
ชนิดพืช ชนิดศัตรูพืช ลักษณะอาการและการเข้าท าลาย วิธีการป้องกันก าจัด 

1. มันส าปะหลัง 1.1 เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง 

 

 
 

 
  
 
 

     เพลี้ยแป้งที่พบในมันส ำปะหลังมี 4 ชนิด ได้แก่ 
เพลี้ยแป้งลำย เพลี้ยแป้งแจ๊คเบียดเลย์ เพลี้ยแป้ง
มันส ำปะหลังสีเขียว และเพลี้ยแป้งมันส ำปะหลังสี
ชมพู 

     เพลี้ยแป้งท ำควำมเสียหำย โดยกำรดูดกินน้ ำ
เลี้ยงตำมส่วนต่ำง ๆ เช่น ใบ ยอด และตำ ในส่วน
ของต้นที่ยังอ่อนอยู่ยอดที่ถูกท ำลำยจะงอหงิก
เป็นพุ่ม ล ำต้นจะบิดเบี้ยวมีช่วงข้อถี่แตกใบเป็น
พุ่มหนำเป็นกระจุก ในส่วนของยอด ใบ เพลี้ยแป้ง
จะขับถ่ำยมูลที่มีลักษณะของเหลวข้นเหนียว
มีรสหวำน ท ำให้เกิดรำด ำปกคลุมปิดบังส่วนของใบพืช 
มีผลท ำให้กำรสังเครำะห์แสงของพืชลดลง ส่วนของ
ล ำต้นที่ถูกเพลี้ยแป้งดูดน้ ำเลี้ยงมีผลต่อคุณภำพ
ท่อนพันธุ์ หัวมันมีขนำดเล็ก เปอร์เซ็นต์แป้งต่ ำ 
หำกระบำดรุนแรงยอดจะแห้งตำย ถ้ำระบำดใน
มันส ำปะหลังอำยุยังน้อยอำจท ำให้มันส ำปะหลัง
ไม่สำมำรถสร้ำงหัวและยืนต้นตำยได ้

     1. ก่อนกำรปลูกมันส ำปะหลัง  
        1.1 กำรเตรียมดิน หว่ำนปุ๋ยอินทรีย์ก่อน
กำรเตรียมดิน เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรอุ้มน้ ำ
ของดิน ไถดินแล้วตำกดินอย่ำงน้อย 2 สัปดำห์ 
เพื่อท ำลำยหรือลดปริมำณไข่ และตัวอ่อนของ
เพลี้ยแป้งมันส ำปะหลังที่ยังหลงเหลือ  
       1.2 ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ให้ช่วงระยะแรก
และระยะกลำงของกำรเจริญเติบโตอยู่ในช่วงฤดูฝน 
ซึ่ งมีกำรระบำด ของเพลี้ยแป้งมันส ำปะหลัง
ค่อนข้ำงน้อย   
       1.3 กำรจัดกำรระบบให้น้ ำ เนื่องจำกธรรมชำติ
ของเพลี้ยมันส ำปะหลังจะถูกท ำลำยโดยน้ ำ 

       1.4 กำรปลูกพืชหมุนเวียน เพ่ือเป็นกำร
หลีกเลี ่ยงไม่ให้มีแหล่งอำหำรและที่อยู่อำศัย
ของแมลงศัตรูพืชติดต่อกันเป็นเวลำนำน เป็นกำร
ตัดวงจรชีวิตของเพลี้ยแป้งมันส ำปะหลัง 

       1.5 กำรสร้ำงแนวพืชป้องกัน เป็นกำรปลูก
พืชเพื่อสร้ำงแนวก ำแพงป้องกัน แมลงศัตรูพืช
ไม่ให้เข้ำท ำลำยพืชหลัก  
       1.6 กำรจัดกำรท่อนพันธ์ุมันส ำปะหลัง เพ่ือ
ป้องกันเพลี้ยแป้งมันส ำปะหลัง ที่ติดมำกับท่อนพันธุ์ 
ให้ด ำเนินกำร ดังนี้  
            1.6.1 ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จำกแหล่งที่มีกำร
ระบำด  
            1.6.2 ต้นพันธุ ์มันส ำปะหลังที ่กองไว้
หำกพบเพลี้ยแป้งมันส ำปะหลัง ห้ำมเคลื่อนย้ำย
เพรำะจะท ำให้ไข่  และตัวอ่อนของเพลี้ยแป้ง
แพร่กระจำยมำกข้ึน   

เพลี้ยแป้งลำย 

เพลี้ยแป้งแจ๊คเบียดเลย ์

เพลี้ยแป้งมันส ำปะหลังสีเขียว 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

            1.6.3 กำรเคลื่อนย้ำยต้นพันธุ์ ควรพ่น
สำรเคมีป้องกันก ำจัดเพลี ้ยแป้งมันส ำปะหลัง 
เพ่ือป้องกันเพลี้ยแป้งที่ยังหลงเหลือมำกับท่อนพันธุ์   
 1.6.4 กำรเตรียมท่อนพันธุ์ ควรเลือก
ท่อนพันธุ์ที่แข็งแรงปรำศจำกโรค และแมลง มีอำยุ 
10 – 14 เดือน ใช้ต้นสดหรือต้นมันส ำปะหลัง
ที่ตัดกองทิ้งไว้ไม่เกิน 10 วันแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก
ด้วยสำรเคมีก ำจัดเพลี้ยแป้ง มันส ำปะหลัง ตำม
ค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร ดังนี้ ไทอะมิโทแซม 
25% WG อัตรำ 4 กรัม ต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือ อิมิดโคลพริด 
70% WG อัตรำ 4 กรัม ต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 
10% WP อัตรำ 40 กรัม ต่อน้ ำ 20 ลิตร   
 16.5 แช่ท่อนพันธุ์นำน 5 – 10 นำที 
(ควรกดท่อนพันธุ์ให้จมน้ ำทั้งหมด) จำกนั้นน ำไปผึ่ง
ลมในที่ร่มให้แห้งแล้วน ำไปปลูกทันที ถ้ำปลูกเสร็จ
สำมำรถเก็บท่อนพันธุ์ที่แช่น้ ำยำแล้วได้ แต่ไม่ควร
ทิ้งไว้นำนเกิน 24 ชั่วโมง 

     2. หมั ่นส ำรวจแปลงปลูกอย่ำงสม่ ำ เสมอ 
หำกพบกำรระบำดให้ตัดยอดหรือถอนต้น ที่พบ
เพลี้ยแป้งน ำไปท ำลำยนอกแปลงและพ่นสำรก ำจัด
แมลงบริเวณพบ และบริเวณโดยรอบที่มีกำรระบำด 
     3. กำรควบคุมโดยใช้ศัตรูธรรมชำติ  
      3.1 แมลงช้ำงปีกใส สำมำรถปล่อยได้ทุกระยะ 
แต่ระยะที่เหมำะสม คือ ระยะไข่ที่ใกล้ฟักเป็นตัว
อ่อน เนื่องจำกสะดวกต่อกำรขนส่ง และเมื่อปล่อย
ลงในแปลงมันส ำปะหลัง จะสำมำรถข้ำท ำลำย
เพลี้ยแป้งมันส ำปะหลังได้ทันที อัตรำกำรปล่อย
ในพ้ืนที่ระบำดน้อย 100 ตัว ต่อไร่ หรือในพ้ืนที่

เพลี้ยแป้งมันส ำปะหลังสีชมพู 



ระบำด 200 – 500 ตัว ต่อไร่ โดยปกติจะปล่อย
ประมำณ 4 ครั้ง      
      3.2 แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส ำปะหลังสีชมพู 
ควรปล่อยให้กระจำยทั่วแปลง เนื่องจำกแตนเบียน
เพลี้ยแป้งมันส ำปะหลังสีชมพู เจริญเติบโตเร็ว 
และขยำยพันธุ์ได้อย่ำงน้อย 10 เท่ำ ในทุกชั่วอำยุ 
โดยปล่อยในอัตรำ 50 คู่ ต่อไร่ เมื่อเริ่มพบกำร
ระบำด หรือปล่อยในอัตรำ 200 คู่ต่อไร่ เมื่อพบ
กำรระบำดรุนแรง และหลังปล่อยแตนเบียนเพลี้ย
แป้งมันส ำปะหลังสีชมพู ให้งดกำรพ่นสำรเคมี
ป้องกันก ำจัดศัตรูพืช  
      3.3 กำรอนุรักษ์ศัตรูธรรมชำติชนิดอ่ืน  เช่น 
ด้วงเต่ำตัวห้ ำ ผีเสื้อหำงติ่งตัวห้ ำและแตนเบียนชนิด
อ่ืน ๆ      
      3.4 งดกำรใช้สำรเคมีป้องกันก ำจัดแมลงพ่น
ในแปลงมันส ำปะหลัง ในช่วงที่พบแมลงศัตรู
ธรรมชำติบนต้นมันส ำปะหลัง หรือช่วงหลังจำกกำร
ปล่อยศัตรูธรรมชำติใหม่ ๆ 

ที่มำ : 1. กรมวิชำกำรเกษตร  
        2. เอกสำรค ำแนะน ำที่ 1/2562 กำรป้องกันก ำจัดโรคและ
แมลงศัตรูมันส ำปะหลัง กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
ที่มำภำพ : 1. กรมวิชำกำรเกษตร  
              2. มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 1.2 ไรแดง      ไรแดงที่เข้ำท ำำลำยมันส ำำปะหลัง มีอยู่  2 ชนิด 
คือ ไรแดงหม่อน และไรแดงมันส ำปะหลัง 

     - ไรแดงหม่อน ดูดกินน้ ำเลี้ยงตำมใต้ใบจำก
ส่วนใบล่ำงและขยำยปริมำณข้ึนส่วนยอด  
     - ไรแดงมันปะหลัง ดูดกินน้ ำเลี้ยงบนหลังใบ
ของส่วนยอดและขยำยปริมำณ ลงสู่ใบส่วนล่ำงท ำ
ให้ตำมลีบ ใบเหลืองขีด ม้วนงอ และร่วง มีผลกระทบ

     1 .  อนุ รั กษ์ศั ตรู ธ รรมชำติ  เช่น  ด้ ว ง เต่ ำ 
Stethorus spp. ด้วงปีกสั้น และไรตัวห้ ำ 
     2. หลีกเลี่ยงกำรปลูกมันส ำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง 
หรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลำนำน  
     3 .  หมั ่นตรวจแปลงปลูกอย่ำงสม่ ำ เสมอ 
หำกเริ่มพบกำรเข้ำท ำลำยของไรแดงควรเก็บทิ้ง



 ต่อกำรเจริญเติบโตของมันส ำปะหลัง ถ้ำกำรระบำด
เกิดขึ้นในมันที่ยังเล็ก อำจท ำให้ ต้นมันส ำปะหลัง
ตำยหรือท ำให้กำรสร้ำงหัวของมันส ำปะหลังลดลง 

หรือท ำลำย เพื่อลดกำรเพิ่มปริมำณของไรแดง 
ในสภำพที่เหมำะสมอำจเกิดกำรรบำดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว 
     4. เฉพำะกรณีจ ำเป็นต้องใช้สำรเคมีอำมีทรำซ 
20% EC อัตรำ 40 มิลลิลิตร ต่อน้ ำ 20 ลิตร ให้พ่น
เฉพำะบริเวณที่มีไรแดงท ำลำย และไม่ควรพ่น
สำรเคมี ซ้ ำเกิน 2 ครั้ง 
ที่มำ : 1. กรมวิชำกำรเกษตร  
        2. เอกสำรค ำแนะน ำที่ 1/2562 กำรป้องกันก ำจัดโรคและ
แมลงศัตรูมันส ำปะหลัง กรมส่งเสริมกำรเกษตร 

 
 

