
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. แผนงานวิจัย   :  โครงการวิจัยและพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับ   
2. ชุดโครงการวิจัย       :  วิจัยและพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับที่มีศักยภาพในเชิงการตลาด โครงการวิจัย

พัฒนาปทุมมาและกระเจียว                 

     โครงการวิจัย   : โครงการวิจัยพัฒนาปทุมมาและกระเจียว                 

3.     การทดลอง 3.1 การจัดการแมลงศัตรูปทุมมาแบบผสมผสาน 
กิจกรรม   : การจัดการแมลงศัตรูปทุมมา 
  (ภาษาอังกฤษ)Insect pest management of Curcuma 
4.คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  :  นางอุราพร หนูนารถ   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
ผู้ร่วมงาน                  :  นางณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
                                นางศรีจ านรรจ์ ศรีจันทรา   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
                                 นายสมรวย รวมชัยอภิกุล     ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
5.บทคัดย่อ  : ด าเนินการส ารวจแปลงทดลองและเริ่มด าเนินการทดสอบการจัดการศัตรูปทุมมา

แบบผสมผสาน ที่ อ ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี  จัดเตรียมหัวพันธุ์ปทุมมา พ้ืนที่ในการปลูกปทุมมา และสารเคมีใน

การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ด าเนินการปลูกปทุมมา ในเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2560 ด าเนินการทดลองล้าช้า

เนื่องจากประสบกับสภาพอากาศแล้ง ปริมาณน้ าไม่เพียงพอในการปลูก ก่อนปลูกท าการแช่หัวพันธุ์ปทุมมา

ด้วยสาร thiamethoxam    อัตรา 2 กรัม/น้ า 20  ลิตร นาน 5 นาที ก่อนปลูก รองก้นหลุมก่อนปลูกด้วย 

สาร fipronil 0.3 % G  พบหนอนกระทู้ผักสูงเกินระดับเศรษฐกินเกินระดับ 1 ครั้ง ด าเนินการพ่นสาร 

indoxacarb 10% W/V SL  อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ในแปลงเปรียบเทียบ พบเพลี้ยไฟเกินระดับ

เศรษฐกิจ 2 ครั้งหนอนกระทู้ผัก 2 ครั้งเกษตรกร ด าเนินการพ่นสาร ทั้งหมด 6 ครั้ง เมื่อเก็บหัวพันธุ์พบว่า 

แปลงทดสอบแบบผสมผสาน ได้หัวพันธุ์ที่มีคุณภาพและไม่มีการท าลายของเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอย จ านวน 

355 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนแปลงเกษตรกรเปรียบเทียบ ได้หัวพันธุ์ที่มีคุณภาพและไม่มีการท าลายของเพลี้ยแป้ง

และเพลี้ยหอย จ านวน 225 กิโลกรัมต่อไร่  

6.ค าน า                                 :  ปทุมมา เป็นไม้หัวล้มลุกอายุหลายปี จัดเป็นไม้ดอกที่มี

บทบาทส าคัญในการผลิตเชิงพาณิชย์ มีการส่งออกผลผลิต ในรูปหัวพันธุ์ สู่ตลาดประเทศญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ 

โปตุเกส ในปัจจุบันได้ขยายตลาดการส่งออกไปยังอีกหลายประเทศ ได้แก่ อเมริกา แอฟริ กาใต้ จีน ไต้หวัน 

และออสเตรเรีย ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดต่างประเทศ จึงมีการขยายพ้ืนที่ปลูกกันมากขึ้น อย่างไรก็

ตามอุปสรรคต่อการผลิตหัวปทุมมา เกิดจากการระบาดของเพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง และด้วง โดยเพลี้ยแป้งและ



เพลี้ยหอย จะดูดกินน้ าเลี้ยงหัวพันธุ์ใหม่ ๆ ท าให้หัวพันธุ์ใหม่ที่ได้ไม่สมบูรณ์ ส าหรับเพลี้ยแป้งถ้าติดไปกับหัว

