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การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกาจัดหนอนแมลงวันชอนใบ
Liriomyza brassicae (Riley) ในมันฝรัง่
Efficacy Test of Insecticides for Controlling the Cabbage leafminer ;
Liriomyza brassicae (Riley) on Potato
สมรวย รวมชัยอภิกลุ 1/ อุราพร หนูนารถ 1/ สุเมธ พากเพียร 2/
1/
กลุม่ กีฏและสัตววิทยา สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
2/
ศูนย์วจิ ยั เกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจยั พืชสวน
รายงานความก้าวหน้า
การทดสอบประสิ ทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกาจั ดหนอนแมลงวันชอนใบในมันฝรั่ง
ดาเนินการทดลอง ที่แปลงเกษตรกร อาเภอพบพระ จังหวัดตาก ระหว่างเดือน สิงหาคม-กันยายน 2559
และอาเภอพบพระ จังหวัดตาก ระหว่างเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2560 โดยวางแผนการทดลองแบบ
RCB จานวน 8 กรรมวิธี 3 ซ้า พ่นสาร fipronil 5% SC, white oil 67 % EC, dinotefuran 10 % WP,
spinetoram 12 % SC, deltamethrin 3% EC, emamectin benzoate 1.92 % EC และ
triazophos 40 % EC อัตรา 20, 80, 10 กรัม, 10, 20, 10 และ 40 มิลลิลิตรน้า 20 ลิตร ตามลาดับ
และกรรมวิธีไม่พ่นสารกาจัดแมลง (น้าเปล่า) ตามลาดับ ผลการทดลองพบว่าสารกาจัดแมลงที่แนะนาให้
ใช้อันดับแรก คือ fipronil 5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรน้า 20 ลิตร และ สารกาจัดแมลงอื่นๆ ได้แก่
dinotefuran 10 % WP, deltamethrin 3% EC และ emamectin benzoate 1.92 % EC อัตรา 10
กรัม, 20 และ 10 มิลลิลิตรน้า 20 ลิตร ตามลาดับ เลือกพ่นสารสลับกันเพื่อป้องกันความต้านทานของ
สารกาจัดแมลง ในระดับที่มีการระบาดของหนอนแมลงวันชอนใบเฉลี่ยน้อยกว่า 40.00 เปอร์เซ็นต์ต่อ 10
ยอด แต่ถ้ามีการระบาดของหนอนแมลงวันชอนใบมากกว่านั้นอาจใช้ สารกาจัดแมลง spinetoram
12 %S C อัตรา 10 มิลลิลิตรน้า 20 ลิตร ซึ่งมีประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันกาจัดหนอนแมลงวัน
ชอนใบมันฝรั่ง จานวน 2 การทดลอง สารกาจัดแมลงที่ใช้ไม่มีผลกระทบต่อมันฝรั่ง
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คานา
มันฝรั่ง (Irish potato, Solanum tuberosum Linnaeus) เป็นพืชที่มีความสาคัญทาง
เศรษฐกิจพืชหนึ่ง มีถิ่นกาเนิดทางแถบที่ราบสูงของเทือกเขาแอนดิสในอเมริกาใต้ ปลูกกัน มานานแล้ว
แถบที่มีพื้นที่ปลูกมาก ได้แก่ ยุโรปตะวันตก เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และประเทศแถบอัฟริกา
ทุกวันนี้มันฝรั่งเปนพืช ที่มีความสาคัญเปนอันดับ 4 รองจาก ขาวโพด ขาวเจา และขาวสาลี ซึ่งปลูกอยู
ใน 150 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยที่ป จจุบันนิยมบริโภคอาหารแบบตะวันตกเพิ่มมากขึ้น
การปลูกมันฝรั่งในประเทศไทยมี 2 ประเภท คือการปลูกสาหรับบริโภคสด และการปลูกเพื่อสงโรงงาน
แปรรูป เกษตรกรในภาคเหนือนิยมปลูกมันฝรั่งเนื่องจากใหผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับพืชอื่นๆหลาย
ชนิด โดยจะมีกาไรอยู ระหวาง 6,000 ถึง 9,000 บาทตอไร แหลงปลูกที่สาคัญอยู ในจังหวัดเชียงใหม
และตาก ซึ่งมีผลผลิตรวมกันประมาณรอยละ 90 ของผลผลิตทั้งหมด (กรมสงเสริมการเกษตร, 2541)
สาหรับในประเทศไทยการปลูกมันฝรั่งจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญในภาคเหนือ เนื่องจากทารายได้
