
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 

 

1.ชุดโครงการวิจัย :  กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการอารักขาเห็ด 

2.โครงการวิจัย :  ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเห็ด 

     กิจกรรม  : ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเห็ด 

3. ช่ือการทดลอง : การแก้ปัญหาแมลงศัตรูเห็ดในโรงเพาะเห็ดของเกษตรกรในเขตภาคกลาง  

4. คณะผู้ด าเนินงาน  

   หัวหน้าการทดลอง นางอุราพร  หนูนารถ    ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

    ผู้รว่มงาน นางสาวสญัญาณี  ศรีคชา              ส านักวิจยัพัฒนาการอารักขาพืช 

                 นายพิเชษฐ์ เชาววัฒนวงศ์            ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

                 นายพฤทธชิาติ ปณุวัฒโท             ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

              นางสาวสิริกัญญา ขุนวิเศษ           ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

5. บทคัดย่อ :                                       การแก้ปัญหาแมลงศัตรูเห็ด ในเขตภาคกลาง ด าเนินการทดลองที่โรง 

                                                      เพาะเห็ดของเกษตรกร อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  ระหว่างเดือน 

                                                      ธันวาคม 2555 – มิถุนายน 2556  จากผลการทดลองพบว่า โรงเรือน      

                                                      ทดสอบให้ผลผลิตเห็ด มากกว่าและมีเปอร์เซ็นต์ความเสียหายของ 

                                                     ก้อนเชื้อน้อยกว่าโรงเรือนเกษตรกรเปรียบเทียบ และจากการเก็บผล 

                                                      ผลิตรวมเฉลี่ย พบว่า กรรมวิธีทดลองให้ผลผลิตมีน้ าหนักรวมเฉลี่ย 

                                                    464 กิโลกรัมต่อ 2000  ก้อน มากกว่า กรรมวิธีของเกษตรกรซึ่งมี 

                                                   น้ าหนักผลผลิตรวมเฉลี่ย มากกว่ากรรมวิธีของเกษตรเปรียบเทียบ  

                                                      2.49 เท่า  



6. ค าน า :                                    เห็ดภูฏานเป็นเห็ดที่มีคุณค่าทางด้านโภชนาการ และส าคัญทาง 

                                                  เศรษฐกิจชนิดหนึ่ง เห็ดภูฏานใช้เพาะเป็นการค้ากันอย่างกว้างขวาง ใน 

                                                 ทุกสภาพอากาศ และได้ขยายพ้ืนที่ปลูกทั่วประเทศ เนื่องจากได้มีการ 

                                                ตื่นตัวเพาะเห็ดกันมาก จึงมีการขยายกิจการเพาะเห็ดอย่างกว้างขวางและ 

                                               รวดเร็ว ต่อมาได้เกิดปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูเห็ดชนิดต่างๆเพ่ิมขึ้น  

                                                จากการศึกษาของกอบเกียรติ์ และคณะ (2544) พบหนอนแมลงวัน 4  

                                                ชนิด คือ หนอนแมลงวันเซียริด (Lycoriella sp.) หนอนแมลงวันฟอริค  

                                              (Megasellia sp.) หนอนแมลงวันซีซิด (Heteropeza sp.) และแมลงหวี่ 

                                              ด า (Scatopse sp.) เข้าท าลายก้อนเชื้อเห็ด และดอกเห็ด หนอนผีเสื้อ 2  

                                               ชนิด เพลี้ยไฟ แมลงหางดีด และด้วง แต่ในปัจจุบันพบมีการระบาดของ 

                                               หนอนแมลงวันศัตรูเห็ดในโรงเพาะเห็ดเกือบทุกภาคของประเทศ จึงท าการ 

                                               ทดสอบประสิทธิภาพสารชีวินทรีย์และสารสกัดจากพืช ในการป้องกัน 

                                               ก าจัดหนอนแมลงวันศัตรูเห็ด ส าหรับการวางแผนการป้องกันก าจัดทั้ง 

                                              ระยะสั้นและระยะยาวต่อไปได้  

 

7. วิธีด าเนินการ                     - อุปกรณ์  

                                             1. ก้อนเชื้อเห็ด  

                                             2. โรงเพาะเห็ดเกษตรกร  

                                             3. ถุงพลาสติก กล่องพลาสติก และชั้นเลี้ยงแมลง 

                                            4. แว่นขยาย และกล้องจุลทรรศน์  



                                               5. อุปกรณ์อ่ืนๆที่จ าเป็น เช่น แอลกอฮอล์ พู่กัน มีด คีมคีบ ที่นับแมลง 

                                                  เครื่องชั่งน้ าหนัก และกระดาษทิชชู 

- วิธีการ                                       ส ารวจและเลือกโรงเรือนเพาะเห็ดที่เคยมีปัญหาการระบาดของแมลง 

                                                 ศัตรูมาก่อน จ านวน 2 โรงเรือน  เป็นโรงเรือนทดสอบ 1 โรงเรือน  และ 

                                                 โรงเรือนเปรียบเทียบ 1 โรงเรือน  

                                                -.ในระยะบ่มก้อน ในโรงเรือนทดสอบ ก่อนน าก้อนเข้าบ่ม และเปิดดอก  

                                                  ความสะอาดด้วยน้ ายา Clorox เพ่ือป้องกันก าจัดเชื้อรา พ่นให้ทั่ว 

                                                  โรงเรือน  น าก้อนเชื้อที่บรรจุเสร็จแล้ว พร้อมใส่หัวเชื้อ เข้าไปบ่มก้อนใน 

                                                  โรงเรือนส ารวจความเสียหายของก้อนเชื้อเห็ดที่เกิดจากการท าลายของ 

                                                  แมลงศัตรูเห็ดทุกชนิด ท าการเช็คก้อนเชื้อเพ่ือตรวจปริมาณก้อนเชื้อที่ 

                                                 ถูกท าลาย โดยแมลงศัตรูเห็ด จ านวน 2000 ก้อน ต่อ โรงเรือนทั้งจาก 

                                                หนอนแมลงวัน หนอนผีเสื้อ ด้วงและแมลงหางดีด ทุกสัปดาห์ 

                                                 ถ้าพบปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูเห็ด เช่นหนอนผีเสื้อ พ่นด้วย Bt   

                                                อัตรา 80 มิลลิกรัม ต่อน้ า 20 ลิตร หรือไส้เดือนฝอย 1 กระป๋องต่อน้ า 10 

                                               ลิตรพ่น โนวาลูลอน อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร เมื่อพบการระบาด 

                                               ของหนอนแมลงวันในช่วงบ่มก้อน  ติดกับดักกางเหนียว 8 กับดักต่อ  

                                               โรงเรือน  เปรียบเทียบกับโรงเพาะเห็ด ของเกษตรกร ที่ปฏิบัติกรรมวิธี 

                                               เกษตรกร  โดยสุ่มส ารวจตรวจนับก้อนเชื้อ จ านวน 2000 ก้อนต่อโรงเรือน 

                                               ทุกสัปดาห์ บันทึกเปอร์เซ็นต์ความเสียหายของก้อนเชื้อในระยะเปิดดอก 

                                                 สุ่มส ารวจก้อนเชื้อบันทึกจ านวนก้อนเชื้อที่ถูกท าลาย ที่เกิดจากการท าลาย 



                                              ของแมลงศัตรูเห็ดทุกชนิด และท าการป้องกันก าจัดโดยใช้สารสกัดจาก 

                                              ธรรมชาติ ไส้เดือนฝอย และวิธีกลในการป้องกันก าจัดตามชนิดของศัตรูพืช  

                                             เปรียบเทียบกับโรงเพาะเห็ดของเกษตรกร พร้อมกับบันทึกน้ าหนักผลผลิต 

                                            เห็ดและน าเห็ดมาทดสอบพิษตกค้าง บันทึกปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ และ 

                                            ความชื้นสัมพัทธ์ 

                                           -เวลาและสถานที่ 

                                    ธันวาคม 2555 – มิถุนายน 2556 

                                    โรงเพาะเห็ดของเกษตรกร อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 

8. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

                                   ผลการด าเนินการทดลองในปี 56 มีการระบาดของหนอนผีเสื้อในช่วงระยะ 

                                   บ่มก้อนเชื้อเห็ด ท าการพ่น success อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 2 

                                   ครั้ง สลับกับไส้เดือนฝอย 1 ครั้ง สามารถลดความเสียหายของก้อนเชื้อเห็ด 

                                   50 %  เมื่อเทียบกับวิธีของเกษตรกร ในช่วงบ่มก้อน ซึ่งท าการพ่น  

                                  abamectin อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 2 ครั้ง และเม่ือน า 

                                 ก้อน  เชื้อเห็ดมาเปิดดอก ท าการจากการส ารวจแมลงศัตรูในโรงเพาะเห็ด  

                                 พบการ  ระบาดของหนอนแมลงวันและหนอนผีเสื้อศัตรูเห็ด ท าการพ่น สาร  

                              spinosad 12 % SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 2 ครั้ง และ ไส้ 

                             เดือยฝอย สลับกับ ไส้เดือนฝอย 1 ครั้ง พบ % ความเสียหาย 0.01 %  ส่วน 

                             เกษตรกร พ่นสาร abamectin 1 ครั้ง พบ % ความเสียหาย  6.0 %  และเก็บ 

                                ขอ้มูลผลผลิต จาก     การเก็บผลลิตรวมเฉลี่ย พบว่า กรรมวิธีทดลองให้ผลผลิต 



                                     มีน้ าหนักรวมเฉลี่ย 464 กิโลกรัมต่อ 2000  ก้อน มากกว่า กรรมวิธีของ 

                                    เกษตรกรซึ่งมีน้ าหนัก   ผลผลิตรวมเฉลี่ย 186.40  กิโลกรัมต่อ 2000  ก้อน  

 
9.สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์    ขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมาย 

11. ค าขอบคุณ : - 

12. เอกสารอ้างอิง : 

กอบเกียรติ์ บันสิทธิ์  พรทิพย์ วิสารทานนท์  ฉัตรไชย ศฤงฆไพบูลย์  และสัจจะ ประสงค์ทรัพย์. 2544.  แมลง-ไร

ศัตรูเห็ดในประเทศไทย. โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร. 80 หน้า. 

13 .ภาคผนวก 

 

 

 


