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5. บทคัดย่อ    

เพลี้ยไฟฝ้าย Thrips palmi Karny เป็นแมลงศัตรูส าคัญของกล้วยไม้ การป้องกันก าจัดท าไดย้าก

เนื่องจากแมลงชนิดนี้มีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงหลายชนิด การทดสอบหาสารฆ่าแมลงชนิดใหม่ ๆ 

เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการความต้านทานเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ทดสอบความเป็นพิษของสารฆ่าแมลง spinetoram 12% SC, cyantraniliprole 10% OD และ 

sulfoxaflor 24% SC ที่มีผลต่อการตายของเพลี้ยไฟฝ้ายที่ท าลายกล้วยไม้ Dendrobium ในสวนของ

เกษตรกรที่อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี, อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี, อ าเภอนครชัยศรี, 

อ าเภอพุทธมณฑล, อ าเภอสามพราน และอ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ท าการทดลองใน

ห้องปฏิบัติการโดยใช้กลีบดอกกล้วยไม้ที่ชุบสารฆ่าแมลง spinetoram ที่อัตรา 10 และ 20 มิลลิลิตร/น้ า 

20 ลิตร, cyantraniliprole ที่อัตรา 40 และ 80 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และ sulfoxaflor ที่อัตรา 40 และ 

80 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร แล้วน าไปให้เพลี้ยไฟจากสวนกล้วยไม้ในแหล่งต่าง ๆ ดูดกิน บันทึกเปอร์เซ็นต์

การตายหลังจากทดลอง 48 ชั่วโมง และหาค่าความต้านทาน (Resistance factor, RF) ต่อสาร 

spinetoram โดยให้เพลี้ยไฟดูดกินกลีบกล้วยไม้ที่ชุบสาร spinetoram ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ และบันทึก

เปอร์เซ็นต์การตาย ผลการทดลองพบว่า สาร spinetoram ท าให้เพลี้ยไฟจาก อ.พุทธมณฑล ตายเพียง 



23% และเพลี้ยไฟจาก อ.สามพราน ตาย 48-50% อย่างไรก็ตามสาร spinetoram ท าให้เพลี้ยไฟจาก

อ าเภออ่ืน ๆ ตาย 73-100% ส่วนสาร cyantraniliprole และ sulfoxaflor ท าให้เพลี้ยไฟจากทุกอ าเภอ 

ตายอยู่ในช่วง 15-50% และ 8-40% และยังพบว่าเพลี้ยไฟจาก อ.พุทธมณฑล และ อ.สามพรานมีความ

ต้านทานต่อสาร spinetoram สูงมาก ซึ่งมีค่า RF =  24,048 และ 10,143 เท่าเมื่อเทียบกับเพลี้ยไฟที่

อ่อนแอ เนื่องจากสาร spinetoram มีความเป็นพิษสูงต่อเพลี้ยไฟฝ้าย ดังนั้นจึงสามารถน าสารนี้มาใช้ใน

การบริหารจัดการความต้านทานโดยการใช้สารฆ่าแมลงแบบหมุนเวียนในหลายแหล่งปลูกยกเว้นในแหล่ง

ปลูกท่ี  อ.พุทธมณฑล และ อ.สามพราน 

ค าส าคัญ: สารฆ่าแมลง  ความเป็นพิษ  เพลี้ยไฟฝ้าย   กล้วยไม้ 
 

Abstract  

Cotton thrips, Thrips palmi Karny, is a serious pest of orchids.  The control of this 

pest is frequently unsuccessful which due to its resistance to many insecticides. The 

testing of newer insecticides for using in resistance management is necessary. The purpose 

of this research was to test toxicity of spinetoram 12% SC, cyantraniliprole 10% OD and 

sulfoxaflor 24% SC affecting mortality of cotton thrips, Thrips palmi Karny, damaging 

Dendrobium orchids in farmers’ farms at Lat Lum Kaeo District, Pathum Thani Province; 

Bang Yai District, Nonthaburi Province; Nakhon Chai Si District, Phutthamonthon District, 

Sam Phran District and Mueang Nakhon Pathom District, Nakhon Pathom Province. The 

experiments were conducted in laboratory using Dendrobium orchid petals dipped in 

spinetoram at 10 and 20 ml./20L, cyantraniliprole at 40 and 80 ml./20L and sulfoxaflor at 

40 and 80 ml./20L; and fed to the thrips from Dendrobium orchid farms in various planting 

areas. The mortality percentage was recorded after feeding for 48 hr. Resistance to 

spinetoram in terms of resistance factor (RF) was also evaluated by feeding thrips with 

orchid petals dipped in various concentrations of spinetoram and mortality percentage 

was recorded. The results revealed that spinetoram caused only 23% mortality in thrips 

from Phutthamonthon District and caused 48-50% mortality in thrips from Sam Phran 

District. However, spinetoram caused 73-100% mortality in thrips from other districts.  