ให้แก่เกษตรกรสูง ซึ่งร้อยละ 90 ของผลผลิตที่ได้นาไปเป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ
(potato chips) จากการที่มีการขยายพื้นที่ปลูกและปลูกอย่างต่อเนื่อง ในบางพื้นที่ เช่น เขตอาเภอ
พบพระ จังหวัดตาก อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทาให้มีแมลงศัตรูที่สาคัญบางชนิดลงทาลายเสมอๆ
จากการศึกษาวิจัยและสารวจพบว่า แมลงศัตรูที่พบทาลายมันฝรั่งมีมากมายหลายชนิด แต่ที่สาคัญ
และก่อให้เกิดความเสียหาย ได้แก่ หนอนแมลงวันชอนใบ หนอนผีเสื้อเจาะหัวมันฝรั่ง เพลี้ยไฟฝ้าย
เพลี้ยไฟพริก หนอนกระทู้หอม และหนอนกระทู้ผัก เป็นต้น หากเกษตรกรไม่ทาการป้องกันกาจัด หรือ
ใช้วิธีป้องกันกาจัดไม่ถูกต้อง และเหมาะสมแล้วก็จะทาให้หัวมันฝรั่งที่เก็บไว้ได้รับความเสียหาย
วิธกี ารดาเนินการ
อุปกรณ์
1. แปลงมันฝรั่ง
2. สารกาจัดแมลง fipronil 5 % SC (Ascend), white oil 67 % EC, dinotefuran 10 %
WP (Staekle), spinetoram 12 % SC (Exsal), deltamethrin 3 % EC (Desis 3), emamectin
benzoate 1.92 % EC (Proclaim 019 EC), และ triazophos 40 % EC (Hostathion 40 EC)
3. เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน้า
4. ปุ๋ยเคมี, สารป้องกันกาจัดโรคพืช และ สารจับใบ
5. กระบอกตวงขนาดเล็ก และ ถังน้าพลาสติก
6. แผ่นป้ายแสดงกรรมวิธี และอุปกรณ์จดบันทึกข้อมูล
วิธกี าร
วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 8 กรรมวิธี 3 ซ้า ดังนี้
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กรรมวิธีที่ 1 พ่นสาร fipronil 5% SC
อัตรา 20 มล./น้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 2 พ่นสาร white oil 67 % EC
อัตรา 80 มล./น้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 3 พ่นสาร dinotefuran 10 % WP
อัตรา 10 กรัม/น้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 4 พ่นสาร spinetoram 12 % SC
อัตรา 10 มล./น้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร deltamethrin 3% EC
อัตรา 20 มล./น้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 6 พ่นสาร emamectin benzoate 1.92 % EC อัตรา 10 มล./น้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 7 พ่นสาร triazophos 40 % EC
อัตรา 40 มล./น้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 8 ไม่พ่นสารกาจัดแมลง (น้าเปล่า)
วิธปี ฏิบตั ิการทดลอง
เริ่มพ่นสารกาจัดแมลงตามกรรมวิธี เมื่อพบการระบาดของหนอนแมลงวันชอนใบเกิน 10%
ช่วงพ่น
สารกาจัดแมลง 7 วัน พ่นสารด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน้า อัตราการพ่นสาร
120 ลิตรต่อไร่ โดยตรวจนับเปอร์เซ็นต์การทาลาย ก่อนการพ่นสารกาจัดแมลงครั้งแรก และหลังพ่น
สารกาจัดแมลง 7 วัน สุ่มตรวจนับเปอร์เซ็นต์การทาลาย จากต้นมันฝรั่ง 10 ยอดต่อแปลงย่อยและ
ตรวจนับเปอร์เซ็นต์การทาลายของหนอนแมลงวันชอนใบ และให้คะแนนการทาลายดังนี้
คะแนน 1= พื้นที่ใบถูกทาลายประมาณ 0-5 %
คะแนน 2 = พื้นที่ใบถูกทาลายประมาณ 6-25 %
คะแนน 3 = พื้นที่ใบถูกทาลายประมาณ 26-50%
คะแนน 4 = พื้นที่ใบถูกทาลายประมาณ 51% ขึ้นไป
บันทึกผล นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติที่เหมาะสม และคานวณต้นทุนการใช้สารกาจัดแมลงในแต่ละกรรมวิธี
เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น

