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ชื่อวทิยาศาสตร  Thrips palmi

ลักษณะทั่วไป 

 เปนแมลงปากดูดที่มีขนาดเล็กมาก มีความยาว
ประมาณ ½-2 มลิลเิมตร รปูรางเรยีวยาว ตวัออนและ
ตวัเตม็วยัมลีกัษณะคลายกนั แตตวัออน ไมมปีก ตวัออน
มสีเีหลอืงออนหรอืสนีํา้ตาลออน หรอืสดีาํ ตวัแกมปีก
ซึ่งมีลักษณะแคบยาว มักจะพบเห็นตัวออนเกาะบน
กลวยไม เพลี้ยไฟมกีารเคลื่อนไหวรวดเร็วมาก ถาไม
สังเกตจะมองไมเห็นตัว ตองใชแวนขยายสองจึงเห็น
ชัดเจน

การทําลายชอดอกออน

เพลี้ยไฟกลวยไม

เพลี้ยไฟกลวยไม
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ลักษณะการทําลาย 

 เพลี้ยไฟเปนศัตรูตัวสําคัญของกลวยไม โดยเฉพาะวงการกลวยไมตัดดอก 
จัดเปนแมลงปากดูดขนาดเล็ก โดยจะวางไขไวในเนื้อเยื่อโดยเฉพาะดอกกลวยไม 
เมื่อเกิดเปนตัวออนกจ็ะเริม่ทาํลายดอก หรอืสวนอืน่ทีว่างไขไว ตัวออนจะมีขนาดเล็ก
สอีอกเหลอืงๆ เคลื่อนที่ไวมาก ชอบอยูตามซอกกลบีดอกที่ทับซอนกน ระบาดหนัก
หลังฤดูฝน สังเกตอาการดางตามขอบกลบีดอก เนื่องจากถูกตัวออนดูด เพลี้ยไฟเขา
ทําลายที่ชอดอกออน ดอกออนจะถูกดูดนํา้เลี้ยงจนทําใหดอกแหงฝอ พบระบาดใน
กลวยไมประเภทหวาย แอสโค และชาง

การปองกันและกําจัด

  ฉดีพนดวยสารกําจัดแมลง อมิดิาโคลพรดิ หรอืไซเปอรเมทรนิ หรอืมาลาไธออน 
ชวีภาพ คอื สะเดา นํา้สมควันไม
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ชื่อวทิยาศาสตร   Tenuipalpus pacificus  Baker

ลักษณะทั่วไป

 ตัวเมียจะวางไขไดถึงหลายรอยฟองแลวแตชนิด 
ไขอาจจะวางใตเกราะ หรอืวางภายนอกไข เปนกลุมอยูใตใบ 
มลีกัษณะเปนสขีาว ตวัเมยีวางไขไดโดยไมตองผสมพนัธุ 
ดังนัน้ ตัวผูจงึมนีอยหรอืในเพลี้ยหอยบางชนดิยังไมพบ
ตัวผู ตัวผูมีอายุสั้นจะตายหลังจากไดมีการผสมพันธุ 
ตัวออนอาจฟกออกจากไขซึ่งอยูในทองของตัวเมีย 
เมือ่ฟกจากไขจะเดนิไปยงัแหลงอาหารแลวกจ็ะเกาะตดิ
และดูดนํา้เลี้ยงพชื เพลี้ยหอยชนดิมเีกราะหุมจะไมมขีา
และหนวด สวนพวกทีไ่มมเีกราะตวัเมยีเดนิไดแตชามาก

ลักษณะการทําลาย

เพลี้ยหอยดูดกนินํ้าเลี้ยง

เพลี้ยหอยกลวยไม
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ลักษณะการทําลาย 
 เพลี้ยหอยดูดกนินํา้เลี้ยงตามใบกลวยไม ทําใหกลวยไมมลีักษณะเปนจุด 

การปองกันและกําจัด
 1.  กอนนําพชืจากที่อื่นเขามาปลูกในสวน ควรตรวจดูไมใหมเีพลี้ยหอยตดิไป
 2.  หมัน่สาํรวจตรวจแปลงโดยเฉพาะในสวน ถาพบเพลี้ยหอยใหแยกออกมาทาํลาย 
  หรอืถาเปนมากๆ ก็ควรเผาทิ้งทําลาย
 3.  ใชยาฆามดเพื่อไมใหมกีารเคลื่อนยายของเพลี้ยหอย เชน สารพวกคารบารลิ
  หรอืไดอะซนิอน ฉดีพนหรอืราดตามรังมด
 4.  ถาพบการระบาดทาํลายไมมากนกั ใหรดูเพลี้ยหอยออกจากพชืแลวทาํลายเสยี
  และฉดีพนสารฆาแมลง หรอืถามกีารระบาดทาํลายคอนขางมากใหใช มาลาไธออน 
  หรอือะเซฟเฟท ฉดีพนใหทั่ว
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ชื่อวทิยาศาสตร Contarinia sp. 

