
1.  ช่ือชุดโครงการ วิจัยการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช   
 

 

2.  ชื่อโครงการ  วิจัยการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช  
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)   : ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการปอ้งกนัก าจดัเพลีย้ไฟ( 

Thrips palmi Karny ) 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  : Efficacy of Insecticides for Control Thrips ( Thrips palmi 

Karny ) 
 
4. คณะผู้ด าเนินงาน   
 หัวหน้าการทดลอง  : นางอุราพร  หนูนารถ                    ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำรักขำพืช 
    ผู้ร่วมงาน            : นำงสำวสิริกัญญำ  ขุนวิเศษ              ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำรักขำพืช 
                         : นำยสมรวย  รวมชัยอภิกุล               ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำรักขำพืช 

    : นายเกรียงไกร จ าเรญิมา                   ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำรักขำพืช 
                           : นางศรีจ านรรจ์ ศรีจนัทรา               ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำรักขำพืช 
         
5. บทคัดย่อ          :     การทดสอบประสิทธิภาพสารในการปอ้งกนัก าจดัเพลีย้ไฟในมะระ ท่ีแปลง   
                                   มะระของเกษตรกร ท่ี อ. ทา่ม่วง จ. กาญจนบรุี โดยวางแผนการทดลองแบบ 
                                   RCB  มี   3 ซ า้ 8 กรรมวิธี ในปี พ.ศ. 2554-2555 พบวา่ กรรมวิธีพน่สาร  
                                  acephate 75 %SP อตัรา  20 กรมั/น า้ 20 ลิตร  กรรมวิธีพน่สาร  
                                  spiromesifen 24 %SC อตัรา 10 มล./น า้ 20 ลิตร,. กรรมวิธีพ่นสาร fipronil  
                                 5%SC  อตัรา  20 มล./น า้ 20 ลิตร  ,กรรมวิธีพน่สาร imidacloprid 10%SL 
                                 อตัรา  20 มล./น า้ 20 ลิตร.กรรมวิธีพน่สาร emamectin benzoate 1.92 %EC  
                                อตัรา  20 มล./น า้ 20 ลิตร,กรรมวิธีพน่สาร Thiamethoxam  
                                 /lambdacyhalothrin24.7%ZC  อตัรา 15 มล./น า้ 20 ลิตร,กรรมวิธีพน่สาร 
                                spinosad 12 %SC อตัรา  20 มล./น า้ 20 ลิตร   พบวา่ กรรมวิธีพน่สาร 
                                spinosad 12 %SC อตัรา  20 มล./น า้ 20 ลิตร   และ กรรมวิธีพ่นสาร fipronil   
                                5%SC  อตัรา  20 มล./น า้ 20 ลิตร  มีประสิทธิภาพดีท่ีสดุในการปอ้งกนัก าจดั 
                                เพลีย้ไฟในมะระ ในปี พ.ศ.2555-2556 วางแผนการทดลองแบบ RCB  มี   3 ซ า้  
                                8 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีพ่นสาร spiromesifen 24 %SC , fipronil 5%SC ,   
                                  imidacloprid 10%SL , emamectin benzoate 1.92 %EC  
                                    , .thiamethoxam/lambdacyhalothrin24.7%ZC,  spinosad 12 %SC  และ  
                               imidacloprid 70% WG ท่ีอตัรา  10,20 ,20 ,10 ,15 ,20  มิลลิลิตรตอ่น า้ 20 ลิตร  



                                  และ 2 กรมัตอ่น า้ 20 ลิตร ตามล าดบั พบว่าทกุกรรมวิธีมีประสิทธิภาพดีในการ 
                                  ปอ้งกนัก าจดัเพลีย้ไพในมะระ และไม่พบอาการเป็นพิษตอ่มะระ  

6. ค าน า : เพลีย้ไฟฝา้ย เป็นแมลงศตัรูท่ีส  าคญัมาก เน่ืองจากท าลายพืชผกั
หลายชนิด ทัง้ตวัอ่อนและตวัเตม็วยัท าลายสว่นตา่ง ๆ ของพืช โดยดดูกินน า้เลีย้งจากเซลลพื์ช 
ท าใหบ้รเิวณท่ีถกูดดูมีลกัษณะอาการท่ีแตกตา่งกนั เช่นในมะเขือเทศท าใหเ้กิดรอยดา้นท่ีผล 
ท าใหผ้ลผลิตมีคณุภาพต ่า การท าลายของเพลีย้ไฟตอ่ส่วนการเจรญิเตบิโต ท าใหย้อดดอก 
ตาอ่อน ไมเ่จรญิเตบิโต ในกรณีของพืชผกัท่ีสง่ออกถึงจะมีความเสียหายไมช่ดัเจนแตก่ารติด
ไปของเพลีย้ไฟมีผลกระทบตอ่การสง่ออกทนัทีจงึท าการทดสอบประสิทธิภาพสารฆา่แมลงท่ีมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภยั และผลผลิตปลอดจากศตัรูพืช ไดด้  าเนินการทดสอบการปอ้งกนั
ก าจดั เพลีย้ไฟในมะระ เพ่ือชว่ยลดการระบาดของเพลีย้ไฟไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและแกไ้ข
ปัญหาการสง่ออก ไดอี้กทางหนึ่ง  

