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หนอนเจาะสมอฝ้ายในองุ่น ทดลองที่แปลงเกษตรกร อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  ถึง เดือนมีนาคม 2561  และ อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2561 วาง
แผนการทดลองแบบ randomized complete block มี 4 ซ้ า 6 กรรมวิธี 
ได้แก่  การใช้ เชื้อไวรัส NPV อัตรา 20 มล. ; สารฆ่าแมลง emamectin 
benzoate 1.92% W/V EC อั ตรา  15 มล . ; สารฆ่ าแมลง emamectin 
benzoate 1.92% W/V EC อัตรา 20 มล.; ไวรัส  NPV อัตรา 20 มล. + 
emamectin benzoate 1.92% W/V EC อัตรา  15 มล . และ  ไวรัส  NPV 
อัตรา 20 มล. + emamectin benzoate 1.92% W/V EC อัตรา 20 มล. ทุก
กรรมวิธีใช้อัตราต่อน้ า 20 ลิตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นสารฆ่าแมลง การ
ทดสอบพบว่า การใช้ เชื้อไวรัส NPV อัตรา 20 มล. + สาร emamectin 
benzoate 1.92% W/V EC อัตรา 20 มล. /น้ า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้ายในองุ่นได้ดี แต่ ไม่แตกต่างจากการใช้กรรมวิธี การ
ใช้สาร emamectin benzoate 1.92% W/V EC อัตรา 15 และ 20 มล./น้ า 
20 ลิตร และ การใช้ เชื้อไวรัส NPV อัตรา 20 มล. + สาร emamectin 
benzoate 1.92% W/V EC อัตรา 15 มล. /น้ า 20 ลิตร 



    Abstract : The application NPV to control Cotton Bollworm, Helicoverpa 
armigera (Hubner)  on young leaves of grape was conducted at 
WangNamKiew district, Nakhonrachsima province during February  
2 0 1 8- March 2 0 1 8 and Fang district, Chiangmai province during 
May 2018- June 2018, the experimental design was randomized 
complete block design with 4 replications and 6 treatments. The 6 
treatments were NPV at rate of 20 ml; emamectin benzoate 1.92% 
W/V EC at rate 15 ml; emamectin benzoate 1.92% W/V EC at rate 
20 ml; NPV at rate of 20 ml + emamectin benzoate 1.92% W/V EC 
at rate 15 ml and NPV at rate of 20 ml + emamectin benzoate 
1.92% W/V EC at rate 20 ml per 20 l of water and untreated 
control. The first apply when the young leaves were destroyed by 
worm on average of 5-10%. Each insecticide treatment was 
sprayed at 7 days interval for 2 times and NPV for 3-5 days 
interval. The results showed that NPV at the rate of 20 ml + 
emamectin benzoate 1.92% W/V EC at rate 20 ml per 20 l of 
water were the most effective in control of cotton bollworm, but 
not significantly difference with insecticide treatments. 

 

6. ค าน า : ผลไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย  และท ารายได้สูงให้แก่
ชาวสวน ได้แก่องุ่น (Vitis vinifera) เป็นไม้ผล เขตกึ่งร้อน ซึ่งมีการผลิตกัน 
มากในประเทศแถบอบอุ่น สามารถเจริญเติบโตได้ดีทั้งในเขตหนาว เขตกึ่ง
ร้อนก่ึงหนาว และเขตร้อน องุ่นมีสารอาหารที่ส าคัญคือน้ าตาลและสารอาหาร
จ าพวกกรดอินทรีย์ เช่น น้ าตาลกลูโคส , น้ าตาลซูโคส, วิตามินซี, เหล็กและ
แคลเซียม องุ่นยังสามารถน าไปท าเป็นเหล้าองุ่นซึ่งเป็นเหล้าบ ารุงใช้เป็นยา 
สาเหตุที่ องุ่นปลูกได้ผลดี ในเมืองไทย ทั้ งๆ ที่ อยู่ ใน เขตร้อนของโลก 
เนื่องมาจากองุ่นสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพดินฟ้าอากาศในเมืองไทยได้เป็น
อย่างดี จนกระทั่งปัจจุบันเป็นผลไม้ที่น ารายได้อย่างต่ าสุดเฉลี่ยประมาณ 
20,000 บาทต่อฤดูต่อไร่(ในระยะเวลา 3-4 เดือน) และเป็นที่ต้องการของ
ตลาดปริมาณสูง ในบางช่วงราคาแตกต่างกันระหว่างกิโลกรัมละ 15-50 กว่า
บาท จากสวนในแต่ละปี ทั้งเพ่ือการบริโภคสดและการแปรรูปไปท าเหล้าองุ่น 
ท าให้รายได้ไม่แน่นอน ปัจจุบันองุ่นที่นิยมปลูกได้แก่พันธุ์ไวท์มาลากา และ
พันธุ์คาร์ดินัล ปลูกในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร ราชบุรี และนครปฐม ถึงแม้ได้



