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การทดสอบประสิทธิภาพของสารฆาแมลงในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูที่
สําคัญในมันสําปะหลัง
Field Trial on Effectiveness of Some Insecticides for Controlling the Key Insect
Pests on Cassava
สุเทพ สหายา

พวงผกา อางมณี วัชริน แหลมคม1/

กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช 1/ ศูนยวิจัยพืชไรระยอง
รายงานความกาวหนา
การทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดเพลี้ยแปงในมันสําปะหลัง ดําเนินการที่กลุมกีฏ
และสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ศูนยวิจัยพืชไรระยอง และแปลงเกษตรกรอําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ระหวางเดือนกรกฎาคม 2551 – ธันวาคม 2552 ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดเพลี้ยแปงโดยวิธีการแชทอนพันธุ พบวาการแชทอนพันธุที่ตัดเปน
ทอนพรอมปลูก 5 นาที ดวยสารฆาแมลง thiamethoxam 25%WG, imidacloprid 70%WG และ
dinotefuran 10%WP อัตรา 4, 4 และ 40 กรัม/น้ํา 20 ลิตร(16, 16 และ 160 กรัม/80 ลิตร/ไร) มี
ประสิทธิภาพในการกําจัดเพลี้ยแปงที่ติดมากับทอนพันธุ และปองกันการเขาทําลายของเพลี้ยแปง
นานประมาณ 1 เดือน
การทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดเพลี้ยแปงมันสําปะหลังโดยวิธีพนทางใบ พบวา
สารฆาแมลงที่มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดเพลี้ยแปง ไดแก thiamethoxam 25%WG
dinotefuran 10%WP prothiofos 50%EC pirimiphos methyl 50%EC และ
thiamethoxam/lambdacyhalothrin 14.1/10.6 %ZC อัตรา 4 ,20, 50, 50 และ 10 กรัม หรือ
มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร ตามลําดับ หรือการพนสารชนิดใดชนิดหนึ่งดังกลาวขางตนโดยลดอัตราลง
ครึ่งหนึ่งของการพนสารเดี่ยวแลวผสมกับ white oil 67%EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร ใน
รูปแบบสารเสริมประสิทธิภาพ(Adjuvants) ก็มีประสิทธิภาพดีเชนเดียวกัน
คําคน : มันสําปะหลัง เพลีย้ แปง สารฆาแมลง
Keywords : Cassava, Cassava mealybug, Insecticides
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คํานํา
มันสําปะหลังเปนพืชอาหารที่สําคัญของโลกเปนอันดับที่ 5 รองจาก ขาวสาลี ขาวโพด ขาว
และมันฝรั่ง สําหรับประเทศไทยมันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ(สถาบันวิจัยพืชไร, 2547)
ประเทศไทยเปนผูผลิตมันสําปะหลังรายใหญเปนอันดับ 3 ของโลก รองจากไนจีเรียและบราซิล แต
ไทยเปนผูสงออกมันสําปะหลังรายใหญที่สุด ในชวงป 2547 – 2551 พื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตตอ
ไรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 4.09, 8.15 และ 3.93 ตามลําดับ เนื่องจากราคาจูงใจใหขยาย
พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการใชพันธุดีกระจายไปทั่วพื้นที่ปลูก นอกจากนี้สภาพอากาศที่
เอื้ออํานวยและมีการปรับปรุงบํารุงดินการดูแลรักษาที่ดี จึงทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น ปการผลิต 2551
ไทยมีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังประมาณ 7.7 ลานไร มีเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ประมาณ
480,000 ครัวเรือน ผลผลิตมันหัวสด ประมาณ 25 ลานตัน จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดคือ
นครราชสีมาประมาณ 1.9 ลาน การสงออกระหวางเดือนมกราคม – ตุลาคม 2551 มีมูลคาของการ
สงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังทั้งมันเสน มันอัดเม็ดและแปงมันสําปะหลังดิบ มีมูลคา 27,123
ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจ, 2552)
การปลูกมันสําปะหลังในอดีตมักไมพบปญหาเกี่ยวกับแมลงศัตรูกอใหเกิดความเสียหาย
ตอผลผลิต เนื่องจากการทําลายของแมลงและไรศัตรูพืชโดยภาพรวมแลว ปรากฏคอนขางนอย
เพราะมันสําปะหลังเปนพืชที่ปลูกงาย ทนทานและปรับตัวไดดี การเกิดระบาดของศัตรูพืชแตละ
ชนิดขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่ ลักษณะของดินปลูก สภาพภูมิอากาศและอายุพืชขณะถูกทําลาย แต
ปจจุบันมีการขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นเนื่องจากมีความตองการผลผลิตทั้งเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
และอุตสาหกรรมดานพลังงาน ทําใหเริ่มประสบปญหาการระบาดของแมลงศัตรูซึ่งเดิมอาจจะพบ
อยูแลวแตไมกอใหเกิดความเสียหาย แมลงศัตรูมันสําปะหลังที่สําคัญแบงเปน 2 ประเภท คือ
ประเภทปากดูด ไดแก ไรแดง เพลี้ยแปง แมลงหวี่ขาว และเพลี้ยหอยขาว ทําความเสียหายโดย
ดู ดกิน น้ํ า เลี้ ย งจากส ว นต า งๆ ของพืช ในช ว งพืชยัง เล็ก อากาศแห ง แลง เป น เวลานาน ซึ่ ง จะมี
ผลกระทบตอความงอก การเจริญเติบโต และการสรางหัวของมันสําปะหลัง ประเภทปากกัด
ไดแก ปลวก แมลงนูนหลวง และดวงหนวดยาว ทําความเสียหายโดยกัดกินทําลายทอนพันธุ
ราก ลําตนและหัวมันสําปะหลัง มีผลกระทบตอความงอกของทอนพันธุ การเจริญเติบโต การ
สรางหัว และหัวถูกทําลาย ในเดือนพฤษภาคม 2551 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับเรื่อง
ร อ งเรี ย นของเกษตรกรให แ ก ไ ขป ญ หาการระบาดของเพลี้ ย แป ง ในมั น สํ า ปะหลั ง สํ า นั ก วิ จั ย
พัฒนาการอารักขาพืชสํารวจพื้นที่จนถึงปจจุบันพบการระบาดรุนแรงที่ จังหวัดนครราชสีมา ชลบุรี
ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแกว บุรีรัมย และกําแพงเพชร นอกจากนี้ยังพบการระบาดของแมลง
หวี่ ข าว และไรแดงในหลายพื้ น ที่ เนื่ อ งจากการวิ จั ย การป อ งกั น กํ า จั ด ศั ต รู มั น สํ า ปะหลั ง ไม ไ ด
ดําเนินการมาไมนอยกวา 20 ป ทําใหไมมีคําแนะนําในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูดังกลาว เพื่อให
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แกไขปญหาใหทันตอเหตุการณ ดังนั้นสํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชอนุมัติงบประมาณใหวิจัย
ในการปองกันกําจัดเพลี้ยแปงอยางเรงดวน เพื่อเปนขอมูลสําหรับหาคําแนะนําใหเกษตรกรผูปลูก
มันสําปะหลัง และปรับปรุงเอกสารวิชาการและคูมือเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับมันสําปะหลัง
ตอไป

