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หนู – ระยะนี้อำจมีหนูเข้ำท ำลำยต้นข้ำวและผลผลิต ของเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวในเขตจังหวัดพัทลุง 
เพลี้ยกระโดดสีน้ ำตำล – เกษตรกรควรหมั่นตรวจกำรเข้ำท ำลำยของเพล้ียกระโดด สีน้ ำตำล ใน
แปลงข้ำวอยู่เสมอเพรำะอำจเกิดกำรระบำดของเพล้ียกระโดดสีน้ ำตำลข้ึนได้  
โรคไหม้ข้ำว – เกษตรกรในเขตพื้นที่หว่ำนข้ำวในอัตรำหนำแน่นสูง เกษตรกรที่เก็บเมล็ดไว้ท ำพันธุ์
เอง และไม่ได้ท ำกำรคลุกเมล็ดพันธุ์ ควรระวังกำรระบำดของโรคไหม้ เพรำะจะเกิดกำรสะสม
ควำมชื้นในแปลงเป็นเวลำนำน เกษตรกรควรหมั่นตรวจดูแปลงนำเป็นประจ ำ 
แมลงสิง – แปลงนำที่ข้ำวก ำลังเข้ำสู่ช่วงใกล้ออกดอก หรือระยะน้ ำนม อำจเส่ียงต่อกำรเข้ำท ำลำย
ของแมลงสิง เกษตรกรควรหมั่นส ำรวจแปลงข้ำวเป็นประจ ำ เมื่อพบเห็นแมลงสิงในอัตรำ 4 ตัวต่อ
ตำรำงเมตรให้ท ำกำรควบคุม โดยใช้เชื้อรำบิวเวอร์เรียฉีดพ่น 
หนอนห่อใบข้ำว – เกษตรกรต้องหมั่นตรวจดูแปลงข้ำวในระยะกล้ำในระยะนี้ อำจมีกำรระบำดของ
หนอนห่อใบข้ำว โดยเฉพำะข้ำวระยะกล้ำ และระยะใบธง 
หอยเชอรี่ – จังหวัดสตูล ระวังกำรระบำดของหอยเชอรี่ในระยะนี้ 

 
 
 

ทุเรียน – ระยะนี้ให้หมั่นส ำรวจกำรระบำดของหนอนเจำะผล และหนอนเจำะเมล็ดทุเรียน 
โดยอำจพบกำรระบำดได้ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลำ และจังหวัดสตูล โรคผลเน่ำอำจพบเกิด
กำรระบำดได้ในเขตจังหวัดสตูล และตรัง ส ำหรับโรครำกเน่ำโคนเน่ำที่เป็นโรคที่ เกษตรกร

 

 



 

ต้องให้ควำมส ำคัญ เนื่องจำกระยะนี้มีฝนตกในปริมำณค่อนข้ำงมำก จำกอิทธิพลของ
ปรำกฏกำรณ์ลำนีญำ เตือนเกษตรกรอย่ำเข้ำไปในบริเวณสวนในขณะที่พื้นดินอ่อนนุ่ม เพรำะ
จะท ำให้รำกเสียหำยและเกิดเชื้อรำเข้ำท ำลำยได้ 

มังคุด – ระวังอำกำรยำงไหล แนะเกษตรกรท ำกำรป้องกันโดยกำรใช้ปูนโดโลไมต์  ปรับปรุง
ดินเพื่อเพิ่มธำตุแคลเซียมในช่วงเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรออกดอก หรือฉีดพ่นแคลเซียม
เสริมในระยะติดผลอ่อน 

ส้มโอ – ระยะนี้ให้ระวังหนอนเจำะผลระบำด โดยเฉพำะในเขตจังหวัดพัทลุง และสตูล 
แมลงวันผลไม้อำจพบระบำดในเขตจังหวัดตรัง และสตูล แนะเกษตรกรท ำกำรห่อผลป้องกัน 

ส้มเขียวหวำน และส้มโชกุน – ระยะนี้เกษตรกรควรระวังกำรเข้ำท ำลำยของ หนอนชอนใบ และ
ผีเส้ือมวนหวำน 

ลองกอง – ระวังกำรระบำดของ หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง เพลี้ยแป้ง และแมลงวันผลไม้ นอกจำกนี้
เกษตรกรยังต้องหม่ันส ำรวจกำรระบำดของโรครำสีชมพู ซ่ึงมักจะระบำดในฤดูฝนโดยเฉพำะเกษตรกรใน
จังหวัดตรัง และสตูล 

