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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย  :  วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 
 

2. โครงการวิจัย  :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบัวบก 
กิจกรรม  :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบัวบก 

กิจกรรมย่อย  :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ 

   และจุลินทรีย์ปนเปื้อน 

 

3. ชื่อการทดลอง  :  ศึกษาการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูบัวบกท่ีถูกต้องและเหมาะสม 

                                 ในแหล่งปลูก 

                                            Study on Suitable Insect Control on Pennywort  
                                                  (Centella asiatica L.) in Plantation Area 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  :  ประนอม  ใจอ้าย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่  

ผู้ร่วมงาน            :  มณทิรา  ภูติวรนาถ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

      พรรณพิมล  สุริยะพรหมชัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

      สมศรี ปะละใจ   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

      สากล  มีสุข   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

 

5. บทคัดย่อ  

 ศึกษาวิธีการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูบัวบกโดยใช้สารธรรมชาติ โดยวางแผนการทดลองแบบ 

Randomized Complete Block Desige (RCBD) ประกอบด้วย 4 ซ  า  7 กรรมวิธี ได้แก่  ฉีดพ่น

สารสกัดสะเดา    สารสกัดหนอนตายอยาก  สารสกัดตะไคร้หอม  สารไคโตซาน น  าส้มควันไม้   

สารปิโตรเลี่ยมสเปรย์ออยล์  และไม่พ่นสารป้องกันก าจัดแมลง  เตรียมแปลงปลูก ขนาด 2x3 เมตร 

จ านวน 28 แปลง  เตรียมต้นพันธุ์บัวบกโดยน าต้นจากไหลมาเพาะในถาดหลุมๆ ละ 2 ต้น เมื่ออายุได้ 

1 เดือน  น าลงปลูกในแปลง จ านวน...60..หลุมต่อแปลง เตรียมเมล็ดสะเดาแห้งบดละเอียด    เหง้า

หนอนตายอยากสด 1 กิโลกรัม  ล าต้นและใบตะไคร้หอมสด 1 กิโลกรัม แยกใส่ถังแช่น  า 20 ลิตร ทิ ง

ไว้ 1 คืน กรองเอากากออก ผสมสารจับเสริมประสิทธิภาพ น าไปฉีดพ่นบัวบก ไคโตรซาน และน  าส้ม 
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ควันไม้ อัตรา 28 มิลลิลิตร และปิโตรเลี่ยมสเปรย์ออยล์อัตรา 60 มิมลลิเมตรต่อน  า 20 ลิตร ส่วน

แปลงควบคุมฉีดพ่นน  าเปล่า  ส ารวจแมลงศัตรูบัวบกและศัตรูชนิดอื่น ๆ ก่อนฉีดพ่นสารธรรมชาติตาม

กรรมวิธี 1 วัน  และหลังฉีดพ่นสาร 3 และ 5 วัน ท าการฉีดพ่นสารตามกรรมวิธีทุก 15 วัน เก็บเก่ียว

บัวบกเม่ืออายุ 85 วัน บันทึก ลักษณะอาการที่ถูกแมลงเข้าท าลาย  ข้อมูลผลผลิตได้แก่ จ านวนต้นต่อ 

1 ตารางเมตร น  าหนักสดและแห้ง  สุ่มเก็บตัวอย่างบัวบกสด ส่งตรวจวิเคราะห์หาเชื อ E. coli  ที่อาจ

ปนเปื้อนบนตัวอย่างบัวบก   และส่งตัวอย่างบัวบกแห้งวิเคราะห์โลหะหนัก  รวมรวบข้อมูลและ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  และทดสอบการป้องกันก าจัดแมลง 2 วิธี คือ  วิธีของเกษตรกรไม่ได้ใช้สาร

ป้องกันก าจัดแมลง  และวิธีทดสอบป้องกันก าจัดแมลงโดยวิธีผสมผสาน   โดยด าเนินการในพื นที่

เกษตรกร ประเมินการระบาดของแมลง ค านวณเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้โดยใช้ T-test บันทึก

