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ทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลนิ ทรีย์ และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกําจัดหนอนกระทู้หอม,
Spodoptera exigua Hubner ในกล้วยไม้
Efficacy Test of Insecticides for Controlling the Beet armyworm,
Spodoptera exigua Hubner on Orchid
สมรวย รวมชัยอภิกลุ อุราพร หนูนารถ
กลุม่ กีฏและสัตววิทยา สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
-------------------------------------------รายงานความก้าวหน้า
ศึกษาประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย์ และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกําจัดหนอนกระทู้
หอม ในกล้วยไม้ ดําเนินการทดลอง ที่แปลงเกษตรกร อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่าง
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2554 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 8 กรรมวิธี 3 ซ้ํา พ่น
เชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ ไวรัส SeNPV, แบคทีเรีย (Centari WDG) และ ไวรัส SeNPV ผสม แบคทีเรีย
(Centari WDG) อัตรา 30 มล., 60 กรัม และ 15 มล+ 30 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร ตามลําดับ ส่วนสาร
ฆ่าแมลง ได้แก่ flubendiamide (Takumi 20%WG), emamectin benzoate (Proclaim
1.92 %EC), novaluron (Rimon 10 %EC) และ methoxyfenozide (Prodigy 240 SC
24 %SC), อัตรา 8 กรัม, 15, 20, 10 และ 8 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร ตามลําดับ และการไม่พ่นสาร
กําจัดแมลง พบว่าไวรัส SeNPV, แบคทีเรีย (Centari WDG) , ไวรัส SeNPV ผสม แบคทีเรีย
(Centari WDG), flubendiamide 20%WG, emamectin benzoate 1.92 %EC, lufenulon
5 %EC, novaluron 10 %EC และ methoxyfenozide 24 %SC มีแนวโน้มประสิทธิภาพดีใน
การควบคุมประชากรของหนอนกระทู้หอม และสารกําจัดแมลงทีใ่ ช้ไม่มผี ลกระทบต่อกล้วยไม้
คํานํา
กล้วยไม้ เป็นพืชส่งออกที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งของประเทศ จัดอยู่ในวงศ์
Orchidaceae พืชในวงศ์นี้มีมากกว่า 25,000 ชนิด แต่พันธุ์ที่นิยมปลูกเลี้ยงในประเทศไทยเพื่อตัด
ดอกส่งออก ขณะนี้อยู่ในสกุลหวาย โดยมีพื้นที่ปลูกทีส่ าํ คัญ ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม
สมุทรสาคร ปทุมธานี และราชบุรี เป็นต้น ปัจจุบันพบว่าปัญหาหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้ผลผลิตกล้วยไม้
ไม่ได้มาตรฐานการส่งออก คือ แมลงศัตรูพชื ได้แก่ เพลี้ยไฟฝ้าย บั่กล้วยไม้ หนอนกระทู้หอม และ
หนอนกระทู้ผกั เป็นต้น แต่แมลงที่เป็นปัญหาสําคัญ ก็คือ หนอนกระทู้หอม ซึ่งพบทําลายตามแหล่ง
ปลูกทั่วๆ ไป การทําลายในระยะตัวหนอน จะกัดกินส่วนของ ใบ ดอก ให้ได้รับความเสียหาย ทําให้ผล
ผลิตลดลง และไม่ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด (ปิยรัตน์ และคณะ 2543) ทําให้เกษตรกร
