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เตือนเกษตรกรปลูกผักระวังศัตรูพืชหนอนใยผัก 
ลักษณะกำรเข้ำท ำลำย 

                   ที่มา  : กรมวิชาการเกษตร  เรียบเรียงโดย : กลุ่มอารักขาพชื ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  
                   งานพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรพูืช กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  034-259613 , Facebook : อารักขาพืช นครปฐม  

 เตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก ระวังการระบาดของหนอนใยผักทุกระยะการเจริญเติบโต เนื่องจากในช่วงนี้
สภาพอากาศเหมาะต่อการการระบาดของหนอนใยผัก ดังนั้น ขอให้เกษตรกรหม่ันส ารวจ แปลงอย่างสม่ าเสมอ เม่ือเริ่ม
พบการท าลายของหนอนใยผัก ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที ส านักงานเกษตรอ าเภอ หรือ ส านักงานเกษตรจังหวัด เพื่อควบคุม
และป้องกันก าจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง  

ลักษณะการเข้าท าลาย 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plutella xylostella (Linnaeus) 
        หนอนใยผักเมื่อฟักออกมาจากไข่ใหม่ๆ ตัวหนอนจะ
แทะกินผิวใบด้านล่างเป็นวงกว้างและ มักทิ้งผิวใบด้านบนซ่ึง
มีลักษณะโปร่งแสงเอาไว้ หากมีการระบาดรุนแรงหนอนใยผัก
จะกัดกินใบจนเป็นรู พรุนเหลือแต่ก้านใบ หรือถ้าเกิดกับผักใน
ระยะต้นอ่อน หนอนจะกัดท าลายส่วนยอดจนชะงักการ
เจริญเติบโต ส าหรับผักในระยะที่ ออกดอก ติดฝัก ดอกและฝัก 
อาจถูกท าลายหมดไปได้ เมื่อถูกตัวหนอนจะดิ้นอย่างแรง และ
สร้างใยน าตัวขึ้นลงระหว่างพ้ืนดินกับใบพืชได้  

กำรป้องกันก ำจัด 

1. กำรเขตกรรม สำมำรถช่วยลดกำรระบำดของหนอนใยผักได้ เช่น กำรไถพรวนดินตำกแดด หรือกำรท ำลำยซำกพืชอำหำร หรือ
กำรปลูกพืชหมุนเวียน 

2. กำรใช้โรงเรือนตำข่ำยไนล่อน หรือกำรปลูกผักกำงมุ้ง โดยกำรปลูกผักในโรงเรือนที คลุมด้วยตำข่ำยไนล่อนสำมำรถป้องกันกำร 
เข้ำท ำลำยของหนอนใยผักและหนอนผีเสื้อ อื่น ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

3. กำรใช้กับดักชนิดต่ำงๆ ได้แก่ กับดักกำวเหนียวสีเหลือง ทุก 7 -10 วันคร้ัง กับดักแสงไฟ หลอดสีน้ ำเงิน 20 วัตต์ เป็นหลอด  
เรืองแสงที เหมำะสมในกำรใช้ จับผีเสื้อหนอนใยผักมำกที่สุด ในกำรติดต้ังกับดักแสงไฟควรติดต้ังรอบนอกแปลงผัก และควร
ด ำเนินกำรติดต้ัง พร้อมกันในพ้ืนที่  

4. กำรใช้ศัตรูธรรมชำติ ได้แก่ กำรใช้เชื้อแบคทีเรีย (บำซิลลัส ทูริงเยนซิส) เชื้อที่ส ำคัญมี 2 สำยพันธุ์คือ Bacillus thuringiensis 
subsp. aizawai และ Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki อัตรำ 100 -200 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร 

