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ข่าวสารวิชาการ กอป.

สวสัดีค่ะ ช่วงเดือนกรกฎาคม อุณหภูมิสูงสุดอยูใ่นช่วง 31-35 องศาเซลเซียส และต ่าสุด 24-27
องศาเซลเซียส ปริมาณน ้าฝนแตกต่างกนัไปในแต่ละภาค 100 - 380 มิลลิเมตร ความช้ืนสัมพทัธ์ 70 - 90 % สามารถ
ติดตามขอ้มูลศตัรูพืชท่ีตอ้งเฝ้าระวงัไดเ้พื่อป้องกนัความเสียหายของพืชผล ส่วนขอ้มูลศตัรูธรรมชาติ น าเสนอ 
“ไรตวัห ้ า” ท่ีมีบทบาทส าคญัควบคุมไรศตัรูพืช สามารถน าไปปล่อยในแหล่งท่ีมีไรศตัรูพืชทั้งในพืชผกั ไมด้อก   
และไมผ้ล โดยควรปล่อยในสภาพแวดลอ้มท่ีมีความช้ืนสูง อากาศไม่ร้อนหรือเยน็จดั และไม่ควรพน่น ้าตน้พืชหลงั
ปล่อยไรตวัห ้ าทนัทีเพราะจะถูกน ้าชะลา้งได ้ กรณีแมลงวนัผลไม ้การเลือกใชก้บัดกัตอ้งเลือกใหถู้กชนิด รวมทั้ง     
สารล่อก็ตอ้งเลือกท่ีเฉพาะเจาะจงกบัชนิดของแมลง จะน าไปสู่การวางแผนการก าจดัแมลงวนัผลไมไ้ดมี้
ประสิทธิภาพอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงมีขอ้มูลชนิดของกบัดกัและสารล่อใหน้ าไปพิจารณาการใชใ้หเ้หมาะสม ส าหรับ
วชัพืชในไร่ออ้ย มีขอ้มูลสารทางเลือกในการป้องกนัก าจดั ซ่ึงหากทราบชนิดของวชัพืชและเลือกใชส้ารเคมีป้องกนั
ก าจดัท่ีเหมาะสม รวมทั้งค  านึงถึงขอ้ควรระวงัในการใช ้จะท าใหก้ารก าจดัวชัพืชเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้
ปลูกออ้ยไดผ้ลผลิตดี

ทา้ยท่ีสุดหนีไม่พน้ ตอ้งสร้างเครือข่ายศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน เพื่อใหเ้กิดโครงสร้างของ
เกษตรกรและชุมชนท่ีแขง็แกร่ง เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้และรับความรู้ ค  าแนะน า จากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
การเกษตร เพื่อใหชุ้มชนไดร่้วมสร้างก าแพงป้องกนัศตัรูพืชในพื้นท่ีของชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และขาด
ไม่ได ้ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน ท่ีจะตอ้งสร้างเครือข่ายใหมี้ความเขม้แขง็เช่นกนั เพื่อร่วมสร้างภูมิคุม้กนัใหต้น้พืช
แขง็แรงจากรากฐาน การจดัการดินและธาตุอาหารพืชอยา่งเหมาะสม สวสัดีและพบกนัใหม่ค่ะ….

สารจากบรรณาธิการ...

ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 7 เดือนกรกฎาคม 2565

ประธานคณะท างานวิชาการ กอป.
บรรณาธิการ



เตือนเฝ้าระวังศัตรูพืช
ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565

สูงสุด 32 - 34˚ซ / ต ่ำสุด 24 - 26˚ซ

ปริมำณฝน 150 - 190 มม.

ควำมชื้นสัมพัทธ์ 80 - 85 %

ปริมำณฝน 190 - 230 มม.

สูงสุด 32 - 34˚ซ / ต ่ำสุด 24 - 26˚ซ

ควำมชื้นสัมพัทธ์ 80 - 85 %

ปริมำณฝน 130 - 170 มม.

สูงสุด 33 - 35˚ซ / ต ่ำสุด 24 - 26˚ซ

ควำมชื้นสัมพัทธ์ 75 - 80 %

ปริมำณฝน 260 - 310 มม.

