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

1. แผนงานวิจัย   - 

2. โครงการวิจัย   วิจัยและพัฒนาการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพ่ือใช้เป็น 
    ค าแนะน าในการผลิตพืช บริโภคภายในประเทศ และส่งออก 
    กิจกรรม   ศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชเพ่ือเป็น ค าแนะน า 
     ส าหรับพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชไร่ ส าหรับบริโภค 
     ภายในประเทศและการส่งออก 
    การทดลอง    ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดหนอนกระทู้  
    Spodoptera spp. ในกุหลาบ     

Efficacy of insecticides for controlling Spodopterous  
on Rose 

 

3. คณะผู้ด าเนินงาน 
   หัวหน้าการทดลอง   ศรีจ านรรจ์ ศรีจันทรา    ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

   ผู้ร่วมงาน                         วิภาดา ปลอดครบุรี ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

   วรางคณา โชติเศรษฐี ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

   นพพล สัทยาสัย  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
 

4. บทคัดย่อ  

 ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ Spodoptera spp. ในกุหลาบ    ไม่

สามารถด าเนินการทดลอง จึงขอยุติการทดลองในปี 2561   

 
5. ค าน า                                  
 กุหลาบเป็นไม้ตัดดอกท่ีมีสีสันสวยงาม และนิยมปลูกกันแพร่หลายในประเทศไทย ปัจจุบันมี
พ้ืนที่ปลูกทั่วประเทศประมาณ 7,000 ไร่ แหล่งปลูกที่ส าคัญได้แก่ อ.พบพระ จ.ตาก กรุงเทพฯ นนทบุรี 
นครปฐม ราชบุรี เชียงใหม่ เชียงราย หนองคาย อุบลราชธานี เลย สงขลา เป็นต้น โดยพบแมลงศัตรู
ส าคัญที่ลงท าลายผลผลิตเสียหาย และไม่มีคุณภาพ ได้แก่ เพลี้ยไฟ หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกระทู้
หอม หนอนกระทู้ผัก  เป็นต้น  

หนอนกระทู้ที่พบลงท าลายกุหลาบมี 2 ชนิด คือ หนอนกระทู้หอมและหนอนกระทู้ผัก ซึ่งมัก
ระบาดท าความเสียหายแก่กุหลาบในช่วงหน้าร้อนถึงหน้าฝน โดยมักจะวางไข่เป็นกลุ่มท่ีบริเวณใบและ



ดอก เมื่อฟักออกจากกลุ่มไข่จะลงท าลายเป็นกลุ่ม ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ใบและดอกตั้งแต่หนอน
ในวัยเล็กๆ เมื่อโตก็จะแพร่ระบาดกระจายทั่วทั้งแปลงปลูกหากไม่มีการป้องกันก าจัด กลุ่มกีฏและสัตว
วิทยาและกลุ่มบริหารศัตรูพืช (2553) ได้แนะน าให้มีการใช้ไวรัส NPV ในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้
หอม แต่ไม่เป็นที่นิยมนักเนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถหาซื้อได้ในท้องตลาด จึงมีความจ าเป็นต้องใช้
สารฆ่าแมลงในการป้องกันก าก าจัดซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรมักใช้สารในกลุ่มท่ีมีพิษร้ายแรงเนื่องจากมี
ราคาถูก และมีการใช้สารที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม ก่อให้เกิดภาวการณ์ใช้สารฆ่าแมลงเกินความ
จ าเป็น และแมลงศัตรูกุหลาบบางชนิดเริ่มพบว่าสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงบางกลุ่ม เกิดผล
กระทบต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่   

จากการทดลองของศรีจ านรรจ์และคณะ (2556)  พบว่า  สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟในกุหลาบได้แก่ สาร spinetoram 12%W/V SC อัตรา 10 มล./น้ า 20 ลิตร และ
สาร fipronil 5%SC อัตรา 30 มล./น้ า 20 ลิตร และในปี 2558 ได้รายงานว่า  สารฆ่าแมลง 
spinetoram 12%W/V SC อัตรา 15 มล./น้ า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟและ
หนอนเจาะสมอฝ้ายในกุหลาบ  ส่วนสาร chlorantranilioprole /thiamethoxam 20/20% WG 
อัตรา 5 กรัม/น้ า  20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายได้ดี (ศรีจ านรรจ์และ
คณะ,2558) จากผลการทดลองดังกล่าวสามารถเลือกใช้สารฆ่าแมลงที่สามารถครอบคลุมการป้องกัน
ก าจัดทั้งเพลี้ยไฟและหนอนเจาะสมอฝ้าย แต่เนื่องจากในแปลงกุหลาบยังพบหนอนกระทู้หอมและ
หนอนกระทู้ผักในแปลง จึงมีความจ าเป็นต้องทดสอบเพื่อหาสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมเติม เพ่ือ
แนะน าให้เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง น าไปใช้เป็นทางเลือก หรือสลับกลุ่มสาร เพ่ือชลอความต้านทาน
ของแมลงศัตรูกุหลาบ  
6. วิธีด าเนินการ                           

สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 

1. แปลงกุหลาบ 
2. สารก าจัดแมลง spinetoram 12% W/VSC lufenuron 5% EC  chlorantraniliprole 

15%SC  chlorantraniliprole/thaimethoxam20/20% WG bifenthrin 2.5%W/V 
EC  chlorfenapyr 10%W/V SC     

3. เครื่องพ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูง 
4. อุปกรณ์การตวง เช่น บีกเกอร์ กระบอกตวง เป็นต้น 
5. ไม้ปักแปลง 
6. อุปกรณ์ส าหรับการบันทึกข้อมูล เช่น ปากกา ดินสอ กระดาน เป็นต้น 

