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หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด – เกษตรกรท่ีเพาะปลูกข้าวโพดในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา 

ตรัง พัทลุง สตูล ยะลา และนราธิวาส ให้ระวังการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพด

ลายจุด โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีเคยพบการระบาด เกษตรกรควรหม่ันส ารวจแปลงเป น

ประจ า หากพบกลุ่มไข่มีขนปกคลุมสีขาว หรือหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ให้

เกษตรกรรีบควบคุม ถ้ายังระบาดไม่มากเกษตรกรสามารถจับท าลายได้ 

หรือปล่อยแตนเบียนบราคอน แมลงหางหนีบ มวนพิฆาต และมวน   

เพชฌมาต ร่วมกับฉีดพ่นด้วยเชื้อบีที สายพันธุ์  kurstaki หรือ 

aizawai ชนิดผง อัตรา ๔๐ – ๘๐ กรัม ต่อน้ า ๒๐ ลิตร ทุก ๔ – ๗ 

วัน ให้พ่นเข้าไปในกรวยใบ ในกรณี ท่ีใช้เคมีให้ใช้สารเคมีตาม

ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรชนิดใดชนิดหนึ่ง ได้แก่ สารส

ไปนีโทแรม (spinetoram) 12% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 

20 ลิตร สารคลอแรนทรานิลิ โพรล (chlorantraniliprole) 

5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร สารฟลูเบน

ไดอะไมด์ (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 เป นต้น โดยฉีดพ่นสารเคมีก าจัดแมลงทุก 7 วัน ติดต่อกัน 2 - 4 ครั้ง และต้องสลับ

กลุ่มสารทุก 30 วัน พร้อมท้ังแจ้งเจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอใกล้บ้านให้รับทราบด้วย 
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หนอนห่อใบข้ำว – เกษตรกรในเขตจังหวัดพัทลุง และสตูล ระวังการระบาดของหนอนห่อใบข้าว

โดยเฉพาะระยะกล้า และระยะใบธงซึ่งความเสียหายจะรุนแรง หากพบการระบาดในระยะดังกล่าว

และใบข้าวเกิดความเสียหายเกิน ๑๕ % ให้ท าการส ารวจประชากรหนอนห่อใบข้าว หากพบหนอน

ห่อใบข้าว ๔-๕ ตัวต่อตารางเมตร ให้ใช้สารเคมีประเภทดูดซึม เช่น ฟิโปรนิล หรือคาร์โบซัลแฟน 

เป นต้น ฉีดพน่บริเวณท่ีถูกท าลาย และระวังเรื่องการใชปุ๋้ยไนโตรเจนโดยใส่ให้น้อยลงกว่าปกติ 

แมลงสิง – แปลงนาท่ีข้าวก าลังเข้าสู่ช่วงใกล้ออกดอก หรือระยะน้ านม อาจเสี่ยงต่อการเข้าท าลาย

ของแมลงสิง เกษตรกรควรหม่ันส ารวจแปลงข้าวเป นประจ า เม่ือพบเห็นแมลงสิงในอัตรา ๔ ตัวต่อ

ตารางเมตรให้ท าการควบคุม โดยใชส้ารเคมีคาร์โบซัลแฟน 

หอยเชอรี - เกษตรกรในเขตจังหวัดปัตตานี และสตูล ระวังการระบาดของหอยเชอรี 

เพล้ียกระโดดสีน้ ำตำล – เกษตรกรควรหม่ันส ำรวจและติดตำมกำรเข้ำท ำลำยของเพล้ีย

กระโดดสีน้ ำตำลในแปลงข้ำวอยู่เสมอ เพรำะอำจเกิดกำรระบำดของเพล้ียกระโดดสีน้ ำตำล

ข้ึนได ้โดยเฉพำะข้ำวพันธุ์พัทลุง ซ่ึงเป็นพันธุ์ท่ีอ่อนแอต่อเพล้ียกระโดดสีน้ ำตำล 

โรคไหม้ข้ำว – เกษตรกรท่ีเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เองและไม่มีกำรคลุกเมล็ดพันธุ์ป้องกันโรคไหม้ 

หรือไม่ได้ใช้เช้ือรำไตรโคเดอร์มำในข้ันตอนกำรบ่มเมล็ดก่อนน ำไปหว่ำน นอกจำกนั้นพ้ืนท่ี

