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บทคัดยอ 

 การทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดเพลี้ยแปงในมันสําปะหลังดวยวิธีราดโคนตน 

ดําเนินการที่กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และแปลงเกษตรกร อําเภอเมือง 

จังหวัดสุพรรณบุรี และอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ระหวางเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2555 

วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ํา มี 6 กรรมวิธี ไดแก การราดโคนตนดวยสาร imidacloprid 70%WG 

, clothianidin 16%SG, dinotefuran 10%WP อั ต รา  32, 60 80 ก รั ม /ไร  ส าร  thiamethoxam 

25%WG 2 อัตราคือ 32 และ 64 กรัม/ไร และไมใชสาร (ราดน้ําเปลา) โดยผสมสารตามอัตราที่กําหนด

ผสมกับน้ํา 80 ลิตร/ไร แบงราดโคนตนๆ ละ 50 มิลลิลิตร (คํานวณจาก 1 ไร มีมันสําปะหลัง 1,600 ตน) 

ตรวจนับจํานวนเพลี้ยแปงกอนราดสาร และหลังราดสารโดยการทดลองที่ 1ตรวจนับหลังราดสารที ่3, 10 

และ 17 วัน สวนการทดลองที่ 2 ตรวจนับหลังราดสารที่ 5, 10, 15 และ 20 วัน  ผลการทดลองพบวาทุก

กรรมวิธีที่ราดสารมีประสิทธิภาพในการกําจัดเพลี้ยแปง โดยเฉพาะการราดโคนตนมันสําปะหลังดวยสาร 

thiamethoxam 25%WG อัตรา 32 และ 64 กรัม/ไรพบจํานวนเพลี้ยแปงนอยกวาและแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมใชสาร (ราดน้ําเปลา) ทั้งสองการทดลองใหผลสอดคลองกัน สวนวิธีการ

อื่ น ๆ ได แก  imidacloprid 70%WG อัตรา 32 กรัม /ไร  clothianidin 16%SGอัตรา 60 กรัม /ไร  

dinotefuran 10%WP อัตรา 80 กรัม/ไร การทดลองที่อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ทุกกรรมวิธีที่ราด

สารพบจํานวนเพลี้ยแปงนอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมใชสาร แตการ

ทดลองทีอ่ําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการทดลองไมชัดเจน เนื่องจากหลังราดสารพบแมลงชางปกใส 

เขาทําลายเพลี้ยแปง ทําใหกรรมวิธีไมใชสาร มีเพลี้ยแปงลดลง 
 

คําคน : มันสําปะหลัง เพลี้ยแปง สารฆาแมลง  
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คํานํา 

 

มันสําปะหลังเปนพืชอาหารที่สําคัญของโลกเปนอันดับที่ 5 รองจาก ขาวสาลี ขาวโพด ขาว และ

มันฝรั่ง  สําหรับประเทศไทยมันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ(สถาบันวิจัยพืชไร,  2547) ประเทศ

ไทยเปนผูผลิตมันสําปะหลังรายใหญเปนอันดับ 3 ของโลก รองจากไนจีเรียและบราซิล แตไทยเปนผู

สงออกมันสําปะหลังรายใหญที่สุด ในชวงป 2547 – 2551 พื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตตอไรมีแนวโนม

เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 4.09, 8.15 และ 3.93 ตามลําดับ เนื่องจากราคาจูงใจใหขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น 

ประกอบกับมีการใชพันธุดีกระจายไปทั่วพื้นที่ปลูก นอกจากนี้สภาพอากาศที่เอื้ออํานวยและมีการปรับปรุง

บํารุงดินการดูแลรักษาที่ดี จึงทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น ปการผลิต 2551 ไทยมีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง

ประมาณ 7.7 ลานไร มีเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ประมาณ 480,000 ครัวเรือน ผลผลิตมันหัวสด 

ประมาณ 25 ลานตัน จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดคือ นครราชสีมาประมาณ 1.9 ลาน การสงออก

ระหวางเดือนมกราคม – ตุลาคม 2551 มีมูลคาของการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังทั้งมันเสน มัน

อัดเม็ดและแปงมันสําปะหลังดิบ  มีมูลคา 27,123 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจ, 2552) 

เพลี้ยแปงในมันสําปะหลัง เริ่มระบาดมาตั้งแตป 2551 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชไดทําการ

แนะนําวิธีการปองกันกําจัดแบบวิธีผสมผสานทั้งการแชทอนพันธุกอนปลูก การปลอยแตนเบียนที่มีความ

