
 
 
 
 
 
 

๑. สถานการณ์ศัตรูข้าวโพด 
 พ้ืนที่ปลูกตามรายงานของส านักงานเกษตรจังหวัด ณ วันที่ 13 กันยายน 2560 จ านวน 45 จังหวัด มีพ้ืนที่ปลูกข้าวโพด 
1,345,551 ไร่ อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ จ านวน 617,386 ไร่ และระยะออกดอกติดฝัก จ านวน 728,165 ไร่
สถานการณศ์ัตรูข้าวโพด ในสัปดาห์นี้  
 หนอนเจาะล าต้น/หนอนเจาะฝัก  ไมพ่บการระบาด   
 เพลี้ยอ่อนข้าวโพด  ไมพ่บการระบาด 
 ตั๊กแตน  ไมพ่บการระบาด 
๒. การด าเนินงานควบคุมการระบาด   
   2.1 เจ้าหน้าที่กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริ มการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
ประสานงานติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ภายใต้กิจกรรมแปลงติดตามเฝ้าระวังศัตรูพืช เพ่ือติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่เสี่ยง 
ต่อการระบาดของศัตรูข้าวโพด โดยจัดท าแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวโพด 30 แปลง ใน 14 จังหวัด 
   2.2 ประชาสัมพันธ์แจ้งจังหวัดผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย  
และแอพพริเคชั่น ProtecPlant เพ่ือให้ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ 
ศัตรูข้าวโพดอย่างต่อเนื่อง 
3. การคาดการณ์  

สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่  13 - 19 กันยายน 2560  
ภาคเหนือ  อุณหภูมิต่ าสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส สูงสุด 29 - 34 องศาเซลเซียส มีฝนร้อยละ  

40 - 80 ของพ้ืนที ่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   อุณหภูมิต่ าสุด 21 - 25 องศาเซลเซียส สูงสุด 28 - 34 องศาเซลเซียส  

มีฝนร้อยละ 40 - 80 ของพ้ืนที่  
ภาคกลางและภาคตะวันออก  อุณหภูมิต่ าสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส สูงสุด 31 - 35 องศาเซลเซียส  

มีฝนร้อยละ 40 - 80 ของพ้ืนที่ 
ภาคใต้  อุณหภูมิต่ าสุด 21 - 26 องศาเซลเซียส สูงสุด 31 - 35 องศาเซลเซียส มีฝนบางแห่งร้อยละ  

40 - 80 ของพ้ืนที ่
 

 สภาพอากาศทั่วทุกภาคของประเทศ มีฝนร้อยละ 40 - 80 ของพ้ืนที่ ซึ่งเหมาะต่อการระบาดของศัตรูข้าวโพด 
ดังนั้น ขอให้เกษตรกรหมั่นส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ปลูกใหม่ และระยะออกดอกติดฝัก ให้เฝ้าระวังหนอน 
เจาะล าต้น และหนอนเจาะฝัก หากพบการระบาดให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอในพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินการควบคุม
โดยทันที 
4. ค าแนะน าในการควบคุมการระบาด   

