คาแนะนาการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)
โรคแอนแทรคโนสของพริก (Anthracnose of pepper)
สาเหตุ เชื้อรา Colletotrichum spp.

ลักษณะอาการ
อาการบนผลพริก เริ่มเกิดจุดฉ่่าน้่า
ขนาดเล็ก แผลบุ๋มลึกลงไปเล็กน้อย
ต่อมาขยายขนาดออกในลักษณะวงรี
หรือวงกลม ต่อมาแผลจะแห้งเป็น
สีน่้าตาลหรือด่า หรือเป็นจุดสีเหลือง
ส้มหรือน้่าตาลด่าเป็นวงเรียงซ้อนกัน
เป็นชั้นอยู่ที่แผล หากเป็นระยะทีผ่ ล
พริกยังอ่อน จะท่าให้ผลพริกคดโค้งงอ
หรือบิดเบี้ยวขึ้น

พืชตระกูลพริก

การป้องกัน
(Prevention)

การติดตาม
(Monitoring)

การควบคุม
(Direct control)

การควบคุม
(Direct control)

ข้อจากัด
(Restriction)

1. เลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตจาก
แหล่งที่ไม่มีโรคระบาด หรือเมล็ด
พันธุ์ที่ได้รับมาตรฐาน
2. แช่เมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยน้่าอุ่น
อุณหภูมิ 50 - 52 องศาเซลเซียส
นาน 30 นาที เพื่อก่าจัดเชื้อทีอ่ าจ
ติดมากับเมล็ดพันธุ์
3. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการคลุก
เมล็ดพันธุ์อัตราเชื้อราไตรโคเดอร์มา
10 กรัมผสมน้่า 10 มิลลิลิตรต่อ
เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม
4. เว้นระยะปลูกให้เหมาะสม ไม่ควร
ปลูกหนาแน่นเกินไป เพราะจะท่าให้
ความชื้นในทรงพุ่มสูง ส่งเสริมต่อ
การเกิดโรค

หมั่นส่ารวจแปลงปลูกอย่าง
สม่่าเสมอ โดยส่ารวจอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือในช่วงฤดู
ฝน อากาศชื้นสูง เมื่อเริ่มพบ
อาการของกลุ่มผงสปอร์สีด่า
บริเวณใบหรือผลให้ด่าเนินการ
ควบคุมหรือป้องกันการระบาด

1. เมื่อพบต้นเป็นโรค ควรตัดแต่งส่วนที่
เกิดโรคน่าไปเผาท่าลายทิ้ง และตัดแต่ง
ทรงพุ่มให้โปร่ง เพื่อลดความชื้น
2. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาฉีดพ่นบนต้น
หรือรดลงดิน อัตราเชื้อราไตรโคเดอร์มา 1
กิโลกรัมต่อน้่า 200 ลิตร ต่อไร่ เพื่อ
ควบคุมโรคเมื่อเริ่มพบการเกิดโรคใน
ระยะแรก

ใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น
- mancozeb 80% WP อัตรา
80 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร
- prochloraz 45% EC
อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร
โดยพ่นทุก 7–10 วัน

- mancozab
สารกลุ่ม FRAC : M 03
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย
LD50 : > 8,000 mg/kg
PHI 14วัน
เป็นพิษต่อปลา
- prochloraz
สารกลุ่ม FRAC : 3
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง
LD50 : 1,600 mg/kg
PHI 7 วัน
เป็นพิษต่อปลา

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร 2) กรมส่งเสริมการเกษตร (2563) 3)รศ.ศศิธร วุฒิวณิชย์ (2561) ภาพ กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี กรมส่งเสริมการเกษตร

คาแนะนาการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)
โรคใบจุด หรือ โรคใบจุดตากบ (Leaf spot, frog’s eye leaf spot)
สาเหตุ เชื้อรา Cercospora capsici
การป้องกัน
(Prevention)
1. เลือกปลูกพริกพันธุ์ที่ทนทานต่อ
โรค พริกที่ให้ผลขนาดเล็ก เช่น พริก
ขี้หนู จะทนทานต่อโรคได้ดีกว่าพริก
ผลใหญ่ เช่น พริกหวาน
ลักษณะอาการ
2. เว้นระยะปลูกให้เหมาะสมกับทรง
อาการมักพบที่ใบด้านล่างก่อน แล้วลุกลาม พุ่ม ไม่ควรใช้ระยะปลูกชิดกันเกินไป
ไปยังใบที่อยู่ด้านบน โดยพบจุดแผลขนาด เพราะจะท่าให้ความชืน้ ระหว่างต้นสูง
เล็กสีน้่าตาล คอนข้างกลม ต่อมาแผลขยาย 3. การให้น้่าควรให้ปริมาณที่เหมาะสม
ใหญ่ขึ้น กลางแผลมีสีขาวหรือสีขาวอมเทา หลีกเลี่ยงการให้น้่าตอนเย็นใกล้ค่า
ขอบแผลสีน้่าตาลเข้ม จุดแผลมีสีเหลือง
4. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการคลุก
ล้อมรอบ จุดแผลขยายหรือลามติดกันเป็น เมล็ดพันธุ์ในอัตราเชื้อราไตรโคเดอร์มา
แผลใหญ่ ท่าให้ใบเหลือง ร่วงก่อนก่าหนด 10 กรัมผสมน้่า 10 มิลลิลิตรต่อเมล็ด
ต้นโทรม ชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิต
พันธุ์ 1 กิโลกรัม
ลดลง

พืชตระกูลพริก

การติดตาม
(Monitoring)

การควบคุม
(Direct control)

การควบคุม
(Direct control)

หมั่นส่ารวจแปลงปลูกพืชอย่าง
สม่่าเสมอ โดยส่ารวจอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งหรือตาม
สถานการณ์การะบาดของ
ศัตรูพืช

1. เมื่อพบต้นเป็นโรค ควรตัดส่วนที่
เป็นโรคน่ามาเผาท่าลายทิง้ และตัด
แต่งทรงพุ่งให้โปร่ง เพื่อลดความชื้น
2. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาฉีดพ่นใน
อัตราเชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัมต่อ
น้่า 200 ลิตรต่อไร่ เพื่อควบคุมโรค
เมื่อเริ่มพบการเกิดโรคในระยะแรก

ใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น
- mancozeb 80% WP อัตรา
80 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร
- benomyl 50% WP อัตรา 20
กรัมต่อน้่า 20 ลิตร
โดยพ่นทุก 5 – 7 วัน

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร 2) รศ.ศศิธร วุฒิวณิชย์ (2561) 3) กรมส่งเสริมการเกษตร ภาพ กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อจากัด
(Restriction)
- mancozeb
สารกลุ่ม FRAC : M 03
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย
LD50 : > 8,000 mg/kg
PHI 14 วัน
เป็นพิษต่อปลา
- benomyl
สารกลุ่ม FRAC: 1
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย
LD50 : > 10,000 mg/kg
PHI 7 วัน
เป็นพิษต่อปลา
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เพลี้ยไฟพริก (Chilli thrips) ชื่อวิทยาศาสตร์ Scirtothrips dorsalis (Hood)
การป้องกัน
(Prevention)
1. ควรปลูกพืชหมุนเวียนที่
ไม่ใช่พืชอาศัยของเพลี้ยไฟ
พริก เช่น ข้าวโพด พืช
ตระกูลถั่ว เพื่อช่วยลดการ
ระบาด
2. ควรเพิ่มความชื้นโดยการ
ให้น้่า อย่าให้พืชขาดน้่า
เพราะจะท่าให้พืชอ่อนแอ
และเพลี้ยไฟพริกจะระบาด
อย่างรวดเร็ว
3. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ
รูปร่างลักษณะ ไข่มีอายุ 3 - 4 วัน ตัวอ่อน เช่น แมลงช้างปีกใส และ
อายุ 4 - 7วัน ระยะก่อนเข้าดักแด้จะไม่ค่อย ด้วงคล้ายมด โดยลด
เคลื่อนไหว ตัวเต็มวัยมีปีก 2 คู่ ประกอบด้วย ปริมาณและใช้สารเคมี
ขนเป็นแผง ล่าตัวแคบยาว 1-2 มิลลิเมตร
อย่างถูกต้อง
สีเหลืองอ่อน
ลักษณะการเข้าทาลาย ดูดน่้าเลี้ยงจากส่วน
ต่างๆ ท่าให้ใบและยอดอ่อน มีลักษณะด้าน
สีน่้าตาลขอบใบหงิก และม้วนงอขื้นด้านบน
ทั้งสองช้าง ถ้าเข้าท่าลายระยะพริกออกดอก
จะท่าให้ดอกพริกร่วง ในระยะผลจะท่าให้
รูปทรงของผลบิดงอ

