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การจัดการความรู้
โรคและแมลงศัตรูกล้วยในแปลงปลูกและการป้องกันกาจัด
1. บทนา
กล้ว ยนั บว่าเป็น พืชที่ทนต่อโรคได้ระดับหนึ่ง ปลูกได้เกือบทุกสภาพดินฟ้าอากาศ แต่ก็มีโรคและแมลงที่
สามารถทาให้กล้วยเกิดความเสียหายได้ ปัจจุบัน กล้วยถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้มีภูมิต้านทานต่อโรคพืชมากขึ้นแต่เชื้อ
โรคพืชเองก็พัฒนาตัวเองตามเช่นกัน ที่ผ่านมาพบโรคเหี่ยวในกล้วยระบาดหนัก ดังเช่นสวนกล้วยหิน ในพื้นที่ 3
อาเภอของจังหวัดยะลา ซึ่งทาความเสียหายแล้วกว่าพันไร่ สถานการณ์การปลูกกล้วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
การขยายพื้น ที่ป ลูก ออกไปหลายจังหวัด ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างฐานการผลิตแหล่ งใหญ่ของประเทศ
จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการปลูกกล้วยเชิงพาณิชย์มีการขยายการผลิตทั้งกล้วยน้าว้าและกล้วยหอม
สาหรับการปลูกกล้วยหอมทองมีการปลูกในหลายอาเภอ เช่น อาเภอเมือง อาเภอปักธงชัย อาเภอเสิงสาง อาเภอสีคิ้ว
อาเภอหนองบุญมาก ฯลฯ และในปี 2560 นี้ มีการดาเนินโครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
กล้ ว ย และวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกล้ ว ยหอมทองต าบลสุ ข ไพบู ล ย์ อ าเภอเสิ ง สาง โดยมี พื้ น ที่ ป ลู ก ทั้ ง หมด 170 ไร่
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจานวน 37 ราย มีลักษณะการผลิตในรูปแบบพันธะสัญญา (Contract Farming) กับ
บริษัทผู้รับซื้อซึ่งมีวิธีการผลิตที่จะต้องได้มาตรฐานเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยสู่ผู้บริโภคโดยมาตรฐาน
ทั้งหมดผู้รับซื้อเป็นผู้กาหนด หากเกษตรกรไม่สามารถผลิตได้ตามข้อตกลงอาจเกิดความเสี่ยงต่อการขาดทุนได้ ซึ่ง
ปัจจัยสาคัญ ในการผลิตนาเพื่อให้ได้คุณภาพขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาที่ดี และการจัดการโรคและแมลงไม่ให้ทาลาย
ผลผลิตเสียหาย แต่การดาเนินการผลิตของเกษตรกรในปัจจุบัน นั้นยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการศัตรูพืช
เนื่องจากมีความคุ้นเคยกับการปลูก พืชชนิดอื่นมากกว่า จากการดาเนินการส่งเสริมการปลูกกล้วยของศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมาที่ผ่านมาพบว่า ในเขตพื้นที่ที่มีการปลูกกล้วยมีการเข้าทาลายของโรค
และแมลงที่เป็นปัญหาในการเพาะปลูกอยู่เรื่อยมา ซึ่งเกษตรกรมีการจัดการด้วยการใช้สารเคมีเป็นหลักโดยขาด
การศึกษารายละเอียดของสาเหตุของการเกิดโรคที่แท้จริง จึงเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาดของศัตรูพืชได้หากไม่มี
การจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม สาหรับแนวทางของกรมส่งเสริมการเกษตรในปัจจุบันให้ความสาคัญกับการสารวจ
สถานการณ์และประเมินการระบาดศัตรูพืชหรือการจัดทาแปลงพยากรณ์เพื่อเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงจากการ
ระบาดศัตรูพืช เนื่องจากสถานการณ์ทางด้านการเกษตรยังประสบปัญหาเรื่องการระบาดของศัตรูพืชซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงกับผลผลิตทางการเกษตร และอาจส่งผลกระทบไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย เพื่อ เป็นการเตือนให้
เกษตรกรได้เฝ้าระวัง และควบคุมศัตรูพืชไม่ให้เกิดการระบาดจึงมีความสาคัญเป็นเบื้องต้นที่จะให้เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจด้านการดูแลรักษาแปลงปลูกและตรวจแปลงอย่างสม่าเสมอ ดังนั้นทางศูนย์ฯ จึงดาเนินการจัดการความรู้
เรื่อง โรคและแมลงศัตรู กล้ วยในแปลงปลู กและวิธีป้องกันกาจัดแบบผสมผสาน ทั้งวิธีเขตกรรม ชีววิธี การใช้
สารเคมีที่ ถูกต้ องและเหมาะสม รวมถึง การรู้จั กอนุรั กษ์ท รัพ ยากรทางธรรมชาติ และแมลงศัต รูธ รรมชาติที่ เป็ น
ประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศัตรูพืชและเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูกล้วยในแปลงปลูกให้กับเกษตรกร
อีกทั้งยังเป็นข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่นาไปส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถดูแลรักษาแปลงปลูก เพื่อผลิตสินค้าที่ปลอดภัย
และได้คุณภาพมาตรฐานสู่ผู้บริโภคต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาโรคและแมลงศัตรูกล้วยในแปลงปลูกและแนวทางป้องกันกาจัดแบบผสมผสาน
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3. วิธีการดาเนินงาน
คณะทางานจัดการความรู้ (KM)
1. นางสาวสุดาจิต จิตลดาพร
ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
2. นายละไม้ บุญกลาง
ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
3. นายพรเทพ เต็งมงคล
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชานาญงาน
4. นางสาวปริญญา บุญทรงสันติกุล ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
5. นายวิทย์ ชาญชาติณรงค์
ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้ เรื่อง โรคและแมลงศัตรูกล้วยในแปลงปลูกทางศูนย์ฯ ได้ดาเนิน การสารวจข้อมูลการเกิด
โรคกล้วย แมลงศัตรูกล้วย และวิธีการติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช โดยทาการสารวจแปลงปลูกกล้วยน้าว้า และ
กล้วยหอมทอง เพื่อนาความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยในโครงการส่งเสริม ระบบการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่กล้วย ซึ่งมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
4. กิจกรรมที่ทา
4.1 ดาเนินการศึกษาข้อมูลโรคและแมลงศัตรูกล้วย และวิธีการป้องกันกาจัด
4.2 ดาเนินการศึกษาข้อมูลวิธีการสารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช
4.3 ดาเนินการสารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในแปลงปลูกกล้วย และหาแนวทางป้องกันกาจัด
4.4 ถ่ายทอดแนวทางการจัดการโรคและแมลงศัตรูกล้วยให้แก่เกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
4.5 เผยแพร่แนวทางการดาเนินงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการส่งเสริมเกษตรกร
ต่อไป
5. องค์ความรู้
ทีมงานจัดการความรู้ได้ ดาเนินเสาะแสวงหาความรู้ข้อมูลวิชาการ ด้านโรคและแมลงศัตรูกล้วย และวิธี
ป้องกันกาจัดแบบผสมผสาน วิธีการติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในแปลงกล้วย จากเอกสารวิชาการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และผู้มีองค์ความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืช ดาเนินการสารวจแปลงปลูกกล้วยเพื่อรวบรวมข้อมู ลโรคและ
แมลงที่พบเห็น ในช่วงระยะเวลาที่ดาเนินการและได้ประมวลผลข้อมูลความรู้ดังนี้
5.1 ข้อมูลความรู้ด้านโรคกล้วยและการป้องกันกาจัด
ตางรางที่ 1 ข้อมูลโรคกล้วยและวิธีการป้องกันกาจัด

โรค / เชื้อสาเหตุ
1.โรคตายพราย
(Panama disease หรือ
Fusarium wilt)
สาเหตุจากเชื้อรา
F.oxysporum schlect. f.
sp. Cubense

ลักษณะอาการ

การแพร่ระบาด

การป้องกันกาจัด

1.กล้วยที่มีอายุ 4-5 เดือน
ขึ้นไป
2.เห็นสีเหลืองอ่อนตามก้าน
ใบของใบล่างหรือใบแก่ก่อน
3.ใบอ่อนจะมีอาการเหลือง
ไหม้หรือตายนึ่งและบิดเป็น
คลื่น ใบกล้วยจะหักพับ
บริเวณโคนก้านใบ ใบยอด
จะเหลืองตั้งตรงเขียวอยู่ใน
ระยะแรก ต่อมาก็ตายไป
เช่นกัน

1.เชื้อราแพร่ระบาดและ
พักตัวในดิน
2.เข้าทาลายทางราก
กล้วยโดยตรง
3.แผลที่เกิดจากการเขต
กรรมและการดูดกินราก
ของไส้เดือนฝอย
Radopholus similis
เชื้อราเจริญผ่านรากสู่ลา
ต้น
4.เชื้อราที่เข้าสู้ลาต้นแล้ว

1.ก่อนปลูกชุบหน่อพันธุ์ด้วย
เชื้อราไตรโคเดอร์มา
2.หมั่นตัดเเต่งใบกล้วย
3.อย่าให้มีน้าขังแฉะเพราะจะ
ทาให้กล้วยเจริญได้ไม่เต็มที่
ทาให้อ่อนแอเป็นโรคง่าย
4.ตัดทาลายต้นที่มีเป็นโรค
นาไปเผาทิ้ง
5.ใส่ปุ๋ยที่มีแร่ธาตุฟอสเฟต
และโปแตสเซียมสูง และไม่
ควรใส่ปุ๋ยที่มีแร่ธาตุไนโตรเจน
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โรค / เชื้อสาเหตุ

ลักษณะอาการ

การแพร่ระบาด

4.กล้วยที่ตกเครือแล้วจะ
จะเข้าทาลายระบบท่อน้า
เหี่ยว ผลลีบเล็กไม่สม่าเสมอ ท่ออาหารของต้นกล้วย

2.โรคใบจุดซิกาโตกา
(sigatoka)
- จุดสีเหลือง (yellow
sigatoka)
สาเหตุจากเชื้อรา
Pseudocercospora musae

