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5. บทคัดย่อ 

การคัดเลือกสารเคมีและสารสกัดจากพืชในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูที่ส าคัญในมะเขือเปราะ ด าเนินการที่
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 - มิถุนายน 2557 
การทดสอบประสิทธิภาพสารในการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟในมะเขือเปราะ ด าเนินการที่ต าบลตลาดจินดา อ าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 – มกราคม 2556 และต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2556  วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ  า 6 กรรมวิธี พบว่าสาร 
emametctin benzoate 1.92% EC อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร, สาร spinosad 12% SC อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร, 
สาร thiamethoxam+lambda-cyhalothrin  24.7% ZC อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร, สาร spiromesifen 24% SC 
อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร และสาร fipronil 5% SC อัตรา 20 มล./น  า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัด
เพลี ยไฟ การทดสอบประสิทธิภาพของสารในการป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบในมะเขือเปราะ ด าเนินการที่ต าบล
ตลาดจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2556 และต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอ
ล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2556 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ  า 8 กรรมวิธี 
พบว่าสาร buprofezin 40% SC อัตรา 15 มล./น  า 20 ลิตร และสาร dinotefuran 10% SL อัตรา 15 มล./น  า 20 
ลิตร มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ รองลงมา white oil 67% EC (ไวท์ออยล์) อัตรา 100 



มล./น  า 20 ลิตร และการทดสอบประสิทธิภาพสารในการป้องกันก าจัดหนอนเจาะผลมะเขือเปราะ ด าเนินการที่ต าบล
ตลาดจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างเดือนสิงหาคม–กันยายน2556 และต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล า
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2557 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ  า 8 กรรมวิธี 
พบว่าสาร betacyfluthrin 2.5% EC อัตรา 80 มล./น  า 20 ลิตร และสาร emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 
10 มล./น  า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดหนอนเจาะผลมะเขือเปราะ รองลงมา lufenuron 5% EC 
อัตรา 10 มล./น  า 20 และ methoxyfenozide 24% SC อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร  
 
Abstract 
 The selection of insecticide and plant extracts to control major insect pests in eggplant 
was conducted at Nakhon Pathom province and Pathum Thani province during December 2012 
to June 2014. The efficacy of various insecticides for control Thrips palmi Karny on eggplant 
were carried out at Samphran district, Nakhon Pathom province on December 2012 to January 
2013 and Lum Luk Ka district, Pathum Thani province on May to June 2013. The experiment 
was designed in RCB with 4 replications and 6 treatments. The result revealed that emametctin 
benzoate 1.92% EC at the rate 10 ml/20 l of water, spinosad 12% SC at the rate 10 ml/20 l of 
water,  thiamethoxam+lambda-cyhalothrin 24.7% ZC at the rate 10 ml / 20 l of water, 
spiromesifen 24% SC at the rate 10 ml/20 l of water and fipronil 5% SC at the rate 20 ml /20 l 
of water was the good effective to control Thrips palmi Karny on eggplant. The efficacy of 
various insecticides for control Bemisia tabaci (Gennadius) on eggplant were carried out at 
Samphran district, Nakhon Pathom province on April to May 2013 and Lum Luk Ka district, 
Pathum Thani province on June to July 2013.  The experiment was designed in RCB with 4 
replications and 8 treatments. The result revealed that buprofezin 40% SC at the rate 15 ml/20 
l of water and dinotefuran 10% SL at the rate 15 ml/20 l of water were the most effective to 
control Bemisia tabaci (Gennadius), followed by white oil 67% EC at the rate 1 00  ml/20 l of 
water. The efficacy of various insecticides for control Leucinodes orbonalis on eggplant were 
carried out at Samphran district, Nakhon Pathom province on August to September 2013 and 

Lum Luk Ka district, Pathum Thani province on May to June 2014. The experiment was designed 
in RCB with 3 replications and 8 treatments. The result revealed that betacyfluthrin 2.5% EC at 
the rate 80 ml/20 l of water and emamectin benzoate 1.92% EC at the rate 10 ml/20 l of water 
were the most effective to control Leucinodes orbonalis, followed by lufenuron 5% EC at the 
rate 10 ml/ 20 l of water and methoxyfenozide 24% SC at the rate 10 ml/ 20 l of water, 
respectively. 
 



6. ค าน า 
มะเขือเปราะเป็นพืชผักสวนครัวซึ่งในอดีตปลูกเพ่ือการบริโภคภายในประเทศเท่านั น แต่ปัจจุบันมีการส่งออก

เพ่ือไปจ าหน่ายในต่างประเทศ ส านักควบคุมวัสดุการเกษตร (2550) รายงานปริมาณการส่งออกมะเขือเปราะในปี 
2549 ว่ามีการส่งออกมะเขือเปราะถึง 413,143 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 11,323,396 บาท ในจ านวนนี ได้ส่งออกไป
จ าหน่ายยังกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ถึง 319,703 กิโลกรัม (คิดเป็น 77%) มีมูลค่าถึง 9,025,1470 บาท ประเทศที่
น าเข้ามากที่สุด 5 ล าดับแรก คือ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ สวิส สวีเดน และนอร์เวย์ ส่วนในปี 2550 มีการส่งออก
มะเขือเปราะไปจ าหน่ายยังกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ถึง 403,052 กิโลกรัม แต่ในจ านวนนี ได้รับการแจ้งเตือนจาก
ประเทศปลายว่าพบปัญญาศัตรูติดไปกับผลมะเขือเปราะถึง 20 ครั ง ศัตรูพืชที่พบ คือ หนอนเจาะผลมะเขือเปราะ 
ตัวอ่อนแมลงหวี่ขาว และเพลี ยไฟ โดยสินค้าที่ได้รับแจ้งเตือนพบศัตรูพืชติดไปนั นทางประเทศปลายทางได้มีการ
ตรวจยึด/ปฏิเสธการน าเข้า/ท าลายสินค้าแล้ว สืบเนื่องจากการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก  ซึ่งได้
ยกเลิกมาตรการกีดกันทางภาษี และหันมาใช้มาตรการทางสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS Agreement) เป็น
การทดแทน เพื่อให้ประเทศสมาชิกปกป้องมิให้ศัตรูพืชที่อาจจะติดไปกับสินค้าพืชจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศ
หนึ่งได้  

มะเขือเปราะ (Aubergine, Solanum xanthocarpum Schrad & Wendl.) เป็นสินค้าเกษตรตัวหนึ่งที่
มีศักยภาพดีในการส่งออก เนื่องจากถูกน าไปใช้สนับสนุนกิจการร้านอาหารไทยในต่างประเทศ อันเป็นการ
สนับสนุนนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” เกษตรกรสามารถเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั งปี สามารถท า
รายได้ดีไม่แพ้พืชผักตระกูลอ่ืนๆ ช่วยเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอย่างสม่ าเสมอ แต่เกษตรกรต้องมีการปฏิบัติ
ดูแลรักษาและป้องกันแมลงศัตรูที่คอยท าลาย แมลงศัตรูมะเขือเปราะที่ส าคัญ เช่น  

หนอนเจาะผลมะเขือเปราะ (eggplant fruit borer, Leucinodes orbonalis Guenee) ตัวเต็มวัยเป็น
ผีเสื อกางคืนเมื่อกางปีกมีขนาด 1.5-2 ซม. ปีกสีขาวมีแต้มสีน  าตาลปนเทาที่ปีกคู่หน้าข้างละสองแห่ง หนอนมีขนาด
เล็กยาวประมาณ 1 ซม. ส่วนหัวมีสีน  าตาลล าตัวมีสีเนื อ สามารถเข้าท าลายในระยะที่พืชก าลังเจริญเติบโตได้ โดย
หนอนจะเจาะเข้าไปกัดกินภายในล าต้น รูที่หนอนเจาะเข้ามักพบอยู่สูงจากยอดประมาณไม่เกิน 10 ซม. ท าให้ยอด
เหี่ยวในเวลาแดดจัดได้ ถ้าพืชอยู่ในระยะติดผลตัวหนอนจะเจาะผลเข้าไปกัดกินภายในผล หนอนที่โตเต็มที่จะเจาะ
ออกมาจากผลเพ่ือเข้าดักแด้ในดิน พืชอาหารเป็นพืชตระกูลมะเขือ ยกเว้นมะเขือเทศ หนอนเจาะผลมะเขือเปราะ
พบระบาดทั่วประเทศ การป้องกันก าจัดถ้าพบยอดเหี่ยว 3-5% หรือผลอ่อนถูกท าลาย 5-10% ให้ใช้เบตาไซฟลูทริน 
(โฟลิเทค 025 อีซี 2.5% EC) อัตรา 80 กรัม/น  า 20 ลิตร หรือ ซีตาไซเพอร์เมทริน (ฟิวเรีย 18% EC) อัตรา 30 มล./
น  า 20 ลิตร หรือโพรไทโอฟอส (โตกุไธออน 50% EC) อัตรา 50 มล./น  า 20 ลิตร (กองกีฏและสัตววิทยา, 2542, กลุ่ม
กีฏและสัตววิทยา, 2551 และกลุ่มกีฏและสัตววิทยา, 2552) 

แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Tobacco whitefly, Bemisia tabaci (Gennadius)) ตัวเต็มวัยวางไข่ติดกับเนื อเยื่อ
ของพืช โดยวางเป็นกลุ่มใต้ใบพืช ไข่รูปร่างยาวรี สีเหลืองอ่อน ขนาด 0.1-0.3 มิลลิเมตร ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่
ได้สูงสุดมากกว่าร้อยฟอง ตัวอ่อนมีลักษณะแบนราบติดกับผิวใบพืช ตัวอ่อนมี 3 ระยะ ตัวอ่อนมีอายุ 11-18 วัน 
ดักแด้ขนาด 0.6-0.8 มิลลิเมตร ระยะดักแด้ 5-7 วัน ตัวเต็มวัยจะออกจากดักแด้ตรงรอยแตกที่ส่วนอก ตัวเต็มวัยมี
อายุ 2-11 วัน สืบพันธุ์แบบ partheno genesis (การออกลูกเป็นตัวโดยไม่มีการผสมพันธุ์) พบระบาดมากในฤดู



แล้ง ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน  าเลี ยงจากใบ ท าให้ใบหงิกงอและเหี่ยวแห้ง ต้นแคระแกรน นอกจากนี ยังเป็น
พาหะน าเชื อไวรัสของพืชหลายชนิด การป้องกันก าจัดใช้คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 25% EC) อัตรา 50-75 มล./น  า 20 
ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด (คอนฟิดอร์ 100 เอสเอล 10% SL) อัตรา 40 มล./น  า 20 ลิตร หรือฟิโปรนิล (แอสเซ็นด์ 
5% SC) อัตรา 40 มล./น  า 20 ลิตร (กองกีฏและสัตววิทยา, 2542, กลุ่มกีฏและสัตววิทยา, 2551 และกลุ่มกีฏและ
สัตววิทยา, 2552) 

เพลี ยไฟ (Cotton thrips, Thrips palmi Karny) เป็นศัตรูที่ส าคัญมากที่สุดอีกชนิดหนึ่งของพืชผัก พืชไร่ 
และไม้ดอกหลายชนิด ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน  าเลี ยงจากใต้ใบ ท าให้เกิดรอยด้านหรือรอยแผลสีน  าตาล ท า
ให้ใบแห้ง ยอด ดอก และตาอ่อนไม่เจริญ ในระยะที่พืชขาดน  าอาจท าให้ต้นตายได้ เพลี ยไฟฝ้ายพบท าลายพืชได้
เกือบตลอดปี การระบาดมักพบในช่วงฤดูร้อน หรือช่วงที่มีอากาศแห้งแล้ง ฝนทิ งช่วงเป็นเวลานาน การป้องกัน
ก าจัดถ้าพบระบาดที่ยอดและผลอ่อนถูกท าลาย 5-10% ใช้อิมิดาโคลพริด (แอ็คไมร์ 050 อีซี 5% EC) อัตรา 40 มล./
น  า 20 ลิตร หรือฟีโปรนิล (แอสเซ็นด์ 5% SC) อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20% EC) 
อัตรา 50 มล./น  า 20 ลิตร (กองกีฏและสัตววิทยา, 2542, กลุ่มกีฏและสัตววิทยา, 2551 และกลุ่มกีฏและสัตววิทยา, 
2552) 

การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้สารสกัดจากพืชเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่รับประกันว่าผลผลิตจะปลอดภัยจาก
สารพิษ ส าหรับพืชที่น ามาสกัดเป็นสารก าจัดศัตรูพืชมีอยู่หลายชนิด เช่น สะเดา สารส าคัญในสะเดาที่มีผลต่อการ
ควบคุมศัตรูพืชประกอบด้วย อาซาดิแรคติน ซาแลนนิน เมเลียไตรออล และนิมบิน โดยสารกลุ่มดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพในการยับยั งการลอกคราบของแมลง โดยไปขัดขวางและยับยั งการสร้างฮอร์โมนที่ใช้ในการลอกคราบ
ยับยั งการกินอาหารชนิดถาวร ท าให้แมลงตายในที่สุด นอกจากนี่ยังยับยั งการเจริญเติบโตของไข่ หนอน และดักแด้ 
มีรายงานว่าสามารถใช้ได้กับเพลี ยจักจั่นฝ้ายในกระเจี๊ยบเขียว หนอนเจาะยอดมะเขือในมะเขือเปราะ (กรมวิชาการ
เกษตร, 2548) 

หางไหล สารออกฤทธิ์ที่ส าคัญ คือ โรติโนน นอกจากนี ยังพบสารอื่นๆ ได้แก่ ดีกัวลิน อิทิปโทน สุมาทรอล 
และทอกซิคารอล สารเหล่านี มีฤทธิ์ในการยับยั งการท างานของระบบหายใจของแมลง มีรายงานว่าสามารถใช้ได้
กับเพลี ยไฟ (กรมวิชาการเกษตร, 2548 และส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร, 2548)  

เนื่องจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันก าจัดเพลี ยไฟ แมลงหวี่ขาว และหนอนเจาะผลในมะเขือ
เปราะไม่ได้มีการวิจัยมามากกว่า 10 ปี ดังนั นจึงจ าเป็นต้องวิจัยเพ่ือหาค าแนะน าในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูที่
ส าคัญในมะเขือเปราะที่ถูกต้องและเหมาะสมแนะน าเกษตรกรผู้ผลิตมะเขือเปราะเพ่ือการส่งออกอย่างเร่งด่วน 
รวมถึงเกษตรกรทั่วไป นักวิชาการ นักส่งเสริม และธุรกิจเอกชนที่เก่ียวข้อง อีกทั งเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุง
เอกสารวิชาการค าแนะน าการป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืช เพ่ือเป็นเอกสารประกอบในการตอบปัญญา
เกี่ ย ว กั บ สุ ข อ น ามั ย แ ล ะ สุ ข อ น ามั ย พื ช กั บ  FVO (Food and Veterinary Office of the European 
Commission) ในการส่งสินค้าเกษตรของไทย เพ่ือป้องกันมใิห้สินค้าไทยเสียโอกาสในการส่งออก 

 
7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 



1. แปลงมะเขือเปราะของเกษตรกร จังหวัดนครปฐม และปทุมธานี 
2. สารป้ อ งก ากั น ก าจั ด แม ล ง ได้ แก่  emametctin benzoate 1.92% EC, spinosad 12% SC, 

thiamethoxam+lambda-cyhalothrin  24.7% ZC, spiromesifen 24% SC, fipronil 5%SC, dinotefuran 10% 
SL, imidacloprid 70% WP, thiamethoxam 25% WG, buprofezin 40% SC, imidacloprid 70% WP+white oil 
67% EC, lambdacyhalothrin  25% CS, lufenuron 5% EC, methoxyfenozide 24% SC, chlorpyrifos 
50% + cypermethrin 5% EC, Bt kurstaki และ betacyfluthrin 2.5% EC 

3. เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง 
4. กระบอกตวงสาร และถังน  าผสมสาร 
5. ไม้หลักและป้ายท าเครื่องหมายแปลงทดลอง 

- วิธีการ 
1. การทดสอบประสิทธิภาพสารในการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟในมะเขือเปราะ 
วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ  า 6 กรรมวิธี 

 กรรมวิธีที่ 1 พ่นสาร emametctin benzoate 1.92% EC อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 2 พ่นสาร spinosad 12% SC อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 3 พ่นสาร thiamethoxam+lambda-cyhalothrin  24.7% ZC อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 4 พ่นสาร spiromesifen 24% SC อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร fipronil 5%SC 20 มล./น  า 20 ลิตร(สารเปรียบเทียบ) 
  กรรมวิธีที่ 6 พ่นน  าเปล่า 
 แบ่งแปลงมะเขือของเกษตรกรเป็นแปลงย่อย ขนาดแปลงย่อย 25 ตารางเมตร สุ่มตรวจนับจ านวนเพลี ย
ไฟ 10 ต้น พ่นสารตามกรรมวิธีต่างๆ เมื่อพบการระบาดของเพลี ยไฟมากกว่า 5 ตัว/ใบ/ดอก นับจ านวนแมลงก่อน
พ่นสาร และหลังพ่นสารทุก 3, 5, และ 7 วัน บันทึกจ านวนเพลี ยไฟที่พบในแต่ละกรรมวิธี อาการเป็นพิษต่อพืช 
แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

2. การทดสอบประสิทธิภาพสารในการป้องกันก าจัดแมลงหว่ีขาวยาสูบในมะเขือเปราะ 
วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ  า 8 กรรมวิธี 

 กรรมวิธีที่ 1 พ่นสาร dinotefuran 10% SL อัตรา 15 มล./น  า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 2 พ่นสาร imidacloprid 70% WP อัตรา 5 กรัม/น  า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 3 พ่นสาร thiamethoxam 25% WG อัตรา 5 กรัม/น  า 20 ลิตร 
  กรรมวิธีที่ 4 พ่นสาร buprofezin 40% SC อัตรา 15 มล./น  า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร imidacloprid 70% WP+white oil 67% EC อัตรา 2 กรัม + 50 มล./น  า 20 ลิตร 
  กรรมวิธีที่ 6 พ่นสาร white oil 67% EC อัตรา 100 มล./น  า 20 ลิตร 
  กรรมวิธีที่ 7 พ่นสาร fipronil 5%SC 10 มล./น  า 20 ลิตร(สารเปรียบเทียบ) 
  กรรมวิธีที่ 8 พ่นน  าเปล่า 



