
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
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1. แผนงานวิจัย                        :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขยายและการใช้ประโยชน์

ของชีวภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ 

2. โครงการวิจัย                        :  วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขยายและการใช้ชีวภัณฑ์ในการ

ควบคุมศัตรูพืชที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ 

กิจกรรม                              :  การผลิตขยายและการใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมแมลง ไร และ

สัตว์ศัตรูพืช 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)        :  การใช้เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis และไวรัส 

Nuclear Polyhedrosis Virus (NPV) ในการควบคุมหนอน

กระทู้ผักในบัวหลวง 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)     :  Application of Bacillus thuringiensis and Nuclear 

Polyhedrosis Virus (NPV) for control common 

cutworm, Spodoptera litura (Fabricius) in Indian lotus 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางสาวนันทนัช พินศรี ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

ผู้ร่วมงาน                            :  สมชัย สวุงศ์ศักดิ์ศรี1/ อิศเรส เทียนทัด1/  

ภัทรพร สรรพนุเคราะห์1/อนุสรณ์ พงษ์มี1/ 
1/กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

5. บทคัดย่อ  ท าการศึกษาการใช้เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis 

และไวรั ส Nuclear Polyhedrosis Virus (NPV) ในการควบคุ ม

หนอนกระทู้ผักในบัวหลวง ด าเนินการที่แปลงเกษตรกร อ าเภอบาง

กรวย จังหวัดนนทบุรี ระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์และ

อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา ระหว่างเดื อน

พฤษภาคมและมิถุนายน วางแผนการทดลองแบบ RCB มี  7 

กรรมวิธี  3 ซ้ า คื อ กรรมวิธีที่  1 พ่น B. thuringiensis subsp. 

aizawai อัตรา 60 กรัมต่อน้ า 20 ลิ ตร กรรมวิธีที่  2 พ่น  B. 

thuringiensis subsp. aizawai อั ตรา 80 กรัมต่ อน้ า 20 ลิ ตร 

กรรมวิ ธี ที่  3 พ่ น  B. thuringiensis subsp. kurstaki อั ตรา 60 



มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 4 พ่น B. thuringiensis subsp. 

kurstaki อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร กรรมวิธีที่  5 พ่น 

SlNPV อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 6 พ่น SlNPV 

อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 7 ไม่พ่นสาร (แปลง

ควบคุม) พ่ นสารทุ กๆ 7 วัน  พบว่า B. thuringiensis subsp. 

aizawai และ kurstaki อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และ 

ไวรัส Nuclear Polyhedrosis Virus (NPV) 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 

ลิตร มีประสิทธิภาพดีในการควบคุมหนอนกระทู้ผักในบัวหลวง อีก

ทั้งหาเทคนิคการพ่น ที่เหมาะสมในการควบคุมหนอนกระทู้ผักในบัว

หลวงโดยใช้ B. thuringiensis subsp. kurstaki อัตรา 60 มิลลิลิตร 

ด าเนินการที่แปลงเกษตรกร อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 

ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม วางแผนการทดลองแบบ RCB 

มี 6 กรรมวิธี จ านวน 4 ซ้ า คือ กรรมวิธีที่ 1 พ่น B. thuringiensis 

โดยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน้ าสูง มีอัตราการใช้

น้ า  100 ลิ ต รต่ อ ไร่  กรรมวิ ธี ที่  2 พ่ น  B. thuringiensis โดย

เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน้ าสูง มีอัตราการใช้น้ า 

80 ลิตรต่อไร่ กรรมวิธีที่ 3 พ่น B. thuringiensis โดยเครื่องยนต์พ่น

สารสะพายหลังแบบใช้แรงลม มีอัตราการใช้น้ า 60 ลิตรต่อไร่ 

กรรมวิธีที่ 4 พ่น B. thuringiensis โดยเครื่องยนต์พ่นสารสะพาย

หลังแบบใช้แรงลม มีอัตราการใช้น้ า 20 ลิตรต่อไร่ กรรมวิธีที่ 5 พ่น 

B. thuringiensis โดยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดัน

น้ า (วิธีการของเกษตรกร) มีอัตราการใช้น้ า 120 ลิตรต่อไร่ กรรมวิธี

ที่ 6 ไม่พ่นสาร(แปลงควบคุม) ทุกๆ 7 วัน ผลการทดลองพบว่าทุก

กรรมวิธีที่พ่น B. thuringiensis ด้วยเครื่องพ่นชนิดต่างๆ พบจ านวน

หนอนกระทู้ผักน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ

กรรมวิธีไม่พ่นสาร และเมื่อเปรียบเทียบกรรมวิธีที่พ่นสาร พบว่า

กรรมวิธีที่พ่นด้วยโดยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดัน

น้ าสูง มีอัตราการใช้น้ า 80 ลิตรต่อไร่และกรรมวิธีที่โดยเครื่องยนต์

พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลมทั้งอัตราการใช้น้ า 60 และ 20 

ลิตรต่อไร่ พบจ านวนหนอนกระทู้ผักน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี



นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้

แรงดันน้ า 

Abstract:  Study on the use of Bacillus 

thuringiensis and Nuclear Polyhedrosis Virus (NPV) for 

controlling Spodoptera litura (common worm) in the 

indian lotus was performed. This experiment was 

conducted at Bang Kruai district , Nonthaburi province 

between January to February, 2017 and Bang Pa-in 

district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province, Thailand, 

between May to June, 2017. The experiments were 

designed in RCB with 7 treatments and 3 replications. 

The first treatment was conducted by spraying B. 

thuringiensis subsp. aizawai at rate of 60  ml/20  liters 

of water. The second treatment was conducted by 

spraying with B. thuringiensis subsp. aizawai at rate of 

8 0  ml/2 0  liters of water. The third treatment was 

conducted by spraying with B. thuringiensis subsp. 

kurstaki at rate of 60  ml/ 2 0  water. The fourth 

treatment was conducted by spraying with B. 

thuringiensis subsp. kurstaki at rate of 80  ml/20 liters 

of water. The fifth treatment was conducted by 

spraying with SlNPV at rate of 30 ml/20 liters of water. 

