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รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัยทุนอุดหนุนจากมูลนิธิโครงการหลวง 

 
1. ชื่อโครงการวิจัย :  

การศึกษาวิธีการปองกันและกําจัดดวงงวงเจาะหนอไผ (Cyrtotrachelus sp.) 

Study on the Control of Bamboo Shoot Borer Cyrtotrachelus sp. 

2. ทุนอุดหนุนวิจัย ประจําป 2548 รหัสโครงการ 3035 – 3421 งบประมาณ 47,500 บาท 

3. หัวหนาโครงการวิจัย นายวัฒนชัย ตาเสน 

 

ABSTRACT 
Controlling measures of bamboo shoot borer (Cyrtotrachelus sp.) were conducted at bamboo 

plantation plot at Pang Da Royal Station, Samoeng District, Chiang Mai Province during October, 2004 
to September, 2005. The experiment design was randomized complete block design (RCBD) with 5 
treatments and 5 replications. The treatments comprised applications of Chlorpyrifos at the rate of 75 
ml per 20 litre of water, wood vinegar at the rate of 100 ml per 1 litre of water, green fungi 
(Metarhizium anisopliae), thinning and natural control. The results of revealed that the bamboo died by 
the major cause of bamboo shoot death was bamboo shoot borer (Cyrtotrachelus sp.) which affected 
bamboo deterioration and death at an average 39.77 % and 48.86%, respectively. In addition, the 
treatment using Chlorpyrifos and wood vinegar showed the minimal percentage of mortality rate of 
17.99 and 28.98, respectively. Furthermore, the result of statistic analysis showed that the natural 
control and application of Chlorpyrifos and wood vinegar were significantly different at p<0.05 of 95% 
confidence interval for mean. On the other hand, the natural control and applications of thinning and 
green fungi were not significantly different. Thus, the effective controlling measures are the utilization 
of Chlorpyrifos and wood vinegar. 

บทคัดยอ 
การศึกษาวิธีปองกันกําจัดดวงงวงเจาะหนอไผ ทําการศึกษาบริเวณแปลงไผปลูกของสถานี

เกษตรหลวงปางดะ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแตตุลาคม พ.ศ.2547 ถึง 
กันยายน พ.ศ. 2548 วางแผนการทดลองแบบ RCBD 5 ซํ้า มี 5 กรรมวิธีคือ ใชสารเคมีสังเคราะห คลอร
ไพรีฟอส (Chlorpyrifos) อัตรา 75 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร ใชเชื้อราเขียว (Metarhizium anisopliae; green 
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fungi) ใชน้ําสมไม (wood vinegar) อัตรา 100 ซีซี ตอน้ํา 1 ลิตร ใชวิธีตัดสาง (thinning) และ ใชวิธี
ธรรมชาติ (natural control) ผลการศึกษาพบความเสียหายที่ทําใหหนอไผหมาจูตายโดยสวนใหญเกิดจาก
ดวงงวง (Cyrtotrachelus sp.) มากกวาสาเหตุอ่ืน ซ่ึงคิดเปนเปอรเซ็นตการถูกทําลายและหนอตายหลังจาก
โดนดวงงวงทําลาย 39.77 และ 48.86 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนการศึกษาวิธีการปองกันกําจัดพบวา
กรรมวิธีในการใชสารเคมีฆาแมลงคลอรไพรีฟอส และน้ําสมไม มีอัตราการตายของหนอไผนอย คือรอย
ละ 17.99 และ 28.98 ตามลําดับ เมื่อนํามาคํานวณคาทางสถิติ ระหวางวิธีควบคุมหรือวิธีทางธรรมชาติ 
พบวามีความแตกตางทางนัยสําคัญทางสถิติ p<0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต สวนกรรมวิธีที่
ใชเชื้อราเขียว และวิธรตัดสางไมพบมีความแตกตางทางนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นกรรมวิธีที่ใชสารเคมี
สังเคราะหคลอรไพรีฟอส และน้ําสมไมมีประสิทธิภาพในการปองกันและกําจัดดวงงวงทําลายหนอไผได
ดีกวากรรมวิธีอ่ืน 

 

คํานํา 
 

ไมไผ จัดเปนพืชอเนกประสงคที่สามารถนําสวนตางๆ มาใชประโยชนได ตั้งแตหนอ ลํา เหงา
และแมกระทั่งใบ หากเมื่อมีการปลูกสรางสวนไผแลวมีส่ิงใดที่มาทําอันตรายตอสวนตางๆ ของไผ ก็จะ
สงผลกระทบตอการใชประโยชนของไผได ซ่ึงการทําลายของแมลงเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งของไม
ไผ ซ่ึงสุรชัย (2534) ไดแยกประเภทความเสียหายจากการทําลายของแมลงเปนสองประเภท คือแมลงที่
ทําลายหนอ ซ่ึงพบทั้งหมด 3 ชนิด ไดแก ดวงงวงเจาะหนอไผ (Cyrtotrachelus sp.) ดวงกวาง (Xylotrupes 
gideon) และดวงงวงเจาะกิ่ง (Otidognathus sp.) สวนอีกพวกเปนเปนกลุมที่ทําลายใบพบ 3 ชนิดเชนกัน
คือ เพล้ียออน (Pseudoregma sp.) มวนดูดน้ําเล้ียง (Physomerus grossipes) และหนอนผีเสื้อมวนใบไผ 
(Pyrausta coclesalis) นอกจากนี้ เดชา และสมาน (2535) ยังพบหนอนไมไผ (Omphisa sp.) ซ่ึงเปนผีเสื้อ
กลางคืนชนิดหนึ่ง หรือรูจักกันในชื่อ หนอนรถดวน หรือตัวแน ยังเปนศัตรูที่สําคัญของหนอไผ โดยตัว
หนอนจะเจาะหนอและลําตนไผที่ออน จะทําลายเนื้อไมบริเวณภายในชองวางของลําไผ แตตัวหนอน
ชนิดนี้สามารถนํามาบริโภคไดและเปนที่นิยม ปจจุบันจึงเปนแมลงเศรษฐกิจในแงการคาที่สําคัญอีกชนิด
หนึ่ง 