มีการพัฒนาการบ ารุงรักษา ตลอดจนใช้เทคโนโลยีบังคับองุ่นให้ออกผลในช่วง
ฤดูที่ ต้องการแล้ว ผลผลิตยั งให้ เพียงพอแต่ความต้องการของตลาด
ภายในประเทศ เท่ านั้ น  แต่ ช าวสวนองุ่น ยั งต้ อ งเผชิญ ต่ อ อุปสรรค
นานับประการ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศที่ผันแปร ไม่สามารถบังคับให้ผลผลิต
เพียงพอกับต้นทุนการผลิตในบางฤดูกาล รวมทั้งปัญหาศัตรูพืชที่ท าให้
ค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ในขณะที่รายได้ของชาวสวนองุ่นไม่แน่นอน 
ปัญหาหนึ่งที่ส าคัญคือพบแมลงศัตรูองุ่นหลายชนิด เข้าท าลายท าความ
เสียหายส่งผลให้ผลผลิตลดลงรวมทั้งคุณภาพ ความเสียหายจาก แมลงศัตรู
องุ่น ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้ผลผลิตเสียหาย ในแต่ละท้องถิ่นอาจมีปัญหาแมลง
ศัตรูระบาดไม่เหมือนกัน แต่เมื่อถึงระยะเก็บเกี่ยว ปัญหาแมลงศัตรูส าคัญของ
องุ่นในทุกแหล่งปลูก คือ หนอนผีเสื้อกัดกินยอด ใบ และผล และการท าลาย
จากเพลี้ยไฟ  พบแมลงศัตรูองุ่นหลายชนิดเข้าท าลายท าความเสียหายส่งผล
ให้ผลผลิตองุ่นลดลงรวมทั้งคุณภาพชาวสวนองุ่นจ าเป็นต้องใช้สารก าจัดแมลง
เพ่ิมขึ้นอย่างมากมายและเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมีปัญหาการดื้อสารก าจัด
แมลงของหนอนบางชนิด เช่น หนอนเจาะสมอฝ้าย หรือชาวสวนเรียกว่า 
หนอนหนังเหนียว หนอนเจาะสมอฝ้าย และเพลี้ยไฟ ซึ่งการแก้ไขปัญหาด้วย
วิธีการใช้สารก าจัดแมลงอย่างเดียวเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ผล
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่จะท าให้ปัญหาติดตามมามากขึ้นในอนาคตในการใช้
สารก าจัดแมลงและมีมลภาวะเป็นพิษในสิ่งแวดล้อมปัจจุบันจึงเห็นได้ว่าพ้ืนที่
ปลูกองุ่นจะลดน้อยลงในแต่ละปี ในท้องที่ที่เคยปลูกองุ่นมาตั้งนาน เช่นที่ อ.
กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี อ.สามพราน จ.
นครปฐม หรือไปปลูกในแหล่งอ่ืน ๆ เช่น ที่ อ.ปากช่อง อ.วังน้ าเขียว จ.
นครราชสีมา จ.เลย และ จ.เชียงใหม่ เป็นต้น และการใช้สารก าจัดแมลง
นอกจากเป็นอันตรายต่อชาวสวนเองและผู้บริโภคแล้ว ยังมีปัญหาต่อ
สิ่งแวดล้อมด้วย จึงท าการศึกษาเพ่ือหารูปแบบของเทคโนโลยีในการป้องกัน
ก าจัดแมลงศัตรูองุ่น จะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกมากขึ้น เพ่ือให้เกิดการ
แข่งขันทางการกับองุ่นที่น าเข้าจากต่างประเทศได้  

จึงได้ทดสอบเพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูองุ่นที่
เหมาะสม ให้เกษตรกรสามารถน าไปใช้ได้จริง โดยการทดสอบสารฆ่าแมลง
หรือสารสกัดสะเดาและเชื้อไวรัสที่มีประสิทธิภาพ และมีพิษตกค้างต่อผลผลิต
และสิ่งแวดล้อมน้อย และการป้องกันก าจัดที่มีประสิทธิภาพนี้เพ่ือใช้เป็น
ค าแนะน าให้กับเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตเกี่ยวกับสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่
ใช้เกินความจ าเป็น และไม่ถูกต้องเหมาะสม โดยในปีแรกจะด าเนินการ