The sixth treatment was conducted by spraying with 

SlNPV at rate of 40 ml/20 liters of water. The seventh 

was no-sprayed and used as control. Spraying of the 

each treatment was done in every 7 days. The results 

showed that spraying with. B. thuringiensis subsp. 

aizawai and kurstaki at rate of 60 ml/20liters of water 

and spraying with SlNPV at rate of 30 ml/2 0  liters of 

water exhibited good efficacy to control common 



worms. Moreover, spraying techniques for controlling 

the common worm in indian lotus using B. 

thuringiensis subsp. kurstaki at rate of 60  ml/20 liters 

of water was used. This experiment was conducted at 

Nong Saeng district, Saraburi province between 

November to December, 2018. The experiments were 

designed in RCB with 6 treatments and 4 replications. 

The first treatment was conducted by spraying high 

pressure sprayer with 100 liters of water/rai. The 

second treatment was conducted by spraying high 

pressure sprayer with 80 liters of water/rai. The third 

treatment was conducted by spraying mist blower 

sprayer with 60 liters of water/rai. The fourth 

treatment was conducted by spraying mist blower 

sprayer with 20 liters of water/rai. The fifth treatment 

was conducted by spraying with knapsack sprayers 

with 120 liters of water/rai. The sixth treatment was 

no-sprayed and used as control. Spraying of the each 

treatment was done in every 7  days. The results 

showed all treatments that sprayed B. thuringiensis 

with various types of sprayers exhibited significantly 

differences in Spodoptera litura death than non-

spraying controls. When compared with the spraying 

group, the result revealed that spraying with high 

pressure sprayer with 80 liters of water/rai and 

spraying mist blower sprayer with 60 and 20 liters of 

water/rai exhibited significantly differences in 

Spodoptera litura death than spraying with knapsack 

sprayers with 120 liters of water/rai. 



6. ค าน า      บั ว ห ล ว ง  (Lotus) มี ชื่ อ วิ ท ย าศ า ส ต ร์  Nelumbo 

nucifera Gaertn  วงศ ์Nelumbonaceae (Han et al., 2006) 

ทุกส่วนของบัวน ามาเป็นอาหารได้และทุกส่วนก็ใช้เป็นยาได้(สุ

ปราณี,2540) คนไทยเก็บสายบัว และหน่อหรือเหง้าของบัวสาย

มาบริโภค อีกทั้งยังสามารถน ามาใช้เป็นยามานานแล้ว ปัจจุบัน

บัวถูกพัฒนาไปเป็นพืชเศรษฐกิจของชาติเพ่ือการส่งออกใน

รูปแบบต่างๆ เช่น พืชสมุนไพร ชาบัว หรือน าเส้นใยแปรรูปเพ่ือ

ท ามาท าผลิตเป็นผ้าใยบัวขึ้นผลิตภัณฑ์จึงต้องปลอดสารพิษและมี

คุณภาพมาตรฐาน (อรรถพลและคณะ,2555) ซึ่งเกษตรกรผู้ท า

นาบัวประสบปัญหาแมลงศัตรู คือ เพลี้ยไฟพริก Scirtothrips 

dosalis Hood Frankliniella schultzei( Trybom)  แ ล ะ 

Selenotrips rubrocinctus Giard ห น อ น ก ร ะ ทู้ ผั ก 

Spodoptera litura (F.) หนอนม้วนใบของผีเสื้อกลางคืน (leaf-

roller worm) แ ล ะ ห น อ น บุ้ ง กิ น บั ว  Simyra conspersa 

Moore และพิสุทธิ์ (2553) ได้กล่าวถึงแมลงศัตรูบัวในหนังสือ

โรคและแมลงว่ามีเพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dosalis Hood 

เพลี้ยอ่อนบัว Rhopalosiphum nymphaeae (L.) บุ้ งหูแดง 

Olenemen dosa Hubner บุ้ งปกขาว Clethorgya turbata 

(butler) และหนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura (F.) ซึ่งแมลง

