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การคัดเลือกของสารปองกันกําจัดแมลงศัตรูสาํ คัญในผักแพวและผักแขยง
Efficacy of Some Insecticides for Controlling Impor
Important Pests
of Phak Phaeo and Phak Kha Yaeng
วิภาดา ปลอดครบุร1ี / ศรุต สุทธิอารมณC1/ ศรีจาํ นรรจC ศรีจนั ทรา1/
วนาพร วงษCนคิ ง1/ อัจฉรา หวั
หวังอาษา1/ สุนดั ดา เชาวลิต2/
กลุมI บริหารศัตรูพชื 2/ กลุIมกีฏและสัตววิทยา1/ สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความกLาวหนLา
การศึ ก ษาชนิ ด แมลงศั ต รู ใ นผั ก แพวจากแหลI ง ปลู ก ในจั ง หวั ด นครปฐม และปทุ ม ธานี
ดําเนินการในปO 2554 ผลการสํารวจและจําแนกชนิด พบแมลงศัตรูผักแพว 8 ชนิด ไดLแกI หนอนกระทูL
ผัก Spodoptera litura (Fabricius), หนอนเจาะสมอฝาย Helicoverpa armigera (Hubner), เพลี้ย
แปงนLอยหนIาหรือเพลี้ยแปงสับปะรดสีเทา Dysmicoccus neobrevipes Breadsley, เพลี้ยแปง
Jack Beardsley Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel and Miller, แมลงหวี่ขาวใยเกลียว
Aleurodicus dispersus (Russell), แมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci (Gennadius), เพลี้ยไฟ
พริก Scirtothrips dorsalis Hood และเพลี้ยอIอนมินทC Ovatus crataegarius Walker สIวน
การศึกษาการคัดเลือกสารปองกันกําจัดเพลี้ยแปงนLอยหนIาในผักแพว ดําเนินการทดลองในแปลงของ
เกษตรอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี จํานวน 2 แปลงทดลอง ระหวIางเดือนมกราคม-มีนาคม 2554
วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 ซ้ํา 7 กรรมวิธี คือ พIนสาร thiamethoxam 25%WG อัตรา 4 กรัม/
น้ํา 20 ลิตร, imidacloprid 70%WG อัตรา 4 กรัม/น้ํา 20 ลิตร, dinotefuran 10%WP อัตรา 20
กรัม/น้ํา 20 ลิตร, thiamethoxam 25%WG+white oil 67%EC อัตรา 2 กรัม+ 50 มิลลิลิตร/น้ํา
20 ลิตร, buprofezin 40%SC+white oil 67%EC อัตรา 20+50 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีพIนสารเปรียบเทียบ imidacloprid 10%SL อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร
และกรรมวิธีไมIพIนสารปองกันกําจัดแมลง พบวIาสารปองกันกําจัดแมลงทุกกรรมวิธีมีแนวโนLมในการ
ปองกันกําจัดเพลี้ยแปงนLอยหนIาในผักแพวไดL
คํานํา
ผักแพว (Polygonum odoratum Lour.) อยูIในวงศC Polygonaceae เปxนผักพื้นบLานมี
หลายชื่ อ ตI า งกั น ไปตามแตI ล ะทL อ งถิ่ น ภาคอี ส านเรี ย กวI า ผั ก แพL ว ผั ก พริ ก มL า ผั ก จั น ทนC โ ฉม
(นครราชสีมา) ภาคเหนือเรียกผักไผI หอมจันทรC (อยุธยา) ทั้งตLนมีกลิ่นหอมฉุน นิยมนําไปปรุงอาหาร
ชI ว ยดั บ กลิ่ น คาวของเนื้ อสั ต วC แ ละกิ น เปx น ผั กสดรI ว มกั บ อาหารรสจั ด เชI น ลาบ กL อย ผั กแพวเปx น