เฉพาะเจาะจงกับเพลี้ยแปงสีชมพู และการพนสารเฉพาะบริเวณที่พบเพลี้ยแปง (Spot treatment) ซึ่ง

การพนสารทางใบอาจมีผลตอตัวห้ําตัวเบียนโดยเฉพาะแตนเบียนที่มีการปลอยในหลายพื้นที่ ดังนั้น การใช

สารแบบราดลงพื้นดินบริเวณโคนตน (Soil drenching) เปนเทคนิคการใชสารแบบใหมที่เปนวิธีการที่จะ

ไมสงผลโดยตรงตอศัตรูธรรมชาติ การใชสารวิธีนี้ตองใชสารที่มีคณุสมบัติดูดซึม (Systemic insecticides) 

โด ย เฉ พ า ะ ส า ร ใน ก ลุ ม นี โ อ นิ โ ค ติ น อ ย ด  เช น  imidacloprid, clothianidin, dinotefuran 

thiamethoxam  (สุเทพ, 2552) ดังนั้นจึงดําเนินการวิจัยหาเทคนิคการใชสารดวยวิธีราดโคนตน เพื่อหา

วิธีการใชสารเคมีรวมกับการปลอยศัตรูธรรมชาติ เพื่อเปนขอมูลสําหรับแนะนําใหเกษตรกรผูปลูกมัน

สําปะหลัง และปรับปรุงเอกสารวิชาการและคูมือเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับมันสําปะหลัง ตอไป  

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

1. ทอนพันธุมันสําปะหลังพันธุระยอง 9 

2. แปลงปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

3. สารปองกันกําจัดแมลง ไดแก thiamethoxam (Actara 25% WG) imidacloprid(Provado 

70%WG), dinotefuran (Stakle 10% WP), clotianidin (Dantoz 16%SG) 

4. เครื่องชั่งละเอียด กระบอกตวงสาร ขนาด 50 และ 100 มิลลิลิตร 

5. ไมหลักและปายสําหรับทําเครื่องหมายแปลงทดลอง 

วิธีการ           

 วางแผนแบบ RCB 4 ซ้ํา มี 6 กรรมวิธี คือราดโคนตนมันสําปะหลัง 

 1. imidacloprid 70%WG  อัตรา  32 กรัม / ไร 



 2. clotianidin  16%SG  อัตรา  60 กรัม / ไร 

 3. dinotefuran 10%WP  อัตรา  80 กรัม / ไร 

 4. thiamethoxam 25% WG  อัตรา  32 กรัม / ไร 

 5. thiamethoxam 25% WG  อัตรา  64 กรัม / ไร 

 6. ราดโคนตนน้ําเปลา 50 มิลลิลิตร(Control) 

 ปลูกมันสําปะหลังพันธุระยอง 9 ในแปลงเกษตรกร พื้นที่ 25 ตารางเมตร หลังปลูก 4 เดือน ทํา

การระบาดเทียม โดยเพลี้ยแปงมันสําปะหลังที่บริเวณยอด โดยปลอยแบบทวมทน (มากกวา 100 ตัว/ตน) 

หลังจากปลอย 14 วัน ทําการตรวจนับเพลี้ยแปง 10 ตน/แปลงยอย ตรวจนับทั่วทั้งตน  

 ทําการผสมสารตามอัตราที่กําหนดโดยคํานวณอัตราการใชน้ํา 80 ลิตร/ไร (1,600 ตน/ไร) ราด

สารตนละ 50 มิลลิลิตร  ตรวจนับเพลี้ยแปงหลังการราดสารที่ 3, 10 และ 17 วัน   
 นําขอมูลจํานวนเพลี้ยแปงมาวิเคราะหผลทางสถิติดวยโปรแกรม IRIRISTAT เปรียบเทียบคาเฉลี่ย

โดยวิธี DMRT   

. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ เริ่มตน  ตุลาคม 2553  – กันยายน 2555 สํานักวิจัย

พัฒนาการอารักขาพืช และแปลงเกษตรกร อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

การทดลองป 2554 

 จํานวนเพลี้ยแปง (ตารางท่ี 1) 

 กอนใชสารภายหลังการระบาดเทียมเพลี้ยแปง 14 วัน พบเพลี้ยแปงอยูระหวาง 192.06 – 

349.18 ตัว/ตน ไมมีความแตกตางกันในทางสถิต ิ

 หลังใชสาร 3 วัน พบเพลี้ยแปงในกรรมวิธีใชสารอยูระหวาง 54.58 – 111.05 ตัว/ตน ไมแตกตาง

