
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย   :  แผนงานวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

2. โครงการวิจัย   :  การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

       กิจกรรม    :  การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพื่อหาสารทดแทนสาร 

                                                เฝ้าระวังและสารทีม่ี ปัญหาพิษตกค้าง  

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :   

 

3.ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันชอบใบ เพลี้ยไฟ และ  

                                                   หนอนผีเสื้อในดาวเรือง 

 ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Efficacy test of insecticide for controlling leaf miner,   

                                         Thrip and Lepidoptera insect pest of Merigold 

4.คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  : นางอุราพร หนูนารถ  สังกัด ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

 

5.บทคัดย่อ : การทดสอบประสิทธิภาพสารในการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟในดาวเรืองที่

แปลงดาวเรืองของเกษตรกร ที่ อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรีระหว่างเดือน 

พฤศจิกายน –ธันวาคม 2554  โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB  มี   3 

ซ้ า 10 กรรมวิธี ดังนี้คือ กรรมวิธีพ่นสาร  acephate 75 %SP                        

อัตรา   20 กรัม/น้ า 20 ลิตร  , กรรมวิธีพ่นสาร spiromesifen 24 

%SC  อัตรา  10 มล./น้ า 20 ลิตรกรรมวิธีพ่นสาร fipronil 5%SC 

ผู้ร่วมงาน  :                        นางศรีจ านรรจ์ ศรีจันทรา    สังกัด ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช                            

                                      นางสาวสิริกญัญา ขุนวิเศษ  สังกัด ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช                            

                                       นางอัจฉรา หวังอาษา 

                                       นายสมรวย รวมชัยอภิกลุ        

 สังกัด ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

 สังกัด ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช                                                      



อัตรา   20 มล./น้ า 20 ลิตร ,กรรมวิธีพ่นสาร imidacloprid 10%SL   

อัตรา   20 มล./น้ า 20 ลิตร. กรรมวิธีพ่น emamectin benzoate 

1.92 %EC   อัตรา  20 มล./น้ า 20 ลิตร,กรรมวิธีพ่นสาร 

thiamethoxam/lambdacyhalothrin24.7%ZC  อัตรา  15 มล./

น้ า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร spinosad 12 %SC  อัตรา  20 มล./น้ า 

20 ลิตร   ,กรรมวิธีพ่นสาร  fenpropathrin 10 %EC อัตรา  30 

มล./น้ า 20 ลิตร. กรรมวิธีพ่นสาร benfuracarb 20%EC    อัตรา  50 

มล./น้ า 20 ลิตร และกรรมวิธี.ไม่พ่นสารทดลอง พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร

imidacloprid 10%SL   อัตรา   20 มล./น้ า 20 ลิตร  มีประสิทธิภาพ

ดีที่สุดในการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟในดาวเรือง รองลงมาคือกรรมวิธีพ่นสาร  

acephate 75 %SP อัตรา   20 กรัม/น้ า 20 ลิตร , กรรมวิธีพ่นสาร 

thiamethoxam/lambdacyhalothrin24.7%ZC  อัตรา  15 มล./

น้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นสาร spinosad 12 %SC  อัตรา  20 มล./

น้ า 20 ลิตร    

           การทดสอบประสิทธิภาพสารในการป้องกันก าจัดหนอนผีเสื้อใน

ดาวเรือง ที่แปลงดาวเรืองของเกษตรกร ที่ อ. ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี โดย

วางแผนการทดลองแบบ RCB  มี   3 ซ้ า 8 กรรมวิธี ดังนี้กรรมวิธีพ่นสาร     

ระหว่างเดือน กุมภาพันธุ์ –เมษายน 2556  โดยวางแผนการทดลองแบบ 

RCB  มี   3 ซ้ า 8 กรรมวิธี ดังนี้คือ  กรรมวิธีที่ 1 พ่นสาร lambda- 

cyhalothrin 2.5 % EC อัตรา  40 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ,กรรมวิธที่ 2 

พ่นสาร lufenulon  อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร  

กรรมวิธีที่ 3 พ่นสาร deltamethrin 3% EC  อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 

ลิตร,กรรมวิธีที่ 4 พ่นสาร indoxacarb 15% SC อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้ า 

20 ลิตร ,กรรมวิธีที่ 6 พ่นสาร  spinosad 12% SC            อัตรา 20 

มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร,กรรมวิธีที่ 7 พ่น แบคทีเรีย Bactospeine WP  

อัตรา 60 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร  และ กรรมวิธีที่ 8  ไม่พ่นสารก าจัดแมลง  

จากการทดลองพบว่าทุกกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่าแมลง พบหนอนผีเสื้อน้อย

กว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร แสดงให้



เห็นว่าสารที่ทดลองมีประสิทธิภาพในการก าจัดหนอนผีเสื้อในดาวเรืองได้

ดีไม่แตกต่างกัน  และทุกกรรมวิธีที่พ่นสาร ไม่เป็นพิษกับดาวเรือง   

จากการทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัด หนอน

แมลงวันชอบใบในดาวเรือง ในดาวเรืองที่แปลงดาวเรืองของเกษตรกร ที่ 

อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB  มี   3 ซ้ า 8 

กรรมวิธี ดังนี้คือ กรรมวิธีพ่นสาร acephate 75 %SP    อัตรา  20 กรัม/น้ า 20 

ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร carbosulfan 20% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 

ลิตร กรรมวิธีพ่น สาร fipronil 5%SC   20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร กรรมวิธี

