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ชื่อโครงการวิจัย  โครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
ชื่อกิจกรรม การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชเพ่ือหาสารทดแทนสารเฝ้าระวังและสารที่มี 
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ชื่อกิจกรรมยอ่ย การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดแมลง ไร และสัตวศัตรูพืช      

 
ประสิทธิภาพสารสกัดสะเดา เชื้อแบคทีเรีย และสารฆ่าแมลง ในการป้องกันก าจัด 

หนอนกระทู้หอม และหนอนแมลงวันชอนใบและผลกระทบต่อแมลงศัตรูธรรมชาติในหอมแดง 
           Efficiency of  neem extract bacteria  and insecticides for controlling  
    beet armyworm  and leaf miner on shallot and effective on natural enemies  
 

สมศักดิ์ ศิริพลตั้งม่ัน 
กลุ่มบริหารศัตรูพืช    ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

 
บทคัดย่อ 

  ศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดสะเดา เชื้อแบคทีเรีย และสารฆ่าแมลง ในการป้องกันก าจัดหนอน
กระทู้หอม  และหนอนแมลงวันชอนใบและผลกระทบต่อแมลงศัตรูธรรมชาติในหอมแดง ด าเนินการทดลองที่
แปลงเกษตรกร อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ระหว่างเดือน มกราคม2554-กันยายน 2556 วางแผนการ
ทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ า 8 กรรมวิธี การทดลองประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรีย และสารฆ่าแมลงในการป้องกัน
ก าจัดหนอนกระทู้หอม แปลงทดลองที่1และ2  พ่น Bacillus thuringiensis subsp aizawai, พ่นสารฆ่าแมลง 
chlorfenapyr 10% SC, flubendiamide 20% WG, spinosad 12% SC, chlorantraniliprol 5.17% SC, 
tofenpyrad 16% EC และ indoxacarb15% SC อัตรา 100 มิลลิลิตร , 40มิลลิลิตร, 6กรัม, 40มิลลิลิตร , 30
มิลลิลิตร และ 30มิลลิลิตรต่อน้ า20ลิตร ตามล าดับเปรียบเทียบกับการไม่ใช้สารฆ่าแมลงพบว่าสารฆ่าแมลง 
tofenpyrad 16% EC , chlorfenapyr 10% SC, flubendiamide 20% WG, chlorantraniliprol 5.17% 
SC, และindoxacarb15% SC มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้หอมในหอมแดง รองลงมาคือ 
Bacillus thuringiensis subsp aizawai และ spinosad 12% SC การทดลองประสิทธิภาพสารสกัดสะเดา
และสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันชอนใบ แปลงทดลองที่1และ2 พ่นเมล็ดสะเดาบดแช่น้ า , 
พ่นสารฆ่าแมลง fipronil 5%SC, betacyfluthrin 2.5% EC, imidacloprid 10% SL, etofenprox 20% EC, 
dinotefuran 10% WP และ spinosad 12% SC  อัตรา 1กิโลกรัม, 30 มิลลิลิตร,30 มิลลิลิตร, 20มิลลิลิตร , 
30มิลลิลิตร, 20กรัม และ 20มิลลิลิตรต่อน้ า20ลิตร เปรียบเทียบกับการไม่ใช้สารฆ่าแมลง พบว่าสารฆ่าแมลง 
fipronil 5% SC, betacyfluthrin 2.5% EC, imidacloprid 10% SL, etofenprox 20% EC, dinotefuran 
10% WP และ spinosad 12% SC  มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันชอนใบในหอมแดง 
รองลงมาคือพ่นเมล็ดสะเดาบดแช่น้ า 



 
 
 
 

ค าน า 
 หอมแดงเป็นพืชผักชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ แมลงศัตรูที่ส าคัญในแหล่งปลูกหอมแดง

ที่พบเข้าท าลายอยู่เสมอ คือ หนอนกระทู้หอม  (beet armyworm: Spodoptera exigua (Hubner)) โดยกัด
กินส่วนต่างๆ ท าความเสียหายต่อคุณภาพของผลผลิตและหนอนที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่งคือ หนอนแมลงวันชอนใบ
หอม  (serpentine leafminer : Liriomyza chinensis (Kato)) เข้าท าลายโดยตัวหนอนจะชอนไชอยู่ในใบ 
ท าให้เกิดรอยเส้นสีขาวใบสูญเสียพ้ืนที่ ซึ่งจะมีผลต่อผลผลิต Parrella (1997) ได้รายงานว่า การท าลายของ
หนอนแมลงวันชอนใบความเสียหายของพืชขึ้นอยู่กับความยาวหรือระยะทางที่หนอนชอนไปตามส่วนของพืช  
และขึ้นอยู่กับส่วนที่ส าคัญของพืช หรือระยะการเจริญเติบโตของพืชในขณะที่ถูกท าลายที่ส าคัญที่สุดคือ จ านวน
ของหนอนที่ลงท าลาย  เช่นเดียวกับ กอบเกียรติ์ (2535) หากมีรอยท าลายของหนอนแมลงวันชอนใบมากกว่า 
50% อาจท าให้ต้นพืชตายได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชผักและไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่างๆ  ส าหรับการป้องกัน
ก าจัดหนอนกระทู้หอมและหนอนแมลงวันชอนใบของเกษตรกรโดยทั่วไปจะพ่นสารฆ่าแมลง จากรายงานของ 
สมศักดิ์ (2548)  การใช้วิธีกลโดยการเก็บไข่และตัวหนอน รวมทั้งส่วนของพืชที่ถูกท าลายสามารถลดความ
เสียหายต่อผลผลิตได้ และการใช้เชื้อแบคทีเรีย และสารสกัดสะเดาสามารถลดการเข้าท าลายของหนอนทั้ง 2 
ชนิดได้ เช่นเดียวกับ Li et al. (2001) พบว่า เชื้อแบคทีเรียมีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดหนอนผีเสื้อและ
หนอนแมลงวันศัตรูพืชบางชนิดได้ และจากรายงานของ Byrnee และ Toscano (2001) พบว่า หนอนกระทู้
หอมแสดงความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์  กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์บา
เมท แตกต่างกันโดยจะแสดงความต้านทานกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์มากที่สุด  ดังนั้นหากมีทางเลือกการใช้
สารกลุ่มอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้หอมและหนอนแมลงวันชอนใบก็จะช่วยลด หรือ
ชะลอปัญหาการสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงได้  และลดปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิต  รวมทั้ง
ปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแมลงศัตรูธรรมชาติ  อีกทั้งท าให้การใช้สารฆ่าแมลงป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชถูกต้องเหมาะสมทั้งด้านปริมาณและระยะเวลาการใช้  ซึ่งสามารถสนับสนุนนโยบายการผลิตแบบ
เกษตรดีที่เหมาะสม   