พันธุ์ เมื่อเก็บรักษาในโรงเก็บจะเพ่ิมอย่างรวดเร็ว ท าให้หัวพันธุ์เสียหายได้   ท าให้หัวปทุมมาไม่ได้คุณภาพ จึง

ท าการทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพดีในการควบคุมการระบาดของเพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง 

และด้วง และปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม และผลผลิตปลอดจากศัตรูพืช และไม่มีสารตกค้าง 

7.วิธีด าเนินการ                         :  
 วิธีปฏิบัติการทดลอง 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1.1 ส ารวจชนิดของเพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง และด้วงที่พบในแปลงปลูกปทุมมา และจัดจ าแนกชนิด
ของแมลงศัตรูที่พบ 
1.2 ส ารวจดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกับปทุมมาจากการท าลายของเพลี้ยหอย  เพลี้ยแป้ง และด้วง 
วางแผนการป้องกันก าจัด เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง และด้วง ในเบื้องต้น 
1.3 วางแผนการป้องกันก าจัด เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง และด้วง  
1.3.1 ด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพสารในการป้องกันก าจัดเพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้งในปทุมมา 
วิธีด าเนินการวางแผนการทดลอง แบบRCB มี 3 ซ้ า 7 กรรมวิธี ดังนี้         
                        1.thiamethoxam 25% WG   อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร         
2.imidacloprid 70% WG     อัตรา  4 กรัม/น้ า 20  
 3. dinotefuran 10 % %WP   อัตรา  40 กรัม./น้ า 20 ลิตร        
4 prothiofos  50% EC          อัตรา     50 มล./น้ า 20 ลิตร 
 5.thiamethoxam/lambdacyhalothrin 24.7%ZC   อัตรา    10 มล./น้ า 20 ลิตร 
 6.malathion 83% EC                               อัตรา     20 มล./น้ า 20 ลิตร 
                        7. Control 
 วิธีปฏิบัติการทดลอง จุ่มหัวพันธุ์ปทุมมาด้วยสารดังกล่าวตามกรรมวิธี  จ านวน 20 หัวต่อกรรมวิธี  
จากนั้นน าไปผึ่งให้แห้ง   ตรวจนับจ านวนเพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย ทุก 10 วัน อย่างน้อย 3 ครั้ง น าข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ  บันทึก อาการที่เป็นพิษกับพืช  
1.3.2 การจัดการแมลงศัตรูปทุมมาแบบผสมผสาน  
วิธีการ 
 ท าการทดสอบในแปลงปลูกปทุมมาของเกษตรกร  2  ราย เป็นแปลงวิธีจัดการปทุมมาแบบ
ผสมผสาน 1 ราย และแปลงตามกรรมวิธีของเกษตรกร  1  ราย  ซึ่งมีวิธีการด าเนินงานดังนี้ 
แนวทางการจัดการแมลงศัตรูปทุมมา 
วิธีการจัดการแบบผสมผสาน 
1. ส ารวจศัตรูพืชทุก 7-10 วัน (100 ต้น/ไร่) 
2. ระดับเศรษฐกิจ 
-  หนอนกระทู้หอม, หนอนกระทู้ผัก : กลุ่มไข่ 0.2 กลุ่ม หรือหนอน 1 ตัว/กอ 
 -  เพลี้ยไฟ : 20 ตัว/กอ 



 สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช ได้แก่สารฆ่าแมลง/สารสกัดสะเดา  
3. เทคนิคการพ่นสาร อัตรา 120 ลิตร/ไร่ 
 