แบ่งแปลงมะเขือของเกษตรกรเป็นแปลงย่อย ขนาดแปลงย่อย 25 ตารางเมตร สุ่มตรวจนับจ านวนแมลง
หวี่ขาว 10 ต้น พ่นสารตามกรรมวิธีต่างๆ เมื่อพบการระบาดของตัวแก่แมลงหวี่ขาวมากกว่า 5 ตัว/ใบ นับจ านวน
แมลงก่อนพ่นสาร และหลังพ่นสารทุก 3, 5, และ 7 วัน บันทึกจ านวนแมลงหวี่ขาวที่พบในแต่ละกรรมวิธี อาการ
เป็นพิษต่อพืช แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

3. การทดสอบประสิทธิภาพสารในการป้องกันก าจัดหนอนเจาะผลมะเขือเปราะ  
วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ  า 8 กรรมวิธี 

 กรรมวิธีที่ 1 พ่นสาร lambdacyhalothrin  25% CS  อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 2 พ่นสาร lufenuron 5% EC อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 3 พ่นสาร methoxyfenozide 24% SC อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 4 พ่นสาร emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร chlorpyrifos 50% + cypermethrin 5% EC อัตรา 40 มล./น  า 20 ลิตร 
  กรรมวิธีที่ 6 พ่นสาร Bt kurstaki อัตรา 100 มล./น  า 20 ลิตร 
  กรรมวิธีที่ 7 พ่นสาร betacyfluthrin 2.5% EC อัตรา 80 มล./น  า 20 ลิตร (สารเปรียบเทียบ) 
  กรรมวิธีที่ 8 พ่นน  าเปล่า 

แบ่งแปลงมะเขือของเกษตรกรเป็นแปลงย่อย ขนาดแปลงย่อย 25 ตารางเมตร สุ่มตรวจนับจ านวนหนอน
เจาะผลมะเขือเปราะ10 ต้น พ่นสารตามกรรมวิธีต่างๆ เมื่อพบมีรอยท าลาย 10% นับจ านวนรอยท าลายก่อนพ่น
สาร และหลังพ่นสารทุก 3, 5, และ 7 วัน บันทึกจ านวนหนอนเจาะผลมะเขือเปราะที่พบในแต่ละกรรมวิธี อาการ
เป็นพิษต่อพืช แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

- เวลาและสถานที่ 
 ตุลาคม 2553 – กันยายน 2557 
 ห้องปฏิบัติการกลุ่มบริหารศัตรูพืช ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 

แปลงมะเขือเปราะเกษตรกร ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี  
แปลงมะเขือเปราะเกษตรกร ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม  

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. การทดสอบประสิทธิภาพสารในการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟในมะเขือเปราะ  
แปลงทดลองที่ 1 ด าเนินการที่ต าบลตลาดจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยวางแผนการทดลอง

แบบ RCB มี 4 ซ  า 6 กรรมวิธี ดังนี  กรรมวิธีที่ 1 พ่นสาร emametctin benzoate 1.92% EC อัตรา 10 มล./น  า 
20 ลิ ต ร  กรรมวิธีที่  2 พ่ นสาร  spinosad 12% SC อัตรา 10 มล ./น  า  20 ลิ ต ร  กรรมวิธีที่  3 พ่ นสาร 
thiamethoxam+lambda-cyhalothrin  24.7% ZC อั ต รา  10 มล ./น  า  20 ลิ ต ร  กรรมวิ ธี ที่  4 พ่ นส าร 
spiromesifen 24% SC อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร fipronil 5% SC 20 มล./น  า 20 ลิตร 
เป็นสารเปรียบเทียบ และกรรมวิธีที่ 6 พ่นน  าเปล่า ด าเนินการทดสอบระหว่างเดือนธันวาคม 2555 – มกราคม 
2556 ก่อนพ่นสารพบว่าปริมาณเพลี ยไฟลี่ย 4.87-6.40 ตัว/ใบ ซึ่งในทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 



ดังนั นหลังพ่นสารครั งที่ 1 ที่ 3, 5 และ 7 วัน จึงวิเคราะห์ผลด้วยวิธี Analysis of variance พบว่าที่ 3 วันหลังพ่น
สารครั้งที่ 1 กรรมวิธีที่ 1 emametctin benzoate 1.92% EC มีปริมาณแมลงเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 1.23 ตัว/ใบ แต่
ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่  2 spinosad 12% SC กรรมวิธีที่ 3  thiamethoxam+lambda-cyhalothrin 
24.7% ZC กรรมวิธีที่ 4 spiromesifen 24% SC และกรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร fipronil 5% SC ซึ่งพบปริมาณเพลี ย
ไฟเฉลี่ย 2.40, 3.42, 2.79 และ 2.36 ตัว/ใบ ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีที่ 6 พ่นน  าเปล่ามีปริมาณเพลี ยไฟเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ 4.50  ตัว/ใบ ส่วนที่ 5 วันหลังพ่นสารครั้งที่ 1 กรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร fipronil 5% SC มีปริมาณแมลงเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ 2.82 ตัว/ใบ  แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 1 emametctin benzoate 1.92% EC กรรมวิธีที่ 2 
spinosad 12% SC กรรมวิ ธี ที่  3  thiamethoxam+lambda-cyhalothrin 24.7% ZC และกรรมวิ ธี ที่  4 
spiromesifen 24% SC ที่พบปริมาณเพลี ยไฟเฉลี่ย 4.37, 2.83, 4.67 และ 3.61 ตัว/ใบ ตามล าดับ แต่มีความต่าง
แต่ทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 6 พ่นน  าเปล่า ที่มีปริมาณเพลี ยไฟมากที่สุด คือ 6.03 ตัว/ใบ และที่ 7 วันหลังพ่นสารครั้ง
ที่ 1 พบว่า กรรมวิธีที่ 2 spinosad 12% SC มีปริมาณแมลงเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 1.88 ตัว/ใบ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ
กับกรรมวิธีที่  1 emametctin benzoate 1.92% EC กรรมวิธีที่  3  thiamethoxam+lambda-cyhalothrin 
24.7% ZC กรรมวิธีที่ 4 spiromesifen 24% SC และกรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร fipronil 5% SC ที่พบปริมาณเพลี ย
ไฟเฉลี่ย 1.92, 2.00, 2.53 และ 2.03 ตัว/ใบ ตามล าดับ แต่มีความต่างแต่ทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 6 พ่นน  าเปล่า ที่มี
ปริมาณเพลี ยไฟมากที่สุด คือ 5.03 ตัว/ใบ (Table 1) 

 ส่วนการวิเคราะห์ผลที่หลังพ่นสารครั งที่ 2 ที่ 3, 5 และ 7 วัน ซึ่งใช้ข้อมูลหลังพ่นสารครั งที่ 1 ที่ 7 วัน เป็น
ข้อมูลก่อนพ่นสารครั งที่  2 พบว่ามีปริมาณแมลงแตกต่างกันจึงท าการวิเคราะห์ผลด้วยวิธี  Analysis of 
covariance พบว่าที่ 3 วันหลังพ่นสารครั้งท่ี 2 ในทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยกรรมวิธีที่ 5 พ่น
สาร fipronil 5% SC มีปริมาณเพลี ยไฟเฉลี่ยน้อยที่สุด รองลงเป็นกรรมวิธีที่ 4 spiromesifen 24% SC กรรมวิธี
ที่  1 emametctin benzoate 1.92% EC ก ร ร ม วิ ธี ที่  2 spinosad 12% SC ก ร ร ม วิ ธี ที่  3 
thiamethoxam+lambda-cyhalothrin 24.7% ZC และ กรรมวิธีที่ 6 พ่นน  าเปล่า โดยพบปริมาณเพลี ยไฟเฉลี่ย 
1.24, 1.67, 1.73, 1.88, 3.19 และ 3.61 ตัว/ใบ ตามล าดับ ส่วนที่ 5 วันหลังพ่นสารครั้งที่ 2 พบว่า กรรมวิธีที่ 2 
spinosad 12% SC มีปริมาณแมลงเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 2.11 ตัว/ใบ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่  1 
emametctin benzoate 1.92% EC ก ร ร ม วิ ธี ที่  3 thiamethoxam+lambda-cyhalothrin 24.7% ZC 
กรรมวิธีที่ 4 spiromesifen 24% SC และกรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร fipronil 5% SC ที่พบปริมาณเพลี ยไฟเฉลี่ย 2.53, 
2.39, 2.51 และ 2.48 ตัว/ใบ ตามล าดับ แต่ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีความต่างแต่ทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 6 พ่นน  าเปล่าที่
พบเพลี ยไฟเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 5.88 ตัว/ใบ และที่ 7 วันหลังพ่นสารครั้งที่ 1 พบว่า กรรมวิธีที่ 2 spinosad 12% 
SC มีปริมาณแมลงเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 0.72 ตัว/ใบ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 1 emametctin benzoate 
1.92% EC กรรมวิธีที่ 3  thiamethoxam+lambda-cyhalothrin 24.7% ZC กรรมวิธีที่ 4 spiromesifen 24% 
SC และกรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร fipronil 5% SC ที่พบปริมาณเพลี ยไฟเฉลี่ย 1.05, 0.95, 0.96 และ 0.91 ตัว/ใบ 
ตามล าดับ แต่ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 6 พ่นน  าเปล่า ที่พบเพลี ยไฟเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ 4.35 ตัว/ใบ (Table 1) จากการทดสอบครั งแรกพบว่าสารทุกชนิดที่คัดเลือก ได้แก่ emametctin benzoate 
1.92% EC, spinosad 12% SC, thiamethoxam+lambda-cyhalothrin  24.7% ZC แ ล ะ spiromesifen 



