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การทดสอบประสิทธิภาพสารฆาแมลงปองกันกําจัดแมลงศัตรูสําคัญของ
กะเพราและโหระพา
Field Trial on Effectiveness of Some Insecticides for Controlling Insect Pests
on Holy Basil and Sweet Basil
สุเทพ สหายา เตือนจิตต สัตยาวิรุทธ
กลุมกีฏและสัตววิทยา

สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
บทคัดยอ

การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพสารป อ งกั น กํ า จั ด แมลงศั ต รู สํ า คั ญ ในกะเพราและ
โหระพามีวัตถุประสงคเพื่อทดลองหาสารเพื่อแนะนําเกษตรกรปองกันกําจัดแมลงศัตรูสําคัญใน
กะเพราและโหระพาซึ่งยังไมเคยมีคําแนะนํา ดําเนินการที่แปลงเกษตรกรอําเภอลาดหลุมแกว
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ร ะหว า งป 2550-2552 แยกเป น 2 การทดลอง การทดลองที่ 1 ทดสอบ
ประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดเพลี้ยไฟในกะเพราและโหระพา วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 ซ้ํา
มี 8 กรรมวิธี ไดแกการพนสารชนิดและอัตราดังนี้ 1) white oil (Vite oil 67%EC) อัตรา 100
มิลลิลิตร / น้ํา 20 ลิตร 2) petroleum oil (SK99 83.9%EC) อัตรา 100 มิลลิลิตร / น้ํา 20 ลิตร
3) imidacloprid (Provado 70 %WG) อัตรา 2 กรัม / น้ํา 20 ลิตร 4) fipronil (Ascend 5 % SC)
อัตรา 20 มิลลิลิตร / น้ํา 20 ลิตร 5) dinotefuran (Starkle10 % WP) อัตรา 10 กรัม / น้ํา 20
ลิตร 6) emamectin benzoate (Proclaim1.92%EC) อัตรา 10 มิลลิลิตร / น้ํา 20 ลิตร
7) dinotefuran + white oil อัตรา 5 กรัม+50 มล. / น้ํา 20 ลิตร 8) ไมพนสารฆาแมลง
ดําเนินการในแปลงปลูกโหระพาของเกษตรกรที่ปลูกบนรองกวาง 4 เมตร แบงเปนแปลงยอยขนาด
2 x 4 เมตร จํานวน 24 แปลงยอย สํารวจการระบาดของแมลงศัตรูชนิดตางๆ บนโหระพาหลังตัด
ยอดประมาณ 7 วัน พบการระบาดของเพลี้ยไฟ 2 ชนิดคือ Bathrips melanicornis (Shumsher)
และ Dorcadothrips sp. ผลสรุปไดวาสารที่มีประสิทธิภาพดีในการปองกันกําจัดเพลี้ยไฟใน
โหระพา ไกแก fipronil รองลงมาคือ imidacloprid และ emamectin benzoate สวน white oil มี
ประสิทธิภาพปานกลาง การทดลองที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดหนอนเจาะสมอ
ฝายในกะเพราและโหระพา วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 ซ้ํา มี 8 กรรมวิธี ไดแกการพนสาร
ชนิดและอัตราดังนี้ 1) lambdacyhalothrin(Karate Zeon 2.5%CS) อัตรา 20 มิลลิลิตร / น้ํา
รหัสการทดลอง: 07- 01 - 49 - 01- 01-01-22-50
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20 ลิตร 2) gammacyhalothrin(Proaxis 1.5%CS) อัตรา 20 มิลลิลิตร / น้ํา 20 ลิตร 3)
methoxyfenozide(Prodigy 24 %SC) อัตรา 10มิลลิลิตร / น้ํา 20 ลิตร 4) emamectin
benzoate (Proclaim1.92%EC) อัตรา 10 มิลลิลิตร / น้ํา 20 ลิตร 5) fipronil (Ascend 5 % SC)
อัตรา 20 มิลลิลิตร / น้ํา 20 ลิตร 6) lufenuron(Math 5%EC) อัตรา 10 มิลลิลิตร 10 กรัม / น้ํา
20 ลิตร 7) Bacillus thuringiensis (Bactospene FC) อัตรา 100 มิลลิลิตร / น้ํา 20 ลิตร
8)
ไมพนสารฆาแมลง ผลสรุปไดวาสารฆาแมลงที่มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดหนอนเจาะสมอ
ฝายในกะเพรา ไดแก fipronil(Ascend 5%SC), emamectin benzoate (Proclaim 1.92%EC),
lufenuron(Math 5%EC) และmethoxyfenozide(Prodigy 24%SC) อัตรา 20, 10, 10 และ 10
มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร สวน lambdacyhalothrinl (Karate Zeon 2.5 %CS) gammacyhalothrin
(Proaxis 1.5%CS) และ Bacillus thuringiensis (Bactospene FC) อัตรา 20, 20 และ 100
มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร มีประสิทธิภาพปานกลาง สามารถแนะนําสารชนิดและอัตราดังกลาวขางตน
ในการปองกันกําจัดหนอนเจาะสมอฝายในกะเพรา หรือ โหระพาได
คําคน : กะเพรา โหระพา แมลงศัตรูสําคัญ สารฆาแมลง
Keywords : Holy basil, Sweet basil , Key Insect Pests , Insecticides
คํานํา
โหระพา กะเพรา แมงลัก ผักชีและผักชีฝรั่ง เดิมพืชเหลานี้ปลูกเปนผักสวนครัว แตปจจุบัน
มีการสงออกไปจําหนายในตางประเทศหลายประเทศ เตือนจิตตและคณะ (2548) รายงานวา
ประเทศญี่ปุนนําเขาพืชผักสวนครัวมีปริมาณรวมทั้งสิ้นมากกวา 200 ตัน ตอป แตการนําเขา
สวนมากเปนประเทศสมาชิกสหภาพ ยุโรป (EU) ซึ่งประเทศเดนมารก เคยรายงานเกี่ยวกับปญหา
การนําเขาสินคาประเภทพืชสมุนไพรจากประเทศไทย เฉพาะในชวงเดือนสิงหาคม 2545 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2546 มีการตรวจยึด/ปฏิเสธการนําเขา/ทําลายสินคา เนื่องจากพบหนอนชอนใบ
(Liriomyza sp.)ในโหระพา และแมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci Gennadius) ในผักชีสด
จํานวน 11 รายการจาก 124 รายการ หรือ 8.87 เปอรเซ็นต ของสินคาทั้งหมดที่ถูกกัก/ทําลาย
นอกจากนั้นยังตรวจพบสารพิษตกคางชนิดที่ไมเหมาะสมในการใชกับพืชดังกลาว ในปริมาณ
ตั้งแต 15 –100 % ในพืชผักสวนครัวเพื่อการสงออก จากขอมูลการตรวจพืชสงออกของกรม
วิชาการเกษตรแมลงศัตรูพืชที่พบในพืชผักสวนครัวสงออก ไดแกหนอนชอนใบ แมลงหวี่ขาวยาสูบ
และเพลี้ยไฟ เตือนจิตตและคณะ (2547) สํารวจชนิดและปริมาณแมลงศัตรูกะเพรา และโหระพา
พบแมลงศัตรูสําคัญ 7 ชนิด คือ หนอนมวนใบ(Ophanostigma abruptalis (Walker)) หนอนชอน
ใบ (Liriomyza sp.) หนอนกระทูผัก(Spodoptera litula(Fabricius)) หนอนเจาะสมอฝาย
(Helicoverpa armigera (Hubner)) เพลี้ยไฟ (Dorcadothrips sp.) และมวนปกแกว (Monanthia
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globulifera Walker) นอกจากนี้ยังพบเพลี้ยออนยังไมทราบชื่อวิทยาศาสตร Anonymous (2008)
รายงานวาในสหรัฐอเมริกามีการขึ้นทะเบียนสารฆาแมลงในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูในพืชกลุม
basil หลายชนิด เชน abamectin, avermectin, azadirachtin, Bacillus thuringiensis,
bifenthrin, emamectin benzoate, imidacloprid, spinosad, thimethoxam และ
zetacypermethrin เตือนจิตตและคณะ(2548) รายงานวาสารฆาแมลง abamectin, spinosad
และ indoxacarb มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดหนอนมวนใบ หนอนกระทูผัก หนอนชอนใบ
หนอนกระทูหอม และเพลี้ยไฟไดนาน 5-7 วัน สวน dinotefuran และ etofenprox มีประสิทธิภาพ
นานเพียง 3 วัน ในกรณีที่แมลงพวกปากกัดระบาดมากควรพนซ้ํา 1 – 2 ครั้ง อยางไรก็ตามสารที่
แนะนําบางชนิดเชน spinosad และ indoxacarb ราคาคอนขางสูงอาจทําใหไมคุมคาตอการลงทุน
เนื่องจากราคาผลผลิตไมแนนอน ดังนั้นจึงดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพสารฆาแมลงในการ
ปองกันกําจัดแมลงศัตรูสําคัญในกะเพราและโหระพา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบชนิดและอัตราที่
เหมาะสมของสารฆาแมลงแนะนําในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูที่สําคัญ คุมคาตอการลงทุน
ปลอดภัยตอผูบริโภคและไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งใหมีความยั่งยืนในการผลิตพืชผัก
สวนครัวเพื่อการสงออก

