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การศึกษาผลกระทบของสารฆาแมลงตอประชากรแมงมุมตัวห้ํา
Studies on Impact of Pesticides on Spider Fauna
วิมลวรรณ โชติวงศ3 มานิตา คงชืน่ สิน
พิเชฐ เชาวน3วฒ
ั นวงศ3 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง
กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
_______________________________
บทคัดยอ
สํารวจและเก็บตัวอยางแมงมุมในแปลงมันสําปะหลัง จากจังหวัดระยอง ระหวาง
เดือนตุลาคม พ.ศ.2553 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2554 การสํารวจทําโดยจับแมงมุมโดยตรง นําแมงมุม
มาฆาและเก็บรักษาตัวอยางในหLองปฏิบัติการ แลLวนํามาศึกษาอนุกรมวิธานและจําแนกชนิด ซึ่งพบ
แมงมุม 5 วงศ3 ดังนี้ Araneidae, Thomisidae, Salticidae, Theriidiidae, Uloboridae ปริมาณ
แมงมุมที่พบมากที่สุดไดLแก Achearanea sp. และ Uloborus sp. ทดสอบความเปWนพิษของสารฆา
แมลง 5 ชนิด คือ spiromesifen (Oberon 24% SC), thiamethoxam (Actara 25% WG),
dinotefuran (Starkle 10% WP), pirimiphos-methyl (Actellic 50% EC), thiamethoxam /
lambdacyhalothrin (Eforia 24.7 % ZC) และสารฆาไร 2 ชนิด คือ pyridaben (Sanmite 20 %
WP), amitraz (Mitac 20% EC) โดยวิธีพนถูกตัวโดยตรง ทําการทดสอบในหLองปฏิบัติการกลุม
งานวิจัยไรและแมงมุม อุณหภูมิหLองปฏิบัติการ (เฉลี่ย 30-32 องศาเซลเซียส) พบวาสารฆาแมลงที่ไม
เปWนอันตรายตอแมงมุม ไดLแก dinotefuran (Starkle 10% WP) สารฆาแมลงที่เปWนอันตรายนLอยตอ
แมงมุม ไดLแก spiromesifen (Oberon 24% SC), thiamethoxam (Actara 25% WG),
pyridaben (Sanmite 20 % WP) สารฆาแมลงที่เปWนอันตรายปานกลางตอแมงมุม ไดLแก amitraz
(Mitac 20% EC) และ สารฆาแมลงที่เปWนอันตรายรLายแรงตอแมงมุม ไดLแก
pirimiphos-methyl (Actellic 50% EC) และ thiamethoxam / lambdacyhalothrin (Eforia
24.7 % ZC )
สํารวจและเก็บตัวอยางแมงมุมในสวนชมพู จากจังหวัดเพชรบุรี นครปฐม ระหวาง
เดือนตุลาคม พ.ศ.2554 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2555 การสํารวจทําโดยจับแมงมุมโดยตรง
นําแมงมุมมาฆาและเก็บรักษาตัวอยางในหLองปฏิบัติการแลLวนํามาศึกษาอนุกรมวิธานและจําแนกชนิด
ปริมาณแมงมุมที่พบมากที่สุดในชวง ตุลาคม 2554 ถึง มีนาคม 2555 ไดLแก Uloborus sp.ทําไดLครบ
4ซ้ํา แต Hylyphantes graminicola Sundevall ทําไดL 2 ซ้ําและอยูระหวางการทดลองและเก็บ
รวบรวมตัวอยางและการจําแนก ทดสอบความเปWนพิษของสารฆาแมลง 4 ชนิด คือ methomyl
_______________________________
รหัสการทดลอง
การทดลอง 0303-0404-5454-0202-0303-0101-0404-54
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(Lannate 40% SP), abamectin 1.8 % EC, dimethoate 40% EC, cypermetrin 35 % EC และ
สารฆาไร 1 ชนิด คือ pyridaben (Sanmite 20% WP) โดยวิธีพนถูกตัวโดยตรง ทําการทดสอบใน
หLองปฏิบัติการกลุมงานวิจัยไรและแมงมุม อุณหภูมิหLองปฏิบัติการ (เฉลี่ย 33-35 องศาเซลเซียส)
พบวาสารฆาแมลงที่ไมเปWนอันตรายตอแมงมุม Uloborus sp. ไดLแก pyridaben (Sanmite 20%
WP) สารฆาแมลงที่เปWนอันตรายปานกลางตอแมงมุม Uloborus sp. ไดLแก methomyl (Lannate
40% SP), dimethoate 40% EC, cypermetrin 35 % EC และ สารฆาแมลงที่เปWนอันตรายรLายแรง
ตอแมงมุม Uloborus sp. ไดLแก abamectin 1.8 % EC สารฆาแมลงที่ไมเปWนอันตรายตอแมงมุม
Hylyphantes graminicola Sundevall ไดLแก pyridaben (Sanmite 20% WP), cypermetrin 35
% EC สารฆาแมลงที่เปWนอันตรายปานกลางตอแมงมุม H. graminicola Sundevall ไดLแก
methomyl (Lannate 40% SP) และ สารฆาแมลงที่เปWนอันตรายรLายแรงตอแมงมุม Uloborus sp.
