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สวนกล้วยไม้ GAP ส�ำหรับเกษตรกร
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ปี 2557 จ�ำนวน 2,000 เล่ม
พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด







 ปัจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกล้วยไม้ ประมำณ 20,000 ไร่  
แหล่งผลิตส�ำคัญ ได้แก่ จังหวัดนครปฐม สมุทรสำคร กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี 
รำชบุรี ชลบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ในปีที่ผ่ำนมำกล้วยไม้ท�ำรำยได ้
จำกกำรส่งออกกวำ่ 2,608 ล้ำนบำท ประกอบด้วยกล้วยไม้ตัดดอก 2,008 ลำ้นบำท 
และต้นกล้วยไม้ 600 ล้ำนบำท

 กรมส่งเสริมกำรเกษตรมีนโยบำยส่งเสริมกำรผลิตกล้วยไม้ เพื่อให้ 
ได้ผลผลิตที่มีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนและสำมำรถส่งออกได้ปริมำณและมูลค่ำ 
มำกขึ้น โดยถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกรในเรื่อง มำตรฐำนและวิธีกำรปฏิบัติ
ทำงกำรเกษตรที่ดีและเหมำะสม (Good Agricultural Practice)

 เอกสำรค�ำแนะน�ำสวนกล้วยไม้ GAP ส�ำหรับเกษตรกร เล่มนี้จัดท�ำขึ้น  
เพื่อเป็นคู่มือส�ำหรับเกษตรกรในกำรศึกษำวิธีกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีและ
เหมำะสมของกล้วยไม้ และน�ำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อตัว 
เกษตรกรเองในแง่ควำมปลอดภัยและผลผลิตที่ได้มีคุณภำพ เป็นที่ต้องกำรของ
ตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ ท�ำให้มีรำยได้อย่ำงสม�่ำเสมอ อีกทั้งเป็นประโยชน ์
ต่อกำรผลิตและส่งออกกล้วยไม้ของประเทศ

 เอกสำรเล่มนี้ส�ำเร็จได้ด้วยควำมร่วมมือของเกษตรกร นักวิชำกำร 
หน่วยงำนต่ำงๆ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ กรมส่งเสริมกำรเกษตรจึงขอขอบคุณมำ  
ณ โอกำสนี้ หำกมีข้อผิดพลำดประกำรใดขอได้แจ้ง กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและ 
ไม้ประดับ ส�ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร  
โทรศัพท์หมำยเลข 0 2579 1501

กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ
ส�ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร
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1. โรงเรือนกล้วยไม้

 กำรปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ จ�ำเป็นต้องสร้ำงโรงเรือนเพื่อพรำงแสง ซึ่ง 
กล้วยไม้แต่ละชนิดต้องพรำงแสงแตกต่ำงกัน คือ
 สกุลหวำย พรำงแสง 50-60 %
 สกุลม็อคคำร่ำ พรำงแสง 40-50 % 
 สกุลออนซิเดียม พรำงแสง 60-70 %
 นอกจำกนี้รูปแบบของโรงเรือนกล้วยไม้ยังต้องค�ำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ 
สภำพภูมิอำกำศ ทิศทำงและควำมเร็วลม ทิศทำงขึ้นลงของดวงอำทิตย์ ลักษณะ
ของดินและน�้ำ โดยต้องพยำยำมใช้ต้นทุนที่ต�่ำที่สุด

สวนกล้วยไม้ GAP
ส�ำหรับเกษตรกร
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2. โต๊ะวำงกล้วยไม้

 ขนำดของโต๊ะกว้ำง 1 เมตร และยำว 20-25 เมตร ทำงเดินระหว่ำงโต๊ะ 
กว้ำง 1 เมตร ส�ำหรับควำมสูงของโต๊ะ กล้วยไม้สกุลหวำยปลูกบนโต๊ะสูง  
70 เซนติเมตร กล้วยไม้สกุลม็อคคำรำปลูกบนโต๊ะสูง 30-50 เซนติเมตร  
ขำโต๊ะเป็นแท่งคอนกรีตอัดแรง ขนำด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว สูง 1 เมตร ฝังลึกลงในดิน 
ลึก 30 เซนติเมตร มีคำนยึดขำโต๊ะทั้งสองด้ำนเข้ำด้วยกัน แต่ละเสำห่ำงกัน  
1 เมตร พื้นโต๊ะท�ำด้วยสำยโทรศัพท์ขึงตำมควำมยำวของโต๊ะจ�ำนวน 10 แถว 