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

แปลงกะเพรา และโหระพา ของเกษตรกร อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี
ปุยเคมีสูตร 46 – 0 – 0
เครื่องพนสารแบบสูบโยกสะพายหลัง
สารฆาแมลง lambdacyhalothrin(Karate Zeon 2.5%CS),
gammacyhalothrin(Proaxis 1.5%CS), methoxyfenozide(Prodigy 24%SC),
lufenuron(Math 5%EC), emamectin benzoate (Proclaim 1.92%EC), fipronil
(Ascend 5%SC), white oil(Vite oil 67.0%EC) , petroleum oil(SK99 83.9%EC) ,
imidacloprid(Provado70%WG) dinotefuran (Starkle 10%WP) และเชื้อแบคทีเรีย
Bacillus thuringiensis(Bactospene FC)
ปายแสดงกรรมวิธที ดลอง
ตาชั่งละเอียดทศนิยม 2 ตําแหนง
กระบอกตวงสารขนาด 100 มิลลิลิตร และถังน้าํ พลาสติกขนาด 20 ลิตร
กระดาษบันทึกผลการทดลอง
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วิธีการ
แยกเปน 2 การทดลอง
การทดลองยอยที่ 1 ทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดเพลีย้ ไฟในกะเพราและ
โหระพา
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block 3 ซ้ํา มี 8 กรรมวิธี
1. white oil 67%EC
อัตรา 100 มิลลิลิตร / น้ํา 20 ลิตร
2. petroreum spray oil 83.9%EC
3. imidacloprid 70 %WG
4. fipronil 5 % SC
5 dinotefuran 10 % WP
6. emamectin benzoate 1.92%EC
7. dinotefuran+ white oil
8 ไมพนสารฆาแมลง

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

100 มิลลิลิตร / น้ํา 20 ลิตร
2 กรัม / น้ํา 20 ลิตร
20 มิลลิลิตร / น้ํา 20 ลิตร
10 กรัม / น้ํา 20 ลิตร
10 มิลลิลิตร / น้ํา 20 ลิตร
5 กรัม+50 มล. / น้ํา 20 ลิตร

การทดลองยอยที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดหนอนเจาะสมอฝายใน
กะเพราและโหระพา
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block 3 ซ้ํา มี 8 กรรมวิธี
1. lambdacyhalothrin 2.5%CS
2. gammacyhalothrin 1.5%CS
3. methoxyfenozide 24%SC
4. fipronil 5 % SC
5 emamectin benzoate 1.92%EC
6. lufenuron 5%EC
7. Bacillus thuringiensis
8 ไมพนสารฆาแมลง

อัตรา 20 มิลลิลิตร / น้ํา 20 ลิตร
อัตรา 20 มิลลิลติ ร / น้ํา 20 ลิตร
อัตรา 10 มิลลิลิตร / น้ํา 20 ลิตร
อัตรา 20 มิลลิลิตร / น้ํา 20 ลิตร
อัตรา 10 มิลลิลิตร / น้ํา 20 ลิตร
อัตรา 10 มิลลิลิตร / น้ํา 20 ลิตร
อัตรา 100 มล. / น้ํา 20 ลิตร

แบงแปลงกะเพราหรือโหระพาของเกษตรกรที่ปลูกบนรองกวาง 4 เมตร เปนแปลงยอย
ขนาดแปลงยอย 2x4 เมตร สุมตรวจนับแมลงปากกัด ไดแก หนอนเจาะสมอฝาย หนอนกระทูผัก
หนอนกระทูหอม หนอนมวนใบ หรือหนอนชอนใบ จาก 10 ตน ตรวจนับทั้งตน สวนแมลงปากดูด
สุมตรวจนับเพลี้ยไฟ เพลี้ยออน เพลี้ยแปง หรือแมลงหวี่ขาว จาก 10 ตน ๆ ละ 3 ยอด พนสารฆา
แมลงตามกรรมวิธีเมื่อพบการระบาดของแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งระบาด สุมนับแมลงหลังการพนสาร
3, 5 และ 7 วัน การพนสารใชอัตราน้ําในการพน 100 ลิตร/ไร
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การบันทึกขอมูล บันทึกจํานวนแมลงศัตรูที่พบแตละกรรมวิธี บันทึกบันทึกผลกระทบของ
สารทดลองที่มีกะเพราและโหระพา (phytotoxicity วิเคราะหผลทางสถิติของจํานวนแมลงศัตรูใน
แตละครั้งที่ตรวจนับดวยโปรแกรม IRRISTAT วิเคราะหความแปรปรวนหลังพนสารดวยวิธี
analysis of variance
จากนั้นเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี DMRT คํานวณเปอรเซ็นต
ประสิทธิภาพในการปองกันกําจัด (% Efficacy) ตามวิธีการของ Henderson – Tilton (Puntener,
1992)
ระยะเวลาและสถานที่ดาํ เนินการ
เริ่มตน ตุลาคม 2549 สิ้นสุด กันยายน 2552
ที่แปลงเกษตรกร อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี
ผลและวิจารณผลการทดลอง
การทดลองยอยที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดเพลี้ยไฟในกะเพรา
การทดลองแปลงที่ 1 (ตุลาคม2549 – มีนาคม 2550)
พบการระบาดของเพลี้ยไฟ 2 ชนิด ไดแก Bathrips melanicornis และ Dorcadothrips
sp ในโหระพา ซึ่งพบมากและสามารถวิเคราะหความแตกตางทางสถิติได สวนแมลงศัตรูที่พบชนิด
อื่นๆ ไดแก แมลงหวี่ขาว เพลี้ยแปง หนอนชอนใบ หนอนมวนใบ และหนอนคืบ สวนศัตรูธรรมชาติ
ไดแก แตนเบียน และแมงมุมหลายชนิด ซึ่งมีความแปรปรวนสูงไมสามารถวิเคราะหผลทางสถิติได
จํานวนเพลี้ยไฟ (ตารางที่ 1)
กอนพนสารพบจํานวนเพลี้ยไฟในกรรมวิธีตางๆ เฉลี่ย อยูระหวาง 22.33 – 36.00 ตัว/ 3
ยอด แตไมแตกตางกันทางสถิติระหวางกรรมวิธี จึงวิเคราะหขอมูลหลังพนสารดวยวิธี analysis of
variance
หลังพนสารแลว 3 วัน พบจํานวนเพลี้ยไฟในกรรมวิธีไมพนสารมากที่สุดเฉลี่ย 44.33 ตัว/ 3
ยอด เมื่อเปรียบเทียบระหวางกรรมวิธีที่พนสาร พบวากรรมวิธีพนสาร fipronil อัตรา 20 มล./น้ํา
20 ลิตร มีจํานวนเพลี้ยไฟนอยที่สุดเฉลี่ย 2.67 ตัว/ 3 ยอด รองลงมาคือการพนสาร imidacloprid
อัตรา 2 กรัม/น้ํา 20 ลิตร พบเฉลี่ย 16.67 ตัว/ 3 ยอด ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ การพนสาร
dinotefuran + white oil อัตรา 5 ก.+ 50 มล./น้ํา 20 ลิตร การพนสาร emamectin benzoate
อัตรา 10 มล./น้ํา 20 ลิตร และ การพนสาร white oil อัตรา 100 มล./น้ํา 20 ลิตรพบเพลี้ยไฟเฉลี่ย
20.33, 25.67 และ 26.33 ตัว/ 3 ยอด ตามลําดับ ไมแตกตางทางสถิติกับวิธีการพนสาร
imidacloprid โดยที่กรรมวิธีการพนสารดังกลาวขางตน พบเพลี้ยไฟนอยกวาและแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร ในขณะที่กรรมวิธีพนสาร dinotefuran อัตรา 10 ก./น้ํา 20
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ลิตร และ petroleum oil อัตรา 100 มล./น้ํา 20 ลิตร พบเพลี้ยไฟเฉลี่ย 33.33 และ 40.00 ตัว/ 3
ยอด ตามลําดับ ไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร
หลังพนสารแลว 7 วัน พบจํานวนเพลี้ยไฟในกรรมวิธีไมพนสารมากที่สุดเฉลี่ย 32.00 ตัว/ 3
ยอด เมื่อเปรียบเทียบระหวางกรรมวิธีที่พนสาร พบวากรรมวิธีพนสาร imidacloprid อัตรา 2 กรัม/
น้ํา 20 ลิตร มีจํานวนเพลี้ยไฟนอยที่สุดเฉลี่ย 6.33 ตัว/ 3 ยอด รองลงมาคือการพนสาร fipronil
อัตรา 20 มล./น้ํา 20 ลิตร และการพนสาร emamectin benzoate อัตรา 10 มล./น้ํา 20 ลิตร พบ
เฉลี่ย 9.33 และ 9.67 ตัว/ 3 ยอด ตามลําดับ ซึ่งทั้ง 3 กรรมวิธีดังกลาวขางตนจํานวนเพลี้ยไฟ
ไมแตกตางกันทางสถิติ การพนสาร white oil อัตรา 100 มล./น้ํา 20 ลิตร petroleum oil อัตรา
100 มล./น้ํา 20 ลิตร dinotefuran อัตรา 10 ก./น้ํา 20 ลิตร และ dinotefuran + white oil อัตรา 5
ก.+ 50 มล./น้ํา 20 ลิตร พบเพลี้ยไฟเฉลี่ย 13.67, 19.67, 15.33 และ 17.33 ตัว/ 3 ยอด ตามลําดับ
ไมแตกตางกันทางสถิติ อยางไรก็ตามทุกกรรมวิธีที่มีการพนสารพบจํานวนเพลี้ยไฟนอยกวาและ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญกับกรรมวิธีไมพนสาร
เปอรเซ็นตประสิทธิภาพการปองกันกําจัดของสารฆาแมลงกับเพลี้ยไฟ (ตารางที่ 2)
การประเมินผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดศัตรูพืช มีอยูหลายวิธีการ
วิธีการหลักคือการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทางสถิติ ในการทดลองนี้ใชวิธีการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ดวยวิธี Duncan , s New Multiple Range Test (DMRT) การทดลองบางครั้งแมวาหลังจากมีการ
พนสารไปแลว จํานวนแมลงที่พบในกรรมวิธีที่มีการพนสารนอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับกรรมวิธีการไมพนสาร แตกลับพบวาหลังพนสารจํานวนแมลงไมไดลดลง หรืออาจมี
จํานวนเพิ่มขึ้นก็ได การคํานวณหาเปอรเซ็นตประสิทธิภาพการปองกันกําจัด ( % efficacy ) ซึ่ง
เปนการนําจํานวนขอมูลแมลงกอน และหลังพนสารมาคํานวณจะทําใหทราบถึงประสิทธิภาพของ
สารแตละชนิดเมื่อเปรียบเทียบกับการไมพนสาร กรณีที่จํานวนแมลงกอนทดลองมีจํานวนเทากัน
ซึ่ ง สามารถกํ า หนดได ใ นการทดลองสภาพห อ งปฏิ บั ติ ก ารจะใช สู ต รการคํ า นวณเปอร เ ซ็ น ต
ประสิทธิภาพการปองกันกําจัดโดยใชสูตรของ Abbott แตในการทดลองนี้เปนการทดลองในสภาพ
ไร แมวาจํานวนเพลี้ยไฟกอนพนสารจะไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตไมเทากัน ดังนั้นจึงใชวิธี
คํานวณหาเปอรเซ็นตประสิทธิภาพการปองกันกําจัดของการพนสารแตละกรรมวิธีโดยใชสูตรของ
Henderson – Tilton (Puntener, 1992) โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้
% Efficacy = [( Ca.Tb – Ta.Cb)/ Ca.Tb] x 100,
Ta = Number of thrips in the treated plot after application
Tb = Number of thrips in the treated plot before application
Ca = Number of thrips in the untreated plot after application
Cb = Number of thrips in the untreated plot before application
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หลังพนสาร 3 วัน พบวาสารที่แสดงประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดเพลี้ยไฟไดดีที่สุดคือ
fipronil เทากับ 93.07 % สวนการพนสารกรรมวิธีอื่นๆ มีประสิทธิภาพต่ํากวา 50 %
หลังพนสาร 7 วัน พบวาสารที่แสดงประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดเพลี้ยไฟไดดีทสี่ ุดคือ
imidacloprid เทากับ 72.25 % รองลงมาได fipronil และemamectin benzoateโดยมี
ประสิทธิภาพเทากับ 66.49 และ 62.90 % ตามลําดับ สวน white oil มีประสิทธิภาพ 51.94 %
ในขณะที่การพนสารกรรมวิธีอื่นๆ มีประสิทธิภาพต่ํากวา 50 %
การทดลองแปลงที่ 2 (เมษายน - ธันวาคม 2550)
พบการระบาดของเพลี้ยไฟทั้ง 2 ชนิด เชนเดียวกับการทดลองในแปลงที่ 1
จํานวนเพลี้ยไฟ (ตารางที่ 3)
กอนพนสารพบจํานวนเพลี้ยไฟในกรรมวิธีตางๆ เฉลี่ย อยูระหวาง 37.00 – 52.33 ตัว/ 3
ยอด แตไมแตกตางกันทางสถิติระหวางกรรมวิธี จึงวิเคราะหขอมูลหลังพนสารดวยวิธี analysis of
variance
หลังพนสารแลว 3 วัน พบจํานวนเพลี้ยไฟในกรรมวิธีไมพนสารมากที่สุดเฉลี่ย 41.33 ตัว/ 3
ยอด ซึ่งมากกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร เมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางกรรมวิธีที่พนสาร พบวากรรมวิธีพนสาร สาร imidacloprid อัตรา 2 กรัม/น้ํา 20 ลิตรมี
จํานวนเพลี้ยไฟนอยที่สุดเฉลี่ย 2.00 ตัว/ 3 ยอด รองลงมาคือ การพนสาร fipronil อัตรา 20 มล./น้ํา
20 ลิตร emamectin benzoate อัตรา 10 มล./น้ํา 20 ลิตร การพนสาร dinotefuran + white oil
อัตรา 5 ก.+ 50 มล./น้ํา 20 ลิตร และสาร dinotefuran อัตรา 10 ก./น้ํา 20 ลิตร ซึ่งพบเฉลี่ย 3.00,
7.67, 8.33 และ 10.33 ตัว/ 3 ยอด ตามลําดับ ซึ่งทุกกรรมวิธีดังกลาวขางตนพบเพลี้ยไฟไม
แตกตางกันทางสถิติ สวนการพนสาร white oil อัตรา 100 มล./น้ํา 20 ลิตรพบเพลี้ยไฟเฉลีย่ 16.33
ตัว/3 ยอด มากกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการพนสาร imidacloprid, fipronil
และ emamectin benzoate แตไมแตกตางทางสถิติกับวิธีการพนสาร petroleum oil และ
dinotefuran ในขณะที่กรรมวิธีพนและ petroleum oil อัตรา 100 มล./น้ํา 20 ลิตร พบเพลี้ยไฟเฉลีย่
22.33 ตัว/ 3 ยอด มากกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการพนสารกรรมวิธีอื่นๆ
ยกเวนการพน white oil
หลังพนสารแลว 5 วัน พบจํานวนเพลี้ยไฟในกรรมวิธีไมพนสารมากที่สุดเฉลี่ย 24.33 ตัว/ 3
ยอด ซึ่งมากกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร เมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางกรรมวิธีที่พนสาร พบวากรรมวิธีพนสาร fipronil อัตรา 20 มล./น้ํา 20 ลิตร มีจํานวนเพลี้ย
ไฟนอยที่สุดเฉลี่ย 2.33 ตัว/ 3 ยอด รองลงมาคือ การพนสาร emamectin benzoate อัตรา 10 มล./
น้ํา 20 ลิตร พบเฉลี่ย 4.00 ตัว/ 3 ยอด ซึ่งทั้งสองกรรมวิธีดังกลาวมีจํานวนเพลี้ยไฟไมแตกตางกัน
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ทางสถิติ การพน dinotefuran + white oil อัตรา 5 ก.+ 50 มล./น้ํา 20 ลิตร การพนสาร white oil
อัตรา 100 มล./น้ํา 20 ลิตร การพนสาร imidacloprid อัตรา 2 กรัม/น้ํา 20 ลิตร และdinotefuran
อัตรา 10 ก./น้ํา 20 ลิตร พบเพลี้ยไฟเฉลี่ย 7.33, 7.67, 8.00และ 8.33 ตัว/ 3 ยอด ตามลําดับ ซึ่งไม
แตกตางกันทางสถิติและไมแตกตางทางสถิติกับการพนสาร emamectin benzoate ในขณะที่
petroleum oil อัตรา 100 มล./น้ํา 20 ลิตร พบเพลี้ยไฟเฉลี่ย 14.33 ตัว/ 3 ยอด มากกวาและ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญกับกรรมวิธีที่พนสารกรรมวิธีอื่นๆหลังพนสารแลว 7 วัน พบจํานวนเพลี้ย
ไฟในกรรมวิธีไมพนสารมากที่สุดเฉลี่ย 36.67 ตัว/ 3 ยอด ซึ่งมากกวาและแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร เมื่อเปรียบเทียบระหวางกรรมวิธีที่พนสาร พบวากรรมวิธี
พนสาร fipronil อัตรา 20 มล./น้ํา 20 ลิตร มีจํานวนเพลี้ยไฟนอยที่สุดเฉลี่ย 2.00 ตัว/ 3 ยอด
รองลงมาคือ การพนสาร emamectin benzoate อัตรา 10 มล./น้ํา 20 ลิตร imidacloprid อัตรา 2
กรัม/น้ํา 20 ลิตร การพน dinotefuran + white oil อัตรา 5 ก.+ 50 มล./น้ํา 20 ลิตร การพนสาร
white oil อัตรา 100 มล./น้ํา 20 ลิตร และdinotefuran อัตรา 10 ก./น้ํา 20 ลิตร ซึ่งพบเพลี้ยไฟ
เฉลี่ย 5.33, 12.67, 15.33, 17.00 และ 17.67 ตัว/ 3 ยอด ตามลําดับ ซึ่งทุกกรรมวิธีดังกลาวมี
จํานวนเพลี้ยไฟไมแตกตางกันทางสถิติ ในขณะที่ petroleum oil อัตรา 100 มล./น้ํา 20 ลิตร พบ
เพลี้ยไฟเฉลี่ย 25.00 ตัว/ 3 ยอด มากกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับกรรมวิธีที่พนสาร
fipronil และ emamectin benzoate แตไมแตกตางทางสถิติกับการพนสารกรรมวิธีอื่นๆ
เปอรเซ็นตประสิทธิภาพการปองกันกําจัดของสารฆาแมลงกับเพลี้ยไฟ (ตารางที่ 4)
หลังพนสาร 3 วัน พบวาสารที่แสดงประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดเพลี้ยไฟไดดีที่สุดคือ
imidacloprid เทากับ 94.57 % รองลงมาคือ fipronil, emamectin benzoate, dinotefuran +
white oil, dinotefuran และ white oil โดยมีประสิทธิภาพเทากับ 92.69, 73.75, 73.63, 68.61 และ
52.65 % ตามลําดับ สวนการพนสาร petroleum oil มีประสิทธิภาพต่ํากวา 50 %
หลังพนสาร 5 วัน พบวาสารที่แสดงประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดเพลี้ยไฟไดดีที่สุดคือ
fipronil เทากับ 90.36 % รองลงมาคือ emamectin benzoate, imidacloprid, white oil,
dinotefuran + white oil และ dinotefuran โดยมีประสิทธิภาพเทากับ 76.74, 63.13, 62.22,
60.58 และ 57.00 % ตามลําดับ สวนการพนสาร petroleum oil มีประสิทธิภาพต่ํากวา 50 %
หลังพนสาร 7 วัน พบวาสารที่แสดงประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดเพลี้ยไฟไดดีที่สุดคือ
fipronil เทากับ 94.51% รองลงมาคือ emamectin benzoate และ imidacloprid โดยมี
ประสิทธิภาพเทากับ 79.44 และ 61.25 % สวนการพนสารกรรมวิธีอื่นๆ มีประสิทธิภาพต่ํากวา 50 %
ตนทุนการพนสารฆาแมลง (ตารางที่ 5)
เนื่องจากกะเพราและโหระพา เปนพืชลมลุก สวนใหญปลูกโดยวิธีการยายกลา หลังจาก
ยายกลาจะเก็บผลผลิตครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 30 วัน หลังจากนั้นจะมีการเก็บผลผลิตทุก 15 –
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20 วัน อายุเฉลี่ย 1 - 2 ป ดังนั้นการพนสารจะตองระมัดระวังเรื่องพิษตกคางอยางเครงครัด การ
ทดลองนี้ทั้งสองแปลงทดลองจึ งทํา การพนสารเพีย งแปลงละ 1
ครั้ ง การพน สาร fipronil,
imidacloprid และemamectin benzoate ซึ่งเปนกรรมวิธีที่มีประสิทธิภาพดี มีตนทุน 130, 50 และ
240 บาท/ไร/ครั้ง ตามลําดับ สวน white oil ซึ่งมีประสิทธิภาพปานกลางมีตนทุน 75 บาท/ไร/ครั้ง
ผลการทดลองทั้ ง สองแปลงทดลองเมื่ อ เปรี ย บเที ย บจากจํ า นวนของเพลี้ ย ไฟ และ
เปอรเซ็นตประสิทธิภาพในการปองกันกําจัด (% Efficacy) พบวาการพนสาร fipronil ประสิทธิภาพ
ดีที่สุดรองลงมาคือ imidacloprid และemamectin benzoate สวน white oil มีประสิทธิภาพปาน
กลาง สาร fipronil เปนสารฆาแมลงในกลุม phenylpyrazoles สารในกลุมนี้มีการออกฤทธิ์ทําลาย
แมลง ตรงสวน gamma amino butylic acid (GABA) ซึ่งเปนสารเคมีชนิดหนึ่งในการรับสงกระแส
ประสาท มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการป อ งกั น กํ า จั ด แมลงหลายชนิ ด ในอั น ดั บ Thysanoptera,
Homoptera, Hemiptera, Coleoptera และ Lepidoptera ปจจุบันแนะนําในการปองกันกําจัด
แมลงศัตรูพืชหลายชนิด เชน หนอนหอใบขาว หนอนกอขาว หนอนเจาะลําตนขาวโพด หนอนเจาะ
สมอฝาย แมลงนูนหลวง ดวงหนวดยาวออย ปลวก เพลี้ยไฟหมอน เพลี้ยไฟฝาย เปนตน (กลุมกีฏ
และสัตววิทยา, 2547) จากผลการทดลอง สารฆาแมลง fipronil มีประสิทธิภาพในการปองกัน
กําจัดเพลี้ยไฟในโหระพาไดดีมาก ตนทุนการพนสารปานกลางประมาณ 130 บาท/ไร/ครั้ง
สารฆาแมลง dinotefuran และ imidacloprid เปนสารฆาแมลงในกลุม neonicotinoids,
chloronicotinyl insecticides (นิรนาม, 2544 ; Anonymous, 1999 ; Anonymous, 2005 ;
Matsuda and Takahashi, 1996 ; Yamamoto, 1996 ; Yaguchi and Sato, 2001 ; ) เปนสาร
ออกฤทธิ์ดูดซึม และมีพิษต่ําตอสัตวเลือดอุน Mode of action จะทําลายระบบประสาทของแมลง
โดยไปขัดขวางจุดรับกระแสประสาทของแมลงตรงสวนที่เรียกวา nicotinic acetylcholine
receptor (Insecticide Resistance Action Committee, 2007)มีความเฉพาะเจาะจงสูงในการ
กําจัดแมลงไดหลายชนิด เชน เพลี้ยออน เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว และเพลี้ยจักจั่น นอกจากนี้ยังมี
Hemiptera,
ประสิ ท ธิภ าพในการป อ งกั น กํ า จั ด แมลงชนิด อื่น ๆ ทั้ ง ในอั น ดั บ Homoptera,
Coleoptera และ Lepidotera ไดหลายชนิด ปจจุบันในประเทศไทยมีการขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตรายสารในกลุมนี้หลายชนิด เชน acetamiprid, clothianidin, dinotefuran, imidacloprid,
