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การคัดเลือกของสารป้องกันกาจัดแมลงศัตรูสาคัญในผักแพว
Efficacy of Some Insecticides for Controlling Important Pests
of Phak Phaeo
วิภาดา ปลอดครบุรี1/ วนาพร วงษ์นิคง1/ ศรุต สุทธิอารมณ์1/ ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา1/
สุนัดดา เชาวลิต2/
1/
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
2/
กลุ่มกีฏและสัตววิทยาสานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความก้าวหน้า
การศึ ก ษาชนิ ด แมลงศั ต รู ใ นผั ก แพวจากแหล่ ง ปลู ก ในจั ง หวั ด นครปฐม และปทุ ม ธานี
ดาเนินการในปี 2554-55 ผลการสารวจและจาแนกชนิด พบแมลงศัตรูผักแพว 9 ชนิด ได้แก่ หนอน
กระทู้ผัก Spodoptera litura (Fabricius), หนอนเจาะสมอฝ้าย Helicoverpa armigera
(Hubner), เพลี้ ย แป้ งน้ อยหน่ าหรื อ เพลี้ ยแป้ง สั บ ปะรดสี เ ทา Dysmicoccus neobrevipes
Breadsley, เพลี้ยแป้ง Jack Beardsley Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel and Miller,
แมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus (Russell), แมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci
(Gennadius), เพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis Hood เพลี้ยอ่อนมินท์ Ovatus crataegarius
Walker และด้วงเต่าแตงจุดขาว Monolepta signata Olivier และการสารวจแหล่งผักแพวใน
จังหวัดหนองคายพบเฉพาะหนอนกระทู้ผัก S. litura ส่วนการศึกษาการคัดเลือกสารป้องกันกาจัด
เพลี้ยแป้งน้อยหน่าในผักแพว ดาเนินการทดลองในแปลงของเกษตรอาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
จานวน 2 แปลงทดลอง ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2554 วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 ซ้า 7
กรรมวิธี คือ พ่นสาร thiamethoxam 25%WG อัตรา 4 กรัม/น้า 20 ลิตร, imidacloprid 70%WG
อัตรา 4 กรัม/น้า 20 ลิตร, dinotefuran 10%WP อัตรา 20 กรัม/น้า 20 ลิตร, thiamethoxam
25%WG+white oil 67%EC อัตรา 2 กรัม+ 50 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร, buprofezin
40%SC+white oil 67%EC อัตรา 20+50 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นสาร
เปรียบเทียบ imidacloprid 10%SL อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร และกรรมวิธีไม่พ่นสารป้องกัน
กาจัดแมลง ทาการพ่นสาร 2 ครั้งห่างกัน 7 วัน พบว่าทุกกรรมวิธีที่พ่นสารป้องกันกาจัดแมลงมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันกาจัดเพลี้ยแป้งน้อยหน่าในผักแพวได้ และทั้งสองแปลงทดลองไม่พบ
อาการเกิดพิษต่อพืช ส่วนการศึกษาการคัดเลือกสารป้องกันกาจัดแมลงศัตรูชนิดอื่น (เพลี้ยไฟ หรือ
แมลงหวี่ขาว) ระดับการระบาดของแมลงศัตรูในแปลงทดลองยังไม่ถึงระดับที่จะดาเนินการทดสอบได้
จะดาเนินการทดลองในปีต่อไป
รหัสการทดลอง 03-04-54-02-05-01-03-54
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คานา
ผักแพว (Polygonum odoratum Lour.) อยู่ในวงศ์ Polygonaceae เป็นผักพื้นบ้านมี
