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เครือข่าย (Network) คือ รูปแบบของความสัมพันธ์ หรือความเช่ือมโยงกันระหว่างกลุ่ม องค์กรหรือชุมชน          
เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ ช่วยเหลือพ่ึงพางานซ่ึงกันและกัน และเสริมสร้างพลังในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยแต่ละ
เครือข่ายท่ีเช่ือมโยงกันจะมีความเป็นอิสระต่อกัน “เครือข่าย” จึงมีความส าคัญเพราะเป็นกลไกในการประสานผลประโยชน์ 

และช่วยเหลือเก้ือกูลกันของคน กลุ่มคน และองค์กรต่าง ๆ ท่ีอยู่รวมกันในชุมชน ซ่ึงองค์ประกอบของเครือข่าย มีดังน้ี

สมาชิกของเครือข่าย 
ท่ีสมัครใจรวมกลุ่ม

จุดมุ่งหมายร่วม โดย
สมาชิกมีแนวคิด มุมมอง 
และทัศนคติสอดคล้องกัน 

การมีส่วนร่วม มีการ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน

ผลประโยชน์ร่วม 
จากการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน

1 32 4

“ การเชื่อมโยงเครอืขา่ย ” 
จึงไม่ไดห้มายถงึการที่คนมา
นั่งรวมกนัเพือ่พดูคยุสนทนา
กันเฉย ๆ โดยไมไ่ดท้ าสิง่
ใดสิ่งหนึง่รว่มกนั ซึ่งเปรยีบ
เหมือนการน ากอ้นอฐิมากอง

รวมกัน ย่อมไมเ่กดิ
ประโยชนแ์ตอ่ยา่งใด 

แต่การเชือ่มโยงเครอืขา่ย 
หมายถงึการน ากอ้นอฐิแตล่ะ
ก้อนมาประสานตอ่กนัอยา่ง  
มีระบบ เพื่อใหเ้กดิเป็น
โครงสรา้งทีแ่ขง็แรง”

ท าไมต้องมีการสร้าง “เครือข่าย”
การสร้างเครือข่าย เป็นการเปิดโอกาส
ให้บุคคลและองค์กรได้แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ รวมถึง
ประสบการณ์ กับบุคลหรือองค์กรที่อยู่
ภายนอก ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ  

และการเอื้อเฟื้อประโยชน์ ซึ่งกันและกัน

เราสร้างเครือข่าย “ศจช.” ในงาน
อารักขาพืช เพ่ืออะไร

1.เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ เช่น การจัดการศัตรูพืช
โดยวิธีผสมผสาน กระบวนการผลิตพืช
การผลิตขยายชีวภั ณฑ์ และแมลงศัตรู
ธรรมชาติที่มีคุณภาพและอื่น ๆ (ตามความ
ต้องการของสมาชิก)
2.เพื่อเตือนการระบาดของศัตรูพืช
ระหว่างพื้นที่ พร้อมแลกเปลี่ยนแนว
ทางการป้องกันก าจัด 
3.เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน และพัฒนาการ
ด าเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ให้เข้มแข็ง

แนวทางการพัฒนาเครือข่าย “ศจช.”    
ในงานอารักขาพืช

1. ท าความเข้าใจเป้าหมายสมาชิก ศจช. 
ในการรวมตวักนัวา่จะกอ่ใหเ้กดิความส าเรจ็
ในภาพรวมอยา่งไร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิก ศจช.
ร่วมกันสร้างสรรค์เทคโนโลยใีนแต่ละกลุ่ม  
3. จัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และมาก
พอที่จะท าให้สมาชิก ศจช. แต่ละกลุ่มได้
ท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
4. กระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่าง ศจช. 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Social Network
โทรศัพท์ ไลน์ เฟสบุก เป็นต้น
5. สนับสนุนสมาชิก ศจช. ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุม่สมาชิก ศจช. ที่ยัง
อ่อนแอ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
6.ร่วมกันพัฒนาสมาชิก ศจช. แต่ละกลุ่ม 
ให้มีความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อสร้าง
ความหลากหลายด้านเทคโนโลยี และเพิ่ม
ความเข้มแข็งแก่เครือข่าย 
7. ภาครัฐส่งเสริมการสร้างเวทีเพื่อ
เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภมูิภาค เพื่อให้
เครือข่ายครอบคลุมพื้นที่มากยิง่ขึ้น

“เครือข่าย” ไม่เพียงแต่เป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมโยงองค์กรเกษตรกร    
ให้เกิดการเช่ือมโยงกัน ไม่ให้โดดเด่ียว ในการขับเคล่ือนการพัฒนาตนเอง
เท่าน้ัน แต่เครือข่ายยังสร้างพลังอ านาจการต่อรองระหว่างเครือข่ายกับกลุ่ม