thiacloprid และthiamethoxam จากผลการทดลอง สารฆาแมลง imidacloprid มีประสิทธิภาพใน
การป อ งกั น กํ า จั ด เพลี้ ย ไฟในโหระพาได ค อ นข า งดี นอกจากนี้ ใ นกลุ ม ของสารทดลองที่ มี
ประสิทธิภาพดีสาร imidacloprid มีตนทุนเพียง 46 บาท/ไร/ครั้ง ซึ่งถูกที่สุด สวน dinotefuran มี
ประสิทธิภาพต่ําเนื่องจากอัตราที่นํามาทดลองครั้งนี้ ปรับใชจากอัตราที่เคยทดลองกับเพลี้ยจักจั่น
ฝาย (สุเทพ , 2549 ) ซึ่งอัตราดังกลาวอาจมีประสิทธิภาพต่ําสําหรับการปองกันกําจัดเพลี้ยไฟ
ดังนั้นอาจเพิ่มอัตราการใชในการทดลองในโอกาสตอไป
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สาร emamectin benzoate เปนสารฆาแมลงในกลุม avermectins การออกฤทธิ์ทําลาย
แมลงในระบบประสาทโดยไปกระตุนตรงสวนของ chloride channel ปจจุบันสารกลุมนี้ที่ขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตรายในประเทศไทยมี 2 ชนิดคือ abamectin และ emamectin benzoate จากผล
การทดลอง สารฆาแมลง emamectin benzoate มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดเพลี้ยไฟใน
โหระพาไดคอนขางดี แตเนื่องจากราคาคอนขางแพงทําใหตนทุนสูงประมาณ 240 บาท/ไร/ครั้ง
อยางไรก็ตามอาจใชเปนสารฆาแมลงในการพนสลับในแหลงที่เพลี้ยไฟมีการสรางความตานทาน
ตอสารฆาแมลงในกลุมอื่น
สาร white oil และ petroleum oil เปนสารประกอบไฮโดรคารบอนดที่เปนผลพลอยไดจาก
การสกัดน้ํามันปโตรเลียม มีการใชสารทั้งสองชนิดปองกันกําจัดศัตรูพืชตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 18
ปจจุบันมีการใชทั้งวัตถุประสงคเพื่อกําจัดแมลง และสารเสริมประสิทธิภาพ (Adjuvants) ของสาร
ฆาแมลงบางชนิด
การออกฤทธิ์ จะมีองคประกอบของ paraffinic hydrocarbon ซึ่งมี
คุณสมบัติไปขัดขวางระบบทางเดินหายใจของแมลง ซึ่งใชปองกันกําจัดแมลงหลายชนิดโดยเฉพาะ
แมลงปากดูด เชน เพลี้ยแปง เพลี้ยหอย
แมลงหวี่ขาว หนอนชอนใบ (กลุมกีฏและสัตววิทยา,
2547) ในการทดลองนี้พบวา petroleum oil มีประสิทธิภาพต่ํา ในขณะที่ white oil มีประสิทธิภาพ
ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับสารเคมีฆาแมลง อยางไรก็ตาม สารในกลุมนี้จะเปนทางเลือกหนึ่งใน
การใชกรณีใกลเก็บเกี่ยวผลผลิต นอกจากนี้ ในการทดลองลดอัตราการใชสารฆาแมลงลง ผสมกับ
white oil ซึ่งใชในลักษณะของสารเสริมประสิทธิภาพโดยลดอัตราลงเชนเดียวกัน ผลมีแนวโนมวา
จะทําใหประสิทธิภาพดีกวาการใชสารฆาแมลงเดี่ยวๆในอัตราสูง ซึ่งอาจเปนเพราะสารในกลุม
ปโตรเลียมนอกจากจะออกฤทธิ์ฆาแมลงแลว ยังมีคุณสมบัติเปนสาร Adjuvant โดยไปเสริมฤทธิ์
ทางกายภาพของสารเคมีชนิดอื่น เชน การจับใบพืช การแผกระจาย การแทรกซึมเขาผนังลําตัวของ
แมลง เปนตน ดังนั้นจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะพัฒนาวิธีการปรับใชในโอกาสตอไป
การทดลองยอยที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดหนอนเจาะสมอฝายใน
กะเพราและโหระพา
การทดลองแปลงที่ 1 (ตุลาคม2551 – มีนาคม 2552)
พบการระบาดของหนอนเจาะสมอฝายคอนขางรุนแรง และพบศัตรูธรรมชาติ ไดแก ดวง
เตา แตนเบียน และแมงมุมหลายชนิด ซึ่งมีความแปรปรวนสูงไมสามารถวิเคราะหผลทางสถิติได
หนอนเจาะสมอฝาย (ตารางที่ 6)
กอนพนสารพบจํานวนหนอนเจาะสมอฝายในกรรมวิธีตางๆ เฉลี่ย อยูระหวาง 18.67 –
24.67 ตัว/ 10 ตน แตไมแตกตางกันทางสถิติระหวางกรรมวิธี จึงวิเคราะหขอมูลหลังพนสารดวยวิธี
analysis of variance
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หลังพนสารแลว 3 วัน พบจํานวนหนอนเจาะสมอฝายในกรรมวิธีไมพนสารมากที่สุดเฉลี่ย
27.00 ตัว/ 10 ตน มากกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับทุกวิธีการพนสาร เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางกรรมวิธีที่พนสาร พบวากรรมวิธีพนสาร fipronil lufenuron และ emamectin
benzoate พบหนอนเฉลี่ย 2.67, 4.00 และ 4.33 ตัว/10 ตน ตามลําดับ ไมแตกตางกันทางสถิติ แต
น อ ยกว า และแตกต า งอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ กั บ กรรมวิ ธี ก ารพ น สาร lambdacyhalothrin
gammacyhalothrin methoxyfenozide และเชื้อ Bt. ที่พบหนอนเฉลี่ย 19.33, 15.33, 10.33 และ
13.00 ตัว/10 ตน ตามลําดับ
หลังพนสารแลว 5 วัน พบจํานวนหนอนเจาะสมอฝายในกรรมวิธีไมพนสารมากที่สุดเฉลี่ย
13.67 ตัว/ 10 ตน มากกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับทุกวิธีการพนสาร เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางกรรมวิธีที่พนสาร พบวากรรมวิธีพนสาร fipronil พบหนอนนอยที่สุดเฉลี่ย
0.67 ตัว/10 ตน นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการพนสารวิธีอื่นๆ รองลงมา
ไดแกการพนสาร lufenuron และ emamectin benzoate พบหนอนเฉลี่ย 3.00 และ 5.00 ตัว/10
ตน ตามลําดับ ไมแตกตางกันทางสถิติ การพนสาร lambdacyhalothrin gammacyhalothrin
methoxyfenozide และเชื้อ Bt. พบหนอนเฉลี่ย 9.33, 7.67, 6.67 และ 7.00 ตัว/10 ตน ตามลําดับ
หลังพนสารแลว 7 วัน พบจํานวนหนอนเจาะสมอฝายในกรรมวิธีไมพนสารมากที่สุดเฉลี่ย
18.33 ตัว/ 10 ตน มากกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับทุกวิธีการพนสาร เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางกรรมวิธีที่พนสาร พบวากรรมวิธีพนสาร lufenuron พบหนอนนอยที่สุดเฉลี่ย
2.00 ตัว/10 ตน รองลงมาไดแกการพนสาร emamectin benzoate และ fipronil พบหนอนเฉลี่ย
2.33 และ 4.33 ตัว/10 ตน ตามลําดับ ไมแตกตางกันทางสถิติ การพนสาร lambdacyhalothrin
gammacyhalothrin methoxyfenozide และเชื้อ Bt. พบหนอนเฉลี่ย 9.67, 8.00, 5.67 และ 10.33
ตัว/10 ตน ตามลําดับ
เปอรเซ็นตประสิทธิภาพการปองกันกําจัดของสารฆาแมลงกับหนอนเจาะสมอฝาย (ตาราง
ที่ 7)
หลังพนสาร 3 วัน สาร fipronil มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดหนอนเจาะสมอฝายสูง
ที่สุดคือ 90.67 % รองลงมาคือ emamectin benzoate lufenuron และ methoxyfenozide โดยมี
ประสิทธิภาพ 85.81, 84.78 และ 70.27 % ตามลําดับ สวนการพนสาร lamdacyhalothrin
gammacyhalothrin และ Bt. มีประสิทธิภาพ 42.81, 41.70 และ 51.42% ตามลําดับ
หลังพนสาร 5 วัน สาร fipronil มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดหนอนเจาะสมอฝายสูง
ที่สุดคือ 95.35 % รองลงมาคือ lufenuron emamectin benzoate และ methoxyfenozide โดยมี
ประสิทธิภาพ 77.34, 67.46 และ 61.87 % ตามลําดับ สวนการพนสาร lamdacyhalothrin
gammacyhalothrin และ Bt. มีประสิทธิภาพ 45.18, 42.07 และ 48.05% ตามลําดับ
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หลังพนสาร 7 วัน สาร lufenuron มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดหนอนเจาะสมอฝาย
สูงที่สุดคือ 88.75 % รองลงมาคือ emamectin benzoate fipronil methoxyfenozide โดยมี
ประสิทธิภาพ 88.71, 77.63 และ 75.86 % ตามลําดับ สวนการพนสาร lamdacyhalothrin
gammacyhalothrin และ Bt. มีประสิทธิภาพ 57.69, 55.50 และ 42.91% ตามลําดับ
การทดลองแปลงที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2552)
พบการระบาดของหนอนเจาะสมอฝายปานกลาง และพบศัตรูธรรมชาติ ไดแก ดวงเตา
แตนเบียน และแมงมุมหลายชนิด ซึ่งมีความแปรปรวนสูงไมสามารถวิเคราะหผลทางสถิติได
หนอนเจาะสมอฝาย (ตารางที่ 8)
กอนพนสารพบจํานวนหนอนเจาะสมอฝายในกรรมวิธีตางๆ เฉลี่ย อยูระหวาง 8.00 –
12.33 ตัว/ 10 ตน แตไมแตกตางกันทางสถิติระหวางกรรมวิธี จึงวิเคราะหขอมูลหลังพนสารดวยวิธี
analysis of variance
หลังพนสารแลว 3 วัน พบจํานวนหนอนเจาะสมอฝายในกรรมวิธีไมพนสารมากที่สุดเฉลี่ย