 1.3 แมลงหว่ีขาวยาสูบ 

 

      แมลงหวี ่ขำวยำสูบเป็นศัตรูส ำคัญของพืช
หลำยชนิด ระบำดมำกในช่วงฤดูแล้ง ฝนทิ้งช่วง 
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ ำเลี้ยงบริเวณใต้ใบ 
และถ่ำยมูลหวำน ท ำให้เกิดรำด ำ พืชสังเครำะห์แสง
ได้น้อย ใบม้วนซีด และร่วง และยังเป็นแมลงพำหะ
น ำโรคไวรัสใบด่ำงมันส ำปะหลัง หำกในแปลงที่มี
ต้นเป็นโรคใบด่ำงเพียงต้นเดียว แมลงหวี่ขำวยำสูบ
สำมำรถแพร่กระจำยไปยังต้นอื่น ๆ ได้อย่ำงรวดเรว็ 
ท ำให้เกิดโรคระบำดเป็นวงกว้ำงในเวลำไม่นำน 

     1. หมั่นส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ 
     2. หลีกเลี่ยงกำรปลูกมันส ำปะหลัง ในช่วงที่
ต้นอ่อน จะกระทบแล้งนำน 
     3. ท ำควำมสะอำดแปลงปลูก และบริเวณ
รอบ ๆ แปลง เพื่อไม่ให้มีแหล่งที่อยู ่อำศัยของ
แมลงหวี่ขำวยำสูบ  
     4. หำกพบกำรเข้ำท ำลำย เก็บส่วนของพืชที่ถูก
ท ำลำย เผำท ำลำยนอกแปลงปลูก 
     5. กำรใช้ศัตรูธรรมชำติ ได้แก่ แมลงช้ำงปีกใส 
ด้วงเต่ำตัวห้ ำ มวนโอเรียส (Orius sp.) และแตนเบียน
เอ็นคำเซีย (Encarsia sp.) 
      6. พ่นด้วยสำรก ำจัดแมลง ได้แก่ อิมิดโคลพริด 
70% WG อัตรำ 6 – 12 กรัม ต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือ
ไบเฟนทริน 2.5% อัตรำ 30 มิลลิลิตร ต่อน้ ำ 20 ลิตร 
ที่มำ : กรมวิชำกำรเกษตร  
 
 
 
 



 1.4 เพลี้ยหอยเกล็ดขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ต ัว เต ็มว ัย เพศ เม ีย  ม ีแผ ่นคล ้ำย เปล ือก
หอยแมลงภู่ สีขำวปกคลุมล ำตัว รูปร่ำงยำวรี  
เมื่อเปิดแผ่นปกคลุมล ำตัวขึ้น จึงจะพบตัวเพลี้ย
หอยเกล็ดขำวซึ่งมีขนำดค่อนข้ำงเล็ก ล ำตัวสีเหลือง
อ่อนจนถึงสีเหลืองเข้ม ดูดกินน้ ำเลี ้ยงบริเวณ
ล ำต้น ก้ำนใบ และหลังใบ ท ำให้ใบเหลืองและร่วง 
หำกมีเพลี้ยหอยเกล็ดขำวปกคลุมทั้งล ำต้น จะ
ท ำให้ต้นแห้งตำยได้ 

ก่อนปลูก 
      1. ใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอำด ปรำศจำกเพลี้ยหอย
เกล็ดขำว 
      2. ถ้ำมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ท่อนพันธุ์ที่มีเพลี้ย
หอยเกล็ดขำวเข้ำท ำลำย ให้แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสำร
ฆ่ำแมลง มำลำไทออน 83% EC อัตรำ 20 มลิลิลิตร
ต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือไทอะมีทอกแซม 25%  WG 
อัตรำ 4 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร หรืออิมิดำคลอพริด 
70% WG อัตรำ 4 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร แช่ท่อน
พันธุ์นำน 10 นำที ผึ่งให้แห้งก่อนปลูก 
หลังปลูก 
       หมั่นส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ หำกพบ
กำรระบำด ให้ท ำกำรป้องกันก ำจัด ดังนี้ 
       1. ถอนต้นมันส ำปะหลังที่พบเพลี้ยหอยเกล็ด
ขำว และเก็บไปท ำลำยนอกแปลง 
       2. พ่นสำรฆ่ำแมลง ไทอะมีทอกแซม 25% WG 
อัตรำ 4 กรัม ผสมกับไวต์ออยล์ 67% EC อัตรำ 50 
มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือ อิมิดำคลอพริด 70% 
WG อัตรำ 4 กรัม ผสมกับ ไวต์ออยล์ 67% EC 
อัตรำ 50 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร พ่นเฉพำะจุด
ที่พบเพลี้ยหอยเกล็ดขำวเข้ำท ำลำย 
ที่มำ : กรมวิชำกำรเกษตร 



 1.5 โรคใบด่างมันส าปะหลัง 

 

     มีสำเหตุจำกเชื้อไวรัส Cassava mosaic virus 
(สำยพันธุ์ Sri Lankan (SLCMV)) มันส ำปะหลังที่
เป็นโรคมีลักษณะอำกำร ดังนี้  
     ลักษณะอาการบนยอด ส่วนของยอดอ่อนหรือ
ยอดที่เกิดใหม่จะแสดงอำกำรด่ำงเขียวอ่อนหรือ
เหลืองสลับเขียวเข้ม มีขนำดเรียวเล็ก หงิกงอ และ
เสียรูปทรง 
     ลักษณะอาการบนใบ ส่วนใบที่ถัดลงมำจำก
ยอดหรือใบแก่จะพบอำกำรด่ำงเขียวอ่อนหรือ
เหลืองสลับเขียวเข้ม หงิกงอ และเสียรูปทรง 
     กำรแพร่ระบำดของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง
เกิดได้จำกกำรน ำท่อนพันธุ์มันส ำปะหลังที่เป็นโรค
มำปลูก ท ำให้ต้นมันส ำปะหลังที่งอกมำใหม่เป็นโรค 
ประกอบกับในแปลงปลูกในส ำปะหลังมีแมลงหวี่
ขำวยำสูบซึ่งเป็นพำหะที่ดูดกินนน้ ำเลี้ยงต้นมัน
ส ำปะหลังที่เป็นโรคไปสู่ต้นมันส ำปะหลังปกติจึงท ำ
ให้ต้นปกติเป็นโรค โดยในแปลงมันส ำปะหลังมักจะ
พบกำรเกิดโรคทั้งที่มำจำกท่อนพันธุ์และที่เกิดโรค
จำกแมลงหวี่ขำวยำสูบ 
 
 

     1. ก ำจัดต้นมันส ำปะหลังที่เป็นโรคใบด่ำง
มันส ำปะหลังตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร 
ดังนี้  
        1.1 วิธีฝังกลบ โดยฝังกลบต้นมันส ำปะหลัง
ที่เป็นโรค และต้นข้ำงเคียงโดยรอบในรัศมี 2 เมตร
ในหลุมที่ลึกไม่น้อยกว่ำ 2 - 3 เมตร รำดด้วยสำร
ก ำจัดวัชพืช อะมีทรีน 80% WG ซัลเฟนทรำโซน 
48% SC ไดยูรอน 80% WP อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งก่อน 
จึ งกลบด้ วยดินหนำไม่น้ อยกว่ ำ  0 . 5  เมตร         
        1 .2  วิ ธี ใส่ ถุ ง /กระสอบ โดยน ำต้นมัน
ส ำปะหลังที่เป็นโรคตัดเป็นท่อนใส่ถุง / กระสอบ
มัดปำกให้แน่นแล้วน ำไปตำกแดดไม่น้อยกว่ำ 7 วัน 
หรือจนกว่ำต้นมันส ำปะหลังจะตำย 
         1.3 วิธีบดสับ โดยน ำต้นมันส ำปะหลัง  
ที่เป็นโรคเข้ำเครื่องบดป่นหรือเครื่องสับย่อย โดยปู
พลำสติกรองพ้ืนให้ เศษต้นที่ถูกท ำลำยอยู่บน
พลำสติก แล้วคลุมกองด้วยพลำสติกตำกแดด 
ให้ต้นมันส ำปะหลังแห้งตำย 
         1.4 วิธีกำรท ำลำยโดยใช้จอบหมุน (rotary 
cultivator) โดยตัดและสับท ำลำยต้นมันส ำปะหลัง
ในแปลงปลูกด้วยจอบหมุน ตำกแดดให้แห้ง
อย่ำงน้อย 7 วัน แล้วให้เกษตรกรเข้ำไปส ำรวจต้น
มันส ำปะหลังที่ท ำลำยอย่ำงสม่ ำเสมอ หำกพบว่ำ
มีกำรงอกใหม่ของท่อนมันส ำปะหลังให้ท ำกำรถอน
ท ำลำยทิ้งไปจนกว่ำจะไม่พบท่อนมันส ำปะหลัง
ที่งอกใหม่  
     2. พ่นสำรฆ่ำแมลงเพ่ือก ำจัดแมลงหวี่ขำว
ยำสูบบนต้นมันส ำปะหลังในแปลงที่พบอำกำรใบ
ด่ำงและแปลงข้ำงเคียงด้วยสำรเคมี มิดำโคลพริด 



70% WG อัตรำ 12 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร ไดโนทีฟูแรน 
10%  SL อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อน้ ำ  20 ลิตร 
ไทอะมีโทแซม 25% WG อัตรำ 12 กรัมต่อน้ ำ  
20 ลิตร ไบเฟนทริน 2.5% EC อัตรำ 30 มิลลิลิตร
ต่อน้ ำ 20 ลิตร และไตรอะโซฟอส 40% EC อัตรำ 
50 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร ทุก 7 วัน  
     โดยมันส ำปะหลังอำยุ 1-3 เดือน ใช้อัตรำพ่น 
60 ลิตรต่อไร่ และมันส ำปะหลังอำยุ 4-8 เดือน
ใช้อัตรำพ่น 80 ลิตรต่อไร่  
     3. เลือกใช้พันธุ์มันส ำปะหลังสะอำดจำกแหล่ง
พันธุ์ที่ไม่พบกำรระบำดของโรค และควรเป็นพันธุ์
พันธุ์มันส ำปะหลังทนทำนโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง 
ได้แก่ พันธุ์ระยอง 72 เกษตรศำสตร์ 50 ห้วยบง 60 
ระยอง 90 และพันธุ์ อ่ืนๆ ที่ได้รับกำรรับรองจำก
หน่วยงำนรำชกำร ยกเว้นพันธุ์อ่อนแอต่อโรคใบด่ำงมัน
ส ำปะหลัง ได้แก่ ระยอง 11 และCMR 43-08-89 
ที่มำ : กรมวิชำกำรเกษตร 



2. อ้อย 2.1 หนอนกออ้อย 

 
 
 

     หนอนกออ้อย ที่ส ำคัญที่พบเข้ำท ำลำยอ้อย มี 
3 ชนิด คือ หนอนกอลำยจุดเล็ก หนอนกอสีขำว 
และหนอนกอสีชมพู 

