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บทคัดย่อ 

การส ารวจและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงศตัรูพืชในระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ความเส่ียงศตัรูพืชในระบบการผลิตพืชภายใต้
ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง ด าเนินการระหวา่งเดือน ต.ค. 2555 – ก.ย. 2557  
ในปีงบประมาณ 2556 ไดด้ าเนินการส ารวจศตัรูผกัในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง ฝ่ังอนัดามนั (จ.สตูล และ  จ.ตรัง) 
และ ภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทย (จ.พทัลุง และสงขลา)  พบว่าในแต่ละพ้ืนท่ีมีการระบาดของศตัรูพืชท่ีแตกต่างกนั โดย
พบว่าการระบาดของศตัรูพืชของภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทยมีแนวโนม้ความรุนแรงในการระบาดมากกว่าภาคใตฝ่ั้งอนั
ดามนั และในปีงบประมาณ 2557 ไดด้ าเนินการคดัเลือกพ้ืนท่ีส ารวจ  2 จงัหวดั คือ พ้ืนท่ี ต.บางเหรียง อ.ควน
เนียง จ.สงขลา จ านวน 4 แปลง  และ พ้ืนท่ี ต.ควนโดน    อ.ควนโดน จ.สตูล จ านวน 2 แปลง  ซ่ึงแต่ละแปลงมี
ระบบการปลูกพืชท่ีแตกต่างกนั คือ แปลงท่ี 1 พริก-แตงกวา-กระเพรา-กะหล ่าปลี แปลงท่ี 2 ผกับุง้-ตน้หอม-
ดาวเรือง-ผกับุง้ แปลงท่ี 3 ผกักาดหอม-ตน้หอม-ผกัชี-กระเพรา แปลงท่ี 4 ผกับุง้-พริก-กวางตุง้/กะหล ่าดอก/
มะเขือเปราะ-ขา้วโพด  แปลงท่ี 5 ขา้วโพด-ถัว่ฝักยาว-แตงกวา-ขา้ว แปลงท่ี 6 ขา้วโพด-แตงกวา-มะนาว พบว่า
ระบบการปลูกพืชท่ีหมุนเวียนอยู่ในกลุ่มพืชผกัมีแนวโนม้การระบาดของศตัรูพืชมากกว่าระบบการปลูกพืชท่ี
หมุนเวียนต่างกลุ่มพืชกนั เช่น ขา้ว ผกั    พืชไร่ ซ่ึงมีศตัรูพืชท่ีต่างชนิดกนั  อย่างไรก็ตามสภาพอากาศ อุณหภูมิ 
ความช้ืนสมัพทัธ์กเ็ป็นอีกปัจจยัท่ีมีผลต่อความรุนแรงในการระบาดของศตัรูพืช ระยะการเจริญเติบโตของพืชก็
เป็นตวักระตุน้ใหศ้ตัรูพืชแต่ละชนิดเขา้ท าลาย ระยะปลูก สภาพพ้ืนท่ีปลูก ความอุดมสมบูรณ์ของดินท่ีแตกต่าง
กนั มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ศตัรูธรรมชาติ ตวัห ้ า ตวัเบียน นอกจากน้ีการจดัการของเกษตรกรเป็นอีก
ปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการระบาด เช่น การใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากในระยะกลา้ท าใหศ้ตัรูพืชเขา้ท าลาย   
 
ค าส าคัญ : ระบบเกษตร  ศตัรูพืช  Cropping system  

                                                 
1ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตร เขตท่ี 8 จงัหวดัสงขลา 
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ค าน า 
 ระบบการเกษตรในอดีตเป็นการผลิตเพ่ือการบริโภค โดยอาศยัธรรมชาติ ตามสภาพแวดลอ้ม  มีการ

ปลูกพืชผสมผสานหลากหลายชนิด ทั้งพืชผกั ไมผ้ล ไมย้ืนตน้ พืชสมุนไพร และพืชใชส้อย ในลกัษณะของสวน
ผสม พืชเหล่าน้ีจะมีความสัมพนัธ์ทางนิเวศวิทยาซ่ึงกนัและกนั มีความตอ้งการส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม กบัการ
เจริญเติบโตท่ีแตกต่างกนัไป ทั้งในเร่ืองของแสงแดด อุณหภูมิความช้ืน ดิน ฯลฯ โดยพืชท่ีมีทรงพุ่มขนาดเลก็ 
ตอ้งการแสงนอ้ยอยู่ใตพื้ชท่ีทรงพุ่มใหญ่  การท าลายของโรคแมลงท่ีเกิดข้ึน ก็จะเป็นการควบคุมพืชบางชนิด  
ใหมี้ปริมาณเหมาะสมในระบบนิเวศของพืช พืชท่ีข้ึนปะปนหรือผสมผสานกนัมีคุณสมบติัช่วยลดความรุนแรง
ของการระบาดของโรคแมลงศตัรูพืชได ้ อีกทั้งระบบการเกษตรแบบเดิมมีการใชส้ารเคมีนอ้ยมาก หรือแทบไม่
มีการใชส้ารเคมี ท าใหศ้ตัรูธรรมชาติในระบบนิเวศไม่ถูกท าลาย 

