
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
------------------------ 

1. แผนงานวิจัย   วิจัยและพัฒนากล้วยไม้ 

2. โครงการวิจัย   วิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลหวายเพื่อการค้า ระยะท่ี 2 

กิจกรรม   เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูส าคัญในกล้วยไม้สกุลหวาย     
การทดลอง    ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดบั่วกล้วยไม้,  

                                          Contarinia maculipennis Felt ในกล้วยไม้สกุลหวาย 
               Efficacy of Some Insecticides on Orchid Midge;  
                                       Contarinia maculipennis Felt on Dendrobium 
3. คณะผู้ด าเนินงาน 
   หัวหน้าการทดลอง   ศรีจ านรรจ์ ศรีจันทรา   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

   ผู้ร่วมงาน                         กรกต ด ารักษ์            ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

   พวงผกา อ่างมณี         ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

   ธีราทัย บุญญะประภา  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
 

4. บทคัดย่อ    

การทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดบั่วกล้วยไม้, Contarinia  
culipennis Felt ในกล้วยไม้สกุลหวาย  ด าเนินการแปลงกล้วยไม้สกุลหวายของเกษตรกร อ.เมือง 

และ อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม ระหว่างเดือนตุลาคม 2559-ตุลาคม 2560 แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน

คือ ขั้นตอนที่ 1 ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในเบื้องต้น (screening test) และขั้นตอนที่ 2 ทดสอบ

ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลง วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ า 9 กรรมวิธี โดยน าสารฆ่าแมลงที่มี

ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด ในขั้นตอนที่ 1 ได้แก่  สาร acetamiprid 20% SP อัตรา 20 กรัม/

น้ า 20 ลิตร profenofos 50% EC อัตรา 60 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร chlorpyrifos 40% EC อัตรา 

60 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร abamectin 1.8%  EC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร สารผสม 

acetamiprid 20% SP+ cypermethrin 35%EC อัตรา 5+30 กรัม,มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร สารผสม 

imidacloprid 70%  WG + cypermethrin 35% EC อัตรา 5+30 กรัม,มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร สารผสม 

imidacloprid 70%  WG + chlorpyrifos 40 %EC อัตรา 5+40 กรัม,มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตรเปรียบเทียบ



กับ สารผสมส าเร็จรูป thiamethoxam/ lambdacyhalothrin 24.7 %EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 

20ลิตร (สารเปรียบเทียบ) และกรรมวิธีไม่พ่นสาร ผลการทดลอง พบว่า สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ

ดีในการป้องกันก าจัดบั่วกล้วยไม้ คือ สารผสมส าเร็จรูป thiamethoxam/ lambdacyhalothrin 

24.7 %EC   อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด 80-98 % มีต้นทุน

การพ่นสาร  194 .40 บาท/ครั้ ง/ไร่  รองลงมา คื อ  สารผสม imidacloprid 70%  WG + 

chlorpyrifos 40 %EC อัตรา 5 กรัม+40 มิลลิลิตร/น้ า 20  ลิตร มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด 

75-90 % 3. สารผสม imidacloprid 70%  WG + cypermethrin 35% EC อัตรา 5 กรัม+30 

มิลลิลิตร/น้ า20ลิตร มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด 70-90 % โดย มีต้นทุนการพ่นสาร 118.20, 

114.00 บาท/ครั้ง/ไร่  โดยต้องท าการพ่นติดต่อกันอย่างน้อย 2 ครั้งทุก 5 วัน โดยไม่พบความเป็นพิษ

กับกล้วยไม้  

ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ   สารฆ่าแมลง  บั่วกล้วยไม้   กล้วยไม้สกุลหวาย    

The purpose of this research was to study the efficacy of insecticides and their 

application rates for controlling tobacco whitefly (Bemisia tabaci (Gennadius)) on rose. This 

experiment was conducted on farmer's rose orchard at Mueang Nakhon Pathom district, 

Nakhon Pathom province, during January-February 2017 and February-March 2018. The 

experiment was designed in RCB with 7 treatments and 4 replications. The treatments 

were the applications of dinotefuran 10% W/ V SL at the rate 15 ml/ 20 L of  water, 

buprofezin 40% W/V SC at the rate 25 ml/ 20 L of water, cyantraniliprole 10% W/V OD at 

the rate 30 ml/ 20 L of water,  pymetrozine 50% W/V WG at the rate 30 g/ 20 L of water, 

bifenthrin 2.5% W/V EC at the rate 30 ml/ 20 L of water  and  spirotetramat 15% W/V OD 

at the rate 10 ml/ 20 L of water  (year 2017 ) and  20 ml/ 20 L. of  water  (year 2018 ) 

compared  with untreated control. The results indicated that the application of 

cyantraniliprole at the rate 30 ml/ 20 L of water was the most effective for controlling the 

tobacco whitefly which gave 65-80% control with higher cost of 6 9 8 . 4 0 

baht/rai/application. The application of dinotefuran at the rate 15 ml/ 20 L of water, 

buprofezin at the rate 25 ml/ 20 L of water, spirotetramat at the rate 20 ml/ 20 L of water 



and bifenthrin at the rate 30 ml/ 20 L of water were moderately effective for controlling 

the tobacco whitefly, showing 60-80% control  with  cost of 162.00, 57.00, 648.00 and 

93.60 baht/rai/application, respectively.  For maximum efficacy, all insecticides should be 

sprayed at least 2 times for every 5-7 days. 

Keywords: efficacy, insecticide,  orchid midge  dendrobium 

5. ค าน า                                  

   กล้วยไม้จัดเป็นพืชยุทธศาสตร์ที่เป็นนโยบายของภาครัฐในการผลักดันให้มีการเพ่ิมปริมาณ 

และมูลค่าในการส่งออก แต่ต้องเร่งปรับตัวให้มีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีการส่งออกกว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยมีตลาดหลัก 

คือ ญี่ปุ่น อเมริกา และสหภาพยุโรป ซึ่งต้องการสินค้ากล้วยไม้ที่มีคุณภาพสูง และมีมาตรฐาน

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ซึ่งปัจจุบันปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิต และการส่งออก คือ ปัญหา

โรคแมลงศัตรูพืชซึ่งเกิดจากเกษตรกรใช้สารป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูพืชยังไม่ถูกต้องและเหมาะสม 

และมาตรการกีดกันทางการค้าที่ประเทศคู่ค้าน ามาบังคับใช้ในการน าเข้าสินค้าเข้าไปในประเทศของ

ตน โดยเฉพาะแมลงศัตรูกล้วยไม้ที่ส าคัญ คือ เพลี้ยไฟฝ้ายและบั่วกล้วยไม้ 

     บั่วกล้วยไม้ เป็นแมลงศัตรูส าคัญของดอกกล้วยไม้ เป็นปัญหาส าคัญในการผลิตกล้วยไม้และการ

ส่งออก จัดเป็นภัยเงียบในแปลงกล้วยไม้ เนื่องจากตัวเต็มวัยบั่วกล้วยไม้จะวางไข่จ านวนมากที่หลัง

ดอกตูม เมื่อฟักเป็นตัวหนอนจะกัดกินกลีบดอกด้านในใกล้กับบริเวณเกสร ท าให้กลีบดอกด้านใน

ผิดปกติ ส่งผลให้ดอกตูมชะงักการเติบโต บิดเบี้ยว และหงิกงอ ต่อมาจะมีอาการเหลืองฉ่ าน้ า และ

หลุดร่วงจากช่อดอกในที่สุด หากพบการระบาดรุนแรงดอกตูมจะหลุดร่วงอย่างรวดเร็วจนเหลือแต่

ก้านดอก หากไม่มีการป้องกันก าจัดจะท าให้ผลผลิตเสียหาย 100% บั่วกล้วยไม้พบแพร่ระบาดได้

