
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุดป ี61 

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

1. แผนงานวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารและเครื่องเทศ 
 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกระเจี๊ยบแดง 

 กิจกรรม   :   

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :   

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้าย    

                                            (Amrasca biguttata Ishida) ในกระเจี๊ยบแดง 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางลัดดาวัลย์  อินทร์สังข์  สถาบันวิจัยพืชสวน 

ผู้ร่วมงาน                            :  นายสมศักดิ์  ศิริพลตั้งมั่น1/    

       นางวืมล  แก้วสีดา2/   

                    นางทิพย์ดรุณี  สิทธินาม3/  

        นางสาวสุภา สุขโชคกุศล   
 

5. บทคัดย่อ    

  การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้าย ด าเนินงานในปี 2559 -2561 ที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี และศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย วางแผนแบบ RCB 4 ซ้ า 7 

กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 dinotefuran 10% WP อัตรา 30 มล./น้ า 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 2  fipronil 5% 

SC อัตรา 10 มล./น้ า 20 ลิตร กรรมวิธีที ่ 3 imidacloprid 70% WG อัตรา 10 มล./น้ า 20 ลิตร 

กรรมวิธีที ่4 dichlorvos 50% W/V EC อัตรา 60 มล./ต่อน้ า 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 5 carbosulfan 20% 

EC อัตรา 60 มล./น้ า 20 ลิตร กรรมวิธีที ่ 6 Thiamethoxam 25% WG อัตรา 1 กก./น้ า 20 ลิตร 

กรรมวิธีที่ 7 น้ าหมักสะเดา (ส าเร็จรูป) อัตรา 20 มล./น้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีที ่ 8 control (พ่น

น้ าเปล่า) พบว่า การทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี พบจ านวนเพลี้ยจักจั่นฝ้ายก่อน

พ่นสารทดลอง 0.74 - 1.55 ตัว/ใบ หลังพ่นสาร 1 ครั้งพบว่ากรรมวิธีที่ใช้ fipronil พบเพลี้ยจักจั่นฝ้าย

น้อยสุดคือ 0.29 ตัว/ใบ รองลงมาคือ dichlorvos thiamethoxam และ imidacloprid พบ 0.48 0.49 

และ 0.51 ตัว/ใบ ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีควบคุมพบ 1.15 ตัว/ใบ ส่วนการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชสวน



เชียงราย พบว่าก่อนการพ่นสารทดลองพบเพลี้ยจักจั่นฝ้าย 14.90 -17.25 ตัว/ใบ หลังพ่นสารพบกรรมวิธี

ทีใช้  carbosulfan และ dichlorvos พบจ านวนเพลี้ยจักจั่นฝ้ายน้อยที่สุดคือ พบเพลี้ยจักจั่นฝ้าย 6.00 

และ 6.70 ตัว ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีควบคุมพบเพลี้ยจักจั่นฝ้าย 15.40 ตัว/ใบ 
1/  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช   2/  ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย  3/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 

6. ค าน า                                  

 กระเจี๊ยบแดงมีชื่อวิทยาศาสตร์   Hibiscus sabdariffa L.  หรือชื่อ อ่ืนๆ เช่น กระเจี๊ยบ 

ก ระ เจี๊ ย บ เป รี้ ย ว  (ภ าค ก ล า ง )   ผั ก เก็ ง เค็ ง   ส้ ม เก็ ง เค็ ง   ส้ ม ต ะ เล ง เค ร ง   เป็ น พื ช อ ยู่ ใน

วงศ์  Malvaceae  หรือชื่อสามัญ Rosell กระเจี๊ยบแดงเป็นพืชกึ่งร้อนหรือเขตร้อน  มีก าเนิดในเอเชีย

ใต ้ เจริญเติบโตได้ในดินทุกชนิดเป็นพืชวันสั้น วันปลูกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  ผลผลิตลดลงไป

ตามวันปลูกช่วงเดือนที่เหมาะสมเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม (องอาจและคณะ, ไม่ระบุปี) ส่วนที่ใช้เป็น

ยาคือส่วนกลีบเลี้ยง รักษาอาการปัสสาวะขัด มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคในทางเดินปัสสาวะ  ขับปัสสาวะ ลดความ

