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เพลี้ยไฟ – ระยะนี้เป็นฤดูร้อน ฝนท้ิงช่วงนาน และความชื้นในอากาศต ่า เหมาะสมแก่การระบาดของ

แมลงประเภทปากดูด โดยเฉพาะเพลีย้ไฟ เกษตรกรควรหมั นสังเกตแปลงนาในระยะกล้า ถ้าหากพบ

อาการปลายใบข้าวเหี ยวขอบใบม้วนเข้าหากลางใบและมีสีน้่าตาล ให้เกษตรกรใชส้วิงโฉบดู ถ้า

มีเพลี้ยไฟระบาดจะพบแมลงตัวเล็กมาก ๆ สีด่า อยู่ในสวิงโฉบ ให้ท่าการไขน้่าเข้านาให้ท่วมยอดข้าว 

๑-๒ วัน จากนั้นใชปุ๋้ยยูเรียหว่านในอัตรา ๕-๑๐ กิโลกรัมต่อไร่ เพื อเร่งการเจริญเติบโต 

เพลี้ยกระโดดสีน้่าตาล – แม้ว่าภาคใต้ตอนล่างจะไม่พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้่าตาลมา

ระยะหนึ งแล้วแต่ด้วยสภาพอากาศที ร้อนและฝนทิ้งช่วงยาวนาน และการเปลี ยนพันธุ์ข้าวอาจจะท่า

ให้เพลี้ยกระโดดสีน้่าตาลกลับมาระบาดได้อีกครั้ง  โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวที อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสี

น้่าตาลได้  เกษตรกรต้องหมั นส่ารวจแปลงนาเป็นประจ่า  ถ้าพบการระบาดในระยะแรกให้ใช้เชื้อรา

บิวเวอเรียฉีดพน่ หากพบระบาดรุนแรงให้ปฏิบัติตามค่าแนะน่าของกรมวิชาการเกษตร 

เพลี้ยกระโดดหลังขาว – ระยะนี้เป็นช่วงฤดูร้อนสภาพอากาศเป็นเอลญิลโยก่าลังอ่อน  อาจเกิดการ

ระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาวโดยเฉพาะในข้าวหอมอายุสั้ น เข่น กข. 15 และข้าวหอม

ธรรมศาสตร์ เป็นต้น การจัดการให้ปฏิบัติเหมือนการจัดการเพลีย้กระโดดสีน้่าตาล 

โรคใบจุดสีน  ำตำล – โรคใบจุดสีน้่าตาลเป็นโรคที มักจะระบาดในช่วงฤดูร้อน ที มีสภาพแห้งแล้ง 

แปลงนาขาดน้่า เกษตรกรต้องหมั นส่ารวจแปลงนาเป็นประจ่าทุกสัปดาห์ หากพบการระบาดของ

โรคใบจุดสีน้่าตาลให้รีบไขน้่าเข้านาพร้อมหว่านปุ๋ย ๐-๐-๖๐ อัตรา ๑๐ กิโลกรัมต่อไร่ 

 

 

 

 



 

 

 

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด – เกษตรกรที เพาะปลูกข้าวโพดในพื้นที 

จังหวัดสงขลา ตรัง และสตูล ให้ระวังการระบาดของหนอนกระทู้

ข้าวโพดลายจุด ลักษณะเด่น คอื หนอนมีสว่นบนของหัวมีแถบสีขาว

เป็นรูปตัว Y หัวกลับ หลังและด้านข้างมีแถบสีขาว ตามยาวล่าตัว 

ปล้องท้องก่อนปล้องสุดท้ายมีจุดสีด่า ๔ จุด เรียงเป็นรูปสี เหลี ยม

จัตุรัส หากพบให้เกษตรกรรีบควบคุมโดยการปล่อยแมลงการปล่อย

แมลงหางหนีบ มวนพฆิาต และมวนเพชฌมาต ร่วมกับฉีดพน่ด้วย

เชือ้บทีี สายพันธุ์ kurstaki หรือ aizawai ชนิดผง อัตรา ๔๐ – ๘๐ กรัม ต่อน้่า ๒๐ ลิตร ทุก   

๔ – ๗ วัน ในชว่งตอนเย็น หากข้าวโพดอายุ 30 วันขึ้นไป ให้พน่เข้าไปในกรวยใบ ในกรณีที ใช้

เคมีให้ใช้สารเคมีตามค่าแนะน่าของกรมวิชาการเกษตรชนิดใดชนิดหนึ ง ได้แก่ สาร สไปนโีท

แรม (spinetoram) 12% SC อัตรา 20 มิลลิลติรต่อน้่า 20 ลติร สารคลอแรนทรานิลิโพรล 

(chlorantraniliprole) 5.17% SC อัตรา 20 มิลลลิิตรต่อน้่า 20 ลิตร สารฟลูเบนไดอะไมด ์

(flubendiamide) 20% WG อัตรา 6 กรัม ต่อน้่า 20 ลิตร สารคลอร์ฟนีาเพอร์ (chlorfenapyr) 

