
1. แผนงานวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขยายและการใชประโยชน 

   ของชีวภัณฑสูเชิงพาณิชย 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขยายและการใชชีวภัณฑ 

ในการควบคุมศัตรูพืชที่สําคญัทางเศรษฐกิจ 

กิจกรรมที่ 1       :การผลิตขยายและการใชชีวภัณฑในการควบคุมแมลง ไร  

    และสัตวศัตรูพืช 

กิจกรรมยอย (ถามี)  :ระบุชื่อกิจกรรมยอยตามแบบ ว1-ก ที่ผานการอนุมัติ 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :การใชไสเดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema riobrave  

ควบคุมดวงหมัดผัก Phyllotreta sinuata (Stephens) ในคะนา 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :ระบุชื่อการทดลองตามแบบ ว1-ก ที่ผานการอนุมัติ 

4. คณะผูดําเนินงาน 

หัวหนาการทดลอง   :วิไลวรรณ  เวชยันต    

กลุมงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ   

     กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

ผูรวมงาน                            :สาทิพย มาลี    

กลุมงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ   

     กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

   

5. บทคัดยอ   :  การทดสอบประสิทธิภาพไสเดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema 

riobrave ควบคุมดวงหมัดผัก Phyllotreta sinuata (Stephens) ในคะนา ดําเนินการทดลอง ในแปลง

เกษตรกร อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางเดือนมกราคม 2558 – เมษายน 2559 และ ธันวาคม 

2560 – มีนาคม 2561   วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) จํานวน 4 

ซ้ํา 5 กรรมวิธี ไดแก กรรมวิธีที่ 1 ราดไสเดือนฝอย S. riobrave อัตรา 2,000 ตัวตอน้ํา 1 มลิลิลิตร เมื่อ

พืชอายุ 5 วัน และราดไสเดือนฝอยทุก 7 วัน กรรมวิธีที่ 2 ราดไสเดือนฝอย S. riobrave อัตรา 2,000 ตัว

ตอน้ํา 1 มิลลิลิตร เมื่อพืชอายุ 20 วัน  และราดไสเดือนฝอยทุก 7 วัน  กรรมวิธีที่ 3 พนไสเดือนฝอย S. 

riobrave อัตรา 2,000 ตัวตอน้ํา 1 มิลลิลิตร  เมื่อพืชอายุ 5 วัน และพนไสเดือนฝอยทุก 7 วัน กรรมวิธีที่ 

4 พนไสเดือนฝอย S. riobrave อัตรา 2,000 ตัวตอน้ํา 1 มิลลิลิตร เมื่อพืชอายุ 20 วัน และพนไสเดือน

ฝอยทุก 7 วัน และ กรรมวิธีที่ 5 ควบคุม (ไมพนสาร) ผลการทดลองพบวา กรรมวิธีราดหรือพนไสเดือน



ฝอย S. riobrave อัตรา 2,000 ตัวตอน้ํา 1 มิลลิลิตร ทุก 7 วัน เมื่อพืชอายุ 5 วัน หรือเมื่อพืชอายุ 20 วัน 

มีน้ําหนักผลผลิตคะนามากกวากรรมวิธีเปรียบเทียบ  

               ศึกษาประสิทธิภาพของไสเดือนฝอย S. riobrave เมื่อถูกกระตุนดวยความรอน เพื่อคัดเลือก

และพัฒนาไสเดือนฝอยที่มีถิ่นกําเนิดในเขตรอน ดวยการกระตุนดวยความรอน พบวา สามารถคัดเลือก

ไสเดือนฝอย S. riobrave ได   ไสเดือนฝอย S. riobrave ที่ผานกระบวนการกระตุนดวยความรอน 

(Heat shock treatment) มีเปอรเซ็นตการรอดชีวิตของเทากับ 13-58   ประสิทธิภาพทําใหหนอนกินรงั

ผึ้งตายภายในเวลา 48 ชั่วโมง เทากับ 75-96.67 เปอรเซ็นต  และสามารถผลิตไสเดือนฝอยระยะเขา

ทําลายแมลงไดเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 1.05x105 และ 8.4x104  ตัว ตอหนอนกินรังผึ้ง 1 ตัว และ ไสเดือน

ฝอยที่ผานกระบวนการ heat shock treatment  มีการขยายพันธุในหนอนกินรังผึ้งได  1.12x105  ถึง 

1.92 x105 IJs  ตอหนอน 1 ตัว 

 

6. คํานํา                                 :  คะนาเปนพืชผักที่ยังคงความนิยมในการบริโภคมากเปนอันดับตนๆ

อุดมไป 

ดวยวิตามินและสารที่มีประโยชนตอรางกาย หาซื้องายราคาไมแพง ปลูกไดท่ัวไป เก็บเก่ียวผลผลิตไดทัง้ป ชวย

ใหเกษตรกรมีรายไดตอเนื่องมีการปลูกเพื่อบริโภคทั้งภายในประเทศและสงออกจําหนายตางประเทศ การปลูก

คะนาจําเปนตองพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชสม่ําเสมอโดยเฉพาะสารฆาแมลง ทั้งนี้เพราะคะนามีแมลงศัตรู

สําคัญหลายชนิด เชน หนอนใยผัก หนอนกระทู หนอนเจาะยอด  และ ดวงหมัดผักแถบลาย Phyllotreta 

flexuosa (Illiger) =Phyllotreta sinuata , Stephens)  แมลงชนิดนี้ชอบทําลายผักในตระกูลกะหล่ํา  เชน

กะหล่ําปลีกะหล่ําดอก กะหล่ําปม ผักคะนา ผักกวางตุง ผักกาดเขียวปลี และผักกาดหัว ระยะกลาของผักที่มี