ลักษณะทั่วไป
 บั่วกลวยไมเปนแมลงวันชนิดหนึ่ง ตัวเต็มวัย
มีลําตัวสีดํา มีปก 1 คูสีขาวใส ตัวเต็มวัยจะวางไขใน
เนื้อเยื่อของกานชอดอก หนอนทีฟ่กออกมามสีขีาว ไมมี
ขา รปูราง คอนขางแบน หนอนโตเต็มที่มสีเีหลอืงขนาด
ประมาณ 2 มลิลเิมตร ระยะหนอนประมาณ 15-20 วัน 
เขาดกัแดในบรเิวณดอก ดกัแดมสีนีํา้ตาล ระยะดกัแด 7-14 วนั

ลักษณะการทําลาย 
 บั่วกลวยไมเปนศัตรูตัวฉกาจของกลวยไมตัดดอก 
หรอืทีช่าวสวนกลวยไมเรยีกอกีชือ่วาไอฮวบหรอืแมลงวนั

ลักษณะการทําลาย

ดอกตูมถูกทําลาย

บั่วกลวยไม
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ดอกกลวยไม ซึ่งตัวหนอนจะกัดกินกลีบดอกดานในใกลกับบริเวณเกสร ทําใหกลีบ
ดอกดานในนัน้เกดิอาการผดิปกต ิมผีลทําใหดอกตูมชะงักการเจรญิเตบิโต บดิเบี้ยว 
หงกิงอ ตอมาจะมอีาการเนาเหลอืง ฉํา่นํา้และหลดุรวง อาการเริม่แรกจะเหน็ไมชดัเจน 
โดยบริเวณเดือยจะเปลี่ยนจากสีเขียวกลายเปนสีขาว ทําใหดอกตูมชะงัก
การเจรญิเตบิโต ซึง่อาการดงักลาวจะเกดิขึ้นเรว็มาก หากเปนมากดอกตมูของกลวยไม
จะหลุดรวงจนหมดจนเหลือแตกาน ซึ่งถาเปนสวนกลวยไมที่ตัดดอกจําหนายและมี
ดอกกลวยไมมาก ยิง่ทาํใหเกดิการขยายพนัธุอยางรวดเรว็ ชาวสวนจงึเรยีกวา “ไอฮวบ”

การปองกันและกําจัด
 หมั่นตรวจดูกลวยไมในแปลงปลูก หากพบการแพรระบาดใหรีบตัดทิ้งทําลาย    
โดยควรระวงัเนือ่งจากหนอนในดอกตมูจะดดีตวัออกเพือ่หลบเลีย่งการทาํลายและใช    
สารเคมี ซ่ึงสารกําจัดแมลงท่ีมีประสิทธิภาพตอบ่ัวกลวยไม ไดแก อิมิดาโคลพริด 10%
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เชื้อสาเหตุโรคพชื   Phytopthora palmivora

ลักษณะอาการ 

 อาการที่โคนตนเนาดําเปนแผลยาว บางสวนเปน 
สเีหลอืงและรวง โรคนี้พบมากในชวงที่อากาศเย็น และ
มีความชื้นสูง ถาเปนตรงบริเวณรากจะเปนแผลสีดํา 
เนาแหง ยุบตัวลง หรอืเนาดําในที่สุด
 1. อาการจะเกดิเริม่แรกทีบ่รเิวณยอด ลกัษณะเปนจดุใส 
มนีํา้สเีหลอืงอยูภายใน และจะเปลีย่นเปนสนีํา้ตาลและดาํในทีส่ดุ 
แผลจะขยายลุกลามอยางรวดเร็ว และแพรกระจายไปยัง
ตนอื่นที่อยูใกลเคยีง

โรคเนาดํา/เนาเขาไสกลวยไม

แผลขยายลุกลาม

โคนเนาดําเปนแผลยาว
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 2. อาการที่ตนที่ถูกเชื้อเขาทําลายทางยอดลงมา หรือโคนตนเมื่อดมดูจะมี
กลิ่นเปรี้ยว คลายกลิ่นนํ้าสมสายชู ใบเหลืองและเนาดํา หลุดจากตนโดยงายหรือ
เรียกวาเปน “โรคแกผา” เมื่อราเขาไสจะสังเกตเห็นวาใบลางเริ่มหลุดลงทีละใบๆ 
ลักษณะใบเริ่มเหี่ยวยน ผดิสังเกตอยางเห็นไดชัด เมื่อพบอาการดังกลาว ใหรบีตัด
ลําตนของตนที่ถูกราเขาไส ถารายังลามไมถึงใกลยอดของกลวยไม ยังพอเยียวยา
ดวยการตัดลํากลวยไมมาชําตอได แตหากราลามไปใกลยอดแลว ตนกลวยไมหมด
ทางรอดแนนอน

การปองกันและกําจัด
 1.  เผาทําลายตนที่เปนโรคทิ้ง
 2.  ตัดแยกสวนที่ยังไมตดิเชื้อ ควรฆาเชื้อกรรไกรที่ใชตัดดวยการลนไฟ หรอื
  จุมแอลกอฮอล เมื่อตัดแลวใหทาดวยปูนแดงเพื่อกันเชื้อโรคเขา
 3. ใชยาปองกันเชื้อรารดอาทิตยละหนึ่งครั้ง ไดแก จําพวกเมนโคเซบ เชน 
   แมนเซบ 200 ไดแทนเอ็ม45 ควรฉีดพนยาชวงเย็นหลังพระอาทิตยตก
  จนถงึคํา่
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แผลเปนจดุกลมเขมสดีาํ

