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เตือนภัยการเกษตร
ช่วงวันที่ ๒ – ๘ มกราคม ๒๕๖๒
สภาพแวดล้อม/สภาพ ชนิดพืชที่อาจ ระยะการเจริญเติบโต ปัญหาที่ควร
อากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้ เกิดผลกระทบ
ของพืชในช่วงนี้
ระวัง
ภาคใต้ตอนล่าง มีฝนตก กล้วยหิน
ทุกระยะ
โรคเหี่ยว
อากาศชื้น
การเจริญเติบโต
(เชื้อแบคทีเรีย)

ข้อสังเกตลักษณะ/
อาการที่อาจพบ
อาการที่ใบ เริ่มแรกใบธง (ใบอ่อน) แสดง
อาการเหี่ ยวแล้ ว เปลี่ ย นเป็ น สี เ หลื อ ง
จากนั้ น ใบล่ างๆ จะแสดงอาการเหี่ ย ว
อย่ างรวดเร็ ว แล้ ว เปลี่ ย นเป็ น สี เหลื อ ง
และยืนต้นตายในที่สุด
อาการที่เครือ ปลีกล้วยแคระแกร็น และ
หากติ ด ผล ผลจะลี บ เนื้ อ ภายในมี สี
น้้าตาลจนถึงด้า บางผลมีอาการฉ่้ าน้้ า
และเน่ าเละ ปลายผลมี สี เหลื อ งต่ อมา
เปลี่ยนเป็นสีด้า หากอาการรุนแรงมาก
จะท้าให้ไม่ได้ผลผลิต
อาการที่ล้าต้นเทียม เมื่อตัดล้าต้นดูจะ
เห็นท่อน้้าท่ออาหารเปลี่ยนเป็นสีน้าตาล
อาการที่ ห น่ อ ยอดหน่ อ มี สี ด้ า หน่ อ
แคระแกร็น และตายในที่สุด

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
การก้าจัดโรค
๑. ท้าลายกอกล้วยหินโดยใช้สารก้าจัดวัชพืช ซึ่งมีวิธีการดังนี้
- ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นความยาว ๘ นิ้ว แช่ในกระป๋องที่ใส่
สารก้าจัดวัชพืช ไตรโคลเพอร์ บิวทอกซีเอทิลเอสเตอร์
๖๖.๘% อีซี แช่ทิ้งไว้ข้ามคืน
- น้าไม้เสียบลูกชิ้นที่แช่สารก้าจัดวัชพืชแล้ว เสียบที่
บริเวณโคนต้นกล้วยที่เป็นโรคเหี่ยว ลึกประมาณ ๕ นิ้ว
โดยเลือกเสียบที่ต้นกล้วยขนาดใหญ่ในกอ ประมาณ ๒-๓
ต้น ต้นกล้วยจะตายภายในเวลาประมาณ ๒๐-๓๐ วัน
๒. โรยปูนขาว ๕ กิโลกรัมต่อกอ ตรงบริเวณโคนและ
รอบรากต้นกล้วยที่เป็นโรค เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
สาเหตุโรคที่อยู่ในดิน
๓. ต้นกล้วยที่เป็นโรค หากมีปลี หรือเครือกล้วย ให้ใช้
ถุงพลาสติกคลุม เพื่อป้องกันแมลงที่จะมาสัมผัสเชื้อ
สาเหตุโรค และยับยั้งการแพร่กระจายโรคไปสู่ต้นอื่น
๔. หลังจากต้นกล้วยตาย ให้สับต้นกล้วยเป็นท่อน แล้ว
ราดด้วย พ.ด.๑ ที่ผสมน้้าตามค้าแนะน้าข้างซอง ใช้ ๑
ซองต่อกอ เพื่อให้ย่อยสลายได้เร็วขึ้น ประมาณ ๓-๔
สัปดาห์ ห้ามน้าต้นกล้วยที่ย่อยสลายแล้วไปเป็นปุ๋ย
๕. ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในดินอีกครั้ง โดยสับกอกล้วยที่
ย่อยสลายแล้วกับดินบริเวณรอบกอกล้วย แล้วใช้ยูเรีย
๐.๕ กิโลกรัม ผสมกับ ปูนขาว ๕ กิโลกรัมต่อกอ โรยให้
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ปัญหาที่ควร
ระวัง

