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 ในปจจุบันการคนควาขอมูลทางวิชาการหรือผลงานวิจัยสามารถทำไดผานชองทางตาง ๆ ทั้งในรูปแบบการ
สอบถามหรือสัมภาษณจากนักวิชาการโดยตรง การคนควาจากสิง่พิมพตาง ๆ และการสืบคนขอมูลผานทางอินเทอรเน็ต 
ซึ่ง ณ ขณะนี้ความกาวหนาทางเทคโนโลยีตาง ๆ สงผลใหระดับการคนควาผานทางอินเทอรเน็ตมีความนิยมสูงกวาการ
คนควาขอมูลทางวิชาการในรูปแบบอื่น ๆ เนื ่องจากขอมูลที ่เผยแพรออนไลนสู สื ่อสาธารณะ สามารถสืบคนได
ตลอดเวลา ไมวาที่ไหนหรือเมื่อใด เพียงแคมีอุปกรณที่สามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตและแสดงผลการคนหาที่ตองการได 
เชน คอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็บเล็ต ซึ่งผูสืบคนสามารถนำขอมูลตาง ๆ ไปใชประโยชนไดตามตองการ โดยขึ้นกับ
วัตถุประสงคและวิจารณญาณของแตละบุคคล แตความสำคัญและความนาเชื่อถือของขอมูลนั้น ยังคงขึ้นอยูกับที่มาของ
ขอมูล บุคคลที่ใหขอมูล และการเผยแพรผานทางเว็บไซตขององคกรที่นาเชื่อถือ จึงจะสามารถนำขอมูลเหลานั้นมา
อางอิงทางวิชาการได 
 การตีพิมพผลงานวิจัยในรูปแบบวารสารยังคงเปนหนึ่งในรูปแบบที่สำคัญและเปนที่ยอมรับทางดานวิชาการใน
การนำเสนอผลงานวิจัยเพื ่อเผยแพรสู สาธารณะ โดยนักวิชาการจะตองรวบรวมขอมูลที่ไดจากงานวิจัย ทำการ
ประมวลผลและนำเสนองานวิจัยในรูปแบบเนื้อหาที่สามารถทำใหผูอานเขาใจไดครบถวนและสมบูรณตามวัตถุประสงค 
ซึ่งตั้งแตป 2551 จนถึงปจจุบัน สมาคมกีฏและสัตววิทยาแหงประเทศไทย ไดเปดโอกาสใหนักวิชาการดานกีฏวิทยาและ
สัตววิทยาไดนำเสนอผลงานวิจัย บทความ และสาระนารู เกี่ยวกับทางดานกีฏวิทยาและสัตววิทยา ผานทาง วารสารกีฏ
และสัตววิทยา (Entomology and Zoology Gazette) ซึ่งมีนโยบายเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพสูงดานแมลง ไร สัตวศัตรูพืช โดยเปดกวางรับพิจารณาผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของนักวิชาการ 
นักวิจัย นักศึกษาและผูสนใจทั่วไป ทั้งนี้ บทความทุกบทความจะตองผานการพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญอยางนอย 2 ทาน และใชการพิจารณาแบบผูทรงคุณวุฒิและผูเขียนบทความไมทราบชื่อซึ ่งกันและกัน 
(double-blind peer review) ซึ่งผูสนใจสามารถศึกษาคำแนะนำสำหรับผูเขียนไดในทายเลม และขณะนี้ไดมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการตีพิมพวารสารจากฉบับพิมพกระดาษ (hard copy) เปนวารสารอิเล็กทรอนิกส (E-journal) 
ผานระบบออนไลน เผยแพรทางเว็บไซตของสมาคมกีฏและสัตววิทยาแหงประเทศไทย www.ezathai.org ซึ่งผูสนใจ
สามารถสืบคนขอมูลและดาวนโหลดไฟลผลงานวิจัย บทความ และสาระนารู ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารกีฏและสัตววิทยา 
ผานทางอินเทอรเน็ตได โดยเริ่มตั้งแตฉบับนี้ ปที่ 38  ฉบับที่ 1 - 2 มกราคม - ธันวาคม 2563 เปนตนไป 
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ความตานทานตอสารกำจัดไรในไรสองจุดบนสตรอวเบอรรีในประเทศไทย 
Acaricide Resistance in Two-Spotted Spider Mite on Strawberry in Thailand 

 
ณพชรกร ธไภษัชย1/ อัจฉราภรณ ประเสริฐผล2/  

พลอยชมพู กรวิภาสเรือง1/ อทิติยา แกวประดิษฐ1/ วิมลวรรณ โชติวงศ1/ 
Naphacharakorn Ta-Phaisach1/ Atcharabhorn Prasoetphon2/  

Ploychompoo Kornvipartreang1/ Athitiya Kaewpradit1/ Wimolwan Chotwong1/ 
------------------------------------------- 

Abstract 
 The two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch is one of the major pests of strawberry 
in Thailand. It has a short life cycle and outbreak can occur rapidly. Growers usually apply acaricides 
to control this pest. However, prolonged was of acaricides often results in reduced control efficacy. 
This research aimed to study the resistance of several acaricides including pyridaben, propargite, 
fenpyroximate, tebufenpyrad, spiromesifen and abamectin in two-spotted spider mite on strawberry. 
Ten mite populations were collected from Nan, Chiang Mai, Phetchabun, Loei, and Chiang Rai 
Province. They were mass reared under laboratory conditions at Mite and Spider Research Group, 
Department of Agriculture until reaching F2  generation. The experiment was conducted separately 
for each mite population and each acaricide using leaf-dipping technique. Twenty adult female mite 
per replication were placed onto a mungbean leaf treated with various concentrations of acaricide. 
Each treatment contained at least 4 replications. Mortalities of two-spotted spider mite were recorded 
at 72 hrs after treatment. The LC50, LC90 and resistance factor (RF) were then calculated. The results 
revealed that acaricide resistance differed among populations of two- spotted spider mite from Nan, 
Chiang Mai, Phetchabun, Loei, and Chiang Rai. Mite population from Mae Rim, Chiang Mai (CMI-MR) 
were highly resistance to pyridaben (RF = 74.48) and propargite (RF = 81.71) while population from 
Samoeng Tai, Samoeng, Chiang Mai (CMI-ST1 )  were highly resistant to spiromesifen (RF = 5 6 . 3 6 ) 
Therefore, in order to get effective spider mite control and to slow down acaricide resistance 
development, strawberry growers should avoid using acaricides which have been identified as high 
resistance in those respective areas 
 
Keywords : acaricide resistance, two-spotted spider mite, strawberry 
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บทคัดยอ 
 ไรสองจุด Tetranychus urticae Koch เปนไรศัตรูสำคัญของสตรอวเบอรรีในประเทศไทย ไรชนิดนี้มีวงจรชีวิต
สั้น สามารถเกิดการระบาดไดอยางรวดเร็ว เกษตรกรนิยมใชสารกำจัดไร เพื่อควบคุมไรสองจุด แตการใชสารกำจัดไร
อยางตอเนื่อง ทำใหเกิดปญหาสารกำจัดไรมีประสิทธิภาพในการปองกันกำจัดลดลง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความต านทานตอสารกำจ ัดไร pyridaben, propargite, fenpyroximate, tebufenpyrad, spiromesifen และ 
abamectin ในไรสองจุดบนสตรอวเบอรรี โดยเก็บรวบรวมไรสองจุด จำนวน 10 ประชากรจาก จังหวัดนาน เชียงใหม 
เพชรบูรณ เลย และเชียงราย นำมาเพาะเลี้ยงเพิ่มขยายปริมาณไรสองจุด จนไดประชากรรุนที่ 2 และทำการทดลองใน
หองปฏิบัติการกลุมงานวิจัยไรและแมงมุม กรมวิชาการเกษตร แยกทำการทดลองของแตละประชากรและแตละสาร 
โดยวิธีจุมใบถั่วเขียวในสารละลายสารกำจัดไรแตละความเขมขน เขี่ยไรสองจุดตัวเต็มวัยเพศเมีย 20 ตัวตอซ้ำ ทำการ
ทดลองอยางนอยความเขมขนละ 4 ซ้ำ ตรวจนับจำนวนไรสองจุดที่ตายจากสารกำจัดไรหลังการทดลอง 72 ชั่วโมง 
คำนวณหาคา LC50, LC90 และคาความตานทาน (Resistance factor, RF) ผลการทดลองพบวา ประชากรไรสองจุดใน
พื้นที่จังหวัดนาน เชียงใหม เพชรบูรณ เลย และเชียงราย มีความตานทานตอสารกำจัดไรแตกตางกัน โดยประชากรไร
จากอำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม (CMI-MR) มีคาความตานทานสูงมากตอสารกำจัดไร pyridaben (RF = 74.48 เทา) 
และ propargite (RF = 81.71 เทา) สวนไรสองจุดจากตำบลสะเมิงใต อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม (CMI-ST1) มีคา
ความตานทานสูง ตอสารกำจัดไร spiromesifen (RF = 56.36 เทา) ดังนั้นเพื่อใหการควบคุมประชากรไรสองจุดบน 
สตรอวเบอรรีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และชวยชะลอการพัฒนาความตานทานตอสารกำจัดไร จึงควรหลีกเลี่ยงการ
ใชสารที่ไรมีความตานทานสูงในพื้นที่ดังกลาว 

 
คำหลัก : ความตานทานสารกำจัดไร ไรสองจุด สตรอวเบอรรี 

 
คำนำ 

 สตรอวเบอรรีเปนไมผลเศรษฐกิจที่นิยมปลูกมากทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม 
และเชียงราย (พรรณนีย, 2556) พื้นที่การปลูกสตรอวเบอรรีของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ตั้งแตป พ.ศ. 2535 
เนื่องจากมีการขยายตัวของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่การผลิตสตรอวเบอรรี
ประมาณ 3,174 ไร ถือวาเปนพื้นที่ผลิตสตรอวเบอรรีที่ใหญที่สุดของไทย (สัญชัยและคณะ, 2558)  
 การปลูกสตรอวเบอรรีในประเทศไทยนั้น แมลงและไรศัตรูสตรอวเบอรรีจัดเปนปญหาสำคัญที่ทำใหคุณภาพและ
ผลผลิตของสตรอวเบอรรีลดลง อำไพวรรณและคณะ (2540) ไดสำรวจศัตรูสตรอวเบอรรีในภาคเหนือของไทย พบ
ไรสองจุด Tetranychus urticae Koch ระบาดอยางรุนแรงบนดอยและที่ราบทางภาคเหนือ ที่มีอากาศคอนขางหนาวเย็น 
โดยเฉพาะในชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม ซึ่งเปนสภาพที่เหมาะสมตอการขยายพันธุของไรสองจุดในสตรอวเบอรรี ตัวออน
และตัวเต็มวัยของไรสองจุดดูดกินน้ำเลี้ยงอยูบริเวณใตใบสตรอวเบอรรี ทำใหผิวใบบริเวณที่ไรสองจุดทำลายมี
ลักษณะกราน ใตใบเปลี่ยนเปนสีน้ำตาลแดง ผิวใบดานบนเห็นเปนจุดดางขาวเล็ก ๆ กระจายอยูทั่วไป เมื่อการทำลาย
รุนแรงขึ้น จุดดางขาวเล็ก ๆ จะคอย ๆ แผขยายเปนบริเวณกวาง จนทำใหทั่วทั้งใบแหงเปนสีน้ำตาล สงผลใหสตรอวเบอรรี
หยุดชะงักการเจริญเติบโตและผลผลิตลดลง เมื่อประชากรของไรหนาแนนมากจะสรางใย สานโยงไปมาระหวางใบและ
ยอด เพื่อรอจังหวะใหลมพัดพาตัวไรสองจุด ที่เกาะอยูตามเสนใยลอยไปตกยังใบสตรอวเบอรรีตนอื่น ๆ ตอไป (มานิตา
และคณะ, 2554) 
 ไรสองจุดมีวงจรชีวิตสั้น ทำใหเกิดการระบาดไดอยางรวดเร็ว เกษตรกรจึงนิยมใชสารกำจัดไร เพื่อควบคุมไรสองจุด 
เพราะเปนวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว ในการปองกันกำจัดไรสองจุด วัฒนาและคณะ (2544) และ กลุมกีฏและสัตววิทยา 
(2553) ไดแนะนำสารกำจัดไร ไดแก โพรพารไกต (propargite) 30% WP อัตรา 30 กรัม ตอน้ำ 20 ลิตร อะบาเมกติน 
(abamectin) 1.8% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร เฟนไพรอกซิเมต (fenpyroximate) 5 % SC อัตรา 20 
มิลลิลิตร ตอน้ำ 20 ลิตร แตอยางไรก็ตามถาใชสารกำจัดไรอยางตอเนื่องและไมถูกตอง จะสงผลใหเกิดปญหาสารกำจัดไรที่
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แนะนำมีประสิทธิภาพในการปองกันกำจัดลดลง เนื่องจากไรศัตรูพืชเกิดความตานทานตอสารกำจัดไร (ณพชรกรและ
อัจฉราภรณ, 2562)  จากรายงานของ Head and Savinelli (2008) ไรสองจุดตานทานตอสารกำจัดศัตรูพืชมากกวา 
79 ชนิด และ Dandan et al. (2018) ไดศึกษาความตานทานตอสารกำจัดศัตรูพืช 11 ชนิด ในไรสองจุดจำนวน 7 
ประชากร ในประเทศจีน พบวา ไรสองจุดทั้ง 7 ประชากร มีความตานทานสูงตอสาร abamectin ในการทดลองนี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตานทานตอสารกำจัดไรในไรสองจุด ในพื้นที่ปลูกสตรอวเบอรรีที่สำคัญของประเทศไทย 
เพื่อนำขอมูลมาวางแผนบริหารการใชสารกำจัดไรในแตละพื้นที่แบบหมุนเวียนกลุมสาร และแนะนำใหเกษตรกรปฏิบัติ 
เพื่อชะลอการพัฒนาความตานทานตอสารกำจัดไรในไรสองจุดบนสตรอวเบอรรี 
 

อุปกรณและวิธีการ 
การเลี้ยงเพิ่มปริมาณไรสองจุด T. urticae 
 เก็บรวบรวมตัวอยางไรสองจุด T. urticae Koch ที่เขาทำลายสตรอวเบอรรี จากแหลงปลูกในจังหวัดนาน 
เชียงใหม เพชรบูรณ เลย และเชียงราย ดังแสดงใน Table 1 นำตัวอยางที่รวบรวมได มาเลี้ยงเพิ่มปริมาณบนใบถั่วเขียว 
Vigna radiata ที่วางบนสำลีชุมน้ำในถาดพลาสติก ขนาด 25×35 ซม. ในหองปฏิบัติการ (26±2ºC, 65±2% RH และ 
16L : 8D) เพาะเล้ียงจนไดประชากรรุนที่ 2 จึงนำมาใชในการศึกษาระดับความตานทานตอสารกำจัดไรตอไป 

 
การศึกษาระดับความตานทานตอสารกำจัดไรในไรสองจุด T. urticae ในกลุมประชากรตาง ๆ 
 แยกทำการทดสอบความตานทานตอสารกำจัดไรแตละชนิดในไรสองจุดแตละประชากร โดยดัดแปลงจากวิธีการ
ทดลองของ IRAC หมายเลข 004 (IRAC, 2009) โดยเตรียมสารละลายสารกำจัดไรทางการคาชนิดตาง ๆ ดังนี้ 
pyridaben 20% WP (กลุ มสาร 21A), propargite 30% WP (กลุ มสาร 12C), fenpyroximate 5% SC (กลุ มสาร 
21A), tebufenpyrad 36% EC (กลุมสาร 21A), spiromesifen 24% SC (กลุมสาร 23) และ abamectin 1.8% EC 
(กลุมสาร 6) ดวยน้ำกลั่นใหไดความเขมขนตาง ๆ จำนวน 5 ความเขมขน ที่ทำใหไรตายในชวง 10-90 เปอรเซ็นต 
สารกำจัดไรแตละความเขมขนผสมสารจับใบ 250 ppm และชุดควบคุมใชน้ำกลั่นผสมสารจับใบ 250 ppm ทำการ
ทดสอบดวยวิธีจุมใบถั่วเขียว ที่ตัดเปนชิ้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1.25x1.25 ตารางนิ้ว ในสารละลายสารกำจัดไร แตละ
ความเขมขนเปนเวลา 5 วินาที วางใบถั่วเขียวผึ่งบนกระดาษซับ โดยใหดานหนาใบสัมผัสกับกระดาษซับรอใหแหง 
หลังจากนั้นจึงวางใบถั่วบนสำลีชุมน้ำในกลองที่แบงเปนชองขนาด 5.1×5.5×2 ซม. ใสน้ำใหสำลีเปยกอยูเสมอเพื่อ
ปองกันไรสองจุดหนีออกจากใบถั่ว ใชพูกันเขี่ยไรสองจุดตัวเต็มวัยเพศเมียที่มีขนาดใกลเคียงกันอายุ 3 - 5 วัน ลงบนใบ
ถั่ว 20 ตัวตอซ้ำ ทำการทดลองอยางนอยความเขมขนละ 4 ซ้ำ วางกลองใสไรสองจุดไวบนชั้นเลี้ยงไรในหองปฏิบัติการ 
ตรวจนับจำนวนไรสองจุดที่ตายหลังการทดลอง 72 ชั่วโมง ถาในกรรมวิธีควบคุม มีการตายเกิน 20 เปอรเซ็นต จะทำ
การทดลองใหม 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 คำนวณเปอรเซ็นตการตายของไรสองจุดในแตละกรรมวิธี หากพบการตายในกรรมวิธีควบคุม จะทำการคำนวณ
ปรับเปอรเซ็นตการตายที่แทจริง (corrected mortality) ดวย Abbott’s formula (Abbott, 1925) และคำนวณคา 
LC50, LC90, Slopes และคา 95% confidence intervals (95%CI) โดยวิธี Probit analysis (Finney, 1971) ดวย
โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS เนื่องจากไมมีไรสองจุดสายพันธุออนแอเปรียบเทียบ ดังนั้นจึงคำนวณหาคาความตานทาน
ของไร (Resistance factor, RF) ในแตละสารทดสอบตามวิธีของ Al-Antary et al. (2012) และ Yalcin et al. (2018)  
 
     RF =  LC50 ของประชากรไรสองจุดที่ตองการศึกษา 
      LC50 ของประชากรไรสองจุดที่มีคา LC50 ต่ำสุด 
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และนำคา Resistance factor, RF มาจัดกลุมประชากรตามระดับความตานทาน (Resistance Categories) ดังนี้ 
   RF < 10  คือ ระดับตานทานต่ำ (Low Resistance, LR),  
   RF 11 - 40  คือ ระดับตานทานปานกลาง (Moderate Resistance, MR),  
   RF 41 - 60  คือ ระดับตานทานสูง (High Resistance, HR)  
   RF > 60  คือ ระดับตานทานสูงมาก (Very High Resistance, VHR)  
 
ทำการเปร ียบเทียบคา LC90 ของไรสองจุดแตละประชากรกับคาความเข มข นของสารตามอัตราที ่แนะนำ 
(LC90/recommended field rate; ppm) ตามวิธีของ Morse and Brawner (1986) เพื่อใชประเมินความตานทาน
ตอสารกำจัดไรในไรสองจุดประชากรตาง ๆ (อัตราแนะนำของสารกำจัดไร pyridaben = 150 ppm, propargite = 450 
ppm, fenpyroximate = 50 ppm, tebufenpyrad = 54 ppm, spiromesifen = 96 ppm และ abamectin = 18 ppm)  
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 ผลการศึกษาระดับความตานทานสารกำจัดไรในไรสองจุดจากกลุมประชากรตาง ๆ จากจังหวัดนาน (NAN-AN) 
เชียงใหม (CMI-MR, CMI-ST1, CMI-ST2, CMI-BL1, CMI-BL2 และ CMI-KP) เพชรบูรณ (PNB-TS) เลย (LEI-NS) และ
เชียงราย (CRI-PP) (Table 1) พบวาความตานทานตอสารกำจัดไรที่นำมาใชในการศึกษาครั้งนี้ แตกตางกันในแตละ
กลุมประชากรของไรสองจุด  
 ความตานทานตอสารกำจัดไร pyridaben พบวากลุมประชากรไรสองจุดจากจังหวัดนาน (NAN-AN) มีความ
ตานทานตอสารกำจัดไรต่ำที่สุดจากกลุมประชากรทั้งหมด จึงนำมาใชเปนตัวเปรียบเทียบเพื่อจัดระดับความตานทาน 
และพบวากลุมประชากรไรสองจุดจากจังหวัดเชียงใหม (CMI-MR) มีระดับความตานทานสูงมาก (VHR) โดยมีคา RF = 
74.48 เทา มีคา LC90/ recommended field rate = 6,202.35 เทา รองลงมาคือ CMI-KP และ CMI-BL1 มีระดับ
ความตานทานปานกลาง (MR) มีคา RF = 21.93 และ 11.40 เทา ตามลำดับ และมีคา LC90/recommended field 
rate = 1,618.52 และ 78.14 เทา ตามลำดับ (Table 2)  
 ความตานทานตอสารกำจัดไร propargite พบวากลุมประชากรไรสองจุดจากจังหวัดเชียงใหม (CMI-KP) มีความ
ตานทานตอสารกำจัดไรต่ำที่สุดจากกลุมประชากรทั้งหมด จึงนำมาใชเปนตัวเปรียบเทียบเพื่อจัดระดับความตานทาน 
และพบวากลุมประชากรไรสองจุดจากจังหวัดเชียงใหม (CMI-MR) มีระดับความตานทานสูงมาก (VHR) โดยมีคา RF = 
81.71 เทา และคา LC90/ recommended field rate = 48.23 เทา รองลงมาคือกลุมประชากรไรสองจุด LEI-NS, 
CMI-BL1, CMI-BL2, CRI-PP, PNB-TS และ NAN-AN มีระดับความตานทานปานกลาง (MR) โดยมีคา RF = 37.88, 
19.81,14.99, 14.40, 13.65 และ 10.31 เทา ตามลำดับ และมีคา LC90/recommended field rate = 64.24, 6.33, 
4.36, 7.52, 8.34 และ 3.99 เทา ตามลำดับ (Table 3) 
 ความตานทานตอสารกำจัดไร fenpyroximate พบวากลุมประชากรไรสองจุดจากจังหวัดนาน (NAN-AN) มี
ความตานทานตอสารกำจัดไรต่ำที่สุดจากกลุมประชากรทั้งหมด จึงนำมาใชเปนตัวเปรียบเทียบเพื่อจัดระดับความ
ตานทาน และพบวากลุมประชากรไรสองจุดจากจังหวัดเชียงใหม (CMI-ST2 และ CMI-BL1) มีระดับความตานทานปานกลาง 
(MR) โดยมีคา RF = 20.79 และ 14.66 เทา ตามลำดับ และมีคา LC90/recommended field rate = 5,652.21 และ 
3,070.69 เทา ตามลำดับ  (Table 4) 
 ความตานทานตอสารกำจัดไร tebufenpyrad พบวากลุมประชากรไรสองจุดจากจังหวัดเพชรบูรณ (PNB-TS) มี
ความตานทานตอสารกำจัดไรต่ำที่สุดจากกลุมประชากรทั้งหมด จึงนำมาใชเปนตัวเปรียบเทียบเพื่อจัดระดับความ
ตานทาน และพบวากลุมประชากรไรสองจุด CMI-BL1, NAN-AN และ CMI-BL2 มีระดับความตานทานปานกลาง (MR) 
โดยมีคา RF = 25.72, 18.18 และ 17.43 เทา ตามลำดับ และมีคา LC90/recommended field rate = 8.43, 7.32 
และ 6.62 เทา ตามลำดับ (Table 5) 
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 ความตานตอทานสารกำจัดไร spiromesifen พบวากลุมประชากรไรสองจุดจากจังหวัดเชียงใหม (CMI-BL2) มี
ความตานทานตอสารกำจัดไรต่ำที่สุดจากกลุมประชากรทั้งหมด จึงนำมาใชเปนตัวเปรียบเทียบเพื่อจัดระดับความ
ตานทาน และพบวากลุมประชากรไรสองจุดจากจังหวัดเชียงใหม (CMI-ST1) มีระดับความตานทานสูง (HR) โดยมีคา 
RF = 56.36 เทา และคา LC90/recommended field rate = 8,829.60 เทา รองลงมาคือกลุมประชากรไรสองจุดจาก
จังหวัดนาน (NAN-AN) มีระดับความตานทานปานกลาง (MR) มีคา RF = 35.35 เทา และคา LC90/recommended 
field rate = 297.50 เทา (Table 6) 
 ความตานทานตอสาร abamectin พบวากลุมประชากรไรสองจุดจากจังหวัดเชียงใหม (CMI-MR) มีความ
ตานทานตอสารกำจัดไรต่ำที่สุดจากกลุมประชากรทั้งหมด จึงนำมาใชเปนตัวเปรียบเทียบเพื่อจัดระดับความตานทาน 
และพบวากลุมประชากรไรสองจุดจากจังหวัดเชียงใหม (CMI-ST1 และ CMI-KP) มีระดับความตานทานปานกลาง (MR) 
โดยมีคา RF = 16.02 และ 12.49 เทา ตามลำดับ และมีคา LC90/recommended field rate = 439.71 และ 410.02 เทา 
ตามลำดับ (Table 7) 
 การศึกษาระดับความตานทานตอสารกำจัดไร ในไรสองจุดจากพื้นที่ตาง ๆ ทำใหทราบวา พื้นที่ตำบลแมแรม 
อำเภอแมร ิม จังหวัดเชียงใหม (CMI-MR) ควรหลีกเลี ่ยงการใชสารกำจัดไร pyridaben (กลุ มสาร 21A) และ 
propargite (กลุมสาร 12C) เนื่องจากประชากรไรสองจุดมรีะดับความตานทานสูงมาก (VHR) (RF = 74.48 และ 81.71 
เทา ตามลำดับ) ซึ่ง Sharma and Bhullar (2018) ก็เคยศึกษาความตานทานตอสารกำจัดไร propargite ในไรสองจุดและ
พบวา ไรสองจุดจากแหลงประชากร Hoshiapur ประเทศอินเดีย มีคาความตานทานถึง 18.36 เทา และ ประชากร
ไรสองจุดจากแหลงประชากร Gandevi ตานทานตอสารกำจัดไร propargite 32.08 เทา ในกรณีของอำเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม เกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี ควรเปลี่ยนมาใชสารที่ไรสองจุดมีความตานทานต่ำ และหมุนเวียนกลุมสาร 
เพื่อชะลอการพัฒนาความตานทานตอสารกำจัดไร 
 สำหรับพื ้นตำบลสะเมิงใต อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม (CMI-ST1) ควรหลีกเลี ่ยงการใชสารกำจัดไร 
spiromesifen (กลุมสาร 23) เนื่องจากไรสองจุดมีระดับความตานทานสูง (HR) (RF = 56.36 เทา) ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Patil et al. (2019) ที่ศึกษาความตานทานสารกำจัดไร spiromesifen ในไรสองจุด T. urticae Koch 
จากประชากรทางตอนเหนือของรัฐกรณาฏกะ ประเทศอินเดีย พบวา มีคาความตานทานปานกลาง เกษตรกรผูปลูก
สตรอวเบอรรีในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ควรเปลี่ยนมาใชสารกำจัดไรที่มีความตานทานต่ำ และหมุนเวียน
กลุมสาร เพื่อชะลอการพัฒนาความตานทานตอสารกำจัดไร 
 ในขณะที่พื้นที่ ตำบลอายนาไลย อำเภอเวียงสา (NAN-AN) จังหวัดนาน ตำบลสะเมิงใต อำเภอสะเมิง (CMI-
ST2) ตำบลบานหลวง อำเภอจอมทอง (CMI-BL1 และ CMI-BL2) ตำบลขวงเปา อำเภอจอมทอง (CMI-KP) จังหวัด
เชียงใหม ตำบลทุงสมอ อำเภอเขาคอ (PNB-TS) จังหวัดเพชรบูรณ ตำบลนาซาว อำเภอเชียงคาน (LEI-NS) จังหวัดเลย 
และตำบลโปงผา อำเภอแมสาย (CRI-PP) จังหวัดเชียงราย อาจใชสารกำจัดไรที่มีความตานทานต่ำกวา โดยในแตละ
ฤดูปลูกไมควรพนสารแตละกลุมเกิน 3 ครั้ง และหยุดพักการใชสารกลุมนั้นนาน 1 เดือน เพื่อชะลอการพัฒนาความ
ตานทานตอสารกำจัดไรในไรสองจุด 
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Table 1 Population and collected locations of two spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch, 
on strawberry in Thailand 

