
1. แผนงานวิจัย   : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขยายและการใช้ประโยชน ์

   ของชีวภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ 

2. โครงการวิจัย   : วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลติขยายและการใช้ชีวภัณฑ ์

  ในการควบคมุศัตรูพืชที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ 

กิจกรรม ที่ 1       : การผลิตขยายและการใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมแมลง ไร  

      และสัตว์ศัตรูพืช 

กิจกรรมย่อย (ถ้าม)ี  : ระบุช่ือกิจกรรมย่อยตามแบบ ว1-ก ที่ผ่านการอนุมัติ 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)   : ประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema riobrave    

                                             ในการควบคุมด้วงงวงมันเทศ Cylas formicarius 

       ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Efficacy of entomopathogenic nematode, Steinernema  

                                                      riobrave to control sweet potato, Cylas formicarius 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :วิไลวรรณ  เวชยันต์    

กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ   

     กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

ผู้ร่วมงาน                            :สาทิพย์ มาลี    

กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ   

     กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

5. บทคัดย่อ    :   

6. ค าน า                                 :  มันเทศ เป็นพืชอาหารที่มีความส าคัญ มันเทศเป็นพืชหัวที่ปลูกง่าย 

ปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด ไม่ว่าจะ เป็นดินเหนียว ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ในประเทศไทยนิยมปลูกตลอดปีทั่วทุก

ภาคของประเทศ แหล่งปลูกเพื่อเป็นการค้าที่ส าคัญในประเทศไทยได้แก่  เชียงใหม่ เชียงราย สุโขทัย พิษณุโลก 

อยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม ปราจีนบุรี ระยอง ตราด นครราชสีมา หนองคาย อุบลราชธานี ศรีษะเกษ 

บุรีรัมย์ และพัทลุง พันธุ์มันเทศที่นิยมปลูกเป็นการค้า จะมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 4-6 เดือน ปลูกต่อเนื่อง

ตลอดทั้งปี ศัตรูส าคัญของการผลิตมันเทศ ได้แก่ ด้วงงวงมันเทศ, Cylas formicarius Fabricius ( Colepotera : 

Curculionidae) พบท าลายส่วนเถา และ หัวมันเทศ การท าลายของด้วงงวงมันเทศเพียงเล็กน้อย ท าให้มันเทศมี

หัวน้อยลง หัวมีคุณภาพต่ า มีกลิ่นเหม็น และมีรสขม ไม่เป็นที่ ต้องการของผู้บริโภค ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

ผลผลิต  วิธีการป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศของเกษตรกรคือ การใช้สารฆ่าแมลงในกลุ่ม Orgonophosphate 



และฟูราดาน มากที่สุด    นอกจากการใช้สารฆ่าแมลงยังมีการศึกษาวิธีการป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศในหลายวิธี  

อิสระ และคณะ ( 2550)  พบว่า วิธีการควบคุมด้วงงวงมันเทศโดยการใช้พลาสติกคลุมแปลงมันเทศตั้งแต่เริ่มปลูก

สามารถช่วยลดการท าลายของด้วงงวงมันเทศได้ เท่ากับ 8.12 % รองลงมา  การใช้น้ าสกัดชีวภาพจ านวน 4 ครั้ง 

เมื่อมันเทศอายุ  40 , 50, 60, และ 70 วัน  การคลุมด้วยแกลบตั้งแต่เริ่มปลูก และการใช้ไส้เดือนฝอย S. 

carpocapsae ควบคุม 4 ครั้ง เมื่อมันเทศอายุ 40, 50, 60, และ 70 วัน โดยพบการเข้าท าลาย 12.90 14.65 

และ 16.22 % ตามล าดับ ด้านการให้ผลผลิตนั้นการใช้ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae จ านวน 4 ครั้ง ให้ผลผลิต

ของมันเทศสูงสุด 1,294 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาได้แก่ การคลุมด้วยแกลบ ให้ผลผลิต 1,204 กก./ไร่ ดังนั้นการใช้

