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รายงานความก้าวหน้า
การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกําจัดเพลี้ยอ่อนและเพลี้ยไฟในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยวิธีการพ่น
สารทางใบ ดําเนินการที่แปลงข้าวโพดศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2555 สํารวจพบการระบาดของเพลี้ยไฟในช่วงเดือนสิงหาคม 2554 วาง
แผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ํา 6 กรรมวิธี ได้แก่การพ่นสาร imidacloprid(Provado 70%WG)
thiamethoxam (Actara 25%WG), clothianidin (Dantoz 16%SG), spinosad (Success 12%SC) และ
emamectin benzoate (Proclaim 1.92%EC) อัตรา 10, 10, 15, 10 และ 10 กรัมหรือมิลลิลิตร/น้ํา 20
ลิตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร สุ่มนับจํานวนเพลี้ยไฟจากข้าวโพด 10 ต้น ทําการพ่นสาร
ตามกรรมวิธี 2 ครั้งห่างกัน 7 วัน ผลการทดลองมีแนวโน้มว่าการพ่นสารทุกกรรมวิธีมีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันกําจัดเพลี้ยไฟในข้าวโพด และจะทําการทดลองซ้ําในฤดูกาลปลูกปี 2555 ต่อไป
คําค้น : ข้าวโพด เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ สารฆ่าแมลง การพ่นสาร
Keywords : Corn, Aphids, Thrips, Foliar spray
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คํานํา
แมลงศั ต รู เ ป็ น ปั ญ หาที่ สํ า คั ญ ของการปลู ก ข้ า วโพด ซึ่ ง เข้ า ทํ า ลายในระยะต่ า งๆ ในแต่ ล ะการ
เจริญเติบโตของข้าวโพดตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว แมลงศัตรูข้าวโพดนั้นแบ่งออกตามลักษณะการทําลาย
ได้ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือแมลงศัตรูประเภทปากกัด ทําลายพืชโดยการกัดกินใบ ยอด ช่อดอก เส้นไหม ฝัก
หรือเข้าไปอาศัยกัดกินอยู่ภายในลําต้น ทําให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ลําต้นหักพับ คุณภาพฝักเสียหาย
ได้แก่ หนอนเจาะลําต้นข้าวโพด หนอนเจาะสมอฝ้ายหรือหนอนเจาะฝักข้าวโพด หนอนกระทู้หอม และ
หนอนกระทู้ข้าวโพด มอดดิน ด้วงกุหลาบ และด้วงปีกแข็งอีกหลาย กลุ่มที่สองคือแมลงศัตรูประเภทปากดูด
ทั้งตัวอ่อน และตัวเต็มวัย ทําความเสียหายโดยดูดกินน้ําเลี้ยงจากส่วนต่างๆ ของพืช ได้แก่ เพลี้ยไฟ เพลี้ย
อ่อน เพลี้ยกระโดดดํา มวนอ้อย เป็นต้น แมลงศัตรูข้าวโพดที่พบเห็นในแปลงปลูกมีมากกว่า 70 ชนิด แต่ที่
พบเห็นประจําและก่อให้ปัญหาบ่อยครั้ งในข้า วโพด ที่สําคัญ พบเพีย ง 8 ชนิด ดังต่อไปนี้
มอดดิน ,
Calomycterus sp. เพลี้ยไฟข้าวโพด, Frankliniella williamsi Hood เพลี้ยอ่อนข้าวโพด,
Rhopalosiphum maidis (Fitch) หนอนกระทู้ข้าวโพด, Mythimna separata (Walker) หนอนเจาะลําต้น
ข้าวโพด, Ostrinia furnacalis (Guenée) หนอนกระทู้หอม, Spodoptera exigua (Hübner) หนอนเจาะ
สมอฝ้ายหรือหนอนเจาะฝักข้าวโพด, Helicoverpa armigera (Hubner) และด้วงกุหลาบ, Adoretus
compressus (Weber) แมลงบางชนิด เช่น เพลี้ยอ่อนเป็นแมลงพาหะนําเชื้อไวรัสสาเหตุของโรคใบด่าง
สํ า หรั บ ปั ญ หาด้ า นอารั ก ขาพื ช ในข้ า วโพดทั้ ง ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ หรื อ ข้ า วโพดฝั ก สดนั้ น ยั ง ขาด
เทคโนโลยีการป้องกันกําจัดโรคแมลงที่เหมาะสม เนื่องจากขาดการวิจัยมานานแล้ว นอกจากนี้ในแผนงานวิจัย
ในรอบหลายปีที่ผ่านมามุ่งเน้นการวิจัยการแก้ปัญหาเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่สําคัญสําหรับส่งออกเท่านั้น อย่างไร