  
No. Population Location Province GPS 
1 NAN-AN Ai Nalai, Wiang Sa District Nan N 18.537414, E 100.667619 

2 CMI-MR Mae Raem, Mae Rim District Chiang Mai N 18.936497, E 98.815307 
3 CMI-ST1 Samoeng Tai, Samoeng District Chiang Mai N 18.862169, E 98.704434 
4 CMI-ST2 Samoeng Tai, Samoeng District Chiang Mai N 18.854997, E 98.752465 
5 CMI-BL1 Ban Luang, Chom Thong District Chiang Mai N 18.545733, E 98.518091 
6 CMI-BL2 Ban Luang, Chom Thong District Chiang Mai N 18.543997, E 98.517866 
7 CMI-KP Khuang Pao, Chom Thong District Chiang Mai N 18.440788, E 98.678559 
8 PNB-TS Thung Samo, Khao Kho District Phetchabun N 16.689481, E 100.991876 
9 LEI-NS Na Sao, Chiang Khan District Loei N 17.804685, E 101.674583 
10 CRI-PP Pong Pha, Mae Sai District Chiang Rai N 20.373800, E 99.882259 

 
 
Table 2 Toxicity of pyridaben 20% WP against Tetranychus urticae Koch collected from various 

strawberry fields in Thailand in 2019 
 

Population LC50 (ppm) (95%CI) LC90 (ppm) (95%CI) Slope (±SE) RF1/ LC90 

/Recommended 
field rate2/ 

Resistance 
categories3/ 

NAN-AN 39.12 (14.01 - 109.27) 1,384.93 (495.88 - 3,867.92) 0.83 (±0.23) 1.00 9.23 LR 

CMI-MR 2,913.56 (531.57 - 15969.53) 930,352.20 (169,738.27 - 5,099,352.11) 0.51 (±0.37) 74.48 6,202.35 VHR 

CMI-ST1 206.18 (52.19 - 814.47) 33,072.46 (8,372.10 - 13,046.69) 0.59 (±0.30) 5.27 220.48 LR 

CMI-ST2 280.02 (107.25 - 731.12) 8,644.58 (3,310.88 - 22,570.65)  0.87 (±0.21) 7.16 57.63 LR 

CMI-BL1 445.85 (180.02 - 1104.22) 11,721.59 (4,732.88 - 29,030.03) 0.93 (±0.20) 11.40 78.14 MR 

CMI-BL2 288.64 (91.20 - 913.53) 18,667.76 (5,898.23 - 59,083.06)  0.71 (±0.26) 7.38 124.45 LR 

CMI-KP 857.79 (176.38 - 4171.69) 242,777.60 (49,920.09 - 1,180,706.38)  0.53 (±0.35) 21.93 1,618.52 MR 

PNB-TS 325.56 (161.03 - 658.22) 3,637.88 (1,799.34 - 7,355.00) 1.22 (±0.16) 8.32 24.25 LR 

LEI-NS 79.21 (35.54 - 176.58) 1,331.48 (597.29 - 2,968.12) 1.05 (±0.18) 2.02 8.88 LR 

CRI-PP 270.74 (90.27 - 812.04) 14,285.07 (4,762.74 - 42,845.78) 0.75 (±0.24) 6.92 95.23 LR 

1/ RF = Resistance Factor = LC50 value of each population/LC50 value of population with the lowest value 
2/ LC90 /Recommended field rate of pyridaben 20% WP (150 ppm) 
3/ Resistance categories; VHR = Very High Resistance, HR = High Resistance, MR = Moderate Resistance, LR = Low Resistance 
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Table 3 Toxicity of propargite 30% WP against Tetranychus urticae Koch collected from various 
strawberry fields in Thailand in 2019 

 
Population LC50 (ppm) (95%CI) LC90 (ppm) (95%CI) Slope (±SE) RF1/ LC90 

/Recommended 
field rate2/ 

Resistance 
categories3/ 

NAN-AN 255.31 (144.53 - 451.01) 1,793.69 (1,015.39 - 3,168.56) 1.55 (±0.13) 10.31 3.99 MR 

CMI-MR 2,023.91 (957.01 - 4,280.22) 21,705.33 (10,263.42 - 45,902.95) 1.24 (±0.17) 81.71 48.23 VHR 

CMI-ST1 405.49 (270.15 - 608.64) 1,461.63 (973.78 - 2,193.89) 2.31 (±0.09) 16.37 3.25 MR 

CMI-ST2 228.77 (128.66 - 406.77) 1,579.14 (888.09 - 2,807.90) 1.54 (±0.13) 9.24 3.51 LR 

CMI-BL1 490.63 (290.75 - 827.92) 2,983.01 (1,767.76 - 5,033.66) 1.67 (±0.12) 19.81 6.63 MR 

CMI-BL2 371.36 (228.20 - 604.32) 1,959.77 (1,204.29 - 3,189.18) 1.83 (±0.11) 14.99 4.36 MR 

CMI-KP 24.77 (3.67 - 167.26) 18,220.43 (2,697.71 - 12,3061.31) 0.45 (±0.42) 1.00 40.49 LR 

PNB-TS 338.08 (172.45 - 662.79) 3,751.84 (1,913.75 - 7,355.33) 1.26 (±0.15) 13.65 8.34 MR 

LEI-NS 938.36 (358.67 - 2,455.00) 28,907.48 (11,049.18 - 75,629.37) 0.86 (±0.21) 37.88 64.24 MR 

CRI-PP 356.58 (191.83 - 662.82) 3,385.28 (1,821.20 - 6,292.62) 1.38 (±0.14) 14.40 7.52 MR 
1/ RF = Resistance Factor = LC50 value of each population/LC50 value of population with the lowest value 
2/ Ratio LC90 = LC90/recommended field rate of propargite 30% WP (450 ppm) 
3/ Resistance categories; VHR = Very High Resistance, HR = High Resistance, MR = Moderate Resistance, LR = Low Resistance 

 
 
Table 4 Toxicity of fenpyroximate 5% SC against Tetranychus urticae Koch collected from various 

strawberry fields in Thailand in 2019 
 

Population LC50 (ppm) (95%CI) LC90 (ppm) (95%CI) Slope (±SE) RF1/ LC90 

/Recommended 
field rate2/ 

Resistance 
categories3/ 

NAN-AN 33.97 (15.26 - 75.63) 611.10 (274.50 - 1,360.41) 1.04 (±0.18) 1.00 12.22 LR 

CMI-MR 39.58 (26.30 - 59.57) 144.64 (96.11 - 217.67) 2.31 (±0.09) 1.17 2.89 LR 

CMI-ST1 261.76 (81.77 - 837.93) 14,547.41 (4,544.47 - 46,568.09) 0.73 (±0.26) 7.71 290.95 LR 

CMI-ST2 706.19 (124.75 - 3997.68) 282,610.72 (49,923.08 - 1,599,837.64) 0.49 (±0.38) 20.79 5,652.21 MR 

CMI-BL1 497.86 (95.62 - 2592.14) 153,534.53 (29,488.66 - 799,386.94) 0.51 (±0.37) 14.66 3,070.69 MR 

CMI-BL2 263.83 (112.89 - 616.66) 4,070.50 (1,741.52 - 9,514.12) 1.08 (±0.19) 7.77 81.41 LR 

CMI-KP 95.64 (47.76 - 191.51) 1,069.62 (534.17 - 2,141.81) 1.23 (±0.15) 2.82 21.39 LR 

PNB-TS 38.19 (12.24 - 119.17) 2,393.26 (766.89 - 7,468.80) 0.72 (±0.25) 1.12 47.87 LR 

LEI-NS 209.44 (35.06 - 1251.20) 133,668.65 (22,374.35 - 798,562.08) 0.46 (±0.40) 6.17 2,673.37 LR 

CRI-PP 110.02 (31.90 - 379.42) 9,783.09 (2,861.80 - 33,443.60) 0.66 (±0.28) 3.24 195.66 LR 
1/ RF = Resistance Factor = LC50 value of each population/LC50 value of population with the lowest value 
2/ Ratio LC90 = LC90/recommended field rate of fenpyroximate 5% SC (50 ppm) 
3/ Resistance categories; VHR = Very High Resistance, HR = High Resistance, MR = Moderate Resistance, LR = Low Resistance 
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Table 5 Toxicity of tebufenpyrad 36% EC against Tetranychus urticae Koch collected from various 
strawberry fields in Thailand in 2019 

 
Population LC50 (ppm) (95%CI) LC90 (ppm) (95%CI) Slope (±SE) RF1/ LC90 

/Recommended 
field rate2/ 

Resistance 
categories3/ 

NAN-AN 50.36 (27.85 - 91.06) 395.42 (218.67 - 715.03) 1.44 (±0.13) 18.18 7.32 MR 

CMI-MR 9.41 (4.74 - 18.69) 66.65 (33.56 - 132.37) 1.52 (±0.15) 3.40 1.23 LR 

CMI-ST1 20.32 (11.49 - 35.91) 130.56 (73.86 - 230.78) 1.63 (±0.13) 7.34 2.42 LR 

CMI-ST2 18.03 (7.44 - 43.68) 385.06 (158.92 - 933.02) 0.97 (±0.20) 6.51 7.13 LR 

CMI-BL1 71.25 (41.34 - 122.78) 455.34 (264.23 - 784.67) 1.60 (±0.21) 25.72 8.43 MR 

CMI-BL2 48.28 (27.06 - 86.15) 357.57 (200.38 - 638.06) 1.48 (±0.13) 17.43 6.62 MR 

CMI-KP 9.03 (3.45 - 23.63) 206.24 (78.77 - 540.04) 0.94 (±0.21) 3.26 3.82 LR 

PNB-TS 2.77 (0.82 - 9.29) 102.43 (30.50 - 343.99) 0.82 (±0.27) 1.00 1.90 LR 

LEI-NS 4.66 (1.83 - 11.90) 71.85 (28.16 - 183.33) 1.10 (±0.21) 1.68 1.33 LR 

CRI-PP 14.4 (7.38 - 28.07) 121.08 (62.10 - 236.10) 1.40 (±0.15) 5.20 2.24 LR 
1/ RF = Resistance Factor = LC50 value of each population/LC50 value of population with the lowest value 
2/ Ratio LC90 = LC90/recommended field rate of tebufenpyrad 36% EC (54 ppm) 
3/ Resistance categories; VHR = Very High Resistance, HR = High Resistance, MR = Moderate Resistance, LR = Low Resistance 

 
 
Table 6 Toxicity of spiromesifen 24% SC against Tetranychus urticae Koch collected from various 

strawberry fields in Thailand in 2019 
 

Population LC50 (ppm) (95%CI) LC90 (ppm) (95%CI) Slope (±SE) RF1/ LC90 

/Recommended 
field rate2/ 

Resistance 
categories3/ 

NAN-AN 1,214.02 (454.63 - 3,659.50) 28,559.73 (10,066.345 - 81,028.21) 0.96 (±0.23) 35.35 297.50 MR 

CMI-MR 412.25 (133.39 - 1,274.10) 21,260.42 (6,879.03 - 65,707.66) 0.75 (±0.25) 12.00 221.46 MR 

CMI-ST1 1,935.36 (321.10 - 11,664.80) 847,641.24 (140,636.01 - 5,108,902.57) 0.48 (±0.40) 56.36 8,829.60 HR 

CMI-ST2 178.36 (97.30 - 326.94) 1,393.06 (7,593.96 - 2,553.58) 1.44 (±0.13) 5.19 14.51 LR 

CMI-BL1 323.63 (139.41 - 749.58) 5,709.25 (2,462.17 - 13,238.56) 1.03 (±0.19) 9.42 59.47 LR 

CMI-BL2 34.34 (14.77 - 79.86) 660.73 (284.15 - 1,536.37) 1.01 (±0.19) 1.00 6.88 LR 

CMI-KP 140.11 (41.78 - 469.79) 11,306.93 (3,372.06 - 37,913.53) 0.67 (±0.27) 4.08 117.78 LR 

PNB-TS 202.50 (115.30 - 355.63) 1,386.88 (789.68 - 2,435.71) 1.60 (±0.13) 5.90 14.45 LR 

LEI-NS 315.78 (116.42 - 856.55) 10,855.00 (4,001.89 - 29,443.80) 0.85 (±0.22) 9.20 113.07 LR 

CRI-PP 241.71 (137.11 - 426.10) 1,518.55 (861.41 - 2,677.000) 1.62 (±0.13) 7.04 15.82 LR 
1/ RF = Resistance Factor = LC50 value of each population/LC50 value of population with the lowest value 
2/ Ratio LC90 = LC90/recommended field rate of spiromesifen 24% SC (96 ppm) 
3/ Resistance categories; VHR = Very High Resistance, HR = High Resistance, MR = Moderate Resistance, LR = Low Resistance 
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Table 7 Toxicity of abamectin 1.8% EC against Tetranychus urticae Koch collected from various 
strawberry fields in Thailand in 2019 

 
Population LC50 (ppm) (95%CI) LC90 (ppm) (95%CI) Slope (±SE) RF1/ LC90 

/Recommended 
field rate2/ 

Resistance 
categories3/ 

NAN-AN 23.59 (10.70 - 51.97) 426.07 (193.35 - 938.86) 1.05 (±0.18) 2.01 23.67 LR 

CMI-MR 11.76 (3.71 - 37.24) 763.43 (241.06 - 2,417.78) 0.70 (±0.26) 1.00 42.41 LR 

CMI-ST1 188.36 (59.80 - 593.34) 7,914.73 (2,512.63 - 24,931.21) 0.8 (±0.25) 16.02 439.71 MR 

CMI-ST2 44.34 (21.50 - 91.45) 542.86 (263.20 - 1,119.67) 1.20 (±0.16) 3.77 30.16 LR 

CMI-BL1 12.38 (6.56 - 23.36) 114.51 (60.69 - 216.07) 1.34 (±0.14) 1.05 6.36 LR 

CMI-BL2 71.36 (12.82 - 397.27) 35,712.90 (6,414.70 - 198,826.27) 0.48 (±0.38) 6.07 1,984.05 LR 

CMI-KP 146.91 (51.01 - 423.11) 7,380.35 (2,562.54 - 21,256.08) 0.85 (±0.23) 12.49 410.02 MR 

PNB-TS 35.98 (15.58 - 83.08) 695.20 (301.07 - 1,605.31) 1.00 (±0.19) 3.06 38.62 LR 

LEI-NS 42.46 (15.63 - 115.38) 1,493.14 (549.54 - 4,056.96) 0.83 (±0.22) 3.61 82.95 LR 

CRI-PP 12.06 (5.85 - 24.88) 155.44 (75.36 - 320.62) 1.16 (±0.16) 1.03 8.64 LR 
1/ RF = Resistance Factor = LC50 value of each population/LC50 value of population with the lowest value 
2/ Ratio LC90 = LC90/recommended field rate of abamectin 1.8% EC (18 ppm) 
3/ Resistance categories; VHR = Very High Resistance, HR = High Resistance, MR = Moderate Resistance, LR = Low Resistance 

 
สรุปผลการทดลอง 

 การศึกษาความตานทานสารกำจัดไรในไรสองจุด ในพื้นที่ปลูกสตรอวเบอรรีที่สำคัญของประเทศไทย จำนวน 10 
แหลง ทำใหทราบวา ประชากรไรสองจุดในพื้นที่ตำบลแมแรม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม (CMI-MR) มีระดับความ
ตานทานสูงมาก (VHR) ตอสารกำจัดไร pyridaben (กลุมสาร 21A) และ propargite (กลุมสาร 12C) ในขณะที่ไรสอง
จุดในพื้นที่ตำบลสะเมิงใต อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม (CMI-ST1) มีระดับความตานทานสูง (HR) ตอสารกำจัดไร 
spiromesifen (กลุมสาร 23) สำหรับพื้นที่ปลูกสตรอวเบอรรีอื ่น ๆ ที่ทำการศึกษาพบวาไรสองจุด มีระดับความ
ตานทานปานกลาง (MR) – ตานทานต่ำ (LR) ดังนั้นในพื้นที่ที่ไรสองจุด มีระดับความตานทานสูง (HR) หรือระดับความ
ตานทานสูงมาก (VHR) ตอสารกำจัดไรชนิดใด เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการใชสารกำจัดไรชนิดดังกลาวรวมทั้งสารที่อยู
ในกลุมเดียวกัน และเลือกใชสารกำจัดไรที่ไรสองจุดมีความตานทานต่ำกวา รวมทั้งหมุนเวียนกลุมสาร เพื่อชะลอการ
พัฒนาความตานทานตอสารกำจัดไร 
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Abstract 

 Phosphine resistance of saw-toothed grain beetle, Oryzaephilus surinamensis L. (Coleoptera: 
Silvanidae) was investigated. Adults O. surinamensis were surveyed and collected from 43  rice mills 
in 2 5  provinces of Thailand. Resistance levels were evaluated according to the FAO method no.1 6 , 
under laboratory conditions at Postharvest Technology on Field Crops Research and Development 
Group, Postharvest and Processing Research and Development Division, Department of Agriculture 
during October 2015 to September 2018. The results showed that 41 out of 43 populations of 
O. surinamensis (95.35%) were resisted to phosphine with the resistance level between 2-22 resistant 
times of the discriminating concentration. Only 2  populations from Amphoe Mueang and Amphoe 
Lom Kao, Phetchabun province were not resistant to phosphine. In addition, the efficacy of phosphine 
fumigation against all life stages of susceptible, moderately resistant and highly resistant strains of 
O. surinamensis were carried out under field condition at Saraburi province, Thailand. The experimental 
design was CRD with 3 treatments and 6 replications as followed: 1) no fumigation (untreated control) 
2) fumigated with phosphine 2 tablets/1 ton of rice 3) fumigated with phosphine 3 tablets/1 ton of 
rice with the fumigation time of 7 days. Our study indicated that fumigation 1 ton of rice for 7 days 
with 2 and 3 tablets of phosphine could completely control all stages of O. surinamensis. 
Therefore, phosphine at the above-mentioned rates with good practices could still be used to control 
resistant strains of O. surinamensis in Thailand. 
 
