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หนู – เกษตรกรในจังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง ให้ระวังการระบาดของหนู เพราะ

อาจมีหนูเข้าท าลายต้นข้าวและผลผลิต 
โรคขอบใบแห้ง – เกษตรกรในเขตพื้นที่ที่มีฝนตก  โดยเฉพาะในแปลงท่ีใช้ปุ๋ย

ไนโตรเจนในปริมาณสูง ให้ระวังการระบาดของโรคขอบใบแห้งเนื่องมาจากปัจจุบันเกษตรกรหันมา
ปลูกข้าวพันธุ์ กข. 41 กข. 47 กข. 71 ซึ่งเป็นพันธุ์อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง 

หนอนห่อใบข้าว – เกษตรกรในจังหวัดสตูล ตรัง พัทลุง สงขลา ต้องหมั่นตรวจดู
แปลงข้าวในระยะนี้ เพราะอาจมีการระบาดของหนอนห่อใบข้าว โดยเฉพาะระยะกล้าเพราะจะท า
ความเสียหายเป็นอย่างมาก 

หนอนกอข้าว - เกษตรกรในบางพื้นที่ของตรัง พัทลุง และสตูล อาจพบการ
เข้าท าลายของหนอนกอข้าว 

หนอนกระทู้กล้า – อาจพบมีการระบาดในเขตจังหวัดตรัง พัทลุง และสตูล 
หอยเชอรี่ – ในเขตจังหวัดตรัง พัทลุง และสตูล ให้ระวังการระบาดของหอยเชอรี่ใน

ระยะนี้ เมื่อมีการระบาดของหอยเชอรี่ให้ป้องกันก าจัดโดยใช้ผลมะกรูดอัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ า 20 
ลิตร โดยหั่นผลมะกรูดออกเป็นแปดส่วนแช่ในน้ าพอประมาณนาน 24 ชั่วโมง ตักไปหว่านให้ท่ัว
แปลงนาที่ระดับน้ า 15 – 20 เซนติเมตร 

 
 
 

 

 



 

ทุเรียน – ระยะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนของภาคใต้สวนทุเรียนในพื้นที่ไม่เหมาะสมควร
ท าการขุดระบายน้ าออกจากบริเวณเขตรากให้เร็ว
ที่สุด พร้อมทั้งหว่านเชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมร าปุ๋ย
หมักบริเวณทรงพุ่มอัตรา 3 - 5 กิโลกรัมต่อต้น เพื่อ
ลดโอกาสการเกิดโรครากเน่าโคนเน่า และหลีกเล่ียง
การเข้าไปท างานในบริเวณทรงพุ่ม เกษตรกรควร
หมั่นส ารวจการท าลายของด้วงเจาะล าต้นก่อนที่ฝน
จะตกหนัก และส ารวจอีกครั้ง เมื่อพื้นดินบริเวณทรง
พุ่มเริ่มแข็งแล้ว หากพบไข่ด้วงเจาะล าต้นที่รอยแผลบริเวณล าต้น ให้เก็บไข่ไปท าลาย และฉีด
สารเคมี เช่น อิมิดาคลอพริด 10% SL อัตรา 30 มิลิลิตร หรือ อเชทามิพริด 20% SP อัตรา 30 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร โดยใช้อัตราน้ า 5 ลิตรต่อต้น พ่นให้โชกบริเวณล าต้น  2 ครั้ง ห่างกัน 14 
วัน ส าหรับในแหล่งระบาดหนักอาจต้องพ่นทุก 3 เดือน นอกจากนี้ปริมาณฝนที่มากข้ึน อาจท า
ใหโ้รคราใบติดเกิดระบาดข้ึนได้ แนะเกษตรกรควรฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม
ต่อน้ า 200 ลิตร การปฏิบัติงานควรหลีกเล่ียงการเข้าไปเหยียบย่ าในบริเวณเขตทรงพุ่ม 

พืชตระกูลส้ม – ระยะนี้เกษตรกรควรระวังการเข้าท าลายของโรครากเน่าโคนเน่า 
ราด า เมลาโนส และโรคแคงเกอร์ นอกจากนี้เกษตรกรยังต้องระวังการเข้าท าลายของแมลงวัน
ผลไม้ เพล้ียอ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมวนเขียวส้มที่ก าลังระบาดในมะนาวในระยะนี้ ส าหรับการ
ป้องกันการระบาดของมวนเขียวส้ม ท าได้โดยการฉีดพ่นด้วยสารเคมีคาร์โบซัลแฟน หรือเชื้อราบิว
เวอเรีย 

