
การควบคุมเสี้ยนดินโดยใชไสเดือนฝอยในระบบการผลิตมันแกวจังหวัดมหาสารคาม 

Control of subterranean ant, Dorylus orientalis Westwood with entomopathogenic 

nematodes on Yam Bean (Pachyrhizus erosus L. Urb.) Production System in the 

Mahasarakham Province. 
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บทคัดยอ 

 

การควบคุมเสี้ยนดินโดยใชไสเดือนฝอยในระบบการผลิตมันแกวจังหวัดมหาสารคาม เปนการวิจัยเพื่อ

พัฒนาหาแนวทางในการควบคุมการเขาทําลายของเสี้ยนดินแบบเกษตรกรมีสวนรวมในระบบการผลิตมันแกว 

เพื่อลดจํานวนประชากรของเสี้ยนดินที่เขาทําลายผลผลิตของมันแกวใหกับกลุมเกษตรกรผูปลูกมันแกวโดยใชผลิต

ชีวภัณฑไสเดือนฝอยไปทดสอบควบคุมเสี้ยนดิน ดําเนินงานระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 – กันยายน พ.ศ. 

2554 โดยดําเนินการในสภาพแปลงทดลอง และในหองปฏิบัติการ กลุมงานไสเดือนฝอย สํานักวิจัยพัฒนาการ

อารักขาพืช พบวา การพนไสเดือนฝอยใสตัวเสี้ยนดิน และการคลุกไสเดือนฝอยในเนื้อมะพราวแก มีผลทําใหเสี้ยน

ดินตาย 100 % จากนั้นนําไปทดสอบในสภาพไรเกษตรกรผูปลูกมันแกวที่ประสบปญหาการเขาทําลายของเสี้ยน

ดิน อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยใชเนื้อมะพราวแกคลุกกับไสเดือนฝอยใสกระปุกเจาะรูทําเปนกับดัก

อาหารเหยื่อลอเสี้ยนดินฝงไวในดินบริเวณแปลงปลูกมันแกวเมื่อมันแกวอายุประมาณ 45-60 วัน พบวา เสี้ยนดิน

ไดเขามากินอาหารในกับดักอาหารเหยื่อลอที่คลุกไสเดือนฝอยไว สงผลทําใหเสี้ยนดินที่กินอาหารในกับดักตาย

ภายใน 1 วัน จากผลการดําเนินงานดังกลาวทําใหไดแนวทางในการลดความเสียหายของผลผลิตมันแกวโดยใช

ผลิตผลชีวภัณฑไสเดือนฝอยพันธุไทยในการควบคุมเสี้ยนดิน ซึ่งการใชไสเดือยฝอยกําจัดแมลงเปนวิธีหนึ่งที่

สามารถหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีในการปองกันกําจัด เพราะเปนอันตรายตอเกษตรกรผูปลูกและผูบริโภคมันแกว 

รวมทั้งลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสภาพแวดลอมได 
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คํานํา 

 

 มันแกวเปนพืชเฉพาะถิ่นของอําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีการปลูกมานานกวา 40 กวาป หรือ

มากกวานั้นโดยพื้นที่สําคัญอยูที่ตําบลซําแฮด หนองสิม บรบือ หวยเตย วังใหม นาโพธิ์ และหนองจิก เปนเนื้อที่

รวมประมาณ 2,000 กวาไร ในบริเวณดังกลาวเกษตรกรนิยมปลูก บางหมูบานปลูกเกือบทุกครัวเรือน บางหมูมี

ปลูกบาง มากนอยตามขอกําจัดในแตละครอบครัว ครอบครัวละ 1-5 ไร อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 3-4 เดือน ซึ่ง

ถือวาเปนพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นและใหผลตอบแทนตอไรในระดับที่นาพอใจ และเปนการผลิตในสิ่งแวดลอม

เดียวกันกับมันสําปะหลัง ผลผลิตเปนที่นิยมของผูบริโภคทั่วไป นอกจากบริโภคหัวสดแลว สามารถนํามาปรุงเปน

