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5. บทคัดย่อ 

การทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการควบคุมแมลงนูนหลวง 
Lepidiota stigma Fabricius ในมันส าปะหลัง ด าเนินการทดลองในห้องปฏิบัติการและ
โรงเรือนทดลองกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 การทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 4 ซ  า 5 กรรมวิธี ได้แก่ ไส้เดือนฝอย
ศั ต รู แ ม ล ง  Steinernema carpocapsae,  Steinernema riobrave, Steinernema 
glaseri, Steinernena siamkayai และ Steinernema minutum อัตรา 5 x 106 IJs/ตาราง



เมตร และกรรมวิธีควบคุม ผลการทดลองพบว่า ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. glaseri มี
ประสิทธิภาพในควบคุมหนอนแมลงนูนหลวง วัย 3 ได้ 66.00 เปอร์เซ็นต์ ที่ 7 วันหลังการ
ทดลอง มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับทุกกรรมวิธี   ท าการคัดเลือก
ไส้เดือนฝอยที่มีประสิทธิภาพสามารถควบคุมหนอนแมลงนูนหลวงวัย 3 ได้ดีที่สุดใน
ห้องปฏิบัติการ มาท าการทดลองในโรงเรือนทดลอง วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 4 
ซ  า 5 กรรมวิธี ได้แก่ ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. glaseri  อัตรา 5x106, 5x107 และ 5x108 
IJs/ตารางเมตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นสารก าจัดแมลง ฟิโพรนิล (fipronil) 5% W/V 
(Ascend) อัตรา 0.2 มิลลิลิตร/ตารางเมตร และกรรมวิธีควบคุม พบว่า ที่ 21 วันหลังการ
ทดลอง ไส้เดือนฝอย S. glaseri อัตรา 5x108 IJs/ตารางเมตร มีประสิทธิภาพในควบคุม
หนอนแมลงนูนหลวงได ้ 25.00 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสารก า
ก าจัดแมลง ฟิโพรนิล (fipronil) 5% W/V (Ascend) ที่มีอัตราการตาย 37.50 เปอร์เซ็นต์ 
แตม่ากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม  
 
Abstract 

A study on the efficacy of entomopathogenic nematodes for controlling 
white grub, Lepidiota stigma Fabricius under laboratory condition at Biological 
Control Research Group, Entomology and Zoology Division. During October 
2017 – September 2019. The experiment was designed in CRD (Completely 
Randomized Design) with 4 replications and 5 treatments. The selection test 
was carried out with 5 species, Steinernema carpocapsae, Steinernema 
riobrave, Steinernema glaseri, Steinernema siamkayai and Steinernema 
minutum were used in concentration tests 5x106 IJs/m2 and untreated in third 
instars of white grub, L. stigma. Under laboratory condition, the S. glaseri 
showed the greatest virulence to third instars of white grub,     L. stigma. With 
mortality was 66.00% at 7 days after treatment significantly higher than the 
other treatment. The most effective entomopathogenic nematode species 
were further tested for their efficacy under greenhouse condition, was designed 
in CRD with 4 replications and 5 treatments, S. glaseri  5 x106,  5 x107, 5x108 
IJs/m2, fipronil 5% W/V (Ascend) 0.2 ml/m2 and untreated. The experiment 
result indicates that, S. glaseri 5x108 IJs/m2 showed 25.00% of the third instars 
of white grub, L. stigma mortality no significant difference with fipronil 5% W/V 
(Ascend) that caused 37.50% mortality at 21 days after treatment but 
significantly higher than untreated. 



 

6. ค าน า                                  
 มันส าปะหลัง (Manihot esculenta) เป็นพืชหัวชนิดหนึ่ง มีชื่อเรียกกันทั่วไปว่า 

Cassava หรือ Tapioca มีถิ่นก าเนิดในอเมริกาใต้ ปี 2559 ประเทศไนจีเรียมีการปลูกมัน

ส าปะหลังมากเป็นอันดับ 1 ของโลก รองลงมาคือ ประเทศไทย อินโดนีเซีย และบราซิล (สุ

ภัทร, ม.ม.ป.) มันส าปะหลังนับเป็นพืชอาหารที่มีความส าคัญเป็นอันดับ 5 ของโลก สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ตั งแต่ยอดจนถึงราก แม้ประเทศไทยจะเป็นผู้ผลิตมันส าปะหลัง

เป็นอันดับ 2 ของโลก แต่กลับเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังรายใหญ่ที่สุดของโลก ปี 

2561- 2562 ประเทศไทยมีพื นที่เพาะปลูกประมาณ 9 ล้านไร่ มีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 28 

ล้านตันต่อปี (มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส าปะหลัง, 2562, สุภัทร, ม.ม.ป., ) มีมูลค่าการส่งออก

รวมประมาณ 79 ล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ปัญหาหนึ่งที่ท าให้ผล

ผลิตของเกษตรกรลดลง คือการระบาดของแมลงศัตรูพืช เช่น ปลวก ด้วงหนวดยาว และ

หนอนด้วง 

 หนอนด้วง (Scarabaeidae) เป็นแมลงกัดกินราก และเป็นศัตรูส าคัญของมัน

ส าปะหลังในหลายทวีป ทั งอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย ถูกจัดให้เป็น hemi-edaphic วงจร

ชีวิตส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในดิน ช่วงเป็นตัวอ่อนหรือตัวหนอนอาศัยอยู่ในดิน และกัดกินหัวมัน

ส าปะหลัง ยังไม่มีรายงานการเข้าท าลายส่วนของพืชบนผิวดินจากตัวเต็มวัย โดยทั่วไปหนอน

ด้วงที่พบในเขตร้อนของทวีปอเมริกา และทวีปแอฟริกาจะอยู่ในสกุล Phyllophaga spp. 