ทดสอบการใช้สารฆ่าแมลงและเชื้อไวรัสกับหนอนกระทู้หอม และปีที่สองจะ
ด าเนินการทดสอบกับหนอนเจาะสมอฝ้าย และ จะทดสอบกับเพลี้ยไฟในปีที่
สาม 
 แมลงศัตรูองุ่นที่มีรายงานในประเทศไทยที่พบ มีแมลงศัตรูมากมาย
หลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะพบได้ในบางท้องที่แตกต่างกันไป และถ้าสภาพดิน
ฟ้าอากาศเหมาะสมจะเกิดการระบาด ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
ในที่นี้จะขอกล่าวถึงแมลงศัตรูที่ส าคัญบางชนิดที่จะพบท าลายเสียหายอยู่
เสมอๆ 3 ชนิด ได้แก่ หนอนเจาะสมอฝ้าย (Beat armyworm, Spodoptera 
exiqua (Hubner)), ห น อ น เ จ า ะ ส ม อ ฝ้ า ย  ( Cotton bollworm, 
Helicoverpa armigera (Hubner)), เ พ ลี้ ย ไ ฟ พ ริ ก  ( Chili Thrips, 
Scirtrothrips dorsolis Hood) (ศรุต, 2557) แมลงศัตรูชนิดแรก คือ หนอน
กระทู้ ห อม  (Beat armyworm, Spodoptera exiqua (Hubner)), เป็ น
แมลงศัตรูที่ส าคัญขององุ่นชนิดหนึ่ง หนอนชนิดนี้ท าความเสียหายต่อทุกส่วน
ขององุ่น ได้แก่ ใบ ดอก ผล ทั้งในระยะติดดอกออกผล และยอดที่เจริญสะสม
อาหารจะไปเป็นดอกและผลในฤดูเพาะปลูกถัดไป การระบาดของหนอนชนิด
นี้มีระบาดเกือบทั้งปี เพราะมีพืชอาหารมากมาย ปลูกหมุนเวียนตลอดทั้งปี 
แมลงจึงมีแหล่งแพร่ลูกหลานขยายพันธุ์ได้ตลอดปี ตัวเมียวางไข่ได้   20-80 
ฟอง พบกลุ่มไข่ส่วนมากตามด้านหลังใบ โดยพบตั้งแต่ใบอ่อน หรือใบเริ่มเข้า
ใบเพสลาด และใบแก่ ไข่ปกคลุมด้วยจนสีขาว หนอนที่ฟักจากไข่ใหม่จะอยู่
เป็นกลุ่มและแทะผิวใบพรุนเป็นร่างแห ท าให้ใบแห้ง จึงไม่มีแหล่งผลิตเพ่ือ
สะสมอาหาร จะมีผลกระทบต่อองุ่นที่ก าลังติดผล ผิวเปลี่ยนสี และท าให้มี
ผลกระทบต่อคุณภาพและการติดผลในฤดูต่อไปด้วยและหนอนจะเคลื่อนย้าย
กัดกินไปตามใบอ่ืนๆ หรือตามช่อดอกอ่ืนๆ ถ้าพบท าลายใบจะท าลายใบอ่อน
ทั้งหมด และท าลายใบที่มีอายุมากขึ้นเป็นล าดับ ในช่อดอกหรือผลอ่อนพบ
ท าลายดอกและผลอ่อนท าให้เสียหาย ใบที่ถูกท าลายจะสังเกตเห็นใบแห้งตาย
ในสวนองุ่นที่มีการท าลายมาก สภาพแวดล้อมจะมีผลต่อวงจรอายุของแมลง 
ท าให้อายุขัยของแมลงจะแตกต่างกันในแต่ละฤดู ในรอบวันหนึ่งๆ หนอนชนิด
นี้จะเคลื่อนย้ายหากินตามยอดบริเวณใบอ่อนในช่วงตั้งแต่เวลาเย็นตลอดจน
ถึงเช้ามืด ในเวลากลางวันช่วงอากาศร้อนหนอนเจาะสมอฝ้ายจะหาที่หลบ
ซ่อนตัวบริเวณหลบแสงสว่าง เช่น ใบที่ซ้อนกัน (สมศักดิ์ และคณะ, 2554) 
รายงานการทดลองว่าช่วงหัวค่ าผีเสื้อชนิดนี้ชอบบินมาเล่นแสงไฟ การติดกับ
ดักแสงไฟอาจช่วยลดการระบาดลงได้ ควบคู่กับการพ่นสารฆ่าแมลงที่มี
ประสิทธิภาพ ในเวลาที่เหมาะสม และวิธีการที่ถูกน ามาทดแทนการใช้สาร



