
ประธานคณะท างาน : นางชญัญา ทิพานกุะ
คณะท างาน : นางสาวสมุนา สิมาสฤษฏ์ นางสินนั์์ธร จนัทร นางชิดชนก ไชยพงษ์ นางสาวเบญจมาภรณ์ ซุม่จิ์ร นางสาววรนาฏ โคกเย็น
นางสาวกนัยากร อทุยั นางสาวปวีณา เดชคอบุ์ ร นางสาวสภุาพ ป่ินแก้ว นางสาวอดุมศรี อุน่โชคดี และนางจนัทร์จรัส เกียร์ิ์ทวีมัน่คง

สวสัดีค่ะ การเ์ือนเฝา้ระวงัศั์ รูพืชพบกนัเช่นเคย ฉบบันีศ้ั์ รูพืชท่ีจะมีโอกาสพบใน
เดือนมีนาคม 2565 คืออะไรบ้าง์ิด์ามข้อมลูได้ และส าหรับการเฝ้าระวงัท่ีเฉพาะเจาะจง
ของการระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทเุรียน ราชาแห่งไม้ผล ซึง่ระยะนีเ้ป็นช่วงการพัฒนาผล 
จ าเป็น์้องให้เกษ์รกรหมั่นส ารวจแปลงอย่างสม ่าเสมอ หากเข้าท าลายแล้วจะท าให้
เกษ์รกรสูญเสียรายได้อย่างน่าเสียดาย  ซึ่งการให้ความรู้์ามกระบวนการโรงเรียน
เกษ์รกรท่ีด าเนินการภายใ์้ศนูย์จดัการศั์ รูพืชชุมชนของเรา จะช่วยเกษ์รกรให้สามารถ
ลดความเสียหายจากการท าลายของศั์ รูพืชได้ ส าหรับวิทยาการด้านรังสี เป็นอีกเทคโนโลยี
ท่ีเป็นประโยชน์์่อภาคเกษ์รกรรมช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิ์ โดยสามารถใช้
รังสีในการปรับปรุงพนัธุ์พืช ถนอมอาหาร และควบคมุแมลงศั์ รูพืช เช่น เทคนิคการใช้แมลง
ท่ีเป็นหมนั์ามท่ี กอป. ด าเนินการส่งเสริมอยู่ในปัจจุบนั และความรู้เร่ือง การใช้ปุ๋ ยในอ้อย 
พืชอุ์สาหกรรมท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ ทัง้สู์รปุ๋ ยท่ีแนะน าทั่วไป          
ซึ่งถ้าจะให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ แนะน าให้ใช้ปุ๋ ยสั่ง์ัดหรือปุ๋ ย์ามค่าวิเคราะห์ดิน          
ซึ่ ง เกษ์รกรสามารถหาค าแนะน า เฉพาะแปลงของ เกษ์รกรไ ด้อย่างแม่นย า                   
จาก Application “รู้ดิน รู้ปุ๋ ย” ทัง้ระบบ Android และ IOS และยงัมีค าแนะน า 
การปรับปรุงบ ารุงดินและการจัดการดินอย่างเหมาะสมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ์ 
์ิด์ามได้เลยค่ะ แล้วพบกนัใหม่เดือนหน้า นะคะ...

สารจากบรรณาธกิาร...

ประธานคณะท างานวิชาการ กอป.
บรรณาธิการ

ข่าวสารวิชาการ กอป.
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2565



ข้าวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 
หนอนเจาะล าต้น เพลี้ยอ่อน โรคราสนิม 
ไม้ผล ระวัง หนอนเจาะล าต้น หนอนเจาะผล 
แมลงวันผลไม้ โรคราแป้ง โรคแอนแทรคโนส 

ภาคเหนือ

ข่าวสารวิชาการ กอป.
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2565

เรียบเรียงโดย กลุ่มงานพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

มันส าปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้ง 
ไรแดง โรคใบด่าง โรคพุ่มแจ้ 
โรคแอนแทรคโนส 
ไม้ผล ระวัง ด้วงหนวดยาวเจาะล าต้น 
หนอนเจาะเมล็ด หนอนเจาะผล 
โรครากเน่าโคนเน่า โรคราด า
มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด า ด้วงแรด  
แมลงด าหนาม ด้วงงวง หนอนปลอก 
ไรสี่ขามะพร้าว 