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. ทอนพันธุมันสําปะหลังพันธุระยอง 9
2. แปลงปลูกมันสําปะหลังของแปลงศูนยวิจัยพืชไรระยอง อ.เมือง จ.ระยอง และแปลงปลูก
มันสําปะหลังของเกษตรกรที่ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา
3. สารปองกันกําจัดแมลง ไดแก thiamethoxam (Actara 25% WG) imidacloprid(Provado
70%WG), dinotefuran (Stakle 10% WP), prothiofos (Tokuthion 50% EC),
pirimiphos methyl(Actaric 50 %EC) thiamethoxam/lambdacyhalothrin(Eforia
247ZC 14.1/10.6%ZC) malathion(Malathion 57%EC) white oil (Vite oil 67%EC)และ
4. ถังพนสารแบบสูบโยกสะพายหลัง
5. กระบอกตวงสาร และถังน้ําสําหรับผสมสารฯ
6. ไมหลักและปายสําหรับทําเครื่องหมายแปลงทดลอง
วิธีการ
การทดลองที่ 1 ทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดเพลี้ยแปงโดยวิธีการแชทอนพันธุ
การทดลองยอยที่ 1.1 ทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดเพลีย้ แปงโดยวิธีการแชทอนพันธุใน
สภาพกึง่ เรือนทดลอง
วางแผนแบบ CRD 4 ซ้ํา มี 4 กรรมวิธี คือแชทอนพันธุม นั สําปะหลังทีต่ ัดพรอมปลูกดวย
สารดังตอไปนี้
1. thiamethoxam 25% WG อัตรา 4 กรัม / น้ํา 20 ลิตร
2. imidacloprid 70%WG
อัตรา 4 กรัม / น้ํา 20 ลิตร
3. dinotefuran 10%WP
อัตรา 40 กรัม / น้ํา 20 ลิตร
4.แชดวยน้าํ เปลา(Control)
ดําเนินการที่กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ตัดทอนพันธุมัน
สําปะหลังพันธุระยอง 9 ยาวประมาณ 10 นิ้ว แชสารตามอัตราที่กําหนด นาน 5 นาที ผึ่งใหแหง
แลวปลูกในกระถางขนาด 12 นิ้ว 1 ตน/กระถาง ทําการทดลอง 2 กระถาง/ซ้ํา หลังงอก 7 วัน ทํา
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การระบาดเทียม โดยปลอยตัวออน (crawlers) เพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูจํานวน 20 ตัว/ตน
หลังจากนั้นทุก 7 วันทําการตรวจนับจํานวนเพลี้ยแปงที่รอดชีวิต แลวปลอยซ้ําจํานวน 20 ตัว/ตน
ทุกครั้งที่มีการตรวจนับ
บันทึกจํานวนเพลี้ยแปงที่รอดชีวิต จนถึง 35 วัน
การทดลองยอยที่ 1.2 ทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดเพลีย้ แปงโดยวิธีการแชทอนพันธุ
ในสภาพไร
วางแผนแบบ RCB 4 ซ้ํา มี 5 กรรมวิธี คือแชทอนพันธุม นั สําปะหลังทีต่ ัดพรอมปลูกดวย
สารดังตอไปนี้
1. thiamethoxam 25% WG อัตรา 4 กรัม / น้ํา 20 ลิตร
2. imidacloprid 70%WG
อัตรา 4 กรัม / น้ํา 20 ลิตร
3. dinotefuran 10%WP
อัตรา 40 กรัม / น้ํา 20 ลิตร
4.chitosan
อัตรา 40 มล / น้ํา 20 ลิตร
5. แชดวยน้ําเปลา(Control)
ดําเนินการที่ ศูนยวิจยั พืชไรระยอง ตัดทอนพันธุมนั สําปะหลังพันธุระยอง 9 ยาวประมาณ
10 นิ้ว แชสารตามอัตราที่กาํ หนด นาน 5 นาที (ยกเวนกรรมวิธีแชสาร chitosan แชนาน 20 นาที)
ปลูกในแปลงทดลองขนาดแปลงยอย 5 x 10 เมตร ระยะระหวางตนและแถว 1 x 1 เมตร ระยะหาง
ระหวางแปลงยอย 2 เมตร หลังงอก 14, 30 และ 47 วัน สํารวจจํานวนเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง โดย
วิธีสุมนับ 10 ตน/แปลงยอย
บันทึกจํานวนเพลี้ยแปงที่รอดชีวิต บันทึกจํานวนตนเก็บเกี่ยวและเก็บผลผลิตหัวสดมัน
สําปะหลัง
การทดลองที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดเพลี้ยแปงในมันสําปะหลังในสภาพไร
แปลงทดลองที่ 1 ดําเนินการที่ศูนยวิจยั พืชไรระยอง วางแผนแบบ RCB มี 4 ซ้ํา 8
กรรมวิธี คือ การพนสารอัตราตอน้ํา 20 ลิตร ดังตอไปนี้
1. thiamethoxam 25% WG
อัตรา 4 กรัม
2. thiamethoxam 25% WG+white oil 67%EC อัตรา 2 กรัม+50มิลลิลิตร
3. dinotefuran 10%WP
อัตรา 20 มิลลิลิตร
4. dinotefuran 10%WP +white oil 67%EC
อัตรา 10+50 มิลลิลิตร
5. prothiofos 50% EC
อัตรา 50 มิลลิลิตร
6. prothiofos 50% EC+white oil 67%EC
อัตรา 30+50 มิลลิลิตร
7. malathion 57%EC(สารเปรียบเทียบ)
อัตรา 50 มิลลิลิตร
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8. ไมพนสารฆาแมลง
ทําการทดลองกับมันสําปะหลังพันธุระยอง 5 อายุประมาณ 6 เดือน ความสูงประมาณ 1
เมตร ขนาดแปลงยอย 5X5 เมตร สํารวจแปลงมันสําปะหลังที่พบการระบาดของเพลี้ยแปง โดย
ตรวจนับเพลี้ยแปงทั้งระยะตัวออนและตัวเต็มวัยดวยแวนขยาย 3X กอนพนสาร และหลังพนสาร
แลว 7 วัน โดยสุมนับจาก 2 แถวกลางของแตละแปลงยอย ๆ 10 ตน ตรวจนับเพลี้ยแปงบริเวณกิ่ง
ขอ และใบจากยอดลงมาประมาณ 10 นิ้ว ทําการพนสารฆาแมลงซ้ํา หางจากการพนครั้งแรก 7 วัน
เปรียบเทียบการทดลองตามกรรมวิธีตางๆ โดยวิเคราะหผลทางสถิติจํานวนเพลี้ยแปงในแตละครัง้ ที่
ตรวจนับดวยโปรแกรม IRRISTAT โดยแปลงคาขอมูลจํานวนเพลี้ยแปงที่ตรวจนับได ดวยคา
sqaure root (x + 0.5) กอนวิเคราะหผลทางสถิติ ถาจํานวนเพลี้ยแปงกอนพนสารไมแตกตางกัน
ทางสถิติวิเคราะหความแปรปรวนหลังพนสารดวยวิธี analysis of variance ถาจํานวนเพลี้ยแปง
กอนพนสารแตกตางกันทางสถิติวิเคราะหความแปรปรวนหลังพนสารดวยวิธี analysis of
covariance จากนั้นเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี DMRT บันทึกผลกระทบของสารทดลองที่มีตอตน
มันสําปะหลัง (phytotoxicity)
แปลงทดลองที่ 2 ดําเนินการที่แปลงเกษตรกร ต.หนองสาหราย อ.ปากชอง จ.
นครราชสีมา วางแผนแบบ RCB มี 4 ซ้าํ 10 กรรมวิธี คือ การพนสารอัตราตอน้ํา 20 ลิตร
ดังตอไปนี้
1. thiamethoxam 25% WG+white oil 67%EC อัตรา 2 กรัม+50มิลลิลิตร
2. dinotefuran 10%WP
อัตรา 20 มิลลิลิตร
3. dinotefuran 10%WP +white oil 67%EC
อัตรา 10+50 มิลลิลิตร
4. prothiofos 50% EC
อัตรา 50 มิลลิลิตร
5. prothiofos 50% EC+white oil 67%EC
อัตรา 25+50 มิลลิลิตร
6. pirimiphos methyl
อัตรา 50 มิลลิลิตร
7. pirimiphos methyl +white oil
อัตรา 25+50 มิลลิลิตร
8. พนสาร thiamethoxam/lambdacyhalothrin อัตรา 10 มิลลิลิตร
9. thiamethoxam/lambdacyhalothrin +white oil อัตรา 5+50 มิลลิลิตร
10.ไมพนสารฆาแมลง
.
ทําการทดลองกับมันสําปะหลังพันธุระยอง 72 อายุประมาณ 6 เดือน ความสูงประมาณ 1
เมตร ขนาดแปลงยอย 5X5 เมตร สํารวจแปลงมันสําปะหลังที่พบการระบาดของเพลี้ยแปง โดย
ตรวจนับเพลี้ยแปงทั้งระยะตัวออนและตัวเต็มวัยดวยแวนขยาย 3X กอนพนสาร และหลังพนสาร
แลว 3 และ 7 วัน วิธีการอื่นปฏิบัติเชนเดียวกับแปลงทดลองที่ 1
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ระยะเวลาและสถานที่
เริ่มตน ตุลาคม 2551 – กันยายน 2553
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช แปลงเกษตรกรตําบลหนองสาหราย อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา และศูนยวิจัยพืชไรระยอง อําเภอเมือ จังหวัดระยอง
ผลและวิจารณผลการทดลอง
การทดลอง 1 ทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดเพลี้ยแปงโดยวิธีการแชทอนพันธุ
การทดลองยอยที่ 1.1 ทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดเพลีย้ แปงโดยวิธีการแชทอนพันธุใน
