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สารจากบรรณาธิการ...
สวัสดีค่ะ ฤดูฝนเดือนมิถุนายน พืชเศรษฐกิจสาคัญหลายชนิดมีศั์รูพืชที่์้องเฝ้า
ระวัง สาหรับหมอพืชการวินิจฉัยศั์รูพืชให้ถูก์้องมีความสาคัญ เพราะอาการผิดปก์ิ
บางอย่างที่ปรากฏคล้ายคลึงกัน เช่น โรคแอนแทรคโนสและอาการขาดธา์ุแคลเซียมใน
พริก ทั้งนี้ เพื่อการป้องกันกาจัดหรือการแก้ไขที่ถูก์้อง ส่วนแมลงศั์รูพืชในมะม่วง ได้แก่
ด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่ วง ซึ่งพบว่า์ิดไปกั บผลผลิ์ที่ส่งออกไปยังสาธารณรั ฐเกาหลี
ทาให้ถูกสั่งทาลายทิ้งจานวนมาก มีวิธีการป้องกันกาจัดเพื่อไม่ให้ถูกระงับการนาเข้า และ
หากมีความจาเป็น์้องใช้สารเคมีในการป้องกันกาจัดศั์รูพืช ซึ่งเกษ์รกรบ้านเรามักนิยม
ผสมสารกาจัด ศั์รูพื ชหลาย ๆ ชนิ ด เพื่ อประหยั ดเวลาในการฉีด พ่น ก็ ์้อ งมี เทคนิ ค
การผสมให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น การทาให้พืชแข็งแรง์้านทาน์่อโรคและแมลง
พืช์้องได้รับธา์ุอาหารที่จาเป็น์่อการเจริญเ์ิบโ์ที่เพียงพอกับความ์้องการ ซึ่งธา์ุ
อาหารหลั ก ที่ พื ช ์้อ งการ หนี ไ ม่ พ้ นธา์ุ ไ นโ์รเจน ฟอสฟอรั ส และธา์ุ โ พแทสเซี ย ม
ซึ่งหากพืชได้รับไม่เพียงพอจะแสดงอาการขาดให้เห็น ซึ่ง์้องแก้ไขเพื่อให้พืชสามารถ
เจริญเ์ิบโ์และให้ผลผลิ์ทั้งปริมาณและคุณภาพ เนื้อหาสาระดี ๆ มีให้ศึกษากันทุกเดือน
นะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะ….
ประธานคณะทางานวิชาการ กอป.
บรรณาธิการ

ประธานคณะทางาน : นางชัญญา ทิพานุกะ
คณะทางาน : นางสาวสุมนา สิมาสฤษฏ์ นางสินัน์์ธร จันทร นางชิดชนก ไชยพงษ์ นางสาวเบญจมาภรณ์ ซุ่มจิ์ร นางสาววรนาฏ โคกเย็น
นางสาวกันยากร อุทัย นางสาวปวีณา เดชคอบุ์ร นางสาวสุภาพ ปิ่นแก้ว นางสาวอุดมศรี อุ่นโชคดี และนางจันทร์จรัส เกียร์ิ์ทวีมั่นคง
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เตือนเฝ้ าระวังศัตรพู ืช

ประจำเดือน มิถุนำยน 2565
สูงสุด 32 - 34˚ซ
ต่ำสุด 24 - 26˚ซ
ปริมำณฝน
130 - 170 มล.
ควำมชื้นสัมพัทธ์
75 - 80 %

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ข้าว ระวัง หนอนกอข้าว แมลงหล่า โรคไหม้ข้าว
ข้าวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
หนอนเจาะฝัก โรคราน้าค้าง
ไม้ผล ระวัง มวนล้าไย หนอนกินใบ โรคใบจุด
โรคแอนแทรคโนส โรครากเน่าโคนเน่า

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

สูงสุด 33 - 35˚ซ
ต่ำสุด 24 - 26˚ซ
ปริมำณฝน
180 - 220 มล.
ควำมชื้นสัมพัทธ์
75 - 80 %

ข้าว ระวัง เพลียกระโดดสีน้าตาล
หนอนกอข้าว โรคขอบใบแห้ง

ควำมชื้นสัมพัทธ์
75 - 80 %

อ้อย ระวัง ด้วงหนวดยาว โรคใบขาว
โรคใบขีดแดงและยอดเน่า

มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า ด้วงแรด
ด้วงวง แมลงด้าหนาม ไรสี่ขามะพร้าว

ภาคใต้

มันส้าปะหลัง ระวัง เพลียแป้ง โรคโคนเน่าหัวเน่า โรคใบด่าง
อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย โรคใบขาว โรคเหี่ยวเน่าแดง

สูงสุด 33 - 35˚ซ
ต่ำสุด 25 - 27˚ซ
ปริมำณฝน
230 - 280 มล.

