
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
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1. แผนงานวิจัย   :  ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 
2. โครงการวิจัย   : การบริหารศัตรูพืชแบบบูรณาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
                                                ของพืชเศรษฐกจิที่ส าคัญ 
                    Integrated pest management for improving production   
                                               of economic crops 
      กิจกรรม   :  การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) ในพืชเศรษฐกิจที่  
                                                ส าคัญ 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ชื่อการทดลองที่ 2.3..ทดสอบการใช้เทคโนโลยีการจัดการ  
                                            ศัตรูหน่อไม้ฝรั่งเพ่ือการส่งออก 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Technology of pest management  for Asparagus    
                                          for export 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง  :  นางอุราพร หนูนารถ   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
ผู้ร่วมงาน                  :  น.ส. ทัศนาพร ทัศคร   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช    
                                นายสมรวย รวมชัยอภิกุล  ส านกัวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช    
                                 นายพฤทธิชาติ ปุณวัฒโท  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช    
                                 นายอิศเรศ เทียนทัด   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช   
                                 น.ส. ธัญชนก   จงรักไทย  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช   
                                 นายวรวิช สุดจริตธรรมจาริยางกูร ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช           

5. บทคัดย่อ  :  การทดสอบและขยายผลการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูหน่อไม้ฝรั่งที่แปลง
เกษตรกร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยท าการทดลองในแปลงเกษตรกร 1 ราย ( 1 ไร่) เปรียบเทียบ
กับวิธีการของเกษตรกร 1 ราย ( 1 ไร่) ประเมินผลการทดสอบ โดยเปรียบเทียบ ชนิด และ จ านวน
ปริมาณศัตรูพืช  ศัตรูธรรมชาติ ชนิดของสารก าจัดศัตรูพืชและอัตราการใช้ น  าหนักและราคาผลผลิต 
ตลอดจนสารพิษตกค้างในผลผลิต และผลตอบแทนการลงทุน การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
ประกอบด้วย การสุ่มนับแมลงศัตรูพืชทุก 7 วัน การใช้ระดับเศรษฐกิจ ใช้เชื อจุลินทรีย์ (NPV, Bt) 
สารสกัดสะเดา และสารฆ่าแมลง ในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช  การจัดการด้านโรคพืช  โดยการ
สุ่มส ารวจการใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืช การจัดการด้านวัชพืช มีการสุ่มส ารวจชนิดของวัชพืช และ
จัดการโดยวิธีการถอนต้น โดยเริ่มด าเนินการในแปลง IPM ตั งแต่หน่อไม้ฝรั่งเริ่มพักต้น ด าเนินการ
ทดลองตามกรรมวิธี โดยแปลงทดสอบแบบผสมผสาน แปลงทดสอบแบบผสมผสานมีการพ่นสาร 
spinotoram อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร , สาร fipronil อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร 
สาร acetamiprid อัตรา 20 กรัมต่อน  า 20 ลิตร และ buprofezine อัตรา  20 มิลลิลิตรต่อน  า 20 



