
 
   5. ศึกษาสูตรน ้าหมักส้าหรับก้าจัดเพลี ย และสูตรน ้าหมักก้าจัดเชื อรา ดังนี  
   (1) สูตรน ้าหมักสะเดา หรือหัวเชื อน ้าหมักสะเดา ส้าหรับก้าจัดเพลี ยไฟ และเพลี ยจักจ่ัน 
วิธีท้า - สับใบสะเดา 2 กิโลกรัม ข่า และตะไคร้หอม อย่างละ 1 กิโลกรัมให้ละเอียด แล้ว
น้าส่วนผสมทั งสามมาต้ารวมกัน ผสมกับน ้า 20 ลิตร หมักไว้ 1 คืน  
วิธีท้า - กรองน ้าหมักที่ได้น้าไปใช้เป็นน ้าหัวเชื อ 
อัตราการใช้ - น้าหัวเชื อผสมน ้าสัดส่วน 1:1 ฉีดพ่นทุก 7 วัน ส้าหรับก้าจัดเพลี ยไฟ 
               - ใช้หัวเชื อ 200–500 ซีซีต่อน ้า 20 ลิตร ฉีดพ่นทรงพุ่ม ทุก 3–5 วัน 

ส้าหรับก้าจัดเพลี ยอ่อน 
 

   (2) สูตรน ้าหมักสาบเสือ ส้าหรับก้าจัดเพลี ย 
วิธีท้า - สับต้นสาบเสือ 500 กรัม แล้วน้ามาผสมเหล้าขาว 1 ลิตร หมักไว้ 1 คืน 

วิธีท้า - น้ามากรองเพื่อน้าน ้าหมักไปใช้งาน 

อัตราการใช้ – น้าน ้าหมักผสมต่อน ้า 10 ลิตร ไปฉีดพ่นแปลงปลูกพืชทุกๆ 7 วัน 

   (3) สูตรน ้าหมักพริก ส้าหรับก้าจัดเพลี ย 
วิธีท้า - บดพริกสด พริกไทยสด และดีปลีสด อย่างละ 1 กิโลกรัมให้ละเอียด จากนั นน้า
ส่วนผสมทั งหมด ไปผสมกับน ้า 10 ลิตร หมัก 3 – 5 วัน  
วิธีท้า - น้ามากรองเพื่อน้าน ้าหมักไปใช้งาน 
อัตราการใช้ - ใช้หัวเชื อปริมาณ 200 – 500 ซีซีต่อน ้า 20 ลิตร น้าไปฉีดพ่นให้ทั่วทรง
พุ่มต้น ทุก 3 – 5 วัน  
   (4) สูตรน ้าหมักเปลือกมังคุด ก้าจัดเชื อรา 
วิธีท้า - สับเปลือกมังคุด 2 กิโลกรัม สะเดา บอระเพ็ด และขมิ น อย่างละ 1 กิโลกรัมให้
ละเอียด เทผสมกับเหล้าขาว 1 ลิตร น ้าส้มสายชู 1 ลิตร และน ้า 10 ลิตร ใส่ถังหมักคนให้
เข้ากัน ตั งทิ งไว้ในที่ร่ม 7 วัน สามารถน้าไปใช้งานได้ 
อัตราการใช้ - น้าน ้าหมัก 30 ซีซี ผสมน ้า 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วันจะสามารถยับยั งเชื อรา  

– ได้ด้าเนินการรดน ้าหมักสะเดา อัตราส่วน 1 ลิตร ผสมกับน ้า 10 ลิตร โดยรดบริเวณ
โดยรอบของต้นไม้ทรงปลูกทั ง 5 ต้น เพื่อลดปัญหาแมลงศัตรูพืช 

 

 

สิ่งท่ีจะด ำเนินกำรต่อไป 

    ประสานกลุ่มภูมิทัศน์ และอาคารสถานที่ เรื่องผลการศึกษาแนวทางการดูแลรักษาต้นไม้
ทรงปลูก เพื่อให้ต้นไม้ทรงปลูกจ้านวน 5 ต้น เจริญงอกงามเป็นสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่แนวทางในการจัดการศัตรูพืชของต้นไม้
ทรงปลูกให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไป 

จัดท ำโดย : กลุ่มวิจัยและพัฒนำ อุทยำนสิ่งแวดล้อมนำนำชำติสิรินธร 
1281 ค่ำยพระรำมหก ต ำบลชะอ ำ อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 
โทรศัพท์: 032-508-352 โทรสำร: 032-508-396 
E-mail: siep@sirindhornpark.or.th  
Website: www.sirindhornpark.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ชนิดศัตรูพืช ศัตรูธรรมชำติ กำรจัดกำรแบบชีววิธี กำรใช้สำรเคมี 
3.เพลี ยหอย
เกราะสีน ้าตาล 
 

