
 

ปีท่ี ๑6 ฉบับท่ี 3 

ประจ ำเดือนมีนำคม ๒๕๖2 

 

 

เน่ืองจากในเดอืนกุมภาพันธ์จนถึงเดอืนเมษายน 2562 ท าให้อุณหภูมิสูงผิดปกติ และปริมาณ

น  าฝนจะต่ ากว่าปกติ (ปรากฏการณ์เอลนีโญก าลังอ่อน) อาจจะท าให้เกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืชเกษตรกร

ควรหมั่นส ารวจแปลงนาสัปดาห์ละครั ง เพ่ือทราบสถานการณ์การระบาดของแมลงศัตรูข้าว นอกจากนั นอาจมี

โรคข้าวระบาดไดห้ากเกษตรกรใช้พันธุ์ไม่ต้านทาน แนะเกษตรกรใช้เชื อราไตรโคเดอร์มาฉีดพ่นป้องกันการระบาด

ในแปลงนาจ านวน 2 ครั ง ในระยะ 70-80 วัน และระยะที่รวงข้าวเร่ิมโผลอ่อกจากใบธงประมาณ 5% เพ่ือ

ป้องกันโรคใบจุด และโรคไหม้ระยะคอรวง 

เพลี้ยกระโดดหลังขำว – ระยะนี ก าลังเกิดการระบาดของเพลี ยกระโดดหลังขาวในข้าวพันธุ์

อ่อนแอ โดยเฉพาะในกลุม่ข้าวเมล็ดนุ่ม เช่น กข 15 และข้าวหอมมะลธิรรมศาสตร์ เป็นต้น การให้น  านาข้าวแบบ

เปียกสลับแห้งจะช่วยลดปัญหาการระบาดลงได้ 

การบริหารจัดการเพลี ยกระโดดหลังขาวให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับเพลี ยกระโดดสนี  าตาล 

กำรบรหิำรจัดกำรเพลี้ยกระโดดสีน้ ำตำล - เมื่อตรวจพบสัดส่วนของเพลี ยกระโดดสี

น  าตาลตัวเต็มวัยต่อมวนเขียวดูดไข่ ระหว่าง 6 :1- 8 :1 หรือตัวอ่อนวัยที่ 1-2 เมื่อข้าวอายุ 30-45 

วัน จ านวนมากกว่า 10 ตัวต่อตน้ให้ใช้สารเคมีก าจัดแมลง บูโพรเฟซิน  (แอปพลอด 10% ดับบลวิพ)ี 

อัตรา 25 กรัมต่อน  า 20 ลติร หรือใช้สารอีโทเฟนพรอกซ์ (ทรบีอน 10% อีซ)ี อัตรา 20 มิลลลิติรต่อน  า 

20 ลติร หรือบูโพรเฟซิน/ไอโซโพรคาร์บ (แอปพลอด/มพิซิน 5%/20% ดับบลวิพ)ี อัตรา 50 กรัมต่อน  า 

20 ลติร เมื่อพบแมลงส่วนใหญ่เป็นตัวเต็มวัย จ านวนมากกว่า 1 ตัวตอ่ 1 ต้น และไมพ่บ หรือพบมวน

เขียวดูดไข่น้อยมาก ให้ใช้สารอีโทเฟนพรอกซ์ (ทรบีอน 10% อีซ)ี อัตรา 20 มิลลลิติรต่อน  า 20 ลติร 

หรือสารคาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20% อีซ)ี อัตรา 110 มิลลลิติรต่อน  า 20 ลติร หรือไอโซโพรคาร์บ  

 



 

(มิพซิน 50% ดับบลวิพ)ี อัตรา 60 กรัมต่อน  า 20 ลติร หรือสารฟีโนบูคารบ์ (บีพีเอ็มซี 50% อีซ)ี อัตรา 

60 มิลลลิติรต่อน  า 20 ลติร ในระยะข้าว ตั งท้องถึงออกรวง เมื่อพบเพลี ยกระโดดสีน  าตาล 10 ตัวตอ่กอ 

หรือ 1 ตัวตอ่ 1 ต้น และพบมวนเขียวดูดไข่จ านวนน้อยมากให้ใช้สารไทอะมิโทแซม (แอคทารา 25% 

ดับบลวิพ)ี อัตรา 2 กรัมต่อน  า 20 ลติร หรือสารไดโนทีฟูเรน (สตารเ์กิล 10% ดับบลวิพ)ี อัตรา 15 

