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หนอนห่อใบข้ำว – เกษตรกรในเขตจังหวัดพัทลุง และสตูล ระวัง

การระบาดของหนอนห่อใบข้าวโดยเฉพาะระยะกล้า และระยะใบธง 

ซึ่งความเสียหายจะรุนแรง หากพบการระบาดในระยะดังกล่าวและ

ใบข้าวเกิดความเสียหายเกิน ๑๕ % ให้ท าการส ารวจประชากร

หนอนห่อใบข้าว หากพบหนอนห่อใบข้าว ๔-๕ ตัวต่อตารางเมตร ให้

ใช้สารเคมีประเภทดูดซึม เช่น ฟิโปรนิล หรือคาร์โบซัลแฟน เป็นต้น 

ฉีดพน่บริเวณท่ีถูกท าลาย และระวังเรื่องการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน โดยใส่ให้น้อยลงกว่าปกติ 

หนอนกระทู้กล้า – เกษตรกรในเขตจังหวัดพัทลุงอาจพบการระบาดของหนอนกระทู้กล้า แนะ

เกษตรกรก าจัดวัชพืชตามคันนา หรือบริเวณใกล้เคียง หากพบการระบาดในระยะข้าวแตกกอให้

รักษาระดับน  าในนาข้าวให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ไม่ให้เพิ่มหรือลดลงกว่าปกติมากเกินไป หากพบ

หนอนกระทู้กล้าเริ่มท าลายข้าวในระยะกล้าให้ใชเ้ช ือราบิวเวอเรียฉีดพน่ 

แมลงสิง – ในบางพื นท่ีของจังหวัดพัทลุง และสตูล ให้ระวังการเข้า

ท าลายของแมลงสิง เพราะจะท าให้เมล็ดข้าวลีบ และเป็นสาเหตุ

ของโรคเมล็ดด่างอีกด้วย แนะเกษตรกรส ารวจ หากพบแมลงสิง 4 

ตัวต่อตารางเมตร ให้ควบคุมด้วยการฉีดพน่สารเคมีคาร์โบซัลแฟน 

หอยเชอรี - เกษตรกรในเขตจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล ระวัง

การระบาดของหอยเชอรี 

 

 

 
หนอนหอ่ใบขา้ว 

 
แมลงสงิ 



 

 

 

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด – เกษตรกรท่ีเพาะปลูกข้าวโพดในพื นท่ีจังหวัดสงขลา 

ตรัง พัทลุง และสตูล ให้ระวังการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 

โดยเฉพาะพื นท่ีท่ีเคยพบการระบาด เกษตรกรควรหม่ันส ารวจแปลง หากพบกลุ่ม

ไข่ หรือหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ให้เกษตรกรรีบควบคุม ถ้ายังระบาดไม่มาก

เกษตรกรสามารถจับท าลายได้ หรือปล่อยแมลงหางหนีบ มวนพิฆาต 

และมวนเพชฌมาต ร่วมกับฉีดพ่นด้วยเช ือบีที สายพันธุ์ kurstaki 

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

– ๗ วัน หากข้าวโพดอายุ 30 วันขึ นไป ให้พ่นเข้าไปในกรวยใบ ใน

กรณีท่ีใช้เคมีให้ใช้สารเคมีตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร

ชนิดใดชนิดหนึ่ง ได้แก่ สารสไปนีโทแรม (spinetoram) 12% 

SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร สารคลอแรนทรานิลิ

โพรล (chlorantraniliprole) 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อ

น  า 20 ลิตร สารฟลูเบนไดอะไมด์ (flubendiamide) 20% WG 

อั ต รา 6  กรัม  ต่ อน  า  2 0  ลิ ต ร  ส ารคลอร์ฟี น าเพอร์ 

(chlorfenapyr) 10% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร และสารอินดอกซา

คาร์บ (indoxacarb) 15% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร เป็นต้น โดยฉีดพน่สารเคมี

ก าจัดแมลงทุก 7 วัน ติดต่อกัน 2 - 4 ครั ง และต้องสลับกลุ่มสารทุก 30 วัน พร้อมทั งแจ้ง

เจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอใกล้บ้านให้รับทราบด้วย 

 

 
 

ทุเรียน – ระยะนี ให้หม่ันส ารวจการท าลายหนอนเจาะผล และหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน หาก
พบให้เก็บผลท่ีถูกท าลายฝังดินลึก ๆ หรือผ่าผลเพื่อท าลายตัวหนอนท่ีอยู่ข้างใน 

