
 ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY GAZETTE Volume 39 No. 1, January - June 2021                                   1 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 วารสารกีฏและสัตววิทยา ปที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วารสาร 

กีฏและสัตววิทยา 
ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY GAZETTE 

 

เจาของ 
  สมาคมกีฏและสัตววิทยาแหงประเทศไทย 

ที่ปรึกษา 
  นายกสมาคมกีฏและสัตววิทยา 
 ชูวิทย ศุขปราการ 
 อรนุช กองกาญจนะ 
 ชมพูนุท จรรยาเพศ 
 บุษรา จันทรแกวมณี 

บรรณาธิการ 
 ดร.มานิตา คงชื่นสิน 

ผูชวยบรรณาธิการ กรกต ดำรักษ 

 ณพชรกร  ธไภษัชย 

กองบรรณาธิการ 
 สุวัฒน รวยอารีย 
 ดร.เกรียงไกร จำเริญมา 
 พุฒนา รุงระวี 
 รศ.ดร.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล 
 รศ.ดร.คำรณวิทย ทิพยมณี 
 รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปนแกว 
 ดร.สุภราดา สุคนธาภิรมย ณ พัทลุง 
 ผศ.ดร.เยาวลักษณ จันทรบาง 
 ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ 
 รศ.ดร.โสภณ อุไรชื่น 
 ดร.รจนา ไวยเจริญ 
 สัญญาณี ศรีคชา 
 ดร.จารุวัตถ แตกุล 
 ดร.พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท 
 ดร.พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 

ประชาสัมพันธ 
 สัจจะ ประสงคทรัพย 
 ภัทรพร สรรพนุเคราะห 

 

วัตถุประสงค 
 เผยแพรขาวสารทางวิชาการ 

 เสนอความกาวหนาในงานวิจัย 

 สนับสนุนใหนักวิชาการมีความตื่นตัวในการ
ปฏิบัติงาน 

 เปดโอกาสใหนักวิชาการแสดงความคิดเห็นใน
งานคนควาและวิจัย 

 เชื่อมความสัมพันธระหวางนักวิชาการสาขาตาง ๆ 
ดานกีฏและสัตววิทยาทั่วประเทศ 

 

 

จัดพิมพโดย 
สมาคมกีฏและสัตววิทยาแหงประเทศไทย 

สำนักงาน 
ตึกสมาคมกีฏและสัตววิทยาแหงประเทศไทย 

(ตั้งอยูภายในบริเวณกรมวิชาการเกษตร) 
ถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ เกษตรกลาง จตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 
โทร./โทรสาร 0 2940 5825 
http://www.ezathai.org 

Email: ezathai@gmail.com 

จัดพิมพปละ 2 ฉบับ  มิถุนายน และธันวาคม 

ผูที่ประสงคจะสงผลงานวิจัย บทความ หรือสาระนารู 
เกี่ยวกับกีฏวิทยาและสัตววิทยา ลงตีพิมพในวารสารฯ 

สามารถสงมาไดทาง Email: ezathaijournal@gmail.com 
 

 ข อความหร ือบทความในวารสารนี ้  
สามารถนำไปอางอิงหรือพิมพเผยแพรได โดย
ตองใสชื่อผูเขียนดวย ผูที่ตองการรายละเอียด
เพิ่มเติมโปรดติดตอโดยตรงกับผูเขียน 



 ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY GAZETTE Volume 39 No. 1, January - June 2021                                   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 วารสารกีฏและสัตววิทยา ปที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564   

  

 

 

 

 

    

 

 หนา 

บทบรรณาธิการ 1 

ผลงานวิจัย  

 ประสิทธิภาพของสารปองกันกำจัดหนอนแดง Meridarchis scyrodes Meyrick ในชมพู 
กรกต ดำรักษ  สัญญาณี ศรีคชา  วนาพร วงษนิคง 
หทัยภัทร เจษฎารมย  ศรีจำนรรจ ศรีจันทรา  พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท 

2 

 การจัดการสารฆาแมลงในการปองกันกำจัดเพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis Hood  
ในกุหลาบพวง 
ศรีจำนรรจ ศรีจันทรา  สุภราดา สุคนธาภิรมย ณ พัทลุง  สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น 

12 

 ประสิทธิภาพของสารกำจัดไรกลุมกลไกการออกฤทธิ์ตาง ๆ ในการปองกันกำจัดไรแดงแอฟริกัน 
Eutetranychus africanus (Tucker) ในมะละกอ 
ณพชรกร ธไภษัชย  ศรีจำนรรจ ศรีจันทรา  อัจฉราภรณ ประเสริฐผล  
พลอยชมพู กรวิภาสเรือง  อทิติยา แกวประดิษฐ  วิมลวรรณ โชติวงศ 

21 

 การเพาะเลี้ยงเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมพรอมใชอยางงาย  
เสาวนิตย โพธิ์พูนศักดิ์  เมธาสิทธิ์ คนการ 

32 

 Short Communication : First Report on Natural Occurrence of Metarhizium rileyi 
(Farlow) Samson Against Spodoptera frugiperda J.E. Smith (Lepidoptera: Noctuidae) 
in Thailand 
Saengkhae Nawanich  Amphai Promnaret   
Waraporn Bunkoed  Sopon Uraichuen  Wiboon Chongrattanameteekul 

42 

บทความ  

 “ชันโรงมาไลยพันธุ” Tetragonula malaipanae Engel, Michener, & Boontop, n. sp. 
ชันโรงชนิดใหมของโลก 
ยุวรินทร บุญทบ 

46 

 ปลูกผักสวนครัวในกระถางเพื่อบริโภคยามสถานการณโควิด-19 
เกรียงไกร จำเริญมา 

49 

คำแนะนำในการเตรียมเรื่องตีพิมพใน “วารสารกีฏและสัตววิทยา” 57 
 

  

สารบัญ 

วารสารกีฏและสัตววิทยา 
ปท่ี 39 ฉบับที่ 1 (2564) 

Entomology and Zoology Gazette 
Volume 39 No. 1 (2021) 



 ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY GAZETTE Volume 39 No. 1, January - June 2021                                   1 

 

 

 
 
 

วารสารกีฏและสัตววิทยาฉบับนี้เปนฉบับประจำปที่ 39 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564) เนื้อหาสาระ
ยังคงความเขมขนในเชิงวิชาการดานกีฏวิทยา โดยเปนผลงานวิจัย 4 เรื่อง ไดแก ประสิทธิภาพของสารปองกันกำจัด
หนอนแดงในชมพู การจัดการสารฆาแมลงในการปองกันกำจัดเพลี้ยไฟพริกในกุหลาบพวง ประสิทธิภาพของสารกำจัดไร
ในกลุมกลไกการออกฤทธิ์ตาง ๆ ในการปองกันกำจัดไรแดงแอฟริกันในมะละกอ การเพาะเลี้ยงเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม
พรอมใชอยางงาย และอีก 1 เรื่อง เปนบทความเชิงวิจัย (short communication) รายงานการพบเชื้อรา Metarhizium 
rileyi เขาทำลายหนอนกระทูขาวโพดลายจุดในธรรมชาติในประเทศไทย ซึ่งทุกเรื่องที่ตีพิมพในวารสารฉบับนี้เปน
ผลงานใหมลาสุดจากนักวิจัยดานกีฏวิทยาจากกรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลงานวิจัยเหลานี้
นอกจากชวยแกไขปญหาการใชสารเคมีปองกันกำจัดแมลง-ไรศัตรูพืชบางชนิดที่ยังไมเคยมีคำแนะนำใหกับเกษตรกร
มากอน และการจัดการสารฆาแมลง-ไรเพื่อชะลอการตานทานในศัตรูพืช ยังมีผลงานวิจัยสงเสริมการใชชีวภัณฑควบคุม
ศัตรูพืชดวย ในเรื่องการเพาะเลี้ยงเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมอยางงายที่เกษตรกรสามารถทำเองเพื่อนำไปใชควบคุมแมลง
ศัตรูพืชได และรายงานการพบเชื้อราเขาทำลายหนอนกระทูขาวโพดลายจุด ซึ่งเปนการคนพบครั้งแรกในประเทศไทย 
ในเนื้อเรื่องมีผลการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องตนของเชื้อราชนิดนี้ดวย นอกจากนั้น ในวารสารฉบับนี้ยังมีบทความ
ที่นาสนใจอีก 2 เรื่อง เกี่ยวกับการคนพบสายพันธุใหมของชันโรงในประเทศไทย และการปลูกผักสวนครัวในกระถาง
เพือ่คลายความเครียดในสถานการณโควิด-19 เขียนโดยนักกีฏวิทยาที่ช่ำชองทั้งการเปนนักวิจัยและเปนเกษตรกร  
 กองบรรณาธิการวารสารกีฏและสัตววิทยาขอขอบคุณผูอานที่ติดตามวารสารกีฏและสัตววิทยามาอยางตอเนื่อง 
ผูสนใจสามารถสืบคนขอมูลจากผลงานวิจัยและบทความในวารสารนี้ได ผานทาง www.ezathai.org โปรดติดตามฉบับ
ตอไป 
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ประสิทธิภาพของสารปองกันกำจัดหนอนแดง Meridarchis scyrodes Meyrick ในชมพู 
Efficacy of Insecticides for Controlling Fruit Boring Caterpillar,  

Meridarchis scyrodes Meyrick on Rose Apple 
 

กรกต ดำรักษ1/ สัญญาณี ศรีคชา1/ วนาพร วงษนิคง1/ 
หทัยภัทร เจษฎารมย1/ ศรีจำนรรจ ศรีจันทรา1/ พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท2/ 

Korrakot Damrak1/ Sunyanee Srikachar1/ Wanaporn Wongnikong1/ 
Hataipat Jessadarom1/ Srijumnun Srijuntra1/ Pruetthichat Punyawattoe2/ 

_________________________ 
Abstract 

 Rose apple Syzygium sp. is an economically important fruit of Thailand with a high potential as it is 
produced for both domestic sales and exports. Fruit boring caterpillar,  Meridarchis scyrodes Meyrick 
( Lepidoptera: Carposinidae) is one of the main pests of rose apples in orchards, which it damages by 
feeding on flowers and fruits. The caterpillar bores into the flower buds and causes shedding before the 
fruits set. During the fruiting period, caterpillars have been observed to bore inside the fruits. As a result, 
the affected fruits may drop off. Insecticides are the main strategy for pest control, even though there 
are few insecticides registered for this crop, resulting in high cost, lack of insecticide resistance 
management and reduced effectiveness of insecticide use. Moreover, fruit export consignments may 
get contaminated with insect pests. Therefore, this research aimed to assess the efficacy of insecticides 
to control fruit boring caterpillar,  M. scyrodes Meyrick on rose apple. The research was conducted at 
farmers’ orchards in Yai Phaeng sub-district, Bang Khonthi district, Samut Songkhram province in May 2019, 
and Rang Phikun sub-district, Kamphaeng Saen district, Nakhon Pathom province during August and 
September 2020. The experiments were arranged in randomized complete block design (RCB) with 
four replicates consisting of five treatments including emamectin benzoate 1.92% EC, methoxyfenozide 
24% SC, lambda-cyhalothrin 2.5% CS and diflubenzuron 25% WP at the dosage of 10 ml, 10 ml, 20 ml and 
30 g per 20 litres of water, respectively and untreated. Experimental trials I and II applied insecticides 2 and 
3 times, respectively. The number of flowers and fruits damaged by fruit boring caterpillar and the number 
of fruit boring caterpillars were counted before and at 3, 5 and 7 days after using the insecticides. 
The phytotoxicity of plants caused by insecticides was also recorded. Then, the damaged fruit 
percentages and number of caterpillars were analyzed statistically as well as the cost of using insecticides.  
______________________________________________________________________________________ 
1/ กลุมบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 10900 
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   10900 
2/ กลุมกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 10900 
2/ Entomology and Zoology Group, Plant Protection Research and Development Office, Department of Agriculture, Bangkok 10900 

ผลงานวิจัย 
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The results showed that all insecticides were significantly effective in the control of fruit boring 
caterpillar when compared with untreated treatment. The application costs of lambda-cyhalothrin 
2.5% CS, emamectin benzoate 1.92% EC, methoxyfenozide 24% SC and diflubenzuron 25% WP were 
2.28, 7.80, 9.00 and 15.30 baht/tree/application, respectively. All treatments showed no phytotoxic 
symptoms were caused by each insecticide. 
 
Keywords : fruit boring caterpillar, rose apple, insecticides 
 

บทคัดยอ 
 ชมพู Syzygium sp. เปนหนึ่งในผลไมที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มีการผลิตเพื่อจำหนายทั้งใน
ประเทศและสงออกตางประเทศ หนอนแดง (fruit boring caterpillar) Meridarchis scyrodes Meyrick (Lepidoptera: 
Carposinidae) เปนศัตรูชมพูที่พบเขาทำลายผลผลิตชมพูในแปลงปลูก โดยเขาทำลายตั้งแตชมพูยังเปนดอกตูม ทำให
ดอกรวงกอนที่จะติดผล และหากทำลายในระยะผลจะทำใหผลรวงกอนเก็บเกี่ยวได ในปจจุบันสารเคมีที่แนะนำใหใช
ปองกันกำจัดหนอนแดงในแปลงปลูกมีจำนวนนอย สงผลตอตนทุนและหลักการบริหารความตานทานที่มีประสิทธิภาพ 
อาจไมมีประสิทธิภาพในการควบคุมศัตรูพืชไดเทาที่ควร และสงผลใหมีการติดไปกับสินคาเกษตรที่สงออก จึงไดศึกษา
ประสิทธิภาพของสารปองกันกำจัดหนอนแดงในชมพู ดำเนินการในแปลงปลูกชมพูของเกษตรกรที ่ต.ยายแพง อ.บางคนที 
จ.สมุทรสงคราม ในเดือนพฤษภาคม 2562 และ ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2563 
โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) มี 4 ซ้ำ 5 กรรมวิธี ไดแก กรรมวิธีพนสารกำจัดแมลง 
emamectin benzoate 1.92% EC, methoxyfenozide 24% SC, lambda-cyhalothrin 2.5% CS และ diflubenzuron 
25% WP อัตรา 10, 10, 20 มิลลิลิตร และ 30 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร ตามลำดบั และกรรมวิธีไมพนสาร แปลงทดลองที่ 1 
ใชสาร 2 ครั้ง และแปลงทดลองที่ 2 ใชสาร 3 ครั้ง ตรวจนับการทำลายและจำนวนหนอนแดงกอนใชสารและหลังใชสารที่ 3, 
5 และ 7 วัน บันทึกอาการของพืชที่เกิดจากการใชสาร วิเคราะหผลการทดลองทางสถิติ และคำนวณคาใชจายแตละ
กรรมวิธีที่ใชสาร พบวา กรรมวิธีพนสารกำจัดแมลง lambda-cyhalothrin 2.5% CS, สาร emamectin benzoate 
1.92% EC, สาร methoxyfenozide 24% SC และสาร diflubenzuron 25% WP มีประสิทธิภาพดีในการปองกัน
กำจัดหนอนแดงในชมพู โดยทุกกรรมวิธีพนสารกำจัดแมลง พบจำนวนดอกหรือผลออนที่ถูกทำลายและจำนวนหนอนแดงที่
ยังมีชีวิตในดอกหรือผลออน นอยกวาแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสารกำจัดแมลง โดยมีตนทุนการ
พนสาร 2.28, 7.80, 9.00 และ 15.30 บาท/ตน/ครั้ง และทุกกรรมวิธีที่พนสารกำจัดแมลงไมพบความเปนพิษตอตนชมพู 
 
คำหลัก : หนอนแดง ชมพู สารปองกันกำจัดแมลง 
 

คำนำ 
 ชมพู เปนหนึ่งในผลไมที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เปนที่นิยมบริโภคทั้งคนไทยและชาวตางชาติ 
สามารถผลิตเพื่อจำหนายไดทั้งในประเทศและสงออกตางประเทศ จากสถิติการสงออกตั้งแตป 2555 - 2563 มีปริมาณ
การสงออกรวมเปนมูลคา 1,209 ลานบาท โดยตั้งแตเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2564 มีปริมาณการสงออกเปนมูลคา
ถึง 22 ลานบาท มีประเทศคูคาที่สำคัญ ไดแก ประเทศจีน ฮองกง อินโดนีเซีย สิงคโปร เวียดนาม และมาเลเซีย 
(ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย, 2564) ชมพูพันธุที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุด 
คือ พันธุทับทิมจันทร นิยมปลูกกันในแถบจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และสมุทรสาคร นอกจากนั ้น มีการปลูกกัน
ประปรายในจังหวัดอื่น ๆ เชน ปทุมธานี บางจังหวัด ในภาคใต และภาคเหนือ เปนตน (กลุมบริหารศัตรูพืช, 2557)  
 อยางไรก็ตาม ในการผลิตชมพูมักพบปญหาศัตรูพืชหลายชนิดเขาทำลาย และหนึ่งในศัตรูชมพูที่สำคัญที่พบเขา
ทำลายผลผลิตชมพูในแปลงปลูก คือ หนอนแดง (fruit boring caterpillar) Meridarchis scyrodes Meyrick เปนแมลงอยูใน
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อันดับ Lepidoptera วงศ Carposinidae ตัวเต็มวัยเปนผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก มีสีน้ำตาลอมเทา ผีเสื้อวางไขบนดอกและ
ผลชมพู ไขมีสีขาวใส ผิวเปนมันสะทอนแสง รูปรางกลมรี มีขนาดคอนขางเล็ก ขนาดกวาง 0.1 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 
0.15 มิลลิเมตร หนอนเจาะกินดอกและผล สามารถเขาทำลายตั้งแตชมพูยังเปนดอกตูม ทำใหดอกรวงกอนที่จะติดผล 
และถาทำลายในระยะผล ทำใหผลรวงกอนที่จะเก็บเกี่ยวได หนอนกัดกินเนื้อภายในดอกและผลแลวขับถายไวเปนเม็ด
กลม ๆ เล็ก ๆ ทำใหสกปรกและดอกรวง ผลเนาได ตัวหนอนมีสีขาวและคอย ๆ มีสีชมพูแดง สีเขมขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อหนอน
โตเต็มที่มีสีแดงหรือสีแดงอมชมพูเล็กนอย ระยะหนอนทำลายชมพู โดยการทำลายอาจรุนแรง 80 - 100% ดักแดมีรูปราง
ยาวรี สีน้ำตาล ลำตัวสวนทองเปนปลอง ๆ ตามแนวขวางสีน้ำตาลออนและสีเขมข้ึนเรื่อย ๆ จนออกเปนตัวเต็มวัย ระยะ
ดักแดไมเคลื่อนไหว อาศัยอยูในดินลึกประมาณ 2 เซนติเมตร หรืออยูใตใบไมที่รวงหลนอยูโคนตนชมพู พืชอาหาร ไดแก 
ชมพู พุทรา และฝรั่ง และยังสำรวจไมพบศัตรูธรรมชาติ (กองกีฏและสัตววิทยา, 2542; กลุมบริหารศัตรูพืช, 2557) 
การศึกษาการเขาทำลายของหนอนแดง M. scyrodes Meyrick โดยสัญญาณีและคณะ (2562) พบวา ระยะหนอน
ทำลายดอกและผลชมพู พบหนอนแดงเขาทำลายผลอายุ 21, 28, 35 และ 42 วัน โดยพบการทำลาย 50, 80, 80 และ 
100% ตามลำดับ  
 สำหรับการปองกันกำจัดหนอนแดง กองกีฏและสัตววิทยา (2539) แนะนำใหใชสารกำจัดแมลง triazophos 
40% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร เพื่อปองกันกำจัดหนอนแดงในพุทรา ตอมา กองกีฏและสัตววิทยา (2541) ได
มีคำแนะนำใหใชสารปองกันกำจัดหนอนแดงในพุทราเพิ่มเติม คือ diflubenzuron 25% WP อัตรา 30 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร 
หรือ triazophos 40% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร ซึ่งยังคงเปนคำแนะนำสารปองกันกำจัดหนอนแดงในพุทรา
ชนิดและอัตราเดียวกันกับคำแนะนำในป 2553 (กลุมกีฏและสัตววิทยา, 2553) ทั้งนี้ กองกีฏและสัตววิทยา (2542) ได
แนะนำสารกำจัดแมลงเพื่อปองกันกำจัดหนอนแดงในชมพู คือ methamidophos 60% SL อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ำ 
20 ลิตร หรือ diflubenzuron 25% WP อัตรา 30 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร พนชวงเริ่มแทงดอก 1 ครั้งและชวงดอกตูม 1 ครั้ง 
และพนหลังติดผล 2 - 3 ครั้ง จนหอผลหมด ในขณะที่กลุมบริหารศัตรูพืช (2557) ไดแนะนำการปองกันกำจัดหนอนแดงใน
ชมพู โดยใหใชสารกำจัดแมลงชนิดและอัตราเดียวกันกับคำแนะนำใหใชสารปองกันกำจัดหนอนแดงในพุทราในป 2541 
คือ ใหใชสาร diflubenzuron 25% WP อัตรา 30 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร หรือ triazophos 40% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ำ 
20 ลิตร พนชวงเริ่มแทงดอก 1 ครั้งและชวงดอกตูม 1 ครั้ง และพนหลังติดผล 2-3 ครั้ง จนหอผลหมด ซึ่งเปนคำแนะนำที่
ปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้ 
 อยางไรก็ตาม การที่หนอนแดงเปนศัตรูสำคัญที่พบเขาทำลายในชมพู ซึ่งเปนสินคาสงออกจำหนายยังตางประเทศ
โดยเฉพาะจีน และจากขอมูลเรื่องศัตรูพืชติดไปกับสินคาเกษตร พบวา มีการแจงเตือนถึงการติดไปของแมลงชนิดนี้กับ
ชมพูที่สงออก และไมมีการศึกษาหาสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการปองกันกำจัดหนอนแดงเพิ่มเติมมากวา 20 ปแลว 
สารเคมีที่แนะนำใหใชอยูเดิมมีจำนวนนอย สงผลตอตนทุนและหลักการบริหารความตานทานที่มีประสิทธิภาพ โดยตอง
มีการพนสารกำจัดแมลงแบบหมุนเวียนกลุมกลไกการออกฤทธิ์ อาจไมมีประสิทธิภาพในการควบคุมศัตรูพืชไดเทาที่ควร 
สงผลใหมีการติดไปกับสินคาเกษตรที่สงออก ดังนั้น จึงไดศึกษาหาสารเคมีที่มีประสิทธิภาพมาทดแทน เพื่อใชในการ
ปองกันกำจัดที่เหมาะสมในสภาพสวน สนับสนุนการสงออกชมพู ลดปญหาการติดไปกับสินคาเกษตร ไดผลผลิตที่มี
คุณภาพและปลอดภัย และสามารถนำไปใชในการปรับปรุงเอกสารคำแนะนำการใชสารปองกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อถายทอด
ความรูใหกับเกษตรกร ผูเกี่ยวของและผูที่สนใจตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
การเตรียมแปลงและวางแผนการทดลอง 
 ดำเนินการในแปลงปลูกชมพูพันธุทับทิมจันทรของเกษตรกร 2 แปลง แปลงทดลองที่ 1 ตำบลยายแพง อำเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ในเดือนพฤษภาคม 2562 แปลงปลูกเปนแบบยกรอง ระยะปลูก 4x4 เมตร และแปลงทดลอง
ที่ 2 ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหวางเดือนสิงหาคม - กันยายน 2563 แปลงปลูกเปนแบบ
สภาพไร ระยะปลูก 4x4 เมตร ใชตนชมพูที่มีความสูง 2 - 2.5 เมตร และมีเสนผานศูนยกลางของทรงพุม 3 - 4 เมตร 
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สำรวจการระบาดของหนอนแดงในระยะดอกและผลออน ดวยการสุมดอกหรือผลออน 12 ดอกหรือผล/แปลงยอย 
ตรวจสอบการทำลายที่เกิดจากรอยเจาะของหนอนแดง ซึ่งมีมูลที่ถายออกมาไวเปนเม็ดกลม ๆ เล็ก ๆ สีน้ำตาลหรือสีดำ 
รอบรอยเจาะอาจพบเปนแผลเนาช้ำและมีน้ำที่เกิดจากการเนาของดอกหรือผลไหลออกมาดวย (Figure 1) เมื่อพบดอก
หรือผลออนถูกทำลาย 10% จึงเริ่มพนสารทดลองตามกรรมวิธีตาง ๆ ดวยการใชอัตราพน 6 ลิตร/ตน 
 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) มี 5 กรรมวิธี 4 ซ้ำ (แปลงยอย) (4 ตน/ซ้ำ) ซึ่ง
มีกรรมวิธี ดังนี้ 
 กรรมวิธีที่ 1 พนสาร emamectin benzoate 1.92% EC (กลุม 6*) อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 2 พนสาร methoxyfenozide 24% SC (กลุม 18*) อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที ่3 พนสาร lambda-cyhalothrin 2.5% CS (กลุม 3A*) อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 4 พนสาร diflubenzuron 25% WP (กลุม 15*) อัตรา 30 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร (สารเปรียบเทียบ) 
 กรรมวิธีที่ 5 ไมพนสาร 
 แปลงทดลองที่ 1 พนสาร 2 ครั้ง และแปลงทดลองที่ 2 พนสาร 3 ครั้ง 
 * กลุมสารกำจัดแมลงที่ใชทดลองจัดแบงตามกลไกการออกฤทธิ์ของสาร (IRAC, 2020) 
การบันทึกขอมูลและการวิเคราะหผลการทดลอง 
 - บันทึกจำนวนดอกหรือผลออนที่พบการทำลายของหนอนแดงแลวคำนวณเปนเปอรเซ็นตการทำลายและจำนวน
หนอนแดงที่มีชีวิต โดยการสุม 12 ดอกหรือผล/แปลงยอย ตรวจดอกหรือผลออนกอนพนสาร 1 วัน และหลังพนสาร 3, 5 
และ 7 วัน นำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลทางสถิต ิ 
 - บันทึกความเปนพิษตอพืช (phytotoxicity) และตนทุนการใชสารในแตละกรรมวิธ ี
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Flower bud (A), flower (B) and young fruit (C) of rose apple damaged by fruit boring 

caterpillar (C) and fruit boring caterpillar (D) 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
แปลงทดลองท่ี 1 ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม (พฤษภาคม 2562)  
 การทำลายของหนอนแดงที่ดอกและผลออน (Table 1) กอนพนสารทดลอง พบวา ทุกกรรมวิธีพบการทำลายของ
หนอนแดงที่ดอกและผลออน 52.08 - 64.58 เปอรเซ็นต ไมมีความแตกตางทางสถิต ิ 
 หลังพนสารครั้งที่ 1 ที่ 5 และ 7 วัน ทุกกรรมวิธีที่พนสารพบการทำลายของหนอนแดงท่ีดอกและผลออนลดลง 
41.67 - 43.75 และ 16.67 - 29.17 เปอรเซ็นต ตามลำดับ นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม
พนสารซึ่งพบการทำลายของหนอนแดงที่ดอกและผลออน 68.75 และ 54.17 เปอรเซ็นต ตามลำดับ โดยทุกกรรมวิธีที่
พนสารไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  
 หลังพนสารครั้งที่ 2 แลว 3, 5 และ 7 วัน พบวา ทุกกรรมวิธีที่พนสารพบการทำลายของหนอนแดงที่ดอกและ
ผลออนลดลง 6.25 - 14.58, 4.17 - 14.58 และ 2.08 - 6.25 เปอรเซ็นต ตามลำดับ นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสารซึ่งพบการทำลายของหนอนแดงที่ดอกและผลออน 37.50, 60.42 และ 39.58 เปอรเซ็นต 
ตามลำดับ โดยทุกกรรมวิธทีี่พนสารไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  

