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การคัดเลือกสารปองกันกําจัดแมลงศัตรูสําคัญในไมประดับสกุล Plumeria เพือ่ การส)งออก
Efficacy of Some Insecticides for Controlling Impor
Important Pests
of Plumaria
วิภาดา ปลอดครบุร1ี / บุษบง มนัสมัน่ คง1/ วนาพร วงษ?นคิ ง1/
สุเทพ สหายา2/ ชมัยพร บัวมาศ2/
1/
กลุม) บริหารศั
ารศัตรูพชื 2/กลุม) กีฏและสัตววิทยา สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความกาวหนา
การศึกษาชนิดแมลงศัตรูในลีลาวดี (Plumeria sp.) ในจังหวัดกาญจนบุรี ปทุมธานี นครปฐม
เพชรบุ รี สระบุ รี สุ โ ขทั ย นครสวรรค? อุ ต รดิ ต ถ? แพร) เลย ชั ย ภู มิ ขอนแก) น สกลนคร และ
กรุงเทพมหานคร ดําเนินการในปP 2554 ผลจากการสํารวจและจําแนกชนิดแมลงศัตรูของลีลาวดี พบ
แมลงศัตรูพืช ไดแก) เพลี้ยแปงลาย Ferrisia virgata (Cockerell), เพลี้ยแปงมะละกอ Paracoccus
marginatus Willium & Granara de Willink , เพลี้ยแปงนอยหน)าหรือเพลี้ยแปงสับปะรดสีเทา
Dysmicoccus neobrevipes Breadsley, เพลี้ยแปง Jack Beardsley Pseudococcus
jackbeardsleyi Gimpel and Miller, เพลี้ยแปง Pseudococcus cryptus Hempel, เพลี้ยแปงจุด
ดํา Phenacoccus solenopsis, เพลี้ยแปง Rastrococcus sp. แมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus
dispersus (Russell) ส)วนการศึกษาการคัดเลือกสารปองกันกําจัดแมลงศัตรูในลีลาวดี ระดับการ
ระบาดของแมลงศัตรูในแปลงทดลองอําเภอท)าม)วง จังหวัดกาญจนบุรี ยังไม)ถึงระดับที่จะดําเนินการ
ทดสอบได จึงเก็บรวมรวมเพลี้ยแปงชนิดเพลี้ยแปงลายซึ่งเปhนชนิดที่พบมากที่สุดในลีลาวดีจากแหล)ง
ปลูกต)างๆ นํามาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ?ที่หองปฏิบัติการเพื่อใชสําหรับทําการระบาดเทียมในปPต)อไป
คํานํา
ลีลาวดี หรือ ลั่นทม มีชื่อสามัญว)า Plumeria, Frangipani, Temple tree ชื่อวิทยาศาสตร?
Plumeria sp. เปhนไมดอกยืนตนในสกุล Plumeria วงศ? Apocynaceae มีหลายชนิดดวยกัน ถิ่น
กํ า เนิ ด อยู) ในทวี ป อเมริ กา พบในบริ เ วณพื้ น ที่ ตั้ ง แต) ป ระเทศเม็ ก ซิ โ กตอนใตถึ งตอนเหนื อของทวี ป
อเมริกา เนื่องจากลีลาวดีมีรูปทรงตน ใบ และดอกสวยงาม ดอกมีหลากหลายสีสัน จึงเปhนที่นิยมนําไป
ปลูกเปhนไมประดับในสวนกลางแจง จัดภูมิทัศน?และจัดสวน ทั้งสวนในบาน สวนสาธารณะ บริเวณตึก
อาคาร รีสอร?ท สถานที่ท)องเที่ยว และสถานที่ต)าง ๆ นอกจากนี้ปlจจัยหนุนสําคัญที่ทําใหความตองการ
ลีลาวดีขยายตัวคือ การขยายตัวของธุรกิจสปา ซึ่งจะสังเกตเห็นไดว)าในสถานประกอบการสปานั้น
