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กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความกาวหนา
วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ํา มี 6 กรรมวิธี คือ ไวรัส HaNPV อัตรา 50,100, 150,
200 มิลลิลิตรตอไร แบคทีเรีย Bt อัตรา 200 มิลลิลิตรตอไรและกรรมวิธีไมพนสาร ใชการพนแบบ
น้ํานอยอัตราการใชน้ํา 40 ลิตรตอไร โดยใชเครื่อง mist blower ในการพนสาร ดําเนินการทดลองที่
ต.นิคมสรางตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี จากการสํารวจการระบาดของหนอนเจาะสมอฝายกอนการพน
สารทดลอง พบวาปริมาณหนอนเจาะสมอฝายที่ทําการตรวจนับตั้งแตในชวงเดือน มกราคม –
เมษายน มีปริมาณการระบาดยังไมถึงระดับคา ET จึงยังไมสามารถดําเนินการทดลองได แตจาก
การทดสอบประสิทธิภาพในป 2551 ทําใหทราบวาแนวโนมอัตราการใชไวรัส HaNPV 100 – 200
มิลลิลิตรตอไร จะใหผลในการควบคุมหนอนเจาะสมอฝายไดดี เมื่อทานตะวันมีอายุ 60-65 วัน
คํานํา
ปจจุบันพื้นที่ปลูกทานตะวันไดขยายเพิ่มมากขึ้นเปนพืชรุนที่สองตามหลังพืชหลัก เชน ขาว
หรือขาวโพด เนื่องจากเกษตรกรไดราคาผลผลิตที่ดีขึ้นและมีการปลูกเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
นอกจากนี้ปริมาณผลผลิตในแตละปมีไมเพียงพอตอการบริโภคทั้งในดานการบริโภคโดยตรง และ
การนําเมล็ดไปสกัดน้ํามัน ปญหาดานการผลิตของทานตะวันที่สําคัญคือ ตนทุนการผลิตที่ยังสูง
และป ญ หาผลผลิ ต ต่ํ า ซึ่ ง จากป ญ หาผลผลิ ต ต่ํ า มี ส าเหตุ ที่ สํ า คั ญ คื อ แมลงศั ต รู ท านตะวั น มี
ประมาณ 20 ชนิด แตชนิดที่สําคัญและทําใหผลผลิตลดลงคือ หนอนเจาะสมอฝาย (Heliothis
armigera(Hübner)) ซึ่งจะเขาทําลายดอกทานตะวันตั้งแตเริ่มมีจานดอกจนถึงระยะที่เมล็ดแก ทํา
ใหจานดอกเสียหายสงผลโดยตรงกับน้ําหนักผลผลิตที่ได และจานดอกมีลักษณะไมสวยงามเสีย
ทัศนียภาพในการเปนสถานที่ทองเที่ยว นอกจากนี้ตามปกติการปลูกทานตะวันจะไมคอยมีการใช
สารฆาแมลง จึงทําใหมีศัตรูธรรมชาติอาศัยอยูมาก แตเมื่อมีการระบาดของหนอนเกิดขึ้นเกษตรกร
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อาจจะตองใชสารฆาแมลงในการปองกันกําจัด ซึ่งผลกระทบและอันตรายของการใชสารฆาแมลงก็
เป น ที่ รู กั น ดี อ ยู แ ล ว ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งทํ า การวิ จั ย ทดลอง เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล ที่ มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมในการใชเชื้อจุลินทรียควบคุมแมลงศัตรูพืชเพื่อทดแทนการใชสารฆา
แมลงที่มีอันตราย

วิธีดําเนินการ
วางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 4 ซ้ํา
กรรมวิธี
1. HaNPV อัตรา 50 ml/ไร
2. HaNPV อัตรา 100 ml/ไร
3. HaNPV อัตรา 150 ml/ไร
4. HaNPV อัตรา 200 ml/ไร
5. Bt อัตรา 200 ml/ไร
6. วิธีการไมพนสารฆาแมลง
วิธีปฏิบัติการทดลอง
เริ่มทําการสํารวจหนอนเจาะสมอฝาย เมื่อทานตะวันเริ่มมีจานดอก หรือเมื่อทานตะวันอายุ
ประมาณ 40 วัน เมื่อพบปริมาณหนอนเจาะสมอฝายถึงระดับ 20 ตัว/100 ตน เริ่มทําการพนสาร
ทดลองโดยใชวิธีพนแบบน้ํานอย อัตราการใชน้ํา 40 ลิตรตอไร ทําการพนสารทดลองติดตอกัน 3
ครั้ง ระยะหางกันทุก 5 วัน ทําการตรวจนับแมลงกอนการพนสารทุกครั้งและหลังจากพนสารครั้ง
สุดทาย 5 วัน ตรวจนับจํานวนดอกทานตะวันที่ถูกหนอนเจาะทําลายและตรวจชั่งน้ําหนักผลผลิต
เมื่อถึงระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิต
การบันทึกขอมูล
บั น ทึ ก ข อ มู ล ปริ ม าณหนอนกระทู ผั ก และเจาะสมอฝ า ย ตั้ ง แต ท านตะวั น อายุ 40 วั น
จนกระทั่งอายุ 60 วัน บันทึกการตายของหนอนบนดอกทานตะวันความเสียหายของดอกทานตะวัน
และน้ําหนักผลผลิตของทานตะวัน
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
จากการทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรีย Bt และ ไวรัส NPV เพื่อควบคุมหนอนเจาะ
สมอฝาย ใชการพนแบบน้ํานอยอัตราการใชน้ํา 40 ลิตรตอไร โดยใชเครื่อง mist blower ในการพน
สาร และจากการสํารวจการระบาดของหนอนเจาะสมอฝายกอนการพนสารทดลอง พบวาปริมาณ
หนอนเจาะสมอฝายที่ทําการตรวจนับตั้งแตในชวงเดือน มกราคม – เมษายน 2552 มีปริมาณการ
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ระบาดยังไมถึงระดับคา ET จึงยังไมสามารถดําเนินการทดลองได แตจากการทดสอบประสิทธิภาพ
ในป 2551 ทําใหทราบวาแนวโนมอัตราการใชไวรัส HaNPV 100 – 200 มิลลิลิตรตอไร จะใหผลใน
การควบคุมหนอนเจาะสมอฝายไดดี เมื่อทานตะวันมีอายุ 60-65 วัน

