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คู่มือเกษตรกร “รู้ ไว้ใช้จริง”

ชุด แมลงศัตรูพืช



หนังสือ “ความรู้ในการกำาจัดแมลงศัตรูพืชต่างๆ” เล่มนี้ เป็น 1 ใน 

5 หนังสือชุดคู่มือเกษตรกร “รู้ไว้ใช้จริง” ที่เกิดข้ึนจ�กก�รรวบรวมเสียงคว�ม

ต้องก�รของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบ 5 จังหวัดดำ�เนินง�นของสถ�บัน 

ส่งเสริมและพัฒน�กิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบส�นแนวพระร�ชดำ�ริ อันได้แก่ 

จังหวัดน่�น อุดรธ�นี ก�ฬสินธุ์ อุทัยธ�นี และเพชรบุรี ทั้งจ�กก�รพบปะโดยตรง

และสะท้อนผ่�นข้อเสนอแนะท้�ยแบบสอบถ�มในก�รศึกษ�ต่�งๆ ที่ต้องก�ร 

ทร�บถึงขั้นตอน วิธีก�รป้องกันรักษ� แก้ไขปัญห� ตลอดจนเทคนิคหรือวิธีก�ร

จัดก�รที่สร้�งสรรค์และมีคว�มเหม�ะสม เกี่ยวเนื่องกับก�รจัดก�รหมู่แมลงที่มี

คว�มเก่ียวข้องในกระบวนก�รเพ�ะปลูก ทั้งในชนิดพืชไร่และพืชสวน ท้ังในชนิด

แมลงที่มีประโยชน์และเป็นภัยต่อผลผลิต ไม่ว่�จะเป็นก�รผลิตส�รชีวภัณฑ์ 

จ�กสมุนไพรที่มีอยู่ทั่วไปในธรรมช�ติ ซ่ึงมีสรรพคุณในก�รออกฤทธิ์ไล่แมลง 

หรืออ�ศัยกระบวนก�รท�งธรรมช�ติ อย่�งก�รนำ� “ตัวห้ำา” (Predator) และ 

“ตัวเบียน” (Parasite) ซ่ึงเป็นแมลงชนิดดีและปลอดภัย ม�ใช้ในก�ร 

เข้�ทำ�ล�ยแมลงศัตรูที่เป็นภัยแก่พืชชนิดต่�งๆ เพื่อทดแทนและหลีกเล่ียงก�รใช้

ส�รเคมี เป็นต้น    

จ�กปัญห�และคว�มต้องก�รข้�งต้น จึงได้ทำ�ก�รสำ�รวจและคัดกรอง  

ปัญห�และองค์คว�มรู้ที่เป็นที่ต้องก�ร ทั้งในรูปวิช�ก�รและภูมิปัญญ�ท้องถ่ิน  

จ�กครูปร�ชญ์และหน่วยง�นต่�งๆ ที่มีองค์คว�มรู้ในเรื่องน้ันๆ ม�นำ�เสนอ ใน

เนื้อห�รูปแบบของก�ร์ตูนประกอบภ�พ เพื่อให้เข้�ใจง่�ย แต่มีข้อมูลที่ครบถ้วน 

และเกษตรกรส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ปรับใช้ได้อย่�งแท้จริง 

ความรู้ใน
การกำาจัดแมลงศัตรูพืชต่าง ๆ



สารบัญ

มารู้จัก แมลงศัตรูพืช
แต่ละชนิดกันเถอะ

 “น้ำาหมักพริกไทย”
ไล่แมลงได้ทั้งสวน 

“ภาษาของใบไม้”
รู้ไว้ปราบแมลง  

แมลงร้าย
ศัตรูทำาลายข้าว

รักษาสมดุลแมลงธรรมชาติ
ใช้พิฆาตแมลงศัตรูพืช

รู้จักหนอนกระทู้
ศัตรูตัวร้ายแห่งไร่ข้าวโพด

แมลงหางหนีบ
ฮีโร่ผู้พิทักษ์ไร่

ปราบเพลี้ยไฟ
ศัตรูตัวร้ายต้นพริก

“ลูกเหม็น”
ฮีโร่ไล่แมลง

2 สูตรสมุนไพร
ไล่แมลงได้ผลชะงัด

เชื่อหรือไม่ 
ใช้ไส้เดือนฝอยกำาจัดแมลงได้

เทคนิคเสริมประสิทธิภาพ
หัวเชื้อ Bt กำาจัดแมลง
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ชุด “แมลงศัตรูพืช”

คูม่อืเกษตรกร “รูไ้ว้ใช้จรงิ”

ศัตรูพืช หม�ยถึง ปัจจัยชีวภ�พ (biotic factors) ใน 

ก�รกสิกรรมที่ก่อคว�มเสียห�ยต่อพืชปลูก และเป็นส�เหตุทำ�ให้

ศักยภ�พของก�รกสิกรรมลดลง หรืออ�จหม�ยถึง ส่ิงมีชีวิต 

ซึ่งทำ�ให้ผลผลิตของพืชปลูกลดลง ศัตรูพืชที่สำ�คัญ ได้แก่ แมลงศัตรู

พืช โรคพืช วัชพืช และศัตรูอ่ืนๆ เช่น นก หนู กระรอก ปู ไรแดง  

หอยท�ก เป็นต้น

แมลงศัตรูพืช หม�ยถึงสัตว์ที่มีลำ�ตัวเป็นปล้อง ซึ่งสัตว์เหล่�นี้ 

ไดก้อ่คว�มเสยีห�ยแกพ่ชืเพ�ะปลกู แมลงเปน็สตัวไ์มม่กีระดกูสันหลงั 

ลำ�ตัวแบ่งออกเป็นส�มส่วน คือ ส่วนศีรษะ อก และท้อง มีผนัง 

หุ้มลำ�ตัวแข็ง ดังนั้น ก�รเจริญเติบโตของแมลงจึงต้องอ�ศัยก�ร 

ลอกคร�บ ก�รจำ�แนกชนิดของแมลงที่ถูกต้องจะแบ่งต�มหลักก�ร

อนุกรมวิธ�นโดยนักกีฏวิทย� แต่ในท�งก�รเกษตรจะขอแบ่งชนิด 

ของแมลงศัตรูพืชออกต�มลักษณะของก�รทำ�ล�ยดังนี้

มารู้จักแมลงศัตรูพืช
แต่ละชนิดกันเถอะ



ชุด “แมลงศัตรูพืช”
6 คูม่อืเกษตรกร “รูไ้ว้ใช้จรงิ”

ตั๊กแตนต่อ

ด้วงปีกแข็ง

แมงกระชอน

จิ้งหรีด
ด้วงดิน

หนอนแมลงวัน

หนอนผีเสื้อกลางคืน

หนอนด้วง
หนอนผีเสื้อกลางวัน

เพลี้ย

แตน

ปลวก
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ชุด “แมลงศัตรูพืช”

คูม่อืเกษตรกร “รูไ้ว้ใช้จรงิ”

ตั๊กแตน ด้วงปีกแข็ง

หนอนผีเสื้อกลางคืน

หนอนผีเสื้อกลางวัน

เพลี้ยอ่อนเพลี้ยกระโดด

ได้แก่ หนอนผีเสื้อ ต๊ักแตน ด้วงปีกแข็ง แมลงพวกน้ี 

มีป�กแบบกัดกิน (chewing) ส�ม�รถกัดกินใบท้ังหมด  

หรือกัดกินเฉพ�ะตัวใบแล้วเหลือเส้นใบไว้ ทำ�ให้พืชข�ด 

ส่วนสังเคร�ะห์แสง หรือข�ดท่ีสะสมอ�ห�ร หรือข�ดยอดอ่อน 

สำ�หรับก�รเจริญเติบโตต่อไป

ได้แก่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดด เพลี้ย 

จั๊กจั่น และมวนต่�งๆ แมลงจำ�พวกนี้ มี 

ป�กแบบดูด (sucking) ส�ม�รถแทงและ 

ดูดน้ำ�เลี้ยงจ�กใบ ยอดอ่อน ก่ิง ลำ�ต้น 

ดอกหรือผล ทำ�ให้ส่วนต่�งๆ ของพืชที่  

ถูกดูดกินน้ำ�เลี้ยงมีรอยไหม้ ใบม้วนเหี่ยว 

ไม่เจริญเติบโต แคระแกร็น และนอกจ�กนี้ 

แมลงจำ�พวกน้ียังเป็นส�เหตุสำ�คัญของ 

ก�รถ่�ยทอดและแพร่กระจ�ยโรคพืชที่มี 

เชื้อไวรัสเป็นส�เหตุอีกด้วย

แมลงจำาพวกกัดกินใบ (leaf feeder)

แมลงจำาพวกดูดกินน้ำาเลี้ยง (juice sucker) 



ชุด “แมลงศัตรูพืช”
8 คูม่อืเกษตรกร “รูไ้ว้ใช้จรงิ”

หนอนแมลงวัน

หนอนด้วง

ปลวก

หนอนผีเสื้อ

ได้แก่  หนอนผี เสื้อ หนอนแมลงวัน 

บ�งชนดิ แมลงจำ�พวกนีมั้กมขีน�ดเลก็ กดักนิ

เนือ้เยือ่อยูร่ะหว�่งผวิใบพชื ทำ�ใหพื้ชข�ดสว่น

สังเคร�ะห์แสงหรือข�ดส่วนสะสมอ�ห�ร

แมลงจำาพวกหนอนชอนใบ (leaf minor)

ได้แก่ หนอนด้วง หนอนผีเส้ือ และปลวก 

แมลงจำ�พวกน้ีมักว�งไข่ต�มใบหรือเปลือกไม้ 

เมื่อไข่ฟักออกเป็นตัวหนอนก็จะชอนไชเข้�ไป 

อยู่ในก่ิง ลำ�ต้น หรือผล ทำ�ให้ต้นพืชข�ดน้ำ� 

และอ�ห�รแล้วแห้งต�ยไป หรือทำ�ให้ผลไม้เน่� 

หล่นเสียห�ย

แมลงจำาพวกหนอนเจาะลำาต้น (stem borer) 
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ชุด “แมลงศัตรูพืช”

