
บทที ่3 
อุปกรณ์และวธีิการ 

 
3.1  การเพาะเลีย้งหนอนใยผกัเพือ่ใช้ทดลองในห้องปฏิบัติการ 

3.1.1 เตรียมโรงเรือนปลูกผักวงศ์กะหล ่า เพื่อใช้เป็นอาหารในการเพาะเล้ียงหนอนใยผกั 
โดยปลูกผกัคะน้าและกะหล ่าในโรงเรือน เพื่อใช้เป็นอาหารส าหรับเพาะเล้ียงหนอนใยผกั ท าการ
ปลูกในแปลงโรงเรือน ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ซ่ึงเป็นการปลูกแบบปลอดสารพิษ (ภาพท่ี 2) 

 
ภาพ 2 โรงเรือนส าหรับปลูกกะหล ่า ภาควิชากีฏวทิยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
3.1.2 ท าการเพาะเลีย้งหนอนใยผกั เพื่อใหไ้ดป้ริมาณมากเพียงพอส าหรับใชใ้นการทดสอบ

กบัสารฟีโรโมนสังเคราะห์ โดยการเก็บหนอนใยผกัจากแปลงผกัเกษตรกรมาเล้ียงเพิ่มปริมาณใน
ห้องปฏิบติัการ โดยน าหนอนใยผกัมาเล้ียงในกล่องพลาสติกจนกระทัง่ตวัหนอนใยผกัเขา้ดกัแด ้
เก็บดกัแด้ใส่ในกล่องพลาสติกใส และใช้ใบคะน้าและกะหล ่าที่ปลูกในโรงเรือนเป็นอาหาร 
โดยท าการยา้ยตวัอ่อนและเปล่ียนอาหารใหม่ทุกๆ 1-2 วนั (ภาพท่ี 3) จนกระทัง่ตวัหนอนเขา้ดกัแด ้
จึงท าการแยกดกัแดอ้อกจากระยะตวัอ่อนเพื่อให้ง่ายต่อการจดัการ เม่ือดกัแดล้อกคราบออกเป็นตวั
เต็มวยัน าตวัเต็มวยับางส่วนใส่กล่องท่ีหุ้มด้วยผา้ขาวบางโดยใส่ตน้กะหล ่าและอาหารไวภ้ายใน
เพื่อใหต้วัเตม็วยัท าการผสมพนัธ์ุและวางไข่ 
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ภาพ 3  การเล้ียงหนอนใยผกั 
            ก  เล้ียงหนอนใยผกัในกล่องพลาสติก 
            ข. การแยกดกัแด ้
            ค. กล่องส าหรับเล้ียงตวัเตม็วยัเพื่อใหผ้สมพนัธ์ุและวางไข่ 

 
3.1.3 ท าการแยกเพศตัวเต็มวัยของผีเส้ือหนอนใยผัก  โดยใช้วิธีการสังเกตจากบริเวณ

ปลอ้งทอ้งปลอ้งสุดทา้ยซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอวยัวะสืบพนัธ์ุและอวยัวะในการวางไข่ (เฉพาะเพศเมีย) 
โดยผีเส้ือหนอนใยผกัเพศผูมี้ปลายท้องท่ีมีลกัษณะเรียวแหลมและเป็นแฉกสองแฉกท่ีสามารถ
เคล่ือนไหวไดค้ลา้ยคีมคีบ ส่วนเพศเมียมีปลายทอ้งลกัษณะกลมมนกวา่เพศผูแ้ละไม่มีลกัษณะคลา้ย
คีมคีบ (ภาพท่ี 4) ซ่ึงผเีส้ือหนอนใยผกัท่ีน ามาทดลองใชเ้ฉพาะผเีส้ือหนอนใยผกัเพศผูเ้ท่านั้น 

 

ก ข 

ค 
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ภาพ 4  ลกัษณะส าคญัของผเีส้ือหนอนใยผกัในการแยกเพศผูแ้ละเพศเมีย 

 
 