ภายนอก ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เกิดการท างานร่วมกัน

เรียบเรียงโดย กลุ่มส่งเสริมการมีสว่นร่วมของ
ชุมชนด้านอารักขาพืชและดนิปุ๋ย
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปู่ย



หนอนผีเส้ือศัตรูของแหนแดง มีช่ือวิทยาสตร์ว่า Elophila difflualis
(Snellen,1880)เป็นผีเส้ือกลางคืนขนาดเล็กในวงศ์ Crambidae
เข้าท าลายพืชโดยการกัดกินใบ ล าต้น และดึงใบมาติดกันเป็นแพเพ่ือเป็น
แหล่งอาศัย จากน้ันจะสร้างเป็นรังเพ่ือเข้าดักแด้ ในหน่ึงปีสามารถ
ขยายพันธ์ุได้ 7 – 8 รุ่น ตลอดวงจรชีวิตใช้เวลาประมาณ 23 – 42 วัน

ข่าวสารวิชาการ กอป.

แหนแดง(Azolla) จัดเป็นพืชน้ าขนาดเล็ก อยู่ในตระกูลเฟิร์น
ชนิดลอยน้ า เจริญเติบโตลอยอยู่บนผิวน้ าพบได้ท่ัวไปตามคูคลอง หรือ

แหล่งน้ าขังตามธรรมชาติ มีคุณสมบัติเป็นปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยชีวภาพ และอาหารสัตว์ เน่ืองจากในแหนแดงมีสาหร่ายสีเขียว
แกมน้ าเงิน (Blue green algae) ซ่ึงสามารถตรึงก๊าซไนโตรเจนจากอากาศแล้วเปล่ียนเป็นสารประกอบในรูปของ
แอมโมเนียม และมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสูง จึงเหมาะท่ีจะน ามาเพาะเล้ียงเพ่ือใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์เพ่ิมธาตุอาหารให้กับ
พืชปลูก นอกจากน้ีแหนแดงแห้งสามารถน าไปผสมกับวัสดุปลูกช่วยให้ต้นกล้าเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรจึงสนใจหันมาปลูกแหน
แดงกันมากในช่วงเวลาท่ีผ่านมา โดยเฉพาะพ้ืนท่ีการท าเกษตรอินทรีย์ 

ศัตรูแหนแดง

แหนแดงมีศัตรูเข้าท าลายได้หลายชนิด ได้แก่ สัตว์ ปลา แมลง รา แบคทีเรีย  และไวรัส บางกรณีอาจรวม
สาหร่ายเข้าไปด้วย ถึงแม้จะไม่ได้เป็นศัตรูโดยตรง แต่ก็แข่งขันกันในเร่ืองท่ีอยู่อาศัยและอาหาร จึงจ าเป็นต้องมี
วิธีการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชให้หมดไป ซ่ึงปัญหาหน่ึงท่ีเกษตรกรผู้ปลูกแหนแดงสังเกตเห็นคือ แหนแดงท่ีเพาะเล้ียงไว้   
มีความผิดปกติเช่น ใบติดกันเป็นแพ ใบมีรอยถูกกัดกิน และหากสังเกตดี ๆ จะพบตัวหนอนชนิดท่ีเข้าท าลายแหนแดง
คือ หนอนผีเสื้อศัตรูของแหนแดง 

หลังจากผสมพันธ์ุ 1 – 2 วัน แม่ผีเส้ือจึงเร่ิมวางใข่ในตอนกลางคืน เพศเมีย 1 ตัว สามารถวางไข่ได้เฉล่ีย 400 ฟอง 
โดยจะวางไข่เป็นฟองเด่ียวหรือเป็นกลุ่มใต้ใบพืช ใช้เวลาในการวางไข่ประมาณ 3 วัน หลังจากฟักใหม่ ๆ ตัวหนอน
จะเข้าดักแด้โดยสร้างเป็นรังลอยอยู่บนผิวน้ า โดยจะปล่อยไยไหมออกมาเพ่ือดึงใบพืชมารวมกันสร้างเป็นรังลอยอยู่
เหนือผิวน้ า ส าหรับเป็นท่ีอยู่อาศัย ตัวเต็มวัยจะออกหากินตอนกลางคืน นอกจากแหนแดงแล้วยังท าลายพืชอ่ืนได้หลายชนิด 

