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เทคโนโลยีการปองกั
การปองกันกําจัดหนอนแมลงวันศัตรูเห็ดสําหรับเห็ดเพาะถุง
สัญญาณี ศรีคชา
อุราพร หนูนารถ
กลุม& บริหารศัตรูพชื สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความก+าวหน+า
การศึ กษาอัตราการใช+กับ ดักกาวเหนียวสีเหลืองเพื่อลดประชากรของแมลงวันศั ตรูเ ห็ดใน
โรงเรือน ดําเนินการที่อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วางแผนการทดลองแบบ CRD 4 ซ้ํา 4 กรรมวิธี ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 ติดกับดัก 10 อัน/โรงเรือน กรรมวิธีที่ 2 ติดกับดัก 20 อัน/โรงเรือน กรรมวิธีที่ 3 ติดกับ
ดัก 30 อัน/โรงเรือน และกรรมวิธี 4 ไม&ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง พบว&าทุ
าทุกอัตราไม&มีความแตกต&าง
กัน ดังนั้นจึงเลือกใช+การติดกับดักกาวเหนียวสีเหลืองในอั
ในอัตรา 10 กับดักต&อโรงเรือน เพื่อลดประชากร
ของแมลงวันศัตรูเห็ดในโรงเรือน
คํานํา
เห็ด จัดเป?นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอีกชนิดหนึ่ง มีคุณค&าทางด+านโภชนาการสูงและมีคุณสมบัติ
เป?นสมุนไพรรักษาโรคได+ ในปAจจุบันเกษตรกรมีการตื่นตัวในการเพาะเลี้ยงเห็ดมากขึ้น โดยมีการขยาย
กิจการการเพาะเลี้ยงเห็ดอย&างกว+างขวางและรวดเร็ว และประกอบกับการเพาะเลี้ยงเห็ดสามารถทําได+
ทุกพื้นที่ของประเทศ ในการเพาะเลี้ยงเห็ดส&วนใหญ&มักจะประสบกับปAญหาแมลง-ศัตรูพืชเข+าทําลาย
ทําความเสียหายแก&ผลผลิต กลุ&มของหนอนแมลงวันนับว&าเป?นศัตรูเห็ดที่สําคัญชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะ
อย&างยิ่งกับเห็ดที่เพาะในถุงพลาสติก ลักษณะการทําลายของหนอนแมลงวันจะกัดกินเส+นใยเห็ดทําให+
เส+นใยไม&เจริญ ถ+าระบาดรุนแรงก+อนเห็ดยุบตัวได+ นอกจากนี้ในเห็ดระยะออกดอกหนอนแมลงวันยัง
สามารถเจาะเข+าไปทําลายส&วนของโคนต+นและหมวกดอก ทําให+ดอกเน&าเสียและเป?นโรคได+ หนอน
แมลงวันที่ลงทําลายเห็ดโดยทั่วไปพบ 4 ชนิด คือ
1.
หนอนแมลงวั น เซี ย ริ ด (Sciarid) หรื อ แมลงหวี่ เ ห็ ด ปM ก ดํ า มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตรN ว& า
Lycoriella sp. ลักษณะทั่วไป ตัวเต็มวัยวางไข&เป?นฟองเดี่ยวๆ หรือเป?นกลุ&ม ลักษณะกลมรี สีขาว
ระยะไข& 4 วัน หนอนลําตัวมีสีขาวใส ส&วนหัวมีสีดํา ยาวประมาณ 5-7 มม. ระยะหนอน 10 วัน หนอน
มี 4 ระยะ ตัวหนอนเคลื่อนที่ได+รวดเร็วและกินจุ เมื่อเข+าดักแด+ระยะแรกมีสีขาว และสีจะค&อยๆ
เปลี่ยนเป?นสีดําเมื่อใกล+ฟAก โดยเข+าดักแด+ภายในก+อนเห็ด ตัวเต็มวัยลักษณะคล+ายยุง มีสีดํา ขนาด 2-3
มม. ช&วงท+องแคบ ตัวเต็มวัยไม&ทําลายเห็ด พืชอาหารเช&น เห็ดหูหนู เห็ดแชมปZญอง เห็ดนางรม และ
เห็ดเพาะถุงทั่วไป (Binns, 1973, Lewandowski, 2004 และกอบเกียรติ์และคณะ, 2544)
2.
หนอนแมลงวันฟอริด (Phorid) หรือแมลงวันหลังโกง มีชื่อวิทยาศาสตรNว&า
Megasellia sp. ตัวเต็มวัยรูปร&างคล+ายแมลงหวี่ไซอาริด แต&ลําตัวอ+วนและสั้นกว&า พวกนี้บินเก&ง ชอบ
อยู&ในที่สว&างและชอบเล&นแสงไฟ ตัวเต็มวัยวางไข&ตามครีบของดอกเห็ด และบริเวณดอกเห็ด ตัวหนอน
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ยาวประมาณ 3-4 มม. ที่หัวไม&มีสีดํา พืชอาหาร เช&น เห็ดนางฟา เห็ดหูหนู เห็ดนางรม เห็ดแชมปZญอง
และเห็ดเพาะถุงทั่วๆ ไป (กอบเกียรติ์และคณะ, 2544)
3.
