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การสํารวจ ติดตาม เฝาระวังสถานการณและประเมินพื้นที่ระบาดของศัตรูพืช
ตามระบบของกรมสงเสริมการเกษตร
การจัดการศัตรูพืชใหมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา สิ่งสําคัญที่สุดคือการดูแลตนพืชทุกระยะ
การเจริญเติบโต ขอมูลที่ไดจากการสํารวจ ตรวจนับอยางตอเนื่องเปนระบบ สามารถนํามาใชในการวางแผน
พยากรณเตือนการระบาด ปองกัน และควบคุมศัตรูพืชไดอยางมีประสิทธิภาพ
1. ความหมาย
1.1 การสํารวจ หมายถึง วิธีการปฏิบัติที่เปนทางการ ที่ดําเนินการในชวงเวลาที่กําหนดเพื่อ
ตรวจสอบคุณลักษณะตาง ๆ ของประชากรศัตรูพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือเพื่อพิจารณาวา ศัตรูพืชชนิดใดเกิด
ขึ้นมาในพื้นที่
1.2 การเฝ า ระวั ง หมายถึง กระบวนการที่เปน ทางการ เพื่อรวบรวมและบัน ทึกขอมู ล
เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของศัตรูพืช หรือไมมีปรากฏ โดยการสํารวจ การติดตามหรือวิธีการอื่น ๆ
1.3 การติ ดตาม หมายถึง กระบวนการที่เป นทางการ ที่มีการดําเนินอยางตอเนื่อง เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองของประชากรศัตรูพืชนั้น ๆ
1.4 การพยากรณ หมายถึง การคาดการณลวงหนาวาโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อไหร
ดังนั้นการคาดการณที่แมนยําจะตองมีขอมูล หรือประวัติยอนหลังหลาย ๆ ป (Historical profile) ซึ่งการเก็บ
ขอมูลตองมีอยางตอเนื่อง รวมถึงปจจัยดานสภาพแวดลอม
1.5 การเตือนการระบาดศัตรูพืช หมายถึง การบอกใหรูลวงหนาในระยะสั้น ๆ วาจะเกิด
อะไรขึ้นในฤดูกาลนั้น ๆ (Seasonal profile) ซึ่งการเตือนการระบาดนี้จะไดจากประสบการณหรือการเก็บ
ขอมูลในปที่ผานมา โดยปกติการเตือนการระบาดศัตรูพืช จะพิจารณาตามระยะเวลาการเจริญเติบโตของพืช
ศัตรูพืชแตละชนิดจะเลือกเขาทําลายตามชวงระยะเวลาแตกตางกัน ยกเวนศัตรูพืชบางชนิดจะเขาทําลาย
ตลอดฤดูการเพาะปลูก
2. ปจจัยที่มีผลตอการระบาดของศัตรูพืช
สิ่งมีชีวิตจะเจริญเติบโตไดดี หรือขยายพันธุไดมากนอยเพียงใด เกี่ยวของกับปจจัยตาง ๆ
และความตองการของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ ไดแก
2.1 พันธุพืช ซึ่งเปนอาหารหลักของศัตรูพืช พืชชนิดใดที่ไมสามารถตานทานตอการเขา
ทําลายของศัตรูพืชไดจะไดรับความเสียหาย ดังนั้นการพิจารณาพันธุพืชจึงเปนปจจัยสําคัญ
2.2 ความชื้นสัมพัทธ มีความสัมพันธกับฤดูกาลมาก เชน ฤดูฝนจะมีความชื้นสัมพัทธสูงกวา
ฤดูกาลอื่น ๆ ความชื้นสัมพัทธที่เกิน 80% จะสงผลใหเกิดโรคพืชและแมลงบางชนิดระบาด เชน โรคไหม เปนตน
2.3 ฝน เปนปจจัยที่มีผลตอการระบาดของศัตรูพืชทั้งทางตรงและทางออม เชน หอยเชอรี่
ที่ลอยไปตามน้ําเนื่องจากฝนตก การแพรระบาดของหนูเนื่องจากน้ําทวมบริเวณที่อยูอาศัย การเกิดโรคตาง ๆ
หลังฝนตก เชน โรครากเนาโคนเนา รวมไปถึงโรคพืชบางชนิดที่เกาะอาศัยตามใบ และลําตน เปนตน
2.4 ลม ทิศทางลมและความแรงของลมมีผลตอการแพรระบาดของศัตรูพืชใหกวางยิ่งขึ้น
2.5 อุ ณ หภู มิ เป น ป จ จั ย หนึ่ ง ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ พื ช และสั ต ว ต อ งการ แต ค วามต อ งการจะ
แตกตางกันบางชนิดตองการอุณหภูมิสูง บางชนิดตองการอุณหภูมิตํ่า เชน โรคราแปง โรคราน้ําคาง ตองการ
อุณหภูมิต่ํา โรคไหมตองการอุณหภูมิปานกลาง เปนตน
2.6 ระยะการเจริญเติบโตของพืช ชวงระยะเวลาการเจริญเติบโตของพืช จะเปนตัวกระตุน
ใหศัตรูพืชแตละชนิดเขาทําลายในระยะหนึ่งเทานั้น เชน การเขาทําลายของเพลี้ยไกแจทุเรียนจะเขาทําลาย
