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บทคัดย่อ 

 การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวและหนอนชอนใบในผักสวน
ครัว  ด าเนนินการที่แปลงเนกตรรกรอ าเนภอลาดหลมมแกวว จังหวัดปทมมธานีระหวาางเนดออนรมลาคม 555  ึ ง
กันยายน 5555  ด าเนนินการในแปลงปลูกกะเนพราของเนกตรรกรที่ปลูกบนราองกววาง 4 เนมรร ส ารวจการ
ระบาดของแมลงศัรรูชนิดราางๆ บนกะเนพราหลังรัดยอดประมาณ 7 วัน ไมาพบการระบาดของแมลงศัรรู
เนป้าหมายทั้งแมลงหวี่ขาวและหนอนชอนใบ แราพบการระบาดของเนพลี้ยไฟ จ งปรับแผนการทดลองทดสอบ
กับเนพลี้ยไฟ ท าการแบางเนป็นแปลงยาอยขนาด 2 x 4 เนมรร จ านวน 24 แปลงยาอย วางแผนการทดลองแบบ 
RCB 4 ซ้ า มี 6 กรรมวิธี ไดวแกาการพานสารชนิดและอัรราดังนี้      thiamethoxam(Actara 25%WG) 
อัรรา  15  กรัม  / น้ า 20 ลิรร    imidacloprid (Provado 70 %WG)  อัรรา  15 กรัม  / น้ า 20 ลิรร  
clothianidin (Dantoz 16%SG)  อัรรา  15 กรัม / น้ า 20 ลิรร  spiromesifen  (Oberon 24%SC) 
อัรรา  10 มิลลิลิรร / น้ า 20 ลิรร  spinosad (Success 12%SC) อัรรา  15 มิลลิลิรร / น้ า 20 ลิรร  
และ  ไมาพานสารฆาาแมลง   ท าการพานสาร 5 ครั้งหาางกัน 7 วัน พบวาาทมกกรรมวิธีสามารึลดประชากร
เนพลี้ยไฟในกะเนพราไดวนวอยกวาาและแรกราางอยาางมีนัยส าคัญทางสึิริกับกรรมวิธีไมาพานสาร โดยกรรมวิธีการ
พา น ส าร  spiromesifen  แ ล ะ   spinosad  มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คา อ น ขว า งดี  สา ว น  thiamethoxam  
imidacloprid และ clothianidin มีประสิทธิภาพปานกลาง 
 
ค าค้น : กะเนพรา โหระพา แมลงหวี่ขาว หนอนชอนใบ สารฆาาแมลง 
Keywords : Holy basil, Sweet basil , Hairy Basil, White Fly, Leaf miner , Insecticides 
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ค าน า 

 
โหระพา กะเนพรา แมงลัก ผักชีและผักชีฝรั่ง เนดิมพอชเนหลาานี้ปลูกเนป็นผักสวนครัว แราปัจจมบันมีการ

สางออกไปจ าหนาายในราางประเนทศหลายประเนทศ เนรออนจิรร์และคณะ (5548) รายงานวาาประเนทศญี่ปม่น
น าเนขวาพอชผักสวนครัวมีปริมาณรวมทั้งสิ้นมากกวาา  200 รัน ราอปี แราการน าเนขวาสาวนมากเนป็นประเนทศ
สมาชิกสหภาพ   ยมโรป (EU) ซ ่งประเนทศเนดนมาร์ก เนคยรายงานเนกี่ยวกับปัญหาการน าเนขวาสินควาประเนภทพอช
สมมนไพรจากประเนทศไทย เนฉพาะในชาวงเนดออนสิงหาคม 5545 ึ งเนดออนพฤตภาคม 5546  มีการรรวจย ด/
ปฏิเนสธการน าเนขวา/ท าลายสินควา เนนอ่องจากพบหนอนชอนใบ (Liriomyza sp.)ในโหระพา และแมลงหวี่ขาว
ยาสูบ (Bemisia tabaci Gennadius) ในผักชีสด จ านวน 11 รายการจาก 124 รายการ หรออ 8.87 
เนปอร์เนซ็นร์ ของสินควาทั้งหมดที่ึูกกัก/ท าลาย นอกจากนั้นยังรรวจพบสารพิตรกควางชนิดที่ไมาเนหมาะสมใน
การใชวกับพอชดังกลาาว           ในปริมาณรั้งแรา 15 –100 % ในพอชผักสวนครัวเนพอ่อการสางออก  จากขวอมูล
การรรวจพอชสางออกของ        กรมวิชาการเนกตรรแมลงศัรรูพอชที่พบในพอชผักสวนครัวสางออก ไดวแกาหนอน
ชอนใบ แมลงหวี่ขาวยาสูบ และเนพลี้ยไฟ  รวนปี 5554 สหภาพยมโรปหวามน าเนขวาพอชผักหลายชนิดรวมทั้ง
กะเนพรา และโหระพา เนนอ่องจากมีปัญหาพบแมลงหวี่ขาวริดไป ปัจจมบันยังไมาสามารึแกว ไขปัญหาไดว 
เนนอ่องจากยังไมามีวิธีการที่จะป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวไดว 100% การใชวสารเนคมีเนป็นเนพียงแนวทางหน ่งที่จะ
น าไปใชวป้องกันก าจัดแมลงศัรรูแบบผสมผสาน ดังนั้นจ งด าเนนินการทดสอบประสิทธิภาพสารฆาาแมลงใน
การป้องกันก าจัดแมลงศัรรูส าคัญในกะเนพราและโหระพา โดยมีวัรึมประสงค์เนพอ่อทราบชนิดและอัรราที่
เนหมาะสมของสารฆาาแมลงแนะน าในการป้องกันก าจัดแมลงศัรรูที่ส าคัญ คมวมคาาราอการลงทมน ปลอดภัยราอ
ผูวบริโภคและไมามีผลกระทบราอสิ่งแวดลวอม รวมทั้งใหวมีความยั่งยอนในการผลิรพอชผักสวนครัวเนพอ่อการ
สางออก 

