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2 
ค าน า 

 
 ดอกดาวเรือง (Marigold flower ; Tagetes spp. ) เป็นไม้ดอกส าคัญทางเศรษฐกิจ ที่ต้อง
ค านึงในเรื่องของความปลอดภัยจากสารเคมี ไม่มีพิษตกค้าง  เนื่องจากดาวเรืองเป็นที่ตลาดต้องการ 
ความสด สวยงาม สมบูรณ์ และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ   และการปลูกดาวเรืองมีปัญหาแมลง
ศัตรู และโรคท่ีท าให้ผลผลิตลดลง   แมลงที่ส าคัญได้แก่ หนอนเจาะสมอฝูาย หนอนหลอดหอม หนอน
กระทู้ผัก  โรคที่ส าคัญได้แก่ โรคเหี่ยวเขียว และเหี่ยวเหลือง  เกษตรกรมีการใช้สารเคมีต่อเนื่องใน
ปริมาณมาก ท าให้ผู้บริโภคมีปัญหาด้านสุขภาพและการเกิดมลพิษในสภาพแวดล้อม    
 การควบคุมแมลงศัตรูดาวเรืองโดยไม่ใช้สารเคมี โดยเฉพาะการใช้ชีววิธี  จะท าให้เกษตรกร
และผู้บริโภคมีความปลอดภัย  การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกร ได้มีความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับศัตรูธรรมชาติและศัตรูพืชที่ส าคัญในแปลงดาวเรือง ตลอดจนวิธีการใช้ประโยชน์และ
อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติเพ่ือการควบคุมศัตรูดาวเรือง  
 ในนามของคณะผู้จัดฝึกอบรม ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์
แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากีฏวิทยา ภาควิชา
พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ช่วยเตรียมอุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการ แปลงทดลอง ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารส าหรับการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ที่
อ านวยความสะดวกด้านสถานที่  ตลอดช่วงการเตรียมงานและวันฝึกอบรม 
 
 
        นชุรีย ์ ศิริ  
        ประกายจันทร์  นิ่มกิ่งรัตน์  

ทัศนีย์  แจ่มจรรยา 
อุบล  ตังควานิช 

        มีนาคม  2557 
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 บทน า 

 

ดาวเรืองเป็นไม้ดอกท่ีสามารถปลูกได้เกือบทุกฤดูกาล ดอกดาวเรืองมีสารส าคัญ คือ แคโรที
นอยด์ และสารอื่น ๆ มากกว่า 500 ชนิด  สารเซนโทฟิลที่พบในแคโรทีนอยด์ มีประโยชน์ ช่วยบ ารุงสายตา 
และช่วยชะลอการแก่ก่อนวัย รวมทั้งการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ชาจากดอกดาวเรือง  
เครื่องส าอาง  สีย้อมผ้า การใช้ดอกดาวเรืองด้านอุตสาหกรรมอาหารสัตว์  โดยเฉพาะอาหารไก่ เพื่อเพ่ิม
ความเข้มสีของไข่แดง และผิวหนังไก่ นอกจากนั้นยังสามารถเร่งสีของปลาให้สวยงาม (ราเชนทร์,มปป.)  ซ่ึง
ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับประมาณ 70,000 ไร่ แหล่งปลูกดาวเรืองท่ีส าคัญส่วนใหญ่
อยู่ในภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในจังหวัด ศรีสะเกษ  บุรีรัมย์  ร้อยเอ็ด  
มหาสารคาม  ขอนแก่น   ผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับส่วนใหญ่ใช้บริโภคภายในประเทศ แต่ก็มีการส่งออกคิด
เป็นมูลค่าประมาณปีละ 4,000 ล้านบาท (สถานการณ์ไม้ดอกไม้ประดับ,  2555)   เกษตรกรผู้ปลูกดาวเรือง
ต าบลกุดปลาดุก อ าเภอชื่นชม ประสบผลส าเร็จจากการปลูกดาวเรืองตัดดอก โดยเริ่มปลูกดาวเรืองมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 รายได้เฉลี่ย 200 บาทต่อวัน ในพ้ืนที่  1 ไร่ จะลงทุน 17,000-20,000 บาท 
ผลตอบแทน 40,000-60,000 บาทดีกว่าที่จะไปปลูกข้าวโพดหรือพืชอ่ืนๆ (ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 2555) 

การปลูกดาวเรืองมีปัญหาด้านโรค แมลง การตลาด   โดยเฉพาะโรคเหี่ยวเขียวที่เกิดจากเชื้อ
แบคทีเรีย และโรคเหี่ยวเหลืองที่เกิดจากเชื้อรา ท าให้เปลี่ยนพื้นที่ปลูกทุกฤดู โรคเหี่ยวเขียวจะพบมากใน
จังหวัดร้อยเอ็ด  โรคที่เกิดจากเชื้อราที่ท าให้ดอกและยอดหักพบมากที่จังหวัดมหาสารคามในช่วงฤดูฝน
เพราะมีความชื้นสูง และแพร่เชื้อได้ง่าย  แมลงศัตรูท่ีส าคัญของการปลูกดาวเรือง  ได้แก่  หนอนเจาะสมอ
ฝูาย หนอนกระทู้ผัก หนอนหลอดหอม     หนอนหลอดหอม Spodoptera exigua (Hubner) จัดได้ว่า
เป็นแมลงศัตรูส าคัญต่อการปลูกผักในประเทศไทย ท าลายพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจมากมายหลาย
ชนิด ได้แก่ กุหลาบ กล้วยไม้ มะลิ ดาวเรือง  พืชผักตระกูลกะหล่ า  ตระกูลแตง ตระกูลถั่ว ตระกูลพริก -
มะเขือ พืชไร่ เช่น ข้าวโพด    ทัศนีย์และคณะ ( 2553)  รายงานว่า  หนอนหลอดหอมเข้าท าลายดอก
ดาวเรืองระยะเจริญเติบโตทางล าต้นระบาดสูงสุด 4.05 และ3.8 ตัว/ต้น ในระยะออกดอกพบการท าลาย 
0.25 และ 0.05 ตัว /ต้น ในแปลงของเกษตรกรที่  อ .โพธิ์ชัย จ . ร้อยเอ็ด  หนอนเจาะสมอฝูาย  
Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) และหนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura 
(Lepidoptera: Noctuidae) ท าลายในระยะออกดอกพบสูงสุด 1.2 ตัว/ต้นและ 3.3 ตัว/ต้น หลังการ
ปล่อยมวน ความเสียหายลดลงร้อยละ 65 และ 70  (ทัศนีย์และคณะ, 2554)    

วีธีการหนึ่งที่จะช่วยลดการใช้สารเคมีของเกษตรกร คือการใช้มวนตัวห้ า ซึ่งสามารถก าจัด
หนอนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ส าคัญมี 2 ชนิด คือ มวนเพชฌฆาต Sycanus sp. (Hemiptera : 
Reduviidae) และ มวนพิฆาต  Eocanthecona furcellata (Wolff)  (Hemiptera : Pentatomidae)   
นุรี (2551)   น ามวนเพชฌฆาตไปทดสอบประสิทธิภาพในโรงเรือนตาข่าย พบว่า สามารถควบคุมปริมาณ
หนอนกระทู้ผักให้ต่ ากว่าระดับเศรษฐกิจได้ดี และมีประสิทธิภาพการท าลายหนอนกระทู้ผักในสัปดาห์ที่ 2-
5 สูงถึง 65., 83.00, 87.00 และ 11.25% สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตและคัดเกรดได้เกรด A มากถึงร้อยละ 
70   ทัศนีย์และคณะ (2553) รายงานว่ามวนเพชฌฆาตสามารถควบคุมการระบาดของหนอนหลอดหอมที่
ท าลายดอกดาวเรืองในระยะเจริญเติบโตทางล าต้นร้อยละ 100 ในแปลงของเกษตรกร 2 ราย ท าให้การ
ระบาดลดลงร้อยละ 70 และ 65 ส่วนดาวเรืองระยะออกดอกความเสียหายจากหนอนเจาะสมอฝูายเข้า
ท าลายลดลงร้อยละ 29.5 และ 25.08 ทัศนีย์ และคณะ (2554) รายงานว่า  แปลงดาวเรืองท่ีใช้สารเคมี
สังเคราะห์และแปลงปล่อยมวนเดือนมกราคม ท าให้ต้นที่พบตัวหนอนลดลงร้อยละ 20 และ45 ตามล าดับ 
เดือนกุมภาพันธ์ แปลงใช้สารเคมีสังเคราะห์  และแปลงปล่อยมวนท าให้ต้นที่พบตัวหนอนลดลงร้อยละ 45 
และ 70 เดือนมีนาคม การระบาดของหนอนมีมากท่ีสุด  แปลงใช้สารเคมี ดอกตูมและดอกบานเสียหาย
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ร้อยละ 38.35 ความเสียหายของต้นที่พบหนอนลดลงร้อยละ 55 ในแปลงปล่อยมวนต้นที่พบหนอนลดลง
ร้อยละ 80 หลังการปล่อยมวน 7 วัน จะเห็นได้ว่าการปลูกดาวเรืองมีปัญหาหลากหลายทั้งด้านโรคและ
แมลง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการที่จะใช้ความรู้ แบบบูรณาการมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้ผลมากที่สุด 

 
แมลงศัตรูดาวเรือง 

1. หนอนเจาะสมอฝ้าย  
ความส าคัญและลักษณะการท าลาย 
 เป็นแมลงศัตรูที่ส าคัญของพืชเศรษฐกิจหลายชนิดโดยเฉพาะฝูาย  มีพืชอาหารมากถึง  70  
ชนิด  พบการระบาดตลอดปี  ตัวหนอนกัดกินเส้นไหมข้าวโพด  และเจาะกินที่ปลายฝัก  ถ้าฝักยังไม่ได้
รับการผสมก็จะท าให้ติดเมล็ดไม่สมบูรณ์  ถ้าเป็นระยะเก็บฝักสดในข้าวโพดหวานท าให้เสียคุณภาพ
และราคา  ลักษณะการท าลายส่วนใหญ่เจาะเข้าไปในฝักและโผล่ส่วนท้ายของล าตัวไว้ภายนอก  ในถั่ว
เหลืองตัวหนอนชอบกัดท าลายตรงขั้วฝักท าให้ฝักร่วงหล่น  เมื่อฝักอ่อนหมดจะกัดกินดอก  ยอด และ
ใบอ่อน  ในถั่วลิสงตัวหนอนวัยแรกๆ จะกัดกินใบอ่อนตั้งแต่ยอดยังไม่คลี่  เมื่อใบคลี่ออกจะเห็นรูที่ถูก
ท าลายเรียงเป็นแถวตัวหนอนเมื่อโตขึ้นมีนิสัยกัดกินกันเอง  จึงพบหนอนเพียงหนึ่งตัวต่อผลหรือฝัก 
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ 

ไข่   ฟองเดี่ยวๆ พบตามยอดอ่อน ก้านใบ ดอก ลักษณะไข่กลมคล้ายฝาชีสีนวล  ระยะไข่ 2-
3 วัน 

ตัวหนอน   มี 5 วัย โดยวัยแรกจะมีสีขาวนวล เมื่อเข้าสู่วัยสองสีลายของล าตัวเข้มขึ้นเป็นสี
น้ าตาลอ่อน มีตุ่มขนสีน้ าตาลเข้มเส้นขนด า หนอนวัยที่สามล าตัวมีสีน้ าตาลปนเขียว เมื่อข้าสู่วัยที่สี่ 
ล าตัวจะเปลี่ยนเป็นสีด าปนเขียว หนอนวัยที่ห้า ล าตัวจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแก่ หนอนโตเต็มที่มีขนาด 
3.5 เซนติเมตร ระยะหนอนประมาณ 16-22 วัน ดักแด้ มีสีน้ าตาลไหม้ ขนาด 1.8 เซนติเมตร 
 ดักแด้  สีน้ าตาลไหม้พบตามพืชอาหารหรือในดิน   ขนาด1.8 เซนติเมตร อายุดักแด้ประมาณ 
10-12 วัน 
 ตัวเต็มวัย   ซึ่งเป็นผีเสื้อกลางคืน ขนาดวัดเมื่อกางปีกประมาณ  3-4 ซม.  ส่วนหัว  อก  และ
ท้องสีน้ าตาล  ปีกคู่หน้าของเพศผู้มีสีน้ าตาลอมเขียวหรือสีเขียวมะกอก  เลยกึ่งกลางของปีกไป
ทางด้านหน้ามีจุดสีน้ าตาลเข้มขนาดโตประมาณหัวเข็มหมุดอยู่  1 จุด ส่วนเพศเมียปีกคู่หน้ามีสีน้ าตาล
หรือสีอิฐ ปีกคู่หลังของทั้งสองเพศสีครีม มีรอยสีน้ าตาลเกือบด าพาดไปตามขอบปีก ส่วนท้องเพศผู้
เรียวยาว และปลายท้องมีขนปกคลุมเป็นกระจุก  อายุตัวเต็มวัยประมาณ 7-18 วัน รวมวงจรชีวิต
ประมาณ 29-38 วัน (ภาพที่ 1) 
 พืชอาหาร   ฝูาย   ข้าวโพด  ข้าวฟุาง  ยาสูบ  ถั่วเหลือง  ถั่วเขียว  ถั่วลิสง  ถั่วฝักยาว  ปอ
กระเจา กระเจี๊ยบ  มะเขือเทศ  พริก  ส้มเขียวหวาน มะม่วงหิมพานต์ สต รอว์ เบอร์รี่ ทานตะวัน  
กุหลาบ เบญจมาศ คาเนชั่น เยอบีร่า และดาวเรือง เป็นต้น 

2. หนอนกระทู้ผัก  
ความส าคัญและลักษณะการท าลาย 

เป็นแมลงที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่งต่อการปลูกพืชผักในประเทศไทย ตัวหนอนวัยแรกๆ  อยู่เป็น
กลุ่ม เริ่มท าลายผักตั้งแต่เริ่มฟักออกมาจากไข่ใหม่ ๆ ในระยะต่อมาจะเริ่มท าลายยอดรุนแรงมาก
สามารถกัดกินใบ ก้าน ดอก  หัวได้ทุกส่วน และแทะท าลายผิวใบท าให้เห็นเป็นรอยฝูาสีขาวตามใบ  
บางครั้งจึงเรียกตัวหนอนชนิดนี้ว่า  หนอนรัง  หรือหนอนครัว    ตัวอ่อนกินจุ  พบมูลมากมาย   
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ 
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 ไข ่ เป็นกลุ่มตามใต้ใบ จ านวนนับร้อยฟอง มีขนสีน้ าตาลปกคลุม ระยะไข่ 3 - 4 วัน 
          ตัวหนอน  ล าตัวอ้วนปูอม มีจุดสีด าใหญ่ตรงปล้องที่ 3 ผิวเรียบสีน้ าตาลปนเทาหรือด า  มีเส้น
ขาวพาดตามยาวสองข้างล าตัว  เหนือเส้นจะมีจุดด าเป็นรูปสามเหลี่ยมเกือบทุกปล้อง  เมื่อถูกรบกวน
จะม้วนตัวแบบกิ้งกือ  หนอนที่เกิดใหม่จะอยู่รวมกลุ่มแทะกินผิวใบพืช และหนอนจะเริ่มแยกย้ายไป
ต้นอื่น ๆ หลังจากพ้นวัยที่ 2 หนอนโตเต็มที่มีขนาด  3 - 4 เซนติเมตร และเคลื่อนไหวช้า หนอนมีการ
เจริญเติบโต 5 ระยะ ระยะหนอน 10 - 14 วัน  
 ดักแด้  ดักแด้มีสีน้ าตาลเข้ม  หนอนเข้าดักแด้ในดิน ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ระยะ
ดักแด้ 7 -10 วัน  
 ตัวเต็มวัย   ปีกคู่หน้าสีน้ าตาลแก่  มีลวดลายขาวขีดด าสลับทั่วไป  ปีกคู่หลังสีมุก ขอบปีกสี
น้ าตาลแก่ ระยะตัวเต็มวัย  7-14  วัน (ภาพที่ 2) 
พืชอาหาร  พืชตระกูลกะหล่ า  มะเขือเทศ  พืชไร่ต่างๆ  เช่น  ข้าวโพด  ฝูาย  ถั่ว  งา  ไม้ผล  ไม้ดอก 

3. หนอนกระทู้หอม   หนอนหลอดหอม  หนอนหนังเหนียว 
ความส าคัญและลักษณะการท าลาย 

เป็นศัตรูส าคัญมากท่ีสุดของการปลูกพืชผักโดยเฉพาะในเขตภาคกลาง และจังหวัดใกล้เคียง 
เป็นแมลงที่มีพืชอาหารหลายชนิด ทั้งผัก พืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอก ความเสียหายที่พบรุนแรงกับหนอนใน
ระยะโตขึ้นตั้งแต่วัย 3 ขึ้นไป โดยหนอนจะแยกย้ายกัดกินทุกส่วนของพืช หนอนกระทู้หอมมีการขยาย
ขอบเขตพ้ืนที่มีความสามารถในการสร้างความต้านทานสารฆ่าแมลงได้รวดเร็วจึงได้รบฉายาว่าหนอน
หนังเหนียว  ลักษณะการท าลาย ตัวหนอนเจาะเข้าไปกัดกินในหลอดหอม หัวหอม ถ้าเป็นผักพวก
กะหล่ า หนอนจะกัดยอด กาบใบ หัว พวกไม้ดอก เช่น กุหลาบ จะได้กัดกินในดอกท าให้ไม่สามารถ
เก็บดอกได้ มักระบาดช่วงต่อของฤดูหนาวและฤดูร้อน โดยเฉพาะในเดือนมกราคม – มีนาคม ในช่วงนี้
หากปริมาณหนอนมากความเสียหายจะรุนแรงมากข้ึน หากปูองกันก าจัดไม่ถูกต้องแล้ว ผลผลิตจะ
ได้รับความเสียหายและคุณภาพพืชผักไม่เป็นที่ต้องการของตลาด   ระดับเศรษฐกิจ กลุ่มไข่ 0.2 กลุ่ม 
หรือหนอน 1 ตัวต่อกอ 
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ 

หนอนกระทู้หอมมีล าตัวอ้วน ผนังล าตัวเรียบมีหลายสี เช่น เขียวอ่อน เทาปนด า น้ าตาลด า 
น้ าตาลอ่อน ด้านข้างจะมีแถบสีขาวพาดตามความยาวล าตัวด้านละแถบจากส่วนอกจนถึงปลายสุด
ล าตัว หนอนมีการเจริญเติบโต 6 ระยะ  

ไข่   เป็นกลุ่มเล็กๆ ตามใต้ใบ มีใยสีขาวปกคลุม โดยเฉลี่ยวางไข่ประมาณ 20 ฟองต่อกลุ่ม 
ระยะไข่ประมาณ 2-3 วัน แม่ผีเสื้อจะวางไข่ในตอนหัวค่ า (18.00-20.00 น.)  