อายุตั้งแตปลูกถึง 1 เดือนเปนระยะที่สําคัญหากถูกทําลายจะ ทําใหผักมีผลผลิตลดลงไมสามารถสงขายตลาด

ได หนอนที่ฟกออกจากไขใหมๆ  จะกัดกินรากของผักหรืออาจชอนไชเขาไปกินอยูบริเวณโคนตนและแทะกิน

บริเวณผิวของราก ทําใหพืชมีอาการเหี่ยวเฉาและตายในที่สุด   ตัวเต็มวัยเขาทําลายพืชผักทําใหเกิดความ

เสียหายมากมายโดยการกัดกินผิวใบจนทําใหใบมีลักษณะเปนรูพรุนทั่วทั้งใบ  รวมทั้งกัดกินผิวลําตน และกลีบ

ดอก แมลงพวกนี้มักมีนิสัยชอบอยูรวมกันเปนกลุม   ตัวเต็มวัยคอนขางวองไวเมื่อถูกรบกวนจะกระโดดและ

สามารถบินไดไกล  การปองกันกําจัดทําไดยาก แมการใชสารเคม ี(จอมสุรางค และคณะ, 2550; วินัย, 2533) 

บางครั้งการระบาดเกิดข้ึนรวดเร็วและกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงจนไมสามารถเก็บผลผลิตได

เกษตรกรจึงจําเปนตองใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชตลอดฤดูปลูกในอัตราสูงและบอยครั้ง ทําใหแมลงเกิดความ

ตานทานตอสารฆาแมลงที่ใชติดตอกัน แนวทางในการลดปญหานี้โดยการใชการปองกันกําจัดโดยชีววิธ ีเชน 

การใชจุลินทรีย ไดแก ไสเดือนฝอยศัตรูแมลง S. carpocapsae , S. riobrave ซึ่งเปนไสเดือนฝอยศัตรูแมลง



ที่มีศักยภาพสูงในการควบคุมแมลงศตัรูพืชไดหลายชนิดโดยเฉพาะแมลงที่อาศัยในดินหรือท่ีมีมีสภาพแวดลอม

เหมาะสม (Cabanillas et  al., 1994; Klein, 1990) และมีรายงานการใชไสเดือนฝอย S.  carpocapsae 

ควบคุมดวงหมัดผักในผักกาดหัว โดยใชไสเดือนฝอย อัตรา 320 ลานตัว/น้ํา160 ลิตร ในพื้นท่ี 1 ไร พนหรือ

ราดลงดินในเวลาเย็นหลังการรดน้ําแปลง เมื่อผักอายุได 0 10  20 และ 30 วัน หลังหวานเมล็ด   (วัชรี และ

คณะ, 2534) การทดลองนีเ้พื่อศึกษาวิธีการใชไสเดือนฝอย S. riobrave ควบคุมดวงหมัดผัก และคัดเลือก

ไสเดือนฝอย S. riobrave ใหทนตออุณหภูมิสูง 

 

7. วิธีดําเนินการ                         :  

อุปกรณ  

 1.  ไสเดือนฝอย  S. riobrave วัย 3 ระยะเขาทําลายแมลง (IJ) 

  2.  ดวงหมัดผัก 

 3.  อุปกรณเครื่องมือ ไดแก กลองจุลทรรศน    

  4.  อุปกรณเครื่องแกว ไดแก บีกเกอร  กระบอกตวง จานเลี้ยงเชื้อ 

  6.  สารเคมี  ไดแก  ฟอรมาลีน   

  7.  ถุงพลาสติก ขนาด 4x6 นิ้ว 

การทดลองที่ 1  ศึกษาวิธีการใชไสเดือนฝอย S. riobrave การควบคุมดวงหมัดผักในคะนา   

   1.1 แผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 4 ซ้ํา จํานวน 5 กรรมวิธ ีดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 ราดไสเดือนฝอย S. riobrave อัตรา 2,000 ตัวตอน้ํา 1 มิลลิลิตร  

 เมื่อพืชอายุ 5 วัน และราดไสเดือนฝอยทุก 7 วัน 

กรรมวิธีที่ 2 ราดไสเดือนฝอย S. riobrave อัตรา 2,000 ตัวตอน้ํา 1 มิลลิลิตร   

 เมื่อพืชอายุ 20 วัน  และราดไสเดือนฝอยทุก 7 วนั 

กรรมวิธีที่ 3 พนไสเดือนฝอย S. riobrave อัตรา 2,000 ตัวตอน้ํา 1 มิลลิลิตร   

 เมื่อพืชอายุ 5 วัน และพนไสเดือนฝอยทุก 7 วัน  

กรรมวิธีที่ 4 พนไสเดือนฝอย S. riobrave อัตรา 2,000 ตัวตอน้ํา 1 มิลลิลิตร  

 เมื่อพืชอายุ 20 วัน  และพนไสเดือนฝอยทุก 7 วัน 

กรรมวิธทีี่ 5 ควบคุม (ไมพนสาร) 

 

       วิธีปฏิบัติการทดลอง 



     ทําการทดลองในแปลงคะนา ขนาดแปลงยอย 2x5 เมตร ระยะหางระหวางแปลงยอย 1 เมตร 

หวานเมล็ดอัตรา 2 กิโลกรัมตอไร  ราดไสเดือนฝอยตามกรรมวิธีดวยบัวรดน้ํา และพนไสเดือนฝอยตามกรรมวิธี

ดวยเครื่องพนสะพายหลังชนิดแรงดันน้ําสูง มีอัตราการใชน้ํา 120 ลิตรตอไร  ตรวจนับจํานวนตัวเต็มวัยดวงหมัด