คูม่อืเกษตรกร “รูไ้ว้ใช้จรงิ”

แมลงศตัรพูชืท้ัง 6 จำ�พวก ถ�้จดัแบง่ต�มระยะเวล�ก�รเข้�ทำ�ล�ยพชืปลูกแล้วแบง่ได้ 

2 ประเภท คือ

1. แมลงศัตรูพืชประเภทที่เข้�ทำ�ล�ยตั้งแต่ระยะปลูกจนถึงระยะเก็บเกี่ยว ก�รทำ�ล�ย

ของแมลงศัตรูพืชประเภทนี้เกิดโดยก�รกัดกินใบ ยอดอ่อน ต�ดอก ดอก และลำ�ต้น หรือ 

ก�รดูดกินน้ำ�เลี้ยงของยอดอ่อน ต�ดอก และก่ิงอ่อน หรือก�รเจ�ะไชลำ�ต้น หรือก�รเป็น

พ�หะที่ทำ�ให้เกิดก�รระบ�ดหรือแพร่กระจ�ยของโรคพืช ก�รทำ�ล�ยของแมลงประเภทนี้ 

ทำ�ให้ศักยภ�พก�รให้ผลผลิตของพืชปลูกลดลง

2. แมลงศัตรูพืชประเภททำ�ล�ยผลผลิตในโรงเก็บเกี่ยว (stored insect pest) แมลง

ศัตรูประเภทนี้อ�จจะว�งไข่บนดอกหรือผลของพืชปลูกขณะอยู่ในแปลง แล้วตัวแมลง 

ไปเจริญเติบโตทำ�ล�ยผลผลิตขณะท่ีอยู่ในโรงเก็บ หรือหลังก�รเก็บเกี่ยวผลผลิตม�แล้ว 

เช่น ด้วงงวงข้�วส�ร ด้วงถั่ว มอด แมลงวันผลไม้ หรืออ�จจะเป็นพวกที่อ�ศัยอยู่ในโรงเก็บ 

เช่น แมลงส�บ มด เป็นต้น

 แมลงจำาพวกกัดกินราก (root feeder) 

 ได้แก่ ด้วงดีด จิ้งหรีด แมลงกระชอน ด้วงดิน ด้วงงวง 

แมลงจำ�พวกนี้มีป�กแบบกัดกิน มักมีชีวิตหรือว�งไข่ 

ต�มพ้ืนดิน ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะเข้�ทำ�ล�ยร�กพืช  

ทั้งทำ�ให้พืชยืนต้นแห้งต�ยเนื่องจ�กข�ดน้ำ�และอ�ห�ร

จิ้งหรีด

ด้วงดิน

แมงกระชอน

ต่อ

แตน

เพลี้ย

 แมลงจำาพวกที่ทำาให้เกิดปุ่มปม (gall maker)

 ได้แก่ ต่อ แตน และเพล้ีย แมลงจำ�พวกน้ีเมื่อกัดกิน 

ดูดน้ำ�เลี้ยงหรือว�งไข่บนพืชแล้ว มักจะปลดปล่อยส�รบ�ง

ชนิดลงบนพืช ทำ�ให้เกิดอ�ก�รปุ่มปมผิดปกติบนส่วนต่�งๆ 

ของพืช เช่น ดอก ใบ ยอดอ่อน ร�ก และลำ�ต้น



ชุด “แมลงศัตรูพืช”
10 คูม่อืเกษตรกร “รูไ้ว้ใช้จรงิ”

หัวเช้ือบีที (Bt) คือ เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis 

ที่เป็นศัตรูต�มธรรมช�ติของแมลงศัตรูพืช ซึ่งมีก�รนำ�ม�ใช้กำ�จัด

แมลงศัตรูพืชท่ีสำ�คัญและมีก�รดื้อย�หรือส�รเคมีง่�ย เช่น หนอน 

ใยผัก หนอนผีเสื้อกะหล่ำ� หนอนคืบกะหล่ำ� หนอนกระทู้ผัก หนอน

เจ�ะผล หนอนเจ�ะสมอฝ้�ย และแมลงดำ�หน�ม อย่�งได้ผลชะงัด 

เช้ือบีที มทีัง้ในแบบท่ีเปน็ของเหลวและแบบแหง้ มจีำ�หน�่ยท่ัวไป

ภ�ยใตช้ือ่ก�รค�้ทีแ่ตกต�่งกนั ก�รจะนำ�ม�ใชจ้งึควรเพิม่ประสทิธภิ�พ

ให้แก่เชื้อ Bt ท่ีถูกเก็บรักษ�ไว้ในสภ�พไร้อ�ห�รม�น�นให้มีคว�ม 

แข็งแรงดีเสียก่อน จึงจะนำ�ไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชอย่�งได้ผล 

ก�รขย�ยหัวเช้ือนั้นมีได้หล�ยวิธี แต่วิธีที่ง่�ย รวดเร็ว และต้นทุนต่ำ�

นั้น ก็มีเช่นเดียวกัน 

เทคนิคเสรมิประสทิธภิาพ
หัวเชื้อ Bt กำาจัดแมลง
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ชุด “แมลงศัตรูพืช”

คูม่อืเกษตรกร “รูไ้ว้ใช้จรงิ”

 เคล็ดลับ 

การนำานมถั่วเหลืองมาหมักกับหัวเช้ือนั้นก็เพราะว่านมถั่วเหลืองเป็นอาหาร 

เพาะเลี้ยงเชื้อได้อย่างดี และการหมักทิ้งไว้นาน 24-28 ชั่วโมง จะทำาให้เชื้อแข็งแรง 

และมีการเพิ่มจำานวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการเสริมประสิทธิภาพของเชื้อให้กำาจัดแมลงได้ดี

 วิธีทำ�
 นำานมถั่วเหลือง 250 มิลลิลิตร 

ผสมกับหัวเชื้อ Bt 1 ช้อนชา จากน้ัน 

หมักไว้ 24-28 ชั่วโมง

เมื่อหมักได้ที่แล้ว

ให้ผสมหัวเชื้อที่หมักไว้กับน้ำ� 20 ลิตร 

แล้วนำ�ไปฉีดพ่นในบริเวณที่ต้องก�ร

วัตถุดิบในก�รขย�ยหัวเชื้อ

นมถั่วเหลือง
250 มิลลิลิตร

น้ำ� 20 ลิตร

หัวเชื้อ Bt 1 ช้อนช�



ชุด “แมลงศัตรูพืช”
12 คูม่อืเกษตรกร “รูไ้ว้ใช้จรงิ”

ไส้เดือนฝอยกำาจัดแมลงเป็นชีวภัณฑ์ที่มีศักยภ�พ 

ในก�รกำ�จัดแมลงศัตรูพืชได้หล�ยชนิด ส�ม�รถทำ�ให้แมลงต�ย 

ภ�ยใน 48 ชั่วโมง ทั้งยังมีคว�มปลอดภัยต่อมนุษย์ พืช สัตว์ และ 

สิ่งแวดล้อม เนื่องจ�กไส้เดือนฝอยมีเชื้อแบคทีเรียที่ทำ�ให้เลือดแมลง

เป็นพิษ นอกจ�กจะฆ่�แมลงศัตรูพืชต่�งๆ ได้แล้ว ยังส�ม�รถ 

ฆ่�ปลวกและแมลงส�บซึ่งเป็นแมลงในบ้�นได้อีกด้วย

ไส้เดือนฝอยจะส�ม�รถเข้�ทำ�ล�ยแมลงได้ทั้งระยะตัวหนอน

และตัวเต็มวัยของแมลง ผ่�นท�งช่องเปิดป�กหรือรูทว�ร แล้ว

เคล่ือนที่ไปยังช่องว่�งในตัวแมลงซ่ึงมีน้ำ�เลือด และปลดปล่อย

แบคทีเรียออกม�และสร้�งส�รพิษ ทำ�ให้แมลงเกิดอ�ก�รเลือด 

เป็นพิษและต�ยลง ไส้เดือนฝอยจะเติบโต ขย�ยพันธุ์อยู่ในตัวแมลง 

จนแมลงเหลือแต่ซ�ก ตัวอ่อนในระยะท่ี 3 ซึ่งเป็นระยะท่ีทนท�น 

ต่อสภ�พแวดล้อมจะเคลื่อนที่ออกม�นอกซ�กแมลง และรอท่ีจะ 

เข้�สู่แมลงตัวใหม่ต่อไป

เชือ่หรอืไม่ ใช้ไส้เดอืนฝอย
กำาจดัแมลงได้
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ชุด “แมลงศัตรูพืช”

คูม่อืเกษตรกร “รูไ้ว้ใช้จรงิ”

ใส่หัวเชื้อไส้เดือนฝอย

 วิธีเพาะเล้ียงไส้เดือนฝอย
ใช้ไข่ไก่ 4-5 ฟอง ผสมน้ำ�มันหมู 130 

ซีซี. และน้ำ� 260 ซีซี. คลุกกับก้อนฟองน้ำ� 

ตัดรูปทรงสี่เหลี่ยม 40 กรัม แล้วนำ�ไปใส่ 

ในภ�ชนะกล่องพล�สติกพร้อมฝ�ปิดหรือ 

ถุงทนร้อน แบ่งเท่�ๆ กัน จำ�นวน 20 กล่อง 

หรือถุง จ�กนั้นนำ�ไปนึ่งฆ่�เช้ือด้วยหม้อน่ึง 

ไอน้ำ�เดือด เป็นเวล� 1 ชั่วโมง

เม่ืออ�ห�รเทียมเย็น ใส่หัวเช้ือไส้เดือน

ฝอย 50,000 ตัวต่อภ�ชนะ ด้วยกระบอก

ฉีดย�พร้อมเข็มสะอ�ด นำ�ไปบ่มเพ�ะเป็น

เวล�เพียง 7 วัน หัวเช้ือไส้เดือนฝอยจะ 

ขย�ยพันธุ์เพิ่มจำ�นวนได้ม�กกว่� 300 เท่� 

หรือได้ ไส้ เดือนฝอยเฉลี่ย  15 ล้�นตัว 

ต่อภ�ชนะ หรือ 20 ภ�ชนะ ได้ 300 ล้�นตัว

ต่อ 1 รอบก�รผลิต

ไข่ไก่ ผสมน้ำามันหมู และน้ำา
คลุกกับก้อนฟองน้ำา

นึ่งฆ่าเชื้อ

ใส่ในภาชนะกล่องพลาสติกพร้อมฝาปิด
หรือถุงทนร้อน



ชุด “แมลงศัตรูพืช”
14 คูม่อืเกษตรกร “รูไ้ว้ใช้จรงิ”

