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เพ่ือทราบผลกระทบของสารป้องกันก าจัดศัตรูมันส าปะหลังต่อแมลงศัตรูธรรมชาติ 2 ชนิด ได้แก่  
แตนเบียนเพลี ยแป้งสชีมพู Anagyrus lopezi (De Santis) และ ด้วงเต่าตัวห  า Cryptolaemus montrouzieri 
Mulsant ได้ท าการทดลองที่ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ระหว่างตุลาคม 2556 ถึง 
กันยายน 2558 ในสภาพห้องปฏิบัติการ วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 3 ซ  า จ านวน 18 กรรมวิธี ทดสอบกับ
สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ในมันส าปะหลังชนิดต่าง ๆ ตามอัตราแนะน า โดยวิธีการเคลือบสารในหลอดทดลอง 
(dry film method) หลังจากเคลือบสารแล้ว 0 (หลังผึ่งให้แห้ง) 7  14 และ 21 วัน ปล่อยตัวเต็มวัยแตนเบียน
เพลี ยแป้งสีชมพู หรือ ด้วงเต่าตัวห  า ให้สัมผัสสาร และตรวจนับจ านวนแมลงตายที่ 24 และ 48 ชั่วโมง ส่วนสภาพ
โรงเรือนทดลอง วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 3 ซ  า จ านวน 9 กรรมวิธี ทดสอบโดยพ่นสารป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชที่ใช้ในมันส าปะหลังชนิดต่าง ๆ ตามอัตราแนะน า บนต้นมันส าปะหลัง อายุ 2 เดือน เก็บใบมันส าปะหลัง
หลังจากพ่นแล้ว 0 (หลังผึ่งให้แห้ง) 7 14 และ 21 วัน ปล่อยตัวเต็มวัยแตนเบียนเพลี ยแป้งสีชมพู หรือ ด้วงเต่าตัวห  า 
ให้สัมผัสสาร และตรวจนับจ านวนตัวตายที่ 24 และ 48 ชั่วโมง วิเคราะห์ข้อมูลอัตราการตายและจัดระดับความ
เป็นพิษของสารต่อศัตรูธรรมชาติ ตามวิธีการของ IOBC (Hassan, 1994) ผลการทดลอง พบว่า สารป้องกันก าจัด
ศัตรูมันส าปะหลังมีผลต่อแมลงศัตรูธรรมชาติ 2 ชนิด โดยมีระดับความเป็นพิษสอดคล้องกัน ระหว่างผลการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการและในสภาพโรงเรือนทดลอง กล่าวคือในสภาพโรงเรือนมีระดับความเป็นพิษที่เท่ากันหรือ
น้อยกว่าเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ แต่มีระยะเวลาความเป็นพิษสั นกว่า  

ผลของสารป้องกันก าจัดศัตรูมันส าปะหลังต่อตัวเต็มวัยแตนเบียนเพลี ยแป้งสีชมพู A. lopezi พบวา่ 
ในห้องปฏิบัติการ สารที่ไม่มีความเป็นพิษ (เปอร์เซ็นต์ตาย <30%) ได้แก ่ สารป้องกันก าจัดไร สไปโรมีซิเฟน 
(spiromesifen) 24%SC อัตรา 6 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และ เฟนบูตาตินออกไซด์ (fenbutatin oxide) 55%SC 
อัตรา 6 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และสารก าจัดวัชพืช พาราควอต (paraquat) 27.6%SL อัตรา 80 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
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และในในสภาพโรงเรือน สารที่ไม่มีความเป็นพิษ ได้แก ่ สารป้องกันก าจัดไร สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) 24%SC 
อัตรา 6 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 

ผลของสารป้องกันก าจัดศัตรูมันส าปะหลังต่อต่อตัวเต็มวัยด้วงเต่า C. montrouzieri พบว่า ใน
ห้องปฏิบัติการ สารทีไ่ม่เป็นพิษ ได้แก่ สารป้องกันก าจัดไร ได้แก่ ไดโคโฟล (dicofol) 18.5%EC อัตรา 50 
มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร อะมิทราซ (amitraz) 20%EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ไพริดาเบน (pyridaben) 
20%WP อัตรา 15 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) 24%SC อัตรา 6 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
เตตระไดฟอน (tetradifon) 7.52%EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และ เฟนบูตาตินออกไซด์ (fenbutatin 
oxide) 55%SC อัตรา 6 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และสารป้องกันก าจัดวัชพืช ได้แก่ ไกลโฟเสต (glyphosate) 
48%SL อัตรา 80 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร พาราควอต (paraquat) 27.6%SL อัตรา 80 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
และฟลูอะซีฟอป-พี-บิวทิล (fluazifop-p-butyl) 15% EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และสารป้องกันก าจัดแมลง 
โพรไทโอฟอส (prothiofos) 50%EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และไวท์ออยล์ (white oil) 67%EC อัตรา 
50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ส่วนในสภาพโรงเรือน พบว่า สารทีไ่ม่มีความเป็นพิษ ได้แก ่สารป้องกันก าจัดไร ไพริดาเบน 
อัตรา 15 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) 24%SC อัตรา 6 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และสาร
ป้องกันก าจัดแมลง ไวท์ออยล์ (white oil) 67%EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร  

จากผลการทดลอง สามารถน าไปเป็นข้อมูลเพ่ือแนะน าแก่เกษตรกรให้เลือกใช้สารป้องกันก าจัด
ศัตรูมันส าปะหลังที่ปลอดภัยกับ ตัวเต็มวัยแตนเบียนเพลี ยแป้งสีชมพู A. lopezi และตัวเต็มวัยด้วงเต่า C. 
montrouzieri หรือเลือกระยะเวลาการปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติทั ง 2 ชนิด ร่วมกับการใช้สารเคมีในการป้องกัน
ก าจัดศัตรูมันส าปะหลังโดยวิธีผสมผสาน 

Abstracts 
To studied the toxicity of cassava pesticides on two species of natural enemies, 

the pink mealybug parasitoid Anagyrus lopezi (De Santis) and predatory beetles Cryptolaemus 
montrouzieri Mulsant, the experiments were conducted at Entomology and Zoology Group, 
Plant Protection Research and Development Office between October 2013 and September 2015. 
In the laboratory conditions, the experimental design was CRD with three replications of 18 
treatments. Tested test tubes were coated with pesticides used in cassava plantation with the 
recommendation rate (dry film method). The parasitoid or beetle adults were released in test 
tubes after 0 (after dry), 7, 14 and 21 days after coating. Mortalities were recorded at 24 and 48 
hours after releasing. In the greenhouse, the experimental design was CRD with three 
replications of 9 treatments. The experiments were processed by spraying pesticides used in 
cassava at the recommendation rate on the two-month-old cassava planted in pots. Cassava 
leaves were cut and put in the test tubes after spraying at 0 (after dry), 7, 14 and 21 days then 
released the parasitoid or beetle adults in the test tubes. Mortalities were recorded at 24 and 
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48 hours after releasing. To analyze the toxicity of the substance on the natural enemies, the 
method of IOBC (Hassan, 1994) was categorized. The results showed that the toxicity levels of 
cassava pesticides on the two natural enemies species were almost consistent both in the 
laboratory and nursery. However, the toxicity levels obtained in the greenhouse were equaled 
or slightly less when compared to the results obtained in the laboratory, but with shorter 
residues. The results are summarized below; 

Toxicities of cassava pesticides tested showed that spiromesifen 24%SC, 
fenbutatin oxide 55%SC and paraquat 27.6%SL at the rates of 6, 6 and 80 ml/20l of water, 
respectively, were harmless (mortality <30%) to A. lopezi adults. And dicofol 18.5%EC, amitraz 
20%EC, pyridaben 20%WP, spiromesifen 24%SC, tetradifon 7.52%EC, fenbutatin oxide 55%SC, 
glyphosate 48%SL, paraquat 27.6%SL, fluazifop-p-butyl 15%EC, prothiofos 50%EC and white oil 
67%EC, at the rate of 50ml, 30ml, 15g, 6ml, 50ml, 6ml, 80ml, 80ml, 50ml, 50ml and 50ml per 
20 liters of water, respectively, were harmless to C. montrouzieri adults. In the greenhouse 
condition, spiromesifen 24%SC and white oil 67%EC at the rate of 6ml and 50ml per 20 liters of 
water, respectively, were harmless to C. montrouzieri adults. 