3. บ่อพักน�้ำ

 เป ็นที่พักน�้ ำให ้ตกตะกอน
ก่อนน�ำไปใช้ และกักเก็บน�้ำไว้ใช้ใน
ช่วงที่ขำดแคลน ขนำดของบ่อพักจะ
พิจำรณำจำกปริมำณน�้ำที่ใช้ในช่วงที่ 
ขำดแคลน โดยควำมลึกของบ่อพัก 
ไม่ควรเกิน 3 เมตร 
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4. กำรปลูกกล้วยไม้สกุลหวำย

4.1 กำรปลูกต้นจำกกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 น�ำออกจำกขวดเพำะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ ผึ่งไว้ 7 – 10 วัน แล้วน�ำ
มำหุ้มรำกด้วยกำบมะพร้ำว รัดด้วย 
หนังยำง วำงในโรงเรือนที่พรำงแสง 
80% มีพลำสติกกันฝน รดน�้ำวันละ
ครั้ง 2 สัปดำห์แรกไม่ต้องให้ปุ๋ย และ
จำกนั้นให้ปุ๋ยสูตร 30-10-10 อัตรำ 
ครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสี่ของที่ให้ปกติ เมื่อต้นอำยุประมำณ 2-3 เดือนขึ้นไป จึงน�ำไป
ปลูกเพื่อตัดดอก โดยปลูกบนกำบมะพร้ำวเรือใบ ระยะปลูก 25 x 25 เซนติเมตร 
แต่ละโต๊ะปลูก 4 แถว หรือปลูกบนกระบะกำบมะพร้ำวกระบะละ 4 ต้น

การปลูกในลูกอัด

กระบะกาบมะพร้าว
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4.2 กำรปลูกต้นจำกกำรแยกล�ำ
 สำมำรถใช ้ทั้ งล�ำหน ้ำและล�ำหลัง โดย 
ในกำรตัดแยกล�ำควรจุ ่มกรรไกรหรือมีดในน�้ำยำ 
ฆ่ำเชื้อโรคทุกครั้ง และทำปูนแดงที่รอยตัด น�ำไปช�ำ 
โดยวำงนอนบนโต ๊ะที่ปูพื้นด ้วยซำแรน รดน�้ำ 
วันละครั้งเกษตรกรบำงรำยจะให้ปุ๋ยสูตร 20-20-20  
ทุก 7 วัน เพื่อเร่งให้แตกหน่อเร็วขึ้น หลังจำก
ช�ำประมำณ 2 เดือนหน่อใหม่จะมีรำกประมำณ  
3-4 รำก พร้อมที่จะย้ำยไปปลูก โดยต้องย้ำยก่อนที่
รำกจะยึดติดกับซำแรน น�ำไปปลูกบนกำบมะพร้ำว
เรือใบ เรือใบ หรือปลูกบนกระบะกำบมะพร้ำว  
เช่นเดียวกับต้นจำกเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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5. กล้วยไม้สกุลม็อคคำรำ

5.1 กำรปลูกต้นจำกกำร 
      เพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 น�ำต้นออกจำกขวดผึ่งไว้ 7 – 
10 วัน แล้วน�ำมำใส่ในกระถำงนิ้วที่มี 
ใยมะพร้ำวม้วนเป็นก้อน วำงในที่พรำงแสง 80% มีพลำสติกคลุมกันฝน ให้น�้ำ 
และปุ๋ยเช่นเดียวกับสกุลหวำย จนอำยุ 6-8 เดือนจึงน�ำไปปลูก ระยะปลูกกล้วยไม้
ม็อคคำรำพันธุ์ที่มีใบสั้นใช้ระยะปลูก 25x25 เซนติเมตร พันธุ์ที่มีใบยำวใช้ระยะ 
ปลูก 30x30 เซนติเมตร ในกำรปลูกม็อคคำรำเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้ซำแรน 
เป็นวัสดุปลูก ในช่วงแรกต้นยังไม่แข็งแรง ต้องกำรควำมชื้นมำก อำจใช้ถ่ำนโรย
หรือใยมะพร้ำวคลุมก่อนในระยะนี้ เมื่อต้นแข็งแรงดีแล้วก็เอำออกได้

5.2 กำรปลูกต้นจำกกำรตัดยอด
 คัดต้นที่ปลอดโรคและตัดยอดให้มีรำกติดมำอย่ำงน้อย 2 รำก ทำปูนแดง 
ตรงรอยตัด ควรตัดดอกที่ติดมำกับยอดเดิมทิ้ง ใช้ระยะปลูกเช่นเดียวกับต้น 
จำกกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อส�ำหรับกำรปลูกม็อคคำรำ โดยใช้กำบมะพร้ำวเรือใบ 
อำจวำงกำบตะแคง เพื่อให้ระบำยน�้ำดีกว่ำปลูกสกุลหวำย หำกเริ่มปลูกช่วง 
หน้ำแล้ง ควรพรำงซำแรน 50 % เพิ่มอีก 1 ชั้น เป็นเวลำ 4-5 เดือน จนต้น  
ตั้งตัวได้
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6. กำรให้น�้ำกล้วยไม้