นิยมนําดอกลีลาวดีมาเปhนไมประดับ อีกทั้งลีลาวดีเปhนพืชที่ปลูกง)าย โตเร็วเนื่องจากทั้งตนและกิ่งกาน
มีลักษณะอวบน้ํา จึงสามารถขึ้นในที่แลงไดดี การดูแลรักษาไม)ยุ)งยาก ขยายพันธุ?ไดหลายวิธีทั้งเพาะ
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เมล็ด ปlกชํา ติดตา เสียบยอด หรือแมแต)การผสมเกสร ทําใหมีการปลูกกันอย)างแพร)หลายมากขึ้น
(สุภาวดี, 2552 และเศรษฐมันตร?, 2548) อีกทั้งยังสามารถส)งออกไปยังต)างประเทศ ตามขอมูลการ
ส)งออกไมดอกของสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ในปP 2547 ระบุว)ามีการส)งออกลีลาวดีในรูป
ของกิ่งพันธุ? คิดเปhนมูลค)าประมาณ 6.9 ลานบาท สูงกว)าปP 2546 ซึ่งส)งออกเพียง 1.3 ลานบาทเท)านั้น
สําหรับในปP 2548 มูลค)าในการส)งออกประมาณ 3.98 ลานบาท จากจํานวนลีลาวดีที่ส)งออกประมาณ
1.9 หมื่น ตน (พรรณนีย?, 2549) ตามปกติการปลู กลีล าวดีไม)ค)อยมีปlญ หาจากแมลงและโรค แต)
เนื่องจากมีการปลูกเพิ่มมากขึ้นจึงเริ่มประสบปlญหาจากแมลงและโรคเพิ่มขึ้นตามไปดวย ทางสมาคม
ลีลาวดีของประเทศสหรัฐอเมริกาไดรวบรวมรายชื่อแมลงศัตรูที่เคยพบ ไดแก) เพลี้ยแปง เพลี้ยหอย
เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว หนอนเจาะลําตน ไรขาว หนอนกระทูผัก (สุภาวดี, 2552 และเศรษฐมันตร?,
2548)
แต)การส)งออกสินคาไปยังกลุ)มประเทศสหภาพยุโรป มีปlญหาจากมาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืชที่เขมงวด ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของประเทศคู)คาอย)างเคร)งครัด ตอง
ไม) มีแมลงศัต รู พืชกั กกั น เช)น แมลงหวี่ขาว เพลี้ ยไฟ เพลี้ ยแปง ติ ดไปกั บ สิน คา และยังไม) มีขอมู ล
การศึกษาการปองกันกําจัดแมลงศัตรูสําคัญในลีลาวดี ที่เปhนคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ดังนั้น
จึงไดทําการศึกษาทดสอบหาสารฆ)าแมลงและอัตราที่มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดแมลงศัตรู
สําคัญในลีล าวดี เพื่อใชเปhนคําแนะนําการปองกันกําจัดศัตรูพืชในแปลงเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)
รวมทั้งแปลงของเกษตรกรผูปลูก ซึ่งสารฆ)าแมลงเหล)านั้นนอกจากจะมีประสิทธิภาพในการปองกัน
กําจัด ยังคุมค)าต)อการลงทุน ปลอดภัยต)อผูบริโภค ไม)มีผลกระทบต)อสิ่งแวดลอม ไดผลผลิตที่ดีทั้ง
ปริมาณ และคุณภาพ รวมทั้งช)วยลดการปนเปwxอนของแมลงศัตรูพืชกักกันก)อนส)งออกไปยังประเทศ
ปลายทาง ก)อใหเกิดความยั่งยืนในการผลิตพืชผักสวนครัวเพื่อการส)งออกต)อไป

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ?
