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สวัสดีค่ะ ข่าวสารวิชาการ กอป. ฉบับที่ 3 พบกับ “หมอพืช ที่พ่ึงเกษตรกร” ต่อไปนี้เกษตรกรจะ

อุ่นใจไปกับหมอพืช ซ่ึงจะประจ าอยู่ ณ คลินิกพืช ซ่ึงตั้งอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 

หรือส านักงานเกษตรจังหวัดหรือส านักงานเกษตรอ าเภอ ตามวัน เวลาที่ก าหนด ให้บริการครอบคลุม 77 

จังหวัด 882 อ าเภอ เพ่ือให้ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่เกษตรกร แต่ก็ต้องอย่าลืม

การจัดการด้านอารักขาพืชที่จะช่วยป้องกันหรือลดการเข้าท าลายของศัตรูพืชด้วย ซ่ึง “ดิน”             

เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ ควรแนะน าให้เกษตรกรตรวจวิเคราะห์ดินและจัดการดินและปุ๋ยอย่างถูกต้องเหมาะสม   

จะช่วยลดปัญหาการเกิดโรคพืช ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของดิน มีผลอย่างมากต่อทั้งธาตุอาหารในดิน

ที่จะปลดปล่อยให้พืชได้ใช้ และความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเช้ือสาเหตุโรคพืช ถ้าดินเป็นกรดการใช้ปูน

เพ่ือปรับปรุงดินจะช่วยลดการเกิดโรครากเน่าโคนเน่า เป็นต้น เร่ืองการจัดการดินและปุ๋ยจึงเป็นเร่ืองจ าเป็น

ที่ต้องมีความรู้ รวมทั้งการใช้วิธีการจัดการแบบผสมผสานในการจัดการศัตรูพืช มีตัวอย่างให้ได้เรียนรู้กัน 

ได้แก่ การจัดการเพล้ียแป้งและเพล้ียหอยในไม้ผล การส ารวจและประเมินสถานการณ์ของแมลงวัน

ผลไม้ตามมาตรฐานสากล การป้องกันก าจัดโรคใบร่วงยางพารา โรคไหม้ข้าว นอกจากนั้นมีสาระน่ารู้ 

เก่ียวกับเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพและการยืดอายุการวางจ าหน่ายผลล าไยหลังการเก็บเกี่ยว 

และ ค่า REI (Restricted entry interval หรือ Re-entry interval)คืออะไร ต้องติดตาม   

ดังนั้น รอช้าอยู่ใย ติดตามเนื้อหาความรู้ สาระดี ๆ ในข่าวสารวิชาการ กอป. กันได้เลยค่ะ....

ชัญญา ทิพานุกะ

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย

ประธานคณะท างานวิชาการ กอป.
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การปลูกพืช ส่วนใหญ่มักพบเจอปัญหาพืชแสดงอาการผิดปกติ เช่น จุดแผล เหลือง เหี่ยว แคระ

แกร็นเน่า บิดเบ้ียว ผิดรูปร่าง หรืออ่ืนๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต หากปล่อย

ไว้อาจท าให้พืชเกิดความเสียหายหรืออาจตายได้ในที่สดุ โดยการจะแก้ปัญหาอาการผิดปกติของพืช 

จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดอาการผิดปกติเหล่านัน้ก่อน จึงจะสามารถแก้ไข

หรือจัดการกับอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องซึ่งผู้ท่ีจะช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องนีไ้ด้       

คือ หมอพืช นั่นเอง

การปฏิบัติงานของหมอพืชกรมส่งเสริมการเกษตร คือการให้บริการวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชระดบัพื้นที่ ซึ่งกระบวนการวินิจฉัย     

จะใช้วิธีการพื้นฐาน โดยการสังเกตลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปของพืชด้วยความละเอียด รอบคอบ อาจใช้อุปกรณ์  เช่น แว่นขยาย หรือ

กระบวนการพิสูจน์ทราบที่ไม่ซับซ้อนเข้าช่วย สิ่งส าคัญนอกจากลกัษณะอาการผิดปกติที่เห็นดว้ยสายตาแล้ว ต้องอาศัยเกษตรกร        

ในการให้ข้อมูล เช่น ลักษณะพันธ์ุพืช แหล่งปลูก แหล่งน้ า การดูแลรกัษาสภาพอากาศ พัฒนาการของอาการผิดปกติ รวมถึงประวัติ   

การจัดการดนิ การใช้ปุ๋ยและใช้สารเคมีในแปลงปลกูและพื้นที่ใกล้เคยีง และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปลูก รวมไปถึงการเก็บข้อมูลในพื้นที่

ปลูกพืชด้วยตัวของหมอพืชเอง เพื่อประกอบการวินิจฉัย โดยหมอพืชจะประมวลข้อมูล แล้ววิเคราะห์สาเหตุที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่ท าให้พืช

เกิดอาการผิดปกติ โดยมีข้อมูลทางวิชาการอ้างอิง พร้อมให้ค าแนะน าในการจัดการศตัรูพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกร 

หมอพืช ที่พึ่งเกษตรกร

หมอพืช (นิยามของกรมส่งเสริมการเกษตร) คือเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีอยู่ทุกระดับตั้งแต่

ในส่วนกลาง ศูนย์ปฏิบัติการ จังหวัด และอ าเภอ โดยเป็นผู้ที่ได้รับ

การพัฒนาความรู้ และทักษะให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการวินิจฉัย

อาการผิดปกติของพืช รวมถึงสามารถให้ค าแนะน าการแก้ปัญหา

ให้กับเกษตรกรได้ 

หมอพืชจะประจ าอยู่ ณ คลินิกพืช ซ่ึงตั้งอยู่ที่ศูนยส์ง่เสริมเทคโนโลยกีารเกษตรด้านอารักขาพืช หรือส านักงานเกษตรจังหวัด

หรือส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้บริการในวันและเวลาราชการ รวมถึงสถานที่  ที่มีความสะดวกแก่เกษตรกรในพื้นที่          

เช่น ศูนย์เรียนรูต้่าง ๆ ซ่ึงจะก าหนดวัน เวลา สถานที่ และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ โดยเกษตรกรสามารถ

น าตัวอย่างพืชท่ีแสดงอาการผิดปกติพร้อมข้อมูลการปลูกและการดูแลรักษา มาขอรับการบริการจากหมอพืชได้ในทุกพ้ืนที่

ครอบคลุม 77 จังหวัดและ 882 อ าเภอแล้ว

เรียบเรียงโดย : กลุ่มส่งเสริมการวินจิฉัยศัตรูพืช

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
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ปูนเพื่อการเกษตร หมายถึง วัสดุสารประกอบที่มีธาตุ

แคล เซี ย ม  หรื อ แคล เ ซี ย มแล ะแมก นี เ ซี ยม เป็ น

องค์ประกอบ มีสมบัติเป็นด่าง สามารถลดความเป็นกรด

หรือความเปร้ียวของดินได้ 

ชนิดของปูน เช่น หินปูน โดโลไมต์ ปูนมาร์ล ปูนขาว 

ค่าความต้องการปูน (lime requirement) ปูนที่ใช้เพื่อ

ปรับปรุงดิน ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะชนิดปูน 

และประเภทเน้ือดินจึงควรใช้ค าแนะน าตามผลวิเคราะห์

ค่าความต้องการปูนของดิน

การใช้วัสดุปูน ข้ึนอยู่กับสภาพของความเป็นกรด-ด่าง

ของดิน (pH) หากพบว่าดินมีสภาพเป็นกรด ดินกรดจัดหรือ

ดินเปร้ียวจัด pH ต่ ากว่า 5.0 ควรใช้วัสดุปูนปรับปรุงดิน 

อัตราการใช้ปูน 

ค าแนะน าอัตราการใช้ทั่วไปในดินเปร้ียวจัด             

pH 4.5-5.0 ใช้ปูน 0.5 ตัน/ไร่

pH 4.0-4.5 ใช้ปูน 0.5-1.0 ตัน/ไร่

pH ต่ ากว่า 4.0 ใช้ปูน 1.5-2.0 ตัน/ไร่

อย่างไรก็ตามต้องพิจารณาชนิดของพืชที่ปลูก 

และควรเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์หาค่าความต้องการปูน  

ที่เหมาะสม 

วิธีการใส่ปูน 

- ในนาข้าว หว่านให้ทั่วพื้นที่ช่วงเตรียมดิน ไถคลุกเคล้า

กับดินที่ช้ืน หมักท้ิงไว้ 20 วัน ก่อนปลูก

- แปลงปลูกผัก หว่านให้ทั่วแปลงช่วงเตรียมดินคลุกเคล้า

กับดิน หมักท้ิงไว้ 20 วัน ก่อนใส่ปุ๋ยอินทรีย์

- ไม้ผล ปรับปรุงดินบริเวณหลุมปลูก 3-5 กิโลกรัมต่อหลุม

คลุกเคล้ากับดิน รดน้ าให้ดินช้ืน หมักทิ้งไว้ 20 วันก่อนปลูก

ประโยชน์ของการใช้ปูน เพื่อปรับปรุงดิน 

ช่วยยกระดับ pH ของดินให้สูงข้ึน ประมาณ 6.5

ลดความรุนแรงของกรด เพิ่มความเป็นประโยชน์     

ของธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซียม 

แมกนีเซียม โมลิบดิ นับ เป็นต้น ปรับปรุงสมบัติ       

ทางกายภาพของดินให้ดีข้ึน เพิ่มและส่งเสริมกิจกรรม

ของจุลินทรีย์ดิน และลดการเกิดสาเหตุโรคพืชทิ่เจริญ

ได้ดีในสภาพดินกรด เช่น โรครากเน่า โคนเน่า ในพืช 

ข้อควรปฏิบัติในการใช้ปูนให้มีประสิทธิภาพ 

ใส่ปูนลงไปในดินก่อนปลูกพืช  ควรมีการไถหรือคราดดิน

เพื่อให้ปูนคลุกเคล้ากับดินให้ทั่ว เพิ่มความช้ืนในดิน

เพื่อให้ปูนท าปฏิกิริยากับดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

ควรระวังความร้อนจากการใส่ปูน ซึ่งจะท าให้เป็น

อันตรายต่อพืช       

ข้อควรระวัง หากใช้ปูนเกินความต้องการจะเกิด

ปัญหาอย่างไร  การใช้วัสดุปูนเพื่อแก้ปัญหาดินกรด 

ดินกรดจัด หรือดินเปรี้ยวจัด เม่ือใช้ในปริมาณมากเกินไป 

ท าให้เกิดปัญหาสภาพเกินปูน (over liming) ท าให้   

ดินเป็นด่าง การใช้วัสดุปูนในปริมาณที่ไม่เหมาะสม    

จะเกิดผลเสียหายกับพืชที่ปลูก ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

pH ในดินอย่างรวดเร็ว เกิดภาวะไม่สมดุลในธาตุอาหาร 

ท าให้ระดับฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดินลดลง 

เรียบเรียงโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการดนิปุ๋ย

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปู่ย

การใช้ปูน เพื่อปรับปรุงดิน
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เรียบเรียงโดย : กลุ่มส่งเสริมการวินจิฉัยศัตรูพืช