ดันเลือด  นอกจากนี้ในน้ าต้มดอกแห้งมีกรดผลไม้และ AHA หลายชนิดในปริมาณสูง  กระเจี๊ยบแดง

สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งส่วนของใบอ่อน และยอดใช้ประกอบอาหาร  กลีบเลี้ยง  สีแดงท า

เครื่องดื่ม  แยมและเบเกอรี่  ส่วนของเมล็ดกระเจี๊ยบแดงเมื่อน ามาบีบน้ ามัน พบว่ามีเปอร์เซ็นต์น้ ามันสูง 

สามารถน าไปท าไบโอเบนซิน หรือน าไปประกอบอาหาร และเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางด้านบ ารุงธาตุ 

บ ารุงก าลัง แก้ดีพิการ ขับปัสสาวะ ลดไขมันในเลือด การปลูกกระเจี๊ยบแดงโดยทั่วไปมักพบว่า มีแมลง

เข้าท าลายหลายชนิด ท าให้ผลผลิตและคุณภาพของกระเจี๊ยบแดงลดลง แมลงที่ส าคัญ คือ หนอนกระทู้

หอม หนอนเจาะสมอฝ้าย เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่นฝ้าย เป็นต้น (สัจจะ, ไม่ระบุปี)  ส าหรับเพลี้ยจักจั่นฝ้าย 

(Amrasca biguttata Ishida) เป็นแมลงศัตรูส าคัญที่เข้าท าลายพืชหลายชนิด เช่น พืชตะกูลมะเขือ พืช

ตระกูลถั่ว ฝ้าย กรเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบเขียว พบระบาดได้ทั่วประเทศ โดยเพลี้ยจักจั่น ฝ้ายจะดูดกินน้ า

เลี้ยงจากพืชท าให้ใบเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลและงอลง ใบเหี่ยวและแห้งกรอบในที่สุด (สัญญาณีและคณะ, 

2557) การป้องกันก าจัดเกษตรกรผู้ปลูกมักนิยมใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดโดยใช้ในปริมาณที่สูงและ

ใช้สารเคมีไม่ถูกต้องตามลักษณะชนิดของศัตรูพืช ท าให้เกิดปัญหาเกิดการระบาดของศัตรูพืชมากยิ่งขึ้น  

ดังนั้นการหาวิธีการป้องกันก าจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายที่ระบาดท าลายกระเจี๊ยบแดงที่ถูกต้องสามารถใช้เป็น

ข้อมูลแนะน าให้เกษรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบแดงต่อไป  
 

     7.  วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์      
  1. เมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบแดง พันธุ์ซูดาน 



2. สารก าจัดแมลง  
3. เครื่องพ่นสารสูบโยกสะพายหลัง 
4. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

- วิธีการ  

       กรรมวิธีการทดลอง 

- วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ้ า 8 กรรมวิธี ประกอบด้วย 
        กรรมวิธีที่ 1  dinotefuran 10% WP    อัตรา  30 มล. ต่อน้ า 20 ลิตร 

        กรรมวิธีที่ 2  fipronil 5%  SC            อัตรา  10 มล. ต่อน้ า 20 ลิตร 

        กรรมวิธีที่ 3  imidacloprid 70% WG    อัตรา  10 มล. ต่อน้ า 20  ลิตร 

        กรรมวิธีที่ 4  dichlorvos 50% W/V EC   อัตรา  60 มล. ต่อน้ า 20 ลิตร 

        กรรมวิธีที่ 5  carbosulfan  20% EC       อัตรา  60 มล. ต่อน้ า 20 ลิตร    

        กรรมวิธีที่ 6  Thiamethoxam 25% WG  อัตรา   1  กก. ต่อน้ า 20 ลิตร 

      กรรมวิธีที่ 7  น้ าหมักสะเดา (ส าเร็จรูป)      อัตรา 20 มล. ต่อน้ า 20 ลิตร 

        กรรมวิธีที่ 8  control (พ่นน้ าเปล่า) 

