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หนู – เกษตรกรในจังหวัดสตูล และพัทลุง ให้ระวังการระบาดของหนู เพราะอาจมี

หนูเข้าท าลายต้นข้าวและผลผลิต 
โรคไหม้คอรวง – เกษตรกรในเขตพื้นที่ที่มีฝนตก  โดยเฉพาะในแปลงที่หว่านข้าวใน

อัตราหนาแน่นสูง ไม่ได้ท าการคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก หรือพื้นที่ที่เคยพบการระบาดของโรคไหม้
ข้าว เช่น อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ให้ระวังการระบาดของโรคไหม้คอรวง  

เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล – เกษตรกรในพื้นทีต่ าบลบ้านขาว อ าเภอระโนด จังหวัด
สงขลา เกษตรกรในเขตอ าเภอควนขนุน เมือง เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และเกษตรกรที่ใช้ข้าวพันธุ์
พัทลุง (อ่อนแอต่อเพล้ียกระโดดสีน้ าตาล) ให้ระวังการเข้าท าลายของเพล้ียกระโดดสีน้ าตาล 

หนอนห่อใบข้าว – เกษตรกรในจังหวัดสตูลต้องหมั่นตรวจดูแปลงข้าว ในระยะนี้ 
อาจมีการระบาดของหนอนห่อใบข้าว โดยเฉพาะระยะข้าวแทงใบธงจะท าความเสียหายต่อผลผลิต
เป็นอย่างมาก 

หนอนกอข้าว - เกษตรกรในบางพื้นที่ของอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง และอ าเภอ
ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง อาจพบการเข้าท าลายของหนอนกอข้าว 

หอยเชอรี่ – ในเขตอ าเภอเมืองสตูล  และอ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ใหร้ะวังการ
ระบาดของหอยเชอรี่ในระยะนี้ 

แมลงสิง – ในบางพื้นที่ของอ าเภอละงู จังหวัดสตูล อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
อาจพบการระบาดของแมลงสิง แนะเกษตรกรให้ใช้เชื้อราบิวเวอเรียในการป้องกันก าจัด อัตราส่วน 
๒๕๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร 

 



 

 
 
 
 
 

เงาะ – ระยะนี้มักพบเห็นการระบาดของเพล้ียแป้ง ในเขตอ าเภอศรีนครินทร์
จังหวัดพัทลุง หากพบการระบาดให้ท าการก าจัดด้วยเชื้อราบิวเวอเรีย นราธิวาสอาจมีการ
ระบาดของแมลงวันผลไม้ในสวนเงาะ 

ทุเรียน – ระยะนี้สวนทุเรียนบางแห่งอาจจะท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว  
ทุเรียนก็จะเข้าสู่ช่วงแตกใบอ่อน ให้ระวังการระบาดของเพล้ียไก่แจ้เกษตรกรควรกระตุ้นให้
ทุเรียนแตกใบอ่อนพร้อมๆกัน เพื่อท าให้ระยะเวลาการเข้าท าลายของเพล้ียไก่แจ้มีระยะส้ัน 
ความเสียหายจากการท าลายของเพล้ียไก่แจ้จะลดลง การกระตุ้นการแตกใบอ่อนสามารถท า
ได้โดยการใช้ยูเรีย (๔๖-๐-๐) พ่นในอัตรา ๒๐๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตรต่อต้น เกษตรกรควรหมั่น
ส ารวจการระบาดของเพล้ียไก่แจ้ หากพบการระบาดให้ฉีดพ่นด้วยเชื้อราบิวเวอเรียอัตรา 
๒๕๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร และให้เกษตรกรหมั่นส ารวจการท าลายของด้วงเจาะล าต้น หากพบ
ไข่ด้วงเจาะล าต้นที่รอยแผลบริเวณล าต้น ให้เก็บไข่ไปท าลาย ในระยะนี้มีปริมาณฝนมากข้ึน 
ให้ระวังโรคราใบติด โรครากเน่าโคนเน่า ซึ่งอาจพบการระบาดในหลาย ๆ พื้นที่ แนะน า
เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันก าจัดโรคดังกล่าว  สวนทุเรียนในพื้นที่ไม่
เหมาะสมควรท าการขุดระบายน้ าออกจากบริเวณเขตรากให้เร็วที่สุด 