อาหารไดหลายชนิด หรือแมแตแปรรูปเปนขนม ของหวานตางๆได อยางไรก็ตามเนื่องจากมันแกวเปนพืชที่มีราก

เปนหัวสะสมอาหารอยูใตดินและเกษตรกรมักปลูกซ้ําที่เดิมเกิน 3 ป ซึ่งเปนสาเหตุทําใหดินเสื่อมสภาพ และสะสม

เชื้อโรคแมลงเขาทําลายมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเสี้ยนดินดิน (Dorylus orientalis) ซึ่งเปนแมลงสังคม อยูใน

วงศเดียวกับมด อาศัยอยูในดิน ชาวบานเรียกวาแมงแดง มักพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งรากพืชหรือผลผลิตพืชชนิดที่อยูใตดิน (จรัสศรี วงศกําแหง. มทป.) สวนในพื้นที่อําเภอบรบือ จังหวัด

มหาสารคามในบางพื้นที่ก็มักประสบปญหาจากเสี้ยนดินเขาทําลาย ซึ่งจะเขาทําลายตั้งแตมันแกวเริ่มลงหัวไป

จนถึงเก็บเกี่ยว ทําใหผลผลิตเสียหาย ความรุนแรงแตกตางกันไปในแตละสภาพพ้ืนที่ปลูกโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยมี

เสี้ยนดิน หรือในปาเปดใหมหรือในสภาพดินรวนทรายมักจะพบเสี้ยนดินเขาทําลายใหเกิดความเสียหายเสมอ 

ดังนั้นจึงสมควรหาแนวทางในการควบคุมปองกันกําจัดเสี้ยนดินเพื่อลดความเสียหายของผลผลิตมันแกวโดยใช

ผลิตภัณฑชีวภัณฑไสเดือนฝอย (Steinernema thailandense) ไปทดสอบควบคุมเสี้ยนดินโดยผสมผสานกับ

ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อแกปญหา ซึ่งการใชไสเดือยฝอยกําจัดแมลงเปนวิธีหนึ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีใน

การปองกันกําจัด เพราะเปนอันตรายตอเกษตรกรผูปลูกมันแกว และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสภาพแวดลอมได 

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

  1. พันธุพืช   : เมล็ดพันธุมันแกว 

   2. ปุยเคมี  : สูตร 15-15-15, และ 13-13-21 

   3. ปุยอินทรีย              : ปุยคอกมูลโค/ปุยหมักอัดเม็ด 

 4.  สารเคมีกําจัดวัชพืช    : ไมมี 

 5.  ผลิตภัณฑชีวภัณฑ      : ชีวภัณฑไสเดือนฝอยสายพันธุไทย (Steinernema thailandense)                                 

           6. วัสดุปรับปรุงดิน         : ปูนขาว  



 7. อปุกรณตางๆ             : วัสดุสํานักงาน อุปกรณวัดเสนผาศูนยกลาง   เครื่องวัดความหวาน เครื่องมือ

ชุดอุปกรณเก็บ  ตัวอยางพืชและดิน มะพราวแก  

 

วิธีการ 

 1. แผนการทดลอง   :  RCB 4 ซ้ํา ประกอบดวย 4 กรรมวิธี ขนาดแปลงทดลองยอย     40 ตารางเมตร 

โดยคัดเลือกเกษตรกรรวมโครงการ 1 ราย พื้นที่ดําเนินการ 640 ตารางเมตร 

   2. กรรมวิธี      : 4 กรรมวิธี ประกอบดวย    

กรรมวิธีที่ 1 : ไมพนไสเดือยฝอย และใสวัสดุใดๆ (control) 

กรรมวิธีที่ 2 : กรรมวิธีเกษตรกร (ใสปูนขาว อัตรา 100 กิโลกรัมตอไร) 

กรรมวิธีที่ 3 : พนไสเดือยฝอย 1ซอง(4 ลานตัว)ตอน้ํา 20 ลิตรตอพ้ืนที่ 20 ตร.ม. 