ข้อสังเกตลักษณะ/
อาการที่อาจพบ

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
ทั่วกอ กลบดินบริเวณกอกล้วยให้แน่น รดน้้าให้ชุ่ม ทิ้งไว้
๓ สัปดาห์ เมื่อยูเรียและปูนขาวได้รับความชื้นจะแตกตัว
เป็นแก๊สพิษฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เมื่อครบก้าหนดใช้จอบสับ
ดินให้แก๊สพิษที่อยู่ในดินออกมา แล้วปลูกพืชได้ตามปกติ
การดูแลป้องกันต้นกล้วยที่ยังไม่เป็นโรคแต่อยู่ใน
แปลงที่มีต้นกล้วยเป็นโรค
ใช้ชีวภัณฑ์บาซิลลัส ซับทีลิส สายพันธุ์ BS-DOA ๒๔
ของกรมวิชาการเกษตร อัตรา ๒๕ กรัม ผสมน้้า ๑๐ ลิตร
ต่อกอ รดให้ทั่วรอบต้น ทุก ๓๐ วัน เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน
การป้องกันโรค
๑. การฆ่าเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคในดินก่อนปลูก
- ในกรณีที่ปลูกกล้วยหินพืชเดียว ฆ่าเชื้อโดยใช้ยูเรีย
อัตรา ๘๐ กิโลกรัมผสมกับ ปูนขาว ๘๐๐ กิโลกรัมต่อไร่
หว่านให้ทั่วแปลง ไถกลบให้ลึกพอสมควร ปาดหน้าดินให้
เรียบ รดน้้าให้ชุ่มจนทั่ว ทิ้งไว้ ๓ สัปดาห์ เมื่อครบ
ก้าหนดเปิดหน้าดินให้แก๊สพิษออกมา จากนั้นปลูก
กล้วยได้ตามปกติ
- ในกรณีที่ปลูกกล้วยหินแซมพืชอื่น ฆ่าเชื้อบริเวณหลุม
ปลูก โดยใช้ยูเรีย ๐.๕ กิโลกรัม ผสมกับปูนขาว ๕
กิโลกรัมต่อหลุม โรยให้ทั่วหลุม กลบดินให้แน่น รด
น้้าให้ชุ่มจนทั่ว ทิ้งไว้ ๓ สัปดาห์ เมื่อครบก้าหนดใช้
จอบสับดินให้แก๊สพิษออกมา แล้วปลูกกล้วยได้ตามปกติ
๒. ใช้หน่อกล้วยปลอดเชื้อ หรือไม่ใช้หน่อกล้วยจากแปลงที่
เป็นโรคมาเป็นหน่อพันธุ์
๓. หลังปลูกหน่อกล้วย รดด้วยชีวภัณฑ์บาซิลลัส ซับทีลิส
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อุณหภูมิลดต่้าลง ลมพัด
แรง