ตัวหนอน    อ้วน ผิวเรียบ ตัวหนอนมีหลายสี เช่น สีเขียวอ่อน เทาปนด า น้ าตาล ด้านข้าง
ล าตัวมีแถบสีขาวข้างละแถบ หนอนโตเต็มที่ยาวประมาณ 2.5 ซม. ระยะหนอนประมาณ 14-17 วัน 

ดักแด้   เข้าดักแด้ในดินบริเวณโคนต้นพืช ดินลึกประมาณ 1-2 นิ้ว ระยะดักแด้ประมาณ 5-7 
วัน 

ตัวเต็มวัย   เป็นผีเสื้อขนาดกลางสีน้ าตาลปนเทา ขนาดเมื่อกางปีกกว้าง 2 – 2.5 ซม. ปีกคู่
หน้ามีสีน้ าตาลแก่ปนเทา ที่กลางปีกมีสีน้ าตาลอ่อน 2 จุด ปีกคู่หลังสีขาวขุ่น อายุตัวเต็มวัย 4-10 วัน 
(ภาพที่ 3) 
พืชอาหาร    หอม กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก ผักกาดขาวปลี พริก หน่อไม้ฝรั่ง ถั่วฝักยาว มันเทศ  
มะเขือเทศ มะระ ข้าวโพดหวาน ถั่วเหลือง องุ่น กุหลาบ 

4.  หนอนชอนใบ 
ความส าคัญและลักษณะการท าลาย 
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ตัวหนอนชอนไชเป็นทางอยู่ใต้ผิวใบเริ่มจากจุดช้ าที่แมลงวางไข่  และขยายขนาดออกเม่ือตัว

หนอนโตขึ้น  ท าให้ชั้นผิวใบด้านบนแห้งเป็นฝูา  ทางเดินเป็นสีเงิน  ยาวคดเค้ียวผิวขรุขระ  (อัมพร, 
2543) 
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ 

ตัวเต็มวัยเป็นแมลงขนาดเล็ก  ล าตัวยาวประมาณ  1.2  มิลลิเมตร  สีน้ าตาลปนเหลือง  
วางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ  ในเนื้อเยื่อใต้ผิวใบ  ตัวหนอนรูปร่างทรงกระบอกสีเขียวปนเหลือง  โตเต็มที่
ยาวประมาณ  1.8  มิลลิเมตร  ดักแด้สีน้ าตาล  คล้ายก้อนข้าวเม่าทอด (ทัศนีย์และคณะ, 2545)  
(ภาพที่ 4 และ 5) 
พืชอาหาร   แตงโม  แตงช้าง  ถั่วฝักยาว  มะเขือเทศ  ต าลึง  และไม้ดอกเช่น  รักเร่  เยอบีร่า  
ดาวเรือง  เบญจมาศ 

5. เพลี้ยไฟ  
ความส าคัญและลักษณะการท าลาย 

เพลี้ยไฟทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ าเลี้ยงที่ยอดอ่อน ตาดอก ท าให้พืชไม่สามารถ
ออกดอก หรือดอกแคระแกรน กลีบเลี้ยงลายและแห้ง ท าใบเสียราคา ใบบิดเบี้ยวไม่เจริญเติบโต และ
จะแห้งตายในที่สุด เพลี้ยไฟมีการระบาดรุนแรงมากในฤดูร้อนช่วงที่มีอากาศแห้งแล้งเคลื่อนท่ีโดยลม
ส่วนมากเคลื่อนไหวในเวลากลางวันช่วง 08.00-12.00 น.  
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ 

เพลี้ยไฟมีขนาดเล็กมาก รูปร่างเรียวยาว ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยมีลักษณะคล้ายกัน แต่ตัวอ่อน
ไม่มีปีก ตัวเมียจะวางไข่ในเนื้อเยื่อพืช จะฟักออกเป็นตัวภายใน 2-3 วัน ตัวอ่อนจะมีสีเหลือง หรือสี
ฟางข้าว แล้วแต่ชนิด จะเริ่มดูดน้ าเลี้ยงส่วนอ่อนของพืช ต่อมา 4-5 วัน จะเข้าดักแด้ ไม่เคลื่อนไหว ไม่
กินอาหาร สังเกตได้โดยหนวดจะหดสั้นชี้ตรงไปข้าวหน้า ระยะนี้ใช้เวลา 1-2 วัน ก็เจริญเป็นตัวเต็มวัย 
มีปีก 2 คู่ ตัวมีวางไข่โดยไม่ต้องผสมพันธุ์กับตัวผู้ ท าให้ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว (ภาพที่ 6) 

6.  เพลี้ยจักจั่น 
ความส าคัญและลักษณะการท าลาย 

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย เจาะดูดน้ าเลี้ยงตามบริเวณใต้ใบ ท าให้ขอบใบห่อลงข้างล่างหรือใบ
หงิกงอ ในถั่วลิสงมีอาการปลายใบแห้งเหลืองเป็นสีน้ าตาล ลักษณะแผลคล้ายรูปตัว V ต้นถั่วจะแคระ
แกรน ถ้าระบาดมากประกอบกับฝนแล้งด้วยแล้วจะท าให้ต้นถั่วตายได้ การระบาดมักเกิดในช่วงปลาย
ฤดูฝน  

 
รูปร่างลักษณะ 

ไข ่  รูปร่างยาวรี สีขาวใสขนาดเล็ก อยู่ในเนื้อเยื่อของใบบริเวณเส้นกลางใบ หรือก้านใบ 
ตัวอ่อน   สีเขียวอ่อน เคลื่อนไหวว่องไว รูปร่างเหมือนตัวเต็มวัย ต่างกันที่ตัวอ่อนมีติ่งปีกสั้นๆ  
ตัวเต็มวัย   ล าตัวสีเขียวอ่อน ปีกใส บินได้ว่องไวมาก ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะเคลื่อนไหว

ไปในแนวเส้นทแยงมุม (ภาพที่ 6) 
พืชอาหาร   ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วฝักยาว มันฝรั่ง 

7. ด้วงหมัดจุด  
ความส าคัญและลักษณะการท าลาย 

ด้วงหมัดจุด Monolepta signata Olivier ตัวเต็มวัยเป็นแมลงปีกแข็ง ขนาดประมาณ 4 
มิลลิเมตรโตกว่าด้วงหมัดด าเล็กน้อย ส่วนหัวและอกสีเหลืองส้ม ปีกคู่หน้าสีน้ าตาลหรือน้ าตาลเข้ม 
บริเวณโคนและปลายปีกคู่หน้าซึ่งคลุมส่วนหน้าท้อง มีจุดใสสีขาวหรือขาวซีดขนาดใหญ่เห็นได้ชัด ข้าง
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ละ 2 จุด  ท าลายข้าวไร่ในระยะเป็นต้นกล้าและแตกกอ  มักจะพบด้วงหมัดจุดพร้อมๆ กับด้วงหมัด
ด าในแปลงปลูกข้าวไร่ เป็นแมลงศัตรูที่มีความส าคัญค่อนข้างน้อย    และยังไม่พบความเสียหาย
รุนแรงจากการท าลายของด้วงหมัดจุด  การท าลายข้าวไร่ในระยะเป็นต้นกล้าและแตกกอ ใบข้าว
ด้านบนถูกแทะกัดกินผิวใบเหลือแต่เส้นใบเป็นทางยาว  ถ้ามีการระบาดมากในระยะเริ่มแตกกอ  ต้น
ข้าวจะเจริญเติบโตช้าและแตกกอน้อย   พบแพร่กระจายตามแหล่งปลูกข้าวไร่ทั่วไป และจ านวนแมลง
ที่พบมีไม่มาก (ภาพที่ 6) 

8. ด้วงงวง กัดกินใบอ่อนและยอดของดาวเรืองระยะการเจริญเติบโตทางล าต้น (ภาพที่ 6) 
9. ด้วงกุหลาบ   

ความส าคัญและลักษณะการท าลาย 
โดยทั่วไปด้วงกุหลาบจะกัดกินใบกุหลาบในเวลากลางคืน ถ้าต้นกุหลาบยังเล็กอยู่หรือปลูก

ไม่ก่ีต้น ก็จะถูกกัดกินจนใบพรุน หรือเว้าแหว่ง หมดทั้งต้น ท าให้ต้นโทรมและตายในที่สุด  ส าหรับต้น
ดาวเรืองพบด้วงกุหลาบเป็นครั้งคราวอยู่ที่ดอกบาน 
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ 

เป็นด้วงปีกแข็งมีทั้งชนิดสีน้ าตาล (Garden beetle) และสีด า (Blister beetle) แต่ส่วนมาก
จะพบชนิดสีน้ าตาล โดยทั่วไปมีขนาด ล าตัวประมาณ 1/2 - 1 ชม. ขยายพันธุ์โดยการวางไข่ตามสนาม 
หญ้า ตัวอ่อนจะกินรากหญ้าเป็นอาหาร จนกระท่ังโตเต็มวัย จึงจะออก มากัดกินใบกุหลาบและพืชอ่ืน 
ๆ เป็นอาหาร (ภาพที่ 6) 
การแพร่ระบาด 

จะพบแพร่ระบาดตามแหล่งปลูกกุหลาบทั่วไปตลอดปี จะออกหากินตอนกลางคืน ช่วงเวลา 
19.00-21.00 น. โดยขณะอยู่ตามใต้ ใบกุหลาบ 
การป้องกันก าจัด 

1. ถ้าปลูกกุหลาบไม่มาก ให้เก็บมาท าลายช่วงกลางคืนโดยใช้ไฟส่อง 
2. ท าความสะอาดบริเวณแปลงกุหลาบ ไม่ให้เป็นที่วางไข่ของด้วง 
3. ใช้กับดักแสงไฟเปิดล่อ ช่วงเวลา 19.00-21.00 น. จับมาท าลาย 
4. การใช้สารเคมี เช่น สารคาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร พ่นเมื่อพบใบ

ถูกท าลายมากกว่า 25% ของพ้ืนที่ใบทั้งต้น พ่นเฉพาะบริเวณรอบแปลงที่มีการระบาด และควรพ่น
ตอนเย็น 

 
 

10. แมลงค่อมทอง  
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ 

เป็นแมลงจ าพวกด้วงปีกแข็ง ตัวสีเหลืองถึงเขียวอ่อน มีปากกัดกินเป็นงวงยื่นเห็นได้ชัด ชอบ
อาศัยอยู่ใต้ใบเวลาถูกตัวหรือได้รับความกระเทือนจะทิ้งตัวลง ตัวแก่จะวางไข่ไว้ในดิน  ระยะไข่ 10 - 
11 วัน ตัวหนอนอาศัยกัดกินรากพืชอยู่ในดิน5 - 6 เดือน  ระยะดักแด้14 - 15 วัน เมื่อออกเป็นตัวเต็ม
วัย จะออกมากัดกินพืชและท าการผสมพันธุ์ต่อไป 
ลักษณะการท าลาย 

ตัวเต็มวัยกัดกินใบอ่อน ใบที่ถูกท าลายจะเว้า ๆ แหว่ง ๆ ถ้ามีการระบาดรุนแรงใบจะเหลือแต่
ก้านและพบมูลที่ถ่ายออกมาหล่นอยู่ตามใบ ความเสียหายรุนแรงเกิดขึ้นกับล าไยและลิ้นจี่ต้นเล็ก ๆ 
เพราะท าให้ต้นล าไย /ลิ้นจี่ ชะงักการเจริญเติบโต พบระบาดเป็นประจ าทุกปี ในระยะที่พืชแตกยอด
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อ่อน ท าความเสียหายรุนแรงเป็นบางบริเวณ ตัวเต็มวัยพบมากในเดือน ธันวาคม -มีนาคม ซึ่งเป็น
ระยะที่แมลงผสมพันธุ์และวางไข่  (ภาพที่ 6) 

11. มวนปอแก้วจีน 
ความส าคัญและลักษณะการท าลาย 
 ไม่ค่อยมีความส าคัญ มักพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงตามใบ ตาดอก เมล็ด  ส าหรับ
ดาวเรืองมักพบมวนที่ยอดและดอกบาน 
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ  
 ไข่    ฟองเดี่ยวๆ ตามใบพืช   ลักษณะรูปไข่สีน้ าตาลปนแดงอ่อน  ด้านที่ติดกับพืชปูาน  ส่วน
ด้านตรงข้ามแหลมคล้ายมีด   
  ตัวเต็มวัย  ความยาวประมาณ  8  มม.  สีเหลืองปนน้ าตาลอ่อน  มีจุดด า  2  จุด  บนสัน
หลังอกปล้องแรก   บนสันหลังอกมีหนามยาวแหลมปลายสีด า  ที่  corium  มีจุดสีเหลืองปนน้ าตาล
อ่อน  และมีจุดด าเล็กกระจายตามด้านล่างของส่วนท้อง (ภาพที่ 6) 
พืชอาหาร   ฝูาย  ปอแก้ว  ข้าวเจ้า  ข้าวสาลี  และข้าวอ่ืนๆ  ถั่วเหลือง  อ้อย  ข้าวโพด  ข้าวฟุาง   
       12. ไรแดง 
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ 

เพศเมีย ล าตัวกลมแบนมีสีแดงเข้ม หรือน้ าตาลเกือบด า ขนบนล าตัวด้านหลังสั้นคล้าย
กระบอง ขาทั้งคู่มีสีเหลืองอ่อน ความยาวของล าตัวเฉลี่ย 0.34 มม. และกว้าง 0.228 มม. วางไข่ได้
เฉลี่ย 12.7 ฟอง และเฉลี่ย 3.19 ฟองต่อวัน 

เพศผู้ ล าตัวมีสีน้ าตาลอ่อน ขนาดเล็กกว่าเพศเมีย ด้านหน้าของล าตัวกว้างและค่อย ๆ เรียว
แคบเล็กลงทางด้านท้าย ก้นแหลมและขายาว ความยาวของล าตัวเฉลี่ย 0.25 มม. กว้าง 0.17 มม. 
การเจริญเติบโตจากระยะไข่จนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัยกินเวลานานประมาณ 9-10 วัน โดยแต่ละระยะ
ใช้เวลานานดังนี้ ระยะไข่ 3-4 วัน ตัวอ่อนระยะที่ 1 เท่ากับ 1-2 วัน ตัวอ่อนระยะที่ 2 เท่ากับ 1-2 วัน  
ตัวอ่อนระยะที่ 3 เท่ากับ 2-3 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียมีชีวิตอยู่ได้นาน 12-15 วัน และเพศผู้มีชีวิตอยู่ได้
นาน 14-18 วัน  
ลักษณะการท าลาย 

จะดูดกินน้ าเลี้ยงบริเวณบนใบและผล ท าให้ใบเปลี่ยนเป็นสีเขียวจางและร่วงในที่สุด ถ้า
ท าลายที่ผลท าให้ผลเปลี่ยนเป็นสีเขียวจาง หากการท าลายเกิดข้ึนอย่างรุนแรงในขณะที่ผลยังเล็กอยู่จะ
ท าให้ผลร่วงในที่สุดพบว่ามีปริมาณสูงในฤดูแล้งและในฤดูฝนที่ฝนไม่ตกติดต่อกันเป็นเวลานาน 
 
ส าหรับดาวเรืองมักพบการท าลายของไรแดงเมื่อดาวเรืองอายุสองเดือนครึ่ง หลังการย้ายกล้า โดยไร
แดงจะสร้างใยที่ดอกและใบ (ภาพที่ 7) 

13.  เพลี้ยแป้งสีเขียว (Madeira mealybug, Phenacoccus madeirensis Green) 
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ 

ล าตัวรูปไข่  ค่อนข้างแบนทางด้านข้าง  ผนังล าตัวสีเขียวอมเหลือง  มีไขแปูงสีขาวบางๆปกคลุม
ล าตัว ด้านข้างล าตัวมีเส้นแปูงสั้น เส้นแปูงที่ปลายส่วนท้องยาวกว่าเส้นแปูงด้านข้างล าตัว และที่ล าตัว
มีสันนูน  3 แนว ตามความยาวของล าตัว เส้นนูนที่สุดอยู่ตรงกลางล าตัว ถุงไข่ของเพลี้ยแปูงมัน
ส าปะหลังสีเขียวอยู่ส่วนหลังล าตัว อายุขัยของตัวเต็มวัยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ หากที่อุณหภูมิ  25 องศา
เซลเซียส  จะมีอายุประมาณ  30 วัน  ที่อุณหภูมิ  20 องศาเซลเซียส  จะมีอายุประมาณ  46 วัน และท่ี
อุณหภูมิ  15 องศาเซลเซียส  จะมีอายุประมาณ  46 วัน เพศผู้มีอายุยาวกว่าเพศเมียประมาณ 3-9 วัน ที่
อุณหภูมิ  20 องศาเซลเซียส  ตัวเต็มวัยเพศเมียสามารถวางไข่ได้ประมาณ  499 ± 38 ฟองต่อตัว เพลี้ย
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แปูงมันส าปะหลังสีเขียวชอบดูดกินอยู่ที่ใบแก่ พบระบาดเฉพาะบางพ้ืนที่ที่มีการปลูกมัน
ส าปะหลัง (Bellotti, 2001)  ในประเทศไทยพบเพลี้ยแปูงชนิดนี้ได้ท่ัวไปตามแหล่งปลูกมันส าปะหลัง
โดยจะพบมากในฤดูฝน  ส าหรับดาวเรืองพบเพลี้ยแปูงสีเขียวประปรายที่ล าต้นและกิ่ง (ภาพที่ 8) 

14.  แมลงหว่ีขาว (Whitefly,  Bemisia tabaci (Gennadius)) 
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ 

แมลงหวี่ขาววางไข่เป็นกลุ่มใต้ใบพืช ก้านไข่จะติดอยู่กับเนื้อเยื่อของพืช รูปร่างยาวรีสีเหลือง
อ่อน ไข่มีขนาด 0.1 - 1.3 มิลลิเมตร ตัวอ่อนมีลักษณะแบนราบติดกับผิวใบ ลอกคราบ 3 ครั้ง ระยะ
ตัวอ่อน 11 - 18 วัน ดักแด้มีขนาด 0.6 - 0.8 มิลลิเมตร ระยะดักแด้ 5 - 7 วัน ตัวเต็มวัยจะออกจาก
ดักแด้ตรงรอยแตกที่ส่วนอก เพศเมียวางไข่ได้สูงสุดมากกว่า 100 ฟอง ตัวเต็มวัยมีอายุ 2 - 11 วัน  
(วิภาลัย, 2555) 
ความส าคัญและลักษณะการท าลาย   แมลงหวี่ขาวทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดน้ าเลี้ยงบริเวณใบ 
การแพร่กระจายของแมลงหวี่ขาว ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตร้อน แต่ก็พบในเขตก่ึงร้อนและเขตอบอุ่น
เช่นกัน ส าหรับดาวเรืองระยะการเจริญเติบโตทางล าต้น มักพบตัวเต็มวัยที่ใบ (ภาพที่ 9) 
การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด 

แมลงหวี่ขาวพบระบาดในแหล่งปลูกพืชทั่วๆไป 
พืชอาหาร 
 พืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น พืชตระกูลกะหล่ า ฝูาย ยาสูบ พริก มันเทศ มะเขือเทศ 
กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเปราะ ปอแก้ว ถั่วต่างๆ 
ศัตรูธรรมชาติ 
 ตัวห้ าและตัวเบียนเช่น แตนเบียน  Encarsia sp. (F. Aphelinidae) แมลงช้างปีก
ใส Malada basalis Walker และChrysopa sp. (F. Chrysopidae) ด้วงเต่า Serangium spp. (F. 
Coccinellidae) บางชนิด และแมงมุมสกุลไลคอซา (Lycoza sp.) และ ออกซีออพิส (Oxyopes sp.) 
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ภาพที่ 1 วงจรชีวิตหนอนเจาะสมอฝูาย 
แมลงศัตรูธรรมชาติชนิดต่างๆ 