หลายชื่ อ ต่ า งกั น ไปตามแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ภาคอี ส านเรี ย กว่ า ผั ก แพ้ ว ผั ก พริ ก ม้ า ผั ก จั น ทน์ โ ฉม
(นครราชสีมา) ภาคเหนือเรียกผักไผ่ หอมจันทร์ (อยุธยา) ทั้งต้นมีกลิ่นหอมฉุน นิย มนาไปปรุงอาหาร
ช่ว ยดั บ กลิ่ น คาวของเนื้ อสั ตว์ แ ละกิน เป็น ผั กสดร่ว มกับอาหารรสจัด เช่ น ลาบ ก้ อย ผั กแพวเป็ น
ไม้ล้มลุกชอบขึ้นริมน้า ลาต้นตรงหรืออาจเลื้อยสูงประมาณ 30--35 ซม. ลาต้นมีร่องลึกตามยาว ข้อที่
อยู่ติดดินมักพบรากงอกออกมา ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปเป็นรูปหอก ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม
ฐานใบเป็นรูปลิ่ม มีหูใบลักษณะเป็นปลอกหุ้มรอบลาต้นบริเวณเหนือข้อ ดอกเป็นดอกช่อ ดอกย่อย
ขนาดเล็กสีขาวนวล หรือสีชมพูม่วง ผลมีขนาดเล็ก ขยายพันธุ์โดยการนาต้นอ่อนแยกไปเพาะ ปลูกได้
ตลอดปีหากมีความชื้นเพียงพอและดินมีความอุดมสมบูรณ์ (รักษ์, 2550 และดวงใจ, 2549) นิยมปลูก
ไว้ในกระถางหรือบริเวณบ้าน แต่ในปัจจุบันมีปลูกเป็นการค้าส่งออกเป็นผักสดไปยังประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรป ในปี 2549 มีปริมาณการส่งออกผักแพว 8,274 กิโลกรัม มูลค่า 190,733 บาท (สานัก
ควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2550)
ในอดีตผักสวนครัวผักพื้น บ้านปลูกเพื่อบริโภคกันในภายประเทศเท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้มีการ
ปลูกในเชิงการค้า ส่งออกเป็นผักสดไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป การ
ปลูกผักแพรวและผักแขยงเป็นการค้าเพิ่มมากขึ้น จึงเริ่มประสบปัญหาจากแมลงและโรคมากขึ้นด้วย
แต่ยังไม่ค่อยมีข้อมูลแมลงศัตรูพืชและการป้องกันกาจัดแมลงศัตรูสาคัญที่สาคัญในผักแพว ผักแขยง
และยังไม่มีเป็นคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตร อีกทั้งการส่งออกมีปัญหาจากมาตรการสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืชที่เข้มงวด ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของประเทศคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะสินค้าที่ส่งไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ต้องไม่มีแมลงศัตรูพืชกักกัน เช่น แมลงหวี่ขาว
เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง ติดไปกับสินค้า ดังนั้น จึงได้ทาการศึกษาทดสอบหาสารฆ่าแมลงและอัตราที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันกาจัดแมลงศัตรูสาคัญในผักแพว เพื่อใช้เป็นคาแนะนาการป้องกันกาจัด
ศัตรูพืชในแปลงเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) รวมทั้งแปลงของเกษตรกรผู้ปลูก ช่วยลดปัญหาการ
ปนเปื้อนของแมลงศัตรูพืชกักกันก่อนส่งออกไปยังประเทศปลายทาง ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการผลิต
พืชผักสวนครัวเพื่อการส่งออกต่อไป
วิธีดาเนินการ
อุปกรณ์
1. แปลงผักแพว
2. ปุ๋ยเคมีสตู ร 16-16-16 และ 46-0-0
3. สารป้ องกัน กาจั ดแมลงชนิดต่าง ๆ ได้แก่ thiamethoxam (Actara 25%WG),
imidacloprid (Provado 70%WG), dinotefuran (Starkle 10%WP), buprofezin
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4.
5.
6.
7.