พ่นสาร imidacloprid 10% SLอัตรา  20 มล./น้ า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นสาร 

emamectin benzoate 1.92 % EC  อัตรา    20 มล./น้ า 20 ลิตร 

กรรมวิธีพ่นสาร  thiamethoxam/ lambdacyhalothrin 24.7%ZC  

อัตรา 15 มล./น้ า 20 ลิตร  และกรรมวิธีพ่นสาร fenpropathrin 10% EC 

อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีไม่พ่นสารก าจดัแมลง ผลการ

ทดลองพบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัด

หนอนแมลงวันชอนใบในดาวเรือง พบจ านวนหนอนแมลงวันชอนใบน้อย

กว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารและทุก

กรรมวิธีที่พ่นสาร ไม่เป็นพิษกับดาวเรือง  

6.ค าน า                 :  ดาวเรือง เป็นไม้ดอกที่คนไทยรู้จักกันดีชนิดหนึ่งเนื่องจากปลูกง่าย โตเร็ว คงทนต่อ

สภาพแวดล้อม มีสีสันสดใสสะดุดตา ดอกมีลักษณะกลมสวยงาม กลีบ

ดอกจัดเรียงเป็นระเบียบ กลีบดอกยึดแน่นกับฐานดอก ไม่หลุดง่าย อายุ

การใช้งานนานประมาณ 7-10 วัน นอกจากนี้ ดาวเรืองยังเป็นพืชที่มีอายุ

การเก็บเกี่ยวสั้น ประมาณ 60-70 วัน ก็สามารถตัดจ าหน่ายได้ รวมทั้ง

ดาวเรืองยังเป็นพืชที่ขึ้นได้ดีทุกสภาพพ้ืนที่และทุกฤดูกาลของประเทศ 

และเป็นไม้ดอกสามารถท ารายได้ให้กับผู้ปลูกสูงในปัจจุบันการปลูก

ดาวเรืองนอกจากจะปลูกเพ่ือตัดดอกขายแล้ว สามารถปลูกลงกระถาง

หรือถุงพลาสติกเพ่ือใช้ประดับตามอาคารบ้านเรือนและสถาน ที่ต่าง ๆ 

รวมทั้งมีการปลูกเพ่ือเก็บเมล็ดส่งโรงงานอาหารสัตว์อีกด้วย ปัญหาและ

อุปสรรคที่ส าคัญในการผลิตคือการระบาดของแมลงศัตรูพืช ซึ่งแมลงศัตรู

ที่ส าคัญของดาวเรืองได้แก่ เพลี้ยไฟ ,หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม ,



หนอนเจาะสมอฝ้าย เพลี้ยอ่อน และ หนอนแมลงวันชอนใบ จะก่อให้เกิด

ความเสียหาย และท าให้พืชชะงักการเจริญเติบโต จึงท าการทดสอบ

ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพดี ปลอดภัย ในการป้องกัน

ก าจัดแมลงศัตรูดาวเรือง 

7วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์                -  แปลงดาวเรือง 

                                   -  เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง 

                                             - สารฆ่าแมลง  

                                  -  สารป้องกันก าจัดโรคพืช  

                                 -   ปุ๋ยเคม ี

 

การทดลองย่อยที่ 1 ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกัน

ก าจัด เพลี้ยไฟในดาวเรือง 

วิธีด าเนินการวางแผนการทดลอง แบบRCBD มี 3 ซ้ า 10 กรรมวิธี ดังนี้        

1. พ่นสาร acephate 75 %SP     อัตรา  20 กรัม/น้ า 20 ลิตร         

               2. พ่นสาร spiromesifen 24 %SC อัตรา  10 มล./น้ า 20 ลิตร 

 3. พ่นสาร fipronil 5%SC  อัตรา   20 มล./น้ า 20 ลิตร        

4.พ่นสาร imidacloprid 10%SL อัตรา  20 มล./น้ า 20 ลิตร 

                   5. พ่นสาร emamectin benzoate 1.92 %EC  อัตรา20มล./น้ า 20 ลิตร 

 6.พ่นสารthiamethoxam/lambdacyhalothrin24.7%ZC    

    อัตรา 15 มล./น้ า 20 ลิตร 

                   7. พ่นสาร spinosad 12 %SC อัตรา  20 มล./น้ า 20 ลิตร         

                  8. พ่นสาร  fenpropathrin 10 %EC อัตรา 30 มล./น้ า 20 ลิตร 



                  9. พ่นสาร benfuracarb 20%EC  อัตรา  50 มล./น้ า 20 ลิตร 

                 10.ไม่พ่นสารทดลอง  

ด าเนินการในแปลงดาวเรือง โดยแบ่งพ้ืนที่เป็นแปลงย่อยขนาด 

15 ตารางเมตร การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลง เริ่มท าการพ่นสาร

ฆ่าแมลง (อัตราแนะน าที่อัตราพ่น 120 ลิตร/ไร่) โดยใช้เครื่องพ่นสาร

สะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูงที่อัตราพ่นตามกรรรมวิธี  เมื่อดาวเรืองออก

ดอก และมีเพลี้ยไฟระบาดสม่ าเสมอท่ัวแปลง โดยทิ้งช่วงห่างตามการ

ระบาดของแมลง หรือตามความเหมาะสม ท าการตรวจนับเพลี้ยไฟทั้งตัว

อ่อนและตัวเต็มวัย โดยการสุ่มเคาะยอดอ่อนด้วยแรงสม่ าเสมอ 5 ครั้งต่อ

ยอด จ านวน 10 ยอดต่อแปลงย่อย และสุ่มตัดดอกระยะส่งตลาด จ านวน 

10 ดอก/แปลงย่อย โดยจุ่มล้างในสารละลายแอลกอฮอล์ 70% และตรวจ

นับโดยใช้แว่นขยาย 10-20 เท่า ตรวจนับเพลี้ยไฟก่อนพ่นสาร และหลัง

พ่นสาร 3, 5 และ 7 วัน พ่นไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง บันทึกจ านวนเพลี้ยไฟตัว