แกลบคลุมน่าจะเป็นวิธีการควบคุมที่ดีที่สุด เนื่องจากให้ผลผลิตสูงและมีการท าลายของด้วงงวงไม่มาก ค่าใช้จ่ายต่ า     

หรือ การป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศโดยวิธีราดไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae  อัตรา  8x106  และ 

4x106 ตัว/20 ตารางเมตร  ให้ผลในการควบคุมด้วงงวงมันเทศดีกว่าแปลงเปรียบเทียบ (control ) และการราด

ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae อัตรา 8x106 ตัวต่อ 20 ตารางเมตร ได้ผลดีที่สุดในการป้องกันก าจัดด้วงงวงมัน

เทศ (พินิจ และคณะ, 2534)   

ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae “ระยะเข้าท าลายแมลง” (infective juvenile: IJ) 

สามารถเคลื่อนที่เข้าหาและเข้าท าลายแมลงได้หลายชนิดและมีการใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก ในประเทศไทยได้

ศึกษาวิจัยทั้งการเลี้ยงขยายเป็นปริมาณมากและน าไปใช้ควบคุมหนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง หนอนกระทู้หอม

ในดาวเรือง ตัวอ่อนของด้วงหมัดผักในผักกาดหัว ด้วงงวงมันเทศ (วัชรี และสุทธิชัย, 2544)  ไส้เดือนฝอย 

Steinernema riobravae  และ Steinernema siamkayai    เป็นไสเ้ดือนฝอยที่สามารถทนอุณหภูมิสูงกว่า 

35  องศาเซลเซียส ( Cabanillas และ คณะ 1994)  และยังคงประสิทธิภาพสามารถเขา้ท าลายแมลงได้ดี 

นับเป็นจุดเด่นท่ีน่าสนใจของไส้เดือนฝอยทัง้สองชนิดน้ี แต่ยังไม่ได้มกีารศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพในการ

ควบคุมด้วงงวงมันเทศ และศัตรูพืชอื่นมากนัก  จึงท าการทดสอบประสิทธิภาพ Steinernema riobravae   ใน

การเข้าท าลายด้วงงวงมันเทศในสภาพห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาน าไปประยุกต์ใช้ในการควบคุม

ศัตรูมันเทศในรูปแบบผสมผสานต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ                          :  

อุปกรณ์  

1. อุปกรณ์ ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์, ตู้ควบคุมอุณหภูม,ิ ตู้อบนึ่งฆ่าเชื้อ, ที่ดูดสารอัตโนมัติ  

    จานทดลอง (petridish) เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร,  ถาดหลุมขนาด 24 หลุม/ถาด                  

    พร้อมฝาปิด , culture flask , กล่องพลาสติก, กระดาษกรอง    และผ้าขาวบาง 

2. ไส้เดือนฝอย S. riobrave  



3. แมลงที่ใช้ทดสอบ คือ หนอนกินรังผึ้ง  ด้วงงวงมันเทศ 

4. สารเคมีที่ใช ้ เช่น  ฟอร์มาลีน  Alcohol 

5. อาหารเทียมส าหรับเลี้ยงหนอนกินรังผึ้ง 

การทดลองที่ 1 ศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของ S. riobrave ในการเข้าท าลายด้วงงวงมันเทศ  

  1.1 แผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 3 ซ้ า จ านวน 6 กรรมวิธี ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 ไส้เดือนฝอย S. riobrave อัตรา 100 ตัว/น้ า 60 ไมโครลิตร 