ในทวีปอินเดียและหลายประเทศในทวีปเอเชียพบสกุล Leucopholis rorida นอกจากนี ยัง

พบ Aserica sp., Holotrichia sp. และ Lepidiota stigma ในทวีปเอเชียด้วย (Pardo-

Locarno et al., 2005) 

 แมลงนูนหลวง, Lepidiota stigma Fabricius (Coleoptera: Scarabaeidae) เป็น

ศัตรูส าคัญชนิดหนึ่งของมันส าปะหลังที่พบในประเทศไทย ตัวหนอนจะอาศัยอยู่บริเวณใกล้ๆ 

รากมันส าปะหลัง กัดกินรากและส่วนที่อยู่ใต้ดิน ท าให้ต้นมันส าปะหลังเล็กและแห้ง ถ้าถอน

ต้นจะหลุดออกได้โดยง่าย ถ้ามีการระบาดน้อยจะมีผลต่อการสร้างหัวท าให้ผลผลิตมัน

ส าปะหลังลดน้อยลง ท าความเสียหายแก่พืชในระยะที่พืชยังเล็กอยู่  (ส านักวิจัยและ

พัฒนาการจัดการที่ดิน, ม.ป.ป.) มักระบาดในฤดูร้อน สภาพดินทรายหรือร่วนปนทราย และ

มีอินทรียวัตถุต่ า (0.56% - 0.84%) และจะระบาดรุนแรงเพ่ิมมากขึ นเมื่อสภาพอากาศแห้ง

แล้งอย่างต่อเนื่อง (ไทยรัฐออนไลน์, 2558) มักพบระบาดใน จ.ชลบุรี ก าแพงเพชร ระยอง 



กาญจนบุรี และราชบุรี นอกจากเป็นศัตรูที่ส าคัญของมันส าปะหลังแล้ว ยังเป็นศัตรูที่ส าคัญ

ของอ้อยด้วย โดยจะเข้าท าลายอ้อยเป็นหย่อมไม่แพร่กระจายทั งไร่ หนอนแมลงนูนหลวงกัด

กินรากอ้อยเป็นอาหาร เริ่มแรกอ้อยจะมีอาการใบเหลือง แห้งตายมากกว่าปกติ และจะแห้ง

ตายไปทั งกอ สามารถถอนทั งกอออกจากพื นดินได้ง่าย กออ้อยที่ถูกหนอนของแมลงนูนเข้า

ท าลายเพียงหนึ่งตัวต่อกอ จะท าให้อ้อยตายไปทั งกอได้ การป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงควร

ใช้หลายๆ วิธีร่วมกัน ได้แก่ การไถพรวนหลายครั งๆ ก่อนปลูก เพ่ือท าลายตัวหนอนและ

ดักแด้  การจับตัวเต็มวัยก่อนการผสมพันธุ์ และการใช้สารเคมี ซึ่งควรเป็นวิธีสุดท้ายเมื่อวิธี

อ่ืนๆ ใช้ไม่ได้ผล (ดารารัตน์ และคณะ, 2555; สุเทพ, 2559) ปัจจุบันสารก าจัดแมลง

สังเคราะห์เป็นสารที่น ามาใช้ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน เนื่องจากการใช้สาร

ก าจัดแมลงเพียงอย่างเดียวในปริมาณท่ีมากเกินไป อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาในระยะ

ยาว เช่น การสร้างความต้านทานของแมลงศัตรู  การตกค้างในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม 

รวมทั งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ใช้ ดังนั น การน าไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงมาร่วมมาควบคุม

ประชากรของแมลงนูนหลวงจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจ แต่ทั งนี การใช้ไส้เดือนฝอยควบคุม

แมลงศัตรูพืชให้ประสบความส าเร็จนั น ขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ทั งชนิดและสายพันธุ์ของ

ไส้เดือนฝอย อัตราการใช้ และรูปแบบการใช้ ดังนั นจึงต้องท าการศึกษาปัจจัยต่างๆ เหล่านี 

เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาน าไส้เดือนฝอยไปปรับใช้ร่วมกับการป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวง

โดยวิธีผสมผสานต่อไป 

 

7. วิธีด าเนินการ 

 อุปกรณ์  

1. ไส้เดือนฝอยระยะเข้าท าลายแมลง (Infective Juveniles: IJs) 5 สายพันธุ์ ได้แก่ S. 
carpocapsae, S. riobrave, S. glaseri, S. siamkayai และ S. minutum 

2. หนอนแมลงนูนหลวง Lepidiota stigma วัย 3 
3. กล่องพลาสติก ขนาด 7.0 x 9.5 x 5 เซนติเมตร 
4. Micropipette 
5. กล้องจุลทรรศน์     

 

 วิธีการ  

1. เลี้ยงขยายแมลงนูนหลวงในห้องปฏิบัติการ 



เก็บรวบรวมหนอนแมลงนูนหลวงจากพื นที่ระบาด จ.ราชบุรี มาเลี ยงในห้องปฏิบัติการ 

โดยแยกเลี ยงในกล่องพลาสติก ขนาด 7.0 x 9.5 x 5 เซนติเมตร กล่องละ 1 ตัว ด้วยดิน

ที่เก็บมาจากพื นที่เดียวกัน และให้ชิ นมันส าปะหลังเป็นอาหาร 

2. เลี้ยงขยายไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง 5 สายพันธุ์ 

เลี ยงขยายไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงด้วยแมลงอาศัย หนอนกินรังผึ ง, Galleria mellonella 

3. ศึกษาประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการควบคุมหนอนแมลงนูนหลวง 

Lepdiota stigma ในห้องปฏิบัติการ 

 วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 4 ซ  า 6 กรรมวิธี ดังนี  

     กรรมวิธีที่ 1 ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae อัตรา 5 x 106 IJs/ตร.ม. 

