emamectin benzoate 1.92 % 
EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
- chlorfenapyr 10% SC อัตรา 30 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
- imidacloprid 70% WG อัตรา 3 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
- cyantraniliprole 10% OD อัตรา 
40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

 - spinetoram  
สารกลุ่ม IRAC : 5 
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย  
LD50  : >5,000 mg/kg  
- emamectin benzoate  
สารกลุ่ม IRAC : 6 
ระดับความเป็นชั้น II พิษปานกลาง  
LD50  : 76 mg/kg 
เป็นพิษสูงต่อสัตว์น้ า และผึ้ง 
- Chlorfenapy  
สารกลุ่ม IRAC : 13  
ระดับความเป็นพิษ II พิษปานกลาง 
LD50  : 441 mg/kg 
เป็นพิษสูงต่อสัตว์น้ า และผึ้ง 
- imidacloprid  
สารกลุ่ม IRAC : 4A 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50  : 450 mg/kg 
PHI 4-5 วัน 
เป็นพิษสูงต่อสัตว์น้ า 
- cyantraniliprole  
สารกลุ่ม IRAC : 28 
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย  
LD50  : >5,000 mg/kg 

อ้างอิง 1) สุพัตรา อินทวิมลศรี. 2553. การบริหารศัตรูพืชส้มโอแบบผสมผสาน 2) www.plantwise.org   ภาพ : http://entnemdept.ufl.edu/creatures/orn/thrips/chilli_thrips.htm 
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