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ข่าวสารวิชาการ กอป.

สวสัดคี่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศคาดหมายฤดูฝนประเทศ

ไทย ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2565 และสิ ้นสุดประมาณ

กลางเดอืนตุลาคม 2565โดยการเตรยีมเขา้สู่ฤดูฝน ปี 2565 หรอื Pre-

Southwest Monson คอื ชว่งเร ิม่ตน้การเปลีย่นทศิทางลมทีพ่ดัปกคลุม

ประเทศไทย เป็นมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้อย่างไรก็ตามเรามกีลุ่มพยากรณ์

และเตอืนการระบาดศตัรูพืชคอยตดิตามสภาพภูมิอากาศและแจง้เตอืน

การระบาดศัตรูพืชเป็นประจ าทุกเดือน และในสภาพที่มีอากาศ

เปลีย่นแปลงไดม้กีารแจง้เตอืนชาวสวนปาลม์น ้ามนัและมะพรา้ว ทีพ่บการ

ระบาดในภาคใตใ้หร้ะวงัหนอนปลอกเล็กในปาลม์น ้ามนั และป้องกนัก าจดั

ใหถู้กวธิ ีรวมทัง้ การท าลายของหนอนศตัรูพชืผกัในสภาพอากาศรอ้นที่

ยงัคงปรากฏ โดยแนะน าการใชส้ารชวีภณัฑ ์เชือ้ไวรสัเอ็นวีพี เพื่อการ

ป้องกนัก าจดั โดยตอ้งมีการประเมินความรุนแรงของการระบาดและใช ้

อย่างเหมาะสม และศตัรูพืชส าคญัอกีชนิดหน่ึง คอื แมลงวนัทองพรกิ ที่

ท าลายพชืในวงศม์ะเขอื มกีารแนะน าวธิป้ีองกนัก าจดัแบบผสมผสาน และ

ที่จะขาดเสียไม่ไดใ้นการสรา้งการเรยีนรูใ้หเ้กษตรกรผ่านกระบวนการ

โรงเรยีนเกษตรกรอย่างต่อเน่ืองตลอดฤดูกาลปลูก จะชว่ยใหเ้กษตรกรได ้

เรยีนรู  ้ฝึกปฏิบัติ คิดเป็น ท าเป็น และเกิดการขยายผลไปสู่ชุมชน  

แลว้พบกนัใหม่ในชว่งฤดฝูนทีจ่ะถงึนี ้นะคะ….

สารจากบรรณาธกิาร...

ปีที ่6 ฉบับที ่5 เดอืนพฤษภาคม 2565

ประธานคณะท างานวชิาการ กอป.

บรรณาธกิาร



เตือนเฝ้าระวังศัตรูพืช
ข้าว ระวัง หนอนกอข้าว โรคขอบใบแห้ง

ข้าวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 
เพลี้ยอ่อน หนอนเจาะฝัก โรคใบไหม้แผลใหญ่

ไม้ผล ระวัง เพลี้ยแป้ง มวนล าไย หนอนกินใบ
หนอนเจาะล าต้น โรครากเน่าโคนเน่า 

พืชผัก ระวัง ด้วงหมัดผัก หนอนใยผัก 
หนอนกระทู้ผัก โรคเน่าเละในพืชตระกูลกะหล  า

ปาล์มน้ ามัน ระวัง หนอนปลอกเล็ก ด้วงกุหลาบ โรคล าต้นเน่า
มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด า แมลงด าหนาม ด้วงแรด ด้วงงวง
หนอนปลอกเล็ก หนอนกินจั น
ไม้ผล ระวัง เพลี้ยหอยเกล็ด เพลี้ยแป้ง หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง 
หนอนเจาะผล โรครากเน่าโคนเน่า โรคใบจุดสาหร่าย
ยางพารา ระวัง โรคใบร่วง โรครากขาว โรคเส้นด า

ข้าว ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 
หนอนกอข้าว โรคขอบใบแห้ง

มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด า ด้วงแรด 
ด้วงวง แมลงด าหนาม ไรสี ขามะพร้าว

อ้อย ระวัง แมลงนูนหลวง โรคใบขาว
ด้วงหนวดยาว โรคแส้ด า

มันส าปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้ง ไรแดง โรคใบด่าง 
โรคพุ่มแจ้ โรคใบไหม้ โรคโคนเน่าหัวเน่า

ไม้ผล ระวัง เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไก่แจ้ หนอนเจาะผล 
แมลงวันผลไม้ โรคราด า โรครากเน่าโคนเน่า
มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด า แมลงด าหนาม ด้วงแรด 
ด้วงงวง หนอนกินจั น ไรสี ขามะพร้าว 

ข้าว ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล หนอนกอข้าว 
หนอนห่อใบข้าว โรคใบขีดสีน้ าตาล โรคขอบใบแห้ง
มันส าปะหลัง ระวัง แมลงหวี ขาวยาสูบ โรคใบไหม้ 
โรคโคนเน่าหัวเน่า โรคใบด่าง 
อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยาว โรคใบขาว

สูงสุด 34 - 36˚ซ
ต ่ำสุด 23 - 25˚ซ

ปริมำณฝน
140 - 180 มล.

ควำมชื้นสัมพัทธ์ 
75 - 80 %

ปริมำณฝน
120 - 150 มล.

สูงสุด 35 - 37˚ซ
ต ่ำสุด 25 - 27˚ซ

ควำมชื้นสัมพัทธ์ 
75 - 80 %

ปริมำณฝน
170 - 210 มล.

สูงสุด 34 - 36˚ซ
ต ่ำสุด 24 - 26˚ซ

ควำมชื้นสัมพัทธ์ 
75 - 80 %

ปริมำณฝน
180 - 220 มล.

สูงสุด 33 - 35˚ซ
ต ่ำสุด 25 - 27˚ซ

ควำมชื้นสัมพัทธ์ 
80 - 85 %

ปริมำณฝน
120 - 330 มล.

สูงสุด 32 - 35˚ซ
ต ่ำสุด 24 - 26˚ซ

ควำมชื้นสัมพัทธ์ 
75 - 90 %
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หนอนปลอกเล็กในปาล์มน ้ามัน (The case caterpillar )

เตือนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามัน และมะพร้าว เฝ้าระวังการระบาดของ หนอนปลอกเล็ก 
เนื่องจากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ หนอนปลอกเล็กซึ่งเป็นศัตรูพืชท่ีพบการระบาดได้ตลอดปี 
โดยท่ีผ่านมาจะพบการระบาดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์  แต่ปัจจุบันพบการระบาด
ของหนอนปลอกเล็กในสวนปาล์มน้้ามันในหลายจังหวัดทางภาคใต้ ดังนั้น ขอให้เกษตรกรหมั่น
ส้ารวจสวนอย่างสม่้าเสมอ หากพบการเข้าท้าลาย ให้ด้าเนินการควบคุมและป้องกันก้าจัดก่อนเกิด
การระบาดรุนแรง หรือสามารถขอค้าแนะน้าในการป้องกันก้าจัดได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีส้านักงานเกษตรอ้าเภอ 
หรือส้านักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน

รูปล่างลักษณะ
ตัวเต็มวัยหนอนปลอกเล็กเป็นผีเสื้อกลางคืน ระยะหนอนเป็นระยะท่ีท้าให้เกิดความเสียหาย 

โดยหนอนจะเริ ่มแทะผิวใบมะพร้าว หรือใบปาล์มน้้ามัน ผสมกับใยที่ขับออกมาจากปากน้ามา
สร้างปลอกห่อหุ้มตัวเอง ปลอกมีช่องเปิด 2 ทางช่องเปิดด้านบนส้าหรับโผล่หัวออกมาแทะกินใบพืช 
ส่วนด้านล่างส้าหรับเป็นช่องขับถ่าย ระยะหนอนใช้เวลาประมาณ 92 –1124 วัน การแพร่กระจายโดยลม