กาแฟ

ให้ผลผลิต

ปัญหาที่ควร
ระวัง

มอดเจาะผล
กาแฟ

ข้อสังเกตลักษณะ/
อาการที่อาจพบ

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

สายพันธุ์ BS-DOA ๒๔ อัตรา ๕๐ กรัมผสมน้้า ๒๐ ลิตร
รดให้ทั่วรอบต้นและรดซ้้าทุก ๓๐ วัน นาน ๑๒ เดือน
๔. ท้าความสะอาดเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตร
เช่น มีดตัดผลกล้วย จอบ เสียม ทุกครั้งก่อนน้าไปใช้
กับต้นต่อไป โดยใช้น้ายาฟอกขาว เช่น ไฮเตอร์ อัตรา
๒๕๐ มิลลิลิตรผสมน้้า ๓ ลิตร
๕. ไม่เดินจากต้นที่เป็นโรคไปยังต้นที่ไม่เป็นโรค หาก
จ้าเป็นต้องเดินให้ฆ่าเชื้อที่รองเท้าก่อน ด้วยน้้ายาฟอก
ขาว เช่น ไฮเตอร์ อัตรา ๒๕๐ มิลลิลิตร ผสมน้้า ๓ ลิตร
๖. ไม่น้ากล้วยหินที่เป็นโรคไปท้าเป็นอาหารสัตว์
มอดตัวเต็มวัยเข้าท้าลายผลกาแฟได้
๑. การเก็บเกี่ยวกาแฟ ควรเก็บผลผลิตให้หมดต้น
ตั้งแต่ขนาดผลกาแฟ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่ให้ติดค้างอยู่บนต้นหรือร่วงหล่นตามพื้นดินใต้ต้น
ประมาณ ๒.๓ มิลลิเมตร ขึ้นไป โดยเพศ ๒. ถ้าการระบาดรุนแรงให้เลือกใช้สารฆ่าแมลงชนิดใดชนิด
เมียจะเจาะผลกาแฟบริเวณปลายผลหรือ หนึ่งดังนี้ ไตรอะโซฟอส ๔๐% อีซี อัตรา ๔๐ มิลลิลิตร
สะดือของผล ในผลกาแฟสามารถพบ ต่อน้้า ๒๐ ลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน ๒๐% อีซี อัตรา
มอดได้ทุกระยะการเจริญเติบโต (ระยะไข่ ๘๐ มิลลิลิตรต่อน้้า ๒๐ ลิตร
หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย) มอดอาศัย
กัดกิน ขยายพันธุ์ในผลจนกระทั่งผล
กาแฟสุก และยังสามารถอยู่ในผลกาแฟที่
แห้งคาอยู่บนต้น ผลกาแฟที่หล่นลงพื้นดิน
และอยู่ในกาแฟกะลาได้ในระยะหนึ่งถ้าเมล็ด
กาแฟมีความชื้นเหมาะสม ซึ่งมอดยังคง
ท้าลายเมล็ดกาแฟกะลาระหว่างการตาก
เมล็ด ร่องรอยการเข้าท้าลายของมอดเจาะผล
กาแฟจะเห็นเป็นรูขนาดเล็กที่ปลายผลกาแฟ
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อากาศแห้งแล้ง

อ้อย

ระยะเก็บเกี่ยวถึง
ระยะแตกกอของ
อ้อยปลูกใหม่และ
อ้อยตอ

ปัญหาที่ควร
ระวัง

๑. ด้วงหนวดยาว
อ้อย

ข้อสังเกตลักษณะ/
อาการที่อาจพบ
บริเวณสะดือผล มักสังเกตได้ยาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากเกษตรกรไม่ทราบ อาจไม่ทันที่
จะป้องกันหรือจัดการกับมอดเจาะผลกาแฟ
ตัวหนอนของด้วงหนวดยาวอ้อยเริ่มเข้า
ท้าลายตั้งแต่ระยะเริ่มปลูกอ้อย โดยเจาะไช
เข้าไปกัดกินเนื้ออ้อยภายในท่อนพันธุ์
ท้าให้ท่อนพันธุ์ไม่งอก หน่ออ้อยอายุ ๑–๓
เดือน จะถูกกัดกินตรงส่วนโคนที่ติดกับ
เหง้าให้ขาดออก ท้าให้หน่ออ้อยแห้งตาย
เมื่ออ้อยมีล้าแล้วพบว่าการเข้าท้าลายของ
ด้วงหนวดยาวอ้อยจะท้าให้กาบใบและใบ
อ้อยแห้งตายทั้งต้นหรือทั้งกออ้อย หนอนที่
มีขนาดเล็กจะกัดกินบริเวณเหง้าอ้อย ท้าให้
การส่งน้้าและอาหารจากรากไปสู่ล้าต้น
และใบน้อยลง เมื่อหนอนมีขนาดใหญ่ขึ้น
จะเริ่มเจาะไชจากส่วนโคนล้าต้นขึ้นไปกิน
เนื้ออ้อย ท้าให้ล้าต้นเป็นโพรงเหลือแต่
เปลือก ล้าต้นอ้อยหักล้มและแห้งตาย