3.2 การเตรียมอุปกรณ์กบัดัก 

3.2.1 การเตรียมกับดักฟีโรโมนแบบ delta trap ใชแ้ผน่พลาสติก หรือ ฟิวเจอร์บอร์ด ยาว 
70 เซนติเมตร กวา้ง 30 เซนติเมตร พบัข้ึนเป็นรูปทรงสามเหล่ียมท่ีมีดา้นเปิดสองดา้นลกัษณะคลา้ย
หลงัคา ดา้นใตส้อดแผน่พลาสติกทากาวเหนียวและวางสารฟีโรโมนสังเคราะห์ ส่วนเสาส าหรับใช้
เป็นฐานเพื่อปักกับดักในแปลงเพาะปลูก ท าจากไม้ไผ่ท่ีมีปลายด้านหน่ึงแหลม ยาว 45-50 
เซนติเมตร เม่ือน าไปวางในแปลงเพาะปลูกท าให้ส่วนท่ีเป็นหลังคาอยู่เหนือพื้นดิน 30-35 
เซนติเมตร (ภาพท่ี 5) 
 3.2.2 การเตรียมกบัดักฟีโรโมนแบบ wing trap ใชแ้ผน่พลาสติก หรือ ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 
28 X 30 เซตติเมตร กรีดตามก่ึงกลางทางดา้นยาวใหห่้างจากขอบดา้นละ 3.5 เซนติเมตร จากนั้นกรีด
ลากไปจรดมุมทั้ง 4 มุม ระวงัอย่าให้ขาดจากกนั ใช้กบัดกัละ 2 แผ่นมาประกบกนัโดยใช้ลวดยึด
บริเวณก่ึงกลางรอยพบั แผ่นดา้นล่างทากาวเหนียวดกัจบัแมลง ผูกติดกบัไมไ้ผ่ น าไปหักในแปลง
ใหก้บัดกัอยูสู่งกวา่ทรงพุม่ 20-30 เซนติเมตร 
 
 

เพศผู้ เพศเมีย 
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ภาพ 5 การเตรียมอุปกรณ์กบัดกัฟีโรโมนแบบ delta trap 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพ 6 การเตรียมอุปกรณ์กบัดกัฟีโรโมนแบบ wing trap 
 

3.3 การทดสอบสารฟีโรโมน 
 สารฟีโรโมนสังเคราะห์ท่ีออกฤทธ์ิเป็นฟีโรโมนทั้ง 3 ชนิด มาจากการทดลองของ จิราพร
และอภิวฒัน์ (2553) ซ่ึงไดท้  าการสังเคราะห์สารฟีโรโมนทั้ง 3 ชนิด ไดแ้ก่ Z-11-hexadecenal , 
Z-11-hexadecenyl acetate และ Z-11-hexadecen-1-ol โดยใชส้ารตน้คือ 11-bromoundecanoic acid 
โดยเม่ือผ่านกระบวนการในการสังเคราะห์แล้วได้ผลผลิตคือสารฟีโรโมน 3 ชนิดท่ีออกฤทธ์ิ
คลา้ยคลึงกบัฟีโรโมนเพศ  

30 cm 

28 cm 
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ท าการผสมฟีโรโมนสังเคราะห์ คือ Z-11-hexadecenal, Z-11-hexadecenyl acetate และ Z-
11-hexadecen-1-ol ในอตัราส่วนต่าง ๆ จากนั้นน าไปท าการทดลองในห้องปฏิบติัการโดยท าการ
วางฟีโรโมนสังเคราะห์พร้อมแผน่กาวและปล่อยประชากรผเีส้ือหนอนใยผกัเพศผูเ้ขา้ไปในพื้นท่ีปิด
ท่ีมีการระบายอากาศไหลผ่านเพียงทิศทางเดียวโดยท าข้ึนจากแผ่นพลาสติกลูกฟูกความหนา 5 
มิลลิเมตร ประกอบกนัเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมขนาด 65 X 180 X 90 เซนติเมตร ภายในใช้แผ่น
พลาสติกใสท าเป็นอุโมงค์ตลอดความยาว 180 เซนติเมตร โดยท าการสร้างอุโมงค์จ  าลองการ
เคล่ือนท่ีของอากาศโดยมีตน้แบบจากการทดลองของ Miller and Roelofs (1978) ซ่ึงเป็นอุโมงค์
ส าหรับจ าลองทิศทางการเคล่ือนท่ีของอากาศท่ีใชพ้ดัพาสารระเหยจากสารฟีโรโมนสังเคราะห์ให้มี
การเคล่ือนท่ีในทิศทางเดียว จากปลายอุโมงคด์า้นหน่ึงไปยงัอีกดา้นหน่ึง โดยท าการติดตั้งพดัลมท่ี
สามารถใชใ้นการเป่าหรือดูดอากาศเขา้ออกไดแ้ละสามารถปรับความเร็วลมในอุโมงคไ์ด ้(ภาพท่ี 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพ 7  อุโมงคจ์  าลองทิศทางลมท่ีใชใ้นการทดลองในหอ้งปฏิบติัการ 
 