ก็ตามการปลูกข้าวโพดทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือข้าวโพดฝักสดหลายชนิด ได้แก่ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพด
ข้ า วเหนี ย ว ข้ า วโพดเที ย น ข้ า วโพดฝั ก อ่ อ น และข้ า วโพดคั่ ว แม้ จ ะปลู ก เพื่ อ ใช้ บ ริ โ ภคในตลาด
ภายในประเทศ แต่ก็มีความสําคัญต่ออาชีพเกษตรกรรมของประเทศ โดยเฉพาะหากมีศัตรูพืชระบาดจะทําให้
มีผลผลิตลดลง หรือกรณีใช้สารที่ไม่ถูกต้องอาจมีปัญหาพิษตกค้างในผลผลิตได้ โดยเฉพาะข้าวโพดฝักสด ซึ่ง
นอกจากจะส่งผลต่อเกษตรกรโดยตรงแล้วยังอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ ตลอดจนการ
นําเข้าส่งออกด้วย
ปัจจุบันมีการปรับปรุงการแบ่งกลุ่มของสารป้องกันกําจัดแมลงไว้ตามกลไกการออกฤทธิ์หรือตําแหน่ง
ของการออกฤทธิ์ (Mode of Action หรือ Site of Action) ซึ่งจัดกลุ่มโดย Insecticide Resistance Action
Committee (IRAC) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร นักวิชาการ นักส่งเสริมเกษตร และธุรกิจเคมีเกษตร มี
การแนะนําการใช้สารป้องกันกําจัดแมลงและไร อย่างมีประสิทธิภาพและยั้งยืน และเป็นกลยุทธ์ในการจัดการ
ความต้านทานของแมลงไรต่อสารป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืช นอกจากนี้แล้วสารใหม่ๆที่ขึ้นทะเบียนในปัจจุบัน
ค่ อ นข้ า งมี ค วามเฉพาะเจาะจงต่ อ ชนิ ด ของแมลงศั ต รู พื ช ขณะเดี ย วกั น ก็ มี ค วามปลอดภั ย ต่ อ มนุ ษ ย์
สภาพแวดล้อม และศัตรูธรรมชาติ ดังนั้นแนวทางแก้ไขในการเพิ่มผลผลิตและลดการสูญเสียผลผลิตข้าวโพด
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จากการทําลายโรคแมลงศัตรู คือการเร่งทําการวิจัยการป้องกันกําจัดโรคและแมลง โดยมุ่งเน้นวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและศัตรูธรรมชาติ เพื่อให้ได้วิธีการป้องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูแมลง
ศัตรูข้าวโพดแบบผสมผสานเหมาะสมสําหรับพื้นที่ทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวโพดฝักสด

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ์
1. แปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 2
2. สารป้องกันกําจัดแมลง ได้แก่ imidacloprid(Provado 70%WG), thiamethoxam (Actara 25%
WG) clothianidin (Dantoz 16%SG), spinosad (Success 12%SC) และ emamectin
benzoate (Proclaim 1.92%EC)
3. เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง
4. กระบอกตวงสาร และถังน้ําสําหรับผสมสารฯ
5. ไม้หลักและป้ายสําหรับทําเครื่องหมายแปลงทดลอง
วิธกี าร
แบบการวิจัย วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ํา 6 กรรมวิธี คือการพ่นสารทางใบ (Foliage
spray) ด้วยสารฆ่าแมลงชนิดต่าง ๆ ดังนี้
1. thiamethoxam 25% WG
อัตรา 10 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
2. imidacloprid 70 % WG
อัตรา 10 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
3. clothianidin 16%WG
อัตรา 15 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
4. emamectin benzoate 1.92%EC
อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร
5. spinosad 12%SC
อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร
6. ไม่ใช้สารฆ่าแมลง
ปลูกข้าวโพดขนาดแปลงย่อย 5 x 10 เมตรระยะระหว่างต้นและแถว 0.30 x 0.80 เมตร จํานวน 24
