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5. บทคัดย่อ    

การศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วยท าลายใบตองกล้วยตานี ด าเนินการะหว่างปี 
2559-2560 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย โดยศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบ
กล้วย (Nodostoma viridipennis Motsch) ในห้องปฏิบัติการ วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ า จ านวน 8 
กรรมวิธี ได้แก่ สารสกัดสะเดา 50 100 150 และ 200 ppm พ่นไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย อัตรา 30 ล้านตัวต่อ
น้ า 20 ลิตร สารคาร์บาริล 85% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ฟิโพรนิล 5% SCอัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 
ลิตร และน้ าเปล่า พบว่า ไส้เดือนฝอย 30 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร ท าให้ด้วงเต่ากินใบกล้วยตาย 100 เปอร์เซ็นต์ 
ภายใน 3 วัน เช่นเดียวกับการใช้สาร คาร์บาริล และฟิโพรนิล ส่วนสารสกัดสะเดาระดับต่างๆ ให้ผลไม่แตกต่างกัน
โดยท าให้ด้วงเต่ากินใบกล้วยตาย 69.7 -74.7 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 7 วัน  จากนั้น ด าเนินการศึกษาประสิทธิภาพ
การป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วยท าลายใบตองกล้วยตานีในสภาพแปลง ที่อ าเภอศรีสัชนาลัย และอ าเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ า จ านวน 5 กรรมวิธี พ่นสารสกัดสะเดา ความ
เข้มข้น 50 ppm. ไส้เดือนฝอย 2 อัตรา ได้แก่ 30 และ 60 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร สารฟิโพรนิล  5% SC อัตรา 30 
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มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  และพ่นน้ าเปล่า พบว่า ที่อ าเภอศรีสัชนาลัย ไส้เดือนฝอย 60 และ 30 ล้านตัวต่อน้ า 20 
ลิตร พบรอยท าลายบนใบตองกล้วยตานีน้อยที่สุด ซึ่งใกล้เคียงกับการพ่นด้วยสารฟิโพรนิล และน้อยกว่าการพ่น
ด้วยสารสกัดสะเดา  322 และ 311 รอย คิดเป็น 47 และ 46 เปอร์เซ็นต์ และน้อยกว่าการพ่นด้วยน้ าเปล่า 238 
และ 227 รอย  คิดเป็น 40 และ 38 เปอร์เซ็นต์  ตามล าดับ ที่อ าเภอสวรรคโลก การพ่นไส้เดือนฝอย อัตรา 60 
ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร ท าให้พบรอยท าลายน้อยที่สุด 6 รอย ไส้เดือนฝอยทั้ง 2 ระดับมีต้นทุนค่าสาร 320 และ 
640 บาทต่อไร่ต่อครั้ง ตามล าดับ ถ้าเกษตรกรผลิตใช้เองจะท าให้ต้นทุนลดลงเหลือ 80 และ 160 บาทต่อไร่ต่อครั้ง 
ซ่ึงต่ ากวา่การใชส้ารฟิโพรนิล และสารสกัดสะเดา  

 
Abstract 

The methods for effective control of banana scarring beetle (Nodostoma viridipennis 
Motsch) were studied in banana during 2016-2017 at Sukhothai Agricultural Research and 
Development Center under laboratory condition. Eight treatments consisting of four 
concentration of neem extract (50, 100, 150 and 200 ppm), entomopathogenic nematodes 
(Steinernema sp. Thai Strain) at the rate of 30 million/ 20 liters of water, cabaril 85% wp at the 
rate of 30 g/ 20 liters of water, fipronil 5% SC at the rate of 30 g/ 20 liters of water and 20 liters 
of water were assigned in a randomized complete block design with four replications. 
Entomopathogenic nematodes at the rate of 30 million/20 liters of water gave 100% fatality of 
Banana scarring beetle within 3 days and the results were similar to those of cabaril and fipronil. 
whereas neem extract at all concentration gave similar results with fatality percentages ranging 
from 69.72 to 74.72% within 7 days.  The methods for effective control of Banana scarring 
beetle were further studied in banana under field condition in Sri Satchanalai District and 
Sawankhalok district, Sukhothai Province. Five treatments consisting of neem extract at the rate 
of 50 ppm,  two concentrations of entomopathogenic nematodes (30 and 60 million/20 liters of 
water), fipronil 5% SC at the rate of 30 ml/ 20 liters of water and 20 liters of water were 
assigned in a randomized complete block design with four replications. In Sri Satchanalai district, 
entomopathogenic nematode treatments at the rates of 30 and 60 million/20 liters of water 
had the lowest leaf damages (357 and 368 scars) similar to that of fipronil 5% SC, but they were 
lower than neem extract of 322 and 311 scars (47 and 46%) and water alone of 238 and 227 
scars (40 and 38%), respectively. In Sawankalok district, entomopathogenic nematode at the 
rate of 60 million/20 liters of water had lowest leaf damage of 6 scars. Application of 
entomopathogenic nematode at both concentrations had the expenses of 320 and 640 Baht 
per Rai/application time, respectively. If the farmers use their own entomopathogenic 
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nematode, the cost will be reduced to 80 and 160 baht /Rai /application time. This is lower 
than fipronil and neem extract. 

 
6. ค าน า                                  

กล้วยตานี (Musa balbisiana Colla) ชื่ออ่ืน ๆ กล้วยงู (พิจิตร) กล้วยชะนีใน กล้วยตานีในกล้วยป่า  
กล้วยเมล็ด (สุรินทร์): กล้วยพองลา (ใต้) ล าต้นเทียมสูง 3.5-4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 เซนติเมตร สี
เขียว ไม่มีปื้นด ากาบล าต้นด้านในสีเขียว ก้านใบสีเขียว เส้นกลางใบสีเขียวไม่มีร่องผลลักษณะมีเมล็ดจ านวนมาก 
กล้วยตานีที่พบในประเทศไทยมี 3 ชนิดแตกต่างที่ล าต้นเทียมและผล กล่าวคือกล้วยตานีพบทางภาคเหนือนั้นล า
ต้นเทียมเกลี้ยงไม่มีปื้นด าเลย ผลจะสั้น ป้อมส่วนตานีอีสานจะมีล าต้นเทียมที่มีประด าเล็กน้อย ผลคล้ายกล้วย
น้ าว้าแต่ตานีทางภาคใต้ ล าต้นเทียมค่อนข้างจะมีปื้นด าหนา ผลคล้ายตานีเหนือแต่หนากว่าและมีสีเขียวเป็นเงา 
นอกจากนี้ยังได้มีการน าตานีด ามาจากฟิลิปปินส์แต่ตานีด านี้เป็นพันธุ์พ้ืนเมืองของอินโดนีเซียล าต้นเทียมสีม่วงด า
และเส้นกลางใบสีม่วงด า สีเข้มมากจนดูเหมือนสีด า  ผลสีเขียวเข้มเป็นมันมีลักษณะคล้ายตานีใต้ มีเมล็ดมาก 

ใบตองกล้วยตานีเป็นใบตองที่มีคุณภาพดี มีลักษณะใบที่กว้าง เหนียว ทนทาน สีเขียวสดน่าใช้ ไม่เหี่ยว
หรือแตกง่าย สามารถเก็บไว้ได้นาน เป็นใบที่เก็บได้จากใบที่ 2-3 รองจากใบเทียน (ภาพผนวก 1) เป็นวัสดุที่ย่อย
สลายง่ายไม่ท าลายสภาพแวดล้อม จึงเป็นที่นิยมใช้ทั้งในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ สินค้าใบตองจะอยู่
ในรูปใบตองสด ใบตองสดแช่แข็ง ใบตองต้มแช่แข็ง และใบตองตากแห้ง (กรมวิชาการเกษตร, 2558) แล้วจะถูกน าไปใช้
ประโยชน์โดย การบรรจุอาหาร ตกแต่งภาชนะบรรจุอาหาร ใช้ประกอบพิธีกรรมต่าง และด้านความงาม กระทง 
บายสี ในงานมงคล หรือบุญประเพณีต่างๆ ใบตองกล้วยตานีมีคุณสมบัติทางการบรรจุสูงที่สุด รองลงมาคือ ใบตอง
กล้วยน้ าว้า ใบตองกล้วยหอม ใบตองกล้วยหอมทอง และใบตองกล้วยไข่ ตามล าดับ (งามทิพย์, 2536) 