องค์ประกอบผลิต ต้นทุนผลตอบแทน  

พบว่าแปลงบัวบกที่มีการควบคุมแมลงศัตรูบัวบกด้วยการฉีดพ่นสารสกัดสะเดา  น  าส้มควัน

ไม้  สารสกัดหนอนตายอยาก  สารสกัดตะไคร้หอม  สารไคโตซาน  สารปิโตรเลี่ยมสเปรย์ออยล์  ทุก 

2 สัปดาห์ และแปลงที่ไม่มีการฉีดพ่นสารดังกล่าว ให้ผลในการควบคุมไม่แตกต่างกัน  และการปลูก

บัวบกในแปลงเกษตรกรในพื นที่จังหวัดแพร่  ไม่มีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง  ในช่วงฤดูหนาวมี

แมลงศัตรูบัวบกน้อยกว่า    ในช่วงฤดูฝนพบหนอนกระทู้ผัก เพลี ยกระโดด  การป้องกันก าจัดโดยใช้

กับดักกาวเหนียวสีเหลือง  จ านวน 80 กับดักต่อไร่  และฉีดพ่นน  าแบบมินิสปริงเกลอร์วันละ 2 ครั งๆ 

ละ 1 ชั่วโมง ในตอนเช้าและตอนเย็น ช่วยลดการระบาดของแมลงศัตรูบัวบกได้  หากพบเริ่มมีการ

ระบาดฉีดพ่นสารสะเดา ที่ได้จากการ น าเมล็ดสะเดาแห้งบดให้ละเอียด อัตรา 1 กิโลกรัม แช่น  า  20 

ลิตร ฉีดพ่นในตอนเย็นพบปริมาณของแมลงทั ง 2 ชนิดลดลง เฉลี่ย 36.50-54.22 เปอร์เซ็นต์ 

 

6. ค าน า    

 บัวบกเป็นพืชสมุนไพรที่มีความส าคัญ มีสรรพคุณ ทั งต้น มีรสหอมเย็น  แก้ช าใน  แก้
อ่อนเพลีย  ขับปัสสาวะ  รักษาแผล  แก้ร้อนในกระหายน  า  แก้โรคปวดศีรษะข้างเดียว   แก้โรคเรื อน  
แก้กามโรค  แก้ตับอักเสบ   บ ารุงหัวใจ  บ ารุงก าลัง  ใบ มีรสขม   เป็นยาดับร้อน  ลดอาการอักเสบ
บวม  แก้ปวดท้อง  แก้บิด  แก้ดีซ่าน  ใบต้มกับน  าซาวข้าวกินแก้นิ่วในทางเดินปัสสาวะ  ต าพอกหรือ
ต้มน  ากินแก้ฝีหนอง  แก้หัด  ต้มกับหมูเนื อแดงกินแก้ไอกรน  เมล็ด  มีรสขมเย็น  แก้บิด  แก้ไข้  แก้
ปวดศรีษะ (เพ็ญนภา, 2549)  บัวบกมีสารออกฤทธิ์หรือสารส าคัญในกลุ่มไตรเทอร์ปีน (triterpenes) 
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ซึ่งมีหลายชนิดได้แก่ asiaticcoside, madecassic acid, madecassosid และ asiatic acid   ซึ่งมี
ฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Vogel et al.,1990)  รักษาบาดแผล (วิทย์, 2542)   ท าให้เลือดหยุดเร็ว มีฤทธิ์
กล่อมประสาท (Ramaswamy et al.,1970) มีผลต่อการเรียนรู้และความเข้าใจ  ช่วยให้การเรียนรู้
และความจ าดีขึ น  ช่วยต้านการแบ่งเซลมะเร็ง  ต้านอาการแพ้และกระตุ้นภูมิคุ้มกัน  การผลิตบัวบก
ในเชิงการค้ามีต้นทุนการผลิต 5,340 บาทต่อไร่  ได้ผลผลิตรวม 5,000 กิโลกรัมต่อไร่  เกษตรกรขาย
ได้กิโลกรัมละ 7 บาท ท าให้มีรายได้สุทธิ 29,660 บาทต่อไร่ (กรมส่งเริมการเกษตร, 2550) การผลิต
วัตถุดิบสมุนไพรให้ได้ทั งปริมาณและคุณภาพดี  จะต้องมีพันธุ์ที่ให้ทั งผลผลิตสูงและสารส าคัญสูง 
รวมทั งมีเทคโนโลยีการผลิตหรือการเพาะปลูกท่ีถูกต้องเหมาะสม  ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างและ
จุลินทรีย์ก่อโรคกับสมุนไพรชนิดนั น ๆ ซึ่งจากรายงานของ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 
(ห้องปฎิบัตการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนกาญจนบุรี) บัวบกเป็นพืชอยู่ในกลุ่มที่มีการตรวจพบสารพิษตกค้าง 
25-50 %ของตัวอย่าง  การผลิตวัตถุดิบยังไม่มีคุณภาพและไม่เพียงพอกับความต้องการ และขาด
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ดังนั้นจึงควรศึกษาเพื่อหาเทคโนโลยีการผลิตบัวบกท่ีถูกต้องเหมาะสม 
ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง และเชื อจุลินทรีย์ปนเปื้อน เพื่อน าไปใช้ระโยชน์ในการผลิตเป็นยา
สมุนไพร  เครื่องส าอาง และเครื่องดื่มบ ารุงสุขภาพต่อไป  

