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ประสิทธิภาพแบคทีเรีย ไวรัส และสารฆาแมลง ในการปองกันกําจัด
หนอนกระทูผักและผลกระทบตอแมลงศัตรูธรรมชาติในพริก
Efficiency of Bacteria Virus and Insecticides for Controlling
Common Cutworm on Chili and Effective on Natural Enemies
สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น
กลุมกีฏและสัตววิทยา

สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช

รายงานความกาวหนา
ศึกษาประสิทธิภาพแบคทีเรีย ไวรัส และสารฆาแมลง ในการปองกันกําจัดหนอนกระทูผัก
และผลกระทบตอแมลงศัตรูธรรมชาติในพริก ดําเนินการทดลองที่แปลงเกษตรกร อ.กําแพงแสน
จ.นครปฐม ระหวางเดือน มิถุนายน-กันยายน 2552 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ํา
8 กรรมวิธี คือ พน เชื้อแบคทีเรีย, พนสารฆาแมลง emamectin benzoate, flubendiamide,
lufenoron, spinosad, indoxacarb และ chlorfenapyr เปรียบเทียบกับการไมใชสารฆาแมลง
พบวาสารฆาแมลง chlorfenapyr, emamectin benzoate, flubendiamide, indoxacarb,
spinosad, lufenuron และเชื้อแบคทีเรียมีประสิทธิภาพดีในการปองกันกําจัดหนอนกระทูผกั ในพริก
และพบศัตรูธรรมชาติหนอนกระทูผกั 1 ชนิด คือ มวนพิฆาต (Stink bug : Ecocanthecona furcellata
(Wolff))

รหัสการทดลอง 07-01-49-01-01-01-25-51
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คํานํา
พริก เปนพืชผักชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ที่ใชบริโภคภายในประเทศ และ
สงออกไปตางประเทศ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกทั่วประเทศกวา 5 แสนไร ไดผลผลิตกวา 6 แสนตัน การปลูก
ซ้ํ า ที่ เ ดิ ม และขยายพื้ น ที่ ก ารปลู ก เป น บริ เ วณกว า งติ ด ต อ กั น ป ญ หาต า งๆ ก็ จ ะสะสมมากขึ้ น
โดยเฉพาะปญหาแมลงศัตรูพริกที่สําคัญ ไดแก เพลี้ยไฟพริก หนอนผีเสื้อ และหนอนแมลงวันผลไม
เปนตน เมื่อระบาดแลวกอใหเกิดความเสียหายตอคุณภาพผลผลิต ทําใหเกษตรกรตองพนสารฆา
แมลงเพื่อแกไขปญหาและควบคุมการระบาดเขาทําลายของแมลงศัตรูพริกดังกลาว หนอนกระทูผกั
(common cutworm : Spodoptera litura (Fabricius)) เปนหนอนผีเสื้อที่สําคัญชนิดหนึ่งที่พบเขา
ทําลายพริกเปนประจํา ทําใหผลผลิตเสียคุณภาพ เนื่องจากเปนหนอนที่มีขนาดใหญ สามารถกัด
กินใบ กาน ดอก หรือเขาทําลายในผลพริก ทําความเสียหายและยากแกการปองกันกําจัด ซึ่งการ
ทําลายที่เกิดขึ้นอาจรุนแรงมากหากไมมีการปองกันกําจัด ดังนั้น การศึกษาประสิทธิภาพแบคทีเรีย
ไวรัส และสารฆาแมลง ในการปองกันกําจัดหนอนกระทูผักก็จะเปนแนวทางการใชสารฆาแมลงได
อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และที่สําคัญ เชื้อแบคทีเรีย และไวรัส NPV ไมเปนอันตรายตอผูใช
สิ่งแวดลอม และปลอดภัยตอศัตรูธรรมชาติ ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยลดปญหาสารพิษตกคาง
ในผลผลิตได