กรัมต่อน  า 20 ลติร หรือโคลไทอะนดินิ (เด็นท๊อช 16% เอสจ)ี อัตรา 6-9 กรัมต่อน  า 20 ลติร หรืออิทิ

โพรล (เคอร์บิกซ์ 10% เอสซี) อัตรา 40 มลิลลิติรต่อน  า 20 ลติร หรือสารคาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20% 

อีซ)ี อัตรา 110 มิลลลิติรต่อน  า 20 ลติร และไมค่วรใช้สารฆ่าแมลงที่ท าให้เกิดการเพ่ิมระบาดของเพลี ย

กระโดดสีน  าตาล (resurgence) หรือสารกลุ่มไพรีทรอยดส์ังเคราะห์ เช่น แอลฟาไซเพอร์เมทริน ไซเพอร์

เมทรนิ ไซแฮโลทริน เดคาเมทรนิ เอสเฟนแวเลอเรต เพอร์เมทริน ไตรอะโซฟอส ไซยาโนเฟนฟอส        

ไอโซซาไทออน ไฟริดาเฟนไทออน ควินาลฟอส และเตตระคลอรว์ินฟอส เป็นต้น 

โรคไหม้ – ถึงแม้จะมีฝนตกน้อยหรือไม่ตกเลยในระยะนี  แต่เน่ืองจากมีสภาพอากาศเย็นในเวลา

กลางคืน มีน  าค้างตกมาก เกษตรกรที่ใช้พันธุ์ข้าวไม่ต้านทาน เช่น กข 15 และปทุมธานี 1 เป็นต้น และใช้อัตรา

หว่านเกินกว่า 15 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ระวังการระบาดของโรคไหม้ข้าวในระยะแตกกอ เพราะจากการส ารวจพบโรค

ไหม้ในข้าวพันธุ์ กข 15 แล้วที่ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

โรคใบจุดสีน้ ำตำล – ระยะนี อาจเกิดการระบาดของโรคใบจุดสนี  าตาลได ้ เน่ืองจากเข้าสู่ฤดู

ร้อนแลว้ จะเกิดฝนทิ งช่วง เมื่อพบการระบาดให้ไขน  าเข้านา และหว่านโพแทสเซียมคลอไรด ์๐-๐-๖๐ อัตรา ๑๐ 

กิโลกรัมต่อไร่ 

เพลี้ยไฟ – เน่ืองจากสภาพแห้งแล้งในฤดูร้อน ซึ่งอาจเกิดฝนทิ งช่วงเหมาะแก่การระบาดของ

เพลี ยไฟ เกษตรกรควรหมั่นตรวจแปลงข้าวเป็นประจ า หากพบการระบาดให้ท าการป้องกันโดยการไขน  าเข้านาให้

ท่วมยอดข้าว ๒ วัน แลว้จึงลดระดับน  าลงเป็นปกติ หรือฉีดพ่นด้วยเชื อราบิวเวอเรีย 

หนอนห่อใบข้ำว – เกษตรกรในเขตจังหวัดพัทลุง และสตูล ระวังการระบาดของหนอนห่อใบข้าว 

โดยเฉพาะระยะกล้า และระยะใบธง ซึ่งความเสยีหายจะรุนแรง 

หอยเชอรี่ – บางพื นที่อาจเกิดการระบาดของหอยเชอร่ีได ้ อาจเน่ืองจากการย้ายถิ่นหากินของ

นกปากห่างบางสว่น ท าให้หอยเชอรีอาจกลับมาระบาดอีกครั งในเขตจังหวัดพัทลุง เกษตรกรต้องตรวจดูแปลงนา

ในระยะกลา้ หากพบหอยเชอรีให้จับท าลาย หรือใช้ผลมะกรูดอัตรา ๑ กิโลกรัมหั่นแช่น  า ๒๔ ช่ัวโมง แล้วน าไป

ตักหว่านให้ทั่วแปลงนาที่ระดับน  าไม่เกิน ๑๕ เซนติเมตร 

 
 

เงำะ – ระยะนี มักพบเห็นการระบาดของราแป้ง เพลี ยไฟ และหนอนกินช่อดอก 

โดยเฉพาะเขตจังหวัดสตูล และตรัง แนะน าการป้องกันก าจัดเพลี ยไฟ และหนอนกินช่อดอกด้วยเชื อรา   