ไมLลLมลุกชอบขึ้นริมน้ํา ลําตLนตรงหรืออาจเลื้อยสูงประมาณ 30--35 ซม. ลําตLนมีรIองลึกตามยาว ขLอที่
รหัสการทดลอง 0303-0404-5454-0202-0505-0101-0303-54
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อยูIติดดินมักพบรากงอกออกมา ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผIนใบรูปเปxนรูปหอก ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม
ฐานใบเปxนรูปลิ่ม มีหูใบลักษณะเปxนปลอกหุLมรอบลําตLนบริเวณเหนือขLอ ดอกเปxนดอกชIอ ดอกยIอย
ขนาดเล็กสีขาวนวล หรือสีชมพูมIวง ผลมีขนาดเล็ก ขยายพันธุCโดยการนําตLนอIอนแยกไปเพาะ ปลูกไดL
ตลอดปOหากมีความชื้นเพียงพอและดินมีความอุดมสมบูรณC (รักษC, 2550 และดวงใจ, 2549) นิยมปลูก
ไวLในกระถางหรือบริเวณบLาน แตIในป|จจุบันมีปลูกเปxนการคLาสIงออกเปxนผักสดไปยังประเทศในกลุIม
สหภาพยุโรป ในปO 2549 มีปริมาณการสIงออกผักแพว 8,274 กิโลกรัม มูลคIา 190,733 บาท (สํานัก
ควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2550)
ผักแขยง (Limnophila aromatica (Lamk.) Merr.) อยูIในวงศC Scrophulariaceae ชื่อ
พื้ น เมื อง ผั ก กะแยง (อุ ด รธานี -อี ส าน) ผั ก พา (ภาคเหนื อ ) มะออม (เขมร) แขยง (อุ บ ลราชธานี
มุกดาหาร) เปxนไมLลLมลุก สูงประมาณ 30-40 ซม. ลําตLนสีเขียว กลวงเห็นขLอชัดเจน ลําตLนทั้งตLนจะมี
กลิ่นหอมหรือกลิ่นฉุนรุนแรง ใชLเปxนเครื่องปรุงรสและแตIงกลิ่นสําหรับแกงอIอมอาหารของชาวอีสาน
ใบเปxนแบบใบเดี่ยว ขนาดเล็ก ออกเปxนคูIตรงขLามกันหรืออาจมี 3 ใบ ออกอยูIรอบๆ ขLอ รูปใบรีหรือรูป
ขอบขนานหรือรูปหอก ไมIมีกLาน ฐานใบจะหุLมลําตันไวL ขอบใบหยักเปxนฟ|นเลื่อย ดLานบนของใบมีตIอม
เล็กๆ ดอกเปxนดอกเดี่ยวออกตรงซอกใบหรือออกเปxนชIอ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียวมีขน กลีบดอกสี
แดง สีชมพูอIอนหรือมIวง ปลูกไดLงIาย ขยายพันธุCโดยใชLตLนอIอนหรือเพาะเมล็ด พบบริเวณที่ชื้นแฉะ ใน
ปO 2549 สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (2550) รายงานวIามีการสIงออกผักแขยงไปยังประเทศใน
กลุIมสหภาพยุโรป 9,970 กิโลกรัม คิดเปxนมูลคIา 229,128 บาท
ในอดีตผักสวนครัวผักพื้นบLานปลูกเพื่อบริโภคกันในภายประเทศเทIานั้น แตIป|จจุบันนี้มีการ
ปลูกในเชิงการคLา สIงออกเปxนผักสดไปยังตลาดตIางประเทศ เชIน ประเทศในกลุIมสหภาพยุโรป การ
ปลูกผักแพรวและผักแขยงเปxนการคLาเพิ่มมากขึ้น จึงเริ่มประสบป|ญหาจากแมลงและโรคมากขึ้นดLวย
แตIยังไมIคIอยมีขLอมูลแมลงศัตรูพืชและการปองกันกําจัดแมลงศัตรูสําคัญที่สําคัญในผักแพว ผักแขยง
และยังไมIมีเปxนคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร อีกทั้งการสIงออกมีป|ญหาจากมาตรการสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืชที่เขLมงวด ตLองปฏิบัติตามกฎระเบียบและขLอบังคับของประเทศคูIคLาอยIางเครIงครัด