ด้วงเต่ากินใบกล้วย อยู่ในอันดับ  Coleoptera  วงศ์ Chrysomelidae ชื่อสามัญ Banana scarring beetle 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nodostoma viridipennis Motsch (ภาพผนวก 2) เป็นศัตรูส าคัญของกล้วย พบแพร่กระจาย
ทั่วทุกภาคของประเทศไทยในแหล่งปลูกกล้วย เช่น ก าแพงเพชร สุโขทัย ปทุมธานี เพชรบุรี ราชบุรี สุราษฎร์ธานี 
กัดกินเนื้อใบกล้วยตั้งแต่ใบอ่อน ทิ้งรอยท าลายเป็นแผล  สร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตกล้วยเป็นอย่างมาก 
(ภาพผนวก 4 และ5) ตัวเต็มวัยเป็นด้วงปีกแข็งขนาดเล็ก ขนาดล าตัวประมาณ 3-4 มิลลิเมตร ตัวเต็มวัยส่วนหัวมีสี
เหลืองส้ม ปลายหนวดเป็นรูปกระบอง ส่วนปีกสีน้ าเงิน หรือสีน้ าตาล มันวาว บริเวณไหล่ของส่วนปีกมีริ้วรอยเป็น
หยัก ส่วนปล้องขาป้อม ปลายขายาว วงจรชีวิตของด้วงเต่ากินใบกล้วย วางไข่เป็นกลุ่ม ประมาณ 20-40 ฟองใน
ดิน ใช้เวลา 4-8 วัน ฟักเป็นหนอน อาศัยกัดกินรากกล้วยบริเวณรอบๆ โคนต้น 30-60 วัน จึงเข้าดักแด้ในดิน ใช้
เวลา 7-10 วัน แล้วจึงเจริญเป็นตัวเต็มวัย (ภาพผนวก 3) แล้วบินขึ้นไปกินใบอ่อนที่เริ่มคลี่ถึงใบอ่อนที่คลี่แล้วซึ่ง
เป็นที่หลบซ่อนและเป็นแหล่งอาหาร (ภาพผนวก 6)  ระยะตั้งแต่เป็นไข่ถึงตัวเต็มวัย 1.5-2.5 เดือน การ
แพร่กระจายและฤดูการระบาด พบแพร่กระจายในทุกภาคของไทยและแหล่งปลูกกล้วยทุกชนิด พบระบาดได้
ตลอดปี พืชอาหารได้แก่ กล้วยน้ าว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม กล้วยตานี (อิทธิพล, 2559)  
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จากปัญหาการระบาดของด้วงเต่ากินใบกล้วยที่เกิดขึ้นติดต่อกันหลายปี เกษตรกรพยายามหาวิธีต่างๆ 
แก้ไข รวมทั้งการใช้สารก าจัดศัตรูพืช ซึ่งยังไม่ประสบความส าเร็จ ถึงแม้ว่าในบางปีเกิดน้ าท่วม ฝนแล้งท าให้บาง
พ้ืนที่มีการระบาดลดลงหรือไม่มีการระบาด แต่เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของด้วงเต่ากินใบ
กล้วย ก็จะกลับมาระบาดอีกครั้ง จึงเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม ดังนั้น การวิจัยเพ่ือหาวิธีการ
ที่เหมาะสมส าหรับป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วยจึงเกิดขึ้นในปี 2559 โดยการศึกษาประสิทธิภาพของไส้เดือน
ฝอย สารสกัดสะเดา และสารก าจัดศรัตรูพืช  ส าหรับป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วย ในสวนกล้วยตานีตัดใบของ
เกษตรกรจังหวัดสุโขทัย  

ไส้เดือนฝอย  Steinernema sp. Thai Strain เป็นไส้เดือนฝอยที่เข้าท าลายเฉพาะแมลง ไม่ท าอันตราย
ต่อคน สัตว์ และพืชทุกชนิด มีลักษณะคล้ายเส้นด้าย ยาวประมาณ 0.2 มิลลิเมตร มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ใน
ธรรมชาติไส้เดือนฝอยเข้าสู่ตัวแมลงทางปาก ทวารหรือรูหายใจ หนอนจะตายภายใน 24-48 ชั่วโมง เนื่องจากเลือด
เป็นพิษเพราะแบคทีเรียที่ไส้เดือนฝอยปล่อยออกมา ปัจจุบันมีการผลิตไส้เดือนฝอยเป็นการค้า 2 รูปแบบคือ บรรจุ
ในชิ้นฟองน้ าสังเคราะห์ และบรรจุในรูปผง ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืช ได้หลายชนิด ได้แก่ หนอนกินใต้
เปลือก ตัวอ่อนด้วงหมัดผัก หนอนกระทู้หอม  หนอนผีเสื้อกินก้อนเชื้อเห็ด ด้วงขนสัตว์ หนอนด้วงกินรากสตรอ
เบอรี่ เป็นต้น (กรมวิชาการเกษตร, 2553) 

สารออกฤทธิ์ส่วนใหญ่ในสารสกัดสะเดา ได้แก่ azadirachtin, salannin และ nimbin มักพบสารเหล่านี้
มากในเมล็ด โดยสาร azadirachtin มีคุณสมบัติเป็นสารฆ่าแมลง ส่วนสาร salannin และ nimbin เป็นสารไล่ 
สารยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลงดังนั้นสารที่สกัดจากสะเดาที่มี azadirachtin สูงจึงมีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันก าจัดแมลง จากการศึกษาของกองวัตถุมีพิษทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร (2553) พบว่าสะเดาไทย 
และสะเดาช้าง มีสาร azadirachtin เฉลี่ย 3.4-4.0 มิลลิกรัมต่อกรัมของเนื้อในเมล็ด ในขณะที่สะเดาอินเดียมีสาร 
azadirachtin เฉลี่ย 7.7 มิลลิกรัมต่อกรัม  

สารป้องกันก าจัดด้วงเต่าที่กรมวิชาการอนุญาตให้ใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ สารคาร์บาริล 85% WP อัตรา 20-
30 กรัม พ่น 1-2 ครั้ง  หยุดพ่นสารก่อนเก็บเกี่ยว 7 วัน หรือสารฟิโพรนิล 5% SCอัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 
ลิตร พ่น 1-2 ครั้ง  หยุดพ่นสารก่อนเก็บเกี่ยว 7 วัน หรือสารโพรไทโอฟอส 50% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 
ลิตร หยุดพ่นสารก่อนเก็บเกี่ยว 15 วัน (กรมวิชาการเกษตร , 2553) แต่เนื่องจากกล้วยตานีมีการเก็บเกี่ยวใบตอง
ทุก 7-15 วัน และใช้เป็นวัสดุห่อหุ้มอาหารการใช้สารเคมีจะท าให้พบสารตกค้างที่ใบกล้วย เป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภคจึงต้องหาวิธีป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วยด้วยวิธีที่ได้ใบตองกล้วยตานีคุณภาพดีปราศจากพิษตกค้าง
ของสารก าจัดศัตรูพืชแนะน าให้เกษตรกรน าไปปฏิบัติต่อไป  

การศึกษาในครั้งนี้ ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยตานีมีทางเลือกในการป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ท าให้ใบตองมีคุณภาพดีขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาด รายได้ของเกษตรกรเพ่ิมขึ้น 
ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม และปริมาณการผลิตเพียงพอต่อการบริโภคทั้งภายในประเทศและส่งออก
ไปต่างประเทศต่อไป 
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7. วิธีด าเนินการ     :  
 ประกอบด้วย 2 การทดลองย่อย 
 การทดลองย่อยท่ี 1 ศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วยในห้องปฏิบัติการ 

- อุปกรณ์ 1. สารสกัดสะเดา แบบส าเร็จรูป ชื่อการค้า สะเดาไทย ความเข้มข้น 0.1 %   
2. ไส้เดือนฝอย Steinernema sp. Thai Strain ได้รับการอนุเคราะห์จาก 
   ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 

  3. สารฆ่าแมลง ได้แก่ สารคาร์บาริล 85% WP  และสารฟิโพรนิล  5% SC 
4. แมลงศัตรูท่ีต้องการศึกษา ได้แก่ ด้วงเต่ากินใบกล้วย  
5. อุปกรณ์ส าหรับตรวจเช็ค 
6. กล่องพลาสติกส าหรับเก็บตัวอย่าง และเลี้ยงแมลง 
7. ป้ายพลาสติก และอุปกรณ์ท าเครื่องหมายต่างๆ 