บิวเวอเรีย นอกจากนั นก็ต้องระวังอาการใบไหม้เนื่องจาการขาดน  า 

 



 

 

ทุเรยีน – ระยะนี ให้ส ารวจการระบาดของ เพลี ยไฟ เพลี ยแป้ง และเพลี ยไก่แจ้ทุเรียน 

โดยเฉพาะเพลี ยไก่แจ้ทุเรียน อาจจะพบระบาดเป็นวงกว้างในเขตจังหวัดพัทลุง และยะลา 

มังคุด – ระยะนี ระวังการระบาดของเพลี ยไฟ และอาการใบไหม้เนื่องจาการขาดน  า 

มะม่วง – ระวังการระบาดของเพลี ยจักจั่นช่อมะม่วง ในเขตปลูกมะม่วง เช่น อ าเภอเมือง 

จังหวัดพัทลุง อ าเภอสงิหนคร และอ าเภอสทงิพระ จังหวัดสงขลา 

ส้มโอ – ระยะนี ให้ระวัง หนอนเจาะผล หนอนฝีดาษ และแมลงวันผลไม้ระบาด 

โดยเฉพาะในเขตจังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง แนะเกษตรกรป้องกันโดยการห่อผล 

ส้มเขียวหวำน และส้มโชกุน – ระยะนี เกษตรกรควรระวังการเข้าท าลายของ เพลี ยชนิด

ต่าง ๆ เพลี ยไฟ เพลี ยหอย เพลี ยอ่อน เพลี ยไก่แจ้สม้ และหนอนดว้งหนวดยาวเจาะล าต้นโดยเฉพาะในเขต

จังหวัดสตูล ซึ่งเคยมีประวัติการระบาดในระยะนี  นอกจากนี ก็ต้องสังเกตอาการโรคฮวง หลง บิง ของส้ม

ดว้ย 

ลองกอง – ระวังการระบาดของ หนอนกินใต้ผิวเปลอืกลองกอง และหนอนดว้งหนวด

ยาวเจาะล าต้น 

 

                   พืชตระกูลกะหล่ ำ – ระยะนี เกษตรกรต้องระวังการระบาดของ หนอนผีเสื อต่าง ๆ ด้วงหมัด

ผัก และรวมทั งเพลี ยอ่อนผักกาดด้วย ซึ่งเกษตรกรต้องหมั่นส ารวจแปลงผักทุกสัปดาห์ เมื่อพบเห็นการระบาด

ให้ใช้ สารสกัดสะเดา สลับกับเชื อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส (บีที) สายพันธุ์ kurstaki หรือ aizawai และ

เชื อราบิวเวอเรีย ในการป้องกันก าจัดหนอนผีเสื อ เพลี ยอ่อนควบคุมด้วยสารสกัดสะเดา สลับกับเชื อรา        

บิวเวอเรีย ส าหรับด้วงหมัดผักให้ใช้เชื อบีที สายพันธุ์ tenebrionis สลับกับเชื อราเมตาไรเซียม นอกจากนี 

แลว้เกษตรกรต้องหมั่นท าความสะอาดแปลงอยู่เป็นประจ า เพ่ือไม่เป็นที่สะสมโรคและแมลง 

ถั่วฝักยำว – ระยะนี ให้ระวัง หนอนกินช่อดอก และหนอนเจำะฝักถั่ว แนะน าให้เกษตรกรใช้

สารสกัดสะเดาสลับกับเชื อบีที หรือเชื อราบิวเวอเรีย ร่วมกันเพ่ือควบคุมแมลงในแปลงถั่ว นอกจากนี 

เกษตรกรควรเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ต้นถั่วฝักยาว โดยการฉีดพ่นธาตุแคลเซียม - โบรอน เป็นประจ า

ทุก ๗ วัน และใช้เชื อราไตรโคเดอร์มาผสมน  าแล้วฉีดพ่น เพ่ือป้องกันโรคที่เกิดจากเชื อราให้ทั่วทรงพุ่ม 

นอกจากนี อาจพบการเข้าท าลายของเพลี ยอ่อน เพลี ยแป้ง และเพลี ยไฟ เกษตรกรสามารถใช้สารสกัดสะเดา 