โดยเฉพาะสินคLาที่สIงไปยังกลุIมประเทศสหภาพยุโรป ตLองไมIมีแมลงศัตรูพืชกักกัน เชIน แมลงหวี่ขาว
เพลี้ยไฟ เพลี้ยแปง ติดไปกับสินคLา ดังนั้น จึงไดLทําการศึกษาทดสอบหาสารฆIาแมลงและอัตราที่มี
ประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูสําคัญในผักแพว เพื่อใชLเปxนคําแนะนําการปองกันกําจัด
ศัตรูพืชในแปลงเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) รวมทั้งแปลงของเกษตรกรผูLปลูก ชIวยลดป|ญหาการ
ปนเป€•อนของแมลงศัตรูพืชกักกันกIอนสIงออกไปยังประเทศปลายทาง กIอใหLเกิดความยั่งยืนในการผลิต
พืชผักสวนครัวเพื่อการสIงออกตIอไป
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วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณC
1. แปลงผักแพว
2. ปุ‚ยเคมีสตู ร 16-16-16 และ 46-0-0
3. สารปองกัน กํ า จั ด แมลงชนิ ดตI า ง ๆ ไดL แกI thiamethoxam (Actara 25%WG),
imidacloprid (Provado 70%WG), dinotefuran (Starkle 10%WP), buprofezin
(Napam 40%SC), white oil (Vite oil 67%EC), imidacloprid (Confidor 100
SL10%SL)
4. เครื่องพIนสารแบบสูบโยกสะพายหลัง
5. ปายแสดงกรรมวิธี
6. กลLองจุลทรรศนC อุปกรณCถIายรูป แวIนขยาย เครื่องชั่งน้ําหนัก
7. ถังพลาสติก กระบอกตวง บีกเกอรC อุปกรณCเก็บขLอมูลและอุปกรณCอื่นๆ ที่จําเปxน เชIน
ปายแผIนกระดาษ คีมคีบ พูIกัน ที่นับแมลง ถุงพลาสติก
วิธกี าร
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block จํานวน 3 ซ้ํา 7 กรรมวิธี ดังนี้
1. พIนสาร thiamethoxam 25%WG อัตรา 4 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
2. พIนสาร imidacloprid 70%WG อัตรา 4 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
3. พIนสาร dinotefuran 10%WP อัตรา 20 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
4. พIนสาร thiamethoxam 25%WG+white oil 67%EC อัตรา 2 กรัม+50มิลลิลิตร/
น้ํา 20 ลิตร
5. พIนสาร buprofezin 40%SC+white oil 67%EC อัตรา 20+50 มิลลิลิตร/น้ํา 20
ลิตร
6. พIนสาร imidacloprid 10%SL (สารเปรียบเทียบ) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ํา20 ลิตร
7. ไมIพIนสารปองกันกําจัดแมลง
วิธีปฏิบัติการทดลอง
1. สํารวจและเก็บรวบรวมแมลงศัตรูที่พบในผักแพวและผักแขยงจากแหลIงปลูกตIางๆจาก
แปลงของเกษตรกรในจังหวั ดนครปฐม บัน ทึ กขLอมู ล จํา นวนและลักษณะ แมลง สI วนของพื ช ที่ ถูก
ทําลาย ลักษณะการทําลาย และนํามาจําแนกชนิด
2. ปลูกผักแพวในแปลงทดลองของเกษตรกร ขนาดแปลงยIอย 2x5 เมตร ทําการระบาด
เทียมเพลี้ยแปงนLอยหนIา Dysmicoccus neobrevipes Breadsley สุIมตรวจนับจํานวนเพลี้ยแปง
นLอยหนIาที่พบในแปลง โดยตรวจนับจํานวน 10 ตLน/แปลงยIอย ตLนละ 10 กิ่ง กIอนพIนสารและหลังพIน