 น�้ำเป็นสิ่งจ�ำเป็นยิ่งในกำรผลิตกล้วยไม้ให้ได้คุณภำพดี ดังนั้นเกษตรกร 
จึงต้องให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพของน�้ำและวิธีกำรให้น�้ำให้ถูกต้องและเหมำะสม

6.1 คุณภำพน�้ำ
 ส�ำหรับค่ำมำตรฐำนของน�้ำที่ใช้ส�ำหรับกล้วยไม้ตัดดอก ต้องมีค่ำดังนี้
  มาตรฐาน            หน่วย
ควำมเป็นกรด-ด่ำง pH 5.2 - 6.2
ควำมน�ำไฟฟำ้ ECw ไม่เกิน 750 ไมโครซีเมนส์ / เซนติเมตร
โซเดียม Na+ ไม่เกิน 3.0 มิลลิอีควิวำเลนท์ / ลิตร
คลอไรด์ Cl- ไม่เกิน 3.0 มิลลิอีควิวำเลนท์ / ลิตร
ซัลเฟต SO4

-2 ไม่เกิน 10.0 มิลลิอีควิวำเลนท์ / ลิตร
ไบคำร์บอเนต HCO3

- ไม่เกิน 1.5 มิลลิอีควิวำเลนท์ / ลิตร
โซเดียมที่ละลำยน�้ำ SSP ไม่เกิน 60 เปอร์เซนต์
อัตรำกำรดูดซับโซเดียม SAR ไม่เกิน 2.0 
 ค่ำ ECw เรำใช้มำตรฐำนของกล้วยไม้หวำยตัดดอกเป็นเกณฑ์คือ ไม่เกิน 
750 ไมโครซีเมนส์/ซม. ถ้ำค่ำที่วัดได้เกิน ก็ควรจะเก็บตัวอย่ำงน�้ำส่งวิเครำะห์ 
เพื่อจะได้รู ้ว่ำในน�้ำมีเกลืออะไร มีมำกน้อยเท่ำไร เกลือที่มีอยู ่เป็นอันตรำย 
กับกล้วยไม้หรือไม่

6.2 วิธีกำรให้น�้ำ
 • กำรให้น�้ำโดยใช้สปริงเกลอร์
 • กำรให้น�้ำโดยใช้สำยยำงที่ผ่ำนหัวฝักบัว ขนำด 400 รู
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7. ปุ๋ยกล้วยไม้

7.1 ชนิดปุ๋ย
 • ปุ๋ยเกล็ดที่ใช้ฉีดพ่นทำงใบ หรือปุ๋ยที่ให้ทำงระบบน�้ำ
 • ปุ๋ยน�้ำ ไม่ได้รับควำมนิยม เนื่องจำกท�ำให้ต้นทุนกำรผลิตสูง

7.2 สูตรปุ๋ย
 • ปุ๋ยที่ฉีดพ่นกับกล้วยไม้ มำตรฐำนโดยทั่วไปมี 4 สูตร ดังนี้

  สูตรเอนกประสงค์ (all purpose) 20-20-20 และ 21-21-21

  สูตรไนโตรเจนสูง (high N) 30-10-10, 28-14-14, 30-20-10

  สูตรฟอสฟอรัสสูง (high P) 10-52-17, 13-40-13, 15-30-15, 
   10-30-20, 6-32-32

  สูตรโพแทสเซียมสูง (high K) 10-20-30, 16-8-32, 16-21-27, 
   15-15-30

7.3 กำรให้ปุ๋ย
 ควรให้ปุ๋ยทั่วถึงทั้งต้น รำก และใบ ยกเว้นดอก กำรให้ปุ๋ยควรให้ปุ๋ย 
ในวันที่มีแสงแดด และควรเป็นดังนี้
 • ระยะอนุบำล กล้วยไม้สกุลหวำย สกุลม็อคคำรำ สกุลอะแรนดำ  
และสกุลแวนดำ (ใบร่อง) ใช้ปุ๋ยทำงใบสูตร 20-20-20 หรือ สูตร 21-21-21  
อัตรำ 250 ถึง 400 กรัมต่อน�้ำ 200 ลิตรต่อไร่ ทุก 7 วัน
 • ระยะเจริญเติบโตทำงล�ำตันและใบ หรือ ระยะปลูกลงแปลง
 • ระยะออกดอกถึงตัดดอก

