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นวัตกรรมการป้องกัน
ก�ำจัดโรคเหี่ยวในกล้วย
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โรคเหี่ยวในกล้วยเป็นโรคที่ก�ำลังแพร่ระบาดในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย เนื่องจาก
ยังไม่มวี ธิ กี ารป้องกันก�ำจัดโรค ท�ำให้ผลผลิตกล้วยของประเทศมาเลเซียเสียหายถึง 90 - 100 เปอร์เซ็นต์
ส�ำหรับในประเทศไทย จังหวัดยะลาเป็นพื้นที่แรกที่พบเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยว และปัจจุบันพบการระบาด
ไปยังจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย เช่น ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ปัญหาดังกล่าว
จึงน�ำมาสูก่ ารท�ำวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการป้องกันก�ำจัดโรคเหีย่ วในกล้วย ทีป่ ระกอบด้วยการจ�ำแนก
ชนิดเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวในกล้วย การจ�ำแนกชนิดแมลงน�ำโรคเหี่ยว การคิดค้นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
การวางกลยุทธ์แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค การจัดท�ำชุดความรู้การควบคุมโรคเหี่ยวในกล้วย
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานและเกษตรกรในพื้นที่ และการติดตามผลการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และก�ำจัดโรคเหี่ยวของกล้วยในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ในปี พ.ศ. 2561
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ที่มาและความสำ�คัญของงานวิจัย
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วิธีการดำ�เนินงานวิจัย
1) ลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อเก็บตัวอย่างกล้วย
ที่แสดงอาการโรคเหี่ยว แยกเชื้อสาเหตุโรคให้บริสุทธิ์
ด้วยอาหารสูตรจ�ำเพาะ พิสูจน์โรคตามวิธีการของ Koch
(Koch’s postulates) และจ�ำแนกชนิดของเชื้อสาเหตุ
โรคด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
2) เก็บตัวอย่างแมลงน�ำโรคด้วยชุดกับดักแมลง
ที่ดัดแปลงให้เหมาะสมกับพื้นที่ จ�ำแนกชนิดแมลงด้วย
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิคทางชีวโมเลกุล
และตรวจหาเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวที่ติดมากับแมลงด้วย
เทคนิคทางชีวโมเลกุล
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3) ทดสอบฤทธิ์ ก ารยั บ ยั้ ง เชื้ อ สาเหตุ โรคโดย
เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ สารสกัดจากพืชสมุนไพร และ
สารเคมีป้องกันก�ำจัดแบคทีเรียในสภาพห้องปฏิบัติการ
เปรียบเทียบกับการใช้สารปฏิชีวนะ
4) ทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์
และสารเคมีป้องกันก�ำจัดแบคทีเรียในการควบคุมเชื้อ
สาเหตุโรคเหี่ยวของกล้วยในแปลงเกษตรกร อ�ำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และออกแบบเป็นสาร
ป้องกันและควบคุมโรคเหี่ยวกล้วย ซึ่งอยู่ในระหว่างจดสิทธิบัตร
5) เสนอแนะชุดความรู้ใหม่ที่ประกอบด้วย วิธีการและมาตรการป้องกันโรคที่เหมาะสมและ
สอดคล้องตามบริบทในพื้นที่แก่หน่วยงาน ด้านการส่งเสริม
การเกษตรในพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคเหี่ยวในกล้วย
พัฒนากลไกความร่วมมือร่วมกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืช โดยชีวินทรีย์
แห่งชาติ (ภาคใต้) ส�ำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดยะลา
วิทยาลัยชุมชนยะลา กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชนคลัสเตอร์
กล้วยหินยะลา เพื่อน�ำชุดความรู้การจัดการโรคเหี่ยวของ
กล้วยไปใช้อย่างยั่งยืน
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สรุปผลการวิจัย
โรคเหี่ยวของกล้วยเป็นโรคที่เกิดจาก
เชื้อแบคทีเรียและมีแมลงเป็นตัวน�ำเชื้อเข้าสู่พืช
ดังนัน้ วิธกี ารทีใ่ ช้เพือ่ จัดการโรคเหีย่ วในกล้วยหิน
ประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ มาตรการก�ำจัด
การระบาดในพื้นที่อย่างเร่งด่วนด้วยสารเคมี
