
คณะท ำงำน : นางสาวสุมนา สิมาสฤษฏ์ นางสินัน์์ธร จันทร นางชิดชนก ไชยพงษ์ นางสาวเบญจมาภรณ์ ซุ่มจิ์ร นางสาววรนาฏ โคกเย็น
นางสาวกันยากร อุทัย นางสาวปวีณา เดชคอบุ์ร นางสาวสุภาพ ปิ่นแก้ว นางสาวอุดมศรี อุ่นโชคดี และนางจันทร์จรัส เกียร์ิ์ทวีมั่นคง

ข่าวสารวิชาการ กอป.

สวัสดีค่ะ ช่วงเดือนตุลาคม อุณหภูมิสูงสดุอยู่ในช่วง 31 - 34 องศาเซลเซียส และ
ต ่าสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส ปริมาณน ่าฝนอยู่ในช่วง 90 - 470 มิลลิเมตร ความชื น
สัมพัทธ์ 70 - 90 % ซึ งจะแตกต่างกันไปในแต่ละภาค ในช่วงนี ยังคงมีปริมาณฝนตกหนัก
ทั วทุกภาค สามารถติดตามข้อมูลศัตรูพืชที ต้องเฝ้าระวังเพื อป้องกันความเสียหายของพืชผล
ในช่วงฤดูฝน เช่น โรคโคนเน่าหัวเน่าในมันส่าปะหลังที มีสาเหตุเกิดจากเชื อรา ซึ งระบาดมาก
ในแปลงที ดินระบายน ่าได้ไม่ดี เนื องจากหลายพื นที ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ความชื นสูง
สภาพแวดล้อมเหมาะต่อการระบาดของโรค จึงขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังและส่ารวจแปลงอย่าง
สม ่าเสมอ ซึ งการป้องกันก่าจัดโดยการแช่ท่อนพันธุ์ การถอนท่าลายต้นเป็นโรค และใช้
สารเคมีบริเวณที ถอนต้นเป็นโรค นอกจากนี มีเรื องการป้องก่าจัดแมลงวันผลไม้โดย ใช้
แตนเบียนมาแนะน่า รวมถึงการใช้โอโซนเพื อก่าจัดศัตรูพืชหลังการเก็บเกี ยว เช่น สามารถ
ยับยั งการงอกของสปอร์เชื อรา หรือการใช้แก๊สโอโซนเพื อก่าจัดหนอนแมลงวันผลไม้ในพริก 
นอกจากนี  ฉบับนี ยังมีค่าแนะน่าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั งตัด เพื อช่วยให้
เกษตรกรลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี เป็นการใส่ปุ๋ย ถูกสูตร ถูกอัตรา ในช่วงที สถานการณ์
ปัจจุบันที ปุ๋ยเคมีราคาแพง ส่าหรับค่าแนะน่าในฉบับนี หวังว่าจะมีประโยชน์กับเจ้าหน้าที และ
เกษตรกร ท้ายสุดนี ขอให้เจ้าหน้าที ส่งเสริมการเกษตรทุกท่านเฝ้าระวังศัตรูพืชโดยเฉพาะโรคที 
มีสาเหตุเกิดจากเชื อรา แบคทีเรีย ซึ งแพร่มากับน ่าฝน แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ 

สารจากบรรณาธิการ...

ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 10 เดือนตุลำคม 2565

ประธานคณะท่างานวิชาการ กอป.
บรรณาธิการ



เตือนเฝ้าระวังศัตรูพืช
ประจ ำเดอืน 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 ไรส่ีขามะพร้าว 

ข้าว ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล แมลงหล่า แมลงด้าหนามข้าว โรคไหม้ข้าว
มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า ด้วงแรด ด้วงงวง แมลงด้าหนาม ไรส่ีขามะพร้าว
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 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

เรียบเรียงโดย 
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย๋



ข่าวสารวิชาการ กอป.
ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2565

เรียบเรียงโดย : กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยรัีงสี
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย๋

https://www.mdpi.com/ https://calag.ucanr.edu/ https://entnemdept.ufl.edu/

Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) หรือแตนเบียนแมลงวันผลไม้ เป็นศัตรูธรรมชาติ
ของแมลงวันผลไม้ อีกชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการควบคุมแมลงวันผลไม้ในฮาวาย และหลายประเทศ     
ที่มีปัญหาการระบาดของแมลงวันผลไม้

**แตนเบียนแมลงวันผลไม้เป็นแมลงที่มีความพิเศษ คือ มีไข่ที่สามารถฟัก    
เป็นตัวอ่อนได้โดยไม่ต้องรับการผสมจากตัวผู้ ซึ่งไข่ที่ไม่ได้รับการผสมนี้จะให้ตัวอ่อน
แตนเบียนเพศผู้ ในขณะที่ไข่ที่ได้รับการผสมจะได้ตัวอ่อนแตนเบียนเพศเมีย**

ลักษณะทั่วไป
แตนเบียน Diachasmimorpha longicaudata

เป็นแตนเบียนที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ตัวเต็มวัยเพศเมีย    
มีความยาวจากปลายหัวถึงปลายท้อง 3.6-5.4 มม. 
เพศผู้ยาว 2.8-4.0 มม. ลำตัวมีสีน ้าตาลแดง อวัยวะ
วางไข่ยาวและเรียวแหลม มีขนาดยาวกว่าความยาวลำตัว
รวมกัน ส่วนปลายของอวัยวะวางไข ่มีรอยคดหยัก 
หนวดมีขนาดยาวมาก และยาวกว่าความยาวลำตัว มีสีดำ    
เพศเมียมีแถบสีน ้าตาลเข ้มถึงดำคาดอยู ่ตามขวางลำตัว
ประมาณกึ่งกลางกระเปาะท้อง ส่วนเพศผู้ปลายกระเปาะท้อง
จะมีสีดำ การเจริญเติบโตตั้งแต่ระยะไข่ จนถึงตัวเต็มวัย
ประมาณ 18-23 วัน

