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บทนํา
อุตสาหกรรมกลวยไมของประเทศไดเจริญกาวหนาอยางมาก และทํารายไดเขาสูประเทศเปนอับ
ดับหนึ่งในจํานวนไมดอกไมประดับทั้งหมดที่มีการสงออก ซึ่งการสงออกดอกกลวยไม และตนกลวยไมมี
ปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นโดยตลอด ในป 2535 กรมเศรษฐกิจการพาณิชยรายงานปริมาณการสงดอก
กลวยไม 11,142 ตัน เปนมูลคา 701.3 ลานบาท และสงออกตนกลวยไมปริมาณ 939 ตัน มูลคา 86.5 ลานบาท
สําหรับพื้นที่ปลูกกลวยไมทั่วประเทศตั้งแตป 2530-31 จนถึงปจจุบันคอนขางคงที่โดยมีพื้นที่ปลูก
ประมาณ 12,000 ไร สวนใหญอยูในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียง ไดแก นครปฐม, สมุทรสาคร,
ราชบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเหมาะกับการเจริญเติบโตของกลวยไม
ใกลแหลงน้ํา ตลาด และมีการคมนาคมขนสงที่สะดวก และปจจุบันพื้นที่ปลูกกลวยไมมีแนวโนมที่จะยาย
จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดใกลเคียงมากขึ้น เนื่องจาก ที่ดินมีราคาสูงและมีปญหามลภาวะของน้ําและอากาศ
ซึ่งมีผลตอการเจริญเติบโตและคุณภาพของกลวยไม

กลวยไมเปนพืชที่มีรากกึ่งอากาศ ลําตนที่เห็นโผลพนจากเครื่องปลูกแยกไดเปน 2 ประเภท คือ
ลําตนแทจริง มีขอ ปลอง เหมือนพืชทั่ว ๆ ไป ที ขอมีตาซึ่ง สามารถเจริญเปนหนอใหมหรือชอดอก กลวยไม
ประเภทนี้ไดแก สกุลแวนดา แมลงปอ อีกประเภทหนึ่งเปนลําตนเทียม เรียกวา ลําลูกกลวย
(pseudobulbs) ทําหนาที่สะสมอาหาร ตาที่อยูตามขอบน ๆ ของลําลูกกลวยสามารถแตกเปนหนอหรือชอ
ดอกได ลําตนที่แทจริงของกลวยไม ระเภทนี้ คือ เหงา (rhizome) ซึ่งเจริญในแนวนอนไปตามผิวของเครื่อง
ปลูก ลักษณะของเหงามีขอและปลองถี่ กลวยไมในกลุมนี้ไดแก สกุลหวาย ใบกลวยไมมีหลายลักษณะ
ไดแก ใบ แบน, ใบกลม และใบรอง สําหรับดอกกลวยไมประกอบดวย กลีบดอก 6 กลีบ โดยเปนกลีบดอก
ชั้นนอก 3 กลีบ และกลีบดอกชั้นใน 3 กลีบ กลีบชั้นนอก 2 กลีบที่อยูดานขางหรือดานลาง มีลักษณะ
เหมือนกันอีก 1 กลีบ อยูดานบน อาจมีลักษณะแตกตางออกไป สวนกลีบชั้นในที่อยูดานขาง 2 กลีบ
มีลักษณะ เหมือนกันอีก 1 กลีบ ที่อยูดานลางมีลักษณะแตกตางไปเรียกวาปากหรือกระ
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แบงตามลักษณะการเจริญเติบโตได 2 ประเภทคือ
1. ประเภทแตกกอ (Sympodial) ไดแก กลวยไมในสกุลหวาย แคทลียา และรองเทานารี
กลวยไมประเภทนี้มีสวนของเหงาเจริญ ไปตามแนวนอนของ เครื่องปลูก และที่โคนลําลูกกลวยติดกับเหงา
จะมีตาที่สมบูรณ 2 ตา เมื่อลําลูกกลวยเจริญจนสุดลําตาที่โคนตาหนึ่งจะแตกออกมาเปน ลําใหม สวนตา
อีกขางหนึ่งพักตัว ลําที่เกิดกอนซึ่งเปนลําที่มีอายุมากเรียกวาลําหลัง สวนลําที่แตกใหมมีอายุนอยกวา
เรียกวาลําหนา สําหรับตาที่อยูบนลําที่เจริญเต็มที่ก็จะเปลี่ยนเปนตาดอก