Cyantraniliprole and sulfoxaflor caused 15-50% and 8-40% mortality in thrips from all 

districts. It was also found that thrips from Phutthamonthon and Sam Phran District 



showed very high resistance to spinetoram, RF = 24,048 and 10,143 folds compared to 

susceptible thrips. Due to high toxicity of spinetoram to cotton thrips, then this insecticide 

could be used in resistance management by means of insecticide rotation in most orchid 

planting areas, except in Phutthamonthon and Sam Phran District. 

Keywords: insecticide, toxicity, cotton thrips, Dendrobium orchid 
 

6. ค าน า                         

การผลิตกล้วยไม้เพ่ือให้ได้คุณภาพเพ่ือการส่งออกในปัจจุบันมีปัญหาส าคัญคือการมีเพลี้ยไฟฝ้าย 

(Thrips palmi Karny) ติดไปกับดอกกล้วยไม้ที่ส่งไปยังต่างประเทศ ซึ่งเพลี้ยไฟชนิดนี้ได้ถูกระบุไว้ใน 

Annex IAI ของ EC Plant Health Directive (2000/29/EC) ว่าเป็นแมลงกักกัน และจะต้องถูกก าจัดให้

หมดสิ้นเมื่อถูกตรวจพบในสหภาพยุโรป (Cannon et al., 2007)  

เพลี้ยไฟฝ้ายดูดกินน้ าเลี้ยงกล้วยไม้ที่บริเวณปลายช่อดอกอ่อนและกลีบดอก ท าให้ดอกมีรอยด่าง

ซีด (Cannon et al., 2007) การป้องกันก าจัดท าได้ยากเพราะมีความต้านทานสูงต่อสารฆ่าแมลงหลาย ๆ 

ชนิด  

แนวทางท่ีสามารถชะลอปัญหาแมลงศัตรูพืชต้านทานต่อสารฆ่าแมลงอย่างได้ผลคือการใช้สาร

แบบหมุนเวียน วิธีการนี้จะใช้สารก าจัดแมลงหลาย ๆ กลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและมีความ

เป็นพิษสูงต่อแมลงชนิดนั้น ๆ แบบหมุนเวียนกันในแต่ละช่วงเวลา หรือหนึ่งช่วงอายุขัยของแมลงชนิดนั้น 

ๆ โดยหลีกเลี่ยงการใช้สารก าจัดแมลงที่มีความเป็นพิษต่ าหรือแมลงมีความต้านทานสูง 

สารฆ่าแมลงสามชนิดคือ spinetoram 12% SC, cyantraniliprole 10% OD และ sulfoxaflor 

24% SC เป็นสารที่มีฤทธิ์ดูดซึมเพ่ือใช้ป้องกันก าจัดแมลงปากดูดและเป็นสารที่ค่อนข้างใหม่ในประเทศ

ไทย ข้อมูลเบื้องต้นชี้ว่าน่าจะมีพิษสูงต่อเพลี้ยไฟ เพราะว่าสาร spinetoram ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม 5 ตามการ

จ าแนกของ Insecticide Resistance Action Committee (IRAC) เป็นสารที่ออกฤทธิ์กว้างต่อแมลง

หลายชนิด (Dripps et al., 2011) ส่วนสาร cyantraniliprole ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม 28 นั้นมีคุณสมบัติ

หยุดยั้งการดูดกินน้ าเลี้ยงของเพลี้ยไฟ (Jacobson and Kennedy, 2011) สารอีกชนิดคือ sulfoxaflor 

ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม 4 ในกลุ่มย่อย 4C มีประสิทธิภาพสูงต่อแมลงปากดูดที่ต้านทานต่อสาร imidacloprid 

