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การจัดการเมล็ดพันธ์ุข้าวในการท้านาหลังน ้าลด – หลังจากที่พื้นที่ท า

การเกษตรหลายแห่งต้องประสบอุทกภัย เป็นสาเหตุท าให้เชื้อราสาเหตุโรคกระจายอยู่ทั่วไป เพื่อ
เป็นการป้องกันโรคข้าวในฤดูปลูกหลังน้ าลด แนะน าเกษตรกรควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการท า
นาดังนี้ 

การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว 
ครั้งที่ 1 แช่เมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยน้ าเปล่า 1 คืน จากนั้นแช่ด้วยน้ าเชื้อราไตรโคเดอร์มา 

นาน 30 นาที ยกข้ึนบ่มข้าวต่ออีก 1 คืน จึงน าไปหว่าน อัตราการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อแช่
เมล็ดข้าว คือ เชื้อสด 1 กิโลกรัมต่อน้ า 50 ลิตร 

ครั้งที่ 2 หลังหว่านข้าว 30 วัน ใส่เชื้อราไตรโคเดอร์มา พร้อมการปล่อยน้ าเข้านา 
อัตราการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อปล่อยไปกับน้ าเข้านา คือ 2 กิโลกรัมต่อไร่ 

ครั้งที่ 3 ช่วงข้าวอายุ 40-50 วัน ใส่เชื้อราไตรโคเดอร์มา พร้อมการปล่อยน้ าเข้านา 
เพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้ง อัตราการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อปล่อยไปกับน้ าเข้านา คือ 2 
กิโลกรัมต่อไร่ 

ครั้งที่ 4 ช่วงข้าวอายุ 70-80 วัน ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาใหท้ั่วแปลงเพื่อควบคุม
โรคใบจุด โรคใบไหม้ โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ า 100 ลิตร 

ครั้งท่ี 5 ช่วงข้าวเริ่มโผล่ออกจากใบธงได้ 5% ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อ
ควบคุมโรคใบขีดสีน้ าตาล โรคเมล็ดด่าง โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ า 100 
ลิตร 

ครั้งที่ 6 ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา ให้ทั่วแปลงนา อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ า 100 
ลิตร (เพิ่มน้ าหนักผลผลิตได้) 



 
หนอนกระทู้กล้า – จากการที่ภาคใต้ได้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ จึงท าให้แมลงศัตรู

ข้าวได้เกิดการเปล่ียนแปลงไปจากสภาพปกติ โดยเฉพาะหนอนกระทู้กล้าซึ่งไม่ค่อยมีความส าคัญมากนักในเขต
ภาคใต้ อาจกลับมาระบาดได้ในช่วงการท านาหลังน้ าลด อาจเน่ืองจากอุทกภัยท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ระหว่าง แมลงศัตรูข้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติ เกษตรกรจึงควรหมั่นสังเกตแปลงนาโดยเฉพาะในระยะเริ่มงอก
จนถึงเริ่มแตกกอ ข้อควรปฏิบัติคือ 

1. ถางหญ้าบนคันนาให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของหนอนกระทู้กล้า 
2. เมื่อเกิดการระบาดของหนอนในแปลงกล้า หรือในให้ไขน้ าเข้านาจนท่วมยอดแล้วเก็บหนอน

มาท าลายแล้วจึงปล่อยน้ าออกจากแปลงกล้า 
3. ใช้เหยื่อพิษประกอบด้วยสารหนูเขียว หรือสารหนูตะกั่วผสมน้ าตาลและร า แล้วน าไปหว่าน

ในแปลง แต่ถ้าหนอนอยู่ในระยะเริ่มต้นของการระบาด (ใบข้าวถูกท าลาย 10%-12% หรือน้อยกว่า) ให้ใช้เชื้อราบิว
เวอร์เรียอัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่น แต่ถ้าการระบาดเสียหายหนัก 15% ขึ้นไปให้ใช้สารเคมีมาลาไธ
ออน 83% อีซี อัตรา 20 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร หรือซูมิไธออน 50% อีซี อัตรา 30 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่น 