สูงสุด 31 - 33˚ซ / ต ่ำสุด 25 - 27˚ซ

ควำมชื้นสัมพัทธ์ 85 - 90 %

ปริมำณฝน 100 - 380 มม.

สูงสุด 31 - 34˚ซ / ต ่ำสุด 24 - 26˚ซ

ควำมชื้นสัมพัทธ์ 70 - 90 %

ข้าว ระวัง เพลี้ยกระโดดหลังขาว แมลงหล่า โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง
ข้าวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เพลี้ยอ่อน โรคราสนิม
ไม้ผล ระวัง เพลี้ยแป้ง มวนล าไย หนอนเจาะล าต้น โรคแอนแทรคโนส

ข้าว ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล หนอนกอข้าว โรคไหม้ โรคใบขีดสีน้ าตาล
มันส าปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้ง ไรแดง โรคใบด่าง โรคโคนเน่าหัวเน่า
อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยาว โรคใบขาว

มันส าปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้ง โรคใบด่าง โรคพุ่มแจ้ โรคแอนแทรคโนส
ไม้ผล ระวัง เพลี้ยไก่แจ้ หนอนเจาะผล หนอนเจาะเมล็ด โรครากเน่าโคนเน่า
มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด า ด้วงงวง หนอนกินจั่น ไรสี่ขามะพร้าว 

ข้าว ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล แมลงหล่า แมลงด าหนามข้าว โรคไหม้ข้าว
มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด า ด้วงแรด ด้วงวง แมลงด าหนาม ไรสี่ขามะพร้าว
อ้อย ระวัง แมลงนูนหลวง โรคใบขาว โรคแส้ด า

ปาล์มน้ ามัน ระวัง หนอนปลอกเล็ก ด้วงกุหลาบ ด้วงแรด โรคล าต้นเน่า
มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด า แมลงด าหนาม ด้วงแรด ด้วงงวง หนอนกินจั่น
ไม้ผล ระวัง เพลี้ยหอยเกล็ด หนอนเจาะผล โรครากเน่าโคนเน่า โรคจุดสาหร่าย
ยางพารา ระวัง โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา โรคใบร่วง โรครากขาว
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เรียบเรียงโดย กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

ไรตัวห ้ า ถือว่า  มีบทบาทส าคัญในการควบคุม
ประชากรของไรศัตรูพืช เป็นทางเลือกในการจัดการ
ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) เพ่ือลดการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช ในหลายประเทศแถบยุโรปและอเมริกา
สามารถผลิตขยายไรตัวห ้าทางการค้า นับว่าไรตัวห ้ามี
ความส าคัญในการควบคุมโดยชีววิธี  ไม่ ให้จ านวน
ประชากรของไรศัตรูพืชท าความเสียหายเกินระดับ    
การท าลายทางเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงควรเริ่มต้นท่ีจะ
อนุรักษ์ไรตัวห ้าให้คงอยู่ในสภาพแวดล้อมได้มากท่ีสุด 
หรือการพัฒนาการผลิตขยายเพ่ิมปริมาณเพ่ือน าไป
ปล่อยในแปลงและส่ง เสริมการใ ช้ ไรตั วห ้ า ให้แก่
เกษตรกรได้

อุปนิสัยการกินเหยื่อของไรตวัห ้า
ไรตัวห ้าจะใช้ขาคู่หน้าจับเหยื่อ จากนัน้จะใช้อวัยวะคล้ายก้ามปูยึดเหยื่อไว้และใช้ส่วนของปากท่ีมี

ลักษณะเป็นเข็มแหลมเจาะลงบนล าตัวของเหยื่อ เพ่ือดูดกินของเหลวภายในเหยื่อจนเหยื่อแห้ง
ตายแล้วปล่อยเหยื่อ ส่วนใหญ่ไรตัวห ้าจะเลือกกินไข่ของไรศัตรูพืชเพราะจะเจาะกินได้ง่ายกว่าตัว
อ่อนและตัวเต็มวัย ในระยะตัวเต็มวัยเพศเมียที่ก าลังวางไข่จะต้องการอาหารมากที่สุด เพราะ
ต้องการพลังงานไปใช้ในการผลิตไข่ ในส่วนของพฤติกรรมการวางไข่ของไรตัวห ้าจะวางไข่ใต้เส้น
ใยของไรศัตรูพืช ใต้ซากเหยื่อ ใกล้เส้นกลางใบพืช  ตามหลุมหรือร่องของใบพืช เพ่ือหลบซ่อนตัว

