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บทคัดยอ 

 การทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดเพลี้ยแปงมันสําปะหลังโดยวิธีพนทางใบ 

ดําเนินการที่แปลงเกษตรกร อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ระหวาง

เดือนตุลาคม 2553  – กันยายน 2555  วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ํา 6 กรรมวิธี ไดแก การพน

สารฆาแมลง thiamethoxam 25%WG, imidacloprid 70%WG, clothianidin 16%SG, white oil 

67%EC และ petroleum oil 83.9%EC อัตรา 4 กรัม 4 กรัม 10 กรัม 150 มิลลิลิตร และ 150 

มิลลิลิตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไมพนสาร หลังปลูกมันสําปะหลัง 4 เดือน ทําการระบาด

เทียมเพลี้ยแปงแบบทวมทน (มากกวา 100 ตัว/ตน) ปลอยใหเพลี้ยแปงระบาดและกระจายตัวอยาง

สม่ําเสมอ ตรวจนับเพลี้ยแปงจํานวน 10 ยอด/แปลงยอย ตรวจนับกอนพนสาร และหลังพนสาร 5 และ 7

วัน ทําการพนสาร 2 ครั้ง หางกัน 7 วัน ผลการทดลองพบวาการพนสารที่มีประสิทธิภาพใกลเคียงกับ สาร 

thiamethoxam 25%WG อัตรา 4 กรัม/น้ํา 20 ลิตร ซึ่งเปนอัตราแนะนําในการปองกันกําจัดเพลี้ยแปง

ในมันสําปะหลัง คือ imidacloprid 70%WG และ clothianidin 16%SG สวน white oil 67%EC และ 

petroleum oil 83.9%EC ถึงแมจะลดจํานวนเพลี้ยแปงใหนอยกวาการไมพนสาร แตยังคงพบเพลี้ยแปง

จํานวนมาก ทั้งสองแปลงทดลองใหผลสอดคลองกัน 

 
คําคน : มันสําปะหลัง เพลี้ยแปง สารฆาแมลง การพนสารทางใบ  

Keywords : Cassava, Cassava mealybug,  Insecticides, Foliar spray 
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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) 

หลังจากพบการระบาดของเพลี้ยแปงในมันสําปะหลัง สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ได

ดําเนินการวิจัยและมีคําแนะนําในการปองกันกําจัดแบบผสมผสาน ทั้งการแชทอนพันธุ ปลอยแตนเบียน 

และพนสารเฉพาะจุดหรือตามแนวขอบแปลงที่พบเพลี้ยแปง (นิรนาม, 2553)  นอกจากนี้แลวปจจุบันมี

การปรับปรุงการแบงกลุมของสารปองกันกําจัดแมลงไวตามกลไกการออกฤทธิ์หรือตําแหนงของการออก

ฤท ธิ์  (Mode of Action ห รื อ  Site of Action) ซึ่ ง จั ด ก ลุ ม โด ย  Insecticide Resistance Action 

Committee (IRAC) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกษตรกร นักวิชาการ นักสงเสริมเกษตร และธุรกิจเคมี

เกษตร มีการแนะนําการใชสารปองกันกําจัดแมลงและไร อยางมีประสิทธิภาพและยั้งยืน และเปนกลยุทธ

ในการจัดการความตานทานของแมลงไรตอสารปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช นอกจากนี้แลวสารใหมๆที่ขึ้น

ทะเบียนในปจจุบันคอนขางมีความเฉพาะเจาะจงตอชนิดของแมลงศัตรูพืช ขณะเดียวกันก็มีความ

ปลอดภัยตอมนุษย สภาพแวดลอม และศัตรูธรรมชาติ (สุเทพ, 2552) จึงดําเนินการวิจัยเพิ่มเติมในสวน

ของสารประเภทพนทางใบ เพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือก และเพื่อเปนขอมูลสําหรับหาคําแนะนําให

เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง และปรับปรุงเอกสารวิชาการและคูมือเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับมัน

สําปะหลัง ตอไป  

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

1. ทอนพันธุมันสําปะหลังพันธุระยอง 9 

2. แปลงปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี และ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค 



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

70%WG), clothianidin (Dantoz 16%SG),  white oil (Vite oil 67%EC)และpetroleum 

oil (SK 99 83.9%EC) 