- วิธีการ  
วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ า มี 8 กรรมวิธี  
กรรมวิธีที่ 1 สารสกัดสะเดา ความเข้มข้น  50 ppm. 
กรรมวิธีที่ 2 สารสกัดสะเดา ความเข้มข้น 100 ppm. 
กรรมวิธีที่ 3 สารสกัดสะเดา ความเข้มข้น  150 ppm. 
กรรมวิธีที่ 4 สารสกัดสะเดา ความเข้มข้น  200 ppm. 
กรรมวิธีที่ 5 ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย อัตรา 30 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 6 คาร์บาริล 85% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 7 ฟิโพรนิล  5% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 8 น้ าเปล่า (control)  

โดยน าใบอ่อนของตองกล้วยตานีใส่ในกล่องพลาสติก ขนาด 22  × 29 x 10 เซนติเมตร มีช่องระบาย
อาการด้านบนที่ปิดด้วย มุ้งลวดตาข่าย แล้วน าตัวเต็มวัยด้วงเต่ากินใบกล้วยรุ่น เดียวกันที่อายุเท่ากันจ านวนกล่อง
ละ 5 คู่ พ่นสารตามกรรมวิธีก าหนดจ านวน 2 ครั้ง ทุก 48 ชั่วโมง เก็บในห้องทดลองท่ีอุณหภูมิห้อง (ภาพผนวก 7) 
และท าการตรวจนับการตาย ของด้วงเต่ากินใบกล้วย ที่ 3  5 และ 7 วัน หลังพ่นสาร  

การบันทึกข้อมูล 
อัตราการตายของด้วงเต่ากินใบกล้วยในห้องปฏิบัติการ การค านวณหาอัตราการตายของแมลง  

(Mortality ratio) มีเงื่อนไขว่าถ้าอัตราการตาย ของกลุ่มควบคุม >20% ผลความผิดพลาดสูงจะต้อง ท าการ
ทดลองใหม่ และถ้าอัตราการตายของกลุ่ม ควบคุมอยู่ในช่วง 5-20% จะต้องน าอัตราการตาย ทั้งหมดมาปรับด้วย 
Abbott’s formula (Abbott, 1987) แต่ถ้าอัตราการตายของกลุ่มควบคุม < 5% ก็จะใช้ อัตราการตายจริงได้  

อัตราการตายที่แท้จริง (%) :   x - y  x 100  
                  x 
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               เมื่อ   x  =  %อยู่รอดของแมลงในกรรมวิธีที่ไม่พ่นสาร    
                      y  =  %อยู่รอดของแมลงในกรรมวิธีที่ก าหนด 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ข้อมูลแต่ละลักษณะตามแผนการทดลองแบบ 

Randomized Complete Block Design (RCB) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกรรมวิธี  โดยใช้ 
Duncan’s Multiple Rang Test (DMRT)  
  
  การทดลองย่อยท่ี 2 ศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วยท าลายใบตองกล้วยตานี 
                                  ในสภาพแปลง 

- อุปกรณ์ 1. สารสกัดสะเดา แบบส าเร็จรูป ชื่อการค้า สะเดาไทย ความเข้มข้น 0.1 %   
2. ไส้เดือนฝอย Steinernema sp. Thai Strain บรรจุในชิ้นฟองน้ าสังเคราะห ์ได้รับ   
   การอนุเคราะห์จากส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 

  3. สารฆ่าแมลง ได้แก่ และสารฟิโพรนิล  5% SC 
4. เครื่องพ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันสูงขนาดบรรจุ 20 ลิตร 
5. อุปกรณ์ส าหรับตรวจเช็ค 
6. ป้ายพลาสติก และอุปกรณ์ท าเครื่องหมายต่างๆ 

- วิธีการ  
ศึกษาในสวนกล้วยตานีที่มีการระบาดของหนอนด้วงเต่ากินใบกล้วยกัดท าลายใบตองกล้วยตานี  

ที่มีการท าลายอย่างสม่ าเสมอ ขนาดประมาณ 2 ไร่ จ านวน 1 แปลง วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ า 
จ านวน 5  กรรมวิธี ดังนี้  

กรรมวิธีที่ 1 สารสกัดสะเดา อัตรา 1,000 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 2 ไส้เดือนฝอย   อัตรา 30 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร  
กรรมวิธีที่ 3 ไส้เดือนฝอย   อัตรา 60 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร  
กรรมวิธีที่ 4 สารฟิโพรนิล  5% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร   
กรรมวิธีที่ 5 น้ าเปล่า (control)  

ศึกษาในสวนกล้วยตานีขนาดแปลงย่อย 12 × 12 เมตร ระยะปลูก 2.5 × 2.0 เมตร จ านวนประชากร 28 
กอ ต่อแปลงย่อย เริ่มพ่นสารตามกรรมวิธีครั้งแรกเมื่อพบการระบาดเข้าท าลายของด้วงเต่ากินใบกล้วย 10% ของ
จ านวนประชากรกล้วยตานีทั้งหมด สุ่มเก็บผลผลิตใบตองกล้วยตานีจาก 10 ต้นที่ใบคลี่แล้วอายุประมาณ 7 วัน
หลังใบเทียนแทงออกมาจากส่วนยอดของล าต้นเทียมเพ่ือวัดข้อมูลผลผลิตและรอยท าลายก่อนการพ่นสาร และ
เลือกต้นกล้วยตานีที่ใบเทียนยังไม่คลี่จ านวน 10 ต้น เพ่ือเก็บข้อมูลหลังการพ่น การพ่นสารที่ก าหนดโดยพ่นซ้ าทุก 
7 วัน รวมเป็นจ านวน 3 ครั้ง ด าเนินการพ่นสารในเวลาเย็น ในกรรมวิธีที่ใช้ไส้เดือนฝอยจะพ่นน้ าเปล่าก่อนแล้ว
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ตามด้วยการพ่นไส้เดือนฝอยที่ใบกล้วยจนทั่ว การพ่นสารใช้เครื่องพ่นสารแบบสะพายหลังที่สามารถควบคุมแรงดัน
ไดท้ี่ใบกล้วย จ านวน 8 ถังต่อไร่ 

การบันทึกข้อมูล  
-จ านวนรอยท าลายต่อใบ เพ่ือประเมินความรุนแรงของการเข้าท าลาย โดยการตรวจนับจ านวนรอย 

ท าลายของด้วงเต่ากินใบกล้วยทั้งใบ โดยแบ่งเป็นแผ่นใบด้านซ้ายและแผ่นใบด้านขวา จ านวน 2 ครั้ง คือ ก่อนพ่น
สาร และหลังพ่นสารครั้งที่ 3 ครบ 7 วัน  

-ปริมาณผลผลิตที่ดี และผลผลิตที่ถูกท าลาย โดยชั่งผลผลิตของแผ่นใบด้านซ้าย และแผ่นใบด้านขวา  
จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ ก่อนพ่นสาร และหลังพ่นสารครั้งที่ 3 ครบ 7 วัน วัดผลผลิตตามระดับการท าลายโดยแยก
เป็นแผนใบด้านซ้าย และแผ่นใบด้านขวา  ผลผลิตดีคือใบตองที่ไม่มีรอยท าลาย ผลผลิตที่ถูกท าลายคือใบตองที่มี
รอยท าลายตั้งแต่ 1 รอยหรือมากกว่า  
 - ข้อมูลต้นทุนการใช้สารต่อไร่ 

- ข้อมูลสภาพแวดล้อม 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ข้อมูลแต่ละลักษณะตามแผนการทดลองแบบ 

Randomized Complete Block Design (RCB) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกรรมวิธี  โดยใช้ 
Duncan’s Multiple Rang Test (DMRT)  