 B  D  A 
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Table 1 Percent flowers and fruits damaged by fruit boring caterpillar,  Meridarchis scyrodes Meyrick 
on rose apple in treatments under field conditions at Yai Phaeng sub-district, Bang Khonthi 
district, Samut Songkhram province, May 2019 

 
Treatment Rate of 

application  
(g, ml/20 l  
of water) 

% damaged by fruit boring caterpillar1/ 
Before 

spraying 
Day after 1st application  Day after 2nd application 
3 5 7  3 5 7 

1. emamectin benzoate 
    1.92% EC 

10 58.33 64.58 41.67 a 18.75 a  14.58 a 14.58 a 6.25 a 

2. methoxyfenozide  
    24% SC 

10 64.58 64.58 41.67 a 16.67 a  14.58 a 10.42 a 2.08 a 

3. lambda-cyhalothrin  
    2.5% CS 

20 52.08 58.33 43.75 a 29.17 a  8.33 a 6.25 a 4.17 a 

4. diflubenzuron  
    25% WP  

30 54.17 66.67 41.67 a 22.92 a  6.25 a 4.17 a 2.08 a 

5. untreated check - 64.58 66.67 68.75 b 54.17 b  37.50 b 60.42 b 39.58 b 
CV (%)  21.6 9.8 15.8 45.8  63.3 50.1 116.5 
R.E. (%)       67.2 68.1 78.2 
1/ Means within a column followed by the same letters do not differ from one another significantly (P>0.05) 
 Average from 4 replications 

  

 จำนวนหนอนแดง (Table 2) กอนพนสารทดลอง พบวา ทุกกรรมวิธีพบหนอนแดงในดอกและผลออน 0.19 - 0.33 
ตัว/ดอก,ผล ไมมีความแตกตางทางสถิต ิ 
 หลังการพนสารครั้งที่ 1 แลว 5 วัน ทุกกรรมวิธีที่พนสารพบหนอนแดงในดอกและผลออน 0.02 - 0.08 ตัว/ดอก,ผล 
นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร ซึ่งพบหนอนแดง 0.33 ตัว/ดอก,ผล หลังการพนสาร
ครั้งที่ 1 แลว 7 วัน พบวา กรรมวิธีที่พนสาร emamectin benzoate 1.92% EC และ lambda-cyhalothrin 2.5% CS 
ไมพบหนอนแดงในดอกและผลออน ไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีที ่พนสาร methoxyfenozide 24% SC และ 
diflubenzuron 25% WP ซึ่งพบหนอนแดงในดอกและผลออน 0.02 และ 0.04 ตัว/ดอก,ผล ตามลำดับ แตนอยกวา
และแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสารซึ่งพบหนอนแดง 0.08 ตัว/ดอก,ผล  
  

Table 2 Mean number of fruit boring caterpillar, Meridarchis scyrodes Meyrick in the treatments found 
on rose apple at Yai Phaeng sub-district, Bang Khonthi district, Samut Songkhram province, 
May 2019 

 
Treatment Rate of 

application  
(g, ml/20 l 
of water) 

Mean number of fruit boring caterpillar1/ 
Before 

spraying 
Day after 1st application  Day after 2nd application 
3 5 7  3 5 7 

1. emamectin benzoate 
   1.92% EC 

10 0.19 0.13 a 0.06 a 0.00 a  0.02 0.00 a 0.00 a 

2. methoxyfenozide 
    24% SC 

10 0.21 0.10 a 0.02 a 0.02 ab  0.00 0.00 a 0.00 a 

3. lambda-cyhalothrin 
    2.5% CS 

20 0.31 0.13 a 0.08 a 0.00 a  0.00 0.00 a 0.00 a 

4. diflubenzuron  
    25% WP  

30 0.33 0.17 a 0.02 a 0.04 ab  0.00 0.00 a 0.00 a 

5. untreated check - 0.25 0.52 b 0.33 b 0.08 b  0.04 0.08 b 0.13 b 
CV (%)  62.4 48.4 70.4 166.3  330.1 195.4 122.3 
R.E. (%)       92.1 77.9 211.9 
1/ Means within a column followed by the same letters do not differ from one another significantly (P>0.05) 
  Average from 4 replications 
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 หลังพนสารครั้งที่ 2 ที ่5 และ 7 วัน ทุกกรรมวิธีที่พนสารไมพบหนอนแดงในดอกและผลออน นอยกวาและแตกตาง
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสารซึ่งพบจำนวนหนอนแดง 0.08 และ 0.13 ตัว/ดอก,ผล 
 การทดลองแปลงทดลองที่ 1 พบวา การทำลายของหนอนแดงที่ดอกและผลออนกับจำนวนหนอนแดง หลังการพนสาร
ครั้งที่ 2 แลว 3, 5 และ 7 วัน มีความสอดคลองกัน โดยทุกกรรมวิธีที่พนสารพบการทำลายของหนอนแดงที่ดอกและผลออน
ลดลง และไมพบหนอนแดง นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร โดยทุกกรรมวิธีที่พนสาร
ไมมีความแตกตางกันทางสถิต ิ
 
แปลงทดลองที่ 2 ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (สิงหาคม - กันยายน 2563)  
 การทำลายของหนอนแดงที่ดอกและผลออน (Table 3) กอนพนสารทดลอง พบวา ทุกกรรมวิธีพบการทำลายของ
หนอนแดงที่ดอกและผลออน 58.34 - 68.75 เปอรเซ็นต ไมมีความแตกตางทางสถิต ิ  
 หลังพนสารครั้งที่ 1 ที่ 3 วัน กรรมวิธีที่พนสาร lambda-cyhalothrin 2.5% CS และ diflubenzuron 25% WP 
พบการทำลายของหนอนแดงที่ดอกและผลออน 58.42 และ 56.25 เปอรเซ็นต ตามลำดับ ไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธี
ที่พนสาร emamectin benzoate 1.92% EC และ methoxyfenozide 24% SC ซึ่งพบการทำลายของหนอนแดงที่ดอก
และผลออน 62.50 และ 64.58 เปอรเซ็นต ตามลำดับ แตนอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม
พนสารซึ่งพบการทำลายของหนอนแดงที่ดอกและผลออน 77.08 เปอรเซ็นต โดยทุกกรรมวิธีที ่พนสารไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ หลังการพนสารที่ 5 และ 7 วัน พบวา ทุกกรรมวิธีที่พนสารพบการทำลายของหนอนแดงที่ดอก
และผลออน 56.25 - 58.33 และ 54.17 - 56.25 เปอรเซ็นต นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธี
ไมพนสาร ซึ่งพบการทำลายสูงขึ้น 89.59 และ 89.59 เปอรเซ็นต ตามลำดับ 
 
Table 3 Percent flowers and fruits damaged by fruit boring caterpillar,  Meridarchis scyrodes Meyrick 

on rose apple in treatments under field conditions at Rang Phikun sub-district, Kamphaeng Saen 
district, Nakhon Pathom province, August - September 2020 

 
Treatment Rate of 

application 
(g, ml/20 l  
of water) 

% damaged by fruit boring caterpillar1/ 
Before 

spraying 
Day after  

1st application 
 Day after  

2nd application 
 Day after  

3rd application 
3 5 7  3 5 7  3 5 7 

1. emamectin benzoate   
    1.92% EC 

10 58.34 62.50 ab 56.25 a 56.25 a  50.00 a 29.04 b 20.83 a  18.75 a 14.59 a 8.33 a 

2. methoxyfenozide  
    24% SC 

10 60.42 64.58 ab 58.33 a 54.17 a  47.92 a 18.74 a 18.75 a  16.67 a 12.50 a 6.25 a 

3. lambda-cyhalothrin  
    2.5% CS 

20 60.42 58.42 a 58.33 a 56.25 a  43.75 a 21.38 ab 20.84 a  14.59 a 10.42 a 4.17 a 

4. diflubenzuron 
    25% WP  

30 68.75 56.25 a 56.25 a 56.25 a  43.75 a 15.66 a 20.84 a  16.67 a 10.42 a 8.34 a 

5. untreated check - 60.42 77.08 b 89.59 b 89.59 b  95.83 b 95.29 c 83.36 b  83.34 b 77.08 b 77.09 b 
CV (%)  31.3 17.2 24.5 8.6  16.8 19.4 34.3  19.5 40.4 39.2 
R.E. (%)  - - - -  37.8 139.4 37.6  30.2 39.1 30.0 
1/ Means within a column followed by the same letters do not differ from one another significantly (P>0.05)  
 Average from 4 replications 

  
 หลังพนสารครั้งที่ 2 แลว 3, 5 และ 7 วัน พบวา ทุกกรรมวิธีที่พนสารพบการทำลายของหนอนแดงที่ดอกและ
ผลออนลดลง 43.75 - 50.00, 15.66 - 29.04 และ 18.75 - 20.84 เปอรเซ็นต ตามลำดับ นอยกวาและแตกตางอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร ซึ่งพบการทำลายของหนอนแดงที่ดอกและผลออนสูง 95.83, 95.29 และ 83.36 
เปอรเซ็นต ตามลำดับ โดยหลังพนสารครั้งที่ 2 แลว 3 และ 7 วัน กรรมวิธีที่พนสารไมมีความแตกตางทางสถิติ ในขณะท่ี
หลังพนสารครั้งที่ 2 แลว 5 วัน พบวา กรรมวิธีที่พนสาร methoxyfenozide 24% SC และ diflubenzuron 25% WP 



8 วารสารกีฏและสัตววิทยา ปที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564   

  

พบการทำลายของหนอนแดงที่ดอกและผลออน 15.66 และ 18.74 เปอรเซ็นต ไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีที ่พนสาร 
lambda-cyhalothrin 2.5% CS ซึ่งพบการทำลาย 21.38 เปอรเซ็นต แตนอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
กับกรรมวิธีที่พนสาร emamectin benzoate 1.92% EC ซึ่งพบการทำลายของหนอนแดง 29.04 เปอรเซ็นต 
 หลังพนสารครั้งที่ 3 แลว 3, 5 และ 7 วัน พบวา ทุกกรรมวิธีที่พนสารพบการทำลายของหนอนแดงที่ดอกและ
ผลลดลง 14.59 - 18.75, 10.42 - 14.59 และ 4.17 - 8.33 เปอรเซ็นต ตามลำดับ นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร ซึ่งพบการทำลายของหนอนแดงที่ดอกและผลออน 83.34, 77.08 และ 77.09 เปอรเซ็นต 
ตามลำดับ โดยทุกกรรมวิธีที่พนสาร ไมมีความแตกตางกันทางสถิต ิ
 จำนวนหนอนแดง (Table 4) กอนพนสารทดลอง พบวา ทุกกรรมวิธีพบหนอนแดงในดอกและผลออน 0.34 - 0.50 
ตัว/ดอก,ผล ไมมีความแตกตางทางสถิต ิ
 หลังพนสารครั้งที่ 1 แลว 3, 5 และ 7 วัน พบหนอนแดงในดอกและผลออนในทุกกรรมวธิีที่พนสารจำนวน 0.25 - 0.27, 
0.23 - 0.29 และ 0.13 - 0.23 ตัว/ดอก,ผล ตามลำดับ นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร 
ซึ่งพบหนอนแดง 0.50, 0.62 และ 0.67 ตัว/ดอก,ผล ตามลำดับ 
 หลังพนสารครั้งที่ 2 แลว 3, 5 และ 7 วัน พบหนอนแดงในดอกและผลออนในทุกกรรมวธิีที่พนสารจำนวน 0.13 - 0.23, 
0.00 - 0.17 และ 0.00 - 0.02 ตัว/ดอก,ผล ตามลำดับ นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร 
ซึ่งพบจำนวนหนอนแดง 0.54, 0.91 และ 0.38 ตัว/ดอก,ผล ตามลำดับ โดยหลังพนสารครั้งที่ 2 แลว 3 และ 7 วัน พบวา 
กรรมวิธีที ่พนสารไมมีความแตกตางทางสถิติ ในขณะที่หลังพนสารครั ้งที ่ 2 แลว 7 วัน พบวา กรรมวิธีที ่พนสาร 
diflubenzuron 25% WP ไมพบหนอนแดงที่ดอกและผลออน และไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีที ่พนสาร lambda-
cyhalothrin 2.5% CS และ methoxyfenozide 24% SC ซึ่งพบหนอนแดงที่ดอกและผลออน 0.04 และ 0.06 ตัว/ดอก,ผล 
ตามลำดับ แตนอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่พนสาร emamectin benzoate 1.92% EC 
ซึ่งพบหนอนแดง 0.17 ตัว/ดอก,ผล 
 
Table 4 Mean number of fruit boring caterpillar, Meridarchis scyrodes Meyrick in treatments found 

on rose apple at Rang Phikun sub-district, Kamphaeng Saen district, Nakhon Pathom province, 
August - September 2020 

 
Treatment Rate of 

application 
(g, ml/20 l  
of water) 

% damaged by fruit boring caterpillar1/ 
Before 

spraying 
Day after  

1st application 
 Day after  

2nd application 
 Day after  

3rd application 
3 5 7  3 5 7  3 5 7 

1. emamectin benzoate  
    1.92% EC 

10 0.40 0.27 a 0.27 a 0.17 a  0.23 a 0.17 b 0.00 a  0.02 a 0.02 a 0.02 a 

2. methoxyfenozide  
    24% SC 

10 0.34 0.25 a 0.25 a 0.23 a  0.21 a 0.06 ab 0.02 a  0.02 a 0.02 a 0.02 a 

3. lambda-cyhalothrin  
    2.5% CS 

20 0.46 0.25 a 0.23 a 0.13 a  0.15 a 0.04 ab 0.02 a  0.02 a 0.00 a 0.00 a 

4. diflubenzuron 
    25% WP  

30 0.50 0.27 a 0.29 a 0.15 a  0.13 a 0.00 a 0.00 a  0.00 a 0.00 a 0.02 a 

5. untreated check - 0.48 0.50 b 0.62 b 0.67 b  0.54 b 0.91 c 0.38 b  0.40 b 0.48 b 0.48 b 
CV (%)  24.4 35.1 28.6 24.9  70.5 48.9 93.5  91.8 60.5 49.3 
R.E. (%)  - - - -  21.4 21.4 29.8  99.0 82.4 38.4 
1/ Means within a column followed by the same letters do not differ from one another significantly (P>0.05)  
 Average from 4 replications 
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 หลังพนสารครั้งที่ 3 แลว 3, 5 และ 7 วัน พบวา ทุกกรรมวิธีที่พนสารพบหนอนแดงในดอกและผลออนนอยมาก 
จำนวน 0.00 - 0.02, 0.00 - 0.02 และ 0.00 - 0.02 ตัว/ดอก,ผล ตามลำดับ นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีไมพนสาร ซึ่งพบจำนวนหนอนแดง 0.40, 0.48 และ 0.48 ตัว/ดอก,ผล ตามลำดับ ทุกกรรมวิธีที่พนสารไมมี
ความแตกตางกันทางสถิต ิ
 การทดลองในแปลงทดลองที่ 2 พบวา การทำลายของหนอนแดงที่ดอกและผลออนกับจำนวนหนอนแดง หลังการ
พนสารครั้งที่ 3 แลว 3, 5 และ 7 วัน มีความสอดคลองกัน โดยทุกกรรมวิธีที่พนสารพบการทำลายของหนอนแดงที่ดอก
และผลออนลดลง และพบหนอนแดงในดอกและผลออนนอยมากจนถึงไมพบเลย นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร โดยทุกกรรมวิธทีีพ่นสารไมมีความแตกตางกันทางสถิต ิอนึ ่งจากการสังเกตพฤติกรรมการ
เขาทำลายของหนอนแดงในชวงดอกตูมของชมพู พบวา ในบางดอกที่พบการทำลายสวนใหญไมพบตัวหนอนแดงอยูภายใน 
อาจเนื่องมาจากดอกตูมมีขนาดเล็ก หนอนซึ่งอยูในระยะที่ตองการอาหารเพื่อพัฒนาการเจริญเติบโตจึงเคลื่อนยายจาก
แหลงอาหารเดิมไปยังแหลงอาหารใหมใกลเคียง เมื่อหนอนโตเต็มที่จะเจาะออกจากผลและเขาดักแดในดิน หรือใตใบไมที่
รวงหลนอยูรอบ ๆ โคนตน ตามที่กลุมบริหารศัตรูพืช (2557) และ สัญญาณีและคณะ (2562) รายงานไว จึงอาจเปนสาเหตุ
ใหพบการเขาทำลายดอกตูมไดทั้งชอดอกในบางชอ โดยที่อาจสำรวจพบหรือไมพบหนอนแดงอยูภายใน 
 เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพสารปองกำจัดหนอนแดงในชมพู พบวาทั้ง 2 แปลงทดลองสอดคลองกัน คือ สาร 
emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร สาร methoxyfenozide 24% SC อัตรา 10 
มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร สาร lambda-cyhalothrin 2.5% CS อัตรา มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร และสาร diflubenzuron 
25% WP อัตรา 30 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร มีประสิทธิภาพดีในการปองกันกำจัดหนอนแดงในชมพู โดยสาร emamectin 
benzoate 1.92% EC (กลุม 6) จัดอยูในกลุมสารเคมีที่มีกลไกออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทและระบบกลามเนื้อของแมลง 
(nerve and muscle action) โดยสารจะกระตุนการเขาออกคลอไรด เกิดการขัดขวางการสงกระแสประสาททำใหการ
สงกระแสประสาทลดลง ทำใหแมลงเกิดอาการอัมพาตและหยุดกินอาหาร สารนี้จัดอยูในกลุมยอย Avermectins, 
Milbemycins (IRAC, 2020) ซึ่งไดจากการแยกสารที่เกิดจากการหมักของจุลินทรียในดิน Streptomyces avermitilis 
สารกลุมนี้มีประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยไฟและหนอนผีเสื้อชนิดตาง ๆ มีความเปนพิษต่ำตอศัตรูธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และเปนกลุมสารที่สำคัญที่มักนำมาพิจารณาใชในการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) (Ishaaya et al., 2002)  
 สำหรับสาร methoxyfenozide 24% SC (กลุม 18) จัดอยูในกลุมสารเคมีที่มีกลไกออกฤทธิ์ตอกระบวนการ
เจริญเติบโตของแมลง (growth and development targets) จัดอยูในสารกลุมยอย Diacylhydrazines (IRAC, 2020) 
สารกลุมนี้จะเขาไปรบกวนกระบวนการลอกคราบของหนอนผีเสื้อ มีประสิทธิภาพสูงเมื่อหนอนกินเขาไป สารจะออกฤทธิ์
เหมือนฮอรโมน ecdysone ซึ่งเปนฮอรโมนที่กระตุนใหแมลงมีการเจริญเติบโตและกระตุนใหผนังลำตัวเกิดการลอกคราบ 
และจะเกิดการลอกคราบตลอดเวลาจนตายในที่สุด นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติชวยกำจัดไขได อีกทั้งยังเปนสารที่
ปลอดภัยตอสิ่งมีชีวิตอื่นรวมถึงแมลงมีประโยชนอื่น ๆ ดวย (Carlson et al., 2001)  
 สวนสาร lambda-cyhalothrin 2.5% CS (กลุม 3A) จัดอยูในกลุมสารเคมีที่มีกลไกออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทและ
ระบบกลามเนื้อของแมลง (nerve and muscle action) ซึ่งสารกำจัดแมลงที่ออกฤทธิ์กับเปาหมายเหลานี้ มักออกฤทธิ์เร็ว 
จัดอยูในสารกลุมยอย Pyrethroids, Pyrethrins สารกลุมนี้จะเขาไปรบกวนความสมดุลของโซเดียม โดยการเปดชอง
โซเดียมไวทำใหเกิดการกระตุ นมากเกินไป และในบางกรณีอาจเกิดการอุดตันของเสนประสาท (IRAC, 2020) สาร 
Pyrethroids ใชอยางแพรหลายในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในการเกษตร สาธารณสุข และในบานเรือน โดยใน
การเกษตรสารนี้นำมาใชปองกันกำจัดแมลงศัตรูพืชจำพวกเพลี้ย ดวง และหนอนผีเสื้อ เมื่อสารเขาสูตัวแมลงจะออก
ฤทธิ์รบกวนการนำกระแสประสาทภายในไมกี ่นาที ทำใหหยุดกินอาหาร สูญเสียการควบคุมกลามเนื้อ เกิดอาการ
อัมพาตและตายในที่สุด (He et al., 2008)  
 สาร diflubenzuron 25% WP (กลุม 15) จัดอยูในกลุมสารเคมีที่มีกลไกออกฤทธิ์ตอกระบวนการเจริญเติบโต
ของแมลง โดยยับยั้งการสังเคราะหไคติน (chitin) (IRAC, 2020) ที่เปนองคประกอบสำคัญของโครงสรางของผนังลำตัว
ของแมลง เกิดการรบกวนการเจริญเติบโตในระยะหนอนที่ตองลอกคราบเพื่อเขาสูระยะถัดไป ทำใหหนอนลอกคราบ
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ไมสมบูรณและตายในที่สุด สารกลุมนี้จัดอยูในกลุมยอย Benzoylurea ซึ่งเปนกลุมสารกำจัดแมลงที่มีการนำไปใชอยาง
แพรหลายในการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) และการจัดการการตานทานสารกำจัดแมลง (IRM) เนื่องจากมี
ความเปนพิษต่ำตอสัตวเลี้ยงลูกดวยนมและแมลงตัวห้ำ (Sun et al., 2015)  
 สำหรับผลกระทบของสารทดลองที่มีตอตนชมพู พบวา ทุกกรรมวิธีที่พนสารกำจัดแมลง ไมกอใหเกิดความเปนพิษ 
(phytotoxicity) ตอตนชมพู ทั้ง 2 แปลงทดลอง สวนตนทุนการพนสารกำจัดแมลงที่นำมาทดสอบประสิทธิภาพปองกัน
กำจัดหนอนแดงในชมพูที่ตนมีความสูง 2 - 2.5 เมตร และมีทรงพุมกวางประมาณ 3 - 4 เมตร โดยใชอัตราพน 6 ลิตร/ตน 
พบวา สารกำจัดแมลงที่มีตนทุนการพนสารต่ำที่สุด คือ สาร lambda-cyhalothrin 2.5% CS มีตนทุนการพนสาร 2.28 
บาท/ตน/ครั้ง รองลงมา คือ สาร emamectin benzoate 1.92% EC และ methoxyfenozide 24% SC มีตนทุนการ
พนสาร 7.80 และ 9.00 บาท/ตน/ครั้ง ตามลำดับ และสารที่มีตนทุนการพนสารแพงที่สุดคือ diflubenzuron 25% WP 
มีตนทุนการพนสาร 15.30 บาท/ตน/ครั้ง (Table 5) 
 