 ต่อมามีการพฒันาเป็นเกษตรเพ่ือการบริโภค และจ าหน่าย  โดยมุ่งเนน้การผลิตพืชเชิงเด่ียวเพ่ือการคา้  
เป็นพ้ืนท่ีกวา้งและต่อเน่ืองกนัหลายฤดูกาล หรือการปลูกพืชแบบเหล่ือมเวลา จะช่วยเพ่ิมอาหารใหแ้ก่ศตัรูพืช 
สะสมศตัรูพืชในพ้ืนท่ีเพาะปลูก รวมไปจนถึงการเก็บกกัตุนอาหาร หรือการเก็บธญัพืชในยุง้ฉางท่ีไม่มีการ
ป้องกนัศตัรูพืชท่ีดีพอ ลว้นเป็นสาเหตุให้ศตัรูพืชสามารถอยู่ได ้ และเพ่ิมจ านวนข้ึนตลอดเวลา ซ่ึงการผลิต
ดงักล่าว มกัประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศตัรูพืช ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิตเกษตร ท าใหปั้จจุบนัเกษตรกรหนัมาใชส้ารเคมีกนัอย่างกวา้งขวาง แมว้่าการใชส้ารเคมีในการควบคุม
ศตัรูพืชในระยะแรกพบวา่มีประสิทธิภาพสูงมาก แต่กก่็อใหเ้กิดปัญหาหลายอยา่งตามมา  เช่น ปัญหาการตกคา้ง
ของสารเคมีในผลิตผลเกษตร เป็นปัญหาส าคญัในการส่งออก ซ่ึงนบัวนัยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ และ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูบ้ริโภค รวมไปถึงสภาวะสินคา้เกษตรเพ่ือการแข่งขนัในตลาดโลก ซ่ึงมีมาตรการกีด
กนัสินคา้เกษตรท่ีผลิตในขบวนการท่ีไม่ไดม้าตรฐาน นอกจากน้ียงัมีปัญหาการตา้นทานของเช้ือโรค และแมลง
ต่อสารเคมีท่ีใช ้ตลอดจนปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

 ปัจจุบนัปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาส าคญัท่ีส่งผลกระทบ
ในวงกวา้งทั้งดา้นเกษตรกรกรรม อุตสาหกรรม และระบบนิเวศน ์โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม อุณหภูมิท่ีสูงข้ึน/
น ้าท่วม/ภยัแลง้ท่ีรุนแรงจากเอลนิโญ ท าใหผ้ลผลิตทางการเกษตรลดลง นอกจากน้ีปัญหาน ้าท่วมขงัยงัส่งผลต่อ
การระบาดของโรค และแมลงศตัรูท่ีส าคญั (Benchaphun et al., 2002)  

 นอกจากน้ีการผลิตพืชเชิงเด่ียว ท าให้เกษตรกรตอ้งพ่ึงพาปัจจยัจากภายนอกมากข้ึน  เช่น สารเคมี
ก าจดัศตัรูพืช  ปุ๋ย ฯลฯ  ส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึน  ประกอบกบัวิกฤติเศรษฐกิจ  ท าใหเ้กษตรกรบางรายหนั
กลบัมาท าการเกษตรเพ่ือบริโภค และจ าหน่ายในลกัษณะของเศรษฐกิจพอเพียง  การส ารวจและวิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงศตัรูพืชในระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง
จึงเป็นงานส าคัญท่ีจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ือการเฝ้าระวงั และพยากรณ์การระบาดของศตัรูพืชในพ้ืนท่ีภาคใต้
ตอนล่างต่อไป  
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วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 
             ปีท่ี 1 ด าเนินการส ารวจศตัรูพืชในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง ฝ่ังอนัดามนั (จ.สตูล และ  จ.ตรัง) และ 
ภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทย (จ.พทัลุง และสงขลา) และในปีท่ี2 ไดด้ าเนินการคดัเลือกพ้ืนท่ีส ารวจแปลงผลิตพืชภายใต้
ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนท่ี 2 จงัหวดั คือ จ.สงขลา และ จ.สตูล (จ.สงขลา เป็นตวัแทนของ
ฝ่ังอ่าวไทย  และ จ.สตูล เป็นตวัแทนของฝ่ังอนัดามนั) และส ารวจศตัรูพืชในแต่ละระบบการผลิต 

 การใช้มาตราส่วนของคะแนน 
 ในกรณีท่ีพบศตัรูพืชหรืออาการของโรคพืช เป็นปริมาณมาก อาจไม่สามารถบนัทึกจ านวนทั้งหมด
ของศตัรูพืช จะใชข้อ้มูลอ่ืนเป็นมาตรฐานวดัปริมาณ เช่น สดัส่วนของการท าลายท่ีพบบนพืชอาศยั หรือสัดส่วน
การปกคลุมพ้ืนท่ีของศตัรูพืช 
 เกณฑก์ าหนดปริมาณการเขา้ท าลายต่อพ้ืนท่ีผิวใบ เช่นพ้ืนท่ีผิวใบทั้งหมดท่ีถูกศตัรูพืชเขา้ท าลายให้
คะแนน 0, 1, 2, 3,4  และ 5 ตามระดบัความรุนแรงในการเขา้ท าลายของศตัรูพืชแต่ละชนิด     
การตรวจนบัอาการใบหงิกของยอดพริก เน่ืองจากการท าลายของเพล้ียไฟ และไรขาว โดยการใหค้ะแนนดงัน้ี 

 คะแนน 0 = ทรงพุ่มปกติ ลกัษณะยอดอ่อนสมบูรณ์ 
 คะแนน 1 = ใบยอดแสดงอาการใบหงิกเลก็นอ้ย 1-5 % 
 คะแนน 2 = ใบยอดแสดงอาการใบหงิกปานกลาง 6-25 % 
 คะแนน 3 = ใบยอดแสดงอาการใบหงิกมากกวา่ 26-50 % 
 คะแนน 4 = ใบยอดแสดงอาการใบหงิกมากกวา่ 50 % 
 (กอบเกียรต์ิ, 2539) 