สภาพกึง่ เรือนทดลอง
ผลพบวาหลังแชสารแลว 14, 21 และ 28 วัน กรรมวิธีแชน้ําเปลาพบเพลี้ยแปง 27.00,
19.75 และ 42.25 ตัว/ตน ตามลําดับ สวนกรรมวิธีแชสาร thiamethoxam, imidacloprid และ
dinotefuran ไมพบเพลี้ยแปง หลังแชสาร 35 วัน การแชสาร thiamethoxam, imidacloprid และ
dinotefuran พบเพลี้ยแปง 0.50, 0.25 และ 0.50 ตัว/ตน ตามลําดับ ไมแตกตางกันทางสถิติ สวน
กรรมวิธีแชน้ําเปลาพบเพลี้ยแปง 61.25 ตัว/ตน มากกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
กับวิธีแชสารฆาแมลง
หลังแชสาร 42 วัน การแชสาร thiamethoxam, imidacloprid และ dinotefuran พบเพลี้ย
แปง 5.25, 4.75 และ 6.00 ตัว/ตน ตามลําดับ ไมแตกตางกันทางสถิติ สวนกรรมวิธีแชน้ําเปลาพบ
เพลี้ยแปง 124.25 ตัว/ตน มากกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกับวิธีแชสารฆาแมลง
การทดลองยอยที่ 1.2 ทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดเพลีย้ แปงโดยวิธีการแชทอนพันธุใน
สภาพไร
ผลปรากฏวาหลังแชสารแลว 14 วัน กรรมวิธีแชสาร thiamethoxam, imidacloprid และ
dinotefuran ไมพบเพลี้ยแปง ซึ่งนอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกับวิธีแชสาร
chitosan และกรรมวิธีแชน้ําเปลาที่พบเฉลี่ย 16.50 และ 18.50 ตัว/ตน ตามลําดับ ทั้งนี้เริ่มพบ
เพลี้ยแปงในกรรมวิธีที่แชทอนพันธุแลว 30 วัน โดยพบเพลี้ยแปงในกรรมวิธีแชสาร thiamethoxam,
imidacloprid และ dinotefuran เฉลี่ย 0.25, 0.25 และ 0.30 ตัว/ตน ตามลําดับ ไมแตกตางกันทาง
สถิติ แตนอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมแชสาร chitosan และกรรมวิธีแช
น้ําเปลาที่พบเฉลี่ย 37.50 และ 48.60 ตัว/ตน ตามลําดับ หลังจากแชสาร 1 เดือนพบการเขาทําลาย
ของเพลี้ยแปงมากขึ้นโดยที่ 47 วันหลังแชสาร พบพบเพลี้ยแปงในกรรมวิธีแชสาร thiamethoxam,
imidacloprid และ dinotefuran เฉลี่ย 6.25, 7.25 และ 8.00 ตัว/ตน ตามลําดับ ไมแตกตางกันทาง
สถิติ นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมแชสาร chitosan และกรรมวิธีแช
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น้ําเปลาที่พบมากกวา 100 ตัว/ตน ผลการทดลองจะเห็นไดวาการแช chitosan นั้น ไมสามารถ
ปองกันกําจัดเพลี้ยแปงได เนื่องจากพบการเขาทําลายของเพลี้ยแปงพรอมๆ กับกรรมวิธีแชน้ําเปลา
โดยที่ 14, 30 และ 47 วันหลังแชสารพบเพลี้ยแปงในกรรมวิธีแช chitosan และแชน้ําเปลา ไม
แตกตางกันทางสถิติ
สารฆาแมลงที่นํามาทดสอบเปนสารกลุมนีโอนิโคตินอยดซึ่งมีคุณสมบัติดูดซึมเขาทาง
ระบบราก และเคลื่อนยายไปตามทอน้ําของพืช สารในกลุมนี้มีหลายสูตร เชน คลุกเมล็ด สูตรเม็ด
สําหรับการรองกนหลุมหรือโรยขางแถว นอกจากนี้มีสูตรละลายน้ําพนทางใบ หรือผสมน้ําเพื่อราด
บริเวณโคนตน จุมกะบะเพาะกลากอนยายกลา หรือใสตามระบบการใหน้ําได สารในกลุมนี้มีหลาย
ชนิด เชน imidacloprid, acetamiprid, thiacloprid, clothianidin, thiamethoxam และ
dinotefuran
จากการทดสอบการแชทอนพั นธุมั นสําปะหลังกอนปลูกเพื่อกําจัดแมลงศัตรู
โดยเฉพาะเพลี้ยแปงที่ติดมากับทอนพันธุ ซึ่งจะมีผลพลอยไดคือประสิทธิภาพของสารที่ดูดซึม
ภายในตนมันสําปะหลัง ยังมีความเขมขนเพียงพอในการปองกันกําจัดเพลี้ยแปง ซึ่งผลพบวาสาร 3
ชนิด ที่ทดลอง ไดแก imidacloprid 70%WG, , thiamethoxam 25%WG และ dinotefuran