การจัดการหนอนกระทู้กล้าในระยะแตกกอ ที่มีน้ าขังอยู่ในนาอยู่แล้ว 15-20 เซนติเมตร ไม่ต้อง
จัดการเพราะเมื่อหนอนกินใบข้าวหมดแล้วจะอพยพบออกจากแปลงนา ข้าวจะเจริญเติบโตขึ้นเองได้ (ต้องแน่ใจ
ว่าระดับน้ าจะไม่เพิ่มขึ้นเพราะอาจท าให้ข้าวเจริญเติบโตไม่ทัน อาจจมน้ าตายได้) ในระยะยาวเกษตรกรต้อง
ช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์นกกระสาศัตรูธรรมชาติของหนอนกระทู้กล้า 

โรคใบจุดสีน้ าตาล – หลังจากที่ส้ินสุดฤดูฝนของภาคใต้แล้วช่วงน้ีจะเป็นช่วงที่ชาวนาจะ
เข้าสู้การท านาปี  แต่เน่ืองจากตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม จะเป็นฤดูร้อนของ
ภาคใต้ดังน้ันสภาพอากาศโดยทั่วไปก็จะเป็นสภาพแห้งแล้งฝนทิ้งช่วง ซึ่งการท านาจะอาศัยน้ าชลประทาน
ดังน้ันอาจจะเกิดปัญหาการขาดน้ าบางช่วงในบางพื้นที่ ซึ่งอาจท าให้โรคใบจุดสีน้ าตาลระบาดขึ้นได้ แนะน า
เกษตรกรฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กก.ต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารเคมี benomyl 50 % WP อัตรา 30 กรัม
ต่อน้ า 20 ลิตร ในตอนเย็นและต้องเร่งจัดหาน้ าเข้าแปลงนาให้เร็วที่สุด ส าหรับแปลงที่เกิดการระบาดของโรคใบ
จุดสีน้ าตาลหลังจากปล่อยน้ าเข้านาแล้วควรหว่านปุ๋ยโปแตสเซียมในอัตราไร่ละ 5 กิโลกรัมต่อไร่ (0-0-60 อัตรา
ไร่ละประมาณ 8 กิโลกรัม) 

เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล – เน่ืองจากปี 2559 เริ่มมีการใช้ข้าวพันธุ์พัทลุงในหลายพื้นที่ 
เพื่อแก้ปัญหาโรคไหม้ ซึ่งจัดว่าเป็นโรคที่มีความส าคัญมากในเขตภาคใต้ จึงท าให้อาจมีการเพิ่มจ านวน
ของเพล้ียกระโดดสีน้ าตาลขึ้นในพื้นที่ท านา ดังน้ัน เกษตรกรควรหมั่นส ารวจจ านวนประชากรของเพล้ีย
กระโดดสีน้ าตาลเป็นประจ า หรืออาจจะเดินรอบคันนาดูการท าลายของเพล้ียกระโดดสีน้ าตาลซึ่งจะพบ
เห็นใบข้าวคล้ายถูกไฟไหม้เป็นหย่อม ๆ ประมาณ 3-5 ตารางเมตร ที่บริเวณด้านในแปลงนาให้ลงไป
ส ารวจดูที่บริเวณเหนือระดับน้ าประมาณ 1-2 เซนติเมตร หากพบเห็นเพล้ียกระโดสีน้ าตาลให้รีบปรึกษา
เจ้าหน้าที่ หรือที่มีความรู้เรื่องเพล้ียกระโดดสีน้ าตาล เพื่อหาทางป้องกันการระบาดโดยด่วน 

 

  ปำล์มน  ำมัน 

 



