
 

 

 

ปีท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๘ 

ประจ ำเดือนสิงหำคม ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด – เกษตรกรท่ีเพาะปลูกข้าวโพดในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา 

ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ยังคงต้องระวังการระบาดของ

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีเคยพบการระบาด เกษตรกรควร

หม่ันส ารวจแปลงเป็นประจ า หากพบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ให้เกษตรกรรีบ

ควบคุม ถ้ายังระบาดไม่มาก เกษตรกรสามารถใช้ไม้ขนาดเล็กเขี่ยหนอน

ออกมาจากยอดข้าวโพดแล้วจับท าลายได้ ร่วมกับการปล่อยแตนเบียน  

บราคอน แมลงหางหนีบ มวนพฆิาต และมวนเพชฌมาต ร่วมกับฉีด

พ่นด้วยเชื้อบีที สายพันธุ์ kurstaki หรือ aizawai ชนิดผง อัตรา ๔๐ 

– ๘๐ กรัม ต่อน้ า ๒๐ ลิตร ทุก ๔ – ๗ วัน ให้พ่นเข้าไปในกรวยใบ 

ในกรณีท่ีใช้สารเคมีให้ใช้ไซแอนทรานิลิโพรลคลุกเมล็ดข้าวโพด

ก่อนปลูก 20% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์  1 

กิโลกรัม จากนั้น 3 สัปดาห์ฉีดพ่นด้วยใช้สารเคมีชนิดใดชนิด

หนึ่ง ได้แก ่สารสไปนีโทแรม (spinetoram) 12% SC อัตรา 20 

มิลลิ ลิ ต รต่ อน้ า  20  ลิ ต ร สารคลอแรนทรานิลิ โพ รล 

(chlorantraniliprole) 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร สารฟลู

เบนไดอะไมด์ (flubendiamide) 20% WG อัตรา 6 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร สารคลอร์ฟนีาเพอร์ 

(chlorfenapyr) 10% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และสารอินดอกซาคาร์บ 

(indoxacarb) 15% SC อัตรา 30 มลิลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร โดยฉีดพน่สารเคมีก าจัดแมลงทุก 

7 วัน ติดต่อกัน 2 - 4 ครั้ง และต้องสลับกลุ่มสารทุก 30 วัน  พร้อมท้ังแจ้งเจ้าหน้าท่ี

ส านักงานเกษตรอ าเภอใกล้บ้านให้รับทราบด้วย 
 

 ข้าวโพด 



 

 

หนู – เกษตรกรในจังหวัดสตูลให้ระวังการระบาดของหนู เพราะอาจมีหนูเข้าท าลายต้นข้าวและ

ผลผลิต นอกจากนีใ้นบางพื้นท่ีของจังหวัดสงขลา และพัทลุง อาจพบการระบาดของหนู หลังเกิดไฟ

ไหม้ป่าได้ 

โรคไหม้ – เกษตรกรในเขตพื้นท่ีท่ีมีฝนตก  โดยเฉพาะในแปลงท่ีหว่านข้าวในอัตรา

หนาแน่นสูง ไม่ได้ท าการคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก หรือพื้นท่ีท่ีเคยพบการระบาดของโรคไหม้ข้าว เชน่ 

อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ให้ระวังการระบาดของโรคไหม้คอรวง  

เพลีย้กระโดดสีน้ าตาล – เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลบ้านขาว อ าเภอระโนด จังหวัด

สงขลา ให้ระวังการเข้าท าลายของเพลีย้กระโดดสีน้ าตาล เพราะเป็นพื้นท่ีท่ีเคยพบการท าลาย  

หนอนห่อใบข้าว – เกษตรกรในจังหวัดปัตตานี และสตูลต้องหม่ันตรวจดูแปลงข้าวใน

ระยะกล้าในระยะนี ้อาจมีการระบาดของหนอนห่อใบข้าว 

หอยเชอรี่ – ในพื้นท่ีบางส่วนของอ าเภอเมือง จังหวัดสตูล และอ าเภอนาโยง จังหวัด

ตรัง ให้ระวังการระบาดของหอยเชอรี่ในระยะนี้ 

แมลงสิง – ในบางพื้นท่ีของจังหวัดพัทลุงให้อาจพบการระบาดของแมลงสิง แนะ

เกษตรกรให้ใช้เชื้อราบิวเวอเรียในการป้องกันก าจัด อัตราส่วน ๒๕๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร 

 

 