ลิตร ชนิดละ 1 ครั ง รวม 4 ครั ง แปลงเกษตรกร มีการพ่นสาร acetamiprid อัตรา 10 กรัมต่อน  า 20 
ลิตร สาร imidacloprid อัตรา 40 กรัมต่อน  า 20 ลิตร สาร pyrazole อัตรา  20 มิลลิลิตรต่อน  า 20 
ลิตร  สาร clorantarinipole อัตรา  30 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร สาร benfuracarb อัตรา  30 
มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร และ พ่นไวท์ออย อัตรา  100 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร  จากการตรวจนับชนิด 
และจ านวนปริมาณศัตรูพืชทุก 7 วัน รวม 19 ครั ง พบแมลงศัตรูที่ส าคัญของศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง 4 ชนิด 
ได้แก่ หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และเพลี ยไฟ ตามล าดับ โดยพบแมลง
ศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง 3 ชนิด ที่สูงเกินระดับเศรษฐกิจ คือ หนอนกระทู้หอม เกินระดับเศรษฐกิจ 1 ครั ง 
เพลี ยไฟ เกินระดับเศรษฐกิจ 3 ครั ง  แมลงหวี่ขาวสูงเกินระดับเศรษฐกิจ 3 ครั ง ท าการพ่นสาร 
spinotoram  อัตรา 20 มิลลลิิตรต่อน  า 20 ลิตร , สาร fipronil อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร 
สาร acetamiprid อัตรา 20 กรัมต่อน  า 20 ลิตร และ buprofezine อัตรา  20 มิลลิลิตรต่อน  า 20 
ลิตร ชนิดละ 1 ครั ง รวม 4 ครั ง ส่วนแปลงเกษตรกรพบ หนอนเจาะกระทู้หอมสูงเกินระดับเศรษฐกิจ 
3 ครั ง เพลี ยไฟ สูงเกินระดับเศรษฐกิจ 5 ครั ง  แมลงหวี่ขาวสูงเกินระดับเศรษฐกิจ 6 ครั ง เกษตรกร
ท าการพ่นสาร acetamiprid อัตรา 10 กรัมต่อน  า 20 ลิตร สาร imidacloprid อัตรา 40 กรัมต่อน  า 
20 ลิตร สาร pyrazole อัตรา  20 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร  สาร clorantarinipole อัตรา  30 
มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร สาร benfuracarbอัตรา  30 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร และ พ่นไวท์ออย 