1.ใบจุดสีเหลือง
(Yellowsigatoka) ซึ่งมี
ลักษณะอาการที่ใกล้เคียง
กันโดยอาการใบจุดสีเหลือง
มีจุดสีเหลืองเป็นรูปกลมรี
ยาวไปตามเส้นใบ เป็นจุดซีด
มีขอบสีเข้มหรือดากลางจุด
เป็นลักษณะคล้ายลูกตา
(eye spot) ต่อมาจุดจะ
เชื่อมกันทาให้เนื้อเยื่อตาย
ขอบใบแห้งและฉีกขาด
สังเคราะห์แสงไม่ได้ มีผลต่อ
คุณภาพผลกล้วย
- ขีดสีดา (black leaf streak) 2.ใบจุดสีดา (Black
สาเหตุจากเชื้อรา
leafstreak) ส่วนใบจุดสีดา
Paracercospora fijiensis
พบกับใบล่างเป็นจุดเล็กสีดา
Morelet
ต่อมาขยายยาวเป็นขีดสีดา
ไปตามเส้นใบ ทาให้ใบแห้ง
ตายอย่างรวดเร็ว โรคนี้จะ
แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วใน
สภาพที่อุณหภูมิอบอุ่นมีฝน
ตกชุก พบในสวนที่มี
ความชื้นสูงดินมีการระบาย
น้าน้อย แต่โรคซิกาโตกาทั้ง
สองชนิดไม่พบระบาด
ร่วมกันบนใบเดียวกัน
3.โรคใบจุดนูนดา
1.เป็นจุดนูนสีดาปรากฏบน
(Fleckle,Black Spot)
ผิวใบและเส้นกลางใบ
2.เมื่อใช้มือลูบดูจะรู้สึกสาก
สาเหตุจากเชิ้อรา
มือ
Phyllosticta musarum
3.จะพบจุดดาจานวนมาก
บนใบแก่และที่ใกล้ร่วง

การป้องกันกาจัด
มาก
6.คัดเลือกหน่อพันธุ์กล้วยจาก
แหล่งที่น่าเชื้อถือ

1.เชื้อราสร้างสปอร์บนใบ
ที่เป็นโรค
แพร่ระบาดทางลมและฝน
2.ในสภาพอุณหภูมิที่
อบอุ่นและมีฝนตกชุกช่วย
ให้เชื้อราแพร่ระบาดได้ดี
3.แปลงกล้วยที่มีความชื่น
สูงสภาพดินมีการระบาย
น้าน้อย
4.โรคซิกาโตกา ทั้งสอง
ชนิดไม่พบระบาดร่วนกัน
บนใบเดี่ยวกัน

1.การรวบรวมใบที่เป็นโรค
แล้วเผาทาลาย
2.ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา
3.ฉีดพ่นด้วยยากาจัดเชื้อรา
เช่น แมนโคเซปคาร์เบนดาซิม
หรือเบนโนมิล

1.เชื้อราแพร่ระบาดทาง
ลมและฝน ทาให้เกิดโรคที่
ใบและสร้างสปอร์ปริมาณ
มากแพร่กระจายไปยังผล
กล้วยโดยน้าฝน
2.พบระบาดมากในกล้วย

1.ฉีดพ่นป้องกันด้วนสารแมน
โคเซป ทุกๆ 2 อาทิตย์ในฤดู
ฝนและเว้นระยะห่างเมื่อมีฝน
ตกน้อย
2.ควรรวบรวมใบที่เป็นโรค
เผาทาลายด้วย
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4.โรคใบจุดขยายโต
(Enlarged leaf spot)
สาเหตุจากเชื้อรา
Pestalotiopsis
sp.(Steyaert.)

5.โรคใบจุดอื่นๆ
- ใบจุดคอร์คานา
(Cordana leaf spot)
สาเหตุจากเชื้อรา
Cordana musea
(A. Zimmern.) Hohn.

-ใบลาย (Leaf speckle)
สาเหตุจากเชื้อรา
Cladosporium musea
Mason

ลักษณะอาการ

การแพร่ระบาด

การป้องกันกาจัด

4.ผลกล้วยที่แก่จะปรากฏ
จุดดา

บางพันธุ์ เช่น กล้วยหักมุก 3.ใช้พันธุ์กล้วยที่ต้านทาน
เช่น กล๊อสมิเชล (Gros
Michel)

1.ใบเป็นจุดสีน้าตาล
ขยายตัวไปตามความยาว
ของเส้นใบ
2.จุดมีลักษณะรูปไข่
3.เนื้อเยื้อกลางจุดแห้งตาย
4.ขอบของจุดมีสีน้าตาล
และมีสีเหลืองล้อมรอบ
5.กลางจุดมีการสร้างส่วน
ขยายพันธุ์สีดาของอะ
เซอวูลัส (acervulus) เรียง
กันเป็นวงๆ เห็นได้ชัดเจน
ด้วยแว่นขยาย
1.ใบจุดคอร์คานา
(Cordana leaf spot) เป็น
จุดโตรูปไข่สีน้าตาล เนื้อเยื่อ
กลางจุดแห้งตายและมีขอบ
เหลืองล้อมรอบจุด มักเกิด
บริเวณขอบใบและเชื่อมกัน
ทาให้จุดเนื้อเยื่อตายขยาย
ออกกว้าง
2.ใบลาย (Leaf speckle)
ใบแก่เป็นจุดหรือขีดเล็กๆ สี
ม่วงหรือดาเกิดขนานกับเส้น
ใบ เกิดกระจายจากขอบใบ
เข้าไปยังบริเวณกลางใบ ทา
ให้ด้านบนใบมีลักษณะคล้าย
ใบด่างสีน้าตาล ระยะใบ
อ่อนมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อ
ส่องดูย้อนแสง ทาให้ก้านใบ
ล่างหักทับ พบเป็นโรค
รุนแรงกับกล้วยไข่

1.แพร่ระบาดทางลมเข้า
ทาลายใบ

1.ตัดแต่งทรงพุ่มกล้วยและใบ
ที่แห้งออกให้มีการระบาย
อากาศที่ดีในทรงพุ่มและใน
สวน
2.ฉีดพ่นสารป้องกันกาจัดเชื้อ
รา เช่น คาร์เบนดาซิม

1.เชื้อราสร้างสปอร์บนใบ
ที่เป็นโรค
แพร่ระบาดทางลมและฝน
2.ในสภาพอุณหภูมิที่
อบอุ่นและมีฝนตกชุกช่วย
ให้เชื้อราแพร่ระบาดได้ดี
3.แปลงกล้วยที่มีความชื่น
สูงสภาพดินมีการระบาย
น้าน้อย
4.โรคซิกาโตกา ทั้งสอง
ชนิดไม่พบระบาดร่วนกัน
บนใบเดี่ยวกัน

1.การรวบรวมใบที่เป็นโรค
แล้วเผาทาลาย
2.ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา
3.ฉีดพ่นด้วยเชื้อราไตรโค
เดอร์มา ยากาจัดเชื้อราเช่น
แมนโคเซปคาร์เบนดาซิมหรือ
เบนโนมิล

5

โรค / เชื้อสาเหตุ
6.โรคแอนแทรกโนส
(Anthractnose)
สาเหตุจากเชื้อรา
Colletotrichum musae

7.โรคขั้วหวีเน่า
(Crown rot)
สาเหตุจากเชื้อราหลายชนิด
Cephalosporium
sp,Acremonium sp,
Verticillium theobromae,
Fusarium semitectum,
Colletotrichum musae,
Chalara paradoxa
(Ceratocysis
paradoxa),Lasiodiplodia
theobromae
(Botryodiplodia
theobromae)

ลักษณะอาการ
1.เข้าทาลายผลดิบจะแสดง
อาการเน่าดาจากก้นผลแล้ว
ลุกลามไปยังขั้วผลทาให้ผล
เน่าฝ่อหรือแห้งคาเครือ
2.เข้าทาลายที่หวีจะทาให้
ขั้วผลเน่าดาและทาให้ผล
หลุดร่วงง่าย
3.เข้าทาลายผลสุกระยะ
หลังเก็บเกี่ยวโดยจะแสดง
อาการจุดสีน้าตาลบน
เปลือกสีเหลืองจุดมีลักษณะ
บุ๋มและขยายวงกว้างเมื่อ
กล้วยสุกงอมขึ้นทาให้ผลเน่า

การแพร่ระบาด

1.เชื้อราเข้าทาลายผล
กล้วยเมื่อมีสภาพแวดล้อม
ไม่เหมาะสมจะพักตัวที่ผิว
ผล ตั่งแต่ระยะผลอ่อน
และจะเจริญได้รวดเร็วเมื่อ
ผลกล้วยเริ่มสุข
2.เชื้อราที่ตกค้างที่ผิวผล
สามารถเจริญได้รวดเร็ว
เมื่อผลกล้วยและหวีกล้วย
เกิดแผล
3.ในสภาพอากาศที่ร้อน
และชื้นจะช่วยให้เชื้อโรค
เจริญและทาลายผลกล้วย
ได้รวดเร็ว
1.หวีกล้วยเก็บรักษาใน
1.เชื้อราแพร่ระบาดทาง
สภาพที่มีความชื้อสูงไว้นาน อากาศและภาชนะบรรจุ
เกิน 14 วันจะเกิดอาการ 2.จะเข้าทาลายทางแผล
เน่าดาที่ขั้วหวี
ขั้วหวีกล้วยที่เกิดอาการช้า
2.เนื้อเยื่อเน่าดาค่อยๆ
3.เชื้อราที่ปะปนในน้าที่
ลุกลามจากรอยชาแหละขั้ว ล้างหวีกล้วยในปริมาณ
หวีไปยังก้านผล
มากจะทาให้ขั้วหวีเน่าได้
3.ทาให้ก้านผลเน่าดาผล
รวดเร็ว
หลุดร่วงบริเวณก้านผล
บางครั้งจะลุกลามเข้าสู่ผล

การป้องกันกาจัด
1.การเผาทาลายชิ้นส่วนที่
แสดงอาการ
2.ฉีดพ่นสารป้องกันกาจัดเชื้อ
ราไตรโคเดอร์หรือฉีดพ่นสาร
ป้องกันกาจัดเชื้อรา เช่น คาร์
เบนดาซิม ในขณะที่ผลกล้วย
กาลังพัฒนา
3.ป้องกันหวีกล้วยหลังการ
เก็บเกี่ยวได้โดยการจุ่มน้าร้อน
(50๐C) ร่วมกับการใช้
Benomyl 500 ppm เป็น
ระยะเวลาประมาณ 5 นาที
1.โดยการจุ่มหวีกล้วยที่
ชาแหละแล้วทันที่ในสาร
ป้องกันกาจัดเชื้อรา เช่น ไท
อาเบนดาโซล, คาร์เบนดาซิม
หรืออิมาซาลิล(imazalil)
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8..โรคเหี่ยว
(Bacterial wilt)
สาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
Pseudomonas
solanacearum