ศัตรูของบัวกลุ่มหนอนผีเสื้อสามารถใช้แบคทีเรีย Bacillus 

thuringiensis แ ล ะ  Nuclear polyhedrosis virus ใ น ก า ร

ควบคุมและก าจัดได้ มีการวิจัยการใช้ B. thuringiensis ควบคุม

หนอนกระทู้ผักกับพืชหลายชนิด ส่วนในไวรัส ทิพย์วดี(2549) ได้

ทดสอบกับหนอนกระทู้ผักกับไวรัส NPV กับพืชหลายชนิด

ด้วยกันกับพืชผักตระกูลกะหล่ า เช่น คะน้า ผักกาดขาวปลี 

กะหล่ าปลี ผักกาดหัว ซึ่งได้ผลดี  

ในประเทศไทยการใช้สารเคมีฆ่าแมลงได้รับความนิยม

อย่างแพร่หลาย สังเกตได้จากการน าเข้าสารเคมีฆ่าแมลงที่มี

ปริมาณเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีฆ่า

แมลงอย่างไม่ระมัดระวัง ไม่ได้ค านึงถึงข้อมูลความรู้และความ



เข้าใจในการใช้สารเคมีฆ่าแมลงรวมถึงอันตรายและผลกระทบ

จากสารเคมีฆ่าแมลงที่มีการน ามาใช้ ถึงแม้ว่ามีข้อก าหนดของ

กฎหมายในด้านการจ าหน่าย การครอบครองและการใช้วัตถุมีพิษ

ก็ตามแต่ในด้านการปฏิบัติอาจจะยังไม่ถูกต้อง เกษตรกรส่วนใหญ่

เห็นว่าจ าเป็นต้องมีการใช้สารเคมีฆ่าแมลงทางการเกษตรอย่างยิ่ง 

เนื่องจากสารเคมีฆ่าแมลงเหล่านั้นท าให้ดอกไม้สวย ผัก ผลไม้ น่า

รับประทาน ขายได้ราคาดีและขายง่ายกว่า(ทิพวรรณและคณะ, 

2547) บัวหลวงจัดเป็นไม้ดอกที่มีความส าคัญและน่าสนใจใน

ตลาดปัจจุบัน ซึ่งบัวหลวงเป็นพืชที่อาศัยอยู่ในน้ าท าให้ในการ

ป้องกันก าจัดแมลงต้องพ่นสารเคมีฆ่าแมลงบนบัวหลวงท าให้สาร

ฆ่าแมลงตกหล่น ปนเปื้อนทั้งในดินและแหล่งน้ าที่ปลูกนาบัว

หลวง ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ าทั้ง 

สัตว์น้ าและพืชน้ าชนิดอ่ืนๆ ท าให้ระบบนิเวศในน้ าเสียไปจาก

ข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าผลกระทบของสารเคมีฆ่าแมลงในภาค

การเกษตรได้ส่งผลต่อมิติต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน 

และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ  

การน า B. thuringiensis และ NPV เป็นแนวทางหนึ่งที่

จะน ามาใช้ก าจัดหนอนกระทู้ผัก เนื่องจากมีประสิทธิภาพและ

ความปลอดภัยสูงต่อเกษตรกรและผู้บริโภค รวมถึงสิ่งแวดล้อม

ต่างๆ เช่น ปลา ปู หรือสัตว์อ่ืนๆที่อาศัยในน้ า เป็นต้น แต่การใช้

ชีวภัณฑ์เหล่านี้ในแปลงบัวยังขาดข้อมูลทั้งชนิด อัตราและเทคนิค

การใช้ที่ เหมาะสมในการก าจัดหนอนกระทู้ผัก จึงต้องมีการ

ด าเนินการวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาสารพิษตกค้าง และช่วยลดอันตราย

จากสารฆ่าแมลงต่อเกษตรกร ต่อผู้บริโภคสามารถได้ผลผลิตที่มี

คุณภาพตามท่ีตลาดต้องการ 

 

7. วิธีด าเนินการ                         

   อุปกรณ์ 1. เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 
(Florbac FC) 



2 .เชื้ อ แ บ ค ที เรี ย  Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki 
(Bactospeine FC) 
3. ไวรัส SlNPV 
4. สารจับใบ 
5. หนอนกระทู้ผัก 
6. อาหารเทียมเลี้ยงแมลง 
7. เครื่องยนต์พ่นสารแบบใช้แรงดันน้ าสูง 
8. เครื่องยนต์พ่นสารแบบใช้แรงลม 

วิธีการ  ขั้นตอนที่ 1. การทดลองที่ 1 การหาอัตราการใช้เชื้อ Bacillus 
thuringiensis และไวรัส SlNPV ที่เหมาะสม   

  วางแผนการทดลองแบบ RCB โดยมี 7 กรรมวิธี จ านวน 
3 ซ้ า ดังนี้ 
กรรมวิธีที่ 1 พ่น B. thuringiensis subsp. aizawai อัตรา 60 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 2 พ่น B. thuringiensis subsp. aizawai อัตรา 80 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 3 พ่น B. thuringiensis subsp. kurstaki อัตรา 60 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 4 พ่น B. thuringiensis subsp. kurstaki อัตรา 80 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 5 พ่น SlNPV อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 6 พ่น SlNPV อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 7 ไม่พ่นสาร 

โดยท าการทดลองในแปลงปลูกบัวของเกษตรกรที่มีการ
ระบาดของหนอนกระทู้ผัก ขนาดแปลงย่อยไม่ต่ ากว่า 25 ตาราง
เมตร ตรวจนับจ านวนหนอนกระทู้ผักในใบบัว จ านวน 30 ใบต่อ
แปลงย่อย โดยตรวจนับกลุ่มไข่ จ านวนหนอนแยกเป็นขนาดเล็ก 
กลาง และใหญ่ เมื่อพบจ านวนกลุ่มไข่ 1 กลุ่ม หรือจ านวนหนอน
กระทู้ผักมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อใบ ตรวจนับหนอนกระทู้ผัก
ก่อนพ่นสาร และพ่นสารหลังเวลา 16.00 น. ทุกสัปดาห์จ านวน 3-
4 ครั้งต่อการทดลอง 
การบันทึกข้อมูล  
- จ านวนกลุ่มไข่ จ านวนหนอน ขนาดของหนอน 
- อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ 
- ชนิดและศัตรูธรรมชาติที่พบ 