ตลอดทั้งปี และพบความเสียหายรุนแรงในช่วงฝนตกชุก  สังเกตช่อดอกท่ีถูกท าลายใหม่ๆ ได้ยาก และ

เกษตรกรจะท าการป้องกันก าจัดเมื่อพบการระบาดรุนแรง ยากแก่การป้องกันก าจัด นอกจากนั้น 

Hara, A.H. (2014) รายงานว่า ที่ฟลอริดา จากการสังเกตประชากรของบั่วกล้วยไม้ที่อยู่ในกรีนเฮ้าส์ 

พบว่าจะลดลงอย่างรวดเร็ว ในช่วงฤดูหนาว (อุณหภูมิ 65 องศา ฟาเรนไฮน์) และช่วงนั้นไม่ค่อยมีตา

ดอก 



  สมรวย (2553) การทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดบั่วกล้วยไม้ใน

กล้วยไม้ พบว่าสารฆ่าแมลง profenofos (Supercron 500 EC 50 %EC ), 

thiamethoxam/lambdacyhalothrin (Efforia 247ZC 24.7 %ZC) และ imidacloprid 

(Provado70 %WG) อัตรา 60 มิลลิลิตร, 30 มิลลิลิตร และ 8 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ตามล าดับ มี

ประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดบั่วกล้วยไม้ และสารฆ่าแมลงที่ใช้ทดสอบไม่เป็นพิษต่อพืช ตั้งแต่ปี 

2554 จนถึงปัจจุบัน พบการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของบั่วกล้วยไม้ในสวนกล้วยไม้ จ.นครปฐม 

สมุทรสาคร นนทบุรี และกาญจนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอกแหล่งใหญ่ที่สุดของ

ประเทศ  แม้กรมวิชาการเกษตรได้แนะน าวิธีการป้องกันก าจัด 2 วิธี คือการเก็บดอกตูมที่ถูกท าลาย

และการพ่นสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพทุก 3-5 วัน ได้แก่ อิมิดาคลอพริด 10% เอสแอล อัตรา 40 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร อิมิดาคลอพริด 70% ดับบลิวจี อัตรา 8 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร คาร์โบซัลแฟน 

20% อีซี อัตรา 100 มิลลิลิตร เป็นต้น (ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, 2554) แต่ก็ยังพบการ

ระบาดรุนแรงและการสะสมของบั่วกล้วยไม้ในแปลงกล้วยไม้ เกษตรกรจึงใช้สารเคมีฆ่าแมลงบ่อยครั้ง 

จากการสอบถามพบว่าเกษตกรกรนิยมใช้ สารเมทโธมิล 50% SP อัตรา 80-100 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

ซึ่งสารชนิดนี้เป็นสารฆ่าแมลงที่จัดอยู่ในระดับร้ายแรงยิ่งและเป็นสารเฝ้าระวังของกรมวิชาการเกษตร 

จึงมีความจ าเป็นในการศึกษาหาประสิทธิภาพสารเคมีที่มีกลไกการออกฤทธิ์ต่างๆกันและมีประสิทธิภาพ 

ที่ดีในการป้องกันก าจัด เพ่ือใช้เป็นค าแนะน าให้เกษตรกรน าไปใช้เพ่ือลดปริมาณแมลงบั่วกล้วยไม้ใน

แปลงกล้วยไม้อย่างมีประสิทธิภาพในเบื้องต้น หรือใช้ร่วมกับวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือน าไปสู่วิธีการป้องกัน

ก าจัดแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานที่ยั่งยืนต่อไป 

6. วิธีด าเนินการ                           

- สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 
     1. แปลงกล้วยไม้สกุลหวาย 
     2. สารป้องกันก าจัดแมลง  

   กลุ่ม Neonicotinoids :  imidacloprid 70%  WG, acetamiprid 5%SP 
   กลุ่ม Avermectin : abamectin 1.8%EC  
   กลุ่ม OP/Carbamate : profenofos 50 %EC, chlorpyrifos 40 %EC, 
                                 omethoate 50% SL, benfuracarb 20%EC   
    กลุ่ม pyrethroid : cypermethrin 35%EC  



   สารผสมส าเร็จรูป : chlorpyrifos/cypermethrin 55 % EC (OP/Pyrethriods), 
                             thiamethoxam/ lambdacyhalothrin 24.7 % EC     
                           (Neonicotinoids /Pyrethriods),    

     3. เครื่องยนต์พ่นสารแบบสะพายหลังแรงดันน้ าสูง 
     4. อุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูล เช่น สมุดจดบันทึก ปากกา ดินสอ 
 

แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 
      ขั้นตอนที่ 1   ทดสอบเบื้องต้นหาสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดบั่ว 
     กล้วยไม้  

- วิธีปฏิบัติการทดลอง 
 ศึกษาในแปลงกล้วยไม้ของเกษตรกร จังหวัดนครปฐม โดยใช้แปลงย่อยขนาดไม่ต่ ากว่า 5 
ตารางเมตร โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลองย่อย ดังนี้ 
การทดลองย่อยที่ 1  วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ า 8 กรรมวิธี ดังนี้ 
กรรมวิธีที่ 1  พ่นสาร acetamiprid 5% SP                     อัตรา 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 2  พ่นสาร acetamiprid 5% SP+ cypermethrin 35%EC   
                                                                         อัตรา 5+30 กรัม,มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 3  พ่นสาร imidacloprid 70%  WG + chlorpyrifos 40 %EC 

อัตรา 5+40 กรัม,มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 4  พ่นสาร abamectin 1.8% EC+ omethoate 50% SL   
                       อัตรา 20+30 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร  
กรรมวิธีที่ 5  พ่นสาร abamectin 1.8% EC+ cypermethrin 35%EC 
                       อัตรา 20+30 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร  
กรรมวิธีที่ 6  พ่นสาร  chlorpyrifos+cypermethrin 50%+5%  EC 
                       อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร  
กรรมวิธีที่ 7  พ่นสาร  thiamethoxam/ lambdacyhalothrin 24.7 %EC   

           อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า20ลิตร  
กรรมวิธีที่ 8  ไม่พ่นสาร 
 
การทดลองย่อยที่ 2  วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ า 8 กรรมวิธี ดังนี้ 
กรรมวิธีที่ 1  พ่นสาร benfuracarb 20%EC  อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร       
กรรมวิธีที่ 2  พ่นสาร abamectin 1.8%  EC  อัตรา 40  มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร       
กรรมวิธีที่ 3  พ่นสาร profenofos 50 %EC   อัตรา 60 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร 



กรรมวิธีที่ 4  พ่นสาร chlorpyrifos 40 %EC   อัตรา 60 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร 
กรรมวิธีที่ 5  พ่นสาร imidacloprid 70%  WG  อัตรา 10  กรัม/น้ า 20ลิตร   
กรรมวิธีที่ 6  พ่นสาร  imidacloprid 70%  WG + cypermethrin 35%EC   
                                                                         อัตรา 5+30 กรัม,มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 7  พ่นสาร  thiamethoxam/ lambdacyhalothrin 24.7 %EC    

          อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า20ลิตร  
กรรมวิธีที่ 8  ไม่พ่นสาร 
 

- วิธีปฏิบัติการทดลอง 
ด าเนินการทดสอบในแปลงกล้วยไม้สกุลหวายของเกษตรกร โดยใช้แปลงย่อยขนาดไม่น้อย

