
             สวัสดีค่ะ เผลอแปฺบเดียว ผ่านไปแล้ว 4 เดือน แต่ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาพวกเราต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลก เป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดข้ึนกับคน ท าให้พวกเราต้องปรับตัว 
ประพฤติตน แบบ New Normal ถือว่าไม่เสียชาติเกิดที่ได้เจอ แต่โรคอุบัติใหม่ในพืช แม้ไม่อยากเจอแต่พวกเราก็ต้องเจอ และต้องหาวิธี
จัดการให้สิ้นซาก มิฉะนั้น พืชผลของพี่น้องเกษตรกรต้องเสียหาย ซึ่ง กอป. ของเรามีค าแนะน าดี ๆ ในวิธีการที่ถูกต้องในการเก็บตัวอย่าง
เพื่อวินิจฉัยศัตรูพืช มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่ควบคุมศัตรูพืช ไม่ว่าจะเป็นเชื้อราบิวเวอเรีย เทคนิคควบคุมศัตรูพืชด้วยแมลงเป็นหมัน         
การติดตามเฝูาระวังและปูองกันการระบาดศัตรูพืชโรคใบด่างมันส าปะหลัง และหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดอย่างต่อเนื่อง การใช้สารเคมี
ตามอัตราแนะน า ควบคุมโรคในกล้วยไม้ ไม้ดอกเมืองร้อนที่ประเทศไทยส่งออกมากที่สุดของโลก การใช้สารรมในการก าจัดแมลงศัตรูพืช
กักกันส าหรับผัก ผลไม้ และไม้ดอก เพื่อการส่งออก ซึ่งมีอยู่ 3 ชนิด ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร นอกจากนั้น ยังมีปุยดี 
ปุยชีวภาพที่ใช้แล้วเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกรณีตัวอย่างศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนมาบชโอน จังหวัดจันทบุรี มีดี ๆ อย่างนี้ ต้อ งรีบ
ติดตาม แล้วพบกันใหม่ค่ะ.......

ข่าวสารวิชาการ... กอป.
ปีที่ 4  ฉบบัที่ 2 ประจ าเดอืนพฤษภาคม 2563

สารจากบรรณาธิการ

เชื้อราบิวเวอเรียควบคุมแมลงศตัรูพืช (Beauveria bassiana) 

ประธานคณะท างานวิชาการ กอป.
บรรณาธิการ

           ในช่วงสภาพอากาศร้อน แห้งแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง ท าให้แมลงศัตรูพืชประเภทปากดูด 
เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยแปูง เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟ ไรแดงเข้าท าลายพืช
หลายชนิดโดยการเจาะดูด น้ าเลี้ยงของต้นพืชท าให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ยอดหงิกงอ ต้นแคระแกร็น

การใช้สารชีวภัณฑ์ประเภทเชื้อราควบคุมแมลงศัตรูพืชจึงเป็นทางเลือกในการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน   
เป็นการลดการใช้สารเคมี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเชื้อราบิวเวอเรียเป็นเชื้อที่ใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชได้    
หลายชนิด ทั้งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย โดยเฉพาะแมลงศัตรูพืชประเภทปากดูด

เชื้อราบิวเวอเรียเป็นเชื้อราที่มีเส้นใยสีขาว ขยายพันธุ์โดยใช้สปอร์ สปอร์รูปร่างกลมหรือรูปไข่สีขาว ลักษณะ 
การท าลายแมลงศัตรูพืชของเชื้อราบิวเวอเรีย สปอร์ที่ตกหรืออยู่บนผนังล าตัวจะสร้างเส้นใยเพื่อแทงทะลุผ่านผนังล าตัวแมลง
เข้าไปภายในตัวแมลงและสร้างเส้นใยเพิ่มจ านวนภายในตัวแมลงจนเส้นใยแทงทะลุผ่านผนังล าตัวแมลงออกมาและสร้าง
สปอร์สีขาวปกคลุมล าตัวแมลงและแมลงที่ตายจากเชื้อราจะแห้งแข็งเป็นสีขาว

 ส าหรับอัตราการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย 200 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ท าการส ารวจแปลงเพื่อดูปริมาณแมลงศัตรูพืช
ก่อนการฉีดพ่นทุกครั้ง

ที่มา: เอกสารค าแนะนะการใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืช โดย กชว.