เช่น แหนเป็ด แหนแดง จอก จอกหูหนู ผักแว่น ผักตบชวา ผักขาเขียด

เกษตรกรควรส ารวจบ่อพ่อแม่พันธ์ุอย่างสม่ าเสมอ หากพบ
แหนแดงเปล่ียนเป็นสีน้ าตาลหรือรวมกันเป็นก้อนลอยอยู่เหนือ
ผิวน้ า ควรป้องกันก าจัดทันที โดยบ่อพ่อแม่พันธ์ุหากพบการ
ระบาด ควรพ่นด้วยเช้ือ Bacillus thuringiensis
หรือ เช้ือบิวเวอเรีย หรือการคลุมบ่อด้วยตาข่ายกันแมลง 
หากพบการระบาดปริมาณมาก ควรรีบเคลียร์แปลงโดยการ
ตักแหนแดงออกจากบ่อเพาะเล้ียงน ามาตากแดด เป็นการ

ท าลายแหล่งขยายพันธ์ุของหนอนผีเส้ือ

การป้องกันก าจัด 

เรียบเรียงโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปู่ย
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ข่าวสารวิชาการ กอป.
พลาสติกชวีภาพ สิ่งแวดล้อม อนาคตทีย่ั่งย น

กระแสรักษ์โลกและส่ิงแวดล้อมในปัจจุบันท่ีหลายคนหันมาให้ความส าคัญและตระหนักรู้กันมากข้ึน 
หน่ึงในน้ัน คือ การลดปัญหาขยะพลาสติก ท้ังลดปริมาณการใช้ และน ากลับมาใช้ซ้ า หรือมีการ
น าวัสดุทางเลือกท่ีสามารถย่อยสลายได้มาทดแทน เช่น ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ และพลาสติก
ชีวภาพซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเราจะมาอธิบายและท าความรู้จักกันอย่างลึกซ้ึงให้ดีมากย่ิงข้ึนต่อจากน้ี

พลาสติกชีวภาพ (Bio plastics) สามารถแยกค าจ ากดัความตามนยิามของสมาคมพลาสตกิชวีภาพแหง่สหภาพยโุรป 
(European Bio Plastics, EuBP) ออกเป็น 2 ความหมาย ดงันี้

1. Biodegradable plastic ที่เมื่อผ่านกระบวนการหมักทางชีวภาพ 
(composting) หลังการใช้งานจะสามารถย่อยสลายได้ทั้งหมด (degradable) 
เช่น Polylactic acid (PLA) และPolyhydroxyalkanoate (PHAs)
ซึ่งแบ่งวัตถุดิบตั้งต้นเป็น 2 ประเภท คือ พลาสติกที่มีแหล่งก าเนิดจากปิโตรเคมี 
(petro-based materials / non-renewable) หรือการน าผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากการกลัน่ปโิตรเลยีมมาใช ้เมือ่ยอ่ยสลายแลว้ อาจจะยงัเหลอืกลุม่แกส๊ตา่ง ๆ 
เนื่องจากมีสารตัง้ต้นจากปโิตรเลียม และพลาสติกที่มีแหล่งก าเนิดจากวัตถุดิบชีวมวล 
(biomass) ที่สามารถสร้างขึ้นจากวัตถุดิบที่ปลูกทดแทนใหม่ได้ หรือวัตถุดิบทาง
การเกษตร (bio-based materials /renewable) เช่น แป้งจากมันส าปะหลัง 
ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี และน้ ามันจากพืชชนิดต่าง ๆ  ซึ่งมีคุณสมบัติหลังการย่อยสลาย
ดีกว่าประเภทแรก
2. Bio-based plastic พลาสติกที่เกิดจากแหล่งวัตถุดิบชีวมวลเช่นกัน แต่มี
สัดส่วนการผสมผลิตภัณฑ์และสารประกอบอื่น ๆ ซึ่งจะมีทั้งที่สามารถย่อยสลายได้ 
และไม่สามารถย่อยสลายได้ เช่น Bio-PET 

ระยะเวลาการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของ
องค์ประกอบและสภาวะที่เหมาะสม และไม่ใช่พลาสติกชีวภาพทุกชนิดที่จะย่อย
สลายได้เองตามธรรมชาติ หรือหากปล่อยให้ย่อยสลายเองก็จ าเป็นต้องใช้
ระยะเวลายาวนานและอาจจะใกล้เคียงกับพลาสติกทั่วไป อย่างไรก็ดี จึงควร
มีการคัดแยกขยะพลาสติกชีวภาพออกจากพลาสติกทั่วไปหรือขยะอื่น ๆ ให้ชัดเจน
เนื่องจากมีการจัดการที่แตกต่างกัน โดยสามารถสังเกตขยะพลาสติกชีวภาพได้
จากสัญลักษณ์พลาสติกรีไซเคิลหมายเลข 7 เพื่อให้การย่อยสลายของขยะ
พลาสติกชีวภาพอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมในโรงงาน สามารถน ากลับไปใช้ใน
การผลิตพลาสติกชีวภาพหรือวัตถุดิบอื่น เช่น ปุ๋ย ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีทางด้าน
วัสดุและเคมีชีวภาพจะก้าวหน้าจนสามารถผลิตพลาสติกชีวภาพมาใช้เป็น
ทางเลือกในปัจจุบัน สุดท้ายมนุษย์ก็ยังคงจ าเป็นต้องมีส่วนในการจัดการปัญหา
ขยะ มลพิษ สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการทรัพยากรบนโลกให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประโยชน์สูงสุด และยั่งยืนต่อไป 