4.1 หนอนเจาะล าต้น/หนอนเจาะฝักข้าวโพด 
      กรณีหนอนเจาะล าต้น 
 1. ใช้ศัตรูธรรมชาติในการป้องกันก าจัด ได้แก่ แตนเบียนไขท่ริโคแกรมมา Trichogramma spp. แมลงหางหนีบ และ
แมลงช้างปีกใส  
       2. เลือกพันธุ์ข้าวโพดที่ค่อนข้างจะต้านทานต่อหนอนเจาะล าต้น เช่น พันธุ์สุวรรณ 1 หรือพันธุ์สุวรรณ 2  
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 3. ใช้สารฆ่าแมลงช่วยป้องกันก าจัด ได้แก่  
   - triflumuron (Alsystin 25%WP) อัตรา 30 กรัม  
    -  teflubenzuron (Z-Killer 5% EC) อัตรา 20 มิลลิลิตร  
   - chlorfluazuron (Atabron 5% EC) อัตรา 20 มิลลิลิตร  
   - deltamethrin (Decis 3% EC) อัตรา 10 มิลลิลิตร  
   - cypermethrin (Ripcord 15% EC) อัตรา 8 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร  
      กรณีหนอนเจาะฝักข้าวโพด 
  1.ใช้ศัตรูธรรมชาติในการป้องกันก าจัด ได้แก่ แตนเบียนไข่ไข่ทริโคแกรมมา Trichogramma  spp.  และแมลง
เบียนของหนอนเจาะฝักข้าวโพดมี 3 ชนิด คือ Exoristaxanthaspis Wiedemann, Eucarcelia illota (Tachinidae, 
Order Diptera) แตนเบียนหนอน (Braconid) Chelonus sp. (Braconidae, Order Hymenoptera) แมลงช้างปีกใส ซึ่งเป็นตัวห้ า
ของหนอนเจาะ  
            2.ควรหมั่นตรวจดูว่ามีหนอนระบาดหรือไม่ หากจ าเป็นต้องพ่นสารฆ่าแมลง ควรใช้ในระยะหนอนยังเล็ก  
อยู่จึงจะได้ผลดี สารฆ่าแมลงที่ใช้ได้ผลดีมีหลายชนิด ได้แก่  
   -  fipronil (Ascend 5% SC) อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร หรือ  
   - bifenthrin (Talstar 10% EC) อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร หรือ  
   - flufenoxuron (Cascade 5% EC) อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร 
4.2 เพลี้ยอ่อนข้าวโพด 
      1. อนุรักษแ์มลงศัตรูธรรมชาติบางชนิดที่ป้องกันก าจัดได้ เช่น ladybird, syrphid fly และ earwigs คอยช่วยลดปริมาณ 
เพลี้ยอ่อนที่มอียู่แล้วตามธรรมชาติ   
      2. การพ่นสารฆ่าแมลงไม่ควรจะพ่นคลุมทั้งพ้ืนที่ควรจะพ่นเฉพาะจุด ที่มีเพลี้ยอ่อนระบาดอยู่เท่านั้น ทั้งนี้เพ่ือหลีกเลี่ยง
การท าลายแมลงที่เป็นประโยชน์และลดค่าใช้จ่าย สารฆ่าแมลงที่ใช้ได้ผลซึ่งควรเลือกใช้สารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งพ่นก าจัด 
ดังนี้  
 -  malathion (Malathion 57% EC) อัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร หรือ  
 - diazinon (Basudin 60% EC) อัตรา 15 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร หรือ  
 -  betacyfluthrin (Bulldock 2.5% EC) อัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร หรือ  
 -  bifenthrin (Talstar 10% EC) อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร หรือ  
 - carbaryl (Sevin 85% WP) อัตรา 50 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดหนอนเจาะล าต้น / หนอนเจาะฝัก 
ปี  2560 

๐ ไร่ 
ไร่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดเพลี้ยอ่อนข้าวโพด 
ปี  2560 

