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ปีที่ 4  ฉบบัที่ 1 ประจ าเดอืนมกราคม 2563

สารจากบรรณาธิการ

             สวัสดีค่ะ  พบปะกับพวกเราคณะท างานวิชาการผ่านเกร็ดความรู้จากกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน ในฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ ทั้งการเฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืชในเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนเดือนอ่ืน ๆ 
ต้องติดตามจากกลุ่มพยากรณ์เตือนการระบาดศัตรูพืข การใช้เชื้อไวรัสเอ็นพีวีควบคุมศัตรูพืช การท าอย่างไรไม่ให้
แมลงดื้อยา การส ารวจและประเมินสถานการณ์ของแมลงวันผลไม้ตามมาตรฐานสากล ทั้งการใช้กับดักและการเก็บ
ตัวอย่างผลไม้ โรคพืชหลังการเก็บเก่ียว ท าลายได้อย่างไรและสามารถควบคุมได้อย่างไรบ้าง และมารู้จักกับโรคใบร่วง
ใหม่ของยางพารา และนวัตกรรมใหม่ ชุดตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าอย่างง่ายของกรมวิชาการเกษตร สามารถ
ตรวจสอบได้ทั้ง ธาตุอาหารหลัก รอง และธาตุเหล็ก และยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ าได้ด้วย และสุดท้าย          
มีกรณีศึกษาของ ศจช.ต าบลกุดน้ าใส จังหวัดชัยภูมิ ที่ประสบความส าเร็จในการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด  
ติดตามกันเลยนะคะ แล้วพบกันใหม.่...

เตือนเฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
ภาคเหนือ 

33 - 35˚C 70 - 75 %      
17 - 19˚C

7 - 15 km/hr 10 - 20 mm
ข้าว ระวัง เพล้ียกระโดดสีน้้าตาล เพล้ียกระโดดหลังขาว
บั่ว โรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้ข้าว 
ข้าวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 
และโรคราน้้าค้าง

ภาคกลาง และภาคตะวันตก 
34 - 36˚C 70 - 75 %
22 - 24˚C

7 - 15 km/hr 10 - 20 mm

ข้าว ระวัง เพล้ียกระโดดสีน้้าตาล บั่ว 
โรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้ข้าว
มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า
แมลงด้าหนาม และด้วงแรด 

     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
33 - 35˚C    70 - 75 %
19 - 21˚C

7 - 15 km/hr                  10 - 20 mm
ข้าว ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล 
โรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้ข้าว
มันส าปะหลัง ระวัง โรคใบด่างมันส้าปะหลัง
ไรแดง และเพล้ียแป้งมันส้าปะหลัง

   ภาคตะวันออก
32 - 34˚C 70 - 75 %

           23 - 25˚C

15 - 20 km/hr 20 - 40 mm

   ทุเรียน ระวัง หนอนเจาะล้าต้น เพล้ียไก่แจ้ เพล้ียไฟ 
            และโรครากเน่าโคนเน่า
  มังคุด ระวัง หนอนชอนใบ เพล้ียไฟ และโรคใบจุด
  มันส าปะหลัง ระวัง โรคใบด่างมันส้าปะหลังและโรคพุ่มแจ้
  ข้าวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

        ภาคใต้
31 - 35˚C 70 - 75 %
22 - 25˚C

15 - 28 km/hr 15 - 40 mm

                  มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม
                  ยางพารา ระวัง โรคใบร่วง และโรครากขาว
                  ไม้ผล ระวัง เพลี้ยไฟ และไรแดง