ก าจัดแมลงคือการใช้ไวรัส NPV ในอัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร พ่นเมื่อ
ส ารวจพบหนอนมากกว่า 1 กลุ่มต่อช่อ (กลุ่มกีฏและสัตววิทยา. 2553) ทั้งนี้ 
ไวรัส NPV เป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคกับแมลง มีความเฉพาะเจาะจงสูง ท าลาย
เฉพาะหนอนกระทู้หอม  (หรือหนอนหนังเหนียวหรือหนอนเขียว) ซึ่งเป็น
แมลงศัตรูพืชส าคัญ ผ่านการทดสอบแล้วว่าปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และ
สิ่งแวดล้อม ไม่มีพิษตกค้างบนพืช และได้รับการแนะน าให้ใช้ในการผลิต
พืชผักปลอดภัยจากสารพิษ เหมาะกับพืชประเภทหอมแดง หอมหัวใหญ่ 
หน่อไม้ฝรั่ง แตงโม พืชตระกูลกะหล่ า ถั่วลันเตา ถั่วฝักยาว พริก กระเจี๊ยบ
เขียว มะเขือเทศ ถั่วเขียว ถั่วเหลืองฝักสด ฝ้าย ดาวเรือง เบญจมาศ กุหลาบ 
กล้วยไม้ เป็นต้น เมื่อหนอนได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปจะตายภายใน 3-7 วัน  
แมลงศัตรูที่ส าคัญชนิดต่อมา คือ หนอนเจาะสมอฝ้ายหรือหนอนขน 
(Cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Hubner)) เป็ น ห น อ น ที่
ส าคัญอีกชนิดหนึ่งจะพบท าความเสียหายต่อส่วนที่เป็นผลผลิตขององุ่น
โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะออกดอกและติดผลอ่อน การท าลายจะมี
ผลต่อผลผลิตขององุ่นโดยตรง หนอนมีตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดกลาง 
ความกว้างปีกระหว่างปลายปีกคู่หน้าประมาณ 3.2-3.8 ซม. พบผีเสื้อซ่อนอยู่
ตามใบแก่ขององุ่นและพืชอาศัยอ่ืนๆ ระยะไข่ 2-3 วัน หนอนฟักใหม่มีสีขาว
นวล บนล าตัวมีปุ่มขนประปรายขึ้นอยู่ตามส่วนท้องทุกปล้อง มีแถบสีน้ าตาล
แดงพาดมาตามความยาวของล าตัว ตัวหนอนมีสีต่างๆ มีการลอกคราบ 5 ครั้ง 
หนอนที่โตเต็มทีม่ีความยาวของล าตัวประมาณ 3.5-4 ซม. ระยะหนอน 15-21 
วัน จะเข้าดักแด้ตามรอยแตกของดิน ระยะดักแก้ 18-21 วัน หนอนเจาะสมอ
ฝ้ายท าลายองุ่นโดยกัดกินส่วนดอก และเมล็ดภายในผลองุ่นท าลายระยะติด
ดอกตั้งแต่ดอกตูมจนถึงระยะดอกบาน จะพบช่อดอกท่ีถูกท าลายโดยบางส่วน
ของดอกถูกท าลายกัดกินเป็นแถบ และถ้าท าลายในระยะช่อผลอ่อนที่มีอายุ
ส่วนใหญ่จะไม่เกิน 10-14 วัน หลังจากดอกบานเท่านั้นจะเจาะกินเมล็ด
ภายในหมดและย้ายไปกัดกินผลอ่ืนต่อไป ผลที่ถูกท าลายจะเห็นรูร่องรอยถูก
ท าลายและจะไม่เจริญอีกต่อไป หนอนชนิดนี้ 1 ตัว สามารถท าลายได้หลาย
ช่อดอก โดยเฉพาะช่อดอกที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้หลายช่อ พบหนอนเจาะ
สมอฝ้ายตามแหล่งปลูกองุ่นในภาคกลาง เช่น ราชบุรี สมุทรสาครและ
นครปฐม แต่เนื่องจากเป็นแมลงศัตรูที่มีพืชอาหารมาก ฉะนั้นจึงคาดว่าอาจ
พบในแหล่งปลูกองุ่นอ่ืนๆด้วย พบการระบาดตลอดทั้งปี แต่จากการศึกษาพบ
ในช่วงระยะออกช่อดอกจนติดผลอ่อน หลังจากดอกบาน 10-14 วัน ในช่วง
ผลโต หรือหลังเก็บเกี่ยวจะไม่พบหนอนชนิดนี้  การใช้สารก าจัดแมลงในการ



ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช เมื่อพบหนอนเจาะสมอฝ้ายระบาด เป็นวิธีการที่
ให้ผลรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ แต่เคยมีรายงานว่า หนอนเจาะสมอฝ้ายที่
ระบาดท าลายฝ้ายแสดงการต้านทานต่อสารก าจัดแมลงจ าพวกไพรีทรอยด์
สังเคราะห์ ฉะนั้นต้องใช้สารก าจัดแมลงกลุ่มนี้เท่าที่จ าเป็น โดยการสลับกลุ่ม
สารฆ่าแมลง หรือการใช้สารก าจัดแมลงประเภทเชื้อจุลินทรีย์ เช่น เชื้อไวรัส 
ทั้งนี้เนื่องจากองุ่นมักปรากฏผลเนื่องจากสารก าจัดแมลงบางชนิดจะมีผลต่อ
ใบ ดอก และผลขององุ่นในด้านคุณภาพ จึงได้ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่า
แมลง และ การใช้ร่วมกับเชื้อไวรัส NPV เพ่ือเป็นค าแนะน าและทางเลือกให้
เกษตรกร 

7. วิธีด าเนินการ   :  
- อุปกรณ์ 

1-  เครื่องพ่นสารฆ่าแมลง 
2-  กล้อง stereomicroscope 
3-  อุปกรณ์เก็บตัวอย่างแมลง 
4-  กล่องเลี้ยงแมลง 
5-  สารฆ่าแมลงตามกรรมวิธี, สารจับใบ 
6-  อุปกรณ์เก็บข้อมูล 

