
รายงานผลงานวิจัยเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปีงบประมาณ 2560 

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนากล้วยไม้ 

 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลหวายเพื่อการค้า ระยะที่ 2 

กิจกรรม   :  เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูส าคัญในกล้วยไม้สกุลหวาย 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ผลของอุณหภูมิและความชื้นที่มีต่อความเสียหายจากการท าลาย 
   ของบ่ัวกล้วยไม้, Contarinia  maculipennis Felt ใน 
   กล้วยไม้สกุลหวาย 

 ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  The Effects of Temperature and Relative Humidity on  
        Damage caused by Bloossom Midge, Contarinia   
        maculipennis  Felt in Dendrobium Orchids 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  ศรีจ านรรจ์ ศรีจันทรา1/   

ผู้ร่วมงาน                            :  วลัยพร ศะศิประภา2/      

        กรกต ด ารักษ์1/         

       พวงผกา  อ่างมณี1/        

       ธีราทัย บุญญะประภา1/  

5. บทคัดย่อ      

บั่วกล้วยไม้เป็นศัตรูพืชที่ส าคัญที่สามารถสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อผลผลิตกล้วยไม้สกุลหวาย  
การทดลองนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลของปัจจัยไม่มีชีวิตที่เกี่ยวข้อง (อุณหภูมิ ความชื้น ฝน) ต่อความเสียหาย
จากการท าลายของบั่วกล้วยไม้ เพ่ือมาสร้างแบบจ าลองการระบาด ด าเนินการเก็บข้อมูลการท าลายบนช่อดอก
ของบั่วกล้วยไม้ในแปลงกล้วยไม้สกุลหวายของเกษตรกร อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และอ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี มีการให้น้ าแบบสปิงเกอร์และระยะเวลาการให้น้ าแตกต่างกัน ระหว่างเดือนเมษายน 2559 และ

มีนาคม 2560  น าข้อมูลการท าลายบนช่อดอกของบั่วกล้วยไม้ อ ำเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ท าการ

วิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยไม่มีชีวิตที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีสหสัมพันธ์  พบว่ำ ปัจจยัที่มีผลต่อกำรระบำด

ของบั่วกลว้ยไม ้คอื ฝน อุณหภูม ิควำมชืน้สมัพทัธ ์และสำมำรถสรำ้งแบบจ ำลอง



กำรระบำด ได้ 3 แบบ คือ แบบที่ 1  ในหนึ่งสัปดาห์มีฝนตกอย่างน้อย 2-3 วัน และ มีความชื้นสัมพัทธ์ที่ 
18.00 น. มากกว่า 60% อย่างน้อย 2-3 วัน  และ มีอุณหภูมิ 24- 
 

1/  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
2/  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    
27 OC ที่ 7.00-8.00 น. อย่างน้อย 2-3 วัน  แบบที่ 2 ในหนึ่งสัปดาห์มีฝนตกอย่างน้อย 2-3 วัน และ  มีความชื้น
สัมพัทธ์ที่ 18.00 น. มากกว่า 60% อย่างน้อย 2-3 วัน และแบบที่ 3  ในหนึ่งสัปดาห์มีความชื้นสัมพัทธ์ที่ 18.00 น. 
มากกว่า 60%  อย่างน้อย 2-3 วัน และ มีอุณหภูมิ 24-27 OC ที่ 7.00-8.00 น. อย่างน้อย 2-3 วัน ซึ่งมีความแม่นย า 
82.97, 82.97 และ 72.34 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแบบจ าลองนี้ไม่สามารถน าไปใช้กับการคาดการณ์การระบาดในแปลง
กล้วยไม้ที่เป็นแปลงเดี่ยวได้ 

 

Bloossom midge, Contarinia  maculipennis Felt is an important pest causing severe 

damage in dedrobium orchid flower production. The aim of this experiment was to study the 

effects of abiotic factors (temperature, relative humidity and rainfall) to the damage caused by 

blossom midge in order to create an outbreak prediction model. The flower damage data 

caused by bloossom midge was collected every week during April 2016 to March 2017 from 

farmer’s dedrobium orchid farms in two locations, Mueang Nakhon Pathom District, Nakhon  