ไดLแก abamectin 1.8 % EC, dimethoate 40% EC
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คํานํา
นักวิจัยจากหลายประเทศสังเกตวาแมงมุมเปWนตัวห้ําที่สําคัญของแมลงศัตรูของพืชหลายชนิด
(Riechert and Lockley, 1984) หลายทานไดLรายงานถึงความสําคัญของแมงมุมในสวนสLม (วิภาดา,
2544; Badawaii, 1981; Carroll, 1980; Cherry and Dowell, 1979; Fitzpatrick, Cherry and
Dowell, 1979) การศึกษาดLานการควบคุมแมลงศัตรูพืชในสวนสLมของฟลอริดLาโดยแมงมุมลด
ประชากรของ blackfly ไดLถึง 52.66% (Cherry, R. and Dowell, R. V., 1979) กลุมของแมงมุม
สามารถลดประชากรของแมลงศัตรูพืชหลายชนิดไดL (Marc et al., 1999 and Nyffeler and
Sutherland, 2003) รวมถึงเพลี้ยจั๊กจั่นในขLาว (Oryza) (Oraze and Grigarick 1989), เพลี้ยออนใน
spring barley (Hordeum) (Chiverton, 1986), หนอนผีเสื้อในเผือก (Colocasia) (Nakasuji et
al. 1973), ฝ•าย (Gossypium) (Mansour, 1987) และเพลี้ยหอยเกล็ดในกลLวยไมL (Mansour and
Whitcomb, 1986) กลุมแมงมุมสามารถลดความเสียหายของนาขLาว (Ito et. al. 1962), ถั่วเหลือง
(Glycin max (L.) Merr.) (Carter and Rypstra, 1995) และสวนผัก (Riechert and Bishop,
1990)
Mansourและคณะ (1980) รายงานวาไดLสํารวจประชากรแมงมุมในสวนแอปเป€ลที่ใชLและไม
ใชLสารกําจัดศัตรูพืชตลอดป• แมงมุมที่เก็บจากสวนแอปเป€ลที่อยูในระยะตัวออน นํามาเลี้ยงแยกใน
หLองปฏิบัติการจนเปWนตัวเต็มวัยและจําแนกชนิด การศึกษาพบวาประชากรแมงมุมในสวนที่ไมใชLสาร
กําจัดศัตรูพืชมีความหนาแนนมากกวาสวนที่ใชLสารกําจัดศัตรูพืช
แมงมุมแตละตัวที่จับมาจะนํามา
ทดสอบความสามารถในการกินหนอนระยะแรกของ Spodoptera littoralis (Boisd)ใน
หLองปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบประชากรของ C. mildei มากที่สุดในสวนแอปเป€ลที่ไมใชLสารกําจัด
ศัตรูพืชและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการกินหนอนของ S. littoralis
ในไร นา ป‚า และสวนที่ไมใชLสารฆาแมลง ความหนาแนนของประชากรแมงมุมจะสูง ในที่
เชนนี้ แมงมุมจะมีบทบาทสําคัญในการเปWนตัวห้ําควบคุมประชากรของแมลง แตในที่ซึ่งใชLสารฆาแมลง
สารฆาแมลงจะลดประชากรแมงมุม ความหนาแนนประชากรแมงมุมจะต่ํา บทบาทการเปWนตัวห้ําของ
แมงมุมจึงลดลงไป (วิภาดา 2534 ก; 2534 ข; 2536 ก, 2536 ข; Ito et. al. 1962; Kayashima,
1972; IRRI, 1973; Mac Lellan, 1973; Chiu et. al. 1974; Kiritani and Kakiya, 1975; Hokyo
et. al. 1976; Mansour et. al. 1980)
Nohara และ Yasumatsu (1968) รายงานวาไดLทําการสํารวจประชากรแมงมุมในสวนสLมที่
ใชLและไมใชLสารฆาแมลงรอบๆ เมือง Hagi อําเภอ Prefecture ทางตะวันตกของเกาะ Honshu พบ