 
7. วิธีด าเนินการ :  

  วิธีการ   ปี พ.ศ. 2554-2555 
วิธีด  าเนินการวางแผนการทดลอง แบบRCBD มี 3 ซ า้ 8 กรรมวิธี 
ดงันี ้        
1. พน่สาร acephate 75 %SP     อตัรา   20 กรมั/น า้ 20 ลิตร         
2. พน่สาร spiromesifen 24 %SC   อตัรา  10 มล./น า้ 20 ลิตร 

 3. พน่สาร fipronil 5%SC  อตัรา 20 มล./น า้ 20 ลิตร        
4.พน่สาร imidacloprid 10%SL    อตัรา  20 มล./น า้ 20 ลิตร 

 5.พน่สาร emamectin benzoate 1.92 %EC  อตัรา 20 มล./น า้ 
20 ลิตร 

 6 .พ่ นสาร thiamethoxam/lambdacyhalothrin24.7%ZC  อัต รา 
15 มล./น า้ 20 ลิตร 

                        7. พน่สาร spinosad 12 %SC อตัรา  20 มล./น า้ 20 ลิตร         
                        8. ไมพ่น่สารทดลอง  
 

                   ในปี 2555 -2556   
                 วำงแผนกำรทดลองแบบ RCB  มี 8 กรรมวิธี 3 ซ  ำ  
ดังนี    
1.   พ่นสำร spiromesifen 24 %SC  อัตรำ  10 มล./น  ำ 20 ลิตร 



2. พ่นสำร fipronil 5%SC  อัตรำ   20 มล./น  ำ 20 ลิตร        
3. .พ่นสำร imidacloprid 10%SL   อัตรำ   20 มล./น  ำ 20 ลิตร 
4 พ่นสำร emamectin benzoate 1.92 %EC              
อัตรำ    20 มล./น  ำ 20 ลิตร 
5. พ่นสำร thiamethoxam/lambdacyhalothrin24.7%ZC       
 อัตรำ  15 มล./น  ำ 20 ลิตร 
6.  พ่นสำร spinosad 12 %SC   อัตรำ  20 มล./น  ำ 20 ลิตร         
7 .พ่นสำร imidacloprid 70% WG                  
 อัตรำ   4 กรัม./น  ำ 20 ลิตร พ่น .  
8.ไม่พ่นสำรทดลอง 

 
แปลงปลูกมะระของเกษตรกร ในพืน้ท่ี 1 ไร่ ขนาดแปลง

ย่อย 30 ตารางเมตร    เริ่มปฏิบตัิการทดลองตามกรรมวิธีเม่ือพบ
การระบาดของเพลีย้ไฟ  และท าการพ่นสารทดลองทุก 7 วนั  โดย
ใชอ้ตัราการพน่สาร 100 ลิตร/ไร ่  ด า เนิ น ก า รต รว จ นั บ
จ านวนเพลี ้ยไฟ จ านวน 10 ยอด/แปลงย่อย  พร้อมทั้งบันทึก
อาการเป็นพิษตอ่พืช  แลว้น าขอ้มลูท่ีไดไ้ปวิเคราะหผ์ลทางสถิติ 

  
เวลาและสถานที่ 
                เวลา    ตลุาคม 2554- กนัยายน 2556 
                สถานท่ี  แปลงปลกูมะระของเกษตรกร อ.ทา่มว่ง จ.
กาญจนบรุี 
เริ่มท ำกำรพ่นสำรฆ่ำแมลงตำมกรรมวิธี  เมื่อพบเพลี ยไฟระบำด เกิน 5 
ตัวต่อยอด   ตรวจนับจ ำนวน 10 ยอดต่อแปลงย่อย ท ำกำรพ่นสำร
ทดลองด้วยเครื่องพ่นสำรแบบสูบโยกสะพำยหลัง โดยใช้อัตรำน  ำ 120 
ลิตรต่อไร่ ตรวจนับเพลี ยไฟก่อนพ่นสำร และหลังพ่นสำรทุกครั ง พ่น
สำรฆ่ำแมลงอย่ำงน้อย 4 ครั ง โดยก ำหนดพื นท่ีแปลงย่อยขนำด 5x6 
เมตร  และวิเครำะห์ต้นทุนกำรใช้สำร น ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ผลทำง
สถิติ  บันทึกศัตรูธรรมชำติ และ อำกำรที่เป็นพิษกับพืช 
 
1.2  ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟฝ้าย
(cotton thrips ; Thrips palmi Karny ) ในช่วงห่อผล  