อ่อนและตัวเต็มวัย นับจ านวนดอกดีและดอกเสียที่ถูกเพลี้ยไฟท าลาย 

ผลกระทบต่อพืช (phytotoxicity)  และต้นทุนการพ่นสาร น าข้อมูลที่ได้

ไปวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติที่เหมาะสม 

 การทดลองย่อยที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกัน

ก าจัดหนอนผีเสื้อศัตรูดาวเรือง 

วิธีด าเนินการวางแผนการทดลอง แบบRCBD มี 3 ซ้ า 8 กรรมวิธี ดังนี้   

กรรมวิธีที่ 1 พ่นเชื้อ Bacillus thuringiensis (Xentari  WDG)   

อัตรา 60 กรัม/น้ า 20 ลิตร   

กรรมวิธที่ 2 พ่นเชื้อ Bacillus thuringiensis (Bactospeine WP)   

อัตรา 60  กรัม/น้ า 20 ลิตร  

กรรมวิธีที่ 3 พ่นสาร chlorfluazuron  5% EC        

อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 

กรรมวิธีที่ 4 พ่นสาร indoxacarb 15% SC            

อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร  



กรรมวิธีที่ 6 พ่นสาร  spinosad 12% SC              

อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร   

กรรมวิธีที่ 7 พ่นสาร emamectin benzoate   1.92 %EC     

อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร   

กรรมวิธีที่ 8  ไม่พ่นสาร  

     ด าเนินการในแปลงดาวเรือง  โดยแบ่งพ้ืนที่เป็นแปลงย่อยขนาด 

15 ตารางเมตร เริ่มท าการพ่นสารฆ่าแมลง (อัตราแนะน าที่อัตราพ่น 120 

ลิตร/ไร่) โดยใช้เครื่องพ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูงที่อัตราพ่นตาม

กรรรมวิธี เมื่อดาวเรืองออกดอก และมีหนอนกระทู้ผัก หรือหนอนเจาะ

สมอฝ้าย เฉลี่ย 1 ตัว/ต้น  โดยทิ้งช่วงห่างตามการระบาดของแมลง หรือ

ตาม 

ความเหมาะสม ท าการตรวจนับหนอนกระทู้ผัก หรือหนอนเจาะสมอฝ้าย

ที่เข้าท าลายจากดอกตูมและดอกระยะส่งตลาด โดยสุ่มนับ 20 ดอกต่อ

แปลงย่อย ตรวจนับแมลงก่อนพ่นสารก าจัดแมลงภายใน 1 วัน และหลัง

พ่นสารไม่น้อยกว่า 5 ครั้งตัดดอกดาวเรืองระยะส่งตลาด ทุกๆ แปลงย่อย

เพ่ือน ามาคัดดอกดี-ดอกเสีย บันทึกจ านวนชนิดและจ านวนไข่-หนอน

กระทู้ผัก หรือหนอนเจาะสมอฝ้าย  จ านวนดอกดีและดอกเสียที่ถูกหนอน

ท าลายจากดอกระยะส่งตลาดทั้งหมดท่ีตัดได้ตลอดระยะเวลาการทดลอง 

ผลกระทบต่อต่อพืช ชนิดและจ านวนศัตรูธรรมชาติที่พบ ต้นทุนการพ่น

สาร น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติท่ีเหมาะสม 

 การทดลองย่อยที่3   ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกัน

ก าจัด หนอนแมลงวันชอบใบในดาวเรือง 

วิธีด าเนินการวางแผนการทดลอง แบบRCBD มี 3 ซ้ า 8 กรรมวิธี ดังนี้       

1. พ่นสาร acephate 75 %SP      อัตรา   20 กรัม/น้ า 20 ลิตร         

2. พ่นสาร carbosulfan  20%EC      อัตรา  50 มล./น้ า 20 ลิตร 

                   3. พ่นสาร fipronil 5%SC           อัตรา   20 มล./น้ า 20 ลิตร        



            4.พ่นสาร imidacloprid 10%SL    อัตรา  20 มล./น้ า 20 ลิตร 

                  5. พ่นสาร emamectin benzoate 1.92 %EC อัตรา 20 มล./น้ า 20 ลิตร 

                 6.พ่นสารthiamethoxam/lambdacyhalothrin24.7%ZC  อัตรา  15 

มล./น้ า 20 ลิตร 

                  7. พ่นสาร   fenpropathrin 10 %EC   อัตรา  30 มล./น้ า 20 ลิตร 

                 8. ไม่พ่นสารทดลอง 

ด าเนินการในแปลงดาวเรือง  โดยแบ่งพ้ืนที่เป็นแปลงย่อยขนาด 

15 ตารางเมตร เริ่มท าการพ่นสารฆ่าแมลงตามกรรมวิธี (อัตราแนะน าท่ี

อัตราพ่น 120 ลิตร/ไร่) โดยใช้เครื่องพ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูง

ที่อัตราพ่นตามกรรรมวิธี เมื่อดาวเรืองเริ่มมีการระบาดของหนอนแมลงวัน

ชอนใบ เมื่อพบใบถูกท าลายมากกว่า 20 % พ่นสารทดลองทุก 7 วัน  

อย่างน้อย 3 ครั้ง ตรวจนับแมลงโดยการสุ่มนับใบที่ถูกท าลาย แปลงย่อย

ละ 10 ต้น โดยการให้คะแนนเปอร์เซ็นต์การท าลายดังนี้ 

คะแนน 2 = พ้ืนที่ใบถูกท าลายประมาณ 20-40% 

คะแนน 3 = พ้ืนที่ใบถูกท าลายประมาณ 40-60% 

คะแนน 4 = พ้ืนที่ใบถูกท าลายประมาณ 60-80% 

คะแนน 5 = พ้ืนที่ใบถูกท าลายเกิน 80% 

ตรวจนับแมลงก่อนพ่นสารทดลอง ภายใน 1 วันและหลังพ่นสารทดลอง

ทุก 3,5และ 7 วัน โดยก าหนดพื้นท่ีแปลงย่อยขนาดไม่น้อยกว่า 15ตาราง

เมตร  และวิเคราะห์ต้นทุนในการใช้สาร  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทาง

สถิติ  บันทึกศัตรูธรรมชาติ และ อาการที่เป็นพิษกับพืช   

- เวลาและสถานที่            -  เวลา        เดือน มีนาคม 2555 –มิถุนายน  พ.ศ. 2557   

                                              สถานที ่ อ าเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี 

8.ผลการทดลองและวิจารณ์  (เป็นส่วนส าคัญของการท างานวิจัย) 



การทดลองย่อยที่ 1 ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกัน

ก าจัด เพลี้ยไฟในดาวเรือง 

การพ่นสารทดลองทดลอง  (ตารางท่ี 1) 

ก่อนการพ่นสารทดลองครั้งที่ 1 พบจ านวนเพลี้ยไฟเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  

213.00-289.67 ตั วต่อ 10 ดอกไม่มีความแตกต่างกั นในทางสถิติ

ระหว่างกรรมวิธี  จึงวิ เคราะห์ข้อมูลเพลี้ยไฟ หลังพ่นสารด้วยวิธี 

Analysis of variance   

               หลังพ่นสารทดลองครั้งที่ 1  เป็นการพ่นสารห่างจากครั้งที่ 

1 แล้ว 7 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีจ านวนเพลี้ยไฟเฉลี่ย 39.00-

144.00  ตัวต่อ 10 ดอก น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

กับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ซึ่งมีจ านวนเพลี้ยไฟเฉลี่ย 273.00 ตัวต่อ 10 ดอก 

กรรมวิธีพ่นสาร สาร acephate 75 %SP    อัตรา  20 กรัม/น้ า 20 ลิตร ,  

imidacloprid 10%SLอัตรา  20 มล./น้ า 20 ลิตร   สาร  

thiamethoxam/lambdacyhalothrin 24.7%ZC  อัตรา 15 มล./

น้ า 20 ลิตร,. พ่นสาร spinosad 12 %SC   อัตรา  20 มล./น้ า 20 

ลิตร   จ านวนเพลี้ยไฟเฉลี่ย น้อยที่สุดคือ 51.00, 52.67 ,39.00 และ 

56.67 ตัวต่อ 10 ดอก ตามล าดับรองลงมาคือ     ,spiromesifen 

24 %SC  อัตรา  10 มล./น้ า 20 ลิตร fipronil 5%SC   20 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร i พ่นสาร emamectin benzoate 

1.92 %EC  อัตรา    20 มล./น้ า 20 ลิตร,. พ่นสาร fenpropathrin  

10 % EC อัตรา 20 มิลลิลิตร /น้ า 20 ลิตร และ.พ่นสาร 

benfuracarb 20 % EC อัตรา  50 มิลลิลิตร /น้ า 20 ลิตร ที่มี

จ านวนเพลี้ยไฟเฉลี่ย 62.67, 73.33 , 144.00, 96.33,   และ 117.33  

ตัวต่อ 10 ดอกตามล าดับ  ซึ่งทุกกรรมวิธีที่ใช้สารมีจ านวนเพลี้ยไฟน้อย

กว่าและมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไม่พ่น

สารก าจัดแมลง  

               หลังพ่นสารทดลองครั้งที่ 2  เป็นการพ่นสารห่างจากครั้งที่ 

1 แล้ว 7 วัน  พบว่าทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีจ านวนเพลี้ยไฟเฉลี่ย24.67 -



151.00   ตัวต่อ 10 ดอก น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ซึ่งมีจ านวนเพลี้ยไฟเฉลี่ย 261.67 ตัวต่อ 10 

ดอก พบว่ากรรมวืธีพ่นสาร                            พ่นสาร acephate 75 %SP  

อัตรา  20 กรัม/น้ า 20 ลิตร  ,. พ่นสาร spiromesifen 24 %SC    อัตรา  10 

มล./น้ า 20 ลิตร ,. พ่นสาร fipronil 5%SC อัตรา   20 มล./น้ า 20 ลิตร   ,พ่น

สาร imidacloprid 10%SL   อัตรา  20 มล./น้ า 20 ลิตร,. พ่นสาร emamectin 

benzoate 1.92 %EC   อัตรา   20 มล./น้ า 20 ลิตร ,.พ่นสาร

thiamethoxam/lambdacyhalothrin24.7%ZC   อัตรา 15 มล./น้ า 20 ลิตร ,. พ่น

สาร spinosad 12 %SC                  อัตรา  20 มล./น้ า 20 ลิตร    และ. พ่น

สาร  fenpropathrin 10 %EC         อัตรา 30 มล./น้ า 20 ลิตร 

กรรมวิธีพ่นสาร spinosad 12 %SCมีจ านวนเพลี้ยไฟเฉลี่ย น้อยที่สุด

คือ  24.67,38.33,81.67,62.33, 137.00 ,34.67,25.00 และ 71.33 ตัว

ต่อ 10 ดอก ตามล าดับ รองลงมาคือ พ่นสาร benfuracarb 20 % 

EC อัตรา  50 มิลลิลิตร /น้ า 20 ลิตร ที่มีจ านวนเพลี้ยไฟเฉลี่ย  

151.00  ตัวต่อ 10 ดอก ซึ่งทุกกรรมวิธีที่ใช้สารมีจ านวนเพลี้ยไฟน้อย

กว่าและมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไม่พ่น

สารก าจัดแมลง  

                  หลังพ่นสารทดลองครั้งที่ 3  เป็นการพ่นสารห่างจากครั้ง

ที่ 2 แล้ว 7 วัน  พบว่าทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีจ านวนเพลี้ยไฟเฉลี่ย  