10% SC อัตรา 30 มิลลิลติรต่อน้่า 20 ลิตร และสารอนิดอกซาคาร์บ (indoxacarb) 15% 

SC อัตรา 30 มิลลิลติรต่อน้่า 20 ลติร เป็นต้น โดยฉีดพน่สารเคมีก่าจัดแมลงทุก 7 วัน 

ติดต่อกัน 2 - 4 ครั้ง และต้องสลับกลุ่มสารทุก 30 วัน พร้อมท้ังแจ้งเจ้าหน้าที ส่านักงาน

เกษตรอ่าเภอใกล้บ้านให้รับทราบด้วย 

หนอนเจาะฝักข้าวโพด – ชว่งนีข้้าวโพดในระยะให้ผลผลิตให้ระวังการ

ระบาดของหนอนเจาะฝักข้าวโพด หรืออีกชื อหนึ งคือหนอนเจาะสมอ

ฝา้ย ลักษณะตัวหนอนสังเกตได้ง่าย คือ บนล่าตัวของหนอนมีขนขึ้น

ประปราย ลายที พาดยาวตามล่าตัวเห็นได้ชัด สีของตัวหนอนมีสีต่าง ๆ 

กัน จากสีเขียวอ่อนไปจนถึงสีค่อนข้างด่า ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม 

อายุ และการลอกคราบ หากพบการระบาดเกษตรกรต้องรีบควบคุม

โดยใชวิ้ธีการเชน่เดียวกับการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 
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เงำะ – ระยะนี้เกษตรกรควรระวังอย่าให้สวนขาดน้่า 
เนื องจากปลายใบเงาะอาจแห้งจากการขาดน้่าได้ 
ส่าหรับสวนที มีการให้น้่า เมื อเงาะแตกยอดใหม่อาจมี
เพลี้ยไฟเข้าท่าลายดูดกินน้่าเลี้ยงจากยอดอ่อน ดอก 
และผลอ่อน ท่าให้ยอดแห้งบิดงอ หากพบการท่าลาย
ของเพลี้ยไฟให้ใช้เชื อรำบิวเวอเรียฉีดพ่นเพื อควบคุม
เพลี้ยไฟ ในกรณีที มีการระบาดมากให้ใช้สารเคมี เช่น 
คาร์โบซัลแฟน  ฟโิพรนิล หรือ อิมิดาคลอพริด เป็นต้น 

ทุเรียน – ระยะนี้ให้หมั นส่ารวจการท่าลายของเพลีย้ไฟ ไรแดง ที มักจะระบาดในชว่งที มีฝนทิ้ง
ชว่งเป็นเวลานาน บางพ้ืนที ให้ระวังการเข้าท่าลายของหนอนเจาะดอก และหนอนเจาะผล 

มังคุด – ระวังเรื องมังคุดขาดน้่า บางพ้ืนที จะพบการระบาดของเพลีย้ไฟ และหนอนชอนใบ 

ส้มโอ – ระยะนีใ้ห้ระวังหนอนเจาะผลระบาด โดยเฉพาะในเขตจังหวัดสงขลา 

ส้มเขียวหวำน และส้มโชกุน – ระยะนี้เกษตรกรควรระวังการเข้าท่าลายของเพลี้ยชนิดต่าง ๆ 
เข่น เพลี้ยไก่แจ้ส้ม เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย และเพลี้ยอ่อน นอกจากนี้ยังต้องระวังการท่าลายของ
หนอนชอนใบ และแมลงวันผลไม้ 

ลองกอง – ระวังการระบาดของหนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง และส่าหรับเกษตรกรในพื้นที จังหวัด
ยะลา ให้ระวังการระบาดของหนอนกินช่อดอก จังหวัดทางฝั่งอันดามันอาจมีการท่าลายของแมลงวัน
ผลไม ้

มะม่วง – ระวังการเข้าท่าลายของแมลงวันผลไม้ และเพลี้ยจักจั นมะม่วง 

มะพร้ำว – ระวังการระบาดของหนอนหัวด่ามะพร้าว และแมลงด่าหนามมะพร้าว ซึ งพบว่าในบาง
พืน้ที ที มีการส่ารวจพบการเข้าท่าลาย 

 

พืชตระกูลกะหล่ ำ – ระยะนี้ต้องระวังโรคใบจุดอัลเทอนาเรีย และระวังการระบาดของหนอนใย
ผัก หนอนกระทู้ผัก ด้วงหมัดผัก และเพลี ยอ่อน เกษตรกรควรเก็บผักโดยกำรถอนทั งรำก
ออกจำกแปลง เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งอำหำรของตัวอ่อนด้วงหมัดผัก แนะเกษตรกรส ำรวจ
แปลงผักอย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือลดกำรใช้สำรเคมี เม่ือพบกำรระบำดของหนอนใยผัก หนอน
กระทู้ผัก ด้วงหมัดผักและเพลี ยอ่อน ให้ท ำกำรฉีดพ่นด้วยสำรสกัดสะเดำ และเชื อรำ     