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

ท้าการป้องกันก้าจัดด้วยวิธีผสมผสาน ได้แก่
๑. การป้องกันก้าจัดด้วยวิธีกล
– ไถพรวนดินแล้วเก็บตัวหนอนและดักแด้ของด้วง
หนวดยาวอ้อยตามรอยไถ ก่อนปลูกอ้อย
– จับตัวเต็มวัยของด้วงหนวดยาวอ้อย หรือเดินเก็บ
ในแปลงอ้อยช่วงค่้า
๒. การป้องกันก้าจัดด้วยศัตรูธรรมชาติ
– โรยเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม อัตรา ๑๐ กิโลกรัมต่อ
ไร่ บนท่อนพันธุ์พร้อมปลูก(ส้าหรับอ้อยปลูก)
– เปิดร่องอ้อยแล้วโรยเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม
อัตรา ๑๐ กิโลกรัมต่อไร่ ให้ชิดกออ้อยแล้วกลบดิน
(ส้าหรับอ้อยตอ)
๓. การป้องกันก้าจัดด้วยสารเคมี
ในพื้นที่ที่มีการระบาดของด้วงหนวดยาวอ้อยอย่างรุนแรง
ให้ป้องกันก้าจัดด้วยสารเคมี
การใช้สารเคมีชนิดน้้า
– พ่นสารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล ๕% เอสซี อัตรา ๘๐
มิลลิลิตรต่อน้้า ๒๐ ลิตร หรือ อัตรา ๓๒๐ มิลลิลิตรต่อไร่
บนท่อนพันธุ์อ้อยพร้อมปลูกแล้วกลบดิน (ส้าหรับอ้อยปลูก)
– เปิดร่องอ้อยแล้วพ่นสารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล ๕% เอสซี
อัตรา ๘๐ มิลลิลิตรต่อน้้า ๒๐ ลิตร หรือ อัตรา ๓๒๐
มิลลิลิตรต่อไร่ ให้ชิดกออ้อยแล้วกลบดิน (ส้าหรับอ้อยตอ)
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๒. หนอนกออ้อย หนอนกออ้อย ที่ส้าคัญที่พบเข้าท้าลาย
อ้อย มี ๓ ชนิด คือ หนอนกอลายจุดเล็ก
หนอนกอสีขาว และหนอนกอสีชมพู
หนอนกอลายจุดเล็ก
หนอนเจาะเข้าไปตรงส่วนโคนระดับผิว
ดิน เข้าไปกัดกินส่วนที่ก้าลังเจริญเติบโต
ภายในหน่ออ้อย ท้าให้ยอดแห้งตาย การ
เข้าท้าลายของหนอนกอลายจุดเล็กจะท้า
ให้ผลผลิตอ้อยลดลง ๕-๔๐ เปอร์เซ็นต์