This experiment gave the information for guide the farmers to apply the cassava 
pesticides which safe to A. lopezi and C. montrouzieri adults. And it also informed the duration 
of integrated use of pesticides and the releasing of natural enemies to control pests of cassava 
in integrated pest management program. 
6. ค าน า 

การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) มีองค์ประกอบของเทคโนโลยีหลายประการ หลักการ
ส าคัญเริ่มต้นด้วยการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติไว้ให้มากท่ีสุด เพ่ือรักษาสมดุลในธรรมชาติ โดยหลีกเลี่ยงการใช้สาร
ฆ่าแมลง ถ้าจ าเป็นควรเลือกใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่มีพิษน้อยต่อแมลงที่มีประโยชน์ ทั งนี ในมันส าปะหลัง
ซึ่งจัดเป็นพืชทดแทนพลังงาน ความต้องการผลผลิตที่เพิ่มขึ นและมีการส่งเสริมให้ปลูกท าให้มีการขยายพื นที่ปลูก
อย่างกว้างขวาง และจากสภาพนิเวศวิทยาที่เปลี่ยนไป ท าให้มีการสะสมปริมาณแมลงเพ่ิมมากขึ น หรือเกิดการ
ระบาดของแมลงชนิดที่ไม่เคยระบาด ดังเช่นการระบาดของเพลี ยแป้งในมันส าปะหลัง ตามมาด้วยการระบาดของ
แมลงหวี่ขาว ซึ่งท าให้เกษตรกรต้องหาวิธีรักษาผลผลิต โดยมีการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชซึ่งให้ผลดีและรวดเร็ว 
แต่การใช้สารป้องกันก าจัดไม่ถูกต้องขาดความระมัดระวัง ย่อมมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทั งทางตรงและทางอ้อม 
ท าให้แมลงที่มีประโยชน์ถูกท าลาย 

ในแปลงมันส าปะหลังมีศัตรูเข้าท าลายหลายชนิด ในขณะเดียวกันก็มีศัตรูธรรมชาติคอยควบคุม
อยู่หลายชนิดในสภาพธรรมชาติ ท าให้ไม่มีการระบาดของแมลงบางชนิด แตใ่นปี 2551-2552 พบการระบาดของ
เพลี ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูอย่างรุนแรง ทางส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช จึงได้วางแผนจัดท าโครงการ
น าเข้าแตนเบียนเพ่ือควบคุมเพลี ยแป้งในมันส าปะหลัง เป็นแตนเบียนชนิด Anagyrus lopezi (De Santis) ซ่ึงได้
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น าเข้ามาเพาะเลี ยง ผลิตขยายและน าไปปล่อยควบคุมเพลี ยแป้งสีชมพู นอกจากนี ยังจะมีการเพาะเลี ยงด้วงเต่าตัวห  า 
เพ่ือน าไปปล่อยควบคุมเพลี ยแป้งและ/หรือแมลงหวี่ขาวต่อไป 

ด้วงเต่าตัวห  า Cryptolaemus montrouzieri Mulsant เป็นด้วงเต่าตัวห  าชนิดหนึ่งที่มีการผลิต
เป็นปริมาณและน าไปปล่อยในแปลงเพ่ือควบคุมเพลี ยแป้งในหลายประเทศ และก าลังมีงานวิจัยที่ศึกษาเพ่ือการน า
เพลี ยแป้งไปใช้ป้องกันก าจัดเพลี ยแป้งในมันส าปะหลัง มีรายงานว่าในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน การ
ปล่อยศัตรูธรรมชาติจะช่วยรักษาสมดุลในธรรมชาติในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช แต่หากมีความจ าเป็นต้องใช้
สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เนื่องจากเกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืช ก็ควรเลือกใช้สารที่ปลอดภัยหรือมีพิษน้อยต่อ
ศัตรูธรรมชาตินั นๆ การปล่อยตัวห  าหรือตัวเบียนหลังจากท่ีมีการพ่นสารเคมีเป็นเรื่องความส าคัญ ต้องพิจารณา
ปล่อยหลังจากที่พิษของสารหมดไปแล้ว เพ่ือที่จะช่วยฟ้ืนฟูสภาพสมดุลธรรมชาติ (Anonymous, online) พิษตกค้าง
ของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชอาจจะท าให้ C. montrouzieri ไม่สามารถหรือตั งรกรากได้ช้า สารป้องกันก าจัดแมลง
ที่มีพิษกว้าง (broadspectrum pesticides) เช่น กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต คาร์บาเมท และไพรีทรอยด์สังเคราะห ์
จะมีความเป็นพิษร้ายแรงต่อ C. montrouzieri นอกจากนี สารยับยั งการลอกคราบบางชนิดก็มีพิษต่อด้วงเต่าตัวห  า 
แต่อย่างไรก็ดี สารทองแดง ธาตุอาหารที่ใช้วิธีการพ่น (nutrient sprays) และสารป้องกันก าจัดไรอีกหลายชนิดไม่
เป็นพิษต่อ C. montrouzieri 

Hassan et al. (1994) ไดร้ายงานว่า การใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชในแปลงป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชแบบผสมผสานนั น ต้องอาศัยความรู้ของผลของสารต่อแมลงที่มีประโยชน์ ได้แก่ แมลงศัตรูธรรมชาติ และ
ผึ ง ความรู้ด้านนี ท าให้สามารถปรับกลยุทธ์เพ่ือที่จะลดผลกระทบจากการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช อย่างเช่น 
การเลือกชนิดของสารฯ และลดอัตราการใช้ หรือ ใช้ในเวลาที่เหมาะสม Mgocheki and Addison (2009) รายงาน
ว่า buprofezin mancozeb และสารสบู่ฆ่าแมลง (insecticidal soap) ไม่มีความเป็นพิษต่อตัวเต็มวัยและดักแด้
ของแตนเบียน Anagyrus sp. near pseudococci (Girault) และ Coccidoxenoides perminutus 
(Timberlake) (Hymenoptera: Encyrtidae) และกล่าวว่า กลยุทธ์การป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานที่ดี
นั น วิธีการและระยะเวลาที่เหมาะสมของการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ในกรณีที่มีการน าแตนเบียนเข้าไปเป็น
ส่วนประกอบหนึ่งในโปรแกรมการป้องกันก าจัด เป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องค านึงถึง 

ในการปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ การช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมทั งก่อนปล่อยและหลัง
ปล่อย โดยหลีกเลี่ยงการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่มีพิษต่อแมลงศัตรูธรรมชาติ จึงเป็นหนทางท่ีจะช่วยเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพของแมลงศัตรูธรรมชาติ ทั งท่ีปล่อยและที่มีในธรรมชาติ การควบคุมตามธรรมชาติหรือโดยชีววิธีจะ
ไม่ได้ผลดีเพียงพอ หากสภาพแวดล้อมถูกท าลายไปเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง ปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือ การพ่น
สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เกษตรกรยังมีการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ทั งเพ่ือป้องกันก าจัดแมลง โรคพืช และ
วัชพืช ซึ่งจะไปท าให้สมดุลธรรมชาติเปลี่ยนไป มีผลกระทบต่อความมีชีวิตรอดและประสิทธิภาพของแมลงศัตรู
ธรรมชาติดังกล่าว ปัญหาเหล่านี สามารถแก้ไขได้ หากทราบถึงผลกระทบของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่มีต่อศัตรู
ธรรมชาติ จะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ในการเลือกใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช
ในการป้องกันก าจัดศัตรูมันส าปะหลังหากจ าเป็น โดยเลือกประเภทหรือชนิดที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด 
แต่ไม่มีผลกระทบต่อศัตรูธรรมชาติหรือมีผลน้อยที่สุด เพ่ือรักษาหรือช่วยให้เข้าสูส่ภาพสมดุลธรรมชาติไว้ให้ได้มากที่สุด  
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การทดลองนี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือทราบผลกระทบของสารป้องกันกาจัดศัตรูมันส าปะหลังต่อตัวเต็มวัย
แตนเบียนเพลี ยแป้งสีชมพู A. lopezi และด้วงเต่า C. montrouzieri เพ่ือน าข้อมูลที่ได้แนะน าเกษตรกรในการ
เลือกใช้สารที่ไม่เป็นอันตรายต่อแมลงศัตรูธรรมชาติ และน าไปใช้ร่วมกับการปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลง
ป้องกันก าจัดศัตรูมันส าปะหลังโดยวิธีผสมผสานต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ 
- อุปกรณ์ 

1. แตนเบียนเพลี ยแป้งสีชมพู A. lopezi ด้วงเต่าตัวห  า C. montrouzieri และเพลี ยแป้ง 
2. วัสดุเลี ยงเพลี ยแป้ง แตนเบียน และด้วงเต่า เช่น ฟักทอง ต้นมันส าปะหลัง น  าผึ ง เป็นต้น 
3. สารป้องกันก าจัดไร ไดโคโฟล (dicofol) 18.5%EC, อะมิทราซ (amitraz) 20%EC, ไพริดาเบน 

(pyridaben) 20%WP, สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) 24%SC, เตตระไดฟอน 
(tetradifon) 7.52%EC และ เฟนบูทาทินนอ็อกไซด์ (fenbutatin oxide) 55%SC  

4. สารป้องกันก าจัดแมลง โอเมโทเอต (omethoate) 50% SL, ไทอะมทีอกแซม 
(thiamethoxam) 25%WG, อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 70%WG,  
ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10%WG, โพรไทโอฟอส (prothiofos) 50%EC, ไทอะมีโทแซม/
แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (thiamethoxam/lambda-cyhalothrin) 14.1%/10.6%ZC,     
ไวท์ออยล์ (white oil) 67%EC และ มาลาไทออน (malathion) 57%EC  

5. สารป้องกันก าจัดวัชพืช ไกลโฟเซต (glyphosate) 48%SL, พาราควอต (paraquat) 
27.6%SL และ ฟลูอะซีฟอป-พี-บิวทิล (fluazifop-P-butyl) 15% EC 

6. อุปกรณ์เลี ยงและเก็บตัวอย่างแมลง เช่น กรงเลี ยงแมลง กล่องพลาสติก ที่ดูดแมลง พู่กัน 
ขวดแก้ว แอลกอฮอล์ ผ้าขาวบาง ฯลฯ 

7. อุปกรณ์ทีใ่ช้ทดสอบ เช่น หลอดทดลอง ปากคีบ ปิเปต บีกเกอร์ แท่งคน ฯลฯ 
8. วัสดุอุปกรณ์การเกษตร เช่น กระถาง ดิน ปุ๋ยเคมี สารจับใบ ฯลฯ 
9. กล้องจุลทรรศน์ 

- วิธีการ 
ขั นตอนการด าเนินงานวิจัยดังนี :  

ขั นตอนที่ 1 ทดสอบในห้องปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 การทดลองย่อย ทดสอบกับแมลงศัตรูธรรมชาติที่น ามา 2 ชนิด 

 วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 3 ซ  า จ านวน 18 กรรมวิธี ดังนี     
1. ไดโคโฟล (dicofol) 18.5% EC  อัตรา 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
2. อะมิทราซ (amitraz) 20% EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
3. ไพริดาเบน (pyridaben) 20% WP อัตรา 15 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
4. สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) 24% SC อัตรา 6 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
5. เตตระไดฟอน (tetradifon) 7.52% EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
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6. เฟนบูทาทินอ็อกไซด์ อัตรา 6 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
 (fenbutatin oxide) 55% SC 
7. โอเมโทเอต (omethoate) 50% SL อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
8. ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25% WG อัตรา 4 กรัม/น  า 20 ลิตร 
9. อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 70% WG  อัตรา 4 กรัม/น  า 20 ลิตร 
10. ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% WG  อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร 
11. โพรไทโอฟอส (prothiofos) 50% EC  อัตรา 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
12. ไทอะมีโทแซม/แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน อัตรา 10 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
 (thiamethoxam/lambda-cyhalothrin) 14.1%/10.6% ZC 
13. ไวท์ออยล์ (white oil) 67% EC  อัตรา 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
14. มาลาไทออน (malathion) 83% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
15. ไกลโฟเซต (glyphosate) 48% SL  อัตรา 80 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
16. พาราควอต (paraquat) 27.6% SL อัตรา 80 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
17. ฟลูอะซีฟอป-พี-บิวทิล อัตรา 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
 (fluazifop-p-butyl) 15% EC 
18. น  าเปล่า 

 วิธีปฏิบัติการทดลอง 

การทดลองย่อยที่ 1.1 ทดสอบผลของสารป้องกันก าจัดศัตรูมันส าปะหลังต่อแตนเบียนเพลี ยแป้งสีชมพู 
                            Anagyrus lopezi 

ท าการเพาะเลี ยงแตนเบียนเพลี ยแป้งสีชมพู A. lopezi ในห้องปฏิบัติการ 
เตรียมสารละลายสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ในแปลงมันส าปะหลังตามกรรมวิธีที่ก าหนด เติม

สารจับใบในทุกกรรมวิธี ท าการทดสอบแบบ dry film method โดยการเทสารฯ แต่ละกรรมวิธีที่ก าหนดลงใน
หลอดทดลองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร ยาว 12.5 เซนติเมตร ให้เต็มหลอด ทิ งไว้ประมาณ 5 วินาที 
เพ่ือให้สารเคลือบพื นผิวหลอดภายในทั งหมด จากนั นเทออก ซ  าละ 3 หลอด แล้ววางหลอดทดลองทิ งไว้ให้แห้ง ใช้
ทิชชูตัดเป็นชิ นขนาดประมาณ 1 ตารางเซนติเมตร ชุบน  าผึ งติดไว้ข้างหลอด เพ่ือเป็นอาหารของแตนเบียน ปล่อยตัว
เต็มวัยแตนเบียนเพลี ยแป้งสีชมพู A. lopezi เข้าไปในหลอดทดลองที่เตรียมไว้ จ านวนหลอดละ 10 ตัว (เพศผู้ 5 ตัว 
และ เพศเมีย 5 ตัว) ปิดด้วยผ้าขาวบาง โดยท าการทดสอบหลังชุบสารแล้ว 0 วัน (ผึ่งให้แห้งทันที) 7 วัน และ 14 
วัน ตรวจนับจ านวนตัวที่ตาย หลังทิ งไว้ให้แตนเบียนสัมผัสสารแล้ว 24 และ 48 ชั่วโมง วิเคราะห์ข้อมูลและจัดล าดับ
ความเป็นพิษตามวิธีการของ IOBC (Hassan, 1994) 

 การบันทึกข้อมูล 
– จ านวนแตนเบียนที่ตาย  
– ระดับความเป็นพิษของสารฯ  
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การทดลองย่อยที่ 1.2  ทดสอบผลของสารป้องกันก าจัดศัตรูมันส าปะหลังต่อด้วงเต่าตัวห  า Cryptolaemus 

montrouzieri 
ท าการเพาะเลี ยงด้วงเต่าตัวห  า Cryptolaemus montrouzieri ในห้องปฏิบัติการ 
เตรียมสารละลายสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ในแปลงมันส าปะหลังตามกรรมวิธีที่ก าหนด เติม

สารจับใบในทุกกรรมวิธี ท าการทดสอบแบบ dry film method โดยการเทสารป้องกันก าจัดแมลงแต่ละกรรมวิธีที่
ก าหนดลงในหลอดทดลองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 12.5 เซนติเมตร ให้เต็มหลอด 
ทิ งไว้ประมาณ 5 วินาที เพ่ือให้สารเคลือบพื นผิวหลอดภายในทั งหมด จากนั นเทออก ซ  าละ 4 หลอด แล้ววางหลอด
ทดลองทิ งไว้ให้แห้ง ทิ งไว้ 0, 7, 14 และ 21 วันหลังเคลือบสาร เมื่อครบก าหนดวันหลังเคลือบสารตามก าหนด 
ปล่อยตัวเต็มวัยด้วงเต่า C. montrouzieri เข้าไปในหลอดทดลองที่เตรียมไว้ จ านวนหลอดละ 10 ตัว (ตัวผู้ 5 ตัว 
ตัวเมีย 5 ตัว) ปิดด้วยผ้าขาวบาง ตรวจนับจ านวนตัวที่ตาย หลังทิ งไว้ให้ด้วงเต่าสัมผัสสารแล้ว 24 48 และ 72 
ชั่วโมง วิเคราะห์ข้อมูลและจัดล าดับความเป็นพิษตามวิธีการของ IOBC (Hassan, 1994) 

 การบันทึกข้อมูล 
– จ านวนด้วงที่ตาย  
– จัดระดับความเป็นพิษของสารฯ ตามวิธีการของ Hassan (1994) 

ขั นตอนที่ 2 ทดสอบในสภาพโรงเรือน  
วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ  า จ านวน 9 กรรมวิธี คัดเลือกสารที่น ามาทดสอบโดยพิจารณาจาก

ผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ เลือกสารจากกลุ่มที่จัดล าดับความเป็นพิษแล้วว่า ไม่เป็นพิษ พิษน้อย พิษปานกลาง 
และพิษมาก ดังนี  

การทดลองย่อยที่ 2.1 ทดสอบผลของสารป้องกันก าจัดศัตรูมันส าปะหลังต่อแตนเบียนเพลี ยแป้งสีชมพู  
Anagyrus lopezi มีกรรมวิธี ดังนี  

1. สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) 24% SC อัตรา 6 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
2. ไพริดาเบน (pyridaben) 20% WP อัตรา 15 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
3. ไวท์ออยล์ (white oil) 67% EC  อัตรา 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
4. อะมิทราซ (amitraz) 20% EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
5. โพรไทโอฟอส (prothiofos) 50% EC  อัตรา 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
6. ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25% WG อัตรา 4 กรัม/น  า 20 ลิตร 
7. ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% WG  อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร 
8. ฟลูอะซีฟอป-พี-บิวทิล (fluazifop-P-butyl) 15% EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
9. น  าเปล่า 

การทดลองย่อยที่ 2.2 ทดสอบผลของสารป้องกันก าจัดศัตรูมันส าปะหลังต่อด้วงเต่าตัวห  า C. montrouzieri 
1. สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) 24% SC อัตรา 6 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
2. ไพริดาเบน (pyridaben) 20% WP อัตรา 15 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
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3. ไวท์ออยล์ (white oil) 67% EC  อัตรา 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
4. อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 70% WG  อัตรา 4 กรัม/น  า 20 ลิตร 
5. ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25% WG อัตรา 4 กรัม/น  า 20 ลิตร 
6. ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% WG  อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร 
7. ไทอะมีโทแซม/แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน อัตรา 10 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 

(thiamethoxam/lambda-cyhalothrin) 14.1%/10.6% ZC 
8. โอเมโทเอต (omethoate) 50% SL อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
9. น  าเปล่า 

 วิธีปฏิบัติการทดลอง 

ท าการทดลองในสภาพโรงเรือน โดยปลูกมันส าปะหลังในกระถาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร 
ซ  าละ 1 กระถาง เมื่อมันส าปะหลังอายุ 2 เดือน พ่นสารตามกรรมวิธีที่ก าหนด จากนั นที่ 0, 1, 3, 7 และ 14 วัน
หลังพ่นสารฯ สุ่มเก็บใบมันส าปะหลังจากบริเวณ ยอด กลาง และ ล่าง ของต้นมันส าปะหลัง น ามาทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการ ใส่ใบมันส าปะหลังที่เก็บมาหลังจากที่พ่นสารฯ ตามกรรมวิธีทีก่ าหนด ใส่ในหลอดทดลอง ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร โดยใส่ใบมันส าปะหลังที่เก็บมาให้เต็มพื นที่หลอด ต่อจากนั น 

การทดลองย่อยที่ 2.1 ปล่อยตัวเต็มวัยแตนเบียนเพลี ยแป้งสีชมพู A. lopezi เข้าไปในหลอดที่เตรียมไว้ 
จ านวนหลอดละ 10 ตัว (เพศเมีย 5 ตัว เพศผู้ 5 ตัว) ให้อาหารเป็นน  าผึ งหยดบนกระดาษทิชชูติดไว้ที่ข้างหลอด
เพ่ือเป็นอาหารแตนเบียน ตรวจนับจ านวนตัวแตนเบียนที่ตาย หลังทิ งไว้ให้สัมผัสสารป้องกันก าจัดแมลงแล้ว 24 
และ 48 ชั่วโมง  

 การบันทึกข้อมูล 
– จ านวนแตนเบียนที่ตาย  
– ระดับความเป็นพิษของสารฯ  

การทดลองย่อยที่ 2.2 ปล่อยตัวเต็มวัยด้วงเต่า C. montrouzieri เข้าไปในหลอดที่เตรียมไว้ จ านวน
หลอดละ 10 ตัว (เพศเมีย 5 ตัว เพศผู้ 5 ตัว) ให้ไข่เพลี ยแป้งเป็นอาหาร ตรวจนับจ านวนตัวด้วงเต่าที่ตาย หลังทิ ง
ไว้ให้สัมผัสสารป้องกันก าจัดแมลงแล้ว 24, 48 และ 72 ชั่วโมง  