24% SC มามีแนวโน้มในการป้องกันก าจัดเพลี ยไฟได้ และมีประสิทธิภาพเทียบเท่าสารเปรียบเทียบ fipronil 5% 
SC 

แปลงทดลองที่ 2 ด าเนินการที่ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยวางแผนการทดลอง
แบบ RCB มี 4 ซ  า 6 กรรมวิธี ดังนี  กรรมวิธีที่ 1 พ่นสาร emametctin benzoate 1.92% EC อัตรา 10 มล./น  า 
20 ลิ ต ร  กรรมวิธีที่  2 พ่ นสาร  spinosad 12% SC อัตรา 10 มล ./น  า  20 ลิ ต ร  กรรมวิธีที่  3 พ่ นสาร 
thiamethoxam+lambda-cyhalothrin  24.7% ZC อั ต รา  10 มล ./น  า  20 ลิ ต ร  กรรมวิ ธี ที่  4 พ่ นส าร 
spiromesifen 24% SC อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร fipronil 5% SC 20 มล./น  า 20 ลิตร 
เป็นสารเปรียบเทียบ และกรรมวิธีที่ 6 พ่นน  าเปล่า ด าเนินการทดสอบระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2556 
ก่อนพ่นสารพบว่าปริมาณเพลี ยไฟเฉลี่ย 6.08-8.30 ตัว/ใบ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติ ดังนั นหลังพ่นสารครั งที่ 
1 ที่ 3, 5 และ 7 วัน จึงวิเคราะห์ผลด้วยวิธี Analysis of covariance พบว่าที่ 3 วันหลังพ่นสารครั้งที่ 1 กรรมวิธี
ที่ 1 emametctin benzoate 1.92% EC มีปริมาณแมลงเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 1.60 ตัว/ใบ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ
กับกรรมวิธีที่ 2 spinosad 12% SC กรรมวิธีที่ 3  thiamethoxam+lambda-cyhalothrin 24.7% ZC กรรมวิธี
ที่ 4 spiromesifen 24% SC และกรรมวิธีที่  5 พ่นสาร fipronil 5% SC และกรรมวิธีที่  6 พ่นน  าเปล่า ซึ่งพบ
ปริมาณเพลี ยไฟเฉลี่ย 3.06, 4.28, 3.55, 2.94 และ 4.37 ตัว/ใบ ตามล าดับ ส่วนที่ 5 วันหลังพ่นสารครั้งที่ 1 พบว่า
ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างทางสถิติโดยมีปริมาณเพลี ยไฟเฉลี่ยระหว่าง 3.58-5.86 ตัว/ใบ และที่ 7 วันหลังพ่น
สารครั้งที่ 2 ก็พบว่าทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างทางสถิติโดยมีปริมาณเพลี ยไฟเฉลี่ยระหว่าง 2.36-4.31 ตัว/ใบ 
(Table 2) 

 ส่วนการวิเคราะห์ผลที่หลังพ่นสารครั งที่ 2 ที่ 3, 5 และ 7 วัน ใช้ข้อมูลก่อนพ่นครั งที่ 2 มาวิเคราะห์ 
เนื่องจากที่ 7 วันหลังพ่นสารครั งที่ 1 แมลงระบาดในปริมาณต่ ากว่า 5 ตัว/ใบ จึงทิ งช่วงห่างการพ่นเพ่ือรอให้แมลง
ระบาดเกินระดับ 5ตัว/ใบ พบว่าก่อนพ่นสารครั งที่ 2 (ห่างจากการพ่นครั งที่ 1 15 วัน)  มีปริมาณแมลงแตกต่างกัน
จึงท าการวิเคราะห์ผลด้วยวิธี Analysis of covariance พบว่าที่ 3 วันหลังพ่นสารครั้งที่ 2 พบว่ากรรมวิธีที่ 1 
emametctin benzoate 1.92% EC มีปริมาณเพลี ยไฟเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 1.59 ตัว/ใบ ไม่แตกต่างสถิติกับ
กรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร fipronil 5% SC ที่พบเพลี ยไฟเฉลี่ย 2.93 ตัว/ใบ แต่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 6 
พ่นน  าเปล่า พ่ีมีปริมาณเพลี ยไฟเฉลี่ย 5.80 ตัว/ใบ ส่วนที่  5 วันหลังพ่นสารครั้งที่  2 พบว่า กรรมวิธีที่  1 
emametctin benzoate กรรมวิธีที่  2 spinosad 12% กรรมวิธีที่  3 thiamethoxam+lambda-cyhalothrin 
24.7% ZC กรรมวิธีที่ 4 spiromesifen 24% SC และกรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร fipronil 5% SC มีเพลี ยไฟเฉลี่ย 1.64, 
1.97, 1.81, 3.39 และ 3.11 ตัว/ใบ ตามล าดับ ซึ่งทุกกรรมวิธีที่พ่นสารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่มีความ
แตกต่างกับกรรมวิธีไม่พ่นน  าเปล่าที่พบเพลี ยไฟเฉลี่ย 6.55 ตัว/ใบ และที่ 7 วันหลังพ่นสารครั้งที่ 2พบว่า กรรมวิธีที่ 
2 spinosad 12% SC มีปริมาณแมลงเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 2.35 ตัว/ใบ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่  1 
emametctin benzoate 1.92% EC ก ร ร ม วิ ธี ที่  3  thiamethoxam+lambda-cyhalothrin 24.7% ZC 
กรรมวิธีที่ 4 spiromesifen 24% SC และกรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร fipronil 5% SC ที่พบปริมาณเพลี ยไฟเฉลี่ย 2.39, 
2.51, 3.16 และ 2.54 ตัว/ใบ ตามล าดับ แต่ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 6 พ่นน  าเปล่า 
ที่พบเพลี ยไฟเฉลี่ยมากที่สุด คือ 7.62 ตัว/ใบ (Table 2) จากการทดสอบครั งที่สองพบว่าสารทุกชนิดที่คัดเลือก ได้แก่ 



emametctin benzoate 1.92% EC, spinosad 12% SC, thiamethoxam+lambda-cyhalothrin  24.7% 
ZC และspiromesifen 24% SC มามีแนวโน้มในการป้องกันก าจัดเพลี ยไฟได้ และมีประสิทธิภาพเทียบเท่าสาร
เปรียบเทียบ fipronil 5% SC 

2. การทดสอบประสิทธิภาพของสารในการป้องกันก าจัดแมลงหว่ีขาวยาสูบในมะเขือเปราะ  
แปลงทดลองที่ 1 ด าเนินการที่ต าบลตลาดจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยวางแผนการทดลอง

แบบ RCB มี 4 ซ  า 8 กรรมวิธี ดังนี  กรรมวิธีที่ 1 พ่นสาร dinotefuran 10% SL (สตาร์เกิล SL) อัตรา 15 มล./น  า 20 
ลิตร กรรมวิธีที่  2 พ่นสาร imidacloprid 70% WP (โปรวาโด) อัตรา 5 กรัม/น  า 20 ลิตร กรรมวิธีที่  3 พ่นสาร 
thiamethoxam 25% WG (แอคคารา 25 WG) อัตรา 5 กรัม/น  า 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 4 พ่นสาร buprofezin 40% SC 
(นาปาม SC) อัตรา 15 มล./น  า 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร imidacloprid 70% WP (โปรวาโด) + white oil 67% EC 
(ไวท์ออยล์) อัตรา 2 กรัม + 50 มล./น  า 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 6 พ่นสาร white oil 67% EC (ไวท์ออยล์) อัตรา 100 
มล./น  า 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 7 พ่นสาร fipronil 5% SC (แอสเซ็นต์) เป็นสารเปรียบเทียบ กรรมวิธีที่ 8 พ่นน  าเปล่า 
ด าเนินการระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2556 ก่อนพ่นสารปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ย 56.66-78.69 
ตัว/ใบ ซึ่งในทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ดังนั นหลังพ่นสารครั งที่ 1 ที่ 3, 5 และ 7 วัน จึงวิเคราะห์
ผลด้วยวิธี Analysis of variance พบว่าที่ 3 วันหลังพ่นสารครั้งที่  1 กรรมวิธีที่  1 dinotefuran 10% SL มี
ปริมาณแแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 10.31 ตัว/ใบ  แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 7 fipronil 5% 
SC กรรมวิธีที่ 4 buprofezin 40% SC และกรรมวิธีที่ 6 white oil 67% EC ส่วนกรรมวิธีที่ 8 ไม่พ่นสารมีปริมาณแมลง
หวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยมากที่สุด คือ 34.00 ตัว/ใบ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธี 3 thiamethoxam 25% WG และ
กรรมวิธีที่  5 imidacloprid 70% WP + white oil 67% EC ส่วนที่  5 วันหลังพ่นสารครั้งที่  1 กรรมวิธีที่  1 
dinotefuran 10% SL มีปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 7.78 ตัว/ใบ  แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีที่  7 fipronil 5% SC กรรมวิธีที่  2 imidacloprid 70% WP และกรรมวิธีที่  6 white oil 67% EC ส่วน
กรรมวิธีที่ 8 ไม่พ่นสารมีปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยมากที่สุด คือ 24.75 ตัว/ใบ  แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธี 3 thiamethoxam 25% WG และกรรมวิธีที่  5 imidacloprid 70% WP + white oil 67% EC และที่ 7 
วันหลังพ่นสารครั้งที่ 1 กรรมวิธีที่ 1 dinotefuran 10% SL มีปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 8.53 
ตัว/ใบ  แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่  7 fipronil 5% SC กรรมวิธีที่  6 white oil 67% EC กรรมวิธีที่  2 
imidacloprid 70% WP และกรรมวิธีที่  4 buprofezin 40% SC ส่ วนกรรมวิธีที่  3 thiamethoxam 25% WG มี
ปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยมากที่สุด คือ 15.93 ตัว/ใบ  แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธี 8 ไม่พ่นสาร (Table 
3) 