สลับกับเชื อราบิวเวอเรีย ฉีดพ่นเพ่ือควบคุมเพลี ยอ่อน ส าหรับเพลี ยไฟให้ใช้เชื อ

ราบิวเวอเรีย สลับกับเชื อราเมตาไรเซียมในการควบคุม ส่วนเพลี ยแป้งให้

ควบคุมดว้ยเชื อราบิวเวอเรีย 

ระยะนี้จำกกำรส ำรวจพบกำรเข้ำท ำลำยของเชื้อไวรัส

ลดลง แต่เกษตรกรไม่ควรวำงใจหมั่นส ำรวจเมื่อพบต้นที่มีอำกำรด่ำงให้

ท ำกำรถอนไปท ำลำยทันที เนื่องจำกไม่สำมำรถท ำกำรรักษำได้ หำก

 



 

ปล่อยทิ้งไว้จะท ำให้กลำยเป็นแหล่งแพร่เชื้อท ำให้เกิดควำมเสียหำยมำกขึ้น พร้อมทั้งฉีดพ่นเชื้อรำ

ปฏิปักษ์ เช่น บิวเวอร์เรีย และเมตำไรเซียม เป็นต้น ร่วมกับกำรใช้ระบบให้น้ ำแบบสปริงเกอร์ลดมำ

จำกส่วนเหนอืพุ่มเพื่อควบคุมกำรระบำดของแมลงปำกดูด 

พืชตระกูลแตง – ระยะนี ต้องระวังการระบาดของโรครำน้ ำค้ำง เพราะมีความชื น

ค่อนข้างมาก ประกอบกับมีน  าค้างตกในระยะนี   แนะน าเกษตรกรหมั่นท ำควำมสะอำดแปลงปลูก  และ

ผลิตเชื อราไตรโคเดอร์มาเพ่ือใช้ในการป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดจากเชื อรา โดยการฉีดพ่นเชื อรา

ไตรโคเดอร์มาบริเวณทรงพุ่ม พร้อมทั งฉีดแคลเซียม-โบรอน ให้ใช้สูตรโบรอนมำก  ๑-๒% เพื่อ

เสริมสร้ำงควำมแข็งแรง และต้านทานโรคบรเิวณทรงพุ่ม (ส่วนเหนือดนิ) นอกจำกนี้ยังต้องหมั่นส ำรวจ

กำรระบำดของเพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ด้วงเต่ำแตง แมลงวันแตง หนอนผีเสื้อศัตรูแตงชนิดต่ำงๆ เช่น 

หนอนคืบ และหนอนกินผิวเปลือกแตงโม เป็นต้น แนะเกษตรกรควรควบคุมหนอนผีเสื อ โดยการใช้สาร

สกัดสะเดาสลับกับเชื อบีที หรือร่วมกับการใช้เชื อราบิวเวอเรีย นอกจำกนี้ให้ระวังกำรเข้ำท ำลำยของ

แมลงวันแตงโดยใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมออยล์ อัตรำ ๑/๔ ของค ำแนะน ำในฉลำก 

พริก – ระยะนี เกษตรกรผู้ปลูกพริก ต้องหมั่นส ารวจการระบาดของแมลงปำกดูดชนิด

ต่ำง ๆ เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไรแดง และแมลงหวี่ขำว เป็นต้น การควบคุมแมลงปากดูดในแปลง

พริกแนะให้ใช้การให้น  าในระบบสปริงเกลอร่วมกับการใช้เชื้อรำบิวเวอเรีย และเชื้อรำเมตำไรเซียม 

เกษตรกรควรฉีดแคลเซียม-โบรอนเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรงต้านทานต่อโรคให้แก่พริก และฉีดพ่น

ธาตุสังกะส ีเพ่ือให้พริกสังเคราะห์แสงได้ดขีึ น หมั่นรักษำควำมสะอำดในแปลงพริก ระยะนี อาจพบการ

ท าลายของโรคยอดและดอกเน่า ให้เกษตรกรท าการเด็ดยอดที่ถูกท าลายออกไปท าลายนอกแปลงปลูก 

เพ่ือลดการแพร่กระจายของเชื อรา 

มะเขือ – ระยะนี เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือควรระวังการระบาดของโรค

ดอกเน่า เน่ืองจากสภาพอากาศกลางวันร้อน กลางคืนเย็นมีความเหมาะสมต่อการเกิด

โรค แนะเกษตรกรปลูกพืชให้แข็งแรงโดยการหว่านปูนขำวในขั นตอนการเตรียมดินในพื น

ที่ดินเปรี ยว และใช้แคลเซียมซัลเฟตในพื นที่ดินเค็ม เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงให้แก่ดอก