วิธีด าเนินการ 
     อุปกรณ์  

1. แปลงกะเนพรา และโหระพา ของเนกตรรกร อ.ลาดหลมมแกวว จ.ปทมมธานี   
2. ปม๋ยเนคมีสูรร 55 – 7 – 7 
3. เนครอ่องพานสารแบบสูบโยกสะพายหลัง 
4. สารฆาาแมลง  imidacloprid(Provado70%WG) thiamethoxam (Actara 25%WG) 

clothianidin(Dantoz 16%SG) spiromesifen (Oberon 24%SC) และ spinosad 
(Success 12%SC) 

5. ป้ายแสดงกรรมวิธีทดลอง 
6. ราชั่งละเนอียดทศนิยม 2 ร าแหนาง  
7. กระบอกรวงสารขนาด 100 มิลลิลิรร และึังน้ าพลาสริกขนาด 20 ลิรร 
8. กระดาตบันท กผลการทดลอง 



 
วิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block  4 ซ้ า  มี 6 กรรมวิธี 
            1. imidacloprid 70 %WG   อัรรา  12 กรัม  / น้ า 20 ลิรร 

            2. thiamethoxam 25%WG                            อัรรา  12 กรัม  / น้ า 20 ลิรร 

            3. clothianidin 16%SG                                 อัรรา  15 กรัม  / น้ า 20 ลิรร 

            4. spiromesifen 24%SC                                อัรรา  10 มิลลิลิรร  / น้ า 20 ลิรร 

            5 . spinosad 12%SC                                     อัรรา  15 มิลลิลิรร  / น้ า 20 ลิรร 

            6. ไมาพานสารฆาาแมลง 
แบางแปลงกะเนพราของเนกตรรกรที่ปลูกบนราองกววาง 4 เนมรร เนป็นแปลงยาอยขนาดแปลงยาอย 2x4 

เนมรร สมามรรวจนับแมลงปากกัด ไดวแกา หนอนเนจาะสมอฝ้าย หนอนกระทูวผัก        หนอนกระทูวหอม หนอน
มววนใบ หรออหนอนชอนใบ จาก 10 รวน รรวจนับทั้งรวน สาวนแมลงปากดูด   สมามรรวจนับเนพลี้ยไฟ เนพลี้ย
อาอน เนพลี้ยแป้ง หรออแมลงหวี่ขาว จาก 10 รวน ๆ ละ 5 ใบ พานสารฆาาแมลงรามกรรมวิธีเนมอ่อพบการระบาด
ของแมลงชนิดใดชนิดหน ่งระบาด สมามนับแมลงหลังการพานสาร 3, 5 และ 7 วัน การพานสารใชวอัรราน้ าใน
การพาน 100 ลิรร/ไรา 

