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ศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑไสเดือนฝอย Steinernema carpocapsae Weiser สูตร
ผงในการควบคุมหนอนกระทูผัก Spodoptera litura (Fabricius) ในดอกดาวเรือง ดําเนินงาน
ระหวางเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2551 และเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2552 ที่แปลงเกษตรกร
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 4 ซ้ํา 5 กรรมวิธี คือ การใช
ไสเดือนฝอยสูตรผงอัตรา 1,000, 2,000 และ 4,000 ตัว/มล. เปรียบเทียบกับ การใชไสเดือนฝอย
S. carpocapsae ที่บรรจุในชิ้นฟองน้าํ อัตรา 2,000 ตัว/มล. และแปลงไมพน ไสเดือนฝอย ตรวจ
นับหนอนกอนทําการพนไสเดือนฝอยและหลังพนไสเดือนฝอย 5 วัน ตรวจนับปริมาณดอกทีม่ ี
คุณภาพและดอกที่ถกู ทําลาย นําขอมูลที่ไดเปรียบเทียบทางสถิติ พบวากรรมวิธีใชไสเดือนฝอย
สูตรผงอัตรา 2,000, 4,000 ตัว/มล.และใชไสเดือนฝอยที่บรรจุในชิน้ ฟองน้ําอัตรา 2000 ตัว/มล. มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนกระทูผกั ในดาวเรืองไดดีที่สุดไมแตกตางกันทางสถิติ
แต
แตกตางจากกรรมวิธีใชไสเดือนฝอยสูตรผง อัตรา 1,000 ตัว/มล.และแปลงไมพน ไสเดือนฝอย
กรรมวิธีใชไสเดือนฝอยสูตรผงอัตรา 2,000, 4,000 ตัว/มล.และใชไสเดือนฝอยที่บรรจุในชิ้นฟองน้าํ
อัตรา 2,000 ตัว/มล. มีปริมาณดอกที่ไมถกู ทําลายสูงทีส่ ุดไมแตกตางทางสถิติ
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คํานํา
จากปญหาแมลงศัตรูพชื หลายชนิดสรางความตานทานตอสารเคมีฆา แมลง การปนเปอน
ของสารเคมีในสิ่งแวดลอมและผลิตผลทางการเกษตร
แนวทางในการแกไขเพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบาย GAP ของกรมวิชาการเกษตร คือการเกษตรแบบถูกสุขลักษณะ หลีกเลีย่ งการทําลาย
สิ่งแวดลอม และลดการใชสารเคมีซงึ่ อาจมีพิษตกคางในผลิตผลทางการเกษตร สงผลกระทบตอการ
สงออกสินคาเกษตร การใชไสเดือนฝอยวิจัย ควบคุมแมลงศัตรูพชื เปนทางเลือกหนึ่งทีน่ าํ มาใชเพื่อ
ลดการใชสารเคมี โดยเฉพาะไสเดือนฝอย S. carpocapsae เนือ่ งจากขอดีของไสเดือนฝอย คือ
สามารถเขาทําลายแมลงศัตรูไดหลายชนิด เชน หนอนกินใตผิวเปลือกลองกอง (Cossus sp.) ตัวออน
ดวงหมัดผักในผักกาดหัว(Phyllotretra sinuate Stephens) (วัชรี และคณะ, 2534ก) ดวงงวงมันเทศ
(Cylas formicarius Fabricius) (วัชรี และคณะ, 2534ข) หนอนกระทูห อมในดาวเรือง Spodoptera
exigua (Hubner) (วัชรี และคณะ, 2537) หนอน Sciarid ในโรงเห็ด (Grewal and Smith; 1995)
หนอนหญาสนาม (Hatsukade , 1994) โดยเขาทําลายทัง้ ระยะตัวออน ระยะกอนเขาดักแด และ
ระยะตัวเต็มวัยทีเ่ พิง่ ฟก
ในประเทศไทยมีคําแนะนําใหใชไสเดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืชหลายชนิด คือ หนอนกิน
ผิวใตเปลือกลองกอง ใชไสเดือนฝอยอัตรา 2 ลานตัว/ลิตร ตัวออนดวงหมัดผักแถบลาย ใชไสเดือน