เฉพาะในชวงทุเรียนแตกยอดออนและใบออนเทานั้น
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2.7 ความหนาแนนของพืช การปลูกที่แนนหรือชิดเกินไปไมเพียงแตเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น
ยังเกิดการแยงอาหารกันเอง และเปนที่อยูอาศัยของศัตรูพืช
2.8 สภาพพื้นที่การเพาะปลูก พืชแตละชนิดตองการสภาพดิน ระดับดิน และความสมบรูณ
ของดินที่แตกตางกัน โดยทั้งหมดจะมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช ถาพืชออนแอจะงายตอการเขาทําลายของ
แมลงศัตรูพืช
2.9 ศั ต รู ธ รรมชาติ หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่อาศัย อยูรว มกับ พืช หรือสัตวอื่น ๆ ไดแก ตัว ห้ํา
(Predators) ตัวเบียน (Parasites) และจุลินทรีย (Micro - organism)
2.10 มาตรการดูแลรักษาพืช หมายถึง แนวทางการปฏิบัติของเกษตรกรที่สนับสนุนใหพืช
เจริญเติบโต ไดผลผลิต และทนทานตอการเขาทําลายของแมลงศัตรูพืช ไดแก
1) การใหปุย ซึ่งเปนแรธาตุอาหารที่สําคัญของพืช มีหลายชนิด ไดแก ปุยเคมี ปุย
หมัก ปุยคอก ปุยพืชสด ปุยอินทรีย มีผลทําใหพืชเจริญเติบโตแข็งแรงและใหผลผลิต ความตองการปุยหรือธาตุ
อาหารในชวงตาง ๆ ของตนพืชจะแตกตางกัน การใสปุยเคมีมากเกินไปก็มีผลตอการเขาทําลายของโรคและ
แมลงได เชน การใสปุยไนโตรเจนมากในระยะแตกกอ จะทําใหเกิดการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล และโรค
ไหม เปนตน
2) การใหน้ํา ถือเปนปจจัยที่สําคัญ ถาขาดน้ําจะทําใหพืชออนแอ งายตอการเขา
ทํ า ลายของศั ต รู พื ช เนื่ อ งจากน้ํ า ช ว ยละลายธาตุ อ าหารที่ จํ า เป น ต อ การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช และเป น
องคประกอบของเซลลพืช แตถาน้ํามากเกินไปก็จะทําใหพืชตายไดเชนกัน และอาจชวยในการแพรกระจายเชื้อ
สาเหตุโรค ทําใหเกิดการระบาดไดดีขึ้น เชน ถามีน้ํามากเกินไป การเกิดโรครากเนาโคนเนาก็จะมีมากขึ้น
3) การเขตกรรม การไถพรวน การเตรียมแปลงที่ดี รากพืชไดรับอากาศมากขึ้นลด
การเกิดโรครากเนาโคนเนา และทําลายศัตรูพืชในดินบางชนิด
4) การติ ด ตามสถานการณใ นระยะตา ง ๆ ของการเจริญ เติบโตของพืช การ
สํารวจเปนประจําจะทําใหรูปญหาและแนวทางปองกันการแพรระบาดของศัตรูพืชได
5) การปฏิบัติดานการปองกันและกําจัดศัตรูพืช เชน การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดย
วิธตาง ๆ การวินิจฉัยโรค การใชเครื่องพนสารเคมี เปนตน
3. การสํารวจติดตามสถานการณศัตรูพืช
การสํารวจติดตามสถานการณศัตรูพืช ตองดําเนินการสัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอดฤดูการปลูก และเก็บ
ขอมูลตาง ๆ ที่พบในแปลงปลูกพืชที่ใชเปนแปลงสํารวจ ไดแก ชนิดและปริมาณประชากรของศัตรูพืช โดยเก็บ
ขอมู ลทั้ งในระยะตั วอ อน ตั วเต็มวัย กลุมไข อาการความผิดปกติตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนตนพืช ชนิดของศัต รู
ธรรมชาติที่พบ และสภาพแวดลอมในขณะนั้น เพื่อสามารถนํามาวิเคราะหสถานการณการทําลายของศัตรูพืช
ไดตรงกับสภาพความเปนจริงมากที่สุด โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. การสํารวจติดตามสถานการณศัตรูพืชเพื่อทราบสถานการณศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติในแต
ละสัปดาหโดยทําการสํารวจ 10 จุด กระจายทั่วแปลง
2. จําแนกวินิจฉัยแมลงศัตรูพืช/ศัตรูธรรมชาติ เพื่อรูสถานการณที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
3. เกษตรกรร วมกัน คิด วิเคราะห สรุป สถานการณ ตัดสินใจควบคุม เลือกวิธีการแกไข