0 ไร่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดตั๊กแตน 
ปี  2560 

0 ไร่ 
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๑.สถานการณ์ศัตรูมันส าปะหลัง 
     จากรายงานของส านักงานเกษตรจังหวัด 56  จังหวัด ณ วันที่ 13 กันยายน 2560 พ้ืนที่มันส าปะหลังยืนต้น 
8,535,119 ไร่ แยกเป็นมันส าปะหลัง อายุน้อยกว่า 5 เดือน จ านวน 2,459,654 ไร่ อายุ 5- 8 เดือน จ านวน 
3,697,999 ไร่ และอายุมากกว่า 8 เดือน จ านวน 2,377,466 ไร่ สัปดาห์นี้ไมพ่บการระบาดของศัตรูมันส าปะหลัง  
 เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง  
 ไมพ่บการระบาด 
 ไรแดงมันส าปะหลัง  
 ไมพ่บการระบาด 
 โรคโคนเน่า - หัวเน่ามันส าปะหลัง  
 ไมพ่บการระบาด  
2.การด าเนินงานควบคุมการระบาด 
 2.๑ รณรงค์ควบคุมศัตรูมันส าปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นท่ีระบาดอย่างต่อเนื่อง 
 2.2 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ประสานและติดตามสถานการณ์ศัตรูมันส าปะหลัง ภายใต้กิจกรรม
แปลงติดตามเฝ้าระวังศัตรูพืช (แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูมันส าปะหลัง) ในพ้ืนที่ 41 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชัยนาท 
สระบุรี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ   
หนองบัวล าภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 
ล าปาง แพร่ พะเยา เชียงราย นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ราชบุรี 
กาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี  
 2.3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยง เตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคโคนเน่า – หัวเน่า
มันส าปะหลัง ในช่วงฤดูฝน 
3. การคาดการณ์  
         จากข้อมูลสภาพภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาล่วงหน้า 7 วัน ( 13 - 19 กันยายน 2560) ทั่วทุกภาคของ
ประเทศ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 80 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิ 21 – 35 องศาเซลเซียส เนื่องจากในช่วงนี้หลายพ้ืนที่
ยังคงมีฝนตกซ่ึง สภาพอากาศเหมาะต่อการระบาดของโรคโคนเน่า – หัวเน่ามันส าปะหลัง ซึ่งอาจพบการระบาดในช่วงนี้  
ดังนั้น ขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังและหมั่นส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีน้ าท่วมขัง และดินที่มีการระบายน้ า
ไม่ดี หรือพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง พันธุ์อ่อนแอต่อโรค เช่น ซีเอ็มอาร์ 43 – 08 - 89 (เกษตรกรนิยมเรียก เบอร์ 89)  
๔. ค าแนะน าในการควบคุมการระบาด  
    4.1 เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง 
   1) หลีกเลี่ยงการปลูกมนัส าปะหลังในช่วงฤดูแล้ง และไถตากดินอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
   2) แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีก่อนปลูก 5 – 10 นาท ี 
        -  ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam) 25% WG อัตรา 4 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร 
        -  อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)  70% WG อัตรา 4 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร 
       -  ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% WG อัตรา 4 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร 
   3) ส ารวจแปลงทุกสัปดาห์ ถ้าพบเพลี้ยมันส าปะหลัง ให้ตัดยอดหรือถอนต้นออกไปเผาท าลายนอกแปลง 

รายงานสถานการณ์ศัตรูมันส าปะหลัง  
 วันที ่13 กันยายน ๒๕60 

กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช 
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

โทร. ๐ 2๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ 
E-mail: Bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com 

  
 