แปลงย่อย หลังจากข้าวโพดงอก ทําการตรวจนับเพลี้ยอ่อนและเพลี้ยไฟ โดยวิธีสุ่มนับจากข้าวโพดบริเวณ
กลางแปลงย่อย ๆ ละ 10 ต้น ไม่ตรวจนับแถวริม พ่นสารตามกรรมวิธีเมื่อพบเพลี้ยอ่อนหรือเพลี้ยไฟระบาด
ทําการตรวจนับแมลงก่อนพ่นสารและหลังพ่นสาร 3, 5 และ 7 วัน พ่นซ้ําเมื่อพบการระบาดของแมลง
การบันทึกข้อมูล บันทึกจํานวนเพลี้ยอ่อน และเพลี้ยไฟที่พบแต่ละกรรมวิธี บันทึกผลกระทบของสาร
ทดลองที่ มีต่ อต้น ข้ าวโพด (phytotoxicity) เปรีย บเที ย บผลการทดลองพ่ น สารตามกรรมวิ ธี ต่า งๆ โดย
วิเคราะห์ผลทางสถิติจํานวนแมลงในแต่ละครั้งที่ตรวจนับด้วยโปรแกรม IRRISTAT โดยแปลงค่าข้อมูลจํานวน
แมลงที่ตรวจนับได้ ด้วยค่า sqaure root (x + 0.5) ก่อนวิเคราะห์ผลทางสถิติ ถ้าจํานวนแมลงก่อนพ่นสารไม่
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แตกต่างกันทางสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนหลังพ่นสารด้วยวิธี analysis of variance ถ้าจํานวนแมลงก่อน
พ่นสารแตกต่างกันทางสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนหลังพ่นสารด้วยวิธี analysis of covariance จากนั้น
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT คํานวณเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพในการป้องกันกําจัด (% Efficacy) ตาม
วิธีการของ Henderson – Tilton (Puntener, 1992)
ระยะเวลาและสถานที่ดาํ เนินการ เริ่มต้น ตุลาคม 2553 สิ้นสุด กันยายน 2555 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การทดลอง ปี 2554
2554
ก่อนพ่นสารพบการระบาดของเพลี้ยอ่อนเพียงเล็กน้อยและมีการกระจายตัวไม่สม่ําเสมอ แต่พบการ
ระบาดของเพลี้ยไฟค่อนข้างรุนแรง จึงทําการพ่นสารเพื่อทดสอบประสิทธิภาพกับเพลี้ยไฟ
จํานวนเพลี
นวนเพลี้ยไฟ (ตารางที่ 1)
ก่อนพ่นสารพบจํานวนเพลี้ยไฟเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 136.50 – 196.75 ตัว/10ต้น ซึ่งมีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ จึงวิเคราะห์ข้อมูลหลังพ่นสารด้วยวิธี Analysis of covariance
หลังพ่นสารครั้งแรกแล้ว 3 พบจํานวนเพลี้ยไฟอยู่ระหว่าง 61.50 -187.50 ตัว/10 ต้น ซึ่งมีความ
แตกต่างกันในทางสถิติ กรรมวิธีที่มีการพ่นสาร spinosad พบเพลี้ยไฟน้อยที่สุดเฉลี่ย 61.50 ตัว/10 รองลงมา
คือ imidacloprid พบเฉลี่ย 76.75 ตัว/10 ต้น ทั้ง 2 กรรมวิธีดังกล่าวพบเพลี้ยไฟน้อยกว่าและแตกต่างกัน
ทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารที่พบเฉลี่ย 187.50 ตัว/10 ต้น กรรมวิธีพ่นสาร emamectin benzoate,
thiamethoxam และ clothianidin พบเพลี้ยไฟเฉลี่ย 107.50, 131.00 และ 146.00 ตัว/10 ต้น ตามลําดับ
ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร
หลังพ่นสารครั้งแรกแล้ว 5 กรรมวิธีที่พ่นสารจํานวนเพลี้ยไฟอยู่ระหว่าง 68.50 – 112.25 ตัว/10 ต้น
ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ แต่น้อยกว่าและแตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารที่พบเฉลี่ย 188.25 ตัว/
10 ต้น
หลังพ่นสารครั้งแรกแล้ว 7 กรรมวิธีที่พ่นสารจํานวนเพลี้ยไฟอยู่ระหว่าง 40.75 – 49.00 ตัว/10 ต้น
ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ แต่น้อยกว่าและแตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารที่พบเฉลี่ย 153.00 ตัว/
10 ต้น
หลังการพ่นสารครั้งแรก แล้ว 7 วัน ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารยังคงพบเพลี้ยไฟ จึงทําการพ่นสารครั้งที่ 2