ทุเรียน – ระยะนี้ให้หม่ันส ารวจการระบาดของหนอนเจำะผล และหนอน
เจำะเมล็ดทุเรียน โดยอาจพบการระบาดได้ในเขตพื้นท่ีจังหวัดยะลา ปัตตานี และจังหวัด
พัทลุง โรคผลเน่ำอาจพบเกิดการระบาดได้ในเขตจังหวัดสตูล และตรัง ส าหรับโรครากเน่า
โคนเน่าท่ีเป็นโรคท่ีเกษตรกรต้องให้ความส าคัญ เนื่องจากระยะนี้มีฝนตกในปริมาณ เตือน
เกษตรกรอยา่เข้าไปในบริเวณสวนในขณะท่ีพื้นดินอ่อนนุ่ม เพราะจะท าให้รากเสียหายและเกิด
เชื้อราเข้าท าลายได้ เกษตรกรบางพื้นท่ีท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตไปแล้ว และต้นทุเรียนก าลังแตกใบ
อ่อนให้ระวังเพลี้ยไก่แจ้ ควรหม่ันส ารวจการระบาดของเพลี้ยไก่แจ้ หากพบการระบาด

 

 



 

เกษตรกรควรกระตุ้นให้ทุเรียนแตกใบอ่อนพร้อม ๆ กัน เพราะท าให้ระยะเวลาการเข้าท าลาย
ของเพลี้ยไกแ่จ้มีระยะสั้น ความเสียหายจากการท าลายของเพลี้ยไกแ่จ้จะลดลง   

เงำะ – ระยะนี้มักพบเห็นการระบาดของเพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไฟ หากพบการ
ระบาดให้ท าการก าจัดด้วยเชื้อราบิวเวอเรีย นอกจากนี้ระยะนี้ยังต้องระวังโรคผลเน่ำ ควร
ป้องกันโดยการค้ าก่ิง และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมร าปุ๋ยหมักหว่านบริเวณโคนต้น เพื่อลด
ปริมาณเชื้อท่ีอยู่บริเวณผิวดิน และฉีดพ่นท่ีช่อผลเพื่อลดการเกิดโรค บางแห่งอาจจะท าการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว   

ส้มเขียวหวำน และส้มโชกุน – ระยะนี้เกษตรกรควรระวังการเข้าท าลายของ
หนอนแก้วส้ม หนอนชอนใบส้ม และโรคแคงเกอร์ แนะเกษตรกรควรดูแลต้นส้มให้สมบูรณ์
แข็งแรง และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมน้ าอัตรา ๑ กิโลกรัมต่อน้ า ๑๐๐ ลิตร ฉีดพ่นเพื่อ
ป้องกันโรคแคงเกอร์ ส าหรับหนอนผีเสื้อต่าง ๆ ให้ใช้สารสกัดสะเดา สลับกับเชื้อบีที และเชื้อ
ราบิวเวอเรียฉีดพน่ 

ลองกอง – ระวังการระบาดของหนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง โดยเฉพาะในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส และบางส่วนของพื้นที่จังหวัดตรัง ปัตตานี  อาจพบการท าลายของแมลงค่อมทองในบาง
พื้นที่ของจังหวัดสงขลา  นอกจากนี้ให้ระวังการท าลายผลผลิตจากแมลงวันผลไม้ ไม่ควรทิ้งผลที่เน่า
เสีย หรือผลที่ถูกท าลายไว้ในใต้โคนต้น หรือในสวน เพราะจะเป็นแหล่งแพร่กระจายของแมลงวัน
ผลไม้ได้ เกษตรกรสามารถน าผลที่เน่าเสีย หรือผลที่ถูกท าลายใส่ในถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้
แนน่ เพื่อไม่ให้แมลงวันผลไม้ออกไปได้ 

มะพร้ำว – ระยะนี้บางพืน้ที่ของจังหวัดตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตาน ียะลา และ
นราธิวาส ยังคงมีการระบาดของแมลงด าหนามมะพร้าว แนะเกษตรกรสามารถตัดยอดที่ยังไม่คลี่
มาเผาท าลาย เพื่อควบคุมแมลงด าหนามมะพร้าว ร่วมกับการขอสนับสนุนแตนเบียนแมลงด าหนาม
มะพร้าว เพื่อปลอ่ยในสวนมะพร้าว 

 