ท าการทดลองโดยวางฟีโรโมนสังเคราะห์พร้อมกบัดกักาวเหนียวไวท่ี้ปลายอุโมงค์ดา้นท่ี

ติดกบัพดัลม  จากนั้นปล่อยผีเส้ือหนอนใยผกัเพศผูเ้ขา้ไปในอุโมงค ์พร้อมให้น ้ าผึ้ง 5% เพื่อใชเ้ป็น
อาหาร และปิดประตูอุโมงคท์ั้งสองดา้น โดยต าแหน่งในการวางอุปกรณ์แสดงดงัภาพท่ี 7 จากนั้น
เปิดพดัลมในลกัษณะดูดอากาศออกจากอุโมงค์เพื่อให้ทิศทางของอากาศไหลไปในทิศทางเดียว
โดยความเร็วลมขณะดูดท่ีปลายอุโมงค์อยูท่ี่ 0.5 – 0.7 เมตรต่อวินาที และท าการเปิดไฟในเวลา
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กลางวนัเพื่อเพิ่มแสงสวา่งภายในอุโมงค ์และปิดไฟในเวลากลางคืน จากนั้นท าการสังเกตปฏิกิริยา
ของประชากรผเีส้ือหนอนใยผกัเพศผูท่ี้ปล่อยเขา้ไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 8 ต าแหน่งการจดัวางอุปกรณ์ภายในอุโมงค ์
 
ส่วนการทดลองในแปลงเพาะปลูก ไดท้  าการทดลองในแปลงเพาะปลูกผกัวงศก์ะหล ่าของ

เกษตรกรท่ีถูกหนอนใยผกัท าลายผลผลิต โดยการน าแผ่นกาวพร้อมฟีโรโมนสังเคราะห์ใน
อตัราส่วนต่าง ๆ ไปวางในแปลง โดยแต่ละกบัดกัตอ้งวางห่างกนัมากกวา่ 10 เมตร ข้ึนไป (ภาพท่ี 9)
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของฟีโรโมนสังเคราะห์ในอตัราส่วนท่ีแตกต่างกนัในการดึงดูดผีเส้ือ
หนอนใยผกัเพศผู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 9 ตวัอยา่งการวางกบัดกัในแปลงเพาะปลูก 
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การทดลองที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพในการดึงดูดของฟีโรโมนสังเคราะห์แบบ 2 ส่วนผสม 
(binary blend) 

ท าการผสมสารฟีโรโมนสังเคราะห์ระหว่าง Z-11-hexadecenal:Z-11-hexadecenyl acetate 
ในอตัราส่วน 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 40:60, 30:70, 20:80  และ 10:90                     
ผสมกบั BHT ปริมาณ 100 มิลลิกรัม จากนั้นน าไปทดสอบในห้องปฏิบติัการ เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพกบัผลิตภณัฑ์กบัดกัฟีโรโมน ท าการบนัทึกผลการทดลองทุก 24 ชัว่โมง 48 ชัว่โมง 
และ 72 ชั่วโมง โดยท าการตรวจนับจ านวนผีเส้ือหนอนใยผกัที่ติดภายในกับดัก ควบคู่กับ
การทดลองในแปลงเพาะปลูกพืชวงศ์กะหล ่า เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพในการดึงดูด
ของผลิตภัณฑ์กับดักฟีโรโมน ระยะห่างระหว่างกับดักแต่ละอันวางห่างกัน 10 เมตร และ 
ท าการบันทึกผลการทดลองทุก 1 วนั เป็นระยะเวลา 14 วนั โดยท าการตรวจนับจ านวน
ผีเส้ือหนอนใยผกัเฉพาะเพศผูที้่ติดภายในกบัดกั เพื่อน าไปใช้ในการค านวณเชิงเปรียบเทียบ
เพื่อใหท้ราบถึงประสิทธิภาพของฟีโรโมนสังเคราะห์ในอตัราส่วนท่ีแตกต่างกนั 
 