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

การจัดการเพล้ียแป้งและเพล้ียหอยในไม้ผลโดยวิธีผสมผสาน

เพล้ียแป้งและเพล้ียหอย

เป็นแมลงปากดูด

อันดับ Hemiptera 

อันดับย่อย Sternorrhyncha

เช่นเดียวกับเพลี้ยอ่อนและแมลง

หวี่ขาว อยู่ในวงศ์ใหญ่ Coccoidea

ท าลายพืชด้วยการดดูกินน้ าเลี้ยงจาก ส่วนต่าง ๆ 

ของพืช เช่น บริเวณกิ่ง ช่อดอก ผลอ่อน ผลแก่ เป็นต้น โดยใช้ส่วนของ

ปากที่มีลักษณะเป็นท่อยาวเรียกว่า stylet ท าให้ส่วนที่ถูกท าลายแคระ

แกร็น ชะงักการเจริญเติบโต ถ้าการท าลายรุนแรงจะท าให้ต้นพืชเห่ียว

แห้งตายได้นอกจากน้ีบางชนิดจะขับถ่ายของเหลวมีลักษณะเป็นน้ า

เหนียว ๆ เรียกว่ามูลหวาน (honeydew) ออกมาเป็นเหตุให้ราด าเข้า

ท าลายซ้ า ถ้าเกิดที่ใบจะท าให้ใบสังเคราะห์แสงไม่เต็มที่ ถ้าเข้าท าลายที่

ผลจะท าให้ผลเจริญเติบโตไม่เต็มที่และสกปรก ไม่เป็นที่ต้องการของ

ตลาด ถ้าการท าลายรุนแรงจะท าให้ผลร่วง โดยเฉพาะผลอ่อน

เพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอย เป็นแมลงที่มีขนาดเล็กขยายพันธ์ุได้

รวดเร็ว มีวงจรชีวิตค่อนข้างสั้นตัวเต็มวัยเพศเมีย 1 ตัว 

สามารถออกลูกได้จ านวนมาก นอกจากน้ียังสามารถหลบซ่อน

อยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของผล เช่น บริเวณเปลือก ข้ัวผล ขน 

หนาม และใต้กลีบเลี้ยงของผลจึงเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกไม้

ผลไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ เน่ืองจากยังมีชีวิตอยู่ได้แม้จะ

ขนส่งระยะทางไกล ดังน้ันเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอยหลายชนิด

จัดเป็นแมลงที่มีความส าคญัทางดา้นกักกันพืช หากแมลงกลุ่ม

น้ีเล็ดลอดติดไปกันสินค้าเกษตรที่น าเข้าหรือส่งออกจะท าให้

ประเทศไทยและประเทศคู่ค้าประสบปัญหาการปนเปื้อนแมลง

ศัตรูพืชได้

แนวทางแก้ไขการจัดการแมลงศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 

จ าเป็นต้องน าหลายวิธีการท่ีเหมาะสมมาใช้เพื่อจัดการปัญหาดังกล่าว ดังน้ี

3. การปรับปรุงดินปลูกให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการ

เจริญเติบโตของไม้ผล คือ ดินโปร่ง ร่วนซุย การระบายน้ า

และอากาศของดินดี ดินปลูกไม่ควรเป็นกรดหรือดา่งมากเกินไป

1. การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติมีหลายชนิดได้แก่ แมลงตัวห้ า 

- ด้วงเต่าในวงศ์ Coccinellidae เช่น Menochilus

sexmaculatus (Fabricius) Coccinella transversalis 

Fabricius Micraspis discolor (Fabricius) Scymnus sp. 

Chrysopa sp. Chilocorus nigritus (Fabricius) 

Cryptolaemus montrouzieri Mulsant Nephus sp.

- หนอนผีเสื้อ Spalgis epius

- แมลงช้างปีกใส Chrysopa sp. และ Plesiochrysa

ramburi (Schneider)

แมลงเบียนพบแตนเบียนในวงศ์ Encyrtidae และ Eulophidae

ส่วนใหญ่เป็นแตนเบียนในแมลงกลุ่ม เพล้ียแป้งและเพล้ียหอย 

พบปริมาณค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในสวนท่ีใช้สารเคมีน้อย

2. การตัดแต่งกิ่ง และทรงพุ่ม เพื่อให้แสงส่องถึงและช่วย

ป้องกันก าจัดโรคต่างๆ ได้ดี หรือเป็นการตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรค

หรือถูกแมลงเข้าท าลายออกไปเสีย และต้องมีการก าจัด

ท าลายก่ิงเหล่าน้ีอย่างถูกวิธี

4. การจัดการผลผลิตในการเก็บเกี่ยวและการคดัแยก

ผลผลิต เพื่อขนส่ง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องสะอาดปราศจาก

เพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอยหรือแมลงอื่น ๆ

5. การใช้สารเคมีฉีดพ่นเม่ือพบเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอย เช่น 