ซึ่งอยู่ในกลุ่มย่อย 4A (Zhu et al., 2011) จึงสามารถใช้ sulfoxaflor แบบหมุนเวียนทดแทนสารกลุ่มย่อย 

4A  

ในการใช้สารฆ่าแมลงแบบหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องทราบความเป็นพิษของ

สารแต่ละชนิด เพ่ือเลือกชนิดสารที่มีความเป็นพิษสูงมาใช้ในระบบการใช้สารแบบหมุนเวียน ในปัจจุบัน



ยังไม่มีข้อมูลความเป็นพิษของสาร spinetoram, cyantraniliprole และ sulfoxaflor ต่อเพลี้ยไฟฝ้ายที่

ท าลายกล้วยไม้ในพ้ืนที่ต่าง ๆ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถปุระสงค์เพ่ือทราบความเป็นพิษของสารฆ่าแมลง 

spinetoram 12% SC, cyantraniliprole 10% OD และ sulfoxaflor 24% SC ที่มีผลต่อการตายของ

เพลี้ยไฟฝ้ายที่ท าลายกล้วยไม้ Dendrobium ในสวนของเกษตรกรที่อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

, อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี, อ าเภอนครชัยศรี, อ าเภอพุทธมณฑล, อ าเภอสามพราน และอ าเภอ

เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ข้อมูลที่ได้จะใช้ในการเลือกชนิดสารที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในระบบการ

หมุนเวียนการใช้สารฆ่าแมลงเพ่ือป้องกันก าจัดและชะลอปัญหาความต้านทานในเพลี้ยไฟฝ้ายที่ท าลาย

กล้วยไม้ 
 

7. วิธีด าเนินการ   

เก็บเพลี้ยไฟฝ้ายตัวเต็มวัยที่ระบาดในสวนกล้วยไม้ Dendrobium ส่งออกในอ าเภอลาดหลุมแก้ว 

จังหวัดปทุมธานี (14o 2’ 36’’ N, 100o 21’ 20’’ E) อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (13o 51’ 29’’ N, 

100o 18’ 51’’ E) อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (13o 53’ 57’’ N, 100o 15’ 14’’ E) อ าเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม (13o 53’ 44’’ N, 100o 16’ 0’’ E) อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (13o 43’ 

52’’ N, 100o 11’ 15’’ E) และอ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (13o 51’ 15’’ N, 99o 58’ 18’’ 

E) โดยใช้ที่ดูด (aspirators) น าเพลี้ยไฟมาทดลองในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 26 + 2๐C ความชื้นสัมพัทธ์ 

60-70% ช่วงแสง 12 : 12 ชัว่โมง (สว่าง : มืด)  

การศึกษาความเป็นพิษท าโดยการชุบกลีบดอกกล้วยไม้ด้วยสารฆ่าแมลงชนิดต่าง ๆ นาน 10 

วินาที ผึ่งให้แห้ง แล้วน าไปให้เพลี้ยไฟดูดกิน สารฆ่าแมลงที่ใช้ทดลองคือ spinetoram 12%SC ที่อัตรา 

10 และ 20 มล./น้ า 20 ลิตร สาร cyatraniliprole 10%OD ที่อัตรา 40 และ 80 มล./น้ า 20 ลิตร สาร 

sulfoxaflor 24%SC ที่อัตรา 40 และ 80 มล./น้ า 20 ลิตร โดยทั้งสามเป็นสารฆ่าแมลงชนิดใหม่ต่อเพลี้ย

ไฟฝ้าย นอกจากนี้ยังได้ศึกษาความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงชนิดอ่ืน ๆ เพ่ือเปรียบเทียบ ได้แก่ สาร 

imidacloprid 70%WG ที่อัตรา 15 และ 30 ก./น้ า 20 ลิตร สาร acetamiprid 2.85%EC ที่อัตรา 60 

และ 120 ก./น้ า 20 ลิตร สาร abamectin 1.8%EC ที่อัตรา 50 และ 100 มล./น้ า 20 ลิตร สาร 

emamectin benzoate 5%WG ที่อัตรา 10 และ 20 ก./น้ า 20 ลิตร สาร carbosulfan 20%EC ที่อัตรา 

