
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
------------------------------ 

.1. แผนงานวิจัย : 145 วิจัยพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมันฝรั่ง (โครงการเดี่ยว) 
2. โครงการวิจัย : 226 วิจัยพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมันฝรั่ง 
3. ชื่อการทดลอง : การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันชอนใบ Liriomyza  

    brassicae (Riley) ในมันฝรั่ง 
 Efficacy Test of Insecticides for Controlling the Cabbage  leafminer ;  Liriomyza brassicae (Riley)  

on Potato 
 รหัส 01-27-59-01-03-01-02-59 
4. คณะผู้ด าเนินงาน : 
หัวหน้าการทดลอง :  สมรวย รวมชัยอภิกุล  กลุ่มกีฏและสัตววิทยา  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช               
ผู้ร่วมงาน : อุราพร     หนูนารถ  กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช               
                    วรวิช สุดจรติธรรมจริยางกูร กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
5. บทคัดย่อ: 
            การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันชอนใบในมันฝรั่ง ด าเนินการ
ทดลอง ที่แปลงเกษตรกร อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างเดือน สิงหาคม-กันยายน  2559 และ กรกฎาคม-
สิงหาคม  2560  โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 8 กรรมวิธี 3 ซ  า พ่นสาร fipronil 5%SC, white oil 
67 %EC, dinotefuran 10 %WP, spinetoram 12 %SC, deltamethrin 3%EC, emamectin benzoate 
1.92 %EC และ triazophos 40 % EC อัตรา  20, 80, 10 กรัม, 10, 20, 10 และ 40 มิลลิลิตรน  า 20 ลิตร 
ตามล าดับ  และกรรมวิธีไม่พ่นสารก าจัดแมลง(น  าเปล่า) ตามล าดับ ผลการทดลองพบว่าสารก าจัดแมลงที่มี
ประสิทธิภาพดี  คือ spinetoram 12 %SC และ  fipronil 5%SC อัตรา  10 และ 20 มิลลิลิตรน  า 20 ลิตร 
ตามล าดับ  และ สารก าจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพรองลงมา ได้แก่ dinotefuran 10 %WP, deltamethrin 3%EC 
และ emamectin benzoate 1.92 %EC อัตรา 10 กรัม, 20 และ 10 มิลลิลิตรน  า 20 ลิตร ตามล าดับ ควรพ่น
สารสลับกันเพ่ือป้องกันความต้านทานของสารก าจัดแมลง  
             Efficacy of insecticides  and their application rates for Controlling the Cabbage  
leafminer ;  Liriomyza brassicae (Riley)  on Potato. The experiment was  conducted at farmer’s 
field, Maesod district, Tak during August-September 2016  and during July-August 2017. The 
experimental design was randomized complete block design with 8 treatments and 3 
replications. The treatments  were dinotefuran 10 %WP, fipronil 5 %SC, white oil 67 %EC, 
spinetoram 12 %SC, deltamethrin 3 % EC, emamectin benzoate 1.92 %EC and   triazophos 
40 % EC at the rate of 10 g, 20, 80, 10, 20, 10 and 40 mlper 20 litres of water respectively and 
the untreated. The treatments insecticides were sprayed 7 days with high pressure sprayer. The 
result of investigation on number of cabbage  leafminer lavae showed that the effective  