กรรมวิธีที่ 2 ไส้เดือนฝอย S. riobrave อัตรา 200 ตัว/น้ า 60 ไมโครลิตร 

กรรมวิธีที่ 3 ไส้เดือนฝอย S. riobrave อัตรา 300 ตัว/น้ า 60 ไมโครลิตร 

กรรมวิธีที่ 4 ไส้เดือนฝอย S. riobrave อัตรา 400 ตัว/น้ า 60 ไมโครลิตร 

กรรมวิธีที่ 5 ไส้เดือนฝอย S. riobrave อัตรา 500 ตัว/น้ า 60 ไมโครลิตร 

กรรมวิธีที่ 6 ไส้เดือนฝอย S. riobrave อัตรา 800 ตัว/น้ า 60 ไมโครลิตร 

กรรมวิธีที่ 7 ควบคุม 

วิธีฏิบัติการทดลอง 

    1. เตรียมแมลงทดสอบ โดยส ารวจและเก็บตัวอย่างด้วงงวงมันเทศจากแปลงปลูกมันเทศของเกษตรกร ใน

จังหวัด พิจิตร สุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุร ีน ามาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ โดยใช้มันเทศเป็นพืชอาหาร เพื่อให้

ด้วงงวงมันเทศระยะ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย เพื่อน าไปทดสอบต่อไป 

  2. ด าเนินการทดลอง ด้วยวิธี soil bioassay โดยใช้ถาดหลุม ใส่ทรายที่อบนึ่งฆ่าเชื้อ ตามวิธีการของ 

Glazer et al. (2002) ใส่ทรายในถาดหลุม หลุมละ 1 กรัม หยดไส้เดือนฝอย S. riobrave อัตราความเข้มข้น 

0,100, 200, 300,400,500 และ 800 ตัวในน้ า 60 ไมโครลิตร และใส่ด้วงงวงมันเทศ หลุมละ 1 ตัว น าถาดหลุมเก็บ

ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ท ากรรมวิธีละ 3 ซ้ าๆ ละ 10 หลุม ตรวจนับและบันทึกจ านวนด้วงที่ตายภายใน เวลา 

24, 48 และ 72 ชั่วโมง ข้อมูลที่ได้น าไปวิเคราะห์หาความแตกต่างทางสถิติที่เหมาะสม 

การทดลองที่ 2  ศึกษาการใช้ไส้เดือนฝอย S. riobrave ควบคุมด้วงงวงมันเทศในสภาพโรงเรือนทดลอง  

    วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 4 ซ้ า จ านวน 5 กรรมวิธี ดังนี้    

กรรมวิธีที่ 1 ราดไส้เดือนฝอย S. riobrave อัตรา 10,000 ตัว 

กรรมวิธีที่ 2 ราดไส้เดือนฝอย S. riobrave อัตรา 20,000 ตัว 

กรรมวิธีที่ 3 ราดไส้เดือนฝอย S. riobrave อัตรา 30,000 ตัว 

กรรมวิธีที่ 4 ราดไส้เดือนฝอย S. riobrave  อัตรา 40,000 ตัว 

กรรมวิธีที่ 5 ควบคุม 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 



1 เตรียมพืชทดลอง โดยปลูกมันเทศในกระถางนาน 1 เดือน ก่อนย้ายกระถางมันเทศใส่กรงเลี้ยงแมลง 

จ านวน 20 กระถาง (กรง) 

2 ย้ายกระถางมันเทศใส่กรงทดลอง จากนั้นปล่อยด้วงงวงมันเทศจ านวน 5 คู่ นาน 2 สัปดาห์ ก่อนราด

ไส้เดือนฝอย อัตรา 10,000 20,000  30,000 และ 40,000 ตัว  หลังราดไส้เดือนฝอย 7 วัน  ตรวจนับจ านวนด้วงที่

รอดชีวิต ผ่าหัวมันเทศเพื่อนับจ านวนหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัยที่ตายด้วยไส้เดือนฝอย ท าการทดลองซ้ า 4 ครั้ง    

เวลาและสถานที่ 

 เวลา :   เดือนตุลาคม 2559 – เดือนกันยายน 2562 

 สถานที่ :  จ. กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี และห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ  กลุ่ม

กีฏและสัตววิทยา  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ ์   
เตรียมแมลงทดสอบ  ปี 2559 ประเทศไทยพบกับความแปรปรวนของสภาพอากาศ ส่งผลให้เกิดความ