Keywords : Oryzaephilus surinamensis, fumigation, phosphine, resistance 
 

บทคัดยอ 
ทำการศึกษาระดับความตานทานตอสารรมฟอสฟนของมอดฟนเลื ่อย (saw-toothed grain beetle) 

Oryzaephilus surinamensis L. (Coleoptera: Silvanidae) โดยการสำรวจและเก็บตัวอยางตัวเต็มวัยของ
มอดฟนเลื่อยจากโรงสีขาวใน 25 จังหวัด จำนวน 43 แหลง และทดสอบตามกรรมวิธีของ FAO method no. 16 
ณ หองปฏิบัติการกลุมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร ระหวางเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2561 จากการทดสอบ พบ
มอดฟนเลื่อยตานทานตอสารรมฟอสฟนทั้งหมด 41 แหลง (คิดเปน 95.35 เปอรเซ็นต) โดยมีระดับความตานทาน  
______________________________________________________________________________________ 
1/ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 10900 
1/ Postharvest and Processing Research and Development Division, Department of Agriculture, Bangkok, 10900 
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ระหวาง 2 - 22 เทา ของ discriminating concentration และมีเพียง 2 แหลง จากอำเภอเมือง และอำเภอหลมเกา 
จังหวัดเพชรบรูณเทานั้นที่มอดฟนเลื่อยไมตานทานตอสารรมฟอสฟน สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของสารรม
ฟอสฟนตอทุกระยะการเจริญเติบโตของมอดฟนเลื่อยสายพันธุออนแอ สายพันธุตานทานระดับปานกลาง และสายพันธุ
ตานทานระดับสูงที่เปนตัวแทนจากแหลงที่ทดสอบ ไดดำเนินการในโรงสีขาวที่ จังหวัดสระบุรี โดยวางแผนการทดลอง
แบบ CRD มี 3 กรรมวิธี 6 ซ้ำ 1) ไมรมสารรมฟอสฟน (untreated control) 2) รมดวยสารรมฟอสฟน 2 เม็ด/ขาวสาร 
1 ตัน 3) รมดวยสารรมฟอสฟน 3 เม็ด/ขาวสาร 1 ตัน โดยใชระยะเวลาการรม 7 วัน ผลการทดลองพบวา สารรมฟอสฟน 
2 และ 3 เม็ด/ขาวสาร 1 ตัน ระยะเวลา 7 วัน สามารถกำจัดมอดฟนเลื่อยสายพันธุตานทานทั้งหมด 100 เปอรเซ็นตใน
ทุกระยะการเจริญเติบโต ดังนั้นสารรมฟอสฟนอัตรา 2 - 3 เม็ด/ขาวสาร 1 ตัน ยังสามารถใชกำจัดมอดฟนเลื่อย
สายพันธุตานทานในประเทศไทยได 
 
คำหลัก : มอดฟนเลื่อย การรม สารรมฟอสฟน ความตานทาน 
 

คำนำ 
สารรมเปนสารเคมีที่มีการใชกันมาอยางยาวนานและเปนที่นิยมสำหรับใชในการปองกันกำจัดแมลงศัตรูผลิตผล

เกษตร (stored-product insects) โดยสารรมที่ไดรับความนิยมสำหรับใชปองกันและกำจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรใน
ปจจุบันมีอยู 2 ชนิด คือ สารรมเมทิลโบรไมด (methyl bromide) และ สารรมฟอสฟน (phosphine: PH3) แตสารรม
เมทิลโบรไมดนั้นมีขอจำกัด เนื่องจากยกเลิกการใชในการกำจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรตั้งแตป 2558 แตยังคงอนุญาต
ใหใชสารรมชนิดนี้สำหรับการสงออกและการกักกันพืชไดเทานั้น สำหรับสารรมฟอสฟนเปนสารรมที่มีประสิทธิภาพ 
ราคาไมแพง ไมมีฤทธิ์ตกคาง และสะดวกตอการปฏิบัติ จึงทำใหสารรมชนิดนี้ยังไดรับความนิยมอยางแพรหลาย โดย
อัตราการใชสารรมฟอสฟนตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรคือ 2 - 3 เม็ด (tablets) ตอตัน หรือ 1 - 2 เม็ดตอ
เนื้อท่ี 1 ลูกบาศกเมตร ระยะเวลาการรม 7 วัน  ซึ่งการใชสารรรมตองปฏิบัติอยางถูกวิธีตามคำแนะนำของกรมวิชาการ
เกษตร เพื่อใหสามารถกำจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรไดทั้งหมด (พรทิพยและคณะ, 2548) แตจากการใชสารรมชนิดนี้
ไมถูกตองตามหลักปฏิบัติ (poor fumigation) เชน 1) การใชอัตราของสารรมฟอสฟนที่ไมถูกตองกับปริมาณ
ผลผลิต 2) ระยะเวลาการรมที่ไมเหมาะสม 3) ผาพลาสติกที่มีความหนานอยกวา 0.3 มิลลิเมตร  ทำใหแมลงศัตรู
ผลิตผลเกษตรหลายชนิดสรางความตานทานตอสารรมฟอสฟนในหลาย ๆ ประเทศ เชน ประเทศอินเดีย (Rajendran, 
1999) ประเทศออสเตรเลีย (Nayak et al., 2003) ประเทศบราซิล (Pimentel et al., 2008) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Opit et al., 2016) รวมถึงประเทศไทย ถึงแมวาจะมีการนำสารรมชนิดอื่น ๆ เชน ไฮโดรเจนไซยาไนด (hydrogen 
cyanide) (Price, 1985) ซ ัลฟ ูร ิลฟล ูออไรด   (sulfuryl fluoride) (Baltaci et al., 2009; Ciesla and Ducom, 2010) 
เอทิลฟอรเมต (ethyl formate) (Ren et al., 2008) และอีโคฟูม (eco2fume) (รังสิมาและคณะ, 2558) มาใชกำจัด
แมลงศัตรูผลิตผลเกษตร แตสารรมเหลานี้ก็ไมไดรับความนิยมเทากับสารรมฟอสฟน  

สำหรับการศึกษาความตานทานสารรมฟอสฟนไดมีการศึกษามามากกวา 20 ป โดย บุษราและคณะ (2541) 
ไดสำรวจและรวบรวมแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร 3 ชนิด คือ มอดขาวเปลือก Rhyzoperta dominica F. มอดแปง 
Tribolium castaneum (Herbst) และดวงงวงขาวโพด Sitophilus zeamais Motschulsky จากแหลงที่มีการใช
สารรมฟอสฟนเปนประจำ พบวามีเพียงมอดขาวเปลือกจาก 3 แหลงที่ตานทานสารรมฟอสฟน โดยพบความตานทาน
สูงที่สุด 3 เทา ตอมากลุมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยวไดสำรวจและเก็บตัวอยางแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร 
4 ชนิด คือ ดวงงวงขาวโพด มอดแปง มอดขาวเปลือก และมอดฟนเลื่อย Oryzaephilus surinamensis L. จากทั่วทุก
ภาคของประเทศไทยและนำแมลงดังกลาวมาเลี้ยงขยายพันธุและทดสอบความตานทานตามวิธีการของ FAO method 
No. 16 (FAO, 1975) และพบวา มอดแปง มอดหัวปอม และมอดฟนเลื่อยจากทุกแหลงสามารถสรางความตานทานตอ
สารรมฟอสฟนได  
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 ดวงสมรและคณะ (2557) ไดสำรวจมอดฟนเลื่อยจาก 50 แหลง พบวามอดฟนเลื่อยจากทุกแหลงสามารถสราง
ความตานทานตอสารรมฟอสฟน ขณะที่ กรรณิการและคณะ (2558) ไดสำรวจความตานทานตอสารรมฟอสฟนใน
มอดหนวดยาว Cryptolestes spp. จาก 47 แหลง พบวามีมอดหนวดยาวถึง 33 แหลงที่แสดงความตานทานโดย 2 ใน 
33 แหลงนั้นจัดวามีระดับความตานทานสูงตอสารรมฟอสฟน นอกจากนี้ ใจทิพยและคณะ (2558) ไดศึกษาความ
ตานทานสารรมฟอสฟนในมอดแปงจาก 125 แหลง พบมอดแปงจาก 121 แหลงมีความตานทานตอสารรมฟอสฟน 
สำหรับในป 2560 ไดสำรวจมอดยาสูบ Lasioderma serricorne (F.) จาก 16 แหลง และพบมอดยาสูบตานทานสารรม
ฟอสฟน 13 แหลง โดยพบตานทานสารรมฟอสฟนสูงที่สุดคือ มากกวา 30 เทา (รังสิมาและคณะ, 2560) จะเห็นไดวามี
แมลงศัตรูผลิตผลเกษตรหลายชนิดที่ตานทานตอสารรมฟอสฟนเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศไทย แตเนื่องจาก
สารรมฟอสฟนยังคงเปนสารรมที่ไดรับความนิยมเนื่องจากเปนสารรมที่มีประสิทธิภาพ ทำใหมีความจำเปนที่จะตองใช
สารรมชนิดนี้ในการปองกันกำจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร ถึงแมแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรบางชนิดไดสรางความตานทาน
แลวก็ตาม โดย Collins et al. (2001) พบวาการเพิ่มความเขมขนและระยะเวลาในการรมของสารรมฟอสฟนยัง
สามารถใชกำจัดแมลงที่ตานทานตอสารรมฟอสฟนได โดยแมลงที่ทดสอบมี 3 ชนิดคือ มอดหัวปอม ดวงงวงขาว Sitophilus 
oryzea L. และเหาหนังสือ Lipocelis bostrychophila Badonnel สำหรับการทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่ตองการ
ทราบอัตราและระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการใชสารรมฟอสฟนในการกำจัดมอดฟนเลื่อยที่ตานทานตอสารรมฟอสฟน 
 

อุปกรณและวิธีการ 
1. การทดสอบระดับความตานทานตอสารรมฟอสฟนของมอดฟนเลื่อยในหองปฏิบัติการ 
 1.1 การเตรียมมอดฟนเลื่อยสำหรับทดลอง 
  สำรวจและรวบรวมมอดฟนเลื่อยจากโรงสีขาวในประเทศไทย นำมาเลี้ยงเพิ่มปริมาณโดยใชขาวโพดบด
หยาบ จำนวน 150 กรัม เปนแหลงอาหาร ใสตัวเต็มวัยมอดฟนเลื่อยขวดละ 300 ตัว จำนวนแหลงละ 2 ขวด ใช
กระดาษซับปดฝาขวด พรอมเขียนชื่อโรงสี สถานที่เก็บ วันที่เก็บ และวันที่เริ่มเลี้ยง ปลอยใหแมลงวางไขเปนเวลา 10 วัน 
เมื่อครบกำหนดนำมารอนแยกตัวเต็มวัยออก ตัวเต็มวัยที่เกิดขึ้นในขวดอาหารในเวลาตอมาจัดเปนแมลงทดสอบชุดที่ 1 
สวนตัวเต็มวัยเดิมที่แยกออกมา นำไปใสในขวดอาหารใหม ปลอยไว 10 วันเพื่อเตรียมแมลงทดสอบชุดที่ 2 ตอไป และ
เตรียมแมลงทดสอบชุดที่ 3 ดวยวิธีการเชนเดิม ในกรณีที่มอดฟนเลื่อยเริ่มตนมีจำนวนไมเพียงพอ ใหนำแมลงเหลานั้น
เลี้ยงในขวดที่มีอาหารเปนเวลา 45 วัน จะทำการเลี้ยงใหไดรุน F1 เพื่อนำไปใชในการผลิตแมลงทดสอบชุดที่ 1 ตอไป 
ในกรณีที่แมลงในรุน F1 มีจำนวนไมเพียงพอสำหรับการเลี้ยงเพิ่มปริมาณ ใหเลี้ยงอีก 1 รอบวงชีวิตเปนเวลา 45 วัน 
จนไดรุน F2 เพื่อใชในการผลิตชุดที่ 1  
 1.2 การเตรียมสารรมฟอสฟน 

 เตรียมกรดซัลฟลริกเจือจาง 5 เปอรเซ็นต ในบีกเกอรแกวขนาด 5,000 มิลลิลิตร นำหลอดแกวปลายเปด
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร มายึดติดกับแทนเหล็กและเตรียมอลูมิเนียมฟอสไฟด 1 เม็ด 
(tablet) หุมดวยกระดาษกรองและผาขาวบางอีกชั้นหนึ่ง พันใหแนนดวยเทปใส 2 ชั้น ใสอลูมิเนียมฟอสไฟด ที่เตรียมไว
ลงในสารสะลายกรดซัลฟลริก แลวนำกรวยแกวครอบเม็ดอลูมิเนียมฟอสไฟด ขยับหลอดแกวใหตรงกับกรวยแกว เมื่อ
อลูมิเนียมฟอสไฟดทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟลริกจะเกิดสารรมฟอสฟนลอยขึ้นผานกรวยแกวไปยังหลอดแกว ซึ่งสามารถ
นำมาใชในการทดลองตอไป โดยตองเปลี่ยนเม็ดอลูมิเนียมฟอสไฟดทุก ๆ 7 วัน 

1.3 วิธีการทดสอบความตานทานตอสารรมฟอสฟน 
 นับตัวเต็มวัยของมอดฟนเลื่อยจำนวน 50 ตัว ใสในกระปุกพลาสติกความจุ 2 ออนซที่เจาะฝาพลาสติก

จำนวน 15 รู นำกระปุกพลาสติกที่บรรจุแมลงที่ใชทดสอบจำนวน 2 กระปุก ตอ 1 ความเขมขนวางลงในโหลแกว 
(desiccator) หลังจากนั้นจึงทำการทดสอบความตานทานตามวิธีการของ FAO method no. 16 โดยใชมอดฟนเลื่อย 
จาก Department of Primary Industries and Fisheries รัฐควีนสแลนด ประเทศออสเตรเลีย เปนสายพันธุออนแอ 
(susceptible strain) ในการเปรียบเทียบ ทั้งนี้ discriminating concentration ของมอดฟนเลื่อยมีคาเทากับ 0.05 
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มิลลิกรัมตอลิตร (mg/l) (FAO, 1975) หากทดสอบแลวพบวาที่ความเขมขนของฟอสฟนที่ 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร มี
แมลงรอดชีวิตใหเพิ่มความเขมขนฟอสฟนขึ้นครั้งละ 1 เทา โดยใชเข็มฉีดยา (luer syringe) ดูดสารรมฟอสฟนจาก
หลอดแกวปลายเปดตามอัตราที่กำหนดและใสในโหลแกว ปลอยทิ้งไว 20 ชั่วโมง แลวจึงเปดฝาเพื่อระบายอากาศ 
หลังจากนั้นนำอาหารมาใสใหแมลงทดสอบทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 14 วัน จึงนับตัวเต็มวัยที่ตายและที่รอดชีวิต
หากมีแมลงที่รอดชีวิตที่ระดับความเขมขนใดแมเพียงตัวเดียวใหถือวาแมลงจากแหลงนั้นมีความตานทานตอสารรม
ฟอสฟนที่ระดับนั้น 
 
2. การทดสอบประสิทธิภาพของสารรมฟอสฟนตอมอดฟนเลื่อยในสภาพโรงเก็บ 
 2.1 การเตรียมมอดฟนเลื่อยสำหรับการทดสอบ  
  คัดเลือกมอดฟนเลื่อย 3 สายพันธุ ที่ไดทำการทดสอบหาระดับความตานทานแลว คือ 

 1) มอดฟนเลื่อยไมตานทานสารรมฟอสฟน (สายพันธุออนแอ)  
 2) มอดฟนเลื่อยที่ตานทานสารรมฟอสฟน ระดับปานกลาง (จากตัวอยางที่ทดสอบ) 
 3) มอดฟนเลื่อยที่ตานทานสารรมฟอสฟน ระดับสูง (จากตัวอยางที่ทดสอบ) 
 ทำการเลี้ยงมอดฟนเลื่อยทั้ง 3 สายพันธุใหไดระยะไข ระยะตัวออน ระยะดักแด และระยะตัวเต็มวัย 

โดยมีวิธีดังนี ้
 การเตรียมไข ปลอยตัวเต็มวัยมอดฟนเลื่อยที่มีอายุนอยกวา 14 วัน จำนวน 300 ตัว/ซ้ำ ลงในอาหาร

สำหรับเลี้ยงแมลง (เมล็ดขาวโพดบดหยาบ) จำนวน 150 กรัม ซึ่งบรรจุในขวดแกวเสนผานศูนยกลางขนาด 5 เซนติเมตร 
สูง 12 เซนติเมตร ปดฝาขวดดวยกระดาษซับปลอยทิ้งไว 3 วัน เพื่อใหตัวเต็มวัยวางไขหลังจากนั้นนำตัวเต็มวัยออก 
เพื่อใหไดระยะไขสำหรับการทดลอง 

 การเตรียมหนอน ปลอยมอดฟนเลื่อย จำนวน 100 ตัว ลงในเมล็ดขาวโพดบดหยาบ จำนวน 150 กรัม 
ซึ่งบรรจุในขวดแกวเสนผานศูนยกลางขนาด 5 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร ปดฝาขวดดวยกระดาษซับปลอยทิ้งไว 3 วัน 
เพื่อใหตัวเต็มวัยวางไขจากนั้นนำตัวเต็มวัยออก เก็บขวดแกวพรอมอาหารและไขมอดฟนเลื่อยไวอีก 15 วัน เพื่อใหได
ระยะหนอนสำหรับการทดลอง 

 การเตรียมดักแด ทำเชนเดียวกับการเตรียมหนอนแตเกบ็เมล็ดขาวโพดบดหยาบเปนระยะเวลา 22 วัน 
 การเตรียมตัวเต็มวัย ปลอยตัวเต็มวัยที่มีอายุ 0 - 7 วัน จำนวน 100 ตัว ลงในขาวโพดบดหยาบ จำนวน  

150 กรัม กอนการทดลอง 1 วัน 
 2.2 การทดสอบมอดฟนเลื่อยสายพันธุตานทานกับสารรมฟอสฟนในสภาพโรงเก็บ 
  เตรียมทำความสะอาดพื้นที่ที่จะใชสำหรับการรมยา หลังจากนั้นปูผารองพื้น และนำขาวสารบรรจุใน
กระสอบจัมโบ กระสอบละ 1 ตัน วางบนผารองพื้น โดยแตละกระสอบวางแยกจากกันจำนวนทั้งสิ้น 18 กระสอบ วาง
ขวดเลี้ยงแมลงที่มีมอดฟนเลื่อยทุกระยะการเจริญเติบโตและทุกสายพันธุลงในกระสอบขาวสาร (Figure 1A) แลวจึง
คลุมแตละกระสอบดวยผาพลาสติก พับชายผาและทับดวยถุงทราย หลังจากนั้นจึงเปดชายผาเพื่อใสสารรมฟอสฟนตาม
จำนวนที่วางแผน ปดใหมิดชิดและเปดกองตามเวลาที่กำหนด โดยตลอดระยะเวลาการรมทำการวัดความเขมขนของ
ฟอสฟนในแตละกองโดยใชเครื่องวัดกาซฟอสฟน (phosphine fumigation monitor) (Figure 1C, D) วางแผนการ
ทดลองแบบ CRD มี 3 กรรมวิธี 6 ซ้ำ ดังนี้ 
  กรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธีควบคุม (ไมใชสารรม) 
  กรรมวิธีที่ 2 รมมอดฟนเลื่อยดวยสารรมฟอสฟน อัตรา 2 เม็ด (tablets) ระยะเวลา 7 วัน 
  กรรมวิธีที่ 3 รมมอดฟนเลื่อยดวยสารรมฟอสฟน อัตรา 3 เม็ด (tablets) ระยะเวลา 7 วัน 
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Figure 1 The fumigation method of Oryzaephilus surinamensis L. (susceptible and moderately 

resistant and highly resistant strains) with phosphine at rice mill 
 
  เมื่อครบระยะเวลารมเปดกองขาวสารที่ทำการทดสอบเพื่อระบายอากาศแลวนำมอดฟนเลื่อยที่ทดสอบ
มาตรวจสอบจำนวนแมลง โดยในระยะตัวเต็มวัยนับจำนวนแมลงที่รอดชีวิตหลังจากการทดสอบ 24 ชั่วโมง สำหรับ
ระยะไข ระยะตัวออน และระยะดักแด นำมาแมลงที่ผานการทดสอบมาเก็บไวที่อุณหภูมิหองเปนระยะเวลา 1 เดือน 
3 สัปดาห และ 2 สัปดาหตามลำดับ เพื่อรอนับจำนวนตัวเต็มวัยที่เกิดขึ้น และเก็บเมล็ดขาวโพดบดหยาบ (อาหารเลี้ยง
แมลง) ไวเปนเวลา 4 สัปดาหเพื่อตรวจนับจำนวนตัวเต็มวัยรุนลูกทีอ่าจเกิดข้ึนใหมอีกครั้ง 
 2.3 การตรวจสอบชนิดและจำนวนแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรกอนและหลังรมสารรมฟอสฟนในกองขาวสาร 
  สุมเก็บตัวอยางขาวสารจำนวน 250 กรัมจากแตละกระสอบ กระสอบละ 3 จุด ทั้งกอนและหลังการ
ทดสอบ (Figure 1B) เพื่อตรวจเช็คชนิดและจำนวนแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรชนิดอื่น ๆ ที่อาจพบในกระสอบขาวสาร 
พรอมทั้งวัดความชื้นในเมล็ดขาวสาร (กอนและหลังรม) และบันทึกอุณหภูมิและความชื้นในโรงเก็บระหวางทำการ
ทดสอบ 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
1. การทดสอบระดับความตานทานตอสารรมฟอสฟนของมอดฟนเลื่อยในหองปฏิบัติการ 
 ผลการสำรวจมอดฟนเลื่อยจากโรงสีขาวจาก 25 จังหวัดจำนวน 43 แหลง ในประเทศไทย โดยในภาคกลาง ได
สำรวจมอดฟนเลื่อย 19 แหลงจาก 10 จังหวัด ไดแก ชัยนาท กำแพงเพชร ลพบุรี นครปฐม ปทุมธานี พิษณุโลก 
เพชรบูรณ ราชบุรี สิงหบุรี และสุพรรณบุรี และเมื่อนำมาทดสอบหาความตานทานของมอดฟนเลื่อยตอสารรมฟอสฟน
ในหองปฏิบัติการ พบมอดฟนเลื่อยไมตานทานตอสารรมฟอสฟน 2 แหลง จากจังหวัดเพชรบูรณ ตานทานสารรม

A) The insects were put into the jumbo bag B) Rice samples were taken from each  
 jumbo bag 

C) Phosphine fumigation monitor (Silo Chek) D) The phosphine concentration was checked 
daily using the Silo Chek 
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ฟอสฟน 2 เทา จำนวน 5 แหลง จากจังหวัดปทุมธานี พิษณุโลก และสุพรรณบุรี ตานทานสารรมฟอสฟน 5 เทา จำนวน 
1 แหลง จากจังหวัดลพบุรี ตานทานสารรมฟอสฟน 9 เทา จำนวน 1 แหลง จากจังหวัดราชบุรี ตานทานสารรมฟอสฟน 
10 เทา จำนวน 1 แหลง จากจังหวัดเพชรบูรณ ตานทานสารรมฟอสฟน 12 เทา จำนวน 2 แหลง จากจังหวัดชัยนาท 
และพิษณุโลก ตานทานสารรมฟอสฟน 13 เทา จำนวน 1 แหลง จากจังหวัดกำแพงเพชร ตานทานสารรมฟอสฟน 14 เทา 
จำนวน 2 แหลง จากจังหวัดลพบุรี และสิงหบุรี ตานทานสารรมฟอสฟน 15 เทา จำนวน 1 แหลง จากจังหวัดลพบุรี 
ตานทานสารรมฟอสฟน 16 เทา จำนวน 1 แหลง จากจังหวัดปทุมธานี ตานทานสารรมฟอสฟน 17 เทา จำนวน 2 
แหลง จากจังหวัดกำแพงเพชร และนครปฐม (Table 1) 
 
Table 1 Phosphine resistance levels of Oryzaephilus surinamensis L. from Central region of Thailand 
 

Region of 
Thailand 

Sites Location Resistance level  
(times)1/  Province Amphoe 

Central Chai Nat1 Chai Nat Sankhaburi 12 
 Kamphaeng Phet 1 Kamphaeng Phet Khanu Waralaksaburi 17 

 Kamphaeng Phet 2 Kamphaeng Phet Khanu Waralaksaburi 13 
 Lop Buri 1 Lop Buri Khok Samrong 5 
 Lop Buri 2 Lop Buri Mueang 15 
 Lop Buri 3 Lop Buri Tha Wung 14 
 Nakhon Pathom 1 Nakhon Pathom Mueang 17 
 Pathum Thani 1 Pathum Thani Klong Luang 2 
 Pathum Thani 2 Pathum Thani Klong Luang 16 
 Phitsanulok 1 Phitsanulok Mueang 12 
 Phitsanulok 2 Phitsanulok Phrom Phiram 2 
 Phetchabun 1 Phetchabun Nong Phai 10 
 Phetchabun 2 Phetchabun Lom Kao Not resistance 
 Phetchabun 3 Phetchabun Mueang Not resistance 
 Ratchaburi 1 Ratchaburi Pak Tho 9 
 Sing Buri 1 Sing Buri In Buri 14 
 Suphan Buri 1 Suphan Buri Si Prachan 2 

 Suphan Buri 2 Suphan Buri Si Prachan 2 
 Suphan Buri 3 Suphan Buri Si Prachan 2 

 1/ Comparing with discriminating concentration (0.05 mg/l)  