 วิธีการนำาไปใช้ 
ขยำ�ฟองน้ำ�ท่ีมีไส้เดือนฝอยในน้ำ�

เปล่�เพื่อให้ไส้เดือนฝอยออกม� โดยผสม

ซนัไลตเ์ลก็นอ้ยเพือ่ใหไ้สเ้ดอืนฝอยออกม�

จ�กฟองน้ำ�ได้ง่�ยขึ้น

2. ล้�งฟองน้ำ�ที่ขยำ�แล้วด้วยน้ำ�เปล่� 

อกี 2 น้ำ� เพ่ือใหไ้สเ้ดอืนฝอยออกม�ใหห้มด

3.  เทน้ำ�ล้�งไส้เดือนฝอยทั้งหมดรวม

กันแล้วนำ�ไปฉีดพ่นกำ�จัดศัตรูพืช

ขอขอบคุณ

 ส�ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช กรมวิชำกำรเกษตร 

และ www.technologychaoban.com

เกษตรกรสามารถนำาไปพ่นกำาจัดแมลงศัตรูพืชได้ 
ในพ้ืนท่ีเฉล่ีย 1 ไร่ คิดเป็นต้นทุนประมาณ 100 บาท 
ต่อการพ่น 1 คร้ัง โดย 1 ฤดูปลูก พ่นกำาจัดแมลง
เฉล่ีย 5 คร้ัง คิดเป็นเงิน 500 บาทต่อไร่
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ชุด “แมลงศัตรูพืช”

คูม่อืเกษตรกร “รูไ้ว้ใช้จรงิ”

การใช้พืชสมุนไพร ท�งเลือกหนึ่งที่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้

ป้องกันแมลงศัตรูพืช ทดแทนก�รใช้ส�รเคมีได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

ซึ่งพืชส่วนใหญ่เป็นพืชในท้องถิ่น ส�ม�รถปลูกและห�ได้ง่�ย รวมทั้ง

ไม่มีพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสภ�พแวดล้อม มีก�รสล�ยตัวในธรรมช�ติ 

ได้รวดเร็ว ต่�งจ�กส�รเคมีที่เกษตรกรส่วนใหญ่มักใช้  

ฉะน้ัน ม�ดวูธิทีำ�น้ำ�สกดัชวีภ�พสมนุไพรกำ�จดัแมลงและปอ้งกนั

เชื้อร� แบบไร้ส�รพิษ ไม่พึ่งส�รเคมี

2 สูตรสมนุไพร
ไล่แมลงได้ผลชะงดั



ชุด “แมลงศัตรูพืช”
16 คูม่อืเกษตรกร “รูไ้ว้ใช้จรงิ”

สตูรนำา้หมักสมนุไพร
สูตรที่ 1
การทำาสารสกัดไล่แมลงและป้องกันเชื้อรา

วัตถุดิบ

1. ใบสะเดาแก่
หรือเมล็ดสะเดาบด

9. กากน้ำาตาล8. เปลือกมังคุด7. เปลือกต้นแค

6. ตะไคร้หอม5. หัวข่าแก่4. ใบกะเพรา

3. ใบฝรั่ง2. ใบน้อยหน่า

วิธีการทำา

นำ�ส่วนผสมท่ี 1-8 จำ�นวนพอสมควรเท่�ๆ กัน สับหรือห่ันรวมกัน 

ในอัตร� 3 ส่วน (3 กิโลกรัม) ผสมคลุกเคล้�กับก�กน้ำ�ต�ล 1 ส่วน 

(1 กิโลกรัม) ใส่ถังพล�สติกหมักไว้ 7-10 วัน กรองเอ�น้ำ�หมักไปใช้ใน 

อัตร� 2 ช้อนแกงต่อน้ำ� 20 ลิตร นำ�ไปฉีดพ่นต้นพืชในช่วงเย็นหรือเช้� 

ที่ยังไม่มีแสงแดด ทุก 7-10 วัน / ครั้ง เพื่อไล่แมลงและป้องกันกำ�จัดเชื้อร�
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ชุด “แมลงศัตรูพืช”

คูม่อืเกษตรกร “รูไ้ว้ใช้จรงิ”

สูตรที่ 2 น้ำาหมักสมุนไพรกำาจัดแมลง

วิธีการทำา

หั่นสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด เป็น 

ชิ้ น เ ล็กๆ  รวมกัน  ตำ �หรื อบด 

ให้ละเอียด แช่น้ำ� 1 ปี๊บ กรองเอ�

น้ำ�ย�เข้มข้นสูง 1 ลิตร ผสมน้ำ� 

1-2 ปี๊บ นำ�ไปฉีดต้นไม้ ป้องกัน

กำ�จัดเพลี้ย หนอน แมลงต่�งๆ  

ควรฉีดห่�งกัน 3-5 วัน อย่�งน้อย 

2 ครั้งขึ้นไป

ใบสะเดาแก่หรือเมล็ดบด
2 กิโลกรัม

ตะไคร้หอม
2 กิโลกรัม

หัวข่าแก่
2 กิโลกรัม

น้ำาสะอาด
20 ลิตร

ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมกำรเกษตร

หางไหลหรือต้นบอระเพ็ด
2 กิโลกรัม

ตำาหรือบดให้ละเอียดห่ันสมุนไพรเป็นช้ินเล็กๆ กรองเอาน้ำายาเข้มข้นผสมน้ำา



ชุด “แมลงศัตรูพืช”
18 คูม่อืเกษตรกร “รูไ้ว้ใช้จรงิ”

มีเกษตรกรหลายท่านมักบ่นว่า ในแปลงเกษตร 

ของตนมีแมลงศัตรูพืชม�วุ่นว�ยให้รำ�ค�ญใจอยู่เสมอๆ ครั้นจะใช้ 

ส�รเคมีทำ�ล�ยก็กลัวอันตร�ย ทั้งยังมีร�ค�แพง จึงอย�กจะห�วิธี

แก้ไขเบื้องต้นง่�ยๆ ค่�ใช้จ่�ยไม่แพง จะทำ�อย่�งไรได้บ้�ง หล�ยคน

คงไม่เช่ือว่� วัสดุอุปกรณ์ใกล้ตัวง่�ยๆ ท่ีมีในบ้�น ใกล้ๆ ตัว  

ห�ซื้อได้ทั่วไป อย่�ง “ลูกเหม็น” ก็ส�ม�รถไล่แมลงในสวนเกษตร 

ได้เช่นกัน

“ลกูเหม็น” ฮีโร่ไล่แมลง
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ชุด “แมลงศัตรูพืช”

คูม่อืเกษตรกร “รูไ้ว้ใช้จรงิ”

“ลูกเหม็น” เปน็ส�รประกอบโพลีไซคลิก

อะโรม�ติก ไฮโดรค�ร์บอน ที่ผลิตได้จ�ก

กระบวนก�รกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียม มีสถ�นะ

เป็นของแข็งสีข�ว มีกลิ่นฉุนเฉพ�ะ ส�ม�รถ

ระเหิดได้ท่ีอุณหภูมิห้อง นิยมนำ�ม�ใช้ใน 

ก�รดบักลิน่อบัและปอ้งกนัแมลงในบ้�นเรอืน

ด้วยคุณสมบัติด้�นกลิ่นเฉพ�ะของ 

ลูกเหม็นนี้  ได้มีเกษตรกรนำ�ม�ประยุกต์ 

ใช้ป้องกันแมลงศัตรู พืชแล้วได้ผลด้วย 

วิธีง่�ยๆ คือ 

1. นำ � ลู ก เ ห ม็ น ใ ส่ ใ น ถุ ง พ ล � ส ติ ก

ประม�ณ 5-7 ลูก มัดป�กถุง 

2. จ�กน้ันนำ�ไปห้อยท่ีไม้ผลภ�ยใน 

ทรงพุ่มประม�ณ 5-6 จุด หรือม�กกว่�น้ัน  

ข้ึนอยู่กับขน�ดของไม้ผล เท่�น้ีก็พอจะ

บรรเท�ไม่ให้แมลงเข้�ม�รบกวนพืชผล

ท�งก�รเกษตรของเร�แล้ว

ขอขอบคุณ www.rakbankerd.com 



ชุด “แมลงศัตรูพืช”
20 คูม่อืเกษตรกร “รูไ้ว้ใช้จรงิ”

เพล้ียไฟพริก    เป็นแมลงศัตรูพืชท่ีมีคว�มสำ�คัญม�ก 

ชนิดหนึ่ง มักพบก�รระบ�ดตั้งแต่หลังย้�ยปลูก  1  เดือน ส่วนใหญ่ 

เข้�ทำ�ล�ยบริเวณยอดและใบอ่อน ทำ�ให้ยอดหรือใบอ่อนหงิก เมื่อ 

ใบพริกแก่จะเห็นเป็นรอยกร้�นสีน้ำ�ต�ล ส่งผลให้ก�รสังเคร�ะห์แสง

ลดลง พริกจะชะงักก�รเจริญเติบโต ให้ผลผลิตน้อยลง และมีช่วงอ�ยุ 

ก�รเก็บเก่ียวผลผลิตสั้น ห�กเพลี้ยไฟระบ�ดในระยะท่ีพริกออกดอก 

จะทำ�ใหด้อกพรกิหลดุรว่ง  ถ�้ระบ�ดในระยะติดผล พรกิจะมลัีกษณะ

บิดงอ แคระแกร็น และมีคุณภ�พต่ำ� ไม่เป็นที่ต้องก�รของตล�ด   

ถ้�มีก�รระบ�ดที่รุนแรง ต้นพริกจะชะงักก�รเจริญเติบโต หรือ 

แห้งต�ยในที่สุด

ปราบเพล้ียไฟ
ศตัรตูวัร้ายต้นพรกิ
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ชุด “แมลงศัตรูพืช”