     - หนอนกอลายจุดเล็ก หนอนเจำะเข้ำไปตรง
ส่วนโคนระดับผิวดิน เข้ำไปกัดกินส่วนที่ก ำลัง
เจริญเติบโตภำยในหน่ออ้อย ท ำให้ยอดแห้งตำย 
กำรเข้ำท ำลำยของหนอนกอลำยจุดเล็กจะท ำให้
ผลผลิตอ้อยลดลงร้อยละ 5 - 40 นอกจำกนี้หนอน
ยังเข้ำท ำลำยอ้อยในระยะอ้อยย่ำงปล้อง โดยหนอน
เจำะเข้ำไปกัดกินอยู่ภำยในล ำต้นอ้อย ซึ่งท ำให้อ้อย 
แตกแขนงใหม่ และแตกยอดพุ่ม  
     - หนอนกอสีขาว หนอนเจำะไชจำกส่วนยอด
เข้ำไปกัดกินยอดที่ก ำลังเจริญเติบโต ท ำให้ยอดแห้ง ตำย 
โดยเฉพำะใบที่ยังม้วนอยู่ ส่วนใบยอดอ่ืน ๆ ที่
หนอนเข้ำท ำลำยจะมีลักษณะหงิกงอ และมีรูพรุน 
เมื่ออ้อยมีล ำแล้ว หนอนจะเข้ำท ำลำยส่วนที่ก ำลัง
เจริญเติบโต ท ำให้ไม่สำมำรถสร้ำงปล้องให้สูงขึ้นไป
ได้อีก ตำอ้อยที่อยู่ต่ ำกว่ำส่วนที่ถูกท ำลำยจะแตกหน่อ
ขึ้นมำทำงด้ำนข้ำง เกิดอำกำรแตกยอดพุ่ม  
     - หนอนกอสีชมพู หนอนเจำะเข้ำไปกัดกินตรง
ส่วนโคนของหน่ออ้อยระดับผิวดิน เข้ำไปกัดกิน
ส่วนที่ก ำลังเจริญเติบโตภำยในหน่ออ้อย ท ำให้ยอด
แห้งตำย ถึงแม้ว่ำหน่ออ้อยที่ถูกท ำลำยจะสำมำรถ
แตกหน่อใหม่เพ่ือชดเชยหน่ออ้อยที่เสียไป แต่หน่อ
อ้อยที่แตกใหม่จะมีอำยุสั้นลง ท ำให้ผลผลิตและ
คุณภำพของอ้อยลดลง 

      1. ในแหล่งชลประทำน ควรให้น้ ำเพ่ือให้อ้อย
แตกหน่อชดเชย 

      2. ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโครแกรมมำ อัตรำ 
30,000 ตัวต่อไร่ต่อครั้ง ปล่อยติดต่อกัน 2 – 3 ครั้ง 
ใช้ช่วงที่พบกลุ่มไข่ของหนอนกออ้อย 

      3. เมื่ออ้อยอำยุ 1 เดือน หรือเมื่ออ้อยแสดง
อำกำรยอดเหี่ยว 10% ควรพ่นสำรฆ่ำแมลงเดลทำ
เมทริน 3% EC อัตรำ 10 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร 
พ่น 2-3 ครั้ง ห่ำงกัน 14 วัน 

      4. เมื ่อพบกำรระบำดของหนอนกออ้อย
และท ำให้อ้อยแสดงอำกำรยอดเหี่ยวมำกกว่ำรอ้ย
ละ 10 ควรพ่นสำรฆ่ำแมลง ได้แก่ อินดอกซำคำร์บ 
15% EC อัตรำ 15 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือ 
คลอแรนทรำนิลิโพรล 5.17% SC อัตรำ 20มิลลิลิตร
ต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือ ลูเฟนนูรอน 5% EC อัตรำ 20 
มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร พ่นโดยใช้น้ ำ 50 ลิตรต่อไร่ 
ที่มำ : กรมวิชำกำรเกษตร  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรออ้ยและน้ ำตำลทรำย 
ที่มำภำพ : www.technologychaoban.com 



 2.2 ด้วงหนวดยาวอ้อย 

 

      ตัวหนอนของด้วงหนวดยำวอ้อยเริ่มเข้ำท ำลำย
ตั้งแต่ระยะเริ่มปลูกอ้อย โดยเจำะไชเข้ำไปกัดกิน
เนื้ออ้อยภำยในท่อนพันธุ์ ท ำให้ท่อนพันธุ์ไม่งอก 
หน่ออ้อยอำยุ 1 - 3 เดือน จะถูกกัดกินตรงส่วนโคน
ที่ติดกับเหง้ำให้ขำดออก ท ำให้หน่ออ้อยแห้งตำย 
เมื่ออ้อยมีล ำแล้วพบว่ำกำรเข้ำท ำลำยของด้วง
หนวดยำวอ้อยจะท ำให้กำบใบและใบอ้อยแห้งตำย
ทั้งต้นหรือทั้งกออ้อย หนอนที่มีขนำดเล็กจะกัดกิน
บริเวณเหง้ำอ้อย ท ำให้กำรส่งน้ ำและอำหำร
จำกรำกไปสู ่ล ำต้นและใบน้อยลง เมื ่อหนอน  
มีขนำดใหญ่ขึ้น จะเริ่มเจำะไชจำกส่วนโคนล ำต้น
ขึ้นไปกินเนื้ออ้อย ท ำให้ล ำต้นเป็นโพรงเหลือแต่เปลือก 
ล ำต้นอ้อยหักล้มและแห้งตำย 

ท ำกำรป้องกันก ำจัดด้วยวิธีผสมผสำน ได้แก่ 
     1. กำรป้องกันก ำจัดด้วยวิธีกล 
        – ไถพรวนดินแล้วเก็บตัวหนอนและดักแด้
ของด้วงหนวดยำวอ้อยตำมรอยไถ ก่อนปลูกอ้อย 
        – อ้อยระยะแตกกอ ถ้ำพบกออ้อยที่มีหน่อ
อ้อยแห้งตำยให้ขุดกออ้อย และเก็บตัวหนอน
ด้วงหนวดยำวอ้อย ออกไปท ำลำย 
     2. กำรป้องกันก ำจัดด้วยศัตรูธรรมชำติ 
– โรยเชื้อรำเขียวเมตำไรเซียม อัตรำ 10 กิโลกรัม
ต่อไร่ บนท่อนพันธุ์พร้อมปลูก (ส ำหรับอ้อยปลูก) 
– เปิดร่องอ้อยแล้วโรยเชื้อรำเขียวเมตำไรเซียม 
อัตรำ 10 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ชิดกออ้อยแล้วกลบดิน 
(ส ำหรับอ้อยตอ) 
     3. กำรป้องกันก ำจัดด้วยสำรเคมี ในพ้ืนที่ที่มี
กำรระบำดของด้วงหนวดยำวอ้อยอย่ำงรุนแรง ให้
ป้องกันก ำจัดด้วยสำรเคมี  
       กำรใช้สำรเคมีชนิดน้ ำ 
        – พ่นสำรฆ่ำแมลง ฟิโพรนิล 5% SC อัตรำ 
80 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือ อัตรำ 320 
มิลลิลิตรต่อไร่ บนท่อนพันธุ์อ้อยพร้อมปลูกแล้ว
กลบดิน (ส ำหรับอ้อยปลูก) 
        – เปิดร่องอ้อยแล้วพ่นสำรฆ่ำแมลง ฟิโพร
นิล 5% SC อัตรำ 80 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือ 
อัตรำ 320 มิลลิลิตรต่อไร่ ให้ชิดกออ้อยแล้วกลบดิน 
(ส ำหรับอ้อยตอ) 
      กำรใช้สำรเคมีชนิดเม็ด 
        – โรยสำรฆ่ำแมลง ฟิโพรนิล 0.3% GR 
อัตรำ 6 กิโลกรัมต่อไร่ บนท่อนพันธุ์อ้อยพร้อมปลูก
แล้วกลบดิน (ส ำหรับอ้อยปลูก) 



        – เปิดร่องอ้อยแล้วโรยสำรฆ่ำแมลง ฟิโพร
นิล 0.3% GR อัตรำ 6 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ชิดกออ้อย
แล้วกลบดิน (ส ำหรับอ้อยตอ) 
        – กรณีกำรใช้เชื้อรำเขียวเมตำไรเซียม และ
สำรเคมี ขณะใช้ดินต้องมีควำมชื้น หรือเป็นพ้ืนที่ที่
สำมำรถให้น้ ำได ้
ที่มำ : กรมวิชำกำรเกษตร 

 2.3 จักจั่น 
 

      ระยะตัวอ่อน เป็นระยะที่สร้ำงควำมเสียหำย
ให้กับอ้อย ซึ่งอำศัยอยู่ในดินที่ควำมลึกตั้งแต่ 30 
เซนติเมตรถึง 2.5 เมตร โดยดูดกินน้ ำเลี้ยงจำกรำกอ้อย 
ท ำให้ต้นอ้อยเหลือง ใบแห้งคล้ำยอำกำร ขำดน้ ำ 
อ้อยแคระแกร็น และไม่เจริญเติบโต พบเข้ำท ำลำย
ในแปลงอ้อยที่เป็นดินร่วนเหนียว และมีกำรปลูก
อ้อยอย่ำงต่อเนื่อง ตัวอ่อนมีขำหน้ำขนำดใหญ่
ส ำหรับขุดดิน บำงครั้งจะเห็นดินเป็นแท่งทรงกระบอก
เส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ 2 เซนติเมตร บิดเป็นเกลียว
โผล่ขึ้นมำจำกดินสูงประมำณ 5 – 7 เซนติเมตร
คล้ำยกับดินที่เกิดจำกไส้เดือน แต่มีขนำดใหญ่กว่ำ 
ตัวอ่อนใช้เวลำประมำณ 4 – 6 เดือน อำศัยอยู่ในดิน 
ซึ่งเป็นระยะเวลำที่ยำวนำนและท ำควำมเสียหำย
ให้กับผลผลิตอ้อยได้มำก 

      1. ส ำรวจแปลงอ้อยอย่ำงสม่ ำเสมออย่ำงน้อย
สัปดำห์ละครั้ง 

      2. ไม่บุกรุกท ำลำยป่ำ และอนุรักษ์ทรัพยำกร
ป่ำไม้เพ่ือเป็นแหล่งอำศัยของจักจั่น เพ่ือไม่ให้เข้ำ
มำท ำลำยพืชผลทำงกำรเกษตร 

      3. หำกพบระบำดในอ้อยไม่ควรใช้สำรเคมี
เนื่องจำกลงทุนสูงแต่ได้ผลน้อย อีกทั้งจักจั่นไม่ได้
ระบำดเป็นประจ ำ 

      4. ในพ้ืนที่ที่มีกำรระบำดให้ใช้วิธีเขตกรรม 
เช่น กำรขุดหรือไถพรวนเพื่อจับตัวอ่อนในดิน 
หรือกำรเก็บตัวเต็มวัยในเวลำกลำงคืน ตัดใบอ้อย
ที่พบกลุ่มไข่ของจักจั่นไปท ำลำยนอกแปลง 

      5.  สร้ำงกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วนของคน
ในชุมชน เช่นเดียวกับกำรรณรงค์เก็บตัวเต็มวัย
ด้วงหนวดยำวเจำะล ำต้นทุเรียน แมลงนูนหลวง 
และด้วงหนวดยำวอ้อย เป็นต้น 

ที่มำ : กรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ทีมำภำพ : แผ่นพับที่ 8/2563 เร่ือง จักจั่นในอ้อยและกำรปอ้งกัน  
กองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย 



3. ข้าวโพด 3.1 หนอนเจาะล าต้นข้าวโพด 

 

    เริ่มท ำลำยตั้งแต่ข้ำวโพดอำยุประมำณ 20 วัน 
หนอนเจำะล ำต้นข้ำวโพดจะเจำะเข้ำท ำลำยล ำต้น
ตั้งแต่ยังไม่ออกดอก ในหนึ่งต้นอำจถูกหนอนชนิดนี้
เจำะท ำลำยตั้งแต่ 1 - 3 รูต่อต้น มีผลให้ยอด
ที่จะเจริญเติบโตเป็นดอกเกสรตัวผู้ลดลงหรืออำจ
ท ำให้ยอดแห้งตำย ในระยะออกดอก ติดเมล็ดจะพบ
เข้ำท ำลำยบริเวณใกล้ ๆ กับข้อที่ใกล้กับดอก ท ำให้
เกิดโพรง และก้ำนดอกหัก หรือเจำะท ำลำยข้อ
ที่ใกล้กับฝัก ท ำให้ฝักลีบไม่ติดเมล็ดเป็นข้ำวโพด
ฟันหลอ หำกพบรู เจำะตั้ งแต่  1 – 20 รูต่อต้น 
สำมำรถท ำลำยข้ำวโพดได้ทั้งหมด และเมื่อมีกำร
ระบำดอย่ำงรุนแรงจะส่งผลให้ผลผลิตลดลงร้อยละ 
10 - 40 