Table 5 Average cost of insecticides per plant in treatments for controlling fruit boring caterpillar, 

Meridarchis scyrodes Meyrick on rose apple 
 

Insecticide Package 
(g, ml) 

Cost/unit1/ 

(Baht) 
Rate of 

application/ 
20 l of water 

Cost 
(Baht/20 l 
of water) 

Cost 
(Baht/tree2/) 

emamectin benzoate 1.92% EC 250 650 10 26 7.80 
methoxyfenozide 24% SC 250 750 10 30 9.00 
lambda-cyhalothrin 2.5% CS 1,000 380 20 7.6 2.28 
diflubenzuron 25% WP 500 850 30 51 15.30 

1/ price in May 2019 
2/ Spray volume : 6 liters/tree (Hight 2-2.5 m/Ø 3-4 m) 

 
สรุปผลการทดลองและคำแนะนำ 

 การทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกำจัดหนอนแดงในชมพู พบวา สาร lambda-cyhalothrin 2.5% CS อัตรา 
20 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร สาร emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร สาร 
methoxyfenozide 24% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร และสาร diflubenzuron 25% WP อัตรา 30 กรัมตอ
น้ำ 20 ลิตร มีประสิทธิภาพดีในการปองกันกำจัดหนอนแดงในชมพู และมีตนทุนการใชสาร 2.28, 7.80, 9.00 และ 
15.30 บาท/ตน/ครั้ง โดยสารกำจัดแมลงทุกชนิดไมเปนพิษตอตนชมพู เนื่องจากหนอนแดงเขาทำลายตั้งแตชมพูเริ่ม
แทงดอก จนถึงชวงดอกตูมและเริ่มติดผล จึงควรพนสารกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแตชมพูเริ่มติดดอกจนถึงติดผลออน  

 
คำขอบคุณ 
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การจัดการสารฆาแมลงในการปองกันกำจัดเพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis Hood ในกุหลาบพวง 
Insecticide Management for Controlling Chilli Thrips,  

Scirtothrips dorsalis Hood in Bunchy Rose 
 

ศรีจำนรรจ ศรีจันทรา1/ สุภราดา สุคนธาภิรมย ณ พัทลุง1/ สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น1/ 
Srijumnun Srijuntra1/ Suprada Sukonthabhirom na Pattalung1/ Somsak Siriphontangmun1/ 

------------------------------------------- 
Abstract 

 Rose production has encountered insecticide resistance problem in chilli thrips,  Scirtothrips 
dorsalis Hood. Insecticide rotation is the management method that can reduce this problem. The 
experiments were conducted to find proper insecticide rotation pattern by using insecticides from different 
mode of action for controlling chilli thrips in rose. The experiment was to evaluate four insecticide rotation 
patterns which efficacious insecticides; spinetoram 12% SC (Group 5), cyantraniliprole 10% OD (Group 28), 
chlorfenapyr 10% SC (Group 13), cyantraniliprole 10% OD (Group 28), fipronil 5% SC (Group 2), emamectin 
benzoate 1.92% EC, abamectin 1.8% EC (Group 6), lambda-cyhalothrin 2.5% CS (Group 3) and dichlorvos 
50% EC (Group 1 ) ; were sequentially sprayed in different rotation patterns compared with farmer’s 
spraying pattern and untreated control. This experiment was carried out at farmer’s orchard in Mueang 
Nakhon Pathom district, Nakhon Pathom province; during February - April 2019 and January - February 
2020. The results revealed that the rotation spraying pattern, spinetoram 1 time -- dichlorvos 1 time 
-- lambda-cyhalothrin 3 times -- fipronil 3 times, in every 15-day interval of thrips life cycle was the 
most suitable rotation spraying pattern because this pattern can control thrips numbers as low as 
0.58 - 5.86 and 0.35 - 2.03 insects/shoot in year 2019 and 2020 respectively which was significantly lower 
than that of farmer’s spraying pattern which can control thrips number as 1.96 - 10.02 and 0.45 - 2.40 
insects/shoot in year 2019 and 2010 respectively. The spraying cost for insecticide rotation pattern per 
cycle was 391.00 Baht/time/Rai. The insecticide rotation pattern obtained was proper for recommendation 
to reduce insecticide resistance problem in chilli thrips damaging roses. 
 
Keywords : chilli thrips, chemical control, insecticide resistance, rose production 
 

บทคัดยอ 
 การผลิตกุหลาบมักประสบปญหาการตานทานตอสารฆาแมลงในเพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis Hood การใช
สารฆาแมลงแบบหมุนเวียนเปนวิธีการจัดการที่ลดปญหาดังกลาวได จึงทำการทดลองเพื่อหารูปแบบการใชสารฆาแมลง
โดยการหมุนเวียนกลุมกลไกการออกฤทธิ์เพื่อปองกันกำจัดเพลี้ยไฟพริกในกุหลาบที่เหมาะสม โดยทดสอบรูปแบบการ
ใชสารฆาแมลงโดยการหมุนเวียนกลุมกลไกการออกฤทธิ์จากสารฆาแมลง ไดแก spinetoram 12% SC (กลุม 5) 
cyantraniliprole 10% OD (กลุม 28), chlorfenapyr 10% SC (กลุม 13), cyantraniliprole 10% OD (กลุม 28), 
fipronil 5% SC (กลุม 2), emamectin benzoate 1.92% EC, abamectin 1.8% EC (กลุม 6) lambda-cyhalothrin  
______________________________________________________________________________________ 
1/ กลุมบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 10900 
1/ Plant Pest Management Research Group, Plant Protection Research and Development Office, Department of Agriculture, Bangkok 
   10900 
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2.5% CS (กลุม 3) และ dichlorvos 50% EC (กลุม 1) ใน 4 รูปแบบ เปรียบเทียบกับการพนสารตามวิธีเกษตรกรและ
การไมพนสาร ดำเนินการที่แปลงกุหลาบพวงของเกษตรกร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระหวางเดือน
กุมภาพันธ - เมษายน 2562 และเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2563 พบวา รูปแบบการพนสารแบบหมุนเวียน คือการ
พนสาร spinetoram 1 ครั้ง และ dichlorvos 1 ครั้ง ตามดวย lambda-cyhalothrin 3 ครั้ง ตามดวย fipronil 3 ครั้ง 
ทุกรอบวงจรชีวิตเพลี้ยไฟ 15 วัน เปนรูปแบบที่ดีที่สุดสามารถควบคุมจำนวนเพลี้ยไฟใหมีระดับต่ำ 0.58 - 5.86 และ 
0.35 - 2.03 ตัว/ยอด ในป 2562 และ 2563 ตามลำดับ แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีการพนสารของ
เกษตรกรสามารถควบคุมจำนวนเพลี้ยไฟ 1.96 - 10.02 และ 0.45 - 2.40 ตัว/ยอด ในป 2562 และ 2563 ตามลำดับ 
โดยมีตนทุนการพนสารแบบหมุนเวียน 391.00 บาท/ครั้ง/ไร รูปแบบการพนสารแบบหมุนเวียนที่ไดนี้เหมาะสมที่จะใช
แนะนำเพ่ือลดปญหาความตานทานในเพลี้ยไฟพริกที่ทำลายในกุหลาบ 
 
คำหลัก : เพลี้ยไฟพริก การปองกันกำจัดโดยสารเคมี ความตานทานสารฆาแมลง การผลิตกุหลาบ 

 
คำนำ 

 กุหลาบพวงเปนกุหลาบที่มีขนาดดอกเล็ก มีการปลูกกลางแจงในเขตภาคกลาง เชน นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร 
ราชบุรี สุพรรณบุรี อางทอง ชัยนาท ผลผลิตเกือบทั้งหมดสงเขาสูตลาดไมดอกปากคลองตลาดแลวคอยกระจายตอไปท่ัว
ประเทศ กุหลาบเปนพืชที่มีแมลงศัตรูทำลายมากมายหลายชนิด ไดแก หนอนกระทูหอม หนอนเจาะสมอฝาย เพลี้ยไฟ 
ดวงกุหลาบ เพลี้ยหอย เพลี้ยออน หนอนกระทูผัก หนอนปลอก และหนอนเจาะลำตนกาแฟ เพลี้ยไฟที่พบลงทำลาย
กุหลาบมี 7 ชนิด ไดแก Scirtothrips dorsalis Hood Frankliniella occidentalis Pergande Frankliniella schultzei 
Trybom Microcephalothrips abdominalis Crawford Thrips coloratus Schmutz Thrips hawaiiensis (Morgan) 
Thrips palmi Karny และ Thrips tabaci Lindeman (พิสมัย, 2538) แตชนิดที่สำคัญ คือชนิด S. dorsalis ซึ่งพบ
ลงทำลายเพียงชนิดเดียวในพื้นที่ปลูกกุหลาบภาคกลาง และพบระบาดเปนประจำตลอดทั้งป เกษตรกรนิยมใชสาร
ฆาแมลงในการปองกันกำจัด นอกจากนั้นยังพบวาสารฆาแมลงที่นำมาทดสอบประสิทธิภาพการปองกันกำจัดเพลี้ยไฟ
กลุม Neonicotenoid (กลุม 4A) Avermectin (กลุม 6) Organophosphates (กลุม 1B) สวนใหญมีประสิทธิภาพต่ำ
ในการปองกันกำจัดเพลี้ยไฟ อาจจะเนื่องมาจากเพลี้ยไฟไดมีการพัฒนาทำใหตานทานตอสารฆาแมลงหลายกลุม 
อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการพนสารของเกษตรกรในแตละแหลงปลูก (ศรีจำนรรจและคณะ, 2557) ตอมา ศรีจำนรรจและ
คณะ (2562ก) ไดทดสอบสารฆาแมลงหลากหลายกลุมกลไกการออกฤทธิ์ ที่มีประสิทธิภาพดีในการปองกันกำจัดเพลี้ยไฟพริก
ในกุหลาบพวง พบวา สาร spinetoram 12% SC อัตรา 10 และ 20 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร (กลุมที่ 5) มีประสิทธิภาพดี
ในการปองกันกำจัดเพลี้ยไฟได 70 - 85% นาน 10 - 12 วัน สาร cyantraniliprole 10% OD อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ำ 
20 ลิตร (กลุมที่ 28) มีประสิทธิภาพดีในการปองกันกำจัดเพลี้ยไฟได 70 - 85% นาน 5 - 10 วัน สาร chlorfenapyr 
10% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร (กลุมที่ 13) มีประสิทธิภาพดีในการปองกันกำจัดเพลี้ยไฟได 70 - 85% 
นาน 5 - 7 วัน สาร fipronil 5% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร (กลุมที่ 2) มีประสิทธิภาพดีในการปองกันกำจัดเพลี้ยไฟ
ได 70 - 80% นาน 5 - 10 วัน 

วิธีการใชสารแบบหมุนเวียนกลุมกลไกการออกฤทธิ์เปนวิธีการที่ประสบความสำเร็จในการแกปญหาศัตรูพืช
ตานทานในหลายประเทศ เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และสหรัฐอเมริกา เปนตน (Zhao et al., 2006; Vickers et al., 
2001; Cameron and Walker, 2005) สามารถลดการใชสารกำจัดศัตรูพืชเกินความจำเปน ลดอันตรายจากการ
ปนเปอนของสารในสภาพแวดลอม สงผลใหตนทุนจากการใชสารในแปลงลดลง หากมีการสงเสริมและสรางความเขาใจเกี่ยวกบั
ปญหาความตานทาน และการใชสารแบบหมุนเวียนที่ถูกตองตามหลักวิชาการใหกับเกษตรกรผูปลูกกุหลาบ จะสงผลให
เกษตรกรสามารถผลิตกุหลาบที่มปีริมาณ คุณภาพ และมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น  
 การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาวิธีการจัดการโดยการหมุนเวียนสารฆาแมลงที่มีประสิทธิภาพ สำหรับลดปริมาณ
เพลี้ยไฟในกุหลาบพวงใหอยูในระดับต่ำ และสามารถชะลอการสรางความตานทานตอไป 
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อุปกรณและวิธีการ 
วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ำ 6 กรรมวิธ ีดังนี้ 
กรรมวิธีที่ 1 ทุกรอบวงจรชีวิตเพลี้ยไฟ รอบที่ 1 พนสาร spinetoram 12% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร 

(กลุม 5) 1 ครั้ง (10 วัน) ตามดวย fipronil 5% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร (กลุม 2) 1 ครั้ง (5 วัน) รอบที ่2 พนสาร 
chlorfenapyr 10% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร (กลุม 13) 2 ครั้ง (ทุก 7 วัน) รอบที่ 3 พนสาร cyantraniliprole 
10% OD อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร (กลุม 28) 2 ครั้ง (ทุก 7 วัน) 

กรรมวิธีที ่ 2 ทุกรอบวงจรชีวิต รอบที่ 1 พนสาร spinetoram 12% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร 
(กลุม 5) 1 ครั้ง (10 วัน) ตามดวย dichlorvos 50% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร (กลุม 1) 1 ครั้ง (5 วัน) 
รอบที่ 2 พนสาร emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร (กลุม 6) 1 ครั้ง (10 วัน) ตามดวย 
lambda-cyhalothrin 2.5% CS อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร (กลุม 3) 1 ครั้ง (5 วัน) รอบที่ 3 พนสาร cyantraniliprole 
10% OD อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร (กลุม 28) 1 ครั้ง (10 วัน) ตามดวย fipronil 5% SC อัตรา 30 มิลลิลิตร
ตอน้ำ 20 ลิตร (กลุม 2) 1 ครั้ง (5 วัน) 

กรรมวิธีที่ 3 ทุกรอบวงจรชีวิตเพลี้ยไฟ รอบที่ 1 พนสาร spinetoram 12% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร 
(กลุม 5) 1 ครั้ง (10 วัน) ตามดวย lambda-cyhalothrin 2.5% CS อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร (กลุม 3) 1 ครั้ง (5 วัน) 
รอบที่ 2 พนสาร fipronil 5% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร (กลุม 2) 2 ครั้ง (ทุก 7 วัน) รอบที่ 3 พนสาร 
abamectin 1.8% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร (กลุม 6) 3 ครั้ง (ทุก 5 วัน) 

กรรมวิธีที่ 4 ทุกรอบวงจรชีวิตเพลี้ยไฟ รอบที่ 1 พนสาร spinetoram 12% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร 
(กลุม 5) 1 ครั้ง (10 วัน) ตามดวย dichlorvos 50% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร (กลุม 1) 1 ครั้ง (5 วัน) รอบที่ 2 
พนสาร lambda-cyhalothrin 2.5% CS อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร (กลุม 3) 3 ครั้ง (ทุก5 วัน) รอบที่ 3 พนสาร 
fipronil 5% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร (กลุม 2) 3 ครั้ง (ทุก 5 วัน) 

กรรมวิธีที่ 5 วิธีพนสารของเกษตรกร (ทุก 5 วัน พนดวยสารผสม buprofezin abamectin 1.8% EC และ 
imidacloprid 10% SL อัตรา 10 มิลลิลิตร + 30 มิลลิลิตร + 20 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร ตามดวยสารผสม fipronil 5% SC 
pyridaben 20 %SC อัตรา 10 มิลลิลิตร + 15 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร ตามดวย spinetoram 12 % SC อัตรา 5 มิลลิลิตรตอ
น้ำ 20 ลิตร) 

กรรมวิธีที่ 6 ไมพนสาร (untreated) 
 ดำเนินการในแปลงกุหลาบที่ใหผลผลิตแลว โดยแบงพื้นที่เปนแปลงยอยขนาด 15 ตารางเมตร เริ่มทำการพนสาร
ฆาแมลงเมื่อกุหลาบออกดอก และพบเพลี้ยไฟเฉลี่ย 2 - 3 ตัว/ยอด สม่ำเสมอทั่วแปลง โดยใชอัตราพน 120 - 140 ลิตร/ไร 
โดยการตรวจนับเพลี้ยไฟทั้งตัวออนและตัวเต็มวัยจากยอดออนจำนวน 10 ยอดตอแปลงยอย และสุมตัดดอกระยะ
สงตลาด จำนวน 10 ดอก/แปลงยอย นำมานับจำนวนเพลี้ยไฟที่มีชีวิต กอนพนสาร และหลังพนสาร 5, 10, 15, 20, 
25, 30, 35, 40, 45 และ 50 วัน นำขอมูลที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติ อาการเปนพิษตอกลวยไม (phytotoxicity) 
เปรียบเทียบตนทุนการใชสาร 

การทดลองนี้ดำเนินการเก็บขอมูล ที่แปลงกุหลาบพวง จำนวน 2 แปลงที่อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหวาง
เดือนกุมภาพันธ - เมษายน 2562 และเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2563 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
ประสิทธิภาพในการปองกันกำจัดเพลี้ยไฟพริก 
แปลงที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (กุมภาพันธ - มีนาคม 2562) (Table 1) 
 กอนพนสารหมุนเวียนกลุมกลไกการออกฤทธิ์ตามกรรมวิธี พบวา ทุกกรรมวิธีมีจำนวนเพลี้ยไฟ 9.45 - 11.00 ตัว/ยอด 
มีความแตกตางกันทางสถิต ิ
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 หลังการพนสารตามกรรมวิธีรอบที่ 1 ที่ 5, 10 และ 15 วัน พบวา กลุมกรรมวิธีที่พนสารพบเพลี้ยไฟ 5.63 - 6.99, 
2.80 - 4.45 และ 0.54 - 1.56 ตัว/ยอด ตามลำดับ นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร
ซึ่งพบเพลี้ยไฟ 10.02, 9.92 และ 6.80 ตัว/ยอด ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมกรรมวิธีพนสารแบบหมุนเวียนฯ 
กับกรรมวิธีพนสารของเกษตรกร พบวา ที่ 5 วัน กลุมกรรมวิธีพนสารแบบหมุนเวียนฯ พบประชากรเพลี้ยไฟ 5.63 - 6.99 
ตัว/ยอด ไมมีความแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีพนสารของเกษตรกรซึ่งพบเพลี้ยไฟ 6.29 ตัว/ยอด แตหลังจากนั้นที่ 10 
และ 15 วัน กลุ มกรรมวิธีพนสารแบบหมุนเวียนฯ พบประชากรเพลี ้ยไฟ 2.80 - 3.31 และ 0.54 - 0.68 ตัว/ยอด 
ตามลำดับ นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพนสารของเกษตรกรซึ่งพบเพลี้ยไฟ 4.45 และ 
1.56 ตัว/ยอด ตามลำดับ 
 หลังพนสารตามกรรมวิธี รอบที่ 2 ที่ 20, 25 และ 30 วัน พบวา กลุมกรรมวิธีที่พนสารพบเพลี้ยไฟ 0.42 - 1.16, 
0.37 - 1.39 และ 0.39 - 0.80 ตัว/ยอด ตามลำดับ นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร 
ซึ่งพบเพลี้ยไฟ 5.89, 3.47 และ 4.54 ตัว/ยอด ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกลุมกรรมวิธีพนสารแบบหมุนเวียนฯ 
กับกรรมวิธีพนสารของเกษตรกร พบวา ที่ 20 และ 25 วัน กลุมกรรมวิธีพนสารแบบหมุนเวียนฯ มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมปริมาณเพลี้ยไฟไดดี พบเพลี้ยไฟ 0.42 - 0.76 และ 0.37 - 0.60 ตัว/ยอด ตามลำดับ นอยกวาและแตกตาง
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพนสารของเกษตรกร ซึ่งพบเพลี้ยไฟ 1.16 และ 1.39 ตัว/ยอด ตามลำดับ แต
หลังจากนั้นที่ 30 วัน กลุมกรรมวิธีพนสารแบบหมุนเวียนฯ พบเพลี้ยไฟ 0.39 - 0.74 ตัว/ยอด ไมมีความแตกตางทาง
สถิติกับกรรมวิธีพนสารของเกษตรกร ซึ่งพบเพลี้ยไฟ 0.80 ตัว/ยอด 
 
Table 1  Efficacy of insecticide rotation patterns for controlling chilli thrips, Scirtothrips dorsalis Hood in 

rose orchard, Mueang Nakhon Pathom district, Nakhon Pathom province, February - April 2019 
 

Treatment 

Rate of 
application 
(g, ml./20 l 
of water) 

Average No. of thrips / inflorescences 

Before 
app. 