หนาวเย็นเฉียบพลัน บางช่วงของเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์อุณหภูมิลดลงทันที่ 6-8 องศาเซลเซียส เดือน

มีนาคม และเดือนเมษายน แม่น้ าล าคลองแห้งขอดอย่างรวดเร็วบางพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อน   ซึ่งการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการเกษตร รวมทั้งการปลูกมันเทศของเกษตรกรโดยเฉพาะ พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตลอดทั้งการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของมันเทศ ตลอดจนท าให้เกิดการระบาดของ

โรคพืช และ แมลงศัตรู จนท าให้เกิดความเสียหาย เกษตรกรพยายามควบคุมศัตรูพืชโดยการเพิ่มชนิดของสารเคมี

ที่ใช้ เพิ่มความถี่ในการใช้  และเก็บเกี่ยวหรือปรบัเปลี่ยนช่วงเวลาในการปลูกเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย  

จากการศึกษา พบว่า ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ ในหัวในรอยเจาะใต้ผิวเปลือก ไข่มีสคีรีม

ด้านหัวแหลมท้ายกว้างรูปร่างร ีๆ คล้ายไข่ไก่ผิวเรียบแต่ไม่เป็นมัน เปลอืกไข่บางมากและแตกง่ายขนาดของไข่

กว้างยาวเฉลี่ย 0.44 x 1.61 มิลลิเมตร ปกติไข่จะไม่เปลี่ยนสี ไข่เมื่อใกลฟ้ักจะมองเห็นหัวของตัวหนอนมีสีด า

ด้านบนของไข่ ระยะไข่ของด้วงงวงมันเทศประมาณ 4-5 วนั หนอนที่ฟักออกจากไข่ใหม่ ๆ จะมีสขีาวไม่มีขา ล าตัว

อ่อนบางสามารถมองเห็นอวัยวะภายในได้ด้วยตาเปล่า หัวมีสีน้ าตาลล าตัวงอเล็กน้อยระยะหนอนประมาณ 11-13 

วัน หนอนมี 3 ระยะ หนอนวัยที่ 1 มักพบท าลายบริเวณผิวมันเทศลึกประมาณ 0.5 เซนติเมตร หนอนวัยที่ 2 

ท าลายลึกกว่าหนอนวัยที่ 1 และหนอนวัยที่ 3 จะท าลายลึกกว่าหนอนวัยที่ 1 และ 2 หัวมันเทศที่ถูกท าลายและ

เสียหายมักเกดิจากหนอนวัย 3 ตัวหนอนทีโ่ตเต็มวัยยาวประมาณ 7 มิลลิเมตร หนอนจะเข้าดักแดใ้นหัว  ดักแด ้

ขนาดเฉลี่ย 5 มิลลิเมตร ระยะดักแด้ 5-6 วนั มักพบดักแด้ภายในบริเวณหัวที่ถูกท าลาย ตัวเต็มวัยด้วงงวงมันเทศที่

ออกจากดักแด้ใหม่ ๆ จะอาศัยอยู่ภายในหัวประมาณ 1-2 วัน หลังจากนั้นจึงออกมาภายนอก พบว่าในสภาพที่มี

อาหารตัวเต็มวัยสามารถมีอายุได้นานถึง 40-53 วัน เพศผูม้ีอายุยาวนานกว่าเพศเมีย แต่ในสภาพที่ไม่มีอาหาร



แมลงจะมีอายเุพียง 10 วัน  ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่เป็นฟองเด่ียว ๆ ในหัวและเถามนัเทศ ในรอยเจาะใต้ผิว

เปลือก เมื่อมันเทศเริ่มลงหัว ประมาณ 1.5 เดือน หรือ 2-2.5 เดือน ด้วงงวงจะเริ่มเข้าท าลาย 

ตัวอย่างมันเทศจาก จังหวัดพิจิตร โดยการเก็บรวบรวมหัวมันเทศที่พบรอยท าลายของด้วงงวงมันเทศจาก