น าข้อมูลจ านวนแมลงศัตรูธรรมชาติมาวิเคราะห์ผลจัดระดับความเป็นพิษของสารฯ ตามวิธีการของ 
Hassan (1994) และเขียนรายงานผลการทดลอง 

 การบันทึกข้อมูล 
– ชนิดและจ านวนแมลงศัตรูมันส าปะหลัง และไร 
– ชนิดและจ านวนศัตรูธรรมชาติ 
– จ านวน ด้วงเต่าตัวห  า และแตนเบียนเพลี ยแป้งสีชมพูที่ตาย 

 การบันทึกข้อมูล 
– จ านวนด้วงที่ตาย  
– จัดระดับความเป็นพิษของสารฯ ตามวิธีการของ Hassan, 1994 
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- เวลาและสถานที ่ 
- ตุลาคม 2556 – กันยายน 2558 

- ห้องปฏิบัติการ และโรงเรือนทดลอง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการตายและจัดระดับความเป็นพิษของสารต่อศัตรูธรรมชาติ ตามวิธีการ

ของ IOBC (Hassan, 1994) ดังนี  
ไมเ่ป็นพิษ (harmless) มีเปอร์เซ็นต์ตาย < 30% 
เป็นพิษน้อย (slightly harmful) มีเปอร์เซ็นต์ตาย 30 – 79% 
เป็นพิษปานกลาง (moderately harmful) มีเปอร์เซ็นต์ตาย 80 – 99% 
เป็นพิษมาก (harmful) มีเปอร์เซ็นต์ตาย > 99% 

ผลการทดลอง พบว่า ผลของสารป้องกันก าจัดศัตรูมันส าปะหลังต่อแมลงศัตรูธรรมชาติ 2 ชนิด มี
ชนิดของสารฯ ที่เป็นพิษ และระดับความเป็นพิษต่อแมลงสอดคล้องกัน ระหว่างผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ
และในสภาพโรงเรือนทดลอง กล่าวคือ ในสภาพโรงเรือนมีระดับความเป็นพิษท่ีเท่ากันหรือน้อยกว่าเล็กน้อย เมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ แต่มีระยะเวลาความเป็นพิษสั นกว่า โดยมีรายละเอียดของผลการ
ทดลอง ดังต่อไปนี  

ขั นตอนที่ 1 ทดสอบในห้องปฏิบัติการ  

การทดลองย่อยที่ 1.1 ทดสอบผลของสารป้องกันก าจัดศัตรูมันส าปะหลังต่อแตนเบียนเพลี้ยแป้งสีชมพู 
Anagyrus lopezi 

จาก Table 1 ซึ่งแสดงอัตราการตายและระดับความเป็นพิษของสารป้องกันก าจัดศัตรูมัน
ส าปะหลังตามอัตราแนะน าต่อแตนเบียนเพลี ยแป้งสีชมพู A. lopezi หลังจากปล่อยให้สัมผัสสาร แล้ว 24 และ 48 
ชั่วโมง พบว่า สารป้องกันก าจัดไร สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) 24%SC อัตรา 6 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และสาร
เฟนบูทาทินอ็อกไซด์ อัตรา 6 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และสารก าจัดวัชพืช พาราควอต (paraquat) 27.6%SL 
อัตรา 80 มิลลิลิตร/น  า 20 ลติร ไม่มีความเป็นพิษต่อแตนเบียน A. lopezi ตลอดการทดลองที่ 0 (ท าการทดสอบ
หลังจากเคลือบสารผึ่งแห้งแล้วทันที) 7 และ 14 วันหลังเคลือบสาร ซึ่งสารเหล่านี สามารถน ามาใช้ร่วมในแปลงที่มี
การปล่อยแตนเบียน A. lopezi เพ่ือควบคุมเพลี ยแป้งสชีมพูในแปลงมันส าปะหลังได้ ส่วนสารป้องกันก าจัดไร ไดโคโฟล 
(dicofol) 18.5%EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ไม่มีความเป็นพิษ ที่ 0 วัน แต่อยู่ในระดับเป็นพิษน้อยที่ 7 
วัน และไม่เป็นพิษท่ี 14 วันหลังเคลือบสาร และสารป้องกันก าจัดแมลง ไวท์ออยล์ (white oil) 67%EC อัตรา 50 
มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ไม่มีความเป็นพิษ ที่ 0 วัน แต่มีความเป็นพิษอยู่ในระดับเป็นพิษน้อยที่ 7 วัน และ 14 วัน
หลังเคลือบสารฯ ซึ่งอาจสามารถน ามาใช้ร่วมกันได้ 
 สารป้องกันก าจัดไร อะมิทราซ (amitraz) 20%EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และสารก าจัด
วัชพืช ไกลโฟเสต (glyphosate) 48%SL อัตรา 80 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร มีความเป็นพิษปานกลางที่ 0 วัน และลด
ความเป็นพิษลงไปอยู่ในระดับมีพิษน้อยหลังจาก 7 และ 14 วนัหลังเคลือบสาร ส่วนสารป้องกันก าจัดแมลง โพรไทโอฟอส 
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(prothiofos) 50%EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตรและสารก าจัดวัชพืช ฟลูอะซีฟอป-พี-บิวทิล (fluazifop-p-butyl) 
15% EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร มีความเป็นพิษปานกลางที่ 0 และ 7 วัน และลดความเป็นพิษลงไปอยู่ใน
ระดับมีพิษน้อยที่ 14 วันหลังเคลือบสาร ซึ่งสารเหล่านี ไม่ควรน ามาใช้ร่วมในแปลงที่มีการปล่อยแตนเบียน A. 
lopezi หรือหากจ าเป็นควรทิ งระยะเวลาหลังจากพ่นสารแล้วอย่างน้อย 14 วัน 

จะเห็นได้ว่า ฟลูอะซีฟอป-พี-บิวทิล ซึ่งเป็นสารป้องกันก าจัดวัชพืชใบแคบ แต่มีความเป็นพิษ
ร้ายแรงปานกลางต่อแตนเบียน A. lopezi ทั งนี เนื่องจากกลไกการออกฤทธิ์ของสารชนิดนี  จะไปยับยั งขบวนการ
สังเคราะห์ไขมัน ซึ่งไขมันเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของเซลล์ อีกทั งฟลูอะซีฟอป-พี-บิวทิล จัดเป็นสารที่มีพิษร้ายแรง
สูงต่อปลาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน  า (Tu et al., online)  

สารป้องกันก าจัดไร ไพริดาเบน (pyridaben) 20%WP อัตรา 15 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และสาร
ป้องกันก าจัดแมลง โอเมโทเอต (omethoate) 50%SL อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 
10%WG อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร ไทอะมีโทแซม/แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (thiamethoxam/lambda-cyhalothrin) 
14.1%+10.6% SC อัตรา 10 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และ มาลาไทออน (malathion) 57%EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น  า 
20 ลิตร มีความเป็นพิษมาก ตลอดการทดลองที่ 0, 7 และ 14 วันหลังเคลือบสาร   ส าหรับสารป้องกันก าจัดไร 
เตตระไดฟอน (tetradifon) 7.52%EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และสารป้องกันก าจัดแมลง ไทอะมีทอกแซม 
(thiamethoxam) 25%WG อัตรา 4 กรัม/น  า 20 ลิตร และ อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 70%WG อัตรา 4 กรัม/
น  า 20 ลิตร มีความเป็นพิษมากที่ 0 วัน และลดลงไปอยู่ในระดับที่เป็นมีพิษปานกลางที่ 7 และ 14 วันหลังเคลือบสาร 
ซึ่งสารเหล่านี ไม่ควรน ามาใช้ร่วมในแปลงที่มีการปล่อยแตนเบียน A. lopezi 