สวนกล้วยไม้ GAP ส�ำหรับเกษตรกร 7
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8. กำรป้องกันก�ำจัดโรคและศัตรูกล้วยไม้

8.1 โรคที่ส�ำคัญ

โรคเน่ำด�ำ หรือโรคยอดเน่ำ หรือโรคเนำ่เข้ำไส้ (Black rot)
 เชื้อสำเหตุ เชื้อรำ Phythopthora palmivora

 ลักษณะอำกำร  เกิดได  ้
ทุกส่วนของกล้วยไม้ มีลักษณะอำกำร
ที่ส�ำคัญ ดังนี้
 รำก เป็นแผลสีด�ำ เน่ำ แห้ง  
ยุบตัวลง หรือรำกเน่ำ แห้งแฟบ ต่อมำ
จะลุกลำมเข้ำในล�ำต้น
 ล�ำต้น เชื้อสำมำรถเขำ้ท�ำลำย
ได้ทัง้ทำงยอดใบและโคนต้นรำก ท�ำให้
ยอดเน่ำด�ำ ถ้ำเข้ำส่วนโคน ใบจะเหลอืง
และหลุดร่วงเนำ่ตำย
 ใบ เป็นจุดใส ชุ่มน�้ำ สีเหลือง 
ต่อมำเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตำลและด�ำ
 ก้ำนช่อดอก เป็นแผลเน่ำด�ำ  
ถ ้ำมีควำมชื้นสูงแผลจะขยำยใหญ่
ลุกลำมจนกำ้นช่อหักพับ
 ดอก เป็นจุดสีด�ำ มีสีเหลือง
ล้อมรอบ หำกเป็นทีด่อกตมูดอกจะเน่ำ
และหลุดจำกกำ้นช่อ

สวนกล้วยไม้ GAP ส�ำหรับเกษตรกร 9



 กำรป้องกันก�ำจัด

ชื่อสำร
อัตรำกำรใช ้

ต่อน�้ำ 20 ลิตร
วิธีกำรใช้/ข้อควรระวัง

• ฟอสฟอรัส แอซิด
• เมทำแลกซิล + แมนโคเซบ 

(68%WP)

30-50 มิลลิลิตร
30 กรัม

ควรพ่นในช่วงที่แดดไม่จัด  
ไม่ควรผสมกับปุ๋ยและสำรเคมีอื่น  
ควรสลับกำรใช้กับสำรเคมีกลุ่มอื่น

• ฟอสอีทิลอะลูมิเนียม 
(60%WP)

25-50 กรัม ไม่ควรผสมกับปุ๋ย

สวนกล้วยไม้ GAP ส�ำหรับเกษตรกร10



โรคดอกสนิมหรือจุดสนิม
 เชื้อสำเหตุ เชื้อรำ Curvularia eragrosstidis

 ลักษณะอำกำร เป็นโรคส�ำคัญส�ำหรับกล้วยไม้ส่งออก อำกำรของโรค 
จะปรำกฏในระหว่ำงกำรขนส่ง โดยเกิดเป็นจุดขนำดเล็กสีเหลืองอมน�้ำตำล 
บนกลีบดอก เมื่อจุดขยำยโตขึ้นจะมีสีเข้มขึ้นคล้ำยสีสนิม

กำรป้องกันก�ำจัด

ชื่อสำร
อัตรำกำรใช ้

ต่อน�้ำ 20 ลิตร
• แมนโคเซบ (80%WP) 40 กรัม

• โปรพิเนบ (70%WP) 40 กรัม

โรคเกสรด�ำ (แอนแทรคโนส)
 เชื้อสำเหตุ เชื้อรำ Colletotrichum 
gloeosporioides

 ลักษณะอำกำร เป็นปัญหำส�ำคัญ 
ในกล้วยไม้ส่งออก อำกำรของโรคจะปรำกฏ
บนส่วนของเส้ำเกสรเป็นแผลสีเทำอมด�ำ ยุบตัว 
จำกเนื้อเยื่อปกติ ขอบแผลอำจมีสีน�้ำตำลเข้ม 
หรือสีเทำ

 กำรป้องกันก�ำจัด

ชื่อสำร
อัตรำกำรใช ้

ต่อน�้ำ 20 ลิตร
วิธีกำรใช้/ข้อควรระวัง

• โปรคลอรำท แมงกำนีส  
คลอไรท์คอมแพล็ก (50%WP)