ผักทุก 7 วัน กอนและหลังปฏิบัติตามกรรมวิธี 

 การบนัทึกขอมูล 

- จํานวนตัวเต็มวัยดวงหมัดผัก โดยสุมจากตนคะนาจํานวน 20 ตนตอแปลงยอย    

- ผลผลิตในแตละวิธีการ โดยสุมเก็บตัวอยางผลผลิตจากพ้ืนที่ 1 ตารางเมตรตอแปลงยอย   

- น้ําหนักผลผลิตที่มีคุณภาพจําหนายได (marketable yield) ในแตละแปลงยอย 

การวิเคราะหขอมูล : ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเปรียบเทียบดวยวิธีการทางสถิติและสรุปผล 

สถานที่ดําเนินการทดลอง (ทํา 2 แปลงทดลอง) ใน 

-  แหลงปลูกผักเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี หรือราชบุรี หรือนครปฐม หรือปทุมธานี    

 

การทดลองที่ 2. ศึกษาประสิทธิภาพของไสเดือนฝอย S. riobrave เมื่อถูกกระตุนดวยความรอน (Heat Shock 

treatment)   

 เนื่องจาก ไสเดือนฝอยเปนชีวภัณฑที่ใชในการควบคุมแมลงศัตรูพืช  ซึ่งปจจัยแวดลอมสําคัญที่เปนขอจํากัด

ของการใช คือสภาพอากาศที่มีความแปรปรวน โดยเฉพาะอุณหภูมิที่มีผลตอการมีชีวิตรอด ประสิทธิภาพการเขา

ทําลายแมลง การพัฒนาและการขยายพันธุของไสเดือนฝอย ในการทดลองครั้งนี้มสีมมติฐานคือ หากไสเดือนฝอย

รอดชีวิตไดมากในสภาพอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจะเปนการสงเสริมใหไสเดือนฝอยสามารถเขาทําลายแมลงได และมี

ประสิทธิภาพในการเขาทําลายแมลงไดมากขึ้น ดวยการกระตุนดวยความรอน (Heat shock treatment) ซึ่ง

ไสเดือนฝอย  S. riobrave ซึ่งมีถ่ินกําเนิดในแถบรอน อาจพัฒนาและปรับตัวใหมีความสามารถทนและมีชีวิตรอด

ในสภาพอากาศมีมีความแปรปรวนไดด ี

วิธีปฏิบัติการทดลอง:   

 1. เตรียมไสเดือนฝอย S. riobrave ระยะขาทําลายแมลง อัตรา 5,000 ตอ 1 มล ในสารละลาย

Ringer ใสขวด flask ขนาด 100 มล. จํานวน 4 ชุด (ขวด)  นําไปผานกระบวนการกระตุนดวยความรอน (heat 

shock  treatment) ตามวิธีการของ Selvan et al (1996)  โดยแชขวด flask ในน้ําที่อุณหภูมิ 35 0ซ  เปน

เวลานาน 1 ชั่วโมง  จากนั้นนาํไปแชที่อุณหภูมิ 40 0ซ  เปนเวลานาน  1 ชั่วโมง  กอนนําไปแชที่อุณหภูมิ 35 0ซ  

เปนเวลานาน  1 ชั่วโมง  และที่อุณหภูมิ 25 0ซ  เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง  และที่อุณหภูมิ 40 0ซ  เปนเวลานาน  1 

ชั่วโมง   ตามลําดับ  จากนั้นนําไสเดอืนฝอยเก็บที่อุณหภูมิ 25 0ซ ในสภาพมืดนาน 24 ชั่วโมง กอนนําไสเดือนฝอย

ไปทําการทดลองในขั้นตอนตอไป  



 2. ทดสอบการเขาทําลายแมลงของไสเดือนฝอย S. riobrave โดยวิธี Soil bioassay ตาม 

วิธีการ ของ Glazer et al. (2000) ทําการทดลองในถาดหลุม (ขนาด 24 หลุมตอถาด) รองกนดวยทราย หยด

ไสเดือนฝอยท่ีผานกระบวนการกระตุนดวยความรอน อัตราความเขมขน  50 และ100 ตัว จากนั้นใสหนอนกินรัง

ผึ้ง 1 ตัวตอหลุม  ทํากรรมวิธีละ 3 ซ้ํา (ถาด) เก็บถาดหลุมที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส   การบันทึกขอมูล ตรวจ

นับจํานวนหนอนตายที่เวลา  48 ชั่วโมง หนอนทีต่ายสวนที่  1 นําไปตรวจนับจํานวนไสเดือนฝอยท่ีผานเขาสูตัว

แมลงสําเร็จและพัฒนาเปนตัวเต็มวัยเพศผูและเพศผู  หนอนสวนที่เหลือนําไป  trap  ในกลองชื้นเพื่อตรวจนับ

จํานวนไสเดือนฝอยที่สามารถขยายปริมาณไดดวยหนอนกินรังผึ้ง  

3. ทดสอบการขยายพันธุของไสเดือนฝอยท่ีผานกระบวนการ  heat shock treatment 

นําไสเดือนฝอยท่ีผานกระบวนการมาเลี้ยงเพิ่มปริมาณดวยหนอนกินรังผึ้ง ดวยวิธีการ  paper 

bioassay ติดตอกันจํานวน 3 รุน บันทึกจํานวนไสเดือนฝอยระยะเขาทําลายแมลงที่ผลิตไดในแตละรุน 

 

เวลาและสถานที่ 

 เวลา :   เดือนตุลาคม 2559 – เดือนกันยายน 2562 

 สถานที ่:  อ. ทามวง จ. กาญจนบุรี และหองปฏิบัติการกลุมงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ  กลุม