ประธานคณะท างานวิชาการ กอป.
บรรณาธิการ



การใช้เชื้อไวรัสเอ็นพีวีควบคุมศัตรูพืช

ไวรัสเอ็นพีวี (Nucleopolyhedro Virus : NPV) เป็นเชื้อจุลินทรีย์ในธรรมชาติมีขนาดเล็กมาก
ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ อิเลคตรอน
เท่านั้น เชื้อไวรัสเอ็นพีวี ท้าให้เกิดโรคกับแมลงหลายชนิดและเป็นเชื้อโรคที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อชนิด
ของหนอนศัตรูพืช ซึ่งเชื้อไวรัสเอ็นพีวีที่มีการผลิตขยายในปัจจุบันมี 3 ชนิด คือ ไวรัสเอ็นพีวีของหนอน
กระทู้หอม (SeNPV) ไวรัสเอ็นพีวีของหนอนกระทู้ผัก (SlNPV) และไวรัสเอ็นพีวีของหนอนเจาะสมอฝ้าย 
(HaNPV) ซึ่งหนอนทั้ง 3 ชนิดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นศัตรูพืชที่ท้าลายพืชเศรษฐกิจของไทย ไม่ว่าจะเป็นใน 
องุ่น สตรอว์เบอร์รี่ แตงโม ดาวเรือง ผักตระกูลกะหล่้า ผักสลิด เป็นต้น

การเลือกใช้เชื้อไวรัสเอ็นพีวีให้เกิดประสิทธิภาพ จ้าเป็นต้องทราบชนิดของหนอนศัตรูพืชที่เข้าท้าลาย 
และต้องประเมินความรุนแรงของการระบาดเพ่ือเลือกปริมาณการใช้ที่เหมาะสม โดยอัตราที่ใช้ 10 - 20 ซีซีต่อ
น้้า 20 ลิตร ความถี่ในการพ่นขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงในการระบาด นอกจากนี้ วิธีการฉีดพ่นควรฉีดพ่น
ช่วงเวลาเย็น ผสมสารจับใบ ช่วยให้เชื้อ ไวรัสเอ็นพีวีเกาะติดใบได้ดีขึ้น ควรใช้หัวสเปรย์แบบฝอยเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการฉีดพ่นที่ดีขึ้น และควรเก็บรักษาขวดหรือภาชนะบรรจุเชื้อไวรัสเอ็นพีวีในอุณหภูมิที่เย็นและ
ให้พ้นจากแสงแดด

ภาพหนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม และหนอนเจาะสมอฝ้าย

ภาพการฉีดพ่นเชื้อไวรัสเอ็นพีวี ภาพหนอนที่ถูกท้าลายโดยเชื้อไวรัสเอ็นพีวี



           แมลงต้านทานต่อสารฆ่าแมลง เป็นการเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดได้ ท้าให้สารฆ่าแมลงมีพิษต่อแมลง
น้อยลง โดยในธรรมชาติประชากรแมลงจะมีทั้งตัวที่อ่อนแอ 
และตัวที่แข็งแรงต้านทานต่อสารก้าจัดแมลงปะปนกันอยู่ แต่
มักจะมีตัวที่อ่อนแอในอัตราส่วนที่มากกว่า เมื่อพ่นสารก้าจัด
แมลงครั้งแรก แมลงอ่อนแอส่วนใหญ่จะตาย แต่แมลงส่วน
น้อยที่ต้านทานต่อสารก้าจัดแมลงจะอยู่รอดและมีโอกาสผสม
พันธุ์กันเอง ท้าให้แมลงในรุ่นถัดไปมีความต้านทานต่อสาร
ก้าจัดแมลงเพ่ิมมากขึ้น เมื่อพ่นสารก้าจัดแมลงชนิดเดิมซ้้าๆ 
ต่อไป จะท้าให้แมลงถูกคัดเลือกเหลือแต่ตัวที่แข็งแรงต้านทาน
ต่อสารก้าจัดแมลงชนิดนั้น

ท าอย่างไร...ไม่ให้แมลงดื้อยา

 การพ่นสารก้าจัดแมลงแบบหมุนเวียนเพื่อชะลอความต้านทานที่เหมาะสม ควรมีกลุ่มสารอย่างน้อย 3-4 
กลุ่ม โดยควรค้านึงถึงช่วงเวลาที่มีการระบาดของแมลง ต้นทุนการพ่นสารก้าจัดแมลง (ราคา/อัตราน้้าที่
ใช้) และราคาผลผลิต