4. ถังพนสารแบบสูบโยกสะพายหลัง 

5. กระบอกตวงสาร และถังน้ําสําหรับผสมสารฯ 

6. ไมหลักและปายสําหรับทําเครื่องหมายแปลงทดลอง 

วิธีการ           

 วางแผนแบบ RCB 4 ซ้ํา มี 6 กรรมวิธี คือพนสารทางใบ ดังตอไปนี้ 

 1. thiamethoxam 25% WG   อัตรา  4 กรัม / น้ํา 20 ลิตร 

 2. imidacloprid 70%WG   อัตรา  4 กรัม / น้ํา 20 ลิตร 

 3. clothianidin 16%SG   อัตรา  10 กรัม / น้ํา 20 ลิตร 

 4. white oil 67%EC   อัตรา  150 มิลลิลิตร / น้ํา 20 ลิตร 

 5. petroleum oil 83.9%EC  อัตรา  150 มิลลิลิตร / น้ํา 20 ลิตร 

 6. ไมพนสาร(Control) 

  
ทําการทดลองกับมันสําปะหลังพันธุระยอง 9 อายุประมาณ 6 เดือน ความสูงประมาณ 1 เมตร  

ขนาดแปลงยอย 5X5 เมตร สํารวจแปลงมันสําปะหลังที่ระบาดเทียมเพลี้ยแปงแบบทวมทน (มากกวา 

100 ตัว/ตน) ปลอยใหมีการแพรกระจายอยางสม่ําเสมอ ตรวจนับเพลี้ยแปงทั้งระยะตัวออนและตัวเต็มวัย

ดวยแวนขยาย 3X กอนพนสาร และหลังพนสารแลว 5 และ 7  วัน  โดยสุมนับจาก 2 แถวกลางของแตละ

แปลงยอย ๆ 10 ตน ตรวจนับเพลี้ยแปงบริเวณกิ่ง  ขอ และใบจากยอดลงมาประมาณ 10 นิ้ว ทําการพน

สารฆาแมลงซ้ํา หางจากการพนครั้งแรก 7 วัน  เปรียบเทียบการทดลองตามกรรมวิธีตางๆ โดยวิเคราะห

ผลทางสถิติจํานวนเพลี้ยแปงในแตละครั้งที่ตรวจนับดวยโปรแกรม IRRISTAT โดยแปลงคาขอมูลจํานวน

เพลี้ยแปงที่ตรวจนับได ดวยคา sqaure root (x + 0.5) กอนวิเคราะหผลทางสถิติ ถาจํานวนเพลี้ยแปง

กอนพนสารไมแตกตางกันทางสถิติวิเคราะหความแปรปรวนหลังพนสารดวยวิธี analysis of variance  

ถาจํานวนเพลี้ยแปงกอนพนสารแตกตางกันทางสถิติวิเคราะหความแปรปรวนหลังพนสารดวยวิธี analysis 

of covariance จากนั้นเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี DMRT บันทึกผลกระทบของสารทดลองที่มีตอตนมัน

สําปะหลัง (phytotoxicity) 

   

ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ เริ่มตน  ตุลาคม 2553  – กันยายน 2555 สํานักวิจัยพัฒนาการ

อารักขาพืช แปลงเกษตรกร อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค  

 

 

 



ผลและวิจารณผลการทดลอง 

จํานวนเพลี้ยแปง (ตารางที่ 1)  
กอนพนสารพบเพลี้ยแปงในกรรมวิธีตางๆ เฉลี่ย 76.82 – 93.15 ตัว/ตน ไมมีความแตกตางกัน

ทางสถิติระหวางกรรมวิธี 

หลังพนสารครั้งแรก 5 วัน กรรมวิธีการพนสาร thiamethoxam และ clothianidin พบเพลี้ย

แปงเฉลี่ย 62.95 และ 49.15 ตัว/ตน ไมแตกตางกันทางสถิติ แตนอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสารที่พบเฉลี่ย 98.07 ตัว/ตน สวนกรรมวิธีการพนสาร วิธีการอื่นๆ พบเพลี้ย

แปงเฉลี่ย 78.65 – 91.42 ตัว/ตน ไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร 