ลักษณะอาการ

การแพร่ระบาด

1.เหี่ยวบนใบอ่อนๆของ
กล้วย และมีอาการหักตรง
ก้านใบ
2.หน่อกล้วยที่กาลังจะแตก
ยอดมีสีดา
3.ยอดปลีแคระแกร็นและ
จะตายในที่สุด
3.อาการคล้ายโรคตายพราย
แต่เมื่อตัดดูลักษณะภายใน
ลาต้นจะเปลี่ยนสีเป็นสี
น้าตาลแดง พบบริเวณไส้
กลางต้นและจะขยายไปยัง
กาบ

การป้องกันกาจัด

1.แพร่ระบาทโดยทาง
เครือ่ งมือที่ใช้ภายในสวน
กล้วย เช่น มีด จอบ เสียม
ซึ่งทาแผลทาให้เชื้อจากดิน
เข้าสู้รากและลาต้นกล้วย
ได้ง่าย
2.แมลงเป็นพาหะที่แพร่
เชื้อจากตันที่เป็นโรคเข้าสู้
ช่อดอกและผลอ่อนทาง
แผลกลีบเลี้ยงที่ร่วง
3.เชื้อบักเตรีชนิดนี้พักตัว
ในพืชตระกูลกล้วยหลาย
ชนิด เช่น Musa spp.
และ Heliconia ssp.
และตกค้างในดินได้ระยะ
ยาวนานประมาณ 1 ปี
เมื่อปราศจากพืชอาศัย
9.โรคโคนต้นเน่าจากแบคทีเรีย 1.โคนต้นกล้วยแสดงอาการ 1.เชื้อบักเตรีที่อยู่ในดิน
(Bacterial rhizome et al.) เป็นรอยช้าสีน้าตาลมีสีเข้ม สร้างสารเพคโตไลติกเอน
สาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
2เนื้อเยื้อเน่าชุ่มน้ายุบตัว
ไซม์(pectolytic
Erwinia carotovara (Jones) เป็นแอ่งบุ๋มและลุกลาม
enzyme) ย่อยทาลาย
Bergy et al.,
ติดต่อกันทาให้เนื้อเยื่อเปื่อย เนื้อเยื่อพืชทางแผลที่เกิด
(Erwinia chrysathemi
ยุ่ยเน่าเละ
จากการตัดแต่งใบเก่าทิ้ง
Berkholder et al.)
3.ลาต้นหักโค่นตรงโคนเมื่อ หรือแผลที่เกิดจากจอบ
มีแรงลมแรง
เสียม
4.หน่อกล้วยที่เป็นโรคแสดง
อาการเหลืองชะงักการ
เจริญเติบโต

1.อย่าให้มีน้าขังแฉะเพราะจะ
ทาให้กล้วย
2.ตัดทาลายต้นที่มีเป็นโรค
นาไปเผาทิ้ง
3.ใส่ปุ๋ยที่มีแร่ธาตุฟอสเฟต
และโปแตสเซียมสูง และไม่
ควรใส่ปุ๋ยที่มีแร่ธาตุไนโตรเจน
มาก
4.คัดเลือกหน่อพันธุ์กล้วยจาก
แหล่งที่น่าเชื้อถือ
5.ทาลายพืชอาศัย
6.ฉีดพ่นสารฆ่าแมลงในระยะ
ดอกบาน
7.ทาความสะอาดเครื่องมือ
การเกษตรด้วยฟอมาลิน
อัตราส่วนต่อน้า 1 : 3

10.โรคยอดม้วน หรือ โรคยอด
กล้วยเป็นพุ่ม (Bunchy top)
สาเหตุจากเชื้อไวรัส
(Bunchy top virus)

1.กาจัดวัชพืชในแปลงกล้วย
ออกให้หมดเพื่อไม่ให้เป็น
แหล่งอาศัยของแมลงพาหะ
2..ขุดทิ้ง
3.เผาทาลาย

1.จะปรากฏรอยขีดสีเขียว
และจุดเล็กๆ ตามเส้นใบ
และก้านใบ ใบถัดๆ ไปจะมี
ขนาดเล็กลงสีเหลือง ใบม้วน
จะแคระแกร็น

1.เชื้อไวรัสที่ทาให้ยอด
กล้วยเป็นพุ่มถูกถ่ายทอด
โดยเพลี้ยอ่อนกล้วย
(Pentalonia
nigronervosa)และพักตัว
ในพืชตระกูล Musa spp.

1.รวบรวมใบและลาต้นกล้วย
ที่เก็บเกี่ยวแล้วเผาทาลาย
ระมัดระวังไม่ให้เกิดแผลที่ต้น
กล้วย
2.จัดให้มีการระบายน้า
ระบายอากาศและให้แสงแดด
ส่องผ่านแปลงกล้วย

7

โรค / เชื้อสาเหตุ

ลักษณะอาการ

การแพร่ระบาด

11.โรคใบด่าง
สาเหตุจากเชื้อไวรัส
Cucumber mosaic virus
(CMV)

1.เกิดเป็นรอยด่าง มี
ลักษณะเป็นขีดสีเหลือง
2.เมื่อโรคเกิดทวีความ
รุนแรงจะมีผลให้ใบขาดสี
เขียว
3.ถ้าเกิดเป็นกับต้นกล้วยที่มี
อายุน้อยก็จะเกิดเน่าแห้ง
เป็นแห่งๆ

เชื้อไวรัสสาเหตุของโรคมี
พืชอาศัยที่กว้างได้แก
แตงกวา มะเขือเทศ และ
ยาสูบ ถ่ายทอดโดยเพลี้ย
อ่อนหลายชนิด

12.โรคไส้เดือนฝอยทาลายราก
(Banana root nematode,
Burrowing nematode root
rot, Black head
สาเหตุจากไส้เดือนฝอย
Radopholus similis (Cobb.)
Thorne.

1.ไส้เดือนฝอยเข้าทาลาย
ภายในรากทาให้รากเน่าเป็น
สีน้าตาลดา และเข้าทาลาย
เหง้ากล้วย
2.เข้าทาลายเหง้ากล้วย
เนื้อเยื่อมีสีดาเรียกว่า
เนื้อเยื่อเน่าลุกลามเป็นโพรง
โดยจุลินทรีย์ชนิดอื่นในดิน
เข้าทาลายซ้าเติมระบบราก
เมื่อเน่ามากจะทาให้ลาต้น
โยกคลอนหักล้มได้ง่ายเมื่อ
โดนลมแรง
3.ต้นกล้วยที่แสดงอาการ
ราดเน่าจะติดผลน้อย ผล
กล้วยไม่สมบรูณ์และไม่
ตอบสนองกับการใส่ปุ๋ย
1.เข้าทาลายรากทาให้ราก
บวมโตเป็นปม ถ้า เมื่อมีเชื้อ
ราชนิดอื่นเข้าทาลายซ้าเติม
ที่ปมจะทาให้เนื้อเยื่อตาย

13.โรคที่เกิดจากไส้เดือนฝอย
ชนิดอื่นๆ
-ไส้เดือนฝอยรากปม Root
knot nematode
สาเหตุจากไส้เดือนฝอย
Meloidogyne incognita,
M. javanica, M. arenaria

การป้องกันกาจัด

1.กาจัดวัชพืชในแปลงกล้วย
ออกให้หมดเพื่อไม่ให้เป็น
แหล่งอาศัยของแมลงพาหะ
2..ขุดทิ้ง
3.เผาทาลาย
4.เมื่อพบว่ามีเพลี้ยอ่อนเข้ามา
แพร่ระบาด ก็ควรฉีดพ่นเชื้อ
ราบิวเวอร์เรียหรือเมตาไร
เซียม
1.ไส้เดือนฝอยอาศัยอยู่ใน 1.ทาความสะอาดแปลงปลูก
ดินและพืชอาศัยหลาย
2.ทาลายต้นและหง้าที่เป็น
ชนิดเข้าทาลายรากกล้วย โรค
โดยตรง
3.ควบคุมแมลงที่เจาะเหง้า
2.เข้าทาลายทางแผลโดย กล้วยในดิน
แมลงในดินและมีจุนลินท 4.ใช้ต้นพันธุ์ที่ปราศจาก
รีย์ในดินเข้าทาลายซ้าเติม ไส้เดือนฝอย
โดยเฉพาะรา Fusarium 5.จุ่มเหง้ากล้วยหรือหน่อ
oxysporum ซึ่งทาให้ราก กล้วยที่ขยายพันธุ์ด้วย DBCP
และเหง้ากล้วยเน่าเป็นสี (1,2 dibromo 3ดา
chloroprpane) อัตรา 7.5
มิลลิตรต่อน้า
1 ลิตร แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง 24
ชั่วโมง ก่อนนาไปปลูก
6.จุ่มเหง้ากล้วยในน้าร้อนที่
55 องศาเซสเซียสนาน 1525 นาที การลดอุณหภูมิหน่อ
กล้วยภายหลังจุ่มในน้าร้อน
แล้วจะช่วยลดความเสียหาย
ของหน่อพันธุ์กล้วยเนื่องจาก
ความร้อนที่ตกค้างในหน่อ
พันธุ์กล้วย
7.จุ่มสารออร์แกนโนฟอสเฟต
(organophosphosphate),
สารคาร์บาเมท ชนิดควบคุม
ไส้เดือนฝอย (carbamate
nematicide) หว่านรอบๆ
โคนต้นหรือผ่านทางน้าหยด
2-3 กรัม.ai/ต้น ทุก 6 เดือน-เปลี่ยนพืชปลูกนาน12เดือน
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5.2 ข้อมูลความรู้ด้านแมลงศัตรูกล้วยและการป้องกันกาจัด
ตารางที่ 2 ข้อมูลแมลงศัตรูกล้วยและการป้องกันกาจัด
ชนิดแมลงศัตรูกล้วย
ลักษณะการเข้าทาลาย
1. ด้วงงวงไชเหง้า
หนอน : กัดกินชอนไชภายในเหง้ากล้วย โดยมากจะอยู่
ใต้ดินจนถึงโคนต้น ส่งผลให้ระบบการส่งน้าและอาหาร
จากพื้นดินขึ้นไปเลี้ยงลาต้นเกิดการชะงัก พบการทาลาย
ได้ทุกระยะ ตั้งแต่หน่อไปจนถึงต้นแก่
ระยะหนอน : ทาความเสียหายแก่ต้นกล้วยมากที่สุด