ฝอย 4 ลานตัว/น้ํา 2 ลิตร หนอนกระทูหอมในดาวเรือง ใชไสเดือนฝอย 40 ลานตัว/น้าํ 20 ลิตร
หนอนผีเสื้อ Dasyses sp. กินกอนเชื้อเห็ดใช 4 ลานตัว/น้ํา 2 ลิตร ดวงขนสัตวในสนามหญา ใช
128 ลานตัว/พื้นที่ 1 ไร/น้ํา 160 ลิตร (สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช, 2551) ซึ่งอัตราดังกลาวเปน
คําแนะนําทีใ่ ชกับไสเดือนฝอยชนิดบรรจุในชิ้นฟองน้าํ
ซึง่ ไสเดือนฝอยที่ผลิตไดนั้นจะบรรจุในชิ้น
ฟองน้ํา เมื่อตองการใชตองขยําชิน้ ฟองน้ําใหไสเดือนฝอยหลุดออกมาอยูในน้าํ เสียกอน ทําใหการ
นําไสเดือนฝอยไปใชในสภาพไรเกิดความยุงยาก สิ้นเปลืองเวลา และปจจุบันไดมีการพัฒนาการ
เก็บรักษาไสเดือนฝอยใหอยูในรูปผงละลายน้าํ เพื่อสะดวกตอการนําไปใช ดังนัน้ จึงทําการทดสอบ
ประสิทธิภาพของไสเดือนฝอยสูตรผงละลายน้าํ โดยทําการทดสอบในดาวเรืองซึ่งเปนไมดอกที่นิยม
ปลูกกันทั่วไป อีกทั้งไดมีการแนะนําใหใชไสเดือนฝอยชนิดที่บรรจุในชิ้นฟองน้ําในการควบคุมหนอน
กระทูหอมอยูแลว
รวมทั้งศึกษาผลกระทบของไสเดือนฝอยสูตรผงที่มีตอพืช และแมลงศัตรู
ธรรมชาติอื่นๆ กอนที่จะแนะนําหรือถายทอดใหเกษตรกรและภาคเอกชนนําไปใชตอไป
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วิธีการดําเนินการ
อุปกรณ
1.ไสเดือนฝอย S. carpocapsae สูตรผงของกรมวิชาการเกษตร (NEMA-DOA 50)
2.ไสเดือนฝอย S. carpocapsae ที่บรรจุในชิ้นฟองน้าํ ของกรมวิชาการเกษตร
3.เครื่องพนสารเคมี
4.ถังน้ําพลาสติก
วิธีการ
ทําการทดลองที่แปลงดาวเรืองของเกษตรกร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วางแผนการ
ทดลองแบบ RCB 4 ซ้ํา 5 กรรมวิธี ดังนี้ ไสเดือนฝอย S. carpocapsae สูตรผง อัตรา 1,000, 2,000
และ 4,000 ตัว/มล., ไสเดือนฝอย S. carpocapsae ชนิดทีเ่ ก็บในชิน้ ฟองน้ํา อัตรา 2,000 ตัว/มล.
และไมพน ไสเดือนฝอย เตรียมแปลงปลูกดาวเรืองโดยปลูกแบบแถวคู ขางสันรองทัง้ สองขาง ระยะ
ระหวางตน 50 เซนติเมตร แบงเปนแปลงยอย ขนาด 5 x 5 เมตร แปลงยอยละ 8 แถว แถวละ 11
ตน เริ่มพนตามกรรมวิธีทกี่ าํ หนด เมื่อมีหนอนกระทูผกั ระบาด โดยพนทุก 5 วัน จํานวน 4 ครั้ง ตรวจ
นับหนอนกระทูผักบริเวณดอกกอนพนไสเดือนฝอยทุกครั้งและ 5 วันหลังพนไสเดือนฝอยครัง้ สุดทาย
แปลงยอยละ 25 ตน ตนละ 2 ดอก รวม 50 ดอก/แปลงยอย บันทึกจํานวนหนอนที่ตรวจพบ
หลังจากพนไสเดือนฝอยครบ 4 ครั้งสุมนับดอกดาวเรืองที่ไมถูกหนอนเขาทําลายจาก 4 แถวกลาง แปลง
ยอยละ 25 ตน ตนละ 2 ดอก รวม 50 ดอก/แปลงยอย บันทึกขอมูลและเปรียบเทียบทางสถิติ
ระยะเวลาและสถานที่
เริ่มตน ตุลาคม 2550 สิ้นสุด กันยายน 2552
แปลงเกษตรกร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ผลและวิจารณผลการทดลอง
ศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑไสเดือนฝอยสูตรผงในการควบคุมหนอนกระทูผกั ในดอก
ดาวเรือง ดําเนินงานระหวางเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2551 ที่แปลงเกษตรกร อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม จากการตรวจนับปริมาณหนอนทีเ่ ขาทําลายดาวเรือง พบหนอนที่เขาทําลายดอกดาวเรือง