10%WP มีประสิทธิภาพปองกันกําจัดเพลี้ยแปงไดนานประมาณ 1 เดือน ซึ่งการแชทอนพันธุมัน
สําปะหลังกอนปลูกจะเปนการตัดวงจรเพลี้ยแปงตั้งแตเริ่มตน ทําใหเปดโอกาสใหตนมันสําปะหลัง
เจริญเติบโตและมีความแข็งแรง กวาการปลูกโดยไมแชทอนพันธุ ซึ่งปจจุบันพบวายังไมมีทอนพันธุ
สะอาดปราศจากเพลี้ยแปง ทําใหเพลี้ยแปงเขาทําลายไดทันที มันสําปะหลังมักเสียหายโดยสิ้นเชิง
ภายใน 1- 4 เดือน ดังนั้นในแหลงที่พบการระบาดของเพลี้ยแปงอยูกอนแลว เกษตรกรตองแชทอน
พันธุกอนปลูกดวยสารชนิดใดชนิดหนึ่งดังกลาว โดยใชอัตรา 4, 4 และ 40 กรัม/น้ํา 20 ลิตร(16, 16,
160 กรัม/น้ํา 80 ลิตร/ไร) โดยสารละลาย 80 ลิตร ใชแชทอนพันธุที่ตัดแลวพรอมปลูกไดประมาณ 1
ไร(2,000 ทอน) สําหรับสารผสมที่เหลือใหใสถังพน หรือถังน้ํา นําไปพนหรือราดบริเวณโคนตนมัน
สําปะหลัง ภายหลังปลูกแลวจะไดประสิทธิภาพสูงสุด
การทดลอง 2 ทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดเพลี้ยแปงในมันสําปะหลังในสภาพไร
แปลงทดลองที่ 1 ดําเนินการที่แปลงศูนยวิจัยพืชไรระยอง (ตารางที่ 3)
กอนพนสารพบการระบาดของเพลี้ยแปงอยางรุนแรงโดยพบตัวออนและตัวเต็มวัยเพลี้ย
แปงเฉลี่ย มากกวา 100 ตัว/ตน ทําการพนสารตามกรรมวิธี 2 ครั้ง หางกัน 7 วัน ผลพบวาหลังการ
พนสารครั้งที่ 1 แลว 7 วัน กรรมวิธีการพนสาร thiamethoxam, thiamethoxam+white oil,
dinotefuran, dinotefuran+white oil, prothiofosและ prothiofos+white oil พบเพลี้ยแปงเฉลี่ยอยู
ระหวาง 11.00 – 15.25 ตัว/ตน ไมแตกตางกันทางสถิติ แตนอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสารที่พบเฉลี่ย 79.80 ตัว/ตน สวนกรรมวิธีการพนสาร malathion ซึ่งเปน
สารเปรียบเทียบพบเฉลี่ย 62.00 ตัว/ตน ไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร
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หลังพนสารครั้งที่ 2 แลว 7 วัน กรรมวิธีพนสารทุกกรรมวิธีพบเพลี้ยแปงเฉลี่ยอยูระหวาง
0.25 –26.75 ตัว/ตน นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสารที่พบ
เฉลี่ย 238.25 ตัว/ตน เมื่อเปรียบเทียบระหวางกรรมวิธีที่พนสาร พบวากรรมวิธีการพนสาร
thiamethoxam, thiamethoxam+white oil, dinotefuran, dinotefuran+white oil และ
prothiofos+white oil พบเพลี้ยแปงเฉลี่ยอยูระหวาง 0.25 – 6.00 ตัว/ตน ไมแตกตางกันทางสถิติ
แตนอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพนสารเปรียบเทียบ malathion ที่พบ
เฉลี่ย 26.75 ตัว/ตน กรรมวิธีการพนสาร prothiofos พบเฉลี่ย 12.00 ตัว/ตน ไมแตกตางทางสถิติ
กับการพนสาร malathion
หลังพนสารครั้งที่ 2 แลว 28 วัน กรรมวิธีพนสารทุกกรรมวิธี ยกเวนการพนสาร malathion
พบเพลี้ยแปงเฉลี่ยอยูระหวาง 1.50 –33.25 ตัว/ตน นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับกรรมวิธีไมพนสารที่พบเฉลี่ย 108.50 ตัว/ตน ในขณะที่กรรมวิธีพนสารเปรียบเทียบ malathion
พบเฉลี่ย 73.75 ตัว/ตน ไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร
แปลงทดลองที่ 2 ดําเนินการที่แปลงเกษตรกร ต.หนองสาหราย อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา (ตารางที่ 4)
กอนพนสารพบจํานวนเพลี้ยแปงเฉลี่ยระหวาง 50.00-86.90 ตัว/ตน ไมแตกตางกันทาง
สถิติ จึงวิเคราะหขอมูลจํานวนเพลี้ยแปงหลังพนสารดวยวิธี Analysis of variance