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. แปลงพริกเหลือง
2. เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis var aizawai ไดแก Xentari
3. สารฆาแมลง ไดแก emamectin benzoate (Proclaim 1.92% EC) , .
flubendiamide (Takumi 20% WG) , lufenuron (Math 5% EC), spinosad
(Success 120 SC 12% SC) , indoxacarb (Ammate 15% SC) และ chlorfenapyr
(Rampage 10% SC)
4. สารปองกันกําจัดโรคพืช mancozeb 80% WP และ prochloraz 50% WP
5. เครื่องพนสารแบบสูบโยกสะพายหลัง
6. ปุยเคมีสูตร 15-15-15 และ 13-13-21
7. สารเสริมประสิทธิภาพ ไดแก Besmor 62%
8. อุปกรณตรวจนับแมลง
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วิธีการ
วางแผนการทดลองแบบ Randomize complete block มี 4 ซ้ํา 8 กรรมวิธี
กรรมวิธีที่ 1 พน Bacteria (Xentari)
อัตรา 60 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 2 พน flubendiamide (Takumi)20% WG
อัตรา 50 มล./น้ํา 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 3 พน emamectin benzoate (Proclaim )1.92% EC อัตรา 15 มล./น้ํา 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 4 พน lufenuron (Math) 5% EC
อัตรา 20 มล./น้ํา 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 5 พน spinosad (Success 120 SC)12% SC
อัตรา 15 มล./น้ํา 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 6 พน indoxacarb (Ammate) 15% SC
อัตรา 15 มล./น้ํา 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 7 พน chlorfenapyr (Rampage )10% SC
อัตรา 30 มล./น้ํา 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 8 ไมใชสาร
วิธีปฏิบัติ
ยายกลาพริกอายุ 30 วัน ปลูกในแปลงทดลองขนาดแปลงยอย 5x6 เมตร ระยะปลูก
0.8x 0.6 เมตร หลุมละ 1 ตน จํานวน 77 ตน/แปลงยอย ปฏิบัติดูแลตนพริกตามคําแนะนําของ
กรมวิชาการเกษตร เริ่มพนสารทดลองตามกรรมวิธีครั้งแรกเมื่อพบการระบาดเขาทําลายของ
หนอนกระทูผักเฉลี่ย 1 ตัว/ตน และทําการพนสารทดลองทุก 5-7 วัน โดยใชอัตราการพนสาร
ทดลอง 80 ลิตร/ไร ดําเนินการตรวจนับจํานวนหนอนกระทูผัก จํานวน 20 ตน/แปลงยอย พรอม
ทั้งตรวจนับชนิดและจํานวนแมลงศัตรูธรรมชาติ และทําการสุมเก็บผลผลิตพริกระยะสงตลาด
จํานวน 20 ตน/แปลงยอย เพื่อชั่งน้ําหนักผลผลิต แลวนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหผลทางสถิติ
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา มิถนุ ายน - กันยายน 2552
สถานที่ แปลงพริกของเกษตรกร อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
ผลและวิจารณผลการทดลอง
จากการตรวจนับจํานวนหนอนกระทูผัก รวม 5 ครั้ง (กอนการทดลอง 1 ครั้ง และหลังการ
ทดลอง 4 ครั้ง) ตารางที่ 1 พบวา กอนพนสารทดลองพบจํานวนหนอนกระทูผักในทุกกรรมวิธี
ระหวาง 17.0-24.5 ตัว/ 20 ตน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ หลังการพนสารทดลอง 4 ครั้ง
พบวา จํานวนหนอนกระทูผักมีความแตกตางกันทางสถิติ คือ ทุกกรมวิธีที่ใชสารพบจํานวนหนอน
กระทูผักระหวาง 5.5-18.3,0.5-12.5 และ 0.5-4.0 ตัว/ 20 ตนหลังการพนสารครั้งที่ 2-4 ตามลําดับ
แตกตางกันทางสถิติกับการไมใชสารซึ่งพบจํานวนหนอนกระทูผัก 26.0, 18.3 และ 10.3 ตัว/ 20
ตน หลั งการพ นสารครั้ ง ที่ 2-4 ตามลํา ดับ โดยกรรมวิธีพน เชื้อแบคทีเ รี ย และพน สารฆาแมลง
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emamectin benzoate , flubendiamide ,lufenuron, spinosad, indoxacarb และ
chlorfenapyr ใหผลดีในการควบคุมประชากรของหนอนกระทูผักตลอดการทดลอง
สําหรับการตรวจนับชนิดและจํานวนศัตรูธรรมชาติ รวม 4 ครั้ง พบแมลงศัตรูธรรมชาติ 1
ชนิด คือ มวนพิฆาต (Stink bug : Ecocanthecona furcellata (Wolff)) โดยทุกกรรมวิธีที่มีการพน
สารทดลองพบมวนพิฆาตเฉลี่ย 0.8-1.8 ตัว/80 ตน ไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีไมใชสารที่พบ
มวนพิฆาตเฉลี่ย 1.8 ตัว/80 ตน
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบน้ําหนักผลผลิตพริกระยะสงตลาด พบวา ทุกกรรมวิธีที่พนสาร
ทดลองไดน้ําหนักผลผลิตพริกเฉลี่ย 7.6-10.7 กิโลกรัม/20 ตน มากกวาและแตกตางทางสถิติกับ
การไมใชสารไดน้ําหนักผลผิตพริก 5.2 กิโลกรัม/20 ตน โดยกรรมวิธีพนเชื้อแบคทีเรีย และพนสาร
ฆาแมลง emamectin benzoate , flubendiamide , lufenuron, spinosad, indoxacarb และ
chlorfenapyr ใหน้ําหนักผลผลิตพริก 7.6,10.4,11.1, 8.1, 8.3, 9.8 และ 10.7 กิโลกรัม/20 ตน
ตามลําดับ
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และสารฆาแมลง ในการปองกันกําจัดหนอน
กระทูผัก พบวา สารฆาแมลง emamectin benzoate , flubendiamide , lufenuron, spinosad,
indoxacarb และ chlorfenapyr มีประสิทธิภาพดีในการปองกันกําจัดหนอนกระทูผัก และผลผลิต
พริกที่ไดก็ใหน้ําหนักดี รองลงมาคือ กรรมวิธีพนเชื้อแบคทีเรีย และพบศัตรูธรรมชาติหนอนกระทู
ผัก 1 ชนิด คือ มวนพิฆาต (Stink bug : Ecocanthecona furcellata (Wolff))
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณเกษตรกร ที่กรุณาดูแลแปลงทดลอง และนักวิชาการเกษตรที่ชวยจัดพิมพผล
การทดลอง
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยจํานวนหนอนกระทูผัก และมวนพิฆาตศัตรูธรรมชาติที่ตรวจพบในกรรมวิธที ดสอบตางๆ ที่แปลงพริกเกษตรกร
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหวางเดือน มิถุนายน- กันยายน 2552