หนอนแมลงวันซีซิด (Cecid) หรือยุงเห็ด มีชื่อวิทยาศาสตรNว&า Heteropeza sp.
ลักษณะที่แยกจากแมลงวันศัตรูเห็ดชนิดอื่นๆได+ง&าย คือ รูปร&างของแมลงวันซีซิดส&วนท+องจะยาว ตัว
เล็ก ผอม ตัวหนอนในบางระยะจะมีสี สีที่พบเช&นสีครีม สีเหลืองอ&อน สีส+ม พืชอาหารเป?นพวกหญ+า
และพืชตระกลูถั่วทั่วๆ ไป (กอบเกียรติ์และคณะ, 2544)
4.
แมลงหวี่ดํา หรือแมลงหวี่เห็ด มีชื่อวิทยาศาสตรNว&า Scatopse sp. ลักษณะคล+าย
แมลงหวี่ แต&ตัวเล็กมากขนาดประมาณ 1 มม. ชอบเกาะตามดอกเห็ด ถุงเห็ด ฝาและเสาของโรงเรือน
ตัวหนอนยาวประมาณ 1-2 มม. มีทั้งสีแดง สีส+ม สีเหลือง และสีขาวขุ&น (กอบเกียรติ์และคณะ, 2544)
จะเห็นว&ากลุ&มหนอนแมลงวันเป?นแมลง-ศัตรูเห็ดที่สําคัญอีกพวกหนึ่ง ดังนั้นจึงทําการศึกษาหา
วิธีการปองกันกําจัดหนอนแมลงวันศัตรูเห็ดสําหรับเห็ดที่เพาะในถุงพลาสติก เพื่อให+ได+มาซึ่งเทคโนโลยี
ที่ปลอดภัยต&อทั้งผู+ผลิต ผู+บริโภค และสิ่งแวดล+อม ซึ่งเป?นการช&วยลดความเสียหายของผลผลิต และทํา
ให+ผลผลิตมีคุณภาพและปลอดภัยต&อการบริโภค

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณNและวิ
ละวิธกี าร
1. ศึกษาอัตราการใช+กับดักกาวเหนียวสีเหลือง เพื่อลดประชากรของแมลงวันศัตรูเห็ดใน
โรงเรือน โดยติดตั้งกับดักกาวเหนียวสีเหลืองอัตรา 10, 20 และ 30 กับดักต&อโรงเรือน โดยบันทึก
ปริมาณแมลงวันในกับดักทุก 15 วัน และดูการทําลายของหนอนแมลงวันในก+อนเห็ด นําข+อมูลที่ได+ไป
วิเคราะหNผลทางสถิติ
2. ทดสอบเทคโนโลยี ทําการทดสอบในโรงเพาะเห็ดโดยใช+วิธีเกษตรกร เปรียบเทียบกับ
วิธีการใช+กับดักกาวเหนียว (อัตราที่เหมาะสมจากการทดลองที่ 1) รวมกับสารสกัดจากพืชปองกัน
กําจัดหนอนแมลงวันศัตรูเห็ดสําหรับเห็ดเพาะถุง จํานวน 2 โรงเรือน บันทึกข+อมูลจํานวนหนอน
แมลงวันศัตรูที่พบ และลักษณะการเจริญของเส+นใยเห็ดในก+อน นําข+อมูลที่ได+ไปวิเคราะหNผลทางสถิติ
เวลาและสถานที่
ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554
ห+องปฏิบัติการกลุ&มกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช
โรงเพาะเห็ดเกษตรกร จังหวัดชลบุรี
ผลและวิจารณN
ารณNผลการทดลอง
1. ศึกษาอัตราการใช+กับดักกาวเหนียวสีเหลือง เพื่อลดประชากรของแมลงวันศัตรูเห็ดใน
โรงเรือน โดยดําเนินการศึกษาที่อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วางแผนการทดลองแบบ CRD 4 ซ้ํา 4
กรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 ติดกับดัก 10 อัน/โรงเรือน กรรมวิธีที่ 2 ติดกับดัก 20 อัน/โรงเรือน
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กรรมวิธีที่ 3 ติดกับดัก 30 อัน/โรงเรือน และกรรมวิธี 4 ไม&ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง พบว&าที่อัตรา
ทุกอัตราไม&มีความแตกต&างกัน
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การศึกษาอัตราการใช+กับดักกาวเหนียวสี เหลืองเพื่อลดประชากรของแมลงวันศัตรู เห็ดใน
โรงเรือน พบว&าทุกอัตราไม&มีความแตกต&างกัน ดังนั้นจึงเลือกใช+การติดกับดักกาวเหนียวสีเหลืองใน
ใน
อัตรา 10 กับดักต&อโรงเรือน เพื่อลดประชากรของแมลงวันศัตรูเห็ดในโรงเรือน
เอกสารอ+างอิง
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