มากที่สุดคือ หนอนกระทูผกั S. litura ไดสุมนับปริมาณหนอนกระทูผ ักบริเวณดอกแปลงยอยละ 50
ดอก กอนทําการพนไสเดือนฝอยพบวา ปริมาณหนอนกระทูผักไมแตกตางกันในทุกกรรมวิธีเฉลี่ย
ระหวาง 31.75 – 43.50 ตัว/แปลงยอย (ตารางที่ 1 )
หลังพนไสเดือนฝอยครั้งที่ 1 ปริมาณหนอนกระทูผกั ในทุกกรรมวิธีลดลง กรรมวิธีใช
ไสเดือนฝอยสูตรผง 2,000 และ 4,000 ตัว ทีพ่ บหนอนนอยที่สุด 2.5 ตัว/แปลงยอยเทากันทัง้ สอง
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กรรมวิธี และไมแตกตางทางสถิตกิ ับกรรมวิธีการใชไสเดือนฝอยสูตรฟองน้ําอัตรา 2,000 ตัว ซึ่ง
เปนอัตราทีม่ ีการแนะนําใหใชในดาวเรือง โดยพบหนอนเฉลี่ย 8.75 ตัว/แปลงยอย สวนกรรมวิธพี น
ไสเดือนฝอยสูตรผงอัตรา 1,000 ตัว พบหนอนไมแตกตางจากกรรมวิธีไมพนไสเดือนฝอย พบหนอน
กระทูผัก 23.75 และ 28.00 ตัว/แปลงยอย ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
หลังพนไสเดือนฝอยครั้งที่ 2 ปริมาณหนอนกระทูผักในกรรมวิธีพน ไสเดือนฝอยทุกกรรมวิธี
เพิ่มขึ้นเล็กนอย แตปริมาณหนอนแตกตางกันทางสถิติในทุกกรรมวิธี และเปนไปในแนวทาง
เดียวกันกับหลังพนไสเดือนฝอยครั้งที่ 1 โดยกรรมวิธีใชไสเดือนฝอยสูตรผง 2,000 และ 4,000
ตัว พบหนอนกระทูผักนอยที่สุดเฉลี่ย 11.25 และ 9.00 ตัว/แปลงยอย ตามลําดับ ไมแตกตางจาก
กรรมวิธีใชไสเดือนฝอยที่บรรจุในชิน้ ฟองน้าํ อัตรา 2,000 ตัวทีพ่ บหนอน 13.25 ตัว/แปลงยอย สวน
กรรมวิธพี น ไสเดือนฝอยสูตรผงอัตรา 1,000 ตัว พบหนอนเฉลีย่ 32.75 ตัว/แปลงยอย ไมแตกตาง
จากกรรมวิธีไมพน ไสเดือนฝอย พบหนอนเฉลี่ย 24.75 ตัว/แปลงยอย (ตารางที่ 1)
หลังพนไสเดือนฝอยครั้งที่ 3 ปริมาณหนอนกระทูผกั ในกรรมวิธีใชไสเดือนฝอยสูตรผง
อัตรา 2,000 และ 4,000 ตัว และกรรมวิธีใชไสเดือนฝอยที่บรรจุในชิ้นฟองน้าํ อัตรา 2,000 ตัวไม
แตกตางกันทางสถิติ พบหนอนเฉลีย่ 17.00, 13.75 และ 16.75 ตัว/แปลงยอย แตแตกตางทาง
สถิติกับกรรมวิธีพน ไสเดือนฝอยสูตรผงอัตรา 1,000 ตัว และกรรมวิธีไมพนไสเดือนฝอยที่พบหนอน
กระทูผัก 31.25 และ 28.25 ตัว/แปลงยอย (ตารางที่ 1 )
หลังพนไสเดือนฝอยครัง้ ที่ 4 ปริมาณหนอนกระทูผกั ในกรรมวิธีใชไสเดือนฝอยสูตรผงอัตรา
4,000 ตัว พบหนอนนอยที่สดุ แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตกิ ับทุกกรรมวิธี พบหนอน 17.50 ตัว/
แปลงยอย รองลงมาไดแกกรรมวิธใี ชไสเดือนฝอยสูตรผงอัตรา 2,000 ตัวและกรรมวิธีใชไสเดือนฝอย
ที่บรรจุในชิน้ ฟองน้าํ อัตรา 2,000 ตัวพบหนอนกระทูผกั 23.75 และ 24.25 ตัว/แปลงยอย
ตามลําดับ แตแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีพน ไสเดือนฝอยสูตรผงอัตรา 1,000 ตัว และกรรมวิธีไม
พนไสเดือนฝอย พบหนอนกระทูผกั มากที่สดุ โดยพบหนอน 30.25 และ 34.00 ตัว/แปลงยอย เปนที่