กว่า 5 ตารางเมตร   เริ่มพ่นสารทดลองเมื่อพบช่อดอกท่ีถูกท าลายบริเวณดอกตูม 10% ต่อแปลง
ย่อยและสม่ าเสมอทั่วแปลง พ่นสารตามกรรมวิธีต่างๆ ด้วยเครื่องยนต์พ่นสารแบบสะพายหลังแบบ
แรงดันน้ าสูง ด้วยอัตราการพ่นสาร 120 ลิตร/ไร่ จ านวน 3 ครั้ง ประเมินประสิทธิภาพในการป้องกัน
ก าจัดโดยประเมินการท าลายดอกตูม (เปอร์เซ็นต์) 10 ช่อดอกต่อแปลงย่อย (ช่อดอกที่มีดอกตูมอย่าง
น้อย 3 ดอก) ก่อนพ่นสารและหลังพ่นสารแล้ว 3 และ 5 วนั ทุกครั้ง และตรวจนับหนอนบั่วกล้วยไม้
หลังการการตรวจผลครั้งสุดท้าย น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติที่เหมาะสม และค านวณหา
เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการป้องกันก าจัด โดยใช้ประยุกต์สูตรของ Henderson-Tilton 
(Henderson and Tilton, 1955)  

 
ประสิทธิภาพ(%)=   1- %การท าลายในกรรมวิธีควบคุมก่อนพ่น x %การท าลายในกรรมวิธีหลังพ่นx100 

                  %การท าลายในกรรมวิธีควบคุมหลังพ่น x %การท าลายในกรรมวิธีก่อนพ่น 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 2   ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดบั่วกล้วยไม้, Contarinia    
                  maculipennis Felt ในกล้วยไม้สกุลหวาย 
 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 



 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ า 9 กรรมวิธี โดยน าสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันก าจัด ในขั้นตอนที่ 1 ที่มีเปอร์เซ็นต์การป้องกันก าจัดตั้งแต่ 70%  เปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่น
สารเปรียบเทียบและกรรมวิธีไม่พ่นสาร ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1  พ่นสาร acetamiprid 20% SP  อัตรา 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 2  พ่นสาร profenofos 50% EC  อัตรา 60 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 3  พ่นสาร chlorpyrifos 40% EC  อัตรา 60 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 4  พ่นสาร abamectin 1.8%   อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 5  พ่นสาร acetamiprid 20% SP+ cypermethrin 35%EC  

อัตรา 5+30 กรัม,มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 6  พ่นสาร imidacloprid 70%  WG + cypermethrin 35% EC  

อัตรา 5+30 กรัม,มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร  
กรรมวิธีที่ 7  พ่นสาร imidacloprid 70%  WG + chlorpyrifos 40 %EC  

อัตรา 5+40 กรัม,มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 8  พ่นสาร  thiamethoxam/ lambdacyhalothrin 24.7 %EC    

อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร  
กรรมวิธีที่ 9  ไม่พ่นสาร 
ขั้นตอนการปฏิบัติ  
ด าเนินการในแปลงกล้วยไม้สกุลหวาย ขนาดแปลงย่อย ไม่น้อยกว่า 5 ตารางเมตรเริ่มพ่นส่าร 

ทดลองเมื่อพบช่อดอกที่ถูกท าลายบริเวณดอกตูม 10% ต่อแปลงย่อยและสม่ าเสมอทั่วแปลง พ่นสาร
ตามกรรมวิธีต่างๆ ด้วยเครื่องยนต์พ่นสารแบบสะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูง ด้วยอัตราการพ่นสาร 
120 ลิตร/ไร่ ด้วยเครื่องยนต์พ่นสารแบบสะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูง ด้วยอัตราการพ่นสาร 120 
ลิตร/ไร่ ประเมินประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดโดยประเมินการท าลายดอกตูม (เปอร์เซ็นต์) 10 
ช่อดอกต่อแปลงย่อย (ช่อดอกท่ีมีดอกตูมอย่างน้อย 3 ดอก) ก่อนพ่นสารและหลังพ่นสารแล้ว 3 และ 
5 วัน ทุกครั้ง และตรวจนับหนอนบั่วกล้วยไม้หลังการการตรวจผลครั้งสุดท้าย น าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ผลทางสถิติที่เหมาะสม และค านวณหาเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการป้องกันก าจัด โดยใช้
สูตรของ Henderson-Tilton (Henderson and Tilton, 1955)  
 

 การบันทึกข้อมูล 
 -  บันทึกเปอร์เซ็นต์การท าลายดอกตูม 
 -  บันทึกจ านวนตัวหนอนแมลงบั่วกล้วยไม้ 
 -  บันทึกผลกระทบหรือความเป็นพิษต่อพืช 



 -  วิเคราะห์ต้นทุนการใช้สารเคมี 
 

  เวลาและสถานที่ 
เดือนตุลาคม 2559 และเดือนตุลาคม 2560 
ในแปลงกล้วยไม้ของเกษตรกร อ าเภอเมือง และพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  
 

7. ผลการทดลองและวิจารณ์   

ขั้นตอนที่ 1 ทดสอบเบื้องต้นหาสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดบั่วกล้วยไม้  
การทดลองย่อยที่ 1  อ.เมือง จ.นครปฐม เดือนตุลาคม 2559 (Table 1, 2) 
 ก่อนพ่นสาร พบว่า ทุกกรรมวิธีมีการท าลายของบั่วกล้วยไม้ 12.37-17.11 เปอร์เซ็นต์ ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ 
 หลังพ่นสารครั้งที่ 1 แล้ว 3 และ 5 วัน พบว่า เปอร์เซ็นต์การท าลายของบั่วกล้วยไม้ลดลงใน
ทุกกรรมวิธี  และทุกกรรมวิธีที่พ่นสารไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร เมื่อพิจารณา
เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพพบว่าหลังการพ่นสารแล้ว 3 วันของทุกกรรมวิธีที่พ่นสารต่ า 7-38 เปอร์เซ็นต์ 
และในกรรมวิธีที่พ่นสาร acetamiprid 5% SP และ acetamiprid 5% SP+ cypermethrin 
35%EC ไม่มีผลในการป้องกันก าจัด 
 หลังพ่นสารครั้งที่ 2 แล้ว 3 และ 5 วัน พบว่า หลังการพ่นสารแล้ว 3 วัน ทุกกรรมวิธีที่พ่น
สารมีการท าลายของบั่ว 2.01-5.40 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบการท าลายของบั่ว 15.74 เปอร์เซ็นต์ หลังการพ่นสารแล้ว 5 วัน กรรมวิธีที่
พ่นสาร acetamiprid 5% SP สารผสม acetamiprid 5% SP+ cypermethrin 35% EC และสาร
ผสม imidacloprid 70%  WG + chlorpyrifos 40 %EC พบการท าลายของบั่วกล้วยไม้ลดลง 1.23, 
1.72 และ 2.92 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสาร  thiamethoxam/ 
lambda-cyhalothrin 24.7 %EC ซึ่งพบการท าลายของบั่วกล้วยไม้ 2.04 เปอร์เซ็นต์ แต่น้อยกว่า
และแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบการท าลายของบั่วกล้วยไม้ 15.74-15.77 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพ พบว่า กรรมวิธีที่พ่นสาร acetamiprid 5% SP และ
สารผสม acetamiprid 5% SP+ cypermethrin 35% EC สารผสม imidacloprid 70%  WG + 
chlorpyrifos 40 %EC ประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดบั่วกล้วยไม้ 78-91 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่สาร 
thiamethoxam/ lambda-cyhalothrin 24.7 %EC มีประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดบั่วกล้วยไม้ 
71-87 เปอร์เซ็นต์ 

หลังพ่นสารครั้งที่ 3 แล้ว 3 และ 5 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีการท าลายของบั่วลดลง 
0.00-4.49 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบการ



ท าลายของบั่วหลังการพ่นสารครั้งที่ 3 แล้ว 3 และ 5 วัน 9.16 และ 25.33 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดั บ 
เมื่อพิจารณาเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพ พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดบั่ว
กล้วยไม้ 66-96 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ขณะที่สาร thiamethoxam/ lambda-cyhalothrin 24.7 
%EC มีประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดบั่วกล้วยไม้ 83-100 เปอร์เซ็นต ์

