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ประสิทธิภาพสารเคมีในการป้องกันกาจัดแมลงศัตรูที่สาคัญในชบา
สาหรับการปลูกต่อเพื่อการส่งออก
Efficacy of Some Insecticides for Controlling Important
Insect Pests on Hibiscus sp.
สราญจิต ไกรฤกษ์ ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา บุษบง มนัสมั่นคง
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
บทคัดย่อ
ทดสอบการป้องกันกาจัดแมลงหวี่ขาวในชบา ระหว่างเดือน พฤษภาคม –มิถุนายน พ.ศ.
2555 ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยเปรียบเทียบสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ โดยกาหนดกรรมวิธี
การทดสอบรวม 8 กรรมวิธี ได้แก่ thiamethoxam 25%WG อัตรา 4 กรัม, thiamethoxam
25%WG+white oil 67%EC อัตรา 2 กรัม + 50 มิลลิลิตร, imidacloprid 70%WG อัตรา 4 กรัม,
imidacloprid 70%WG + white oil 67%EC อัตรา 2 กรัม + 50 มิลลิลิตร, dinotefuran 10%
WP อัตรา 10 กรัม, dinotefuran 10% WP + white oil 67%EC อัตรา 5 กรัม + 50 มิลลิลิตร,
carbosulfan 20%EC อัตรา 50 มิลลิลิตร ทุกกรรมวิธีต่อน้า20 ลิตร และ Control (พ่นน้าเปล่า)
สารที่ให้ผลในการควบคุมแมลงหวี่ขาวได้ดีคือ thiamethoxam 25%WG+white oil 67%EC อัตรา
2 กรัม + 50 มิลลิลิตร ต่อ น้า 20 ลิตร
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คานา
ปัจจุบันประเทศไทย มีการส่งออกผลิตผลเกษตร เช่น พืชผัก ผลไม้ ไม้ตัดดอก และสินค้าพืช
ที่นาไปเพื่อปลูกต่อ (Plants for planting) ไปต่างประเทศทาเงินเข้าสู่ประเทศเป็นจานวนมาก คิดเป็น
มุลค่าหลายพันล้านบาทแต่การส่งออกมีปัญหาจากมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่เข้มงวด
ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของประเทศคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสินค้าที่ส่งไปยัง
กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ต้องไม่มีแมลงศัตรูพืชกักกัน เช่น แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง ติดไป
กับสินค้า ชบาเป็นพืชที่ได้รับความนิยมในการนาไปเพื่อปลูกต่อ แต่ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาการป้องกัน
กาจัดแมลงศัตรูสาคัญในชบาเพื่อการปลูกต่อ ที่เป็นคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตร ดังนั้น จึงได้
ทาการศึกษาทดสอบหาสารฆ่าแมลงและอัตราที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกาจัดแมลงศัตรูสาคัญ
ชบา ที่คุ้ มค่าต่อ การลงทุ น ปลอดภัย ต่อผู้ บริโ ภค ไม่มีผ ลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อม ได้ผ ลผลิ ตที่ดีทั้ ง
ปริมาณ และคุณภาพ รวมทั้งช่วยลดการปนเปื้อนของแมลงศัตรูพืชกักกันก่อนส่งออกไปยังประเทศ
ปลายทาง ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการส่งออกต่อไป
ชบา Chinese rose, Hibiscus rosa sinensis Family Malvaceae มีถิ่นกาเนิดจาก
ประเทศจีน อินเดีย และฮาวาย ปัจจุบันชบาได้รับการผสมพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ออกมามากมาย
ซึ่งล้วนแต่สวย ๆ งาม ๆ ทั้งนั้น ทาให้ได้ดอกของชบาที่มีรูปร่างสวยงามสีสันของดอกสดใส ชบานั้น
จัดเป็นไม้ เป็นไม้ที่ปลูกได้ง่ายสามารถเจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด การขยายพันธุ์ โดยการ
ปักชา การเสียบยอด การติดตา โรคและ แมลงศัตรู ที่พบมากได้แก่ แมลงหวี่ขาวดูดน้าเลี้ยงจาก
ใบและยอดอ่อนทาให้เกิดโรค ใบหงิก เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย ดูดน้าเลี้ยงจากใบและกิ่งก้าน ป้องกัน
กาจัดโดยพ่นด้วยสารฆ่าแมลงมาลาไธออนหรือไดอาซินอน ตามคาแนะนาที่ระบุไว้ในฉลาก (n.d.
Hibiscus insect problems; n.d. http://web1.msue.msu.edu/ imp/modzz/
00000729.html)
และยัง พบเพลี ้ย อ่อ น เพลี ้ย ไฟ (n.d.
http://www.trophibiscus.com/bfertins.html) โรค ที่พบได้แก่ โรคใบจุดในช่วงฤดูฝน โรคใบหงิกที่เกิดจากเชื้อ