รูปล่างลักษณะของหนอนปลอกเลก็

ท่ีมา กรมวิชาการเกษตร และ สนง.เกษตรจังหวัดชุมพร
เรียบเรียงโดย กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
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ท่ีมา กรมวิชาการเกษตร และ สนง.เกษตรจังหวัดชุมพร
เรียบเรียงโดย กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

ลักษณะการท้าลาย 
หนอนปลอกเล็กจะแทะผิวใบ กินตรงส่วนผิวใบเอามาท้าปลอกหุ้มตัว ท้าให้ใบแห้ง

เป็นสีน้้าตาล และกัดทะลุใบเป็นรูและขาดแหว่ง ถ้ารุนแรงจะเห็นทางใบท้ังต้นเป็นสีน้้าตาลแห้ง
คล้ายใบไหม้ ท้าให้ต้นชะงักการเจริญเติบโตผลผลิตลดลง 

แนะน้าวิธีการป้องกันก้าจัด ดังนี 
1.หมั่นส้ารวจสวนปาล์มน้้ามันอย่างสม่้าเสมอ
2.หากพบการระบาดเริ่มท้าลายเล็กน้อย ให้ตัดทางใบท่ีหนอนก้าลังกินมาเผาท้าลาย  
3.หากอยู่ในพื้นที่การระบาดของด้วงงวงหรือด้วงสาคูไม่ควรตัดทางใบเพราะรอยแผล

จะเป็นช่องทางเข้าท้าลายของด้วงงวง ให้พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) ทันที โดยใช้เชื้อบีที 
อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ 5 มิลลิลิตร พ่นให้ท่ัวบริเวณใต้ใบและต้องพ่น
ในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวีท่ีจะท้าลายเชื้อบีที โดยใช้เครื่องพ่นท่ีปรับความดันได้ไม่
น้อยกว่า 30 บาร์ และพ่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ห่างกัน 5 - 7 วัน

4.กรณีพบการระบาดรุนแรง ใช้วิธีพ่นสารทางใบ โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่ง 
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 ในบริเวณใกล้แหล่งน้้าหรือบริเวณเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเนื่องจากมีพิษสูงต่อกุ้ง
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เรียบเรียงโดย กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

เช้ือไวรสัเอน็พีวีควบคมุหนอนศตัรพืูชักั
ช่วงนี้ประเทศไทยสภาพอากาศร้อนอย่างตอ่เนือ่งทัว่ทุกภาคของประเทศ เกษตรกรจะ
พบเจอการท าลายของหนอนศัตรูพืชผักในทุกระยะการเจริญเติบโต เช่น หนอนกระทู้
ผัก หนอนกระทู้หอม หนอนเจาะสมอฝา้ย หนอนใยผัก เป็นต้น ท าให้พบการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชในปริมาณมากและเพ่ิมจ านวนครัง้ในการฉีดพ่น ส่งผลต่อการเกิดความ
ต้านทานของหนอนศัตรูพืช ดังนัน้การใช้ชีวภัณฑ์เป็นทางเลือกในการควบคุมหนอน
ศัตรูพืชดังกล่าว เช่น การใช้ตัวห ้า ตัวเบียน และสารชีวภัณฑ์ จ าพวกเช้ือไวรัสเอ็นพีวี 
เชื้อแบคทีเรียบีที เป็นต้น

ไวรัสเอ็นพีวี เป็นเชื้อไวรัสที่ท าให้แมลงเกิดโรค และเป็นไวรัสที่มีอยู่ในธรรมชาติ โดยมีความเฉพาะเจาะจงต่อ
แมลงเป้าหมาย ปัจจุบันในประเทศไทยมีการผลิตและใช้เชื้อไวรัสเอ็นพีวี 3 ชนิด

กลไกการท าลายแมลงศัตรูพืชของเชื้อไวรัส NPV 
เมื่อหนอนกินไวรัสทีป่ะปนอยู่บนใบพืชอาหาร ไวรัสจะเข้าสู่กระเพาะอาหารส่วนกลาง ผลึกโปรตีนที่ห่อหุ้ม
อนุภาคไวรัสจะถูกย่อยสลายโดยน ้ายอ่ยในกระเพาะอาหารทีม่ีฤทธิ์เป็นด่าง อนุภาคของไวรัสจะหลุดออกมา
ท าลายเซลล์กระเพาะอาหาร ท าให้หนอนลดหรือหยุดการกินอาหาร ผนังล าตัวหนอนเร่ิมซีดจาง จากนัน้อนุภาค
ไวรัสจะเพ่ิมจ านวนมากข้ึน และเข้าท าลายอวัยวะต่างๆ ในตัวหนอน ผนังล าตัวจะบวม มีสีขาวครีม หนอนจะไต่
ขึ้นที่สูงและตายห้อยหัวและส่วนท้องเป็นรูปตัว วี หัวกลับ (V Shape) ผนังล าตัวหนอนจะแตกง่ายและมีสีด า 
เนื่องจากไวรัสเพ่ิมจ านวนมากข้ึน ซ่ีงเป็นจุดเร่ิมต้นของการแพร่ระบาดในธรรมชาติต่อไปของไวรัส โดยทัว่ไป
หนอนจะเกิดโรคและตายในเวลา 2-7 วัน

ท่ีมาภาพ:  กลุม่สง่เสริมการควบคมุศตัรูพืชโดยชีววิธี
ส  านกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

1) เชื้อไวรัสเอ็นพีวีหนอนกระทู้หอมควบคุมหนอนกระทู้หอม 
2) เชื้อไวรัสเอ็นพีวีหนอนกระทู้ผักควบคุมหนอนกระทู้ผัก 
3) เชื้อไวรัสเอ็นพีวีหนอนเจาะสมอฝา้ยควบคุมหนอนเจาะสมอฝา้ย

การประเมินความรุนแรงของการระบาด
เพ่ือเลือกปริมาณการใช้ที่เหมาะสม
- ระบาดน้อย พ่นทุก 7-10 วัน ปริมาณ 10 ซีซี/น ้า 20 ลิตร
- ระบาดปานกลาง พ่นทุก 5-7 วัน ปริมาณ 15 ซีซี/น ้า 20ลิตร
- ระบาดรุนแรง พ่น วันเว้นวัน จนกว่าหนอนจะลดลง ปริมาณ 
20 ซีซี/น ้า 20 ลิตร
*ผสมสารจับใบทุกครัง้ที่ท าการฉีดพ่นเชื้อไวรัสเอ็นพีวี
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“แมลงวันทองพริก” (solanum fruit fly)

ช่ือสามัญ solanum fruit fly
ช่ือวิทยาศาสตร์ Bactrocera latifrons (Hendel)

แมลงวันทองพริก Bactrocera latifrons (Hendel) ท าลายพืชในวงศ์มะเขือ (Solanaceae) เช่น พริกสวน พริกช้ีฟ้า พริกข้ีหนู มะเขือ
เปราะ มะเขือพวง มะเขือยาว มะแว้งต้น และมะแว้งเครือ เป็นต้น 