-วิธีการ  : การด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลง ดังนี้ 

ด าเนินการในสวนองุ่น ของเกษตรกร อ.วังน้ าเขียว  จ.นครราชสีมา 
และ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  ในพ้ืนที่ 5 ไร่ วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 
ซ้ า ประกอบด้วย 6 กรรมวิธี โดยการสุ่มนับที่ใบอ่อน/ช่อดอก 10 ช่อต่อต้น 
ตามกรรมวิธีต่างๆ ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 พ่นเชื้อไวรัส NPV อัตรา 20 มล./น้ า20ลิตร จ านวน 
4 ครั้ง ห่างกัน 3-5 วัน 

กรรมวิธีที่ 2 พ่นสาร emamectin benzoate 1.92% W/V EC  
อัตรา 15 มล./น้ า 20 ลิตร 

กรรมวิธีที่ 3 พ่นสาร emamectin benzoate 1.92% W/V EC  
อัตรา 20  มล./น้ า 20 ลิตร 

กรรมวิธีที่ 4 พ่นเชื้อไวรัส NPV อัตรา 20 มล./น้ า20ลิตร จ านวน 
2 ครั้ง ห่างกัน 3 -5 วัน +  พ่นสาร emamectin 
benzoate 1.92%W/V EC  อัตรา 15 มล./น้ า 20 
ลิตร 



กรรมวิธีที่ 5 พ่นเชื้อไวรัส NPV อัตรา 20 มล./น้ า20ลิตร จ านวน 
2 ครั้ ง ห่ างกัน 3 -5 วัน + พ่นสาร emamectin 
benzoate 1.92%W/V EC  อัตรา 20 มล./น้ า 20 
ลิตร 

กรรมวิธีที่ 6 ไม่พ่นสาร 
-วิธีปฏิบัติการทดลอง 
ท าการพ่นสารตาม กรรมวิธีต่างๆ อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยสุ่มนับแมลง

ก่อนพ่นสาร และหลังพ่นสารทดลอง 3, 5 และ 7 วัน ทุกครั้ง  บันทึกปริมาณ
แมลงแล้วน าไปวิเคราะห์ผล 

 

-เวลาและสถานที ่ : เริ่มต้น   ตุลาคม  2560  สิ้นสุด  กันยายน  2561  รวม 1 ปี 
 

-สถานที่ด าเนินการ  : แปลงองุ่น อ.วังน้ าเขียว  จ.นครราชสีมา และ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ : การทดสอบในแปลงองุ่น อ.วังน้ าเขียว จ. นครราชสีมา เดือน 
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561  

ส ารวจ ตรวจนับหนอนในแปลงองุ่น เพ่ือเตรียมการทดลอง เมื่อพบการ
ระบาดเฉลี่ย 5-10% ทั่วทั้งแปลง นับหนอนจากยอดอ่อน 10 ช่อ/ต้น ก่อนพ่น
สารทดลองครั้งแรกพบว่าทุกกรรมวิธีมีจ านวนหนอนเจาะสมอฝ้าย อยู่
ระหว่าง 2.6-3.3 ตัว/ 1 ช่อ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ หลังพ่นสารครั้ง
แรก 3 วัน กรรมวิธีที่ใช้ เชื้อไวรัส NPV อัตรา 20 มล./น้ า20 ลิตร จ านวน  2 
ครั้ง ห่างกัน 3 วัน มีหนอนเฉลี่ย 0.4 ตัว, กรรมวิธี การใช้สาร emamectin 
benzoate 1.92% W/V EC อัตรา 15 มล.และ 20 มล. /น้ า20ลิตร มีหนอน
เฉลี่ย 0.2 ตัว, กรรมวิธี  เชื้อไวรัส NPV อัตรา 20 มล. /น้ า20ลิตร จ านวน 2 
ครั้ง ห่างกัน 3 วัน + สาร emamectin benzoate 1.92% W/V EC อัตรา
15 มล./น้ า 20 ลิตร มีหนอนเฉลี่ย 0.1 ตัว/ช่อ, และกรรมวิธี เชื้อไวรัส NPV 
อัตรา 20 มล. /น้ า20ลิตร จ านวน 2 ครั้ง ห่างกัน 3 วัน + สาร emamectin 
benzoate 1.92% W/V EC อัตรา 20 มล./น้ า 20 ลิตร ไม่พบหนอนเจาะ
สมอฝ้าย ทุกกรรมวิธี แตกต่างจากกรรมวิธีที่ไม่ใช้สารที่มีจ านวนหนอนเฉลี่ย 
3.8 ตัว ต่อช่อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

หลังพ่นสารครั้งแรก 5 วัน กรรมวิธีที่ใช้สาร เชื้อไวรัส NPV อัตรา 20 
มล./น้ า20ลิตร จ านวน  2 ครั้ง ห่างกัน 3 วัน มีหนอนเฉลี่ย 0.3 ตัว, สาร 
emamectin benzoate 1.92% W/V EC อัตรา 15 มล. และ 20 มล. /น้ า
20 ลิตร และ กรรมวิธี  เชื้อไวรัส NPV อัตรา 20 มล. /น้ า20ลิตร จ านวน 2 