คูม่อืเกษตรกร “รูไ้ว้ใช้จรงิ”

ระยะดกัแด้  1-3 วัน

ระยะกอ่นเขา้ดกัแด ้ 1-2 วนั

ตัว
เต็

มวั
ย 30-45 วัน  วางไข่ 100-150 ฟอง/คร้ัง

ไข่ 1-2 วัน

ตวัออ่นระยะที่ 1  1-2 วัน

ตัวอ่อนระยะท่ี 2  2-4 วัน

โดยส�เหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้พริกใบหงิก ได้แก่ แมลงศัตรูพืชสองชนิด คือ เพลี้ยไฟ ไรแดง 

และไรข�ว ซึ่งอ�จเข้�ทำ�ล�ยพร้อมๆ กันก็ได้ หรือสลับกันเข้�ทำ�ล�ย โดยปกติจะพบว่� 

ถ้�เพลี้ยไฟระบ�ดม�ก จะมีไรแดงและไรข�วน้อย และถ้�พบไรแดงและไรข�วม�ก เพลี้ยไฟ 

จะระบ�ดน้อย



ชุด “แมลงศัตรูพืช”
22 คูม่อืเกษตรกร “รูไ้ว้ใช้จรงิ”

 วิธีการป้องกันกำาจัด 
1. ควรฉีดพ่นเชื้อร�เมท�ไรเซียมสลับ 

กับเชื้อร�บิวเวอเรีย ก่อนก�รระบ�ดของ 

เพลี้ยไฟ  ต�มอัตร�แนะนำ�พ่นทุก 5-7  วัน 

ให้ทั่วทรงพุ่มและบริเวณดินโคนต้นพริก 

ในกรณีที่ เริ่มพบก�รระบ�ดควรฉีดพ่น

ทุก 3 วัน

2. ควรเพิ่มคว�มชื้นโดยก�รให้น้ำ� 

อย่�ให้พืชข�ดน้ำ� เพร�ะจะทำ�ให้พืชอ่อนแอ 

และเพลี้ยไฟพริกจะระบ�ดอย่�งรวดเร็ว

3. พ่นส�รป้องกันกำ�จัดแมลงเมื่อพบ 

มีก�รระบ�ด เพื่อทำ�ล�ยไข่ ตัวอ่อน และ 

ตัวเต็มวัย

เพลี้ยไฟเป็นแมลงขน�ดเล็ก ชอบหลบ

อยู่ต�มใต้ใบและซอกยอดอ่อน เวล�พ่น 

ควรใช้เครื่องมือที่ส�ม�รถพ่นได้อย่�งทั่วถึง

ขอขอบคุณ กรมวิชำกำรเกษตร
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ชุด “แมลงศัตรูพืช”

คูม่อืเกษตรกร “รูไ้ว้ใช้จรงิ”

แมลงหางหนีบ เป็นแมลงตัวห้ำ�อีกประเภทหน่ึง ซึ่งเป็น 

ฮีโร่ผู้พิทักษ์ตัวใหม่ท่ีจะม�ช่วยกำ�จัดแมลงศัตรูพืชในไร่ได้ และ 

ช่วยควบคุมประช�กรของแมลงศัตรูพืชหล�ยชนิด เช่น เพล้ียอ่อน   

ชนิดต่�งๆ หนอนเจ�ะลำ�ต้นข้�วโพด หนอนกระทู้ข้�วโพด   หนอน 

เจ�ะสมอฝ้�ย หนอนเจ�ะเปลือกลำ�ต้นลองกอง หนอนกออ้อย   

แมลงดำ�หน�มมะพร้�ว ไข่และหนอนของด้วงกุหล�บ เป็นต้น  

โดยแมลงห�งหนีบมีหล�ยชนิด ทั้งแมลงห�งหนีบสีดำ� แมลง 

ห�งหนีบสีน้ำ�ต�ล และแมลงห�งหนีบข�วงแหวน ซึ่งแต่ละชนิด 

มีคุณสมบัติใช้ควบคุมศัตรูพืชต่�งกัน เช่น แมลงห�งหนีบสีน้ำ�ต�ล  

ใช้ควบคุมหนอนเจ�ะลำ�ต้นข้�วโพด ส่วนแมลงห�งหนีบข�วงแหวน 

ใช้ควบคุมหนอนกออ้อย

แมลงหางหนีบ
ฮีโร่ผู้พทัิกษ์ไร่
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 ลักษณะเด่น
 มแีพนห�งรปูคมี ใชใ้นก�รจับเหยือ่ ป้องกนั

ตัว สร้�งรัง และช่วยในก�รผสมพันธุ์ ลำ�ตัวเล็ก

ย�วรีค่อนข้�งแบน ย�วเฉลี่ย 4-18 มิลลิเมตร 

แมลงห�งหนีบชอบหลบซ่อนตัวอยู่ต�มซอก

ต�มใบพืช หรือต�มซอกดินท่ีมีเศษซ�กพืช 

หรือใบไม้ที่มีคว�มชื้นพอเหม�ะ ส่วนตัวเต็มวัย

จะว�งไข่ในดิน ส�ม�รถห�เหยื่อต�มซอกมุม 

ได้ดี  จะทำ�ล�ยเหยื่อที่ เป็นตัวหนอนด้วย 

แพนห�งซึง่มลีกัษณะคล�้ยคมี หนบีลำ�ตวัเหยือ่

แล้วกินเป็นอ�ห�ร แต่ถ้�เป็นเพลี้ยอ่อนก็จะ 

กัดกินโดยตรง แมลงห�งหนีบจึงเป็นแมลงที่มี

ศักยภ�พในก�รนำ�ไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช

ได้หล�ยชนิด

 แมลงขาหนีบสีน้ำาตาล แมลงขาหนีบสีดำา



25
ชุด “แมลงศัตรูพืช”

คูม่อืเกษตรกร “รูไ้ว้ใช้จรงิ”

 วิธีเล้ียงและขยายพันธ์ุ 
นำ � แ ม ล ง ห � ง ห นี บ ตั ว เ ต็ ม วั ย เ พ ศ ผู้ แ ล ะ 

เพศเมียจำ�นวน  50  ตัว ที่เก็บจ�กธรรมช�ติม�เลี้ยง

ในกล่องพล�สติกทรงกลมที่บรรจุดินผสมวัสดุ 

ธรรมช�ติอื่นๆ เช่น ดิน แกลบดำ� หรือขุยมะพร้�ว 

ในอัตร�ส่วน 2 : 1 : 1 แล้วพ่นน้ำ�ให้ชื้น แล้วให้ 

อ�ห�รเป็นเพลี้ยอ่อน แมลงศัตรูพืชอื่นๆ หรือใช้

อ�ห�รแมวบดละเอียดก็ได้ ควรเปล่ียนอ�ห�ร

สัปด�ห์ละ  1  คร้ัง และรักษ�คว�มชื้นของดินและ 

วัสดุผสมให้มีคว�มชื้นอยู่ตลอดเวล�

ก�รนำ�ไปใช ้แมลงห�งหนบี 1 ตวั ส�ม�รถ

กินหนอนกออ้อยได้  6-10  ตัวต่อวัน โดยท่ัวไป 

ใช้ในอัตร�ไร่ละ  1,000  ตัว ให้ปล่อยช่วงเย็น 

และกระจ�ยทั่วแปลง ในแปลงควรมีคว�มช้ืน

และแหล่งหลบอ�ศัยได้

 ตัวเต็มวัย

 ไข่อายุประมาณ 8-10 วัน

 เพล้ียอ่อนและอาหารแมว

 กล่องเพาะเล้ียง

ขอขอบคุณ 
www.mitrpholmodernfarm.com
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หนอนกระทู้ นับเป็นศัตรูสำ�คัญของข้�วโพด นอกจ�กนี้ 

ยังมีพืชอ�ห�รม�กกว่� 80 ชนิด เช่น ข้�ว อ้อย ข้�วฟ่�ง พืชตระกูลถั่ว 

มะเขือเทศ มันฝรั่ง ย�สูบ ฝ้�ย ท�นตะวัน กล้วย กระเทียม ขิง  

มันเทศ พริก พืชตระกูลกะหล่ำ� พืชตระกูลแตง และพืชผัก ท่ี 

หนอนกระทู้เข้�ทำ�ล�ย 

วงจรชีวิตของหนอนกระทู้ (Fall armyworm) ใช้เวล� 30-40 วัน 

เมื่อผสมพันธุ์แล้ว ผีเสื้อเพศเมียจะว�งไข่ในเวล�กล�งคืน โดย 

ว�งไข่เป็นกลุ่ม ประม�ณ 100-200 ฟอง มีขนปกคลุมไข่ ผีเส้ือ 

เพศเมียหนึ่งตัวว�งไข่ได้ประม�ณ 1,500-2,000 ฟอง ระยะไข่  

2-3 วัน ตัวเต็มวัยมีชีวิต 10-21 วัน และส�ม�รถบินได้ไกลเฉล่ีย  

100 กิโลเมตรต่อคืน

รูจ้กัหนอนกระทู้
ศตัรตูวัร้ายแห่งไร่ข้าวโพด
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 ผีเส้ือตัวเต็มวัย
มีชีวิต 10-21 วัน

  ระยะไข่  2-3 วัน

  ระยะดักแด้  7-13 วัน

  ระยะหนอน 14-22 วัน

วงจรชีวิตผีเสื้อหนอนกระทู้
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ผี เ สื้ อหนอนกระ ทู้ข้�วโพดล�ยจุด 

