
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 

------------------------ 

1. แผนงานวิจัย   :  วิจัยการป้องกันก้าจัดโรคและแมลงในปาล์มน ้ามัน 

 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยการป้องกันก้าจัดโรคและแมลงในปาล์มน ้ามัน 

กิจกรรม    :  วิจัยและพัฒนาวิธีการป้องกันก้าจัดแมลง ไรศัตรูปาล์มน ้ามนั 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก้าจัดหนอนหน้าแมวในปาล์ม 

น ้ามัน 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Efficiency of Insecticides for Controlling Oil Palm Slug  

Caterpillar (Darna furva Wileman) in Oil palm 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูร1/ 

ผู้ร่วมงาน                            :  ยิ่งนิยม ริยาพันธ์2/  พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท1/  สุภางคนา ถิรวุธ1/   

สิริกัญญา ขุนวิเศษ1/  สรรชัย  เพชรธรรมรส1/ 

 
5. บทคัดย่อ :  การทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันก้าจัด

ห น อ น ห น้ า แ ม ว  Darna furva Wileman ใน ป าล์ ม น ้ า มั น 

ด้าเนินการทดลองจ้านวน 2 การทดลอง ในแปลงปาล์มน ้ามันของ

เกษตรกร อ้าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอ้าเภอ

วิหารแดง จังหวัดสระบุรี ระหว่างเดือนมิถุนายน 2560 – เมษายน 

2561 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ ้า จ้านวน 10 

กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีพ่นสารก้าจัดแมลง flubendiamide 20% 

WG อัตรา 5 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นสารก้าจัดแมลง 

chlorantraniliprole 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้ า 20 

ลิตร กรรมวิธีพ่นสารก้าจัดแมลง  fipronil 5% SC อัตรา 30 



มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นสารก้าจัดแมลง lufenuron 

5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นสารก้าจัด

แมลง petroleum oil 83.9% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 

ลิตร กรรมวิธีพ่นสารก้าจัดแมลง emamectin benzoate 1.92% 

EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นสารก้าจัดแมลง 

deltamethrin 3% EC อั ต ร า  20 มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ น ้ า  20 ลิ ต ร 

กรรมวิธีพ่นสารก้าจัดแมลง BT 10,600 IU/mg อัตรา 80 มิลลิลิตร

ต่อน ้า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นสารก้าจัดแมลง etofenprox 20% EC 

อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่น

สารก้าจัดแมลง การทดลองทั งสองมีผลการทดลองสอดคล้องไป

ในทางเดียวกัน โดยพบว่าทุกกรรมวิธีที่ พ่นสารก้าจัดแมลง มี

ประสิทธิภาพในการป้องกันก้าจัดหนอนหน้าแมว ได้ดียกเว้น

กรรมวิธีพ่นสารด้วย petroleum oil โดยทุกกรรมวิธีที่พ่นสาร

ก้าจัดแมลงพบจ้านวนหนอนหน้าแมว น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารก้าจัดแมลง 
1/ส้านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, 2/ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร 

สถาบันวิจัยพืชสวน 

 

:  Efficacy of insecticides for controlling oil palm slug 

caterpillar (Darna furva Wileman) in oil palm were 

conducted in oil palm field at Sam Roi Yot district 

Prachuap Khiri Khan province and Wihan Daeng district 

Sara buri province between June 2018 - April 2019. Trial 

design was RCB with 10 treatments and 4 replications. The 

10 treatments were sprayed flubendiamide 20%WG at 

5g/20l of water, chlorantraniliprole 5.17%SC at 20ml/20l of 

water, fipronil 5%SC 30ml/20l of water, lufenuron 5% SC 

20ml/20l of water, petroleum oil 83.9% EC 40ml/20l of 

water, emamectin benzoate 1.92% EC 20ml/20l of water, 



deltamethrin 3%EC 20ml/20l of water, BT 10,600 IU/mg 

80ml/20l of water, etofenprox 20% EC 30ml/20l of water 

and untreated control. For the result, both experiments 

provided consistent results. The result indicated that the 

number of live larvae were significantly lower in all 

insecticides treated plot as compared with untreated 

control excluding petroleum oil. The result show that all 

of insecticides in both experiments excluding petroleum 

oil showed high efficacy against oil palm slug caterpillar. 

 

 

6. ค าน า                                 :  ปาล์มน ้ามัน (Oil palm) เป็นพืชตระกูลปาล์ม ที่มีศักยภาพสูงใน

ด้านการพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน ดังจะ

เห็นได้ว่าภาครัฐส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกปาล์มกันมากขึ น  

เช่นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันและน ้ามัน

ปาล์ม นโยบายด้านการจัดหาพลังงานทดแทนเป็นต้น ส้านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรรายงานว่า  ในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมามีการ

ขยายพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามันอย่างต่อเนื่อง ความต้องการใช้น ้ามัน

ปาล์มในประเทศ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 0.13 ต่อปี  

นอกจากนโยบายของภาครัฐแล้วเหตุผลที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งคือ 