 

ภาพที่ 2 วงจรชีวิตหนอนกระทู้ผัก 
แมลงศัตรูธรรมชาติชนิดต่างๆ 

 

ภาพที่ 3 วงจรชีวิตหนอนหลอดหอม 
แมลงศัตรูธรรมชาติชนิดต่างๆ 

 

ไข่ 
ตัวหนอน 16-22 วนั 

ดกัแด้ 10-12 วนั 

ดกัแด้ 7-10 วนั 

ตัวหนอน 10-14 วนั 

ไข่ 2-3 วนั 

ตัวเต็มวยั 4-10 วนั 
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ภาพที่ 4  ลักษณะการท าลายของหนอนชอนใบ ภาพที่ 5  ตัวเต็มวัยหนอนชอนใบ 

หนอนคืบ 

ภาพที่ 9 แมลงหวี่ขาว ภาพที่ 8  เพลี้ยแปูงสีเขียว ภาพที่ 7   ลักษณะการท าลายของไรแดง 

ด้วงหมัดจุด เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่นสีเขียว 

มวนปอแก้วจีน  ด้วงกุหลาบ ด้วงงวง  แมลงค่อมทอง 

ภาพที่ 6  แมลงศัตรูพืชชนิดอื่นๆ ที่พบในแปลง 
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โรคของดอกดาวเรือง 

1. โรคเหี่ยวเขียว  
สาเหตุของโรค : เชื้อแบคทีเรีย Ralstonia sp. 
ลักษณะอาการ 
                ต้นดาวเรืองจะแสดงอาการเหี่ยว โดยใบจะลู่ลงลักษณะอาการคล้ายอาการขาดน้ า 
สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia sp. เข้าท าลายทางราก ทางบาดแผล เข้าไปอุดตันท่อน้ าท่อ
อาหารของต้นดาวเรือง ท าให้ดาวเรืองไม่ได้รับน้ าและอาหาร โดยอาการเหี่ยวจะเกิดรวดเร็วหลังจากท่ี
ต้นดาวเรืองได้รับเชื้อเข้าไปแล้ว ที่เรียกว่าโรคเหี่ยวเขียวเพราะว่า ลักษณะอาการเหี่ยวนั้น ต้นดาวเรือง
และใบยังคงมีสีเขียวอยู่ (ภาพที่ 10) 
 
การตรวจสอบสาเหตุโรคเหี่ยวของดาวเรืองท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
                ให้น าเอาต้นพืชที่แสดงอาการเหี่ยว แต่ไม่แน่ใจสาเหตุที่แท้จริงมาตรวจสอบ โดยตัดส่วน
เหนือดิน ตัดใบทิ้ง น าลงไปแช่ในภาชนะใสที่บรรจุน้ าสะอาดเป็นเวลาประมาณ 2-3 นาที ถ้าอาการ
เหี่ยวของดาวเรืองสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย จะมีเมือกสีขาวขุ่น ไหลลงมาตามน้ าเป็นสาย 
 
การป้องกันก าจัด 

หากพบอาการเหี่ยวของต้นดาวเรืองควรน ามาตรวจสอบหาสาเหตุโรคเหี่ยวเบื้องต้นด้วยวิธี
ดังที่กล่าวมาข้างต้นควรถอนต้นให้ติดรากข้ึนมาแล้วน าออกนอกแปลงปลูก ระวังอย่าให้ดินร่วงลงพื้น
เพราะเชื้อสามารถอาศัยอยู่ในดินได้ แล้วน าไปท าลายก่อนการปลูกดาวเรืองครั้งต่อไป ควรขุดดินตาก
แดด แสงแดดแรงประมาณ 1 สัปดาห์ แสงแดดอ่อนประมาณ 2 สัปดาห์ เพ่ือเป็นการลดปริมาณเชื้อ
สาเหตุของโรคเหี่ยวเขียวการใช้สารเคมี ใช้สารเคมีผสมตามอัตราส่วนที่แนะน า ราดบริเวณหลุมปลูกท่ี
ถอนต้นดาวเรืองท่ีแสดงอาการเหี่ยวออกไปแล้ว เพื่อเป็นการปูองกันเชื้อแบคทีเรีย แพร่กระจายไปยัง
บริเวณอ่ืน ๆ ของแปลงปลูก 

2. โรคเหี่ยวเหลือง  
สาเหตุของโรค : เชื้อรา Fusarium oxysporum 
ลักษณะอาการ 
                อาการเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อรา ฟิวซาเรียม นั้นจะปรากฏอาการช้ากว่าเชื้อแบคทีเรีย 
ดาวเรืองมักจะแสดงอาการใบเหลืองร่วมด้วย จะเกิดการชะงักการเจริญเติบโต และใบเหี่ยว โดย
ระยะแรกจะเหี่ยวชั่วคราว คือจะแสดงอาการใบเหี่ยวเฉพาะช่วงเวลากลางวันที่แดดร้อน พอผ่าน
กลางคืน ตอนเช้าจะฟ้ืนตัว เป็นเช่นนี้ระยะหนึ่ง ต่อมาดาวเรืองจะแสดงอาการเหี่ยวอย่างถาวร คือจะ
ยืนต้นเหี่ยวและแห้งตายในที่สุด การสังเกต บริเวณโคนต้นจะเป็นแผลสีน้ าตาล ถ้าถอนต้นขึ้นมาให้
สังเกตที่รากรากจะมีการเน่าร่วมด้วย ถ้าท าการตัดต้นดาวเรืองผ่ากลางจะพบว่าบริเวณท่อน้ าท่อ
อาหาร จะถูกท าลายเป็นแผลสีน้ าตาล (ภาพที่ 11) 
 

การป้องกันก าจัด 
เตรียมดินก่อนปลูก โดยการไถดินตากแดดนาน 7-14 วันเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อราสาเหตุการเกิด

โรคเหี่ยวเหลืองในดินก่อนปลูกพืชควรน าเชื้อราไตรโคเดอร์มา (เชื้อราไตรโครเดอร์มาสามารถหาซื้อได้
ตามร้านขายเคมีทางการเกษตร ) ผสมลงในวัสดุปลูก ควรใส่อย่างสม่ าเสมอทุกเดือน เพ่ือปูองกันการ
เกิดโรคเหี่ยวเหลือง 
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3. โรคใบจุด  

สาเหตุของโรค : เชื้อรา Alternaria sp. 
ลักษณะอาการ 
                จะพบว่าส่วนใบของดาวเรืองเป็นจุดค่อนข้างกลมภายนอ กจุดสีม่วงเข้ม ภายในจุดสี
น้ าตาลอ่อน หากเกิดการระบาดมากจะท าให้พืชสังเคราะห์แสงได้น้อยลง ส่งผลให้ต้นโทรมอย่าง
รวดเร็ว ท าให้ดอกเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ พบว่าเชื้ออัลเทอนาเรียสามารถเข้าท าลาย ส่วนของล าต้น
ของดาวเรืองได้อีกด้วย โดยลักษณะอาการจะคล้ายกับที่เกิดที่ใบ คือ เป็นจุดภายนอกค่อนข้างกลม 
ภายในจุดสีน้ าตาลอ่อน ชื่อของโรคนี้อาจเรียกแต่ต่างกันไปตามส่วนของดาวเรืองที่เกิดอาการ เช่นโรค
เกิดท่ีใบเรียก ใบจุด (leaf spot)โรคเกิดที่ล าต้น เรียกล าต้นจุด (stem spot)  
 

การป้องกันก าจัด 
ควรบ ารุงรักษาต้นดาวเรืองให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอ เพราะว่าถ้าต้นดาวเรืองมีความแข็งแรง 

ก็ยากที่โรคพืชจะเข้าท าลายต้นดาวเรืองเม่ือเริ่มพบอาการของโรคใบจุด ให้รีบตัดแต่งส่วนของใบ
ดาวเรืองท่ีเป็นโรคออกจากแปลงปลูกดาวเรืองแล้วน าไปเผาท าลาย เพ่ือปูองกันแหล่งของเชื้อโรคใน
การแพร่ระบาดและควรท าความสะอาดแปลงอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมโรค 
 

4. โรคดอกเน่า  
สาเหตุของโรค :  เชื้อรา Botrytis sp. 
ลักษณะอาการ 
                โรคดอกเน่านี้เป็นโรคของดาวเรืองที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่ง จะเกิดข้ึนในช่วงที่ดาวเรืองออก
ดอกแล้ว กลีบดอกของดาวเรืองจะเป็นสีน้ าตาลลักษณะเหมือนช้ าน้ า หากสภาพอากาศมีความชื้นสูง 
จะพบเส้นใยของเชื้อราสีเทาขึ้นปกคลุมบริเวณดอก ท าให้ดาวเรืองเสียคุณภาพ เกษตรกรไม่สามารถที่
จะน าไปขายได้ และสามารถแพร่ระบาดไปได้อย่างรวดเร็ว หากไม่มีการปูองกันก าจัด เพราะว่าเชื้อรา
ชนิดนี้สามารถแพร่ระบาดได้โดยลม (ภาพที่ 12) 
การป้องกันก าจัด 

ก่อนท าการเก็บเก่ียวดอกดาวเรือง ควรท าการดูแลแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ หากพบดอกที่
เป็นโรคดอกเน่า ในแปลงปลูกควรท าการตัดแต่งออกแล้วน าไปเผาท าลาย เพ่ือเป็นการลดการแพร่
ระบาดของโรคดอกเน่าหากเริ่มพบอาการของโรค ควรท าการควบคุมโดยการฉีดพ่นสารเคมี 
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ศัตรูธรรมชาติ 
 

ศัตรูธรรมชาติคือ สิ่งมีชีวิตที่ด ารงชีวิตโดยการกินหรืออาศัยสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเป็นอาหาร 
จัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีบทบาทส าคัญในการควบคุมศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติแต่ละชนิดจะมีลักษณะการ
ท าลายศัตรูพืช และความสามารถในการควบคุมศัตรูพืชแตกต่างกัน ศัตรูธรรมชาติชนิดใดที่น ามาใช้ใน
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี จะเป็นศัตรูธรรมชาติที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นชนิดที่สามารถควบคุม
ศัตรูพืชได้ดีและมีประสิทธิภาพ ศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้ดังนี้ 

1. ศัตรูธรรมชาติที่มีกระดูกสันหลัง  
สัตว์มีกระดูกสันหลังกินแมลงเป็นอาหาร  เช่น นก ชอบท าลายแมลงในปุาไม้  บาง

ประเทศมีการใช้นกมาควบคุมแมลงในปุาไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในน้ ามีปลา  กบ  คางคก  กิน
แมลงในน้ าเป็นอาหาร 

2. ศัตรูธรรมชาติที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ 
2.1 แมงมุม   เป็นศัตรูธรรมชาติที่พบทั่วไป  สามารถกินแมลงได้หลายชนิดพบมาก

ในแปลงปลูกพืชทั่วไปมีบทบาทส าคัญในการควบคุมศัตรูพืชมาก 
2.2  ไร เป็นศัตรูธรรมชาติส าคัญของไรศัตรูพืชในแปลงปลูก เช่น ไรตัวห้ า 
2.3 แมลง  เป็นศัตรูธรรมชาติที่มีปริมาณชนิดมากที่สุด เรียกว่า แมลงศัตรูธรรมชาติ 

มีบทบาทส าคัญในการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี ช่วยควบคุมปริมาณแมลงศัตรูพืชให้อยู่ในสภาพ
สมดุลตามธรรมชาติ ไม่เกิดการระบาดท าลายพืช  

ภาพที่ 12 โรคดอกเน่า 
แมลงศัตรูธรรมชาติชนิดต่างๆ 

 

ภาพที่ 10 โรคเหี่ยวเขียว 
แมลงศัตรูธรรมชาติชนิดต่างๆ 

 

ภาพที่ 11 โรคเหี่ยวเหลือง 
แมลงศัตรูธรรมชาติชนิดต่างๆ 
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2.4 จุลินทรีย์  เป็นศัตรูธรรมชาติที่ท าให้แมลงเป็นโรค เช่น เชื้อรา  แบคทีเรีย  

ไวรัส  โปรโตซัว    
ประเภทของแมลงศัตรูธรรมชาติ 

แมลงศัตรูธรรมชาติที่ส าคัญมี 2 ประเภท คือ  
1. แมลงห้ า  คือ แมลงที่กินหรือท าลายเหยื่อท่ีเป็นศัตรูพืช โดยสามารถท าลายเหยื่อได้หลาย

ตัว ในการพัฒนาการเจริญเติบโต จากตัวอ่อนถึงตัวเต็มวัย  
การท าลายเหยื่อของแมลงห้ าขึ้นกับลักษณะปากท่ีใช้กินอาหาร  และความสามารถของการ

ท าลายขึ้นกับชนิดของแมลงห้ า ขนาดของเหยื่อ  และระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาการเจริญเติบโต  
เหยื่อที่กินอาจเป็นเหยื่อชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกัน ขึ้นกับอุปนิสัยในการกินอาหารของแมลง   
แมลงห้ าบางชนิดสามารถท าลายเหยื่อได้หลายชนิด   ท าให้สามารถด ารงชีวิตได้หลายพื้นท่ี แมลงห้ า
บางชนิด ท าลายเหยื่อได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้น สามารถแบ่งตามลักษณะการท าลายเหยื่อได้ดังนี้ 

1.1แมลงห้ าปากกัดกิน :  แมลงห้ าประเภทนี้จะท าลายเหยื่อโดยการกัดกินทุกส่วนของเหยื่อ
เป็นอาหาร เช่น ด้วงเต่าลาย, แมลงหางหนีบ, ตั๊กแตนต าข้าว, แมลงปอ, แมลงช้าง, มด ฯลฯ  

1.2 แมลงห้ าปากดูดกิน  : ท าลายเหยื่อโดยการใช้ส่วนปากที่มีลักษณะเป็นท่อยาวดูดกิน
ของเหลวภายในล าตัวเหยื่อเป็นอาหาร เช่น  มวนพิฆาต, มวนเพชฌฆาต 

2. แมลงเบียน  คือ แมลงที่ท าลายเหยื่อหรือแมลงอาศัย ( host)  โดยการอาศัยกินอยู่ภายใน 
หรือภายนอกของแมลงอาศัย โดยการกินอาหารจากแมลงอาศัยเพียง 1 ตัว ในการพัฒนาการ
เจริญเติบโตจากตัวหนอนเป็นตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยกินน้ าหวานจากดอกไม้เป็นอาหาร 
วงจรชีวิตของแมลงเบียน  

แมลงเบียนจะเบียนแมลงศัตรูพืชโดยการใช้อวัยวะวางไข่  แทงลงไปในเหยื่ออาศัย ภายใน
หรือภายนอกเหยื่อนั้น การวางไข่อาจจะวางไข่ครั้งละฟอง หรือหลายฟอง ต่อการวางไข่หนึ่งครั้ง ทั้งนี้
ขึ้นกับชนิดของแมลงเบียน เมื่อไข่แมลงเบียนฟัก ก็จะกินอาหารจากเหยื่ออาศัย โดยเหยื่อยังมีชีวิตแต่
เหยื่อจะมีการพัฒนาการเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควร เมื่อแมลงเบียนพัฒนาเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะเข้า
ดักแด้อยู่ภายในหรือภายนอกแมลงอาศัย แมลงที่ถูกเบียนก็จะตาย   
การแบ่งชนิดแมลงเบียน 

ก. แมลงเบียนภายใน / แมลงเบียนภายนอก : แมลงเบียนจะท าลายอยู่ภายในหรือภายนอก
แมลงอาศัย 

ข. แบ่งตามการเข้าท าลายระยะต่างๆ ของแมลง เช่น  แมลงเบียนไข่ , แมลงเบียนหนอน และ
แมลงเบียนดักแด ้

 
 
 

การน าแมลงศัตรูธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ 
 ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติให้มีปริมาณมากทั้งในระดับภาครัฐและเอกชน เพ่ือใช้
ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในแปลงพืชหลายชนิด เช่น การใช้มวนเพชฌฆาตในการควบคุมหนอนกิน
ดอกดาวเรือง การใช้แมลงหางหนีบและแตนเบียนไข่ ในแปลงข้าวโพดใช้แตนเบียนไข่ในการควบคุม
หนอนกออ้อย แต่เนื่องจากแมลงศัตรูธรรมชาติเป็นสิ่งมีชีวิต จะต้องมีการใช้ให้ถูกวิธีและใช้ในช่วงเวลา
ที่มีการระบาดของแมลงในระยะศัตรูพืชที่เป็นการเข้าท าลายของแมลงศัตรูธรรมชาติเท่านั้น เช่น แตน
เบียนไข่ควรปล่อยในระยะที่พบไข่แมลงศัตรูพืช หรือมวนพิฆาตควรใช้ในระยะที่มีการระบาดของ
แมลงในระยะหนอนเท่านั้น 
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ชนิดของศัตรูธรรมชาติที่น าไปใช้ในแปลง 
1. มวนเพชฌฆาต  (Assassin bug, Sycanus sp.)   

