
ชุดโครงการวิจัย   - 
 
โครงการวิจัย   การวิจัยและพัฒนาข้าวฟ่างหวาน 
กิจกรรม    การวิจัยและพัฒนาข้าวฟ่างหวาน 
กิจกรรมย่อย   เทคโนโลยีการผลิตข้าวฟ่างหวาน 

 
ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) การป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่าง (Atherigona soccata 
    Rondani) ในข้าวฟ่างหวาน 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Control of Sorghum Shootfly ( Atherigona soccata Rondani) in 
    Sweet Sorghum 

 
คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง  อนุวัฒน์  จันทรสุวรรณ 
    สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร 
ผู้ร่วมงาน   สุเทพ  สหายา 1/ ประพันธ์  ประเสริฐศักดิ์ 2/ กนกทิพย์  เลิศประเสริฐรัตน์ 3/ 

    อานนท์  มลิพันธ์ 4/ สุรีรัตน์  ทองค า 2/ 
 
บทคัดย่อ 
 

การป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่างในข้าวฟ่างหวาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารฆ่าแมลงที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่างในข้าวฟ่างหวาน ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี กรมวิชาการเกษตร ระหว่าง เดือน
ตุลาคม 2554 ถึง เดือนกันยายน 2556 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ  า 5 กรรมวิธี คือ พ่นสารฆ่า
แมลง อิมิดาโคลพริด (โปรวาโด 70 % WG) อัตรา 4 กรัม/น  า 20 ลิตร พ่นสารฆ่าแมลง โพรไทโอฟอส (โตกุไธ
ออน 50 % EC) อัตรา 50 มล./น  า 20 ลิตร พ่นสารฆ่าแมลง อิมาเม็กตินเบนโซเอต (โปรเคลม 1.92 % EC) อัตรา 
10 มล./น  า 20 ลิตร พ่นสารฆ่าแมลง คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20 % EC) อัตรา 100 มล./น  า 20 ลิตร เปรียบเทียบ
กับกรรมวิธีที่ไม่พ่นสารฆ่าแมลง ในปี 2554 ท าการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี จากการ
ทดลอง พบหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่างเข้าท าลายข้าวฟ่างหวานในปริมาณน้อย จึงไม่ได้พ่นสารฆ่าแมลง ในปี 
2555 และปี 2556 ท าการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี ในปี 2555 พบว่า หลังพ่นสารฆ่า
แมลง 1 และ 2 สัปดาห์ สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่าง 
คือ สารฆ่าแมลง อิมาเม็กตินเบนโซเอต (โปรเคลม 1.92% EC) อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร พบต้นข้าวฟ่างหวาน 

 
 

1/ ส านักวิจัยวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กทม. 10900  โทรศัพท์ 0-2579-7542 
2/  สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กทม. 10900  โทรศัพท์ 0 -2579-
3930 
3/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160  โทรศัพท์ 0-3555-1543 
4/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี 15210  โทรศัพท ์0-3649-9108 
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ถูกหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่างเข้าท าลาย 2.57 และ 1.60 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยมีประสิทธิภาพ
ใกล้เคียงกับสารฆ่าแมลง คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20 % EC) อัตรา 100 มล./น  า 20 ลิตร ซึ่งเป็นสารฆ่าแมลงที่
แนะน าให้ใช้ในการป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่าง ที่พบหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่าง 3.12 
และ 3.43 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ในปี 2556 พบว่า หลังพ่นสารฆ่าแมลง 1 และ 2 สัปดาห์ สารฆ่าแมลงที่มี
ประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่าง คือ สารฆ่าแมลง โพรไทโอฟอส (โตกุไธ
ออน 50 % EC) อัตรา 50 มล./น  า 20 ลิตร พบต้นข้าวฟ่างหวานถูกหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่างเข้าท าลาย 
0.65 และ 4.08 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารฆ่าแมลง คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 
20 % EC) อัตรา 100 มล./น  า 20 ลิตร ซึ่งเป็นสารฆ่าแมลงที่แนะน าให้ใช้ในการป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันเจาะ
ยอดข้าวฟ่าง ที่พบหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่าง 0.67 และ 4.09 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดับ 
 
ค าน า 
 ข้าวฟ่างหวาน เป็นพืชหนึ่งที่มีศักยภาพในการใช้เป็นวัตถุดิบเพ่ือผลิตเป็นเอทานอล เพราะน  าในล าต้นมีความ
หวานใกล้เคียงกับอ้อย สามารถน าไปหีบเพ่ือน าน  ามาหมักด้วยยีสต์ซึ่งจะได้เอทานอลโดยตรง ข้าวฟ่างหวาน 1 ตัน 
ผลิตเอทานอลได้ 76 ลิตร อ้อย 1 ตัน ผลิตเอทานอลได้ 70 ลิตร ข้าวฟ่างหวานเป็นพืชที่ทนต่อสภาพอากาศแห้ง
แล้งได้ดี มีอายุการเก็บเกี่ยวสั น สามารถเก็บเกี่ยวได้ภายในเวลา 3 เดือน โดยเฉลี่ย 1 ปี ปลูกได้ 3 ครั ง แต่อ้อยต้อง
ใช้เวลา 1 ปี ต้นทุนการปลูกข้าวฟ่างหวานต่ ากว่าอ้อยมาก การส่งเสริมปลูกข้าวฟ่างหวานเพ่ือน ามาผลิตเอทานอล
นั นสามารถวางแผนการผลิตได้ง่าย ส่งป้อนโรงงานผลิตเอทานอลได้ตลอดทั งปี เหมาะสมกับความต้องการวัตถุดิบใน
อนาคต สามารถปลูกเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบหลักหรือเป็นวัตถุดิบเสริมกับอ้อยในระยะที่โรงงานน  าตาลหีบอ้อยช่วงเดือน
ธันวาคมถึงเดือนเมษายน 
 แมลงเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผลผลิตข้าวฟ่างหวานลดลง  ข้าวฟ่างหวานมีลักษณะเหมือน
กับข้าวฟ่างที่ปลูกเพ่ือใช้ประโยชน์จากเมล็ด แมลงที่พบในข้าวฟ่างหวานจึงเป็นชนิดเดียวกับที่พบในข้าวฟ่างที่ปลูก
เพ่ือใช้ประโยชน์จากเมล็ด แมลงศัตรูที่ส าคัญและเข้าท าลายข้าวฟ่างตั งแต่ระยะเริ่มงอกจนถึงระยะเก็บเกี่ยว มี 4 
ชนิด ได้แก่ หนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่าง เพลี ยอ่อนอ้อย หนอนกระทู้คอรวง และหนอนเจาะสมอฝ้าย 
 หนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่างเป็นแมลงศัตรูที่ส าคัญที่สุดของข้าวฟ่างในระยะต้นกล้า ตั งแต่ข้าวฟ่าง
เริ่มงอกจนอายุประมาณ 6 สัปดาห์ หนอนจะอาศัยกัดกินอยู่บริเวณ จุดเจริญเติบโตของข้าวฟ่าง ท าให้ข้าวฟ่างบาง
ต้นแสดงอาการยอดเหี่ยวและไม่ให้ผลผลิต ถึงแม้ข้าวฟ่างที่ถูกท าลายบางต้นสามารถแตกแขนงที่ให้ผลผลิตได้ 
(effective tiller) แต่แขนงเหล่านี จะให้ช่อขนาดเล็กและเจริญเติบโตช้า การท าลายมีผลท าให้ข้าวฟ่างสูญเสีย
ผลผลิตประมาณ 42 – 63% 
 การเพ่ิมผลผลิตของข้าวฟ่างหวานจ าเป็นต้องมีเทคโนโลยีการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม การป้องกัน
ก าจัดหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่างในข้าวฟ่างหวาน เป็นวิธีการหนึ่งในการเพ่ิมผลผลิตต้นสดของข้าวฟ่างหวาน 
ท าให้ได้วัตถุดิบในการผลิตเอทานอลหรือใช้เป็นอาหารสัตว์เพ่ิมมากขึ น 
 

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
 1. เมล็ดข้าวฟ่างหวานพันธุ์ Wray 
 2. ปุ๋ยเคมสีูตร 16-20-0 
 3. สารฆ่าแมลง อิมดิาโคลพริด (โปรวาโด 70 % WG) โพรไทโอฟอส (โตกุไธออน 50 % EC) อิมาเม็กติน

