
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 
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1. ชุดโครงการวิจัย  : วิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
2. โครงการวิจัย  : การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
   กิจกรรม   : การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชชนิดใหม่เพื่อค าแนะน าใน  

พืชส่งออก 
   กิจกรรมย่อย           : การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชเพื่อค าแนะน าใน 

ไม้ดอกไม้ประดับ 
3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย) :  การศึกษาชนิดและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดแมลงศัตรู   

    พรรณไม้น้ า 
    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Study on Insect Pest of Aquatic Plants and the Efficacy of    

    Some Insecticides 
4. คณะผู้ด าเนินงาน :   
   หัวหน้าการทดลอง วนาพร  วงษ์นิคง     ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
    ผู้ร่วมงาน ศรุต สุทธิอารมณ์    ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

ศรีจ านรรจ์  ศรีจันทรา  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
วิภาดา  ปลอดครบุรี   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
บุษบง  มนัสม่ันคง   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
พวงผกา  อ่างมณี  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  

5. บทคัดย่อ : 
การศึกษาชนิดและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก้าจัดแมลงศัตรูพรรณไม้น ้า ด้าเนินการระหว่าง

เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2555 จากการส้ารวจแมลงศัตรูที่ส้าคัญของไม้น ้าชนิด Anubias sp. 
และ Hygrophilla sp. ในแหล่งปลูกจังหวัดนครราชสีมา และปราจีนบุรี พบเพียงชนิดเดียว คือ แมลงหวี่ขาว
ยาสูบ (Bemisia tabaci (Gennadius)) ท้าลายโดยดูดกินน ้าเลี ยงที่บริเวณใต้ใบ ส่วนใหญ่พบในระยะใบ
เพสลาด นอกจากนี ยังมีโอกาสติดไปกับต้นไม้น ้าที่ส่งออกไปต่างประเทศ เป็นแมลงศัตรูกักกันที่ส้าคัญของ
สหภาพยุโรป ในพรรณไม้น ้าชนิด Anubias sp. พบการระบาดของแมลงหวี่ขาวระบาดค่อนข้างรุนแรง และ
พบระบาดตลอดฤดูปลูก ในขณะที่ไม้น ้าชนิด Hygrophilla sp. พบการระบาดเพียงเล็กน้อย ส้าหรับการ
ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันแมลงศัตรูในไม้น ้าชนิด Anubias sp. ไม่สามารถด้าเนินการทดสอบได้
เนื่องจากจ้านวนของแมลงหวี่ขาวในแปลงทดลองไม่เพียงพอที่จะด้าเนินการทดลอง  

 
6. ค าน า :  



พรรณไม้น ้าเป็นสินค้าส่งออกที่ส้าคัญอย่างหนึ่งของไทยที่ท้ารายได้เข้าประเทศเป็นจ้านวนมาก 
เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมากและได้ราคาดี น้าไปใช้ตกแต่งและประดับตู้ปลา พรรณไม้น ้า
ส่วนใหญ่มีถิ่นก้าเนิดอยู่ในประเทศเขตร้อน เช่น ประเทศในทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกาใต้ และทวีปเอเชีย จึง
ท้าให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการเพาะขยายพันธุ์พรรณไม้น ้ามาก เนื่องจากมีภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม สถิติการส่งออกพรรณไม้น ้าของไทยจากกรมวิชาการเกษตร (เฉพาะที่มีใบรับรองปลอดศัตรูพืช) 
พบว่าในปี 2553 ไม้น ้าชนิด Cabomba spp. เป็นไม้น ้าที่ปริมาณการส่งออกมากที่สุดคือ 48 ,827 ต้น 
รองลงมาคือ ไม้น ้าสกุล Anubias, Elodea, Cryptocoryne และ Nymphaea มีปริมาณการส่งออกเท่ากับ 
44,383  21,412  18,515 และ 10,780 ต้นตามล้าดับ ในปี 2554 ไม้น ้าชนิด Anubias เป็นไม้น ้าที่ปริมาณ
การส่ งออกมากที่ สุ ดคื อ  35 ,666 ต้ น  รองลงมาคื อ  ไม้ น ้ าสกุ ล  Cabomba spp., Cryptocoryne, 
Hygrophilla และ Ludwigia มีปริมาณการส่งออกเท่ากับ 14,000 7,302 2,245 และ 1,830 ต้นตามล้าดับ 
ตลาดน้าเข้าที่ส้าคัญได้แก่ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ผลผลิตพรรณไมน้ าสวนใหญประมาณรอยละ 90 ผลิตเพ่ือ
การสงออกท่ีเหลือรอยละ 10 จ้าหน่ายในประเทศ  