การวิเคราะห์ข้อมูล 
- น าข้อมูลหนอนกระทู้ผักที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ 
ขั้นตอนที่ 2. การทดลองที่ 2 การหาเทคนิคการพ่น Bacillus 
thuringiensis  ที่เหมาะสมในการควบคุมหนอนกระทู้ผักในบัว
หลวง 
 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 6 กรรมวิธี จ านวน 4 
ซ้ า ดังนี้ 
กรรมวิธีที่ 1 พ่น B. thuringiensis โดยเครื่องยนต์พ่นสารสะพาย
หลังแบบใช้แรงดันน้ าสูง (High pressure sprayer) มีอัตราการ
ใช้น้ า 100 ลิตรต่อไร่ 
กรรมวิธีที่ 2 พ่น B. thuringiensis โดยเครื่องยนต์พ่นสารสะพาย
หลังแบบใช้แรงดันน้ าสูง (High pressure sprayer) มีอัตราการ
ใช้น้ า 80 ลิตรต่อไร่ 
กรรมวิธีที่ 3 พ่น B. thuringiensis โดยเครื่องยนต์พ่นสารสะพาย
หลังแบบใช้แรงลม (Mist blower sprayer) มีอัตราการใช้น้ า 60 
ลิตรต่อไร่ 
กรรมวิธีที่ 4 พ่น B. thuringiensis โดยเครื่องยนต์พ่นสารสะพาย
หลังแบบใช้แรงลม (Mist blower sprayer) มีอัตราการใช้น้ า 20 
ลิตรต่อไร่ 
กรรมวิธีที่ 5 พ่น B. thuringiensis โดยเครื่องยนต์พ่นสารสะพาย
หลั งแบบ ใช้ แรงดั นน้ า  (Knapsack sprayers) (วิธี การของ
เกษตรกร) มีอัตราการใช้น้ า 120 ลิตรต่อไร่ 
กรรมวิธีที่ 6 ไม่พ่นสาร(แปลงควบคุม)  
 น ากรรมวิธีใช้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจากขั้นตอนที่ 1 
มาใช้ในการทดลองหาเทคนิคการพ่นที่เหมาะสม โดยท าการ
ทดลองในแปลงปลูกบัวของเกษตรกรที่มีการระบาดของหนอน
กระทู้ผัก โดยมีขนาดแปลงย่อยไม่ต่ ากว่า 25 ตารางเมตร ท าการ
ตรวจนับจ านวนหนอนกระทู้ผักในใบบัว จ านวน 30 ใบต่อแปลง
ย่อย โดยตรวจนับกลุ่มไข่ จ านวนหนอนแยกเป็นขนาดเล็ก กลาง 
และใหญ่ เมื่อพบจ านวนกลุ่มไข่ 1 กลุ่ม หรือจ านวนหนอนกระทู้
ผักมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อใบ ตรวจนับหนอนกระทู้ผักก่อน
พ่นสาร พ่นสารหลังเวลา 16.00 น. ทุกสัปดาห์จ านวน 3 ครั้ง 
การบันทึกข้อมูล  
- จ านวนกลุ่มไข่ จ านวนหนอน ขนาดของหนอน 
- อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ 



- ชนิดและศัตรูธรรมชาติที่พบ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
- น าข้อมูลหนอนกระทู้ผัก ที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ 

เวลาและสถานที่   : ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
  : - ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ              

กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  
 - แปลงบัวของเกษตรกรที่มีการระบาดของหนอนกระทู้ผัก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรีและสระบุรี 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ ขั้นตอนที่ 1 การหาอัตราการใช้เชื้อแบคทีเรีย B. thuringiensis 

และไวรัส SlNPV  ในการควบคุมหนอนกระทู้ผักในบัวหลวง ครั้งที่ 

1 ที่ต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  ระหว่าง

เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (table 1) 

ก่อนพ่นสารทดลอง พบจ านวนหนอนกระทู้ผักในกรรมวิธี

ต่างๆ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.06-2.54 ตัวต่อใบ ซึ่งไม่แตกต่างกัน

ในทางสถิติระหว่างกรรมวิธี จึงวิเคราะห์ข้อมูลหลังพ่นสารด้วยวิธี 

Analysis of Variance แต่พบหนอนกระทู้ผัก มีการระบาดเกิน

ค่าที่ก าหนดไว้ คือ 1 ตัวต่อใบ จึงด าเนินการพ่นสารตามกรรมวิธี

ต่างๆ เพ่ือควบคุมหนอนกระทู้ผักในบัวหลวง  

หลังพ่นสารครั้งที่ 1 กรรมวิธีที่มีการพ่นสาร พบจ านวน

หนอนกระทู้ผักเฉลี่ย 0.20-1.41 ตัวต่อใบ น้อยกว่าและแตกต่าง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารพบหนอนกระทู้ผัก

เฉลี่ย 4.53 ตัวต่อใบ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีพ่นสาร 

พบว่ากรรมวิธีพ่นด้วย B. thuringiensis subsp. aizawai อัตรา 

60 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นด้วย B. thuringiensis 

subsp. aizawai อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่น

ด้วย B. thuringiensis subsp. kurstaki อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อ

น้ า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นด้วย B. thuringiensis subsp. kurstaki 

อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นด้วยไวรัส SlNPV 

30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตรและกรรมวิธีพ่นด้วยไวรัส SlNPV 40 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ไม่แตกต่างกันทางสถิติพบหนอนกระทู้



ผักเฉลี่ย 0.29, 0.20, 0.28, 1.41, 0.74 และ 0.41 ตัวต่อใบ

ตามล าดับ 

หลังการพ่นครั้งที่ 2 พบว่าทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่าง

กันทางสถิติ โดยทุกกรรมวิธีที่พ่นสารพบหนอนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 

0.16-3.28 ตัวต่อใบ โดยกรรมวิธีไม่พ่นสาร พบหนอนกระทู้ผัก

เฉลี่ย 4.00 ตัวต่อใบตามล าดับ  

หลังการพ่นครั้งที่ 3 กรรมวิธีที่พ่นด้วย B. thuringiensis 

subsp. kurstaki และ aizawai ทั้ง 2 อัตรา คือ 60 และ 80 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พบจ านวนหนอนกระทู้ผักไม่แตกต่าง

จาก SlNPV 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พบหนอนเฉลี่ย 0.13, 

0.84, 1.13, 0.62 และ 0.26 ตัวต่อใบ ตามล าดับ รองลงมาคือ

การใช้ไวรัส SlNPV 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พบหนอนกระทู้

ผักเฉลี่ย 3.24 ตัวต่อใบ ซึ่งไม่แตกต่างกับกรรมวิธีไม่พ่นสารพบ

หนอนกระทู้ผักเฉลี่ย 4.28 ตัวต่อใบ 

หลังการพ่นครั้งที่ 4 กรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบจ านวน

หนอนกระทู้ผักเฉลี่ยระหว่าง 0.47-1.92 ตัวต่อใบ มีจ านวน

หนอนน้อยกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารที่

พบหนอนกระทู้ผักเฉลี่ย 4.27 ตัวต่อใบ เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละ

กรรมวิธีพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ในกรรมวิธี พ่นด้วย B. 

thuringiensis subsp. aizawai อัตรา 60 และ 80 มิลลิลิตรต่อ

น้ า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นด้วย B. thuringiensis subsp. kurstaki 

อัตรา 60 และ 80 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นด้วย ไวรัส 

SlNPV 30 และ 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พบหนอนกระทู้ผัก

เฉลี่ย 1.12 0.61 1.50 0.47 1.29 และ 1.92 ตัวต่อใบตามล าดับ  

การหาอัตราการใช้เชื้อแบคทีเรีย B. thuringiensis และ

ไวรัส SlNPV ในการควบคุมหนอนกระทู้ผักในบัวหลวง ครั้งที่ 2 

ที่ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (table 2)   

ก่อนพ่นสารทดลอง พบจ านวนหนอนกระทู้ผักในกรรมวิธี

ต่างๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.33-3.91 ตัวต่อใบ ซึ่งมีความ



แตกต่างกันทางสถิติระหว่างกรรมวิธี คือ กรรมวิธีพ่นด้วย  B. 

thuringiensis subsp. aizawai อัตรา 60 และ 80  มิลลิลิตรต่อ

น้ า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นด้วย B. thuringiensis subsp. kurstaki 

อัตรา 60 และ 80  มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตรและกรรมวิธีพ่นด้วย

ไวรัส SlNPV 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตรพบหนอนกระทู้ผักเฉลี่ย 

1.33, 1.47, 2.50, 2.00 และ 1.80 ตัวต่อใบตามล าดับแตกต่าง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารพบและกรรมวิธี

พ่นด้วยไวรัส SlNPV 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พบหนอนกระทู้

ผักเฉลี่ย 2.53 และ 3.91 ตัวต่อใบ จึงวิเคราะห์ข้อมูลหลังพ่นสาร

ด้วยวิธี Analysis of Covariance 

หลังพ่นสารครั้งที่ 1 พบว่าทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีจ านวน

หนอนที่พบไม่แตกต่างกันทางสถิติ พบหนอนกระทู้ผักเฉลี่ย 1.0-

1.77 ตัวต่อใบ พบว่ากรรมวิธีที่พ่นด้วย B. thuringiensis subsp. 

aizawai อัตรา 60 และ 80 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่น

ด้ วย  B. thuringiensis subsp. kurstaki อั ต รา 60 และ 80 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นด้วยไวรัส SlNPV 30, 

40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พบหนอนกระทู้ผักเฉลี่ย 1.48, 1.71, 

1.0, 1.0, 1.77 และ 1.29 ตัวต่อใบตามล าดับ ซึ่งแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุมที่พบหนอนกระทู้ผักเฉลี่ย 

9.02 ตัวต่อใบ 

หลั งการ พ่นครั้ งที่  2 พบว่ ากรรมวิ ธีที่ พ่ นด้ วย  B. 

thuringiensis subsp. aizawai อัตรา 60 และ 80 มิลลิลิตรต่อ

น้ า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นด้วย B. thuringiensis subsp. kurstaki 

อัตรา 60 และ 80 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นด้วย

ไวรัส SlNPV 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พบหนอนกระทู้ผัก

เฉลี่ย 0.20, 0.17, 0.0, 0.39 และ 1.29 ตัวต่อใบตามล าดับ 

รองลงมาคือกรรมวิธีพ่นด้วยไวรัส SlNPV 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 

ลิตร พบหนอนกระทู้ผักเฉลี่ย 1.51 ตัวต่อใบ ซึ่งแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุมที่พบหนอนกระทู้ผักเฉลี่ย 

9.02 ตัวต่อใบ 



หลังการพ่นครั้งที่ 3 พบว่าทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีจ านวน

หนอนที่พบไม่แตกต่างกันทางสถิติ พบหนอนกระทู้ผักเฉลี่ย 0.0-

0.33 ตัวต่อใบ พบว่ากรรมวิธีที่พ่นด้วย B. thuringiensis subsp. 

aizawai อัตรา 60 และ 80 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่น

ด้ วย  B. thuringiensis subsp. kurstaki อั ต รา 60 และ 80 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นด้วยไวรัส SlNPV 30, 

40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พบหนอนกระทู้ผักเฉลี่ย 0.33, 0.0, 

0.2, 0.06, 0.06 และ 0.02 ตัวต่อใบตามล าดับ แต่แตกต่างอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารที่พบหนอนกระทู้ผัก

เฉลี่ย 10.84 ตัวต่อใบ 

จากการศึกษาอัตราการใช้ เชื้ อแบคที เรีย  Bacillus 

thuringiensis และไวรัส Nuclear Polyhedrosis Virus (NPV)  

เมื่อพิจารณาในภาพรวมของการทดลองพบว่าการพ่น เชื้อ

แ บ ค ที เ รี ย  Bacillus thuringiensis subsp. aizawai แ ล ะ 

kurstaki ทั้ง 2 อัตรา คือ 60 และ 80 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

ไม่แตกต่างจากการพ่นไวรัส  Nuclear Polyhedrosis Virus 

(NPV) ทั้ง 2 อัตรา คือ 30 และ 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

สามารถควบคุมและก าจัดหนอนกระทู้ผักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เมื่ อเปรียบเทียบกับกรรมวิธี ไม่ พ่นสาร ดั งนั้นจึ งเลือก B. 

thuringiensis subsp. kurstaki อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 

ลิตร เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ าที่สุดมาเป็นกรรมวิธีหลักเพ่ือหา

เทคนิคการพ่นสารด้วยเครื่องพ่นสารชนิดต่างๆ ต่อไป อีกทั้งควร

พิจารณาผสมสารเสริมฤทธิ์ที่เหมาะสม เนื่องจากลักษณะทาง

กายภาพของใบบัวที่เป็นมันอาจจะท าให้เชื้อเกาะติดที่ผิวใบ

ค่อนข้างยาก การผสมสารเสริมฤทธิ์จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของ

เชื้อได้ดีขึ้น  

- ขั้ น ต อ น ที่  2  ก า ร ห า เท ค นิ ค ก า ร พ่ น  Bacillus 

thuringiensis  ที่เหมาะสมในการควบคุมหนอนกระทู้ผักในบัว

หลวง ที่ต าบลหนองแซง  อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 



ระหว่างเดือนพฤศจิกายน -ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยใช้  B. 

thuringiensis subsp. kurstaki อัตรา 60 มิลลิลิตร (Table 3) 

ก่อนพ่นสารทดลอง พบจ านวนหนอนกระทู้ผักในกรรมวิธี

ต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 1.63-2.95 ตัวต่อใบ ซึ่งจ านวนหนอนกระทู้ผักมี

จ านวนไม่แตกต่างกันในทางสถิติระหว่างกรรมวิธี จึงวิเคราะห์

ข้อมูลหลังพ่นสารด้วยวิธี Analysis of Variance จากการตรวจ

นับหนอนกระทู้ผักพบว่ามีการระบาดเกินค่าที่ก าหนดไว้ คือ 1 ตัว

ต่อใบ จึงด าเนินการพ่นสารตามกรรมวิธีเพ่ือควบคุมหนอนกระทู้

ผักในบัวหลวง 

ห ลั ง พ่ น ส า ร ค รั้ ง ที่  1  พ บ ว่ า ก ร ร ม วิ ธี ที่ พ่ น  B. 

thuringiensis โดยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน้ า

สูง ทั้งอัตราการใช้น้ า 100, 80 ลิตรต่อไร่และกรรมวิธีที่พ่น B. 

thuringiensis โดยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม 

ทั้งอัตราการใช้น้ า 60, 20 ลิตรต่อไร่ ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกัน

ทางสถิติ พบหนอนกระทู้ผักเฉลี่ย 1.18, 2.85, 1.16 และ 1.28 

ตัวต่อใบตามล าดับ รองลงมา คือ กรรมวิธีที่พ่น B. thuringiensis 

เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน้ า (วิธีการของ

เกษตรกร) มีอัตราการใช้น้ า 120 ลิตรต่อไร่  พบหนอนกระทู้ผัก

เฉลี่ย 2.34 ตัวต่อใบแต่ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารด้วยเครื่องยนต์พ่น

สารชนิดต่างๆ มีจ านวนหนอนน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารพบหนอนกระทู้ผักเฉลี่ย 

5.15 ตัวต่อใบ 

หลังพ่นสารครั้งที่ 2 พบว่าในทุกกรรมวิธีที่พ่นสารด้วย

เครื่องชนิดต่างๆกัน มีจ านวนหนอนที่พบไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

พบหนอนกระทู้ผักเฉลี่ย 2.92-3.45 ตัวต่อใบ พบว่าพบว่ากรรมวิธี

ที่พ่น B. thuringiensis โดยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้

แรงดันน้ าสูง ทั้งอัตราการใช้น้ า 100, 80 ลิตรต่อไร่ กรรมวิธีที่พ่น 

B. thuringiensis โดยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม 

ทั้ ง อัตราการใช้น้ า  60, 20 ลิตรต่อไร่และกรรมวิธีที่ พ่ น  B. 

thuringiensis โดยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน้ า 



(วิธีการของเกษตรกร) มีอัตราการใช้น้ า 120 ลิตรต่อไร่  ทุก

กรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ พบหนอนกระทู้ผักเฉลี่ย 3.04, 

2.92, 3.27, 3.45 และ 3.22 ตัวต่อใบตามล าดับแต่ทุกกรรมวิธีที่

พ่นสารด้วยเครื่องยนต์พ่นสารชนิดต่างๆ มีจ านวนหนอนน้อยกว่า

และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารพบ

หนอนกระทู้ผักเฉลี่ย 10.91 ตัวต่อใบ    

หลังพ่นครั้งที่ 3 พบว่ากรรมวิธีที่ พ่น B. thuringiensis 

โดยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน้ าสูง ทั้งอัตรา

การใช้น้ า 100, 80 ลิตรต่อไร่และกรรมวิธีที่พ่น B. thuringiensis 

โดยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม ทั้งอัตราการใช้

น้ า 60, 20 ลิตรต่อไร่ ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ พบ

หนอนกระทู้ผักเฉลี่ย 2.08, 1.04, 0.95 และ 0.82 ตัวต่อใบ

ตามล าดั บ  รองล งมา คื อ  กรรมวิ ธีที่ พ่ น  B. thuringiensis 

เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน้ า (วิธีการของ

เกษตรกร) มีอัตราการใช้น้ า 120 ลิตรต่อไร่ พบหนอนกระทู้ผัก

เฉลี่ย 4.35 ตัวต่อใบแต่ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารด้วยเครื่องยนต์พ่น

สารชนิดต่างๆ มีจ านวนหนอนน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารพบหนอนกระทู้ผักเฉลี่ย 

9.68 ตัวต่อใบ การทดลองนี้ได้ท าการทดลองเพียงครั้งเดียว ดังนั้น

จึงควรท าการทดสอบซ้ าเพ่ือเป็นการยืนยันผลการทดลองอีกครั้ง

หนึ่ง  

จากการทดลองทั้ง 2 การทดลอง จะเห็นได้ว่าการใช้ชีว

ภัณฑ์ทั้ง B. thuringiensis และ ไวรัสNPV มีสิทธิภาพที่ดีในการ

ควบคุมและก าจัดศัตรูพืชได้ เกษตรกรสามารถเลือกใช้สารชีว

ภัณฑ์ทดแทนสารเคมี เนื่องมาจากในทวีปเอเชียมีการปนเปื้อน

ของสารฆ่าแมลงในดอกไม้ ผลไม้ ผัก นมและผลิตภัณฑ์จากนม

และเนื้อสัตว์ (Battu และคณะ, 2004) ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง 

