
 

 

 

ปีท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๗  

ประจ ำเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด – เกษตรกรท่ีเพาะปลูกข้าวโพดในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา 

ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี และนราธิวาส ให้ระวังการระบาดของหนอนกระทู้

ข้าวโพดลายจุด โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีเคยพบการระบาด เกษตรกรควรหม่ันส ารวจ

แปลงเป็นประจ า หากพบกลุ่มไข่มีขนปกคลุมสีขาว หรือหนอนกระทู้ข้าวโพดลาย

จุด ให้เกษตรกรรีบควบคุม ถ้ายังระบาดไม่มากเกษตรกรสามารถจับ

ท าลายได้ หรือปล่อยแตนเบียนบราคอน แมลงหางหนีบ มวนพิฆาต 

และมวนเพชฌมาต ร่วมกับฉีดพ่นด้วยเชื้อบีที สายพันธุ์ kurstaki 

หรือ aizawai ชนิดผง อัตรา ๔๐ – ๘๐ กรัม ต่อน้ า ๒๐ ลิตร ทุก ๔ 

– ๗ วัน ให้พน่เข้าไปในกรวยใบ ในกรณีท่ีใช้สารเคมีให้ใช้ไซแอนทรา

นิลิโพรลคลุกเมล็ดข้าวโพดก่อนปลูก 20% SC อัตรา 20 

มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม จากนั้น 3 สัปดาห์ฉีดพ่น

ด้วยใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ ง  ได้แก่  สารสไปนีโทแรม 

(spinetoram) 12% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

สารคลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole) 5.17% SC 

อัตรา 20 มลิลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร สารฟลูเบนไดอะไมด์ (flubendiamide) 20% 

WG อัตรา 6 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร สารคลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr) 10% SC อัตรา 30 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และสารอินดอกซาคาร์บ (indoxacarb) 15%  SC อัตรา 30 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร โดยฉีดพน่สารเคมีก าจัดแมลงทุก 7 วัน ติดต่อกัน 2 - 4 ครั้ง และ

ต้องสลับกลุ่มสารทุก 30 วัน พร้อมท้ังแจ้งเจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอใกล้บ้านให้รับทราบ

ด้วย 
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หนอนห่อใบข้ำว – เกษตรกรในเขตจังหวัดปัตตานี พัทลุง และสตูล ระวังการระบาดของหนอนห่อ

ใบข้าวโดยเฉพาะระยะกล้า และระยะใบธงซึ่งความเสียหายจะรุนแรง หากพบการระบาดในระยะ

ดังกล่าวและใบข้าวเกิดความเสียหายเกิน ๑๕ % ให้ท าการส ารวจประชากรหนอนห่อใบข้าว หาก

พบหนอนห่อใบข้าว ๔-๕ ตัวต่อตารางเมตร ให้ใช้สารเคมีประเภทดูดซึม เช่น ฟิโปรนิล หรือ        

คาร์โบซัลแฟน เป็นต้น ฉีดพ่นบริเวณท่ีถูกท าลาย และระวังเรื่องการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนโดยใส่ให้

น้อยลงกว่าปกติ ส าหรับในระยะแตกกอเต็มท่ีแล้วควรระวังในการใชส้ารเคมีเป็นอย่างมาก เพราะจะ

ท าลายศัตรูธรรมชาติเป็นจ านวนมาก 

หนอนกระทู้กล้ำข้ำว – ในบำงพ้ืนท่ีของจังหวัดปัตตำนี และสตูล ให้ระวังกำรระบำดของ

หนอนกระทู้กล้ำข้ำว 

แมลงสิง – แปลงนาท่ีข้าวก าลังเข้าสู่ช่วงใกล้ออกดอก หรือระยะน้ านม อาจเสี่ยงต่อการเข้าท าลาย

ของแมลงสิง เกษตรกรควรหม่ันส ารวจแปลงข้าวเป็นประจ า เม่ือพบเห็นแมลงสิงในอัตรา ๔ ตัวต่อ

ตารางเมตรให้ท าการควบคุม โดยใช้เหย่ือพิษ (เปลือกสับปะรดจุ่มสำรเคมีคำร์โบซัลแฟนปัก