ปัญหาด้านการผลิตที่มีการรายงานในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เกี่ยวกับโรคขาดธาตุอาหาร ซึ่งมีอาการ
แตกต่างกันไปตามลักษณะอาการของธาตุที่ขาด เช่น หากขาดธาตุเหล็ก จะมีอาการใบเหลือง เปราะ และหัก
ง่าย หากพบว่ามีใบใสขึ น ร่วงหลุด เน่า อาจเกิดจากการขาดธาตุโปแตสเซียมและเหล็ก เป็นต้น (ปรัชญา , 
ม.ป.ป.) นอกจากนี ยังมีปัจจัยต่างๆ ที่ท้าให้พรรณไม้น ้าไม่สมบูรณ์ เช่น อุณหภูมิ แสง และวัสดุปลูก ดังนั นใน
การปลูกพรรณไม้น ้าต้องมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดีเพ่ือผลิตพรรณไม้น ้าที่ดีและมีคุณภาพ ในขณะที่ปัญหา
ด้านศัตรูพืชของพรรณไม้น ้ายังไม่รายงานการศึกษา  

ปัจจุบันการส่งออกพรรณไม้น ้าไปยังตลาดต่างประเทศเริ่มมีข้อจ้ากัด เช่น สหภาพยุโรปมีความ
เข้มงวดให้ประเทศคู่ค้าปฏิบัติตามกฎระเบียบ เงื่อนไข ข้อก้าหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเงื่อนไขเรื่อง
สุขอนามัยของพืช ซึ่งต้องปลอดจากแมลงศัตรูกักกันที่ส้าคัญ ได้แก่ แมลงหวี่ขาว (Bemisia tabaci 
(Gennadius)) แมลงวันหนอนชอนใบ (Liriomyza sp.) และเพลี ยไฟฝ้าย (Thrips palmi (Karni)) และต้องมี
วิธีการป้องกันก้าจัดที่เหมาะสม เกษตรกรผู้ผลิตและส่วนที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการปฏิบัติตามค้าแนะน้าของ
ประเทศผู้ค้าอย่างเคร่งครัดเพ่ือไม่ให้มีศัตรูพืชติดไปกับสินค้าท่ีส่งออก 

ในปี 2552 ทางส้านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ได้มีการทดสอบประสิทธิภาพสารก้าจัดศัตรูพืชเพ่ือ
แนะน้าให้ผู้ส่งออกน้าไปใช้ปฏิบัติเพ่ือก้าจัดแมลงศัตรูพืชที่อาจติดไปกับสินค้าเกษตร โดยวิธีการจุ่มสารก้าจัด
ศัตรูพืชก่อนส่งออก ศรุตและวนาพร (2552) มีการแนะน้าให้จุ่มสารเคมี imidacloprid (Provado 70% WG) 
อัตรา 4 กรัม ต่อน ้า 20 ลิตร หรือ carbosulfan (Posse 20% EC) อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน ้า 20 ลิตร หรือ 
malathion (Malathion 57% EC) อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน ้า 20 ลิตร เพ่ือก้าจัดแมลงวันหนอนชอนใบ 
(Liriomyza sp.) ส่วนการป้องกันก้าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci (Gennadius)) แนะน้าให้จุ่ม
สารเคมี carbosulfan (Posse 20% EC) อัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อน ้า 20 ลิตร หรือ imidacloprid (Provado 
70% WG) อัตรา 6 กรัม ต่อน ้า  20 ลิตร หรือ carbaryl (Sevin 85% WP) อัตรา 40 กรัม ต่อน ้า 20 ลิตร 
และการก้าจัดเพลี ยไฟ Thrips palmi (Karni)) แนะน้าให้จุ่มสารเคมี carbosulfan (Posse 20% EC) อัตรา 



