แนวทางการดําเนินการสํารวจแมลงศัตรูพชื
จังหวัดพิจิตร
ขั้นตอนการดําเนินงาน
อําเภอ มอบหมายผูรับผิดชอบ(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรประจําตําบลที่มีแปลงติดตาม
สถานการณศตั รูพืช)รวมกับอาสาสมัครเกษตร เก็บขอมูลแปลงสํารวจและติดตามสถานการณศัตรูพืชทุกวัน
จันทรโดยใชแบบสํารวจในคูมือโครงการ และสงแบบทีส่ ํารวจใหจังหวัดศูนยบริหารศัตรูพืช สํานักสงเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขต กรมสงเสริมการเกษตร ทุกวันพุธ ทาง e –mail ถามีแนวโนมการระบาดใหเตือน
การระบาดโดยใชหอกระจายขาว วิทยุทองถิ่น หรือสื่ออื่นๆและรายงานสถานการณใหจังหวัดทราบ
จังหวัด ผูรับผิดชอบ(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต) รวบรวมแบบ
สํารวจของแตละอําเภอโดยใชแบบสรุปการสํารวจศัตรูพืช ระดับจังหวัด สงใหศูนยบริหารศัตรูพืช สํานัก
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต กรมสงเสริมการเกษตรทางe-mail และวิเคราะห ประมวลผล ถาพบ มี
แนวโนมการระบาดใหเตือนการระบาดระดับจังหวัดผานทางวิทยุ หนังสือพิมพทองถิ่นหรือสื่ออื่นๆ
วิธีการสํารวจตรวจนับใน 5กลุมพืช
- ขนาดแปลงและจํานวนจุดที่สํารวจ
ไมผล
พื้นที่สํารวจ แปลงละ 3 ไร ขึ้นไป
- สํารวจแปลงละ 10 ตนๆละ4 ทิศๆละ5 ใบ หรือ ยอดหรือ ดอกตอตน รวม20 ใบ
หรือยอดหรือดอก ตอตนกระจายทั่วแปลง
ขาว
พื้นที่สํารวจ แปลงละ 1 –2 ไร ขึ้นไป
- สํารวจแปลงละ 10 จุด นาดํา 1 กอ /จุด นาหวาน 10 ตน /จุด กระจาย
ทั่วแปลง
พืชผัก
พื้นที่สํารวจ แปลงละ 1- 2 งาน ขึ้นไป
- สํารวจแปลงละ 10 จุด กระจายทั่วแปลง
พื้นที่สํารวจ แปลงละ 3 ไร ขึ้นไป
- สํารวจ แปลงละ 10 จุด กระจายทัว่ แปลง
ไมดอก-ไมประดับ พืน้ ที่สํารวจ ประมาณ 1 งาน
- สํารวจ แปลงละ 10 จุด กระจายทัว่ แปลง
หมายเหตุ ศัตรูพืชบางชนิดจํานวนจุดที่สํารวจหรือวิธีการสํารวจแตกตางไปจากนี้ ใหดูรายละเอียดใน
ตารางชนิดศัตรูพืชที่สําคัญและวิธีการสํารวจ / ตรวจนับ
พืชไร

ตารางชนิดศัตรูพืชที่สําคัญและวิธีการสํารวจ / ตรวจนับ
ชนิดพืช

ชนิดศัตรูพืช

วิธีการสํารวจ / ตรวจนับ

หนอนชอนใบ หนอนกินใบ ไรแดง เพลีย้ - นับจํานวน ศัตรูพืช ที่เขาทําลายตามสวนตางๆ
ของพืช
ทุเรียน ไกแจ หนอนกินดอก
เพลี้ยจักจั่นมะมวง เพลี้ยจักจั่นฝอย เพลี้ย
เงาะ
ลองกอง ไกแจสม หนอนแกว-สม มวนลําไย ไร
มะมวง กํามะหยี่
มังคุด
เพลี้ยไฟ
-เคาะตัวเพลีย้ ไฟ จากยอด หรือใบออน หรือชอ
ดอก ลงบนกระดาษขาว แลวนับจํานวน ตัว
สมเขียวหวาน
ลําไย ลิ้นจี่ หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
- ใชกับดักแสงไฟสํารวจตัวเต็มวัย
- สํารวจไขผีเสื้อที่ผลทุเรียนทั้งตน หรือผลที่
ถูกทําลาย
-หนอนดวงยาวเจาะลําตนทุเรียน
-สํารวจดูรองรอยการเจาทําลายที่ตนและกิ่ง
ใหญ ทุกกิ่ง
-สํารวจตัวเต็มวัย
-หนอนเจาะผลทุเรียน
-นับจํานวนผลที่พบการทําลายทุกผล / ตน

