
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 
ฉบับวันอังคารที่ 2 ตลุาคม พ.ศ.2561 

 
นาข้าว 8 พันไร ่7 จังหวัดเสียหาย เตือนเฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาลระบาดหนัก 

 
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากรายงานสถานการณ์

ศัตรูพืชล่าสุดพบเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาลเข้าท้าลายนาข้าว ซึ่งในช่วงนี้เป็นฤดูการปลูกข้าวหลัก (ข้าวนาปี) ผล
การส้ารวจล่าสุดพบการท้าลายของเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาลกว่า 8 พันไร่ ใน 7 จังหวัด ได้แก่ ล้าปาง แพร่ 
อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครราชสีมา และลพบุรี โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อการระบาดของเพลี้ยกระโดดสี
น้้าตาล ได้แก่ ในนาข้าวมีน้้าขังตลอดเวลาท้าให้เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาลสามารถเพิ่มจ้านวนได้มาก การปลูก
ข้าวหนาแน่น ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอัตราสูง ใช้พันธุ์ข้าวอ่อนแอ เช่น พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ปทุมธานี 1 
ไม่อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ และใช้สารเคมีมากเกินความจ้าเป็น 

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะน้าให้เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล เช่น เช่น กข
4 กข9 กข15 กข25 กข31 (ปทุมธานี 80) กข43 ชัยนาท 1 ชัยนาท 2 สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 
3 สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี90 พิษณุโลก 2 พิษณุโลก 60-2 เป็นต้น และไม่ควรปลูกพันธุ์เดียวติดต่อกันเกิน 
4 ฤดูปลูก หมั่นส้ารวจแปลงนาอย่างสม่้าเสมอ หากพบเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาลให้ใช้เชื้อราบิวเวอเรีย (เชื้อสด) 
อัตรา 1 กิโลกรัม (2 ถุง) ต่อน้้า 20 ลิตร พ่นบริเวณท่ีพบในช่วงเวลาเย็น ส้าหรับแหล่งท่ีมีการระบาดแต่
สามารถควบคุมระดับน้้าในนาได้ หลังปักด้าหรือหว่าน 2-3 สัปดาห์ จนถึงระยะข้าวตั้งท้อง ให้ควบคุมน้้าใน
แปลงนาให้พอดินเปียก หรือมีน้้าเรี่ยผิวดินนาน 7-10 วัน แล้วปล่อยขังท้ิงไว้ให้แห้งเองสลับกันไป เพื่อปรับ
สภาพนิเวศในแปลงนาไม่ให้เหมาะต่อการขยายประชากร และยังท้าให้มดขึ้นมากัดกินตัวอ่อนของเพลี้ย
กระโดดสีน้้าตาล ซึ่งจะช่วยลดการระบาดลงได้ 

หากจ้าเป็นต้องใช้สารก้าจัดเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล แนะน้าว่า ข้าวระยะกล้าถึงแตกกอ (อายุ 30-45 
วัน) ใช้ บูโพรเฟซิน 25% WP 10 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร ข้าวระยะแตกกอเต็มท่ี ใช้ อีโทเฟนพร็อกซ์ 10% EC 
20ซีซี ต่อน้้า 20 ลิตร ข้าวระยะตั้งท้องถึงออกรวง ใช้ ไทอะมิโทแซม 25% WG 2 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร และ
ระยะใกล้เก็บเกี่ยวหากพบเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาลตัวเต็มวัยบินเล่นแสงไฟบริเวณบ้าน ให้ใช้เครื่องดูดแมลงหรือ
กับดักกาวเหลืองล่อท้าลาย ไม่ควรใช้สารเคมีบางชนิดที่จะท้าให้เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาลระบาดเพิ่มขึ้น คือ สาร
กลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ ชนิดพ่นน้้า ได้แก่ แอลฟาไซเพอร์เมทริน 10% EC ไซแฮโลทริน แอล 5% EC 
และไซเพอร์เมทริน 15% EC 25% EC อย่างไรก็ตาม ควรหมั่นส้ารวจแปลงนาอย่างสม่้าเสมอ หากพบการเข้า
ท้าลายของศัตรูพืชให้รีบป้องกันก้าจัดทันที 
 