(Napam 40%SC), white oil (Vite oil 67%EC), imidacloprid (Confidor 100
SL10%SL)
เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง
ป้ายแสดงกรรมวิธี
กล้องจุลทรรศน์ อุปกรณ์ถ่ายรูป แว่นขยาย เครื่องชั่งน้าหนัก
ถังพลาสติก กระบอกตวง บีกเกอร์ อุปกรณ์เก็บข้อมูลและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็น เช่น
ป้ายแผ่นกระดาษ คีมคีบ พู่กัน ที่นับแมลง ถุงพลาสติก

วิธีการ
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block จานวน 3 ซ้า 7 กรรมวิธี ดังนี้
1. พ่นสาร thiamethoxam 25%WG อัตรา 4 กรัม/น้า 20 ลิตร
2. พ่นสาร imidacloprid 70%WG อัตรา 4 กรัม/น้า 20 ลิตร
3. พ่นสาร dinotefuran 10%WP อัตรา 20 กรัม/น้า 20 ลิตร
4. พ่นสาร thiamethoxam 25%WG+white oil 67%EC อัตรา 2 กรัม+50 มล./น้า
20 ลิตร
5. พ่นสาร buprofezin 40%SC+white oil 67%EC อัตรา 20+50 มล./น้า 20 ลิตร
6. พ่นสาร imidacloprid 10%SL อัตรา 20 มล./น้า20 ลิตร
7. ไม่พ่นสารป้องกันกาจัดแมลง
วิธีปฏิบัติการทดลอง
1. สารวจและเก็บ รวบรวมแมลงศัตรูที่พบในผักแพวจากแหล่งปลูกต่างๆจากแปลงของ
เกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ปทุมธานี และหนองคาย นามาจาแนกชนิดแมลงศัตรูที่พบตามหลักการ
ของอนุกรมวิธานของแมลง
2. ปลูกผักแพวในแปลงทดลองของเกษตรกร ขนาดแปลงย่อย 2x5 เมตร ทาการระบาด
เทียมเพลี้ยแป้งน้อยหน่า Dysmicoccus neobrevipes Breadsley สุ่มตรวจนับจานวนเพลี้ยแป้ง
น้อยหน่าที่พบในแปลง โดยตรวจนับจานวน 10 ต้น/แปลงย่อย ต้นละ 10 กิ่ง ก่อนพ่นสารทดสอบและ
หลังพ่นสาร 5 และ 7 วัน พ่นสารฆ่าแมลงตามกรรมวิธี โดยพ่นสาร 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน ด้วยเครื่อง
พ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลังชนิดแรงดันน้าที่สามารถควบคุมความดันได้ โดยใช้อัตราพ่น 80 ลิตร/
ไร่ นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยวิเคราะห์ผลทางสถิติจานวนแมลงแต่ละครั้งที่ตรวจนับ
ด้วยโปรแกรม IRRISTAT ถ้าจานวนแมลงศัตรูก่อนพ่นสารไม่แตกต่างกันทางสถิติวิเคราะห์ความ
แปรปรวนหลังพ่นสารด้วยวิธี analysis of variance ถ้าจานวนแมลงศัตรูก่อนพ่นสารแตกต่างกันทาง
สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนหลังพ่นสารด้วยวิธี analysis of covariance จากนั้นเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT
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การบันทึกข้อมูล
1. บันทึกข้อมูลลักษณะของแมลง ส่วนของพืชที่ถูกทาลาย ระยะเวลาของพืชที่มีการเข้า
ทาลาย ลักษณะการทาลาย และชนิดของแมลงศัตรู
2. บันทึกจานวนแมลงศัตรูที่พบแต่ละกรรมวิธี ชนิดและจานวนศัตรูธรรมชาติ (ถ้าเป็นไป
ได้) และบันทึกผลกระทบของสารทดลองที่มีพืช (phytotoxicity)
เวลาสถานที่
เริ่มต้น ตุลาคม 2554 สิ้นสุด กันยายน 2555
แปลงผักแพวในอาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี และห้องปฏิบัติการทดลองของกลุ่มบริหาร
ศัตรูพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
ผลและวิจารณ์การทดลอง
การสารวจและจาแนกชนิด แมลงศัตรูที่พบในผักแพว พบแมลงศัตรู 8 ชนิด ได้แก่ หนอน
กระทู้ผัก Spodoptera litura (Fabricius), หนอนเจาะสมอฝ้าย Helicoverpa armigera (Hubner)
กัดกินใบเป็นรูพรุน เพลี้ยแป้งน้อยหน่ าหรือเพลี้ยแป้งสับปะรดสีเทา Dysmicoccus neobrevipes
Breadsley, เพลี้ยแป้ง Jack Beardsley Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel and Miller ดูด
กิ น น้ าเลี้ ย งที่ ใ บยอด ใบ กิ่ ง และก้ า น ท าให้ ใ บบิ ด เสี ย รู ป แคระแกรน แมลงหวี่ ข าวใยเกลี ย ว
Aleurodicus dispersus (Russell), แมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci (Gennadius) ดูดกินน้า
เลี้ยงที่ใบ เพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis Hood ดูดกินน้าเลี้ยงที่ยอดอ่อน ใบอ่อน ทาให้ใบหงิก
ม้วนงอ ใบกร้านเป็นสีน้าตาล เพลี้ยอ่อนมินท์ Ovatus crataegarius Walker ดูดกินน้าเลี้ยงที่ยอด
ใบอ่อนและใบ ทาให้ หงิกงอ มีราดาเข้าทาลายซ้า และด้วงเต่าแตงจุดขาว Monolepta signata
Olivier ตัวเต็มวัยกัดกินใบ ทาให้ใบเป็นรูพรุน
ส่วนการศึกษาการคัดเลือกสารป้องกันกาจัดเพลี้ยแป้งน้อยหน่า ในผักแพว ผลการทดลองมี
รายละเอียด ดังนี้
การทดลองครั้งที่ 1 (ตารางที่ 1)
ก่อนพ่นสารทดลอง พบจานวนเพลี้ยแป้งในแต่ละกรรมวิธีเฉลี่ยระหว่าง 22.77-46.83 ตัว/10
กิ่ง ไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างกรรมวิธี จึงวิเคราะห์ข้อมูลหลังพ่นสารด้วยวิธี analysis of
variance
หลังการพ่นสารทดลองครั้งที่ 1 แล้ว 5 วัน พบจานวนเพลี้ยแป้งในแต่ละกรรมวิธีเฉลี่ย
ระหว่าง 18.60-26.43 ตัว/10 กิ่ง ไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างกรรมวิธี
หลังการพ่นสารทดลองครั้งที่ 1 แล้ว 7 วัน กรรมวิธีที่พ่นสาร buprofezin 40%SC+
White oil 67%EC อัตรา 20+50 มล./น้า20 ลิตร, imidacloprid 70%WG อัตรา 4 กรัม/น้า 20
ลิตร, thiamethoxam 25%WG+white oil 67%EC อัตรา 2 กรัม+50 มล./น้า20 ลิตร และ
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imidacloprid 10%SL อัตรา 20 มล./น้า20 ลิตร พบจานวนเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 15.47, 17.47, 18.97
และ 21.57 ตัว/10 กิ่ง ตามลาดับ น้อยกว่าและแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารป้องกันกาจัด ซึ่ง
พบจานวนเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 28.03 ตัว/10 กิ่ง จากข้อมูลดังกล่าวจานวนเพลี้ยแป้งระหว่างกรรมวิธี
แตกต่างกัน ดังนั้นจึงวิเคราะห์ความแปรปรวนหลังพ่นสารด้วยวิธี analysis of covariance โดยใช้
ข้อมูลหลังการพ่นสารทดลองครั้งแรกแล้ว 7 วัน เป็นข้อมูลก่อนพ่นสารครั้งที่ 2
หลังการพ่นสารทดลองครั้งที่ 2 แล้ว 5 วัน กรรมวิธีที่พ่นสาร dinotefuran 10%WP อัตรา
20 กรัม/น้า 20 ลิตร, thiamethoxam 25%WG+white oil 67%EC อัตรา 2 กรัม+50 มล./น้า20
ลิตร, imidacloprid 10%SL อัตรา 20 มล./น้า20 ลิตร, buprofezin 40%SC+ White oil 67%EC
อัตรา 20+50 มล./น้า20 ลิตร และ thiamethoxam 25%WG อัตรา 4 กรัม/น้า 20 ลิตร พบจานวน
เพลี้ยแป้งเฉลี่ย 7.92, 10.03, 10.69, 11.05, 14.15 และ 16.06 ตัว/10 กิ่ง ตามลาดับ น้อยกว่าและ
แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารป้องกันกาจัด ซึ่งพบจานวนเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 22.78 ตัว/10 กิ่ง
หลังการพ่นสารทดลองครั้งที่ 2 แล้ว 7 วัน กรรมวิธีที่พ่นสาร dinotefuran 10%WP อัตรา
20 กรัม/น้า 20 ลิตร, imidacloprid 10%SL อัตรา 20 มล./น้า20 ลิตร และ thiamethoxam
25%WG+white oil 67%EC อัตรา 2 กรัม+50 มล./น้า20 ลิตร พบจานวนเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 2.33,