กันทางสถิติกับกรรมวิธีไมใชสารที่พบเฉลี่ย 83.81 ตัว/ตน 

 หลังการใชสาร 10 วัน กรรมวิธีที่ใชสาร thiamethoxam อัตรา 64 กรัม/ไรและ clothianidin 

อัตรา 60 กรัม/ไร พบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 13.52 และ 15.72 ตัว/ตน ไมแตกตางกันทางสถิติ แตนอยกวาและ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมใชสารที่พบเฉลี่ย 73.62 ตัว/ตน การใชสาร imidacloprid 

, dinotefuran และ thiamethoxam อัตรา 32, 80 และ 32 กรัม/ไร พบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 25.85, 55.89 

และ 80.31 ตัว/ตน ตามลําดับ ไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีไมใชสาร    
หลังการใชสาร 17 วัน  พบแมลงชางปกใสซึ่งเปนตัวห้ําเขาทําลายเพลี้ยแปงในทุกกรรมวิธี 

อยางไรก็ตามกรรมวิธีที่ใชสาร thiamethoxam อัตรา 32 และ 64 กรัม/ไร พบจํานวนเพลี้ยแปงเฉลี่ย 

4.23 และ 0.25 ตัว/ตน ตามลําดับ นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมใชสารที่

พบเฉลี่ย 27.93 ตัว/ตน การใชสาร clothianidin , imidacloprid และ dinotefuran อัตรา 60, 32 และ 

80 กรัม/ไร พบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 8.79, 24.53 และ 24.85 ตัว/ตน ตามลําดับ ไมแตกตางทางสถิติกับ

กรรมวิธีไมใชสาร    

 



ตารางที่ 1 จํานวนเพลี้ยแปงที่พบในมนัสําปะหลังจากการราดสารบริเวณโคนตนดวยสารชนิดตางๆ  

ที่ อ.เมือง จ.สุพรรณบรุี ป 2554 

 อัตราการใช 

(กรัม ตอไร) 

จํานวนเพลีย้แปง (ตัว/ ตน) 1/ 

กอนใชสาร หลังการราดสาร 

3 วัน 10 วัน 17 วัน 

Imidacloprid 70%WG 

Clothianidin 16%SG 

Dinotefuran 10%WP  

Thiamethoxam 25%WG 

Thiamethoxam 25%WG 

ไมใชสาร (ราดน้ําเปลา) 

32 

60 

80 

32 

64 

- 

205.35 

263.21 

192.06 

349.60 

206.24 

313.18 

111.05 b 

80.60 ab 

74.50 ab 

101.18 ab 

54.58 a 

83.81 ab 

25.85 ab 

15.72 a 

55.89 ab 

80.31 b 

13.52 a 

73.62 b 

24.53 b 

8.79 ab 

24.85 b 

4.23 a 

0.25 a 

27.93 b 

CV (%) 49.7 34.5 23.1 43.1 

1/  คาเฉลี่ยจาก 4 ซ้ํา ที่ตามดวยอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกัน ไมแตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  

วิเคราะหโดย วธิี Duncan , S New Multiple Range Test  

หมายเหต ุ: ใชสารผสมอัตรา 50 มิลลิลิตร/ตน 

* จาํนวนเพลี้ยแปงในกรรมวิธีไมใชสารลดลงเนื่องจากมีแมลงชางปกใส, Plesiochrysa ramburi  ซึ่งเปนแมลงตัวห้ํา 

 

การทดลองป 2555 

 จํานวนเพลี้ยแปง (ตารางท่ี 2 

 กอนใชสารภายหลังการระบาดเทียมเพลี้ยแปง 14 วัน พบเพลี้ยแปงอยูระหวาง 158.62 – 

201.53 ตัว/ตน ไมมีความแตกตางกันในทางสถิต ิ

 หลังใชสาร 5 วัน พบเพลี้ยแปงในกรรมวิธีใชสารอยูระหวาง 48.71 – 68.23 ตัว/ตน นอยกวา

และแตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธี ไม ใชสารที่ พบ เฉลี่ ย  165.82 ตั ว/ตน  กรรมวิธีที่ ใช สาร 

thiamethoxam อัตรา 32 และ 64 กรัม/ไร กรรมวิธีการใชสาร imidacloprid อัตรา 32 กรัม/ไร พบ

เพลี้ยแปงเฉลี่ย 55.82, 48.71 และ54.60 ตัว/ตน ไมแตกตางกันทางสถิติ สวนการใชสาร clothianidin 

และ dinotefuran พบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 62.71 และ 68.20 ตัว/ตน ไมแตกตางกันทางสถิติกับการใชสาร 

thiamethoxam อัตรา 32 กรัม/ไร กรรมวิธีการใชสาร imidacloprid อัตรา 32 กรัม/ไร แตมากกวาและ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญกับการใชสาร thiamethoxam อัตรา 64 กรัม/ไร 