ไมผล

- โรคราใบติด โรคราแปง โรคแอนแทรก -สํารวจที่ใบ / ดอก / ผล คิดเปน % (เปอรเซ็นต
โนส โรคแคงเกอร
) ของ ของโรคที่เกิดตอตน
โรคใบไหม
- ผีเสื้อมวนหวาน
- สํารวจผีเสื้อตัวเต็มวัยในกับดัก
- แมลงวันผลไม

- สํารวจแมลงในกับดัก

-โรครากเนา-โคนเนาทุเรียน

- นับจํานวนตนที่เปนโรคทั้งแปลงใสผลรวม

ชนิดพืช

ชนิดศัตรูพืช

วิธีการสํารวจ / ตรวจนับ

ขาว

หนอนมวนใบ แมลงสิง หนอนกระทูกลา -นับจํานวนศัตรูพืชที่พบ / จุด
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
แมลงหลา
หนู
- สํารวจรองรอย การทําลายของหนูทั้งแปลง พบกี่จดุ
ใสเปนผลรวม
หอยเชอรี่
-นับจํานวนไข หรือตัวหอย ที่พบ ทั้งแปลงใสเปน
ผลรวม
โรคไหม โรคใบหงิก (โรคจู) โรคใบจุด - นับจํานวนใบ หรือ รวงที่เกิดโรค จุดละ 10 ใบ หรือ
สีน้ําตาล โรคเมล็ดดาง
รวง

พืชไร
ออย

หนอนกอ ดวงหนวดยาว

- สํารวจตนทีแ่ สดงอาการ ยอดเหี่ยว ทั้งแปลง ใส
ผลรวม
โรคใบขาว โรคเหี่ยวเนาแดง
- สํารวจตนทีแ่ สดงอาการ ทั้งแปลง ใสผลรวม
ถั่วเหลือง หนอนเจาะฝก หนอนกระทูผัก หนอน -นับจํานวนตัว / จุด
หลอดหอม
โรคราสนิม โรคใบจุดนูน
-สํารวจอาการของโรคคิดเปนเปอรเซนตตอตน
หนู
-สํารวจรองรอย การทําลายของหนูทั้งแปลง ใสผลรวม
หนอนใยผัก ดวงหมัดผัก หนอนกระทูผัก -นับจํานวนศัตรูพืชที่พบ ตอ จุด
พืชผัก
พืชตระกูล หนอนกระทูหอม
กะหล่ํา หนอนคืบกะหล่ํา
โรคใบจุด โรคราน้ําคาง
- สํารวจอาการของโรคคิดเปนเปอรเซนตตอตน
……………
……. หนอนเจาะผล
-นับจํานวนตัว / จุด
ตระกูลพริก เพลี้ยไฟ
- เคาะตัวเต็มวัยลงบนกระดาษขาว นับจํานวนตัว /
มะเขือ
จุด
โรคเหี่ยว
-สํารวจทั้งแปลง นับจํานวนตนที่เปนโรคใสผล รวม
โรคแอนแทรกโนส
-สํารวจอาการของโรคคิดเปนเปอรเซนตตอตน

ชนิดพืช
ตระกูลถั่ว

หนอนเจาะฝก

วิธีการสํารวจ
-สํารวจฝกที่ถกู ทําลายตอตน

หนอนแมลงวันเจาะลําตน เพลี้ยออน

-สํารวจตนทีถ่ ูกทําลาย / แปลง

โรคราสนิม โรคราน้ําคาง

-สํารวจอาการของโรคคิดเปนเปอรเซนตตอ ตน

ตระกูลแตง

เพลี้ยไฟ
โรคราน้ําคาง
เพลี้ยไฟ

- เคาะตัวเต็มวัยลงบนกระดาษขาว นับจํานวนตัว /จุด
-สํารวจอาการของโรคคิดเปนเปอรเซนตตอ ตน
- เคาะตัวเต็มวัยลงบนกระดาษขาว นับจํานวนตัว /จุด

หนอไมฝรั่ง

หนอนเจาะสมอฝาย หนอนกระทูหอม
โรคไหม

-นับจํานวนตัว/ จุด
-สํารวจทั้งแปลงนับจํานวนตนที่เปนโรค ใสผลรวม

เพลี้ยไฟ

-เคาะตัวเต็มวัยลงบนกระดาษขาว นับจํานวนตัว / จุด

กลวยไม

ชนิดศัตรูพืช

6. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการสํารวจและติดตามสถานการณศัตรูพชื ใหรายงานตาม
แบบสํารวจศัตรูพืชตามชนิดพืช โดย
6.2 อําเภอรายงานจังหวัด ทุกวันพุธ ทาง e-mail หรือเอกสารทางราชการ
6.3 จังหวัดรายงาน กรมฯทาง e-mail หรือเอกสารทางราชการ ( e-mail กรมฯ agriqua32
@doae.go.th )
----------------

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://forecast.doae.go.th/forecast/site/home/