ดวงงวงเจาะหนอไผ (Cyrtotrachelus sp.) จัดอยูในอันดับ Coleoptera วงศ Curculionidae จะพบ
มากในชวงฤดูฝนที่ไผเร่ิมมีการผลิตหนอหรือแตกหนอ ซ่ึงดวงงวงจะเขาทําลายหนอ โดยกัดกินเปน
อาหารและเจาะหนอเพื่อวางไข ลักษณะของดวงงวงดังกลาว เปนดวงงวงขนาดใหญ มีสีน้ําตาลถึงดําเปน
มันขนาดประมาณ 4-6 เซนติเมตร มีจุดสีดําเปนรูปรางตางๆ มีงวงที่ยาวและแข็งแรงใชในการเจาะทํา
อันตรายตอหนอไผ การทําลายของดวงงวงมีผลตอการผลิตหนอลดลง (สุรชัย และชาติชาย, 2533) 
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ศัตรูที่ทําความเสียหายใหแกหนอไผมีหลายชนิดและหลายประเภทดวยกัน นอกจากแมลงเปน
สาเหตุการตายของหนอไผที่สําคัญแลว ยังพบวามีสาเหตุอ่ืนอีกที่ทําใหหนอไมตาย นั่นคือสาเหตุที่เกิด
จากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรคหนอแหงดวย แตก็พบวาหนอที่ตายจากโรคหนอแหงนี้ จะพบ
ในระดับปริมาณที่ไมมากนัก ซ่ึงมักจะเกิดขึ้นโดยมากกับหนอที่มีขนาดเล็กและออนแอ หรือเกิดจากหนอ
ที่ถูกแมลงเขาเจาะทําลายแลว ทําใหหนอแหงตายหลังจากเกิดโรคหนอแหงซ้ําอีก ทั้งนี้ในการปองกัน
กําจัดแมลงศัตรูหนอไผมีรายงานหลากหลายวิธีการและแตกตางกันไป ดังเชนทําไดโดยการขุดและยาย
หนอที่ถูกแมลงออกไปทําลาย (Dayun และ Shen, 1987) หรือโดยการทําความสะอาดและตัดแตงใหแต
ละกอมีความหนาแนนของลําไผต่ําหรือนอย ซ่ึงเปนวิธีการลดการทําลายของดวงงวงไดอีกทางหนึ่ง 
(Singh และ Bhandari 1988) ทั้งนี้ Beeson (1941) ไดแนะนําใหดักจับและทําลายดวงงวงในชวงตนฤดูฝน 
Liu Nanxing และ คณะ. (1988, 1989) รายงานวาไดใชไสเดือนฝอย (nematodes) ในการควบคุมดวงงวง
เจาะหนอไผดวย ทั้งนี้ผลที่ไดยังไมประสบความสําเร็จในการควบคุม และกําจัดเทาที่ควร 

 

ไผหมาจู หรือไผหวานอางขาง (Dendrocalamus  latiflorus Munro) เปนไผที่มีขนาดคอนขาง
ใหญ ลําไผเมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดความสูง 14 -25 เมตร และเสนผาศูนยกลาง 8 -20 เซนติเมตร แตละ
ปลองยาวเฉลี่ย 20 -40 เซนติเมตร ถ่ินกําเนิดตามธรรมชาติ ทางตอนใตของจีน ทางตอนเหนือของพมา
ปลูกมากในภาคกลางของไตหวันที่ความสูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 1,000 เมตร หนอเมื่อนํามาปรุง
อาหารจะมีรสหวาน (บุญวงศ, 2543) 

 

ในพื้นที่โครงการหลวง ไดนําไผหมาจูมาปลูกเมื่อป พ.ศ. 2529 สามารถเจริญเติบโตดี และใหผล
ผลิตหนอตอกอในปแรกไดถึง 3,600 กิโลกรัมตอเฮกแตร (Thaiutsa, 2000) ทั้งนี้พื้นที่ที่มีการปลูกไผกัน
มาก เชน สถานีเกษตรหลวงอางขาง สถานีเกษตรหลวงปางดะ แปลงทดลองไรนาปาสาธิตแมเหียะ และ
สถานีอ่ืนๆ โดยในแตละพื้นที่ที่ปลูกพบหนอไผถูกแมลงทําลายและตายในแตละปคอนขางมาก ทําใหมี
ความจําเปนที่จะตองศึกษาถึงการระบาดทําลายของดวงงวงเจาะหนอไผนี้วามีมากนอยเพียงใด มีความ
รุนแรงและมีแนวโนมความรุนแรงเปนอยางไร พรอมทั้งจะไดเตรียมการเพื่อรับมือกับปญหาที่จะเกิดขึ้น 
และวางแผนหาวิธีการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น ไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถนําขอมูลที่ได
รับมาใชประกอบการวางแผนรับมือกับปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได 

 
 
 
 



 5

อุปกรณและวิธีการ 
 

1. คัดเลือกแปลงปลูกไผหมาจู บริเวณสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ. สะเมิง จ. เชียงใหม หลังจาก
นั้นทําการสุมเลือกกอไผ เพื่อใชในการดําเนินการศึกษา 

 

2. ทําการสํารวจและบันทึก จํานวนหนอที่เกิดใหมทั้งหมด และจํานวนหนอที่ถูกดวงงวงทําลาย 
ตลอดชวงฤดูกาลผลิตหนอ โดยการติดหมายเลขกอแตละกอ การตรวจนับเริ่มตั้งแตหนอไผเร่ิมแตกหนอ
พนดินออกมา แลวติดเครื่องหมาย (tags) ไวในแตละหนอที่แตกออกมา สังเกตดูรอยแผลหรือรูหรือส่ิง
ขับถายที่เกิดจากการทําลายของดวงงวง ตามบริเวณกาบหนอไผและลําไผอยางละเอียด ทําการสํารวจทุก
สัปดาห เร่ิมตั้งแตเดือนกรกฎาคม ซ่ึงเปนชวงที่ไผเร่ิมแตกหนอ จนถึงชวงที่ไผเร่ิมหมดฤดูกาลการผลิต
หนอ ในเดือนกันยายน 

 
3. วางแปลงศึกษาวิธีการปองกันกําจัดดวงงวงเจาะหนอไผ โดยวางแผนการทดลองแบบ 

Randomized Complete Block Design (RCBD) จํานวน 5 ซํ้า มี 5 กรรมวิธี (treatments) ดังนี้ วิธีแรก ใช
สารเคมีกําจัดแมลงสังเคราะห คลอรไพรีฟอส (Chlorpyrifos) อัตรา 75 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร 2.ใชน้ําสมไม 
(wood vinegar) อัตรา 100 ซีซี ตอน้ํา 1 ลิตร 3. ใชเชื้อราเขียว (Metarhizium anisopliae; green fungi) 4. 
ใชวิธีตัดสาง (thinning) และ ใชวิธีธรรมชาติ (control) ในแตละวิธีการจะใชจํานวนไผ 5 กอ โดยวิธีที่1
และ 2 ทําการฉีดพนบริเวณโคนกอ และผิวหนอไผ วิธีที่ 3 นํามาคลุกและเทราดบริเวณกอไผ วิธีที่ 4 เปน
การตัดสาง ตบแตง ลิดกิ่ง และทําความสะอาดกอไผ สวนวิธีสุดทายเปนการปลอยตามธรรมชาติ เพื่อใช
เปนตัวควบคุมหรือเปรียบเทียบในแตละวิธีการ โดยทุกกรรมวิธีดําเนินการทุกๆ สัปดาห  

 
4. วิเคราะหความสัมพันธระหวางชวงเวลาของการออกหนอของไผกับการระบาดของดวงงวง

เจาะหนอไผ และวิเคราะหเปอรเซ็นตการทําลาย การปองกันและกําจัดดวงงวงเจาะหนอไผในแตละ
กรรมวิธี 
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สถานที่และระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 
 

ทําการศึกษาบริเวณแปลงปลูกไผหมาจู ของสถานีเกษตรหลวงปางดะ ตั้งอยูที่บานแมแพะ  
ตําบลสะเมิงใต อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 700 เมตร ลักษณะพื้นที่เปน
พื้นที่ลาดชันมีสภาพเปนปาที่สมบูรณและมีแหลงน้ําสายหลัก คือ หวยกิ่งมืดและหวยแมแพะ สําหรับใช
ในการบริโภคอุปโภคและในการเกษตร มีอุณหภูมิเฉลี่ย 29.96 –17.76 องศาเซลเซียส และปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ย 131.03 มิลลิเมตรตอป ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแตตุลาคม พ.ศ.2547 ถึง กันยายน พ.ศ. 2548 
 
 
 

  
 
ภาพที่ 1 สถานที่ที่ใชในการศึกษา เปนแปลงปลูกไผหมาจู บริเวณสถานีเกษตรหลวงปางดะ จ.เชียงใหม 
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ผลและวิจารณผล 
 
1). ความเสียหายจากการทําลายของดวงงวงเจาะหนอไผ (Cyrtotrachelus sp.) 
 
 การศึกษาไดดําเนินการในชวงที่หนอไผเร่ิมแตกหนอสูงสุดจนถึงระยะการแตกหนอเร่ิมหมด
ฤดูกาลในการผลิตหนอ ในระหวางเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน พบวาไผหมาจูใหผลผลิตหนอหรือแตก
หนอทั้งหมดโดยเฉลี่ย 17.6±3.67 หนอตอกอ และพบหนอไผตายจํานวนทั้งหมด11.67±1.45 หนอตอกอ 
โดยเกิดจากสาเหตุที่ดวงงวงเขาเจาะทําลายหนอทั้งหมดเฉลี่ย 7.6±1.45 หนอตอกอ และการตายที่เกิดจาก
สาเหตุอ่ืนทั้งหมดเฉลี่ยเพียง 1.60±0.93 หนอตอกอ ซ่ึงสามารถคิดเปนเปอรเซ็นตการถูกทําลายและหนอ
ตายหลังจากโดนดวงงวงทําลายได 39.77 และ 48.86 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ทั้งนี้ดวงงวงที่เขาทําลายหนอ
ไผที่สําคัญพบ 2 ชนิด คือ Cyrtotrachelus longimanus และ C. sp. ซ่ึงจุฑารัตน และคณะ (2535) ได
รายงานวาพบดวงงวง 2 ชนิดนี้เขาทําลายหนอไผตงที่จังหวัดเชียงใหมเหมือนกัน และ สุรชัย (2539) พบ 
C. longimanus ทําลายหนอไผที่จังหวัดกาญจนบุรีดวย 
 

ในการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบหรือหาชวงเวลาที่ดวงงวงสรางความเสียหายใหแกหนอไผ ไดแบง
ชวงฤดูกาลการแตกหนอทั้งหมดเปน 3 ระยะ คือระยะแรกชวงเดือนกรกฎาคม ระยะที่สองเดือนสิงหาคม 
และเดือนกันยายนซึ่งเปนระยะที่เปนชวงปลายของการแตกหนอของไผหมาจู ทั้งนี้พบจํานวนหนอ
ทั้งหมดโดยเฉลี่ยในแตละระยะคือ 10.6±3.53, 6.0±0.89 และ 1.0±0.45 หนอตอกอ ตามลําดับ จะเห็นวา
ในระยะแรกคือเดือนกรกฎาคมของชวงฤดูการแตกหนอจะมีปริมาณหนอออกมามากกวาในชวงอื่นๆ 
โดยเฉพาะในชวงปลายเดือนกรกฎาคมถึงตนเดือนสิงหาคมจะพบวาหนอไผแตกหนอออกมามากที่สุด 
เนื่องจากเปนชวงเวลาที่เหมาะสมในการแตกหนอ ซ่ึงมีทั้งอุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณน้ําฝน
คอนขางมากทําใหไผแตกหนอในชวงนี้ปริมาณมาก โดยสภาพทั่วไปแลวกอนหนานี้เปนชวงฤดูรอน ไผ
จะกักเก็บอาหารไวจะไมแตกหนอออกมา รอจนกระทั่งถึงชวงเวลาและปจจัยแวดลอมที่เหมาะสมถึงจะ
แตกหนอ ซ่ึงตรงกับ Thaiutsa (2000) ไดรายงานถึงการผลิตหนอของไผหมาจูพบวาในเดือนสิงหาคมไผ
ผลิตหนอไดมากที่สุด รองลงมาในชวงเดือนกรกฎาคม โดยผลผลิตจะผันแปรกับปริมาณน้ําฝน จะเห็นได
วาชวงที่ไผแตกหนอมากที่สุดคือเดือนกรกฎาคม ซ่ึงหลังจากนั้นอีกประมาณหนึ่งเดือนหนอไผจะ
เจริญเติบโตเพิ่มขึ้น จึงทําใหไดผลผลิตที่มากสําหรับการผลิตหนอเพื่อใชประโยชนมากที่สุดในเดือน
สิงหาคมนั่นเอง  