มวนเพชฌฆาตเป็นแมลงตัวห้ า มีประโยชน์ในการช่วยก าจัดหนอนของแมลงศัตรูพืชได้ หลาย
ชนิด เช่นหนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม หนอนเจาะสมอฝูาย หนอนแก้วส้ม และหนอนบุ้งต่างๆ 
เป็นต้น  ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของมวนเข้าท าลายเหยื่อโดยการใช้ปากที่เป็นแท่งยาวแหลมคมเจาะเข้า
ไป ท าให้หนอนเป็นอัมพาตขยับตัวไม่ได้ จากนั้นจึงดูดกินของเหลวภายในตัวหนอนจนตัวแห้งเหี่ยว
ตาย  มวนตัวห้ าชนิดนี้ดูดกินหนอนเป็นอาหารเท่านั้น  เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติ ที่เกษตรกรสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมแมลงศัตรูโดยชีววิธีในสภาพไร่ได้ 
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ  (ภาพที่ 13 ) 
          ไข่    ไข่มีลักษณะเป็นแท่งยาวรีสีเหลืองคล้ายลูกรักบี้ มีครีมสีขาวห่อหุ้มกลุ่มไข่ไว้เป็นกลุ่ม 
เมื่อครีมแห้งเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล ช่วยยึดกลุ่มไข่ไว้กับกล่องเลี้ยง  ไข่ใกล้ฟักมีสีเข้มข้ึนเรื่อยๆ  ไข่แต่ละ
กลุ่มมีประมาณ 94 ฟอง  ระยะไข่ประมาณ 10-25 วัน 
 ตัวอ่อน  ตัวอ่อนมี 5 วัยเมื่อฟักออกมาจากไข่ใหม่ๆ มีรูปร่างยาวรี ตัวมีสีส้มแดงมักอยู่รวมกัน
เป็นกลุ่มและดูดกินน้ าเป็นอาหาร ประมาณ 4-5 วัน เริ่มแสดงพฤติกรรมการห้ า โดยดูดกินหนอน
ต่างๆ เป็นอาหาร หลังจากลอกคราบเป็นตัวอ่อนวัยที่ 2-5 ล าตัวจะมีสีแดงเข้มข้ึนเรื่อยๆ หัวและขามีสี
ด า ตัวอ่อนวัยที่ 4 จะเห็นติ่งปีกชัดเจน ระยะตัวอ่อนตั้งแต่วัยที่ 1 ถึงวัยที่ 5 ใช้เวลา 50-60 วัน  
 ตัวเต็มวัย  สีแดงสลับด า มีส่วนหัวแคบ คอยาว ปีกและขาสีด า ตัวผู้มีล าตัวยาวรี ส่วนตัวเมีย
มีล าตัวอ้วนกว่าตัวผู้ อายุตัวเต็มวัยประมาณ 45-60 วัน ตัวเมียหนึ่งตัวสามารถวางไข่ได้ 650-700 
ฟอง (3-5 กลุ่ม) 
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ขั้นตอนและวิธีการเลี้ยงเพิ่มปริมาณมวนเพชฌฆาต 
 

 
    น ามวนเพชฌฆาตวัยที่ 1 มาเลี้ยงในกล่องพลาสติกขนาด  
24 X 34 X 9 ซม.3  จ านวน 5 กล่อง ๆ ละ 50 ตัว เจาะรูที่
ฝากล่องและบุด้วยลวดตาข่ายอย่างละเอียด  

  
 
 

 

 
น ากระดาษมาขย าเพ่ือเป็นที่หลบซ่อนตัวของมวน 
กล่องละ 1-2 แผ่น อาจใช้ใบพืช หรือก่ิงพืช เช่น 
กิ่งดอกเข็ม แทนกระดาษ  ให้จิ้งหรีดเป็นอาหาร 
 

 
 ให้น้ าโดย ใช้ส าลีชุบน้ าหมาดๆวางบนอะลูมิเนียมฟอยล์ 
หรือฝากล่องขนาดเล็กๆ   เปลี่ยนอาหารและน้ าสัปดาห์ละ  3 ครั้ง  
ท าความสะอาดกล่องเลี้ยงสัปดาห์ละครั้ง เมื่อมวนเป็นตัวเต็มวัยจับ
คู่ผสมพันธุ์กัน มวนก็จะวางไข่ตามฝากล่อง หรือกระดาษ แยกกลุ่มไข่
ออกมาใส่กล่องพลาสติกรอการฟักเพ่ือเลี้ยงในรุ่นต่อไป  
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2. มวนพิฆาต (stink bug, Eocanthecona furcellata Wolff) 
สามารถท าลายหนอนผีเสื้อศัตรูพืชหลายชนิด เช่น หนอนเจาะสมอฝูาย หนอนคืบฝูาย หนอน

ม้วนใบ หนอนคืบกะหล่ า หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนหัวกะโหลก หนอนคืบละหุ่ง 
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ  (ภาพที่ 14 ) 
 ไข่   เป็นกลุ่ม เรียงเป็นแพ ทรงกลม สีเทา เมื่อใกล้ฟักจะเป็นสีเหลืองส้ม อายุไข่ 5-8 วัน  
 ตัวอ่อน  ตัวอ่อนมี 5 วัย เจริญเติบโตโดยการลอกคราบ ล าตัวมีสีแดงสลับด า ระยะแรกชอบอยู่
เป็นกลุ่มมีอายุประมาณ 18-22 วัน จะเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัย 
 ตัวเต็มวัย   สีน้ าตาล-เทา และมีลายประสีเหลือง ตัวยาวประมาณ 1 - 1.5 เซนติเมตร เมื่อมอง
จากด้านบน ส่วนหลัง เป็นรูปสามเหลี่ยม มีจุดสีน้ าตาลอ่อน 3 จุด บ่าทั้งสองข้างมีลักษณะเป็นหนาม
แหลม ยื่นออกมา ตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมียเล็กน้อย  ตัวเต็มวัย  มีอายุประมาณ 20-30 วัน  

 
3. แมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker) 

แมลงช้างปีกใส เป็นแมลงตัวห้ า อยู่ในวงศ์ Chrysopidae อันดับ Neuroptera มีประโยชน์ใน
การช่วยก าจัดศัตรูพืชที่มีขนาดเล็ก ได้แก่ เพลี้ยแปูง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ตัวอ่อนแมลงหวี่ขาว ไข่หนอน
ศัตรูพืช เป็นต้น  
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ (ภาพที่ 15) 

ไข ่ 2-3 วัน วางไข่เป็นกลุ่มหรือฟองเดี่ยวๆ มีก้านชูสีขาวใสคล้ายเส้นด้าย ลักษณะไข่รูปร่างยาวรี 
สีเขียวอ่อนเมื่อวางใหม่ๆเม่ือใกล้ฟักจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล  

ตัวหนอน  7-10 วัน ล าตัวสีน้ าตาลอ่อน และเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเข้มขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้นบริเวณ
ด้านบนและด้านข้างของปล้องอกและปล้องท้องมีเส้นขนจ านวนมาก เพื่อเป็นที่ยึดเกาะของเศษซาก
อาหารและขยะ ตัวหนอนมีพฤติกรรมเป็นตัวห้ า เมื่อท าลายเหยื่อแล้วจะน าเศษซากของเหยื่อข้ึนไปไว้
ด้านบนล าตัว ระยะตัวหนอนมี 3 ระยะ 

ดักแด้   9-10 วัน รูปร่างกลม ตัวหนอนวัย 3 สร้างเส้นใยสีขาวปกคลุมล าตัวแล้วเข้าดักแด้อยู่
ภายใน และมีเศษขยะปกคลุมอยู่ด้านนอก มักเข้าดักแด้ติดกับใบพืช  

ตัวเต็มวัย   เพศผู้ 15-39 วัน เพศเมีย 35-71 วัน ล าตัวสีเขียวอ่อน ตาสีทองอมแดง หนวดเรียว
ยาว ปีกสีเขียวอ่อนใส เห็นเส้นปีกชัดเจนขนาดเกือบเท่ากันทั้ง 4 ปีก เมื่อเกาะนิ่งปีกจะแนบล าตัวคล้ายรูป
หลังคา ตัวเมียมีขนาดล าตัวใหญ่กว่าตัวผู้ ตัวเมียสามารถวางไข่ 418-552 ฟอง 
การท าลายเหยื่อของแมลงช้างปีกใส 

แมลงช้างปีกใสใช้กรามที่โค้งยาวยื่นจับเหยื่อและดูดกินของเหลวภายในจนเหยื่อตาย ส่วนตัวเต็ม
วัยกินน้ าหวานเป็นอาหาร ตัวอ่อนและเต็มวัยไม่ท าลายพืช นับเป็นแมลงศัตรูธรรมชาติที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีในสภาพไร่ได้ 
การเลี้ยงเพิ่มปริมาณแมลงช้างปีกใส  

เก็บตัวหนอนแมลงช้างปีกใสจากธรรมชาติแยกเลี้ยงในกล่องพลาสติกใสขนาด 5.5x7.5x3.2   ซม. 
50 ตัว/กล่อง ให้เพลี้ยอ่อนหรือเพลี้ยแปูง หรือไข่ผีเสื้อข้าวสารเป็นอาหารตัวหนอน เมื่อตัวหนอนแมลง
ช้างปีกใสเจริญเป็นดักแด้แยกเลี้ยงในกล่องพลาสติกใส  เมื่อดักแด้ฟักเป็นตัวเต็มวัยแยกเลี้ยงในกล่อง
พลาสติก จ านวน100 ตัว ให้อาหารตัวเต็มวัยแมลงช้างปีกใสด้วย น้ าผึ้งผสมยีสต์ ในอัตราส่วน 1:1 เมื่อตัว
เต็มวัยวางไข่เก็บรวบรวมไข่แมลงช้างปีกใสใส่ในกล่องพลาสติกใสกลม ด้วยการใช้กรรไกรตัดก้านไข่แมลง
ช้างปีกใส และน าไปเลี้ยงเพ่ิมปริมาณแมลงช้างปีกใสต่อไป 
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วิธีการปล่อยแมลงช้างปีกใส 
        น าแมลงชา้งปกีใสปล่อยในแปลงปลกูทีมี่การระบาดของแมลงศัตรูพืชขนาดเล็กโดยสามารถปลอ่ย
แมลงช้างปีกใสได้ทุกระยะ ระยะที่เหมาะสมคือระยะตัวหนอนและปล่อยในเวลาที่ไม่ร้อนจัด เช่นตอนเย็น
เป็นต้น โดยน าตัวหนอนหรือไข่ใส่ในภาชนะเช่นกรวยกระดาษหรือกล่องพลาสติก แล้วแขวนหรือวางไว้บน
หรือใต้ต้นพืช  
อัตราการปล่อยแมลงช้างปีกใส 
       อัตราการปล่อยข้ึนอยู่กับปรมิาณของศัตรูพืช ถ้าพบศัตรูพืชมีปริมาณนอ้ย ปลอ่ยตัวหนอนแมลงชา้ง
ปีกใส อัตรา 100-200 ตัว/ไร่ ในพืชไร่ พืชผัก ไม้ผลและไม้ดอก แต่ถ้าศัตรูพืชมีปริมาณสูง ปล่อยตัวหนอน
แมลงช้างปีกใสในอัตรา 1,000-2,000 ตัว/ไร่ ในพืชไร่ พืชผัก ไม้ผลและไม้ดอก และปล่อยเพิ่มเติมหาก
พบว่าศัตรูพืชมีจ านวนเพิ่มขึ้น 

4. ด้วงเต่า Serangium sp. 
สภาพธรรมชาติแมลงหวี่ขาวมีศัตรูที่ส าคัญคือ ด้วงตัวห้ า Serangium sp. และแตนเบียน 

Encarsia sophia ซึ่งศัตรูธรรมชาติเหล่านี้ช่วยเกษตรกรในการควบคุมแมลงหวี่ขาวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ (ภาพที่ 16) 

ไข ่: ยาวเรียว  หัวท้ายมน สีขาวใส เมื่อใกล้ฟักเป็นตัวอ่อนจะมองเห็นเส้นขนสีด าภายในไข่                  
ตัวหนอน : ตัวหนอนมี 4 วัย  ล าตัวสีเหลือง เส้นขนยาวปกคลุมล าตัว   
ดักแด้ : กลม สีขาวถึงเหลืองอ่อน เส้นขนสีด าทั่วล าตัว แต่สั้นกว่าระยะตัวหนอน 
ตัวเต็มวัย: หนวด 9 ปล้อง แบบกระบอง ล าตัวโค้งนูน ผิวปีกมันเรียบ สีด าตลอดทั้งตัว มีเส้นขน

ประปราย 
พฤติกรรมการห้ า 
ด้วงเต่าทั้งระยะตัวหนอนและระยะตัวเต็มวัยมีพฤติกรรมเป็นตัวห้ า เริ่มแรกใช้กรามกัดเนื้อเยื่อ
ล าตัวเหยื่อให้ขาดแล้วใช้ส่วนปากดูดกินของเหลวภายในตัวเหยื่อสู่ล าตัว และพ่นของเหลว
บางส่วนกลับเข้าสู่ตัวเหยื่อ ท าเช่นนี้จนของเหลวภายในตัวเหยื่อหมดเหลือแต่ซากสีขาวไว้ (ยุว
ธิดา, 2551)  

แมลงตัวห้ าอื่นๆที่พบในแปลงดาวเรือง 
 ด้วงเต่าสีส้ม   ด้วงเต่าลายสมอ ด้วงเต่าลายหยัก  แมงมุมตาหกเหลี่ยม  มวนเพชฌฆาต  
Harpacter sp.  มวนตาโต   ตั๊กแตนหนวดยาว ตั๊กแตนต าข้าว และต่อรัง  (ภาพที่ 17  และ  18 ) 

5. แตนเบียนหนอนกระทู้ผัก ( Apanteles sp. ) เป็นแมลงเบียนระยะตัวหนอน พบได้ทั่วไปตาม
สภาพธรรมชาติที่มีการระบาดของหนอนกระทู้ผัก   แมลงเบียน Apanteles sp. มีความเฉพาะเจาะจงสูง
ต่อหนอนกระทู้ผัก สามารถวางไข่ได้สูงสุด 118 ฟอง/วัน เพศเมีย 1 ตัววางไข่ 17-19 ฟอง/ตัว และ
สามารถเข้าเบียนหนอนกระทู้ผักวัย 2 ตลอดอายุขัยสูงถึง 69.73 %  โดยหนอนกระทู้ผักที่ถูกเบียนจะมี
อาการเคลื่อนไหวช้า กินอาหารน้อยลงและตายในที่สุด  

ไข่  1-2 วัน   
หนอน  8-11 วัน  
ดักแด้     5-8 วัน มีใยไหมสีน้ าตาลเข้มห่อหุ้ม 
ตัวเต็มวัย  5-8  วัน  มีขนาดเล็กสีด าหนวดแบบเส้นด้าย ด้านล่างของท้องปล้องท่ี 1-3 มีสีน้ าตาล

เหลืองและเพศเมียมีอวัยวะวางไข่ยื่นออกจากปลายส่วนท้อง (ภาพที่ 19 ) 
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การเลี้ยงเพิ่มปริมาณแตนเบียน  Apanteles sp. 
        การเลีย้งเพ่ิมปรมิาณท าโดยน า แตนเบียนหนอนกระทู้ผัก  Apanteles sp.  ที่พบในแปลงปลูก

ผักของเกษตรกร  มาเลี้ยงขยายเพิ่มปริมาณในห้องปฏิบัติการด้วยหนอนกระทู้ผัก S. litura โดยน าหนอน
กระทู้ผักวัย 2 มาให้แตนเบียน Apanteles sp. เพศเมียเบียนในกรงส าหรับเบียน ซึ่งเป็นกรงพลาสติก 3 
ด้านขนาด 20x25x20 ซม. อีกด้านของกรงบุด้วยผ้าขาวบางหรือผ้าสีด า ภายในมีน้ าผึ้ง 10 % เป็นอาหาร
แมลงเบียนให้เบียนนาน 24 ซม. แล้วน าหนอนกระทู้ผักออก เปลี่ยนหนอนกระทู้ผักชุดใหม่ให้เบียนทุกวัน 
ส่วนหนอนที่ถูกเบียนแล้วน ามาเลี้ยงในกล่องเลี้ยงแตนเบียนขนาด 18x25x10 ซม. เปลี่ยนผักคะน้าใหม่ทุก
วัน เลี้ยงจนแตนเบียนเข้าดักแด้และฟักเป็นตัวเต็มวัย 

  6. แตนเบียนไข่ (Trichogramma sp.) 
แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมาหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ แตนตาแดง ” เป็นแมลงขนาดเล็ก

ประมาณ 0.2-0.4 มม. อยู่ในกลุ่มแตนที่มีประโยชน์สามารถท าลายไข่ของหนอนผีเสื้อหลายชนิด เช่น ไข่
หนอนกออ้อย  ไข่หนอนเจาะล าต้นข้าวโพด เป็นต้น ปัจจุบันมีการผลิตเพ่ือน ามาใช้ในการควบคุมหนอน
กออ้อยอย่างแพร่หลายและเป็นที่รู้จักของเกษตรกรโดยทั่วไป  

เมื่อแตนเบียนไข่เพศเมียพบไข่แมลงศัตรูพืชก็จะใช้อวัยวะวางไข่ (ลักษณะคล้ายเข็ม) แทงเข้าไป
ในไข่แมลงศัตรูพืชและวางไข่ซึ่งจะเรียกวิธีการนี้ว่า “การเบียน” จากนั้น 3-5 วันไข่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีด า
และอีก 2-3 วันก็จะฟักเป็นแตนเบียนตัวเต็มวัยและไปท าลายไข่แมลงศัตรูพืชอ่ืนอีกต่อไป 

แตนเบียนไข่ชนิดนี้เลี้ยงได้ง่ายด้วยการใช้ไข่ผีเสื้อข้าวสารที่ได้จากการเลี้ยงในห้องป ฏิบัติการและ
น าไข่ที่ได้มาใช้เลี้ยงแตนเบียนไข่โดยโรยไข่ผีเสื้อบนกระดาษแล้วให้แม่พันธุ์แตนเบียนไข่เข้าเบียนจากนั้นไข่
ผีเสื้อข้าวสารที่ถูกเบียนก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีด าพร้อมน าไปใช้ในแปลงหรือถ้าไม่น าไปใช้ในทันทีก็สามารถ
เก็บรักษาไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิประมาณ 10 องศาเซลเซียสเพ่ือรอการน าไปใช้ซึ่งจะเก็บได้นานประมาณ 
2 สัปดาห์ 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

น าแผ่นไข่ท่ีมีไข่ผีเสื้อข้าวสารที่ถูกเบียน (สีด า) เย็บติดใต้ใบพืชด้วยลวดเย็บกระดาษและทาสาร
กันมด เช่น จาระบีรอบๆ โดยปล่อย 20,000 – 30,000 ตัว/ไร่ (รัตนา , 2539) จุดที่ปล่อยใน 1 ไร่ ไม่ ควร
เกิน 6 จุด (สถิต , 2535) ควรปล่อยในช่วงเย็นและเมื่อส ารวจพบระยะไข่ของหนอนผีเสื้อในแปลงปลูก 
(ภาพที่ 20-23) 

7.  เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma spp.)  
 ความส าคัญ   เชื้อราไตรโคเดอร์มา  (Trichoderma spp.)  เป็นเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์หรือเป็น
ศัตรูต่อเชื้อราโรคพืชหลายชนิด มีสีเขียว  เจริญเติบโตได้ดีในดิน บนเศษซากพืช ซากสิ่งมีชีวิตและซาก
อินทรีย์วัตถุตามธรรมชาติ  ชอบสภาพดินที่ชื้นแต่ไม่แฉะ สามารถเป็นปรสิต   (Parasite) โดยการพันรัด  
เส้นใยเชื้อราสาเหตุโรคพืชแล้วสร้างเอนไซม์ เช่น ไคติเนส ( chitinase) เบต้า-1,3 กลูคาเนส ( β-
1,3glucanase) และเซลลูเลส (cellulose) ย่อยสลายผนังเส้นใยของเชื้อโรคพืช  จากนั้นจึงแทงเส้นใยเข้า
ไปเจริญอยู่ภายในเส้นใยโรคพืช ท าให้สูญเสียความมีชีวิตลง นอกจากนี้ยังมีความสามารถสูงในการแข่งขัน 
(Competition) กับเชื้อโรคพืชด้านการใช้อาหาร เจริญเติบโตสร้างเส้นใยและสปอร์ได้อย่างรวดเร็ว  บาง
สายพันธุ์สามารถสร้างปฏิชีวนสาร (antibiotics) เพ่ือยับยั้งหรือท าลายเส้นใยของเชื้อโรคจนเกิดการเหี่ยว
สลายและตายได้ 
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สายพันธุ์สามารถสร้างปฏิชีวนสาร (antibiotics) เพ่ือยับยั้งหรือท าลายเส้นใยของเชื้อโรคจนเกิดการเหี่ยว
สลายและตายได้ 
เชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถใช้ควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชหลายชนิด  ทั้งพืชไร่ ไม้ผล พืชผัก 
และไม้ดอกไม้ประดับ ดังนี้  

1. เชื้อราพิเทียม  (Pythium spp.) ท าให้เกิดโรคแคงเกอร์ที่ล าต้นโรคยอดเน่าของต้นกล้า โรคราก
เน่า โคนเน่า ต้นเน่า โรคเน่าคอดิน 

2. เชื้อราฟิวซาเรียม  (Fusarium spp.) ท าให้พืชเกิดโรคกล้าไหม้ รากเน่า โคนล าต้น หรือกอเน่า
แห้ง ผลเน่า โรคเหี่ยว 

3. เชื้อราสเคลอโรเทียม  (Sclerotium rolfsii )  ท าให้เกิดโรคกล้าไหม้   โรคราเมล็ดผักกาด  โรค
โคนเน่า 

4. เชื้อราไรช็อกโทเนีย  (Rhizoctonia spp.) ท าให้เกิดอาการโรคเมล็ดเน่า เน่าระดับคอดิน กล้า
ไหม ้รากเน่า หัวเน่า แคงเกอร์บนล าต้น 

5. เชื้อราไฟท็อบธอร่า   (Phytopthora spp.)  ท าให้พืชเกิดอาการโรครากเน่า – โคนเน่า เน่าด า
ยอด และรากเน่า 

6. เชื้อราคอลเลคโตตริกรัม (Collectotrichum spp.) ท าให้เกิดโรคแอนแทรกโนสในพืชผักต่าง ๆ 

รายละเอียดวิธีใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ควบคุมโรคพืช  อยู่ในเอกสารแผ่นพับของศูนย์บริหารศัตรูพืช 
จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ไข่ 10-25 วัน 

ตัวอ่อน 50-60 วัน ตัวเต็มวัย 45-60 วัน 

ภาพที่ 13   วงจรชีวิตมวนเพชฌฆาต 
 

ภาพที่ 14   วงจรชีวิตมวนพิฆาต 
 

ไข่ 5-8 วัน 

ตัวอ่อน 18-22 วัน ตัวเต็มวัย 20-30 วัน 

ไข่ 2-4 วัน 
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แมงมุมตาหกเหล่ียม 

ตัก๊แตนหนวดยาว 

ฉ. ต่อรัง 

ข. มวนเพชฌฆาต Harpacter 
sp. 