.ใน ปี พ.ศ. 2554  วำงแผนกำรทดลองแบบ  CRD 8 กรรมวิธี 5 ซ  ำ 
( ซ  ำ ละ 2 ลูก ) 
กรรมวิธีที ่ 1 พันขั วด้วยสำร emamectin benzoate 1.92 %EC  
อัตรำ  20 มิลลิลิตร/น  ำ 20 ลิตร       
กรรมวิธีที ่2 พันขั วด้วยสำร imidacloprid 10%SL อัตรำ 20 
มิลลิลิตร/น  ำ 20  
กรรมวิธีที ่3 พันขั วด้วยสำร spiromosifen  24% SC             
อัตรำ 10 มิลลิลิตร/น  ำ 20 ลิตร 
กรรมวิธีที ่4 พันขั วด้วยสำร 
thiamethoxam/lambdacyhalothrin24.7%ZC  อัตรำ  15 มล./
น  ำ 20 ลิตร  
กรรมวิธีที ่5 พันขั วด้วยสำร fipronil 5%SC                อัตรำ   
20 มิลลิลิตร./น  ำ 20 ลิตร        
กรรมวิธีที่ 6 พันขั วด้วยสำร  spinosad 12 %SC                 
อัตรำ  20 มิลลิลิตร/น  ำ 20 ลิตร 
กรรมวิธีที ่7 พันขั วด้วย thiamethoxam                       
 อัตรำ  5 กรัม./น  ำ 20 ลิตรน  ำเปล่ำ  

         กรรมวิธีที ่8 พันขั วด้วย น  ำเปล่ำ  
.ใน ปี พ.ศ. 2555  แบบกำรวิจัย (Research Design) CRD  

5 ซ  ำ 7 กรรมวิธี ดังนี   
กรรมวิธีที ่ 1 พันขั วด้วยสำร spiromosifen  24% SC             
อัตรำ 10 มิลลิลิตร/น  ำ 20 ลิตร 
กรรมวิธีที ่2 พันขั วด้วยสำร fipronil 5%SC                อัตรำ   
20 มิลลิลิตร./น  ำ 20 ลิตร        
กรรมวิธีที ่3 พันขั วด้วยสำร imidacloprid 10% WG อัตรำ 5 
กรัม/น  ำ 20 ลิตร 
กรรมวิธีที ่4 พันขั วด้วยสำร emamectin benzoate 1.92 %EC  
อัตรำ  20 มิลลิลิตร/น  ำ 20 ลิตร       
กรรมวิธีที ่5 พันขั วด้วยสำร spinosad 12 %SC                 อัตรำ  
20 มิลลิลิตร/น  ำ 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 6 พันขั วด้วยสำร  spinetoran 12 %SC             อัตรำ  
20 มิลลิลิตร/น  ำ 20 ลิตร 
กรรมวิธีที ่7 พันขั วด้วยน  ำเปล่ำ  



การทดสอบการล้างผลมะระด้วยสารต่าง ๆ 
วางแผนการทดลองแบบCRD 4 กรรมวิธี 5 ซ้ า  
กรรมวิธีที ่ 1 ล้ำงผลมะระด้วยน  ำยำล้ำงจำน ทีโพล              อัตรำ 
20 มิลลิลิตร/น  ำ 20 ลิตร 
กรรมวิธีที ่2  ล้ำงผลมะระด้วยปิโตรเลียมออยล์             อัตรำ   
20 มิลลิลิตร./น  ำ 20 ลิตร        
กรรมวิธีที ่3 ล้ำงผลมะระด้วยไวท์ออยล์ อัตรำ   20 มิลลิลิตร./น  ำ 
20 ลิตร 
กรรมวิธีที ่4 ล้ำงผลมะระด้วยน  ำเปล่ำ 

8. ผลและวิจำรณ์ผลกำรทดลอง 
 

: การทดลองที่ 1 อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2554-
2555 

การพน่สารทดลองครัง้ท่ี 1  (ตารางท่ี 1) 
ก่อนการพ่นสารทดลองครัง้ท่ี 1 พบจ านวนเพลีย้ไฟเฉล่ียอยู่

ระหว่าง 11.67 -19.00 ตัวต่อ 10 ยอดไม่มีความแตกต่างกันในทาง
สถิติระหว่างกรรมวิธี จึงวิเคราะหข์อ้มลูเพลีย้ไฟฝ้ายหลงัพ่นสารดว้ย
วิธี Analysis of variance   

หลงัพน่สารทดลองครัง้ท่ี 1  เป็นการพ่นสารห่างจากครัง้ท่ี 1 
แลว้ 7 วนั พบว่า ทกุกรรมวิธีท่ีพน่สารมีจ านวนเพลีย้ไฟเฉล่ีย 4.00-
13.00  ตวัตอ่ 10 ยอด นอ้ยกว่าและแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติกบักรรมวิธีไมพ่น่สาร ซึ่งมีจ  านวนเพลีย้ไฟเฉล่ีย 25.67 ตวัตอ่ 10 
ยอด กรรมวิธีพ่นสาร spinosad 12 %SC และ fipronil 5%SC   ท่ี
อตัรา 20 และ 20 มิลลิลิตรตอ่น า้ 20 ลิตร มีจ  านวนเพลีย้ไฟเฉล่ีย 
นอ้ยท่ีสดุคือ 4.00 และ 4.33  ตวัตอ่ 10 ยอด ตามล าดบั รองลงมาคือ
กรรมวิธีพน่สาร.imidacloprid 10%SL , spiromesifen 24 %SC 
, .emamectin benzoate 1.92 %EC 
, .thiamethoxam/lambdacyhalothrin24.7%ZC และ  acephate 
75 %SP               ท่ีอตัรา 20,10, 20, 15 และ 20(กรมั)  มิลลิลิตรตอ่
น า้ 20 ลิตร ท่ีมีจ  านวนเพลีย้ไฟเฉล่ีย 7.33,8.67,9.33 ,10.67 และ 
13.00  ตวัตอ่ 10 ยอดตามล าดบั   