การป้องกันกาจัด
1. ทาความสะอาดแปลง
2. ทากองล่อ โดยตัดกล้วยเป็นท่อน
ๆ วางสุมเป็นจุด ๆ เพื่อล่อให้แมลงมา
วางไข่ ประมาณ 7 วันต่อครั้งให้เปิดดู
ในเวลากลางวัน ถ้าพบตัวอ่อน/ตัวแก่
ให้ทาลาย โดยหยิบออก หรือใช้สารฆ่า
แมลง เช่น เฮ็พตาคลอร์ (ผสมตาม
ฉลาก) ราดโคนต้นและบริเวณดิน
โดยรอบโคนต้น
3. เลือกหน่อพันธุ์ที่แข็งแรง ปลอดโรค
และแมลง หรือแช่ในน้ายาดีลดริน
25% อัตราส่วน 1 : 50 ทิง้ ไว้ 1
คืน ก่อนปลูก

2. ด้วงแรด

หนอน : ไชทาลายต้นที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไป ถึงกลาง
ลาต้น โดยไชเป็นรูแล้วชอนเข้าไปถึง ไส้กลางต้น มอง
ภายนอกจะเห็นรอยรอบต้นพรุนไปทั่ว มักทาลายกล้วยที่
โตแล้ว, ใกล้ออกปลี หรือตกเครืออยู่ ส่งผลให้เครือหัก
พับ/ เหี่ยวเฉา/ยืนต้นตาย
ด้วงแรดมีขนาดใหญ่กว่าด้วงงวงไชเหง้า

3. มวนร่างแห

ดูดกินน้าเลี้ยงจากใบกล้วย ทาให้ใบค่อย ๆ เหี่ยว
เหลืองซีด และแห้งเป็นแห่ง ๆ ในที่สุด ถ้าตรวจดูด้านใต้
ใบจะเห็นเป็นจุดดา ๆ ทั่วไป นั่นคือ มูลของมวนที่ถ่าย
ออกมาติดอยู่และ มีคราบของตัวอ่อนลอกทิ้งไว้

4. ด้วงเต่าแดง

ตัวแก่ : ชอบกัดกินใบตองยอดอ่อนที่ม้วนอยู่/ ยังไม่คลี่/ 1. ทาความสะอาดแปลง
คลี่ออกใหม่ ๆ แต่ยังไม่เขียว ทาให้ใบมีรอยตาหนิเป็นรูป 2. ใช้เฮ็พตาคลอร์ (ผสมตามฉลาก)
สี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ทะลุบ้าง ไม่ทะลุบ้างทั่วทั้งใบ เห็นได้ ฉีดพ่นยอดกล้วยหรือตามใบตองอ่อน
ชัดเมื่อใบคลี่ออก ตอนเขียวจัดแล้ว

5. หนอนปลอก

ตัวแก่ : เป็นผีเสื้อขนาดเล็ก สีน้าตาลอ่อน
หนอน : ชอบกัดกินใบเอามาทาปลอกหุ้มตัว ตัวเล็กมัก
กัดกินบนใบตองโดยมีปลอกหุ้มตัว ชี้ไปข้างหลัง เมื่อโต
ขึ้นจะทาปลอกใหญ่ขึ้น มักเกาะห้อยท้ายปลอกลง
ชอบกัดกินอยู่ใต้ใบ

6. หนอนม้วนใบ
(Leaf roller)

ตัวแก่ : เป็นผีเสื้อกลางคืน สีน้าตาลปนเทา บนหลังมีสี 1. ตัดและเก็บใบที่ถูกทาลายออกไป
เหลืองแต้ม 2–3 จุด มักวางไข่เป็นจานวนมากในใบยอด เผาไฟ เพื่อทาลายตัวอ่อนของผีเสื้อให้
ที่ยังไม่คลี่ออก
หมดไป
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7. ตั๊กแตนผี

8. หนอนกระทู้

9. หนอนร่าน

10. แมลงวันผลไม้
หรือแมลงวันทอง

11. เพลี้ยแป้ง

ลักษณะการเข้าทาลาย
การป้องกันกาจัด
หนอน : กัดกินจากริมใบให้แหว่งเป็นรูพรุน หรือเป็นทาง 2. จับตัวหนอนมาทาลายทิ้ง
ยาว หรือฉีกขาด มักม้วนใบซ่อนอยู่จนกระทั่งเข้าดักแด้ 3. ใช้สารเคมีป้องกันกาจัดแมลง
และมีแป้งขาว ๆ หุ้มตัว
จาพวก
เมธิลพาราไธออน เช่น พาราเทล,
ที.เอ็น.ฟอส, พาราท็อป ฯลฯ
ตัวอ่อนและตัวแก่ : ชอบกัดกินใบ

ตัวแก่ : เป็นผีเสื้อขนาดเล็ก ปีกบนสีน้าตาล ปนเทา ปีก
ล่างสีขาว หากินในเวลากลางคืน
ตัวอ่อน : ชอบกัดกินใบตองอ่อนที่ยังไม่คลี่ หรือ คลี่แล้ว
ใหม่ ๆ โดยกัดกินเป็นรอยแหว่ง
ตามขอบใบ รอยกัดแทะตรงกลางใบที่ทะลุ
เป็นรูกลม ๆ โตตามขนาดและวัยของหนอน
ตัวเล็กจะเข้ากัดกินใต้ใบ เมื่อโตแล้วสามารถ กินได้ทั้ง
บนใบและใต้ใบ
ตัวแก่ : เป็นผีเสื้อกลางวันสีน้าตาลมีพิษตามตัว เมื่อถูก
เข้าจะคัน กัดกินใบขณะที่ใบกาลังจะกลายจากสีตองอ่อน
เป็นสีเขียวแก่ คือ มีสีจัดขึ้น

เป็นแมลงศัตรูของผลไม้ที่มีความสาคัญ
ในการผลิตผลไม้เป็นการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อ
ส่งออกไปยังต่างประเทศ เพราะจะทา
ความเสียหายแก่ผลไม้ที่เริ่มสุก โดยตัวเมีย
มักวางไข่กับผลกล้วยที่ใกล้สุกหรือมีรอยแผล ส่วนหนอนที่
ออกจากไข่จะชอนไชเนื้อกล้วยทาให้เกิดความเสียหาย
และมีกลิ่นเหม็น
ช่วงเวลาที่ระบาดมาก คือ เมษายน - มิถุนายน ของทุกปี
เป็นแมลงดูดชนิดหนึ่ง ลาตัวขนาด 2x3 มม. มีผงสี
ขาวปกคลุม ชอบเกาะกันเป็นกลุ่ม มักพบตามผิวกาบใบ
และคอยอด หากมีการเข้าทาลายมากจะทาให้ผลกล้วยมี
ขนาดเล็กลงและผลผลิตลดลง

1. ใช้เหยื่อพิษ ประกอบด้วยสารเคมี
ที่มีชื่อทางการค้าว่า “นาสิมาน”
200 ซีซี + มาลาไธออน 83% 70
ซีซี + น้า 5 ลิตร ฉีดพ่นต้นละ 50 100 ซีซี ในช่วงเช้า ด้านที่มีร่มเงา
และฉีดพ่นใบแก่
ห้ามฉีดพ่นใบอ่อน หรือยอดอ่อน
1. ทาความสะอาดต้นกล้วยและแปลง
2. พ่นด้วยสารเคมี เช่น
- เซฟวินเอส 85 25 กรัม + น้า 20
ลิตร
- คาร์โบเพนโนไธออน 30 กรัม + น้า
20 ลิตร
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12. เพลี้ยไฟ

ลักษณะการเข้าทาลาย
การป้องกันกาจัด
เป็นแมลงขนาดเล็ก สีน้าตาล ลาตัวคาดขวางด้วยสีดา 1. หมั่นตรวจสอบในแปลงปลูกอยู่
มีขนาด 1x3 มิลลิเมตร ชอบเกาะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
เป็นประจา
บินไปมาได้รวดเร็ว วางไข่ครั้งละ 30-50 ฟอง
2. พ่นทาลายด้วยสารเคมี เช่น เอดิ
มักเข้าทาลายโดยการบินไปเกาะตรงคอกล้วย หรือ
เฟนฟอส 50% W/V EC อัตรา
โคนต้น เพื่อดูดกินน้าเลี้ยงจากเนื้อเยื่อภายใน เมื่อเกาะ
20 ซีซีต่อน้า 20 ลิตร
ตรงไหน จะทาให้เกิดจุดสีขาวนวลเป็นจุด ๆ ทาให้ผิว
กล้วยเสีย เมื่อกล้วยสุกจะเป็นจุดสีดาตรงกลางแห้งเป็นสี
ขาวเหมือนคนตกกระ