มังคุด – ให้ระวังเพลี ยไฟ และอาการยางไหล แนะเกษตรกรหม่ันตรวจดูการท าลายของเพลี ย
ไฟเม่ือมังคุดออกดอก และป้องกันอาการยางไหลโดยการฉีดพ่นธาตุแคลเซียมโบรอน 

 

 ข้าวโพด 



 

(สามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ ท่ี http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content &view =article&id=428:2013-12-

04-04-10-56&catid=57&Itemid=207) 

ส้มโอ – ระยะนี ให้ระวังหนอนเจาะผล และแมลงวัน
ผลไมร้ะบาด โดยเฉพาะในเขตจังหวัดสงขลา พัทลุง และ
สตูล แนะเกษตรกรควรห่อผลป้องกัน 

ส้มเขียวหวำน และส้มโชกุน – ระยะนี เกษตรกรควร
ระวังการเข้าท าลายของเพลี ยชนิดต่าง ๆ เช่น เพลี ยไก่แจ้
ส้ม เพลี ยไฟ เพลี ยหอย เพลี ยอ่อน แมลงวันผลไม้ และ
หนอนชอนใบ โดยเฉพาะเพลี้ยไก่แจ้ส้ม ซึ่งเป็นพาหะของ
โรคกรีนนิ่ง และหนอนชอนใบ ซึ่งจะท าความเสยีหายให้แก่
ต้นส้มเป็นอย่างมาก แนะเกษตรกรป้องกันก าจัดแมลงปากดูดโดยใช้เชื อราบิวเวอเรีย และเชื อรา  
เมตาไรเซียม ส าหรับหนอนชอนใบสม้เกษตรกรควรจัดการสวนให้ส้มแตกใบอ่อนพร้อมกันจะท าให้
ลดการท าลายจากหนอนชอนใบลงได้ 

ลองกอง – ระวังการระบาดของหนอนกินช่อดอก และแมลงวันผลไม้ หลังจากตัดแต่งช่อผลลองกอง
แลว้เกษตรกร ควรห่อผลป้องกันแมลงวันผลไม้ 

มะพร้ำว – ระยะนี จังหวัดสตูล 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 

มะละกอ – ระยะนี เกษตรกรต้องหมั่นตรวจดูการเข้าท าลายของแมลงวันผลไม้ เพล ียแป้ง และเพล ีย
หอย 

 

ถ่ัวฝักยำว – แมลงหว่ีขำวยำสูบแมลงพำหะเช้ือไวรัสท่ี
ส ำคัญในกลุ่มพืชผัก  กำรป้องกันก ำจัดแมลงหว่ีขำว 
เกษตรกรสำมำรถใช้เช้ือรำบิวเวอเรียฉีด อัตรำ 250 กรัม
ต่อน้ ำ 20 ลิตรพ่นสลับกับไวท์ออยล์ 67% EC อัตรำ 

 

 
สม้โอถกูแมลงวนัผลไมท้ าลาย 

 
ไวรสัถั่วฝักยาวน าโดยแมลงหว่ีขาว 

http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content%20&view%20=article&id=428:2013-12-04-04-10-56&catid=57&Itemid=207
http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content%20&view%20=article&id=428:2013-12-04-04-10-56&catid=57&Itemid=207


 

100 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตรเม่ือพบแมลงหว่ีขำว 2-3 ตัวต่อใบ เป็นประจ ำทุก 3-5 
วัน หรือใช้สำรเคมีอิมิดำคลอพริด 10% SL อัตรำ40 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือ ได
โนทีฟูแรน 10% WP อัตรำ 15 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร เม่ือพบแมลงหว่ีขำวจ ำนวน 5 ตัว
ต่อใบ นอกจากนี ต้องระวัง หนอนเจาะฝักถ่ัว เพลี ยอ่อน เพลี ยแป้ง เพลี ยไฟ เกษตรกรสามารถ
ควบคุมโดยการใช้เช ือรา บิวเวอเรีย หรือเช ือราเมตาไรเซียม ส าหรับควบคุมแมลงปากดูด ส่วน
หนอนผีเสื อให้ใช้สารสกัดสะเดา เช ือบีที และอาจใช้เช ือราก าจัดแมลงร่วมด้วย  นอกจากนี ควรใช้
เช ือราไตรโคเดอร์มาผสมร าละเอียด และปุ๋ยหมักหว่านรอบโคนต้น  เพื่อป้องกันเช ือราเข้าท าลาย
ระบบราก 

พืชตระกูลกะหล่ ำ – ระยะนี ต้องระวังการระบาดของหนอนใยผัก 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
ตัวหนอนได้ดีย่ิงขึ น) เพราะหนอนใยผักจะอยู่กระจายท่ัวแปลงใต้ใบ นอกจากนี ฝนท่ีตกมากขึ นใน
ระยะนี อาจท าให้เกิดการระบาดของโรค เพื่อป้องกันเกษตรกรควรฉีดแคลเซียมโบรอนเพ่ือ
เสริมสร้ำงควำมแข็งแรง และความต้านทานต่อโรค 