การเก็บตัวอย่างส่งวินิจฉัยศัตรูพืช

ค าว่า “การเก็บตัวอย่าง” ในที่นี้หมายถึงการเก็บส่วนของพืชที่อาการผิดปกติออกมาจากแปลงปลูก และการเก็บ
ตัวแมลงที่พบในแปลงปลูกมาท าการจ าแนกชนิด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงที่ท าให้พืชเกิดความผิดปกติ ซึ่งการเก็บตัวอย่างจะ
กระท าในกรณีที่ไม่สามารถวินิจฉัยหรือจ าแนกศัตรูพืชได้ในขณะนั้น หรือเป็นอาการผิดปกติที่ไม่เคยพบมาก่อน ต้องน ามา
ศึกษาต่อหรือส่งให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถวินิจฉัยให้ในห้องปฏิบัติการ หรือต้องการผลสรุปที่แน่ชัดเพื่อเลือกวิธีการ
ควบคุมที่เหมาะสม เราจึงต้องให้ความส าคัญกับการเก็บตัวอย่าง และการเก็บข้อมูลแวดล้อมที่จ าเป็นให้มากที่สุด รวมถึง
การถ่ายภาพเพื่อน ามาประกอบการวินิจฉัยและการจ าแนก ซึ่งจะท าให้การวินิจฉัยและการจ าแนกศัตรูพืชมีความถูกต้อง
มากข้ึน น าไปสู่การปูองกันก าจัดศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเก็บตัวอย่างโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
•   เก็บตัวอย่างใบพืชมาเรียงกันบนกระดาษ ไม่ให้ใบซ้อนทับกัน
•   เก็บตัวอย่างในกระดาษ  2-3 วัน และเปลี่ยนกระดาษใหม่ถ้าจ าเป็น
•   ระยะเวลาที่เหมาะสมของการส่งตัวอย่างไม่ควรเกิน 2 สัปดาห์

วิธีการเก็บตัวอย่างพืชที่สงสัยว่าเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้

การเก็บตัวอย่างโรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรียและราน้ า
•   ส่งตัวอย่างให้คงความสดมากที่สุด และส่งตัวอย่างอาการที่พบแรก ๆ ถึงอาการรุนแรง
•   ส่งตัวอย่างไปห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุด และส่งภาพไปวิเคราะห์ก่อน
•   ระยะเวลาที่เหมาะสมของการส่งตัวอย่างจากแบคทีเรียถ้าเกิน 5 วันจะแยกเชื้อยากขึ้น 
    จากราน้ า ใบที่เด็ดออกจากต้นเกิน 3 วัน เชื้อสาเหตุเจริญได้ไม่ดี จ าแนกยากขึ้น

การเก็บตัวอย่างโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัสและไฟโตพลาสมา 
•   เก็บตัวอย่างใบพืชจากต้นที่แสดงอาการอย่างน้อย 5 ใบ หนึ่งในนั้นต้องมีใบที่มีลักษณะปกติ 1 ใบ
•   ไม่ต้องเก็บใบติดมากับต้น โดยเก็บตัวอย่างใบพืชมาเรียงกันบนกระดาษ ไม่ให้ใบซ้อนทับกัน
    แล้วปิดทับด้วยกระดาษอีกใบ
•   เก็บตัวอย่างในกระดาษ  2-3 วัน และเปลี่ยนกระดาษใหม่ถ้าจ าเป็น

การเก็บตัวอย่างโรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย
•   เก็บตัวอย่างดินบริเวณต้นพืช ความลึก 5-10 เซนติเมตร 
    ปริมาณ 20-50 กรัม ไม่ควรเก็บดินที่เปียก หรือแห้งเกินไป 
    เก็บในถุงที่แข็งแรง
•   เก็บตัวอย่างรากที่ผิดปกติด้วย (5 – 10 กรัม ต้องเป็นน้ าหนักราก)

การเก็บตัวอย่างโรคพืชที่เกิดจากแมลง
•   ส่งตัวอย่างแมลงในทุกระยะการเจริญ (ถ้าท าได้)
•   ผีเสื้อให้เซ็ตตัวอย่างระมัดระวังด้วยเข็มหมุด 
•  แมลงส่วนใหญ่ยกเว้นผีเสื้อให้เก็บตัวอย่างใส่หลอด
   ที่มีฝาปิดบรรจุแอลกอฮอล์ 70%

ตัวอย่างพืชที่ส่งห้องปฏบิัติการ
          ตัวอย่างจะต้องคงสภาพเดิมมากที่สุด เก็บชิน้สว่นของพืชได้ถูกต้อง และเปน็อาการระยะเร่ิมแรกที่พบ 
หากเปน็ไปได้ควรส่งตัวอย่างตั้งแต่อาการเริ่มแรกจนถึงอาการรุนแรง ตัวอยา่งที่สง่ห้องปฏบิัติการต้องสด บรรจุหีบห่อ
และส่งตรวจอยา่งรวดเร็ว ไม่ต้องตัดมาทั้งตน้ และควรเก็บตวัอย่างในที่เยน็ ห่างจากแสงแดด ไม่ควรเก็บในถุงพลาสตกิ
เปน็เวลานาน ๆ การเกบ็ตัวอยา่งที่ดีนัน้จะสามารถรักษาการมีชีวิตของจุลนิทรีย์สาเหตโุรค และปูองกนั
การปนเปื้อนจากเชื้อจุลนิทรีย์อื่นได้ โดย กวช.