พืชตระกูลพริก

การติดตาม
(Monitoring)

การควบคุม
(Direct control)

การควบคุม
(Direct control)

ข้อจากัด
(Restriction)

หมั่นส่ารวจแปลงปลูก โดยสุ่ม
ส่ารวจพริก 100 ยอดต่อไร่ทุก
สัปดาห์ โดยเคาะลงบนแผ่น
พลาสติกสีด่าและท่าการป้องกัน
ก่าจัดเมื่อพบเพลี้ยไฟพริกเฉลี่ย
มากกว่า 5 ตัวต่อยอด

1. ติดกับดักกาวเหนียวสีฟ้า อัตรา 80
กับดักต่อไร่ ที่ 30 เซนติเมตร เหนือ
ระดับทรงพุ่มหรือ 60 เซนติเมตร จาก
ระดับพื้นดิน เพื่อดักจับตัวเต็มวัย
2. ใช้เชื้อราบิวเวอเรียฉีดพ่นในอัตรา
1 กิโลกรัมต่อน้่า 80 ลิตร ฉีดพ่นทุก
15 วัน ในช่วงเวลาเย็น ผสมสารจับ
ใบและฉีดพ่นให้ทั่วมากทีส่ ุด
3. ใช้สารสกัดสะเดา อัตรา 100
มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร พ่นทุก
5 - 7 วัน

ใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น
- spinetoram 12% SC อัตรา
30 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร
- cyantraniliprole 10% OD อัตรา
40 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร
- chlorfenapyr 10% SC อัตรา 40
มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร
- spiromesifen 24% SC อัตรา
30 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร
- fipronil 5% SC อัตรา 40
มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร
- emamectin Benzoate 1.92%
EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร
- imidacloprid 70% WG อัตรา
10 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร

- spinetoram
สารกลุ่ม IRAC : 5
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย
LD50 : 5,000 mg/kg มีพิษสูงต่อผึ้ง
- cyantraniliprole
สารกลุ่ม IRAC : 28
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย
LD50 : >5000 mg/kg มีพิษสูงต่อผึ้ง
- chlorfenapyr
สารกลุ่ม IRAC : 13
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง
LD50 : 441 mg/kg มีพิษสูงต่อผึง้ ปลา และนก
- spiromesifen
สารกลุ่ม IRAC : 23
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง
LD50 : 92 mg/kg PHI 10 วัน พิษสูงต่อปลา
- fipronil
สารกลุ่ม IRAC : 2B
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง
LD50 : 92 mg/kg PHI 10 วัน มีพิษสูงต่อผึ้ง นก
- emamectin benzoate
สารกลุ่ม IRAC : 6
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง
LD50 : 25-237 mg/kg
- imidacloprid
สารกลุ่ม IRAC :4A
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง
LD50 : 450 mg/kg
มีพิษสูงต่อผึ้งและนก พิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวติ ในน้่า

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร 2) กรมส่งเสริมการเกษตร ภาพ http://www.dynamicseeds.com/ และ Andrew Derksen
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แมลงวันผลไม้ หรือแมลงวันทองพริก (Solanum fruit fly)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bactrocera latifrons (Hendel)
การป้องกัน
(Prevention)
1. รักษาความสะอาดในแปลง
เช่น เก็บเศษซากและผลที่ร่วง
ตัดแต่งทรงพุ่ม ถอนวัชพืชใน
แปลง เผาท่าลายทิ้งเพื่อลดการ
แพร่ระบาด