 หลังการใชสาร 10 วัน กรรมวิธีการใชสารพบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 8.61 – 18.92 ตัว/ตน นอยกวาและ

แตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีไมใชสารที่พบเฉลี่ย 189.60 ตัว/ตน  กรรมวิธีที่ใชสาร thiamethoxam 

อัตรา 64 กรัม/ไร clothianidin อัตรา 60 กรัม/ไร และ dinotefuran พบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 8.61, 12.26 

และ 14.38 ตัว/ตน ตามลําดับ ไมแตกตางกันทางสถิติ การใชสาร imidacloprid และ thiamethoxam 

อัตรา 32และ 32 กรัม/ไร พบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 15.80 และ 18.92 ตัว/ตน ตามลําดับ ไมแตกตางทางสถิติ

กั บ ก าร ใช ส าร  dinotefuran แต ม ากกว าแ ล ะแตกต า งกั น ท างสถิ ติ กบ กรรมวิ ธี ก าร ใช ส าร   

thiamethoxam อัตรา 64 กรัม/ไร clothianidin อัตรา 60 กรัม/ไร 

 หลังการใชสาร 15 วัน กรรมวิธีการใชสารพบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 1.62 – 7.51 ตัว/ตน นอยกวาและ

แตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีไมใชสารที่พบเฉลี่ย 112.41 ตัว/ตน  กรรมวิธีที่ใชสาร thiamethoxam 

อัตรา 32 และ64 กรัม/ไร dinotefuran และclothianidin อัตรา 60 กรัม/ไร พบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 3.93, 



1.62, 4.35 และ 5.51 ตัว/ตน ตามลําดับ ไมแตกตางกันทางสถิติ การใชสาร imidacloprid อัตรา 32 

กรัม/ไร พบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 7.51 ตัว/ตน  ไมแตกตางทางสถิติกับการใชสาร clothianidin และ 

dinotefuran แตมากกวาและแตกตางกันทางสถิติกบกรรมวิธีการใชสาร   thiamethoxam อัตรา  32 

และ64 กรัม/ไร  

 หลังการใชสาร 20 วัน กรรมวิธีการใชสารพบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 0 – 2.62 ตัว/ตน นอยกวาและ

แตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีไมใชสารที่พบเฉลี่ย 78.29 ตัว/ตน  กรรมวิธีที่ใชสาร thiamethoxam 

อัตรา 32  กรัม/ไร  clothianidin, dinotefuran อัตรา 60 กรัม/ไร และ imidacloprid อัตรา 32 กรัม/

ไร พบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 1.48, 2.03, 2.24 และ 2.62 ตัว/ตน ตามลําดับ ไมแตกตางกันทางสถิติ และไม

แตกตางทางสถิติกับการใชสาร thiamethoxam อัตรา 64 กรัม/ไร ซึ่งไมพบเพลี้ยแปง 
 

ตารางที่ 2 จํานวนเพลี้ยแปงที่พบในมนัสําปะหลังจากการราดสารบริเวณโคนตนดวยสารชนิดตางๆ 

ที่ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ป 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1/  คาเฉลี่ยจาก 4 ซ้ํา ที่ตามดวยอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกัน ไมแตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  

วิเคราะหโดย วธิี Duncan , S New Multiple Range Test  

หมายเหต ุ: ใชสารผสมอัตรา 50 มิลลิลิตร/ตน 

 สารฆาแมลง imidacloprid, thiacloprid, acetameprid, thiamethoxam, clothianidin 

และ  dinotefuran เปนสารฆาแมลงในกลุม neonicotinoids, chloronicotinyl insecticides (นิรนาม, 

2544 ; Anonymous, 1999 ; Anonymous, 2005 ; Matsuda and  Takahashi,  1996 ; 

กรรมวิธ ี อัตราการใช 

(กรัม/ไร) 

จํานวนเพลีย้แปง(ตัว/ตน) 

กอนทดลอง หลังราดสาร 

 5 วัน 

หลังราด 

สาร 10 วัน 

หลังราด 

สาร 15 วัน 

หลังราด 

สาร 20 วัน 

imidacloprid 70%WG 

clothianidin 16%SG 

dinotefuran 10%WP 

thiamethoxam25%WG 

thiamethoxam 25%WG 

Control(Water) 

