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การปองกันและควบคุมแมลงพาหะของเชื้อไวรัสในมันฝรั่ง
Prevention and Control Vector of Virus in Potato
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การปองกันและควบคุมแมลงพาหะของเชื้อไวรัสในมันฝรั่ง หลังฉีดพนสารและนําตัวอยาง
ใบมันฝรั่งในทุกกรรมวิธี มาตรวจสอบเปอรเซ็นตการเกิดโรคไวรัส ทั้งหมด 3 ครั้ง พบวาตนมันฝรั่งมี
การระบาดของโรคในแปลงปลูกและมีเปอรเซ็นตการเกิดโรคเพิ่มขึ้นในทุกกรรมวิธี โดยเฉพาะผล
การตรวจสอบเปอรเซ็นตการเกิดโรคครั้งที่ 3 ที่พบวามีเปอรเซ็นตการเกิดโรคสูงถึง 70-95% และ
สรุปไดในเบื้องตนวาสารพอสซและสารอะบาแม็กติน รวมทั้ง ปโตรเลียมออยล, ไวทออยล, สาร
สกัดสะเดาและฟูราดาน ไมสามารถลดการการระบาดของโรคได แมจะชวยลดปริมาณของแมลง
ลงได ซึ่งการเก็บผลผลิตและตรวจดูคุณภาพและขนาดของหัวมันฝรั่ง พรอมทั้งวิเคราะหผลทาง
สถิติและสรุปผลการดําเนินงาน ยังอยูในระหวางการดําเนินงาน
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คํานํา
การปลูกมันฝรั่งในประเทศไทยสามารถปลูกไดดีในฤดูหนาวและสามารถปลูกในฤดูฝนได
ในบางแหลงปลูก ดังนัน้ ความตองการหัวพันธุม ันฝรัง่ จึงมีความตองการเกือบตลอดป แตการนําหัว
พันธุเ ขามาจากตางประเทศมีปญหาการติดเชื้อไวรัสหลายชนิดเขามาดวย ไดแก เชือ้ Potato virus
Y (PVY), Potato virus X (PVX), Potato virus S (PVS), Potato leafroll virus (PLRV) ฯลฯ เชื้อ
PVY และ PLRV เปนเชื้อที่ทาํ ความเสียหายใหกับผลผลิตของมันฝรั่งมากกวาเชื้ออื่นๆ (Gray,
2003; McDonald, 1996; Singh, 2003; สุรภีและคณะ,2551) ซึ่งเมือ่ นําหัวพันธุที่เปนโรคมาปลูก
จะเกิดการแพรกระจายของเชื้อไวรัสในพืน้ ที่ปลูก
โดยแมลงพาหะทําใหเกิดการระบาดและ
แพรกระจายไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะเพลี้ยออนสามารถถายทอดเชื้อไวรัส PVY ไดภายในเวลา
อันรวดเร็ว และเพลี้ยออนจัดเปนแมลงพาหะที่มีความสําคัญตอการแพรกระจายของเชื้อไวรัสในมัน
ฝรั่ง สงผลทําใหเกิดความเสียหายตอผลผลิตรวมทั้งคุณภาพของหัวพันธุม ันฝรัง่ ทําใหเกษตรกร
ตองพนสารฆาแมลงเพื่อแกไขปญหาและควบคุมการระบาดของเพลีย้ ออนในพื้นที่ปลูกมันฝรั่ง ทํา
ใหเพิ่มตนทุนในการผลิต ทัง้ ยังเปนอันตรายตอเกษตรกร ศัตรูธรรมชาติและสภาพแวดลอม ดังนัน้
ในการศึกษาครั้งนี้ จึงไดนาํ สารสกัดสะเดา, ปโตรเลียมออยล, ไวทออยล, เชื้อรา Beauveria
เปรียบเทียบกับสารฆาแมลง เพื่อศึกษาการปองกันและควบคุมแมลงพาหะเชื้อไวรัสในสภาพแปลง
ปลูกของมันฝรั่ง เพื่อเปนแนวทางหรือทางเลือกหนึง่ ในการควบคุมแมลงพาหะเชื้อไวรัส เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตอเกษตรกรผูปลูก
การนําสารสกัดสะเดา, ปโตรเลียมออยล, ไวทออยล และเชื้อรา Beauveria มาควบคุม