การทดลองย่อยที่ 1.2 ทดสอบผลของสารป้องกันก าจัดศัตรูมันส าปะหลังต่อด้วงเต่าตัวห้ า 
Cryptolaemus montrouzieri 

จากตารางที่ 2 ซึ่งแสดงระดับความเป็นพิษของสารป้องกันก าจัดศัตรูมันส าปะหลังต่อด้วงเต่า C. 
montrouzieri หลังจากปล่อยให้สัมผัสสารแล้ว ตรวจผลอัตราการตาย 24 และ 48 ชั่วโมง พบว่า สารทีไ่ม่เป็นพิษ
ต่อตัวเต็มวัยด้วงเต่า C. montrouzieri มีดังนี  สารป้องกันก าจัดไร ได้แก่ ไดโคโฟล (dicofol) 18.5%EC อัตรา 50 
มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร อะมิทราซ (amitraz) 20%EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ไพริดาเบน (pyridaben) 
20%WP อัตรา 15 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) 24%SC อัตรา 6 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
เตตระไดฟอน (tetradifon) 7.52%EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และ เฟนบูตาตินออกไซด์ (fenbutatin 
oxide) 55%SC อัตรา 6 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และสารป้องกันก าจัดวัชพืช ได้แก่ ไกลโฟเสต (glyphosate) 
48%SL อัตรา 80 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร พาราควอต (paraquat) 27.6%SL อัตรา 80 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
และฟลูอะซีฟอป-พี-บิวทิล (fluazifop-P-butyl) 15% EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และสารป้องกันก าจัดแมลง 
โพรไทโอฟอส (prothiofos) 50%EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และไวท์ออยล์ (white oil) 67%EC อัตรา 
50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร สารที่มีความเป็นพิษน้อย ได้แก่ สารป้องกันก าจัดแมลง ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 
10%WG อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร ซึ่งมีความเป็นพิษน้อยต่อตัวเต็มวัยด้วงเต่าหลังจากชุบสาร 0 วัน และไม่เป็นพิษที่ 
7 วันหลังชุบสาร ส าหรับไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25%WG อัตรา 4 กรัม/น  า 20 ลิตร และอิมิดาโคลพริด 
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(imidacloprid) 70%WG อัตรา 4 กรัม/น  า 20 ลิตร นั น มีความเป็นพิษน้อยหลังจากชุบสาร 0 และ 7 วัน ส่วนสารที่
มีความเป็นพิษมาก ได้แก่ สารป้องกันก าจัดแมลง โอเมโทเอต (omethoate) 50%SL อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 
ลิตร ไทอะมีโทแซม/แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (thiamethoxam/lambda-cyhalothrin) 14.1%+10.6% SC อัตรา 
10 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และ มาลาไทออน (malathion) 57%EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ซ่ึงมีความเป็นพิษ
ร้ายแรงต่อตัวเต็มวัยด้วงเต่า C. montrouzieri ที่ 0, 7, 14 และ 21 วันหลังชุบสาร 

ขั นตอนที่ 2 ทดสอบในสภาพโรงเรือนทดลอง 

สารที่น ามาทดสอบคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ เลือกสารจากกลุ่ม
ที่จัดล าดับความเป็นพิษแล้วว่า ไม่เป็นพิษ พิษน้อย พิษปานกลาง และพิษมาก  

การทดลองย่อยที่ 2.1 ทดสอบผลของสารป้องกันก าจัดศัตรูมันส าปะหลังต่อแตนเบียนเพลี้ยแป้งสีชมพู 
Anagyrus lopezi 

จากตารางที่ 1 ผลของสารป้องกันก าจัดศัตรูมันส าปะหลังต่อตัวเต็มวัยแตนเบียนเพลี ยแป้งสีชมพู A. 
lopezi พบว่า สารที่ไม่มีความเป็นพิษ ได้แก ่ สารป้องกันก าจัดไร สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) 24%SC อัตรา 6 
มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร สารที่มีความเป็นพิษน้อย ได้แก ่สารป้องกันก าจัดแมลง โพรไทโอฟอส (prothiofos) 50%EC 
อัตรา 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และไวท์ออยล์ (white oil) 67%EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร (ทั ง 2 ชนิด 
มีพิษตกค้างไม่เกิน 7 วัน) และสารป้องกันก าจัดวัชพืช ฟลูอะซีฟอป-พี-บิวทิล (fluazifop-P-butyl) 15%EC อัตรา 50 
มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร (มีพิษตกค้างไม่เกิน 3 วัน) สารที่มีความเป็นพิษปานกลาง ได้แก ่สารป้องกันก าจัดไร อะมิทราซ 
(amitraz) 20%EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และไพริดาเบน (pyridaben) 20%WP อัตรา 15 มิลลิลิตร/น  า 
20 ลิตร (ทั ง 2 ชนิด มีพิษตกค้างไม่เกิน 7 วัน) ส่วนสารที่มีพิษมาก ได้แก่ สารป้องกันก าจัดแมลง ไทอะมทีอกแซม 
(thiamethoxam) 25%WG อัตรา 4 กรัม/น  า 20 ลิตร (มีพิษตกค้างไม่เกิน 10 วัน) และไดโนทีฟูแรน 
(dinotefuran) 10% WG อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร (มีพิษตกค้างไม่เกิน 14 วัน) 

การทดลองย่อยที่ 2.2 ทดสอบผลของสารป้องกันก าจัดศัตรูมันส าปะหลังต่อด้วงเต่าตัวห้ า 
Cryptolaemus montrouzieri  

จาก Table 2 ผลของสารป้องกันก าจัดศัตรูมันส าปะหลังต่อตัวเต็มวัยด้วงเต่า C. montrouzieri 
พบว่า สารที่ไม่มีความเป็นพิษ ได้แก ่สารป้องกันก าจัดไร ไพริดาเบน (pyridaben) 20%WP อัตรา 15 มิลลิลิตร/
น  า 20 ลิตร สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) 24%SC อัตรา 6 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร สารป้องกันก าจัดแมลง ไวท์ออยล์ 
(white oil) 67%EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร  สารที่มีความเป็นพิษน้อย ได้แก ่ สารป้องกันก าจัดแมลง   
ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25%WG อัตรา 4 กรัม/น  า 20 ลิตร อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 70%WG 
อัตรา 4 กรัม/น  า 20 ลิตร และไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10%WG อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร (ทั ง 3 ชนิด มี
พิษตกค้างไม่เกิน 3 วัน) และสารที่มีพิษร้ายแรง ได้แก่ สารป้องกันก าจัดแมลง โอเมโทเอต (omethoate) 50%SL 
อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร (มีพิษตกค้างไม่เกิน 3 วัน) และไทอะมีโทแซม/แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 
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(thiamethoxam/lambda-cyhalothrin) 14.1%+10.6% SC อัตรา 10 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร (มีพิษตกค้างไม่
เกิน 21 วัน) 