- เตรียมแปลงย่อยขนาด 1X5 ตรม. จ านวน 32 แปลง ปลูกกระเจี๊ยบแดง ระยะปลูก 0.5X0.5 

ม. ปลูกโดยหยอดเมล็ดหลุมละ 2-3 เมล็ด ปฏิบัติดูแลตามขั้นตอน 

- เมื่อพบเพลี้ยจักจั่นฝ้ายเริ่มระบาดท าการนับและบันทึกจ านวนเพลี้ยจักจั่นฝ้ายก่อนด าเนินการ

ทดลอง โดยสุ่มนับจ านวนเพลี้ยจักจั่นฝ้ายจาก 5 ใบบนจากยอด  หลังจากนั้นจึงท าการพ่นสารตาม

กรรมวิธี โดยพ่นสารทดลองทุก 5 วัน ก่อนท าการพ่นสารในแต่ละครั้งจะท าการนับและบันทึกจ านวน

เพลี้ยจักจั่นฝ้ายทุกครั้ง (เป็นการนับจ านวนเพลี้ยจักจั่นฝ้ายหลังการพ่นสาร 5 วัน) 

      - น าผลการทดลองท่ีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ             

- เวลาและสถานที่      

 ตุลาคม 2558 – กันยายน 2561 
 

8.  ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ท าการปลูกทดสอบกระเจี๊ยบแดงตามกรรมวิธี (ภาพที่ 1) ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

กาญจนบุรี ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2559 แบ่งแปลงย่อยตามแผนและกรรมวิธีการทดลอง จ านวน

แปลงย่อย 32 แปลง ดูแลโดยการก าจัดวัชพืช รดน้ า และเมื่อต้นกระเจี๊ยบมีอายุ 1 เดือน (ภาพที่ 2) ใส่

ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร่ ท าการตรวจนับเพลี้ยจักจั่นฝ้ายจาก 5 ใบบนจากยอดก่อนการพ่น

สารทุกครั้ง พบว่า ปริมาณเพลี้ยจักจั่นฝ้ายที่ตรวจนับได้อยู่ระหว่าง 0.74 - 1.55 ตัว/ใบ จึงท าการพ่นสาร



ทดลองตามกรรมวิธีทดลอง ตามค าแนะน าของสัญญาณี และคณะ, 2557 ให้ท าการป้องกันก าจัดเมื่อพบ

เพลี้ยจักจั่นฝ้ายเฉลี่ยมากกว่า 1 ตัว/ใบพบว่าหลังพ่นสารครั้งที่ 1 จ านวนแมลงทุกกรรมวิธีลดลงมีค่าเฉลี่ย

ระหว่าง 0.29 – 0.93 ตัว/ใบ ยกเว้นกรรมวิธีควบคุมที่มีค่าเฉลี่ยของเพลี้ยจักจั่นฝ้าย 1.15 ตัว/ใบ โดย

กรรมวิธีที่ใช้ fipronil พบเพลี้ยจักจั่นฝ้ายน้อยสุด รองลงมาคือ dichlorvos,  thiamethoxam และ 

imidacloprid ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของเสริม และคณะ (ไม่ระบุปี) ที่พบว่าการพ่นด้วยสารฆ่า

แมลง fipronil พบจ านวนเพลี้ยจักจั่นฝ้ายน้อยสุด และสมรวยและคณะ (2550) รายงานว่าสารเคมีฆ่า

แมลง imidacloprid  10% SL มีประสิทธิภาพดีในการควบคุมประชากรเพลี้ยจักจั่นฝ้าย และหลังพ่น

สารครั้งที่ 2 เป็นต้นไปพบว่าค่าเฉลี่ยของเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในทุกกรรมวิธีมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 1ตัว/ใบ (ตาราง

ที่ 1) ทั้งนี้เนื่องจากช่วงเวลาปลูกกระเจี๊ยบแดงที่ก าลังด าเนินการ มีปริมาณฝนตกสูงในช่วงเดือนกันยายน

และตุลาคม คือ 196.6 และ388.3 มม. ตามล าดับ ซึ่งเป็นสาเหตุให้มีปริมาณการเข้าท าลายของเพลี้ย

จักจั่นฝ้ายลดน้อยลง 

                                                                      

                                  ภาพที่ 1  แปลงทดลองกระเจี๊ยบแดง 

 

                                                    