          วธิีการของเกษตรกร     
เกษตรกรเป็นผู้ดูแลเองทั้งหมด 
 
การบันทึกข้อมูล  
 บันทึกชนิดและจ านวนประชากรของแมลงศัตรูพืชและแตนเบียนศัตรูธรรมชาติบนพืช ชนิด
ของสารก าจัดศัตรูพืช และอัตราการใช้น้ า จ านวนหัวดีและเสีย น้ าหนักและราคาของผลผลิตต้นทุน
การผลิต  และการตรวจวิเคราะห์พิษตกค้างในผลผลิตทั้งในวิธีการจัดการแมลงศัตรูปทุมมาแบบ
ผสมผสานและวิธีของเกษตรกร 
สถานที่ด าเนินการทดลอง 
 แปลงปทุมมาของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ หรือกาญจนบุรี   
. ระยะเวลาท าการวิจัย           เริ่มต้น ตุลาคม 2559 สิ้นสุด กันยายน 2563 
8.ผลการทดลองและวิจารณ์ ในปี 2560 ด าเนินการส ารวจแปลงทดลองและเริ่มด าเนินการ
ทดสอบการจัดการศัตรูปทุมมาแบบผสมผสาน ที่ อ ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี  จัดเตรียมหัวพันธุ์ปทุมมา 
พ้ืนที่ในการปลูกปทุมมา และสารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช ด าเนินการปลูกปทุมมา ในเดือน
พฤษภาคม-กันยายน 2560 ด าเนินการทดลองล้าช้าเนื่องจากประสบกับสภาพอากาศแล้ง ปริมาณน้ า
ไม่เพียงพอในการปลูก ก่อนปลูกท าการแช่หัวพันธุ์ปทุมมาด้วยสาร thiamethoxam    อัตรา 2 กรัม/
น้ า 20  ลิตร นาน 5 นาที ก่อนปลูก รองก้นหลุมก่อนปลูกด้วย สาร fipronil 0.3 % G  พบหนอน
กระทู้ผักสูงเกินระดับเศรษฐกินเกินระดับ 1 ครั้ง ด าเนินการพ่นสาร indoxacarb 10% W/V SL  
อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ในแปลงเปรียบเทียบ พบเพลี้ยไฟเกินระดับเศรษฐกิจ 2 ครั้งหนอน
กระทู้ผัก 2 ครั้งเกษตรกร ด าเนินการพ่นสาร ทั้งหมด 6 ครั้ง เมื่อเก็บหัวพันธุ์พบว่า แปลงทดสอบ
แบบผสมผสาน ได้หัวพันธุ์ที่มีคุณภาพและไม่มีการท าลายของเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอย จ านวน 355 
กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนแปลงเกษตรกรเปรียบเทียบ ได้หัวพันธุ์ที่มีคุณภาพและไม่มีการท าลายของเพลี้ย
แป้งและเพลี้ยหอย จ านวน 225 กิโลกรัมต่อไร่ 
ผลการด าเนินการทดลองในปี 2561 เริ่มด าเนินการทดลองการจัดการแมลงศัตรูปทุมมา แบบ
ผสมผสาน ที่ อ ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี  จัดเตรียมหัวพันธุ์ปทุมมา พ้ืนที่ในการปลูกปทุมมา และ
สารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช ก่อนปลูกท าการแช่หัวพันธุ์ปทุมมาด้วยสาร thiamethoxam    
อัตรา 2 กรัม/น้ า 20  ลิตร นาน 5 นาที ก่อนปลูก รองก้นหลุมก่อนปลูกด้วย สาร fipronil 0.3 % G  
จากการส ารวจศัตรูพืช พบในแปลงทดสอบแบบผสมผสาน พบเพลี้ยไฟสูงเกินระดับเศรษฐกิจ 2 ครั้ง 
แปลงเปรียบเทียบ   พบเพลี้ยไฟสูงเกินระดับเศรษฐกิจ 4 ครั้ง 

จากการส ารวจแมลงศัตรูปทุมมา ในปีที่ผ่านมา พบเพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้ง และด้วงกาแฟ ลงเข้าท าลาย

หัวปทุมมา ในช่วงเก็บหัวปทุมมา ซึ่งพบว่า เพลี้ยแป้งเป็นแมลงศัตรูที่ส าคัญของไม้ดอก ไม้ประดับอยู่ใน



วงศ์ Pseudococcidae อันดับ Homoptera  จะคล้ายเพลี้ยหอย  แต่ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเพศเมียไม่มี

ปีก จะมีเส้นขนสีขาวปกคลุมล าตัว เพลี้ยแป้งทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดน้ าเลี้ยงของพืช เพลี้ยแป้งยัง

ปล่อยน้ าหวานออกมา ซึ่งดึงดูดให้มดเข้ามากินและเป็นสาเหตุให้เกิดราด า การท าลายจะท าให้พืชแคระแก