มูลค่าผลผลิตปาล์มต่อไร่สูงถึงประมาณ 17,500 ต่อไร่ต่อปี  จึงไม่

ยากที่จะจูงใจให้เกษตรกรหันมาสนใจเพาะปลูกปาล์มกันมากขึ น  

การเพาะปลูกในพื นที่เดิมนั นจะมีการเพาะปลูกในพื นที่ภาคใต้เป็น

หลัก ซึ่งปัจจุบันนั นไม่สามารถท้าได้เพียงพอกับความต้องการ จึง

จ้าเป็นต้องขยายพื นที่ในการเพาะปลูกออกไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ ซึ่ง

ขณะนี ก็ได้มีเกษตรกรได้เริ่มไปปลูกในหลายพื นที่ของประเทศไทย 

จนอาจกล่าวได้ว่ามีท่ัวทุกภาคของประเทศไทย  

การปลูกปาล์มน ้ามันในประเทศไทยนั น พบแมลงศัตรูที่

ส้าคัญหลายชนิด เช่น  หนอนหน้าแมว, ด้วงกุหลาบ, หนอนปลอก 



และ ด้วงแรด เป็นต้น (ทวีศักดิ์ และจิราภรณ์ , 2539)  โดยเฉพาะ

หนอนหน้าแมว (slug caterpillar); Darna furva  ซึ่งหนอนจะกัด

ท้าลายใบปาล์มน ้ามัน ถ้าอาการรุนแรงมากใบถูกกัดจนเหลือแต่

ก้านใบ  ท้าให้ผลผลิตลดลงต้นชะงักการเจริญเติบโต และกว่าต้น

จะฟ้ืนคืนดังเดิมใช้เวลานานเป็นปี(ทวีศักดิ์, 2544)   เมื่อเกิดการ

ระบาดแต่ละครั งมักต้องใช้เวลาในการก้าจัดนาน  เป็นเพราะหนอน

มีหลายระยะในเวลาเดียวกัน (ทรงวุฒิและคณะ , 2529)  เพ่ือเป็น

การแก้ไขปัญหาและวางแผนรับมือแมลงศัตรูพืชที่ส้าคัญของพืช

เศรษฐกิจชนิดนี   จึงท้าการศึกษาหาสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ

และปลอดภัย  เพ่ือทดแทนสารฆ่าแมลงในอดีตที่มีพิษร้ายแรงเป็น

อันตรายทั งกับตัวเกษตรกรและแมลงศัตรูธรรมชาติ และทดสอบ

ประสิทธิภาพของวิธีการพ่นสารแบบต่างๆ ให้ถูกเป้าหมายที่

ต้องการมากที่สุด  มีการสูญเสียอันเนื่องมาจากการรวมตัวของ

ละอองสารแล้วไหลลงดิน ปลิวไปในอากาศ หรือส่วนอ่ืนของพืชที่

อยู่นอกเป้าหมายน้อยที่สุด ลดการระบาดของศัตรูพืช และน้าไป

เป็นข้อมูลในการแนะน้าเกษตรกรในการเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง 

ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

7. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์    

 1.   แปลงปาล์มน ้ามัน 

2. เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน ้าประกอบหัวฉีด

แบบกรวยกลวง 

3. สารก้าจัดแมลง flubendiamide 20% WG, lufenuron 5% 

EC, fipronil 5% SC, etofenprox 20% EC, petroleum oil 

83.9% EC, deltamethrin 3% EC, BT 1 0 ,6 0 0 0  IU/mg, 

emamectin benzoate 1.92% EC และchlorantraniliprole 

20% EC 

4. สารจับใบ 



5. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ, วัดความชื นสัมพัทธ์, วัดความเร็วลมและ

นาฬิกาจับเวลา 

6. ชุดพ่นสารและอุปกรณ์อ่ืนๆ 

 

- วิธีการ ด้าเนินการในปาล์มน ้ามันอายุ 2 - 4 ปี โดยท้าการทดลองทั งหมด 

10 กรรมวิธี 4 ซ ้า (ซ ้าละ 2 ต้น) เริ่มท้าการพ่นสารฆ่าแมลงตาม

กรรมวิธีต่างๆ โดยใช้น ้าที่อัตราพ่น 5  ลิตร/ต้น เมื่อพบการระบาด

ของหนอนหน้าแมวสม่้าเสมอทั่วแปลง โดยก่อนการพ่นสารทดลอง

จะท้าการตรวจนับจ้านวนหนอนหน้าแมว ที่ทางใบปาล์ม จ้านวน 4 

ทิศทางรอบทรงพุ่ม และท้าการพ่นสารทดสอบเมื่อพบการระบาด

ของหนอนหน้าแมวมากกว่า 20 ตัวต่อทางใบ และท้าเครื่องหมาย

ไว้เพ่ือนับซ ้าทางปาล์มเดิมหลังการพ่นสาร ท้าการพ่นสารทดสอบ

ด้วยเครื่องยนต์พ่นสารแบบแรงดันน ้าสูง (high pressure pump 

sprayer) ที่สามารถควบคุมแรงดันได้ โดยท้าการพ่นรอบทรงพุ่ม 1 

รอบ พยายามหลีกเลี่ยงทิศทางใต้ลมให้มากที่สุดเพ่ือไม่ให้ละออง

สารตกลงบนตัวผู้พ่น หลังการพ่นสารตรวจนับจ้านวนหนอนหน้า

แมวบนทางปาล์มน ้ามัน ตามต้าแหน่งเดิมภายหลังการพ่นสาร 3, 

5, 7, 10  และ 14 วัน น้าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติที่