จะเริ่มว�งไข่บนต้นข้�วโพด ตั้งแต่ข้�วโพด

งอก อ�ยุ 3-4 วัน โดยพบกลุ่มไข่ทั้งด้�น 

บนใบ ใต้ใบ และที่ลำ�ต้น หลังจ�กฟักจ�กไข่ 

หนอนขน�ดเล็กจะรวมกลุ่มกัดกินผิวใบ 

เหน็เปน็รอยทำ�ล�ยสขี�วทีผ่วิใบเมือ่ข�้วโพด

อ�ยุ 6-7 วัน (10-11 วันหลังปลูก) ลักษณะ

เป็นจุดหรือเป็นแถบสีข�ว หนอนตัวเล็กที่ 

เพิ่งฟักส�ม�รถกระจ�ยไปยังต้นข้�งเคียง 

โดยปลิวไปกับลม หนอนเข้�ไปกัดกินอยู่ 

ในส่วนยอดของข้�วโพด

ในสภ�พที่อ�ก�ศร้อนจัด ก่อนเข้�สู่ 

ฤดูฝน (เดือนกุมภ�พันธ์-เมษ�ยน) หรือ 

ในช่วงที่มีอ�ก�ศร้อนแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วง  

สภ�พดังกล่�วหนอนที่มีอ�ยุประม�ณ 5 วัน 

มกัจะหลบอ�ศัยใตผ้วิดนิ กดักนิเนือ้เยือ่เจรญิ

ส่วนโคนต้น ทำ�ให้เกิดอ�ก�รยอดเหี่ยว 

ต้นต�ย ต้นข้�วโพดที่ยอดต�ยบ�งต้น 

มกัจะมกี�รแตกหน่อข�้ง ถ�้ดนิมสีภ�พเปยีก

หรือแฉะ หรือช่วงอ�ก�ศเย็นในก�รผลิต

ข้�วโพดฤดูแล้งหลังน� หนอนจะไม่ลงม�

ทำ�ล�ยใต้ดินบริเวณโคนต้น 
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ก�รปลูกข้�วโพดในฤดูฝน ห�กมีก�ร 

กระจ�ยของฝนดี ต่อเนื่องอย่�งสม่ำ�เสมอ 

คว�มรุนแรงในก�รระบ�ดของหนอนกระทู้

ข้�วโพดล�ยจุดจะลดลง ฝนที่ตกหนักจะชะ

กลุ่มไข่หรือหนอนขน�ดเล็กที่เพิ่งฟัก หรือ

ทำ�ให้หนอนท่ีอยู่ในดินซึ่งกำ�ลังจะเข้�ดักแด้  

รวมทั้งดักแด้ท่ีอยู่ในดินมีชีวิตรอดน้อยลง 

ทำ�ให้ส�ม�รถเว้นระยะห่�งในก�รพ่นส�ร

และลดจำ�นวนครั้งในก�รพ่นส�รลงได้ 

อย�่งไรกต็�ม ควรมกี�รติดต�มสำ�รวจแปลง

อย่�งสม่ำ�เสมอ

ช่วงท่ีต้องมีก�รป้องกันกำ�จัดหนอน

กระทูข้�้วโพดล�ยจดุ คอื ระยะตัง้แตข่�้วโพด

งอกจนถงึอ�ย ุ30-43 วนั เนือ่งจ�กเปน็ชว่งที่

มีก�รระบ�ดสูงที่สุด และเป็นช่วงที่ข้�วโพด

ฟื้นตัวได้ หลังจ�กช่วงนี้ไปแล้วก�รระบ�ด 

ลดลงต�มธรรมช�ต ิก�รปอ้งกนักำ�จดัหนอน

กระทูข้�้วโพดล�ยจดุ ควรมกี�รสำ�รวจแปลง

อย่�งสม่ำ�เสมอ



ชุด “แมลงศัตรูพืช”
30 คูม่อืเกษตรกร “รูไ้ว้ใช้จรงิ”

ขอขอบคุณ ส�ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช กรมวิชำกำรเกษตร 

การป้องกันกำาจัดหนอนกระทู้ 

 การใช้สารฆ่าแมลง
1. ส�รสไปนีโทแรม (spinetoram) 12% SC อัตร� 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ� 20 ลิตร 

2. ส�รคลอแรนทร�นิลิโพรล (chlorantraniliprole) 5.17% SC อัตร� 20 มิลลิลิตร 

 ต่อน้ำ� 20 ลิตร หรือส�รฟลูเบนไดอะไมด์ (flubendiamide) 20% WG อัตร� 

 6 กรัมต่อน้ำ� 20 ลิตร 

3.  ส�รคลอร์ฟีน�เพอร์ (chlorfenapyr) 10% SC อัตร� 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ� 20 ลิตร 

4.  ส�รอินดอกซ�ค�ร์บ (indoxacarb) 15% SC อัตร� 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ� 20 ลิตร 

 ทั้งนี้ ให้พ่นส�รฆ่�แมลงทุก 7 วัน ติดต่อกัน 2-4 ครั้ง และต้องสลับกลุ่มส�ร 

 ทุก 30 วัน เพื่อลดคว�มต้�นท�นส�รป้องกันกำ�จัดศัตรูพืช

 การใช้ชีววิธี
1.  เช้ือแบคทีเรียบ�ซิลลัสทูริงจิเอน ส�ยพันธุ์ไอซ�ไว หรือส�ยพันธุ์เคอร์สต� 

 อัตร� 80 กรัม/ต่อน้ำ� 20 ลิตร พ่นทุก 4-7 วัน เมื่อพบก�รระบ�ด

2.  แตนเบียนไข เช่น แมลงห�งหนีบ มวนพิฆ�ต และมวนเพชฌฆ�ต

หมายเหต ุห�กพบก�รทำ�ล�ยรนุแรงจนไมส่�ม�รถเกบ็ผลผลติได ้ใหไ้ถทำ�ล�ยแปลง

และไถพรวนเพื่อทำ�ล�ยดักแด้ที่อยู่ในดิน เพื่อไม่ให้ระบ�ดในปีถัดไป
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ในปัจจุบันก�รใช้ส�รเคมีกำ�จดัแมลงศตัรพูชืเปน็ท่ีในนยิมกนั

อย่�งแพร่หล�ย ทำ�ให้เกิดส�รพิษตกค้�ง ซึ่งเป็นอันตร�ยต่อ 

ตัวเกษตรกรผู้ใช้ ผู้บริโภค และตกค้�งอยู่ในสิ่งแวดล้อม เช่น  

ในอ�ก�ศ ในดิน ในทุ่งน� และยังเป็นก�รทำ�ล�ยระบบนิเวศใน

ธรรมช�ติให้สูญเสียไป 

ต�มหลักก�รทำ�เกษตรธรรมช�ติ จะอ�ศัยส�รสกัดสมุนไพร 

ม�ช่วยในก�รควบคุมแมลงศัตรูพืชเหล่�น้ัน แต่เน่ืองจ�กแมลง 

ศัตรูพืชส�ม�รถแพร่พันธุ์ เพ่ิมปริม�ณได้อย่�งรวดเร็ว จึงทำ�ให้ 

บ�งครัง้ก�รใชส้�รสกดัสมนุไพรเพยีงอย�่งเดียว กไ็มส่�ม�รถควบคุม 

แมลงศัตรูพืชเหล่�นั้นได้ 

รกัษาสมดลุแมลงธรรมชาติ
ใช้พฆิาตแมลงศตัรพูชื
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แต่ทร�บไหมว่� โดยธรรมช�ติแมลงศัตรูพืชเหล่�น้ันก็ยังมีศัตรูต�มธรรมช�ติอยู่ม�กม�ย 

ที่คอยควบคุมประช�กรของแมลงให้อยู่ในสภ�วะสมดุลได้ ศัตรูธรรมช�ติของแมลง ได้แก่  

ภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ เช่น สภ�พแวดล้อมต่�งๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และยังมีส่ิงมีชีวิตชนิดอื่น 

ที่เป็นศัตรูสำ�คัญของแมลงศัตรูพืช ก็คือแมลงศัตรูธรรมช�ติซึ่งมีอยู่หล�ยชนิด มีท้ังแบบ 

ท่ีเข้�ทำ�ล�ย หรือจับแมลงศัตรูพืชกินเป็นอ�ห�รโดยตรง แมลงกลุ่มน้ีเรียกว่� “ตัวห้ำา”  

ซึ่งม�จ�กคำ�ว่� “ห้ำาห่ัน” ให้ต�ยไปทันที และอีกกลุ่มหนึ่งที่อ�ศัยดูดกินน้ำ�ในไข่ หรือตัวหนอน 

เรียกว่� “ตัวเบียน” ซึ่งม�จ�กคำ�ว่� “เบียดเบียน” นั่นเอง 

ปกติแล้วในธรรมช�ติแมลงเหล่�นี้ จะมีอยู่จำ�นวนม�กพอท่ีจะควบคุมจำ�นวนประช�กร 

ของแมลงชนิดหนึ่งๆ ให้อยู่ในสมดุล แต่ม�ถึงปัจจุบันเกษตรกรได้ทำ�ล�ยแมลงที่เป็นประโยชน์

ไปเสียม�ก ทั้งก�รฆ่�โดยตรง และที่ไปรบกวนเปลี่ยนสภ�พคว�มเป็นอยู่ซึ่งกระทบกระเทือน 

ต่อวงจรชีวิตของมัน จนทำ�ให้แมลงตัวห้ำ�และตัวเบียนน้อยลงเรื่อยๆ จนไม่เพียงพอจะกำ�จัด

แมลงศัตรูพืช

ห�กเกษตรกรต้องก�รอนุรักษ์แมลงที่เป็นประโยชน์ไว้ ควรงดใช้ส�รเคมี หันม�ใช้ส�ร

สมุนไพรทดแทนไปสักระยะ ก็จะส�ม�รถอนุรักษ์และเพิ่มจำ�นวนประช�กรของแมลงท่ีเป็น

ประโยชน์ได้ จนเมื่อเกิดคว�มสมดุลแล้ว จึงค่อยๆ ลดก�รใช้ส�รสกัดสมุนไพรลง โดยใช้เฉพ�ะ