2. ประเภทแวนดา (Monopodial) เปนกลวยไมที่มีการเจริญเติบโตขึ้นไปทางสวนยอด คือ
ตาที่ยอดจะแตกใบใหมเจริญขึ้นเรื่อย ๆ สวนโคนตนจะออก รากไลตามยอดขึ้นไป ไดแก กลวยไมสกุล
แวนดา ชาง กุหลาบ เข็ม และแมลงปอ
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กลวยไมที่เหมาะสําหรับปลูกเปนไมตัดดอกควรมีจุดเดนทั้งในดานดอกและการเจริญเติบโต คือ
เปนตนที่ปลูกเลี้ยงงาย ตานทานโรค เจริญเติบโตเร็ว รูปทรง ตนแข็งแรง ใหดอกดก ดอกขนาดใหญ สีสด
กลีบดอกหนา รูปทรงดอกสมบูรณ กานชอแข็งแรง กานยาวตรง ดอกเรียงบนชอไดระเบียบสวยงามและ
บานไดทน

พันธุก ลวยไมที่นยิ มปลูกเปนการคา ไดแก
สกุลหวาย (Dendrobium sp.) :
สีมวง - พันธุม าดามปอมปาดัวร
สีขาว - พันธุวอลเตอรโอมาย, แจกเกอลีนโทมัส
สีชมพู - พันธุอ ินทุวงศ, แพนดา, ซีซาร และซอนเนีย
สีเหลือง - พันธิ์เกษมโกลด
สกุลอะแรนดา (Aranda sp.) : พันธุคริสติน
สกุลอะแรนเธอรา (Aranthera sp.) : พันธุเ จมสสตอริไอ
สกุลอะแรคนิส (Arachnis sp.) : พันธุแม็กกี้อุย
สกุลออนซิเดียม (Oncidium sp.) : พันธุโ กลเดนโชวเวอร, โกรเวอรแรมเซย
สกุลแวนดา (Vanda sp.) :พันธุรอทไซลเดียนา, แซนเดอรานา, วิรัตน
สกุลม็อคคารา (Mokara sp.) : พันธุจกั กวน, พรรณี
สกุลซิมบิเดียม (Cymbidium sp.) : พันธุ Valley Knight “Vanessa”, Floripink ‘Feline’
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ก. การขยายพันธุกลวยไมประเภทแตกกอ (Sympodial) ทําไดหลายวิธี คือ
1. การตัดแยกลําหลัง กลวยไมที่จะตัดแยกควรมีลําลูกกลวยอยางนอย 4 ลํา ใชมีดหรือกรรไกร
ตัดกิ่งชนิดใบบางสอดเขาไประหวางลําลูกกลวยตัดให ขาด และใชปูนแดงทาแผนใหทั่ว ลําหลังที่ถูกตัด
ขาดจะแตกหนอเปนลําใหมขึ้น เมื่อลําใหมนี้เริ่มมีรากโผลก็ยกออกปลูกได
2. การตัดชํา ใชกับกลวยไมสกุลหวายที่ตาที่โคนลําแหงตายไปแลว โดยนําลําหลังของหวายที่ตัด
ใบ ตัดรากออกหมดมาปกชําใหโคนลําฝงไปในทรายหยาบประมาณ 2-3 ซม. หางกัน 4-5 ซม. เก็บในที่มี
แสงแดดคอนขางจัด รดน้ําใหโชก ตาที่อยูใกลปลายลําจะแตกเปนลําใหม เรียกวา ตะเกียง เมื่อลํา ตะเกียง
เริ่มเกิดรากก็ตัดเอาไปปลูกได
3. การตัดแยกลําหนา ใชมีดหรือกรรไกรตัดแยกลําหนา 2 ลําติดกันแลวนําไปปลูกไดเลย ซึ่งตาง
จากการตัดแยกลําหลังที่ตองปลอยทิ้งไวใหแตกหนอใหม จึงจะนําไปปลูกได ระยะเวลาที่เหมาะสําหรับตัด
แยกลําหนา คือ เมื่อลําหนาสุดเริ่มมีรากและรากยาวไมเกิน 1 ซม.
ข. การขยายพันธุกลวยไมประเภทแวนดา (Monopodial)
1. การตัดยอด ถาเปนพวกปลองถี่ เชน แอสโคเซนดา, แวนดาใบแบนยอดที่ตัดตองมีรากติดมา
อยางนอย 1 ราก สวนพวกขอหาง เชน แมลงปอ อะแรนดา ควรใหรากติดมา 2 ราก และตอที่เหลือตองมีใบ
ติดอยูเพื่อใหสามารถแตกยอดใหมได
2. การตัดแยกแขนง กลวยไมประเภทนี้สามารถแตกหนอหรือแขนงที่กลางตนได จะตัดแยกเมื่อ
หนอหรือแขนงมีใบ 2-3 คู และมีรากโดยตัดใหชิดตนแม
นอกจากนี้แลวชาวสวนยังนิยมใชตนกลวยไมที่ขยายพันธุโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพราะการ
ขยายพันธุวิธีนี้ ทําใหไดตนที่มีลักษณะเหมือนตนแม ในปริมาณมากโดยใชระยะเวลาที่สั้น และเปนตนที่
ปลอดโรค