ไวรัส โดยมีแมลงหวี่ขาวเป็น พาหะ สัตว์ศัตรูพืช ได้แก่ หอยทาก ทาลายโดยการกัดกินดอก กาจัด
โ ด ย ใ ช ้ม ือ ด ึง อ อ ก ห ร ือ โ ร ย ป ูน ข า ว ร อ บ พื ้น ที ่ป ล ูก ( http://www.thehan.com/FLower/F16.html) ปัจ จุบันประเทศไทย มีการส่งออกพืช ซึ่งนาไปปลูกต่อ (Plants
for planting) ไปยังสหภาพยุโรปเป็นจานวนมาก ชบาเป็นพืชที่ได้รับความนิยมเช่นกัน แต่การส่ง
ชบาไปยังสหภาพยุโรปยังไม่เป็นไปตามข้อปฏิบัติสาหรับไม้ประดับที่ต้องผ่านระบบการควบคุมจาก
หน่วยงานราชการผู้รับผิดชอบคือกรมวิชาการเกษตร ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ สถานที่ผลิต และ
การแนะน าการใช้ส ารเคมีก าจัด ศัต รูพืช กัก กัน และศัต รูพ ืช อื ่น ๆที่อ าจติด ไปกับ ส่ว นของพืช ได้
สานักวิจัย พัฒนาการอารักขาพืช ได้แนะนาให้ใช้ส ารฆ่าแมลงบางชนิดในการจัดการแมลงศัตรูพืช
บางชนิดในพืชส่งออกที่นาไปปลูกต่อ แต่ยังมีข้อมูลและคาแนะนาการใช้สารฆ่าแมลงไม่เพียงพอใน
กาจัดแมลงศัตรูสาคัญบางชนิด จึง ทาการทดสอบประสิท ธิภ าพของสารป้องกันกาจัด เพื่อกาจัด
แมลงศัตรูสาคัญจาพวก เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ แมลงหวี่ขาว เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย ที่พบว่าเป็น
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ศัต รูที ่อ าจติด ไปกับ ชิ ้น ส่ว นพืช ที ่ส ่ง ออก ซึ ่ง ท าให้ผ ลผลิต เสีย หายได้ และเพื ่อ ให้ไ ด้ส ารที ่มี
ประสิทธิภ าพสูง มีอัน ตรายน้อยต่อผู้ใช้ ผู้บริโ ภคและสภาพแวดล้อม ลดปัญหาการปนเปื้อนของ
แมลงศัต รูพืช โดยปราศจากแมลงศัต รูก ัก กัน ไปยัง สหภาพยุโ รป จึง จาเป็น ต้อ งทดสอบสารที ่มี
ประสิทธิภาพที่ป ลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและใช้เป็นคาแนะนาต่อไป การทดสอบในปี 2553 สารที่
ให้ผลในการควบคุมแมลงหวี่ขาวได้ดีคือ thiamethoxam 25%WGอัตรา 4 กรัม, imidacloprid
70%WG อัตรา 4 กรัม และ dinotefuran 10%WP อัตรา 10 กรัม.ต่อน้า 20 ลิตร และได้ทดสอบ
ครั้ ง ที่ 2 ในปี เ ดี ย วกั น สารที่ ใ ห้ ผ ลดี ใ นการก าจั ด แมลงหวี่ ข าวได้ ดี ได้ แ ก่ สาร thiamethoxam
25%WG, imidacloprid 70% WP และ carbosulfan 20% EC ต่อน้า 20 ลิตรตามลาดับ และต่อมา
ในปี พ.ศ. 2554 ทดสอบการป้องกันกาจัดเพลี้ยแป้งในชบา 8 กรรมวิธีเช่นเดิมสารที่ให้ผลในการ
ควบคุมเพลี้ยแป้งได้ดีคือ thiamethoxam 25%WG+white oil 67%EC อัตรา 2 กรัม + 50
มิลลิลิตร ต่อ น้า 20 ลิตร
วิธีดาเนินการ
อุปกรณ์
1. ต้นชบาปลูกในกระถาง
2. สารฆ่าแมลง thiamethoxam 25%WG, imidacloprid 70%WG, dinotefuran 10% WP,
carbosulfan 20%EC, white oil 67%EC
3. เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง
4. ป้ายแสดงกรรมวิธี
5. แว่นขยาย ที่นับแมลง ถุงพลาสติก กล่องเก็บตัวอย่างแมลง
6. อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จาเป็น เช่น เครื่องเขียน
วิธีการ
วางแผนการทดลองแบบ RCB จานวน 4 ซ้าๆละ 10 ต้น 8 กรรมวิธี คือ การพ่นสารฆ่าแมลงชนิด
ต่าง ๆ ดังนี้
1. พ่นสาร thiamethoxam (Actara 25%WG)
อัตรา 4 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
2. พ่นสาร thiamethoxam 25%WG+white oil 67%EC
อัตรา 2 กรัม+50 มล. ต่อน้า 20 ลิตร
3. พ่นสาร imidacloprid (Provado 70%WG)
อัตรา 4 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
4. พ่นสาร imidacloprid 70%WG + white oil 67%EC
อัตรา 2 กรัม+50 มล.ต่อน้า 20 ลิตร
5. พ่นสาร dinotefuran (Starkle10% WP)
อัตรา 10 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
6. พ่นสาร dinotefuran 10% WP + white oil 67%EC
อัตรา 5 กรัม+50 มล.ต่อน้า 20 ลิตร
7. พ่นสาร carbosulfan(Posse 20%EC)
อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้า20 ลิตร
8. ไม่พ่นสารป้องกันกาจัด
วิธีปฏิบัติการทดลอง
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ปลูกต้นชบาในกระถางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว หรือประมาณ 30 เซนติเมตร สุ่ม