กีฏและสัตววิทยา  สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ   

ป 2559 ไดดําเนินการทดลองในแปลงปลูกผัก ที่อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางเดือน 

มกราคม 2558–เมษายน 2559 แตไมสามารถดําเนินการทดลองจนครบระยะเวลา เนื่องจากผลกระทบ

ของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ สภาวะโลกรอน สงผลตอการเจริญเติบโตของพืช คะนาแคระแก

รน ไมสามารถดําเนินการทดลองได จึงปลูกซ้ําในเดือนมีนาคม 2559 แตประสบปญหามกีารระบาดของ

โรคในแปลงทดลอง อากาศที่รอนจัด ผักแคระแกรน (ภาพที่ 1) ทําใหไมสามารถเก็บขอมูลได และไม

สามารถดําเนินการทดลองซ้ําได เนื่องจากงบประมาณไมพอสําหรับทําการทดลอง ในชวงเวลาที่ทําการ

ทดลอง (มกราคม- เมษายน 2559) สภาพอากาศมีความแปรปรวนสูง ซึ่งเปนปรากฏการณธรรมชาติ ทําให

อุณหภูมิสูง 38 องศาเซลเซียส ซึ่งมผีลกระทบตอการเจริญของพืชปลูกแคระแกรนเนื่องจากกระทบอาการ

ที่รอนจัด และมีโรคระบาดทําใหไมสามารถทําการทดลองไดตามแผนที่วางไว  และวางแผนทดลองซ้ํา 

(มิถุนายน- กันยายน) แตเนื่องจากงบประมาณที่มีจํากัดทําใหไมสามารถทดลองซ้ําในป 2559  ได     



ป 2560 ดําเนินการทดลองทดสอบประสิทธิภาพของไสเดือนฝอย S. riobrave ในการควบคุมดวง

หมัดผักในคะนา ที่อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ในชวงระหวางเดือนธันวาคม 2559 – มีนาคม 2560 จากผล

การทดลอง พบการระบาดของดวงหมัดผักลงทําลายพืชปลูกตั้งแตเริ่มงอก (ยังไมมีใบจริง) พบการระบาดของแมลง

อยางตอเนื่อง  กอนพนสาร พบ จํานวนตัวเต็มวัยดวงหมัดผักเฉลี่ยอยูระหวาง 1-2 ตัวตอ 10 ตน และดําเนินการ

ทดลองพนสารเมื่อมีจํานวนดวงหมัดผักเฉลี่ย 1-3 ตัว หลังพนสารครั้งที่ 1 กรรมวิธทีี่ 1 ราดไสเดือนฝอย S. 

riobrave  อัตรา 2,000 ตัวตอน้ํา 1 มิลลิลิตร เมื่อพืชอายุ 5 วัน และราดทุก 7 วัน,  กรรมวิธทีี่ 2 ราดไสเดือนฝอย 

S. riobrave  อัตรา 2,000 ตัวตอน้ํา 1 มิลลิลิตร เมื่อพืชอายุ 20 วัน และราดทุก 7 วัน, กรรมวิธทีี่ 3  พนไสเดือน

ฝอย S. riobrave  อัตรา 2,000 ตัวตอน้ํา 1 มิลลิลิตร เมื่อพืชอายุ 5 วัน และราดทุก 7 วัน  กรรมวิธีที่ 4  พน

ไสเดือนฝอย S. riobrave  อัตรา 2,000 ตัวตอน้ํา 1 มิลลิลิตร เมื่อพืชอายุ 20 วัน และราดทุก 7 วัน   และกรรมวิธี

ที่ 5  ไมพนสาร ( ควบคุม)  พบจํานวนดวงหมัดผักเฉลี่ย 1,1,2,1, และ 2 ตัว ตามลําดับ  (ตาราง 1) ระหวางการ

ทดลองพบการเขาทําลายของหนอนใยผัก และหนอนเจาะยอด  จําเปนตองพนสารกําจัดหนอนเจาะยอดและ

หนอนใยผัก โดยดําเนินการพน Bt ตามอัตราแนะนํา  หลังพนสารจํานวน 1 ครั้งพบวาจํานวนหนอนเจาะยอดและ 

จํานวนหนอนใยผักลดลง ตามลําดับ  และไดดําเนินการทดลองตามกรรมวิธี  พบวา หลังพนสารตามกรรมวิธีครั้งที่ 

2 พบดวงหมัดผักเฉลี่ย 1, 0.5, 1, 1, และ 2 ตัว หลังสิ้นสุดการทดลอง เก็บผลผลิตคะนาเมื่อเปรียบเทียบน้ําหนัก

ผลผลิตคะนาที่มีคุณภาพตลาด (Marketable Yield) พบวา กรรมวิธทีี่ 1 ราดไสเดือนฝอย S. riobrave อัตรา 

2,000 ตัวตอน้ํา 1 มิลลิลิตร เมื่อพืชอายุ 5 วัน และราดไสเดือนฝอยทุก 7 วนั กรรมวิธีที่ 2 ราดไสเดือนฝอย S. 

riobrave อัตรา 2,000 ตัวตอน้ํา 1 มิลลิลิตร เมื่อพืชอายุ 20 วัน และราดไสเดือนฝอยทุก 7 วัน กรรมวิธีที่ 3 พน

ไสเดือนฝอย S. riobrave อัตรา 2,000 ตัวตอน้ํา 1 มิลลิลิตร  เมื่อพืชอายุ 5 วัน และพนไสเดือนฝอยทุก 7 วัน 

กรรมวิธีที่ 4 พนไสเดือนฝอย S. riobrave อัตรา 2,000 ตัวตอน้ํา 1 มิลลิลิตร เมื่อพืชอายุ 20 วัน และพนไสเดือน