เท่�ที่จำ�เป็นเท่�นั้นเพื่อเป็นก�รช่วยอนุรักษ์
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วิธีอนุรักษ์แมลงท่ีเป็นประโยชน์ 
1. หลีกเลี่ยงก�รใช้ปุ๋ยเคมีและส�รพิษท�งก�รเกษตร เพร�ะ 

  จะทำ�ให้ดินเป็นกรดจัด เป็นอันตร�ยต่อวงจรชีวิตของแมลง

2.  หลีกเลี่ยงก�รใช้ย�ฆ่�หญ้� ให้ใช้วิธีก�รตัด น�บ หรือ 

  คลุมด้วยฟ�ง ใบไม้ หรือกิ่งไม้แทน

3.  หลีกเลี่ยงก�รใช้ส�รกำ�จัดแมลงและส�รฆ่�เช้ือร� ควรใช้ 

  ส�รสกัดสมุนไพรแทน

4.  ปลูกพืชหล�ยๆ ชนิด หล�ยๆ ระดับ เพื่อจัดระบบนิเวศใน 

  แปลงหรือสวน เช่น ปล่อยให้วัชพืชขึ้นหล�กหล�ยชนิด 

  ปลูกไม้ดอกหล�ยชนิดให้ขึ้นปะปนกัน 

5.  ห้�มทำ�อันตร�ยสัตว์กินแมลง เช่น กบ เขียด กิ้งก่� แย้ 

  ค�งคก อึ่งอ่�ง และนก เป็นต้น

6.  หม่ันศึกษ�และสำ�รวจแมลงในสวนอย่�งสมำ่�เสมอ ห�ก 

  พบว่�แมลงศัตรูพืชเข้�ทำ�ล�ยม�กเกินที่ต ้นพืชจะงอก 

  ทดแทนได้ ควรใช้ส�รสกัดสมุนไพรกำ�จัดแมลงศัตรูพืช 

  ฉีดพ่นอย่�งต่อเนื่องทุกวัน (ประม�ณ 1-3 วัน) จนแมลง 

  ลดลงหรือห�ยไป
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สูตรสมุนไพรไล่แมลงน้ันมีหลากหลายมาก แต่น้อย

คนที่จะรู้ว่� “พริกไทย” วัตถุดิบทำ�อ�ห�รท่ีมักจะมีติดอยู่ในครัว 

แทบทุกบ้�นนั้น ก็ส�ม�รถไล่แมลงศัตรูพืชได้เหมือนกัน 

โดยสูตรน้ำ�หมักไล่แมลงพริกไทยสูตรนี้ นอกจ�กจจะไล่แมลง

ต่�งๆ ได้ดีแล้ว ยังไม่มีส�รเคมีท่ีเป็นอันตร�ยต่อร่�งก�ยอีกด้วย 

และส�ม�รถใชไ้ดผ้ลกบัพชืทกุชนดิ เน่ืองจ�กน้ำ�หมกัจ�กพรกิไทยนัน้

มีกลิ่นฉุนรุนแรงและประกอบด้วยส�รรสเผ็ดและส�รที่มีกลิ่นฉุน 

และเผ็ดร้อน จึงทำ�ให้ส�ม�รถมีฤทธิ์ในก�รขับไล่แมลงได้ดีทีเดียว

 “นำา้หมกัพรกิไทย”
ไล่แมลงได้ท้ังสวน 
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  วัตถุดิบ
 1. เมล็ดพริกไทยดำา
  หรือเมล็ดพริกไทยขาว 4 ช้อนโต๊ะ
 2. น้ำาสะอาด 1 ลิตร

 ข้ันตอนการทำา

1. ตำ�พริกไทยดำ�และพริกไทยข�วให้ละเอียด 

 (ก�รตำ�จะช่วยให้ส�รที่ให้รสเผ็ดและส�รให้กลิ่นฉุน

  ในพริกไทยออกม�ได้ดีขึ้น)

2. จ�กนั้นนำ�พริกไทยที่ตำ�ละเอียดดีแล้ว

 กรอกใส่ขวดที่บรรจุน้ำ�สะอ�ดไว้แล้ว

3. หมักทิ้งไว้ 1 คืน ส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้เลย

น้ำาหมักพริกไทย

สูตรท่ี 1
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น้ำาสะอาด
500 มิลลิลิตร

น้ำายาล้างจาน
1 ช้อนชา

มะนาว 1 ผล

เมล็ดพริกไทยดำา
หรือเมล็ดพริกไทยขาว

4 ช้อนโต๊ะ

 วัตถุดิบ

น้ำาหมักพริกไทย

สูตรท่ี 2

1. ตั้งหม้อบนเต� ใส่น้ำ� 250 มิลลิลิตร ลงไป 

จ�กนั้นนำ�พริกไทยที่ตำ�ละเอียดดีแล้วใส่ต�มลงไป

 ข้ันตอนการทำา

2. ต้มน้ำ�ให้เดือดพล่�นจนได้กลิ่นพริกไทยที่  

ฉุนม�กลอยออกม� แล้วน้ำ�กล�ยเป็นสีน้ำ�ต�ลเข้ม 

ทิง้ไวใ้หเ้ยน็ (วธิกี�รตม้ใหเ้ดอืดนีจ้ะชว่ยสกดัน้ำ�มนัหอม 

ระเหยจ�กพริกไทยออกม�ได้ม�กท่ีสุด โดยท่ีไม่ต้อง

หมักทิ้งไว้)
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 วิธีการใช้

สูตรที่ 1 และสูตรที่ 2 มีวิธีก�รใช้เหมือนกัน คือ ไม่ต้อง 

ผสมน้ำ�ใดๆ ทั้งสิ้น ส�ม�รถกรอกใส่ขวดแล้วฉีดพ่นได้เลย 

โดยส�ม�รถฉีดพ่นในบริเวณที่มีเพล้ีย หรือมด แมลงต่�งๆ  

ม�กวนต้นพืช เช่น ในบริเวณท่ีพบแมลงศัตรูพืชบ่อยครั้ง  

บริเวณยอด หรือบริเวณร�กพืช

ขอขอบคุณ   ยูทูปชำแนล Playground KIDS channel

3. เม่ือน้ำ�เย็นดีแล้วให้กรองเศษพริกไทยออก 

แล้วกรอกใส่ขวดพร้อมเติมน้ำ�ต�มไปอีก 250 มิลลิลิตร 

(น้ำ�ต้มพริกไทยมีปริม�ณเท่�ไหร่ ให้ใส่น้ำ�สะอ�ด  

ต�มลงไปเท่�นั้น ในอัตร�ส่วน น้ำ�พริกไทย 1 ส่วน ต่อ 

น้ำ�สะอ�ด 1 ส่วน)

4. จ�กนั้นนำ�น้ำ�ย�ล้�งจ�นและน้ำ�มะน�วใส่ 

ต�มลงไป เขย่�ให้ส่วนผสมเข้�กัน

5. เม่ือส่วนผสมเข้�กันดีแล้ว ส�ม�รถนำ�ไปใช้ 

ได้เลย น้ำ�พริกไทยสูตรนี้ไม่ต้องหมักท้ิงไว้ เพร�ะลัด 

ขั้นตอนโดยก�รนำ�ไปต้มแล้ว
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แมลงศัตรูข้าวไร่มีหลายชนิด นอกจ�กจะเป็น 

แมลงศัตรูข้�วชนิดที่ระบ�ดทำ�ล�ยในน�ข้�วทั่วไป ซึ่งมีปริม�ณน้อย

และจัดว่�ไม่ค่อยมีคว�มสำ�คัญในก�รเพ�ะปลูกข้�วไร่แล้ว ยังมี 

ชนิดที่สำ�คัญและระบ�ดทำ�คว�มเสียห�ยอยู่เสมอ โดยเฉพ�ะ 

ในก�รเพ�ะปลูกข้�วไร่ในภ�คเหนือ ได้แก่ มดง่�ม ปลวก แมลงวัน

เจ�ะยอด ด้วงหมัดดำ� ด้วงแทะใบ แมลงค่อมทอง แมลงนูน ด้วงดีด 

เพลี้ยอ่อน หนอนใย ตั๊กแตน เพลี้ยแป้ง

แมลงร้าย
ศตัรทูำาลายข้าว
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 มดง่าม  

เป็นแมลงศัตรูพืชท่ีทำ�ให้เกิดปัญห�ในระยะ

หยอดเมล็ด เ ม่ือเกษตรกรหว่�นโรยหรือหยอด 

เมล็ดพันธุ์ข้�วไร่ลงไปในดิน มดง่�มซ่ึงอ�ศัยอยู่ใน 

รังในดิน จะขนเมล็ดข้�วนำ�ไปเป็นอ�ห�รหรือเก็บ

สะสมเป็นอ�ห�รในรัง ทำ�ให้สูญเสียเมล็ดพันธุ์ท่ีใช้

เพ�ะปลูก ก่อปัญห�ในด้�นจำ�นวนกอต่อพื้นท่ีและ 

ก�รซ่อมเมล็ด ทำ�ให้ผลผลิตลดลง

 การป้องกันกำาจัด

1. ถ้�พบรังหรือท�งเดินของมดง่�ม ใช้ส�รฆ่�

แมลงค�ร์บ�ริล (เซฟวิน 85%) หรือเฮปตะคลอร์ 

(อ�ล�มอน 40%) ชนิดผงโรยที่รังหรือท�งเดินของ 

มดง่�ม

2. ถ้�พบรังมดง่�มอยู่กระจัดกระจ�ยทั่วแปลง 

เพ�ะปลูกหรือบริเวณใกล้เคียง ใช้วิธีคลุกเมล็ดพันธ์ุ

ข�้วไรด่ว้ยส�รฆ�่แมลงชนดิผง เชน่ ค�รบ์�รลิ (เซฟวนิ 

85%) เมทิโอค�ร์บ (เมซูโรล 50%) เฟนว�ลีเรต (ซูมิ 

ไซดิน 20%) เตตระคลอร์วินฟอส (ก�ร์โดน� 50%) 

