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สารจากบรรณาธิการ...
สวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศคาดหมายฤดูฝนประเทศ
ไทย ประมา ณกลาง เดื อ นพฤษ ภา คม 2565 แล ะสิ ้นสุ ด ประม า ณ
กลางเดือนตุลาคม 2565โดยการเตรียมเข ้าสู่ฤดูฝน ปี 2565 หรือ Pre่ ้นการเปลียนทิ
่
่ ดปกคลุม
Southwest Monson คือ ช่วงเริมต
ศทางลมทีพั
ประเทศไทย เป็ นมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต ้ อย่างไรก็ตามเรามีกลุ่มพยากรณ์
และเตือนการระบาดศัตรูพืชคอยติดตามสภาพภูมิอากาศและแจง้ เตือ น
การระบา ดศั ต รู พื ช เป็ นประจ าทุ ก เดื อ น และในสภ าพที่ มี อ า กา ศ
่
่
เปลียนแปลงได
้มีการแจ ้งเตือนชาวสวนปาล ์มน้ามันและมะพร ้าว ทีพบการ
ระบาดในภาคใตใ้ หร้ ะวังหนอนปลอกเล็ กในปาล ์มน้ามัน และป้ องกันกาจัด
ใหถ้ ูกวิธ ี รวมทัง้ การทาลายของหนอนศัตรูพช
ื ผักในสภาพอากาศร ้อนที่
้
ยัง คงปรากฏ โดยแนะน าการใช ้สารชีว ภัณ ฑ ์ เชือไวร
สั เอ็ น วีพี เพื่อการ
ป้ องกันกาจัด โดยตอ้ งมีการประเมินความรุนแรงของการระบาดและใช ้
อย่างเหมาะสม และศัตรูพืชสาคัญอีกชนิ ดหนึ่ ง คือ แมลงวันทองพริก ที่
ทาลายพืชในวงศ ์มะเขือ มีการแนะนาวิธป
ี ้ องกันกาจัดแบบผสมผสาน และ
ที่จะขาดเสียไม่ ไดใ้ นการสร ้างการเรีย นรู ้ใหเ้ กษตรกรผ่ า นกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกรอย่างต่อเนื่ องตลอดฤดูกาลปลูก จะช่วยใหเ้ กษตรกรได ้
เรีย นรู ้ ฝึ กปฏิ บ ัติ คิ ด เป็ น ท าเป็ น และเกิด การขยายผลไปสู่ ช ุ ม ชน
่ งนี ้ นะคะ….
แล ้วพบกันใหม่ในช่วงฤดูฝนทีจะถึ
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 นแก้ว นางสาวอุดมศรี อุน่ โชคดี และนางจันทร์จรัส เกียร์ิท์ วีม่นั คง

เตือนเฝ้ าระวังศัตรพู ืช
สูงสุด 34 - 36˚ซ
ต่ำสุด 23 - 25˚ซ
ปริมำณฝน
140 - 180 มล.
ควำมชื้นสัมพัทธ์
75 - 80 %

สูงสุด 34 - 36˚ซ
ต่ำสุด 24 - 26˚ซ
ปริมำณฝน
170 - 210 มล.
ควำมชื้นสัมพัทธ์
75 - 80 %

ข้าว ระวัง หนอนกอข้าว โรคขอบใบแห้ง

สูงสุด 33 - 35˚ซ
ต่ำสุด 25 - 27˚ซ
ปริมำณฝน
180 - 220 มล.

ข้าวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
เพลี้ยอ่อน หนอนเจาะฝัก โรคใบไหม้แผลใหญ่
ไม้ผล ระวัง เพลี้ยแป้ง มวนลาไย หนอนกินใบ
หนอนเจาะลาต้น โรครากเน่าโคนเน่า

ควำมชื้นสัมพัทธ์
80 - 85 %

พืชผัก ระวัง ด้วงหมัดผัก หนอนใยผัก
หนอนกระทู้ผัก โรคเน่าเละในพืชตระกูลกะหลา

สูงสุด 35 - 37˚ซ
ต่ำสุด 25 - 27˚ซ
ปริมำณฝน
120 - 150 มล.

