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ข่าวสารวิชาการ กอป.

สวัสดีค่ะ ในช่วงฤดูฝนเดือนสิงหาคม ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเน่ืองจากเดือนกรกฎาคม 
โดยเฉพาะภาคใต ้ภาคตะวนัออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พืชเศรษฐกิจส าคัญหลายชนิดมี
ศตัรูพืชท่ีตอ้งเฝ้าระวงั โดยเฉพาะโรคท่ีเกิดจากเชือ้รา เช่น โรคล าตน้เน่าของปาลม์น า้มันท่ีมีความ
เส่ียงของการแพร่ระบาดสูงในช่วงท่ีมีฝนตกชุกอย่างต่อเน่ือง และอีกโรคท่ีควรจับตามองในพืช 
อะโวคาโด คือ โรคแอนแทรคโนส ท่ีมกัเกิดขึน้หลงัจากสภาพอากาศอบอา้วและมีความชืน้จากฝน 
โดยเชือ้ราสามารถเขา้ท าลายไดท้กุระยะการเจรญิเติบโตของอะโวคาโด ซึ่งฉบบันีจ้ะมีวิธีการจดัการ
กับโรคนีม้าแนะน า และในช่วงฝนตกชุกอย่างต่อเน่ืองนีมี้ผลไมห้ลายชนิดทยอยออกอย่างต่อเน่ือง 
ฉบบันีย้งัคงพดูถึงอีกหนึ่งในวิธีป้องกนัก าจดัแมลงวนัผลไมโ้ดยใชเ้หย่ือพิษ ซึ่งน ากากเบียรท่ี์มีโปรตีน
เป็นองคป์ระกอบมาผสมกับสารก าจดัแมลง น ามาท าเป็นเหย่ือพิษล่อแมลงวนัผลไมม้ากินและตาย
เป็นการควบคุมแมลงวันผลไม้ได้อีกวิ ธี  และส าหรับช่วงท่ีปุ๋ ยเคมีมีราคาแพง การใช้ ปุ๋ ยท่ีมี
ประสิทธิภาพจะช่วยลดตน้ทนุการใชปุ้๋ ยของเกษตรกรได ้โดยการใชใ้หถ้กูชนิด ถกูอตัรา ถกูเวลา และ
ถกูวิธี เนือ้หาสาระดี ๆ มีใหศ้กึษากนัทกุเดือน แลว้พบกนัใหม่ฉบบัหนา้นะคะ….

สารจากบรรณาธิการ...

ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 8 เดือนสิงหำคม 2565

ประธำนคณะท ำงำนวิชำกำร กอป.
บรรณำธิกำร



เตือนเฝ้าระวังศัตรูพืช
ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565

สูงสุด 31 - 33˚ซ / ต ่ำสุด 23 - 25˚ซ

ปริมำณฝน 210 - 260 มม.

ควำมชื้นสัมพัทธ์ 80 - 85 %

ปริมำณฝน 250 - 300 มม.

สูงสุด 32 - 34˚ซ / ต ่ำสุด 24 - 26˚ซ

ควำมชื้นสัมพัทธ์ 80 - 85 %

ปริมำณฝน 150 - 190 มม.

สูงสุด 33 - 35˚ซ / ต ่ำสุด 24 - 26˚ซ

ควำมชื้นสัมพัทธ์ 75 - 80 %

ปริมำณฝน 260 - 310 มม.

สูงสุด 31 - 33˚ซ / ต ่ำสุด 25 - 27˚ซ

ควำมชื้นสัมพัทธ์ 80 - 85 %

ปริมำณฝน 110 - 400 มม.

สูงสุด 31 - 34˚ซ / ต ่ำสุด 24 - 26˚ซ

ควำมชื้นสัมพัทธ์ 75 - 90 %

ข้าว ระวัง เพลี้ยกระโดดหลังขาว หนอนกอข้าว โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง
ข้าวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เพลี้ยกระโดดท้องขาว โรคราน้้าค้าง
ไม้ผล ระวัง มวนล้าไย หนอนเจาะล้าต้น โรคแอนแทรคโนส โรคราแป้ง

ข้าว ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล หนอนกอข้าว โรคไหม้ โรคใบขีดสีน้้าตาล
มันส้าปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้ง ไรแดง โรคใบด่าง โรคโคนเน่าหัวเน่า
อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยาว โรคใบขาว โรคแส้ด้า

มันส้าปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้ง โรคใบด่าง โรคพุ่มแจ้ โรคแอนแทรคโนส
ไม้ผล ระวัง หนอนเจาะผล หนอนเจาะเมล็ด โรครากเน่าโคนเน่า โรคใบติด
มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า ด้วงงวง หนอนกินจั่น ไรสี่ขามะพร้าว 

ข้าว ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล แมลงหล่า แมลงด้าหนามข้าว โรคไหม้ข้าว
มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า ด้วงแรด ด้วงงวง แมลงด้าหนาม ไรสี่ขามะพร้าว
อ้อย ระวัง แมลงนูนหลวง โรคใบขาว โรคแส้ด้า

ปาล์มน้้ามัน ระวัง หนอนปลอกเล็ก ด้วงกุหลาบ โรคล้าต้นเน่า โรคทะลายเน่า
มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม ด้วงงวง หนอนกินใบ
ไม้ผล ระวัง หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง หนอนเจาะผล โรครากเน่าโคนเน่า
ยางพารา ระวัง โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา โรคใบร่วง โรครากขาว
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ในช่วงสภาพอากาศท่ีมีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่อง หรือมีความชื้นสูง เป็นปัจจัยท่ีมีความเหมาะสมต่อการแพร่ระบาด
ของโรค โดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยก้าลังเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคล้าต้นเน่าของปาล์มน้้ามัน 
และก้าลังกลายเป็นปัญหาลุกลามท้าความเสียหายต่อผลผลิต 

สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Ganoderma sp.
อาการทางใบ : ใบจะเปลี่ยนสีซีดจางลง 
ยอดมักไม่คลี่เหมือนปกติ ทางใบแก่หรือ
ใบด้านล่างหักพับทิ้งตัวห้อยลง
รอบล้าต้น

1. เตรียมพื้นที่ปลูกโดยก้าจัดตอเก่า ท้าความสะอาดแปลง และจัดการระบบระบายน้้าให้ดี 
2. ก้าจัดวัชพืชหรือพืชอาศัยอื่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรคในธรรมชาติ 
3. ท้าความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือทางการเกษตรก่อนน้าไปใช้งาน 
4. บ้ารุงต้นปาล์มน้้ามันให้แขง็แรง โดยใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและเหมาะสมกับช่วงอายุของต้นปาล์มน้้ามัน
5. หมั่นส้ารวจแปลงเพื่อสังเกตลักษณะอาการของโรค
6. เมื่อพบดอกเห็ดเจริญเติบโตขึ้นให้รบีกา้จัด น้าไปท้าลายทิ้งนอกแปลงทันที และถากบริเวณเนื้อเยื่อที่ถูกท้าลายออก 

ทาทับด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา หรือใช้สารเคมีก้าจัดเชื้อรา 
7. ราดหรือฉีดพ่นบริเวณรอบโคนต้นและโดยรอบอย่างสม่้าเสมอด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา 
8. ขุดหลุมบริเวณรอบโคนต้นที่เกิดโรคเพื่อปอ้งกันการแพร่ระบาด แต่อาจจะป้องกันได้ไม่สมบูรณ์

เนื่องจากต้องขุดหลุมให้ลึกพอ และระวังเรื่องร่องตื้นเขินภายหลัง

ระยะเร่ิมแรกค่อนข้างสังเกตได้ยาก และมักมีลักษณะอาการคล้ายอาการขาดธาตุ

อาการที่จะสามารถสังเกตพบได้มีดังนี้ 

อาการทางล าต้น : เนื้อเยื่อเปลี่ยนสีเป็นสีน้้าตาลหรือเน่า
โดยเฉพาะบริเวณโคนต้น รากเปื่อยยุ่ย ต้นชะงักการเจริญเติบโต 
และยืนต้นตาย พบดอกเห็ดบริเวณโคนต้น

โดยสปอร์ของดอกเห็ดจะแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วทั้งทางลม 
น้้าฝน และการสัมผัสติดต่อกันทางรากและดินบริเวณซากตอเก่า 
รวมถึงอุปกรณ์ทางการเกษตร และการปฏิบัติของเกษตรกร

ใช้วิธีผสมผสานร่วมกัน โดยสามารถใช้วิธีการเขตกรรม การใช้สารเคมี และชีววิธี ซึ่งควรเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ขัน้ตอนการเตรียมพื้นที่ปลูก

เรียบเรียงโดย : กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช 
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย



“โรคจุดด ำ หรือ โรคแอนแทรคโนส”
โรคหลังกำรเก็บเกี่ยว "อะโวคำโด"

อะโวคาโด จดัเป็น Superfood เพราะมปีระโยชน์กบัรา่งกายและนิยมในกลุ่มคนรกัสุขภาพมาก แต่กพ็บปัญหาผลเน่า

หลงัซือ้มารบัประทาน โดยลกัษณะดงักล่าว คอื โรคจุดด าหรือโรคแอนแทรคโนส ในอะโวคาโด มกัเกดิขึน้หลงัจาก
สภาพอากาศรอ้นอบอ้าวและมคีวามชืน้จากฝน ซึง่เหมาะแก่การเจรญิเตบิโตของเชือ้ราและสามารถเขา้ท าลายได้

ทุกระยะการเจรญิเตบิโตของอะโวคาโด มลีกัษณะอาการ ดงันี้

ใบ ระยะแรกอาการของโรคจะเห็นเป็นจุดแผลสนี ้าตาลเข้ม 
ต่อมาแผลขยายตวัมหีลายแผลในหนึ่งใบ หากอาการรุนแรง
แผลจะขยายตวัอยา่งรวดเรว็ ใบจะแหง้และรว่งหล่นในที่สุด

ก้านใบ ก่ิง และก้านช่อดอก พบแผลจุดหรอืขดีสีม่วง 
ถ้าอาการรุนแรงแผลจะขยายลุกลามท าให้ก้านใบและกิง่แห้ง 
หากเกดิทีก่า้นช่อดอกจะท าใหช้่อดอกเหีย่ว แหง้ และหลุดร่วง
ก่อนตดิผล อาการทีผ่ล

ผลแก่ มกัพบในระยะใกลเ้กบ็เกี่ยวและหลงัเกบ็เกี่ยวผลผลติ พบแผลจุด 
สนี ้าตาลถึงด ารูปร่างกลมขนาดไม่แน่นอน ต่อมาแผลขยายลุกลามเป็น
แผลยุบตัวในเนื้อผล ท าให้ผลเน่า บางครัง้พบเมือกสีส้มซึ่ งเป็นส่วน
ขยายพนัธุข์องเชือ้ราทีบ่รเิวณแผล

ผลอ่อน เป็นจดุแผลสนี ้าตาลถงึด า หากอาการรุนแรงผลจะหลุด
รว่งก่อนก าหนด

❑ ก าจดัวชัพชืรอบโคนตน้
❑ หมัน่ตรวจแปลงปลกูอยา่งสม ่าเสมอ หากพบเริม่มอีาการของโรคใหต้ดัแต่งและเกบ็ส่วนทีเ่ป็นโรคน าไปท าลาย

ทิง้นอกแปลงปลกู
❑ หากโรคเริม่ระบาด ใหฉ้ีดพ่นดว้ยสารป้องกนัก าจดัโรคพชื อะซอกซสีโตรบนิ 25% เอสซ ีอตัรา 10 มลิลลิติร  

ต่อน ้า 20 ลติร หรอื แมนโคเซบ 80% ดบัเบิล้ยพู ีอตัรา 50 กรมัต่อน ้า 20 ลติร หรอื โพรคลอราซ 45% อซีี
อตัรา 15 มลิลลิติรต่อน ้า 20 ลติร ฉีดพ่นทุก 7-10 วนั

❑ หลงัเกบ็เกีย่วผลผลติแลว้ ควรตดัแต่งกิง่ทีเ่ป็นโรค กิง่แหง้ และขัว้ผลทีต่ดิอยูบ่นตน้ น าไปท าลายทิง้นอก
แปลงปลกู

กำรจัดกำรโรคโรคจุดด ำหรือโรคแอนแทรคโนส

ข้อมูลจาก กรมวิชาการเกษตร
เรียงเรียงโดย : กลุ่มจัดการศัตรพืูชหลังหารเก็บเกีย่ว

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดนิปุ๋ย
กรมส่งเสริมการเกษตร

ข่าวสารวิชาการ กอป.
ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2565ข่ำวสำรวิชำกำร กอป.
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อ้างอิง กรมส่งเสริมการเกษตร
เรียบเรียงโดย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

หลักการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ (4R) เป็นหลกัการท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใชธ้าตอุาหารของพืช และลดตน้ทุน
การใชปุ้๋ ยได ้ทัง้นี ้อาจมีความแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น พืชท่ีปลกู ลกัษณะเฉพาะของพืน้ท่ี ความอดุมสมบรูณ์
ของดนิ ระบบการปลกูพืช เทคนิคการจดัการ และสภาพภมูิอากาศ โดยหลกัการ 4R มีดงันี ้

1. Right source : ถกูชนิดของปุ๋ยหรือถกูสูตร

2. Right rate : ถกูอัตรา

3. Right time : ถกูเวลา

การใสปุ่๋ ยเพือ่เพิม่เตมิธาตอุาหารในดนิใหเ้พยีงพอตอ่    

ความตอ้งการของพชื และสอดคลอ้งกบัความอดุมสมบูรณ์

ของดนิ โดยประเมนิไดจ้ากการวเิคราะหด์นิ

การใส่ปุ๋ยในชว่งเวลาทีเ่หมาะสม ตามระยะการเจรญิเตบิโตของพชื 

ซึง่มคีวามตอ้งการธาตุอาหารในแต่ละระยะแตกต่างกนั และใน

ปรมิาณทีแ่ตกต่างกนั รวมถงึชว่งเวลาทีใ่สปุ๋่ยควรเป็นชว่งทีด่นิมี

ความชืน้ เชน่ ตอนเชา้หรอืหลงัฝนตก จะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการ

ใชปุ๋้ย 

4. Right place : ถูกต ำแหน่งหรอืถูกวธิี

ควรใส่ปุ๋ยบรเิวณใกลร้ะบบรากซึง่เป็นบรเิวณทีพ่ชืสามารถดูดซบัธาตุ

อาหารไดด้ทีีสุ่ด เลอืกใสปุ๋่ยดว้ยวธิแีละต าแหน่งทีช่ว่ยใหพ้ชืสามารถน า

ธาตุอาหารไปใชป้ระโยชนไ์ดง้่าย การแบ่งใส่ปุ๋ยคร ัง้ละนอ้ยแต่บ่อยคร ัง้ 

และการฝังกลบปุ๋ย จะชว่ยลดการสูญเสยีธาตุอาหารจากปุ๋ ยได ้

การใสปุ่๋ ยตามชนิดและตามสตูรใหเ้หมาะสมกบั

ความตอ้งการของพชื สามารถประเมนิไดจ้าก

การตรวจวเิคราะหด์นิ