insecticides were spinetoram 12 %SC , fipronil 5%SC, dinotefuran 10 %WP, deltamethrin 3%EC 
and emamectin benzoate 1.92 %EC. 
Keywords: Potato, cabbage  leafminer,  insecticides 
6. ค าน า : 
         มันฝรั่ง (Irish potato, Solanum tuberosum Linnaeus) เป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่ง 
มีถ่ินก าเนิดทางแถบที่ราบสูงของเทือกเขาแอนดิสในอเมริกาใต้ ปลูกกันมานานแล้ว แถบที่มีพื นที่ปลูกมาก ได้แก่ 
ยุโรปตะวันตก เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และประเทศแถบอัฟริกา ทุกวันนี มันฝรั่งเปนพืช ที่มีความส าคัญเป
นอันดับ 4 รองจาก ขาวโพด ขาวเจา และขาวสาลี ซึ่งปลูกอยูใน 150 ประเทศท่ัวโลก รวมทั งประเทศไทยที่ปจจุ
บันนิยมบริโภคอาหารแบบตะวันตกเพ่ิมมากขึ น การปลูกมันฝรั่งในประเทศไทยมี 2 ประเภท คือการปลูกส าหรับ
บริโภคสด และการปลูกเพ่ือสงโรงงานแปรรูป เกษตรกรในภาคเหนือนิยมปลูกมันฝรั่งเนื่องจากใหผลตอบแทนสูง
เมื่อเทียบกับพืชอ่ืนๆหลายชนิด โดยจะมีก าไรอยูระหวาง 6,000 ถึง 9,000 บาทตอไร แหลงปลูกที่ส าคัญอยูใน
จังหวัดเชียงใหม และตาก ซึ่งมีผลผลิตรวมกันประมาณรอยละ 90 ของผลผลิตทั งหมด ส าหรับในประเทศไทยการ
ปลูกมันฝรั่งจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญในภาคเหนือ เนื่องจากท ารายได้ให้แก่เกษตรกรสูง ซึ่งร้อยละ 90 ของ
ผลผลิตที่ได้น าไปเป็นวัตถุดิบเพ่ือการผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ (potato chips)  จากการที่มีการขยายพื นที่ปลูกและ
ปลูกอย่างต่อเนื่อง ในบางพื นที่ เช่น เขตอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ท าให้มีแมลงศัตรู
ที่ส าคัญบางชนิดลงท าลายเสมอๆ จากการศึกษาวิจัยและส ารวจพบว่า แมลงศัตรูที่พบท าลายมันฝรั่งมีมากมาย
หลายชนิด แต่ที่ส าคัญและก่อให้เกิดความเสียหาย ได้แก่ หนอนแมลงวันชอนใบ หนอนผีเสื อเจาะหัวมันฝรั่ง  เพลี ย
ไฟฝ้าย เพลี ยไฟพริก   หนอนกระทู้หอม และหนอนกระทู้ผัก เป็นต้น (สมศักดิ์ และ คณะ, 2554) โดยเฉพาะ
หนอนแมลงวันชอนใบ พบว่าระยะตัวหนอนจะชอนไชท าลายอยู่ใต้ผิวใบพืช ท าให้ใบพืชได้รับความเสียหาย ถ้าลง
ท าลายรุนแรง ก็จะท าให้ใบแห้ง และร่วงหล่น ต้นพืชจะชะงักการเจริญเติบโต หรือตายได้ หากเกษตรกรไม่ท าการ
ป้องกันก าจัด หรือใช้วิธีป้องกันก าจัดไม่ถูกต้อง และเหมาะสมแล้วก็จะท าให้หัวมันฝรั่งที่เก็บไว้ได้รับความเสียหาย  
7. วิธีด าเนินการ : 
- อุปกรณ์ 

     1. แปลงมันฝรั่ง 
             2. สารก าจัดแมลง fipronil 5 %SC (Ascend), white oil 67 %EC, dinotefuran 10 %WP 
(Staekle), spinetoram 12 %SC (Exsal), deltamethrin 3 % EC (Desis 3), emamectin benzoate 
1.92 %EC (Proclaim 019 EC), และ   triazophos 40 % EC (Hostathion 40 EC) 

3. เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน  า 
 4.  ปุ๋ยเคมี, สารป้องกันก าจัดโรคพืช และ สารจับใบ 
 5.  กระบอกตวงขนาดเล็ก และ ถังน  าพลาสติก 
             6.  แผ่นป้ายแสดงกรรมวิธี และอุปกรณ์จดบันทึกข้อมูล 
- วิธีการ 
วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 8 กรรมวิธี 3 ซ  า ดังนี  



กรรมวิธีที ่1 พ่นสาร fipronil 5%SC          อัตรา 20 มล./น  า 20 ลิตร                
กรรมวิธีที่ 2 พ่นสาร white oil 67 %EC          อัตรา 80 มล./น  า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที ่3 พ่นสาร dinotefuran 10 %WP  อัตรา 10 กรัม/น  า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที ่4 พ่นสาร spinetoram 12 %SC                    อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที ่5 พ่นสาร deltamethrin 3%EC  อัตรา 20 มล./น  า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที ่6 พ่นสาร emamectin benzoate 1.92 %EC    อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที ่7 พ่นสาร triazophos 40 % EC                   อัตรา 40 มล./น  า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที ่8 ไม่พ่นสารก าจัดแมลง (น  าเปล่า) 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 

