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หนู – เกษตรกรในจังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง ให้ระวังการระบาดของหนู เพราะ

อาจมีหนูเข้าท าลายต้นข้าวและผลผลิต 
โรคใบขีดสีน  าตาล – อาจเกิดการระบาดได้โดยเฉพาะในเขตจังหวัดชายแดน เพราะ

เกษตรกรนิยมปลูกข้าวพันธุ์ อัลฮัมซึ่งพบว่ามีการเกิดโรคใบขีดสีน  าตาลอยู่เป็นครั งคราว เตือน
ชาวนาอาจต้องมีการฉีดพ่นเชื อราไตรโคเดอร์มาในแปลงนาเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดในวงกว้าง 

โรคขอบใบแห้ง – ระยะนี มีฝนตกชุก ชาวนาควรหมั่นส ารวจแปลงนา ระวังโรคขอบ
ใบแห้งข้าวระบาด โดยเฉพาะในแปลงที่หว่านข้าวในอัตราหนาแน่นสูงและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตราสูง
หรือพื นที่ที่เคยพบการระบาดของโรคขอบใบแห้งมาก่อน เมื่อเกิดการระบาดไม่ควรระบายน  าจาก

แปลงที่เป็นโรคไปสู่แปลงอื่นใช้สารปอ้งกันก าจัดโรคพืช เช่น ไอโซโพรไทโอเลน คอปเปอร์ไฮดร

อกไซด์ เสตร็พโตมัยซนิซัลเฟต+ออกซีเตทตราไซคลินไฮโดรคลอร์ไรด ์ ไตรเบซคิคอปเปอร์

ซัลเฟต 

โรคใบแห้ง – ระยะนี มีฝนตกชุกเกษตรกรต้องหมั่นตรวจดูระดับน  าในนา อย่าให้ท่วม

ต้นข้าวนานเกินไป และถ้าเกิดการระบาดให้ใชส้ารเคมีคอปเปอร์ ไฮดรอกไซด์ 

หนอนห่อใบข้าว – เกษตรกรในจังหวัดสตูล ตรัง พัทลุง และสงขลา ต้องหมั่น
ตรวจดูแปลงข้าวในระยะนี  เพราะอาจมีการระบาดของหนอนห่อใบข้าว โดยเฉพาะระยะข้าวกล้า
อาจท าให้ข้าวตายได้ 

หนอนกอข้าว - เกษตรกรในบางพื นที่ของตรัง พัทลุง และสตูล อาจพบการ
เข้าท าลายของหนอนกอข้าว 

หนอนกระทู้กล้า – อาจพบมีการระบาดโดยเฉพาะนาข้าวที่มีน  าท่วมชั่วคราว ให้
เกษตรกรหมั่นส ารวจหลังน  าลด 

 



 

หอยเชอรี่ – ในเขตจังหวัดตรัง สตูล และบางอ าเภอของสงขลา โดยเฉพาะอ าเภอที่
อยู่ไกลจากทะเลสาบสงขลา ให้ระวังการระบาดของหอยเชอรี่ในระยะนี  เพราะบางพื นที่อาจมี     
ศัตรูธรรมชาติของหอยเชอรี่น้อย (เช่น นกปากห่าง) 

 

 

ทุเรียน - ในระยะนี มีปริมาณฝนมากขึ น ให้ระวังโรคราใบติด โรครากเน่าโคน
เน่า โรคราสีชมพู ซึ่งอาจพบการระบาดในหลาย ๆ พื นที่ แนะน าเกษตรกรใช้เชื อราไตรโค
เดอร์มาในการป้องกันก าจัดโรคดังกล่าว ส าหรับสวนทุเรียนที่อยู่ในพื นที่ไม่เหมาะสม ควรท า
การขุดระบายน  าออกจากบริเวณเขตรากให้เร็วที่สุด ควรงดการเข้าไปเหยียบย่ าในบริเวณเขต
ราก 

ส้มเขียวหวาน และส้มโชกุน – ระยะนี เกษตรกรควรระวังการเข้าท าลายของ
หนอนชอนใบ เพลี ยอ่อน และโรครากเน่าโคนเน่า 

ส้มโอ – ระวังหนอนเจาะผล หนอนชอนใบ เกษตรกรควรห่อผลป้องกันการท าลาย 
ส าหรับหนอนชอนใบให้ใช้ปิโตเลียมออยฉีดพ่นป้องกันก าจัด 