     1. ใช้พันธุ์ต้ำนทำน ได้แก่ พันธุ์สุวรรณ 1 และ
พันธุ์สุวรรณ 2 
     2. ส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือสังเกตกลุ่ม
ไข่ ร่องรอยกำรท ำลำย หรือจ ำนวนตัวหนอน  
     3. เมื่อพบกลุ่มไข่ประมำณ 15 กลุ่มต่อ 100 ต้น 
หรืออำยุข้ำวโพดประมำณ 30 - 40 วัน หรือพบ
ใบยอดที่ยังไม่คลี่ถูกท ำลำยร้อยละ 40 - 60 หรือ
พบหนอน 2 ตัวต่อต้น ใช้สำรเคมีป้องกันก ำจัด เชน่ 
ไตรฟลูมูรอน 25% WP ในอัตรำ 30 กรัม ต่อน้ ำ 
20 ลิตร หรือ เทฟลูเบนซูรอน 5% EC ในอัตรำ 25 
มิลลิลิตร ต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือ คลอร์ฟลูอำซูรอน 
5% EC ต่อน้ ำ 25 มิลลิลิตร ต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือ 
ฟิโพรนิล 5% SC ในอัตรำ 20 มิลลิลิตร ต่อน้ ำ 20 
ลิตร 
ที่มำ : กรมวิชำกำรเกษตร 

 3.2 หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด  
(Fall armyworm) 

 

      กำรท ำลำยพืชเกิดขึ้นในระยะที่เป็นตัวหนอน
เท่ำนั ้น โดยผีเสื ้อหนอนกระทู ้ข้ำวโพดลำยจุด 
เริ่มวำงไข่บนต้นข้ำวโพด ตั้งแต่ข้ำวโพดงอกอำยุ  
3 - 4 วัน โดยพบกลุ่มไข่ท้ังด้ำนบนใบ ใต้ใบ และล ำตน้ 
หลังจำกฟักจำกไข่ หนอนขนำดเล็กจะรวมกลุ่ม
กัดกินผิวใบ เริ่มเห็นรอยท ำลำยสีขำวที่ผิวใบเมื่อ
ข้ำวโพดอำยุ 6 - 7 วัน ( 10 - 11 วันหลังปลูก) 
ลักษณะเป็นจุดหรือเป็นแถบสีขำว หนอนตัวเล็กที่
เพ่ิงฟักสำมำรถกระจำยไปยังต้นข้ำงเคียงโดยปลิว
ไปกับลม  
       หนอนวัย 3 - 6 เป็นระยะที่ท ำควำมเสียหำยมำก 
หนอนจะกัดกินอยู่ในยอดข้ำวโพด  ท ำให้ใบขำด
เป็นรู เว้ำแหว่ง และยอดกุด ระยะก่อนที่ดอกตัวผู้
จะโผล่หนอนจะกัดกินเกสรตัวผู้ หลังจำกดอกตัวผู้

       1. ส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมออย่ำงน้อย
สัปดำห์ละครั้ง 
       2. เก็บกลุ่มไข่หรือตัวหนอนท ำลำยทิ้ง  
       3. คลุกเมล็ดด้วยสำรไซแอนทรำนิลิโพรล 
20% เอสซี (กลุ่ม 28) อัตรำ 20 ซีซี ต่อเมล็ดพันธุ์ 
1 กิโลกรัม แล้วค่อยพ่นสำรทำงใบต่อเมื่อพบหนอน
หรือกำรระบำด 
       4. กำรควบคุมหนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด
โดยชีววิธี 
           - พ่นด้วยเชื้อแบคทีเรียบำซิลลัสทูริงเจนซิส 
สำยพันธุ์ไอซำไว หรือสำยพันธุ์เคอร์สตำกี้ ชนิดผง 
อัตรำ 40 – 80 กรัม ต่อน้ ำ 20 ลิตร พ่นทุก 4 – 7 
วัน เมื่อพบกำรระบำด 
           - เชื้อรำ Beauveria bassiana 



 

โผล่พ้นใบที่หุ้มอยู่แล้ว หนอนจะย้ำยไปท่ีฝัก กัดกิน
ไหม และเจำะเปลือกหุ้มฝักเข้ำไปกัดกินภำยในฝัก 
ในระยะต้นอ่อนท ำให้พืชตำย ระยะต้นแก่จะท ำ
ข้ำวโพดจะไม่เจริญเติบโต ฝักลีบเล็กไม่สมบูรณ์ 

           - แตนเบียนไข่ Trichogramma sp. 
           - แตนเบียนไข่ Telenomus sp. 
           - แตนเบียนไข่และหนอน Cotesia sp. 
           - ใช้แมลงตัวห้ ำ เช่น แมลงหำงหนีบ มวน
พิฆำต มวนเพชฌฆำต เป็นต้น 
        5. ใช้สำรป้องกันก ำจัดแมลง พ่นทำงใบ 
           -  ส ไปนี โทแรม  12%  SC อัตรำ  20 
มิลลิลิตร ต่อน้ ำ 20 ลิตร (กลุ่ม 5) 
           - สไปนีโทแรม 25% WG อัตรำ 10 กรัม 
ต่อน้ ำ 20 ลิตร (กลุ่ม 5) 
           - อิมำเมกตินเบนโซเอท 1.92% EC อัตรำ 
20 มิลลิลิตร ต่อน้ ำ 20 ลิตร (กลุ่ม 6) 
           - อิมำเมกตินเบนโซเอท 5% WG อัตรำ 
10 กรัม ต่อน้ ำ 20 ลิตร (กลุ่ม 6) 
           - คลอร์ฟีนำเพอร์ 10%  SC อัตรำ 30 
มิลลิลิตร ต่อน้ ำ 20 ลิตร (กลุ่ม 13) 
           - อินดอกซำคำร์บ 15% SC อัตรำ 30 
มิลลิลิตร ต่อน้ ำ 20 ลิตร (กลุ่ม 22) 
           - เมทอกซีฟีโนไซด์ + สำรสไปนีโทแรม 
30% + 6% SC อัตรำ 30 มิลลิลิตร ต่อน้ ำ 20 ลิตร 
(กลุ่ม 18+5) 
           - คลอแรนทรำนิลิโพรล 5.17% SC อัตรำ 
30 มิลลิลิตร/น้ ำ 20 ลิตร (กลุ่ม 28) 
           - ฟลูเบนไดอะไมด์ 20% WG อัตรำ 10 
กรัม ต่อน้ ำ 20 ลิตร (กลุ่ม 28) 
       *** กรณีใช้สำรคลุกเมล็ด หลังข้ำวโพดอำยุ
ประมำณ 21 วัน เมื่อพบกำรท ำลำยลักษณะที่ใบมี
รอยขำดเป็นรู ให้พ่นสำรทำงใบ โดยเลือกสำรที่ไม่



อยู่ในกลุ่ม 28 ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับสำรคลุกเมล็ด 
โดยเน้นพ่นสำรให้ลงในกรวยยอด 
       *** กรณีไม่ใช้สำรคลุกเมล็ด ให้ใช้วิธีกำรพ่น
สำรทำงใบ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตำมค ำแนะน ำ พ่นครั้ง
แรกเมื่อข้ำวโพดอำยุ  6 -7 วัน หลังงอก หรือ 
พิจำรณำจำกสภำพกำรระบำดในแต่ละฤดูซึ่งมี
ควำมรุนแรงแตกต่ำงกัน ต้องสลับกลุ่มสำรทุก 30 วัน 
ตำมวงรอบชีวิต เพ่ือลดควำมต้ำนทำนต่อสำรก ำจัด
แมลง 

        ***กำรพ่นสำรโดยใช้อำกำศยำนไร้คนขับ
หรือโดรนในข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรควร
ติดตำมกำรระบำดของหนอนอย่ำงสม่ ำ เสมอ 
เพื่อวำงแผนกำรพ่นสำร  หำกจ ำเป็นต้องพ่นสำร
ในระยะต้นโต ควรพ่นในระยะก่อนที่ฝักข้ำวโพด
จะโผล่พ้นกำบใบ หำกล่ำช้ำไปกว่ำนี้ เมื่อหนอน
เจำะเข้ำฝัก กำรพ่นสำรจะไม่เกิดประสิทธิภำพ 

        *** กำรใช้สำรตำมค ำแนะน ำ ด้วยเทคนิค
วิธีกำรที่ถูกต้อง จะเกิดประสิทธิภำพในกำรป้องกัน
ก ำจัด ลดปริมำณหนอนและลดควำมเสียหำยต่อ
ผลผลิต ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

        6. แปลงที่มีกำรระบำดอย่ำงรุนแรง ไถแปลง
เพ่ือท ำลำยหนอน และดักแด้ที่อยู่ในดิน กรณีแปลง
ที่มีต้นข้ำวโพดงอกจำกเมล็ดที่ร่วงลงดินขณะเก็บเกี่ยว
ในฤดูที่ผ่ำนมำ ให้ท ำลำยต้นข้ำวโพดทิ้งโดยวิธีกำร
ต่ำงๆ เช่น ตัด หรือไถกลบเพ่ือท ำลำยหนอน เว้นระยะ
อย่ำงน้อย 2 สัปดำห์ ก่อนที่จะปลูกข้ำวโพดรอบใหม่ 

ที่มำ : กรมวิชำกำรเกษตร  
ที่มำภำพ : ศูนย์วิจัยพืชไรน่ครสวรรค์ 

 



 3.3 โรคราเขม่าด า (Common smut) 

 
 

      เกิดจำกเชื้อรำ Ustilago maydis (DC.) Cda. 
รำปรำกฏบนส่วนต่ำง ๆ ของพืชที่อยู่เหนือดิน เช่น 
ใบ ฝัก เกสรตัวผู้ โดยเฉพำะส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อเจริญ 
เมล็ดที ่ถูก เชื ้อ เข้ำท ำ ลำยจะมีขนำดใหญ่ขึ้น
เกิดเป็นปมสีขำวบนฝัก ต่อมำจะเปลี่ยนเป็นสีด ำ 
เมื่อแก่ปมจะแห้ง ผนังที่หุ้มปมจะแตกออกภำยใน
จะมีผงสีด ำ คือ สปอร์ของเชื้อรำซึ่งเป็นส่วนที่
แพร่กระจำยโรคในฤดูกำลต่อไป อำกำรบนใบจะเกิด
เป็นปมเล็ก ๆ โดยทั่วไปมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 
0.6 - 1.2 เซนติเมตร อำกำรบนส่วนอ่ืน ๆ ของพืช
จะเกิดปมมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเกินกว่ำ 2.5 
เซนติเมตร บนฝักข้ำวโพดส่วนใหญ่จะพบปลำยฝัก 
ข้ำวโพดที่แสดงอำกำรของโรครุนแรงในขณะที่ต้น
ยังเล็กอำจตำยหรือแคระแกร็นได้ ข้ำวโพดที่เกิดปม
บนส่วนล่ำงของล ำต้นจะไม่ติดเมล็ด หรือท ำให้ฝักเล็ก 

      1. หมั่นตรวจแปลง เมื่อพบพืชแสดงอำกำร
ควรรีบเก็บปมเผำท ำลำยก่อนที่ปมจะแตก เพ่ือป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของเชื้อ 