     กรรมวิธีที่ 2 ไส้เดือนฝอย Steinernema riobrave อัตรา 5 x 106 IJs/ตร.ม. 

     กรรมวิธีที่ 3 ไส้เดือนฝอย Steinernema glaseri อัตรา 5 x 106 IJs/ตร.ม. 

     กรรมวิธีที่ 4 ไส้เดือนฝอย Steinernema siamkayai อัตรา 5 x 106 IJs/ตร.ม 

 กรรมวิธีที่ 5 ไส้เดือนฝอย Steinernema minutumi อัตรา 5 x 106 IJs/ตร.ม. 

 กรรมวิธีที่ 6 กรรมวิธีควบคุม (น  ากลั่น) 

 ท าการทดลองในกล่องพลาสติก ขนาด 7.0 x 9.5 x 5.0 เซนติเมตร ใส่ดินที่เก็บจาก

พื นที่ที่เก็บแมลงนูนหลวง ปริมาณ 200 กรัมลงในกล่อง หยดไส้เดือนฝอยตามกรรมวิธีต่างๆ 

10 มิลลิลิตร ลงบนดิน ส าหรับกรรมวิธีควบคุมหยดน  าเปล่า เก็บท่ีอุณหภูมิห้องประมาณ 30-

60 นาที ใส่หนอนแมลงนูนหลวงลงในกล่อง กล่องละ 1 ตัว ใส่ชิ นมันส าปะหลังส าหรับเป็น

อาหารหนอน ปิดฝากล่องทดลองให้สนิท ท าการบันทึกข้อมูลจ านวนการตายของหนอนแมลง

นูนหลวง ในแต่ละกรรมวิธี ทุก 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 3  สัปดาห์ น าหนอนแมลงนูนหลวงที่

ตายมาวางในกล่องชื นเพ่ือล่อไส้เดือนฝอยออกจากซากแมลงอาศัย และตรวจนับจ านวน

ไส้เดือนฝอยที่ออกจากซากแมลงอาศัยเพ่ือศึกษาอัตราการขยายพันธุ์ของไส้เดือนฝอย ถ้าพบ

หนอนตายมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ในกรรมวิธีควบคุม ปรับค่าเปอร์เซ็นต์การตายด้วย 

Abbott’s formula 

4. ศึกษาประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการควบคุมหนอนแมลงนูนหลวง 

Lepdiota stigma ในโรงเรือนทดลอง 

คัดเลือกไส้เดือนฝอยที่มีประสิทธิภาพท าให้หนอนแมลงนูนหลวงวัย 3 ตายได้ดีใน

ห้องปฏิบัติการ มาทดลองขยายผลในโรงเรือนทดลอง วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 

4 ซ  า ซ  าละ 2 กระถาง 5 กรรมวิธี ดังนี   



     กรรมวิธีที่ 1 ไส้เดือนฝอย Steinernema glaseri  อัตรา 5x106 IJs/ตารางเมตร 

     กรรมวิธีที่ 2 ไส้เดือนฝอย Steinernema glaseri  อัตรา 5x107 IJs/ตารางเมตร 

     กรรมวิธีที่ 3 ไส้เดือนฝอย Steinernema glaseri  อัตรา 5x108 IJs/ตารางเมตร 

     กรรมวิธีที่ 4 สารก าจัดแมลงฟิโพรนิล (fipronil) 5% W/V (Assend) อัตรา 0.2 มิลลิลิตร/ตารางเมตร 

     กรรมวิธีที่ 5 กรรมวิธีควบคุม (พ่นน  าเปล่า) 

 ท าการทดลองโดยปลูกต้นมันส าปะหลังในกระถาง กระถางละ 1 ต้น ราดไส้เดือน

ฝอยตามกรรมวิธีต่างๆ ลงดินในกระถางมันส าปะหลังก่อนปล่อยหนอนแมลงนูนหลวง

กระถางละ 10 ตัวต่อกระถาง ราดไส้เดือนฝอย ทุก 4 วัน อย่างน้อย 3 ครั ง ตรวจนับจ านวน

หนอนแมลงนูนหลวงที่ตายในทุกกรรมวิธีการทดลองที่ 3, 5, 7, 14 และ 21 วันหลังราดสาร 

น าข้อมูลจ านวนหนอนแมลงนูนหลวงที่ตายค านวณเป็นเปอร์เซ็นต์การตาย และวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติโดยวิธี Analysis of Variance และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s 

multiple range test (DMRT)  

- เวลาและสถานที่ ระยะเวลา : ตุลาคม 2560 – กันยายน 2562 

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการ และโรงเรือนทดลองกลุ่ม

งานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตว

วิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการ

เกษตร 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

1. ประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการควบคุมหนอนแมลงนูนหลวง
 Lepidiota stigma วัย 3 ในห้องปฏิบัติการ  

อัตราการตายของหนอนแมลงนูนหลวง Lepidiota stigma วัย 3 (ตารางท่ี 1) 
 7 วันหลังการทดลอง พบว่า S. riobrave  และ S.  glaseri อั ต ร า  5 x 106 IJs/