อัตรา  100 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร การส ารวจชนิดและปริมาณโรคพืชที่ส าคัญ คือ โรคต้นไหม้ ท า
การใส่ไตรโคเดอร์มาผสมกับปุ๋ยคอกหลังจากพักต้น 2 สัปดาห์ และพ่นโคนต้น ทุก 7 วัน 2 ครั ง และ
ท าการพ่นสาร copper oxychloride 3 ครั ง    และ mancozeb 4 ครั ง ส่วนวิธีเกษตรกรพ่นสาร
ป้องกันก าจัดโรคพืช mancozebและ carbendazim รวม 10 ครั งสรุปใจความส าคัญของผลงานวิจัย
ให้เห็นผลงานอย่างชัดเจน  

   
 

6. ค าน า                                 :  หน่อไม้ฝรั่ง (Asparaqus officinalis Linnaeus) เป็นพืชผัก
เศรษฐกิจที่ส าคัญผลิตเพื่อการส่งออกทั งในรูปบริโภคสดและผลิตเพ่ือแปรรูปทางอุตสาหกรรม กมลและ
คณะ 2544 รายงานว่าปัจจุบันมีพื นที่ปลูกจ านวน 6,123 ไร่ มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งใน
ปี 2542 มีประมาณ 1,537 ตัน คิดเป็นมูลค่า 135.91 ล้านบาท ซึ่งมีตลาดส่งออกมากกว่า 20 ประเทศ 
ตลาดส่งออกรายใหญ่ของประเทศไทยได้แก่ ญี่ปุ่น แต่การผลิตหน่อไม้ฝรั่งเพ่ือส่งออกไปจ าหน่ายในตลาด
ต่างประเทศนั น จ าเป็นต้องมีการผลิตเพ่ือให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ ปัญหาส าคัญที่ท าให้ผลผลิตของ
หน่อไม้ฝรั่งไม่ได้มาตรฐานส่งออกคือ ศัตรูพืช ซึ่งได้แก่ โรค และวัชพืช แมลงศัตรูพืชที่ส าคัญ ได้แก่ หนอน
กระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย และเพลี ยไฟ โรคพืชที่ส าคัญได้แก่ โรคต้นไหม้ ใบเทียม
ร่วง และโรคแอนแทรคโนส ส่วนวัชพืชที่ส าคัญ คือ แห้วหมู เกษตรกรมีการพ่นสารฆ่าแมลงผสมกับสาร
ก าจัดโรคพืชเป็นประจ า เพ่ือป้องกันก าจัดศัตรูดังกล่าวจากการส ารวจในปี  2538 - 2539  พบว่า 
เกษตรกรมีการใช้สารฆ่าแมลง 8 กลุ่มสาร และนิยมใช้สารฆ่าแมลงในกลุ่ม Organophos phate มาก
ที่สุด คือ 21.10% รองลงมาได้แก่ Carbamate 18.40% พบเกษตรกรมีการใช้สารฆ่าแมลงมีพิษร้ายแรง
สูง 16.71% มีพิษร้ายแรง 31.00% พิษปานกลาง 33.33% พิษน้อย 2.40% ส่วนสารก าจัดโรคพืช พบ



