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หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด – เกษตรกรท่ีเพาะปลูกข้าวโพดในพื้นท่ีจังหวัด

สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ยังคงต้องระวังการระบาด

ของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีเคยพบการระบาด เกษตรกรควร

หม่ันส ารวจแปลงเป็นประจ า หากพบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ให้เกษตรกรรีบ

ควบคุม ถ้ายังระบาดไม่มาก เกษตรกรสามารถใช้ไม้ขนาดเล็กเขี่ยหนอน

ออกมาจากยอดข้าวโพดแล้ วจับท าลายได้  ร่ วมกับการปล่อย         

แตนเบียนบราคอน แมลงหางหนีบ มวนพิฆาต และมวนเพชฌมาต 

ร่วมกับฉีดพ่นด้วยเชื้อบีที สายพันธุ์ kurstaki หรือ aizawai ชนิดผง 

อัตรา ๔๐ – ๘๐ กรัม ต่อน้ า ๒๐ ลิตร ทุก ๔ – ๗ วัน ให้พ่นเข้าไป

ในกรวยใบ ในกรณีท่ีใช้สารเคมีให้ใช้ไซแอนทรานิลิโพรลคลุก

เมล็ดข้าวโพดก่อนปลูก 20% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อเมล็ด

พันธุ์ 1 กิโลกรัม จากนั้น 3 สัปดาห์ฉีดพ่นด้วยสารเคมีชนิดใด

ชนิดหนึ่ง ได้แก ่สารสไปนีโทแรม (spinetoram) 12% SC อัตรา 

20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร สารคลอแรนทรานิลิโพรล 

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

ฟลูเบนไดอะไมด์ (flubendiamide) 20% WG อัตรา 6 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร สารคลอร์ฟีนา

เพอร์ (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 – เกษตรกรในจังหวัดสตูล และพัทลุง ให้ระวังการระบาดของหนู เพราะอาจมี

หนูเข้าท าลายต้นข้าวและผลผลิต 

โรคไหม้คอรวง – เกษตรกรในเขตพื้นท่ีท่ีมีฝนตก  โดยเฉพาะในแปลงท่ีหว่านข้าวใน

อัตราหนาแน่นสูง ไม่ได้ท าการคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาหรือสารเคมีป้องกันเชื้อรา

ก่อนปลูก และในพืน้ท่ีท่ีเคยพบการระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว เชน่ อ าเภอระโนด จงัหวัดสงขลา 

ให้ระวังการระบาดของโรคไหม้คอรวง  

เพล้ียกระโดดสีน้ ำตำล – เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลบ้านขาว อ าเภอระโนด จังหวัด

สงขลา เกษตรกรในเขตอ าเภอควนขนุน เมือง เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และเกษตรกรท่ีใชข้้าวพันธุ์

พัทลุง (อ่อนแอต่อเพลีย้กระโดดสีน้ าตาล) ให้ระวังการเข้าท าลายของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล  

หนอนห่อใบข้ำว – เกษตรกรในจังหวัดสตูลต้องหม่ันตรวจดูแปลงข้าว ในระยะนี ้

อาจมีการระบาดของหนอนห่อใบข้าว โดยเฉพาะระยะข้าวแทงใบธงจะท าความเสียหายต่อผลผลิต

เป็นอย่างมาก 

หนอนกอข้ำว - เกษตรกรในบางพื้นท่ีของอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง และอ าเภอ
ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง อาจพบการเข้าท าลายของหนอนกอข้าว 

หอยเชอรี่ – ในเขตอ าเภอเมืองสตูล  และอ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ให้ระวังการ

ระบาดของหอยเชอรี่ในระยะนี้ 

แมลงสิง – ในบางพื้นท่ีของอ าเภอละงู จังหวัดสตูล อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

อาจพบการระบาดของแมลงสิง แนะเกษตรกรให้ใชเ้ชื้อราบิวเวอเรียในการป้องกันก าจัด อัตราส่วน 

๒๕๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร 

 

 

เงำะ – ระยะนี้มักพบเห็นการระบาดของเพลี้ยแป้ง ในเขตพัทลุง หากพบการ
ระบาดให้ท าการก าจัดด้วยเชือ้ราบิวเวอเรียหรือสารสกัดสมุนไพร และอาจพบการระบาดของ

 

 



 

