
 

 

รายงานสถานการณกลวยไม 
 

1. สถานการณและแนวโนมราคา 
  

ตลาดในประเทศ 
ราคากลวยไมท่ีจําหนายในตลาดส่ีมุมเมืองจํานวน 14 

พันธุ ในชวงเดือนมิถุนายน 2553 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 
2553 มีราคาเฉล่ียเพ่ิมขึ้นจากราคากําละ 95.53 บาท เปนกําละ 
122.24 บาท โดยพันธุบอมโจ ราคากําละ 106.00 บาท และ
พันธุหวายขาว (ขาว 4 เอ็น ขาวผอง) ราคากําละ 132.33 บาท 
สวนราคาดอกกลวยไมจากตลาดไท จํานวน 10 พันธุ ในเดือน
มิถุนายน 2553 มีแนวโนมเชนเดียวกัน โดยราคาเฉล่ียเพ่ิมขึ้น
จากเดือนพฤษภาคม 2553 จากราคากําละ 111.12 บาท เปน
กําละ 145.78 บาท ซึ่งกลวยไมพันธุบอมโจ ราคากําละ 142.17 
บาท และพันธุหวายขาว ราคากําละ 154.00 บาท  ราคาบอมโจ
และหวายขาว ณ สวนเกษตรกรขนาดชอส้ัน  ยาว และพิเศษ 
ราคา 2.00 บาท 2.50 – 3.00 บาท และ 3.50 – 4.00 บาท  
ตามลําดับ 
 แนวโนมราคาดอกกลวยไมในเดือนกรกฎาคม 2553 
คาดวาจะมีราคาสูงเนื่องจากปริมาณดอกไมยังมีนอย ซึ่งปกติ
ชวงเดือนกรกฎาคมจะเริ่มมีดอกไมมาก แตสําหรับปนี้ชวงแลงนาน 
อากาศรอนจัด ทําใหดอกฝอ หนอท่ีจะใหดอกมีลักษณะแกร็น
เหลืองไมเจริญเติบโตเทาท่ีควร และสวนกลวยไมหลายสวนตน
กลวยไมมีอายุมาก ทําใหดอกนอย และหลายสวนอยูในชวงรื้อตน
เกาท้ิง ตนใหมยังออกดอกไดไมเต็มท่ี ดวยเหตุผลดังกลาวคาดวา
ราคาดอกกลวยไมในประเทศจะยังคงมีราคาสูง 
  

ตลาดตางประเทศ 
 ดอกกลวยไม 

2553 การ
สงออก ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
ปริมาณ 
(ตัน) 

2,197 2,096 2,021 1,520 2,005 

มูลคา 
(ลานบาท) 

225.444 183.806 202.629 144.568 211.611 
 

ท่ีมา : กรมศุลกากร , มิถุนายน 2553 
 การสงออกดอกกลวยไมของไทยไปยังประเทศคูคา
ตางๆ จากขอมูลของกรมศุลกากรในเดือนพฤษภาคม 2553 มี
การสงออกดอกกลวยไมมูลคา 211.61  ลานบาท ซึ่งเพิ่มข้ึน
เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2552 รอยละ 3.12 และเมื่อ
เทียบกับเดือนท่ีผานมา มีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 46.37  โดย

ประเทศท่ีนําเขาดอกกลวยไมของไทยมากท่ีสุด 5 อันดับจาก 
87 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา (56.89 ลานบาท) ญี่ปุน 
(50.92ลานบาท) อิตาลี (24.35 ลานบาท) จีน (20.84 ลานบาท) 
และอินเดีย (7.10 ลานบาท) ตามลําดับ 
 ตนกลวยไม 

2553 การ
สงออก ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
ปริมาณ 
(พันตน) 

1,969 1,855 2,616 1,996 3,017 

มูลคา 
(ลานบาท) 