   4) ใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมเพลี้ยแป้ง 
        -  ปล่อยแตนเบียน Anagyrus l0pezi ในอัตรา 200 ตัว ต่อไร่ 
          -  ปล่อยแมลงช้างปีกใส อัตรา 200 – 500 ไร่ ต่อไร่ 
        -  อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติอ่ืนๆ เช่น ด้วงเต่าตัวห้ า ด้วงเต่าคริพโตลีมัส และผีเสื้อหางดิ่งตัวห้ า  
   5) หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีโดยไม่จ าเป็นทุกชนิด เพ่ืออนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัวห้ า และตัวเบียน 
 4.2 ไรแดงมันส าปะหลัง 
   1) หลีกเลี่ยงการปลูกมันส าปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน 
   2) ส ารวจแปลงทุกสัปดาห์ ถ้าพบการท าลายของไรแดงมันส าปะหลัง ให้เก็บยอดใบที่ถูกท าลาย ไปเผาท าลาย
นอกแปลง 
   3) อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่นด้วงเต่าตัวห้ า Stethorus spp. และไรตัวห้ า Amblyseius longispinosus 
   4) หากมีความจ าเป็นต้องใช้สารเคมี ใช้สารเคมี amitraz 20 % EC อัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร ให้พ่น
เฉพาะจุดบริเวณท่ีพบไรแดงมันส าปะหลัง  และไม่ควรพ่นเกิน 2 ครั้ง 
    4.3 โรคโคนเน่า –  หัวเน่ามันส าปะหลัง 
   1) ก่อนการปลูกเก็บเศษเหง้า หรือเศษซากมันส าปะหลังเผาท าลายทิ้ง และไถตากดินอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ใช้เชื้อรา
ไตรโครเดอร์มาผสมปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก หว่านเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก 
   2) แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อรา metalaxyl อัตรา 20 – 40 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร และสามารถ
ผสมกับสารเคมีป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งได้ หรือแช่ท่อนพันธุ์ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา 
   3) ส ารวจแปลงทุกสัปดาห์ ถ้าพบโรคโคนเน่า – หัวเน่ามันส าปะหลัง ให้โรยปูนขาว หรือเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
ห่างจากต้นประมาณ 1 เมตร หรือใช้สารเคมี Fosetyl – aluminum อัตรา 50 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร ราดบริเวณโคนต้น 
ต้นละ 300 มิลลิลิตร  
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๑.สถานการณ์ศัตรูอ้อย 
 จากรายงานของส านักงานเกษตรจังหวัด 49 จังหวัด ณ วันที่ 13 กันยายน 2560 พ้ืนที่อ้อยยืนต้นทั้งหมด 5,766,670 ไร่ 
แยกเป็นอ้อยอายุน้อยกว่า 5 เดือน จ านวน 1,658,891 ไร่ อายุ 5-8 เดือน จ านวน 2,476,017 ไร ่และ อายุมากกว่า 8 เดือน 
จ านวน 1,631,762 ไร่ ไมพ่บการระบาดของศัตรูอ้อย  
 หนอนกออ้อย  
 ไม่พบการระบาด 
 ด้วงหนวดยาวอ้อย 
 ไมพ่บการระบาด 
 โรคใบขาวอ้อย 
 ไมพ่บการระบาด  
 โรคใบขาวอ้อย(เฉพาะกิจ) พบการระบาดในพ้ืนที่อ าเภอทรายทองวัฒนา และอ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร 
ในระดับ ไม่รุนแรง จ านวน 1,200 ไร่ การระบาดคงที่ ได้คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของพ้ืนที่ปลูก ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ส านักงาน
เกษตรอ าเภอทรายทองวัฒนาเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอบึงสามัคคี และเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ลงพ้ืนที่
ตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรขุดท าลายอ้อยที่เป็นโรคใบขาว ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีคุณภาพและ
ปลอดโรค 
2.การด าเนินงานควบคุมการระบาด 
       รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพ้ืนที่ที่อาจเกิดการระบาดของศัตรูอ้อย  ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย เตรียมความพร้อม    
เพ่ือรับมือกับสถานการณ์การระบาดของศัตรูอ้อยในพื้นท่ีเสี่ยง เพ่ือป้องกันก่อนเกิดการระบาด  
3. การคาดการณ์  
       จากข้อมูลสภาพภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาล่วงหน้า 7 วัน ( 13 - 19 กันยายน 2560 ) ทั่วทุกภาคของ
ประเทศ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 80 ของพ้ืนที่อุณหภูมิ 21 – 35 องศาเซลเซียส จากข้อมูลแปลงติดตามสถานการณ์
ศัตรูอ้อยในพ้ืนที่ 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี 
หนองบัวล าภู ขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม กาฬสินธุ์ สกลนคร มุกดาหาร นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร พิจิตร 
เพชรบูรณ์ ราชบุรี กาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี  พบว่าหลายพ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
สภาพแวดล้อมเหมาะต่อการระบาด ของโรคใบขาวอ้อย ดังนั้น ขอให้เกษตรกรหมั่นส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ หาก
พบการระบาด  ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอ เพ่ือด าเนินการควบคุมในทันที 
๔. ค าแนะน าในการควบคุมการระบาด  
    4.1 หนอนกออ้อย 
   1) ปลูกอ้อยพันธุ์ที่มีความต้านทานหนอนกอ เช่น เอฟ ๑๕๖ อู่ทอง ๑ และ เค ๘๔ - ๒๐๐ 
   2) ไถท าลายตออ้อย เพ่ือก าจัดหนอนและดักแด้ที่อยู่ในตออ้อย 
   3) ลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในระยะเริ่มปลูก  
   4) ส ารวจแปลงอ้อยอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
   5) ใช้ศัตรูธรรมชาติ 

รายงานสถานการณ์ศัตรูอ้อย  
 วันที ่13 กันยายน ๒๕60 

กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช 
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

โทร. ๐ 2๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ 
E-mail: Bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com 

  

 
  