 หลังพนสารครั้งแรก 7 วัน กรรมวิธีการพนสาร thiamethoxam และ clothianidin พบเพลี้ย

แปงเฉลี่ย 49.97 และ 48.12 ตัว/ตน ไมแตกตางกันทางสถิติ แตนอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสารที่พบเฉลี่ย 96.07  ตัว/ตน กรรมวิธีการพนสาร imidacloprid พบเพลี้ย

แป งเฉลี่ ย  80.07 ตัว/ตน  มากกวาและแตกตางทางสถิติกับการพนสาร thiamethoxam และ 

clothianidin แตนอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร สวนกรรมวิธีการ

พนสาร white oil และ petroleum oil พบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 86.20 และ 85.37 ตัว/ตน ตามลําดับ ไม

แตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีพนสาร imidacloprid และกรรมวิธีไมพนสาร 

 หลังพนสารครั้งที่ 2 แลว 5 วัน กรรมวิธีพนสารทุกกรรมวิธีพบเพลี้ยแปงเฉลี่ยอยูระหวาง 11.52 

–87.37 ตัว/ตน นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสารที่พบเฉลี่ย 93.12 

ตัว/ตน เมื่อเปรียบเทียบระหวางกรรมวิธีที่พนสาร พบวากรรมวิธีการพนสาร clothianidin พบเพลี้ยแปง

นอยที่สุดเฉลี่ย 11.52 ตัว/ตน รองลงมาคือ thiamethoxam ที่พบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 13.80 ตัว/ตน ทั้งสอง

กรรมวิธีไมแตกตางกันทางสถิติ กรรมวิธีพนสาร imidacloprid พบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 44.05 ตัว/ตน 

มากกวาและแตกตางทางสถิติกับ clothianidin และ thiamethoxam สวนการพนสารที่เปนผลพลอยได

จากน้ํามันปโตรเลียม ทั้งwhite oil petroleum oil พบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 87.37 และ 85.85 ตัว/ตน ไม

แตกตางกันทางสถิติ แตมากกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพนสารเคมีสังเคราะห 

 หลังพนสารครั้งที่ 2 แลว 7 วัน กรรมวิธีพนสารทุกกรรมวิธีพบเพลี้ยแปงเฉลี่ยอยูระหวาง 5.10 –

11.90 ตัว/ตน นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสารที่พบเฉลี่ย 91.27 ตัว/

ตน เมื่อเปรียบเทียบระหวางกรรมวิธีที่พนสาร พบวากรรมวิธีการพนสาร clothianidin พบเพลี้ยแปงนอย

ที่สุดเฉลี่ย 5.10 ตัว/ตน รองลงมาคือ thiamethoxam ที่พบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 11.90 ตัว/ตน ทั้งสอง

กรรมวิธีไมแตกตางกันทางสถิติ กรรมวิธีพนสาร imidacloprid พบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 38.70 ตัว/ตน 

มากกวาและแตกตางทางสถิติกับ clothianidin และ thiamethoxam สวนการพนสารที่เปนผลพลอยได

จากน้ํามันปโตรเลียม ทั้งwhite oil petroleum oil พบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 84.80 และ 85.95 ตัว/ตน ไม

แตกตางกันทางสถิติ แตมากกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพนสารเคมีสังเคราะห 

 

 

 



 
 

ตารางที่ 1 จํานวนเพลี้ยแปงที่พบในมนัสําปะหลังจากการพนทางใบดวยสารชนิดตางๆ ที่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุร ีป 2554 

กรรมวิธ ี อัตราการใช 

(ก/มล ตอ 

น้ํา 20 ลิตร 

จํานวนเพลีย้แปง (ตัว/ ตน) 1/ 

กอนพน หลังพนสารครั้งที่ 1 หลังพนสารครั้งที่ 2 

5 วัน 7 วัน 5 วัน 7 วัน 

Thiamethoxam 25%WG 

Clothianidin 16%SG 

Imidacloprid 70%WG 

White oil 67%EC 

 petroleum oil 83.9%EC 

ไมใชสาร  

4 

10 

4 

150 

150 

- 

90.85 

76.82 

86.15 

88.95 

93.15 

88.92 

62.95 ab 

49.15 a 

78.65 bc 

84.90 bc 

91.42 bc 

98.07 c 

49.97 a 

48.12 a 

80.07 b 

86.20 bc 

85.37 bc 

96.07 c 

13.80 a 

11.52 a 

44.05 b 

87.37 c 

85.85 c 

93.12 d 

11.90 a 

5.10 a 

38.70 b 

84.80 c 

85.95 c 

91.27 d 

CV (%) 13.5 23.5 40.1 28.2 34.9 

RE (%) - - - 65.4 44.5 

1/  คาเฉลี่ยจาก 4 ซ้ํา ที่ตามดวยอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกัน ไมแตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % วิเคราะห 

โดย วิธี Duncan , S New Multiple Range Test  

* ขอมูลถูกแปลงคาดวย Square root X + 0.5 กอนวิเคราะหผลทางสถิต ิ

การทดลองป 2555 

ทําการระบาดเทียมเพลี้ยแปงในแปลงทดลองของเกษตรกรที่ จังหวัดสุพรรณบุรี แตการระบาดไม

สม่ําเสมอ จึงสํารวจแปลงทดลองใหม พบเพลี้ยแปงระบาดในแปลงของเกษตรกรที่ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค 

จึงทําการทดลองตามกรรมวิธี 

จํานวนเพลี้ยแปง (ตารางที่ 2)  
กอนพนสารพบเพลี้ยแปงในกรรมวิธีตางๆ เฉลี่ย 68.56 – 91.20 ตัว/ตน ไมมีความแตกตางกัน

ทางสถิติระหวางกรรมวิธี 

หลั งพ นส ารครั้ งแรก  5  วั น  กรรมวิ ธี ก ารพ น สาร thiamethoxam, clothianidin และ 

imidacloprid พบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 34.66, 39.50 และ 45.62 ตัว/ตน ไมแตกตางกันทางสถิติ แตนอยกวา

และแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสารที่พบเฉลี่ย 108.12 ตัว/ตน สวนกรรมวิธีการ

พนสาร  white oil และ petroleum oil  พบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 76.52 และ 79.45 ตัว/ตน นอยกวาและ

แตกตางทางสถติิกับกรรมวิธีไมพนสาร แตมากกวาและแตกตางกันทางสถิติกับสาร 3 ชนิดแรก 

 หลังพนสารครั้งแรก 7 วัน กรรมวิธีการพนสาร thiamethoxam และ clothianidin พบเพลี้ย

แปงเฉลี่ย 25.64 และ 33.85 ตัว/ตน ตามลําดับไมแตกตางกันทางสถิติ แตนอยกวาและแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสารที่พบเฉลี่ย 122.54  ตัว/ตน กรรมวิธีการพนสาร imidacloprid 

และ white oil พบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 42.50 และ 65.42 ตัว/ตน มากกวาและแตกตางทางสถิติกับการพน

สาร thiamethoxam แตไมแตกตางกับ clothianidin สวนการพนสาร petroleum oil พบเพลี้ยแปง

เฉลี่ย 67.64 ตัว/ตน ไมแตกตางกันทางสถิติกับ white oil แตมากกวากรรมวิธการพนสารวิธีอื่น 

หลังพนสารครั้งครั้งที่ 2 แลว 5 วัน กรรมวิธีที่มีการพนสารพบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 8.40 – 59.50 ตัว/

ตน นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสารที่พบเฉลี่ย 108.12 ตัว/ตน 

กรรมวิธีการพนสาร thiamethoxam และ clothianidin พบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 8.40 และ 10.56 ตัว/ตน 



ไมแตกตางกันทางสถิติ นอยกวาการพนสารวิธีการอื่น การพนสาร imidacloprid พบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 

21.62 ตัว/ตน มากวาและแตกตางกันทางสถิติกับการพนสาร thiamethoxam และ clothianidin สวน

กรรมวิธีการพนสาร  white oil และ petroleum oil  พบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 54.56 และ 59.50 ตัว/ตน ไม

แตกตางกันทางสถิติ แตมากกวาและแตกตางกันทางสถิติกับสาร 3 ชนิดแรก 

หลังพนสารครั้งครั้งที่ 2 แลว 7 วัน กรรมวิธีที่มีการพนสารพบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 9.80 – 72.45 ตัว/

ตน นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสารที่พบเฉลี่ย 101.26 ตัว/ตน 

กรรมวิธีการพนสาร thiamethoxam และ clothianidin พบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 9.80 และ 11.26 ตัว/ตน 