มะพร้ำว – ระวังกำรระบำดของหนอนหัวด ำมะพร้ำว เกษตรกรหม่ัน
ส ำรวจต้นมะพร้ำวภำยในสวน หำกเกษตรกรพบทำงใบล่ำงมีขี้หนอน
ลักษณะเป็นอุโมงค์อยู่ใต้ใบ เม่ือเอำมือเขี่ยอุโมงค์ พบหนอนสีเขียว หัว
สีด ำ หรือดักแด้ผีเสื้ออยู่ภำยใน ให้รีบแจ้งเจ้ำหน้ำท่ีเกษตร เพื่อจะได้
ควบคุมก ำจัดต่อไป โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตรได้วำงมำตรกำรในกำร
ป้องกันก ำจัดหนอนหัวด ำมะพร้ำวด้วยวิธีผสมผสำนแบบครอบคลุมพื้นท่ี และให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กำรควบคุม และระวังกำรระบำดของแมลงด ำหนำมมะพร้ำว แนะเกษตรกรสำมำรถตัดยอดท่ียังไม่
คลี่มำเผำท ำลำย เพื่อควบคุมแมลงด ำหนำมมะพร้ำว ร่วมกับกำรขอสนับสนุนแตนเบียนแมลงด ำ
หนำมมะพร้ำว เพื่อปล่อยในสวนมะพร้ำว 

มะละกอ – ระยะนี้เกษตรกรต้องหม่ันตรวจดูกำรเข้ำท ำลำยของแมลงวันผลไม้ ส ำหรับเกษตรกรท่ี
ปลูกมะละกอ พันธ์ุ ฮอลแลนด์ ควรหม่ันส ำรวจและก ำจัดแมลงกลุ่มเพลี้ย เช่น เพลี้ยอ่อน และแมลง
หวี่ขำว เพรำะอำจท ำให้เกิดโรคใบจุดวงแหวนได้ นอกจำกนี้ต้องระวังกำรระบำดของโรคจุดสี
น้ ำตำล โดยเฉพำะพันธ์ุฮอลแลนด์เกษตรกรควรมีกำรปรับปรุงดินโดยกำรใช้ปูนโดโลไมต์เพื่อเพิ่ม
ธำตุแคลเซียมปีละ 1-2 ครั้ง 

 

 



 

 

พืชตระกูลกะหล่ ำ – ระยะนี้ต้องระวังกำรระบำดของหนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก ด้วงหมัดผัก และ
หนอนชอนใบ เกษตรกรควรเก็บผักโดยกำรถอนทั้งรำกออกจำกแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอำหำร
ของตัวอ่อนด้วงหมัดผัก นอกจำกนี้ควรจะใช้เชื้อรำเมตำไรเซียมผสมน้ ำรดแปลงผัก เพื่อช่วย
ก ำจัดตัวอ่อนด้วงหมัดผักในดิน แนะเกษตรกรส ำรวจแปลงผักอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อลดกำรใช้
สำรเคมี เมื่อพบกำรระบำดของหนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก ด้วงหมัดผัก ซึ่งเป็นแมลงในกลุ่มปำก
กัดให้ท ำกำรฉีดพ่นด้วยสำรชนิดกินตำย เช่น สำรสกัดสะเดำ เชื้อบีที เป็นต้น ก่อนเป็นอันดับแรก 
เพรำะแมลงมักจะหลบหำกินอยู่บริเวณใต้ใบ ยำกต่อกำรฉีดพ่นให้ถูกตัวแมลง และอำจใช้เชื้อรำ
บิวเวอเรีย หรือเชื้อรำเมตำไรเซียม ร่วมด้วยเพื่อเป็นกำรลดต้นทุนโดยกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ฉีดพ่นโดยใช้เครื่องพ่นสำรเคมีชนิดแรงลม misblower 

ถั่วฝักยำว – ระยะนี้ให้ระวังกำรระบำดของ เพล้ียอ่อน  และ เพล้ียแป้ง แนะน ำให้เกษตรกรใช้เชื้อรำ
บิวเวอเรีย และเชื้อรำเมตำไรเซียมในกำรควบคุม ส ำหรับหนอนเจำะฝักถั่ว ให้ใช้สำรสกัดสะเดำสลับ
กับเชื้อบีทีในกำรป้องกันก ำจัด  นอกจำกนี้ควรใช้เชื้อรำไตรโคเดอร์มำผสมร ำ และปุ๋ยหมักหว่ำน
รอบโคน  เพื่อป้องกันเชื้อรำเข้ำท ำลำยระบบรำก 