             ช่วงนี้เป็นช่วงที่เร่ิมเข้าฤดูฝนเกษตรกรเริ่มท าการเพาะปลูกพืชกันหลายชนิด 
ซึ่งเกษตรกรชาวไร่มันส าปะหลังและชาวไร่ข้าวโพดก็เร่ิมปลูกกันแล้ว ศัตรูพืชส าคัญที่ท า
ความเสียหายของมันส าปะหลัง และข้าวโพดที่ควรเฝูาระวังในช่วงนี้ก็คือ โรคใบด่าง
มันส าปะหลังและหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ซึ่งหากปล่อยให้ระบาดมากอาจท าให้
ไม่สารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้เลยหรือในข้าวโพดอาจท าให้ต้นตายได้               

เฝ้าระวังโรคใบด่างมันส าปะหลังและหนอนกระทู้ขา้วโพดลายจุด ในฤดูปลกูใหม่

กรมส่งเสริมการเกษตรติดตามสถานการณ์ เฝูาระวังและปูองกันการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังและหนอน
กระทู้ข้าวโพดลายจุดอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร และประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ Info graphic สื่อออนไลน์ สปอตวิทยุ Motion รวมถึงให้ส ารวจติดตามสถานการณ์ใน
แปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ ในแปลงมันส าปะหลังส ารวจและก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบแมลงพาหะน าโรค ใช้พันธุ์ที่ปลอดโรคโดย
ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรคหรือแหล่งที่พบอาการของโรค หรือท่อนพันธุ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มามาปลูก ส่วน
ในแปลงข้าวโพดก่อนปลูกให้คลุกเมล็ดก่อนปลูกและพ่นสารเคมีหรือสารชีวภัณฑ์ตามค าแนะน า ปล่อยแมลงหางหนีบในแปลง
เพื่อควบคุม
              ดังนั้น หากพบการระบาดของศัตรูทั้งสองชนิดหรือพบอาการต้องสงสัยว่าเป็นโรคใบด่างมันส าปะหลังให้รีบแจ้ง
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน หรือกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย กรมส่งเสริม
การเกษตรทันที

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเป็นศัตรูส าคัญของข้าวโพดมีพืชอาหารมากกว่า 80 ชนิด ซึ่งนอกจากข้าวโพดแล้ว ยังมี
พืชอาศัยอื่นที่เป็นแหล่งอาหาร เช่น ข้าว อ้อย ข้าวฟุาง ข้าวสาลี มะเขือเทศ มันฝรั่ง ยาสูบ ฝูาย ทานตะวัน กล้วย กระเทียม 
ขิง มันเทศ พริก พืชตระกูลถั่ว พืชตระกูลกะหล่ า พืชตระกูลแตง และพืชผักอีกหลายชนิด และเป็นศัตรูพืชที่ขยายพันธุ์       
ได้รวดเร็ว ท าให้แมลงชนิดนี้แพร่ระบาดไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ข้อสังเกตหนอนชนิดนี้คือ ส่วนบนของหัวมีแถบสีขาว
เป็นรูปตัว Y หัวกลับ หลังและด้านข้างมีแถบสีขาวตามยาวของล าตัว ปล้องท้องก่อนปล้องสุดท้ายมีจุดสีด า 4 จุด และตัวเต็มวัย
เป็นผีเสื้อกลางคืน การท าลายพืชเกิดขึ้นในระยะที่เป็นตัวหนอนเท่านั้น 
เร่ิมท าลายได้ตั้งแต่ข้าวโพดงอกโดยกัดกินใบหรือผิวใบ เห็นเป็นรอยท าลายสีขาว
ที่ผิวใบ ลักษณะเป็นจุดหรือเป็นแถบสีขาว เจาะกัดกินยอดข้าวโพด กัดเกสรตัวผู้
ไหมระยะหลังออกดอก หนอนย้ายไปท าลายที่ฝัก เจาะเปลือกหุ้มฝักเข้าไปกัดกิน
ภายในฝัก ท าให้ฝักลีบเล็กไม่สมบูรณ์