 เริ่มพ่นสารก าจัดแมลงตามกรรมวิธี เมื่อพบการระบาดของหนอนแมลงวันชอนใบเกิน 10% ช่วงพ่น 
สารก าจัดแมลง 7 วัน พ่นสารด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน  า อัตราการพ่นสาร 120 ลิตรต่อไร่ 
โดยตรวจนับเปอร์เซ็นต์การท าลาย ก่อนการพ่นสารก าจัดแมลงครั งแรก และหลังพ่นสารก าจัดแมลง 7 วัน สุ่ม
ตรวจนับเปอร์เซ็นต์การท าลาย จากต้นมันฝรั่ง 10 ยอดต่อแปลงย่อยและตรวจนับเปอร์เซ็นต์การท าลายของหนอน
แมลงวันชอนใบ และให้คะแนนการท าลายดังนี  

คะแนน 1= พื นที่ใบถูกท าลายประมาณ 0-5 % 

คะแนน 2 = พื นที่ใบถูกท าลายประมาณ 6-25 %  

คะแนน 3 = พื นที่ใบถูกท าลายประมาณ 26-50% 

คะแนน 4 = พื นที่ใบถูกท าลายประมาณ 51% ขึ นไป                                                                                      

บันทึกผล น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติที่เหมาะสม และค านวณต้นทุนการใช้สารก าจัดแมลงในแต่ละ

กรรมวิธี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื องต้น                                                                                                                                          

-เวลาและสถานที่                                                                                                                                            

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558-กันยายน  2560  ทีแ่ปลงมันฝรั่งของเกษตรกร ที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก               

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ : 

การทดลองที ่1  ที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างเดือน สิงหาคม-กันยายน  2559  (ตารางที่ 1) 
          ก่อนพ่นสารก าจัดแมลง.. พบว่าทุกกรรมวิธีมีเปอร์เซ็นต์การท าลายของหนอนแมลงวันชอนใบเฉลี่ย
ระหว่าง 21.33-28.67 เปอร์เซ็นต์ต่อ 10 ยอด ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ                                                  
          หลังจากพ่นสารก าจัดแมลงแล้ว 7 วัน พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร fipronil 5%SC, white oil 67 %EC, 
dinotefuran 10 %WP, deltamethrin 3%EC, emamectin benzoate 1.92 %EC และ triazophos 
40 %EC อัตรา  20, 80, 10 กรัม, 20, 10 และ 40 มิลลิลิตรน  า 20 ลิตร   มีเปอร์เซ็นต์การท าลายของหนอน
แมลงวันชอนใบเฉลี่ย 11.33, 8.67, 10.00, 7.33, 9.33  และ 10.00 เปอร์เซ็นต์ต่อ 10 ยอด ตามล าดับ   มี
เปอร์เซ็นต์การท าลายของหนอนแมลงวันชอนใบ  มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่น
สาร spinetoram 12 %SC อัตรา 10  มิลลิลิตรน  า 20 ลิตร   ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การท าลายของหนอนแมลงวันชอน