5. กำรใช้สำรก ำจัดแมลง เนื่องจำกหนอนใยผักเป็นแมลงที่สำมำรถสร้ำงควำมต้ำนทำนต่อสำรก ำจัด แมลงได้รวดเร็วและหลำยชนิด 
กำรพิจำรณำเลือกใช้สำรก ำจัดแมลงที่มีประสิทธิภำพ เป็นแนวทำงหนึ่งท่ีสำมำรถ ป้องกันก ำจัดหนอนใยผัก สำรก ำจัดแมลงที่ใช้
ในกำรป้องกันก ำจัดหนอนใยผัก ได้แก่ สไปนีโทแรม 12% SC อัตรำ 40 - 60 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือคลอร์ฟีนำเพอร์ 10% 
SC อัตรำ 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือ โทลเฟนไพแร็ด 16% EC อัตรำ 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร หรืออินดอกซำ
คำร์บ 15% SC อัตรำ 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือฟิโพรนิล 5% SC อัตรำ 60-80 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร (ควรพ่นสำร
สลับกลุ่มกลไกกำรออกฤทธิ์และใช้ไม่เกิน 2-3 คร้ังต่อฤดูและใช้สลับกับกำรใช้เชื้อแบคทีเรีย เมื่อกำรระบำดลดลงเพ่ือหลีกเลี่ยง
กำรสร้ำงควำมต้ำนทำน) 
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ส ำรวจมะพร้ำวระวังด้วงแรดท ำลำย 
  เตือนภัยเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวเฝ้าระวัง การระบาดของด้วงแรดมะพร้าว เนื่องจากมี
รายงานว่าพบการระบาดของด้วงแรดมะพร้าวเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัดของภาคใต้ ภาคกลางและภาค
ตะวันตก ดังนั้น ขอให้เกษตรกรส ารวจสวนมะพร้าวอย่างสม่ าเสมอ หากพบทางใบมะพร้าวมีรอยขาด
แหว่งเป็นริ้วๆ คล้ายหางปลา หรือรูปพัด สามารถแจ้ง เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอหรือส านักงาน
เกษตรจังหวัด เพื่อขอค าแนะน าในการควบคุมและป้องกันก าจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง  

1. วิธีเขตกรรม ท าความสะอาดบริเวณสวนมะพรา้วเพื่อก าจดัแหล่งขยายพันธ์ุ หากมีกองปุ๋ย หมัก ปุ๋ยคอก กองขยะ กองขี้เลื่อย แกลบ ควร
ก าจัดออกไปจากบริเวณสวน หมั่นตรวจดูหากพบหนอนให้จับมาท าลายหรือเผา ล าต้นและตอมะพร้าวท่ีโค่นทิ้งไว้หรือมะพรา้วท่ียืน ต้นตาย
ควรโค่นลงมาเผาท าลาย  
2. กำรใช้ชีววิธี ใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม (Metarhizium sp.) ใส่ไว้ตามกองขยะ กองปุ๋ยคอก หรือท่อนมะพร้าวท่ีมีหนอนด้วงแรดมะพรา้ว
อาศัยอยู่ เกลี่ยเช้ือให้กระจายทั่วกองเพื่อให้เชื้อมีโอกาสสัมผัส กับตัวหนอนให้มากที่สุด รดน้ าให้ความช้ืน หาวัสดุ เช่น ใบมะพร้าวคลุมกอง ไว้
เพื่อรักษาความช้ืนและ ป้องกันแสงแดด เช้ือจะท่าลายด้วงแรดมะพร้าวทุกระยะการเจรญิเติบโต  
3. กำรใช้สำรเคมี  
    3.1 ต้นมะพร้าวอายุ 3 - 5 ปีซึ่งยังไม่สูงมาก ใช้ลูกเหม็นใส่บริเวณคอมะพร้าวที่โคนทางใบ รอบๆ ยอดอ่อน ทางละ 2 ลูก ต้นละ    6 - 8 
ลูก กลิ่นของลูกเหม็นจะไล่ไม่ให้ด้วงแรดมะพร้าวบินเข้าไป ท าลายคอมะพร้าว  
    3.2 ใช้สารเคมีก าจัดแมลง ไดอะซินอน 60% EC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน 20% EC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อ
น้ า 20 ลิตร ราดบริเวณคอมะพร้าว ตั้งแต่โคนยอดอ่อนลงมา ให้เปียกโดยใช้ปริมาณ 1 - 1.5 ลิตรต่อต้น ทุก 15 - 20 วัน ควรใช้ 1 - 2 ครั้ง
ในช่วงระบาด 
4. กำรใช้กับดักล่อฟโีรโมน จะส่งกลิ่นซึ่งมีลักษณะเฉพาะออกมาดึงดูดดว้งแรดที่เป็นตัวเต็มวัย ทั้งเพศผู้และเพศเมียเพื่อมาผสมพันธ์ุกัน 
สามารถน ามาใช้เป็นกับดักล่อตัวเต็มวัยมาท าลาย ลดอัตราการ ขยายพันธุ์ของประชากรด้วงแรดในรุ่นต่อไป 