กรรมวิธี

1/

60
5
15
20
15
15
30
-

24.3
17.5
24.5
17.8
23.2
20.3
17.0
18.8
29.4
-

20.5
12.0
16.0
16.5
14.8
16.5
13.8
25.8
38.0
-

18.3c1/
5.5 a
8.0 ab
13.3 bc
9.8 ab
8.3 ab
7.0 ab
26.0 d
36.2
-

คาเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามดวยอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยวิธี DMRT

12.5 b
1.8 a
0.8 a
1.5 a
3.8 a
1.3 a
0.5 a
18.3 c
65.6
64.1

4.0 a
0.8 a
0.5 a
2.5 a
1.5 a
0.5 a
1.0 a
10.3 b
94.6
53.5

1.3
0.8
0.8
1.0
0.8
0.8
0.8
1.8
54.4
-
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1. Bacteria (Xentari)
2. flubendiamide (Takumi)20% WG
3. emamectin benzoate (Proclaim )1.92% EC
4. lufenuron (Math) 5% EC
5. spinosad (Success 120 SC)12% SC
6. indoxacarb (Ammate) 15% SC
7. chlorfenapyr (Rampage )10% SC
8. ไมใชสาร
CV %
RE %

หลังพนสารทดลอง
กอนพนสารทดลอง จํานวนหนอนกระทูผัก (ตัว/20 ตน)
อัตราการใช
จํานวนหนอนกระทูผัก
จํานวนมวนพิฆาต
หลังพนสาร (ครั้งที่)
(กรัมหรือมิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร)
(ตัว/20 ตน)
(ตัว/80 ตน)
1
2
3
4
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ตารางที่ 2 ผลผลิตพริกระยะสงตลาดในกรรมวิธีทดสอบตางๆ ที่แปลงพริกเกษตรกร อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ระหวางเดือน มิถุนายน- กันยายน 2552
กรรมวิธี

1/

คาเฉลี่ยตามแนวตัง้ ทีต่ ามดวยอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMR

ผลผลิตพริกระยะสงตลาด
กิโลกรัม/20 ตน
7.6 d1/
10.4 abc
11.1 a
8.1 bcd
8.3 bcd
9.8 a-d
10.7 a
5.2 d
17.7

60

1. Bacteria (Xentari)
2. flubendiamide (Takumi)20% WG
3. emamectin benzoate (Proclaim )1.92% EC
4. lufenuron (Math) 5% EC
5. spinosad (Success 120 SC)12% SC
6. indoxacarb (Ammate) 15% SC
7. chlorfenapyr (Rampage )10% SC
8. ไมใชสาร
CV %

อัตราการใช
(กรัมหรือมิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร)
60
5
15
20
15
15
30
-