       -  ปล่อยแตนเบียนหนอนโคทีเซีย อัตรา ๑๐๐ – ๕๐๐ ตัว ต่อไร่ เมื่อพบหนอนปล่อยทุก 7 วัน จ านวน 4 ครัง้
        -  ปล่อยแตนเบียนไข่ทริโคแกรมมา อัตรา 20,000 ตัว ต่อไร่ เมื่ออ้อยอายุ 2 เดือนปล่อยทุก 15 วัน จ านวน 2 ครั้ง
       -  ปล่อยแมลงหางหนีบ อัตรา 500 ตัว ต่อไร่ 
   6) ใช้สารเคม ี 
       -  พ่นด้วยสาร เดลต้าเมทริน อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่น 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 15 วัน 
         -   พ่นด้วยสารไซเปอร์เมทรินอัตรา 15 - 30 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร 
   7) พ่นด้วย ปิโตเลียมออยส์ (83.9 % อีซ)ี 100 มิลลิลิตร ต่ าน้ า 20 ลิตร ควรพ่นก่อนการปล่อยแตนเบียนหนอน
หรือแตนเบียนไข่ประมาณ 10 - 15 วัน 
 4.2 ด้วงหนวดยาว 
   1) ขณะที่ท าการไถแปลงอ้อย ควรเดินเกบ็หนอนตามรอยไถ ๑ – ๒ ครั้ง ก่อนปลูกอ้อย ส่งเสริมให้เกษตรกร  
น าตัวหนอนไปประกอบอาหาร 
   2) ปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ปลูกมันส าปะหลัง หรือสับปะรด  
   3) หลังวางท่อนพันธุ์ พ่นด้วยเชื้อราเมตตาไรเซียมแล้วท าการกลบ สามารถป้องกันตัวหนอนได้ประมาณ 1 ปี 
กรณีท่ีไม่มีตัวหนอนเข้าท าลายอ้อย แต่หากมีหนอนได้รับเชื้อราเข้าท าลาย เชื้อราสามารถกระจายต่อไปได้เรื่อย ๆ จากตัวหนอน
ที่ตาย 
   4) พ่นบริเวณร่องด้วยสารฟิโปนิล 5 % เอสซี อัตรา 80 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร แล้วกลบดิน 
   5) ในช่วงปลายเดือนมีนาคม – เดือนเมษายนของทุกปี ด้วงหนวดยาวอ้อยเริ่มออกจากดักแด้มาเป็นตัวเต็มวัย ใช้วิธ ี
ขุดหลุมดักจับ โดยตัวเมียจะปล่อยสารล่อทางเพศ ตัวผู้เดินตามเม่ือตกลงไปในหลุมจะไม่สามารถข้ึนมาได้ และควรรอง
ก้นหลุมด้วยพลาสติกเพ่ือป้องกันการวางไข่ของด้วงหนวดยาว 
    4.3 โรคใบขาวอ้อย 
   1) ใช้พันธุ์ต้านทานหรือพันธุ์ที่พบเป็นโรคน้อยที่สุด โดยคัดเฉพาะกอที่สมบูรณ์ ตัดยอดทิ้งไว้ 2 - 4 สัปดาห์ 
หน่อหรือตาข้างที่แตกออกมามีใบสีขาว ไม่น ากอนั้นมาท าพันธุ์ 
   2) ท าแปลงพันธุ์อ้อยโดย คัด – แช่ท่อนพันธุ์อ้อยในน้ าร้อน 52 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมงก่อนปลูก 
   3) เตรียมท่อนพันธุ์โดยใช้ท่อนพันธุ์ที่มีคุณภาพ ปลอดโรค จากแปลงพันธุ์ที่เตรียมไว ้ถ้าไม่สามารถเตรยีมแปลงพันธุ์
ควรซื้อพันธุ์จากพ้ืนที่ที่ไม่มีการระบาด เช่น พ้ืนที่ในเขตชลประทานที่เป็นดินเหนียวหรือพ้ืนที่ปลอดโรค 
   4) ปลูกอ้อยข้ามแล้งเพ่ือหลีกเลี่ยงแมลงพาหะซึ่งมีมากในฤดูฝน โดยปลูกในเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเดือนมีนาคม – เดือนสิงหาคม ในภาคตะวันตก 
   5) ปลูกพืชหมุนเวียนโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเหลือง 
ถั่วเขียว ฯลฯ  
   6) ปลูกพืชบ ารุงดินเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค เช่น ถั่วมะแฮะ ถั่วพร้า ถั่วเขียว ปอเทือง ฯลฯ 
   7).สร้างความร่วมมือในการก าจัดโรคใบขาวอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูการผลิต.ไปจนกว่าโรคใบขาวจะหมดไป
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