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 สภาพอากาศเริ ่มเข้าสู ่ฤดูแล้ง กรมวิชาการ

เกษตร เตือนให้เกษตรกรปลูกถั่วเขียวเฝ้าระวังการ

ระบาดของ 3 แมลงศัตรูพืช...หนอนแมลงวันเจาะลำ

ต้นถั่ว หนอนกระทู้ผัก และ หนอนม้วนใบ  

 หนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่ว ตัวหนอนเมื่อฟัก

ออกมาจากไข่ชอนไชตามเส้นใบไปท่ีก้านใบ เพื่อเข้าไป

กัดกินเนื้อเยื่อของลำต้นบริเวณไส้กลางลำต้น ส่งผลทำให้ผลผลิตถั่วเขียวลดลงมากกว่า 50% 

แนวทางการป้องกันการระบาด ให้เกษตรกรคลุกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวก่อนทำการเพาะปลูก ด้วย

สารฆ่าแมลง อิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิ้ลยูเอส อัตรา 2 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กก. หรือให้ฉีดพ่น

ครั้งแรกเมื่อใบจริงคู่แรกคลี่เต็มที่ หรือพ่นเมื่อต้นถั่วเขียวอายุประมาณ 7-10 วันหลังงอก ด้วย 

ไตรอะโซฟอส 40% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 20 

มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน 

 หนอนกระทู้ผัก หนอนท่ีฟักออกมาจากไข่ใหม่ๆ อยู่รวมกันเป็นกลุ่มแทะผิวใบด้านล่าง กัด

กินจากขอบใบเข้าไป ทำให้เหลือแต่ผิวใบด้านบนจนมองเห็นใบโปร่งใสคล้ายร่างแห เมื่อโตขึ้นจะ

แยกกลุ่มออกไปกัดกินใบท่ัวท้ังแปลง ส่งผลทำให้ผลผลิตถั่วเขียวลดลง หากพบการระบาด ให้ฉีด

พ่นด้วย เชื้อไวรัสของหนอนกระทู้ผัก อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง กรณี

ที่พบใบถูกทำลายตั้งแต่ 30% ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง แลมบ์ดาไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 10 

มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไตรอะโซฟอส 40% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 

คลอร์ฟลูอาซูรอน 5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 

 ส่วน หนอนม้วนใบ หนอนท่ีฟักออกจากไข่ใหม่ๆ อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และชักใยบางคลุมตัว

ไว้แล้วกัดกินผิวใบ เมื่อโตขึ้นจะกระจายกันออกไปชักใยดึงเอาใบมาห่อรวมกัน อาศัยกัดกินอยู่

ภายในใบที่ม้วนจนหมด จะเคลื่อนย้ายไปทำลายใบอื่นต่อไป หากพบใบถูกทำลาย 30% ให้ฉีดพ่น

ด้วยสารฆ่าแมลง อินดอกซาคาร์บ 15% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เมทอกซีฟีโน

ไซด์ 24% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ลูเฟนนูรอน 5% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตร

ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แลมบ์ดาไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 

ไตรอะโซฟอส 40% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 

40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 
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ถ่ัวเขียวระวัง 3 หนอน "หนอนแมลงวันเจาะลำต้นถ่ัว หนอนกระทู้ผัก หนอนม้วนใบ" 



 

 

 การแบนพาราควอตที่ผ่านมา 9 เดือน ยังไม่

สามารถหาสารตัวใดทดแทนได้ จนเริ่มส่งผลกระทบ

ต่อการผลิตสินค้าเกษตรไทย ดร.จรรยา มณีโชติ 

นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย และ 

ดร.ชัยภัฏ จันทร์วิไล ประธานเครือข่ายการใช้เคมี

ปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งประเทศไทย 

(NSCU) ระบุไว้ชัดเจนในเวทีสัมมนากลุ่มย่อย ที่จัดโดย กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย 