 การใช้สารก้าจัดแมลงให้มีประสิทธิภาพ ควรใช้สารตามอัตราที่แนะน้าบนฉลาก
 แตล่ะช่วงการพ่นจะนานประมาณ 1 ช่วงอายุขัยของแมลงศัตรูพืช ควรพ่นสารก้าจัดแมลงในกลุ่มเดิม

หรือสลับกับกลุ่มอ่ืน 
 ในช่วงการพ่นต่อมาจะต้องไม่พ่นสารก้าจัดแมลงกลุ่มเดียวกันกับที่เคยพ่นมาแล้วก่อนหน้า เช่น ต้องพ่น

เรียงกันจากสารกลุ่ม ก.  ไป  ข.  ไป ค.  ไป ง. ก่อน จึงกลับมาพ่นกลุ่ม ก. ได้

แมลงดื้อยา...หรือแมลงต้านทาน
ต่อสารฆ่าแมลง เกิดขึ้นได้อย่างไร

การสลับกลุ่มสารเคมี หรือสารที่มีกลไกการออกฤทธิ์เดียวกันเพื่อลดปัญหาการต้านทานสารก าจัดแมลง



การส ารวจและประเมินสถานการณ์ของแมลงวันผลไม้ตามมาตรฐานสากล

           การส้ารวจและประเมินสถานการณ์แมลงวันผลไม้ ด้าเนินการเพ่ือให้รู้ว่าในพ้ืนที่มีแมลงวันผลไม้ชนิดไหน 
มีความส้าคัญมากระดับใด มีพืชอะไรบ้างที่ถูกท้าลาย และเมื่อร่วมกันควบคุมด้วยวิธีต่าง ๆ แล้ว สถานการณ์
แมลงวันผลไม้ในพ้ืนที่เป็นอย่างไร โดยด้าเนินการด้วย ๒ วิธี ได้แก่ การใช้กับดัก และการเก็บตัวอย่างผลไม้

๑. การใช้กับดัก (Trapping)

           การใช้กับดัก เป็นวิธีการที่เป็นมาตรฐานสากล
เพ่ือส้ารวจติดตามสถานการณ์ประชากรแมลงวันผลไม้
ในธรรมชาติ กับดักท่ีใช้มีหลายชนิดซึ่งรูปแบบแตกต่าง
กันไป เช่น กับดักสไตเนอร์ (Steiner trap) กับดักแจ็ค
สัน (Jackson trap) เป็นกับดักชนิดแห้งที่ใช้สารล่อ
ดึงดูดแมลงวันผลไม้เพศผู้มาเข้ากับดัก หรือกับดักแมค
ฟิล (McPhail trap) เป็นกับดักชนิดน้้าที่ใช้โปรตีน
ดึงดูดแมลงวันผลไม้เพศเมียมาเข้ากับดัก เป็นต้น

กับดักสไตเนอร์ 
(Steiner trap)

กับดักแจ็คสัน (Jackson trap)

กับดักแมคฟิล (McPhail trap)

กับดักแมลงวันผลไม้

2. การเก็บตัวอย่างผลไม้ (Fruit sampling)