ปลูกปอเทืองซ้ ำเป็นปีท่ีสอง และแปลงท่ีใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมำกเกินไป อำจเกิดกำรระบำดของ

โรคไหม้ได้ โดยเฉพำะแปลงท่ีปลูกปอเทืองซ้ ำเป็นปีท่ีสองควรมีกำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์

ดิน เกษตรกรควรหม่ันตรวจดูแปลงนำเป็นประจ ำ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ทุเรียน – ระยะนี้ให้หม่ันส ารวจการท าลายหนอนเจาะผล และหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน หาก
พบให้เก็บผลท่ีถูกท าลายฝังดินลึก ๆ หรือผ่าผลเพื่อท าลายตัวหนอนท่ีอยู่ข้างใน ซึ่งอาจพบ
การระบาดได้ในเขตพื้นท่ีจังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล โรคผลเน่าอาจพบเกิดการระบาดได้
ในเขตจังหวัดสตูล และตรัง ให้ท าการป้องกันก าจัดด้วยการฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา และ
หว่านเชือ้ราไตรโคเดอร์มาผสมร าปุ๋ยหมักบริเวณเขตรากเพื่อปอ้งกันโรครากเน่าโคนเน่า 

เงำะ – ระวังการระบาดของโรคผลเน่า ให้ฉีดพ่นด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพลี้ยแป้งป้องกัน
ก าจัดโดยฉีดพ่นด้วยเชื้อราบิวเวอเรีย หนอนเจาะขั้วผลหากพบการระบาดให้ฉีดพ่นด้วย
สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน ๘๕% WP) อัตรา ๖๐ กรัมต่อ
น้ า ๒๐ ลิตร และแมลงวันผลไม้ ให้เก็บผลท่ีถูกท าลายไป
ท าลายรักษาความสะอาดแปลงให้ดี และมีการใช้เหย่ือ
โปรตีนผสมสารเคมีก าจัดแมลง ฉีดพ่นเป นจุด ๆ บนใบใน
ทรงพุ่มต้นละ ๒-๔ จุด ร่วมกับการใช้สารล่อผสมสารเคมี
ก าจัดแมลงและกับดัก 

มังคุด – ให้ระวังเพลีย้ไฟ และอาการยางไหล แนะเกษตรกรหม่ันตรวจดูการท าลายของเพลี้ย
ไฟเม่ือมังคุดออกดอก และป้องกันอาการยางไหลโดยการฉีดพ่นธาตุแคลเซียมโบรอนเสริม
ท า ง ใบ  เก ษ ต ร ก ร ส า ม า ร ถ ค้ น ห า ค ว า ม รู้ เพิ่ ม เติ ม ได้ ท่ี เ ว็ ป ไซ ด์  http://www.trf.or.th 

/index.php?option=com_content&view=article&id=428:2013-12-04-04-10-56&catid=5 7&Itemid=207 

ส้มโอ – ระยะนี้ให้ระวังหนอนเจาะผลระบาด โดยเฉพาะในเขตจังหวัดพัทลุง และสตูล 
แมลงวันผลไมอ้าจพบระบาดในเขตจังหวัดตรัง และสตูล แนะเกษตรกรท าการห่อผลป้องกัน 

ส้มเขียวหวำน และส้มโชกุน – ระยะนี้เกษตรกรควรระวังการเข้าท าลายของ หนอนชอนใบ 
และผเีสือ้มวนหวาน 

ลองกอง – ระวังการระบาดของ หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง เพลี้ยแป้ง และแมลงวันผลไม้ นอกจากนี้
เกษตรกรยังต้องหมั่นส ารวจการระบาดของโรคราสีชมพู ซึ่งมักจะระบาดในฤดูฝนโดยเฉพาะเกษตรกรใน
จังหวัดตรัง และสตูล 

มะพร้ำว – ระยะนี้จังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ยังคงมีการระบาดของหนอนหัวด า
มะพร้าว กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุม โดยการ
สนับสนุนพ่อแม่พันธุ์แตนเบียนบราคอน และฝึกอบรมการผลิตแตนเบียนบราคอนแก่กลุ่มเกษตรกร

 

 



 