จ.ตัก๊แตนต าขา้ว 

ตัก๊แตนหนวดยาว 

มวนพิฆาต 

ง. ตัก๊แตนหนวดยาว 

มวนตาโต  

ก. แมงมุมตาหกเหล่ียม 
ค. มวนตาโต 

   

   

ภาพที่ 18 แมลงศัตรูธรรมชาติอ่ืนๆ ที่พบในแปลงดาวเรือง 
 

ไข่ 2-3 วัน 
  

ตัวหนอน 7-10 วัน 

ดักแด ้9-10  วัน 
ภาพที่ 15 วงจรชีวิตของแมลงช้างปีกใส ภาพที่ 16 วงจรชีวิตของด้วงเต่า  Serangium sp. 

ตัวเต็มวัย เมีย 35-71 วัน 
ผู้ 15-39 วัน 

ภาพที่ 19 ลักษณะดักแด้และตัวเต็มวัยของแตนเบียนหนอนกระทู้ผัก (Apanteles sp.) 
 

ภาพที่ 17 ด้วงเต่าชนิดต่างๆ 
 

ก. ด้วงเต่าสีส้ม ข. ด้วงเต่าลายสมอ 
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การส ารวจแมลงและแนวทางการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูดาวเรือง 
วิธีการส ารวจแมลง 

1.   ส ารวจดาวเรือง 20 ต้น/พ้ืนที่  ตามเกณฑ์ดังนี้  
- ถ้าพ้ืนที่ 1 งานหรือน้อยกว่า (ภาพที ่24)  ให้ส ารวจโดยการเว้นจากขอบแปลง 2 แถว แล้วเริ่ม

ส ารวจแถวที่ 3 , 5, 7, 9, 11 แต่ละแถวนับแมลงจ านวน 4 ต้น เริ่มจากต้นที่ 6, 12, 18, 24   
โดยการนับดอกตูม ดอกบานปกติ และดอกท่ีถูกแมลงท าลาย   

ภาพที่ 23  การติดแผ่นแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมาในแปลงข้าวโพด 

ภาพที่ 22  ไข่หนอนเจาะล าต้นข้าวโพดที่ถูกแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมาเบียน  

ภาพที่ 21  วงจรชีวิตแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา 
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- ถ้าพ้ืนทีม่ากกว่า 1 งาน  ให้ส ารวจโดยการเว้นจากขอบแปลง 5 แถว  แล้วเริ่มส ารวจแถวที่ 6, 
12,18, 24, 30   แต่ละแถวนับแมลง จ านวน 4 ต้น เริ่มจากต้นที่ 6, 12, 18, 24  โดยการนับ
ดอกตูม ดอกบานปกติ และดอกท่ีถูกแมลงท าลาย   

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้มวนเพชฌฆาต Sycanus sp. ควบคุมศัตรูดาวเรือง 
สุ่มส ารวจดอกดาวเรืองจ านวน 20 ต้น   นับดอกตูมและดอกบานปกติ และดอกท่ีถูกท าลาย  

ประเมินผลหลังการปลดปล่อยมวน 2-3 วัน อัตราการปลดปล่อยมวน ดังนี้ 
ระดับความเสียหาย  (%)    จ านวนมวนที่ปล่อย(ตัว/ไร่) 

< 10        100  
10-30        500   
31-50        1,000  

ภาพที่ 24  แผนผังวิธีการส ารวจแมลงในแปลงดาวเรือง 

2. ค านวณความเสียหายโดยใช้สูตร 
   ความเสียหาย(%) =   จ านวนดอกเสีย  
                                 จ านวนดอกทัง้หมด X 100 

X       ต้นที่ส ารวจ 
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> 50        2,000  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

งานทดลองการใช้มวนเพชฌฆาตควบคุมหนอนกินดาวเรือง ปี พ .ศ. 2551-ปัจจุบัน 
ครั้งที่ 1 ท าการทดลองท่ีบ้านเพี้ยฟาน ต.บัวเงิน อ.เมือง จ.ขอนแก่น พื้นท่ีประมาณ  1 ไร่ พบการ

เข้าท าลายของหนอนเจาะสมอฝูาย  จากการการนับดอกดี ดอกเสีย ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ .ศ. 2551 
ปล่อยมวนจ านวน 2 ,000 ตัว/ไร่ ร่วมกับการใช้เชื้อบีที ประเมินผลหลังการปลดปล่อยมวน 1 สัปดาห์   
พบว่าจากความเสียหายลดลงร้อยละ 60     

ครั้งที่ 2  ท าการศึกษาในแปลงปลูกดอกดาวเรืองของเกษตรกร จ านวน 5 รายใน 3 หมู่บ้าน 
จังหวัดขอนแก่น (เกษตรกรมีระยะการปลูก และวิธีการจัดการดูแลดอกดาวเรืองแตกต่างกัน)   ปี พ.ศ. 

ภาพที่ 25 ดอกตูมและดอกบานปกติ 
 

ภาพที่ 28 การปลดปล่อยมวนเพชฌฆาตในแปลงดาวเรือง 
 

ภาพที่ 26 ดอกตูมและดอกบานที่ถูกหนอนท าลาย 
 

ภาพที่ 27 ยอดและใบอ่อนถูกท าลายจากหนอนกระทู้ผัก 
 

135 

ภาพที่ 29  แปลงดาวเรืองของเกษตรกร 
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2552  หลังการปล่อยมวนเพชฌฆาต (ตารางที่ 1)  พบว่าความเสียหายของดอกดาวเรืองท่ีเกิดจากการ
ท าลายของหนอนเจาะสมอฝูายลดลงสูงสุด ร้อยละ   26.7 (ภาพที่ 33) และสามารถเก็บผลผลิตขายได้
ก าไรสูงสุด  10,275  บาท (ตารางที่ 2)  การขายดอกดาวเรืองมีพ่อค้ามารับซื้อท่ี แปลง ราคาร้อยละ 30  
บาท  การเก็บเก่ียวตลอดฤดูปลูกไม่น้อยกว่า 20  ครั้ง แต่ละครั้งประมาณ  500 ดอก/พ้ืนที่ปลูก 400  
ตารางเมตร เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกดอกดาวเรือง  2 ครั้ง/ปี คือเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  และ
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปีได้ผลผลิตสูงกว่า การปลูกในฤดูฝนที่มีปัญหาดอกดาวเรืองเน่าเละ ไม่
สามารถเก็บผลผลิตได ้

 
ตารางท่ี 1  แสดงพื้นท่ีปลูกดอกดาวเรือง  จ านวนมวนที่ปล่อย  และความเสียหาย หลังการปล่อย  

           มวนเพชฌฆาตควบคุมหนอนเจาะสมอฝูายในแปลงเกษตรกร  จงัหวัดขอนแก่น              

ชื่อเกษตรกร 
พ้ืนที่ปลูก 
(ตารางเมตร) 

จ านวนคร้ังท่ี
ปล่อยมวน 
 

จ านวนมวนที่ปล่อย(ตัว) ความเสียหายลดลงหลัง
การปลดปล่อย 
(%) 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

1.นายสุนันท์  วรวงษ์ 400 2 125 85 3.56 
2.นายละมุด  ค าจินดา 200 1 63 0 6.34 
3.นางมาริญ ประทุมสอน 320 2 100 50 100 
4.นางเทวา  นามพรหม 320 1 100 0 1.04 
5.นายส ารวย ค าอ้อ 1,600 1 1,000 0 4.30 
รวม 2,840 7 1,388 135 115.24 
เฉลี่ย 568 1.4 277.6 27 23.05 

 
 

 

 
 
 

   ภาพที่ 30     ความเสียหายของดอกดาวเรืองก่อนและหลังการปลดปล่อยมวนเพชฌฆาตควบคุม          
                       หนอนเจาะสมอฝูายในแปลงเกษตรกร  จงัหวัดขอนแก่น 
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นายสุนนัท ์ นายละมุด นางมาริญ นางเทวา นายส ารวย

ความเสียหายก่อนปลดปล่อย (%)

ความเสียหายหลงัการปลดปล่อย (%)

ความเสียหาย (%)

เกษตรกร

ตารางท่ี 2  ต้นทุนการปลูกดอกดาวเรือง  รายได้ และก าไร ของเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น 
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ครั้งที่ 3   การศึกษาในแปลงปลูกดอกดาวเรืองของเกษตรกร จ านวน 3 รายใน 2 หมู่บ้าน คือ 

บ้านดอนโอง และ บ้านปากปลาค้าว  ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดปี พ .ศ. 2553  (เกษตรกรมี
ระยะการปลูก และวิธีการจัดการดูแลดอกดาวเรืองแตกต่างกัน)  ในแปลงนายทองจันทร์ กับ นายวินัย  
ดาวเรืองในระยะเจริญเติบโตทางล าต้น (อายุ 1.5 เดือน) พบการระบาดของหนอนหลอดหอมท าลายยอด
ร้อยละ 100  การปล่อยมวนเพชฌฆาตท าให้การระบาดลดลงร้อยละ 70 และ 65 ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 
ส่วนดาวเรืองระยะออกดอกความเสียหายจากหนอนเจาะสมอฝูายเข้าท าลายลดลงร้อยละ 29.50  และ 
25.08  (ตารางที่  4)  อย่างไรก็ตาม นายวินัยได้ใช้สารฆ่าแมลงอีก  3-5 ครั้งก่อนการเก็บเก่ียว ส่วนใน
แปลงนางล าไพ ที่ไม่มีการปล่อยมวน แต่มีการใช้สารฆ่าแมลงพบความเสียหายในระยะเจริญเติบโตทางล า
ต้น และระยะออกดอกเสียหายเท่ากับร้อยละ 100  และ ร้อยละ 25.31   นายทองจันทร์สามารถเก็บ
ผลผลิตขายได้ก าไรสูงสุด 44,000  บาท/ไร่  โดยใช้แรงงานในครอบครัว  

ครั้งที่ 4  ท าการศึกษาในแปลงปลูกดอกดาวเรืองของเกษตรกรที่ใช้สารเคมี 3 รายและใช้มวน
เพชฌฆาตในการควบคุมหนอนกินดอกดาวเรือง 3 ราย ช่วงเดือนมกราคม ถึงมีนาคม พ .ศ. 2554 ใน
หมู่บ้านกุดปลาดุก ต . กุดปลาดุก อ . ชื่นชม จ . มหาสารคาม   พบหนอน 3 ชนิด คือ หนอนหลอดหอม  
หนอนเจาะสมอฝูาย และหนอนกระทู้ผัก หนอนหลอดหอมพบมากที่สุด เข้าท าลายในระยะดอกตูม
มากกว่าดอกบาน ในเดือนมกราคม ดาวเรือง 1 ต้น มีดอกตูม 10-15 และดอกบาน 8-10 ดอก /ต้น แปลง
ที่ใช้สารเคมี พบหนอนกระทู้ผัก 1.6  ตัว/ต้น ดอกตูมเสียร้อยละ  10.50 หลังการใช้สารเคมี ต้นที่พบ
หนอนลดลง ร้อยละ 20  ส่วนแปลงที่ปล่อยมวนพบหนอนหลอดหอม 6.35  ตัว/ต้น ต้นที่พบหนอนลดลง
ร้อยละ 45 อย่างไรก็ตามหลังการตัดดอกเกษตรกรใช้สารเคมีต่อเนื่องอีกประมาณ 5 ครั้งตลอดฤดูปลูก 
เนื่องจากเกษตรกรไม่มั่นใจว่ามวนจะควบคุมหนอนได้  เดือน กุมภาพันธ์  แปลงที่ใช้สารเคมีท าให้ต้นที่พบ
หนอนลดลงร้อยละ 45 ส่วนแปลงที่ปล่อยมวนลดลงร้อยละ 70  เดือนมีนาคม การระบาดของหนอนมีมาก
ที่สุด แปลงใช้สารเคมี ดอกตูมและดอกบานเสียหายร้อยละ 38.35 ความเสียหายของต้นที่พบหนอนลดลง
ร้อยละ 55 ในแปลงปล่อยมวน ต้นที่พบหนอนลดลงร้อยละ 80 หลังการปล่อยมวน 7 วัน (ตารางที่ 5)      
การปลูกดาวเรืองแต่ละฤดูปลูกเกษตรกรจะตัดดอก 15-20 ครั้ง ในเดือนมกราคมกับเดือนมีนาคม  ช่วงที่
ผู้วิจัยเข้าไปศึกษาเปรียบเทียบการใช้สารเคมีสังเคราะห์และการปล่อยมวนเพชฌฆาตควบคุมหนอนกิน
ดอกดาวเรืองเป็นการตัดดอกครั้งที่ 3   ส่วนเดือน กุมภาพันธ์ เป็นการการตัดดอกครั้งที่   2 การทดลองใน
เดือนมกราคมปล่อยมวน 2 ครั้ง ส่วน เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม ปล่อยเพียงครั้งเดียว อัตราของ
มวนที่ปล่อย กล่าวไว้ในวิธีการ  ราคาดอกคัดตามเกรด  5 เกรด คือ ดอกจัมโบ้ ร้อยละ 70 บาท ดอกใหญ่ 

ชื่อ-สกุล  ต้นกล้า ราคาปุ๋ย 
(บาท) 

ปูนขาว 
(บาท) 

ยาฆ่า
แมลง 

ต้นทุน 
(บาท) 

รายได้
(บาท) 

ก าไร 
(บาท) 

ก าไร/ไร่   
  (บาท) จ านวน ราคา(บาท) 

     1.นายสุนันท์  วรวงษ์ 540 1/ 1,350 800 4/ 90 500 2,780 5,000 2,220 8,880 

2.นางมาริญ ประทุมสอน 200 2/ 250 380+105
5/ 

- - 935 4,800 3,865 19,325 

     3.นางเทวา  นามพรม 950 3/ 950 1,300 4/ - 1,475 3,725 14,000 10,275 51,375 

                                  1/ต้นกล้าต้นละ  2.50 บาท    2/ต้นกล้าเหมาจ่าย 1 กระบะ 200 ต้น/250 บาท      3/ซ้ือเมล็ดพันธุ์เพาะเองซองละ 950 บาท/950 ต้น         
 4/ ปุ๋ยสู              4/ปุ๋ยสูตร 15-15-15                 5/ปุ๋ยสูตร 15-15-15  และ ปุ๋ยชีวภาพ 
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(เบอร์ 1)  ร้อยละ 60 ดอกกลาง (เบอร์ 2)  ร้อยละ 40  ดอกร่วงใหญ่ (เบอร์ 3) ร้อยละ10 แต่เบอร์ 3ให้
แพ็คถุงละ 200 ดอกและดอกเล็ก (เบอร์ 4 ) ร้อยละ10  แต่แพ็คถุงละ 100   ส่วนใหญ่เกษตรกรจะได้
ดอกขนาดจัมโบ้ และดอกใหญ่มากในการตัดครั้งท่ี 1-5 ส่วนดอกเบอร์  2-4 จะได้ปริมาณมากในการตัด
ครั้งที่ 6  เป็นต้นไปจนหมดฤดูปลูก  เดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ แปลงปล่อยมวนได้เงินมากกว่า
แปลงที่ใช้สารเคมี ส่วนเดือนมีนาคม แปลงที่ใช้สารเคมีได้เงินมากกว่าแปลงใช้มวน   แปลงใช้สารเคมีของ
นายหลี น าพันธุ์ที่ปลูกฤดูฝนมาทดลองปลูกในฤดูหนาว ท าให้ต้นเตี้ย ได้ดอกขนาดเล็ก  อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากการปล่อยมวนไม่ได้ท าตลอดฤดูปลูก ผู้วิจัยจึงได้สัมภาษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับต้นทุน ก าไรการปลูก
ดาวเรือง และทราบว่าเกษตรกรที่ปล่อยมวนก็ไม่ได้กลับไปใช้สารเคมีอีก 

 
ครั้งที่ 5  ท าการศึกษาในแปลงปลูกดอกดาวเรืองของนางเลียบ  เถาว์ทิพย์ บ้านหนองหิน และ

นางสมจอม  วันสูทะ  บ้านศิลา  ต .ศิลา อ.เมือง  จ .ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ .ศ. 2555  ส าหรับ
แปลงของนางเลียบ  ทดลอง 3 กรรมวิธี  
   กรรมวิธีที่ 1 การปลูกแบบอินทรีย์ 
    กรรมวิธีที่ 2 การปลูกแบบปกต ิการใช้ปุ๋ยทางดินและทางใบแต่ไม่มีการใช้สารควบคุมศัตรูพืช 
    กรรมวิธีที่ 3 การปลูกแบบปกติ มีการจัดการศัตรูดาวเรืองแบบบูรณาการ คือ ใช้ปุ๋ยทางดินและทางใบ 
การควบคุมศัตรูพืชแบบชีววิธี เช่น การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาเพ่ือควบคุม โรคศัตรูดาวเรือง และการปล่อย
มวนเพชฌฆาต Sycanus sp. เมื่อพบการท าลายของหนอน 

ผลการศึกษา พบว่า แปลงของนางเลียบ เถาว์ทิพย์ (ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ าหมักจากใบสะเดา) 
กรรมวิธีที่ 3  มีความเสียหายน้อยที่สุดร้อยละ  1.81 ปริมาณผลผลิตและก าไรต่อไร่สูงที่สุด เท่ากับ 
44,596.1 ดอก และ 2 5,383.4 บาท กรรมวิธีที่  1 ให้ปริมาณผลผลิตรวมและก าไรน้อยที่สุด เท่ากับ 
35,131.6 ดอก และ 16,288.5 บาท ใกล้เคียงกับกรรมวิธีที่ 2 

