
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย : วิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 

2. โครงการวิจัย : วิจัยการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพสารในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

 กิจกรรม : การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชชนิดใหม่เพื่อค าแนะน าในพืช

ส่งออก 

 กิจกรรมย่อย  :  การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชเพื่อค าแนะน าในพืชผักสวนครัว 

3. ชื่อการทดลอง   :  การคัดเลือกสารป้องกันก าจัดแมลงศัตรูส าคัญในสะระแหน่ 

  :  Efficacy of Some Insecticides for Controlling the Key 

  Insect Pests on Kitchen Mint              

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

 หัวหน้าการทดลอง :  พวงผกา อ่างมณี1/ กลุ่มบริหารศัตรูพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

 ผู้ร่วมงาน           :  สุเทพ  สหายา2/ วิภาดา  ปลอดครบุรี1/ วนาพร  วงษ์นิคง1/ 
1/กลุ่มบริหารศัตรูพืช  2/กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

5. บทคัดย่อ 

  การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดแมลงศัตรูส าคัญในสะระแหน่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาชนิดและ

อัตราสารที่เหมาะสมในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูส าคัญในสะระแหน่ซึ่งยังไม่เคยมีค าแนะน ามาก่อน ท าการ

ทดลองที่อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2556 วางแผนการทดลองแบบ 

RCB 3 ซ  า 7 กรรมวิธี  ได้แก่  การพ่นสาร thiamethoxam 25% WG (Actara), imidacloprid 70% WG 

(Provado), buprofezin 40% SC (Napam), clothianidin 16% SG (Dantosu), thiamethoxam 25% WG 

(Actara)+white oil 67% EC (Vite oil), imidacloprid 10%SL (Confidor 100 SL) อัตรา 10, 10 , 20 ,20, 

4+50 และ 20 กรัมหรือมิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และกรรมวิธีไม่พ่นสาร ทั งสองแปลงทดลองมีการพ่นสารตาม

กรรมวิธี 2 ครั ง ห่างกัน 7 วัน ตรวจนับแมลงหวี่ขาว บนใบสะระแหน่ก่อนพ่นสาร และหลังพ่นสาร 3, 5 และ 7 วัน 

โดยสุ่มนับสะระแหน่จ านวน 10 จุด/แปลงย่อย(จุดละ 5 ยอด) ให้กระจายทั่วทั งแปลง ท าการส ารวจและเก็บ

ตัวอย่างแมลงที่พบในแปลงสะระแหน่ มาจ าแนกชนิด พบผีเสื อหนอนห่อใบ Syngamia abruptalis Walker 

แมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci (Gennadius) การระบาดของแมลงไม่สม่ าเสมอ จึงท าการปลูกถ่ัวเหลืองรอบ



แปลงแล้วรวบรวมแมลงหวี่ขาวยาสูบมาเลี ยงขยายเพ่ิมปริมาณ เพ่ือท าการระบาดเทียม หลังจากปล่อยแล้วส ารวจ

ปริมาณแมลงพบว่าการระบาดยังไม่สม่ าเสมอและปริมาณแมลงยังไม่เพียงพอส าหรับท าทดสอบ 

6. ค าน า 

สะระแหน่ (Kitchen Mint หรือ Marsh Mint) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Metha cordifolia Opiz.  อยู่ใน 

วงศ์ Labiatae มีชื่อเรียกแตกต่างกันในแต่ละภาค เช่น หอมด่วน หอมเดือน (ภาคเหนือ) ขะแยะ (ภาคอีสาน) 

สะระแหน่สวน (ภาคกลาง) และมักเงาะ สะแน่(ภาคใต้) 

สะระแหน่เป็นพืชประเภทไม้เลื อยคลุมดิน ล าต้นสีแดงเข้ม ใบกลมขนาดหัวแม่มือ  ใบค่อนข้างหนา ริมใบ