เหมาะสม โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB จ้านวน 4 ซ ้า มี 10 

กรรมวิธี ดังนี  

1. flubendiamide 20% WG อัตรา 5 กรัม/น ้า 20 ลิตร 

2. chlorantraniliprole 5.17% SC  อัตรา 20 มล./น ้า 20 ลิตร 

3. fipronil 5% SC  อัตรา 30 มล./น ้า 20 ลิตร 

4. lufenuron 5% EC  อัตรา 20 มล./น ้า 20 ลิตร 

5. petroleum oil 83.9% EC  อัตรา 40 มล./น ้า 20 ลิตร 

6. emamectin benzoate 1.92% EC อั ต ร า  20 ม ล ./น ้ า  20 

ลิตร 

7. deltamethrin 3% EC  อัตรา 20 มล./น ้า 20 ลิตร 

8. BT 10,600 IU/mg  อัตรา 80 มล./น ้า 20 ลิตร 



9. etofenprox 20% EC  อัตรา 30 มล./น ้า 20 ลิตร 

10. ไม่พ่นสาร  

 

- เวลาและสถานที่ - ด้าเนินการทดลองที่แปลงปาล์มน ้ามันของเกษตรกร อ.สามร้อย

ยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

2560 และท้าการทดลองซ ้าที่แปลงปาล์มน ้ามันของเกษตรกร อ.

วิหารแดง จ.สระบุรี ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

- การทดลองท่ี 1 ( มิถุนายน – กรกฎาคม 2560) 

จ านวนหนอนหน้าแมว (Table1) 

ก่อนพ่นสารทดลอง พบจ้านวนของหนอนหน้าแมว ในทุก

กรรมวิธีเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ก่อนพ่นสารฆ่าแมลงพบหนอนหน้า

แมวระหว่าง 21.81 – 29.94 ตัวต่อทางใบ มีความแตกต่างทาง

สถิติระหว่างกรรมวิธี จึงวิเคราะห์ข้อมูลจ้านวนของหนอนหน้า

แมวหลังพ่นสารด้วยวิธี Analysis of Covariance 

หลังพ่นสาร 3 วัน พบว่าทุกกรรมวิธีที่มีการพ่นสารฆ่าแมลง พบ

หนอนหน้าแมวจ้านวน 0 – 21.56 ตัวต่อทางใบ ทุกกรรมวิธีที่มี

การพ่นสารฆ่าแมลงยกเว้นกรรมวิธีพ่นสารด้วย petroleum oil 

83.9%  EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร และเชื อ BT 

10,6000 IU/mg อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร พบหนอน

หน้าแมวเฉลี่ย 0 – 9.50 ตัวต่อทางใบ ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่าง

อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่พบหนอนหน้า

แมวจ้านวน 21.94 ตัวต่อทางใบ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง

กรรมวิ ธีที่ พ่ น ส ารฆ่ าแมลงพบ ว่ ากรรมวิ ธี พ่ น ส ารด้ วย 

deltamethrin 3% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร และ

สาร etofenprox 20% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร 

พบจ้านวนหนอนหน้าแมวน้อยที่สุดคือไม่พบเลย ซึ่งไม่แตกต่าง

ทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่าแมลง flubendiamide 20% 



WG อัตรา 5 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร, chlorantraniliprole 20% 

EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร, fipronil 5% SC อัตรา 

30 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร และสาร emamectin benzoate 

1.92% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร ซึ่งพบจ้านวน

หนอนหน้าแมวเฉลี่ย 0.94, 0.25, 0.31 และ 1.88 ตัวต่อทางใบ 

ตามล้าดับ แต่น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับ

กรรมวิธีที่ พ่นสารฆ่ าแมลง lufenuron 5%  EC อัตรา 20 

มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร,  petroleum oil 83.9% EC และ BT 

10,6000 IU/mg ที่พบจ้านวนหนอนหน้าแมวเฉลี่ย 9.50, 20.81 

และ 21.56 ตัวต่อทางใบ ตามล้าดับ  

หลังพ่นสาร 5 วัน พบว่าทุกกรรมวิธีที่มีการพ่นสารฆ่าแมลง พบ

หนอนหน้าแมวจ้านวน 0 – 12.81 ตัวต่อทางใบ ทุกกรรมวิธีที่มี

การพ่นสารฆ่าแมลงยกเว้นกรรมวิธีพ่นสารด้วย petroleum oil 

83.9% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร พบหนอนหน้า

แมวเฉลี่ย 0 – 2.88 ตัวต่อทางใบ ซึ่งพบหนอนหน้าแมวจ้านวน

น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่น

สาร ที่พบหนอนหน้าแมวจ้านวน 15.88 ตัวต่อทางใบ และเมื่อ

เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่าแมลงพบว่ากรรมวิธีพ่น

สารด้วย  chlorantraniliprole 20% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อ

น ้า 20 ลิตร, fipronil 5% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร

, emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 

20 ลิตร, deltamethrin 3% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 

ลิตร และสาร etofenprox 20% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน ้า 