แปลงของนางสมจอม วันสูทะ (ใช้สารเคมีฆ่าแมลง) พบว่า กรรมวิธีที่ 3  มีปริมาณผลผลิตรวม
และก าไรมากท่ีสุด  34,046.9 ดอก และ 12,943.5 บาท รองลงมา คือ กรรมวิธีที่ 1 ได้ก าไร 12,134.5 
บาท ส่วนกรรมวิธีที่ 2 ให้ก าไร 11,386.9 บาท (ตารางที่ 6 และ 7) และพบความเสียหายมากกว่าแปลง
นางเลียบ เถาว์ทิพย์ทั้ง 3  กรรมวิธี (ภาพที่ 31) 

ครั้งที่ 6  ท าการศึกษาในแปลงปลูกดาวเรืองของผู้ใหญ่ละมุด  ค าจินดา  บ้านโกทา  ต าบลศิลา  
อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่  26 ตุลาคม – 25  ธันวาคม พ.ศ. 2555 ทดลอง  3 
กรรมวิธี 

กรรมวิธีที่ 1 การปฏิบัติของเกษตรกร  (กรรมวิธีของเกษตรกรแต่ละรายจะมีวิธีการปฏิบัติ
แตกต่างกัน)  

กรรมวิธีที่ 2 การปลูกแบบปกต ิการใช้ปุ๋ยทางดินและทางใบแต่ไม่มีการใช้สารควบคุมศัตรูพืช 
กรรมวิธีที่ 3 แปลงการจัดการศัตรูดาวเรือง มีการให้ปุ๋ยทางดินและทางใบ การควบคุมโรคและ

แมลง คือ การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชเดือนละ 1 ครั้ง และปลดปล่อยศัตรูธรรมชาติ เช่น 
มวนเพชฌฆาตเมื่อมีการส ารวจพบหนอนกินดอกดาวเรือง 

ผลการศึกษาพบว่า  กรรมวิธีที่ 1  ให้จ านวนดอกสูงที่สุด  33,040  ดอก  รองลงมา คือ กรรมวิธี
ที่ 3 จ านวน  30,160  ดอก  กรรมวิธีที่ 2  จ านวนดอกน้อยที่สุด  19,080  ดอก   ทั้งนี้  กรรมวิธีที่ 2  พบ
การเข้าท าลายของศัตรูดาวเรืองมากท่ีสุดร้อยละ 8.54  รองลงมา คือ กรรมวิธีที่ 3 ร้อยละ 4.7  ใน
กรรมวิธีที่ 1  พบการเข้าท าลายน้อยที่สุดร้อยละ 1.28  เมื่อดาวเรืองอายุ  60  วัน (ภาพที่ 32 และ 33) 
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ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2555  ที่อ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม  พบหนอน 3 ชนิด 
คือ หนอนหลอดหอม หนอนเจาะสมอฝูาย และหนอนกระทู้ผัก หนอนหลอดหอมพบมากที่สุด เข้าท าลาย
ทั้งในระยะดอกตูมและดอกบาน โดยในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม พ.ศ. 2555 พบความเสียหายมาก
ที่สุดในแปลงนางม่วง ค าบุตรดา ร้อยละ 2.71 (ตารางที่ 8) 

ครั้งที่ 7 การเปรียบเทียบการจัดการศัตรูดาวเรืองโดย ใช้สารฆ่าแมลงและการปล่อยมวนตัวห้ า ใน
แปลงดาวเรืองของเกษตรกร  บ้านกุดปลาดุก ต าบลกุดปลาดุก อ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม  ช่วง
เดือนธันวาคม พ .ศ. 2556 – เดือนกุมภาพันธ์ พ .ศ. 2557  แต่ละรายทดลอง 4 ซ้ า แต่ละซ้ ามีพ้ืนที่  4 x 
10 เมตร สุ่มส ารวจดาวเรืองแบบง่าย 40 ต้น/กรรมวิธี ทุก 2 สัปดาห์ จ านวน 4 ครั้ง บันทึกชนิด และ
จ านวนแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ จ านวนดอกดี ดอกเสีย การเก็บข้อมูลเปรียบเทียบผลผลิตดอก
ดาวเรือง ต้นทุน รายได้จากการขายดอกดาวเรือง แบบคัดเกรดรวม 14 ครั้งของเกษตรกรทั้ง 2 รายพบว่า 
แปลงใช้สารฆ่าแมลงมีความเสียหายทั้งในระยะดอกตูมและระยะดอกบานมากที่สุด ร้อยละ 2.11 และ 
9.55 ตามล าดับ(ภาพที่ 34 ) หนอน 3 ชนิดที่เข้าท าลายดอก คือหนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอฝูาย 
หนอนหลอดหอม  ในระยะดอกตูมพบหนอนกระทู้ผักมากท่ีสุดร้อยละ 3.00  ระยะดอกบานพบหนอน
หลอดหอมมากที่สุดร้อยละ 13.00 (ภาพที่ 35 )  ส าหรับแปลงปล่อยมวนตัวห้ ามีความเสียหายในระยะ
ดอกตูมและดอกบานสูงสุด ร้อยละ 0.91 และ 4.26 ตามล าดับ พบหนอนเจาะสมอฝูายเพียงชนิดเดียวทั้ง
ในระยะดอกตูมและดอกบานร้อยละ 5.00 และ  2.50 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าหลังจากการปล่อยมวนตัว
ห้ ารวม 4 ครั้ง  ความเสียหายลดลงแตกต่างจากแปลงใช้สารฆ่าแมลง ที่มีการพ่นทุกครั้งหลังการตัดดอก
รวม 14 ครั้ง  แต่ไม่สามารถควบคุมการระบาดของหนอนได้ การเก็บเก่ียวดอกดาวเรืองตลอดฤดูปลูกรวม 
14 ครั้ง แปลงปล่อยมวนตัวห้ าให้ผลผลิตสูงที่สุด 32,962 ดอกส่วนแปลงใช้สารฆ่าแมลงได้ 28,055 ดอก 
ก าไรสุทธิจากแปลงปล่อยมวนตัวห้ า 8,155.45 บาทมากกว่าแปลงใช้สารฆ่าแมลงซึ่งได้ 5,592.00 บาท 
(ตารางที9่)ต้นทุนการจัดการแปลงดาวเรืองแสดงไว้ในตารางที่11                                                   
 ครั้งที ่8 ท าการศึกษาในแปลงปลูกดาวเรืองของนายละมุด ค าจินดา บ้านโกทา ต าบลศิลา อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่   25 พฤศจิกายน พ.ศ. 255 6 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255 7ทดลอง 4 
กรรมวิธี                                                                                                กรรมวิธีท่ี 

1 การปฏิบัติของเกษตรกร                                                                             
 กรรมวิธีที่ 2 ไม่มีการจัดการโรคและแมลง มีเฉพาะการให้ปุ๋ยทางดินและทางใบ                      
 กรรมวิธีที่ 3 แปลงการจัดการศัตรูดาวเรือง มีการให้ปุ๋ยทางดินและทางใบ การควบคุมโรคและ
แมลง คือ การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชเดือนละ 1 ครั้ง ปล่อยมวนตัวห้ า เมื่อมีการส ารวจพบ
หนอนกินดอกดาวเรือง                                                                                                       
 กรรมวิธีที่ 4 การจัดการศัตรูดาวเรือง มีการให้ปุ๋ยทางดินและทางใบ การควบคุมโรคและแมลง 
คือ การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชเดือนละ 1 ครั้ง พ่นไส้เดือนฝอย เมื่อมีการส ารวจพบหนอน
กินดอกดาวเรือง                                                                                                             
 ผลการศึกษาพบว่า  การส ารวจครั้งที่ 1- 3 ระยะการเจริญเติบโตทางล าต้น กรรมวิธีที่ 2 แปลง
ควบคุมมีความเสียหายสูงสุดร้อยละ 19.32 รองลงมาคือกรรมวิธี 4 แปลงพ่นไส้เดือนฝอยความเสียหาย
ร้อยละ12. 48 มีการพ่นไส้เดือนฝอย 2 ครั้ง ส่วนกรรมวิธีที่ 3 แปลงปล่อยมวนตัวห้ า มีความเสียหายลดลง
จากร้อยละ 6.94 เป็น 1.38 และ 0.91 หลังการปล่อยมวนพิฆาตจ านวน 40 ตัว จ านวน 2 ครั้ง ส่วนแปลง
เกษตรกรมีความเสียหายน้อยที่สุดร้อยละ 1.38 พ่นสารฆ่าแมลงเพอริเทค  ส่วนระยะออกดอก พบว่า
ความเสียหายมากท่ีสุดในกรรมวิธีที่ 2 แปลงควบคุม รองลงมา คือ แปลงเกษตรกร  แปลงควบคุม และ
แปลงพ่นไส้เดือนฝอย ตามล าดับ(ภาพที่ 36)  การเก็บผลผลิต แปลงเกษตรกรให้จ านวดอกสูงที่สุด 52, 
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250.00 ดอก รองลงมาคือแปลงปล่อยมวนตัวห้ า แปลงควบคุมและแปลงเกษตรกร  เท่ากับ 51,666.67 
48,250.00 และ 43,916.67 ดอกตามล าดับ (ตารางที่ 10) ก าไรสุทธิจากแปลงเกษตรกรใกล้เคียงกับแปลง
ปล่อยมวนตัวห้ า 10,975.00 และ 10,005.00 บาทตามล าดับ ต้นทุนการจัดการแปลงดาวเรืองแสดงไว้ใน 
ตารางที่ 12 

ครั้งที่ 9 ท าการสุ่มส ารวจชนิดและปริมาณศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติที่ส าคัญและต้นที่เป็นโรคที่
พบในแปลงดาวเรืองแบบเป็นระบบ (systematic sampling) ส ารวจเดือนละ 2 ครั้ง/พ้ืนที่ โดยท าการ
ตรวจนับจ านวนดอกดี ดอกเสีย เพื่อประเมินควา มเสียหายในระยะเก็บผลผลิต บันทึกระยะการ
เจริญเติบโตของต้นดาวเรือง ลักษณะทั่วไปของแปลงและสอบถามการปฏิบัติดูแลแปลงดาวเรืองของ
เกษตรกร จนกระทั่งหมดฤดูเก็บเก่ียว เพื่อให้ทราบถึงปริมาณและช่วงระยะเวลาในการเข้าท าลายตลอด
ฤดูปลูก โดยท าการศึกษาในพื้นที่ จ.ขอนแก่น และ จ.มหาสารคาม รวม 6 ราย  
 จากการส ารวจแปลงดาวเรืองของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น 2 ราย คือ นายปจิม และเกษตรกร
คนที่ 2 พบว่า ในช่วงเดือนตุลาคม พ .ศ. 2556 แปลงเกษตรกรคนที่ 2 มีความเสียหายระยะออกดอก ใน
ดอกตูมร้อยละ 0.79 ในดอกบานร้อยละ 0.91 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 พบความเสียหายในแปลง
นายปจิมระยะออกดอก ในดอกตูมร้อยละ 1.15 และในดอกบานร้อยละ 2.13 (ตารางที่ 13) 
 จากการส ารวจแปลงดาวเรืองของเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม 4 ราย คือ นายประสิทธิ์ นาง
อรุณี เนืองมัจฉา นายครรชิต นิลรัตน์ค า และนายสมเพช ศรีราขาว พบว่า ความเสียหายในช่วงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 โดยนายประสิทธ์ พบว่าหนอนเจาะสมอฝูาย 0.05 ตัว
ต่อต้น และความเสียหายในระยะดอกตูมร้อยละ 0.68  นางอรุณี เนืองมัจฉา พบหนอนกระทู้ผักและ
หนอนหลอดหอม 0.05 ต่อต้น และพบความเสียหายในดอกตูมร้อยละ  0.77 และระยะดอกบานร้อยละ 
0.71,4.25 และ 1.19 ตามล าดับ นายครรชิต นิลรัตน์ค า ระยะดอกตูมพบความเสียหายร้อยละ 0.71 และ 
1.46 ตามล าดับ ในดอกบานร้อยละ 0.52 และพบหนอนเจาะสมอฝูายและหนอนกระทู้ผัก 0.25 และ 
0.05 ตัวต่อต้น  และนายสมเพช ศรีราขาว พบความเสียหายในดอกตูมร้อยละ 2.29 และ 0.61 ตามล าดับ 
และพบหนอนเจาะสมอฝูายและหนอนหลอดหอม 0.05 และ0.29 ตัวต่อต้น ตามล าดับ(ตารางที่ 14) 
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ตารางท่ี 3   แสดงพื้นท่ีปลูกดอกดาวเรืองในแปลงที่ปล่อยมวนและไม่ปล่อยมวน จ านวนมวนที่ปล่อย ชนิดและปริมาณหนอนที่พบ และความเสียหาย หลังการปล่อยมวน     
         เพชฌฆาตควบคุมหนอนกินดอกดาวเรืองระยะการเจริญเติบโตทางล าต้น  

 
 
ชื่อเกษตรกร 

 
พ้ืนที่ปลูก 
(ตารางเมตร) 

จ านวนมวน
ที่ 
ปล่อย (ตัว) 

จ านวนหนอนที่พบ (ตัว/ต้น) ต้นที่เสียหาย (%) ความเสียหายลดลงหลัง 
ปล่อยมวน  (7 วัน) ก่อนปล่อย หลังปล่อย ก่อนปล่อย หลังปล่อย 

หลอดหอม กระทู้ผัก หลอดหอม กระทู้ผัก 
       ปลอ่ยมวน          

1.นายทองจันทร์  พลโรม 800 200 4.05 0.05 0.35 0 100 30 70 

2.นายวินัย  อัศวงษ์ 800 100 3.8 1.7 0.50 0.05 100 35 65 

ไม่ปล่อยมวน          

3.นางล าไพ  บุญญามิ่ง 400 - 1.2 1.5 - - 100 - - 
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ตารางท่ี 4   แสดงพื้นท่ีปลูกดอกดาวเรืองในแปลงที่ปล่อยมวนและไม่ปล่อยมวน จ านวนมวนที่ปล่อย ชนิดและปริมาณหนอนที่พบ และความเสียหาย หลังการ ปล่อยมวน    
                เพชฌฆาตควบคุมหนอนกินดอกดาวเรืองระยะออกดอก  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ชื่อเกษตรกร 

 
พื้นที่ปลูก 
(ตารางเมตร) 

 
จ านวนมวนที่   
ปล่อย (ตัว) 

จ านวนหนอนที่พบ (ตัว/ต้น) จ านวนดอกเสีย (%) ความเสียหายลดลงหลัง 
ปล่อยมวน (7 วัน) ก่อนปล่อย หลังปล่อย ก่อนปล่อย หลังปล่อย 

หลอดหอม กระทู้ผัก สมอฝ้าย หลอดหอม กระทู้ผัก สมอฝ้าย 
ปล่อยมวน            

1.นายทองจันทร์ พลโรม 800 500 0.05 0.25 1.2 0 0.10 0.45 33.33 3.83 29.50 

2.นายวินัย  อัศวงษ์ 800 250 0.25 0.75 0.55 0.05 0.25 0.05 29.89 4.81 25.08 

ไม่ปล่อยมวน            

3.นางล าไพ  บุญญามิ่ง 400 - 0.05 0.30 1.0 - - - 25.31 - - 

31 
31 
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       ช่วงเวลาและวิธปีฏบิตัิ พื้นที่ปลูก 
     (ไร่) 

ดอกเสีย(%) ต้นที่พบหนอน  (%) หนอนท่ีพบ(ตัว/ต้น) 
ก่อนปล่อยมวน หลังปล่อยมวน 7วัน ก่อนปล่อยมวน หลังปล่อย 7วัน หลอดหอม สมอฝูาย กระทู้ผัก 
ตูม บาน ตูม บาน 

ก่อน
ปล่อย 

หลัง
ปล่อย 

ก่อน
ปล่อย 

หลัง
ปล่อย 

ก่อน
ปล่อย 

หลัง
ปล่อย 

เดือนมกราคม  พ.ศ. 2554              

   แปลงใช้สารเคมีฯ(นายหลี) 0.25 10.50 4.75 7.89 2.04 70 50 - - -  1.6 0.45 

  แปลงปล่อยมวน(นายสวย) 0.25 4.96 2.62 2.17 1.15 80 35 6.35 0.9 -  - - 

เดือนกุมภาพันธ์              

   แปลงใช้สารเคมีฯ(นางศิริพร แปลง 1) 0.75 10.35 5.62 6.45 3.48 90 45 0.2 0.1 1.1 0.07 3.1 1.0 

   แปลงปล่อยมวน(นางไพรัตน์) 0.75 8.42 6.54 1.05 0.82 80 10 5.4 0.05 1.2 0.00 2.1 0.05 

เดือนมีนาคม                

   แปลงใช้สารเคมีฯ(นางศิริพร แปลง 2) 0.75 25.50 12.85 18.25 10.54 90 35 0.85 0.45 0.1 0.05 3.3 0.9 

   แปลงปล่อยมวน(นางสุระสา) 0.75 10.95 6.84 0.64 0.40 85 5 0.85 0.05 - - 0.1 0 

ตารางท่ี 5   การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความเสียหายของดอก   ต้นที่พบหนอน และจ านวนหนอนที่พบแต่ละชนิด  ในแปลงดาวเรืองของเกษตรกรที่มีการใช้สารเคมี  สังเคราะห์และ
แปลงที่ปล่อยมวน บ้านกุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ. มหาสารคาม 
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ตารางท่ี 6 ปริมาณผลผลิตดอกดาวเรืองในแต่ละกรรมวิธีแปลงทดลองเกษตรกร 2 ราย ตลอดฤดูปลูก  

เกษตรกร  กรรมวิธี 
จ านวนดอกดาวเรือง ในแต่ละเกรด (ดอก/ไร)่  

รวม ใหญ่ เบอร์1 เบอร์2 เบอร์3 

 
นางเลียบ เถาว์ทิพย ์
(ใช้สารสกัดจากพืช)  

T1- แปลงปฏิบัติของเกษตรกร 8,012.1 11,809.8 12,393.1 2,916.7 35,131.6 

T2- แปลงควบคุม  12,547.9 13,916.9 8,535.9 2,131.0 37,131.7 

T3- แปลงจัดการบูรณาการ 13,988.4 16,678.9 9,583.59 4,345.3 44,596.1 

 
นางสมจอม วันสูทะ 
(ใช้สารฆ่าแมลง) 

T1- แปลงปฏิบัติของเกษตรกร 6,878.0  23,093.8  29,968.8 

T2- แปลงควบคุม  5,578.1  24,750.0  30,328.1 

T3- แปลงจัดการบูรณาการ 5,406.2   28,640.6   34,046.9 

 
ตารางท่ี 7 ต้นทุน รายได้และก าไรในการผลิตดอกดาวเรืองตลอดฤดูปลูก  

เกษตรกร กรรมวิธ ี
จ านวนเงิน (บาท/ไร)่ 

ต้นทุน รายได ้ ก าไร 

นางเลียบ เถาว์ทิพย์ 
(ใช้สารสกัดจากพืช) 

 

T1- แปลงปฏิบัติของเกษตรกร 2,760.0 20,638.5 16,288.5 
T2- แปลงควบคุม 4,054.8 24,738.2 20,683.4 
T3- แปลงจัดการ 3,314.8 28,698.2 25,383.4 

นางสมจอม วันสูทะ 
(ใช้สารฆ่าแมลง) 