10.67 ตัว/ 10 ตน มากกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับทุกวิธีการพนสาร เมื่อ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ร ะ ห ว า ง ก ร ร ม วิ ธี ที่ พ น ส า ร พ บ ว า ก ร ร ม วิ ธี พ น ส า ร gammacyhalothrin
methoxyfenozide emamectin benzoate fipronil lufenuron และ Bt. พบหนอนเฉลี่ย 4.67,
1.67, 1.33, 1.33,2.67 และ 3.33 ตัว/10 ตน ตามลําดับ ไมแตกตางกันทางสถิติ สวนกรรมวิธีการ
พนสาร lambdacyhalothrin พบหนอนเฉลี่ย 5.67 ตัว/10 ตน ไมแตกตางทางสถิติกับการพนสาร
gammacyhalothrin lufenuron และ Bt. แตมากกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีการพนสาร methoxyfenozide emamectin benzoate และfipronil
หลังพนสารแลว 5 วัน พบจํานวนหนอนเจาะสมอฝายในกรรมวิธีไมพนสารมากที่สุดเฉลี่ย
8.67 ตัว/ 10 ตน มากกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับทุกวิธีการพนสาร เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางกรรมวิธีที่พนสาร พบวากรรมวิธีพนสาร emamectin benzoate พบหนอน
นอยที่สุดเฉลี่ย 0.67 ตัว/10 ตน แตไมแตกตางทางสถิติกับการพนสาร methoxyfenozide fipronil
lufenuron และ Bt ซึ่งพบเฉลี่ย 1.67, 1.67, 1.33 และ 3.00 ตัว/10 ตน ตามลําดับ สวนการพนสาร
lambdacyhalothrin และgammacyhalothrin
พบหนอนเฉลี่ย 4.00 และ 4.33 ตัว/10 ตน
ตามลํ า ดั บ มากกว า และแตกต า งอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ กั บ กรรมวิ ธี พ น สาร emamectin
benzoate
หลังพนสารแลว 7 วัน พบจํานวนหนอนเจาะสมอฝายในกรรมวิธีไมพนสารมากที่สุดเฉลี่ย
11.67 ตัว/ 10 ตน มากกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับทุกวิธีการพนสาร เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางกรรมวิธีที่พนสาร พบวากรรมวิธีพนสาร methoxyfenozide พบหนอนนอย
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ที่สุดเฉลี่ย 3.00 ตัว/10 ตน แตไมแตกตางทางสถิติกับการพนสาร gammacyhalothrin emamectin
benzoate fipronil lufenuron และ Bt ซึ่งพบเฉลี่ย 5.67,4.33, 3.67, 4.33 และ 5.67 ตัว/10 ตน
ตามลําดับ สวนการพนสาร lambdacyhalothrin และ พบหนอนเฉลี่ย 7.67 ตัว/10 ตน ตามลําดับ
มากกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพนสาร methoxyfenozide แตไม
แตกตางทางสถิติกับการพนสารวิธีการอื่นๆ
เปอรเซ็นตประสิทธิภาพการปองกันกําจัดของสารฆาแมลงกับหนอนเจาะสมอฝาย (ตาราง
ที่ 9)
หลังพนสาร 3 วัน สาร fipronil มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดหนอนเจาะสมอฝายสูง
ที่สุดคือ 91.11 % รองลงมาคือ emamectin benzoate methoxyfenozide และ lufenuron โดยมี
ประสิทธิภาพ 87.54, 83.71 และ 74.99 % ตามลําดับ สวนการพนสาร lamdacyhalothrin
gammacyhalothrin และ Bt. มีประสิทธิภาพ 64.13, 65.86 และ 70.04% ตามลําดับ
หลังพนสาร 5 วัน สาร emamectin benzoate มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดหนอน
เจาะสมอฝายสูงที่สุดคือ 92.27 % รองลงมาคือ fipronil lufenuron และ methoxyfenozide โดยมี
ประสิทธิภาพ 86.26, 84.67 และ 79.96 % ตามลําดับ สวนการพนสาร lamdacyhalothrin
gammacyhalothrin และ Bt. มีประสิทธิภาพ 68.85, 61.04 และ 66.78% ตามลําดับ
หลังพนสาร 7 วัน สาร fipronil มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดหนอนเจาะสมอฝายสูง
ที่สุดคือ 77.67 % รองลงมาคือ methoxyfenozide 73.37% สวนการพนสาร emamectin
benzoate lufenuron gammacyhalothrin lamdacyhalothrin และ Bt. มีประสิทธิภาพ
63.09,63.09, 62.27, 55.83 และ 53.56% ตามลําดับ
ผลการทดลองทั้งสองแปลงทดลองเมื่อเปรียบเทียบจากจํานวนของหนอนเจาะสมอฝาย
และเปอรเซ็นตประสิทธิภาพในการปองกันกําจัด (% Efficacy) พบวาการพนสาร fipronil
emamectin benzoate lufenuron และ methoxyfenozide ประสิทธิภาพคอนขางดีในการปองกัน
กําจัดหนอนเจาะสมอฝาย สวน lamdacyhalothrin gammacyhalothrin และ Bt. มีประสิทธิภาพ
ปานกลาง สาร fipronil เปนสารฆาแมลงในกลุม phenylpyrazoles สารในกลุมนี้มีการออกฤทธิ์
ทําลายแมลง ตรงสวน gamma amino butylic acid (GABA) สาร emamectin benzoate เปน
สารฆาแมลงในกลุม avermectins สาร lufenuron เปนสารในกลุมยับยั้งการสรางไคติน สาร
methoxyfenoxide ยับยั้งการทํางานของฮอรโมนเอ็กไดโซนทําใหแมลงลอกคราบไมสมบูรณ สาร
lamdacyhalothrinและgammacyhalothrin เปนสารกลุมไพรีทรอยดสังเคราะห นอกจากนี้ยังมีสาร
กลุมชีวภัณฑคือ Bacillus thuringiensis ซึ่งแมวาสาร 3 ชนิดหลังจะมีประสิทธิภาพปานกลาง แต
เพื่อจัดการความตานทานตอสารฆาแมลงของหนอนเจาะสมอฝาย จําเปนตองใชสารแบบสลับ
นอกจากนี้สารเคมีจําเปนตองใชพนเพียงครั้งเดียวถาพบการระบาดของหนอนเจาะสมอฝายใน
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กะเพราหรือโหระพา เนื่องจากมีการเก็บผลผลิตทุก 15 วัน โดยอาจใชเชื้อ Bt. พนซ้ําไดตามความ
จําเปนเนื่องจากมีคา Pre-harvest interval (PHI) เพียง 1 วัน
สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ
สารฆ า แมลงที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการป อ งกั น กํ า จั ด เพลี้ ย ไฟในโหระพา ได แ ก
fipronil(Ascend 5%SC), imidacloprid (Provado 70%WG) และ emamectin benzoate
(Proclaim 1.92%EC) อัตรา 20, 2 และ 10 กรัมหรือมิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร สวน white oil (Vite oil
67 %EC) มีประสิทธิภาพปานกลาง สามารถแนะนําสารชนิดและอัตราดังกลาวขางตนในการ
ปองกันกําจัดเพลี้ยไฟในโหระพา หรือกะเพรา ได
สารฆาแมลงที่มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดหนอนเจาะสมอฝายในกะเพรา ไดแก
fipronil(Ascend 5%SC), emamectin benzoate (Proclaim 1.92%EC), lufenuron(Math
5%EC) และmethoxyfenozide(Prodigy 24%SC) อัตรา 20, 10, 10 และ 10 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร
สวน lambdacyhalothrinl (Karate Zeon 2.5 %CS) gammacyhalothrin (Proaxis 1.5%CS)
และ Bacillus thuringiensis (Bactospene FC) อัตรา 20, 20 และ 100 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร มี
ประสิทธิภาพปานกลาง สามารถแนะนําสารชนิดและอัตราดังกลาวขางตนในการปองกันกําจัด
หนอนเจาะสมอฝายในกะเพรา หรือ โหระพาได
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณนายสุริยะ เกาะมวงหมู นางประไม จําปาเงิน นางสาวณิชาพร ฉ่ําประวิง
และนางสาววีณา ทิพยสุขุม ที่ชว ยดําเนินการทดลองและรวบรวมขอมูลจนผลงานสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี
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ตารางที1่ แสดงจํานวนเพลีย้ ไฟ, Bathrips melanicornis and Dorcadothrips sp. ที่พบใน
โหระพากอนและหลังการพนสารกรรมวิธตี างๆที่แปลงเกษตรกร อ.ลาดหลุมแกว
จ.ปทุมธานี (ตุลาคม2549 – มีนาคม 2550)(แปลงทดลองที่ 1)
อัตราการใช
จํานวนเพลี้ยไฟ (ตัว/ 3 ยอด) 1/
กรรมวิธี
(ก. หรือ มล./น้ํา กอนพนสาร
หลังพนสาร (วัน)
20 ลิตร )
3
5
7
1. white oil 67 % EC
100
32.00
26.33 bcd - 13.67 bc
2. petroleum oil 83.9 %EC
100
27.00
40.00 de 19.67 c
3. imidacloprid 70 % WG
2
25.67
16.67 ab 6.33 a
4. dinotefuran 10 % WP
10
22.33
33.33 cde - 15.33 bc
5. fipronil 5 % SC
20
31.33
2.67 a
9.33 ab
6. emamectin benzoate 1.92 % EC
10
29.33
25.67 bd 9.67 ab
7. dinotefuran+ white oil
5 + 50
26.00
20.33 bc 17.33 c
8. ไมพนสาร
36.00
44.33 e
32.00 d
CV (%)
26.00
30.60
26.30
1/ คาเฉลี่ยที่ตัวอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 5 % โดยวิธี
DMRT