เวลาและสถานที่
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558-กันยายน 2560 ทีแ่ ปลงมันฝรั่งของเกษตรกร ที่อาเภอพบพระ
จังหวัดตาก
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การทดลองที่ 1 ที่อาเภอพบพระ จังหวัดตาก ระหว่างเดือน สิงหาคม-กันยายน 2559 (ตารางที่ 1)
ก่อนพ่นสารกาจัดแมลง.. พบว่าทุกกรรมวิธีมีเปอร์เซ็นต์การทาลายของหนอนแมลงวันชอนใบ
เฉลี่ยระหว่าง 21.33-28.67 เปอร์เซ็นต์ต่อ 10 ยอด ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ
หลังจากพ่นสารกาจัดแมลงแล้ว 7 วัน พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร fipronil 5% SC, white oil
67 % EC, dinotefuran 10 % WP, deltamethrin 3% EC, emamectin benzoate 1.92 % EC
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และ triazophos 40 % EC อัตรา 20, 80, 10 กรัม, 20, 10 และ 40 มิลลิลิตรน้า 20 ลิตร
มีเปอร์เซ็นต์การทาลายของหนอนแมลงวันชอนใบเฉลี่ย 11.33, 8.67, 10.00, 7.33, 9.33 และ 10.00
เปอร์เซ็นต์ต่อ 10 ยอด ตามลาดับ มีเปอร์เซ็นต์การทาลายของหนอนแมลงวันชอนใบ มากกว่าและ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร spinetoram 12 % SC อัตรา 10 มิลลิลิตรน้า
20 ลิตร ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การทาลายของหนอนแมลงวันชอนใบเฉลี่ย 4.67 เปอร์เซ็นต์ต่อ 10 ยอด และ
ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารกาจัดแมลง มีเปอร์เซ็นต์การทาลายของหนอนแมลงวันชอนใบเฉลี่ย 4.67-11.33
เปอร์เซ็นต์ต่อ 10 ยอด มีเปอร์เซ็นต์การทาลายของหนอนแมลงวันชอนใบน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารกาจัดแมลง ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การทาลายของหนอนแมลงวันชอน
ใบเฉลี่ย 26.00 เปอร์เซ็นต์ต่อ 10 ยอด
แปลงทดลองที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม- สิงหาคม 2560 อาเภอพบพระ จังหวัดตาก (ตารางที่ 2)
ก่อนพ่นสารกาจัดแมลง.. พบว่าทุกกรรมวิธีมีเปอร์เซ็นต์การทาลายของหนอนแมลงวันชอนใบ
เฉลี่ยระหว่าง 30.67-35.67 เปอร์เซ็นต์ต่อ 10 ยอด ไม่มีความแตกต่างกันทาง
หลังจากพ่นสารกาจัดแมลงแล้ว 7 วัน พบว่ากรรมวิธีพ่นสาร white oil 67 % EC และ
triazophos 40 % EC อัตรา 80 และ 40 มิลลิลิตรน้า 20 ลิตร มีเปอร์เซ็นต์การทาลายของหนอน
แมลงวันชอนใบเฉลี่ย 30.33 และ 28.00 เปอร์เซ็นต์ต่อ 10 ยอด ตามลาดับ มีเปอร์เซ็นต์การทาลาย
ของหนอนแมลงวันชอนใบ มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร fipronil
5% SC และ spinetoram 12 % SC อัตรา 20 และ 10 มิลลิลิตรน้า 20 ลิตร ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การ
ทาลายของหนอนแมลงวันชอนใบเฉลี่ย 18.00 และ 15.33 เปอร์เซ็นต์ต่อ 10 ยอด ตามลาดับ แต่ไม่
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร dinotefuran 10 % WP, deltamethrin 3%
EC และ emamectin benzoate 1.92 % EC อัตรา 10 กรัม, 20 และ 10 มิลลิลิตรน้า 20 ลิตร
มีเปอร์เซ็นต์การทาลายของหนอนแมลงวันชอนใบเฉลี่ย 22.67, 21.67 และ 20.33 เปอร์เซ็นต์ต่อ 10
ยอด และทุกกรรมวิธีที่พ่นสารกาจัดแมลง มีเปอร์เซ็นต์การทาลายของหนอนแมลงวันชอนใบเฉลี่ย