Pathom Province and Lad Lum Kaeo District , Pathum Thani Province. Time period and 

frequency for watering orchids with sprinkler in these two orchid farms was different. The flower 

damage data from Mueang Nakhon Pathom District and abiotic factors were analyzed using 

correlation analysis method. The result revealed that rainfall, temperature and relative humidity 

affected the outbreak of blossom midge on dendrobium inflorescences. Three outbreak 

prediction models were created. The outbreak of blossom midge will occur in Model I : if in a 

week, there were rainfalls at least in 2-3 days and relative humidity at 6.00 p.m. more than 60% 

at least 2-3 days and temperature between 24-27oC  at 7.00-8.00 a.m. at least 2-3 days.  In 

Model II : if in a week, there were rainfalls at least in 2-3 days and relative humidity at 6.00 p.m. 

more than 60% least 2-3 days. And in Model III : if in a week, there were relative humidity at 

6.00 p.m. more than 60% at least 2-3 days and temperature between 24-27oC at 7.00-8.00 a.m. 

at least 2-3 days. The accuracy of these three models were 82.97, 82.97 and 72.34%, 



respectively. However, these models cannot be applied for blossom midge outbreak prediction 

in isolated dendrobium orchid farms. 

6. ค าน า                                 

กล้วยไม้จัดเป็นพืชยุทธศาสตร์ที่เป็นนโยบายของภาครัฐในการผลักดันให้มีการเพิ่มปริมาณ และมูลค่าในการ 
ส่งออก แต่ต้องเร่งปรับตัวให้มีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งปัจจุบันมีการส่งออกกว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยมีตลาดหลัก คือ ญี่ปุ่น อเมริกา และสหภาพยุโรป ซึ่งต้องการ
สินค้ากล้วยไม้ที่มีคุณภาพสูง และมีมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ซึ่งปัจจุบันปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ผลิต และการส่งออก คือ ปัญหาโรคแมลงศัตรูพืชซึ่งเกิดจากเกษตรกรใช้สารป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูพืชยังไม่
ถูกต้องและเหมาะสม และมาตรการกีดกันทางการค้าที่ประเทศคู่ค้าน ามาบังคับใช้ในการน าเข้าสินค้าเข้าไปใน
ประเทศของตน โดยเฉพาะแมลงศัตรูกล้วยไม้ที่ส าคัญ คือ เพลี้ยไฟฝ้ายและบั่วกล้วยไม้ 
     บั่วกล้วยไม้ เป็นแมลงศัตรูส าคัญของดอกกล้วยไม้ เป็นปัญหาส าคัญในการผลิตกล้วยไม้ และการส่งออก
จัดเป็นภัยเงียบในแปลงกล้วยไม้ หากพบการระบาดรุนแรงดอกตูมจะหลุดร่วงอย่างรวดเร็วจนเหลือแต่ก้านดอก 
หากไม่มีการป้องกันก าจัดจะท าให้ผลผลิตเสียหาย 100% บั่วกล้วยไม้พบแพร่ระบาดได้ตลอดทั้งปี และพบความ
เสียหายรุนแรงในช่วงฝนตกชุก  สังเกตช่อดอกที่ถูกท าลายใหม่ๆ ได้ยาก และเกษตรกรจะท าการป้องกันก าจัดเมื่อ
พบการระบาดรุนแรง ยากแก่การป้องกันก าจัด  
  ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน พบการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของบั่วกล้วยไม้ในสวนกล้วยไม้ จ.นครปฐม 
สมุทรสาคร นนทบุรี และกาญจนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอกแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศ  แม้
กรมวิชาการเกษตรได้แนะน าวิธีการป้องกันก าจัด 2 วิธี คือการเก็บดอกตูมที่ถูกท าลายและการพ่นสารฆ่าแมลงที่มี
ประสิทธิภาพทุก 3-5 วัน ได้แก่ อิมิดาคลอพริด 10% เอสแอล อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร อิมิดาคลอพริด 
70% ดับบลิวจี อัตรา 8 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร คาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 100 มิลลิลิตร เป็นต้น (ส านักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช, 2554) แต่ก็ยังพบการระบาดรุนแรงและการสะสมของบั่วกล้วยไม้ในแปลงกล้วยไม้  
เกษตรกรจึงใช้สารเคมีฆ่าแมลงบ่อยครั้ง จากการสอบถามพบว่าเกษตกรกรนิยมใช้ สารเมทโธมิล 50% SP อัตรา 
80-100 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ซึ่งสารชนิดนี้เป็นสารฆ่าแมลงที่จัดอยู่ในระดับร้ายแรงยิ่ง และเป็นสารเฝ้าระวัง ของ
กรมวิชาการเกษตร จึงมีความจ าเป็นในการศึกษาหาประสิทธิภาพสารเคมีที่มีกลไกการออกฤทธิ์ต่างๆกัน และมี
ประสิทธิภาพที่ดีในการป้องกันก าจัด เพ่ือใช้เป็นค าแนะน าให้เกษตรกรน าไปใช้เพ่ือลดปริมาณแมลงบั่วกล้วยไม้ใน
แปลงกล้วยไม้อย่างมีประสิทธิภาพในเบื้องต้น หรือใช้ร่วมกับวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือน าไปสู่วิธีการป้องกันก าจัดแมลง
ศัตรูพืชแบบผสมผสานที่ยั่งยืนต่อไป 

จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า บั่วกล้วยไม้พบความเสียหายรุนแรงในช่วงฝนตกชุก  ซึ่งมีความชื้นใน
อากาศสูง นอกจากในลักษณะการให้น้ าของเกษตรกรอาจจะมีผลต่อความเหมาะสมในการขยายพันธุ์ นอกจากนั้น
การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ซึ่งมีตาข่ายพรางแสงปิดอยู่ด้านบน ซึ่งมีผลต่อการเก็บความชื้นภายในแปลงการใช้สารฆ่า
แมลงในการป้องกันก าจัดเป็นวิธีการป้องกันก าจัดเพ่ือลดปริมาณความเสียหายในเบื้องต้น Osborne L.S. et al 



(2014) รายงานว่าการจัดการบั่วกล้วยไม้ที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มต้นที่ความสะอาดภายในแปลงปลูกโดยการเก็บ
ดอกที่ถูกท าลายและดอกร่วงออกจากแปลง ฉะนั้นการปรับสภาพแวดล้อมอาจเป็นอีกหนทางหนึ่งในการลดการ
ขยายพันธุ์ของบั่วได้ การทดลองนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ต่อ
ความเสียหายของกล้วยไม้สกุลหวาย ที่เกิดจากการท าลายของบั่วกล้วยไม้  เพ่ือน ามาสร้างแบบจ าลองการระบาด 
เพ่ือช่วยเกษตรกรน าไปใช้ในการคาดการณ์การระบาดของบั่วกล้วยไม้ และตัดสินใจในการจัดการบั่วกล้วยไม้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

7. วิธีด าเนินการ                           

- อุปกรณ์    
    1. แปลงกล้วยไม้สกุลหวาย 
    2. อุปกรณ์บันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น (Data logger) 
    3. อุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูล เช่น สมุดจดบันทึก ปากกา ดินสอ 
    4. ข้อมูลฝน ปี 2559-2560  จากกรมอุตุนิยมวิทยา 

- วิธีการ  
  1. ด าเนินการในแปลงกล้วยไม้สกุลหวาย ที่มีการให้น้ าแบบสปิงเกอร์ของเกษตรกร โดยใช้ 

พ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า 1 ไร่  จ านวน 2 แปลงประเมินการท าลายดอกตูม (เปอร์เซ็นต์) โดยแบ่งพ้ืนที่เป็นแปลงย่อย ๆ ละ  
120 ตารางเมตร ท าการสุ่มช่อดอกกล้วยไม้   4 ช่อดอกต่อแปลงย่อย (ช่อดอกที่มีดอกตูมอย่างน้อย 3 ดอก) รวม 
48 ช่อดอกต่อไร่ ทุก 7 วัน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 – มีนาคม 2560 จ านวน 12 เดือน รวมข้อมูลจ านวน 48 
ครั้ง บันทึกข้อมูลอุณหภูมิความชื้นในแปลงจากเครื่อง Data logger   

   2. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยไม่มีชีวิตทีเ่กี่ยวข้อง (อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์  

และฝน) กับเปอร์เซ็นต์การท าลายของบั่วกล้วยไม้โดยวิธีการสหสัมพันธ์ จำกขอ้มูลในแปลงกลว้ยไม ้

