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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีเพื่อศึกษาประสิทธิภาพไส้เดือนฝอยก่อโรคแก่แมลงและครามต่อการควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้ายในมะเขือเทศ 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ 6 สิ่งทดลอง 3 บล็อก ประกอบด้วย สิ่งทดลองท่ี 1 ไส้เดือนฝอยอัตรา 10 ล้านตัว/น้้า 10 
ลิตร สิ่งทดลองที่ 2 กากครามอัตรา 10 กิโลกรัม/แปลง สิ่งทดลองท่ี 3 น้้าหมักครามสีชาอัตรา 100 มิลลิลิตร/ น้้า 10 ลิตร สิ่งทดลองท่ี 
4 กากครามอัตรา 10 กิโลกรัม/แปลงและไส้เดือนฝอยอัตรา 10 ล้านตัว/น้้า 10 มิลลิลิตร สิ่งทดลองท่ี 5 น้้าหมักครามสีชาอัตรา 100 
มิลลิลิตรและไส้เดือนฝอยอัตรา 10 ล้านตัว/น้้า 10 มิลลิลิตร และสิ่งทดลองท่ี 6 น้้าประปา (ควบคุม) ท้าการพ่นสารทดลอง 4 ครั้ง 
บันทึกชนิด และจ้านวนแมลงก่อนและหลังการพ่น ในช่วงระยะการเจริญเติบโต ช่วงการออกดอก ระยะผลอ่อน ระยะผลสุก และการ
เข้าท้าลายผลมะเขือเทศระยะผลอ่อนและผลสุก ณ แปลงปฏิบัติการพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผลการศึกษาพบว่าการใช้
ไส้เดือนฝอยและครามสามารถควบคุมแมลงศัตรู ได้แก่ เพล้ียอ่อน แมลงหวี่ขาว ด้วงหมัดผักได้ ในระยะหลังปลูกลงแปลงถึงระยะติดผล
อ่อน หลังการพ่นไส้เดือนฝอยร่วมกับน้้าหมักคราม สีชาครั้งท่ี 4 มีหนอนเจาะสมอฝ้ายต่้าท่ีสุดเท่ากับ 0.33 ตัว/แปลง รองลงมาคือ
ไส้เดือนฝอยร่วมกับกากครามเฉลี่ยเท่ากับ 0.66 ตัว/แปลงแตกต่างกันกับไส้เดือนฝอย และน้้าประปา (p<0.05) 

ค่าส่าคัญ: ไส้เดือนฝอยก่อโรคแก่แมลง คราม แมลงศัตรูพืชมะเขือเทศ หนอนเจาะสมอฝ้าย 

 
Abstract 

 This study on using nematodes and indigo on pest control in tomato crops was planned using a randomized 
complete block design and the design obtained comprised 3 blocks and 6 treatments. Treatment 1 was treated by 
10 million ijs/water 10 ml, treatment 2 by residue of indigo 10 kg/plot, treatment 3 by tea-colored fermented indigo 
solution 100 ml/water 10 l, treatment 4 by residue of indigo 10 kg/plot and 10 million Ijs/water 10 ml, treatment 5 
by tea-colored fermented indigo solution 100 ml/water 10 l and 10 million ijs/water 10 ml, and treatment 6 by tap 
water (control). The experiment was conducted at plant science laboratory plots of Sakon Nakhon Rajabhat 
University. Findings of the study showed as follows. The effect of nematodes and indigo on pest control in tomato 
after the stage of growing in the plot up to the stage of inflorescence found that after the 4th time tomato spraying 
with nematodes and tea-colored fermented indigo solution, cotton bollworms’ tomato destruction in minimal 
average 0.33 counts/plot, followed by treatment with nematodes and indigo residue average 0.66 counts /plot. The 
tea-colored fermented indigo solution and nematodes was significantly different (p>0.05) from treatment nematode 
and tap water. 

Keywords: Entomopathogenic Nematodes, Indigo, Insect Pest, Cotton Bollworm 
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1. บทน่า 
 มะเขือเทศเป็นพืชท่ีมีความส้าคัญด้านเศรษฐกิจ
ชนิดหน่ึงของจังหวัดสกลนคร ท่ีมีพื้นท่ีปลูกในเขตอ้าเภอเมือง
และอ้าเภอเต่างอย มีพื้นท่ีปลูก 900 ไร่ [6] เพื่อจ้าหน่ายผลสด
และการแปรรูปน้้ามะเขือเทศเข้มข้น จากการที่เกษตรกรปลูก
มะเขือเทศติดต่อกันมานานหลายปี ท้าให้มีการระบาดของโรค
และแมลงศัตรูพืช เช่น แมลงหวี่ขาว เพลี้ยอ่อน และหนอน
เจาะสมอฝ้าย โดยเฉพาะปัญหาด้านหนอนเจาะผลในมะเขือ
เทศท้าให้ผลผลิตในแปลงปลูกเสียหายอย่างมาก [12] การผลิต
มะเขือเทศเพื่อให้ได้ท้ังปริมาณและคุณภาพน้ันมีปัญหาเรื่อง
แมลงศัตรู ท่ีส้ า คัญดังกล่าวได้แก่  หนอนเจาะสมอฝ้าย 
(Hellicoverpo amigera (Hubner.) [13] ท้ าลาย โดยกา ร
เจาะผล ท่ีเกิดขึ้นในมะเขือเทศส่วนหน่ึงเกิดจากเกษตรกร 
มีการไถกลบต้นมะเขือเทศท่ีมีหนอนเจาะผลลงในแปลงปลูก
ติดต่อกันมานานหลายปี ส่งผลท้าให้สะสมโรคแมลงศัตรูใน
แปลงปลูกมากขึ้น เน่ืองจากมะเขือเทศเป็นพืชท่ีมีโรคและ
แมลงเข้าท้าลายทุกช่วงอายุ ท้าให้เกษตรกรจ้าเป็นต้องใช้
สารเคมีในการป้องกันก้าจัด แต่เกษตรกรขาดความรู้ความ
เข้าใจในการเลือกใช้สารเคมีท่ีถูกต้องเหมาะสม และบางครั้งใช้
เกินความจ้าเป็นส่งผลท้าให้สารเคมีตกค้างในผลิตผลทาง
การเกษตร จากปริมาณความต้องการของตลาดจ้านวนมากท้า
ให้เกษตรกรมีการเก็บผลผลิตก่อนก้าหนด ท้าให้มีสารเคมี
ตกค้างอยู่ ในพืชผักในปริมาณมากเกินค่ามาตรฐาน แนว
ทางการลดสารเคมีตกค้างในผัก โดยการใช้ชี ววิ ธี  จาก
เชื้อจุลินทรีย์บางชนิดหรือชีวภัณฑ์อื่น เช่น ไส้เดือนฝอย
ก่อให้เกิดโรคแมลง (Steinernema siamkayai )โดยการเข้า
ไปในตัวหนอนหรือแมลงศัตรูพืชตามช่องเปิด เช่น ผิวหนัง 
ปาก เข้าอยู่ในเลือดแล้วปลดปล่อยแบคทีเรียสร้างสารพิษ ท้า
ให้เลือดเป็นพิษ แมลงตายได้ ไส้เดือนฝอยก่อให้เกิดโรคแมลง
สามารถควบคุมแมลงศัตรูในพืชผักหลายชนิด เช่น หนอนใย
ผัก หนอนกระทู้ผัก และหนอนกระทู้หอม การใช้ไส้เดือนฝอย
พ่นก้าจัดแมลงยังมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ไม่มีสารพิษตกค้าง
ในผลิตผลเกษตรและปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม [4] การใช้
พืชสมุนไพรไทยท่ีมีคุณสมบัติในการป้องกันก้าจัดแมลงศัตรูพืช 
เป็นทางเลือกหน่ึงเพื่อลดการใช้สารเคมี สมุนไพรไทยหลาย
ชนิดท่ีสามารถน้ามาสกัดเป็นสารควบคุมก้าจัดแมลงศัตรูพืชได้
หลายชนิด สารสกัดจากพืชมีองค์ประกอบของสารออกฤทธิ์
มากกว่าหน่ึงอย่าง เป็นผลให้แมลงศัตรูสร้างสารต้านทานได้
ยาก พืชท่ีน้ามาสกัดเป็นสารก้าจัดแมลงศัตรูพืชมีหลายชนิด 
[9] คราม (Indigofera tinctoria L.) มีสารส้าคัญกลุ่ม     โรที
นอยต์ท่ีมีคุณสมบัติป้องกันก้าจัดแมลงศัตรูพืช  [1] สะเดา 
(Azadirachta indica var.simensis Valeton) มีสารส้าคัญท่ี
สามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยยับยั้งการลอกคราบของ
แมลงศัตรู ยับยั้งการกินอาหารชนิดถาวร ท้าให้แมลงศัตรูตาย 
และหางไหลแดง (Derris elliptica Benth) มีสารท่ีส้าคัญ
สามารถการยับยั้งการท้างานของระบบหายใจของแมลง  [1], 
[20] มีพิษต่้าต่อคน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ และสิ่งแวดล้อม 