ระดบัความรุนแรงของโรคแอนแทรคโนส วดัพ้ืนท่ีผิวท่ีแสดงอาการของโรคเทียบกบัพ้ืนท่ีผิวทั้งหมด  
 ระดบั 0  ไม่พบอาการของโรคปรากฏบนผิวพืช 
 ระดบั 1  พ้ืนท่ีผิวเป็นโรค  1-20 % 
 ระดบั 2  พ้ืนท่ีผิวเป็นโรค  21-40 % 
 ระดบั 3  พ้ืนท่ีผิวเป็นโรค  41-60 % 
 ระดบั 4  พ้ืนท่ีผิวเป็นโรค  61-80 % 
 ระดบั 5  พ้ืนท่ีผิวเป็นโรค  81 – 100 % 
 (บุญญวดี, 2540) 
 บนัทึกชนิดของศตัรูพืชท่ีพบ  ต าแหน่งท่ีตั้ง GPS  ระยะของศตัรูพืช  อาการของโรค ระดบัความ

รุนแรง  ศตัรูธรรมชาติท่ีพบและอ่ืนๆ  โดยน าขอ้มูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามาวิเคราะห์ 
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ผลการทดลองและวจิารณ์ 
 ในปี 2556 ไดด้ าเนินการส ารวจศตัรูพืชในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง ฝ่ังอนัดามนั (จ.สตูล และ จ.ตรัง) 

และ ภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทย (จ.พทัลุง และสงขลา)  พบว่าในแต่ละพ้ืนท่ีมีการระบาดของศตัรูพืชท่ีแตกต่างกัน 
(ตารางท่ี 1) 
ตารางที่ 1  การระบาดของศตัรูพืชในพ้ืนท่ีภาคใตใ้นปี 2556  

พืช ภาคใต้ฝ่ังอนัดามัน (สตูล ตรัง) ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย (จ.พทัลุง และสงขลา) 
แตงร้าน ราน ้าคา้ง 

ใบด่าง 
ราน ้าคา้ง 
ใบด่าง 
ราแป้ง 

มะเขือ Bacterial wilt 
มวนแกว้มะเขือ 

รา sclerotium 
หอยเจดียเ์ลก็ 
เพล้ียจกัจัน่ 

พริก แอนแทรคโนส 
Bacterail wilt 
ใบด่าง 
เพล้ียไฟ 
ไรขาว 
เพล้ียหอย 

แอนแทรคโนส 
Bacterail wilt 
ใบด่าง 
เพล้ียไฟ 
ไรขาว 
Fusarium wilt 
โรครากเน่าโคนเน่า (Sclerotium) 
ไสเ้ดือนฝอยรากปม 

ผกัตระกลูกะหล ่า หนอนใยผกั 
ดว้งหมดัผกั 
หนอนกระทูผ้กั 
เพล้ียอ่อน 
หนอนชอนใบ 
หนอนเจาะยอด 
ราน ้าคา้ง 
Wet rot 
 
 

หนอนใยผกั 
ดว้งหมดัผกั 
หนอนกระทูผ้กั 
เพล้ียอ่อน 
หนอนชอนใบ 
หนอนกระทูห้อม 
หนอนคืบกะหล ่า 
หนอนเจาะยอด 
หนอนเจาะสมอฝ้าย 
ราน ้าคา้ง 
Wet rot 
ใบติด 
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จากการเก็บขอ้มูลการระบาดศตัรูพืชจะพบว่าการระบาดของศตัรูพืชในภาคใตอ้นัดามนั คือ พ้ืนท่ี จ.
สตูล และ จ.ตรัง จะพบการระบาดของศตัรูพืชนอ้ยกวา่ภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทยคือ พ้ืนท่ี จ.พทัลุง และ จ.สงขลา อาจมี
สาเหตุเน่ืองมาจากการผลิตพืชทั้ง 2 ฝ่ังมีความแตกต่างกนั กล่าวคือการผลิตในพ้ืนท่ี จ.สตูล และ จ.ตรัง จะเป็น
แปลงผกัขนาดเลก็ท่ีมีการผลิตไม่มากนกั และมีการเปล่ียนพ้ืนท่ีปลูกไปเร่ือยๆ เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นการผลิต
พืชแซมในสวนยางระหวา่งท่ียางยงัเลก็อยู ่ และมีการหมุนเวียนชนิดของพืชปลูก เม่ือยางโตข้ึนร่มเงาของยางจะ
บดบงัแสงแดด เกษตรกรจ าเป็นตอ้งเปล่ียนท่ีปลูก จึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้พบการระบาดของโรคและแมลง
นอ้ย  เน่ืองจากไม่มีการสะสมของโรคและแมลง  ต่างจากการปลูกพืชฝ่ังอ่าวไทยท่ีมีการปลูกพืชในแปลงขนาด
ใหญ่และในพ้ืนท่ีเดิม  ท าใหพ้บการระบาดของศตัรูพืชท่ีมากและหลากหลายกว่า นอกจากน้ีสภาพอากาศเป็น
อีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการแพร่ระบาดของศตัรูพืช โดยจะพบว่าปัญหาศตัรูพืชหลายชนิดไม่พบในฝ่ังอ่าวไทย 
เช่นปัญหาราแป้งในแตงร้านพบเฉพาะในฝ่ังอ่าวไทย ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสภาพอากาศท่ีแตกต่างกนั  

a) rainfall(mm.)      b) rainyday(day) 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ปริมาณและการกระจายของฝนเฉล่ียรายเดือนในช่วง 1980- 2013 ในภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก และฝ่ังตะวนัออก 
ท่ีมา : วลยัพร, 2557  

ในปี 2557 ไดด้ าเนินการคดัเลือกพ้ืนท่ี ในแปลงผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือศึกษาการระบาดของศตัรูพืช ในพ้ืนท่ี 2 จงัหวดั คือ พ้ืนท่ี ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา จ านวน 4 
แปลง  และ พ้ืนท่ี ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล จ านวน 2 แปลง  ซ่ึงแต่ละแปลงมีระบบการปลูกพืชท่ีแตกต่าง
กนัดงัตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 ระบบการปลูกพืชในแต่ละแปลงปลูก 