21.322 20.017 27.178 
 

25.106 
 

48.617 
 

ท่ีมา : กรมศุลกากร , มิถุนายน 2553 
 การสงออกตนกลวยไมเดือนพฤษภาคม 2553 จาก
ขอมูลของกรมศุลกากร มีมูลคา 48.617 ลานบาท ซึ่งมีมูลคา
ใกลเคียง  กับชวงเวลาเดียวกันของป 2552 ซึ่งมีมูลคา 
48.922 ลานบาท และเมื่อเทียบกับเดือนท่ีผานมา มีมูลคาเพิ่ม
ข้ึน รอยละ 93.63  โดยประเทศที่สงออกมีมูลคาสูงสุด 5 
อันดับจากจํานวนท้ังส้ิน 114 ประเทศ ไดแก เวียดนาม 
(10.526 ลานบาท) ญี่ปุน (9.484 ลานบาท)  เนเธอรแลนด 
(5.665 ลานบาท) เกาหลี (5.561 ลานบาท) และสหรัฐอเมริกา 
(5.194 ลานบาท) ตามลําดับ 
 สํ า ห รั บแนว โน ม ก า ร ส ง อ อกกล ว ย ไม ไ ป ยั ง
ตางประเทศในเดือนนี้ คาดวาจะมีแนวโนมลดลงในตลาด 
สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญ่ีปุน เนื่องจากในสหรัฐอเมริกา 
และยุโรปเปนชวงฤดูรอน ประชาชนสวนใหญออกไปทองเที่ยว มี
การสังสรรคนอยจึงใชดอกไมนอย ในประเทศญี่ปุน ก็ไมมีการ
ใชดอกไมมากนักในชวงนี้ สวนประเทศจีนความตองการ
ดอกไมยังมีอยูมากและตอเนื่อง เนื่องจากเมืองขยายขึ้น ความ
ตองการใชดอกไมจึงเพ่ิมสูงขึ้น ในขณะเดียวกันประเทศ
ตะวันออกกลางก็มีความตองการใชดอกกลวยไมมากในชวงนี้
โดยเฉพาะสีขาวและสีชมพู เนื่องจากเปนชวงหยุดและมีงาน
สังสรรค งานฉลองแตงงาน ท่ีตองใชดอกไมมาก สวนการ
สงออกตนกลวยไมไปทางยุโรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน
ก็มีสถานการณทํานองเดียวกันคือ  ความตองการจาก
ตางประเทศมีไมมาก สวนใหญส่ังตนไปเพ่ือเก็บเปน Stock ให
ออกดอกในชวงปลายป 
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2. สถาน

และคารโบซัลแฟน 
20%EC อตรา 100 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร  

 

การณการผลิต 
 
เดือนกรกฎาคม ยังประสบกับสภาวะอากาศ

แปรปรวน รอนจัดและมีฝนตกบาง การดูแลรักษากลวยไม
ในชวงนี้ สําหรับมอคคาราและแวนดา ควรระวังโรคเนาดํา 
และโรคใบจุด สวนหวายควรระวังโรคดอกสนิมหรือจุดสนิม 
และควรระวังเพล้ียไฟและบ่ัวกลวยไม โดยมีคําแนะนําดังนี้ 

1. โรคเนาดําหรือยอดเนา  เกิดจากเชื้ อรา    
ไฟท็อปทอรา สามารถเขาทําลายกลวยไมไดทุกสวน อาการ
ท่ีรากจะเนาแหง  ยอดจะเนาดํา เมื่อดึงเบา ๆ ท่ีใบเปนแผล
จุดกลมสีเขม ใบมีสีเขมถึงดําหลุดรวงจากตนไดงาย ปองกัน
กําจัดโดย  ใชตนพันธุท่ีสะอาดปราศจากโรค ปรับสภาพ
โรงเรือนใหโปรง ไมควรปลูกกลวยไมหนาแนนเกินไป ถา
พบโรคใหรีบนําออกจากโรงเรือนและเผาทําลายทันที ใช
สารปองกันกําจัดโรคพืช เชน เมทาแลกซิล อัตรา 20 กรัม
ตอน้ํา 20 ลิตร หรือ อีทาบอแซม อัตรา 20 – 30 ซีซีตอน้ํา
20 ลิตร 