30 มิลลิลิตร ต่อน ้า  20 ลิตร หรือ imidacloprid (Provado 70% WG) อัตรา 4 กรัม ต่อน ้า  20 ลิตร หรือ 
cypermethrin (Uptane 10% EC) อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน ้า  20 ลิตร โดยจุ่มสารเคมีนาน 1 นาที และผึ่ง
ในร่ม นาน 24 ชั่วโมงก่อนการส่งออก เพ่ือก้าจัดแมลงที่อาจติดไปกับสินค้าส่งออก 

จากกรรมวิธีตามที่กล่าวมาข้างต้น ถือเป็นเพียงแค่วิธีการหนึ่งเพ่ือป้องกันก้าจัดแมลงศัตรูพืชที่อาจติด
ไปกับสินค้าส่งออกเท่านั น ยังมีความจ้าเป็นต้องมีการควบคุมไม่ให้มีศัตรูพืชระบาดในแหล่งผลิตพืชเพ่ือน้าไป
ปลูกต่อตามข้อก้าหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกพืชเพ่ือน้าไปปลูกต่อ (Plants for planting) ซึ่งใน
แหล่งผลิตต้องปลอดจากแมลงหวี่ขาว (Bemisia tabaci (Gennadius)) เป็นเวลา 9 สัปดาห์ติดต่อกันก่อนการ
ส่งออก ซึ่งในขณะนี ยังไม่มีการศึกษาชนิดแมลงศัตรูและรวมทั งค้าแนะน้าเรื่องการป้องกันก้าจัดในสภาพแปลง
ปลูกอย่างเป็นทางการ  

ปี 2553 ได้ด้าเนินการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก้าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci 
(Gennadius)) เบื องต้น ในพรรณไม้น ้าชนิด Anubius sp. ซึ่งเป็นชนิดที่มีการท้าลายของแมลงหวี่ขาวมาก
ที่สุด พบว่าสารเคมีที่มีแนวโน้มในการควบคุมแมลงหวี่ขาว ได้แก่ สาร imidacloprid 70%WG (Provado 70 
WG) อัตรา 4 กรัม ต่อน ้า 20 ลิตร และ imidacloprid  10%SL (Confidor 100 SL) อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อ
น ้า 20 ลิตร  รองลงมาได้แก่สาร dinotefuran 10%WP (Stargle) อัตรา 10 กรัม ต่อน ้า 20 ลิตร และ 
thiamethoxam 25%WG  (Actara 25 WG) อัตรา 4 กรัม ต่อน ้า 20 ลิตร ทั งนี ในการพ่นสารฆ่าแมลงควร
ผสมน ้ายาจับใบ และควรพ่นสารในเวลาเย็นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเป็นพิษ (phytotoxic) ต่อต้นและใบไม้
น ้าและควรงดการให้น ้า เพ่ือให้การพ่นสารมีประสิทธิภาพสูงสุด (วนาพร และคณะ, 2553) 

