
 

 

 

 

 

 
 

หลักสูตรรายวิชาเลือก 
สาระการประกอบอาชพี 

ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาโรคและแมลงศัตรูฟกทองญี่ปุน 

รหัสวิชา  อช 13186 

จํานวน  2 หนวยกิต ( 80 ช่ัวโมง ) 

 

 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกัลยาณิวัฒนา 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดเชียงใหม 

 

 

 

 



 

 

 

คํานํา 
 

  ในปจจุบันฟกทองญี่ปุนพืชท่ีปลูกงายในพ้ืนท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจในครัวเรือนและ

เปนอาหารในชีวิตประจําวันของสังคม ชนบทในอําเภอกัลยาณิวัฒนาฟกทองญี่ปุนเปนพืชท่ีปลูกใชเวลา 2 – 3 

เดือน และมีคนซ้ือถึงพ้ืนท่ี ใชน้ํานอยการดูและรักษางาย สามารถไปทํางานอยางอ่ืนไดในชนบทปลูกพืชหลายอยาง

ในเวลาเดียวกันเกษตรผสมผสานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังเปนการ ประหยัดตอคาใชจายท่ี

อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตดังนั้นจึงไดจัดทํารายวิชาการปลูกฟกทองญี่ปุน 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกัลยาณิวัฒนาไดพิจารณา

รายละเอียดของเนื้อหาท่ีมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูเรียน  จัดทําเปนหลักสูตรรายวิชาโรคและแมลงศัตรู

ฟกทองญี่ปุน   สาระชองทางการประกอบอาชีพ ระดับ ประถมศึกษา  กลุมเปาหมายวัยแรงงาน  และบรรจุไวใน

หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา เพ่ือนําไปใชในการจัด

การศึกษาในกับผูเรียนเพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับในเรื่องพ้ืนฐานงานโรคและแมลงศัตรูฟกทองญี่ปุนมาก

ยิ่งข้ึน 

ในโอกาสนี้  ขอขอบคุณคณะทํางาน ประกอบดวย ครู กศน. อําเภอกัลยาณิวัฒนาผูบริหาร กศน.

ทุกระดับ ท่ีใหคําปรึกษาในการจัดทําหลักสูตรครั้งนี้ไดเสร็จสิ้นสมบูรณ สามารถนําไปใชกับการจัดการเรียนการ

สอนอยางมีประสิทธิภาพ  

 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกัลยาณิวัฒนา 

                                              กรกฎาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 
  หนา 

คํานํา   

สารบัญ    

คําอธิบายรายวิชา  

 มาตรฐานการเรียนรูระดับ   

 ศึกษาและฝกทักษะ  

 การจดัประสบการณการเรียนรู  

 การวัดประเมินผล  

รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา  

 มาตรฐานการเรียนรูระดับ  

 หัวเรื่อง   

 ตัวชี้วัด   

 เนื้อหา   

 จํานวนชั่วโมง   

หลักสูตรวิชาความรูพ้ืนฐานวิชา โรคและแมลงศัตรูฟกทองญ่ีปุน    

 ความสําคัญ  

 จุดมุงหมาย   

 จุดประสงค  

 เนื้อหา   

 ระยะเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิต  

 สือ่ประกอบการเรียนและแหลงเรียนรู  

 การวัดผลประเมินผล  

 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

 โครงสรางหลักสูตร  

คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อช 13186 ช่ือความรูพ้ืนฐานวิชา โรคและแมลงศัตรูฟกทองญ่ีปุน จํานวน  2  หนวยกิต 

ระดับประถมศึกษา 
 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ    

 ความรูเขาใจทักษะในโรคและแมลงศัตรูฟกทองญี่ปุนบนพ้ืนฐานความรูในกระบวนการโรคท่ีพบในฟกทอง

ญี่ปุน แมลงและอาการท่ีพบในฟกทองญี่ปุนและการใชยากําจัดศัตรูฟกทองญี่ปุน  โดยใช  นวัตกรรม  เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม  มีความหลากหลายทางชีวภาพพัฒนาตอยอดและประยุกตใชภูมิปญญา   