5.3 วิธีการติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในแปลงกล้วย
5.3.1 การสารวจแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช
การสารวจแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช หมายถึง การเข้าไปในแปลงปลูกพืชเพื่อสารวจ สังเกต นับ
จานวน และเก็บข้อมูลของศัตรูพืชทั้งโรค แมลง วัชพืช และสัตว์ศัตรูพืชที่พบในแปลง รวมถึงศัตรูธรรมชาติ เพื่อ
ประเมินความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และนาไปสู่การเลือกแนวทางการจัดการที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
การสารวจติดตามศัตรูพืชนี้อยู่บ นพื้นฐานของหลักวิชาการด้า นงานวิจัยและสถิติแต่ประยุกต์ใช้ให้เจ้าหน้าที่และ
เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้ง่ายขึ้น
แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช หมายถึง 1) แปลงพยากรณ์ภายใต้การดาเนินการของ ศจช. 2) แปลง
เฝ้าระวัง หรือแปลงพยากรณ์ ที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการจุดเฝ้าระวังศัตรูพืช ปี 2559 หรือแปลงระบบเครื่องตรวจ
อากาศ หรือที่รู้จักในนามแปลง Gistda ปัจจุบันมีแปลงติดตามฯ ทั้งสิ้น 3,074 แปลง กระจายอยู่ ทั่วประเทศ โดย
การสารวจและจัดเก็บข้อมูลตามระเบียบวิธีการที่กาหนดให้เป็นมาตรฐาน และรายงานข้อมูลผ่านโปรแกรมฯ ก่อน
เที่ยงวันพุธของทุกสัปดาห์
พื้นที่ระบาด หมายถึง พื้นที่ที่เมื่อมีการสารวจแบบนับจดและประเมินสถานการณ์ศัตรูพืชชนิดที่สนใจ แล้ว
พบการเกิดขึ้นของศัตรูพืชและมีการแพร่ระบาดลุกลามซึ่งอาจมีผลกระทบถึงขั้นสร้างความเสียหายแก่พืช
พื้นที่เฝ้าระวัง หมายถึง พื้นที่ข้างเคียงในรัศมี 10 กิโลเมตร ของพื้นที่ระบาด ให้ถือว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ซึ่ง
พื้นที่นี้อาจพบร่องรอยการเข้าทาลายของศัตรูพืช แต่ไม่อยู่ในระดับที่ทาความเสียหายแก่พืชชัดเจน
พื้นที่การระบาดเพิ่มขึ้น เนื่องจาก หมายถึง ปัจจัยที่มีผลทาให้พื้นที่การระบาดของศัตรูพืชแต่ละชนิดเพิ่มขึ้น
เช่น อุณหภูมิเหมาะสม สูง/ต่า อากาศร้อน แห้งแล้ง ฝนตกชุก ฝนทิ้งช่วง ความชื้นสูง/ต่า
พื้นที่การระบาดลดลง เนื่องจาก หมายถึง ปัจจัยที่มีผลทาให้พื้นที่การระบาดของศัตรูพืชแต่ละชนิดลดลง
เช่น
การใช้ชีวภัณฑ์ อาทิ ราไตรโคเดอร์ม่า ราบิวเวอร์เรีย แบคทีเรียบาซิลลัส เป็นต้น
การใช้สารเคมี อาทิ คาร์โบซัลแฟน เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม อิมิดาโคลพริด เป็นต้น
การใช้ศัตรูธรรมชาติ อาทิ แตนเบียนทริกโคแกรมม่า แมลงช้างปีกใส แมลงหางหนีบ เป็นต้น
การใช้สารสกัดพืช อาทิ สารสกัดสะเดา หางไหล ค้างคาวดา น้าส้มควันไม้ เป็นต้น
การใช้วิธีกล/เขตกรรม หรืออื่นๆ อาทิ การไถพรวน ไถตากดิน การกาจัดวัชพืช การถอนทิ้งเผา
ทาลาย กับดักแสงไฟ กับดักกาวเหนียว กับดักเหยื่อล่อ การใช้พันธุ์สะอาด การห่อผล เป็นต้น
การสารวจศัตรูพืชในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชต้องดาเนินการปฏิบัติเป็นประจาทุกสัปดาห์ ตลอดฤดู
การปลูกพืช และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่ สารวจพบในแปลง เพื่อติดตาม เฝ้าระวังศัตรูพืชไม่ให้เกิดการระบาดจนกระทบ
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ต่อผลผลิตของเกษตรกร และเฝ้าระวังการรุกรานของศัตรูพืชจากแหล่งอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่นั้น ๆ โดยเก็บ
ข้อมูลทั้งระยะไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย อาการความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับต้นพืช ศัตรูธรรมชาติที่พบ และ
สภาพแวดล้อมในขณะนั้น เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ของศัตรูพืชได้แม่นยามากที่สุด
วิธีการเดินสุ่มสารวจศัตรูพืชในแปลง
การสารวจแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชของเกษตรกรนั้น มุ่งเน้นให้มีวิธีการปฏิบัติที่ง่าย ไม่สลับซับซ้อน
และประหยัดเวลามากที่สุด โดยเลือกประยุกต์การสุ่ มตัวอย่างจากวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic
random sampling) ซึ่งกาหนดจานวนจุดสารวจ และรูปแบบการสารวจที่ต้องการแตกต่างกันไปตามกลุ่มพืช ดังนี้
1. ข้าว (นาดา นาหว่าน) ขนาดแปลงประมาณ 1 ไร่ สารวจ 10 จุด จุดละ 10 ต้น/กอ กระจายทั่วแปลง
2. พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ขนาดแปลงประมาณ 1 งาน สารวจ 10 จุด จุดละ 10 ต้น กระจายทั่วแปลง
3. พืชไร่ ขนาดแปลงประมาณ 1 ไร่ สารวจ 5 แถว แถวละ 2 จุด จุดละ 10 ต้น กระจายทั่วแปลง
4. ไม้ผล ไม้ยืนต้น สารวจชนิดพืชเดียวกันกระจายทั่วแปลงจานวน 10 ต้น สารวจทรงพุ่มต้นละ 4 ทิศ
ทิศละ 2 ยอด (เหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก) กิ่ง/ลาต้น และรอบโคนต้น
หมายเหตุ การสารวจแปลงยิ่งจานวนจุดสารวจมาก ความแม่นยาก็ยิ่งมีมากขึ้นด้วย และไม่จาเป็นต้องซ้าจุดสารวจ
เดิมในแต่ละสัปดาห์
รูปแบบเดินสุ่มสารวจศัตรูพืชในแปลง
๑. แปลงที่มีพื้นที่ปลูกกว้าง

การเดินแบบทะแยงมุม
2. แปลงที่มีพื้นที่ปลูกแบบยกร่อง

การเดินแบบซิกแซก

การเดินกระจายทั่วแปลง

3. การสารวจศัตรูพืชในไม้ผล ไม้ยืนต้น
สำรวจ กิ่ง/ต้ น รอบโคนต้ น 4 ทิศทำง
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แบบสำรวจสถำนกำรณ์ ศัตรู กล้ วย
เจ้ ำของแปลง........................................หมูบ่ ้ ำน..............................ตำบล....................................อำเภอ................................จังหวัด...................................พันธุ์พืช............................................
วันที่สำรวจ...........................................เวลำ..................................น. อุณหภูมิ...........................°c ควำมชื ้น................................%
ระยะกำรเจริ ญเติบโต

สภำพนำ้

น ้ำมำก-ท่วม-ฉ่ำน ้ำ

ศัตรูพืช / ศัตรูธรรมชำติ
แมลงศัตรูพืช
ด้ วงงวง
ด้ วงแรด
หนอนม้ วนใบ

ระยะแตกใบอ่อน

ระยะใบเพสลำด

ระยะแทงช่อออกดอก

ระยะพัฒนำผล

ระยะผลแก่-เก็บเกี่ยว

ระยะหลังเก็บเกี่ยว

น ้ำน้ อย-แห้ ง
หน่ วย

1

ฝนชุก

สภำพฝน
2

3

4

ทิ ้งช่วง-แล้ ง
จุดสำรวจ
5
6

สภำพแสง
7

8

ระยะติดผลอ่อน
ส่วนใหญ่แดดออก
9

10

ส่วนใหญ่ฟ้ำครื ม้
หมำยเหตุ
ขนำดแปลง 1 ไร่
สำรวจ 10 กอ กอละ 1 ต้ น
และสำรวจรอบโคนต้ น

ศัตรูธรรมชำติ

โรคพืช
โรคตำยพรำย
โรคใบจุด
หมำยเหตุ 1. กำรสำรวจศัตรูกล้ วย ขนำดแปลง 1 ไร่ สำรวจ 10 จุด จุดละ 1 ต้ น กระจำยทัว่ แปลง 2) หน่วยนับที่เป็ นจุด หมำยถึง ถ้ ำพบในจุดสำรวจนันๆ
้ ใส่ 1 ถ้ ำไม่พบใส่ 0

5.3.2 การคานวณการระบาดแมลงศัตรูพืช
แมลงศัตรูพืช ให้นับจานวนตัวที่สารวจได้ปัจจุบัน เทียบกับสัปดาห์ก่อน ดังนี้
% การระบาดของแมลงศัตรูพืช = (จานวนที่พบปัจจุบัน – จานวนแมลงที่พบสัปดาห์ก่อน) x พื้นที่ปลูก (ไร่)

100
เช่น จากการสารวจ 10 จุด ในเดือนธันวาคม
ในสัปดาห์ที่ 1 พบเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล 5+0+0+10+7+3+7+6+4+5 = 47 ตัว
ในสัปดาห์ที่ 2 พบเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล 10+8+12+7+3+0+10+15+5+10 = 80 ตัว
ในสัปดาห์ที่ 3 พบเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล 8+0+9+5+10+8+5+0+2+3 = 50 ตัว
ในสัปดาห์ที่ 4 (ปัจจุบัน) พบเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล 7+6+0+11+4+0+8+8+3+13 = 60 ตัว
% การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล = (60 – 50) x 2
100
= 0.2 %
สรุป พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลเพิ่มขึ้น 0.2 %
หมายเหตุ
1. หากจานวนที่พบในสัปดาห์ก่อน (สัปดาห์ที่ 3) มีค่ามากกว่าสัปดาห์ปัจจุบัน (สัปดาห์ที่ 4) ให้สรุปว่าเป็น
การระบาดลดลง
2. หากจานวนที่พบในสัปดาห์ปัจจุบัน (สัปดาห์ที่ 4) เท่ากับสัปดาห์ก่อน (สัปดาห์ที่ 3) ให้สรุปว่าคงที่ แต่ใน
การคานวณ % การระบาด ให้ใช้ข้อมูลสัปดาห์ที่ 2 เป็นตัวแทนของข้อมูลสัปดาห์ก่อน (สัปดาห์ที่ 3) เช่น สัปดาห์
ก่อน (สัปดาห์ที่ 2) พบ 80 ตัว สัปดาห์ที่ 4 พบ 50 ตัว จะได้ % การระบาด = (50 -80) x 2 /100 = 0.6 %
ดังนั้น ให้รายงานว่า % การระบาดคงที่ 0.6 %
5.3.3 การคานวณการระบาดโรคพืช
โรคพืช ให้คานวณจากจานวนที่พบการเกิดโรค ซึ่งจากแบบสารวจ ให้สารวจ 10 จุดจุดละ 10 ต้น
/ทิศ ให้นาค่าที่ได้มารวมกันแล้วคานวณ ดังนี้
% การระบาดของโรคพืช = (ผลรวมจากการพบอาการจานวนต้นเป็นโรค 10 จุด) x 100
จานวนต้นที่สารวจทั้งหมด (100 ต้น) x พื้นที่ปลูก (ไร่)
เช่น จากการสารวจ 10 จุด พบ โรคไหม้ 4+6+0+0+0+2+8+5+5+2 =32 ต้น
% การระบาดของโรคไหม้ข้าว = (32 x 100) = 3,200 = 16 %
(100 x 2) 100
สรุปพบการระบาดของโรคไหม้ข้าว 16%
หมายเหตุ
1. จานวนต้นเป็นโรคในการสารวจแต่ละครั้งต้องไม่เกิน 10 ต้น ต่อจุด และรวมแล้วไม่เกิน 100 ต้น หาก
เกินแสดงว่าเก็บข้อมูลไม่ถูกต้อง
2. ผลที่ได้จากกิจกรรมการสารวจแปลง หมายถึง เมื่อมีการสารวจข้อมูลแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช
แล้ว เจ้าหน้าที่หรือผู้นาชุมชนได้มีการดาเนินการในเบื้องต้นอย่างไรบ้าง เช่น การเตือนผ่านช่องทางต่างๆ ในชุมชน
เพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมการป้องกัน หรือมีการรณรงค์ให้ใช้ชีวภัณฑ์ หรือแมลงศัตรูธรรมชาติ ในการควบคุม เช่น
เมื่อพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลก็ได้มีการรณรงค์ให้ใช้บิวเวอร์เรีย เป็นต้น
(กลุ่มพยากรณ์เตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560)
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5.4 การใช้เชื้อปฏิปักษ์เพื่อป้องกันโรคและแมลงศัตรูกล้วย
เชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกาจัดศัตรูพืช เป็นศัตรูธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กสามารถทาลายศัตรูพืช
และเชื้อสาเหตุโรคพืชได้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท
1. เชื้อที่ทาลายแมลงศัตรูพืช ได้แก่ เชื้อราบิวเวอเรีย เชื้อราเมตาไรเซียม เชื้อบีที และเชื้อไวรัส
เอ็นพีวี
2. เชื้อที่ทาลายสาเหตุโรคพืช เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อบีเอส
5.4.1 เชื้อราป้องกันโรคพืช
1. เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า ลักษณะมีสปอร์สีเขียวเข้ม เจริญได้ดีในดินที่มีอินทรียวัตถุ มี
ความสามารถในการแย่งอาหารของเชื้อราโรคพืชทาลายเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด
เช่น ตายพราย รากเน่าโคนเน่า โรคเน่าคอดิน โรคเหี่ยว โรคเมล็ดเน่า โรคเมล็ดด่าง โรค
ไหม้ ฯลฯ