พกิดัภูมศิาสตร์ ระบบการปลูกพืช 
47 N 657116E-789940N 
47 N 657239E-790598N 
47 N 657906E-790555N 
47 N 656737E-788764N 
47 N 618294E-750702N 
47 N 619790E-751224N 

พริก-แตงกวา-กระเพรา-กะหล ่าปลี 
ผกับุง้-ตน้หอม-ดาวเรือง-ผกับุง้ 
ผกักาดหอม-ตน้หอม-ผกัชี-กระเพรา 
ผกับุง้-พริก-กวางตุง้/กะหล ่าดอก/มะเขือเปราะ-ขา้วโพด 
ขา้วโพด-ถัว่ฝักยาว-แตงกวา-ขา้ว 
ขา้วโพด-แตงกวา-มะนาว 

 จากการส ารวจศตัรูพืชพบว่าการระบาดของศตัรูพืชในพ้ืนท่ี ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา พบ
การระบาดของศตัรูพืชมากกวา่ในพ้ืนท่ี ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล ดงัแสดงในตารางท่ี 3  
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ตารางที่ 3  ผลการส ารวจการระบาดของศตัรูพืช จ.สงขลา และ จ.สตูล 

ช่ือ วันที ่ GPS 
พ้ืนที่ 
(ไร่) 

พืช/ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นท่ีอยู่ 

ระยะของ
พืช 

ศัตรูท่ีพบ 
ลกัษณะการ
ท าลาย 

ระดบัความรุนแรง ศัตรูธรรมชาติ 
การจัดการ/ ให้

น ้า 
หมายเหตุ 

นางกลัยา  เส้งวุ่น 
25 ต.บางเหรียง  
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 

23 ธค.56 47 N 657116E- 
789940N 

2 พริก/ กระเพรา 
ดินร่วนทราย 
 

ระยะออก
ดอก 
 

เพล้ียไฟ/ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 
เช้ือรา Sclerotium 
ไวรัส 
แบคทีเรีย 

ใบหงิก 
พืชยนืตน้ตาย 
พืชยนืตน้ตาย 
ใบด่างเหลือง 
ใบเป็นแผล 

3 % ระดบั 1-2  
8 %  
5 % 
5 % 
5 % 

ดว้งเต่าตวัห ้า ใชส้ายยางรด/
อบาเมก็ติน  
คาร์โบซลัแฟน  
อะเซทามิพริด 
แมนโคแซบ 
และอมิสตา 

พริกข้ีหนู  
(พริกชี) 

 9 มค. 57   พริก ระยะออก
ดอกถึง
เก็บเก่ียว
ผลผลิต 
 
 

เพล้ียไฟ/ ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 
เช้ือรา Sclerotium 
ไวรัส 
แบคทีเรีย 
แอนแทรคโนส 
เช้ือรา 

ใบหงิก 
พืชยนืตน้ตาย 
พืชยนืตน้ตาย 
ใบด่างเหลือง 
ใบเป็นแผล 
ผลเป็นแผล 
ยอดเน่า 

8 % ระดบั 2-3  
22 %  
16 % 
25 % 
18 % 
30 % ระดบั 2-4  
5 % 

   

นางกลัยา  เส้งวุ่น 
25 ต.บางเหรียง  
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 

21 กพ. 57   พริก ระยะใหผ้ล
ผลิต 
 
 

เพล้ียไฟ/ ไรขาว 
แมลงหวีข่าว 
เพล้ียหอย 
เช้ือรา Fusarium 
เช้ือรา Sclerotium 
ไวรัส 
แบคทีเรีย 
แอนแทรคโนส 
เช้ือรา 

ใบหงิก 
ดูดน ้าเล้ียง 
ดูดน ้าเล้ียง 
พืชยนืตน้ตาย 
พืชยนืตน้ตาย 
ใบด่างเหลือง 
ใบเป็นแผล 
ผลเป็นแผล 
ยอดเน่า 

15 % ระดบั 2-3  
5 %  
2 %  
28 % 
20 % 
30 % 
20 % 
50 % ระดบั 3-5 
10 % 
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ช่ือ วันที ่ GPS 
พ้ืนที่ 
(ไร่) 

พืช/ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นท่ีอยู่ 

ระยะของ
พืช 

ศัตรูท่ีพบ 
ลกัษณะการ
ท าลาย 

ระดบัความรุนแรง ศัตรูธรรมชาติ 
การจัดการ/ ให้

น ้า 
หมายเหตุ 

 21 มีค..57   แตงกวา  ไม่พบ     เกษตรกรร้ือ
แปลงพริก 

 31 มีค. 57 47 N 657116E- 
789940N 

2 แตงกวา ตน้กลา้ ดว้งเต่าแตงแดง/ด า ใบเป็นรู 1 % (ระดบั 1-2)    

 25 เมย. 57   แตงกวา/ 
กระเพรา 

ก่อนออก
ดอก 

หนอนฟัก กดักินยอด 1 % (ระดบั 1-2)    

 19 พค. 57   กระเพรา เก็บเก่ียว ไม่พบ   ผึ้ง แตน  
แมงมุม 

  

 20 มิย.57   กระเพรา ใหผ้ลผลิต ไม่พบ      
 18 กค.57   กะหล ่าปลี ตน้กลา้ หนอนใยผกั กดักินใบ 1 % (ระดบั 1-2)    
นางกลัยา  เส้งวุ่น 
25 ต.บางเหรียง  
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 

18 สค. 57   กะหล าปลี เจริญเติบ 
โต 

หนอนใยผกั 
หนอนเจาะยอด 
หนอนกระทูผ้กั 
ดว้งหมดัผกั 
เช้ือรา 

กดักินใบ 
เจาะยอด 
กดักินใบ 
กดักินใบ 
ใบเน่า 

1 % (ระดบั 1-2) 
2 % (ระดบั 1-2) 
1 % (ระดบั 1-2) 
1 % (ระดบั 1-2) 
3 % 

   