- เวลาและสถานที่ 
 ระยะเวลา  
 ปีงบประมาณ 2559 – 2560  
 สถานที่ท าการทดลอง 
 :  แปลงเกษตรกรในเขตอ าเภอศรีสัชนาลัย และสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  
 :  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  
การทดลองย่อยที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วยในห้องปฏิบัติการ  
 สารสกัดสะเดา ความเข้มข้น 200  150 100 และ 50 ppm ท าให้มีอัตราการตายของด้วงเต่ากินใบกล้วย
เป็น 74.7  73.3  72.5  และ 69.7 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ที่ 7 วัน โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตาราง 1) 
 ไส้เดือนฝอยอัตรา 30 และ 60 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร ท าให้มีอัตราการตายของด้วงเต่ากินใบกล้วยมาก
ที่สุด เป็น 100 เปอฺร์เซ็นต์ เชน่เดียวกันกับ การพ่นด้วยสารคาร์บาริล 85% WP อัตรา 30 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร   
และพ่นสารฟิโพรนิล  5% SC อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร (ตาราง 1) 
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จะเห็นได้ว่า การศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วยในห้องปฏิบัติการนี้ กรรมวิธี
ที่ท าให้ด้วงเต่ากินใบกล้วยตายได้รวดเร็วที่สุดที่ 3 วัน โดยมีอัตราการตาย 100 เปอร์เซ็นต์  คือการพ่นด้วยสารเคมี 
ได้แก่ คาร์บาริล 85% WP อัตรา 30 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร ฟิโพรนิล  5% SC อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร 
และการพ่นด้วยไส้เดือนฝอยอัตรา 30 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร เมื่อเปรียบเทียบที่ 7 วัน การใช้สารสกัดสะเดาทั้ง 4 
อัตรา ท าให้ด้วงเต่ากินใบกล้วยตายได้ถึง 69.7 -74.7 เปอร์เซ็นต์    

 
ตาราง 1  อัตราการตายของด้วงเต่ากินใบกล้วยจากการพ่นสารป้องกันก าจัดตามกรรมวิธีที่ก าหนด ที่ศูนย์วิจัยและ 
             พัฒนาการเกษตรสุโขทัย ปี 2559 

กรรมวิธ ี
อัตราการตายที่แท้จริง (%)  

3 วัน 5 วัน 7 วัน 
1) สารสกัดสะเดา ความเข้มข้น 50 ppm.      -0.3 c 1/    19.7 c 2/  69.7 b 
2) สารสกัดสะเดา ความเข้มข้น 100 ppm    6.9 c  19.7 c  72.5 b 
3) สารสกัดสะเดา ความเข้มข้น 150 ppm  29.2 b  41.9 b  73.3 b 
4) สารสกัดสะเดา ความเข้มข้น 200 ppm  31.4 b  43.6 b  74.7 b 
5) ไสเ้ดือนฝอย   อัตรา 30 ล้านตวั/น้ า 20 ลิตร 100.0 a 100.0 a 100.0 a 
6) สารคาร์บาริล 85% WP อัตรา 30 กรัม /น้ า 20 ลิตร 100.0 a 100.0 a 100.0 a 
7) สารฟิโพรนลิ  5% SC อัตรา 30 มิลลลิิตร /น้ า 20 ลิตร 100.0 a 100.0 a 100.0 a 
8) น้ าเปลา่ (control)     0.0 c    0.0 d    0.0 c 

CV (%) 21.0 22.5 11.1 
หมายเหตุ  : 1/    ค่าที่ตดิลบเกิดจากด้วงเต่ากินใบกล้วยใน control  มีการตายมากกว่าในกรรมวิธีท่ีก าหนด 

     2/    ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแนวตั้งเดียวกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทีร่ะดับความ    
          เชื่อมั่น 95% เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 

 
การทดลองย่อยที่ 2  ศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วยท าลายใบตองกล้วยตานีใน 
       สภาพแปลง 

1. จ านวนรอยท าลายต่อใบ 
การเข้าท าลายของด้วงเต่ากินใบกล้วย พบว่า เริ่มเข้าท าลายเมื่อใบกล้วยเริ่มคลี่ ซึ่งจะคลี่จากแผ่นใบ 

ด้านขวาก่อน การคลี่ของใบกล้วยจะคลี่จากปลายใบและค่อยๆ เลื่อนไปทางโคนใบ (ภาพผนวก 8) ใช้เวลาในการ
คลี่ใบ 4 วัน ซึ่งเป็นระยะที่ยังเป็นใบอ่อน ด้วงเต่ากินใบกล้วยสามารถกัดกินเป็นอาหารได ้
 ลักษณะการท าลายใบตองกล้วยตานี  ต าแหน่งของการท าลายไม่มีรูปแบบที่แน่นอน จากการทดลองนี้ 
พบรอยท าลายทั้งเป็นกลุ่มในส่วนใดส่วนหนึ่งของใบ และกระจายไปทั่วแผ่นใบ (ภาพผนวก 9) เมื่อการท าลายของ
ด้วงเต่ากินใบกล้วยมีการกระจายตัวบนพ้ืนที่ใบที่ไม่แน่นอน การสุ่มพ้ืนที่ใบจึงมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็น
จริงได้ง่าย การทดลองนี้ใช้การตรวจนับจ านวนทั้งหมดบนใบจากต้นที่สุ่มเก็บข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ยต่อใบ  

อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
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เมื่อตรวจนับจ านวนรอยท าลายของด้วงเต่ากินใบกล้วยทั้งใบ หลังการป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วย
ด้วยสารที่แตกต่างกัน  พบว่า การพ่นด้วยสารฟิโพรนิล 5% SC พบรอยท าลายน้อยที่สุด 348 ให้ผลใกล้เคียงกับ 
การพ่นด้วยไส้เดือนฝอยอัตรา  30 และ60  ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร ที่พบรอยท าลาย 357 และ 368 รอย 
ตามล าดับ การพ่นด้วยสารสกัดสะเดาพบรอยท าลายมากที่สุด 679 รอย ใกล้เคียงกับการพ่นด้วยน้ าเปล่าที่มีรอย
ท าลาย 595 รอย  (ตาราง 2) 

อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
 แปลงทดลองที่อ าเภอสวรรคโลก เป็นแปลงที่มีการระบาดของด้วงเต่ากินใบกล้วยน้อย  การระบาด
กระจายไปทั่วแปลง หลังจากพ่นด้วยสารต่างๆแล้ว พบว่า การพ่นด้วยไส้เดือนฝอยอัตรา 60 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร 
พบรอยท าลายน้อยที่สุด 6 รอย รองลงมาได้แก่การพ่นด้วยสารสกัดสะเดา พบรอยท าลาย 7 รอย การพ่นด้วย
ไส้เดือนฝอยอัตรา 30 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร และน้ าเปล่า พบรอยท าลายมากที่สุด 18 รอย (ตาราง 3) 
 จากการนับรอยท าลายบนใบตองกล้วยตานีเปรียบเทียบกันทั้งก่อนและหลังพ่นสารต่างๆ  จะสังเกตได้ว่า 
ทั้งแปลงเกษตรที่อ าเภอศรีสัชนาลัยและอ าเภอสวรรคโลก เมื่อเปรียบเทียบรอยท าลายก่อนพ่นและหลังพ่นสาร
พบว่า หลังพ่นสาร พบรอยเพ่ิมข้ึนมากกว่าก่อนพ่นสาร   

ไส้เดือนฝอย และฟิโพรนิล สามารถก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วยได้ แต่การป้องกันก าจัดด้วยการฉีดพ่นบนใบ
ของกล้วยตานีเพียงอย่างเดียว ท าลายได้เฉพาะตัวเต็มวัยที่อาศัยอยู่บนใบ หรือบริเวณที่สัมผัสกับสารได้โดยตรง
เท่านั้น แต่ตัวหนอนและดักแด้ที่อยู่ในดินไม่ได้ถูกก าจัดไปด้วย  ไส้เดือนฝอยสามารถก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วยได้
และปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมี และควรฉีดพ่นลงที่พ้ืนดินเพ่ือท าลายตัวหนอนที่อยู่ในดินซึ่งเป็นการช่วยตัดวงจร
ของหนอนที่จะพัฒนามาเป็นตัวเต็มวัยต่อไปได้ 

 
ตาราง 2   จ านวนรอยท าลายของด้วงเต่ากินใบกล้วยเมื่อมีการป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วยด้วยสารที่  
              แตกต่างกัน ในสภาพแปลงที่อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ปี 2560 

สารท่ีฉีดพ่น อัตรา 
ก่อนพ่น 

 
7 วันหลังพ่นสารครบ 3 ครั้ง 1/ 

แผ่นใบ
ด้านซ้าย 

แผ่นใบ
ด้านขวา 

รวมท้ัง
ใบ  

แผ่นใบ
ด้านซ้าย 

แผ่นใบ
ด้านขวา 

รวมท้ัง
ใบ 

1) สารสกัดสะเดา 1000  มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 119.5 a 179.9 a 299.4 a 
 

309.2 a 369.6 b 678.8 a 

2) ไส้เดือนฝอย 30 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร 154.9 a 179.5 a 334.4 a 
 

