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การศึกษาชนิดและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกาจัดแมลงศัตรูสาคัญในชะพลู
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_______________________________
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาชนิ ด และทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพสารป้ อ งกั น ก าจั ด แมลงศั ต รู ส าคั ญ ในชะพลู
ดาเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 ทาการสารวจแมลงศัตรูชะพลูในแหล่ง
ปลูกที่สาคัญ เช่น จังหวัดนครปฐม ปทุมธานี และนครราชสีมา พบ แมลงศัตรูที่สาคัญ 2 ประเภท คือ
เพลี้ยแป้ง 3 ชนิดได้แก่ เพลี้ยแป้งลาย Ferrisia virgata (Cockerell) เพลี้ยแป้ง มันสาปะหลังสีเทา
Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel and Miller และ เพลี้ยแป้งสั บปะรดสีเทา
Dysmicoccus neobrevipes Beardsley และ แมลงหวี่ขาว 3 ชนิด ได้แก่ แมลงหวี่ขาวยาสูบ
Bemesia tabaci (Gennadius) แมลงหวี่ขาวเกลียว Aleurodicus dispersus (Russell) และแมลง
หวี่ขาวส้ม Aleurocanthus woglumi Ashby ส่วนการศึกษาประสิทธิภาพสารป้อ งกันกาจัดแมลง
ศัตรูชะพลูได้ดาเนินการทดสอบไปบางส่วน เนื่องจากการระบาดอยู่ในปริมาณต่าและไม่สม่าเสมอ ได้
ทาการระบาดเทียมโดยใช้แมลงศัตรูชะพลูทั้งแมลงหวี่ขาวและเพลี้ยแป้งแล้ว

_______________________________
รหัสการทดลอง 03-04-54-02-05-01-06-54
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คานา
ในปั จ จุ บั น ประเทศไทยมีก ารส่ งออกพื ช ผั ก ออกไปยั ง ตลาดต่ า งประเทศเป็ น จ านวนมาก
โดยเฉพาะสหภาพยุโรปทารายได้เข้าประเทศเป็นจานวนมาก โดยในปี 2550 มียอดการส่งออกผักและ
ผลไม้คิดเป็นมูลค่า 492 ล้านยูโร (22,000 ล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.0 จากปริมาณการ
ส่งออกสินค้ามายัง EU หากคิดจาก EU นาเข้าทั้งหมด ไทยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.42 (นิรนาม,
2552) การส่งออกผลิตผลเกษตรไปยังสหภาพยุโรปประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหภาพ
ยุโรปอย่างเคร่งครัด สินค้าพืชที่ส่งไปขายต้องไม่มีแมลงศัตรูพืชติดไปโดยเฉพาะศัตรูพืชกักกันของ
สหภาพยุโ รป ได้แก่ แมลงหวี่ขาว (Bemisia tabaci (Gennadius)) แมลงวันหนอนชอนใบ
(Liriomyza sp.) เพลี้ยไฟฝ้าย (Thrips palmi (Karni)) และแมลงวันผลไม้ชนิดที่ไม่มีระบาดใน
สหภาพยุโรป แต่เนื่องจากการที่ประเทศไทยส่งออกสินค้าเป็นปริมาณมากทาให้มีศัตรูพืชดังกล่าวหลุด
รอดจากการตรวจสอบและติดไปกับสินค้าในปริมาณที่สูง สหภาพยุโรปจึงได้ส่งคณะผู้ตรวจประเมิน
ด้านระบบควบคุมรั บรองสุขอนามัยพืชในสินค้าพืชส่งออกจากไทยไปสหภาพยุโรป (Food and
Veterinary Office (FVO)) มาทาการประเมินตรวจระบบการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทย
และได้สรุปประเด็นการส่งออกที่กรมวิชาการเกษตรยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบของสหภาพ
ยุโรป ในส่วนของสานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ต้องดาเนินการแก้ไข คือ จัดทาคาแนะนาการใช้
สารเคมีการเกษตรสาหรั บพืช ที่มีปัญหาการแจ้งเตือนเกี่ยวกับศัตรูพืชที่ติดไปกับสิ นค้าเกษตรจาก
ประเทศปลายทางบ่อยครั้ง เช่น ผักสวนครัว ผลไม้ ไม้ประดับ และไม้ตัดดอกอื่นๆ
จากข้อมูลการตรวจศัตรูพืชในพืชที่ส่งไป สหภาพยุโรป ปี 2550 ณ จุดส่งออก คลังสินค้า ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ตรวจพบศัตรูพืชบนสินค้าเกษตรจานวน 3,836 ครั้ง โดยแมลงศัตรูพืชที่ตรวจ
พบ 10 อันดับแรก คือ เพลี้ย ไฟ เพลี้ ยแป้ง แมลงหวี่ขาว เพลี้ ยหอยเกร็ด หนอนใยผั ก เพลี้ยอ่อน
หนอนชอนใบ หนอนเจาะผล หนอนกระทู้ผัก และแมลงศัตรูอื่นๆ ส่วนชนิดพืชที่ตรวจพบปัญหา ณ จุด
ส่งออก 10 อันดับแรก คือ กระเพรา มะเขือชนิดต่างๆ เงาะ มังคุด มะระชนิดต่างๆ ผักชีฝรั่ง คะน้า
โหระพา ชะพลู และมะเขือพวง นอกจากนี้ สหภาพยุโ รปได้รายงานการแจ้งเตือนปัญหาการตรวจพบ
ศัตรูพืชในสินค้าพืชจากประเทศไทย ในปี 2552 รวมทั้งสิ้น 716 ครั้ง โดยส่วนใหญ่เป็นแมลงศัตรูพืช
กักกันของสหภาพยุโรป ได้แก่ หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว และ แมลงวันผลไม้
ชะพลู มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Piper sarmentasum Roxb. อยู่ในวงศ์ Piperaceae (ลั่นทม,
2537) เป็ น ไม้เถาเลี้ อยทอดไปตามพื้น ดินเป็นไม้ล้ มลุ กขนาดเล็ กต้นเตี้ยสู งประมาณ 50 – 60
เซนติเมตร ใบรูปหัวใจลักษณะคล้ายใบพลู สีเขียวเข้ม สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งเป็น
อาหาร และสมุนไพร อย่างไรก็ตามชะพลูยังเป็นพืชส่งออกไปสหภาพยุโรปใน 10 อันดับแรกที่ตรวจ
พบแมลงศัตรูพืช ณ จุดส่งออก คลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แมลงศัตรูพืชที่ติดไปกับใบชะพลู
ส่วนใหญ่ คือ แมลงหวี่ขาว และเพลี้ยแป้ง นอกจากนี้ยังมีรายงานการตรวจพบศัตรูพืชในต่างประเทศมี

รายงานผลงานวิจัยประจาปี ๒๕๕๕ สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

1557

การแจ้งเตือนการตรวจพบแมลงหวี่ขาวบนใบชะพลูเป็นครั้ งคราว การศึกษาชนิดแมลงศัตรูชะพลูและ
การทดสอบประสิ ทธิภาพสารป้องกันกาจัดแมลง มีความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับ
นาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและคาแนะนาการป้องกันกาจัดศัตรูพืชในแปลง เกษตรดีที่เหมาะสม GAP
เพื่อลดปัญหาแมลงศัตรูพืชที่จะติดไปกับผลผลิตและปัญหาสารพิษตกค้างของพืชส่งออก
วิธีดาเนินการ
อุปกรณ์







อุปกรณ์เก็บตัวอย่างแมลง
กล้องจุลทรรศน์ อุปกรณ์ถ่ายรูป แว่นขยาย
สารฆ่าแมลงชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลอง
เครื่องพ่นสารสะพายหลัง เครื่องพ่นสารโดยใช้มือ
ถังพลาสติก กระบอกตวง/บีกเกอร์
อุปกรณ์เก็บข้อมูลและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็น เช่น ป้าย แผ่นกระดาษ คีมคีบ พู่กัน เข็ม
เขี่ย ที่นับแมลง ถุงพลาสติก เครื่องชั่งน้าหนัก

วิธีการ
การศึกษาชนิดแมลงศัตรูสาคัญในชะพลู
ศึกษาชนิดแมลงศัตรูสาคัญในชะพลูจากแหล่งปลูกที่สาคัญ เช่น จังหวัดนครปฐม ปทุมธานี
และพระนครศรีอยุธยา โดยการสุ่มสารวจแมลงที่เข้าทาลายบนส่วนต่างๆ ของพืช ทาการสารวจทั่ว
ทั้ง ต้น จ านวน 20 ต้น /แปลง บัน ทึก ข้อ มูล จ านวนและลัก ษณะแมลง ส่ว นของพืช ที ่ถูก ท าลาย
ลักษณะการทาลาย และเก็บตัวอย่างของแมลงที่พบนามาจาแนกชนิดต่อไป
การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกาจัดแมลงศัตรูชะพลู
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block มี 3 ซ้า7 กรรมวิธี
ประกอบด้วยสารฆ่าแมลงชนิดต่าง ๆ ดังนี้
1. พ่นสาร thiamethoxam 25%WG อัตรา 5 กรัม/น้า 20 ลิตร
2. พ่นสาร imidacloprid 70%WG อัตรา 5 กรัม/น้า 20 ลิตร
3. พ่นสาร dinotefuran 10%SL อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร
4. พ่นสาร buprofezin 40%SC อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร
5. พ่นสาร clothianidin 16%SG อัตรา 20 กรัม/น้า 20 ลิตร
6. พ่นสาร imidacloprid 10%SL (สารเปรียบเทียบ) อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้า20 ลิตร
7. ไม่พ่นสารป้องกันกาจัด
วิธีปฏิบัติการทดลอง
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ปลู กชะพลูในแปลงทดลองของเกษตรกร ที่ จ.นครราชสี มา ขนาดแปลงย่อย 3x5 เมตร
จานวน 21 แปลงย่อย ทาการตรวจนับแมลงหวี่ขาวและแมลงศัตรูชนิดอื่นๆ โดยวิธีสุ่มนับจากบริเวณ
กลางแปลงย่อย ๆ ละ 10 ต้น ไม่ตรวจนับแถวริม พ่นสารตามกรรมวิธีเมื่อพบแมลงเป้าหมายระบาด
โดยใช้ถังพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง ทาการตรวจนับแมลงก่อนพ่นสารและหลังพ่นสาร 1, 3 และ
7 วัน พ่นสารฆ่าแมลงอีกครั้งเมื่อพบการระบาดของแมลง ในกรณีแมลงศัตรูพืชไม่ระบาดในสภาพ
ธรรมชาติจะทาการระบาดเทียมโดยใช้แมลงศัตรูพืชชนิดที่สารวจพบในแปลงชะพลูเกษตรกร นาข้อมูล
จานวนแมลงมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของแมลงโดยวิธี DMRT
สรุปและเขียนรายงานผลการทดลอง
การบันทึกข้อมูล
บันทึกชนิดและจานวนแมลงศัตรูพืชที่พบ บันทึกชนิดและจานวนศัตรูธรรมชาติ บันทึกอาการ
เกิดพิษของพืชเนื่องจากสารฆ่าแมลง
เวลา สถานที่
เริ่มต้น ตุลาคม พ.ศ. 2553 สิ้นสุด กันยายน พ.ศ. 2554
 แปลงปลูกชะพลูเกษตรกร จังหวัด นครปฐม ปทุมธานี และนครราชสีมา
 แปลงทดลองชะพลู หน่วยทดลองผึ้ง สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จังหวัด
นครราชสีมา
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการสารวจชนิดแมลงศัตรูสาคัญของชะพลูในแหล่งปลูกที่สาคัญ เช่น จังหวัดนครปฐม
ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา พบว่า ชะพลูมีแมลงศัตรูหลายชนิด ได้แก่ เพลี้ยแป้ง 3 ชนิด คือ