เมื่อพิจารณาจ านวนหนอนบั่วกล้วยไม้หลังการตรวจผลครั้งสุดท้าย พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่น
สารมีหนอนบั่วกล้วยไม้ 0.27-4.49 ตัว/10 ช่อดอก น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบบั่วกล้วยไม้ 25.33 ตัว และทุกกรรมวิธีที่พ่นสารไม่พบอาการเป็นพิษกับต้น
และดอกกล้วยไม้ 
การทดลองย่อยที่ 2  อ.เมือง จ.นครปฐม เดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2560 (Table 3, 4) 
 ก่อนพ่นสาร พบว่า กรรมวิธีที่พ่นสาร profenofos 50 %EC พบการท าลายของบั่วกล้วยไม้
น้อยที่สุด 12.15 เปอร์เซ็นต์  ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ พ่นสาร benfuracarb 20%EC 
chlorpyrifos 40 %EC imidacloprid 70%  WG ส า ร ผ ส ม  imidacloprid 70%  WG + 
cypermethrin 35% EC และส าร  thiamethoxam/ lambda-cyhalothrin 24 .7  % EC แล ะ
กรรมวิธีไม่พ่นสาร ซึ่งพบการท าลายของบั่วกล้วยไม้ 13.40 -17.14 เปอร์เซ็นต์ แต่น้อยกว่าและ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสาร abamectin 1.8% EC ซึ่งพบการท าลาย
ของบั่วกล้วยไม้ 20.61 เปอร์เซ็นต์ 
 หลังพ่นสารครั้งที่ 1 แล้ว 3 และ 5 วัน พบว่า การท าลายของบั่วกล้วยไม้ในทุกกรรมวิธีที่พ่น
สาร 5.95-17-20 เปอร์เซ็นต์  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซี่งพบการท าลาย
ของบั่วกล้วยไม้ 10.84-18.24 เปอร์เซ็นต์ เมื่อพิจารณาเปอร์เซ็นต์การป้องกันก าจัด พบว่า หลังการ
พ่นสารแล้ว 3 และ 5 วันของทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีประสิทธิภาพการป้องกันก าจัด 18-51 เปอร์เซ็นต์  
 หลังพ่นสารครั้งที่ 2 แล้ว 3 วัน พบว่า กรรมวิธีที่พ่นสารผสม imidacloprid 70%  WG + 
cypermethrin 35% EC profenofos 50 %EC imidacloprid 70%  WG และ chlorpyrifos 40 
%EC พบการท าลายของบั่วกล้วยไม้ 0.38, 0.56, 1.61,  1.68 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ น้อยกว่าและ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบการท าลายของบั่วกล้ วยไม้ 11.59 
เป อ ร์ เซ็ น ต์  แ ต่ ไม่ แ ต ก ต่ า งท า งส ถิ ติ กั บ ก ร รม วิ ธี ที่ พ่ น ส า ร  abamectin 1.8% EC ส าร  
thiamethoxam/ lambda-cyhalothrin 24.7 %EC และ benfuracarb 20%EC ซึ่งพบการท าลาย
ของบั่วกล้วยไม้ 2.94, 4.18 และ 5.14 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเปอร์เซ็นต์การป้องกัน
ก าจั ด  พบ ว่ า  กรรมวิ ธีที่ พ่ น ส าร ผสม  imidacloprid 70%  WG + cypermethrin 35% EC 
profenofos 50 %EC imidacloprid 70%  WG chlorpyrifos 40 %EC และ abamectin 1.8% 
EC มีประสิทธิภาพ 84-98 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่สาร thiamethoxam/ lambda-cyhalothrin 24.7 
%EC ป้องกันก าจัดได้ 74 เปอร์เซ็นต์ 



 หลังพ่นสารครั้งที่  2 แล้ว 5 วัน พบว่า กรรมวิธีที่ พ่นสาร thiamethoxam/ lambda-
cyhalothrin 2 4 .7  % EC ส า ร ผ ส ม  imidacloprid 70%  WG + cypermethrin 35% EC 
profenofos 50 %EC chlorpyrifos 40 %EC imidacloprid 70%  WG และ abamectin 1.8% 
EC พบการท าลายของบั่วกล้วยไม้ 0.00-5.90 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าและแตกต่างทางอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบการท าลายของบั่วกล้วยไม้สูง 24.57 เปอร์เซ็นต์ โดยกรรมวิธีที่
พ่นสาร  thiamethoxam/ lambda-cyhalothrin 24.7 % EC มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
ก าจัดบั่วกล้วยไม้ดีที่สุด (100 เปอร์เซ็นต์) โดยไม่พบการท าลายของบั่วกล้วยไม้ รองลงมาคือ สารผสม 
imidacloprid 70%  WG + cypermethrin 35% EC profenofos 50 %EC อัตรา 60 มิลลิลิตร/
น้ า 20ลิตร และ chlorpyrifos 40 %EC ซึ่งพบการท าลายของบั่วกล้วยไม้ 1.72 2.77 และ 3.11 
เปอร์เซน็ต์ สามารถป้องกันก าจัด 95.06, 87.57 และ 90.35 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

หลั งพ่นสารครั้ งที่  3  แล้ ว  3  และ 5  วัน  พบว่ า  กรรมวิ ธีที่ พ่ นสารผสมส า เร็จู ป 
thiamethoxam/ lambda-cyhalothrin 2 4 .7  % EC profenofos 50 %EC chlorpyrifos 40 
%EC และสารผสม imidacloprid 70%  WG + cypermethrin 35% EC พบการท าลายของบั่ว
ลดลง 0.00-1.11, 1.28-3.82, 1.94-4.65 และ 4.04-6.69 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ น้อยกว่าและ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบการท าลายของบั่วหลังการพ่นสารครั้งที่ 
3 แล้ว 3 และ 5 วัน 16.73 และ 13.12 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพ พบว่า สาร
ผ ส ม ส า เ ร็ จู ป  thiamethoxam/ lambda-cyhalothrin 2 4 .7  % EC profenofos 50 %EC 
chlorpyrifos 40 %EC และ imidacloprid 70%  WG โดยมีประสิทธิภาพ  95-100, 75-90,79-89 
และ 72-78 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาจ านวนหนอนบั่วกล้วยไม้หลังการตรวจผลครั้งสุดท้าย พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่น
สารมีหนอนบั่วกล้วยไม้ 0.00-2.30 ตัว/10 ช่อดอก น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบบั่วกล้วยไม้ 27.89 ตัว และทุกกรรมวิธีที่พ่นสารไม่พบอาการเป็นพิษกับต้น
และดอกกล้วยไม้ 

จะเห็นได้ว่าสารฆ่าแมลงที่น ามาทดสอบทุกกรรมวิธี ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดหลัง
การพ่นสารฆ่าแมลงติดต่อกันอย่างน้อย 2 ครั้ง  
 

ขั้นตอนที่ 2   ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดบั่วกล้วยไม้, Contarinia    
                  maculipennis Felt ในกล้วยไม้สกุลหวาย 
แปลงทดลองที่ 1 อ.เมือง จ.นครปฐม เดือนตุลาคม 2560 (Table 5-6) 
 ก่อนพ่นสาร พบว่า ทุกกรรมวิธีมีการท าลายของบั่วกล้วยไม้ 17.59-20.25 เปอร์เซ็นต์ ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ 



 หลังพ่นสารครั้งที่ 2 แล้ว 3 และ 5 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่าแมลงมีการท าลาย
ของบั่วกล้วยไม้  0.60-5.96 เปอร์เซ็นต ์น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธี
ไม่พ่นสารซึ่งพบการท าลายของบั่วกล้วยไม้สูงถึง 12.07-13.22 เปอร์เซ็นต์  