      2. ปลูกพืชหมุนเวียนในแหล่งที่พบกำรระบำด
ของโรค ควรปลูกพืชอ่ืนแทนข้ำวโพดไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
      3. ใส่ปุ๋ยอินทรีย์บ ำรุงดิน เพ่ือให้ข้ำวโพด
แข็งแรงต้ำนทำนต่อโรค หลีกเลี่ยงกำรใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนปริมำณสูง 

      4. หลีกเลี่ยงกำรท ำให้เกิดบำดแผลในขณะ
ถอนหญ้ำ พรวนดิน ซึ ่งเป็นสำเหตุให้เชื ้อโรค
เข้ำท ำลำยได้ง่ำย 

      5. ใช้พันธุ์ต้ำนทำนโรคในกำรปลูก ซึ่งเป็นวิธีที่
ดีที่สุด หลีกเลี่ยงกำรปลูกข้ำวโพดหวำนพันธุ์ที่
อ่อนแอต่อโรค 

ที่มำ : กรมวิชำกำรเกษตร 
4. ข้าว 4.1 เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 

 
 

      เพลี้ยกระโดดสีน้ ำตำลทั้งตัวอ่อนและตัวเต็ม
วัย ท ำลำยข้ำวโดยกำรดูดกินน้ ำเลี้ยงจำกเซลส์ท่อ
น้ ำท่ออำหำร บริเวณโคนต้นข้ำวระดับเหนือผิวน้ ำ 
ท ำให้ต้นข้ำวมีอำกำรใบเหลืองแห้งลักษณะคล้ำย
ถูกน้ ำร้อนลวกแห้งตำยเป็นหย่อมๆ เรียก"อำกำรไหม้" 
โดยทั่วไปพบอำกำรไหม้ในระยะข้ำวแตกกอถึง
ระยะออกรวงซึ ่ง ตรงกับช่วงอำยุขัยที ่ 2 – 3 
ของเพลี้ยกระโดดสีน้ ำตำลในนำข้ำวนำข้ำวที่
ขำดน้ ำ ตัวอ่อนจะลงมำอยู่ที่บริเวณโคนกอข้ำวหรือ
บนพื้นดินที่แฉะมีควำมชื้น นอกจำกนี้เพลี้ยกระโดด
สีน้ ำตำลยังเป็นพำหะน ำเชื้อไวรัส โรคใบหงิก มำสู่
ต้นข้ำว ท ำให้ต้นข้ำวมีอำกำรแคระแกร็นต้นเตี้ยใบ
สีเขียวแคบและสั้นใบแก่ช้ำกว่ำปรกติ ปลำยใบบิด 
เป็นเกลียว และขอบใบแหว่งวิ่น 

     1 .  ปลูกข้ำว พันธุ์ ค่อนข้ำงต้ ำนทำนเพลี้ย
กระโดดสีน้ ำตำล เช่น สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2 
สุพรรณบุ รี  90  สุพรรณบุ รี  60  ปทุมธำนี  1 
พิษณุโลก 2 ชัยนำท 1 ชัยนำท 2 กข 29 และ กข 31 
และไม่ควรปลูกพันธุ์เดียวติดต่อกันเกิน 4 ฤดูปลูก 
ควรปลูกสลับกันระหว่ำงพันธุ์ต้ำนทำนสูงกับพันธุ์
ทนทำนหรือพันธุ์อ่อนแอ ปำนกลำง โดยพิจำรณำ
อำยุเก็บเกี่ยวให้ใกล้เคียงกัน เพ่ือลดควำมเสียหำย
เมื่อเกิดกำรระบำดรุนแรง 
     2. ในแหล่งที่มีกำรระบำด และควบคุมระดับ
น้ ำในนำได้ หลังปักด ำหรือหว่ำน 2 - 3 สัปดำห์
จนถึงระยะตั้งท้องควบคุมน้ ำในแปลงนำให้พอ
ดินเปียก หรือมีน้ ำเรี ่ยผิวดินนำน 7  - 10 วัน 



 

 
 
 
 

แล้วปล่อยขังทิ้งไว้ให้แห้งเองสลับกันไป จะช่วยลด
กำรระบำดของเพลี้ยกระโดดสีน้ ำตำล 
     3. เมื่อตรวจพบสัดส่วนของเพลี้ยกระโดดสีน้ ำตำล
ตัวเต็มวัยต่อมวนเขียวดูดไข่ ระหว่ำง  6 :1- 8 
:1 หรือตัวอ่อนวัยที่ 1 - 2 เมื่อข้ำวอำยุ 30 - 45 
วัน จ ำนวนมำกกว่ำ 10 ตัวต่อต้น ให้ใช้สำรฆ่ำแมลง 
บูโพรเฟซิน 10% WP อัตรำ 25 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร 
หรือ อีโทเฟนพรอกซ์ 10 % EC อัตรำ 20 มิลลิลิตร
ต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือ บูโพรเฟซิน 5 % WP/ไอโซ
โพรคำร์บ 20 %WP อัตรำ 50 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร  
     เมื่อพบแมลงส่วนใหญ่เป็นตัวเต็มวัย จ ำนวน
มำกกว่ำ 1 ตัวต่อ 1 ต้นและไม่พบหรือพบมวนเขียว
ดูดไข่น้อยมำก ให้ใช้ อีโทเฟนพรอกซ์ 10% EC 
อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือคำร์โบซัลแฟน 
20% EC อัตรำ 110 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือ
ไอโซโพรคำร์บ 50% WP อัตรำ 60 กรัมต่อน้ ำ 20 
ลิตร หรือสำรฟีโนบูคำร์บ 50% EC อัตรำ 60 
มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร  
      ในระยะข้ำว ตั้งท้องถึงออกรวง เมื่อพบเพลี้ย
กระโดดสีน้ ำตำล 10 ตัวต่อกอ หรือ 1 ตัวต่อ 1 ต้น 
และพบมวนเขียวดูดไข่จ ำนวนน้อยมำก ให้ใช้
ไทอะมิโทแซม 25% WP อัตรำ 2 กรัมต่อน้ ำ 20 
ลิตร หรือไดโนทีฟูเรน 10% WP อัตรำ 15 กรัม
ต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือโคลไทอะนิดิน 16% SG อัตรำ 
6-9 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร หรืออิทิโพรล 10% SC 
อัตรำ 40 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือคำร์โบซัลแฟน 
20% EC อัตรำ 110 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร 
ที่มำ : กรมกำรข้ำว 
 
 



 4.2 ด้วงด า 

 

 
 

 
 
 
 

     ด้วงด ำจะกัดกินส่วนอ่อนของต้นข้ำวที่ชิดติด
กับรำกข้ำวแต่อยู่ ในดิน ที่ เรียกว่ำ mesocotyl 
นอกจำกต้นข้ำวแล้วด้วงชนิดนี้ยังสำมำรถกัดกิน
วัชพืชพวกกก และวัชพืชในนำที่ขึ้นปะปนกับข้ำว 
โดยลักษณะกำรท ำลำยจะเหมือนกับในข้ำว ต้นข้ำว
ที่ยังเล็กอำยุประมำณ 2 - 3 สัปดำห์ จะเสียหำย
มำกเนื่องจำกต้นกล้ำข้ำวยังไม่ทันตั้งตัว เมื่อถูกด้วง
ชนิดนี้ท ำลำย จะเหี่ยวและเแห้งตำย คล้ำยอำกำร
เพลี้ยไฟท ำลำยแต่กำรแพร่กระจำยไม่เหมือนกัน 
เมื่อถอนต้นข้ำวขึ้นมำรำกข้ำวจะหลุด ท ำให้เข้ำใจ
ว่ำด้วงชนิดนี้ท ำลำยรำกข้ำวด้วย หำกใช้วิธีขุดต้น
ข้ำวที่แสดงอำกำรใบเหลือง เหี่ยว จะพบว่ำรำกข้ำว
ไม่ได้ถูกกัดกิน ด้วงด ำจะเคลื่อนย้ำยท ำลำยข้ำวต้น
อ่ืนๆ โดยกำรท ำโพรงอยู่ใต้ดินในระดับใต้รำกข้ำว 
ท ำให้เห็นรอยขุยดินเป็นแนว ส่วนใหญ่มักพบตัว
เต็มวัยของด้วงด ำชนิดนี้ 1 ตัวต่อจุดที่ขุดส ำรวจ 
และพบไข่มีลักษณะกลมสีขำวขุ่นขนำดเท่ำเม็ดสำคู
ขนำดเล็ก 5 - 6 ฟอง ลักษณะกำรแพร่กระจำยไม่
แน่นอน 

     1. ส ำรวจและเฝ้ำระวังกำรระบำดของด้วงด ำ
ในภำวะฝนทิ้งช่วง หรือหลีกเลี่ยงกำรหว่ำนข้ำว
ระหว่ำงปลำยเดือนเมษำยนถึงต้นเดือนมิถุนำยน  
     2. ล่อและท ำลำยตัวเต็มวัยของด้วงด ำ โดยใช้
หลอดไฟชนิดแบล็กไลท์  
     3. ส ำรวจนำข้ำวเพ่ือเฝ้ำระวังเมื่อพบตัวเต็มวัย
ด้วงด ำในกับดักแสงไฟ 
     4. หำกพบกำรระบำดรุนแรง ให้ฉีดพ่นด้วย
สำรเบตำ-ไซฟลูทริน 2.5% EC และ แลมบ์ดำ-ไซฮำ
โลทริน 2.5% EC เฉพำะบริเวณที่ข้ำวแสดงอำกำร
แห้ง และในนำข้ำวมีควำมชื้น โดยฉีดพ่นเพียงครั้ง
เดียวเท่ำนั้น 
     5. ก ำจัดพืชอำศัย  ได้แก่ พืชตระกูลหญ้ำ 
ไม่แนะน ำให้ใช้สำรต่อเนื่องกันนำนเพรำะจะท ำให้
ดื้อต่อสำรฆ่ำแมลงได้ 
ที่มำ : กรมกำรข้ำว 

 4.3 เพลี้ยไฟ 

 

     ทั ้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะท ำลำยข้ำวโดย
กำรดูดกินน้ ำเลี้ยงจำกใบข้ำวที่ยังอ่อน โดยอำศัย
อยู่ตำมซอกใบ ระบำดในระยะกล้ำ เมื่อใบข้ำวโตขึ้น
ใบที่ถูกท ำลำยปลำยใบจะเหี่ยวขอบใบจะม้วน
เข้ำหำกลำงใบและอำศัยอยู่ ในใบที่ม้วนนั้น  
พบท ำลำยข้ำวในระยะกล้ำหรือหลังปักด ำ  2-
3 สัปดำห์ โดยเฉพำะในอำกำศร้อนแห้งแล้งหรือฝน
ทิ้งช่วงนำนติดต่อกันหรือสภำพนำข้ำวที่ขำดน้ ำ ถ้ำ
ระบำดมำก ๆ ท ำให้ต้นข้ำวแห้งตำยได้ทั้งแปลง 

     1. ดูแลแปลงข้ำวระยะกล้ำหรือหลังหว่ำน 
7 วัน อย่ำให้ขำดน้ ำ 
     2. ไขน้ ำท่วมยอดข้ำวทิ้งไว้ 1-2 วัน เมื่อตรวจ
พบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้นในข้ำวอำยุ 6-7 
วันหลังหว่ำน ใช้ปุ๋ยยูเรียอัตรำ 10 กิโลกรัมต่อไร่ 
หว่ำนเมื่อข้ำวอำยุ 10 วัน เพ่ือเร่งกำรเจริญเติบโต
ของต้นข้ำว 
     3. ใช้สำรฆ่ำแมลง มำลำไทออน 83% EC 
อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือคำร์บำริล 
85% WP อัตรำ 20 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบ



ใบข้ำวม้วนมำกกว่ำร้อยละ 50 ในระยะข้ำวอำยุ 
10-15 วันหลังหว่ำน 
ที่มำ : กรมกำรข้ำว 

 4.4 โรคไหม้ข้าว 

 

     โรคไหม้ข้ำว มีสำเหตุจำกเชื้อรำ Pyricularia 
oryzae มีลักษณะอำกำร ดังนี้ 
     ระยะกล้า ใบมีแผลจุดสีน้ ำตำลคล้ำยรูปตำ มีสี
เทำอยู่ตรงกลำงแผล ควำมกว้ำงของแผลประมำณ 
2-5 มิลลิเมตร และควำมยำวประมำณ 10-15 
มิลลิเมตร แผลสำมำรถขยำยลุกลำมและกระจำย
ทั่วบริเวณใบ ถ้ำโรครุนแรงกล้ำข้ำวจะแห้งฟุบตำย 
อำกำรคล้ำยถูกไฟไหม้อำกำร 
      ระยะแตกกอ อำกำรพบได้ที่ใบ ข้อต่อของใบ 
และข้อต่อของล ำต้น ขนำดแผลจะใหญ่กว่ำที่พบใน
ระยะกล้ำ แผลลุกลำมติดต่อกันได้ที่บริเวณข้อต่อ 
ใบจะมีลักษณะแผลช้ ำสีน้ ำตำลด ำ และมักหลุดจำก
กำบใบ 
       ระยะออกรวง (โรคไหม้คอรวง หรือ โรคเน่ำ
คอรวง) ถ้ำข้ำวเพ่ิงจะเริ่มให้รวง เมื่อถูกเชื้อรำเข้ำ
ท ำลำย เมล็ดจะลีบหมด แต่ถ้ำเป็นโรคตอนรวงข้ำว
แก่ใกล้เก็บเกี่ยว จะปรำกฏรอยแผลช้ ำสีน้ ำตำลที่
บริเวณคอรวง ท ำให้เปรำะหักง่ำย รวงข้ำวร่วงหล่น
เสียหำย 

       1. ส ำรวจแปลงนำ อย่ำงสม่ ำเสมอถ้ำพบ
อำกำรของโรคไหม้ข้ำวควรปฏิบัติ ดังนี้  
         - พ่นเชื้อบีเอส (บำซิลลัส ซับทีลิส) อัตรำ
ตำมค ำแนะน ำในฉลำก 
         - พ่นเชื้อไตรโครเดอร์มำอัตรำ 1 กิโลกรัม
ต่อน้ ำ 200 ลิตร 
       2. ถ้ำมีควำมจ ำเป็นให้ใช้สำรเคมีพ่นเฉพำะ
บริเวณที่พบกำรระบำดเพ่ือควบคุมไม่ให้เชื้อรำ
แพร่กระจำยขยำยเป็นวงกว้ำงออกไป สำรเคมีที่
แนะน ำมี ดังนี้ 
         - อิดิเฟนฟอส 50% EC อัตรำ 20 - 25 ซีซี 
ผสมน้ ำ 20 ลิตร  
         - บลำสติซิดิน - เอส 2% EC อัตรำ 20 - 25 
ซีซี ผสมน้ ำ 20 ลิตร  
         - ไตรไซครำโซล 75% WP อัตรำ 10 - 16 
กรัม ผสมน้ ำ 20 ลิตร  
       ควรพ่นในแปลงข้ำวที่มีประวัติว่ำเคยมีโรค
ระบำดมำก่อน กำรใช้สำรเคมีพ่นซ้ ำกันหลำยครั้ง 
เชื ้อรำจะต้ำนทำนสำรเคมีหรือดื ้อยำ ดังนั ้น  
เพ่ือป้องกันไม่ให้เชื้อรำต้ำนทำนสำรเคมี จึงควร
เลือกใช้สำรเคมีบำงชนิดพ่นสลับกัน ทั้งนี้ในกำรใช้
สำรเคมีควรใช้ด้วยควำมระมัดระวัง และค ำนึงถึง
ควำมปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้และสภำพแวดล้อม 
      1. ส ำรวจแปลงนำ อย่ำงสม่ ำเสมอถ้ำพบ
อำกำรของโรคไหม้ข้ำวควรปฏิบัติ ดังนี้  



         - พ่นเชื้อบีเอส (บำซิลลัส ซับทีลิส) อัตรำ
ตำมค ำแนะน ำในฉลำก 
         - พ่นเชื้อไตรโครเดอร์มำอัตรำ 1 กิโลกรัม
ต่อน้ ำ 200 ลิตร 
       2. ถ้ำมีควำมจ ำเป็นให้ใช้สำรเคมีพ่นเฉพำะ
บริเวณที่พบกำรระบำดเพ่ือควบคุมไม่ให้เชื้อรำ
แพร่กระจำยขยำยเป็นวงกว้ำงออกไป สำรเคมีที่
แนะน ำมี ดังนี้ 
         - อิดิเฟนฟอส 50% EC อัตรำ 20 - 25 ซีซี 
ผสมน้ ำ 20 ลิตร  
         - บลำสติซิดิน - เอส 2% EC อัตรำ 20 - 25 
ซีซี ผสมน้ ำ 20 ลิตร  
         - ไตรไซครำโซล 75% WPอัตรำ 10 - 16 
กรัม ผสมน้ ำ 20 ลิตร  
       ควรพ่นในแปลงข้ำวที่มีประวัติว่ำเคยมีโรค
ระบำดมำก่อน กำรใช้สำรเคมีพ่นซ้ ำกันหลำยครั้ง 
เชื้อรำจะต้ำนทำนสำรเคมีหรือดื้อยำ ดังนั้น เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เชื้อรำต้ำนทำนสำรเคมี จึงควรเลือกใช้
สำรเคมีบำงชนิดพ่นสลับกัน ทั้งนี้ในกำรใช้สำรเคมี
ควรใช้ด้วยควำมระมัดระวัง และค ำนึงถึงควำม
ปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้และสภำพแวดล้อม 
ในฤดูถัดไป 
       1. ใช้พันธุ์ต้ำนทำนต่อโรคไหม้ เช่น พันธุ์กข5, 
กข11, กข27, กข33 (หอมอุบล80), กข37, กข41, 
กข43, กข47, ชัยนำท1, สันป่ำตอง1, สุพรรณบุรี1, 
สุ พร รณบุ รี 2 , สุ พร รณบุ รี 3 , สุ พร รณบุ รี 6 0 , 
สุพรรณบุรี90, คลองหลวง1, ปทุมธำนี1 และพันธุ์
พิษณุโลก60-2 



        2. ใช้เชื้อไตรโครเดอร์มำ ที่เจริญบนเมล็ด
ธัญพืชขย ำเอำสปอร์ออกคลุกเมล็ดพันธุ์ข้ำวน ำไป
แช่บ่มเตรียมกำรปลูก อัตรำ 1 กิโลกรัม ต่อน้ ำ 200 
ลิตร ต่อเมล็ดข้ำว 500 กิโลกรัม หรือคลุกเมล็ด
พันธุ์ด้วยสำรป้องกันก ำจัดเชื้อรำ เช่น ไตรไซคลำ
โซล คำซูกำไมซิน คำร์เบนดำซิม โพรคลอรำซ 
อัตรำตำมค ำแนะน ำในฉลำก 
        3. หว่ำนเมล็ดพันธุ์ในอัตรำที่เหมำะสม 15 – 
20 กิโลกรัมต่อไร่ ควรแบ่งแปลงให้มีกำรถ่ำยเท
อำกำศได้ดี 
        4. ลดปริมำณกำรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนลง วิธีนี้
อำจมีผลกระทบต่อผลผลิตบ้ำงแต่จะช่วยไม่ให้ข้ำว
อ่อนแอต่อโรค 
ที่มำ : กรมกำรข้ำว, มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

 5. มะพร้าว 5.1 หนอนหัวด ามะพร้าว 

 

      ตัวหนอนเข้ำท ำลำยใบมะพร้ำวโดยแทะกิน
ผิวใบบริเวณใต้ทำงใบ จำกนั้นจะถักใยน ำมูลที่ถ่ำย
ออกมำผสมกับเส้นใยที่สร้ำงขึ้นสร้ำงเป็นอุโมงค์
คลุมล ำตัวยำวตำมทำงใบบริเวณใต้ผิวใบ และแทะ
กินผิวใบ หำกกำรท ำลำยรุนแรงจะพบว่ำหนอนหัว
ด ำมะพร้ำวท ำลำยก้ำนทำงใบ จั่นและผลมะพร้ำว 
ต้นมะพร้ำวที่ถูกหนอนหัวด ำมะพร้ำวอำจท ำให้ต้น
มะพร้ำวตำยได้ โดยทั่วไปหนอนหัวด ำมะพร้ำว
มักเริ่มท ำลำยใบแก่ก่อน  
      ตัวหนอนโตเต็มที่แล้วจะถักใยหุ้มล ำตัวอีกครั้ง
และเข้ำดักแด้อยู่ภำยในอุโมงค์ ดักแด้มีสีน้ ำตำล
เข้ม ดักแด้เพศผู้จะมีขนำดเล็กกว่ำดักแด้เพศเมีย
เล็กน้อย ผีเสื้อหนอนหัวด ำมะพร้ำวที่ผสมพันธุ์แล้ว
จะวำงไข่บนเส้นใยที่สร้ำงเป็นอุโมงค์หรือซำกใบที่
ถูกหนอนหัวด ำมะพร้ำวลงท ำลำยแล้ว ตัวหนอน

     1. วิธีเขตกรรมและวิธีกล ตัดใบที่มีหนอนหัวด ำ
มะพร้ำวน ำไปเผำท ำลำยทันที ไม่ควรเคลื่อนย้ำย
ต้นพันธุ์มะพร้ำวหรือพืชตระกูลปำล์มมำจำกแหล่ง
ที่มีกำรระบำด 
     2. พ่นด้วยเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) 
พ่นหนอนที่ฟักออกมำจำกไข่ใหม่ จำนวน 3 ครั้ง 
แต่ละครั้งห่ำงกัน 7 - 10 วัน อัตรำ 80 - 100 ซีซี 
ต่อน้ ำ 20 ลิตร ผสมด้วยสำรจับใบ อัตรำตำม
ค ำแนะน ำในฉลำก ไม่ควรพ่นในขณะที่มีแสงแดด
จัดเพรำะจะท ำให้เชื้อบีทีอ่อนแอ ควรพ่นช่วงเช้ำ
ก่อนเวลำ 10.00 น. หรือช่วงเย็นหลังเวลำ 16.00 น. 
และต้อง ใช้ เ ชื ้อบีทีที ่ ไ ด้รับกำรขึ ้นทะ เบียน
กับกรมวิชำกำรเกษตรแล้วเท่ำนั้น 
      3 . ปล่ อ ยแตน เบี ยน ไข่ ท ริ โ ค รแกรมมำ 
(Trichogramma sp.) เ พื ่อควบค ุม ร ะย ะ ไข่



 
 
 
 
 
 

เมื่อฟักออกจำกไข่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 1 - 2 วัน 
ก่อนจะย้ำยไปกัดกินใบมะพร้ำว จึงมักพบหนอนหัว
ด ำมะพร้ำวหลำยขนำดกัดกินอยู่ในใบมะพร้ำวใบ
เดียวกัน 