การใช้สารเคมีชนิดเม็ด
– โรยสารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล ๐.๓% จี อัตรา ๖
กิโลกรัมต่อไร่ บนท่อนพันธุ์อ้อยพร้อมปลูกแล้วกลบ
ดิน (ส้าหรับอ้อยปลูก)
– เปิดร่องอ้อยแล้วโรยสารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล ๐.๓%
จี อัตรา ๖ กิโลกรัมต่อไร่ ให้ชิดกออ้อยแล้วกลบดิน
(ส้าหรับอ้อยตอ)
หมายเหตุ
– กรณีการใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม และสารเคมี
ขณะใช้ดินต้องมีความชื้น หรือเป็นพื้นที่ที่สามารถให้น้าได้
– ในช่วงที่ฝนเริ่มตก ด้วงหนวดยาวอ้อยจะออกเป็นตัว
เต็มวัย ให้เฝ้าระวัง เมื่อฝนตกหนักครั้งแรก ให้ส้ารวจ
ตัวเต็มวัย ในช่วงพลบค่้า ถ้าไม่พบตัวเต็มวัยให้รอฝน
ตกซ้้า ครั้งที่ ๒ ด้วงหนวดยาวอ้อยจะออกจากดักแด้เป็น
ตัวเต็มวัย ให้ท้ากับดักหลุมในแปลงอ้อยเพื่อจับตัวเต็มวัย
หรือเดินเก็บตัวเต็มวัยในแปลงอ้อยช่วงค่้า
๑. ในแหล่งชลประทาน ควรให้น้าเพื่อให้อ้อยแตก
หน่อชดเชย
๒. ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา อัตรา
๓๐,๐๐๐ ตัวต่อไร่ต่อครั้ง ปล่อยติดต่อกัน ๒-๓ ครั้ง
ใช้ช่วงที่พบกลุ่มไข่ของหนอนกอ
๓. เมื่ออ้อยอายุ ๑ เดือน หรือเมื่ออ้อยแสดงอาการ
ยอดเหี่ยว ๑๐% ควรพ่นสารฆ่าแมลง เดลทาเมทริน
๓% อีซี อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้้า ๒๐ ลิตร พ่น ๒๓ ครั้ง ห่างกัน ๑๔ วัน
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อาการที่อาจพบ
นอกจากนี้หนอนยังเข้าท้าลายอ้อยใน
ระยะอ้อยย่างปล้อง โดยหนอนเจาะเข้าไป
กัดกินอยู่ภายในล้าต้นอ้อย ซึ่งท้าให้อ้อย
แตกแขนงใหม่ และแตกยอดพุ่ม
หนอนกอสีขาว
หนอนเจาะไชจากส่วนยอดเข้าไป กัดกิน
ยอดที่ก้าลังเจริญเติบโต ท้าให้ยอดแห้ง
ตายโดยเฉพาะใบที่ยังม้วนอยู่ ส่วนใบ
ยอดอื่นๆ ที่หนอนเข้าท้าลายจะมีลักษณะ
หงิกงอ และมีรูพรุน เมื่ออ้อยมีล้าแล้ว
หนอนจะเข้าท้าลายส่วนที่ก้าลัง
เจริญเติบโต ท้าให้ไม่สามารถสร้างปล้อง
ให้สูงขึ้นไปได้อีก ตาอ้อยที่อยู่ต่้ากว่าส่วน
ที่ถูกท้าลายจะแตกหน่อขึ้นมาทางด้าน
ข้าง เกิดอาการแตกยอดพุ่ม
หนอนกอสีชมพู
หนอนเจาะเข้าไปกัดกินตรงส่วนโคนของ
หน่ออ้อยระดับผิวดิน เข้าไปกัดกินส่วนที่
ก้าลังเจริญเติบโตภายในหน่ออ้อย ท้าให้
ยอดแห้งตาย ถึงแม้ว่าหน่ออ้อยที่ถูก
ท้าลายจะสามารถแตกหน่อใหม่เพื่อ
ชดเชยหน่ออ้อยที่เสียไป แต่หน่ออ้อยที่
แตกใหม่จะมีอายุสั้นลง ท้าให้ผลผลิตและ
คุณภาพของอ้อยลดลง

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
๔. เมื่อพบการระบาดของหนอนกออ้อยและท้าให้
อ้อยแสดงอาการยอดเหี่ยวมากกว่า ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ควร
พ่นสารฆ่าแมลงอินดอกซาคาร์บ ๑๕% อีซี อัตรา
๑๕ มิลลิลิตรต่อน้้า ๒๐ ลิตร หรือ คลอแรนทรานิลิ
โพรล ๕.๑๗% เอสซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้้า ๒๐
ลิตร หรือ ลูเฟนนูรอน ๕% อีซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร
ต่อน้้า ๒๐ ลิตร พ่นโดยใช้น้า ๖๐ ลิตรต่อไร่
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