ที่สนใจ เพื่อใช้ควบคุมหนอนหัวด ามะพร้าว นอกจากหนอนหัวด ามะพร้าวแล้วเกษตรกรยังต้อง
ระวังการระบาดของแมลงด าหนามมะพร้าว แนะเกษตรกรตัดยอดที่ยังไม่คลี่มาเผาท าลายที่พบการ
ท าลายของแมลงด าหนามมะพร้าว เพื่อควบคุมแมลงด าหนามมะพร้าว ร่วมกับการขอสนับสนุน
แตนเบียนแมลงด าหนามมะพร้าว เพื่อปลอ่ยในสวนมะพร้าว 

 

ถ่ัวฝักยำว – ระวังโรคใบด่ำงไวรัสระบำด โดยมีแมลงหว่ี
ขำวยำสูบ เป็นแมลงพำหะเช้ือไวรัสท่ีส ำคัญในกลุ่มพืชผัก 
กำรป้องกันก ำจัดแมลงหว่ีขำว เกษตรกรสำมำรถใช้เช้ือรำ
บิวเวอเรียฉีด อัตรำ 250 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตรพ่นสลับกับ
ไวท์ออยล์ 67% EC อัตรำ 100 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร
เม่ือพบแมลงหว่ีขำว 2-3 ตัวต่อใบ เป็นประจ ำทุก 3-5 วัน 

หรือใช้สำรเคมีอมิิดำคลอพริด 10% SL อัตรำ40 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนที
ฟูแรน 10% WP อัตรำ 15 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร เม่ือพบแมลงหว่ีขำวจ ำนวน 5 ตัวต่อ
ใบ นอกจากนี้ต้องระวังเพลี้ยอ่อน บางแห่งเพลี้ยอ่อนเป นแมลงพาหะเชื้อไวรัส และต้องระวังหนอน
เจาะฝักถ่ัว เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ เกษตรกรสามารถควบคุมโดยการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย หรือเชื้อรา     
เมตาไรเซียม ส าหรับควบคุมแมลงปากดูด ส่วนหนอนผเีสื้อให้ใช้สารสกัดสะเดา เชื้อบีที และอาจใช้
เชื้อราก าจัดแมลงร่วมด้วย  นอกจากนี้ควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมร าละเอียด และปุ๋ยหมัก
หว่านรอบโคนต้น  เพื่อป้องกันเชื้อราเข้าท าลายระบบราก 

พืชตระกูลกะหล่ ำ – ระยะนีต้้องระวังการระบาดของหนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก ด้วงหมัดผัก 
และเพล้ียอ่อน เกษตรกรควรเก็บผักโดยกำรถอนท้ังรำกออกจำกแปลง เพ่ือไม่ให้เป็น
แหล่งอำหำรของตัวอ่อนด้วงหมัดผัก นอกจำกนี้ควรจะใช้เช้ือรำเมตำไรเซียมผสมน้ ำรด
แปลงผัก เพ่ือช่วยก ำจัดตัวอ่อนด้วงหมัดผักในดิน แนะเกษตรกรส ำรวจแปลงผักอย่ำง
สม่ ำเสมอเพ่ือลดกำรใช้สำรเคมี เม่ือพบกำรระบำดของหนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก ด้วง
หมัดผักและเพล้ียอ่อน ให้ท ำกำรฉีดพ่นด้วยสำรสกัดสะเดำ เช้ือบีที และอำจใช้เช้ือรำ    
บิวเวอเรีย หรือเช้ือรำเมตำไรเซียม ร่วมด้วยเพ่ือเป็นกำรลดต้นทุน (กำรควบคุมหนอนใย
ผักนั้นต้องใช้เครื่องพ่นสำรเคมี ชนิดแรงลม misblower เพื่อช่วยพาละอองสารเคมีเข้าไปถึง
ตัวหนอนได้ดีย่ิงขึ้น) เพราะหนอนใยผักจะอยู่กระจายท่ัวแปลงใต้ใบ นอกจากนี้ฝนท่ีตกมากขึ้นใน
ระยะนี้อาจท าให้เกิดการระบาดของโรค เพื่อป้องกันเกษตรกรควรฉีดแคลเซียมโบรอนเพ่ือ
เสริมสร้ำงควำมแข็งแรง และความต้านทานต่อโรค 

 

 
ไวรสัถั่วฝักยาวน าโดยแมลงหว่ีขาว 



 

