ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
สานักงานเกษตรอาเภอพัฒนานิคม
ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เฝ้าระวังตัก๊ แตนทะเลทราย (Desert locust) ในประเทศไทย

สำนักงำนเกษตรจังหวัดลพบุรีแจ้งประชำสั มพันธ์เกษตรกร ให้ เฝ้ำระวังตั๊กแตนทะเลทรำย Schistocerca
gregaria (Forskal, 1775) (Orthoptera: Acrididae) ซึ่งจัดเป็นศัตรูพืชที่มีควำมร้ำยแรงระดับโลก เมื่อวันที่
30 มกรำคม 2563 FAO เตือนภัยตั๊กแตนทะเลทรำยระบำดร้ำยแรงสุดในรอบ 25 ปีในแอฟริกำและกำลังแพร่ระบำด
เข้ำตะวันออกกลำงและอินเดีย กำรระบำดของฝูงตั๊กแตนเป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate
Change) ทำให้เกิดสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมต่อกำรขยำยพันธุ์ของตั๊กแตน ซึ่งขณะนี้พบกำรระบำดของฝูงตั๊กแตน
ใน 13 ประเทศ ได้แก่ เคนยำเอธิโอเปีย เอริเทรีย โซมำเลีย ซูดำนใต้ อูกันดำ จิบูตี เยเมน โอมำน ซำอุดิอำระเบีย
อิหร่ำน อินเดีย และปำกีสถำน
ตั๊กแตนทะเลทรำย เป็นตั๊กแตนที่อพยพเป็นกลุ่มใหญ่ระยะทำงไกล เพิ่มจำนวนได้อย่ำงรวดเร็ว และสำมำรถ
กินพืชได้หลำยชนิด (polyphagous) รวมถึงพืชสำคัญทำงเศรษฐกิจ เช่น ข้ำว ข้ำวโพด ข้ำวฟ่ำง ข้ำวบำร์เลย์ อ้อย
หญ้ำเลี้ยงสัตว์ ฝ้ำย ไม้ผล พืชผัก และวัชพืช กินได้ทุกส่วนของพืชทั้งใบ ลำต้น ดอก ผลเมล็ด และรำก และสำมำรถ
กินอำหำรได้ตลอดอำยุไข ตั๊กแตนตัวเต็มวัยสำมำรถกินอำหำรได้ในปริ มำณเท่ำน้ำหนักตัวต่อวัน (ประมำณ 2 กรัม/
ตัว/วัน) หำกมีกำรระบำดจะเกิดควำมเสียหำยรุนแรง รวดเร็ว และเกิดควำมเสียหำยเป็นบริเวณกว้ำง
วงจรชีวิตของตั๊กแตนทะเลทราย
มีระยะกำรเจริญเติบโต 3 วัย ได้แก่ ไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย ตลอดวงจรชีวิตใช้เวลำ 2–6 เดือน
ไข่ : 2 สั ป ดำห์ (10–65 วั น ) หลั ง จ ำกผสมพั น ธุ์ เ พศเมี ย วำงไข่ ใ นดิ น ร่ ว นปนทรำยลึ ก ประมำณ 5–10
เซนติเมตร ลักษณะไข่คล้ำยเมล็ดข้ำว เรียงเป็นฝัก ฝักไข่มีรูปร่ำงเป็นทรงกระบอกยำว 3–4 เซนติเมตร เพศเมียวำงไข่
ได้ 1–3 ฝัก
ไข่ 1 ฝัก มีจำนวนไข่
90–160 ฟอง เพศเมียหนึ่งตัวสำมำรถ
วำงไข่ได้ 3 ครั้ง ต่อรุ่น หำกมีกำรระบำด
มำกอำจพบฝักไข่ได้มำกถึง 1,000 ฝักต่อ
ตำรำงเมตร
ตัวอ่อน (Hopper) : 30–40 วัน
มีกำรลอกครำบ 5–6 ครั้ง ตัวอ่อนวัย 1
สีดำ วัย 2–5 สีดำสลับเหลือง
ตัวเต็มวัย : 3 สัปดำห์–9 เดือน
(เฉลี่ ย 2–4 เดือน) สี น้ำตำลหรือ เหลือง
หำกินในเวลำกลำงคืน (20 นำทีหลังจำก
พระอำทิ ต ย์ ต กดิ น ) จำกกำรเปลี่ ย น
พฤติ ก รรมของตั๊ ก แตน ทะเลทรำย
เมื่อประชำกรหนำแน่น บำงตัวอำจแยก
อยู่ แ บบเดี่ ย ว (solitarious)
ท ำให้
บำงครั้ ง เข้ ำ ใจว่ ำ เป็ น คนละชนิ ด คื อ
ตั๊ ก แตนทะเลทรำยที่ อ ยู่ แ บบเดี่ ย วมี สี
น้ำตำล ในขณะที่ตั๊กแตนทะเลทรำยที่อยู่รวมเป็นกลุ่ม (gregarious) ตัวอ่อนสีชมพู และตัวเต็มวัยสีเหลือง
“ ส่งเสริมให้ชมุ ชนเข้มแข็ง จัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง ”
สานักเกษตรอาเภอพัฒนานิคม ๐๓๖-๔๙๑๑๓๓ E-mail : Lopbur02i@doae.go.th

ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
สานักงานเกษตรอาเภอพัฒนานิคม
ประจาเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เฝ้าระวังตัก๊ แตนทะเลทราย (Desert locust) ในประเทศไทย

จำกสถำนกำรณ์กำรกระจำยที่พบบริเวณกว้ำงรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศอินเดีย ทำให้แมลงชนิดนี้
มีโอกำสเป็นแมลงศัตรูพืชรุกรำน (Invasive species) ในประเทศไทยได้ ถึงแม้ขณะนี้ยังไม่มีรำยงำนกำรระบำด
สร้ำงควำมเสียหำยภำยในประเทศไทย แต่อย่ำงไรก็ตำมตั๊กแตนชนิดนี้อำจจะมีโอกำสเข้ำมำแพร่ระบำดสร้ำงควำม
เสียหำยในประเทศไทยได้ หำกกำรระบำดในประเทศอินเดียขยำยมำยังฝั่งตะวันออก
กรมวิชาการเกษตรได้มีมาตรการการเฝ้าระวังตั๊กแตนทะเลทราย (Desert locust) ในประเทศไทย ดังนี้
มำตรกำรที่ 1 กำรติดตำมสถำนกำรณ์และสำรวจตั๊กแตนทะเลทรำยบริเวณชำยแดน
- ติดตำมสถำนกำรณ์กำรระบำดและทิศทำงกำรเคลื่อนย้ำยของตั๊กแตนทะเลทรำยในต่ำงประเทศ Locust
Watch
- สำรวจแปลงพืชอำหำรของตั๊กแตนทะเลทรำยที่อยู่ในบริเวณชำยแดนประเทศเพื่อนบ้ำนที่มีรำยงำนกำร
ระบำด ตรวจเช็คชนิดของตั๊กแตน โดยเปรียบเทียบกับรูปภำพตั๊กแตนทะเลทรำย ในกรณีที่พบมีลักษณะใกล้เคียงตำม
ภำพตัวอย่ำง บันทึกตำแหน่งพิกัดภูมิศำสตร์จุดที่ ให้เก็บตัวตั๊กแตนใส่ถุงพลำสติกที่เตรียมไว้ให้และนำส่งที่สำนักวิจัย
พัฒนำกำรอำรักขำพืช เพื่อนำมำจำแนกชนิดว่ำเป็นตั๊กแตนทะเลทรำยหรือไม่
มำตรกำรที่ 2 กำรป้องกันกำจัดตั๊กแตนทะเลทรำย ในกรณีพบในเขตประเทศไทย
วิธีกล
- เมื่อตรวจพบตั๊กแตนทะเลทรำย ให้ทำกำรป้องกันกำจัดโดยวิธีกำรที่เหมำะสม เช่น ใช้ตำข่ำยหรือสวิงจับตัว
ตั๊กแตนมำทำลำยเพื่อป้องกันไม่ให้ตั๊กแตนผสมพันธุ์ และวำงไข่
วิธีกำรใช้สำรเคมี
- ทำกำรป้องกันกำจัดโดยใช้สำรฆ่ำแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้

วิธีกำรใช้ชีววิธี
- กำรพ่นด้วยเชื้อรำเขียว Metarhizium anisopliae หรือ สำรชีวภัณฑ์อื่น ๆ เช่น เชื้อโปรโตซัว
วิธีกำรอื่น ๆ
- ถ้ำมีกำรระบำดรุนแรงก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อพืชผลกำรเกษตรเป็นวงกว้ ำง จังหวัดอำจจะพิจำรณำ
ประกำศเป็นเขตภัยพิบัติ
- นำตั๊กแตนทะเลทรำยมำบริโภค โดยกำรทอดให้สุก เช่นเดียวกับตั๊กแตนปำทังก้ำ
“ ส่งเสริมให้ชมุ ชนเข้มแข็ง จัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง ”
สานักเกษตรอาเภอพัฒนานิคม ๐๓๖-๔๙๑๑๓๓ E-mail : Lopbur02i@doae.go.th