                                          วิธีด าเนินการ 
 อุปกรณ์   

1. แปลงหอมแดง 
2. เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis subsp aizawai ได้แก่ Florbac FC 
3. เมล็ดสะเดาบด 
4. สารฆ่าแมลง ได้แก่ betacyfluthrin 2.5% EC (Folitec025EC), chlorfenapyr 10% 

SC (Rampage), chlorantraniliprol 5.17% SL ( Prevathon), dinotefuran 10% 



WP (Stakle), etofenprox 20% EC (Trebon), fipronil 5% SC (Asend), 
flubendiamide 20% WG (Takumi)  , imidacloprid 10% SL(Confidor 100SL), 
indoxacarb 15% SC (Ammate), spinosad 12% SC (Success 120 SC),แ ล ะ 
tofenpyrad 16% EC (Hachi-Hachi)   

5. สารป้องกันก าจัดโรคพืช mancozeb 80% WP  
6. เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง 
7. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และ 13-13-21 
8. สารเสริมประสิทธิภาพ ได้แก่ Besmor 62% 
9. อุปกรณ์ตรวจนับแมลง 

วิธีการ 
ประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรีย และสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้หอม 
      วางแผนการทดลองแบบ Randomize complete block มี 4 ซ้ า 8 กรรมวิธี 
      กรรมวิธีที่ 1 พ่น Bacillus thuringiensis subsp aizawai    อัตรา   100     มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
      กรรมวิธีที่ 2 พ่น chlorfenapyr 10%SC                          อัตรา    40     มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
      กรรมวิธีที่ 3 พ่น indoxacarb 15% SC                           อัตรา    30     มิลลิลิตร /น้ า 20 ลิตร 
      กรรมวิธีที่ 4 พ่น spinosad 12% SC                        อัตรา    40     มิลลิลิตร /น้ า 20 ลิตร 
      กรรมวิธีที่ 5 พ่น chlorantraniliprol5.17% SL             อัตรา    20     มิลลิลิตร /น้ า 20 ลิตร 
      กรรมวิธีที่ 6 พ่น tofenpyrad 16% EC                    อัตรา    30     มิลลิลิตร /น้ า 20 ลิตร 
      กรรมวิธีที่ 7 พ่น flubendiamide 20% WG              อัตรา     6     กรัม/น้ า 20 ลิตร 
      กรรมวิธีที่ 8  ไมใ่ช้สารฆ่าแมลง   
ประสิทธิภาพสารสกัดสะเดาและสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันชอนใบ 
      วางแผนการทดลองแบบ Randomize complete block มี 4 ซ้ า 8 กรรมวิธี     
      กรรมวิธีที่ 1 พ่น เมล็ดสะเดาบดแช่น้ า                          อัตรา   1       กิโลกรัม/น้ า 20 ลิตร 
      กรรมวิธีที่ 2 พ่น fipronil 5%SC                                อัตรา   30      มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
      กรรมวิธีที่ 3 พ่น betacyfluthrin 2.5% EC                   อัตรา   30      มิลลิลติร /น้ า 20 ลิตร 
      กรรมวิธีที่ 4 พ่น imidacloprid 10% SL                      อัตรา   20      มิลลิลิตร /น้ า 20 ลิตร 
      กรรมวิธีที่ 5 พ่น etofenprox 20% EC                     อัตรา   30      มิลลลิิตร /น้ า 20 ลิตร 
      กรรมวิธีที่ 6 พ่น dinotefuran 10% WP                 อัตรา    20     กรัม/น้ า 20 ลิตร 
      กรรมวิธีที่ 7 พ่น spinosad 12% SC                      อัตรา    20    มิลลิลิตร /น้ า 20 ลิตร 
      กรรมวิธีที่ 8  ไมใ่ช้สารฆ่าแมลง   

