ประชาสัมพันธและเตือนการระบาดศัตรูพชื

กลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
ปที่ ๘ ฉบับที่ ๔ ประจําเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง เฝาระวังตัก๊ แตนทะเลทราย (Desert locust) ในประเทศไทย

สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีแจงประชาสัมพันธเกษตรกร ใหเฝาระวังตั๊กแตนทะเลทราย Schistocerca
gregaria (Forskal, 1775) (Orthoptera: Acrididae) ซึ่ ง จั ด เป น ศั ต รู พื ช ที่ มี ค วามร า ยแรงระดั บ โลก เมื่ อ วั น ที่
30 มกราคม 2563 FAO เตือนภัยตั๊กแตนทะเลทรายระบาดรายแรงสุดในรอบ 25 ปในแอฟริกาและกําลังแพรระบาด
เขาตะวันออกกลางและอินเดีย การระบาดของฝูงตั๊กแตนเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate
Change) ทําใหเกิดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการขยายพันธุของตั๊กแตน ซึ่งขณะนี้พบการระบาดของฝูงตั๊กแตน
ใน 13 ประเทศ ไดแก เคนยาเอธิโอเปย เอริเทรีย โซมาเลีย ซูดานใต อูกันดา จิบูตี เยเมน โอมาน ซาอุดิอาระเบีย
อิหราน อินเดีย และปากีสถาน
ตั๊กแตนทะเลทราย เปนตั๊กแตนที่อพยพเปนกลุมใหญระยะทางไกล เพิ่มจํานวนไดอยางรวดเร็ว และสามารถ
กินพืชไดหลายชนิด (polyphagous) รวมถึงพืชสําคัญทางเศรษฐกิจ เชน ขาว ขาวโพด ขาวฟาง ขาวบารเลย ออย
หญาเลี้ยงสัตว ฝาย ไมผล พืชผัก และวัชพืช กินไดทุกสวนของพืชทั้งใบ ลําตน ดอก ผลเมล็ด และราก และสามารถกิน
อาหารไดตลอดอายุไข ตั๊กแตนตัวเต็มวัยสามารถกินอาหารไดในปริมาณเทาน้ําหนักตัวตอวัน (ประมาณ 2 กรัม/ตัว/
วัน) หากมีการระบาดจะเกิดความเสียหายรุนแรง รวดเร็ว และเกิดความเสียหายเปนบริเวณกวาง
วงจรชีวิตของตั๊กแตนทะเลทราย
มีระยะการเจริญเติบโต 3 วัย ไดแก ไข ตัวออน และตัวเต็มวัย ตลอดวงจรชีวิตใชเวลา 2–6 เดือน
ไข : 2 สัปดาห (10–65 วัน) หลังจํากผสมพันธุเพศเมียวางไขในดินรวนปนทรายลึกประมาณ 5–10 เซนติเมตร
ลักษณะไขคลายเมล็ดขาว เรียงเปนฝก ฝกไขมีรูปรางเปนทรงกระบอกยาว 3–4 เซนติเมตร เพศเมียวางไขได 1–3 ฝก
ไข 1 ฝ ก มี จํ า นวนไข 90–160 ฟอง
เพศเมียหนึ่งตัวสามารถวางไขได 3 ครั้ง
ตอรุน หากมีการระบาดมากอาจพบฝกไข
ไดมากถึง 1,000 ฝกตอตารางเมตร
ตัวออ น (Hopper) : 30–40 วัน
มีการลอกคราบ 5–6 ครั้ง ตัวออนวัย 1
สีดํา วัย 2–5 สีดําสลับเหลือง
ตัวเต็มวัย : 3 สัปดาห–9 เดือน
(เฉลี่ย 2–4 เดือ น) สีน้ําตาลหรือเหลือง
หากินในเวลากลางคืน (20 นาทีหลังจาก
พระอาทิ ต ย ต กดิ น ) จากการเปลี่ ย น
พฤติ ก รรมของตั๊ ก แตนทะเลทราย
เมื่อประชากรหนาแนน บางตัวอาจแยก
อยูแบบเดี่ยว (solitarious) ทําใหบางครัง้
เข า ใจว า เป น คนละชนิ ด คื อ ตั๊ ก แตน
ทะเลทรายที่ อ ยู แ บบเดี่ ย วมี สี น้ํ า ตาล
ในขณะที่ตั๊กแตนทะเลทรายที่อยูรวมเปน
กลุม (gregarious) ตัวออนสีชมพู และตัวเต็มวัยสีเหลือง
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จากสถานการณการกระจายที่พบบริเวณกวางรวมถึงพื้นที่ฝงตะวันตกของประเทศอินเดีย ทําใหแมลงชนิดนี้
มีโ อกาสเปนแมลงศั ตรู พืชรุ กราน (Invasive species) ในประเทศไทยได ถึง แมขณะนี้ยัง ไมมีรายงานการระบาด
สรางความเสียหายภายในประเทศไทย แตอยางไรก็ตามตั๊กแตนชนิดนี้อาจจะมีโอกาสเขามาแพรระบาดสรางความ
เสียหายในประเทศไทยได หากการระบาดในประเทศอินเดียขยายมายังฝงตะวันออก
กรมวิชาการเกษตรไดมีมาตรการการเฝาระวังตั๊กแตนทะเลทราย (Desert locust) ในประเทศไทย ดังนี้
มาตรการที่ 1 การติดตามสถานการณและสํารวจตั๊กแตนทะเลทรายบริเวณชายแดน
- ติดตามสถานการณการระบาดและทิศทางการเคลื่อนยายของตั๊กแตนทะเลทรายในตางประเทศ Locust
Watch
- สํารวจแปลงพืชอาหารของตั๊กแตนทะเลทรายที่อยูในบริเวณชายแดนประเทศเพื่อนบานที่มีรายงานการ
ระบาด ตรวจเช็คชนิดของตั๊กแตน โดยเปรียบเทียบกับรูปภาพตั๊กแตนทะเลทราย ในกรณีที่พบมีลักษณะใกลเคียงตาม
ภาพตัวอยาง บันทึกตําแหนงพิกัดภูมิศาสตรจุดที่ ใหเก็บตัวตั๊กแตนใสถุงพลาสติกที่เตรียมไวใหและนําสงที่สํานักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช เพื่อนํามาจําแนกชนิดวาเปนตั๊กแตนทะเลทรายหรือไม
มาตรการที่ 2 การปองกันกําจัดตั๊กแตนทะเลทราย ในกรณีพบในเขตประเทศไทย
วิธีกล
- เมื่อตรวจพบตั๊กแตนทะเลทราย ใหทําการปองกันกําจัดโดยวิธีการที่เหมาะสม เชน ใชตาขายหรือสวิงจับตัว
ตั๊กแตนมาทําลายเพื่อปองกันไมใหตั๊กแตนผสมพันธุ และวางไข
วิธีการใชสารเคมี
- ทําการปองกันกําจัดโดยใชสารฆาแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งดังตอไปนี้

วิธีการใชชีววิธี
- การพนดวยเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae หรือ สารชีวภัณฑอื่น ๆ เชน เชื้อโปรโตซัว
วิธีการอื่น ๆ
- ถามีการระบาดรุนแรงกอใหเกิดความเสียหายตอพืชผลการเกษตรเปนวงกว าง จังหวัดอาจจะพิจารณา
ประกาศเปนเขตภัยพิบัติ
- นําตั๊กแตนทะเลทรายมาบริโภค โดยการทอดใหสุก เชนเดียวกับตั๊กแตนปาทังกา
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