ภาคตะวันออก

ปาล์มน ้ามัน ระวัง หนอนพาราซ่า ด้วงกุหลาบ ด้วงแรด โรคล าต้นเน่า โรคทะลายเนา่
มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด า แมลงด าหนาม หนอนกินใบมะพร้าว ด้วงแรด ด้วงงวง
ไม้ผล ระวัง หนอนชอนใบ เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะล าต้น โรครากเน่าโคนเน่า
โรคใบจุดสาหร่าย 
ยางพารา ระวัง โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ โรครากขาว โรคเปลือกเน่า

ภาคใต้

เตือนเฝา้ระวังศัตรูพืช
ประจ าเดือน มีนาคม 2565

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข้าว ระวัง หนอนกอข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 
โรคไหม้ โรคใบจุดสีน้ าตาล โรคขอบใบแห้ง
มันส าปะหลงั ระวัง แมลงหวี่ขาวยาสูบ ไรแดง 
โรคใบด่าง โรคโคนเน่าหัวเน่า โรคใบไหม้
อ้อย ระวัง แมลงนูนหลวง ด้วงหนวดยาว 
โรคใบขาว

ข้าว ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 
หนอนกอข้าว หนอนห่อใบข้าว 
โรคใบขีดสีน้ าตาล โรคไหม้ข้าว
มะพร้าว ระวัง ด้วงแรด หนอนหัวด า 
แมลงด าหนาม ด้วงงวง ไรสี่ขามะพร้าว
อ้อย ระวัง แมลงนูนหลวง ด้วงหนวดยาว 
โรคใบขาว

ภาคกลาง



ข่าวสารวิชาการ กอป.
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2565

เรียบเรียงโดย กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช 
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

เฝ้าระวังการระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
เตือนเกษตรกรผูป้ลกูทเุรียนทกุภาคของประเทศไทย เฝ้าระวังการระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทเุรียน ซ่ึงเป็นแมลงศัตรทูี่ ส าคัญของ

ทเุรียน เนื่องจากทเุรียนอยู่ในระยะของการพัฒนาผล การเขา้ท าลายของแมลงดังกล่าว ส่งผลเสียต่อผลผลิตทเุรียน ท าใ หเ้นื้อทเุรียน    

เสียคณุภาพ ดังนั้นเกษตรกรควรหมัน่ส ารวจแปลงอย่างสม า่เสมอ หากพบการระบาดใหด้ าเนินการหาแนวทางควบคมุและป้องกันก า จัด

กอ่นเกดิการระบาดรนุแรง หรือสามารถขอค าแนะน าจากเจา้หนา้ที่ส านกังานเกษตรอ าเภอหรือส านกังานเกษตรจงัหวัดใกลบ้า้น

ชื่ออื่น : หนอนใต ้หนอนร ูหนอนมาเลย์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mudaria luteileprosa Holloway 

วงศ์ : Noctuidae

อันดับ : Lepidoptera

1. ไมค่วรขนยา้ยเมล็ดทเุรียนจากที่อื่นเขา้มาปลกู ถา้มีความจ าเป็น

ควรคัดเลือกเมล็ดอย่างระมัดระวังหรือแช่เมล็ดดว้ยสารฆ่าแมลง 

เชน่ มาลาไทออน 83% EC อตัรา 40 มลิลิลิตร ต่อน า้ 20 ลิตร หรือ 

คารบ์าริล 85% WP อตัรา 50 กรัม ตอ่น า้ 20 ลิตร 

2. ห่อผลระยะยาวโดยใชถ้งุพลาสติกสีขาวข ุ่นขนาด 40 x 75 

เซนติเมตร เจาะกน้ถงุเพื่อระบายน า้ สามารถป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัย

มาวางไขไ่ด ้โดยเร่ิมห่อผลตัง้แต่ผลทเุรียนมีอาย ุ6 สัปดาหเ์ป็นตน้ไป

จนถึงเก็บเกีย่ว 

3. การป้องกันก าจัดดว้ยวิธีผสมผสาน โดยพ่นสารฆ่าแมลง 

ไดแ้ก่ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% CS อัตรา 20 กรัม ต่อน า้ 20 ลิตร 