ปญหาการระบาดศัตรูพืช รวมถึงการผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย สารสกัดธรรมชาติ ฯลฯ
4. เตือนภัยศัตรูพืชเพื่อกระตุนเกษตรกรใหทราบสถานการณศัตรูพืชลวงหนาทางสื่อตาง ๆ
เชน การปดประกาศ หอกระจายขาว วิทยุกระจายเสียง เวทีการประชุม สื่อโซเชียล เปนตน
ตัวอยางวิธีการสํารวจแปลงติดตามสถานการณศัตรูขาว (กรณีเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล)
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1. คัดเลือกแปลงและบันทึกขอมูลพื้นฐานของแปลงติดตาม ฯ ลงในแบบสํารวจติดตามสถานการณ
ศัตรูขาว ไดแก ขอมูลพิกัดที่ตั้งแปลง (X,Y) สถานที่ตั้งแปลงติดตามสถานการณศัตรูขาว พันธุขาว พื้นที่ปลูก
ขาว ชื่อ – ที่อยู หมายเลขโทรศัพท เจาของแปลงติดตาม ฯ ชวงอายุขาว ขอมูลสภาพแวดลอมขณะทําการ
สํารวจ (อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ แดดจัด ฟาครึ้ม ฝนตก อื่น ๆ ........) วัน เดือน ปที่สํารวจ ชื่อผูสํารวจ และ
หมายเลขโทรศัพท
2. อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) หรือสมาชิก ศจช. เดินสํารวจแปลงจากขอบแปลงเปนเสน
ทแยงมุม เสนขนาน หรือซิกแซก จํานวน 10 จุด นาหวาน 10 ตน นับเปนจุดสํารวจ 1 จุด นาดํา 1 กอ
นับเปนจุดสํารวจ 1 จุด ใหครอบคลุมพื้นที่แปลงสํารวจ โดยสํารวจทุกสวนของตนพืชตั้งแตยอดจนถึงโคนตน
สัปดาหละ 1 ครั้ง ตอเนื่อง 12 ครั้ง พรอมทั้งบันทึกขอมูลผลการสํารวจ ฯ ลงแบบสํารวจติดตามสถานการณ
ศัตรูขาว
3. นํ าขอมูลมารวมกัน วิเคราะหและสรุ ปสถานการณเ พื่อการตั ดสิน ใจ ตามหลักเกณฑของกรม
สงเสริมการเกษตร ดังนี้
3.1 พบเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลเฉลี่ย 1 – 10 ตัวตอจุด ใหจัดเปนพื้นที่เฝาระวัง ใหสํารวจ
มวนเขียวดูดไขหรือศัตรูธรรมชาติในนาขาวชนิดอื่น ๆ ถาพบศัตรูธรรมชาติเฉลี่ย 1 สวน ตอเพลี้ยกระโดดสี
น้ําตาล 5 สวน ยังนับวาเปนสัดสวนที่สามารถควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลได แตถามีสัดสวนสูงกวา 1 ตอ 5
เจ าหน า ที่ ตองรี บดํ า เนิน การให คํา แนะนํ า ในการควบคุมเพลี้ย กระโดดสีน้ําตาล และประสานงานกับ ศูน ย
สงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช ในพื้นที่เพื่อสนับสนุนหัวเชื้อบิวเวอเรียใหศูนยจัดการศัตรูพืช
ชุมชน ผลิตขยายและนําไปใชในพื้นที่ที่พบการระบาด
3.2 พบเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เฉลี่ยมากกวา 10 ตัวตอจุด ใหนับจดเปนพื้นที่ระบาดกรณี
ที่พบกลุมเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลจํานวนมากบินมาเลนไฟในเวลากลางคืนใหระดมนํากับดักแสงไฟและเครื่องดูด
แมลงมาใช ดักจับตั วเต็มวั ยของเพลี้ ยกระโดดสีน้ําตาล ทําลายในชวงที่มีการระบาดตั้งแตเวลา 19.00 –
22.00 น. และเกษตรกรตองปฏิบัติโดยพรอมเพียงกันเปนพื้นที่กวางทั้งหมูบาน ตําบล หรืออําเภอ ขึ้นกับ
สถานการณการระบาด จึงจะไดผลดี
4. อาสาสมั ค รเกษตรหมู บ า น (อกม.) หรือสมาชิก ศจช. รายงานผลการสํารวจศัตรู ขาว ต อ
เจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอ ทุกสัปดาห
5. สํานักงานเกษตรอําเภอ บันทึกขอมูลผลการสํารวจ จากแปลงติดตามสถานการณศัตรูขาวลง
ระบบข อ มู ล แปลงพยากรณ ทุ ก สั ป ดาห เพื่ อ นํ า เสนอข อ มู ล ในรู ป แบบแผนที่ ใช ป ระกอบการติ ด ตาม
สถานการณการระบาดศัตรูขาว และแจงเตือนการระบาด
ตัวอยางจุดสุมสํารวจตรวจนับศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ ไมควรนอยกวา 10จุดตอแปลง
1. แปลงที่มีพื้นที่กวาง เชน นาขาว