 

ศึกษาและฝกทักษะ  

1.โรคท่ีพบในฟกทองญี่ปุน 

2.แมลงและอาการท่ีพบในฟกทองญี่ปุน 

 3. การใชยากําจัดศัตรูฟกทองญี่ปุน 

 

การจัดประสบการณการเรียนรู 
1. ศึกษาจากเอกสาร 
2. ศึกษาจากการปฏิบัติจริง 
3. ศึกษาจากผูรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
4. ศึกษาจากแหลงเรียนรูในชุมชน 

 

การวัดและประเมินผล 
                โครงงาน         100    คะแนน   

  -รายงาน  20 คะแนน  

  - ชิ้นงาน 40 คะแนน   

  -นําเสนอ  20 คะแนน 

  -นิทรรศการ  10 คะแนน  

  -จิตพิสัย            10 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  อช 13186  ช่ือรายวิชาความรูพ้ืนฐานวิชา โรคและแมลงศัตรูฟกทองญ่ีปุนจํานวน  2  หนวยกิต 

ระดับประถมศึกษา 
 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ    ความรูเขาใจทักษะในโรคและแมลงศัตรูฟกทองญี่ปุนบนพ้ืนฐานความรูใน

กระบวนการโรคท่ีพบในฟกทองญี่ปุน แมลงและอาการท่ีพบในฟกทองญี่ปุนและการใชยากําจัดศัตรูฟกทองญี่ปุน  

โดยใช  นวัตกรรม  เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  มีความหลากหลายทางชีวภาพพัฒนาตอยอดและประยุกตใชภูมิปญญา   
 

ท่ี 

 

หัวเรื่อง 

 

 

ตัวช้ีวัด 

 

 

เนื้อหา 

 

จํานวน 

(ช่ัวโมง) 

1 แมลงและอาการท่ีพบ

ในฟกทองญี่ปุน 

อธิบายลักษณะอาการของ

แมลงท่ีพบในฟกทองญี่ปุน

การปองกันและการดูแล

รักษาได 

1.ชนิดแมลงศัตรูในฟกทองญี่ปุน  
       1.1 ดวงเตาแตง 
        1.2 หนอนชอนใบ 
        1.3 แมลงวันทอง 
        1.4 เพลี้ยไฟ 
        1.5 หนอนผีเสื้อ 
         1.6  สัตวฟนแทะ 
2.การปองกัน 
3.การดูแลรักษา 

20  

2 โรคท่ีพบในฟกทอง
ญี่ปุน 

1.บอกลกัษณะอาการของ
ไวรัสในฟกทองญี่ปุน 

1. ไวรัสในฟกทองญี่ปุน 
    31.1  สาเหตุการติดโรค 
    1.2  อาการของโรค 

     1.3 การปองกัน 

10  

  2..บอกลกัษณะอาการของ
ราแปงในฟกทองญี่ปุน 

2. ราแปงในฟกทองญี่ปุน 

      1.1 สาเหตุการติดโรค 

      1.2  อาการของโรค 

      1.3 การปองกัน 

10 

3 การใชยากําจัดศัตรู
ฟกทองญี่ปุน 

1.อธิบายคุณสมบัติประเภท
ของยาท่ีใชกําจัดศัตรู
ฟกทองญี่ปุนท้ังสารเคมีและ
สมุนไพรได 
  

1.ประเภทยาสารเคมี 
2.ประเภทยาสมุนไพร 

3.การใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย 

4.การเก็บรักษายาและการกําจัดสารเคมี  

40 

 

 

 

 

 



  
 