หรือคาร์บาริล 85% WP อัตรา 50 กรัม ต่อน า้ 20 ลิตร ห่างกนัครั้งละ 

1 สัปดาห ์เร่ิมเมื่อผลอาย ุ6 สัปดาห ์และห่อดว้ยถงุพลาสติกขาวข ุ่น 

ขนาด 40 x 75 เซนติเมตร เจาะกน้ถงุเพื่อระบายน ้า เมื่อผลอาย ุ  

10 สปัดาห ์

4. การใชก้บัดักแสงไฟโดยใชห้ลอด black light เพื่อล่อตวัเต็มวัย

หนอนเจาะเมล็ดทเุรียนมาท าลาย 

5. การป้องกนัก าจดัโดยใชส้ารฆา่แมลง เมื่อพบตวัเต็มวัยเร่ิมระบาด

ใหใ้ชส้ารคาร์บาริล 85% WP อัตรา 50 กรัม ต่อน า้ 20 ลิตร หรือ

เดลทาเมทริน 3% EC อัตรา 15 มิลลิลิตร ต่อน ้า 20 ลิตร หรือ

แลมบด์า-ไซฮาโลทริน 2.5% CS อตัรา 20 มลิลิลิตร ต่อน า้ 20 ลิตร 

หรือเบตา-ไซฟลทูริน 2.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน า้ 20 ลิตร 

ห่างกนัครั้งละ 1 สปัดาห ์

ตวัเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน3วางไขเ่ป็นฟองเดี่ยวบนผลทเุรียนในขณะที่ผลยังอ่อน จากนัน้ตัวหนอนที่เพิ่งฟักจะเจาะเขา้ไปกัดกินเมล็ดภายในผล 

การเขา้ท าลายจะสังเกตรอยเจาะของหนอนไดย้าก เนื่องจากมีขนาดเล็กมากและเปลือกทเุรียนที่ก าลังขยายจะปิดรเูจาะ หนอนเจ ริญเติบโต

อยู่ภายในผลกัดกินเมล็ดเป็นอาหาร ถ่ายมูลออกมาท าใหเ้นื้อทเุรียนเปรอะเ ป้ือนเสียหาย และอาศัยอยู่ในผลทเุรีย นจนกระทัง่ผลแก่ 

เมือ่หนอนโตเต็มที่หรือถา้ผลร่วงกอ่น หนอนจะเจาะรขูนาดประมาณ 5 - 8 มิลลิเมตร ออกมาและเขา้ดักแดใ้นดิน ผีเสื้อตวัเต็มวัยที่ออกจากดักแด้

ภายในหนึ่งเดือน อาจจะเขา้ท าลายทเุรียนร ุ่นหลังในปีเดียวกันได ้หรืออาจจะออกจากดักแดใ้นปีถัดไป โดยมีฝนในช่วงตน้ปีเป็นตวักระตุน้ใหต้ัวเต็มวัย