คาร์บารลิ (carbaryl) 85% WP 60 กรัม/น้ า 20 ลิตร      

ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% WP 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

อิมิดาโคลพรดิ (imidacloprid) 70% WG 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25% WG 4 กรัม/น้ า     

20 ลิตร ไวต์ออยล์ (white oil) 67% EC 60 มิลลิลิตร/น้ า 

20 ลิตร ปิโตรลยีมสเปรย์ออยล์ (petroleumspray oil) 

83.9% EC 60 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร เป็นต้น

ข้อมูล : ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

ภาพ : https://www.pestkil.com/services/scale-insects

-treatment-in-cayman-islands

เรียบเรียง: กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
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เรียบเรียงโดย : กลุ่มส่งเสริมการวินจิฉัยศัตรูพืช

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

การส ารวจและประเมินสถานการณ์ของแมลงวันผลไม้

ตามมาตรฐานสากล

ท าไมต้องส ารวจและประเมินสถานการณ์แมลงวันผลไม้ ?

การส ารวจและประเมินสถานการณ์แมลงวันผลไม้ เป็นการด าเนินการเพ่ือให้รู้ว่าในพ้ืนที่มีแมลงวันผลไม้    

ชนิดไหน มีความส าคัญมากระดับใด มีพืชอะไรบ้างที่ถูกท าลาย และเม่ือร่วมกันควบคุมด้วยวิธีต่างๆแล้ว สถานการณ์

แมลงวันผลไม้ในพ้ืนที่เป็นอย่างไร โดยด าเนินการ 2 วิธี ได้แก่ การใช้กับดัก และการเก็บตัวอย่างผลไม้

1. การใช้กับดัก (Trapping) กับดักที่แนะน าให้ใช้เพื่อส ารวจ

ติดตามสถานการณ์ประชากรแมลงวันผลไม้ มี  2 ชนิด          

คือ กับดักสไตเนอร์ สารล่อแมลงวันผลไม้สังเคราะห์ที่ ใช้       

คือ สารเมทธิลยูจินอล ซึ่งเฉพาะเจาะจงกับเพศผู้ของแมลงวัน

ผลไม้ชนิด Bactrocera dorsalis, B. correcta, B. umbrosa,

B. carambolae และ B. zonata ผสมสารล่อกับสารฆ่าแมลง 

อัตรา 3 ต่อ 1 โดยปริมาตร น ากับดักไปแขวนในพื้นที่ตามจุด         

ที่ก าหนดด้วย GPS โดยใช้อัตรา 1 กับดักต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร 

หรือ 625 ไร่  แขวนกับดักสู งจากพื้นดินประมาณ 2 เมตร           

ส่วนกับดักอีกชนิดหนึ่ง คือกับดักแมคฟิล ประกอบด้วยส่วน

ฐานส าหรับใส่เหยื่อ และส่วนฝาครอบ มีทางให้แมลงเข้ากับดัก 

เหยื่อท่ีใช้เป็นอาหารเหยื่อชนิดเหลวที่มีส่วนประกอบของไฮโดรไลส์

โปรตีน (hydrolyzed protein) 5 – 10 % บอแรกซ์ 3 % และน้ า    

87 –92 % โดยปริมาตร กับดักแมคฟิลใช้เป็นกับดักส าหรับจับ

แมลงวันผลไม้เพศเมีย ซึ่งสัดส่วนแมลงเพศเมีย : เพศผู้ ประมาณ 

2: 1 และเน่ืองจากโปรตีนเป็นอาหารที่เป็นความต้องการของแมลง

โดยทั่วไป นอกจากแมลงวันผลไม้ชนิดที่ เป็นเป้าหมายแล้ว       

ยังสามารถพบแมลงวันผลไม้และแมลงวันชนิดอื่นๆ ด้วย 

2. การเก็บตัวอย่างผลไม้ (Fruit sampling)  

เป็นเครื่องมือตรวจหาความเสียหายของผลไม้ที่เกิดจากการ

ท าลายของแมลงวันผลไม้ที่ เช่ือถือได้มากที่สุดกว่าวิธีอื่นๆ    

เป็นการยืนยันผลจากการวางกับดักว่ามีการตั้งรกราก

ขยายพันธ์ุของแมลงวันผลไม้ในพื้นที่ เพื่อใช้ในการประเมิน

ประสิทธิภาพของวิธีการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ด้วยวิธี

ต่างๆ การเก็บตัวอย่างผลไม้เพื่อประเมินสถานการณ์        

ควรเก็บตัวอย่างทั้งก่อน และระหว่างการควบคุมแมลงวันผลไม้

โดยก่อนการควบคุมแมลงวันผลไม้ จะเก็บตัวอย่าง

ผลไม้ทุกสัปดาห์ ให้หลากหลายชนิดในพื้นที่ตลอดปี เน้นผลไม้

ที่มีเปลือกบางเน้ืออ่อนนุ่ม เก็บตัวอย่างน้ าหนักประมาณ 40 

ถึง 70 กรัม / ชนิด / พื้นที่  1 ตารางกิโลเมตร หรือ 625 ไร่ 

/ สัปดาห์ หรือประมาณ 1 กิโลกรัม / ชนิด / พื้นที่ 10,000 ไร่ 

/ สัปดาห์ ส่วนระหว่างด าเนินการควบคุมแมลงวันผลไม้ 

ให้เก็บตัวอย่างผลไม้ทุก 2 สัปดาห์ น้ าหนักประมาณ 120   

ถึง 200 กรัม / ชนิด / พื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร (625 ไร่) 