-------------------------------------------รหัสการทดลอง 01-29-54-01-01-00-02-54
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จึงทําการพ่นสารฆ่าแมลงเป็นประจํา ดังนั้น จึงได้ศึกษาประสิทธิภาพของงเชื้อจุลินทรีย์ และสารฆ่า
แมลงในการป้องกันกําจัดหนอนกระทู้หอมในกล้วยไม้เพื่อหาสารกําจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพ ปลอด
ภัยต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ์
1. แปลงกล้วยไม้สกุลหวาย
2. เชื้อ ไวรัส SeNPV และ แบคทีเรีย (Centari WDG)
3. สารฆ่าแมลง flubendiamide (Takumi 20%WG), emamectin benzoate (Proclaim
1.92 %EC), novaluron (Rimon 10 %EC) และ methoxyfenozide (Prodigy 240 SC
24 %SC)
4. เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง
5. ป้ายปักแปลง
วิธกี าร
วางแผนการทดลอง แบบ Randomized Complete Block Desize มี 3 ซ้ํา 8 กรรมวิธี ดังนี้
1. ไวรัส SeNPV
อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร
2. แบคทีเรีย (Centari WDG)
อัตรา 60 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร
3. ไวรัส SeNPV
อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร
ผสม แบคทีเรีย (Centari WDG)
อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร
4. flubendiamide 20%WG
อัตรา 6 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร
5. emamectin benzoate 1.92 %EC
อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร
6. novaluron 10 %EC
อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร
7. methoxyfenozide 24 %SC
อัตรา 8 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร
8. ไม่พ่นสารกําจัดแมลง
ทําการทดลองในแปลงกล้วยไม้สกุลหวายของเกษตรกร ที่ อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2554 ขนาดแปลงย่อย 1X5 เมตร เริ่มพ่นสารกําจัด
แมลงตามกรรมวิธี เมื่อพบการระบาดของหนอนหนอนกระทู้หอม มากกว่า 5 ตัวต่อแลงย่อย ช่วงพ่น
สารกําจัดแมลงทุก 5 วันครัง้ โดยตรวจนับจํานวนหนอนกระทู้หอม ก่อนการพ่นสารกําจัดแมลงครั้ง
แรก และหลังพ่นสารกําจัดแมลง 3 และ 5 วัน ตรวจนับจากต้นกล้วยไม้ ทุกต้นต่อแปลงย่อย ตรวจนับ
ทั้งต้น บันทึกผล และนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิตติ ่อไป
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554
สถานที่
แปลงเกษตรกร อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
รายงานผลงานวิจัยประจําปี 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การทดลองที่ 1 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2554) แปลงเกษตรกร อ.กําแพงแสน จ. นครปฐม (ตารางที่ 1)
ก่อนพ่นสารทดลอง พบว่า ทุกกรรมวิธีมีจาํ นวนหนอนกระทู้หอม 6.00-9.33 ตัวต่อแปลงย่อย
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