 
 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำการสำรวจมอดฟนเลื่อย 17 แหลง จาก 11 จังหวัด ไดแก อำนาจเจริญ บุรีรัมย 
กาฬสินธุ ขอนแกน เลย นครราชสีมา หนองบัวลำภู หนองคาย สกลนคร สุรินทร และอุดรธานี จากการทดลองพบวา
มอดฟนเลื่อยตานทานตอสารรมฟอสฟน 2 เทา จำนวน 1 แหลง จากจังหวัดอำนาจเจริญ ตานทานสารรมฟอสฟน 8 เทา 
จำนวน 1 แหลง จากจังหวัดกาฬสินธุ ตานทานสารรมฟอสฟน 11 เทา จำนวน 2 แหลง จากจังหวัดกาฬสินธุ และ
นครราชสีมา ตานทานสารรมฟอสฟน 13 เทา จำนวน 1 แหลง จากจังหวัดหนองบัวลำภู ตานทานสารรมฟอสฟน 15 เทา 
1 แหลง จากจังหวัดกาฬสินธุ ตานทานสารรมฟอสฟน 16 เทา จำนวน 7 แหลง จากจังหวัดบุรีรัมย หนองบัวลำภู 
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สุรินทร และอุดรธานี ตานทานสารรมฟอสฟน 21 เทา จำนวน 3 แหลง จากจังหวัดเลย หนองคาย และสกลนคร 
ตานทานสารรมฟอสฟน 22 เทา จำนวน 1 แหลง จากจังหวัดขอนแกน (Table 2) 
 
Table 2  Phosphine resistance levels of Oryzaephilus surinamensis L. from Northeastern region of 

Thailand 
 

Region of 
Thailand 

Sites Location Resistance level  
(times) 1/  Province Amphoe 

Northeastern Amnat Charoen 1 Amnat Charoen Pathum Ratchawongsa 2 
 Buri Ram 1 Buri Ram Mueang 16 
 Buri Ram 2 Buri Ram Mueang 16 
 Buri Ram 3 Buri Ram Mueang 16 
 Kalasin 1 Kalasin Yang Talat 11 
 Kalasin 2 Kalasin Yang Talat 15 
 Kalasin 3 Kalasin Yang Talat 8 

 Khon Kaen 1 Khon Kaen Ban Phai 22 
 Loei 1 Loei Wang Saphung 21 
 Nakhon Ratchasima1 Nakhon Ratchasima Sikhio 11 
 Nong Bua Lam Phu 1 Nong Bua Lam Phu Mueang 13 
 Nong Bua Lam Phu 2 Nong Bua Lam Phu Mueang 16 
 Nong Khai 1 Nong Khai Tha Bo 21 
 Sakon Nakhon 1 Sakon Nakhon Phang Khon 21 
 Surin 1 Surin Mueang 16 
 Surin 2 Surin Mueang 16 

 Udon Thani 1 Udon Thani Mueang 16 
 1/ Comparing with discriminating concentration (0.05 mg/l) 

 
 ในภาคเหนือ ทำการสำรวจมอดฟนเลื่อย 5 แหลง จาก 3 จังหวัด ไดแก ลำปาง พะเยา และแพร พบวามอดฟนเลื่อย
ตานทานตอสารรมฟอสฟน 2 เทา และ 4 เทา ระดับละ 1 แหลง จากจังหวัดลำปาง ตานทานสารรมฟอสฟน 15 เทา 
จำนวน 1 แหลง จากจังหวัดพะเยา ตานทานสารรมฟอสฟน 20 เทา จำนวน 2 แหลง จากจังหวัดพะเยา และแพร (Table 3) 
 
Table 3 Phosphine resistance levels of Oryzaephilus surinamensis L. from Northern region of Thailand 
 

Region of 
Thailand 

Sites Location Resistance level 
(times) 1/  Province Amphoe 

Northern Lampang Lampang Wang Nuea 2 
 Lampang Lampang Mae Tha 4 
 Phayao 1 Phayao Chiang Kham 20 
 Phayao 2 Phayao Chiang Kham 15 
 Phrae 1 Phrae Mueang 20 

1/ Comparing with discriminating concentration (0.05 mg/l) 
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 ภาคใต ทำการสำรวจมอดฟนเลื่อย 2 แหลง จากจังหวัดพัทลุง พบมอดฟนเลื่อยตานทานตอสารรมฟอสฟน 19 
และ 20 เทา (Table 4) 
 
Table 4 Phosphine resistance levels of Oryzaephilus surinamensis L. from Southern region of Thailand 
 

Region of 
Thailand 

Sites Location Resistance level 
(times) 1/  Province Amphoe 

Southern Phatthalung 1 Phatthalung Khao Chaison 20 
 Phatthalung 2 Phatthalung Mueang 19 

1/ Comparing with discriminating concentration (0.05 mg/l) 

 
 รายงานการสำรวจความตานทานตอสารรมฟอสฟนของมอดฟนเลื่อยจากประเทศตาง ๆ เชน ประเทศอินเดีย 
(Rajendran, 1999) และ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Hubhachen et al., 2018) พบวามอดฟนเลื่อยมีความตานทานตอ
สารรมฟอสฟนได 92 และ 28 เปอรเซ็นตจากจำนวนแหลงที่สำรวจทั้งหมดตามลำดับ สำหรับการสำรวจในประเทศไทย 
พบวามอดฟนเลื่อย 95 เปอรเซ็นต จากจำนวนแหลงทั้งหมดที่สำรวจมีความตานทานตอสารรมฟอสฟน จะเห็นไดวา
มอดฟนเลื่อยจากประเทศไทยและประเทศอินเดียสรางความตานทานไดหลายพื้นที่มากกวาประเทศสหรัฐอเมริกา อาจ
เปนเพราะประเทศสหรัฐอเมริกามีการใชสารรมฟอสฟนที่ถูกตองและเหมาะสม โดยจากการทดสอบในครั้งนี้ พบวา
ความตานทานตอสารรมฟอสฟนของมอดฟนเลื่อยที่พบต่ำกวาของมอดยาสูบ โดยในมอดฟนเลื่อยพบความตานทานสูง
ที่สุดอยูที่ 22 เทา ขณะที่ในมอดยาสูบจากจังหวัดเชียงใหม พบตานทานสูงมากกวา 60 เทา (รังสิมาและคณะ, 2560) 
Hubhachen et al. (2018) ไดทดสอบระดับความตานทานตอสารรมฟอสฟนของระยะไขและระยะตัวเต็มวัยของ
มอดฟนเลื่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาในระยะตัวเต็มวัยมีความตานทานสูงที่สุด 24.3 เทา ขณะที่ในระยะไข พบ
ตานทานตอสารรมฟอสฟน 43.6 เทา ซึ่งคาที่ไดจะเห็นไดวาระยะไขมีความตานทานตอสารรมฟอสฟนมากกวาระยะตัว
เต็มวัย โดยกลไกความตานทานตอสารรมฟอสฟนของแมลงเกิดขึ้นจากการที่แมลงลดอัตราการหายใจทำใหแมลงรับ
สารรมฟอสฟนในปริมาณนอยกวาแมลงที่ไมตานทานตอสารรมฟอสฟน  
 
2. การทดสอบประสิทธิภาพของสารรมฟอสฟนตอมอดฟนเลื่อยที่ในสภาพโรงเก็บ 

คัดเลือกมอดฟนเลื่อยจากการทดสอบในหองปฏิบัติการ โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือสายพันธุออนแอ สาย
พันธุตานทานระดับปานกลาง และสายพันธุตานทานระดับสูง นำมาเลี้ยงขยายพันธุใหไดทุกระยะการเจริญเติบโต และ
ทดสอบกับสารรมฟอสฟนในอัตรา 2 และ 3 เม็ดตอ ขาวสาร 1 ตัน ระยะเวลารม 7 วัน ที่โรงสีขาว จ.สระบุรี และ
ระหวางทดสอบทำการวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเก็บ ซึ่งมีอุณหภูมิอยูระหวาง 28.9 - 39.5 องศาเซลเซียส 
และความชื้นสัมพัทธอยูระหวาง 42.1 - 70.7 เปอรเซ็นต จากการทดลองไมพบการรอดชีวิตของมอดฟนเลื่อยทั้งสาย
พันธุออนแอ สายพันธุตานทานระดับปานกลาง และสายพันธุตานทานระดับสูง ในทุกระยะการเจริญเติบโตที่รมดวย
สารรมฟอสฟน อัตรา 2 และ 3 เม็ด ระยะเวลา 7 วัน นอกจากนี้ยังพบวาการรมตามกรรมวิธีที่ 2 และ 3 ไมมีการรอด
ชีวิตของรุนลูกเชนกัน (Table 5) โดยปริมาณสารรมฟอสฟนที่วัดไดระหวางการทดลองมีคาไมต่ำกวา 500 ppm 
(Figure 2) ดังนั้นการใชสารรมฟอสฟนอัตราที่แนะนำจากกรมวิชาการเกษตรยังคงสามารถใชปองกันกำจัดมอดฟนเลื่อยที่
ตานทานตอสารรมฟอสฟนระดับปานกลาง และระดับสูงได หากปฏิบัติถูกตองตามหลักวิชาการ สำหรับการตรวจสอบ
แมลงที่พบในกองขาวสารกอนรมฟอสฟน พบมอดฟนเลื่อย มอดแปง มอดหนวดยาว ดวงงวงขาวโพด ผีเสื้อขาวสาร 
และเหาหนังสือที่มีชีวิต และไมพบแมลงชนิดใดที่มีชีวิตในขาวที่สุมมาหลังจากการรมฟอสฟนในกรรมวิธีที่ 2 และ 3 
สำหรับความชื้นเมล็ดขาวกอนและหลังรมมีคาระหวาง 13.1 - 13.6 เปอรเซ็นต  
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 แมวาการหยุดใชสารรมฟอสฟนชวงระยะเวลาหนึ่งอาจทำใหแมลงสามารถชะลอการสรางความตานทานตอ
สารรมฟอสฟนได แตในทางปฏิบัติไมสามารถหยุดใชสารรมไดเปนระยะเวลานาน ดังนั้น จึงควรนำสารรมชนิดอื่น เชน 
สารรมซัลฟูริลฟลูออไรด (Opit et al., 2016) หรือสารรมซัลฟูริลฟลูออไรดผสมกับสารรมฟอสฟนมาใชเพื่อกำจัดแมลง
ที่ตานทานตอสารรมฟอสฟน (Chandra et al., 2018) 
 
Table 5  Survival of Oryzaephilus surinamensis L. (susceptible, moderately resistant and highly 

resistant strains) fumigated with phosphine at the rates of 0, 2 and 3 tablets per 1 ton of 
rice for 7 days 

 

Insects strain Treatments 

% Survival of Oryzaephilus surinamensis1/ 
Eggs Larva Pupa Adults Adults (F1) 

Checked 
after  

4 weeks 

Checked 
after  

2 weeks 

Checked 
after  

1 weeks 

Checked 
after  
1 day 

Checked after  
6 weeks 

(hidden infestation) 

Susceptible strain 
Untreated control 100 100 100 100 100 
PH3 = 2 tablets for 7 days 0 0 0 0 0 
PH3 = 3 tablets for 7 days 0 0 0 0 0 

Moderately 
resistant strain  

Untreated control 100 100 100 100 100 
PH3 = 2 tablets for 7 days 0 0 0 0 0 
PH3 = 3 tablets for 7 days 0 0 0 0 0 

Highly resistance 
strain  

Untreated control 100 100 100 100 100 
PH3 = 2 tablets for 7 days 0 0 0 0 0 
PH3 = 3 tablets for 7 days 0 0 0 0 0 

1/ Mean of 6 replications 

 
 

 
 
Figure 2 Average phosphine concentrations (ppm) inside the tarpaulin sheet with 1 ton of rice from 

treatments with 0, 2 and 3 tablets of aluminium phosphine during 7 days of fumigation 
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สรุปผลการทดลองและคำแนะนำ 
 จากการสำรวจมอดฟนเลื่อยและนำมาทดสอบตามกรรมวิธีของ FAO จำนวน 43 แหลง พบวามีมอดฟนเลื่อยที่
ตานทานตอสารรมฟอสฟนจำนวน 41 แหลง คิดเปน 95.35 เปอรเซ็นต มีเพียง 2 แหลงเทานั้นที่ไมตานทานตอสารรม
ฟอสฟน แตผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารรมฟอสฟนในอัตราที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำยังสามารถกำจัด
มอดฟนเลื่อยที่ตานทานตอสารรมฟอสฟนได ดังนั้นผูประกอบการจึงควรระมัดระวังในการใชสารรมฟอสฟนโดยการ
ปฏิบัติอยางถูกวิธี เพื่อปองกันไมใหแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรสรางความตานทานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำใหสามารถใช
สารรมฟอสฟนกำจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรไดตอไป 
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การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในโหระพา  
Integrated Pests Management in Basil  
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Abstract 
The integrated pest management in basil was operated in EL-certified fields of the export 

companies (EL plots) in Tha Maka district, Kanchanaburi province and Nakhon chai sri district, Nakhon 
Pathom province during October 2016 - September 2018. The integrated pest management in basil 
consisted of using yellow sticky traps, pest survey checklist and chemicals control.  The trap was used 
80 traps/rai at a height of from the tops of plant 15 centimeters with 2 meters of the interval between 
traps and changed the trap every 14 days throughout the plant growth period.  Moreover, pest survey 
checklist in tabulation was used for basil plantation. If pests were found more than the economic 
threshold level (ETL), the pesticide would be applied. The conducted studies on 2 fields at Tha Maka 
district, Kanchanaburi province and Nakhon chai sri district, Nakhon Pathom province. The IPM field, 
pesticides were applied 8 and 3 times respectively and plant-diseases controlling chemicals were 
applied 10 and 8 times respectively. For the farmer field, the pesticides were applied 15 times to 
control thrips and whitefly. In addition, plant-diseases controlling chemicals were applied 15 times to 
control downy mildew.  For the operation in the IPM field, the result showed that the utilization of 
insecticide could be reduced by 46.67% and 80% respectively and the utilization of plant-diseases 
controlling chemicals could be reduced by 33.33% and 46.67% respectively. The produce was 
harvested 1,260 and 1,050 kilograms respectively which costed 56,700 and 47,250 baht respectively 
and the production cost was 14,418 and 11,699 baht respectively. Therefore, the net profit was 47,832 
and 41,026 baht respectively. The IPM field provided the benefic cost ration (B/C) 3.39 and 4.04 
respectively which was greater than the farmer field 2.97 and 2.39 respectively. 
 
Keywords : Integrated Pests Management, Basil 
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บทคัดยอ 
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในโหระพา ดำเนินการในแปลงเกษตรกรเครือขายของบริษัทสงออกที่ไดขึ้น

ทะเบียนรับรองแลว (แปลง EL) 2 ราย ที่อำเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ระหวางเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2561 การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในโหระพา ประกอบดวย การติดกับดัก
กาวเหนียวสีเหลืองในอัตรา 80 กับดัก/ไร ที่ระดับความสูงจากยอดพืช 15 เซนติเมตร ระยะหางระหวางกับดัก 2 เมตร 
และเปลี่ยนกับดักทุก 14 วัน ตลอดระยะการเจริญเติบโตของพืช รวมกับการสำรวจศัตรูพืชโดยใชตารางบันทึกศัตรูพืช
สำหรับการปลูกโหระพาที่ออกแบบไว ถาพบศัตรูพืชเกินระดับเศรษฐกิจ (ETL)  ที่กำหนดใหใชสารเคมีปองกันกำจัด
ศัตรูพืช โดยดำเนินการในแปลงเกษตรกร นายสมภพ ทองอิ่ม อำเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และแปลงเกษตรกร 
นายไพฑูล อินพาเพียร อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบวาในแปลงวิธี IPM ของทั้งสองแปลงมีการใชสารเคมี
ปองกันกำจัดแมลงศัตรูพืช 8 และ 3 ครั้ง ตามลำดับ มีการใชสารเคมีปองกันกำจัดโรคพืช 10 และ 8 ครั้ง ตามลำดับ 
สวนแปลงวิธีเกษตรกรทั้งสองแปลงมีการใชสารเคมีปองกันกำจัดแมลงศัตรูพืช 15 ครั้ง เพื่อใชปองกันกำจัดเพลี้ยไฟฝาย 
และแมลงหวี่ขาวยาสูบ นอกจากนี้ยังพบวามีการใชสารเคมีปองกันกำจัดโรคพืช 15 ครั้ง สำหรับปองกันกำจัดโรคราน้ำคาง 
เหมือนกันทั้งสองแปลง โดยแปลงวิธีเกษตรกร เกษตรกรจะทำการพนสารปองกันกำจัดศัตรูพืชทันที่หลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต จากการดำเนินการในแปลงวิธี IPM พบวาสามารถลดจำนวนการใชสารกำจัดแมลงได 46.67% และ 80% 
ตามลำดับ ลดจำนวนการใชสารกำจัดโรคพืชได 33.33% และ 46.67% ตามลำดับ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได 1,260 
และ 1,050 กิโลกรัม ตามลำดับ คิดเปนมูลคาผลผลิต 56,700 และ 47,250 บาท ตามลำดับ ตนทุนการผลิต 14,418 
และ 11,699 บาท ตามลำดับ มีกำไรสุทธิ 47,832 และ 41,026 บาท ตามลำดับ ใหผลตอบแทนตอหนวยการลงทุน 
(B/C) 3.39 และ 4.04 ตามลำดับ ซึ่งมากกวาแปลงวิธีเกษตรกรที่ใหผลตอบแทนตอหนวยการลงทุน (B/C) 2.97 และ 
2.39 ตามลำดับ 
 
คำหลัก : การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน โหระพา 
 

คำนำ 
 กะเพราและโหระพาเปนพืชผักสวนครัวที่ในอดีตปลูกเพื่อการบริโภคภายในประเทศเทานั้น แตปจจุบันมีการ
สงออกจำหนายยังตางประเทศ เชน ในประเทศญี่ปุนมีการนำเขาพืชผักสวนครัวจากประเทศไทยมากกวา 200 ตันตอป 
นอกจากนี้ยังสงไปจำหนายยังประเทศในกลุมสหภาพยุโรปหรือ E.U. อีกดวย โดยตลาด E.U. เปนตลาดสงออกของ
สินคาผักและผลไมที่สำคัญของไทย ในป พ.ศ. 2551 มีมูลคาการสงออกผักผลไมประมาณ 1,023 ลานบาท ป พ.ศ. 2552 
เพิ่มขึ้นเปน 2,285 ลานบาท แตจากการเปดเสรีทางการคาภายใตองคการการคาโลก  ไดมีการยกเลิกมาตรการกีดกัน
ทางภาษี และหันมาใชมาตรการทางสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS Agreement) ทดแทน เพื่อใหประเทศสมาชิก
ปกปองตนเองมิใหศัตรูพืชที่อาจจะติดไปกับสินคาพืชจากประเทศหนึ่งไปสูอีกประเทศหนึ่งได เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ 
แมลงหวี่ขาว และแมลงวันผลไม เปนแมลงที่มีขนาดเล็กและมักติดไปกับสินคาประเภทพืชผักที่สงออก เชน กะเพรา
โหระพา แมงลัก ผักชีฝรั่ง พริก โดยสินคาเหลานี้สวนใหญถูกนำไปใชในกิจการรานอาหารไทยในตางประเทศ ซึ่งก็เปน
การสนับสนุนนโยบาย “ครัวไทยสูครัวโลก” แตจากการที่ E.U. มีกฎระเบียบที่ใชควบคุมสุขอนามัยพืช (Plant Health) 
คือ Directive 2009/29/EC ซึ่งกำหนดชนิดศัตรูพืชกักกัน (Quarantine pests) ที่หามนำเขา ซึ่งหมายถึงศัตรูพืชที่ไมมี
ในประเทศผูนำเขา นอกจากนี้ยังมีชนิดพืชที่หามนำเขา ชนิดพืชควบคุม และเงื่อนไขในการนำเขาสินคาพืชที่ใชควบคุม
ภายในกลุม E.U. จากการออกระเบียบดังกลาว และการตรวจสินคาอาหารคนและสัตวผานทางระบบเตือนภัย EU- 27 
ที่เรียกวา Rapid Alert System for Food and Feed หรือ RAFF พบศัตรูพืชกักกันติดไปกับสินคาผักและผลไมของไทย
อยางตอเนื่อง ไดแก เพล้ียไฟ หนอนชอนใบ แมลงหวี่ขาว และแมลงวันผลไม โดยพืชผักที่ถูกตรวจพบศัตรูพืชกักกันและ
ถูกแจงเตือนมากที ่สุดถึง 70% และจัดเปนพืชควบคุม (Regulated plants) ของ E.U. ไดแก พืชสกุล Ocimum 
ประกอบดวย กะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หรา พืชสกุล Capsicum พริกหยวก พริกชี้ฟา พริกขี้หนู พืชกลุม Solanum 
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melongena ประกอบดวย มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือมวง มะเขือขาว มะเขือขื ่น พืชกลุ ม Momordica 
charantia ไดแก มะระจีน มะระขี้นก และพืชกลุม Eryngium foetidum ไดแก ผักชีฝรั ่ง ทำใหประเทศไทยตอง
ตัดสินใจขอหยุดการสงออกพืช 5 กลุม 16 ชนิด เปนการชั่วคราว โดยกรมวิชาการเกษตรไดออกประกาศ เรื่อง ชะลอ
การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช และใบรับรองสุขอนามัยสำหรับสินคาพืชผักสดไปสหภาพยุโรป โดยมีผลบังคับใชตั้งแต 
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 จนกวาประเทศไทยจะมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการผลิต และระบบการสงออกพืชผัก 16 
ชนิดดังกลาว ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ E.U. ยอมรับ เพื่อแกปญหาดังกลาว กรมวิชาการเกษตรจึงออกประกาศเรื่อง
มาตรการควบคุมพิเศษการสงออกผักและผลไมไปสหภาพยุโรป นอรเวยและสมาพันธรัฐสวิส (Establishment list) 
โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2554 ซึ่งมาตรการดังกลาวเปนที่ยอมรับของสหภาพยุโรป แตอยูภายใตเงื่อนไข
ที่วา ในพืชทั้ง 5 กลุม 16 ชนิด จะพบศัตรูพืชกักกันติดไปไดไมเกิน 5 ครั้งตอป ซึ่งจากการแจงเตือนของ E.U. พบวาใน
ป 2555 มีการแจงเตือนในโหระพา 3 ครั้ง พบหนอนแมลงวันชอนใบติดไป 2 ครั้ง และตัวออนแมลงหวี่ขาวยาสูบติดไป 
1 ครั้ง สวนในป 2556 มีการแจงเตือนในโหระพา 3 ครั้ง โดยมีหนอนแมลงวันชอนใบติดไป 2 ครั้ง และตัวออนแมลงหวี่ขาว
ยาสูบติดไป 1 ครั้ง และในป 2557 (มกราคม - พฤษภาคม) ไมมีการแจงเตือนในพืชนี้เนื่องจากยังไมถึงชวงฤดูกาล
ระบาดของแมลงทั้งสองชนิด (กลุมบริการการสงออก, 2557) ดังนั้นจะเห็นไดวาการติดไปของแมลงศัตรูกักกันใน
กะเพรา/โหระพาเปนอุปสรรคที่สำคัญในการสงออก เพื่อพัฒนาระบบการผลิตกะเพรา/โหระพาใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่ E.U. ยอมรับ และลดปริมาณเพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ และแมลงหวี่ขาว ใหมีปริมาณนอยที่สุด ไมมีปญหาสารพิษ
ตกคาง และปลอดภัย กอนนำผลผลิตเขาไปในโรงคัดบรรจุ จึงไดนำเอาวิธีการปองกันกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบตาง ๆ มา
รวมกัน เพื่อหาเทคโนโลยีในการปองกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในกะเพรา/โหระพา ใหไดผลผลิตที่ปลอดภัย 