รูปร่างลักษณะ ไข่รูปร่างยาวรี สีขาวขุ่น ผิว
เป็นมันสะท้อนแสง ตัวหนอนหัวแหลมท้าย
ป้านสีขาว ส่วนหัวมีปากเป็นตะขอแข็งสีด่าใช้
ชอนไช หนอนงอตัวและดีดกระเด็นไปได้ไกล
เพื่อเข้าดักแด้ในดิน ตัวเต็มวัยปีกบางใส
สะท้อนแสงและมีแถบสีเหลืองที่ส่วนอก วงจร
ชีวิตนาน 23-25 วัน
ลักษณะการเข้าทาลาย ตัวเต็มวัยเพศวางไข่
ในผลพริก ตัวหนอนชอนไชกินไส้ในท่าให้
พริกเน่าและร่วง ในระยะเริ่มแรกจะสังเกตได้
ยากอาจพบอาการช้า่ บริเวณใต้ผิว เมื่อหนอน
โตขึ้นจะท่าให้ผลเน่าเละและมีนา้่ ไหลเยิ้ม
ออกทางรูที่หนอนเจาะออกมาเพื่อเข้าดักแด้
ในดิน รอยจากการวางไข่ยงั ส่งผลให้
เชื้อจุลินทรีย์เข้าท่าลายจึงท่าให้ผลเน่าและ
ร่วงหล่นก่อนระยะเก็บเกีย่ ว

การติดตาม
(Monitoring)
หมั่นส่ารวจแปลงปลูกพืชอย่าง
สม่่าเสมอ บริเวณผลพริก โดย
ส่ารวจอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
หรือตามสถานการณ์การระบาด
ของศัตรูพืช ถ้าพบผลพริกถูก
ท่าลาย 10% ให้ท่าการควบคุม

พืชตระกูลพริก
การควบคุม
(Direct control)

การควบคุม
(Direct control)

ข้อจากัด
(Restriction)

1.เก็บผลทีถ่ ูกท่าลายหรือผลเน่า เผา
หรือฝังกลบ โดยต้องให้ดินหน้าอย่าง
น้อย 15 เซนติเมตร
2. แขวนกับดักกาวเหนียวสีเหลืองใน
อัตรา 100 กับดักต่อไร่ ที่ระดับ
เดียวกับทรงพุ่ม เพื่อดักจับตัวเต็มวัย
3. ใช้สารสกัดสะเดา อัตรา 100
มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร พ่นทุก 5 - 7
วัน เพื่อไล่ตัวเต็มวัยในแปลงปลูก

1. ใช้เหยื่อพิษ มาลาไทออน +
ยีสต์โปรตีนไฮโดรไลเซท หรือยีสต์
ออโตไลเซท อัตรา 10 มิลลิลิตร +
200 มิลลิลิตรต่อน้่า 5 ลิตร เมื่อ
พริกเริ่มติดผล พ่นเหยื่อพิษ
โปรตีนเป็นจุดทุกต้นรอบแปลง
และพ่นเป็นแถวต้นละจุด ห่างกัน
แถวละ 5 เมตร พ่นทุกสัปดาห์
หรือ เทเหยื่อพิษโปรตีนใส่ในกับ
ดักดัดแปลง เช่น ขวดพลาสติก
เจาะช่องให้แมลงสามารถบินเข้า
กับดักได้ และติดตั้งกับดักสูงจาก
พื้นดิน 15 เซนติเมตรรอบแปลง
2. พ่นน้่ามันปิโตรเลียม อัตรา 60
มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร เน้นพ่นที่
ผลพริก ทุก 5-7 วัน เพื่อป้องกัน
การวางไข่ของแมลงวัน
3. พ่นสารเคมีเมื่อพริกเริ่มติดผล
จนกระทั่งก่อนเก็บเกีย่ วผลผลิต
5-7 วัน เช่น malation 57%EC
อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร
ทุกสัปดาห์