       การเก็บตัวอย่างผลไม้ เป็นเครื่องมือตรวจหาความเสียหายของผลไม้ที่เกิดจากการท้าลายของ
แมลงวันผลไม้ที่เชื่อถือได้มากที่สุดมากกว่าวิธีอ่ืน ๆ ในการประเมินสถานการณ์ศัตรูพืช เป็นการยืนยันผล
จากการวางกับดักว่ามีการตั้งรกรากขยายพันธุ์ของแมลงวันผลไม้ในพ้ืนที่ สามารถใช้เป็นตัวก้าหนด
ขอบเขตของประชากรแมลงวันผลไม้ในธรรมชาติได้ ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของวิธีการควบคุม
ประชากรแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีต่าง ๆ และได้ผลดีกว่าการใช้กับดักในพ้ืนที่ที่มีการปล่อยแมลงเป็นหมัน 
ซึ่งการวางกับดักมีโอกาสผิดพลาดสูงในการจ้าแนกตัวเต็มวัยแมลงวันผลไม้ที่เข้ากับดักเป็นจ้านวนมาก
       ๑) การเก็บตัวอย่างผลไม้เพื่อประเมินสถานการณ์ทั่วไปก่อนการควบคุมแมลงวันผลไม้
           เก็บตัวอย่างผลไม้หลากหลายชนิดในพ้ืนที่ตลอดปี 
เน้นผลไม้ที่มีเปลือกบาง เนื้ออ่อนนุ่ม เก็บตัวอย่างน้้าหนักประมาณ 
๔๐ ถึง ๗๐ กรัม/ ชนิด/ พ้ืนที่ ๖๒๕ ไร่/ สัปดาห์ หรือประมาณ 
๑ กิโลกรัม/ ชนิด/ พ้ืนที่ ๑๐,๐๐๐ ไร่/ สัปดาห์ เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ก่อนการควบคุม
       ๒) การเก็บตัวอย่างผลไม้เพื่อประเมินสถานการณ์ระหว่าง
ด าเนินการควบคุมแมลงวันผลไม้
           เก็บตัวอย่างผลไม้ทุก ๒ สัปดาห์ น้้าหนักประมาณ ๑๒๐ ถึง 
๒๐๐ กรัม/ ชนิด/ พ้ืนที่ ๑ ตารางกิโลเมตร (๖๒๕ ไร่) หรือประมาณ 
๑ กิโลกรัม/ ชนิด/ พ้ืนที่ ๓,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ ไร่ เพื่อน้าข้อมูล
เปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นฐานก่อนการควบคุม ส้าหรับประเมินผลวิธีการควบคุม

กล่องใส่ตัวอย่างผลไม้ และการแยกตัว
อย่างผลไม้ตามระดับความสกุ



โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว

ลักษณะการเข้าท าลาย

        เชื้อจุลินทรีย์สามารถเข้าท้าลายผลิตผลได้โดยตรง แต่อาการของโรคยังไม่ปรากฏในขณะที่ผลิตผล   
ยังอยู่บนต้น แต่อาการจะปรากฏให้เห็นภายหลังจากท่ีผลิตผลถูกเก็บเก่ียวและบ่มให้สุก

        มีการปนเปื้อนของสปอร์อยู่ที่ผิวของผลิตผล โดยเชื้อเหล่านี้อยู่ในบรรยากาศของโรงคัดบรรจุ น้้าที่ใช้
ท้าความสะอาด ภาชนะขนย้าย โดยเชื้อจุลินทรีย์จะเข้าท้าลายทางแผลหรือช่องเปิดธรรมชาติ

ปัจจัยก่อนการเก็บเก่ียว เช่น สภาพภูมิอากาศ ธาตุอาหาร และการเขตกรรม
ปัจจัยหลังการเก็บเก่ียว ได้แก่ 
     คุณภาพของผลิตผล ผลิตผลที่เป็นโรคจะแพร่กระจายเชื้อไปยังผลิตผลที่มีคุณภาพดี
     อุณหภูมิ อุณหภูมิมีผลต่อคุณภาพของผลิตผลและการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์
     ความชื้นสัมพัทธ์ มีผลต่อการสูญเสียน้้าของผลิตผลและการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์