 

7. วิธีด าเนินการ   

- อุปกรณ์   ต้นพันธุ์บัวบก   สารสะเดาผง  ระบบน  าแบบสปริงเกอร์  ซาแลนพรางแสง 70 

เปอร์เซ็นต์  

- วิธีการ 

7.1 ศึกษาวิธีการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูบัวบกโดยใช้สารธรรมชาติ โดยวางแผนการทดลอง

แบบ Randomized Complete Block Desige (RCBD) ประกอบด้วย 4 ซ  า  7 กรรมวิธี ได้แก่  ฉีด

พ่นสารสกัดสะเดา  สารสกัดหนอนตายอยาก  สารสกัดตะไคร้หอม  สารไคโตซาน น  าส้มควันไม้ 

สารปิโตรเลี่ยมสเปรย์ออยล์  และไม่พ่นสารป้องกันก าจัดแมลง  เตรียมแปลงปลูก โดยไถตากดินทิ งไว้ 

14 วัน  และไถพรวนดินอีก 1 ครั ง  ขุดร่องระบายน  าและยกแปลงย่อย ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 3 

เมตร จ านวน 28 แปลง  ระยะห่างระหว่างแปลง 1 เมตร  เตรียมต้นพันธุ์บัวบกโดยน าต้นจากไหลมา

เพาะในถาดหลุมๆ ละ 2 ต้น เมื่ออายุได้ 1 เดือน  น าลงปลูกในแปลง จ านวน...60..หลุมต่อแปลง ดูแล

รักษาแปลงโดยการก าจัดวัชพืชเดือนละ 2 ครั ง  ให้น  าอย่างสม่ าเสมอทุก 2 วันๆละ 1-2 ชั่วโมง 

เตรียมเมล็ดสะเดาแห้งบดละเอียด    เหง้าหนอนตายอยากสด 1 กิโลกรัม  ล าต้นและใบตะไคร้หอม

สด 1 กิโลกรัม แยกใส่ถังแช่น  า 20 ลิตร ทิ งไว้ 1 คืน กรองเอากากออก ผสมสารจับเสริมประสิทธิภาพ 

น าไปฉีดพ่นบัวบก ไคโตรซาน และน  าส้มควันไม้ อัตรา 28 มิลลิลิตร และปิโตรเลี่ยมสเปรย์ออยล์อัตรา 
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60 มิมลลิเมตรต่อน  า 20 ลิตร ส่วนแปลงควบคุมฉีดพ่นน  าเปล่า  ส ารวจแมลงศัตรูบัวบกและศัตรูชนิด