แมลงพาหะเพื่อลดการระบาดและแพรกระจายของเชื้อไวรัส รวมทั้งลดการใชสารเคมีเพื่อเปนการ
ลดตนทุนการผลิตทั้งยังลดอันตรายตอเกษตรกรผูใช ตอสภาพแวดลอมและแมลงที่เปนประโยชน
ซึ่งสารสกัดสะเดาสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของไข หนอนและดักแด ทําใหหนอนหรือตัวออน
ไมลอกคราบ เปนสารไลตัวหนอนและตัวเต็มวัย ยับยั้งการกินอาหาร ยับยั้งการวางไขของตัวเต็มวัย
ทําใหการผลิตไขลดนอยลง ระงับการสรางสารไคติน รบกวนผสมพันธุและการสื่อสารเพื่อการผสม
พันธุของแมลง และทําใหหนอนไมกลืนอาหาร สวนปโตรเลี่ยมออยลและไวออยล เปนน้ํามันที่
นํามาใชกําจัดแมลง ไร และไขโดยทางสัมผัส ซึ่งใชไดดีในการกําจัดเพลี้ยหอย เพลี้ยแปง ไขเพลี้ย
ออนและตัวแก ไขไรและตัวแก ซึ่งกลไกการปองกันกําจัดศัตรูพืชของปโตรเลียมออยลจะไปเคลือบ
และอุดรูหายใจของแมลง ปองกันการแลกเปลี่ยนกาซออกซิเจนของแมลง ทําลายกระบวนการทาง
สรีระของแมลง ทําลายไขและตัวออนของแมลงรวมทั้งปองกันการวางไขและการกินอาหารของ
แมลงและไร และยังทําหนาที่ไลแมลงและยับยั้งการงอกสปอรของเชื้อราดวย และในสวนของเชื้อรา
Beauveria เปนเชื้อราทําลายแมลงสามารถทําลายแมลงไดหลายชนิด เชน เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
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แมลงหวี่ ขาว เพลี้ ย ไฟ ไรแดง เพลี้ ย ออ น เพลี้ ย ไกแ จส ม หนอนศั ต รู พื ช เชื้ อ รา Beauveria มี
คุณสมบัติที่เปนปฏิปกษตอแมลง โดยเสนใยเชื้อราจะเจริญเติบโตแทงทะลุเปลือกแลวเจริญเติบโต
โดยผลิตเอสไซมที่เปนพิษและทําลายแมลงตอศัตรูพืช ซึ่งแมลงจะไมตายทันที (แตจะตายภายใน
3-7 วัน) ทําใหเปนพาหะนําเชื้อไปติดตอกับแมลงตัวอื่นที่มาใกลหรือสัมผัส เชื้อรายังอาศัยและกิน
เศษซากที่ผุพังของแมลงที่ตายแลว และสามารถแพรเชื้อตอไปไดอีกดวย เพราะฉะนั้นเพื่อศึกษาถึง
ประสิทธิภาพของสารสกัดสะเดา, ปโตรเลียมออยล, ไวทออยล, เชื้อรา Beauveria เปรียบเทียบกับ
สารฆาแมลง จึงเปนแนวทางหรือทางเลือกหนึ่งเพื่อใชในการควบคุมแมลงพาหะของเชื้อไวรัสใน
แปลงปลูกมันฝรั่ง เพื่อการนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอการควบคุมแมลงพาหะและเพื่อลด
ตนทุนในการผลิตมันฝรั่ง เพราะสารแตละชนิดเมื่อเทียบกันแลวมีราคาถูกกวาสารเคมีและไมเปน
อันตรายทั้งตอเกษตรกรผูใชและสภาพแวดลอม
วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. สารสกัดสะเดา
2. ปโตรเลียมออยล
3. ไวทออยล
4. สารฆาแมลง (สารพอสซและสารอะบาแม็กติน)
5. ฟูราดาน
6. หัวพันธุมันฝรัง่ (เปนโรค 4 เปอรเซ็นต)
วิธีการ
1.ปลูกมันฝรั่งในแปลงปลูกสภาพปกติ โดยใชหัวพันธุปลอดโรค วางแผนการทดลองแบบ
RCB มี 8 Treatment แตละ Treatment มี 3 ซ้ํา ดังนี้คือ
1.