 26 กย. 57   กะหล ่าปลี เก็บเก่ียว เช้ือรา 
เช้ือรา 
แบคทีเรีย 
 
 
 
 

ใบเน่า 
หวัเน่า 
หวัเน่า 

7 % 
12 % 
3 % 
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ช่ือ วันที ่ GPS 
พ้ืนที่ 
(ไร่) 

พืช/ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นท่ีอยู่ 

ระยะของ
พืช 

ศัตรูท่ีพบ 
ลกัษณะการ
ท าลาย 

ระดบัความรุนแรง ศัตรูธรรมชาติ 
การจัดการ/ ให้

น ้า 
หมายเหตุ 

นายเสริม  สุวรรณโณ 
92 ม.5 ต.บางเรียง  
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 

23 ธค.56 47 N 657239E- 
790598N   

1 ผกับุง้/ 
ดินร่วนทราย 
 

เจริญเติบ 
โต 

ไม่พบ    ใชส้ายยางรด  

 9 มค. 57   ผกับุง้ 
 

เจริญเติบ 
โต 

ราสนิมขาว ใบพืชเป็นตุ่ม 
สีขาว 

2 % (ระดบั 1-2) 
 

   

 21 กพ. 57   ตน้หอม ตน้กลา้ ไม่พบ      
 21 มีค. 57   ตน้หอม เจริญ 

เติบโต 
หนอนกระทูห้อม เน้ือใบถูก 

ท าลาย 
2 % (ระดบั 1-2) 
 

   

 31 มีค. 57   ตน้หอม  หนอนกระทูห้อม เน้ือใบถูก 
ท าลาย 

2 % (ระดบั 1-2) 
 

   

 25 เมย. 57   ตน้หอม/ดาวเรือง เก็บผล 
ผลิต 

หนอนกระทูห้อม 
หนอนชอนใบ 

เน้ือใบถูก 
ท าลาย 

8 % (ระดบั 1-2) 
4 % (ระดบั 1-2) 

   

นายเสริม  สุวรรณโณ 
92 ม.5 ต.บางเรียง  

19 พค. 57   ดาวเรือง  ไม่พบ      

อ.ควนเนียง จ.สงขลา 20 มิย.57   ดาวเรือง เจริญ 
เติบโต 

ไม่พบ      

 18 กค.57   ดาวเรือง เก็บ 
ผลผลิต 

หนอนกระทูห้อม เจาะดอก 2 % (ระดบั 1-2) 
 

   

 18 สค. 57   ผกับุง้ เจริญ 
เติบโต 

ไม่พบ      

 26 กย. 57 
 

  ผกับุง้ เก็บ 
ผลผลิต 

ราสนิมขาว ใบพืชเป็นตุ่ม 
สีขาว 

2 % (ระดบั 1-2) 
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ช่ือ วันที ่ GPS 
พ้ืนที่ 
(ไร่) 

พืช/ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นท่ีอยู่ 

ระยะของ
พืช 

ศัตรูท่ีพบ 
ลกัษณะการ
ท าลาย 

ระดบัความรุนแรง ศัตรูธรรมชาติ 
การจัดการ/ ให้

น ้า 
หมายเหตุ 

นางส าล ี กุลนิล 
70/2  ม.5  

23 ธค.56 47N 657906E-
790555N 

1  ผกักาดหอม/ดิน
ร่วนทราย 

ตน้กลา้ ไม่พบ      

ต.บางเหรียง  
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 

9 มค. 57   ผกักาดหอม เก็บ 
ผลผลิต 

ไม่พบ      

 21 กพ. 57   ผกักาดหอม เก็บ 
ผลผลิต 

หนอนเจาะสมอฝ้าย กดักินใบ 2 % (ระดบั 1-2) 
 

   

 21 มีค. 57   ตน้หอม ตน้กลา้ ไม่พบ      
 31 มีค. 57   ตน้หอม เจริญ 

เติบโต 
ไม่พบ      

 25 เมย. 57   ตน้หอม เจริญเติบโ
ต 

หนอนกระทูห้อม เน้ือใบถูกท าลาย 5 % (ระดบั 1-2)    

นางส าล ี กุลนิล 
70/2  ม.5  
ต.บางเหรียง  
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 

19 พค. 57   ตน้หอม/ผกัชี เก็บ 
ผลผลิต 

หนอนกระทูห้อม 
หนอนชอนใบ 
แอนแทรคโนส 

เน้ือใบถูกท าลาย 
เน้ือใบถูกท าลาย 
ใบเป็นแผล 

15 % (ระดบั 2-3) 
8 % (ระดบั 1-2) 
2 % (ระดบั 1-2) 

   

 20 มิย.57   ผกัชี เจริญ 
เติบโต 

ไม่พบ      

 18 กค.57   ผกัชี เจริญ 
เติบโต 

ไม่พบ      

 18 สค. 57   กระเพรา เจริญ 
เติบโต 

ไม่พบ      

 26 กย. 57   กระเพรา เก็บเก่ียว ไม่พบ      
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ช่ือ วันที ่ GPS 
พ้ืนที่ 
(ไร่) 

พืช/ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นท่ีอยู่ 

ระยะของ
พืช 

ศัตรูท่ีพบ 
ลกัษณะการ
ท าลาย 

ระดบัความรุนแรง ศัตรูธรรมชาติ 
การจัดการ/ ให้

น ้า 
หมายเหตุ 

นางภา  วิไลรัตน์ 
90 ม.3 ต.บางเหรียง 

23 ธค.56 47 N 656737E- 
788764N 

2 ผกับุง้ เจริญ 
เติบโต 

ไม่พบ      

อ.ควนเนียง จ.สงขลา 9 มค. 57   ผกับุง้ เก็บเก่ียว ไม่พบ      
 
 
 