หลงัพน่สารทดลองครัง้ท่ี 2  เป็นการพ่นสารห่างจากครัง้ท่ี 1 
แลว้ 7 วนั  พบวา่ทกุกรรมวิธีท่ีพน่สารมีจ านวนเพลีย้ไฟเฉล่ีย 4.67- 
12.33   ตวัตอ่ 10 ยอด นอ้ยกว่าและแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติกบักรรมวิธีไมพ่น่สาร ซึ่งมีจ  านวนเพลีย้ไฟเฉล่ีย 24.67 ตวัตอ่ 10 
ยอด กรรมวิธีพ่นสารพบว่า  กรรมวิธีพน่สาร spinosad 12 %SC , 
fipronil 5%SC , imidacloprid 10%SL , spiromesifen 24 %SC 
, .emamectin benzoate 1.92 %EC 
, .thiamethoxam/lambdacyhalothrin24.7%ZC และ  acephate 
75 %SP  ท่ีอตัรา 20 , 20,20,10, 20, 15 และ 20(กรมั) มิลลิลิตรตอ่
น า้ 20 ลิตร มีจ  านวนเพลีย้ไฟเฉล่ีย 4.67,5.00, 7.67, 8.33 ,9.00 
,11.33 และ 12.33  ตวัตอ่ 10 ยอด ตามล าดบั  

หลงัพน่สารทดลองครัง้ท่ี 3  เป็นการพ่นสารห่างจากครัง้ท่ี 2 
แลว้ 7 วนั  พบวา่ทกุกรรมวิธีท่ีพน่สารมีจ านวนเพลีย้ไฟเฉล่ีย 4.00 – 
11.00  ตวัตอ่ 10 ยอด นอ้ยกว่าและแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติกบักรรมวิธีไมพ่น่สาร ซึ่งมีจ  านวนเพลีย้ไฟเฉล่ีย 23.33 ตวัตอ่ 10 
ยอด กรรมวิธีพน่สารพบว่าสาร  fipronil 5%SC , spinosad 
12 %SC, imidacloprid 10%SL, 
thiamethoxam/lambdacyhalothrin24.7%ZC , spiromesifen 
24 %SC , .emamectin benzoate 1.92 %EC และ  acephate 
75 %SP  ท่ีอตัรา 20,20,20,15,10,20 และ 20 (กรมั) มิลลิลิตรตอ่น า้ 
20 ลิตรมี ตามล าดบั พบจ านวนเพลีย้ไฟเฉล่ีย 3.67,4.00, 6.00, 
6.67,9.00,9.33 และ 11.00 ตวัตอ่ 10 ยอดตามล าดบั 
การทดลองที ่2 อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2555-2556 
 

ก่อนการพ่นสารทดลองครัง้ท่ี 1 พบจ านวนเพลีย้ไฟเฉล่ียอยู่
ระหว่าง 23.33 -29.67 ตัวต่อ 10 ยอดไม่มีความแตกต่างกันในทาง
สถิติระหว่างกรรมวิธี จึงวิเคราะหข์อ้มลูเพลีย้ไฟฝ้ายหลงัพ่นสารดว้ย
วิธี Analysis of variance   

หลงัพน่สารทดลองครัง้ท่ี 1  เป็นการพ่นสารห่างจากครัง้ท่ี 1 
แลว้ 7 วนั พบว่า ทกุกรรมวิธีท่ีพน่สารมีจ านวนเพลีย้ไฟเฉล่ีย 8.33-
10.33  ตวัตอ่ 10 ยอด นอ้ยกว่าและแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทาง



สถิติกบักรรมวิธีไมพ่น่สาร ซึ่งมีจ  านวนเพลีย้ไฟเฉล่ีย 28.33 ตวัตอ่ 10 
ยอด กรรมวิธีพน่สาร spiromesifen 24 %SC , fipronil 5%SC ,  
imidacloprid 10%SL , emamectin benzoate 1.92 %EC 
, .thiamethoxam/lambdacyhalothrin24.7%ZC,  spinosad 
12 %SC  และ imidacloprid 70% WG ท่ีอตัรา  10,20 ,20 ,10 ,15 
,20  มิลลิลิตรตอ่น า้ 20 ลิตร และ 2 กรมัตอ่น า้ 20 ลิตร ตามล าดบั มี
จ  านวนเพลีย้ไฟเฉล่ีย 9.67, 10.33,9.00, 9.33, 8.33 ,8.33  และ 10.33  
ตวัตอ่ 10 ยอด ตามล าดบั ทกุรรมวิธีท่ีพน่สารไมมี่ความแตกตา่งกนั
ทางสถิติ  