เกษตรกรใช้สารพวก carbendazim , mancozeb , propineb , metalaxyl , captan , copper – 
oxychloride เป็นต้น ด้วยช่วงพ่น 7 – 10 วันครั ง (ปิยรัตน์ และคณะ 2540) จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น
ทางกลุ่มงานวิจัยแมลงศัตรูผักฯ กองกีฏและสัตววิทยา จึงได้ท าการทดสอบการป้องกันก าจัดแมลงศัตรู
หน่อไม้ฝรั่งโดยวิธีผสมผสานจากผลการทดสอบปี 2541 (ปิยรัตน์  และคณะ, 2541) พบว่าวิธี IPC 
สามารถลดการใช้สารฆ่าแมลงในแต่ละครั งลงได้ 40% และลดจ านวนครั งในการใช้สารเคมีได้อีกมากกว่า 
20% ด้วยวธิีการใช้ทางเลือกอ่ืนทดแทนการใช้สารเคมีเน้นการใช้เชื อจุลินทรีย์ เช่น ไวรัส NPV และ Bt. 
เปน็ต้น ทั งนี จะท าการใช้สารดังกล่าวเมื่อแมลงศัตรูสูงเกินระดับเศรษฐกิจ และมีการใช้เทคนิคการพ่นสาร
ด้วยการปรับหัวฉีดเป็นละอองฝอย ซึ่งสามารถลดอัตราการพ่นสารต่อไร่ลงได้วิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่ให้
ผลตอบแทนต่อไร่สูงกว่าวิธีเกษตรกรและมีผลดีต่อสภาพแวดล้อม พบแตนเบียนหนอน Microplitis 
manilae ตลอดการทดสอบด้วยเปอร์เซ็นต์ การท าลายระหว่าง 37.67 – 53.62% แต่เนื่องจากปัญหา
การผลิตหน่อไม้ฝรั่งนอกจากแมลงศัตรูพืชแล้วปัญหาที่ส าคัญท่ีพบระบาดเป็นประจ าได้แก่ โรคพืช และ
บางพื นที่พบปัญหาเกี่ยวกับวัชพืช ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้มีผลงานวิจัยรองรับอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้น ามา
ทดสอบร่วมกัน ดังนั นตั งแต่ปี 2543 ทางกรมวิชาการเกษตร  จึงมีนโยบายเร่งรัดการด าเนินงานพัฒนา
รูปแบบผสมผสานวิธีต่าง ๆ ในการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพ่ือน าไปขยายผลโดยน าผลงานวิจัย
ด้านอารักขาพืช และด้านวิเคราะห์วิจัยสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร จัดท าเป็นชุดของ
เทคโนโลยีเพ่ือท าการทดสอบร่วมกัน จากผลงานปี 2544  และ  2545 พบว่าวิธีทดสอบชุดเทคโนโลยี การ
ป้องกันก าจัดแบบผสมผสานสามารถลดปริมาณสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชลงได้ 18.75  และ  30.00  
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  (พิมลพร  และคณะ  2544 และ  2545)  มีการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่
ปลอดภัยกว่า  และได้ผลคุ้มค่าต่อการลงทุน   จากการเปรียบเทียบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน กับ
วิธีการปฏิบัติของเกษตรกรสรุปได้ว่า ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากกว่าวิธีเกษตรกร มีการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรลดลง รายได้เพ่ิมขึ น ได้ค่าตอบแทนคุ้มทุนมากกว่า พบศัตรูธรรมชาติในแปลง และไม่พบพิษ
ตกค้างในผลผลิตหรือต่ ากว่าค่า MRL  ดังนั นในปี  2560  จึงท าการทดสอบเทคโนโลยีการจัดการศัตรู
หน่อไม้ฝรั่งโดยวิธีผสมผสาน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ค่าตอบแทนสูงคุ้มต่อการลงทุน ขบวนการผลิต
ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค และไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมให้เขียนความส าคัญ หลักการและเหตุผล
ที่ท าการทดลองปัญหาที่ต้องแก้ไข วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย การตรวจเอกสาร  อ้างถึง
รายงานหรือผลงานที่ท ามาแล้วว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงานที่ท าอย่างไร  เพื่อสนับสนุนและเน้นให้เห็น
ความส าคัญของงานที่ท า 
7. วิธีด าเนินการ                         :  