31.33-158.67  ตัวต่อ 10 ดอก น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ซึ่งมีจ านวนเพลี้ยไฟเฉลี่ย 320.33  ตัว

ต่อ 10 ดอก กรรมวิธีพ่นสารพบว่าสาร สาร imidacloprid 10%SL   อัตรา  20 

มล./น้ า 20 ลิตร มีจ านวนเพลี้ยไฟเฉลี่ย น้อยที่สุดคือ  31.33 ตัวต่อ 10 

ดอก รองลงมาคือ กรรมวิธีพ่นสาร  acephate 75 %SP  อัตรา  20 กรัม/น้ า 20 

ลิตร  ,. พ่นสาร spiromesifen 24 %SC    อัตรา  10 มล./น้ า 20 ลิตร ,. พ่น

สาร fipronil 5%SC อัตรา   20 มล./น้ า 20 ลิตร

thiamethoxam/lambdacyhalothrin 24.7%ZC  อัตรา 15 มล./

น้ า 20 ลิตร และ สาร spinosad 12 %SC มีจ านวนเพลี้ยไฟเฉลี่ย  

39.33,38.33, 54.33, 36.67 และ 48.00  ตัวต่อ 10 ดอก  ตามล าดับ 

ส่วนกรรมวิธีพ่นสาร emamectin benzoate 1.92 %EC  อัตรา    



20 มล./น้ า 20 ลิตร,. fenpropathrin  10 % EC อัตรา 20 

มิลลิลิตร /น้ า 20 ลิตร และ.พ่นสาร benfuracarb 20 % EC อัตรา  

50 มิลลิลิตร /น้ า 20 ลิตร ที่มีจ านวนเพลี้ยไฟเฉลี่ย  103.00,158.67,   

และ  110.00  ตัวต่อ 10 ดอกตามล าดับ  ซึ่งทุกกรรมวิธีที่ใช้สารมี

จ านวนเพลี้ยไฟน้อยกว่าและมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

กับกรรมวิธีที่ไม่พ่นสารก าจัดแมลง  

การทดลองย่อยที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกัน

ก าจัดหนอนผีเสื้อศัตรูดาวเรือง 

การพ่นสารทดลองทดลอง  (ตารางท่ี 2) 

ก่อนการพ่นสารทดลองครั้งที่ 1 พบจ านวนหนอนผีเสื้อเฉลี่ย  24.33-

31.67 ตัวต่อ 20 ดอก ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติระหว่างกรรมวิธี 

จึงวิเคราะห์ข้อมูลเพลี้ยไฟ หลังพ่นสารด้วยวิธี Analysis of variance   

               หลังพ่นสารทดลองครั้งที่ 1  เป็นการพ่นสารห่างจากครั้งที่ 

1 แล้ว 7 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสาร มีจ านวนหนอนผีเสื้อเฉลี่ย  

1.33- 7.00  ตัวต่อ 20 ดอก น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ซึ่งมีจ านวนหนอนผีเสื้อเฉลี่ย  30.67 ตัวต่อ 

20 ดอก เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีพบว่า กรรมวิธีพ่นสาร 

indoxacarb 15% SC อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ,กรรมวิธีพ่น

สาร  emamectin benzoate 1.92 % EC   อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 

20 ลิตร  กรรมวิธีพ่นสาร  spinosad 12% SC   อัตรา 20 

มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร สาร lambda- cyhalothrin 2.5 % EC อัตรา  

40 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นสาร lufenulon   อัตรา 

20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพดีที่สุดมีจ านวนหนอนผีเสื้อ

เฉลี่ย  1.33, 1.33, 1.67 , 2.67 และ 2.67  ตัวต่อ 20 ดอก ตามล าดับ 

รองลงมาคือกรรมวิธีพ่นเชื้อแบคทีเรีย Bactospeine WP อัตรา 60 

มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร  มีจ านวนหนอนผีเสื้อเฉลี่ย 5.33 ตัวต่อ 20 

ดอก ส่วนกรรมวิธีพ่นสาร deltamethrin 3% EC  อัตรา 20 

มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร มีจ านวนหนอนผีเสื้อเฉลี่ย 7.00 ตัวตอ่ 20 

ดอก 



 

                    หลังพ่นสารทดลองครั้งที่ 2  เป็นการพ่นสารห่างจาก

ครั้งที่ 1 แล้ว 7 วัน  พบว่าทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีจ านวนหนอนผีเสื้อ

เฉลี่ยเฉลี่ย 1.00-3.00   ตัวต่อ 10 ดอก น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ซึ่งมีจ านวนหนอนผีเสื้อเฉลี่ย  

38.00 ตัวต่อ 20 ดอก เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีพบว่า กรรมวิธี

พ่นสาร  lambda- cyhalothrin 2.5 % EC อัตรา  40 มิลลิลิตร/น้ า 

20 ลิตร ,กรรมวิธีพ่นสาร lufenulon อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 

ลิตร ,กรรมวิธีพ่นสาร deltamethrin 3% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/

น้ า 20 ลิตร,กรรมวิธีพ่นสาร indoxacarb 15% SCอัตรา 15 

มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ,กรรมวิธีพ่นสาร spinosad 12% SCอัตรา 

20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ,กรรมวิธีพ่นสาร emamectin benzoate 

1.92 % EC  อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ,กรรมวิธีพ่นเชื้อ

แบคทีเรีย Bactospeine WP      อัตรา 60 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร  มี

ประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดหนอนผีเสื้อ ซี่ง มีจ านวนหนอน