พื้นที่ปลูก  ไดน้ าตัวอย่างมันเทศที่ได้มาผ่าเพื่อรวบรวมตัวอย่างแมลงทดสอบ พบว่า มันเทศหนึ่งหัว พบด้วงงวงมัน

เทศระยะดักแด้ เฉลี่ย จ านวน 1-3 ตัว ระยะดักแดด้ักระยะแรกมีสีขาว ตา ปีกและขาจะเปลี่ยนเป็นสีด าล าตัวมีสี

ค่อนข้างเหลือง ส่วนท้องมองเห็นไม่ชัดและเคลื่อนไหวได้ และดักแดท้ีพ่ร้อมจะพัฒนาเป็นตัวเต็มวัย และบางส่วน

พัฒนาเป็นตัวเต็มวัยที่เพิ่งฟักแต่ยังอาศัยอยู่ในหัวมันเทศ จะเห็นว่าตัวอย่างแมลงมีความไม่สม่ าเสมอและมีจ านวน

ไม่มากพอ ท าให้ไม่สามารถท าการทดลองตามแผนที่วางไว ้ทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยในการเข้าท าลาย

หนอนด้วง  แนวทางในการแก้ปัญหา คือทดลองเลี้ยงด้วงงวงมันเทศโดยการปลูกพืชอาหาร โดยใช้ยอดมันเทศปลูก

ในกระถางพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 17 นิ้ว ตั้งกระถางไว้ในโรงเรือนหลังตึกสิทธิพร แตป่ระสบกับปัญหา 

ถูกรบกวนจากกระรอกและหนูกัดกินยอดและต้นอ่อนมันเทศ ท าให้เกิดความเสียหาย ขณะเดียวกันได้ทดลองเลี้ยง

ด้วงงวงมันเทศโดยใส่มันเทศในกล่องกลม และใสด่้วงจ านวนประมาณ  50-100 ตัวต่อกล่อง หลังปล่อยตัวเต็มวัย 

ประมาณ 2  เดือน  น าหัวมันเทศมาผ่าเพื่อนับหนอนในมันเทศ มันเทศถูกด้วงกัดกินจนหัวมันเทศยุบ แต่ไม่พบ

หนอนภายใน การเลี้ยงแมลงทดสอบด้วยวิธีการนี้อาจไม่เหมาะสม ทั้งภาชนะที่ใช้เลี้ยง และสัดสว่นพ่อแม่พันธุ์ 

ตลอดทั้งสภาพแวดล้อมอาจไม่เหมาะสม ตอ้งทดลองวิธีใหม่ต่อไป  

ศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของไส้เดือนฝอย S. riobrave ในการเข้าท าลายด้วงงวงมันเทศ 

ด าเนินการทดลองด้วยวิธี soil bioassay  ตามวิธีการของ  Glazer et al. (2002) ใสท่รายที่อบน่ึง

ฆ่าเช้ือแล้วในถาดหลุม หลุมละ 1 กรัม หยดไส้เดือนฝอย S. riobrave อัตรา 0,100, 200, 300, 400, 500 และ 

800 ตัวในน้ า 60 ไมโครลิตร และใส่ด้วงงวงมันเทศ หลุมละ 1 ตัว น าถาดหลุมเก็บที่อุณหภูมิ 30 oC ท ากรรมวิธีละ 

20 ซ้ า จากการทดลอง พบว่า 

ที่ 24 ชั่วโมง ไส้เดือนฝอย Steinernema riobrave อัตราความเข้มข้น 100, 200, 300, 400, 

500 และ 800 ตัวมีประสิทธิภาพเขา้ท าลายด้วงงวงมันเทศ เท่ากับ 35, 5, 20, 20, 20 และ 50 เปอร์เซ็นต ์

ตามล าดับ  

ที่ 48 ชั่วโมง ไส้เดือนฝอย Steinernema riobrave อัตราความเข้มข้น 0,100, 200, 300, 400, 