ตารางที่ 2 เปอรเซ็นตประสิทธิภาพของสารชนิดตางๆในการปองกันกําจัดเพลีย้ ไฟในโหระพาที่
อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี (แปลงทดลองที1่ )
อัตราการใช
ประสิทธิภาพในการปองกันกําจัด (%
กรรมวิธี
(ก. หรือ มล./น้ํา 20
)
ลิตร )
หลังการพนสาร (วัน)
5
7
3 1/
1. white oil 67 % EC
100
33.18
51.94
2. petroleum oil 83.9 %EC
100
18.00
3. imidacloprid 70 % WG
2
47.26
72.25
4. dinotefuran 10 % WP
10
22.76
5. fipronil 5 % SC
20
93.07
66.49
6. emamectin benzoate 1.92 % EC
10
28.92
62.90
7. dinotefuran+ white oil
5 + 50
36.50
25.01
1/ ขอมูลประสิทธิภาพที่ไมแสดงคาเนื่องจากคํานวณแลวแสดงคาติดลบ
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนเพลี้ยไฟ, Bathrips melanicornis and Dorcadothrips sp. ทีพบใน
โหระพา กอนและหลังการพนสารกรรมวิธตี างๆที่แปลงเกษตรกร อ.ลาดหลุมแกว
จ.ปทุมธานี (เมษายน - ธันวาคม 2550) (แปลงทดลองที่ 2)
อัตราการใช
กรรมวิธี
(ก. หรือ มล./
น้ํา 20 ลิตร )
1. white oil 67 % EC
100
2. petroleum oil 83.9 %EC
100
3. imidacloprid 70 % WG
2
4. dinotefuran 10 % WP
10
5. fipronil 5 % SC
20
6. emamectin benzoate 1.92 % EC
10
7. dinotefuran+ white oil
5 + 50
8. ไมพนสาร
CV (%)