เชื้อสาเหตุโรคพชื  เชื้อรา Phyllostictina psriformis

ลักษณะอาการ 

 พบมากในกลวยไมสกลุแวนดาและสกลุหวาย ทาํให

ตนกลวยไมมกีารเจรญิเตบิโตลดลง เนือ่งจากใบมกีาร

ปรงุอาหารไดนอย ถาโรคนี้เกดิในกลวยไมสกลุแวนดา 

แผลจะเปนรปูยาวรคีลายกระสวย ถาเปนมากบางครัง้

แผลจะรวมกนัเปนแผน บรเิวณตรงกลางแผลจะมตีุมนนู 

สนีํา้ตาลดาํ เมือ่ลบูดจูะรูสกึสากมอื ซึง่ในเวลาตอมา

ตุมนนูนี้จะแตกออก มสีปอรจาํนวนมาก ระบาดในฤดฝูน 

โรคใบจุดดํากลวยไม
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ถึงฤดูหนาว แตถาโรคนี้เกิดกับกลวยไมสกุลหวายจะแตกตางจากสกลุแวนดา คอื 

ลกัษณะแผลเปนจดุกลมสนีํา้ตาลเขมหรอืดาํ ขอบแผล สนีํา้ตาลออน ขนาดแผลมไีด

ตัง้แตเทาปลายเข็มหมุดจนถงึขนาดใหญประมาณ 1 เซนตเิมตร บางครัง้แผลจะบุม

ลึกลงไป หรืออาจนูนขึ้นมาเล็กนอยหรือเปนสะเก็ดสีดํา เกิดไดทั้งดานบนใบและ

หลงัใบ บางทอีาจมลีกัษณะแตกตางออกไปเลก็นอย คอื บนใบจะมอีาการเปนจดุกลม

สีเหลือง เห็นไดชัดเจน จุดกลมเหลืองเหลานี้บางจุดจะมีสีดําบริเวณกลางและคอย

แผขยายเปนจดุกลมสดีาํทัง้หมด ซึง่กลวยไมสกลุหวายนัน้ สามารถเกดิโรคนี้ขึ้นไดตลอดป

การปองกันและกําจัด

  ทําไดโดยใชเชื้อโคโค - แม็กซ ฉดีพนทุก 5-7 วัน หากปองกัน 7-15 วัน ตอครัง้
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ใบเกดิวงแผลสเีหลอืง

เชื้อสาเหตุโรคพชื เชื้อรา Pseudocercospora 
         dendrobii  

ลักษณะอาการ

 สวนมากจะเกดิกบัใบกลวยไมทีอ่ยูบรเิวณโคนตนกอน 
โดยใบจะเปนจุดกลมสเีหลอืง ถาเปนมากๆ จะขยาย
ตดิตอกนัเปนปนสเีหลอืงตามแนวยาวของใบ ถาพลกิ
ดูดานใตใบจะเห็นกลุมผงสีดําขึ้นอยูเต็มไปหมด 
ใบจะเปลี่ยนเปนสนีํา้ตาล พรอมทัง้หลุดรวงจากตน
ทําใหตนกลวยไมทิ้งใบหมด

โรคใบปนเหลืองกลวยไม
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การปองกันและกําจัด

 1. เก็บรวบรวมใบที่เปนโรคบนเครื่องปลูก และพื้นโรงเรอืนกลวยไม โดยเฉพาะ
ใตโตะกลวยไมไปเผาทําลายเพื่อเปนการกําจัดเชื้อ และลดปริมาณของเชื้อในสวน
ใหเหลอืนอยที่สุด การเก็บรวบรวมใบที่เปนโรคไปกองตามโคนตนไมที่อยูในบรเิวณ
สวนกลวยไม จะทําใหเกดิแหลงสะสมเชื้อใหระบาดตลอดเวลา
 2. พนดวยสารปองกันและกําจัดโรคพชื ดังนี้ 
  - ประเภทดูดซมึ ในกลุมคารเบนดาซมิ อัตรา 15 กรัม ตอนํา้ 20 ลติร หรอื
เบนโนมลิ อัตรา 6-8 กรัม ตอนํา้ 20 ลติร
  -  ประเภทสมัผสั ฉดีพนดวยสารในกลุมแมนโคเซบหรอืแมนโคเซบ + คารเบนดาซมิ 
โดยฉดีพนสารใหถูกกับเนื้อที่ใตผวิใบซึ่งมสีปอรของเชื้อใหมากที่สุด
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เชื้อสาเหตุโรคพชื เชื้อรา Cladosporium sp. 

ลักษณะอาการ 

 บริเวณใบและลําลูกกลวยไมจะถูกปกคลุมดวย
ผง สดีําๆ ของเสนใยและสปอรของเชื้อรา มองดูคลาย
ผงเขมาเกาะตดิบนสวนผวิของกลวยไม ทําใหกลวยไม
สกปรก ซดีเหลอืง ชะงักการเจรญิเตบิโต เปนผลทําให
เกิดการแคระแกรน ขนาดของดอก จํานวนดอก และ
ชอดอกลดลงได เนื่องจากกลวยไมจะมีพื้นที่
สังเคราะหแสง หรือปรุงอาหารไดนอยลง ไมเพียงพอ
กบัความตองการของตนกลวยไม มกัจะเกดิในชวงปลาย
ฤดูฝนเขาฤดูหนาว

ชะงักการเจรญิเตบิโต

ลักษณะอาการ

โรคราดํากลวยไม
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 การปองกันและกําจัด

 1.  แยกหรอืทําลายตนกลวยไม หรอืสวนที่เปนโรค 
 2. ใชสารเคมปีองกันกําจัดแมลง ฉดีปองกันกําจัดเพลี้ยออน หรอืแมลง
  ปากดูดอื่นๆ 
 3. ฉดีพนสารปองกันกําจัดเชื้อรา เชน มาลาเทน, โอโซมาลา, เซฟวนิ 85 
  หรอื เอส 85 เปนตน เพื่อควบคุมและปองกันการระบาดของเชื้อรา