ผีเสื้อเฉลี่ย  3.00,2.00, 2.00, 1.67 , 1.00, 1.00  และ 3.00  ตัวต่อ 20 

ดอก ตามล าดับ  

 

การทดลองย่อยที่3   ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการ

ป้องกันก าจัด หนอนแมลงวันชอบใบในดาวเรือง 

การพ่นสารทดลองทดลอง  (ตารางท่ี 3) 

ก่อนการพ่นสารทดลองครั้งที่ 1 พบจ านวนหนอนแมลงวันชอนใบเฉลี่ย

อยู่ระหว่าง  21.00-26.33 ตัวต่อต้น ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ

ระหว่างกรรมวิธี  จึงวิ เคราะห์ข้อมูลเพลี้ยไฟ หลังพ่นสารด้วยวิธี 

Analysis of variance   

               หลังพ่นสารทดลองครั้งที่ 1  พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมี

จ านวนหนอนแมลงวันชอนใบเฉลี่ย15.33-21.67  ตัวต่อต้น น้อยกว่า

และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ซึ่งมี



จ านวนหนอนแมลงวันชอนใบเฉลี่ย 43.00 ตัวต่อต้น เมื่อเปรียบเทียบ

ระหว่างกรรมพ่นสาร พบว่ากรรมวิธีพ่นสาร fenpropathrin 10% 

EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร มีจ านวนหนอนแมลงวันชอนใบ

เฉลี่ยน้อยที่สุด 15.33 ตัวต่อต้น รองลงมาคือกรรมวิธีพ่นสาร  acephate 

75 %SP    อัตรา  20 กรัม/น้ า 20 ลิตร , สาร fipronil 5%SC   อัตรา 20 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร, สาร imidacloprid 10%SLอัตรา  20 มล./

น้ า 20 ลิตร   สาร emamectin benzoate 1.92 % EC  อัตรา    

20 มล./น้ า 20 ลิตร และสาร  

thiamethoxam/lambdacyhalothrin 24.7%ZC  อัตรา 15 มล./

น้ า 20 ลิตร  มีจ านวนหนอนแมลงวันชอนใบเฉลี่ย 16.67,18.00, 

17.67,20.67 และ 18.67  ตัวต่อต้น ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีพ่นสาร 

carbosulfan 20% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตรมีจ านวน

หนอนแมลงวันชอนใบเฉลี่ย 21.67 ตัวต่อต้น   ซึ่งทุกกรรมวิธีที่ใช้สารมี

จ านวนหนอนแมลงวันชอนใบน้อยกว่าและมีความแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไม่พ่นสารก าจัดแมลง  

                  หลังพ่นสารทดลองครั้งที่ 2  เป็นการพ่นสารห่างจากครั้ง

ที่ 1 แล้ว 7 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีจ านวนหนอนแมลงวัน

ชอนใบเฉลี่ย 10.00-16.00  ตัวต่อต้น น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ซึ่งมีจ านวนหนอนแมลงวัน

ชอนใบเฉลี่ย 43.00 ตัวต่อต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมพ่นสาร 

พบว่ากรรมวิธีพ่นสาร acephate 75 %SP    อัตรา  20 กรัม/น้ า 20 ลิตร,สาร 

carbosulfan 20% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  สาร 

fipronil 5%SC   20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตรสาร imidacloprid 

10% SLอัตรา  20 มล./น้ า 20 ลิตร สาร emamectin benzoate 

1.92 % EC  อัตรา    20 มล./น้ า 20 ลิตร สาร  

thiamethoxam/lambdacyhalothrin 24.7%ZC  อัตรา 15 มล./

น้ า 20 ลิตร  และสาร fenpropathrin 10% EC อัตรา 30 มิลลิลิตร

ต่อน้ า 20 ลิตร มีจ านวนหนอนแมลงวันชอนใบเฉลี่ย

10.00,14.00,15.33,16.00,10.33,12.67 และ 11.33 ตัวต่อต้น  

ตามล าดับ   ซึ่งทุกกรรมวิธีที่ใช้สารมีจ านวนหนอนแมลงวันชอนใบน้อย



กว่าและมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไม่พ่น

สารก าจัดแมลง  

        หลังพ่นสารทดลองครั้งที่ 3  เป็นการพ่นสารห่างจากครั้งที่ 2 

แล้ว 7 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีจ านวนหนอนแมลงวันชอนใบ

เฉลี่ย 16.33-23.00  ตัวต่อต้น น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ซึ่งมีจ านวนหนอนแมลงวันชอนใบเฉลี่ย 

49.33 ตัวต่อต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมพ่นสาร พบว่ากรรมวิธี

พ่นสาร acephate 75 %SP    อัตรา  20 กรัม/น้ า 20 ลิตร,สาร carbosulfan 

20% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  สาร fipronil 5%SC   20 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตรสาร imidacloprid 10% SLอัตรา  20 มล./

น้ า 20 ลิตร สาร emamectin benzoate 1.92 % EC  อัตรา    20 

มล./น้ า 20 ลิตร สาร  thiamethoxam/lambdacyhalothrin 

24.7%ZC  อัตรา 15 มล./น้ า 20 ลิตร  และสาร fenpropathrin 

10% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร มีจ านวนหนอนแมลงวัน

ชอนใบเฉลี่ย 18.33,16.33,21.33,21.67,19.00,22.67  และ 23.00 ตัว

ต่อต้น  ตามล าดับ   ซึ่งทุกกรรมวิธีที่ใช้สารมีจ านวนหนอนแมลงวันชอน

ใบน้อยกว่าและมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่

ไม่พ่นสารก าจัดแมลง  

จากการศึกษาของ ศรีสุดา โท้ทอง 2536 ได้ท าการศึกษา

ประสิทธิภาพสารในการควบคุมเพลี้ยไฟและหนอนเจาะดอกใน

ดาวเรืองโดยใช้สารเคมีและวิธีทางชีวภาพ  พบว่า formetanate 

อัตรา 30กรัม/น้ า 20 ลิตร ให้ผลดีในการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ 