20 ลิตร พบจ้านวนหนอนหน้าแมวน้อยที่สุดคือไม่พบเลย ซึ่งไม่

แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่าแมลง flubendiamide 

20% WG อัตรา 5 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร และ lufenuron 5% 

EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตรซึ่งพบจ้านวนหนอนหน้า

แมวเฉลี่ย 0.13 และ 0.38 ตัวต่อทางใบ ตามล้าดับ แต่น้อยกว่า

และแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่า



แมลง petroleum oil 83.9% EC และ BT 10,6000 IU/mg 

อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร ที่พบจ้านวนหนอนหน้าแมว

เฉลี่ย 12.81 และ 2.88 ตัวต่อทางใบ ตามล้าดับ  

หลังพ่นสาร 7 วัน พบว่าทุกกรรมวิธีที่มีการพ่นสารฆ่าแมลง พบ

หนอนหน้าแมวจ้านวน 0 – 9.13 ตัวต่อทางใบ ทุกกรรมวิธีที่มี

การพ่นสารฆ่าแมลงยกเว้นกรรมวิธีพ่นสารด้วย petroleum oil 

83.9% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร พบหนอนหน้า

แมวเฉลี่ย 0 – 1.94 ตัวต่อทางใบ ซึ่งพบหนอนหน้าแมวจ้านวน

น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่น

สาร ที่พบหนอนหน้าแมวจ้านวน 8.56 ตัวต่อทางใบ และเมื่อ

เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่าแมลงพบว่ากรรมวิธีพ่น

สารด้วย  flubendiamide 20% WG อัตรา 5 กรัมต่อน ้า 20 

ลิตร, chlorantraniliprole 20% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 

20 ลิตร, fipronil 5% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร , 

สาร emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร

ต่อน ้า 20 ลิตร, deltamethrin 3% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อ

น ้า 20 ลิตร และสาร etofenprox 20% EC อัตรา 30 มิลลิลิตร

ต่อน ้า 20 ลิตร พบจ้านวนหนอนหน้าแมวน้อยที่สุดคือไม่พบเลย 

ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่าแมลง lufenuron 

5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตรซ่ึงพบจ้านวนหนอน

หน้าแมวเฉลี่ย 0.25 ตัวต่อทางใบ แต่น้อยกว่าและแตกต่างอย่าง

มีนัยส้าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่าแมลง petroleum 

oil 83.9% EC และ BT 10,6000 IU/mg อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อ

น ้า 20 ลิตร ที่พบจ้านวนหนอนหน้าแมวเฉลี่ย 9.13 และ 1.94 

ตัวต่อทางใบ ตามล้าดับ 

หลังพ่นสาร 10 วัน พบว่าทุกกรรมวิธีที่มีการพ่นสารฆ่าแมลง 

พบหนอนหน้าแมวจ้านวน 0 – 9.50 ตัวต่อทางใบ ทุกกรรมวิธีที่

มีการพ่นสารฆ่าแมลงยกเว้นกรรมวิธีพ่นสารด้วย petroleum 

oil 83.9% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร พบหนอน



หน้าแมวเฉลี่ย 0 – 1.44 ตัวต่อทางใบ ซึ่งพบหนอนหน้าแมว

จ้านวนน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับ

กรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่พบหนอนหน้าแมวจ้านวน 8.50 ตัวต่อทาง

ใบ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่าแมลงพบว่า

กรรมวิธีพ่นสารด้วย  flubendiamide 20% WG อัตรา 5 กรัม

ต่อน ้ า  20 ลิ ตร , chlorantraniliprole 20%  EC อัตรา 20 

มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร, fipronil 5% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อ

น ้า 20 ลิตร, สาร emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 

20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร, deltamethrin 3% EC อัตรา 20 

มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร และสาร etofenprox 20% EC อัตรา 

30 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร พบจ้านวนหนอนหน้าแมวน้อยที่สุด

คือไม่พบเลย ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่า

แมลง lufenuron 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร 

และ BT 10,6000 IU/mg อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร ซึ่ง

พบจ้านวนหนอนหน้าแมวเฉลี่ย 0.13 และ 1.44 ตัวตัวต่อทางใบ 

ตามล้าดับ แต่น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับ

กรรมวิธีที่ พ่นสารฆ่าแมลง petroleum oil 83.9% EC ที่พบ

จ้านวนหนอนหน้าแมวเฉลี่ย 9.50 ตัวตัวต่อทางใบ  

หลังพ่นสาร 14 วัน พบว่าทุกกรรมวิธีที่มีการพ่นสารฆ่าแมลง 

พบหนอนหน้าแมวจ้านวน 0 – 3.19 ตัวต่อทางใบ ทุกกรรมวิธีที่

มีการพ่นสารฆ่าแมลงยกเว้นกรรมวิธีพ่นสารด้วย petroleum 

oil 83.9% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร พบหนอน

หน้าแมวเฉลี่ย 0 – 0.19 ตัวต่อทางใบ ซึ่งพบหนอนหน้าแมว

จ้านวนน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับ

กรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่พบหนอนหน้าแมวจ้านวน 3.75 ตัวต่อทาง