การใช้ความร้อน ในการก้าจัดเชื้อที่ติดมากับเมล็ดพืช และควบคุมโรคในผักและผลไม้
การใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ ์กลไกการท้างานของเชื้อ จะแข่งขันแย่งชิงอาหาร สร้างสารปฏิชีวนะและ  
    ชักน้าความต้านทานในเนื้อเยื่อพืช เช่น การใช้ยีสต์ Debareomyces hanseneii ควบคุม Penicillium   
    บนผลส้ม
การใช้อุณหภูมิต่ า เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถยืดอายุการเก็บรักษา ลดการเน่าเสีย  
    ท้าให้การสุกของผลิตผลช้าลง และความต้านทานของผลิตผลยังคงอยู่
การใช้รังส ีใช้รังสีแกรมมาในการป้องกันหรือควบคุมโรคหลังการเก็บเก่ียว และยังสามารถก้าจัดแมลง 
    หรือหนอนศัตรูที่ติดมากับผลิตผลได้
การใช้สารเคมี สามารถควบคุมเชื้อโรคทั้งก่อนการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว แต่การใช้ต้องไม่ท้า
   ให้เกิดความเสียหายกับผลิตผลและมีพิษตกค้างไม่เกินข้อก้าหนดระหว่างประเทศ
การควบคุมสภาพบรรยากาศหรือการดัดแปลงสภาพบรรยากาศ  โดยการลดปริมาณก๊าซออกซิเจน
    และเพ่ิมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ลดการถ่ายเทของอากาศ 
    การเติมก๊าซไนโตรเจนในบรรจุภัณฑ์เพ่ือแทนที่ก๊าซออกซิเจน
การเก็บเกี่ยวพืชด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้ช้้าหรือเกิดบาดแผล

เข้าท้าลายก่อนการเก็บเก่ียว

การเข้าท้าลายขณะหรือหลังการเก็บเก่ียว

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าท าลาย

การควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยว



โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา

สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา (ยังไม่สามารถระบุชื่อชนิด)

สถานการณ์การแพร่ระบาด
              โรคใบร่วงชนิดใหม่นี้ยังไม่เคยมีรายงานการพบในประเทศไทยมาก่อน ปัจจุบันพบการระบาดทางภาคใต้
ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี สตูล ตรัง กระบี่ พังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลักษณะอาการ
             อาการเกิดข้ึนในใบแก่ เริ่มแรกจะเกิดรอยช้้าค่อนข้างกลมบริเวณใต้ใบ ผิวใบด้านบนของบริเวณ
เดียวกันเป็นสีเหลือง (chlorosis) ต่อมาเนื้อเยื่อบริเวณนี้จะขยายใหญ่ขึ้นเป็นสีคล้้าขอบแผลด้า และกลายเป็น
เนื้อเยื่อแห้ง (necrosis) สีน้้าตาลจนถึงขาวซีด รูปร่างแผลค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 0.5-3 
เซนติเมตร รอบแผลไม่มีวงสีเหลืองล้อมรอบ มีจ้านวนจุดแผลมากกว่า 1 จุดบนใบ อาจเจริญลุกลามซ้อนกันเป็น
แผลขนาดใหญ่ ระยะรุนแรงเกิดใบเหลืองและร่วง และอาจเกิดอาการแห้งตายจากยอดได้ กรณีเกิดการเข้า
ท้าลายของเชื้อราที่รุนแรงอาจท้าให้ใบยางร่วงในขณะที่อาการของจุดแผลบนใบยังไม่พัฒนาเป็นเนื้อเยื่อขาวซีดได้ 
หรือหากพันธุ์ต้นยางมีแนวโน้มทนต่อโรค และอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการเกิดโรค จุดแผลอาจมีจ้านวนน้อย
และไม่เกิดอาการใบร่วง นอกจากนี้ยังสามารถพบวงแผลเจริญจากแผลเดิมที่เนื้อเยื่อแห้งซึ่งเกิดจากเชื้อราชนิด
อ่ืนที่ท้าหน้าที่ย่อยสลายได้ด้วย