กรรมวิธีที่ 4 : พนไสเดือยฝอย 1ซอง(4 ลานตัว)ตอน้ํา 20 ลิตร ตอพ้ืนที ่40 ตร.ม. 

หมายเหตุ : กรรมวิธีที่ 2 มีการใสปูนขาว อัตรา 100 กิโลกรัมตอไร โดยการหวานกระจายกอนการไถพรวนดินครั้ง

ที่ 1  

      กรรมวิธีที่ 3 และ 4 พนไสเดือนฝอยในระยะที่มันแกวเริ่มลงหัวอายุประมาณ 30 วันหลังปลูกและ

กําจัดวัชพืช หลังจากนั้นพนทุก 2 สัปดาหจนกระทั่งเก็บเกี่ยว และพนไสเดือนฝอยในชวงเย็นเพื่อหลีกเลี่ยง

แสงแดด 

 3. วิธีปฏิบัติการทดลอง 

                                 - สํารวจเพื่อพยากรณการระบาดของเสี้ยนดิน โดยใชกับดักทําจากผลมะพราวแกผา 2 

ซีกนําไปฝงดิน บริเวณรอบ ๆ ขอบแปลง ประมาณ 4 - 8 จุดตอไร หางกันประมาณ 20 เมตรโดยคว่ํามะพราวลง

ในดินใหลึก ดานบนอยูระดับผิวดิน จากนั้นคอยหมั่นตรวจดูเสี้ยนดินทุก 7-14 วัน 

           - ปลูกชวงปลายฤดูฝน เดือนมกราคม-กุมภาพันธ 

            - ปลูกดวยเมล็ด  ปลูกหลุมละ 2 เมล็ด ลึกประมาณ 2-3 ซม. ประมาณครึ่งเดือน ตนมัน

แกวจะเริ่มงอก ตรวจดูแตละหลุม แลวถอนตนมันแกวที่ไมแข็งแรงออก ใหเหลือหลุมละ 1 ตน 

  - การใสปุยดูแลรักษาตามวิธีเกษตรกร 

 4. การบันทึกขอมูล 

                                - ขอมูลดิน เชน คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของดินกอนปลูกและหลังปลูก 

                                - ขอมูลอุตุนิยมวิทยา เชน ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ จากแหลงขอมูลใน

พื้นที่ท่ีอยูใกลแปลงทดสอบมากที่สุด 

   - องคประกอบผลผลิตและผลผลิต เชน จํานวนประชากรในพื้นที่ปลูก อายุเก็บเกี่ยว ขนาด

เสนผาศูนยกลางของหัว เปอรเซ็นตความหวาน และผลผลิตตอไร 

               - ผลผลิตน้ําหนักหัวสด ในพื้นท่ีเก็บเก่ียว เมื่ออายุ 110 วัน 

  - การปฏิบัติดูแลรักษาทุกข้ันตอนตั้งแตปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต 



  - สุมเก็บตัวอยางและตรวจความเสียหายผลผลิตมันแกวที่เกิดจากการเขาทําลายของเสี้ยนดิน 

(คิดเปนเปอรเซ็นต) 

- ตนทุนการผลิต รายได และผลตอบแทน 

  การคํานวณคาทางเศรษฐศาสตรบางคา ไดดังนี้ 

   - รายไดสุทธิ  = รายได – ตนทุนผันแปร 

   - ดัชนีรายไดสุทธิ (%)        =         รายไดสุทธิของวิธีปรับปรุง   

                 รายไดสุทธิของวิธีเกษตรกร 

   กําหนดใหดัชนีรายไดสุทธิของเกษตรกร = 100 

   - คาตอบแทนตอการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) 

      

     BCR ของพืช  =   

   

5. การวิเคราะหขอมูล 

-  นําขอมูลการทดลองที่ไดไปวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance) ในแตละ

กรรมวิธีตามแผนการทดลองแบบ   RCB 

เวลาและสถานที่ 

  เริ่มตน (เดือน/ป)  ตุลาคม 2553 

  สิ้นสุด (เดือน/ป)  กันยายน  2554 

  ฤดูกาลเริ่มตน  ปลายฝน(ตุลาคม) 