Polboon (1965) รายงานวาในประเทศไทยพบแมลงศัตร ูก ัดกินใบกะเพราคือ Borbo beyani Moor 
(Lepidoptera: Hesperiidae) เพียงชนิดเดียวเทานั้น สวนเตือนจิตตและคณะ (2548) รายงานการสำรวจชนิดแมลง
ศัตรูและความเสียหายของกะเพรา โหระพา และผักชีฝรั่ง ในแหลงปลูกจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และนครปฐม ในป 
2547 พบแมลงศัตรูหลายชนิด คือ หนอนมวนใบ Ophanostigma abruptalis (Walker) หนอนชอนใบ Liriomyza sp. 
หนอนกระทูผัก Spodoptera litura (Fabricius) หนอนกระทูหอม Spodoptera exigua Hübner หนอนเจาะสมอฝาย 
Helicoverpa armigera (Hübner) เพลี้ยไฟ Dorcadothrips sp. มวนปกแกว Monanthia globulifera Walk. 
ไรแดง Tetranychus tumidus Banks เพลี้ยออน และเพลี้ยแปง และในการศึกษาชนิดและความแปรปรวนประชากร
ของเพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ แมลงหวี่ขาว และเพลี้ยแปงในกะเพรา/โหระพาเพื่อการสงออก ในป 2552 ผูเขียนพบวา ที่
อำเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี และอำเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี พบแมลงศัตรูของกะเพรา/โหระพา 11 ชนิด 
ไดแก เพลี้ยไฟ 4 ชนิด คือ เพลี้ยไฟ Bathrips melanicornis (Shumsher) เพลี้ยไฟดอกไม Frankliniella schultzei 
(Trybom) เพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis Hood และเพลี้ยไฟฝาย Thrips palmi Karny แมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia 
tabaci (Gennadius) หนอนแมลงวันชอนใบ Liriomyza brassicae (Riley) หนอนเจาะสมอฝาย Helicoverpa 
armigera (Hübner) หนอนกระทูผัก Spodoptera litura (Fabricius) หนอนกระทูหอม Spodoptera exigua Hübner 
หนอนมวนใบ Ophanostigma abruptalis (Walker) หนอนคืบกะหล่ำ Trichoplusia ni (Hübner) และเพลี้ยแปง 
Phenacoccus solani Ferris 

ระดับเศรษฐกิจ (Economic Threshold Level, ETL) หมายถึง ระดับความหนาแนนของแมลงศัตรูพืชที่
เกษตรกรจำเปนตองทำการปองกันกำจัด เพื่อไมใหปริมาณประชากรของแมลงศัตรูพืชเพิ่มขึ้น ถึงขั้นทำความเสียหาย
แกพืชในทางเศรษฐกิจ ในการจัดการแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management, IPM) ระดับ
เศรษฐกิจของแมลงศัตรูพืชถือเปนประเด็นสำคัญที่จะตองนำมาพิจารณาในการดำเนินการตัดสินใจในการจัดการปญหา
แมลงศัตรูพืช (Pedigo, 1989) 

เพลี้ยไฟฝาย (cotton thrips) Thrips palmi Karny เปนศัตรูที่สำคัญมากที่สุดอีกชนิดหนึ่งของพืชผัก พืชไร 
และไมดอกหลายชนิด ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใตใบ ทำใหเกิดรอยดานหรือรอยแผลสีน้ำตาล ทำใหใบ
แหง ยอด ดอก และตาออนไมเจริญ ในระยะที่พืชขาดน้ำอาจทำใหตนตายได สำหรับการทำลายของเพลี้ยไฟใน



26 วารสารกีฏและสัตววิทยา ปที่ 38 ฉบับที่ 1 - 2 มกราคม - ธันวาคม 2563   

  

กะเพรา/โหระพา มักพบที่บริเวณยอด ดูดกินน้ำเลี้ยง ทำใหเกิดอาการยอดเหลือง การปองกันกำจัดถาพบเพลี้ยไฟที่
ยอดมากกวา 5 ตัว/ยอด (นับทั้งตัวออนและตัวเต็มวัย) ใชอิมิดาโคลพริด (โปรวาโด 70% WG) อัตรา 5 กรัม/น้ำ 20 ลิตร 
หรืออิมาเม็กตินเบนโซเอต (โปรเคลม 1.92% EC) อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร หรือสปนโนแซด (ซัคเซส 120 เอสซี) 
อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร หรือสไปโรมีซิเฟน (โอเบรอน 24% SC) อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร เลือกใช
สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง ควรพนสารเคมีติดตอกัน 2 ครั้ง หางกัน 7 วัน (กองกีฏและสัตววิทยา, 2542; กลุมกีฏและสัตว
วิทยา, 2551; สัญญาณีและคณะ, 2555) 

แมลงหวี่ขาวยาสูบ (tobacco whitefly) Bemisia tabaci (Gennadius) พบระบาดมากในฤดูแลง ตัวออน
และตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ทำใหใบหงิกงอและเหี่ยวแหง ตนแคระแกร็น นอกจากนี้ยังเปนพาหะนำเชื้อไวรัส
ของพืชหลายชนิด ในกะเพรา/โหระพา มักพบบริเวณหลังใบ สวนกลางของลำตน คอยดูดกินน้ำเลี้ยง ถาการทำลายรุนแรง
จะทำใหเกิดโรคดางเหลืองในกะเพรา/โหระพาได การปองกันกำจัดถาพบตัวออนมากกวา 2 ตัว/ตน ใหใชบูโพรเฟซิน 
(นาปาม 40% SC) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร หรืออิมิดาโคลพริด (โปรวาโด 70% WG) อัตรา 12 กรัม/น้ำ 20 
ลิตร หรือไทอะมีโทแซม (แอคทารา 25% WP) อัตรา 12 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือไดโนเทฟูแรน (สตารเกิล 10% SL) 
อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือปโตรเลียมออยล (ไวตออยล 67%) อัตรา 150 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร เลือกใชสารเคมี
ชนิดใดชนิดหนึ่ง ควรพนสารติดตอกัน 2 - 3 ครั้ง หางกัน 7 วัน (กองกีฏและสัตววิทยา, 2542; กลุมกีฏและสัตววิทยา, 
2551; สัญญาณีและคณะ, 2555) 

หนอนแมลงวันชอนใบกะหล่ำ (serpentine leafminer) Liriomyza brassicae (Riley) เปนศัตรูที ่สำคัญมาก
ที่สุดอีกชนิดหนึ่งของพืชผัก พืชไร และไมดอกหลายชนิด ตัวเต็มวัยวางไขใตผิวใบ ตัวหนอนมีลักษณะหัวแหลมทายปาน
ไมมีขา หนอนชอนไชภายในใบทำใหเกิดรอยเสนสีขาวคดเคี้ยวไปมา หากระบาดรุนแรงจะทำใหใบเสียหายรวงหลนและ
พืชตายได สำหรับการทำลายของหนอนชอนใบในกะเพรา/โหระพา มักพบระบาดมากในชวงยายกลาปลูกจนถึง 2 เดือน พบ
ที่บริเวณใบแกดานลางของทรงพุม การปองกันกำจัดถาพบรอยทำลายของหนอนชอนใบมากกวา 10%  ใหใชอิมิดาโคลพริด 
(คอนฟดอร 10% SL) อัตรา 20 - 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร หรือไซเพอรเมทริน (ไซนอฟฟ 40% WP) อัตรา 15 - 20 กรัม/
น้ำ 20 ลิตร เลือกใชสารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง ควรพนสารเคมีติดตอกัน 2 ครั้ง หางกัน 7 วัน (สัญญาณีและคณะ, 2555) 

โรคท่ีสำคัญในโหระพา คือโรคราน้ำคาง ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Peronospora sp. โดยพืชจะแสดงอาการ ดานหนา
ใบเปนสีเหลือง เกิดเปนหยอม ๆ สวนดานหลังใบพบเสนใยกานชูสปอร ถามีอาการรุนแรง สวนสีเหลืองดานหนาใบจะ
เปลี่ยนเปนสีน้ำตาลเขม ใบหงิก และรวง ทำใหตนตายได การแพรกระจายสามารถไปตามลม น้ำ แมลง สัตว คน และ
ติดไปกับเครื่องมือได โรคนี้จะระบาดมากชวงฤดูฝน ราสาเหตุสามารถติดไปกับเมล็ดพันธุไดดวย การปองกันกำจัด ควร
ใชเมล็ดพันธุที่ปลอดโรค หรือมีการฆาเชื้อโดยแชน้ำ 50 องซาเซลเซียส นาน 20 - 25 นาที กอนปลูก หรือคลุกเมล็ด
ดวยสารเมทาแลกซิล 35% DS อัตรา 7 กรัม/เมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม ถาพบอาการโรคในแปลง ควรพนสารเมทาแลกซิล หรือ
แมนโคเซบ 70% WG อัตรา 20กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือเมทาแลกซิล+แมนโคเซบ 72% WP อัตรา 30 - 50 กรัม/น้ำ 20 
ลิตร ควรพนสารเคมีทุก 7 - 10 วัน (กลุมวิจัยโรคพืช, 2554) 

วัตถุประสงคเพื่อสรางรูปแบบการปองกันกำจัดศัตรูพืชที่ใชระบบการปองกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดย
คำนึงถึงการปนเปอนหรือการติดไปของศัตรูพืชกอนการสงออก ปญหาสารพิษตกคางเกินมาตรฐาน และการเกิดการ
ตานทานตอสารเคมีฆาแมลงที่ใชในการปองกันกำจัด 
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อุปกรณและวิธีการ 
 1. ออกแบบตารางบันทึกศัตรูพืชสำหรับการปลูกโหระพาที่เกษตรกรใชไดงายและสะดวก โดยมีการจัดทำเปน
ตารางบันทึกขอมูลศัตรูพืช แลวนำไปใหเกษตรกรทดลองใชจริง จากนั้นมีการสอบถามและแกไขตารางบันทึกดังกลาว
เพื่อใหเกษตรกรยอมรับและสามารถใชไดจริง 
 2. ดำเนินการในแปลงเกษตรกรเครือขายของบริษัทสงออกที่ไดขึ้นทะเบียนรับรองแลว (แปลง Establishment 
List (EL)) จำนวน 2 แปลงทดลอง แตละแปลงดำเนินการเปรียบเทียบ 2 วิธี คือ วิธีปองกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
(IPC) และวิธีของเกษตรกร (F) ขนาดแปลงยอย 400 ตารางเมตร 
  2.1. วิธีปองกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPC) ดำเนินการดังนี้ 
   2.1.1. ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลืองในอัตรา 80 กับดัก/ไร ที ่ระดับความสูงจากยอดพืช 15 
เซนติเมตร โดยมีระยะหางระหวางกับดักทุก 2 เมตร และเปลี่ยนกาวใหมทุก 14 วัน เพื่อดักจับตัวเต็มวัยของแมลงศัตรูพืช 

   2.1.2. ทำการสำรวจประชากรของศัตรูพืชในแปลงปลูกโหระพาทั่วทั้งตน โดยมีขนาดการสุม 
100 ตน/พื้นที่ 400 ตารางเมตร ทุก 2 สัปดาห ถาพบศัตรูพืชใหบันทึกในตารางบันทึกขอมูลที่ไดจากขอ 1 (Figure 1) 

  2.1.3. ถาพบศัตรูพืชเกินระดับเศรษฐกิจ (ETL) ที่กำหนด ใหดำเนินการปองกันกำจัด โดยมีระดับ
เศรษฐกิจ (ETL) ดังนี ้

   - เพลี้ยไฟฝาย ถาพบเพลี้ยไฟฝาย 50 ตนจาก 100 ตน ใหดำเนินการพนสารฆาแมลง
สารอิมิดาโคลพริด (โปรวาโด 70% WG) อัตรา 5 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรืออิมาเม็กตินเบนโซเอต (โปรเคลม 1.92% EC) 
อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร หรือสปนโนแซด (ซัคเซส 120 เอสซี) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร เลือกใชสารเคมี
ชนิดใดชนิดหนึ่ง ควรพนสารเคมีติดตอกัน 2 - 3 ครั้ง หางกัน 7 วัน   

   - แมลงหวี่ขาวยาสูบ ถาพบแมลงหวี่ขาวยาสูบ 10 ตนจาก 100 ตน ใหดำเนินการพนสารฆา
แมลงสารบูโพรเฟซิน (นาปาม 40% SC) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร หรืออิมิดาโคลพริด (โปรวาโด 70% WG) 
อัตรา 12 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือไทอะมีโทแซม (แอคทารา 25% WP) อัตรา 12 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือไดโนเทฟูแรน 
(สตารเกิล 10% SL) อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือปโตรเลียมออยล (ไวตออยล 67% EC) อัตรา 150 มิลลิลิตร/น้ำ 20 
ลิตร เลือกใชสารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง ควรพนสารเคมีติดตอกัน 2 - 3 ครั้ง หางกัน 7 วัน   

   - หนอนแมลงวันชอนใบกะหล่ำ ถาพบรอยหนอนแมลงวันชอนใบกะหล่ำ 30 ตนจาก 100 ตน 
พนสารฆาแมลงสารอิมิดาโคลพริด (คอนฟดอร 10% SL) อัตรา 20 - 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร หรือไซเพอรเมทริน 
(ไซนอฟฟ 40% WP) อัตรา 15 - 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เลือกใชสารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง ควรพนสารเคมีติดตอกัน 2 ครั้ง 
หางกัน 7 วัน    

   - กลุมหนอนผีเสื้อ ถาพบหนอนมวนใบ 20 ตัวจาก 100 ตน หรือหนอนกระทูผัก 10 ตัวจาก 100 ตน 
หรือหนอนกระทูหอม 10 ตัวจาก 100 ตน หรือหนอนเจาะสมอฝาย 10 ตัวจาก 100 ตน หรือหนอนคืบกะหล่ำ 15 ตัว
จาก 100 ตน ใหดำเนินการพนสารฆาแมลงสารอิมาเม็กตินเบนโซเอต (โปรเคลม 1.92% EC) อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำ 
20 ลิตร หรือลูเฟนนูรอน (แม็ท 5% EC) อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร หรือคลอรฟลูอาซูรอน (อาทาบรอน 5% EC) 
อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร หรือเมทท็อกซี่ฟโนไซด (โปรดิจี้ 24% SC) อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร หรือแกมมา-
ไซฮาโลทริน (โปรแอ็กซีส 1.5% SC) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร หรือแลมบดา-ไซฮาโลทริน (คาราเต ซีออน 2.5% CS) 
อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร หรือบาซิลลัส ทูริงเจนซิส (แบคโทสปน เอฟซี 10600 IV/mg SC) อัตรา 100 มิลลิลิตร/
น้ำ 20 ลิตร เลือกใชสารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง ควรพนสารเคมีติดตอกัน 2 ครั้ง หางกัน 7 วัน   

   - โรคราน้ำคาง ถาพบอาการโรคราน้ำคาง 20 ตนจาก 100 ตน ใหดำเนินการพนสารเมทาแลกซิล+
แมนโคเซบ อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือสารอะซอกซีสโตรบิน 25% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร พนทุก 
5 - 7 วัน สำหรับการพนเพื่อปองกันโรคราน้ำคางใหใชสารอะซอกซีสโตรบิน 25% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร 
พนทุก 14 วัน  
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  2.1.4. บันทึกชนิด ปริมาณและจำนวนครั้งในการใชสารเคมี ในการปองกันกำจัดศัตรูพืชทุกชนิด 
บันทึกคาใชจายทุกชนิดระหวางการเพาะปลูก บันทึกปริมาณผลผลิตที่ได สถานที่จำหนาย รายไดจากการขายผลผลิต 
บันทึกขอมูลศัตรูธรรมชาติ บันทึกการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางของสารปองกันกำจัดศัตรูพืช โดยสุมโหระพากอน
เก็บเกี่ยว 1 กิโลกรัม แลวทำการวิเคราะหดวยการสกัดตัวอยางดวยวิธี QuEChERS เพื่อหาสารพิษตกคาง และวิเคราะห
หาสารพิษตกคางดวยเครื่อง LC/MS/MS ดำเนินการโดยหองปฏิบัติติการกลาง (ประเทศไทย) และผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ 
  2.2. วิธีของเกษตรกร (F) 

  2.2.1. การปฏิบัติดูแลตามวิธีเกษตรกร เนื่องจากโหระพาเปนพืชรับประทานสวนยอด เกษตรกร
จะทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุก 15 วัน หลังจากเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะทำการพนสารปองกันกำจัดศัตรูและใสปุยเคมีทันที 
หรือบางครั้งถาพบศัตรูพืชในแปลงปลูกอาจมีการใชสารปองกันกำจัดศัตรูทันที่ สำหรับการเลือกชนิดสารปองกันกำจัด
ศัตรูพืชเกษตรกรจะเลือกใชสารปองกันกำจัดศัตรูพืชตามคำแนะนำของบริษัทสงออกที่กำหนดใหใชไดเทานั้น  

  2.2.2. บันทึกชนิด ปริมาณและจำนวนครั้งในการใชสารเคมี ในการปองกันกำจัดศัตรูพืชทุกชนิด 
บันทึกคาใชจายทุกชนิดระหวางการเพาะปลูก บันทึกปริมาณผลผลิตที่ได สถานที่จำหนาย รายไดจากการขายผลผลิต 
บันทึกขอมูลศัตรูธรรมชาติ บันทึกการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางของสารปองกันกำจัดศัตรูพืชโดยสุมโหระพากอนเก็บ
เกี่ยว 1 กิโลกรัม แลวทำการวิเคราะหดวยการสกัดตัวอยางดวยวิธี QuEChERS เพื่อหาสารพิษตกคาง และวิเคราะหหา
สารพิษตกคางดวยเครื่อง LC/MS/MS ดำเนินการโดยหองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  
 เวลาและสถานที ่

 ตุลาคม 2559 – กันยายน 2561 
 หองปฏิบัติการกลุมบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
 แปลงเกษตรกร อำเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
 แปลงเกษตรกร อำเภอนครชัยศรี จังหวดันครปฐม 
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 Figure 1 Table for pest survey record in Basil 
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ตารางสํารวจศัตรูพืชในโหระพา/กระเพรา                                       (ใสเคร่ืองหมายถูกลงในชองท่ีพบศัตรูพืช)

 แปลง : ….......................................................................                วันท่ี...........................................................

หมายเหตุ : ถาพบเพล้ียไฟต้ังแต 50 ตนใหพนสารฯ ถาพบแมลงหวีขาวต้ังแต 10 ตนใหพนสารฯ ถาพบหนอนชอบใบต้ังแต 30 ตนใหพนสารฯ

               ถาพบหนอนมวนใบต้ังแต 20 ตนใหพนสารฯ ถาพบหนอนกระทูผักต้ังแต 10 ตนใหพนสารฯ ถาพบหนอนกระทูหอมต้ังแต 10 ตนใหพนสารฯ

               ถาพบหนอนเจาะสมอฝายต้ังแต 10 ตนใหพนสารฯ ถาพบโรครานํ้าคางต้ังแต 20 ตนใหพนสารฯ
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ผลการทดลองและวิจารณ 
จากการศึกษาเทคโนโลยีการปองกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในโหระพา ดำเนินการทดลอง 2 ครั้ง ในพืช

โหระพาไดผลดังนี ้
การดำเนินการครั้งที่ 1 ดำเนินการในแปลงเกษตรกรเครือขายของบริษัทสงออกที่ไดขึ้นทะเบียนรับรองแลว (แปลง EL) ที่
อำเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางเดือนมีนาคม - กันยายน 2560 (เกษตรกร: นายสมภพ ทองอิ่ม)  

1.1 การตรวจนับปริมาณศัตรูพืชในโหระพา (Table 1) 
 1.1.1 เพล้ียไฟฝาย: ในแปลงวิธี IPM และแปลงวิธีเกษตรกร พบเพลี้ยไฟฝายเกินระดับเศรษฐกิจ (ETL) ที่

กำหนดไว 8 ครั้ง 
 1.1.2 แมลงหวี่ขาวยาสูบ: ในแปลงวิธี IPM ไมพบแมลงหวี่ขาวยาสูบเกินระดับเศรษฐกิจ (ETL) ที่กำหนด

ไว สวนแปลงวิธีเกษตรกร พบแมลงหวี่ขาวยาสูบเกินระดับเศรษฐกิจ (ETL) ที่กำหนดไว 5 ครั้ง 
 1.1.3 หนอนแมลงวันชอนใบกะหล่ำ: ทั้งแปลงวิธี IPM และแปลงวิธีเกษตรกร ไมพบหนอนแมลงวันชอน

ใบกะหล่ำเกินระดับเศรษฐกิจ (ETL) ที่กำหนดไว 
 1.1.4 โรคราน้ำคาง: ในแปลงวิธี IPM พบโรคราน้ำคางเกินระดับเศรษฐกิจ (ETL) ที่กำหนดไว 10 ครั้ง 

สวนแปลงวิธีเกษตรกร พบโรคราน้ำคางเกินระดับเศรษฐกิจ (ETL) ที่กำหนดไว 14 ครั้ง 
1.2 การปองกันกำจัดศัตรูพืช 
 1.2.1 แปลงวิธี IPM ทำการติดกับดักกาวเหนียวสีเหลืองในอัตรา 80 กับดัก/ไร ที่ระดับความสูงจากยอดพืช 

15 เซนติเมตร ระยะหางระหวางกับดัก 2 เมตร และเปลี่ยนกับดักทุก 14 วัน ตลอดระยะเวลาทดลอง รวมกับการใชสารเคมี
ปองกันกำจัดศัตรูพืชเมื่อสำรวจพบศัตรูพืชเกินระดับเศรษฐกิจ (ETL) ที่กำหนดไว จากการทดลองพบวาในแปลงวิธี IPM มี
การใชสารเคมีปองกันกำจัดแมลงศัตรูพืช 8 ครั้ง เพื่อใชปองกันกำจัดเพลี้ยไฟฝาย โดยพนสารอิมิดาโคลพริด 70% WG 
4 ครั้ง และสารสปนโนแซด 12% SC 4 ครั้ง และมีการใชสารเคมีปองกันกำจัดโรคพืช 10 ครั้ง เพื่อปองกันกำจัดโรคราน้ำคาง 
โดยพนสารอะซอกซีสโตรบิน 25% SC (Table 2) 

 1.2.2 แปลงวิธีเกษตรกร เกษตรกรทำการตัดโหระพาจำหนายทุก 2 สัปดาห หลังจากตัดโหระพา
เกษตรกรทำการพนสารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืชทันที ตลอดการทดลองเกษตรกรมีการใชสารเคมีปองกันกำจัดแมลง
ศัตรูพืช 15 ครั้ง เพื่อใชปองกันกำจัดเพลี้ยไฟฝาย โดยพนสารอิมิดาโคลพริด 70% WG 10 ครั้ง และสารสปนโนแซด 
12% SC 5 ครั้ง สำหรับปองกันกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบทำการพนสารบูโพรเฟซิน 40% SC 15 ครั้ง และมีการใชสารเคมี
ปองกันกำจัดโรคพืช 15 ครั้ง เพื่อใชปองกันกำจัดโรคราน้ำคาง โดยพนสารอะซอกซีสโตรบิน 25% SC (Table 2) 

 1.2.3 จากการดำเนินการในแปลงวิธี IPM พบวาสามารถลดจำนวนการใชสารกำจัดแมลงได 46.67% 
และสามารถลดจำนวนการใชสารกำจัดโรคพชืได 33.33% (Table 3) 

1.3 การปนเปอนของสารเคมีบนโหระพา 
 ผลผลิตโหระพาในแปลงวิธี IPM และแปลงวิธีเกษตรกร ไมพบการปนเปอนของสารเคมี (Table 3) 
1.4 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตรในการปลูกโหระพา (Table 3) 
 1.4.1 แปลงวิธี IPM ตลอดการทดลองเก็บเกี่ยวผลผลิตได 1,260 กิโลกรัม ผลผลิตจำหนายใหบริษัท

สงออกในราคาประกันกิโลกรัมละ 45 บาท คิดเปนมูลคาผลผลิต 56,700 บาท ตนทุนการผลิต 14,418 บาท 
ประกอบดวยคาสารเคมีปองกันกำจัดในการปองกันกำจัดศัตรูพืช กาวเหนียว กับดัก คาปุย และคาแรงงาน เมื่อหัก
ตนทุนการผลิตแลวพบวาแปลงวิธี IPM มีกำไรสุทธิ 42,282 บาท ใหผลตอบแทนตอหนวยการลงทุน (B/C) 3.93 ซึ่ง
มากกวาแปลงวิธีเกษตรกร 

 1.4.2 แปลงวิธีเกษตรกร ตลอดการทดลองเก็บเกี่ยวผลผลิตได 1,200 กิโลกรัม ผลผลิตจำหนายใหบริษัท
สงออกในราคาประกันกิโลกรัมละ 45 บาท คิดเปนมูลคาผลผลิต 54,000 บาท ตนทุนการผลิต 18,170 บาท แปลง
เกษตรกรมีกำไรสุทธิ 35,830 บาท ใหผลตอบแทนตอหนวยการลงทุน (B/C) 2.97 ซึ่งนอยกวาแปลงวิธี IPM 
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การดำเนินการครั้งที่ 2 ดำเนินการในแปลงเกษตรกรเครือขายของบริษัทสงออกที่ไดขึ้นทะเบียนรับรองแลว (แปลง EL) ที่
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ระหวางเดือนเมษายน - กันยายน 2560 (เกษตรกร: นายไพฑูล อินพาเพียร)  
 2.1 การตรวจนับปริมาณศัตรูพืชในโหระพา (Table 4) 
  2.1.1 เพลี้ยไฟฝาย: ในแปลงวิธี IPM พบเพลี้ยไฟฝายเกินระดับเศรษฐกิจ (ETL) ที่กำหนดไว 3 ครั้ง สวน
แปลงวิธีเกษตรกร พบเพลี้ยไฟฝายเกินระดับเศรษฐกิจ (ETL) ที่กำหนดไว 8 ครั้ง 
  2.1.2 แมลงหวี่ขาวยาสูบ: ในแปลงวิธี IPM ไมพบแมลงหวี่ขาวยาสูบเกินระดับเศรษฐกิจ (ETL) ที่กำหนด
ไว สวนแปลงวิธีเกษตรกร พบแมลงหวี่ขาวยาสูบเกินระดับเศรษฐกิจ (ETL) ที่กำหนดไว 2 ครั้ง 
  2.1.3 หนอนแมลงวันชอนใบกะหล่ำ: ทั้งแปลงวิธี IPM และแปลงวิธีเกษตรกร ไมพบหนอนแมลงวันชอน
ใบกะหล่ำเกินระดับเศรษฐกิจ (ETL) ที่กำหนดไว 
  2.1.4 โรคราน้ำคาง: ทั้งแปลงวิธี IPM และแปลงวิธีเกษตรกร พบโรคราน้ำคางเกินระดับเศรษฐกิจ (ETL) 
ที่กำหนดไว 8 ครั้ง 
 2.2 การปองกันกำจัดศัตรูพืช 
  2.2.1 แปลงวิธี IPM ทำการติดกับดักกาวเหนียวสีเหลืองในอัตรา 80 กับดัก/ไร ที่ระดับความสูงจากยอด
พืช 15 เซนติเมตร ระยะหางระหวางกับดัก 2 เมตร และเปลี่ยนกับดักใหมทุก 14 วัน ตลอดระยะเวลาทดลอง รวมกับ
การใชสารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืชเมื่อสำรวจพบศัตรูพืชเกินระดับเศรษฐกิจ (ETL) ที่กำหนดไว จากการทดลองพบวาใน
แปลงวิธี IPM มีการใชสารเคมีปองกันกำจัดแมลงศัตรูพืช 3 ครั้ง เพื่อใชปองกันกำจัดเพลี้ยไฟฝาย โดยพนสารอิมิดาโคลพริด 
70% WG 3 ครั้ง และมีการใชสารเคมีปองกันกำจัดโรคพืช 8 ครั้ง เพื่อปองกันกำจัดโรคราน้ำคาง โดยพนสารอะซอกซีสโตรบิน 
25% SC (Table 5) 
  2.2.2 แปลงวิธีเกษตรกร เกษตรกรทำการตัดโหระพาจำหนายทุก 2 สัปดาห หลังจากตัดโหระพา
เกษตรกรทำการพนสารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืชทันที ตลอดการทดลองเกษตรกรมีการใชสารเคมีปองกันกำจัดแมลง
ศัตรูพืช 15 ครั้ง เพื่อใชปองกันกำจัดเพลี้ยไฟฝาย โดยพนสารอิมิดาโคลพริด 70% WG 10 ครั้ง และสารสปนโนแซด 
12% SC 5 ครั้ง เพื่อใชปองกันกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ เกษตรกรพนสารบูโพรเฟซิน 40% SC 15 ครั้ง และมีการใช
สารเคมีปองกันกำจัดโรคพืช 15 ครั้ง เพื่อปองกันกำจัดโรคราน้ำคาง โดยพนสารอะซอกซีสโตรบิน 25% SC (Table 5) 
  2.2.3 จากการดำเนินการในแปลงวิธี IPM พบวาสามารถลดจำนวนการใชสารกำจัดแมลงได 80.00% 
และสามารถลดจำนวนการใชสารกำจัดโรคพชืได 46.67% (Table 6) 

2.3 การปนเปอนของสารเคมีบนโหระพา 
 ผลผลิตโหระพาในแปลงวิธี IPM และแปลงวิธีเกษตรกร ไมพบการปนเปอนของสารเคมี (Table 6) 
2.4 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตรในการปลูกโหระพา (Table 6) 
 2.4.1 แปลงวิธี IPM ตลอดการทดลองเก็บเกี่ยวผลผลิตได 1,050 กิโลกรัม ผลผลิตจำหนายใหบริษัท

สงออกในราคาประกันกิโลกรัมละ 45 บาท คิดเปนมูลคาผลผลิต 47,250 บาท ตนทุนการผลิต 11,699 บาท 
ประกอบดวยคาสารเคมีปองกันกำจัดในการปองกันกำจัดศัตรูพืช กาวเหนียว กับดัก คาปุย และคาแรงงาน เมื่อหัก
ตนทุนการผลิตแลวพบวาแปลงวิธี IPM มีกำไรสุทธิ 35,551 บาท ใหผลตอบแทนตอหนวยการลงทุน (B/C) 4.04 ซึ่ง
มากกวาแปลงวิธีเกษตรกร 

 2.4.2 แปลงวิธีเกษตรกร ตลอดการทดลองเก็บเกี่ยวผลผลิตได 960 กิโลกรัม ผลผลิตจำหนายใหบริษัท
สงออกในราคาประกันกิโลกรัมละ 45 บาท คิดเปนมูลคาผลผลิต 43,200 บาท ตนทุนการผลิต 18,095 บาท แปลงวิธี
เกษตรกรมีกำไรสุทธิ 25,105 บาท ใหผลตอบแทนตอหนวยการลงทุน (B/C) 2.39 ซึ่งนอยกวาแปลงวิธี IPM 
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Table 1 The number of plants in the IPM field and the farmer field that found thrips, whitefly, leaf 
miner and downy mildew at Tha Maka district Kanchanaburi province between March - 
September 2017 

 

date 
The number of plants1/ 

thrips (plot) whitefly (plot) leaf miner (plot) downy mildew (plot) 
IPM farmer IPM farmer IPM farmer IPM farmer 

20/3/60 1002/ 100 9 10 15 20 97 100 
3/4/60 75 80 3 5 0 3 66 96 
18/4/60 82 85 2 4 3 5 17 85 
1/5/60 90 50 0 0 1 8 37 75 
22/5/60 53 52 6 9 9 15 30 62 
5/6/60 98 65 0 0 7 14 100 100 
19/6/60 84 90 1 5 4 5 21 50 
3/7/60 64 75 3 2 0 2 86 84 
17/7/60 30 45 5 10 0 0 90 100 
31/7/60 20 26 5 15 0 0 56 87 
14/8/60 16 22 6 10 0 0 14 69 
28/8/60 15 29 2 3 0 0 15 51 
11/9/60 12 15 0 7 0 0 18 48 
25/9/60 10 12 0 10 0 1 20 50 

1/ Survey data from 100 plot 
2/ Bold characters mean that exceed the economic threshold level (ETL) for each pest 

 
Table 2 The comparison of types of pesticides, times of use and prices between IPM field and farmer 

field at Tha Maka district Kanchanaburi province between March - September 2017 
 

types of pesticides times of use prices 
IPM field   

Insecticides   
  - imidacloprid 70% WG 4 600 baht/100 g. 
  - spinosad 12% SC 4 1,480 baht/250 ml. 
Fungicide    

      - azoxystrobin 25% SC 10 2,200 baht/500 ml. 
farmer field   

Insecticides   
  - imidacloprid 70% WG 10 600 baht/100 g. 
  - spinosad 12% SC 5 1,480 baht/250 ml. 
  - buprofezin 40% SC 15 520 baht/500 ml. 
Fungicide   

      - azoxystrobin 25% SC 15 2,200 baht/500 ml. 
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Table 3 Use and residue of pesticides and economic return compared between IPM method and 
farmer method in basil plantation at Tha Maka district, Kanchanaburi province (March - 
September 2017) Location 1: Farmers: Mr. Sompop Thongim 

 
Details IPM method Farmer method 
1. The use of pesticides   
a. types of pesticides   
        - Insecticides 2 3 
        - Fungicide 1 1 
b. number of times of spraying pesticide   
        - Insecticides 8 15 
        - Fungicide 10 15 
IPM reduces the insecticides use (%) 46.67%  
IPM reduces the fungicide use (%) 33.33%  
2. Residue of pesticides ND (Not Detected) ND (Not Detected) 
3. Economic return   

- Product value (baht/rai) (B)      56,700.00      54,000.00 
- Cost of production (baht/rai) (C)      14,418.00      18,170.00 
- Net profit (baht/rai)      42,282.00      35,830.00 
- Benefic cost ration (B/C)          3.93          2.97 

 
Table 4 The number of plants in the IPM field and the farmer field that found thrips, whitefly, leaf 

miner and downy mildew at Nakhon Chai Si district Nakhon Pathom province between April 
- September 2017 

 

date 
The number of plants1/ 

thrips (plot) whitefly (plot) leaf miner (plot) downy mildew (plot) 
IPM farmer IPM farmer IPM farmer IPM farmer 

3/4/60 912/ 92 9 9 8 8 95 96 
18/4/60 12 15 6 8 5 7 65 1 
1/5/60 40 45 0 0 6 6 15 19 
22/5/60 50 65 5 10 3 4 16 21 
29/5/60 41 58 6 15 2 2 30 35 
5/6/60 51 76 2 3 1 8 50 68 
19/6/60 36 44 1 3 2 3 58 48 
3/7/60 25 48 1 2 0 2 54 56 
17/7/60 15 59 1 1 0 1 23 54 
31/7/60 19 52 0 0 0 0 21 27 
14/8/60 35 32 0 0 0 0 14 24 
28/8/60 36 50 0 1 0 0 13 14 
11/9/60 14 25 0 1 0 0 10 16 
25/9/60 14 27 0 1 0 0 10 19 

1/ Survey data from 100 plot 
2/ Bold characters mean that exceed the economic threshold level (ETL) for each pest 
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Table 5 The comparison of types of pesticides, times of use and prices between IPM field and farmer 
field at Nakhon Chai Si district Nakhon Pathom province between April - September 2017 

 
Details IPM method Farmer method 
IPM field   

Insecticides   
  - imidacloprid 70% WG 3 600 baht/100 g. 
Fungicide   

      - azoxystrobin 25% SC 8 2,200 baht/500 ml. 
farmer field   

Insecticides   
  - imidacloprid 70% WG 10 600 baht/100 g. 
  - spinosad 12% SC 5 1,480 baht/250 ml. 
  - buprofezin 40% SC 15 520 baht/500 ml. 
Fungicide   

      - azoxystrobin 25% SC 15 2,200 baht/500 ml. 

 
Table 6 Use and residue of pesticides and economic return compared between IPM method and 

farmer method in basil plantation at Nakhon Chai Si district Nakhon Pathom province 
(between April - September 2017) Location 2: Farmers: Mr. Phaithoon Inpapian 

 
Items IPM method Farmer method 

1. The use of pesticides   
a. types of pesticides   

- Insecticides 1 3 
- Fungicide 1 1 

   b. times for spraying pesticide   
- Insecticides 3 15 
- Fungicide 8 15 

   IPM reduces the insecticides use (%) 80.00%  
   IPM reduces the fungicide use (%) 46.67%  
2. Residue of pesticides ND (Not Detected) ND (Not Detected) 
3. Economic return   

- Product value (baht/rai) (B)      47,250.00      43,200.00 
- Cost of production (baht/rai) (C)      11,699.00      18,095.00 
- Net profit (baht/rai)      35,551.00      25,105.00 
- Benefic cost ration (B/C)         4.04          2.39 

 
สรุปผลการทดลอง 

เทคโนโลยีการปองกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในโหระพา ประกอบดวย การติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง
ในอัตรา 80 กับดัก/ไร ที่ระดับความสูงจากยอดพืช 15 เซนติเมตร ระยะหางระหวางกับดัก 2 เมตร และเปลี่ยนกับดัก
ใหมทุก 14 วัน ตลอดระยะการเจริญเติบโตของพืช รวมกับการสำรวจศัตรูพืชโดยใชตารางบันทึกศัตรูพืชสำหรับการ
ปลูกโหระพาที่ออกแบบไว ถาพบศัตรูพืชเกินระดับเศรษฐกิจ (ETL) ที่กำหนดไวจึงใชสารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืช 



 ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY GAZETTE Volume 38 No. 1 - 2, January - December 2020                                   35 

 

จากการใชเทคโนโลยีดังกลาว พบวาการดำเนินการครั้งที่ 1 แปลงเกษตรกร นายสมภพ ทองอิ่ม ที่อำเภอทามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี แปลง IPM มีการใชสารเคมีปองกันกำจัดแมลงศัตรูพืช 8 ครั้ง เพื่อใชปองกันกำจัดเพลี้ยไฟฝาย และมีการใช
สารเคมีปองกันกำจัดโรคพืช 10 ครั้ง เพื่อปองกันกำจัดโรคราน้ำคาง สวนแปลงเกษตรกรมีการใชสารเคมีปองกันกำจัด
แมลงศัตรูพืช 15 ครั้ง เพื่อใชปองกันกำจัดเพลี้ยไฟฝาย แมลงหวี่ขาวยาสูบ และมีการใชสารเคมีปองกันกำจัดโรคพืช 15 ครั้ง 
เพื่อใชปองกันกำจัดโรคราน้ำคาง จากการดำเนินการในแปลง IPM พบวาสามารถลดจำนวนการใชสารกำจัดแมลงได 
46.67% และลดจำนวนการใชสารกำจัดโรคพืชได 33.33% เก็บเกี่ยวผลผลิตได 1,260 กิโลกรัม คิดเปนมูลคาผลผลิต 
56,700 บาท ตนทุนการผลิต 14,418 บาท มีกำไรสุทธิ 42,282 บาท ใหผลตอบแทนตอหนวยการลงทุน (B/C) 3.93 ซึ่ง
มากกวาแปลงเกษตรกร  

การดำเนินการครั้งที่ 2 แปลงเกษตรกร นายไพฑูล อินพาเพียร ที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แปลง IPM มี
การใชสารเคมีปองกันกำจัดแมลงศัตรูพืช 3 ครั้ง เพื่อใชปองกันกำจัดเพลี้ยไฟฝาย และมีการใชสารเคมีปองกันกำจัดโรคพืช 
8 ครั้ง เพื่อปองกันกำจัดโรคราน้ำคาง สวนแปลงเกษตรกรมีการใชสารเคมีปองกันกำจัดแมลงศัตรูพืช 15 ครั้ง เพื่อใช
ปองกันกำจัดเพลี้ยไฟฝาย แมลงหวี่ขาวยาสูบ และมีการใชสารเคมีปองกันกำจัดโรคพืช 15 ครั้ง เพื่อใชปองกันกำจัดโรค
ราน้ำคาง จากการดำเนินการในแปลง IPM พบวาสามารถลดจำนวนการใชสารกำจัดแมลงได 80.00% และลดจำนวนการ
ใชสารกำจัดโรคพืชได 46.67% เก็บเกี่ยวผลผลิตได 1,050 กิโลกรัม คิดเปนมูลคาผลผลิต 47,250 บาท ตนทุนการผลิต 
11,699 บาท มีกำไรสุทธิ 35,551 บาท ใหผลตอบแทนตอหนวยการลงทุน (B/C) 4.04 ซึ่งมากกวาแปลงเกษตรกร 
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หนอนกินจั่นมะพราว 

(Coconut spike moth หรอื Oil palm bunch moth) 
 

สุนัดดา เชาวลิต1/ สุภางคนา ถิรวุธ1/ 
------------------------------------------- 

หนอนกินจั่นมะพราว Tirathaba rufivena (Walker) เปนผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กในวงศ Pyralidae มีการ
แพรกระจายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจนถึงหมูเกาะแปซิฟก รวมถึงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
เขตรอนของควีนสแลนด ประเทศออสเตรเลีย หนอนชนิดนี้จัดเปนศัตรูสำคัญของปาลมน้ำมันในประเทศมาเลเซียและ
อินโดนีเซีย สำหรับประเทศไทยพบระบาดมากชวงอากาศรอนและแหงแลงเปนเวลานาน แตไมสรางความเสียหายใน
ระดับเศรษฐกิจ 

 
การทำลาย : พบมากชวงมะพราวออกชอดอก (จั่น) โดยหนอนจะกัดกินและรวมกลุมสรางเปนรังอยูในชอดอก 

ในแตละชอดอกสามารถพบหนอนไดทุกวัยทำใหสามารถระบาดไดอยางตอเนื่อง การทำลายระยะนี้สรางความเสียหาย
ไดถึง 50% (Patel et al., 2018) นอกจากนี้หากอาหารไมเพียงพอหรือถูกรบกวนหนอนสามารถสรางเสนใยเพื่อทิ้งตัว
ออกจากรังเพื่อหาแหลงอาหารใหม บางครั้งพบเขาทำลายผลออนโดยหนอนกัดกินไดถึงกะลามะพราว (endocarp) 
สวนผลแกหนอนกัดกินสวนผิวและสรางเปนรังคลายอุโมงคพบมากบริเวณขั้วผล 

 
วงจรชีวิต : หนอนกินจั่นมะพราวมีวงจรชีวิตคอนขางสั้น ตลอดวงจรชีวิตใชเวลา 28 - 34 วัน ไขมีขนาด 0.5 - 1.0 

มิลลิเมตร ไขกลมสีขาวและเปลี่ยนเปนสีเหลืองเขมเมื่อใกลฟก ระยะไข 3 - 4 วัน หนอนมี 5 วัย หนอนวัยตนสีน้ำตาล
ออนหัวสีดำ หนอนวัยสุดทายสีน้ำตาลเขมถึงดำ มีขนาด 16.0 - 18.0 มิลลิเมตร หนอนจะเคลื่อนที่อยางรวดเร็วเมื่อ
ถูกรบกวน ระยะหนอน 14 - 20 วัน ดักแดสีน้ำตาล ระยะดักแด 7 - 8 วัน ตัวเต็มวัยสีน้ำตาลเทามีแถบสีสมขนาดเล็ก
จากโคนถึงปลายปก กลางปกมีจุดสีเทาเขม 2 จุด ปกคูหลังสีเหลืองออน  เพศผูมีขนาด 11.0 - 12.0 มิลลิเมตร เพศเมีย
มีขนาด 14.0 - 15.0 มิลลิเมตร ระยะตัวเต็มวัย 3 - 4 วัน (Muhammad et al., 2018) 

 
พืชอาหาร : มะพราว ปาลมน้ำมัน และกลวย  
 
การปองกันกำจัด : หากระบาดไมรุนแรงใหพนดวยชีวภัณฑ บีที แบคทีเรียกอโรคในแมลง (เชื้อ BT) หรือ 

Bacillus thuringiensis ซึ่งเปนจุลินทรียที่มีประโยชนใชในการควบคุมหนอนผีเสื้อศัตรูพืช อัตรา 60 - 80 มิลลิลิตร 
ผสมน้ำ 20 ลิตร พน 3 ครั้งติดตอกัน หางกันครั้งละ 7 - 10 วัน สวนในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงใหพนดวย ฟลูเบนไดอะไมด 
20% ดับเบิ้ลยูจี (กลุม 28) อัตรา 5 กรัม (พิษนอยกับผึ้ง) หรือคลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% เอสซี (กลุม 28) อัตรา 20 
มิลลิลิตร (พิษปานกลางกับผึ้ง) หรือ ลูเฟนนูรอน 5% อีซี (กลุม 15) อัตรา 20 มิลลิลิตร (พิษนอยกับผึ้ง) โดยเลือกสาร
ชนิดใดชนิดหนึ่งตามอัตราที่กำหนดผสมน้ำ 20 ลิตร พนใหทั่วจั่นและทลายมะพราว 1 - 2 ครั้ง กรณีที่มีการปลอย
แตนเบียนหนอนหัวดำ ใหพนสารเคมีกอนประมาณ 2 สัปดาห จึงทำการปลอยแตนเบียน 
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ภาพที่ 1 การทำลายของหนอนกินจั่นมะพราว Tirathaba rufivena (Walker) 
ก. - ค.  การทำลายบนจั่นมะพราว 
ง. - จ.  การทำลายบนผลออน 
ฉ. - ช. การทำลายบนผลแก   
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ภาพที่ 2 หนอนกินจั่นมะพราว Tirathaba rufivena (Walker) 

ก.  หนอนวัยตนมีสีน้ำตาลออน 
ข.  หนอนวัยสุดทายมสีีน้ำตาลเขมถึงดำ 
ค.  ตัวเต็มวัยหุบปก 
ง.  ตัวเต็มวัยกางปก 
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การเกบ็ตัวอยางไร เปนหัวใจสำคัญในการจำแนกชนดิ 
 

พลอยชมพู กรวิภาสเรือง1/ 
------------------------------------------- 

 การเก็บตัวอยางไรและการจัดทำสไลดถาวรเพื่อการจำแนกชนิดนั้น เปนศาสตรที่มีความสำคัญเปนอยางยิ่ง ซึ่ง
เปนหัวใจหลักของการจำแนกชนิดไร เพราะหากเก็บตัวอยางไรไมดี ตัวอยางอาจจะเสียหาย ไมสามารถนำมาจัดทำ
สไลด เพื่อใชในการจำแนกชนิดได  เฉพาะอยางยิ่งหากตัวอยางไรในบางพืชนั้น หาไดยาก หรือเปนชนิดใหม การเก็บ
ตัวอยางไมดี อาจสงผลใหงานวิจัย ที่ตองนำมาตอยอดมาไมสามารถดำเนินตอได เพราะการวิจัย จำเปนตองทราบชื่อ
ชนิดของไรชนิดนั้น ๆ เพื่อใชในการสืบคนขอมูลทางวิชาการ ทำใหไมตองเสียเวลาในการทำวิจัยซ้ำซอน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหากนักวิจัยไดทำงานวิจัยจนเสร็จสิ้นแลว แตไมทราบชื่อชนิดของสิ่งมีชีวิต เทากับงานวิจัยนั้นศูนยเปลา หรือ
ดูดอยคุณคาไปโดยปริยาย ผูเขียนทำงานวิจัยทางดานการจำแนกชนิดไรมากวา 15 ป ไดทราบถึงปญหาของการเก็บ
ตัวอยางไร เพื่อสงมาจำแนกชนิดไดดี โดยสวนใหญการสงตัวอยางไรมาเพื่อจำแนกชนิดนั้น ตัวอยางไรมักมีความ
เสียหาย ไมสามารถจัดทำสไลดถาวรได วิธีการเก็บตัวอยางไรในไรแตละชนิดนั้นมีวิธีการเก็บที่แตกตางกัน โดยแบงการ
เก็บตัวอยางไรออกเปน 4 ไดแก กลุม 1 การเก็บตัวอยางไรแดง (วงศ  Tetranychidae) กลุมที่ 2 การเก็บตัวอยางไรโรงเก็บ 
(วงศ Acaridae) กลุ มที ่ 3 การเก็บตัวอยางไรสี ่ขา (วงศ Eriophyidae) กลุ มที ่ 4 การเก็บตัวอยางไรขาว (วงศ 
Tarsonemidae) ซึ่งรายละเอียดของการเก็บตัวอยางไรจะกลาวถึงเฉพาะการเก็บตัวอยางไรแดง ซึ่งเปนกลุมที ่มี
ความสำคัญในพืชเศรษฐกิจหลายชนิด 
 