โรคใบด่างมันส าปะหลังเป็นโรคที่ก าลังระบาดและท าความเสียหายให้กับมันส าปะหลังในประเทศไทยในขณะนี้ พบ
การระบาดหลายจังหวัดทางภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่ที่พบการระบาดรุนแรงอาจ ท า
ให้ผลผลิตลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
             ส าหรับสถานการณ์โรคใบด่างมันส าปะหลังของประเทศไทยขณะนี้ ประกอบกับสภาพอากาศขณะนี้ เหมาะต่อการ
แพร่ระบาดของแมลงหวี่ขาวยาสูบซึ่งเป็นแมลงพาหะน าโรคใบด่างมันส าปะหลัง สามารถถ่ายทอดจากต้นที่เป็นโรคไปยัง     
มันส าปะหลังต้นอื่นได้ ดังนั้น เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรเร่งส ารวจแปลงมันส าปะหลังและติดตาม
สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังอย่างต่อเนื่อง หากพบมันส าปะหลังที่มีลักษณะอาการใบด่างเหลือง ใบเสีย
รูปทรง หดลดรูป ยอดที่แตกใหม่จะแสดงอาการด่างเหลืองรุนแรง ล าต้นแคระแกร็นไม่เจริญเติบโต หรือมีการเจริญเติบโตน้อย 
และให้สังเกตว่ามีแมลงหวี่ขาวยาสูบอยู่บริเวณแปลงหรือไม่ หากพบอาการดังกล่าวให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรต าบล หรือ
เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอใกล้บ้านเพื่อตรวจสอบทันที ข้อสังเกต หากอาการใบด่างเหลือง หดลดรูปเกิดบริเวณใบยอด 
แสดงว่าการระบาดเกิดจากแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะน าโรค หากพบอาการผิดปกติทั้งต้นตั้งแต่ใบอ่อนจนใบแก่ แสดงว่าเกิด
จากการใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคมาปลูก (ติดโรคมาจากท่อนพันธุ์) ที่ส าคัญโรคนี้ไม่มีสารเคมีที่จะปูองกันก าจัดได้



การควบคุมศัตรูพืชด้วยเทคนิคแมลงเปน็หมนั

              งานวิจัยด้านแมลงวันผลไม้ในประเทศไทยเริ่มเมื่อ พ.ศ. 2513 โดยส านักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ และทดลองใช้แมลงเป็นหมันครั้งแรกที่ดอยอ่างขาง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็น 2 ระยะ 

ระยะที่ 1 ด าเนินการ 9 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 -2533 ซึ่งในปี พ.ศ. 2525 -2527 ได้ศึกษาสูตร
อาหารเทียมส าหรับเลี้ยงหนอนแมลงวันผลไม้และเทคนิคการเลี้ยงให้ได้จ านวนมาก ศึกษาปริมาณรังสีที่ท าให้
แมลงเป็นหมัน ศึกษาการควบคุมคุณภาพของแมลงวันผลไม้ที่เลี้ยงในอาหารเทียมและท าหมัน โดยก าหนด
มาตรฐานและการศึกษานิเวศวิทยาของแมลงวันผลไม้บนดอยอ่างขาง เช่น พืชอาศัย อุณหภูมิและความชื้น ในปี 
พ.ศ. 2528 - 2533 ปล่อยแมลงวันผลไม้ท่ีท าหมันด้วยรังสีทั้งสองเพศ จ านวน 34 -136 ล้านตัว 

ระยะที่ 2 ด าเนินการ 7 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 – 2540 ปล่อยแมลงวันผลไม้ที่ท าหมันด้วยรังสี
ทั้งสองเพศ ประมาณ 124 – 250 ล้านตัว ในพื้นที่ทดลอง 6,000 ไร่

ผลลัพธ์ที่ได้ พบว่า ความสูญเสียของผลท้อพันธุ์พ้ืนเมืองเนื่องจากการท าลายของแมลงวันผลไม้ได้ลดลงดังนี้ ก่อน
การปล่อยแมลงวันผลไม้ท่ีท าหมันในธรรมชาติในปี 2527 ท้อพันธุ์พ้ืนเมืองถูกท าลายเฉลี่ยสูงถึง 54.7 % ภายหลัง
การปล่อยแมลงที่เป็นหมันในปี 2528 – 2534 ท้อพันธุ์พ้ืนเมืองถูกท าลายลดลงเฉลี่ย 17.1 % และในปี 2535 -
2540 ท้อพันธุ์พ้ืนเมืองถูกท าลายลดลงเหลือ 4 % ท าให้ผลผลิตของ ท้อพันธุ์ สาลี และพลับ สูงขึ้นอย่างเด่นชัด 
ผลการด าเนินงานนี้ได้ช่วยท าให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคผลไม้ ช่วยท าให้สภาพแวดล้อมปลอดภัย ในด้าน
สังคมนั้นได้มีส่วนท าให้มีการเพ่ิมรายได้และสร้างงานขึ้นกับคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบดังกล่าวนี้
สามารถน าไปปฏิบัติในท้องที่อ่ืนๆ ดังที่กรมส่งเสริมการเกษตรน าไปด าเนินการขยายงาน

   กิจกรรมที่ส าคัญของเทคนิคการใช้แมลงวันผลไม้ที่เป็นหมันประกอบด้วย
        1.การศึกษานิเวศวิทยา
        2.การเพาะเลี้ยงแมลงวันผลไม้ให้ได้จ านวนมากในโรงเพาะเลี้ยง
        3.การฉายรังสีดักแด้เพ่ือท าหมัน
        4. การขนส่งและการปล่อยแมลงวันผลไม้ที่ท าหมัน
        5.การควบคุมคุณภาพของแมลงวันผลไม้
        6.การประเมินผล