ส่วนการวิเคราะห์ผลที่หลังพ่นสารครั งที่ 2 และ 3 ที่ 3, 5 และ 7 วัน ซึ่งใช้ข้อมูลหลังพ่นสารครั งที่ 1 ที่ 7 
วัน เป็นข้อมูลก่อนพ่นสารครั งที่ 2 และใช้ข้อมูลหลังพ่นสารครั งที่ 2 ที่ 7 วัน เป็นข้อมูลก่อนพ่นสารครั งที่ 3 พบว่า
มีปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบแตกต่างกันจึงท าการวิเคราะห์ผลด้วยวิธี Analysis of covariance พบว่าที่ 3 วันหลัง
พ่นสารครั้งที่ 2 กรรมวิธีที่ 6 white oil 67% EC มีปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 6.88 ตัว/ใบ  แต่
ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่  1 dinotefuran 10% SL กรรมวิธีที่  4 buprofezin 40% SC และกรรมวิธีที่  7 
fipronil 5% SC ส่วนกรรมวิธี 3 thiamethoxam 25% WG มีปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 26.97 



ตัว/ใบ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่  5 imidacloprid 70% WP + white oil 67% EC และกรรมวิธีที่  2 
imidacloprid 70% WP ส่วนที่ 5 วันหลังพ่นสารครั้งที่ 2 กรรมวิธีที่ 6 white oil 67% EC มีปริมาณแมลงหวี่ขาว
ยาสูบเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 10.03 ตัว/ใบ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 4 buprofezin 40% SC และกรรมวิธีที่ 1 
dinotefuran 10% SL ส่วน กรรมวิธี 3 thiamethoxam 25% WG มีปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
40.03 ตัว/ใบ  แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 2 imidacloprid 70% WP และกรรมวิธีที่ 5 imidacloprid 70% 
WP + white oil 67% EC และที่ 7 วันหลังพ่นสารครั้งที่ 2 กรรมวิธีที่ 4 buprofezin 40% SC มีปริมาณแมลงหวี่
ขาวยาสูบเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 13.10 ตัว/ใบ  แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 6 white oil 67% EC ส่วนกรรมวิธี
ที่ 3 thiamethoxam 25% WG มีปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยมากที่สุด คือ 83.28 ตัว/ใบ  แต่ไม่แตกต่างทาง
สถิติกับกรรมวิธีที่ 2 imidacloprid 70% WP และที่ 3 วันหลังพ่นสารครั้งที่ 3 กรรมวิธีที่ 6 white oil 67% EC มี
ปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 14.78 ตัว/ใบ  แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 7 fipronil 5% SC 
กรรมวิธีที่ 4 buprofezin 40% SC และกรรมวิธีที่ 1 dinotefuran 10% SL ส่วนกรรมวิธี 3 thiamethoxam 25% WG 
มีปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยมากที่สุด คือ 159.53 ตัว/ใบ ส่วนที่ 5 วันหลังพ่นสารครั้งที่ 3 กรรมวิธีที่ 4 
buprofezin 40% SC มีปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 15.88 ตัว/ใบ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธี
ที่  1 dinotefuran 10% SL กรรมวิธีที่  6 white oil 67% EC และกรรมวิธีที่  7 fipronil 5% SC ส่วนกรรมวิธี 3 
thiamethoxam 25% WG มีปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยมากที่สุด คือ 150.16 ตัว/ใบ  และที่ 7 วันหลังพ่นสาร
ครั้งที่ 3 กรรมวิธีที่ 6 white oil 67% EC มีปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 14.78 ตัว/ใบ  แต่ไม่
แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 7 fipronil 5% SC กรรมวิธีที่ 4 buprofezin 40% SC และกรรมวิธีที่ 1 dinotefuran 
10% SL ส่วนกรรมวิธีที่ 3 thiamethoxam 25% WG มีปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยมากที่สุด คือ 159.53 ตัว/
ใบ (Table 3)  จากการทดสอบครั งแรกจะเห็นได้ว่าสารที่มีแนวโน้มประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาว
ยาสูบ คือ buprofezin 40% SC, white oil 67% EC และ dinotefuran 10% SL ส่วนสาร thiamethoxam 25% 
WG ที่อัตรา 5 กรัม/น  า 20 ลิตร ไม่ควรใช้ เพราะท าให้ปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเพ่ิมจ านวนมากขึ น อาจทั งนี อาจ
เนื่องมาจากแมลงสร้างความต้านทานสารดังกล่าว 

แปลงทดลองท่ี 2 ด าเนินการที่แปลงเกษตรกรต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานีระหว่าง
เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2556 พบว่าก่อนพ่นสารปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบมีความแตกต่างกันทางสถิติ ดังนั น
หลังพ่นสารครั งที่ 1, 2 และ 3 ที่ 3, 5 และ 7 วัน จึงวิเคราะห์ผลด้วยวิธี Analysis of covariance พบว่าที่ 3 วัน
หลังพ่นสารครั้งที่ 1 กรรมวิธีที่ 7 fipronil 5% SC มีปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.66 ตัว/ใบ  แต่
ไม่ แตกต่ างทางสถิติ กับกรรมวิธีที่  1 dinotefuran 10% SL กรรมวิธีที่  6 white oil 67% EC กรรมวิธีที่  5 
imidacloprid 70% WP + white oil 67% EC กรรมวิธีที่  8 ไม่ พ่น กรรมวิธีที่  2 imidacloprid 70% WP และ
กรรมวิธีที่ 4 buprofezin 40% SC ส่วนกรรมวิธี 3 thiamethoxam 25% WG มีปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ 8.28 ตัว/ใบ และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนที่ 5 วันหลังพ่นสารครั้งที่ 1 กรรมวิธีที่ 1 dinotefuran 
10% SL มีปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 6.32 ตัว/ใบ  แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 6 white 
oil 67% EC กรรมวิธีที่ 5 imidacloprid 70% WP + white oil 67% EC กรรมวิธีที่ 7 fipronil 5% SC กรรมวิธีที่ 4 
buprofezin 40% SC กรรมวิธีที่ 8 ไม่พ่น และกรรมวิธีที่ 2 imidacloprid 70% WP ส่วนกรรมวิธี 3 thiamethoxam 



25% WG มีปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยมากที่สุด คือ 26.91 ตัว/ใบ และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ    และที่ 7 
วันหลังพ่นสารครั้งที่ 1 กรรมวิธีที่ 6 white oil 67% EC มีปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 12.19 
ตัว/ใบ  แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 4 buprofezin 40% SC กรรมวิธีที่ 1 dinotefuran 10% SL กรรมวิธีที่ 5 
imidacloprid 70% WP + white oil 67% EC กรรมวิธีที่ 7 fipronil 5% SC กรรมวิธี 8 ไม่พ่นสาร และกรรมวิธีที่ 2 
imidacloprid 70% WP ส่วนกรรมวิธีที่ 3 thiamethoxam 25% WG มีปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ 49.22 ตัว/ใบ และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (Table 4) 