ข้าว ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
หนอนกอข้าว โรคขอบใบแห้ง

สูงสุด 32 - 35˚ซ
ต่ำสุด 24 - 26˚ซ

มะพร้าว ระวัง หนอนหัวดา ด้วงแรด
ด้วงวง แมลงดาหนาม ไรสีขามะพร้าว

ปริมำณฝน
120 - 330 มล.

ควำมชื้นสัมพัทธ์
75 - 80 %

อ้อย ระวัง แมลงนูนหลวง โรคใบขาว
ด้วงหนวดยาว โรคแส้ดา

ควำมชื้นสัมพัทธ์
75 - 90 %

ข้าว ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล หนอนกอข้าว
หนอนห่อใบข้าว โรคใบขีดสีน้าตาล โรคขอบใบแห้ง
มันสาปะหลัง ระวัง แมลงหวีขาวยาสูบ โรคใบไหม้
โรคโคนเน่าหัวเน่า โรคใบด่าง
อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยาว โรคใบขาว
มันสาปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้ง ไรแดง โรคใบด่าง
โรคพุ่มแจ้ โรคใบไหม้ โรคโคนเน่าหัวเน่า
ไม้ผล ระวัง เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไก่แจ้ หนอนเจาะผล
แมลงวันผลไม้ โรคราดา โรครากเน่าโคนเน่า
มะพร้าว ระวัง หนอนหัวดา แมลงดาหนาม ด้วงแรด
ด้วงงวง หนอนกินจัน ไรสีขามะพร้าว

ปาล์มน้ามัน ระวัง หนอนปลอกเล็ก ด้วงกุหลาบ โรคลาต้นเน่า
มะพร้าว ระวัง หนอนหัวดา แมลงดาหนาม ด้วงแรด ด้วงงวง
หนอนปลอกเล็ก หนอนกินจัน
ไม้ผล ระวัง เพลี้ยหอยเกล็ด เพลี้ยแป้ง หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง
หนอนเจาะผล โรครากเน่าโคนเน่า โรคใบจุดสาหร่าย
ยางพารา ระวัง โรคใบร่วง โรครากขาว โรคเส้นดา
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หนอนปลอกเล็กในปาล์มน้ามัน (The case caterpillar )
เตือนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน และมะพร้าว เฝ้าระวังการระบาดของ หนอนปลอกเล็ก
เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ หนอนปลอกเล็กซึ่งเป็นศัตรูพืชที่พบการระบาดได้ตลอดปี
โดยที่ผ่านมาจะพบการระบาดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ แต่ปัจจุบันพบการระบาด
ของหนอนปลอกเล็ก ในสวนปาล์ม น้้า มัน ในหลายจัง หวัด ทางภาคใต้ ดัง นั้น ขอให้เ กษตรกรหมั่น
ส้ารวจสวนอย่างสม่้าเสมอ หากพบการเข้าท้าลาย ให้ด้าเนินการควบคุมและป้องกันก้าจัดก่อนเกิด
การระบาดรุนแรง หรือสามารถขอค้าแนะน้าในการป้องกันก้าจัดได้ที่เจ้าหน้าที่ส้านักงานเกษตรอ้าเภอ
หรือส้านักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน
รูปล่างลักษณะ
ตัวเต็มวัยหนอนปลอกเล็กเป็นผีเสื้อกลางคืน ระยะหนอนเป็นระยะที่ท้าให้เกิดความเสียหาย
โดยหนอนจะเริ่ม แทะผิว ใบมะพร้า ว หรือ ใบปาล์ม น้้า มัน ผสมกับ ใยที่ขับ ออกมาจากปากน้า มา
สร้างปลอกห่อหุ้มตัวเอง ปลอกมีช่องเปิด 2 ทางช่องเปิดด้านบนส้าหรับโผล่หัวออกมาแทะกินใบพืช
ส่วนด้านล่างส้าหรับเป็นช่องขับถ่าย ระยะหนอนใช้เวลาประมาณ 92 –1124 วัน การแพร่กระจายโดยลม

รูปล่างลักษณะของหนอนปลอกเล็ก

ที่มา กรมวิชาการเกษตร และ สนง.เกษตรจังหวัดชุมพร
เรียบเรียงโดย กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพื ชและจัดการดินปุ๋ย
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ลักษณะการท้าลาย
หนอนปลอกเล็ก จะแทะผิว ใบ กิน ตรงส่ว นผิว ใบเอามาท้า ปลอกหุ้ม ตัว ท้า ให้ใ บแห้ง
เป็นสีน้าตาล และกัดทะลุใบเป็นรูและขาดแหว่ง ถ้ารุนแรงจะเห็นทางใบทั้งต้นเป็นสีน้าตาลแห้ง
คล้ายใบไหม้ ท้าให้ต้นชะงักการเจริญเติบโตผลผลิตลดลง