การเก็บตัวอยางไรแดง (วงศ  Tetranychidae)  

การเก็บตัวอยางไรแดง เพื่อใชในการสงมาจำแนกชนิดนั้น สามารถสงตัวอยางมาได 3 รูปแบบ ไดแก 
1. การเก็บตัวอยางพืชสดที่มีไรแดงเขาทำลาย  
 ไรแดงสวนใหญจะเขาทำลายหนาใบ หรือใตใบพืช ในระยะเพสลาด หรือระยะใบแก ทำใหพืชสูญเสีย

คลอโรฟลล ใบมีสีซีด ใบดาน มีลักษณะเปนจุดประสีขาว (ภาพที่ 1 ก) สำหรับวิธีเก็บสงตัวอยางวิธีแรกเปนการเก็บ
ตัวอยางไรแดงที่มีชีวิตพรอมพืชอาศัย การเก็บตัวอยางโดยวิธีนี้ มีขอดีและขอเสียแตกตางกัน ขอดี คือ ไดตัวอยางไรแดงที่
มีชีวิต เพื่อนำไรแดงมาทำสไลดถาวรไดสมบูรณแบบ สวยงาม สามารถทำสไลดไดจำนวนมาก และหากพบไรแดง
เพศผูนอย สามารถนำมาเลี้ยงตอจนไดไรแดงเพศผู เพื่อใชในการจำแนกชนิดได ขอเสีย คือ ตองรีบจัดสงตัวอยางพืชสด
ที่มีไรแดงเขาทำลายมาใหถึงผูจำแนกชนิดโดยเร็วที่สุดไมเกิน 1 สัปดาห ขึ้นกับชนิดของพืช เพราะหากพืชอาศัย เหี่ยวเฉา 
ไรแดงที่อาศัยอยูในพืชก็จะตาย ขอเสียอีกขอ คือ หากมีตัวห้ำอาศัยอยูในตัวอยางพืชอาศัยนั้นดวย ตัวอยางไรแดงบน
พืชสดที่สงมาจะถูกตัวห้ำเขาทำลายจนหมด ดังนั้นหากจำเปนตองสงตัวอยางมาจำแนกชนิดดวยวิธีนี้ ขอใหรักษาความสด
ของพืชโดยการหุมกานใบหรือกิ่งดวยสำลี ชุบน้ำ แลวหอดวยอะลูมิเนียมฟอยล (ภาพที่ 1ข) และหากพบวามีประชากร
ของตัวห้ำใหจัดเก็บตัวอยางไรแดงมาจำแนกดวยวิธีอื่น หรือเข่ียแยกตัวห้ำออกไปกอน 
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ภาพที่ 1 ก. อาการของใบมะมวงที่ถูกไรแดงเขาทำลาย 
 ข. การเก็บใบพืชที่พบไรเขาทำลาย หอดวยสำลีชุบน้ำ หอดวยอะลูมิเนียมฟอยล  
 เพื่อรักษาความสดของพืชใหอยูนาน กอนสงจำแนกชนิด 

 
2. การเก็บตัวอยางไรแดงโดยวิธีการดองในแอลกอฮอล 70 %  
 ใหเขี่ยตัวอยางไรแดงลงในขวดใสแอลกอฮอล 70% แลวใหรีบนำสงตัวอยาง ไมควรเก็บไวนานเกิน 2 

สัปดาห เพราะหากตัวอยางดองแอลกอฮอล เปนระยะเวลานาน ๆ มากกวา 2 สัปดาห เมื่อนำมาทำสไลดรยางคปาก
และขาของไรแดงจะแหงแข็ง ทำใหยากในการจัดรูปรางของไรแดง สงผลใหไมสามารถจำแนกได นอกจากนี้ตัวอยางที่
ดองแอลกอฮอล โดยสวนใหญจะไมพบไรแดงเพศผูสงมาดวย เนื่องจากผูสงตัวอยางไมทราบวาลักษณะของไรแดงเพศผูมี
ลักษณะอยางไร จึงเขี่ยแตไรแดงตัวที่มีขนาดใหญซึ่งเปนเพศเมีย ทำใหไมไดตัวอยางเพศผูซึ ่งมีความจำเปนในการ
จำแนกชนิดไรถึงระดับชนิด (species)  โดยทั่วไปตัวเต็มวัยไรแดงเพศเมีย มีขนาดความยาวลำตัวประมาณ 400 - 500 
ไมครอน มีหลายสีขึ้นกับชนิดของไร บางชนิดมีสีแดง บางชนิดมีสีเขียว หรือสีน้ำตาล ลำตัวมีขนาดใหญ กวาประชากร
ของไรแดงในวัยอื่น ๆ อยางเห็นไดชัด (ภาพที่ 2 ข) สำหรับตัวเต็มวัยไรแดงเพศผู มีขนาดเล็กกวาเพศเมีย ขายาว 
สวนทายของลำตัวเรียวแหลม (ภาพที่ 2 ก) หากไมทราบและไมแนใจวาในตัวอยางไรที่จะสงมาจำแนกมีเพศผูดวย
หรือไม ใหใชวิธีสังเกตพฤติกรรมของไรแดงเพศผู โดยไรแดงเพศผูจะมีนิสัยในการเฝาตัวเมียเพื่อรอผสมพันธุ (ภาพที่ 2 ก) 
ใหเขี่ยไรเพศผูนั้นออกมาจากกลุมประชากร หรือดองตัวอยางมาทั้งใบพืชที่พบไรเขาทำลาย ทำการผนึกฝาปดให
เรียบรอย เพื่อปองกันแอลกอฮอลไหลออกมาดานนอก ขอดีของวิธีนี้ คือ สะดวก ไมตองรีบจัดสงในทันที ขอเสีย คือ 
หากไมมีไรแดงเพศผูสงมาดวย จะสามารถจำแนกไดแคในระดับสกุล ไมสามารถจำแนกไดถึงระดับชนิด (species) และ
วิธีนี้ไมสามารถนำไรแดงมาเลี้ยงตอเพื่อใหไดตัวผูได และหากเก็บรักษาไวในแอลกอฮอลนานเกินไปตัวอยางไรจะแข็ง
ไมสามารถนำมาทำสไลดถาวรได 
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   ภาพที่ 2 ไรแดง Oligonychus modestus (Banks)  
 ก. ตัวเต็มวัยไรเพศผูที่เกาะอยูบนเพศเมียระยะพักตัว ข. ตัวเต็มวัยไรแดงเพศเมีย  
 
 3. การเก็บตัวอยางไรแดง โดยการจัดทำสไลดถาวรมาเรียบรอยแลว  
  วิธีนี้มีขอดี คือ ผูจำแนกชนิดสามารถวิเคราะหชนิดไรแดงไดรวดเร็ว เพราะไมตองเสียเวลาในการจัดทำ
สไลดถาวร ขอเสีย คือ การทำสไลดถาวรไรแดงเพศผูนั้น ตองอาศัยเทคนิคและวิธีการที่เฉพาะ เพราะตองจัดรูปรางของ
ไรเพศผูใหอยูดานขาง จึงจะทำใหสามารถเห็นอวัยวะสืบพันธุของไรแดงเพศผูไดอยางชัดเจน ดังนั้นหากผูจัดทำสไลด
ถาวรไมไดรับการฝกฝน ในการทำสไลดไรแดงเพศผู จะทำใหผูจัดจำแนกไมสามารถเห็นอวัยวะไรแดงเพศผู ซึ่งเปน
อวัยวะที่สำคัญในการจำแนกชนิดไรแดงได สำหรับน้ำยาในการทำสไลดถาวร และวิธีการจัดทำสไลดถาวร รายละเอียด
สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดในหนังสือไรศัตรูพืชและการปองกันกำจัด (วัฒนาและคณะ, 2544) กอนสงตัวอยางสไลดถาวร
ที่ทำเสร็จแลวมาจำแนกชนิด ขอใหอบสไลดถาวรใหแหงกอน เพราะหากสไลดถาวรไมแหง จะทำใหรูปรางของไรที่จัดไว
ขยับเขยื้อน ไมสามารถเห็นรยางค และอวัยวะที่สำคัญที่ใชในการจำแนกชนิดได  
  สิ่งสำคัญในการเก็บตัวอยางเพื่อสงมาจำแนกจำเปน ตองเขียนชื่อผูเก็บ วัน เดือน ป ที่เก็บ ชื่อพืชอาศัย 
สถานที่เก็บตัวอยาง พิกัดภูมิศาสตร ลักษณะสีของตัวไร และรายละเอียดอื่น ๆ เชน ลักษณะการเขาทำลายพบดานหนาใบ 
หรือใตใบ เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนในการจำแนกชนิดไร และเปนฐานขอมูลสำคัญที่จะเก็บไวในพิพิธภัณฑไรของ
ประเทศไทย  
 

เอกสารอางอิง 
วัฒนา จารณศรี มานิตา คงชื่นสิน เทวินทร กุลปยะวัฒน และพิเชฐ เชาวนวัฒนวงศ. 2544. ไรศัตรูพืชและการปองกัน

กำจัด. โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, กรุงเทพฯ. 192 หนา. 
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แมงมุมเลียนแบบมด 
 

วิมลวรรณ โชติวงศ1/ 
------------------------------------------- 

สิ่งมีชีวิตโดยทั่วไปมีการปรับตัวใหมีลักษณะหรือพฤติกรรมที่คลายกันหรือใหเหมือนกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเพื่อให
การอยูรอดหรือที่เรียกวา mimicry (การเลียนแบบ) โดยสิ่งมีชีวิตที่เปนแมแบบเรียกวา model และสิ่งมีชีวิตที่เปนตัว
เลียนแบบใหคลายกับตัวตนแบบเรียกวา mimic โดยจุดประสงคของการเลียนแบบนี้เพื่อใหผูลาหรือศัตรูไมสามารถแยก
ความแตกตางระหวางสองชนิดออกจากกันไดเพื่อความอยูรอดของตัวมันเอง การเลียนแบบแบงออกเปน 2 แบบ ไดแก 
(1) Batesian mimicry ซึ่งตัวแมแบบมักเปนสิ่งมีชีวิตที่มีอันตราย มีสีสันลวดลายเดนชัด และสามารถสรางสารพิษหรือ
สารที่ทำใหเหยื่อมีรสไมอรอย ในขณะที่ตัวเลียนแบบไมสามารถสรางสารพิษได แตเลียนแบบใหมีสีสันบนลำตัวคลายคลึง
กับตัวตนแบบ จึงทำใหรอดพนจากการถูกผูลาจับกินเปนอาหาร (2) Müllerian mimicry เปนการเลียนแบบที่ตัวตนแบบ
และตัวเลียนแบบตางก็มีลักษณะที่สัตวผูลาไมพึงประสงครวมกัน ไมวาจะเปนความที่มีพิษและรสชาติท่ีไมอรอย 
 แมงมุมก็เชนกันที่ตองการเลียนแบบตัวเองใหคลายกับสิ่งมีชีวิตอื่น ถึงแมวาแมงมุมจะเปนสัตวนักลาแตสวนใหญ
มีขนาดตัวเล็ก มีลำตัวออนนิ่ม ไมมีลักษณะเดนทางกายภาพ และไมมีสารเคมีที่ใชไนการปองกันตัว แมงมุมหลายชนิด
จึงมักตกเปนเหยื่อของสัตวอื่น ๆ ดวยเชนกัน ดังนั้นแมงมุมสวนใหญจึงเลือกที่จะเลียนแบบใหคลายมดโดยเปนการ
เลียนแบบชนิด Batesian mimicry โดยมีการเปลี่ยนแปลงสี การหดตัวของสวนอกและสวนทองทำใหรางกายเหมือน
ถูกแบงออกเปน 3 สวน การทำใหสวนรยางคจับเหยื่อ (chelicerae) มีขนาดใหญขึ้นในเพศผูเพื่อทำใหดูเหมือนมดงานที่
กำลังคาบของอยู เนื่องจากมดเปนหนึ่งในสิ่งมีชีวิตท่ีอุดมสมบูรณที่สุดในระบบนิเวศบนบกและสามารถพบไดในเกือบทุก
แหลงที่อยูอาศัย พวกมันกินอาหารไดหลากหลาย อีกทั้งสามารถเปนตัวห้ำกินสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ กินสิ่งมีชีวิตที่ตายแลว 
มีพฤติกรรมทางสังคมที่นาสนใจ มีการใชสารเคมีในการปองกันตัว มีขากรรไกรที่ทรงพลัง มีเหล็กในสำหรับใชตอย ทำ
ใหสัตวสวนใหญหลีกเลี่ยงที่จะตองเจอกับพวกมัน ดังนั้นจึงเปนที่มาของปรากฎการณท่ีสิ่งมีชีวิตตองการเลียนแบบมดทั้ง
ทางดานสัณฐานวิทยาและพฤติกรรม หรือที่เรียกวา Myrmecomorphy 
 แมงมุมที่มีรูปรางลักษณะและกิริยาทาทางคลายมด (Ant-mimicking Spider) มักเปนแมงมุมที่อยูใน วงศ 
Salticidae ไดแกสกุล Myrmarachne, Myrmatheca, Myrmaplata, Sarinda, Toxeus โดยสกุล Myrmarachne 
Mcleay, 1838 จัดวาเปนสกุลที ่ม ีจำนวนชนิดของแมงมุมที ่เลียนแบบมดเปนจำนวนมาก เชน Myrmaplata 
plataleoides ซึ่งปจจุบันไดถูกยายไปอยูสกุล Myrmaplata มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางและพฤติกรรมใหคลายกับมด 
คือ มีลักษณะสีน้ำตาลแดงเขม สวนหัวและอกมีความยาวเทากันและมีการแบงสัดสวนอยางชัดเจน โดยสวนหัวจะยกอยู
สูงกวาสวนอก สวนอกรูปรางเปนรูปไข และยังลดจำนวนขาจาก 4 คู เหลือ 3 คูไดอยางแนบเนียนและใชขาหนาชูขึ้น
โบกไปมาเหมือนกับหนวดของมด การปรับพฤติกรรมการเดินเอียงซายเอียงขวาอยางรวดเร็วแบบแมลงทั่วไป การยกทอง
ขึ้นลง การสรางจุดสีบนตัวเพื่อทำใหดูเหมือนมีตารวมแบบมด ตำแหนงของอวัยวะปนใยที่เปลี่ยนไปทำใหดูเหมือนมี
เหล็กใน การดัดแปลงหรือพัฒนาโครงสรางบางอยาง เชน การมีกลุมขนสั้นมันวาวหรือสะทอนแสง หนามดานขางสวนหัว 
(cephalothorax) เปนตน ในแมงมุมเลียนแบบมดแดงก็เชนเดียวกัน ตัวเมียจะเลียนแบบพฤติกรรมและทาทางของมดงาน 
แตตัวผูมีลักษณะแตกตางจากตัวเมีย คือ สวนรยางคจับเหยื่อยืดยาวออกมา เชื่อวาการที่มีสวนรยางคจับเหยื่อยืดยาว
ออกมาเปนการเลียนแบบมดงานที่กำลังขนอะไรบางอยางอยู (encumbered ant) ซึ่งลักษณะเชนนี้ทำใหมดงานคิดวา
เปนพวกเดียวกันที่ขนของบางอยางอยู และสัตวผูลาก็คิดวานั่นคือมดมากกวาแมงมุม โดยพบทั่วไปในสวนชมพูและสวน
มะมวงที่มีรังมดแดง หรือมดแดงที่เดินเปนแถว แมงมุมจะซุมดักมดแดงที่เดินออกนอกแถว และทำรังนอนอยูหางไกล
จากรังมดแดง เพศผูมักจะมีขนาดรยางคจับเหยื่อที่ยาวกวาเพศเมียเสมอ 
______________________________________________________________________________________ 
1/ กลุมกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 10900 
1/ Entomology and Zoology Group, Plant Protection Research and Development Office, Department of Agriculture, Bangkok 10900 
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 สำหรับวงศอื่นไดแกวงศ Thomisidae ไดแก สกุล Amyciaea แมงมุมพวกนี้มักหากินปะปนอยูกับฝูงมดเพื่อ
คอยจับตัวออนของมดกินเปนอาหาร การที่มันมีรูปรางลักษณะและกิริยาคลายมดก็เปนวิธีปองกันตัวชนิดหนึ่ง นั่นคือ
มดจะไมมารุมทำรายเพราะคิดวาเปนพวกเดียวกัน สกุล Aphantochilus rogersi เลียนแบบรูปรางของมดดำ tribe 
Cephalotini โดยมีสีดำทั ้งลำตัว บริเวณสวน cephalothorax มีหนามมองดูลักษณะคลายเขาเหมือนกับมดดำ 
Cephalotini ซึ่งแมงมุมชนิดนี้ลาเหยื่อเฉพาะมดดำ Cephalotini เทานั้น นอกจากนี้ยังมีเทคนิคลาเหยื่อโดยมีการจับ
เหยื่อจากดานหลังทำใหมันสามารถกัดขาเหยื่อทำใหเหยื่อเปนอัมพาตและดูดกินเหยื่อจากนั้นก็จะแบกซากเหยื่อทำให
เหมือนวาแบกซากเพื่อนกลับรัง เพื่อเปนเกราะปองกันไมใหมดที่เปนหนวยลาดตระเวนเขามาทำราย 
 วงศ Corinnidae ไดแก Pranburia mahannopi มีการปรับขาคูหนา แมงมุมเพศผูจะมีขนยาวคลายขนนกที่
สวนปลายของปลองขาปลองที่ 3 ของขาคูหนา เมื่อเวลาที่แมงมุมถูกรบกวนหรือถูกทำใหตกใจมันจะนำสวนที่เปนขนนก
ของขาปลองที่ 3 ของขาคูหนาทั้ง 2 ขางมารวมกันเพื่อทำใหดูลักษณะคลายหัวมดเปนการหลอกศัตรู นอกจากนี้ยังพบ
ในสกุล Castianeira เชน Castianeira cingulata 
 นอกจากการเลียนแบบมดแลว แมงมุมยังสามารถเลียนแบบตัวตอ เชน wasp-mimic jumping spider Rhene 
flavicomans และมีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม เพื ่อเปนการพรางตัวจากผู ลาไดอีกดวย แมงมุมสกุล 
Clubiona, Cheiracanthium และ Utivarachna ทำตัวใหดูกลมกลืนไปกับตะไคร และไลเคน โดยเปลี่ยนสีแผนแข็ง
ดานบนและลำตัวใหมีสีเขียวเหมือนมอส แมงมุมในวงศ Sparrasidae สกุล Pandercetes สามารถเปลี่ยนสีบริเวณขา
และสวนทองใหมีสีเขียวเพื่อที่จะไดดูกลมกลืนไปกับสภาพแวดลอมและสามารถอาศัยตามใบไมและตนไมได นอกจากนี้
สกุล Poltys ยังเปนสกุลที่มีการพรางตัวเองไดอยางแนบเนียนดวยการเลียนแบบสีใหกลมกลืนไปกับกิ่งไมและตนไม อีก
ทั้งสกุล Thomisus ยังสามารถเปลี่ยนสีไปตามดอกไมที่มันอาศัย เพื่อพรางตัวจากผูลา และใชประโยชนนี้ในการลาเหยื่อ
ดวยเชนเดียวกัน 
 ทั้งหมดที่กลาวมาคือพฤติกรรมการปรับตัวใหอยูรอดโดยการเลียนแบบธรรมชาติที่แยบยลของแมงมุม ที่หาก
ไมไดมีการศึกษาหรือเรียนรูอยางจริงจัง นอยคนนักที่จะทราบวาแมงมุมก็เปนสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีความมหัศจรรย
นาสนใจและนาคนหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 Myrmaplata  plataleoides 
 สรางรังนอนหางไกลจากรังมด 

ภาพที่ 2 Myrmaplata  plataleoides (เพศผู) 
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ภาพที่ 3 Amyciaea lineatipes กำลังกินมดแดง ภาพที่ 4 Pandercetes sp. 

ภาพที่ 5 Thomisus sp. เปลี่ยนสีลำตัวเพื่อพรางตัว 
  ในการลาเหยื่อ 

 
ที่มา : รูปภาพที ่3-6 จากพงศพัฒนา วิรวรรณนาวิน 

 

ภาพที่ 6 Poltys illepidus เปลี่ยนสีลำตัวเพื่อพรางตัว 
          จากผูลา        
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แมลงศัตรูพืชที่ตรวจพบในสินคาเกษตรนำเขาที่ดานตรวจพืชเชียงแสน 
 

อัชลี นามวงษ 
------------------------------------------- 

ดานตรวจพืชเชียงแสน อยูภายใตสังกัดของสำนักควบคุมพืชวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร มีภารกิจและ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก คือควบคุมกำกับดูแลการเคลื่อนยายพืชใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย พระราชบัญญัติกักพืช 
พ.ศ. 2507 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ กฎหมายฉบับนี้บัญญัติขึ้นมา
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันและควบคุมการเคลื่อนยายพืชมิใหมีศัตรูพืชปนเปอนหรือติดเขามากับสินคาพืชที่นำเขา
มาในประเทศ ซึ่งศัตรูพืชนั้นอาจเปนอันตรายรายแรงกอใหเกิดความเสียหายตอภาคการเกษตรของประเทศได 

สภาพภูมิประเทศของอำเภอเชียงแสนครอบคลุมพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำและมีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมารและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทำใหดานตรวจพืชเชียงแสนซึ่งตั้งอยูในลุมแมน้ำโขง
ตอนบนจึงเปนดานทาเรือหลักที่นำเขาสินคาจากมณฑลยูนนาน ตอนใตสาธารณรัฐประชาชนจีน พื้นที่รับผิดชอบของ
ดานฯ ไดแก ทาเรือพาณิชยเชียงแสน ทาเรือหาเชียง จุดผานแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำ และจุดผอนปรนบานสวนดอก 
ในการปฏิบัติหนาที่จะมีเจาหนาที่ประจำ ณ จุดตรวจ ซึ่งเปนการดำเนินงานแบบ One Stop Service โดยจะมีทุก
หนวยงานที่เกี่ยวของเขาตรวจรวมในพื้นที่ สำหรับสินคาเกษตรที่มีการนำเขาที่ดานตรวจพืชเชียงแสน โดยการขนสง
ทางเรือนั้น มากกวา 95% เปนสินคาที่นำเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกนั้นเปนสินคานำเขาจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
 
การขนสงสินคาเกษตรในอดีต 

สินคาเกษตรที่มีการนำเขาที่ดานตรวจพืชเชียงแสนเปนการขนสงทางเรือโดยอาศัยแมน้ำโขงเปนเสนทางการ
ขนสงสินคาไดแก ผักและผลไม เชน แอปเปล สาลี่ ทับทิม บร็อคโคลี่ กะหล่ำดอก ถั่วลันเตา ผลิตผลทางการเกษตร
แบบแหง เชน กระเทียม เมล็ดทานตะวัน ใบชาแหง หอมซอย  

แมลงศัตรูพืชท่ีตรวจพบในสินคาเกษตรนำเขาที่ตรวจพบ ไดแก  
 (1) กลุ มผักและผลไม เชน แอปเปล สาลี ่ และทับทิม ตรวจพบ ไรแดง (hawthorn spider mite) 

Amphitetranychus viennensis และหนอนผีเสื้อเจาะผลไมในกลุม Cydia spp. ไดแก Cydia pomonella, 
C. molesta เพลี ้ยแปง (mealybug) Pseudococcus sp. เพลี ้ยหอย (scale insect) Coccus sp. แมลงวันผลไม 
(fruit fly) Bactrocera sp. (กอบกุลและคณะ, 2551) 