60 และ 120 มล./น้ า 20 ลิตร สาร fipronil 5%SC ที่อัตรา 50 และ 100 มล./น้ า 20 ลิตร โดยผสมสาร

จับใบ (Triton X-100) อัตรา 0.05 มล./ลิตรในสารทดลองด้วย ส่วนตัวควบคุม (control) ให้เพลี้ยไฟดูด

กินกลีบกล้วยไม้ที่ชุบด้วยน้ าที่ผสมสารจับใบ ในแต่ละซ้ าให้เพลี้ยไฟดูดกินกลีบกล้วยไม้ในถ้วยพลาสติกปิด

ฝาจ านวน 10 ตัว/ถ้วย ท าการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ า เมื่อเพลี้ยไฟดูดกินกลีบกล้วยไม้ครบ 48 ชั่วโมงท า



การบันทึกเปอร์เซ็นต์การตาย ถ้าพบว่าเพลี้ยไฟในชุดควบคุมตาย 5-20% จะท าการปรับค่าเปอร์เซ็นต์การ

ตายโดยใช้ Abbott’s formula (Abbott, 1925) แต่ถ้าตายเกิน 20% จะท าการทดลองใหม่ แล้วท าการ

หาค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การตายและค่า standard deviation (SD) 

การศึกษาความต้านทานต่อสาร spinetoram ท าโดยการให้เพลี้ยไฟฝ้ายจากสวนกล้วยไม้ใน

อ าเภอพุทธมณฑล และอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และอ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ดูดกินกลีบ

กล้วยไม้ที่ชุบสาร spinetoram จ านวน 5 ความเข้มข้นที่ท าให้เพลี้ยไฟตายอยู่ในช่วง 10-90% วิธีการ

ทดลองและบันทึกผลเหมือนกับการทดลองแรก วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยวิธี Probit analysis (Finney, 

1971) เพ่ือหาค่าความเข้มข้นของสารฆ่าแมลงที่ท าให้เพลี้ยไฟตาย 50% (Lethal concentration, LC50) 

และค่า confidence intervals ที่ 95% (95% CI) แล้วหาค่า Resistance factor (RF) ของเพลี้ยไฟต่อ

สาร spinetoram ซึ่งเท่ากับค่า LC50 ของเพลี้ยไฟที่ต้านทานหารด้วยค่า LC50 ของเพลี้ยไฟที่อ่อนแอ  

การศึกษาความต้านทานต่อสาร cyantraniliprole และ sulfoxaflor ท าโดยการให้เพลี้ยไฟฝ้าย

จากสวนกล้วยไม้ในอ าเภอพุทธมณฑล อ าเภอสามพราน และ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และ

อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ดูดกินกลีบกล้วยไม้ที่ชุบสาร cyantraniliprole และ sulfoxaflor 

จ านวน 5 ความเข้มข้นที่ท าให้เพลี้ยไฟตายอยู่ในช่วง 10-90% วิธีการทดลองและบันทึกผลเหมือนกับการ

ทดลองแรก วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยวิธี Probit analysis (Finney, 1971) เพ่ือหาค่าความเข้มข้นของสาร

ฆ่าแมลงที่ท าให้เพลี้ยไฟตาย 50% (Lethal concentration, LC50) แล้วหาค่า Toxicity ratio (TR) ของ 

cyantraniliprole และ sulfoxaflor ตามวิธีของ McLeod et al. (2002) ซึ่งเท่ากับค่าความเข้มข้นสูงสุด

ของสารฆ่าแมลงชนิดนั้น ๆ ที่อัตราแนะน า (ppm) หารด้วยค่า LC50 ของสารฆ่าแมลงชนิดนั้น ๆ (ppm) 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

สารฆ่าแมลง spinetoram ที่อัตราแนะน าคือ 10 มล./น้ า 20 ลิตร และท่ีอัตราสองเท่าของอัตรา

แนะน าคือ 20 มล./น้ า 20 ลิตร ท าให้เพลี้ยไฟจากสวนกล้วยไม้ที่อ าเภอลาดหลุมแก้ว อ าเภอบางใหญ่ 

อ าเภอนครชัยศรี และอ าเภอเมืองนครปฐมตายสูงถึง 73-100% ในทางตรงกันข้ามเพลี้ยไฟที่อ าเภอพุทธ