ตรวจนับแมลงศัตรูที่พบในแปลง เมื่อพบการระบาดของแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งระบาด ได้แก่ เพลี้ย
แป้ง แมลงหวี่ขาว ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ก่อนพ่นสารทดสอบและหลังพ่นสาร 3, 5 และ 7 วัน โดย
สุ่มใบ 20 ใบต่อซ้า ให้กระจายทั่วแปลง โดยพ่น 5-7 วันครั้ง ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง หรือตามความ
เหมาะสม บันทึกผลกระทบต่อพืช ศัตรูธรรมชาติ ปริมาณน้าที่ใช้พ่นต่อต้น นาข้อมูลไปวิเคราะห์ผล
ทางสถิติ
เวลาและสถานที่ ตุลาคม 2554 - กันยายน 2556 ทีแ่ ปลงชบา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ผลการทดลองและวิจารณ์
ในปี พ.ศ. 2555 ได้ทดสอบประสิทธิภาพสารในการป้องกันกาจัดเพลี้ยแป้ง ดาเนินการตาม
กรรมวิธีเช่นเดิม ได้ผลการทดลองดังนี้
จากตารางที่ 1 ทดสอบเมื่อเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2555 ก่อนการพ่นสารตรวจนับเพลี้ย
แป้งได้ 141.9-235.5 ตัว หลังพ่นสารครั้งที่ 1 ผลการตรวจนับเพลี้ยแป้งหลังการพ่นสาร 3 วัน
กรรมวิธี การพ่นสาร thiamethoxam25%WG+white oil 67% EC พบ 87.2 ตัวต่อใบ
imidacloprid 70% WG+ white oil 67% EC , imidacloprid 70% WG พบ 100.9, 101.1ตัวต่อ
ใบ การพ่นสาร .dinotefuran 10% WP และ.dinotefuran 10% WP+white oil 67% EC พบ 143.5, 154.8
ตัวต่อใบ และ carbosulfan 20% EC พบ 103.3 ตัวต่อใบ ขณะที่ control (พ่นน้าเปล่า) พบ 243.1
ตัวต่อใบ ทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างกันทางสถิติกับ control
การตรวจนับเพลี้ยแป้ง 5 วันหลังพ่นสารครั้งที่ 1 กรรมวิธี การพ่นสาร thiamethoxam
25%WG+ white oil 67%EC พบ 57.8 ตัวต่อใบ thiamethoxam 25%WG พบ 71.0 ตัวต่อใบ
imidacloprid 70%WG พบ 71.2 ตัวต่อใบ dinotefuran 10% WP พบ 72.2 ตัวต่อใบ
dinotefuran 10% WP + white oil 67%EC พบ 80.4 ตัวต่อใบ และ control (พ่นน้าเปล่า) พบ
เพลี้ยแป้ง 208.3 ตัวต่อใบ ทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างกันทางสถิติกับ control
การตรวจนับเพลี้ยแป้ง 7 วันหลังพ่นสารครั้งที่ 1 กรรมวิธี การพ่นสาร thiamethoxam
25% WG + white oil 67%EC พบ 10.1 ตัวต่อใบ thiamethoxam 25% WG และ imidacloprid
70%WG พบ 20.0, 22.6 ตัวต่อใบ และ control (พ่นน้าเปล่า) พบเพลี้ยแป้ง 180.5ตัวต่อใบ ทุก
กรรมวิธีมีความแตกต่างกันทางสถิติกับ control
การตรวจนับเพลี้ยแป้ง 3 วันหลังพ่นสารพ่นสารครั้งที่ 2 การพ่นสาร thiamethoxam 25%
WG + white oil 67%EC ไม่พบเพลี้ยแป้ง ส่วน imidacloprid 70%WG และ thiamethoxam
25% WG พบเพลี้ยแป้ง 2.0 และ 2.05 ตัวต่อใบ ส่วน control (พ่นน้าเปล่า) พบเพลี้ยแป้ง 58.2 ตัว
ต่อ ใบ
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การตรวจนับเพลี้ยแป้ง 7 วันหลังพ่นสาร ครั้งที่ 2 กรรมวิธี dinotefuran 10% WP + white
oil 67%EC และ carbosulfan 20%EC พบ 1.0 และ 3 ตัวต่อใบ กรรมวิธีอ่นๆ ไม่พบเพลี้ยแป้ง ส่วน
control (พ่นน้าเปล่า) พบ 144.0 ตัวต่อใบ
สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
ผลการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกาจัดเพลี้ยแป้งระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
2555 สารที่ให้ผลในการควบคุมเพลี้ยแป้งได้ดีคือ thiamethoxam 25%WG อัตรา 2 กรัม + white
oil 67% อัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อน้า 20 ลิตร
คาขอบคุณ
ขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ทาการทดลอง
เอกสารอ้างอิง
n.d. Hibiscus insect problems; http://web1.msue.msu.edu/ imp/modzz/
00000729.html (May 14, 2011)
n.d. http://www.the-han.com/FLower/F16.html (May 14, 2011)
n.d. http://www.trop-hibiscus.com/bfertins.html (May 14, 2011)
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1591

