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สารจากบรรณาธิการ...
สวัสดีค่ะ การเ์ือนเฝ้าระวังศั์รู พืชพบกันเช่นเคย ฉบับนี ้ศั์รู พืช ที่จะมีโอกาสพบใน
เดือนมีนาคม 2565 คืออะไรบ้ าง์ิด์ามข้ อมูลได้ และสาหรับการเฝ้าระวังที่เฉพาะเจาะจง
ของการระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยน ราชาแห่งไม้ ผล ซึง่ ระยะนี ้เป็ นช่วงการพัฒนาผล
จาเป็ น ์้ อ งให้ เกษ์รกรหมั่นสารวจแปลงอย่า งสม่ าเสมอ หากเข้ า ท าลายแล้ ว จะท าให้
เกษ์รกรสูญ เสี ย รายได้ อ ย่ า งน่า เสี ย ดาย ซึ่ง การให้ ค วามรู้ ์ามกระบวนการโรงเรี ย น
เกษ์รกรที่ดาเนินการภายใ์้ ศนู ย์จดั การศั์รู พืชชุมชนของเรา จะช่วยเกษ์รกรให้ สามารถ
ลดความเสียหายจากการทาลายของศั์รูพืชได้ สาหรับวิทยาการด้ านรังสี เป็ นอี กเทคโนโลยี
ที่เป็ นประโยชน์ ์่อภาคเกษ์รกรรมช่วยเพิ่มปริ มาณและคุณภาพผลผลิ์ โดยสามารถใช้
รังสีในการปรับปรุงพันธุ์พืช ถนอมอาหาร และควบคุมแมลงศั์รูพืช เช่น เทคนิคการใช้ แมลง
ที่เป็ นหมัน์ามที่ กอป. ดาเนินการส่งเสริ มอยู่ในปั จจุบนั และความรู้ เรื่ อง การใช้ ปยในอ้
ุ๋
อย
พื ช อุ์ สาหกรรมที่ มี ค วามส าคัญ ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ ทัง้ สู์ รปุ๋ ยที่ แ นะน าทั่ว ไป
ซึ่ง ถ้ า จะให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น้ แนะน าให้ ใ ช้ ปุ๋ ยสั่ง ์ัด หรื อ ปุ๋ ย์ามค่ า วิ เ คราะห์ ดิ น
ซึ่ ง เกษ์รกรสามารถหาค าแนะน าเฉพาะแปลงของเกษ์รกรได้ อย่ า งแม่ น ย า
จาก Application “รู้ ดิน รู้ ปย”
ุ๋ ทังระบบ
้
Android และ IOS และยังมีคาแนะนา
การปรั บ ปรุ ง บารุ งดิ นและการจัดการดิ นอย่า งเหมาะสมเพื่ อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ์
์ิด์ามได้ เลยค่ะ แล้ วพบกันใหม่เดือนหน้ า นะคะ...
ประธานคณะทางานวิชาการ กอป.
บรรณาธิการ
ประธานคณะทางาน : นางชัญญา ทิพานุกะ
คณะทางาน : นางสาวสุมนา สิมาสฤษฏ์ นางสินนั ์์ธร จันทร นางชิดชนก ไชยพงษ์ นางสาวเบญจมาภรณ์ ซุม่ จิ์ร นางสาววรนาฏ โคกเย็น
นางสาวกันยากร อุทยั นางสาวปวีณา เดชคอบุ์ร นางสาวสุภาพ ปิ่ นแก้ ว นางสาวอุดมศรี อุน่ โชคดี และนางจันทร์ จรัส เกียร์ิ์ทวีมนั่ คง
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เตือนเฝ้าระวังศั ตรูพืช
ประจาเดือน มีนาคม 2565

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ข้าว ระวัง หนอนกอข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล

ข้าวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

โรคไหม้ โรคใบจุดสีน้าตาล โรคขอบใบแห้ง
มันสาปะหลัง ระวัง แมลงหวี่ขาวยาสูบ ไรแดง
โรคใบด่าง โรคโคนเน่าหัวเน่า โรคใบไหม้
อ้อย ระวัง แมลงนูนหลวง ด้วงหนวดยาว
โรคใบขาว

หนอนเจาะลาต้น เพลี้ยอ่อน โรคราสนิม
ไม้ผล ระวัง หนอนเจาะลาต้น หนอนเจาะผล
แมลงวันผลไม้ โรคราแป้ง โรคแอนแทรคโนส