ส่วนที่ 3 วันหลังพ่นสารครั้งที่ 2 กรรมวิธีที่ 1 dinotefuran 10% SL มีปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ย
น้ อยที่ สุ ด คือ 8.16 ตั ว/ใบ  แต่ ไม่ แตกต่ างทางสถิติ กับ กรรมวิธีที่  4 buprofezin 40% SC ส่ วนกรรมวิธี  3 
thiamethoxam 25% WG มีปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 31.22 ตัว/ใบ ส่วนที่ 5 วันหลังพ่นสาร
ครั้งที่ 2 กรรมวิธีที่ 1 dinotefuran 10% SL มีปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 10.66 ตัว/ใบ   และ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีอ่ืนๆ ส่วนกรรมวิธีที่ 7 fipronil 5% SC มีปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ 35.13 ตัว/ใบ และที่ 7 วันหลังพ่นสารครั้งที่ 2 กรรมวิธีที่ 1 dinotefuran 10% SL มีปริมาณแมลงหวี่
ขาวยาสูบเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 11.88 ตัว/ใบ  แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 4 buprofezin 40% SC ส่วนกรรมวิธี
ที่ 7 fipronil 5% SC มีปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยมากที่สุด คือ 51.41 ตัว/ใบ และที่ 3 วันหลังพ่นสารครั้งที่ 3 
กรรมวิธีที่ 1 dinotefuran 10% SL มีปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 16.19 ตัว/ใบ  แต่ไม่แตกต่าง
ทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 4 buprofezin 40% SC ส่วนกรรมวิธี 3 thiamethoxam 25% WG มีปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบ
เฉลี่ยมากที่สุด คือ 31.22 ตัว/ใบ ส่วนที่ 5 วันหลังพ่นสารครั้งที่ 3 กรรมวิธีที่ 1 dinotefuran 10% SL มีปริมาณ
แมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 16.69 ตัว/ใบ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 4 buprofezin 40% SC และ
กรรมวิธีที่ 7 fipronil 5% SC ส่วนกรรมวิธี 3 thiamethoxam 25% WG มีปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ 45.50 ตัว/ใบ และที่ 7 วันหลังพ่นสารครั้งที่ 3 กรรมวิธีที่ 1 dinotefuran 10% SL มีปริมาณแมลงหวี่ขาว
ยาสูบเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 19.25 ตัว/ใบ  แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 4 buprofezin 40% SC ส่วนกรรมวิธีที่ 2 
imidacloprid 70% WP มีปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ยมากที่สุด คือ 57.63 ตัว/ใบ (Table 4)  จากการทดสอบ
ครั งทีสอง จะเห็นได้ว่าสารที่มีแนวโน้มประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบคือ buprofezin 40% SC, 
และ dinotefuran 10% SL ส่วนสาร thiamethoxam 25% WG ที่อัตรา 5 กรัม/น  า 20 ลิตร ไม่ควรใช้ เพราะท าให้
ปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเพ่ิมจ านวนมากขึ น อาจทั งนี อาจเนื่องมาจากแมลงสร้างความต้านทานสารดังกล่าว 

3. การทดสอบประสิทธิภาพสารในการป้องกันก าจัดหนอนเจาะผลมะเขือเปราะ  
 แปลงทดลองที่ 1 ด าเนินการที่ต าบลตลาดจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยวางแผนการทดลอง
แบบ RCB มี 3 ซ  า 8 กรรมวิธี ดังนี  กรรมวิธีที่ 1 พ่นสาร lambdacyhalothrin 25% CS  อัตรา 10 มล./น  า 20 
ลิ ต ร  ก ร รม วิ ธี ที่  2 พ่ น ส าร  lufenuron 5% EC อั ต ร า  10 ม ล ./น  า  20 ลิ ต รก รรม วิ ธี ที่  3 พ่ น ส าร 
methoxyfenozide 24% SC อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 4 พ่นสาร emamectin benzoate 1.92% 
EC อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร กรรมวิธีที่  5 พ่นสาร chlorpyrifos 50% + cypermethrin 5% EC อัตรา 40 
มล./น  า 20 ลิตร กรรมวิธีที่  6 พ่นสาร Bt kurstaki อัตรา 100 มล./น  า 20 ลิตร กรรมวิธีที่  7 พ่นสาร 
betacyfluthrin 2.5% EC อัตรา 80 มล./น  า 20 ลิตร (สารเปรียบเทียบ) และกรรมวิธีที่ 8 พ่นน  าเปล่า ด าเนินการ



ระหว่างเดือนสิงหาคม–กันยายน 2556 ก่อนพ่นสารพบว่าปริมาณหนอนเจาะผลมะเขือในทุกกรรมวิธีไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 11.00-14.00 ตัว/30 ผล ดังนั นหลังพ่นสารครั้งที่ 1 ที่ 5 วัน จึง
วิเคราะห์ผลด้วยวิธี Analysis of variance พบว่ากรรมวิธีที่ 4 emamectin benzoate 1.92% EC มีหนอนเจาะ
ผลมะเขือเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 8.33 ตัว/30ผล ซ่ึงไมม่ีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 7 betacyfluthrin 2.5% 
EC และ กรรมวิธีที่ 5 chlorpyrifos 50% + cypermethrin 5% EC ที่พบหนอนเจาะผลมะเขือเฉลี่ย 9.67 และ
10.67 ตัว/30 ผล ตามล าดับ แต่มีความแตกต่างกับกรรมวิธีที่ 8 พ่นน  าเปล่าที่พบหนอนเจาะผลมะเขือมากที่สุด
เฉลี่ย 16.33 ตัว/30 ผล หลังพ่นสารครั้งที่ 2 ที่ 5 วัน ใช้ข้อมูลหลังพ่นสารครั งที่ 1 ที่ 5 วัน เป็นข้อมูลก่อนพ่น
สารครั งที่ 2 มีความแตกต่างกันทางสถิติจึงวิเคราะห์ผลด้วยวิธี Analysis of covariance พบว่ากรรมวิธีที่ 7 
betacyfluthrin 2.5% EC มีหนอนเจาะผลมะเขือเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 7.00 ตัว/30ผล ซึ่งไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติกับกรรมวิธีที่ 2 lufenuron 5% EC กรรมวิธีที่ 3 methoxyfenozide 24% SC กรรมวิธีที่ 4 emamectin 
benzoate 1.92% EC และกรรมวิธีที่  5 chlorpyrifos 50% + cypermethrin 5% EC ที่พบหนอนเจาะผล
มะเขือเฉลี่ย 11.33, 9.00, 11.67 และ9.00 ตัว/30 ผล ตามล าดับ แต่มีความแตกต่างทางสถิติกับ กรรมวิธีที่ 1 
lambdacyhalothrin 25% CS และกรรมวิธีที่ 8 พ่นน  าเปล่า ที่พบหนอนเจาะผลมะเขือเฉลี่ย 13.33 และ13.00 
ตัว/30 ผล ตามล าดับ หลังพ่นสารครั้งที่ 3 ที่ 5 วัน ใช้ข้อมูลหลังพ่นสารครั งที่ 2 ที่ 5 วัน เป็นข้อมูลก่อนพ่นสาร
ครั งที่  3 มีความแตกต่างกันทางสถิติ จึงวิเคราะห์ผลด้วยวิธี Analysis of covariance พบว่ากรรมวิธีที่  7 
betacyfluthrin 2.5% EC มีหนอนเจาะผลมะเขือเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 10.00 ตัว/30ผล ซึ่งไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติกับกรรมวิธีที่ 2 lufenuron 5% EC ที่มีหนอนเจาะผลมะเขือเฉลี่ย 11.33 ตัว/30ผล แต่มีความแตกต่างสถิติ
กับกรรมวิธีที่  1 lambdacyhalothrin 25% CS กรรมวิธีที่  3 methoxyfenozide 24% SC กรรมวิธีที่  4 
emamectin benzoate 1.92% EC และกรรมวิธีที่ 5 chlorpyrifos 50% + cypermethrin 5% EC กรรมวิธีที่ 
6 Bt kurstaki และกรรมวิธีที่ 8 พ่นน  าเปล่า ที่พบหนอนเฉลี่ย 16.67, 19.00, 14.67, 14.33, 23.33 และ 21.00 
ตัว/30ผล ตามล าดับ หลังพ่นสารครั้งที่ 4 ที่ 5 วัน ใช้ข้อมูลหลังพ่นสารครั งที่ 3 ที่ 5 วัน เป็นข้อมูลก่อนพ่นสาร
ครั งที่ 4 มีความแตกต่างกันทางสถิติจึงวิเคราะห์ผลด้วยวิธี Analysis of covariance พบว่าทุกกรรมวิธีไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 10.00-15.00 ตัว/30 ผล หลังพ่นสารครั้งที่ 5 ที่ 5 วัน ใช้ข้อมูล
หลังพ่นสารครั งที่ 4 ที่ 5 วัน เป็นข้อมูลก่อนพ่นสารครั งที่  5 พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติจึงวิเคราะห์ผล
ด้วยวิธี Analysis of variance พบว่ากรรมวิธีที่ 3 methoxyfenozide 24% SC มีหนอนเจาะผลมะเขือเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ 8.67 ตัว/30ผล ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 7 betacyfluthrin 2.5% EC และกรรมวิธีที่ 
4 emamectin benzoate 1.92% EC ที่มีหนอนเจาะผลมะเขือเฉลี่ย 9.33 และ 11.33 ตัว/30ผล ตามล าดับ 
ส่วนกรรมวิธีที่ 1 lambdacyhalothrin 25% CS มีหนอนเจาะผลมะเขือเฉลี่ยมากที่สุด คือ 18.67 ตัว/30ผล ซึ่ง
ไม่ มี ค ว าม แตกต่ า งท างสถิ ติ กั บ ก รรมวิ ธี ที่  2 lufenuron 5% EC ก รรม วิ ธี ที่  5 chlorpyrifos 50% + 
cypermethrin 5% EC และกรรมวิธีที่ 6 Bt kurstaki ที่พบหนอนเฉลี่ย 16.67, 16.33 และ 16.00 ตัว/30ผล 
ตามล าดับ (Table 5)  

แปลงทดลองที่  2 ด าเนินการที่แปลงเกษตรกรต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2557 พบว่าก่อนพ่นสารมีปริมาณหนอนเจาะผลมะเขือในทุกกรรมวิธีไม่มีความ



แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 8.33-16.33 ตัว/30 ผล ดังนั นหลังพ่นสารครั้งที่ 1 ที่ 5 วัน จึง
วิเคราะห์ผลด้วยวิธี Analysis of variance พบว่ากรรมวิธีที่ 7 betacyfluthrin 2.5% EC มีหนอนเจาะผลมะเขือ
เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 5.33 ตัว/30ผล ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่  4 emamectin benzoate 
1.92% EC กรรมวิธีที่ 1 lambdacyhalothrin 25% CS กรรมวิธีที่ 8 พ่นน  าเปล่า กรรมวิธีที่ 5 chlorpyrifos 
50% + cypermethrin 5% EC และกรรมวิธีที่ 6 Bt kurstaki ที่พบหนอนเฉลี่ย 7.00, 12.00, 13.67, 14.67 
และ 17.33 ตัว/30ผล ตามล าดับ หลังพ่นสารครั้งที่ 2 ที่ 5 วัน ใช้ข้อมูลหลังพ่นสารครั งที่ 1 ที่ 5 วัน เป็นข้อมูล
ก่อนพ่นสารครั งที่ 2 มีความแตกต่างกันทางสถิติจึงวิเคราะห์ผลด้วยวิธี Analysis of covariance พบว่าทุก
กรรมวิธีที่ใช้สารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติโดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.00-8.67 ตัว/30ผล แต่มีความแตกต่างทาง
สถิติกับกรรมวิธีที่ 8 พ่นน  าเปล่า ที่พบหนอนเฉลี่ยมากที่สุด 10.33 ตัว/30 ผล หลังพ่นสารครั้งที่ 3 ที่ 5 วัน ใช้
ข้อมูลหลังพ่นสารครั งที่ 2 ที่ 5 วัน เป็นข้อมูลก่อนพ่นสารครั งที่ 3 มีความแตกต่างกันทางสถิติจึงวิเคราะห์ผลด้วย
วิธี Analysis of covariance พบว่าทุกกรรมวิธีที่ใช้สารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติโดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.00-
7.00 ตัว/30ผล แต่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 8 พ่นน  าเปล่า ที่พบหนอนเฉลี่ยมากท่ีสุด 15.00 ตัว/30 
ผล หลังพ่นสารครั้งที่ 4 ที่ 5 วัน ใช้ข้อมูลหลังพ่นสารครั งที่ 3 ที่ 5 วัน เป็นข้อมูลก่อนพ่นสารครั งที่ 4 มีความ
แตกต่างกันทางสถิติจึงวิเคราะห์ผลด้วยวิธี Analysis of covariance พบว่าทุกกรรมวิธีที่ใช้สารไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติโดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 5.00-8.67 ตัว/30ผล แต่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 8 พ่นน  าเปล่า ที่
พบหนอนเฉลี่ยมากท่ีสุด 11.00 ตัว/30 ผล หลังพ่นสารครั้งที่ 5 ที่ 5 วัน ใช้ข้อมูลหลังพ่นสารครั งที่ 4 ที่ 5 วัน 
เป็นข้อมูลก่อนพ่นสารครั งที่ 5 มีความแตกต่างกันทางสถิติจึงวิเคราะห์ผลด้วยวิธี Analysis of covariance พบว่า
กรรมวิธีที่ 7 betacyfluthrin 2.5% EC มีหนอนเจาะผลมะเขือเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.00 ตัว/30ผล ซึ่งไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 4 emamectin benzoate 1.92% EC ที่พบหนอนเจาะผลมะเขือเฉลี่ย 5.67 ตัว/
30ผล ซึ่งแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่  5 chlorpyrifos 50% + cypermethrin 5% EC กรรมวิธีที่  8 พ่น
น  า เป ล่ า  ก ร รม วิ ธี ที่  3 methoxyfenozide 24% SC ก ร รม วิ ธี ที่  2 lufenuron 5% EC ก ร รม วิ ธี ที่  1 
lambdacyhalothrin 25% CS และกรรมวิธีที่ 6 Bt kurstaki ที่พบหนอนเฉลี่ย 13.67, 14.33, 14.57, 18.33, 
22.00 และ 17.33 ตัว/30ผล ตามล าดับ (Table 6) 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การทดสอบประสิทธิภาพสารในการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟในมะเขือเปราะ ด าเนินการที่ต าบลตลาด
จินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 – มกราคม 2556 และต าบลบึงค าพร้อย 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2556  โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 
4 ซ  า 6 กรรมวิธี พบว่าสาร emametctin benzoate 1.92% EC อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร, สาร spinosad 
12% SC อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร, สาร thiamethoxam+lambda-cyhalothrin  24.7% ZC อัตรา 10 มล./
น  า 20 ลิตร, สาร spiromesifen 24% SC อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร และสาร fipronil 5% SC 20 มล./น  า 20 
ลิตร มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดเพลี ยไฟ โดยควรพ่นติดต่อกันอย่างน้อย 2 ครั ง ห่างกัน 7 วัน 



การทดสอบประสิทธิภาพของสารในการป้องกันก าจัดแมลงหว่ีขาวยาสูบในมะเขือเปราะ ด าเนินการที่
ต าบลตลาดจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2556 และต าบลบึงค า
พร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2556 โดยวางแผนการทดลองแบบ 
RCB มี 4 ซ  า 8 กรรมวิธี พบว่าสาร buprofezin 40% SC อัตรา 15 มล./น  า 20 ลิตร และสาร dinotefuran 
10% SL อัตรา 15 มล./น  า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาว โดยควรพ่นติดต่อกัน 2-3 
ครั ง ห่างกัน 7 วัน รองลงมา white oil 67% EC (ไวท์ออยล์) อัตรา 100 มล./น  า 20 ลิตร และควรพ่นติดต่อกัน 
2-3 ครั ง ห่างกัน 7 วัน ส่วนสาร thiamethoxam 25% WG ที่อัตรา 5 กรัม/น  า 20 ลิตร ไม่ควรใช้ เพราะท าให้
ปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบเพ่ิมจ านวนมากขึ น 
 การทดสอบประสิทธิภาพสารในการป้องกันก าจัดหนอนเจาะผลมะเขือเปราะ ด าเนินการที่ต าบลตลาด
จินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างเดือนสิงหาคม–กันยายน 2556 และต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล า
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2557 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ  า 8 
กรรมวิธี พบว่าสาร betacyfluthrin 2.5% EC อัตรา 80 มล./น  า 20 ลิตร และสาร emamectin benzoate 
1.92% EC อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดหนอนเจาะผลมะเขือเปราะ โดยควร
พ่นติดต่อกัน 5 ครั ง ทุก 5 วัน รองลงมา lufenuron 5% EC อัตรา 10 มล./น  า 20 และ methoxyfenozide 
24% SC อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร ควรพ่นติดต่อกัน 5 ครั ง ทุก 5 วัน 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องได้ชนิดและอัตราที่เหมาะสมของสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพดีในการป้องกัน 
ก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ เพลี ยไฟ และหนอนเจาะผลในมะเขือเปราะ และให้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
ส าหรับแนะน าต่อเกษตรกรผู้ผลิตมะเขือเปราะส าหรับส่งออกกลุ่มสหภาพยุโรป และเกษตรกรทั่วไป 
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12. ภาคผนวก 
Table 1 Efficacy of various insecticides for control Thrips palmi Karny on eggplant at Samphran district, Nakhon Pathom province on December 
2012 to January 2013. 
 

Treatment 

Dosage 
per 

20 l of water 

Average number of thrips/leaf (individual) 1/ 
Before 

spay 

Day after 1st application Day after 2nd application 

3 5 7 3 5 7 

emametctin benzoate 1.92% EC  10 4.87 1.23 a 4.37 a 1.92 a 1.73 2.53 a 1.05 a 
spinosad 12% SC  10 5.73 2.40 ab 2.83 a 1.88 a 1.88 2.11 a 0.72 a 
thiamethoxam+lambda-cyhalothrin  24.7% ZC   10 5.83 3.42 ab 4.69 a 2.00 a 3.19 2.39 a 0.95 a 
spiromesifen 24% SC  10 5.07 2.79 ab 3.61 a 2.53 a 1.67 2.51 a 0.96 a 

fipronil 5%SC (standard) 20 6.40 2.36 ab 2.82 a 2.03 a 1.24 2.48 a 0.91 a 

Untreated (control) - 5.83 4.50 b 6.03 b 5.03 b 3.61 5.88 b 4.35 b 
CV (%)  12.3 51.9 87.24 35. 1 - - - 
RE (%)2/  - - - - 58.7 43.2 31.7 
1/ In columns, means followed by the common letters are not significantly different at the level of 95% by DMRT 
  Average from 4 replications  
2/ Relative efficacy 

 

 

 



 

Table 2 Efficacy of various insecticides for control Thrips palmi Karny on eggplant at Lum Luk Ka district, Pathum Thani province on May to 
June 2013. 
 