หลังพ่นสารครัง้ ที่ 1 แล้ว 3 วัน พบว่ากรรมวิธีที่พ่น ไวรัส SeNPV, แบคทีเรีย (Centari
WDG), ไวรัส SeNPV ผสม แบคทีเรีย (Centari WDG), flubendiamide (Takumi 20%WG),
novaluron (Rimon 10 %EC) และ methoxyfenozide (Prodigy 240 SC 24 %SC) อัตรา
อัตรา 30 มล., 60 กรัม, 15 มล.+30 กรัม, 8 กรัม, 10 และ 8 มิลลิลติ รต่อน้ํา 20 ลิตร พบหนอน
กระทู้หอม 1.67, 1.33, 2.67, 0.33, 1.67 และ 2.67 ตัวต่อแปลงย่อย ตามลําดับ มีประสิทธิภาพใน
การป้องกันกําจัดหนอนกระทู้หอมดีกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไม่พ่นสาร
กําจัดแมลงซึ่งพบหนอนกระทู้หอม 5.67 ตัวต่อแปลงย่อย ส่วน emamectin benzoate 1.92 %EC
อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร พบหนอนกระทู้หอม 3.00 ตัวต่อแปลงย่อย ไม่แตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีไม่พ่นสารกําจัดแมลง แต่มีจํานวนหนอนกระทู้หอมมากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติกับกรรมวิธี พบว่ากรรมวิธีที่พ่น ไวรัส SeNPV, แบคทีเรีย (Centari WDG), flubendiamide
(Takumi 20%WG) และ novaluron (Rimon 10 %EC)
หลังพ่นสารครัง้ ที่ 1 แล้ว 5 วัน พบว่าทุกกรรมวิธีที่พ่นสารพบหนอนกระทู้หอม 0.00-1.33
ตัวต่อแปลงย่อย
มีประสิทธิภาพในการป้องกันกําจัดหนอนกระทู้หอมดีกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไม่พ่นสารซึ่งพบหนอนกระทู้หอม 4.33 ตัวต่อแปลงย่อย กรรมวิธีที่พน่
ไวรัส SeNPV, แบคทีเรีย (Centari WDG), flubendiamide (Takumi 20%WG), novaluron
(Rimon 10 %EC) และ methoxyfenozide (Prodigy 240 SC 24 %SC) อัตรา 30 มล., 60 กรัม,
8 กรัม, 10 และ 8 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร พบหนอนกระทู้หอม 1.00, 00.67, 0.00, 0.67 และ 0.67
ตัวต่อแปลงย่อย ตามลําดับ มีประสิทธิภาพในการป้องกันกําจัดหนอนกระทู้หอมดีกว่าและแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสาร emamectin benzoate 1.92 %EC อัตรา 15
มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร พบหนอนกระทู้หอม 2.33 ตัวต่อแปลงย่อย แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีที่พ่นสาร ไวรัส SeNPV ผสม แบคทีเรีย (Centari WDG) อัตรา 15 มล.+30 กรัมต่อน้ํา 20
ลิตร พบหนอนกระทู้หอม 1.33 ตัวต่อแปลงย่อย
ก่อนพ่นสารทดลอง ครั้งที่ 2 พบว่า ทุกกรรมวิธีมีจํานวนหนอนกระทู้หอม 6.33-9.33 ตัวต่อ
แปลงย่อย ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
หลังพ่นสารครัง้ ที่ 2 แล้ว 3 วัน พบว่าทุกกรรมวิธีที่พ่นสารพบหนอนกระทู้หอม 0.67-2.67
ตัวต่อแปลงย่อย
มีประสิทธิภาพในการป้องกันกําจัดหนอนกระทู้หอมดีกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไม่พ่นสารซึ่งพบหนอนกระทู้หอม 7.00 ตัวต่อแปลงย่อย กรรมวิธีที่พน่
สาร flubendiamide (Takumi 20%WG) และ methoxyfenozide (Prodigy 240 SC 24 %SC)
รายงานผลงานวิจัยประจําปี 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
เกษตร