สกลุหวำยของเกษตรกร อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 

   3. สรำ้งแบบจ ำลองกำรระบำด โดยเลอืกกรณีศกึษำทีแ่ปลงกลว้ยไมข้อง

เกษตรกร อ ำเภอ 

เมือง จงัหวดันครปฐม เพื่อใชใ้นกำรสรำ้งแบบจ ำลอง (calibrate Model) และ

ทดสอบควำมแม่นย ำโดยพิจำรณำควำมเป็นไปได ้(propability) ของกำรเกิด

กำรระบำดในสถำนกำรณจ์รงิ (พบอำกำรท ำลำยของบั่วกลว้ยไมม้ำกกว่ำหรอื

เทำ่กบั 5% ซึง่เป็นเกณฑก์ำรระบำดทีใ่ชใ้นกำรตดัสนิใจป้องกนัก ำจดัโดยกำรพ่น

สำรฆ่ำแมลง) ในแปลงกลว้ยไมส้กุลหวำยของเกษตรกร อ ำเภอเมือง จงัหวดั

นครปฐม 

4. ทดสอบควำมแม่นย ำของแบบจ ำลองทีส่รำ้งในขอ้ 3   โดยน ำมำ

ทดสอบกบัขอ้มูลปัจจยั 



ทีเ่กีย่วขอ้งในแปลงอ ำเภอลำดหลุมแกว้ จงัหวดัปทมุธำนี (สถำนกำรณจ์รงิ) แลว้

ค ำนวณคำ่ควำมแม่นย ำ 
               การบนัทึกข้อมูล  
                -  บันทึกเปอร์เซ็นต์การท าลายดอกตูม 
                -  บันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นในแปลง 

- เวลาและสถานที่      
    ระหว่างเดือนเมษายน 2559 และมีนาคม 2560 
    แปลงกล้วยไม้สกุลหวายของเกษตรกร อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม และอ.ลาดหลุมแก้ว    จ.ปทุมธานี  

(2 แปลงทดลอง)  
 

     8. ผลการทดลองและวิจารณ์   
         บั่วกล้วยไม้ เป็นปัญหาส าคัญในการผลิตกล้วยไม้ และการส่งออกจัดเป็นภัยเงียบในแปลงกล้วยไม้ เนื่องจาก
ตัวเต็มวัยบั่วกล้วยไม้จะวางไข่จ านวนมากที่หลังดอกตูม เมื่อฟักเป็นตัวหนอนจะกัดกินกลีบดอกด้านในใกล้กับ
บริเวณเกสร ท าให้กลีบดอกด้านในผิดปกติ ส่งผลให้ดอกตูมชะงักการเติบโต บิดเบี้ยว และหงิกงอ ต่อมาจะมี
อาการเหลืองฉ่ าน้ า และหลุดร่วงจากช่อดอกในที่สุด หากพบการระบาดรุนแรงดอกตูมจะหลุดร่วงอย่างรวดเร็วจน
เหลือแต่ก้านดอก หากไม่มีการป้องกันก าจัดจะท าให้ผลผลิตเสียหาย 100% บั่วกล้วยไม้พบแพร่ระบาดได้ตลอดทั้ง
ปี สมรวยและคณะ (2544) ได้การศึกษาชีวประวัติของบั่วกล้วยไม้ มีรายละเอียดดังนี้ 
 ระยะไข ่  2-4  วัน 
 ระยะหนอน 15-23  วัน 
 ระยะดักแด้ 4-7  วัน 
 ระยะตัวเต็มวัย 2-5  วัน 
 วงจรชีวิต 20-34 วัน 
1. ความสัมพันธ์ของการระบาดกับปัจจัยไม่มีชีวิตที่เกี่ยวข้อง 
 แปลงกล้วยไม้สกุลหวายของเกษตรกร อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีการให้น้ าแบบสปิงเกอร์วัน
เว้นวันครั้งละ 10 นาที และมีความสูงของโรงเรือน 6 เมตร ซาแรนหนา 70%  แปลงอยู่แวดล้อมไปด้วย
แปลงกล้วยไม้สกุลหวายของเพ่ือนบ้าน ท าการเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ระหว่างเดือนเมษายน 
2559 - เดือนมาคม 2560 จากภาพที่ 1 และ 2 พบการท าลายของบั่วกล้วยไม้ 0 -17% ของช่อดอก โดย
ในช่วงที่มีการระบาด (พบการท าลายมากกว่า 5% ขึ้นไป) อยู่ในช่วง 21 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2559 
และ ช่วง 13 สิงหาคม – 1 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งช่วงดังกล่าวโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงเดือน
กรกฎาคม เป็นช่วงฤดูฝนและมีฝนตกชุก ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 60-90% และอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 25-30o เซลเซียส ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดฝน (ภาพที่ 3) ก็มีลักษณะสอดคล้องกันโดยมีฝนตกช่ วง
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยมีฝนตกปริมาณสูงสุด 60 มม. ในช่วงกลางเดือนกันยายน และตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2559-เดือนมีนาคม 2560 ไม่มีในตกเลย จึงพบการท าลายของบั่วกล้วยไม้ต่ า สอดคล้องกับ 



ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (2554) ซึ่งรายงานว่า บั่วกล้วยไม้พบระบาดทั้งปี และพบระบาดรุนแรงในช่วงฤดู
ฝน และ Hara, A.H. (2014) รายงานว่า ที่ฟลอริดา จากการสังเกตประชากรของบั่วกล้วยไม้ที่อยู่ในกรีนเฮ้าส์ 

พบว่าจะลดลงอย่างรวดเร็ว ในช่วงฤดูหนาว (อุณหภูมิ 65 องศา ฟาเรนไฮน์) 

 จำกกำรวิเครำะหค์วำมสมัพันธข์องสภาพการเกิดฝน(ปริมาณน้ าฝนมากกว่า 0.2 มม) 
อุณหภูมิ และความชื้น  (ตารางที่ 1)  พบว่า  

- การเกิดฝน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับการระบาดของบั่วกล้วยไม้  
- ใน 1 สัปดาห์มีฝนตกอย่างน้อย 3 หรือ 5 หรือทุกวัน ก่อนการระบาด  มีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกับการระบาดของบั่วกล้วยไม้ 
- ใน 1 สัปดาห์ อุณหภูมิ 24-27 OC ที่ 7.00 น. อย่างน้อย 3 วัน  ก่อนการระบาด มีความสัมพันธ์ใน

ทิศทางเดียวกับการระบาดของบั่วกล้วยไม้ 
- ใน  1 สัปดาห์ มีความชื้นสัมพัทธ์ที่ 18.00 น. มากกว่า 60%RH อย่างน้อย 3 วันก่อนการระบาด

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับการระบาดของบั่วกล้วยไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การท าลายของบั่วกล้วยไม้ กับความชื้นสัมพันธ์ 
           ภายในแปลง อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่างเดือนเมษายน 2559-มีนาคม 2560 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การท าลายของบั่วกล้วยไม้กับอุณหภูมิภายใน 
           แปลง อ าเภอ.เมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่างเดือนเมษายน 2559-มีนาคม 2560 

 
ภาพที่ 3 กราฟแสดงปริมาณน้ าฝนที่ อ าเภอ.เมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่างเดือนเมษายน 2559- 
           มีนาคม 2560 
 



 
 
 
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์การระบาดของบั่วกล้วยไม้กับร่วมกับข้อมูลการเกิดฝนอุณหภูมิ 
     และความชื้นสัมพัทธ์ ในแปลงกล้วยไม้สกุลหวายของเกษตรกร จังหวัดนครปฐม  

    ระหว่างเดือนเมษายน 2559- มีนาคม 2560 
 

ปัจจัย เปอร์เซ็นต์การระบาด 
1. ปริมาณน้ าฝน>0.2 มม. (มีฝน) 0.541(**) 
2. ใน 1 สัปดาห์มีฝนตกอย่างน้อย 3 วัน ก่อนการระบาด1 วัน   0.597(**) 
3. ใน 1 สัปดาห์มีฝนตกอย่างน้อย 5 วัน ก่อนการระบาด 1 วัน  0.540(**) 
4. ใน 1 สัปดาห์มีฝนตกอย่างติดต่อกันทุกวันก่อนการระบาด 1 วัน  0.512(**) 
5. อุณหภูมิที่ 7.00 น. มากกว่า 24 OC ก่อนการระบาด 1 วัน 0.491(**) 
6. ใน 1 สัปดาห์ อุณหภูมิ 24-27 OC ที่ 7.00 น. อย่างน้อย 3 วัน 
    ก่อนการระบาด  

0.605(**) 

7. ใน 1 สัปดาห์ อุณหภูมิ 24-27 OC ที่ 7.00 น. อย่างน้อย 1 วัน 
    ก่อนการระบาด   

0.467 (**) 

8. ความชื้นสัมพัทธ์ ที่เวลา 17.00 น.มากกว่า 60%RH  0.356(*) 
9. ความชื้นสัมพัทธ์ ที่เวลา 18.00 น.มากกว่า 60%RH 0.405(**) 

10. ความชื้นสัมพัทธ์ ที่เวลา 19.00 น.มากกว่า 60%RH 0.333(**) 
11. ใน  1 สัปดาห์ มีความชื้นที่ 18.00 น. มากกว่า 60%RH  
     อย่างน้อย 3 วันก่อนการระบาด 