แตนเบียนเพศเมีย     แตนเบียนเพศผู้
http://www1a.biotec.or.th/

ลักษณะการเบียน
แตน เ บี ย น แ มล ง วั น ผ ล ไ ม ้ จ ะ เ ข ้ า เ บี ย น    

หนอนแมลงวันผลไม ้วัยสุดท ้าย และเจริญเติบโต    
เป็นตัวเต็มวัย เจาะออกจากดักแด้ของแมลงวันผลไม้ 
และเลือกหาตำแหน่งตัวหนอนที่จะเข้าวางไข่โดยการ  
ใช้คลื่นเสียง เป็นสื่อพาเข้าหาตำแหน่งบนผลไม้ที่มี
หนอนแมลงวันผลไม้เจาะไชกินอยู่ภายใน แตนเบียน
เพศเมีย จะใช้อวัยวะวางไข่เรียวยาว ปลายแหลม แทงผ่าน
เนื้อผลไม้เข้าไปหาตัวหนอนและแทงเข้าไปวางไข่ภายใน
ตัวหนอนแมลงวันผลไม้วัยสุดท้าย สามารถวางไข่ได้  
13-24 ฟอง/วัน ไข่ของแตนเบียนจะฟักเป็นตัวหนอน 
และกัดกินอยู่ภายในลำตัวหนอนแมลงวันผลไม้ที่กำลังจะเข้า
ดักแด้

https://www.mdpi.com/
https://calag.ucanr.edu/
https://entnemdept.ufl.edu/
http://www1a.biotec.or.th/


เรียงเรียงโดย : กลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังหารเก็บเก่ียว
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กรมส่งเสริมการเกษตร

ข่าวสารวิชาการ กอป.
ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2565ข่าวสารวิชาการ กอป.

ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2565

โอโซน กบัการจดัการศตัรูพืชหลงัการเก็บเก่ียว

โอโซนเป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติเป็นตัวออกซิไดซอ์ย่างแรง มีความว่องไวในการท าปฏิกิริยาเคมี
และมีการสลายตัวอย่างรวดเร็ว ดว้ยเหตุนีจ้ึงไม่พบสารพิษตกคา้งในผลผลิต อีกทั้งยังมี คุณสมบติัในการ
ยับยั้งเชือ้จุลินทรีย ์2 ลักษณะ คือ โมเลกุลของโอโซนเข้าท าปฏิกิริยาโดยตรงกับสารเคมีที่อยู่ในเซลล์
จุลินทรีย์ และอนุมูลตัวกลางอิสระที่เกิดขึน้เป็นตัวเข้าท าลาย โดยสามารถเข้าท าลายเซลล์เมมเบรน 
ไซโตพลาสซมึ โปรตีน และชัน้ของไขมันในเซลลจ์ุลินทรีย ์ท าใหเ้กิดการจับตัวเป็นกอ้นของโปรตีน เป็นสาเหตุให้
เซลลแ์ตก

เช่น การแช่ผลสาล่ีและแอปเปิ้ลลงในน า้โอโซนเป็นเวลา 30, 45 และ 60 นาที พบว่า สามารถยบัยัง้การเกิด
โรคผลเนา่ได ้100 % คือ ไม่พบอาการโรคผลเนา่บนผลสาล่ีและแอปเปิลเลย ทัง้นี ้ เน่ืองจากน า้โอโซน            
ท  าใหส้ปอรท่ี์งอกมีลกัษณะของเสน้ใยแบ่งเป็นขอ้สัน้ ๆ เกิดการบวมพองและเซลลแ์ตก ส่งผลใหส้ปอร ์    

ของเชือ้ราไม่สามารถเจรญิเพ่ือเขา้ท าลายพืชไดต้ามปกติ (เทอดพนัธ์ ธรรมรตันพงษ์, 2559)

การรมแก๊สโอโซนเพื่อก าจดัหนอนแมลงวนัผลไมใ้นพริกที่ความเขม้ขน้
ในช่วง 778,960 - 1,168,440 ppm/min สามารถก าจดัหนอนแมลงวนัผลไมใ้นพริกได ้100 % 

(สรุินทราพร ชั่งไชย และคณะ, ม.ป.ป.)

การลา้งผลพริกหวานดว้ยโอโซนไมโครบบัเบิล้เป็นเวลา 10 นาที สามารถยบัยัง้การเจริญของ             
เชือ้รา Colletotrichum capsici บนผลพริกหวานไดดี้ที่สดุ เท่ากบั 96 % 

โดยไม่ท าใหค้ณุภาพเปลี่ยนแปลงไป (อมรรตัน ์ตามจะโปะ และคณะ, 2560)

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการน าน า้เปล่าที่ผ่านกระบวนการอบโอโซนมาใช้ล้างผักและผลไม้
เพื่อก าจดัจลุนิทรียแ์ละช่วยยืดอายขุองผกัและผลไม ้และยงัน ามาท าความสะอาดอุปกรณ ์เคร่ืองมือ
ทางการแพทย์ และน ้าดืม่ อีกทัง้มีการทดสอบวิจัยเพื่อน าแก๊สโอโซนมาใชใ้นการจัดการศัตรูพืชหลงั
การเก็บเกี่ยว 



ข่าวสารวิชาการ กอป.
ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2565

เรียบเรียงโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุย๋
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย๋