 
ทั้งนี้ในเดือนกรกฎาคมเปนระยะที่พบจํานวนเปอรเซ็นตที่แมลงเจาะเขาทําลายมากที่สุด คือ 

44.15 เปอรเซ็นต (ภาพที่ 2) ซ่ึงในเดือนนี้เปนชวงที่ดวงตัวเมียวางไขมากที่สุด (ฉวีวรรณ และสุรชัย, 
2533) สวนจํานวนเปอรเซ็นตของหนอที่ตายหลังจากแมลงเจาะทําลาย ในเดอืนกันยายนพบมากที่สุด 
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รองลงมาเปนเดือนสิงหาคม และในเดือนกรกฎาคมมีอัตราการตายนอยที่สุด ดังนี้ 83.21, 20.00 และ 7.55 
เปอรเซ็นตตามลําดับ ที่เปนเชนนี้เนื่องจากในชวงแรกจํานวนแมลงที่เขามาทําลายหนอไผยังมีไมมากนัก 

 

 
 

ภาพที่ 2 ความเสียหายที่เกิดจากการเจาะทําลายหนอของดวงงวงเจาะหนอไผ และจํานวนหนอที่ตาย
ทั้งหมด เปนจํานวนหนอตอกอหนอของไผหมาจู ในแตละเดือน 

 
และเปนตัวหนอนระยะแรกที่ยังมีปริมาณการกินอาหารที่นอยอยู ทําใหหนอไผยังสามารถมีชีวิตอยูได แต
เมื่อเวลาผานไปตัวหนอนเจริญเติบโตเพิ่มขนาดและปริมาณอาหารจะกินมากขึ้นตามลําดับ (ภาพที่ 3–ข) 
โดยสวนใหญตัวหนอนจะกินอาหารจนกระทั่งถึงระยะสุดทายจึงจะหยุดกิน เพื่อจะเขาระยะดักแด (pupa 
stage) ซ่ึงในระยะดักแดจะไมกินอาหาร และกอนที่จะเขาดักแดตัวหนอนระยะสุดทายจะลงมาเขาดักแด
ใตซากอินทรียวัตถุตามพื้นดินหรือในดิน และจะสรางปลอกจากเศษไมใบไมผสมดินหุมไว ซ่ึงเปนระยะ
ที่พักตัวเพื่อรอเปนตัวเต็มวัยตอไป และเมื่อเปนตัวเต็มวัยดวงงวงจะกินหนอไผเปนอาหารดวยเชนกัน แต
จะทําความเสียหายใหแกหนอไผคอนขางนอยดังภาพที่ 3-ก จะเห็นวาในระยะตัวหนอนเปนระยะที่สราง
ความเสียหายใหแกหนอไผมากที่สุด โดยเฉพาะหนอไผที่ออนแอจะคอยๆ ทยอยตายไปและอีกเหตุผล
หนึ่งที่เปนสาเหตุที่มีดวงงวงมีจํานวนมากนั้น เนื่องจากชวงนี้หรือบริเวณพื้นที่ศึกษานี้เปนพื้นที่ที่มี
บริเวณโดยรอบของแปลงปลูกไผมีปริมาณไผปาชนิดอื่นที่เปนพืชในพื้นที่ขึ้นกระจายอยูเปนจํานวนมาก 
ทําใหเปนแหลงสะสมและขยายพันธุของดวงในกลุมนี้ไดเปนอยางดีอีกดวย 

 
เมื่อหนอนดวงงวงเริ่มเจาะหนอไผในระยะแรกจะยังไมมีอาการ แตเมื่อเวลาผานไประยะหนึ่งตัว

หนอนจะเริ่มมีขนาดใหญขึ้น ปริมาณการกินอาหารและปริมาณเนื้อเยื่อของหนอไผจะถูกทําลายมากขึ้น
ตามไปดวย ทําใหหนอที่มีขนาดเล็ก หรือหนอไผที่ออนแอจะตายไดในที่สุด ซ่ึงอาจใชเวลาประมาณ 2-4 
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สัปดาห สวนสาเหตุการตายอื่นๆ โดยทั่วไปเมื่อหนอไผเกิดรอยแผลเนื่องจากถูกแมลงเจาะทําลายหรือเกิด
จากสาเหตุอ่ืนแลวนั้น หากมีความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม จะเปนแหลงที่สะสมเชื้อโรคพวกไวรัส
หรือแบคทีเรียบางชนิดมากดวย เชื้อพวกนี้ก็จะเขาไปตามรอยแผล และเขาทําลายเนื้อเยื่อของหนอซํ้าเติม
อีก ทําใหหนอไผมีโอกาสตายได สวนถาเปนหนอที่มีขนาดใหญและแข็งแรง และหรือไมโดนเชื้อโรค
ชนิดอื่นเขาทําลายซ้ําอีกบางครั้งหนออาจจะไมตาย แตจะทําใหสวนยอดของหนอไผแหง และแตกกิ่ง
แขนงรอบๆ ขอ (nods) ตรงบริเวณใตสวนที่ถูกทําลายหรือรอยเจาะนั้น 

 
พฤติกรรมการเขาทําลายของดวงงวงเจาะหนอไผ ซ่ึงจะพบเขาทําลายไดทั้งสองระยะ คือระยะตัว

หนอนและระยะตัวเต็มวัย โดยดวงตัวเต็มวัยจะใชงวง (snout) ที่แข็งแรงเจาะหนอไมเปนรูขนาดเล็ก ถา
เปนดวงเพศเมียที่ผสมพันธุแลวจะทําการวางไข (ภาพที่ 4) ทั้งนี้ดวงงวงจะวางไขที่หนอรูละหนึ่งฟอง 
(อํานวยพร, 2534) หลังจากไขฟกเปนตัวหนอนแลว ตัวหนอนจะเริ่มเจาะเขาไปภายในเนื้อเยื่อของหนอ
และกัดกินทําลายเพื่อเปนอาหาร โดยสวนใหญจะทําลายขึ้นไปหาปลายยอดของหนอ ซ่ึงตรงกับสุรชัย 
และชาติชาย (2533) ที่พบวาตัวหนอนจะทําลายหนอขึ้นไปหายอด และไปหยุดอยูที่ปลายยอดที่มีเนื้อเยื่อ
ออนนิ่ม และทําลายสวนนี้อยางหนัก  

 

 
 

ภาพที่ 3 ลักษณะของดวงงวงเจาะหนอไผ (Cyrtotrachelus sp.) A) ตัวเต็มวัย B) ระยะตัวหนอน 
 
นอกจากสาเหตุการตายของหนอไผที่เกิดจากแมลงแลว ยังพบวาเกิดจากโรคหนอแหงดวย ซ่ึง

พบวาหนอที่ตายจากโรคหนอแหงนี้ จะพบในระดับปริมาณที่ไมมากนัก โดยสวนใหญจะเกิดขึ้นกับหนอ
ที่มีขนาดเล็กและออนแอ หรือเกิดจากหนอที่พบแมลงเขาเจาะทําลายแลว หลังจากนั้นจะเกิดโรคหนอ
แหงซ้ําอีก ทําใหหนอแหงตาย ทั้งนี้เกิดกับหนอแขนงเปนสวนใหญดวย ซ่ึง อํานวยพร (2534) รายงานวา
พบโรคหนอแหงเกิดขึ้นกับหนอไผซางและหนอไผผากมันเชนกัน โดยสังเกตไดจากลักษณะอาการปลาย
กาบจะเหลือง และหนอชะงักการเจริญเติบโตทางความสูง หลังจากนั้นประมาณ 1 เดือน หนอจะเนาและ
หักงาย และในบางหนอยังพบปลวกเขาทําลายดวย ทั้งนี้สาเหตุที่เกิดโรคหนอแหงเนื่องจากแมลงและ

A) B) 
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สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง เชนปริมาณน้ําฝนและความแตกตางของอุณหภูมิ เปนตน และ
โรคหนอแหงไมไดมีสาเหตุมาจากดวงงวงเจาะหนอไผ เนื่องจากไมพบรองรอยการเจาะทําลายของแมลง
ในระยะตัวหนอนหรือตัวเต็มวัยเลย (Boa และ Rahman, 1987) 

 

 
 

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบเปอรเซ็นตการตายของหนอไผหมาจู จากความเสียหายที่เกิดจากการทําลายของดวง
งวงเจาะหนอไผและสาเหตุอ่ืน ในแตละเดือน 

 

 
 
ภาพที่ 5 ลักษณะการทําลายของดวงงวงเจาะหนอไผหมาจู ก) ลักษณะการเจาะเขาทําลายหนอไผของตัว

หนอนในระยะแรก ข) ลักษณะการทําลายที่เกิดจากตัวเต็มวัยของดวงงวง 
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2). การศึกษาการปองกันกําจัดดวงงวงเจาะหนอไผ  
 

จากการศึกษาวิธีการปองกันกําจัดดวงงวงเจาะหนอไผ ซ่ึงไดแบงวิธีการศึกษาออกเปน 5 
กรรมวิธี พบวาอัตราการเขาทําลายของดวงงวงเจาะหนอไผภายหลังจากใชสารเคมีฆาแมลงใชสารเคมี
กําจัดแมลงสังเคราะห คลอรไพรีฟอส (insecticide) ใชเชื้อราเขียว (Metarhizium anisopliae; green fungi) 
ใชน้ําสมไม (wood vinegar) ใชวิธีตัดสาง (thinning) และ ใชวิธีธรรมชาติ (control) ซ่ึงมีเปอรเซ็นตการ
ถูกทําลายจากแมลงใกลเคียงกันมาก ทั้งนี้กรรมวิธีที่ใชน้ําสมไมมีอัตราการเขาทําลายสูงสุด รองลงมาเปน
เชื้อราเขียว คือ 40.50 และ 34.85 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ดังภาพที่ 6) จะเห็นวาทั้งสองกรรมวิธีดังกลาวที่มี
คามากนั้น อาจมีสาเหตุมาจากการชะลางของน้ําฝนเนื่องจากเปนชวงฤดูฝน ซ่ึงสถานที่ศึกษานี้จะมี
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอปมากทุกป ทําใหการเกาะยึดของน้ํายาตามผิวหนอไผดังกลาวอาจไมไดผลรอย
เปอรเซ็นต และจากการทดสอบโดยใชการวิเคราะห ANOVA พบวาอัตราการเขาทําลายของดวงงวงไมมี
ความแตกตางกันทางนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.05) หลังจากใชเชื้อราเขียวและน้ําสมไม เทียบกับตัว
ควบคุมหรือกรรมวิธีธรรมชาติ แตทั้งนี้กรรมวิธีที่ใชสารเคมีฆาแมลงและวิธีตัดสางโดยการทําความ
สะอาดตัดแตงกิ่งภายในกอไผเปนประจํานั้น มีความแตกตางทางนัยสําคัญทางสถิติ ในระดับความเชื่อมั่น
ที่ 95 เปอรเซ็นต  

 

 
 

ภาพที่ 6 เปอรเซ็นตการเขาทําลายและเปอรเซ็นตการตาย ภายหลังจากใชกรรมวิธีตางๆ ในการปองกัน
และกําจัดหนอนดวงงวงเจาะหนอไผ ที่ทําความเสียหายหนอไผหมาจู  
 