  ฤดูกาลสิ้นสุด  ปลายฝน(กันยายน) 

 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

 การควบคุมเสี้ยนดินโดยใชไสเดือนฝอยในระบบการผลิตมันแกวจังหวัดมหาสารคาม เปนการวิจัยเพื่อ

พัฒนาหาแนวทางในการควบคุมการเขาทําลายของเสี้ยนดินแบบเกษตรกรมีสวนรวมในระบบการผลิตมันแกว เพื่อ

ลดจํานวนประชากรของเสี้ยนดินที่เขาทําลายผลผลิตของมันแกวใหกับกลุมเกษตรกรผูปลูกมันแกวโดยใชผลิตชีว

ภัณฑไสเดือนฝอย ไปทดสอบควบคุมเสี้ยนดินดําเนินงานระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 – กันยายน พ.ศ. 

2554 จากการสุมสํารวจ/สัมภาษณเกษตรกรจํานวน 50 ราย พบวาเกษตรกรประสบปญหาจากเสี้ยนดินเขา

ทําลาย รอยละ 84  เกษตรกรประสบปญหาผลผลิตเสียหายรอยละ 5-25 เนื่องจากการเขาทําลายของเสี้ยนดิน 

(อนุชา และคณะ, 2553) ผลการวิเคราะหคุณสมบัติของดินเก็บจากแปลงปลูกมันแกว พบวา เนื้อดินเปนดินทราย 

ปฏิกิริยาของดินเปนกรดจัด ปริมาณอินทรียวัตถุและปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดินต่ํา ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปน

ประโยชนอยูในระดับคอนขางสูง สวนปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดอยูในระดับปานกลาง (ตารางที่ 1)  

x 100 

    รายไดของพืชนั้น 

  ตนทุนผันแปรของพืชนั้น 



 
ตารางที่ 1 คาวิเคราะหดินแปลงเกษตรกรผูปลูกมันแกว อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ที่ทําการสํารวจและ

เก็บตัวอยางเสี้ยนดิน 

เกษตรกร pH 
OM 

% 

N 

% 

Avai.P 

mg/kg 

Exch.K 

mg/kg 

แปลงเกษตรกร 4.20 0.78 0.04 17.00 34.00 

 

และจากการสํารวจเพื่อคาดคะเนการเขาทําลาย และการระบาด โดยใชพบเสี้ยนดินจํานวนมาก และได

เก็บตัวอยางเสี้ยนดินสงทดสอบประสิทธิภาพการฆาเสี้ยนดินโดยใชไสเดือนฝอยสายพันธุไทย(Steinernema 

thailandense) ในหองปฏิบัติการโดยกลุมงานไสเดือนฝอย สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 

พบวา การพนไสเดือนฝอยใสตัวเสี้ยนดิน และการคลุกไสเดือนฝอยในเนื้อมะพราวแก มีผลทําใหเสี้ยนดินตาย 100 

% แตการคลุกไสเดือนฝอยในเนื้อมะพราวแก 1cc ในเนื้อมะพราวแกใหเสี้ยนดินกิน สามารถทําใหเสี้ยนดิน 

(Dorylus orientalis) ตายภายในเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง ในขณะที่การพนไสเดือนฝอยใสตัวเสี้ยนดิน 1cc 

(1,000 ตัว) ใสตัวเสี้ยนดิน มีผลทําใหเสี้ยนดิน ตายภายในเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง (ตารางที่ 2) 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพการฆาเสี้ยนดินโดยใชไสเดือนฝอยสายพันธุไทย ในหองปฏิบัติการโดยกลุมงาน

ไสเดือนฝอย สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 

วิธีการ 

(3 ซ้ํา) 

% การตายเสี้ยนดิน 

(n=10) 
ระยะเวลาการตาย 

1. *พนน้ําเปลา 1cc  

2. *พนไสเดือนฝอย 1cc  

(1,000 ตัว) ใสตัวเสี้ยนดิน 

3. คลุกไสเดือนฝอย 1cc ในเนื้อ 

มะพราวแกใหเสี้ยนดินกิน  

10% 

 

100% 

 

100 % 

 

 

ประมาณ 48 ชั่วโมง 

 

ประมาณ 24 ชั่วโมง 

* พนใน plat ขนาดเสนผานศูนยกลาง 9 ซม.  