มันส้าปะหลัง ระวัง เพลียแป้ง โรคใบด่าง โรคพุ่มแจ้
โรคโคนเน่าหัวเน่า

ควำมชื้นสัมพัทธ์
80 - 85 %

มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม ด้วงงวง
ไรสี่ขามะพร้าว

พืชผัก ระวัง หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก
โรคเน่าเละ โรคเหี่ยวเขียว โรคราสนิมขาวในผัก

สูงสุด 33 - 35˚ซ
ต่ำสุด 24 - 26˚ซ
ปริมำณฝน
110-150 มล.

ข้าว ระวัง หนอนกอข้าว หนอนห่อใบข้าว โรคไหม้ข้าว
โรคใบขีดสีน้าตาล โรคขอบใบแห้ง

สูงสุด 31 - 34˚ซ
ต่ำสุด 24 - 26˚ซ
ปริมำณฝน
90 - 330 มล.
ควำมชื้นสัมพัทธ์
70 - 90 %

ไม้ผล ระวัง ด้วงหนวดยาวเจาะล้าต้น หนอนเจาะผล
โรคผลเน่า โรครากเน่าโคนเน่า โรคใบจุดสาหร่าย

ปาล์มน้ามัน ระวัง หนอนปลอกเล็ก โรคล้าต้นเน่า โรคทะลายเน่า
มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม ด้วงแรด ด้วงงวง
ไม้ผล ระวัง หนอนเจาะล้าต้น หนอนเจาะผล โรครากเน่าโคนเน่า
โรคใบจุดสาหร่าย
ยางพารา ระวัง โรคใบร่วง โรครากขาว โรคเส้นด้า โรคหน้ายางแห้ง

เรียบเรียงโดย กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพื ชและจัดการดินปุ๋ย
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ความแตกต่างระหว่าง โรคแอนแทรคโนส
และ อาการขาดธาตุแคลเซียม ในพริก

โรคแอนแทรคโนส (โรคกุ้งแห้งแท้) และ อาการขาดธาตุแคลเซียม (โรคกุ้งแห้งเทียม)
มักทาให้การวินิจฉัยสาเหตุเกิดความสับสน เนื่องจากมีลักษณะอาการผิดปกติซึ่งใกล้เคียงกัน
คือ เกิดจุดแผลซีด ลักษณะผลโค้งงอ และบิดเบี้ยวคล้ายกุ้งแห้ง แต่สามารถจาแนกได้เบื้องต้น
จากการสังเกตลักษณะอาการที่เกิดขึ้น ดังนี้

โรคแอนแทรคโนส เกิดจุดแผลช้า ยุบตัว ฉ่าน้า และพบ
สปอร์ของเชื้อราสาเหตุโรค (Colletotrichum spp.) เป็นจุด
ขนาดเล็กสีดา เรียงเป็นวงซ้อนกันบริเวณแผล เมื่อความชื้นสูง
จะเห็นเมือกเยิ้มสีส้มอ่อนบนแผล สามารถเกิดการแพร่ระบาดได้
โดยลม น้า ติดไปกับเมล็ดพันธุ์ และพืชอาศัย

อาการขาดธาตุแคลเซียม เกิดแผลสีขาวซีดคล้ายน้าร้อนลวก
และมีอาการแห้ง มักพบเฉพาะบริเวณปลายผล จะไม่พบแผลที่ใบ
หรือไม่พบสิ่งบ่งชี้ใดๆ จากเชื้อราสาเหตุโรค แต่อาจพบการเข้าทาลาย
ของเชื้อจุลินทรีย์อื่นๆ ภายหลัง เนื่องจากพืชอ่อนแอจากการขาดธาตุ
อาหาร โดยมักพบอาการจากบริเวณยอดก่อน
ภาพโดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพื ช
จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียบเรียงโดย กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพื ชและจัดการดินปุ๋ย
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แจ้งเตือนเกษตรกร-ผู้ส่งออกเฝ้าระวัง!
"ด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง"

