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

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 เดือนมกรำคม 2566

สำรจำกบรรณำธิกำร...

สวัสดีค่ะ วันนี้เราพบกันในเดือนแรกของปี 2566 อุณหภูมิสูงสุดอยู่
ในช่วง 31-36 องศาเซลเซียส และต ่าสุด 17-25 องศาเซลเซียส ปริมาณ
น้่าฝนทั วทุกภาคลดน้อยลงเหลือประมาณ 5-50 มิลลิเมตร ปริมาณ
ความช้ืนสัมพัทธ์ 65 - 70 % สามารถติดตามข้อมูลศัตรูพืชที ต้องเฝ้าระวัง
ได้เช่นเคย เพื อป้องกันความเสียหายของพืชผล ช่วงนี้ยังเป็นการเฝ้าระวัง 
การระบาดของเพลี้ยจักจั นมะม่วงระยะดอกตูมจนใกล้ดอกบาน และลดลง
ในช่วงติดผล แนะน่าให้เกษตรกรหมั นส่ารวจแปลงอยู่เสมอหากพบการเข้า
ท่าลายแนะน่าให้ตัดแต่งกิ งให้โปร่ง เพื อลดที หลบซ่อนของเพลี้ยจักจั น หรือ
ฉีดน้่าล้างช่อดอก เพื อช่วยแก้ปัญหาช่อดอกและใบด่าจากราด่า ส่าหรับ
กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี ยวกาแฟโรบัสต้าและอะราบิกาในประเทศ
ไทยกับการปนเปื้อนสารโอคราทอกซิน เอ ซึ งผลิตมากในเขตภาคเหนือ 
และภาคใต้ มีกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี ยวที แตกต่างกัน ซึ งจ่าแนก
ได้ 2 วิธีหลัก คือ วิธีเปียกและวิธีแห้ง สามารถติดตามกันได้ในฉบับนี้ 
การลดต้นทุนการผลิตประกอบด้วยหลากหลายวิธี ซึ งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็น
วิธีที สามารถท่าได้ง่ายและใช้ต้นทุนไม่สูงมาก สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ 
ท่าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ มมากข้ึน ในฉบับนี้เรามีวิธีการน่าไปใช้กันค่ะ 
เนื้อหาในฉบับนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเจ้าหน้าที นักวิชาส่งเสริมการเกษตร
และเกษตรกรทุกท่าน แล้วพบกันใหม่นะคะ 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



ข้อมูลจาก : กรมวิชาการเกษตร
เรียงเรียงโดย : กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กรมส่งเสริมการเกษตร

ลักษณะการท าลายของเพลี้ยจักจั่น

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงจากยอด

อ่อนและช่อดอกมะม่วง ท าให้ยอดอ่อนไหม้ และใบ

อ่อนหงิกงอ ไม่สามารถผลิช่อดอก หากเข้าดูดกินใน

ระยะช่อดอก ดอกจะแห้งและร่วง ติดผลน้อย

หรือไม่ติดผล ในขณะที่ดูดกินน้ าเลี้ยง เพลี้ยจักจั่น

จะถ่ายมูลมีลักษณะเป็นของเหลวเหนียว  ๆคล้ายน้ าหวาน

เรียกว่า Honey dew หรือมูลหวาน ติดตามช่อดอก

และใบ และรอบๆทรงพุ่มของมะม่วง มูลน้ าหวานนี้

เป็นอาหารของราด า (sooty mold) ท าให้ ราด า

มีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ วปกคลุมใบ   

และช่อดอก ซึ่งมีผลกระทบต่อการสังเคราะห์แสง

ของใบ

Idioscopus clypealis (Lethierry)

Idioscopus niveosparsus (Lethierry)  
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การระบาด