การเลือกทําเลปลูกเลี้ยงกลวยไมเพื่อตัดดอกขายนั้นควรใกลแหลงน้ําที่สะอาด pH ของน้ํา
ประมาณ 5.2 มีสภาพอากาศดี การคมนาคมสะดวกเพื่อความรวดเร็วในการขนสงดอกกลวยไม ซึ่ง
เสียหายไดงาย การปลูกเลี้ยงกลวยไมใหไดดอกที่มีคุณภาพดีนั้นนอกจากตองมี การดูแลที่ดีมีการใหปุย
ฉีดยาปองกันโรค และแมลงในระยะที่เหมาะสมแลวยังจําเปนตองมีโรงเรือน
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การสรางโรงเรือนมีจุดประสงคเพื่อปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะกับการเจริญเติบโตและการออก
ดอกของกลวยไม และเพื่อจัดวาง ตนกลวยไมใหเปนระเบียบ สะดวกแกการทํางาน โดยสรางหลังคา
โรงเรือนเพื่อพรางแสงใหเหลือ 50-70% ตามความตองการของกลวยไมแตละชนิด (ตารางที่ 1) โครงสราง
ของโรงเรือนควรแข็งแรง มีอายุการใชงานมากกวา 3 ปขึ้นไป ในปจจุบันนิยมสรางโรงเรือน 2 แบบคือ
1. สรางโรงเรือนหลังใหญแลวสรางโตะวางกลวยไมหรือราวแขวนไวภายใน
2. สรางโตะวางกลวยไม และใชไมตอจากโตะขึ้นไปเพื่อทําหลังคา
โครงสรางของโรงเรือนควรเปนเสาคอนกรีตหรือแปปน้ํา ฝงลึกในดิน 50 ซม. โรงเรือนสูง 2-3 เมตร
ใชตาขายไนลอนหรือซาแรนคลุมหลังคา เนื่องจากมีน้ําหนักเบาใชไดงาย และมีราคาถูกโดยขึงใหตึงและ
ยึดติดกับลวดใหเรียบรอย
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ตารางที่ 1 ลักษณะโรงเรือนของกลวยไมชนิดตาง ๆ
สกุล
ความสูงของโรงเรือน(เมตร)
%แสง
การวางตนในเรือน

แวนดา หวาย ออนซีเดียม แคทลียา อะแรนดา
2.5
3.5-4 2.5-3.5 2.5-3.5 3.5-4
50
50
50-70
50-60 50-60
แขวน วางบนโตะ วางบนโตะ แขวนหรือ วางบนโตะ
วางบนโตะ หรือลงแปลง