165.0 a 202.9 ab 368.0 a 

3) ไส้เดือนฝอย 60 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร 123.8 a 194.8 a 318.6 a 
 

160.2 a 197.1 ab 357.4 a 

4) ฟิโพรนิล 5% เอสซี 30 มิลลลิิตร /น้ า20 ลิตร 156.1 a 189.0 a 345.0 a 
 

179.0 a 95.7 a 348.0 a 

5) พ่นน้ าเปล่า 
 

144.6 a 195.6 a 340.2 a 
 

308.6 a 286.5 ab 595.1 a 

Mean 
 

139.8 187.8 327.5 
 

224.4 230.4 469.4 

CV (%) 
 

42.5 46.3 41.5 
 

56.3 67.4 54.1 

หมายเหตุ  : 1/    พ่นสารต่างๆ ทุก 7 วัน จ านวน 3 ครั้ง  
      2/    ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแนวตั้งเดียวกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทีร่ะดับความเชื่อมั่น 95%            
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          เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวธิี DMRT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 3  จ านวนรอยท าลายของด้วงเต่ากินใบกล้วยเมื่อมีการป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วยด้วยสารที่แตกต่าง 
             กันในสภาพแปลงที่อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ปี 2560 

สารท่ีฉีดพ่น อัตรา 
ก่อนพ่น 

 
7 วันหลังพ่นสารครบ 3 ครั้ง 1/ 

แผ่นใบ
ด้านซ้าย 

แผ่นใบ
ด้านขวา 

รวมท้ัง
ใบ  

แผ่นใบ
ด้านซ้าย 

แผ่นใบ
ด้านขวา 

รวมท้ัง
ใบ 

1) สารสกัดสะเดา 1000  มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 2.5 a 2.9 a 5.4 a 
 

1.4 a   5.8 a   7.2 a  

2) ไส้เดือนฝอย 30 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร 0.6 a 1.6 a 2.3 a 
 

7.7 a 10.7 a 18.4 a 

3) ไส้เดือนฝอย 60 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร 2.0 a 3.0 a 5.0 a 
 

3.7 a   2.6 a   6.3 a 

4) ฟิโพรนิล 5% เอสซี 30 มิลลิลิตร /น้ า20 ลิตร 1.1 a 0.8 a 1.9 a 
 

4.7 a   7.0 a 11.7 a 

5) พ่นน้ าเปล่า 
 

0.5 a 2.7 a 3.3 a 
 

9.7 a   8.5 a 18.2 a 

Mean 
 

1.4 2.2 3.6 
 

5.4 6.9 12.4 

CV (%) 
 

101.5 67.1 61.4 
 

86.5 74.0 69.3 

หมายเหตุ  : 1/    พ่นสารต่างๆ ทุก 7 วัน จ านวน 3 ครั้ง  
      2/    ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแนวตั้งเดียวกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทีร่ะดับความเชื่อมั่น 95%            
          เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวธิี DMRT 

 
2. ปริมาณผลผลิตที่ดี และผลผลิตที่ถูกท าลาย 
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
ก่อนการพ่นสารต่างๆ พบว่า เป็นผลผลิตที่ถูกท าลายทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตรวมทั้งใบ 29.5  

กิโลกรัมต่อไร่ หลังพ่นสาร พบว่า การพ่นด้วยฟิโพรนิล  5% เอสซี ต่อน้ า 20 ลิตร ท าให้ได้ปริมาณผลผลิตที่ดี
สูงสุด 1.3 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาได้แก่ ไส้เดือนฝอย 30 และ 60 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร 1.1 และ 0.9 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตามล าดับ การพ่นด้วยน้ าเปล่าได้ผลผลิตที่ดีน้อยที่สุด 0.2 กิโลกรัมต่อไร่ ใกล้เคียงกับการพ่นด้วยสารสกัด
สะเดาซึ่งได้ผลผลิตที่ดีเพียง 0.4 กิโลกรัมต่อไร่ (ตาราง 4) และการป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วยด้วยสารต่างๆ 
ทั้งก่อนและหลังพน่ ไม่ท าให้น้ าหนักต่อแผ่นใบแต่ละด้านและท้ังใบแตกต่างกัน (ตาราง 6) 

อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
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 ก่อนพ่นสารต่างๆ มีปริมาณผลผลิตที่ดีของใบตองกล้วยตานีรวมทั้งใบโดยเฉลี่ย 33.4 กิโลกรัมต่อไร่ 
ผลผลิตที่ถูกท าลายเฉลี่ย 9.38 กิโลกรัมต่อไร่ หลังพ่นด้วยฟิโพรนิล  5% เอสซี ต่อน้ า 20 ลิตร  ได้ปริมาณผลผลิต
ที่ดีมากที่สุด 37.2 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ สารสกัดสะเดา ไส้เดือนฝอย อัตรา 60 และ 30 ล้านตัวต่อน้ า 20 
ลิตร 36.8  35.2 และ 35.0 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ การพ่นด้วยน้ าเปล่าได้ผลผลิตที่ดีน้อยที่สุด 31.4 กิโลกรัมต่อไร่ 
(ตาราง 5) การป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วยด้วยสารต่างๆ ทั้งก่อนและหลังพ่น ไม่ท าให้น้ าหนักต่อแผ่นแต่ละ
ด้านและท้ังใบแตกต่างกัน (ตาราง 7) 
 จากผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่ารอยท าลายไม่มีผลต่อน้ าหนักของใบตองกล้วยตานี  แต่อย่างไรก็ตาม
รอยท าลายก่อให้เกิดรูพรุน ท าให้ใบตองเสียคุณภาพและสูญเสียผลผลิต  

ในสภาพการผลิตใบตองกล้วยตานีที่แท้จริงนั้น ต าแหน่งที่ถูกท าลายเกิดข้ึนไม่แน่นอน ถ้าพบรอยท าลาย 
บริเวณส่วนหัวหรือท้ายของใบ เกษตรกรจะฉีกส่วนนั้นออก แล้วน าส่วนที่เหลืออยู่และไม่มีรอยท าลายไปขายได้ แต่
ถ้ารอยท าลายกระจายทั่วทั้งใบจะท าให้เสียผลผลิตได้ทั้งหมด นอกจากนั้นเกษตรกรบางรายสามารถขายผลผลิต
ใบตองกล้วยตานีที่มีรอยท าลายได้โดยมีรอยท าลาย ตั้งแต่ 1- 50 รอย ซึ่งท าให้เกษตรกรยังคงได้ผลผลิตเพ่ิมเติม
จากผลผลิตที่ไม่มีรอยท าลาย (ตารางผนวก 1 และ2) 
ตารางที่  4  ปริมาณผลผลิตใบตองกล้วยตานีที่ดี และท่ีถูกท าลาย (กก./ไร่) ในแปลงเกษตรกร ที่อ าเภอศรีสัชนาลัย  

      จังหวัดสุโขทัย ปี 2560 

สารที่ฉีดพ่น อัตรา 
ผลผลติที่ด ี 

 
ผลผลติที่ถูกท าลาย 

แผ่นใบ
ด้านซ้าย 

แผ่นใบ
ด้านขวา 

รวมทั้ง
ใบ  

แผ่นใบ
ด้านซ้าย 

แผ่นใบ
ด้านขวา 

รวมทั้ง
ใบ 

  
ก่อนพ่นสาร2/ 

1) สารสกัดสะเดา 1000  มิลลลิติร/น้ า 20 ลิตร 0.0 0.0 0.0 
 

14.8 13.6 28.3 
2) ไสเ้ดือนฝอย 30 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร 0.0 0.0 0.0 

 
15.2 15.9 31.1 

3) ไสเ้ดือนฝอย 60 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร 0.0 0.0 0.0 
 

14.6 14.5 29.1 
4) ฟิโพรนิล  5% เอสซ ี 30 มิลลิลติร /น้ า20 ลิตร 0.0 0.0 0.0 

 
13.8 13.1 26.9 

5) พ่นน้ าเปล่า 
 

0.0 0.0 0.0 
 

16.2 16.0 32.2 

  
7 วันหลังพ่นสารครบ 3 ครั้ง1/ 3/ 

1) สารสกัดสะเดา 1000  มิลลลิติร/น้ า 20 ลิตร 0.2 0.1 0.4 
 

15.2 14.5 29.8 
2) ไสเ้ดือนฝอย 30 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร 0.8 0.3 1.1 