1. แปลงลีลาวดี
2. สารปองกันกําจัดแมลงชนิดต)าง ๆ ไดแก) thiamethoxam (Actara 25%WG ),
imidacloprid (Provado 70%WG), dinotefuran (Starkle 10%WP), white oil
(Vite oil 67%EC), carbosulfan (Posse 20%EC)
3. เครื่องพ)นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง
4. ปายแสดงกรรมวิธี
5. กลองจุลทรรศน? อุปกรณ?ถ)ายรูป แว)นขยาย เครื่องชั่งน้ําหนัก
6. ถังพลาสติก กระบอกตวง บีกเกอร?
7. อุปกรณ?เก็บขอมูลและอุปกรณ?อื่นๆ ที่จําเปhน เช)น ปาย แผ)นกระดาษ คีมคีบ พู)กัน ที่นับ
แมลง ถุงพลาสติก
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วิธกี าร
วางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 4 ซ้ํา 6 กรรมวิธี คือ
1. พ)นสาร thiamethoxam 25%WG อัตรา 4 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
2. พ)นสาร imidacloprid 70%WG อัตรา 4 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
3. พ)นสาร dinotefuran 10% WP อัตรา 10 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
4. พ)น white oil 67%EC อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร
5. พ)นสาร carbosulfan 20%EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร
6. ไม)พ)นสารปองกันกําจัด
วิธีปฏิบัติการทดลอง
1. สํ า รวจและเก็ บ รวบรวมแมลงศั ต รู ที่ พ บในลี ล าวดี ในจั ง หวั ด กาญจนบุ รี ปทุ ม ธานี
นครปฐม เพชรบุรี สระบุรี สุโขทัย นครสวรรค? อุตรดิตถ? แพร) เลย ชัยภูมิ ขอนแก)น สกลนคร และ
กรุงเทพมหานคร บันทึกขอมูลลักษณะของแมลง ส)วนของพืชที่ถูกทําลาย ลักษณะการทําลาย และ
นํามาจําแนกชนิด
2. ปลูกตนลีลาวดีในกระถางขนาดเสนผ)าศูนย?กลาง 12 นิ้ว 10 กระถาง/แปลงย)อย สุ)ม
ตรวจนับแมลงศัตรูเช)น เพลี้ยแปง แมลงหวี่ขาว ทั้งตัวอ)อนและตัวเต็มวัย จาก 10 ตน ตนละ 10 ใบ
พ)นสารฆ)าแมลงตามกรรมวิธีเมื่อพบการระบาดของแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งระบาด สุ)มนับจํานวนแมลง
ก)อนพ)นสารทดสอบและหลังพ)นสาร 3, 5 และ 7 วัน โดยพ)น 7 วันครั้ง ติดต)อกัน 2-3 ครั้ง หรือตาม
ความเหมาะสม พ)นสารทดลองดวยเครื่องพ)นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง
การบันทึกขอมูล
1. บันทึกรายละเอียดของแมลงศัตรูพืชที่พบ และขอมูลอื่น ๆ ที่สําคัญ เช)น ส)วนของพืชที่
พบการเขาทําลาย ลักษณะการทําลาย ระยะเวลาของพืชที่มีการเขาทําลาย
2. บัน ทึกจํา นวนแมลงศั ตรู ที่พบแต) ละกรรมวิ ธี บั นทึ กผลกระทบของสารทดลองที่มีพืช
(phytotoxicity) วิเคราะห?ผลทางสถิติของจํานวนแมลงศัตรูในแต)ละครั้งที่ตรวจนับดวยโปรแกรม
IRRISTAT วิเคราะห?ความแปรปรวนหลังพ)นสารดวยวิธี analysis of covariance จากนั้นเปรียบเทียบ
ค)าเฉลี่ยดวยวิธี DMRT
เวลาสถานที
เวลาสถานที่
เริ่มตน ตุลาคม 2554 สิ้นสุด กันยายน 2556
แปลงลีลาวดีในจังหวัดกาญจนบุรี และหองปฏิบัติการทดลองของกลุ)มบริหารศัตรูพืช