สวนอัตราการตายของหนอไผ หลังจากใชกรรมวิธีทั้งหมดดังกลาว พบวาอัตราการตายของกรรม

วิธีการใชสารเคมีฆาแมลง คลอรไพรีฟอส นอยที่สุด รองลงมาเปนน้ําสมไม ตัดสาง และเชื้อราเขียว มีคา
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เทากับรอยละ 17.99, 28.98, 30.01 และ 32.33 ตามลําดับ สวนตัวควบคุมหรือกรรมวิธีธรรมชาติมีคามาก
ที่สุดคือ รอยละ 37.95 และเมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติ (ANOVA) หาความสัมพันธกับตัวควบคุมหรือ
กรรมวิธีธรรมชาติแลว ปรากฏวากรรมวิธีที่ใชสารคลอรไพรีฟอส และน้ําสมไม มีความแตกตางกันทาง
สถิติ ยกเวนกรรมวิธีทางตัดสาง และเชื้อราเขียว พบวาไมมีความแตกตางทางนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 
(p<0.05) ซ่ึงสามารถพิจารณาไดวากรรมวิธีที่สามารถปองกันดวงงวงในการทําลายไดระดับหนึ่ง คือการ
ใชสารเคมีฆาแมลง คลอรไพรีฟอส และน้ําสมไม เนื่องจากชวยใหอัตราการตายของหนอไผลดลงหรือ
สามารถปองกันการทําลายของดวงงวงเจาะหนอไผไดในระดับหนึ่ง และยังพบวาชวงเวลาที่ดวงงวงมี
อัตราการเขาทําลายของหนอไผมากที่สุดในเดือนสิงหาคม รองลงมาเปนเดือนกันยายน (ภาพที่ 7)  

 
สวนชวงเวลาที่มีอัตราการตายของหนอไผมากที่สุดพบในเดือนกันยายน (ภาพที่ 8) ซ่ึงเมื่อนํามา

วิเคราะหคาทางสถิติก็ไมแตกตางกันทางนัยสําคัญยิ่งทางสถิติดวย ทําใหเห็นวาถึงแมจะใชวิธีการตางๆ 
ในการเขามาปองกันกําจัด แตปริมาณหรือแนวโนมของอัตราการเขาทําลายและอัตราการตายของหนอไผ
ยังอยูในชวงระยะเวลาเดียวกันกับตัวควบคุมหรือวิธีตามธรรมชาติ จึงทําใหทราบวาปริมาณหรือวงจร
ชีวิตของหนอนดวงงวงมีการเจริญเติบโตและขยายพันธุไดจํานวนคอนขางมากในระยะนี้ โดยเฉพาะ
ในชวงเดือนสิงหาคมจะพบตัวหนอนดวงที่สามารถทําลายความเสียหายใหกับหนอไผไดมากที่สุดดวย 
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ภาพที่ 7 เปอรเซ็นตการเขาทําลายของหนอนดวงงวงเจาะหนอไผ ที่ทําความเสียหายใหแกหนอไผหมาจู
ภายหลังจากใชกรรมวิธีตางๆ ในแตละเดือน 

 

% 
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ภาพที่ 8 อัตราการตายของหนอไผหมาจู ที่เกิดจากการทําลายของหนอนดวงงวงเจาะหนอไผ ภายหลัง
จากใชกรรมวิธีตางๆ ในแตละเดือน 
 
จะเห็นวาจากการศึกษาวิธีการปองกันและกําจัดดวงงวงเจาะหนอไผหมาจูนั้น พบคาที่คํานวณได

ทั้งจากอัตราการเขาทําลายและอัตราการตายภายหลังจากใชกรรมวิธีตางๆ ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน 
กรรมวิธีที่ใชสารเคมีฆาแมลง คลอรไพรีฟอส ซ่ึงเปนสารเคมีในกลุมออรแกโนฟอสเฟต มีฤทธิ์สามทาง
คือ ถูกตัวเหยื่อแลวตาย กินเขาไปแลวตาย และโดนไอระเหยแลวตาย ซ่ึงปจจุบันมีการใชสารเคมีชนิดนี้
อยางกวางขวางในการปองกันกําจัดหนอนเจาะผล ดอก เพล้ียออน และดวงปกแข็งตางๆ จึงเปนอีกวิธีการ
หนึ่งที่สามารถนํามาใชได แตทั้งนี้ตองดูสภาพแวดลอมของพื้นที่ใหดีเสียกอน การใชไมควรใชใกลกับ
แหลงน้ํา หรือแหลงชุมชนมากเกินไปอาจกอใหเกิดผลกระทบจากสารเคมีตกคางได และคาใชจายในการ
ใชกรรมวิธีนี้คอนขางสูงกวาวิธีอ่ืนดวย ดังนั้นจึงเปนขอจํากัดในการนําไปปฏิบัติในพื้นที่ตางๆ 
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีขนาดใหญใหไดผลที่ดีนั้นอาจทําไดยากขึ้น อีกทั้งกรรมวิธีที่ใชสารเคมีนี้เหมาะ
สําหรับใชในสวนปลูกไผที่ตองการใชลําตนของไผ มากกวาสวนปลูกไผเพื่อใชหนอบริโภค ซ่ึงควรตอง
หลีกเลี่ยง แมจะไดผลดีก็ตาม เนื่องจากเปนอันตรายตอผูบริโภคจากสารเคมีที่เปนพิษตกคางได 

 
สวนกรรมวิธีที่ใชการทําความสะอาดกอและตัดแตงกิ่งนั้นเปนกรรมวิธีที่ปฏิบัติไดงาย ตนทุนต่ํา 

สะดวก และปลอดภัยจากสารตกคาง ซ่ึงจะชวยไดในระดับหนึ่งเทานั้น จะเห็นไดจากอัตราการตาย พบ
มีคาไมแตกตางจากตัวควบคุมมากเทาไรนัก แตมีคาที่ดีในสวนที่เปนอัตราการเขาทําลาย ทําใหวิธีนี้เปน
อีกกรรมวิธีหนึ่งที่นาสนใจที่สามารถนําไปประยุกตใชในอนาคตได ซ่ึงสอดคลองกับสมหมาย (2536) ได
เสนอแนะวาควรไถพรวนรอบกอไผ เพื่อทําลายดักแดของดวงในดิน แตคอนขางจะไมคุมคา และได