ออกจากดักแด ้

หนอนเจาะ เมล็ดท ุเ รียน เ ป็นแมลงศัตร ูที่มีความส าคัญ

และท าความเสียหายต่อผลผลิตทเุรียนมากในเขตภาคตะวันออก 

หนอนชนิดนี้มีถิ่นก าเนิดอยู่ในประเทศมาเลเซีย แลว้ระบาดเขา้มา

ทางภาคใต้ของประเทศไทย การน าเมล็ดพันธุ์จากทางภาคใ ต้

มาปลกู เป็นเหตใุหห้นอนชนิดนี้ติดมาดว้ย เกษตรกรจึงเรียกหนอน

ชนดินีว่้า “หนอนใต”้ หรือ “หนอนมาเลย”์ หนอนชนิดนี้เมื่อเขา้ท าลาย

ผลทเุรียนจะไม่สามารถสังเกตจากลักษณะภายนอกได ้หนอนที่เจาะเขา้ไป

ในผลทเุรียนถ่ายมลูออกมาปะปนอยู่กับเนื้อทเุรียน ท าใหเ้กษตรกร

ไม่สามารถขายเนื้อทเุรียนสดได ้ตอ้งน าไปแปรรปูซ่ึงราคาต ่าท าให้

สญูเสียรายได ้จนกระทัง่เมื่อหนอนโตเต็มที่พรอ้มเขา้ดักแด ้จะเจาะเปลือก

เป็นรอูอกมาและทิ้งตวัลงบนพื้นดินเพื่อเขา้ดักแดใ้นดิน เห็นแต่รไูม่พบ

ตัวหนอนอยู่ภายในหรือบางครั้งพบความเสียหายเมื่อเก็บเกี่ ยว

ผลผลิตเรียบรอ้ยแลว้หลงัจากหนอนเจาะออกมา จึงเรียกหนอนชนิดนี้

อีกชือ่ว่า "หนอนร"ู

หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
ตัวเต็มวัย

หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน

ท่ีมา กรมวิชาการเกษตร

รูปร่างลักษณะ

ลักษณะอาการและการเข้าท าลาย แนะน าวิธีการป้องกันก าจัด ดังนี้



ข่าวสารวิชาการ กอป.
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2565

เรียบเรียงโดย กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย



ข่าวสารวิชาการ กอป.
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2565

เรียบเรียงโดย กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

การใช้เทคโนโลยีทางรังสี มีส่วนส าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณ 

และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร รังสีท่ีน ามาใช้ประโยชน์ ได้แก่ รังสีเอ็กซแ์ละรังสีแกมมา

การปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยรังสี (Mutation) นิยมใช้รังสีแกมมาและรังสีเอ็กซ์ สามารถฉายผ่านทะลุเข้าไป
ถึงเนื้อเยื่อภายในได้ดี เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับยีนส์ (genes) ซึ่งเป็นหน่วยพันธุกรรม หรือท าให้เกิดการขาดของ

โครโมโซม ท าให้ได้ลักษณะพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีลักษณะดีตามความต้องการ

การถนอมอาหาร (Food Preservation) รังสีที่อนุญาตให้ใช้ฉายอาหารได้ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ 297) พ.ศ.2549 ได้แก่ รังสีแกมมา เพ่ือไปท าลายยีนส์และการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเพ่ือลดปริมาณ

จุลินทรีย์และก าจัดจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ส าหรับพืชรังสีจะท าให้อัตราการหายใจและ

กระบวนการทางชีวเคมีเปลี่ยนไป เพ่ือชะลอการสุกของผลไม้เพ่ือยับยั้งการงอกระหว่างการเก็บรักษา เพ่ือท าลายและ

ยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแมลง เพื่อชะลอการบานของเห็ด และเพื่อก าจัดพยาธิ

การควบคุมแมลง (Insect Control) โดยเทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน (Sterile Insect Technique : SIT)       

เริ่มจากการเพาะเลี้ยงแมลงให้มีปริมาณมากเพ่ือผลิตดักแด้ ต่อมาน าดักแด้ไปฉายรังสีแกมมา เพ่ือให้เป็นหมัน แล้วน าไป

ปล่อยในธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผสมพันธุ์กับแมลงที่มีอยู่ในธรรมชาติ การผสมพันธุ์จะไม่สามารถก าเนิดลูกหลาน

ต่อไปได้  เป็นการลดการขยายพันธุ์ ท าให้จ านวนประชากรแมลงลดลงหรือหมดไปในที่สุด การควบคุมจ านวนของแมลง   

โดยวิธีท าหมันด้วยรังสีนี้ เป็นการควบคุมและก าจัดแมลงเฉพาะชนิดไม่มีผลต่อแมลงชนิดอื่นที่เป็นประโยชน์ เช่น ผ้ึง 

ผีเสื้อ และแมลงปอ

อ้างอิง: สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหง่ชา์ ิ(องค์การมหาชน)



ข่าวสารวิชาการ กอป.
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2565

เรียบเรียงโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

อ้อย เป็นพืชอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในปี 2564/65 (ข้อมูลจาก ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร ณ ธันวาคม 2564) คาดว่าจะมีเนื้อที่เพาะปลูก 9.90 ล้านไร่ ผลผลิต 77.75 ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่ 7.85 ตัน 
เพ่ิมขึ้น จากปี 2563/64 ที่มีเนื้อที่เพาะปลูก 9.28 ล้านไร่  ผลผลิต 66.95 ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่ 7.21 ตัน คิดเป็นร้อยละ 6.68 ร้อยละ 16.13
และร้อยละ 8.88 ตามล าดับ

การใช้ปุ๋ยในอ้อย

ปุ๋ยสูตรที่เกษตรกรทั่วไปใช้ รองพื้นที่ด้วยปุ๋ย สูตรเสมอ เช่น สูตร 

15-15-15, 16-16-16จากนั้นประมาณ 3 เดือนเป็นต้นไปหรือฝน

มาจะใช้ปุ๋ยสูตร 25-7-7, 16-16-8 และ 21-0-0 เป็นต้น 

ต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีในการผลิตอ้อยของเกษตรกร (ในสภาวะราคาปุ๋ย
ปกติ)  ประมาณ 1,000-1,200 บาทต่อไร่  (ต้นทุนการผลิตอ้อย 
8,000-10,000 บาทต่อไร่ (ไม่รวมค่าเก็บเกี่ยว รถบรรทุก)

ค าแนะน าการใช้ปุย๋ในไรอ่้อย
1. ดินร่วนปนทราย ให้ปุ๋ยสูตร 15 – 15 – 15 หรือ 13 – 13 – 21

ครั้งท่ี 1 รองก้นร่องพร้อมปลูกหรือทันทีหลังแต่งตอ อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่
ครั้งท่ี 2 เมื่ออายุ 2 – 3 เดือน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าเป็นอ้อยตอเพิ่มปุ๋ยสูตร 46 – 0 – 0

อัตรา 10 - 15 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 21 – 0 – 0 อัตรา 20 – 30 กิโลกรัมต่อไร่
2. ดินร่วนหรือดินร่วนเหนยีว ให้ปุ๋ยสูตร 16 – 8 – 8

ครั้งท่ี 1 หลังปลูกหรือหลังจากการแต่งตอ 1 เดือน อัตรา 35 กิโลกรัมต่อไร่
ครั้งท่ี 2 เมื่ออายุ 3 – 4 เดือน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ 

อ้อยปลูกและอ้อยตอท่ีปลูกในเขตชลประทาน การใส่ปุ๋ยครั้งท่ีสองให้เพิ่มปุ๋ย สูตร 46 – 0 – 0
อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ สูตร 21 – 0 – 0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่

การให้ปุ๋ยทุกครั้ง ทั้งในอ้อยปลูกและออ้ยตอ ควรให้ขณะดินมีความช้ืน โดยการโรยข้างแถวอ้อย ห่างประมาณ 10 เซนติเมตร และต้องฝังกลบปุ๋ย
ทั้งนี้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเป็นการใช้ปุ๋ยตามสภาพดิน และความต้องการของพืช แนะน าให้ใช้ปุ๋ยสั่งตัด หรือ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน           
โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเตมิได้จาก Application “รู้ดิน รู้ปุ๋ย”

การปรับปรุงบ ารุงดิน 
- วิเคราะห์ดินก่อนปลูกอ้อย หรือก่อนใส่ปุ๋ย

- ใช้ปุ๋ยสั่งตัดหรือปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ท าให้อ้อยได้รับธาตุอาหาร   

ตามความตอ้งการ ท าให้แข็งแรง เพ่ิมความต้านทานโรค และลดต้นทุน       

การใช้ปุ๋ยเคมี

- ไถกลบใบอ้อย งดเว้นเผาใบอ้อย

- เพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน (ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เศษเหลือจาก  

โรงงานน้ าตาล เช่น กากตะกอนหม้อกรอง หรือ Filter cake)

- ปลูกพืชปุ๋ยสดและไถกลบเมื่อออกดอก ทิ้งไว้ 1 เดือน จึงเตรียมดินปลูก                                                                                                       

อ้อยตามปกติ

- การใช้ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ 3 ฉีดพ่นท่อนพันธุ์อ้อยก่อนปลูกช่วยเพิ่ม

ปริมาณราก ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และเพ่ิมผลผลิต

ค าแนะน าการจัดการดินอย่างเหมาะสม
- ไม่ไถพรวนบ่อยครั้ง ไม่ไถพรวนจนเป็นฝุ่นละเอียด และไม่
ไถท่ีระดับความลึกเดียวเป็นระยะเวลานาน 

- ไม่ควรใช้เครื่องมือตัดอ้อยขนาดใหญ่ จะท าให้ดินแน่นทึบ      
โดยเฉพาะขณะดินเปียก

- ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน ให้เหมาะสม pH 5.6-7.3