กระจำยท่ัวบริเวณท่ีมีกำรระบำด) หรือฉีดพน่ด้วยสารเคมีคาร์โบซัลแฟน 

หอยเชอรี - เกษตรกรในเขตจังหวัดปัตตานี พัทลุง และสตูล ระวังการระบาดของหอยเชอรี 

เพล้ียกระโดดสีน้ ำตำล – เกษตรกรควรหม่ันส ำรวจและติดตำมกำรเข้ำท ำลำยของเพล้ีย

กระโดดสีน้ ำตำลในแปลงข้ำวอยู่เสมอ เพรำะอำจเกิดกำรระบำดของเพล้ียกระโดดสีน้ ำตำล

ข้ึนได ้โดยเฉพำะข้ำวพันธุ์พัทลุง ซ่ึงเป็นพันธุ์ท่ีอ่อนแอต่อเพล้ียกระโดดสีน้ ำตำล 

เพล้ียกระโดดหลังขำว – ระยะนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไว้บริโภคท่ีใช้พันธุ์ กข. 15 ข้าวหอมชลสิทธิ์ 

และข้าวหอมธรรมศาสตร์ ให้ระวังการเข้าท าลายของเพลีย้กระโดดหลังขาว ให้เกษตรกรหม่ันส ารวจ

แปลงนาเป็นประจ า 

 



 

หนู – ระยะนี้อำจมีหนูเข้ำท ำลำยต้นข้ำวและผลผลิต ของเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวในเขตจังหวัด

สตูล 

โรคไหม้ข้ำว – เกษตรกรท่ีเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เองและไม่มีกำรคลุกเมล็ดพันธุ์ป้องกันโรคไหม้ 

หรือไม่ได้ใช้เช้ือรำไตรโคเดอร์มำในข้ันตอนกำรบ่มเมล็ดก่อนน ำไปหว่ำน นอกจำกนั้นพ้ืนท่ี

ปลูกปอเทืองซ้ ำเป็นปีท่ีสอง และแปลงท่ีใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมำกเกินไป อำจเกิดกำรระบำดของ

โรคไหม้ได้ โดยเฉพำะแปลงท่ีปลูกปอเทืองซ้ ำเป็นปีท่ีสองควรมีกำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์

ดิน เกษตรกรควรหม่ันตรวจดูแปลงนำเป็นประจ ำ ในระยะแตกกอเต็มท่ีประมำณวันท่ี 40-

45 หลังข้ำวงอกควรป้องกันโรคไหม้โดยฉีดพ่นเช้ือรำไตรโคเดอร์มำให้ท่ัวแปลงนำ 

หอยเชอรี่ – จังหวัดสตูลอำจพบกำรระบำดของหอยเชอรี่ในระยะนี้ แนะเกษตรกรอนุรักษ์

พันธุ์นกปำกห่ำง และนกตระกูลนกฮูก หรือใช้ตำข่ำยไนล่อนตำถ่ีกั้นทำงท่ีไขน้ ำเข้ำนำ 

พร้อมกับท ำลำยตัวหอยและไข่ อย่ำงน้อยสัปดำห์ละครั้งในเวลำเช้ำหรือเย็น โดยใช้กระชอน

ท่ีมีด้ำมยำวช้อนตัวหอย บริเวณที่ลุ่มหรือท่ีร่มข้ำงคันนำ ส่วนไข่มักจะติดอยู่ตำมต้นข้ำว

และวัชพืช  

 

 

ทุเรียน – ระยะนี้ให้หม่ันส ารวจการระบาดของหนอนเจำะผล และหนอนเจำะเมล็ดทุเรียน 
โดยอาจพบการระบาดได้ในเขตพื้นท่ีจังหวัดยะลา ปัตตานี และจังหวัดพัทลุง โรคผลเน่ำอาจ
พบเกิดการระบาดได้ในเขตจังหวัดสตูล และตรัง ส าหรับโรครากเน่าโคนเน่าท่ีเป็นโรคท่ี
เกษตรกรต้องให้ความส าคัญ เนื่องจากระยะนีมี้ฝนตกในปริมาณ เตือนเกษตรกรอย่าเข้าไปใน
บริเวณสวนในขณะท่ีพื้นดินอ่อนนุ่ม เพราะจะท าให้ราก
เสียหายและเกดิเชือ้ราเข้าท าลายได้ 

เงำะ – ระยะนี้มักพบเห็นการระบาดของเพล้ียแป้ง ในเขต
จังหวัดตรัง และปัตตานี หากพบการระบาดให้ท าการก าจัด
ด้วยเชือ้ราบิวเวอเรียหรือสารสกัดสมุนไพร และอาจพบการ
ระบาดของผีเส้ือมวนหวำน โดยเฉพาะเขตจังหวัดตรัง 
สามารถตรวจจับผเีสือ้มวนหวานในเวลากลางคืนโดยการใช้
ไฟฉายส่องไปตามต้น ถ้ามีผเีสื้อมวนหวานจะเห็นเป็นตาสีแดง แล้วใชส้วิงจับ นอกจากนี้อาจ
พบการระบาดของแมลงวันผลไม้ในบริเวณกว้างได้โดยเฉพาะพื้นท่ี ๆ มีการปลูกเงาะเป็น

 

 



 

จ านวนมาก  หากพบการระบาดของแมลงวันผลไม้อาจท าการฉีดสารสกัดจากข่า หรือ      
ไวท์ออยล์ทุก ๆ ๕–๗ วัน 

มังคุด – ระวังการระบาดของเพลีย้ไฟ โดยเฉพาะแถบจังหวัดพัทลุง บางส่วนของจังหวัดสตูล
อาจพบการระบาดของแมลงคอ่มทอง 

ส้มโอ – ระยะนีใ้ห้ระวังอาจพบระบาดของแมลงวันผลไม ้แนะเกษตรกรท าการห่อผลป้องกัน 
บางต้นอาจจะมีการแตกใบอ่อนให้ระวังการเข้าท าลายของหนอนชอนใบ 

ส้มเขียวหวำน และส้มโชกุน – ระยะนี้เกษตรกรควรระวังการเข้าท าลายของ หนอนชอนใบ 
และผเีสือ้มวนหวาน 

ลองกอง – ระวังการระบาดของหนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง เพลี้ยแป้ง และแมลงวันผลไม้ นอกจากนี้
เกษตรกรยังต้องหมั่นส ารวจการระบาดของโรคราสีชมพู ซึ่งมักจะระบาดในฤดูฝนเนื่องจากปีนี้มีปริมาณ
ฝนตก 

มะพร้ำว – ระยะนี้บางพื้นที่ของจังหวัดตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
ยังคงมีการระบาดของแมลงด าหนามมะพร้าว แนะเกษตรกรสามารถตัดยอดที่ยังไม่คลี่มาเผา
ท าลาย เพื่อควบคุมแมลงด าหนามมะพร้าว ร่วมกับการขอสนับสนุนแตนเบียนแมลงด าหนาม
มะพร้าว เพื่อปลอ่ยในสวนมะพร้าว 

 

พืชตระกูลกะหล่ ำ – ระยะนี้ต้องระวังการระบาดของโรคท่ีเกิดจากเชื้อรา และแบคทีเรีย เพื่อ
ป้องกันเกษตรกรควรฉีดแคลเซียมโบรอนเพ่ือเสริมสร้ำงควำมแข็งแรง และความต้านทาน
ต่อโรค ร่วมกับการรักษาความสะอาดแปลงปลูก ขั้นตอนเตรียมแปลงปลูกก่อนหว่านเมล็ดควรมี
การใช้เชื้อราเมตาไรเซียม  เพื่อป้องกันก าจัดด้วงหมัดผัก หรือไถพรวนตากแดดไว้นาน ๆ เพื่อตัด
วงจรชวิีตด้วงหมัดผัก 

ถ่ัวฝักยำว – หนอนเจาะฝักถ่ัว หนอนคืบ หนอนกินช่อดอก เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ และแมลงหว่ีขาว 
แนะน าให้เกษตรกรใช้เชื้อราบิวเวอเรีย เชื้อราเมตาไรเซียม สลับกับสารสกัดสะเดา ในการควบคุม
แมลงในแปลงถ่ัว  นอกจากนี้ควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมน้ า
แล้วฉีดพน่ เพื่อป้องกันเชื้อใบจุด ราแป้ง และราสนิม 