  จากผลการทดสอบในสภาพแปลงโดยใชเนื้อมะพราวแกคลุกกับไสเดือนฝอยใสกระปุกเจาะรูทําเปนกับดัก

อาหารเหยื่อลอเสี้ยนดินฝงไวในดินบริเวณแปลงปลูกมันแกวเมื่อมันแกวอายุประมาณ 45-60 วัน พบวา เสี้ยนดิน

ไดเขามากินอาหารในกับดักอาหารเหยื่อลอที่คลุกไสเดือนฝอยไว สงผลทําใหเสี้ยนดินที่กินอาหารในกับดักตาย



ภายใน 1 วัน จากผลการดําเนินงานดังกลาวทําใหไดแนวทางในการลดความเสียหายของผลผลิตมันแกวโดยใช

ผลิตผลชีวภัณฑไสเดือนฝอยพันธุไทยในการควบคุมเสี้ยนดิน ในขณะที่ สาทิพย และคณะ (2542) ไดศึกษา

ประสิทธิภาพในการฆาเสี้ยนดินของไสเดือนฝอยสามชนิดในหองปฏิบัติการ ปรากฏวาไดผลแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีเปรียบเทียบ (check) ในการทดลองที่ 1 การตายของเสี้ยนดิน โดย Steinernema 

riobravis, S. carpocapsae และ Heterorhabditis sp., เทากับ 30, 46 และ 34 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในการ

ทดลองที่ 2 Heterorhaboditis sp. ฆาเสี้ยนดินไดสูงสุด 23 เปอรเซ็นต และมีความสามารถในการชอนไช 

(penetration rate) เขาในตัวเสี้ยนดินสูงสุด 11.25 เปอรเซ็นต ในสภาพไรในดานตนทุนการผลิตอาหารเหยื่อลอ

กับดักพิษเสี้ยนดิน โดยไสเดือยฝอยที่เปนโพลิเมอร 1 ถุง มี 5 ลานตัว ราคา 40 บาท  คลุกได 10 กระปอง 1 

กระปองเอาหารเหยื่อลอ คิดเปนเงิน 17 บาท 1 แปลงยอยพื้นที่ 40 ตารางเมตร ฝง 5 กระปอง คิดเปนเงิน 85 

บาท ดังนั้น พื้นที่ 1 ไร ใชตนทุนในการผลิตอาหารเหยื่อลอเสี้ยนดิน เปนเงิน 3,400 บาท ผลผลิตเฉลี่ยมันแกว อยู

ที่ประมาณ 4,000 กิโลกรัมตอไร แตเนื่องจากการเขาทําลายของเสี้ยนดินสงผลทําใหสูญเสียผลผลิต และรายได 

คิดเปนผลผลิต 200-1,000 กก.ตอไร คิดเปนรายได 3,000-12,000 บาทตอไร จะเห็นไดวาจุดคุมทุนที่ควรใช

ไสเดือนฝอยกําจัดเสี้ยนดินถาผลผลิตมันแกวถูกทําลายโดยเสี้ยนดินคือมากกวา 233 กิโลกรัมตอไร ขึ้นไป อยางไร

ก็ตามในการควบคุมปองกันกําจัดเสี้ยนดินเพื่อลดความเสียหายของผลผลิตมันแกวโดยใชผลิตภัณฑชีวภัณฑ

ไสเดือนฝอย (Steinernema thailandense) ไปทดสอบควบคุมเสี้ยนดินโดยผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่น

เพื่อแกปญหา ซึ่งการใชไสเดือยฝอยกําจัดแมลงเปนวิธีหนึ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีในการปองกันกําจัด 