นาสังเกตวาปริมาณหนอนกระทูผกั หลังการพนไสเดือนฝอยครัง้ ที่ 4 นี้ คอนขางสูงกวาในครั้งที่ผา นๆ
มา เนือ่ งจากหลังการพนไสเดือนฝอยครัง้ ที่ 4 นี้ มีฝนตกหนักติดตอกันหลายวัน ไสเดือนฝอยอาจถูก
ชะลางไปบางสวน ทําใหประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนลดลง(ตารางที่ 1, ภาพที่ 1 )
ปริมาณดอกดาวเรืองที่ไมถกู หนอนกระทูผกั ทําลายในแตละกรรมวิธพี บวา
กรรมวิธพี น
ไสเดือนฝอยสูตรผง อัตรา 2,000, 4,000 ตัว มีเปอรเซ็นตดอกไมถูกทําลายมากที่สุดในระดับ
เดียวกับกรรมวิธีใชไสเดือนฝอยที่บรรจุในชิน้ ฟองน้ําอัตรา 2,000 ตัว มีเปอรเซ็นตดอกที่ไมถกู ทําลาย
เฉลีย่ 69.50, 75.00 และ 72.00 ตามลําดับ สวนกรรมวิธพี น ไสเดือนฝอยสูตรผง อัตรา 1,000 ตัว
และกรรมวิธีไมพน ไสเดือนฝอย มีเปอรเซ็นตดอกที่ไมถกู หนอนทําลายเฉลี่ย 50.50 และ 51.00
(ตารางที่ 2, ภาพที่ 2 )
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สวนการทดลองในป 2552 พบการระบาดของหนอนกระทูผ ักนอยกวาในป 2551 แตอยางไรก็
ตาม ผลการทดลองในป 2552 เปนไปในแนวทางเดียวกันกับผลการทดลองป 2551
จากการสังเกตพบวาตลอดระยะเวลาที่พนไสเดือนฝอยควบคุมศัตรูพืชในแปลงดาวเรืองนั้น
ทั้งสองปนั้น
กรรมวิธีพนไสเดือนฝอยสูตรผงทุกกรรรมวิธีไมทําใหเกิดความเปนพิษตอพืช
(Phytotoxic) และตนดาวเรืองในทุกกรรมวิธีมีการเจริญเติบโตไมแตกตางกัน นอกจากนี้ยงั พบ
แมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงทดลองเพิ่มขึน้ หลายชนิด ไดแก แมงมุม ดวงเตา และแตนเบียน
ผลการทดลองนี้สอดคลองกับการทดลองของ วัชรี(2537) ที่ไดทําการทดลองใชไสเดือน
ฝอยชนิดบรรจุในชิ้นฟองน้าํ อัตรา 4,000, 2,000, 1,000 ตัว/มล. เปรียบเทียบกับสารฆาแมลง
methomyl และไมควบคุมศัตรูพืชในการควบคุมหนอนกระทูห อมในดาวเรือง สรุปวาการใชไสเดือน
ฝอยอัตรา 4000 ตัว/มล.ใหผลดีที่สุด และผลผลิตในกรรมวิธกี ารใชไสเดือนฝอยทุกอัตราสูงกวา
กรรมวิธีไมควบคุมศัตรูพืช
สรุปผลการทดลอง
การใชไสเดือนฝอยสูตรผง อัตรา 2,000 ตัว และ 4,000 ตัว มีประสิทธิภาพในการปองกัน
กําจัดหนอนกระทูผักในดาวเรืองไดไมแตกตางกับการใชไสเดือนฝอยชนิดบรรจุในชิ้นฟองน้ํา อัตรา
2,000 ตัว ทั้งยังไมเปนพิษตอพืช และแมลงศัตรูธรรมชาติ การใชไสเดือนฝอยสูตรผง อัตรา 2,000
ตัว จะประหยัดกวาการใชไสเดือนฝอยสูตรผง อัตรา 4,000 ตัว ดังนัน้ การใชไสเดือนฝอยสูตรผง
อัตรา 2,000 ตัว สามารถจะนํามาทดแทนการใชไสเดือนฝอยชนิดบรรจุในชิ้นฟองน้ําที่มีการแนะนํา
ใหเกษตรกรใชในดาวเรืองได
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ตารางที่ 1 ปริมาณหนอนกระทูผัก Spodoptera litura Fabricius ในแปลงดาวเรืองกอนและ
หลังพนไสเดือนฝอยในแปลงทดลอง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
กรรมวิธี
S. carpocapsae สูตร
ผง อัตรา 1,000 ตัว
S. carpocapsae สูตร
ผง อัตรา 2,000 ตัว
S. carpocapsae สูตร
ผง อัตรา 4,000 ตัว
S. carpocapsae สูตร
ฟองน้ํา อัตรา 2,000 ตัว
ไมพนไสเดือนฝอย
CV%