15.33-30.33 เปอร์เซ็นต์ต่อ 10 ยอด มีเปอร์เซ็นต์การทาลายของหนอนแมลงวันชอนใบน้อยกว่าและ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารกาจัดแมลงซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การทาลายของ
หนอนแมลงวันชอนใบเฉลี่ย 45.67 เปอร์เซ็นต์ต่อ 10 ยอด
ต้นทุนสารกาจัดแมลง จากการวิเคราะห์ต้นทุนการพ่นสารกาจัดแมลง โดยคานวณจากอัตรา
การพ่นสาร 120 ลิตรต่อไร่ พบว่าสาร white oil 67 % EC, triazophos 40 % EC, fipronil 5%
SC, dinotefuran 10 % WP, deltamethrin 3% EC, emamectin benzoate 1.92 % EC และ
spinetoram 12 % SC อัตรา 80, 40, 20, 10 กรัม, 20,10 และ 10 มิลลิลิตร น้า 20 ลิตร มีต้นทุน
การพ่นสารป้องกันกาจัดแมลง 72.00, 72.00, 82.20, 102.00, 120.00, 216.00 และ 324.00 บาท
ต่อไร่ต่อครั้ง ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
จากการทดลองเมื่อพิจารณาถึงประสิ ทธิภาพ และ ต้นทุน สารกาจัดแมลงที่แนะนาให้ใช้
อันดับแรก คือ fipronil 5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรน้า 20 ลิตร และ สารกาจัดแมลงอื่นๆ ได้แก่
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dinotefuran 10 % WP, deltamethrin 3% EC และ emamectin benzoate 1.92 % EC อัตรา
10 กรัม, 20 และ 10 มิลลิลิตร น้า 20 ลิตร ตามลาดับ เลือกพ่นสารสลับกันเพื่อป้องกันความต้านทาน
ของสารกาจั ดแมลง ในระดั บ ที่ มีก ารระบาดของหนอนแมลงวัน ชอนใบเฉลี่ ย น้ อยกว่ า 40.00
เปอร์เซ็นต์ต่อ 10 ยอด แต่ถ้ามีการระบาดของหนอนแมลงวันชอนใบมากกว่านั้น อาจใช้ สารกาจัด
แมลง spinetoram 12 % SC อัตรา 10 มิลลิลิตร น้า 20 ลิตร ซึ่งมีประสิทธิภาพดีที่สุด และมีความ
เป็นพิษน้อย แต่มีต้นทุนที่สูง และสารกาจัดแมลงที่ทดลองในทุกกรรมวิธีไ ม่เป็นพิษ (phytotoxicity)
ต่อยอด ใบ และดอกมันฝรั่ง สาหรับการพ่นสารกาจัดแมลงดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพดีนั้น ต้องทาการ
พ่นโดยใช้อัตรา 120 ลิตรต่อไร่ โดยเน้นให้ละอองสารกาจัดแมลงตกบนส่วนกลางของลาต้น และควร
หมั่นสารวจการระบาดของแมลง
สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกาจัดหนอนแมลงวันชอนใบ Liriomyza
brassicae (Riley) ในมันฝรั่ง ผลการทดลองพบว่าสารกาจัดแมลงที่แนะนาให้ใช้อันดับแรก คือ
fipronil 5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรน้า 20 ลิตร และ สารกาจัดแมลงอื่นๆ ได้แก่ dinotefuran 10 %
WP, deltamethrin 3% EC และ emamectin benzoate 1.92 % EC อัตรา 10 กรัม, 20 และ
10 มิลลิลิตรน้า 20 ลิตร ตามลาดับ เลือกพ่นสารสลับกันเพื่อป้องกันความต้านทานของสารกาจัด
แมลง ในระดับที่มีการระบาดของหนอนแมลงวันชอนใบเฉลี่ยน้อยกว่า 40.00 เปอร์เซ็นต์ต่อ 10 ยอด
แต่ถ้ามีการระบาดของหนอนแมลงวันชอนใบมากกว่านั้นอาจใช้ สารกาจัดแมลง spinetoram 12 %
SC อัตรา 10 มิลลิลิตรน้า 20 ลิตร ซึ่งมีประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันกาจัดหนอนแมลงวันชอนใบ
มันฝรั่ง จานวน 2 การทดลอง
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพสารกาจัดแมลงในการป้องกันกาจัดหนอแมลงวันชอนใบในมันฝรั่ง
ที่ อ. พบพระ จ. ตาก ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2559
กรรมวิธี
1. fipronil 5%SC
2. white oil 67 %EC
3. dinotefuran 10 %WP
4. spinetoram 12 %SC
5. deltamethrin 3%EC
6. emamectin benzoate
1.92 %EC
7. triazophos 40 % EC
8. ไม่พ่นสารฯ (น้าเปล่า)
CV(%)