 สิ่งทีใ่ช้ในการทดลอง 
1. แปลงหน่อไม้ฝรั่ง 
2. สาร methoxyfenozide (Prodigy 240 SC), สาร lambda-cyhalothrin (Karate 2.5 EC) สาร 
deltamethrin (Decis), สาร cypermethrin/phosalone, สาร indoxacarb 15% SC (Ammate), 
สาร chlorfluazuron 5% EC, สาร spinosad 12% SC (Success 120 SC), สาร emamectin 
benzoate (Proclaim 019) 
3 เชื อจุลินทรีย์ แบคทีเรีย Bacillus thuringensis (Bt) และ ไวรัส Nucleopolyhedrovirus (NPV) 



          4. สารป้องกันก าจัดโรคพืช  
          สารอะซอกซี่สะโตรบิน 25% เอสชี, สารคาร์เบนดาซิม 50%, โพรพิแนบ 70% ดับบลิวพี, 
สาร โพรคลอราช     50% ดับบลิวพี ,แมนโคเซบ 80% ดับบลิวพี 
 3. การป้องกันก าจัดวัชพืช feroxarop-P-ethyl (Whip 7.5 % EC) 
4. เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง หรือ เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน  า 
 5.  ปุ๋ยเคมี และ สารจับใบ 
 6.  กระบอกตวงขนาดเล็ก และ ถังน  าพลาสติก 
    7. อุปกรณ์จดบันทึกข้อมูล 
- แบบและวิธีการทดลอง 
แบ่งเป็น 2 กรรมวิธี คือ 
1. การจัดการศัตรูหน่อไม้ฝรั่งแบบผสมผสาน (IPM)  
2. การจัดการศัตรูหน่อไม้ฝรั่งโดยวิธีของเกษตรกร (F) 
- วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. เปรียบเทียบชนิดและปริมาณแมลงศัตรูพืช ชนิดอัตราการใช้ ราคา และจ านวนครั งที่ใช้ของสาร
ก าจัดศัตรูพืช ผลผลิตและราคา ต้นทุนการผลิต ระหว่างการป้องกันก าจัดศัตรูหน่อไม้ฝรั่งโดยวิธี
ผสมผสาน (IPM) และการป้องกันก าจัดศัตรูหน่อไม้ฝรั่งโดยวิธีเกษตรกร 
2. ขั นตอนและวิธีด าเนินการตามขั นตอนต่อไปนี  
(1) เลือกแปลงเกษตรกรทดสอบ การป้องกันก าจัดแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่งโดยวิธีผสมผสาน (IPM) โดย
การควบคุมดูแลของนักวิชาการเปรียบเทียบกับวิธีของเกษตรกรโดยเกษตรกรเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเอง 
โดยแบ่งพื นที่ออกเป็น 2 แปลงๆ ละ 1 ไร่ 
(2) การจัดการศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง 
แปลง IPM ด าเนินการโดยใช้ การส ารวจแมลงศัตรูพืชทุก 7 วัน จ านวน 100 ต้น/ไร่ ท าการพ่นสาร
เมื่อส ารวจศัตรูพืชเกินระดับเศรษฐกิจ ด้วยอัตราพ่น 120 ลิตร/ไร่ 
การป้องกันก าจัดแมลง 
หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และหนอนเจาะสมอฝ้าย ท าการส ารวจในระยะแตกใบอ่อน ถ้าพบ
กลุ่มไข่ 0.2 กลุ่ม หรือหนอน 1 ตัว/ต้น ถ้าพบเกินระดับให้ท าการพ่นสารตามค าแนะน าการป้องกัน
และก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืช ของกลุ่มกีฏและวิทยา และด าเนินการพ่นเชื อ แบคทีเรีย Bacillus 
thuringensis (Bt.) และ ไวรัส Nucleopolyhedrovirus (NPV) ในช่วงเก็บผลผลิต 
เพลี ยไฟหอม ท าการส ารวจในระยะแตกใบอ่อน หากพบเกิน 10 ตัวต่อต้น ถ้าพบเกินระดับให้ท าการ
พ่นสารตามค าแนะน าการป้องกันและก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืช ของกลุ่มกีฏและวิทยา เช่น 
imidacloprid อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร สลับกับสาร fipronil 20 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร  
แมลงหวี่ขาวยาสูบ ท าการส ารวจในระยะแตกใบอ่อน หากพบเกิน 10 ตัวต่อต้น ถ้าพบเกินระดับให้ท า
การพ่นสารตามค าแนะน าการป้องกันและก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืช ของกลุ่มกีฏและวิทยา เช่นบู
โพฟิซิน อะเซตตามิพริด และเลือกใช้สารตามกลุ่ม MOA เพ่ือลดความต้านทานของแมลงศัตรูพืช 
การป้องกันก าจัดโรคพืช 



