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ฉบับวันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565 

 

 

 ระยะนี้ลำไยอยู่ในช่วงติดผล นายศรุต สุทธิอารมณ์ ผู้อำนวยการ

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เตือนชาวสวนลำไย

ให้เฝ้าระวังการเข้าทำลายของหนอนเจาะขั ้วผลและราน้ำฝนทำลาย

ผลผลิต 

 หนอนเจาะขั้วผลจะเริ่มเข้าทำลายเมื่อลำไยเริ่มติดผลได้ประมาณ 1 

เดือนจนถึงระยะเก็บเกี่ยว ขณะผลลำไยยังมีขนาดเล็กน้ำหนักช่อน้อย 

ช่อผลลำไยอยู่ในสภาพชูขึ้น โดยผีเสื้อจะมาวางไข่อยู่ส่วนปลายของผล

ลำไย เมื่อหนอนฟักออกจากไข่จะเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในผล มองดู

ภายนอกไม่เห็นรอยทำลาย เมื่อผ่าดูจึงเห็นรอยที่ถูกหนอนทำลาย ทำให้ผลที่ถูกทำลายไม่

สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ ผลจะร่วงหล่น และเมื่อผลลำไยมีขนาดโตขึ้น ช่อผลโค้งลง ผีเส้ือ

จะมาวางไข่อยู่บริเวณใกล้ขั้ว ดังนั้น จึงพบหนอนหรือมูลหนอนอยู่

ท่ีขั้วผลเสมอ ทำให้ผลท่ีถูกทำลายในช่วงนี้ร่วงหล่นได้ง่าย มองจาก

ภายนอกไม่เห็นรอยทำลาย แต่ถ้าสังเกตดูให้ดีบริเวณใกล้ขั้วอาจพบ

รูเล็กๆท่ีหนอนเจาะออกมาเข้าดักแด้ภายนอก 

 สำหรับวิธีการป้องกันกำจัดหนอนเจาะขั้วผล ผอ. สำนักวิจัย

พัฒนาการอารักขาพืช แนะนำให้เกษตรกรรวบรวมผลลำไยที่ร่วง

หล่นบริเวณโคนต้น จากการทำลายของหนอนเจาะขั้วผลไปทำลาย

นอกแปลงปลูก พร้อมกับเก็บรวบรวมดักแด้ของหนอนบนใบท่ี

สามารถเห็นได้ชัดเจนนำไปทำลาย 

  หากมีการระบาดของหนอนเจาะขั้วผลรุนแรง ให้พ่นด้วย

สารฆ่าแมลง เช่น อิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 

ลิตร หรือ คาร์บาริล 85% WP อัตรา 45 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟิ

โพรนิล 5% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 

   “นอกจากนี้ผลลำไยยังอาจถูกทำลายจากโรคใบไหม้ ผลเน่า 

โรคราน้ำฝน โดยสังเกตอาการได้ที่ใบ กิ่ง และยอด ใบอ่อน กิ่งอ่อน 

และยอดอ่อนมีอาการไหม้สีน้ำตาลเข้ม มักพบเส้นใยสีขาวของเชื้อรา

ก่อโรคขึ้นปกคลุม ทำให้ส่วนท่ีเป็นโรคจะแห้งอย่างรวดเร็ว หากระบาด

รุนแรงจะทำให้ใบและยอดไหม้ทั้งต้น สำหรับอาการที่ผล เปลือกของ

ผลและขั้วผลมีสีน้ำตาลเข้ม ในระยะที่ผลยังแก่ไม่เต็มที่ผลจะแตกและ

เน่า มักพบเส้นใยสีขาวของเชื้อราสาเหตุโรคขึ้นฟูคลุม และผลร่วง” 

 นายศรุต แนะนำวิธีป้องกันกำจัดว่า ให้เกษตรกรหมั่นตรวจแปลง

ปลูกอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงฝนตกชุก สภาพอากาศมีความชื้นสูง หากพบโรคให้ตัดส่วนท่ี

สวนลำไยในช่วงติดผล ระวังหนอนเจาะขั้วผล-ราน้ำฝน 



เป็นโรคและเก็บเศษพืชที่เป็นโรคและใบที่ร่วงหล่นนำไปทำลายนอกแปลงปลูก แล้วพ่นด้วยสาร