มณฑลสารดังกล่าวท าให้เพลี้ยไฟตายน้อยมากเพียง 23% และเพลี้ยไฟที่อ าเภอสามพรานตายเพียง 48-

50% (ภาพที่ 1) 



 
Figure 1. Mortality percentage of Thrips palmi from various Dendrobium orchid farm 

areas to spinetoram at recommended dose and 2-fold of recommended dose in year 

2018 

สารฆ่าแมลง spinetoram มีความเป็นพิษต่อเพลี้ยไฟจากสวนกล้วยไม้ที่อ าเภอพุทธมณฑลและ

อ าเภอสามพรานต่ ามาก ๆ คือมีค่า LC50 เท่ากับ 1,010 และ 426 ppm ตามล าดับ แตกต่างจากความเป็น

พิษต่อเพลี้ยไฟจากอ าเภอบางใหญ่ซึ่งมีค่า LC50 เท่ากับ 0.042 อย่างมีนัยส าคัญ เพลี้ยไฟจากอ าเภอพุทธ

มณฑลและอ าเภอสามพรานมีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง spinetoram สูงมาก ๆ โดยมีค่า 

Resistance factor เท่ากับ 24,048 และ 10,143 เท่า ตามล าดับเมื่อเทียบกับเพลี้ยไฟอ่อนแอจากอ าเภอ

บางใหญ่ (ตารางที่1) 
 

Table 1. Spinetoram resistance in Thrips palmi damaging Dendrobium orchids from 

Phutthamonthon and Sam Phran District, Nakhon Pathom Province; and Bang Yai District, 

Nonthaburi Province in year 2018 

Location of Thrips population collected  LC50
1 

(ppm) 
95% CI 2 

(ppm) 
RF 3 

Phutthamonthon District 1,010 384 - 2,651 24,048 
Sam Phran District 426 254 – 1,527 10,143 
Bang Yai District  (susceptible population) 0.042 0.030 – 0.060 1 

1 Lethal concentration at 50%    2 95% confidence intervals  
3 Resistance factor, calculated by LC50 of the field collected population / LC50 of the most susceptible population  
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สารฆ่าแมลง cyantraniliprole ที่อัตราแนะน าคือ 40 มล./น้ า 20 ลิตร และท่ีอัตราสองเท่าของ

อัตราแนะน าคือ 80 มล./น้ า 20 ลิตร ท าให้เพลี้ยไฟจากทุกอ าเภอที่ทดลองตายค่อนข้างต่ าคือ 15-50% 

(ภาพท่ี 2) 

 
Figure 2. Mortality percentage of Thrips palmi from various Dendrobium orchid farm 

areas to cyantraniliprole at recommended dose and 2-fold of recommended dose in 

year 2018 

 

สารฆ่าแมลง sulfoxaflor ที่อัตราแนะน าคือ 40 มล./น้ า 20 ลิตร และที่อัตราสองเท่าของอัตรา

แนะน าคือ 80 มล./น้ า 20 ลิตร ท าให้เพลี้ยไฟจากทุกอ าเภอที่ทดลองตายต่ ามากคือ 8-40% (ภาพที่ 3) 

 
Figure 3. Mortality percentage of Thrips palmi from various Dendrobium orchid farm 

areas to sulfoxaflor at recommended dose and 2-fold of recommended dose in year 

2018 
 

             สารฆ่าแมลง cyantraniliprole และ sulfoxaflor เป็นสารที่มีพิษต่ าต่อเพลี้ยไฟที่ท าลาย

กล้วยไม้ในหลายพ้ืนที่ เห็นได้ว่าค่า LC50 ของสาร cyantraniliprole และ sulfoxaflor ต่อเพลี้ยไฟจาก
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สวนกล้วยไม้ที่อ าเภอพุทธมณฑล อ าเภอสามพราน อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และอ าเภอลาด

หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีค่ามากกว่า 800 – มากกว่า 3,200 ppm และมากกว่า 3,840 – มากกว่า 

15,360 ppm ตามล าดับ (ตารางที่ 2)  

เมื่อดูค่า toxicity ratio ของสารฆ่าแมลง cyantraniliprole และ sulfoxaflor ต่อเพลี้ยไฟที่

ท าลายกล้วยไม้ในที่อ าเภอพุทธมณฑล อ าเภอสามพราน อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และ

อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า สารฆ่าแมลง cyantraniliprole และ 

sulfoxaflor เป็นสารที่มีพิษต่ ามาก โดยมีค่าน้อยกว่า 0.0625 – น้อยกว่า 0.25 และน้อยกว่า 0.0625 – 

น้อยกว่า 0.125 ppm ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 

Table 2 Toxicity of cyantraniliprole and sulfoxaflor to Thrips palmi from Dendrobium 
orchid farms in year 2018 

 

Dendrobium orchid farm area Estimated LC50 (ppm) of 
cyantraniliprole sulfoxaflor 

Phutthamonthon < 3,200 < 7,680 
Sam Phran < 3,200 < 15,360 
Mueang Nakhon Pathom < 1,600 < 3,840 
Lat Lum Kaeo < 800 < 3,840 

  
 

Table 3 Estimated toxicity ratio of cyantraniliprole and sulfoxaflor to Thrips palmi from 
Dendrobium orchid farms in year 2018 

 

Dendrobium orchid farm area Estimated toxicity ratio 1/ of 
cyantraniliprole sulfoxaflor 

Phutthamonthon > 0.0625 > 0.0625 
Sam Phran > 0.0625 > 0.03125 
Mueang Nakhon Pathom > 0.125 > 0.125 
Lat Lum Kaeo > 0.25 > 0.125 

1/ Toxicity ratio (TR) = Recommended dose of each insecticide (ppm)/ LC50 (ppm) 
Recommended dose of cyantraniliprole = 200 ppm 
Recommended dose of sulfoxaflor = 480 ppm 
 

เมื่อดูในภาพรวมความเป็นพิษของสารฆ่าแมลง spinetoram, cyantraniliprole และ
sulfloxaflor เทียบกับสารฆ่าแมลงชนิดอ่ืน ๆ ที่เกษตรกรใช้ในการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟพบว่า สาร 



spinetoram มีความเป็นพิษสูงในหลายพื้นที่ ยกเว้นกับเพลี้ยไฟในสวนกล้วยไม้ที่อ าเภอพุทธมณฑล 
และอ าเภอสามพราน ซึ่ง spinetoram มีความเป็นพิษต่ า ส่วนสาร cyantraniliprole และ 
sulfloxaflor มีความเป็นพิษต่ าต่อเพลี้ยไฟในสวนกล้วยไม้ในทุกพ้ืนที่เมื่อเทียบกับสารฆ่าแมลงอ่ืน ๆ 
เช่น สาร emamectin benzoate และ สาร chlorfenapyr เป็นต้น (ภาพที่ 4-9) 

 
 

 
Figure 4. Mortality percentage of Thrips palmi from Dendrobium orchid farm in Lat Lum 

Kaeo District, Pathum Thani Province to various insecticides at recommended dose and 

2-fold of recommended dose in year 2018 

 

 

 
Figure 5. Mortality percentage of Thrips palmi from Dendrobium orchid farm in Bang Yai 

District, Nonthaburi Province to various insecticides at recommended dose and 2-fold of 

recommended dose in year 2018 
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Figure 6. Mortality percentage of Thrips palmi from Dendrobium orchid farm in Nakhon 

Chai Si District, Nakhon Pathom Province to various insecticides at recommended dose 

and 2-fold of recommended dose in year 2018 

 

 

 
Figure 7. Mortality percentage of Thrips palmi from Dendrobium orchid farm in 

Phutthamonthon District, Nakhon Pathom Province to various insecticides at 

recommended dose and 2-fold of recommended dose in year 2018 
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Figure 8. Mortality percentage of Thrips palmi from Dendrobium orchid farm in Sam Phran 

District, Nakhon Pathom Province to various insecticides at recommended dose and 2-

fold of recommended dose in year 2018 

 

 

 
Figure 9. Mortality percentage of Thrips palmi from Dendrobium orchid farm in Mueang 

Nakhon Pathom District, Nakhon Pathom Province to various insecticides at 

recommended dose and 2-fold of recommended dose in year 2018 

 

วิจารณ์ 

ข้อมูลจากผลการทดลองชี้ว่าสาร spinetoram 12% SC มีความเป็นพิษสูงมากต่อเพลี้ยไฟฝ้าย