มะละกอ – ระยะนี มีปริมาณฝนตกมากขึ นเกษตรกรควรระวังการระบาดของโรค
แอนแทรคโนส แนะน าเกษตรกรผลิตเชื อราไตรโคเดอร์มาใช้ในการป้องกันก าจัด  นอกจากนี ยังมี
โรคใบจุดสีน  าตาลท่ีจะระบาดในระยะนี  แนะเกษตรกรฉีดแคลเซียม-โบรอนเพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแรงต้านทานโรคให้กับมะละกอ หากเกิดการระบาดให้ใช้สารเคมีเบโนมิล 50 % WP อัตรา 8-
10 กรัมต่อน  า 20 ลิตร บางพื นท่ีอาจต้องใช้พลาสติกคลุมโคนต้นเพื่อไม่ให้มะละกอได้รับน  ามาก
เกินไป 

ฝรั่ง – ระวังการระบาดของโรคท่ีเกิดจากเชื อรา โดยเฉพาะโรคแอนแทรคโนส 
แนะน าเกษตรกรฉีดพ่นเชื อราไตรโคเดอร์มาเป็นประจ าท่ัวทรงพุ่ม และท่ีผลแล้วทิ งไว้ให้แห้งก่อน
ห่อเพื่อป้องกันโรคผลเน่าจากโรคแอนแทรคโนส  ในช่วงท่ีมีฝนตกติดต่อ หรือมีความชื นในแปลง
ปลูกมาก ประกอบกับฉีดพ่นธาตุแคลเซียม-โบรอนทุก ๗ วัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงต้านทานโรค
ให้แก่ฝรั่งด้วย นอกจากนี ยังมีโรคสแคปท่ีจะระบาดเข้าท าลายผลอ่อน 
 

 

มะพร้าว – ระยะนี จังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ยังคงมีการระบาด
ของหนอนหัวด ามะพร้าว กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุม โดย
การสนับสนุนพ่อแม่พันธ์ุแตนเบียนบราคอนและฝึกอบรมการผลิตแตนเบียนบราคอนแก่กลุ่มเกษตรกร 

 

 



 

ท่ีสนใจเพื่อใช้ควบคุมหนอนหัวด ามะพร้าวนอกจากหนอนหัว
ด ามะพร้าวแล้ว เกษตรกรยังต้องระวังการระบาดของแมลงด า
หนามมะพร้าว แนะเกษตรกรสามารถตัดยอดท่ียังไม่คลี่มาเผา
ท าลาย เพื่อควบคุมแมลงด าหนามมะพร้าว ร่วมกับการขอ
สนับสนุนแตนเบียนแมลงด าหนามมะพร้าว เพื่อปล่อยในสวน
มะพร้าว 

 

  

พืชตระกูลกะหล่ า – ระยะนี ภาคใต้ตอนล่างไม่เหมาะแก่การปลูกผักตระกูลกะหล่ า  
เนื่องจากฝนตกชุก เกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลกะหล่ าในระยะนี  ควรมีโรงเรือนป้องกันฝนเพื่อไม่ให้
กล้าผักเสียหาย ส าหรับผักที่โตแล้วต้องระวังการระบาดของโรคราน  าค้าง ซึ่งมีสาเหตุมาจากผักที่
ปลูกได้รับความกระทบกระเทือนจากฝนที่ตกลงมาติดต่อกันหลายวัน ท าให้ใบผักช  าเชื อราสามารถ
เข้าท าลายได้ง่าย  ประกอบกับมีความชื นสะสมอยู่ในแปลงมาก แนะเกษตรกรส ารวจแปลงผักอย่าง
สม่ าเสมอ เมื่อพบการระบาดของโรคใบจุดในระยะนี  ให้ท าการป้องกันก าจัดด้วยเชื อราไตรโค
เดอร์มา และเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ผักโดยการฉีดพ่นธาตุแคลเซียม โบรอน เป็นประจ าทุก 
๗ วัน หากเกิดการระบาดหนักให้ใช้สารเคมี เมตาแลคซิล + แมนโคเซป 72% WP อัตรา 30-50 
กรัมต่อน  า 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่ว เกษตรกรควรหมั่นส ารวจและระวังการท าลายของหนอนกระทู้
ผัก และหนอนใยผัก ซึ่งอาจพบได้ในระยะนี  

ถั่วฝักยาว – ระยะนี ระวัง หนอนกินช่อดอก 
และหนอนเจาะฝักถั่ว แนะน าให้ เกษตรกรใช้สารสกัด
สะเดา เชื อบีที เชื อราเมตาไรเซียม และเชื อราบิวเวอเรีย
ร่วมกันในการควบคุมแมลงในแปลงถั่ว  นอกจากนี 
เกษตรกรควรเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ต้นถั่วฝักยาว
โดยการฉีดพ่นธาตุแคลเซียม โบรอน เป็นประจ าทุก ๗ 
วัน และใช้เชื อราไตรโคเดอร์มาผสมน  าแล้วฉีดพ่น เพื่อ
ป้องกันโรคที่เกิดจากเชื อรา 