ใบ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่าแมลงพบว่า

กรรมวิธีพ่นสารด้วย  flubendiamide 20% WG อัตรา 5 กรัม

ต่อน ้ า  20 ลิ ตร , chlorantraniliprole 20%  EC อัตรา 20 

มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร, fipronil 5% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อ



น ้า 20 ลิตร, สาร emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 

20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร, deltamethrin 3% EC อัตรา 20 

มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อน ้ า  20  ลิ ต ร , lufenuron 5%  EC อัต รา  20 

มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร และสาร etofenprox 20% EC อัตรา 

30 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร พบจ้านวนหนอนหน้าแมวน้อยที่สุด

คือไม่พบเลย ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่ า

แมลง BT 10,6000 IU/mg อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร 

ซึ่งพบจ้านวนหนอนหน้าแมวเฉลี่ย 0.19 ตัวต่อทางใบ แต่น้อย

กว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสาร

ฆ่าแมลง petroleum oil 83.9% EC ที่พบจ้านวนหนอนหน้า

แมวเฉลี่ย 3.19 ตัวต่อทางใบ  

 

- การทดลองท่ี 2 (มีนาคม – เมษายน 2561) 

จ านวนหนอนหน้าแมว (Table2) 

ก่อนพ่นสารทดลอง พบจ้านาวของหนอนหน้าแมว ในทุก

กรรมวิธีเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ก่อนพ่นสารฆ่าแมลงพบหนอนหน้า

แมวระหว่าง 67.13 – 78.88 ตัวต่อทางใบ ไม่แตกต่างทางสถิติ

ระหว่างกรรมวิธี จึงวิเคราะห์ข้อมูลจ้านวนของหนอนหน้าแมว

หลังพ่นสารด้วยวิธี Analysis of Variance 

หลังพ่นสาร 3 วัน พบว่าทุกกรรมวิธีที่มีการพ่นสารฆ่าแมลง พบ

หนอนหน้าแมวจ้านวน 0.25  – 40.75 ตัวต่อทางใบ ซึ่งน้อยกว่า

และแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ พ่นสาร ที่

พบหนอนหน้าแมวจ้านวน 51.38 ตัวต่อทางใบ และเมื่อ

เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่าแมลงพบว่ากรรมวิธีพ่น

สารด้วย etofenprox 20% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 

ลิตร พบจ้านวนหนอนหน้าแมวน้อยที่สุด ซึ่งพบจ้านวนหนอน

หน้าแมวเฉลี่ย 0.25 ตัวต่อทางใบ ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับ

กรรมวิธีที่พ่นสารฆ่าแมลง flubendiamide 20% WG อัตรา 5 

กรัมต่อน ้า 20 ลิตร, chlorantraniliprole 20% EC อัตรา 20 



มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร, fipronil 5% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อ

น ้า 20 ลิตร, emamectin benzoate 1.92%  EC อัตรา 20 

มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร และสาร deltamethrin 3% EC อัตรา 

20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร ซึ่งพบจ้านวนหนอนหน้าแมวเฉลี่ย 

2.75, 1.50, 1.50, 4.75 และ 0.50 ตัวต่อทางใบ ตามล้าดับ แต่

น้อยกว่าและแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่าแมลง 

lufenuron 5%  EC อัตรา 20 มิ ลลิ ลิ ต รต่ อน ้ า  20  ลิ ตร , 

petroleum oil 83.9% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร 

และเชื อ BT 10,6000 IU/mg อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร 

ที่พบจ้านวนหนอนหน้าแมวเฉลี่ย 18.88, 40.75 และ 29.88 ตัว

ต่อทางใบ ตามล้าดับ  

หลังพ่นสาร 5 วัน พบว่าทุกกรรมวิธีที่มีการพ่นสารฆ่าแมลง พบ

หนอนหน้าแมวจ้านวน 0 – 31.25 ตัวต่อทางใบ ซึ่งน้อยกว่าและ

แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่พบ

หนอนหน้ าแมวจ้ านวน  46 .88 ตั วต่ อทางใบ  และเมื่ อ

เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่าแมลงพบว่ากรรมวิธีพ่น

สารด้วย etofenprox 20% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 

ลิตร พบจ้านวนหนอนหน้าแมวน้อยที่สุดคือไม่พบเลย ซึ่งไม่

แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่าแมลง flubendiamide 

20% WG อัตรา 5 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร, chlorantraniliprole 

20% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร , fipronil 5% SC 

อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร , lufenuron 5% EC อัตรา 

20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร, emamectin benzoate 1.92% 

EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร, deltamethrin 3% EC 

อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร และเชื อ BT 10,6000 IU/mg 

อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร ซึ่งพบจ้านวนหนอนหน้าแมว

เฉลี่ย 0.75, 0.25, 0.25, 1.50, 1.25, 0.13 และ 2.13 ตัวต่อ

ทางใบ ตามล้าดับ แต่น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทาง

สถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่าแมลง petroleum oil 83.9% EC 



อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร ที่พบจ้านวนหนอนหน้าแมว

เฉลี่ย 31.25 ตัวต่อทางใบ 

หลังพ่นสาร 7 วัน พบว่าทุกกรรมวิธีที่มีการพ่นสารฆ่าแมลง พบ

หนอนหน้าแมวจ้านวน 0 – 29.13 ตัวต่อทางใบ ซึ่งน้อยกว่าและ

แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่พบ

หนอนหน้ าแมวจ้ านวน  48 .56 ตั วต่ อทางใบ  และเมื่ อ

เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่าแมลงพบว่ากรรมวิธีพ่น

สารด้วย flubendiamide 20% WG อัตรา 5 กรัมต่อน ้า 20 

ลิตร, chlorantraniliprole 20% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 

20 ลิตร, fipronil 5% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร, 

emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 

20 ลิตร, deltamethrin 3% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 

ลิตร และสาร etofenprox 20% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน ้า 

20 ลิตร พบจ้านวนหนอนหน้าแมวน้อยที่สุดคือไม่พบเลย ซึ่งไม่

แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่าแมลง lufenuron 5% 

EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร และเชื อ BT 10,6000 

IU/mg อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร ซึ่งพบจ้านวนหนอน

หน้าแมวเฉลี่ย 2.46 และ 1.44 ตัวต่อทางใบ ตามล้าดับ แต่น้อย

กว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสาร

ฆ่าแมลง petroleum oil 83.9% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน ้า 

20 ลิตร ที่พบจ้านวนหนอนหน้าแมวเฉลี่ย 29.13 ตัวต่อทางใบ 

หลังพ่นสาร 10 วัน พบว่าทุกกรรมวิธีที่มีการพ่นสารฆ่าแมลง 

พบหนอนหน้าแมวจ้านวน 0 – 30.50 ตัวต่อทางใบ ซึ่งน้อยกว่า

และแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่

พบหนอนหน้าแมวจ้านวน 39.50 ตัวต่อทางใบ และเมื่อ

เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่าแมลงพบว่ากรรมวิธีพ่น

สารด้วย flubendiamide 20% WG อัตรา 5 กรัมต่อน ้า 20 

ลิตร, chlorantraniliprole 20% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 

20 ลิตร, fipronil 5% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร , 



emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 

20 ลิตร, deltamethrin 3% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 

ลิตร และสาร etofenprox 20% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน ้า 

20 ลิตร พบจ้านวนหนอนหน้าแมวน้อยที่สุดคือไม่พบเลย ซึ่งไม่

แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่าแมลง lufenuron 5% 

EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร และเชื อ BT 10,6000 

IU/mg อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร ซึ่งพบจ้านวนหนอน

หน้าแมวเฉลี่ย 0.25 ตัวต่อทางใบ ทั งสองกรรมวิธี แต่น้อยกว่า

และแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่า

แมลง petroleum oil 83.9% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 

ลิตร ที่พบจ้านวนหนอนหน้าแมวเฉลี่ย 30.50 ตัวต่อทางใบ  

หลังพ่นสาร 14 วัน พบว่าทุกกรรมวิธีที่มีการพ่นสารฆ่าแมลง 

พบหนอนหน้าแมวจ้านวน 0 – 9.19 ตัวต่อทางใบ ซึ่งน้อยกว่า

และแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่

พบหนอนหน้าแมวจ้านวน 13.75 ตัวต่อทางใบ และเมื่อ

เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่าแมลงพบว่ากรรมวิธีพ่น

สารด้วย flubendiamide 20% WG อัตรา 5 กรัมต่อน ้า 20 

ลิตร, chlorantraniliprole 20% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 

20 ลิตร, fipronil 5% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร ,  

lufenuron 5%  EC อัตรา 20 มิ ลลิ ลิ ต รต่ อน ้ า  20  ลิ ตร , 

emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 

20 ลิตร, deltamethrin 3% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 

ลิตร และสาร etofenprox 20% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน ้า 

20 ลิตร พบจ้านวนหนอนหน้าแมวน้อยที่สุดคือไม่พบเลย ซึ่งไม่

แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ พ่นเชื อ BT 10,6000 IU/mg 

อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร ซึ่งพบจ้านวนหนอนหน้าแมว

เฉลี่ย 0.13 ตัวต่อทางใบ แต่น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่าแมลง petroleum oil 



83.9%  EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร ที่พบจ้านวน

หนอนหน้าแมวเฉลี่ย 9.19 ตัวต่อทางใบ 

- ต้นทุนการใช้สารฆ่าแมลง (Table 3) 

เมื่อพิจารณาต้นทุนการใช้สารฆ่าแมลงโดยค้านวณจากอัตรา

พ่น 5 ลิตรต่อต้น และ 1 ไร่ปลูก 22 ต้น พบว่ากรรมวิธีพ่นสารที่

มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใน ก ารป้ อ งกั น ก้ าจั ด ห น อน ห น้ าแ ม ว

deltamethrin 3% EC อัตรา 20 มล./น ้า 20 ลิตร มีต้นทุนต่้า

ที่สุดคือประมาณ 101 บาท/ครั ง/ไร่ กรรมวิธีพ่นสารที่มีต้นทุน

ต่้ ารองลงมากรรมวิธี พ่ นสาร fipronil 5%  SC อัตรา 30 

มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร และ etofenprox 20% EC อัตรา 30 

มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร มีต้นทุนที่เท่ากันคือประมาณ 131 

บาท/ครั ง/ไร่ ส่วนกรรมวิธีพ่นเชื อ BT 10,6000 IU/mg อัตรา 

80 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร มีต้นทุนประมาณ 198 บาท/ครั ง/ไร่

, กรรมวิธีพ่นสาร lufenuron 5% EC อัตรา 20 มล./น ้า 20 

ลิตร มีต้นทุนประมาณ 233 บาท/ครั ง/ไร่, กรรมวิธีพ่นสาร 

flubendiamide 20% WG อัตรา 5 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร มี

ต้ น ทุ น ป ระมาณ  324  บ าท /ครั ง / ไร่ , กรรมวิ ธี พ่ น ส าร 

chlorantraniliprole 20% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 

ลิตร มีต้นทุนประมาณ 351 บาท/ครั ง/ไร่ และกรรมวิธีพ่นสาร 

emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 10 มล./น ้า 20 ลิตร 

มีต้นทุนแพงที่สุดคือประมาณ 528 บาท/ครั ง/ไร่อธิบายผลการ

ทดลองที่ส้าคัญ อ้างอิงถึงตาราง กราฟ หรือรูปประกอบพร้อม

เหตุผลสนับสนุนการทดลอง และวิจารณ์เหตุผลที่ท้าให้ผลการ

ทดลองเป็นเช่นนั น รวมทั งอ้างถึงผลการทดลองของผู้อ่ืน (จาก

เอกสารอ้างอิงในค้าน้า หรืออุปกรณ์และวิธีการ) เพ่ือสนับสนุน

หรือคัดค้านผลการทดลองนั นๆ 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : การทดลองประสิทธิภาพสารฆ่าแมลง เพ่ือใช้ในการป้องกันก้าจัด

หนอนหน้าแมว Darna furva Wileman ในปาล์มน ้ามัน โดยใช้



สาร flubendiamide 20% WG อัตรา 5 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร, 

chlorantraniliprole 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 

ลิตร , fipronil 5%  SC อัตรา 30 มิลลิ ลิ ตรต่อน ้ า  20 ลิ ตร , 

lufenuron 5 %  EC อั ต ร า  2 0  มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ น ้ า  2 0  ลิ ต ร , 

petroleum oil 83.9% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร, 

emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 

ลิตร, deltamethrin 3% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร, 

BT 10,600 IU/mg อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร และสาร 

etofenprox 20%  EC อั ต รา 30  มิ ลลิ ลิ ต รต่ อน ้ า  20  ลิ ต ร 

เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นสารก้าจัดแมลง โดยด้าเนินการ

ทดลองจ้านวน 2 การทดลอง ซึ่งทั งสองการทดลองมีผลสอดคล้อง

ไปในทางเดียวกัน ผลการทดลองพบว่า การพ่นสารฆ่าแมลงทุก

กรรมวิธี มีประสิทธิภาพในการป้องกันก้าจัดหนอนหน้าแมวได้ดี 

โดยพบจ้านวนหนอนหน้าแมวน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารก้าจัดแมลง ยกเว้นกรรมวิธี

พ่นสารฆ่าแมลงด้วย petroleum oil ซ่ึงพบจ้านวนหนอนหน้าแมว

ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารก้าจัดแมลง เมื่อพิจารณา

ต้นทุนการใช้สารฆ่าแมลงโดยค้านวณจากอัตราพ่น 5 ลิตรต่อต้น( 1 

ไร่ปลูก 22 ต้น) พบว่ากรรมวิธีพ่นสารที่มีประสิทธิภาพในการ

ป้องกันก้าจัดหนอนหน้าแมว deltamethrin 3% EC มีต้นทุนต่้า

ที่สุดคือประมาณ 101 บาท/ครั ง/ไร่ กรรมวิธีพ่นสารที่มีต้นทุนต่้า

รองลงมากรรมวิธีพ่นสาร fipronil 5% SC และ etofenprox 

20% EC มีต้นทุนที่เท่ากันคือประมาณ 131 บาท/ครั ง/ไร่ และ

กรรมวิธีพ่นสาร emamectin benzoate 1.92% EC มีต้นทุนแพง

ทีสุ่ดคือประมาณ 528 บาท/ครั ง/ไร่ 

ดังนั นในการที่เกษตรกรจะเลือกใช้สารป้องกันก้าจัดหนอน

หน้าแมวนั นจึงควรพิจารณาทั งในส่วนของประสิทธิภาพของการ

ป้องกันก้าจัดศัตรูพืช ต้นทุนการผลิต รวมถึงผลกระทบต่อศัตรู

ธรรมชาติประกอบด้วย 



 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : น้าไปใช้เป็นค้าแนะน้าในการป้องกันก้าจัดหนอนหน้าแมวใน

ปาล์มน ้ามันให้กับเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง 

 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : ขอขอบคุณเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์มน ้ามัน อ้าเภอสามร้อย

ยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอ้าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