พืชตระกูลแตง – ระยะนี้ต้องระวังกำรระบำดของโรคที่เกิดในส่วนเหนือ
ดิน เช่น โรคโคนแตกยำงไหล โรคแอนแทรคโนส และโรคใบจุด เป็น
ต้น เกษตรกรควรใช้เชื้อรำไตรโคเดอร์มำผสมน้ ำแล้วฉีดให้ท่ัวทรงพุม่ 
เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจำกเชื้อรำ พร้อมทั้งฉีดแคลเซียมโบรอนเพื่อ
เสริมสร้ำงควำมแข็งแรง และควำมต้ำนทำนต่อโรค ส่วนโรคที่เกิด
ทำงระบบรำก ได้แก่ โรคเหี่ยว นั้น เกษตรกรควรใช้เชื้อรำไตรโคเดอร์มำผสมปุ๋ยหมักหว่ำนใน
หลุมปลูก เพื่อเป็นกำรป้องกัน ส ำหรับโรคใบด่ำงที่เกิดจำกกำรเข้ำท ำลำยของไวรัส และต้นที่
เป็นโรคเหี่ยวและตำยแล้ว ให้ถอนแล้วเผำท ำลำย นอกจำกนี้ยังต้องหมั่นส ำรวจกำรระบำดของ
หนอนผีเส้ือศัตรูแตงชนิดต่ำง ๆ เพล้ียอ่อน เพล้ียไฟ ด้วงเต่ำแตง และแมลงวันแตง เกษตรกรควร
ท ำควำมสะอำดแปลงปลูก และห่อผลตั้งแต่ผลยังเล็ก ส ำหรับเพลี้ยอ่อน และด้วงเต่ำแตง ให้
ควบคุมด้วยสำรสกัดสะเดำ ส่วนเพล้ียไฟ ควบคุมด้วยเชื้อรำเมตำไรเซียม และเชื้อรำบิวเวอเรีย 
ส ำหรับแตงกวำผลเล็กให้ฉีดพ่นไวท์ออยล์ หรือปิโตเลียมออยล์เพื่อลดกำรวำงไข่ของแมลงวัน
ผลไม้ 

 

 

 

 



 

พริก – ระยะนี้เกษตรกรผู้ปลูกพริก ต้องหมั่นส ำรวจ
กำรเข้ำท ำลำยของ แมลงหวี่ขำว เพลี้ยอ่อน และเพล้ีย
ไฟ หำกพบกำรระบำดแนะน ำให้ควบคุมโดยกำรใช้เชื้อรำ
บิวเวอเรีย และเชื้อรำเมตำไรเซียม เกษตรกรบำงพื้นที่อำจ
พบกำรท ำลำยของแมลงวันพริกได้ แนะเกษตรกรควรเก็บ
ผลพริกที่ถูกท ำลำยใส่ลงในถุงพลำสติก แล้วมัดปำกถุง
ให้ แน่ น  น ำ ไปทิ้ งน อกแปลงป ลูก  พร้อมทั้ ง ฉีด        
ไวท์ออยล์ หรือปิโตเลียมออยล์ เพื่อลดปริมำณกำรวำงไข่ของแมลงวันผลไม้ และคลุกเชื้อรำ  
เมตำไรเซียม ๑ กิโลกรัม ต่อปุ๋ยหมัก ๒๐ กิโลกรัม ใส่รอบโคนต้นเพื่อช่วยก ำจัดดักแด้ของ
แมลงวันพริกที่อยู่ในดิน เกษตรกรควรใช้เชื้อรำไตรโคเดอร์มำป้องกันโรครำกเน่ำโคนเน่ำ และ
โรคเหี่ยวเหลืองไว้ตั้งแต่ต้นฤดูปลูกโดยกำรผสมกับร ำและปุ๋ยหมักหว่ำนรอบทรงพุ่ม เพื่อ
ควบคุมโรคที่เข้ำท ำลำยระบบรำกพริก และควรฉีดเชื้อรำไตรโคเดอร์มำเมื่อพริกเริ่มให้ผลผลิต
เพื่อป้องกันโรคแอนแทรคโนส พร้อมทั้งฉีดแคลเซียมโบรอนเพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแรง 
ควำมต้ำนทำนต่อโรคให้แก่พริก และฉีดพ่นธำตุสังกะสี เพื่อให้พริกปรุงอำหำรได้ดีข้ึน 
นอกจำกนี้ยังต้องหมั่นรักษำควำมสะอำดในแปลงพริก เพื่อลดแหล่งแพร่กระจำยของโรค 

  

 