ลองกอง – ระวังการระบาดโรครากเน่าโคนเน่า โรคราสีชมพู และโรคราขาว 

มะละกอ – ระยะนี้มีปริมาณฝนตกมากขึ้น เกษตรกรควรระวังการระบาดของโรคใบ
จุดสีน้ าตาลของมะละกอ โดยเฉพาะมะละกอพันธ์ุฮอลแลนด์ แนะน าเกษตรกรฉีดพ่นสารเคมีเบโนมิล 
50% WP อัตรา 8 - 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร พร้อมท้ังฉีดแคลเซียมโบรอนเพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแรงต้านทานโรคให้กับมะละกอ  นอกจากนี้ยังต้องระวังการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่า 
บางพื้นท่ีอาจต้องใช้พลาสติกคลุมโคนต้นเพื่อไม่ให้มะละกอได้รับน้ ามากเกินไป 

ฝรั่ง – ระวังการระบาดของโรคผลเน่าท่ีเกิดจากเช้ือรา แนะน าเกษตรกรฉีดพ่นเช้ือ
ราไตรโคเดอร์มาเป็นประจ า  ท่ัวทรงพุ่ม เพื่อป้องกันโรคผลเน่า  แล้วจึงท าการห่อผลเพื่อป้องกัน
แมลงวันผลไม้เข้าท าลาย  พร้อมท้ังฉีดพ่นธาตุแคลเซียมโบรอนทุก ๗ วัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ต้านทานโรคให้แก่ฝรั่งด้วย 

 
 



 

 

มะพร้าว – ระยะนี้จังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ยังคงมี
การระบาดของหนอนหัวด ามะพร้าว กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุม โดยการสนับสนุนพ่อแม่พันธ์ุ
แตนเบียนบราคอน และฝึกอบรมการผลิตแตนเบียนบราคอนแก่กลุ่ม

เกษตรกรท่ีสนใจเพื่อใช้ควบคุมหนอนหัวด ามะพร้าว นอกจาก
หนอนหัวด ามะพร้าวแล้ว เกษตรกรยังต้องระวังการระบาดของ
แมลงด าหนามมะพร้าว แนะเกษตรกรสามารถตัดยอดท่ียังไม่คลี่มา
เผาท าลาย เพื่อควบคุมแมลงด าหนามมะพร้าว ร่วมกับการขอ
สนับสนุนแตนเบียนแมลงด าหนามมะพร้าว  เพื่อปล่อยในสวน
มะพร้าว 

  

พืชตระกูลกะหล่ า – ระยะนี้เกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลกะหล่ าในระยะนี้ ต้องระวัง
การระบาดของโรคใบจุดอันเทอนาเรีย  และโรคราน้ าค้าง ซึ่งมีสาเหตุมาจากผักที่ปลูกได้รับความ
กระทบกระเทือนจากฝนที่ตกลงมาติดต่อกันหลายวัน ท าให้ใบผักช้ า เชื้อราสามารถเข้าท าลายได้
ง่าย แนะเกษตรกรเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ผัก โดยการฉีดพ่นธาตุแคลเซียมโบรอน เป็น
ประจ าทุก ๗ วัน เกษตรกรควรส ารวจแปลงผักอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบการระบาดของโรคใบจุด 
ให้ท าการป้องกันก าจัดด้วยสารเคมีโพพิโคนาโซล 25 % W/V EC อัตรา 25 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร 
และหากพบโรคราน้ าค้างให้ท าการป้องกันก าจัดด้วยสารเคมีแมนโคเซบ 75 % WG อัตรา 20 กรัม
ต่อน้ า 20 ลิตร แนะเกษตรกรควรหมั่นท าความสะอาดแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนั้น
เกษตรกรควรหมั่นส ารวจและระวังการท าลายของด้วงหมัดผัก หนอนกระทู้ผัก และหนอนใยผัก 
ซึ่งอาจพบได้ในระยะนี้ 

ถั่วฝักยาว – ระยะนี้นอกจากแมลงประเภท
ปากกัด เช่น หนอนกินช่อดอก หนอนเจาะฝักถั่ว แล้ว
เกษตรกรต้องระวังการระบาดของแมลงประเภทปากดูด 

 



 