แนะน้าวิธีการป้องกันก้าจัด ดังนี
1.หมั่นส้ารวจสวนปาล์มน้้ามันอย่างสม่้าเสมอ
2.หากพบการระบาดเริ่มท้าลายเล็กน้อย ให้ตัดทางใบที่หนอนก้าลังกินมาเผาท้าลาย
3.หากอยู่ในพื้น ที่ก ารระบาดของด้ว งงวงหรือ ด้ว งสาคูไ ม่ค วรตัด ทางใบเพราะรอยแผล
จะเป็นช่องทางเข้าท้าลายของด้วงงวง ให้พ่น เชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) ทันที โดยใช้เชื้อบีที
อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ 5 มิลลิลิตร พ่นให้ทั่วบริเวณใต้ใบและต้องพ่น
ในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวีที่จะท้าลายเชื้อบีที โดยใช้เครื่องพ่นที่ปรับความดันได้ ไม่
น้อยกว่า 30 บาร์ และพ่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ห่างกัน 5 - 7 วัน
4.กรณีพ บการระบาดรุน แรง ใช้วิธีพ่น สารทางใบ โดยเลือ กใช้ส ารชนิด ใดชนิด หนึ่ง
ตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้
- ฟลูเบนไดเอไมด์ 20% WG อัตรา 5 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร
- คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร
- ลูเฟนนูรอน 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร
* ควรระมัดระวังการใช้สารลูเฟนนูรอน ในบริเวณใกล้แหล่งน้้าหรือบริเวณเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเนื่องจากมีพิษสูงต่อกุ้ง
ที่มา กรมวิชาการเกษตร และ สนง.เกษตรจังหวัดชุมพร
เรียบเรียงโดย กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพื ชและจัดการดินปุ๋ย
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เชื้อไวรัสเอ็นพีวีควบคุมหนอนศัตรูพืชััก
ช่วงนี้ประเทศไทยสภาพอากาศร้อนอย่างต่อเนือ
่ งทัว่ ทุกภาคของประเทศ เกษตรกรจะ
พบเจอการทาลายของหนอนศัตรูพืชผักในทุกระยะการเจริญเติบโต เช่น หนอนกระทู้
ผัก หนอนกระทู้หอม หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนใยผัก เป็นต้น ทาให้พบการใช้สารเคมี
กาจัดศัตรูพืชในปริมาณมากและเพิ่ มจานวนครัง
้ ในการฉีดพ่ น ส่งผลต่อการเกิดความ
ต้านทานของหนอนศัตรูพืช ดังนัน
้ การใช้ชีวภัณฑ์เป็นทางเลือกในการควบคุมหนอน
ศั ตรูพืชดังกล่าว เช่น การใช้ตัวห้า ตัวเบียน และสารชีวภัณฑ์ จาพวกเชื้อไวรัสเอ็นพี วี
เชื้อแบคทีเรียบีที เป็นต้น
ไวรัสเอ็นพี วี เป็นเชื้อไวรัสที่ทาให้แมลงเกิดโรค และเป็นไวรัสที่มีอยู่ในธรรมชาติ โดยมีความเฉพาะเจาะจงต่อ
แมลงเป้าหมาย ปัจจุบันในประเทศไทยมีการผลิตและใช้เชื้อไวรัสเอ็นพี วี 3 ชนิด
1) เชื้อไวรัสเอ็นพี วีหนอนกระทู้หอมควบคุมหนอนกระทู้หอม
2) เชื้อไวรัสเอ็นพี วีหนอนกระทู้ผักควบคุมหนอนกระทู้ผัก
3) เชื้อไวรัสเอ็นพี วีหนอนเจาะสมอฝ้ายควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้าย