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
ผลและวิจารณ?ผลการทดลอง
ผลการทดลอง
ผล
ผลจากการสํารวจและจําแนกชนิดแมลงศัตรูของลีลาวดี พบแมลงศัตรูพืช 8 ชนิด ไดแก) เพลี้ย
แปงลาย Ferrisia virgata (Cockerell), เพลี้ยแปงมะละกอ Paracoccus marginatus Willium &
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Granara de Willink, เพลี้ยแปงนอยหน)าหรือเพลี้ยแปงสับปะรดสีเทา Dysmicoccus neobrevipes
Breadsley, เพลี้ยแปง Jack Beardsley Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel and Miller,
เพลี้ยแปง Pseudococcus cryptus Hempel, เพลี้ยแปงจุดดํา Phenacoccus solenopsis, เพลี้ย
แปง Rastrococcus sp. ลักษณะการทําลายของเพลี้ยแปง ดูดกินน้ําเลี้ยงจากส)วนต)างๆของพืช เช)น
ใบและยอด ทําใหใบบิดเสียรูป แคระแกรน ชนิดเพลี้ยแปงที่พบมากที่สุดในลีลาวดี คือ เพลี้ยแปงลาย
F. virgata (Cockerell), เพลี้ยแปงมะละกอ P. marginatus Willium & Granara de Willink ส)วน
แมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus (Russell) ดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบ ส)วนใหญ)เปhนใบล)าง
ส)วนการศึกษาการคัดเลือกสารปองกันกําจัดแมลงศัตรูในลีลาวดี จากการสุ)มตรวจนับจํานวน
เพลี้ยแปงและแมลงหวี่ขาวในแปลงทดลองอําเภอท)าม)วง จังหวัดกาญจนบุรี พบว)ามีการระบาดต่ํา
ยังไม)ถึงระดับที่จะทําการทดลองพ)นสารทดสอบตามกรรมวิธีได
สรุปผลการทดลองและคํ
ผลการทดลองและคําแนะนํ
แนะนํา
พบแมลงศัตรูลีลาวดี 8 ชนิด ไดแก) เพลี้ยแปงลาย Ferrisia virgata (Cockerell), เพลี้ยแปง
มะละกอ Paracoccus marginatus Willium & Granara de Willink , เพลี้ยแปงนอยหน)าหรือเพลี้ย
แปงสับปะรดสีเทา Dysmicoccus neobrevipes Breadsley, เพลี้ยแปง Jack Beardsley
Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel and Miller, เพลี้ยแปง Pseudococcus cryptus
Hempel, เพลี้ยแปงจุดดํา Phenacoccus solenopsis, เพลี้ยแปง Rastrococcus sp. แมลงหวี่ขาว
ใยเกลียว Aleurodicus dispersus (Russell)
ส)วนการศึกษาการคัดเลือกสารปองกันกําจัดแมลงศัตรูในลีลาวดี ระดับการระบาดของแมลง
ศัตรูในแปลงทดลองอําเภอท)าม)วง จังหวัดกาญจนบุรี ยังไม)ถึงระดับที่จะดําเนินการทดสอบได จึงเก็บ
รวมรวมเพลี้ยแปงชนิดเพลี้ยแปงลายซึ่งเปhนชนิดที่พบมากที่สุดในลีลาวดีจากแหล)งปลูกต)างๆ นํามา
เพาะเลี้ยงขยายพันธุ?ที่หองปฏิบัติการเพื่อใชสําหรับทําการระบาดเทียมในปPต)อไป
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณนักวิชาการ และพนักงานราชการเจาหนาที่กลุ)มบริหารศัตรูพืช ที่ใหการช)วยเหลือ
งานวิจัยทุกท)าน และขอขอบคุณนางสาวชมัยพร บัวมาส และนางสาวสุนัดดา เชาวลิต นักกีฏวิทยา
ปฏิบัติการ ที่กรุณาจําแนกชนิดแมลงต)างๆ ทําใหงานวิจัยชิ้นนี้สําเร็จลุล)วงไปดวยดี
เอกสารอางอิง
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