แต่มีพิษสูงในการก้าจัดแมลงศัตรูและปลา [9] จากความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืชท้องถิ่นในแถบจังหวัดสกลนคร 
ภูมิปัญญาย้อมผ้าครามได้น้าคราม (Indigofera tinctoria L.) 
มาใช้ประโยชน์ในการย้อมเสื้อผ้าแล้ว ยังมีการน้าไปใช้ในทาง
การเกษตร เช่น การใช้ควบคุม หอยเชอรี่และปูนา และการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชในแปลงผัก [10] เน่ืองจากส่วนของต้น
ครามมีสารโรทีนอยด์ท่ีมีคุณสมบัติในการป้องกันก้าจัดแมลง
ศัตรูพืชได้ ปริมาณของสารโรทีนอยด์ (rotenoids).ในต้นคราม
ท่ีพบขึ้นอยู่กับอายุและส่วนต่างๆของต้น พบมากท่ีสุดในใบ 
ส า ร โ ร ที น อ ย ด์ มี  6 ช นิ ด  ไ ด้ แ ก่  deguelin, , rotenol 
dehydrodeguelin, rotenone, tephrosin and stephensi 
[6], [14] น้้าหมักใบครามสีชาสามารถควบคุมหนอนเจาะผล
มะเขือเปราะและด้วงหมัดผักในผักกาดเขียวกวางตุ้งได้ [16], 
[17]  
 จากสถานการณ์ปัญหาการระบาดของหนอนเจาะ
สมอฝ้ายในผลมะเขือเทศดังกล่าวจึงเป็นเรื่องท่ีจ้าเป็นท่ีจะต้อง
มีการศึกษาวิจัยในกระบวนการผลิตมะเขือเทศแบบอินทรีย์ 
โดยใช้ครามร่วมกับการใช้ไส้เดือนฝอยก่อโรคในแมลงเพื่อ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชในแปลงมะเขือเทศ เพื่อการผลิต  มะเขือ
เทศปลอดสารพิษในการบริโภค โดยเฉพาะครามเป็นของดีมี
คุณค่าสารพันประโยชน์ท่ีมีอยู่ในจังหวัดสกลนคร การน้าคราม
มาใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูผักจึงเป็นแนวทางไปสู่การน้า
ทรัพยากรพรรณพืชท่ีมีอยู่ภายในประเทศมาใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มศักยภาพและยั่งยืนต่อไป  
 
2. วสัดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
2.1 การทดลอง 
 การศึกษาประสิทธิภาพไส้เดือนฝอยก่อโรคแก่แมลง
และสารสกัดจากครามในการป้องกันก้าจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย
ในผลมะเขือเทศ ทดลองในแปลงปฏิบัติการพืชศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ้าเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร ท้าการทดลองระหว่างเดือนพฤศจิกายน 
2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 แบ่งการด้าเนินการ อออก
เป็น 3 ขั้นตอน คือ  
 ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมน้้าหมักใบครามและกาก
คราม น้าใบครามสดหนัก 16 กิโลกรัมท่ีเก็บจากแปลงปลูก 
บรรจุในถังพลาสติกขนาด 100 ลิตร เติมน้้าเปล่าปริมาตร 10 
ลิตรลงในถังพลาสติก กดใบครามให้จมท้ังหมด แช่ใบคราม
นาน 24 ชั่วโมง จากน้ันแยกกากใบครามออกจากถังแล้วกรอง
น้้าหมักใบคราม น้าน้้าหมักใบครามท่ีได้เติมปูนขาวปริมาณ 
800 กรัม ตีน้้าหมักใบครามจนเป็นน้้าหมักครามสีน้้าเงินเข้ม 
แล้วท้ิงไว้นาน 24 ชม. เพื่อให้เน้ือครามตกตะกอนลงไปท่ีก้นถัง 
รินน้้าครามสีชาด้านบนของถังออก ได้น้้าหมักใบครามสีชา 
ส่วนกากใบครามมาตากแห้งแล้วบดให้ละเอียด น้าน้้าหมักใบ
ครามสีชาและกากคราม ตรวจวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารที
ส้านักงานวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
ก่อนน้ามาใช้ทดสอบในแปลงมะเขือเทศต่อไป  
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 ขั้นตอนท่ี 2 การเพิ่มปริมาณไส้เดือนฝอยก่อโรคใน
แมลง มีขั้นตอนดังน้ี การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง โดยใช้สูตรไข่
ไก่ ปริมาตร 1 ลิตร ประกอบด้วยไข่ไก่ 500 มิลลิลิตร (10 
ฟอง ) ผสมน้้ามันหมู  200 มิลลิลิตร  และ น้้าสะอาด  300 
มิลลิลิตร  น้ามาคลุกกับวัสดุ เพาะเลี้ ยงบนแผ่นฟอง น้้า
สังเคราะห์ น้ามาบรรจุด้วยถุงพลาสติกทนร้อนชนิดหนา ขนาด 
8x12 น้ิว จัดรูปทรงถุงเพาะเป็นรูปสามเหลี่ยม ใช้เครื่องรีด
ความร้อน รีดปิดปากถุง ได้ถุงอาหารเพาะเลี้ยงเป็นรูปทรง
สามเหลี่ยม น้าไปน่ึงฆ่าเชื้อในหม้อน่ึงความดันท่ีอุณหภูมิ 121 
องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ตั้งให้อาหารเย็นก่อนใส่หัวเชื้อ
ไส้เดือนฝอยของกรมวิชาการเกษตร โดยใช้กระบอกและเข็ม
ฉีดยาใหม่ท่ีฆ่าเชื้อแล้ว ฉีดผ่านถุงอาหารลงสู่ก้อนอาหาร
ภายในถุงเพาะถุงละ 1 มิลิลิตร (ประมาณ 100,000 ตัว) [14] 
ท้าการบ่มเพาะเลี้ยง วางบนชั้นในห้องปฏิบัติการพืชศาสตร์ ใน
สภาพอุณหภูมิห้อง ท่ีมีอากาศถ่ายเท หัวเชื้อไส้เดือนฝอยจะ
เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ภายในถุงเพาะเลี้ยงจนอาหารหมด 
ใช้เวลา 7 วัน ท้าการแยกไส้เดือนฝอยจากถุงเพาะเลี้ยง จะได้
ไส้เดือนฝอยจ้านวนมาก น้าไปใส่ถังพ่นสารเคมีชนิดสะพาย
หลัง เติมน้้าครบ 20 ลิตร น้าไปทดสอบพ่นก้าจัดแมลงศัตรูพืช
บนต้นและโคนต้นมะเขือเทศในแปลงปลูกต่อไป 
 ตอนท่ี 3 การศึกษาประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย
และครามในการควบคุมศัตรูมะเขือเทศ วางแผนการทดลอง
แบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์ (Randomized Complete Block 
Design ) ประกอบ ด้วย 6 สิ่งทดลอง 3 บล็อก คือ สิ่งทดลองท่ี 1 
ไส้เดือนฝอยความเข้มข้น 10 ล้านตัว/น้้า 10 ลิตร [14} สิ่งทดลอง
ท่ี 2 กากครามอัตรา 5 กิโลกรัม/แปลง สิ่งทดลองท่ี 3 น้้าหมักใบ
ครามสีชาอัตรา 100 มิลลิลิตร/น้้า 10 ลิตร สิ่งทดลองท่ี 4 กาก
ครามอัตรา 5 กิโลกรัม/แปลงและไส้เดือนฝอยอัตรา 10 ล้านตัว/
น้้า 10 ลิตร สิ่งทดลองท่ี 5 น้้าหมักใบครามสีชาอัตรา 100 
มิลลิลิตร/น้้า 10 ลิตรและไส้เดือนฝอยความเข้มข้น 10 ล้าน
ตัว/น้้า 10 ลิตร สิ่งทดลองท่ี 6 น้้าประปา (ควบคุม) 
  เตรียมแปลงขนาด 1.2 x 10 เมตร หว่านปูนขาว
อัตรา 5 กิโลกรัม/แปลง ท้ิงไว้ 7 วัน ใส่ปุ๋ยหมักโบกาฉิ ปุ๋ยมูลวัว 
ผสมกับแกลบดิบอย่างละ 50 กิโลกรัม หว่านร้าละเอียด 5 
กิโลกรัม รดด้วยกากน้้าตาลอัตรา 40 มิลลิลิตรและอีเอ็ม 40 
มิลลิลิตรต่อน้้า 10 ลิตร หมักนาน 30 วัน แล้วน้ามาใช้ในการ
ทดลอง อัตราแปลงละ 10 กิโลกรัม ผสมดินให้เข้ากัน คลุมแปลง
ด้วยพลาสติกสีด้า เจาะหลุมปลูกตามระยะท่ีก้าหนด น้ากล้า
มะเขือเทศพันธุ์สะออนท่ีเตรียมไว้ปลูกลงแปลงปลูกแบบแถวคู่ 
ระยะปลูก 50x100 เซนติเมตร จ้านวน 26 ต้นต่อแปลง หลัง
ปลูกลงแปลง 14 วัน ก่อนระยะออกดอก ท้าการการปักค้าง
แบบสามเหลี่ยม การดูแลรักษา รดน้้าทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง เช้า-
เย็น ใส่ปุ๋ยโบกาฉิ อัตรา 10 กิโลกรัมต่อแปลงหลังปลูก 15 30 
45 60 และ 75 วัน ท้าการตัดแต่งกิ่งแขนงมะเขือเทศทุกต้น
จากระดับผิวดินถึงข้อท่ี 6 เพื่อให้ทรงพุ่มต้นโปร่ง และควบคุม
แมลงศัตรูมะเขือเทศตามวิธีการศึกษา โดยพ่นสารทดลองทุก 
14 วัน คือหลังปลูกมะเขือเทศลงแปลง 14 28 42 และ 56 วัน  

2.2 การบันทึกข้อมูล  
 ท้าการสังเกตและบันทึกชนิด และจ้านวนของแมลง 
ตัวหนอนท่ีพบในแปลงปลูก ก่อนและหลังท้าการพ่นสาร
ทดลอง ในช่วงระยะการเจริญเติบโต ช่วงก่อนการออกดอก 
ระยะผลอ่อน ระยะผลสุก และการถูกท้าลายของผลมะเขือ
เทศระยะผลอ่อนและผลสุก บันทึกน้้าหนักผลผลิตต่อแปลง 
และน้้าหนักผลผลิตรวมของทุกสิ่งทดลอง ชั่งน้้าหนักผลแต่ละ
ผล วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของผล  
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) 
ของข้อมูลตามแผนการทดลอง และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่ า ง ค่า เฉลี่ ย ของแต่ ละสิ่ ง ทดลอง  โดย ใช้  DMRT 
(Duncan’s New Multiple Range Test) 
 
3. ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยและ
ครามในการควบคุมศัตรูพืชในมะเขือเทศ ได้ผลการทดลอง 
ดังน้ี 
3.1 ชนิดของแมลงศัตรูพืชในแปลงมะเขือเทศ 

ชนิดของแมลงศัตรูพืชท่ีพบในแปลงมะเขือเทศ
ในช่วงระยะการเจริญเติบโตและการออกดอก พบว่า เป็น
เพลี้ยอ่อนมากท่ีสุดเฉลี่ยเท่ากับ 7.88 ตัว/แปลงรองลงมาคือ 
ไข่ผีเสื้อและหนอนเจาะสมอฝ้าย แมลงหวี่ขาว เฉลี่ยเท่ากับ 
5.55 และ 2.58 ตัว/แปลง (Table 1) 

 
Table 1 The kind of insect pests on the stage of 
growing to flowering of tomatoes  
 

 Kind of insect pest 
 

Number (count/plot) 
Aphid 7.88 
Cotton bollworm 5.55 
White fly 2.38 
Dimond black moth 1.78 
Cricket 1.67 
Rose beetle 0.77 
Common cutworm 0.27 
Red cucurbit leaf beetle 0.05 
Brown planthopper 0.11 
Mealy bug 0.11 
Cabbage looper  0..11 

 

 จากผลการใช้ไส้เดือยฝอยและคราม ในระยะการ
เจริญเติบโตและการออกดอก พบว่า มีแมลงศัตรูพืชเป็นพวก
เพลี้ยอ่อน หนอนผีเสื้อและหนอนเจาะสมอฝ้าย แมลงหวี่ขาว 
แต่หลังการพ่นสารทดลอง 1-2 ครั้ง พบว่าจ้านวนแมลงศัตรูพืช
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มีจ้านวนลดลง เป็นแมลงท่ีพบอยู่บนต้นและบริเวณโคนต้น 
เช่น ด้วงหมัดผัก หนอนใยผัก เมื่อมีการพ่นสารทดลองท้าให้
สามารถควบคุมแมลงบนแปลงปลูกได้ ไส้เดือนฝอยสามารถ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชในวงศ์มะเขือ และหนอนตระกูลกะหล่้า 
[4 ] ไส้เดือนฝอย สามารถท้าลายตัวหนอนของแมลงหวี่ขาวใน
ระยะวัยท่ี 3 ได้ร้อยละ 96.66 และการฉีดพ่นในสภาพไร่ท้าให้
ปริมาณแมลงหวี่ขาวในพริกลดลงเมื่อเปรียบเทียบการพ่น
สารเคมี [7] และสอดคล้องกับภูมิปัญญาย้อมผ้าครามจังหวัด
สกลนคร มีการน้าครามมาใช้ประโยชน์ในการย้อมเสื้อผ้าและ
การเกษตร เช่น การใช้ควบคุมหอยเชอรี่ ปูนา และการควบคุม
แมลงศัตรูพืชในแปลงผัก[15] 
 
3.2 ประสิทธิภาพไส้เดือนฝอยและครามในการควบคุมแมลง
ศัตรูพืชระยะเจริญเติบโตถึงช่วงก่อนการออกดอก 

การศึกษาประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยและคราม
ต่อการควบคุมแมลงศัตรูพืชในมะเขือเทศหลังปลูกลงแปลง 
ช่วงการเจริญเติบโตจนถึงช่วงก่อนออกดอก พบว่าก่อนการใช้
สิ่งทดลองพบแมลงศัตรูพืชหลายชนิด เช่น เพล้ียอ่อน ไข่ ผีเสื้อ
ตัวหนอนเจาะสมอฝ้าย แมลงหวี่ขาว หนอนใยผัก ด้วงกุหลาบ 
และหนอนกระทู้ผัก เมื่อพิจารณาทุกสิ่งทดลองหลังการใช้จะมี
ผลในการควบคุมแมลงศัตรูพืชแตกต่างกัน ดังนี ้

หลังการใช้สิ่งทดลองครั้ ง ท่ี 1 พบว่าแปลงท่ีใช้
ไส้เดือนฝอยร่วมกับน้้าหมักครามสีชามีแมลงศัตรูแตกต่างอย่าง
มีนัยส้าคัญทางสถิติกับน้้าประปา ไส้เดือนฝอยร่วมกับกาก
คราม ไส้เดือนฝอย น้้าหมักครามสีชา และกากคราม แมลงท่ี

พบเป็นพวกเพลี้ยอ่อน ด้วงหมัดผัก และหนอนใยผักน้อยท่ีสุด
เฉลี่ยเท่ากับ 1.33 ตัว/แปลง  

หลังการใช้สิ่งทดลองครั้งท่ี 2 พบว่าแปลงท่ีใช้น้้า
หมักครามสีชา ไส้เดือนฝอยร่วมกับกากคราม และไส้เดือนฝอย
ร่วมกับน้้าหมักครามสีชามีแมลงศัตรูพืชไม่แตกต่างกัน แต่มี
ความแตกต่างอย่างมี นัยส้าคัญยิ่งทางสถิติกับกากคราม 
ไส้เดือนฝอย และน้้าประปา แมลงท่ีพบเป็นพวกเพลี้ยอ่อน 
แมลงหวี่ขาว ตั๊กแตน และหนอนเจาะสมอฝ้ายน้อยท่ีสุดเฉลี่ย
เท่ากับ 1.66, 1.66 และ1.66 ตัว/แปลง ตามล้าดับ 

หลังการใช้สิ่งทดลองครั้ ง ท่ี 3 พบว่าแปลงท่ีใช้
ไส้เดือนฝอยร่วมกับน้้าหมักครามสีชา ไส้เดือนฝอยร่วมกับกาก
คราม กากคราม ไส้เดือนฝอย และน้้าหมักครามสีชามีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับน้้าประปา แมลงท่ีพบเป็น
พวกหนอนเจาะสมอฝ้าย เพลี้ยอ่อนน้อยท่ีสุดเฉลี่ยเท่ากับ 
1.33 ตัว/แปลง รองลงมาคือกากคราม ไส้เดือนฝอยร่วมกับ
กากคราม  ไส้เดือนฝอย น้้าหมักครามสีชาเฉลี่ยเท่ากับ 1.66, 
1.66, 2.00, 2.00 ตัว/แปลง ตามล้าดับ ส่วนน้้าประปาเฉลี่ย
เท่ากับ 5.33 ตัว/แปลง 

หลังการใช้สิ่งทดลองครั้ ง ท่ี 4 พบว่าแปลงท่ีใช้ 
ไส้เดือนฝอยร่วมกับน้้าหมักครามสีชา และไส้เดือนฝอยร่วมกับ
กากครามมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับไส้เดือน
ฝอย และน้้าประปา แมลงท่ีพบเป็นพวกหนอนเจาะสมอฝ้าย 
เพลี้ยอ่อน ด้วงกุหลาบ และหนอนใยผักน้อยท่ีสุดเฉลี่ยเท่ากับ 
0.33 และ 0.66 ตัว/แปลง (Table 2) 

  

 
เมื่อพิจารณาภาพรวมด้านประสิทธิภาพการควบคุม

แมลงศัตรูพืชในมะเขือเทศของสิ่งทดลอง พบว่า การใช้
ไส้เดือนฝอยฉีดพ่น 4 ครั้งจะท้าให้จ้านวนแมลงศัตรูอื่น ๆ ของ
มะเขือเทศลดลง แมลงศัตรูท่ีพบในแปลงเป็นแมลงหวี่ขาว 
หนอนคืบ ไข่ผีเสื้อและหนอนเจาะสมอฝ้าย ด้วงหมัดผัก  

 
หนอนใยผัก และตั๊กแตน ไส้เดือนฝอยจะเข้าท้าลายตัวหนอน
และแมลงต่างๆ ครั้งการพ่นสารครั้งท่ี 2 พบว่าน้้าหมักคราม  
สีชา ไส้เดือนฝอยร่วมกับกากคราม และไส้เดือนฝอยร่วมกับน้้า
หมักครามสีชา สามารถควบคุมเพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว และ
หนอนเจาะสมอฝ้ายให้ลดลงได้ และหลังการใช้สารทดลองครั้ง

Table 2 Number of insect pest treated with nematode and Indigo (counts/plot) 

Treatment 
  first  second    third    fourth 

before after 
befor

e 
after  before  after  before  after  

Nematodes 3.00b 2.33b 4.33c 3.66c 4.00b 2.00a 3.00b 2.00b 
Residue of indigo 4.33b 3.00b 3.33b 2.33b 3.66b 1.66a 2.66b 1.66ab 
Tea-colored fermented indigo 
solution 

3.00b 3.00b 3.33b 1.66a 3.33b 2.00a 3.00b 1.66ab 

Residue of indigo and nematodes 1.66a 2.33b 2.66a 1.66a 2.66a 1.66a 1.33a 0.66a 
Tea-colored fermented indigo 
solution and nematodes 

2.33b 1.33a 2.66a 1.66a 2.00a 1.33a 0.66a 0.33a 

Tap water(control) 3.66b 2.00b 5.00d 4.66d 2.00a 5.33b 5.33c 4.00c 

F-test * * * ** * * * * 

CV % 13.28 49.55 27.37 22.11 36.64 68.81 49.33 78.71 
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ท่ี 4 ไส้เดือยฝอยร่วมกับน้้าหมักครามสีชา และไส้เดือยฝอย
ร่วมกับกากคราม สามารถควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้าย เพลี้ย
อ่อน ลดลงได้มาก อาจเน่ืองจากไส้เดือนฝอยสามารถเข้าไปใน
ตัวแมลงทางช่องปาก และล้าตัว แล้วปลดปล่อยแบคทีเรีย
สร้างสารพิษ ท้าให้เลือดเป็นพิษ แมลงตายได้ ไส้เดือนฝอย 
สามารถควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนใยผัก หนอนด้วง
หมัดผัก หนอนกระทู้หอม[4], [14] จึงส่งผลท้าให้แมลงศัตรู
ดังกล่าวลดลง กากครามสามารถควบคุมหนอนด้วงหมัดผัก 
และด้วงหมัดผักที่พบในดินของแปลงปลูก และบริเวณโคนต้น 
มะเขือเทศได้ แต่ไม่สามารถควบคุมแมลงท่ีบินได้ กากครามจะ
มีสารพวกโรทีโนน ท่ีมีคุณสมบัติในการป้องกันก้าจัดศัตรูพืช 
จากสภาพแปลงปลูกมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง จึงอาจท้าให้สาร
ออกฤทธิ์โรทีโนนสลายตัวได้ง่าย สารสมุนไพรท่ีใช้ในการ
ป้องกันก้าจัดศัตรูพืชจะสลายตัวรวดเร็วในสภาพอากาศร้อน
หรืออุณหภูมิสูง [19] แต่อย่างไรก็ตามกากครามยังมีประโยชน์
ต่อการปรับปรุงสภาพดินให้มีความโปร่งและร่วนซุย ก่อนการ
ฉีดพ่นน้้าหมักครามสีชาจะพบแมลงศัตรูมาก แต่หลังการฉีด
พ่นจะท้าให้จ้านวนแมลงศัตรูมะเขือเทศลดลง อาจเป็น
เพราะว่าน้้าหมักครามสีชามีสารควบคุมแมลงพวกโรทีโนนมาก  
ท่ีได้จากการสกัดด้วยการหมักส่วนของใบและกิ่งก้าน ท้าให้ได้
สารออกฤทธิ์โรทีโนนออกมามาก ใบครามมีสารโรทีนอยด์มาก
ท่ีสุด [5] พืชในสกุล Indigofera มีสารในกลุ่ม rotenoids 
deguelin dehydrodeguelin rotenone sumatrol 
tephrosin และ rotenol ใช้เป็นยาฆ่าแมลงพื้นบ้าน ใบคราม
มีสารโรทีนอยด์ท่ีมีคุณสมบัติป้องกันก้าจัดแมลงศัตรูพืชได้ 
[1],[10] น้้าหมักครามสีชา ยังสามารถควบคุมด้วงหมัดผักใน
แปลงผักกาดเขียวกวางตุ้งและโหระพาได ้[15] ส่วนการฉีดพ่น
น้้าประปาไม่สามารถควบคุมแมลงศัตรูของมะเขือเทศ 
ประกอบกับในบริเวณใกล้เคียงแปลงทดลองมีการปลูกมะเขือ
ยาว ซ่ึงเป็นพืชในตระกูลเดียวกันกับมะเขือเทศจึงท้าให้มี
ศัตรูพืชชนิดเดียวกันในแปลงมากกว่าแปลงทดลองอื่น 
เน่ืองจากมีแมลงศัตรูบินเข้ามาในแปลงทดลองได้ จึงส่งผลให้
พบแมลงศัตรูระบาดมาก  
 
3.3 ประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้ายใน
มะเขือเทศระยะผลอ่อนและผลสุก 
   ประสิทธิภาพการควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้ายในผล
มะเขือเทศระยะผลอ่อนถึงผลแก่ระยะก่อนเก็บเกี่ยว พบว่า 
การใช้ไส้เดือนฝอยและครามท้าให้จ้านวนผลมะเขือเทศท่ีถูก
หนอนเจาะสมอฝ้ายท้าลายมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) กับน้้าประปา โดยแปลงท่ีใช้ไส้เดือนฝอย
ร่วมกับกากครามมีหนอนเจาะสมอฝ้ายน้อยท่ีสุดเฉลี่ยเท่ากับ 
10.67 ผล/แปลง รองลงมาคือ ไส้เดือนฝอย กากคราม น้้าหมัก
ครามสีชา ไส้เดือนฝอยร่วมกับน้้าหมักครามสีชาเฉลี่ยเท่ากับ 

12.67, 13.33, 14.33, 14.67 ตั ว /แปลง  ตามล้ า ดั บ  ส่ วน
น้้าประปาเฉลี่ยเท่ากับ 20.67 ผล/แปลง (Table 3) 
 ประสิทธิภาพการควบคุมหนอนเจาะผลมะเขือเทศ
ระยะผลสุกพบว่าทุกสิ่งทดลองมีจ้านวนหนอนเจาะสมอฝ้ายไม่
แตกต่างกัน แปลงท่ีใช้น้้าหมักครามสีชามีหนอนเจาะสมอฝ้าย
น้อยท่ีสุดเฉลี่ยเท่ากับ 24.67 ผล/แปลง รองลงมาคือไส้เดือน
ฝอย ไส้เดือนฝอยร่วมกับกากคราม กากคราม น้้าประปา และ
ไส้เดือนฝอยร่วมกับน้้าหมักครามสีชาเฉลี่ยเท่ากับ 27.67, 
29.67, 30.33, 30.66 และ  33.00 ผ ล /แปล ง  ต า มล้ า ดั บ 
(Table 3) 
 
Table 3 Number of cotton bollworm on fruit set to 
mature and ripening (fruits/plot)  
 

Treatment 

Number of Heliothis armigera 
Hubner 

  fruit set to   
  mature 

ripening 

Nematodes  12.67a 27.67 
Residue of indigo  13.33a 30.33 
Tea-colored 
fermented indigo 
solution 

14.33a 24.67 

Residue of indigo 
and nematodes 

10.67a 29.67 

Tea-colored 
fermented indigo 
solution and 
nematodes 

14.67a 33.00 

Tap water (control) 20.67b 30.67 
F-test * ns 
CV% 37.31 22.81 

  

เมื่อพิจารณาภาพรวมด้านประสิทธิภาพการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชในมะเขือเทศของสิ่งทดลอง ในระยะ
ผลอ่อนถึงผลแก่ พบว่า ไส้เดือนฝอยและครามสามารถ
ควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้ายให้ลดลงได้  แต่การใช้
น้้าประปามีจ้านวนหนอนเจาะสมอฝ้ายมากที่สุด การใช้
ไส้เดือนฝอยฉีดพ่น 4 ครั้งจะท้าให้จ้านวนแมลงศัตรูของ
มะเขือเทศลดลง เนื่องจากแมลงศัตรูที่พบในแปลงจะเป็น
พวกแมลงหวี่ขาว หนอนคืบ ไข่ผีเสื้อและหนอนเจาะสมอ
ฝ้าย ด้วงหมัดผัก หนอนใยผัก และตั๊กแตน อาจเนื่องจากระยะ
ติดผลอ่อนมีไข่และตัวหนอนเจาะสมอฝ้ายบริเวณใต้ใบ กลีบ
ดอก และผิวดินบริเวณโคนต้น เมื่อมีการฉีดพ่น จึงท้าให้ 
ไส้เดือนฝอยจะเข้าไปในตัวหนอนในช่องเปิดของแมลง เช่น 
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ปาก รูหายใจ และผนังล้าตัวแล้วปลดปล่อยแบคทีเรีย และ
สร้างสารพิษ ท้าให้แมลงเกิดอาการเลือดเป็นพิษ และตายลง 
ไส้เดือนฝอยจะเจริญเติบโต ขยายพันธุ์ในตัวแมลงจนเหลือแต่
ซาก เมื่อไส้เดือนฝอยเจริญอยู่ในระยะท่ี 3 ซ่ึงเป็นระยะท่ีทน
ต่อสภาพแวดล้อมจะเคลื่อนท่ีออกมานอกซากแมลงและรอท่ี
เข้าสู่แมลงตัวใหม่ต่อไป [4] ไส้เดือนฝอยจะเข้าท้าลายตัว
หนอนและแมลงต่างๆ หนอนใยผัก หนอนด้วงหมัดผัก หนอน
กระทู้หอม [4] จึงส่งผลท้าให้แมลงศัตรูดังกล่าวลดลง การใช้
กากครามติดต่อกัน 4 ครั้ง จะสามารถควบคุมหนอนด้วงหมัด
ผัก และด้วงหมัดผักท่ีพบในดินของแปลงปลูก และบริเวณโคน
ต้นมะเขือเทศได้ แต่ไม่สามารถควบคุมแมลงท่ีบินได้ อาจ
เน่ืองจากกากครามจะมีสารพวกโรทีโนน ท่ีมีคุณสมบัติในการ
ป้องกันก้าจัดศัตรูพืช แต่จากสภาพแปลงปลูกมีอุณหภูมิ
ค่อนข้างสูง จึงอาจท้าให้สารออกฤทธิ์โรทีโนนสลายตัวได้ง่าย 
สารสมุนไพรท่ีใช้ในการป้องกันก้าจัดศัตรูพืชจะสลายตัว
รวดเร็วในสภาพอากาศร้อนหรืออุณหภูมิสูง [11] แต่อย่างไรก็
ตามกากครามยังมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงสภาพดินให้มี
ความโปร่งและร่วนซุย การใช้น้้าหมักครามสีชา พบว่า ก่อน
การฉีดพ่นจะพบแมลงศัตรูมาก แต่หลังการฉีดพ่นพบจ้านวน
แมลงศัตรูมะเขือเทศลดลง อาจเป็นเพราะว่าน้้าหมักครามสีชา
มีสารควบคุมแมลงพวกโรทีโนน  ท่ีได้จากการสกัดด้วยการ
หมักส่วนของใบและกิ่งก้าน ท้าให้ได้สารออกฤทธิ์โรทีโนน
ออกมา ซ่ึงส่วนของใบครามมีสารโรทีนอยด์มากท่ีสุด [5] พืช
ในส กุ ล  Indigofera มี ส า ร ใ นก ลุ่ ม  rotenoids deguelin 
dehydrodeguelin rotenone sumatrol tephrosin แ ล ะ 
rotenol ใช้เป็นยาฆ่าแมลงพื้นบ้าน ใบครามมีสารโรทีนอยด์ท่ี
มีคุณสมบัติป้องกันก้าจัดแมลงศัตรูพืชได้ [1],[10] น้้าหมัก
ครามสีชา ยังสามารถควบคุมด้วงหมัดผักในแปลงผักกาดเขียว
กวางตุ้งและโหระพาได้ [17] ส่วนการฉีดพ่นน้้าประปาไม่
สามารถควบคุมแมลงศัตรูของมะเขือเทศได้ ประกอบกับใน
บริเวณใกล้เคียงแปลงทดลองมีการปลูกมะเขือยาว ซ่ึงเป็นพืช
ในตระกูลเดียวกันกับมะเขือเทศจึงท้าให้มีศัตรูพืชมาก 

  
3.4 ประสิทธิภาพไส้เดือนฝอยและครามในการควบคุม
หนอนเจาะสมอฝ้ายช่วงการเก็บเกี ยว 

 การศึกษาประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยและคราม
ต่อการควบคุมแมลงศัตรูพืชในมะเขือเทศ พบว่า หลังงดการใช้
สิ่งทดลองระยะ 1 สัปดาห์ ก่อนการเก็บเกี่ยว พบจ้านวนแมลง

ศัตรูท่ีส้าคัญคือหนอนเจาะสมอฝ้ายมากท่ีสุด และช่วงการเก็บ
เกี่ยว 4 สัปดาห์ (10 ครั้ง) พบว่าทุกสิ่งทดลองมีผลท่ีถูกหนอน
เจาะสมอฝ้ายมีจ้านวนไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่การใช้น้้า
หมักครามสีชามีแนวโน้มท้าให้ผลมะเขือเทศถูกท้าลายน้อย
กว่าสิ่งทดลองอื่น ๆ เมื่อพิจารณาทุกสิ่งทดลองจะมีผลในการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืช ดังน้ี 

ก่อนการเก็บเกี่ยว 1 สัปดาห์หลังงดการใช้สิ่งทดลอง 
พบว่าทุกสิ่งทดลองมีจ้านวนหนอนเจาะสมอฝ้ายไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ แปลงท่ีใช้ไส้เดือนฝอยร่วมกับน้้าหมักครามสีชา มี
จ้านวนผลมะเขือเทศท่ีถูกหนอนเจาะสมอฝ้ายน้อยท่ีสุดเฉลี่ย
เท่ากับ 5.00 ผล/แปลง  

ในสัปดาห์ท่ี 1 เริ่มเก็บเกี่ยวผลมะเขือเทศสุก พบว่า 
ทุกสิ่งทดลองมีจ้านวนหนอนเจาะสมอฝ้ายไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ แปลงท่ีใช้ไส้เดือนฝอยร่วมกับกากคราม มีจ้านวนผล
มะเขือเทศท่ีถูกหนอนเจาะสมอฝ้ายท้าลายน้อยท่ีสุดเฉลี่ย
เท่ากับ 2.33 ผล/แปลง  

ในสัปดาห์ท่ี 2 การเก็บเกี่ยวผลมะเขือเทศสุก พบว่า 
ทุกสิ่งทดลองมีจ้านวนหนอนเจาะสมอฝ้ายไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ แปลงท่ีใช้น้้าประปามีจ้านวนผลมะเขือเทศท่ีถูกหนอน
เจาะสมอฝ้ายท้าลายน้อยเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ผล/แปลง  

ในสัปดาห์ท่ี 3 การเก็บเกี่ยวผลมะเขือเทศสุก พบว่า 
ทุกสิ่งทดลองมีจ้านวนหนอนเจาะสมอฝ้ายไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ แปลงท่ีใช้น้้าหมักครามสีชามีจ้านวนผลมะเขือเทศท่ีถูก
หนอนเจาะสมอฝ้ายท้าลายน้อยท่ีสุดเฉลี่ยเท่ากับ 9.33 ผล/
แปลง  

ในสัปดาห์ท่ี 4 การเก็บเกี่ยวผลมะเขือเทศสุก พบว่า 
ทุกสิ่งทดลองมีจ้านวนหนอนเจาะสมอฝ้ายไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ แปลงท่ีใช้น้้าหมักครามสีชามีจ้านวนผลมะเขือเทศท่ีถูก
หนอนเจาะสมอฝ้ายท้าลายน้อยเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ผล/แปลง  

เมื่อพิจารณาภาพรวม ผลมะเขือเทศในทุกสิ่ ง
ทดลองท่ีถูกหนอนเจาะสมอฝ้ายเข้าท้าลายไม่แตกต่างกัน โดย
ไส้เดือนฝอย กากคราม ไส้เดือนฝอยร่วมกับกากคราม ไส้เดือน
ฝอยร่วมกับน้้าหมักครามสีชา น้้าหมักครามสีชา และน้้าประปา 
มีจ้านวนผลมะเขือเทศท่ีถูกหนอนเจาะสมอฝ้ายท้าลายเฉลี่ย
เท่ากับ 6.45, 6.83, 7.13, 7.20, 7.33 และ 7.45 ผล/แปลง 
ตามล้าดับ (Table 4) 
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Table 4 Number of Heliothis armigera Hubner treated with nematode and indigo on preharvesting and harvesting 
4 weeks (fruits/plot) Treatment number of fruits with Heliothis armigera Hubner 

 
เมื่อพิจารณาภาพรวมด้านประสิทธิภาพของไส้เดือน

ฝอยและครามในการควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้ายช่วงการเก็บ
เกี่ยว พบว่า หลังงดการใช้สิ่งทดลองเพียง 1 สัปดาห์ ซ่ึงเป็น
ช่วงการเก็บเกี่ยวผลมะเขือเทศ ทุกสิ่งทดลองมีจ้านวนหนอน
เจาะสมอฝ้ายไม่แตกต่างกัน โดยพบหนอนเจาะสมอฝ้ายในผล
มะเขือเทศสุกมีมากขึ้น อาจเนื่องจากหนอนเจาะสมอฝ้ายได้ฝัง
ตัวอยู่ในผลมะเขือเทศผลอ่อน หรือในระยะดอกบานแล้ว 
ประกอบกับในการใช้สิ่งทดลองมีระยะห่างถึง 14 วัน จึงไม่
สามารถท้าลายตัวหนอนเจาะสมอฝ้ายได้ท้ังหมด ท้าให้ผลผลิต
มะเขือเทศทุกแปลงมีหนอนเจาะสมอฝ้ายเข้าท้าลายผล จาก
สภาพอากาศท่ีมีแสงแดดเข้มในช่วงฤดูหนาว อาจท้าให้
ไส้เดือนฝอยตายได้ และครามมีสารออกฤทธิ์โรทีโนนสลายตัว
ได้เร็ว หลังงดการใช้สิ่งทดลอง จึงพบหนอนเจาะสมอฝ้ายเข้า
ท้าลายมาก ประกอบกับครามมีสารออกฤทธิ์จะสลายตัวใน
สภาพอุณหภูมิสูง ครามจะมีสารพวกโรทีโนน ท่ีมีคุณสมบัติใน
การป้องกันก้าจัดศัตรูพืช แต่จากสภาพแปลงปลูกมีอุณหภูมิ
ค่อนข้างสูง จึงอาจท้าให้สารออกฤทธิ์โรทีโนนสลายตัวได้ง่าย 
สารสมุนไพรท่ีใช้ในการป้องกันก้าจัดศัตรูพืชจะสลายตัว
รวดเร็วในสภาพอากาศร้อนหรืออุณหภูมิสูง [19] และไม่
สามารถดูดซึมเข้าไปท้าลายหนอนเจาะสมอฝ้ายภายในผล
มะเขือเทศได ้ดังน้ันการใช้ไส้เดือนฝอยและส่วนต่าง ๆ  

 
 
 

 
 
 
 

 
จากครามจึงควรมีระยะการใช้ถี่ขึ้น ระยะ 5-7 วันเพื่อให้
สามารถควบคุมแมลงศัตรูมะเขือเทศได้ดี .ในการทดลองครั้ง
ต่อไปควรมีการศึกษาประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยและคราม
ในการควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้ายในมะเขือเทศในสภาพไร่ 
โดยใช้ระยะ 5-7 วัน เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรผู้
ปลูกมะเขือเทศในการลดการใช้สารเคมีในการผลิตเพื่อการ
ส่งออกหรือการบริโภคภายในประเทศ ซ่ึงจะ เป็นการใช้
ทรัพยากรพรรณพืชท่ีมีอยู่ภายในประเทศมาใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มศักยภาพและยั่งยืนต่อไป 
 
3.5 ผลผลิตมะเขือเทศ  

เมื่อพิจารณาด้านผลผลิตมะเขือเทศพบว่า ทุกสิ่ง
ทดลองให้ผลผลิตไม่แตกต่างกัน แต่การใช้ไส้เดือนฝอยร่วมกับ
น้้าหมักครามสีชา มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางผลมะเขือเทศ
แตกต่างกัน (p<0.05) กับสิ่งทดลองอื่น โดยขนาดผลใหญ่สุด
เฉลี่ยเท่ากับ 50.50 มิลลิเมตร/ผล มีจ้านวนผลมากท่ีสุดเฉลี่ย
เท่ากับ 235 ผล/แปลง แปลงท่ีใช้ไส้เดือนฝอยร่วมกับน้้าหมัก
ครามสีชาให้ผลผลิตมากท่ีสุดเฉลี่ยเท่ากับ 7,882.67 กก./ไร่ 
รองลงคือไส้ เดือนฝอยให้ผลผลิตเฉลี่ย เ ท่ากับ 6599.33 
กิโลกรัม/ไร่ (Table 5) 

 
 
 
 
 
 

Treatment 
Number of fruits with Heliothis armigera Hubner 

preharvesting         1wk           2wk           3wk           4wkr         Average 

Nematodes 
Residue of indigo 
Tea-colored fermented indigo 
solution 
Residue of indigo and 
nematodes 
Tea-colored fermented indigo 
solution and nematodes 
Tap water (control) 

7.33     
7.00 
8.33 
 
5.67 
5.00 
 
10.67 

3.00 
4.00 
3.67 
 
2.33 
6.33 
 
2.67 

6.00 
6.67 
4.67 
 
6.33 
7.67 
 
3.67 

10.00 
11.67 
9.33 
 
17.33 
11.33 
 
13.67 

6.00 
6.38 
3.67 
 
5.00 
6.67 
 
6.33 

6.45 
6.83 
7.33 
 
7.13 
7.20 
 
7.45 

F-test                                        ns                         ns                   ns                      ns                   ns                   ns 

CV %                                       70.95                    75.72               58.35                 35.46               46.98              57.49 



 

93 

 

Table 5 The Average of Tomato Yields 

Treatment 
Number 
of fruit  

(Fruit/plot) 

diamension 
of fruit 

(mm./fruit) 

Yields 
(kg/rai) 

Nematode 
Residue of indigo 
Tea-colored 
fermented indigo 
solution 
Residue of indigo 
and nematode 
Tea-colored 
fermented indigo 
solution and 
nematode 
Tap water 
(control) 

183 
215 
145 

 
183 

 
235 

 
 

141 
 

47.79b 
49.50ab 
48.73ab 

 
47.01b 

 
50.52 a 

 
 

47.65b 

6593.33 
5339.33 
4934.67 

 
5778.67 

 
7882.67 

 
 

4728.00 

F-test                      ns * ns 
CV% 34.05 2.44       14.33 

 
ในด้านผลผลิตของมะเขือเทศ พบว่า การใช้ไส้เดือน

ฝอยร่วมกับน้้าหมักครามสีชาท้าให้ได้ผลผลิตมะเขือเทศมาก
ท่ีสุด อาจเน่ืองจากในน้้าหมักครามสีชาค่าน้าการไฟฟ้าสูงจึงมี
ธาตุอาหารละลายได้มาก โดยเฉพาะพวกธาตุแคลเซียมท่ี
มะเขือเทศต้องการ จากการวิเคราะห์พบว่าในน้้าหมักคราม  
สีชามีแคลเซียมออกไซด์ 0.14 % [8] ท่ีได้จากการเติมปูนขาว
ในการเตรียมเน้ือคราม และได้จากการใส่ปูนขาวก่อนน้า
มะเขือเทศลงแปลงปลูก จึงท้าให้ปริมาณแคลเซียมมีมากพอ
กับความต้องการของมะเขือเทศ ในกากครามมีแคลเซียม  
2.40 % [8] จึงมีปริมาณธาตุอาหารเพียงพอกับความต้องการ
ของต้น ท้าให้ต้นมะเขือเทศมีการเจริญเติบโตได้มากส่งผลต่อ
ผลผลิตของมะเขือเทศ ซ่ึงใบครามมีปริมาณความเข้มข้นของ
แร่ธาตุสารประกอบอินทรีย์สูง  โดยเฉพาะปริมาณธาตุ
ไนโตรเจนมีสูงถึง 5.11 % ไดฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ 0.78% 
โพแทสเซียมออกไซด์ 1.68 % และแคลเซียมออกไซด์ 5.35% 
[1] ประกอบกับได้รับปุ๋ยรองพื้นโบกาฉิ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
ท่ีมีในแปลงปลูก และในน้้าหมักครามสีชาท่ีมีธาตุอาหารท่ีช่วย
ให้การเจริญเติบโตได้ดีขึ้น จากการวิเคราะห์ธาตุอาหารในน้้า
หมักครามสีชาจะมีค่า EC สูง จึงท้าให้มีธาตุอาหารไนโตรเจน
และโพแทสเซียมท่ีจ้าเป็นต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ
มาก และน้้าหมักครามสีชาท้าให้มะเขือเปราะเจริญเติบโตได้ดี 
[16] ท้ังน้ีเน่ืองจากในน้้าหมักใบครามสีชาเกิดจากน้้าหมักใบ
ครามสีครามมี pH 4.8 เมื่อเติมปูนขาวจะมี pH 11.0 [2] ท้า
ให้ได้น้้าหมักใบครามสีชาท่ีมี pH เพิ่มขึ้น ท้าให้ธาตุอาหารใน
น้้าหมักและแคลเซียมท่ีได้จากปูนขาวรวมท้ังท่ีมีในแปลงปลูก
อยู่ในสภาพท่ีพืชใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการใช้สิ่งทดลองอื่น ๆ 

จากการตรวจวิ เคราะห์ส่วนของกากครามมีธาตุอาหาร
ไนโตรเจน 0.66 % ไดฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ 0.74 % และ
โพแทสเ ซียมออกไซด์  0.97% น้้าหมักครามสีชามี ธาตุ
ไนโตรเจน 0.02 % โพแทสเซียมออกไซด์ 0.04 % แคลเซียม
ออกไซด์ 0.14% [8] ใบครามมีปริมาณความเข้มข้นของแร่ธาตุ
สารประกอบอินทรีย์สูง โดยเฉพาะปริมาณธาตุไนโตรเจน 
นอกจากน้ียังมีธาตุแคลเซียมท่ีได้จากการเติมน้้าปูนขาวในการ
เตรียมเน้ือคราม จึงมีปริมาณแคลเซียมท่ีเพียงพอต่อการ
เจริญเติบโตและเพิ่มความแข็งแรงของต้นมะเขือเทศ ท้าให้
มะเขือเทศมีการเจริญเติบโตได้มาก ติดผลดีและให้ผลผลิตมาก 
ซ่ึงการน้าครามมาใช้เป็นปุ๋ยพืชสดร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี (NPK) 
ในระดับต่าง ๆ สามารถเพิ่มผลผลิตให้พืชได้มากกว่าวิธีการใส่
ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว [11] และภูมิปัญญาชาวบ้านทอผ้าย้อม
ครามของจังหวัดสกลนครได้กล่าวว่ามีการใช้น้้าหมักใบครามสี
ชารดผักสวนครัว ท้าให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดี [15]  
 
4. สรุปและเสนอแนะ 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพไส้เดือนฝอยและคราม
ต่อการควบคุมแมลงศัตรูพืชมะเขือเทศพันธุ์สะออน พบว่า ใน
ระยะหลังปลูกลงแปลงถึงระยะติดผลอ่อน การฉีดพ่นไส้เดือน
ฝอยร่วมกับน้้าหมักครามสีชา มีจ้านวนหนอนเจาะสมอฝ้าย
แตกต่างกันกับไส้เดือนฝอย และน้้าประปา โดยไส้เดือนฝอย
ร่วมกับการใช้น้้าหมักครามสีชา และไส้เดือนฝอยร่วมกับกาก
ครามมีจ้านวนหนอนเจาะสมอฝ้ายแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติกับการใช้ไส้เดือนฝอย และน้้าประปา แต่ไม่แตกต่าง
กับการใช้กากคราม และน้้าหมักครามสีชา ไส้เดือนฝอยร่วมกับ
น้้าหมักครามสีชามีจ้านวนหนอนเจาะสมอฝ้ายน้อยท่ีสุด 
รองลงมาคือไส้เดือนฝอยร่วมกับกากคราม ช่วงการเก็บเกี่ยว
ทุกสิ่งทดลองถูกหนอนเจาะสมอฝ้ายเข้าท้าลายไม่แตกต่างกัน 
การใช้ไส้เดือนฝอยร่วมกับน้้าหมักครามสีชาท้าให้ได้ผลผลิต
มะเขือเทศมากท่ีสุด มีน้้าหนักผลมากท่ีสุด และขนาดผลใหญ่
ท่ีสุด ดังน้ันการใช้ไส้เดือนฝอยร่วมกับการใช้ส่วนต่าง ๆ จาก
ครามจึงควรใช้ในระยะห่างกัน 7 วัน เพื่อให้สามารถควบคุม
แมลงศัตรูพืชได้มากขึ้น และควรมีการวิจัยการใช้ไส้เดือนฝอย 
กากครามและน้้าหมักครามสีชาในการควบคุมแมลงศัตรู
มะเขือเทศให้ได้ผลดีมากขึ้น และควรส่งเสริมสนับสนุนให้
เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศใช้ไส้เดือนฝอยร่วมกับครามในการ
ควบคุมศัตรูพืช ในการทดลองครั้งต่อไปควรมีการศึกษา
ประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยและครามในการควบคุมหนอน
เจาะสมอฝ้ายในมะเขือเทศในสภาพไร่  เพื่อเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกให้เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศในการลดการใช้สารเคมี
ในการผลิตมะเขือเทศ หรือพืชผักชนิดอื่น ๆ ซ่ึงเป็นการน้า
ทรัพยากรพรรณพืชท่ีมีอยู่ในประเทศมาใช้ให้เป็นประโยชน์
อย่างเต็มศักยภาพและยั่งยืนต่อไป 
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5. กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการสนับสนุนทุนในการวิจัย 
และขอขอบคุณกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศบ้านท่าวัด 
อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในการให้ข้อมูลมะเขือเทศ 
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