5.70 และ 7.91 ตัว/10 กิ่ง ตามลาดับ น้อยกว่าและแตกต่า งทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารป้องกัน
กาจัด ซึ่งพบจานวนเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 14.53 ตัว/10 กิ่ง
การทดลองครั้งที่ 2 (ตารางที่ 2)
ก่อนพ่นสารทดลอง พบจานวนเพลี้ยแป้งในแต่ละกรรมวิธีเฉลี่ยระหว่าง 29.53-36.97 ตัว/10
กิ่ง ไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างกรรมวิธี จึงวิเคราะห์ข้ อมูลหลังพ่นสารด้วยวิธี analysis of
variance
หลังการพ่นสารทดลองครั้งที่ 1 แล้ว 5 วัน พบจานวนเพลี้ยแป้งในแต่ละกรรมวิธีเฉลี่ย
ระหว่าง 6.90-33.77 ตัว/10 กิ่ง ไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างกรรมวิธี
หลั ง การพ่ น สารทดลองครั้ ง ที่ 1 แล้ ว 7
วั น กรรมวิ ธี ที่ พ่ นสาร thiamethoxam
25%WG+white oil 67%EC อัตรา 2 กรัม+50 มล./น้า20 ลิตร, buprofezin 40%SC+ White oil
67%EC อัตรา 20+50 มล./น้า20 ลิตร, imidacloprid 70%WG อัตรา 4 กรัม/น้า 20 ลิตร,
thiamethoxam 25%WG อัตรา 4 กรัม/น้า 20 ลิตร และ imidacloprid 10%SL อัตรา 20 มล./น้า
20 ลิตร พบจานวนเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 8.33, 9.00, 10.23, 10.27 และ 10.06 ตัว/10 กิ่ง ตามลาดับ น้อย
กว่าและแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารป้องกันกาจัด ซึ่งพบจานวนเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 33.00 ตัว/
10 กิ่ง จากข้อมูลดังกล่าวจานวนเพลี้ยแป้งระหว่างกรรมวิธีแตกต่างกัน ดังนั้นจึง วิเคราะห์ความ
แปรปรวนหลังพ่นสารด้วยวิธี analysis of covariance โดยใช้ข้อมูลหลังการพ่นสารทดลองครั้งแรก
แล้ว 7 วัน เป็นข้อมูลก่อนพ่นสารครั้งที่ 2
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หลังการพ่นสารทดลองครั้งที่ 2 แล้ว 5 วัน กรรมวิธีที่พ่นสาร thiamethoxam 25%WG
อัตรา 4 กรัม/น้า 20 ลิตร, thiamethoxam 25%WG+white oil 67%EC อัตรา 2 กรัม+50 มล./น้า
20 ลิตร, imidacloprid 70%WG อัตรา 4 กรัม/น้า 20 ลิตร, buprofezin 40%SC+ White oil
67%EC อัตรา 20+50 มล./น้า20 ลิตร, imidacloprid 10%SL อัตรา 20 มล./น้า20 ลิตร และ
dinotefuran 10%WP อัตรา 20 กรัม/น้า 20 ลิตร พบจานวนเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 1.83, 2.07, 3.07,
3.57, 3.80 และ 4.43 ตัว/10 กิ่ง ตามลาดับ น้อยกว่าและแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร
ป้องกันกาจัด ซึ่งพบจานวนเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 33.27 ตัว/10 กิ่ง
หลังการพ่นสารทดลองครั้งที่ 2 แล้ว 7 วัน กรรมวิธีที่พ่นสาร imidacloprid 70%WG
อัตรา 4 กรัม/น้า 20 ลิตร, thiamethoxam 25%WG อัตรา 4 กรัม/น้า 20 ลิตร, thiamethoxam
25%WG+white oil 67%EC อัตรา 2 กรัม+50 มล./น้า20 ลิตร, dinotefuran 10%WP อัตรา 20
กรั ม/น้ า 20 ลิ ตร, imidacloprid 10%SL อัตรา 20 มล./น้า20 ลิ ตร และ buprofezin
40%SC+White oil 67%EC อัตรา 20+50 มล./น้า20 ลิตร พบจานวนเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 0.67, 0.83,
0.63, 0.97, 1.63 และ 1.83 ตัว/10 กิ่ง ตามลาดับ น้อยกว่าและแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่น
สารป้องกันกาจัด ซึ่งพบจานวนเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 19.97 ตัว/10 กิ่ง
ทั้งสองการทดลองไม่พบความเป็นพิษของสารป้องกันกาจัดแมลงต่อพืช