มะเขอื เมื่อถึงระยะมะเขอืออกดอก ให้เกษตรกรฉีดพ่นแคลเซียม-โบรอนสัปดาห์ละครั ง

จนถึงสิ นเดอืนมีนาคม นอกจากโรคแลว้ระยะนี ยังมีหนอนเจาะผล และยอดมะเขอื ระบาด

ให้เกษตรกรหมั่นเก็บผลที่ถูกท าลายไปท าลายเพ่ือตัดวงจรชีวิต ส าหรับเพลี ยจักจั่นสี

เขียว เพลี ยไฟ และแมลงหวี่ขาวให้ใช้เชื้อรำบิวเวอเรียฉีดพ่นควบคุม 
    

 

 

 

 

 



 

 

         เตือนเกษตรกรผู้ปลูกขา้วโพดให้เฝ้าระวังการระบาดของหนอนกระทู้

ข้าวโพดลายจุด เพราะหนอนชนิดนี เป็นแมลงศัตรูที่ส าคัญของข้าวโพด 

และมีพืชอาหารมากกว่า ๘๐ ชนิด เข้าท าลายข้าวโพดตั งแต่อายุประมาณ 

๗ วัน จนกระทั่งออกฝัก โดยกัดกินยอด 

และใบข้าวโพด ท าให้ต้นอ่อนตาย  ต้นไม่

เจริญเติบโต  ฝักไม่สมบูรณ์  หากระบาด

รุนแรง จะท าให้ผลผลิตเสียหายถึง  ๗๓ 

เปอร์เซ็นต์ ซึ่งขณะนี พบการระบาดในบาง

พื นที่ของจังหวัดสงขลา ตรัง และสตูล แนะเกษตรกรหมั่นส ารวจแปลง

ข้าวโพดตั งแต่งอก เพ่ือควบคุมก่อนระบาด หากพบกลุ่มไข่ที่มีขนสีน  าตาล

ปกคลุม หรือพบหนอนที่มีส่วนบนของหัวมีแถบสีขาวเป็นรูปตัว Y หัวกลับ 

หลังและด้านข้างมีแถบสีขาว ตามยาวล าตัว ปล้องท้องก่อนปล้องสุดท้ายมี

จุดสีด า ๔ จุด เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือพบผีเส ือกลางคืน ขนาด ๓.๒ – ๔ เซนติเมตร มีแถบสีขาว

ที่ขอบปีกคู่หน้า เมื่อกางปีกมแีถบลักษณะเป็นวงรีสีน  าตาล สามารถบินได้ไกลเฉล่ีย 100 กิโลเมตร 

          เกษตรกรสามารถควบคุมโดยการปล่อย

แมลงหางหนีบ มวนพิฆาต และมวนเพชฌมาต 

ร่วมกับฉีดพ่นด้วยเชื อบีที สายพันธุ์ kurstaki หรือ 

aizawai ชนิดผง อัตรา ๔๐ – ๘๐ กรัมต่อน  า ๒๐ 

ลิตร ทุก ๔ – ๗ วัน ในช่วงตอนเย็น หากข้าวโพด

อายุ 30 วันขึ นไป ให้พ่นเข้าไปในกรวยใบ ในกรณีที่

ใช้เคมีให้ใช้สารเคมีตามค าแนะน าของกรมวิชาการ

เกษตรชนิดใดชนิดหน่ึง ได้แก่ สารสไปนีโทแรม (spinetoram) 12 % SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน  า 20 

ลิตร สารคลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole) 5.17 % SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร 

สารฟลูเบนไดอะไมด์ (flubendiamide) 20 % WG อัตรา 6 กรัม ต่อน  า 20 ลิตร สารคลอร์ฟีนาเพอร์ 

(chlorfenapyr) 10 % SC อัตรา 30 มิลลลิติรต่อน  า 20 ลติร และสารอินดอกซาคาร์บ (indoxacarb) 15 

% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร เป็นต้น โดยฉีดพ่นสารเคมีก าจัดแมลงทุก 7 วัน ติดต่อกัน     

2 - 4 ครั ง และต้องสลับกลุม่สารทุก 30 วัน พร้อมทั งเตือนเกษตรกรข้างเคียง และแจ้งส านักงานเกษตร

อ าเภอใกลบ้้านเพ่ือตดิตามและเฝ้าระวังการระบาดในพื นที่ต่อไป 

 


