
การใชสารเคมีปองกันกําจัดหนอนกอที่เหมาะสมตอการผลิตแหวจีน 

Appropriate Insecticide Application for Water Chestnut Production 

 
 ผุด  จันทรสุขโข1/  อดิศักดิ์  คํานวณศิลป1/  อุดมศักดิ์  ดวนมีสุข2/  เสมอนาถ  บัวแจม  สายสมร  เกียรติกุล 

 

บทคัดยอ 

 

หนอนกอเปนแมลงศัตรูที่สําคัญของแหวจีน  ในแตละรอบการผลิต  เกษตรกรจะฉีดพนสารเคมีเพื่อ

ปองกันกําจัดหลายครั้งทําใหมีตนทุนการผลิตสูง  เปนอันตรายตอผูฉีดพนสารเคมีและสภาพแวดลอมทั่วไป  จึง

ทําการศึกษาการใชสารเคมีปองกันกําจัดหนอนกอที่เหมาะสมตอการผลิตแหวจีน ที่ อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี  

ชวงเดือนเมษายน – ธันวาคม 2553  โดยวางแผนการทดลองแบบ randomized complete block design  มี  

4  ซ้ํา 4 กรรมวิธี คือ ไมฉีดพนสารเคมี (control) ฉีดพนไดโนทีฟูแรน 10 %SL อัตรา 40, 60 และ 80 ซีซีตอไร  

เมื่อแหวจีนอายุ 3 เดือน และพนทุก 15 วัน  สิ้นสุดการฉีดพนเมื่อแหวจีนอายุ 7 เดือน  ทําการเก็บขอมูลการเขา

ทําลายของหนอนกอ และเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อแหวจีนอายุ 8 เดือน  ผลการทดลองพบวา เปอรเซ็นตการเขา

ทําลายของหนอนกอแหวจีนมีแนวโนมลดลง  เมื่อมีการพนสารฆาแมลงไดโนทีฟูแรน 10 %SL  การเขาทําลายของ

หนอนกอแหวจีนที่พนสารฆาแมลง 3 อัตรา ไมแตกตางทางสถิติ  ถึงแมวา ผลผลิตแหวจีนที่ไมใชและใชสารฆา

แมลงไดโนทีฟูแรน 10 %SL ทั้ง 3 อัตราไมแตกตางทางสถิติ แตมีแนวโนมที่แหวจีนที่ใชสารฆาแมลงไดโนทีฟูแรน

ใหผลผลิตสูงกวาแหวจีนที่ไมใชสารฆาแมลงไดโนทีฟูแรนและไมพบสารตกคางในผลผลิตแหวจีน ทั้งที่ไมมีและมี

การพนสารฆาแมลง 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 / ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสพุรรณบรุี  
2 / ศูนยวิจัยพืชไรขอนแดน 



 

 

 คํานํา 

แหวจีนเปนพืชพื้นเมืองที่ปลูกกันมากในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  เปนพืชรับผิดชอบของศูนยวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5  จากการศึกษาเบื้องตน พบวา เกษตรกร

ทําการพนสารเคมีเพื่อปองกันการกําจัดแมลงใน  แหวจีนทุกสัปดาห  ตลอดฤดูการปลูกแหวประมาณ 10-14 ครั้ง  

โดยไมมีการตรวจนับแมลง  เพื่อเปนขอมูลประกอบการลดจํานวนครั้งในการพนสารเคมีปองกันกําจัดแมลง  ซึ่ง

เปนสวนสําคัญในการลดตนทุนการใชสารเคมี  และลดสารเคมีที่อาจเขาสูรางกายผูพนสารเคมี  จึงทําการศึกษา

เพื่อหาทางลดการใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลง   โดยลดความถี่ของการพนสารเคมีลงจากเดิม ทุก 7 วัน เปนทุก 

15 วัน ที่ 3 อัตรา  และมีการตรวจนับแมลงหลังพนสารเคมี  7 วัน เพื่อหาอัตราที่เหมาะสมตอไป 