ของหนอนหัวด ำ อัตรำไร่ละ 10 แผ่น แผ่นละ 
2,000 ตัว โดยปล่อย 12 ครั้ง แต่ละครั้งห่ำงกัน 15 วัน 
      4 .  ปล่ อยแตน เบี ยนบรำคอน  ( Bracon 
hebetor) เพ่ือควบคุมระยะหนอนของหนอนหัวด ำ 
อัตรำไร่ละ 200 ตัว กระจำยทั่วทั้งแปลง โดยปล่อย 
12 ครั้ง แต่ละครั้งห่ำงกัน 15 วัน 
      5. ปล่อยแตนเบียนโกนีโอซัส นีแฟนติดิส 
(Goniozus nephantidis) เพ่ือควบคุมระยะหนอน 
ของหนอนหัวด ำ โดยปล่อยช่วงเวลำเย็น พลบค่ ำ 
อัตรำไร่ละ 200 ตัว ต่อครั้ง กระจำยทั่วทั้งแปลง 
โดยปล่อยเดือนละครั้ง 
      6. กำรใช้สำรเคมี 
        6.1 ใช้สำรอีมำเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC 
เข้มข้นโดยไม่ต้องผสมน้ ำฉีดเข้ำที่ล ำต้นมะพร้ำว
อัตรำ 30 มิลลิลิตรต่อต้น โดยใช้สว่ำนเจำะรูให้
เอียงลงประมำณ 45 องศำ จ ำนวน 2 รู ให้ตรงข้ำมกัน 
เจำะรูให้ลึก 10 - 15 เซนติเมตร ต ำแหน่งของรูอยู่
สูงจำกพ้ืนดินประมำณ 1 เมตร แล้วฉีดสำรเคมีรูละ 
15 มิลลิลิตร ปิดรูด้วยดินน้ ำมัน วิธีนี้จะป้องกัน
ก ำจัดหนอนหัวด ำมะพร้ำวได้นำนมำกกว่ำ 3 เดือน 
(วิธีกำรนี้สำมำรถป้องกันก ำจัดศัตรูชนิดอ่ืนได้ด้วย 
เช่น ด้วงแรดมะพร้ำว ด้วงงวงมะพร้ำว แมลงด ำ
หนำมมะพร้ำว) 
       ** แนะน ำเฉพำะมะพร้ำวที่มีควำมสูงมำกกว่ำ 
12 เมตร ขึ้น ไป ห้ ำมใช้กับมะพร้ ำวน้ ำหอม 
มะพร้ำวกะทิ และมะพร้ำวที่ใช้ท ำน้ ำตำล 
        6.2 กรณีมะพร้ำวต้นเล็กที่มีควำมสูงน้อย
กว่ำ 12 เมตร รวมทั้งมะพร้ำวกะทิ มะพร้ ำว
น้ ำหอมและมะพร้ำวที่ใช้ท ำน้ ำตำล ในพื้นที่ที่มี



กำรระบำดรุนแรง และไม่มีกำรปล่อยแตนเบียน 
ให้พ่นทรงพุ่มด้วยสำรฟลูเบนไดอะไมด์ 20% WG 
อัตรำ 5 กรัม หรือ คลอแรนทรำนิลิโพรล 5.17% 
SC อัตรำ 20 มิลลิลิตร หรือ ลูเฟนนูรอน 5% EC 
อัตรำ 20 มิลลิลิตร (สำรนี้มีพิษสูงต่อกุ้ง ไม่ควรใช้
บริเวณที่มีกำรเลี้ยงกุ้ง) โดยเลือกสำรชนิดใดชนิด
หนึ่งตำมอัตรำที่ก ำหนดผสมน้ ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่ว
ทรงพุ่มบริเวณใต้ใบ 1 - 2 ครั้ง ควรใช้เครื่องยนต์
พ่นสำรที่สำมำรถควบคุมแรงดันได้ และมีแรงดัน
ไม่น้อยกว่ำ 30 บำร์ กรณีที่มีกำรปล่อยแตนเบียน 
ให้พ่นสำรเคมีก่อน ประมำณ 2 สัปดำห์ ค่อยท ำ
กำรปล่อยแตนเบียน กรณีที่มีกำรเคลื่อนย้ำยต้น
พันธุ์ เพ่ือป้องกันกำรแพร่กระจำยของหนอนหัวด ำ
มะพร้ำวสำมำรถใช้วิธีกำรนี้ได้เช่นเดียวกัน 

ที่มำ : กรมวิชำกำรเกษตร 



 5.2 แมลงด าหนาม 

 
 

      ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย อำศัยอยู่ในใบอ่อน
ที่ยังไม่คลี่ของมะพร้ำวและแทะกินผิวใบ ใบมะพร้ำว
ที่ถูกท ำลำยเมื่อใบคลี่กำงออกจะมีสีน้ ำตำลอ่อน 
หำกถูกท ำลำยติดต่อกันเป็นเวลำนำนจะท ำให้ยอด
ของมะพร้ำวมีสีน้ ำตำลเมื่อมองไกล ๆ จะเห็น
เป็นสีขำวโพลน ชำวบ้ำนเรียก “มะพร้ำวหัวหงอก” 

     1.วิธีเขตกรรมและวิธีกลไม่ควรเคลื่อนย้ำยต้น
พันธุ์ มะพร้ำวหรือพืชตระกูลปำล์มมำจำกแหล่งที่มี
กำรระบำด 
     2. กำรใช้ชีววิธี  กำรใช้ แตนเบียนทีเฉพำะ 
เจำะจงกับแมลงด ำหนำม เช่น แตนเบียนอะซีโคเดส 
ฮิสไพนำรัม (Asecodes hispinarum) มำเลี้ ยง
ขยำยเพิ่มปริมำณและปล่อยท ำลำยหนอนแมลง
ด ำหนำมมะพร้ำว  
      3. กำรใช้สำรเคมี  
 3.1 กรณีมะพร้ำวสูงกว่ำ 12 เมตร ให้ฉีดสำร
เข้ำต้น ด้วยสำรอีมำเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC 
อัตรำ 50 มิลลิลิตรต่อต้น โดยห้ำมใช้กับมะพร้ำว
น้ ำหอมและ มะพร้ำวกะทิ  
 3.2 กรณีมะพร้ำวต้นเล็ก ใช้สำรอิมิดำโคลพริด 
70% WG อัตรำ 1 กรัม หรือ ไทอะมีทอกแซม 25% 
WG อัตรำ 1 กรัม หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% WP อัตรำ 
1 กรัม ละลำยน้ ำ 1 ลิตรต่อต้น รำดบริเวณยอด
และรอบคอมะพร้ำว หรือกำรใช้สำรคำร์แทปไฮโดรคลอไรด์ 
4% GR ใส่ถุงผ้ำที่ดัดแปลงคล้ำยถุงชำ อัตรำ 30 
กรัมต่อต้น มีประสิทธิภำพป้องกันก ำจัดแมลงด ำหนำม
มะพร้ำวได้นำนประมำณ 1เดือน 
ที่มำ : กรมวิชำกำรเกษตร 



 5.3 ไรสี่ขามะพร้าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ไรสี่ขำมะพร้ำว สร้ำงควำมเสียหำยต่อคุณภำพ
และผลผลิต ไรสี่ขำมะพร้ำวอำศัยอยู่ใต้กลีบเลี้ยง
ของมะพร้ำว เริ่มเข้ำท ำลำยผลมะพร้ำวตั้งแต่ผล
ขนำดเล็ก เส้นผ่ำศูนย์กลำง 3 – 25 เซนติเมตร 
เมื่อแกะขั้วผลออก ด้ำนในของขั้วผลเป็นสีน้ ำตำล 
บริ เวณผลภำยนอกพบแผลที่บริ เวณขั้ว เป็น
สีน้ ำตำลแห้ง  ล ักษณะแผลแตกเป็นร่อ งล ึก 
แตกเป็นริ้วเหมือนลำยไม้สีน้ ำตำล ปลำยแผล
มีลักษณะแหลมคล้ำยสำมเหลี่ยม และเป็นแผล
เกือบโดยรอบผลของขั้วมะพร้ำว ท ำให้ผลมะพร้ำว
ชะงักกำรเจริญเติบโต หรือกำรเจริญเติบโต
ไม่สมบูรณ์ มะพร้ำวมีผลขนำดเล็กลงไม่ตรงตำม
ควำมต้องกำรของตลำด หำกระบำดรุนแรง ผลจะร่วง
ตั้งแต่ยังเล็ก ผลผลิตเสียหำยได้ถึงร้อยละ 70 

     ไรสี่ขำมะพร้ำว เข้ำท ำลำยภำยในขั้วผลมะพร้ำว 
ท ำให้กำรพ่นสำรฆ่ำไรไม่สำมำรถโดนตัวไรได้โดยตรง 
ดังนั้นกำรป้องกันก ำจัดให้เน้นสำรฆ่ำไร ในช่วง
ระยะมะพร้ำวติดจั ่นจนถึงระยะผลขนำดเล็ก 
ห่ำงกันประมำณ 1 สัปดำห์ 1 สัปดำห์ ซึ่งเป็นระยะ
ที่ไรสี่ขำเข้ำท ำลำย สำรฆ่ำไรสี่ขำมะพร้ำวตำม
ค ำแนะน ำ ได้แก่  
      - สำรโพรพำไกต์ 30% WP อัตรำ 30 กรัมต่อ
น้ ำ 20 ลิตร  
      - สำรอะมิทรำซ 20% EC อัตรำ 40 มิลลิลิตร
ต่อน้ ำ 20 ลิตร  
      - สำรก ำมะถังผง 80% WP อัตรำ 60 กรัมต่อ
น้ ำ 20 ลิตร ห้ำมผสมกับสำรชนิดอื่น 

      - สำรไพริดำเบน 20% WP อัตรำ 10 กรัมต่อ
น้ ำ 20 ลิตร  
      สวนที่พบกำรเข้ำท ำลำยรุนแรงและล้งรับซื้อ
ผลมะพร้ำว ให้ด ำเนินกำรก ำจัด ดังนี้ ตัดช่อดอก 
ช่อผล และผลที่พบอำกำรถูกท ำลำยจำกไรสี่ขำ
มะพร้ำว และเศษซำกจำกกำรปอกมะพร้ำวก่อน
จ ำหน่ำย น ำมำกองรวมกัน หลังจำกนั้นพ่นด้วย
สำรฆ่ำไรตำมค ำแนะน ำ และคลุมด้วยผ้ำพลำสติก 
อย่ำงน้อย 10 วัน 

ที่มำ : กรมวิชำกำรเกษตร 



6. ทุเรียน 6.1 ไรแดงแอฟริกัน 

 

     ไรแดงแอฟริกันดูดกินน้ ำเลี้ยงอยู่บริเวณหน้ำใบ
พบระบำดพบระบำดควำมเสียหำยแก่ทุเรียน 
ในช่วงสภำพอำกำศแห้งแล้ง และลมแรง ใบทุเรียน
ที่ถูกไร่ทลำย มีลักษณะเป็นจุดประกำยสีขำว 
ที่หน้ำใบมีครำบคล้ำยฝุ่นหรือละอองสีขำวเกำะอยู่ 
สีของใบจะซีดไม่เขียวเป็นมันเหมือนใบปกติ  
ถ้ำกำรท ำลำยเป็นไปอย่ำงรุนแรงและต่อเนื ่อง 
อำจส่ งผลให้ ใบทุ เรียนร่ วง  กำรเจริญเติบโต
หยุดชะงักและมีผลต่อกำรออกดอกติดผลของ
ทุเรียน 

     1. หมั่นตรวจดูใบทุเรียน โดยใช้แว่นขยำย 
ก ำลังขยำย 10 เท่ำ ส่องดูใบเพสลำดและใบแก่
ด้ ำนหน้ ำ ใบ ในช่ ว ง เดื อนตุล ำคม–มกรำคม 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเวลำที่มีลมพัดแรง และฝนทิ้งช่วง 