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สารทดสอบ 3, 5 และ 7 วัน พIนสารปองกันกําจัดแมลงตามกรรมวิธีเมื่อพบการระบาด โดยพIนแบบน้ํา
มากใชLอัตราน้ําในการพIน 80 ลิตร/ไรI
การบันทึกขLอมูล
1. บันทึกรายละเอียดของแมลงศัตรูพืชที่พบ และขLอมูลอื่น ๆ ที่สําคัญ เชIน สIวนของพืชที่
พบการเขLาทําลาย ลักษณะการทําลาย ระยะเวลาของพืชที่มีการเขLาทําลาย
2. บัน ทึกจํา นวนแมลงศั ตรู ที่พบแตI ละกรรมวิ ธี บั นทึ กผลกระทบของสารทดลองที่มีพืช
(phytotoxicity) วิเคราะหCผลทางสถิติของจํานวนแมลงศัตรูในแตIละครั้งที่ตรวจนับดLวยโปรแกรม
IRRISTAT วิเคราะหCความแปรปรวนหลังพIนสารดLวยวิธี analysis of covariance จากนั้นเปรียบเทียบ
คIาเฉลี่ยดLวยวิธี DMRT
เวลาสถานที
เวลาสถานที่
เริ่มตLน ตุลาคม 2554 สิ้นสุด กันยายน 2556
แปลงผักแพวในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี และหLองปฏิบัติการทดลองของกลุIมบริหาร
ศัตรูพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
ผลและวิจารณCผลการทดลอง
ผลการทดลอง
ผล
การสํารวจและจําแนกชนิดแมลงศัตรูที่พบในผักแพว พบแมลงศัตรู 8 ชนิด ไดLแกI หนอน
กระทูLผัก Spodoptera litura (Fabricius), หนอนเจาะสมอฝาย Helicoverpa armigera (Hubner)
กัดกินใบเปxนรูพรุน เพลี้ยแปงนLอยหนIาหรือเพลี้ยแปงสับปะรดสีเทา Dysmicoccus neobrevipes
Breadsley, เพลี้ยแปง Jack Beardsley Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel and Miller ดูด
กิ น น้ํ า เลี้ ย งที่ ใ บยอด ใบ กิ่ ง และกL า น ทํ า ใหL ใ บบิ ด เสี ย รู ป แคระแกรน แมลงหวี่ ข าวใยเกลี ย ว
Aleurodicus dispersus (Russell), แมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci (Gennadius) ดูดกินน้ํา
เลี้ยงที่ใบ เพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis Hood ดูดกินน้ําเลี้ยงที่ยอดอIอน ใบอIอน ทําใหLใบหงิก
มLวนงอ ใบกรLานเปxนสีน้ําตาล และเพลี้ยอIอนมินทC Ovatus crataegarius Walker ดูดกินน้ําเลี้ยงที่
ยอด ใบอIอนและใบ ทําใหLหงิกงอ มีราดําเขLาทําลายซ้ํา
สIวนการศึกษาการคัดเลือกสารปองกันกําจัดเพลี้ยแปงนLอยหนIาในผักแพว พบวIาสารปองกัน
กํ า จั ด แมลงที่ มี แ นวโนL ม ในการปองกั น กํ า จั ด เพลี้ ย แปงนL อ ยหนI า ไดL แ กI กรรมวิ ธี พI น ดL ว ยสาร
thiamethoxam 25%WG อัตรา 4 กรัม/น้ํา 20 ลิตร, imidacloprid 70%WG อัตรา 4 กรัม/น้ํา 20
ลิตร, dinotefuran 10%WP อัตรา 20 กรัม/น้ํา 20 ลิตร, thiamethoxam 25%WG+white oil
67%EC อัตรา 2 กรัม+ 50 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร, buprofezin 40%SC+white oil 67%EC อัตรา
20+50 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีพIนสารเปรียบเทียบ imidacloprid 10%SL
