
 

ปีท่ี ๑๕ ฉบับท่ี ๑๒ 

ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 

 
 

 

หนู –  เกษตรกรในจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง ตรัง ยะลา และปัตตานี ให้ระวังการ

ระบาดของหนู เพราะอาจมีหนูเข้าท าลายต้นข้าวและผลผลิต 

โรคใบขีดสีน้ าตาล – อาจเกิดการระบาดได้โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีปลูกข้าวพันธุ์

พื้นเมือง เช่น ข้าวเฉ่ียง เล็บนก และอัลฮ่ัม เป็นต้น ซึ่งพบว่ามีการเกิดโรคใบขีดสีน้ าตาลอยู่เป็น

ประจ า  โดยเฉพาะเขตท่ีดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เตือนชาวนาอาจต้องมีการฉีดพ่นเชื้อราไตรโค

เดอร์มาในแปลงนาเพื่อเป็นการป้องกันการระบาด 

โรคขอบใบแห้ง – ระยะนี้ยังคงมีฝนตกชุกติดต่อโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง ชาวนา

ควรหม่ันส ารวจแปลงนา ระวังโรคขอบใบแห้งข้าวระบาด เตือนชาวนาระวังการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนใน

อัตราสูงหรือพื้นท่ีท่ีเคยพบการระบาดของโรคขอบใบแห้งมาก่อน เม่ือเกิดการระบาดไม่ควรระบาย

น้ าจากแปลงท่ีเป็นโรคไปสู่แปลงอื่นใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืช เช่น ไอโซโพรไทโอเลน         

คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ เสตร็พโตมัยซินซัลเฟต+ออกซีเตทตราไซคลินไฮโดรคลอร์ไรด์ ไตรเบ

ซคิคอปเปอร์ซัลเฟต 

 



 

โรคใบแห้ง – ระยะนีมี้ฝนตกชุกเกษตรกรต้องหม่ันตรวจดูระดับน้ าในนา อย่าให้ท่วม

ต้นข้าวนานเกินไป และถ้าเกิดการระบาดให้ใชส้ารเคมีคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ 

หนอนห่อใบข้าว – เกษตรกรในจังหวัดสตูล ตรัง พัทลุง และสงขลา ต้องหม่ันตรวจดู

แปลงข้าวในระยะนี้ เพราะอาจมีการระบาดของหนอนห่อใบข้าว หากพบการระบาด 

หนอนกอข้าว - เกษตรกรในบางพ้ืนท่ีของตรัง พัทลุง และสตูล อาจพบการเข้า
ท าลายของหนอนกอข้าว 

หอยเชอรี่ – ในเขตจังหวัดตรัง พัทลุง และสงขลา โดยเฉพาะเขตอ าเภอสทิงพระ 

อาจเกิดการระบาดของหอยเชอรี่ในระยะนี้ เพราะบางพื้นท่ีอาจมี ศัตรูธรรมชาติของหอยเชอรี่น้อย 

(เชน่ นกปากห่าง) 

 

 

สวนผลไม้หรือไม้ยืนต้นบางพื้นท่ีอาจประสบอุทกภัย หรือมีฝนตกหนักจน
ดินอิ่มน้ า  พืชมักแสดงอาการอาการใบเหลือง หรือร่วงหล่น ซึ่ งในวันแรกจะแสดง
อาการไม่ชัดเจน ต่อมาจะพบชัดเจนมากขึ้น และมักจะพบอาการดังกล่าวเกิดขึ้นท่ีใบมี
อายุแก่หรือใบท่ีอยู่ทางส่วนโคนของก่ิง ดอกและผลผลิตร่วง การดูแลสวนไม้ผลให้กลับ
สู่สภาวะปกติ จึงมีหลักการ ดังนี้ 

๑.  ห้ามเข้าไปในสวนในขณะท่ีดินยังนุ่มอยู่  เพราะจะท า ให้ระบบราก
เสียหายมากกว่าเดิม 

๒. หลังน้ าลดสัก ๑-๒ สัปดาห์ ให้ใช้ปูนขาว หรือโดโลไมต์ หว่านบางๆ 
ใต้ทรงพุ่ม 

๓. เม่ือดินแห้งแล้วให้เร่งท าการฟื้นฟูระบบรากกลับมาให้เร็วท่ีสุด โดยใส่
ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักผสมเชื้อราไตโคเดอร์มาหว่านใต้ทรงพุ่ม รดน้ าเล็กน้อย และควร
พรวนดินเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่รากพืช รากพืชจะแตกใหม่ได้ดีขึ้น 

๔. ลดปริมาณการคายน้ า และการใช้สารอาหารของพืช โดยการตัดแต่ง
ก่ิง และผล  

๕.  ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบในระหว่างท่ีระบบรากยังไม่สามารถดูดธาตุอาหาร
จากดินได้ตามปกติ เพื่อป้องกันการทรุดโทรมของล าต้น และใบ 

 
 
 
 

 



 

ส าหรับไม้ผลหรือไม้ยืนต้นท่ีไม่ได้ประสบสภาวะน้ าท่วม 
ทุเรียน – ในระยะนี้มีฝนตกค่อนข้างชุกส่งผลให้ความชื้นในอากาศยังสูง ดินอิ่มน้ า

ให้ระวังโรครากเน่าโคนเน่า และโรคราใบติด ซึ่งอาจพบการระบาดในหลาย ๆ พื้นท่ี แนะน าเกษตรกร
จัดท าร่องระบายน้ าออกจากบริเวณเขตราก ใชเ้ชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันก าจัดโรคดังกล่าว 

ส้มเขียวหวาน และส้มโชกุน – ระยะนี้เกษตรกรควรระวังการเข้าท าลายของ
หนอนชอนใบ และโรครากเน่าโคนเน่า 

ส้มโอ – ระวังหนอนเจาะผล หนอนชอนใบ เกษตรกรควรห่อผลป้องกันการท าลาย
ของหนอนเจาะผล ส าหรับหนอนชอนใบให้ใช้ปิโตเลียมออยฉีดพน่ป้องกันก าจัด 

มะละกอ – ระยะนี้มีปริมาณฝนตกมากขึ้นเกษตรกรควรระวังการระบาดของโรค
แอนแทรคโนส แนะน าเกษตรกรผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาใช้ในการป้องกันก าจัด  นอกจากนี้ยังมี
โรคใบจุดสีน้ าตาลที่จะระบาดในระยะนี้  แนะเกษตรกรฉีดแคลเซียม-โบรอนเพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแรงต้านทานโรคให้กับมะละกอ บางพื้นที่อาจต้องใช้พลาสติกคลุมโคนต้นเพื่อไม่ให้มะละกอ
ไดร้ับน้ ามากเกินไป 

ฝรั่ง – ระวังการระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรคสแคป และโรคแอน
แทรคโนส แนะน าเกษตรกรฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นประจ าทั่วทรงพุ่มและผล จากนั้นทิ้งไว้
ให้แห้งแล้วจึงห่อเพื่อป้องกันโรคแอนแทรคโนส  ในช่วงที่มีฝนตกติดต่อ หรือมีความชื้นในแปลง
ปลูกมาก ให้เกษตรกรฉีดพ่นธาตุแคลเซียมโบรอนทุก ๗ วัน ในระยะติดผลอ่อน เพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงตา้นทานโรคให้แก่ฝรั่งด้วย 

 

 

หนอนหัวด ามะพร้าว เป็นหนอนผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่ง ท่ีก าลังระบาดท า
ความเสียหายให้ กับสวนมะพร้าวเป็นจ านวนมาก ซึ่งพบการท าลายในจังหวัดนราธิวาส 
ปัตตานี สตูล และสงขลา ในบางพื้นท่ีอาจพบหนอนหัวด ามะพร้าวท าลายใบปาล์มน้ ามัน หรือ
ต้นตาลโตนดด้วย โดยหนอนหัวด ามะพร้าวจะท าลายทางใบล่าง เกษตรกรสามารถสังเกตเห็น
อุโมงค์อยู่ใต้ใบ ซึ่ งสร้างจากขี้หนอน เม่ือเอามือเขี่ยอุ โมงค์ พบหนอนสีเขียว หัวสีด า หรือ
ดักแด้ผีเสื้ออยู่ภายใน หากพบเกษตรกรสามารถตัดทางใบท่ีมีหนอนหัว
ด ามะพร้าวอาศัยอยู่ ลงมาเผาท าลาย พร้อมท้ังขอสนับสนุนแตนเบียน
หนอนหัวด ามะพร้าวจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา เพื่อปล่อยในสวนมะพร้าว ส าหรับเกษตรกรท่ีต้องการ
แตนเบียนหนอนหัวด ามะพร้าวจะต้องแจ้งให้เกษตรต าบลทราบ เพื่อการด าเนินการต่อไป  

 



 

 

พืชตระกูลกะหล่ า – ระยะนี้ภาคใต้ตอนล่างไม่เหมาะแก่การปลูกผักตระกูล
กะหล่ า  เนื่องจากฝนตกชุก เกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลกะหล่ าในระยะนี้ ควรมีโรงเรือนป้องกันฝน
เพื่อไม่ให้กล้าผักเสียหาย ส าหรับผักท่ีโตแล้วต้องระวังการระบาดของโรคราน้ าค้าง ซึ่งมีสาเหตุมา
จากผักท่ีปลูกได้รับความกระทบกระเทือนจากฝนท่ีตกลงมาติดต่อกันหลายวัน ท าให้ใบผักช้ าเชื้อรา
สามารถเข้าท าลายได้ง่าย  ประกอบกับมีความชื้นสะสมอยู่ในแปลงมาก แนะเกษตรกรหลีกเลี่ยง
การปลูกผักในระยะนี้ 

ถ่ัวฝักยาว – ระยะนี้ให้ระวังไวรัส ซึ่งระบาดหนักอยู่ในแหล่งปลูกผักของภาคใต้

สาเหตุหลัก มีสองประการด้วยกัน คือ แมลงพาหะโดยเฉพาะเพลี้ยไฟ หรือไวรัสอาจติดมา

กับเมล็ดพันธุ์ แนะน าให้เกษตรกรใช้สารสกัดสะเดา เชื้อบีที หรือเชื้อราบิวเวอเรีย ร่วมกัน

เพื่อควบคุมแมลงในแปลงถ่ัว เลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ท่ีปราศจากเชื้อไวรัส  นอกจากนี้เกษตรกรควร

เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ต้นถ่ัวฝักยาว โดยการฉีดพ่นธาตุ   แคลเซียม-โบรอน เป็นประจ า
ทุก ๗ วัน และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมน้ าแล้วฉีดพ่น เพื่อป้องกันโรคท่ีเกิดจากเชื้อราให้ท่ัว

ทรงพุม่ 

พืชตระกูลแตง – ระยะนี้ต้องระวังการระบาดของโรคโคนแตกยางไหล โรคแอน
แทรคโนส และโรครากเน่าโคนเน่า เพราะมีความชื้นค่อนข้างมาก ประกอบกับมีฝนตกในระยะนี้  
แนะน าเกษตรกรหม่ันท าความสะอาดแปลงปลูก  และผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อใช้ใน
การป้องกันก าจัดโรคท่ีเกิดจากเชื้อรา โดยการฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริเวณทรงพุ่ม 
พร้อมท้ังฉีดแคลเซียม-โบรอน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและต้านทานโรคบริเวณทรง
พุ่ม (ส่วนเหนือดิน) นอกจากนี้ยังต้องหม่ันส ารวจการระบาดของเพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ด้วง
เต่าแตง แมลงวันแตง หนอนผีเสื้อศัตรูแตงชนิดต่างๆ เช่น หนอนคืบ และหนอนกินผิวเปลือก
แตงโม แนะเกษตรกรควรควบคุมหนอนผีเสื้อ โดยการใช้สารสกัดสะเดาสลับกับเชื้อบีที หรือ
ร่วมกับการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย นอกจากนี้ให้ระวังการเข้าท าลายของแมลงวันแตงโดยใช้
ผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมออยล์ อัตรา ๑/๔ ของค าแนะน าในฉลาก 

 



 

พริก – ระยะนี้เกษตรกรผู้ปลูกพริก ต้องหม่ันส ารวจการระบาดของโรค      
แอนแทรคโนส (โรคกุ้งแห้ง) โรคเหี่ยวเหลือง และโรครากเน่าโคนเน่า เกษตรกรควรฉีด
แคลเซียม-โบรอนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงต้านทานต่อโรค
ให้แก่พริก และฉีดพ่นธาตุสังกะสี เพื่อให้พริกสังเคราะห์แสงได้ดี
ขึ้น หม่ันรักษาความสะอาดในแปลงพริก ถ้าหากส ารวจพบการ
ระบาดของโรคแอนแทรคโนส โรคเหี่ยว และโรครากเน่าโคนเน่าใน
แปลงพริกให้ฉีดพน่เชือ้ราไตรโคเดอร์มาให้ท่ัวทรงพุ่ม พร้อมท้ังใช้
เชือ้รา   ไตรโคเดอร์มาผสมร าละเอียด และปุ๋ยหมัก อัตราส่วน ๑:
๔:๑๐๐ หว่านรอบทรงพุ่ม เก็บผล และต้นที่เป็นโรคออกเผาท าลายนอกแปลงปลูก  

 

 