After the first spraying (days) 

5  10 15 20 25 30 35 40 45 50 

I. spinetoram - fipronil / 
chlorfenapyr - chlorfenapyr / 
cyantraniliprole - 
cyantraniliprole 

    20 - 30 / 
    30 - 30 / 
    40 - 40 

11.00 b1/  5.63 a 3.57 b 0.59 a 0.62 a 0.37 a 0.39 a 2.00 a 1.11 ab 1.14 a 1.86 a 

II. spinetoram - dichlorvos / 
emamectin benzoate - 
lambda-cyhalothrin / 
cyantraniliprole - fipronil 

    20 - 30 / 
    20 - 40 / 
    40 - 30 

9.80 ab 6.34 a 3.31 ab 0.54 a 0.42 a 0.60 a 0.68 a 2.11 a 1.42 bc 1.00 a 1.26 a 

III. spinetoram- 
lambda-cyhalothrin /  
fipronil - fipronil / abamectin 
- abamectin - abamectin 

    20 - 40 / 
    30 - 30 / 
 50 - 50 - 50  

9.48 ab 6.99 a 2.80 a 0.68 a 0.62 a 0.39 a 0.54 a 1.84 a 0.87 a 1.19 a 1.73 a 

IV. spinetoram - dichlorvos / 
lambda-cyhalothrin -  
lambda-cyhalothrin -  
lambda-cyhalothrin /  
fipronil - fipronil - fipronil 

    20 - 30 / 
 40 - 40 - 40 / 
 30 - 30 - 30 

9.45 a 5.86 a 3.24 ab 0.65 a 0.76 a 0.57 a 0.74 a 2.26 a 1.44 bc 1.68 ab 1.26 a 

Farmer practice - 9.88 ab 6.29 a 4.45 c 1.56 b 1.16 b 1.39 b 0.80 a 3.29 b 1.72 c 2.11 b 1.96 a 
Untreated - 9.48 ab 10.02 b 9.92 d 6.80 c 5.89 c 3.47 c 4.54 b 5.50 c 6.83 d 4.23 c 4.52 b 
CV (%)  10.9 14.3 13.4 28.3 16.6 25.3 23.8 16.9 19.1 31.6 22.3 
R.E. (%)2/  - 10.7.3 87.1 85.5 83.2 82.6 88.9 84.5 29.2 15.8 44.0 
All rotation patterns 
VS Farmer practice 

  ns ** ** ** ** ns ** * * ns 

Untreated VS treatment   ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
1/ In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
2/ Relative efficiency 
* indicates statistical difference by F-Test (p<0.05) 
** indicates highly statistical difference by F-Test (p<0.01) 
ns indicates non-significance by F-Test (p>0.05) 
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 หลังพนสารตามกรรมวิธี รอบที่ 3 ที่ 35, 40 และ 45 วัน พบวา กลุมกรรมวิธีที่พนสารพบเพลี้ยไฟ 1.84 - 3.29, 
0.87 - 1.72 และ 1.00 - 2.11 ตัว/ยอด ตามลำดับ นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร
ซึ่งพบเพลี้ยไฟ 5.50, 6.83 และ 4.23 ตัว/ยอด ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมกรรมวิธีพนสารแบบหมุนเวียนฯ 
กับกรรมวิธีพนสารของเกษตรกร พบวา ที่ 35, 40 และ 45 วัน กลุมกรรมวิธีที่พนสารแบบหมุนเวียนฯ มีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมปริมาณเพลี้ยไฟได 1.84 - 2.26, 0.87 - 1.44 และ 1.00 - 1.68 ตัว/ยอด ตามลำดับ นอยกวาแตกตาง
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพนสารของเกษตรกรซึ่งพบเพลี้ยไฟ 3.29, 1.72 และ 2.11 ตัว/ยอด ตามลำดับ 
 หลังพนสารตามกรรมวิธีที่ 50 วัน พบวา กลุมกรรมวิธีที่พนสารพบจำนวนเพลี้ยไฟในระดับต่ำ 1.26 - 1.96 ตัว/ยอด 
นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสารซึ่งพบเพลี้ยไฟ 4.52 ตัว/ยอด เมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางกลุมกรรมวิธีพนสารแบบหมุนเวียนฯ กับกรรมวิธีพนสารของเกษตรกร พบวากรรมวิธีพนสารแบบหมุนเวียนฯ 
พบเพลี้ยไฟ 1.26 - 1.86 ตัว/ยอด ไมแตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีพนสารของเกษตรกรซึ่งพบเพลี้ยไฟ 1.96 ตัว/ยอด 
 
แปลงที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (มกราคม - กุมภาพันธ 2563) (Table 2) 
 กอนพนสารหมุนเวียนกลุมกลไกการออกฤทธิ์ตามกรรมวิธี พบวา ทุกกรรมวิธีมีจำนวนเพลี้ยไฟ 5.13 - 5.38 ตัว/ยอด 
ไมมีความแตกตางกันทางสถิต ิ
 หลังการพนสารตามกรรมวิธีรอบที่ 1 ที่ 5, 10 และ 15 วัน พบวา กลุมกรรมวิธีที่พนสารพบเพลี้ยไฟ 0.23 - 0.45, 
0.85 - 1.53 และ 1.58 - 2.03 ตัว/ยอด ตามลำดับ นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร
ซึ่งพบเพลี้ยไฟ 4.40, 3.53 และ 3.70 ตัว/ยอด ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมกรรมวิธีพนสารแบบหมุนเวียนฯ 
กับกรรมวิธีพนสารของเกษตรกร พบวา ที่ 5 วัน กลุมกรรมวิธีพนสารแบบหมุนเวียนฯ พบประชากรเพลี้ยไฟ 0.23 - 0.45 
ตัว/ยอด ไมมีความแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีพนสารของเกษตรกรซึ่งพบเพลี้ยไฟ 0.45 ตัว/ยอด แตหลังจากนั้นที่ 10 วัน 
กลุมกรรมวิธีพนสารแบบหมุนเวียนฯ พบประชากรเพลี้ยไฟ 0.85 - 0.95 ตัว/ยอด ตามลำดับ นอยกวาและแตกตาง
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพนสารของเกษตรกรซึ่งพบเพลี้ยไฟ 1.53 ตัว/ยอด โดยกรรมวิธีพนสารแบบหมุนเวียนฯ 
spinetoram 12 % SC 1 ครั้ง (10 วัน) ตามดวย lambda-cyhalothrin 2.5% CS อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร 1 
ครั้ง (5 วัน) พบเพลี้ยไฟนอยที่สุด 0.85 ตัว/ยอด ที่ 15 วัน พบวาจำนวนเพลี้ยไฟเพิ่มขึ้นทุกกรรมวิธี โดยกลุมกรรมวิธี
พนสารแบบหมุนเวียนฯ พบประชากรเพลี้ยไฟ 1.58 - 2.03 ตัว/ยอด ไมมีความแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีพนสารของ
เกษตรกรซึ่งพบเพลี้ยไฟ 1.90 ตัว/ยอด 
 หลังพนสารตามกรรมวิธี รอบที่ 2 ที่ 20, 25 และ 30 วัน พบวา กลุมกรรมวิธีที่พนสารพบเพลี้ยไฟ 0.48 - 0.90, 
0.38 - 0.75 และ 0.30 - 2.23 ตัว/ยอด ตามลำดับ นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร ซึ่งพบ
เพลี้ยไฟ 4.40, 4.23 และ 4.43 ตัว/ยอด ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกลุมกรรมวิธีพนสารแบบหมุนเวียนฯ กับกรรมวธิี
พนสารของเกษตรกร พบวา ที่ 20 และ 25 วัน กลุมกรรมวิธีพนสารแบบหมุนเวียนฯ พบเพลี้ยไฟ 0.55 - 0.90 และ 0.38 - 0.75 
ตัว/ยอด ตามลำดับ ไมมีความแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีพนสารของเกษตรกร ซึ่งพบเพลี้ยไฟ 0.48 และ 0.70 ตัว/ยอด 
ตามลำดับ แตหลังจากนั้นที่ 30 วัน กลุมกรรมวิธีพนสารแบบหมุนเวียนฯ พบเพลี้ยไฟ 0.30 - 1.15 ตัว/ยอด นอยกวา
และแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพนสารของเกษตรกร ซึ่งพบเพลี้ยไฟ 2.23 ตัว/ยอด 
 หลังพนสารตามกรรมวิธี รอบที่ 3 ที่ 35, 40 และ 45 วัน พบวา กลุมกรรมวิธีที่พนสารพบเพลี้ยไฟ 0.55 - 1.75, 
0.53 - 1.50 และ 0.18 - 1.18 ตัว/ยอด ตามลำดับ นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร 
ซึ่งพบเพลี้ยไฟ 4.13, 4.25 และ 3.93 ตัว/ยอด ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกลุมกรรมวิธีพนสารแบบหมุนเวียนฯ กับกรรมวิธี
พนสารของเกษตรกร พบวา ที่ 35, 40 และ 45 วัน กลุมกรรมวิธีพนสารแบบหมุนเวียนฯ มีประสิทธิภาพในการควบคุม
ปริมาณเพลี้ยไฟไดดี พบเพลี้ยไฟ 0.55 - 0.93, 0.53 - 0.75 และ 0.05 - 0.35 ตัว/ยอด ตามลำดับ นอยกวาและ
แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับกับกรรมวิธีพนสารของเกษตรกร ซึ่งพบเพลี้ยไฟ 1.75, 1.50 และ 1.18 ตัว/ยอด 
ตามลำดับ  
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 หลังพนสารตามกรรมวิธีที่ 50 วัน พบวา กลุมกรรมวิธีที่พนสารพบจำนวนเพลี้ยไฟในระดับต่ำ 0.53 - 2.40 ตัว/ยอด 
นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสารซึ่งพบเพลี้ยไฟ 4.53 ตัว/ยอด เมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางกลุมกรรมวิธีพนสารแบบหมุนเวียนฯ กับกรรมวิธีพนสารของเกษตรกร พบวากลุมกรรมวิธีพนสารแบบหมุนเวียนฯ 
มีประสิทธิภาพในการควบคุมปริมาณเพลี้ยไฟไดดี พบเพลี้ยไฟเพียง 0.53 - 1.05 ตัว/ยอด นอยกวาและแตกตางอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพนสารของเกษตรกรซึ่งพบเพลี้ยไฟ 2.40 ตัว/ยอด 
  
Table 2 Efficacy of insecticide rotation patterns for controlling chilli thrips, Scirtothrips dorsalis Hood in rose 

orchard, Mueang Nakhon Pathom district, Nakhon Pathom province, January - February 2020 
  

Treatment 

Rate of 
application 
(g, ml./20 l 
of water) 

Average No. of thrips / inflorescences 

Before 
app. 

After the first spraying (days) 

5  10 15 20 25 30 35 40 45 50 

I. spinetoram - fipronil / 
chlorfenapyr - chlorfenapyr / 
cyantraniliprole - 
cyantraniliprole 

    20 - 30 / 
    30 - 30 / 
    40 - 40 

5.28 0.25 a 0.88 ab 1.58 a 0.90 a 0.68 a 0.55 a 0.90 a 0.75 a 0.05 a 0.73 a 

II. spinetoram - dichlorvos / 
emamectin benzoate - 
lambda-cyhalothrin / 
cyantraniliprole - fipronil 

    20 - 30 / 
    20 - 40 / 
    40 - 30 

5.35 0.40 a 0.88 ab 1.93 a 0.63 a 0.75 a 0.83 ab 0.85 a 0.68 a 0.05 a 0.85 a 

III. spinetoram -  
lambda-cyhalothrin /  
fipronil - fipronil / abamectin -
abamectin - abamectin 

    20 - 40 / 
    30 - 30 / 
 50 - 50 - 50 

5.35 0.23 a 0.85 a 1.60 a 0.70 a 0.48 a 0.30 a 0.55 a 0.53 a 0.18 a 0.53 a 

IV. spinetoram - dichlorvos / 
lambda-cyhalothrin -  
lambda-cyhalothrin - 
lambda-cyhalothrin /  
fipronil - fipronil - fipronil 

    20 - 30 / 
 40 - 40 - 40 / 
 30 - 30 - 30 

5.13 0.35 a 0.95 ab 2.03 a 0.55 a 0.38 a 1.15 b 0.93 a 0.73 a 0.35 a 1.05 a 

Farmer practice  
(buprofezin + abamectin +  
Imidacloprid / fipronil + 
pyridaben / spinetoram) 

- 5.38 0.45 a 1.53 b 1.90 a 0.48 a 0.70 a 2.23 c 1.75 b 1.50 b 1.18 b 2.40 b 

Untreated - 5.13 4.40 b 3.53 c 3.70 b 4.40 b 4.23 b 4.43 d 4.13 c 4.25 c 3.93 c 4.53 c 
CV (%)  9.7 18.0 28.8 25.5 38.1 22.6 22.3 20.2 26.5 32.9 27.1 
R.E. (%)2/  - - 8.4 35.8 61.3 33.4 18.1 19.5 60.6 29.9 9.7 
All rotation patterns 
VS Farmer practice 

  ns * ns ns ns ** ** ** ** ** 

Untreated VS treatment   ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
1/ In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
2/ Relative efficiency 
* indicates statistical difference by F-Test (p<0.05) 
** indicates highly statistical difference by F-Test (p<0.01) 
ns indicates non-significance by F-Test (p>0.05) 

  
 สารฆาแมลงที ่ใชในระบบหมุนเวียนกลุมกลไกการออกฤทธิ์ในการทดลองนี้มีประสิทธิภาพในการควบคุม
ประชากรเพลี้ยไฟในแปลงกหุลาบใหอยูในระดับต่ำไดดี เนื่องจากผลการทดสอบในการทดลองนี้เมื่อพิจารณาแตละรอบ
ที่มีการพนสารฆาแมลงแบบหมุนเวียนฯ พบวา สารฆาแมลงที่มีประสิทธิภาพดีในการปองกันกำจัดเพลี้ยไฟพริก
ในกุหลาบพวง คือ สาร spinetoram 12% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร cyantraniliprole 10% OD อัตรา 
40 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร chlorfenapyr 10% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร และ fipronil 5% SC อัตรา 
30 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร มาพนหมุนเวียนกับสารซึ่งมีประสิทธิภาพปานกลาง ไดแก abamectin 1.8% EC อัตรา 50 
มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร dichlorvos 50% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร emamectin benzoate 1.92 % EC 
อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร และ lambda-cyhalothrin 2.5% CS อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร สามารถ
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ควบคุมประชากรระดับเพลี้ยไฟใหอยูในระดับต่ำไดด ีสอดคลองกับ ศรีจำนรรจและคณะ (2562ข) ซึ่งรายงานวารูปแบบ
การหมุนเวียนกลุ มฯ นอกจากการเลือกใชสารกลุ มตาง ๆ ที ่มีประสิทธิภาพสูงในการหมุนเวียนฯ แลวสารที ่มี
ประสิทธิภาพปานกลาง - ต่ำ ก็สามารถนำมาใชในระบบการหมุนเวียนได โดยตองใชตามหลังกลุมสารที่มีประสิทธิภาพสูง 
 การใชสารฆาแมลงโดยการหมุนเวียนฯ ทุกรูปแบบ มีประสิทธิภาพในการควบคุมประชากรเพลี้ยไฟใหอยูใน
ระดับต่ำตลอดชวงการทดลอง ดีกวาวิธีการพนสารของเกษตรกร อยางไรก็ตาม วิธีการพนสารของเกษตรกรยังพบมีการ
พนสารอยางไมถูกตองตามหลักการหมุนเวียน โดยเลือกชนิดของสารฆาแมลงไมถูกชนิดกับแมลงเปาหมาย เชน การใช
สาร buprofezin เพื่อใชปองกันกำจัดเพลี้ยไฟพริก หรือการใชสารต่ำกวาอัตราแนะนำในกรรมวิธีเกษตรกร เชน 
abamectin imidacloprid fipronil spinetoram เมื่อมองในระยะยาวการพนสารของเกษตรกรจะเปนการเพิ่มความ
ตานทานขึ้นในอนาคต ซึ่งตางจากรูปแบบการหมุนเวียนกลุมสารที่ถูกตองตามรูปแบบที่ไดนำเสนอในการทดลองนี้
จะชวยชะลอความตานทานไดดีกวา สอดคลองกับคำแนะนำของ Deuter (1989) Roush (1989) และ Roush and 
Daly (1990) วิธีการใชสารแบบหมุนเวียน (pesticide rotation) โดยนำสารกำจัดศัตรูพืชชนิดตาง ๆ ที่อยูตางกลุมกัน
มาใชในแตละชวงเวลา หรือในแตละหนึ่งชวงอายุขัยของศัตรูพืช เปนการแกไขปญหาศัตรูพืชตานทานตอสารเคมี
ปองกันกำจัดศัตรูพืช  
 
อาการเปนพิษตอกหุลาบพวง (phytotoxicity) 
 ทุกกรรมวิธีที่พนสารแบบหมุนเวียนฯ และกรรมวิธีพนสารของเกษตรกรไมพบอาการเปนพิษตอตนและดอก
กุหลาบพวงทั้ง 2 แปลงทดลอง 
 
ตนทุนการพนสารฆาแมลงแบบหมุนเวียน (Table 3) 
 เมื่อพิจารณาตนทุนการพนสารฆาแมลงแบบหมุนเวียน พบวา รูปแบบการพนสารหมุนเวียนฯ ทุกรูปแบบมีตนทุน
การพนสารฆาแมลงสูงกวาวิธีพนสารของเกษตรกรที่มีตนทุนการพนสาร 109 บาท/ไร/รอบวงจรชีวิต โดยรูปแบบ
การพนสารหมุนเวียนฯ แบบที่ IV คือ ทุกรอบวงชีวิตเพลี้ยไฟ พนสาร spinetoram 12 % SC อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ำ 
20 ลิตร (กลุม 5) 1 ครั้ง (10 วัน) และ dichlorvos 50% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร (กลุม 1) 1 ครั้ง (5 วัน) ตาม
ดวย lambda-cyhalothrin 2.5% CS อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร (กลุม 3) 3 ครั้ง ทุก 5 วัน ตามดวย fipronil 
5% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร (กลุม 2) 3 ครั้ง ทุก 5 วัน มีตนทุนการพนสารต่ำที่สุด 391.00 บาท/ไร/รอบ
วงชีวิต ในขณะที่การพนสารหมุนเวียนฯ แบบที่ III II และ I มีตนทุนการพนสารสูงกวา 450.00, 735.00 และ 1,164.00 
บาท/ไร/รอบวงชีวิต ตามลำดับ  
 อนึ่งแมวาตนทุนการพนสารหมุนเวียนฯ แบบที่ IV สูงกวาวิธีพนสารของเกษตรกรที่มีตนทุนการพนสาร 109 
บาท/ไร/รอบวงจรชีวิต ถึงสามเทา อาจจะไมคุมคาในการนำไปใชในการปองกันกำจัดเพลี้ยไฟในกุหลาบพวง ซึ่งมีราคา
ผลผลิตไมสูงมากนัก แตเกษตรกรสามารถปรับใชสารฆาแมลงที่มีประสิทธิภาพในแปลงเกษตรกร ซึ่งมักราคาถูกกวามา
ใชในการพนสารหมุนเวียนฯ ที่ถูกตอง ก็สามารถลดตนทุนการพนสารลงได อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกตใชกับการ
ปองกันกำจัดเพลี้ยไฟในกุหลาบตัดดอก ซึ่งมีราคาผลผลิตที่สูงกวา จะเปนหนทางในการชะลอปญหาความตานทานตอ
สารฆาแมลงของศัตรูพืช และลดปญหาการใชสารฆาแมลงเกินความจำเปนของเกษตรกร เปนการสงเสริมระบบเกษตรดี
ที่เหมาะสมใหกับเกษตรกรอีกดวย 
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Table 3 Comparison among cost of insecticides in all rotation patterns and farmer practice for controlling 
population of chilli thrips, Scirtothrips dorsalis Hood on rose 

 

Insecticide rotation pattern 
Rate of insecticide 

application  
(ml./20 liters of water) 

Cost1/ 
(baht/rai2/) 

Average cost/ 
life cycle3/ 

(baht/time/rai2/) 
I. spinetoram - fipronil /  
chlorfenapyr - chlorfenapyr / 
cyantraniliprole - cyantraniliprole 

           20 - 30 /  
           30 - 30 / 
           40 - 40 

3,492 1,164 

II. spinetoram - dichlorvos / emamectin 
benzoate - lambda-cyhalothrin / 
cyantraniliprole - fipronil 

           20 - 30 /  
           20 - 40 / 
           40 - 30 

2,205 735 

III. spinetoram - lambda-cyhalothrin / 
fipronil - fipronil / 
abamectin - abamectin- abamectin 

           20 - 40 /  
           30 - 30 / 
        50 - 50 - 50 

1,350 450 

IV. spinetoram - dichlorvos / lambda-
cyhalothrin - lambda-cyhalothrin - 
lambda-cyhalothrin /  
fipronil - fipronil - fipronil 

           20 - 30 /  
       40 - 40 - 40 / 
       30 - 30 - 30 

1,173 391 

Farmer practice (buprofezin + 
abamectin + imidacloprid /  
fipronil + pyridaben / spinetoram) 

      10 + 30 + 20 /  
         10+15 / 5 

327 109 

1/ price of product on July 2020 
2/ spray volume: 120 liters/rai 
3/ average cost per life cycle of chilli thrips 14 day 

 
สรุปผลการทดลอง 

 รูปแบบการหมุนเวียนฯ ที่มีประสิทธิภาพดีกวาวิธีพนสารของเกษตรกรและมีตนทุนถูกที่สุด คือ รูปแบบการพน
สารหมุนเวียนฯ แบบที่ IV คือ ทุกรอบวงชีวิตเพลี้ยไฟ พนสาร spinetoram 12 % SC อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร 
(กลุม 5) 1 ครั้ง (10 วัน) และ dichlorvos 50% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร (กลุม 1) 1 ครั้ง (5 วัน) ตามดวย 
lambda-cyhalothrin 2.5% CS อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร (กลุม 3) 3 ครั้ง ทุก 5 วัน ตามดวย fipronil 5% SC 
อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร (กลุม 2) 3 ครั้งทุก 5 วัน มีตนทุนการพนสารต่ำที่สุด 391.00 บาท/ไร/รอบวงจรชีวิต 
การใชสารฆาแมลงแบบหมุนเวียนกลุมกลไกการออกฤทธิ์แบบที่ IV นี้ สามารถนำไปเปนคำแนะนำใหเกษตรกรผูปลูก
กุหลาบได ซึ่งจะชวยในการลดปญหาความตานทานตอสารฆาแมลงในเพลี้ยไฟไดดีและมีประสิทธิภาพสูงในการปองกัน
กำจัดเพลี้ยไฟท่ีทำลายกุหลาบ 
 

คำขอบคุณ 
 ขอขอบคุณเกษตรกรเจาของสวนกุหลาบพวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่อนุเคราะหแปลงทดลอง คุณณิชาพร 
ฉ่ำประวิง คุณสุภัสสา ประคองสุข คุณภิญญาพัชญ ศิริวรรณ คุณนิตยา พรหมวงศ และคุณวงษสยาม นิสสัย นักวิชาการเกษตร 
ที่ชวยดำเนินการเก็บและรวบรวมขอมูลเบื้องตน จึงทำใหงานวิจัยนี้สำเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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ประสิทธิภาพของสารกำจัดไรกลุมกลไกการออกฤทธิ์ตาง ๆ ในการปองกันกำจัดไรแดงแอฟริกัน 
Eutetranychus africanus (Tucker) ในมะละกอ 

Efficacy of Different Mode of Action of Acaricides for Controlling African Red Mite, 
Eutetranychus africanus (Tucker) on Papaya 
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------------------------------------------- 
Abstract 

African red mite, Eutetranychus africanus (Tucker) is a major pest of papaya crops in Thailand. 
Currently, Plant Protection Research and Development Office, Department of Agriculture recommends 
the use of only one acaricide, dicofol 18.5% EC. However, repeated use of one acaricide, is likely to 
promote resistance by the mite to the acaricide. This research studied the comparative efficacy and 
cost of eight other acaricides, with various modes of action, abamectin 1.8% EC (IRAC 6), amitraz 20% EC 
(IRAC 19), spiromesifen 24% SC (IRAC 23), fenpyroximate 5% SC (IRAC 21A), tebufenpyrad 36% EC (IRAC 21A), 
hexythiazox 1.8% EC (IRAC 10A), cyflumetofen 20% SC (IRAC 25A) and pyridaben 20% WP (IRAC 21A), 
for controlling African red mite on papaya. The experiment was conducted as two trials, one at Amphoe 
Mueang Ratchaburi, Ratchaburi province and another at Amphoe Nong Muang, Lopburi province from 
February 2019 to February 2020. A randomized complete block (RCB) experimental design with 9 treatments 
and 3 replications, 2 papaya trees per replication, was used. The number of African red mites was 
recorded before and 1, 3, 5, 7, 14 and 21 days after a single acaricide application in each replicate. 
Each trial indicated that all acaricides tested have efficacy lasting more than 7 days (efficacy percentage 
more than 70%, compared to controls). Spiromesifen 24% SC, cyflumetofen 20% SC, tebufenpyrad 36% EC 
and hexythiazox 1.8% EC showed long efficacy (21 days). Other acaricides showed shorter periods of 
efficacy: fenpyroximate 5% SC (14 days), amitraz 20% EC and pyridaben 20% WP (10 days) and abamectin 
1.8% EC (7-10 days). Among the acaricides with the longest efficacy, tebufenpyrad 36% EC showed 
the lowest application cost at 114 baht per rai. Pyridaben 20% WP with an application cost of 82 baht 
per rai had the lowest cost of all acaricides treatments. However, its efficacy lasted only 10 days. 
None of the acaricides caused symptoms of phytotoxicity on papaya. 
 