ในอัตร� 1% ต่อน้ำ�หนักเมล็ด (ส�รฆ่�แมลง 85% ใช้

อัตร� 12 กรัมต่อเมล็ดข้�ว 1 กิโลกรัม ส�รฆ่�แมลง 

50% ใช้อัตร� 20 กรัมต่อเมล็ดข้�ว 1 กิโลกรัม) 

ควรคลุกให้ส�รฆ่�แมลงติดเมล็ดสม่ำ�เสมอท่ีสุดแล้ว

นำ�ไปปลูกทันที
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 ปลวก 

กัดกินทำ�ล�ยส่วนร�กของข้�วไร่ 

ทุกระยะ และยังกัดกินทำ�ล�ยโดยเริ่มจ�ก

ส่วนใต้ดินขึ้นไปต�มภ�ยในลำ�ต้น ต้นข้�ว

ที่ถูกทำ�ล�ยในระยะแรกจะมีลำ�ต้นเหลือง

หรือเหลืองซีดทั้งกอและแห้งต�ยในเวล�

ต่อม� ก�รป้องกันกำ�จัด

1. ขณะทำ�ก�รเตรียมดิน ถ้�พบรัง

ปลวกใต้ดินให้ขุดทำ�ล�ยรังหรือไถพรวน

ดินหล�ยๆ ครั้ง เพ่ือเป็นก�รทำ�ล�ยรัง 

และเปิดโอก�สให้มดและนกชนิดต่�งๆ  

เข้�ช่วยกินปลวก

2. ถ�้พบรงัปลวกม�กและอยูก่ระจ�ย

ในแปลงเพ�ะปลูก ควรพ่นด้วยส�รฆ่�

แมลงชนิดผงละล�ยน้ำ� เช่น เฮปตะคลอร์ 

(อ�ล�มอน 40%) อัตร� 2 กิโลกรัมต่อไร่ 

พ่นให้ทั่วแปลงแล้วพรวนให้เข้�กับดิน 

หรืออ�จใช้วิธีพ่นหรือโรยต�มแถวปลูก

 ตั๊กแตน

 ที่พบเป็นประจำ�ในแปลงเพ�ะปลูก

ข้�วไร่เป็นต๊ักแตนขน�ดเล็กซึ่งมีปริม�ณ

ไม่ม�กนัก ทั้งตัวแก่และตัวอ่อนกัดกิน 

ใบข�้วทำ�ใหใ้บข�ดแหวง่ ถ�้มกี�รทำ�ล�ย

ม�กจะกัดกินจนกระทั่งเหลือแต่เส้น 

กล�งใบ ทำ�ให้ต้นข้�วเจริญเติบโตไม่ 

เต็มที่ ผลผลิตต่ำ�ลง แต่ตั๊กแตนชนิดที่

สำ�คัญ ซึ่งควรระวังก�รระบ�ดทำ�ล�ย 

ได้แก่ต๊ักแตนป�ทังก� ต๊ักแตนโลคัสต� 

ตั๊กแตนไซท�แคนท�คริส และตั๊กแตน

คอนดร�คริส ซึ่งจัดว่�เป็นแมลงศัตรูที่

สำ�คัญ

 

 การป้องกันกำาจัด

วธิกี�รปอ้งกนักำ�จดัต๊ักแตนให้ได้ผล 

ควรใช้วิธีก�รทุกอย่�งที่ส�ม�รถลด

ประช�กรของตั๊กแตนให้น้อยลง ทั้งนี้  

ควรจะทร�บชนิด อปุนิสยั นเิวศวทิย� ฯลฯ 

ของต๊ักแตนท่ีจะป้องกันกำ�จัดเสียก่อน  

จึงจะส�ม�รถว�งม�ตรก�รในก�รปอ้งกนั

กำ�จัดได้ โดยทั่วไปควรทำ�ดังนี้
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1. เกษตรกรควรร่วมกันดำ�เนินก�รจับตั๊กแตนในฤดูหน�ว 

(ธันว�คม-กุมภ�พันธ์) ถ้�อุณหภูมิต่ำ�กว่� 13  ำC ลงไป ตั๊กแตน

จะเคลื่อนไหวช้�หรือแข็งตัวบินไม่ได้ ซึ่งส�ม�รถจับได้ง่�ยด้วย

มอืเปล�่ และยงันำ�ตัก๊แตนทีจ่บัไดไ้ปแปรรปูเปน็อ�ห�รไดอี้กดว้ย

2. กำ�จัดวัชพืชที่เป็นอ�ห�รหรือเป็นที่อ�ศัยของต๊ักแตน 

ทั้งในไร่และในบริเวณใกล้เคียง

3. ไถและพรวนดินในบริเวณที่มีตั๊กแตนอ�ศัยเพื่อต�กดิน 

และช่วยทำ�ล�ยไข่ของตั๊กแตนที่อยู่ในดิน ซึ่งควรเริ่มดำ�เนินก�ร

ระหว่�งเดือนพฤษภ�คม-มิถุน�ยน

4. ภ�ยหลังก�รเก็บเก่ียวควรเก็บตอซังและซ�กพืชให้หมด 

เพื่อมิให้เป็นที่อยู่อ�ศัยของตั๊กแตน

5. ปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วลิสง สลับกับแปลงเพ�ะปลูก

ข้�วไร่ เพื่อดึงดูดตั๊กแตนให้ม�อ�ศัยร่มเง�หลบแสงแดดใน 

ถั่วลิสง และกำ�จัดโดยวิธีปล่อยลูกเป็ดเข้�ไปกินหรือเกษตรกร 

จับม�ใช้ประโยชน์หรือพ่นส�รฆ่�แมลงค�ร์บ�ริลผสมน้ำ�และ 

ก�กน้ำ�ต�ลหรือน้ำ�อ้อยแดง

6. หมั่นตรวจแปลงเพ�ะปลูกอยู่เสมอ

7.  ก�รใช้ส�รฆ่�แมลงพ่นกำ�จัด ควรใช้ให้ถูกต้องต�มชนิด 

และวัยของตั๊กแตน เช่น ค�ร์บ�ริล (เซฟวิน เซฟ 85 ดี เอส 85) 

85% ชนิดผงละล�ยน้ำ� ซึง่เปน็ส�รฆ�่แมลงชนดิกนิต�ย พน่คลมุ

พื้นที่ ท่ีมีตั๊กแตนซ่ึงเป็นระยะตัวอ่อนอยู่หน�แน่นในฤดูก�ร 

เพ�ะปลูก ในอัตร� 70-80 กรัมต่อน้ำ� 20 ลิตร และผสมด้วย 

ก�กน้ำ�ต�ลหรือน้ำ�อ้อยแดง 2-3 ช้อนแกง โดยพ่นบนใบข้�ว 

หรือถั่วลิสงที่ปลูกเป็นพืชสลับ
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 เพลี้ยอ่อน

เป็นแมลงขน�ดเล็ก เคลื่อนไหวช้� 

มีขน�ด 1-2 มม. สีน้ำ�ต�ลหรือน้ำ�ต�ลแดง 

รปูร�่งคล�้ยผลฝรัง่ผ�่ครึง่ และเปน็เพลีย้อ่อน

ชนิดไม่มีปีก ก�รทำ�ล�ยพบอ�ศัยเก�ะดูด 

กินน้ำ�เลี้ยงอยู่ท่ีส่วนร�กในดินของต้นข้�ว 

ในระยะเริ่มแตกกอและเก�ะเป็นกลุ่มๆ  

บ�งครั้งพบเก�ะดูดกินส่วนร�กของต้นข้�ว 

ที่อยู่โคนต้นใกล้ระดับดิน ต้นข้�วมีอ�ก�ร

เหลืองซีดและเตี้ยแคระแกร็นผิดปกติ ถ้�มี

ก�รระบ�ดรุนแรง ต้นข้�วจะแสดงอ�ก�ร

เหี่ยวเฉ�และต�ยในเวล�ต่อม�

 การป้องกันกำาจัด

เพลี้ยอ่อนท่ีอ�ศัยดูดกินน้ำ�เล้ียงบริเวณ

ร�ก ก�รระบ�ดทำ�ล�ยจะเป็นหย่อมๆ ควร 

ใช้ส�รฆ่�แมลงพวกค�ร์บ�ริล (เซฟวิน)  

ชนิดผงละล�ยน้ำ�หรือชนิดน้ำ� ซึ่งชนิดหลัง 

มีประสิทธิภ�พในก�รป้องกันกำ�จัดได้น�น

กว่�พ่นบริเวณโคนต้นข้�ว และไม่ควรพ่น 

ส�รฆ่�แมลงคลุมไปทั้งแปลง ควรพ่นเฉพ�ะ

บริเวณที่มีเพลี้ยอ่อนระบ�ดเท่�นั้น



43
ชุด “แมลงศัตรูพืช”

คูม่อืเกษตรกร “รูไ้ว้ใช้จรงิ”

  เพลี้ยกระโดดหลังขาว

เพลี้ยกระโดดหลังข�ว ส�ม�รถแยกชนิดออกจ�ก

เพลี้ยกระโดดชนิดอื่นในระยะตัวเต็มวัยได้โดยมีแถบ 

สีข�วต�มย�วของด้�นหลังส่วนอกอยู่ระหว่�งฐ�นปีก 

ทั้งสอง แมลงในสกุลนี้มีหล�ยชนิดที่พบในน�ข้�ว  

แต่ข้�วไม่ใช่พืชอ�ห�รหลัก และส�ม�รถจำ�แนกแมลง

แต่ละชนิดออกจ�กกันโดยดูที่ปีก ส่วนหัว และลักษณะ

อวัยวะเพศผู้ ถึงแม้ว่�ไม่ได้เป็นแมลงพ�หะนำ�โรคไวรัส 

แต่ก็พบเพลี้ยกระโดดหลังข�วได้ท่ัวไป และอ�จดูดกิน 

น้ำ�เลี้ยงต้นข้�วทำ�ให้แห้งต�ยได้ แต่ส�ม�รถป้องกัน

กำ�จัดได้โดยใช้ส�รฆ่�แมลง เพล้ียกระโดดหลังข�ว

ระบ�ดได้ทุกสภ�พแวดล้อม

 การป้องกันกำาจัดโดยชีววิธี

 เพลี้ยกระโดดหลังข�วมีศัตรูธรรมช�ติทำ�ล�ยทุกระยะก�รเจริญเติบโต ไข่ของ 

เพลี้ยกระโดดหลังข�วถูกเบียนโดยแตนเบียนตัวเล็กๆ หรือถูกมวนเขียวดูดไข่ หรือไร 

ตัวห้ำ�กิน ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยถูกเบียนโดยแตนเบียน dryinid หรือถูกเชื้อร�ทำ�ล�ย  