 หลักการการควบคุมแมลงวันผลไม้โดยเทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน
        ในธรรมชาติเมื่อแมลงวันผลไม้เพศผู้ผสมพันธุ์กับแมลงผลไม้เพศเมียจะขยายพันธุ์ให้ลูกหลานต่อไป แต่เมื่อ
แมลงวันผลไม้เพศเมียในธรรมชาติผสมพันธุ์กับแมลงวันผลไม้เพศผู้ที่ท าหมันด้วยรังสี แมลงวันผลไม้เพศเมียจะ
วางไข่ท่ีไม่ฟักเป็นตัวถือเป็นการคุมก าเนิดแมลง ปล่อยแมลงที่เป็นหมันจ านวนมากไปผสมพันธุ์กับแมลงเพศเมียใน
ธรรมชาติและปล่อยต่อเนื่องกันจะท าให้แมลงวันผลไม้ลดลง



สารเคมีในการควบคุมโรคในกล้วยไม้

ชื่อศัตรูพืช การใชส้ารเคมี
โรคดอกราสนิม ดอกจุดสนิม พบการระบาดตลอดทั้งปี โดย
ระบาดมากในชว่งฤดูฝน สปอร์สามารถแพร่ไปกบัน้ าและลม

- แมนโคเซบ อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร
- แคปแทน อัตรา 30-40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร
- ไอโพรไตโอน อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร

โรคเกสรด า พืชอาหารที่เข้าท าลาย คือ กล้วยไม้สกุลหวาย
พบการระบาดตลอดทั้งปี โดยระบาดมากในช่วงฤดูฝนและ
ฤดูหนาวและที่มนี้ าคา้งจดั

- โพรคลอราซ อัตรา 10-20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร
- คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลติร

โรคใบปื้นเหลือง พบระบาดมากช่วงปลายฤดูฝนถึงฤดูหนาว 
อากาศเยน็แห้ง อุณหภูมิต่ ากว่า 30 0C ความชืน้สัมพัทธ์ต่ ากว่า 
70% สปอร์สามารถแพร่ไปกบัลมและน้ าที่ใช้รด

พ่นสารช่วงก่อนการเปลีย่นฤดูฝนเข้าฤดูหนาว ได้แก่
- คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลติร 
- แมนโคเซบ อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร
- โปรพิเนบ อตัรา 30-40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร

โรคใบจุด หรือโรคใบขี้กลาก พืชอาหารที่เข้าท าลาย คือกล้วยไม้
สกุลแวนด้าและสกุลหวาย พบการระบาดตลอดทั้งปี พบมากชว่ง
ปลายฤดูฝนถึงฤดูหนาว โดยสปอร์สามารถแพร่ไปกบัลม น้ า และ
ส่วนขยายพนัธุ์ที่เปน็โรค

- คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลติร
- คลอโรทาโรนิล อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร
- แมนโคเซบ อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร
 

โรคเน่าด าหรือโรคยอดเน่า พบการระบาดช่วงที่อากาศเยน็และ
ความชืน้สูง ฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ย 25-28 0C ความชื้นสัมพัทธ์ 
80% สปอร์สามารถแพร่ไปกบัดนิ น้ าฝน และน้ าที่ใช้รด

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม อัตรา 40-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
เมทาแลกซิล หรือ เมทาแลกซิล + แมนโคเซบ อัตรา 
30-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร

โรคต้นเน่าแห้ง โรคราเม็ดผักกาด พบการระบาดในชว่งอากาศ
ร้อนชื้น

1. ราดต้นด้วยสารปูองกนัก าจัดโรคพืช เช่น คาร์บอกซิน 
อัตรา 10  กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
2. การใช้สารดูดซึมกลุ่มเบโนมลิ ติดต่อกันเปน็เวลานาน 
อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคไดง้่าย ดงันั้นการใช้สาร  
เบโนมิล ควรพ่นสลบักบัสารกลุ่มอื่น เชน่ แคปแทน 
หรือ แมนโคเซบ
3. ควรแช่ต้นพนัธุ์และเครื่องปลกูด้วยสารคาร์บอกซนิ 
อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ก่อนน าไปปลูก

โรคเน่าเละ พืชอาหารที่เข้าท าลาย คือ กล้วยไม้สกุลหวาย      
ฟาแลนนอบซิส มอคคารา และออนซิเดียม พบการระบาดมาก
ช่วงสภาพอากาศร้อนและความชื้นสงู โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน 
แบคทีเรียสามารถติดไปกบัน้ าฝน