แมงมุม 66 ชนิดใน 16 วงศ3(Dictynidae, Uloboridae, Theridiidae, Theridiosomatidae,
Micryphantidae, Argiopidae, Tetragnathidae, Pisauridae, Lycosidae, Oxyopidae,
Agelenidae, Thomisidae, Salticidae, Clubionidae, Ctenidae, และ Gnaphosidae) ชนิดแมง
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มุมที่พบปริมาณประชากรมากไดLแก Carrhotus detritus, Oxyopes sertatus, Araneus
ejusmodi, Xysticus croceus, Philodromus subaureolus และ Anahita fauna
แมงมุมเหลานี้พบปริมาณประชากรสูงสุดเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม
หรือกันยายนถึง
พฤศจิกายน แตบางชนิดพบสูงสุดทั้ง 2 ชวงเวลานี้ ประชากรแมงมุมในสวนสLมที่พนสารฆาแมลง พบ
ต่ํากวาสวนสLมที่ไมพนสารฆาแมลง ปริมาณประชากรแมงมุมบนตLนสLมพบสูงกวาบนวัชพืชใตLตLนสLมใน
สวนที่ไมพนสารฆาแมลง ในทางตรงขLาม ในสวนสLมที่พนสารฆาแมลง พบประชากรแมงมุมบนวัชพืชสูง
กวาบนตLนสLม แสดงวาผลกระทบของสารฆาแมลงตอประชากรแมงมุมบนตLนสLมสูงกวาบนวัชพืชใตLตLน
สLม
Mansourและคณะ (1980) รายงานวาไดLสํารวจประชากรแมงมุมในสวนแอปเป€ลที่ใชLและไม
ใชLสารกําจัดศัตรูพืชตลอดป• แมงมุมที่เก็บจากสวนแอปเป€ลที่อยูในระยะตัวออน นํามาเลี้ยงแยกใน
หLองปฏิบัติการจนเปWนตัวเต็มวัยและจําแนกชนิด การศึกษาพบวาประชากรแมงมุมในสวนที่ไมใชLสาร
กําจัดศัตรูพืชมีความหนาแนนมากกวาสวนที่ใชLสารกําจัดศัตรูพืช แมงมุมแตละตัวที่จับมาจะนํามา
ทดสอบความสามารถในการกิ น หนอนระยะแรกของ Spodoptera littoralis (Boisd)ใน
หLองปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบประชากรของ C. mildei มากที่สุดในสวนแอปเป€ลที่ไมใชLสารกําจัด
ศัตรูพืชและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการกินหนอนของ S. littoralis
วิภาดาและคณะ (2550) ไดLการศึกษาผลกระทบของสารฆาแมลงตอประชากรแมงมุมตัวห้ําใน
สวนมะมวง ทําการศึกษาในสวนมะมวงที่ใชLและไมใชLสารฆาแมลงที่จังหวัดปทุมธานี เกษตรกรจะผสม
สารฆาแมลง 1-3 ชนิด (abamectin, cypermethrin, parathion, fenobucarb และ dimethoate)
และสวนใหญจะผสมสารป•องกันกําจัดโรคพืชดLวย (mancozeb และ carbendazim) พบวาความ
หลากหลายของชนิดแมงมุมต่ํากวาสวนที่ไมใชLสารฯ การใชLสารฆาแมลงมีผลทําใหLประชากรแมงมุม
โดยเฉพาะแมงมุมตาหกเหลี่ยม ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการควบคุมประชากรแมลงวันผลไมLลดลงมาอยาง
เห็นไดLชัด

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ3
1. อุปกรณ3ที่ใชLเก็บตัวอยาง ไดLแก สวิงจับแมลง หลอดแกLวทดลอง ขวดดองตัวอยางแมงมุม
ขนาดตางๆ กัน กลองพลาสติกใสขนาดตางๆ กัน กระดาษtissue ปากคีบ พูกัน ถุงพลาสติกใสขนาด
ตาง ๆ กัน สารเคมี ไดLแก alcohol 75% ethyl acetate