หลักสูตร 

วิชาความรูพ้ืนฐานวิชา โรคและแมลงศัตรูฟกทองญี่ปุน 

ความสําคัญ 

  ฟกทองญี่ปุน หมายถึงการปลูกฟกทองญี่ปุนแบบวางเถาใหทิศทางเรียงกันเหมือน  การเขาแถว

รวมกับการตัดแตงเถาใหเหลือสั้นประมาณ 2-3 เมตร ทําใหงายในการดูแลรักษา  ผลผลิตตอไรสูง ตนทุนการผลิต

ตอหนวยต่ําไดกําไรมาก เกษตรกรมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน การปลูกฟกทองญี่ปุนมีการปรับปรุงพัฒนาวิธีการปลูก

หลายรูปแบบ เปนการจัดระบบปลูกพืชเพ่ือลดตนทุนในการดูแลรักษา เพ่ิมผลผลิตตอไรและเพ่ิมคุณภาพผลผลิต

สูงข้ึน ตรงกับความตองการของตลาด  วิธีการปลูกเปนแบบเถาเลื้อยเขาแถวเปนระเบียบทุกตนเลื้อยไปทิศทาง

เดียวกัน การลดตนทุนของเกษตรกรเกิดจากการดูแลจํานวนใบท่ี  เหลือตอตนใหพอตอการเลี้ยงผลเดียว เนื่องจาก

การตัดแตงใบก่ิงขาง และยอดการเพ่ิมผลผลิตเกิดจากระยะปลูกชิด ทุกขอของลําตนมีรากชวยดูดน้ําและแรธาตุได

มากข้ึน ทําใหไดจํานวนผลผลิตตอไรสูงข้ึน น้ําหนักตอลูก 2.5 ข้ึนไป การหมุนเวียนของ  คารบอนไดออกไซดและ

แสงแดดท่ีตกบนใบทุกใบเหมาะสมตอการสังเคราะหแสงสงผลถึงคุณภาพของ ฟกทองจะมีโรคจากแมลงและเชื้อรา

เปนศัตรูฟกทองญี่ปุนจึงตองพึงยาในการกําจัดศัตรูพืชสารเคมีและยาสมุนไพรตองรูจักใชถูกตองปลอดภัยในการ

บริโภคในการประกอบอาชพี 

 

หลักการ 

1. เปนหลักสูตรท่ีมีโครงสรางยืดหยุนดานสาระการเรียนรู เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู โดยบูรณา

การเนื้อหาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ความแตกตางของบุคคล ชุมชน สังคม 

2. เปนหลักสูตรท่ีสงเสริมใหผูเรียน เรียนรูจากการศึกษาคนควา การปฏิบัติจริง 

3. เปนหลักสูตรท่ีสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

 

จุดมุงหมาย 

เพ่ือใหผูเรียนศึกษาโรคและแมลงในฟกทองญี่ปุน และวิธีการกําจัดศัตรูพืชโดยใชสารเคมี หรือยาสมุนไพร

ตองใชอยางถูกตองปลอดภัยตอผูบริโภคและในการประกอบอาชีพ 

 

จุดประสงค 

 1.  เพ่ือใหผูเรียนมีความรู วิชา โรคและแมลงศัตรูฟกทองญี่ปุนได 

 2.  เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวสาเหตุและการปองกันกันโรคฟกทองญี่ปุนได  

 3.  เพ่ือใหผูเรียนมีความรูในการใชยากําจัดศัตรูฟกทองญี่ปุนได 

 4.  เพ่ือใหผูเรียนมีความรูการใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัยได  

  
 

 

 

 



 

 เนื้อหา  

1.แมลงและอาการท่ีพบในฟกทองญ่ีปุน 

             1.ชนิดแมลงศัตรูในฟกทองญี่ปุน  
         1.1 ดวงเตาแตง  
          1.2 หนอนชอนใบ  
          1.3 แมลงวันทอง  
           1.4 เพลี้ยไฟ 
           1.5 หนอนผีเสื้อ 
           1.6 สัตวฟนแทะ 