แมลงวันผลไม้ในเขตจังหวัดนราธิวาส อาจท าการฉีดสารสกัดจากข่าทุก ๆ ๕ – ๗ วัน เพื่อ
ป้องกันการระบาด 

ทุเรียน – ระยะนี้สวนทุเรียนบางแห่งอาจจะท าการเก็บเก่ียวผลผลิตแล้ ว  
ทุเรียนก็จะเข้าสู่ช่วงแตกใบอ่อน ให้ระวังการระบาดของเพลี้ยไก่แจ้เกษตรกรควรกระตุ้นให้
ทุเรียนแตกใบอ่อนพร้อมๆกัน เพื่อท าให้ระยะเวลาการเข้าท าลายของเพลี้ยไก่แจ้มีระยะสั้น 
ความเสียหายจากการท าลายของเพลี้ยไก่แจ้จะลดลง การกระตุ้นการแตกใบอ่อนสามารถท า
ได้โดยการใช้ยูเรีย (๔๖-๐-๐) พ่นในอัตรา ๒๐๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตรต่อต้น เกษตรกรควร
หม่ันส ารวจการระบาดของเพลี้ยไก่แจ้ หากพบการระบาดให้ฉีดพน่ด้วยเชือ้ราบิวเวอเรียอัตรา 
๒๕๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร และให้เกษตรกรหม่ันส ารวจการท าลายของด้วงเจาะล าต้น หาก
พบไข่ด้วงเจาะล าต้นท่ีรอยแผลบริเวณล าต้น ให้เก็บไข่ไปท าลาย ในระยะนี้มีปริมาณฝนมาก
ขึ้น ให้ระวังโรคราใบติด และโรครากเน่าโคนเน่า ซึ่งอาจพบการระบาดในหลาย ๆ พื้นท่ี 
แนะน าเกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันก าจัดโรคดังกล่าว สวนทุเรียนในพื้นท่ี
ไมเ่หมาะสมควรท าการขุดระบายน้ าออกจากบริเวณเขตรากให้เร็วท่ีสุด 

ส้มเขียวหวำน และส้มโชกุน – ระยะนี้เกษตรกรควรระวังการเข้าท าลายของ 
แมลงวันผลไม้และผเีสือ้มวนหวาน 

ส้มโอ – ระยะนี้ให้ระวังแมลงวันผลไม้ ในบางพื้นที่ของจังหวัดตรัง และสงขลา ระวัง
หนอนเจาะผล ซึ่งอาจพบระบาดในเขตจังหวัดสงขลา และสตูล และอาจพบโรคผลเน่าในพื้นที่
อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 

ลองกอง – ระวังการระบาดของหนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง แนะเกษตรกรหลังจาก
เก็บผลผลิตหมดแล้วควรรีบตัดแต่งทรงพุ่ม และใส่ปุ๋ยให้ลองกองมีการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ บางพื้นที่
อาจยังเก็บผลผลิตไม่หมดให้ระวังการท าลายผลผลิตจากแมลงวันผลไม้ เกษตรกรควรห่อผลเพื่อ
ป้องกันการท าลายของแมลงวันผลไม้ ไม่ควรทิ้งผลที่เน่าเสีย หรือผลที่ถูกท าลายไว้ในใต้โคนต้น 
หรือในสวน เพราะจะเป็นแหลง่แพร่กระจายของแมลงวันผลไม้ได้ เกษตรกรสามารถน าผลที่เนา่เสีย 
หรือผลที่ถูกท าลายใส่ในถุงพลาสตกิและมัดปากถุงให้แน่น 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 เพื่อป้องกันเกษตรกรควรฉีดแคลเซียมโบรอนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง และความ
ต้านทานต่อโรค ร่วมกับการรักษาความสะอาดแปลงปลูก ขั้นตอนเตรียมแปลงปลูกก่อนหว่าน
เมล็ดควรมีการใช้เชื้อราเมตาไรเซียม  เพื่อป้องกันก าจัดด้วงหมัดผัก หรือไถพรวนตากแดดไว้     
นาน ๆ เพื่อตัดวงจรชวิีตด้วงหมัดผัก 

ถ่ัวฝักยำว – ระวัง ไวรัส หนอนเจำะฝักถั่ว เพลี้ยไฟ และเพลี้ยอ่อน แนะน าให้
เกษตรกรใช้สารสกัดสะเดา เชื้อบีที และเชื้อราบิวเวอเรีย ร่วมกันในการควบคุมแมลงในแปลงถ่ัว  
นอกจากนี้เกษตรกรควรเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ต้นถ่ัวฝักยาวโดยการฉีดพ่นธาตุแคลเซียม 
โบรอน  เป็นประจ าทุก ๗ วัน และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมน้ าแล้วฉีดพ่น เพื่อป้องกันโรคท่ี
เกิดจากเชื้อราให้ท่ัวทรงพุ่ม  การป้องกันก าจัดไวรัสเกษตรกรต้องก าจัดพืชอาศัยท่ีติดไวรัสให้
หมดเสียก่อนแล้วจึงเตรียมแปลงปลูกในอีกประมาณ 3 สัปดาห์ต่อไป และป้องกันก าจัดแมลง
พาหะไม่ให้ระบาดในแปลง 

พืชตระกูลแตง – ระยะนี้ต้องระวังการระบาด
ของโรคราน้ าค้าง โรคใบจุด โรคแอนแทรคโนส และโรครากเน่า
โคนเน่า เพราะมีความชื้นค่อนข้างมาก ประกอบกับมีฝนตกมาก
ขึ้น  แนะน าเกษตรกรหม่ันท าความสะอาดแปลงปลูก และผลิต
เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อใช้ในการป้องกันก าจัดโรคท่ีเกิดจาก
เชื้อรา โดยการฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริเวณทรงพุ่ม 
พร้อมท้ังฉีดแคลเซียมโบรอนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและต้านทานโรค นอกจากนียั้งต้อง
หม่ันส ารวจการระบาดของด้วงเต่าแตง หนอนผีเสื้อศัตรูแตงชนิดต่างๆ เช่น หนอนคบื หนอนเจาะ
ดอก หนอนเจาะผล หนอนใยผัก และหนอนกินผิวเปลือกแตงโม แนะเกษตรกรควรควบคุมหนอน
ผีเสื้อ โดยการใช้สารสกัดสะเดาสลับกับเชื้อบีที ร่วมกับการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย นอกจากนี้ให้
ระวังการเข้าท าลายของแมลงวันแตงโดยใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมออยล์ อัตรา ๑/๔ ของ
ค าแนะน าในฉลาก 

พริก – ระยะนี้เกษตรกรผู้ปลูกพริก ต้องหม่ัน
ส ารวจการเข้าท าลายของแมลงหว่ีขาว เพลี้ยอ่อน และเพลี้ยไฟ 
หากพบการระบาดแนะน าให้ควบคุมโดยการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย และ
เชื้อราเมตาไรเซียม พริกบางสายพันธุ์อาจพบการท าลายของ
แมลงวันพริกได้ แนะเกษตรกรควรเก็บผลพริกท่ีถูกท าลายใส่ลงใน

 

 
พรกิท่ีถกูเพลีย้ไฟดดูกินน ำ้เลีย้ง 

 
ลกัษณะอำกำรของโรครำน ำ้คำ้งในแตงโม 



 

ถุงพลาสติก แล้วมัดปากถุงให้แน่นเพื่อให้ตัวอ่อนแมลงวันตายภายในถุง พร้อมท้ังฉีดไวท์ออยล์ 
หรือปิโตเลียมออยล์ เพื่อลดปริมาณการวางไข่ของแมลงวันพริก เกษตรกรควรใช้เชื้อรา     
ไตรโคเดอร์มาป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า และโรคเหี่ยวเหลืองไวต้ั้งแต่ต้นฤดูปลูกโดยการผสม
กับร าและปุ๋ยหมักหว่านรอบทรงพุ่ม เพื่อควบคุมโรคท่ีเข้าท าลายระบบรากพริก พร้อมท้ังฉีด
แคลเซียมโบรอนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง ความต้านทานต่อโรคให้แก่พริก และฉีดพน่ธาตุ
สังกะสี เพื่อให้พริกปรุงอาหารได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังต้องหม่ันรักษาความสะอาดในแปลงพริก 
เพื่อลดแหล่งแพร่กระจายของโรค 

 หอมแบ่ง – ระยะนี้ให้ระวังการระบาดของหนอนกระทู้หอม เกษตรกรควบคุม
โดยการใชส้ารสกัดสะเดา สลับกับเชื้อบีที หรือเชื้อไวรัสเอ็นพีวีควบคุมหนอนกระทู้หอม โดย
ส ารวจแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ เพราะระยะนี้สภาพอากาศเอื้อต่อการระบาดของหนอน
เพิ่มขึ้น 


