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รายงานความก้าวหน้า
พัฒนาเทคนิคการพ่นสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกาจัดด้วงเจาะเห็ด ในเห็ดนางฟ้าช่วงเก็บเกี่ยว วางแผนการ
ทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้า 5 กรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 พ่นสารด้วยไส้เดือนฝอย Stienernema carpocapsae
อัตราพ่น 80 ลิตรต่อไร่กรรมวิธีที่ 2 พ่นสารด้วยไส้เดือนฝอย Stienernema carpocapsae อัตราพ่น
120 ลิตรต่อไร่ กรรมวิธีที่ 3 พ่นสารด้วยเชื้อราขาว Beauveria brassiana อัตราพ่น 80 ลิตรต่อไร่
กรรมวิธีที่ 4 พ่นสารด้วยเชื้อราขาว Beauveria brassiana อัตราพ่น 120 ลิตรต่อไร่ กรรมวิธีที่ 5 ไม่
พ่นสาร ตามลาดับ ได้เตรียมอุปกรณ์การทดลอง และดาเนินการทดลองตามแผนการทดลอง ที่โรง
เพาะเห็ดของเกษตรกร อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคม 2560 แต่
ด้วงเจาะเห็ดไม่ระบาด ไม่สามารถดาเนินการการทดลองได้ จึงได้เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ด้วงเจาะเห็ด ที่
กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกาจัดศัตรูพืช เพื่อเก็บไว้ใช้ในงานทดลองในปีถัดไป
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คานา
เห็ ด เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ มี ค วามส าคั ญ อี ก ชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า ทางด้ า นโภชนาการ และมี
คุณสมบัติเป็นสมุนไพรรักษาโรคได้ การเพาะเห็ดในปัจจุบันสามารถเพาะได้ในครัวเรือนและขยายพื้นที่
ปลูกไปทั่วประเทศ เพราะประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป มีความชื้นสูง จาก
การติดตามปัญหาการระบาดของแมลงศัตรู พบว่า เห็ ดตระกูลนางฟ้า -นางรม หรือเห็ ดที่เพาะถุง
ส่ ว นมากมี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ แมลงศั ต รู เ ห็ ด ลงท าลาย จนท าให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ผลผลิ ต จาก
สถานการณ์การระบาดของแมลงศัตรูเห็ดในปัจจุบัน เกษตรกรส่วนมากนิยมใช้วิธีการพ่นสารป้องกัน
กาจัดศัตรูพืชแบบเดิม ด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้า และใช้เครื่องพ่นสารแบบสูบ
โยกสะพายหลัง ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันกาจัดต่าและไม่ทันต่อการระบาด จึงมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาและพัฒนาเทคนิคการพ่นสาร ให้มีประสิทธิภาพที่เหมาะสม เพื่อให้ทราบถึง
อัตราการพ่น สาร อัต ราการใช้ เพื่อ แนะนาให้ แ ก่เกษตรกรผู้ ปลู ก เห็ ด ให้ ใช้ส ารได้อย่ างถู กต้อ ง มี
ประสิทธิภาพ ประหยัด ปลอดภัยต่อผู้พ่นสาร และสภาพแวดล้อม
วิธดี าเนินการ
อุปกรณ์
1. โรงเรือนเพาะเห็ด
2. เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้า (moterized high pressure knapsack sprayer)
3. เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม (moterized knapsack mist blower)
4. เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง (knapsack sprayer)
5. สารชีวินทรีย์ได้แก่ ไส้เดือนฝอย (Stienernema carpocapsae) และเชื้อราขาวบิวเวอร์เรีย
(Beauveria brassiana)
6. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ วัดความเร็วลม
7. อุปกรณ์ชั่งตวงสารและผสมสาร
วิธีการ
การทดลองที่ 1 ทดสอบประสิทธิภาพสารชีวภัณฑ์ 2 ชนิด (ปี 2560-2561)
วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้า (30 ก้อนต่อซ้า) 5 กรรมวิธี ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 พ่นสารด้วยไส้เดือนฝอย Stienernema carpocapsae ด้วยเครื่องพ่นสารแบบสูบโยก
สะพายหลัง อัตราพ่น 80 ลิตรต่อไร่
กรรมวิธีที่ 2 พ่นสารด้วยไส้เดือนฝอย Stienernema carpocapsae ด้วยเครื่องพ่นสารแบบสูบโยก
สะพายหลัง อัตราพ่น 120 ลิตรต่อไร่
กรรมวิธีที่ 3 พ่นสารด้วยเชื้อราขาว Beauveria brassiana ด้วยเครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง
อัตราพ่น 80 ลิตรต่อไร่
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กรรมวิธีที่ 4 พ่นสารด้วยเชื้อราขาว Beauveria brassiana ด้วยเครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง
อัตราพ่น 120 ลิตรต่อไร่
กรรมวิธีที่ 5 ไม่พ่นสาร
วิธีปฏิบัติการทดลอง
ทดสอบประสิทธิภาพสารชีวภัณฑ์ในโรงเห็ดนางฟ้าช่วงเปิดดอก เริ่มพ่นสารชีวภัณฑ์เมื่อพบ
ด้วงเจาะเห็ดมากกว่า 1 ตัว โดยสุ่มตรวจนับจากก้อนเชื้อเห็ดจานวน 30 ก้อนต่อซ้า ตรวจนับจานวน
ด้วงเจาะเห็ดในระยะตัวเต็มวัยใต้ดอกเห็ด พ่นสารทดลองจานวน 3 ครั้ง ทุก 4 วัน เว้นช่วงระยะการ
พ่นสารชีวภัณฑ์ตามการระบาดของแมลง
การบันทึกข้อมูล
นาข้ อมู ล มาวิ เ คราะห์ ผ ลทางสถิ ติ จากนั้ น เปรี ย บเที ย บความแตกต่ างค่ า เฉลี่ ย ของแต่ ล ะ
กรรมวิธีด้วยวิธีทางสถิติที่เหมาะสม
เวลาและสถานที่
การทดลองที่ 1 ที่โรงเพาะเห็ดของเกษตรกร อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ทาการทดลอง
ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคม 2560
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
พัฒนาเทคนิคการพ่นสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกาจัดด้วงเจาะเห็ดในเห็ดนางฟ้าช่วงเก็บเกี่ยว
เตรียมอุปกรณ์การทดลอง และดาเนินการทดลองตามแผนการทดลอง ที่โรงเพาะเห็ดของเกษตรกร ที่
อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี แต่ด้วงเจาะเห็ดไม่ระบาด ไม่สามารถทาการทดลองได้ จึงได้ เพาะเลี้ยง
ขยายพันธุ์ด้วงเจาะเห็ดที่กลุ่มงานวิจัยการใช้สารฯ เพื่อเก็บไว้ใช้ในงานทดลองปีต่อไป และจากการวาง
แผนการทดลองในปีที่ผ่านมา พบว่าปัญหาที่สาคัญคือถ้าสภาพอากาศไม่เหมาะสมจะมีผลทาให้ก้อน
เห็ดไม่ออกดอก หรือออกดอกไม่ค่อยสม่าเสมอ มีผลทาให้ทางานทดลองไม่ได้ และถ้าวางก้อนเห็ดน้อย
ดอกเห็ดนางฟ้าที่ไ ด้ก็จะน้อยลงตามไปด้วย จึงจะได้นาปัญหาที่พบจากการทางานทดลองไปแก้ไข
ปรับปรุงงานทดลองในปีถัดไป
สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
เอกสารอ้างอิง
-
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