Garming และ Waibel (2009) พบว่าเกษตรกรร้อยละ 28 ยินดี

ซื้อสารเคมีฆ่าแมลงที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยใช้ ประสบการณ์

และระดับรายได้ในปัจจุบันมาตัดสินการซื้อสารฆ่าแมลง ทั้งนี้มา



จากการใช้สารฆ่าแมลงอย่างมากและไม่ถูกวิธี ซึ่งมีสาเหตุมาจาก

การแพร่กระจายของสารฆ่าแมลงในระหว่างการพ่นอีกทั้งยังไม่มี

การป้องกันการปลิวไปตกตามสถานที่ต่างๆ ท าให้ตกค้างใน

สิ่งแวดล้อมเนื่องจากสารฆ่าแมลงส่วนใหญ่จะกระจายจากบริเวณ

ของพืชที่ต้องการพ่นลงสู่พ้ืนดินหรือแหล่งน้ าบริเวณนั้น ส่งผลให้

เกิดการสะสมของสารเคมีในห่วงโซ่อาหารและท าให้สิ่งมีชีวิตใน

ระบบห่วงโซ่อาหารทุกระดับได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ยังท าลาย

แมลงที่เป็นประโยชน์ในการช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น ตัวห้ า

ตัวเบียนหรือแมลงที่ช่วยผสมเกสร เช่น ผึ้ง อีกทั้งเมื่อมีการพ่นสาร

เมโทมิลและเมวินฟอสเป็นสารเคมีฆ่าแมลง ในแปลงผักเมื่อมีนก

บินเข้ามาในแปลงผักนกจะตาย ปลาตามทุ่งนาก็ไม่มีเหลือ ตาย

หมด (ทิพวรรณและคณะ , 2547) มีรายงานผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีฆ่าแมลงในสวนส้มท าให้เกิดการ

สูญเสียระบบนิเวศ มีนกตายเนื่องจากกินหนอนหรือแมลงที่ตาย

จากการพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืชสภาพดินเสื่อมลง (อนันต์ชัย, 

2542) นอกจากนี้สารเคมีฆ่าแมลงยังตกค้างในดินและน้ ากระจาย

อยู่ในพื้นการเกษตรบนที่สูงทั่วไปในประเทศไทยซึ่งเป็นสาเหตุการ

ปนเปื้อนของแหล่งน้ าที่ไหลมาจากที่สูง ซึ่งพรกมล (2539) พบว่า

ปริมาณรวมของสารก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ชนิดออร์กาโนคลอลีน

รวม 13.93 ppb ในแม่น้ าปิงตอนล่างมากกว่าที่ตกค้างในน้ าแม่ก

วงที่มีปริมาณรวมเพียง 4.73 ppb ด้วยเหตุนี้จึงต้องตระหนักถึง

อันตรายจากสารเคมีก าจัดแมลงที่มีตอสุขภาพของเกษตรกรและผู

บริโภค ตลอดจนผลกระทบตอสภาพแวดลอม การหันมาใช้ชีว

ภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือทดแทนการใช้สารเคมีจึงเป็นทางเลือก

ที่ดีทางหนึ่ง 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ การใช้เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ทั้งสายพันธุ์ 

kurstaki และ  aizawai  และไวรัส  Nuclear Polyhedrosis 

Virus (NPV) มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนกระทู้ผักในบัว

หลวงในสภาพไร่ สามารถใช้ Bacillus thuringiensis subsp. 

kurstaki และ aizawai อัตรา 60 มิลลิลิตร/กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 



แ ล ะ ไว รั ส  Nuclear Polyhedrosis Virus (NPV) อั ต ร า  3 0  

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร สามารถควบคุมก าจัดหนอนกระทู้ผักได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  และการหาเทคนิคการพ่น Bacillus 

thuringiensis  subsp. kurstaki  ด้วยการใช้เครื่องพ่นสารชนิด

ต่างๆ  พบว่าเครื่องพ่นสารที่เหมาะสมในการควบคุมหนอนกระทู้

ผักในบัวหลวงใช้ B. thuringiensis ได้แก่ เครื่องยนต์พ่นสาร

สะพายหลังแบบใช้แรงดันน้ าสู ง (High pressure sprayer) 

เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม (Mist blower 

sprayer) เครื่องยนต์ พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน้ า 

(Knapsack sprayers) มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน สามารถ

ก าจัดหนอนกระทู้ผักในแปลงบัวได้อย่างดี ทั้งนี้เพ่ือยืนยันผลการ

ทดลองและประสิทธิภาพควรมีการทดลองซ้ า  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  นักวิขาการ ผู้เกี่ยวข้องและเกษตรกรสามารถน าข้อมูลจาก

งานวิจัยชิ้นนี้ไปเป็นแนวทาง เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการป้องกัน

ก าจัดหนอนกระทู้ผักในแปลงบัว 
 

11. ค าขอบคุณ  ทีมงานที่กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏ

และสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชที่ให้ความ
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12. เอกสารอ้างอิง                           ทิพย์วดี อรรถธรรม. 2549. พิมพ์ครั้งที่ 1. ไวรัสของแมลง:นิ

วคลีโอโพลิฮีโดรไวรัส.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

กรงุเทพฯ. 396 หน้า. 

ทิพวรรณ ประภามณฑล พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช อัมพิกา 

มังคละพฤกษ์ สมศรี ปัทมพันธุ์ อ านาจ มีเวที. 2547. 

การก าหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบด้าน

สุขภาพในกลุ่มเกษตรกรจากการใช้สารเคมีทาง

การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าพูน

กรุงเทพฯ. (ระบบออนไลน์). แหล่งที่มา 

http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/1936

?locale-attribute=th (31 มีนาคม 2559).  