% 
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แนะนําใหเก็บไข ตัวหนอน ดักแด และตัวเต็มวัยมาทําลายดวย แตจากการศึกษาโดยใชวนวัฒนวิธีกับไม
ไผรวก ทําการตัดสางลําออกในระดับตางๆ เพื่อใหกอมีลักษณะโปรง ของสุรชัย (2539) พบวาไมมีผลตอ
ปริมาณการทําลายของดวงงวงเจาะหนอไมไผสําหรับไผรวก  

 
สวนกรรมวิธีที่ใชน้ําสมไม ซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่ไดจากการเผาถานไมแลวกล่ันตัวลงมาเปนน้ําสม

ไม จะเห็นวาใชไดผลหรือมีประสิทธิภาพคอนขางดี โดยพบวาอัตราการตายของหนอไผมีคาแตกตางจาก
คาปกติ อีกทั้งมีตนทุนราคาคาใชจายคอนขางต่ํากวาการใชสารเคมีฆาแมลง และไมมีสารตกคางหรือ
สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม แตตองใชบอยครั้งถาบริเวณนั้นมีปริมาณน้ําฝนมากหรือเปนชวงฤดูฝน ที่จะ
ไปชะลางน้ําสมไมออกได จึงเปนวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งที่นาสนใจในการนําไปใช อีกทั้งถาสามารถนํามาใช
ผสมผสานรวมกับวิธีการอื่น โดยตองคํานึงถึงงบประมาณคาใชจายนอกเหนือจากประสิทธิภาพการ
ปองกันกําจัดแมลงที่ดีดวย จะชวยทําใหประสิทธิภาพและเปอรเซ็นตในการปองกันกําจัดดวงงวงเจาะ
หนอไผ มีจํานวนหรือปริมาณการถูกทําลายลดลงหรือไดผลมากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชนสูงสุดดวย 

 

 
 

ภาพที่ 9 ลักษณะการทําลายของดวงงวงเจาะหนอไผหมาจู ก) ลักษณะรองรอยการเขาทําลายหนอไผของ
หนอนดวงงวง ข) ลักษณะหนอที่ตายหลังจากดวงงวงเขาทําลาย 
 
ในการศึกษาครั้งนี้ไดนําเชื้อราเขียวมาศึกษาดวย แมวาเชื้อราเขียวจะมีประสิทธิภาพในการ

ปองกันกําจัดนอยหรือไดผลคอนขางนอยดังผลขางตน เนื่องจากเปนเชื้อใหมที่มีคุณสมบัติที่สามารถจะ
นํามาใชประโยชนในการปองกันกําจัด ดวงงวงเจาะหนอไผนี้ได แตก็ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ที่เปน
เชนนั้นอาจเกิดจากสภาพแวดลอมมีความไมเหมาะสมในการเจริญเติบโต หรืออาจเปนเพราะ
ประสิทธิภาพการเขาทําลายของเชื้อราเขียวมีจํากัด เนื่องจากหนอนดวงงวงจะเขาอาศัยและกินอาหารอยู
ภายในหนอไผโดยสวนใหญ จากรายงานพบวาเชื้อราเขียวใชไดผลดีในการทําลายดวงแรดมะพราว โดย
เชื้อราจะแทงเขาทางผนังลําตัวดวงแรดมะพราวจะผานเขาผนังบาง ๆ ของเยื่อรอยตอระหวางปลองหนอน 

A) B) 
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เสนใยเชื้อราเขียวจะแทงผานขั้นตาง ๆ ของตัวแมลง เขาขยายปริมาณในเลือดแมลงดวงแรดที่ถูกทําลาย
โดยเชื้อราเขียวมีฤทธิ์ทําใหเคลื่อนไหวชา เบื่ออาหาร ซากของดวงแรดจะถูกปกคลุมดวยสปอรสีเขียว ตัว
เข็งเหมือนมัมมี่การใชเชื้อราเขียวควบคุมดวงแรดมะพราวดวงแรดทําลายมะพราวและปาลมน้ํามัน การ
ควบคุมจะทําโดยจัดทํากองปุยลอใหดวงแรดที่ผสมพันธุแลวมาวางไขลงในกองปุย เจริญเปนตัวหนอน 
ซ่ึงในระยะหนอนนี้จะถูกเชื้อราเขียวที่ใสไวในกองปุยเขาทําลาย พยายามปรับสภาพกองปุยใหมีความชื้น
เสมอ เพื่อใหเชื้อราเขียวเจริญไดดี กรมวิชาการเกษตร (2549) ทั้งนี้จึงทําใหการใชเชื้อราเขียวในการ
ปองกันกําจัดดวงงวงทําลายหนอไผไดผลไมดีนัก แตทั้งนี้อาจไดผลดีในชวงระยะกอนเขาดักแดได 
เนื่องจากตัวหนอนดวงงวงระยะสุดทายจะออกมาจากหนอไผแลวทิ้งตัวลงพื้น เพื่อหาพื้นที่ในการเขา
ดักแด โดยเมื่อหาที่ไดแลวมันจะเริ่มขุดรูและเก็บเศษซากพืชมาเพื่อสรางปลอกหุมตัวมันในระยะดักแด
แลวในระหวางพักตัวอยูในดิน เพื่อรอเปนตัวเต็มวัยตอไป ชวงนี้นาจะไดผลมากที่สุด เนื่องจากการใชเชื้อ
ราเขียวมักจะนํามาคลุกหรือผสมน้ําราดเขากับกองดิน เมื่อหนอนมาสัมผัสก็จะทําใหเชื้อราเขียวเขาทําลาย
หนอนดวงได 