วิธีปฏิบัติ 
        แปลงทดลองหอมแดงเกษตรกรในพ้ืนที่ 1 ไร่ ขนาดแปลงย่อย 10 ตารางเมตร ระยะปลูก ระหว่างแถว 
15 เซนติเมตร ระหว่างต้น 15 เซนติเมตร และเริ่มปฏิบัติการทดลองตามกรรมวิธีเมื่อพบการระบาดเข้าท าลาย



ของหนอนกระทู้หอมเฉลี่ย1ตัว/0.25ตารางเมตร  หนอนแมลงวันชอนใบพบการท าลายเฉลี่ย 10 เปอร์เซ็นต์  
โดยให้ระดับคะแนนการท าลายตามเกณฑ์ (Index of damaging) ดังนี้ 

              คะแนน 0  พ้ืนที่ใบไม่ถูกท าลาย 
              คะแนน 1  พ้ืนที่ใบถูกท าลายไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต ์
              คะแนน 2  พ้ืนที่ใบถูกท าลาย 6-25 เปอร์เซ็นต์ 
              คะแนน 3  พ้ืนที่ใบถูกท าลาย 26-50 เปอร์เซ็นต์ 
              คะแนน 4  พ้ืนที่ใบถูกท าลายมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต ์

             เมื่อได้คะแนนในแต่ละกรรมวิธีแล้วน ามาค านวณหาเปอร์เซ็นต์การท าลาย (% infestation) โดยใช้
สูตรของ Townsend-Heuberger  (Anonymous,1975)  ท าการพ่นสารทดลองทุก 5-7 วันและสุ่มตรวจนับ
ปริมาณหนอนกระทู้หอมและการท าลายของหนอนแมลงวันชอนใบก่อนพ่นสารทดลองทุกครั้ง จากการสุ่มตรวจ
นับโดยใช้ตารางไม้ขนาด 50x50 เชนติเมตร สุ่มจ านวน 4 จุดในแต่ละแปลงย่อย    และเก็บน้ าหนักผลผลิตที่มี
คุณภาพระยะส่งตลาดของหอมแดงจากการสุ่มหอมแดงในพ้ืนที่ 1.0 ตารางเมตรและน าข้อมูลไปวิเคราะห์ผล
ทางสถิติ 
 
เวลาและสถานที่ 

  ระยะเวลา   มกราคม 2554 – เมษายน 2556   
  สถานที่  แปลงหอมแดงของเกษตรกร  อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรีย และสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้หอม 

แปลงทดลองที่ 1 จากการตรวจนับจ านวนหนอนกระทู้หอม รวม 6 ครั้ง (ก่อนการทดลอง 1 ครั้ง และ
หลังการทดลอง 5 ครั้ง) ตารางที่1 พบว่า ก่อนพ่นสารทดลองพบจ านวนหนอนกระทู้หอมในทุกกรรมวิธีระหว่าง 
7.5-10.3 ตัว/ตารางเมตร ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ หลังการพ่นสารทดลอง 5 ครั้ง พบว่า จ านวนหนอน
กระทู้หอมมีความแตกต่างกันทางสถิติทุกครั้ง คือ ทุกกรรมวิธีที่ใช้สารพบจ านวนหนอนกระทู้หอมระหว่าง 3.5-
10.3 , 2.8-9.5  และ 1.3-6.3 ตัว/ตารางเมตร หลังการพ่นสารครั้งที่ 1 ,3และ5 ตามล าดับ น้อยกว่าและ
แตกต่างกันทางสถิติกับการไม่ใช้สารซึ่งพบจ านวนหนอนกระทู้หอม 14.5 , 22.3 และ 11.5 ตัว/ตารางเมตร 
หลังการพ่นสารครั้งที่ 1 ,3และ5 ตามล าดับ โดยกรรมวิธีพ่นสารฆ่าแมลง chlorantraniliprol 5.17% SL 
(Prevathon) , flubendiamide 20% WG (Takumi) , chlorfenapyr10% SC (Rampage), tofenpyrad 
16%EC (Hachi-Hachi) และ indoxacarb15% SC (Ammate)  ให้ผลดีในการควบคุมประชากรของหนอน
กระทู้หอมตลอดการทดลอง  
       เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบน้ าหนักผลผลิตหอมแดงระยะส่งตลาด (ตารางที่2) พบว่าทุกกรรมวิธีที่พ่นสาร
ทดลองได้น้ าหนักผลผลิตหอมแดงเฉลี่ย 1.6-3.1 กิโลกรัม/ตารางเมตร มากกว่าและแตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีไม่ใช้สารที่ ได้น้ าหนักผลผิตหอมแดง 0.7 กิโลกรัม/ตารางเมตร โดยกรรมวิธีพ่นสารฆ่าแมลง 



chlorantraniliprol 5.17% SL (Prevathon) , flubendiamide 20% WG (Takumi) , chlorfenapyr10% 
SC (Rampage), tofenpyrad 16%EC (Hachi-Hachi)และ  indoxacarb15% SC (Ammate) ให้ น้ าห นั ก
ผลผลิตหอมแดง  2.7 , 2.6 , 3.1 , 2.5 และ 2.8 กิโลกรัม/ตารางเมตร ตามล าดับ   มากกว่าและแตกต่างกับ
กรรมวิธีพ่น Bacillus thuringiensis และกรรมวิธีพ่นสารฆ่าแมลง spinosad 12% SC (Success 120 SC) ที่
ได้น้ าหนักผลผลิตหอมแดง1.8และ1.6กิโลกรัม/ตารางเมตรตามล าดับ 