500 และ 800 ตัวมีประสิทธิภาพเขา้ท าลายด้วงงวงมันเทศ เท่ากับ 67.5, 70.0, 75.0, 77.5, 77.5 และ 82.5 

เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  

ที่ 72 ชั่วโมง ไส้เดือนฝอย Steinernema riobrave อัตราความเข้มข้น 100, 200, 300, 400, 

500 และ 800 ตัวมีประสิทธิภาพเขา้ท าลายด้วงงวงมันเทศ เท่ากับ 72.5, 75.0, 77.5, 80.0, 87.5 และ 95.0 

เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  



ไส้เดือนฝอย S. riobrave อัตรา 100-800 ตัว สามารถเข้าท าลายตัวเต็มวัยด้วงงวงมันเทศใน

ภายในเวลา 72 ชั่วโมง สภาพห้องปฏิบัติการไดเ้ท่ากับ 72.5-95 87.5 % ตามล าดับ (Fig 2)  

 

ศึกษาการใช้ไส้เดือนฝอย S. riobrave ควบคุมด้วงงวงมันเทศในสภาพโรงเรือนทดลอง 

ด าเนินการเตรียมอุปกรณ์ กระถาง ดินและท่อนพันธ์ุมันเทศ ด าเนินการปลูกมันเทศในกระถาง พบว่าการ

ปลูกมันเทศในกระถางภายในโรงเรือนบริเวณหลังตึกสิทธพิร ประสบปัญหา พืชไม่เจริญเติบโต อาจเนื่องจาก

สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม แสงส่องไม่ถึง จึงได้ปลูกมันเทศให้โดยใช้กระสอบพลาสติกขนาด 10x20 นิ้ว จ านวน 

50 กระสอบ ตัง้เรียงที่โล่ง ณ ที่ แปลงของเกษตรกร อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี  เพื่อให้มันเทศเจริญเติบโต พบว่า

หลังปลูกมันเทศ 2 เดือน เริม่ด าเนินการทดลอง โดยราดไส้เดือนฝอย อัตรา 10,000  20,000  30,000 และ 

40,000 ตัว และกรรมวิธีเปรียบเทียบ  จากการทดลองพบว่า  การปลูกมนัเทศในกระสอบพลาสติก 10x20 นิ้ว  

มันเทศมีการลงหัว และสามารถเก็บผลผลิตได้ จากการราดไส้เดือนฝอย ตามกรรมวิธี  ที่ อัตราการราดไส้เดือน

ฝอย 40,000 IJsต่อกระสอบ  เมื่อมันเทศอายุ  2 เดือน ทุก 10 วัน จ านวน 10 ครั้ง พบว่า วิธีราดไส้เดือนฝอย 

อัตรา 10,000-40,000  IJs จ านวน 10 ครั้ง  ได้มันเทศน้ าหนักเฉลี่ย 502 -795 กรัม  พบรอยท าลายของดว้งงวง

มันเทศ บนหัวแต่ความเสียหายไม่ถึงเนื้อใน  แตกต่างจากควบคุม  มันเทศมีการลงหัว และพบรอยท าลายของด้วง

มันเทศสูงกว่ากรรมวิธีทดลอง  และขนาดหวัเล็กกว่า  (Fig 2 and Fig) การราดไส้เดือนฝอย อัตรา 10,000  

20,000  30,000 และ 40,000 ตัว จ านวน 10 ครั้ง หลังปลูกมันเทศ 2 เดือน สามารถควบคุมความเสียหายที่เกิด

จากการเข้าท าลายของด้วงงวงมันเทศได้ 

Smit  (2010)  รายงานว่า ใน Southern Florida ม ีรายงานการใช้ไส้เดือนฝอยชนิด Steinernema 

carpocapsae และ Heterorhabditis bacteriophora ในดิน เพื่อก าจัดด้วงงวงมันเทศ (Capinera and Epsky, 

1992)  