ป้องกันกำจัดโรคพืช เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 50-60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟอสอีทิล–

อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ+เมทาแลกซิล–เอ็ม 68% 

WG อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 5-7 วัน ฉีดพ่นให้ท่ัวท้ังต้น และให้หยุดพ่นสารก่อน

เก็บเกี่ยวผลผลิต อย่างน้อย 15 วัน 

 

 

  6 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-มิ.ย.) ไทยสามารถ

ส่งออกข้าวทุกชนิด ปริมาณ 3,507,020 ตัน คิดเป็น

มูลค่า 60,932.3 ล้านบาท ปริมาณเพิ ่มขึ้น 56.6% 

และมูลค่าเพิ ่มขึ ้น 42.9% เทียบช่วงเดียวกันของปี 

2564 ท ี ่ ส ่ งออกปร ิมาณ 2,239,432 ต ัน ม ูลค่า 

42,641.8 ล ้านบาท เพ ื ่อ เป ็นการตอบสนองต่อ

นโยบายตลาดนำการผลิต และสร้างความก้าวหน้าของนโยบายด้านข้าว ที่มุ่งเน้นการ พัฒนา

พันธุ์ข้าวตามยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต กรมการข้าวจึงได้พัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อสอดรับกับ

นโยบายตรงกับความต้องการของเกษตรกร และการนำเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีเกษตร

สมัยใหม่มาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ชาวนาสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ ตลอดจนสามารถเพิ่ม

ผลผลิตข้าวให้กับชาวนา กลุ่มชาวนา และศูนย์ข้าวชุมชน กรมการข้าวจึงเตรียมรับรองพันธุ์ข้าว 

4 พันธุ์ใหม่ 

 1.) สายพันธ ุ ์  PSL04088-7-R-3-R-2-R-1-R-2-3 เป ็นข ้าวขาวอมิโลสปานกลาง มี

ลักษณะประจำพันธุ์คือ เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิตสูงเฉล่ีย 767 กก./ไร่ ศักยภาพการ

ให้ผลผลิต 934 กก./ไร่ มีลักษณะเด่นคือ ต้นเตี้ยต้านทานการหักล้ม ต้านทานต่อโรคไหม้และ

ค่อนข้างต้านทานโรคขอบใบแห้ง 

 2.)สายพันธุ์ CNT07001-35-3-2-1 เป็นข้าวขาวพื้นแข็ง มีลักษณะประจำพันธุ์คือ ข้าวเจ้า

ไม่ไวต่อช่วงแสง อายุการเก็บเกี่ยว 95 วัน ผลผลิตสูงเฉล่ีย 885 กก./ไร่ ศักยภาพการให้ผลผลิต 

1,213 กก./ไร่ มีลักษณะเด่นต้านทานต่อโรคไหม้และค่อนข้างต้านทานเพล้ียกระโดดสีน้ำตาล 

 3.)สายพันธุ์ PTT13038-15-1-1-2-5-1 เป็นข้าวขาวพื้นนุ่ม อายุการเก็บเกี่ยว 111-114 วัน 

(ปักดำ) ผลผลิตสูงเฉลี่ย 767 กก./ไร่ ศักยภาพการให้ผลผลิต 934 กก./ไร่ มีลักษณะเด่นคือ 

ต้านทานต่อโรคไหม้ 

 และ 4.) สายพันธุ์ PTT11236-37-3-1-2-2-1-1-1 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง มีลักษณะ

ประจำพันธุ์คือ ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุการเก็บเกี่ยว 118 วัน (ปักดำ) ผลผลิตสูงเฉล่ีย 779 

กก./ไร่ ศักยภาพการให้ผลผลิต 1,070 กก./ไร่ มีลักษณะเด่นคือ ต้านทานต่อโรคไหม้ พันธุ์ข้าว

ใหม่ท้ัง 4 พันธุ์ คาดว่าจะรับรองให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ 

สะ-เล-เต 

 

 

คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : จ่อรับรอง 4 พันธ์ุข้าวใหม่ 



 

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ แนวหน้า 

ฉบับวันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565 

 

 

 

ถวายเป็นพุทธบูชา 