ครั้ง ห่างกัน 3 วัน + สาร emamectin benzoate 1.92% W/V EC อัตรา
15 มล./น้ า 20 ลิตร มีจ านวนหนอน เฉลี่ย 0.1ตัว, ส่วน  สาร emamectin 
benzoate 1.92% W/V EC อัตรา 20 มล. /น้ า20ลิตร เชื้อไวรัส NPV อัตรา 
20 มล./น้ า20ลิตร จ านวน 2 ครั้ง ห่างกัน 3 วัน ไม่พบหนอน และทุกกรรมวิธี
แตกต่างจากกรรมวิธีที่ไม่ใช้สารที่มีจ านวนหนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 4.0 ตัว 
ต่อช่อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

หลังพ่นสารครั้งแรก 7 วัน กรรมวิธีที่ใช้สาร เชื้อไวรัส NPV อัตรา 20 
มล./น้ า20ลิตร จ านวน  2 ครั้ง ห่างกัน 3 วัน  จ านวนหนอนเจาะสมอฝ้าย 
เฉลี่ย 0.1 ตัว ต่อช่อ, กรรมวิธี สาร emamectin benzoate 1.92% W/V 
EC อัตรา 15 มล. และ อัตรา 20  /น้ า20ลิตร, กรรมวิธี เชื้อไวรัส NPV อัตรา 
20 มล ./น้ า20ลิตร จ านวน 2 ครั้ ง ห่ างกัน 3 วัน  + สาร emamectin 
benzoate 1.92% W/V EC อัตรา 15 มล./น้ า 20 ลิตร เชื้อไวรัส NPV อัตรา 
20 มล./น้ า 20 ลิตร จ านวน 2 ครั้ง ห่างกัน 3 วัน + สาร emamectin 
benzoate 1.92% W/V EC อัตรา 20 มล./น้ า 20 ลิตร ไม่พบหนอนกระทู้
ผัก และทุกกรรมวิธีแตกต่างจากกรรมวิธีที่ไม่ใช้สารที่มีจ านวนหนอนกระทู้ผัก 
เฉลี่ย 3.7 ตัว ต่อช่อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

หลังพ่นสารครั้งที่สอง 3 วัน ทุกกรรมวิธีแตกต่างจากกรรมวิธีที่ไม่ใช้
สารที่มีจ านวนหนอนเจาะสมอฝ้าย เฉลี่ย 3.1 ตัว ต่อช่อ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 

หลังพ่นสารครั้งที่สอง 5 วัน  ทุกกรรมวิธีแตกต่างจากกรรมวิธีที่ไม่ใช้
สารที่มีจ านวนหนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 3.6 ตัว ต่อช่อ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 

หลังพ่นสารครั้งที่สอง 7 วัน ทุกกรรมวิธีแตกต่างจากกรรมวิธีที่ไม่ใช้
สารที่มีจ านวนหนอนเจาะสมอฝ้าย เฉลี่ย 4.2 ตัว ต่อช่อ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 

     

การทดสอบในแปลงองุ่น อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ เดือน พฤษภาคม –
มิถุนายน 2561 

ก่อนพ่นสารทดลองครั้งแรกพบว่าทุกกรรมวิธีมีจ านวนหนอนเจาะสมอ
ฝ้าย อยู่ระหว่าง 2.8-4.0 ตัวต่อช่อ หลังพ่นสารครั้งแรก 3 วัน กรรมวิธีที่ใช้ 
เชื้อไวรัส NPV อัตรา 20 มล./น้ า20ลิตร จ านวน  2 ครั้ง ห่างกัน 3 วัน  สาร 
emamectin benzoate 1.92% W/V EC อัตรา 15 มล.และ 20 มล. /น้ า 
20ลิตร  เชื้อไวรัส NPV อัตรา 20 มล./น้ า20ลิตร จ านวน 2 ครั้ง ห่างกัน 3 



วัน + สาร emamectin benzoate 1.92% W/V EC อัตรา 15 มล./น้ า 20 
ลิตร มีจ านวนหนอนเจาะสมอฝ้าย เฉลี่ย 0.2-2.1 ตัว ต่อช่อ ส่วนกรรมวิธีเชื้อ
ไวรัส NPV อัตรา 20 มล./น้ า20ลิตร จ านวน 2 ครั้ง ห่างกัน 3 วัน + สาร 
emamectin benzoate 1.92% W/V EC อัตรา 20 มล./น้ า 20 ลิตร ไม่พบ
หนอนเลย ทุกกรรมวิธี แตกต่างจากกรรมวิธีที่ไม่ใช้สาร ที่มีจ านวนหนอน 
เฉลี่ย 3.1 ตัว ต่อช่อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