เรียบเรียงโดย :
กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉยัศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพชืและจัดการดินปุ๋ย
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แตนเบียนหนอนแมลงด าหนามมะพร้าว 
Asecodes hispinarum Boucek

ชื่อสามัญ : แตนเบียนหนอนแมลงด าหนามมะพรา้ว 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Asecodes hispinarum Boucek
วงศ์ : Eulophidae
อันดับ : Hymenoptera

แตนเบียนอะซีโคเดส ฮิสไพนารัม เป็นแตนเบียนที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนแมลงด าหนามมะพร้าว มีถิ่นก าเนิด
อยู่ในแถบประเทศปาปัวนิวกินี ถูกน าเข้ามาเพื่อใช้ควบคุมแมลงด าหนามในประเทศซามัว เวียดนาม มัลดีฟต์ จีน ลาว   
และประเทศนารัว แตนเบียนอะซีโคเดสมีขนาดเล็ก ล าตัวยาว 0.5-0.7 มิลลิเมตร มีปีกใส 2 คู่ เพศเมียมีขนาด

ใหญ่กว่าเพศผู้เล็กน้อย ตัวเต็มวัยเพศผู้มีส่วนท้องเล็กเรียวยาว เพศเมียมีส่วนท้องใหญ่เป็นกระเปาะ ใต้ท้องมีอวัยวะวางไข่ 
ลักษณะเป็นเข็มยาวเรียวซ่อนอยู่ในช่องเก็บใต้ท้อง แตนเบียนชนิดนี้เลือกท าลายเฉพาะหนอนแมลงด าหนามมะพร้าวเท่านั้น แตน
เบียนอะซีโคเดส สามารถจับคู่ผสมพันธุ์ได้ทันทีที่เจาะออกจากมัมมี่ ภายหลังผสมพันธุ์ 1-2 ชั่วโมง แตนเบียนสามารถเบียนหนอน
แมลงด าหนามมะพร้าวได้

วงจรชีวิต ตัวเต็มวัยมีอายุ 4-7 วัน ระยะการเจริญเติบโต ตั้งแต่ระยะไข่ถึงตัว
เต็มวัยประมาณ 17-20 วัน ภายในมัมมี่มีดักแด้แตนเบียน 23-129 ตัว เฉลี่ย 50 ตัว/มัมมี่

การเข้าท าลายศัตรูพืช
แตนเบียนอะซีโคเดสเพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วใช้อวัยวะวางไข่เข้าในล าตัวหนอนแมลง

ด าหนามมะพร้าว สามารถท าลายหนอนแมลงด าหนามมะพร้าวได้ทุกระยะ แต่ชอบลงท าลาย
หนอนวัย 3 และ วัย 4 หนอนของแตนเบียนอะซีโคเดสเมื่อฟักออกจากไข่จะดูดกินของเหลว
และเจริญเติบโตจนเข้าดักแด้ภายในตัวหนอนแมลงด าหนามมะพร้าว หนอนที่ถูกเบียนจะ
เคลื่อนไหวช้า กินอาหารน้อยลง และตายในที่สุด ภายหลังจากถูกเบียน 5-7 วัน หนอนที่ตาย
จากการถูกเบียนล าตัวจะมีสีน้ าตาลเข้มขึ้นและแข็ง เรียกว่า มัมมี่ แตนเบียนตัวเต็มวัย    
เมื่อออกจากดักแด้แล้วจะใช้ปากกัดผนังมัมมี่ออกมาภายนอก สามารถจับคู่ผสมพันธุ์ได้ทันที 
ภายหลังจากผสมพันธุ์ 1-2 ชั่วโมง สามารถเข้าเบียนหนอนแมงด าหนามมะพร้าวได้ทันที

วิธีการปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส

ข้อมูล: ส านักวิจัยพัฒนาการอารกัขาพืช กรมวิชาการเกษตร
เรียบเรียงโดย : กลุ่มส่งเสริมการควบคมุศัตรูพืชโดยชวีวิธ ี
กองส่งเสริมการอารักขาพชืและจัดการดินปุ๋ย

1. ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส จ านวน 
5-10 มัมมี่/ไร่ ทุก 7 วัน ต่อเนื่อง 1 
เดือน โดยบรรจุมัมมี่ในภาชนะปล่อย 
เช่น ถ้วยพลาสติกขนาดเล็กพร้อมฝาปิด 
ด้านข้างเจาะรู 3-4 รู ด้านล่าง 1 รู 
และที่ฝา 1 รู ส าหรับร้อยเชือกหรือลวด
แขวน

2.  น าภาชนะที่บรรจุมัมมี่ไปแขวนที่  
ต้นมะพร้าวที่มีแมลงด าหนามมะพร้าว
ระบาดให้สูงจากพื้นดิน 1.5 เมตร โดย
ตอกตะปูและผูกเชือกติดตะปู และทา
จาระบีที่เชือก เพื่อกันมดเข้าไปท าลาย
มัมมี่

3. การเก็บรักษามัมมี่ก่อนน าไปปล่อย
เพื่อควบคุมแมลงด าหนามมะพร้าว ถ้ายัง
ไม่ถึ งเวลาปล่อยสามารถชะลอการ
ออกเป็นตัวเต็มวัยของแตนเบียนได้ โดยน า
มัมมี่อายุ 17 วัน หลังจากการเบียน    
ห่อด้วยกระดาษทิชชูใส่ถ้วยพลาสติกเก็บใน
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 10-13 องศาเซลเซียส 
หรือตู้เย็นธรรมดา สามารถชะลอการ
ออกเป็นตัวเต็มวัยได้ประมาณ 2 สัปดาห์ 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2564



ข่าวสารวิชาการ กอป.
v

“เลือกอปุกรณป์อ้งกันอนัตรายจากสารเคมอียา่งไร ? จึงจะเหมาะสม”
สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชสามารถซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านผิวหนังและส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และอาจท าให้เกิดอันตรายต่อเกษตรกรหรือ   
ผู้พ่นสารได้หากมีการใช้สารเคมีอย่างไม่ระมัดระวัง การป้องกันอันตรายขณะที่ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยลด

หรือบรรเทาอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น จ าเป็นต้องเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ถูกต้องและเหมาะสม ดังนี้

ชุดป้องกันสารเคมี ต้องเลือกชุดป้องกัน
สารเคมีที่ท าจากวัสดุกันน้ าได้ท าให้ละอองสาร
ไม่สามารถซึมผ่านเข้าสู่ผิวหนังผู้พ่นสาร หรือ 
ท าจากเส้นใยไม่ถักทอและเคลือบฟิล์มพลาสติก
ด้านบน จะสามารถปกป้องผิวหนังจากการฉีด
พ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชได้ สามารถใช้ชุดกัน
ฝน หรือผ้ากันเปื้อนส าหรับสารเคมีได้ ส าหรับ
เสื้อผ้าแขนขายาว ไม่สามารถป้องกันการทะลุ
ผ่านของละอองและไอสารเคมีได้

อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ          
การเลือกอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ    
ได้แก่ หน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้งไม่ควร
ใช้ซ้ าเกิน 2 ครั้ง ส่วนหน้ากากชนิด 

เปลี่ยนไส้กรอง ควรเปลี่ยนไส้กรอง
เมื่อหายใจล าบากขึ้น หรือได้กลิ่นสารเคมี 
ควรเลือกซื้อหน้ากากที่ได้มาตรฐานผ่าน 
การรับรอง เหมาะสมกับงานและกระชับกับ
ใบหน้าผู้สวมใส่ ส าหรับหน้ากากอนามัยที่ใช้
ทั่วไปไม่สามารถป้องกันสารเคมีได้

อุปกรณ์ปกป้อง                              
ใบหน้าและดวงตา
ได้แก่ แว่นตาหรือครอบตานิรภัย     
เป็นอุปกรณ์ส าหรับช่วยป้องกันหรือ  
เพื่อลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึน้ในขณะ
ท างาน เพื่อป้องกันสารเคมีซึมผ่าน
บริเวณดวงตาและผิวหนังโดยรอบ

รองเท้าบูท ควรเลือกใช้รองเท้าบูทยาง 
เนื่องจากไม่ดูดซับสารป้องกันก าจัดศัตรพูืช 
ความสูงปิดถึงครึ่งน่อง กระชับและ
ไม่มีซับใน มีความสะดวกตอ่
การเดินปฏิบัติงาน