2 . อุปกรณ3ในการจําแนกชนิดและภาพวาด ไดLแก จานแกLว petridish ทรายหยาบ กลLอง
stereomicroscope กระดาษกราฟ กระดาษลอกลาย ดินสอ ปากกา rotring เบอร3 1, 2, 3 เอกสาร
ดLานอนุกรมวิธานแมงมุมที่เกี่ยวขLอง
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3. อุ ป กรณ3 ใ นการเขี ย นผลงานวิ จั ย และเผยแพร ไดL แ ก อุ ป กรณ3 ใ นการถายภาพ กลL อ ง
stereomicroscope ติดตั้งดLวยกลLองถายภาพ อุปกรณ3คอมพิวเตอร3 วัสดุสํานักงาน
4. กลองพลาสติกใส 2 ขนาด คือ 7.5x5.5x3 และ 15x29x8.5 เซนติเมตร
5. กระดาษซับ
6. ปากคีบ
7. พูกัน
8. ขวดดองแมงมุม
9. แอลกอฮอล3 75%
10. ethyl acetate
11. เอกสารวิชาการเกี่ยวกับการจําแนกชนิดแมงมุม
12. สารฆาแมลงที่ใชLในแปลงมันสําปะหลัง ไดLแก
- spiromesifen (Oberon 24% SC)
- pyridaben (Sanmite 20 % WP)
- amitraz (Mitac 20% EC)
- thiamethoxam (Actara 25% WG)
- dinotefuran (Starkle 10% WP)
- pirimiphos-methyl (Actellic 50% EC)
- thiamethoxam / lambdacyhalothrin (Eforia 24.7 % ZC)
13. สารเคมีที่ใชLในสวนชมพู ไดLแก
- methomyl (Lannate 40% SP)
- abamectin 1.8 % EC
- dimethoate 40% EC
- pyridaben (Sanmite 20% WP)
- cypermetrin 35 % EC
14. เครื่องพนสารแบบ TLC Sprayer สามารถควบคุมความดันและปริมาตรในการพนแตละ
ครั้งใหLเทากันไดL
15. อุปกรณ3บันทึกขLอมูล
วิธีการ
1. การสํารวจชนิดและปริมาณแมงมุมในแปลงมันสําปะหลังและสวนชมพูที่พนและไมพนสารป•องกัน
กําจัดศัตรูพืช
สํารวจชนิดและปริมาณแมงมุมในไรมันสําปะหลังและสวนชมพู 2 แปลง ไดLแก
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แปลงที่ไมมีการฉีดพนสารป•องกันกําจัดศัตรูพืช สวนแปลงที่ 2 เปWนแปลงที่เกษตรกรฉีดพนสารป•องกัน
กําจัดศัตรูพืช อยูหางกันประมาณ 2 กิโลเมตร การสํารวจชนิดและปริมาณแมงมุมทั้ง 2 แปลงนี้จะ
สํารวจบนตLนมันสําปะหลังและชมพู การเก็บและรักษาตัวอยางแมงมุม คือใชLสวิงจับแมลงใหLปากสวิง
อยูใตLใบมันสําปะหลังและชมพูใชLมือตีใบมันสําปะหลังและชมพูเพื่อใหLแมงมุมที่อาศัยอยูบนตLนตกลง
บนสวิงจับแมลง แปลงมันสําปะหลัง 1 ไร จะสํารวจ 50 จุด แตละจุดจะตีใบ 5 ครั้ง
นําแมงมุมที่จับไดLนํามาฆาในขวดที่หยดสาร ethyl acetate ลงบนกLอนสําลี 2-3
หยด ดอง รักษาตัวอยางแมงมุ มในขวดบรรจุ alcohol 75 % บั นทึกรายละเอีย ดสารฆาแมลงที่
เกษตรกรใชL การสํารวจชนิดและปริมาณแมงมุม ทําการสํารวจ 2 ชวง คื อ ระหวางเดือนพฤศจิกายน
2553 ถึง เดือน กันยายน 2554 และระหวางเดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงเดือน กันยายน 2555
2. ศึกษาผลกระทบของสารฆาแมลงในแปลงมันสําปะหลังตอประชากรแมงมุม
2.1 แบบและวิธีการทดลอง
แผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ํา 8 กรรมวิธี คือ
1. spiromesifen