20 กรัม ฤดูฝนพ่นทุก 5-7 วัน  
สลับกำรสำรประเภทดูดซึม

• อะซ๊อกซีสโตรบิน (25%EC) 5 มิลลิลิตร ไม่ควรผสมกับปุ๋ย

สวนกล้วยไม้ GAP ส�ำหรับเกษตรกร 11



โรคใบปื้นเหลือง (Yellow leaf spot)
 เชื้อสำเหตุ เชื้อรำ Pseudocercospora dendrobii

 ลักษณะอำกำร เกิดจุดกลมสีเหลืองที่ใบ บริเวณโคนต้น ถ้ำอำกำร
รุนแรงจุดจะขยำยติดต่อกันเป็นปื ้นสีเหลืองตำมแนวยำวของใบ เมื่อพลิกด ู
ด้ำนใต้ใบจะพบกลุ ่มผงสีด�ำ ใบเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตำลแห้งหลุดร่วง สปอร ์
แพร่ระบำดไปตำมลมหรือติดไปกับละอองน�้ำที่รดกล้วยไม้

 กำรป้องกันก�ำจัด

ชื่อสำร
อัตรำกำรใช ้

ต่อน�้ำ 20 ลิตร
วิธีกำรใช้/ข้อควรระวัง

• คำร์เบนดำซิม (50%WP) 20 กรัม ควรพ่นให้ทั่วทั้งบนใบและใต้ใบ 
โดยเน้นที่ผิวใบที่มีสปอร์ ควรพ่น
สำรสลับกับกลุ่มอื่น เพื่อป้องกัน
กำรต้ำนทำนสำรเคมี

• โปรพิเนบ (70%WP) 40 กรัม

• แคปแทน (50%WP) 40 กรัม

สวนกล้วยไม้ GAP ส�ำหรับเกษตรกร12



โรคเน่ำ (Bacterial brown rot)
 เชื้อสำเหตุ เชื้อแบคทีเรีย Burkholderia gladioli sb. gladioli  
(Pseudomonas gladioli) และ Acidovora. x avenae pv. cattleyae  
(Pseudomonas cattleyae (Pavarino) Savulescu.)

 ลักษณะอำกำร เริ่มแรกเป็นจุดฉ�่ำน�้ำขนำดเล็กบนใบหรือหน่ออ่อน  
จำกนั้นแผลจะเริ่มขยำยขนำดขึ้นและเนื้อเยื่อมีลักษณะเหมือนถูกน�้ำร้อนลวก 
คือ ใบพองเป็นสีน�้ำตำลและเป็นจุดฉ�่ำน�้ำ ใบจะมีขอบสีเหลืองเห็นได้ชัดเจน  
ภำยใน 2–3 วัน เนื้อเยื่อใบกล้วยไม้จะโปร่งแสงมองเห็นร่ำงแหของเส้นใบ  
ถ ้ำอำกำรรุนแรงใบจะเหลืองซีด และหลุดร ่วงจำกส ่วนโคนสู ่ส ่วนยอด  
แผลเน่ำเยิ้มน้อยกว่ำบนล�ำต้นจะท�ำให้กล้วยไม้เน่ำยุบตำยทั้งต้น ส่วนยอดที่ 
ถูกท�ำลำยสำมำรถดึงหลุดออกมำได้ง่ำยคล้ำยโรคเน่ำด�ำ (Black rot) อำกำร 
บนล�ำลูกกล้วยลักษณะเดียวกับอำกำรที่พบบนใบ

 กำรป้องกันก�ำจัด
 กำรใช้สำรป้องกันก�ำจัดโรคพืช ใช้สำรปฏิชีวนะ (Antibiotic) เช่นเดียวกัน 
กับโรคเน่ำเละ เช่น แอกกริมัยซิน ไฟโตมัยซิน แอกริสเตรป อัตรำ 10 – 20 กรัม 
ต่อน�้ำ 20 ลิตร ข้อควรระวังในกำรใช้สำร อย่ำใช้ในอัตรำที่เข้มข้นสูงเกินไป 
จะท�ำให้ใบเหลืองและขำวซีด ไม่ควรใช้ติดต่อกันนำนๆ เพรำะจะท�ำให้เชื้อ
แบคทีเรียสำเหตุของโรคดื้อต่อสำร