ปิยรัตน์ เขียนมีสุข  (2538 ) รายงานว่า จากผลการด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลง สารสกัด

จาก สะเดา และไส้เดือนฝอย ในการป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศ พบว่า fipronil อัตรา 20 มลิลิลิตรต่อน้ า 20 

ลิตร มีประสทิธิภาพดีในการป้องกันก าจัด ด้วงงวงมันเทศ รองลงมาได้แก่ azinphos methyl อัตรา 60 มิลลิลิตร

ต่อน้ า 20 ลิตร   

ลดัดาวัลย์ อินทร์สังข ์(2543)  ศึกษาประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงและสารสกัดจากสะเดาในการป้องกัน

ก าจัดด้วงงวงมันเทศ พบว่า Zetamethrin ให้ผลดีในการป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศ รองลงมาคือ fipronil, 

carbosulfan และ chorpyrifos และ ในปี 2544 ได้ท าการทดสอบการใช้สารฆ่าแมลงและ เชือ้จุลินทรีย์ ที่ พบว่า 



carbosulfan อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ได้ผลดทีี่สุด ส่วนที่จังหวัด สุพรรณบรุี พบว่า fipronil อัตรา 30 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ให้ผลดีที่สุดในการป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศ 

อุราพรและคณะ (2555) การทดสอบประสิทธิภาพสารในการป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศในมันเทศ ที่

แปลงมันเทศของเกษตรกร อ.เมือง จ. พิจิตร พบว่า dinotefuran 1 G อัตรา 1 กรัมตอ่หลุมปลูก, 

thiamethoxam 2 กรมัต่อน้ า 20 ลิตร, imidacloprid 70 % WG อัตรา 2 กรมัต่อน้ า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพดี

ที่สุดในการป้องกันด้วงงวงมันเทศ และ ใหผ้ลผลิตมันเทศที่มีคุณภาพดีที่สุด  

หัวมันเทศที่ถูกด้วงงวง ท าลายจะมีลักษณะเป็นทางคดเคีย้ว มีสีเขียวและสีด า แม้ถูกท าลายเพียง เล็กน้อย

ก็ไม่สามารถรบัประทานได้ เพราะมีกลิ่นเหม็นและรสขม หัวมัน เทศที่ถกูท าลายรุนแรงบางครั้งเน่าและมี กลิ่น

เหม็น ในช่วงเดือนแรก จะพบด้วงงวงมันเทศท าลายมันเทศเฉพาะบริเวณต้นและเถา เท่านัน้ เมื่อมันเทศอายุ 1 ½ 

เดือน ซึ่งเป็นระยะเริ่มมีหัว จะพบด้วงงวง มันเทศเริ่มเข้าท าลาย แต่บางแหล่งปลูกก็พบเมื่ออายุ 2-2 ½ เดือน ทั้งนี ้

ขึ้นอยู่กับแหล่งปลูกและความรุนแรงของการ ระบาด การแพร่กระจายของด้วงงวงมันเทศมีแนวโน้มว่าเป็นแบบ

รวมกลุ่ม ตัวเต็มวัย ด้วงงวง มันเทศชอบออกบินในช่วงเวลา 20.00 -21.00 น.ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นเพศผู้ สว่นช่วงเช้า 

(8.00-9.00 น.) และกลางวัน (12.00-13.00 น.) ไม่พบตัวเต็มวัยออกบิน จ านวนตัวเต็มวัยจะพบมากขึ้น เมื่อพืช

อายุมาก ขีน้และพบสูงสุดในช่วงเก็บเกี่ยวมันเทศ ศัตรูธรรมชาติของด้วงงวงมัน เทศ ที่พบ ได้ แก่ แตนเบียนหนอน 

(Rhaconotus sp.) ซึ่งส่วนใหญ ่พบท าลายหนอนที่อยู่บริเวณ เถามันเทศเหนือดินเท่านัน้ ไม่พบ ท าลายหนอนที่