กรมวิชาการ

265

อัตรา 6 กรัม และ 8 มิลลิลติ รต่อน้ํา 20 ลิตร พบหนอนกระทู้หอม 0.67 และ 1.00 ตัวต่อแปลงย่อย
ตามลําดับ มีประสิทธิภาพในการป้องกันกําจัดหนอนกระทู้หอมดีกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติกับกรรมวิธีที่พ่น แบคทีเรีย (Centari WDG), ไวรัส SeNPV ผสม แบคทีเรีย (Centari WDG)
และ novaluron (Rimon 10 %EC) อัตรา 60 กรัม, 15 มล.+30 กรัม และ 10 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20
ลิตร ซึ่งพบหนอนกระทู้หอม 2.67, 2.00 และ 2.33 ตัวต่อแปลงย่อย แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีพ่นสาร ไวรัส SeNPV และ emamectin benzoate 1.92 %EC อัตรา 30 และ 15 มิลลิลิตร
ต่อน้ํา 20 ลิตร ที่พบหนอนกระทู้หอม 1.33 และ 1.67 ตัวต่อแปลงย่อย ตามลําดับ
หลังพ่นสารครัง้ ที่ 2 แล้ว 5 วัน พบว่าทุกกรรมวิธีที่พ่นสารพบหนอนกระทู้หอม 0.00-2.00
ตัวต่อแปลงย่อย
มีประสิทธิภาพในการป้องกันกําจัดหนอนกระทู้หอมดีกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไม่พ่นสารซึ่งพบหนอนกระทู้หอม 5.33 ตัวต่อแปลงย่อย กรรมวิธีที่พน่
ไวรัส SeNPV, ไวรัส SeNPV ผสม แบคทีเรีย (Centari WDG) flubendiamide (Takumi 20%WG)
และ methoxyfenozide (Prodigy 240 SC 24 %SC) อัตรา 30, 15 มล.+30 กรัม, 6 กรัม และ 8
มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร พบหนอนกระทู้หอม 0.67, 0.67, 0.00 และ 0.33 ตัวต่อแปลงย่อย
ตามลําดับ มีประสิทธิภาพในการป้องกันกําจัดหนอนกระทู้หอมดีกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติกับกรรมวิธีที่พ่น แบคทีเรีย (Centari WDG) และ novaluron (Rimon 10 %EC) อัตรา 60
กรัม และ 10 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร ซึ่งพบหนอนกระทู้หอม 1.67 และ 2.00 ตัวต่อแปลงย่อย แต่
ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร emamectin benzoate 1.92 %EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ํา
20 ลิตร ที่พบหนอนกระทู้หอม 1.00 ตัวต่อแปลงย่อย
ก่อนพ่นสารทดลอง ครั้งที่ 3 พบว่า ทุกกรรมวิธีมีจํานวนหนอนกระทู้หอม 7.33-10.33 ตัวต่อ
แปลงย่อย ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
หลังพ่นสารครัง้ ที่ 3 แล้ว 3 วัน พบว่ากรรมวิธีที่พ่น, แบคทีเรีย (Centari WDG),
flubendiamide (Takumi 20%WG), emamectin benzoate 1.92 %EC และ novaluron
(Rimon 10 %EC) และ อัตรา 60 กรัม, 8 กรัม, 15 และ 10 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร พบหนอน
กระทู้หอม 1.67, 1.33, 2.67, 0.33, 1.67 และ 2.67 ตัวต่อแปลงย่อย ตามลําดับ มีประสิทธิภาพใน
การป้องกันกําจัดหนอนกระทู้หอมดีกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไม่พ่นสาร
กําจัดแมลงซึ่งพบหนอนกระทู้หอม 5.67 ตัวต่อแปลงย่อย ส่วน ไวรัส SeNPV ), ไวรัส SeNPV ผสม
แบคทีเรีย (Centari WDG และ methoxyfenozide (Prodigy 240 SC 24 %SC) และ
methoxyfenozide (Prodigy 240 SC 24 %SC) อัตรา 30, 15 มล.+30 กรัม, และ 8 มิลลิลิตร
ต่อน้ํา 20 ลิตร พบหนอนกระทู้หอม 4.33, 4.00, 0.00 และ 4.33 ตัวต่อแปลงย่อย ตามลําดับไม่
แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารกําจัดแมลง และมากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับกรรมวิธี พ่นสาร flubendiamide (Takumi 20%WG)

รายงานผลงานวิจัยประจําปี 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
เกษตร