กำรป้องกันก ำจัด 

                   ที่มา  : กรมวิชาการเกษตร  เรียบเรียงโดย : กลุ่มอารักขาพชื ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  
                   งานพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรพูืช กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  034-259613 , Facebook : อารักขาพืช นครปฐม  

         ตัวเต็มวัยเข้าท าลาย โดยการบินขึ้นไปกัดเจาะโคน
ทางใบหรือยอดอ่อนของมะพร้าว รวมทั้งเจาะท าลายยอด
อ่อนที่ยังไม่คลี่ ท าให้ใบท่ีเกิดใหม่ไม่สมบูรณ์มีรอยขาด
แหว่งเป็นริ้วๆ คล้ายหางปลา หรือรูปพัด หากโดนท าลาย
มากๆ จะท าให้ใบที่เกิดใหม่แคระแกรน  
        ด้วงแรดมะพร้าวในระยะตัวหนอน ส่วนใหญ่พบ
ตามพ้ืนดินในบริเวณท่ีมีการกองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก จะกัด
กิน และท่าลายระบบรากของมะพร้าวปลูกใหม่ท่าให้พบ
อาการยอดเหี่ยวและแห้งเป็นสีน้ าตาลต้นแคระแกรน ไม่
เจริญเติบโต 

ลักษณะการเข้าท าลาย 
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เตือนภัยด้วงหนวดยำวอ้อย 

 ตัวหนอนของด้วงหนวดยาวอ้อยเริ่มเข้าท าลายตั้งแต่ระยะเริ่มปลูกอ้อย โดยเจาะไชเข้าไปกัดกินเนื้ออ้อย
ภายในท่อนพันธุ์ ท าให้ท่อนพันธุ์ไม่งอก หน่ออ้อยอายุ 1–2 เดือน จะถูกกัดกิน ตรงส่วนโคนที่ติดกับเหง้าให้ขาดออกท าให้
หน่ออ้อยแห้งตาย เมื่ออ้อยมีล าแล้วพบว่าการเข้าท าลายของด้วงหนวดยาวอ้อยจะท าให้กาบใบและใบอ้อยแห้งตายทั้งต้น
หรือทั้งกออ้อย หนอนที่มีขนาดเล็กจะกัดกินบริเวณเหง้าอ้อยท าให้การส่งน้ าและอาหารจากรากไปสู่ล าต้นและใบน้อยลง 
เมื่อหนอนมีขนาดใหญ่ขึ้นจะเริ่มเจาะไชจากส่วนโคนล าต้นขึ้นไปกินเนื้ออ้อย ท าให้ล าต้นเป็นโพรงเหลือแต่เปลือก ล าต้น
อ้อยหักล้มและแห้งตาย 

