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หนอนห่อใบข้ำว – เกษตรกรในเขตจังหวัดตรัง พัทลุง และสตูล ระวังกำรระบำดของหนอนห่อใบข้ำว 
โดยเฉพำะระยะกล้ำ และระยะใบธงซึ่งควำมเสียหำยจะรุนแรง  
โรคไหม้ข้ำว – เตือนเกษตรกรระวังโรคไหม้  โดยเฉพำะแปลงที่ใช้เมล็ดพันธุ์เกิน 15 กิโลกรัมต่อไร่ 
เนื่องจำกระยะนี้มีฝนตกอยู่เป็นระยะ ๆ แปลงข้ำวที่แน่นเกินไปอำจเกิดโรคไหม้ระบำดได้ แนะพื้นที่ 
ๆ มีฝนตกให้ป้องกันกำรระบำดของโรคไหม้ด้วยกำรฉีดพ่นเชื้อรำไตรโคเดอร์มำอัตรำ 1 กิโลกรัมต่อ
น้ ำ 100 ลิตรให้ท่ัวแปลง 
แมลงสิง – ในบำงพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงให้ระวังกำรเข้ำท ำลำยของแมลงสิง เพรำะจะท ำให้เมล็ด
ข้ำวลีบ และเป็นสำเหตุของโรคเมล็ดด่ำงอีกด้วย 
หนอนกระทู้กล้ำข้ำว – เกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงอำจพบหนอนกระทู้กล้ำข้ำว 

 
 
 

ทุเรียน – ระยะนี้ให้หมั่นส ำรวจกำรท ำลำยหนอนเจำะผล และหนอเจำะเมล็ดทุเรียนหำกพบ
ให้เก็บผลที่ถูกท ำลำยฝังดินลึก ๆ หรือผ่ำผลเพื่อท ำลำยตัวหนอนที่อยู่ข้ำงใน 

มังคุด – ให้ระวังเพลี้ยไฟ และอำกำรยำงไหล แนะเกษตรกรหมั่นตรวจดูกำรท ำลำยของเพลี้ย
ไฟเมื่อมังคุดออกดอก และป้องกันอำกำรยำงไหลโดยกำรฉีดพ่นธำตุแคลเซียมโบรอนเสริม
ทำงใบ 
http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=428:2013-12-
04-04-10-56&catid=57&Itemid=207 
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ส้มโอ – ระยะนีใ้ห้ระวังหนอนเจำะผล และแมลงวันผลไม้ระบำดระบำด โดยเฉพำะในเขต
จังหวัดสงขลำ และพัทลุง แนะเกษตรกรควรห่อผลป้องกัน 

ส้มเขียวหวำน และส้มโชกุน – ระยะนี้เกษตรกรควรระวังกำรเข้ำท ำลำยของ เพลี้ยชนิดต่ำง ๆ 
เพลี้ยไก่แจ้ส้ม เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย เพล้ียอ่อน แมลงวันผลไม้ หนอนชอนใบ และผีเสื้อมวนหวำน 
โดยเฉพำะเพลี้ยไก่แจ้ส้มซ่ึงเป็นพำหะของโรคกรีนนิ่ง และหนอนชอนใบ ซ่ึงจะท ำควำมเสียหำย
ให้แก่ต้นส้มเป็นอย่ำงมำก แนะเกษตรกรป้องกันก ำจัดแมลงปำกดูดโดยใช้เช้ือรำ    บิวเวอร์เรีย 
และเช้ือรำเมตำไรเซียม 

ลองกอง – ระวังกำรระบำดของหนอนกินช่อดอก ผีเสื้อมวนหวำน และแมลงวันผลไม้ หลังจำกตัด
แต่งช่อผลลองกองแล้วเกษตรกร ควรห่อผลป้องกันแมลงวันผลไม้ และผีเสื้อมวนหวำน 

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 

 

 

พืชตระกูลกะหล่ ำ – ระยะนี้ต้องระวังกำรระบำดของหนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก ด้วงหมัดผัก และ
เพล้ียอ่อน เกษตรกรควรเก็บผักโดยกำรถอนทั้งรำกออกจำกแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอำหำรของ
ตัวอ่อนด้วงหมัดผัก นอกจำกนี้ควรจะใช้เชื้อรำเมตำไรเซียมผสมน้ ำรำดรดแปลงผัก เพื่อช่วย
ก ำจัดตัวอ่อนด้วงหมัดผักในดิน แนะเกษตรกรส ำรวจแปลงผักอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อลดกำรใช้
สำรเคมี เมื่อพบกำรระบำดของหนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก ด้วงหมัดผักและเพล้ียอ่อน ให้ท ำกำร
ฉีดพ่นด้วยสำรสกัดสะเดำ เชื้อบีที และอำจใช้เชื้อรำบิวเวอเรีย หรือเชื้อรำเมตำไรเซียม ร่วมด้วย
เพื่อเป็นกำรลดต้นทุน (กำรควบคุมหนอนใยผักนั้นต้องใช้เครื่องพ่นสำรเคมี ชนิดแรงลม 

 