ตวัเต็มวยัเพศเมีย
จะวางไข่เป็นฟอง
เด่ียวๆ ในผลพริก 
ผลละ 1-2 ฟอง 

ใชเ้วลาประมาณ 
2- 3 วนัจะฟัก
เป็นตวัหนอน 

ตวัหนอนถึงวยัท่ี 3 
คือระยะดีดตวัลง

ดิน

ดกัแดจ้ะมีรปูรา่ง
กลมรคีลา้ยถงัเบียร ์

ระยะดกัแดจ้ะใช้
เวลา 11 – 14 วนั 

ตวัเต็มวยัจะมีอาย ุ
เฉลี่ย 77 – 183 

วนั

วงจรชีวิต

วิธีป้องกันและก ำจัดแมลงวันทองพริกโดยวิธีผสมผสำน

1. วิธเีขตกรรม โดยการเก็บผลพริกหรือผลไม้ที่เป็นพืชอาศัยท่ีร่วงหล่นไปเผาท าลายเพื่อลดแหล่งขยายพันธุ์ของ แมลงวันทองพริก หรือท าลายพืช
อาศัยท่ีอยู่รอบๆ 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 ต่อน้ า 20 ลิตร 
พ่นเป็นจุด จุดละ 30 มิลลิลิตร หรือพ่นเป็นแถบ สามารถพ่นบนพืชชนิดอื่นๆ ที่อยู่รอบแปลง ควรพ่นในเวลาเช้าตรู่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แมลงวันทอง
ต้องการอาหาร ให้เริ่มพ่นล่วงหน้าประมาณ 15-30 วัน ก่อนแมลงวันทองพริกเข้าท าลาย จุดที่พ่นเหยื่อควรเป็นจุดที่อยู่ในร่มเงาและไม่ถูกแสงแดด
จัด จึงจะมีประสิทธิภาพดีในการดึงดูดแมลงวันทองพริก
4. กำรใช้สำรชีวภัณฑ์สกัดจำกพืช เช่น เมล็ดสะเดา หางไหล ข่าแดง ตะไคร้หอม หรือน้ าส้มควันไม้ สามารถไล่แมลงวันทองพริกให้ไม่มาวางไข่ 
การใช้เชื้อราเมทาไรเซียมผสมน้ าแล้วรดใต้ทรงพุ่มของต้นพริกสามารถก าจัดระยะดักแด้ของแมลงวันทองพริกได้

ลักษณะกำรท ำลำย
แมลงวันทองพริก (Solanum fruit fly หรือ chili fruit fly) 

สามารถเข้าท าลายในพริกพันธุ์ต่างๆ ทุกชนิดตั้งแต่ระยะที่ผลพริกใกล้
เปลี่ยนสีไปจนกระทั่ง ผลสุก ลักษณะอาการภายนอกของพริกที่ถูก
แมลงวันทองพริกเข้าท าลาย จะคล้ายกับโรคกุ้งแห้งหรือโรคแอน
แทร็กโนสในพริก แต่จะมีความแตกต่างกันตรงโรคกุ้งแห้งเกิดจาก  
เช้ือรา จะไม่มีหนอนอยู่ภายในพริก แต่พริกที่ถูกแมลงวันทองพริก
ท าลายจะมีหนอนอยู่ภายใน เนื่องจากตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่บน
ผลพริก และปล่อยให้ตัวหนอนท่ีฟักจากไข่กัดกินชอนไชอยู่ภายในผล
พริก ท าให้ผลพริกเน่าและร่วงหล่น เมื่อตัวหนอนโตเต็มที่จะเจาะรู
ออกมาจากผลพริก เพื่อเข้าดักแด้ในดินก่อนจะกลายเป็นแมลงวัน
ทองพริกตัวเต็มวัย

เรียบเรียงโดย กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
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เรียบเรียงโดย : กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

โรงเรียนเกษตรกร และปัจจัยสู่ความส าเร็จ
โรงเรียนเกษตรกร (Farmers Field School : FFS) คือ กระบวนการ

เรียนรู้ของเกษตรกร เน้นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ  เ พ่ือให้เกษตรกร 
คิดเป็น ท าเป็น โดยด าเนินการในสถานท่ีปลูกพืชของเกษตรกรอย่างต่อเน่ือง
ตลอดฤดูกาลการเพาะปลูก เกษตรกรรวมกลุ่มกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ช่วยกันคิดวิเคราะห์  หาทางเลือก และตัดสินใจร่วมกัน เกษตรกรมีโอกาส
เรียนรู้วิธีการ และขั้นตอนการผลิตท่ีถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนรับข้อมูล
เพ่ือประกอบการพิจารณาทางเลือกต่างๆ อย่างเหมาะสม

“มีแปลงนา
เป็นอาจารย์ 
ประสานกับผู้รู้ 
ที่นี่ไม่มีครู เรียนรู้
จากการท าจริง”

IPM