0.451(**) 

 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

2. สร้างแบบจ าลองการระบาด 
 จากข้อมูลความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม คือ การเกิดฝนอุณหภูมิ และความชื ้นสัมพัทธ์ มาสร้าง

แบบจ าลอง  (calibrate model) และทดสอบควำมแม่นย ำโดยพิจำรณำควำม

เป็นไปได ้(propability) ของกำรเกดิกำรระบำดในสถำนกำรณจ์รงิ (พบอำกำร

ท ำลำยของบั่วกลว้ยไมม้ำกกว่ำหรอืเท่ำกบั 5%) ในแปลงกลว้ยไมส้กุลหวำยของ



เกษตรกร อ ำเภอเมือง จงัหวดันครปฐม พบว่ำสำมำรถสรำ้งแบบจ ำลองโดยใช ้

เงือ่นไขได ้3 แบบ (ตำรำงที ่2) คอื 

 แบบที ่1 ในหนึ่งสัปดาห์มีฝนตกอย่างน้อย 2-3 วัน และ  มีความชื้นสัมพัทธ์ ที่ 18.00 น. มากกว่า 

60% อย่างน้อย 2-3 วัน  และ มีอุณหภูมิ 24-27 OC ที่ 7.00-8.00 น. อย่างน้อย 2-3 วัน มโีอกำสเกดิใน

สถำนกำรณจ์รงิ (ควำมแม่นย ำ) 82.97 % 

 แบบที ่2 ในหนึ่งสัปดาห์มีฝนตกอย่างน้อย 2-3 วัน และ มีความชื้นสัมพัทธ์ ที่ 18.00 น. มากกว่า 

60% อย่างน้อย 2-3 วัน มโีอกำสเกดิในสถำนกำรณจ์รงิ (ควำมแม่นย ำ) 82.97 % 

 แบบที่ 3  ในหนึ่งสัปดาห์มีความชื้นสัมพัทธ์ ที่ 18.00 น. มากกว่า 60% อย่างน้อย 2-3 วัน และ มีอุณหภูมิ 

24-27 OC ที่ 7.00-8.00 น.  อย่างน้อย 2-3 วัน มโีอกำสเกดิในสถำนกำรณจ์รงิ (ควำมแม่นย ำ) 

72.34 % 
 
 
 
ตารางท่ี 2 ความแม่นย าของแบบจ าลองในการเกิดการระบาดของบั่วกล้วยไม้ ในแปลงกล้วยไม้สกุล 
    หวายของเกษตรกร อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
 

แบบจ าลอง ความแม่นย า (%) 
  

แบบท่ี 1  ในหนึ่งสัปดาห์มีฝนตกอย่างน้อย 2-3 วัน และ  
             มีความชื้นที่ 18.00 น. มากกว่า 60% อย่างน้อย 2-3 วัน 
             และ มีอุณหภูมิ 24-27 OC ที่ 7.00-8.00 น. อย่างน้อย 2-3 วัน 

82.97 

  

แบบท่ี 2  ในหนึ่งสัปดาห์มีฝนตกอย่างน้อย 2-3 วัน และ  
             มีความชื้นที่ 18.00 น. มากกว่า 60% อย่างน้อย 2-3 วัน 

82.97 

  

แบบท่ี 3  ในหนึ่งสัปดาห์มีความชื้นที่ 18.00 น. มากกว่า 60%  
             อย่างน้อย 2-3 วัน และ มีอุณหภูมิ 24-27 OC ที่ 7.00-8.00 น.  
             อย่างน้อย 2-3 วัน 

72.34 

  

 
 จากแบบจ าลองการระบาดดังกล่าวเมื ่อมาพิจารณาร่วมกับวงจรชีวิตของบั ่วกล้วยไม้ จะเห็นว่า
แบบจ าลองมีความสอดคล้องกับลักษณะของวงจรชีวิตและชีววิทยา กล่าวคือเมื่อบั่วกล้วยไม้วางไข่แล้วจะมี การ
พัฒนาการเป็นหนอนภายใน 2-4 วันแล้วท าลายดอกตูมกล้วยไม้ จึงสามารถเห็นอาการท าลายโดยสังเกตจาก 
ดอกตูมที ่มีลักษณะบวมซีด ซึ่งสอดคล้องกับแบบจ าลองที่มีการเกิดฝน สภาพอุณหภูมิระหว่าง 24 -27o 
เซลเซียส ที่ 7.00-8.00 น. และ ความชื้นสัมพัทธ์ที่ 18.00 น. อย่างน้อย 2 -3 วัน  นอกจากนั้นบั่วกล้วยไม้มี