ไรตัวห ้า Amblyseius longispinosus
(Evans)
เ ป็น ไ รตั วห ้ าที่ มี ศั กยภาพ ในก ารควบคุ ม ศั ตรู พื ช                

และสามารถน ามาเพาะเล้ียงขยายปริมาณได้ง่าย 
รูปร่างลักษณะล าตัวใกล้เคียงกับแมงมุมทั่ว ๆ ไป แต่จะมี

ขนาดเล็กประมาณ 0.4-0.55 มิลลิเมตร ถ้ามองด้วยตาเปล่า
จะเห็นเป็นจุดเล็ก ๆ 
ลักษณะเด่นที่แตกต่างจากไรศัตรูพืช คือ ล าตัวจะมีสีสดใส

มันวาวกว่าไรศัตรูพืช สีของล าตัวจะขึ้นอยู่กับไรศัตรูพืชที่กิน 
พบตัง้แต่สีส้มไปจนถึงสีแดงสด หรือสีน ้าตาลแดง 
เพศเมียวางไข่ประมาณวันละ 3-4 ฟอง ลักษณะเป็นฟอง

เด่ียว ๆ สีขาวใสรูปวงรี ตัวอ่อนมี 3 วัย ตัวอ่อนวัย 1 มี 6 ขา สี
ขาวใส ไม่กินอาหาร ตัวอ่อนวัย 2-3 มี 8 ขา ว่ิงได้รวดเร็ว
จากนัน้จะลอกคราบเป็นตัวเต็มวัย 
วงจรชีวิตจากไข่จนถึงตัวเต็มวัยประมาณ 3-4 วัน

ข้อดีของไรตัวห ้า
1. ไรตัวห ้าไม่ท าลายพืชหรือผลผลิต แต่จะท าลายเฉพาะเจาะจงกับไรศัตรูพืช หรือแมลงศัตรูพืชท่ี
มีขนาดเล็ก
2. ไม่มีพิษตกค้างในพืชและผลผลิต ไม่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม และส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ 
3. ไรตัวห ้าไม่ท าให้ไรศัตรูพืชเกิดความต้านทาน
4. สามารถเพาะเล้ียงขยายพันธุ์ประชากรในปริมาณมากได้ง่าย

ที่มา ภาพ: https://alliedaqua.com/equipment-and-supplies/growing-and-propagation/pest-control/trichogramma-natural-pest-control-clone
https://www1.montpellier.inrae.fr/CBGP/acarologia/article.php?id=4440
https://www.naturesgoodguys.com/products/neoseiulus-californicus-1000-adults-vial
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เรียบเรียงโดย 
กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

เครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

3. เกิดการร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาการด าเนินงาน
ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนให้เข้มแข็ง

1. เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
2. มีช่องทางในการเตือนการระบาดระหว่างพ้ืนที ่แจ้งเตือน
หากมีแนวโน้มจะเกิดการระบาด เพ่ือเตรียมพร้อมป้องกัน

ท าไม ต้องสร้างเครือข่าย

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการสรา้งเครือขา่ย

“การเช่ือมโยงเครือข่าย ไม่ได้หมายถึง
การที่คนมานั่งรวมกันเพ่ือพูดคุยสนทนากัน
เฉยๆ โดยไม่ได้ท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงร่วมกัน  

ซึ่งเปรียบเหมือนการน าก้อนอิฐ
มากองรวมกันย่อมไม่เกิดประโยชน์

แต่อย่างใด แต่การเช่ือมโยง
เครือข่าย หมายถึงการน าก้อนอิฐ

แต่ละก้อนมาประสานต่อกันอย่างมีระบบ 
เพ่ือให้เกิดเปน็โครงสร้างที่แข็งแรง”

1. ท าให้เกษตรกรและชุมชนสามารถร่วมกันแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ได้
2. เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคล/องค์กร ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

3. ลดความซ ้าซ้อนในการท างาน 
4. ท าให้เกิดความร่วมมือ และท างานในลักษณะที่เอื้อประโยชน์
ซึ่งกันและกัน