เช่น เพล้ียไฟ และเพล้ียอ่อน ซึ่งเป็นพาหะน าเชื้อไวรัส แนะน าให้เกษตรกรใช้สารสกัดสะเดา เชื้อบี
ที เชื้อราเมตาไรเซียม และเชื้อรา   บิวเวอเรีย ร่วมกันในการควบคุมแมลงในแปลงถั่ว  นอกจากนี้
เกษตรกรควรเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ต้นถั่วฝักยาวโดยการฉีดพ่นธาตุแคลเซียม โบรอน  
เป็นประจ าทุก ๗ วัน และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมน้ าแล้วฉีดพ่น เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อ
ราให้ท่ัวทรงพุ่ม 

 

 

 

พืชตระกูลแตง – ระยะนี้ต้องระวังการระบาด

ของโรคราน้ าค้าง โรคแอนแทรคโนส และโรครากเน่าโคนเน่า 

เพราะมีความชื้นค่อนข้างมาก ประกอบกับมีฝนตกมากข้ึน  

แนะน าเกษตรกรหมั่นท าความสะอาดแปลงปลูก และผลิต

ขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดเพ่ือใช้ในการป้องกัน

ก าจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรา โดยการฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์

มาบริ เวณทรงพุ่ม  พร้อมทั้ งฉีด แคลเซียมโบรอน เพ่ื อ

เสริมสร้างความแข็งแรงและต้านทานโรคบริเวณทรงพุ่ม (ส่วนเหนือดิน) ทุก 7 วัน หากพบการ

ระบาดของโรคราน้ าค้างให้ฉีดพ่นสารเคมีแมนโคเซบ 75 % WG  20 - 35 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

นอกจากนี้ยังต้องหมั่นส ารวจการระบาดของด้วงเต่าแตง เพล้ียอ่อน แมลงวันแตง  หนอนผีเส้ือศัตรู

แตงชนิดต่างๆ เช่น หนอนคืบ และหนอนกินผิวเปลือกแตงโม แนะเกษตรกรควรควบคุมหนอนผีเส้ือ 

โดยการใช้สารสกัดสะเดาสลับกับเชื้อบีที หรือสลับกับการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย หากพบเพล้ียอ่อน

ควบคุมด้วยสารสกัดสะเดาร่วมกับเชื้อราบิวเวอเรีย นอกจากนี้ให้ระวังการเข้าท าลายของแมลงวัน

แตงโดยใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมออยล์ อัตรา ๑/๔ ของค าแนะน าในฉลาก 

พริก – ระยะนี้เกษตรกรผู้ปลูกพริก ต้องหมั่นส ารวจ

การระบาดของโรค                  แอนแทรคโนส (โรคกุ้งแห้ง) และ

โรครากเน่าโคนเน่า เกษตรกรควรฉีดแคลเซียมโบรอนทุก 7 วัน เพ่ือ

เสริมสร้างความแข็งแรงต้านทานต่อโรคให้แก่พริก และฉีดพ่นธาตุ

สังกะสี เพ่ือให้พริกสังเคราะห์แสงได้ดีข้ึน หมั่นรักษาความสะอาดใน

แปลงพริก ถ้าหากส ารวจพบการระบาดของโรคแอนแทรคโนส และ

โรครากเน่าโคนเน่าในแปลงพริกให้ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้ทั่วทรงพุ่ม พร้อมทั้งใช้เชื้อราไตร

โคเดอร์มาผสมร าละเอียด และปุ๋ยหมัก อัตราส่วน ๑:๔:๑๐๐ หว่านรอบทรงพุ่ม เก็บผล และต้นที่

 



 

เป็นโรคออกเผาท าลายนอกแปลงปลูก ส าหรับบางพ้ืนที่อาจพบการท าลายของเพล้ียไฟ แนะน า

เกษตรกรฉีดเชื้อราบิวเวอเรียสลับกับเชื้อราเมตาไรเซียมเพ่ือควบคุม 

หอมแดง – ระยะนี้ให้ระวังการระบาดของโรคหอมเล้ือย ให้เกษตรกรป้องกันโดย

การฉีดพ่นแคลเซียมโบรอนทุก 7 วัน และฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้ทั่วแปลง นอกจากนี้

เกษตรกรยังต้องหมั่นส ารวจการเข้าท าลายของหนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และหนอนคืบ 

หากพบหนอนกระทู้หอม และหนอนกระทู้ผัก เกษตรกรควบคุมโดยการใช้เชื้อไวรัสเอ็นพีวีตามชนิด

ของหนอน แต่หากพบหนอนคืบให้ควบคุมโดยการใช้สารสกัดสะเดาสลับกับเชื้อบีที  

 

 