เปอร์เซ็นต์การทาลายต่อยอด
ก่อนพ่นสาร
หลังพ่นสารฯ ที่ 7 วัน
28.67
11.33 b
25.33
8.67 b
26.00
10.00 b
21.33
4.67 a
25.33
7.33 b

อัตราใช้สารกาจัดแมลง
(กรัม,มล./ น้า 20 ลิตร
20
80
10
10
20

ต้นทุน
(บาท/ไร่/ครัง้ )
82.20
72.00
102.00
324.00
120.00

10
40
-

216.00
72.00
-

27.33
23..33
22.67

9.33 b
10.00 b
26.00 c

-

-

57.8

82.6

1/

ข้อมูลที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยจาก 3 ซ้า ค่าเฉลี่ยทีต่ ามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT
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ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกาจัดหนอแมลงวันชอนใบในมันฝรั่ง
ที่ อ. พบพระ จ. ตาก ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560
กรรมวิธี
1. fipronil 5%SC
2. white oil 67 %EC
3. dinotefuran 10 %WP
4. spinetoram 12 %SC
5. deltamethrin 3%EC
6. emamectin benzoate
1.92 %EC
7. triazophos 40 % EC
8. ไม่พ่นสารฯ (น้าเปล่า)
CV(%)

เปอร์เซ็นต์การทาลายต่อยอด
ก่อนพ่นสาร
หลังพ่นสารฯ ที่ 7 วัน
31.33
18.00 a
35.67
30.33 b
31.00
22.67 ab
34.00
15.33 a
30.67
21.67 ab

อัตราใช้สารกาจัดแมลง
(กรัม,มล./ น้า 20 ลิตร)
20
80
10
10
20

ต้นทุน
(บาท/ไร่/ครัง้ )
82.20
72.00
102.00
324.00
120.00

10
40
-

216.00
72.00
-

34.67
32.00
34.33

20.33 ab
28.00 b
45.67 c

-

-

45.4

62.5

1/

ข้อมูลที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยจาก 3 ซ้า ค่าเฉลี่ยทีต่ ามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT
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