ส้มเขียวหวาน และส้มโชกุน – ระยะนี้เกษตรกรควรระวังการเข้าท าลายของ
แมลงวันผลไม้ ผีเส้ือมวนหวาน และโรคแคงเกอร์ แนะเกษตรกรควรดูแลต้นส้มให้สมบูรณ์
แข็งแรง และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมน้ าอัตรา ๑ กิโลกรัมต่อน้ า ๑๐๐ ลิตร ฉีดพ่นเพื่อ
ป้องกันโรคแคงเกอร์ พร้อมทั้งฉีดพ่นธาตุแคลเซียมโบรอนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นส้ม 
ส าหรับผีเส้ือมวนหวาน ให้ใช้กรงดักพร้อมสวิงจับ ส่วนแมลงวันผลไม้ให้เน้นการท าความ
สะอาดแปลง เก็บผลที่ถูกท าลายเน่าเสียไปท าลาย พร้อมกับฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมออยล์ 
หรือสมุนไพรไล่แมลงวัน เช่น ใบสะเดาแก่ ใบมะกรูดแก่ หญ้างวงช้าง ข่า เป็นต้น เพื่อลดการ
วางไข่ 

ส้มโอ – ระวังหนอนเจาะผล แมลงวันผลไม้ เกษตรกรควรห่อผลป้องกัน และควรฉีด
พ่นเช้ือราไตรโคเดอร์มาก่อนการห่อผลเพื่อป้องกันเช้ือรา 

ลองกอง – ระวังการระบาดของหนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง แนะเกษตรกรหลังจาก
เก็บผลผลิตหมดแล้วควรรีบตัดแต่งทรงพุ่ม และใส่ปุ๋ยให้ลองกองมีการสร้างเนื้อเย่ือใหม่ บางพื้นท่ี

 



 

อาจยังเก็บผลผลิตไม่หมดให้ระวังการท าลายผลผลิตจากแมลงวันผลไม้ เกษตรกรควรห่อผลเพื่อ
ป้องกันการท าลายของแมลงวันผลไม้ ไม่ควรท้ิงผลท่ีเน่าเสีย หรือผลท่ีถูกท าลายไว้ในใต้โคนต้น 
หรือในสวน เพราะจะเป็นแหล่งแพร่กระจายของแมลงวันผลไม้ได้ เกษตรกรสามารถน าผลท่ีเน่าเสีย 
หรือผลท่ีถูกท าลายใส่ในถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่น เพื่อไม่ให้แมลงวันผลไม้ออกไปได้ 

 

 

  หนอนหัวด ามะพร้าว เป็นหนอนผีเส้ือกลางคืนชนิดหนึ่ง  
ที่ก าลังระบาดท าความเสียหายให้กับสวน
มะพร้าวเป็นจ านวนมาก โดยท าลายทางใบ
ล่าง เกษตรกรสามารถสังเกตเห็นอุโมงค์อยู่ใต้
ใบ ซึ่งสร้างจากข้ีหนอน เมื่อเอามือเข่ียอุโมงค์ 
พบหนอนสีเขียว หัวสีด า หรือดักแด้ผีเส้ืออยู่ภายใน หากพบเกษตรกร
สามารถตัดทางใบที่มีหนอนหัวด ามะพร้าวอาศัยอยู่ ลงมาเผาท าลาย 
พร้อมทั้งขอสนับสนุนแตนเบียนหนอนหัวด ามะพร้าวจากศูนย์ส่งเสริม

เทคโนโลยีเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เพื่อปล่อยในสวนมะพร้าว ส าหรับเกษตรกร
ที่ต้องการแตนเบียนหนอนหัวด ามะพร้าวจะต้องแจ้งให้เกษตรต าบลทราบ เพื่อการด าเนินการ
ต่อไป 

 

พืชตระกูลกะหล่ า – ระยะนี้เกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลกะหล่ า ต้องระวังการระบาด
ของโรคใบจุดอันเทอนาเรีย  และโรคราน้ าค้างซึ่ งมีสาเหตุมาจากผักที่ ปลูกได้รับความ
กระทบกระเทือนจากฝนที่ตกลงมาติดต่อกันหลายวัน  ท าให้ใบผักช้ าเชื้อราสามารถเข้าท าลายได้
ง่าย ประกอบกับมีความชื้นสะสมอยู่ในแปลงมาก แนะเกษตรกรส ารวจแปลงผักอย่างสม่ าเสมอ เมื่อ
พบการระบาดของโรคใบจุดในระยะนี้ ให้ท าการป้องกันก าจัดด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา และ
เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ผักโดยการฉีดพ่นธาตุแคลเซียม โบรอน เป็นประจ าทุก ๗ วัน 
เกษตรกรควรหมั่นส ารวจและระวังการท าลายของด้วงหมัดผัก หนอนกระทู้ผัก และหนอนใยผัก 
ซึ่งอาจพบได้ในระยะนี้ 

