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การทดสอบประสิทธิภาพสารฆาแมลงและสารสกัดจากธรรมชาติปองกันกําจัด
แมลงศัตรูสําคัญในผักชีและผักชีฝรั่ง
Field Trial on Effectiveness of Some Insecticides and Natural Product for
Controlling Key Insects Pest on Coriander and Parsley
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รายงานความกาวหนา
การทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดแมลงศัตรูสําคัญในผักชีฝรั่ง ดําเนินการที่แปลง
เกษตรกรอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหวางเดือนตุลาคม 2551 – กันยายน 2552 สํารวจ
พบการระบาดของแมลงหวี่ขาวยาสูบในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2552 วางแผนการทดลอง
แบบ RCB
4
ซ้ํา 5
กรรมวิ ธี ไดแกการพนสารbuprofezin(Award
40%SC),
imidacloprid(Provado 70%WG) thiamethoxam 25%WG และ dinotefuran 10%SL อัตรา 40,
5, 5 และ 15 กรัมหรือมิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไมพนสาร ทําการพนสารตาม
กรรมวิธี 2 ครั้งหางกัน 7 วัน ผลการทดลองมีแนวโนมวาการพนสารดังกลาวครั้งเดียวไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปองกันกําจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบในผักชีฝรั่ง แตหลังการพนสารครั้งที่ 2
การพนสารทุกกรรมวิธี มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดแมลงหวี่ขาวไมแตกตางกันทางสถิติ
อยางไรก็ตามตองมีการทดลองซ้ําเพื่อยืนยันผลการทดลองกอนทําการแนะนํา

คําคน : ผักชี ผักชีฝรั่ง แมลงศัตรูสําคัญ สารฆาแมลง
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คํานํา
ผักชี(Coriander, Coriandrum sativum) และ ผักชีฝรั่ง(Parsley, Petroselinum
crispum) เปนพืชผักที่สวนใหญผลิตเพื่อใชบริโภคในประเทศ และมีบางสวนสงออกตางประเทศ
พื้นที่ปลูกมีกระจายอยูทั่วทุกภาค แตพื้นที่ที่มีการปลูกมาก ไดแก นครปฐมและนครสวรรค สําหรับ
ผักชีฝรั่งเปนพืชที่มีเทคนิคในการปลูกแตกตางจากพืชผักทั่วไป คือไมสามารถปลูกกลางแจงได
ดังนั้นเกษตรกรตองปลูกอยูภายใตตาขายพรางแสง ซึ่งอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหสภาพแวดลอม
เหมาะสมกับศัตรูพืชหลายชนิด เชน เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาวและ ไรแดง เปนตน
ป จจุ บัน พื ช ผั กตระกู ลผั ก ชี แ ละผัก ชีฝรั่ ง ยัง ไมมีคํ า แนะนํา สํา หรั บป อ งกัน กํ า จั ดศัตรู พื ช
เนื่องจากเปนพืชที่บริษัทธุรกิจเคมีเกษตรยังไมเห็นความสําคัญ แตขอเท็จจริงเกษตรกรมีการใช
สารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแตการใชสารกําจัดวัชพืช สารปองกันกําจัดแมลง และสารกําจัด
โรคพื ช ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาพบพิ ษ ตกค า งบ อ ยครั้ ง ดั ง นั้ น จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ก ารทดสอบสารในพื ช
ดังกลาว เพื่อใหไดคําแนะนําในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูที่สําคัญในผักชีและผักชีฝรั่งที่ถูกตอง
และเหมาะสมแนะนําเกษตรกร นักวิชาการ นักสงเสริม และธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวของตอไป

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. แปลงผักชีฝรั่งของเกษตรกร อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
2. สารปองกันกําจัดแมลง ไดแก buprofezin(Award 40%SC), imidacloprid(Provado
70%WG), thiamethoxam (Actara 25% WG) dinotefuran (Stakle 10% SL)
3. ถังพนสารแบบสูบโยกสะพายหลัง
4. กระบอกตวงสาร และถังน้ําสําหรับผสมสารฯ
5. ไมหลักและปายสําหรับทําเครื่องหมายแปลงทดลอง
วิธีการ
วางแผนแบบ RCB 4 ซ้ํา มี 5 กรรมวิธี คือ
1. พนสาร buprofezin 40%SC
2. พนสาร imidacloprid 70%WG
3. พนสาร thiamethoxam 25% WG
4. พนสาร dinotefuran 10%SL
5. ไมพน สาร

อัตรา40 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร
อัตรา 5 กรัม / น้ํา 20 ลิตร
อัตรา 5 กรัม / น้ํา 20 ลิตร
อัตรา 15 มิลลิลิตร / น้ํา 20 ลิตร
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ดําเนินการในแปลงผักชีฝรั่งของเกษตรกรที่ปลูกแบบหวานบนรองกวางประมาณ
4 เมตร ยาวประมาณ 60 เมตร แบงเปนแปลงยอยขนาด 2 x 4 เมตรหลังหวานผักชีฝรั่งประมาณ 1
เดือน สํารวจตัวออนแมลงหวี่ขาวยาสูบ แปลงยอยละ 20 ตน ๆ ละ 3ใบ โดยใชแวนขยายขนาด 3X
ทําการพนสารครั้งแรกเมื่อพบตัวออนแมลงหวี่ขาวมีการระบาดสม่ําเสมอ ตรวจนับกอนพนสาร 1
วัน หลังพนสาร 3, 5 และ 7 วัน หลังจากการพนสารครั้งที่ 1 สวนหลังพนสารครั้งที่ 2 ตรวจนับหลัง
พนสาร 3, 5, 7 และ 10 วัน
การบันทึกขอมูล บันทึกจํานวนตัวออนแมลงหวี่ขาวยาสูบที่พบแตละกรรมวิธี บันทึก
ผลกระทบของสารทดลองที่มีตอตนผักชีฝรั่ง (phytotoxicity) เปรียบเทียบผลการทดลองพนสาร
ตามกรรมวิธีตางๆ โดยวิเคราะหผลทางสถิติจํานวนตัวออนแมลงหวี่ขาวยาสูบในแตละครั้งที่ตรวจ
นับดวยโปรแกรม IRRISTAT โดยแปลงคาขอมูลจํานวนตัวออนแมลงหวี่ขาวที่ตรวจนับได ดวยคา
sqaure root (x + 0.5) กอนวิเคราะหผลทางสถิติ ถาจํานวนตัวออนแมลงหวี่ขาวกอนพนสารไม
แตกตางกันทางสถิติวิเคราะหความแปรปรวนหลังพนสารดวยวิธี analysis of variance ถาจํานวน
ตัวออนแมลงหวี่ขาวกอนพนสารแตกตางกันทางสถิติวิเคราะหความแปรปรวนหลังพนสารดวยวิธี
analysis of covariance จากนั้นเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี DMRT
ระยะเวลาและสถานที่
เริ่มตน ตุลาคม 2550 สิ้นสุด กันยายน 2553
แปลงเกษตรกร อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ผลและวิจารณผลการทดลอง
กอนพนสารพบตัวออนแมลงหวี่ขาวเฉลี่ยอยูระหวาง 10.25-17.25 ตัว/20 ใบ ไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ จึงวิเคราะหขอมูลหลังพนสารดวยวิธี Analysis of variance
หลังพนสารครั้งแรกแลว 3 , 5 และ 7 วัน พบตัวออนแมลงหวี่ขาวอยูระหวาง 6.00-13.50,
5.00-9.50 และ 4.50-9.75 ตัว/20 ใบ ตามลําดับ ไมแตกตางกันทางสถิติระหวางกรรมวิธี
หลังพนสารครั้งที่ 2 แลว 3 วัน กรรมวิธีการพนสาร buprofezin พบตัวออนแมลงหวี่ขาว
เฉลี่ย 4.75 ตัว/20 ใบ นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสารที่พบ
เฉลี่ย 9.75 ตัว/20 ใบ สวนการพนสาร imidacloprid, thiamethoxam และ dinotefuran พบตัว
ออนแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 6.25, 7.50 และ 5.75 ตัว/20 ใบ ตามลําดับ ไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธี
ไมพนสาร
หลังพนสารครั้งที่ 2 แลว 5 วัน กรรมวิธีการพนสาร buprofezin, thiamethoxam และ
dinotefuran พบตัวออนแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 2.50, 5.25 และ 2.75 ตัว/20 ใบ ตามลําดับ นอยกวา
และแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสารที่พบเฉลี่ย 13.25 ตัว/20 ใบ สวนการ
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พนสาร imidacloprid พบตัวออนแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 8.50 ตัว/20 ใบ ไมแตกตางทางสถิติกับ
กรรมวิธีไมพนสาร
หลั ง พ น สารครั้ ง ที่ 2 แล ว 7 วั น กรรมวิ ธี ก ารพ น สาร buprofezin,
imidacloprid,
thiamethoxam และ dinotefuran พบตัวออนแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 0.75, 5.25, 4.00 และ 2.25 ตัว/
20 ใบ ตามลําดับ นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสารที่พบเฉลี่ย
16.00 ตัว/20 ใบ
หลั ง พน สารครั้ ง ที่ 2 แลว 10 วัน กรรมวิธีก ารพน สาร buprofezin,
imidacloprid,
thiamethoxam และ dinotefuran พบตัวออนแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 1.00, 5.50, 3.00 และ 1.00 ตัว/
20 ใบ ตามลําดับ นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสารที่พบเฉลี่ย
28.25 ตัว/20 ใบ
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
-
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ตารางที่1 จํานวนตัวออนแมลงหวี่ขาวยาสูบที่พบกอนและหลังพนสารกรรมวิธีตางๆ ที่ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ระหวางเดือนมีนาคม-เมษายน 2552
กรรมวิธี

10
1.00 a
5.50 a
3.00 a
1.00 a
28.25 b
55.9
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จํานวนตัวออนแมลงหวี่ขาว(ตัว/20ใบ)
หลังพนสารครั้งที่ 1 1/
หลังพนสารครั้งที่ 2 1/
กอนพน
3
5
7
3
5
7
1.buprofezin 40%SC
15.50
9.25
8.25
5.50
4.75 a
2.50 a
0.75 a
2. imidacloprid 70%WG
10.25
9.50
5.00
9.75
6.25 ab
8.50 ab
5.25 a
3. thiamethoxam 25%WG
11.25
11.50
6.67
4.50
7.50 ab
5.25 a
4.00 a
4 dinotefuran 10%WP
17.25
6.00
6.50
5.25
5.75 ab
2.75 a
2.25 a
5. ไมพนสาร
12.75
13.50
9.50
6.00
9.75 b
13.25 b
16.00 b
CV(%)
47.6
64.2
76.3
76.0
37.6
59.2
96.7
1/ คาเฉลี่ย(จาก 4 ซ้ํา) ที่ตามดวยอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกันไมแตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %ดวยวิธี DMRT