กลไกการทาลายแมลงศัตรูพืชของเชื้อไวรัส NPV
เมื่อหนอนกินไวรัสทีป
่ ะปนอยู่บนใบพื ชอาหาร ไวรัสจะเข้าสู่กระเพาะอาหารส่วนกลาง ผลึกโปรตีนที่ห่อหุ้ม
อนุภาคไวรัสจะถูกย่อยสลายโดยน้าย่อยในกระเพาะอาหารทีม
่ ีฤทธิ์เป็นด่าง อนุภาคของไวรัสจะหลุดออกมา
ทาลายเซลล์กระเพาะอาหาร ทาให้หนอนลดหรือหยุดการกินอาหาร ผนังลาตัวหนอนเริม
้ อนุภาค
่ ซีดจาง จากนัน
ไวรัสจะเพิ่ มจานวนมากขึ้น และเข้าทาลายอวัยวะต่างๆ ในตัวหนอน ผนังลาตัวจะบวม มีสีขาวครีม หนอนจะไต่
ขึ้นที่สูงและตายห้อยหัวและส่วนท้องเป็นรูปตัว วี หัวกลับ (V Shape) ผนังลาตัวหนอนจะแตกง่ายและมีสีดา
เนื่องจากไวรัสเพิ่ มจานวนมากขึ้น ซี่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดในธรรมชาติต่อไปของไวรัส โดยทัว่ ไป
หนอนจะเกิดโรคและตายในเวลา 2-7 วัน

การประเมินความรุนแรงของการระบาด

เพื่ อเลือกปริมาณการใช้ที่เหมาะสม
- ระบาดน้อย พ่ นทุก 7-10 วัน ปริมาณ 10 ซีซี/น้า 20 ลิตร
- ระบาดปานกลาง พ่ นทุก 5-7 วัน ปริมาณ 15 ซีซี/น้า 20ลิตร
- ระบาดรุนแรง พ่ น วันเว้นวัน จนกว่าหนอนจะลดลง ปริมาณ
20 ซีซี/น้า 20 ลิตร
*ผสมสารจับใบทุกครัง
้ ที่ทาการฉีดพ่ นเชื้อไวรัสเอ็นพี วี

ที่มาภาพ: กลุม่ ส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เรียบเรียงโดย กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
กองส่งเสริมการอารักขาพื ชและจัดการดินปุ๋ย
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ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2565

“แมลงวันทองพริก” (solanum fruit fly)
ชื่อสามัญ solanum fruit fly
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bactrocera latifrons (Hendel)
แมลงวันทองพริก Bactrocera latifrons (Hendel) ทาลายพืชในวงศ์มะเขือ (Solanaceae) เช่น พริกสวน พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนู มะเขือ
เปราะ มะเขือพวง มะเขือยาว มะแว้งต้น และมะแว้งเครือ เป็นต้น

ลักษณะกำรทำลำย

ตัวเต็มวัยเพศเมีย
จะวางไข่เป็นฟอง
เดี่ยวๆ ในผลพริก
ผลละ 1-2 ฟอง

ใช้เวลาประมาณ
2- 3 วันจะฟัก
เป็นตัวหนอน

ตัวเต็มวัยจะมีอาย ุ
เฉลี่ย 77 – 183
วัน

วงจรชีวิต

ดักแด้จะมีร ูปร่าง
กลมรีคล้ายถังเบียร์
ระยะดักแด้จะใช้
เวลา 11 – 14 วัน

ตัวหนอนถึงวัยที่ 3
คือระยะดีดตัวลง
ดิน

แมลงวันทองพริก (Solanum fruit fly หรือ chili fruit fly)
สามารถเข้าทาลายในพริกพันธุ์ต่างๆ ทุกชนิดตั้งแต่ระยะที่ผลพริกใกล้
เปลี่ยนสีไปจนกระทั่ง ผลสุก ลักษณะอาการภายนอกของพริกที่ถูก
แมลงวั นทองพริกเข้ าทาลาย จะคล้ายกับโรคกุ้งแห้ งหรือโรคแอน
แทร็กโนสในพริก แต่จะมีความแตกต่างกันตรงโรคกุ้งแห้งเกิดจาก
เชื้อรา จะไม่มีหนอนอยู่ภายในพริก แต่พริกที่ถูกแมลงวันทองพริก
ทาลายจะมีหนอนอยู่ภายใน เนื่องจากตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่บน
ผลพริก และปล่อยให้ตัวหนอนที่ฟักจากไข่กัดกินชอนไชอยู่ภายในผล
พริก ทาให้ผลพริกเน่าและร่วงหล่น เมื่อตัวหนอนโตเต็มที่จะเจาะรู
ออกมาจากผลพริก เพื่อเข้าดักแด้ในดินก่อนจะกลายเป็นแมลงวัน
ทองพริกตัวเต็มวัย