กอนพน
สาร
43.67
46.33
46.67
41.67
52.00
37.00
40.00
52.33
29.00

จํานวนเพลี้ยไฟ (ตัว/ 3 ยอด) 1/
หลังพนสาร (วัน)
3
5
7
16.33 bc 7.67 b 17.00 ab
22.33 c 14.33 c 25.00 b
2.00 a
8.00 b 12.67 ab
10.33 ab 8.33 b 17.67 ab
3.00 a
2.33 a
2.00 a
7.67 a
4.00 ab
5.33 a
8.33 ab
7.33 b 15.33 ab
41.33 d 24.33 d 36.67 c
33.80
34.80
65.20

1/ คาเฉลี่ยที่ตัวอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกัน ไมแตกตางกันทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่น 5
% โดยวิธี DMRT
ตารางที่ 4 เปอรเซ็นตประสิทธิภาพของสารชนิดตางๆในการปองกันกําจัดเพลีย้ ไฟในโหระพาที่
อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี (แปลงทดลองที2่ )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อัตราการใช
กรรมวิธี
(ก. หรือ มล./
น้ํา 20 ลิตร )
white oil 67 % EC
100
petroleum oil 83.9 %EC
100
imidacloprid 70 % WG
2
dinotefuran 10 % WP
10
fipronil 5 % SC
20
emamectin benzoate 1.92 % EC
10
dinotefuran+ white oil
5 + 50

ประสิทธิภาพในการปองกันกําจัด (% )
หลังพนสาร (วัน)
3
5
7
52.65
62.22
44.44
38.98
33.47
22.99
94.57
63.13
61.25
68.61
57.00
39.48
92.69
90.36
94.51
73.75
76.74
79.44
73.63
60.58
45.30
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ตารางที่ 5 ตนทุนการพนสารปองกันกําจัดเพลี้ยไฟในโหระพา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1/

อัตราการใช
ตนทุน
ราคาสาร 1/
กรรมวิธี
(ก. หรือ มล./น้ํา (บาท/ลิตร
บาท/20 ลิตร บาท/ไร/ครั้ง 2/
20 ลิตร )
หรือ กิโลกรัม)
white oil 67 % EC
100
150
15
75
petroleum oil 83.9 %EC
100
150
15
75
imidacloprid 70 % WG
2
5,000
10
50
dinotefuran 10 % WP
10
1,850
18.5
92.5
fipronil 5 % SC
20
1,300
26
130
emamectin benzoate 1.92 % EC
10
4,800
48
240
dinotefuran+ white oil
5 + 100
1,850+150
16.75
83.75
ราคาสารเมื่อ เดือนพฤษภาคม 2550
2/ อัตราการพนสารในโหระพา ใชน้ําประมาณ 100 ลิตร/ไร

ตารางที่ 6 แสดงจํานวนหนอนเจาะสมอฝาย Helicoverpa armigera. ที่พบในโหระพา
กอนและหลังการพนสารกรรมวิธีตางๆที่แปลงเกษตรกร อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี
(ตุลาคม2551 – มีนาคม 2552)(แปลงทดลองที่ 1)
จํานวนหนอนเจาะสมอฝาย (ตัว/ 10 ตน) 1/
กรรมวิธี
หลังพนสาร (วัน)
กอนพน
สาร
3
5
7
1. lamdacyhalothrin 2.5%CS
24.00
19.33 c
9.33 d
9.67 d
2. gammacyhalothrin 1.5 %CS
18.67
15.33 bc 7.67 cd
8.00 cd
3. methoxyfenozide 24%SC
24.67
10.33 b
6.67 c
5.67 bc
4. emamectin benzoate1.92 % EC
21.67
4.33 a
5.00 bc
2.33 a
5. fipronil 5 % SC
20.33
2.67 a
0.67 a
4.33 ab
6. lufenuron 5 % EC
18.67
4.00 a
3.00 b
2.00 a
7. Bacillus thuringiensis
19.00
13.00 b
7.00 c
10.33 d
8. ไมพนสาร
19.33
27.00 d
13.67 a
18.33 e
CV (%)
17.40
27.60
16.20
22.80
1/ คาเฉลี่ยที่ตัวอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 5 % โดยวิธี
DMRT
อัตราการใช
(ก. หรือ มล./
น้ํา 20 ลิตร )
20
20
10
10
20
10
100
-

45
ตารางที่ 7 เปอรเซ็นตประสิทธิภาพของสารชนิดตางๆในการปองกันกําจัดหนอนเจาะสมอฝาย
ในกะเพราที่ อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี (แปลงทดลองที1่ )
กรรมวิธี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lamdacyhalothrin 2.5%CS
gammacyhalothrin 1.5 %CS
methoxyfenozide 24%SC
emamectin benzoate1.92 % EC
fipronil 5 % SC
lufenuron 5 % EC
Bacillus thuringiensis

อัตราการใช
(ก. หรือ มล./
น้ํา 20 ลิตร )
20
20
10
10
20
10
100

ประสิทธิภาพในการปองกันกําจัด (% )
หลังพนสาร (วัน)
3
5
7
42.81
45.18
57.69
41.70
42.07
55.00
70.27
61.87
75.86
85.81
67.46
88.71
90.67
95.35
77.63
84.78
77.34
88.75
51.42
48.05
42.91

ตารางที่ 8 แสดงจํานวนหนอนเจาะสมอฝาย Helicoverpa armigera. ที่พบในโหระพา
กอนและหลังการพนสารกรรมวิธีตางๆที่แปลงเกษตรกร อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี
(เมษายน – กันยายน 2552)(แปลงทดลองที่ 2)
จํานวนหนอนเจาะสมอฝาย (ตัว/ 10 ตน) 1/
กรรมวิธี
หลังพนสาร (วัน)
กอนพน
สาร
3
5
7
1. lamdacyhalothrin 2.5%CS
12.33 5.67 b 4.00 b
7.67 b
2. gammacyhalothrin 1.5 %CS
10.67 4.67 ab 4.33 b
5.67 ab
3. methoxyfenozide 24%SC
8.00
1.67 a 1.67 ab
3.00 a
4. emamectin benzoate1.92 % EC
8.33
1.33 a 0.67 a
4.33 ab
5. fipronil 5 % SC
11.67 1.33 a 1.67 ab 3.67 ab
6. lufenuron 5 % EC
8.33 2.67 ab 1.33 ab 4.33 ab
7. Bacillus thuringiensis
8.67 3.33 ab 3.00 ab 5.67 ab
8. ไมพนสาร
8.33 10.67 c 8.67 c
11.67 c
CV (%)
28.60
48.10
50.60
34.00
1/ คาเฉลี่ยที่ตัวอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 5 % โดยวิธี
DMRT
อัตราการใช
(ก. หรือ มล./
น้ํา 20 ลิตร )
20
20
10
10
20
10
100
-
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กรรมวิธี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lamdacyhalothrin 2.5%CS
gammacyhalothrin 1.5 %CS
methoxyfenozide 24%SC
emamectin benzoate1.92 % EC
fipronil 5 % SC
lufenuron 5 % EC
Bacillus thuringiensis

อัตราการใช
(ก. หรือ มล./
น้ํา 20 ลิตร )
20
20
10
10
20
10
100

ประสิทธิภาพในการปองกันกําจัด (% )
หลังพนสาร (วัน)
3
5
7
64.13
68.85
55.83
65.86
61.04
62.27
83.71
79.96
73.37
87.54
92.27
63.09
91.11
86.29
77.67
74.99
84.67
63.09
70.04
66.78
53.56