ส่วนการศึกษาการคัดเลือกสารป้องกันกาจัดแมลงศัตรูชนิดอื่น (เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว) ระดับ
การระบาดของแมลงศัตรูในแปลงทดลองยังไม่ถึงระดับที่จะดาเนินการทดสอบได้ ดังนั้นจะปลูกถั่ว
เหลืองเป็นพืชล่อแมลงหวี่ขาวเพื่อใช้ช่วยทาให้เกิดการระบาดในแปลงทดลองในปีต่อไป อีกทั้งประสบ
ปัญหาอุทกภัยต้องทาการปลูกใหม่ และเมื่อตัดแต่งต้นเพื่อให้ใบยอดแตกใหม่ ไปกระทบกับช่วงอากาศ
ร้อนจัด ทาให้ต้นแห้งตายเป็นจานวนมาก ดังนั้นจึงต้องปลูกซ่อมอีกครั้ง ทาให้เริ่มดาเนินการทดลองได้
ล่าช้า
สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
พบแมลงศัตรูผักแพว 9 ชนิด ได้แก่ หนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura (Fabricius),
หนอนเจาะสมอฝ้าย Helicoverpa armigera (Hubner), เพลี้ยแป้งน้อยหน่าหรือเพลี้ยแป้งสับปะรด
สีเทา Dysmicoccus neobrevipes Breadsley, เพลี้ยแป้ง Jack Beardsley Pseudococcus
jackbeardsleyi Gimpel and Miller, แมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus (Russell),
แมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci (Gennadius), เพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis Hood
เพลี้ยอ่อนมินท์ Ovatus crataegarius Walker และด้วงเต่าแตงจุดขาว Monolepta signata
Olivier
สารป้องกันกาจั ดแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกาจัดเพลี้ยแป้งน้อยหน่าในผักแพว
ได้แก่ กรรมวิธีพ่นด้วยสาร thiamethoxam 25%WG อัตรา 4 กรัม/น้า 20 ลิตร, imidacloprid
70%WG อัตรา 4 กรัม/น้า 20 ลิตร, dinotefuran 10%WP อัตรา 20 กรัม/น้า 20 ลิตร,
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thiamethoxam 25%WG+white oil 67%EC อัตรา 2 กรัม+ 50 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร,
buprofezin 40%SC+white oil 67%EC อัตรา 20+50 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร และ imidacloprid
10%SL อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร และทั้งสองการทดลองไม่พบความเป็นพิษของสารป้องกัน
กาจัดแมลงต่อพืช ส่วนการศึกษาการคัดเลือกสารป้องกันกาจัดแมลงศัตรูชนิดอื่น (เพลี้ยไฟ หรือแมลง
หวี่ขาว) ระดับการระบาดของแมลงศัตรูในแปลงทดลองยังไม่ถึงระดับที่จะดาเนินการทดสอบได้ จะ
ดาเนินการทดลองในปีต่อไป
คาขอบคุณ
ขอขอบคุณนักวิชาการ นายสุริยะ เกาะม่วงหมู่ นางสาวสุรางค์ นงนุช นางสาวณิชาพร
ฉ่าประวิง นางสาวนงค์ออน พลชัยมาตย์ นางบุญลาภ คชบาง และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารศัตรูพืช ที่ให้
การช่วยเหลืองานวิจัยทุกท่าน และขอขอบคุณนางสาวชมัยพร บัวมาส นางสาวสุนัดดา เชาวลิต และ
นายอิทธิพล บรรณาการ นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ ที่กรุณาจาแนกชนิดแมลงต่างๆ ทาให้งานวิจัยชิ้นนี้
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
เอกสารอ้างอิง
ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์. 2549. ผักสวนครัว ผักพื้นบ้าน และสมุนไพร ในสวนเกษตรอินทรีย์.
น.ส.พ. กสิกร. 79(4):23-30.
รักษ์ พฤกษชาติ. 2550. ผักพื้นบ้าน คู่มือการปลูกเชิงการค้า. สานักพิมพ์นีออน บุ๊ค มีเดีย.กรุงเทพฯ.
146 หน้า.
สานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร. 2550. สถิติการส่งออกผักสด ปี 2549. กรมวิชาการเกษตร
กรุงเทพฯ. 173 หน้า.
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ตารางที่ 1