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อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร และทั้งสองการทดลองไมIพบความเปxนพิษของสารปองกันกําจัดแมลง
ตIอพืช
สรุปผลการทดลองและคํ
ผลการทดลองและคําแนะนํ
แนะนํา
พบแมลงศัตรูผักแพว 8 ชนิด ไดLแกI หนอนกระทูLผัก Spodoptera litura (Fabricius), หนอน
เจาะสมอฝาย Helicoverpa armigera (Hubner), เพลี้ยแปงนLอยหนIาหรือเพลี้ยแปงสับปะรดสีเทา
Dysmicoccus neobrevipes Breadsley, เพลี้ยแปง Jack Beardsley Pseudococcus
jackbeardsleyi Gimpel and Miller, แมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus (Russell),
แมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci (Gennadius), เพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis Hood และ
เพลี้ยอIอนมินทC Ovatus crataegarius Walker
สารปองกันกําจัดแมลงที่มีแนวโนLมในการปองกันกําจัดเพลี้ยแปงนLอยหนIาในผักแพว ไดLแกI
กรรมวิธีพIนดLวยสาร thiamethoxam 25%WG อัตรา 4 กรัม/น้ํา 20 ลิตร, imidacloprid 70%WG
อัตรา 4 กรัม/น้ํา 20 ลิตร, dinotefuran 10%WP อัตรา 20 กรัม/น้ํา 20 ลิตร, thiamethoxam
25%WG+white oil 67%EC อัตรา 2 กรัม+ 50 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร, buprofezin
40%SC+white oil 67%EC อัตรา 20+50 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีพIนสาร
เปรียบเทียบ imidacloprid 10%SL อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร และทั้งสองการทดลองไมIพบ
ความเปxนพิษของสารปองกันกําจัดแมลงตIอพืช สIวนการศึกษาการคัดเลือกสารปองกันกําจัดแมลงศัตรู
ชนิดอื่น (เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว) ระดับการระบาดของแมลงศัตรูในแปลงทดลองยังไมIถึงระดับที่จะ
ดําเนินการทดสอบไดL ดังนั้นจะปลูกถั่วเหลืองเปxนพืชลIอแมลงหวี่ขาวเพื่อใชLชIวยทําใหLเกิดการระบาดใน
แปลงทดลองในปOตIอไป
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณนักวิชาการ และพนักงานราชการเจLาหนLาที่กลุIมบริหารศัตรูพืช ที่ใหLการชIวยเหลือ
งานวิจัยทุกทIาน และขอขอบคุณนางสาวชมัยพร บัวมาส นางสาวสุนัดดา เชาวลิต และนายอิทธิพล
บรรณาการ นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ ที่กรุณาจําแนกชนิดแมลงตIางๆ ทําใหLงานวิจัยชิ้นนี้สําเร็จลุลIวงไป
ดLวยดี
เอกสารอLางอิง
ดวงใจ สุริยาอรุณโรจนC. 2549. ผักสวนครัว ผักพื้นบLาน และสมุนไพร ในสวนเกษตรอินทรียC.
น.ส.พ. กสิกร. 79(4):23-30.
รักษC พฤกษชาติ. 2550. ผักพื้นบLาน คูIมือการปลูกเชิงการคLา. สํานักพิมพCนีออน บุˆค มีเดีย.กรุงเทพฯ.
146 หนLา.
สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร. 2550. สถิติการสIงออกผักสด ปO 2549. กรมวิชาการเกษตร
กรุงเทพฯ. 173 หนLา.

รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