สวนกล้วยไม้ GAP ส�ำหรับเกษตรกร 13



โรคใบขี้กลำก/ใบจุด
 เชื้อสำเหตุ เชื้อรำ Phyllostictina pyriformis Cash & Watson

 ลักษณะอำกำร
 • สกุลแวนดำ ลักษณะแผลเป็นรูปยำวรีคล้ำย กระสวยถ้ำเป็นมำก 
แผลจะขยำยติดกันรวมกันเป็นแผ่น บริเวณตรงกลำงแผลจะมีตุ่มนูน สีน�้ำตำลด�ำ
 • สกุลหวำย ลักษณะแผลเป็น จุดกลมสีน�้ำตำลเข้มหรือสีด�ำ ขอบแผล
สีน�้ำตำลอ่อน บำงครั้งแผลบุ๋มลึกหรือนูนเล็กน้อย หรือเป็นสะเก็ดสีด�ำ เกิดได้ 
ทั้งด้ำนบนและใต้ใบ บำงครั้งเห็นจุดกลม สีเหลืองก่อนแล้วจึงค่อยๆ เปลี่ยน 
เป็นจุดสีด�ำทั้งวงกลม

 กำรป้องกันก�ำจัด
 เมื่อพบโรคระบำดให้พ่นสำรในกลุ่มคลอโรทำโลนิล (chlorothalonil)  
อัตรำ 20 กรัมต่อน�้ำ 20 ลิตร ผสมสำรเสริมประสิทธิภำพด้วยส�ำหรับฤดูฝน 
จะท�ำให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้นหรือจะใช้สำรกลุ่มแคปเทน (captan) สลับกับ 
สำรในกลุ่มคำร์เบนดำซิม (carbendazim)

สวนกล้วยไม้ GAP ส�ำหรับเกษตรกร14



8.2 แมลง ไร สัตว์ศัตรู ที่ส�ำคัญ

เพลี้ยไฟ หรือ เพลี้ยไฟฝ้ำย
 ชื่อวิทยำศำสตร ์ Thrips palmi Karny.

 ชื่อสำมัญ Cotton thrips.

 ลักษณะและกำรท�ำลำย เพลี้ยไฟมีขนำดเล็กมำก ล�ำตัวยำว 
ประมำณ 0.8-1.0 มิลลิเมตร สีเหลือง มีวงจรชีวิตจำกไข่ถึงตัวเต็มวัย 14 วัน  
เข้ำท�ำลำยโดยดูดน�้ำเลี้ยงจำกเนื้อเยื่อของกลีบดอก ท�ำให้สีดอกจำงเกิดรอยด่ำง
ทั่วไปบนกลีบดอก

 กำรป้องกันก�ำจัด

ชื่อสำร
อัตรำกำรใช ้

ต่อน�้ำ 20 ลิตร
วิธีกำรใช้/ข้อควรระวัง

• อิมิดำคลอพริด (10%SL) 10-20 มิลลลิตร พ่น 5-7วัน ในฤดูร้อน หรือ 7-10 
วันในฤดูฝน เมื่อพบเพลี้ยไฟ
มำกกวำ่ 10 ตัวต่อ 40 ช่อดอก

• อะบำเมคทริน (1.8%EC) 30 มิลลิลิตร

• ฟิโพรนิล (5%SC) 20 มิลลิลิตร

• ไซเพอร์เมทริน/โฟซำโลน 
(28.75 EC)

40 มิลลิลิตร

สวนกล้วยไม้ GAP ส�ำหรับเกษตรกร 15



บั่วกล้วยไม้
 ชื่อวิทยำศำสตร ์ Contarinia maculipennis

 ชื่อสำมัญ (Orchid midge)

 ลักษณะและกำรท�ำลำย บั่วกล ้วยไม ้ เป ็น 
แมลงวันชนิดหนึ่ง ตัวเต็มวัยวำงไข่ในเนื้อเยื่อของก้ำนช่อดอก  
ตัวหนอนเมื่อโตเต็มที่ขนำดประมำณ 2 มิลลิเมตร อำศัยอยู ่ในกลีบดอกตูม  
กัดกินกลีบดอกด้ำนใน ท�ำให้ดอกตูมชะงักกำรเจริญเติบโต ดอกตูมขนำดเล็กจะ 
มีอำกำรเน่ำเหลืองฉ�่ำน�้ำ ส่วนดอกตูมขนำดใหญ่ที่บริเวณกลีบดอกจะมีลักษณะ 
ผิดปกติบิดเบี้ยว ต่อมำที่บริเวณโคนดอกจะเห็นรอยช�้ำ เน่ำสีเหลือง และจะร่วง 
หลุดจำกช่อดอกเกือบทั้งหมด ลักษณะของหนอนมีล�ำตัวค่อนขำ้งแบน หัวสั้นและ 
เล็กมำกจนมองเกือบไม่เห็น ไม่มีตำ ไม่มีขำ แต่เคลื่อนไหวไปมำได้โดยอำศัยกำร 
ขยับตัวของกล้ำมเนื้อส่วนอกและท้อง เคลื่อนไหวได้ค่อนข้ำงรวดเร็วในที่ชื้นแฉะ  
ที่บริเวณส่วนอกดำ้นล่ำงจะมีอวัยวะที่เรียกว่ำกระดูกอกใช้ในกำรดีดตัวได้เป็นอยำ่งดี 
 หนอนแมลงวันชนิดนี้ในระยะแรกมีสีขำวใส เมื่ออำยุมำกขึ้นจะมีสีขำวนวล
และสีจะเข้มมำกขึ้นเมื่ออยู่ในวัยสุดท้ำยก่อนที่จะเข้ำดักแด้ ตัวเต็มวัยจะมีลักษณะ
คล้ำยยุงแต่มีขนำดเล็กและบอบบำงกว่ำล�ำตัวและขำมักจะปกคลุมด้วยขนละเอียด
กระจำยอยู่เต็ม ซึ่งลักษณะกำรท�ำลำยของบั่วกล้วยไม้ที่ท�ำให้ดอกตูมร่วงหลุดจำก
ช่อดอกอย่ำงรวดเร็วในเวลำเดียวกันชำวสวนจึงเรียกแมลงนี้ว่ำ “ไอ้ฮวบ”