Keywords : African red mite, papaya, acaricides 
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บทคัดยอ 
 ไรแดงแอฟริกัน Eutetranychus africanus (Tucker) เปนไรศัตรูพืชที ่สำคัญในมะละกอในประเทศไทย 
ปจจุบัน สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ไดใหคำแนะนำในการใชสารกำจัดไรกับไรแดงชนิดนี้เพียง
ชนิดเดียว คือ dicofol 18.5% EC ซึ่งการใชสารกำจัดไรเพียงชนิดเดียวซ้ำกัน อาจสรางความตานทานตอสารกำจัดไรได 
การวิจัยนี้ศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารกำจัดไร กลุมกลไกการออกฤทธิ์ตาง ๆ และประเมินตนทุนของ
สารกำจัดไรทั้ง 8 ชนิด ไดแก abamectin 1.8% EC (กลุมสาร 6), amitraz 20% EC (กลุมสาร 19), spiromesifen 24% SC 
(กลุมสาร 23), fenpyroximate 5% SC (กลุมสาร 21A), tebufenpyrad 36% EC (กลุมสาร 21A), hexythiazox 1.8% EC 
(กลุมสาร 10A), cyflumetofen 20% SC (กลุมสาร 25A) และ pyridaben 20% WP (กลุมสาร 21A) ในไรแดงแอฟริกัน
ในมะละกอ ดำเนินการ 2 การทดลอง ที่อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และ อำเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี ระหวาง
เดือนกุมภาพันธ 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2563 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ำ ใชตนมะละกอ 2 ตนตอซ้ำ 
จำนวน 9 กรรมวิธี ตรวจนับจำนวนประชากรไรแดงแอฟริกันกอนและหลังการพนสารกำจัดไร 1, 3, 5, 7, 14 และ 21 วัน 
พบวา ทั้งสองการทดลองใหผลสอดคลองกัน คือ สารกำจัดไรทุกกรรมวิธี มีประสิทธิภาพในการปองกันกำจัดไรแดงแอฟริกัน
ในมะละกอนานกวา 7 วัน (ประสิทธิภาพมากกวา 70% เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม) โดยสาร spiromesifen 24% SC, 
cyflumetofen 20% SC, tebufenpyrad 36% EC และ hexythiazox 1.8% EC มีประสิทธิภาพนาน 21 วัน ในขณะ
ที่สารกำจัดไรชนิดอื่นมีประสิทธิภาพสั้นกวา ไดแก fenpyroximate 5% SC (ประสิทธิภาพนาน 14 วัน) amitraz 20% EC 
และ pyridaben 20% WP (ประสิทธิภาพนาน 10 วัน) และ abamectin 1.8% EC (ประสิทธิภาพนาน 7 - 10 วัน) 
ตนทุนการใชสารกำจัดไร ที่สามารถปองกันกำจัดไรแดงแอฟริกันในมะละกอไดนาน 21 วัน tebufenpyrad 36% EC 
เทากับ 114 บาทตอไร ในขณะท่ี pyridaben 20% WP มีตนทุนการใชสารต่ำที่สุด คือ 82 บาทตอไร แตมีประสิทธิภาพ
ในปองกันกำจัดไดนานเพียง 10 วัน ไมพบความเปนพิษของสารกำจัดไรทุกชนิดตอมะละกอ 
 
คำหลัก : ไรแดงแอฟริกัน มะละกอ สารปองกันกำจัดไร 
 

คำนำ 
 มะละกอเปนผลไมที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ สามารถปลูกไดทุกภาคของประเทศไทย มีความตองการมาก
สำหรับบริโภคทั้งภายในประเทศและเพื่อการสงออก (สำนักงานมาตราฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2558) 
มะละกอผลสุก อุดมไปดวยวิตามินเอ สามารถแปรรูปเปนผลไมกระปอง และผลไมอบแหง (ภัทราภรณและคณะ, 2559) 
มะละกอผลดิบสามารถนำไปปรุงอาหาร เปนแหลงของเอนไซมปาเปนซึ่งนำมาใชในเชิงพานิชย ใบมะละกอสามารถ
นำไปใชเปนอาหารปลานิล สวนตางๆของมะละกอสามารถนำไปใชทางการแพทย และยังสามารถนำไปใชเปน
เครื่องสำอาง (FAO, 2003) โดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ ระบุวาผลผลิตของมะละกอไทยอยูอันดับ
ที่ 8 ของโลก ในป 2553 มีปริมาณผลผลิตมะละกอ 211,594 ตัน มูลคา 1,921 ลานบาท โดยสงออกเปนมะละกอสด
จำนวน 630 ตัน มูลคา 27 ลานบาท และในป 2554 มีปริมาณผลผลิต 212,000 ตัน มูลคา 1,925 ลานบาท มีปริมาณ
การสงออกมะละกอสดเพิ่มเปน 995 ตัน มูลคา 50 ลานบาท (ภัทราภรณและคณะ, 2559; สิริกุล, 2557) 
 ไรแดงแอฟริกัน (African red mite) Eutetranychus africanus (Tucker) เปนไรศัตรูพืชที่สำคัญและสราง
ความเสียหายใหกับมะละกอ โดยเฉพาะสภาพพื้นที่ปลูกที่แหงแลง ขาดการดูแลและไมใหน้ำอยางทั่วถึง (พิเชฐและคณะ, 2555; 
วัฒนาและคณะ, 2531) ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงอยูที่บริเวณหนาใบ ทำใหใบเหลืองซีด แหง และหลุดรวง 
ตนทรุดโทรม บางครั้งทำลายที่ผลมะละกอ ทำใหผลผลิตลดลง สูญเสียคุณภาพ สีซีด ความหวานลดลง (พิเชฐและคณะ, 2555) 
การปองกันกำจัดเกษตรกรนิยมใชสารกำจัดไรพน เนื่องจากเปนวิธีที่รวดเร็ว และทันทวงที กลุมกีฏและสัตววิทยา (2553) 
ไดใหคำแนะนำในการใชสารกำจัดไรแดงแอฟริกันในมะละกอเพียงชนิดเดียว คือ ไดโคโฟล (dicofol) 18.5% EC [เคลเทน 
(Kelthane)] อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร โดยแนะนำใหพนทั่วบริเวณหนาใบของมะละกอ ไดโคโฟล เปนสารกำจัดไร
ที่ไมสามารถจำแนกกลไกการออกฤทธิ์ได เนื่องจากมีขอมูลในการจำแนกกลไกการออกฤทธิ์ไมเพียงพอ (ณพชรกรและ
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พิเชฐ, 2561) และเปนอนุพันธของคลอริเนตอีเทนส (chlorinated ethanes derivatives) อาจเรียกกลุม ดีดีที อนาลอกซ 
(DDT Analog) ซึ่งสารในกลุมนี้ที่รูจักกันดี ไดแก ดีดีที (DDT) ที่มีคุณสมบัติไมละลายในน้ำและดูดซับกับอนุภาคดินเมื่อ
เกิดการพังทลายของดินจะเกิดการปนเปอนลงสูแหลงน้ำผิวดิน (พันธุเครือและคณะ, 2555)  
 การใชสารกำจัดไรเพียงชนิดเดียวซ้ำกันในปริมาณที่มากขึ้น กอใหเกิดปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะการสรางความ
ตานทานตอสารกำจัดไร จึงควรมีการใชสารกำจัดไร ที่มีประสิทธิภาพและสลับกลุมสาร หรือใชสารหลายชนิดเปนเวลาสั้น ๆ 
เพื ่อชะลอการพัฒนาความตานทานตอสารกำจัดไร (ณพชรกรและคณะ, 2563) ดังนั ้นจึงไดศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของสารกำจัดไรกลุมกลไกออกฤทธิ์ตาง ๆ ในการปองกันกำจัดไรแดงแอฟริกันในมะละกอ เพื่อทราบ
ประสิทธิภาพสารกำจัดไรกลุมกลไกออกฤทธิ์ชนิดใหม และไมเปนพิษตอพืช (phytotoxic) เพื่อเปนคำแนะนำให
เกษตรกรสามารถนำมาใชในการหมุนเวียนกลุมสารกำจัดไร เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการใชสารกำจัดไรที่อยูในกลุมเดียวกัน  

 
อุปกรณและวิธีการ 

การเตรียมแปลงทดลอง 
 ดำเนินการ 2 แปลงทดลอง ในแปลงปลูกมะละกอพันธุแขกนวลของเกษตรกร ที่พบการระบาดของไรแดงแอฟริกัน
อยางสม่ำเสมอ ที่ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (13º30'24.6''N; 99º33'14.8''E) ระหวางเดือนกุมภาพันธ – 
มีนาคม 2562 และตำบลหนองมวง อำเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี (15º12'02.0''N; 100º40'32.7''E) ระหวางเดือน
มกราคม - กุมภาพันธ 2563 โดยมีระยะปลูกมะละกอ 2×2 เมตร 
 
การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุมบล็อกสมบูรณ (Randomized complete block design; RCB) มี 3 ซ้ำ ใชตน
มะละกอ 2 ตนตอซ้ำ จำนวน 9 กรรมวิธี สารกำจัดไรที่ใชทดลอง ไดแก abamectin 1.8% EC (กลุมสาร 6), amitraz 20% EC 
(กลุมสาร 19), spiromesifen 24% SC (กลุมสาร 23), fenpyroximate 5% SC (กลุมสาร 21A), tebufenpyrad 36% EC 
(กลุมสาร 21A), hexythiazox 1.8% EC (กลุมสาร 10A), cyflumetofen 20% SC (กลุมสาร 25A) และ pyridaben 
20% WP (กลุมสาร 21A) สารกำจัดไรทั้ง 8 ชนิดจัดอยูหลายกลุมกลไกการออกฤทธิ์ที่แบงกลุมโดย IRAC (2017) ทุก
ชนิดผานการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจากกรมวิชาการเกษตร และสามารถหาซื้อไดในประเทศไทย โดยใชอัตราตาม
คำแนะนำขางฉลาก (Table 1) 
 
การปฏิบัติงานทดลอง 
 พนสารกำจัดไร 1 - 2 ครั้ง แตละกรรมวิธีผสมสารกำจัดไรตามอัตราที่แนะนำตอน้ำ 20 ลิตร โดยกรรมวิธี
ควบคุมใชน้ำสะอาดฉีดพน ทุกกรรมวิธีผสมสารจับใบอัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร พนสารกำจัดไรโดยใชเครื่องพน
สารแบบสูบโยกสะพายหลังใหทั่วใบมะละกอ  
 
การตรวจผลการทดลอง 
 ตรวจนับปริมาณไรแดงแอฟริกันบนใบมะละกอ ดวยแวนขยายกำลังขยาย 10 เทา โดยสุมนับจำนวนไรแดงแอฟริกัน
บนพื้นที่ใบขนาด 1x1 ตารางนิ้ว จำนวน 10 จุดตอตน กอนพนสารกำจัดไร และหลังพนสารกำจัดไร 1, 3, 5, 7, 10, 14 
และ 21 วัน บันทึกจำนวนไรแดงแอฟริกันตัวที่เคลื่อนไหว และผลกระทบของสารกำจัดไรตอพืช (phytotoxicity) 
(พิเชฐและคณะ, 2555) 
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Table 1 Acaricides used in the fields assay to control African red mite, Eutetranychus africanus (Tucker) 
 

Active component  
and formula type 

Mode of Action1/ Recommended dose 

abamectin 1.8% EC  Glutamate-gated chloride channel (GluCl) allosteric 
modulators [6] 

20 ml/ water 20 liter 

amitraz 20% EC  Octopamine receptor agonists [19] 40 ml/ water 20 liter 
spiromesifen 24% SC  Inhibitors of acetyl CoA carboxylase [23] 8 ml/ water 20 liter 
fenpyroximate 5% SC  Mitochondrial complex I electron transport 

inhibitors [21A] 
20 ml/ water 20 liter 

tebufenpyrad 36% EC  Mitochondrial complex I electron transport 
inhibitors [21A] 

3 ml/ water 20 liter 

hexythiazox 1.8% EC  Mite growth inhibitors affecting CHS1 [10A] 40 ml/ water 20 liter 
cyflumetofen 20% SC  Mitochondrial complex II electron transport 

inhibitors [25A] 
15 ml/ water 20 liter 

pyridaben 20% WP  Mitochondrial complex I electron transport 
inhibitors [21A] 

15 g/ water 20 liter 

1/ IRAC (2017) 

 
การวิเคราะหผลการทดลอง 
 วิเคราะหความแปรปรวนของจำนวนประชากรไรแดงแอฟริกันในมะละกอ กอนและหลังการพนสารกำจัดไร 
ดวยวิธี analysis of variance (ANOVA) ในกรณีท่ีจำนวนไรแดงแอฟริกันในมะละกอ กอนการพนสารกำจัดไร มีความ
แตกตางกันทางสถิติระหวางกรรมวิธี วิเคราะหคาเฉลี่ยไรแดงแอฟริกัน ดวยวิธี analysis of covariance (ANOCOVA) 
โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ IRRISTAT และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยในแตละกรรมวิธีดวยวิธี Duncan’s multiple 
rang tests (DMRT) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของสารกำจัดไร ในการปองกันกำจัดไรแดงแอฟริกันในมะละกอตามวิธ ีของ 
Henderson-Tilton (Henderson, 1995) 
 

Percent corrected = �1
n Co before treatment × n T after treatment
n Co before treatment × n T after treatment

� x 100 

เมื่อ n Co = จำนวนประชากรของไรแดงแอฟริกันในชุดควบคุม 
 n T   = จำนวนประชากรของไรแดงแอฟริกันในกรรมวิธีทดลอง (การพนสารกำจัดไร) 
 
การประเมินตนทุนการใชสารกำจัดไร 
 ประเมินคาใชจายการใชสารกำจัดไรในแตละกรรมวิธี 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 ผลการทดลอง พบวา ทั้งสองพื้นที่ใหผลการทดลองไปในแนวทางเดียวกัน คือ กอนการพนสารกำจัดไร คาเฉลี่ย
ของไรแดงแอฟริกันที่พบบนใบมะละกอในแตละกรรมวิธี มีปริมาณไมแตกตางกันทางสถิติ และหลังพนสารกำจัดไรที่ 1, 3, 
5, 7, 14 และ 21 วัน คาเฉลี่ยของไรแดงแอฟริกันที่พบบนใบมะละกอ ทุกกรรมวิธีที่พนสารกำจัดไร มีจำนวนนอยกวาและ
แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) กับกรรมวิธีไมพนสารกำจัดไร (untreated check) (Table 2 และ 3)  
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 การทดลองที่ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบวา สารกำจัดไร spiromesifen 24% SC (กลุมสาร 23) 
หลังการพนสารกำจัดไร 1 วัน สามารถลดจำนวนประชากรของไรแดงแอฟริกันได พบจำนวนไรแดงแอฟริกันบนใบ
มะละกอเฉลี่ย 5.21 ตัวตอตารางนิ้ว มากกวาและแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) กับกรรมวิธีพนสารกำจัดไร 
abamectin 1.8% EC (กลุมสาร 6), fenpyroximate 5% SC (กลุมสาร 21A), cyflumetofen 20% SC (กลุมสาร 25A), 
amitraz 20% EC (กลุมสาร 19), pyridaben 20% WP และ tebufenpyrad 36% EC (กลุมสาร 21A) ที่พบจำนวน
ไรแดงแอฟริกันเฉลี่ย 2.69, 2.74, 2.84, 3.17, 3.40 และ 3.44 ตัวตอตารางนิ้ว ตามลำดับ  
 การทดลองที่ ตำบลหนองมวง อำเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี พบวา สารกำจัดไร spiromesifen 24% SC 
(กลุมสาร 23) สามารถลดจำนวนไรแดงแอฟริกันบนใบมะละกอไดเชนเดียวกัน พบจำนวนไรแดงแอฟริกันหลังการพน
สารกำจัดไร 1 วัน เฉลี่ย 5.21 ตัวตอใบ มากกวาและแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) กับกรรมวิธีพนสาร
กำจัดไร tebufenpyrad 36% EC (กลุ มสาร 21A), abamectin 1.8% EC (กลุ มสาร 6), fenpyroximate 5% SC 
(กลุมสาร 21A), hexythiazox 1.8% EC (กลุมสาร 10A), amitraz 20% EC (กลุมสาร 19), cyflumetofen 20% SC 
(กลุมสาร 25A) และ pyridaben 20% WP (กลุมสาร 21A) ที่พบจำนวนไรแดงแอฟริกันเฉลี่ย 2.10, 2.32, 2.34, 2.39, 
2.75, 2.88 และ 2.92 ตัวตอใบ ตามลำดับ แตหลังการพนสารกำจัดไร 3 วันพบวา สารกำจัดไร spiromesifen 24% SC 
(กลุมสาร 23) ทั้งสองพื้นที่ทดลอง สามารถลดจำนวนประชากรของไรแดงแอฟริกันใหมีปริมาณนอยลงอยางเห็นไดชัด 
โดยสารกำจัดไร spiromesifen 24% SC (กลุมสาร 23) สามารถลดจำนวนไรแดงแอฟริกันไดดีหลังการพนสารกำจัดไร
แลว 3 วัน 
 เมื่อเปรียบเทียบสารกำจัดไรในกลุม 21 A ที่ใชในการทดลอง (tebufenpyrad 36% EC, fenpyroximate 5% SC 
และ pyridaben 20% WP) ที่ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี หลังการพนสารกำจัดไร 14 วัน พบวา กรรมวิธี
พนสารกำจัดไร tebufenpyrad 36%  EC และ fenpyroximate 5% SC มีจำนวนไรแดงแอฟริกันเฉลี่ย 1.38 และ 6.50 
ตัวตอตารางนิ้ว ตามลำดับ นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ กับกรรมวิธีพนสารกำจัดไร pyridaben 20% WP 
ที่มีจำนวนไรแดงแอฟริกันเฉลี่ย 11.89 ตัวตอตารางนิ้ว หลังการพนสารกำจัดไร 21 วัน พบวา กรรมวิธีพนสารกำจัดไร 
tebufenpyrad 36% EC จำนวนไรแดงแอฟริกันเฉลี่ย 3.81 ตัวตอตารางนิ้ว นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
กับกรรมวิธีพนสารกำจัดไร fenpyroximate 5% SC และ pyridaben 20% WP ที่มีจำนวนไรแดงแอฟริกันเฉลี่ย 12.21 
และ 15.14 ตัวตอตารางนิ้ว ตามลำดับ ในขณะที่ตำบลหนองมวง อำเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี ใหผลใกลเคียงกัน คือ
หลังการพนสารกำจัดไร 7, 14 และ 21 วัน กรรมวิธีพนสารกำจัดไร tebufenpyrad 36% EC มีจำนวนไรแดงแอฟริกัน
เฉลี่ย 0.62, 1.32 และ 4.18 ตัวตอตารางนิ้ว ตามลำดับนอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพนสาร
กำจัดไร fenpyroximate 5% SC และ pyridaben 20% WP 
 
ประสิทธิภาพการปองกันกำจัดไร 
 ทั้ง 2 พื้นที่ พบวา สารกำจัดไรทุกชนิดมีประสิทธิภาพในการปองกันกำจัดไรแดงแอฟริกันในมะละกอนานกวา 7 วัน 
(มีประสิทธิภาพมากกวา 70%) โดยสารกำจัดไรที่มีประสิทธิภาพในการปองกันกำจัดนาน 21 วัน ไดแก spiromesifen 
24% SC (กลุ มสาร23), cyflumetofen 20% SC (กลุ มสาร 25A), tebufenpyrad 36% EC (กลุ มสาร 21A) และ 
hexythiazox 1.8 % EC (กลุมสาร 10A) มีประสิทธิภาพในการปองกันกำจัด 77 - 100, 84 - 100, 83 - 98 และ 72 - 95 
เปอรเซ็นต ตามลำดับ  
 สารกำจัดไร spiromesifen (กลุ มสาร 23) เปนสารกำจัดไรชนิดใหมที ่พ ัฒนาเพื ่อใชควบคุมไรในวงศ 
Tetranychidae เนื่องจากเปนสารที่มีกลไกการออกฤทธิ์ใหม ยับยั้งการสังเคราะหไขมัน (Inhibitor of lipid synthesis) 
และสามารถควบคุมประชากรไรแดงที่ตานานตอสารกำจัดไรไดอยางดี (Marčić et al., 2014) อีกทั้งมีระดับความเปนพิษ
เฉียบพลัน (acute toxicity) ตอหนูทดลองต่ำ โดยมีคา LD50 ทางปากของหนูทดลอง (oral LD50) มากกวา 2,000 มิลลิกรัม
ตอกิโลกรัม (FAO, 2017) เชนเดียวกับสารกำจัดไร cyflumetofen ซึ่งเปนสาร benzoyl acetonitrile ชนิดใหมที่พัฒนา
โดยบริษัท Ostuka AgriTechno จำกัด (ประเทศญี่ปุน) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมไรศัตรูพืชในไมผล พืชผัก 
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รวมถึงไมดอก มีความปลอดภัยสูงตอพืชที่ไมใชเปาหมาย สัตวเลี้ยงลูกดวยนม รวมถึงสัตวน้ำดวย (Peng et al., 2018) 
มีระดับความเปนพิษเฉียบพลัน (acute toxicity) ตอหนูทดลองต่ำ โดยมีคา LD50 ทางปากของหนูทดลอง (oral LD50) 
มากกวา 2,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (European Food Safety Authority, 2012) Rezaie et al. (2021) ไดรายงาน
ประสิทธิภาพของ spiromesifen และ cyflymetofen ในการควบคุมไรแดง Panonychus ulmi ในแอปเปล พบวา 
หลังพนสาร spiromesifen และ cylfumetofen 3 วัน พบการตายของไรแดง P. ulmi 88-99 และ 58-99% ตามลำดับ 
และพบวามีประสิทธิภาพสูงถึง 99% หลังพนสาร 28 วัน ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ Marčić et al. (2014) ที่พบวา 
spiromesifen มีประสิทธิภาพในการควบคุมไรแดง P. ulmi ในแอปเปล 94.6% หลังการพนสาร 22 วัน ในขณะที่ 
Herron and Rophail (1998) ไดรายงานถึงความตานทานของไรสองจุดบนแอปเปลในออสเตรเลียตะวันตกตอสารกำจัดไร 
tebufenpyrad เชนเดียวกับ ณพชรกรและคณะ (2563) พบวา กลุมประชากรไรสองจุดในสตรอวเบอรรี 3 กลุมประชากร
ทางภาคเหนือของประเทศไทยมีความตานทานปานกลางตอสารกำจัดไร tebufenpyrad แตในการทดลองครั้งนี้พบวา
มีประสิทธิภาพดีในการควบคุมไรแดงแอฟริกันในมะละกอ 

ขณะที่ประสิทธิภาพของสารกำจัดไร hexythiazox ในการควบคุมไรแดงแอฟริกันในมะละกอนั้น มีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับการทดลองของ พินิจและคณะ (2551) ที่ไดศึกษาประสิทธิภาพของสารกำจัดไร ในการควบคุมไรแดง
บนสมโอ พบวา hexythiazox มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมไรแดงบนสมโอ หลังการพนสาร 3 และ 14 วัน (พบไรแดง
บนสมโอเฉลี่ย 3.40 และ 1.25 ตัวตอใบ ตามลำดับ) และหลังพนสารทดลอง 21 วันพบจำนวนประชากรของไรแดง
บนสมโอเพ่ิมขึ้น 
 
Table 2 Comparison of average number of African red mite, Eutetranychus africanus (Tucker) on 

papaya leaf treated with various acaricides at Tambon Namphu, Amphoe Mueang 
Ratchaburi, Ratchaburi Province, February - March 2019 

 

Treatments 

Rate of 
Application 
(ml.g./20 L 
of water) 

Avg. number of african red mite (mites/1 in2) 1/ 

Before 
treated 1 DAT 3 DAT 5 DAT 7 DAT 10 DAT 14 DAT 21 DAT 

abamectin 1.8% EC  
(6) 

20 15.53 2.69 a 4.84 d 5.92 d 5.87 a 5.20 b 11.96 b  20.93 d 

amitraz 20% EC  
(19) 

40 17.02 3.17 ab 1.22 bc 3.23 bcd  4.32 a 4.28 ab 12.33 b  16.78 cd 

spiromesifen 24% SC 
(23) 

8 17.72 5.21 c 0.35 ab  0.00 a  0.37 a 0.35 a  0.00 a  0.71 a 

fenpyroximate 5% SC 
(21A) 

20 16.07 2.74 a 1.66 bc 2.90 a-d 2.87 a 1.67 ab  6.50 ab  12.21 cd 

tebufenpyrad 36% EC 
(21A) 

3 16.23 3.44 ab 1.06 bc 0.89 ab 0.40 a 1.00 ab  1.38 a 3.81 ab 

hexythiazox 1.8% EC 
(10A) 