ตัวห้ำ�ของตัวอ่อนและตัวเต็มวัย รวมท้ังตัวห้ำ�ที่อยู่ใต้ผิวน้ำ� ได้แก่ แมลงเหนี่ยง ด้วงด่ิง 

ตัวออ่นแมลงปอบ้�น แมลงปอเขม็ พวกทีอ่ยูบ่นผวิน้ำ� ได้แก ่จงิโจน้้ำ� ก็เปน็ตวัห้ำ�ทีส่ำ�คัญ

ด้วยเช่นกัน ตัวห้ำ�ท่ีอยู่ในน้ำ�เหล่�นี้จะคอยจับกินเพล้ียกระโดดที่หล่นลงบนผิวน้ำ� 

และยังส�ม�รถจับเพลี้ยกระโดดบนใบข้�วที่อยู่ใกล้ๆ ระดับน้ำ�ได้อีกด้วย ด้วงก้นกระดก 

ด้วงดิน และมวนดอกรัก รวมทั้งแมงมุมต่�งๆ จับตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเพล้ียกระโดด 

หลังข�วที่อยู่ต�มใบข้�วกินเป็นอ�ห�ร แมลงปอเข็มตัวเต็มวัยจับกินเพลี้ยกระโดดท่ี 

เก�ะต�มใบข้�ว ส่วนแมลงปอบ้�นตัวเต็มวัยจับกินเพลี้ยกระโดดที่บินในน�ข้�ว
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 แมลงสิง 

 มวนในสกุล Leptocorisa เรียกว่� แมลงสิง มวน 

เหล่�นี้มีลักษณะก�รระบ�ด ชีววิทย� และก�รทำ�ล�ยข้�ว

คล้�ยคลึงกันก�รเป็นศัตรูพืช ปกติก�รสูญเสียผลผลิต

เน่ืองจ�กแมลงสิงมีน้อย เพร�ะประช�กรแมลงสิงมีม�ก 

เป็นบ�งช่วง และทำ�ล�ยข้�วเป็นช่วงเวล�ส้ันๆ ของก�ร 

เจริญเติบโตของข้�ว แมลงสิงพบได้ในทุกสภ�พแวดล้อม  

แต่จะพบม�กในน�น้ำ�ฝนและข้�วไร่ ปัจจัยที่ทำ�ให้แมลงสิง

มีปริม�ณม�ก คือ อยู่ใกล้ช�ยป่� มีวัชพืชข้ึนอยู่ม�กม�ย 

ใกล้น�ข้�ว และมีก�รปลูกข้�วเหลื่อมเวล�กัน

คว�มเสียห�ยจ�กก�รทำ�ล�ยของแมลงสิงทำ�ให้ 

เมล็ดข้�วเสื่อมเสียคุณภ�พม�กกว่�ทำ�ให้น้ำ�หนักเมล็ดข้�ว

ลดลง เมล็ดข้�วที่ถูกแมลงสิงทำ�ล�ย เมื่อนำ�ไปสีจะแตกหัก

ได้ง่�ย เกษตรกรโดยทั่วไปมักไม่ได้สูญเสียร�ยได้จ�ก

คุณภ�พเมล็ดที่เสียห�ยดังกล่�ว เน่ืองจ�กโดยท่ัวไปไม่มี 

ก�รตรวจสอบคุณภ�พเมล็ดที่มีก�รซื้อข�ยกัน

  

 การป้องกันกำาจัดโดยชีววิธี

ไข่แมลงสิงถูกเบียนโดยแตนเบียน โดยจะเห็นเป็นรู

ท�งออกของแตนเบียนได้ชัดเจน ตั๊กแตนหนวดย�วเป็น 

ตัวห้ำ�กินไข่ของแมลงสิง แมงมุมในน�ข้�วกินตัวอ่อนและ 

ตัวเต็มวัยของแมลงสิง นอกจ�กนี้ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย 

ของแมลงสิงยังถูกเชื้อร�ทำ�ล�ยด้วยเช่นกัน
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 ใบหงิกงอ เหลืองร่วง : เพลี้ยอ่อน

เพลี้ยอ่อนเป็นแมลงที่มีขน�ดเล็กเท่�หัวเข็ม ดูดกินน้ำ�เล้ียง 

ต�มใบ ยอด หรือดอก ทำ�ให้มีอ�ก�รใบหงิกงอ ใบเหลืองร่วง ต้น 

ไม่แตกยอดอ่อน ไม่ออกดอก ดอกเหี่ยวและอ่อนแอ

กำาจัดด้วยชีววิธี : ใช้แมลงห้ำ�อย่�งด้วงเต่�ล�ย แมลงปอ  

กินตัวเพลี้ยอ่อน

สูตรสมุนไพร : บดพริกสด พริกไทยสด และดีปลีสด อย่�งละ 

1 กิโลกรัม ให้ละเอียด นำ�ส่วนผสมท้ังหมดไปผสมกับน้ำ� 20 ลิตร  

หมักน�น 3-5 วัน กรองเอ�แต่น้ำ�หัวเชื้อ โดยอัตร�ส่วนก�รใช้ให้ 

ผสมน้ำ�หัวเช้ือปริม�ณ 200-500 ซีซี.ต่อน้ำ� 20 ลิตร นำ�ไปฉีดพ่น 

ให้ทั่วทรงพุ่มต้น ทุก 3-5 วัน 

“ภาษาของใบไม้”
รูไ้ว้ปราบแมลง  
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 ใบพืชมีจุดด่างขาว  : ไรแดง

ใบพืชมีจุดด่�งบ�งๆ สีใบจ�งลง และขอบใบม้วนงอ จ�กน้ัน 

ใบจะร่วง และต้นพืชอ�จต�ยได้ ไรแดงมีชื่อเรียกอีกชื่อว�่ไรแมงมุม 

เพร�ะส�ม�รถสร้�งใยได้เหมือนแมงมุม ทำ�ล�ยใบเป็นจุดด่�งข�ว 

ต�มเส้นใบ แพร่ขย�ยในวงกว้�ง ทำ�ให้ใบข�วซีด กระด้�งกรอบ  

แล้วค่อยๆ แห้งและร่วงจ�กต้น

กำาจัดด้วยชีววิธี :  ใช้แมลงห้ำ� เช่น ไรตัวห้ำ�กินตัวไรแดง

สูตรสมุนไพร : สับใบสะเด� ข่� และตะไคร้หอม อย่�งละ 1 

กิโลกรัม ให้ละเอียด  นำ�ส่วนผสมทั้งส�มอย่�งม�ตำ�รวมกัน ผสมกับ 

น้ำ� 20 ลิตร หมักไว้ 1 คืน กรองเอ�น้ำ�หัวเชื้อที่ได้นำ�ไปผสมน้ำ� 

ในสัดส่วน 1 : 1 ฉีดพ่นทุก 7 วัน ในตอนเย็น 
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 มีจุดสีเหลือง หงิกงอ  :  แมลงหวี่ขาว

แมลงหว่ีข�วและตัวอ่อนจะรวมกลุ่มอยู่ใต้ใบของพืช แมลงหวี่

ข�วจะดูดกินน้ำ�เลี้ยงจ�กใบและยอดของต้นไม้ ทำ�ให้เกิดจุดสีเหลือง

บนใบพืช ใบหงิกงอ ขอบใบม้วนลงด้�นล่�ง ต้นแคระแกร็น และเป็น

พ�หะนำ�เชื้อไวรัสส�เหตุของโรคใบด่�ง

กำาจัดด้วยชีววิธี :   ใช้แมลงเบียน เช่น แตนเบียน ว�งไข่ใน 

ตัวแมลงหวี่ข�ว

สูตรสมุนไพร :  เลือกพืชท่ีมีกล่ินแรง เช่น ใช้ย�สูบแช่น้ำ�  

คั้นน้ำ�บอระเพ็ด คั้นน้ำ�ดอกด�วเรือง ผสมน้ำ�สะอ�ดแล้วนำ�ไปฉีดรด

ต้นไม้ กลิ่นฉุนๆ จะไล่แมลงหวี่ไม่ให้เข้�ม�ใกล้ต้นไม้
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 ใบแหว่ง มีรอยกัด :  หอยทาก

อีกหนึ่งศัตรูตัวร้�ยในสวนคือหอยท�ก จะเติบโตและขย�ยพันธุ์

จำ�นวนม�กในช่วงฤดูฝน ว�งไข่ในพื้นท่ีอับช้ืนอย่�งซ�กกองใบไม้ 

ซ�กไม้ผุ เมื่อแพร่ขย�ยเติบโตข้ึนออกห�กินในช่วงเวล�กล�งคืน 

ทีม่อี�ก�ศเยน็ลง และกดักนิใบไม้เกอืบทกุชนดิเปน็อ�ห�ร ก�รปอ้งกนั

หอยท�กในเบื้องต้นคือต้องรู้จักสร้�งนิเวศในสวนไม่ให้เป็นแหล่ง 

เพ�ะพันธุ์  หรือห�กพบว่�หอยท�กบุกแล้วให้เก็บไปท้ิงให้ไกล 

จ�กพื้นที่สวนของเร�

วิธีป้องกัน :   ใช้ปูนข�ว ก�กก�แฟ กระเทียมสับ โรยรอบๆ 

โคนต้นไม้ แปลงปลูก ฤทธิ์กรด ด่�งจะทำ�ให้ตัวหอยท�กรู้สึก 

ระค�ยเคืองและไม่เข้�ม�ใกล้บริเวณนั้นอีก

ขอขอบคุณ  www.baanlaesuan.com