จากข้อมูลของหน่วยงานกักกันพืชและสัตว์สาธารณรัฐเกาหลี (APQ)
ได้รายงานข้อมูลการตรวจพบด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง : Sternochetus
olivieri (Faust) ในผลมะม่วงที่นาเข้าจากประเทศไทย ตั้งแต่ ปี 2561 –
2564 ตรวจสอบพบ 21 ครั้ง คิดเป็นผลผลิตที่ถูกสั่งทาลายทิ้ง จานวน
54.867 ตั น ส าหรั บ ปี 2565 ตรวจพบ 6 ครั้ ง คิ ด เป็ น ผลผลิ ต ที่ ถู ก สั่ ง
ทาลายทิ้ง จานวน 20.185 ตัน โดยล่าสุดทางสาธารณรัฐเกาหลีได้ระงับ
การนาเข้ามะม่วงจากสวนมะม่วงของเกษตรกร จานวน 2 ราย ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ลักษณะสาคัญ
▪ ด้วงงวงปีกแข็งขนาดลาตัวกว้าง 5 มม. ยาว 8 มม.
▪ ตัวหนอน-ตัวแก่กัดกินเมล็ดมะม่วงภายในผลและเจาะออกสู่ภายนอก
▪ อาศัยตามร่องเปลือกของต้นมะม่วง เศษซากพืช รูโพรงบริเวณราก
และบริเวณผิวดิน
▪ ด้วงตัวแก่สามารถหลบซ่อนตัว เมื่อมะม่วงออกดอกติดผลใหม่จะ
ออกมาวางไข่อีกครั้งเป็นวัฏจักร
การป้องกันกาจัด
✓ เก็บผลมะม่วงที่ร่วงหล่น และเศษซากเมล็ดไปฝังหรือเผาทิ้ง
✓ ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง
✓ กาจัดวัชพืช พร้อมพรวนดินบริเวณทรงพุ่ม
✓ หมั่นทาความสะอาดแปลงสม่าเสมอ
✓ ต้นมะม่วงอายุมากกว่า 15 ปี หมั่นตรวจดูรอยแตกของเปลือก
✓ พ่นสารฆ่าแมลง Imidacloprid 10% SL อัตรา 10 มล.
ต่อน้า 20 ลิตร หลังจากมะม่วงติดผล 20-25 วัน (ขนาดเมล็ดถั่วเขียวจนถึง
ระยะห่อผล) ห่างกันครั้งละ 5-7 วัน
ที่มา: ข้อมูลและภาพจากกรมวิชาการเกษตร

เรียบเรียงโดย กลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกีย
่ ว
กองส่งเสริมการอารักขาพื ชและจัดการดินปุย
๋
กรมส่งเสริมการเกษตร
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ปัจจุบันเกษตรกรไทยส่วนใหญ่นิยมผสมสารกาจัดศัตรูพืชหลายๆ ชนิด เพื่อฉีดพ่นในครั้งเดียวเป็นการประหยัดเวลา
ลดค่าแรงงาน สะดวกรวดเร็ว แต่การผสมสารอาจจะเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นได้ เช่น ลาดับการผสมสารไม่ถูกต้อง ผสมสารไม่ทั่ว
ก่อนใส่สารต่อไป กวนสารไม่ทั่วถึง ถังผสมสารมีสารอื่นปนเปื้อน หรือผสมสารทิ้งไว้นานเกินไป ดังนั้น ในการผสมสารกาจัด
ศัตรูพืชต้องคานึงถึงความเข้ากันของสาร และลาดับของการใส่สารแต่ละชนิด และ pH ของน้าที่เหมาะสมสาหรับใช้ผสมสาร
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามที่ต้องการ