หลังพนสารครั้งแรก 3 วัน กรรมวิธีที่มีการพนสารพบจํานวนเพลี้ยแปงเฉลี่ยระหวาง 8.0331.63 ตัว/ตน นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร ซึ่งพบจํานวน
เพลี้ยแปงเฉลี่ย 54.80 ตัว/ตน เมื่อเปรียบเทียบระหวางกรรมวิธีที่พนสารโดยใชการพนสาร
thiamethoxam+white oil เปนสารเปรียบเทียบ พบวาการพนสาร prothiofos พบเพลี้ยแปงเฉลี่ย
31.63 ตั ว /ต น มากกว า และแตกต า งอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ กั บ กรรมวิ ธี พ น สาร
thiamethoxam+white oil ที่พบเฉลี่ย 8.03 ตัว/ตน ในขณะที่การพนสารวิธีการอื่นๆ พบเพลี้ยแปง
อยูระหวาง 13.36-26.73 ตัว/ตน ไมแตกตางทางสถิติกับการพนสาร thiamethoxam+white oil
หลังพนสารครั้งแรก 7 วัน กรรมวิธีที่มีการพนสารพบจํานวนเพลี้ยแปงเฉลี่ยระหวาง 5.9321.40 ตัว/ตน นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร ซึ่งพบจํานวน
เพลี้ยแปงเฉลี่ย 37.16 ตัว/ตน เมื่อเปรียบเทียบระหวางกรรมวิธีที่พนสาร กรรมวิธีการพนสาร
prothiofos และ pirimiohos methyl พบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 20.93 และ 21.40 ตัว/ตน มากกวาและ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการพนสาร thiamethoxam+white oil ซึ่งพบเฉลี่ย 5.93 ตัว/
ตน สวนกรรมวิธีการพนสารวิธีการอื่นๆพบเพลี้ยแปงอยูระหวาง 6.16-16.43 ตัว/ตน ไมแตกตาง
ทางสถิติกับการพนสาร thiamethoxam+white oil
กอนพนสารครั้งที่ 2 ใชขอมูลหลังพนสารครั้งแรกเปนขอมูลกอนพนสาร ซึ่งมีความแตกตาง
กันทางสถิติระหวางกรรมวิธี จึงวิเคราะหขอมูลหลังพนสารครั้งที่ 2 ดวยวิธี Analysis of covariance
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หลังพนสารครั้งที่ 2 แลว 3 วัน กรรมวิธีที่มีการพนสารพบจํานวนเพลี้ยแปงเฉลี่ยระหวาง
0.76-10.96 ตัว/ตน นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร ซึ่งพบ
จํานวนเพลี้ยแปงเฉลี่ย 37.96 ตัว/ตน เมื่อเปรียบเทียบระหวางกรรมวิธีที่พนสาร พบวาการพนสาร
prothiofos พบเพลี้ยแปงเฉลี่ย 10.96 ตัว/ตน มากกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีพนสาร thiamethoxam+white oil ที่พบเฉลี่ย 0.96 ตัว/ตน ในขณะที่การพนสารวิธีการ
อื่ น ๆ พบเพลี้ ย แป ง อยู ร ะหว า ง 0.76-7.60 ตั ว /ต น ไม แ ตกต า งทางสถิ ติ กั บ การพ น สาร
thiamethoxam+white oil
หลังพนสารครั้งที่ 2 แลว 7 วัน กรรมวิธีที่มีการพนสารพบจํานวนเพลี้ยแปงเฉลี่ยระหวาง
0.10-3.70 ตัว/ตน นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร ซึ่งพบ
จํานวนเพลี้ยแปงเฉลี่ย 29.96 ตัว/ตน
สาร petroleum oil และ white oil เปนสารที่เปนผลพลอยไดจากการสกัดน้ํามันปโตรเลียม
กลไกการออกฤทธิ์จะไปขัดขวางหรืออุดรูหายใจ และดูดความชื้นในตัวแมลง มีการใชเปนสาร
ปองกันกําจัดแมลงมานานหลายศตวรรษ แตประสิทธิภาพอาจไมเทียบเทาสารเคมีสังเคราะห การ
ใชในลักษณะของสารเสริมประสิทธิภาพ (Adjuvants) จะทําใหคุณสมบัติทางกายภาพของสารเคมี
ดีขึ้น เชน การเกาะติดใบพืช การละลายไขผนังลําตัวของแมลง (สุเทพ, 2552) ซึ่งสาร petroleum
oil และ white oil สามารถใชแบบเดี่ยวๆ ในอัตรา 40 – 200 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร มีประสิทธิภาพ
ปานกลางในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชหลายชนิด เชน แมลงหวี่ขาวยาสูบในถั่วเหลือง เพลี้ย
หอยสีเขียวในกาแฟ เพลี้ยแปงในนอยหนา หนอนชอนใบสม และเพลี้ยไกแจสม (กลุมกีฏและสัตว