15ตัวออนและตัวแกเพลี้ยไฟ

ลักษณะการทําลาย

เชื้อสาเหตุโรคพชื  เพลี้ยไฟกุหลาบม ี2 ชนดิ Scirtothrips
                  dorsalis, Thrips coloratus 
ลักษณะทั่วไป 
 เพลี้ยไฟเปนแมลงมขีนาดเล็กมากประมาณ 2 มลิลเิมตร 
ตวัออนและตวัเตม็วยัมลีกัษณะคลายกนั ตวัเตม็วยัมสีนีํา้ตาล
หรือนํา้ตาลดาํ มทีัง้ชนดิมปีกและไมมปีก ชนดิมปีกจะมปีก 
2 คู ลกัษณะคลายขนนก ตวัออนมสีคีรมี เหลอืง หรอืเหลอืงออน 
ทัง้ตวัออนและตวัเตม็วยัเคลือ่นไหวไดรวดเรว็มาก เมือ่ถกูรบกวน 
มกัจะวิง่หลบหนซีอนตวั หรอืกระโดด หรอืบนิหนไีปอยางรวดเรว็

ลักษณะการทําลาย 

 เพลี้ยไฟกุหลาบทั้งตัวออนและตัวแก จะดูดกินนํ้าเลี้ยง
สวนออนของพชื เชน ยอดออน ตาดอก ทําใหดอกมสีซีดีเปน
ทางขาวๆ หรือสีนํ้าตาลดํา และเหี่ยวแหง ทําใหใบหงิกงอ

เพลี้ยไฟกุหลาบ
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เปนคลื่น มรีอยสนีํา้ตาล ดํา และแหงตาย หรอืทําใหดอกและใบบดิเบี้ยวเสยีรูปทรง ดอกไม
บานตามปกต ิทําใหเสยีคุณภาพ ขายไมไดราคา

การแพรระบาด 
 เพลี้ยไฟมีการระบาดรุนแรงมากในฤดูรอนชวงที่มีอากาศแหงแลง เคลื่อนที่โดยลม 
สวนมากเคลื่อนไหวในเวลากลางวัน ชวงเวลา 08.00-12.00 น.

การปองกันและกําจัด

 1.  การใชกับดักกาวเหนยีว เพื่อเปนการพยากรณการแพรระบาด และลดปรมิาณเพลี้ยไฟ
 2.  การใชสารกําจัดแมลง เชน อมิดิาโคลพรดิ 10% เอสแอล อัตรา 20 มลิลลิติร ตอนํา้ 
  20 ลติร หรอืคารโบซัลแฟน 20% อซี ีอัตรา 50 มลิลลิติร ตอนํา้ 20 ลติร พนเมื่อพบ
  การระบาด หรอืพนซํา้ตามความจําเปน
 3.  การใชสารเคมีใหพิจารณาถึงปริมาณเพลี้ยไฟวามีความรุนแรงขนาดไหน หลังฉีดพน
  แลวใหตรวจสอบดูอกีครัง้วาปรมิาณลดลงหรอืไม ตลอดจนพชือาศัยบรเิวณใกลเคยีง 
  ซึ่งเปนแหลงสะสมดวย
 4. การฉดีพนยาฆาแมลงกอนที่ดอกตูมจะบาน หากมกีารทําลายเกดิขึ้นแลวใหเด็ดดอก 
  ที่เสยีหายทิ้งและฉดีพนยาฆาแมลง
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ไขเเละตวัออนของแมลงหวีข่าว

ชื่อวทิยาศาสตร  Bemisia tabaci 

ลักษณะทั่วไป 
 แมลงหวีข่าวทัง้ตวัออนและตวัเตม็วยัดดูนํา้เลี้ยงบรเิวณใบ 
การแพรกระจายของแมลงหวีข่าว สวนใหญจะอยูในเขตรอน 
แตก็พบในเขตกึ่งรอนและเขตอบอุนเชนกัน แมลงหวี่ขาว 
วางไขเปนกลุมใตใบพชื กานไขจะตดิอยูกบัเนื้อเยือ่ของพชื 
รูปรางยาวรีสีเหลืองออน ไขมีขนาด 0.1-1.3 มิลลิเมตร 
ตัวออนมลีักษณะแบนราบตดิกับผวิใบ ลอกคราบ 3 ครัง้ 
ระยะตัวออน 11-18 วัน ดักแดมขีนาด 0.6-0.8 มลิลเิมตร 
ระยะดักแด 5-7 วัน ตัวเต็มวัยจะออกจากดักแดตรง
รอยแตกทีส่วนอก เพศเมยีวางไขไดสงูสดุมากกวา 100 ฟอง 
ตัวเต็มวัย มอีายุ 2-11 วัน การสืืบพันธุจะออกลูกเปนตัว 
โดยไมมกีารผสมพันธุ (pathanogenesis)

แมลงหวี่ขาวกุหลาบ
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ลักษณะการทําลาย 

 แมลงหวีข่าวทัง้ตวัออนและตวัเตม็วยัจะดดูนํา้เลี้ยงสวนมากบรเิวณใตใบ 

การแพรระบาด 
 การแพรกระจายของแมลงหวีข่าว สวนใหญอยูในเขตรอน แตกพ็บในเขตกึง่รอนและ
เขตอบอุนเชนกนั

การปองกันและกําจัด
 ควรใชสารกําจัดแมลงประเภทดูดซมึ เชน อมิดิาคลอพรดิ (Confidor 10% เอสแอล) 
อัตราการใช 20 กรัม ตอนํา้ 20 ลติร 
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โรคราแปง