รูปแบบของสารกาจัดศัตรูพืช
WP (Wettable powder) รูปแบบผง เมื่อเจือจางด้วยน้าจะได้สารแขวนลอย ต้องเขย่าหรือกวนเป็นระยะๆ
เพื่อป้องกันการตกตะกอน
WG (Water dispersible granule), WT (Water dispersible tablets) รูปแบบเม็ด เมื่อเจือจางด้วยน้า
จะได้สารแขวนลอย ต้องเขย่าหรือกวนเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการตกตะกอน
SG (Water soluble granules), ST (Water soluble tablets), SP (Water soluble powder)
รูปแบบเม็ดหรือผง เมื่อเจือจางด้วยน้า จะได้สารในรูปแบบสารละลาย
CS (Capsule suspension), SC (Suspension concentrate) รูปแบบสารแขวนลอยเม็ดหรือสารแขวนลอย
เข้มข้น เมื่อเจือจางด้วยน้า จะได้สารแขวนลอย ต้องเขย่าหรือกวนเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการตกตะกอน
SL (Soluble concentrate) รูปแบบสารละลายเข้มข้น เมื่อเจือจางด้วยน้า จะได้สารในรูปของสารละลาย
EC (Emulsifiable concentrate) รูปแบบสารละลายน้ามันเข้มข้น เมื่อเจือจางด้วยน้า จะได้สารในรูปอิมัลชั่น
มีลักษณะขาวขุ่นคล้ายนม

ลาดับการผสมสารกาจัดศัตรูพืชหลายชนิดเพื่อพ่นพร้อมกัน
เติมน้าลงในถังประมาณ 1 ใน 4 หรือไม่เกิน 1 ใน 2 ของปริมาตรที่ต้องการผสม
ตวงสารกาจัดวัชพืชใส่ลงในถังตามปริมาตรที่กาหนด กวนให้เข้ากัน ใส่สารตามลาดับของรูปแบบสารกาจัดศัตรูพืช
ใส่สารจับใบเป็นลาดับสุดท้าย เนื่องจากสารจับใบมักทาให้เกิดฟอง ถ้าใส่อับดับแรกจะทาให้สารในรูปแบบผงจับเป็นก้อน
เติมน้าให้เต็มตามจานวนที่ต้องการ กวนสารให้เข้ากันทั้งก่อนพ่นและระหว่างพ่น

WP

WG

SG/SP

SC/SL

น้า

น้า+WP

น้า+WP
+WG

น้า+WP+WG
กวนให้เข้ากัน +SG/SP กวนให้เข้ากัน

กวนให้เข้ากัน

กวนให้เข้ากัน

หมายเหตุ pH ของน้าอยู่ระหว่าง 5.5 – 6.5

EC

น้า

น้า+WP+WG
ปรับปริมาตรน้า
+SG/SP
ตามที่กาหนด
+SC/SL กวนให้เข้ากัน

เรียบเรียงโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพื ชและจัดการดินปุ๋ย

ข่าวสารวิชาการ กอป.
ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2565

ไนโตรเจน (Nitrogen: N) เป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโน
โปรตีน และส่วนที่เป็นสีเขียวของพืช มีหน้าที่ช่วยให้พืชตั้งตัว
ได้เร็วในระยะแรกของการเจริญเติบโต ส่งเสริมการแตกยอด
อ่อน ใบ และกิ่งก้าน
อาการขาด : ใบล่างจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นเหลืองซีดและสี
น้าตาล และร่วงก่อนกาหนด ชะงักการเจริญเติบโต
ฟอสฟอรัส (Phosphorus: P)
มีบทบาทต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของราก ทั้งยังช่วยเพิ่มความต้านทานต่อ
โรคบางชนิด
อาการขาด : ลาต้นบิดเบี้ยว แคระแกร็น
ใบล่างเปลี่ยนเป็นสีม่วง ต่อมาเปลี่ยนเป็นสี
น้าตาล รากชะงักการเจริญเติบโต

โพแทสเซียม (Potassium: K) มีความสาคัญต่อการ
เคลื่อนย้ายคาร์โบไฮเดรตจากส่วนใบและต้น ไปยังส่วนผล
ฝักข้าวโพด
อาการขาด : มีอาการที่ใบล่าง โดยขอบใบล่างจะมีสีซีดจาง
มีจุดสีน้าตาลแห้งระหว่างเส้นใบ และลุกลามเข้าหาเส้นกลาง
ใบ ใบเล็กแคบ ต้นแคระ แกร็น และหักล้มง่าย
ที่มา กรมวิชาการเกษตร
เรียบเรียงโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย
กองส่งเสริมการอารักขาพื ชและจัดการดินปุ๋ย

