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หนู – ระยะนี้อาจมีหนูเข้าท าลายต้นข้าวและผลผลิต ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขต

จังหวัดพัทลุง และสตูล 
โรคไหม้ข้าว – เกษตรกรในเขตพื้นทีท่ี่มีฝนตกในระยะข้าวแตกกอ  ให้ระวังการ

ระบาดของโรคไหม้ข้าว โดยเฉพาะในแปลงที่หว่านข้าวในอัตราหนาแน่นสูง พื้นที่ที่เคยพบการ
ระบาดของโรคไหม้ข้าว เช่น อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา เกษตรกรที่เก็บเมล็ดไว้ท าพันธุ์เอง และ
ไม่ได้ท าการคลุกเมล็ดพันธุ์ เพราะจะเกิดการสะสมความชื้นในแปลงเป็นเวลานาน 

แมลงสิง – พื้นที่จังหวัดพัทลุง และสตูลอาจยังเส่ียงต่อการระบาดของแมลงสิง 
เกษตรกรควรหมั่นส ารวจแปลงข้าวเป็นประจ า หากพบเห็นแมลงสิงจ านวน 4 ตัวตารางเมตร ให้ท า
การควบคุมด้วยเชื้อราบิวเวอเรีย อัตรา 250 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  

หนอนห่อใบข้าว – เกษตรกรในจังหวัดปัตตานี พัทลุง และสตูลต้องหมั่นตรวจดู
แปลงข้าวในระยะกล้าในระยะนี้ อาจมีการระบาดของหนอนห่อใบข้าว 

หนอนกระทู้กล้าข้าว – เตือนเกษตรกรระวังหนอนกระทู้กล้าระบาด ในข้าวระยะกล้า
จนถึงเริ่มแตกกอ 

 
 
 

 



 

เงาะ – ระยะนี้มักพบเห็นการระบาดของราแป้ ง และราด า  เนื่ องจาก
สภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง แต่มีฝนตกในปริมาณที่ไม่มากนักเหมาะแก่การเจริญเติบโต
ของเชื้อรา แนะเกษตรกรฉีดพ่นแคลเซียมโบรอนเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับเงาะ พร้อมทั้ง
ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา ในระยะแทงช่อดอกและติดผล ส ารวจดูการระบาดของเพลี้ยแป้ง 
และเพลี้ยหอย หากพบการระบาดต้องท าการป้องกันก าจัด เพื่อป้องกันการระบาดของโรครา
ด า นอกจากนี้อาจพบการระบาดของแมลงวันผลไม้ในบริเวณกว้างได้โดยเฉพาะพื้นที่ ๆ มี
การปลูกเงาะเป็นจ านวนมาก  หากพบการระบาดของแมลงวันผลไม้อาจท าการฉีดสารสกัด
จากข่า ไวท์ออยล์ หรือเนเชอรัลออยล์ทุก ๆ ๕–๗ วัน 

ทุเรียน – ระยะนี้ใหร้ะวังการระบาดของ 
หนอนเจาะผล - Conogethes punctiferalis (Guenee) พืชอาหาร พบว่า

หนอนเจาะผลทุเรียนมีพืชอาหารหลายชนิด เช่น ทุเรียน เงาะ ล าไย ทับทิม ละหุ่ง ขิง ล้ินจ่ี 
หม่อน และโกโก้ เป็นต้น การป้องกันก าจัดหนอนเจาะผลทุเรียน 

1. หมัน่ตรวจดูตามผลทุเรียนเมื่อพบรอยท าลายของหนอนให้ใช้ไม้หรือลวดแข็ง
เข่ียตัว หนอนออกมาท าลาย 

2. ผลทุเรียนที่เน่าและร่วงเพราะถูกหนอนท าลายควรเก็บท าลายโดยเผาไฟ
หรือฝังเสีย 

3. ตัดแต่งผลทุเรียนที่มีจ านวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกันควรใช้กาบ
มะพร้าว หรือกิ่งไม้กั้นระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนเข้าหลบ
อาศัย 

4. การห่อผลด้วยถุงพลาสติกสีขาวขุ่นเจาะรูที่บริเวณขอบล่างเพื่อให้หยดน้ า
ระบายออก โดยเริ่มห่อผลตั้งแต่ผลทุเรียนมีอายุ 6 สัปดาห์เป็นต้นไปจะช่วยลดความเสียหายได้ 

หนอนเจาะเมล็ด - Mudaria luteileprosa Holloway พืชอาหาร พบว่า หนอน
เจาะเมล็ดทุเรียนมีพืชอาศัยอย่างเดียว คือ ทุเรียน 

1. การห่อผลโดยใช้ถุงพลาสติกสีขาวขุ่น เจาะรูที่บริเวณขอบล่างเพื่อให้หยดน้ า
ระบายออก สามารถป้องกันผีเส้ือตัวเต็มวัยมาวางไข่ได้ โดยเริ่มห่อผลตั้งแต่ผลทุเรียนมีอายุ 6 
สัปดาห์เป็นต้นไป ก่อนจะห่อผลควรตรวจสอบและป้องกันก าจัดเพล้ียแป้งอย่าให้มีติดอยู่กับ
ผลที่จะห่อ ด้วยการฉีดพ่นเชื้อราบิวเวอร์ให้สัมผัสตัวเพลี้ยแป้ง และควรฉีดพ่นสารสกัดสะเดา
เพื่อป้องกันก าจัดหนอนที่ก าลังฟักออกจากไข่ 