พื้นที่โรงเรือนควรปูทรายและใชแผนซีเมนตปูทางเดินเพื่อไมใหน้ําขังและสะดวกตอการปฏิบัติงาน
สวนโตะวางกลวยไม ควรมีขนาดกวาง 1 เมตร ยาว 15-20 เมตร แลวแตขนาดของโรงเรือนและเวนทางเดิน
กวาง 1-1.2 เมตร ราวแขวนซึ่งใชกับกลวยไมประเภทรากอากาศ เชน แวนดาอยูในระดับสูงจากพื้น
ประมาณ 2.5 เมตร แตละราวหางกัน 40-50 ซม. และทุก ๆ 4 ราวควรเวนทางเดินกวางประมาณ 1 เมตร
วัสดุปลูกกลวยไมที่มีระบบรากกึ่งอากาศ เชน หวาย ออนซีเดียม และ Cattleya ตองใชเครื่องปลูก
ที่ระบายน้ําไดดีและไมอุมน้ําจนแฉะ หาไดงาย ราคาถูก และมีอายุใชงานไดไมนอยกวา 3 ป เชน กาบ
มะพราว หรือ แทงอัดกาบมะพราว โดยนําตนกลวยไมผูกติดกับไมไผปกบนเครื่องปลูก หรืออาจใชวิธีขึง
ลวดตามความยาวโตะๆ ละ 4 ราว แลวผูกตนติดกับราว เพื่อยึดไมใหตนลมและใหรากเกาะติดเครื่องปลูก
ไดเร็ว ไมควรปลูกอัดกันแนนไปและทําใหชอดอก กลวยไมที่ไดมีดอกลดลงดวย ตลอดจนเปนแหลงสะสม
โรคแมลง
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สําหรับกลวยไมประเภทรากอากาศ เชน แวนดา ชาง กุหลาบ เครื่องปลูกที่ใชควรมีความทนทาน
ไมผุเร็ว เปนวัสดุที่หางายมีราคาถูกและมีสภาพเหมาะกับการเจริญและแผขยายของระบบราก วัสดุที่นิยม
ใชไดแก อิฐ กระถางแตก และถาน แลวปลูกในกระเชาไมสักหรือกระถางดินเผาเจาะรูดานขางขนาด 5-6
นิ้ว โดยวางตนกลวยไมลงกึง่ กลางของภาชนะปลูกใหโคนตนอยูเหนือกระถาง 2-3 ซม. ใสวัสดุปลูกจนเต็ม
ภาชนะปลูกใชลวดเกี่ยวภาชนะแขวนในโรงเรือน

การยายตนกลวยไมที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อลงปลูกในภาชนะ เมื่อกลวยไมในขวด
มีรากและใบสมบูรณจึงนําออกจากขวดลางวุนออกดวยน้ําสะอาด แลวปลูกลงในกระถางขนาดปากกวาง
3.5-4.5 นิ้ว กระถางละ 25-40 ตน เรียกวากระถางหมู โดยใชถานและออสมันดาเปนเครื่องปลูก เนื่องจาก
ขณะลูกกลวยไมอยูในขวดจะไดรับสภาพที่มีความชื้นสูงมาก เมื่อนําออกจากขวดในระยะแรกจึงตองปลูก
เลี้ยงในสภาพที่มีความชื้นสูงและอับลม เชน ตูที่คลุมดวยพลาสติกใส รดน้ําใหชุมปดไว 2 วัน หลังจากนั้น
จึงปดฝาเฉพาะกลางวัน เปดกลางคืนอีก 2 วัน แลวเปดฝาออกเลย 3 วัน จึงนําออกจากตูพลาสติก วางไว
ในเรือนกลวยไมจนเจริญเติบโตไดขนาด คือ ถาเปนกลวยไมประเภทแวนดา ควรมีใบยาว 5-7 ซม. สวน
กลวยไมประเภทแตกกอควรมีลําลูกกลวยสูง 5-7 ซม. จึงยายลงสูภาชนะที่มีขนาดใหญขึ้น

การใหน้ํา น้ําที่ใชรดกลวยไมตองเปนน้ําที่มีคุณภาพดี มีปริมาณเกลือแรไมสูงเกินไป เพราะจะ
เปนพิษตอระบบรากทําใหตนชะงักการเจริญเติบโต ควรรดใน เวลาเชาหรือบาย โดยใชสายยางตอกับ
หัวฉีดแบบฝอยละเอียด ลดการกระแทกที่ทําใหดอก ใบช้ํา แตในชวงที่ฝนตกหนักควรงดการให น้ํา 2-3 วัน
รอจนกระทั่งเครื่องปลูกเริ่มแหงจึงใหน้ําใหม ถาเปนฤดูรอนหรือฤดูหนาวควรรดน้ําใหบอยขึ้น
การใหปุย ใหปุยทุก ๆ 7 วัน โดยใชปุยละลายน้ํา สูตรสูง เชน สูตร 20-20-20 ในระยะเริ่มปลูกควร
ใหปุยที่มีไนโตรเจนสูง เพื่อชวยการเจริญเติบโตทางลําตน และใบเมื่อตนกลวยไมเจริญถึงระยะใหดอกหรือ
ตองการเรงใหออกดอก ควรใชปุยสูตรที่มีธาตุฟอสฟอรัสสูงไมควรฉีดพน ปุยในชวงที่มีแดดจัด เพราะจะทํา
ใหน้ําที่ละลายปุยระเหยไปอยางรวดเร็วทําใหกลวยไมไมสามารถดูดปุยไปใชได และยังทําใหความเขมขน
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ของปุยสูงขึ้น อาจทําใหใบไหมหลังจากใหปุยแลว ในวันรุงขึ้นตองรดน้ําใหมากกวาปกติ เพือ่ ชะลางเกลือแร
ของปุยที่ตกคางอยูบนเครื่องปลูกและรากออก
นอกจากการใหปุยแลว ผูปลูกเลี้ยงตองฉีดพนยาฆาแมลงและยาปองกันโรคอยางสม่ําเสมออาจ
ใหพรอมๆ กับการรดน้ําหรือใหปุย หากมีการระบาดของโรค และแมลงก็ตองเลือกใชยาที่เหมาะสมกับโรค
และแมลงชนิดนั้นๆ
การเก็บเกี่ยว เพื่อใหไดดอกที่มีคุณภาพดี ผูปลูกตองกําหนดวันตัดดอกใหแนนอน แลวจัดตาราง
ใสปุย -ยาฆาแมลงใหเหมาะสม หากใหปุยกอนตัดดอก 1-2 วัน จะทําใหคุณภาพดอกและอายุการปก
แจกันลดลง ชวงเวลาตัดดอกควรตัดในชวงเขามืดโดยใชมือหักกดลงที่โคนกานชอหรือตัดดวยกรรไกร โดย
ตองทํา ความสะอาดกรรไกรทุกครั้ง เพื่อปองกันการระบาดของโรคโดยเฉพาะจากเชื้อไวรัส ลักษณะของชอ
ดอกที่สามารถตัดไดในกลวยไมสกุลหวาย ดอกตองบาน 3/4 ของชอดอก, ออนซิเดียมตัดในระยะเหลือ
ดอกตูมที่ปลายชอ 1-2 ดอก แวนดา และแอสโคเซนดา ตัดดอกเมื่อดอกบานหมดชอ สวนอะแรนดา, มอค
คารา ตัดดอกเมื่อดอกบานเกือบหมดชอหรือหมดชอ

1. โรคเนาดําหรือโรคยอดเนาหรือโรคเนาเขาไส
เกิดจากเชื้อรา Phytophthora palmivora สามารถเขาทําลายกลวยไมไดทุกสวน เขาทําลายราก
ทําใหรากแหงมีผลทําใหใบเหลืองและรวง ถาเปนที่ยอด ยอดจะเนาเปนสีน้ําตาลหากเปนรุนแรงเชื้อจะลาม
เขาไปในลําตน ซึ่งเมื่อผาดูจะเห็นในลําตนมี สีดําเปนแนวยาว สวนอาการที่ดอกบริเวณปากดอกและกาน
ดอก เหี่ยวสีน้ําตาล ถาเปนรุนแรงดอกจะหลุดรวงจากชอ โรคนี้มักแพรระบาดมากในฤดูฝนหรือในสภาพ
อากาศมีความชื้นสูง
การปองกันกําจัด ไมควรปลูกกลวยไมแนนเกิน เมื่อพบตนที่เปนโรคใหแยกออกไปเผาทําลายทิง้ ถา
เปนกับกลวยไมที่โตควรตัดสวนที่เปนโรคออกแลวใชสาร เคมีปาย เชน ริโดมิลสลับกับไดเทน เอ็ม 45
2. โรคดอกสนิมหรือจุดสนิม
โรคนี้เปนปญหามากเพราะกลวยไมอาจแสดงอาการระหวางการขนสงได เกิดจากเชื้อรา
Curvularia eragrostidis พบที่กลีบดอกกลวยไม โดยเริ่มแรกเปนจุด ขนาดเล็กสีน้ําตาลอมเหลือง
จุดขยายใหญมีสีเขียวเขมคลายสนิม โรคนี้ระบาดไดดีในชวงฤดูฝนหรือสภาพที่มีน้ําคางลงจัด
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การปองกันกําจัด รักษาความสะอาดแปลง อยาปลอยใหดอกกลวยไมบานโรยคาตน เก็บดอกที่
เปนโรคนี้ออกใหหมดและเผาทําลายเพื่อไมใหเปนแหลงสะสมโรคและฉีดพนดวยสารเคมีประเภทไดเทน
เอ็ม 45 ไดเทน เอล เอฟ หรือ มาเนกซ โดยในชวงฤดูฝนควรฉีดพนใหถี่ขึ้น
3. โรคใบปนเหลือง