จากการทดสอบประสิทธิภาพเบื องต้นนั น ควรมีการทดลองซ ้า เพ่ือยืนยันข้อมูลที่ได้ ซึ่งอาจจะมีการ
พัฒนาวิธีการพ่นสาร การเพ่ิมอัตราการพ่นสาร เพ่ือให้ได้สารป้องกันก้าจัดแมลงศัตรูพืชที่ส้าคัญในพรรณไม้ ที่
มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการควบคุมศัตรูส้าคัญ ซึ่งปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม สามารถใช้
ทดแทนสารก้าจัดศัตรูพืชเฝ้าระวัง และสารเคมีที่พิษร้ายแรง และใช้เป็นค้าแนะน้าการป้องกันก้าจัดศัตรูพืชใน
แปลง เกษตรดีที่เหมาะสม เพ่ือลดปัญหาการปนเปื้อนของศัตรูพืชที่ติดไปกับผลผลิต ต้นพืช หรือชิ นส่วนพืช 
และปัญหาสารพิษตกค้างของพืชส่งออก 

7. วิธีด าเนินการ : 
อุปกรณ์ 

1. แปลงไม้น ้า ชนิด Anubias sp.  
 2. สารฆ่าแมลงชนิดต่าง ๆ ได้แก่  thiamethoxam 25%WG (Actara 25 WG), imidacloprid 
70% WG (Provado 70  WG), dinotefuran 10% SL (Stargle SL), dinotefuran 10% WP (Stargle), 
buprofezin 40%SC (Napam), clothianidin 16% SG (Dantosu), pyridaben 20%WP (Zanmite 20 
WP), imidacloprid 10%SL (Confidor 100 SL)  

3.  อุปกรณ์เก็บตัวอย่างแมลง  
4.  กล้องจุลทรรศน์ อุปกรณ์ถ่ายรูป แว่นขยาย  
5.  เครื่องพ่นสารสะพายหลัง   



6.  ถังพลาสติก กระบอกตวง/บีกเกอร์ 
7. อุปกรณ์เก็บข้อมูลและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ้าเป็น เช่น ป้าย แผ่นกระดาษ คีมคีบ พู่กัน เข็มเขี่ย ที่นับ

แมลง ถุงพลาสติก เครื่องชั่งน ้าหนัก  
วิธีปฏิบัติการทดลอง 
ขั นตอนที่ 1 ศึกษาชนิดแมลงศัตรูในพรรณไม้น ้า 

ส้ารวจแมลงศัตรูที่ส้าคัญในไม้น ้าชนิด Anubias sp., Hygrophilla sp. และชนิดอ่ืนๆ ที่พบว่ามีการ
เข้าท้าลายของแมลงศัตรูพืช ในแปลงผลิตของเกษตรกร ที่ จ.นครราชสีมา และ จ.ปราจีนบุรี บันทึกข้อมูล
แมลง ส่วนของพืชที่ถูกท้าลาย ลักษณะการท้าลาย และเก็บตัวอย่างของแมลงที่พบน้ามาจ้าแนกชนิดต่อไป 
ขั นตอนที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก้าจัดแมลงศัตรูในพรรณไม้น ้า 

1. ทดสอบความเป็นพิษต่อต้นและใบไม้น ้าชนิด Anubias sp. โดยใช้สารฆ่าแมลงชนิดต่าง ๆ ได้แก่ 
thiamethoxam 25%WG (Actara 25 WG) อัตรา 4 6 8 และ 16 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร imidacloprid 
70%WG (Provado 70 WG) อัตรา 4 6 8 และ 16 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร dinotefuran 10%SL (StargleSL) 
อัตรา 10 15 20 และ 40 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร dinotefuran 10%WP (Stargle) อัตรา 10 15 20 และ 
40 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร buprofezin 40%SC (Napam) อัตรา 15 22.5 30 และ 60 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร 
clothianidin 16%SG (Dantosu) อัตรา 20 30 40 และ 80 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร pyridaben 20%WP 
(Zanmite 20 WP) อัตรา 20 30 40 และ 80 กรัม และ imidacloprid 10%SL (Confidor 100 SL) อัตรา 
20 30 40 และ 80 มิลลิลิตรต่อน ้า เพ่ือน้าสารฆ่าแมลงชนิดต่าง ๆ ที่ไม่มีผลกระทบไปทดสอบประสิทธิภาพ
ต่อไป 

2. การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก้าจัดแมลงหวี่ขาว  
วางแผนการทดลองแบบ RCB จ้านวน 3 ซ ้า 7 กรรมวิธี ดังนี   

1. พ่นสาร thiamethoxam 25%WG   อัตรา 4 กรัม/น ้า 20 ลิตร 
2. พ่นสาร imidacloprid 70%WG   อัตรา 4 กรัม/น ้า 20 ลิตร 
3. พ่นสาร dinotefuran 10%SL   อัตรา 10 มิลลิลิตร/น ้า 20 ลิตร 
4. พ่นสาร dinotefuran 10%WP  อัตรา 10 กรัม/น ้า 20 ลิตร 
5. พ่นสาร pyridaben 20%WP    อัตรา 20 กรัม/น ้า 20 ลิตร 
6. พ่นสาร imidacloprid 10%SL  อัตรา 20 มิลลิลิตร/น ้า20 ลิตร 
7. ไม่พ่นสารป้องกันก้าจัด 

ด้าเนินการโดยตรวจนับจ้านวนแมลงหวี่ขาวโดยสุ่มนับ 1 ใบ/ต้น จ้านวน 20 ต้น/แปลงย่อย ก่อนการ
พ่นสาร 1 วัน และหลังพ่นสาร 3, 5 และ 7 วัน พ่นสารติดต่อกัน 2 ครั ง ห่างกัน 7 วัน น้าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ผลทางสถิติ   

การบันทึกข้อมูล 
- ชนิดแมลงศัตรูที่พบ 
- รายละเอียดของแมลงและข้อมูลอ่ืนที่ส้าคัญ อาทิ พืช ส่วนของพืชที่พบตัวอย่าง ลักษณะการท้าลาย 



- บันทึกปริมาณแมลงหวี่ขาว ระยะตัวเต็มวัย  ก่อนพ่นสาร และหลังพ่นสาร 3, 5 และ 7 วัน 
- บันทึกสภาพอุณหภูมิ ความชื น และปริมาณน ้าฝนตลอดช่วงการทดลอง 

เวลาและสถานที่ 
 เริ่มต้น ตุลาคม พ.ศ. 2553     สิ นสุด กันยายน พ.ศ. 2555 

สวนเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี 
ห้องปฏิบัติการ กลุ่มบริหารศัตรูพืช กลุ่มกีฎและสัตววิทยา  

ส้านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ :  

การศึกษาชนิดแมลงศัตรูในพรรณไม้น ้า 
 จากการส้ารวจแมลงศัตรูที่ส้าคัญในไม้น ้าชนิด Anubias sp. และ Hygrophilla sp. ที่แปลงปลูก
จังหวัดนครราชสีมา และปราจีนบุรี พบแมลงศัตรูพืชที่เข้าท้าลายมีเพียงชนิดเดียว คือ แมลงหวี่ขาวยาสูบ 
(Bemisia tabaci (Gennadius)) ท้าความเสียหายโดยดูดกินน ้าเลี ยงที่บริเวณใต้ใบ และส่วนใหญ่พบในระยะ
ใบเพสลาด ในไม้น ้าชนิด Anubias sp. พบการระบาดของแมลงหวี่ขาวระบาดค่อนข้างรุนแรง (ภาพที่ 1)  
และพบระบาดตลอดฤดูปลูก ในขณะที่ไม้น ้าชนิด Hygrophilla sp. พบการระบาดเพียงเล็กน้อย จาก
การศึกษาการท้าลายของแมลงหวี่ขาวไม่ท้าให้เกิดความเสียหายกับไม้น ้าโดยทางตรง มีผลท้าให้การ
เจริญเติบโตของพืชชะงักลง ใบของไม้น ้าอาจเป็นจุดสีเหลืองเล็กน้อย  นอกจากนี ยังมีโอกาสติดไปกับต้นไม้น ้า
ที่ส่งออกไปต่างประเทศ เนื่องจากตัวอ่อนของแมลงหวี่ขาวยาสูบมีสีใกล้เคียงกับไม้น ้า หากมีแมลงหวี่ขาวยาสูบ
ติดไปกับพืชส่งออก จะท้าให้สินค้าถูกระงับการน้าเข้าและอาจถูกเผาท้าลายได้ เนื่องจากแมลงหวี่ขาวยาสูบ 
(Bemisia tabaci (Gennadius)) เป็นแมลงศัตรูกักกันของต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในสหภาพยุโรป ท้าให้
เกิดการกีดกันทางการค้า อีกทั งแมลงหวี่ขาวยาสูบยังเป็นพาหะน้าโรคไวรัสสู่พืชอีกด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 การท้าลายของแมลงหวี่ขาวยาสูบใน
ไม้น ้าชนิด Anubias sp. 