เพลี้ยแป้งลาย Ferrisia virgata (Cockerell) เพลี้ยแป้ง มันสาปะหลังสีเทา Pseudococcus
jackbeardsleyi Gimpel and Miller และ เพลี้ยแป้งสับปะรดสีเทา Dysmicoccus neobrevipes
Beardsley ดูดกินน้าเลี้ยงใบอ่อนที่บริเวณใต้ใบและบริเวณก้านใบมีผลทาให้ใบแคระแกรน ชงักการ
เจริญเติบโต และมีราดาขึ้น ปกคลุ มบริเวณที่เพลี้ยแป้งขับถ่ายของเสียที่มีลักษณะเหมือนน้าหวาน
(honeydew) ออกมา และพบแมลงหวี่ขาว 3 ชนิด ได้แก่ แมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemesia tabaci
(Gennadius) แมลงหวี่ ขาวเกลียว Aleurodicus dispersus (Russell) และแมลงหวี่ขาวส้ม
Aleurocanthus woglumi Ashby ดูดกินน้าเลี้ยงที่บริเวณด้านใต้ของใบชะพลู ทาให้ใบชะพลูเกิด
อาการซีดเหลืองบริเวณที่แมลงหวี่ขาวดูดกิน และมีราดาเข้าทาลายซ้าที่บริเวณที่แมลงหวี่ขาวขับของ
เสียออกมาเช่นเดียวกับเพลี้ยแป้ง การระบาดของแมลงทั้งสองประเภทนี้มีค่อนข้างน้อยและไม่รุนแรง
รวมทั้ง ความเสียหายที่เกิดจากแมลงทั้งสองชนิดนี้ทาลายอาจมีผลต่อพืชไม่มากแต่มีผลด้านการค้า
ระหว่างประเทศอย่างใหญ่หลวงเนื่องจากแมลงเหล่านี้ถือเป็นแมลงกักกันของต่างประเทศโดยเฉพาะ
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สหภาพยุโรป และสถาณการณ์การส่งออกสินค้าพืชผักสาหรับบริโภคสดจากประเทศไทยที่ผ่านมามี
แมลงเหล่านี้ติดไปเป็นจานวนมาก ทาให้มีโอกาศที่จะมีมาตรการตอบโต้จากสหภาพยุโรปได้
สาหรับการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกาจัดแมลงศัตรูชะพลู ดาเนินการทดสอบได้
เพียงบางส่วน แม้จะได้ทาการระบาดเทียมของแมลงศัตรูทั้งสองชนิดที่สารวจพบในแปลงเกษตรกรทั้ง
เพลี้ยแป้งและแมลงหวี่ขาวแล้วก็ตาม ทั้งอาจเป็นเพราะชะพลูไม่ใช่พืชอาศัยที่แมลงทั้งสองชนิดชอบ
มากนัก
สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
การศึกษาชนิดและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกาจัดแมลงศัตรูชะพลู จากการสารวจ
แมลงศัตรูที่สาคัญในชะพลู พบว่าแมลงศัตรูพืชที่ระบาดในแปลงชะพลูมี 2 ประเภท คือ เพลี้ยแป้ง 3
ชนิ ด ได้ แ ก่ เพลี้ ย แป้ ง ลาย Ferrisia virgata (Cockerell) เพลี้ ย แป้ ง มั น ส าปะหลั ง สี เ ทา
Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel and Miller และ เพลี้ยแป้งสั บปะรดสีเทา
Dysmicoccus neobrevipes Beardsley และ แมลงหวี่ขาว 3 ชนิด ได้แก่ แมลงหวี่ขาวยาสูบ
Bemesia tabaci (Gennadius) แมลงหวี่ขาวเกลียว Aleurodicus dispersus (Russell) และแมลง
หวี่ขาวส้ม Aleurocanthus woglumi Ashby ส่วนการศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันกาจัดแมลง
ศัตรู ช ะพลู ต้องดาเนิ น การใหม่โ ดยต้องปรับปรุงวิธีการระบาดเทียมที่มีประสิ ทธิภ าพมากกว่าที่ได้
ดาเนินการไปแล้ว
เอกสารอ้างอิง
-
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