การบันทึกข้อมูล บันท กจ านวนแมลงศัรรูที่พบแราละกรรมวิธี บันท กบันท กผลกระทบของสาร
ทดลองที่มีกะเนพราและโหระพา (phytotoxicity วิเนคราะห์ผลทางสึิริของจ านวนแมลงศัรรูในแราละครั้งที่
รรวจนับดววยโปรแกรม IRRISTAT วิเนคราะห์ความแปรปรวนหลังพานสารดววยวิธี analysis of variance  
จากนั้นเนปรียบเนทียบคาาเนฉลี่ยดววยวิธี DMRT  ค านวณเนปอร์เนซ็นร์ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด (% 
Efficacy) รามวิธีการของ Henderson – Tilton (Puntener, 1992) 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ เนริ่มรวน  รมลาคม 255  สิน้สมด กันยายน 2555ที่แปลงเนกตรรกร อ.ลาด
หลมมแกวว จ.ปทมมธานี   

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
กาอนพานสารมีการรรวจนับแมลงศัรรูทมกชนิด พบการระบาดของเนพลี้ยไฟ 2 ชนิด ไดวแกา Bathrips 

melanicornis และ Dorcadothrips sp ในเนพลี้ยไฟ ซ ่งพบมากและสามารึวิเนคราะห์ความแรกราางทาง
สึิริไดว สาวนแมลงศัรรูที่พบชนิดออ่นๆ ไดวแกา แมลงหวี่ขาว และหนอนชอนใบ ซ ่งเนป็นศัรรูเนป้าหมายของการ
ทดลองนี้ รวมทั้ง หนอนมววนใบ และหนอนคอบ สาวนศัรรูธรรมชาริ ไดวแกา    แรนเนบียน และแมงมมมหลาย
ชนิด พบนวอยมากและมีความแปรปรวนสูงไมาสามารึวิเนคราะห์ผลทางสึิริไดว 
ปี 2554 
จ านวนเพลี้ยไฟ (รารางที่ 1) 

กาอนพานสารพบจ านวนเนพลี้ยไฟในกรรมวิธีราางๆ เนฉลี่ย อยูาระหวาาง 5.98  – 9.55 รัว/ 5 ใบ  มี
ความแรกราางกันทางสึิริระหวาางกรรมวิธี  จ งวิ เนคราะห์ขวอมูลหลังพา นสารดววยวิธี  analysis of 
Covariance 
 หลังพานสารแลวว 3 วัน พบจ านวนเนพลี้ยไฟในกรรมวิธีไมาพานสารมากที่สมดเนฉลี่ย 13.67 รัว/5 ใบ  
มากกวาาและแรกราางอยาางมีนัยส าคัญทางสึิริกับทมกกรรมวิธีที่มีการพานสาร กรรมวิธีพานสาร spinosad มี



จ านวนเนพลี้ยไฟนวอยที่สมดเนฉลี่ย 4.10 รัว/ 5ใบ รองลงมาคออการพานสาร spiromesifen ที่พบเนฉลี่ย 6.07
รัว/ 5ใบ ซ ่งไมาแรกราางกันในทางสึิริ การพานสาร clothianidin, thiamethoxam และ imidacloprid 
พบจ านวนเนพลี้ยไฟเนฉลี่ย 7.90, 8.55 และ 8.76 รัว/5 ใบ รามล าดับ ไมาแรกราางกันทางสึิริ และไมา
แรกราางกับกรรมวิธีพานสาร spiromesifen แรามากกวาาและแรกราางอยาางมีนัยส าคัญทางสึิริกับกรรมวิธี
พานสาร  spinosad  
 หลังพานสารแลวว 5 วัน พบจ านวนเนพลี้ยไฟในกรรมวิธีไมาพานสารมากที่สมดเนฉลี่ย 19.95 รัว/5 ใบ  
มากกวาาและแรกราางอยาางมีนัยส าคัญทางสึิริกับทมกกรรมวิธีที่มีการพานสาร พบวาากรรม วิธีพานสาร 
spiromesifen มีจ านวนเนพลี้ยไฟนวอยที่สมดเนฉลี่ย 6.65 รัว/ 5ใบ รองลงมาคออการพานสาร spinosad ที่พบ
เนฉลี่ย 7.65 รัว/ 5ใบ ซ ่งไมาแรกราางกันในทางสึิริ  การพานสาร clothianidin, imidacloprid และ 
thiamethoxam พบจ านวนเนพลี้ยไฟเนฉลี่ย 15.85, 1 .56 และ 14.47 รัว/5 ใบ รามล าดับ ไมาแรกราางกัน
ทางสึิริ  แรามากกวาาและแรกราางอยาางมีนัยส าคัญทางสึิริกับกรรมวิธีพานสาร  spinosad และ 
spiromesifen 