ป้ อ งกั น ก� ำ จั ด แบคที เรี ย ด� ำ เนิ น การจั ด การ
ศั ต รู พื ช ในกล้ ว ยแบบผสมผสานด้ ว ยวิ ธี ก าร
เขตกรรม และการใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์
ร่ ว มกั บ สารสกั ด จากพื ช สมุ น ไพร มาตรการ
ควบคุมโดยเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีเขตติดต่อกับพื้นที่ระบาด และมาตรการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร
โดยตรง ซึ่งโครงการนี้จ�ำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร

การนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

2) ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายจากข้อมูลและชุดความรู้ ท�ำให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) โครงการนี้ท�ำให้ สกว. ร่วมกับ ศอ.บต. น�ำโดยท่านพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ
ศอ.บต. และ ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ที่เป็นกลไกการพัฒนาพื้นที่จัดท�ำข้อมูลจาก
งานวิ จั ย ส่ ง หนั ง สื อ เสนอต่ อ พณฯ ท่ า น
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผ่าน รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร
วงษ์สุวรรณ ท�ำให้มีข้อสั่งการให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จัดท�ำแผนป้องกันและ
จั ด การโรคทั้ ง ระบบของพื้ น ที่ ส ามจั ง หวั ด
ชายแดนใต้ และ ศอ.บต. ร่ ว มกั บ ภาคี
ที่ ส� ำ คั ญ ในพื้ น ที่ จั ด การกลไกการติ ด ตาม
โรคเหีย่ วในกล้วยและสนับสนุนทุนถ่ายทอด
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1) เกิดนวัตกรรมชุดความรู้การจัดการโรคเหี่ยวของกล้วย รวมทั้งมีการขอจดสิทธิบัตรสาร
ป้องกันและควบคุมโรคเหี่ยวกล้วยและชุดกับดักแมลงน�ำโรค เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไปยัง
จังหวัดใกล้เคียง
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เทคโนโลยีให้กับคณะผู้วิจัย ผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และ
ก�ำจัดโรคเหี่ยวของกล้วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร
มากกว่า 1,050 ราย เลขาธิการ ศอ.บต. ได้เน้นย�้ำให้ด�ำเนินการต่อในการจัดการเพื่อเพิ่มปริมาณ
กล้วยในพื้นที่เนื่องจากในพื้นที่กล้วยเป็นพืชที่มีปริมาณความต้องการสูง โดยจะสนับสนุนให้
เกษตรกรปลูกกล้วยเป็นพืชแซมในสวนยางเพื่อให้พอกับความต้องการของผู้ประกอบการแปรรูป
กล้วย รวมทั้งเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ความโดดเด่นของผลงานวิจัย
1) องค์ความรูเ้ กีย่ วกับเชือ้ สาเหตุโรค กลไกการเกิดโรคเหีย่ วของกล้วย กระบวนการเข้าท�ำลายพืช
โดยแมลงน�ำโรค การแพร่กระจายของเชื้อสาเหตุโรค และชุดความรู้ใหม่เรื่องการป้องกันและควบคุม
โรคเหี่ยว
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2) นวัตกรรมสารป้องกันและควบคุมโรคเหีย่ วกล้วยและชุดดักแมลงน�ำโรค การใช้เชือ้ แบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ สารสกัดจากพืชสมุนไพรร่วมกับวิธีการเขตกรรม ซึ่งสามารถควบคุมโรคเหี่ยวของกล้วย
และเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อน�ำไปจ�ำหน่ายและมีความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง
ในผลผลิต (บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ�ำกัด เลขที่รายงาน TRSK61/1031 - 33)
นอกจากนี้องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสามารถน�ำไปใช้ในการควบคุมการระบาดโรคเหี่ยวของกล้วย
ในพื้นที่และสร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยเชิงพาณิชย์
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ผลงาน นวัตกรรมการป้องกันก�ำจัดโรคเหี่ยวในกล้วย
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เป็นการน�ำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์แก้ ไขปัญหาของชุมชนอย่างยั่งยืน
ดั่งพระราชปณิธาณของพระราชบิดา
“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
(Our Soul is for the Benefit of Manking)”