 
15.1 15.2 30.3 

3) ไสเ้ดือนฝอย 60 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร 0.3 0.6 0.9 
 

15.9 15.0 31.0 
4) ฟิโพรนิล  5% เอสซ ี 30 มิลลิลติร /น้ า20 ลิตร 0.6 0.7 1.3 

 
15.1 14.5 29.6 

5) พ่นน้ าเปล่า 
 

0.1 0.1 0.2 
 

16.3 16.0 32.3 
หมายเหตุ       1/   พ่นสารต่างๆ ทุก 7 วัน จ านวน 3 ครั้ง 

      2/   ผลผลิตจากจ านวน 1 ใบต่อต้น  
      3/   ผลผลิตเฉลี่ยจากจ านวน 2 ใบต่อต้น 

 

ตารางที่   5  ปริมาณผลผลิตใบตองกล้วยตานีที่ดี และที่ถูกท าลาย (กก./ไร่) ในแปลงเกษตรกร ที่อ าเภอสวรรคโลก  
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      จังหวัดสุโขทัย ปี 2560 

สารที่ฉีดพ่น อัตรา 
ผลผลติที่ด ี 

 
ผลผลติที่ถูกท าลาย 

แผ่นใบ
ด้านซ้าย 

แผ่นใบ
ด้านขวา 

รวมทั้ง
ใบ  

แผ่นใบ
ด้านซ้าย 

แผ่นใบ
ด้านขวา 

รวมทั้ง
ใบ 

  
ก่อนพ่นสาร2/ 

1) สารสกัดสะเดา 1000  มิลลลิติร/น้ า 20 ลิตร 16.1 15.5 31.6 
 

5.5 5.1 10.6 
2) ไสเ้ดือนฝอย 30 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร 18.7 18.5 37.2 

 
3.8 3.4 7.2 

3) ไสเ้ดือนฝอย 60 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร 17.2 15.5 32.7 
 

4.1 5.1 9.1 
4) ฟิโพรนิล  5% เอสซ ี 30 มิลลิลติร /น้ า20 ลิตร 17.5 15.5 33.0 

 
3.5 4.8 8.4 

5) พ่นน้ าเปล่า 
 

18.9 13.4 32.4 
 

3.5 8.1 11.6 

  
7 วันหลังพ่นสารครบ 3 ครั้ง1/ 3/ 

1) สารสกัดสะเดา 1000  มิลลลิติร/น้ า 20 ลิตร 19.5 17.3 36.8 
 

1.0 2.3 3.3 
2) ไสเ้ดือนฝอย 30 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร 18.6 16.4 35.0 

 
3.1 4.2 7.3 

3) ไสเ้ดือนฝอย 60 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร 17.6 17.5 35.2 
 

3.0 2.3 5.3 
4) ฟิโพรนิล  5% เอสซ ี 30 มิลลิลติร /น้ า20 ลิตร 19.1 18.1 37.2 

 
2.6 2.5 5.2 

5) พ่นน้ าเปล่า 
 

16.3 15.1 31.4 
 

4.8 5.1 9.9 
 
 
 
 

ตาราง 6  น้ าหนักต่อแผ่นใบแต่ละด้านและทั้งใบ (กก.) ของกล้วยตานี  เมื่อมีการป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วย 
             ด้วยสารที่แตกต่างกันในสภาพแปลงที่อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ปี 2560 

สารที่ฉีดพ่น อัตรา 
ก่อนพ่น 3/ 

 
7 วันหลังพ่นสารครบ 3 ครั้ง 2/ 4/     

แผ่นใบ
ด้านซ้าย 

แผ่นใบ
ด้านขวา 

รวมทั้ง
ใบ  

แผ่นใบ
ด้านซ้าย 

แผ่นใบ
ด้านขวา 

รวมทั้งใบ 

1) สารสกัดสะเดา 1000  มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 0.092 a1/ 0.085 a 0.177 a  0.096 a 0.092 a 0.188 a 

2) ไสเ้ดือนฝอย 30 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร 0.095 a 0.099 a 0.194 a  0.099 a 0.097 a 0.196 a 

3) ไสเ้ดือนฝอย 60 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร 0.091 a 0.091 a 0.182 a  0.101 a 0.098 a 0.199 a 

4) ฟิโพรนิล  5% SC 30 มิลลิลติร /น้ า20 ลิตร 0.087 a 0.082 a 0.168 a  0.098 a 0.095 a 0.193 a 

5) พ่นน้ าเปล่า 
 

0.101 a 0.100 a 0.201 a  0.103 a 0.101 a 0.203 a 

Mean 
 

0.093 0.091 0.185  0.100 0.096 0.196 

CV (%) 
 

12.8 16.0 13.5  8.2 8.4 8.3 

หมายเหตุ  :  1/  ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกันในแนวต้ังเดียวกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95%            
         เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 
       2/   พ่นสารต่างๆ ทุก 7 วัน จ านวน 3 ครั้ง 
     3/   ผลผลิตจากจ านวน 1 ใบต่อต้น  

หมายเหตุ       1/   พ่นสารต่างๆ ทุก 7 วัน จ านวน 3 ครั้ง 
      2/   ผลผลิตจากจ านวน 1 ใบต่อต้น  

                   3/   ผลผลิตเฉลี่ยจากจ านวน 2 ใบต่อต้น 
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     4/   ผลผลิตเฉลี่ยจากจ านวน 2 ใบต่อต้น 

 
ตาราง 7  น้ าหนักต่อแผ่นใบแต่ละด้านและทั้งใบ (กก.) ของกล้วยตานีเมื่อมีการป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วยด้วย 
             สารที่แตกต่างกันในสภาพแปลงที่อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ปี 2560 

สารที่ฉีดพ่น อัตรา 
ก่อนพ่น3/ 

 
7 วันหลังพ่นสารครบ 3 ครั้ง 2/ 4/ 

แผ่นใบ
ด้านซ้าย 

แผ่นใบ
ดา้นขวา 

รวมทั้งใบ 
 

แผ่นใบ
ดา้นซ้าย 

แผ่นใบ
ดา้นขวา 

รวมทั้งใบ 

1) สารสกัดสะเดา 1000  มิลลลิติร/น้ า 20 ลิตร 0.135 a1/ 0.129 a 0.263 a  0.128 a 0.122 a 0.251 a 

2) ไสเ้ดือนฝอย 30 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร 0.140 a 0.137 a 0.277 a  0.136 a 0.129 a 0.265 a 

3) ไสเ้ดือนฝอย 60 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร 0.133 a 0.128 a 0.261 a  0.129 a 0.124 a 0.253 a 

4) ฟิโพรนิล  5% เอสซ ี 30 มิลลิลติร /น้ า20 ลิตร 0.125 a 0.093 a 0.259 a  0.128 a 0.092 a 0.264 a 

5) พ่นน้ าเปล่า 
 

0.140 a 0.135 a 0.275 a  0.132 a 0.126 a 0.258 a 

Mean 
 

0.135 0.124 0.267  0.131 0.119 0.258 

CV (%) 
 

8.1 23.0 7.6  9.54 26.12 10.15 

หมายเหตุ  :   1/  ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกันในแนวต้ังเดียวกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95%            
         เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 
       2/   พ่นสารต่างๆ ทุก 7 วัน จ านวน 3 ครั้ง 
     3/   ผลผลิตจากจ านวน 1 ใบต่อต้น  
     4/   ผลผลิตเฉลี่ยจากจ านวน 2 ใบต่อต้น 
 

3. ข้อมูลต้นทุนค่าสารต่างๆ ต่อไร ่
ต้นทุนค่าสารต่อไร่ จากการพ่นสารป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วยด้วย สารสกัดสะเดาอัตรา 5 ppm  

ปริมาตร 1000 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้า  การพ่นด้วยไส้เดือนฝอย อัตรา 30 และ 60 
ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร และการพ่นด้วยสารฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 30 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร มีต้นทุนค่าสาร  
7,600  320  640 และ 115.20 บาทต่อไร่  (ตาราง 8) 

การพ่นด้วยไส้เดือนฝอยอัตรา 30 และ 60 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร มีต้นทุนค่าสารสูงกว่าการใช้สารฟิโพร
นิล 5% SC เนื่องจากเป็นราคาของผลิตภัณฑ์จ าหน่ายโดยกรมวิชาการเกษตร แต่หากเกษตรกรผลิตไส้เดือนฝอยใช้
เอง คิดเป็นเงิน 80 และ 160 บาทต่อไร่ต่อครั้ง  ต้นทุนจะลดลงอีก 75 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งถูกกว่าการใช้สารฟิโพรนิล 
5% SC 
 