ฝอยทุก 7 วัน และ กรรมวิธีที่ 5 ควบคุม (ไมพนสาร) มนี้ําหนักผลผลิตเฉลี่ย 2.60, 2.72, 2.87, 2.60 กิโลกรัมตอ

ตารางเมตร ตามลําดับ (ตาราง 2)    และกรรมวิธีราดหรือพนไสเดอืนฝอย S. riobrave อัตรา 2,000 ตัวตอน้ํา 1 

มิลลิลิตร เมื่อพืชอายุ 5 วัน และเมื่อพืชอายุ 20 วัน มีน้ําหนักผลผลิตคะนามากกวา กรรมวิธีเปรียบเทียบ ซึ่งมี

น้ําหนักผลผลิตเพียง และ 1.77 กิโลกรัมตอตารางเมตร  

ป 2561 ไดทําการทดลองทดสอบประสิทธิภาพของไสเดือนฝอย S. riobrave ในการควบคุมดวงหมัดผัก

ในคะนา ที่อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ในชวงระหวางเดือนธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561   

ดําเนินการทดลองในแปลงเกษตรกรในพืน้ที่ อ. ทามวง จ. กาญจนบุรี  โดยเตรียมแปลงขนาดแปลง

ยอย 2x5 เมตร ระยะหางระหวางแปลงยอย 1 เมตร หวานเมล็ดอัตรา 2 กิโลกรัมตอไร  พืชงอก หลังหวานเมล็ด 5 

วัน จึงเริ่มดําเนินการใชไสเดือนฝอย S. riobrave ตามกรรมวิธี ที่ 1 ราดไสเดือนฝอย S. riobrave อัตรา 2,000 

ตัว/น้ํา 1 มล. และ กรรมวิธีที่ 4 พนไสเดือนฝอย S. riobrave อัตรา 2,000 ตัว/น้ํา 1 มล.  ตามกรรมวิธีดวย

เครื่องพนสูบโยกสะพายหลัง กอนปฏิบัติตามกรรมวิธี สํารวจแมลงและตรวจนับจํานวนแมลง พบวาจํานวนตัวเต็ม

วัยดวงหมัดผักยังมีไมมาก  แตตองเฝาระวังเนื่องจากดวงหมัดผักตัวเต็มวัยมีการเคลื่อนยายจากภายนอกเขาสูแปลง

ทดลองได  (พ้ืนที่ใกลแปลงทดลอง ปลูกผักกาดเขียวปลี)  ตรวจนับแมลงหลังพืชงออกทุกสัปดาหกอนปฏิบัติตาม

กรรมวิธ ี  พบวาในสัปดาหที่ 2 หลังพืชงอก พบรอยทําลายของดวงหมัดผักลงทําลายพืชปลูก แตจํานวนตัวเต็มวัย



ที่นบัไดไมมีความแตกตางกนัในแตละกรรมวิธี  สัปดาหที่ 3 หลังพืชงอกยังพบการระบาดของแมลงอยางตอเนื่อง  

(ตาราง 3) ไดเริ่มปฏิบัติตามกรรมวิธีที่ 2 และ 4   แปลงยอยบางกรรมวิธี พบความเสียหายจากโรคพืช และได

ติดตอสอบถามจากผูปฏิบัติดานโรคพืช ชวยวินิจฉัย พบวาโรคผักสาเหตุจากแบคทีเรีย จึงแนะนําใหพนการกําจัด

โรคจากเชื้อสาเหตุแบคทีเรีย ขณะเดียวกันยังคงดําเนินการตามแผน  ในสัปดาหที ่5 ยังพบโรคพืชกระจายไปท่ัว

แปลงทดสอบ (ในพื้นที่ของเกษตรกรมีการระบาดของโรคใบจุด ซึ่งใชสารกําจัดโรคพืชตามคําแนะนําแตเนื่องจาก

สภาพแวดลอมอื้ออํานวยใหโรคระบาดทั่วแปลง ) กําจัดโรคพชื ยังดําเนินการพนสารตามกรรมวิธี  สัปดาหที่ 6 

การพนสารกําจัดโรคพืชไมสามารถควบคุมการระบาดของโรคได  (ภาพที ่2)  ทําใหตองเก็บผลผลิตคะนากอน

กําหนด จึงทําการเก็บผลผลิตคะนา แยกตามกรรมวิธี ชั่งน้ําหนักผลผลิต  เมื่อเปรียบเทียบน้ําหนักผลผลิตคะนา 

พบวา กรรมวิธีที่ 1 ราดไสเดือนฝอย S. riobrave อัตรา 2,000 ตัวตอน้ํา 1 มิลลิลิตร เมื่อพืชอายุ 5 วัน และราด

ไสเดือนฝอยทุก 7 วนั กรรมวิธีที่ 2 ราดไสเดือนฝอย S. riobrave อัตรา 2,000 ตัวตอน้ํา 1 มิลลิลิตร เมื่อพืชอายุ 

20 วัน และราดไสเดือนฝอยทุก 7 วัน กรรมวิธีที่ 3 พนไสเดือนฝอย S. riobrave อัตรา 2,000 ตัวตอน้ํา 1 

มิลลิลิตร  เมื่อพืชอายุ 5 วัน และพนไสเดอืนฝอยทุก 7 วัน กรรมวิธีที่ 4 พนไสเดือนฝอย S. riobrave อัตรา 

2,000 ตัวตอน้ํา 1 มิลลิลิตร เมื่อพืชอายุ 20 วัน และพนไสเดือนฝอยทุก 7 วัน มนี้ําหนักผลผลิตเฉลี่ย  2.70, 2.60, 