อ่ืน ๆ ก่อนฉีดพ่นสารธรรมชาติตามกรรมวิธี 1 วัน  และหลังฉีดพ่นสาร 3 และ 5 วัน ท าการฉีดพ่น

สารตามกรรมวิธีทุก 15 วัน เก็บเก่ียวบัวบกเม่ืออายุ 85 วัน บันทึก ลักษณะอาการที่ถูกแมลงเข้า

ท าลาย  ข้อมูลผลผลิตได้แก่ จ านวนต้นต่อ 1 ตารางเมตร น  าหนักสดและแห้ง  สุ่มเก็บตัวอย่างบัวบก

สด ส่งตรวจวิเคราะห์หาเชื อ E. coli  ที่อาจปนเปื้อนบนตัวอย่างบัวบก   และส่งตัวอย่างบัวบกแห้ง

วิเคราะห์โลหะหนัก  รวมรวบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ   

  7.2  ทดสอบการป้องกันก าจัดแมลง 2 วิธี คือ  วิธีของเกษตรกรไม่ได้ใช้สารป้องกันก าจัด

แมลง  และวิธีทดสอบป้องกันก าจัดแมลงโดยวิธีผสมผสาน   โดยด าเนินการในพื นที่เกษตรกร 

ประเมินการระบาดของแมลง ค านวณเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้โดยใช้ T-test บันทึกองค์ประกอบผลิต 

ต้นทุนผลตอบแทน  

- เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลา   เริ่ม 2554 – สิ นสุดกันยายน 2556  

สถานที่ด าเนินการทดลอง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่   

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

8.1. ศึกษาวิธีการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูบัวบกโดยใช้สารธรรมชาติ   

  8.1.1 ชนิดปละปริมาณแมลงศัตรูบัวบก 

  พบว่า แปลงบัวบกท่ีมีการควบคุมแมลงศัตรูบัวบกด้วยการฉีดพ่นสารสกัดสะเดา  น  าส้มควัน

ไม้  สารสกัดหนอนตายอยาก  สารสกัดตะไคร้หอม  สารไคโตซาน  สารปิโตรเลี่ยมสเปรย์ออยล์  ทุก 

2 สัปดาห์ และแปลงที่ไม่มีการฉีดพ่นสารดังกล่าว ให้ผลในการควบคุมไม่แตกต่างกัน  จ านวนแมลง

ศัตรูบักบกท่ีพบก่อนและหลังพ่นสารปริมาณแมลงไม่แตกต่างกัน  ชนิดของแมลงที่พบ  ได้แก่ เพลี ย

กระโดด ดูดกินน  าเลี ยงจากใบบัวบกท าให้ใบมีรอยท าลายเป็นสีน  าตาล   และมีหนอนกระทู้ผักกัดกิน

ใบและก้านใบ  ตั๊กแตน และด้วงปีกแข็งบางชนิด เป็นต้น  จากค าแนะน าในการใช้สารสกัดจากพืชไม่

สามารถป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิด การออกฤทธิ์ต่อศัตรูพืชใช้เวลาค่อนข้างนาน ดังนั น 

หากมีแมลงระบาด ต้องใช้สารเคมีฆ่าแมลงสลับกับการใช้สารสกัดจากพืช เมื่อปริมาณแมลงลดลง จึง

ใช้สารสกัดจากพืชอย่างเดียว   ควรฉีดพ่นสารสกัดจากพืชก่อนที่แมลงระบาด เพ่ือเป็นการป้องกัน   

สารออกฤทธิ์หรือ สารส าคัญในการสกัดจากพืชสลายตัวได้ง่าย เมื่อถูกความร้อนและแสงแดด ดังนั น
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ต้องฉีดพ่นในเวลาที่ไม่มีแสงแดดจัด ในช่วงตอนเช้าหรือตอนเย็น (ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทาง

การเกษตร, 2552)  

 

 

8.1.2 จ านวนต้นต่อ 1 ตารางเมตร   

จ านวนความหนาแน่นของต้นบัวบกในพื นที่ 1 ตารางเมตร  พบว่าแปลงที่พ่นด้วยตะไคร้หอม

มีจ านวนต้นมากที่สุดเฉลี่ย 2,169 ต้น รองลงมาได้แก่ ปิโตรเลี่ยมสเปรย์ออยล์  ไคโตรซาน  สะเดา 

หนอนตายอยาก   น  าส้มควันไม้  และแปลงควบคุม โดยมีจ านวนต้นเฉลี่ย 1,842, 1,779, 1,778, 

1,608, 1,251 และ 1,154 ต้น ตามล าดับ  ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติที่ 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1) 

8.1.3 น้ าหนักสดต่อ 1 ตารางเมตร 
  ผลผลิตบัวบกในพื นที่ 1 ตารางเมตร มีน  าหนักสดเฉลี่ยในแปลงที่ฉีดพ่นด้วยตะไคร้หอมมี

น  าหนักสดมากที่สุดเฉลี่ย 2,088 กรัม  รองลงมา ได้แก่ แปลงที่ฉีดพ่นด้วยน  าส้มควันไม้  ไคโตรซาน  

สะเดา  ปิโตรเลี่ยมสเปรย์ออยล์ หนอนตายอยาก  และ น  าเปล่า  โดยมีน  าหนักสดเฉลี่ย 1,820,  

1,815, 1,640, 1,538, 1,425 และ 1,225 กรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

8.1.4 น้ าหนักแห้งต่อ 1 ตารางเมตร 
  ผลผลิตบัวบกในพื นที่ 1 ตารางเมตร มีน  าหนักแห้งเฉลี่ยในแปลงทีฉ่ีดพ่นด้วยตะไคร้หอมมี

น  าหนักแห้งมากท่ีสุดเฉลี่ย 221.25 กรัม  รองลงมา ได้แก่ แปลงที่ฉีดพ่นด้วยหนอนตายอยาก  สะเดา 

ปิโตรเลี่ยมสเปรย์ออยล์  ไคโตรซาน  น  าส้มควันไม้  และน  าเปล่า  โดยมีน  าหนักแห้งเฉลี่ย 215,  215, 

193.75, 187.5, 185  และ 160 กรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

 



6 
 

 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยของจ านวนต้น  น  าหนักสด และน  าหนักแห้งของผลผลิตบัวบกท่ีเก็บเกี่ยวในพื นที่  

             1 ตารางเมตร ในแปลงที่ควบคุมแมลงศัตรูบัวบกด้วยสารธรรมชาติ  

กรรมวิธี จ านวนต้นเฉลี่ย น  าหนักสดเฉลี่ย (กรัม) น  าหนักแห้งเฉลี่ย (กรัม) 

1. ตะไคร้หอม 2,168.5 a/1 2,087.5 221.3 

2. ปิโตรเลี่ยมสเปรย์ออยล์   1,841.5 ab  1,537.5 193.8 

3. ไคโตรซาน   1,779.3 ab 1,815.0 187.5 

4. สะเดา  1,778.3 ab 1,640.0 215.0 

5. หนอนตายอยาก    1,608.2 abc 1,425.0 215.0 

6. น  าส้มควันไม้   1,251.3 bc  1,820.0 185.0 

7. น  าเปล่า 1,154.0 c 1,225.0 160.0 

เฉลี่ย 1654.4 1,650.0 196.8 

F-Test * ns ns 

CV 24.9 34.8 32.2 

/1 ค่าเฉลี่ยจาก 4 ซ  า อักษรที่เหมือนกันในคอลัมน์เดยีวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์     
เปรียบเทยีบโดยวิธี Least significant difference   ns ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ  

 

8.1.5 ปริมาณโลหะหนัก 
  การควบคุมแมลงศัตรูบัวบกด้วยสารธรรมชาติ ได้แก่  สารสกัดสะเดา  น  าส้มควันไม้  สาร