วิทยา, 2551) จากการสังเกตกอนเริ่มการทดลองไดดําเนินการทดสอบพนสารเบื้องตนที่แปลง
เกษตรกรอํ า เภอคลองขลุ ง จั ง หวั ด กํ า แพงเพชร ในช ว งพบการระบาดของเพลี้ ย แป ง ในเดื อ น
พฤษภาคม –มิถุนายน 2551 พบวาการพนสาร white oil อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร แบบ
เดี่ยวใหผลไมคอยนาพอใจ โดยประสิทธิภาพคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับการพนสารเคมีฆา
แมลง แตการผสมสาร white oil อัตรา 50 มิลลิลิตร ผสมแบบ tank mix ในรูปแบบสาร Adjuvants
รวมกับสารฆาแมลงโดยเฉพาะกับสาร thiamethoxam ใหผลในการปองกันกําจัดเพลี้ยแปงในมัน
สํ า ปะหลั ง ค อ นข า งดี จึ ง นํ า มาทดสอบร ว มกั บ การพ น สารชนิ ด อื่ น พบว า ทํ า ให ส ารบางชนิ ด มี
ประสิทธิภาพดีแมวาจะลดอัตราลง ซึ่งผลการทดลองในครั้งนี้สามารถลดอัตราการใชสารฆาแมลง
ลงไดครึ่งหนึ่งของการพนสารเดี่ยว
สรุปผลการทดลอง
การทดสอบทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดเพลี้ยแปงโดยวิธีการแชทอนพันธุ พบวา
การแชทอนพันธุที่ตัดเปนทอนพรอมปลูก 5 นาที ดวยสารฆาแมลง thiamethoxam 25%WG,
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imidacloprid 70%WG และ dinotefuran 10%WP อัตรา 4, 4 และ 40 กรัม/น้ํา 20 ลิตร(16, 16
และ 160 กรัม/80 ลิตร/ไร) มีประสิทธิภาพในการกําจัดเพลี้ยแปงที่ติดมากับทอนพันธุ และปองกัน
การเขาทําลายของเพลี้ยแปงนานประมาณ 1 เดือน
การทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดเพลี้ยแปงมันสําปะหลังโดยวิธีพนทางใบ พบวา
สารฆาแมลงที่มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดเพลี้ยแปง ไดแก thiamethoxam 25%WG
dinotefuran 10%WP prothiofos 50%EC pirimiphos methyl 50%EC และ
thiamethoxam/lambdacyhalothrin 14.1/10.6 %ZC อัตรา 4 ,20, 50, 50 และ 10 กรัม หรือ
มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร ตามลําดับ หรือการพนสารชนิดใดชนิดหนึ่งดังกลาวขางตนโดยลดอัตราลง
ครึ่งหนึ่งของการพนสารเดี่ยวแลวผสมกับ white oil 67%EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร ใน
รูปแบบสารเสริมประสิทธิภาพ(Adjuvants) ก็มีประสิทธิภาพดีเชนเดียวกัน
คําขอบคุณ
ขอขอบพระคุณนายพีรพงศ เชาวนเสฏฐกุล อดีตผูอํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช และนางสาวเตือนจิตต สัตยาวิรุทธ อดีตผูเชี่ยวชาญดานศัตรูพืชกรมวิชาการเกษตรที่
ใหคําปรึกษาแนะนํา นายไชยยศ เพชระบูรณิน ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรระยอง นายจรุงสิทธิ์ ลิ่ม
ศิลา นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ นางอัจฉรา ลิ่มศิลา นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
ศูนยวิจัยพืชไรระยอง ที่อํานวยความสะดวกตลอดการทดลอง นางประไม จําปาเงิน นางสาววีณา
ทิพยสุขุม นายสุริยะ เกาะมวงหมู นางสาวณิชาพร ฉ่ําประวิง ที่ชวยดําเนินการทดลอง
เอกสารอางอิง
กลุมกีฏและสัตววิทยา. 2551. คําแนะนําการปองกันกําจัดแมลงและสัตวศัตรูพืชป
2551. เอกสารวิชาการสํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ.
295 หนา.
สถาบันวิจัยพืชไร. 2547. มันสําปะหลัง. ใน สรุปรายงานผลงานวิจยั พืชไร 2547.
หนา 93 – 108.
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดเพลี้ยแปงโดยวิธีการแชทอนพันธุในสภาพกึ่งเรือน
ทดลอง
กรรมวิธี