 
หลังจากประสบอุทกภัยเมื่อเดือนธันวาคมเป็นต้นมา บางพื้นที่ระดับน้ าได้เริ่ม

ลดลงบ้างแล้ว จึงขอแนะน าชาวสวนปาล์มน้ ามัน หลังผ่านวิกฤติน้ าท่วม เราต้องใจเย็น รอให้
ตน้ปาล์มสร้างระบบรากให้เต็มที่ก่อน จากนั้นต้นจะฟื้นตัวข้ึนตามล าดับ แต่ความเสียหายต่อ
ผลผลิตจะยาวนานเท่าใดก็ข้ึนอยู่กับระดับความเสียหายครับ ดังนั้น ไม่มีปุ๋ยวิเศษชนิดไหนจะ
ช่วยเร่งต้นเร่งผลผลิตให้ท่านได้ อย่าได้หลงเชื่อค าโฆษณาทั้งหลายโดยง่าย ต้นปาล์มต้อง
สร้างระบบรากและต้นแข็งแรงเต็มที่ก่อน จึงจะกลับมาให้ผลผลิตได้ตามปกติ โดยมีหลักการ
ในการสร้างรากดังนี้ครับ 

หลังน้ าลดสัก 1-2 สัปดาห์ ให้หาปูนขาว หรือโดโลไมต์ มาโรยบางๆ รอบทรง
พุ่ม เพื่อปรับสภาพดินก่อน จากนั้นถัดไปราว 2 สัปดาห์ (ช่วงนี้ดินน่าจะแห้งแล้ว) ให้หาข้ีวัว
แห้ง หรือปุ๋ยหมักที่ได้ที่แล้ว ผสมกับเชื้อราไตรโคเดอร์มาโรยบริเวณทรุงพุ่มลดน้ าพอชุ่ม 
ถัดไปอีก 2-3 สัปดาห์จึงไล่ปุ๋ยเคมีแต่เพียงบาง ๆ และเพิ่มความถี่แทน เช่น เดือนละ 1 หรือ 2 
เดือนครั้ง จากนั้นจึงไล่ปุ๋ยตามปกติ 

การจัดการทะลายปาล์ม 
ปาล์มเริ่มให้ผลผลิต แต่ทะลายยังไม่พ้นน้ า หรือทะลายพ้นน้ าบางส่วน 

ให้แต่งดอกและทะลายที่แช่น้ าแล้วดอกหรือผลเน่าออกให้หมด เว้นไว้แต่ดอกที่สมบูรณ์ หากมี
ใบที่แห้งจนถึงโคนทางใบก็สามารถแต่งทางที่เสียหายทิ้งได้ ถ้าโคนทางใบยังสดอยู่ก็เว้น
เอาไว้หลังจากนั้นก็ท าตามข้ันตอนที่กล่าวข้างต้นได้เลย 

ปาล์มที่ทะลายสูงกว่าระดับน้ าหากทะลายไม่เสียหาย ไม่มีทีท่าว่าจะผลปาล์ม
จะลีบแห้ง ก็ท าตามข้ันตอนที่กล่าวข้างตันได้เลย 
  
 ไม้ผล 
 

การดูแลไม้ผลหลังฝนหนัก และอุทกภัย หลังจากผ่านฤดูฝนหนัก และอุทกภัย
ในบางพื้นที่อาจท าให้สวนไม้ผลได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะที่ระบบรากมากน้อยต่างกัน 
เพราะฉะนั้นในการดูแลสวนไม้ผลให้กลับสู่สภาวะปกติ จึงมีหลักการคือ 

๑. ห้ามเข้าไปในสวนในขณะที่ดินยังนุ่มอยู่ เพราะจะท าให้ระบบราก
เสียหายมากกว่าเดิม 

๒. หลังน้ าลดสัก 1-2 สัปดาห์ ให้ใช้ปูนขาว หรือโดโลไมต์ หว่านบางๆ ใน
ทรงพุ่ม 

๓. เมื่อดินแห้งแล้วให้เร่งท าการฟื้นฟูระบบรากกลับมาให้เร็วที่สุด ใช้ปุ๋ย
คอกปุ๋ยหมักผสมเชื้อราไตโคเดอร์มาหว่านในทรงพุ่มลดน้ าแต่พอดินชุ่ม 



 
๔. ลดปริมาณการคายน้ า และการใช้สารอาหารของพืช โดยการตัดแต่งกิ่ง และผล 
๕. เสริมอาหารทางใบในระหว่างที่ระบบรากยังไม่กลับสู่สภาพปกติ เพื่ อ