ภาคกลาง
ข้าว ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล

หนอนกอข้าว หนอนห่อใบข้าว
โรคใบขีดสีน้าตาล โรคไหม้ข้าว
มะพร้าว ระวัง ด้วงแรด หนอนหัวดา
แมลงดาหนาม ด้วงงวง ไรสี่ขามะพร้าว
อ้อย ระวัง แมลงนูนหลวง ด้วงหนวดยาว
โรคใบขาว

ภาคตะวันออก
มันสาปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้ง

ไรแดง โรคใบด่าง โรคพุ่มแจ้
โรคแอนแทรคโนส
ไม้ผล ระวัง ด้วงหนวดยาวเจาะลาต้น
หนอนเจาะเมล็ด หนอนเจาะผล
โรครากเน่าโคนเน่า โรคราดา
มะพร้าว ระวัง หนอนหัวดา ด้วงแรด
แมลงดาหนาม ด้วงงวง หนอนปลอก
ไรสี่ขามะพร้าว

ภาคใต้
ปาล์มน้ามัน ระวัง หนอนพาราซ่า ด้วงกุหลาบ ด้วงแรด โรคลาต้นเน่า โรคทะลายเน่า
มะพร้าว ระวัง หนอนหัวดา แมลงดาหนาม หนอนกินใบมะพร้าว ด้วงแรด ด้วงงวง
ไม้ผล ระวัง หนอนชอนใบ เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะลาต้น โรครากเน่าโคนเน่า

โรคใบจุดสาหร่าย
ยางพารา ระวัง โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ โรครากขาว โรคเปลือกเน่า
เรียบเรียงโดย กลุ่มงานพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพื ชและจัดการดินปุ๋ย
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เฝ้าระวังการระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
เตือนเกษตรกรผูป้ ลูกทุเ รี ย นทุก ภาคของประเทศไทย เฝ้ าระวัง การระบาดของหนอนเจาะเมล็ ด ทุเ รี ย น ซึ่ ง เป็ นแมลงศัตรูที่ สาคัญของ
ทุเ รี ย น เนื่อ งจากทุเ รี ย นอยู่ใ นระยะของการพัฒ นาผล การเข้า ทาลายของแมลงดัง กล่า ว ส่ง ผลเสีย ต่อ ผลผลิต ทุเ รี ย น ทาใ ห้เ นื้อ ทุเ รี ย น
เสีย คุณ ภาพ ดัง นั้นเกษตรกรควรหมัน่ สารวจแปลงอย่ างสมา่ เสมอ หากพบการระบาดให้ดาเนินการหาแนวทางควบคุม และป้องกันกา จัด
ก่อนเกิดการระบาดรุนแรง หรือสามารถขอคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอาเภอหรือสานักงานเกษตรจังหวัดใกล้บา้ น
ชื่ออื่น : หนอนใต้ หนอนรู หนอนมาเลย์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mudaria luteileprosa Holloway
วงศ์ : Noctuidae
อันดับ : Lepidoptera
รูปร่างลักษณะ