นางภา  วิไลรัตน์ 
90 ม.3 ต.บางเหรียง 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 

21 กพ. 57   พริก/ 
กวางตุง้/ 
 
 
กะหล ่าดอก/ 
มะเขือเปราะ 

เจริญ 
เติบโต 

ไม่พบ 
ดว้งหมดัผกั 
หนอนใยผกั 
แบคทีเรีย 
หนอนกระทูผ้กั 
ไม่พบ 

 
ใบพืชเป็นรู 
กดักินใบพืช 
ตน้เน่า 
กดักินใบพืช 

 
2 % (ระดบั 1-2) 
2 % (ระดบั 1-2) 
3-5 % 
2 % (ระดบั 1-2) 
 

   

 21 มีค. 57   พริก/ 
 
กะหล ่าดอก/ 
มะเขือเปราะ 

เจริญ 
เติบโต 

เพล้ียไฟ/ไรขาว 
 
หนอนกระทูผ้กั 
เพล้ียจกัจัน่ 

ใบหงิก 
 
กดักินใบพืช 
ดูดน ้าเล้ียง 

2 % (ระดบั 1-2) 
 
5 % (ระดบั 2-3) 
1-2 % 

   

 31 มีค. 57   พริก/ 
 
กะหล ่าดอก/ 
มะเขือเปราะ 

เจริญ 
เติบโต 

เพล้ียไฟ/ไรขาว 
 
หนอนกระทูผ้กั 
เพล้ียจกัจัน่ 

ใบหงิก 
 
กดักินใบพืช 
ดูดน ้าเล้ียง 

2 % (ระดบั 1-2) 
 
5 % (ระดบั 2-3) 
1-2 % 

   

 25 เมย. 57   พริก/ 
 
กะหล ่าดอก/ 
มะเขือเปราะ/ 
กวางตุง้ 

เก็บ 
ผลผลิต 

เพล้ียไฟ/ไรขาว 
ไวรัส 
หนอนกระทูผ้กั 
เพล้ียจกัจัน่ 
ไม่พบ 

ใบหงิก 
ใบด่าง 
กดักินใบพืช 
ดูดน ้าเล้ียง 

5 % (ระดบั 1-2) 
5 % 
8 % (ระดบั 2-3) 
3-5 % 
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ช่ือ วันที ่ GPS 
พ้ืนที่ 
(ไร่) 

พืช/ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นท่ีอยู่ 

ระยะของ
พืช 

ศัตรูท่ีพบ 
ลกัษณะการ
ท าลาย 

ระดบัความรุนแรง ศัตรูธรรมชาติ 
การจัดการ/ ให้

น ้า 
หมายเหตุ 

 19 พค. 57 47 N 656737E- 
788764N 

2 พริก/ 
 
กวางตุง้ 

เก็บ 
ผลผลิต 

เพล้ียไฟ/ไรขาว 
ไวรัส 
ดว้งหมดัผกั 

ใบหงิก 
ใบด่าง 
กดักินใบพืช 

7 % (ระดบั 2-3) 
7 % 
6 % (ระดบั 1-2) 

   

นางภา  วิไลรัตน์ 
90 ม.3 ต.บางเหรียง 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 

20 มิย.57   พริก/ 
 
 
 
ขา้วโพด 

เก็บ 
ผลผลิต 

เพล้ียไฟ/ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 
เช้ือรา Sclerotium 
ไวรัส 
ไม่พบ 

ใบหงิก 
พืชยนืตน้ตาย 
พืชยนืตน้ตาย 
ใบด่างเหลือง 
 

3 % ระดบั 1-2  
2 %  
3 % 
5 % 
 

   

 18 กค.57   พริก/ 
 
 
 
ขา้วโพด 

เก็บ 
ผลผลิต 

เพล้ียไฟ/ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 
เช้ือรา Sclerotium 
ไวรัส 
ไม่พบ 

ใบหงิก 
พืชยนืตน้ตาย 
พืชยนืตน้ตาย 
ใบด่างเหลือง 
 

5 % ระดบั 1-2  
3 %  
4 % 
7 % 
 

   

 18 สค. 57   พริก/ 
 
 
 
ขา้วโพด 

เก็บ 
ผลผลิต 

เพล้ียไฟ/ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 
เช้ือรา Sclerotium 
ไวรัส 
ราสนิม 

ใบหงิก 
พืชยนืตน้ตาย 
พืชยนืตน้ตาย 
ใบด่างเหลือง 
 

7 % ระดบั 1-2  
3 %  
4 % 
7 % 
3 % 

   

 26 กย. 57 
 
 
 

  พริก/ 
 
 
 
ขา้วโพด 

เก็บ 
ผลผลิต 

เพล้ียไฟ/ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 
เช้ือรา Sclerotium 
ไวรัส 
ราสนิม 

ใบหงิก 
พืชยนืตน้ตาย 
พืชยนืตน้ตาย 
ใบด่างเหลือง 
 

7 % ระดบั 1-2  
4 %  
5 % 
8 % 
5 % 
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ช่ือ วันที ่ GPS 
พ้ืนที่ 
(ไร่) 

พืช/ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นท่ีอยู่ 

ระยะของ
พืช 

ศัตรูท่ีพบ 
ลกัษณะการ
ท าลาย 

ระดบัความรุนแรง ศัตรูธรรมชาติ 
การจัดการ/ ให้

น ้า 
หมายเหตุ 

นเรนทร  แซะอาหลี 
247 ม.2 ต.ควนโดน 
อ.ควนโดน จ.สตูล 
 

25 กพ. 57 47 N 618294E- 
750702N 

1 ขา้วโพด เจริญ 
เติบโต 

ไม่พบ    ไม่มีการใช ้
สารเคม ี

 