 ผลผลิตรวมลดลง เนื ่องจากพืชประธานถูกแย่ง

สารอาหารและน้ำโดยวัชพืช จากการประมาณการพบว่า 

ผลผลิตจะหายไปจากพืชเศรษฐกิจหลักถึง 97 ล้านตัน คิด

เป็นรายได้ของเกษตรกรที ่จะหายไปกว่า 200,000 ล้าน

บาท เนื่องจากเกษตรกรจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานกำจัด

วัชพืช ทำให้ต้นทุนการกำจัดวัชพืชจะสูงขึ้นโดยเฉลี่ยไร่ละ 

2,200 บาทต่อปี หรือ ต้นทุนเพิ่มขึ้นถึง 1,120% 

 ส่วนการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เพราะราคา

สูง และบางพื้นที ่ไม่เหมาะกับการใช้เครื ่องจักรกล ทำให้เกษตรกรอาจตัดสินใจเลิกอาชีพ

เกษตรกรรม ส่งผลให้อุตสาหกรรมการเกษตรต่อเนื่องและแปรรูปประสบปัญหาปิดกิจการ เกิด

การเลิกจ้าง ต้นทุนและราคาอาหารสูงขึ้น กระทบถึงผู้บริโภค และยังมีความเส่ียงท่ีตลาดมืดขาย

สารเคมีจะขยายตัว ด้วยขณะนี้ราคาขายพาราควอตสูงกว่าเดิม 2 เท่า ภาครัฐไม่สามารถดูแลและ

กำหนดมาตรฐานได้ ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมตามมา ส่วนบริษัทหรือร้านค้าท่ี

ครอบครองพาราควอต ยังไม่ได้รับความชัดเจนเรื่องการส่งทำลาย ค่าใช้จ่ายในการทำลาย 

 ประมาณการเบื้องต้น มูลค่าการส่งออกจะสูญเสียไป 41.46 ล้านตัน (43% ของปริมาณ

สินค้ารวม) มูลค่ากว่า 2.5 แสนล้านบาท (16% มูลค่าการส่งออกรวม) คิดเป็นการสูญเสียกว่า 19% 

ของจีดีพีภาคการเกษตร 

 อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล...ชาวไร่อ ้อยต้องหันมาใช้กลูโฟซิเนต ที ่ราคาสูงกว่า

ประสิทธิภาพต่ำกว่า ทำให้ผลผลิตหายไป 20-50% ความสูญเสียรวม 50,000-150,000 ล้านบาท 

และยังส่งผลให้ปร ิมาณอ้อยที ่ต ัดได้ต ่อวันลดลงจาก 

40,000-50,000 ตัน เหลือเพียง 20,000 ตัน เนื่องจากมี

วัชพืชงอกขึ้นมากเป็นอุปสรรคต่อการตัดอ้อย 

 อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์...ผลผลิต

หายไป 20% ความสูญเสียรวมมูลค่า 37,000 ล้านบาท 

เนื่องจากกำจัดวัชพืชได้ไม่หมด จึงต้องใส่ปุ๋ยเพิ่ม เพื่อบำรุง

ต้นและผล ทำให้ต้นทุนเพิ่ม 

9 เดือน..แบนพาราควอต ต้นทุนเกษตรเพ่ิม 1,120% 



 อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์...ผลผลิตหายไป 

10% ความสูญเสียรวมคิดเป็นมูลค่า 130,000 ล้านบาท ยัง

ไม่รวมโรคใบร่วงท่ีกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน 

 อุตสาหกรรมมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์...ผลผลิต

หายไป 50% ความสูญเสียมูลค่า 18,000 ล้านบาท เกษตรกร

ต้องใช้กลูโฟซิเนตแทน เกษตรกรต้องใช้ปริมาณมากจึง

กำจัดวัชพืชได้ ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น แต่กลูโฟซิเนตสามารถดูดซึมเข้าสู่รากส่งผลต่อการเติบโตของ

หัวมันสำปะหลัง 

 อุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน ผลิตภัณฑ์ และข้าวโพดเล้ียงสัตว์...ข้าวโพดหวานผลผลิตหาย 

38% ความสูญเสีย 4,000 ล้านบาท ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผลผลิตหาย 40% ความสูญเสียมูลค่า 

30,000 ล้านบาท 

 