หลังพานสารแลวว 7 วัน พบจ านวนเนพลี้ยไฟในกรรมวิธีไมาพานสารมากที่สมดเนฉลี่ย 19.65 รัว/5 ใบ  
มากกวาาและแรกราางอยาางมีนัยส าคัญทางสึิริกับทมกกรรมวิธีที่มีการพานสาร พบวาากรรมวิธีพานสาร 
spiromesifen มีจ านวนเนพลี้ยไฟนวอยที่สมดเนฉลี่ย  .55 รัว/ 5ใบ นวอยกวาาและแรกราางอยาางมีนัยส าคัญทาง
ส ึิ ริ กั บ ก ารพา น ส ารวิ ธี ก า รออ่ น ๆ  ก ารพา น ส าร  spinosad, imidacloprid , clothianidin แ ล ะ 
thiamethoxam พบจ านวนเนพลี้ยไฟเนฉลี่ย 9.55, 11.45, 15. 7 และ 1 .55 รัว/5 ใบ รามล าดับ ไมา
แรกราางกันทางสึิริ แรามากกวาาและแรกราางอยาางมีนัยส าคัญทางสึิริกับกรรมวิธีพานสาร  spiromesifen 

หลังการพานสารครั้งที่ 5 แลวว   วันพบจ านวนเนพลี้ยไฟในกรรมวิธีไมาพานสารมากที่สมดเนฉลี่ย 1 .85 
รัว/5 ใบ  มากกวาาและแรกราางอยาางมีนัยส าคัญทางสึิริกับทมกกรรมวิธีที่มีการพานสาร พบวาากรรมวิธีพาน
สาร spinosad มีจ านวนเนพลี้ยไฟนวอยที่สมดเนฉลี่ย 0.47 รัว/ 5ใบ รองลงมาคออการพานสาร spiromesifen ที่
พบเนฉลี่ย  .00 รัว/ 5ใบ ซ ่งไมาแรกราางกันในทางสึิริ  การพานสาร imidacloprid, clothianidin และ 
thiamethoxam พบจ านวนเนพลี้ยไฟเนฉลี่ย 4.68, 4.78 และ 5.05 รัว/5 ใบ รามล าดับ ไมาแรกราางกันทาง
สึิริ  แรามากกวาาและแรกราางอยา างมีนั ยส าคัญทางสึิริกับกรรมวิธีพา นสาร  spinosad และ 
spiromesifen 

หลังการพานสารครั้งที่ 5 แลวว 5 วันพบจ านวนเนพลี้ยไฟในกรรมวิธีไมาพานสารมากที่สมดเนฉลี่ย 19.90 
รัว/5 ใบ  มากกวาาและแรกราางอยาางมีนัยส าคัญทางสึิริกับทมกกรรมวิธีที่มีการพานสาร พบวาากรรมวิธีพาน
สาร spinosad มีจ านวนเนพลี้ยไฟนวอยที่สมดเนฉลี่ย 0.97 รัว/ 5ใบ รองลงมาคออการพานสาร spiromesifen ที่
พบเนฉลี่ย 1. 5 รัว/ 5ใบ ซ ่งไมาแรกราางกันในทางสึิริ  การพานสาร imidacloprid, thiamethoxam และ 
clothianidin พบจ านวนเนพลี้ยไฟเนฉลี่ย 6.75, 8.55 และ 1 . 5 รัว/5 ใบ รามล าดับ มากกวาาและแรกราาง
อยาางมีนัยส าคัญทางสึิริกับกรรมวิธีพานสาร  spinosad และ spiromesifen ทั้งนี้จ านวนเนพลี้ยไฟใน
กรรมวิธีพานสาร clothianidin พบเนพลี้ยไฟมากกวาาและแรกราางกันทางสึิริกับการพานสารวิธีการออ่นๆ 
สาวน imidacloprid และ thiamethoxam พบเนพลี้ยไฟไมาแรกราางกันทางสึิริ 