ลักษณะกำรเข้ำท ำลำย 

อ้อยปลูกใหม่ ท าการป้องกันก าจัดด้วยวิธีผสมผสาน ได้แก่  
1. การป้องกันก าจัดด้วยวิธีกล – ไถพรวนดินแล้วเก็บตัวหนอนของด้วงหนวดยาว อ้อยตามรอยไถ ก่อนปลูกอ้อย 
2. การป้องกันก าจัดด้วยศัตรูธรรมชาติ – โรยเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม อัตรา 10 กิโลกรัมต่อ ไร่ บนท่อนพันธุ์พร้อมปลูกแล้วกลบดิน  
3. การป้องกันก าจัดด้วยสารเคมี ในพื้นที่ที่มีการระบาดของด้วงหนวดยาวอ้อยอย่าง รุนแรง ให้ป้องกันก าจัดด้วยสารเคมี การใช้สารเคมีชนิดน้ า 
– พ่นสารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 5% EC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ อัตรา 320 มิลลิลิตรต่อไร่ บนท่อนพันธุ์อ้อยพร้อมปลูกแล้วกลบ
ดิน การใช้สารเคมีชนิดเม็ด – โรยสารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 0.3% G อัตรา 6 กิโลกรัมต่อไร่ บนท่อนพันธุ์อ้อยพร้อมปลูกแล้วกลบดิน 
ระยะอ้อยแตกกอ ท าการป้องกันก าจัดด้วยวิธีผสมผสาน ได้แก่  
1.การป้องกันก าจัดด้วยวิธกีล ถ้าพบหน่ออ้อยแห้งตาย ให้ขุดกออ้อยและจับตัว หนอนด้วงหนวดยาวอ้อย ออกมาท าลายนอกแปล 
2. การป้องกันก าจัดด้วยศัตรูธรรมชาติ – เปิดร่องอ้อยแล้วโรยเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ชิดกออ้อยแล้วกลบดิน  
3. การป้องกันก าจัดด้วยสารเคมี ในพื้นที่ที่มีการระบาดของด้วงหนวดยาวอ้อยอย่างรุนแรง ให้ป้องกันก าจัดด้วยสารเคมี การใช้สารเคมีชนิดน้ า 
– เปิดร่องอ้อยแล้วพ่นสารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ อัตรา 320 มิลลิลิตรต่อไร่ ให้ชิดกออ้อยแล้วกลบ
ดิน การใช้สารเคมีชนิดเม็ด – เปิดร่องอ้อยแล้วโรยสารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 0.3% G อัตรา 6 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ชิดกออ้อยแล้วกลบดิน 
 หมายเหตุ – กรณีการใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม และสารเคมี ขณะใช้ดินต้องมีความชื้น หรือเป็นพื้นท่ีที่สามารถให้ น้ าได ้

กำรป้องกันก ำจัด 

                   ที่มา  : กรมส่งเสริมการเกษตร  เรียบเรียงโดย : กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  
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ประจ ำเดือน มกรำคม 2565 

เตือนเกษตรกรระวังแมลงวันทองพริก 

 สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรง
บางแห่ง เตือนผู้ปลูกพริก ในระยะ เก็บเก่ียว รับมือแมลงวันทองพริก 

ลักษณะกำรเข้ำท ำลำย 

1) ท าความสะอาดแปลงปลูก โดยการเก็บพริกที่ร่วงหล่นเผาท าลาย เพ่ือลดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน   
 ทองพริก 
2) ใช้น้ ามันปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ 83.9% EC อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร เน้นพ่นท่ีผลพริกทุก 5-7 วัน 
ในกรณีพ้ืนท่ีท่ีพบการระบาดเป็นประจ า พ่นครั้งแรกเมื่อพริกเริ่มติดผล หยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 5-7 วัน 
3) เมื่อพริกเริ่มติดผล พ่นเหยื่อพิษโปรตีนเป็นจุดทุกต้นรอบแปลงและพ่นเป็นแถวตน้ละจุด ห่างกันแถวละ     
5 เมตร พ่นทุกสัปดาห์ หรือ เทเหยื่อพิษโปรตีนใส่ในกับดักดัดแปลง เช่น ขวดพลาสติกเจาะช่องให้แมลง
สามารถบินเข้ากับดักได้ และติดตั้งกับดักสูงจากพื้นดิน 15 เซนติเมตร รอบแปลงปลูก 
4) ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ มาลาไทออน 83% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

กำรป้องกันก ำจัด 
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ลักษณะการเข้าท าลาย 

      ตัวเต็มวัยวางไข่ในระยะพริก
ใกล้เปลี่ยนสี ไปจนกระทั่งผลสุก 
หนอนกัดกินชอนไชอยู่ภายในผล 
ท าให้ผลพริกเน่า ร่วงหล่น เมื่อ
หนอนโตเต็มท่ีจะเจาะออกมาเข้า
ดักแด้ในดิน 

ลักษณะอาการเมื่อถูกแมลงวันทองพริกเข้าท าลาย 