 การแพร่ระบาด
            การระบาดของโรคมักเกิดช่วงที่มีความชื้นสูงในระยะใบแก่ 
และพันธุ์ยางทุกพันธุ์อ่อนแอต่อการเกิดโรค เชื้อราสาเหตุแพร่กระจาย
โดยลม ฝน การเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์หรือวัสดุปลูก และมีพืชอาศัย
ค่อนข้างกว้าง เช่น วัชพืช สมุนไพร พืชผักสวนครัว 
ไม้ผลบางชนิด และพืชจ้าพวกเฟิร์น 

การจัดการ
              1. ใส่ปุ๋ยบ้ารุงอย่างสม่้าเสมอเพ่ือสร้างความสมบูรณ์ให้ต้นยาง 
              2. ใช้ชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคและส่งเสริมให้ต้นยางแข็งแรง
              3. ก้าจัดใบยางที่ร่วงและวัชพืชในแปลง เพ่ือก้าจัดและลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรค
              4. หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุปลูกและท่อนพันธุ์จากแหล่งที่เกิดการระบาด 
              5. ใช้สารเคมีควบคุมโรคเมื่อพบการระบาดที่รุนแรง สารเคมีก้าจัดเชื้อราที่แนะน้าเบื้องต้น เช่น   
                 เบโนมิล โพรปิเนป แมนโคเซป คลอโรธาโลนลิ เฮกซาโคนาโซล โปรปิโคนาโซล หรือ 
                 ไทโอฟาเนตเมธิล อัตราส่วนและจ้านวนครั้งที่ใช้ตามค้าแนะน้า ฉีดพ่นทรงพุ่มให้ทั่วทั้งแปลง 
                 โดยเครื่องฉีดพ่นแรงดันสูง หรือฉีดบริเวณพ้ืนสวนเพื่อก้าจัดเชื้อสาเหตุในใบยางร่วงและวัชพืช



ชุดตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าอย่างง่าย (DOA soil test kits)

              กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพตามความอุดมสมบูรณ์ของดิน และความ
ต้องการของพืช เพ่ือลดต้นทุนการผลิต โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเก็บตัวอย่างดินก่อนการใส่ปุ๋ย และใช้ปุ๋ย ตาม     
ค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด โดยมีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินแก่สมาชิกและชุมชน     
เพ่ือเป็นกลไกในการขยายผล โดยแนะน้าให้ใช้ KU soil test kit ซึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์ pH และธาตุอาหารหลัก  
ทราบผลภายใน 30 นาที

              ปัจจุบันมีนวัตกรรมใหม่ โดย กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร         
ได้พัฒนาชุดตรวจสอบดิน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งธาตุอาหารหลัก (N P K) ธาตุอาหารรอง (Ca Mg S) และ  
ธาตุอาหารเสริม (Fe) และชุดตรวจสอบคุณภาพน้้า ซึ่งแบ่งเป็น 3 ชุด

   ข้อดีของการใช้ชุดตรวจสอบอย่างง่าย 
        1. ใช้ง่าย ง่ายกว่าชุดตรวจสอบทั่วไป 
        2. สะดวก มีขนาดเล็ก กะทัดรัด พกพาสะดวก น่าใช้
        3. รวดเร็ว  ขั้นตอนน้อยใช้เวลาทดสอบเพียง 3 นาที รู้ผลภายใน 10 – 15 นาที 
        4. ถูกต้อง มีความแม่นย้าสูง มากกว่า 80 %  มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับวิธีการวเิคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
        5. ประหยัด ต้นทุนการผลิตถูกกว่าชุดทดสอบน้าเข้าจากต่างประเทศ
        6. ปลอดภัย ไม่มีสารอันตรายต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม

การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

ลดตันทุนการผลิต

ลดการใช้ปุ๋ยเกินความจ าเป็น

เพิ่มผลก าไรให้เกษตรกร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ สามารถแจ้งความประสงค์ไปที่
กองวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร

1. ชุดตรวจสอบอย่างง่าย 
ตรวจสอบ pH อินทรียวัตถุ 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดิน

2. ชุดตรวจสอบธาตุอาหารรองและ
เหล็กในดิน ตรวจสอบแคลเซียม 
แมกนีเซียม ก ามะถัน และเหล็ก 

3. ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ าทาง
การเกษตร 
 



ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านตลาด ต าบลกดุน้ าใส อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ศจช. พิชิตหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

1. ปัญหาและความเป็นมา
จากสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ พบการระบาดของหนอนกระทู้
ข้าวโพดลายจุด 11 อ้าเภอ พื้นที่ 17,625 ไร่ ทั้งนี้ อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เป็นอ้าเภอหนึ่งที่พบการระบาดของ
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยมีพ้ืนที่ระบาดรุนแรง เนื่องจากมีการขยายพื้นท่ีปลูกข้าวโพดเพ่ิมมากข้ึนในช่วงฤดู
ฝน ประกอบกับหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเจรญิเติบโตและท้าลายข้าวโพดอย่างรวดเร็ว ท้าให้เกิดความเสียหาย
เป็นวงกว้าง ส้านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิร่วมกับส้านักงานเกษตรอ้าเภอจัตุรัส ได้ด้าเนินการตามมาตรการตา่งๆ 
เพ่ือควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดอย่างต่อเนื่อง และมอบหมายให้ 
ศูนยจ์ัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ต้าบลกุดน้้าใส เป็นกลไกหลักในการเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ์และวางแผนการผลิตขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ (แมลงหางหนีบ) พร้อมปล่อย

2. การป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดโดยใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ (แมลงหางหนีบ)
สมาชิก ศจช. ต้าบลกุดน้้าใสร่วมกันผลิตขยายแมลงหางหนีบ เพื่อสนับสนุนให้แก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาหนอน
กระทู้ข้าวโพดลายจุดท้าลายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในชุมชน และอ้าเภอข้างเคียง รวมทั้งถ่ายทอดความรู้การผลิต
ขยายแมลงหางหนีบเพื่อควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยเป็นวิทยากรหลักให้กับเครือข่าย ศจช. ในจังหวัด
ชัยภูมิ ทั้งนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ยอมรับในวิธีการใช้แมลงหางหนีบเพ่ือควบคุมหนอนกระทู้
ข้าวโพดลายจุด ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยใช้สารเคมีลดลง

3. การขยายผลความส าเร็จของ ศจช. ไปสู่ชุมชน
การด้าเนินงานของ ศจช. ต้าบลกุดน้้าใส ปี 2562 ที่ผ่านมา ถือว่าประสบความส้าเร็จ 
ทั้งในด้านการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมรายได้ ประหยัด มีการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโดยได้ขยายผลความส้าเร็จ ดังนี้
3.1 สมาชิก ศจช. สามารถผลติขยายแมลงหางหนีบได้ด้วยตนเอง
3.2 เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับ ศจช. และเกษตรกรท่ีประสบปัญหาหรือมีความสนใจ
3.3 ช่วยแก้ไขปัญหาปริมาณผลผลิตลดลงให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
     เพ่ือใช้ต้นสดแปรรูปเป็นอาหารสัตว์

4. ปัจจัยความส าเร็จในการควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในพื้นที่อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
4.1 การบริหารจัดการกลุ่ม สมาชิก ศจช. มีการส้ารวจ เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้
ข้าวโพดลายจุดอย่างใกล้ชิด และวางแผนการผลิตขยายแมลงหางหนีบได้ทันท่วงที รวมถึงการประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์และความรู้ทางวิชาการ
4.2 เกษตรกรเกิดการยอมรับการบริหารจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานมากขึ้น มีการพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกันและมีแปลงเรียนรู้การบริหารจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
4.3 เจ้าหน้าที่ให้ความส้าคัญในการติดตามให้ค้าแนะน้าและช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร และส่งเสริมให้เกิดการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด้าเนินงาน