หลังพ่นสารครั้งแรก 5 วัน กรรมวิธีที่ใช้ เชื้อไวรัส NPV อัตรา 20 มล./
น้ า 20 ลิตร จ านวน  2 ครั้ง ห่างกัน 3 วัน และ การใช้ สาร emamectin 
benzoate 1.92% W/V EC อัตรา 15 มล. /น้ า20ลิตร มีจ านวนหนอนเจาะ
สมอฝ้าย เฉลี่ย 0.1 ตัว ต่อช่อ ส่วน  สาร emamectin benzoate 1.92% 
W/V EC อัตรา 20 มล. /น้ า 20 ลิตร และ เชื้อไวรัส NPV อัตรา 20 มล./น้ า
20ลิตร จ านวน 2 ครั้ ง ห่ างกัน  3 วัน  +  สาร emamectin benzoate 
1.92% W/V EC อัตรา 15 มล./น้ า 20 ลิตร และ เชื้อไวรัส NPV อัตรา 20 
มล ./น้ า  20 ลิ ตร จ านวน  2 ครั้ ง ห่ างกัน  3 วัน  +  สาร emamectin 
benzoate 1.92% W/V EC อัตรา 20 มล./น้ า 20 ลิตร ไม่พบหนอนเจาะ
สมอฝ้าย และทุกกรรมวิธีแตกต่างจากกรรมวิธีที่ไม่ใช้สารที่มีจ านวนหนอน
กระทู้ผัก เฉลี่ย 4.1 ตัว ต่อช่อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

หลังพ่นสารครั้งแรก 7 วัน กรรมวิธีที่ใช้เชื้อไวรัส NPV อัตรา 20 มล./
น้ า 20 ลิตร จ านวน  2 ครั้ง ห่างกัน 3 วัน  มีจ านวนหนอนเจาะสมอฝ้าย 
เฉลี่ย 0.1 ตัว ต่อช่อ กรรมวิธีการใช้สาร emamectin benzoate 1.92% 
W/V EC อัตรา 15 มล. และ อัตรา 20  /น้ า20ลิตร, กรรมวิธีการใช้ เชื้อไวรัส 
NPV อัตรา 20 มล ./น้ า20ลิตร จ านวน 2 ครั้ ง ห่ างกัน  3 วัน  +  สาร 
emamectin benzoate 1.92% W/V EC อัตรา 15 มล./น้ า 20 ลิตร, เชื้อ
ไวรัส NPV อัตรา 20 มล./น้ า20ลิตร จ านวน 2 ครั้ง ห่างกัน 3 วัน + สาร 
emamectin benzoate 1.92% W/V EC อัตรา 20 มล./น้ า 20 ลิตร ไม่พบ
หนอนเจาะสมอฝ้าย และทุกกรรมวิธีแตกต่างจากกรรมวิธีที่ไม่ใช้สารที่มี
จ านวนหนอน เฉลี่ย 3.6 ตัว ต่อช่อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

หลังพ่นสารครั้งที่สอง 3 วัน ทุกกรรมวิธีแตกต่างจากกรรมวิธีที่ไม่ใช้
สารที่มีจ านวนหนอนเจาะสมอฝ้าย เฉลี่ย 2.3 ตัว ต่อช่อ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 

หลังพ่นสารครั้งที่สอง 5 วัน  ทุกกรรมวิธีแตกต่างจากกรรมวิธีที่ไม่ใช้
สารที่มีจ านวนหนอนเจาะสมอฝ้าย เฉลี่ย 1.6 ตัว ต่อช่อ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 



หลังพ่นสารครั้งที่สอง 7 วัน ทุกกรรมวิธีแตกต่างจากกรรมวิธีที่ไม่ใช้
สารที่มีจ านวนหนอนเจาะสมอฝ้าย เฉลี่ย 2.4 ตัว ต่อช่อ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 

     

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  :  การใช้ เชื้อไวรัส NPV อัตรา 20 มล. + สาร emamectin benzoate 
1.92% W/V EC อัตรา 20 มล. /น้ า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการควบคุม
หนอนเจาะสมอฝ้ายในองุ่นได้ดี แต่ ไม่แตกต่างจากการใช้กรรมวิธี การใช้สาร 

emamectin benzoate 1.92% W/V EC อัตรา 15 มล./น้ า 20 ลิตรและ 
และ การใช้ เชื้อไวรัส NPV อัตรา 20 มล. + สาร emamectin benzoate 
1.92% W/V EC อัตรา 20 มล. /น้ า 20 ลิตร  

10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : น าผลการทดสอบไปแนะน าให้เกษตรกรผู้ปลูกองุ่น และเป็นแนวทาง 
ทางเลือกชนิดสารฆ่าแมลง ส าหรับการที่จะน าไปเพ่ิมเติมในการบริหาร
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยมีการเรียนรู้ไปพร้อมกันระหว่างนักวิชาการและ
เกษตรกรเอง และยังได้ขยายผลไปยังเกษตรกรอ่ืนๆ และเป็นต้นแบบให้
นักวิชาการด้านส่งเสริมสามารถน าไปด าเนินการ ประสานงานการถ่ายทอด
ทางวิชาการต่อได้  

 

11.ค าขอบคุณ   : ขอบคุณเจ้าของแปลงองุ่นทุกท่านที่เอ้ือเฟ้ือแปลงทดลอง 
12.เอกสารอ้างอิง                                     : กลุ่มกีฏและสัตววิทยา. 2553. เอกสารวิชาการเกษตร ค าแนะน าการป้องกัน

ก าจัดแมลง และสัตว์ศัตรูพืช ปี 2553 กลุ่มวิจัยกีฏและสัตววิทยา 
ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพฯ. 303 
หน้า. 