หัวเชื ้อไตรโครเดอร์ มำ่ แบบแห้ ง

เชื ้อไตรโครเดอร์ มำ่ แบบสด

การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าในข้าวสุก
วัสดุอุปกรณ์
1. ข้าวเจ้า/ปลายข้าวเจ้า
2. ถ้วยตวง
3. น้าสะอาด
4. หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
5. ทัพพี
6. ถุงพลาสติกทนร้อน 8x12 นิ้ว
7. ยางรัด
8. เข็มหมุด
9. ตราชั่งขนาดเล็ก
10. หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา
ขั้นตอนการผลิต
1. หุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ข้าวสาร 2 ส่วน +น้า 1 ส่วน หรือ ข้าวสาร 2 กิโลกรัม ต่อ น้า 1 ลิตร
ข้าวที่ใช้หุงใช้ข้าวเสาไห้ หรือขาวตาแห้ง แต่ไม่ควรใช้ข้าวหอมมะลิเนื่องจากหุงแล้วจะทาให้ข้าวแฉะ ทา
ให้การกระจายของเชื้อราไม่ดี
2. ตักข้าวที่หุงสุขใหม่ๆใส่ถุงพลาสติกทนร้อน ขนาด 8x12 นิ้ว ถุงละ 250 กรัม รีดอากาศออกแล้วพับ
ปากถุง วางไว้ให้อุณหภูมิอุ่นเกือบเย็น
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3. เทหัวเชื้อราไตโคเดอร์ มาใส่ลงไปบนข้าวในถุงพลาสติกโดยใส่เพียงเล็กน้อย รัดปากถุงด้วยยางรัดแล้ว
คลุกเคล้าให้ทั่วถุง

4. ใช้ปลายเข็มหมุดแทงรอบๆปากถุงใต้บริเวณยางรัด15-20 จุด เพื่อให้อากาศภายในถุงถ่ายเทได้เล็กน้อย

5. นาไปวางบ่มเชื้อไว้ในที่ร่ม อากาศถ่ายเทและมีแสงสว่างส่องถึงหรือเปิดไฟให้แสงสว่าง

**ครบ3วันเขย่าข้าวในถุงอีกครั้ง แล้วว่างไว้ที่เดิม อีก5-7วัน เชื้อจะเจริญเต็มถุงและมีสีเขียวเข้ม
การนาเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าไปใช้
1. ใช้ผสมวัสดุปลูกหรือเพาะกล้า : ส่วนผสม 1ส่วนต่อวัสดุปลูก 4 ส่วน
2. รองก้นหลุม
-หยอดเมล็ด ใช้ 10-20 กรัม(1-2ช้อนแกง)
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-ปลูกด้วยต้นกล้า ใช้ 50-100 กรัม/หลุม
-พืชต้นใหญ่ ไม้ผล 3-5 กิโลกรัม/หลุม
3. ใช้หว่านในแปลงปลูก : หว่านส่วนผสมอัตรา 50-100 กรัม/ตร.ม.
4. การผสมน้าฉีดพ่น : ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 50-100 กรัม. ผสมน้า 20 ลิตร

5.4.2 เชื้อราป้องกันแมลงศัตรูพืช
1. เชื้อราเมตตาไรเซียม เป็นเชื้อราที่ทาให้เกิดโรคในแมลงศัตรูพืชส่วนใหญ่ใช้กาจัดแมลงที่
อาศัยในดิน กลุ่มหนอนด้วง เช่น ด้วงแรดมะพร้าว ปลวก เป็นต้น

วิธีเข้าทาลายแมลงของเชื้อราเมตตาไรเซียม โคนิเดียจะงอกและแทงผ่านผนังลาตัวของ
แมลงเส้นใยเจริญและดูดอาหารจากภายในลาตัวของแมลง เส้นใยเจริญอัดแน่นอยู่ภายในลาตัว
แมลงทาให้แมลงตาย โดยมักจะตายในลักษณะแห้งแข็ง เรียกว่า มัมมี่

— วิธีใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม
— การใช้เชื้อราเมตตาไรเซียมในการควบคุมนั้นสามารถทาได้โดยยึดหลักว่า เชื้อหรือสปอร์ต้องสัมผัส
ถูกตัวแมลงจึงจะสามารถเข้าไปในตัวแมลง จึงจะทาให้แมลงตายได้ ซึ่งสาหรับวิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน
มี 2 วิธี ได้แก่
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— 1) การโรยเชื้อราเมตตาไรเซียมพร้อมกับการปลูกกล้วย ในอัตรา 10 ก.ก./ไร่ แล้วรีบกลบฝังทันที
เพื่อไม่ให้แสงแดดเผาทาลายเชื้อรา
— 2) ผสมน้าราด โดยใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม 10 ก.ก.ผสมน้า 200 ลิตร ผสมสารจับใบหรือน้ายาล้าง
จานเล็กน้อย เพื่อลดแรงตรึงผิวของเชื้อรา ให้เข้ากับน้าได้ดี แล้วกรองเอาเฉพาะน้าราดหรือใส่เครื่อง
พ่นยาฉีดพร้อมการปลูกกล้วยแล้วรีบกลบตามทันทีเช่นเดียวกัน วีธีนี้เหมาะสาหรับพื้นที่ ที่สะดวกใน
การใช้น้า
2. เชื้อราบิวเวอร์เรีย เชื้อราบิวเวอเรียหรือราขาว เป็นเชื้อราที่เข้าทาลายแมลงศัตรูพืช เช่น
เพลี้ยไฟ ไรแดง เพลี้ยกระโดดสีน้าตาย เป็นต้น

ลักษณะแมลงที่ถูกเชื้อราบิวเวอร์เรียเข้าทาลาย
- เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ไม่เคลื่อนไหว
- เส้นใยและสปอร์สีขาวปกคลุมตัวแมลง

วิธีการใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย
1. กรณีมีแมลงระบาดมาก เชื้อรา 2 ช้อนชา/น้า 5 ลิตร
ฉีดพ่นทุกๆ 3 - 5 วัน
2. กรณีควบคุมหรือป้องกัน เชื้อรา 2 ช้อนชา/น้า 5 ลิตร
ฉีดพ่นทุกๆ 7 - 10 วัน
(หัวเชื้อที่เปิดใช้งานแล้วให้ปิดฝาให้สนิทเก็บรักษาไว้ในตู้เย็น
ได้นานประมาณ 1 - 2 ปี)
6. ผลงานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานการจัดการความรู้เรื่องโรคและแมลงศัตรูกล้วย ทางทีมงานดาเนินการค้นคว้าข้อมูลด้าน
โรคกล้วยและแมลงศัตรูพืช และหาแนวทางป้องกันกาจัด เพื่อให้ได้ข้อมูลวิชาการนามาเผยแพร่แก่ผู้สนใจ อีกทั้งใน
ขั้นตอนการดาเนินงานทาให้สามารถพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ด้านความรู้ และแนวทางการจัดการโรคและแมลงศัตรู
กล้วย และได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยเพื่อให้ได้รับความรู้และรู้จักวิเคราะห์สาเหตุ ของการเกิดโรค
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และแมลงจากการสารวจสถานการณ์ศัตรูพืช ให้เกษตรกรตระหนักถึงการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีที่ปลอดภัย และรู้จัก
อนุรักษ์ศัตรู ธรรมชาติที่เป็น ประโยชน์ ได้มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่าง
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้าใจในด้านการอารักขาพืชร่วมกัน
6.1 องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น
ทางทีมงาน KM ได้ดาเนินการสารวจสถานการณ์โรคและแมลงศัตรูกล้วยในแปลงปลูก พบว่า
ผลการสารวจโรคและแมลงในแปลงกล้วยน้าว้าและกล้วยหอมทอง และได้สรุปแนวทางป้องกันกาจัดโรคแบ่ง
ออกเป็น 3 วิธี คือ วิธีเขตกรรม ชีววิธี และเคมี เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการจัดการโรคพืชแบบผสมผาน
ดังนี้
1. ผลการสารวจโรคกล้วย ข้อมูลโรคกล้วยที่พบเห็นจากการสารวจ 2 พื้นที่ ดังนี้
พื้นที่สารวจแปลงกล้วยน้าว้า ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
ตาบลโนนสูง อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบการเกิดโรคที่เข้าทาลายต้นกล้วย จานวน 3 โรค คือ โรคตาย
พราย โรคใบจุดซิกาโตกาสีดา และโรคใบจุดคอร์คานา โดยพบเห็นโรคเข้าทาลายกล้วยมากที่สุด คือ ใบจุดสีดา
รองลงมาคือ โรคใบจุดคอร์คานา และโรคตายพรายพบเห็นน้อยที่สุด