ปลูกมันฝรัง่ ปลอดโรค + สารพอสซ+ สารอะบาแม็กติน (T1)
2.
ปลูกมันฝรัง่ ปลอดโรค + พนปโตรเลียมออยล (T2)
3.
ปลูกมันฝรัง่ ปลอดโรค + พนไวทออยล (T3)
4.
ปลูกมันฝรัง่ ปลอดโรค + พนสารสกัดสะเดา (T4)
5.
ปลูกมันฝรัง่ ปลอดโรค + สารพอสซ + ปโตรเลี่ยมออยล (T5)
6.
ปลูกมันฝรัง่ ปลอดโรค + สารพอสซ + ไวทออยล (T6)
7.
ปลูกมันฝรัง่ ปลอดโรค + สารพอสซ + สารสกัดสะเดา (T7)
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8.

ปลูกมันฝรัง่ ปลอดโรค + สารพอสซ + ฟูราดาน (T8)

แตละซ้ํามีขนาดแปลง 4×6 เมตร มี 5 แถว/แปลง เก็บขอมูล 3 แถวกลาง เวนหัว-ทาย 2
ตน ใชหวั พันธุแอตแลนติก จากโครงการผลิตหัวพันธุปลอดโรค ที่ผานการพักตัว ทําการเตรียมดิน
โดยไถลึกและตากดินไว 1-2 สัปดาห ไถพรวนอีก 1-2 ครั้ง แลวเตรียมแปลงโดยยกเปนแปลงขนาด
4×6 เมตร แปลงสูง 20-30 เซนติเมตร ใสปุยคอก สวนระยะปลูกมันฝรั่งแบงเปน 5 แถว/แปลง
ระยะแถว 80 เซนติเมตร ระยะระหวางตน 20-30 เซนติเมตร ดูแลแปลงดวยการใสปยุ กอนออกดอก
และฉีดพนสารในแตละ treatment ทุก 7-10 วัน
2. ตรวจสอบเปอรเซ็นตการระบาดและเกิดโรคไวรัสของทุกแปลง 3 ครั้ง ดวยวิธี ELISA โดยเริ่มสุม
เก็บใบมันฝรัง่ มาตรวจหลังปลูก 15 วัน (มีใบจริงประมาณ 4 ใบ), มันฝรั่งอายุประมาณ 45 วัน
(กอนออกดอกหรือชวงออกดอก) และกอนเก็บผลผลิตหนึง่ สัปดาห
3. เก็บผลผลิตและตรวจดูคุณภาพและขนาดของหัวมันฝรั่ง
4. วิเคราะหผลทางสถิติและสรุปผลการดําเนินงาน
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา เริม่ เดือนตุลาคม 2552 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2553
สถานที่ - ศูนยบริการดานพืชและปจจัยการผลิตฝาง จ.เชียงใหม
- หองปฏิบตั ิการกลุมงานไวรัสวิทยา กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กทม.