  
ชวงฤดูฝน ควรทําหลังคาพลาสติกสําหรับตนท่ีเพ่ิง

ออกดอกและงดใหน้ําในชวงเย็น 
2. โรคดอกสนิมหรือจุดสนิม เกิดจากเชื้อรา 

Curvularia eragrostidis ลักษณะอาการจะปรากฏบนกลีบ
ดอกกลวยไม อาการเริ่มแรกเปนจุดขนาดเล็กสีน้ําตาล
เหลือง เมื่อจุดเหลานี้ขยายโตขึ้นจะเขมเปนสีสนิม มี
ลักษณะคอนขางกลม ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 0.1–
0.3 มิลลิเมตร โรคนี้ระบาดไดดีในชวงฤดูฝนโดยเฉพาะถามี
ฝนตกติดตอกันเปนเวลานานๆ หรือมีน้ําคางลงจัด โดยจะ
ระบาดติดตอกันรวดเร็วท่ัวท้ังรังกลวยไมและบริเวณ
ใกลเคียง การปองกันและกําจัดทําไดโดยหมั่นตรวจดูแลรัง
กลวยไมใหสะอาดอยางสม่ําเสมอไมปลอยใหดอกกลวยไม 
บานโรยคาตนเพราะจะเปนแหลงใหเชื้อราเขาทําลายไดงาย 
เก็บรวบรวมดอกที่เปนโรคนําไปเผาทําลายเพ่ือไมใหเปน
แหลงสะสมโรค หลังจากนั้นฉีดพนสารเคมี เชน แมนโคเซบ 
อัตรา 30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพนเมื่อดอกเร่ิมบาน 5-7 
วันตอครั้ง 

3. โรคใบจุด เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia 
glodioli pv. gladioli (Severini) Yabunchi, et al.1993 มี
ลักษณะอาการเปนจุดฉํ่าน้ําขนาดเล็กบนใบ จากนั้นแผลจะ
เร่ิมขยายขนาด และเนื้อเยื่อมีลักษณะเหมือนถูกน้ํารอนลวก
ใบจุดพองเปนสีน้ําตาลและจุดฉํ่าน้ําบนใบจะมีขอบสีเหลืองเห็น
ไดชัดเจน ภายใน 2 – 3 วัน เนื้อเยื่อใบกลวยไมจะโปรงแสง
มองเห็นรางแหของเสนใบ ถาอาการรุนแรงจะทําใหกลวยไม

โรงเรือนอากาศถายเทไมดี การปองกันกําจัด สามารถทํา
ไดโดย นําตนท่ีเปนโรคออกจากโรงเรือนไปเผาทําลาย 
ระวังการใหน้ําอยาใหมากเกินไปจนแฉะและอยาให      
เกิดบาดแผลเพราะจะเปนทางเขาทําลายของเชื้อไดดี ไม
ควรปลูกกลวยไมหนาแนนเกินไป การใชสารเคมีปองกัน
กําจัดโรค ใชสารปฏิชีวนะ (Antibiotic) เชนเดียวกับโรคเนาเละ 
เชน แอกกรี-มัยซิน (Agrimycin) ไฟโตมัยซิน (Phytomycin) 
แอกรีเตรป (Agristep) อัตรา 10 – 20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 
(ขอควรระวัง ในการใชสาร อยาใชในอัตราท่ีเขมขน
จนเกินไปจะทําใหใบเหลืองและขาวซีด ควรพนสาร
ในชวงเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดท่ีทําใหสารเส่ือมฤทธิ์ 
และไมควรผสมกับสารเคมีอื่นทุกชนิด) ใชสารกําจัดโรค
พืชกลุมไ

เนายุบตายท้ังตนและมีกล่ินเหม็น โรคจะแพรระบาดรุนแรง
รวดเร็ว ใ ในบริเวณนสภาพอากาศรอนและความชื้นสูง ภาย

ทแรม (Thiram) อัตรา 20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร พน  
1 – 2 ครั้ง ในระยะที่พืชเร่ิมแสดงอาการเนา 

4. เพลี้ยไฟ ปองกันและกําจัดโดย หลีกเล่ียงการ
ปลูกพืชอาหารของเพล้ียไฟ ในบริเวณแปลงกลวยไม เชน  
มะเขือเปราะ แตงโม แตงกวา มะมวง สมโอ  ฝาย ขาวโพด 
กุหลาบ เบญจมาศ และดาวเรือง ใชกับดักกาวเหนียวใน
การดักจับแมลงศัตรูพืช การปองกันกําจัดโดยวิธีการสุม
ตรวจนับแมลงกอนพนสารกําจัดแมลงทุก 7 วัน รวมกับการ
พนสารกําจัดแมลงตามคําแนะนํา เมื่อตรวจพบเพล้ียไฟเกิน 
10 ตัว/ 40 ชอดอก/ไร  ซึ่งสารกําจัดแมลงท่ีแนะนําใหใช 
ดังนี้ กลุม 1 อิมิดาโคลพริด (คอนฟดอร 100SL 10%SL 
อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร) อะเซททามิพริด (โมแลน 
20%SP 5 กรัม/น้ํา  20 ลิตร) กลุม 2 สปนโนแซด (ซัคเซส 
120SC 12%SC อัตรา 20 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร) กลุม 3 
ฟโปรนิล (แอสเซ็นต 5%SC อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 
ลิตร) และกลุมท่ี 4 ไซเปอรเมทริน/โฟซาโลน (พารซอน 
28.75% อีซี อัตรา 40 มิลลิเมตรตอน้ํา 20 ลิตร) ใชสลับกันไป 

5. บั่วกลวยไม หรือ ไอฮวบ สามารถปองกัน
และกําจัดไดโดย หมั่นตรวจดูกลวยไม หากพบการแพร
ระบาดใหรีบตัดท้ิงทําลาย โดยตองระมัดระวังไมใหหนอน
ในดอกตูมดีดตัวออก เพราะจะทําใหเกิดการระบาดอยาง
ตอเนื่อง การใชสารปองกันกําจัดแมลง ไดแก อิมิดาโคลพริด 
10%SL ัตรา 40 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร อ

ั



 

 

3. ปฏิทินกิจกรรมการประก ไมและงานแสดงในตางประเทศเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2553 
ารประกวดก

วัน เดือน ป 

วดกลวย
3.1 ก ลวยไมในประเทศ 

ชื่องาน 

9-18 ก.ค. 53 งานไมดอกไมประดับจังหวัดภูเก็ต 
ณ เวทีกลางสะพานหิน อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

16-24 ก.ค. 53 โลก  
Sufficiency Economy Nourishing the World) 

าลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

งานวันเกษตรแหงชาติ ภายใตหัวขอ เกษตรคือชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง หลอเล้ียงพล
(Agriculture for Life : 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศ

22-26 ก.ค. 53 งานเกษตรสุรนารี 53 
ณ อาคารสุรพัฒน 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

5 ส.ค. - 10 ส.ค. 53 วยไมแหงรักนิรันดร งาน 4th Siam Paragon Bangkok Royal Orchid Paradise 2010 มหัศจรรยกล
ณ สยามพารากอน กรุงเทพฯ 

14  - 18 ส.ค. 53 งานวันกลวยไมงานวันวิทยาศาสตร การแสดงและประกวดกลวยไมครั้งท่ี 3  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จ.อุดรธานี 

8 - 13 ส.ค. 53 ประดับ 
ิ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

งานสีสันพรรณไมเทิดไทบรมราชินีนาถ การแสดงและประกวดกลวยไม ไมดอกไม
ณ สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิต

10 ส.ค. 53 วยไม ไมดอกไมประดับ  งานประกวดกลวยไมเชียงใหม การแสดงและประกวดกล
ณ สวนบวกหาด จ. เชียงใหม 

 

3.2 งานแสดงกลว ทศ 

วัน เดือน ป ประเทศ/เมือง ะงาน 

ยไม ไมดอกไมประดับในตางประเ

ชื่องาน/ชนิดสินคา ลักษณ

15-22 ก.ค. 53 Singapore Garden Festival 2010/ 
Flower and Garden  

wer 
Show 

Singapore Garden & Flo

21-25 ก.ค.53 RHS Flower Show At Tatton Park 2010/ 
Gardening 

UK / Knutsford Trade Show 

ก.ค. 53 Floristica 2010/Florist, Garden&Garde
equipment 

n  
Dresen 
Germany / Messe Trade Show 

20-22 ส.ค. 53 xpo 2010 Trade 

 technology 

India /Bangalore Trade Show International Flora E
Fair Floriculture/ gardening, florist, 
Garden