หลงัพน่สารทดลองครัง้ท่ี 2  เป็นการพ่นสารห่างจากครัง้ท่ี 1 
แลว้ 7 วนั  พบวา่ทกุกรรมวิธีท่ีพน่สารมีจ านวนเพลีย้ไฟเฉล่ีย 6.00- 
8.67   ตวัตอ่ 10 ยอด นอ้ยกว่าและแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติกบักรรมวิธีไมพ่น่สาร ซึ่งมีจ  านวนเพลีย้ไฟเฉล่ีย 35.00 ตวัตอ่ 10 
ยอด กรรมวิธีพน่สาร spiromesifen 24 %SC , fipronil 5%SC ,  
imidacloprid 10%SL , emamectin benzoate 1.92 %EC 
, .thiamethoxam/lambdacyhalothrin24.7%ZC,  spinosad 
12 %SC  และ imidacloprid 70% WG ท่ีอตัรา  10,20 ,20 ,10 ,15 
,20  มิลลิลิตรตอ่น า้ 20 ลิตร และ 2 กรมัตอ่น า้ 20 ลิตร ตามล าดบั มี
จ  านวนเพลีย้ไฟเฉล่ีย 8.33, 8.67,7.33, 8.00, 8.33 ,6.00  และ 7.67  
ตวัตอ่ 10 ยอด ตามล าดบั ทกุกรรมวิธีท่ีพน่สารไมมี่ความแตกตา่งกนั
ทางสถิติ 

 
หลงัพน่สารทดลองครัง้ท่ี 3  เป็นการพ่นสารห่างจากครัง้ท่ี 2 

แลว้ 7 วนั  พบวา่ทกุกรรมวิธีท่ีพน่สารมีจ านวนเพลีย้ไฟเฉล่ีย 7.67- 
12.67   ตวัตอ่ 10 ยอด นอ้ยกว่าและแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติกบักรรมวิธีไมพ่น่สาร ซึ่งมีจ  านวนเพลีย้ไฟเฉล่ีย 48.00 ตวัตอ่ 10 
ยอด กรรมวิธีพน่สาร spiromesifen 24 %SC , fipronil 5%SC ,  
imidacloprid 10%SL , emamectin benzoate 1.92 %EC 
, .thiamethoxam/lambdacyhalothrin24.7%ZC,  spinosad 
12 %SC  และ imidacloprid 70% WG ท่ีอตัรา  10,20 ,20 ,10 ,15 
,20  มิลลิลิตรตอ่น า้ 20 ลิตร และ 2 กรมัตอ่น า้ 20 ลิตร ตามล าดบั มี



จ านวนเพลีย้ไฟเฉล่ีย 7.67, 12.67,11.33, 9.00, 9.67 , 10.33   และ 
11.33  ตวัตอ่ 10 ยอด ตามล าดบั ทกุกรรมวิธีท่ีพ่นสารไมมี่ความ
แตกตา่งกนัทางสถิติ 
1.2  ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟฝ้าย
(cotton thrips ; Thrips palmi Karny ) ในช่วงห่อผล  
       ผลกำรทดลอง ( ตำรำงที่ 3 ) พบว่ำ กำรพันขั วด้วยสำรตำม
กรรมวิธีต่ำง ๆ คือ พันขั วด้วยสำร emamectin benzoate 1.92 
%EC  อัตรำ  20 มิลลิลิตร/น  ำ 20 ลิตร , พันขั วด้วยสำร 
imidacloprid 10%SL อัตรำ 20 มิลลิลิตร/น  ำ 20  
พันขั วด้วยสำร spiromosifen  24% SC อัตรำ 10 มิลลิลิตร/น  ำ 20 
ลิตร , พันขั วด้วยสำรthiamethoxam/ 
lambdacyhalothrin24.7%ZC  อัตรำ  15 มล./น  ำ 20 ลิตร , พัน
ขั วด้วยสำร fipronil 5%SC อัตรำ   20 มิลลิลิตร./น  ำ 20 ลติร  ,พัน
ขั วด้วยสำร  spinosad 12 %SC อัตรำ  20 มิลลิลิตร/น  ำ 20 ลิตร, 
พันขั วด้วย thiamethoxam อัตรำ  5 กรัม./น  ำ 20 ลิตร และ พันขั ว
ด้วยน  ำเปล่ำ ก่อนห่อผลมะระ พบว่ำหลังจำกเก็บผล
มะระมำตรวจนับเพลี ยไฟ พบว่ำทุกกรรมวิธีที่พันขั วด้วยสำร มี
จ ำนวนเพลี ยไฟ 0.60 – 1.8 ตัวต่อผล 
ซ่ึงน้อยกว่ำและแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับกรรมวิธีพันขั ว
ด้วยน  ำเปล่ำ  ซึ่งมีจ ำนวนเพลี ยไฟ 3.8 ตัวต่อผล 
พบว่ำ กรรมวิธีพันขั วมะระด้วย emamectin benzoate 1.92 
%EC  , พันขั วด้วยสำร imidacloprid 10%SL  
พันขั วด้วยสำร spiromosifen  24% SC, พันขั วด้วยสำร
thiamethoxam/ lambdacyhalothrin24.7%ZC  , พันขั วด้วย
สำร fipronil 5%SC อัตรำ   ,และ พันขั วด้วยสำร  spinosad 12 
%SC, พันขั วด้วย thiamethoxam มีจ ำนวนเพลี ยไฟ 
1.8 ,0.6 ,0.8,,1.0 ,1.4 ,0.8 และ 0.6 ตัวต่อผล (ตำรำงที่ 3 )  
       เริ่มด ำเนินกำรทดลองพันขั วมะระ ด้วยสำรต่ำง ๆ ตำมกรรมวิธี 
โดยใช้ผ้ำจุ่มสำร ต่ำง ๆ แล้ว น ำมำพันขั วมะระ หลังจำกนั นท ำกำร
ห่อผลมะระ   ท ำกำรทดลอง 5 ซ  ำ   ซ  ำละ2  ผล และท ำกำรเก็บผล
มะระ ในระยะเก็บเกี่ยว มำตรวจนับเพลี ยไฟทั งตัวอ่อน และตัวเต็ม
วัย  ที่ติดอยู่ที่ผลมะระ   บันทึกข้อมูล และท ำกำรตรวจนับเพลี ยไฟ 