พื้นที่สารวจแปลงกล้วยหอมทอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอ
เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา พบการเกิดโรคที่เข้าทาลายต้นกล้วย จานวน 1 โรค คือ โรคใบจุดซิกาโตกาสีดา
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การประเมินการระบาดของโรคในกล้วยน้าว้า จากการดาเนินการสารวจสถานการณ์การเกิดโรค
กล้วยน้าว้า ในแปลงกล้วยของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตร จังหวัดนครราชสีมา ช่วงเดือนกรกฎาคม
2560 ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้งในพื้นที่ปลูก 5 ไร่ สารวจ 10 จุด จุดละ 1 ต้น และสารวจรอบโคนต้น
เพื่อวัด % การระบาดของโรคใบจุด ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ประเมินการระบาดของโรคกล้วยน้าว้า (พื้นที่ปลูก 5 ไร่)
ชนิดพืช
โรคพืช สัปดาห์
ระยะการ
อุณหภูมิ ความชื้น การเกิดโรคใน
% การ
ที่พบ
ที่
เจริญเติบโต
(°C)
สัมพัทธ์ พื้นที่สารวจ ระบาดของ
(%)
1 ไร่
โรคพืช
(%)
กล้วยน้าว้า ใบจุดซิ
1
ระยะใบเพสลาด
27
80
100
20
กาโตกาสี
2
ระยะใบเพสลาด
30
68
100
20
ดา
3
ระยะใบเพสลาด 30.6
78
100
20
4
ระยะใบเพสลาด
29
81
100
20
จากการสารวจการระบาดของโรคพืชในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ระยะเวลาการสารวจ เดือนกรกฎาคม 2560
พบต้นกล้วยแสดงอากาโรคใบจุดซิกาโตการสีดาทุกต้น คิดเป็น 100% ของการเกิดโรคในพื้นที่สารวจ 1 ไร่ วัดอัตรา
การระบาดของโรคใบจุดร้อยละ 20 ของการเกิดโรคในพื้นที่ปลูกทั้งหมด (5 ไร่) โดยวัดอัตราการเกิดโรคได้ คงที่ตั้งแต่
สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 4 สภาพแวดล้อมในช่างการสารวจส่วนใหญ่ฟ้าครึ้ม แต่สภาพน้าน้อย การระบาดไม่
เพิ่มขึ้น ทาให้ไม่มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคพืช หากช่วงนี้มีการบารุงต้นรักษาต้นกล้วยจะสามารถทาให้ต้นพืช
สมบูรณ์ขึ้นและมีอาการเกิดโรคพืชลดลงได้
การประเมินการระบาดของโรคในกล้วยหอมทอง จากการดาเนินการสารวจสถานการณ์การเกิดโรค
กล้วยหอมทอง ในแปลงกล้วยของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองตาบลสุขไพบูลย์ ช่วงเดือนสิงหาคม 2560
สารวจ 4 แปลง 4 ระยะการเจริญเติบโต สารวจ 10 จุด จุดละ 1 ต้น และสารวจรอบโคนต้น เพื่อวัด % การระบาด
ของโรคใบจุด ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการเกิดโรคกล้วยหอมทองตามระยะการเจริญเติบโตในแปลงสารวจขนาด 1 ไร่
ชนิดพืช โรคพืช
ระยะการ
อุณหภูมิ ความชื้น
การเกิดโรค
การระบาดของโรคพืช
ที่พบ
เจริญเติบโต
(°C)
สัมพัทธ์ ในพื้นที่สารวจ พื้นที่ปลูก การระบาด
(%)
1 ไร่
(ไร่)
(%)
(%)
กล้วย
ใบจุด ระยะแตกใบอ่อน
26
95
100
2
50
หอมทอง ซิกาโตกา ระยะใบเพสลาด
26
99
30
4
7.5
สีดา ระยะแทงช่อดอก
27
95
100
5
20
ระยะติดผลอ่อน
26
97
100
1
100
จากการสารวจการระบาดของโรคพืชแปลงกล้วยหอมทอง จานวน 4 แปลง ทาการสารวจ 10 จุด ในพื้นที่
สารวจ 1 ไร่ ในช่วงระยะการเจริญเติบโต 4 ระยะ ระยะเวลาการสารวจ เดือนสิงหาคม 2560 พบต้นกล้วยที่แสดง
อาการการเกิดโรคใบจุดซิกาโตการสีดาระยะแตกใบอ่อน, ระยะแทงช่อดอก, ระยะติดผลอ่อน เท่ากับ 100% มีเพียง
ระยะใบเพสลาด พบต้นกล้วยแสดงอาการเกิดโรคน้อยที่สุดเท่ากับ 30%
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2. ผลการสารวจแมลงในแปลงกล้วยน้าว้า จากการสารวจ 2 พื้นที่ ดังนี้
1) จานวนการสารวจแมลงในแปลงกล้วยน้าว้า ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา พบเห็นศัตรูพืช 2 ชนิด คือ ด้วงไชกาบกล้วย และด้วงแรด ซึ่งพบในปริมาณไม่มากนักและยัง
ไม่ทาให้ เกิดความเสี ย หายแก่ผ ลผลิ ต จึ งดาเนินการจัดการด้ว ยการจับตัว แมลงทาลายทิ้ง และตัดใบกล้ วยออก
ทาความสะอาดแปลงเพื่อไม่ให้มีสภาพพื้นที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของแมลงศัตรูพืช
ตารางที่ 5 แสดงจานวนแมลงในแปลงปลูกกล้วยน้าว้า
จานวนแมลง (10 จุด/ไร่)
ชนิดแมลง
สัปดาห์ที่
หมายเหตุ
1
2
3
4
ศัตรูพืช
1. ด้วงไชกาบกล้วย
0
0
0
0
พบด้วงบริเวณใกล้เคียงพื้นที่สารวจ
2. รอยแผลจากด้วงแรด
3
3
3
3
พบตัวหนอนด้วงขณะขุดหน่อ
ศัตรูธรรมชาติ
1. แมงมุม
7
9
6
2
2. มด
พบมาก พบมาก พบมาก พบมาก

2) จานวนการสารวจแมลงในแปลงกล้วยหอมทอง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง ตาบลสุขไพบูลย์
อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา พบเห็นศัตรูพืช 3 ชนิด คือ ด้วงไชกาบกล้วย หนอนกระทู้ผัก และหนอนม้วน
ใบ และพบศั ต รู ธ รรมชาติ แ ละสั ต ว์ อ าศั ย อื่ น ๆ หลายชนิ ด ซึ่ ง แสดงถึ ง ความหลากหลายทางธรรมชาติ หาก
สภาพแวดล้อมสมดุล โอกาสในการเกิดการระบาดของศัตรูพืชก็จะลดลง เกษตรกรควรหมั่นตรวจแปลงปลูกเพื่อวัด
ปริมาณการระบาดของแมลงศัตรูพืช หากพบเห็นควรกาจัดด้วยวิธีเขตกรรม หรือวิธีทางชีววิธี เพื่อลดการทาลายแมลง
ศัตรูธรรมชาติจากการยาฆ่าแมลง ในการกาจัดศัตรูพืช
ตารางที่ 6 แสดงจานวนแมลงในแปลงปลูกกล้วยหอมทอง
จานวนแมลง (10 จุด/ไร่)
ระยะการเจริญเติบโต
ชนิดแมลง
หมายเหตุ
ระยะ
ระยะใบ ระยะแทง
ระยะ
แตกใบอ่อน เพสลาด
ช่อดอก ติดผลอ่อน
ศัตรูพืช
ก่อนการสารวจเกษตรกรมีการ
ฉีดยาฆ่าแมลงคลอไพริฟอส
1. ด้วงไชกาบกล้วย
0
0
0
5
2. หนอนกระทู้ผัก
0
30
0
0
3. หนอนม้วนใบ
0
0
7
0
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ชนิดแมลง
ศัตรูธรรมชาติ
1. แมงมุม
2. มด
3. หางหนีบ
4. ด้วงเต่า
5. ตั๊กแตนตาข้าว
สัตว์อาศัยอื่นๆ
1. กิ้งกือ
2. จิ้งจก

จานวนแมลง (10 จุด/ไร่)
ระยะการเจริญเติบโต
ระยะ
ระยะใบ ระยะแทง
ระยะ
แตกใบอ่อน เพสลาด
ช่อดอก ติดผลอ่อน
10
25
0
0
0

8
0
1
0
0

9
55
12
2
5

10
20
1
1
0

0
0

4
0

0
0

1
6

หมายเหตุ

3. แนวทางป้องกันกาจัดโรคกล้วยและแมลงศัตรูกล้วย
ทางทีมงาน KM ได้สรุปข้อมูลด้านแนวทางป้องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรูกล้วย ให้กับเกษตรกร
ได้นาไปปฏิบัติโดยแยกไว้ 3 วิธี สามารถเลือกใช้วิธีการแบบผสมผสานเพื่อให้การจัดการศัตรูพืชมีประสิทธิภาพ
และสามารถควบคุมโรคและแมลงได้อย่างยั่งยืน โดยคานึงถึงผลของความเสียหายของผลผลิตเป็นหลักหาก
ควบคุมได้โดยไม่เสียสมดุลทางธรรมชาติจะจัดการการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
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ตารางที่ 7 ข้อมูลโรคกล้วยที่พบเห็นจากการสารวจและวิธีป้องกันกาจัด
ชนิดกล้วย
โรคพืช
การป้องกันกาจัด
เขตกรรม
ชีววิธี
สถานที่สารวจ แปลงกล้วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา
กล้วยน้าว้า โรคตายพราย 1. ควรเลือกพื้นที่ปลูกที่ 1. ก่อนปลูกชุบเชื้อราไตรโคร
ไม่เคยพบโรคตาย
เดอร์มา 50-100 กรัม
พราย
ผสมน้า 20 ลิตร แช่ทิ้งไว้
2. เลือกหน่อกล้วยจาก
ประมาณ 15-20 นาที
แหล่งน่าเชื่อถือ
2. ตอนปลูกควรรองก้นหลุม
3. ปรับสภาพดินไม่ให้
ด้วยเชื้อราไตรโครเดอร์มา
เป็นกรดจัดโดยใส่ปูน
อัตราส่วน 50-100
ขาวหรือโดโลไมล์รอง
กรัม/หลุม
ก้นหลุม 200-300 3. ควรฉีดพ่นด้วยเชื้อราไตร
กรัม/หลุม
โครเดอร์มา ทุกๆ 7-15
4. แปลงปลูกควรมีการ
วัน ในอัตราส่วน 50ระบายน้าที่ดี
100 กรัม ผสมน้า 20
5. หมั่นตัดแต่งใบกล้วย
ลิตร
6. ตัดทาลายต้นหรือใบที่
มีโรคนาไปเผาทิ้ง
7. หมั่นตรวจและสารวจ
แปลงกล้วย
8. ในแปลงที่มีการระบาด
ของโรคควรเปลี่ยนไป
ปลูกพืชชนิดอื่น
กล้วยน้าว้า โรคใบจุ ดชิก า 1.หมั่นตรวจและสารวจ 1.ฉี ด พ่ น ด้ ว ยเชื้ อ ราไตรโค
โตกาสีดา
แปลงกล้วยอย่าง
เดอร์มาทุกๆ 7-15 วัน ใน
และโรคใบจุ ด สม่าเสมอ
อั ต ร า ส่ ว น 50-100ก รั ม
คอร์คานา
2.ตัดแต่งใบกล้วยเพื่อ ผสมน้า 20 ลิตร หรือนาไป
ลดความชื่นในกอกล้วย ราดโคนต้น
ที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรค 2. ผสมปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ย
หรือสะสมโรค
คอกหมั ก ไว้ แ ล้ ว น าไปใส่ ที่
3.ตัดใบที่มีเป็นโรคนาไป โคนต้น
เผาทิ้ง
4.หมั่นตรวจและสารวจ
แปลงกล้วยอย่าง
สม่าเสมอ