40 17.80 4.38 bc 2.08 c  1.68 abc 1.95 a 2.62 ab  1.51 a 8.64 bc 

cyflumetofen 20% SC 
(25A) 

15 17.85 2.84 a 0.03 a  0.00 a 0.48 a 0.45 a 0.00 a 3.59 ab 

pyridaben 20% WP 
(21A) 

15 15.87 3.40 ab 2.60 cd  4.26 cd 4.60 a 4.28 ab  11.89 b  15.14 cd 

untreated check - 16.22 20.12 d 21.45 e 24.23 e 24.92 b 14.77 c 27.10 c 32.40 e 
CV (%)   11.9 10.4 25.3 34.0 64.1 60.1 40.4 33.6 

R.E. (%)   - 100.5 124.4 123.0 91.2 92.8 150.9 91.6 

DAT = days after treatment 
1/ Means followed by the same letter in column are not significantly different at 5% level by DMRT 
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Table 3 Comparison of average number of African red mite, Eutetranychus africanus (Tucker) on 
papaya leaf treated with various acaricides at Tambon Nong Muang, Amphoe Nong Muang, 
Lopburi Province, January - February 2020 

 

Treatments 

Rate of 
Application 
(ml.g./20 L 
of water) 

Avg. number of african red mite (mites/1 in2) 1/ 

Before 
treated 1 DAT 3 DAT 5 DAT 7 DAT 10 DAT 14 DAT 21 DAT 

abamectin 1.8% EC  
(6) 

20 17.05 2.32 a 3.81 d 4.30 d 5.49 f 6.48 e 11.80 e 23.69 g 

amitraz 20% EC  
(19) 

40 16.22 2.75 a 2.57 cd 4.02 d 4.44 e 5.05 d 11.67 e 16.59 f 

spiromesifen 24% SC 
(23) 

8 16.57 4.02 b 0.62 ab 0.35 a 0.27 a 0.37 a 0.42 a 0.56 a 

fenpyroximate 5% SC 
(21A) 

20 17.23 2.34 a 1.76 c 2.16 c  2.43 d 2.66 c 6.01 d 12.41 e 

tebufenpyrad 36% EC 
(21A) 

3 16.00 2.10 a 0.87 b 0.79 b  0.62 c 1.23 b 1.32 b 4.18 c 

hexythiazox 1.8% EC 
(10A) 

40 16.93 2.39 a 2.72 cd 2.67 c  2.63 d 2.83 c 3.15 c 10.83 d 

cyflumetofen 20% SC 
(25A) 

15 16.97 2.88 a 0.34 a  0.45 a 0.40 b 0.48 a 0.53 a 2.00 b 

pyridaben 20% WP 
(21A) 

15 16.00 2.92 a 3.04 d 4.11 d 4.93 e 6.26 e 12.72 e 17.12 f 

untreated check - 17.32 18.13 c 17.14 e 22.91 e 26.64 g 29.92 f 38.36 f 40.25 h 
CV (%)    4.10 8.4 1.0 7.2 3.8 3.1 3.9 3.0 

R.E. (%)   - 87.0 101.3 110.5 88.7 86.8 95.7 101.0 

DAT = days after treatment 
1/ Means followed by the same letter in each column are not significantly different at 5% level by DMRT 

 
สารกำจัดไรที่มีประสิทธิภาพปองกันกำจัดไรแดงแอฟริกันนาน 14 วัน ไดแก fenpyroximate 5% SC (กลุมสาร 21A) 

ประสิทธิภาพในการปองกันกำจัด 76 - 92 เปอรเซ็นต สารกำจัดไรที่มีประสิทธิภาพปองกันกำจัดไรแดงแอฟริกันนาน 
10 วัน ไดแก amitraz 20% EC (กลุมสาร 19) และ pyridaben 20% WP (กลุมสาร 21A) มีประสิทธิภาพในการปองกัน
กำจัด 81 - 95 และ 70 - 83 เปอรเซ็นต ตามลำดับ และ สารที่มีประสิทธิภาพในการปองกันกำจัดไรแดงแอฟริกันนาน 
7 - 10 วัน ไดแก abamectin 1.8% EC (กลุมสาร 6) มีประสิทธิภาพในการปองกันกำจัด 74 - 87 เปอรเซ็นต (Table 4 and 5)
 อนึ่งสารกำจัดไรแดงแอฟริกันในมะละกอที่กลุมกีฏและสัตววิทยา (2553) ใหคำแนะนำในการใชไวชนิดเดียวคือ 
dicofol 18.5% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร ถามีการใชสารกำจัดไรเพียงชนิดเดียวซ้ำกัน อาจทำใหไรศัตรูพืช
พัฒนาความตอทานตอสารกำจัดไร การวิจัยนี้ทำใหทราบประสิทธิภาพสารกำจัดไรกลุมกลไกการออกฤทธิ์ตาง ๆ และ
สามารถนำมาใชพนในรูปแบบหมุนเวียนกลุมกลไกการออกฤทธิ์ โดยสามารถใชสารกำจัดไรที่มีประสิทธิภาพในการ
ปองกันกำจัดยาวนาน 21 วัน ไดแก spiromesifen 24% SC (กลุมสาร 23), cyflumetofen 20% SC (กลุมสาร 25A), 
tebufenpyrad 36% EC (กลุมสาร 21A) และ hexythiazox 1.8 % EC (กลุมสาร 10A) เพื่อลดจำนวนประชากรของไร
ใหอยูในระดับต่ำ หลังจากนั้นเลือกสารกำจัดไรที่อยูคนละกลุมกลไกการออกฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพในการปองกันกำจัด
ปานกลาง ไดแก fenpyroximate 5% SC (กลุมสาร 21A) หรือ amitraz 20% EC (กลุมสาร 19) pyridaben 20% WP 
(กลุมสาร 21A) และ abamectin 1.8% EC (กลุมสาร 6) เพื่อลดการพัฒนาความตานทานตอสารกำจัดไร และสามารถ
ควบคุมจำนวนประชากรของไรแดงแอฟริกันในมะละกอ ใหอยูในระดับต่ำไดอยางมีประสิทธิภาพและยาวนาน 
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ตนทุนการใชสารกำจัดไร 
 สารกำจัดไร ที่สามารถปองกันกำจัดไรแดงแอฟริกันในมะละกอไดนาน 21 วัน tebufenpyrad 36% EC มีตนทุน
ถูกที่สุดเทากับ 114 บาทตอไร สาร hexythiazox 1.8% EC, สาร spiromesifen 24 % SC และ สาร cyflumetofen 
20% SC มีตนทุนการใชสารที่ 160, 224 และ 285 บาทตอไร ตามลำดับ ในขณะที่ สาร pyridaben 20% WP มี
ตนทุนการใชสารกำจัดไรต่ำที่สุดคือ 82 บาทตอไร แตมีประสิทธิภาพในปองกันกำจัดไรแดงแอฟริกันในมะละกอไดนาน
เพียง 10 วัน (Table 6)  
 ทุกกรรมวิธีที่พนสารกำจัดไร ไมพบอาการเปนพิษ (phytotoxicity) กับตนมะละกอ 

 
Table 4 Efficacy percentage of acaricides for controlling African red mite, Eutetranychus africanus 

(Tucker) on papaya leaf at Tambon Namphu, Amphoe Mueang Ratchaburi, Ratchaburi 
Province, February - March 2019 

 

Treatments 

Rate of 
Application 
(ml.g./20 L  
of water) 

Efficacy percentage of acaricides for controlling African red mite 

1 DAT 3 DAT 5 DAT 7 DAT 10 DAT 14 DAT 21 DAT 

abamectin 1.8% EC (6) 20 86 76 74 75 63 54 33 

amitraz 20% EC (19) 40 85 95 87 83 72 57 51 

spiromesifen 24 % SC (23) 8 76 99 100 99 98 100 98 

fenpyroximate 5% SC (21A) 20 86 92 88 88 89 76 62 

tebufenpyrad 36% EC (21A) 3 83 95 96 98 93 95 88 

hexythiazox 1.8% EC (10A) 40 80 91 94 93 84 95 76 

cyflumetofen 20% SC (25A) 15 87 100 100 98 97 100 90 

pyridaben 20 % WP (21A) 15 83 88 82 81 70 55 52 
DAT = days after treatment 

 
Table 5 Efficacy percentage of acaricides for controlling African red mite, Eutetranychus africanus 

(Tucker) on papaya leaf at Tambon Nong Muang, Amphoe Nong Muang, Lopburi Province, 
January - February 2020 

 

Treatments 

Rate of 
Application 
(ml.g./20 L  
of water) 

Efficacy percentage of acaricides for controlling African red mite 

1 DAT 3 DAT 5 DAT 7 DAT 10 DAT 14 DAT 21 DAT 

abamectin 1.8% EC (6) 20 87 77 81 79 78 69 40 

amitraz 20% EC (19) 40 84 84 81 82 82 68 56 

spiromesifen 24 % SC (23) 8 77 96 98 99 99 99 99 

fenpyroximate 5% SC (21A) 20 87 90 91 91 91 84 69 

tebufenpyrad 36% EC (21A) 3 87 95 96 97 96 96 89 

hexythiazox 1.8% EC (10A) 40 87 84 88 90 90 92 72 

cyflumetofen 20% SC (25A) 15 84 98 98 98 98 99 95 

pyridaben 20 % WP (21A) 15 83 81 81 80 77 64 54 
DAT = days after treatment 
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Table 6 Estimated costs of acaricides application for controlling African red mite, Eutetranychus 
africanus (Tucker) on papaya 

 

Acaricides 
IRAC mode  
of action  

classification 

Rate of 
Application 
(ml, g./20 L  
of water) 

Contents 
(ml., g.) 

Cost 
(Baht) 

Cost per 
ml., g. 
(Bath) 

Cost per 
water  

20 liters 

Cost per 
rai 

(Baht)* 

abamectin 1.8% EC 6 20 1,000 450 0.45 9 90 

amitraz 20% EC 19 40 1,000 450 0.45 18 180 

spiromesifen 24 % SC 23 8 500 1,400 2.80 22.4 224 

fenpyroximate 5% SC 21A 20 1,000 800 0.80 16 160 

tebufenpyrad 36% EC 21A 3 1,000 3,800 3.80 11.4 114 

hexythiazox 1.8% EC 10A 40 1,000 400 0.40 16 160 

cyflumetofen 20% SC 25A 15 1,000 1,900 1.90 28.5 285 

pyridaben 20 % WP 21A 15 1,000 550 0.55 8.25 82.5 

*Calculated by 300 papaya per rai, acaricides application rate 200 liter per rai 

 
สรุปผลการทดลอง 

 สารกำจัดไรทั้ง 8 ชนิดที่ทดลอง มีประสิทธิภาพในการปองกันกำจัดไรแดงแอฟริกันในมะละกอไดนานมากกวา 7 วัน 
โดยสารกำจัดไรที่มีประสิทธิภาพในการปองกันกำจัดไดนาน 21 วันไดแก spiromesifen 24% SC, cyflumetofen 20% SC, 
tebufenpyrad 36% EC และ hexythiazox 1.8% EC โดยมีประสิทธิภาพในการปองกันกำจัด 77 - 100, 84 - 100, 
83 - 98 และ 72 - 95 เปอรเซ็นต ตามลำดับ และมีตนทุนการใชสาร 224, 285, 114 และ 160 บาท/ไร ตามลำดับ 
สารกำจัดไรที่มีประสิทธิภาพปองกันกำจัดไดนาน 14 วัน ไดแก fenpyroximate 5% SC ประสิทธิภาพในการปองกัน
กำจัด 76 - 92 เปอรเซ็นต และมีตนทุนการใชสาร 160 บาท/ไร สารกำจัดไรที่มีประสิทธิภาพปองกันกำจัดไรไดนาน 10 วัน 
ไดแก amitraz 20% EC และ pyridaben 20% WP มีประสิทธิภาพในการปองกันกำจัด 81 - 95 และ 70 - 83 เปอรเซ็นต 
ตามลำดับและมีตนทุนการใชสาร 180 และ 82.5 บาท/ไร ตามลำดับ และสารที่มีประสิทธิภาพในการปองกันกำจัดไดนาน 
7 - 10 วัน ไดแก abamectin 1.8% EC มีประสิทธิภาพในการปองกันกำจัด 74 - 87 เปอรเซ็นต และมีตนทุนการใชสาร 
90 บาท/ไร และพบวาสารกำจัดไรทั้ง 8 ชนิด ไมทำใหเกิดความเปนพิษตอตนมะละกอ  
 ในการเลือกสารกำจัดไรแดงแอฟริกันในมะละกอครั้งแรก เกษตรกรควรเลือกใชสารกำจัดไรที่มีประสิทธิภาพสูง 
เพื่อลดจำนวนประชากรไรแดงแอฟริกันในมะละกอ จากนั้นเลือกสารกำจัดไรที่อยูคนละกลุมกลไกการออกฤทธิ์ที ่มี
ประสิทธิภาพในการปองกันกำจัดปานกลาง เพื่อปองกันการพัฒนาความตานทานตอสารกำจัดไร นอกจากนี้ควรคำนึงถึง
ตนทุนการใชสารกำจัดไร อีกทั้งควรคำนึงถึงคา LD50 ของสารที่สามารถควบคุมไดยาวนาน 21 วัน มาประกอบการ
พิจารณาการเลือกใชสารกำจัดไรแดงแอฟริกันในมะละกอ 
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การเพาะเลี้ยงเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมพรอมใชอยางงาย 
Simple Mass Production of Metarhizium anisopliae Fungal Culture for Farming 

 
เสาวนิตย โพธิ์พูนศักดิ1์/ เมธาสิทธิ์ คนการ2/ 
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Abstract 
 Green muscardine fungi Metarhizium spp. are entomopathogenic fungi causing diseases in 
insects and play important role in the regulation of insect pest populations. Therefore, this biocontrol 
agent should be supported a wide range of promote among farmers. However, there is urgent need 
to offer a simple method for mass production of green muscardine fungi that farmers are able to 
produce themselves. The objective of this study was to investigate a simple mass production method 
of green muscardine fungi, Metarhizium anisopliae strain DOA-M5. Two experiments were conducted 
at the Entomopathogenic Fungal Laboratory, Plant Protection Research and Development Office, 
Department of Agriculture from February to September 2018 including determination of growth media 
suitable for the culture of green muscardine fungi and simple media preparation method. For the first 
experiment, CRD design was chosen with 5 treatments (4 replications) including broken rice, sorghum, 
rice grain, cassava chip, and crushed maize. The results showed that crushed maize was the most 
suitable media for culture of green muscardine fungi because this tested media was able to produce 
the highest amount and conidia germination (5.85x107 – 1.18x108 cfu/ml) following by rice grain, sorghum, 
and broken rice. However, it was found that cassava chip was not suitable culture medium because 
of high levels of bacterial contamination. For the second experiment, the most three suitable media 
from the previous work were chosen including crushed maize, rice grain, and sorghum. Three simple 
media preparation methods were selected including cooking in electric cookers, boiling and steaming 
methods. Similarly, CRD design was chosen with 10 treatments and 5 replications. The results showed 
that there was microbial contamination in all 3 media preparation techniques with higher levels of 
contaminants in sorghum and crushed maize than those of rice grain. The critical information derived 
from this study showed that cooked rice is a good choice culture medium in practical way because it 
is simply and less microbial contaminations than those other treatments with conidial concentration of 
2.25x108 - 4x108 conidia/ml and germination at 8.65x107 - 4.03x108 cfu/ml Even though cooked rice provides 
less conidia production than steamed crushed maize, this is simple technique for farmers and probability 
of microbial contamination is low. Thus, this alternative way could develop further for farmers to produce 
green muscardine fungi themselves.  
 
Keywords : green muscardine fungi, conidia, entomopathogenic fungi, mass production 
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บทคัดยอ 
 เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม Metarhizium spp. เปนเชื้อจุลินทรียที่ทำใหเกิดโรคกับแมลง สามารถทำลายแมลง
ศัตรูพืชไดหลายชนิด จึงควรสงเสริมใหเกษตรกรมีการใชชีวภัณฑนี้ใหกวางขวาง ซึ่งจำเปนตองหาวิธีในการผลิตขยาย
เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมอยางงาย เกษตรกรสามารถผลิตใชไดเอง การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อรา
เขียวเมตาไรเซียมสายพันธุกรมวิชาการเกษตร (DOA-M5) อยางงาย ดำเนินการที่หองปฏิบัติการเชื้อราสาเหตุโรคแมลง 
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ชวงเดือนกุมภาพันธ - กันยายน 2561 ทำการศึกษา 2 ขั้นตอน 
คือ การทดลองชนิดอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงขยายเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม และการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อราเขียว
อยางงาย การศึกษาที่ 1 วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 5 กรรมวิธี จำนวน 4 ซ้ำ ไดแก ปลายขาว ขาวฟาง ขาวสาร 
มันเสน และขาวโพดบดหยาบ พบวา ขาวโพดบดหยาบมีความเหมาะสมในการเลี้ยงเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม เนื่องจาก
ใหจำนวนและปริมาณการงอกของโคนิเดียมากที่สุด (5.85x107 - 1.18x108 cfu/มิลลิลิตร) รองลงมา คือ ขาวสาร ขาวฟาง 
และปลายขาว สวนมันเสนไมเหมาะสม เนื่องจากพบการปนเปอนของจุลินทรียมาก สวนการศึกษาที่ 2 เลือกชนิด
อาหารที่ดีที่สุด 3 ชนิด จากขั้นตอนที่ 1 ไดแก ขาวโพดบดหยาบ ขาวสาร และขาวฟาง ศึกษาวิธีการทำใหสุกอยางงาย
ดวยวิธีหุง ตม และนึ่ง วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 10 กรรมวิธี จำนวน 5 ซ้ำ พบวา การทำใหสุกทั้ง 3 วิธี พบ
ปญหาการปนเปอนของจุลินทรียอื่น โดยขาวฟางและขาวโพดบดหยาบพบมากกวาขาวสาร จากผลการทดลอง พบวา 
ขาวสารหุงมีความนาสนใจเนื่องจากเปนวิธีที่งาย และการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียอื่นมีนอยกวากรรมวิธีอื่น โดยให
จำนวนโคนิเดีย 2.25x108 - 4x108 โคนิเดีย/มิลลิลิตร และมีปริมาณการงอกของเชื้อ 8.65x107 - 4.03x108 cfu/มิลลิลิตร 
ถึงแมจะไดปริมาณโคนิเดียนอยกวาขาวโพดบดหยาบนึ่ง แตเปนวิธีการที่งายสำหรับเกษตรกร และโอกาสปนเปอนของ
เชื้อจุลินทรียชนิดอื่นมีนอยกวา จึงเปนทางเลือกใหเกษตรกรนำไปใชในการผลิตขยายเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมอยางงาย
ไดเองตอไป 
 
คำหลัก : เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม โคนิเดีย เชื้อราโรคแมลง การเพาะเลี้ยง 
 

คำนำ 
 ปจจุบันเริ่มมีผูใหความสนใจการปองกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีมากขึ้น เนื่องจากมีความปลอดภัยตอสุขภาพ
ทั้งเกษตรกร ผูใช รวมถึงผูบริโภค และไมทำใหเกิดพิษตกคางของสารฆาแมลงในสภาพแวดลอม การใชชีวภัณฑใน
การปองกันกำจัดศัตรูพืชเปนอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกร Metarhizium anisopliae หรือที่รูจักกันในชื่อเชื้อราเขียว
เมตาไรเซียม (green muscardine) เปนเชื้อราที่นำมาใชควบคุมแมลงในกลุม Diptera, Lepidoptera, Orthoptera, 
Coleoptera และ Hemiptera (Kershaw et al., 1999; De La Rosa et al., 2000; Lezama-Gutiérrez et al., 2000) 
สามารถทำลายแมลงอาศัยในระยะตัวหนอน ดักแด และตัวเต็มวัย ในบางสายพันธุพบวามีประสิทธิภาพในการเขาทำลาย
ลูกน้ำยุง ปลวก (Boucias and Pendland, 1998) งานวิจัยดานเชื้อราควบคุมแมลงศัตรูพืชของกรมวิชาการเกษตร ไดมี
การแยกเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมจากดวงแรด Oryctes rhinoceros L. และทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมแมลง
ศัตรูพืชชนิดตาง ๆ พบวาสามารถนำเชื ้อราชนิดนี ้มาใชควบคุมดวงแรด O. rhinoceros L. มอดเจาะผลกาแฟ 
Hypothenemus hampei และมวนโกโก Helopeltis spp. นอกจากนี ้ยังพบวาบางสายพันธุสามารถใชในการควบคุม
หนอนแมลงดำหนามและหนอนหัวดำมะพราวไดดวย (มลิวัลยและสุรพล, 2537; มลิวัลย, 2537ก; มลิวัลย, 2537ข; 
เสาวนิตยและคณะ, 2553)  
 จากการที่เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมสามารถเจริญเติบโตไดบนเมล็ดธัญพืชหลายชนิด ไดแก ขาวโพดบดหยาบ 
ขาวเปลือก ปลายขาว ขาวฟาง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และขาวสาลี (มลิวัลยและสุรพล, 2525; Hoogschagen et al., 
2001; Singh and Rethinam, 2004) จึงทำใหมีโอกาสสงเสริมการใชชีวภัณฑชนิดนี้ไปสูเกษตรกรไดงายขึ้น จากการ
ปฏิบัติงานทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราสาเหตุโรคแมลงในแปลงเกษตรกร พบวา เกษตรกรมีความตองการใชชีวภัณฑ แตไม
สามารถหาไดตามที่ตองการ หรือชีวภัณฑที่มีจำหนายไมมีคุณภาพในการใชควบคุมแมลงศัตรูพืชได การสงเสริมการใช
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ชีวภัณฑของทางราชการทำไดไมทั่วถึง รวมทั้งชีวภัณฑที่ไดรับไมมีประสิทธิภาพ หรือไดรับในปริมาณนอยไมเพียงพอตอ
ความตองการของเกษตรกร  
 เพื่อสงเสริมใหมีการใชชีวภัณฑใหกวางขวางขึ้น จำเปนตองศึกษาวิจัยการผลิตขยายชีวภัณฑแบบงาย โดยไม
จำเปนตองมีเครื่องมือหรืออุปกรณท่ียุงยาก เพื่อใหเกษตรกรสามารถผลิตใชเองได โดยศึกษาเปรียบเทียบถึงขอดี ขอเสีย 
ของการเลี้ยงแบบงายกับวิธีการเลี้ยงแบบเดิมโดยใชหมอนึ่งความดันไอน้ำ (autoclave) เพื่อกำจัดจุลินทรียปนเปอน
ในอาหารกอนเลี้ยงเชื้อที่ตองการ เนื่องจากหมอนึ่งความดันไอน้ำมีราคาสูงเกษตรกรสวนใหญไมสามารถจัดหาเพื่อใชในการเลี้ยง
เชื้อราได จึงจำเปนตองหาวิธีการเลี้ยงอยางงายเพื่อเปนขอมูลใหเกษตรกรแตละทองถิ่นนำไปปรับใช การยอมรับของ
เกษตรกรตอการใชชีวภัณฑยอมมีมากขึ้น 
 การศึกษานี้ใชเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมที่ผานการคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพของไอโซเลทที่เหมาะสม
ในการควบคุมหนอนดวงแรดมะพราวสายพันธุกรมวิชาการเกษตร (DOA-M5) (เสาวนิตยและคณะ, 2553) วัตถุประสงค
ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อหาวิธีการเลี้ยงเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมอยางงายเกษตรกรสามารถขยายเชื้อใชเองไดโดยใชวัตถุดิบ
และวัสดุอุปกรณตามสภาพทองถิ่น เพื่อเปนคำแนะนำเผยแพรสูเกษตรกรตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
1. ชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อราที่เหมาะสมในการเลี้ยงขยายเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม 
 วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) มี 5 กรรมวิธี จำนวน 5 ซ้ำ (ซ้ำละ 5 ถุง) 
ดังนี้  
  กรรมวิธ ี1 ปลายขาว 
  กรรมวิธ ี2 ขาวฟาง 
  กรรมวิธ ี3 ขาวสาร  
  กรรมวิธ ี4 มันเสน  
  กรรมวิธ ี5 ขาวโพดบดหยาบ (กรรมวิธีเปรียบเทียบ) 
 ทำการทดลอง 2 ครั้ง  
 เตรียมธัญพืชที่ใชเปนอาหารเลี้ยงเชื้อราแตละกรรมวิธีปริมาณ 200 กรัม เติมน้ำ 200 มิลลิลิตร ปดปากถุงดวย
จุกสำลีและหุมทับดวยกระดาษ นำไปนึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121oC ความดัน 15 ปอนด/ตารางนิ้ว เปนเวลา 20 นาที 
ปลอยทิ้งไวใหเย็น ใชราเขียวเมตาไรเซียมแบบเชื้อสดเปนหัวเชื้อเพื่อขยายปริมาณในแตละกรรมวิธี โดยลนไฟฆาเชื้อ
ชอนที่ใชตัก และปลอยใหเย็น จากนั้นตักเชื้อสดในถุงหัวเชื้อท่ีเตรียม 1 ชอนโตะ ถายใสถุงอาหารที่เตรียมไว (200 กรัม) 
หัวเชื้อราเขียว 1 ถุง สามารถขยายตอไดจำนวน 20 ถุง คลุกใหเชื ้อกระจายทั่วอาหาร นำไปเลี้ยงที่อุณหภูมิหอง 
(27+3oC) เปนเวลานาน 14 วัน เชื้อราเขียวจะเจริญเติบโตและสรางโคนิเดียจนเต็มถุง นับจำนวนโคนิเดียที่ไดในแตละ
กรรมวิธีภายใตกลองจุลทรรศนเพื่อเปรียบเทียบชนิดของอาหารที่มีความเหมาะสมในการเลี้ยงเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม  
 
2. การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม 
 จากการทดลองขอ 1  เลือกกรรมวิธีที่ดีที่สุด 3 กรรมวิธี กำหนดเปน A, B และ C  
 วางแผนการทดลอง แบบ CRD ม ี10 กรรมวิธี 5 ซ้ำ (ซ้ำละ 5 ถุง) ดังนี้   
  กรรมวิธ ี1 กรรมวิธ ีA โดยหุงดวยหมอไฟฟา  
  กรรมวิธ ี2 กรรมวิธ ีB โดยหุงดวยหมอไฟฟา 
  กรรมวิธ ี3 กรรมวิธ ีC โดยหุงดวยหมอไฟฟา  
  กรรมวิธ ี4 กรรมวิธ ีA โดยวิธีตมสุก 
  กรรมวิธ ี5 กรรมวิธ ีB โดยวิธีตมสุก 
  กรรมวิธ ี6 กรรมวิธ ีC โดยวิธีตมสุก  
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  กรรมวิธ ี7 กรรมวิธ ีA โดยวิธีนึ่งสุก 
  กรรมวิธ ี8 กรรมวิธ ีB โดยวิธีนึ่งสุก 
  กรรมวิธ ี9 กรรมวิธ ีC โดยวิธีนึ่งสุก    
  กรรมวิธ ี10 กรรมวิธีเปรียบเทียบ (ขาวโพดบดหยาบนึ่งฆาเชื้อ) 
 ทำการทดลอง 3 ครั้ง  
 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อโดยวิธีหุงดวยหมอหุงขาวไฟฟา   
  หุงอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดตาง ๆ ในหมอหุงขาวไฟฟา เมื่ออาหารสุกตักใสถุงพลาสติกขณะที่ยังรอน
ประมาณ 100 กรัม/ถุง ปดดวยคอขวดและจุกสำลี ปลอยทิ้งไวใหเย็น แลวใสเชื้อสด 1 ชอนโตะ (เชนเดียวกับขอ 1) 
คลุกใหเชื้อ กระจายทั่วอาหาร นำไปเลี้ยงที่อุณหภูมิหอง (27+3°C) สังเกตการงอกของเชื้อ และการปนเปอนจาก
เชื้อจุลินทรียอื่น ๆ 
 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อโดยวิธีตมสุก 
  ตมอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดตาง ๆ ดวยเตาแกส ใหสุก ตักใสถุงพลาสติกขณะที่ยังรอนประมาณ 100 กรัม/ถุง 
ปดดวยคอขวดและจุกสำลี ปลอยทิ้งไวใหเย็น แลวใสเชื้อสด 1 ชอนโตะ (เชนเดียวกับขอ 1) คลุกใหเชื้อกระจายทั่วอาหาร 
นำไปเลี้ยงที่อุณหภูมิหอง (27+3°C) สังเกตการงอกของเชื้อ และการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียอื่น ๆ  
 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อโดยวิธีนึ่งสุก 
  นึ่งอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดตาง ๆ ใหสุก ตักใสถุงพลาสติกขณะที่ยังรอนประมาณ 100 กรัม/ถุง ปดดวยคอขวด
และจุกสำลี ปลอยทิ้งไวใหเย็น แลวใสเชื้อสด 1 ชอนโตะ (เชนเดียวกับขอ 1) คลุกใหเชื้อกระจายทั่วอาหาร นำไปเลี้ยง
ที่อุณหภูมิหอง (27+3°C) สังเกตการงอกของเชื้อ และการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียอื่น ๆ 
 การบันทึกและการวิเคราะหขอมูล 
  - นับจำนวนโคนิเดียในแตละกรรมวิธี 
  - นับปริมาณการงอกในแตละกรรมวิธี 
  - วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติโดยเปรียบเทียบจำนวนโคนิเดียและปริมาณการงอก
ของโคนิเดียในแตละกรรมวิธี  
  - เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของการเลี้ยงเชื้อท่ีเกิดข้ึนในแตละกรรมวิธี 
 เวลาและสถานที ่ 
  เริ่มตน ตุลาคม 2560 สิ้นสุด กันยายน 2561 
  หองปฏิบัติการเชื้อราโรคแมลง กลุมงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุมกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
1. ชนิดของอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงขยายเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม  
 การทดลองครั้งที่ 1 ปลายขาวพบจำนวนโคนิเดีย 8.25X107 โคนิเดีย/มิลลิลิตร และปริมาณการงอก (cfu) 
2.46X106 cfu/มิลลิลิตร ขาวฟางจำนวนโคนิเดีย 9.75X107 โคนิเดีย/มิลลิลิตร พบการปนเปอนของเชื้อ Penicillium sp. 
และแบคทีเรียมาก ไมสามารถนับปริมาณได ขาวสารจำนวนโคนิเดีย 2.05X108 โคนิเดีย/มิลลิลิตร และปริมาณการงอก 
3.38X105 cfu/มิลลิล ิตร มันเส นจำนวนโคนิเด ีย 5.75X107 โคนิเด ีย/มิลลิล ิตร และพบการปนเป อนของเชื้อ 
Penicillium sp. และแบคทีเรียอยางมาก ไมสามารถนับปริมาณการงอกได ขาวโพดบดหยาบจำนวนโคนิเดีย 3.1X108 
โคนิเดีย/มิลลิลิตร ปริมาณการงอก 5.85X107cfu/มิลลิลิตร (Table 1) 
 การทดลองครั้งที่ 2 ปลายขาวพบจำนวนโคนิเดีย 9.5X107 โคนิเดีย/มิลลิลิตร และปริมาณการงอก 1.6X106 
cfu/มิลลิลิตร ขาวฟางจำนวนโคนิเดีย 9.5X107 โคนิเดีย/มิลลิลิตร และปริมาณการงอก 3.8X106 cfu/มิลลิลิตร 
ขาวสารจำนวนโคนิเดียได 1.3X108 โคนิเดีย/มิลลิลิตร และปริมาณการงอก 1.15X107cfu/มิลลิลิตร มันเสนจำนวนโคนิเดีย 
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5.5X107 โคนิเดีย/มิลลิลิตร พบการปนเปอนของเชื้อ Penicillium sp. และแบคทีเรียมากไมสามารถนับปริมาณการ
งอกได ขาวโพดบดหยาบจำนวนโคนิเดีย 4.65X108 โคนิเดีย/มิลลิลิตร และนับปริมาณการงอก 1.18X108cfu/มิลลิลิตร 
(Table 1)  
 จากการทดลองอาหารเลี้ยงเชื้อพบวา ขาวโพดบดหยาบมีความเหมาะสมที่สุดในการใชเลี้ยงเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม 
เนื่องจากใหจำนวนโคนิเดีย และปริมาณการงอกมากที่สุด สอดคลองกับการทดลองของเสาวนิตยและคณะ (2548) ที่พบวา
เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมสามารถเจริญเติบโตและสรางโคนิเดียไดดีบนขาวโพดบดหยาบ อยางไรก็ดี เกือบทุกกรรมวิธี
พบเชื้อจุลินทรียอื่นปนเปอน เชื้อที่มักพบปนเปอน ไดแก เชื้อรา Penicillium sp. และเชื้อแบคทีเรีย สำหรับมันเสน
ใหจำนวนโคนิเดียนอยกวาวัสดุชนิดอื่น และพบการปนเปอนจากเชื้อจุลินทรียอื่น ๆ มากที่สุด ไมเหมาะในการใชเลี้ยง
ขยายเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม จึงเลือกอาหาร 3 ชนิด คือ ขาวโพดบดหยาบ ขาวสาร และขาวฟาง เพื่อนำมาศึกษาใน
ขั้นตอนตอไป  
 
Table 1 Comparison of the numbers of fungal conidia and viable population of Metarhizium anisopliae 

strain DOA-M5 on 5 kinds of media at room temperature in 7 days after inoculation  
 

Treatment 

1st experiment 2nd experiment 

Remark No. of  
conidia1/ 

(conidia/ml) 

Viable 
population1/ 

(cfu/ml) 

No. of  
conidia1/ 

(conidia/ml) 

Viable 
population1/ 

(cfu/ml) 
Ground 

rice 
8.25X107 b 2.46X106 b 9.5X107 b 1.6X106 b 1stcontaminated by bacteria and 

Penicillium sp. 
2ndcontaminated by fungus and 
Penicillium sp.  

Sorghum 9.75X107 b 0 b 9.5X107 b 3.8X106 b 1stcontaminated by bacteria and 
large number of Penicillium sp. 
2ndcontaminated by fungus and 
Penicillium sp.  

Rice grain 2.05X108 ab 3.38X105 b 1.3X108 b 1.15X107 b 1stcontaminated by Penicillium sp. 
2ndno contamination  

Cassava 
chip 

5.75X107 b 0 b 5.5X107 b 0 b 1stcontaminated by bacteria and 
large number of Penicillium sp. 
2nd contaminated by bacteria and 
large number of Penicillium sp.  

Crushed 
maize 

3.1X108 a 5.85X107 a 4.65X108 a 1.18X108 a 1stcontaminated by bacteria and 
Penicillium sp. 
2ndno contamination 

CV (%) 70.9 15.5 73.8 109.9  
1/ In column, means followed by the same letter are not significantly different at 5% level by DMRT  

 
2. การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมอยางงาย 
 การทดลองครั้งที่ 1 พบวา ขาวสารหุงใหโคนิเดียเชื้อ 2.25X108 โคนิเดีย/มิลลิลิตร ปริมาณการงอกของเชื้อ 
8.65X107 cfu/มิลลิลิตร ขาวสารตมใหโคนิเดียเชื้อ 1.8X108 โคนิเดีย/มิลลิลิตร ปริมาณการงอกของเชื้อ 6.96X107 
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cfu/มิลลิลิตร ขาวสารนึ่งใหโคนิเดียเชื้อ 2.3X108 โคนิเดีย/มิลลิลิตร ไมสามารถนับปริมาณการงอกเชื้อได เนื่องจากเกิด
การปนเปอนเชื้อ Penicillium sp. มาก ขาวฟางหุงใหโคนิเดียเชื้อ 3X107 โคนิเดีย/มิลลิลิตร ไมสามารถนับปริมาณการงอก
ของเชื้อได เนื่องจากเกิดการปนเปอนเชื้อ Penicillium sp. มาก ขาวฟางตมใหโคนิเดียเชื้อ 2.1X108 โคนิเดีย/มิลลิลิตร 
ปริมาณการงอกของเชื้อ 2.29X107cfu/มิลลิลิตร ขาวฟางนึ่งให โคนิเดียเชื้อ 1.3X108 โคนิเดีย/มิลลิลิตร ปริมาณการงอก
ของเชื้อ 2.87X107 cfu/มิลลิลิตร ขาวโพดบดหยาบหุงใหโคนิเดียเชื้อ 5.5X108 โคนิเดีย/มิลลิลิตร ปริมาณการงอก
ของเชื้อ 1.96X108 cfu/มิลลิลิตร ขาวโพดบดหยาบตมใหโคนิเดียเชื้อ 4.75X108 โคนิเดีย/มิลลิลิตร ปริมาณการงอก
ของเชื้อไมสามารถนับได เนื่องจากเกิดการปนเปอนเชื้อ Penicillium sp. และพบแบคทีเรียปริมาณมาก ขาวโพดบดหยาบนึ่ง
ใหโคนิเดียเชื้อ 4.35X108 โคนิเดีย/มิลลิลิตร ปริมาณการงอกของเชื้อ 5.34X107 cfu/มิลลิลิตร และขาวโพดบดหยาบ
นึ่งฆาเชื้อ (กรรมวิธีควบคุม) ใหโคนิเดียของเชื้อ 4.25X108 โคนิเดีย/มิลลิลิตร ปริมาณการงอกของเชื้อ 2.17X108 cfu/
มิลลิลิตร ตามลำดับ (Table 2)  
 
Table 2 Comparison of the numbers of fungal conidia and viable population of Metarhizium anisopliae 

strain DOA-M5 on 5 kinds of media and different methods of preparation conducted on June 
2018 (1st experiment) 

  

Treatment 
No. of conidia1/ 

(conidia/ml) 
Viable population1/ 

(cfu/ml) 
Remark 

Cooked rice 2.25X108 b 8.65X107 b contaminated by bacteria and 
Penicillium sp. 

Boiled rice  1.8X108 bc 6.96X107 b contaminated by bacteria and 
Penicillium sp.    

Steamed rice 2.3X108 b 0 c contaminated by fungus and large 
number of Penicillium sp.  

Cooked sorghum  3X107 c 0 c contaminated by fungus and large 
number of Penicillium sp.  

Boiled sorghum 2.1X108 bc 2.29X107 bc contaminated by bacteria and large 
number of Penicillium sp.  

Steamed sorghum 1.3X108 bc 2.87X107 bc  contaminated by bacteria and 
Penicillium sp.  

Cooked crushed 
maize 

5.5X108 a 1.96X108 a contaminated by bacteria and 
Penicillium sp.  

Boiled crushed 
maize 

4.75X108 a 0 c  contaminated by bacteria and large 
number of Penicillium sp.  

Steamed crushed 
maize 

4.35X108 a 5.34X107 bc contaminated by bacteria and 
Penicillium sp.  

Steamed crushed 
maize (control)* 

4.25X108 a 2.17X108 a no contamination 

CV (%) 46.1 54.9  
1/ In column, means followed by the same letter are not significantly different at 5% level by DMRT  
* sterilization by autoclave 

 
 



38 วารสารกีฏและสัตววิทยา ปที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564   

  

 การทดลองครั้งที่ 2 พบวา ขาวสารหุงใหโคนิเดียเชื้อ 3.8X108 โคนิเดีย/มิลลิลิตร และปริมาณการงอกของเชื้อ 
4.03X108 cfu/มิลลิลิตร ขาวสารตมใหโคนิเดียเชื้อ 1.4X108 โคนิเดีย/มิลลิลิตร และปริมาณการงอกของเชื้อ 9.30X107 
cfu/มิลลิลิตร ขาวสารนึ่งใหโคนิเดียเชื้อ 3.29X108 โคนิเดีย/มิลลิลิตร และปริมาณการงอกของเชื้อ 4.40X106 cfu/มิลลิลิตร 
ขาวฟางหุงใหโคนิเดียเชื้อ 3X107 โคนิเดีย/มิลลิลิตร ไมสามารถนับปริมาณการงอกของเชื้อได เนื่องจากปนเปอน
เชื้อแบคทีเรียมาก ขาวฟางตมใหโคนิเดียเชื้อ 4.65X108 โคนิเดีย/มิลลิลิตร และปริมาณการงอกของเชื้อ 8.40X106 
cfu/มิลลิลิตร ขาวฟางนึ่งใหโคนิเดียเชื้อ 2.1X108 โคนิเดีย/มิลลิลิตร และปริมาณการงอกของเชื้อ 2.86X107 cfu/มิลลิลิตร 
ขาวโพดบดหยาบหุงใหโคนิเดียเชื้อ 5.7X108 โคนิเดีย/มิลลิลิตร และปริมาณการงอกของเชื้อ 1.86X108 cfu/มิลลิลิตร 
ขาวโพดบดหยาบตมใหโคนิเดียเชื้อ 4X107 โคนิเดีย/มิลลิลิตร และปริมาณการงอกของเชื้อไมสามารถนับได เนื่องจากเกิด
การปนเปอนเชื้อแบคทีเรียมาก ขาวโพดบดหยาบนึ่งใหโคนิเดียเชื้อ 2.55X108 โคนิเดีย/มิลลิลิตร และปริมาณการงอก
ของเชื้อ 1.16X108 cfu/มิลลิลิตร และขาวโพดบดหยาบนึ่งฆาเชื้อ (กรรมวิธีควบคุม) ใหโคนิเดียเชื้อ 4.7X108 โคนิเดีย/มิลลิลิตร 
และปริมาณการงอกของเชื้อ 3X108 cfu/มิลลิลิตร (Table 3) 
 
Table 3 Comparison of the numbers of fungal conidia and viable population of Metarhizium anisopliae 

strain DOA-M5 on 5 kinds of media and different methods of preparation conducted on June 
2018 (2nd experiment) 

  

Treatment 
No. of conidia1/ 

(conidia/ml) 
Viable population1/ 

(cfu/ml) 
Remark 

Cooked rice 3.8X108 abc 4.03X108 a no contamination 
Boiled rice  1.4X108 bc 9.30X107 cd contaminated by bacteria and 

Penicillium sp. 
Steamed rice 3.29X108 abc 4.40X106 cd contaminated by Penicillium sp.   
Cooked sorghum  3X107 c 0 d contaminated by large number of 

bacteria  
Boiled sorghum 4.65X108 ab 8.40X106 cd contaminated by bacteria  
Steamed sorghum 2.1X108 bc 2.86X107 cd contaminated by Penicillium sp.  
Cooked crushed 
maize 

5.7X108 a 1.86X108 bc contaminated by bacteria and 
Penicillium sp.  

Boiled crushed 
maize 

4X107 c 0 d contaminated by large number of 
bacteria  

Steamed crushed 
maize 

2.55X108 abc 1.16X108 cd contaminated by bacteria and 
Penicillium sp.  

Steamed crushed 
maize (control)* 

4.7X108 ab 3X108 ab no contamination 

CV (%) 84.0 94.5  
1/ In column, means followed by the same letter are not significantly different at 5% level by DMRT  
* sterilization by autoclave 
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 การทดลองครั้งที่ 3 พบวา ขาวสารหุงใหโคนิเดียเชื้อ 4.00X108 โคนิเดีย/มิลลิลิตร ปริมาณการงอกของเชื้อ 
1.64X108 cfu/มิลลิลิตร ขาวสารตมใหโคนิเดีย 1.15X108 โคนิเดีย/มิลลิลิตร ปริมาณการงอกของเชื้อ 2.84X107 cfu/มิลลิลติร 
และพบการปนเปอนจากเชื้อแบคทีเรีย ขาวสารนึ่งไมสามารถนับจำนวนโคนิเดียเชื้อได เนื่องจากเกิดการปนเปอนเชื้อ 
Penicillium sp. ปริมาณการงอกของเชื้อ 5.03X107 cfu/มิลลิลิตร ขาวฟางหุงโคนิเดียเชื้อ 4.15X108 โคนิเดีย/มิลลิลิตร 
ไมสามารถนับปริมาณการงอกของเชื้อได เนื่องจากปนเปอนเชื้อแบคทีเรีย ขาวฟางตมใหโคนิเดียเชื้อ 2.65X108 โคนิเดีย/
มิลลิลิตร ปริมาณการงอกของเชื้อ 2.46X107 cfu/มิลลิลิตร และพบการปนเปอนจากเชื้อ Penicillium sp. และแบคทีเรีย 
ขาวฟางนึ่งไมสามารถนับจำนวนโคนิเดียและปริมาณการงอกของเชื้อได เนื่องจากเกิดการปนเปอนเชื้อ Penicillium sp. 
และแบคทีเรียปริมาณมาก ขาวโพดบดหยาบหุงใหโคนิเดียเชื้อ 2.15X108 โคนิเดีย/มิลลิลิตร ไมสามารถนับปริมาณการงอก
ของเชื้อได เนื่องจากปนเปอนเชื้อแบคทีเรีย ขาวโพดบดหยาบตมใหโคนิเดียเชื้อ 3.6X108 โคนิเดีย/มิลลิลิตร ไมสามารถ
นับปริมาณการงอกของเชื้อได เนื่องจากปนเปอนเชื้อแบคทีเรีย ขาวโพดบดหยาบนึ่งไมสามารถนับจำนวนโคนิเดียและ
ปริมาณการงอกของเชื้อได เนื่องจากเกิดการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียปริมาณมาก และขาวโพดบดหยาบนึ่งฆาเชื้อ 
(กรรมวิธีควบคุม) ใหโคนิเดียเชื้อ 5.1X108 โคนิเดีย/มิลลิลิตร ปริมาณการงอกของเชื ้อ 2.12X108 cfu/มิลลิลิตร 
ตามลำดับ (Table 4) 
 
Table 4 Comparison of the numbers of fungal conidia and viable population of Metarhizium anisopliae 

strain DOA-M5 on 5 kinds of media and different methods of preparation conducted on June 
2018 (3rd experiment) 

  

Treatment 
No. of conidia1/ 

(conidia/ml) 
Viable population1/ 

(cfu/ml) 
Remark 

Cooked rice 4.0X108 ab 1.64X108 a no contamination 
Boiled rice  1.15X108 cd 2.84X107 b contaminated by bacteria  
Steamed rice 0 d 5.03X107 b contaminated by Penicillium sp.   
Cooked sorghum  4.15X108 ab 0 b contaminated by large number of 

bacteria    
Boiled sorghum 2.65X108 abc 2.46X107 b contaminated by bacteria and 

Penicillium sp.  
Steamed sorghum 0 d 0 b contaminated by large number of 

the bacteria and Penicillium sp.  
Cooked crushed 
maize 

2.15X108 bcd 0 b contaminated by large number of 
bacteria  

Boiled crushed 
maize 

3.6X108 ab 0 b contaminated by large number of 
bacteria  

Steamed crushed 
maize 

0 d 0 b contaminated by large number of 
bacteria  

Steamed crushed 
maize (control)* 

5.1X108 a 2.12X108 a no contamination 

CV (%) 58.9 49.2  
1/ In column, means followed by the same letter are not significantly different at 5% level by DMRT  
* sterilization by autoclave 

 



40 วารสารกีฏและสัตววิทยา ปที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564   

  