จ ำนวน 2 ครั ง คือ หลังเก็บผลผลิตทันที และ หลังจำกนั น 2 วัน น ำ
ข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ผลทำงสถิติ  
ผลกำรทดลองพบว่ำ ( ตำรำงที่ 4 ) กำรพันขั วด้วยสำรตำมกรรมวิธี
ต่ำง ๆ คือ พันขั วด้วยสำรspiromosifen  24% SC             อัตรำ 
10 มิลลิลิตร/น  ำ 20 ลิตร, พันขั วด้วยสำร fipronil 5%SC  อัตรำ   
20 มิลลิลิตร./น  ำ 20 ลิตร   , พันขั วด้วยสำร imidacloprid 10% 
WG อัตรำ 5 กรัม/น  ำ 20 ลิตร , พันขั วด้วยสำร emamectin 
benzoate 1.92 %EC  อัตรำ  20 มิลลิลิตร/น  ำ 20 ลิตร , พันขั ว
ด้วยสำร spinosad 12 %SC  อัตรำ  20 มิลลิลิตร/น  ำ 20 ลิตร, 
และ พันขั วด้วยสำร  spinetoran 12 %SC  อัตรำ  20 มิลลิลิตร/น  ำ 
20 ลิตรก่อนห่อผลมะระ พบว่ำหลังจำกเก็บผลมะระมำตรวจนับ
เพลี ยไฟ พบว่ำทุกกรรมวิธีที่พันขั วด้วยสำรมีจ ำนวนเพลี ยไฟ 0.80 – 
2.20 ตัวต่อผล  ซ่ึงน้อยกว่ำและแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับ
กรรมวิธีพันขั วด้วยน  ำเปล่ำ  ซึ่งมีจ ำนวนเพลี ยไฟ 15.60 ตัวต่อผล 
พบว่ำ spiromosifen  24% SC , พันขั วด้วยสำร fipronil 5%SC , 
พันขั วด้วยสำร imidacloprid 10% WG , พันขั วด้วยสำร 
emamectin benzoate 1.92 %EC  ,พันขั วด้วยสำร spinosad 12 
%SC และ  พันขั วด้วยสำร  spinetoran 12 %SC มีจ ำนวนเพลี ยไฟ 
2.20 , 1.60 ,0.80 ,1.40 ,1.40 และ 0.80 ตัวต่อผล ( ตำรำงที่ 4 ) 
  
สรุปผลการทดลอง พบว่ำกำรพันขั วมะระด้วยสำรตำมกรรมวิธีก่อน
ห่อผลมะระ สำมำรถป้องกันเพลี ยไฟในมะระที่ผลได้ 

     การทดสอบการล้างผลมะระด้วยสารต่าง ๆ 
น ำผลมะระที่เตรียมท ำกำรทดลอง (ซ  ำละ 2 ผล) มำนับจ ำนวนเพลี ย
ไฟที่พบบนผลมะระ และเขียนหมำยเลขก ำกับ จำกนั นน ำผลมะระมำ
ล้ำงตำมกรรมวิธี เป็นเวลำ 2 นำที หลังจำกนั นน ำไปผึ่งให้แห้ง ท ำ
กำรนับเพลี ยไฟ หลังจำกล้ำงผลมะระ 1  วัน 
ผลกำรทดลองพบว่ำ ( ตำรำงที่ 5 ) 
ก่อนท ำกำรล้ำงผลมะระ มีจ ำนวนเพลี ยไฟ 3.6- 5.8  ตัวต่อผล ไม่มี
ควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ หลังท ำกำรล้ำงผลมะระ 1 วัน พบว่ำ 
กรรมวิธีทีล่้ำงผลมะระด้วยน  ำยำล้ำงจำน ทีโพล  อัตรำ 20 มิลลิลิตร/
น  ำ 20 ลิตร,กรรมวิธี ล้ำงผลมะระด้วยปิโตรเลียมออยล์ อัตรำ   20 
มิลลิลิตร./น  ำ 20 ลิตร และกรรมวิธีที่ ล้ำงผลมะระด้วยไวท์ออยล์ 