Treatment 

Dosage 
per 

20 l of water 

Average number of thrips/leaf (individual) 1/  

Before 

spay 

Day after 1st application Before 

spay 

Day after 2nd application 

3 5 7 3 5 7 

emametctin benzoate 1.92% EC  10 6.08 a 1.60 5.47 2.40 5.72 a 1.59 a 1.64 a 2.39 a 
spinosad 12% SC  10 7.16 abc 3.06 3.58 2.36 6.79 ab 3.06 ab 1.97 a 2.35 a 
thiamethoxam+lambda-cyhalothrin  24.7% ZC   10 7.62 abc 4.28 5.86 2.51 7.47 b 4.27 ab 1.81 a 2.51 a 
spiromesifen 24% SC  10 6.35 ab 3.55 4.54 3.16 5.79 a 3.55 ab 3.39 a 3.16 a 

fipronil 5%SC (standard) 20 8.30 c 2.94 3.52 2.54 7.89 b 2.93 a 3.11 a 2.54 a 

Untreated (control) - 7.80 bc 4.37 4.48 4.31 7.44 b 5.80 b 6.55 b 7.62 b 
CV (%)  13.4 - - - 13.7 - - - 
RE (%)2/   86.7 78.6 83.8  83.3 74.5 83.1 
1/ In columns, means followed by the common letters are not significantly different at the level of 95% by DMRT 
  Average from 4 replications 
2/ Relative efficacy 

 

 



 

Table 3 Efficacy of various insecticides for control Bemisia tabaci (Gennadius) on eggplant at Samphran district, Nakhon Pathom province on 

April to May 2013. 

Treatment 
Dosage 

per 
Average number of withefly/leaf (adult) 1/ 

Before Day after 1st application Day after 2nd application Day after 3th application 



 

1/ In columns, means followed by the common letters are not significantly different at the level of 95% by DMRT 
  Average from 4 replications 
2/ Relative efficacy 

 Table 4 Efficacy of various insecticides for control Bemisia tabaci (Gennadius) on eggplant at Lum Luk Ka district, Pathum Thani province on 
June to July 2013. 

20 l of 

water 
spay 

3 5 7 3 5 7 3 5 7 

dinotefuran 10% SL  15 60.07 10.31 a 7.78 a 8.53 a 9.37 ab 17.63 abc 40.13 b 23.06 ab 19.66 a 23.06 ab 

imidacloprid 70% WP  5 56.66 22.38 bc 14.19 abc 14.09 abc 19.63 cde 32.28 de 64.09 bc 61.41 c 73.47 d 61.41 c 

thiamethoxam 25% WG  5 78.69 29.06 cd 20.53 cde 15.93 c 26.97 e 40.03 e 83.28 c 159.53 d 150.16 e 159.53 d 

buprofezin 40% SC  15 60.88 20.56 abc 16.72 bcd 9.78 ab 10.00 abc 11.03 ab 13.10 a 19.38 ab 15.88 a 19.38 ab 

imidacloprid 70% WP+white oil 67% EC  2g+50ml 73.38 27.81 cd 21.97 de 11.81 abc 21.50 de 26.03 cde 39.50 b 46.63 c 58.47 cd 46.63 c 

white oil 67% EC  100 56.66 21.53 abc 14.66 a-d 9.22 a 6.88 a 10.03 a 14.19 a 14.78 a 21.72 ab 14.78 a 

fipronil 5% SC (standard) 40 60.97 12.41 ab 10.53 ab 8.94 a 12.16 a-d 20.22 bcd 41.60 b 15.47 ab 28.50 ab 15.47 ab 

Untreated (control) - 71.03 34.00 d 24.75 e 15.38 bc 15.16 bcd 21.35 bcd 37.47 b 35.59 bc 39.19 bc 35.59 bc 

CV (%)  20.3 32.2 28.8 30.4 - - - - - - 

R.E. (%)2/      143.7 124.0 94.9 129.5 104.9 129.5 

Treatment 
Dosage 

per 
20 l of 

Average number of withefly/leaf (adult) 1/ 
Before 
spay 

Day after 1st application Day after 2nd application Day after 3th application 

3 5 7 3 5 7 3 5 7 



1/ In columns, means followed by the common letters are not significantly different at the level of 95% by DMRT 
  Average from 4 replications 
2/ Relative efficacy 

 
Table 5 Efficacy of various insecticides for control Leucinodes orbonalis Guenee on eggplant at Samphran district, Nakhon Pathom province on 
August to September 2013. 
 

Treatment 
Dosage 

per 
20 l of 

Average number of eggplant fruit borer/30  fruit (larva) 1/ 
Before 
spay 

5 days after 1st 
application 

5 days after 2nd 
application 

5 days after 3th 

application 
5 days after 4th 

application 
5 days after 5th 

application 

water 
dinotefuran 10% SL  15 11.59 a 3.69 a 6.32 a 14.91 a 8.16 a 10.66 a 11.88 a 16.19 a 16.69 a 19.25 a 

imidacloprid 70% WP  5 12.22 a 5.66ab 13.00 a 23.38 a 15.07 bc 23.47 bcd 33.03 cd 32.22 cd 36.75 cd 57.63 d 

thiamethoxam 25% WG  5 21.60 a 8.28 b 26.91 b 49.22 b 31.22 d 33.25 cd 40.22 cd 39.06 d 45.50 d 54.25 cd 

buprofezin 40% SC  15 14.72 a 6.00ab 10.00 a 12.41 a 14.35 ab 19.94 b 18.34 ab 20.34 ab 19.31 ab 24.72 ab 

imidacloprid 70% WP+white oil 67% EC  2g+50ml 12.78 a 4.32 a 8.78 a 18.16 a 18.81 bcd 21.13 b 26.88 bc 27.59 bc 28.94 bc 34.06 bc 

white oil 67% EC  100 14.13 a 4.28 a 7.50 a 12.19 a 18.03 bcd 22.50 bc 26.50 bc 21.94 b 27.81 bc 42.07 bcd 

fipronil 5% SC (standard) 40 33.03b 3.66 a 8.81 a 22.56 a 28.38 cd 35.13 d 51.41 d 22.00 b 22.72 ab 42.97 bcd 

Untreated (control) - 12.44 a 4.78 a 12.94 a 23.03 a 18.13 bcd 20.72 bc 30.40 bcd 25.35 bc 25.53 bc 40.00 bcd 

CV (%)  30.2 - - - - - - - - - 

R.E. (%)2/   77.6 88.7 88.7 77.4 81.5 87.2 78.7 79.3 76.4 



water 
lambdacyhalothrin  25% CS   10 12.00 12.33 ab 13.33 b 16.67 bcd 10.00 18.67 c 
lufenuron 5% EC 10 11.33 11.00 ab 11.33 ab 11.33 ab 14.00 16.67 bc 
methoxyfenozide 24% SC 10 11.00 11.33 ab 9.00 ab 19.00 bcd 11.67 8.67 a 
emamectin benzoate 1.92% EC 10 13.67 8.33 a 11.67 ab 14.67 bcd 15.00 11.33 ab 
chlorpyrifos 50% + cypermethrin 5% EC 40 11.33 10.67 a 9.00 ab 14.33 bc 13.33 16.33 bc 
Bt kurstaki 100 14.00 11.67 ab 13.33 b 23.33 d 12.33 16.00 bc 
betacyfluthrin 2.5% EC (standard) 80 12.00 9.67 a 7.00 a 10.00 a 14.00 9.33 a 
Untreated (control) - 14.00 16.33 b 13.00 b 21.00 cd 12.33 12.00 b 
CV (%)  22.2 53.8 28.7 28.9 39.4 33.5 
R.E. (%)2/  - - 65.9 79.6 81.7 93.2 
1/ In columns, means followed by the common letters are not significantly different at the level of 95% by DMRT 
  Average from 3 replications 
2/ Relative efficacy 

 
Table 6 Efficacy of various insecticides for control Leucinodes orbonalis Guenee on eggplant at Lum Luk Ka district, Pathum Thani province on 
May to June 2014. 
 

Treatment 

Dosage 
per 

20 l of 
water 

Average number of eggplant fruit borer/30  fruit (larva) 1/ 

Before 
spay 

5 days after 1st 
application 

5 days after 2nd 
application 

5 days after 3th 

application 
5 days after 4th 

application 
5 days after 5th 

application 



lambdacyhalothrin  25% CS   10 12.33 12.00 ab 8.67 a 5.00 a 7.67 a 22.00 c 
lufenuron 5% EC 10 11.00 20.67 b 4.00 a 6.00 a 7.00 a 18.33 bc 
methoxyfenozide 24% SC 10 11.33 19.33 b 6.00 a 3.00 a 8.33 a 14.57 bc 
emamectin benzoate 1.92% EC 10 8.33 7.00 a 7.33 a 4.00 a 6.33 a 5.67 a 
chlorpyrifos 50% + cypermethrin 5% EC 40 10.67 14.67 ab 7.00 a 7.00 a 8.67 a 13.67 b 
Bt kurstaki 100 11.67 17.33 ab 2.00 a 3.33 a 5.00 a 22.33 c 
betacyfluthrin 2.5% EC (standard) 80 10.00 5.33 a 2.00 a 5.00 a 5.00 a 4.00 a 
Untreated (control) - 16.33 13.67 ab 10.33 b 15.00 b 11.00 b 14.33 bc 
CV (%)  54.1 58.8 89.7 61.1 51.6 57.2 
R.E. (%)2/  - - 101.3 93.5 84.3 82.9 
1/ In columns, means followed by the common letters are not significantly different at the level of 95% by DMRT 
  Average from 3 replications 
2/ Relative efficacy 

 