  2.การปองกัน 
  3.การดูแลรักษา 

         2.โรคท่ีพบในฟกทองญ่ีปุน 
 1.ไวรัสในฟกทองญี่ปุน 

      1.1  สาเหตุการติดโรค 
       1.2  อาการของโรค 

                    1.3 การปองกัน 

   2. ราแปงในฟกทองญี่ปุน 

        2.1 สาเหตุการติดโรค 

         2.2 อาการของโรค 

        2.3 การปองกัน 

3.การใชยากําจัดศัตรูฟกทองญ่ีปุน 

   1.ประเภทยาสารเคมี 

   2.ประเภทยาสมุนไพร 

              3.การใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย 

             4.การเก็บรักษายาและการกําจัดสารเคมี 
 

ระยะเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิต 

 จํานวน  80 ชั่วโมง    2  หนวยกิต  

          ภาคทฤษฎี         20    ชั่วโมงภาคปฏิบัติ    60 ชั่วโมง  

ส่ือประกอบการเรียนและแหลงเรียนรู 

1. เอกสาร   

2. ภูมิปญญาทองถ่ิน    

3.แหลงเรียนรู/สถานประกอบการ  

4.อินเตอรเน็ต 

 

 

 



 

 

การวัดผลประเมินผล 

โครงงาน             100    คะแนน   

  -รายงาน  20 คะแนน  

  - ชิ้นงาน 40 คะแนน   

  -นําเสนอ  20 คะแนน 

  -นิทรรศการ  10 คะแนน  

  -จิตพิสัย   10 คะแนน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ผูเรียนมีความเขาใจหลักการ วิธีการและข้ันตอนในการกําจัดโรคและแมลงศัตรูฟกทองญี่ปุน 

2. ผูเรียนมีทักษะ ในการใชยากําจัดศัตรูอยางถูกตองและปลอดภัยตอผูบริโภค 

3. ผูเรียนมีรูความเขาใจชนิดแมลงในศัตรูในฟกทองญี่ปุน 

โครงสรางหลักสูตร 

บทท่ี เรื่อง เนื้อหา 
จํานวน 

( ชั่วโมง ) 

1 แมลงและอาการท่ีพบใน

ฟกทองญี่ปุน 

 1.แมลงและอาการที่พบในฟกทองญี่ปุน 

      1.ชนิดแมลงศัตรูในฟกทองญี่ปุน  
1.1 ดวงเตาแตง 
1.2 หนอนชอนใบ 
1.3 แมลงวันทอง 
1.4 เพลี้ยไฟ 
1.5 หนอนผีเสื้อ 
1.6 สัตวฟนแทะ 
  2.การปองกัน 
  3.การดูแลรักษา 

20  

2 โรคท่ีพบในฟกทองญ่ีปุน 2.โรคที่พบในฟกทองญี่ปุน 
 101.ไวรัสในฟกทองญี่ปุน 
    111.1  สาเหตุการติดโรค 
     121.2  อาการของโรค 
           131.3 การปองกัน 

10 

   142. ราแปงในฟกทองญี่ปุน 
      152.1 สาเหตุการติดโรค 
       162.2 อาการของโรค 
      2.3 การปองกัน  

10 

3 การใชยากําจัดศัตรูฟกทอง

ญ่ีปุน 

3.การใชยากําจัดศัตรูฟกทองญี่ปุน 

   1.ประเภทยาสารเคม ี

   2.ประเภทยาสมุนไพร 

   3.การใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย 

   174.การเก็บรักษายาและการกําจัดสารเคม ี

40 

 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูวิชาความรูพ้ืนฐานวิชา โรคและแมลงศัตรูฟกทองญ่ีปุนจํานวน  ๒ หนวยกิต ( ๘๐  ช่ัวโมง) 

ระดับประถมศึกษา 

 