หัวมันเทศ แตค่วามเสียหายของมันเทศนั้น เกิดจากการ  ท าลายของแมลงที่หัวมันเทศ ซึ่งแตนเบียนไม่สามารถเข้า

ท าลายหนอนได ้ดังนัน้ แตนเบียนชนิดนี ้จึงไม่สามารถควบคุมการระบาดของด้วงงวงมัน เทศได้ เช้ือราขาว 

Beauveria bassiana และ ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae และ Heterorhabdtis sp. เป็นศัตรู 

ธรรมชาติของด้วงงวงมันเทศ ซึ่งท าให้ด้วงงวงมันเทศตายภายใน 24-48 ชั่วโมง ตามล าดับ (สมศักดิ์ และคณะ, 

2554) 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : ไส้เดือนฝอย S. riobrave อัตรา 100-800 ตัว สามารถเข้าท าลาย

ตัวเต็มวัยด้วงงวงมันเทศในภายในเวลา 72 ชั่วโมง สภาพห้องปฏิบัติการไดเ้ท่ากับ 72.5-95 87.5 % ตามล าดับ 

เปอร์เซ็นต์การตายของด้วงงวงมันเทศเพิ่มขึน้ตามความเข้มข้นและระยะเวลาที่เพ่ิมขึ้น โดยไส้เดือนฝอยอัตรา 800 

ตัว ท าให้ด้วงงวงมันเทศตายสูงสุด 32.5, 82.5 และ 95 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลา 24, 48 และ 72 ชั่วโมง 

ตามล าดับ  

วิธีการจัดการด้วงงวงมันเทศเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับแปลงผลิตมันเทศ นอกจากดูแลในพ้ืนที่

แล้ว ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่เข้า มาจากนอกพื้นที่ เช่น ติดมากับท่อนพันธ์ุ ด้วงงวงมันเทศมศีัตรูธรรมชาติ



น้อยมาก และแมลงชนิดนี้ยังเข้าท าลายพืชในตระกูลมะเขืออีกด้วย นอกเหนือจากมันเทศ ผักบุ้งเป็นวัชพืชที่

ร้ายแรงที่สุด เพราะด้วงงวงมันเทศสามารถอาศัย อยู่ในเถาและยอดผักบุ้งเท่า ๆ กับมันเทศ นอกจากนี้เศษหัวมัน

และเถามันหลงัเก็บเกี่ยวที่เหลืออยู่ในแปลงก็เป็น แหล่งพกัพิงอย่างดีของด้วงงวงมันเทศ (จุฑารัตน,์ 2545)  

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์:  ข้อมูลที่ได้น าไปประกอบการตัดสินใจและประยุกต์ใช้ในการป้องกัน 

                                                   ก าจัดด้วงงวงมันเทศร่วมกบัวิธีการป้องกันก าจัดด้วยสารเคมี หรือ 

                                                       สารสกัดหรอืชีวภัณฑ์อ่ืน ซึ่งควรมีการปรับเปลี่ยนการจัดการ 

ศัตรูพืชมาใช ้วิธีผสมผสาน เพื่อให้สามารถควบคุมแมลงศัตรูได้    

อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : ขอขอบคุณ คุณประยูร จันทร์นาม คุณนงลักษณ์ จั่นเชย และ

ทีมงานทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและช่วยปฏิบัติงานทดลองครั้งน้ี

ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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13. ภาคผนวก  

   

Fig 1 Infestation of sweet potato weevil Cylas formicarius, damaged tuber with lavae, and   

       pupae.    



 

Fig 2 Mortalities of Cylas formicarius cuased by entomopathogenic nematode, Steinernema 
riobrave with difference concentration at 24, 48 and 72 hours.   

 

 

Fig 3   Yield of sweet potato after spray entomopathogenic nematode, Steinernema                

riobravae at Suphan Buri Province between March to September 2019. 

 



                                      

                                  

Fig 4   Tuber of sweet potato  

a. damaged tuber by Cylas formicarius, 

b, c and d good tuber (spray Steinernema riobravae )  
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