 
สรุปผล 

 
ในการศึกษาการปองกันกําจัดดวงงวงเจาะหนอไผ ไดทําการสํารวจความเสียหายของหนอไผ

หมาจูจากการทําลายของดวงงวงเจาะหนอไผ พบวาไผที่ถูกดวงงวงเขาเจาะทําลายหนอทั้งหมดเฉลี่ย 
7.6±1.45 หนอตอกอ จากจํานวนหนอที่ตายทั้งหมดเฉลี่ย 11.67±1.45 หนอตอกอ โดยคิดเปนเปอรเซ็นต
การถูกทําลายและจํานวนหนอไผตายหลังจากที่ดวงงวงทําลายได 39.77 และ 48.86 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
ในเดือนกรกฎาคมเปนระยะที่พบจํานวนเปอรเซ็นตที่แมลงเจาะเขาทําลายมากที่สุด คือ 44.15 เปอรเซ็นต 
และในเดือนกันยายน พบเปอรเซ็นตของหนอที่ตายหลังจากแมลงเจาะทําลายมากที่สุดถึง 83.21 
เปอรเซ็นต ซ่ึงเปนอัตราความเสียหายคอนขางมากเมื่อเทียบกับจํานวนหนอที่ไมโดนดวงงวงเขาทําลาย  

 

สวนในการศึกษาวิธีในการปองกันกําจัดพบวาวิธีการใชสารเคมีฆาแมลงคลอรไพรีฟอส และ
น้ําสมไม มีอัตราการเขาทําลายนอยกวาวิธีการอื่น คือรอยละ 30.29 และเมื่อนํามาคํานวณคาทางสถิติ 
พบวามีความแตกตางทางนัยสําคัญทางสถิติ โดยเทียบกับตัวควบคุมหรือวิธีธรรมชาติ ทั้งนี้อัตราการตาย
ของหนอไผภายหลังจากใชวิธีการตางกันพบวาวิธีใชสารเคมีฆาแมลง และวิธีตัดสาง มีอัตราการตายนอย
ที่สุด คือรอยละ17.99, 28.98 ตามลําดับ ดังนั้นกรรมวิธีที่ใชสารเคมีสังเคราะหคลอรไพรีฟอส และน้ําสม
ไมมีประสิทธิภาพในการปองกันและกําจัดดวงงวงทําลายหนอไผไดดีกวากรรมวิธีอ่ืน 
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ขอเสนอแนะ 

การที่จะปองกันกําจัดดวงงวงทําลายหนอไผ จะตองมีวิธีการหลายๆ ผสมผสานกัน การใช
สารเคมีฆาแมลงก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ดี แตจะตองใชในปริมาณพอเพียง และไมใกลแหลงน้ําหรือ
ชุมชน เนื่องจากเปนยาอันตรายจึงจําเปนควบคุมเปนกรณีพิเศษ หากจําเปนตองใช ทั้งนี้จะเห็นวาพื้นที่
บริเวณนี้ควรตองมีการจัดการ ควบคุม หรือปองกันการเขาทําลายของแมลงกลุมนี้โดยเร็ว เนื่องจาก
ประชากรของแมลงอาจจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ถาไมมีการจัดการที่ดีพอ อีกทั้งบริเวณโดยรอบของ
แปลงปลูกไผ มีไผซางและไผไรขึ้นอยูเองตามธรรมชาติอยูเปนจํานวนมาก ซ่ึงเปนพืชดั้งเดิมของพื้นที่นี้ 
จึงเปนแหลงที่พักอาศัยและแหลงอาหารของดวงงวงอยูประจําเสมอ ดังนั้นจึงจําเปนตองหาวิธีการที่
สามารถจํากัด หรือลดปริมาณประชากรของดวงงวงเหลานี้ใหนอยลง 

งานวิจัยนี้แมวาจะเนนการเปรียบเทียบวิธีการในการปองกันและกําจัดหนอนดวงงวงเจาะหนอ
ไผหมาจูเปนหลัก แตขณะเดียวกันก็แทรกการเปรียบเทียบอตัราความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุอ่ืนกับ
หนอนดวงงวงรวมดวย หวังวาผลการศึกษานี้สามารถเปนแนวทางที่จะชี้ใหเห็นถึงวิธีการในการปองกัน
และกําจัดที่ใหผลดี และมีประสิทธิภาพนั้น จําตองใชวิธีการหลายๆ อยางผสมผสานกันถึงจะประสบ
ความสําเร็จ เนื่องจากดวงงวงเปนกลุมแมลงที่ปองกันกําจัดคอนขางยาก ยิ่งเมื่ออยูในระยะตัวหนอนที่
อาศัยอยูภายในหนอไผ ซ่ึงยากแกการใชยาฆาแมลงที่มีฤทธิ์ตางๆ ฉีดพนทําลายใหตายไดทันที ในการ
จัดการควรมีการทาํความสะอาดกอไผอยูเสมอ ใชสารเคมีหรือน้ําสมไมสัปดาหละครั้ง และควรมีการดัก
จับดวงงวงมาทําลายหรือมารับประทานเปนอาหารเปนประจําทุกป ทั้งในระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัย 
ทั้งนี้มีรายงานและจากการสอบถามถึงการนําแมลงกลุมนี้มาบริโภควา สวนใหญนิยมนําตัวหนอนของ
ดวงงวง หรือชาวบานเรียกวาดวงหนอ มาคั่วหรือยางไฟแลวรับประทานเปนของกินเลนหรือกับแกลมได
เปนอยางดี ดังนั้นถาหากมีการสนับสนุนหรือรณรงคในการนําหนอนดวงงวงมาบริโภคกันใหมากขึ้น ก็
จะเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถชวยลดจํานวนประชากรของดวงงวงกลุมนี้ไดในอนาคต 

 

คํานิยม 

ผูวิจัยขอขอบคุณ คุณสมาน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีเกษตรหลวงปางดะ เปนอยางสูงที่เอื้อเฟอ
สถานที่และอํานวยความสะดวกในทุกๆ ดาน คุณเกียรติศักดิ์ จินดาวงค ชวยเหลือติดตอและประสานงาน
ในการเดินทางเสมอ คุณรุจธนา แขนจันทรหลวง และคุณชมัยพร บัวมาศ ที่ชวยเหลือในการเก็บขอมูล
เปนอยางดี และขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.บุญวงศ ไทยอุตสาห รศ.ดร.เดชา วิวัฒนวิทยา ดร.นิคม แหลมสัก 
และผศ.ดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน ที่ชวยใหคําปรึกษาตางๆ ในการทําวิจัยคร้ังนี้ ใหสําเร็จไปไดดวยดี 
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