- malathion
สารกลุ่ม IRAC : 1B
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย
LD50 : c2100 mg/kg
PHI 5 วัน

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร 2) กรมส่งเสริมการเกษตร 3) สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง และคณะ (2563)

ภาพ กรมส่งเสริมการเกษตร

คาแนะนาการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)
ไรขาวพริก (Broad mite)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyphagotarsonemus latus (Banks)
การป้องกัน
(Prevention)

รูปร่างลักษณะ
ระยะไข่-ตัวเต็มวัย อายุเฉลี่ย 4-5 วัน
ขนาดเล็กมาก ล่าตัวสีขาวดูดกินน้่า
เลี้ยงจากใบอ่อน หรือยอดที่แตกใหม่
ลักษณะการเข้าทาลาย
ใบหงิก ขอบใบม้วนลง ยอดอ่อนแตก
เป็นฝอย ก้านใบยืดออก ใบเรียวเล็ก
ใต้ใบเป็นสีน้่าตาล ใบจะหนาแข็งและ
เปราะ ถ้าการท่าลายรุนแรงจะท่าให้
อาการใบหงิกลุกลามจากยอดลงสู่ใบ
ล่าง และพริกชะงักการเจริญเติบโต
แคระแกร็นไม่ติดผล

1. ควรปลูกพืชปลูกพืชหมุนเวียน เช่น
พืชตระกูลถั่ว ข้าวโพด เพื่อช่วยลดการ
ระบาด
2. ลดการใช้สารเคมีหรือมีการส่ารวจ
แปลงก่อนการใช้สารเคมีเพื่ออนุรักษ์
ศัตรูธรรมชาติ เช่น ไรตัวห้่า

การติดตาม
(Monitoring)
หมั่นส่ารวจแปลงปลูกพืชอย่าง
สม่่าเสมอ โดยส่ารวจอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้งหรือตาม
สถานการณ์การระบาดของ
ศัตรูพืช

พืชตระกูลพริก
การควบคุม
(Direct control)

การควบคุม
(Direct control)

ข้อจากัด
(Restriction)

1. ตัดส่วนของพืชที่ถูกท่าลายไปเผา
หรือใส่ถุงพลาสติกมัดปากให้แน่น
แล้วตากแดดทิ้งไว้เพื่อฆ่าไรขาว
2. ใช้เชื้อราบิวเวอเรียฉีดพ่นในอัตรา
1 กิโลกรัมต่อน้่า 80 ลิตร ฉีดพ่นทุก
15 วัน ในช่วงเวลาเย็น ผสมสารจับ
ใบและฉีดพ่นให้สัมผัสไรขาวพริก
มากที่สุด เช่น ตามยอด ใบอ่อน
หรือบริเวณด้านล่างใบ เป็นต้น

พ่นใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น
- sulfur 80%WP อัตรา
60-80 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร
- amitraz 20%EC อัตรา
40 - 60 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร
- fipronil 5%SC อัตรา
10-20 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร
- pyridaben 20%WP
อัตรา 10 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร
- emamectin Benzoate
1.92%EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้่า
20 ลิตร
- spiromesifen 24% SC อัตรา 8
มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร
โดยพ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 5 วัน และพ่น
ซ้่าเมื่อพบการระบาด

- sulfur
กลุ่มสารเคมี : Inorganic M2
- amitraz
สารกลุ่ม IRAC :19
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง
LD50 : 800 mg/kg
- fipronil
สารกลุ่ม IRAC : 2B
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง
LD50 : 92 mg/kg
-PHI 10 วัน มีพิษสูงต่อผึ้งและนก
- pyridaben
สารกลุ่ม IRAC : 21A
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง
LD50: 820 mg/kg มีพิษสูงต่อผึ้งและปลา
- emamectin Benzoate
สารกลุ่ม IRAC : 6
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง
LD50 : 25-237 mg/kg
- spiromesifen
สารกลุ่ม IRAC : 23
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง
LD50 : 92 mg/kg PHI 10 วัน พิษสูง
ต่อปลา
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