รองลงมาได้แก่ carbosulfan อัตรา 50 มล./น้ า 20 ลิตร ,fipronil 

อัตรา  25 มล./น้ า 20 ลิตร , abamectin อัตรา 20 มล./น้ า 20 

ลิตร และ  parzon  อัตรา 40 มล./น้ า 20 ลิตร 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

              การทดสอบประสิทธิภาพสารในการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ

ในดาวเรืองที่แปลงดาวเรืองของเกษตรกร ที่ อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี



ระหว่างเดือน พฤศจิกายน –ธันวาคม 2554  โดยวางแผนการทดลอง

แบบ RCB  มี   3 ซ้ า 10 กรรมวิธี ดังนี้คือ กรรมวิธีพ่นสาร  

acephate 75 %SP                        อัตรา   20 กรัม/น้ า 20 

ลิตร  , กรรมวิธีพ่นสาร spiromesifen 24 %SC  อัตรา  10 มล./

น้ า 20 ลิตรกรรมวิธีพ่นสาร fipronil 5%SC อัตรา   20 มล./น้ า 

20 ลิตร ,กรรมวิธีพ่นสาร imidacloprid 10%SL   อัตรา   20 

มล./น้ า 20 ลิตร. กรรมวิธีพ่น emamectin benzoate 1.92 

%EC   อัตรา  20 มล./น้ า 20 ลิตร,กรรมวิธีพ่นสาร 

thiamethoxam/lambdacyhalothrin24.7%ZC  อัตรา  15 

มล./น้ า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร spinosad 12 %SC  อัตรา  20 

มล./น้ า 20 ลิตร   ,กรรมวิธีพ่นสาร  fenpropathrin 10 %EC

 อัตรา  30 มล./น้ า 20 ลิตร. กรรมวิธีพ่นสาร benfuracarb 

20%EC    อัตรา  50 มล./น้ า 20 ลิตร และกรรมวิธี.ไม่พ่นสาร

ทดลอง พบว่า กรรมวิธีพ่นสารimidacloprid 10%SL   อัตรา   20 

มล./น้ า 20 ลิตร  มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ

ในดาวเรือง รองลงมาคือกรรมวิธีพ่นสาร  acephate 75 %SP 

อัตรา   20 กรัม/น้ า 20 ลิตร , กรรมวิธีพ่นสาร 

thiamethoxam/lambdacyhalothrin24.7%ZC  อัตรา  15 

มล./น้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นสาร spinosad 12 %SC  อัตรา  

20 มล./น้ า 20 ลิตร    

           การทดสอบประสิทธิภาพสารในการป้องกันก าจัดหนอน

ผีเสื้อในดาวเรือง ที่แปลงดาวเรืองของเกษตรกร ที่ อ. ท่ามะกา จ. 

กาญจนบุรี โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB  มี   3 ซ้ า 8 กรรมวิธี 

ดังนี้กรรมวิธีพ่นสาร     ระหว่างเดือน กุมภาพันธุ์ –เมษายน 2556  

โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB  มี   3 ซ้ า 8 กรรมวิธี ดังนี้คือ  

กรรมวิธีที่ 1 พ่นสาร lambda- cyhalothrin 2.5 % EC อัตรา  40 

มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ,กรรมวิธที่ 2 พ่นสาร lufenulon  อัตรา 20 

มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร  



กรรมวิธีที่ 3 พ่นสาร deltamethrin 3% EC  อัตรา 20 มิลลิลิตร/

น้ า 20 ลิตร,กรรมวิธีที่ 4 พ่นสาร indoxacarb 15% SC อัตรา 15 

มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ,กรรมวิธีที่ 6 พ่นสาร  spinosad 12% SC            

อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร,กรรมวิธีที่ 7 พ่น แบคทีเรีย 

Bactospeine WP  อัตรา 60 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร  และ กรรมวิธีที่ 

8  ไม่พ่นสารก าจัดแมลง  จากการทดลองพบว่าทุกกรรมวิธีที่พ่นสาร

ฆ่าแมลง พบหนอนผีเสื้อน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร แสดงให้เห็นว่าสารที่ทดลองมี

ประสิทธิภาพในการก าจัดหนอนผีเสื้อในดาวเรืองได้ดีไม่แตกต่างกัน  

และทุกกรรมวิธีที่พ่นสาร ไม่เป็นพิษกับดาวเรือง   

จากการทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัด 

หนอนแมลงวันชอบใบในดาวเรือง ในดาวเรืองที่แปลงดาวเรืองของ

เกษตรกร ที่ อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี โดยวางแผนการทดลองแบบ 

RCB  มี   3 ซ้ า 8 กรรมวิธี ดังนี้คือ กรรมวิธีพ่นสาร acephate 75 %SP    

อัตรา  20 กรัม/น้ า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร carbosulfan 20% EC อัตรา 

50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่น สาร fipronil 5%SC   20 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นสาร imidacloprid 10% SLอัตรา  

20 มล./น้ า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นสาร emamectin benzoate 

1.92 % EC  อัตรา    20 มล./น้ า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นสาร  

thiamethoxam/ lambdacyhalothrin 24.7%ZC  อัตรา 15 

มล./น้ า 20 ลิตร  และกรรมวิธพี่นสาร fenpropathrin 10% EC 

อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีไม่พ่นสารก าจดัแมลง ผล

การทดลองพบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีประสิทธิภาพดีในการ

ป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันชอนใบในดาวเรือง พบจ านวนหนอน