อัตรำ   20 มิลลิลิตร./น  ำ 20 ลิตร มีจ ำนวนเพลี ยไฟ 0.20 -1.80  ตัว 
ต่อผล โดยกรรมวิธีที่ล้ำงผลมะระด้วยน  ำยำล้ำงจำน ทีโพล  ,กรรมวิธี 
ล้ำงผลมะระด้วยปิโตรเลียมออยล์  และกรรมวิธีที่ ล้ำงผลมะระด้วย
ไวท์ออยล์ อัตรำ   20 มิลลิลิตร./น  ำ 20 ลิตร มีจ ำนวนเพลี ยไฟ 1.20 
,1.80 และ 0.20 ตัวต่อผล ตำมล ำดับ 

 



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  
           การทดสอบประสิทธิภาพสารในการป้องกันก าจัดเพลี้ย
ไฟในมะระ ที่แปลงมะระของเกษตรกร ที่ อ. ท่าม่วง จ. 
กาญจนบุรี โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB  มี   3 ซ้ า 8 
กรรมวิธี ในปี พ.ศ. 2554-2555 พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร 
acephate 75 %SP อัตรา  20 กรัม/น้ า 20 ลิตร  กรรมวิธีพ่น
สาร spiromesifen 24 %SC อัตรา 10 มล./น้ า 20 ลิตร,. 
กรรมวิธีพ่นสาร fipronil 5%SC  อัตรา  20 มล./น้ า 20 ลิตร  ,
กรรมวิธีพ่นสาร imidacloprid 10%SLอัตรา  20 มล./น้ า 20 
ลิตร.กรรมวิธีพ่นสาร emamectin benzoate 1.92 %EC  
อัตรา  20 มล./น้ า 20 ลิตร,กรรมวิธีพ่นสาร 
thiamethoxam/lambdacyhalothrin24.7%ZC  อัตรา 15 
มล./น้ า 20 ลิตร,กรรมวิธีพ่นสาร spinosad 12 %SC อัตรา  20 
มล./น้ า 20 ลิตร   พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร spinosad 12 %SC 
อัตรา  20 มล./น้ า 20 ลิตร   และ กรรมวิธีพ่นสาร fipronil 
5%SC  อัตรา  20 มล./น้ า 20 ลิตร  มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการ
ป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟในมะระ ในปี พ.ศ.2555-2556 วางแผนการ
ทดลองแบบ RCB  มี   3 ซ้ า 8 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีพ่นสาร 
spiromesifen 24 %SC , fipronil 5%SC ,  imidacloprid 
10%SL , emamectin benzoate 1.92 %EC , 
.thiamethoxam/lambdacyhalothrin24.7%ZC,  spinosad 
12 %SC  และ imidacloprid 70% WG ที่อัตรา  10,20 ,20 
,10 ,15 ,20  มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และ 2 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
ตามล าดับ พบว่าทุกกรรมวิธีมีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัด
เพลี้ยไพในมะระ และไม่พบอาการเป็นพิษต่อมะระ และการพัน
ขั้วมะระด้วยสารตามกรรมวิธีก่อนห่อผลมะระ สามารถป้องกัน
เพลี้ยไฟในมะระที่ผลได้ 

10. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ : ไดช้นิดของสำรฆ่ำแมลงที่มีประสิทธิภำพ และอัตรำที่เหมำะสม ในกำร
ป้องกันก ำจัดเพลี ยไฟในมะระ เพ่ือแนะน ำให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะระ
ต่อไป 

11. ปัญหาและอุปสรรค : -   
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12. เอกสารอ้างอิง : - 
 
13. ภาคผนวก 

ตาราง 1 แสดงจ านวนเพลีย้ไฟท่ีพบในมะระ ก่อนและหลงัพน่สารทดลองตามกรรมวิธีตา่งๆ ท่ี อ าเภอทา่มว่ง 

จงัหวดักาญจนบรุี ปี 2554-2555 

 

กรรมวิธี อตัราการใช(้ กรมั, 

มล. /น า้ 20 ลิตร ) 

คา่เฉล่ียจ านวนเพลีย้ไฟ (ตวัตอ่ 10 ยอด ) 

ก่อนพน่สาร

ทดลอง 

หลงัพน่สารครัง้ท่ี 

1 2 3 

1.acephate 75 %SP 20 11.67 13.00b1/ 12.33 a 11.00 a 

2.spiromesifen 24 %SC 10 13.67 8.67 a 8.33 a 9.00 a 

3.fipronil 5%SC 20 18.00 4.33 a 5.00 a 3.67 a 
4.imidacloprid 10%SL 20 14.33 7.33 ab 7.67 a 6.00 a 
5.emamectin benzoate 1.92 %EC 20 17.00 10.67 ab 11.33 a 9.33 a 
6.thiamethoxam/lambdacyhalothrin2
4.7%ZC 

15 10.33 9.33 ab 9.00 a 6.67 a 

7.spinosad 12 %SC 20 17.67 4.00 a 4.67 a 4.00 a 
8.ไมพ่น่สารทดลอง  19.00 25.67 c 24.67 b 23.33 b 
CV  29.4 42.17 48.1 61.4 
RE   - 17.2 11.3 