- รักษาความสะอาดในแปลงปลูก ตัดแต่ง กิ่ง ก้านท่ีเป็นโรคออกจากแปลง  
- ใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืช เมื่อพบการระบาด  
โรคล าต้นไหม้ เกินระดับ 5% ในช่วงระยะพักต้นและก่อนการเก็บเก่ียวผลผลิต ใช้สาร azoxystrobin 
25% SC อัตรา 5-10 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร 
โรคใบเทียม เกินระดับ 5% ใช้สาร carbendazim 50% อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร พ่นสลับ
กับ propineb 70% WP อัตรา 40-60 กรัมต่อน  า 20 ลิตร 
โรคแอนแทรคโนส เกินระดับ 5% ใช้สาร prochloraz 50% WP อัตรา 20 กรัมต่อน  า 20 ลิตร พ่น
ทุก 7 วัน สลับกับ mancozeb 80% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน  า 20 ลิตร 
วิธีในการประเมินความรุนแรงของโรค ท าการประเมินโรคที่ล าต้นและใบหน่อไม้ฝรั่งจ านวน 5 ต้นต่อ
กอ ทั งหมด 40 กอต่อซ  า โดยให้ค่าคะแนนเป็นระดับความรุนแรงของโรคดังนี  
 ระดับ 1  =   ไม่แสดงอาการของโรค 
 ระดับ 2  =   แสดงอาการเป็นโรค 1-10 % ของพื นที่ล าต้นและใบ 
 ระดับ 3  =   แสดงอาการเป็นโรค 11-25 % ของพื นที่ล าต้นและใบ 
 ระดับ 4  =   แสดงอาการเป็นโรค 26-50 % ของพื นที่ล าต้นและใบ 
 ระดับ 5  =   แสดงอาการเป็นโรคา 51-75 % ของพื นที่ล าต้นและใบ 
          ระดับ 6    =   แสดงอาการเป็นโรคมากกว่า 75 % ของพื นที่ล าต้นและใบ 
การป้องกันก าจัดวัชพืช 
- ส ารวจพื นที่ทดลองเพ่ือวางแผนการก าจัดวัชพืชที่เหมาะสมกับปัญหาวัชพืช 
- ใช้ วัสดุคลุม ได้แก่ ฟางข้าว แกลบด าหลังจากปลูกก าจัดวัชพืชที่งอกขึ นมาตั งแต่ยังเล็ก  
- ก าจัดวัชพืชด้วยแรงงานหรือเครื่องมือกล จ านวน 1-2 ครั ง ในช่วงระยะแรกของการเติบโต 
- หากก าจัดด้วยแรงงานไม่ทันและวัชพืชส่วนใหญ่เป็นวัชพืชวงศ์หญ้า ใช้ feroxarop-p-ethyl 7.5% 
EC อัตรา   40–50 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร อัตราพ่นสาร 80 ลิตรต่อไร่ พ่นในร่องทางเดินกดหัวพ่น
ให้ต่ าเมื่อวัชพืชอายุ   3–5 ใบ 
ใช้เทคนิคการพ่นสาร 
- เครื่องยนต์พ่นสารแบบแรงดันน าสูงใช้พ่นสารก าจัดแมลง และสารก าจัดโรคพืช ใช้หัวพ่นแบบกรวย
กลวง แรงดันมากกว่า 3 บาร์ อัตราการพ่น 120 ลิตรต่อไร่ โดยต้องท าการพ่นจากยอดลงมา ส่ายหัว
พ่นซ้าย-ขวา และสารก าจัดวัชพืช หัวพ่นแบบปะทะ แรงดัน 1-2 บาร์ อัตราการพ่น 40-60 ลิตรต่อไร่ 
โดยถือหัวพ่นสูงจากวัชพืชในระดับคงที่และเดินด้วยความเร็วสม่ าเสมอ ไม่ส่ายหัวพ่น 
ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต ทั งในแปลง IPM และแปลงเกษตรกร 
-การบันทึกข้อมูล 
- จ านวนและชนิดของแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ 
- บันทึกการเป็นโรคแอนแทคโนส โรคต้นไหม้ โรคใบเทียม 
- บันทึกชนิดและปริมาณของวัชพืช 
- ชนิดและจ านวนครั งที่ใช้การใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
- ต้นทุนการใช้สารเคมี ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิตทั งหมด 