หลังพ่นสารครั้งที ่ 2 แล้ว 3 วัน พบว่า กรรมวิธีที ่พ่นสาร chlorpyrifos 40%EC มีการ
ท าลายของบั่วกล้วยไม้เพียง 0.60 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีที่พ่นสารผสม acetamiprid 20% SP พบการท าลายของบั่วกล้วยไม้ 5.96 แต่ไม่แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสารเดี่ยว profenofos 50% EC abamectin 1.8% EC 
ส า ร ผ ส ม  acetamiprid 20% SP+ cypermethrin 35%EC, imidacloprid 70%  WG + 
cypermethrin 35% EC, imidacloprid 70%  WG + chlorpyrifos 40 %EC แ ล ะ ส า ร ผ ส ม
ส าเร็จรูป thiamethoxam/ lambdacyhalothrin 24.7 %EC   ซึ่งมีการท าลายของบั่วกล้วยไม้ 
3.59, 3.54, 4.20, 0.82, 3.08  และ 2.58 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ มีประสิทธิภาพการป้องกันก าจัด 
70-94 เปอร์เซ็นต์      ขณะที่สาร chlorpyrifos 40%EC ซึ่งพบการท าลายของบั่วกล้วยไม้น้อยที่สุด 
มีประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดดีที่สุด 96 เปอร์เซ็นต์ 

ห ลั ง พ่ น ส ารค รั ้ง ที ่ 2  แ ล ้ว  5  ว ัน  พ บ ว ่า  ส ารผส ม ส า เร็ จ รู ป  thiamethoxam/ 
lambdacyhalothrin 24.7 %EC พบการท าลายของบั่วกล้วยไม้น้อยที่สุด 1.99 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่า
และแตกต่างอย่ างมีนั ยส าคัญทางสถิติ กับกรรมวิธีที่ พ่ นสารผสม acetamiprid 20% SP+ 
cypermethrin 35%EC ซึ่งมีการท าลายของบั่วกล้วยไม้ 6.82 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีที่ พ่ นสารเดี่ ยว  acetamiprid 20%  SP profenofos 50% EC chlorpyrifos 40 %EC 
abamectin 1.8% EC สารผสม imidacloprid 70%  WG + cypermethrin 35% EC และสาร
ผสม imidacloprid 70%  WG + chlorpyrifos 40 %EC ซึ่งมีการท าลายของบั่วกล้วยไม้ 4.74, 
4.66, 3.59, 5.78, 3.08 และ 3.04 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการป้องกัน
ก า จั ด  พ บ ว่ า   ส ารผ ส ม ส า เร็ จ รู ป  thiamethoxam/ lambdacyhalothrin 2 4 .7  % EC มี
ประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดดีที่สุด 85 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือสาร  profenofos 50% EC  สาร
ผสม imidacloprid 70%  WG + chlorpyrifos 40 %EC และสารผสม imidacloprid 70%  WG 
+ cypermethrin 35% EC มีประสิทธิภาพการป้องกันก าจัด 74-75 เปอร์เซ็นต์ 
 หลังพ่นสารครั้งที่ 3 แล้ว 3 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่าแมลงมีการท าลายของบั่ว
กล้วยไม้  0.00-3.10 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่น
สารซึ่งพบการท าลายของบั่วกล้วยไม้สูงถึง 17.41 เปอร์เซ็นต์ โดยกรรมวิธีที่พ่นสารผสมส าเร็จรูป 
thiamethoxam/ lambdacyhalothrin 24.7 %EC และ สารผสม imidacloprid 70%  WG + 
chlorpyrifos 40 %EC พบการท าลายของบั่วกล้วยไม้ 0.33 และ 0.00 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าและ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที ่พ่นสารเดี ่ยว chlorpyrifos 40 %EC ซึ่งพบการ



ท าลายของบั ่วกล้วยไม้ 3.10 เปอร์เซ ็นต์ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที ่พ ่นสาร เดี ่ยว 
acetamiprid 20% SP profenofos 50% EC abamectin 1.8% EC สารผสม acetamiprid 20% 
SP+ cypermethrin 35%EC, และสารผสม imidacloprid 70%  WG + cypermethrin 35% EC 
ซึ่งพบการท าลายของบั่วกล้วยไม้ 2.22, 2.16, 0.76, 1.51 และ 1.00 เปอร์เซ็นต์  ตามล าดับ เมื่อ
พิ จ ารณ าป ระสิ ท ธิ ภ าพ การป้ อ งกั น ก าจั ด  พบ ว่ า  ส ารผสมส า เร็ จ รู ป  thiamethoxam/ 
lambdacyhalothrin 24.7 %EC มีประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดดีที่สุด 98 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา 
คือ abamectin 1.8% EC สารผสม สารผสม imidacloprid 70%  WG + cypermethrin 35% 
EC,  ส า ร ผ ส ม acetamiprid 20% SP+ cypermethrin 35%EC, acetamiprid 2 0 %  SP, 
profenofos 50% EC และ chlorpyrifos 40 %EC  มีประสิทธิภาพการป้องกันก าจัด 84 -94 
เปอร์เซ็นต ์

หลังพ่นสารครั้งที่ 3 แล้ว 5 วัน พบว่า กรรมวิธีที่พ่นสาร สารผสมส าเร็จรูป thiametho-
xam/ lambdacyhalothrin 24.7 %EC สารผสม imidacloprid 70%  WG + chlorpyrifos 40 
%EC, สารผสม imidacloprid 70%  WG + cypermethrin 35% EC และสารเดี่ยว acetamiprid 
20% SP พบการท าลายของบั่วกล้วยไม้ 0.37, 0.78, 1.36 และ 2.22 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ น้อย
กว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบการท าลายของบั่วกล้วยไม้ 
13.25 เปอร์เซ็นต์ โดยสารเหล่านี้มีประสิทธิภาพการป้องกันก าจัด เท่ากับ 89-98 เปอร์เซ็นต์  

เมื่อพิจารณาจ านวนหนอนบั่วกล้วยไม้หลังการตรวจผลครั้งสุดท้าย พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่น
สารมีหนอนบั่วกล้วยไม้ 0.00-3.43 ตัว/10 ช่อดอก ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่
พ่นสารซึ่งพบบั่วกล้วยไม้ 8.85 ตัว และทุกกรรมวิธีที่พ่นสารไม่พบอาการเป็นพิษกับต้นและดอก
กล้วยไม้ 
แปลงทดลองที่ 2 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เดือนตุลาคม 2560 (Table 7-8) 
 ก่อนพ่นสาร พบว่า กรรมวิธีที่พ่นสารผสมส าเร็จรูป thiamethoxam/lambdacyhalothrin 
24.7 %EC มีการท าลายของบั่วกล้วยไม้ 14.01 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสารผสม imidacloprid 70%  WG + chlorpyrifos 40 %EC และ สาร 
abamectin 1.8% EC ซึ ่งพบการท าลายของบั ่วกล้วยไม้ 18.39 และ 18.90 ตามล าดับ แต่ไม่
แตกต ่างท างสถ ิต ิก ับ กรรมว ิธ ีพ ่น ส าร เดี ่ย ว  acetamiprid 20% SP, profenofos 50% EC, 
chlorpyrifos 40 %EC ส า ร ผ ส ม  acetamiprid 20% SP+ cypermethrin 35%EC แ ล ะ 
imidacloprid 70%  WG + cypermethrin 35% EC ซึ่งพบการท าลายของบั ่วกล้วยไม้ 15.21 -
16.77 เปอร์เซ็นต์  
 หลังพ่นสารครั้งที่ 2 แล้ว 3 และ 5 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่าแมลงมีการท าลาย
ของบั่วกล้วยไม้  2.78-4.93 และ 0.99-3.55 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี



นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบการท าลายของบั่วกล้วยไม้หลังพ่นสารครั้งที่ 2 แล้ว 
3 และ วัน สูงถึง 12.08, 14.37 เปอร์เซ็นต์  ตามล าดับ 
         หลังพ่นสารครั้งที่ 2 แล้ว 3 วัน พบว่า กรรมวิธีที่พ่นสารเดี่ยว profenofos 50% EC มีการ
ท าลายของบั่วกล้วยไม้น้อยที่สุด 2.78 เปอร์เซ็นต์   ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสารเดี่ยว 
acetamiprid 20% SP,  chlorpyrifos 40 %EC,  abamectin 1.8% EC ส า ร ผ ส ม ส า เ ร ็จ ร ูป 
thiamethoxam/ lambda-cyhalothrin 24.7 %EC และ สารผสม imidacloprid 70%  WG + 
chlorpyrifos 40 %EC ซึ ่งมีการท าลายของบั ่วกล้วยไม้ 3.15, 3.26, 3.96, 4.11 และ 4.93 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยสารฆ่าแมลงทั้งหมดมีประสิทธิภาพการป้องกันก าจัด 60-75 เปอร์เซ็นต์ 
 หลังพ่นสารครั้งที่ 2 แล้ว 5 วัน พบว่า กรรมวิธีที่พ่นสารเดี่ยว profenofos 50% EC มี
การท าลายของบั่วกล้วยไม้น้อยที่สุด 0.99 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่น สาร
ผสมส าเร็จรูป thiamethoxam/ lambda-cyhalothrin 24.7 %EC สารผสม acetamiprid 20% 
SP+ cypermethrin 35%EC ส า ร เดี ่ย ว   abamectin 1.8% EC,  chlorpyrifos 40 %EC แ ล ะ 
acetamiprid 20% SP ซึ ่งพบการท าลายของบั ่วกล้วยไม้ 2.12 , 2.86, 3.02, 3.34 และ 3.55 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยสารเดี่ยว profenofos 50% EC มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด
สูงสุด 93 เปอร์เซ็นต์  ส่วนสารผสมส าเร็จรูป thiamethoxam/ lambda-cyhalothrin 24.7 %EC 
สารผสม  acetamiprid 20% SP+ cypermethrin 35%EC ส าร เดี ่ย ว   abamectin 1.8% EC, 
chlorpyrifos 40 %EC และ acetamiprid 20% SP ม ีประส ิทธิภาพการป้องกันก าจ ัด 75 -83 
เปอร์เซ็นต์ 
 หลังพ่นสารครั้งที่ 3 แล้ว 3 และ 5 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่าแมลงมีการท าลาย
ของบั่วกล้วยไม้ลดลง  0.00-4.24 และ 0.27-2.58 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ น้อยกว่าและแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบการท าลายของบั่วกล้วยไม้หลังพ่นสารครั้งที่ 
2 แล้ว 3 และ วัน สูงถึง 14.53, 11.77 เปอร์เซ็นต์  ตามล าดับ 
 หลังพ่นสารครั้งที่ 3 แล้ว 3 วัน พบว่า กรรมวิธีที่พ่นสารเดี่ยว chlorpyrifos 40 %EC ไม่
พบการท าลายของบั่วกล้วยไม้ 0.00 เปอร์เซ็นต์ (ประสิทธิภาพการป้องกันก าจัด 100 เปอร์เซ็นต์) 
ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสารผสมส าเร็จรูป thiamethoxam/ lambda-cyhalothrin 
2 4 .7  % EC ส า ร เดี่ ย ว   acetamiprid 20% SP ส า ร ผ ส ม  imidacloprid 70%  WG + 
cypermethrin 35% EC ส า ร เดี ่ย ว  profenofos 50% EC ส า รผ สม  acetamiprid 20% SP+ 
cypermethrin 35%EC และสารผสม imidacloprid 70%  WG + chlorpyrifos 40 %EC พบการ
ท าลายของบั่วกล้วยไม้ 0.50, 0.50, 0.66, 0.99, 1.09 และ 1.15 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยสาร
เหล่านี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดสูง 92-97 เปอร์เซ็นต์ 



 หลังพ่นสารครั ้งที ่ 3 แล้ว 3 วัน พบว่า ท ุกกรรมวิธ ีที ่พ ่นสารพบการท าลายของบั ่ว     
0.27-2.54 เปอร์เซ็นต์ โดยมีประสิทธิภาพการป้องกันก าจัด 81-97 เปอร์เซ็นต์ 

เมื่อพิจารณาจ านวนหนอนบั่วกล้วยไม้หลังการตรวจผลครั้งสุดท้าย พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่น
สารมีหนอนบั่วกล้วยไม้ 0.00-0.27 ตัว/10 ช่อดอก น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบบั่วกล้วยไม้ 7.99 ตัว/10 ช่อดอก และทุกกรรมวิธีที่พ่นสารไม่พบอาการเป็น
พิษกับต้นและดอกกล้วยไม้ 
 เมื่อพิจารณาจากผลการการทดลองทั้งสองแปลง จะเห็นว่า สารผสมส าเร็จรูป และสาร
เดี่ยวที่น ามาทดสอบ มีประสิทธิภาพในการลดอาการท าลายของบั่วกล้วยไม้ 
 
ต้นทุนการใช้สารฆ่าแมลง (Table 7 ) 
 เมื่อพิจารณาต้นทุนการพ่นสารฆ่าแมลง พบว่า สารฆ่าแมลงที่มีต้นทุนการพ่นสารต่อไร่ต่ า

ที่สุด คือ  สาร buprofezin  มีต้นทุนการพ่นสารเพียง   57.00  บาท/ไร่ รองลงมา คือ สาร 

bifenthrin  และdinotefuran มีต้นทุนการพ่นสาร   93.00, 162.00   บาท/ไร่  ส่วนสาร 

spirotetramat  และ   cyantranili-prole  มีต้นทุนการพ่นสารค่อนข้างสูง  648.00 และ 

698.40 บาท/ไร่



Table 1  Efficacy of insecticides for controlling orchid midge; Contarinia  maculipennis Felt on dendrobium at a orchid farm, Nakhon Pathom  
   Province, October 2016 

Treatment 

Rate of 
application 
(g, ml./ 20 l 
of water) 

Damaged (%) No. 
of maggot/ 

10 
florescences 

Before 
After App. 1 (Days) After App. 2 (Days) After App. 3 (Days) 

3 5 3 5 3 5 

          
acetamiprid 20% SP                      20 12.37  8.28 ab1/ 6.34  2.01 a 1.23 a 2.58 a 1.92 a 0.27 a 
acetamiprid 20% SP+ cypermethrin 35%EC 5+30 15.81  12.49 b 7.63 3.98 a 1.72 a 2.42 a 1.91 a 4.49 a 
imidacloprid 70% WG + chlorpyrifos 40 %EC 5+40 15.26    7.14 ab 5.93 2.73 a 2.92 a 3.59 a 0.61 a 1.42 a 
abamectin 1.8% EC+ omethoate 50% EC  20+30 14.39    6.40 a 4.89 4.52 a 9.51 b 4.32 a 1.65 a 0.27 a 
abamectin 1.8% EC+ cypermethrin 35%EC 20+30 17.11  10.46 ab 4.41 4.38 a 9.23 b 2.77 a 0.52 a 1.33 a 
chlorpyrifos/cypermethrin 55%  EC 40 14.42 8.85 ab 4.71 5.40 a 10.69 b 4.12 a 1.85 a 6.06 a 
thiamethoxam/ lambdacyhalothrin 24.7 %EC    30 13.37    5.55 a 3.84 4.36 a 2.04 a 1.98 a 0.00 a 0.69 a 
untreated - 13.55 9.02 ab 9.41 15.74 b 15.77 b 11.88 b 9.16 b 25.33 b 
          

CV (%) - 20.9 31.1 45.1 49.2 43.7 59.3 75.7 95.9 
R.E.(%) - - - - 127.2 118.2 74.5 61.9 - 

 
1/  In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
 



 
 