แปลงทดลองที่ 2 จากการตรวจนับจ านวนหนอนกระทู้หอม รวม 6 ครั้ง (ก่อนการทดลอง 1 ครั้ง และ
หลังการทดลอง 5 ครั้ง) ตารางที่  3 พบว่า ก่อนพ่นสารทดลองพบจ านวนหนอนกระทู้หอมในทุกกรรมวิธี
ระหว่าง 10.5-14.3 ตัว/ตารางเมตร ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ หลังการพ่นสารทดลอง 5 ครั้ง พบว่า 
จ านวนหนอนกระทู้หอมมีความแตกต่างกันทางสถิติทุกครั้ง คือ ทุกกรรมวิธีที่ใช้สารพบจ านวนหนอนกระทู้หอม
ระหว่าง 3.0-9.8 , 0.5-12.3  และ 0.0-7.5 ตัว/ตารางเมตร หลังการพ่นสารครั้งที่ 1,3และ5 ตามล าดับ น้อย
กว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการไม่ใช้สารซึ่งพบจ านวนหนอนกระทู้หอม 16.3 , 20.8 และ 
16.0 ตั ว /ตารางเมตร หลั งการพ่นสารครั้ งที่  1 ,3และ5 ตามล าดับ  โดยกรรมวิธี พ่ นสารฆ่ าแมลง 
chlorantraniliprol 5.17% SL (Prevathon) , flubendiamide 20% WG (Takumi) , chlorfenapyr10% 
SC (Rampage), tofenpyrad 16%EC (Hachi-Hachi)และ indoxacarb15% SC (Ammate)  ให้ผลดีในการ
ควบคุมประชากรของหนอนกระทู้หอมตลอดการทดลอง  
        เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบน้ าหนักผลผลิตหอมแดงระยะส่งตลาด (ตารางที่ 4) พบว่าทุกกรรมวิธีที่พ่น
สารทดลองได้น้ าหนักผลผลิตหอมแดงเฉลี่ย 2.1-4.2 กิโลกรัม/ตารางเมตร มากกว่าและแตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีไม่ใช้สารที่ ได้น้ าหนักผลผิตหอมแดง 0.9 กิโลกรัม/ตารางเมตร โดยกรรมวิธี พ่นสารฆ่าแมลง 
chlorantraniliprol 5.17% SL (Prevathon) , flubendiamide 20% WG (Takumi) , chlorfenapyr 10% 
SC (Rampage) , indoxacarb15% SC (Ammate) , tofenpyrad 16%EC (Hachi-Hachi)  และspinosad 
12% SC (Success 120 SC) ให้น้ าหนักผลผลิตหอมแดง  4.2 , 4.2 , 4.1 , 3.9 , 3.7 และ 3.2 กิโลกรัม/ตาราง
เมตร ตามล าดับ มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีพ่น Bacillus thuringiensis ที่ได้น้ าหนัก
ผลผลิตหอมแดง 2.1 กิโลกรัม/ตารางเมตร    
ประสิทธิภาพสารสกัดสะเดาและสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันชอนใบ 
        แปลงทดลองที่ 1 จากการตรวจนับเปอร์เซ็นต์การท าลายของหนอนแมลงวันชอนใบ รวม 4 ครั้ง (ก่อน
การทดลอง 1 ครั้ง และหลังการทดลอง 3 ครั้ง) ตารางที่ 5 พบว่า ก่อนพ่นสารทดลองพบการท าลายของหนอน
แมลงวันชอนใบทุกกรรมวิธีระหว่าง 9.7-14.4 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ หลังการพ่นสาร
ทดลอง 3 ครั้ง พบว่า เปอร์เซ็นต์การท าลายของหนอนแมลงวันชอนใบมีความแตกต่างกันทางสถิติทุกครั้ง คือ 
ทุกกรรมวิธีที่ใช้สารพบการท าลายของหนอนแมลงวันชอนใบระหว่าง 5.7-10.4 , 6.0-11.3  และ 0.7-4.7 
เปอร์เซ็นต์ หลังการพ่นสารครั้งที่ 1,2และ3 ตามล าดับ น้อยกว่าและแตกต่างกันทางสถิติกับการไม่ใช้สารซึ่งพบ
การท าลายของหนอนแมลงวันชอนใบ 14.7 , 26.6 และ 9.4  เปอร์เซ็นต์ หลังการพ่นสารครั้งที่ 1,2และ3 
ตามล าดับ ยกเว้นกรรมวิธีพ่นเมล็ดสะเดาบดแช่น้ าพบการท าลายของหนอนแมลงวันชอนใบ 11.9 เปอร์เซ็นต์ 
หลังการพ่นสารครั้งที่1 ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สาร โดยกรรมวิธีพ่นสารฆ่าแมลง fipronil 