การใช้สารเคมีกันโรคเน่าเละมักไม่ค่อยได้ผล นิยมใช้
สารปฏิชีวนะ เชน่ แอกกริมัยซนิ ซึ่งมสี่วนประกอบ
ของสเตรปโตมัยซนิ หรือ แอกกริสเตรป อัตรา 10- 20 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ข้อควรระวังคือ อย่าใช้ในอัตราที่
ความเข้มขน้สงูและพน่บ่อยเกนิไป เพราะเชื้อสาเหตุ
อาจเกิดการดื้อยาและเกิด Phytotoxic กับพืชได้



ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกพืชผัก ผลไม้ 
และไม้ดอกชนิดต่างๆ ซึ่งมักพบปัญหาการปนเปื้อนของแมลงศัตรูพืช
กักกันหลายชนิด เช่น เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว และแมลงวันทอง 
การก าจัดแมลงศัตรูพืชกักกันเพ่ือการส่งออกท่ีได้การยอมรับ
จากทั่วโลก คือ การใช้สารรม เนื่องจากมีประสิทธิภาพ
ในการก าจัดแมลงเกือบทุกชนิดและทุกระยะการเจริญเติบโต 
วิธีการไม่ยุ่งยากและมีความปลอดภัยเนื่องจากไม่มีพิษตกค้างแต่ต้องปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด

สารรมที่ใช้ในการก าจัดแมลงศตัรูพืชกักกันส าหรับผัก ผลไม้ และไมด้อก
เพื่อการส่งออก

ชนิดของสารรมที่ใช้ในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรพูืชกักกันดังนี้

1. สารรมเมทิลโบร์ไมด์ (Methyl Bromide : MB)
   เป็นสารรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยสารรมชนิดนี้สามารถน ามาใช้ในการก าจัดแมลงใน

ธัญพืช พืชผักและผลไม้หลายชนิด เช่น ข้าว กล้วยไม้ มังคุด และหน่อไม้ฝรั่ง แต่สารรมเมทิลโบร์ไมด์มีผลต่อ
สภาพแวดล้อมเนื่องจากท าลายบรรยากาศชั้นโอโซน ตามที่พิธีสารมอนทรีออลก าหนดให้ยกเลิกการใช้ยกเว้นการ
รมเพ่ือการส่งออกและกักกันพืช จึงมีความจ าเป็นต้องหาสารรมชนิดใหม่ๆ มาทดแทน

2. สารรมฟอสฟีน (Phosphine : PH3)
   ปัจจุบันถูกน ามาใช้ทดแทนสารรมเมทิลโบร์ไมด์ทั่วโลก โดยสารรมชนิดนี้อยู่ในรูปของสารประกอบ

ฟอสไฟต์ รูปแบบที่นิยมใช้คือ แบบเม็ด แต่เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการรมนาน 7 – 10 วัน จึงมีการน าสารรม
ฟอสฟีนในรูปแบบก๊าซมาใช้หรือน าสารรมฟอสฟีนในรูปแบบก๊าซมาผสมกับคาร์บอนไดออกไซด์หรือไนโตรเจน 
แล้วน ามาบรรจุในรูปแบบถังเหล็กแรงดันสูง ท าให้สามารถลดระยะเวลาการรมได้ และยังคงมีประสิทธิภาพในการ
ก าจัดแมลง

3. สารรมเอทธิลฟอร์เมท
   เป็นสารจากธรรมชาติที่พบได้ในหลายพืช เช่น องุ่น แอปเปิ้ล ข้าวสาลี ข้าว น้ ามันหอมระเหยของ

หญ้า และยังพบได้จากเนื้อสัตว์ ท าให้สารชนิดนี้มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง ไม่มีพิษตกค้าง ที่อุณหภูมิห้อง     
เอทธิลฟอร์เมทจะอยู่ในรูปของเหลว มีความเป็นพิษสูงสามารถก าจัดแมลงได้ในระยะเวลาสั้น จึงสามารถน ามาใช้
กับแมลงศัตรูพืชกักกันได้ ข้อจ ากัดของสารรมชนิดนี้ คือ เป็นสารที่ติดไปได้ถ้าใช้ความเข้มข้นสูง ดังนั้นจึงมีการ
ลดความเข้มข้นของเอทธิลฟอร์เมทโดยการน าไปผสมกับสารชนิดอ่ืนเพ่ือลดโอกาสการติดไฟ สารรมชนิดนี้
น ามาใช้กับผลิตผลเกษตรได้หลายชนิด เช่น สตรอเบอรรี่ องุ่น ส้ม กล้วย สับปะรด ผัก ผลไม้แห้ง ยาสูบ และถั่ว 
มีข้อดีคือใช้ระยะเวลาในการรมสั้น และปลอดภัย 

ที่มา : กองวจิัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร

ถึงแม้วา่จะมีสารรมที่เปน็ทางเลอืกให้ใช้หลายชนิด แต่ส าหรับประเทศไทยมีสารรมเพียง 3 ชนดิที่ได้รับการขึน้ทะเบียนกบั
กรมวิชาการเกษตรเป็นที่เรียบรอ้ยแล้ว คือ สารรมเมทิลโบร์ไมด์ สารรมฟอสฟีน สารรมเอทธิลฟอร์เมท