รน ใบร่วง เพลี้ยหอย เป็นแมลงชนิดปากดูดน้ าเลี้ยงพืช อยู่เป็นกลุ่ม ๆ โดยเกาะแน่นตามใบ ซอกกาบใบ 

แม้กระทั่งราก ถ้ามีการท าลายมาก ๆ พืชอาจเหี่ยวจนถึงตายได้  

 
9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : ในปี 2560 ด าเนินการส ารวจแปลงทดลองและเริ่ม
ด าเนินการทดสอบการจัดการศัตรูปทุมมาแบบผสมผสาน ที่ อ ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี  จัดเตรียมหัว
พันธุ์ปทุมมา พ้ืนที่ในการปลูกปทุมมา และสารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช ด าเนินการปลูกปทุม
มา ในเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2560 ด าเนินการทดลองล้าช้าเนื่องจากประสบกับสภาพอากาศแล้ง 
ปริมาณน้ าไม่เพียงพอในการปลูก ก่อนปลูกท าการแช่หัวพันธุ์ปทุมมาด้วยสาร thiamethoxam    
อัตรา 2 กรัม/น้ า 20  ลิตร นาน 5 นาที ก่อนปลูก รองก้นหลุมก่อนปลูกด้วย สาร fipronil 0.3 % G  
พบหนอนกระทู้ผักสูงเกินระดับเศรษฐกินเกินระดับ 1 ครั้ง ด าเนินการพ่นสาร indoxacarb 10% 
W/V SL  อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ในแปลงเปรียบเทียบ พบเพลี้ยไฟเกินระดับเศรษฐกิจ 2 
ครั้งหนอนกระทู้ผัก 2 ครั้งเกษตรกร ด าเนินการพ่นสาร ทั้งหมด 6 ครั้ง เมื่อเก็บหัวพันธุ์พบว่า แปลง
ทดสอบแบบผสมผสาน ได้หัวพันธุ์ที่มีคุณภาพและไม่มีการท าลายของเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอย 
จ านวน 355 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนแปลงเกษตรกรเปรียบเทียบ ได้หัวพันธุ์ที่มีคุณภาพและไม่มีการ
ท าลายของเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอย จ านวน 225 กิโลกรัมต่อไร่ 
ผลการด าเนินการทดลองในปี 2561 เริ่มด าเนินการทดลองการจัดการแมลงศัตรูปทุมมา แบบ
ผสมผสาน ที่ อ ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี  จัดเตรียมหัวพันธุ์ปทุมมา พ้ืนที่ในการปลูกปทุมมา และ
สารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช ก่อนปลูกท าการแช่หัวพันธุ์ปทุมมาด้วยสาร thiamethoxam    
อัตรา 2 กรัม/น้ า 20  ลิตร นาน 5 นาที ก่อนปลูก รองก้นหลุมก่อนปลูกด้วย สาร fipronil 0.3 % G  
จากการส ารวจศัตรูพืช พบในแปลงทดสอบแบบผสมผสาน พบเพลี้ยไฟสูงเกินระดับเศรษฐกิจ 2 ครั้ง 
แปลงเปรียบเทียบ   พบเพลี้ยไฟสูงเกินระดับเศรษฐกิจ 4 ครั้ง 
10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :      สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสารฆ่าแมลงที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดเพลี้ยหอย เพลี้ยแป้งและด้วงในปทุมมา แก่เกษตรกร ตลอดจน
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานเอกชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
11.ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : ขอขอบคุณเกษตรกรที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในเรื่องแปลงทดสอบ 
คุณสุมณฑา ธีระชีพ คุณดอกจันทร์ พิรักษาและ คุณณรงค์ คงเหลือ  ที่ช่วยรวบรวมข้อมูล และช่วย
งานวิจัยจนท าให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

12.เอกสารอ้างอิง :    

         พิสมัย ชวลิตวงษ์พร .2538 .แมลงศัตรูไม้ดอกไม้ประดับของประเทศไทย .เอกสารประจ าปี 2538 
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