ที่อนุเคราะห์แปลงทดลอง คุณณรงค์ คงเหลือ คุณสุมณฑา ธีระชีพ 

คุณดอกจันทร์ พิรักษา นักวิชาการเกษตร ที่ช่วยด้าเนินการเก็บ

และรวบรวมข้อมูลเบื องต้น จึงท้าให้งานวิจัยนี ส้าเร็จลุล่วงไปได้

ด้วยดี 
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13. ภาคผนวก :  



ตารางที่ 1 จ้านวนของหนอนหน้าแมว (Darna furva Wileman) ในแปลงทดสอบประสิทธิภาพของสารก้าจัดแมลง ที่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ( ผลการ
ทดลองปี 2560)   

 
 

กรรมวิธี 
 

อัตราการใช้ 
(มล. / น ้า 20 ลิตร) 

  
ค่าเฉลี่ยจ้านวนหนอนหน้าแมว (ตัว/ทางใบ) 

 หลังพ่นสาร 
ก่อนพ่นสาร 3 วัน 5 วัน 7 วัน 10 วัน 14 วัน 

1. flubendiamide 20% WG 5 28.31 ab1/ 0.94 a 0.13 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 
2. chlorantraniliprole 5.17% SC 20 23.38 ab 0.25 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 
3. fipronil 5% SC 30 29.00 b 0.31 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 
4. lufenuron 5% EC 20 24.00 ab 9.50 b 0.38 a 0.25 a 0.13 a 0.00 a 
5. petroleum oil 83.9% EC 40 24.25 ab 20.81 c 12.81 c 9.13 c 9.50 b 3.19 b 
6. emamectin benzoate 1.92% EC 20 23.88 ab 1.88 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 
7. deltamethrin 3% EC 20 21.81 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 
8. BT 10,6000 IU/mg 80 29.13 b 21.56 c 2.88 b 1.94 b 1.44 a 0.19 a 
9. etofenprox 20% EC  30 29.94 b 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 
10. control - 24.44 ab 21.94 c 15.88 d 8.56 c 8.50 b 3.75 b 
CV (%) - 17.76 66.41 68.78 57.06 58.34 37.85 
 
1/ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน ไม่แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% วิเคราะห์โดยวิธี DMRT 
 



ตารางท่ี 2 จ้านวนของหนอนหน้าแมว (Darna furva Wileman) ในแปลงทดสอบประสิทธิภาพของสารก้าจัดแมลง ที ่อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ( ผลการทดลองปี 2561)   
 
 

 
กรรมวิธี 

 
อัตราการใช้ 

(มล. / น ้า 20 ลิตร) 

  
ค่าเฉลี่ยจ้านวนหนอนหน้าแมว (ตัว/ทางใบ) 

 หลังพ่นสาร 
ก่อนพ่นสาร 3 วัน 5 วัน 7 วัน 10 วัน 14 วัน 

1. flubendiamide 20% WG 5 69.75 2.75 a1/ 0.75 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 
2. chlorantraniliprole 5.17% SC 20 72.75 1.50 a 0.25 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 
3. fipronil 5% SC 30 78.88 1.50 a 0.25 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 
4. lufenuron 5% EC 20 75.25 18.88 b 1.50 a 2.46 a 0.25 a 0.00 a 
5. petroleum oil 83.9% EC 40 69.13 40.75 d 31.25 b 29.13 b 30.50 b 9.19 b 
6. emamectin benzoate 1.92% EC 20 72.25 4.75 a 1.25 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 
7. deltamethrin 3% EC 20 71.25 0.50 a 0.13 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 
8. BT 10,6000 IU/mg 80 76.50 29.88 c 2.13 a 1.44 a 0.25 a 0.13 a 
9. etofenprox 20% EC  30 67.13 0.25 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 
10. control - 72.88 51.38 e 46.88 c 48.56 c 39.50 c 13.75 c 
CV (%) - 18.82 33.81 46.02 50.25 53.14 49.34 
 

 

1/ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน ไม่แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% วิเคราะห์โดยวิธี DMRT 
 
 
 
 
 

 



ตารางที่ 3 ราคาต้นทุนและระดับความเป็นพิษที่ทดสอบกับสัตว์ทดลองของสารป้องกันก้าจัดหนอนหน้าแมวในปาล์มน ้ามัน 
สารฆ่าแมลง ชื่อการค้า ขนาด ราคา (มล. / น้ า 20 ลิตร) ต้นทุนต่อไร่(22ต้น) LD50 

1. flubendiamide 20% WG Takumi 50 589 5 323.95 2,000 

2. chlorantraniliprole 5.17% SC Prevathon 250 799 20 351.56 5,000 

3. fipronil 5% SC Ascend 1,000 799 30 131.835 92 

4. lufenuron 5% EC Math 500 1,060 20 233.2 2,000 

5. petroleum oil 83.9% EC SK enspray 99 1,000 169 40 37.18 4,300 

6. emamectin benzoate 1.92% EC Proclame 250 1,200 20 528 76 

7. deltamethrin 3% EC Decis 500 459 20 100.98 135 

8. BT 10,6000 IU/mg Bactospeine 1,000 450 80 198 >5,000 

9. etofenprox 20% EC  Trebon 1,000 799 30 131.835 >10,000 



 


