
 

รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองสิ้นสุด 

1. ชุดโครงการ วิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
2. โครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี 
 กิจกรรม การผลิตและการใช้เชื้อจุลินทรีย์และไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืช 
 กิจกรรมย่อย การผลิตและการใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืช 
3.ชื่อการทดลอง การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอย Steinernema 

carpocapsae สูตรผงในการควบคุมแมลงศัตรูพืช   

Efficacy of Nematode (Steinernema carpocapsae) Powder 
Formulation for Control Insect Pests 

4.คณะผู้ด าเนินการ 

หัวหน้าการทดลอง สาทิพย์  มาลี  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
ผู้ร่วมงาน  วิไลวรรณ  เวชยันต์ ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

5.บทคัดย่อ 

การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae สูตรผงใน
การควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยปี 2554 ด าเนินการทดลองในมะลิ เพ่ือควบคุมหนอนเจาะดอกมะลิ จาก
การทดสอบประสิทธิภาพไส้เดือนฝอยควบคุมหนอนเจาะดอกมะลิอัตรา 500 1000 และ 2000 ตัว/
มล. ในห้องปฏิบัติการพบว่า การใช้ไส้เดือนฝอยอัตรา1000 และ 2000 ตัว/มล. หนอนเจาะดอกมะลิมี
อัตราการตาย 100 เปอร์เซ็นต์ หลังท าการทดลอง24 ชั่วโมง ส่วนการใช้ไส้เดือนฝอยอัตรา 500 ตัว/
มล หนอนเจาะดอกมะลิมีอัตราการตาย 100 เปอร์เซ็นต์ หลังท าการทดลอง 48 ชั่วโมง อัตราการอยู่
รอดของไส้เดือนฝอยบนต้นมะลิ หลังจากพ่นไส้เดือนฝอย ในสภาพโรงเรือน ที่โรงเรือนกลุ่มงานวิจัย
การปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบว่าไส้เดือน
ฝอย Steinernema carpocapsae สูตรผง อัตรา 50 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร สามารถคงอยู่บนตน้
มะลิได้ประมาณ 67.69 27.36 และ 6.72 เปอร์เซ็นต์หลังจากพ่นไส้เดือนฝอย 24 48 และ 72 ชั่วโมง 
การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae สูตรผงควบคุมหนอนเจาะ
ดอกมะลิในแปลงเกษตรกรที่จังหวัดชลบุรีพบว่า กรรมวิธพ่ีนไส้เดือยฝอยสูตรผงอัตรา 40 ล้านตัวต่อ
น้ า 20 ลิตรและกรรมวิธีพ่นไส้เดือยฝอยสูตรผงอัตรา 50 ลา้นตัวต่อน้ า 20 ลิตร มีประสิทธภาพในการ
ควบคุมหนอนเจาะดอกมะลิได้ดีกว่ากรรมวิธีอ่ืน 

ผลการทดลองปี2557 การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae 

สูตรผงควบคุมด้วงหมัดผักในแปลงผักกาดหัวที่จังหวัดนนทบุรี พบแปลงที่ท าการพ่นไส้เดือนฝอยสูตรผง

อัตรา 40 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร แปลงพ่นไส้เดือยฝอยชนิดบรรจุในชิ้นฟองน้ าอัตรา 40 ล้านตัวต่อน้ า 



 

20 ลิตร แปลงพ่นไส้เดือยฝอยสูตรผงอัตรา 50 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร และแปลงพ่นสารฆ่าแมลง 

fipronil 5% sc อัตรา 40 มล.ต่อน้ า 20 ลิตร มีจ านวนหัวผักกาดท่ีไม่มีการท าลายของตัวอ่อนด้วงหมัก

ผักไม่แตกต่างกัน และมากกว่า แปลงที่พ่นแปลงพ่นไส้เดือยฝอยชนิดบรรจุในชิ้นฟองน้ าอัตรา 20 ล้าน

ตัวต่อน้ า 20 ลิตรและแปลงที่ไม่ควบคุมศัตรูพืช   

6.ค าน า 

ไส้เดือนฝอยกลุ่ม Steinernema และ Heterorhabditid เป็นสิ่งมีชีวิตที่น ามาใช้ควบคุม

แมลงศัตรูพืชกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากข้อดีคือสามารถเข้าท าลายแมลงศัตรูได้หลายชนิด เช่น

หนอนด้วง  หนอนผีเสื้อ และหนอนแมลงวัน sciarid  ในเห็ด (Gerogis and Gaugler , 1991; 

Grewal and Smith; 1995; Hatsukade , 1994) โดยเข้าท าลายทั้งระยะตัวอ่อน ระยะก่อนเข้า

ดักแด้ และระยะตัวเต็มวัยที่เพ่ิงฟัก (Kaya and Arnold, 1981; Kaya and Grieve, 1982; 

Lindegren and Patrick,1986 ; Lindegren et al.,1990) แต่การน าไส้เดือนฝอยไปใช้ในสภาพไร่จะ

ขึ้นอยู่กับชนิด พฤติกรรม และสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอุณหภูมิซึ่งมีผลต่อการเข้าท าลายแมลงการอยู่

รอดและการพัฒนาการเจริญเติบโตของไส้เดือนฝอย (Georgis and Gaugler, 1991; Kaya and 

Gaugler,1993) ไส้เดือนฝอยสามารถเลี้ยงเพ่ิมปริมาณด้วยแมลงอาศัยและอาหารเทียมทั้งอาหารแข็ง

และอาหารเหลวในถังหมัก(Bedding, 1981, 1984; Buecher and Popiel,1989; Friedman, 

1990) การเลี้ยงเพ่ิมปริมาณด้วยอาหารเหลวมีความสะดวกท่ีสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและองค์ประกอบ

ของอาหาร (Gaugler and Geogis, 1991; Yang และคณะ, 1997) ในประเทศไทย กรมวิชาการ

เกษตร ได้ท าการทดลองน าไส้เดือนฝอย S. carpocapsae ไปควบคุมแมลงศัตรูพืชต่างๆ หลายชนิดได้

เป็นผลส าเร็จคือ หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง หนอนกระทู้หอมในดาวเรือง (วัชรี และคณะ, 2537) ตัว

อ่อนของด้วงหมัดผักในผักกาดหัว (วัชรี และคณะ, 2534ก.) ด้วงงวงมันเทศ (วัชรี และคณะ, 2534ข.) 

นอกจากนี้ยังได้มีการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงขยายปริมาณมากด้วยอาหารเทียม ทั้งชนิดกึ่งแข็งกึ่งเหลว 

(วัชรี และพิมลพร, 2535; วัชรี และคณะ, 2539) และอาหารเหลว (วัชรี และสุทธิชัย, 2544) 

จากการที่ได้พัฒนานาเทคโนโลยีการผลิตไส้เดือนฝอย S. carpocapsae ด้วยอาหารเหลวใน
ระดับการค้า จนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนเพ่ือผลิตเป็นการค้าและพัฒนารูปแบบการ
เก็บรักษาให้อยู่ในรูปแบบผง เพ่ือสะดวกในการน าไปใช้แล้วนั้น  จึงท าการศึกษาประสิทธิภาพและ
เทคนิควิธีการใช้ไส้เดือนฝอยในการควบคุมแมลงศัตรู พืชที่ส าคัญอ่ืนๆ เพ่ือน าไปสู่การน าไปใช้ให้
แพร่หลายมากขึ้น ซึ่งจะท าให้สามารถลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรลงได้ต่อไป 
 



 

7.วิธีด าเนินการ  
อุปกรณ์ 

1.ต้นมะลิ 
2.หนอนเจาะดอกมะลิ Hendecasis duplifascialis 
3.ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae สูตรผง 
4.ถังพ่นสารก าจัดศัตรูพืช 
5.จานพลาสติก 
6.กระดาษกรอง 

วิธีการ 
การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae สูตรผงใน
การควบคุมแมลงศัตรูพืช   

การทดลองย่อยที่ 1.  ทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae 

สูตรผงในการควบคุมหนอนเจาะดอกมะลิ(2554-2556) 

ทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยในการเข้าท าลายหนอนเจาะดอกมะลิ ใน

ห้องปฏิบัติการ 

น าไส้เดือนฝอย S. carpocapsae  ระยะเข้าท าลายแมลง มาเจือจางในน้ ากลั่น

อบนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว ให้ได้อัตราความหนาแน่นประมาณ 500 1000 และ 2000  ตัว/น้ า 1 มล. หยดลง