คุมเข้มสารพิษตกค้างผัก-ผลไม้ ‘ส้ม-พริก-ถั่วฝักยาว’แชมป์ตรวจพบสูงสุด-แต่ยังปลอดภัย 
 

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวง
เกษตรฯโดยกรมวิชาการเกษตร และส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ด้าเนินโครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในผักและผลไม้สด ซึ่งปี 2561 มีการเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด 41 
ชนิด รวม 7,054 ตัวอย่างจากท่ัวประเทศมาตรวจสอบ พบว่า ผ่านมาตรฐานร้อยละ 88.8 ไม่ผ่านร้อยละ 



11.2 และเมื่อน้าปริมาณท่ีตรวจพบในผักและผลไม้สดมาประเมินความเสี่ยงผู้บริโภค พบว่าร้อยละ 99.86 ยัง
ปลอดภัย 

โดยการด้าเนินงานของ กระทรวงเกษตรฯ ในปี 2561 กรมวิชาการเกษตร ได้เก็บตัวอย่างจากแปลงท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) 2,007 ตัวอย่าง และแปลงท่ีอยู่ระหว่างการ
ตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติท่ีดีทางการเกษตร (GAP) 2,372 ตัวอย่าง ผลการตรวจพบว่า ตัวอย่างท่ีเก็บ
จากแปลงเกษตรกรท่ีได้รับการรับรอง GAP ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 93.7 ส่วนแปลงท่ีอยู่ระหว่างขอรับ
การรับรอง GAP ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 91 ซึ่งท้ัง 2 แหล่งมีผลการวิเคราะห์ใกล้เคียงกัน เนื่องจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP โดยจะมีเกณฑ์ท่ีควบคุมดูแลการใช้สารเคมีอย่างเข้มงวด 

นอกจากนี้ มกอช. จะท้าหน้าท่ีก้าหนดมาตรฐานสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรและปรับปรุงมาตรฐาน
ให้เป็นปัจจุบันตามข้อมูลการใช้สารเคมีของไทยและตามมาตรฐานสากล รวมท้ังจัดท้าฐานข้อมูลเพื่อใช้
ประเมินความเสี่ยงต่อผู้บริโภค ในกรณีท่ีตรวจพบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน เพื่อร่วมกับกรมวิชาการเกษตร
และกระทรวงสาธารณสุขด้าเนินมาตรการแก้ไขปัญหาท่ีตรงจุดต่อไป 

ด้าน นายแพทย์ธเรค กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข 
มีการเก็บตัวอย่างจากโรงคัดบรรจุผักผลไม้ 715 ตัวอย่าง ผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ85.6 และ
ส้าหรับการเก็บตัวอย่างในจุดจ้าหน่ายและจุดบริโภค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ เก็บ
ตัวอย่างจากห้างสรรพสินค้า 1,317 ตัวอย่าง ตลาดค้าส่งและตลาดสด 481 ตัวอย่าง และจากครัวโรงพยาบาล 
162 ตัวอย่าง ผลการตรวจพบว่าตัวอย่างจากห้างสรรพสินค้านั้น สินค้าท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานผ่านเกณฑ์ 
86.4% สินค้าท่ีไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผ่านเกณฑ์ 71.8% ตลาดค้าส่งและตลาดสด ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ 64.9 ครัวโรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 77.8 