ไมแตกตางกันทางสถิติ นอยกวาการพนสารวิธีการอื่น การพนสาร imidacloprid พบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 

18.40 ตัว/ตน มากวาและแตกตางกันทางสถิติกับการพนสาร thiamethoxam และ clothianidin สวน

กรรมวิธีการพนสาร  white oil และ petroleum oil  พบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 66.62 และ 72.45 ตัว/ตน ไม

แตกตางกันทางสถิติ แตมากกวาและแตกตางกันทางสถิติกับสาร 3 ชนิดแรก 

 
ตารางที่ 2 จํานวนเพลี้ยแปงที่พบในมนัสําปะหลังจากการพนทางใบดวยสารชนิดตางๆ ที่ อ.ตาคล ีจ.นครสวรรค ป 2555 

กรรมวิธ ี อัตราการใช 

(ก/มล ตอ 

น้ํา 20 ลิตร 

จํานวนเพลีย้แปง (ตัว/ ตน) 1/ 

กอนพน หลังพนสารครั้งที่ 1 หลังพนสารครั้งที่ 2 

5 วัน 7 วัน 5 วัน 7 วัน 

Thiamethoxam 25%WG 

Clothianidin 16%SG 

Imidacloprid 70%WG 

White oil 67%EC  

petroleum oil 83.9%EC 

ไมใชสาร  

4 

10 

4 

150 

150 

- 

68.56 

85.62 

75.48 

91.20 

81.36 

77.46 

34.66 a 

39.50 a 

45.62 a 

76.52 b 

79.45 b 

108.12 c 

25.64 a 

33.85 ab 

42.50 b 

65.42 bc 

67.64 c 

122.54 d 

8.40 a 

10.56 a 

21.62 b 

54.56 c 

59.50 c 

116.58 d 

9.80 a 

11.26 a 

18.40 b 

66.62 c 

72.45 c 

101.26 d 

CV (%) 24.6 38.5 36.4 45.2 31.6 

RE (%) - - - 23.8 36.5 

1/  คาเฉลี่ยจาก 4 ซ้ํา ที่ตามดวยอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกัน ไมแตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % วิเคราะห 

โดย วิธี Duncan , S New Multiple Range Test  

* ขอมูลถูกแปลงคาดวย Square root X + 0.5 กอนวิเคราะหผลทางสถิต ิ

ผลการทดลองทั้ง 2 ป พบวาการพนสาร clothianidin และimidacloprid มีประสิทธิภาพ

ใกลเคียงกับการพนสาร thiamethoxam ซึ่งเปนกรรมวิธีเปรียบเทียบ สวนการพนสาร white oil และ 

petroleum oil   ซึ่งเปนสารที่เปนผลพลอยไดจากการสกัดน้ํามัน สามารถลดประชากรของเพลี้ยแปงใน

มันสําปะหลังได แตยังพบจํานวนคอนขางสูง ดังนั้นควรปรับใชโดยการผสมแบบ tank mixes กับสารเคมี

ชนิดอื่น (นิรนาม, 2553 ; สุเทพ และคณะ, 2555) 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการทดลอง 

 

 การทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดเพลี้ยแปงมันสําปะหลังดวยวิธีการพนสารทาง

ใบ ดําเนินการทดลอง 2 แปลงทดลอง ซึ่งทั้ง 2 การทดลองมีการพนสารตามกรรมวิธี 2 ครั้ง หางกัน 7 วัน 

ผลการทดลองสรุปไดวา การพนสาร clothianidin 16%SG และimidacloprid 70%WG อัตรา 10 และ 

4 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร มีประสิทธิภาพใกลเคียงการพนสาร thiamethoxam 25%WG อัตรา 4 กรัมตอ

น้ํา 20 ลิตร สวนการพนสาร white oil และ petroleum oil   ซึ่งเปนสารที่เปนผลพลอยไดจากการสกัด

น้ํามัน สามารถลดประชากรของเพลี้ยแปงในมันสําปะหลังได แตยังพบจํานวนคอนขางสูงไมเหมาะสําหรับ

การพนแบบสารเดี่ยว  

   

  

คําขอบคุณ 

 ขอขอบคุณ นางประไม จําปาเงิน นางสาววีณา ทิพยสุขุม นางสาวกัญญาภัค ตาแกว ที่ชวย

ดําเนินการทดลอง 
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