 

วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) มี 4 ซ้ า   7 กรรมวิธี ดังนี้ 
กรรมวิธีที่ 1 พ่นสาร spinetoram 12% W/VSC  อัตรา 15 มล./น้ า20ลิตร  
กรรมวิธีที่ 2 พ่นสาร lufenuron 5% EC    อัตรา 20 มล./น้ า 20 ลิตร  



กรรมวิธีที่ 3 พ่นสาร chlorantraniliprole 15%SC   อัตรา 20 มล./น้ า 20 ลิตร  
กรรมวิธีที่ 4 พ่นสาร chlorantraniliprole/thaimethoxam20/20% WG  
       อัตรา 5 กรัม/น้ า 20 ลิตร  

     กรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร bifenthrin 2.5%W/V EC     อัตรา 30 มล./น้ า 20 ลิตร  
     กรรมวิธีที่ 6 พ่นสาร chlorfenapyr 10%W/V SC     อัตรา 30 มล./น้ า 20 ลิตร  
     กรรมวิธีที่ 7 ไม่พ่นสาร  
ขั้นตอนการปฏิบัติ ด าเนินการในแปลงกุหลาบที่ให้ผลผลิตแล้ว โดยแบ่งพ้ืนที่เป็นแปลงย่อยขนาด 15 
ตารางเมตร เริ่มท าการพ่นสารฆ่าแมลงเมื่อกุหลาบออกดอก และหนอนกระทู้เฉลี่ย 1 ตัว/ดอก  โดย
ทิ้งช่วงห่างตามการระบาดของแมลง หรือตามความเหมาะสม พ่นสารโดยใช้เครื่องยนต์พ่นสารสะพาย
หลังแบบแรงดันน้ าสูง โดยใช้อัตราพ่น 160 ลิตร/ไร่ ท าการตรวจนับหนอนกระทู้ที่เข้าท าลายจากดอก
ตูมและดอกระยะส่งตลาด โดยสุ่มนับ 20 ดอกต่อแปลงย่อย ตรวจนับแมลงก่อนพ่นสารก าจัดแมลง 
และหลังพ่นสารที่ 3, 5 และ 7วัน และหลังการพ่นครั้งสุดท้ายที่ 3, 5, 7, 10, 12 และ 14 วัน ตัดดอก
กุหลาบระยะส่งตลาด ทุกๆ แปลงย่อยเพ่ือน ามาคัดดอกดี-ดอกเสีย บันทึกจ านวนหนอนและกลุ่มไข่
หนอนกระทู้ จ านวนดอกดีและดอกเสียที่ถูกหนอนท าลายจากดอกระยะส่งตลาดทั้งหมดที่ตัดได้ตลอด
ระยะเวลาการทดลอง ผลกระทบต่อพืช ชนิดและจ านวนศัตรูธรรมชาติที่พบ ต้นทุนการพ่นสาร น า
ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติที่เหมาะสม และค านวณหาเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการ
ป้องกันก าจัด โดยใช้สูตรของ Henderson-Tilton (Henderson and Tilton, 1955) 

 การบันทึกข้อมูล 

- จ านวนหนอนและกลุ่มไข่ของกระทู้ 
- จ านวนและชนิดศัตรูธรรมชาติ 

- จ านวนดอกดี-ดอกเสียระยะส่งตลาด 
- ผลกระทบต่อพืช 
- ต้นทุนการพ่นสาร 

 
7. ผลการทดลองและวิจารณ์   

    ท าการติดตามการระบาดของหนอนกระทู้ในแปลงเกษตรกร อ.พบพระ จ.ตาก อนึ่งเนื่องจากพ้ืนที่
ปลูกกุหลาบใน อ.พบพระ ลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ ประกอบ
กับการระบาดของเพลี้ยไปอย่างรุนแรง และแรงงานพม่าลดลงท าให้เหลือพ้ืนที่ปลูกน้อยลง จึงมา
ส ารวจการระบาดของหนอนกระทู้ที่แปลงกุหลาบพวง อ.เมือง จ.นครปฐม ซึ่งพ้ืนที่ปลูกกุหลาบลดลง
เช่นเดียวกันเนื่องจากพบการระบาดของเพลี้ยไฟในกุหลาบอย่างรุนแรง เกษตรกรจึงเปลี่ยนไปปลูก
ผักหวานแทน ได้ด าเนินการเพาะเลี้ยงเพ่ิมปริมาณหนอนกระทู้ผักในห้องปฏิบัติการ และไปท าระบาด
เทียมในแปลง อเมือง จ.นครปฐม ซึ่งเมื่อประเมินผลแล้วพบในปริมาณน้อยไม่สามารถด าเนินการ



ทดลองได้ประกอบกับเกษตรกรเจ้าของแปลงไม่อนุญาตให้ท าการระบาดซ้ า จากผลการด าเนินงานไม่
สามารถด าเนินการทดลองให้ได้จามวัตถุประสงค์ได้ จึงขอยุติการทดลองในปี 2561   
 
8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

- 
 

9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

หลังเสร็จสิ้นการทดลอง จะเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ หรือลงตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสาร
วิชาการถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือเผยแพร่สู่
ผู้ประกอบการส่งออก เกษตรกร และผู้สนใจ เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซด์ของกรมวิชาการเกษตร จัดท า
เอกสารเผยแพร่ เอกสารวิชาการ และจัดนิทรรศการ  

หน่วยงานที่จะใช้ประโยชน์ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร  

 
 

10. ค าขอบคุณ  

      - 
 

11. เอกสารอ้างอิง  
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