ผลและวิจารณผลการทดลอง
จากการตรวจสอบเปอรเซ็นตการเกิดโรคไวรัสของทุกแปลงและทุกกรรมวิธี ทัง้ หมด 3 ครั้ง
คือ หลังปลูก 15 วัน (มีใบจริงประมาณ 4 ใบ), มันฝรั่งอายุประมาณ 45 วัน (กอนออกดอกหรือชวง
ออกดอก) และกอนเก็บผลผลิตหนึง่ สัปดาห ดวยวิธี ELISA กับใบมันฝรั่ง พบวาตนมันฝรัง่ มี
เปอรเซ็นตการเกิดโรคเพิ่มขึน้ ในทุกกรรมวิธี โดยเฉพาะการตรวจสอบเปอรเซ็นตการเกิดโรคครั้งที่ 3
พบวามีเปอรเซ็นตการเกิดโรคเพิ่มขึ้นถึง 70-95% จากการติดเชื้อไวรัสยอมจะมีผลกระทบตอ
ผลผลิตของหัวมันฝรัง่ ซึ่งการเก็บผลผลิตและตรวจดูคุณภาพและขนาดของหัวมันฝรั่ง พรอมทัง้
วิเคราะหผลทางสถิติและสรุปผลการดําเนินงาน ยังอยูในระหวางการดําเนินงาน
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ตารางที่ 1 ผลการสุมตรวจไวรัสเชื้อ PVY 3 ครั้ง ในแปลงปลูกมันฝรัง่ (ม.ค. 53 - มี.ค. 53)
ครั้งที่
ว/ด/ป
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
1
19 ม.ค. 53 6.6% 11.6% 6.6% 8.3% 5.0% 8.3% 11.6% 10.0%
2
8 ก.พ. 53 50.0% 53.3% 50.0% 53.3% 55.0% 40.0% 30.0% 46.6%
3
2 มี.ค. 53 81.6% 83.3% 76.6% 95.0% 63.3% 70.0% 76.6% 66.6%

ภาพที่ 1 ติดกับดักกาวเหนียว (yellow tab) ตรวจดูแมลง

ภาพที่ 2 A: ตนมันฝรัง่ อายุ 40-45 วัน เก็บตัวอยางใบครั้งที่ 2 ตรวจการระบาดของโรค
B: พบปญหาการระบาดของโรคใบไหม (Late Blight) ในแปลงทดลอง
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สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การปองกันและควบคุมแมลงพาหะของเชื้อไวรัสในมันฝรั่ง หลังฉีดพนสารและนําตัวอยาง
ใบมันฝรั่งในทุกกรรมวิธี มาตรวจสอบเปอรเซ็นตการเกิดโรคไวรัส ทั้งหมด 3 ครั้ง คือ หลังปลูก 15
วัน (มีใบจริงประมาณ 4 ใบ), มันฝรั่งอายุประมาณ 30 วัน, มันฝรั่งอายุประมาณ 45 วัน (กอนออก
ดอกหรือชวงออกดอก) และกอนเก็บผลผลิตหนึ่งสัปดาห ดวยวิธี NCM-ELISA กับใบมันฝรั่งในฤดู
หนาว พบวาตนมันฝรั่งมีการระบาดของโรคในแปลงปลูกและมีเปอรเซ็นตการเกิดโรคเพิ่มขึ้นในทุก
กรรมวิธี โดยเฉพาะผลการตรวจสอบเปอรเซ็นตการเกิดโรคครั้งที่ 3 ที่พบวามีเปอรเซ็นตการเกิดโรค
สูงถึง 70-95% แมในกรรมวิธีที่ทําการฉีดพนสารฆาแมลง (สารพอสซ + สารอะบาแม็กติน) ยังมี
การการระบาดของโรคในเกณฑ ที่สูงดังนั้นจากผลดังกลาว พอสรุปไดในเบื้องตนวาสารเคมีทั้งสอง
ชนิด รวมทั้ง ปโตรเลียมออยล, ไวทออยล, สารสกัดสะเดาและฟูราดาน ไมสามารถลดการการ
ระบาดของโรคได แมอาจจะชวยลดปริมาณของแมลงลงได เนื่องจากไวรัสที่ติดไปกับแมลงพาหะ
เมื่อแมลงดูดกินตนเปนโรคแลวไปดูดกินตนปกติ ถึงแมในปริมาณไมกี่ตัวก็สามารถทําใหเกิดโรคได
และในระหวางการทดลองตองประสบปญหาการระบาดของโรคใบไหม(Late Blight) ใน
แปลงทดลอง ซึ่งเปนปญหาในงานทดลอง ในการเก็บตัวอยางใบมันฝรั่ง เนื่องจากการระบาดของ
โรครุนแรงทําใหตนมันฝรั่งตาย จากปญหาดังกลาวอาจเนื่องมาจากในกรรมวิธที ี่ไมมีการฉีดพน
สารเคมีทาํ ใหเชื้อสาเหตุเขาทําลายไดงาย และระบาดตอไปในกรรมวิธีหรือแปลงอืน่ จนไมสามารถ
ควบคุมได
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