หนอนเจาะเมล็ ด ทุ เ รี ย น

ตั ว เต็ ม วั ย
หนอนเจาะเมล็ ด ทุ เ รี ย น

ตัวเต็มวัยเป็ นผีเสื้อกลางคืน3วางไข่เป็ นฟองเดี่ยวบนผลทุเรียนในขณะที่ผลยังอ่อน จากนัน้ ตัวหนอนที่เพิ่งฟั กจะเจาะเข้าไปกัดกินเมล็ดภายในผล
การเข้าทาลายจะสัง เกตรอยเจาะของหนอนได้ย าก เนื่อ งจากมีขนาดเล็ กมากและเปลื อ กทุเ รี ย นที่กาลัง ขยายจะปิ ดรูเ จาะ หนอนเจ ริ ญเติบโต
อยู่ภ ายในผลกัด กิน เมล็ ด เป็ นอาหาร ถ่ า ยมูล ออกมาทาให้เ นื้อ ทุเ รี ย นเปรอะเปื้ อนเสี ย หาย และอาศัย อยู่ใ นผลทุเ รี ย นจนกระทั ง่ ผลแก่
เมือ่ หนอนโตเต็มที่หรือถ้าผลร่วงก่อน หนอนจะเจาะรูขนาดประมาณ 5 - 8 มิลลิเมตร ออกมาและเข้าดักแด้ในดิน ผีเสื้อตัวเต็มวั ยที่ออกจากดักแด้
ภายในหนึ่งเดือน อาจจะเข้าทาลายทุเรียนรุ่นหลังในปี เดียวกันได้ หรืออาจจะออกจากดักแด้ในปี ถัดไป โดยมีฝนในช่วงต้นปี เป็ นตัว กระตุน้ ให้ตัวเต็มวัย
ออกจากดักแด้
ลักษณะอาการและการเข้าทาลาย
หนอนเจาะเมล็ ด ทุเ รี ย นเป็ นแมลง ศั ต รูที่ ม ี ค วามสาคั ญ
และท าความเสี ย หายต่อ ผลผลิ ต ทุเ รี ย นมากในเขตภาคตะวั น ออก
หนอนชนิด นี้มีถิ่น กาเนิด อยู่ใ นประเทศมาเลเซี ย แล้ว ระบาดเข้า มา
ทางภาคใต้ข องประเทศไทย การนาเมล็ ด พั น ธุ์จ ากทางภาคใ ต้
มาปลูก เป็ นเหตุให้หนอนชนิดนี้ติดมาด้วย เกษตรกรจึงเรี ยกหนอน
ชนิดนีว้ ่า “หนอนใต้” หรือ “หนอนมาเลย์” หนอนชนิดนี้เมื่อเข้าทาลาย
ผลทุเรียนจะไม่สามารถสังเกตจากลักษณะภายนอกได้ หนอนที่เจาะเข้าไป
ในผลทุเรียนถ่ายมูลออกมาปะปนอยู่กับเนื้อทุเรียน ทาให้เ กษตรกร
ไม่สามารถขายเนื้อทุเ รีย นสดได้ ต้อ งนาไปแปรรูปซึ่ ง ราคาต่า ทาให้
สูญเสียรายได้ จนกระทัง่ เมื่อหนอนโตเต็มที่พร้อมเข้าดักแด้ จะเจาะเปลือก
เป็ นรูออกมาและทิ้งตัวลงบนพื้นดินเพื่อเข้าดักแด้ในดิน เห็นแต่รไู ม่พบ
ตัว หนอนอยู่ภ ายในหรื อ บางครั้ ง พบความเสี ย หายเมื่ อ เก็ บ เกี่ ย ว
ผลผลิตเรียบร้อยแล้วหลังจากหนอนเจาะออกมา จึงเรียกหนอนชนิดนี้
อีกชือ่ ว่า "หนอนรู"

ที่มา กรมวิชาการเกษตร

แนะนาวิธีการป้องกันกาจัด ดังนี้
1. ไม่ควรขนย้ายเมล็ดทุเรียนจากที่อื่นเข้ามาปลูก ถ้ามีความจาเป็ น
ควรคัด เลือ กเมล็ ด อย่างระมัด ระวัง หรือ แช่เ มล็ ด ด้ว ยสารฆ่ าแมลง
เช่น มาลาไทออน 83% EC อัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อนา้ 20 ลิตร หรือ
คาร์บาริล 85% WP อัตรา 50 กรัม ต่อนา้ 20 ลิตร
2. ห่อ ผลระยะยาวโดยใช้ถ งุ พลาสติกสีขาวขุ่นขนาด 40 x 75
เซนติเมตร เจาะก้นถุงเพื่อระบายนา้ สามารถป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัย
มาวางไข่ได้ โดยเริ่มห่อผลตัง้ แต่ผลทุเรียนมีอายุ 6 สัปดาห์เป็ นต้นไป
จนถึงเก็บเกีย่ ว
3. การป้องกันก าจัด ด้ว ยวิ ธีผ สมผสาน โดยพ่นสารฆ่า แมลง
ได้แก่ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% CS อัตรา 20 กรัม ต่อนา้ 20 ลิตร
หรือคาร์บาริล 85% WP อัตรา 50 กรัม ต่อนา้ 20 ลิตร ห่างกันครั้งละ
1 สัปดาห์ เริ่มเมื่อผลอายุ 6 สัปดาห์ และห่อด้วยถุงพลาสติกขาวขุ่น
ขนาด 40 x 75 เซนติเมตร เจาะก้นถุง เพื่อ ระบายน้า เมื่อ ผลอายุ
10 สัปดาห์
4. การใช้กบั ดักแสงไฟโดยใช้หลอด black light เพื่อล่อตัวเต็มวัย
หนอนเจาะเมล็ดทุเรียนมาทาลาย
5. การป้องกันกาจัดโดยใช้สารฆ่าแมลง เมื่อพบตัวเต็มวัยเริ่ มระบาด
ให้ใช้สารคาร์บาริล 85% WP อัตรา 50 กรัม ต่อนา้ 20 ลิตร หรือ
เดลทาเมทริ น 3% EC อัต รา 15 มิล ลิ ลิ ต ร ต่อ น้า 20 ลิ ต ร หรื อ
แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% CS อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อนา้ 20 ลิตร
หรือเบตา-ไซฟลูทริน 2.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อนา้ 20 ลิตร
ห่างกันครั้งละ 1 สัปดาห์
เรียบเรียงโดย กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพื ชและจัดการดินปุ๋ย
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เรียบเรียงโดย กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพื ชและดินปุ๋ย
กองส่งเสริมการอารักขาพื ชและจัดการดินปุ๋ย
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การใช้เทคโนโลยีทางรังสี มีส่วนสาคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร รังสีที่นามาใช้ประโยชน์ ได้แก่ รังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมา
การปรับปรุงพั นธุ์พืชด้วยรังสี (Mutation) นิยมใช้รังสีแกมมาและรังสีเอ็กซ์ สามารถฉายผ่านทะลุเข้าไป

ถึงเนื้อเยื่อภายในได้ดี เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับยีนส์ (genes) ซึ่งเป็นหน่วยพันธุกรรม หรือทาให้เกิดการขาดของ
โครโมโซม ทาให้ได้ลักษณะพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีลักษณะดีตามความต้องการ

การถนอมอาหาร (Food Preservation) รั ง สี ที่ อ นุ ญ าตให้ ใ ช้ ฉ ายอาหารได้ ต ามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ 297) พ.ศ.2549 ได้แก่ รังสีแกมมา เพื่อไปทาลายยีนส์และการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเพื่อลดปริมาณ
จุลิน ทรี ย์ แ ละก าจัด จุลิ นทรีย์ ที่ท าให้เ กิด โรค เพื่ อ ยื ด อายุ ก ารเก็ บรั ก ษา สาหรั บพื ชรั ง สี จะทาให้ อัต ราการหายใจและ
กระบวนการทางชีวเคมีเปลี่ยนไป เพื่อชะลอการสุกของผลไม้เพื่อยับยั้งการงอกระหว่างการเก็บรักษา เพื่อทาลายและ
ยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแมลง เพื่อชะลอการบานของเห็ด และเพื่อกาจัดพยาธิ

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

เริ่มจากการเพาะเลี้ยงแมลงให้มีปริมาณมากเพื่อผลิตดักแด้ ต่อมานาดักแด้ไปฉายรังสีแกมมา เพื่อให้เป็นหมัน แล้วนาไป
ปล่อยในธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผสมพันธุ์กับแมลงที่มีอยู่ในธรรมชาติ การผสมพันธุ์จะไม่สามารถกาเนิดลูกหลาน
ต่อไปได้ เป็นการลดการขยายพันธุ์ ทาให้จานวนประชากรแมลงลดลงหรือหมดไปในที่สุด การควบคุมจานวนของแมลง
โดยวิธีทาหมันด้วยรังสีนี้ เป็นการควบคุมและกาจัดแมลงเฉพาะชนิดไม่มีผลต่อแมลงชนิดอื่นที่เป็นประโยชน์ เช่น ผึ้ง
ผีเสื้อ และแมลงปอ

อ้ างอิง: สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่งชา์ิ (องค์การมหาชน)

เรียบเรียงโดย กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี
กองส่งเสริมการอารักขาพื ชและจัดการดินปุ๋ย

ข่าวสารวิชาการ กอป.
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2565

การใช้ปุ๋ยใน อ้อย
อ้อย เป็นพืชอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในปี 2564/65 (ข้อมูลจาก สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ณ ธันวาคม 2564) คาดว่าจะมีเนื้อที่เพาะปลูก 9.90 ล้านไร่ ผลผลิต 77.75 ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่ 7.85 ตัน
เพิ่มขึ้น จากปี 2563/64 ที่มีเนื้อที่เพาะปลูก 9.28 ล้านไร่ ผลผลิต 66.95 ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่ 7.21 ตัน คิดเป็นร้อยละ 6.68 ร้อยละ 16.13
และร้อยละ 8.88 ตามลาดับ
ปุ๋ยสูตรที่เกษตรกรทั่วไปใช้ รองพื้นที่ด้วยปุ๋ย สูตรเสมอ เช่น สูตร
ต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีในการผลิตอ้อยของเกษตรกร (ในสภาวะราคาปุ๋ย
15-15-15, 16-16-16จากนั้นประมาณ 3 เดือนเป็นต้นไปหรือฝน
ปกติ) ประมาณ 1,000-1,200 บาทต่อไร่ (ต้นทุนการผลิตอ้อย
8,000-10,000 บาทต่อไร่ (ไม่รวมค่าเก็บเกี่ยว รถบรรทุก)
มาจะใช้ปุ๋ยสูตร 25-7-7, 16-16-8 และ 21-0-0 เป็นต้น
คาแนะนาการใช้ปย
ุ๋ ในไร่อ้อย
1. ดินร่วนปนทราย ให้ปุ๋ยสูตร 15 – 15 – 15 หรือ 13 – 13 – 21
ครั้งที่ 1 รองก้นร่องพร้อมปลูกหรือทันทีหลังแต่งตอ อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่
ครั้งที่ 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. ดินร่วนหรือดินร่วนเหนียว ให้ปุ๋ยสูตร 16 – 8 – 8
ครั้งที่ 1 หลังปลูกหรือหลังจากการแต่งตอ 1 เดือน อัตรา 35 กิโลกรัมต่อไร่
ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 3 – 4 เดือน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่
อ้อยปลูกและอ้อยตอที่ปลูกในเขตชลประทาน การใส่ปุ๋ยครั้งที่สองให้เพิ่มปุ๋ย สูตร 46 – 0 – 0
อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ สูตร 21 – 0 – 0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่
การให้ปุ๋ยทุกครั้ง ทั้งในอ้อยปลูกและอ้อยตอ ควรให้ขณะดินมีความชื้น โดยการโรยข้างแถวอ้อย ห่างประมาณ 10 เซนติเมตร และต้องฝังกลบปุ๋ย
ทั้งนี้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเป็นการใช้ปุ๋ยตามสภาพดิน และความต้องการของพืช แนะนาให้ใช้ปุ๋ยสั่งตัด หรือ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Application “รู้ดิน รู้ปุ๋ย”
การปรับปรุงบารุงดิน

- วิเคราะห์ดินก่อนปลูกอ้อย หรือก่อนใส่ปุ๋ย
- ใช้ปุ๋ยสั่งตัดหรือปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ทาให้อ้อยได้รับธาตุอาหาร
ตามความต้องการ ทาให้แข็งแรง เพิ่มความต้านทานโรค และลดต้นทุน
การใช้ปุ๋ยเคมี
- ไถกลบใบอ้อย งดเว้นเผาใบอ้อย
- เพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน (ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เศษเหลือจาก
โรงงานน้าตาล เช่น กากตะกอนหม้อกรอง หรือ Filter cake)
- ปลูกพืชปุ๋ยสดและไถกลบเมื่อออกดอก ทิ้งไว้ 1 เดือน จึงเตรียมดินปลูก
อ้อยตามปกติ
- การใช้ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ 3 ฉีดพ่นท่อนพันธุ์อ้อยก่อนปลูกช่วยเพิ่ม
ปริมาณราก ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และเพิ่มผลผลิต

คาแนะนาการจัดการดินอย่างเหมาะสม

- ไม่ไถพรวนบ่อยครั้ง ไม่ไถพรวนจนเป็นฝุ่นละเอียด และไม่
ไถที่ระดับความลึกเดียวเป็นระยะเวลานาน
- ไม่ควรใช้เครื่องมือตัดอ้อยขนาดใหญ่ จะทาให้ดินแน่นทึบ
โดยเฉพาะขณะดินเปียก
- ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน ให้เหมาะสม pH 5.6-7.3

เรียบเรียงโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย
กองส่งเสริมการอารักขาพื ชและจัดการดินปุ๋ย