ตาราง 8  ต้นทุนการใช้สารต่างๆ ต่อไร่  ปี 2560 

สารท่ีฉีดพ่น อัตรา ขนาดบรรจุ 
ราคา/ขนาด

บรรจุ 2/ 
(บาท) 

ปริมาณสาร/ไร่/ครั้ง 
 

ต้นทุนค่าสาร/
ไร่/ครั้ง 
(บาท) 

1) สารสกัดสะเดา 1000  มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 1,000 มิลลิลิตร 950.00 8,000 มิลลิลิตร 7,600.00 
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2) ไส้เดือนฝอย 30 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร      30 ล้านตัว/ถุง     40.00 1/ 240 ล้านตัว 320.00 

3) ไส้เดือนฝอย 60 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร      60 ล้านตัว/ถุง     40.00 1/ 480 ล้านตัว 640.00 

4) ฟิโพรนิล  5% เอสซี 30 มิลลิลิตร /น้ า20 ลิตร 1,000 มิลลิลิตร  480.00 240 มิลลิลิตร 115.20 

5) พ่นน้ าเปล่า      

หมายเหตุ : 1/  คือราคาของผลิตภัณฑ์จ าหน่ายโดยกรมวิชาการเกษตร ถ้าเกษตรกรผลิตใช้เอง ไส้เดือนฝอยจ านวน 30 ล้านตัว   
         ราคาต่อขนาดบรรจุจะเท่ากับ 10 บาท 

         2/  ราคาสาร ปี 2560 
 

4. ข้อมูลสภาพแวดล้อม 
การด าเนินการทดลองเริ่มในปี 2559 ซึ่งเป็นปีต่อเนื่องจากปี 2558 ที่มีสภาพแห้งแล้งมากเป็นผลให้พื้นที่ 

เป้าหมายของการทดลองไม่พบการระบาดของด้วงเต่ากินใบกล้วย  ส าหรับปี 2560 มีปริมาณน้ าฝนที่ตกกระจาย
ตัวมากกว่าปี 2559  สภาพสวนของเกษตรกรมีความชุ่มชื้นยาวนานจึงมีด้วงเต่ากินใบกล้วยระบาดในพ้ืนที่
เป้าหมายของการทดลอง  

การลดลงของด้วงเต่ากินใบกล้วยอาจจะเป็นผลมาจากการเกิดสภาพแห้งแล้งที่ยาวนานท าให้ไข่ หนอน 
และดักแด้ที่อยู่ในดินถูกท าลายไปและเมื่อสภาพแวดล้อมกลับมาชุ่มชื้นด้วงเต่ากินใบกล้วยจึงสามารถขยายพันธุ์
เพ่ิมจ านวนขึ้นได้ (ภาพผนวก 10) 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

สรุปผลการทดลอง 
1. การพ่นด้วยไส้เดือนฝอย 60 และ 30 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร ท าให้พบรอยท าลายบนใบตอง 

กล้วยตานีที่อ าเภอศรีสัชนาลัย ใกล้เคียงกับการพ่นด้วยสารฟิโพรนิล และน้อยกว่าการพ่นด้วยสารสกัดสะเดา 322 
และ 311 รอย คิดเป็น 47 และ 46 เปอร์เซ็นต์  น้อยกว่าการพ่นด้วยน้ าเปล่า 238 และ 227 รอย  คิดเป็น 40 
และ 38 เปอร์เซ็นต์ ที่อ าเภอสวรรคโลก การพ่นไส้เดือนฝอย อัตรา 60 ล้านตัวพบรอยท าลายน้อยที่สุด  

2. การพ่นด้วยไส้เดือนฝอย 60 และ 30 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร มีต้นทุนค่าสาร 320 และ 640  
บาท/ไร่/ครั้ง ตามล าดับ ถ้าเกษตรกรผลิตใช้เองจะท าให้ต้นทุนลดลงเหลือ 80 และ 160 บาท/ไร่/ต่อครั้ง ซึ่งต่ า
กว่าการใช้สารฟิโพรนิล และสารสกัดสะเดา  

3. การพ่นไส้เดือนฝอย 60 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดส าหรับแนะน าให้ 
เกษตรกรใช้ในการป้องกันก าจัดแมลงเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี 

        ข้อเสนอแนะ  
 การป้องกันก าจัดด้วยการฉีดพ่นไส้เดือนฝอยบนใบของกล้วยตานีซึ่งท าลายได้เฉพาะตัวเต็มวัย 

ของด้วงเต่ากินใบกล้วยเท่านั้น แต่ตัวหนอนและดักแด้ที่อยู่ในดินไม่ได้ถูกก าจัดไปด้วย ควรฉีดพ่นลงที่พ้ืนดินเพื่อ
ท าลายตัวหนอนที่อยู่ในดินซึ่งเป็นการช่วยตัดวงจรของหนอนที่จะพัฒนามาเป็นตัวเต็มวัยต่อไปได้  
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10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วยให้เกษตรกรใช้ป้องกันก าจัดด้วงเต่า 

กินใบกล้วยที่ท าลายใบตองกล้วยตานีเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในพ้ืนที่การผลิตกล้วยตานีตัดใบ  
2. ใช้ผลการทดลองนี้เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาวิธีการป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วย  

11. ค าขอบคุณ :  
ขอขอบคุณ ดร.นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา สังกัดส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 

กรมวิชาการเกษตร ที่ให้ความอนุเคราะห์ "ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงสายพันธุ์ไทย" เพ่ือน ามาใช้ ในการทดลอง  
ขอขอบคุณนายอิทธิพล บรรณาการ นักกีฏวิทยาช านาญการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง  ส านักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร ที่ให้ความอนุเคราะห์จ าแนกชนิดด้วงเต่ากินใบกล้วยเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับ
งานวิจัย  ขอขอบคุณนายสุทัศน์   รอดมาก บ้านเลขที่ 58/6 หมู่3 ต าบลคลองกระจง อ าเภอสวรรคโลก และ นาง
วันดี  ควรจ า  บ้านเลขที่ 27 หมู่ 1 ต าบลคลองกระจง อ าเภอสวรรคโลก ที่ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่สวนกล้วยตานี
เพ่ือใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วย ทั้งที่อ าเภอสวรรคโลก และอ าเภอศรีสัชนา
ลัย และขอขอบคุณผู้ร่วมปฎิบัติงาน รวมทั้งผู้ให้ความค าแนะน าช่วยตรวจแก้เอกสารงานวิจัยนี้จนส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดีทุกท่าน 
12. เอกสารอ้างอิง 

13. เอกสารอ้างอิง 
Abbott W.S. 1987.  A method of computing the effectiveness of an insecticide. Classic paper  

Aboott’s formula. Journal of American Mosquito Control Association. Vol. 3, No. 2 
กรมวิชาการเกษตร. 2553. เอกสารวิชาการเกษตร ค าแนะน า การป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืช.  

กลุ่มกีฏและสัตว์วิทยา ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร. 293 หน้า 

กรมวิชาการเกษตร. 2558. กรมวิชาการเกษตร. 2557. ข้อมูลการส่งออกสินค้าทางการเกษตรของประเทศไทย ส านัก 
ควบคุมพืชและวัสดุเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

งามทิพย์ ภู่วโรดม และสุขเกษม สิทธิพจน์. 2536. การผลิตใบตองแห้งเพ่ือการบรรจุ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
กรุงเทพฯ. 17 หน้า. 