 



 

พื

ช

ตระกูลแตง – ระยะนี ต้องระวังการระบาดของโรคราน  าค้าง โรคแอน

แทรคโนส และโรครากเน่าโคนเน่า เพราะมีความชื นค่อนข้างมาก 

ประกอบกับมีฝนตกมากขึ น  แนะน าเกษตรกรหมั่นท าความสะอาด

แปลงปลูก และผลิตขยายเชื อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดเพ่ือใช้ใน

การป้องกันก าจัดโรคที่เกิดจากเชื อรา โดยการฉีดพ่นเชื อราไตรโค

เดอร์มาบริเวณทรงพุ่ม พร้อมทั งฉีดแคลเซียม - โบรอนเพ่ือ

เสริมสร้างความแข็งแรงและต้านทานโรคบริเวณทรงพุ่ม (ส่วนเหนือดิน) ทุก 7 วัน หากพบการ

ระบาดของโรคราน  าค้างให้ฉีดพ่นสารเคมีแมนโคเซบ 75 % WG  20 - 35 กรัมต่อน  า 20 ลิตร 

นอกจากนี ยังต้องหมั่นส ารวจการระบาดของด้วงเต่าแตง เพลี ยอ่อน แมลงวันแตง หนอนผีเสื อศัตรูแตง

ชนิดต่างๆ เช่น หนอนคืบ และหนอนกินผิวเปลือกแตงโม แนะเกษตรกรควรควบคุมหนอนผีเสื อ โดย

การใช้สารสกัดสะเดาสลับกับเชื อบีที หรือสลับกับการใช้เชื อราบิวเวอเรีย หากพบเพลี ยอ่อนควบคุม

ด้วยสารสกัดสะเดาร่วมกับเชื อราบิวเวอเรีย นอกจากนี ให้ระวังการเข้าท าลายของแมลงวันแตงโดย

ใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมออยล์ อัตรา ๑/๔ ของค าแนะน าในฉลาก และห่อผลผลิตเพ่ือป้องกันการเข้า

ท าลาย 

พริก – ระยะนี เกษตรกรผู้ปลูกพริก ต้องหมั่นส ารวจ

การระบาดของโรคแอนแทรคโนส (โรคกุ้งแห้ง) และโรครากเน่าโคน

เน่า เกษตรกรควรฉีดแคลเซียม - โบรอนทุก 7 วัน เพ่ือเสริมความ

แข็งแรงต้านทานต่อโรคให้แก่พริก และฉีดพ่นธาตุสังกะสี เพ่ือให้พริก

สังเคราะห์แสงได้ดีขึ น หมั่นรักษาความสะอาดในแปลงพริก ถ้าหาก

ส ารวจพบการระบาดของโรคแอนแทรคโนส และโรครากเน่าโคนเน่า

ในแปลงพริกให้ฉีดพ่นเชื อราไตรโคเดอร์มาให้ทั่วทรงพุ่ม พร้อมทั งใช้เชื อราไตรโคเดอร์มาผสมร า

ละเอียด และปุ๋ยหมัก อัตราส่วน ๑:๔:๑๐๐ หว่านรอบทรงพุ่ม เก็บผล และต้นที่เป็นโรคออกเผา

ท าลายนอกแปลงปลูก ส าหรับบางพื นที่อาจพบการท าลายของเพลี ยไฟ แนะน าเกษตรกรฉีดเชื อรา

บิวเวอเรียสลับกับเชื อราเมตาไรเซียมเพ่ือควบคุม 

หอมแดง – ระยะนี ให้ระวังการระบาดของโรคหอมเลื อย ให้เกษตรกรป้องกันโดย

การฉีดพ่นแคลเซียม - โบรอนทุก 7 วัน และฉีดพ่นเชื อราไตรโคเดอร์มาให้ทั่วแปลง นอกจากนี 

เกษตรกรยังต้องหมั่นส ารวจการเข้าท าลายของหนอนกระทู้หอม และหนอนกระทู้ผัก  หากพบ

หนอนกระทู้หอม และหนอนกระทู้ผัก เกษตรกรควบคุมโดยการใช้เชื อไวรัสเอ็นพีวีตามชนิดของ

หนอน  

 



 

 