หรือประมาณ 1 กิโลกรัม / ชนิด / พื้นที่ 3,000– 5,000 ไร่ 

โดยให้ความส าคัญกับพืชอาศัยที่แมลงวันผลไม้ชอบมากที่สุด

หรือพืชอาศัยหลักเป็นอันดับแรก เลือกผลไม้แก่เต็มที่ใกล้สุก 

เน่ืองจากแมลงวันผลไม้เพศเมียจะเลือกวางไข่ในผลไม้ที่       

มีระดับความสุกที่เหมาะสมส าหรับพัฒนาการตลอดช่วงระยะ

ของตัวหนอน 

กรณีที่มีประชากรแมลงวันผลไม้ในธรรมชาติสูง 

ควรเก็บตัวอย่างผลไม้ที่ร่วงหล่นบนพื้นดินใหม่ๆ เน่ืองจาก

ถึงแม้หนอนที่โตเต็มที่จะดีดตัวออกจากผลไม้ไปเพื่อหาที่     

เข้าดักแด้แล้ว ยังสามารถพบหนอนวัยอ่อนที่ก าลังกินอาหาร

อยู่ในผลเป็นจ านวนมากด้วย

เรียบเรียงโดย : กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศตัรพูืชโดยเทคโนโลยีรังสี

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปู่ย
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เรียบเรียงโดย : กลุ่มงานพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

โรคใบร่วงยางพารา

เตือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในภาคใต้ของประเทศไทย ระวังการระบาดของ

โรคใบร่วงยางพารา พบการระบาดในหลายจังหวัดทางภาคใต้ประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดยะลา 

นราธิวาส และตรัง ดังนั้น ขอให้เกษตรกรส ารวจแปลงยางพาราอย่างสม่ าเสมอ หากพบ        

ต้นยางพาราแสดงอาการใบร่วงมากผิดปกติ เม่ือผลิกดูด้านหลงัใบปรากฏรอยช้ า ค่อนข้างกลม

สีสนิมซีด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ หรือส านักงานเกษตรจังหวัด เพื่อก าหนดแนวทาง   

การควบคุมและด าเนินการป้องกันก าจัดทันที

เชื้อสาเหตุ : เช้ือรา 

ลักษณะอาการ : อาการปรากฏบนใบยางแก่ อาการเริ่มต้นจะปรากฏรอยช้ าค่อนข้างกลมเป็นกลุ่ม        

เห็นชัดเจนดา้นใต้ใบ ผิวใบด้านบนบริเวณเดยีวกันจะเป็นวงกลมสเีหลือง ต่อมาเน้ือเยื่อรอยสีเหลืองจะแห้งตาย

เป็นแผลกลมสีสนิมซีด รอบแผลไม่เป็นสีเหลือง โดยพบอาการจุดแผลต่อใบยางมากกว่า 1 แผล อาจเจริญ

ลุกลามซ้อนทับกันเป็นแผลขนาดใหญ่ จากน้ันใบจะเหลืองและร่วงในที่สุด อาการของโรคจะรุนแรงและใบร่วง

มากหลังมีฝนตกหนักติดต่อกันอย่างน้อย 2 วัน ต้นยางอายุมากขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่า   

ต้นยางอายุน้อยขนาดเล็ก อาการใบร่วงจากเช้ือราชนิดน้ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตน้ ายาง 

เน่ืองจากมีใบร่วงมากกว่า ร้อยละ 90 จึงเป็นเหตุให้ผลผลิตลดลง ร้อยละ 30 - 50 และพบในทุกพันธ์ุยาง   

ที่ปลูกในพื้นที่น้ัน ได้แก่ พันธ์ุ RRIM 600 พันธ์ุ RRIT 251 และพันธ์ุ PB 311 

เม่ือใบยางร่วง ต้นยางจะผลิใบใหม่ จากน้ันประมาณ 3 เดือน เม่ือใบยางแก่เต็มที่ หากมีความช้ืน

ที่เหมาะสมเช้ือราสามารถเข้าท าลายซ้ าท าให้เกิดโครซ้ าได้อีก ในรอบปีอาจท าให้ใบยางแก่ร่วงซ้ าถึง 3 รอบ 

จึงมีผลต่อผลผลิตอย่างรุนแรง และอาจท าให้ก่ิงเล็ก ๆ ตายแห้งได้

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะน าวิธีการป้องกันก าจัด ดังนี้

ค าแนะน าเบื้องต้น

1. ใส่ปุ๋ยบ ารุงตามสูตรและอตัราที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้กับต้นยาง ฟสามารถสร้างใบใหม่ออกมา

ทดแทนใบยางที่ร่วงเน่ืองจากโรคไดอ้ย่างรวดเร็ว

2. ใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ได้แก่ เช้ือราไตรโครเดอรม์า ควบคมุเช้ือสาเหตุโรคที่ติดมากับใบท่ีร่วงลงดิน และช่วยส่งเสริมให้ต้นยาง       

เกิดความแข็งแรง

3. หม่ันส ารวจแปลงยางพาราอยา่งสม่ าเสมอ หากพบต้นยางมีทรงพุ่มไม่สดช่ืน ใบเหลืองให้ตรวจสอบอาการของโรคบนใบ และใบที่ร่วง 