 

T1- แปลงปฏิบัติของเกษตรกร 3,978.0 16,112.5 12,134.5 
T2- แปลงควบคุม 4,091.2 15,478.1 11,386.9 
T3- แปลงจัดการ 3,919.0 16,862.5 12,943.5 

 
 
 

 
 
 
ภาพที่  31 ความ เสียหายของ
ดอกดาวเรืองใน กรรมวิธีต่างๆ 
ที่ทดลองในแปลง เกษตรกร 2 
ราย 
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ภาพที่ 32  ปริมาณผลผลิตดอกดาวเรืองในแต่ละกรรมวิธี ในแปลงทดลองเกษตรกรระหว่างวันที่ 26 
ตุลาคม – 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บ้านโกทา ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 
ภาพที่ 33  ความเสียหายดอกดาวเรืองแต่ละสัปดาห์ในแปลง เกษตรกร ระยะติดดอก- ระยะตัดดอก   

ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555  บ้านโกทา ต าบลศิลา อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

 
ตารางท่ี 8  แมลงศัตรูและศัตรูธรรมชาติที่พบในแปลงดาวเรืองท่ีปลูกระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 

2555 จงัหวัดมหาสารคาม 
 

เกษตรกร ว/ด/ป ระยะพืช1/ 

แมลงศัตรูดาวเรือง (ตัว/ต้น) 
 

หนอนกระทู้ผัก 
หนอนเจาะ
สมอฝูาย หนอนหลอดหอม ความเสียหายดอก(%)2/ 

ตูม บาน ตูม ยอด/ใบ ตูม บาน ตูม บาน 

นางละมุน  ทองประกาย 21/10/55 2 
        

1.77 
 แปลงนางไพรัตน ์ 21/10/55 3 

      
0.15 

  
1.19 

นางม่วง  ค าบุตรดา 21/10/55 3 
          

นางละมุน  ทองประกาย 1/11/55 3 
     

0.1 
  

0.14 
 

แปลงนางไพรัตน ์ 1/11/55 3 
       

0.3 
 

0.33 
นางม่วง  ค าบุตรดา 1/11/55 3 

        
0.33 0.34 

แปลงเกษตรกรคนที่ 4 14/11/55 3 0.1 
  

0.15 
    

0.3 
 นางม่วง  ค าบุตรดา 14/11/55 3 

          นางม่วง  ค าบุตรดา 28/11/55 3 
         

2.71 

นายสวย วะสมบัต ิ 28/11/55 2 
          แปลงเกษตรกรคนที่ 3 28/11/55 3 0.2 

       
0.47 0.66 

นายเซียงน้อย  พลชัย 28/11/55 3 
          

แปลงเกษตรกรคนที่ 2 11/12/55 3 0.15 
        

0.51 
แปลงเกษตรกรคนที่ 1 11/12/55 3 

 
0.4 

     
0.4 

 
0.34 

แปลงนางไพรัตน ์ 11/12/55 3 
        

0.13 
 

นางม่วง  ค าบุตรดา 11/12/55 3 
       

0.05 
 

2.71 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

26-ต.ค.-55 2-พ.ย.-55 9-พ.ย.-55 16-พ.ย.-55 23-พ.ย.-55 30-พ.ย.-55 7-ธ.ค.-55 14-ธ.ค.-55 21-ธ.ค.-55

คว
าม

เสี
ยห

าย
ดา
วเรื

อง
(%

) T1- แปลงปฏิบตัขิองเกษตรกร
T2- แปลงควบคมุ
T3-แปลงจดัการ
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1/ระยะการเจริญเติบโตของพืช  1 = ระยะกล้า   2 = ระยะการเจริญเติบโตทางล าต้น   3 = ระยะเก็บผลผลิต 
2/พบรอยท าลายและมูลหนอน 

    
 

 
ภาพที่ 34  ความเสียหายของดาวเรืองระยะออกดอกท่ีถูกหนอนท าลายจากการส ารวจ 4 ครั้ง ช่วงเดือน 
        ธันวาคม พ .ศ. 2556 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 บ้านกุดปลาดุก ต าบลชื่นชม อ าเภอชื่น 
              ชมจังหวัด มหาสารคาม 
 

 
ภาพที่ 35   ความเสียหายของดาวเรืองระยะออกดอกท่ีเกิดจากการท าลายของหนอนกระทู้ผัก หนอน 
    หลอดหอม และหนอนเจาะสมอฝูายจากการส ารวจ 4 ครั้ง ช่วงเดือนธันวาคม พ .ศ. 2556 ถึง

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 บ้านกุดปลาดุก ต าบลชื่นชม อ าเภอชื่นชม จังหวัด มหาสารคาม 
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ตารางท่ี 9 ปริมาณดอกดาวเรือง ต้นทุน รายได้และก าไรในแปลงดาวเรืองท่ี ใช้สารฆ่าแมลงและแปลงที่
ปล่อยมวนตัวห้ า บ้านกุดปลาดุก ต าบลชื่นชม อ าเภอชื่นชม จังหวัด มหาสารคาม  

 

 
 
ภาพที่ 36  ความเสียหายของดาวเรืองระยะออกดอกท่ีถูกหนอนท าลายจากการส ารวจ 9 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 25 
      พฤศจิกายน พ.ศ. 255 6 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 บ้านโกทา ต าบลศิลา อ าเภอเมือง     
      จังหวัดขอนแก่น  
ตารางที ่10 ปริมาณดอกดาวเรือง ต้นทุน รายได้และก าไรในแปลงดาวเรืองกรรมวิธีต่างๆของนายละมุด ค าจินดา 
  บ้านโกทา ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
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T1= แปลงเกษตรกร
T2 = แปลงควบคุม
T3 = แปลงปล่อยมวนตัวห้ า
T4 = แปลงพ่นไส้เดือนฝอย

= ครั้งที่ปล่อยมวน

กรรมวิธี 
จ านวนดอก

ดาวเรือง(ดอก) 

จ านวนเงิน (บาท/40 ตารางเมตร ) 

ต้นทุน รายได้ ก าไร 

แปลงใช้สารเคมี 28,055.00 2,430.00 8,022.00 5,592.00 

แปลงปล่อยมวนตัวห้ า 32,962.00 1,772.45 9,887.90 8,155.45 

กรรมวิธ ี จ านวนดอกดาวเรือง(ดอก) 
จ านวนเงิน (บาท/1 งาน ) 

ต้นทุน รายได ้ ก าไร 

แปลงปฏิบัติของเกษตรกร 52,250.00 7,312.50 18,287.50 10,975.00 

แปลงควบคุม 43,916.67 6,882.50 15,370.83 8,488.33 

แปลงปล่อยมวนตัวห้ า 51,666.67 7,553.33 17,558.33 10,005.00 

แปลงพ่นไส้เดือนฝอย 48,250.00 13,486.67 16,887.50 3400.83 

คว
าม

เส
ียห

าย
(%

) 

ระยะเจริญเติบโตทางล าตน้ ระยะออก
ดอก 
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ตารางท่ี 11 การจัดการดาวเรืองแปลงใช้สารฆ่าแมลงและแปลงปล่อยมวนตัวห้ าพ้ืนที่ 40 ตารางเมตร บ้านกุดปลาดุก ต าบลกุดปลาดุก อ าเภอชื่นชม จังหวัด  
มหาสารคาม 

แปลง รายการ ปริมาณที่ใช้ต่อครั้ง จ านวนครั้งที่ใช้ รวม(บาท) 
แปลงใช้สารฆ่าแมลง    ต้นกล้า ต้นละ 2.50 บาท  600 ต้น  1,500 

 1.ปุ๋ยเคมีสูตร 15 -15-15  กิโลกรัมละ 35 บาท 1 ก.ก. 2 70 
 2. ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0     กิโลกรัมละ 25 บาท 1 ก.ก. 1 25 
 3. ปุ๋ยเคมีทุ่งเศรษฐี เบอร์ 12  ถุง 500  กรัม 25 บาท 13 ถุง 13 325 
 4. สารฆ่าแมลง    
     พอสซ์ 1000 cc  (Carbosulfan) ราคา  1250 บาท 10 cc 15 187.5 
     ซิลเทค 1000 CC (Chiorpyrifos + Cypermethrin) ราคา 500 บาท  20 cc 15 150 
  5. ฮอร์โมน ซีวิว  500 cc ขวดละ 500 บาท 10 cc 15 150 
  6. ซุปเปอร์ สารเคลือบใบชนิดเข้มข้น 1000 cc ราคา 300 บาท 5 cc 15 22.5 
 รวม   2430 

แปลงปล่อยมวนตัวห้ า ต้นกล้า ต้นละ 2.50 บาท 600 ต้น  1,500 
 1. ปุ๋ยเคมีสูตร 15 -15-15  กิโลกรัมละ 35 บาท 1  ก.ก. 2 75 
 2. ปุ๋ยเคมีทุ่งเศรษฐี เบอร์ 12  ถุง500 g 25 บาท 1 ถุง 2 25 
 3. อาหารเสริมไบโอกรีน 7 cc 2 43.75 
 4. โพแคล 3 cc 3 51.75 

 5. โอเค 3 cc 3 33.75 
 6. ปล่อยมวนเพชฌฆาต  40 ตัว 4 43.2 
 รวม   1772.45 
 

แปลง รายการ ปริมาณที่ใช้แต่ละคร้ัง จ านวนคร้ังที่ใช ้ รวม(บาท) 
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ตารางท่ี 12 การจัดการดาวเรืองแต่ละกรรมวิธีของนายละมุด ค าจินดา พื้นที่ 19.2 ตารางเมตร บ้านโกทา ต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น 

ตารางท่ี 13  ความเสียหายของดอกดาวเรืองในระยะดอกตูม ดอกบานและชนิดหนอนศัตรูพืชในแปลงเกษตรกรต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

แปลงเกษตรกร    ต้นกล้า ต้นละ 2.50 บาท  72 ต้น  180 
 1.ปุ๋ยเคมีสูตร 15 -15-15  กิโลกรัมละ 35 บาท 0.25 กก. 3 27 
 2. ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0     กิโลกรัมละ 25 บาท 0.25 กก. 2 12.5 
 3. ปุ๋ยท๊อบวัน กิโลกรัมละ 30 บาท 0.25 กก. 1 7.5 
 4. สารฆ่าแมลงเฟอริเทค 20 cc 2 24 
 5. น้ าส้มควันไม้ 1 ลิตร 1 100 
 รวม   351 

แปลงควบคุม ต้นกล้า ต้นละ 2.50 บาท 72 ต้น  180 
 7. ปุ๋ยเคมีสูตร 15 -15-15  กิโลกรัมละ 35 บาท 0.35 กก. 6 70.02 
 8. ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 กิโลกรัมละ 25 บาท 0.35 กก. 2 23.34 
 9. ปุ๋ยทางใบ 1.5 ลิตร 6 57.00 
 รวม   330.36 

แปลงปล่อยมวนตัวห้ า ต้นกล้า ต้นละ 2.50 บาท 72 ต้น  180 
 1. ปุ๋ยเคมีสูตร 15 -15-15  กิโลกรัมละ 35 บาท 0.35 กก. 6 70.02 
 2. ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 กิโลกรัมละ 25 บาท 0.35 กก. 2 23.34 
 3. ปุ๋ยทางใบ 1.5 ลิตร 6 57.00 
 4. มวนพิฆาต 40 4 32 
  รวม   362.56 

แปลงพ่นไส้เดือนฝอย ต้นกล้า ต้นละ 2.50 บาท 72 ต้น  180 
 1. ปุ๋ยเคมีสูตร 15 -15-15  กิโลกรัมละ 35 บาท 0.35 กก. 6 70.02 
 2. ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 กิโลกรัมละ 25 บาท 0.35 กก. 2 23.34 

 3. ปุ๋ยทางใบ 1.5 ลิตร 6 57.00 
 4. ไส้เดือนฝอย 2 ถุง 4 320 
 รวม   650.36 

เกษตรกร ระยะ
พืช 

ความเสียหายของดอกดาวเรือง(%) 
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9/10/56 30/10/56 13/11/56 27/11/56 

ตูม บาน 
หนอน(ตัวต่อต้น) 

ตูม บาน 
หนอน(ตัวต่อต้น) 

ตูม บาน 
หนอน(ตัวต่อต้น) 

ตูม บาน 
หนอน(ตัวต่อต้น) 

เจาะ ทู้ หอม เจาะ ทู้ หอม เจาะ ทู้ หอม เจาะ ทู้ หอม 

นายปจิม 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           

เกษตรกรคนที่  2 3 0 0 0 0 0 0.79 0.91 0 0 0           

เกษตรกรคนที่ 1 
เตรียม
ดิน 

          - - - - - - - - - - 

เกษตรกรคนที่ 2 2           - - - - - 0 0 0 0 0 
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 ตารางที่ 13  ความเสียหายของดอกดาวเรืองในระยะดอกตูม ดอกบานและชนิดหนอนศัตรูพืชในแปลงเกษตรกรต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกษตรกร 
ระยะ
พืช 

ความเสียหายของดอกดาวเรือง(%) 

11/12/56 25/12/56 8/01/57 29/01/57 

ตูม บาน 
หนอน(ตัวต่อต้น) 

ตูม บาน 
หนอน(ตัวต่อต้น) 

ตูม บาน 
หนอน(ตัวต่อต้น) 

ตูม บาน 
หนอน(ตัวต่อต้น) 

เจาะ ทู้ หอม เจาะ ทู้ หอม เจาะ ทู้ หอม เจาะ ทู้ หอม 

นายปจิม 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.15 2.13 0 0 0 

นายละมุด ค าจินดา 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ตารางท่ี 14 ความเสียหายของดอกดาวเรือง ในระยะดอกตูม ดอกบาน และชนิดหนอนศัตรูพืชในแปลงเกษตรกร บ้านกุดปลาดุก ต าบลชื่นชม อ าเภอชื่นชม จังหวัด

มหาสารคาม 

 
 

เกษตรกร ระยะ
พืช 

ความเสียหายของดอกดาวเรือง(%) 4
1
 

4
2
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9/10/56 30/10/56 13/11/56 27/11/56 

ตูม บาน 
หนอน(ตัวต่อต้น) 

ตูม บาน 
หนอน(ตัวต่อต้น) 

ตูม บาน 
หนอน(ตัวต่อต้น) 

ตูม บาน 
หนอน(ตัวต่อต้น) 

เจาะ ทู้ หอม เจาะ ทู้ หอม เจาะ ทู้ หอม เจาะ ทู้ หอม 

นางอุทัย 3 0 1.57 0 0.1 0 0 1.31 0 0 0           

นางสวาท 3 0.31 0.35 0 0.1 0 * * * * *           

นางสมัย นิลค ารัตน์ 3 2.53 0.46 0 0 0.05 * * * * *           

เกษตรคนท่ี 4 3      0 0.90 0 0 0           

นายประสิทธ์ิ 2           - - - - - 0 0 0 0 0 

นางอรุณี เนืองมัจฉา 
เตรียม
ดิน 

          - - - - - - - - - - 

นายครรชิต นิลค ารัตน์ เตรียม
ดิน 

          - - - - - - - - - - 

นายสมเพช ศรีราขาว 2           - - - - - 0 0 0 0 0 
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ตารางท่ี 14 ความเสียหายของดอกดาวเรืองในระยะดอกตูม ดอกบานและชนิดหนอนศัตรูพืชในแปลงเกษตรกรบ้านกุดปลาดุก ต าบลชื่นชม อ าเภอชื่นชม  

จังหวัดมหาสารคาม(ต่อ) 

 
 

เกษตรกร 
ระยะ
พืช 

ความเสียหายของดอกดาวเรือง(%) 

11/12/56 25/12/56 8/01/57 29/01/57 

ตูม บาน 
หนอน(ตัวต่อต้น) 

ตูม บาน 
หนอน(ตัวต่อต้น) 

ตูม บาน 
หนอน(ตัวต่อต้น) 

ตูม บาน 
หนอน(ตัวต่อต้น) 

เจาะ ทู้ หอม เจาะ ทู้ หอม เจาะ ทู้ หอม เจาะ ทู้ หอม 

นายประสิทธ์ิ 2 0 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.68 0 0 0 0 

นางอรุณี เนืองมัจฉา 2,3 0 0 0 0 0 0 0.71 0 0.05 0.05 0 4.25 0.05 0 0.05 0.77 1.19 0 0 0 

นายครรชิต นิลค ารัตน์ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.71 0.52 0.25 0.05 0 1.46 0 0 0 0 

นายสมเพช ศรีราขาว 2 0 0 0 0 0 2.29 0 0.05 0.2 0 0 0 0 0 0 0.61 0 0 0 0 

4
3
 



44 
 

 

ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงศัตรูพืช 
ไส้เดือนฝอยก าจัดศัตรูพืช  (Entomopathogenic nematode: EPN) ถูกน ามาใช้ในปูองกันก าจัดแมลงศัตรูพืชหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น พืชผัก ผลไม้ ไม้ยืน

ต้น หรือแม้แต่หญ้าสนาม เป็นต้น (Grewal et al. 2005) ในธรรมชาติจะสามารถพบไส้เดือนฝอยในดินดังนั้นแมลงกลุ่มเปูาหมายหลักของไส้เดือนฝอยคือ แมลงศัตรูพืชที่ มี
แหล่งอาศัยอยู่ในดิน นอกจากนี้ยังสามารถเข้าท าลายแมลงที่อาศัยในท่ีซ่อนเร้นที่สารเคมีไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น เปลือกไม้ โพรงไม้ กลีบดอก เป็นต้น  ไส้เดือนฝอยในวงศ์  
Steinernematidae (ภาพที่ 37ก) และ Heterorhabditidae เป็นไส้เดือนฝอย ที่เข้าท าลายแมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ รวดเร็ว  ส่งผลให้มีการผลิตเพ่ิม
ปริมาณในเชิงอุตสาหกรรมและมีการจ าหน่ายในรูปการค้าทั่วโลก (Ehlers 2007) ข้อดีของการใช้ไส้เดือนฝอยในการปูองกันก าจัดแมลงศัตรูพืชนอกเหนือจากประสิทธิภาพ
ในการเข้าท าลายที่สูงแล้ว ความสะดวกในแง่ของการน าไปใช้ยังเป็นจุดเด่นอีกข้อ กล่าวคือการฉีดพ่นไส้เดือนฝอยนั้นมีวิธีการไม่แตกต่างจากการฉีดพ่นสารเคมีท่ัวไป ไม่ว่า
จะเป็นถังพ่น หัวพ่น วิธีการพ่น นอกจากนี้ไส้เดือนฝอยบางชนิดยังสามารถฉีดพ่นร่วมกับสารฆ่าแมลงบางชนิดได้ดีอีกด้วย (วัชรี 2533) อีกทั้งยังสามารถเลี้ยงเพิ่มปริมาณได้
ง่าย ไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ซึ่งข้อดีตรงนี้ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยนั้นได้รับการยกเว้นขึ้นทะเบียนสารเคมีท่ีมีพิษต่อสิ่งมีชีวิตใน
หลายๆประเทศ (Ehlers 2003, 2005, 2011)   