 กำรป้องกันก�ำจัด 

ชื่อสำร
อัตรำกำรใช ้

ต่อน�้ำ 20 ลิตร
วิธีกำรใช้/ข้อควรระวัง

• ไซเพอร์เมทริน/โฟซำโลน 
(28.75 EC)

40 มิลลิลิตร พ่นทุก 5-7 วัน จนกวำ่ 
กำรระบำดจะลดลง

• คำร์โบซัลแฟน (20%EC) 60-100 มิลลิลิตร

• อิมิดำคลอพริด (10%SL) 20 มิลลิลิตร
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หนอนกระทู้ผัก
 ชื่อวิทยำศำสตร ์ Spodoptera litura

 ชื่อสำมัญ Cluster caterpillar

 ลักษณะและกำรท�ำลำย หนอนกระทู้ผักมีล�ำตัวอ้วนป้อม มีจุดสีด�ำ
ใหญ่ตรงปล้องที่ 3 ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลำงคืนขนำด 3.0-3.5 เซนติเมตร วำงไข่
เป็นกลุ่มประมำณ 100 ฟอง ไข่ปกคลุมด้วยขนสีฟำงข้ำว ระยะไข่ 3-4 วัน ระยะ
หนอน 10-14 วัน หนอนเขำ้ดักแด้ในดิน ระยะดักแด้ 7-10 วัน หนอนที่เกิดใหม่
จะอยู่รวมกลุ่มแทะกินผิวใบและดอก วัยต่อมำจะเคลื่อนย้ำยกัดกินส่วนต่ำง ๆ

 กำรป้องกันก�ำจัด

ชื่อสำร
อัตรำกำรใช ้

ต่อน�้ำ 20 ลิตร
วิธีกำรใช้/ข้อควรระวัง

• เชื้อไวรัส NPV 30 มิลลิลิตร พ่นช่วงเวลำเย็น ทุก 4-5 วัน
ติดต่อกัน 3-4 ครั้งเมื่อพบ 
กำรระบำด

• คลอฟลูอำซูรอน (5%EC) 20 มิลลิลิตร  พ่น 5-7 วัน จนกวำ่กำรระบำด
จะลดลง

• สำรสะเดำ 100 มิลลิลิตร  พ่นช่วงเวลำเย็นทุก 5-7 วัน 
ติดต่อกัน
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หนอนกระทู้หอม 
 ชื่อวิทยำศำสตร ์ (Spodoptera exiqua)

 ชื่อสำมัญ Beet armyworm

 ลกัษณะและกำรท�ำลำย หนอนกระทูห้อม หรอื ชำวสวนทัว่ไปเรยีกว่ำ  
หนอนหนังเหนียว หนอนหลอดหอม หนอนเขียว เป็นหนอนผีเสื้อกลำงคืน 
ขนำดกลำง 2.0-2.5 เซนติเมตร ตัวเต็มวัยวำงไข่เป็นกลุ่มประมำณ 20-100 ฟอง 
ระยะไข่ประมำณ 2-3 วัน ระยะหนอนประมำณ 14-17 วัน และระยะดักแด้  
5-7 วัน โดยที่วำงไข่เป็นกลุ่มคลุมด้วยขนบำงๆ ท�ำให้รอดพ้นจำกกำรถูกกับ 
สำรเคมีที่พ่นลงไป หรือหลบซ่อนจำกตัวห�้ำตัวเบียนได้ และมักวำงไข่ใต้ใบ  
ท�ำให้ยำกที่จะมองเห็นได้ชัดเจน ลักษณะของหนอนกระทู้หอมสังเกตได้งำ่ย คือ 
มีล�ำตัวอ้วน ผนังล�ำตัวเรียบ มีหลำยสี ด้ำนข้ำงมีแถบสีขำวพำดตำมยำวจำกอก
ถึงปลำยสุดของล�ำตัวข้ำงละแถว ตัวหนอนกัดกินดอก ต้นและใบเป็นรอยแหว่ง