เคมี
1. ควรใส่ปุ๋ยที่มีแร่ธาตุ
ฟอสเฟต และโปแตส
เซียมสูง และไม่ควรใส่ปุ๋ยที่มี
แร่ธาตุไนโตรเจนมาก
2. หากเริ่มพบอาการ
ของโรคให้ใช้สารป้องกัน
กาจัดโรคพืช อีไตรไดอะ
โซล+ควินโตซีน6% + 24%
อีซีอัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้า
20 ลิตรหรือ คาร์เบนดาซิม
50% เอสซีอัตรา30
มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตรหรือ
ทีบูโคนาโซล 43% เอสซี
อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้า
20 ลิตรราดบริเวณโคนต้น
หรือกอกล้วยที่เป็นโรค

หากเริ่มพบอาการของโรค
ให้ฉีดพ่นสารป้องกันกาจัด
โรคพืช คาร์เบนดาซิม 50%
เอสซี อัตรา 30
มิลลิตรต่อน้า 20 ลิตร หรือ
แมนโคเซบ 80% ดับเบิล้ ยู
พี อัตรา 30กรัมต่อน้า 20
ลิตร หรือ โพรคลอราช
50% ดับเบิล้ ยูพี อัตรา 30
กรัมต่อน้า 20ลิตร หือ ทีบู
โคนาโซล 43% เอสซี อัตรา
30 มิลลิลิตรต่อน้า 20
หรือ ไดฟีโนคนาโชล 25%
เอสซี อัตรา 30 มิลลิลิตร
ต่อน้า 20 ลิตร โดยพ่นให้
ทั่วต้นที่เป็นโรค
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สถานที่สารวจแปลงกล้วยหอมทอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองตาบลสุขไพบูลย์
กล้วย
โรคใบจุด
การป้องกันกาจัดเช่นเดียวกับโรคใบจุดในกล้วยน้าว้า
หอมทอง
ซิกาโตกาสีดา
ตารางที่ 8 ข้อมูลโรคกล้วยที่พบเห็นจากการสารวจและวิธีป้องกันกาจัด
แมลงศัตรูกล้วย
การป้องกันกาจัด
เขตกรรม
ชีววิธี
1. ด้วงงวงไชเหง้า
1) หมั่นทาความสะอาด 1) ใช้เชื้อราเมตาไรเซียม
แปลง
(กรณีใช้ฉีดพ่น) : 1 กก.
2) ทากองล่อ : ตัดกล้วย + น้า 20 ลิตร แล้วกรอง
เป็นท่อน วางสุมเป็นจุด ฉีดพ่นบริเวณรอบโคนต้น
ๆ และหมั่นเปิดดูทุก ๆ 7 และลาต้นในช่วงที่มี
วัน หากพบเห็นให้รีบ
ความชื้นสูงหรือช่วงเวลา
ทาลาย
เย็น
2. ด้วงแรด
3) คัดเลือกหน่อพันธุ์ที่ (กรณีทากองล่อ) : 1 กก.
แข็งแรงมาจากแหล่งที่
ต่อ 1 กอง (ซากกล้วย
เชื่อถือได้
หรือใบตอง) คลุกผสมกัน
แล้วกองไว้และรดน้าให้
ชุ่ม
3. หนอนม้วนใบ
1) ตัดและเก็บใบที่ถกู
1) ใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ
ทาลายไปเผาไฟ เพื่อ
- ตัวห้า
ทาลายตัวอ่อนของผีเสื้อ - ตัวเบียน
2) จับตัวหนอนมาทาลาย 2) ใช้เชื้อจุลินทรีย์
ทิ้ง
- เชื้อราบิวเวอเรีย
- เชื้อราเมตาไรเซียม
4. หนอนกระทู้ผัก

5. เพลี้ยไฟ

1) หมั่นตรวจแปลง
2) ห่อผล : เพื่อป้องกัน
ผลผลิตเสียหาย
3) ใช้กับดักกาวเหนียวสี
เหลืองแขวนหรือปักไว้ใน
แปลงเพื่อตรวจสอบ
ปริมาณการเข้าทาลาย
และประเมินการระบาด

1) ใช้เชื้อราบิวเวอเรีย :
(กรณีใช้ครั้งแรก) เชื้อสด
200 ซีซี + น้า 20 ลิตร
+ สารจับใบ ผสมให้เข้า
กัน ใช้ฉีดพ่น 3 ครัง้ ห่าง
กัน 3 วัน
(กรณีฉีดป้องกัน) เชื้อสด
100 ซีซี + น้า 20 ลิตร
+ สารจับใบ ผสมให้เข้า
กัน ใช้ฉีดพ่นทุก 15 วัน

เคมี
1) ใช้สารเคมี เช่น
- เฮ็พตาคลอร์
- คลอริฟอส
- ไฟโพรนิล : ราดโคนต้น
และดินบริเวณโดยรอบ
2) แช่หน่อพันธุ์ในน้ายาดีลด
ริน 25 % อัตราส่วน 1 :
50 ทิ้งไว้ 1 คืน ก่อนปลูก

1) ใช้สารเคมี
จาพวก เมธิลพาราไธออน
เช่น
- พาราเทล
- ที.เอ็น.ฟอส
- พาราท็อป

1) ฉีดพ่นด้วยสารเคมี เช่น
- เอดิเฟนฟอส 50 % W/V
EC อัตราส่วน 20 ซีซี +
น้า 20 ลิตร
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แมลงศัตรูกล้วย
6. แมลงวันผลไม้

เขตกรรม
1) หมั่นตรวจแปลง
2) ห่อผล : เพื่อป้องกัน
ผลผลิตเสียหาย

การป้องกันกาจัด
ชีววิธี
1) ใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ
แตนเบียนไข่ สายพันธุ์
Diachasmimorpha
longicaudata
ซึ่งจะวางไข่เฉพาะใน
แมลงวันผลไม้เท่านั้น

เคมี
1) ใช้เหยื่อพิษ “นาสิมาน”
200 ซีซี + มาลาไธออน 83
% 70 ซีซี + น้า 5 ลิตร
ฉีดพ่นบริเวณใบแก่ ต้นละ
50 - 100 ซีซี
2) ใช้สารล่อ : ใช้ เมธิล ยู
จีนอล ผสมสารฆ่าแมลง
อัตราส่วน 1 : 1 หยดลงบน
สาลีแล้ว ใส่ในกับดัก ไร่ละ 5
- 10 จุด

7. ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
7.1 ด้านการสารวจสถานการณ์ศัตรูพืช การดาเนินการสารวจแปลงทางทีมงานมีระยะเวลาจากัดในการ
ทางานจึงไม่ได้สารวจแปลงตลอดระยะฤดูกาลผลิต เนื่องจากระยะเวลาการให้ผลผลิตของกล้วยใช้ระยะเวลาหลาย
เดือน หากมีการดาเนินงานต่อเนื่องจะทาให้ทราบสถานการณ์การเกิดโรคแมลงทุกระยะการเจริญเติบโต และทุกช่วง
ฤดูกาลเพราะสภาพแวดล้อมของแต่ละฤดูกาลจะทาให้มีการเปลี่ยนแปลงของโรคและแมลงที่เข้าทาลายต้นกล้วย
7.2 การดาเนินการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร การเข้าพื้นที่สารวจแปลงของเกษตรกร ทางทีมงาน
สามารถเข้าดาเนินการเป็นบางครั้งคราว เนื่องจากมีข้อจากัดในการลงพื้นที่ด้านการเดินทาง งบประมาณ และเวลาใน
การทางาน หากมีเจ้าหน้าที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและมีการจัดทาแปลงเรียนรู้ในพื้นที่จะทาให้เกษตรกรเข้าใจเรื่อง
การใช้แบบสารวจสถานการณ์ศัตรูพืช มากขึ้นและดาเนินการสารวจด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นเครื่องมืออย่าง
หนึ่งที่ใช้ควบคู่กับการตัดสินใจในการจัดการศัตรูพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสม
8. ปัจจัยที่ส่งผลต่องาน
การดาเนินการจัดการความรู้ในครั้งนี้สิ่งแรกที่ทางทีมงานได้รับคือสามารถพัฒนาตนเองให้มีการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบและสามารถรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ นามาเป็นเอกสารวิชาการเพื่อนามาเผยแพร่แ ละถ่ายทอดให้แก่
ผู้สนใจและเกษตรกรได้รับข้อมูลด้านวิชาการอย่างชัดเจน สร้างความเข้าใจด้านการจัดการศัตรูพืชให้กับเกษตรกรได้
หาวิธีจัดการศัตรูพืชโดยคานึงถึงการรักษาสมดุลทางธรรมชาติเป็นหลัก เพื่อให้เกษตรกรรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที่เป็นประโยชน์และตัดสินใจใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชด้วยความจาเป็นเท่านั้น