ป้องกันการทรุดโทรมของล าต้น และใบ 
 

    ผัก 

การปฏิบัติหลังสภาวะน้ าท่วมเกษตรกรผู้ปลูกผัก ควรจะด าเนินการ คือ หลังน้ าลด
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ให้หว่านปูนขาว ในอัตราประมาณ 250-300 กิโลกรัมต่อไร่ในขณะที่ดินยังมีความ
ชุ่มชื้นอยู่ จากน้ันให้ไถดินตากแดดประมาณ 7-10 วัน แล้วจึงหว่านปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอัตรา 1,500 – 4,000 
กิโลกรัม ต่อไร่ ขึ้นอยู่กับพืชที่ต้องการปลูก เช่น ผักตระกูลกะหล่ า และพืชตระกูลแตงจะใช้ประมาณ 1,500  
- 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ พริกจะใช้ 2,000 - 4,000 กิโลกรัมต่อไร่แล้วไถแปรกลบ เพื่อเพิ่มปริมาณธาตุ
อาหารรอง และปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดิน ให้เหมาะแก่การเจริญเติบโตของรากพืช 
หลังจากน้ันจึงเตรียมหลุมหรือร่องปลูก โดยการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ร าละเอียด และปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก
ใส่รองก้นหลุมปลูก ในอัตรา 1:4:100 เพื่อป้องกันเชื้อราสาเหตุโรคพืช ขั้นตอนการเพาะเมล็ดเกษตรกรควร
คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา และในดินหรือวัสดุส าหรับเพาะกล้า เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจาก
เชื้อราในระยะกล้า โดยการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาสดอัตรา 1-2 ช้อนโต๊ะต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม เติมน้ า 
10 ซีซี คลุกเคล้าให้ทั่วแล้วในไปหว่านในแปลงเพาะกล้า หรือแปลงปลูก 

พืชตระกูลกะหล่ า – ระยะน้ีเกษตรกรผู้ปลูกผักต้องระวังการระบาดของ หนอนผีเส้ือเป็น
หลักโดยเฉพาะหนอนกระทู้ผัก และหนอนใยผัก ซึ่งเป็นศัตรูหลักในระยะช่วงต้นฤดูผลิต ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา แนะน าการป้องกันก าจัดหนอนผีเส้ือโดย ให้เกษตรกร
หมั่นส ารวจแปลงผักเพื่อจะได้ทราบสถานการณ์ เมื่อพบว่ามีการระบาดของหนอนผีเส้ือให้ฉีดพ่นด้วย สาร
สกัดสะเดา สลับกับเชื้อแบคทีเรีย(บีที) ร่วมกับการฉีดพ่นด้วยเชื้อราบิวเวอร์เรีย 