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงเพื่อการป้องกันกาจัดเพลี้ยแป้ง ในชบา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (พฤษภาคม-มิถุนายน 2555)
จานวนเพลี้ยแป้ง (ตัวต่อใบ)
หลังพ่นสารครั้งที่ 1 (วัน)
3
5
7

กรรมวิธี

อัตราการใช้
(กรัม, มล./น้า 20 ลิตร)

ก่อนพ่นสาร

thiamethoxam25%WG
thiamethoxam25%WG+white oil 67%EC
imidacloprid 70%WG
imidacloprid 70%WG + white oil 67%EC
dinotefuran 10% WP
dinotefuran 10% WP + white oil 67%EC
carbosulfan 20%EC
ไม่พ่นสาร

4
2+50
4
2+50
10
5+50
50
-

125.0
235.5
184..4
211.6
214.5
154.4
147.5
141.9

113.1a1/
87.2a
101.1a
100.9a
143.5a
154.8a
103.3a
243.1b

71.0a
57.8a
71.2a
87.0a
72.2a
80.4a
91.7a
208.3b

20.0a
10.1a
22.6a
30.5a
15.05a
39.1a
70.0 a
180.5 b

2.0 a
0a
2.05a
5.0 a
5.0 a
12.0 a
8.4 a
158.2b

0a
0a
0a
0a
0a
1.0 a
3.0 a
144.0 b

54.35
-

44.84
-

45.20
-

66.20
35.45

71.95
65.22

38.31
62.41

CV (%)
R.E.(%)
1/

ค่าเฉลีย่ ที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน ไม่มคี วามแตกต่างทางสถิติทรี่ ะดับความเชือ่ มั่น 95% เมื่อวิเคราะห์โดยวิธี DMRT
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หลังพ่นสารครั้งที่ 2 (วัน)
3
7