วิธีป้องกันและกำจัดแมลงวันทองพริกโดยวิธีผสมผสำน
1. วิธเี ขตกรรม โดยการเก็บผลพริกหรือผลไม้ที่เป็นพืชอาศัยที่ร่วงหล่นไปเผาทาลายเพื่อลดแหล่งขยายพันธุ์ของ แมลงวันทองพริก หรือทาลายพืช
อาศัยที่อยู่รอบๆ แปลงปลูก
2. กำรใช้สำรล่อ จะสามารถดึงดูดได้เฉพาะแมลงวันผลไม้เพศผู้เท่านั้น สารล่อที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดแมลงวันพริก Bactrocera latifrons
ได้ดีคือ สารลาติ-ลัวร์ (lati-lure) สารเคมีในกลุ่ม α-ionone และ α-ionol ทุกชนิด
3. กำรใช้เหยื่อโปรตีน ไฮโดรไลเสต 800 ซีซี ผสมสารมาลาไทออน 83% EC 160-200 ซีซี หรือไตรคลอร์ฟอน 80% SP 160 กรัม ต่อน้า 20 ลิตร
พ่นเป็นจุด จุดละ 30 มิลลิลิตร หรือพ่นเป็นแถบ สามารถพ่นบนพืชชนิดอื่นๆ ที่อยู่รอบแปลง ควรพ่นในเวลาเช้าตรู่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แมลงวันทอง
ต้องการอาหาร ให้เริ่มพ่นล่วงหน้าประมาณ 15-30 วัน ก่อนแมลงวันทองพริกเข้าทาลาย จุดที่พ่นเหยื่อควรเป็นจุดที่อยู่ในร่มเงาและไม่ถูกแสงแดด
จัด จึงจะมีประสิทธิภาพดีในการดึงดูดแมลงวันทองพริก
4. กำรใช้สำรชีวภัณฑ์สกัดจำกพืช เช่น เมล็ดสะเดา หางไหล ข่าแดง ตะไคร้หอม หรือน้าส้มควันไม้ สามารถไล่แมลงวันทองพริกให้ไม่มาวางไข่
การใช้เชื้อราเมทาไรเซียมผสมน้าแล้วรดใต้ทรงพุ่มของต้นพริกสามารถกาจัดระยะดักแด้ของแมลงวันทองพริกได้
เรียบเรียงโดย กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี
กองส่งเสริมการอารักขาพื ชและจัดการดินปุ๋ย
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โรงเรียยนเกษตรกร
นเกษตรกรและปั
และปัจจจัจัยยสูสู่ค่ความส
วามสาเร็
าเร็จจ
โรงเรี
โรงเรียนเกษตรกร (Farmers Field School : FFS) คือ กระบวนการ
เรี ย นรู้ ข องเกษตรกร เน้ น การเรี ย นรู้ จ ากการฝึ ก ปฏิ บั ติ เพื่ อให้ เ กษตรกร
คิ ด เป็ น ท าเป็ น โดยด าเนิน การในสถานที่ ป ลู ก พื ช ของเกษตรกรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ตลอดฤดูกาลการเพาะปลูก เกษตรกรรวมกลุ่มกัน เพื่ อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ช่ ว ยกั น คิ ด วิ เ คราะห์ หาทางเลื อ ก และตั ด สิ น ใจร่ ว มกั น เกษตรกรมี โ อกาส
เรี ย นรู้ วิ ธี ก าร และขั้น ตอนการผลิ ต ที่ ถู ก ต้ อ งและเหมาะสม ตลอดจนรั บ ข้ อ มู ล
เพื่ อประกอบการพิ จารณาทางเลือกต่างๆ อย่างเหมาะสม
IPM
“มีแปลงนา
เป็นอาจารย์
ประสานกับผู้รู้
ที่นี่ไม่มีครู เรียนรู้
จากการทาจริง”

เรียบเรียงโดย : กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพื ชและดินปุ๋ย
กองส่งเสริมการอารักขาพื ชและจัดการดินปุ๋ย