 
 
Table 2  Efficacy percentage of insecticides for controlling orchid midge; Contarinia  maculipennis Felt on dendrobium at a orchid farm,  
             Nakhon Pathom Province, October 2016 
 

Treatment 

Rate of 
application 
(g, ml./ 20 l 
of water) 

% Control 
After App. 1      (Days) After App. 2 (Days) After App. 3 (Days) 

3 5 3 5 3 5 

        

acetamiprid 20% SP                      20  -0.55 23.01 86.01 91.46 76.21 77.04 
acetamiprid 20% SP+ cypermethrin 35%EC 5+30 -18.68 30.51 78.33 90.65 82.54 82.13 
imidacloprid 70% WG + chlorpyrifos 40 %EC 5+40 29.71 44.04 84.68 83.56 73.17 94.09 
abamectin 1.8% EC+ omethoate 50% EC  20+30 33.19 51.07 72.96 43.22 65.76 83.04 
abamectin 1.8% EC+ cypermethrin 35%EC 20+30   8.16 62.89 77.96 53.65 81.53 95.50 
chlorpyrifos/cypermethrin 55%  EC 40   7.80 52.97 67.76 36.30 67.41 81.02 
thiamethoxam/ lambdacyhalothrin 24.7 %EC    30 37.67 58.64 71.93 86.89 83.11   100.00 
        

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Table 3  Efficacy of insecticides for controlling orchid midge; Contarinia  maculipennis Felt on dendrobium at a orchid farm, Nakhon Pathom  

   Province, July-August 2017  

Treatment 

Rate of 
application 
(g, ml./ 20 l 
of water) 

Damaged (%) No. 
of Maggot/ 

10 
florescences 

Before 
After App. 1 

(Days) 
After App. 2  

(Days) 
After App. 3  

(Days) 
3 5 3 5 3 5 

          

benfuracarb 20%EC 50 18.32 ab1/ 14.41  8.40 5.14 bc 11.07 de 10.91 cd   7.28 cd  1.62 a 
abamectin 1.8%  EC 40 20.61 b 16.12 12.03 2.94 abc 5.90 cd  7.24 bc   4.92 bcd  2.30 a 
profenofos 50 %EC 60 12.15 a 13.63  5.95 0.56 ab 2.77 bc 3.82 b   1.28 ab  0.00 a 
chlorpyrifos 40 %EC 60 17.58 ab 17.20 10.77 1.68 ab 3.11 bc 4.65 b   1.94 abc  0.00 a 
imidacloprid 70%  WG 10 17.14 ab 14.40  9.43 1.61 ab  5.58 bcd 4.61 b   5.89 bcd  0.00 a 
imidacloprid 70%  WG + cypermethrin 35%EC 5+30 18.97 ab 12.64  8.83 0.38 a  1.72 b  6.69 bc   4.04 bcd  1.22 a 
thiamethoxam/ lambdacyhalothrin 24.7 %EC    30 18.29 ab 17.16  8.55 4.18 abc  0.00 a   1.11 a   0.00 a  0.00 a 



untreated - 13.40 ab 18.24 10.84 11.59 c 24.57 e 16.73 d 13.12 d 27.89 b 
          

CV (%)  23.7 33.8 44.5 60.4 40.7 38.0 75.1 95.56 
R.E.(%)  - 159.7 84.9 96.9 90.6 69.3 71.1 - 

 
1/  In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
 
 
 
 
 
 
Table 4  Efficacy percentage of insecticides for controlling orchid midge; Contarinia  maculipennis Felt on dendrobium at a orchid farm,  
             Nakhon Pathom Province, July-August 2017 
 

Treatment 

Rate of 
application 
(g, ml./ 20 l 
of water) 

% Control 
After App. 1      (Days) After App. 2 (Days) After App. 3 (Days) 

3 5 3 5 3 5 

        

benfuracarb 20%EC 50 42.21 43.32 67.56  67.04 52.30  59.41 
abamectin 1.8%  EC 40 42.54 27.85 83.51  84.39 71.86  75.62 



profenofos 50 %EC 60 17.59 39.46 94.67  87.57 74.82  89.24 
chlorpyrifos 40 %EC 60 28.12 24.27 88.95  90.35 78.51  88.73 
imidacloprid 70%  WG 10 38.28 31.99 89.14  82.24 78.46  64.90 
imidacloprid 70%  WG + cypermethrin 35%EC 5+30 51.05 42.46 97.68  95.06 71.71  78.25 
thiamethoxam/ lambdacyhalothrin 24.7 %EC    30 31.07 42.21 73.58 100.00 95.14 100.00 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 5  Efficacy of insecticides for controlling orchid midge; Contarinia  maculipennis Felt on dendrobium at orchid farm, Mueang Nakhon  

              Pathom District, Nakhon Pathom Province, October 2017 

 

Treatment 
Rate of 

application 
(g, ml./ 20 l 

Damaged (%) No. 
of maggot/ 

10 Before 
After App. 1 (Days) After App. 2 (Days) After App. 3 (Days) 

3 5 3 5 3 5 



of water) florescences 
          

acetamiprid 20% SP                      20 19.71 13.57 abc 2.94 a  5.96 ab 4.74ab  2.22 ab   2.22 abc 1.64 
profenofos 50% EC 60 19.40 9.51 ab 4.01 a  3.59 ab 4.66ab  2.16 ab 4.93 cd 2.46 
chlorpyrifos 40% EC 60 20.25  14.34 bc 2.56 a 0.60 a 3.59ab  3.10 b 7.35 de 3.43 
abamectin 1.8% EC  40 19.31  15.02 bc 3.38 a  3.54 ab 5.78ab  0.76 ab   4.20 bcd 0.32 
acetamiprid 20% SP+ cypermethrin 35%EC 5+30 19.47  19.14 c 5.21 a 4.20 b 6.82bc  1.51 ab  4.82 cd 1.40 
imidacloprid 70%  WG + cypermethrin 35% EC 5+30 17.59    7.69 a 2.05 a  0.82 ab 3.08ab  1.00 ab    1.36 abc 0.00 
imidacloprid 70%  WG + chlorpyrifos 40 %EC 5+40 18.36  10.53 ab 3.64 a  3.08 ab 3.04ab   0.00 a   0.78 ab 0.00 
thiamethoxam/ lambdacyhalothrin 24.7 %EC    30 19.73  14.14 bc 3.03 a  2.85 ab 1.99a  0.33 a  0.37 a 2.77 
untreated  17.65  18.07 c 15.73 b 13.22 c 12.07c 17.41c 13.25 e 8.85 

          

CV (%) - 14.8 24.8 57.4 52.8 46.2 50.4 81.8 174.8 
R.E.(%) - - - - 69.3 70.1 77.2 77.3 - 

1/  In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
 
 
 
 
Table 6  Efficacy percentage of insecticides for controlling orchid midge; Contarinia  maculipennis Felt on dendrobium at orchid farm,  

              Mueang Nakhon Pathom District, Nakhon Pathom Province, October 2017 

 



Treatment 

Rate of 
application 
(g, ml./ 20 l 
of water) 

Efficacy (%) 
After App. 1 (Days) After App. 2 (Days) After App. 3 (Days) 

3 5 3 5 3 5 

        

acetamiprid 20% SP                      20 32.75 83.26 59.63 64.83 88.58 85.00 
profenofos 50% EC 60 52.12 76.81 75.29 64.87 88.71 66.15 
chlorpyrifos 40% EC 60 30.83 85.81 96.04 74.08 84.48 51.65 
abamectin 1.8% EC  40 24.02 85.81 75.52 56.23 96.01 71.03 
acetamiprid 20% SP+ cypermethrin 35%EC 5+30 3.98 80.36 71.20 48.78 92.41 67.02 
imidacloprid 70%  WG + cypermethrin 35% EC 5+30 57.30 69.97 93.78 74.40 94.24 89.70 
imidacloprid 70%  WG + chlorpyrifos 40 %EC 5+40 43.98 77.75 77.60 75.79 83.21 94.34 
thiamethoxam/ lambdacyhalothrin 24.7 %EC    30 30.07 82.77 80.71 85.25 98.30 97.50 