วงจรชีวิตประมาณ 20-34 วัน เมื่อพิจารณาข้อมูลการเกิดการระบาดจะพบว่าบั่วกล้วยไม้จะเริ่มพบการ
ระบาดตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 2559 หรือประมาณ 4 เดือนครึ่ง หากสภาพแวดล้อมใน
แปลงทั้งอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ รวมทั้งการเกิดฝน (ปัจจัยไม่มีชีวิต) และรอบๆ บริเวณแปลงมีแปลง
กล้วยไม้ซึ่งก็พบการระบาดของบั่วกล้วยไม้เช่นเดียวกัน ก็จะก่อให้เกิดการระบาดของบั่วกล้วยไม้ไปเรื่อยๆ 
ประมาณ 4-7 ชั่วอายุขัยหากมีสภาพแวดล้อมเหมาะสม เนื่องจากจะมีการเคลื่อนย้ายเข้าของบั่วกล้วยไม้ใน
ระยะตัว เต็มวัย หากไม่มีการป้องกันก าจัดทั ้งโดยการเก็บดอกที ่ถ ูกท าลาย หรือพ่นสารฆ่าแมลงที ่ มี
ประสิทธิภาพ ก็จะเกิดการสูญเสียผลผลิตกล้วยไม้ทั้งปริมาณและคุณภาพ 
 

3. ทดสอบความแม่นย าของแบบจ าลองการระบาดกับสถานการณ์จริง  
 น าแบบจ าลองการระบาดที่ได้จากข้อ 2 มาทดสอบความแม่นย าโดยหาความเป็นไปได้ กับข้อมูลอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์ และการท าลายของบั่วกล้วยไม้ที่เก็บได้จากแปลงกล้วยไม้ของเกษตรกร อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งมีการให้น้ าแบบสปิงเกอร์สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 4-5 นาที มีการปลูกเตยหอมใต้โต๊ะกล้วยไม้ มี
ความสูงของโรงเรือนเพียง 4 เมตร และเป็นแปลงเดี่ยว มีแปลงผัก และแปลงว่างเปล่าล้อมรอบ และพบการ

ท าลายของบั่วกล้วยไม้ระดับต่ าเฉลี่ย 0- 3 % ของช่อดอก พบว่า วัน มีโอกำสเกดิในสถำนกำรณจ์รงิ 

(ควำมแม่นย ำ) เพยีง 41.91 % (ตำรำงที ่3) 

 

 

 

 

 
ตารางท่ี 3 ความแม่นย าของแบบจ าลองในการเกิดการระบาดของบั่วกล้วยไม้ ในแปลงกล้วยไม้สกุล 
    หวายของเกษตรกร อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  
 

แบบจ าลอง ความแม่นย า (%) 
  
  

แบบท่ี 3  ในหนึ่งสัปดาห์มีความชื้นที่ 18.00 น. มากกว่า 60%  
             อย่างน้อย 2-3 วัน และ มีอุณหภูมิ 24-27 OC ที่ 7.00-8.00 น.  
             อย่างน้อย 2-3 วัน 

41.91% 

  

 

 จำกกำรเปรยีบเทยีบควำมแม่นย ำของแบบจ ำลอง จะเห็นไดว้่ำแบบจ ำลอง

กำรระบำดไม่สำมำรถใชค้ำดกำรณก์ำรระบำดกบักรณีของแปลงกลว้ยไมซ้ ึง่เป็น

แปลงเดี่ยว ไม่อยู่ในระแวกแปลงกลว้ยไมส้กุลหวำยอื่นๆ จึงไม่มีกำรเคลื่อนยำ้ย



ของบั่วกลว้ยไมเ้ขำ้แปลงมำเพิม่เตมิ ประกอบกบักำรใหน้ ้ำแบบสปรงิเกอร ์2-3 ครั้ง/

สัปดาห์ ครั้งละ 4 นาที ในโตะ๊กลว้ยไมท้ี่มีกำรปลูกเตยอยู่ใตโ้ตะ๊ และ คร ัง้ละ 5 นำที