การทดลองที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพในการดึงดูดของฟีโรโมนสังเคราะห์แบบ 3 ส่วนผสม 

(tertiary blend) 
ท าการผสมสารฟีโรโมนสังเคราะห์ระหว่าง Z-11-hexadecenal:Z-11-hexadecenyl acetate:      

Z-11-hexadecen-1-ol ในอตัราส่วน 90:10:1, 80:20:1, 70:30:1, 60:40:1, 50:50:1, 40:60:1, 30:70:1, 20:80:1  
และ10:90:1 ผสมกบั BHT ปริมาณ 100 มิลลิกรัม จากนั้นน าไปทดสอบในห้องปฏิบติัการ เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพกบัผลิตภณัฑ์กบัดกัฟีโรโมน ท าการบนัทึกผลการทดลองทุก 24 ชัว่โมง 48 ชัว่โมง และ 
72 ชัว่โมง โดยท าการตรวจนบัจ านวนผีเส้ือหนอนใยผกัท่ีติดภายในกบัดกั ควบคู่กบัการทดลอง      
ในแปลงเพาะปลูกพืชวงศก์ะหล ่าเปรียบเทียบกบัประสิทธิภาพในการดึงดูดของผลิตภณัฑ์กบัดกัฟีโรโมน 
ระยะห่างระหว่างกบัดกัแต่ละอนัวางห่างกนั 10 เมตร และ ท าการบนัทึกผลการทดลองทุก 1 วนั เป็น
ระยะเวลา 14 วนั โดยท าการตรวจนับจ านวนผีเส้ือหนอนใยผกัเฉพาะเพศผูท่ี้ติดภายในกบัดกั เพื่อ
น าไปใช้ในการค านวณเชิงเปรียบเทียบให้ทราบถึงประสิทธิภาพของฟีโรโมนสังเคราะห์
ในอตัราส่วนท่ีแตกต่างกนั 
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การทดลองที ่3 ทดสอบปริมาณสารฟีโรโมนสังเคราะห์ทีเ่หมาะสม  
หลังจากทราบถึงอ ัตราส่วนที่สามารถดึงดูดผีเ ส้ือหนอนใยผกัเพศผูไ้ด ้ดีที่สุดจาก

การทดลองท่ี 2 ปรับอตัราส่วนเรียบร้อยแลว้แบ่งให้ไดป้ริมาณ 1, 10, 25, 50, 100, 150 และ 200 
มิลลิกรัม น าไปทดสอบในห้องปฏิบติัการ เปรียบเทียบประสิทธิภาพกบัผลิตภณัฑ์กบัดกัฟีโรโมน 
ท าการบนัทึกผลการทดลองทุก 24 ชัว่โมง 48 ชัว่โมง และ 72 ชัว่โมง โดยท าการตรวจนบัจ านวน
ผีเส้ือหนอนใยผกัท่ีติดภายในกบัดัก ควบคู่กับการทดลองในแปลงเพาะปลูกพืชวงศ์กะหล ่า
เปรียบเทียบกบัประสิทธิภาพในการดึงดูดของผลิตภณัฑ์กบัดกัฟีโรโมน ระยะห่างระหว่างกบัดกั
แต่ละอนัวางห่างกนั 10 เมตร และ ท าการบนัทึกผลการทดลองทุก 1 วนั เป็นระยะเวลา 14 วนั 
โดยท าการตรวจนบัจ านวนผีเส้ือหนอนใยผกัเฉพาะเพศผูท่ี้ติดภายในกบัดกั เพื่อน าไปใชใ้นการค านวณ
เชิงเปรียบเทียบใหท้ราบถึงประสิทธิภาพของฟีโรโมนสังเคราะห์ในอตัราส่วนท่ีแตกต่างกนั 
 
การทดลองที ่4  การทดสอบวสัดุทีม่ีคุณสมบัติช่วยชะลอการระเหยของสารฟีโรโมนสังเคราะห์ 

โดยการน าสารท่ีคดัเลือกจากการทดลองท่ี 3 มาท าการทดลองกบัวสัดุมีคุณสมบติัช่วยชะลอ
การระเหย ไดแ้ก่ celite, glycerol, ดินเบา (diatomaceous earth, DE) และ liquid paraffin ซ่ึงสารท่ีท าการ
คดัเลือกดงักล่าวมีคุณสมบติัในการดูดซับสารเคมีได้ดีและไม่ท าให้องค์ประกอบของสารเคมี
เปล่ียนแปลง และสามารถหาไดง่้าย น าไปทดสอบในห้องปฏิบติัการ เปรียบเทียบประสิทธิภาพกบั
ผลิตภณัฑก์บัดกัฟีโรโมน ท าการบนัทึกผลการทดลองทุก 24 ชัว่โมง 48 ชัว่โมง และ 72 ชัว่โมง โดยท า
การตรวจนบัจ านวนผีเส้ือหนอนใยผกัท่ีติดภายในกบัดกั ควบคู่กบัการทดลองในแปลงเพาะปลูก      
พืชวงศ์กะหล ่าเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพในการดึงดูดของผลิตภณัฑ์กบัดกัฟีโรโมน ระยะห่าง
ระหวา่งกบัดกัแต่ละอนัวางห่างกนั 10 เมตร และ ท าการบนัทึกผลการทดลองทุก 1 วนั เป็นระยะเวลา 
14 วนั โดยท าการตรวจนบัจ านวนผเีส้ือหนอนใยผกัเฉพาะเพศผูท่ี้ติดภายในกบัดกั เพื่อน าไปใชใ้นการ
ค านวณเชิงเปรียบเทียบใหท้ราบถึงประสิทธิภาพของฟีโรโมนสังเคราะห์ในอตัราส่วนท่ีแตกต่างกนั 
 
การทดลองที ่5 การทดสอบรูปแบบกบัดักทีเ่หมาะสมต่อการน ามาใช้ร่วมกบัสารฟีโรโมนสังเคราะห์ 

ทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดึงดูดของรูปแบบกบัดกัท่ีเหมาะสมเพื่อใชใ้นการ
ดึงดูดผเีส้ือหนอนใยผกัระหวา่งกบัดกัแบบ delta trap และ กบัดกัแบบ wing trap โดยใชผ้ลิตภณัฑ์ดกัจบั
ผเีส้ือหนอนใยผกัในการทดสอบ น าไปทดสอบในแปลงเพาะปลูก ระยะห่างระหวา่งกบัดกัแต่ละอนัวาง
ห่างกนั 10 เมตร และ ท าการบนัทึกผลการทดลองทุก 1 วนั เป็นระยะเวลา 14 วนั โดยท าการตรวจนบั
จ านวนผีเส้ือหนอนใยผกัเฉพาะเพศผูท่ี้ติดภายในกบัดกั เพื่อน าไปใช้ในการค านวณเชิงเปรียบเทียบให้
ทราบถึงประสิทธิภาพของรูปแบบของกบัดกัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกั 
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การทดลองที่ 6 การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้สารฟีโรโมนสังเคราะห์ร่วมกับ   

กบัดักรูปแบบต่างๆ 
ท าการทดสอบโดยการสารฟีโรโมนสังเคราะห์ร่วมกบัการใชก้บัดกัระหวา่ง delta trap หรือ 

wing trap ท่ีถูกคดัเลือกจากการทดลองท่ี 5 ในสภาพแปลงเพาะปลูก โดยใช ้สารฟีโรโมนสังเคราะห์ 
ท่ีเหมาะสมจากการทดลองท่ี 3 น าไปทดสอบในแปลงเพาะปลูก ระยะห่างระหวา่งกบัดกัแต่ละอนั
วางห่างกนั 10 เมตร และ ท าการบนัทึกผลการทดลองทุก 1 วนั เป็นระยะเวลา 14 วนั โดยท าการ
ตรวจนับจ านวนผีเส้ือหนอนใยผกัเฉพาะเพศผูท่ี้ติดภายในกับดัก เพื่อน าไปใช้ในการค านวณ       
เชิงเปรียบเทียบให้ทราบถึงประสิทธิภาพของรูปแบบของกับดักท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ              
ในการดึงดูดผเีส้ือหนอนใยผกั 