อาการเกดิจากเชื้อรา

ชื่อวทิยาศาสตร  Sphaerotheca pannosa

ลักษณะอาการ 

 เกิดจากเชื้อรา Sphaerotheca pannosa ที่สปอร
ของราแพรกระจายมาตามลม เชื้อนี้จะระบาดไดดี
โดยเฉพาะในอากาศท่ีกลางคืนหนาวและช้ืน สวนกลางวัน 
อากาศอุนและแหง โดยมากมักเกิดกับใบยอยหรือ
ยอดออน ที่ใบจะมีลักษณะเปนผงสีขาวคลายแปง
เคลือบอยูบนผิวใบท้ังดานบนและใตใบ ทําใหใบหงิกงอ 
ถาเปนมากใบอาจเปลี่ยนเปนสีมวงหรือดํา และรวง 
ถาเปนที่ดอกตูม ดอกจะไมบาน 

โรคราแปงกุหลาบ
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การปองกันและกําจัด
 กําจัดใบที่เกิดโรครวมทั้งใบที่รวงตามพื้นดินทิ้ง ฉีดพนดวยยาเบนเลท 
คาราเทน หรือกาํมะถนัผง สาํหรบักาํมะถนัผงควรฉีดพนในชวงเชาหรือเยน็ ถาใชใน
วันที่อากาศรอนจัดจะทําใหใบไหม
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เชื้อสาเหตุโรคพชื  Coleosporium sp.

ลักษณะอาการ

 เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งซึ่งแพรกระจายไดดี
ในอากาศชื้น โรคนี้มักเกดิในฤดูฝนและเกดิกับใบแก 
โดยที่ใตใบจะมีผงสีสมคลายผงแปง สวนดานบน
ของใบจะมจีุดสเีหลอืงหรอืสนีํา้ตาลเกดิขึ้น

อาการของโรคราสนมิ

ใตใบคลายมผีงสสีมเกาะอยู

โรคราสนิมกุหลาบ
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การปองกันและกําจัด
 เด็ดใบที่เกิดโรคทิ้งรวมทั้งใบที่รวงตามพื้นดินทิ้งดวย หลีกเลี่ยงการรดนํ้าที่ใบ
เพราะเชื้อราจะแพรกระจายไดดใีนนํา้ หากจาํเปนอาจฉดีพนดวยยาทีม่สีวนประกอบ
ของกํามะถัน

เกดิกับใบแก
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เชื้อสาเหตุโรคพชื   Diplocapon rosae

ลักษณะอาการ

 โรคนี้เกิดขึ้นตลอดทั้งปแตจะเกิดรุนแรงมากในชวง
ฤดูฝน หรือฤดูหนาวที่มีนํ้าคางมาก สปอรของราที่อยู
บนใบแกที่รวงตามพื้นดิน หรือที่อยูตามงามกิ่งจะปลิว
ไปตดิใบทีไ่มเปนโรค เมือ่ไดรบัความชื้นตดิตอกนัประมาณ 
6-8 ชัว่โมง สปอรจะงอกเขาไปในตน หลงัจากนัน้ประมาณ 
1 สัปดาห อาการก็จะปรากฏขึ้น ใบกุหลาบที่เกดิโรคจะ
เปนจุดดําบริเวณผิวดานบนของใบ ขนาดจุดประมาณ 
1/4 นิ้ว ในแตละจุดจะเห็นเสนใยเปนขุย เมื่อเปนมากใบ
จะเปลีย่นเปนสเีหลอืงและรวง กหุลาบจะชะงกัการเตบิโต

มลีักษณะเปนจุดดํา

ใบจะเปลีย่นเปนสเีหลอืง

โรคใบจุดดํากุหลาบ
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การปองกันและกําจัด
 กาํจดัใบหรอืตนทีเ่กดิโรคโดยนาํไปเผาไฟทิ้ง หลกีเลีย่งการรดนํา้ทีเ่ปยกตนและใบ 
เนื่องจากใบที่เปยกจะเปนที่เพาะเชื้อราไดอยางดี ควรฉีดพนยากําจัดเชื้อราที่ใบ
และตน เพื่อเปนการปองกันกอนเกดิโรคเพราะเมื่อเกดิโรคแลวจะไมมยีารักษาได 

มักเกดิในชวงฤดูฝน
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กดักนิผวิใบดานในเปนทางสขีาว

ชื่อวทิยาศาสตร  Liriomyza brassicae 

ลักษณะทั่วไป 

 แมลงวนัหนอนชอนใบ เปนแมลงขนาดเลก็ มลีาํตวัสดีาํ 
มีแตมสีเหลืองที่หนา ขางอก และสวนอกดานบน ปกใส 
มีขนาด 10-20 มิลลิเมตร ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข
ขนาดเล็ก ไวใตสวนของเนื้อเยื่อบางๆ ของพชื เมื่อฟกเปน
ตวัหนอนจะมลีกัษณะหวัแหลมทายปาน จะชอนไชใบตาม
เนื้อเยือ่พชื หากเขาดกัแดรปูคลายเมลด็ขาวสาร ตามสวน
ของพชืทีถ่กูทาํลายและตามใบทีร่วงหลนลงดนิ ขนาดดกัแด
ยาว 8-10 มลิลเิมตร ในระยะดกัแดใชเวลาประมาณ 5-7 วนั 
จงึออกเปนตัวเต็มวัยพวกแมลงวัน 