แมลงวันชอนใบน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ

กรรมวิธีไม่พ่นสารและทุกกรรมวิธีที่พ่นสาร ไม่เป็นพิษกับดาวเรือง   

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมาย 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : - 

 



      12.เอกสารอ้างอิง :               ศรีสุดา โท้ทอง 2536   การควบคุมเพลี้ยไฟและหนอนเจาะดอก           

                                            ดาวเรืองโดยใช้สารเคมีและวิธีทางชีวภาพ       ในรายงานผลการวิจัย 

                                          กลุ่มงานวิจัยแมลงศัตรูผักไม้ดอกและไม้ประดับ กองกีฏและสัตววิทยา   

                                          กรมวิชาการเกษตร. น.537   

  13.ภาคผนวก :                           - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* จัดส่งข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทาง  



Em



ตารางท่ี1   แสดงจ านวนเพลี้ยไฟที่พบในดาวเรือง ก่อนและหลังพ่นสารทดลองตามกรรมวิธีต่างๆ ที่ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

กรรมวิธ ี

อัตราการใช ้

(มิลลิลิตร.ต่อน้ า 20 
ลิตร) 

จ านวนเพลีย้ไฟ (ตัว/ดอก)1/ 

ก่อนพ่นสารทดลอง 
หลังพ่นสารทดลอง  

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

1.acephate  75 %SP                   20 220.00 51.00 a 24.67 a 39.33 ab 

2.spiromesifen 24 %SC              10 213.00 62.67 ab 38.33 a 38.33 ab 

3.fipronil 5%SC 20 289.00 74.33 ab 81.67 a 54.33 ab 

4.imidacloprid 10%SL 20 289.67 52.67 a 62.33 a 31.33 a 

5.emamectin benzoate 1.92 %EC     20 288.00 144.00 c 137.00 a 103.00 abc 

6.thiamethoxam/lambdacyhalothrin24.7%ZC 15 237.00 39.00 a 34.67 a 36.67 ab 

7.spinosad 12 %SC                    20 255.67 56.67 a 25.00 a 48.00 ab 

8.fenpropathrin 10 %EC            30 282.33 96.33 abc 71.33 a 158.67 c 

9.benfuracarb 25%EC 40 283.00 117.33 bc 151.00 b 110.00 bc 

10.ไม่พ่นสารทดลอง - 243.00 273.00 d 261.67 c 320.33 d 

CV      

RE. (%)      



1 ข้อมูลที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยจาก 4 ซ้ า ค่าเฉลี่ยทีต่ามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภเ์ดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

2/ Relative efficiency ของการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลังการพ่นสารทดลองโดยวิธี Analysis of Covariance 

ตารางท่ี2   แสดงจ านวนหนอนผีเสื้อแมลงศัตรูดาวเรืองที่พบในดาวเรือง ก่อนและหลังพ่นสารทดลองตามกรรมวิธีต่างๆ ที่ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 



กรรมวิธ ี

อัตราการใช้ 

(มิลลลิิตร.ต่อน้ า 

20 ลิตร) 

จ านวนหนอนผีเสื้อ (ตัว/ดอก)1/ 

ก่อนพ่นสารทดลอง 
หลังพ่นสารทดลอง  

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 

1.lambda- cyhalothrin 2.5 % EC 40 25.00 2.67 a 3.00 a 

2.lufenulon 5% EC 20 31.67 2.67 a 2.00 a 

3.deltamethrin 3% EC 20 26.67 7.00b 2.00 a 

4.indoxacarb 15% SC           15 24.33 1.33 a 1.67 a 

5.emamectin benzoate 1.92 %EC  15 27.00 1.33 a 1.00 a 

6.spinosad 12% SC             20 25.67 1.67 a 1.00 a 

7.แบคทีเรีย Bactospeine WP   60 27.67 5.33 ab 3.00 a 

8.ไม่พ่นสารทดลอง - 27.67 30.67 c 38.00 b 

CV  15.9 22.7 31.5 

RE.    42.3 



1 ข้อมูลที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยจาก 4 ซ้ า ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

2/ Relative efficiency ของการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลังการพ่นสารทดลองโดยวิธี Analysis of Covariance 

ตารางที่ 3 จ านวนหนอนแมลงวันชอนใบ จากการพ่นสารป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันชอนใบในดาวเรืองด้วยกรรมวิธีต่างๆ ที่ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 



 

1 ข้อมูลที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยจาก 4 ซ้ า ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

กรรมวิธ ี

อัตราการใช ้

(กรัม,มิลลิลิตร.ต่อ

น้ า 20 ลิตร) 

จ านวนหนอนแมลงวันชอนใบ (ตัวต้น)1/ 

ก่อนพ่นสารทดลอง 

หลังพ่นสารทดลอง  

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

acephate 75 %SP 20 21.00 16.67 ab 10.00 a 18.33 a 

carbosulfan 20 % EC 50 25.00 21.67 b 14.00 a 16.33 a 

fipronil 5%SC 20 26.33 18.00 ab 15.33 a 21.33 a 

imidacloprid 10%SL 20 21.33 17.67 ab 16.00 a 21.67 a 

emamectin benzoate 1.92 %EC 20 22.67 20.67 ab 10.33 a 19.00 a 

thiamethoxam/lambdacyhalothrin24.7%ZC 15 22.67 18.67 ab 12.67 a 22.67 a 

fenpropathrin 10 %EC            30 25.67 15.33 a 11.33 a 23.00 a 

ไม่พ่นสารทดลอง - 21.33 43.00 c 43.00 b 49.33 b 

CV  15.5 14.5 27.2 14.6 

RE. (%)    19.6 12.4 



2/ Relative efficiency ของการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลังการพ่นสารทดลองโดยวิธี Analysis of Covariance 