- บันทึกผลผลิตและราคา 
- น าผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งไปวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ตามวิธีการของ codex 
- วิเคราะห์ผลความแตกต่างทางสถิติในการควบคุมศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง ผลตอบแทนการลงทุน (R/C 
ratio) และปริมาณสารพิษตกค้างในผลผลิต ระหว่างแปลง IPM และ แปลงเกษตรกรอุปกรณ์  
- เวลาและสถานที่  
เวลา  กรกฎาคม 61 - กันยายน 2561 
สถานที่  แปลงเกษตรกร   อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกญจนบุรี 
8.ผลการทดลองและวิจารณ์ ส ารวจแปลงทดลองและเริ่มด าเนินการทดสอบและขยายผลการใช้
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูหน่อไม้ฝรั่งที่แปลงเกษตรกร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยท าการทดลองใน
แปลงเกษตรกร 1 ราย ( 1 ไร่) เปรียบเทียบกับวิธีการของเกษตรกร 1 ราย ( 1 ไร่) ประเมินผลการ
ทดสอบ โดยเปรียบเทียบ ชนิด และ จ านวนปริมาณศัตรูพืช  ศัตรูธรรมชาติ ชนิดของสารก าจัด
ศัตรูพืชและอัตราการใช้ น  าหนักและราคาผลผลิต ตลอดจนสารพิษตกค้างในผลผลิต และ
ผลตอบแทนการลงทุน การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การสุ่มนับแมลงศัตรูพืชทุก 7 
วัน การใช้ระดับเศรษฐกิจ ใช้เชื อจุลินทรีย์ (NPV, Bt) สารสกัดสะเดา และสารฆ่าแมลง ในการป้องกัน
ก าจัดแมลงศัตรูพืช  การจัดการด้านโรคพืช  โดยการสุ่มส ารวจการใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืช การ
จัดการด้านวัชพืช มีการสุ่มส ารวจชนิดของวัชพืช และจัดการโดยวิธีการถอนต้น โดยเริ่มด าเนินการใน
แปลง IPM ตั งแต่หน่อไม้ฝรั่งเริ่มพักต้น ด าเนินการทดลองตามกรรมวิธี โดยแปลงทดสอบแบบ
ผสมผสาน แปลงทดสอบแบบผสมผสานมีการพ่นสาร spinotoram  อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน  า 20 
ลิตร , สาร fipronil อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร สาร acetamiprid อัตรา 20 กรัมต่อน  า 20 
ลิตร และ buprofezine อัตรา  20 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร ชนิดละ 1 ครั ง รวม 4 ครั ง แปลง
เกษตรกร มีการพ่นสาร acetamiprid อัตรา 10 กรัมต่อน  า 20 ลิตร สาร imidacloprid อัตรา 40 
กรัมต่อน  า 20 ลิตร สาร pyrazole อัตรา  20 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร  สาร clorantarinipole 
อัตรา  30 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร สาร benfuracarbอัตรา  30 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร และ พ่น
ไวท์ออย อัตรา  100 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร จากการตรวจนับชนิด และจ านวนปริมาณศัตรูพืชทุก 7 
วัน รวม 19 ครั ง พบแมลงศัตรูที่ส าคัญของศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง 4 ชนิด ได้แก่ หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอน
กระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และเพลี ยไฟ ตามล าดับ โดยพบแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง 3 ชนิด ที่สูงเกิน
ระดับเศรษฐกิจ คือ หนอนกระทู้หอม เกินระดับเศรษฐกิจ 1 ครั ง เพลี ยไฟ เกินระดับเศรษฐกิจ 3 ครั ง  
แมลงหวี่ขาวสูงเกินระดับเศรษฐกิจ 3 ครั ง ท าการพ่นสาร spinotoram  อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน  า 20 
ลิตร , สาร fipronil อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร สาร acetamiprid อัตรา 20 กรัมต่อน  า 20 
ลิตร และ buprofezine อัตรา  20 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร ชนิดละ 1 ครั ง รวม 4 ครั ง ส่วนแปลง
เกษตรกรพบ หนอนเจาะกระทู้หอมสูงเกินระดับเศรษฐกิจ 3 ครั ง เพลี ยไฟ สูงเกินระดับเศรษฐกิจ 5 
ครั ง  แมลงหวี่ขาวสูงเกินระดับเศรษฐกิจ 6 ครั ง เกษตรกรท าการพ่นสาร acetamiprid อัตรา 10 
กรัมตอ่น  า 20 ลิตร สาร imidacloprid อัตรา 40 กรัมต่อน  า 20 ลิตร สาร pyrazole อัตรา  20 
มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร  สาร clorantarinipole อัตรา  30 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร สาร 
benfuracarbอัตรา  30 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร และ พ่นไวท์ออย อัตรา  100 มิลลิลิตรต่อน  า 20 