สกัดหนอนตายอยาก  สารสกัดตะไคร้หอม สารไคโตซาน   สารปิโตรเลี่ยมสเปร์ยออยล์  และไม่พ่น

สารควบคุมแมลง เมื่อส่งตัวอย่างบัวบกสดทั งต้นไปวิเคราะห์การปนเปื้อนโลหะหนัก ได้แก่ สารหนู  

แคดเมียม และตะกั่ว  พบว่ามีการปนเปื้อน สารหนู 0.55-1.03 mg/Kg แคดเมียม 0.36-0.56 mg/Kg  

และตะกั่ว  0.45-1.18 mg/Kg  (ตารางท่ี 2) แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานการปนเปื้อนโลหะหนักที่ประเทศ

ไทยก าหนด คือ สารหนู 2 mg/Kg แคดเมียม ไม่ได้ก าหนด และตะกั่ว  1 mg/Kg (ชนิพรรณและพัชนี, 

2552)   

   8.16 การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ 
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  การควบคุมแมลงศัตรูบัวบกด้วยสารธรรมชาติ ได้แก่  สารสกัดสะเดา  น  าส้มควันไม้  สาร

สกัดหนอนตายอยาก  สารสกัดตะไคร้หอม สารไคโตซาน  สารปิโตรเลี่ยมสเปร์ยออยล์  และไม่พ่น

สารควบคุมแมลง เมื่อส่งตัวอย่างบัวบกสดทั งต้นไปวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์  Escherichia  

coli (E. coli) ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคท้องร่วง ที่ห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พบว่าไม่มีการปนเปื้อนของเชื อ E. coli  ในทุกตัวอย่างที่วิเคราะห์ (ตารางที่ 

2) 

 

ตารางที่ 2 ปริมาณโลหะหนักและเชื อ E. coli  จากการสุ่มตัวอย่างบัวบกสด ตรวจวิเคราะห์ ที่

ห้องปฏิบัติการของ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

โลหะหนัก ปริมาณโลหะหนัก 

(mg./kg) 

ค่ามาตรฐานที่ก าหนด 

(mg./kg) 

เชื อ E. coli   

สารหนู 0.55-1.03* 2 ไม่พบ 

แคดเมียม 0.36-0.56 - ไม่พบ 

ตะกั่ว 0.45-1.18 1 ไม่พบ 

 

8.2 ปลูกบัวบกในตามแบบเกษตรกร  แบ่งเป็นแปลงทดสอบการป้องกันก าจัดแมลง 2 วิธี คือ  วิธีของ

เกษตรกรไม่ได้ใช้สารป้องกันก าจัดแมลง  และวิธีทดสอบป้องกันก าจัดแมลงโดยวิธีผสมผสาน  ซึ่ง

ได้ผลการทดลอง  พบว่าในช่วงฤดูหนาวแปลงเกษตรกรมีแมลงศัตรูบัวบกน้อย  ไม่มีป้องกันก าจัด

แมลง  ในช่วงฤดูฝนพบหนอนกระทู้กัดกินใบระบาดในช่วงอายุ 30-70 วัน  ปริมาณที่พบเฉลี่ย 2.10-

4.55 ตัวต่อ 1 ตารางเมตร  เพลี ยกระโดดพบว่าระบาดช่วงบัวบกอายุ 60-80 วัน  ปริมาณที่พบโดย

เฉลี่ย 30.46-80.08 ตัวต่อ 1 ตารางเมตร ท าการป้องกันก าจัดโดยใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง  

จ านวน 80 กับดักต่อไร่  และฉีดพ่นน  าแบบมินิสปริงเกลอร์วันละ 2 ครั งๆ ละ 1 ชั่วโมง ในตอนเช้า

และตอนเย็น ช่วยลดการระบาดของแมลงศัตรูบัวบกได้  หากพบเริ่มมีการระบาดฉีดพ่นสารสะเดา ที่