     2. เมื่อพบกำรระบำดให้ใช้สำรก ำจัดจัดไรพ่น  
ได้แก่ โพรพำร์ไกต์ 30% WP อัตรำ 30 กรัมต่อน้ ำ
20 ลิตร หรือ อะมิทรำซ 20%  EC อัตรำ 30 
มิลลิลิตร ต่อน้ ำ 20 ลิตร กำรใช้สำรก ำจัดไรไม่ควร
พ่นสำรชนิดเดียวกันติดต่อกัน เป็นเวล ำนำน 
ควรใช้สลับชนิดกัน เพ่ือป้องกันไรสร้ำงควำมต้ำนทำน
ต่อสำรก ำจัดไร และใช้เมื่อจ ำเป็นเท่ำนั้น 

ที่มำ : กรมวิชำกำรเกษตร 
 
 

 6.2 หนอนเจาะผลทุเรียน 

 

      หนอนเจำะผลจะเข้ำท ำลำยทุเรียนตั ้งแต่
ผลยังเล็ก อำยุประมำณ 2 เดือนไปจนถึงผลใหญ่
ท ำให้ผลเป็นแผล อำจเป็นผลให้ผลเน่ำและร่วง
เนื่องจำกเชื้อรำเข้ำท ำลำยซ้ ำ กำรที่ผลมีรอยแมลง
ท ำลำยท ำให้ขำยไม่ได้รำคำ ถ้ำหำกหนอนเจำะกิน
เขำ้ไปจนถึงเนื้อผล ท ำให้บริเวณดังกล่ำวเน่ำเมื่อผลสกุ 
ภำยนอกผลทุเรียนจะสังเกตเห็นมูลและรังของ
หนอนได้อย่ำ งชัด เจน  และจะมีน้ ำ ไหล เยิ้ม
เมื่อทุเรียนใกล้แก่ ผลทุเรียนที่อยู่ชิดติดกันหนอน
จะเข้ำท ำลำยมำกกว่ำผลที่อยู่เดี่ยว ๆ เพรำะแม่
ผีเสื้อชอบวำงไข่ในบริเวณรอยสัมผัสนี้ 

     1. หมั่นตรวจดูตำมผลทุเรียน เมื่อพบรอย
ท ำลำยของหนอน ให้ใช้ไม้หรือลวดแข็งเขี่ยตัวหนอน
ออกมำท ำลำย 
     2. ผลทุเรียนที่เน่ำและร่วงเพรำะถูกหนอน
ท ำลำยควรเก็บท ำลำยโดยเผำไฟหรือฝัง 
 3. ตั ดแต่ งผลทุ เ รี ยนที่ มี จ ำ นวนมำก เกิน ไป 
โดยเฉพำะผลที่อยู่ติดกัน ควรใช้กิ่งไม้หรือกำบมะพร้ำว
ขั้นระหว่ำงผล เพ่ือป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวำงไข่
หรือตัวหนอนหลบอำศัย 
     4. กำรห่อผลด้วยถุงมุ้งไนล่อน ถุงรีเมย์ หรือ
ถุงพลำสติกสีขำวขุ่น เจำะรูที่บริ เวณขอบล่ำง
เพ่ือให้หยดน้ ำระบำยออก โดยเริ่มห่อผลตั้งแต่ผล
ทุเรียนมีอำยุ 6 สัปดำห์เป็นต้นไป  



      5. สำรฆ่ำแมลงที่มีประสิทธิภำพเมื่อจ ำเป็น 
ได้แก่ สำรแลมบ์ดำ-ไซฮำโลทริน 5% EC อัตรำ 20 
มิลลิลิตร ต่อน้ ำ 20 ลิตร พ่นเฉพำะส่วนผลทุเรียนที่
กำรท ำลำย 
ที่มำ : กรมวิชำกำรเกษตร 

 6.3 หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน 

 
 

     หนอนชนิดนี้เมื่อเข้ำท ำลำยผล ทุเรียนจะไม่สำมำรถ
สังเกตจำกลักษณะภำยนอกได้ หนอนที่เจำะเข้ำไป
ในผลทุเรียน เจริญเติบโตอยู่ภำยในผลทุเรียนกัดกิน
เมล็ดเป็นอำหำร และถ่ำยมูลออกมำปะปนอยู่
กับเนื้อทุ เรียน ท ำให้ เนื้อทุ เรียนเสียคุณภำพ 
เกษตรกร ไม่ ส ำมำรถขำย เนื้ อทุ เ รี ยนสดได้  
จนกระทั่งเมื่อหนอนโตเต็มที่พร้อมเข้ ำดักแด้
จะเจำะเปลือกเป็นรูออกมำและทิ้งตัวลงบนพ้ืนดิน
เพื่อเข้ำดักแด้ในดิน เกษตรกรเห็นแต่รูไม่พบ
ตัวหนอนอยู่ภำยในหรือบำงครั้งพบควำมเสียหำย
เมื่อเก็บเก่ียวผลผลิตแล้ว 

      1. ไม่ควรขนย้ำยเมล็ดทุเรียนจำกอ่ืนเข้ำมำ
ปลูก ถ้ำมีควำมจ ำเป็น ควรคัดเลือกเมล็ดอย่ำง
ระมัดระวัง หรือแช่เมล็ดด้วยสำรฆ่ำแมลง เช่น 
มำลำไทออน 83% EC อัตรำ 40 มิลลิลิตร ต่อน้ ำ 
20 ลิตร หรือ คำร์บำริล 85% WP อัตรำ 50 กรัม 
ต่อน้ ำ 20 ลิตร  
      2. ห่อผลระยะยำว โดยใช้ถุงพลำสติกสีขำวขุ่น
ขนำด 40 x 75 เซนติเมตร เจำะก้นถุงเพ่ือระบำยน้ ำ 
สำมำรถป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยมำวำงไข่ได้ โดยเริ่ม
ห่อผลตั้งแต่ผลทุเรียนมีอำยุ 6 สัปดำห์เป็นต้นไป
จนถึงเก็บเก่ียว  
      3 .  กำรป้องกันก ำ จัดด้วยวิธ ีผสมผส ำน 
โดยกำรพ่นสำรฆ่ำแมลง แลมบ์ดำ-ไซฮำโลทริน 
2.5% CS อัตรำ 20 มิลลิลิตร ต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือ 
คำร์บำริล 85% WP อัตรำ 50 กรัม ต่อน้ ำ 20 ลิตร 
หำ่งกันครั้งละ 1 สัปดำห์ เริ่มเมื่อผลอำยุ 6 สัปดำห์ 
และห่อด้วยถุงพลำสติกขำวขุ่น ขนำด 40 x 75 
เซนติเมตร เจำะก้นถุงเพ่ือระบำยน้ ำ เมื่อผลอำยุ 
10 สัปดำห์  
      4. กำรใช้กับดักแสงไฟโดยใช้หลอด black light 
เพ่ือล่อตัวเต็มวัยหนอนเจำะเมล็ดทุเรียนมำท ำลำย  
      5. กำรป้องกันก ำจัดโดยใช้สำรฆ่ำแมลง 
เมื่อพบตัวเต็มวัยเริ่มระบำดให้ใช้สำร คำร์บำริล 
85% WP อัตรำ 50 มิลลิลิตร ต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือ 



เดลทำเมทริน 3% EC อัตรำ 15 มิลลิลิตร ต่อน้ ำ 
20 ลิตร หรือ แลมบ์ดำ-ไซฮำโลทริน 2.5% CS 
อัตรำ 20 มิลลิลิตร ต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือ เบตำ-ไซฟลูทริน 
2.5% EC อัตรำ 20 มิลลิลิตร ต่อน้ ำ  20 ลิตร 
หำ่งกันครั้งละ 1 สัปดำห์  
ที่มำ : กรมวิชำกำรเกษตร 

 6.4 เพลี้ยไฟ 

 

     ตัวอ่อนและตัว เต็มวัยดูดกินน้ ำ เลี ้ยงจำก
ส่วนต่ำง ๆ ของพืช มีผลท ำให้ใบอ่อนหรือยอดอ่อน
ชะงักกำรเจริญเติบโต แคระแกร็น ใบโค้ง แห้ง หงิก
งอ และไหม้ เพลี้ยไฟจะระบำดรุนแรงในช่วงแล้ง
ระหว่ำงเดือนธันวำคม-พฤษภำคม ซึ่งตรงกับระยะ
ที่ต้นทุเรียนออกดอกติดผล 
     กำรท ำลำยในช่วงออกดอกท ำให้ดอกแห้ง ดอก
และก้ำนดอกเปลี่ยนเป็นสีน้ ำตำล แคระแกร็น 
และร่วง ในช่วงผลอ่อน ท ำให้ชะงักกำรเจริญเติบโต  
     กำรท ำลำยในช่วงผลอ่อน เกิดอำกำรปลำย
หนำมแห้ง ผลไม่สมบูรณ์และแคระแกร็น  
 

     1. ส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ และส ำรวจถี่ขึ้น
ในช่วงสภำพอำกำศร้อน ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลำนำน 
     2. หำกพบเพลี้ยไฟระบำดเล็กน้อยให้ตัดส่วน
ที่ถูกท ำลำยทิ้งนอกแปลง 
     3. เมื่อพบเพลี้ยไฟระบำดรุนแรง ใช้สำรฆ่ำแมลง
ที่มีประสิทธิภำพในกำรป้องกันก ำจัด  ได้แก่  
อิมิดำโคลพริด 10% SL อัตรำ 10 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 
ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% SC อัตรำ 10 มิลลิลิตรต่อ
น้ ำ 20 ลิตร และไม่ควรใช้สำรเคมีก ำจัดแมลงชนิด
ใดชนิดหนึ่งซ้ ำติดต่อกันหลำยครั้ง เพรำะท ำให้
เพลี้ยไฟสร้ำงควำมต้ำนทำนได้ 
ที่มำ : กรมวิชำกำรเกษตร 



7. มังคุด เพลี้ยไฟ 

 

     เพลี้ยไฟจะดูดกินน้ ำเลี้ยงของมังคุด ถ้ำเขำ้ท ำลำย
ช่วงออกดอกและติดผลอ่อน จะท ำให้ดอกและผล
แห้ง และร่วง ส่วนผลที่ไม่ร่วงเมื่อมีกำรพัฒนำโตขึ้น 
จะเห็นรอยท ำลำยชัดเจนมีลักษณะเป็นแผลขรุขระ
สีน้ ำตำลที่เรียกว่ำผิวขี้กลำก เพลี้ยไฟจะระบำด
รุนแรงในช่วงอำกำศแห้งแล้ง ช่วงระหว่ำงเดือน 
พฤศจิกำยน ถึง มีนำคม 

     1. ส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ และส ำรวจถี่ขึ้น
ในช่วงสภำพอำกำศร้อน ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลำนำน 
     2. หำกพบเพลี้ยไฟระบำดเล็กน้อยให้ตัดส่วน
ที่ถูกท ำลำยทิ้งนอกแปลงระยะ 
     3. สำรเคมีป้องกันก ำจัดสตูพืชที่มีประสิทธิภำพ
ในกำรป้องกันก ำจัดเพลี้ยไฟ ได้แก่ ฟิโปรนิล 5% 
SC อัตรำ 10 มิลลิกรัมต่อน้ ำ  20 ลิตร หรือ  
อิมิดำโคลพริด 10% SL อัตรำ 10 มิลลิกรัมต่อน้ ำ 
20 ลิตร หรือ คำร์โบซัลแฟน 20% EC อัตรำ 50 
มิลลิกรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือ ไซเพอร์เมทริน/โฟซำโลน 
28.75% EC อัตรำ 40 มิลลิกรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร 
     โดยไม่ควรใช้สำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืช
ชนิดใดชนิดหนึ่ง ติดต่อกันหลำยครั้งเพรำะจะท ำให้
เพลี้ยไฟดื้อยำ และอำจเกิดแมลงศัตรูชนิดอ่ืน
ระบำดข้ึนมำ 

ที่มำ : กรมวิชำกำรเกษตร 
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