หลังการพานสารครั้งที่ 5 แลวว 7 วันพบจ านวนเนพลี้ยไฟในกรรมวิธีไมาพานสารมากที่สมดเนฉลี่ย 18.05 
รัว/5 ใบ  มากกวาาและแรกราางอยาางมีนัยส าคัญทางสึิริกับทมกกรรมวิธีที่มีการพานสาร ยกเนววนการพานสาร 



clothianidin ที่พบเนพลี้ยไฟเนฉลี่ย 15.50 รัว/ 5 ใบ พบวาากรรมวิธีพานสาร spiromesifen มีจ านวนเนพลี้ย
ไฟนวอยที่สมดเนฉลี่ย 1.05 รัว/ 5ใบ รองลงมาคออการพานสาร spinosad ที่พบเนฉลี่ย  .10 รัว/ 5ใบ ซ ่งไมา
แรกราางกันในทางสึิริ  การพานสาร thiamethoxam  และ imidacloprid พบจ านวนเนพลี้ยไฟเนฉลี่ย 
10.50 และ 10.45 รัว/5 ใบ รามล าดับ มากกวาาและแรกราางอยาางมีนัยส าคัญทางสึิริกับกรรมวิธีพานสาร  
spiromesifen แราไมาแรกราางกับ spinosad  กรรมวิธีพานสาร clothianidin แมวจะพบเนพลี้ยไฟไมาแรกราาง
กันทางสึิริกับการพานสาร spinosad,  thiamethoxam  และ imidacloprid แราจ านวนเนพลี้ยไฟไมา
แรกราางจากกรรมวิธีไมาใชวสาร 
ปี 2555 
จ านวนเพลี้ยไฟ (รารางที่ 5) 

กาอนพานสารพบจ านวนเนพลี้ยไฟในกรรมวิธีราางๆ เนฉลี่ย อยูาระหวาาง 7.60  – 8.67 รัว/ 5 ใบ  ไมามี
ความแรกราางกันทางสึิริระหวาางกรรมวิธี จ งวิเนคราะห์ขวอมูลหลังพานสารดววยวิธี analysis of variance 
 หลังพานสารแลวว 3 วัน พบจ านวนเนพลี้ยไฟในกรรมวิธีไมาพานสารมากที่สมดเนฉลี่ย 11.56 รัว/5 ใบ  
มากกวาาและแรกราางอยาางมีนัยส าคัญทางสึิริกับทมกกรรมวิธีที่มีการพานสาร กรรมวิธีพานสาร spinosad มี
จ านวนเนพลี้ยไฟนวอยที่สมดเนฉลี่ย 5.16 รัว/ 5ใบ รองลงมาคออการพานสาร spiromesifen ที่พบเนฉลี่ย  .55
รัว/ 5ใบ ซ ่งไมาแรกราางกันในทางสึิริ การพานสาร clothianidin, imidacloprid และ thiamethoxam 
พบจ านวนเนพลี้ยไฟเนฉลี่ย 4.56, 4.75 และ 5.55 รัว/5 ใบ รามล าดับ ไมาแรกราางกันทางสึิริ และไมา
แรกราางกับกรรมวิธีพานสาร spiromesifen แรามากกวาาและแรกราางอยาางมีนัยส าคัญทางสึิริกับกรรมวิธี
พานสาร  spinosad  

หลังพานสารแลวว 5 วัน พบจ านวนเนพลี้ยไฟในกรรมวิธีไมาพานสารมากที่สมดเนฉลี่ย 14.78 รัว/5 ใบ  
มากกวาาและแรกราางอยาางมีนัยส าคัญทางสึิริกับทมกกรรมวิธีที่มีการพานสาร กรรมวิธีพานสาร spinosad มี
จ านวนเนพลี้ยไฟนวอยที่สมดเนฉลี่ย 5.76 รัว/ 5ใบ รองลงมาคออการพานสาร spiromesifen ที่พบเนฉลี่ย  .08 
รัว/ 5ใบ ซ ่งไมาแรกราางกันในทางสึิริ การพานสาร imidacloprid, clothianidin และ thiamethoxam 
พบจ านวนเนพลี้ยไฟเนฉลี่ย 5.56, 6.48 และ 6.67 รัว/5 ใบ รามล าดับ ไมาแรกราางกันทางสึิริ แรามากกวาา
และแรกราางอยาางมีนัยส าคัญทางสึิริกับกรรมวิธีพานสาร  spinosad และ spiromesifen 

หลังพานสารแลวว 7 วัน พบจ านวนเนพลี้ยไฟในกรรมวิธีไมาพานสารมากที่สมดเนฉลี่ย 16.58 รัว/5 ใบ  
มากกวาาและแรกราางอยาางมีนัยส าคัญทางสึิริกับทมกกรรมวิธีที่มีการพานสาร กรรมวิธีพานสาร 
spiromesifen มีจ านวนเนพลี้ยไฟนวอยที่สมดเนฉลี่ย  .45 รัว/ 5ใบ รองลงมาคออการพานสาร spinosad ที่พบ
เนฉลี่ย  .55 รัว/ 5ใบ ซ ่งไมาแรกราางกันในทางสึิริ การพานสาร imidacloprid, thiamethoxam และ 
clothianidin พบจ านวนเนพลี้ยไฟเนฉลี่ย 6.4 , 7.86 และ 8. 6 รัว/5 ใบ รามล าดับ ไมาแรกราางกันทาง
สึิริ  แรามากกวาาและแรกราางอยา างมีนั ยส าคัญทางสึิริกับกรรมวิธีพา นสาร  spinosad และ 
spiromesifen 