4. ก าจัดใบยางทีเป็นโรคและวัชพืชในแปลง เพื่อก าจัดและลดการสะสมของเช้ือสาเหตุโรค

5. หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุปลูกและท่อนพันธ์ุจากแหล่งที่เกิดการระบาด

6. พ่นสารเคมีก าจัดเช้ือราหากมีการตรวจพบโรคใบร่วง อัตราการใช้สารเคมีตามค าแนะน าของสถาบันวิจัยยาง ดังน้ี

6.1 พ่นลงพื้นดินบริเวณที่พบเช้ือด้วยสาร thiophanate methyl อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร

6.2 พ่นทรงพุ่มยางพาราอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 7 – 14 วัน โดยพ่นพุ่มใบจากข้างล่างอัตรา 100 ลิตรต่อไร่         

ด้วยสารเคมีที่แนะน า ดังน้ี

- benomyl อัตรา 20 – 30 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ 2 ซีซี 

- hexaconazole อัตรา 30 – 40 ซีซี ต่อน้ า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ 2 ซีซี

- propiconazole อัตรา 10 – 15 ซีซี ต่อน้ า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ 2 ซีซี

- thiophanate methyl อัตรา 20 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ 2 ซีซี
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เรียบเรียงโดย : กลุ่มส่งเสริมการวินจิฉัยศัตรูพืช

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

โรคไหม้ข้าว
⚫ มาท าความรู้จัก “โรคไหม้ข้าว” 

โรคไหม้ข้าว (Rice Blast Disease) เกิดจากเช้ือรา 

Pyricularia oryzae ซึ่ ง เ ช้ื อ ส า เ ห ตุ น้ี ส า ม า ร ถ

เข้าท าลายได้ ในทุกระยะการเจริญเติบโตตั้ งแต่ 

ระยะกล้า ระยะแตกกอ และระยะออกรวง และ

สามารถเข้าท าลายได้ทุกส่วนของต้นข้าวที่อยู่เหนือดิน 

บริเวณที่ถูกท าลาย เกิดเป็นแผลจุดสีน้ าตาล คล้ายรูปตา       

มีสี เทาตรงกลางแผล หากเช้ือเข้าท าลายรุนแรง

จะท าให้ส่วนของใบข้าวมีลักษณะไหม้ และแห้งตาย

อย่างรวดเร็ว ลักษณะอาการดังกล่าวน้ีจึงเรียกว่า     

“โรคไหม้”

⚫ ลักษณะการเกิดโรคไหม้ข้าวในระยะต่าง ๆ 

1) ระยะกล้า ใบมีแผลจุดสีน้ าตาลคล้ายรูปตามีสีเทาอยู่ตรงกลางแผล และสามารถขยายลุกลาม กระจายทั่วบริเวณใบ         

ถ้าโรครุนแรงกล้าข้าวจะแห้งฟุบตายอาการคล้ายถูกไฟไหม้ 

2) ระยะแตกกอ อาการพบได้ที่ใบ ข้อต่อของใบ และข้อต่อของล าคัญ ขนาดของแผลจะใหญ่กว่าท่ีพบในระยะกล้า แผลจะลุกลาม

ติดต่อกันได้ที่บริเวณข้อต่อ ใบจะมีลักษณะแผลช้ า สีน้ าตาลด า และมักหลุดออกจากกาบใบ 

3) ระยะออกรวง เรียกว่าโรคไหม้คอรวง ข้าวที่จะเริ่มให้รวงเม่ือถูกเช้ือราเข้าท าลายเมล็ดจะลีบหมด แต่ถ้าเป็นโรคตอนรวงข้าว

แก่ใกล้เก็บเกี่ยวจะปรากฏรอยแผลช้ าสีน้ าตาลที่บริเวณคอรวงท าให้เปราะหักง่าย รวงข้าวร่วงหล่นเสียหาย 