อนึ่งสารป้องกันก าจัดไร สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) 24%SC อัตรา 6 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
และเฟนบูตาตินออกไซด์ (fenbutatin oxide) 55%SC อัตรา 6 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ไม่มีความเป็นพิษต่อแตนเบียน 
A. lopezi จึงสามารถน ามาใช้ร่วมกับการปล่อยแตนเบียน A. lopezi เนื่องจากสารมีความเป็นพิษเจาะจงกับไร 
นับเป็นการเลือกใช้ชนิดของสารโดยเลือกตามสรีระวิทยาของศัตรูพืชที่ต่างกัน (Physiological selectivity) (Beers, 
online) แตจ่ะเห็นว่า สารป้องกันก าจัดแมลงทุกชนิดมีความเป็นพิษปานกลางถึงเป็นพิษมากต่อตัวเต็มวัยแตนเบียน 
A. lopezi ตลอดระยะเวลาการทดลองนานถึง 2 สัปดาห์ ยกเว้น ไวท์ออยล์ที่มีความเป็นพิษต่อตัวเต็มวัยแตนเบียน A. 
lopezi เนื่องจากมีกลไกการออกฤทธิ์ที่แตกต่างจากสารป้องกันก าจัดแมลงชนิดอื่น โดยสารไวท์ออยล์จะไปปกคลุม
ตัวแมลงและอุดท่อหายใจ ท าให้แมลงขาดอากาศตาย อย่างไรก็ดี Hoffmann and Frodsham (1993) ได้กล่าวว่า 
แมลงเบียนมักอ่อนแอต่อสารป้องกันก าจัดแมลงมากกว่าตัวห  า ตัวเต็มวัยของแมลงเบียนโดยทั่วไปจะอ่อนแอต่อสาร
ป้องกันก าจัดแมลงมากกว่าแมลงอาศัย ตัวอ่อนของแมลงเบียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่ได้รับการปกป้องอยู่ภายใน
ไข่ของแมลงอาศัย หรือในปลอกดักแด้ของมันเอง อาจจะทนทานต่อสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชได้มากกว่าตัวเต็มวัย 
แต่ตัวอ่อนของแมลงเบียนโดยทั่วไปจะตายเมื่อแมลงอาศัยของมันตาย 

จะเห็นได้ว่าสารป้องกันก าจัดไรและสารป้องกันก าจัดวัชพืชทุกชนิดที่น ามาทดสอบ ซึ่งเป็นสารที่
แนะน าให้ใช้ในมันส าปะหลัง ไม่มีความเป็นพิษกับตัวเต็มวัยด้วงเต่า C. montrouzieri สามารถน ามาใช้ได้อย่าง
ปลอดภัย หรือใช้ร่วมกับปล่อยตัวเต็มวัยด้วงเต่า C. montrouzieri ในแปลงมันส าปะหลังได้ ส่วนสารป้องกันก าจัด
แมลงชนิดที่มีความเป็นพิษน้อย และลดความเป็นพิษลงหลังจากชุบสารไปแล้ว เช่น ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 
10%WG อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร ซึ่งมีความเป็นพิษน้อยต่อตัวเต็มวัยด้วงเต่าหลังจากชุบสาร 0 วัน และไม่เป็นพิษ
ที่ 7 วันหลังชุบสาร และไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25%WG อัตรา 4 กรัม/น  า 20 ลิตร และอิมิดาโคลพริด 
(imidacloprid) 70%WG อัตรา 4 กรัม/น  า 20 ลิตร นั นมีความเป็นพิษน้อยหลังจากชุบสาร 0 และ 7 วัน อาจ
พิจารณาน ามาใช้ร่วมกับปล่อยตัวเต็มวัยด้วงเต่า C. montrouzieri ในแปลงมันส าปะหลังได้ โดยปล่อยด้วงเต่า
หลังจากพ่นสารไปแล้วอย่างน้อย 7 วัน หรือมากกว่า ซึ่งพบว่า ผลการทดลองในสภาพโรงเรือน ในผลสอดคล้องกับ
แนวความคิดนี  ที่ว่า สารทั ง 3 ชนิดนี  มีความเป็นพิษน้อยหลังจากพ่นสาร และไม่มีความเป็นพิษหลังจากพ่นสาร
แล้ว 3 วัน ในสภาพโรงเรือนทดลอง ทั งนี  น่าจะเป็นผลจากการ degradation ของสาร 

อย่างไรก็ดี Koppert (online) ไดร้ายงานว่า สารที่มีความเป็นพิษปานกลางหรือเป็นพิษมาก แต่
ถ้ามีพิษตกค้างสั น ก็สามารถพิจารณาน ามาใช้ได้ อาจจะโดยการพ่นเฉพาะจุด หรือพ่นก่อนที่จะมีการใช้ปล่อยศัตรู
ธรรมชาติ ซึ่งนับเป็นการเลือกใช้สาร โดยเลือกตามนิเวศวิทยา (Ecological selectivity) เพ่ือลดโอกาสที่ศัตรู
ธรรมชาติจะสัมผัสสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช โดยการเลือกระยะเวลาพ่นที่เหมาะสม เลือกสถานที่บริเวณที่จะพ่นสาร 
และ/หรือเลือกรูปแบบการใช้สารฯ (Beers, online) แตข่้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจะมีความเฉพาะเจาะจง 
ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลของ Koppert เป็นข้อมูลส าหรับสภาพเรือนกระจกในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรป แต่
ภายใตส้ภาวะที่อบอุ่นกว่าหรือในสภาพไร่ระดับความเป็นพิษหรือพิษตกค้างที่เหลือมักจะน้อยกว่า สอดคล้องกับผล
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การทดลองของ Hilton et al. (2015) ที่รายงานว่า อัตราการสลายตัวของ thiamethoxam ในสภาพไร่จะเร็วกว่า
ในสภาพห้องปฏิบัติการ แต่อย่างไรก็ดีผลการทดลองนี ให้ผลสอดคล้องกนัที่ว่า ในสภาพโรงเรือนสารที่ทดสอบมี
ระดับความเป็นพิษต่อแมลงศัตรูธรรมชาติทั งสองชนิดสอดคล้องกับผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ แต่มีระดับความ
เป็นพิษที่เท่ากันหรือน้อยกว่าเล็กน้อย แต่มีระยะเวลาความเป็นพิษตกค้างสั นกว่า  

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
จากการวิเคราะห์และจัดระดับความเป็นพิษของสารป้องกันก าจัดศัตรูมันส าปะหลังต่อตัวเต็มวัย

แตนเบียนเพลี ยแป้งสีชมพู A. lopezi และตัวเต็มวัยด้วงเต่า C. montrouzieri ตามวิธีการของ Hassan (1994) 
โดยสรุป พบว่า  

1. สารป้องกันก าจัดศัตรูมันส าปะหลังที่ปลอดภัยทั งต่อแตนเบียนและด้วงเต่า ได้แก่ สารป้องกัน
ก าจัดไร สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) 24%SC อัตรา 6 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร เฟนบูตาตินออกไซด์ (fenbutatin 
oxide) 55%SC อัตรา 6 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และสารป้องกันก าจัดวัชพืช พาราควอต (paraquat) 27.6%SL 
อัตรา 80 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 