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการตรวจของกระทรวงสาธรณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า 
ผักและผลไม้สดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 100% มีจ้านวน 6 ชนิด ได้แก่ มันฝรั่ง หน่อไม้ฝรั่ง มังคุด ผักกาดขาว
ปลี ถั่วแขก และข้าวโพดหวาน พบสารพิษต่้ามาก โดยผักและผลไม้สดท่ีพบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด 6 
อันดับแรก ได้แก่ พริกถั่วฝักยาว คะน้า ส้ม มะเขือ และมะเขือเทศ แต่ยังมีความปลอดภัยในการบริโภค 
เนื่องจากสารตกค้างจะเกิดอันตรายต่อเมื่อบริโภคในปริมาณมาก จึงควรบริโภคอาหารท่ีหลากหลายไม่ซ้้ากัน
มากเกินไปส่วนส้มซึ่งพบสารพิษตกค้างสูงสุด หากปอกเปลือกแล้วจะท้าให้ปริมาณสารพิษตกค้างลดลงกว่า
ร้อยละ 90 อีกท้ังก่อนการบริโภคผักและผลไม้สด ควรล้างให้สะอาดเพื่อลดการตกค้างสารเคมี 
 

เตือนสวนลองกองรับมือ ‘ผีเสื้อมวนหวาน’ระบาด 
 

กรมวิชาการเกษตร ประกาศเตือนเกษตรกรชาวสวนลองกองเตรียมรับมือการระบาดของผีเสื้อมวน
หวาน พบได้ในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต เริ่มแรกพบตัวเต็มวัยของผีเสื้อมวนหวานเข้าท้าลายช่วงผลลองกองสุก
หรือใกล้สุก โดยจะใช้ปากท่ีขดม้วนแข็งแรงอยู่ใต้ส่วนหัวแทงทะลุผ่านเปลือกผลลองกองเป็นรูขนาดเท่ารูเข็ม
เข้าไปดูดน้้าหวานของเนื้อ ผลท่ีถูกท้าลายจะมีน้้าหวานไหลออกมา ท้าให้ดึงดูดแมลงชนิดอื่นๆ เข้าไปท้าลาย
ซ้้า จากนั้น ผลลองกองจะเน่าเสียและร่วงหล่นในท่ีสุด 

เกษตรกรควรใช้วิธีในการป้องกันก้าจัดแบบผสมผสาน โดยหมั่นท้าความสะอาดก้าจัดวัชพืชและเก็บ
เศษซากพืชภายในสวนออกไปเผาท้าลายนอกสวนทันที หลีกเลี่ยง การปลูกพืชท่ีเป็นพืชอาหารของผีเสื้อมวน
หวานระยะหนอน อาทิ ย่านาง ข้าวสาร และบอระเพ็ด ส้าหรับช่วงท่ีผลผลิตเริ่มสุก ควรเก็บกลุ่มไข่และตัว



หนอนขนาดเล็กมาท้าลายนอกสวน ใช้ไฟส่องพร้อมน้าสวิงโฉบจับตัวเต็มวัยผีเสื้อมวนหวานไม่ให้มาวางไข่ใน
ช่วงเวลา 20.00-22.00 น. เนื่องจากผีเสื้อมวนหวานออกหากินและท้าลายผลไม้ในเวลากลางคืน 

นอกจากนี้ สามารถใช้เหยื่อพิษท่ีท้าด้วยผลไม้สุกมีกลิ่นหอมมาท้าเป็นเหยื่อล่อ เช่น กล้วย สับปะรด 
มะละกอ ลูกตาลสุก โดยน้าไปตัดเป็นชิ้นหนาประมาณ 1 นิ้ว จากนั้นน้ามาจุ่มลงในสารฆ่าแมลงคาร์บาริล 
85% ดับเบิลยูพี อัตรา 2 กรัมต่อน้้า 1 ลิตร แล้วแช่ท้ิงไว้ประมาณ 5 นาที และน้าไปแขวนไว้ในทรงพุ่มท่ี
ระดับความสูง 1-1.5 เมตร ตามจุดต่างๆ ในสวน เว้นระยะห่างกันจุดละ 20 เมตร ต่อ 1 กับดัก หรือพ่นด้วย
สารสกัดสะเดาท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกันผีเสื้อมวนหวาน โดยน้ามาพ่นให้ท่ัวสวนในเวลาเย็นช่วงใกล้เก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุก 7 วัน พ่นติดต่อกัน 3-4 ครั้ง 