ถ่ัวฝักยาว – ระยะน้ีให้ระวังหนอนผีเส้ือ เช่น หนอนเจาะดอก หนอนเจาะฝักถ่ัว และ
หนอนคืบ แนะน าให้เกษตรกรใช้สารสกัดสะเดาในการควบคุมแมลงในแปลงถ่ัว สลับกับเชื้อแบคทีเรีย (บีที) 
ร่วมกับเชื้อราบิวเวอร์เรีย ส าหรับเพล้ียอ่อนในแปลงถ่ัวฝักยาวให้ควบคุมด้วย สารสกัดสะเดา เชื้อราบิวเวอร์
เรีย และเชื้อราเมตตาไรเซียมฉีดพ่นสลับกัน เมื่อพบการระบาดของเพล้ียอ่อน เพล้ียไฟก็เป็นศัตรูถ่ัวฝักยาวอีก
ชนิดหน่ึงที่มักจะพบระบาดได้โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน และแห้งแล้งฝนทิ้งช่วงหากส ารวจพบให้ควบคุมด้วย 
เชื้อราบิวเวอร์เรีย เชื้อราเมตาไรเซียม และสารเคมี เช่น อิมิดาคลอพิด และฟิโพรนิล ฉีดพ่นสลับกัน นอกจาก
แมลงศัตรูถ่ัวแล้วเกษตรกรยังต้องหมั่นตรวจดูโรคราสนิม ซึ่งมักพบระบาดในแปลงปลูกถ่ัวฝักยาว ให้เกษตรกร
เตรียมดินโดยการใส่ปูนขาว เพื่อปรับสภาพความเป็นกรดด่างเพิ่มธาตุแคลเซียม และใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเพื่อให้
ระบบรากเจริญเติบโตดี ใช้ระยะปลูกให้เหมาะสมกับสายพันธุ์ที่น ามาเพาะปลูก ใส่ปุ๋ยเคมีให้พอเพียงต่อการ
เจริญเติบโต รองก้นหลุมด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นธาตุแคลเซียมโบรอนทุก 7 วัน เพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงให้แก่เซลล์ และฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่บริเวณทรงพุ่ม เมื่อถ่ัวอายุได้สองเดือนจะช่วยลดปัญหา
ที่เกิดจากราสนิมลงได้มาก และสุดท้ายคือต้องรักษาความสะอาดแปลงปลูกอยู่เสมอ 

พืชตระกูลแตง – ระยะน้ีต้องระวังการระบาดของหนอนผีเส้ือชนิดต่าง ๆ เช่น หนอนกินใบ
แตง หนอนกระทู้ผัก เป็นต้น นอกน้ันก็ยังมีแมลงปากดูด เช่น เพล้ียไฟ และเพล้ีย



 
อ่อน เป็นต้น ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา แนะน าเกษตรกรดูแลพืช
ตระกูลแตง ดังน้ี หนอนผีเส้ือต่าง ๆ เมื่อพบว่ามีการระบาดของหนอนผีเส้ือให้ฉีดพ่นด้วย สารสกัดสะเดา 
สลับกับเชื้อแบคทีเรีย(บีที) ร่วมกับการฉีดพ่นด้วยเชื้อราบิวเวอร์เรีย เพล้ียอ่อนให้ควบคุมด้วยการฉีดพ่นสาร
สกัดสะเดา สลับกับเชื้อราบิวเวอร์เรีย เพล้ียไฟควบคุมโดยการฉีดพ่นสารเคมีอิมิดาคลอพริด สลับกับฟิ
โพรนิล ร่วมกันกับเชื้อราบิวเวอร์เรีย หรือเชื้อราเมตาไรเซียม 

พริก – ช่วงน้ีนับเป็นช่วงต้นฤดูเกษตรกรในแหล่งปลูกพริกที่ส าคัญ ของภาคใต้ตอนล่าง
จึงขอแนะน าการดูแลพริกให้ได้เก็บผลได้เป็นเวลานาน เพื่อได้ผลตอบแทนที่ดี ดังน้ี คือ การเตรียมดิน
ควรไถตากดินพร้อมทั้งหว่านปูนขาวเพื่อปรับความเป็นกรดด่างของดิน และ
เพิ่มธาตุแคลเซียมในดินใส่ปุ๋ยหมักผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มารองก้นหลุม อย่าใช้
ไนโตรเจนมากเกินไปอาจเกิดการระบาดของโรคยอดและดอกเน่า (เน่าเปียกม 
ราขนแมวระบาดได้) ส าหรับแปลงที่พริกอยู่ในช่วงเก็บผลผลิต แนะน าให้ฉีดพ่น
ธาตุแคลเซียมโบรอนเป็นประจ าทุก 7 วัน ส ารวจประชากรเพล้ียไฟ ส่วนมากจะ
เข้าท าลายที่ดอกพริกหากพบมีเพล้ียไฟเข้าท าลาย มากกว่า 15% ของจ านวน
ดอกพริกให้ท าการควบคุมโดยการฉีดพ่นสารเคมีอิมิดาคลอพริด สลับกับฟิโพรนิล ร่วมกันกับเชื้อราบิว
เวอร์เรีย หรือเชื้อราเมตาไรเซียม 