 

 

 



 

ถั่วฝักยาว – ระยะนี้ให้ระวัง หนอนเจาะฝักถั่ว และเพล้ียอ่อน แนะน าให้เกษตรกรใช้
สารสกัดสะเดา เชื้อบีที และเชื้อราบิวเวอเรีย ร่วมกันในการควบคุมแมลงในแปลงถั่ว  นอกจากนี้
เกษตรกรควรเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ต้นถั่วฝักยาวโดยการฉีดพ่นธาตุแคลเซียม โบรอน  
เป็นประจ าทุก ๗ วัน และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมน้ าแล้วฉีดพ่น เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อ
ราให้ท่ัวทรงพุ่ม 

พืชตระกูลแตง – ระยะนี้ต้องระวังการระบาดของโรคใบจุด โรคแอนแทรคโนส 
และโรครากเน่าโคนเน่า เพราะมีความชื้นค่อนข้างมาก ประกอบกับมีฝนตกมากข้ึน  แนะน า
เกษตรกรหมั่นท าความสะอาดแปลงปลูก และผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อใช้ในการป้องกัน
ก าจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรา โดยการฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริเวณทรงพุ่ม พร้อมทั้งฉีด
แคลเซียมโบรอนเพื่ อ เสริมสร้างความแข็งแรงและ
ต้านทานโรคบริเวณทรงพุ่ม (ส่วนเหนือดิน) นอกจากนี้
ยังต้องหมั่นส ารวจการระบาดของด้วงเต่าแตง เพลี้ยอ่อน 
หนอนผีเส้ือศัตรูแตงชนิดต่างๆ เช่น หนอนคืบ หนอนเจาะ
ดอก หนอนเจาะผล หนอนใยผัก และหนอนกินผิวเปลือก
แตงโม แนะเกษตรกรควรควบคุมหนอนผีเส้ือ โดยการใช้
สารสกัดสะเดาสลับกับเชื้อบีที ร่วมกับการใช้เชื้อราบิว
เวอเรีย เพล้ียอ่อนควบคุมด้วยสารสกัดสะเดาร่วมกับเชื้อราบิวเวอเรีย นอกจากนี้ให้ระวังการเข้า
ท าลายของแมลงวันแตงโดยใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมออยล์ อัตรา ๑/๔ ของค าแนะน าในฉลาก 

พริก – ระยะนี้เกษตรกรผู้ปลูกพริก ต้อง
หมั่นส ารวจการระบาดของโรคแอนแทรคโนส และโรค
รากเน่าโคนเน่า เกษตรกรควรฉีดแคลเซียมโบรอนเพื่อ
เสริมสร้างความแข็งแรงต้านทานต่อโรคให้แก่พริก และ
ฉีดพ่นธาตุสังกะสี เพื่อให้พริกสังเคราะห์แสงได้ดีข้ึน 
หมั่นรักษาความสะอาดในแปลงพริก ถ้าหากส ารวจพบ
การระบาดของโรคแอนแทรคโนส และโรครากเน่าโคน
เน่าในแปลงพริกให้ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้ท่ัวทรงพุ่ม พร้อมทั้งใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
ผสมร าละเอียด และปุ๋ยหมัก อัตราส่วน ๑:๔:๑๐๐ หว่านรอบทรงพุ่ม เก็บผล และต้นที่เป็นโรค
ออกเผาท าลายนอกแปลงปลูก 

 

 



 

หอมแดง – ระยะนี้ให้ระวังการระบาดของหนอนกระทู้หอม และหนอนกระทู้ผัก
เกษตรกรควบคุมโดยการใช้สารสกัดสะเดา สลับกับเชื้อบีที หรือเชื้อไวรัส เอ็น พี วี  โดย
ส ารวจแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ เพราะระยะนี้สภาพอากาศเอื้อต่อการระบาดของหนอน
เพิ่มข้ึน 