เรียบเรียงโดย :
กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมปี้องกันก าจัดศตัรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพชืและจัดการดินปุ๋ย
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ถุงมือป้องกันสารเคมี           
การเลือกถุงมือ กรณีที่เป็นถุงมือชนิดบางควร
เลือกสวมถุงมือยางไนไตรล์หรือยางนีโอพรีน  
ในกรณีที่เป็นถุงมือชนดิหนา ต้องผ่านการทดสอบ
มาตรฐานและแสดงสัญลักษณ์จากหน่วยงานที่
น่าเชื่อถือ เช่น สัญลักษณ์ EN374-3 หรือ
EN374-2 ไม่ควรใช้ถุงมือที่ท าจากยางธรรมชาติ 
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เช้ือสาเหตุ :  เชื้อรา Fusarium oxysporum
f. sp. cubense Tropical race four (TR4)

แหล่งปลูกกล้วยหอมท่ีส าคัญ เฝ้าระวังโรค
เห่ียวสายพันธ์ุ TR4 ซ่ึงเป็นโรคพืชกักกัน 
เน่ืองจากช่วงน้ีมีฝนกระจายอย่างต่อเน่ือง 
สภาพเหมาะสมต่อการระบาดของโรค ดังน้ัน 
เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยโดยเฉพาะกล้วยหอม
เขียวหรือก ล้วยหอมคาเวน ดิชเ ป็น พัน ธ์ุ     
ท่ีอ่อนแอต่อโรคเห่ียว ควรหม่ันส ารวจแปลง
อย่างสม่ าเสมอ และขอให้เกษตรกรไม่น า
พันธ์ุกล้วยท่ีมาจากประเทศท่ีพบการระบาด
เข้ามาปลูกในประเทศไทยโดยเด็ดขาด

ลักษณะอาการ
โคนใบแก่ด้านนอกมีสีซีด เหลือง และผืนใบเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล โดยเริ่ม
จากขอบใบเข้าสู่กลางใบ และใบหักพับภายใน 1 - 2 สัปดาห์ ท าให้เห็น
อาการใบเหลืองจากใบล่างขึ้นไป ต่อมาใบและกิ่งเริ่มเหี่ยว และร่วง 
เซลล์ตามขอบใบตาย และท าให้ต้นตายในที่สุด บางครั้งอาจพบอาการผล
เน่าและร่วง รากอาจจะเจริญออกทางด้านข้าง และเน่าภายหลัง 
การแพร่ระบาด
การน าเอาเหง้าหรือส่วนขยายพันธุ์ที่ติดเชื้อไปปลูก นอกจากนั้นเชื้อยังติด
ไปกับดิน เศษซากพืชหรือน้ าที่ท่วมขังแปลง ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเกิดโรค 
คือ พันธุ์พืชที่อ่อนแอ ความชื้นในดินสูง การระบายน้ าในดินต่ า เชื้อรา 
Fusarium สายพันธุ์ TR มีความสามารถอยู่รอดในดินได้นานมากกว่า 15 ปี

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะน าวิธีการป้องกันก าจัด ดังนี้
เลือกแปลงปลูกที่ไม่เคยพบโรคนี้มาก่อนและปรับสภาพดินไม่ให้เปน็กรดจัด โดยใส่ปูนขาวหรือโดโลไมท์

เลือกหน่อกล้วยจากแหล่งปลูกที่ไม่เคยพบโรค หรือไม่น าหน่อพันธุ์จากต้นตอที่เป็นโรคไปปลูก
ชุบหน่อพันธุ์กล้วยด้วยสารเคมี อีไตรไดอะโซล+ควินโตซีน 6% + 24% อีซี หรือ คาร์เบนดาซิม 50% เอสซี 
หรือ ทีบูโคนาโซล 43% เอสซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร
รองก้นหลุมปลูกด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ ใช้เชื้อสดผสมกับร าข้าวละเอียดและ
ปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอกเก่า) ในอัตราส่วน 1: 4: 100 โดยน้ าหนัก อัตรา 100- 200 กรัมต่อหลุม
แปลงปลูกควรมีการระบายน้ าที่ดี ควรระมัดระวังการให้น้ าไม่ใหน้้ าไหลผา่นจากตน้ที่เป็นโรคไปต้นปกติ
หากพบต้นที่เป็นโรคควรรีบด าเนินการ ดังนี้
- ขุดต้นที่เป็นโรคออกไปเผาท าลายนอกแปลงปลูก แล้วโรยด้วยปูนขาวให้ทั่วบริเวณกอที่เป็นโรค        

และหลุมที่ขุดต้นเป็นโรคออกไป อัตรา 1 - 2 กิโลกรัมต่อหลุม
- หว่านใต้ทรงพุ่มหรือโรยโคนต้นพืชด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ ใช้เชื้อสดผสมกับ      