ภาพที่ 2 ตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวยาสูบในไม้
น ้าชนิด Anubias sp.  



 
 

การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก้าจัดแมลงศัตรูในพรรณไม้น ้า 
 1. การทดสอบความเป็นพิษต่อต้นและใบไม้น ้าชนิด Anubias sp.  
    เนื่องจากต้นไม้น ้าส่วนใหญ่มีความอ่อนแอต่อสารเคมีค่อนข้างมากจึงต้องท้าการทดสอบความเป็น
พิษต่อไม้น ้าของสารฆ่าแมลงชนิดและอัตราต่างๆ โดยท้าการทดสอบบนไม้น ้าชนิด Anubias sp. (ตารางที่ 1) 
พบว่า thiamethoxam 25%WG (Actara 25 WG) อัตรา 4 และ 6 กรัม ต่อน ้า 20 ลิตร imidacloprid 
70%WG (Provado 70 WG) อัตรา 4 และ 6 กรัม ต่อน ้า 20 ลิตร dinotefuran 10%SL (Stargle SL) 
อัตรา 10 และ 15 มิลลิลิตร ต่อน ้า 20 ลิตร  dinotefuran 10%WP (Stargle)  อัตรา 10 และ 15 กรัม ต่อ
น ้า 20 ลิตร pyridaben 20%WP (Zanmite 20 WP) อัตรา 20 30 40 และ 80 กรัม ต่อ น ้า 20 ลิตร และ 
imidacloprid  10%SL (Confidor 100 SL) อัตรา 20 และ 30 มิลลิลิตร ต่อน ้า 20 ลิตร ไม่พบอาการเป็น
พิษต่อต้นและใบไม้น ้า จึงเลือกสารป้องกันก้าจัดแมลงดังกล่าวได้แก่  thiamethoxam 25%WG  (Actara 25 
WG) อัตรา 4 กรัม ต่อน ้า 20 ลิตร  imidacloprid 70%WG (Provado 70 WG) อัตรา 4 กรัม ต่อน ้า 20 
ล ิตร dinotefuran 10% SL (Stargle SL) อัตรา 10 ม ิลล ิล ิตร ต ่อน ้ า 20 ล ิตร  dinotefuran 10% WP 
(Stargle)  อัตรา 10 กรัม ต่อน ้า 20 ลิตร  pyridaben 20%WP (Zanmite 20 WP) อัตรา 20 กรัม ต่อน ้า 
20 ลิตร  และ imidacloprid  10%SL (Confidor 100 SL) อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน ้า 20 ลิตร ไปทดสอบ
ประสิทธิภาพต่อไป  
 

ต า ร า งที่  1 ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ งส า ร ก้ า จั ด แ ม ล งที่ มี ผ ล ต่ อ ต้ น แ ล ะ ใบ ไม้ น ้ า ช นิ ด  Anubias sp.  
(หลังการทดสอบ 7 วัน) 