จํานวนหนอนกระทูผักในแปลงดาวเรือง (ตัว/แปลงยอย)
กอนพน หลังพนครั้งที่ 1 หลังพนครั้งที่ 2 หลังพนครั้งที่ 3 หลังพนครั้งที4่
31.75
23.75b1/
32.75c
31.25b
30.25c
43.50

2.5a

11.25a

17.00a

23.75b

38.50

2.5a

9.00a

13.75a

17.50a

37.75

8.75a

13.25ab

16.75a

24.25b

34.50
37.2

28.00b
33.33

24.75bc
39.60

28.25b
34.00c
29.00
14.60
1/
คาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรเหมือนกันในแนวตั้งไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (ทดสอบ
โดยใช DMRT)
ตารางที่ 2 เปอรเซ็นตดอกดาวเรืองที่ไมถูกทําลายจากหนอนกระทูผ ัก Spodoptera litura
Fabricius หลังพนไสเดือนฝอยจํานวน 4 ครั้ง ในแปลงทดลอง อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม
กรรมวิธี
S. carpocapsae สูตรผง อัตรา 1,000 ตัว
S. carpocapsae สูตรผง อัตรา 2,000 ตัว
S. carpocapsae สูตรผง อัตรา 4,000 ตัว
S. carpocapsae สูตรฟองน้ํา อัตรา 2,000 ตัว
ไมพนไสเดือนฝอย

เปอรเซ็นตดอกที่ไมถกู ทําลาย(%)
50.50
69.50
75.00
72.00
51.00
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ปริมาณหนอนกระทูผัก(ตัว)
50

สุตรผง 1000 ตัว/มล.

45

สูตรผง 2000 ตัว/มล.

40

สูตรผง 4000 ตัว/มล.

35

สูตรฟองน้ํา 2000 ตัว/มล.

30

control

25
20
15
10
5
0

กอนพน

หลังพนครัง้ ที่ 1

หลังพนครัง้ ที่ 2

หลังพนครัง้ ที่ 3

หลังพนครัง้ ที่ 4

ภาพที่ 1 ปริมาณหนอนกระทูผัก Spodoptera litura Fabricius ในแปลงดาวเรืองกอนและหลัง
พนไสเดือนฝอยในแปลงทดลอง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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เปอรเ ซ็นตดอกทีไ่ มถูกทําลาย(%)

100
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40

20

0

สุตรผง 1000 ตัว/มล. สูตรผง 2000 ตัว/มล. สูตรผง 4000 ตัว/มล. สูตรฟองน้ํา 2000
ตัว/มล.

control

ภาพที่ 2 เปอรเซ็นตดอกดาวเรืองที่ไมถกู ทําลายจากหนอนกระทูผกั Spodoptera litura
Fabricius หลังพนไสเดือนฝอยจํานวน 4 ครั้ง ในแปลงทดลอง อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม

