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1. แผนงานวิจัย  ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชผัก 
2. โครงการวิจัย  โครงการวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืชผัก 
3. ชื่อการทดลอง ศึกษาหาระยะเวลาหรือความถี่ในการพ่นจุลินทรีย์ 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

วิไลวรรณ  เวชยันต์    สาทิพย์  มาลี     อิศเรส  เทียนทัด  สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี 
กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ  กลุ่มกีฏและสัตววิทยา  

ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
5. บทคัดย่อ   
 ศึกษาหาระยะเวลาหรือความถี่ในการพ่นจุลินทรีย์เพื่อควบคุมด้วงหมัดผักในคะน้า ด าเนินการทดลองที่ 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ปี  2555-2556  โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ  า 5 กรรมวิธี คือ ใช้
ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae อัตรา 2x107 ตัวต่อน  า 20 ลิตร ทุก 7 วัน, ใช้ Steinernema 
carpocapsae อัตรา 2x107 ตัวตอ่น  า 20 ลิตร ทุก 14 วัน, พ่น Bacillus thruringiensis subsp. tenebrionis อัตรา 
80 มิลลลิิตรต่อน  า 20 ลิตร ทุก 7 วัน,พ่น fipronil (แอสเซ็นด์) 5% SC อัตรา 40 มิลลิลติรต่อน  า 20 ลติร ทุก 7 วัน
เปรียบเทียบกับการไม่พ่นสารป้องกันก าจัดแมลง (control)  ตรวจนับจ านวนด้วงหมัดผักก่อนการการทดลอง พบด้วง
หมัดผักจ านวน 79,70,73,73 และ 75 ตัว ตามล าดับ จ านวนด้วงหมัดผักในแต่ละกรรมวิธีก่อนการพ่นสารไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ  หลังพ่นสารครั งที่ 1 พบจ านวนด้วงหมัดผักในกรรมวิธีการใช้ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae  
อัตรา 2x107 ตัวต่อน  า 20 ลิตร ทกุ 7 และ14 วัน พบด้วงหมัดผักน้อยเท่ากับ 40 และ 39 ตัว ตามล าดับ ซึ่งวิธีการนี 
ให้ผลในการควบคุมด้วงหมัดผักไดด้ีที่สุด และมีความแตกต่างจากกรรมวิธีไม่พ่นสาร แต่ไม่แตกต่างจากการพ่น 
Bacillus thruringiensis subsp. tenebrionis ตามค าแนะน า และพ่นสาร fipronil (แอสเซ็นด์) 5% SC อัตรา 40 
มิลลลิิตรต่อน  า 20 ลิตร ซึ่งพบด้วงหมัดผัก 48 ตัว และ 48 ตัว ตามล าดับ หลังพ่นสารครั งที่ 2 พบจ านวนด้วงหมัดผัก
เท่ากับ 35, 46, 47, 44, และ 53 ตัว ตามล าดับ กรรมวิธีการใช้ไส้เดอืนฝอย S. carpocapsae  อัตรา 2x107 ตัวต่อ
น  า 20 ลิตร ทุก 7 วัน ให้ผลในการควบคุมด้วงหมัดผักไดด้ีที่สุด และมีความแตกต่างจากกรรมวิธีไม่พ่นสาร    

6. ค าน า 
คะน้าเป็นพืชผักที่ยังคงความนิยมในการบริโภคมากเป็นอันดับต้นๆอุดมไปด้วยวิตามินและสารที่มีประโยชน์

ต่อร่างกาย หาซื อง่ายราคาไม่แพง ปลูกได้ทั่วไป เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทั งปี ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ต่อเนื่องมีการปลูก
เพื่อบริโภคทั งภายในประเทศและส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศ การปลูกคะน้าจ าเป็นต้องพ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช
สม่ าเสมอโดยเฉพาะสารฆ่าแมลง ทั งนี เพราะคะน้ามีแมลงศัตรูส าคัญหลายชนิด เช่น หนอนใยผัก หนอนกระทู้ หนอน
เจาะยอด  และ ดวงหมัดผักแถบลาย Phyllotreta flexuosa (Illiger) =Phyllotreta sinuata , Stephens)  แมลง
ชนิดนี ชอบท าลายผักในตระกูลกะหล่ า  เช่นกะหล่ าปลีกะหล่ าดอก กะหล่ าปม ผักคะน้า ผักกวางตุง ผักกาดเขียวปลี 
และผักกาดหัว ระยะกลาของผักที่มีอายุตั งแต่ปลูกถึง 1 เดือนเป็นระยะที่ส าคัญหากถูกท าลายจะ ท าให้ผักมีผลผลิต
ลดลงไมสามารถส่งขายตลาดได หนอนท่ีฟักออกจากไขใหม่ๆ จะกัดกินรากของผักหรืออาจชอนไชเข้าไปกินอยูบริเวณ
โคนต้นและแทะกินบริเวณผิวของรากท าให้พืชมีอาการเหี่ยวเฉาและตายในที่สุด   ตัวเต็มวัยเข้าท าลายพืชผักท าให้เกิด
ความเสียหายมากมายโดยการกัดกินผิวด้านล่างของใบจนท าให้ใบมีลักษณะเป็นรูพรุนทั่วทั งใบ  รวมทั งกัดกินผิวล าต้น 
และกลีบดอก แมลงพวกนี มักมีนิสัยชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ  ตัวเต็มวัยค่อนข้างว่องไวเวลาถูกกระทบกระเทือนชอบ
กระโดดและสามารถบินไดไกล ๆ การป้องกันก าจัดท าไดยาก แม้การใช้สารเคมี (จอมสุรางค์ และคณะ, 2550; วินัย, 
2533) บางครั งการระบาดเกิดขึ นรวดเร็วและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงจนไม่สามารถเก็บผลผลิตได้เกษตรกร
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จึงจ าเป็นต้องใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชตลอดฤดูปลูกในอัตราสูงและบ่อยครั ง ท าให้แมลงเกิดความต้านทานต่อสาร
ฆ่าแมลงที่ใช้ติดต่อกัน แนวทางในการลดปัญหานี โดยการใช้การป้องกันก าจัดโดยชีววิธี เช่น การใช้จุลินทรีย์ ได้แก่ 
ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. carpocapsae , S. riobrave ซึ่งเป็นไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่มีศักยภาพสูงในการควบคุม
แมลงศัตรูพืชได้หลายชนิดโดยเฉพาะแมลงที่อาศัยในดินหรือที่มีมีสภาพแวดล้อมเหมาะสม (Cabanillas et  al., 
1994; Klein, 1990) และมีรายงานการใช้ไส้เดือนฝอย S.  carpocapsae ควบคุมด้วงหมัดผักในผักกาดหัว โดยใช้
ไส้เดือนฝอย อัตรา 320 ล้านตัว/น  า160 ลิตร ในพื นที่ 1 ไร่ พ่นหรือราดลงดินในเวลาเย็นหลังการรดน  าแปลง เมื่อผัก
อายุได้ 0 10  20 และ 30 วัน หลังหว่านเมล็ด   (วัชรี และคณะ, 2534), เชื อราเขียว  Metarhizium anisopliae  
และเชื อบีที Bacillus thruringiensis เป็นต้น จึงจ าเป็นต้องศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ดั่งกล่าวในการควบคุม
ด้วงหมัดผักในคะน้า ซึ่งยังไม่เคยมีรายงานมาก่อนในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลในการควบคุมดวงหมัดผักแถบลาย
ด้วยการบริหารจัดการที่มีการประสานวิธีการควบคุมหลายรูปแบบอย่างเหมาะสม   
7. วิธีด าเนินการ 
วัสดุอุปกรณ ์

1. เมลด็คะน้า   
2. จุลินทรีย์ป้องกันก าจัดแมลง ได้แก ่ไส้เดือนฝอย  Steinernema riobrave,  Steinernema 

carpocapsae,  Bacillus thruringiensis subsp. tenebrionis  
3. เครื่องพน่สารแบบสูบโยกสะพายหลัง, ป้ายแสดงกรรมวิธี, ถ้วยพลาสติก, ถุงพลาสติก  
4.  อุปกรณ์อื่นๆ ที่จ าเป็น เช่น ปากคีบ ที่นับแมลง, กระบอกตวง, ถังน  า บัวรดน  า, บิกเกอร ์