พืชตระกูลแตง – ระยะนี้ต้องระวังการระบาดของโรครำน้ ำค้ำง 
เกษตรกรควรใช้เตรียมหลุม หรือไถดินตำกแดดพร้อมหว่ำน
ปูนขำว เพ่ือลดปริมำณเช้ือโรคและเพ่ิมธำตุแคลเซียมให้แก่
พืชตระกูลแตง ก่อนปลูกควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมปุ๋ย
หมักรองก้นหลุมปลูก เพื่อป้องกันเชื้อราเข้าท าลายระบบราก 
พร้อมท้ังฉีดแคลเซียมโบรอนเพ่ือเสริมสร้ำงควำมแข็งแรง 
และความต้านทานต่อโรค ส่วนโรคใบด่ำง และต้นท่ีเป็นโรค
เห่ียวและตำยแล้ว ให้ถอนแล้วเผำท ำลำย นอกจำกนี้ยังต้องหม่ันส ำรวจกำรระบำดของ
หนอนผีเสื้อศัตรูแตงชนิดต่าง ๆ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ด้วงเต่าแตง และแมลงวันแตง เกษตรกรควร
ท าความสะอาดแปลงปลูก และห่อผลตั้งแต่ผลยังเล็กเพื่อป้องกันแมลงวันแตงท าลาย  ส าหรับ
แตงกวาผลเล็กให้ฉีดพ่นไวท์ออยล์ หรือปิโตเลียมออยล์เพื่อลดการวางไข่ของแมลงวันแตง (แมลง
ท่ีอยู่ใต้ใบควรใชเ้ครื่องพ่นสารเคมีชนิดแรงลม misblower) 

พริก – ระยะนี้เกษตรกรผู้ปลูกพริก ต้องหม่ันส ารวจการ
เข้าท าลายของ แมลงหว่ีขาว เพลี้ยอ่อน และเพลี้ยไฟ หาก
พบการระบาดแนะน าให้ควบคุมโดยการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย 
และเชื้อราเมตาไรเซียม เกษตรกรบางพื้นท่ีอาจพบการท าลาย
ของแมลงวันพริกและหนอนเจาะผลพริกได้ แนะเกษตรกรควร
เก็บผลพริกท่ีถูกท าลายใส่ลงในถุงพลาสติก แล้วมัดปากถุง
ให้แน่น น าไปท้ิงนอกแปลงปลูก พร้อมท้ังฉีดไวท์ออยล์ 
หรือปิโตเลียมออยล์ และผสมเชื้อราเมตาไรเซียม ๒๕๐ 
กรัม ต่อปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ ๒๐ กิโลกรัม ใส่รอบโคนต้นเพื่อช่วยก าจัดดักแด้ของแมลงวัน
พริกท่ีอยู่ในดิน ส่วนหนอนเจาะผลพริก ถ้าพบ 1 ตัวต่อต้น หรือผลผลิตเสียหาย 10% ให้ฉีด
พ่นเชือ้บทีี สายพันธุ์ kurstaki หรือ aizawai ชนิดผง อัตรา ๔๐ – ๘๐ กรัม ต่อน้ า ๒๐ ลิตร ทุก    
๔ – ๗ วัน นอกจากนี่ยังมีไรขาวท่ีจะระบาดอยู่ในระยะนี ้ซึ่งเกษตรกรสามารถควบคุมด้วยเชื้อ
รา  บิวเวอเรีย อัตรา 250 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารเคมีก าจัดไร เช่น อมีทราซ 20%EC 
อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือก ามะถันผง 80%WP อัตรา 60-80 กรัมต่อ
น้ า 20 ลิตร เป นต้น แนะเกษตรกรควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ป้องกันโรคท่ีเกิดจากเชื้อรา 
เช่น โรครากเน่าโคนเน่า และโรคเหี่ยวเหลือง และระวังโรคเหี่ยวเขียวท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
ป้องกันโดยใชเ้ชือ้บาซลิลัส ซับทีลิส พร้อมท้ังฉีดแคลเซียมโบรอนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง 
ความต้านทานต่อโรคให้แก่พริก และฉีดพ่นธาตุสังกะสี เพื่อให้พริกปรุงอาหารได้ดีขึ้น 
นอกจากนียั้งต้องหม่ันรักษาความสะอาดในแปลงพริก เพื่อลดแหล่งแพร่กระจายของโรค  

 
พรกิท่ีถกูเพลีย้ไฟดดูกินน า้เลีย้ง 

 
ลกัษณะอาการของโรคราน า้คา้งในแตงโม 