กรมวิชาการ

266

หลังพ่นสารครัง้ ที่ 3 แล้ว 5 วัน พบว่าทุกกรรมวิธีที่พ่นสารพบหนอนกระทู้หอม 0.00-3.33
ตัวต่อแปลงย่อย
มีประสิทธิภาพในการป้องกันกําจัดหนอนกระทู้หอมดีกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไม่พ่นสารซึ่งพบหนอนกระทู้หอม 6.67 ตัวต่อแปลงย่อย กรรมวิธีที่พน่
flubendiamide (Takumi 20%WG) และ methoxyfenozide (Prodigy 240 SC 24 %SC) อัตรา
6 กรัม และ 8 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร พบหนอนกระทู้หอม 0.00 และ 0.33 ตัวต่อแปลงย่อย
ตามลําดับ มีประสิทธิภาพในการป้องกันกําจัดหนอนกระทู้หอมดีกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติกับกรรมวิธีที่พ่นไวรัส SeNPV, แบคทีเรีย (Centari WDG) , ไวรัส SeNPV ผสม แบคทีเรีย
(Centari WDG) และ emamectin benzoate 1.92 %EC อัตรา 30, 60 กรัม, 15 มล.+30 กรัม
และ 15 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร ซึ่งพบหนอนกระทู้หอม 2.33, 1.67, 3.33 และ 2.00 ตัวต่อแปลง
ย่อย แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร novaluron (Rimon 10 %EC) อัตรา 10 มิลลิลติ ร
ต่อน้ํา 20 ลิตร ที่พบหนอนกระทู้หอม 1.00 ตัวต่อแปลงย่อย
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกําจัด
หนอนหอมในกล้วยไม้ พบว่า พบว่าไวรัส SeNPV, แบคทีเรีย (Centari WDG) , ไวรัส SeNPV ผสม
แบคทีเรีย (Centari WDG), flubendiamide 20%WG, emamectin benzoate 1.92 %EC,
lufenulon 5 %EC, novaluron 10 %EC และ methoxyfenozide 24 %SC มีแนวโน้ม
ประสิทธิภาพดีในการควบคุมประชากรของหนอนกระทู้หอม และสารกําจัดแมลงที่ใช้ไม่มีผลกระทบ
ต่อกล้วยไม้
เอกสารอ้างอิง
ปิยรัตน์ เขียนมีสุข, ไพศาล รัตนเสถียร, วัฒนา จารณศรี, ศิริณี พูนไชยศรี, ชมพูนุท จรรยาเพศ และ
ศรีสุดา โท้ทอง. 2543. แมลง-สัตว์ศัตรูกล้วยไม้. เอกสารวิชาการ. กองกีฏและสัตววิทยา
กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ. 32 หน้า
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หลังพ่นสารครัง้ ที่ 3
3 วัน
5 วัน
4.33 bc 2.33 b
2.00 ab 1.67 b
4.00 bc
1.67 a
3.33 b

3.33 b
0.00 a
2.00 b

3.67 b
4.33 bc
5.67 c
64.5

1.00 ab
0.33 a
6.67 c
62.4
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ภาคผนวก
ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย์ และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกําจัดหนอนกระทู้หอมในกล้วยไม้ ที่อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2554
ค่าเฉลี่ยจํานวนหนอนกระทู้หอม (ตัวต่อแปลงย่อย)
อัตราการใช้
กรัม,มล./น้ํา ก่อนพ่นสาร
กรรมวิธี
หลังพ่นสารครัง้ ที่ 1
ก่อนพ่นสาร หลังพ่นสารครัง้ ที่ 2 ก่อนพ่นสาร
20 ลิตร
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
3 วัน
5 วัน
3 วัน
5 วัน
1. ไวรัส SeNPV
30
9.33
1.67 a
1.00 a
7.33
1.33 ab 0.67 a
10.33
2. แบคทีเรีย (Centari WDG)
60
7.67
1.33 a
0.67 a
6.67
2.67 c 1.67 b
8.67
3. ไวรัส SeNPV
15
ผสม แบคทีเรีย (Centari WDG)
30
6.00
2.67 b
1.33 ab
9.33
2.00 bc 0.67 a
7.33
9.67
4. flubendiamide 20%WG
6
7.67
1.00 a
0.00 a
8.33
0.67 a 0.00 a
7.67
5. emamectin benzoate
15
7.33
3.00 bc
2.33 b
9.33
1.67 ab 1.00 ab
1.92 %EC
10.00
6. novaluron 10 %EC
10
9.00
1.67 a
0.67 a
7.67
2.33 c 2.00 b
9.67
7. methoxyfenozide 24 %SC
8
6.67
2.67 b
0.67 a
6.33
1.00 a 0.33 a
7.67
8. ไม่พ่นสารกําจัดแมลง
8.67
5.67 c
4.33 c
9.00
7.00 d 5.33 c
CV(%)
20.6
68.4
56.7
25.1
69.7
75.6
27.9