2.60, 2.70 กิโลกรัมตอตารางเมตร ตามลําดับ (ตาราง 4) และกรรมวิธีราดหรือพนไสเดือนฝอย S. riobrave อัตรา 

2,000 ตัวตอน้ํา 1 มิลลิลิตร เมื่อพืชอายุ 5 วัน และเมื่อพืชอายุ 20 วัน มีน้ําหนักผลผลิตคะนามากกวา กรรมวิธี

เปรียบเทียบ ซึ่งมีน้ําหนักผลผลิตเพียง และ 1.70 กิโลกรัมตอตารางเมตร เชนเดียวกับรายงานของวิไลวรรณ และ

คณะ  2555)  

ป 2562   เนื่องจาก ไสเดือนฝอยเปนชีวภัณฑที่ใชในการควบคุมแมลงศัตรูพืช  ซึ่งปจจัยแวดลอมสําคัญที่

เปนขอจํากัดของการใช คือสภาพอากาศที่แปรปรวนรุนแรง โดยเฉพาะอุณหภูมิที่มีผลตอการมีชีวิตรอด การตาย 

ประสิทธิภาพการเขาทําลายแมลง การพัฒนาและการขยายพันธุของไสเดือนฝอย (Selvan et al, 1996)  

สมมติฐานของการทดลองครั้งนี้  เพือ่คัดเลือกไสเดือนฝอย S. riobravae  ซึ่งมีถ่ินกําเนิดในเขตรอน  สามารถ

ดํารงชีวิตใหรอดไดมาก ในสภาพอุณหภูมิประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเปนการสงเสริมใหไสเดือนฝอยสามารถเขา

ทําลายแมลงได และมีประสิทธิภาพในการเขาทําลายแมลงไดมากขึ้นดวยการใชความรอนเปนตัวกระตุน (Heat 

shock treatment)  ไดดําเนินการนําไสเดือนฝอย S. riobrave ระยะเขาทําลายแมลง จํานวน 4 ชุด ชุดละ 

500,000 ตัว ไปผานกระบวนการกระตุนดวยความรอน (Heat Shock treatment) ตามวิธีการของ Selvan et al 

(1996)  และนํามานับจํานวนไสเดือนฝอยท่ีรอดชีวิต และที่ตาย พบวา เปอรเซ็นตการรอดชีวิตของไสเดือนฝอย S. 

riobrave  เทากับ 13-58 %   (ตารางที่ 5) จากนั้นไดนําไสเดือนฝอยที่รอดชีวิตไปทดสอบประสิทธิภาพการเขา

ทําลายแมลง ตามวิธีการของ Glazer et al. (2000) ดวยวิธี  Soil bioassay ในถาดหลุม (ขนาด 24 หลุมตอถาด) 

หยดไสเดือนฝอยอัตราเขมขน 50 และ 100 IJs/หลุม  ใสลงบนทรายในถาดหลุม จากนั้นใสหนอนกินรังผึ้ง 1 ตัว

ตอหลุม ทํากรรมวิธีละ 3 ซ้ํา (ถาด) กอนนําถาดหลุมเก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส   บันทึกจํานวนหนอนกินรัง

ผึ้งที่ตายภายในเวลา 48 ชั่วโมง หนอนที่ตายแบงเปนสองสวน สวนที่ 1 นําไปตรวจนับจํานวนไสเดือนฝอยที่

สามารถผานเขาสูตัวแมลงและพัฒนาเปนตัวเต็มวัยเพศผูและเพศเมีย  สวนที่ 2 นําไปเรียงในกลองชื้นเพื่อลอให

ไสเดือนฝอยระยะเขาทําลายแมลงออกจากซากหนอน เพ่ือดูความสามารถในการขยายพันธุของไสเดือนฝอย  



พบวา ทีอ่ัตราความเขมขนของไสเดือนฝอยเทากับ  50 IJs มีประสิทธิภาพทําใหหนอนกินรังผึ้งตายภายในเวลา 48 

ชั่วโมง เทากับ 75-91.67 เปอรเซ็นต  และเมื่อเพ่ิมความเขมขน 100 IJs พบหนอนตายเพิ่มขึ้นเทากับ 85-96.67 

เปอรเซ็นต (ตารางที่ 6)  เมื่อนําหนอนที่ตายมาผาซากเพ่ือนับจํานวนไสเดอืนฝอยที่พบในหนอนกินรังผึ้งภายใต

กลองจุลทรรศน  พบวา ภายหลังไสเดือนฝอยผานเขาสูตัวแมลงสําเร็จมีการพัฒนาเปนตัวเต็มวัยเพศผู เทากับ 9-

13 ตัว  พัฒนาเปนเพศเมีย 36-40 เทากับ  และท่ีอัตรา 100 IJs  พัฒนาเปนไสเดือนฝอยตัวเต็มวัยเพศผู เทากับ 

18-45 ตัว  พฒันาเปนเพศเมีย 50-70 เทากับ   (ตารางที่ 7) 

 การขยายพันธุของไสเดือนฝอยดวยหนอนกินรังผึ้ง พบวา  สามารถผลิตไสเดือนฝอยระยะเขาทําลายแมลง

ไดเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 1.05x105 และ 8.4x104  ตัว ตอหนอนกินรังผึ้ง 1 ตัว  ตามลําดับ (ตารางที่ 8) 

ทดสอบการขยายพันธุของไสเดือนฝอยท่ีผานกระบวนการ  heat shock treatment ทั้ง 4 ชุด โดยนํา

ไสเดือนฝอยไปเลี้ยงเพิ่มปริมาณดวยหนอนกินรังผึ้ง ติดตอกันจํานวน 3 รุน ดําเนินการทดลองโดย เตรียมไสเดือน