พืชตระกูลแตง – ระยะนี้ต้องระวังการระบาดของโรคโคน
แตกยำงไหล โรครำน้ ำค้ำง โรคใบจุด และโรครำแป้ง 
เกษตรกรควรไถดินตำกแดด และหว่ำนปูนขำวในกำร
เตรียมแปลงก่อนปลูก เพ่ือลดปริมำณเช้ือโรคและเพ่ิม

 

 
ลกัษณะอาการของโรคราน า้คา้งในแตงโม 



 

ธำตุแคลเซียมให้แก่พืชตระกูลแตง ก่อนปลูกควรใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มาผสมปุ๋ยหมักรองก้น
หลุมปลูก เพื่อป้องกันเชื้อราเข้าท าลายระบบราก พร้อมท้ังฉีดแคลเซียมโบรอนเพ่ือ
เสริมสร้ำงควำมแข็งแรง และความต้านทานต่อโรค นอกจำกนี้ยังต้องหม่ันส ำรวจกำร
ระบำดของหนอนผีเสื้อศัตรูแตงชนิดต่าง ๆ แมลงหว่ีขาว เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ด้วงเต่าแตง และ
แมลงวันแตง เกษตรกรควรท ำควำมสะอำดแปลงปลูก และห่อผลตั้งแต่ผลยังเล็กเพื่อป้องกัน
แมลงวันแตงท าลาย  ส ำหรับแตงกวำผลเล็กให้ฉีดพ่นไวท์ออยล์ หรือปิโตเลียมออยล์เพ่ือลด
กำรวำงไข่ของแมลงวันแตง (แมลงท่ีอยู่ใต้ใบควรใช้เครื่องพ่นสำรเคมีชนิดแรงลม 
misblower) ส าหรับเพลี้ยอ่อน และด้วงเต่า ให้ควบคุมด้วยสารสกัดสะเดา และเชื้อราบิวเวอ
เรีย ส่วนเพลี้ยไฟ แมลงหว่ีขาว ควบคุมด้วยเชือ้ราบิวเวอเรีย หนอนผีเส้ือควบคุมด้วยสะเดำ
สกัด เช้ือบีที และเช้ือรำบิวเวอเรีย 

พริก – ระยะนี้เกษตรกรผู้ปลูกพริก ต้องหม่ันส ารวจการเข้าท าลายของ แมลงหว่ีขาว เพลี้ย
อ่อน และเพลี้ยไฟ หากพบการระบาดแนะน าให้ควบคุมโดยการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย และเชื้อรา       
เมตาไรเซียม พริกบางสายพันธุ์ เช่น พริกชี (พริกพันธุ์พื้นเมือง) เป็นต้น อาจพบการท าลายของ
แมลงวันพริกได้ แนะเกษตรกรควรเก็บผลพริกท่ีถูกท าลายใส่ลงในถุงพลาสติก แล้วมัดปากถุงให้
แน่นเพื่อให้ตัวอ่อนแมลงวันตายภายในถุง พร้อมท้ังฉีดไวท์ออยล์ หรือปิโตเลียมออยล์ เพื่อลด
ปริมาณการวางไข่ของแมลงวันผลไม้ เกษตรกรควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ป้องกันโรคราก
เน่าโคนเน่า และโรคเหี่ยวเหลืองไว้ตั้งแต่ต้นฤดูปลูกโดย
การผสมกับร าและปุ๋ยหมักหว่านรอบทรงพุ่ม เพื่อควบคุม
โรคท่ีเข้าท าลายระบบรากพริก พร้อมท้ังฉีดแคลเซียม
โบรอนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง ความต้านทานต่อ
โรคให้แก่พริก และฉีดพ่นธาตุสังกะสี เพื่อให้พริกปรุง
อาหารได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังต้องหม่ันรักษาความสะอาด
ในแปลงพริก เพื่อลดแหล่งแพร่กระจายของโรค 

  

 
พรกิท่ีถกูเพลีย้ไฟดดูกินน า้เลีย้ง 