ปุ๋ยชีวภาพ

           ปุยชีวภาพ หมายถึง ปุยที่ได้จากจุลินทรีย์ที่มีชีวิต สามารถสร้างธาตุอาหาร หรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์
กับพืช น ามาใช้ในการปรับปรุงสมบัติทางชีวภาพ กายภาพ และชีวเคมีของดิน และรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย์ (inoculums)

ชนิดของปุ๋ยชีวภาพ

           1. ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม แบคทีเรียซึ่งสามารถสร้างปมที่รากพืชตระกูลถั่ว 
และเจริญอยู่ภายในปมรากแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ช่วยตรึงไนโตรเจนจากอากาศ
และปลดปล่อยให้ต้นถั่วน าไปใช้ ใช้คลุกเมล็ดถั่วอัตรา 1 ถุงต่อไร่ โดยต้องเลือกใช้ให้ตรงกับชนิดถั่ว

           3. ปุ๋ยชีวภาพไมโคไรซ่า เชื้อราที่อาศัยบริเวณรากพืช สร้างเส้นใยและเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดน้ าและปุย ช่วยปูองกัน
ไม่ให้เชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่า หรือโคนเน่าเข้าสู่รากพืช ใช้กับไม้ผล ไม้ยืนต้น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และ
พืชผักบางชนิด

วิธีใช้ ในพืชปลูกใหม่ใส่รองก้นหลุม 1 ช้อนแกงปาดต่อต้น พืชที่ปลูกแล้วขุดเป็นร่องบริเวณทรงพุ่ม หรือ
เกลี่ยดินออกจนพบรากฝอยแล้วโรยปุย อัตรา 20 - 50 กรัมต่อต้น แล้วกลบด้วยดินทันที

           2. ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในดินบริเวณรอบรากพืช และช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
พืช (Plant Growth Promoting Rhizobacteria หรือ PGPR) โดยตรึงไนโตรเจนจากอากาศ ช่วยละลายธาตุอาหาร
พืชที่ถูกตรึงอยู่ในดิน สร้างฮอร์โมนพืช กระตุ้นการยืดตัว และเพิ่มพื้นที่ผิวราก เพิ่มการดูดน้ าและปุย แบ่งเป็น 3 ชนิด
                1. ปุยชีวภาพพีจีพีอาร์ - วัน ส าหรับข้าวโพดและข้าวฟุาง อัตรา 1 ถุง คลุกเมล็ดข้าวโพด 3 - 4 กิโลกรัม
ต่อไร่ หรือข้าวฟุาง 2 - 3 กิโลกรัมต่อไร่
                2. ปุยชีวภาพพีจีพีอาร์ - ทู ส าหรับข้าว อัตรา 1 ถุง คลุกเมล็ดข้าว 10 - 15 กิโลกรัมต่อไร่
                3. ปุยชีวภาพพีจีพีอาร์ - ทรี  ใช้ส าหรับการปลูกอ้อย และมันส าปะหลัง
ส าหรับอ้อย ละลายในน้ าสะอาด อัตรา 1 : 100 (ปุยชีวภาพพีจีพีอาร์ -ทรี 1 กิโลกรัม (2 ถุง) ต่อน้ า 100 ลิตรต่อไร่) 
ฉีดพ่นเป็นฝอยละเอียดลงบนท่อนพันธุ์ปลูก แล้วกลบทับด้วยดินทันที
ส าหรับมันส าปะหลัง ใช้ปุยชีวภาพพีจีพีอาร์ - ทรี ละลายในน้ าสะอาด อัตรา 1 : 2 (ปุยชีวภาพพีจีพีอาร์ - ทรี 1 
กิโลกรัม (2 ถุง) ต่อน้ า 20 ลิตรต่อไร)่ น าท่อนพันธุ์ลงแช่น้ า 30 นาที แล้วน าไปปลูกทันที

          4. ปุ๋ยชีวภาพจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต จุลินทรีย์ที่ช่วยละลายหินฟอสเฟต และสารประกอบฟอสฟอรัสในดิน
ที่ละลายน้ ายาก ให้พืชใช้ประโยชน์ ใช้ได้กับพืชทุกประเภท

วิธีใช้ ในพืชปลูกใหม่ใส่รองก้นหลุม 2 ช้อนแกง/หลุม พืชที่ปลูกแล้วใส่รอบทรงพุ่ม 150 กรัม ต่อทรงพุ่ม 0.5 เมตร

          5. แหนแดง เป็นเฟิร์นขนาดเล็ก พบอยู่ตามบริเวณน้ านิ่ง ช่วยตรึงไนโตรเจนจากอากาศ มีไนโตรเจนเป็น
องค์ประกอบสูง 3 - 5 % ถูกน ามาใช้ในรูปของปุยพืชสด เพิ่มผลผลิตข้าวได้ประมาณ 15 %