 24 มีค. 57   ขา้วโพด เจริญ 
เติบโต 

ไม่พบ      

 24 เมย. 57   ขา้วโพด/ 
 
ถัว่ฝักยาว/ 
แตงกวา 

เก็บ 
ผลผลิต 

ไม่พบ 
 
ไม่พบ 
ไม่พบ 

     

 27 พค.57   ถัว่ฝักยาว/ 
แตงกวา 

เจริญ 
เติบโต 

ไม่พบ 
ดว้งเต่าแตง 

 
กดักินใบ 

 
1 % ระดบั 1-2  

   

 25 มิย. 57   ถัว่ฝักยาว/ 
แตงกวา 

เก็บ 
ผลผลิต 

เพล้ียไฟ 
ดว้งเต่าแตง 

ดูดน ้าเล้ียง 
กดักินใบ 

1 % ระดบั 1-2 
1 % ระดบั 1-2  

   

 9 กค. 57          พกัแปลง 
 22 สค.57   ขา้ว ตน้กลา้ ไม่พบ      
 19 กย. 57   ขา้ว  ไม่พบ      
บุญรัตน์  มาลินี 25 กพ. 57 47 N 619790E- 

751224N 
1 ขา้วโพด เจริญเติบโต ไม่พบ    สปริงเกอร์/ 

ไม่ใชส้ารเคมี 
 

 24 มีค. 57   ขา้วโพด เก็บผลผลิต ไม่พบ      
 24 เมย. 57   ขา้วโพด/ 

แตงกวา 
เก็บผลผลิต ไม่พบ 

ไม่พบ 
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ช่ือ วันที ่ GPS 
พ้ืนที่ 
(ไร่) 

พืช/ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นท่ีอยู่ 

ระยะของ
พืช 

ศัตรูท่ีพบ 
ลกัษณะการ
ท าลาย 

ระดบัความรุนแรง ศัตรูธรรมชาติ 
การจัดการ/ ให้

น ้า 
หมายเหตุ 

 27 พค.57   แตงกวา/ 
 
ขา้วโพด 

เจริญ 
เติบโต 

ดว้งเต่าแตง 
 
ไม่พบ 

กดักินใบ 1 % ระดบั 1-2     

 25 มิย. 57   แตงกวา/ 
 
ขา้วโพด/ 
มะนาว 

เก็บ 
ผลผลิต 

ดว้งเต่าแตง 
 
ไม่พบ 
ไม่พบ 

กดักินใบ 1 % ระดบั 1-2    ปลูกมะนาวใน 
วงบ่อซีเมนต ์
รอบแปลง 

 9 กค. 57   ขา้วโพด/ 
 
มะนาว 

เก็บ 
ผลผลิต 

ราสนิม 
 
ไม่พบ 

ใบเป็นจุด 1 % ระดบั 1-2    

 22 สค.57   ขา้วโพด/ 
 
มะนาว 

เก็บ 
ผลผลิต 

ราสนิม 
 
ไม่พบ 

ใบเป็นจุด 3 % ระดบั 1-2    
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 หากพิจารณาถึงระบบการปลูกพืช จะพบว่า การปลูกพืชใน จ.สงขลา ระบบการปลูกพืชท่ีหมุนเวียน
อยูใ่นกลุ่มพืชผกั ซ่ึงมีศตัรูพืชท่ีคลา้ยกนั โดยศตัรูพืชสามารถท าลายพืชไดม้ากกว่า 1 ชนิด เช่น หนอนกระทูผ้กั 
หนอนกระทูห้อม ต่างจากระบบการปลูกพืชท่ี จ.สตูล ซ่ึงระบบการปลูกพืชจะต่างกลุ่มพืช เช่น ขา้ว ถัว่ฝักยาว 
ขา้วโพด โดยมีศตัรูพืชท่ีต่างชนิดกนั  อย่างไรก็ตามสภาพอากาศก็เป็นอีกปัจจยัท่ีมีผลต่อความรุนแรงในการ
ระบาดของศตัรูพืช โดยจะพบวา่ในช่วงฤดูฝนจะพบโรคระบาดมากข้ึน ในพริกพบการระบาดของโรคค่อนขา้ง
สูง โดยพบวา่เกษตรกรตดัสินใจปลูกพริกในช่วงฤดูฝน เน่ืองจากราคาเป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจปลูกพืช
ของเกษตรกร 