ร าข้าวละเอียดและปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอกเก่า) ในอัตราส่วน 1 : 4 : 100 โดยน้ าหนัก   
อัตรา 3 - 5 กก. ต่อต้นหรือต่อกอ 

- ในแปลงที่มีการระบาดของโรค ควรเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอืน่หมุนเวยีน
ควรท าความสะอาดอุปกรณ์การเกษตรที่ใช้กับตน้ที่เป็นโรคทุกครัง้ก่อนน าไปใช้ใหม่

เตือนเกษตรกร
ชาวสวนกล้วยทุกภาคของประเทศไทย
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โดโลไมท์

เชื้อราไตรโค
เดอร์มาชนิดสด

ปุ๋ยอินทรีย์

ข้อมูล : กรมวิชาการเกษตร
เรียบเรียงโดย : กลุ่มงานพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
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เทคโนโลยีการบริหารจัดการแมลงวันผลไม้ที่ได้รับการยอมรับว่าได้ผล คือ        
การด าเนินการแบบครอบคลุมพื้นที่ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ นั้น ๆ โดยจัดเป็นเขต
ด าเนินการและปฏิบัติการในทุกชนิดพืชอาศัยในพื้นที่ เพื่อไม่ให้แมลงศัตรูพืชมีที่หลบซ่อน  
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

ท าความสะอาดสวนหรือแปลงปลูก 
โดยเก็บผลไม้ที่หลงเหลือจากการ
เก็บเกี่ยวผลไม้ที่เน่าเสีย ผลไม้ที่
ร่วงหล่น ท าเป็นปุ๋ยหมัก น้ าหมัก 
หรือฝังกลบดินที่มีความหนาของ
หน้าดินอย่างน้อย 50 เซนติเมตร 

ใช้สารล่อเพื่อก าจัดแมลงวันผลไม้
เพศผู้ โดยใช้เมททิลยูจินอล 

จ านวน 3 ส่วน ผสมสารฆ่าแมลง 
จ านวน 1 ส่วน แขวนสารล่อห่าง
กันทุก 40 – 50 เมตร ทางด้าน
ทิศตะวันออกของทรงพุ่ม ในที่    

มีร่มเงา ระดับสูง 2 เมตรขึ้นไป

ใช้เหยื่อโปรตีน ออโตไลเสทหรือ
ไฮโดรไลเสท เพื่อลดประชากร

แมลงวันผลไม้เพศเมียและเพศผู้ใน
ธรรมชาติ โดยใช้โปรตีน 1 ส่วน 

ผสมน้ า 15 ส่วน เป็นเหยื่อล่อในกับดัก
แมคฟิล กับดักมัลติลัวร์ หรือกับดัก
ประยุกต์จากขวดน้ า ฯลฯ หรือใช้
โปรตีน 4 ส่วน ผสมสารฆ่าแมลง 1 
ส่วน ผสมให้เข้ากัน เติมน้ า 95 ส่วน 
เป็นเหยื่อพิษพ่นตามต้นและใบพืช

ก าจัดพืชอาศัย เพื่อลดแหล่งวางไข่
ของตัวเต็มวัย แหล่งอาหารของ
หนอน และปลูกพืชอื่นที่ไม่ใช่พืช
อาศัยของแมลงวันผลไม้ทดแทน

ใช้ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ ตัวห้ า      
ตัวเบียน เช่น ต่อ แตน มดแดง    
ตัวอ่อนแมลงช้าง แตนเบียนหนอน

แมลงวันผลไม้ (Diachasmimorpha
longicaudata) 

ห่อผล ควรห่อด้วยถุงพลาสติก หรือ
ถุงกระดาษ เริ่มห่อตั้งแต่ผลขนาด
เล็ก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช 

ใช้เทคนิคแมลงเป็นหมัน เป็นการน าแมลงศัตรูพืชชนิดที่ตอ้งการควบคุมมาเลี้ยงขยายให้ไดจ้ านวนมาก  
ท าให้เป็นหมันด้วยการฉายรังสี และน ากลับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อให้แมลงเป็นหมันไปท าหน้าที่
ควบคุมแมลงชนิดเดียวกันในธรรมชาติ สามารถควบคุมศัตรูพืชแบบจ าเพาะเจาะจง เป็น “วิธีการ

คุมก าเนิดแมลงและใช้เทคโนโลยีชีวภาพแบบเชงิรุก” ที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความยั่งยืน
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เรียบเรียงโดย : กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
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ตัวอ่อนแมลงช้าง
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โรคราน า้คา้ง หรือ โรคใบลาย 
(Downy mildew) 