พืชตระกูลกะหล่ ำ – ระยะนี้ต้องระวังการระบาดของโรคท่ีเกิดจากเชื้อรา และ
แบคทีเรีย เพื่อป้องกันเกษตรกรควรฉีดแคลเซียมโบรอนเพ่ือเสริมสร้ำงควำมแข็งแรง และ
ความต้านทานต่อโรค ร่วมกับการรักษาความสะอาดแปลงปลูก ขั้นตอนเตรียมแปลงปลูกก่อน
หว่านเมล็ดควรมีการใช้เชื้อราเมตาไรเซียม  เพื่อป้องกันก าจัดด้วงหมัดผัก หรือไถพรวนตากแดดไว้     
นาน ๆ เพื่อตัดวงจรชวิีตด้วงหมัดผัก 

 



 

ถ่ัวฝักยำว – ระยะนี้ให้ระวัง หนอนเจำะฝักถ่ัว หนอนเจาะดอก แมลงหว่ีขาว 
เพลี้ยอ่อน  และเพล้ียไฟ แนะน ำให้เกษตรกรใช้สารสกัดสะเดา เชื้อบีที เช้ือรำบิวเวอเรีย และ
เชื้อราเมตาไรเซียมร่วมกันในการควบคุมแมลงในแปลงถ่ัว  นอกจากนี้เกษตรกรควรเสริมสร้าง
ความแข็งแรงให้แก่ต้นถ่ัวฝักยาวโดยการฉีดพ่นธาตุแคลเซียม โบรอน เป็นประจ าทุก ๗ วัน และ
ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมน้ าแล้วฉีดพ่น เพื่อป้องกันโรคท่ีเกิดจากเชื้อราให้ท่ัวทรงพุ่ม และ
บริเวณโคนต้น 

พืชตระกูลแตง – ระยะนี้ต้องระวังการระบาด
ของโรคราน้ าค้าง โรคใบจุด โรคแอนแทรคโนส และโรครากเน่า
โคนเน่า เพราะมีความชื้นค่อนข้างมาก ประกอบกับมีฝนตกมาก
ขึ้น  แนะน าเกษตรกรหม่ันท ำควำมสะอำดแปลงปลูก และ
ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อใช้ในการป้องกันก าจัดโรคท่ีเกิด
จากเชื้อรา โดยการฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริเวณทรงพุ่ม 
พร้อมท้ังฉีดแคลเซียมโบรอนเพ่ือเสริมสร้ำงควำมแข็งแรงและต้านทานโรค นอกจำกนี้ยัง
ต้องหม่ันส ำรวจกำรระบำดของด้วงเต่ำแตง หนอนผีเสื้อศัตรูแตงชนิดต่างๆ เช่น หนอนคืบ 
หนอนเจาะดอก หนอนเจาะผล หนอนใยผัก และหนอนกินผิวเปลือกแตงโม แนะเกษตรกรควร
ควบคุมหนอนผีเสื้อ โดยการใช้สารสกัดสะเดาสลับกับเชื้อบีที ร่วมกับการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย 
นอกจำกนี้ให้ระวังกำรเข้ำท ำลำยของแมลงวันแตงโดยใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมออยล์ 
อตัรำ ๑/๔ ของค ำแนะน ำในฉลำก 

พริก – ระยะนี้ เกษตรกรผู้ปลูกพริก ต้องหม่ันส ารวจการเข้าท าลายของ       
แมลงหว่ีขาว เพลี้ยอ่อน และเพลี้ยไฟ หากพบการระบาดแนะน าให้ควบคุมโดยการใช้เชื้อรา        
บิวเวอเรีย และเชื้อราเมตาไรเซียม พริกบางสายพันธุ์อาจพบการท าลายของแมลงวันพริกได้ แนะ
เกษตรกรควรเก็บผลพริกท่ีถูกท าลายใส่ลงในถุงพลาสติก แล้วมัดปากถุงให้แน่นเพื่อให้ตัวอ่อน
แมลงวันตายภายในถุง พร้อมท้ังฉีดไวท์ออยล์ หรือปิโตเลียมออยล์ เพื่อลดปริมาณการวางไข่
ของแมลงวันพริก เกษตรกรควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า และโรค
เหี่ยวเหลืองไว้ตั้งแต่ต้นฤดูปลูกโดยการผสมกับร าและปุ๋ยหมัก
หว่านรอบทรงพุ่ม เพื่อควบคุมโรคท่ีเข้าท าลายระบบรากพริก 
พร้อมท้ังฉีดแคลเซียมโบรอนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง ความ
ต้านทานต่อโรคให้แก่พริก และฉีดพน่ธาตุสังกะสี เพื่อให้พริกปรุง
อาหารได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังต้องหม่ันรักษาความสะอาดในแปลง
พริก เพื่อลดแหล่งแพร่กระจายของโรค 

 
พรกิท่ีถกูเพลีย้ไฟดดูกินน ำ้เลีย้ง 
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