        

 
 
 
 
 
 
 
 



Table 7  Efficacy of insecticides for controlling orchid midge; Contarinia  maculipennis Felt on dendrobium at orchid farm, Phutthamonthon 
             District, Nakhon Pathom Province, October 2017 
 

Treatment 

Rate of 
application 
(g, ml./ 20 l 
of water) 

Damaged (%) No. 
of maggot/ 

10 
florescences 

Before 
After App. 1 (Days) After App. 2 (Days) After App. 3 (Days) 

3 5 3 5 3 5 

          

acetamiprid 20% SP                      20 16.58abc 12.39ab 3.41a 3.15 ab 3.55 ab 0.50 ab 0.75 a 0.00 a 
profenofos 50% EC 60 15.36abc 10.33ab 4.30a 2.78 a 0.99 a 0.99 ab 1.08 a 0.00 a 
chlorpyrifos 40% EC 60 15.21ab 10.48ab 6.11ab 3.26 ab 3.34 ab 0.00 a 1.71 a 0.00 a 
abamectin 1.8% EC  40 18.90c 9.86ab 9.47bc 3.96 abc 3.02 ab 4.24 b 2.54 a 0.27 a 
acetamiprid 20% SP+ cypermethrin 35%EC 5+30 16.77abc 6.94a 6.87ab 5.78 bc 2.86 ab 1.09 ab 1.19 a 0.00 a 
imidacloprid 70%  WG + cypermethrin 35% EC 5+30 15.80abc 8.88a 4.87a 6.11 c 4.35 b 0.66 ab 0.66 a 0.00 a 
imidacloprid 70%  WG + chlorpyrifos 40 %EC 5+40 18.39bc 11.15ab 6.89ab 4.93 abc 3.71 b 1.15 ab 2.58 a 0.00 a 
thiamethoxam/ lambdacyhalothrin 24.7 %EC    30 14.01a 7.02a 4.68a 4.11 abc 2.12 ab 0.50 ab 0.27 a 0.00 a 
untreated  16.29abc 16.52b 12.84c 12.08 d 14.37 c 14.53 c  11.77 b 7.99 b 
          

CV (%) - 11.4 32.8 32.7 28.0 36.7 70.8 72.9 143.5 
R.E.(%) - - 85.3 96.8 73.9 75.0 68.0 62.1 - 

1/  In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
 
 



 
 
 
 

Table 8  Efficacy of insecticides for controlling orchid midge; Contarinia  maculipennis Felt on dendrobium at orchid farm, Phutthamonthon  
             District, Nakhon Pathom Province, October 2017 
 

Treatment 

Rate of 
application 
(g, ml./ 20 l 
of water) 

Efficacy (%) 
After App. 1 (Days) After App. 2 (Days) After App. 3 (Days) 

3 5 3 5 3 5 

        

acetamiprid 20% SP                      20 26.31 73.91 74.38 75.73 96.62 93.74 
profenofos 50% EC 60 33.68 64.48 75.59 92.69 92.77 90.27 
chlorpyrifos 40% EC 60 32.06 49.04 71.10 75.11 100.00 84.44 
abamectin 1.8% EC  40 48.56 36.43 71.75 81.89 74.85 81.40 
acetamiprid 20% SP+ cypermethrin 35%EC 5+30 59.19 48.03 53.52 80.67 92.71 90.18 
imidacloprid 70%  WG + cypermethrin 35% EC 5+30 44.58 60.90 47.85 68.79 95.32 94.22 
imidacloprid 70%  WG + chlorpyrifos 40 %EC 5+40 40.21 52.47 63.85 77.13 92.99 80.58 
thiamethoxam/ lambdacyhalothrin 24.7 %EC    30 50.59 57.62 60.44 82.85 96.00 97.33 

        

 
 
 



 
 
 
 
 



Table 9  Average cost of insecticides per rai for controlling orchid midge; Contarinia maculipennis Felt on dendrobium.  
 

Insecticides package (ml.,g.) Cost/unit 1/ (Baht) 
Rate of application/ 20 
liters of water (ml.g.) 

Cost 
(Baht/rai2/) 

 
     

thiamethoxam/lambdacyhalothrin 24.7 %EC    500 550 30 198.00 
imidacloprid 70%  WG + cypermethrin 35% EC 100/1,000 465/350 5+30 142.50 
imidacloprid 70%  WG + chlorpyrifos 40 %EC 100/1,000 465/250 5+40 199.50 
acetamiprid 20% SP+ cypermethrin 35%EC 100/1,000 220/350 5+30 129.00 
acetamiprid 20% SP                      100 220 20 264.00 
profenofos 50% EC 1,000 350 60 126.00 
chlorpyrifos 40% EC 1,000 250 60 90.00 
abamectin 1.8% EC  1,000 450 40 108.00 
     



8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดบั่วกล้วยไม้ คือ สารผสมส าเร็จรูป thiamethoxam/ 

lambdacyhalothrin 24.7 %EC   อัตรา 30 มล./น้ า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด 80-98 % มี

ต้นทุนการพ่นสาร  194.40 บาท/ครั้ง/ไร่ รองลงมา คือ สารผสม (Tank mix) imidacloprid 70%  WG + 

chlorpyrifos 40 %EC อัตรา 5 ก.+40 มล./น้ า 20  ลิตร มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด 75-90 % 3. สาร

ผสม (Tank mix) imidacloprid 70%  WG + cypermethrin 35% EC อัตรา 5 ก.+30 มล./น้ า20ลิตร มี

ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด 70-90 % (Table 1-4) โดยมีต้นทุนการพ่นสาร มีต้นทุนการพ่นสาร 118.20, 

114.00 บาท/ครั้ง/ไร่  โดยต้องท าการพ่นติดต่อกันอย่างน้อย 2 ครั้งทุก 5 วัน สารที่ใช้ทดสอบทุกชนิดไม่มีความ

เป็นพิษกับกล้วยไม้  

 

9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

ด้านวิชาการ :   น าข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยไปตีพิมพ์ในรายงานผลงานวิชาการประจ าปี วารสาร ตลอดจนเสนอ

ผลงานในทีป่ระชุมวิชาการต่างๆ ส าหรับกรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาที่เก่ียวข้อง เพ่ือน า

ผลงานวิจัยที่ได้ไปต่อยอดหรือพัฒนาการป้องกันก าจัดบั่วกล้วยไม้ ในการผลิตและการส่งออกกล้วยไม้สกุลหวาย 

ด้านนโยบาย : เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดบั่วกล้วยไม้ ในการผลิตและการส่งออกกล้วยไม้สกุลหวาย น าไป

เผยแพร่สู่เกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวาย  ผู้ส่งออกกล้วยไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร ภาคธุรกิจเอกชน  

เพ่ือแก้ปัญหาการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้ที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการส่งออก  

10. ค าขอบคุณ  

 ขอขอบคุณเกษตรกรเจ้าของสวนกล้วยไม้ที่อนุเคราะห์แปลงทดลอง คุณสุริยะ เกาะม่วงหมู่ เจ้าหน้าที่

วิเคราะห์โครงการ คุณณิชาพร ฉ่ าประวิง  คุณสุภัสสา ประคองสุข  คุณภิญญาพัชญ์   ศิริวรรณ คุณนิตยา พรหม

วงศ์ และคุณวงษ์สยาม นิสสัย นักวิชาการเกษตร ที่ช่วยด าเนินการเก็บและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น จึงท าให้

งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 

11. เอกสารอ้างอิง  
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