- แตนเบียน  
- ด้วงเต่าลาย 
- หนอนผีเสื อ 

- น ้าหมักสาบเสือ น ้าหมักพริก 
- ตัดส่วนที่ถูกเข้าท้าลายไป
เผาทิ ง                                                                                                                                                                    
- รูดเพลี ยหอยออกจากพืช
แล้วท้าลาย 

- สารฆ่าแมลงมาลา 
ไธออน 83% อีซี 
- สารฆ่าแมลงเซฟวิน 
85% ดับบลิวพี  

4.เพลี ยแป้ง 
 

- เต่าทอง 
- แมลงวันก้นขน 
- แมงมุม 

- น ้าหมักสะเดา น ้าหมัก
สาบเสือ 
- ก้าจัดต้นตอเผาทิ ง  
- ก้าจัดมด เพราะมดท้าหน้าที่
ล้าเลียงเพลี ยแป้งไปไว้ตาม
ยอดไม ้
- ใช้เชื อจุลินทรีย์ก้าจัดแมลง 

- สารฆ่าแมลงมาลาไธออน 
83% อีซี หรือ ไดอะซินอน 

5.เพลี ยจักจั่น 
สีเขียว 

- แมลงช้างปีกใส 
- ด้วงเต่าลาย 
- แมงมุม 

- น ้าหมักสะเดา  
- ใช้แสงไฟล่อตัวเต็มวัยมา
ท้าลาย 
- ฉีดน ้าล้างช่อดอกและใบ 
ช่วยให้ตัวอ่อนหลุดจาก 
ช่อดอก 

- สารอิมิดาโคลพริด  
- สารงมาลาไธออน 83%  
อีซี  
- สารฆ่าแมลงคลอร์ไพรี
ฟอส 40% อีซี  

6.แมลงบั่ว 
 

- แตนเบียน  
- แมงมุม 

- ตัดแต่งก่ิงให้โปร่ง  
- เด็ดหรือตัดใบที่โดนเข้า
ท้าลาย น้ามาเผาทิ ง 
- ก้าจัดวัชพืชโดยรอบ  
- ใช้กับดักแสงไฟล่อ  

- สารฆ่าแมลงคารบาริล  
- สารคลอไทอะนิดิน 16% 
เอสจ ี
- สารคลอร์ไพรีฟอส 40% 
อีซี  

7.โรคใบจุด 
ตานก 
 
 

- - น ้าหมักเปลือกมังคุด  
- หลีกเลี่ยงการปลูกพืชในพื น
ที่ดินทราย 
- ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยปรับ
สภาพดินให้อุ้มน ้าได้ดีขึ น 
- ใช้กับดักกาวเหนียว อัตรา 
80-100 กับดัก/ไร่ 

- สารฆ่าเชื อราแมนโคเซบ 
75% ดับบลิวพี  
- สารฆ่าเชื อราแอนทราโคล 
75%  
- สารฆ่าเชื อราแมนโคเซป
ไดเทนเอ็ม 45  

8. โ รคใบไหม้
จากแดด 
 

- -  พรางแสงให้กับระบบราก 
เพ่ือรักษาความชื น 
- เสริมภูมิต้านทานให้พืชกลุ่ม 
Amino protein และ
แมกนีเซียม  

- สารกลุ่มพาราฟินออย
เคลือบผิวใบ 

โครงกำร “ศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรศัตรูพืชของต้นไม้ 
ทรงปลูกบริเวณชำยหำดคลองบำงตรำน้อย จ ำนวน 5 ต้น 
(ต้นจิกทะเล ต้นหยีทะเล ต้นหว้ำ ต้นมะพลับ และต้นเกด)” 

วันท่ี 19 กรกฎำคม 2551 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด้าเนินมาทรง
เปิดอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรอย่างเป็นทางการ และทรงปลูก
ต้นไม้ ณ บริเวณชายหาดคลองบางตราน้อย จ้านวน 5 ต้น ได้แก่ ต้นจิกทะเล 
ต้นหยีทะเล ต้นมะพลับ ต้นหว้า และต้นเกด กลุ่มวิจัยฯ ได้ท้าการส้ารวจ
ต้นไม้ทรงปลูกทั ง 5 ต้น พบว่า มีการเจริญเติบโตดี ล้าต้นแข็งแรง แต่พบ
ปัญหาศัตรูพืชรบกวน ต้องอาศัยการดูแลอย่างใกล้ชิด กลุ่มวิจัยฯ จึงได้จัดท้า
โครงการ “ศึกษาแนวทางการจัดการศัตรูพืชของต้นไม้ทรงปลูกบริเวณ
ชายหาดคลองบางตราน้อย จ้านวน 5 ต้น (ต้นจิกทะเล ต้นหยีทะเล ต้นหว้า 
ต้นมะพลับ และต้นเกด)” เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาศัตรูพืชที่รบกวน 
และให้การดูแลรักษาต้นไม้ทรงปลูกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั ง
สามารถสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไปได้  



