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สวัสดีค่ะ ช่วงเดือนกันยายน อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 33-35 องศาเซลเซียส และ
ต ่าสุด 24-25 องศาเซลเซียส ปริมาณน ่าฝนแตกต่างกันไปในแต่ละภาค 100 - 380 มิลลิเมตร 
ความชื นสัมพัทธ์ 70 - 90 % สามารถติดตามข้อมูลศัตรูพืชที ต้องเฝ้าระวังได้เพื อป้องกันความ
เสียหายของพืชผล ช่วงฤดูฝนโรคพืชที ส่าคัญ เช่น โรคไหม้ในข้าวที มีสาเหตุเกิดจากเชื อรา   
ซึ งระบาดมากในแปลงที ปลูกข้าวหนาแน่น ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณที มากเกินไป สภาพ
อากาศชื นจัดในตอนกลางคืน โรคราน ่าค้างข้าวโพดซึ งชอบอากาศที เย็น ฝนตกชุก อาการ
คล้ายกับโรคใบด่างของข้าวโพด ซึ งฉบับนี มีค่าแนะน่าจุดสังเกตความแตกต่างซึ งสามารถ
น่ามาใช้วินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง จะท่าให้สามารถป้องกันก่าจัดได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และ
ในช่วงฝนชุกนี วัชพืชเจริญเติบโตได้ดีมีค่าแนะน่าทางเลือกในการจัดการวัชพืชในปาล์มน ่ามัน
ซึ งเป็นหนึ งในพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ และการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานเป็นวิธีที แนะน่า
ในการป้องกันก่าจัดศัตรูพืช หนึ งในนั นคือการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ไตโคเดอร์ม่า ในการป้องกัน
ก่าจัดโรคพืชที เกิดจากเชื อรา โดยสามารถใช้วิธีการคลุกเมล็ด ผสมปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หว่าน 
รองก้นหลุม รวมถึงการฉีดพ่นลงดิน จะช่วยในการป้องกันก่าจัดได้ดี 

ซึ งค่าแนะน่าในฉบับนี หวังว่าจะมีประโยชน์กับเจ้าหน้าที นักวิชาส่งเสริมการเกษตร
และเกษตรกร ท้ายสุดนี ขอให้เจ้าหน้าที นักวิชาส่งเสริมการเกษตรทุกท่าน เฝ้าระวังศัตรูพืช
โดยเฉพาะโรคที มีสาเหตุเกิดจากเชื อรา แบคทีเรีย ซึ งแพร่มากับน ่าฝนได้ดี แล้วพบกันใหม่
ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

สารจากบรรณาธิการ...

ปีที่ 6 ฉบับท่ี 9 เดือนกันยำยน 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



ข่าวสารวิชาการ กอป.
ปีที่ 6 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2565

เรียบเรียงโดย กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย  ที่มา: กรมการข้าว



ข่าวสารวิชาการ กอป.
ปีที่ 6 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2565

เรียบเรียงโดย : กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช 
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

อ้างอิงข้อมูลและภาพ : กรมวิชาการเกษตร

เกิดจากเชื้อรา Peronosclerospora sorghi
ใบยอดมสีีเขียวอ่อนหรือเหลอืงซดี หรือเกิด

แถบด่างเหลอืงอ่อนสลบัสเีขยีวแก่เป็นทางตามความยาวของใบ
ตดิต่อกันหรืออาจขาดเป็นช่วง เมื่อสภาพอากาศค่อนข้างเย็น
และความช้ืนสูงจะพบผงสขีาวซึง่เป็นสว่นของเชื้อราบริเวณบน
ใบหรือใต้ใบ บางครั้งพบอาการยอดแตกเป็นพุม่ ต้นแคระแกร็น 
เตี้ย ข้อถี่ ไม่มีฝัก หรือมฝีักที่ติดเมล็ดนอ้ยหรอืไม่ติดเมลด็เลย 

เกิดจากเชื้อไวรสั Maize dwarf mosaic virus
เกิดจุดประสเีหลอืงซดี ต่อมาขยายออก

เป็นขีดสั้นๆ ตามแนวเส้นใบ ท าให้ใบด่างเขยีวซดีสลบัเขยีวเข้ม
โดยเฉพาะทีใ่บอ่อน อาการอื่นๆ ที่พบได้ คือ ระยะต้นกล้าใบดา่ง
เหลืองซดีทั่วทั้งใบ แคระแกร็น กรณีอาการของโรครุนแรงต้นจะ
แห้งตาย ต้นโตให้ฝักไม่สมบูรณ์ ตดิเมล็ดน้อย 

วินิจฉัยอาการด่างของ
ลักษณะอาการผิดปกติของข้าวโพดที่มักพบได้บ่อย คือ อาการใบด่าง ซึ่งเป็นอาการที่พบในโรคราน้ าค้าง 

และไวรัสใบด่างของข้าวโพด หากมองผิวเผินอาจท าให้เข้าใจผิด หรือวิเคราะห์สาเหตุผิดพลาด และน าไปสู่
การป้องกันก าจัดที่ไม่มีประสิทธิภาพได้

เชื้อราแพร่กระจายไดโ้ดยลมและฝน และตดิ
ไปกับเมล็ดพันธุ์ ระยะข้าวโพดอายุ 1-3 สัปดาห์ จะอ่อนแอ
ต่อโรคมาก

อาการคล้ายคลึงกับระยะแรกของโรคราน้ าค้าง 
แต่แตกต่างกันที่จะไม่พบส่วนของเชื้อราลักษณะเป็นผงสขีาว
บนใบ และอาจพบแมลงพาหะน าโรคอยู่ภายในบริเวณเดยีวกัน

มักพบส่วนของเชื้อรา

ลักษณะเป็นผงสขีาวจ านวนมากบนใบ

เชื้อไวรัสถ่ายทอดผ่านแมลงพาหะ 

คือ เพลี้ยอ่อนข้าวโพด (Rhopalosiphum maidis Fitch)
เมล็ดพันธุ์ การสัมผัส หรือตดิไปกับเครื่องมอืทางการเกษตร



ข่าวสารวิชาการ กอป.
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สารทางเลือกในการจัดการวัชพชืในปาล์มน ้ามัน

อ้างอิงข้อมูล กรมวิชาการเกษตร จัดท าโดย กลุ่มส่งเสริมการจดัการสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพชื



ข่าวสารวิชาการ กอป.
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

เรียบเรียงโดย 
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย


