
ฉ 

 

สารบาญ 
 

 หน้า 
กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ จ 
สารบาญ ฉ 
สารบาญตาราง ช 
สารบาญภาพ ซ 
สารบาญตารางผนวก ฌ 
สารบาญภาพผนวก ฎ 
บทท่ี 1 บทน า 1 
บทท่ี 2 การตรวจเอกสาร 3 
บทท่ี 3 อุปกรณ์และวธีิการ 15 
บทท่ี 4 ผลการทดลองและวจิารณ์ 24 
บทท่ี 5 สรุปผลการทดลอง 36 
เอกสารอา้งอิง 37 
ภาคผนวก 42 
     ภาคผนวก ก 43 
     ภาคผนวก ข 49 
ประวติัผูเ้ขียน 58 
  

 
 
 

  



ช 

 

สารบาญตาราง 
 

ตาราง  หน้า 
1 ประสิทธิภาพในการดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัเพศผูข้องสารฟีโรโมนสังเคราะห์ 

แบบ 2 ส่วนผสม (binary blend) ในสภาพหอ้งปฏิบติัการ 
25 

 
2 ประสิทธิภาพในการดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัเพศผูข้องสารฟีโรโมนสังเคราะห์ 

แบบ 3 ส่วนผสม (ternary blend) ในสภาพหอ้งปฏิบติัการ 
28 

 
3 ประสิทธิภาพในการดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัของสารฟีโรโมนสังเคราะห์ 

อตัราส่วน 50:50:1 ปริมาณต่างๆในสภาพหอ้งปฏิบติัการ 
30 

4 ประสิทธิภาพในการดึงดูดผเีส้ือหนอนใยผกัของสารฟีโรโมนสังเคราะห์ 
อตัราส่วน 50:50:1 ท่ีผสมสารช่วยชะลอการระเหยในสภาพหอ้งปฏิบติัการ 

 

33 

   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

  



ซ 

 

สารบาญภาพ 
 
ภาพ  หน้า 

1 ภาพจ าลองของอุโมงคส์ังเกตการบินของแมลงท่ีใชใ้นการทดลองของ  
Miller and Roelofs (1978) 

13 
 

2 โรงเรือนส าหรับปลูกกะหล ่า ภาควชิากีฏวทิยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

15 
 

3 การเล้ียงหนอนใยผกั 16 
4 ลกัษณะส าคญัของผเีส้ือหนอนใยผกัในการแยกเพศผูแ้ละเพศเมีย 17 
5 การเตรียมอุปกรณ์กบัดกัฟีโรโมนแบบ delta trap 18 
6 การเตรียมอุปกรณ์กบัดกัฟีโรโมนแบบ wing trap 18 
7 อุโมงคจ์  าลองทิศทางลมท่ีใชใ้นการทดลองในห้องปฏิบติัการ 19 
8 ต าแหน่งการจดัวางอุปกรณ์ภายในอุโมงค ์ 20 
9 ตวัอยา่งการวางกบัดกัในแปลงเพาะปลูก 20 

10 
 

ประสิทธิภาพในการดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัเพศผูข้องสารฟีโรโมนสังเคราะห์ 
แบบ 2 ส่วนผสม (binary blend) ในสภาพแปลงเพาะปลูก 

26 

11 
 

ประสิทธิภาพในการดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัเพศผูข้องสารฟีโรโมนสังเคราะห์ 
แบบ 3 ส่วนผสม (tertiary blend) ในสภาพแปลงเพาะปลูก 

28 
 

12 ประสิทธิภาพในการดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัของสารฟีโรโมนสังเคราะห์ 
อตัราส่วน 50:50:1 ปริมาณต่างๆในสภาพแปลงปลูก 

31 

13 ประสิทธิภาพในการดึงดูดผเีส้ือหนอนใยผกัของสารฟีโรโมนสังเคราะห์ 
อตัราส่วน 50:50:1 ท่ีผสมสารช่วยชะลอการระเหยในสภาพแปลงปลูก 

33 

14 ประสิทธิภาพในการดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัของสารฟีโรโมนสังเคราะห์ 
อตัราส่วน 50:50:1 ท่ีใชร่้วมกบักบัดกัรูปแบบต่างๆ ในสภาพแปลงเพาะปลูก 

34 

15 ประสิทธิภาพของการใชส้ารฟีโรโมนสังเคราะห์ร่วมกบัการใชก้บัดกัแบบ wing trap 35 
   

 



ฌ 

 

สารบาญตารางผนวก 
 

ตารางผนวก  หน้า 
1 ประสิทธิภาพในการดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัเพศผูข้องสารฟีโรโมนสังเคราะห์ 

แบบ 2 ส่วนผสม (binary blend) ในสภาพหอ้งปฏิบติัการในระยะเวลา 24 ชัว่โมง 
49 

2 ประสิทธิภาพในการดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัเพศผูข้องสารฟีโรโมนสังเคราะห์ 
แบบ 2 ส่วนผสม (binary blend) ในสภาพหอ้งปฏิบติัการในระยะเวลา 48 ชัว่โมง 