หนอนชอนใบดาวเรือง
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ลักษณะการทําลาย
  หนอนชอนใบที่ทําลายดาวเรืองนับวาเปนศัตรูดาวเรืองที่สําคัญที่สุดชนิดหนึ่ง เปน
หนอนแมลงวนัขนาดเลก็กดักนิผวิใบดานใน รอยทาํลายจะเหน็เปนทางสขีาว โดยจะสงัเกต
เห็นเปนทางเดินของหนอนภายในใบ เล็กบางใหญบางตามขนาดของหนอนและระยะ
การเจริญเติบโตของหนอน หากปลอยไวจะเสียหายมาก และจะทําใหโรคใบจุดทวี
ความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากแผลที่หนอนกัดกนิจะทําใหโรคเขาทําลายไดงายขึ้น   

การปองกันและกําจัด
 1.  วธิกีล การเผาทําลายเศษใบพชืที่ถูกทําลาย เนื่องจากแมลงวันหนอนชอนใบตาม
  พื้นดนิจะสามารถชวยลดการแพรระบาดได  เนื่องจากดักแดที่อยูตามเศษใบพชื
  จะถูกทําลายไปดวย 
 2.  สารสกดัสะเดา อตัรา 100 พพีเีอม็ สามารถปองกนัและกาํจดัแมลงวนั หนอนชอนใบไดดี 
 3.  สารกําจัดแมลง beta-cyfluthin 25% อซี ีอัตรา 30 มล. ตอนํา้ 20 ลติร สามารถ
  กําจัดแมลงวันหนอนชอนใบได
 4. สารเคมทีี่แนะนํา ไดแก อะบาเม็กตนิ เปนตน
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หนอนกระทูหอม

ชื่อวทิยาศาสตร  Spodoptera exigua  

ลักษณะทั่วไป 

 ตัวเมยีวางไขประมาณ 20-80 ฟอง มใียสขีาวคลุม 
ตัวหนอนมลีําตัวตรงราบเรยีบเทากันตลอดตัง้แตหัวถงึ
ทายลาํตวั มแีถบสขีาวขางลาํตวั แถบสมีไีดหลายสดีวยกนั 
หนอนโตเต็มที่ยาว 2.5 เซนติเมตร และจะเขาดักแด
ในดนิประมาณ 5-7 วัน ก็เปนผเีสื้อขนาดกางปกกวาง 
2.0-2.5 เซนตเิมตร ปกคูหนามสีนีํา้ตาลแกปนเทา มจีดุ
สีนํ้าตาลออน 2 จุดตรงกลางปก ปกคูหลังมีสีขาวขุน 

ตัวเมยีตัวหนึ่งวางไขไดหลายรอยฟอง

หนอนกระทูหอมเจาะดอกดาวเรือง
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ลักษณะการทําลาย

 หนอนอาจมสีตีางๆ กันตามสภาพแวดลอม การกัดกนิจะกนิไดทัง้ที่ใบและเจาะ
เขาไปกินในดอก ทําความเสียหายมากหากแผนการใชสารเคมีกําจัดแมลงไมดีพอ 
การระบาดของหนอนจะมากในชวงที่อากาศรอนระยะฝนทิ้งชวง หรอืฤดูแลง

การปองกันและกําจัด

 1.  ตรวจแปลงปลกูสมํา่เสมอทกุวนั สงัเกตกลุมไขของหนอน และการทาํลายทีด่อก 
 2.  ใชสารเคมีกําจัด เนื่องจากหนอนชนิดนี้มีการตานทานสารเคมีกําจัดแมลง 
  เกือบทุกชนิด การใชสารเคมีจะตองพิจารณาอยางถี่ถวน และตรวจสอบ
  ประสทิธภิาพของสารกําจัดแมลงทุกครัง้ที่ใช สารกําจัดแมลงที่แนะนํา ไดแก 
  แลนเนท รวมกับสารกําจัดแมลงใหมๆ เชน โปรเคลม 
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หนอนเจาะสมอฝาย

ชื่อวิทยาศาสตร  Helicoverpa armigera : Noctuidae             

ลักษณะทั่วไป 
 ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไขเปนฟองเดี่ยวๆ ตามสวน
ออนของพชื เชน ใบ กานใบ ไขมลีกัษณะกลมคลายฝาช ี
มีสีขาวนวลเปนมัน ระยะไข 2-3 วัน จึงฟกออกเปน
ตัวหนอน หนอนมดีวยกันทัง้หมด 5 วัย โดยวัยแรกจะ
มีสีขาวนวล เมื่อเขาสูวัยที่สองสีของลายลําตัวเขมขึ้น
เปนสีนํ้าตาลออน มีตุมขนสีนํ้าตาลเขมเสนขนดํา 
หนอนวยัทีส่ามลาํตวัมสีนีํา้ตาลปนเขยีว เมือ่เขาสูวยัทีส่ี่ 
ลําตัวจะเปลี่ยนเปนสีดําปนเขียว หนอนวัยที่หา 
ลาํตวัจะเปลีย่นเปนสสีมแก ระยะดกัแดมสีนีํา้ตาลไหม 