(Oberon 24% SC)
อัตรา 8 มล./น้ํา 20 ลิตร
2. pyridaben
(Sanmite 20 % WP) อัตรา 10 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
3. amitraz
(Mitac 20% EC)อัตรา30 มล./น้ํา 20 ลิตร
4. thiamethoxam
(Actara 25% WG)
อัตรา 4 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
5. dinotefuran
(Starkle 10% WP)
อัตรา 20 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
6. pirimiphos-methyl (Actellic 50% EC)
อัตรา50 มล./น้ํา 20 ลิตร
7. thiamethoxam / lambdacyhalothrin 24.7 % ZC อัตรา10 มล./น้ํา 20 ลิตร
8. น้ําเปลา

3. ศึกษาผลกระทบของสารฆาแมลงในสวนชมพูตอประชากรแมงมุม
2.1 แบบและวิธีการทดลอง
แผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ํา 6 กรรมวิธี คือ
1. methomyl (Lannate 40% SP)
2. abamectin 1.8 % EC
3. dimethoate 40% EC
4. cypermetrin 35 % EC
5. pyridaben (Sanmite 20% WP)
6. น้ําเปลา
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2.2 วิธปี ฏิบตั กิ ารทดลอง
ในงานวิจัยเรื่องการทดสอบความเปWนพิษของสารฆาแมลงตอแมงมุมที่มีมากในแปลง
มันสําปะหลังและชมพูพบวาวิธีการศึกษาผลกระทบของสารฆาแมลงบนแมงมุมที่ทํางายและไมยุงยาก
คือ วิธีพนสารโดยตรงบนตัวแมงมุมเนื่องจากการหยดสารลงบนตัวแมงมุมตLองนําแมงมุมไปทําใหLสลบที่
อุณหภูมิหLองแชแข็ง นาน 1 – 2 นาที ซึ่งตLองทําทีละตัวทําใหLเสียเวลามาก (พิเชษฐ3, 2552) ดังนั้นงาน
ทดลองนี้จึงใชLวิธีทดสอบโดยการพนสารลงบนตัวแมงมุม
การทดลอง

: ศึกษาผลกระทบของสารฆาแมลงบนแมงมุมโดยพนใหLถูกสารโดยตรง
(Direct Spray)
1. นําแมงมุมตัวเต็มวัยเพศเมียชนิดที่สําคัญที่สุดที่พบในมันสําปะหลังและสวนชมพูมาเลี้ยงไวLในกลอง
เลี้ยงแมลง ขนาด 7.5x5.5x3 ซม.จํานวน 1 ตัวตอกลอง โดยใชLแมงมุม 8 ตัว/กรรมวิธี/ซ้ํา
2. พนสารทดลอง และน้ําเปลา ลงบนแมงมุมที่ไดLเตรียมไวL ดLวยเครื่องพนสาร TLC Sprayer ที่ควบคุม
ความดันและปริมาตรใหLเทากันไดL
3. ตรวจนับจํานวนแมงมุมที่มีชีวิตรอดหลังพนสารที่ 12, 24, 48 และ 72 ชั่วโมง
2.3 การบันทึกขLอมูล
1. บันทึกจํานวนแมงมุมที่ไดLรับผลกระทบจากสารทดลอง
2. บันทึกอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ3 ขณะทดลอง และในชวงตรวจนับผล
เวลา สถานที่
เริ่มตLน ตุลาคม พ.ศ. 2553 สิ้นสุดกันยายน พ.ศ. 2555
ไร นา สวน ของเกษตรกรทั่วประเทศ ป‚า บLานเรือน และสํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

ผลและวิ
ผลและวิจารณ3ผลการทดลอง
ลการทดลอง
สํารวจและเก็บตัวอยางแมงมุมในแปลงมันสําปะหลัง จากจังหวัดระยอง ระหวาง
เดือนตุลาคม พ.ศ.2553 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2554 พบ แมงมุม 5 วงศ3 ดังนี้ Araneidae,