 ตารางเมตร ท าให้หนอนแมลงนูนหลวง มีอัตราการตาย 36.67 และ 56.67 เปอร์เซ็นต์ 
 ตามล าดับ มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม ที่มีอัตราการ
 ตาย 0 เปอร์เซ็นต์ ส่วนไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. carpocapsae, S. siamkayai และ S. 
 minutum อัตรา 5 x 106 IJs/ตารางเมตร ท าให้หนอนแมลงนูนหลวงวัย 3 มีอัตราการตาย 
 6.67, 0 และ 0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม  

 14 และ 21 วันหลังการทดลอง ไม่พบการตายของหนอนแมลงนูนหลวงเพ่ิม 



 จากการทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง 5 สายพันธุ์ อัตรา 5 x 106 
 IJs/ตารางเมตร เพ่ือควบคุมหนอนแมลงนูนวัย 3 พบว่า ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. glaseri มี
 ประสิทธิภาพท าให้หนอนแมลงนูนหลวงตายดีที่สุด เนื่องจาก ไส้เดือนฝอย S. glaseri มี
 พฤติกรรมเคลื่อนที่เข้าหาแมลงอาศัย กระจายตัวอยู่ในดิน และจะมีประสิทธิภาพในการ
 ก าจัดแมลงที่มีพฤติกรรมไม่ค่อยเคลื่อนที่ เช่น หนอนด้วงปีกแข็ง (white grub) ด้วงงวงองุ่น 
 (black wine weevil) (Pushpalatha, 2014) นอกจากนี ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. glaseri 
 ยังเป็นไส้เดือนฝอยชนิดแรกที่น ามาใช้ในการก าจัดหนอนด้วง Popillia japonica ในรัฐ
 นิ ว เ จ อ ร์ ซี ร์  ( Glaser and Farrell, 1 9 3 5 )  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร ท ด ล อ ง ข อ ง 
 Sankaranarayanan et al. (2006) ซึ่งได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยศัตรู
 แมลง Heterorhabditis indica isolate LN2, H. bactereophora, S. riobrave และ S. 
 glaseri เพ่ือควบคุมดักแด้และตัวเต็มวัยของด้วง Holotrichia serrate ซึ่งเป็นแมลงศัตรูที่
 ส าคัญของอ้อยในประเทศอินเดีย พบว่า ในห้องปฏิบัติการ ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. glaseri 
 มีประสิทธิภาพดีที่สุด โดยมีค่า LD50 ต่อดักแด้ เท่ากับ113.30 IJs/1 ดักแด้ ที่ 5 วันหลังการ
 ทดลอง ท าให้ตัวเต็มวัยด้วง Holotrichia serrate ตาย 100.00 เปอร์เซ็นต์ ด้วยวิธีการฉีด
 เข้าปากและรูทวาร ที่ 3 วันหลังการทดลอง และตาย 100.00 เปอร์เซ็นต์ ด้วยวิธีใส่ไส้เดือน
 ฝอยศัตรูแมลงลงในดิน ที่ 7 วันหลังการทดลอง ส่วนไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. riobrave มี
 ค่า LD50 ต่อดักแด้ เท่ากับ 318.7 IJs/1 ดักแด้ ที่ 5  วันหลังการทดลอง ซึ่งมีประสิทธิภาพ
 ต่ าที่สุด จึงไม่น ามาทดสอบกับตัวเต็มวัย เช่นเดียวกับ Erbas et al. (2014) ซึ่งอ้างถึงผลการ
 ทดลองของ Berner and Schnetter (2001) ในการทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย
 ศัตรูแมลง S. glaseri RS92 strain และ S. feltiae ต่อหนอนด้วงแมงอีนูน Melolontha 
 melolontha ว่าไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. glaseri RS92 strain มีประสิทธิภาพดีที่สุด ท า
 ให้หนอนด้วงตาย 60.00 เปอร์เซ็นต์ และการทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยศัตรู
 แมลง Steinernema sp. เพ่ือควบคุมหนอนแมลงนูนหลวงวัย 3 ในห้องปฏิบัติการ พบว่า 
 ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema sp. isolate DKS-1 ท าให้หนอนแมลงนูนหลวงมี
 อัตราการตาย 57.10 เปอร์เซ็นต์ (Indrayani et al., 2018) แต่ Pokhrel et al. (2016) 
 กลับพบว่า การทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง  S. siamkayai ในการ
 ควบคุม หนอนด้วง Chiloloba acuta วัย 3 ในห้องปฏิบัติการ ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. 
 siamkayai มีค่า  LD50 เท่ากับ 98.10 IJs/มิลลิลิตร/ดิน 40 กรัม ที่  14 วันหลังใส่
 ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง ซ่ึง น้อยกว่าค่า LD50  ของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. glaseri NC 34 
 (417.00 IJs) ต่อหนอนด้วง Holotrichia parallela วัย 2 (Luan et al., 1996)    

 ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. riobrave อัตรา 5 x 106 IJs/ตารางเมตร มีผลท าให้
 หนอนแมลงนูนหลวงวัย 3 ตาย 33.67 เปอร์เซ็นต์ ที่ 21 วันหลังการทดลอง ซึ่งต่ ากว่า
 รายงานของวิโรจน์ (2547) ที่ได้ทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. 