หยักโดยรอบ ภายในใบเป็นคลื่นยับย่น และมีกลิ่นหอม ชอบดินร่วนซุย ปลูกง่าย งอกงามได้รวดเร็ว หากดูแลรักษา

อย่างดี ใบจะงามและเก็บใบได้เร็วขึ น ใบและล าต้นมีน  ามันหอมระเหย ซึ่งประกอบด้วยสารเมนทอล (Menthol) 

ไลโมนีน (Limonene) นีโอเมนทอล (Neomenthol) เป็นต้น ใช้ปรุงอาหารประเภทย า ลาบ พล่า ต้มย า อาหารที่

มีรสจัด และช่วยปรุงแต่งกลิ่นให้น่ารับประทานยิ่งขึ น นอกจากนั น ยังใช้ท ายา และสกัดน  ามันหอมระเหยที่ใช้ใน

วงการอุตสาหกรรมอีกหลายอย่าง สะระแหน่มีสารอาหารหลายชนิด เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต แคลเซียม 

เหล็ก ฟอสฟอรัส วิตามินบี 1 2 วิตามินซี การขยายพันธุ์ใช้วิธีการปักช าในแปลงปลูก หรือจะช าในแปลงเพาะก่อน

แล้วจึงย้ายมาปลูกได้เช่นเดียวกัน  

ผีเสื อหนอนห่อใบ Syngamia abruptalis Walker เป็นศัตรูส าคัญของโหระพา (Ocimum basilicum 

Linn.) หนอนของแมลงชนิดนี กัดกินใบอ่อนใบแก่ ยอดอ่อน และช่อดอกของโหระพา ลักษณะการท าลายของ

หนอนจะขับเส้นใยออกมายึดขอบใบทางด้านบนทั งสองข้างให้ติดกัน และอาศัยอยู่ภายในโดยกินคลอโรฟิลล์ที่ผิว

ใบ บางครั งหนอนจะกินยอดอ่อนบริเวณส่วนปลายสุดและน าใบที่อยู่บริเวณรอบๆ ยอดอ่อนมาห่อรวมกันด้วยเส้น

ใย และหนอนกัดกินผิวใบอยู่ภายในใบที่ห่อ นอกจากหนอนกินใบและยอดอ่อนแล้ว พบว่าหนอนท าลายดอกช่อ

โดยกัดกินดอกย่อยและก้านช่อดอก พร้อมทั งขับเส้นใยออกมาน าดอกช่อมารวมกัน จากการศึกษาพบว่าใบที่หนอน

ห่อแต่ละใบ แต่ละยอดอ่อนจะมีหนอนเพียง 1 ตัวเท่านั น ขณะที่ดอกช่อจะมีจ านวนหนอนหลายตัว/ช่อดอก ใน

ธรรมชาติพบว่าพืชอาหารของแมลงชนิดนี มี 10 ชนิด (species) ในวงศ์ Labiatae ได้แก่ โหระพา (Ocimum 

basilicum Linn.) กะเพราแดงและกะเพราขาว (O. sanctum Linn.) แมงลัก (O. americanum Linn.) ยี่หร่า

ห รื อ โห ระพ าช้ า ง  (O. gratissimum Linn.) ส ะระแ ห น่  (Mentha cordifolia Opiz.) ห ญ้ าห น วด แม ว 

(Orthosiphon grandiflorus Bolding) แ ม ง ลั ก ค า  (Hyptis suaveolens Poit.) ฤ า ษี ผ ส ม  (Coleus 

atropurpureus Benth.) หู เสือ (Anisochilus carnosus Wall.) และงาขี ม้อน (Perilla ocymoides Linn.) 