เบนโซเอต (โปรเคลม 1.92 % EC) คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20 % EC) 
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4. เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน  า 
วิธีการ 
 วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ  า 5 กรรมวิธี คือ 
 1. พ่นสารฆ่าแมลง อิมิดาโคลพริด (โปรวาโด 70 % WG) อัตรา 4 กรัม/น  า 20 ลิตร 
 2. พ่นสารฆ่าแมลง โพรไทโอฟอส (โตกุไธออน 50 % EC) อัตรา 50 มล./น  า 20 ลิตร 
 3. พ่นสารฆ่าแมลง อิมาเม็กตินเบนโซเอต (โปรเคลม 1.92 % EC) อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร 
 4. พ่นสารฆ่าแมลง คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20 % EC) อัตรา 100 มล./น  า 20 ลิตร 
 5. ไม่พ่นสารฆ่าแมลง 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
  1. ปลูกข้าวฟ่างหวานในแปลงย่อยขนาด 3.00 x 5.00 เมตร จ านวน 6 แถว แต่ละแถวยาว 5 
เมตร ระยะปลูก 0.5 x 0.2 เมตร เมื่อข้าวฟ่างหวานงอกได้ 14 วัน ถอนแยกให้เหลือหลุมละ 2 ต้น ก าจัดวัชพืช พูน
โคนและใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อข้าวฟ่างหวานอายุ 21 วัน 
  2. เมื่อข้าวฟ่างหวานอายุ 2 สัปดาห์ ตรวจนับจ านวนต้นข้าวฟ่างหวานทั งหมด จ านวนต้นข้าวฟ่าง
หวานที่ถูกหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่างเข้าท าลาย ตรวจนับจาก 4 แถวกลาง หลังจากนั นพ่นสารฆ่าแมลงตาม
กรรมวิธีต่างๆ นับจ านวนต้นข้าวฟ่างหวานทั งหมด และจ านวนต้นข้าวฟ่างหวานที่ถูกหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าว
ฟ่างเข้าท าลาย หลังพ่นสารฆ่าแมลง 1 และ 2 สัปดาห์ เก็บเกี่ยวผลผลิตจากข้าวฟ่างหวาน 4 แถวกลาง ชั่ง
น  าหนักต้นสด หาความหวานของน  าในล าต้น น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
เวลาและสถานที ่
 เดือนตุลาคม 2554 ถึง เดือนกันยายน 2556 ทีศู่นย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี และศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรลพบุรี กรมวิชาการเกษตร 
 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ปี 2554 ท าการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี จากการทดลอง พบหนอนแมลงวัน
เจาะยอดข้าวฟ่างเข้าท าลายข้าวฟ่างหวานในปริมาณน้อย จึงไม่ได้พ่นสารฆ่าแมลง 

ปี 2555 ท าการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี ก่อนพ่นสารฆ่าแมลง พบหนอนแมลงวัน
เจาะยอดข้าวฟ่างเข้าท าลายข้าวฟ่างหวาน 8.74-9.38 เปอร์เซ็นต์ หลังพ่นสารฆ่าแมลง 1 สัปดาห์ พบว่า สารฆ่า
แมลงที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่าง คือ สารฆ่าแมลง โพรไทโอฟอส 
(โตกุไธออน 50 % EC) อัตรา 50 มล./น  า 20 ลิตร พบต้นข้าวฟ่างหวานถูกหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่างเข้า
ท าลาย 1.15 เปอร์เซ็นต์ หลังพ่นสารฆ่าแมลง 2 สัปดาห์ พบว่า สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการ
ป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่าง คือ สารฆ่าแมลง อิมาเม็กตินเบนโซเอต (โปรเคลม 1.92% EC) 
อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร พบต้นข้าวฟ่างหวานถูกหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่างเข้าท าลาย 1.60 เปอร์เซ็นต์ 
(ตารางที่ 1) ได้ผลผลิต และความหวานของข้าวฟ่างหวาน ระหว่าง 5.39-6.27 ตันต่อไร่ และ 16.65-18.66 
องศาบริกซ์ ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 