                                                         ภาพที่ 2   ต้นกระเจี๊ยบขนาดเล็กอายุประมาณ 1 เดือน   

                                                 เริ่มพบการเข้าท าลายของเพลี้ยจักจั่นฝ้าย 
 



ตารางที่ 1 แสดงปริมาณเพลี้ยจักจั่นฝ้ายก่อนและหลังการพ่นสารทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร   

              กาญจนบุรี ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม 2559 
 

       กรรวมวิธี 
จ านวนเพลี้ยจักจั่นฝ้าย(ตัว/ใบ) 

ก่อนพ่นสาร หลังพ่นสาร 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 

dinotefuran 1.22 0.93 0.67 0.24 0.04 
fipronil  1.20 0.29 0.36 0.27 0.04 
imidacloprid 1.09 0.51 0.45 0.22 0.11 
dichlorvos 0.74 0.48 0.60 0.15 0.08 
carbosulfan  1.55 0.84 0.76 0.44 0.10 
Thiamethoxam 0.89 0.49 0.58 0.29 0.08 
น้ าหมักสะเดา 1.45 0.85 0.67 0.24 0.04 
Control(พ่นน้ าเปล่า) -1.15 1.02 0.91 0.39 0.14 

 

 ส่วนแปลงปลูกทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ในช่วงเดือน ก.ค. – ส.ค. 2558 พบว่า เมื่อต้น

กระเจี๊ยบมีอายุ 1-2 เดือน มีการระบาดของหนอนเจาะสมอฝ้าย Helicoverpa armigera จึงท าการ

ป้องกันก าจัดด้วยสารป้องกันก าจัดแมลง  เป็นสาเหตุท าให้ไม่พบการการเข้าท าลายของเพลี้ยจักจั่นฝ้าย  

ปี 2560 ได้ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย และท าการเปลี่ยนสารทดลองใน

กรรมวิธีที่ใช้ Thiamethoxam 25% WG เป็นสะเดาบด อัตรา 1 กก./น้ า 20 ลิตร เนื่องจากไม่สามารถหา

สารชนิดนี้ได้ในพ้ืนที่ทดลอง ท าการปลูกกระเจี๊ยบแดงตามกรรมวิธีที่ก าหนดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 

2560 พบว่า ปริมาณเพลี้ยจักจั่นฝ้ายที่ตรวจนับได้อยู่ระหว่าง 14.90 -17.25 ตัว/ใบ หลังจากท าการพ่น

สารตามกรรมวิธีทดลอง พบว่า จ านวนเพลี้ยจักจั่นฝ้ายลดลงในทุกกรรมวิธีที่ใช้สารทดลองยกเว้นกรรมวิธี

ควบคุมที่พ่นด้วยน้ าเปล่า ที่พบเพลี้ยจักจั่นฝ้าย 15.40 ตัว/ใบ โดยกรรมวิธีทีใช้สาร  carbosulfan อัตรา 

60 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และกรรมวิธี่ที่ใช้สาร dichlorvos อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พบ

จ านวนเพลี้ยจักจั่นฝ้ายน้อยที่สุดคือ พบเพลี้ยจักจั่นฝ้าย 6.00 และ 6.70 ตัว ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 

หลังจากพ่นสารในครั้งที่ 2 ไม่สามารถด าเนินการทดลองต่อได้เนื่องจากมีฝนตกหนัก ติดต่อกันในพ้ืนที่

ทดลองจนไม่สามารถพ่นสารทดลองในการป้องกันก าจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายได้ โดยพบปริมาณน้ าฝนช่วงเดือน

กรกฎาคม – กันยายน มีปริมาณสูงถึง 390 349.9 และ 290.2 มม. ตามล าดับ 

ตารางที่ 2  แสดงปริมาณเพลี้ยจักจั่นฝ้ายก่อนและหลังการพ่นสารทดลอง ศูนย์วิจับพืชสวนเชียงราย    

              ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2560 



กรรมวิธ ี
จ านวนเพลี้ยจักจั่นฝ้าย(ตัว/ใบ) 

ก่อนพ่นสาร หลังพ่นสาร 
dinotefuran 17.25 12.70 
fipronil  15.80 11.23 
imidacloprid 14.90 10.23 
dichlorvos 15.90 6.70 
carbosulfan  15.23 6.00 
สะเดาบด 15.58 10.10 
น้ าหมักสะเดา 16.10 11.80 
Control(พ่นน้ าเปล่า) 15.63 15.40 

 

ช่วงเดือนธันวาคม 2560 พบมีด้วงภายในดอกและกระจ้อเป็นจ านวนมาก (ภาพที่ 3) จึงท าการ

ทดสอบสารในด้วงโดยท าการวางแผนการทดลอง แบบ RCB 5 กรรมวิธี 4 ซ้ า คือ กรรมวิธี่ที่  1 

dinotefuran 10% WP   อัตรา  30 ซีซี ต่อน้ า 20 ลิตร กรรมวิธี่ที่ 2 fipronil 5% SC   อัตรา  10 ซีซี 

ต่อน้ า 20 ลิตร กรรมวิธี่ที่ 3 carbosanlfan 20% EC อัตรา  60 ซีซี ต่อน้ า 20 กรรมวิธี่ที่ 4 tolfenpyrad 

15% EC อัตรา  60 ซีซี ต่อน้ า 20 ลิตร และ กรรมวิธี่ที่ 5 control พ่นน้ าเปล่า จากผลการทดลอง (ตาราง

ที่ 3) พบว่า ทุกกรรมวิธีพบจ านวนด้วงก่อนพ่นสารอยู่ระหว่าง 8.75 – 12 ตัว หลังพ่นสารครั้งที่ 1 พบว่า 

กรรมวิธีที่ใช้ fipronil และ carbosanfan พบจ านวนด้วงน้อยกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ คือพบ 2.75 และ 3.25 ตัว 

ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีที่ใช้ tolfenpyrad และ  dinotefuran พบ 6.25 และ 6.75 ตัว ในขณะที่กรรมวิธี

ที่พ่นน้ าเปล่าพบ 8.50 ตัว หลังพ่นสารครั้งที่ 2 พบว่าทุกรรมวิธีพบด้วงใกล้เคียงกันคือพบระหว่าง 5.55 – 

7.25 ตัว หลังพ่นสารครั้งที่ 3 พบว่า กรรมวิธีที่พ่นสารทดลองทุกกรรมวิธีพบด้วงต่ ากว่ากรรมวิธีที่พ่น

น้ าเปล่า คือพบระหว่าง 2.25 – 3.75 ตัว ในขณะที่กรรมวิธีพ่นน้ าเปล่าพบ 7.25 ตัว หลังการพ่นสารครั้งที่ 

4 พบจ านวนด้วงในทุกกรรมวิธีเฉลี่ยน้อยกว่า 1 ตัว ส่วนกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่าพบ 6.25 ตัว เมื่อดูผลผลิต

กระเจี๊ยบแดงที่ได้ พบว่าผลผลิตที่ได้อยู่ระหว่าง 5.72 – 6.02 กรัม/แปลงย่อย  
 

                                           

 



                                            ภาพที่ 3 แสดงด้วงที่พบในดอกกระเจี๊ยบแดง 

           ตารางที่ 3  แสดงข้อมูลจ านวนแมลง ก่อนและหลังพ่นสารและน้ าหนักผลผลิตต่อแปลงย่อย เดือน  

                         ธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 

กรรมวิธ ี
จ านวนแมลง(ตัว) 

น้ าหนักผลผลติ 
(กรัม) ก่อนพ่นสาร 

หลังพ่นสาร 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 

dinotefuran 8.75 6.75 6.00 2.25 0.25 5.89 
fipronil 9.50 2.75 7.00 3.50 0.75 6.02 
carbosanlfan 12.00 3.25 7.60 3.00 0.00 5.82 
tolfenpyrad 9.50 6.25 5.55 3.75 0.50 5.82 
control 9.50 8.50 7.25 7.25 6.25 5.75 

 

 ส่วนในช่วงฤดูปลูกปี 2561 ด าเนินการปลูกเดือนกรกฎาคม 2561 ไม่สามารถเก็บข้อมูลการ

ระบาดของเพลี้ยจักจั่นฝ้ายได้เนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ท าให้ปริมาณของเพลี้ย

จักจั่นฝ้ายในแปลงทดลองมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 1 ตัว/ใบ จึงไม่สามารถพ้นสารทดลองได้ 

 จากผลการทดลองที่ได้สามารถสารที่มีแนวโน้มในการป้องกันก าจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายได้ดีใน

กระเจี๊ยบแดงไปแนะน าให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบแดงได้ เนื่องจากผลการทดลองท่ีได้มีความ

สอดคล้องกับการทดลองในการป้องกันก าจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในพืชชนิดอื่นๆ     

  
                                                                              

     9.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ 

เกษตรกาญจนบุรี และศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย พบว่า สารที่มีแนวโน้มมีประสิทธิภาพในการป้องกัน

ก าจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายได้ดีที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี คือ fipronil 5% SC อัตรา 10 

มล./น้ า 20 ลิตร รองลงมาคือ dichlorvos 50% W/V EC อัตรา 60 มล./น้ า 20 ลิตร,  thiamethoxam 

25% WG อัตรา 1 กก./น้ า 20 ลิตร และ imidacloprid 70% WG อัตรา 10 มล. /น้ า 20  ลิตร ส่วน

ศูนย์วิจับพืชสวนเชียงรายพบว่า  carbosulfan อัตรา 60 มล./น้ า 20 ลิตร และ dichlorvos อัตรา 60 

มล./น้ า 20 ลิตร มีแนวโน้มในการป้องกันก าจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายได้ดี ส่วนด้วงที่พบในดอกและกระจ้อของ

กระเจี๊ยบแดง พบว่าหลังพ่นสารทุกกรรมวิธี 3-4 ครั้ง สามารถลดจ านวนปริมาณด้วงที่พบในดอกและกระ

จ้อลงได้ และผลผลิตที่ได้ไม่มีความแตกต่างกัน 
 



10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์      

น าผลการทดลองที่ได้แนะน าแก่เกษตรกรในการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายที่เข้า

ท าลายกระเจี๊ยบแดง 
 

11. เอกสารอ้างอิง 

สัจจะ ประสงค์ทรัพย์. ไม่ระบุปี. GAP กระเจี๊ยบแดง. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  
http://hort.ezathai.org/?p=2256 

 ส ารวย รวมชัยอภิกุล อุราพร หนูนารถ สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น และปิยรัตน์ เขียนมีสุข. 2550. ทดสอบ 
ประสิทธิภาพสารสกัดธรรมชาติ และสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้าย 
(Amrasca biguttata Ishida) ในกระเจี๊ยบเขียว. น. 400. ใน: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา
ด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร. กรมวิขาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 

 สัญญาณี ศรีคขา, สุเทพ สหายา, สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น และพวงผกา อ่างมณี. 2557. คู่มือการป้องกัน 
ก าจัดแมลงศัตรูพืชส าหรับการผลิตผักเพ่ือการส่งออกกลุ่มสหภาพยุโรป.ส านักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 53 หน้า. 

 เสริม สีมา มัณฑนา มิลน์ และถวิล จอมเมือง. ไม่ระบุปี. การใช้สารสกัดจากหางไหลและน้ ามันปิโตรเลียม 
ในการป้องกันก าจัดศัตรูกระเจี๊ยบเขียว. คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร. ข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต http://www.doa.go.th/resesearch/showthread.php?tid=1590. 

องอาจ หาญชาญเลิศ, รักเกียรติ ชอบเกื้อ, เรืองศักดิ์ กมขุนทด, กัลยาณี สุวิทวัส และ ขวัญหทัย ทนง- 

จิตร. ไม่ระบุปี. การปลูกกระเจี๊ยบแดง Rosell  in  Pakchong  Resarch  Station. สถานีวิจัย

ปากช่อง สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

http://hort.ezathai.org/?p=2256


     
 

                           ภาพผนวกที่ 1 ปริมาณฝนสะสมรายเดือน (มม.) จ.กาญจนบุรี ปี 2559 

 

 

    
 

                        ภาพผนวกท่ี 2 ปริมาณฝนสะสมรายเดือน (มม.) สถานีเชียงราย  ปี 2559 

 

 

 

 

 



    
 

               ภาพผนวกท่ี 3 ปริมาณฝนสะสมรายเดือน (มม.) สถานีเชียงราย  ปี 2560 
 

 

   
 

              ภาพผนวกท่ี 4 ปริมาณฝนสะสมรายเดือน (มม.) สถานีเชียงราย  ปี 2561 