จริยา วิสิทธิ์พานิช. 2552. คู่มือการผลิตกล้วยไข่คุณภาพ. ส านกังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 1.  
กรุงเทพฯ. 122 หน้า 

อิทธิพล บรรณาการ. 2559.  กลุม่งานอนุกรมวิธานแมลง. ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช. กรมวิชาการเกษตร. 
งามทิพย์ ภู่วโรดม และสุขเกษม สิทธิพจน์. 2536. การผลติใบตองแห้งเพ่ือการบรรจุ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
กรุงเทพฯ. 17 หน้า. 
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13.ภาคผนวก 

ตารางผนวก 1   ผลผลิตใบตองกล้วยตาน ี(กก./ไร่) ทีม่ีรอยท าลายของด้วงเต่ากินใบกลว้ยในระดับต่างๆ เมื่อมีการ  
                       ป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกลว้ยดว้ยสารที่แตกต่างกันในสภาพแปลงเกษตรกร ที่อ าเภอศรีสัชนาลัย  
                         จังหวัดสโุขทัยปี 2560 

สารท่ีฉีดพ่น อัตรา 

จ านวนรอยท าลายของด้วงเต่ากินใบ 
0 

 
1-50 

 
>50 

แผ่นใบ
ด้านซ้าย 

แผ่นใบ
ด้านขวา  

แผ่นใบ
ด้านซ้าย 

แผ่นใบ
ด้านขวา  

แผ่นใบ
ด้านซ้าย 

แผ่นใบ
ด้านขวา 

  
ก่อนพ่นสาร 

1) สารสกัดสะเดา 1000  มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 16.1 15.5 
 

5.5 5.1 
 

0.0 0.0 
2) ไส้เดือนฝอย 30 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร 18.7 18.5 

 
3.8 3.4 

 
0.0 0.0 

3) ไส้เดือนฝอย 60 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร 17.2 15.5 
 

4.1 4.6 
 

0.0 0.5 
4) ฟิโพรนิล  5% เอสซี 30 มิลลิลิตร /น้ า20 ลิตร 17.5 15.5 

 
3.5 4.8 

 
0.0 0.0 

5) พ่นน้ าเปล่า 
 

18.9 13.4 
 

3.5 8.1 
 

0.0 0.0 

  
7 วันหลังพ่นสารครบ 3 ครั้ง1/ 

1) สารสกัดสะเดา 1000  มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 19.5 17.3 
 

1.0 1.3 
 

0.0 1.0 
2) ไส้เดือนฝอย 30 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร 18.6 16.4 

 
1.9 2.6 

 
1.2 1.6 

3) ไส้เดือนฝอย 60 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร 17.6 17.5 
 

2.6 2.3 
 

0.4 0.0 
4) ฟิโพรนิล  5% เอสซี 30 มิลลิลิตร /น้ า20 ลิตร 19.1 18.1 

 
1.7 1.4 

 
0.9 1.1 

5) พ่นน้ าเปล่า 
 

16.3 15.1 
 

3.2 3.7 
 

1.6 1.4 

หมายเหตุ  : 1/    พ่นสารต่างๆ ทุก 7 วัน จ านวน 3 ครั้ง  
 

ตารางผนวก 2  ผลผลิตใบตองกล้วยตานี (กก./ไร่) ที่มรีอยท าลายของด้วงเต่ากินใบกลว้ยในระดับต่างๆ เมื่อมีการ  
                       ป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วยด้วยสารที่แตกต่างกันในสภาพแปลงเกษตรกร ที่อ าเภอสวรรคโลก  
                       จังหวัดสโุขทัยปี  2560 

สารท่ีฉีดพ่น อัตรา 

จ านวนรอยท าลายของด้วงเต่ากินใบ 

0 
 

1-50 
 

>50 

แผ่นใบ
ด้านซ้าย 

แผ่นใบ
ด้านขวา  

แผ่นใบ
ด้านซ้าย 

แผ่นใบ
ด้านขวา  

แผ่นใบ
ด้านซ้าย 

แผ่นใบ
ด้านขวา 

  
ก่อนพ่นสาร 

1) สารสกัดสะเดา 1000  มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 0.0 0.0 
 

3.0 0.6 
 

11.7 13.0 
2) ไส้เดือนฝอย 30 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร 0.0 0.0 

 
4.3 1.1 

 
10.9 14.8 

3) ไส้เดือนฝอย 60 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร 0.0 0.0 
 

5.6 2.0 
 

9.0 12.5 
4) ฟิโพรนิล  5% เอสซี 30 มิลลิลิตร /น้ า20 ลิตร 0.0 0.0 

 
0.5 2.0 

 
13.3 11.1 

5) พ่นน้ าเปล่า 
 

0.0 0.0 
 

2.5 1.1 
 

13.7 14.9 

  
7 วันหลังพ่นสารครบ 3 ครั้ง1/ 

1) สารสกัดสะเดา 1000  มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 0.2 0.1 
 

2.4 2.4 
 

12.8 12.2 
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2) ไส้เดือนฝอย 30 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร 0.8 0.3 
 

4.5 3.9 
 

10.6 11.3 
3) ไส้เดือนฝอย 60 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร 0.3 0.6 

 
4.2 4.0 

 
11.7 11.0 

4) ฟิโพรนิล  5% เอสซี 30 มิลลิลิตร /น้ า20 ลิตร 0.6 0.7 
 

5.2 3.6 
 

9.9 10.9 
5) พ่นน้ าเปล่า 

 
0.1 0.1 

 
2.6 1.8 

 
13.7 14.2 

หมายเหตุ  : 1/    พ่นสารต่างๆ ทุก 7 วัน จ านวน 3 ครั้ง  
 

 
 
 

ภาพผนวก 1 ใบของกล้วยตานี (ก) ใบเทียน (ข) ใบรองเทียนที่ 2 และ (ค) ใบรองเทียนที่ 3  
 
 

 
 
ภาพผนวก 2 ด้วงเต่ากินใบกล้วย Nodostoma viridipennis Motsch 
 
 

(ข)  

(ค) 

(ก)  
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ภาพผนวก 3   (ก) ไข ่ (ข) หนอน  (ค) ดักแด้ และ (ง) ตัวเต็มวัย  ของด้วงเต่ากินใบกล้วย  
 
 

 
 

ภาพผนวก 4  ลักษณะของใบตองกล้วยตานีที่เสียหายจากการท าลายโดยด้วงเต่ากินใบกล้วย  

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 
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ภาพผนวก 5  ลักษณะรอยท าลายโดยด้วงเต่ากินใบกล้วยโดยทิ้งรอยท าลายเป็นแผลบนใบตองกล้วยตานี 
 

  
                 (ก)                                                         (ข) 
ภาพผนวก 6 (ก)  ลักษณะสภาพภายในใบเทียนที่เริ่มคลี่  และ(ข) สภาพภายในกรวยมีน้ าเกาะทีผิวใบ เป็นที่หลบ 

ซ่อนและแหล่งอาหารของดวงเต่ากินใบกล้วย 
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ภาพผนวก 7 การเตรียมเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดด้วงเต่ากินใบกล้วย โดยเตรียมกล่องพลาสติก  
       ขนาด 22 × 29 x 10 เซนติเมตร มีช่องระบายอาการด้านบนที่ปิดด้วย มุ้งลวดตาข่าย แล้วน าตัว  
       เต็มวัยด้วงเต่ากินใบกล้วยรุ่นเดียวกันที่อายุเท่ากันจ านวนกล่องละ 5 คู่ พ่นสารตามกรรมวิธีก าหนด  
       เก็บในห้องทดลองที่อุณหภูมิห้อง และท าการตรวจนับการตาย ที่ 3, 5, 7 วัน หลังพ่นสาร 
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               (ก)     (ข) 

           
                                   (ค)              (ง) 

 
ภาพผนวก 8  ลักษณะใบกล้วยตานีหลังส่วนปลายของใบเทียนยื่นพ้นส่วนยอดของล าต้น (ก) ใบที่อายุ 4 วัน 

เป็นระยะที่ด้วงเต่ากินใบกล้วยยังไม่เข้าท าลาย (ข-ง) ใบที่อายุ 5 6 และ 7 วัน เป็นระยะที่ ด้วง
เต่ากินใบกล้วยสามารถเข้าไปอาศัยและกินส่วนของใบอ่อนเป็นอาหาร  
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(ก)  (ข) 
ภาพผนวก 9  ตัวอย่างลักษณะรอยท าลายบนใบตองกล้วยตานี  (ก) มีรอยท าลายแบบเป็นกลุ่มอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 
                  ของใบ (ข) รอยท าลายแบบกระจายทั่วใบ 
 

(ก) 

(ข) 

ภาพผนวก 10  ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดสุโขทัย (ก) 
 

อุณหภูมิสูงสุดปี 2559 
 

 อุณหภูมิสูงสุดปี 2560              

                         อุณหภูมิต่ าสุดปี 2559         อุณหภูมิต่ าสุดปี 2560  (ข)  
 

 ความชื้นสัมพัทธ์ ปี 2559           

                  
 

 ความชื้นสัมพัทธ์ ปี 2560        ปริมาณน้ าฝนปี 2559  และ       ปริมาณน้ าฝนปี 2560 