ปี 2556 ท าการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี ก่อนพ่นสารฆ่าแมลง พบหนอนแมลงวัน
เจาะยอดข้าวฟ่างเข้าท าลายข้าวฟ่างหวาน ระหว่าง 2.38-4.24 เปอร์เซ็นต์ หลังพ่นสารฆ่าแมลง 1 สัปดาห์ 
พบว่า สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่าง คือ สารฆ่าแมลง 
โพรไทโอฟอส (โตกุไธออน 50 % EC) อัตรา 50 มล./น  า 20 ลิตร พบต้นข้าวฟ่างหวานถูกหนอนแมลงวันเจาะ
ยอดข้าวฟ่างเข้าท าลาย เฉลี่ย 0.65 เปอร์เซ็นต์ หลังพ่นสารฆ่าแมลง 2 สัปดาห์ พบว่า สารฆ่าแมลงที่มี
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ประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่าง คือ สารฆ่าแมลง โพรไทโอฟอส (โตกุไธ
ออน 50 % EC) อัตรา 50 มล./น  า 20 ลิตร พบต้นข้าวฟ่างหวานถูกหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่างเข้าท าลาย 
เฉลี่ย 4.08 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 3) ได้ผลผลิต และความหวานของข้าวฟ่างหวาน ระหว่าง 7.46-8.18 ตันต่อไร่ 
และ 18.66-20.09 องศาบริกซ์ ตามล าดับ (ตารางที่ 4) ดังนั นสามารถใช้สารฆ่าโพรไทโอฟอส (โตกุไธออน 
50 % EC) อัตรา 50 มล./น  า 20 ลิตร และอิมาเม็กตินเบนโซเอต (โปรเคลม 1.92% EC) อัตรา 10 มล./น  า 
20 ลิตร ซึ่งมีประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่างในข้าวฟ่างหวาน เป็นการ
ลดความเสียหายของข้าวฟ่างหวานจากการเข้าท าลายของหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่าง ท าให้ได้ผลผลิตข้าว
ฟ่างหวานเพ่ิมขึ น 

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ในปี 2555 พบว่า หลังพ่นสารฆ่าแมลง 1 และ 2 สัปดาห์ สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการ
ป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่าง คือ สารฆ่าแมลง อิมาเม็กตินเบนโซเอต (โปรเคลม 1.92% EC) 
อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร พบต้นข้าวฟ่างหวานถูกหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่างเข้าท าลาย 2.57 และ 1.60 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารฆ่าแมลง คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20 % EC) อัตรา 100 
มล./น  า 20 ลิตร ซึ่งเป็นสารฆ่าแมลงที่แนะน าให้ใช้ในการป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่าง ที่พบ
หนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่าง 3.12 และ 3.43 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ในปี 2556 พบว่า หลังพ่นสารฆ่า
แมลง 1 และ 2 สัปดาห์ สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่าง 
คือ สารฆ่าแมลง โพรไทโอฟอส (โตกุไธออน 50 % EC) อัตรา 50 มล./น  า 20 ลิตร พบต้นข้าวฟ่างหวานถูก
หนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่างเข้าท าลาย 0.65 และ 4.08 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยมีประสิทธิภาพใกล้เคียง
กับสารฆ่าแมลง คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20 % EC) อัตรา 100 มล./น  า 20 ลิตร ซึ่งเป็นสารฆ่าแมลงที่แนะน าให้ใช้
ในการป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่าง ที่พบหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่าง 0.67 และ 4.09 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ดังนั นสามารถใช้สารฆ่าสารฆ่าแมลง โพรไทโอฟอส (โตกุไธออน 50 % EC) อัตรา 50 มล./
น  า 20 ลิตร และอิมาเม็กตินเบนโซเอต (โปรเคลม 1.92% EC) อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตรในการป้องกันก าจัด
หนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่างในข้าวฟ่างหวาน 

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

การป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่างที่เข้าท าลายข้าวฟ่างหวานโดยใช้สารฆ่าแมลงที่มี
ประสิทธิภาพ จะเป็นการลดความเสียหายของข้าวฟ่างหวานจากการเข้าท าลายของหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าว
ฟ่าง ท าให้ได้ผลผลิตข้าวฟ่างหวานเพ่ิมขึ น 
 
ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ลพบุรี กรมวิชาการเกษตรที่ช่วยด าเนินการทดลอง บันทึกและรวบรวมข้อมูล ท าให้งานทดลองส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 
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ภาคผนวก 
 
ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายข้าวฟ่างหวานของหนอนแมลงวันเจาะยอข้าวฟ่าง ก่อนและหลังพ่นสารฆ่า  
    แมลง ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี เดือนกรกฎาคม 2555– เดือนตุลาคม 2555 
 

กรรมวิธี 
% การเข้าท าลายข้าวฟ่างหวาน 

ก่อนพ่นสารฆ่าแมลง 
หลังพ่นสารฆ่าแมลง (สัปดาห์) 

1 2 
1. พ่นสารฆ่าแมลง อิมิดาโคลพริด 
70 % WG) 

8.80 2.47 3.51 ab 1/ 

2. พ่นสารฆ่าแมลง โพรไทโอฟอส 50 % 
EC 

8.75 1.15 4.38 b 

3. พ่นสารฆ่าแมลง อิมาเม็กตินเบนโซเอต 
1.92 % EC 

9.38 2.57 1.60 a 

4. พ่นสารฆ่าแมลง คาร์โบซัลแฟน 20 % 
EC 

8.74 3.12 3.43 ab 

5. ไม่พ่นสารฆ่าแมลง 8.76 3.84 3.28 ab 
CV (%) 17.3 78.0 44.4 

 
1/ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั ง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยวิธี  
   DMRT 
 
ตารางที่ 2 น  าหนักและความหวานของข้าวฟ่างหวาน ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี เดือนกรกฎาคม  
    2555– เดือนตุลาคม 2555 
 

กรรมวิธี น  าหนัก (ตัน/ไร่) ความหวาน (องศาบริกซ์) 
1. พ่นสารฆ่าแมลง อิมิดาโคลพริด 
70 % WG) 

6.04 17.63 

2. พ่นสารฆ่าแมลง โพรไทโอฟอส 50 % 
EC 

5.58 17.74 

3. พ่นสารฆ่าแมลง อิมาเม็กตินเบนโซเอต 
1.92 % EC 

5.55 16.65 

4. พ่นสารฆ่าแมลง คาร์โบซัลแฟน 20 % 
EC 

5.39 17.95 

5. ไม่พ่นสารฆ่าแมลง 6.27 18.66 
CV (%) 10.8 9.5 
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ตารางที่ 3 เปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายข้าวฟ่างหวานของหนอนแมลงวันเจาะยอข้าวฟ่าง ก่อนและหลังพ่นสารฆ่า  
    แมลง ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี เดือนกรกฎาคม 2556– เดือนตุลาคม 2556 
 

กรรมวิธี 
% การเข้าท าลายข้าวฟ่างหวาน 

ก่อนพ่นสารฆ่าแมลง 
หลังพ่นสารฆ่าแมลง (สัปดาห์) 

1 2 
1. พ่นสารฆ่าแมลง อิมิดาโคลพริด 
70 % WG) 

4.24 1.26 5.90 

2. พ่นสารฆ่าแมลง โพรไทโอฟอส 50 % 
EC 

2.46 0.65 4.08 

3. พ่นสารฆ่าแมลง อิมาเม็กตินเบนโซเอต 
1.92 % EC 

3.35 1.04 5.89 

4. พ่นสารฆ่าแมลง คาร์โบซัลแฟน 20 % 
EC 

2.38 0.67 4.09 

5. ไม่พ่นสารฆ่าแมลง 3.02 1.14 5.92 
CV (%) 56.1 - 53.3 

 
 
ตารางที่ 4 น  าหนักและความหวานของข้าวฟ่างหวาน ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี เดือนกรกฎาคม  
    2556– เดือนตุลาคม 2556 
 

กรรมวิธี น  าหนัก (ตัน/ไร่) ความหวาน (องศาบริกซ์) 
1. พ่นสารฆ่าแมลง อิมิดาโคลพริด 
70 % WG) 

7.51 20.09 a 1/ 

2. พ่นสารฆ่าแมลง โพรไทโอฟอส 50 % EC 8.18 18.66 b 
3. พ่นสารฆ่าแมลง อิมาเม็กตินเบนโซเอต 
1.92 % EC 

7.99 19.27 ab 

4. พ่นสารฆ่าแมลง คาร์โบซัลแฟน 20 % EC 7.46 19.21 ab 
5. ไม่พ่นสารฆ่าแมลง 7.88 19.30 ab 

CV (%) 9.9 4.3 
 
1/ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั ง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยวิธี  
   DMRT 