บนกระดาษกรองในจานพลาสติกจากนั้นน าหนอนเจาะดอกมะลิที่มีขนาดใกล้เครียงกัน จ านวน 20 ตัว 

ปล่อยลงไปในจานพลาสติกที่หยดไส้เดือนฝอยแล้ว ปิดฝาน าเก็บที่อุณหภูมิ 25ซหลังจากนั้น 24-48 

ชั่วโมง บันทึกผลปริมาณหนอนที่ตายในแต่ละอัตราความหนาแน่น 

ทดสอบอัตราการอยู่รอดของไส้เดือนฝอยบนต้นมะลิ หลังจากพ่นไส้เดือนฝอย ในสภาพ

โรงเรือน  

ปลูกมะลิในกระถางกระถางละ 3 ต้น จนมะลิเริ่มออกช่อดอก ท าการพ่นไส้เดือยฝอย

สูตรผงอัตรา 50 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร เก็บช่อดอกมะลิจ านวน 10 ช่อดอก มาตรวจนับปริมาณ

ไส้เดือนฝอยหลังจากพ่น 1 2 และ3 วัน บันทึกจ านวนไส้เดือนฝอยที่ยังมีชีวิตอยู่ 

ทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย S. carpocapsae สูตรผงในการควบคุม

หนอนเจาะดอกมะลิในสภาพไร่ 

วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ า 6 กรรมวิธี 

กรรมวิธีที่ 1 พ่นไส้เดือยฝอยสูตรผงอัตรา 20 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร 



 

กรรมวิธีที่ 2 พ่นไส้เดือยฝอยสูตรผงอัตรา 30 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 3 พ่นไส้เดือยฝอยสูตรผงอัตรา 40 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 4 พ่นไส้เดือยฝอยสูตรผงอัตรา 50 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 5 พ่นด้วยสารฆ่าแมลง fipronil 5% sc อัตรา 40 มล.ต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 6 ไม่ควบคุมศัตรูพืช(control) 

พ่นไส้เดือนฝอย ในแปลงปลูกมะลิอัตราความเข้มข้นต่างๆ  ตามกรรมวิธีที่ก าหนด โดย

พ่นในระยะที่มะลิติดดอก จ านวน 5 ครั้ง  สุ่มนับตรวจนับปริมาณหนอนที่พบทั้งก่อนและหลังพ่น

ไส้เดือนฝอยในแต่กรรมวิธีจาก 50 ช่อดอกต่อแปลง ในแปลงย่อยขนาด 15 ตารางเมตร เพ่ือ

เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ 

การบันทึกข้อมูล 

  -จ านวนแมลงที่พบทั้งก่อนและหลังพ่นไส้เดือนฝอย 

-ต้นทุนการใช้สารฆ่าแมลงและไส้เดือนฝอย 

-อัตราการใช้น้ าต่อไร่ 

การทดลองย่อยที่ 2  ทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย Steinernema  carpocapsae 

สูตรผงในการควบคุมด้วงหมัดผักในผักกาดหัว(2556-2558) 

วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ า 6 กรรมวิธี 

กรรมวิธีที่ 1 พ่นไส้เดือยฝอยสูตรผงอัตรา 20 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร 

กรรมวิธีที่ 2 พ่นไส้เดือยฝอยสูตรผงอัตรา 40 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร 

กรรมวิธีที่ 3 พ่นไส้เดือยฝอยชนิดบรรจุในชิ้นฟองน้ าอัตรา 40 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร 

กรรมวิธีที่ 4 พ่นไส้เดือยฝอยสูตรผงอัตรา 50 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร 

กรรมวิธีที่ 5 พ่นด้วยสารฆ่าแมลง fipronil 5% sc อัตรา 40 มล.ต่อน้ า 20 ลิตร 

กรรมวิธีที่ 6 ไม่ควบคุมศัตรูพืช(control) 

พ่นไส้เดือนฝอย ในแปลงปลูกขนาดแปลงย่อย 2x5 ตารางเมตร เมื่อผักกาดหัวอายุ 0, 

10, 20 และ 30 วัน อัตราความเข้มข้นตามกรรมวิธีที่ก าหนด  ส่วนในกรรมวิธีพ่นด้วยสารฆ่าแมลง พ่น