เกิดจากเชื้อ Pseudocercospora dendrobii มักเกิดกับใบที่อยูโคนตน โดยใบจะมีจุดกลมสี
เหลือง เมื่อเปนมาก ๆ จะขยายติดตอกันเปนปนเหลืองตามแนว ยาวของใบ เมื่อพลิกดูใตใบจะเห็นกลุมผง
สีดํา และใบจะเปนสีน้ําตาลหลุดรวงจากตน โรคนี้ระบาดมากในชวงฤดูฝน-ฤดูหนาว
การปองกันกําจัด เก็บรวบรวมใบที่เปนโรคเผาทําลาย และฉีดพนดวยยาประเภทคารเบนดาซิม
เชน มัยซิน ไดเทน เอ็ม 45 หรือ เบนเลท ทุก 7-10 วัน ขึ้นอยูกับความรุนแรงของโรค
4. โรคใบจุด
เกิดจากเชื้อรา Phyllostictina pyriformis เกิดไดตลอดปลักษณะอาการจะแตกตางกันไป เชน
แวนดา แผลจะมีลักษณะเปนรูปยาวรีคลายกระสวยตรงกลาง แผลจะมีตุมนูนสีน้ําตาล เกษตรกรมัก
เรียกวาโรคขี้กลาก ในสกุลหวายแผลจะมีจุดกลมสีน้ําตาลเขมหรือสีดํา ขอบแผลมีสีน้ําตาลออน เกิดไดทั้ง
ใบบนและใบลาง
การปองกันกําจัด รวบรวมใบที่เปนโรคเผาทําลาย และฉีดพนดวยยาประเภทคารเบนดาซิม เชน
มัยซิน, ไดเทน เอ็ม 45 หรือไดเทน แอล เอฟ
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5. โรคแอนแทรกโนสหรือโรคใบไหม

เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum sp. พบไดที่ปลายใบและกลางใบ
สีน้ําตาลเปนวงเรียงซอนกันหลาย ๆ ชั้น และมีกลุมของเชื้อราเปนสีดําเกิดขึ้นบนวง

ลักษณะเปนแผล

การปองกันกําจัด รวบรวมใบที่เปนโรคทิ้ง และฉีดพนดวยไดเทน เอ็ม 45 แคบเทน เดอโรซาล
6. โรคตนเนาแหง

เกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii พบมากบริเวณรากหรือโคนตน ซึ่งจะผุเปอย ถาอากาศชื้น
มาก ๆ จะมีเสนใยสีขาว และมีเม็ดกลม ๆ คลายเมล็ดผักกาดเกาะอยูตามโคนตน บางครั้งจะแสดงอาการ
ที่ใบทําใหใบเนาเปนสีน้ําตาล เมื่ออากาศแหงจะเหี่ยวและรวงตาย ไปในที่สุด มักระบาดในฤดูฝน
การปองกันกําจัด เก็บรวบรวมใบกลวยไมทเี่ ปนโรคเผาทําลายทิง้ และราดทับหรือฉีดพนดวย
เทอราโซล หรือ ไวตาแวกซ
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7. โรคเนาเละ

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas gladioli อาการเริ่มแรกจะเปนจุดฉ่ําน้ําขนาดเล็กบนใบหรือ
หนอออน ลักษณะเหมือนถูกน้ํารอนลวก ใบจะพองเปนสี น้ําตาลและฉ่ําน้ํา และตนกลวยไมจะเนาตายทั้ง
ตน
การปองกันกําจัด ตัดหรือแยกสวนที่เปนโรคออกนําไปเผาทําลาย ไมควรปลูกตนกลวยไมใหแนน
เกินไป จะทําใหอากาศระหวางตนกลวยไมไมถายเท เกิดความชื้นสูงซึ่งงายตอการเกิดโรค และควรปองกัน
โดยฉีดพนดวยยาปฏิชีวนะ เชน แอกริมัยซิน
8. โรคกลวยไมที่เกิดจากเชื้อไวรัส

พบระบาดทั่วไปในแหลงปลูกกลวยไมในปจจุบัน เกิดจากเชื้อไวรัส Tobacco Mosaic Virus
Orchid Strain (TMV-O), Cymbidium Mosaic Virus (CyMV) ลักษณะอาการที่ปรากฏแตกตางตามชนิด
ของเชื้อไวรัสและชนิดของกลวยไม โดยมีลักษณะที่สังเกตได เชน ใบดางสีเขียวออนสลับสีเขียวเขม ยอด
บิด ยอดจะมวนงอ ชวงขอจะถี่สั้น การเจริญเติบโตลดลงแคระแกรน ชอดอกสั้น แข็งกระดาง ขนาดดอก
เล็ก ถาเปนมากกลีบดอกจะมีสีซีดบริเวณสวนดอกดาง และ ดอกมีขนาดเล็ก

14

การปองกันกําจัด เชื้อไวรัสแพรระบาดไดงายโดยติดไปกับเครื่องใชตาง ๆ เชน มีด กรรไกร ดังนั้น
ตองทําความสะอาดเครื่องมือใหสะดวก หมั่นตรวจ กลวยไมถาพบอาการผิดปกติใหแยกออกแลวนําไปเผา
ทําลายเพื่อกําจัดเชื้อ และในปจจุบันการขยายพันธุโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทําใหไดกลวยไมที่
สมบูรณ แข็งแรง และปลอดไวรัส จึงชวยลดปญหานี้ได

1. เพลี้ยไฟ

เปนแมลงขนาดเล็กมีลําตัวยาวประมาณ 0.5-2 มิลลิเมตร รูปรางเรียวยาว มักอยูบริเวณปากของด
อกกลวยไม ระบาดมากในฤดูแลงหรือชวง ที่ฝนทิ้งชวง เพลี้ยไฟทําลายไดทั้งในดอกตูมและดอกบาน โดย
ถาทําลายดอกตูมตั้งแตเริ่มแทงชอดอกจะทําใหดอกตูมชะงักการเจริญเติบโต เปลี่ยน เปนสีน้ําตาลและ
แหงคากานชอดอก ถาเขาทําลายในชวงดอกบานระยะแรกจะเกิดลักษณะสีซีดขาวเปนทางที่บริเวณกลีบ
ดอก ถา มีการระบาดคอน ขางรุนแรงบริเวณปากจะเปนแผลสีน้ําตาล และมีอาการเหี่ยวแหงจึงเรียกกันวา
ดอกไหมหรือปากไหม การปองกันกําจัด
ควรฉีดพนดวยสารฆาแมลง เชน คารโบซัลแฟน และโมโนโครโตฟอส โดยฉีดพนในชวงเชา
ระหวาง 8.00-10.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาที่พบเพลี้ยไฟมาก ถามี การระบาดมากควรฉีดพนสารเคมี 4-5 วัน
ตอครั้ง และฉีดติดตอกัน 2-3 ครั้ง หรือจนกวาการระบาดจะลดลง
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2. แมลงวันดอกกลวยไมหรือไอฮวบ