22-27 ส.ค. 53 28th International Horticulture Congress 
(IHC) 

onference 
Horticulture 

Portugal/ Lisbon Trade & C

25-28 ส.ค. 53 Plantarium 2010 Trade Fair Nursery Netherland / Boskoop Pot plant 
 
ขอขอบคุณ แหลงสนับสนุนขอมูลเพ่ิมเติม ประกอบดวย 
1. คุณสํารวย รวมชัยอภิกุล นักกีฎวิทยาชํานาญการ กรมวิชาการเกษตร 

าการโรคพืชชํานาญการ กรมวิชาการเกษตร 
ร จํากัด 

กัด 
. บริษัท ยูไนเต็ดไทยบางกอก จํากัด 

2. คุณทัศนาพร ทัศคร นักวิช
3. บริษัท บางกอกฟลาวเออรเซ็นเตอ
4. บริษัท เอส บี กรีน จํากัด 
5. บริษัท ที เค ออรคิด ฟารม จํา
6
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7. บริษัท เอ็กเซลออรคิด จํากัด 
 

รายงานโดย สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการกลวยไมแหงชาติ  9 กรกฎาคม  2553 


	1. โรคเน่าดำหรือยอดเน่า เกิดจากเชื้อรา    ไฟท็อปทอรา สามารถเข้าทำลายกล้วยไม้ได้ทุกส่วน อาการที่รากจะเน่าแห้ง  ยอดจะเน่าดำ เมื่อดึงเบา ๆ ที่ใบเป็นแผลจุดกลมสีเข้ม ใบมีสีเข้มถึงดำหลุดร่วงจากต้นได้ง่าย ป้องกันกำจัดโดย  ใช้ต้นพันธุ์ที่สะอาดปราศจากโรค ปรับสภาพโรงเรือนให้โปร่ง ไม่ควรปลูกกล้วยไม้หนาแน่นเกินไป ถ้าพบโรคให้รีบนำออกจากโรงเรือนและเผาทำลายทันที ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น เมทาแลกซิล อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อีทาบอแซม อัตรา 20 – 30 ซีซีต่อน้ำ  20 ลิตร ช่วงฤดูฝน ควรทำหลังคาพลาสติกสำหรับต้นที่เพิ่งออกดอกและงดให้น้ำในช่วงเย็น
	2. โรคดอกสนิมหรือจุดสนิม เกิดจากเชื้อรา Curvularia eragrostidis ลักษณะอาการจะปรากฏบนกลีบดอกกล้วยไม้ อาการเริ่มแรกเป็นจุดขนาดเล็กสีน้ำตาลเหลือง เมื่อจุดเหล่านี้ขยายโตขึ้นจะเข้มเป็นสีสนิม มีลักษณะค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.1–0.3 มิลลิเมตร โรคนี้ระบาดได้ดีในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะถ้ามีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานๆ หรือมีน้ำค้างลงจัด โดยจะระบาดติดต่อกันรวดเร็วทั่วทั้งรังกล้วยไม้และบริเวณใกล้เคียง การป้องกันและกำจัดทำได้โดยหมั่นตรวจดูแลรังกล้วยไม้ให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอไม่ปล่อยให้ดอกกล้วยไม้ บานโรยคาต้นเพราะจะเป็นแหล่งให้เชื้อราเข้าทำลายได้ง่าย เก็บรวบรวมดอกที่เป็นโรคนำไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมโรค หลังจากนั้นฉีดพ่นสารเคมี เช่น แมนโคเซบ อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเมื่อดอกเริ่มบาน 5-7 วันต่อครั้ง