จํานวนเพลี้ยแปง(ตัว/ตน)
14 วัน

21 วัน

28 วัน

35 วัน

42 วัน

1.thiamethoxam 25%WG

0

0

0

0.50 a

5.25 a

2.imidacloprid 70%WG

0

0

0

0.25 a

4.75 a

3 dinotefuran 10%WP

0

0

0

0.50 a

6.00 a

27.00

19.75

42.25

61.25 b

124.25 b

-

-

-

97.8

76.5

5. แชน้ําเปลา
CV(%)

1/ คาเฉลี่ยจาก 4 ซ้ํา ที่ตามดวยอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดเพลี้ยแปงโดยวิธีการแชทอนพันธุในสภาพไร
กรรมวิธี

จํานวนเพลี้ยแปง(ตัว/ตน)
14 วัน

30 วัน

47 วัน

1.thiamethoxam 25%WG

0a

0.25 a

6.25 a

2.imidacloprid 70%WG

0a

0.25 a

7.25 a

3 dinotefuran 10%WP

0a

0.30 a

8.00 a

4. chitosan

16.50 b

37.50 b

>100 b

5. แชน้ําเปลา

18.50 b

48.60 b

>100 b

14.5

22.7

44.6

CV(%)

1/ คาเฉลีย่ จาก 4 ซ้ํา ที่ตามดวยอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่
ระดับความเชือ่ มั่น 95% โดยวิธี DMRT
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ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดเพลี้ยแปง ทีศ่ ูนยวิจยั พืชไรระยอง ระหวางเดือน
สิงหาคม –ตุลาคม 2551(แปลงทดลองที่ 1)
กรรมวิธี

thiamethoxam
thiamethoxam+white oil
dinotefuran
dinotefuran+white oil
prothiofos
prothiofos+white oil
malathion
ไมพนสาร
CV(%)
RE(%)

อัตราการใช
(กรัม หรือ
มิลลิลิตร/น้ํา 20
ลิตร)
4.0
2.0+50.0
20.0
10.0+50.0
50.0
25.0+50.0
50.0
-

จํานวนตัวออนและตัวเต็มวัยเพลี้ยแปง(ตัว/ตน) 1/
7 วัน
7 วัน
กอนพน
28 วัน
สาร
หลังพนสาร หลังพนสาร หลังพนสาร
ครั้งที่ 2
ครั้งที่1
ครั้งที่2
>100
13.50 a
5.75 a
4.70 a
>100
11.00 a
0.75 a
1.50 a
>100
12.25 a
6.00 a
6.75 a
>100
11.00 a
0.25 a
1.50 a
>100
12.15 a
12.00 ab
33.25 ab
>100
15.25 a
4.75 a
10.25 a
>100
62.00 b
26.75 b
73.75 bc
>100
79.80 b
238.25 c
108.50 c
28.10
129.70
72.10
92.10
81.60

1/ คาเฉลี่ย(จาก 4 ซ้ํา) ที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกันไมแตกตางกันทางสถิติ ที่
ระดับความเชือ่ มั่น 95% วิเคราะหโดยวิธี DMRT
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ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดเพลี้ยแปง ทีแ่ ปลงเกษตรกร อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา
ระหวางเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2551(แปลงทดลองที่ 2)
กรรมวิธี

thiamethoxam+white oil
dinotefuran
dinotefuran+white oil
prothiofos
prothiofos+white oil
pirimiphos methyl
pirimiphos methyl +white oil
thiamet./lambda.
thiamet./lambda. +white oil
ไมพนสาร
CV(%)
RE(%)

อัตราการใช
(กรัม หรือ
มิลลิลิตร/น้ํา
20 ลิตร)
2.0+50.0
20.0
10.0+50.0
50.0
25.0+50.0
50.0
25+50
10
5+50
-

จํานวนตัวออนและตัวเต็มวัยเพลี้ยแปง(ตัว/ตน) 1/
กอนพน หลังการพนสารครั้งที่ 1 หลังการพนสารครั้งที่ 2
3 วัน
7 วัน
3 วัน
7 วัน
86.20
50.00
79.90
51.63
72.83
59.33
59.23
80.73
86.90
64.10
77.9

8.03 a
22.16 ab
16.73 a
31.63 b
22.23 ab
25.03 ab
26.73 ab
21.36 a
13.36 a
54.80 c
29.0
-

5.93 a
13.43 a
12.83 a
20.93 b
13.83 a
21.40 b
16.43 ab
14.53 ab
6.16 a
37.16 c
87.0
92.1

0.96 a
7.60 ab
1.30 a
10.96 b
0.86 a
2.70 a
0.93 a
5.40 ab
0.76 a
37.96 c
63.2
98.9

0.10 a
2.40 a
1.00 a
2.10 a
1.80 a
2.43 a
0.60 a
3.70 a
0.93 a
29.96 b
113.2
67.4

1/ คาเฉลี่ย(จาก 4 ซ้ํา) ที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกันไมแตกตางกันทางสถิติ ที่
ระดับความเชือ่ มั่น 95% วิเคราะหโดยวิธี DMRT