 กำรระบำด ระบำดรุนแรงในช่วงฤดูร้อน

 กำรป้องกันก�ำจัด

ชื่อสำร
อัตรำกำรใช ้

ต่อน�้ำ 20 ลิตร
วิธีกำรใช้/ข้อควรระวัง

• เชื้อไวรัส NPV 60 มิลลิลิตร  พ่นช่วงเวลำเย็น ทุก 4-5 วันติดต่อกัน 
3-4 ครั้งเมื่อพบกำรระบำด

• เชื้อแบคทีเรีย BT 50 มิลลิลิตร  พ่น 5-7 วัน จนกว่ำกำรระบำดจะลดลง

• เทบูฟีโนไซด์ 
• สำรสะกัดสะเดำ

20 มิลลิลิตร
100 มิลลิลิตร

 พ่นช่วงเวลำเย็นทุก 5-7 วัน  
ใช้ติดต่อกัน
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หอยทำกซัคซิเนีย
 ชื่อวิทยำศำสตร ์ Succinea minuta

 ชื่อสำมัญ Amber snail

 ลักษณะและกำรท�ำลำย หอยทำกที่พบในสวนกล้วยไม้ส่วนมำก 
เป็นหอยทำกบกขนำดเล็ก คือ หอยทำกซัคซิเนีย และหอยเลขหนึ่ง ท�ำลำยโดย 
กัดกินตำหน่อ ตำดอกและช่อดอก และปล่อยเมือกไว้ตำมทำงเดินเป็นสำเหต ุ
ท�ำให้เกิดเชื้อโรคหรือเชื้อรำเข้ำท�ำลำยต่อได้ และยังสร้ำงปัญหำเป็นศัตรูพืช 
ที่ติดไปกับดอกกล้วยไม้ที่ส่งดอก

 กำรป้องกันก�ำจัด

ชื่อสำร
อัตรำกำรใช ้

ต่อน�้ำ 20 ลิตร
วิธีกำรใช้/ข้อควรระวัง

• นิโคลซำไมด์ (70% WP) 40 กรัม ควรพ่นในตอนเย็นซึ่งเป็นเวลำ 
ที่หอยเริ่มออกหำกิน โดยฉีดพ่น
น�้ำเปล่ำก่อนพ่นสำรประมำณ
นำทีเพื่อให้ควำมชื้นในอำกำศสูง
จะท�ำให้หอยทำกออกจำกที ่
หลบซ่อน

• เมทิโอคำร์บ (50% WP) 60 กรัม

• เมทัลดีไฮด์ (80% WP) 40 กรัม

สวนกล้วยไม้ GAP ส�ำหรับเกษตรกร 19



ไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้
 ชื่อวิทยำศำสตร ์ Tenuipalpus pacificus

 ชื่อสำมัญ Phalaenopsis mitl

 ลักษณะและกำรท�ำลำย 
หลังกลีบดอกเป็นจุดแผลสีม่วงเข้ม 
หรือเป็นจุดนูนสีขำวและน�้ำตำล และ
พบตัวไรเกำะกลุ ่ม บนผิวใบเป็นจุด 
สีแดงเล็กๆ ขนำดเท่ำปลำยเข็มหมุด  
มีครำบสีขำวของไรคล้ำยฝุ ่น ผิวใบ 
ยุบลงและเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตำล

 กำรป้องกันก�ำจัด
 • เมื่อพบกำรระบำด ให้ใช้อะมิทรำซ อัตรำ 30 มิลลิลิตรต่อน�้ำ  
20 ลิตรหรือโพรพำไจด์ อัตรำ 30 กรัมต่อน�้ำ 20 ลิตร
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9. กำรบันทึกข้อมูล

 9.1 มีกำรบันทึกข้อมูลอย่ำงครบถ้วน ข้อมูลที่ต้องบันทึก เช่น แหล่ง
ที่มำของต้นพันธุ์ กำรปฏิบัติดูแลรักษำ กำรใช้วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร วันที่ 
เก็บเกี่ยว และปริมำณผลผลิตตำมชั้นคุณภำพ
 9.2 เก็บรักษำบันทึกข ้อมูลกำรปฏิบัติงำน และเอกสำรส�ำคัญที่ 
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนไว้เพื่อกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ปี 
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