49 

3 ประสิทธิภาพในการดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัเพศผูข้องสารฟีโรโมนสังเคราะห์ 
แบบ 2 ส่วนผสม (binary blend) ในสภาพหอ้งปฏิบติัการในระยะเวลา 72 ชัว่โมง 

50 

4 ประสิทธิภาพในการดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัเพศผูข้องสารฟีโรโมนสังเคราะห์ 
แบบ 2 ส่วนผสม (binary blend) ในสภาพแปลงปลูก 

50 

5 ประสิทธิภาพในการดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัเพศผูข้องสารฟีโรโมนสังเคราะห์ 
แบบ 3 ส่วนผสม (tertiary blend) ในสภาพหอ้งปฏิบติัการในระยะเวลา 24 ชัว่โมง 

51 

6 ประสิทธิภาพในการดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัเพศผูข้องสารฟีโรโมนสังเคราะห์ 
แบบ 3 ส่วนผสม (tertiary blend) ในสภาพหอ้งปฏิบติัการในระยะเวลา 48 ชัว่โมง 

51 

7 ประสิทธิภาพในการดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัเพศผูข้องสารฟีโรโมนสังเคราะห์ 
แบบ 3 ส่วนผสม (tertiary blend) ในสภาพหอ้งปฏิบติัการในระยะเวลา 72 ชัว่โมง 

52 

8 ประสิทธิภาพในการดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัเพศผูข้องสารฟีโรโมนสังเคราะห์ 
แบบ 3 ส่วนผสม (tertiary blend) ในสภาพแปลงปลูก 

52 

9 ประสิทธิภาพในการดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัของสารฟีโรโมนสังเคราะห์ 
อตัราส่วน 50:50:1 ปริมาณต่างๆในสภาพหอ้งปฏิบติัการในระยะเวลา 24 ชัว่โมง 

53 

10 ประสิทธิภาพในการดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัของสารฟีโรโมนสังเคราะห์ 
อตัราส่วน 50:50:1 ปริมาณต่างๆในสภาพหอ้งปฏิบติัการในระยะเวลา 48 ชัว่โมง 

53 

11 ประสิทธิภาพในการดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัของสารฟีโรโมนสังเคราะห์ 
อตัราส่วน 50:50:1 ปริมาณต่างๆในสภาพหอ้งปฏิบติัการในระยะเวลา 72 ชัว่โมง 

54 

 



ญ 

 

สารบาญตารางผนวก (ต่อ) 
 
ตารางผนวก  หน้า 

12 ประสิทธิภาพในการดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัของสารฟีโรโมนสังเคราะห์
อตัราส่วน 50:50:1 ปริมาณต่าง ๆในสภาพแปลงปลูก 

54 

13 ประสิทธิภาพในการดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัของสารฟีโรโมนสังเคราะห์
อตัราส่วน 50:50:1 ปริมาณ 100 มิลลิกรัมท่ีผสมสารช่วยชะลอการระเหย 
ในสภาพหอ้งปฏิบติัการในระยะเวลา 24 ชัว่โมง 

55 

14 ประสิทธิภาพในการดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัของสารฟีโรโมนสังเคราะห์
อตัราส่วน 50:50:1 ปริมาณ 100 มิลลิกรัมท่ีผสมสารช่วยชะลอการระเหย 
ในสภาพหอ้งปฏิบติัการในระยะเวลา 48 ชัว่โมง 

55 

15 ประสิทธิภาพในการดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัของสารฟีโรโมนสังเคราะห์
อตัราส่วน 50:50:1 ปริมาณ 100 มิลลิกรัมท่ีผสมสารช่วยชะลอการระเหย 
ในสภาพหอ้งปฏิบติัการในระยะเวลา 72 ชัว่โมง 

56 

16 ประสิทธิภาพในการดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัของสารฟีโรโมนสังเคราะห์
อตัราส่วน 50:50:1 ปริมาณ 100 มิลลิกรัมท่ีผสมสารช่วยชะลอการระเหย 
ในสภาพแปลงปลูก 

56 

17 ประสิทธิภาพในการดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัของสารฟีโรโมนสังเคราะห์
อตัราส่วน 50:50:1 ท่ีใชร่้วมกบักบัดกัรูปแบบต่าง ๆ ในสภาพแปลงเพาะปลูก 

57 

18 ประสิทธิภาพของการใชส้ารฟีโรโมนสังเคราะห์ร่วมกบัการใชก้บัดกั 
แบบ wing trap 

57 

   

 
  



ฎ 

 

สารบาญภาพผนวก 
 

ภาพผนวก  หน้า 
1 NMR-spectrum ของ Z-11-Hexadecenoic acid 45 
2 NMR-spectrum ของ Z-11-Hexadecen-1-ol 46 
3 NMR-spectrum ของ Z-11-Hexadecenyl 47 
4 NMR-spectrum ของ Z-11-Hexadecenal 48 

 