ท่ี หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู 
จํานวน

ช่ัวโมง 
ส่ือวัสดุ อุปกรณ การวัดประเมินผล 

1. แมลงและอาการท่ีพบ

ในฟกทองญี่ปุน 

อธิบายลักษณะอาการ

ของแมลงท่ีพบใน

ฟกทองญี่ปุนการปองกัน

และการดูแลรักษาได 

1.แมลงและอาการท่ีพบใน

ฟกทองญ่ีปุน 

      1.ชนิดแมลงศัตรูใน
ฟกทองญี่ปุน  
1.1 ดวงเตาแตง 
1.2 หนอนชอนใบ 
1.3 แมลงวันทอง 
1.4 เพลี้ยไฟ 
1.5 หนอนผีเสื้อ 
1.6 สัตวฟนแทะ 
  2.การปองกัน 
  3.การดูแลรักษา    

ใหผูเรียนศึกษาในเรื่อง  
1.ชนิดแมลงศัตรูในฟกทองญี่ปุน  
1.1 ดวงเตาแตง 
1.2 หนอนชอนใบ 
1.3 แมลงวันทอง 
1.4 เพลี้ยไฟ 
1.5 หนอนผีเสื้อ 
1.6 สัตวฟนแทะ 
2.การปองกัน 
3.การดูแลรักษา    
2.ใหผูเรียนศึกษาคนควาจากเอกสาร
และสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมจาก
อินเตอรเน็ต / แหลงเรียนรู 
3.ใหผูเรียนรวบรวม สรุปองคความรูท่ี
ไดศึกษามาจัดทําเปนเอกสารรูปเลม
รายงาน 

10 1. เอกสาร 

2. ภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

3.แหลงเรียนรู/

สถาน

ประกอบการ 

4.อินเตอรเน็ต 

โครงงาน            

100    คะแนน   

 

 

 

 

 



 

ท่ี หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู 
จํานวน

ช่ัวโมง 
ส่ือวัสดุ อุปกรณ การวัดประเมินผล 

2. โรคท่ีพบในฟกทอง
ญี่ปุน 

1.บอกลกัษณะอาการ
ของไวรัสในฟกทองญี่ปุน 

2.โรคท่ีพบในฟกทอง
ญ่ีปุน 
 211.ไวรัสในฟกทองญี่ปุน 
   221.1  สาเหตุการติดโรค 
   231.2  อาการของโรค 
   1.3 การปองกัน 

  2. ราแปงในฟกทองญี่ปุน 
     2.1 สาเหตุการติดโรค 
     2.2 อาการของโรค 
     2.3 การปองกัน 

1. ใหผูเรียนศึกษาในเรื่อง  

     241.ไวรัสในฟกทองญี่ปุน 
   251.1  สาเหตุการติดโรค 
   261.2  อาการของโรค 
   1.3 การปองกัน 

  2. ราแปงในฟกทองญี่ปุน 
     2.1 สาเหตุการติดโรค 
     2.2 อาการของโรค 
    2.3 การปองกัน 

2.ใหผูเรียนศึกษาคนควาจากเอกสาร

และสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมจาก

อินเตอรเน็ต / แหลงเรียนรู 

3.ใหผูเรียนรวบรวม สรุปองคความรู

ท่ีไดศึกษามาจัดทําเปนเอกสารรูปเลม

รายงาน 

 

  

20 1. เอกสาร 

2. ภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

3.แหลงเรียนรู/

สถาน

ประกอบการ 

4.อินเตอรเน็ต 

 โครงงาน            

100    คะแนน   

 

 

ท่ี หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู 
จํานวน

ช่ัวโมง 
ส่ือวัสดุ อุปกรณ การวัดประเมินผล 

3 การใชยากําจัดศัตรู
ฟกทองญี่ปุน 

1.อธิบายคุณสมบัติ
ประเภทของยาท่ีใช

3.การใชยากําจัดศัตรู

ฟกทองญ่ีปุน 

 1.ใหผูเรียนศึกษาในเรื่อง 

3.การใชยากําจัดศัตรูฟกทองญ่ีปุน 

๔๐ 1. เอกสาร 

2. ภูมิปญญา

 โครงงาน            

100    คะแนน   

 



 