 

misblower เพื่อช่วยพำละอองสำรเคมีเข้ำไปถึงตัวหนอนได้ดียิ่งข้ึน) เพรำะหนอนใยผักจะอยู่
กระจำยทั่วแปลงใต้ใบ 

ถั่วฝักยำว – ระยะนี้ให้ระวัง หนอนเจำะฝักถั่ว เพลี้ยอ่อน  เพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไฟ แนะน ำให้
เกษตรกรใช้เชื้อรำบิวเวอเรีย เชื้อรำเมตำไรเซียมส ำหรับควบคุมแมลงปำกดูด ส่วนหนอนผีเส้ือให้ใช้
สำรสกัดสะเดำ เชื้อบีที และอำจใช้เชื้อรำก ำจัดแมลงร่วมด้วย  นอกจำกนี้ควรใช้เชื้อรำไตรโคเดอร์
มำผสมร ำละเอียด และปุ๋ยหมักหว่ำนรอบโคนต้น  เพื่อป้องกันเชื้อรำเข้ำท ำลำยระบบรำก 

พืชตระกูลแตง – ระยะนี้ต้องระวังกำรระบำดของโรคโคนแตกยำงไหล 
โรคเหี่ยว และโรคใบด่ำงที่เกิดจำกเชื้อไวรัส เกษตรกรควรใช้เชื้อรำ  
ไตรโคเดอร์มำผสมปุ๋ยหมักหว่ำนในหลุมปลูก และใช้เชื้อรำไตรโคเอร์
มำผสมน้ ำแล้วฉีดให้ทั่วทรงพุ่ม เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจำกเชื้อรำ 
พร้อมทั้งฉีดแคลเซียมโบรอนเพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแรง และควำม
ต้ำนทำนต่อโรค ส่วนโรคใบด่ำง และต้นที่เป็นโรคเหี่ยวและตำยแล้ว ให้ถอนแล้วเผำท ำลำย 
นอกจำกนี้ยังต้องหมั่นส ำรวจกำรระบำดของเพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ด้วงเต่ำแตง และแมลงวันแตง 
เกษตรกรควรท ำควำมสะอำดแปลงปลูก และห่อผลตั้งแต่ผลยังเล็ก ส ำหรับเพล้ียอ่อน และด้วงเต่ำ 
ให้ควบคุมด้วยสำรสกัดสะเดำ ส่วนเพล้ียไฟ ควบคุมด้วยเชื้อรำเมตำไรเซียม และเชื้อรำ        
บิวเวอเรีย ส ำหรับแตงกวำผลเล็กให้ฉีดพ่นไวท์ออยล์ หรือปิโตเลียมออยล์เพื่อลดกำรวำงไข่
ของแมลงวันผลไม้ (แมลงท่ีอยู่ใต้ใบควรใช้เครื่องพ่นสำรเคมีชนิดแรงลม misblower) 

พริก – ระยะนี้เกษตรกรผู้ปลูกพริก ต้องหมั่นส ำรวจ
กำรเข้ำท ำลำยของ แมลงหวี่ขำว เพลี้ยอ่อน และเพลี้ย
ไฟ หำกพบกำรระบำดแนะน ำให้ควบคุมโดยกำรใช้เชื้อรำ
บิวเวอเรีย และเชื้อรำเมตำไรเซียม เกษตรกรบำงพื้นที่อำจ
พบกำรท ำลำยของแมลงวันพริกได้ แนะเกษตรกรควรเก็บ
ผลพริกที่ถูกท ำลำยใส่ลงในถุงพลำสติก แล้วมัดปำกถุง
ให้ แน่ น  น ำไปทิ้ งนอกแปลงป ลูก  พ ร้อมทั้ ง ฉีด        
ไวท์ออยล์ หรือปิโตเลียมออยล์ เพื่อลดปริมำณกำรวำงไข่ของแมลงวันผลไม้ และคลุกเชื้อรำเม
ตำไรเซียม ๑ กิโลกรัม ต่อปุ๋ยหมัก ๒๐ กิโลกรัม ใส่รอบโคนต้นเพื่อช่วยก ำจัดดักแด้ของ
แมลงวันพริกที่อยู่ในดิน เกษตรกรควรใช้เชื้อรำไตรโคเดอร์มำ ป้องกันโรครำกเน่ำโคนเน่ำ 
และโรคเหี่ยวเหลืองไว้ตั้งแต่ต้นฤดูปลูกโดยกำรผสมกับร ำและปุ๋ยหมักหว่ำนรอบทรงพุ่ม เพื่อ
ควบคุมโรคที่เข้ำท ำลำยระบบรำกพริก พร้อมทั้งฉีดแคลเซียมโบรอนเพื่อเสริมสร้ำงควำม

 

 



 

แข็งแรง ควำมต้ำนทำนต่อโรคให้แก่พริก และฉีดพ่นธำตุสังกะสี เพื่อให้พริกปรุงอำหำรได้ดี
ข้ึน นอกจำกนี้ยังต้องหมั่นรักษำควำมสะอำดในแปลงพริก เพื่อลดแหล่งแพร่กระจำยของโรค 

  