	3. โรคใบจุด เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia glodioli pv. gladioli (Severini) Yabunchi, et al.1993 มีลักษณะอาการเป็นจุดฉ่ำน้ำขนาดเล็กบนใบ จากนั้นแผลจะเริ่มขยายขนาด และเนื้อเยื่อมีลักษณะเหมือนถูกน้ำร้อนลวกใบจุดพองเป็นสีน้ำตาลและจุดฉ่ำน้ำบนใบจะมีขอบสีเหลืองเห็นได้ชัดเจน ภายใน 2 – 3 วัน เนื้อเยื่อใบกล้วยไม้จะโปร่งแสงมองเห็นร่างแหของเส้นใบ ถ้าอาการรุนแรงจะทำให้กล้วยไม้เน่ายุบตายทั้งต้นและมีกลิ่นเหม็น โรคจะแพร่ระบาดรุนแรงรวดเร็ว ในสภาพอากาศร้อนและความชื้นสูง ภายในบริเวณโรงเรือนอากาศถ่ายเทไม่ดี การป้องกันกำจัด สามารถทำได้โดย นำต้นที่เป็นโรคออกจากโรงเรือนไปเผาทำลาย ระวังการให้น้ำอย่าให้มากเกินไปจนแฉะและอย่าให้      เกิดบาดแผลเพราะจะเป็นทางเข้าทำลายของเชื้อได้ดี ไม่ควรปลูกกล้วยไม้หนาแน่นเกินไป การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรค ใช้สารปฏิชีวนะ (Antibiotic) เช่นเดียวกับโรคเน่าเละ เช่น แอกกรี-มัยซิน (Agrimycin) ไฟโตมัยซิน (Phytomycin) แอกรีเตรป (Agristep) อัตรา 10 – 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (ข้อควรระวัง ในการใช้สาร อย่าใช้ในอัตราที่เข้มข้นจนเกินไปจะทำให้ใบเหลืองและขาวซีด ควรพ่นสารในช่วงเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดที่ทำให้สารเสื่อมฤทธิ์ และไม่ควรผสมกับสารเคมีอื่นทุกชนิด) ใช้สารกำจัดโรคพืชกลุ่มไทแรม (Thiram) อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น  1 – 2 ครั้ง ในระยะที่พืชเริ่มแสดงอาการเน่า
	4. เพลี้ยไฟ ป้องกันและกำจัดโดย หลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาหารของเพลี้ยไฟ ในบริเวณแปลงกล้วยไม้ เช่น  มะเขือเปราะ แตงโม แตงกวา มะม่วง ส้มโอ  ฝ้าย ข้าวโพด กุหลาบ เบญจมาศ และดาวเรือง ใช้กับดักกาวเหนียวในการดักจับแมลงศัตรูพืช การป้องกันกำจัดโดยวิธีการสุ่มตรวจนับแมลงก่อนพ่นสารกำจัดแมลงทุก 7 วัน ร่วมกับการพ่นสารกำจัดแมลงตามคำแนะนำ เมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟเกิน 10 ตัว/ 40 ช่อดอก/ไร่  ซึ่งสารกำจัดแมลงที่แนะนำให้ใช้ ดังนี้ กลุ่ม 1 อิมิดาโคลพริด (คอนฟิดอร์ 100SL 10%SL อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร) อะเซททามิพริด (โมแลน 20%SP 5 กรัม/น้ำ  20 ลิตร) กลุ่ม 2 สปินโนแซด (ซัคเซส 120SC 12%SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร) กลุ่ม 3 ฟิโปรนิล (แอสเซ็นต์ 5%SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร) และกลุ่มที่ 4 ไซเปอร์เมทริน/โฟซาโลน (พาร์ซอน 28.75% อีซี อัตรา 40 มิลลิเมตรต่อน้ำ 20 ลิตร) ใช้สลับกันไป
	5. บั่วกล้วยไม้ หรือ ไอ้ฮวบ สามารถป้องกันและกำจัดได้โดย หมั่นตรวจดูกล้วยไม้ หากพบการแพร่ระบาดให้รีบตัดทิ้งทำลาย โดยต้องระมัดระวังไม่ให้หนอนในดอกตูมดีดตัวออก เพราะจะทำให้เกิดการระบาดอย่างต่อเนื่อง การใช้สารป้องกันกำจัดแมลง ได้แก่ อิมิดาโคลพริด 10%SL อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร และคาร์โบซัลแฟน 20%EC อัตรา 100 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร 