(แสน, 2533) 



ในปี 2549 ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (2550) รายงานว่ามีการส่งออกสะระแหน่ไปยังประเทศ

ในกลุ่มสหภาพยุโรป 15,144 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 451,673 บาท แต่เนื่องจากในสะระแหน่มีแมลงศัตรูที่ส าคัญ

หลายชนิด เช่น แมลงหวี่ขาว เพลี ยไฟ หนอนกระทู้ผัก เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาในการส่งสินค้าเกษตรประเภทผัดสด

ไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และปัจจุบันยังไม่มีค าแนะน าการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชในสะระแหน่ที่

เหมาะสม ท าให้เกษตรกรใช้สารป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชทั่วๆไป ซึ่งนอกจากอาจจะไม่ได้ผลแล้ว ยังอาจมีพิษ

ตกค้างได้ ดังนั นจึงได้ท าการศึกษาทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดแมลงศัตรูส าคัญในสะระแหน่ โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือหาชนิดและอัตราที่เหมาะสมของสารป้องกันก าจัดแมลงศัตรูส าคัญในสะระแหน่ ที่มีประสิทธิภาพ

ในการป้องกันก าจัด คุ้มค่าต่อการลงทุน ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั งให้มีความ

ยั่งยืนในการผลิตพืชผักสวนครัวเพ่ือการส่งออก ส าหรับเป็นข้อมูลแนะน าให้เกษตรกร บริษัทผู้ส่งออก นักส่งเสริม

การเกษตร ตลอดจนนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 

1. แปลงสะระแหน่ ที่ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จ านวน 1 แปลงทดลอง  
2. สารก าจัดแมลง thiamethoxam 25% WG (Actara), imidacloprid 70% WG (Provado), 

buprofezin Napam40% SC (), clothianidin 16% SG (Dantosu), white oil 67% EC (Vite 
oil), imidacloprid 10% SL (Confidor 100 SL)         

3. เครื่องยนต์พ่นสารชนิดสะพายหลังแบบแรงดันน  าสูง 
4. ป้ายแสดงกรรมวิธีทดลอง 
5. เครื่องชั่งละเอียด 
6. กระบอกฉีดยา (syringe) ขนาด 5 และ 10 มิลลิลิตร กระบอกตวงสารขนาด 100 มิลลิลิตร และถัง

น  าพลาสติกขนาด 20 ลิตร 
7. กระดาษบันทึกผลการทดลอง 

 

วิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block  มี 4 ซ  า    7 กรรมวิธี คือ 

1.  thiamethoxam 25% WG (Actara)      อัตรา 10 กรัม/น  า 20 ลิตร 

2.  imidacloprid 70% WG (Provado)     อัตรา 10 กรัม/น  า 20 ลิตร 

3 buprofezin 40% SC (Napam)     อัตรา 20 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 



4. clothianidin 16% SG (Dantosu)     อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร 

5. thiamethoxam 25% WG (Actara 25 WG) +white oil 67% EC (Vite oil)               

อัตรา 4 กรัม+50 มล./น  า 20 ลิตร 

6. imidacloprid (Confidor 100 SL 10%SL)    อัตรา 20 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 

7. ไม่พ่นสาร 

 

ส ารวจแปลงสะระแหน่ ท าการตรวจนับปริมาณการระบาดของแมลงศัตรูส าคัญของสะระแหน่ในแปลง

ปลูก ได้แก่ แมลงหวี่ขาว เพลี ยไฟ หนอนกระทู้ผัก เริ่มพ่นสารตามกรรมวิธีเมื่อพบการระบาดของแมลงชนิดใดชนิด

หนึ่ง โดยสุ่มตรวจนับปริมาณแมลงจากแปลงย่อยๆ ละ 10 จุดๆ ละ 5 ยอด ก่อนพ่นสารและหลังการพ่นสาร 3, 5  

และ 7 วัน พ่นสารซ  าเมื่อพบการระบาดของแมลง รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ผลทางสถิติ และเขียนรายงานผลการ

ทดลอง  

บันทึกจ านวนแมลงที่พบแต่ละกรรมวิธี วิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวนหนอนก่อนและหลังพ่นสารด้วย

วิธี analysis of variance (ANOVA)  และในกรณีจ านวนหนอนก่อนพ่นสารมีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่าง

กรรมวิธี วิเคราะห์จ านวนหนอนหลังพ่นสารด้วยวิธี analysis of covariance (ANOCOVA) จากนั นเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s multiple range tests(DMRT) 