จากสวนกล้วยไม้ในหลาย ๆ อ าเภอ จึงเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในระบบหมุนเวียนการใช้สารเพ่ือป้องกัน

ก าจัดและชะลอปัญหาความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในเพลี้ยไฟที่ท าลายกล้วยไม้ ในทางตรงกันข้ามสาร 
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spinetoram กลับมีความเป็นพิษค่อนข้างต่ าต่อเพลี้ยไฟฝ้ายจากอ าเภอพุทธมณฑลและอ าเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม เนื่องจากเพลี้ยไฟฝ้ายมีความต้านทานสูง ซึ่งแสดงว่าในพ้ืนที่ดังกล่าวมีการใช้สารชนิดนี้

อย่างต่อเนื่องติดต่อกันยาวนานโดยไม่มีการหมุนเวียนการพ่นสารกลุ่มอ่ืนอย่างเหมาะสม จึงสมควร

แนะน าให้เกษตรกรที่มีสวนกล้วยไม้ที่มีเพลี้ยไฟต้านทานสูงต่อสาร spinetoram หยุดพ่นสารชนิดนี้

ชั่วคราวเพื่อลดปัญหาการเพ่ิมความต้านทาน และใช้สารกลุ่มอ่ืน ๆ แทนไปก่อนจนกว่าความต้านทานต่อ

สาร spinetoram จะลดลง 

ผลการทดลองยังชี้อีกว่าสารฆ่าแมลง cyantraniliprole 10%OD และ sulfoxaflor 24%SC มี

ความเป็นพิษค่อนข้างต่ าต่อเพลี้ยไฟฝ้ายจากสวนกล้วยไม้ ทั้งท่ีสาร cyantraniliprole เป็นสารชนิดใหม่ที่

มีข้อมูลว่ามีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ (Jacobson and Kennedy, 2011) และสาร 

sulfoxaflor ก็มีข้อมูลว่ามีประสิทธิภาพสูงต่อแมลงปากดูดที่ต้านทานต่อสาร imidacloprid (Zhu et al., 

2011)  
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

สารฆ่าแมลง spinetoram 12% SC มีความเป็นพิษสูงมากต่อเพลี้ยไฟฝ้ายจากสวนกล้วยไม้ที่

อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี อ าเภอนครชัยศรี และอ าเภอเมือง

นครปฐม จังหวัดนครปฐม จึงเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในระบบหมุนเวียนการใช้สารเพื่อชะลอปัญหาความ

ต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในเพลี้ยไฟฝ้ายที่ท าลายกล้วยไม้ในพ้ืนที่ดังกล่าว แต่ไม่ควรใช้ spinetoram ใน

ระบบหมุนเวียนการใช้สารในสวนกล้วยไม้ที่มีเพลี้ยไฟฝ้ายต้านทานสูงในอ าเภอพุทธมณฑล และอ าเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม ส่วนสาร cyantraniliprole 10% OD และ sulfoxaflor 24%SC มีความเป็น

พิษค่อนข้างต่ า จึงไม่เหมาะที่จะน าไปใช้ในระบบหมุนเวียนการใช้สารเพื่อชะลอปัญหาความต้านทาน 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

ด้านวิชาการ :   ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยไปตีพิมพ์ในรายงานผลงานวิชาการประจ าปี วารสาร 

ตลอดจนเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการต่างๆ ส าหรับกรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยและสถานศึกษา

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือน าผลงานวิจัยที่ได้ไปต่อยอดหรือพัฒนาการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟที่ส าคัญในการผลิตและ

การส่งออกกล้วยไม้สกุลหวาย 

ด้านนโยบาย : น าข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยไปปรับใช้ในการเลือกชนิดกลุ่มสารฆ่าแมลงที่เหมาะสม

เพ่ือสร้างเทคโนโลยีการหมุนเวียนสารฆ่าแมลงตามกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ ส าหรับใช้ในการป้องกันก าจัด

เพลี้ยไฟศัตรูที่ส าคัญในการผลิตและการส่งออกกล้วยไม้สกุลหวาย และน าไปเผยแพร่สู่เกษตรกรผู้ปลูก



เลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวาย  ผู้ส่งออกกล้วยไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร ภาคธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้

ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการส่งออก  

กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้  กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาที่เก่ียวข้อง และภาคธุรกิจเอกชน 
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