5%SC(Asend), betacyfluthrin 2.5% EC(Folitec025EC) , imidacloprid 10% SL(Confidor 100SL) ), 
etofenprox 20% EC (Trebon), dinotefuran 10% WP (Stakle) และspinosad 12% SC (Success 120 
SC) ให้ผลดีในการควบคุมการท าลายของหนอนแมลงวันชอนใบ 
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบน้ าหนักผลผลิตหอมแดงระยะส่งตลาด (ตารางที่  6) พบว่าทุกกรรมวิธีที่พ่นสาร
ทดลองได้น้ าหนักผลผลิตหอมแดงเฉลี่ย 3.0-3.5 กิโลกรัม/ตารางเมตร มากกว่าและแตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีไม่ใช้สารที่ได้น้ าหนักผลผิตหอมแดง 2.3 กิโลกรัม/ตารางเมตร ยกเว้นกรรมวิธีพ่นเมล็ดสะเดาบดแช่น้ า
ได้น้ าหนักผลผิตหอมแดง 2.8 กิโลกรัม/ตารางเมตร ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สาร โดยกรรมวิธีพ่น
ส ารฆ่ า แ ม ล ง  fipronil 5%SC(Asend), betacyfluthrin 2.5% EC(Folitec025EC) , imidacloprid 10% 
SL(Confidor 100SL) ), etofenprox 20% EC (Trebon), dinotefuran 10% WP (Stakle) และspinosad 
12% SC (Success 120 SC) ได้น้ าหนักผลผลิตหอมแดง  3.3, 3.5 , 3.4 , 3.0, 3.4 และ 3.4 กิโลกรัม/ตาราง
เมตร ตามล าดับ   ไมแ่ตกต่างกับกรรมวิธีพ่นเมล็ดสะเดาบดแช่น้ า  
        แปลงทดลองที่ 2 จากการตรวจนับเปอร์เซ็นต์การท าลายของหนอนแมลงวันชอนใบ รวม 4 ครั้ง (ก่อน
การทดลอง 1 ครั้ง และหลังการทดลอง 3 ครั้ง) ตารางที่ 5 พบว่า ก่อนพ่นสารทดลองพบการท าลายของหนอน
แมลงวันชอนใบทุกกรรมวิธีระหว่าง 11.0-14.4 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ หลังการพ่นสาร
ทดลอง 3 ครั้ง พบว่า เปอร์เซ็นต์การท าลายของหนอนแมลงวันชอนใบมีความแตกต่างกันทางสถิติทุกครั้ง คือ 
ทุกกรรมวิธีที่ใช้สารพบการท าลายของหนอนแมลงวันชอนใบระหว่าง 8.8-14.4 , 6.3-10.0 และ 4.4-9.1 
เปอร์เซ็นต์ หลังการพ่นสารครั้งที่ 1,2และ3 ตามล าดับ น้อยกว่าและแตกต่างกันทางสถิติกับการไม่ใช้สารซึ่งพบ
การท าลายของหนอนแมลงวันชอนใบ 28.2, 31.6 และ 34.7เปอร์เซ็นต์ หลังการพ่นสารครั้งที่ 1,2และ3 
ตามล าดับ โดยกรรมวิธีพ่นเมล็ดสะเดาบด,พ่นสารฆ่าแมลง fipronil 5%SC(Asend), betacyfluthrin 2.5% 
EC(Folitec025EC) , imidacloprid 10% SL(Confidor 100SL) ), etofenprox 20% EC (Trebon), 
dinotefuran 10% WP (Stakle) และspinosad 12% SC (Success 120 SC) ให้ผลดี ในการควบคุมการ
ท าลายของหนอนแมลงวันชอนใบ 
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบน้ าหนักผลผลิตหอมแดงระยะส่งตลาด (ตารางที่  6) พบว่าทุกกรรมวิธีที่พ่นสาร
ทดลองได้น้ าหนักผลผลิตหอมแดงเฉลี่ย 2.5-3.1 กิโลกรัม/ตารางเมตร มากกว่าและแตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีไม่ใช้สารที่ได้น้ าหนักผลผิตหอมแดง 1.9 กิโลกรัม/ตารางเมตร โดยกรรมวิธีพ่นสารฆ่าแมลง fipronil 
5%SC(Asend), imidacloprid 10% SL(Confidor 100SL) ), dinotefuran 10% WP (Stakle) แ ล ะ
spinosad 12% SC (Success 120 SC) ได้น้ าหนักผลผลิตหอมแดง  3.0, 3.0 , 3.0 และ 3.1 กิโลกรัม/ตาราง
เมตร ตามล าดับ มากกว่าและแตกต่างกับกรรมวิธีพ่นเมล็ดสะเดาบดแช่น้ า ที่ได้น้ าหนักผลผลิตหอมแดง 2.5 
กิโลกรัม/ตารางเมตร  
                 จากการทดสอบประสิทธิภาพเชื้อแบคที เรีย  Bacillus thuringiensis subsp aizawai มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้หอมต่ า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคุณสมบัติของเชื้อแบคทีเรียจะเกิด
อาการโรคกับแมลงศัตรูเป้าหมายได้ต่อเมื่อแมลงกินเชื้อแบคทีเรียอีกทั้งเชื้อแบคทีเรียไม่มีผลทางสัมผัสหรือดูด
ซึมเข้าไปในตัวแมลงช่นเดียวกับสารฆ่าแมลง นอกจากนี้ความคงทนของเชื้อแบคทีเรีย ปริมาณสปอร์และผลึก