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) จ านวน 4 ซ  า 5 กรรมวิธี ดังนี  
 กรรมวิธีที่ 1. ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae อัตรา 2x107 ตัวต่อน  า 20 ลิตร ทุก 7วัน  
 กรรมวิธีที่ 2. ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae อัตรา 2x107 ตัวต่อน  า 20 ลิตร ทุก 14 วัน 
 กรรมวิธีที ่3. Bacillus thruringiensis subsp. tenebrionis อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร ทุก 7 วัน 
 กรรมวิธีที ่4. พ่นสาร fipronil (แอสเซ็นด์) 5% SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร ทุก 7 วัน 
 กรรมวิธีที่ 5. ไม่พ่นสารป้องกันก าจัด  
       วิธีปฏิบัติการทดลอง    
  ปลูกคะน้าในแปลงทดลองของเกษตรกร ขนาดแปลงย่อย 2x5 เมตร ระยะห่างระหว่างแปลงย่อย 1 เมตร 
เมื่อคะน้ามีอายุ 20 วัน ท าการถอนแยกให้มีระยะระหว่างต้น 15-20 เซนติเมตร  ท าการตรวจนับจ านวนตัวเต็มวัยด้วง
หมัดผัก โดยสุ่มจากต้นคะน้าจ านวน 20 ต้นต่อแปลงย่อย ก่อนและหลังการพ่นสารทดลอง  เมื่อพบการระบาดของ
ด้วงหมัดผัก ท าการพ่นสารทดลองตามกรรมวิธี โดยกรรมวิธีท่ี 1-3 ท าการราดสารตามกรรมวิธีด้วยบัวรดน  า อัตรา 
การใช้น  า 10 ลิตร ต่อพื นที่ 5 ตารางเมตร และพ่นสารป้องกันก าจัดแมลงด้วยเครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง
ชนิดใช้แรงดันน  าท่ีสามารถควบคมุความดันได ้  
การบันทึกข้อมูล  

- จ านวนด้วงหมัดผักก่อนและหลังพน่สารตามกรรมวิธี  
- ข้อมูลที่ได้น าไปวิเคราะห์ผลทางสถิติของจ านวนแมลงศัตรูในแต่ละครั งท่ีตรวจนับด้วยโปรแกรม IRRISTAT 

วิเคราะหค์วามแปรปรวนหลังพ่นสารด้วยวิธี analysis of covariance จากนั นเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย
วิธี DMRT 

8. ระยะเวลา   เดือนตุลาคม 2554 – เดือนกันยายน 2556 
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9. สถานที่ด าเนินการ แปลงปลูกคะนา้ อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี                         
10. ผลการทดลอง 
 ท าการทดลองใช้ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae  อัตรา 2x107 ตัวต่อน  า 20 ลิตร ทุก7 และ 
14 วัน เพื่อควบคุมด้วงหมัดผักในแปลงคะน้า โดยเปรียบเทียบกับการใช้ Bacillus thruringiensis subsp. 
tenebrionis ตามค าแนะน า และพ่นสาร fipronil (แอสเซ็นด์) 5% SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร ด าเนินการ
ทดลองที่ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ระหว่าง ตุลาคม 2554 - กันยายน 2556    ท าการตรวจนับด้วงหมัดผัก
และด าเนินการพ่นสารทดลองเมื่อพบการระบาดของด้วงหมัดผัก ท าการตรวจนับด้วงหมัดก่อนการทดลอง  พบด้วง
หมัดผักจ านวน 79,70,73,73 และ 75 ตัว ตามล าดับ จ านวนด้วงหมัดผักในแต่ละกรรมวิธีก่อนพ่นสารไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ  หลังพ่นสารครั งที่ 1 พบจ านวนด้วงหมัดผักในกรรมวิธีการใช้ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae  
อัตรา 2x107 ตัวต่อน  า 20 ลิตร ทกุ 7 และ14 วัน พบด้วงหมัดผักน้อยเท่ากับ 40 และ 39 ตัว ซึ่งวิธีการนี ให้ผลในการ
ควบคุมด้วงหมัดผักไดด้ีที่สุด และมีความแตกต่างจากกรรมวิธีไม่พ่นสาร แต่ไม่แตกต่างจากการพ่น Bacillus 
thruringiensis subsp. tenebrionis ตามค าแนะน า และพ่นสาร fipronil (แอสเซ็นด์) 5% SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อ
น  า 20 ลิตร ซึ่งพบด้วงหมัดผัก 48 ตัว และ 48 ตัว ตามล าดับ หลังพ่นสารครั งที่ 2 พบจ านวนด้วงหมัดผักเท่ากับ 35, 
46, 47, 44, และ 53 ตัว ตามล าดบั  กรรมวิธีการใช้ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae  อัตรา 2x107 ตัวต่อน  า 20 ลิตร 
ทุก 7 วัน ให้ผลในการควบคุมด้วงหมัดผักได้ดีที่สดุ และมีความแตกต่างจากกรรมวิธีไม่พ่นสาร   (ตารางที่ 1) และจาก
การเก็บตัวอย่างดินหลังการใช้ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae น ามาทดสอบการมีชีวิตรอดของไส้เดือนฝอยในดิน โดย
การใช้หนอนกินรังผึ งเป็นแมลงทดสอบนั น พบว่าไส้เดือนฝอย S. carpocapsae มีชีวิตรอดหลังราดไส้เดือนฝอยลง
แปลงคะน้า 1 วัน และมีประสิทธิภาพเข้าท าลายแมลงทดสอบตาย 100 เปอร์เซ็นต์ หลังราดไส้เดือนฝอยลงแปลง
คะน้า  7 วัน ไส้เดือนฝอยยังคงมีชีวิตรอดและมีประสิทธิภาพเข้าท าลายแมลงได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต ์และภายหลัง
การเก็บเกี่ยวผลผลิตคะน้าแล้ว 14 วัน พบว่าไส้เดือนฝอยยังคงมีชีวิตรอดได้ในดินในแปลงคะน้า และยังคง
ประสิทธิภาพสามารถเข้าท าลายแมลงตายได้  เช่นเดียวกัน   
   
ตารางที ่1  จ านวนด้วงหมัดผักในคะน้าก่อนและหลังการใช้จุลินทรีย์และสารป้องกันก าจัดด้วงหมัดผักในคะน้า 

ระหว่าง มิถุนายน – กรกฎาคม 2556 ที่อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี   

 
1/ ตัวเลขในแนวตั งที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

กรรมวิธี 

จ านวนด้วงหมัดผัก  

ก่อนพ่นสาร หลังพ่นสารครั งที ่
11/ 2 

S. carpocapsae อัตรา 2x107 ตัว/มล./น  า 20 ล. ทุก 7 วัน 79 40 a 35 a 

S. carpocapsae อัตรา 2x107 ตัว/มล./น  า20 ล. ทุก 14 วัน 70 39 a 46 b 

B. thruringiensis subsp. Tenebrionis ทุก 7 วัน 73 48 ab 47 b 

fipronil 5% SC อัตรา 40 มล./น  า 20 ล.) 73 48 ab 44 ab 

ไม่พ่นสาร 75 56 b 53 b 

CV (%)  13.8 14.8 
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11. สรุปผลการทดลอง 
ระยะเวลาในการใช้จุลินทรีย์ควบคุมด้วงหมัดผักในคะน้า โดยมีช่วงเวลาการใช้ทุก 7 วัน สามารถควบคุมด้วง

หมัดผักได้ดีกว่า 14 วัน ทั งนี อาจมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพและการคงอยู่ของจุลินทรีย์ที่ใช้ โดยเฉพาะ
ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง  เช่น สภาพอากาศ  ความชื น เป็นต้น  จ านวนไส้เดือนฝอยที่ยังคงอยู่ในธรรมชาติได้ และ
จ านวนไส้เดือนฝอยที่พ่นซ  าในแปลงคะน้า เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการค้นหาและเข้าท าลาย
ด้วงหมัดผักโดยเฉพาะระยะตัวอ่อน ซึ่งอาศัยและกัดกินรากอ่อนของคะน้า  ก่อนท่ีจะฟักเป็นตัวเต็มวัย มาท าลายและ
กัดกินใบคะน้าต่อไป   
12. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
13. ค าขอบคุณ 
14. เอกสารอ้างอิง 
จอมสุรางค์ ดวงสนธิ วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ ไสว บูรณพานิชพันธุ์ และจิราพร ตยุติวุฒิกุล. 2550.  ชีววิทยาและ

นิเวศวิทยาของด้วงหมัดผักแถบลายในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. วิทยาสารก าแพงแสน. 5 (1): 
20-29. 

วินัย  รัชตปกรณ์ชัย.  2533.  การป้องกันก าจัดด้วงหมัดผักในผักกาดหัว  วารสารกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการ
เกษตร 12 : 4-10. 

วัชรี  สมสุข วินัย  รัชตปกรณ์ชัย พิมลพร นันทะ. 2534.  การใช้ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae ควบคุม
ด้วงหมัดผักในผักกาดหัว วารสารกีฏและสัตววิทยา. 13 : 183 – 188. 

Cabanillas, H.E., G.O. Jr. Poinar and J.R. Raulston.  1994.  Steinernema  riobravis  n. sp.  
 (Rhabditida:  Steinernematidae)  from  Texas.  Fundam.  Appl.  Nematol.  17:123-131. 
Klein, Michael. G.,  1990. Efficacy against soil-inhabiting  insect  pest. , pp. 195-210. In: Gaugler, R.A., 

and Kaya, H.K. (eds.) Entomopathogenic Nematodes in Biological control. Boca  Raton, 
Florida CRC Press. 
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