1 ขอ้มลูที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยจาก 3 ซ า้ ค่าเฉลี่ยที่ตามดว้ยอกัษรเหมือนกันในสดมภเ์ดียวกนั ไม่มีความแตกต่างกัน

ในทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
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ตาราง 2 แสดงจ านวนเพลีย้ไฟท่ีพบในมะระ ก่อนและหลงัพน่สารทดลองตามกรรมวิธีตา่งๆ ท่ี อ าเภอทา่มว่ง 

จงัหวดักาญจนบรุี  ปี 2555-2556 

 

 

1 ขอ้มลูที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยจาก 3 ซ า้ ค่าเฉลี่ยที่ตามดว้ยอกัษรเหมือนกันในสดมภเ์ดียวกนั ไม่มีความแตกต่างกัน

ในทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 
 
 
 

กรรมวิธี อตัราการใช(้ กรมั, 
มล. /น า้ 20 ลิตร ) 

ก่อนพ่นสาร 

(ตัวต่อยอด) 

หลังพ่นสาร
ครั้งที่ 1 

หลังพ่นสาร
ครั้งที่ 2 

หลังพ่น
สารครั้ง

ที่ 3 

1.spiromesifen 24 %SC              10 26.00 9.67 a1/ 8.33 a 7.67 a 

2.fipronil 5%SC 20 28.33 10.33 a 8.67 a 12.67 a 

3.imidacloprid 10%SL                20 23.33 9.00 a 7.33 a 11.33 a 

4.emamectin benzoate 1.92 %EC     20 29.33 9.33 a 8.00 a 9.00 a 

5.thiamethoxam/lambdacyhalothrin24.7%ZC        15 28.00      8.33 a 8.33 a 9.67 a 

6.spinosad 12 %SC                    20 27.67 8.33 a 6.00 a 10.33 a 

7.imidacloprid 70% WG                2 29.00 10.33 a 7.67 a 11.33 a 

8. ไม่พ่นสารทดลอง - 29.67 28.33 b 35.00 b 48.00 b 

CV.  16.7 15.9 10.4 12.1 

RE    7.6 9.3 
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ตำรำงที่ 3 แสดงจ ำนวนเพลี ยไฟในช่วงห่อผล .ใน ปี พ.ศ. 2554 
  กรรมวิธี อัตรำกำรใช้ 

กรัม,มล./น  ำ20 
ลิตร 

จ ำนวนเพลี ยไฟ ( ตัว
ต่อผล) 

 emamectin benzoate 1.92 %EC   20 1.80 a1/ 
imidacloprid 10%SL 20 0.60 a 
spiromosifen  24% SC 10 0.80 a 
thiamethoxam/lambdacyhalothrin24.7%ZC   15 1.00 a 
fipronil 5%SC 20 1.40 a 
spinosad 12 %SC                  20 0.80 a 
thiamethoxam   2 0.60 a 
น  ำเปล่ำ  - 3.80 b 
CV 96.3 

1 ขอ้มลูที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยจาก 3 ซ า้ ค่าเฉลี่ยที่ตามดว้ยอกัษรเหมือนกันในสดมภเ์ดียวกนั ไม่มีความแตกต่างกัน

ในทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 
ตำรำงที ่4 แสดงจ ำนวนเพลี ยไฟในช่วงห่อผล .ใน ปี พ.ศ. 2555 

 
  กรรมวิธี อัตรำกำรใช้ 

กรัม,มล./น  ำ20 
ลิตร 

จ ำนวนเพลี ยไฟ ( ตัวต่อ
ผล) 

spiromosifen  24% SC  10 2.20 a1/ 
fipronil 5%SC  20 1.60 a 
imidacloprid 10%SL 5 0.80 a 
emamectin benzoate 1.92 %EC     20 1.40 a 
spinosad 12 %SC                  20 1.40 a 
spinetoran 20 0.80 a 
น  ำเปล่ำ  - 15.60 b 
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CV 79.2 
 
1 ขอ้มลูที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยจาก 3 ซ า้ ค่าเฉลี่ยที่ตามดว้ยอกัษรเหมือนกันในสดมภเ์ดียวกนั ไม่มีความแตกต่างกัน

ในทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 
 
ตำรำงที่ 5 แสดงจ ำนวนเพลี ยไฟที่พบจำกกำรล้ำงผลมะระด้วยสารต่าง ๆ 
     
   

  กรรมวิธี 
 

อัตรำกำรใช้ 
กรัม,มล./น  ำ20 

ลิตร 
 

จ ำนวนเพลี ยไฟ ( ตัวต่อผล) 
ก่อนล้ำงผล หลังล้ำงผลมะระ 1 วัน 

น  ำยำล้ำงจำน ทีโพล         20 3.60  1.20 a1/ 
ปิโตรเลียมออยล์ 20 4.20  1.80 a 
ไวท์ออยล์ 20 5.80  0.20 a 
น  ำเปล่ำ  - 5.00  11.60 b 
CV  58.1 94.9 

          1 ขอ้มลูที่แสดงเป็น

ค่าเฉลี่ยจาก 3 ซ า้ ค่าเฉลี่ยที่ตามดว้ยอกัษรเหมือนกนัในสดมภเ์ดียวกนั ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติที่ระดบั

ความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

         