 riobrave อัตรา 5 x 105  IJs/ตารางเมตร กับหนอนแมลงนูนหลวง พบว่า ไส้เดือนฝอยศัตรู
 แมลง S. riobrave มีประสิทธิภาพท าให้หนอนแมลงนูนหลวงตายถึง 50.67 เปอร์เซ็นต์  
  ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. carpocapsae อัตรา 5 x 106 IJs/ตารางเมตร มีผลท าให้
 หนอนแมลงนูนวัย 3 ตายได้เพียงเล็กน้อย 6.67 เปอร์เซ็นต์ ที่ 7 วันหลังการทดลอง ซึ่งไม่
 สอดคล้องกับรายงานของ Sharma et al. (2009)  ที่ได้ทดลองใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง 
 S. carpocapsae ควบคุมหนอนด้วง Brahmina coriacea HOPE ในมันฝรั่ง  พ บ ว่ า  ใ น
 ห้องปฏิบัติการ ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง อัตรา 500, 1,000 และ 2,000 IJs/กระถาง มี
 ประสิทธิภาพท าให้หนอนด้วง Brahmina coriacea HOPE วัย 2 ตาย 80.00, 83.33 และ 
 83.33 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ที่  7 วันหลังการทดลอง 86.67, 86.67 และ 96.67 
 เปอร์ เซ็นต์  ตามล าดับ ที่  14 วันหลังการทดลอง และตาย 100 เปอร์ เซ็นต์  ทั ง 3 
 อัตรา ที่ 21 วันหลังการทดลอง และยังมีประสิทธิภาพในการเข้าท าลายหนอนด้วง วัย 3 ตาย 
 66.67, 66.67 และ 66.67 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ที่ 7 วันหลังการทดลอง 83.33, 86.67 
 และ 83.33 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ที่ 14 วันหลังการทดลอง และ 93.33, 93.99 และ 93.33 
 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ที่ 21 วันหลังการทดลอง  

  อัตราการขยายพันธุ์ของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในซากหนอนแมลงนูนหลวง 
 (IJs/หนอนแมลงนูนหลวง 1 ตัว) (ตารางท่ี 1) 

 ท าการตรวจนับจ านวนไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่ออกจากซากแมลงอาศัย เพ่ือศึกษา
 ความสามารถในการขยายพันธุ์ของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในหนอนแมลงนูนหลวง พบว่า 
 ไส้เดือนฝอย S. glaseri และ S. riobrave สามารถขยายพันธุ์ในหนอนแมลงนูนหลวงได้ โดย
 มีจ านวนไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง 50,218.75 และ 42,333.33 IJs/หนอนแมลงนูนหลวง 1 ตัว 
 ตามล าดับ แต่ไม่พบไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. carpocapsae จากซากแมลงอาศัย  

  
2. ประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. glaseri ในการควบคุมหนอนแมลงนูน

    หลวง Lepidiota stigma วัย 3 ในโรงเรือนทดลอง (ตารางที่ 2) 
 การทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการควบคุมหนอนแมลงนูน

 หลวง Lepidiota stigma วัย 3 ในโรงเรือนทดลอง ได้คัดเลือกไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง  
S. glaseri ซึ่งมีประสิทธิภาพท าให้หนอนด้วงตายได้ดีที่สุดจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

 มาท าการทดสอบขยายผล  
   

  อัตราการตายของหนอนแมลงนูนหลวง Lepidiota stigma วัย 3 ในโรงเรือนทดลอง  
  3 วันหลังการทดลอง 

 พบว่า ทุกกรรมวิธีการทดลอง ท าให้หนอนแมลงนูนหลวงวัย 3 มีอัตราการตาย 0-

6.25 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม ที่มีอัตราการตาย 0 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ



เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธี พบว่า ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. glaseri อัตรา 5 x 106 IJs/

ตารางเมตร, 5 x 107 IJs/ตารางเมตร และ 5 x 108 IJs/ตารางเมตร  ท าให้หนอนแมลงนูน

หลวงวัย 3 มีอัตราการตาย 6.25, 0 และ 6.25 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ไม่แตกต่างทางสถิติกับ

กรรมวิธีราดสารก าจัดแมลงเปรียบเทียบ ฟิโพรนิล (fipronil) 5% W/V (Assend) อัตรา 0.2 

มิลลิลิตร/ตารางเมตร ที่มีอัตราการตาย 6.25 เปอร์เซ็นต ์ 

5 วันหลังการทดลอง 
 พบว่า ทุกกรรมวิธีการทดลอง ท าให้หนอนแมลงนูนหลวงวัย 3 มีอัตราการตาย 0-

 12.50 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม ที่มีอัตราการตาย 0 เปอร์เซ็นต์ 
 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธี พบว่า ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. glaseri อัตรา 5 x 106 
 IJs/ตารางเมตร, 5 x 107 IJs/ตารางเมตร และ 5 x 108 IJs/ตารางเมตร  ท าให้หนอนแมลง
 นูนหลวงวัย 3 มีอัตราการตาย 6.25, 0, 12.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ไม่แตกต่างทางสถิติ
 กับกรรมวิธีราดสารก าจัดแมลงเปรียบเทียบ  ฟิโพรนิล (fipronil) 5% W/V (Assend) 
 อัตรา 0.2 มิลลิลิตร/ตารางเมตร ที่มีอัตราการตาย 6.25 เปอร์เซ็นต ์

 
     7 วันหลังการทดลอง 
  พบว่า ทุกกรรมวิธีการทดลอง ท าให้หนอนแมลงนูนหลวงวัย 3 มีอัตราการตาย 0-
 18.75 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม ที่มีอัตราการตาย 0 เปอร์เซ็นต์ 
 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธี พบว่า ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. glaseri อัตรา 5 x 106 
 IJs/ตารางเมตร, 5 x 107 IJs/ตารางเมตร และ 5 x 108 IJs/ตารางเมตร  ท าให้หนอนแมลง
 นูนหลวงวัย 3 มีอัตราการตาย 12.25, 0, 18.75 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ไม่แตกต่างทางสถิติ
 กับกรรมวิธีราดสารก าจัดแมลงเปรียบเทียบ ฟิโพรนิล ( fipronil) 5% W/V (Assend) 
 อัตรา 0.2 มิลลิลิตร/ตารางเมตร ที่มีอัตราการตาย 6.25 เปอร์เซ็นต ์
 
  14 วันหลังการทดลอง 
  พบว่า ทุกกรรมวิธีการทดลอง ท าให้หนอนแมลงนูนหลวงวัย 3 มีอัตราการตาย 
 6.25-18.75 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม ที่มีอัตราการตาย 6.25 
 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธี พบว่า ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. glaseri อัตรา 
 5 x 106 IJs/ตารางเมตร, 5 x 107 IJs/ตารางเมตร และ 5 x 108 IJs/ตารางเมตร  ท าให้
 หนอนแมลงนูนหลวงวัย 3 มีอัตราการตาย 18.75, 6.25, 18.75 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ไม่
 แตกต่างทางสถิติ กับกรรมวิธีราดสารก าจัดแมลงเปรียบเทียบ ฟิโพรนิล (fipronil) 5% W/V 
 (Assend) อัตรา 0.2 มิลลิลิตร/ตารางเมตร ที่มีอัตราการตาย 6.25 เปอร์เซ็นต์ 
   



  21 วันหลังการทดลอง 
  พบว่า ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. glaseri อัตรา 5 x 108 IJs/ตารางเมตร และ
 กรรมวิธีราดสารก าจัดแมลงเปรียบเทียบ ฟิโพรนิล (fipronil) 5% W/V (Assend) อัตรา 0.2 
 มิลลิลิตร/ตารางเมตร ท าให้หนอนแมลงนูนหลวงวัย 3 มีอัตราการตาย 25.00 และ 37.50 
 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ไม่แตกต่างทางสถิติระหว่างกรรมวิธี แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
 สถิติกับกรรมวิธีควบคุม ที่มีอัตราการตาย 6.25 เปอร์เซ็นต์ ส่วนไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. 
 glaseri อัตรา  5 x 106 และ 5 x 107 IJs/ตารางเมตร ท าให้หนอนแมลงนูนหลวงวัย 3 มี
 อัตราการตาย 18.75 และ 12.50  เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธี
 ควบคุม  
  เมื่อน าไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. glaseri อัตรา 5 x 106, 5 x 107 และ 5 x 108 
 IJs/ตารางเมตร ทดสอบเปรียบเทียบกับสารก าจัดแมลง ฟิโพรนิล (fipronil) 5% W/V อัตรา 
 0.2 มิลลิลิตร/ตารางเมตร และกรรมวิธีไม่พ่นสาร พบว่า ที่ 21 วันหลังการทดลอง ไส้เดือน
 ฝอยศัตรูแมลง S. glaseri อัตรา 5 x 106, 5 x 107 IJs/ตารางเมตร ท าให้หนอนแมลงนูน
 หลวงวัย 3 มีอัตราการตายเพียงเล็กน้อย ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ส่วน
 ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S.  glaseri อัตรา 5 x 108 IJs/ตารางเมตร มีประสิทธิภาพท าให้
 หนอนแมลงนูนหลวงวัย 3 ตาย 25.00 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีใช้สาร
 ก าจัดแมลง ฟิโพรนิล (fipronil) 5% W/V (Assend) ทีม่ีอัตราการตาย 37.50 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึง
 เป็นอัตราการตายที่ค่อนข้างต่ า สอดคล้องกับรายงานของ Anthony et al. (2012)  ซ่ึง ไ ด้
 ท าการทดสอบใช้ไส้เดือนฝอยสัตรูแมลง Heterorhabditis bacteriophora  อั ต ร า  
 10,000 IJs/มิ ล ลิ ลิ ต ร  เ พ่ื อ ค ว บ คุ ม ห น อ น ด้ ว ง  Phyllophaga menetriesi วั ย  2 
 พบว่า ในห้องปฏิบัติการ หนอนด้วงมีอัตราการตาย 83.40 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อน ามาทดสอบ
 ในโรงเรือนทดลอง หนอนด้วงมีอัตราการตายลดลงเหลือเพียง 2.50 เปอร์เซ็นต์  
      ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. glaseri เป็นไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด
 ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม ห น อ น แ ม ล ง นู น ห ล ว ง  Lepidiota stigma Fabricius ใ น ส ภ า พ
 ห้องปฏิบัติการ แต่เมื่อน ามาทดสอบในโรงเรือน พบว่า ประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยศัตรู
 แมลง S. glaseri ลดลงประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากหลายปัจจัย เช่น 
 ขนาดของล าตัว ชั นผนังล าตัว ชั นขนของหนอนแมลงนูนหลวง สอดคล้องกับรายงานของ 
 Zuluaga et al. (n.y.) ซึ่งได้ท าการส ารวจและหาวิธีควบคุมแมลงศัตรูมันส าปะหลังในดิน
 แบบผสมผสาน รวมทั งได้ท าการประเมินประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงสายพันธุ์
 พื น เ มื อ ง  จ า น ว น  3 ส า ย พั น ธุ์  คื อ  Heterorhabditis sp.  HNI0100 (Cenicafe), 
 Heterorhabditis sp. (CIAT) แ ล ะ  Steinernema sp.  SNI 0198 (Cenicafe) ต่ อ
 หนอนด้วง Phyllophaga menetriesi วัย 3 ซึ่งเป็นหนอนด้วงใน Subfamily เดียวกัน กั บ
 แมลงนูนหลวง (Subfamily: Melolonthidae) Zuluaga et al. (n.y.) รายงานว่า การใช้



 ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงก าจัดหนอนด้วง P. menetriesi วัย 3 เป็นวิธีที่ท าได้ยาก โดย
 อัตราความเข้มข้นของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงไม่มีผลต่อการเข้าท าลายหนอนด้วง  P. 
 menetriesi เนื่องจากหนอนด้วงสามารถลดการตอบสนองต่อไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงด้วย
 ปัจจัยต่างๆ ดังนี    
  1. ลักษณะทางกายภาพ หนอนด้วงมีผนังล าตัวหนา และชั นขนอาจจะมีกลไก
 ป้องกันการเข้าท าลายจากไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง  
  2. การสร้างต้านทาน หนอนด้วงอาจมีภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพในการจ าแนกการ
 ตอบสนองต่อไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงหลังจากที่เข้าสู่ล าตัวแมลงแล้ว  
  3. ลักษณะของพฤติกรรม จากการส ารวจพฤติกรรมของหนอนด้วง P. menetriesi 
 ในสภาพไร่ พบว่าหนอนด้วงอาศัยอยู่ในดินลึก ซึ่งลึกกว่าหนอนด้วงบางชนิด เช่น หนอนด้วง
 ใน Subfamily Dynastinae หรือ Rutelinae อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้สามารถหลบหลีก
 จากไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงได ้ 
  นอกจากนี อัตราความเข้มข้นของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่ใช้กลับไม่มีผลต่อการเข้าท าลาย
 หนอนด้วง P. menetriesi 
  ดังนั น ในหลายประเทศจึงมีการน าสารชนิดอ่ืนมาใช้ร่วมกับไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง
 เ พ่ือควบคุมประชากรของหนอนด้วง เช่น  ในประเทศอินโดนี เซีย  Haryadi et al. 
 (2013) ท าการทดสอบการใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema sp. ร่วมกับเชื อราเขียว 
 Metarhizium anisopliae ควบคุมหนอนแมลงนูนหลวง L. stigma ในห้องปฏิบัติการ 
 พบว่า การใช้ เชื อราเขียว M. anisopliae ร่วมกับไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema 
 sp. isolate Kediri มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนแมลงนูนหลวงได้ดี โดยมีค่า LC50 
 ประมาณ 255.3 IJs/มิลลิลิตร ประเทศโคลัมเบีย มีการทดสอบใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง 
 H. bacteriophora ร่วมกับสารก าจัดแมลง  fipronil ท าให้หนอนด้วงวัย 2 มีอัตราการตาย 
 47.00 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงชนิดเดียว หนอนด้วงมีอัตราการตาย
 เพียง 2.50 เปอร์เซ็นต์ และการใช้สารก าจัดแมลง  fipronil ชนิดเดียว หนอนด้วงมีอัตรา
 การตาย 32.00 เปอร์เซ็นต ์(Bellotti et al. 2012)   
  นอกจากไส้ เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema แล้ว ยังมีไส้ เดือนฝอยศัตรู
 แมลง Heterorhaditis อีกหลายสายพันธุ์ ทีมี่ประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนด้วงได้ดี เช่น 
 ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง H. indica อัตรา 500, 1,000 และ 2,000 IJs/กระถาง มีผลท าให้
 หนอนด้วง Brahmina coriacea วัย 2 ตาย 70 .00, 83.33 และ 76.67 เปอร์ เซ็นต์  
 ตามล าดับ หนอนด้วงวัย 3 ตาย 70.00, 73.33 และ 70.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ที่ 15 วัน
 หลังการ ทดลอง  (Sharma et al., 2009) ที่ อัตรา 450 IJs/มิลลิลิตร ท าให้หนอนด้วง 
 Leucopholis lepidophora (Blanchard) วัย 2 ตาย 87.60 เปอร์เซ็นต์ ที่ 15 วันหลังการ
 ทดลอง  (Bharathi and  Mohite, 2015) และไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง H. bacteriophora 



 strains  ZET09 และ ZET35 อัตรา 100 IJs/ตารางเซนติเมตร มีผลท าให้หนอนด้วงแมง
 อีนูน Melolontha melolontha ตาย 100.00 เปอร์เซ็นต์ ที่ 15 วันหลังการทดลอง 
 (Erbas  et al.,  2014) และไส้เดือนฝอยสัตรูแมลง Heterorhabditis sp. isolate PH-1 
 ท าให้หนอนแมลงนูนหลวงมีอัตราการตาย 50.00 เปอร์เซ็นต์ (Indrayani et al., 2018) 
  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema จ านวน 5 สาย
 พันธุ์  คือ S. carpocapsae, S. riobrave, S. glaseri, S. siamkayai และ S. minutum 
 อัตรา 5x106 IJs/ตารางเมตร ในการควบคุมแมลงนูนหลวง Lepidiota stigma Fabricius 
 ในมันส าปะหลัง พบว่า ในห้องปฏิบัติการ กรรมวิธีที่ใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. glaseri มี
 ประสิทธิภาพในควบคุมหนอนแมลงนูนหลวงวัย 3 ได้ดีที่สุด มากกว่าและแตกต่างอย่างมี
 นัยส าคัญทางสถิติกับทุกกรรมวิธี รองลงมาคือไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. riobrave และ S. 
 carpocapsae ส่วนไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. siamkayai และ S. minutum ไม่มีผลท าให้
 หนอนแมลงนูนวัย  3 ตาย ส่วนการทดลองในโรงเรือนทดลอง กรรมวิธีที่ใช้ไส้เดือนฝอยศัตรู
 แมลง S. glaseri อัตรา 5x108  IJs/ตารางเมตร มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนแมลง
 นูนหลวงวัย 3 ได้ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีใช้สารก าจัดแมลง ฟิโพรนิล (fipronil) 5% 
 W/V (Assend) อัตรา 0.2 มิลลิลิตร/ตารางเมตร แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
 กรรมวิธีควบคุม  

 การใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเพียงชนิดเดียวเพ่ือควบคุมหนอนด้วงแมลงนูนหลวงนั น 
 มีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ า โดยเฉพาะเมื่อท าการทดสอบในโรงเรือนทดลอง เพราะนอกจาก
 ปัจจัยที่เกิดจากตัวแมลงแล้ว ยังมีปัจจัยในเรื่องของอุณหภูมิ และความชื น ซึ่งมีผลต่อการอยู่
 รอดของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงด้วย ดังนั นการจะน าไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงไปควบคุม
 ประชากรของแมลงนูนหลวง L. stigma ในไร่มันส าปะหลัง จึงควรใช้ร่วมกับวิธีการอ่ืน ตั งแต่
 ขั นตอนการไถพรวนก่อนปลูก การจับตัวเต็มวัยก่อนผสมพันธุ์ และการใช้ไส้เดือนฝอยศัตรู
 แมลงร่วมกับเชื อราเขียว หรือสารเคมีก าจัดแมลงชนิดอ่ืน จึงจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและ
 มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงชนิดเดียว ทั งนี จะต้องท าการทดสอบผล
 และประสิทธิภาพของสารที่จะใช้ร่วมกับไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. glaseri ต่อไป 

 
9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์: 1. ได้ชนิดของ

ไส้เดือนฝอยที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงนูน

หลวง L. stigma ในมันส าปะหลัง 



2. ได้ข้อมูลพื นฐานประกอบการตัดสินใจก่อนน า

ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงไปใช้ป้องกันก าจัดแมลงนูน

หลวงในสภาพไร่ 

2. ได้ข้อมูลเพื่อน าไปศึกษาต่อยอดก่อนน าไป

ประยุกต์ใช้จริงในสภาพไร่ 

 

10. ค าขอบคุณ (ถ้ามี): ขอขอบคุณ คุณบุษกร เพียงพรม 

คุณประยูร จันทร์นาม คุณนงลักษณ์ จั่นเชย คุณสมพิด 

อุบัติ คุณวัชรา แจ่มจันทร์ คุณบ ารุง อินทโชติ คุณพัน

ศักดิ์ โพธิโย และทีมงานทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและ

ช่วยปฏิบัติงานทดลองครั งนี ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

11. เอกสารอ้างอิง 

 ดารารัตน์ มณีจันทร์, อรทัย วรสุทธิ์พิศาล, ประพันธ์ ประเสริฐศักดิ์, อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว, 
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ตารางท่ี 1 Mean mortality of third instar Lepidiota stigma treated with 
 entomopathogenic nematode Steinernema carpocapsae, Steinernema 
 riobrave, Steinernema glaseri, Steinernema siamkayai และ Steinernema 
 minutum 5 x 106 IJs/m2 at 7, 14 and 21 days after treatment. And 
 reproduction rate 

Entomopathogenic 
nematodes 

Concentration Mortality (%) Reproduction Rate 
(IJs/Larva) IJs/m2 7 14 21 

Steinernema carpocapsae 5 x 106 6.67 bc 6.67 bc 6.67 bc 0 

Steinernema riobrave 5 x 106 36.67 b 36.67 b 36.67 b 50,218.75 

Steinernema glaseri 5 x 106 56.67 a  56.67 a  56.67 a  42,333.33 
Steinernema siamkayai 5 x 106 0 c 0 c 0 c - 
Steinernema minutum 5 x 106 0 c 0 c 0 c - 
กรรมวิธีควบคุม - 0 c 0 c 0 c - 

CV. (%)   9.69 9.69 9.69  

 
 



 
ตารางท่ี 2 Mean mortality of third instar Lepidiota stigma treated with 

entomopathogenic nematode Steinernema glaseri and ฟิโพรนิล (fipronil) 5% 
W/V SC  

Treatment 
Concentration 

IJs/m2 

Mortality (%) 

 3 5 7 14 21 

Steinernema glaseri 5 x 106  6.25 a  6.25 a  12.50 a  18.75 a 18.75 bc 

Steinernema glaseri 5 x 107  0.00 a  0.00 a 0.00 a  6.25 a 12.50 bc 

Steinernema glaseri 5 x 108  6.25 a  12.50 a  18.75 a  18.75 a 25.00 ab 

ฟิโพรนิล (fipronil) 5% W/V 0.2 มล.  6.25 a  6.25 a 6.25 a  18.75 a 37.50 a 

กรรมวิธีควบคุม -  0.00 a 0.00 a  0.00  6.25 a 6.25 c 

CV. (%)   25.20 20.12 18.57 30.69 39.88 
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