บันทึกผลกระทบของสารทดลองที่มีต่อต้นและใบสะระแหน่ (Phytotoxicity)   

เวลาและสถานที่ทดลอง 

 ท าการทดลองระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2555 ที่อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ส ารวจและเก็บตัวอย่างแมลงที่พบในแปลงสะระแหน่ มาท าการจ าแนกชนิด พบ ผีเสื อหนอนห่อใบ 

Syngamia abruptalis Walker แมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci (Gennadius) การระบาดของแมลง       

ไม่สม่ าเสมอ จึงท าการปลูกถั่งเหลืองรอบแปลงแล้วรวบรวมแมลงหวี่ขาวยาสูบมาเลี ยงขยายเพ่ิมปริมาณ เพ่ือท า

การระบาดเทียม หลังจากปล่อยแล้วส ารวจปริมาณแมลงพบว่าการระบาดยังไม่สม่ าเสมอและปริมาณแมลงยังไม่

เพียงพอส าหรับท าทดสอบ 

9. สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดแมลงศัตรูส าคัญในสะระแหน่ ท าการทดลองระหว่างเดือน

มีนาคม – พฤษภาคม 2556  วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 ซ  า 7 กรรมวิธี ได้แก่ การพ่นสาร thiamethoxam 



25% WG (Actara), imidacloprid 70% WG (Provado), buprofezin 40% SC (Napam), clothianidin 16% 

SG (Dantosu), thiamethoxam 25%  WG (Actara)+white oil 67%  EC (Vite oil), imidacloprid 10% SL 

(Confidor 100 SL) อัตรา 10, 10 , 20 ,20, 4+50 และ 20 กรัมหรือมิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และกรรมวิธีไม่พ่นสาร 

ทั งสองแปลงทดลองมีการพ่นสารตามกรรมวิธี 2 ครั ง ห่างกัน 7 วัน ตรวจนับแมลงหวี่ขาว บนใบสะระแหน่ก่อนพ่น

สาร และหลังพ่นสาร 3, 5 และ 7 วัน โดยสุ่มนับสะระแหน่จ านวน 10 จุด/แปลงย่อย(จุดละ 5 ยอด) ให้กระจายทั่ว

ทั งแปลง ท าการส ารวจและเก็บตัวอย่างแมลงที่พบในแปลงสะระแหน่ มาจ าแนกชนิด พบผีเสื อหนอนห่อใบ 

Syngamia abruptalis Walker แมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci (Gennadius) การระบาดของแมลงไม่

สม่ าเสมอ จึงท าการปลูกถั่วเหลืองรอบแปลงแล้วรวบรวมแมลงหวี่ขาวยาสูบมาเลี ยงขยายเพ่ิมปริมาณ เพื่อท าการ

ระบาดเทียม หลังจากปล่อยแล้วส ารวจปริมาณแมลงพบว่าการระบาดยังไม่สม่ าเสมอและปริมาณแมลงยังไม่เพียงพอ

ส าหรับท าทดสอบ 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ส าหรับเป็นข้อมูลแนะน าให้เกษตรกรบริษัทผู้ส่งออก นักส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนนักวิชาการที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นทางเลือก ในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูส าคัญในสะระแหน่ รวมทั งให้มีค าแนะน าสารหลายๆ 

กลุ่มท่ีมีกลไกการออกฤทธิ์แตกต่างกัน เพ่ือชะลอการสร้างความต้านทานของแมลงต่อสารฆ่าแมลง  

11. ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณ นางประไม  จ าปาเงิน   นางสาววีณา  ทิพย์สุขุม นางสาวกัญญาภัค ตาแก้ว นายคะนอง  

ทองเทพ  นายทศพร  จันทร์สง่า เจ้าหน้าที ่กลุ ่มบริหารศัตรูพืช และกลุ ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัย

พัฒนาการอารักขาพืช  

12. เอกสารอ้างอิง 
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