เมื่อพบด้วงหมัดผักระบาดเฉลี่ย 1 ตัวต่อผักกาดหัว 20 ต้น ตรวจนับปริมาณด้วงหมัดผักที่พบทั้งก่อน

และหลังพ่นไส้เดือนฝอยในแต่กรรมวิธีเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ 

การบันทึกข้อมูล 

-จ านวนแมลงที่พบทั้งก่อนและหลังพ่นไส้เดือนฝอย 

-ต้นทุนการใช้สารฆ่าแมลงและไส้เดือนฝอย 



 

-อัตราการใช้น้ าต่อไร่ 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการการทดลอง 

-เริ่มต้น ตุลาคม 2554  สิ้นสุด กันยายน 2558 

-ห้องปฏิบัติการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

-โรงเรือนกลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

-แปลงเกษตรกร จ.ชลบุรี และนนทบุรี 



 

8.ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae สูตรผง

ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช  ด าเนินการทดลองในมะลิเพ่ือควบคุมหนอนเจาะดอกมะลิ 

ทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยในการเข้าท าลายหนอนเจาะดอกมะลิ ในห้องปฏิบัติการ 

จากการทดสอบประสิทธิภาพไส้เดือนฝอยควบคุมหนอนเจาะดอกมะลิอัตรา  500 1,000  และ  

2,000 ตัว/มล. ในห้องปฏิบัติการพบว่า การใช้ไส้เดือนฝอยอัตรา  1,000  และ  2,000  ตัว/มล. หนอน

เจาะดอกมะลิมีอัตราการตาย 100 เปอร์เซ็นต์ หลังท าการทดลอง24 ชั่วโมง ส่วนการใช้ไส้เดือนฝอย

อัตรา 500 ตัว/มล หนอนเจาะดอกมะลิมีอัตราการตาย 100 เปอร์เซ็นต์ หลังท าการทดลอง 48 ชั่วโมง 

ส่วนในกรรมวิธีไม่ใช้ไส้เดือนฝอยไม่พบการตายของหนอนเจาะดอกมะลิแต่อย่างใด (ตารางที่ 1) 

ทดสอบอัตราการอยู่รอดของไส้เดือนฝอยบนต้นมะลิ หลังจากพ่นไส้เดือนฝอย ในสภาพโรงเรือน  

อัตราการอยู่รอดของไส้เดือนฝอยบนต้นมะลิ หลังจากพ่นไส้เดือนฝอย ในสภาพโรงเรือน ที่

โรงเรือนกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการ

อารักขาพืช พบว่าไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae สูตรผง อัตรา 50 ล้านตัวต่อน้ า 20 

ลิตร สามารถคงอยู่บนต้นมะลิได้ประมาณ 67.69 27.36 และ 6.72 เปอร์เซ็นต์หลังจากพ่นไส้เดือน

ฝอย 24 48 และ 72 ชั่วโมงตามล าดับ (ตารางที่2) 

ทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae สูตรผงในการควบคุม

หนอนเจาะดอกมะลิในสภาพไร ่

ท าการทดสอบอัตราการอยู่รอดของไส้เดือนฝอยบนต้นมะลิในแปลงเกษตรกรที่จังหวัดชลบุรี 

โดยใช้ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae สูตรผง อัตรา 50 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร พบว่าไส้เดือนฝอย

สามารถคงอยู่บนต้นมะลิได้ประมาณ 1-2 วัน โดยมีอัตราการอยู่รอดประมาณ 25.36-71.69% การ

ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae สูตรผงควบคุมหนอนเจาะดอก

มะลิในแปลงเกษตรกรที่จังหวัดชลบุรีพบว่า กรรมวิธีพ่นไส้เดือยฝอยสูตรผงอัตรา 40 ล้านตัวต่อน้ า 20 

ลิตรและกรรมวิธีพ่นไส้เดือยฝอยสูตรผงอัตรา 50 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร มีประสิทธภาพในการควบคุม

หนอนเจาะดอกมะลิได้ดีกว่ากรรมวิธีอ่ืน 

ทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae สูตรผงในการควบคุมด้วง

หมัดผัก 



 