ได้จากการ น าเมล็ดสะเดาแห้งบดให้ละเอียด อัตรา 1 กิโลกรัม แช่น  า  20 ลิตร ฉีดพ่นในตอนเย็นพบ

ปริมาณของแมลงทั ง 2 ชนิดลดลง เฉลี่ย 36.50-54.22 เปอร์เซ็นต ์
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9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

แปลงบักบกที่มีการควบคุมแมลงศัตรูบัวบกด้วยการฉีดพ่นสารสกัดสะเดา  น  าส้มควันไม้  

สารสกัดหนอนตายอยาก  สารสกัดตะไคร้หอม  สารไคโตซาน  สารปิโตรเลี่ยมสเปรย์ออยล์  ทุก 2 

สัปดาห์ และแปลงที่ไม่มีการฉีดพ่นสารดังกล่าว ให้ผลในการควบคุมไม่แตกต่างกัน  และการปลูก

บัวบกในแปลงเกษตรกรในพื นที่จังหวัดแพร่  ไม่มีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง  พบว่าในช่วงฤดู

หนาวมีแมลงศัตรูบัวบกน้อยกว่า    ในช่วงฤดูฝนพบหนอนกระทู้ผัก เพลี ยกระโดด  การป้องกันก าจัด

โดยใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง  จ านวน 80 กับดักต่อไร่  และฉีดพ่นน  าแบบมินิสปริงเกลอร์วันละ 2 

ครั งๆ ละ 1 ชั่วโมง ในตอนเช้าและตอนเย็น ช่วยลดการระบาดของแมลงศัตรูบัวบกได้  หากพบเริ่มมี

การระบาดฉีดพ่นสารสะเดา ที่ได้จากการ น าเมล็ดสะเดาแห้งบดให้ละเอียด อัตรา 1 กิโลกรัม แช่น  า  

20 ลิตร ฉีดพ่นในตอนเย็นพบปริมาณของแมลงทั ง 2 ชนิดลดลง เฉลี่ย 36.50-54.22 เปอร์เซ็นต ์

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

10.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตบัวบก  ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสอง  อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่ 

10.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตบัวบก  ให้แก่กลุ่มเกษตรผู้ปลูกพืชสมุนไพรบ้านหนองสุวรรณ    

       อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่   

10.3 สนับสนุนต้นพันธุ์บัวบกและจัดแสดงนิทรรศการ  และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร 

      และผู้สนใจทั่วไป ในสวนสมุนไพร  งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ฯ ราชพฤกษ์ 2555 

10.3 สนับสนุนต้นพันธุ์บัวบก  ในอุทยานงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2555 

 

11. ค าขอบคุณ  

งานวิจัยนี เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการวิจัยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบัวบก และ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือตลอดการ

ด าเนินการวิจัยในครั งนี  

 

12. เอกสารอ้างอิง  

กรมส่งเสริมการเกษตร. 2550. บัวบก. กรมส่งเสริมการเกษตร, กรุงเทพฯ. สืบค้นจาก : 
http://singburi.doae.go.th/acri/www/Plant/buabog.htm.  [24 ธันวาคม 2553] 

http://singburi.doae.go.th/acri/www/Plant/buabog.htm
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13. ภาคผนวก 

 

 

 

(1)สภาพแปลงปลูกบัวบก   (2) บัวบกอายุ 1 เดือน 

 

 

 

 

(3) หนอนกระทู้ผักกัดกินใบบัวบก  (4) ฉีดพ่นสารธรรมชาติ 

 

 

(5) เพลี ยกระโดดดูดกินน  าเลี ยงจากใบบัวบก (6) ลักษณะการท าลายของเพลี ย

กระโดด  ใบบัวบกมีอาการไหม้ 

ภาพที่ 1 สภาพแปลงปลูกบัวบกและแมลงศัตรูบัวบก  ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ตั งแต่เดือน  

กรกฏาคม 2554-ธันวาคม 2555 