วัตถปุระสงค์ของโครงกำร 

   1. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการศัตรูพืชของต้นไม้ทรงปลูกบริเวณชายหาดคลองบาง
ตราน้อย จ้านวน 5 ต้น (ต้นจิกทะเล ต้นหยีทะเล ต้นหว้า ต้นมะพลับ และต้นเกด) 
   2. เพื่อพัฒนาสร้างเป็นองค์ความรู้ ส้าหรับถ่ายทอดและเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไปได้ 
 

วิธกีำรศกึษำ 

  1. ศึกษาลักษณะทางกายภาพ และการเจริญเติบโตของต้นไม้ทรงปลูก จ้านวน 5 ต้น 
  2. ส้ารวจ และศึกษาแมลงศัตรูพืชที่พบได้ทั่วไปในพื นที่ต้นไม้ทรงปลูก จ้านวน 5 ต้น 
  3. ด้าเนินการศึกษาและจ้าแนกชนิดของโรคพืชและแมลงศัตรูพืชที่พบของต้นไม้ทรงปลูก 
จ้านวน 5 ต้น 
  4 .  ด้า เนินการศึกษาวิ ธี การป้องกันก้ า จัดแมลงศัตรูพื ช  โดยศัตรู ธ รรมชา ติ   
การจัดการแบบชีววิธี และการใชส้ารเคมีของต้นไม้ทรงปลูก จ้านวน 5 ต้น 
  5. ศึกษาสูตรน ้าหมักส้าหรับไล่ และก้าจัดแมลง รวมไปถึงศึกษาสูตรน ้าหมักก้าจัดเชื อรา 

ผลกำรศกึษำ 

   1. ลักษณะทางกายภาพ โรคและแมลงศัตรูพืชของต้นไม้ทรงปลูก จ้านวน 5 ต้น ได้แก ่
     (1) ต้นจิกทะเล ทรงพุ่มกลม แตกกิ่งต้่า ใบร่วงและกิ่งแห้งเล็กน้อย ไม่แสดงอาการ
ผิดปกติของโรคพืช พบศัตรูพืช คือ มดแดง แมงมุม เพลี ยไฟ และเพลี ยหอยกาแฟสีเขียว 
บริเวณตาใบและตาดอก  
     (2) ต้นหยีทะเล ทรงพุ่มกว้าง สูงใหญ่ พบศัตรูพืช คือ มดแดง เพลี ยหอยเกราะสีน ้าตาล 
เพลี ยแป้ง เพลี ยจักจ่ันสีเขียวบริเวณใบและกิ่ง พบหอยทาก จิ งหรีด บริเวณโคนต้น มีอาการ
ใบจุด กิ่งแห้งตาย และอาการผิดปกติจากแมลงบั่วเข้าท้าลาย  
     (3) ต้นมะพลับ ทรงพุ่มกลม ล้าต้นสูงใหญ่ ใบสีเขียวสด แสดงอาการใบไหม้เป็นหย่อมๆ 
พบศัตรูพืช คือ มดแดง เพลี ยไฟ บริเวณใบ และพบแมลงบั่ว บริเวณล้าต้น 
     (4) ต้นหว้า ไม้ยืนต้นสูง ใบสีเขียวสด แสดงอาการอาการใบไหม้จากแดด พบศัตรูพืช 
คือ มดแดง และแมลงบั่ว บริเวณล้าต้น 
     (5) ต้นเกด ทรงพุ่มยืดสูง ใบสีเขียวสด แสดงอาการไหม้จากแดด และอาการผิดปกติ
จากแมลงบั่วเข้าท้าลาย พบศัตรูพืช คือ มดแดง เพลี ยแป้ง บริเวณยอด และตาของล้าต้น 

 