1 ม.2

2. แปลงยกรองเชน พืชผัก พืชไร
1 ม.2
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หมายเหตุ : การสํารวจควรสํารวจทุกตนภายในระยะ 1 ตารางเมตร
E
3. การสํารวจศัตรูพืชศัตรูธรรมชาติในไมผล
สํารวจจํานวน 10 ตน
สํารวจตนละ 4 ทิศๆ ละ 1 ยอด

N

S

W
หมายเหตุ :1. กรณีการสํารวจศัตรูขาว เกษตรกรสามารถลงสํารวจแปลงดวยมือ โดยใชเครื่องมือไดแก
- แบบสํารวจติดตามสถานการณศัตรูขาว
- ใชสวิงโฉบแมลง จํานวน10 จุด/แปลง (เพื่อนําขอมูลมาเปรียบเทียบกับแบบสํารวจ)
2. ในชวงแรกของการสํารวจแปลงควรมีเจาหนาที่คอยควบคุม และใหคําแนะนําอยางใกลชิด
เวลาในการสํารวจแปลงควรเปนชวงเชาหรือชวงเย็น

5

เกณฑชวยตัดสินใจ(เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล)
รวมชนิดศัตรูพืช
10 จุดสํารวจ
(ชนิด/ตัว)

ศัตรู
ธรรมชาติ
(ตัว)

อายุพืช
(วัน)

อุณหภูมิ
(C◦)

ความชื้น
สัมพัทธ
(%)

ปริมาณ
น้ําฝน
(มม.)

-เพลี้ยกระโดดสี
น้ําตาล 20 ตัว

10

30

23

75

40

-เพลี้ยกระโดดสี
น้ําตาล 20 ตัว
(ชวงตัวออน)

3

52

28

80

-

หมายเหตุ
ขอมูลทางวิชาการ

การจัดการ
-ไมตองเตือนการระบาด
- ปจจัยแวดลอมไมเหมาะสม
- ตองประกาศเตือนการระบาด
(เฝาระวัง)
- เพราะปจจัยแวดลอมเหมาะสม
- ศัตรูพืชกระจายตัว 10 จุด
สํารวจ

- อัตราสวนของ NE : Pestไมสามารถควบคุม
ประชากรของ BPH ใหอยูในระดับสมดุลได
(1 : 5)
- การระบาดของ BPH ขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมที่
เหมาะสมรวมทั้งระยะการเจริญเติบโตของพืช
ขาวระยะตั้งทอง(ออนแอ)
- อุณหภูมิเหมาะสมกับการฟกออกเปนตัวของไข
คือ28C◦และความชื้นสัมพัทธ80%
- ชวงตัวออนสามารถทําลายขาวนาน16-17วัน

หมายเหตุ: ถาสํารวจพบประชากรกระจายทุกจุดเกินอัตราควบคุม ใหทําการสํารวจซ้ําโดยสํารวจเปลี่ยนทิศทางการสํารวจใหม
BPH =เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลNE =ศัตรูธรรมชาติPest = ศัตรูพืช

