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สำรจำกบรรณำธิกำร...

สวัสดีค่ะ ช่วงเดือนพฤศจิกายน อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 31 - 34 องศาเซลเซียส 
และต ่าสุด 19 - 25 องศาเซลเซียส ปริมาณน ่าฝนอยู่ในช่วง 10 - 60 มิลลิเมตร ยกเว้น
ทางภาคใต้ มีปริมาณฝน อยู่ในช่วง 190 - 450 มิลลิเมตร ความชื นสัมพัทธ์ 70 - 90 % 
ซึ งจะแตกต่างกันไปในแต่ละภาค ในช่วงนี เริ มเข้าสู่ฤดูหนาวปริมาณฝนเริ มลดน้อยลง หลังจาก
ผ่านพ้นช่วงระยะเวลาฝนตกหนักในเดือนที แล้ว ท่าให้พื นที การเกษตรหลายแห่งได้รับผลกระทบ
จากการถูกน ่าท่วมขัง นอกจากจะสร้างความเสียหายใหก้ับผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังส่งผล
ต่อดินท่าให้ช่องว่างหรือรูพรุนดินทั งขนาดใหญ่ และขนาดเล็กอิ มตัวด้วยน ่า ดินอ่อนตัว 
โครงสร้างดินง่ายต่อการถูกท่าลาย ในฉบับนี มีวิธีการจัดการดินหลังน ่าลดมาฝากทุกท่านกันค่ะ 
รวมถึงยังมีโรคพืชชนิดต่าง ๆ ที สามารถเกิดขึ นได้หลังน ่าท่วม อาทิ โรคกาบใบแห้งในข้าวที มี
สาเหตุเกิดจากเชื อรา โดยโรคนี สามารถท่าความเสียหายให้กับต้นข้าวตั งแต่ระยะกล้าไปจนถึง
ระยะใกล้เก็บเกี ยว ดังนั น ขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังและส่ารวจแปลงอย่างสม ่าเสมอ หากพบ
การระบาดให้รีบหาทางปอ้งกนัก่าจัดโดยเร็ว และในฉบับนี ยังมีการใช้ประโยชน์จากแมลงวันลาย
ในการย่อยซากอินทรียวัตถุ ขยะอินทรีย์ และมูลสัตว์ รวมถึงการเฝ้าระวังศัตรูพืชกักกันกับพืช
ส่งออก เช่น มะพร้าวน ่าหอม มะละกอ และมะม่วง นอกจากนี  ยังมีการด่าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนเกษตรกร ซึ งเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกรโดยการปฏิบัติจริง เริ มตั งแต่
เพาะปลูกจนกระทั งเก็บเกี ยว โดยร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ร่วมกัน ซึ งจะช่วยให้
เกษตรกรสามารถป้องกนัก่าจัดศัตรูพืชได้ทันเวลาก่อนเกิดการระบาด แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า 
สวัสดีค่ะ



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



เรียงเรียงโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กรมส่งเสริมการเกษตร

ข่าวสารวิชาการ กอป.
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การเตรยีมดินและจดัการดินหลงัน ้าท่วม

แนวทางการปฏิบติั

น ำ้ทว่มในพืน้ท่ีการเกษตร นอกจากจะสรา้งความเสียหายใหผ้ลผลิตทางการเกษตรแลว้ 
ยงัส่งผลต่อดินท าใหช้่องว่างหรือรูพรุนดินทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็กอ่ิมตัวดว้ยน า้ ดินอ่อนตัว 
โครงสรา้งดินง่ายต่อการถกูท าลาย เกิดการอดัแน่นได้

) ใสล่งในดินดว้ย จะช่วยท าใหป้อ้งกนัโรครากเน่าในผกัได้

กำรเตรียมดินและจัดกำรดินหลังน ำ้ท่วม
ตอ้งมีความระมดัระวงั!! เพื่อเพาะปลกูพืชไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ

หลงัน ้าลดหนา้ดินยงัเปียก หา้มเขา้ ไปเหยียบย ่า หรอืน าเครือ่งจกัรกล

เขา้ไปในแปลง เพราะจะท าใหดิ้นอดัแนน่ ระบายน า้ไมดี่ ขาดการถ่ายเทของอากาศ 

ท าใหร้ากพืชเจริญไดไ้มดี่

พกัดินใหแ้หง้ ปลอ่ยพ้ืนท่ีท้ิงว่างไวใ้หห้ญา้ และวัชพืช หรือปลกูพืชตระกลูถัว่

เพ่ือปรบัปรงุดิน เชน่ ปอเทือง อตัรา 5 กิโลกรมัตอ่ไร ่เป็นตน้

หากมีน ้าขงั : ใหร้ะบายน ้าออกจากพ้ืนท่ีใหเ้รว็ท่ีสดุ โดยเฉพาะไมผ้ล 

เป็นการเติมอากาศใหก้ับดิน เรง่การฟ้ืนตวัของรากพืชในการดดูอาหาร 

โรยปนูขาว หรือโดโลไมท ์อตัรา 200-500 กิโลกรบัตอ่ไร ่เพ่ือปรบัสภาพดิน

และใส่ปุ๋ ยหมกัหรอืปุ๋ ยคอก อตัรา 3-4 ตนัตอ่ไร ่เพ่ือปรบัโครงสรา้งดิน

ปลกูพืชท่ีมีการไถพรวนดินนอ้ย เพ่ือลดการรบกวนดิน หรืออาจปลกูพืชท่ีมีอายสุัน้ 

เก็บผลผลิตไดเ้ร็ว ทนทานตอ่สภาพแวด้ลอ้ม เชน่ พริกขีห้น ูคะนา้ เป็นตน้

หากดินยงัมีความชืน้อยูม่าก อาจเกิดโรคจากเชือ้รา ควรปรบัปรุงดินดว้ย
ปนูขาว 200 ถึง 300 กิโลกรมัต่อไร ่รวมทัง้การใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า่ (เชือ้ราสีเขียว)
ใสล่งในดิน ช่วยท าใหป้อ้งกนัโรครากเน่าได้



ข้อมูลจาก
เรียงเรียงโดย : กลุ่ม

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กรมส่งเสริมการเกษตร

ข่าวสารวิชาการ กอป.
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2565
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กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กรมส่งเสริมการเกษตร
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แมลงวนัลาย (Black Soldier Fly : BSF)
ช่ือวิทยาศาสตร์ Hermetia illucens พบได้ในสภาพภูมิอากาศเขตอบอุ่นและร้อนช้ืน ชอบอาศัย

ตามธรรมชาติที่มีพุ่มไม้ กินน้้าและน้้าหวานเป็นอาหาร วางไข่บนเศษผัก ผลไม้ ไม่เป็นพาหะน้าโรค  

ไม่เป็นศัตรูพืช สามารถย่อยซากอินทรียวัตถุ ขยะอินทรีย์และมูลสัตว์ได้ดี  ควบคุมแมลงวันบ้านได้

และไม่ก่อให้เกิดความร้าคาญต่อชุมชน

วงจรชวีติของแมลงวนัลาย

1. ระยะไข่  (Eggs)

เป็นรูปวงรี สีเหลืองอ่อน

หรือสีครีม สีเข้มข้ึนตาม

ระยะเวลา ใช้เวลา 3-4 วัน 

ฟักเป็นตัวหนอน

2. ระยะหนอน (Larvae) ลักษณะตัวอ้วน แบน สีขาวครีม 

ตัวหนอนจะลอกคราบ 8 คร้ังก่อนเข้าดักแด้ ใช้เวลา 14-18 วัน

3. ระยะก่อนเข้าดักแด้ (Prepupa) 

เป็นระยะที่เหมาะน้าไปใช้ประโยชน์

5. ระยะตัวเต็มวัย (Adult)

ขนาดล้าตัวยาวประมาณ 16 มม. มี

อายุ 8-15 วัน ออกไข่ได้ 400-

900 ฟอง วางไ ข่ เป็นกลุ่ มบน

พื้นผิวท่ีแห้ง ใกล้ๆ กับขยะอินทรีย์

4 . ร ะย ะดั กแด้  ( Pupa)

ล้าตัวจะมีสีด้าเข้มและผิวแห้งแข็ง 

ใช้เวลาฟักเป็นตัวแมลง

ประมาณ 10-15 วัน

การใช้ประโยชน์แมลงวันลาย

1. หนอนแมลงวันลายสามารถย่อยขยะอินทรีย์ได้เร็วกว่า

ไส้เดือนดิน 5 เท่า

2. หนอนแมลงวันลายเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกในการผลิต

อาหารสัตว์ 

3. มูลของของหนอนแมลงวันลายมีอินทรียวัตถุสูงถึง 

70 เปอร์เซ็นต์ สามารถน้ามูลหนอนมาปลูกผักอินทรีย์ได้

4. ปลอกหนอน ปลอกดักแด้มีแคลเซียมสูง เป็นไคโตซาน  

อย่างดี สามารถน้าไปเป็นอาหารสัตว์ เป็นแหล่งทดแทน

แคลเซียมได้

คุณคา่ทางอาหารสตัว์       

ของหนอนแมลงวนัลาย

ไขมัน 26 %

โปรตีน 45 %

โอเมก้า 3,6,9

แคลเซียม 6 %
กรดรอลิค 14 %

เย่ือใย 9 %



ข่าวสารวิชาการ กอป.
ปีที่ 6 ฉบับที่ 11  เดือนพฤศจิกายน 2565

ศัตรูพืชเฝ้าระวังเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ

แมลงศัตรูพืช อันดับ Coleoptera 3 วงศ์ 3 ชนิด
อันดับ Lepidoptera 3 วงศ์ 3 ชนิด 
อันดับ Hemiptera 2 วงศ์ 2 ชนิด 

โรค โรคใบจุด สาเหตุเกิดจาก Pestalotiopsis
โรคใบจุดสาหร่าย สาเหตุเกิดจาก Cephaleuros virescens
โรคเปลือกแตกยางไหล สาเหตุเกิดจาก Ceratocystis paradoxa
โรคยอดเน่าและผลเน่า สาเหตุเกิดจาก Phytophthora palmivora
โรครากเน่า สาเหตุเกิดจาก Ganoderma

มะพรา้วน ้าหอม

มะละกอ

แมลงศัตรูพืช อันดับ Thysanoptera 1 วงศ2์ ชนิด 
อันดับ Hemiptera 2 วงศ2์ ชนิด

โรค โรคแอนแทรคโนสบนผล สาเหตุเกิดจาก Colletotrichum 
gloeosporioides
โรคผลเน่า สาเหตุเกิดจาก Lasiodiplodia theobromae
โรคจุดด า สาเหตุเกิดจาก Asperisporium caricae
โรคใบจุด สาเหตุเกิดจาก Alternaria alternate, Corynespora
cassiicola, Cercospora, Phoma และ Mycosphaerella
โรครากเน่าโคนเน่า สาเหตุเกิดจาก Phytophthora plamivora
โรคราแป้ง สาเหตุเกิดจาก Oidium 
โรคจุดวงแหวน สาเหตุเกิดจาก Papaya ringspot virus

แมลงศัตรูพืช อันดับ Coleoptera 2 วงศ์ 5 ชนิด 
อันดับ Diptera 2 วงศ3์ ชนิด 
อันดับ Hemiptera 6 วงศ1์6 ชนิด 
อันดับ Lepidoptera 1 วงศ์ 1 ชนิด 
อันดับ Thysanoptera 1 วงศ์ 1 ชนิด

โรค โรคแอนแทรคโนส สาเหตุเกิดจาก Colletotrichum gloeosporioidea
โรคยอดเน่าและผลเน่า สาเหตุเกิดจาก Phytophthora palmivora
โรคราแป้ง สาเหตุเกิดจาก Oidium mangiferae
โรคจุดสาหร่าย สาเหตุเกิดจาก Cephaleuros virescens
โรคราสีชมพู สาเหตุเกิดจาก Corticium salmonicolor

มะมว่ง

กรมวิชาการเกษตร ได้ส ารวจเฝ้าระวังศัตรูพืชกักกันกับพืชส่งออกในแปลงปลูกตามภาคต่าง ๆ พบศัตรูพืช ดังนี้ 

ข้อมูลจาก ส านักวิจัยพัฒนาการอารกัขาพืช กรมวิชาการเกษตร 
เรียงเรียงโดย : กลุ่มจัดการศัตรพืูชหลังการเก็บเกีย่ว

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดนิปุ๋ย
กรมส่งเสริมการเกษตร



ข้อมูลจาก
เรียงเรียงโดย : กลุ่ม

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กรมส่งเสริมการเกษตร

ข่าวสารวิชาการ กอป.
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2565