 

 วิธีดําเนินการ 

 

อุปกรณ 

1. สารเคมีไดโนทีฟูแรน  10 %SL 

2. เครื่องพนสารเคมี 

3. ฉากพลาสติกสาน 

 

วิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ  RCB  มี  4  ซ้ํา  4  กรรมวิธี ทําการพนสารฆาแมลงในแปลงปลูกแหวจีน  

ขนาด 4.5 x 4.5 เมตร  ปลูกแหวดวยระยะปลูก  90 x 90 ซม.ตอตน  ดวยวิธีการ 

- ไมพนสารเคมี 

- พนไดโนทีฟูแรน 10 %SL  อัตรา  40 ซีซี/ไร 

- พนไดโนทีฟูแรน 10 %SL  อัตรา  60 ซีซี/ไร 

- พนไดโนทีฟูแรน 10 %SL  อัตรา  80 ซีซี/ไร 

- เริ่มพนเม่ืออายุ  90 วัน  ครั้งตอไปทุก 15 วัน ถึง  180 วัน  รวม 7 ครั้ง 

- ทําการนับแมลงหลังพนสารเคมี  7 วัน 

- พนสารเคมี ครั้งที่ 1 วันที่  15 กรกฎาคม 2553 

- พนสารเคมี ครั้งที่ 7 วันที่  8  ตุลาคม 2553 

 



เวลาและสถานที่ 

แปลงแหวจีนเกษตรกร  ตําบลมดแดง อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มปลูกเมษายน 2553 – 

มีนาคม 2554 

 

 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

การทดสอบการพนสารเคมีปองกันกําจัดหนอนกอในแหวจีน  ในแปลงนาแหวจีนเกษตรกร  ต.มดแดง  

อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี   จากการปฏิบัติแบบเดิมของเกษตรกร พนสารเคมีทุก 7 วัน  และไมมีการตรวจนับ

แมลง  ในชวงฤดูการผลิตหนึ่งพนประมาณ  10-14 ครั้ง  แตการทดสอบพนสารเคมีทุก  15 วัน  จํานวน 7 ครั้ง 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา แหวจีนที่มีการพนสารฆาแมลงมีแนวโนมที่เปอรเซ็นตเขาทําลายของหนอนกอ

ลดลง  ถึงแมวา จะไมแตกตางทางสถิติก็ตามและการเขาทําลายของหนอนกอในแหวจีนที่พนสารฆาแมลง 3 อัตรา 

ไมแตกตางทางสถิติ  เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแหวจีน  จากตารางที่ 2  แสดงใหเห็นวา แหวจีนที่พนสารฆาแมลงมี

แนวโนมใหผลผลิตสูงกวาแหวจีนที่ไมพนสารฆาแมลง  แหวจีนที่พนสารฆาแมลงไดโนทีฟูแรน 10 %SL อัตรา  40, 

60 และ 80 ซีซี/ไร     ใหผลผลิต 1,890 , 1,890  และ  1,800  กก./ไร ตามลําดับ   ในขณะท่ีแหวจีนที่ไมพนสาร

ฆาแมลงมีผลผลิตเฉลี่ย  1,790  กก./ไร  จากการวิเคราะหสารฆาแมลงตกคางไมพบสารตกคางในแหวจีน 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 
 

การปลูกแหวจีนควรพนสารฆาแมลงไดโนทีฟูแรน 10 %SL  ในอัตรา 40-60 ซีซีตอไร  เพื่อควบคุม

หนอนกอ  แหวจีนที่พนสารฆาแมลงไดโนทีฟูแรน 10 %SL  มีแนวโนมใหผลผลิตสูงกวาแหวจีนที่ไมใชสารฆาแมลง

ไดโนทีฟูแรน  แหวจีนที่ใชสารฆาแมลงไดโนทีฟูแรน 10 %SL อัตรา 40-80 ซีซี/ไร จํานวน 7 ครั้ง ไมพบสาร

ตกคางในแหวจีน 
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