ลิตร การส ารวจชนิดและปริมาณโรคพืชที่ส าคัญ คือ โรคต้นไหม้ ท าการใส่ไตรโคเดอร์มาผสมกับ
ปุ๋ยคอกหลังจากพักต้น 2 สัปดาห์ และพ่นโคนต้น ทุก 7 วัน 2 ครั ง และท าการพ่นสาร copper 
oxychloride 3 ครั ง    และ mancozeb 4 ครั ง ส่วนวิธีเกษตรกรพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช 
mancozebและ carbendazim รวม 10 ครั ง การส ารวจชนิดของวัชพืช  จัดการโดยวิธีถอนต้นเมื่อ
พืชยังเล็ก 

 

8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : ทดสอบการป้องกันก าจัดศัตรูหน่อไม้ฝรั่งโดยวิธีผสมผสาน

เปรียบเทียบกับวิธีการของเกษตรกร จังหวัดราชบุรี ปี 2560 จากการตรวจนับชนิด และจ านวน

ปริมาณศัตรูพืชทุก 7 วัน รวม 19 ครั ง พบแมลงศัตรูที่ส าคัญของศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง 4 ชนิด ได้แก่ หนอน

เจาะสมอฝ้าย หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และเพลี ยไฟ ตามล าดับ โดยพบแมลงศัตรู

หน่อไม้ฝรั่ง 3 ชนิด ที่สูงเกินระดับเศรษฐกิจ คือ หนอนกระทู้หอม เกินระดับเศรษฐกิจ 1 ครั ง เพลี ย

ไฟ เกินระดับเศรษฐกิจ 3 ครั ง  แมลงหวี่ขาวสูงเกินระดับเศรษฐกิจ 3 ครั ง ท าการพ่นสาร 

spinotoram  อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร , สาร fipronil อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร 

สาร acetamiprid อัตรา 20 กรัมต่อน  า 20 ลิตร และ buprofezine อัตรา  20 มิลลิลิตรต่อน  า 20 

ลิตร ชนิดละ 1 ครั ง รวม 4 ครั ง ส่วนแปลงเกษตรกรพบ หนอนเจาะกระทู้หอมสูงเกินระดับเศรษฐกิจ 

3 ครั ง เพลี ยไฟ สูงเกินระดับเศรษฐกิจ 5 ครั ง  แมลงหวี่ขาวสูงเกินระดับเศรษฐกิจ 6 ครั ง เกษตรกร

ท าการพ่นสาร acetamiprid อัตรา 10 กรัมต่อน  า 20 ลิตร สาร imidacloprid อัตรา 40 กรัมต่อน  า 

20 ลิตร สาร pyrazole อัตรา  20 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร  สาร clorantarinipole อัตรา  30 

มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร สาร benfuracarbอัตรา  30 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร และ พ่นไวท์ออย 

อัตรา  100 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร การส ารวจชนิดและปริมาณโรคพืชที่ส าคัญ คือ โรคต้นไหม้ ท า

การใส่ไตรโคเดอร์มาผสมกับปุ๋ยคอกหลังจากพักต้น 2 สัปดาห์ และพ่นโคนต้น ทุก 7 วัน 2 ครั ง และ

ท าการพ่นสาร copper oxychloride 3 ครั ง    และ mancozeb 4 ครั ง ส่วนวิธีเกษตรกรพ่นสาร

ป้องกันก าจัดโรคพืช mancozebและ carbendazim รวม 10 ครั ง  วิธีผสมผสานพบแตนเบียน  

microplitis  manilae  41.86   เปอร์เซ็นต์  ส าหรับวิธีการของเกษตรกรพบ  21.80  เปอร์เซ็นต์ 

 การทดสอบแบบวิธีผสมผสานสามารถลดจ านวนครั งในการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชลงได้ 40.45  

เปอร์เซ็นต์  และปริมาณลงได้อีก  65.44  เปอร์เซ็นต์   เสียค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนการผลิต 12500 บาท/ไร่ 

ได้น  าหนักผลผลิต/ไร่ 1500 กก./ไร่ ท าให้ได้ก าไรสุทธิ 31000 บาท/ไร่ ได้ผลตอบแทนต่อการลงทุน 2.48 

ในแปลงวิธีผสมผสาน  ส่วนวธิีการของเกษตรกร เสียค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนการผลิต 17500 บาท/ไร่ ได้

น  าหนักผลผลิต/ไร่ 1000 กก./ไร่ ได้ก าไรสุทธิ 22000 บาท/ไร่ ได้ผลตอบแทนต่อการลงทุน 1.26 

 



9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ได้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานเพื่อการส่งออก

หน่อไม้ฝรั่ง ส าหรับแนะน าให้แก่เกษตรกรและนักวิชาการที่

เกี่ยวข้อง  

 

10. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : ขอขอบคุณเกษตรกรที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในเรื่องแปลงทดสอบ 

คุณสุมณฑา ธีระชีพ คุณดอกจันทร์ พิรักษาและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิจัยการใช้สารที่ช่วยเรื่องเทคนิค

การพ่นสาร ทีช่่วยรวบรวมข้อมูล และช่วยงานวิจัยจนท าให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

11. - 
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