หลังการพานสารครั้งที่ 5 แลวว   วัน พบจ านวนเนพลี้ยไฟในกรรมวิธีไมาพานสารมากที่สมดเนฉลี่ย 17.4  
รัว/5 ใบ  มากกวาาและแรกราางอยาางมีนัยส าคัญทางสึิริกับทมกกรรมวิธีที่มีการพานสาร กรรมวิธีพานสาร 
spinosad มีจ านวนเนพลี้ยไฟนวอยที่สมดเนฉลี่ย 0. 6 รัว/ 5ใบ นวอยกวาาและแรกราางอยาางมีนัยส าคัญทางสึิริ
กับการพานสารวิธีการออ่น รองลงมาคออการพานสาร spiromesifen,  imidacloprid และ thiamethoxam 



ที่พบเนฉลี่ย 5.00, 5.78 และ .15 รัว/ 5ใบ รามล าดับ ซ ่งไมาแรกราางกันในทางสึิริ การพานสาร  
clothianidin พบจ านวนเนพลี้ยไฟเนฉลี่ย   4.54 รัว/5 ใบ ไมาแรกราางกันทางสึิริกับการพานสาร  
thiamethoxam แรามากกวาาและแรกราางอยาางมีนัยส าคัญทางสึิริกับกรรมวิธีพานสารวิธีการออ่น 

หลังพานสารครั้งที่ 5 แลวว 5 วัน พบจ านวนเนพลี้ยไฟในกรรมวิธีไมาพานสารมากที่สมดเนฉลี่ย 18.54 
รัว/5 ใบ  มากกวาาและแรกราางอยาางมีนัยส าคัญทางสึิริกับทมกกรรมวิธีที่มีการพานสาร กรรมวิธีพานสาร 
spinosad มีจ านวนเนพลี้ยไฟนวอยที่สมดเนฉลี่ย 0.86 รัว/ 5ใบ รองลงมาคออการพานสาร spiromesifen ที่พบ
เนฉลี่ย 0.97 รัว/ 5ใบ ซ ่งไมาแรกราางกันในทางสึิริ การพานสาร imidacloprid, thiamethoxam และ 
clothianidin พบจ านวนเนพลี้ยไฟเนฉลี่ย 4.75, 6.76 และ 8.65 รัว/5 ใบ รามล าดับ มากกวาาและแรกราาง
อยาางมีนัยส าคัญทางสึิริกับกรรมวิธีพานสาร  spinosad และ spiromesifen 

หลังพานสารครั้งที่ 5 แลวว 7 วัน พบจ านวนเนพลี้ยไฟในกรรมวิธีไมาพานสารมากที่สมดเนฉลี่ย 51.15 
รัว/5 ใบ  มากกวาาและแรกราางอยาางมีนัยส าคัญทางสึิริกับทมกกรรมวิธีที่มีการพานสาร กรรมวิธี พานสาร 
spiromesifen มีจ านวนเนพลี้ยไฟนวอยที่สมดเนฉลี่ย 0.88 รัว/ 5ใบ รองลงมาคออการพานสาร spinosad ที่พบ
เนฉลี่ย 1.15 รัว/ 5ใบ ซ ่งไมาแรกราางกันในทางสึิริ การพานสาร imidacloprid, thiamethoxam และ 
clothianidin พบจ านวนเนพลี้ยไฟเนฉลี่ย 6.45, 8.46 และ 11.55 รัว/5 ใบ รามล าดับ มากกวาาและแรกราาง
อยาางมีนัยส าคัญทางสึิริกับกรรมวิธีพานสาร  spinosad และ spiromesifen 