พบการ ร ะบาดตลอดทั้ ง ปี 

โดยเฉพาะช่วงออกดอก ระหว่าง

เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมจาก

ระยะดอกตูม จนดอกใกล้บานและ

ลดลงเมื่อเริ่มติดผล

การป้องกันก าจัด

1. การตัดแต่งกิ่งหลงัเก็บผลผลิตให้โปร่ง 

เพื่อช่วยลดที่หลบซ่อนของเพล้ียจักจั่น 

2. ใช้น้ าฉีดล้างช่อดอกและใบ เพื่อช่วย 

แก้ปัญหาช่อดอก และใบด าจากราด า

3. ใช้กับดกัแสงไฟ ดกัตัวเต็มวัยที่บินมาเล่นไฟ

4. ใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราบิวเวอเรีย

สารสกัดสะเดา หางไหล โล่ติ๊น 

5. ใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียน 

ผีเสื้อตัวเบียน แมลงวันตาโต 



ข้อมูลจาก  ปาริชาติ เทียนจุมพล  ดนัย บุณยเกียรติ  ณัฏฐวััฒณ์ หมื่นมาณี และสุภาัดี  ศรีังค์เพ็ชร
เรียงเรียงโดย : กลุ่มจัดการศัตรพืูชหลังการเก็บเกีย่ั

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดนิปุ๋ย
กรมส่งเสริมการเกษตร
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กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
กาแฟอะราบิกาและโรบัสตาในประเทศไทย 

กับการปนเปื้ อนสารโอคราทอกซิน เอ

สภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมทั้งในแปลงปลูกและระหว่างการเก็บ
รักษา มีผลต่อการเจริญของเชื้อราตระกูล Aspergillus และ Penicillium
บางชนิด ซึ่งเชื ้อราจะผลิตสารโอคราทอกซิน เอ (OTA) จัดเป็นสารพิษ
จากรา (Mycotoxins) ซึ่งสามารถทนความร้อนได้สูง โดยเมื่อคนที่ดื ่ ม
กาแฟได้รับสารพิษนี้เข้าไปในร่างกาย ถึงแม้ในปริมาณเพียงเล็กน้ อย      
ก ็สามารถท าให ้เก ิดอาการเป็นพิษทั ้งแบบเฉ ียบพลันและเร ื ้อร ัง          
และจัดเป็นเป็นสารท่ีอาจก่อให้เกิดมะเร็ง

กาแฟ (coffee) เป็นเคร่ืองดื่มยอดนิยมส าหรับทุกเพศ โดยเฉพาะคนในวัยท างานและมีแนวโน้ม
ในการบริโภคเพิ่มสูงขึ้น ผลผลิตกาแฟที่ผลิตได้ในพื้นท่ีภาคเหนือและภาคใต้ มีกระบวนการจัดการ

หลังการเก็บเกี่ยวท่ีแตกต่างกัน ซึ่งจ าแนกได้ 2 วิธีหลัก คือ วิธีแห้งและวิธีเปียก

การจัดการเมล็ดกาแฟดิบเป็นปัจจัยโดยตรงท่ีมีผลต่อการเจริญของราและการผลิตสารพิษจากรา          
ซึ่งขั้นตอนที่มีความเส่ียงต่อการปนเปื้อนของสาร OTA คือ การตากและการเก็บรักษา โดยจากการสุ่ม
ส ารวจ พบว่า เมล็ดกาแฟโรบัสตาท่ีมีความชื้นเท่ากับ 15.61 และ 11.89% มีปริมาณสาร OTA เท่ากับ 
7.67 และ 0.52 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ ส่วนเมล็ดกาแฟพันธุ์อะราบิกาท่ีมีความชื้นเท่ากับ 

11.86% มีปริมาณสาร OTA ได้เท่ากับ 0.32 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ขั้นตอนการเก็บรักษาตอ้งมีปริมาณ
ต ่ากว่า 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งก าหนดไว้ในมาตรฐานของ Codex (CODEX STAN 193-1995)

การจัดการหลังการเก็บเกีย่ั

- เก็บรักษาเมล็ดกาแฟในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถป้องกันความชื้นได้
และควรเก็บรักษาในห้องท่ีมีการถ่ายเทอากาศได้ดี ภายในห้องเก็บรักษาควรมีอุณหภูมิ
ต ่ากว่า 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ต ่ากว่า 68% มีความชื้นประมาณ 13%

- ตากผลกาแฟบนลานซีเมนต์ หากท าการตากหรือลดความชื้นอย่างรวดเร็ว   
โดยใช้ระยะเวลาส้ันจะสามารถลดการปนเป้ือนของราได้



เรียงเรียงโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กรมส่งเสริมการเกษตร
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