      
  2. แมลงศัตรูพืชที่พบได้ทั่วไปอาศัยบริเวณกิ่งไม้ ใบไม้ ส่งผลให้พื นที่สังเคราะห์
แสงของพืชลดลง และยังอาศัยบริเวณใต้ต้นไม้  กัดกินรากพืชอาจส่งผลให้
เจริญเติบโตช้า โดยแมลงศัตรูพืชที่พบได้ทั่วไปในพื นทีต่้นไม้ทรงปลูก จ้านวน 5 ตน้ 
ได้แก่ 
     (1) มดแดง (Oecophylla smaragdina Fabricius) 
     (2) แมงมมุ (Neoscona sp.) 
     (3) หอยทากสยาม (Cryptozona siamensis)  
     (4) จิ งหรีดทองแดงลาย (Acheta domestica)  

 

  

  3. ชนิดของโรคพืช และแมลงศัตรูพืชที่พบของต้นไม้ทรงปลูก จ้านวน  
5 ต้น 
   - โรคพืชที่พบ ได้แก่ 
     (1) โรคใบจุดตานก (Bird’s eye spot) พบที่ต้นหยีทะเล  
     (2) โรคใบไหม้จากแดด (Sun Burn) พบที่ต้นมะพลับ ต้นหว้า และต้นเกด 

 

   - แมลงศัตรูพืชที่พบเป็นแมลงประเภทปากดูด เข้าท้าลายโดยการดูดกินน ้าเลี ยง 
ของพืช ท้าให้ส่วนที่ถูกท้าลายแคระแกร็น ใบมีสีเหลือง หากระบาดรุนแรงอาจท้าให้
พืชแห้งตายได้ โดยแมลงศัตรูพืชที่พบในพื นที่ต้นไม้ทรงปลูก จ้านวน 5 ต้น ได้แก ่
     (1) เพลี ยไฟ (Heliothrips sp.) พบที่ต้นจิกทะเล และต้นมะพลบั 
     (2) เพลี ยหอยกาแฟสีเขียว (Coccus viridis) พบที่ต้นจิกทะเล  
     (3) เพลี ยหอยเกราะสีน า้ตาล (Saissetia coffeae) พบที่ต้นหยีทะเล 
     (4) เพลี ยแป้ง (Planococcus citri) พบที่ต้นหยทีะเล และต้นเกด 
     (5) เพลี ยจักจั่นสีเขียว (Nephotettix nigropictus) พบที่ต้นหยีทะเล 
     (6) แมลงบั่ว (Orseolia oryzae) พบที่ต้นหยีทะเล ต้นมะพลับ ต้นหว้า และต้นเกด 

 

 

 
  4. วิธีการป้องกันก้าจัดแมลงศัตรูพืช โดยศัตรูธรรมชาติ การจัดการแบบชีววิธี 
และการใชส้ารเคมีของต้นไม้ทรงปลูก จ้านวน 5 ต้น 

ชนิดศัตรูพืช ศัตรูธรรมชำติ กำรจัดกำรแบบชีววิธี กำรใช้สำรเคมี 
1.เพลี ยไฟ - มวนตัวห ้า 

- ด้วงเต่าลาย 
- แมลงปอ 

- น ้าหมักสะเดา น ้าหมัก
สาบเสือ 
- กับดักกาวเหนียว  

- สารฆ่าแมลงมาลาไธออน 
83% อีซี  
- สารฆ่าแมลงเซฟวิน 85% 
ดับบลิวพี  

2.เพลี ยหอยกาแฟ
สีเขียว 
 

- แตนเบียน  
- ด้วงเต่าลาย 
- หนอนผีเสื อ 

- น ้าหมักสาบเสือ  
- น ้าหมักพริก 
- ตัดส่วนทีถู่กเข้าท้าลาย
น้าไปเผาทิ ง                                                                                                                                                                    

- สารฆ่าแมลงคาร์โบซัลแฟน 
พอสซ์ 20% อีซี 

 

ต้นจิกทะเล ต้นหยทีะเล 

ต้นมะพลับ ต้นหว้า 
 

ต้นเกด 

เพลี ยหอยกาแฟสีเขียว (Coccus viridis) 
 

เพลี ยไฟ (Heliothrips sp.) 

 

เพลี ยหอยเกราะสีน ้าตาล 
(Saissetia coffeae) เพลี ยแป้ง (Planococcus citri)  

 

เพลี ยจักจ่ันสีเขียว 
(Nephotettix nigropictus) แมลงบั่ว (Orseolia oryzae)  

โรคใบจุดตานก (Bird’s eye spot) โรคใบไหม้จากแดด (Sun Burn) 

มดแดง  
(Oecophylla smaragdina Fabricius) 

หอยทากสยาม (Cryptozona siamensis) จิ งหรีดทองแดงลาย (Acheta domestica) 

แมงมุม (Neoscona sp.) 