สารฆาาแมลง imidacloprid , clothianidin และthiamethoxam เนป็นสารฆาาแมลงในกลมาม 
neonicotinoids ห รอ อ  chloronicotinyl insecticides (นิ ร น า ม , 2544 ; Anonymous, 1999 ; 
Anonymous, 2005 ; Matsuda and  Takahashi,  1996 ; Yamamoto, 1996 ; Yaguchi  and 
Sato, 2001 ; ) เนป็นสารออกฤทธิ์ดูดซ ม และมีพิตร่ าราอสัรว์เนลออดอมาน Mode of action จะท าลายระบบ
ประสาทของแมลงโดยไปขัดขวางจมดรับกระแสประสาทของแมลงรรงสาวนที่ เนรียกวาา nicotinic 
acetylcholine receptor  จัดอยูาในกลมามที่  4A จากการจัดกลมามของ IRAC (Insecticide Resistance 
Action Committee, 2007)มีความเนฉพาะเนจาะจงสูงในการก าจัดแมลงไดวหลายชนิด เนชาน เนพลี้ยอาอน 
เนพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว  และเนพลี้ยจักจั่น นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดแมลงชนิ ดออ่นๆ 
ทั้งในอันดับ Homoptera, Hemiptera, Coleoptera และ Lepidotera  ไดวหลายชนิด  ปัจจมบันใน
ประเนทศไทยมีการข ้นทะเนบียนวัรึมอันรรายสารในกลมามนี้หลายชนิด เนชาน acetamiprid, clothianidin, 
dinotefuran, imidacloprid, thiacloprid และthiamethoxam จากผลการทดลอง สารฆาาแมลง 
imidacloprid 70%WG อัรรา 5 กรัมราอน้ า 50 ลิรร มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดเนพลี้ยไฟใน
กะเนพรา แราจากการทดลองพบวาาอัรราเนดิมไมาไดวผลจ งปรับอัรรา จนึ ง 15 กรัม ผลพบวาาประสิทธิภาพอยูา
ในระดับปานกลาง เนชานเนดียวกับ  clothianidin 16%SG อัรรา 15 กรัม และthiamethoxam25%WG 
อัรรา 15 กรัม มีประสิทธิภาพปานกลาง เนชานเนดียวกัน แสดงวาาเนพลี้ยไฟแสดงความรวานทานราอสารในกลมาม
นี้แลวว สาวน สาร spinosad เนป็นกลมามสาร Spinosyns  ซ ่ง Mode of action จะท าลายระบบประสาท
ของแมลงโดยไปเนลียนแบบรัวกระรมวนเนอ็นไซม์รรงจมดรับกระแสประสาทของแมลงรรงสาวนที่เนรียกวาา 
nicotinic acetylcholine receptor  allosteric activators  ส าหรับ spiromesifen เนป็นสารในกลมาม
ยับยั้งเนอ็นไซม์ acetyl CoA carboxylase ขัดขวางการสรวางไขมัน และยับยั้งการเนจริญเนริบโรของแมลง
และไรกลมามทางเนคมี Tetronic and tetramic acid derivatives ปัจจมบันมีการข ้นทะเนบียนเนป็นสาร



ป้องกันก าจัดแมลงและไร ไดวแกา spiromesifen, spirodiclofen และ spirotetramat  ผลการทดลอง
พบวาาสาร spinosad12%SCอัรรา 15 มิลลิลิรรราอน้ า 50 ลิรร   spiromesifen 24%SC อัรรา 10 
มิลลิลิรรราอน้ า 50 ลิรร มีประสิทธิภาพคาอนขวางดีเนมอ่อเนปรียบเนทียบกับสารกลมามนีโอนิโครินอยด์ซ ่งใชวมานาน
ไมานวอยกวาา 15 ปี  สามารึแนะน าสารทั้ง 5 ชนิดดังกลาาวไดว โดยเนฉพาะในแหลางที่เนพลี้ยไฟแสดงความ
รวานทานราอสารกลมามนีโอนิโครินอยด์ ซ ่งวิธีการใชวควรใชวสารในกลมามกลไกการออกฤทธิ์เนดียวกันไมาเนกิน 5 
ครั้ง แลววสลับกับสารที่มีกลไกการออกฤทธิ์แรกราางกัน 

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 สารที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดเนพลี้ยไฟในกะเนพราไดวแกา กรรมวิธีพานสาร spiromesifen 
54%SC และการพานสาร spinosad 12%SC อัรรา 10 และ 15 มิลลิลิรรราอน้ า 50 ลิรร รามล าดับ สาวน
สารในกลมามนีโอนิโครินอยด์ ไดวแกา สาร imidacloprid 70%WG, thiamethoxam 25%WG และ 
clothianidin 16%SG อัรรา 15, 15 และ 15 กรัมราอน้ า 50 ลิรร มีประสิทธิภาพปานกลาง   