ศรุต สุทธิอารมณ์. 2557. แมลงศัตรูองุ่น. น. 103-113. ใน แมลงศัตรูไม้ผล 
กลุ่มบริหารศัตรูพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการ
เกษตร กรุงเทพฯ. 

สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น อุราพร หนูนารถ สมรวยรวมชัยอภิกุล และศรีจ านรรจ์ 
ศรีจันทรา. 2554. แมลงศัตรูผัก เห็ด และไม้ดอก กลุ่มบริหารศัตรูพืช 
/กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการ
เกษตร กรุงเทพฯ. 106 หน้า. 



ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงเพ่ือการป้องกันก าจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย (Helicoverpa armigera 
HÜbner) แปลงองุ่น อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561 ) 

กรรมวิธ ี อัตรา 
(มล.,กรมั/
น้ า20ลิตร) 

ค่าเฉลี่ยจ านวนตัวหนอน (Helicoverpa armigera HÜbner) ตอ่ 1 ช่อ1/   
B1App 3A1App 5A1App    7A1App 3A2App 5A2App 7A2App 

เชื้อไวรัส NPV * 20 3.3     0.4 a2/    0.3 a 0.1 a 0 a 0 a 0 a 

emamectin benzoate 
1.92% W/V EC 

   15 2.6 0.2 a 0.1 a   0 a 0 a 0 a 0 a 

emamectin benzoate 
1.92% W/V EC 

   20 2.8 
 

0.1 a   0 a   0 a 0 a 0.a 0 a 

เชื้อไวรัส NPV + emamectin 
benzoate 1.92% W/V EC 

20+15 3.2 0.1 a   0 a   0 a 0 a 0 a 0 a 

เชื้อไวรัส NPV  + emamectin 
benzoate 1.92% W/V EC 

20+20    2.8 0 a   0 a   0 a 0 a 0 a 0 a 

Control (พ่นน้ าเปล่า) - 2.6  3.8 b 4.0 b 3.7 b 3.1 b 3.6 b 4.2 b 
                       %CV 51.20   58.10   43.40   46.41  42.21 80.10 71.02 
                        R.E.     50.06 47.50 46.30 
หมายเหตุ เฉลี่ยจาก 10 ช่อ/ต้น 
* พ่น ทุก 3 วัน 
1/  ค่าเฉลี่ยจาก 4 ซ้ า 
2/ ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรเดียวกันในแนวตั้ง ไม่มีแตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  โดยวิธี  DMRT 

 
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงเพ่ือการป้องกันก าจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย (Helicoverpa armigera HÜbner) 

แปลงองุ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (พฤษภาคม-มิถุนายน 2561 ) 
กรรมวิธ ี อัตรา 

(มล.,กรมั/
น้ า20ลิตร) 

ค่าเฉลี่ยจ านวนตัวหนอน (Helicoverpa armigera HÜbner) ต่อ 1 ช่อ1/   
B1App 3A1App 5A1App    7A1App 3A2App 5A2App 7A2App 

เชื้อไวรัส NPV * 20 4.0    2.1 a2/    0.1 a 0.1 a 0 a 0 a 0.a 

emamectin benzoate 
1.92% W/V EC 

   15 2.8   1.1 a 0.1 a 0 a 0 a 0 a 0.a 

emamectin benzoate 
1.92% W/V EC 

   20 3.4   0.2 a 0 a 0 a 0 a 0.a 0.a 

เชื้อไวรัส NPV + emamectin 
benzoate 1.92% W/V EC 

20+15 3.1   0.2 a 0 a 0 a 0.a 0 a 0.a 

เชื้อไวรัส NPV  + emamectin 
benzoate 1.92% W/V EC 

20+20   3.6    0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0.a 

Control (พ่นน้ าเปล่า) - 3.2  3.1 b 4.1 b 3.6 b 2.3 b 1.6 b 2.4 b 



                       %CV   46.10 31.40 36.10 41.12 36.05 550.15 
                        R.E.     26.01 38.17 42.41 
หมายเหตุ เฉลี่ยจาก 10 ช่อ/ต้น 
*พ่นทุก 3 วัน 
1/  ค่าเฉลี่ยจาก 4 ซ้ า 
2/ ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรเดียวกันในแนวตั้ง ไม่มีแตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  โดยวิธี DMRT 


	-วิธีการ  : การดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลง ดังนี้