⚫ การป้องกันก าจัดโรคไหม้ข้าว

1) เลือกใช้พันธ์ุข้าวต้านทานโรคที่เหมาะสมแต่ละภูมิภาค ดังน้ี

ภาคกลาง เช่น สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 เป็นต้น

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น สุรินทร์ 1 และสันป่าตอง 1     

ภาคใต้ เช่น ดอกพะยอม และ กข 55 เป็นต้น

2) คลุกเมล็ดพันธ์ุข้าว 1 กิโลกรัม ด้วยเช้ือราไตรโคเดอร์มา 10 กรัม 

หรือประมาณ 1 ช้อนแกงผสมน้ า 10 มิลลิลิตร หรือแช่เมล็ดข้าว 

100 กิโลกรัม ที่ผ่านการแช่น้ ามาแล้ว 1–2 คืน ด้วยเช้ือรา   

ไตรโคเดอรม์า 1 กิโลกรัม ผสมน้ า 100 ลิตร เป็นเวลาครึ่งช่ัวโมง 

ก่อนน าไปหว่าน

3) ควรหว่านเมล็ดข้าวในอัตราที่เหมาะสม (15 –20 กิโลกรัมต่อไร)่   

จะท าให้แปลงนาข้าวมีการถ่ายเทอากาศได้ดี และไม่ควรใส่     

ปุ๋ยไนโตรเจนสูงเกินไป 

4) ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ า 80 - 100 ลิตร 

ฉีดพ่นในพื้นที่นาข้าว 1 ไร่ ทุก 10 –15 วัน ควรฉีดพ่นในช่วงเช้า

หรือเย็น หลีกเลี่ยงช่วงที่มีแสงแดด

5) ส าหรับแหล่งที่พบว่ามีการระบาดรุนแรง ควรพ่นด้วยสารเคมี 

ป้องกันก าจัดเช้ือรา เช่น ไตรไซคลาโซน คาร์เบนดาร์ซิม

โดยอัตราการใช้ควรปฏิบัติตามค าแนะน าในฉลากบนบรรจุภัณฑ์

เรียบเรียงโดย กลุ่มส่งเสริมการมีสว่นร่วมของชุมชน

ด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปู่ย   

แหล่งข้อมูล และภาพประกอบ

1. กรมการข้าว. (2560). องค์ความรู้ เร่ือง โรคข้าวและการป้องกันก าจดั. สืบค้น 1 

กุมภาพันธ์ 2564. จาก http://www.ricethailand.go.th

2. กรมส่งเสริมการเกษตร. 2560. การใช้เชือ้จุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืช. 

กรุงเทพฯ : บริษัท นิวธรรมดา (ประเทศไทย) จ ากัด

เป็นต้น
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เรียบเรียงโดย : กลุ่มจัดการศัตรูพืชหลักการเก็บเกี่ยว

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

ล าไย เป็นผลไม้ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

โดยเป็นสินค้าส่งออกที่ท ารายได้ให้กับประเทศปีละหลายร้อยล้านบาท 

อย่างไรก็ตามผลล าไยมักประสบปัญหาส าคัญในด้านคุณภาพ

หลังการเก็บเก่ียว คือ การเปลี่ยนเป็นสีคล้ าหรือสีน้ าตาลของ

เปลือกผล และการเน่าเสียของผลเน่ืองจากการเข้าท าลายของ

เช้ือก่อโรค ซึ่งเกิดข้ึนในระหว่างการวางจ าหน่าย การเก็บรักษา 

หรือการขนส่ง ท าให้คุณภาพของผลด้อยลงไม่เป็นที่ต้องการของ

ตลาด และอายุการวางจ าหน่ายผลสั้นลง ปัญหาน้ีท าความ

เสียหายให้กับเกษตรกรผู้ปลูก-ผู้จ าหน่าย โรงงานอุตสาหกรรม  

เพื่อการค้าและหน่วยงานส่งออก

โดยวิธีการที่นิยมใช้มากที่สุดในเชิงพาณิชย์ คือ การรมผลสดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (sulfur dioxide, SO2)

กรรมวิธีน้ีมีศักยภาพสูงในการยบัยั้งการเกิดเปลอืกผลสนี้ าตาลและการเนา่เสยีที่เกิดจากเชื้อราไดด้ ีและถ้าเก็บที่อุณหภูมิ

ต่ า ๆ จะสามารถรกัษาสีเปลือกไดน้านถึง 20-30 วัน แต่กรรมวิธีน้ีมีข้อเสียที่ส าคญัคอื ต้องใช้ก๊าซ SO2 ในระดับความเข้มข้นที่สูงมาก 

(15,000-20,000 มิลลิกรัม/ลิตร) และพบการตกค้างของ SO2 ในปริมาณสูง ในเปลือกและเน้ือผลหลังการรม ซ่ึงเป็น

อันตรายร้ายแรง มีพิษต่อระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งปัจจุบันน้ีมีการกีดกันผักและผลไม้น าเข้าท่ีผ่านการรม              

หรือมีการปนเปื้อนก๊าซ SO2 ในหลายประเทศ

ในขณะน้ีมีความพยายามค้นคว้าหาสารเคมีชนิดใหม่         

ที่ มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยมากกว่ามาใช้         

ในการป้องกันการเกิดเปลือกสีน้ าตาลและการเน่าเสียของผล

ล าไยเพ่ือแทนการรมผลด้วยก๊าซ SO2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์      

ดร.กอบเกียรติ แสงนิล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้ท าการศึกษาค้นคว้าพบว่า ก๊าซคลอรีนไดออกไซด์ 

(chlorine dioxide, ClO2) มีศักยภาพในเรื่องน้ี โดยการรม

ผลล าไยสดด้วยก๊าซ ClO2 สามารถรักษาคุณภาพหลังการเก็บ

เกี่ยวของผล พบว่าก๊าซ ClO2 ซึ่งช่วยในการชะลอการเกิดเปลือก

สีน้ าตาล ลดการเสื่อมสภาพ และรักษาคุณภาพของผลล าไย 

และยังสามารถลดการเน่าเสียของผลที่เกิดจากเช้ือจุลินทรีย์

เหล่าน้ีได้ดี

คณะผู้วิจัยได้น าเทคนิคการรวมผลล าไยด้วยก๊าซ

ด้วยก๊าซ ClO2 ร่วมกับก๊าซ SO2 ในระดับความเข้มข้นที่ดีที่สุด

จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ มาปรับใช้ในโรงรมของเกษตรกร 

พบว่าการรมผลล าไยด้วยก๊าซ ClO2 ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัม   

/ลิตร ร่วมกับก๊าซ SO2 ความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร     

ในโรงรมในเชิงการค้า สามารถควบคุมคุณภาพของผลล าไย

หลังการเก็บเกี่ยวในเชิงการค้าได้นาน  ถึง 7 วัน และปลอดภัย

จากสารตกค้างที่ใช้รม รวมทั้งเป็นการลดปริมาณก๊าซ SO2 .