ท่ี หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู 
จํานวน

ช่ัวโมง 
ส่ือวัสดุ อุปกรณ การวัดประเมินผล 

กําจัดศัตรูฟกทองญี่ปุน
ท้ังสารเคมีและสมุนไพร
ได 
 

   1.ประเภทยาสารเคมี 

   2.ประเภทยาสมุนไพร 

   3.การใชสารเคมีอยาง

ถูกตองและปลอดภัย 

   4.การเก็บรักษายาและ

การกําจัดสารเคมี 

 

   1.ประเภทยาสารเคมี 
   2.ประเภทยาสมุนไพร 
   3.การใชสารเคมีอยางถูกตองและ
ปลอดภัย 
   4.การเก็บรักษายาและการกําจัด
สารเคมี 
2.ใหผูเรียนศึกษาคนควาจากเอกสาร

และสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมจาก

อินเตอรเน็ต / แหลงเรียนรู 

3.ใหผูเรียนรวบรวม สรุปองคความรู

ท่ีไดศึกษามาจัดทําเปนเอกสารรูปเลม

รายงาน 

ทองถ่ิน 

3.แหลงเรียนรู/

สถาน

ประกอบการ 

4.อินเตอรเน็ต 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 

 

ท่ีปรึกษา 

  นายศุภกร  ศรีศักดา   ผูอํานวยการ กศน. จังหวัดเชียงใหม 

  คณะกรรมการสถานศึกษา  

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  

คณะทํางานฝายวิชาการ   

  นางเดือนฉาย  ธาตุอินจันทร ครูรักษาการ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอกัลยาณิวัฒนา  

  นายสรรเสริญ  อวยพระพร ครู กศน.ตําบลแจมหลวง  

  นางสาวณัฐชยา  พิริยะวรคุณ ครู กศน.ตําบลแจมหลวง  

  นางสาวจิตฤทัย  ประทุมมาเกษร ครู กศน.ตําบลแมแดด  

นายธีรภทัร   รมตนธรรม   ครู ศรช.ตําบลบานจันทร  

  นายอาทิตย  ศรีสัตยา  ครู ศรช.ตําบลแมแดด  

ผูพัฒนาหลักสูตร 

1. นายสรรเสริญ  อวยพระพร  ครู  กศน.ตําบลหลวง  

กศน.อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จัดพิมพ/รูปเลม 

  นายสรรเสริญ  อวยพระพร  ครู  กศน.ตําบลหลวง  

กศน.อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ผังมโนทัศน  
แผนการเรียนรูรายบุคคล วิชาโรคและแมลงศัตรูฟกทองญี่ปุน  

ระดับประถมศึกษา จํานวน ๘๐ หนวยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาโรคและแมลงศัตรูฟกทองญี่ปุน  

2 หนวยกิต  

 

การใชยากําจัดศัตรูฟกทองญ่ีปุน  ๔๐ ช่ัวโมง 
๑.ประเภทยาสารเคมี 
๒.ประเภทยาสมุนไพร 
๓.การใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย 

๔.การเก็บรักษายาและการกําจัดสารเคมี 
 

    โรคท่ีพบในฟกทองญ่ีปุน  20 ช่ัวโมง 
     ๑.ไวรัสในฟกทองญี่ปุน 
        -สาเหตุการติดเชื้อ 
        -อาการของโรค 
        -การปองกัน 
      ๒.ราแปงในฟกทองญี่ปุน 
         -สาเหตุการติดเชื้อ 
         -อาการของโรค 
        -การปองกัน 
 

แมลงและอาการท่ีพบในฟกทองญี่ปุน ๒0 ชั่วโมง 
 1. ชนิดแมลงศัตรูในฟกทองญี่ปุน 
     -ดวงเตาแตง 
     -หนอนชอนใบ 
     -แมลงวันทอง,เพลี้ยไฟ 
     -หนอนผีเสื้อ 
     -สัตวฟนแทะ 
2. การปองกัน 
3. การดูแลรักษา 
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