พิสุทธิ์ เอกอ านวย. 2553. พิมพ์ครั้งที่ 3. โรคและแมลงศัตรูพืช

ที่ส าคัญ. บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 

กรุงเทพฯ. 592 หน้า. 

พรกมล สาฆ้อง. 2539. การหาปริมาณสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์

ชนิดออร์แกโนคลอลีนที่ตกค้างในแม่น  าปิงตอนล่าง

และแม่น  ากวงปี 2538. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตสาขาการสอนเคมีคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 139 หน้า. 

อนันต์ชัย ลือเกรียงไกร. 2542. การใช้สารเคมีของชาวสวน

ผลไม้กับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเขตอ าเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม). 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 72 หน้า. 

อรรถพล รุกขพันธ์ พฤกษ์ คงสวัสดิ์ สุดใจ ล้อเจริญ สุภาวด ีสม

ภาค ธวัชชัย นิ่มก่ิงรัตน์ อุชฎา สุขจันทน์ อรัญญ์ ขันติ

วิชย์ ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ สรรเพ็ชญ์ อ้ิมพัฒน์ นลินี จาริก

ภากร สุรไกร สังฆสุบรรณ และสมเจตน์ ประทุมมินทร์. 

2555. การส ารวจศัตรูพืชที่ส าคัญของพันธุ์บัวหลวง.  

ใน: “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั งที่ 10” บัว

ไทย: การอนุรักษ์ความหลากหลาย วันที่ 17-18 

สิงหาคม 2555 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ

บรมราชินีนาท. กรุงเทพฯ.  

Battu, R.S., Singh, B., Kang, B.K. 2004. Contamination 

of liquid milk and butter with pesticide 

residues in the Ludhiana district of 

Punjabstate, India.Ecotoxicol. Environ. Saf. 59. 

324–331. 

Han, Y.-C., C.-Z.Teng, S. Zhong, M.-Q.Zhou, Z.-L.Hu 

and Y.-C.Song. 2006. Genetic variation and 

clonal diversity in populations of Nelumbo 



nucifera (Nelumbonaceae) in central China 

detected by ISSR markers. Aquatic Botany 

86:69-75. 

Garming H. and H. Waibel. 2009. Pesticides and 

farmer health in Nicaragua: a willingness-to-

pay approach to evaluation. The European 

Journal of Health Economics.10 (2); 125. 



13. ภาคผนวก 
Table 1 Efficacy of Bacillus thuringiensis and Nuclear Polyhedrosis Virus (NPV) to control common 

cutworm in indian lotus at Amphoe Bang Kruai, Nonthaburi Province, January-February 2016 

Treatment 

Rate of 
application 
(ml./20 l 
of water) 

Average No. of  common cut worm/leaf1/ 

Before 
app. 

After 
app. 

1st 

After 
app. 

2nd 

After 
app. 

3rd 

After 
app. 

4th 

B. thuringiensis subsp. aizawai 60  1.21 0.29a2/ 0.43 0.13ab 1.12a 

B. thuringiensis subsp. aizawai 80  1.21 0.20a 1.10 0.84ab 0.61a 

B. thuringiensis subsp. kurstaki 60  2.54 0.28a 3.28 1.13a 1.50a 

B. thuringiensis subsp. kurstaki 80  1.06 1.41a 0.64 0.62ab 0.47a 

SlNPV 30  1.12 0.41a 2.48 3.24bc 1.29a 

SlNPV 40  1.46 0.74a 0.16 0.26a 1.92a 

Control - 1.63 4.53b 4.00 4.28c 4.27b 

CV (%)  25.34 24.10 25.09 23.13 22.73 
1/Average from 3 replication (30 leaves per replication) 
2/In columns, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

Table 2 Efficacy of Bacillus thuringiensis and Nuclear Polyhedrosis Virus (NPV) to control common 
cutworm in indian lotus at Amphoe Bang Bang Pa-In, Ayutthaya Province, May-June2016 

Treatment 

Rate of 
application 
(ml./20 l of 

water) 

Average No. of  common cut worm /leaf1/ 

Before 
app. 

After app. 

1st 
After app. 

2nd 
After app. 

3rd 

B. thuringiensis subsp. aizawai 60  1.33a2/ 1.48a 0.20ab 0.33a 

B. thuringiensis subsp. aizawai 80  1.47a 1.71a 0.17ab 0.00a 

B. thuringiensis subsp. kurstaki 60  2.50a 1.00a 0.00a 0.02a 

B. thuringiensis subsp. kurstaki 80  2.00a 1.00a 0.39ab 0.06a 

SlNPV 30  1.80a 1.77a 1.29ab 0.06a 

SlNPV 40  3.91c  1.03a 1.51b 0.02a 

Control - 2.53b 5.50b 9.02c 10.84b 

CV (%)  26.79 31.66 30.65 21.40 
1/Average from 3 replication (30 leaves per replication) 
2/In columns, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 



Table 3 Efficacy of Bacillus thuringiensis to control common cutworm in indian lotus at Amphoe 
Nongseang, Saraburi Province, November-December 2017  

Treatment 
Rate of 

water(L./rai) 

Average No. of  common cut worm/leaf1/ 

Before 
app. 

After 
app. 1st 

After 
app. 2nd 

After 
app. 3rd 

High pressure sprayer 100 1.85 1.18ab2/ 3.04a 2.08ab 
High pressure sprayer 80 1.63 2.85ab 2.92a 1.04a 
Mist blower sprayer 60 2.23 1.16a 3.27a 0.95a 
Mist blower sprayer 20 1.80 1.28ab 3.45a 0.82a 
Knapsack sprayers 20 2.95 2.34b 3.22a 4.35b 
control - 2.51 5.15C 10.91b 9.68c 

C.V. (%)   50.75 74.85 29.59 32.58 
1/Average from 4 replication (30 leaves per replication) 
2/In columns, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 