 (2) กลุมผลิตผลเกษตรแบบแหง เชน กระเทียม ใบชาแหง ใบหอมซอย เมล็ดทานตะวัน ตรวจพบแมลง
ศัตรูพืชในโรงเก็บ ไดแก มอดแปง (red flour beetle) Tribolium castaneum หนอนผีเสื้อขาวเปลือก (angoumois 
grain moth) Sitotroga cerealella เหาหนังสือ (booklice) Liposcelis spp. มอดขาวเปลือก (lesser grain borer) 
Rhyzopertha dominica และในกระเทียมยังตรวจพบไรศัตรูพืชจำนวน 16 ชนิด อยูใน 2 วงศ ไดแก Acaridae และ 
Eriophyidae และไรที่เปนศัตรูธรรมชาติ 5 วงศ ไดแก Phytoseiidae, Cheyletidae, Ascidae, Ameroseiidae และ 
Stigmaeidae (พลอยชมพูและคณะ, 2552) 
 โรคพืชที่มีการตรวจพบในสินคาเกษตรนำเขา ไดแก 
  (1) กลุมผักและผลไม เชน แอปเปล สาลี่ และทับทิม ตรวจพบโรคจากเชื้อรา เชน โรค Fruit spot 
(Cercospora punicae), Soft rot (Erwinia amylovora)  
 
______________________________________________________________________________________ 
1/ ดานตรวจพืชเชียงแสน สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เชียงราย 57150 
1/ Chiangsaen Plant Quarantine Station, Office of Agricultural Regulation, Department of Agriculture, Chiang Rai 57150 
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  (2) กลุมผลิตผลเกษตรแบบแหง เชน กระเทียม ตรวจพบโรคจากเชื้อรา เชน Aspergillus flavus และ 
Aspergillus niger 
 
มาตรการลงโทษสำหรับสินคาเกษตรนำเขาที่ไมเปนไปตามขอกำหนด มีดังนี้ 
  (1) ดำเนินการปฏิเสธการนำเขา (สงกลับ)  
  (2) ควบคุมศัตรูพืชดวยการรมสินคาเกษตรดวยสารรมเมทิลโบรไมด  
  (3) การเผาทำลาย 
  (4) ดำเนินการคัดท้ิงและมีการแจงเตือนผูประกอบการ 
 
การขนสงสินคาเกษตรในปจจุบัน 
 เมื่อป 2557 ไดมีการเปดเสนทาง R3A ซึ่งเปนเสนทางการคาชายแดนที่สำคัญ จากอำเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย - หวยทราย (ลาว) - บอเต็น (ลาว) - โมหาน (จีน) - คุณหมิง มณฑลยูนนาน จีนทางตอนใต ที่สามารถเดินทาง
โดยรถยนตไดแลวนั้น ทำใหผูประกอบการที่ขนสงผักและผลไมที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น หรือเนาเสียงายหันไปใช
เสนทางดังกลาวในการขนสงสินคาที่สะดวกและรวดเร็ว ลดตนทุนและเวลารวมทั้งลดภาระการขนถายสินคาหลายทอด
เมื่อเปรียบเทียบกับเสนทางแมน้ำโขง ดังนั้นจึงทำใหสินคาเกษตรที่มีการนำเขา ณ ดานตรวจพืชเชียงแสนที่เปนการ
ขนสงทางเรือนั้นลดลง ปจจุบันสินคาเกษตรหลัก ๆ ที่ยังมีการนำเขาจึงเปนผลผลิตทางการเกษตรแบบแหง เชน 
กระเทียม กระเทียมอบแหง ใบหอมซอย เมล็ดทานตะวันอบแหง ใบชาแหง เปนตน 

แมลงศัตรูพืชที่ตรวจพบในสินคาเกษตรนำเขาเปนผลผลิตทางการเกษตรแบบแหง ไดแก มอดแปง (red flour 
bettle) Tribolium castaneum หนอนผีเสื้อขาวเปลือก (angoumois grain moth) Sitotroga cerealella เหาหนังสือ 
(booklice) Liposcelis spp. มอดขาวเปลือก (lesser grain borer) Rhyzopertha dominica มอดยาสูบ (cigarette 
beetle) Lasioderma serricorne ดวงเมล็ดกาแฟ (coffee bean weevil) Araecerus fasciculatus) 

โรคพืชที่มีการตรวจพบในสินคาเกษตรนำเขา โดยเฉพาะกระเทียม ไดแก เชื้อรา Aspergillus flavus และ 
Aspergillus niger 

ปจจุบันสินคาเกษตรนำเขา ณ ดานตรวจพืชเชียงแสนเปนผลผลิตทางการเกษตรแบบแหงเปนหลัก ดังนั้นความ
เสี่ยงในการตรวจพบโรคและแมลงศัตรูพืชจึงนอยลงทำใหสถิติในการกักสินคาเพื่อกำจัดศัตรูพืชจึงลดลงไปดวยแต
เจาหนาที่ของดานยังเฝาระวังและทำการตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูพืชในสินคาเกษตรนำเขาอยางเขมงวดและปฏิบัติ
หนาที่อยางเข็มแข็ง ภารกิจสำคัญที่ตองทำอยางตอเนื่องคือการเฝาระวังการลักลอบนำเขา-สงออก สิ่งตองหาม พืชสงวน 
และประชาสัมพันธหนาที่และภารกิจของดานฯ ใหหนวยงานในพื้นที่ทราบ เพื่อบูรณาการในการทำงานรวมกัน ไดแก 
ตำรวจน้ำ ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการกระทำผิดในแมน้ำโขง (ศปปข.) และหนวยเรือรักษาความสงบ
เรียบรอยตามลำแมน้ำโขง (นรข.) และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตอไป 
 

เอกสารอางอิง 
กอบกุล วิภาวสุ บรรจงศักดิ์ ภักดี พัชรินทร เทียมสกุล ทรงพล ฉันทะ เพ็ญรัตน เทียมเพ็ง สุพรรณี ศรีสม ศศิกานต 
 อินตะแกว ภูวสินธ ชูสินธ กาญจนา เจริญสุข และฉัตรนิตรา ประสงคกูล. 2551. รายงานประจำป 2550 สวน
 ควบคุมพืชภาคเหนือ. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 107 หนา. 
พลอยชมพู กรวิภาสเรือง มานิตา คงชื่นสิน และพิเชฐ เชาวนวัฒนวงศ. 2552. ศึกษาชนิดของไรศัตรูพืชในหัวหอม  และ
 กระเทียมที่นำเขาจากประเทศจีน. วารสารกีฎและสัตววิทยา 27(2): 18-29. 
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คำแนะนำในการเตรียมเรื่องตีพิมพใน “วารสารกีฏและสัตววิทยา” 
 

1. เรื่องที่จะลงพิมพอาจเปนรายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ ขาวสาร เรื่องแปล สาระนารู ขอคิดเห็น หรือ
ประสบการณท่ีเกี่ยวของทางดานกีฏวิทยา สัตววิทยา หรือที่เปนประโยชนตอวงการเกษตร ซึ่งยังไมเคยตพีิมพที่ใดมากอน 

2. ตนฉบับตองมีเนื้อเรื่องสมบูรณในฉบับ พิมพหนาเดียวบนกระดาษพิมพสั้น (A4) ควรมีความยาวไมเกิน 12 หนา 
(รายงานการวิจัย) 6 หนา (บทความ) และ 2 หนา (สาระนารู) 

3. เรื่องที่รายงานการวิจัยจะมีหัวขอเรียงตามลำดับ ดังนี้ 
3.1   ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
3.2   ชื่อ และท่ีอยูผูเขียน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
3.3   Abstract ความยาวไมเกิน 5 เปอรเซ็นตของเนื้อเรื่อง ใหระบุ “Keywords” ทาย Abstract 
3.4   บทคัดยอ ความยาวไมเกิน 5 เปอรเซ็นตของเนื้อเรื่อง ใหระบุ “คำหลัก” ทาย บทคัดยอ 
3.5   คำนำ แสดงความสำคัญของปญหา การตรวจเอกสาร และวัตถุประสงคของการวิจัย 
3.6   อุปกรณและวิธีการ ควรเขียนใหกระชับ และเปนลำดับข้ันตอนการดำเนินงาน ไมตองแบงเปนขอ 
3.7   ผลการทดลองและวิจารณ   

  ผลการทดลอง บรรยายสรุปผลที่ไดจากการวิจัย/ทดลองอยางกระชับ หลีกเลี่ยงการซ้ำซอนกับขอความ
ในตารางหรือรูปประกอบ (ถามี) ตารางหรือรูปประกอบใหใชภาษาอังกฤษทั้งหมด 

  วิจารณ ควรประกอบดวยหลักการที ่ออกมาจากการวิจ ัย เปรียบเทียบกับผลการวิจ ัยและการ
ตีความหมายของผูอื ่น ปญหาหรือขอโตแยงในสาระสำคัญ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต และแนวทางที่จะ
นำไปใชประโยชน 

3.8   สรุปผลการทดลอง/สรุปผลการทดลองและคำแนะนำ ไมควรซ้ำซอนกับผลการศึกษา แตสรุปให 
สอดคลองกับวัตถุประสงค คำแนะนำ อาจแยกหัวขอใหมไดเพื่อความกระชับ 

3.9   คำขอบคุณ (ถามี) สำหรับผูชวยเหลืองานวิจัย แตมิไดเปนผูรวมงานวิจัย 
3.10 เอกสารอางอิง เขียนตามรูปแบบในขอ 8 

4. การเขียนควรใชภาษาที่งายตอการเขาใจของบุคคลทั่วไป หลีกเลี่ยงการใชศัพทที่เขาใจยาก หรือการเขียนศัพท 
ภาษาตางประเทศท่ีไมจำเปน และใชวรรคตอนใหถูกตองเหมาะสม 

การเขียนชื่อวิทยาศาสตร ใหเขียน ดังนี้  
 ชื่อสามัญภาษาไทย (ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ) ชื่อวิทยาศาสตร ตัวอยาง เชน  
 เพล้ียออนฝาย (cotton aphid) Aphis gossypii Glover หรือ 
 เพล้ียออนฝาย Aphis gossypii Glover  

5. การอางอิงในเนื้อเรื่องใหใชระบบ ชื่อ-ป ตัวอยางเชน เกรียงไกรและศรุต (2549) รายงานวา.....หรือ.......(เกรียง
ไกรและศรุต, 2549) กรณีผูเขียน 3 คนขึ้นไป ใหใชชื่อคนแรก ตามดวย “ และคณะ ” หรือ “ et al. ” สำหรับชื่อคน
ไทยจากเอกสารภาษาไทยใหใชชื่อตัวแทนชื่อสกุล 

6. หากมีตารางหรือรูปภาพ ใหจัดพิมพแยกไวทายเรื่อง อาจแทรกในเนื้อเรื่องตามความเหมาะสม ใสหมายเลข 
และคำอธิบายทุกครั้ง โดยที่หมายเหตุ (footnote) ของตาราง ใหใชตัวเลขแสดงคำอธิบาย เพิ่มเติม เชน 1/, 2/ เปนตน  

7. รูปถายควรเปนรูปที่มีความชัดเจนและสื่อตรงกับเรื่อง เขียนหมายเลขกำกับไวหลังรูป (ถาแยกสง) รูปลายเสน
ควรพิมพหรือเขียนดวยหมึกบนหนากระดาษสีขาว 
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8. การเขียนเอกสารอางอิง 
 8.1 การตรวจเอกสาร ในเรื่องของคำนำหรืออุปกรณและวิธีการหรือผลการทดลอง 
  - ตัวอยางการเขียน 
  ผูเขียน 1 คน  
  โกศล (2523) หรือ (โกศล, 2523) 
  Krebs (1978) หรือ (Krebs, 1978) 
  ผูเขียน 2 คน 
  อิ่มจิตและมานะ (2535) หรือ (อิ่มจิตและมานะ, 2535) 
  Imchit and Mana (1992) หรือ (Imchit and Mana, 1992) 
  กรณีผูเขียน 3 คนข้ึนไป 
  สะอาดและคณะ (2523) หรือ (สะอาดและคณะ, 2523) 
  Lekakul et al. (1977) หรือ (Lekakul et al., 1977)   
 - ถาเปนเอกสารไมปรากฏชื่อผูเขียนใหใช 
  นิรนาม (2529) หรือ (นิรนาม, 2529) 
 8.2 เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม ในบัญชีเอกสารอางอิงทายเรื่อง 
  8.2.1 การเรียงลำดับเอกสาร 
  - ใหเอกสารภาษาไทยอยูในสวนแรกและเอกสารภาษาตางประเทศอยูในสวนที่สอง 
  - ใหเรียงชื่อผูแตงตามอักษรแตละภาษา 
  - ผูแตงชื่อเดียวกัน มีเอกสารมากกวา 1 ฉบับ 
 - ถาตีพิมพในปตางๆ กัน ใหเรียงปที่พิมพจากนอยไปหามาก 
 - ถาตีพิมพในปเดียว ใหใสอักษร ก, ข, ค หรือ a, b, c กำกับในเนื้อเรื ่องที่อางถึงกอนและหลัง
 ตามลำดับ 
  8.2.2 ประเภทเอกสาร  
  - ตำรา 
 ชื่อผูแตง. ป. ชื่อหนังสือ. ชื่อสำนักพิมพ จังหวัด. จำนวนหนา. 
  ตัวอยางการเขียน 

โกศล เจริญสม. 2523. แตนเบียนคาชิดอยด. เอกสารพิเศษ ฉบับที่ 3 ศูนยวิจัยและควบคุม
ศัตรูพืช โดยชีวินทรียแหงชาติ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ กรุงเทพฯ. 301 หนา. 

สะอาด บุญเกิด จเร สดากร และทิพยพรรณ สดากร. 2523. ชื่อพรรณไมในเมืองไทย. กองทุน
จัดพิมพตำราปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ. 657 หนา. 

Holm, G.L.; D.L. Plucknett; J.V. Pancho and J.P. Herberger. 1997. Imperata cylindrical 
(L.) Beauv. Pages 62-71. In: The World’ s Worst Weeds, Distribution and Biology. 
Honolulu, University Press of Hawaii. 

Krebs, C.J. 1978. Ecology: The Experimental Analysis, Distribution and Abundance. 
2nd Ed. H.A. Harper and C.B. Row, (eds.) N.Y. 678 p. 

  - วารสาร Newsletter และ Bulletin  
 ชื่อผูแตง. ป. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสารหรือชื่อ Newsletter หรือชื่อ Bulletin พิมพในแบบชื่อเต็มและ
เปนตัวเอน ปที:่ หนา-หนา. 
 



50 วารสารกีฏและสัตววิทยา ปที่ 38 ฉบับที่ 1 - 2 มกราคม - ธันวาคม 2563   

  

  ตัวอยางการเขียน 
ไพศาล เหลาสุวรรณ. 2524. วิธีการเขียนบทความทางวิชาการวิทยาศาสตร. วารสารสงขลา

นครินทร. 3: 27-43. 
Sharwa, A.D. and C.I. Jandalk. 1986. Studies on Recycling of Pleurotus Waste. 

Mushroom Newsletter for the Tropics 6: 13-15. 
Yano, K. 1979. Effect of Vegetable Juice and Milk on Alkylating Activity of n-methyl-

n-nitrou-rea. Journal of Agricultural and Food Chemistry 27: 2456-2458. 
  - รายงานประจำป 
 ชื่อผูแตง. ป. ชื่อเรื่อง. หนา-หนา. ใน : ชื่อรายงานประจำป พ.ศ. หนวยงาน. 
  ตัวอยางการเขียน 

กรองทอง จันทร อำนวย ทองดี และบรรจง สิกขะมณฑล. 2522. การศึกษาหาวิธีการปลูก
หอมแดงในภาคเหนือ. หนา 5-20. ใน: รายงานสรุปผลการทดลองพืชสวน 2522. กองพืช
สวน กรมวิชาการเกษตร. 

Lewanich, A. 1974. A Taxonomic Study on the Lipidopterous Pests of Sugar Cane. 
Pages 511-513. In: Annual Research Report 1974. Division of Entomology and 
Zoology, Department of Agriculture, Bangkok. 

  - รายงานการประชุม 
 ชื่อผูแตง. ป. ชื่อเรือง. หนา-หนา. ใน: ชื่อรายงานการประชุมพิมพในแบบชื่อเต็มและเปนตัวเอน 
ครั้งที่ (ถามี). วัน เดือน ปที่มีการประชุม. สถานที่ประชุม. 
  ตัวอยางการเขียน 

พิสิษฐ เสพสวัสดิ์ ศรีสมร พิทักษ เตือนจิตต สัตยาวิรุทธิ์ และสาทร สิริสิงห. 2523. ประสิทธิภาพ
ของสารฆาแมลงบางชนิดกับหนอนเจาะฝกถั่วเหลือง. หนา 492-523. ใน: รายงานการ
ประชุมวิชาการแมลงและสัตวศัตรูพืช ครั้งที่ 2. กองกีฏและสัตววิทยา 24 - 27 มิถุนายน 
2532 ณ ศูนยวิจัยการอารักขาขาว กรุงเทพฯ. 

Bliss, C.I. 1958. The Analysis of Insect Counts as Negative Binomial Distribution. 
Pages 1015-1032. In: Proceedings of the 10th International Congress of 
Entomology 2.  

Magee, P.N. 1992. The Future of Research on Chemical Carcinogenesis. Page 11. In: The 
2nd The 2nd Princess Chulabhorn International Science Congress November 2 - 
6, 1992. Bangkok. 

  - เอกสารไมปรากฏชื่อผูเขียน 
 ใหใชคำวา นิรนาม หรือ Anonymous แทนชื่อ ตามดวยป พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่ตีพิมพและใชวิธีการ
เขียนตามประเภทของเอกสารนั้น ๆ ดังที่กลาวมาแลวขางตน 
 ตัวอยางการเขียน 

นิรนาม. 2520. สัตวศัตรูออย. วารสารกสิกรรม ไรออย 1: 445-449. 
Anonymous. 1989. Krung Thai Bank Annual Report 1989. Bangkok. 80 p. 

  - สื่อวิชาการทาง website 
 ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ (กรณีไมปรากฏใหใช n.d. หรือ ม.ป.ป). ชื่อเรื่องของเอกสาร. แหลงขอมูล: 
(ระบุ URL). สืบคนเมื่อ (วัน เดือน ป)   
 



 ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY GAZETTE Volume 38 No. 1 - 2, January - December 2020                                   51 

 

  ตัวอยางการเขียน 
นิรนาม. 2556. ชาน้ำมัน (Camellia oleifera Abel). ศูนยวิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน 

มูลนิธิชัยพัฒนา. แหลงขอมูล: http://www.teaoilcenter.org/index.php/2013-12-01-
03-05-52/2013-12-01-03-12-54/entry/camellia-oleifera-abel. สืบคน: 20 พฤษภาคม 
2559. 

FSANZ. 2007. Final assessment report. Application A565. Use of nisin in processed meat 
products. Food Standards Australia New Zealand. Available at: http://www. 
foodstandards.gov.au/code/applicatios/documents/A565_FAR_Nissin_Final.pdf. 
Accessed: March 22, 2015. 

 
การสงเรื่อง 
 ตนฉบับพิมพดวย Microsoft Word ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16 พิมพบรรทัดหาง 1 บรรทัด 
กระดาษขนาด A4 ตองมีชื่อและที่อยูของผูเขียนที่ติดตอไดทางไปรษณีย โทรศัพท และ E-mail โดยสงตนฉบับไปที่ 
ดร.มานิตา คงชื่นสิน (manitathai@gmail.com) และสำเนาถึง (cc:) กองบรรณาธิการ (ezathaijournal@gmail.com) 
การตรวจแก  
 กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ ์ในการตรวจแกไขเรื ่องที ่สงไปลงพิมพทุกเรื ่องตามที่เห็นสมควร โดยผาน
ผูทรงคุณวุฒิ ในกรณีท่ีจำเปนจะสงตนฉบับท่ีแกไขแลวคืนผูเขียน เพื่อความเห็นชอบอีกครั้งกอนพิมพ 
 

คำแนะนำสำหรับผูเขียน 
เรื่องที่จะลงพิมพ ตองเปนเรื่องที่ยังไมเคยตีพิมพในวารสารฉบับอื่น มี 3 ประเภท คือ 
 1. ผลงานวิจัย เปนผลงานการวิจัยทดลองที่เกี่ยวของทางดานกีฏวิทยา สัตววิทยา หรือที่เปนประโยชนตอ
วงการเกษตร 
 2. บทความ เปนเรื่องที่เขียนจากการรวบรวมขอมูล ความคิดเห็น และประสบการณ ของงานที่เกี ่ยวของ
ทางดานกีฏวิทยา สัตววิทยา หรือที่เปนประโยชนตอวงการเกษตร 
 3. สาระนารู เปนเรื่องแปล ขาวสารที่สำคัญ ขอคิดเห็น หรือประสบการณที่เกี่ยวของทางดานกีฏวิทยา สัตววิทยา 
หรือทีเ่ปนประโยชนตอวงการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 วารสารกีฏและสัตววิทยา ปที่ 38 ฉบับที่ 1 - 2 มกราคม - ธันวาคม 2563   

  

แบบฟอรมการเขยีนผลงานวิจัย 
 

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)  
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) 

 
(ภาษาไทย) ชื่อ สกุล 1/ (ผูแตงคนที่ 1) ชื่อ สกลุ 2/ (ผูแตงคนที่ 2) 

(ภาษาองักฤษ) ชื่อ สกุล 1/ (ผูแตงคนที่ 1) ชื่อ สกลุ 2/ (ผูแตงคนที่ 2) 
 

Abstract  
 สรุปวัตถุประสงค สถานที่ เวลาทำการทดลอง ที่เปนสาระสำคัญของการทดลองเปนภาษาอังกฤษ ใชสำนวนรัดกุมและใหรายละเอียด 
ที่ชัดเจน มีความยาว 150-250 คำ หรือ 5 เปอรเซ็นตของเนื้อเรื่อง 
Keywords :  

 
บทคัดยอ  

 มีเนื้อหาสาระเชนเดียวกับบทคัดยอภาษาอังกฤษ (Abstract) ควรจะอยูในหนาเดียวกันกับ Abstract (ถาเปนได) 
คำหลัก :  

 
คำนำ  

 อธิบายถึงเหตุผล แสดงความสำคัญของปญหา การตรวจเอกสาร และวัตถุประสงคของการวิจัย 
______________________________________________________________________________________ 
1/ ที่อยูของหนวยงาน ของผูแตงคนที่ 1 (ภาษาไทย) 
1/ ที่อยูของหนวยงาน ของผูแตงคนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) 
2/ ที่อยูของหนวยงาน ของผูแตงคนที่ 2 (ภาษาไทย) 
2/ ที่อยูของหนวยงาน ของผูแตงคนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) 
 

อุปกรณและวิธีการ  
  ควรเขียนใหกระชับ และเปนลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน ในการดำเนินงานทดลอง 

ผลการทดลองและวิจารณ  
 บรรยายสรุปผลที่ไดจากการวิจัย/ทดลองอยางกระชับ หลีกเลี่ยงการซ้ำซอนกับขอความในตาราง (ถามี) หรือรูปประกอบ (ถามี) 
วิจารณหลักการที่ออกมาจากการวิจัย เปรียบเทียบกับผลการวิจัยและการตีความหมายของผูอื่น ปญหาหรือขอโตแยงในสาระสำคัญ 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต และแนวทางที่จะนำไปใชประโยชน 

สรุปผลการทดลอง/ สรุปผลการทดลองและคำแนะนำ 
 ไมควรซ้ำซอนกับผลการศึกษา แตสรุปใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และสำหรับคำแนะนำอาจแยกหัวขอใหมไดเพื่อความ
กระชับและชัดเจน 

คำขอบคุณ  
 กลาวถึงบุคคลผูชวยเหลืองานวิจัย แตมิไดเปนผูรวมงานวิจัย 

เอกสารอางองิ  
 ตามแบบที่ไดกำหนดหลักเกณฑการเขียนไวในคำแนะนำในการเตรียมเรื่องตีพิมพใน “วารสารกีฏและสัตววิทยา” ขอที่ 8 

ตาราง  
 ชื่อตารางและรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษ เรียงตั้งแต Table 1 เปนตนไป 

ภาพประกอบ  
 ภาพขาวดำ หรือภาพสี หรือภาพลายเสน (กราฟ) เปนตนฉบับที่ชัดเจน สะอาด และสวยงาม พรอมคำอธิบายเปนภาษาอังกฤษ 
เรียงตั้งแต Figure 1 เปนตนไป 

 



 
 
 