ใบเฉลี่ย 4.67 เปอร์เซ็นต์ต่อ 10 ยอด และทุกกรรมวิธีที่พ่นสารก าจัดแมลง มีเปอร์เซ็นต์การท าลายของหนอน
แมลงวันชอนใบเฉลี่ย 4.67-11.33 เปอร์เซ็นต์ต่อ 10 ยอด     มีเปอร์เซ็นต์การท าลายของหนอนแมลงวันชอนใบ
น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารก าจัดแมลง ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การท าลายของ
หนอนแมลงวันชอนใบเฉลี่ย 26.00 เปอร์เซ็นต์ต่อ 10 ยอด 
แปลงทดลองที่ 2  ระหว่างเดือนกรกฎาคม- สิงหาคม  2560  อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ตารางที่ 2) 
           ก่อนพ่นสารก าจัดแมลง.. พบว่าทุกกรรมวิธีมีเปอร์เซ็นต์การท าลายของหนอนแมลงวันชอนใบเฉลี่ย
ระหว่าง 30.67-35.67 เปอร์เซ็นต์ต่อ 10 ยอด ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ                                                  
          หลังจากพ่นสารก าจัดแมลงแล้ว 7 วัน พบว่ากรรมวิธีพ่นสาร white oil 67 %EC และ triazophos 
40 % EC อัตรา  80 และ 40 มิลลิลิตรน  า 20 ลิตร   มีเปอร์เซ็นต์การท าลายของหนอนแมลงวันชอนใบเฉลีย่ 
30.33  และ  28.00 เปอร์เซ็นต์ต่อ 10 ยอด ตามล าดับ   มีเปอร์เซ็นต์การท าลายของหนอนแมลงวันชอนใบ  
มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร fipronil 5%SC และ spinetoram 12 %SC 
อัตรา 20 และ 10  มิลลิลิตรน  า 20 ลิตร   ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การท าลายของหนอนแมลงวันชอนใบเฉลี่ย 18.00 และ 
15.33 เปอร์เซ็นต์ต่อ 10 ยอด ตามล าดับ แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร dinotefuran 
10 %WP, deltamethrin 3%EC และ emamectin benzoate 1.92 %EC อัตรา 10 กรัม, 20 และ 10 
มิลลิลิตรน  า 20 ลิตร   มเีปอร์เซ็นต์การท าลายของหนอนแมลงวันชอนใบเฉลี่ย 22.67, 21.67 และ 20.33 
เปอร์เซ็นต์ต่อ 10 ยอด และทุกกรรมวิธีที่พ่นสารก าจัดแมลง มีเปอร์เซ็นต์การท าลายของหนอนแมลงวันชอนใบ
เฉลี่ย 15.33-30.33 เปอร์เซ็นต์ต่อ 10 ยอด     มีเปอร์เซ็นต์การท าลายของหนอนแมลงวันชอนใบน้อยกว่าและ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารก าจัดแมลงซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การท าลายของหนอนแมลงวัน
ชอนใบเฉลี่ย 45.67 เปอร์เซ็นต์ต่อ 10 ยอด 
          ต้นทุนสารก าจัดแมลง จากการวิเคราะห์ต้นทุนการพ่นสารก าจัดแมลง โดยค านวณจากอัตราการพ่นสาร 
120 ลิตรต่อไร่ พบว่าสาร white oil 67 %EC, triazophos 40 % EC, fipronil 5%SC, dinotefuran 10 %WP, 
deltamethrin 3%EC, emamectin benzoate 1.92 %EC และ  spinetoram 12 %SC อัตรา  80, 40, 20, 
10 กรัม, 20,10 และ 10 มิลลิลิตรน  า 20 ลิตร  มีต้นทุนการพ่นสารป้องกันก าจัดแมลง 72.00, 72.00, 82.20, 
102.00, 120.00, 216.00 และ 324.00 บาทต่อไร่ต่อครั ง ตามล าดับ (ตารางที่ 1)     
           จากการทดลองเมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพ และ ต้นทุน สารก าจัดแมลงที่แนะน าให้ใช้อันดับแรก คือ  
fipronil 5%SC อัตรา  20 มิลลิลิตรน  า 20 ลิตร และ สารก าจัดแมลงอ่ืนๆ ได้แก่ dinotefuran 10 %WP, 
deltamethrin 3%EC และ emamectin benzoate 1.92 %EC อัตรา 10 กรัม, 20 และ 10 มิลลิลิตรน  า 20 
ลิตร ตามล าดับ เลือกพ่นสารสลับกันเพ่ือป้องกันความต้านทานของสารก าจัดแมลง ในระดับท่ีมีการระบาดของ
หนอนแมลงวันชอนใบเฉลี่ยน้อยกว่า 40.00 เปอร์เซ็นต์ต่อ 10 ยอด แต่ถ้ามีการระบาดของหนอนแมลงวันชอนใบ
มากกว่านั น อาจใช้ สารก าจัดแมลง spinetoram 12 %SC อัตรา 10  มิลลิลิตรน  า 20 ลิตร ซึ่งมีประสิทธิภาพดี
ที่สุด และมีความเป็นพิษน้อย แต่มีต้นทุนที่สูง และสารก าจัดแมลงที่ทดลองในทุกกรรมวิธีไม่เป็นพิษ 
(phytotoxicity) ต่อยอด ใบ และดอกมันฝรั่ง ส าหรับการพ่นสารก าจัดแมลงดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพดีนั น ต้อง