 จากการส ารวจคร้ังน้ีจะพบว่าเปอร์เซ็นต์การเกิดโรครากเน่าโคนของพริกท่ีเกิดจากเช้ือ Sclerotium 
และโรคเห่ียวเหลืองท่ีเกิดจาก Fusarium จะพบเปอร์เซ็นต์ท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ ในแต่ละระยะของพืช ทั้งน้ีอาจมี
สาเหตุเน่ืองมาจากเช้ือรา Sclerotium และ เช้ือรา Fusarium เป็นเช้ือราท่ีอยู่ในดิน การจดัการโรคพืชท่ีเกิดจาก
เช้ือราในดินมีขอ้จ ากดัค่อนขา้งมาก ท าใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารแพร่ระบาดเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ  ประกอบกบัการจดัการของ
เกษตรกรท่ีนิยมถอนตน้ท่ีเป็นโรคท้ิงในแปลง และในช่วงฤดูฝนซ่ึงมีน ้ ามากท าให้โรคแพร่ระบาดไดม้ากข้ึน 
นอกจากน้ีโรคแอนแทรคโนสซ่ึงเป็นโรคท่ีส าคญัในพริกกมี็เปอร์เซนต ์และระดบัความรุนแรงของโรคเพ่ิมมาก
ข้ึนไปในทิศทางเดียวกนัตามช่วงระยะการปลูกของพืช  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเกษตรกรไม่นิยมเก็บผลพริกท่ีเป็น
โรคท้ิงนอกแปลง เน่ืองจากขาดแคลนแรงงาน ส่งผลใหก้ารระบาดของโรคแอนแทรคโนสรุนแรงข้ึน ประกอบ
กบัสภาพอากาศท่ีมีฝนตกและความช้ืนสัมพทัธ์สูง เหมาะสมกบัการแพร่ระบาดของโรค นอกจากน้ีอาการใบ
หงิกท่ีเกิดจากการระบาดของแมลงศตัรูพืชพบเปอร์เซนต ์และระดบัความรุนแรงเพ่ิมข้ึนตามช่วงระยะเวลาปลูก
เช่นกนั  สอดคลอ้งกบัรายงานของ สหรัตถ ์(2553) ซ่ึงได ้กล่าวว่า อุณหภูมิเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญั เช่น การ
ระบาดของโรคราแป้ง มกัระบาดในอุณหภูมิต ่า   นอกจากน้ีระยะการเจริญเติบโตของพืชก็เป็นตวักระตุน้ให้
ศตัรูพืชแต่ละชนิดเขา้ท าลาย ระยะปลูก การปลูกพืชท่ีชิดเกิดไป  สภาพพ้ืนท่ีปลูก ความอุดมสมบูรณ์ของดินท่ี
แตกต่างกนั มีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของพืช ถา้พืชอ่อนแอจะง่ายต่อการเขา้ท าลายของศตัรูพืช ศตัรู
ธรรมชาติ ตวัห ้า ตวัเบียน นอกจากน้ีการจดัการของเกษตรกรเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการระบาด เช่น 
การใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากในระยะกลา้ท าใหศ้ตัรูพืชเขา้ท าลาย   
 
สรุปผลการทดลอง 

 จากการส ารวจและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงศตัรูพืชในระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง พบว่าในแต่ละพ้ืนท่ีมีการแพร่ระบาดของศตัรูพืชท่ีแตกต่างกนั 
โดยพบวา่การระบาดของศตัรูผกัของภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทยมีแนวโนม้ความรุนแรงในการระบาดมากกว่าภาคใตฝ่ั้ง
อนัดามนั และพบว่าในระบบการผลิตพืชท่ีมีการปลูกพืชหมุนเวียนอยู่ในกลุ่มพืชผกัมีแนวโนม้การระบาดของ
ศัตรูพืชมากระบบการปลูกพืชท่ีหมุนเวียนต่างกลุ่มพืชกัน เช่น ข้าว ผกั พืชไร่ ซ่ึงมีศัตรูพืชท่ีต่างชนิดกัน  
อย่างไรก็ตามสภาพอากาศ อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพทัธ์ก็เป็นอีกปัจจยัท่ีมีผลต่อความรุนแรงในการระบาดของ
ศตัรูพืช ระยะการเจริญเติบโตของพืชก็เป็นตวักระตุน้ให้ศตัรูพืชแต่ละชนิดเขา้ท าลาย ระยะปลูก สภาพพ้ืนท่ี
ปลูก ความอุดมสมบูรณ์ของดินท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ศตัรูธรรมชาติ ตวัห ้ า ตวัเบียน 
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นอกจากน้ีการจดัการของเกษตรกรเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการระบาด เช่น การใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนมากในระยะกลา้ท าใหศ้ตัรูพืชเขา้ท าลาย   
 
 
เอกสารอ้างองิ 
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จากผลท่ี เป็นโรคสู่เมลด็และตน้กลา้. วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 66 หนา้. 
ศกัด์ิ  สุนทรสิงห์. 2537. โรคของผกัและการป้องกนัก าจดั. ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 กรุงเทพฯ. 198 หนา้. 
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อรพรรณ  วิเศษสังข ์ และจุมพล  สาระนาค. 2547. การบริหารโรคกุง้แหง้ของพริก. รายงานผลงานวิจยัเร่ืองเต็ม 2547  

 ส านกัวิจยัพฒันาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. 
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symptomless strawberry leaves. Phytopathology 93 : 513-520 
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ภาคผนวก 
ระบบการปลูกพืชของเกษตรกรในพ้ืนท่ี จ.สงขลา และ จ.สตูล 

1. นางกลัยา เสง้วุ่น   
ชนิดผกั ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. 

1.พริก             
2.แตงกวา             
3.กระเพรา             
4.กะหล ่าปลี             

 
2. เสริม  สุวรรณโณ 

ชนิดผกั ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. 
1.ผกับุง้             
2.ตน้หอม             
3.ดาวเรือง             
4.ผกับุง้             

 
3. นางส าลี  กลุนิล 

ชนิดผกั ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. 
1.ผกักาดหอม             
2.ตน้หอม             
3.ผกัชี             
4.กระเพรา             
 

4. นางภา  วิไลรัตน ์
ชนิดผกั ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. 

1.ผกับุง้             
2.พริก              
3.กวางตุง้/
กะหล ่าดอก/
มะเขือเปราะ 

            

4.ขา้วโพด             
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5. นายนเรนทร  แซะอาหลี 
ชนิดผกั ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. 

1.ขา้วโพด             
2.ถัว่ฝักยาว             
3.แตงกวา             
4.ขา้ว             
 

6. นางสาวบุญรัตน ์ มาลินี 
ชนิดผกั ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. 

1.ขา้วโพด             
2.แตงกวา             
3.มะนาว             
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  ปัญหาราแป้งในแตง อ.ระโนด จ.สงขลา       ปัญหาราน ้าคา้งในแตง อ.หาดส าราญ จ.ตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ปัญหาเพล้ียจกัจัน่ อ.ระโนด จ.สงขลา                           ปัญหามวนแกว้มะเขือ อ.หาดส าราญ จ.ตรัง  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
         ปัญหา Fusarium ในพริก อ.เมือง จ.พทัลุง             ปัญหา Sclerotium ในพริก อ.เมือง จ.พทัลุง 

 
 

 