ฝอยแตละชุด ใหมีอัตราความหนาแนน 2,000 ตัว ตอน้ํา 0.4  มล. หยดลงบนกระดาษกรองในจานทดลอง

พลาสติก  48 ชั่วโมง หนอนท่ีตายจะนํามาวางเรียงบนตะแกรงลวดในกลองชื้นเพื่อลอไสเดือนฝอยระยะเขาทําลาย

แมลงที่เคลื่อนตัวจากซากหนอนลงสูน้ํา เทเก็บลางใหสะอาดดวยน้ํา  formalin 0.1% นับ บันทึกจํานวนไสเดือน

ฝอยระยะเขาทําลายแมลงที่ผลิตขยายไดในแตละรุน  ทําแบบนี้ติดตอกัน 3 รุน  พบวา  ไสเดือนฝอยท่ีผาน

กระบวนการ heat shock treatment  มีการขยายพันธุในหนอนกินรังผึ้งได  1.12x105  ถึง 1.92 x105 IJs  ตอ

หนอน 1 ตัว (ตารางที่9) 

 

9. สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ :  

1. วิธีการใชไสเดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema riobrave ควบคุมดวงหมัดผัก Phyllotreta 

sinuata (Stephens) ในคะนา ดวยวิธีการราดหรือพนไสเดอืนฝอย S. riobrave อัตรา 2,000 ตัวตอ

น้ํา 1 มิลลิลิตร ทุก 7 วัน เมื่อพืชอายุ 5 วัน และเมื่อพืชอายุ 20 วัน ไดคะนาที่มีผลผลิตมากกวา 

กรรมวิธีเปรียบเทียบ   
2. ไสเดือนฝอย Steinernema riobrave ที่ถูกกระตุนดวยความรอน (Heat shock treatment) 

สามารถมีชีวิตรอดไดดี คงประสิทธิภาพในการเขาทําลายแมลง และมีการขยายพันธุในหนอนกินรังผึ้ง  

 

10. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน : ใหระบุผลงานที่สิ้นสุด ไดนําไปใชประโยชนอยางไร พัฒนาตอหรือ

ถายทอด หรือเผยแพร หรือนําไปใชประโยชนกับกลุมเปาหมาย 

(ระบุเปนขอๆ)  

 

11. คําขอบคุณ (ถามี)  : อาจมีหรือไมมีก็ได เปนการแสดงความขอบคุณแกผูชวยเหลือให

งานวิจัยลุลวงไปดวยดี แตมิไดเปนผูรวมปฏิบัติงานดวย 



 

12. เอกสารอางอิง  
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13. ภาคผนวก  

ตารางที่ 1  คาเฉลี่ยจํานวนดวงหมัดผักในคะนา กอนและหลังการปฏิบัตติามกรรมวิธี ที่อําเภอทามวง จังหวัด    

               กาญจนบุรี (ธันวาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

กรรมวิธี 

จํานวนดวงหมัดผักเฉลี่ย (ตัว/ตน) 

กอนพนสาร 
หลังพนสาร (ครั้งที่) 

1 2 

1. ราด S. riobrave อัตรา 2,000 ตัว/น้ํา 1 มลิลิลิตร  

    เมื่อพืชอายุ 5 วัน และราดทุก 7 วัน 

2 1 1 

2. ราด S. riobrave อัตรา 2,000 ตัว/น้ํา 1 มลิลิลิตร  

    เมื่อพืชอายุ 20 วันและราดทกุ 7 วัน 

2 1 0.5 

3. พน S. riobrave อัตรา 2,000 ตัว/น้ํา 1 มลิลิลิตร  

    เมื่อพืชอายุ 5 วัน และพนทุก 7 วัน 

2 2 1 

4. พน S. riobrave อัตรา 2,000 ตัว/น้ํา 1 มลิลิลิตร  

    เมื่อพืชอายุ 20 วันและพนทุก 7 วัน 

1 1 1 

5. ควบคุม (ไมพนสาร) 3 2 2 

 
 
 
ตารางที่ 2   คาเฉลี่ยน้ําหนักผลผลิตคะนาที่มีคุณภาพตลาด (Marketable Yield)  

                ที่อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี (ธันวาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

กรรมวิธี 
ผลผลิต  

 (กโิลกรัม/ตารางเมตร) 

1 ราด S. riobrave อัตรา 2,000 ตัว/น้ํา 1 มลิลิลิตร  

   เมื่อพืชอายุ 5 วัน และราดทุก 7 วัน 

2.60 

2 ราด S. riobrave อัตรา 2,000 ตัว/น้ํา 1 มลิลิลิตร 

 เมื่อพืชอายุ 20 วัน และราดทุก 7 วัน 

2.72 

3 พน S. riobrave อัตรา 2,000 ตัว/น้ํา 1 มลิลิลิตร 

 เมื่อพืชอายุ 5 วัน และพนทุก 7 วัน 

2.87 

4 พน S. riobrave อัตรา 2,000 ตัว/น้ํา 1 มลิลิลิตร 

 เมื่อพืชอายุ 20 วัน  และพนทุก 7 วัน 

2.60 

5 ควบคุม (ไมพนสาร) 1.77 

 



 

 

ตารางที่ 3   จํานวนดวงหมัดผักในคะนา ป 2561 ที่ อ. ทามวง จ. กาญจนบุรี 

กรรมวิธี 
จํานวนตัวเต็มวัยดวงหมัด (ตัวตอตน) 