ส ำหรบัโตะ๊กลว้ยไมท้ีไ่ม่มีเตยปลูกรว่ม ซึง่เมือ่เทยีบกบักำรใหน้ ้ำในแปลงแรกแลว้

มีปรมิำณน้อยกว่ำมำก สภำพแปลงจึงไม่มีควำมชืน้สูง และควำมชืน้ลดลงได ้

รวดเรว็เน่ืองจำกซำแรนบำงและฉีกขำด ส่งผลใหก้ำรระบำดของบัว่กลว้ยไมต้ ่ำ 
 ซึ่งแบบจ าลองการระบาดของบั่วกล้วยไม้ เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้สกุลหวายในแหล่งปลูกใหญ่ เช่น ใน
จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร เป็นต้น  สามารถใช้ในการพยากรณ์การระบาดเพ่ือใช้ในการป้องกันก าจัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยควรจะน าสภาพแปลงปลูกอ่ืนๆ เช่น การให้น้ า ความหนาของซาแรน ความสูงของโรงเรือน ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อสภาพอุณหภูมิและความชื้นในแปลงปลูก  มาพิจารณาประกอบด้วย  นอกจากนี้แบบการระบาด
ของบั่วกล้วยไม้ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น นักวิชาการด้านสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา และน าไปพัฒนา
ต่อยอดต่อไป 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

จำกผลกำรทดลอง พบว่ำ ปัจจยัที่มีผลต่อกำรระบำดของบั่วกลว้ยไม ้คือ 

ฝน อณุหภูม ิและควำมชืน้ และ 

สำมำรถสรำ้งแบบจ ำลองกำรระบำด ได้ 3 แบบ คือ แบบที่ 1  ในหนึ่งสัปดาห์มีการฝนตกอย่างน้อย 
2-3 วัน และ มีความชื้นสัมพัทธิ์ที่ 18.00 น. มากกว่า 60% อย่างน้อย 2-3 วัน  และ มีอุณหภูมิ 24-27 OC ที่ 7.00-
8.00 น. อย่างน้อย 2-3 วัน  แบบที่ 2 ในหนึ่งสัปดาห์มีการฝนตกอย่างน้อย 2-3 วัน และ  มีความชื้นสัมพัทธิ์ที่ 18.00 
น. มากกว่า 60% อย่างน้อย 2-3 วัน และแบบที่ 3  ในหนึ่งสัปดาห์มีความชื้นความชื้นสัมพัทธิ์ที่ 18.00 น. 
มากกว่า 60%  อย่างน้อย 2-3 วัน และ มีอุณหภูมิ 24-27 OC ที่ 7.00-8.00 น. อย่างน้อย 2-3 วัน ซึ่งมีความแม่นย า 
82.97, 82.97 และ 72.34 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแบบจ าลองนี้ไม่สามารถน าไปใช้กับการคาดการณ์การระบาดในแปลง
กล้วยไม้ที่เป็นแปลงเดี่ยวได้ และควรน าไปทดสอบความเป็นไปได้กับสถานการณ์จริงเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมความ
น่าเชื่อถือ  

อนึ่งเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้สกุลหวายในแปล่งปลูกใหญ่ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องสามารถน าแบบจ าลองการ
ระบาดทั้ง 3 แบบนี้ไปใช้ในการพยากรณ์การระบาดของบั่วกล้วยไม่ในแปลง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ป้องกันก าจัด ตลอดจนพัฒนาต่อยอดในการพยากรณ์การระบาดศัตรูพืชต่อไป 

 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

- เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้สกุลหวายในแหล่งปลูกใหญ่ เช่น ในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร เป็นต้น  
สามารถใช้ในการพยากรณ์การระบาดเพ่ือใช้ในการป้องกันก าจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



- เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น นักวิชาการด้านสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา และน าไปพัฒนาต่อ
ยอดต่อไป 

 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)   

     ขอขอบคุณ คุณคุณศุภจักรกฤษ อัครโชติคุณ และคุณศิริกร โรจนอุณหเสถียร  เกษตรกรเจ้าของสวน
กล้วยไม้ที่อนุเคราะห์แปลงทดลอง คุณสุริยะ เกาะม่วงหมู่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ คุณณิชาพร ฉ่ าประวิง  
คุณสุภัสสา ประคองสุข  คุณภิญญาพัชญ์   ศิริวรรณ และคุณวงษ์สยาม นิสสัย นักวิชาการเกษตร ที่ช่วย
ด าเนินการเก็บและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น จึงท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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