Thomisidae, Salticidae, Theriidiidae, Uloboridae ปริมาณแมงมุมที่พบมากที่สุดไดLแก
Achearanea sp. และ Uloborus sp. สารเคมีที่ไมแนะนําใหLใชLคือ pirimiphos-methyl (Actellic
50% EC) และ thiamethoxam / lambdacyhalothrin 24.7 % ZC เนื่องจากทําใหLแมงมุมตาย
ทั้งหมด สารเคมีที่แนะนําใหLใชLคือ dinotefuran (Starkle 10% WP) เนื่องจากไมสงผลกระทบตอแมง
มุมตัวห้ํา สําหรับ spiromesifen (Oberon 24% SC), pyridaben (Sanmite 20 % WP),
thiamethoxam (Actara 25% WG) สามารถใชLไดLแตตLองเพิ่มความระมัดระวังในการใชL
สํารวจและเก็บตัวอยางแมงมุมในสวนชมพู จากจังหวัดเพชรบุรี นครปฐม ระหวาง
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เดือนตุลาคม พ.ศ.2554 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2555 แมงมุมที่พบปริมาณมากที่สุด คือ Uloborus sp.
และ Hylyphantes graminicola Sundevall ซึ่งทําไดLเพียง 2 ซ้ํา ที่เหลืออยูระหวางเก็บตัวอยาง
จําแนก และทดลอง
สรุปผลการทดลองและ
ผลการทดลองและคํ
ดลองและคําแนะนํา
ผลการทดสอบสารฆาแมลงที่ใชLในแปลงมันสําปะหลัง นั้นพบวา มีสารที่ไมเปWนอันตรายตอ
แมงมุม คือ dinotefuran (Starkle 10% WP) สวนสาร spiromesifen (Oberon 24% SC),
thiamethoxam (Actara 25% WG), pyridaben (Sanmite 20 % WP) นั้นเปWนอันตรายนLอยตอ
แมงมุมซึ่งในการใชLก็ตLองระมัดระวัง สวนสาร amitraz (Mitac 20% EC), pirimiphos-methyl
(Actellic 50% EC) และ thiamethoxam / lambdacyhalothrin (Eforia 24.7 % ZC ) นั้นควร
หลีกเลี่ยงการใชLเพราะเปWนอันตรายปานกลางจนถึงอันตรายสูงสุดตอแมงมุม
ผลการทดสอบสารฆาแมลงที่ใชLในสวนชมพู ยังอยูระหวางการทดลองและดําเนินการวิจัย นั้น
พบวา มีสารที่ไมเปWนอันตรายตอแมงมุม Uloborus sp. คือ pyridaben (Sanmite 20% WP) สวน
สาร methomyl (Lannate 40% SP), dimethoate 40% EC, cypermetrin 35 % EC,
abamectin 1.8 % EC นั้นควรหลีกเลี่ยงการใชLเพราะเปWนอันตรายปานกลางจนถึงอันตรายสูงสุดตอ
แมงมุม Uloborus sp. มีสารที่ไมเปWนอันตรายตอแมงมุม H. graminicola Sundevall ไดLแก
pyridaben (Sanmite 20% WP), cypermetrin 35 % EC สวนสาร methomyl (Lannate 40%
SP) abamectin 1.8 % EC, dimethoate 40% EC นั้นควรหลีกเลี่ยงการใชLเพราะเปWนอันตรายปาน
กลางจนถึงอันตรายสูงสุดตอแมงมุม H. graminicola Sundevall
การนําผลวิจัยไปใชLประโยชน3
สามารถแนะนําใหLเกษตรกรนําสารที่ไมเปWนอันตราย หรือ เปWนอันตรายนLอยตอแมงมุมไปใชLใน
การป•องกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานไดL โดยไมมีผลกระทบตอแมงมุมศัตรูธรรมชาติ และใหL
หลีกเลี่ยงการใชLสารที่มีอันตรายตอแมงมุม ซึ่งเปWนการชวยอนุรักษ3ศัตรูธรรมชาติไวL
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