ครั้งที่ 1* ครั้งที่ 2  ครั้งที่3 ครั้งที่4 

1 ราด S. riobrave อัตรา 2,000 ตัว/น้ํา 1 มลิลิลิตร  

   เมื่อพืชอายุ 5 วัน และราดทุก 7 วัน 

11 14 42 28 

2 ราด S. riobrave อัตรา 2,000 ตัว/น้ํา 1 มลิลิลิตร 

 เมื่อพืชอายุ 20 วัน และราดทุก 7 วัน 

12 11 36 34 

3 พน S. riobrave อัตรา 2,000 ตัว/น้ํา 1 มลิลิลิตร 

 เมื่อพืชอายุ 5 วัน และพนทุก 7 วัน 

8 33 31 30 

4 พน S. riobrave อัตรา 2,000 ตัว/น้ํา 1 มลิลิลิตร 

 เมื่อพืชอายุ 20 วัน  และพนทุก 7 วัน 

10 37 39 43 

5 ควบคุม (ไมพนสาร) 11 37 36 22 

  

*นับจํานวนแมลงกอนปฏิบัติตามกรรมวิธีที่  1 2 3 และ 4 

 

 

 

 

ตารางที ่4  คาเฉลี่ยน้ําหนักผลผลิตคะนา ทีอ่ําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี  (ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561)   

                กรรมวิธ ี
ผลผลิต  

 (กโิลกรัม/ตารางเมตร) 

1 ราด S. riobrave อัตรา 2,000 ตัว/น้ํา 1 มลิลิลิตร  

   เมื่อพืชอายุ 5 วัน และราดทุก 7 วัน 

2.70 

2 ราด S. riobrave อัตรา 2,000 ตัว/น้ํา 1 มลิลิลิตร 

 เมื่อพืชอายุ 20 วัน และราดทุก 7 วัน 

2.60 

3 พน S. riobrave อัตรา 2,000 ตัว/น้ํา 1 มลิลิลิตร 

 เมื่อพืชอายุ 5 วัน และพนทุก 7 วัน 

2.60 

4 พน S. riobrave อัตรา 2,000 ตัว/น้ํา 1 มลิลิลิตร 

 เมื่อพืชอายุ 20 วัน  และพนทุก 7 วัน 

2.70 

5 ควบคุม (ไมพนสาร) 1.70 



            

 

ภาพที่ 1 แสดงรอยทําลายจากดวงหมัดผักและโรคพืชที่ลงทําลายคะนาในแปลงทดลอง อ. ทามวง จ. กาญจนบุรี  

           ก คะนาที่ถูกดวงหมัดผักลงทําลาย 8 มีนาคม 2559                  

           ข โรคพืชที่พบในคะนา   18 เมษายน 2559           

 

 

     
 

 ภาพที ่2 แสดงความเสียหายจากโรคระบาดในแปลงคะนา  อ. ทามวง จ. กาญจนบุรี (มีนาคม 2561) 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 5 เปอรเซ็นตการรอดชีวิตของไสเดือนฝอย Steinernema riobrave  

ไสเดือนฝอยชุดที่ จํานวนไสเดือนฝอย Steinernema riobrave (%) 

รอดชีวิต ตาย 

1 32 68 

2 32 68 

3 13 87 

4 58 42 

 

 

ตารางที่ 6 เปอรเซ็นตการตายของหนอนกินรังผึ้ง Galleria mellonella ดวยไสเดือนฝอย  

     Steinernema riobrave ภายในเวลา 48 ชั่วโมง  

ไสเดือนฝอย

ชุดที่ 

เปอรเซ็นตการตายของหนอนกินรังผึ้ง G. mellonella ดวย S. riobrave ที่อัตรา 

50 IJs 100 IJs 

1 85.00 91.67 

2 81.67 93.33 

3 91.67 96.67 

4 75.00 85.00 

\ 

 

 

ตารางที่ 7 การพัฒนาเปนตัวเต็มวัยเพศผูเพศเมียของไสเดือนฝอย Steinernema riobrave  

              ในหนอนกินรังผึ้ง G. mellonella 

ไสเดือนฝอย 

ชุดที่ 

จํานวนไสเดือนฝอย Steinernema riobrave ที่พัฒนาเปนตัวเต็มวัยที่  

อัตรา 50 IJs อัตรา 100 IJs 

เพศผู เพศเมีย เพศผู เพศเมีย 

1 9-12 36-40 40-42 48-54 

2 9-13 36-38 32-38 48-62 

3 10-12 36-40 18-45 50-70 

4 10-13 36-39 38-40 50-56 

 

 



ตารางที่ 8 จํานวนไสเดือนฝอย Steinernema riobrave ที่ผลิตขยายไดจากหนอนกินรังผึ้ง 

 

ไสเดือนฝอย 

ชุดที่ 

จํานวนไสเดือนฝอย Steinernema riobrave ระยะเขาทําลายแมลง 

50 IJs 100 IJs 

1 1.41 x104 2.51x104 

2 9.87 x104 1.05x104 

3 1.05 x105 7.8x104 

4 5.87 x104  8.4x104 

 

ตารางที่ 9  จํานวนไสเดือนฝอย Steinernema riobrave ระยะเขาทําลายแมลง ที่ผลิตไดในแตละรุน (เลี้ยงเพิ่ม

ปริมาณดวยหนอนกินรังผึ้ง ติดตอกันจํานวน 3 รุน) 

ไสเดือนฝอย 

ชุดที่ 

จํานวนไสเดือนฝอยระยะเขาทําลายแมลง Steinernema riobrave (IJs/หนอน 1 ตัว) 

รุนที่ 1 รุนที่ 2 รุนที่ 3 

1 1.12 x105 1.28 x105 1.81 x105 

2 1.54 x105 1.72 x105 1.62 x105 

3 1.61 x105 1.63 x105 1.92 x105 

4 1.43 x105 1.49 x105 1.51 x105 

 

 

 