สารพิษยังมีผลต่อประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรีย เช่นเดียวกับTamez et al. (1999) ได้รายงานว่าเชื้อแบคทีเรียมี
ความคงทนในพืชไม่เกิน5วันและในสภาพธรรมชาติเชื้อแบคทีเรียจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดลดลงอัน
เนื่องมาจากรังสีอัลตร้าไวโอเลตจากแสงอาทิตย์และปริมาณน้ าฝน ซึ่งข้อจ ากัดเหล่านี้แก้ไขได้โดยการใส่สารจับ
ใบและผสมสารป้องกันแสงแดด รวมทั้งความถี่และช่วงเวลาที่จะพ่นเชื้อแบคทีเรียที่เหมาะสมก็จะช่วยให้เชื้อ
แบคทีเรียคงอยู่บนใบพืชได้นานขึ้น นอกจากนี้ปริมาณสปอร์และผลึกสารพิษยังมีผลต่อประสิทธิภาพเชื้อ
แบคทีเรีย จากรายงานของMonnerat et al.(1999) ชนิดของผลึกสารพิษมีผลต่อประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรีย
ในเวลาที่แตกต่างกัน ส่วนสารฆ่าแมลง tofenpyrad 16% EC , chlorfenapyr 10% SC, flubendiamide 
20% WG, chlorantraniliprol 5.17% SC, และindoxacarb15% SC มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัด
หนอนกระทู้หอมในหอมแดง เช่นเดียวกับ  Che et al.(2011)ได้รายงานว่าหนอนกระทู้หอมแสดงความ
ต้านทานต่อสารฆ่าแมลง indoxacarb, chlorfenapyr และ chlorantraniliprol น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญกับสารฆ่าแมลงemamectin benzoate ,chlorpyrifos และtebufenozide ขณะที่ Lai และSu ได้
รายงานว่า chlorantraniliprolมีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้หอม ส าหรับสารฆ่าแมลง 
fipronil 5% SC, betacyfluthrin 2.5% EC, imidacloprid 10% SL, etofenprox 20% EC, dinotefuran 
10% WP และ spinosad 12% SC  มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันชอนใบในหอมแดง 
เช่นเดียวกับ Ricardo et.al.(2011) รายงานว่าสารฆ่าแมลง spinosad  มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัด
หนอนแมลงวันชอนใบ สอดคล้องกับ Choi et.al.(2004) พบว่าสารฆ่าแมลง abamectin EC, emamectin 
benzoate EC, dimethoate EC, cypermethrin EC, cartap hydrochloride SP and GR, imidacloprid 
WP และ spinosad WG มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันชอนใบ นอกจากนี้สภาพแวดล้อม
โดยเฉพาะอุณหภูมิจะมีผลต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตในระยะไข่ หนอน และดักแด้ของหนอนแมลงวันชอน
ใบ(Tran et.al.,2006)          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเนอแนะ 
           ประสิทธิภาพสารสกัดสะเดา เชื้อแบคทีเรีย และสารฆ่าแมลง ในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้หอม  
และหนอนแมลงวันชอนใบและผลกระทบต่อแมลงศัตรูธรรมชาติในหอมแดง ผลการทดลองประสิทธิภาพเชื้อ
แบคทีเรีย และสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้หอม พบว่า กรรมวิธีพ่นสารฆ่าแมลง 



chlorantraniliprol 5.17% SL , flubendiamide 20% WG (Takumi)  , chlorfenapyr10% SC 
(Rampage), tofenpyrad 16%EC (Hachi-Hachi) และ indoxacarb15% SC (Ammate) มีประสิทธิภาพดี
ในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้หอมในหอมแดง รองลงมาคือ กรรมวิธีพ่นสารฆ่าแมลง spinosad12% SC 
(Success 120 SC)และกรรมวิธีพ่น Bacillus thuringiensis subsp aizawai และการทดลองประสิทธิภาพ
สารสกัดสะเดาและสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันชอนใบ พบว่าสารฆ่าแมลง fipronil 5% SC, 
betacyfluthrin 2.5% EC, imidacloprid 10% SL, etofenprox 20% EC, dinotefuran 10% WP และ 
spinosad 12% SC  มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันชอนใบในหอมแดง รองลงมาคือพ่น
เมล็ดสะเดาบดแช่น้ า 
                                           การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
        เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง นักส่งเสริมการเกษตร และนักวิชาการเกษตร ได้ข้อมูลวิธีและอัตราการใช้สาร
ฆ่าแมลง สารสกัดสะเดา และเชื้อแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูที่ส าคัญในหอมแดง 
ได้แก่หนอนกระทู้หอม และหนอนแมลงวันชอนใบ เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารศัตรูพืช ลดปัญหาการสร้าง
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          ตารางที ่1   เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจ านวนหนอนกระทู้หอมในกรรมวิธีทดสอบต่างๆ ที่แปลงหอมแดงเกษตรกร อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
                    ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน 2554 

 

 
                กรรมวิธ ี

อัตราการใช้ 
 (กรัมหรือมิลลิลิตร/น้ า20ลิตร) 

                จ านวนหนอนกระทู้หอม(ตัว/ตารางเมตร) 1/ 
 
   ก่อนพน่สารทดลอง 
    

                 หลังพ่นสารทดลอง (ครั้งที่) 
                                                     