2. สารป้องกันก าจัดศัตรูมันส าปะหลังที่ปลอดภัยต่อตัวเต็มวัยแตนเบียน A. lopezi สามารถ
น ามาใช้ในแปลงมันส าปะหลังร่วมกับการปล่อยแตนเบียน ได้แก่ สารป้องกันก าจัดไร สไปโรมีซิเฟน 
(spiromesifen) 24%SC อัตรา 6 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร เฟนบูตาตินออกไซด์ (fenbutatin oxide) 55%SC อัตรา 
6 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และสารป้องกันก าจัดวัชพืช พาราควอต (paraquat) 27.6%SL อัตรา 80 มิลลิลิตร/น  า 
20 ลิตร สารที่มีพิษน้อย ได้แก่ สารป้องกันก าจัดไร ไดโคโฟล (dicofol) 18.5%EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
และสารป้องกันก าจัดแมลง ไวท์ออยล์ (white oil) 67%EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร  

3. สารป้องกันก าจัดศัตรูมันส าปะหลังที่ปลอดภัยต่อตัวเต็มวัยด้วงเต่า C. montrouzieri สามารถ
น ามาใช้ในแปลงมันส าปะหลังร่วมกับการปล่อยด้วงเต่า ได้แก่ สารป้องกันก าจัดไร ได้แก่ ไดโคโฟล (dicofol) 
18.5%EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร อะมิทราซ (amitraz) 20%EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ไพริดาเบน 
(pyridaben) 20%WP อัตรา 15 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) 24%SC อัตรา 6 มิลลิลิตร/
น  า 20 ลิตร เตตระไดฟอน (tetradifon) 7.52%EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และ เฟนบูตาตินออกไซด์ 
(fenbutatin oxide) 55%SC อัตรา 6 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และสารป้องกันก าจัดวัชพืช ได้แก่ ไกลโฟเสต 
(glyphosate) 48%SL อัตรา 80 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร พาราควอต (paraquat) 27.6%SL อัตรา 80 มิลลิลิตร/
น  า 20 ลิตร และฟลูอะซีฟอป-พี-บิวทิล (fluazifop-p-butyl) 15%EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และสารป้องกัน
ก าจัดแมลง โพรไทโอฟอส (prothiofos) 50%EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และไวท์ออยล์ (white oil) 
67%EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 

ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชในแปลงมันส าปะหลัง แต่หากจ าเป็นต้องใช้สาร
ควรเลือกชนิดที่ไม่มีพิษ หรือเป็นพิษน้อยต่อแมลงศัตรูธรรมชาติ 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์:  



14 
 

1. สามารถน าไปเป็นข้อมูลเพ่ือแนะน าแก่เกษตรกรให้เลือกใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูมันส าปะหลัง
ที่ปลอดภัยกับตัวเต็มวัยแตนเบียนเพลี ยแป้งสีชมพู A. lopezi และตัวเต็มวัยด้วงเต่า C. montrouzieri หรือเลือก
ระยะเวลาการปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติทั ง 2 ชนิด ร่วมกับการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูมันส าปะหลงั
โดยวิธีผสมผสาน 

2. น าไปเป็นข้อมูลเผยแพร่ในหนังสือค าแนะน าการป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืช 
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Table 1 Toxicity of cassava pesticides on Anagyrus lopezi (De Santis) in the laboratory and the greenhouse 

 
Common 

name 
Trade 
name 

Rate/ 
20 l 

Laboratory1/ Greenhouse1/ 

 
after treatment (days) after treatment (days) 

 
0 7 14 0 3 7 10 14 

1 dicofol18.5%EC Keltrane EC 50 ml 0 1 1 
     

2 amitraz 20%EC Mitac 30 ml 2 1 1 2 1 0 
  

3 pyridaben 20%WP  Sanmite 15 g 3 3 3 2 1 0 0 
 

4 spiromesifen 24%SC Oberon  6 ml 0 0 0 0 0 0 
  

5 tetradifon 7.52%EC New born  50 ml 3 2 2 
     

6 fenbutatin oxide 55%SC Torque  6 ml 0 0 0 
     

7 omethoate 50% SL  Adenox 40 ml 3 3 3 
     

8 thiamethoxam 25%WG Actara 4 g 3 3 2 3 3 3 0 0 
9 imidacloprid 70%WG Provado 4 g 3 3 2 

     
10 dinotefuran 10%WG Starkle 20 g 3 3 3 3 3 3 2 0 
11 prothiofos 50%EC Tokuthion 50 ml 2 2 1 0 1 0 0 

 
12 

thiamethoxam/lambdacyhalothrin  
14.1%/10.6%ZC Efforia 10 ml 3 3 3 

     
13 white oil 67%EC Vite oil 50 ml 0 1 1 0 1 0 0 

 
14 malathion 57%EC Twin diamond 57 20 ml 3 3 3 

     
15 glyphosate 48%SL Roundup 80 ml 2 1 1 

     
16 paraquat 27.6%SL Grammoxone 80 ml 0 0 0 

     
17 fuazifop-P-bytyl 15% EC Onecide 50 ml 2 2 1 1 0 0 0 

 
18 water   0 0 0 0 0 0 0 0 

1/ according to IOBC standard method (Hassan, 1994)          0 = harmless <30% mortality 1 = slightly harmful 30–79% mortality 
                                                                         2 = moderately harmful 80–99% mortality 3= harmful >99% mortality 
 



 

Table 2 Toxicity of cassava pesticides on Cryptolaemus montrouzieri Mulsant in the laboratory and the nursery  

 
Common 
name 

Trade 
name 

Rate/ 
20 l 

Laboratory1/ Greenhouse1/ 

 
after treatment (days) after treatment (days) 

 
 0   7  14 0 3 7 14 21 

1 dicofol18.5%EC Keltrane EC 50 ml 0 0 0 
     

2 amitraz 20%EC Mitac 30 ml 0 0 0 
     

3 pyridaben 20%WP  Sanmite 15 g 0 0 0 0 0 
   

4 spiromesifen 24%SC Oberon  6 ml 0 0 0 0 0 
   

5 tetradifon 7.52%EC New born  50 ml 0 0 0 
     

6 fenbutatin oxide 55%SC Torque  6 ml 0 0 0 
     

7 omethoate 50% SL  Adenox 40 ml 3 3 3 3 0 0 
  

8 thiamethoxam 25%WG Actara 4 g 1 1 0 1 0 0 0 
 

9 imidacloprid 70%WG Provado 4 g 1 1 0 1 0 0 0 
 

10 dinotefuran 10%WG Starkle 20 g 1 0 0 1 0 0 
  

11 prothiofos 50%EC Tokuthion 50 ml 0 0 0 
     

12 
thiamethoxam/lambdacyhalothrin  
14.1%/10.6%ZC Efforia 10 ml 3 3 3 3 3 2 1 0 

13 white oil 67%EC Vite oil 50 ml 0 0 0 0 0 
   

14 malathion 57%EC Twin diamond 57 20 ml 3 3 3 
     

15 glyphosate 48%SL Roundup 80 ml 0 0 0 
     

16 paraquat 27.6%SL Grammoxone 80 ml 0 0 0 
     

17 fuazifop-P-bytyl 15% EC Onecide 50 ml 0 0 0 
     

18 water   0 0 0 0 0 0 0 0 
1/ according to IOBC standard method (Hassan, 1994)          0 = harmless <30% mortality 1 = slightly harmful 30–79% mortality 

                                                                         2 = moderately harmful 80–99% mortality 3= harmful >99% mortality 
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