โดยใช้ข้อมูลจํานวนเพลี้ยไฟที่หลังพ่นสารครั้งแรกแล้ว 7 วัน เป็นข้อมูลก่อนพ่น ซึ่งมีความแตกต่างกันในทาง
สถิติ จึงวิเคราะห์ข้อมูลหลังพ่นสารด้วยวิธี Analysis of covariance
หลังพ่นสารครั้งที่ 2 แล้ว 3 วัน กรรมวิธีที่พ่นสารพบจํานวนเพลี้ยไฟอยู่ระหว่าง 0 – 0.50 ตัว/10 ต้น
ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ แต่น้อยกว่าและแตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารที่พบเฉลี่ย 16.25 ตัว/10
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ต้ น สาเหตุ ที่ จํ า นวนเพลี้ ย ไฟในกรรมวิ ธี ไม่ พ่น สารลดลงเนื่ อ งจากภายหลั งพ่ น สารครั้ ง ที่ 2 มี ฝ นตกหนั ก
ติดต่อกัน
หลังพ่นสารครั้งที่ 2 แล้ว 5 วัน กรรมวิธีที่พ่นสารจํานวนเพลี้ยไฟอยู่ระหว่าง 1.25 – 3.25 ตัว/10 ต้น
ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ แต่น้อยกว่าและแตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารที่พบเฉลี่ย 6.25 ตัว/10
ต้น
หลังพ่นสารครั้งแรกแล้ว 7 วัน กรรมวิธีที่พ่นสารพบจํานวนเพลี้ยไฟอยู่ระหว่าง 11.50 – 16.00 ตัว/
10 ต้ น ไม่ แ ตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ กรรมวิ ธี การพ่ น สาร imidacloprid, spinosad, thiamethoxam
clothianidin พบเพลี้ยไฟเฉลี่ย 10.25, 11.50, 14.25 และ 14.25 ตัว/10 ต้น ตามลําดับ น้อยกว่าและ
แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธี ไม่พ่นสารที่พบเฉลี่ย 24.00 ตั ว/10 ต้น ส่วนการพ่น สาร emamectin
benzoate พบเพลี้ยไฟเฉลี่ย 16.00 ตัว/10 ต้น ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร
ผลการทดลองในปี 2554 พบว่ากรรมวิธีการพ่นสารทุกกรรมวิธีมีแนวโน้มในการควบคุมประชากร
ของเพลี้ยไฟในข้าวโพด โดยเฉพาะสาร imidacloprid และ spinosad อย่างไรก็ตามจําเป็นต้องทดลองซ้ํา
เพื่อยืนยันผลการทดลองก่อนทําการแนะนําต่อไป
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณ นางประไม จําปาเงิน นางสาวกัญญาภัค ตาแก้วและนางสาววีณา ทิพย์สุขุม ที่ช่วย
ดําเนินการทดลองและรวบรวมข้อมูลจนผลงานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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ตารางที่ 1 จํานวนเพลี้ยไฟที่พบในข้าวโพดจากการพ่นสารกรรมวิธีต่างๆ ที่ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ปี 2554
กรรมวิธี
อัตราการใช้
จํานวนเพลี้ยไฟ (ตัว/10 ต้น) 1/
(ก/มล ต่อน้ํา 20 ลิตร ก่อนพ่น
หลังพ่นสารครั้งที่ 1
หลังพ่นสารครั้งที่ 2**
3 วัน
5 วัน
7 วัน
3 วัน
5 วัน
7 วัน
Imidacloprid 70%WG
10
136.50 a 76.75 ab 68.50 a 48.75 a
0a
2.75 a 10.25 a
Thiamethoxam 25%WG
10
170.00 ab 131.00 cd 109.25 a 49.00 a 0.50 a 2.75 a 14.25 a
Clothianidin 16%SG
15
196.75 b 146.00 d 112.25 a 40.75 a
0a
1.25 a 14.25 a
Spinosad 12%SC
10
167.75 ab 61.50 a
73.50 a 41.00 a 0.25 a 2.00 a 11.50 a
Emamectin benzoate
10
144.25 a 107.50 bcd 96.25 a 46.75 a 0.50 a 3.25 a 16.00 ab
ไม่พ่นสาร
140.00 a 187.50 d 188.25 b 153.00 b 16.25 b 6.25 b 24.00 b
CV (%)
19.5
27.4
40.1
13.8
140.6* 95.5*
34.9
RE (%)
36.5
34.9
54.2
37.0
44.6
52.1
1/ ค่าเฉลี่ยจาก 4 ซ้ํา ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % วิเคราะห์โดย วิธี Duncan , S
New Multiple Range Test