ต้นกล้าจะพบจุดสีขาวหรือสีเหลือง
อ่อนบนใบ จากโคนใบถึงปลายใบ 
พบลายทางสีขาว เขียวอ่อน หรือ
เหลืองอ่อน และมีผงสีขาวบนผิว
ใบช่วงเช้ามืด

โรคใบไหม้แผลเล็ก 
(Southern corn leaf blight)

ใบมีจุดเล็กสีเขียวอ่อนฉ่ าน้ า และ
แผลขยายยาวตามเส้นใบ กลาง
แผลมีสีเทา ขอบแผลมีสีเทาน้ าตาล 
ขนาดของแผลไมแ่นน่อน 

โรคฝัก ต้น และเมล็ดเน่า 
(Diplodia stalk rot, kernel rot,ear rot)

ฝักจะเริ่มมีสีซีดแบบฟางข้าว   
มีจุดด าหรือด าทั้งเมล็ด ถ้าเชื้อ
เข้าท าลายภายหลังออกไหม 3 
สัปดาห์ เมื่อฉีกเปลือกออกจะพบ
ราสีขาวเจริญอยู่ระหว่างเมล็ด

โรคกาบและใบไหม ้
(Banded leaf and sheath blight) 

ต้ นกล้ าเน่ าหั กล้ มทั้ งที่ ส่ วนยอด     
ยังเขียว ใบและกาบใบพบแผลฉ่ าน้ า
รูปร่างไม่แน่นอน มีสีซีดจางหรือสี
ฟางข้าวขยายไปตามทางยาวของใบ 
ล าต้นแผลเป็นสีน้ าตาลเข้มถึงด า 
บางครั้งแผลแห้งเป็นสะเก็ดน้ าตาล
เข้ม โคนต้นระดับคอดิน มีรอยฉ่ าน้ า     
สีเขียวอมเทาอาจพบเส้นใยสีขาว
เจริญปกคลุมที่ราก

โรคโคนเน่า (Bacterial Stalk Rot)

ใบไหม้จากปลายใบมาที่โคนใบ ยอด
ข้าวโพดมีสีซีดเหี่ยวเฉา ต่อมาจะไหม้
ลุกลามเป็นยอดเน่า บริเวณข้อที่อยู่
เหนือดินมีรอยช้ าสีน้ าตาล เมื่อผ่าดูพบ
ท่อล าเลียงน้ าและอาหารเป็นสีน้ าตาล 
ต่อมาเนื้อเยื่อภายในล าต้นถูกย่อย
สลาย มีน้ าเมือกไหล มีกลิ่นเหม็น

โรคฝกั-เมลด็เนา่จากเชื อรา 
(Ear and kernel rot by fungi

ฝักมีสีซีด เหลืองเฉา มีรอยเส้นใย
ของเชื้อราเจริญ พบเส้นใยของ 
เชื้อราเจริญบนเมล็ด

โรคแอนแทรคโนส หรือโรคลา้ตน้เนา่
(Anthracnose, Stalk rot) 

ลักษณะใบจุดกระจายทั่ วใบจาก    
เส้นกลางใบ กึ่งกลางจุดพบเป็นสีเทา 
หรือสีฟางข้าว ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสี
น้ าตาลเทาถึงสีด าวงซ้อนกันเป็นชั้น 
ล าต้นส่วนกลางเป็นสีแดงขอบสีน้ าตาล 

โรคขา้วโพดในหน้าฝน

ข้อมูล : กรมวิชาการเกษตร
เรียบเรียงโดย : กลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียว
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

เฝ้าระวัง

ฤดูฝน เป็นช่วงที่ข้าวโพดเส่ียงต่อการเข้าท าลายของโรคหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราหรอืเชือ้แบคทเีรีย        
ซึ่งอาจติดมากับเมล็ด เศษซากพืช อาศัยอยู่ในดินเป็นเวลานานหรือข้ามฤดู สปอร์เชื้อราที่ปลิวตามลมหรือฝน อีกทั้งหากบริเวณรากหรือ

ล าต้นข้าวโพดถูกแมลงท าลายจะเกิดบาดแผลท าให้เชื้อสาเหตุโรคสามารถเข้าท าลายได้ง่ายขึ้น เมื่อสภาพอากาศร้อนและมีความชื้นสูง
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคพืชมาก ดังนั้น จึงต้องหมั่นตรวจแปลงอยู่เสมอและจ าแนกลักษณะการเกิดโรคแต่ละชนิดได้      

จะท าให้สามารถป้องกันก าจัดโรคพืชได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที โรคข้าวโพดที่พบในหน้าฝน มีดังนี้
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