การเลี้ยงแหนแดง ก่อนหว่านข้าวประมาณ 30 วัน โดยหว่านแหนแดง 100 – 300 กิโลกรัมต่อไร่ รักษาระดับน้ าให้ลึก
อย่างน้อย 5 เซนติเมตร เม่ือเจริญเติบโตเต็มที่ปล่อยน้ าออกไถกลบแล้วหว่านข้าวหรือด านา

ประโยชน์ของการใชปุ้๋ยชีวภาพ
  1. เพิ่มปริมาณรากพืช
  2. เพิ่มประสิทธิภาพการดูดน้ าและปุย
  3. ลดการใช้ปุยเคมี
  4. เพิ่มผลผลิตพืช



ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านมาบชโอน หมูท่ี่ 11
ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบรุี

1. ความเป็นมาและท่ีตั้งศูนย์
         ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านมาบชโอน อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จัดตั้งขึ้นเนื่องจากเกษตรกรที่ปลูก
ทุเรียนประสบกับปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าและราใบติด ท าให้ทุเรียนต้นโทรม ใบเหลือง ใบร่วง และให้ผลผลิต
น้อย เกษตรกรจึงใช้สารเคมีปูองกันก าจัดศัตรูพืช แต่ไม่สามารถควบคุมได้ เกษตรกรจึงลดการใช้สารเคมี โดยเข้า
ฝึกอบรมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์และได้น าเชื้อราไตรโคเดอร์มาไปใช้ในการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าและราใบติด 
ต้นที่โทรม ใบเหลือง ใบร่วง กลับฟ้ืนขึ้นมาและได้ผลผลิตมากขึ้น จึงได้ขยายผลไปสู่เกษตรกร ปัจจุบันศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนบ้านมาบชโอน ร่วมกันประเมินและติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชในชุมชน และร่วมกัน
ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาใช้ในสวนของตัวเอง เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรที่สนใจเข้ามาเรียนรู้โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันผลิตหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มาแบบน้ า
พร้อมทั้งจ าหน่าย ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาจ าหน่ายให้แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปที่สนใจเพ่ือน าเงินมาเป็น
กองทุนหมุนเวียน ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งม่ันพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพวกเราชาวเกษตรกร”

2. การบริหารศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านมาบชโอน
2.1 มีคณะกรรมการบริหาร และมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ อย่างชัดเจน

รวมถึงก าหนดบทบาทและหน้าที่ของสมาชิก 
2.2 มีการตั้งกฎระเบียบ ข้อบังคับ เช่น 1) ต้องมีการประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง แต่หากมีกรณี

เร่งด่วน สามารถประชุมได้ทันที 2) ในการประชุม สมาชิกมีสิทธิในการเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ได้ และเมื่อที่ประชุมมี
มติอย่างไร ให้ถือปฏิบัติตามนั้น 3) การประชุมใหญ่ของทุกปี สมาชิกมีสิทธิเสนอและแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ
ปรับเปลี่ยนข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ของกลุ่มได้โดยผ่านมติที่ประชุม 4) มติที่ประชุมถือว่าเป็นเอกฉันท์ สมาชิกและ
คณะกรรมการต้องปฏิบัติตาม

3. การบริหารจัดการศัตรูพืชของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านมาบชโอน
3.1 ส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติทุกสัปดาห์ น าข้อมูลมาวิเคราะห์สถานการณ์

ศัตรูพืช แจ้งเตือนการระบาดในชุมชนผ่านทางไลน์กลุ่ม และรายงานส านักงานเกษตรอ าเภอ
3.2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านมาบชโอนด าเนินการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาทั้งเชื้อราไตรโคเดอร์มา

แบบสด เชื้อราไตรโคเดอร์มาแบบแห้ง และหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา แบบน้ า และมีการควบคุมคุณภาพของเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มา และยังมีการวางแผนการผลิตและขยายชีวภัณฑ์ โดยจัดท าเป็นปฏิทินการผลิตชีวภัณฑ์ และมีการ
วางแผนการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาร่วมกับปุยมูลไส้เดือน

3.3 กองทุนหมุนเวียน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านมาบชโอนน าหัวเชื้อฃีวภัณฑ์มาผลิตขยาย เพื่อ
จ าหน่ายให้แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป เมื่อได้เงินมาก็จะน ามาบริหารจัดการเป็นสวัสดกิารให้แก่สมาชิก ปัจจุบัน
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านมาบ ชโอนมีเงินทุนหมุนเวียน จ านวน 510,000 บาท

4. การบูรณาการและการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านมาบชโอน 
       ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านมาบชโอนบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดจันทบุรี 
เช่น ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอ่ืนๆ โดยเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มาท้ังในศูนย์ฯ และนอกศูนย์ฯ