กรรมวิธี 

อัตราการใช้ 
(กรัม หรือ 

มิลลิลิตร/น้ า 
20 ลิตร) 

ผลกระทบของสารที่มีผลต่อพืช 

ใบไหม้ จุดด่าง ใบช้ า 
ไม่มี

ผลกระทบ 

1. thiamethoxam 25%WG   
(Actara 25 WG)* 

4     

2. imidacloprid 70%WG  
(Provado 70 WG)* 

4     

3. dinotefuran 10%SL (Stargle SL)* 10     

4. dinotefuran 10%WP (Stargle)* 10     



กรรมวิธี 

อัตราการใช้ 
(กรัม หรือ 

มิลลิลิตร/น้ า 
20 ลิตร) 

ผลกระทบของสารที่มีผลต่อพืช 

ใบไหม้ จุดด่าง ใบช้ า 
ไม่มี

ผลกระทบ 

5. buprofezin 40%SC (Napam) 15     

6. clothianidin 16%SG (Dantosu) 20     

7. pyridaben 20%WP  
(Zanmite 20 WP)* 

20     

8. imidacloprid  10%SL  
(Confidor 100 SL)* 

20     

9. thiamethoxam 25%WG   
(Actara 25 WG) 

6     

10. imidacloprid 70%WG  
(Provado 70 WG) 

6     

11. dinotefuran 10%SL (Stargle SL) 15     

12. dinotefuran 10%WP (Stargle) 15     

13. buprofezin 40%SC  (Napam) 22.5     

14. clothianidin 16%SG (Dantosu) 30     

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 

กรรมวิธี 

อัตราการใช้ 
(กรัม หรือ 

มิลลิลิตร/น้ า 
20 ลิตร) 

ผลกระทบของสารที่มีผลต่อพืช 

ใบไหม้ จุดด่าง ใบช้ า 
ไม่มี

ผลกระทบ 



กรรมวิธี 

อัตราการใช้ 
(กรัม หรือ 

มิลลิลิตร/น้ า 
20 ลิตร) 

ผลกระทบของสารที่มีผลต่อพืช 

ใบไหม้ จุดด่าง ใบช้ า 
ไม่มี

ผลกระทบ 

15. pyridaben 20%WP  
(Zanmite 20 WP)  

30     

16. imidacloprid  10%SL  
(Confidor 100 SL) 

30     

17. thiamethoxam 25%WG  
(Actara 25 WG) 

8     

18. imidacloprid 70%WG  
(Provado 70 WG) 

8     

19. dinotefuran 10%SL (Stargle SL) 20     

20. dinotefuran 10%WP (Stargle) 20     

21. buprofezin 40%SC  (Napam) 30     

22. clothianidin 16%SG (Dantosu) 40     

23. pyridaben 20%WP  
(Zanmite 20 WP)  

40     

24. imidacloprid  10%SL  
(Confidor 100 SL) 

40     

25. thiamethoxam 25%WG   
(Actara 25 WG) 

16     

26. imidacloprid 70%WG  
(Provado 70 WG) 

16     

27. dinotefuran 10%SL (Stargle SL) 40     

28. dinotefuran 10%WP (Stargle) 40     

 

 



 

ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 

กรรมวิธี 

อัตราการใช้ 
(กรัม หรือ 

มิลลิลิตร/น้ า 
20 ลิตร) 

ผลกระทบของสารที่มีผลต่อพืช 

ใบไหม้ จุดด่าง ใบช้ า 
ไม่มี

ผลกระทบ 

29. buprofezin 40%SC  (Napam) 60     

30. clothianidin 16%SG (Dantosu) 80     

31. pyridaben 20%WP  
(Zanmite 20 WP)  

80     

32. imidacloprid  10%SL (Confidor 
100 SL) 

80     

 

หมายเหตุ * สารเคมีและอัตราที่น้ามาทดสอบประสิทธิภาพ 

 