ในแหล่งปลูกทุเรียน และหมั่นส ารวจการระบาดของเพล้ียไก่แจ้ ในระยะนี้มี
ปริมาณฝนเพิ่มข้ึน ให้ระวังโรคผลเน่า ซึ่งอาจพบการระบาดได้ในทุกจังหวัดในเขตภาคใต้
ตอนล่าง ส าหรับโรครากเน่าโคนเน่า อาจพบการระบาดในพื้นที่ปลูกในเขตดินไม่เหมาะสม 



 
เช่น ดินชั้นล่างเป็นดินเหนียวหรือพื้นที่ลุ่มต่ า แนะน าเกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการ
ป้องกันก าจัดโรคดังกล่าว และแนะน าเกษตรกรควรเร่งจัดท าร่องระบายน้ าออกจากบริเวณ
เขตรากทุเรียนเมื่อมีฝนตกมากข้ึน และในบางพื้นที่อาจต้องใช้พลาสติกคลุมโคนต้นเพื่อ
ป้องกันน้ าฝนที่มากเกินไป 

มังคุด – ระวังการระบาดของเพล้ียไฟ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ฝนทิ้งช่วง บางพื้นที่
อาจมีการแตกใบอ่อนต้องระวังโรคใบจุด 

ส้มโอ – ระยะนี้เกษตรกรควรระวังการเข้าท าลายของ หนอนเจาะผล หนอนชอน
ใบ และแมลงวันผลไม้ แนะเกษตรกรห่อผลส้มโอเมื่อผลมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 
นิ้ว แต่ไม่ควรเกิน 2 นิ้ว ส าหรับการป้องกันก าจัดหนอนชอนใบ ให้เกษตรกรจัดการดินให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้การแตกใบอ่อน ออกดอก และติดผลพร้อมกัน ท าให้สะดวกในการ
ป้องกันก าจัด 

ส้มเขียวหวาน และส้มโชกุน – ระวังโรคผลเน่า โรครากเน่าโคนเน่า และเพล้ีย
ไก่แจ้ส้ม 

ลองกอง – ระวังการระบาดของหนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง มวนเจาะผล และ
แมลงวันผลไม้ 

กล้วย – ชาวสวนกล้วยในเขตภาคใต้ตอนล่างต้องระวังการ
ระบาดของ ด้วงเจาะเหง้า และด้วงเจาะต้นระบาดหลังพบเข้าท าลายแหล่ง

ปลูกกล้วย ของเกษตรกรในหลายพื้น ท่ี  แนะ
เกษตรกรควรหม่ันสังเกตร่องรอยการท าลาย 
และอาการของต้นกล้วยในสวนอยู่เป็นประจ า 
การควบคุมด้วงเจาะเง้า และล าต้นกล้วย 

1. ก าจัดชิ้นส่วนที่โดนท าลาย 

2. บดหรือสับชิ้นส่วนของต้นกล้วยให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วกระจายออกให้แห้งทั่วแปลง 

3. หมั่นก าจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ยให้พอเพียง 
4. ใช้หน่อพันธุ์ที่แข็งแรงปราศจากโรค และแมลง 

5. จัดท ากองชิ้นส่วนต้นกล้วยขนาด 1 X 1 หรือ 1.5 X 1.5 แล้วใช้เชื้อราเมตาไรเซียมจ านวน 
1-2 ก.ก. ผสมน้ าราดกองชิ้นส่วน เพื่อล่อตัวเต็มวัยมาก าจัด 

 

เกษตรกรควรป้องกันโรคกล้วยโดยการใช้ปูนโดโลไมท์หว่านรอบเขตรากเพื่อเพิ่มธาตุแคลเซียม 
และแมกนีเซียม นอกจากนี้เกษตรกรยังต้องระวังภาวการณ์ขาดธาตุโพแทสเซียม และโบรอน 
เนื่องจากกล้วยเป็นพืชที่ใช้โพแทสเซียมมาก ส่วนการขาดธาตุโบรอนให้เกษตรกรสังเกตจากพืช

 
 



 
ตระกูลปาล์มในบริเวณข้างเคียงถ้ามีอาการใบเป็นคลื่น ให้ใส่ปุ๋ยที่มีธาตุโบรอนเพิ่มเติมให้กับ
กล้วย 

   
 

พืชตระกูลกะหล่ า – ระยะนี้เกษตรกรผู้ปลูกผักต้องระวังการระบาดของ โรคใบจุด
ซึ่งสาเหตุของการระบาดมาจากผักที่ปลูกได้รับความกระทบกระเทือนจากฝนที่เริ่มตกลงมา  ท าให้
ใบผักช้ าเชื้อราสามารถเข้าท าลายได้ง่าย  แนะเกษตรกรส ารวจแปลงผักอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบ
การระบาดของโรคใบจุดในระยะนี้  ให้ท าการป้องกันก าจัดด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา และ
เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ผักโดยการฉีดพ่นธาตุแคลเซียม โบรอน เป็นประจ าทุก ๗ วัน 

แตงโม – ระยะนี้เกษตรกรผู้ปลูกแตงโมต้องระวังการระบาดของ หนอนกินผิวเปลือก
แตงโม หรือหนอนกินใบแตง ตลอดจนหนอนผีเสื้อศัตรูแตงทุกชนิด การป้องกันก าจัดหนอนผีเสื้อ
ให้ใช้ สารสกัดสะเดา เช้ือบีที และเช้ือราบิวเวอร์เรียสลับกัน 

ถั่วฝักยาว – ระยะนี้ให้ระวัง หนอนเจาะฝักถั่ว หนอนคืบ หนอนกินช่อดอก แนะน า
ให้เกษตรกรใช้สารสกัดสะเดา สลับกับเชื้อราบิวเวอเรีย หรือเชื้อราเมตาไรเซียม ในการควบคุม
หนอนผีเส้ือ และเพล้ียอ่อนในแปลงถั่ว  เพล้ียไฟในถั่วฝักยาวให้ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย สลับกับ
สารเคมีอิมิดาคลอพริด หรือฟิโพรนิล นอกจากนี้ควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมน้ าแล้วฉีดพ่น 
เพื่อป้องกันเชื้อใบจุด ราแป้ง และราสนิม 

ข่า  - ระยะนี้ให้ระวังโรคแง่งเน่า และโรคใบไหม้ แนะน าให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
ผสมน้ าแล้วฉีดพ่น เพื่อช่วยก าจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืช และเก็บส่วนที่เน่าเสียออกนอกแปลง แนะ
เกษตรกรไถดินตากแดด หว่านปูนขาว เมื่อเริ่มปลูกใหม่เพื่อลดปริมาณเชื้อราสาเหตุโรค และเพิ่ม
ความแข็งแรงให้แก่ข่า ถ้าจ าเป็นให้ใส่ธาตุโบรอนเพื่อให้ข่าแข็งแรงข้ึนลดการเป็นโรคลงได้ 

แตงกวา บวบ และมะระ – ระยะนี้ต้องระวังการระบาดของโรคใบจุด ส่วนพื้นที่ ๆ มี
ฝนตกค่อนข้างมากอาจพบการระบาดของโรคแอนแทรคโนสได้ แนะน าเกษตรกรหมั่นท าความ
สะอาดแปลงปลูก และผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อใช้ในการป้องกันก าจัดโรคที่เกิดจากเชื้อ
รา โดยการฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริเวณทรงพุ่ม พร้อมทั้งฉีดแคลเซียมโบรอนเพื่อ
เสริมสร้างความแข็งแรงและต้านทานโรค นอกจากนี้ยังต้องหมั่นส ารวจการระบาดของหนอน
ผีเส้ือศัตรูแตงชนิดต่างๆ เช่น หนอนกินใต้ผิวเปลือก หนอนคืบ หนอนเจาะผล เพล้ียไฟ และด้วง
เต่าแตง ส าหรับหนอนผีเส้ือ ให้ควบคุมด้วยเชื้อราบิวเวอเรีย สลับสารสกัดสะเดา เพลี้ยไฟให้
ควบคุมโดยการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย สลับกับสารเคมีอิมิดาคลอพริด หรือฟิโพรนิล ส่วนด้วงเต่า
แตงใหค้วบคุมด้วยสารสกัดสะเดา ร่วมกับเชื้อราเมตาไรเซียม และกับดักกาวเหนียว 

 



 
พริก - ระยะนี้เกษตรกรผู้ปลูกพริก ต้องหมั่นส ารวจการเข้าท าลายของเพล้ียอ่อน เพล้ีย

ไฟ ไรขาว และแมลงวันผลไม้ หากพบการระบาดแนะน าให้ควบคุมโดยการใช้เชื้อรา  บิวเวอเรีย และเชื้อรา
เมตาไรเซียม ส าหรับไรขาวให้ควบคุมด้วยโรทีโนน (รากหางไหล 
๑/๒ กก. ต่อน้ า ๒๐ ลิตร) เกษตรกรควรฉีดแคลเซียมโบรอนเพื่อ
เสริมสร้างความแข็งแรงต้านทานโรคให้กับพริก และฉีดพ่นธาตุ
สังกะสี เพื่อให้พริกสังเคราะห์แสงได้ดีข้ึน โดยฉีดพ่นสัปดาห์ละ ๑ 
หมั่นรักษาความสะอาดในแปลงพริก ถ้าส ารวจพบการระบาดของ
โรคแอนแทรคโนส ให้ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้ทั่วทรงพุ่ม 
หากพบโรครากเน่าโคนเน่าให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมร าและ

ปุ๋ยหมัก อัตราส่วน   1:4:100 น าไปหว่านรอบทรงพุ่ม 