เปนหนอนสีเหลืองลําตัวยาวประมาณ 0.8-3.0 ม.ม. อาศัยอยูที่บริเวณเสาเกสรโดยเฉพาะที่
บริเวณใกลกับยอด เกสรตัวเมีย มักระบาดในชวงฤดูฝน หนอนจะเขาทําลายดอกกลวยไมเฉพาะดอกตูม
ขนาดเล็ก ซึ่งกลีบดอกยังปดหรือเริ่มแทงชอดอก ทําใหดอกตูม ชะงักการเจริญเติบโตหงิกงอ บิดเบี้ยว และ
ตอมาจะมีอาการเนาเหลืองฉ่ําน้ําและหลุดรวงจากชอดอก ถาเขาทําลายดอกตูมขนาดใหญทําใหดอกตูมมี
อาการบิดเบี้ยว บริเวณโคนดอกจะมีรอยเนาช้ําสีน้ําตาลดํา บริเวณแผลที่ช้ํามักจะมีราฟูสีขาวทําใหอาจ
เขาใจผิดวามีเชื้อราเปนสาเหตุ การปองกันกําจัด
ควรเก็บดอกตูมที่มีอาการเนาฉ่ําน้ําหรือที่มีอาการบิด เบี้ยวมาทําลายใหหมด และใชสารฆาแมลง
ประเภทดูดซึม เชน สารโมโนโครโตฟอส สารคารโบซัลแฟน และเมทโธมิล ฉีดพนทุก ๆ 5-7 วัน ติดตอกัน
จนกวาการระบาดจะลดลง ฉีดพนที่บริเวณชอ และเครื่องปลูกดวยเพื่อจะไดทําลายทั้ง หนอนและดักแด
3. ไรกลวยไม
ทําลายกลวยไมโดยดูดกินน้ําเลี้ยง จากสวนตาง ๆ ของกลวยไม เชน ใบขอหรือลําตนและดอก
ระบาดมากในสถานที่มีอากาศรอนและแหงแลง ที่ใบมักพบที่หลังใบ ใบจะมีจุดดางขาวเล็ก ๆ และมีคราบ
สีขาวของไรจับ หากระบาดรุนแรงบริเวณผิวใบจุดยุบลงหากเขาทําลายที่ขอหรือลําตน จะเห็นไรเกาะกลุม
แนนเปนกระจุก ลําตนเปนสีน้ําตาลหรือดําจึงมักเรียกวา โรคขอดํา จึงทําใหตนชะงักการเจริญเติบโต
ถาทําลายชอ ไรจุดูดกินน้ําเลี้ยงที่ดานหลังของกลีบดอกโดยเฉพาะบริเวณโคน ทําใหกลีบดอกเปนรอยช้ํา
บุมเปนจุดสีมวงเขม ถาทําลายตั้งแตระยะดอกตูม เมื่อดอกบานแผลจากการทําลายจะเห็นที่บริเวณกลีบ
ลาง และกานดอก เรียกวา ดอกหลังลาย การปองกันกําจัด
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เก็บตนกลวยไมที่ไมตองการทิ้ง เพื่อไมใหเปนแหลงอาศัยของไร หากระบาดไมมากใหฉีดดวย
กํามะถันทุก 4-5 วัน แตถาระบาดมากควรใช ไดโคทอล พนทุก 3-4 วัน
4. หนอนกระทูหอม
มี ลํ า ตั ว สี เ ขี ย วหนอนจะทํ า ลายกั ด กิ น ดอกและใบให เ ว า แหว ง ได ทํ า ให ด อกและใบเสี ย หาย
การปองกันกําจัด ใชสารฆาแมลงประเภทไพรีทรอยดสังเคราะห เชน เฟนวาลีเรท หรือ เดลตาเมทริน
ถาระบาดมากและหนอนดื้อยาใชสารประเภทไดฟลูเบนซูรอน
5. หนอนกระทูผัก
ตัวออนของหนอนจะกัดกินใบออนและดอกทําใหผล ผลิตเสียหาย การปองกันกําจัด
และเผาทําลาย
แตถามีการระบาดมากอาจ
ถายังระบาดไมมากใชวิธีเด็ ดดอกหรือตัดใบทิ้ง
ใชสารฆาแมลงพวก เมทโธมิลฉีดพน
6. เพลี้ยหอยและเพลี้ยแปง
ซึ่ ง อาศั ย รวมเป น กลุ ม ตามใต ใ บ
จะดู ด กิ น น้ํ า เลี้ ย งทํ า ให ด า นบนของใบมี จุ ด สี เ หลื อ ง
เนาใบจะเหลืองและเหี่ยว ถามีเปนจํานวน มากจะทําใหกลวยไมชะงักการเจริญเติบโต อาการตอมา
จะมี ร าดํ า เกิ ด ขึ้ น กั บ ใบล า งของลํ า ต น
เพราะเพลี้ ย จะถ า ยมู ล ออกมาเป น อาหารของมด และ
เปนอาหารของเชื้อราดํา การปองกันกําจัด
การฉี ดพนดวยสารคารบาริลหรือราดที่เครื่องปลูก
โมโนโครโตฟอส ฉีดพน

ถาระบาดมากๆ ใชสารฆ าแมลงพวก