ลักษณะวงจรชีวิตของไส้เดือนฝอยและการท าลายแมลง 

การเข้าท าลายแมลงของไส้เดือนฝอย เริ่มจากตัวอ่อนระยะเข้าท าลายแมลง (Dauer Juvenile: DJ) วัยที่ 3 (DJ3) ชอนไชเข้าสู่ตัวหนอนทางรูเปิด ธรรมชาติต่าง ๆ 
ได้แก่ รูหายใจ ทวาร ปาก หรือผิวหนัง  (Peters and Ehlers 1994) เมื่อไส้เดือนฝอย เคลื่อนที่ผ่านเข้าไปถึงช่องว่างกลางล าตัวของแมลงแล้ว แบคทีเรีย  (symbiotic 
bacteria) ที่อาศัยในล าไส้ใหญ่ (Ehlers 2001) (ภาพที่ 37ข) จะถูกปล่อยและเพ่ิมปริมาณ อย่างรวดเร็ว ในเลือดของแมลงส่งผลให้แมลงเสียชีวิตภายใน 24-48 ชั่วโมงจาก
ภาวะเลือดเป็นพิษ  (septicemia) (Simoes and Rosa 1996) ไส้เดือนฝอยจะอาศัยแบคทีเรียเป็นแหล่งอาหารหลัก ในการเจริญเติบโต โดยในกรณีของไส้เดือนฝอย 
Steinernematidae ไส้เดือนฝอยจะเจริญเติบโตจากวัย 3 เป็นวัย 4 เรียกว่าระยะ Recovery และเปลี่ยนเป็นตัวเต็มวัยเพศเมีย เพศผู้ และผสมพันธุ์เพ่ือ เพ่ิมปริมาณ
ประชากรรุ่นถัดไป ส่วนไส้เดือนฝอย Heterorhabditidae นั้นในรุ่นแรกจะไม่มีการผลิตเพศผู้และเมีย แต่จะผลิตไส้เดือนฝอยสองเพศ ( hermaphrodites) ซึ่งจะมีการ
ผสมพันธุ์ในตัวและผลิตเพศผู้และเมียในรุ่นถัดไป จ านวนรุ่นของไส้เดือนฝอยในซากแมลงโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ  2 - 3 รุ่น รวมระยะเวลาตั้งแต่ไส้เดือนฝอยวัยที่  3 เข้าสู่
ตัวแมลงแล้วเจริญพัฒนาขยายพันธุ์จนได้ไส้เดือนฝอยรุ่นใหม่ที่ออกจากตัวแมลงประมาณ  7-10 วัน ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของไส้เดือนฝอยและ
ความอุดมสมบูรณ์ของ แหล่งอาหารที่เหลืออยู่ในซากแมลง เมื่อแหล่งอา หารหมดไส้เดือนฝอยจะอพยพออกจากซากแมลงและหาแมลงอาศัยใหม่  (Poinar 1990) (ภาพที่ 
38)  
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                          ภาพท่ี 37  ไส้เดือนฝอย Steinernematidae (ก) และแบคทีเรียอาศัย (ข) 

 

 ก  ข 

 ก 
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ภาพที่ 38 วงจรชีวิต (ก) และลักษณะการเข้าท าลายของไส้เดือนฝอย (ข)  

 

ตารางท่ี 15 แมลงศัตรูพืชท่ีไส้เดือนฝอยเข้าท าลาย 

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ พืชอาศัย ชนิดไส้เดือนฝอย* 

หนอนกระทู ้ Lepidoptera: Noctuidae  พืชผัก  Sc, Sf, Sr  

ผีเสื้อหนอนกินใบกล้วย  Opogona sachari  ไม้ประดับ  Hb, Sc  

หนอนเจาะรากกล้วย  Cosmopolites sordidus  กล้วย  Sc, Sf, Sg  

ด้วงงวงเจาะล าต้นกล้วย  Sphenophorus spp.  หญ้า  Hb,Sc  

หนอนคืบกะหล่ า  Agrotis ipsilon  หญ้าและพืชผัก  Sc  

 ข 
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ด้วงงวงองุ่น  Otiorhynchus sulcatus  
พืชตระกูลเบอร์รี่และ
ไม้ประดับ 

Hb, Hd, Hm, Hmeg, Sc, Sg 

หนอนเจาะ  Synanthedon spp.  ไม้ผลและไม้ประดับ  Hb, Sc, Sf  

หมัดแมว  Ctenocephalides felis  หญ้า  Sc  

ด้วงงวงเจาะรากส้ม  Pachnaeus spp.  ส้มและไม้ประดับ  Sr, Hb  

หนอนผีเสื้อเจาะผล  Cydia pomonella  แอปเปิ้ล  Sc, Sf  

หนอนเจาะล าต้น  Helicoverpa zea  ผัก  Sc, Sf, Sr  

หนอนเจาะราก  Diabrotica spp.  ผัก  Hb, Sc  

แมลงวันขายาว  Diptera: Tipulidae  หญ้า  Sc  

แมลงวันกินเชื้อรา  Diptera: Sciaridae  
เห็ดและพืชใน
โรงเรือน 

Sf, Hb  

หนอนผีเสื้อเจาะรากองุ่น  Vitacea polistiformis  องุ่น  
Hz, Hb  
 

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ พืชอาศัย ชนิดไส้เดือนฝอย* 

ด้วงงวง  Hylobius albietis  ปุาไม ้ Hd, Sc  
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หนอนชอนใบ  Liriomyza spp.  ผักและไม้ประดับ  Sc, Sf  

จิ้งหรีด  Scapteriscus spp.  หญ้า  Sc, Sr, Scap  

ตระกูลหนอนด้วงกัดราก     Coleoptera: Scarabaeidae  หญ้าและไม้ประดับ  Hb, Sc, Sg, Ss, Hz  

แมลงวันชายน้ า  Scatella spp.  ไม้ประดับ  Sc, Sf  

ด้วงงวงเจาะรากสตรอเบอร์รี่  Otiorhynchus ovatus  พืชตระกูลเบอร์รี่  Hm  

ด้วงกินรังผึ้ง  Aethina tumida  รังผึ้ง   (Hi, Sr)  

ด้วงงวงมันเทศ  Cylas formicarius  พืชตระกูลมัน  Hb, Sc, Sf  

หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง  Cossus sp.  ลองกอง  Sc  

ตัวอ่อนด้วงหมัดผักในผักกาดหัว  Phyllotretra sinuata  ผักกาดหัว  Sc  
 

*ชนิดไส้เดือนฝอยที่เข้าท าลาย : Hb=Heterorhabditis bacteriophora, Hd = H. downesi, Hi = H. indica, Hm= H. marelata, Hmeg = H. megidis, Hz = H. 
zealandica, Sc=Steinernema carpocapsae, Sf=S. feltiae, Sg=S. glaseri, Sk = S. kushidai, Sr=S. riobrave, Sscap=S. scapterisci, Ss = S. scarabaei.  
นิสัยการเข้าท าลายเหยื่อ 
 

สามารถแบ่งได้ 2 วิธีคือ ambushers และ cruisers ซึ่งแตกต่างกันไปตามชนิดไส้เดือนฝอย ยกตัวอย่างเช่นใน Steinernema carpocapsae จะมีการเข้าหา
เหยื่อแบบ ambushers ซึ่งหมายถึงการที่ไส้เดือนฝอยจะคอยเหยื่อที่มีนิสัยชอบเคลื่อนที่มาติดเหยื่อเอง พบไส้เดือนฝอยชนิดนี้ อาศัยตามหน้าดิน ส่วนวิธี cruisers ไส้เดือน
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ฝอยจะมีลักษณะนิสัยชอบเคลื่อนที่สูงซึ่งเหมาะกับเหยื่อท่ีชอบอยู่นิ่งกับที่ โดยพบ ลักษณะนิสัยนี้ ได้ในไส้เดือนฝอยชนิด S. glaseri and Heterorhabditis 
bacteriophora ในไส้เดือนฝอยบางชนิดก็อาจพบวิธีการหาเหยื่อแบบผสมได้ เช่น S. feltiae and S. riobrave  
 
ข้อแนะน าและข้อควรระวังในการใช้ไส้เดือนฝอย 
 

1) เพ่ือประสิทธิภาพในการฉีดที่สูงควรหลีกเลี่ยงถังฉีดที่มีความดันสูงมากกว่า 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
2) ควรใช้หัวพ่นที่มีรูเปิดกว้าง ควรถอดหัวกรองหรืออุปกรณ์กีดขวางในตัวถังท่ีไม่จ าเป็นออกเพ่ือปูองกันการอุดตันของไส้เดือนฝอย 
3) หมั่นคนถังฉีดพ่น เพ่ือปูองกันการตกตะกอนของไส้เดือนฝอย 
4) ควรเก็บไส้เดือนฝอยในที่เย็นและมืดที่อุณหภูมิประมาณ 8-12 องศาเซลเซียส 
5) การฉีดพ่นไส้เดือนฝอยควรท าในเวลาเช้าตรู่หรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดที่เป็นอันตรายต่อการเข้าท าลายของไส้เดือนฝอย 
6) ในกรณีที่สภาพแปลงมีความชื้นต่ า ควรฉีดพ่นน้ าในแปลงปลูกพืช เพื่อเพ่ิมความชุ่มชื้นก่อนฉีดพ่น 
7) ควรอ่านค าแนะน า อัตราและวิธีการใช้อย่างเคร่งครัด  

 
การเลี้ยงขยายปริมาณไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง 
 

ไส้เดือนฝอยนอกจากจะเพ่ิมปริมาณ ได้เองในธรรมชาติแล้วยังสามารถน ามาเลี้ยงเพิ่มปริมาณในเชิงพา ณิชย์ได้ โดยปัจจุบันนี้ได้มีการผลิตและจ าหน่ายในรูปทาง
การค้าเรียบร้อยแล้ว (ภาพที่ 39) การเลี้ยงเพิ่มปริมาณสามารถท าได้  2 วิธี คือ in vivo (การเพ่ิมปริมาณในสิ่งมีชีวิต)  (ภาพที่ 40 ก) และ in vitro (การเพ่ิมปริมาณใน
อาหารเทียมชนิดแข็งหรือเหลว) (ภาพที่40 ข)  การเลี้ยงเพิ่มปริมาณในสิ่งมีชีวิตนิยมท าในหนอนกินรังผึ้งที่ซึ่งมีโรงเรือนขนาดเล็กไม่มีความสลับซับซ้อนของเครื่องมือมาก
นัก และส่งขายในกลุ่มตลาดขนาดย่อมได้เท่านั้น ซึ่งต่างจากการเลี้ยงในอาหารเทียมที่มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณในระดับอุตสาหกรรมโดยใช้ถังหมักขนาดใหญ่ในการเลี้ยง 
เพ่ือให้ได้ปริมาณการผลิตสูง ประหยัดแรงงานและลดต้นทุนได้มากกว่า  
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ภาพที่ 39 ผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยที่มีการผลิตและจ าหน่ายในท้องตลาด 

 
 

 
ภาพที่ 40 การเพ่ิมปริมาณไส้เดือนฝอยในสิ่งมีชีวิต (ก) และการเพ่ิมปริมาณในถังหมัก (ข) 

 

 ก  ข 
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อัตราการใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ 
 1. หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง (วัชรีและคณะ 2529) 
  - ใช้ไส้เดือนฝอย 40 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร 
  - 2-3 ลิตร/ต้น (ขึ้นกับอายุของต้น) 
  - พ่นทุก 15 วัน 2 ครั้ง 
 2. ด้วงหมัดผักในผักกาดหัวหรือพืชผักตระกูลกะหล่ า (วัชรีและคณะ 2534ก) 
  - ใช้ไส้เดือนฝอย 320 ล้านตัว/พ้ืนที ่1 ไร่/น้ า 160 ลิตร 
  - ฉีดพ่นลงดินในแปลงผักตอนเย็น หลังการรดน้ าแปลงผัก 
  - ใช้เมื่อผักอายุได ้0, 10, 20, 30 วัน หลังหว่านเมล็ด 
 3. หนอนกระทู้หอมในดาวเรือง (วัชรีและคณะ 2537) 
  - ไส้เดือนฝอย 40 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร 
  - พ่นทุก 5-7 วัน หลังเพาะเมล็ดได้ 15 วัน 
 4. ด้วงงวงมันเทศ (วัชรีและคณะ 2534ข) 
  - ไส้เดือนฝอยอัตรา 320 ล้านตัว/พ้ืนที ่1 ไร่/น้ า 160 ลิตร 
  - พ่นหรือราดลงดินในแปลงปลูกมันเทศตอนเย็น 
  - ใช้เมื่อมันเทศมีอายุได ้60 วันหลังปลูก และใช้ติดต่อกันทุก 15-20 วัน รวม 3-4 ครั้ง  
 5. หนอนผีเสื้อในโรงเพาะเห็ด 
  - ไส้เดือนฝอยอัตรา 16 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร 
  - เริ่มพ่นเมื่อเปิดปากถุงเห็ด โดยพ่นฝอยเข้าทางปากถุงหรือเมื่อพบการท าลายของหนอน 
  - หลังจากนั้นพ่นสัปดาห์ละครั้ง  
 6. แมลงศัตรูในสนามหญ้า 
  - ไส้เดือนฝอยอัตรา 128 ล้านตัว/พ้ืนที ่1 ไร่/น้ า 160 ลิตร 
  - พ่นหรือปล่อยตามท่อน้ าเหวี่ยงในสนามหญ้าเมื่อมีการระบาด 
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 7. หนอนด้วงกัดกินรากสตรอว์เบอรร์ี่ 
  - ไส้เดือนฝอยอัตรา 40 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร 
  - พ่นในแปลงที่ผลิตต้นไหล หรือในช่วงฤดูฝน เมื่อพบต้นสตรอว์เบอรร์ี่ 
                      ที่เหี่ยวจากหนอนกัดกิน  
  - พ่นในแปลงปลูกต้นสตรอว์เบอรร์ี่โดยพ่นในช่วงเตรียมแปลงปลูก 
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เชื้อราโรคแมลง 
เชื้อราสาเหตุของโรคแมลงนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายของแมลง โดยแทงทะลุผ่านเข้าไปทางผิวหนังและเจริญเติบโตภายในตัวแมลง และสร้างสารพิษ เช่น เชื้อราเขียว  

Metarhizium anisopliae  สร้างสารพิษ destruxin A และ B เชื้อราขาว  Beauveria bassiana  สร้างสารพิษ     beauvericin  ท าลายเนื้อเยื่อและระบบต่างๆท าให้
แมลงตายประสิทธิภาพการเข้าท าลายของเชื้อราขึ้นอยู่กับความอ่อนแอของแมลงและโอกาสที่สปอร์จะสัมผัสกับแมลง 

1. เชื้อราขาว Beauveria bassiana 
ลักษณะรูปร่าง  
       ก้านชูสปอร์ตั้งข้ึนเป็นเส้นยาว เรียงเป็นสายเดียวหรือเป็นกิ่งก้าน กลุ่มของ สปอร์อยู่กันเป็นสาขามารวมกันคล้ายรูปจาน เส้นใยทรงกระบอก สีใส มีผนังกั้น 

โคโลนีเรียบ เป็นฝุุนคล้ายแปูงหรือคล้ายชอล์ก( ภาพที่ 41) 
 

                       
 
                    ลักษณะกลุ่มของโคโลนี                                         ลักษณะสปอร์  
ภาพที่ 41 ลักษณะกลุ่มของโคโลนีและลักษณะสปอร์ของเชื้อราขาว  Beauveria bassiana 
 
2. เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae   

           ลักษณะรูปร่าง 
                    ลักษณะเชื้อราเป็นรูปทรงกระบอก เส้นใยมีผนังกั้นเป็นปล้องๆ ไม่มีสี เส้นใยจะแผ่ขยายเจริญเติบโตสร้างสปอร์ (conidia) เป็นรูปยาวรีคล้ายเมล็ดข้าว เป็น
ลูกโซ่ต่อกันตรงรอยคอคอด เราเรียกว่า conidium แต่ละ conidium ที่เกิดใหม่จะมีสีขาว ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ า จึงเป็นชื่อเรียกของราชนิดนี้(ภาพที่ 42) 
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                   ลักษณะกลุ่มของโคโลนี                                        ลักษณะสปอร์ 

ภาพที่ 42 ลักษณะกลุ่มของโคโลนีและลักษณะสปอร์ของเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae   
 

ขั้นตอนในการเข้าท าลายแมลง 

 
ลักษณะการเข้าท าลายและการตาย 
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เชื้อราส่วนมากเข้าสู่แมลงทางผนังล าตัว แต่อาจมีราบางชนิดที่เข้าตามช่องเปิดต่างๆ เช่นรูหายใจ หรือบาดแผลที่ผนังล าตัว   ขั้นตอนในการเข้าท าลายแมลง เริ่ม
จากโคนิเดียของเชื้อราตกลงบนล าตัวของแมลง เมื่อมีความชื้นเหมาะสม เชื้อราจะงอกและสร้าง germ tube แทงทะลุผนังล าตัวแมลงเข้าไป โดยปกติจะเข้าบริเวณที่มี
ผนังบางๆ การแทงทะลุผ่านผนังล าตัวแมลงแตกต่างกันไปในเชื้อราแต่ละชนิด บางชนิดมีการสร้าง appressorium ส าหรับการแทงทะลุ บางชนิดแทงทะลุผ่านด้วย
เส้นใย นอกจากนี้เชื้อรายังมีการสร้างเอ็นไซม์ช่วยย่อยสลายชั้นต่างๆที่อยู่บนผนังล าตัวแมลง เมื่อเชื้อราเข้าไปในช่องว่างภายในตัวแมลง จะแย่งธาตุอาหารเพ่ือใช้
เจริญเติบโตและสร้างเส้นใยจนเต็มตัวแมลง เส้นใยเหล่านี้จะเบียดเบียน ท าลายอวัยวะต่างๆภายในตัวแมลงท าให้แมลงตาย เมื่อแมลงตายเชื้อราจึงแทงทะลุผ่านผนัง
ล าตัวออกมา จากนั้นจึงสร้างก้านชูสปอร์บนผนังล าตัวของแมลงและเริ่มสร้างสปอร์ซึ่งจะคลุมตัวแมลงในที่สุด สปอร์เหล่านี้จะแพร่กระจายไปแล้วเข้าท าลายตัวอ่ืนๆ 
ต่อไป                                                                                             

เชื้อราขาวและเชื้อราเขียวจัดอยู่ในกลุ่ม Deuteromycotina ซึ่ง สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (2551) 
กล่าวว่า เชื้อรากลุ่มนี้ท าให้แมลงตายเนื่องจากสารพิษที่เชื้อราปล่อยออกมาในช่วงเริ่มต้นของการเข้าท าลาย และการสร้างเส้นใยในตัวแมลงเพราะขณะที่เส้นใย
เจริญเติบโตจะดูดน้ าและสารอาหารจากตัวแมลงจึงท าให้แมลงตายในที่สุด อาการของแมลงที่ตายเนื่องจากเชื้อราจึงมีลักษณะแห้งแข็ง มีสปอร์ของเชื้อราขึ้นปกคลุม 
ลักษณะแมลงที่ถูกเชื้อราขาวและเชื้อราเขียวเข้าท าลาย 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 43  แมลงที่ถูกเชื้อราขาวเข้าท าลาย 
  ก. หนอนนก            ค. หนอนเจาะข้าวโพด  
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  ข. หนอนด้วง             ง. ด้วงมันฝรั่ง  
  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 44  แมลงที่ถูกเชื้อราเขียวเข้าท าลาย 
   ก. ตั๊กแตน           ข. หนอนกระทู้             ค. หนอนนก 
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