 

 

 
ผลเงาะถูกเพล้ียไฟเข้าท าลาย 



 

บิวเวอเรีย หรือเชื อรำเมตำไรเซียม แนะเกษตรกรฉีดพ่นธำตุแคลเซียมโบรอนสองครั งใน
สัปดำห์ท่ี ๑ และสัปดำห์ท่ี ๓ เพ่ือสร้ำงควำมแข็งแรงต้ำนทำนโรคท่ีเกิดจำกเชื อรำและ
แบคทีเรีย 

ถ่ัวฝักยำว – ระยะนี้ให้ระวังหนอนเจาะฝักถั ว เพลี้ยอ่อน  เพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไฟ แนะน่าให้
เกษตรกรใช้เชื้อราบิวเวอเรีย เชื้อราเมตาไรเซียม หรือสารสกัดสะเดา ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชใน
แปลงถั ว  นอกจากนี้ควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ผสมร่าละเอียด และปุ๋ยหมักหว่านรอบโคนต้น  
เพื อป้องกันเชื้อราเข้าท่าลายระบบราก 

พืชตระกูลแตง – ระยะนี้ต้องระวังการระบาดของโรคโคนแตกยำง
ไหล โรคเห่ียว โรครำน  ำค้ำง โรคใบจุด และโรคใบด่ำงท่ีเกิดจำก
เชื อไวรัส เกษตรกรควรใช้เชื อรำไตรโคเดอร์มาผสมปุ๋ยหมักหว่านใน
หลุมปลูก เพื อป้องกันเชื้อราเข้าท่าลายระบบราก ฉีดแคลเซียม
โบรอนเพ่ือเสริมสร้ำงควำมแข็งแรง และความต้านทานต่อโรคที 
เกดิจากเชื้อรา และแบคทีเรีย ส่วนโรคใบด่ำง และต้นท่ีเป็นโรคเห่ียว ให้ถอนแล้วเผำท ำลำย 
นอกจำกนี ยังต้องหม่ันส ำรวจกำรระบำดของหนอนผีเสื้อต่าง ๆ เพลี้ยอ่อน เพลี ยไฟ ด้วงเต่า
แตง และแมลงวันแตง เกษตรกรควรท ำควำมสะอำดแปลงปลูก และห่อผลตั้งแต่ผลยังเล็ก
เพื อป้องกันการเข้าท่าลายของแมลงวันแตง ส่าหรับเพลี้ยอ่อน ด้วงเต่า และหนอนผีเสื้อต่าง ๆ       
ให้ควบคุมด้วยสารสกัดสะเดา และเชื้อราบิวเวอเรีย ส่วนเพลี้ยไฟ ควบคุมด้วยเชื้อรา             
เมตาไรเซยีม และเชื้อราบิวเวอเรีย 

พริก – ระยะนี้เกษตรกรผูป้ลูกพริก ต้องหมั นส่ารวจการเข้า
ท่าลายของแมลงหวี ขาว เพลี้ยอ่อน และเพลี้ยไฟ หากพบการ
เข้าท่าลายแนะน่าให้ควบคุมโดยการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย และเชื้อ
ราเมตาไรเซียม หากระบาดให้ใช้สารเคมี เช่น คาร์โบซัลแฟน     
ฟโิพรนิล หรือ อิมิดาคลอพริด เป็นต้น เกษตรกรบางพื้นที อาจ
พบการท่าลายของแมลงวันพริกได้ แนะเกษตรกรควรเก็บผลพริก
ที ถูกท่าลายใส่ลงในถุงพลาสติก แล้วมัดปากถุงให้แน่น น่าไป
ทิ้งนอกแปลงปลูก พร้อมท้ังฉีดไวท์ออยล์ เพื อลดปริมาณการวางไข่ของแมลงวันผลไม้ และ
คลุกเชื้อราเมตาไรเซียม ๑ กิโลกรัม ต่อปุ๋ยหมัก ๒๐ กิโลกรัม ใส่รอบโคนต้นเพื อช่วยก่าจัด
ดักแด้ของแมลงวันพริกที อยู่ในดิน เกษตรกรควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ป้องกันโรครากเน่า
โคนเน่า และโรคเหี ยวเหลืองไว้ตั้งแต่ต้นฤดูปลูกโดยการผสมกับร่าและปุ๋ยหมักหว่านรอบทรง
พุ่ม เพื อควบคุมโรคที เข้าท่าลายระบบรากพริก พร้อมท้ังฉีดแคลเซียมโบรอนเพื อเสริมสร้าง

 

 

เพล้ียอ่อน 



 

ความแข็งแรง ความต้านทานต่อโรคให้แก่พริก และฉีดพ่นธาตุสังกะสี เพื อให้พริกปรุงอาหาร
ได้ดีขึ้น นอกจากนียั้งต้องหมั นรักษาความสะอาดในแปลงพริก เพื อลดแหล่งแพร่กระจายของ
โรค 

 

 

  