ท าการทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae สูตรผงในการ

ควบคุมด้วงหมัดผักในผักกาดหัว ที่จังหวัดนนทบุรี  

ผลการทดลองปี2557 การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae 

สูตรผงควบคุมด้วงหมัดผักในแปลงผักกาดหัวที่จังหวัดนนทบุรี พบแปลงที่ท าการพ่นไส้เดือนฝอยสูตรผง

อัตรา 40 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร แปลงพ่นไส้เดือยฝอยชนิดบรรจุในชิ้นฟองน้ าอัตรา 40 ล้านตัวต่อน้ า 

20 ลิตร แปลงพ่นไส้เดือยฝอยสูตรผงอัตรา 50 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร และแปลงพ่นสารฆ่าแมลง 

fipronil 5% sc อัตรา 40 มล.ต่อน้ า 20 ลิตร มีจ านวนหัวผักกาดท่ีไม่มีการท าลายของตัวอ่อนด้วงหมัก

ผักไม่แตกต่างกัน และมากกว่า แปลงที่พ่นแปลงพ่นไส้เดือยฝอยชนิดบรรจุในชิ้นฟองน้ าอัตรา 20 ล้าน

ตัวต่อน้ า 20 ลิตรและแปลงที่ไม่ควบคุมศัตรูพืช   

9.สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae สูตรผง ขนาดบรรจุ 50 ล้านตัวต่อกระป๋อง ผสมน้ า 

20-25 ลิตร มีประสิทธภิาพในการควบคุมหนอนเจาะดอกมะลิ และตัวอ่อนด้วงหมัดผักได้ดีเทยีบเท่ากับการ

ใช้ไส้เดือนฝอยชนิดบรรจุในชิ้นฟองน้ า และสามารถลดขั้นตนในการเตรยีมไส้เดือนฝอยก่อนพ่นได้ เนื่องจาก

ไส้เดือนฝอยสูตรผงสามารถผสมน้ าแล้วพ่นได้ทันที 

10.การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 

ได้ค าแนะน าการใช้ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae สูตรสูตรผงในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช

เพ่ือทดแทนการใช้ไส้เดือนฝอยชนิดบรรจุในชิ้นฟองน้ า  

11.ค าขอบคณุ 
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ภาคผนวก  

ตารางท่ี 1 เปอร์เซ็นต์การตายของหนอนเจาะดอกมะลิเนื่องจากไส้เดือนฝอย S. carpocapsae 
อัตราต่างๆ 

 เปอร์เซ็นต์การตายของหนอนเจาะดอกมะลิ(%) 

หลังท าการทดลอง24ชั่วโมง หลังท าการทดลอง48ชั่วโมง 

ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae 
500 ตัว/มล. 

71.67 100 

ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae 
1000 ตัว/มล. 

100 100 

ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae 
2000 ตัว/มล. 

100 100 

ไม่ใช้ไส้เดือนฝอย 0 0 

ตารางท่ี 2 อัตราการอยู่รอดของไส้เดือนฝอย S. carpocapsae บนช่อดอกมะลิหลังพ่นทดลอง 

 จ านวนไส้เดือนฝอย/ช่อดอก
(ตัว) 

อัตราการอยู่รอดของไส้เดือน
ฝอย (%) 

หลังพ่น 20.83 100 

หลังพ่น 24 ชั่วโมง 14.1 67.69 

หลังพ่น 48 ชั่วโมง 5.7 27.36 

หลังพ่น่ 72 ชั่วโมง 1.4 6.72 

หลังพ่น 96 ชั่วโมง 0 0 

 



 

ตารางที ่3 น้ าหนักของผักกาดหัวในแต่ละกรรมวิธี 

กรรมวิธี น้ าหนักผลผลิตผักกาดหัว 
(กก./10 ตารางเมตร) 

พ่นไส้เดือยฝอยสูตรผงอัตรา 20 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร 60 

พ่นไส้เดือยฝอยสูตรผงอัตรา 40 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร 80 

พ่นไส้เดือยฝอยชนิดบรรจุในชิ้นฟองน้ าอัตรา 40 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร 83 

พ่นไส้เดือยฝอยสูตรผงอัตรา 50 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร 72 

พ่นด้วยสารฆ่าแมลง fipronil 5% sc อัตรา 40 มล.ต่อน้ า 20 ลิตร 82 

ไม่ควบคุมศัตรูพืช 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