1 3 5 
1. Bacillus thuringiensis        100             9.8 10.3  c    7.8  b    5.0  bc 
2. chlorfenapyr 10%SC 40             8.8       3.5  a       2.0  a 1.3  a 
3. indoxacarb 15% SC 30            10.3     7.8  bc      2.8  a 1.8  a 
4. spinosad 12% SC 40 7.5       9.5  bc      9.5  b 6.3  c 
5. chlorantraniliprol 5.17% Sl 20 8.8       5.8  a      3.3  a  2.5  ab   
6. tofenpyrad 16% EC 30 8.3       8.3  bc      3.8  a  2.3  ab 
7. flubendiamide 20% WG 6 9.3       6.0  ab      3.3  a  2.3  ab 
8. ไม่พ่นสารฆ่าแมลง - 8.0      14.5  d        22.3 c    11.5  d 

CV %              24.1     29.5         31.4      43.7 
R.E. % 2/ - -         69.8      33.9 

 

  1/ ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
 2/ R.E.=Relative efficiency ของการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม กรณีก่อนการพ่นสารมีความแตกต่างทางสถิติของค่าเฉลี่ยในกรรมวิธีต่างๆ 



          ตารางที่ 2  ผลผลิตหอมแดงระยะส่งตลาดในกรรมวิธีทดสอบต่างๆ ท่ีแปลงหอมแดงเกษตรกร อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
                        ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน 2554 
 

กรรมวิธี 
              อัตราการใช้ 

     (กรัมหรือมิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร) 
ผลผลิตหอมแดง 

(กิโลกรัม/ตารางเมตร) 
1. Bacillus thuringiensis        100      1.8  bc 1/ 
2. chlorfenapyr 10%SC 40                       3.1  a 
3. indoxacarb 15% SC 30  2.8  a 
4. spinosad 12% SC 40  1.6  c 
5. chlorantraniliprol 5.17% Sl 20  2.7  a 
6. tofenpyrad 16% EC 30    2.5  ab 
7. flubendiamide 20% WG 6  2.6  a 
8. ไม่พ่นสารฆ่าแมลง -  0.7  d 

CV %   
                           

                                1/ ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยวิธี DMRT 
         
 

 
 
 



          ตารางที ่3   เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจ านวนหนอนกระทู้หอมในกรรมวิธีทดสอบต่างๆ ที่แปลงหอมแดงเกษตรกร อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
                    ระหว่างเดือน ธันวาคม2554 – มีนาคม 2555 

 

 
                กรรมวิธ ี

อัตราการใช้ 
 (กรัมหรือมิลลิลิตร/น้ า20ลิตร) 

                จ านวนหนอนกระทู้หอม(ตัว/ตารางเมตร) 1/ 
 
   ก่อนพ่นสารทดลอง 
    

                 หลังพ่นสารทดลอง  
                        (ครั้งที่)                          

1 3 5 
1. Bacillus thuringiensis                      100             10.5     9.8 b 1/      12.3  b  7.5  c 
2. chlorfenapyr 10%SC 40             11.3        3.0 a        1.5  a 0.0  a 
3. indoxacarb 15% SC 30             13.5      5.3  ab      0.5  a 0.0  a 
4. spinosad 12% SC 40 14.0        8.8  ab      3.5  a 4.0  b 
5. chlorantraniliprol 5.17% Sl 20 12.3        7.0  ab      2.3  a  2.0  ab   
6. tofenpyrad 16% EC 30 10.8        4.3  ab      1.0  a 0.0  a 
7. flubendiamide 20% WG 6 14.3        5.0      1.5  a 1.0  a 
8. ไม่พ่นสารฆ่าแมลง - 11.8       16.3      20.8  c   16.0  d 

CV %               37.7      51.8        50.9     41.5 
   R.E. % 2/ - -        82.6     58.1 

 
  1/ ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
 2/ R.E.=Relative efficiency ของการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม กรณีก่อนการพ่นสารมีความแตกต่างทางสถิติของค่าเฉลี่ยในกรรมวิธีต่างๆ 



          ตารางที่ 4  ผลผลิตหอมแดงระยะส่งตลาดในกรรมวิธีทดสอบต่างๆ ท่ีแปลงหอมแดงเกษตรกร อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
                        ระหว่างเดือน ธันวาคม2554 – มีนาคม 2555 
 

กรรมวิธี 
              อัตราการใช้ 

     (กรัมหรือมิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร) 
ผลผลิตหอมแดง 

(กิโลกรัม/ตารางเมตร) 
1. Bacillus thuringiensis        100    2.1  c 1/ 
2. chlorfenapyr 10%SC 40                       4.1  ab 
3. indoxacarb 15% SC 30    3.9  ab 
4. spinosad 12% SC 40   3.2  b 
5. chlorantraniliprol 5.17% Sl 20   4.2  a     
6. tofenpyrad 16% EC 30     3.7  ab 
7. flubendiamide 20% WG 6   4.2  a 
8. ไม่พ่นสารฆ่าแมลง -   0.9  d 

CV %                       18.5 
 

                   1/ ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRTพ่น  
 
 
 
 
 



        ตารางท่ี 5   เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การท าลายของหนอนแมลงวันชอนใบในกรรมวิธีทดสอบต่างๆ ที่แปลงหอมแดงเกษตรกร อ าเภอท่าม่วง  
                       จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2555 

 

 
                กรรมวิธ ี

อัตราการใช้ 
 (กรัมหรือมิลลิลิตร/น้ า20ลิตร) 