 
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 

ฉบับวันอังคารที่ 2 ตลุาคม พ.ศ.2561 
 

คอลัมน์หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : ปลูกทุเรียนให้รอด (2) 
 

มาว่ากันต่อถึงเทคนิคการปลูกทุเรียนให้รอด ในแบบฉบับ วุฒิชัย แจ่มสว่าง เจ้าของสวนทุเรียนบ้าน
สวนปิยะพัทธ์ บ้านช้าโสม ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี ผู้คร่้าหวอดในวงการทุเรียนมาหลายสิบปี คราวท่ีแล้ว
แนะถึงวิธีการเลือกกิ่งพันธุ์ เจาะก้นถุงดูและจัดการรากกันไปแล้ว...วันนี้มาว่ากันถึงวิธีการลงมือปลูก ก่อนลง
ปลูกต้องเตรียมระบบน้้าให้ดีก่อน ไม่ควรใช้ระบบน้้าหยด เพราะจะท้าให้รากหากินได้จ้ากัดเฉพาะบริเวณท่ีน้้า
หยดถึงเท่านั้น รากขยายไปรอบๆได้ยาก ท้าให้ต้นโตช้า ไม่แข็งแรง ฉะนั้นควรใช้ระบบ สปริงเกอร์ เพราะน้้า
กระจายได้ท่ัวถึงกว่า  

ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกับการปลูกท่ีสุด... ปลายฝนต้นหนาว เพราะแดดไม่แรงมาก ฝนเริ่มน้อย จะช่วย
ให้ต้นพันธุ์ท่ีเพิ่งลงปลูกได้ฝึกปรับตัวให้เข้ากับทุกสภาพอากาศท่ีจะเจอต่อไปในอนาคต เพราะปลายฝนมีท้ัง
แดด ลมหนาว และฝน แบบเล็กๆ ไม่สาหัส จึงเหมาะกับให้ทุเรียนวัยอ่อนได้ฝึกปรับตัว ไม่เหมือนปลูกหน้าฝน 
น้้าขัง แฉะชื้น โอกาสรากเน่าจะสูงมาก แถมเสี่ยงกับการหักโค่นจากลมพายุ ที่หลายต้าราแนะน้าให้ท้าหลังคา
กันลมกันฝน...ท้าอย่างนั้นเท่ากับเราต้องแบกรับท้ังความเสี่ยงปนสิ้นเปลือง ไม่ต่างจากการปลูกหน้าร้อน ต้อง
ท้าหลังคากันแดดให้ทุเรียนวัยอ่อนเช่นเดียวกัน แต่ในความเป็นจริง การท้าหลังคานอกจากสิ้นเปลืองยัง
เกิดผลเสียตามมา เพราะถึงเวลาเอาหลังคาออก ทุเรียนท่ีเคยอยู่แต่ในร่มเงาอบอุ่น เสมือนเด็กเพิ่งหย่านม 
ต้องมาหัดกินข้าว ต้นทุเรียนต้องมาเจอกับแดด ลมหนาว ฝน แบบเต็มๆตลอดท้ังฤดูกาล มันเลยไม่ต่างจาก
การต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ ท้าให้ต้นทุเรียนชะลอการเจริญเติบโตไปอย่างน้อย 3 เดือน 

ส่วนการเริ่มปลูก หากเป็นกิ่งกระโดง หรือต้องการความสวยงาม ให้ปลูกระยะ 8×8 เมตร หากเป็นกิ่ง
ข้าง หรือมีพื้นท่ีค่อนข้างจ้ากัด ให้ปลูกระยะ 6.5×6.5 เมตร คราวหน้ามาว่ากันต่อ...จะปลูกขุดหลุมแบบไหน
ทุเรียนถึงจะรอดและโตได้ดี 
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