32 

60 

80 

32 

64 

- 

158.62 

163.40 

158.64 

201.53 

194.31 

170.25 

54.60 ab 

62.71 b 

68.23 b 

55.82 ab 

48.71 a 

165.82 c 

15.80 b 

12.26 a 

14.38 ab 

18.92 b 

8.61 a 

189.60 c 

7.50 b 

5.51 ab 

4.35 ab 

3.93 a 

1.62 a 

112.41 c 

2.62 a 

2.03 a 

2.24 a 

1.48 a 

0 a 

78.29 b 

 44.3 37.5 42.3 27.6 56.4 



Yamamoto, 1996 ; Yaguchi  and Sato, 2001 ; สุเทพ, 2552) เปนสารออกฤทธิ์ดูดซึม และมีพิษต่ํา

ตอสัตวเลือดอุน Mode of action จะทําลายระบบประสาทของแมลงโดยไปขัดขวางจุดรับกระแส

ประสาทของแมลงตรงสวนที่เรียกวา nicotinic acetylcholine receptor  (Insecticide Resistance 

Action Committee, 2007)มีความเฉพาะเจาะจงสูงในการกําจัดแมลงไดหลายชนิด เชน เพลี้ยออน 

เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว  และเพลี้ยจักจั่น นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดแมลงชนิดอื่นๆ 

ทั้งในอันดับ Homoptera, Hemiptera, Coleoptera และ Lepidotera  ไดหลายชนิด  ปจจุบันใน

ประเทศไทยมีการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายสารในกลุมนี้หลายชนิดในหลายชื่อการคา จากรายงานของ สุ

เทพ และคณะ (2555) พบวาการแชทอนพันธุมันสําปะหลังดวยสารในกลุมนี้มีประสิทธิภาพกําจัดเพลี้ย

แปงที่ติดมากับทอนพันธุมันสําปะหลัง และยังปองกันการเขาทําลายของเพลี้ยแปงไดประมาณ 1 เดือน 

กรณีพบเพลี้ยแปงระบาดหลังจากนัน้ใหพนเฉพาะจุดที่พบเพลี้ยแปง แตหลังจากท่ีมีการสงเสริมการปลอย

ศัตรูธรรมชาติในแปลงมันสําปะหลังทั้ง แตนเบียน และแมลงชางปกใส ทําใหมีความกังวลวาการพน

สารเคมีจะกระทบตอศัตรูธรรมชาติเหลานั้น จากผลการทดลองนําเอาสารในกลุมนี้มาปรับวิธีใชแบบราด

โคนตนพบวาทกุกรรมวิธีไดแก การราดโคนตนมันสําปะหลังดวยสารthiamethoxam 25%WG อัตรา 32 

และ 64 กรัม/ไร imidacloprid 70%WG อัตรา 32 กรัม/ไร clothianidin 16%SGอัตรา 60 กรัม/ไร  

dinotefuran 10%WP อัตรา 80 กรัม/ไร โดยใชสารอัตราดังกลาวผสมน้ํา 80 ลิตร ราดบริเวณโคนตนมัน

สําปะหลังตนละ 50 มิลลิลิตร (คํานวณอัตราการปลูกมันสําปะหลัง 1,600 ตน/ไร) สามารถลดปริมาณ

เพลี้ยแปงบนตนมันสําปะหลังไดอยางชัดเจน ซึ่งเปนวิธีการที่เหมาะสมทดแทนการพนสารทางใบ สามารถ

ใชเปนวิธีผสมผสานกับการใชแมลงศัตรูธรรมชาติได 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 การทดลองการใชสาร thiamethoxam 25%WG อัตรา 32 และ 64 กรัม/ไร imidacloprid 

70%WG อัตรา 32 กรัม/ไร clothianidin 16%SGอัตรา 60 กรัม/ไร  dinotefuran 10%WP อัตรา 80 

กรัม/ไร โดยใชสารอัตราดังกลาวผสมน้ํา 80 ลิตร ราดบริเวณโคนตนมันสําปะหลังตนละ 50 มิลลิลิตร 

(คํานวณอัตราการปลูกมันสําปะหลัง 1,600 ตน/ไร) มีประสิทธิภาพสามารถลดปริมาณเพลี้ยแปงบนตนมัน

สําปะหลังไดอยางชัดเจน ซึ่งเปนวิธีการที่เหมาะสมทดแทนการพนสารทางใบ สามารถใชเปนวิธีผสมผสาน

กับการใชแมลงศัตรูธรรมชาติได 

 

คําขอบคุณ 

 ขอขอบคุณ นางประไม  จําปาเงิน นางสาวกัญญาภัค ตาแกวและนางสาววีณา  ทิพยสุขุม ที่ชวย

ดําเนินการทดลองและรวบรวมขอมูลจนผลงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี  
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