 
ค าขอบคุณ 

ขอขอบคมณ นางประไม  จ าปาเนงิน นางสาวกัญญาภัค ราแกวว และนางสาววีณา  ทิพย์สมขมม ที่ชาวย
ด าเนนินการทดลองและรวบรวมขวอมูลจนผลงานส าเนร็จลมลาวงไปดววยดี 
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ตารางท่ี1 แสดงจ านวนเนพลี้ยไฟ,  Bathrips melanicornis และ Dorcadothrips sp. ที่พบในกะเนพรากาอนและหลังการพานสารกรรมวิธีราางๆที่แปลงเนกตรรกร  
อ.ลาดหลมมแกวว จ.ปทมมธานี ปี 5554 

 
 

กรรมวิธี 

อัรราการใชว 
(ก/มล ราอ
น้ า 50 ลิรร 

จ านวนเนพลี้ยไฟ (รัว/5 ใบ) 
กาอนพาน หลังพานสารครั้งท่ี 1 หลังพานสารครั้งท่ี 5 

  วัน 5 วัน 7 วัน   วัน 5 วัน 7 วัน 
Imidacloprid 70%WG 
Clothianidin 16%SG 
Thiamethoxam 25%WG 
Spiromesifen 24%SC 
Spinosad 12%SC 
ไมาพานสาร 

12 
15 
12 
10 
15 
- 

5.98 a 
6.65 a 
9.55 b 
7.35 ab 
9.72 b 
7.50 ab 

8.76 b 
7.90 b 
8.55 b 
6.07 ab 
4.10 a 
13.67 c 

13.56 b 
12.85 b 
14.47 b 
6.65 a 
7.65 a 
19.95 c 

11.42 b 
12.37 b 
13.55 b 
3.55 a 
9.25 b 
19.62 c 

4.68 b 
4.78 b 
5.05 b 
3.00 a 
0.47 a 
13.85 c 

6.75 b 
13.32 c  
8.22 b 
1.35 a 
0.97 a 
19.90 d 

10.42 b 
15.20 bc 
10.20 b 
1.02 a 
3.10 ab 
18.02 c 

CV (%) 19.1 16.7 24.9 24.6 23.5 26.8 28.2 
RE (%) - 36.5 34.9 54.2 37.0 44.6 52.1 

 
1/  คาาเนฉลี่ยที่รัวอักตรเนหมออนกันในสดมภ์เนดยีวกัน ไมาแรกราางกันทางสึิริที่ระดับความเนชอ่อมั่น 5 % โดยวิธี DMRT 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนเนพลี้ยไฟ,  Bathrips melanicornis และ Dorcadothrips sp. ที่พบในกะเนพรากาอนและหลังการพานสารกรรมวิธีราางๆที่แปลงเนกตรรกร  
อ.ลาดหลมมแกวว จ.ปทมมธานี ปี 5555 

 
 

กรรมวิธี 

อัรราการใชว 
(ก/มล ราอ
น้ า 50 ลิรร 

จ านวนเนพลี้ยไฟ (รัว/5 ใบ) 
กาอนพาน หลังพานสารครั้งท่ี 1 หลังพานสารครั้งท่ี 5 

  วัน 5 วัน 7 วัน   วัน 5 วัน 7 วัน 
Imidacloprid 70%WG 
Clothianidin 16%SG 
Thiamethoxam 25%WG 
Spiromesifen 24%SC 
Spinosad 12%SC 
ไมาพานสาร 

12 
15 
12 
10 
15 
- 

8.42  
7.87  
7.60  
8.67  
8.46  
8.12  

4.75 b 
4.26 b 
5.25 b 
3.25 ab 
2.16 a 
11.56 c 

5.26 b 
6.48 b 
6.67 b 
3.08 a 
2.76 a 
14.78 c 

6.43 b 
8.36 b 
7.86 b 
3.42 a 
3.55 a 
16.58 c 

2.78 b 
4.54 c 
3.12 bc 
2.00 b 
0.36 a 
17.43 d 

4.75 b 
8.65 c  
6.76 b 
0.97 a 
0.86 a 
18.54 d 

6.42 b 
11.55 c 
8.46 bc 
0.88 a 
1.12 a 
21.12 d 

CV (%) 35.6 18.6 21.2 24.6 27.4 26.5 32.8 
RE (%) - - - - 44.3 23.6 37.4 

 
1/  คาาเนฉลี่ยที่รัวอักตรเนหมออนกันในสดมภ์เนดยีวกัน ไมาแรกราางกันทางสึิริที่ระดับความเนชอ่อมั่น 5 % โดยวิธี DMRT 
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