พืชตระกูลแตง – ระยะนี ต้องระวังการระบาดของโรครำน้ ำค้ำง เกษตรกรควรใช้เตรียมหลุม 
หรือไถดินตำกแดดพร้อมหว่ำนปูนขำว เพ่ือลดปริมำณเช้ือ
โรคและเพ่ิมธำตุแคลเซียมให้แก่พืชตระกูลแตง ก่อนปลูก
ควรใชเ้ชื อราไตรโคเดอร์มาผสมปุ๋ยหมักรองก้นหลุมปลูก เพื่อ
ป้องกันเช ือราเข้าท าลายระบบราก พร้อมทั งฉีดแคลเซียม
โบรอนเพ่ือเสริมสร้ำงควำมแข็งแรง และความต้านทานต่อ
โรค ส่วนโรคใบด่ำง และต้นท่ีเป็นโรคเห่ียวและตำยแล้ว ให้
ถอนแล้วเผำท ำลำย นอกจำกนี้ยังต้องหม่ันส ำรวจกำร
ระบำดของเพลี ยอ่อน เพล้ียไฟ ด้วงเต่าแตง และแมลงวันแตง เกษตรกรควรท ำควำมสะอำด
แปลงปลูก และห่อผลตั งแต่ผลยังเล็ก ส าหรับเพลี ยอ่อน และด้วงเต่า ให้ควบคุมด้วยสารสกัด
สะเดา ส่วนเพลี ยไฟ ควบคุมด้วยเชื อราเมตาไรเซยีม และเช ือราบิวเวอเรีย ส ำหรับแตงกวำผล

 
ลกัษณะอาการของโรคราน า้คา้งในแตงโม 



 

เล็กให้ฉีดพ่นไวท์ออยล์ หรือปิโตเลียมออยล์เพ่ือลดกำรวำงไข่ของแมลงวันผลไม้ ส่วน
แมลงท่ีอยู่ใต้ใบควรใช้เครื่องพ่นสำรเคมีชนิดแรงลม misblower 

พริก – ระยะนี เกษตรกรผู้ปลูกพริก ต้องหม่ันส ารวจการ
เข้าท าลายของ แมลงหว่ีขาว เพลี ยอ่อน และเพลี ยไฟ หาก
พบการระบาดแนะน าให้ควบคุมโดยการใช้เช ือราบิวเวอเรีย 
และเช ือราเมตาไรเซียม เกษตรกรบางพื นท่ีอาจพบการท าลาย
ของแมลงวันพริกและหนอนเจาะผลพริกได้ แนะเกษตรกรควร
เก็บผลพริกท่ีถูกท าลายใส่ลงในถุงพลาสติก แล้วมัดปากถุง
ให้แน่น น าไปทิ งนอกแปลงปลูก พร้อมทั งฉีดไวท์ออยล์ 
หรือปิโตเลียมออยล์ และผสมเช ือราเมตาไรเซียม ๒๕๐ 
กรัม ต่อปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ ๒๐ กิโลกรัม ใส่รอบโคนต้นเพื่อช่วยก าจัดดักแด้ของแมลงวัน
พริกท่ีอยู่ในดิน ส่วนหนอนเจาะผลพริก ถ้าพบ 1 ตัวต่อต้น หรือผลผลิตเสียหาย 10% ให้ฉีด
พ่นเชื อบทีี สายพันธุ์ kurstaki หรือ aizawai ชนิดผง อัตรา ๔๐ – ๘๐ กรัม ต่อน  า ๒๐ ลิตร ทุก    
๔ – ๗ วัน แนะเกษตรกรควรใช้เชื อราไตรโคเดอร์มา ปอ้งกันโรคท่ีเกิดจากเชื อรา เช่น โรคราก
เน่าโคนเน่า และโรคเหี่ยวเหลือง และระวังโรคเหี่ยวเขียวท่ีเกิดจากเชื อแบคทีเรีย ป้องกันโดย
ใช้เช ือบาซิลลัส ซับทีลิส พร้อมทั งฉีดแคลเซียมโบรอนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง ความ
ต้านทานต่อโรคให้แก่พริก และฉีดพน่ธาตุสังกะสี เพื่อให้พริกปรุงอาหารได้ดีขึ น นอกจากนี ยัง
ต้องหม่ันรักษาความสะอาดในแปลงพริก เพื่อลดแหล่งแพร่กระจายของโรค 
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