ที่ใช้ในการรมด้วย

เทคนิคที่มาใช้จึงน่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการรักษาคุณภาพของผลล าไยสดหลังการเก็บเกี่ยว     

และลดสารพิษตกค้างให้อยู่ในระดับที่ไม่เกินมาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภครวมทั้งเกษตรกร     

และผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต้นของการส่งออกที่แต่ละประเทศก าหนด

เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพและการยืดอายุ

การวางจ าหน่ายผลล าไยหลังการเก็บเกี่ยว

แหล่งท่ีมา :  Postharvest Newsletter ปีที่ 20 

ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2564
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สาระน่ารู้ เกี่ยวกับค่า REI 
REI คืออะไร
REI (Restricted entry interval หรือ Re-entry interval)  คือ ช่วงเวลาจ ากัดการเข้า หรือระยะเวลาอย่างน้อยที่สุดที่สามารถกลับเข้าไป
ในพ้ืนที่ที่มีการฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชได้ โดยไม่ต้องใส่ชุดหรืออุปกรณ์ป้องกันสารเคมีหรือระยะเวลาในช่วงที่มีการจ ากัดในการเข้า
เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลสัมผัสกับสารก าจัดศัตรูพืชที่ตกค้างบนต้นพืชในระดับที่เป็นอันตราย ซ่ึงค่านี้จะบอกหน่วยของเวลาเป็นชั่วโมง
วันหรือสัปดาห์  เช่น ถ้าสารชนิดหนึ่งที่พ่นไปมีค่า REI เท่ากับ 4 ชั่วโมง หากเร่ิมใช้สารก าจัดศัตรูพืชที่เวลา 8:00น. และการใช้เสร็จสิ้น เวลา 12:00 น.  
ดังนั้น REI จะเร่ิมนับต้ังแต่เวลา 12:00 น. ถึง 16:00 น. 

การแจ้งเตือนการจ ากัดการเข้าพ้ืนที่
หลังจากมีการใช้สารก าจัดศัตรูพืชแล้ว จ าเป็นต้องรอเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนกลับเข้าพ้ืนที่ที่มีการใช้สารก าจัดศัตรูพืช ช่วงเวลาอาจมีต้ังแต่ 
4 ชั่วโมง จนถึงหลายวันขึ้นอยู่กับสารที่ใช้และชนิดพืช 
• พ้ืนที่กลางแจ้งที่มี REI เท่ากับ หรือน้อยกว่า 48 ชั่วโมง เกษตรกรเจ้าของแปลง หรือนายจ้างต้องติดป้ายเตือนรอบๆบริเวณ หรือเตือนด้วย

วาจาแก่คนงานหรือบุคคลอื่นที่อาจเข้ามาเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัย
• กรณีพ้ืนที่ปิด เช่น ในโรงเรือนหรือแปลงปลูกพืชที่มีรั้วกั้นจะต้องติดป้ายเตือนที่ทางเข้า
• กรณีไม่มีข้อมูล REI ให้จ ากัดเป็นเวลา 12 ชั่วโมง 

ตัวอย่างค่าREI ของสารบางชนิด

ช่วงเวลาจ ากัดการเข้า จึงเป็นเร่ืองใกล้ตัวที่มีความส าคัญไม่น้อย ดังนั้น เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ผู้พ่นสาร เจ้าของแปลง นายจ้าง 
หรือผู้เกี่ยวข้องจึงจ าเป็นต้องรู้ REI ของสารก าจัดศัตรูพืชเพ่ือบอกกล่าว แจ้งเตือน หรือติดป้ายห้ามบุคคลเข้าพ้ืนที่ เป็นการป้องกันไม่ให้
คนงาน สมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่นใดได้รับอันตราย  จากการสัมผัสสารก าจัดศัตรูพืช ทั้งนี้ ประเทศไทยไม่ได้ระบุค่า REI ไว้บนฉลาก             
แต่มีค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร เช่น ทุเรียน มังคุด  เป็นต้น กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชจึงรวบรวมข้อมูล
ของต่างประเทศมาใช้เทียบเคียงโดยไม่ระบุชนิดพืช สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช
จึงรวบรวมข้อมูลของต่างประเทศมาใช้เทียบเคียงโดยไม่ระบุชนิดพืช        
แต่อย่างน้อยการสื่อสารสร้างการรับรู้เร่ือง REI เพ่ือให้เกษตรกรและ
ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ความส าคัญและเกิดความตระหนักถึงอันตรายจากการได้รับ
สัมผัสสารเข้าสู่ร่างกาย โดยไม่เข้าไปพ้ืนที่พ่นสารก าจัดศัตรูพืช และติดป้าย
เตือนไม่ให้คนอื่นเข้าไปในช่วงเวลาที่จ ากัดการเข้า 

ชื่อสามัญ (common name) ค่า REI (ชั่วโมง) 
abamectin 12 
azoxystrobin 4 
carbaryl 12 
chlorantraniliprole 4 
cyantraniliprole (ใช้ทางดิน) 4 
cyantraniliprole (พ่นทางใบ) 12 
emamectin benzoate 12 
flubendiamide 12 
imidacloprid  12 
indoxacarb 12 

 

เรียบเรียงโดย : 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมป้ีองกนัก าจัดศัตรรพ  ืช
กองส่งเสริมการอารักขา  ืชและจัดการดนิปุ๋ ย

อันตราย
พ้ืนที่นี้พ่นสาร

คลอแรนทรานิลิโพรล
ห้ามเข้า

เวลา 12.00 – 16.00 น.