                      การท าลาย (เปอร์เซ็นต์) 1/ 
 
   ก่อนพ่นสารทดลอง 
    

                 หลังพ่นสารทดลอง (ครั้งที่) 
                                                     

1 2 3 
1. เมล็ดสะเดาบดแช่น้ า        1000             11.6   11.9 cd   11.3  b   4.7  b 
2. fipronil 5%SC 30             14.4        9.1 abc      7.9  ab 1.3  a 
3. betacyfluthrin 2.5% EC 30             10.3      7.5 ab     8.5  ab  3.2  ab 
4. imidacloprid 10% SL 20 11.0        6.6  ab  6.0  a 0.7  a 
5. etofenprox 20% EC 30 11.6       10.4  bc    10.0  ab  4.7  b   
6. dinotefuran 10% WP 20 10.7         5.7  a      8.5  ab  2.5  ab 
7. spinosad 12% SC 20   9.7        6.6  ab   6.3  a  2.2  ab 
8. ไม่พ่นสารฆ่าแมลง - 10.4      14.7 d     26.6  c     9.4  c 

CV %               32.7     26.2      23.7     41.5 
  R.E. % 2/ - -      96.9     54.4 

 

  1/ ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
 2/ R.E.=Relative efficiency ของการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม กรณีก่อนการพ่นสารมีความแตกต่างทางสถิติของค่าเฉลี่ยในกรรมวิธีต่างๆ 



 
 
          ตารางท่ี 6  ผลผลิตหอมแดงระยะส่งตลาดในกรรมวิธีทดสอบต่างๆ ท่ีแปลงหอมแดงเกษตรกร อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
                        ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2555 
 

กรรมวิธี 
              อัตราการใช้ 

     (กรัมหรือมิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร) 
ผลผลิตหอมแดง 

(กิโลกรัม/ตารางเมตร) 
1. เมล็ดสะเดาบดแช่น้ า        1000      2.8  ab 1/ 
2. fipronil 5%SC 30                       3.3  a 
3. betacyfluthrin 2.5% EC 30   3.5  a 
4. imidacloprid 10% SL 20   3.4  a 
5. etofenprox 20% EC 30   3.0  a     
6. dinotefuran 10% WP 20   3.4  a 
7. spinosad 12% SC 20   3.4  a 
8. ไม่พ่นสารฆ่าแมลง -   2.3  b 

CV %                       13.6 
 

                   1/ ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRTพ่น  
 
 
 



 
 

        ตารางท่ี 7   เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การท าลายของหนอนแมลงวันชอนใบในกรรมวิธีทดสอบต่างๆ ที่แปลงหอมแดงเกษตรกร อ าเภอท่าม่วง  
                       จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2556 

 

 
                กรรมวิธ ี

อัตราการใช้ 
 (กรัมหรือมิลลิลิตร/น้ า20ลิตร) 

                      การท าลาย (เปอร์เซ็นต์) 1/ 
 
   ก่อนพ่นสารทดลอง 
    

                 หลังพ่นสารทดลอง (ครั้งที่) 
                                                     

1 2 3 
1. เมล็ดสะเดาบดแช่น้ า        1000             13.5   14.4 b   10.0  a   9.1  b 
2. fipronil 5%SC 30             14.4       10.0 ab      7.5  ab  5.3  a 
3. betacyfluthrin 2.5% EC 30             12.5      11.6 ab     8.8  a    6.6  ab 
4. imidacloprid 10% SL 20 14.4         8.8  a    6.3  a   4.4  a 
5. etofenprox 20% EC 30 12.9       11.3  ab       9.4  a    9.6  b   
6. dinotefuran 10% WP 20 11.0         7.2  a       6.3  a    5.1  a 
7. spinosad 12% SC 20 14.1       11.0  ab     8.5  a      7.2  ab 
8. ไม่พ่นสารฆ่าแมลง -             13.5       28.2  c      31.6  b     34.7  c 

CV %              24.4     24.3       25.8       18.2 
  R.E. % 2/ - -       54.8       57.9 

 

  1/ ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 



 2/ R.E.=Relative efficiency ของการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม กรณีก่อนการพ่นสารมีความแตกต่างทางสถิติของค่าเฉลี่ยในกรรมวิธีต่างๆ 
 

 
          ตารางท่ี 8  ผลผลิตหอมแดงระยะส่งตลาดในกรรมวิธีทดสอบต่างๆ ท่ีแปลงหอมแดงเกษตรกร อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  

                                  ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน 2556 
 

กรรมวิธี 
              อัตราการใช้ 

     (กรัมหรือมลิลิลิตร/น้ า 20 ลิตร) 
ผลผลิตหอมแดง 

(กิโลกรัม/ตารางเมตร) 
1. เมล็ดสะเดาบดแช่น้ า        1000     2.5  c 1/ 
2. fipronil 5%SC 30                       3.0  ab 
3. betacyfluthrin 2.5% EC 30     2.7  abc 
4. imidacloprid 10% SL 20    3.0  ab 
5. etofenprox 20% EC 30    2.6  bc     
6. dinotefuran 10% WP 20     3.0  ab 
7. spinosad 12% SC 20   3.1  a 
8. ไม่พ่นสารฆ่าแมลง -   1.9  d 

CV %                       11.0 
 

                   1/ ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRTพ่น  
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