 2. การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก้าจัดแมลงหวี่ขาว   
 ส้าหรับการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันแมลงศัตรูในพรรณไม้น ้าไม่สามารถด้าเนินการได้ 
เนื่องจากแปลงที่ติดต่อเพ่ือด้าเนินการทดสอบนั น มีการระบาดของแมลงหวี่ขาวไม่เพียงพอที่จะท้าการทดสอบ
เนื่องจากได้มีการปรับปรุงโรงเรือน และก้าจัดแมลงหวี่ขาวให้สิ นซาก (Eradication) เพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบของสหภาพยุโรป ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีผลการทดลองพียงแค่การส้ารวจชนิดแมลงศัตรูที่พบ
เท่านั น เนื่องจากไม้น ้าเป็นพืชที่อ่อนแอและมีข้อจ้ากัดหลายอย่าง จึงท้าให้ไม่ประสบความส้าเร็จตามที่ได้วาง
แผนการทดลองไว้ 

9. สรุปผลการทดลองและค าแนะน า:  

 จาการส้ารวจแมลงศัตรูที่ส้าคัญในพรรณไม้น ้าชนิด Anubias sp. และ Hygrophilla sp. พบแมลง
ศัตรูพืชที่เข้าท้าลายมีเพียงชนิดเดียว คือ แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci (Gennadius)) ท้าความ
เสียหายโดยดูดกินน ้าเลี ยงที่บริเวณใต้ใบ และส่วนใหญ่พบในระยะใบเพสลาด ในไม้น ้าชนิด Anubias sp. พบ
การระบาดของแมลงหวี่ขาวระบาดค่อนข้างรุนแรง และพบระบาดตลอดฤดูปลูก ในขณะที่ไม้น ้าชนิด 
Hygrophilla sp. พบการระบาดเพียงเล็กน้อย 



 งานวิจัยชิ นนี ไม่ได้เป็นไปตามแผนการทดลองที่ได้วางไว้ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องข้อก้าหนดต่างๆ ที่ทาง
ผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปในการส่งออก ดังนั นเพ่ือให้เกิดประโยชน์จึงควรใช้ผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพเบื องต้นในปี 2553 เป็นแนวทางในการเลือกใช้สารเคมีเพ่ือลดจ้านวนประชากรแมลงหวี่
ขาวในแปลงผลิตไม้น ้าได้ 

 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : 

ได้ข้อมูลชนิดและลักษณะการท้าลายของแมลงศัตรูส้าคัญในในพรรณไม้น ้า เพ่ือเป็นข้อมูลแนะน้า
และเผยแพร่ต่อไป 

หน่วยงานที่น้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรม
ประมง มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาที่เก่ียวข้อง ภาคธุรกิจเอกชน และกลุ่มเกษตรกร 

11. ค าขอบคุณ : 

 ขอขอบคุณ บริษัท Aquatic Plant Center (APC) ที่ให้ความอนุเคราะห์ไม้น ้าชนิด Anubias sp. ใน
การด้าเนินการวิจัย ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์ผึ ง พนักงานราชการเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารศัตรูพืช ที่ช่วยเหลือ
งานวิจัยทุกท่าน ขอขอบคุณคุณสุนัดดา เชาวลิต ที่กรุณาจ้าแนกชนิดแมลงต่างๆให้ ขอขอบคุณทุกๆท่าน ที่มี
ส่วนร่วมให้งานวิจัยชิ นนี ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

12. เอกสารอ้างอิง : 

ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์. ม.ป.ป. การปลูกและดูแลรักษาพรรณไม้น ้าเพ่ือการส่งออก. เพชรกะรัต, กรุงเทพฯ. 
104 หน้า. 

ศรุต สุทธิอารมณ์ วนาพร วงษ์นิคง. 2552. แผ่นพับ “การจัดการแมลงศัตรูพืชส้าคัญในพืชส่งออกที่น้าไปปลูก
ต่อ”. กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส้านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 
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