หนอนเจาะสมอฝายดาวเรอืง
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ขนาด 1.8 เซนตเิมตร ตัวเต็มวัย วัดเมื่อกางปกยาว 3-4 เซนตเิมตร ตัวเมยีปกคูหนา
สนีํา้ตาลปนแดง สวนตวัผูสนีํา้ตาลอมเขยีว เลยกึง่กลางปกคูหนาไปทางหนาเลก็นอย 
มีจุดสีนํ้าตาลเขม ขนาดโตกวาหัวเข็มหมุดปกละจุด ปกคูหลังมีแถบสีนํ้าตาล
ที่ปลายปกพาดตอกับปกคูหนา สขีองปกคูหนาเขมกวาปกคูหลัง
ลักษณะการทําลาย
 ทําลายพืชโดยการกัดกินดอกโดยการกัดกินกลีบดอกที่กําลังตูม และสามารถ
กัดกนิใบไดในกรณไีมมดีอกใหเจาะกนิ
การปองกันและกําจัด
 หากพบการระบาดของหนอนในปรมิาณทีไ่มมาก ใหใชวธิบีี้ใหตายหรอืจบัหนอน
ออกจากตนแลวนาํไปทาํลาย ใหหางจากแปลงปลกูหรอืกระถางปลกู หากมกีารระบาด 
มากใหฉดีพนยาฆาแมลง เชน คาราเต 2.5 อซี ีบาตอง อาทาบรอน เปนตน อตัรา
การใช 20 มล. ตอนํา้ 20 ลติร ฉดีพนตามความจาํเปนเมือ่เหน็วามกีารระบาดมาก
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เชื้อสาเหตุโรคพชื   เชื้อรา Colletotrichum sp.

ลักษณะอาการ

 ดอกที่เกิดโรคจะเนาเปนสีนํ้าตาล โดยเฉพาะ
ถาหากเกดิในระยะทีด่อกกาํลงัเริม่เปนดอกตมูจะทาํให
ดอกไมสามารถบานได หากเชื้อเขาทําลายในระยะที่
ดอกบานจะพบวากลีบดอกมีสีนํ้าตาลลามเขาไปทาง
โคนกลบี ทําใหดอกมสีนีํา้ตาลดํา เชื้อเขาทําลายจาก
ดอกลามสูลําตน มักระบาดในชวงฤดูฝนและในสภาพ
อากาศที่มคีวามชื้นสูง

ดอกตูมเนาเปนสนีํ้าตาล

ดอกเนาเกดิจากเชื้อรา

โรคดอกเนาดาวเรอืง
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การปองกันและกําจัด

 1. หากพบวามอีาการของโรคภายในแปลงปลูกใหเก็บแลวเผาทําลาย  

  เพื่อปองกันการระบาดของโรคไปยังตนอื่นๆ 

 2.  ใหระมดัระวงัการใหนํา้ อยาใหชุมมากจนเกนิไป โดยเฉพาะในชวงฤดฝูน  หรอื 

  ในชวงที่มอีากาศรอน นอกจากนี้ ในแปลงปลูกหากสามารถใชระบบนํา้หยด

  จะสามารถลดการเปยกของตนทาํใหลดการระบาดของโรคไดเปนอยางมาก

 3. สารเคมทีี่แนะนํา ไดแก คลอโรธาโลนลิ 20-30 กรัม ตอนํา้ 20 ลติร, ไซเนบ 

  50-100 กรมั ตอนํา้ 20 ลติร, คารเบนดาซมิ 30 กรมั 30 ซซี ีตอนํา้ 20 ลติร 

  อยางใดอยางหนึง่ อตัราตามฉลากแนะนาํ ชวงเวลาทีเ่หมาะสมในการพนยา คอื 

  ชวงเชา กอนเวลา 08.00 น. และหลกีเลี่ยงอากาศรอนจัด
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แสดงอาการใบจุด

ชื่อวทิยาศาสตร  เชื้อรา Alternaria sp. 

ลักษณะอาการ
 จะพบวา สวนใบของดาวเรืองเปนจุดคอนขางกลม 
ภายนอกจุดสมีวงเขม ภายในจุดสนีํา้ตาลออน หากเกดิ
การระบาดมากจะทาํใหพชืสงัเคราะหแสงไดนอยลงสงผลให 
ตนโทรมอยางรวดเรว็ ทาํใหดอกเจรญิเตบิโตไมสมบรูณ 
และพบวาเชื้ออลัเทอนาเรยี สามารถเขาทาํลายสวนของ
ลําตนของดาวเรืองไดอีกดวย โดยลักษณะอาการจะ
คลายกับที่เกิดที่ใบ คือ เปนจุดภายนอกคอนขางกลม
ภายในจดุสนีํา้ตาลออน ชือ่ของโรคนี้อาจเรยีกแตกตางกนัไป 

โรคใบจุดดาวเรอืง
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ตามสวนของดาวเรอืงที่เกดิอาการ เชน โรคเกดิที่ใบเรยีก ใบจุด (leaf spot) โรคเกดิ
ที่กานและลําตนเรยีก (stem spot)

การปองกันและกําจัด

 ควรบํารุงรักษาตนดาวเรืองใหมีความแข็งแรงอยูเสมอ เพราะวาถาตนดาวเรอืง
มคีวามแขง็แรงกย็ากทีโ่รคพชืจะเขาทาํลายตนดาวเรอืง เมือ่เริม่พบอาการ ของโรคใบจดุ 
ใหรบีตดัแตงสวนของใบดาวเรอืงทีเ่ปนโรคออกจากแปลงปลกูดาวเรอืง แลวนําไปเผา
ทําลาย เพื่อปองกันแหลงของเชื้อโรคในการแพรระบาด และควรทําความสะอาด
แปลงอยูเสมอ เพื่อไมใหเปนแหลงสะสมโรค 
 สําหรับการใชสารเคมี ไดแก คลอโรทาโลนิล 20 กรัม ตอนํ้า 20 ลิตร, 
แมนโคเซบ 30 กรมั ตอนํา้ 20 ลติร, ไทโอฟาเนต 20 ซซี ีตอนํา้ 20 ลติร, ไอโพไดโอน 
30 กรัม ตอนํา้ 20 ลติร, ไดฟโนโคนาโซล 20 ซซี ีตอนํา้ 20 ลติร เปนตน
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ชื่อวทิยาศาสตร  Hendecasis duplifaseialis

ลักษณะทั่วไป 
 ตวัหนอนมลีาํตวัขนาดเลก็ สเีขยีว ปากหรอืหวัมสีดีาํ 
หนอนเจาะดอกมะลิ ซึ่งเปนหนอนผีเสื้อขนาดเล็ก 
ลําตัวมลีายสนีํา้ตาล มปีก 2 คู สนีํา้ตาลและมรีอยดาง 
ปลายปกไมเรยีบ ตวัเมยีจะวางไขเปนฟองเดีย่วๆ ตามกลบีดอก 
กานกลบีเลี้ยงใตใบหรอืยอดออน ไขมลีักษณะสเีหลอืง
ใสรูปรางรี ตรงกลางนูนเล็กนอย ตัวหนอนเมื่อเลก็มี
สเีหลอืง พอโตเตม็ทีล่าํตวัมสีเีขยีวเปนปลองๆ จะเขาดกัแด
ตามบรเิวณกองเศษใบมะลทิีร่วงหลนอยูตามโคนตน
ลักษณะการทําลาย

 การทําลายโดยหนอนจะเจาะดอกเขาไปกัดกินเกสร

การเขาทาํลายของหนอน

หนอนเจาะดอก

หนอนเจาะดอกมะลิ
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อยูภายในดอก ทําใหกลบีดอกชํา้เห็นมูลเปนขุยๆ อยูภายในดอก ตอมาดอกจะเปลี่ยนเปน    
สีนํ้าตาลแหงและรวงหลน หนอนเขาทําลายไดตั้งแตดอกยังมีขนาดเล็กเทาหัวไมขีดไฟ      
ถาไมมดีอกอาจจะทาํลายกดักนิใบออนหรอืยอดออนไดอกีดวย หนอนชนดินี้จะระบาดมาก
ในฤดูฝน ทําใหดอกเสยีหายมาก จะมกีารระบาดมากกวาแมลงตัวอื่นๆ หากปองกันกําจัด
ไมทันจะเกดิความเสยีหายมาก  

การปองและกันกําจัด

 1.  ทําความสะอาดบรเิวณโคนตนโดยการเก็บเศษพชืนําไปเผาทําลายเพื่อปองกันการ
  เขาดักแดของหนอนเจาะดอก 
 2.  ตัดแตงทรงพุมใหโปรงเพื่อไมใหเปนแหลงอาศัยของตัวเต็มวัย 
 3.  ใชกับดักแสงไฟดักลอตัวเต็มวัยมาทําลาย 
 4. ใชสารเคม ีfipronil (แอสเซน็ด 5% SC) อตัรา 40 มล. ตอนํา้ 20 ลติร หรอื cypermethrin/
   phosalone (พารซอน 6.25%/2.5% EC) อตัรา 80-120 มล. ตอนํา้ 20 ลติร หรอื chlorpyrifos
  (ลอรสแบน 40% EC) อตัรา 80 มล. ตอนํา้ 20 ลติร ถาพบการระบาด พนทกุ 4 วนั
    และไมควรพนสารฆาแมลงชนิดเดียวกันติดตอกันหลายครั้ง เพราะจะทําใหแมลง
  สรางความตานทานตอสารฆาแมลง ในแหลงที่มกีารตานทานใหใชอัตราสูง  
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เชื้อสาเหตุโรคพชื เชื้อรา Sclerotium rolfsii

ลักษณะอาการ

 โรคนี้จะเกดิกบัมะลทิีม่อีายมุากกวา 1 ปขึ้นไป โดย
จะมอีาการใบเหลอืง เหี่ยวและทิ้งใบ ตนจะแหงตาย 
เมือ่ขดุดจูะพบวารากเนาเปอย ทีโ่คนตนจะพบเสนใย
สขีาวและเมด็ราเปนกอนกลมสขีาวหรอืสนีํา้ตาลหรอื
สีดํา จับอยูตามแถวโคนตนและแทรกอยูในระหวาง
กอนดนิโคนตน มกัระบาดในสภาพดนิทีเ่ปนกรด และ
พื้นที่ที่ปลูกซํา้เปนเวลานาน 

ลักษณะอาการ

โรครากเนามะลิ

ตนมะลแิหงตาย
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การแพรระบาด 

 เชื้อราแพรระบาดไดชามากโดยเสนใยเจริญไปในดิน การแพรระบาดจะเกิดขึ้น
โดยเชื้อราตดิมากับกิ่งพันธุ หรอืเครื่องมอืที่ใช เชน จอบ เสยีม หรอืตดิไปกับเทาคน
หรอืสัตวที่ยํ่าเขาไปในแปลง

การปองและกันกําจัด

 ถาพบตนเปนโรค ควรถอนเผาไฟทําลายเสยี ดนิในหลุมที่เปนโรค ควรขุดเผาไฟ 
แลวใชปูนขาวหรือนํ้ายาเทอรราคลอผสมนํ้ารดลงในดิน ถาระบาดทั่วสวนให
เปลีย่นไปปลกูพชืชนดิอืน่ๆ กอนประมาณ  4-5  ป ถาตองการปลกูซํา้เดมิ  ก็ควรมกีาร
ปรับสภาพดนิดวยการใสปูนขาวและปุยคอก
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