เพราะเปนอันตรายตอเกษตรกรผูปลูกมันแกว และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสภาพแวดลอมไดเปนอยางด ี

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

 1. การควบคุมเสี้ยนดินโดยใชไสเดือนฝอย (Steinernema thailandense) ในระบบการผลิตมันแกวทํา

ใหไดไดแนวทางในการลดความเสียหายของผลผลิตมันแกวจากเสี้ยนดินโดยใชไสเดือนฝอยควบคุมกําจัดในระบบ

การผลิตมันแกวและเกษตรกรสามารถนําไปปรับใชกับพืชอื่นๆได เชน วัชรี และคณะ (2534)  ไดใชไสเดือนฝอย

ควบคุมดวงงวงมันเทศอัตราการใช 4 ลานตัว/พื้นที่ 10 ตารางเมตร พนหรือราดลงดินในแปลงปลูกมันเทศตอน

เย็นๆ เมื่อมันเทศอายุได 60 วัน หลังปลูกโดยพนทุกๆ 2 สัปดาห ในกรณีระบาดรุนแรงใหพนทุกสัปดาห จะ

สามารถลดปริมาณการทําลายของดวงงวงเจาะหัวมันเทศไดผลผลิตคุณภาพใกลเคียงกับการใชสารเคมี 

carbosulfan แตจะไดผลผลิตที่ปลอดสารพิษ 



 2. ลดการสูญเสียผลผลิตตอไรจากเสี้ยนดิน (Dorylus orientalis) ไดอยางนอย 10%  

 3. ไดเทคโนโลยีชีววิธีที่สามารถใชกําจัดและควบคุมเสี้ยนดินได 

 

แนวทางและขอเสนอแนะ 

1. ศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับเสี้ยนดินใหมากข้ึน 

2.  ศึกษาหาสูตรอาหารกับดักลอเสี้ยนดินที่หางายราคาถูกท่ีสามารถใชรวมกับชีวภัณฑไสเดือนฝอยได

และเหมาะสม 

3.  ศึกษาอัตราการอยูรอดของไสเดือนฝอยในกับดักเมื่อใชคลุกกับอาหารเหยื่อลอเสี้ยนดินในสภาพ

แปลงปลูกของเกษตรกร 

4. ศึกษาหาแนวทางและอัตราการใชกับดักตอพ้ืนที่ เพื่อควบคุมกําจัดเสี้ยนดินในมันแกว  

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

เกษตรกรไดแนวทาง และเทคโนโลยีชีววิธีในการควบคุมเสี้ยนดินในการผลิตมันแกวโดยใชไสเดือนฝอย

และสามารถนําไปปรับใชในการเพิ่มคุณภาพและผลผลิตมันแกวและพืชอื่นๆที่ประสบปญหาการเขาทําลายของ

เสี้ยนดินไดตอไป 

 

คําขอบคุณ 

 

 คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ เกษตรกรที่ใหความรวมมือเขารวมทดสอบ ทานอาจารยนุชนารถ  ตั้งจิต

สมคิด กลุมงานไสเดือนฝอย สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ที่ไดใหคําปรึกษา ความรู และ

อนุเคราะหไสเดือนฝอย ในทดสอบประสิทธิภาพการฆาเสี้ยนดินโดยใชไสเดือนฝอยสายพันธุไทย ในหองปฏิบัติการ 

และสภาพแปลงทดสอบเปนอยางดียิ่ง 
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ภาคผนวก 

 



 
ภาพที่ 1 สํารวจ คาดคะเนการระบาด โดยใชมะพราวแกฝงลงในแปลงปลูกท่ีระยะมันแกวสรางหัวสะสมอาหาร 

 

  
ภาพที่ 2 ลักษณะการเขาทําลายผลผลิตมันแกวของเสี้ยนดิน 

 
ภาพที่ 3 ชีวภัณฑไสเดือยฝอยพันธุไทย และกระปุกกับดักมะพราวแกคลุกไสเดือนฝอยลอเสี้ยนดิน 



 
ภาพที่ 4 สภาพแปลงปลูกมันแกวของเกษตรกร อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 