แสดงจานวนเพลี้ยแป้ง Dysmicoccus neobrevipes Breadsley ในผักแพว จากการพ่นสารตามกรรมวิธีต่างๆ ที่อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2554 (แปลงทดลองที่ 1)
จานวนเพลี้ยแป้งน้อยหน่า (ตัว/10 กิ่ง)1/

อัตราการใช้
กรรมวิธี

(กรัม หรือมิลลิลิตร/
น้า 20 ลิตร)

ก่อนพ่นสาร

1. thiamethoxam 25%WG

4

2. imidacloprid 70%WG
3. dinotefuran 10%WP

หลังพ่นสารครั้งที่ 1 (วัน)

หลังพ่นสารครั้งที่ ครั้งที่ 2

5

7

5

7

33.43

26.43

22.47 bcd

14.15 bc

15.93 d

4

29.50

18.60

17.47 ab

16.06 c

11.48 cd

20

46.83

23.67

25.93 cd

7.92 a

2.33 a

4. thiamethoxam 25%WG+White oil 67%EC

2+50

22.77

20.23

18.97 ab

10.03 ab

7.91 bc

5. buprofezin 40%SC+ White oil 67%EC

20+50

35.80

19.20

15.47 a

11.05 ab

10.63 bcd

6. imidacloprid 10%SL

20

23.83

22.67

21.57 abc

10.69 ab

5.70 ab

7. ไม่พ่นสารกาจัดแมลง

-

33.90

25.23

28.03 d

22.78 d

14.53 d

CV (%)

34.8

21.6

15.2

8.9

15.0

R.E. (%)

-

-

-

115.7

131.7

1/

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT
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ตารางที่ 2

แสดงจานวนเพลี้ยแป้ง Dysmicoccus neobrevipes Breadsley ในผักแพว จากการพ่นสารตามกรรมวิธีต่างๆ ที่อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างเดือนมีนาคม 2554 (แปลงทดลองที่ 2)
จานวนเพลี้ยแป้งน้อยหน่า (ตัว/10 กิ่ง)1/

อัตราการใช้
กรรมวิธี

(กรัม หรือมิลลิลิตร/
น้า 20 ลิตร)

ก่อนพ่นสาร

1. thiamethoxam 25%WG

4

2. imidacloprid 70%WG
3. dinotefuran 10%WP

หลังพ่นสารครั้งที่ 1 (วัน)

หลังพ่นสารครั้งที่ ครั้งที่ 2

5

7

5

7

36.20

9.23

10.27 a

1.83 a

0.83 a

4

31.97

12.27

10.23 a

3.07 ab

0.67 a

20

36.97

13.47

10.63 a

4.43 b

0.97 ab

4. thiamethoxam 25%WG+White oil 67%EC

2+50

30.93

6.90

8.33 a

2.07 ab

0.63 a

5. buprofezin 40%SC+ White oil 67%EC

20+50

36.07

16.33

9.00 a

3.57 ab

1.83 b

6. imidacloprid 10%SL

20

36.53

11.27

10.60 a

3.80 ab

1.63 ab

7. ไม่พ่นสารกาจัดแมลง

-

29.53

33.77

33.00 b

33.27 c

18.97 c

CV (%)

28.1

66.7

44.4

18.9

25.5

R.E. (%)

-

-

-

80.8

106.6

1/

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT
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