ท าการพ่นโดยใช้อัตรา 120 ลิตรต่อไร่   โดยเน้นให้ละอองสารก าจัดแมลงตกบนส่วนกลางของล าต้น และควรหมัน่
ส ารวจการระบาดของแมลง  
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : 
          การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันชอนใบ Liriomyza brassicae 
(Riley) ในมันฝรั่ง ผลการทดลองพบว่าสารก าจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพดี  คือ  spinetoram 12 %SC และ  
fipronil 5%SC อัตรา  10 และ 20 มิลลิลิตรน  า 20 ลิตร ตามล าดับ และ สารก าจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพ
รองลงมา ได้แก่ dinotefuran 10 %WP, deltamethrin 3%EC และ emamectin benzoate 1.92 %EC 
อัตรา 10 กรัม, 20 และ 10 มิลลิลิตรน  า 20 ลิตร ตามล าดับ เลือกพ่นสารสลับกันเพ่ือป้องกันความต้านทานของ
สารก าจัดแมลง  
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : 
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้กับเกษตรกร  ลดการต้านทานของสารก าจัดแมลง และ
สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ปลอดภัยต่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม 
2. เป็นองค์ความรู้ทางด้านการป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันชอนใบในมันฝรั่ง 
11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี): - 
12.  เอกสารอ้างอิง : 

สมศักดิ์ ศิริพลตั งมั่น อุราพร หนูนารถ สมรวย รวมชัยอภิกุล และ ศรีจ านรรจ์ ศรีจันทรา. 2554.   เอกสารวิชาการ 

            แมลงศัตรูผัก เห็ด และไม้ดอก. กลุ่มบริหารศัตรูพืช/กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขา 

           พืช กรมวิชาการเกษตร. พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 74 หน้า. 

13. ภาคผนวก : 



Table 1 Efficacy some of insecticides for controlling the cabbage  leafminer ;  Liriomyza  brassicae (Riley)  on Potato.  at farmer’s field,  
Maesod district, Tak  
              during August-September 2016. 

Treatment Dosage (g,ml/20 l of 

water) 

Cost  (baht/rai) Average percentage of damage 1/   
Before application 7 day after 

application 
1. fipronil 5%SC 
2. white oil 67 %EC 
3. dinotefuran 10 %WP 
4. spinetoram 12 %SC 
5. deltamethrin 3%EC 
6. emamectin benzoate 1.92 %EC          
7. triazophos 40 % EC  
8.  Untreated 

20 
80 
10 
10 
20 
10  
40 
- 

82.20 
72.00 
102.00 
324.00 
120.00 
216.00 
72.00 

- 

28.67 
25.33 
26.00 
21.33 
25.33 
27.33 
23..33 
22.67  

11.33 b 
  8.67 b 
10.00 b 
 4.67 a 
 7.33 b 
 9.33 b 
10.00 b 
26.00 c 

CV(%) - - 57.8 82.6 
      1/  Mean of 4 replication; in a column, means followed by a common letter are not significantly different 5% level by DMRT. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Table 2 Efficacy some of insecticides for controlling the cabbage  leafminer ;  Liriomyza  brassicae (Riley)  on Potato.  at farmer’s field,  
Maesod district, Tak  
              during July-August 2017. 

Treatment Dosage (g,ml/20 l of 

water) 

Cost  (baht/rai) Average percentage of damage 1/   
Before application 7 day after 

application 
1. fipronil 5%SC 
2. white oil 67 %EC 
3. dinotefuran 10 %WP 
4. spinetoram 12 %SC 
5. deltamethrin 3%EC 
6. emamectin benzoate 1.92 %EC          
7. triazophos 40 % EC  
8.  Untreated 

20 
80 
10 
10 
20 
10  
40 
- 

82.20 
72.00 
102.00 
324.00 
120.00 
216.00 
72.00 

- 

31.33 
35.67 
31.00 
34.00 
30.67 
34.67 
32.00 
34.33  

         18.00 a  
         30.33 b 
         22.67 ab 
         15.33 a 
         21.67 ab 
         20.33 ab 
         28.00 b 
         45.67 c 

CV(%) - - 45.4          62.5 
      1/  Mean of 4 replication; in a column, means followed by a common letter are not significantly different 5% level by DMRT. 
 
 
 

 