 จากการทดลองหาอาหารที่เหมาะสมและวิธีการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม พบวา ขาวโพดบดหยาบ
เปนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีความเหมาะสม เนื่องจากใหจำนวนโคนิเดียและปริมาณการงอกมาก เมื่อเปรียบเทียบกับอาหาร
ชนิดอื่น สอดคลองกับการทดลองของเสาวนิตยและคณะ (2548) ที่พบวาเชื้อราเขียว M. anisopliae สามารถเจริญเติบโต
และสรางโคนิเดียไดดีบนขาวโพดบดหยาบ รองลงมา คือ ขาวสาร และขาวฟาง  
 อยางไรก็ตาม ในการเลี ้ยงเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมดวยอาหารเลี ้ยงเชื ้อชนิดตาง ๆ พบการปนเป อนจาก
เชื้อจุลินทรียชนิดอื่นในข้ันตอนการเลี้ยง เชื้อที่มักพบปนเปอน ไดแก เชื้อรา Penicillium sp. และเชื้อแบคทีเรีย ดังนั้น 
เมื่อนำชนิดอาหารที่เลือกมาทดสอบวิธีการเลี้ยงโดยวิธีหุง ตม และนึ่ง ที่จะแนะนำใหเกษตรกรนำไปผลิตขยายเชื้อราเขียว
เมตาไรเซียมดวยตนเอง จึงมีโอกาสปนเปอนจากเชื้อจุลินทรียชนิดอื่นไดมากขึ้น  
 อนึ่ง การนำขาวสาร ขาวฟาง และขาวโพดบดหยาบ มาทำใหสุกโดยวิธีหุง ตม และนึ่ง รวมทั้งการใชขาวโพดบดหยาบ
นึ่งฆาเชื้อดวยหมอนึ่งความดัน พบวา มีการปนเปอนจากเชื้อจุลินทรียในทุกกรรมวิธี โดยสวนใหญจะเปนการปนเปอน
เชื้อรา Penicillium sp. และเชื้อแบคทีเรีย สวนการเตรียมอาหารโดยใชความรอนสูงจะชวยทำลายเชื้อจุลินทรียอื่นที่
ติดมา จึงสามารถลดการปนเปอนในขั้นตอนการเลี้ยงขยายเชื้อได โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารที่เปนธัญพืชที่มีเมล็ด หรือมี
เปลือกหุมเมล็ด เชน ขาวฟาง ขาวโพดบดหยาบ เปนตน การทำใหสุกโดยใชความรอนระยะสั้น และไมมีแรงดันไอน้ำไม
สามารถทำลายเชื้อจุลินทรียบางชนิดที่หลบซอนอยูภายใตเปลือกหุมเมล็ดได เห็นไดจากขาวฟาง และขาวโพดบดหยาบ
ที่ทำใหสุกโดยวิธีหุง ตม และนึ่ง มักมีการปนเปอนจากเชื้อจุลินทรียชนิดอื่นมากกวาขาวสาร เนื่องจากขาวสารไดผาน
การขัดสีและเปลือกหุมเมล็ดถูกถอดออกแลว การทำใหสุกจึงงายกวา ดังนั้น การทำใหขาวสารสุกโดยวิธีการหุงมีความ
นาสนใจ เนื่องจากเปนวิธีการที่งาย และมีโอกาสในการปนเปอนเชื้อจุลินทรียอื่นนอยกวาวิธีตม และนึ่ง ถึงแมจะให
จำนวนโคนิเดียและปริมาณการงอกนอยกวาขาวโพดบดหยาบ จึงเปนทางเลือกแนะนำใหเกษตรกรนำไปใชในการผลิต
ขยายเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมอยางงายไดเองตอไป 
 

สรุปผลการทดลองและคำแนะนำ 
 ขาวโพดบดหยาบเปนอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม เนื่องจากใหจำนวนโคนิเดีย และมี
ปริมาณการงอกมากที่สุด รองลงมา คือ ขาวสาร และขาวฟาง อยางไรก็ตาม การเลี้ยงเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมดวยอาหาร
ชนิดตาง ๆ มีโอกาสปนเปอนจากเชื้อจุลินทรียชนิดอื่นไดเสมอ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมดวยขาวสาร
หุงเปนวิธีที่นาสนใจเนื่องจากเปนวิธีที่งาย และเกิดการปนเปอนเชื้อจุลินทรียนอยกวากรรมวิธีอื่น โดยใหจำนวนโคนิเดีย 
2.25X108 - 4.00X108 โคนิเดีย/มิลลิลิตร และมีปริมาณการงอกเชื้อที่ 8.65X107 - 4.03X108 cfu/มิลลิลิตร ถึงแมจะได
ปริมาณโคนิเดียนอยกวาขาวโพดบดหยาบนึ่ง (กรรมวิธีควบคุม) แตเปนวิธีการที่งายสำหรับเกษตรกร จึงเปนทางเลือกให
เกษตรกรไดนำไปใชในการผลิตขยายเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมอยางงายไดเองตอไป 
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Short Communication 
First Report on Natural Occurrence of Metarhizium rileyi (Farlow) Samson  

Against Spodoptera frugiperda J.E. Smith (Lepidoptera: Noctuidae) in Thailand 
 

Saengkhae Nawanich1/ Amphai Promnaret1/ 
Waraporn Bunkoed1/ Sopon Uraichuen2/ Wiboon Chongrattanameteekul3/ 

------------------------------------------- 
Abstract 

Fall armyworm, Spodoptera frugiperda J.E. Smith is currently one of the most destructive 
pests of corn in Thailand and elsewhere.  During October to November 2020, cadavers of FAW covered 
with fungal mycelium were observed in corn field at National Corn and Sorghum Research Center, 
Pakchong, Nakhon Ratchasima, Thailand. The fungus was later identified as Metarhizium rileyi (Farlow) 
Samson, an entomopathogenic fungus. This is the first report of natural occurrence of M. rileyi against 
FAW in Thailand. Although the natural occurrence was low, results from preliminary test under 
laboratory conditions were promising.  More researches should be conducted to reveal the potential 
of this fungus as a microbial control agent against this devastating insect.  

 
Keywords : fall armyworm, Spodoptera frugiperda, Metarhizium rileyi, entomopathogenic fungus 
 
 Fall armyworm (FAW), Spodoptera frugiperda J.E. Smith (Lepidoptera: Noctuidae) has been 
reported to invade Thailand since December 2018 (IPPC, 2018). Thereafter, this insect has spread 
throughout the country posing threat to every major corn production area. Efforts from both public 
and private sectors have been put forth to keep this insect under control. Several research activities 
have been focused on finding effective pesticides for the emergency outbreaks. However, some 
research programs in Thailand were looking for local biological control agents to combat this pest 
(Plant Protection Research and Development Office, 2019). These included the studies on predators 
(green lacewing, stink bug and earwigs), parasitoids (Trichogramma pretiosum), and microbial agents 
(nematodes, fungi, bacteria and viruses).  
 In this report we surveyed FAW population from 3 non-pesticide corn fields at National Corn 
and Sorghum Research Center, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Nakhon Ratchasima, 
Thailand during October-November, 2020. The center was located at 14.6422°N, 101.3152°E with the 
altitude of 388 m above mean sea level. The weather during the survey according to the local 
agrometeorological station was 32.9°C max. temperature, 17.5°C min. temperature, 24.8°C ave. 
temperature, 99% max. RH, 34% min. RH, 79% ave. RH, and 37.2 mm. max rainfall. The objective 
of the survey was to search for any entomopathogenic fungus which caused mortality to FAW. 
Dead FAW larvae which appeared mummified (hard bodies with or without fungal mycelia and spores)  
______________________________________________________________________________________ 
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were collected and placed individually in glass vials.  They were transferred to Entomology and Plant 
Pathology Laboratories within the center for further identification and tests.  
 We found out that natural mortality with mummy-like symptom was low (less than 20%). 
Similar results were also observed by Mallapur et al. ( 2018) . The collected cadavers were placed 
individually in moistened Petri dish to allow mycelial growth and sporulation. The obtained mycelia 
and spores were then sampled for microscopic observation while the remaining were isolated and 
cultured on potato dextrose agar (PDA). The cultured fungus produced white mycelia with green 
conidiospores on PDA (Figure 1). The results from preliminary identification using morphological 
characteristics indicated that this entomopathogenic fungus was Metarhizium rileyi (Farlow) Samson. 
This is the first report of natural occurrence of M. rileyi against FAW in Thailand.  
 In order to confirm its entomopathogenicity, the PDA-cultured fungus was bioassayed against 
laboratory colony of FAW. The tested insect population was originally collected from corn fields in 
Pakchong, Nakhon Ratchasima and mass-reared in laboratory for a few generations.  Neonate larvae 
were fed with pieces of corn leaves sterilized with 0.1% W/V sodium hypochlorite until reaching the 
desired stage. Various concentrations of conidia suspension ranging from 103 to 107 conidia ml-1 were 
prepared from 14 days old PDA culture. Pieces of corn leaf (approx. 3x4 cm2) previously surface 
sterilized with 0.1% W/V sodium hypochlorite were sprayed with designated spore suspensions before 
being placed individually in plastic cups while distilled water was sprayed in untreated control. One 
second- or third-instar larva was put in each cup. A new piece of sterilized corn leaf was fed to each 
tested FAW daily. They were maintained under laboratory conditions for 10 days and observed for 
mortality with mummy-like symptoms. Larval mortality began to appear since day 5. However, 
mortalities at 10 days after treatment were calculated only from dead FAW with white mycelia and/or 
green conidia.  
 The results from our preliminary test were comparable to those of Montecavo and Navasero, 
(2021). High concentration of M. rileyi conidia (> 1x106 spores ml-1) could produce 100.00% mortality 
against the second instar larvae and more than 90.00% mortality against the third instar larvae (Table 
1) while low concentration (1x103 spores ml-1) caused only 33.33 - 39.58% mortality. More research 
must be conducted to confirm the identity of this entomopathogenic fungus and also its efficacy 
under both laboratory and field conditions before further recommendation could be given. However, 
there is a potential that the fungus could be used as an integral component of FAW pest management 
program. Mallapur et al. ( 2018)  reported that field application of M. rileyi could reduced FAW 
population by 62.50 - 66.46% at 15 days after application. We have already planned to mass-produce 
the fungus for further experimentation. 
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 Figure 1 The entomopathogenic fungus, Metarhizium rileyi (Farlow) Samson  
   A. cadaver of fall armyworm on corn plant  
   B. fungal colony on potato dextrose agar  
   C. conidiospore under microscope  
   D. fall armyworm larvae with green conidiospores.  
 
Table 1 Mortalities of second- and third-instar fall armyworm, Spodoptera frugiperda J.E. Smith, at 

10 days after single feeding with corn leaves treated with various conidia suspensions of 
Metarhizium rileyi (Farlow) Samson. 

 
Concentration of 

conidia suspension 
(conidia ml-1) 

 Second-instar larvae   Third-instar larvae 

n Larval mortality (%)  n Larval mortality (%) 

1 × 103 48 39.58  66 33.33 
1 × 104 20 65.00  40 55.00 
1 × 105 22 86.36  42 85.71 
1 × 106 20 100.00  32 96.88 
1 × 107 14 100.00  33 93.94 
Untreated Control 41 0.00  60 0.00 

 
 
 
 

A B 

C D 
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“ชันโรงมาไลยพันธุ” Tetragonula malaipanae  

Engel, Michener, & Boontop, n. sp. ชันโรงชนิดใหมของโลก 
A new species of stingless bee Tetragonula malaipanae  

Engel, Michener, & Boontop, n. sp.  
 

ยุวรินทร บุญทบ1/ 
------------------------------------------- 

 ผึ้งและชันโรงมีความสำคัญตอระบบนิเวศและความเปนอยูของมนุษย หากไมมีผึ้งและชันโรงทำหนาที่ชวยในการ
ผสมเกสรดอกไม ผลผลิตทางการเกษตรตาง ๆ จะมีปริมาณลดนอยลง จากการที่มลพิษในสิ่งแวดลอมที่มีเพิ่มมากขึ้น 
สงผลใหประชากรผึ้งและชันโรงตกอยูในอันตรายและเสี่ยงตอการสูญพันธุ แตประเทศไทยกลับพบขาวดีจากการคนพบ
ชันโรงชนิดใหมของโลก (New species) ที่มีชื ่อวา “ชันโรงมาไลยพันธุ” Tetragonula malaipanae Engel, 
Michener, & Boontop, n. sp. (ภาพที่ 1) 

ชันโรงเปนแมลงผสมเกสรที่มีประโยชนอยางยิ่ง จัดอยูในอันดับ (Order) Hymenoptera เชนเดียวกับ ผึ้ง ตอ 
แตน แมลงภู และมด ชันโรงจัดอยูในกลุมเดียวกับผึ้งใหน้ำหวาน (Honey bee) วงศ (Family) Apidae  แตเปนผึ้งที่ไมมี
เหล็กใน ซึ่งแตกตางจากผึ้งชนิดอื่น ๆ ดวยเหตุนี้เองชันโรงจึงมีชื่อสามัญภาษาอังกฤษวา “Stingless bee” จากการ
สืบคนพบวาชันโรงในประเทศไทยมีหลากหลายชนิด และมีการคนพบชันโรงชนิดใหมของโลกจากนักกีฏวิทยากลุมงาน
อนุกรมวิธานแมลง กลุมกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร ไดสำรวจพบชันโรงจากพื้นที่ปาใน อำเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยพบชันโรงทำรังในตนไมตระกูลไทร Ficus L. (วงศ Moraceae) เปนตนไมลำตนขนาดใหญที่ยังมี
ชีวิต เสนผานศูนยกลางลำตนประมาณ 155 - 211 เซนติเมตร ความสูง 20 - 30 เมตร (ภาพที่ 2) จากการตรวจ
วิเคราะหอยางละเอียดตามหลักอนุกรมวิธานเพื่อจำแนกชนิด พบวามีลักษณะทางสัณฐานวิทยาคลายกับชันโรงเจาฟา 
Tetragonula sirindhornae (Michener and Boongird, 2004) ซึ่งมีการกระจายตัวอยูในประเทศไทยและหลาย
ประเทศ ในทวีปเอเชีย เชน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และอินเดีย แตชันโรงที่สำรวจพบใหมนี้มีลักษณะ
บางอยางที่แตกตางออกไป จึงไดรวมมือกับ Professor Charles Michener จาก American Museum of Natural 
History มหาวิทยาลัยแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก เปรียบเสมือนบิดาดาน
การศึกษาอนุกรมวิธานของผึ้งระดับโลก ทำการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอก และรวมทั้ง
อวัยวะสืบพันธุเพศผู (Male genitalia) ซึ่งเปนลักษณะที่มีความสำคัญในการศึกษาดานอนุกรมวิธานชันโรง พบวาเปน
ชันโรงชนิดใหมของโลกและไดตั้งชื่อวิทยาศาสตรวา Tetragonula malaipanae ซึ่งชันโรงชนิดนี้จะเปนกลุมที่มี
ลำตัวขนาดกลาง (3.5 - 4.7 เซนติเมตร) สวนอกดานบนและดานขางมีสีดำ สวนทองและขาทั้ง 3 คูจะออกน้ำตาลแดง 
ชื่อวิทยาศาสตรที่ตั้งขึ้นในครั้งนี้ เปนการยกยองเปนเกียรติแก รองศาสตราจารย ดร. สาวิตรี มาไลยพันธุ ภาควิชากีฏวิทยา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเปนอาจารยที่ทุมเทแรงกายแรงใจใหกับการเรียนการสอนและงานวิจัยดานผึ้งและแมลงเกสร
ของประเทศไทยมายาวนานอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ทานยังเปนอาจารยที่ปรึกษาผูซึ่งเปนที่เคารพรักเปนอยางยิ่งของ
ผูคนพบชันโรงชนิดใหมนี้ดวย (ภาพที่ 3) 
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ภาพที่ 1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของชันโรงมาไลยพันธุ ชนิดใหมของโลก Tetragonula malaipanae Engel, 

Michener, & Boontop, n. sp. 
 ก. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาดานบน (dorsal habitus) 
 ข. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาดานขาง (lateral habitus) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แหลงที่อยูอาศัยและลักษณะรังของชันโรงมาไลยพันธุ Tetragonula malaipanae Engel,  
 Michener, & Boontop, n. sp. อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
 ก. ตนไมตระกูลไทร Ficus L. (วงศ Moraceae) ที่อยูอาศัยของชันโรงมาไลยพันธุ 

 Tetragonula malaipanae 
 ข. ลักษณะปากทางเขารังซึ่งพบชันโรงงานทำหนาที่เฝาระวังอันตราย 

ข ก 

  ก   ข 
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ภาพที่ 3 รองศาสตราจารย ดร. สาวิตรี มาไลยพันธุ ปรมาจารยดานผึ้งและแมลงเกสรของประเทศไทย 
 ก. รองศาสตราจารย ดร. สาวิตรี มาไลยพันธุ ขณะออกสำรวจแมลงผสมเกสร 
 ข. รองศาสตราจารย ดร. สาวิตรี มาไลยพันธุ พรอมดวยลูกศิษย 
 
 ผลกระทบจากการทำการเกษตรกรรมที่ไมถูกตอง ไมวาจะเปนการใชสารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชที่มากเกินไป 
รวมถึงการทำลายสภาพปาที่มีความอุดมสมบูรณในธรรมชาติ นอกจากสงผลกระทบตอระบบนิเวศ รวมถึงความเปนอยู
ของมนุษยเราแลว ยังสงผลเสียอยางยิ่งทำใหประชากรผึ้งและแมลงผสมเกสรของโลกลดลงอยางนาเปนหวง ดวยเหตุนี้
เราควรหันมาใหความตระหนักในผลกระทบนี้ใหมากขึ้นเพื่อรักษาสมดุลของหวงโซอาหารบนโลกใบนี้ใหมีตอไปอยาง
ยั่งยืน 
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ปลูกผักสวนครัวในกระถางเพ่ือบริโภคยามสถานการณโควิด-19 
 

เกรียงไกร จำเริญมา1/ 
------------------------------------------- 

 ดวยปญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ทำใหประชากรมนุษยในทุกมุมโลก ไมสามารถปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ได
เหมือนเดิม การออกไปสัมผัสกับผูอื่น และสิ่งตาง ๆ นอกบานลวนแตมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคโควิด-19 การอยูแต
ในบานทำใหเกิดความเครียด การปลูกผักสวนครัวในกระถาง ตั้งในบาน ชานบาน หรือบนดาดฟา จะชวยใหเรามี
กิจกรรมทำ และผอนคลายความเครียดลงได 
 1. การปลูก 
  การเตรียมอุปกรณ กระถางพลาสติก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 - 12 นิ้ว ดิน+ปุยคอก (ปุยมูลสัตว+ขุยมะพราว 

+แกลบ อัตราสวน 3 : 1 : 1 : 1) เมล็ดพันธุพืชผักสวนครัวชนิดตาง ๆ เชน กะเพรา โหระพา คะนา กวางตุง หอม ผักชี 
มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือเทศ แตงกวา แตงญี่ปุน ถั่วฝกยาว มะระ เปนตน 
  ผสมวัสดุปลูกตามอัตราสวน บรรจุใหเต็มกระถาง ถาเปนพวก กะเพรา โหระพา คะนา กวางตุง หอม ผักชี 
ก็หวานเมล็ดลงบนหนาดิน เกลี่ยดินกลบนิดหนอย แลวปดทับดวยฟางขาวที่ตัดเปนทอน ๆ (ปองกันนกมากินและ
เมื่องอกมาใหม ๆ ฟางขาวจะเปนตัวพยุงไมใหตนลม) พวกมะเขือตาง ๆ แตง ถั่วฝกยาว บวบ และมะระ จะปลูกโดยทำหลุม
ตื้น ๆ 4 - 5 หลุมตอกระถาง ใสเมล็ด 2 - 3 เมล็ดตอหลุม กลบดินแลวปดดวยฟางขาวเชนกัน เมื่อปลูกเสร็จรดน้ำ เชา เย็น 

ประมาณ 2 - 3 วัน ตนกลาจะเริ่มงอก หลังจากนั้นตองคอยหมั่นดูแล และสังเกต การพัฒนาของตนกลา เมื่อตนกลาอายุ
ประมาณ 1 สัปดาห จะถอนแยก พวกผักตาง ๆ ถาข้ึนมาหนาแนนเกินไปอาจถอนออกบาง หรือไมตองถอนแยกแตทยอย
ถอนกิน เชน คะนายอดผัก พวกมะเขือจะถอนเหลือ 2 - 3 ตนตอกระถาง พืชที่เปนเถาเลื้อยจะถอนเหลือ 5 - 6 ตนตอกระถาง 
 2. การดูแลรักษา 
  หลังการถอนแยกจะใสปุยเพื่อเรงการเจริญเติบโต ผักตาง ๆ ทีป่ลูกนี้ สามารถเก็บผลผลิตไปบริโภคไดตั้งแต 
45 วันเปนตนไป พืชผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแลวตั้งไวบนบาน ชานบาน หรือบนดาดฟา ก็มีปญหามากมาย ไดแก 
  1. การตั้งกระถางปลูกไวบนบาน ชานบาน หรือบนดานฟา ซึ่งมักเปนพื้นที่อยูกลางแจง แดดจัด ในชวงแรก ๆ 

ของตนกลาอาจตองใชวัสดุบางอยางคลุมไว 2 - 3 วัน เชน กระถางเปลา คลุมไว 
  2. การตั้งกระถางปลูกบนบาน ชานบาน หรือบนดาดฟา มักเปนพื้นที่จำกัด หรือมีพ้ืนที่นอย อาจมีปญหาเรื่อง 

ระยะปลูก (Spacing) การตั้งกระถางติดกันมากเกินไป พืชบางชนิดมีการเจริญเติบโตไมเทากัน อาจจะเกิดการบังแสงกันได 
  3. เนื่องจากตั้งกระถางกลางแจง แดดจัด จึงตองหมั่นรดน้ำ เพื่อไมใหดินแหง และควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง 

เชาและเย็น 
  4. ตองดูแลการพัฒนาของพืช พืชบางชนิด เชน มะเขือ เมื่อเริ่มออกดอก ติดผล ตองปกไม ผูกเชือก เพื่อพยุง
ลำตนไมใหลม ถาเปนพวก แตง และ ถั่ว  ตองทำคางสูงประมาณ 1.5 – 2.0 เมตร ใหพืชเลื้อยไปตามคาง 
  5. ตองชวยกระตุน หรือสนับสนุนใหพืชออกดอก ติดผล เพิ่มขึ้น พืชบางชนิด โดยเฉพาะพวกเถาเลื้อย 

ตระกูลแตง เมื่อเลื้อยขึ้นคางสูงประมาณ 1.0 – 1.5 เมตร ใหตัดปลายยอดออก เพื่อใหพืชแตกยอดแขนง ที่ยอดแขนงพืช
จะออกดอก เพศเมียที่จะเจริญไปเปนผลจำนวนมาก ขณะที่บนยอดหลัก (Main shoot) จะมีดอกเพศเมียจำนวนนอย 
 3. ศัตรูพืชที่พบ 
  ถึงแมจะปลูกพืชผักสวนครัวในกระถาง แลวยกไปตั้งบนบาน ชานบาน หรือบนดาดฟา แตศัตรูพืชทุกชนิด
ก็ตามไประบาด และมีครบทุกอยางเหมือนที่พบในแปลงปลูก แตอาจมีจำนวนชนิดนอยกวา 
  3.1 วัชพืช เนื่องจากปลูกในกระถาง แลวตั้งกระถางไวติด ๆ กัน รดน้ำใหความชื้น เชา เย็น จนมีตะไครขึ้น 
______________________________________________________________________________________ 
1/ ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตรดานกีฏวทิยาและการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 10900 
1/ Entomology and Plant Protection Advisor, Department of Agriculture, Bangkok 10900 
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รอบ ๆ กระถาง และทำใหมีวัชพืชบางชนิดเกิดขึ้น ทั้งในกระถางปลูกและบนพื้นที่เปยกชื้นรอบ ๆ กระถางที่ไมมีดิน 

วัชพืชที ่พบประจำ ไดแก ตอยติ ่ง Ruellia tuberosa L. ผักกระสัง Peperomia pellucida (L.) Kunth ลูกใตใบ 

Phyllanthus amarus Schum. & Thonn. และหญาตีนนก Digitaria sp. 
  3.2 โรคพืชที่พบในผักสวนครัวที่ปลูกในกระถาง ไดแก โรคราน้ำคาง พบในผักคะนา เกิดจากเชื้อรา 
Peronospora parasitica (Pers.) และพบในพืชผักตระกูลแตงเกิดจากเชื ้อรา Pseudoperonospora cubensis 
(Berk. & Curt.) โรคราแปงในพืชตระกูลแตง เกิดจากเชื้อรา Oidium sp. โรคใบไหมในโหระพา เกิดจากเชื ้อรา 
Phytophthora sp. และโรคปลายผลเนาดำในมะเขือเทศ ที่มีสาเหตุจากการขาดธาตุอาหารรองแคลเซียม 
  3.3 แมลงศัตรูที่พบในผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางจะเปนแมลงศัตรูจำพวกปากดูดเปนสวนใหญ ไมพบ
แมลงศัตรูประเภทหนอนผีเสื้อที่สำคัญ เชน หนอนใยผัก Plutella xylostella Linnaeus หนอนกระทูหอม Spodoptera 
exigua (Hübner) และหนอนกระทูผัก Spodoptera litura (Fabricius) สามารถบินขึ้นไปวางไขได การที่พบพวก
แมลงปากดูดตัวเล็ก ๆ ที่มีปก ระบาดในผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางที่ตั้งบนบาน ชานบาน หรือบนดาดฟา อาจเปนเพราะ
แมลงศัตรูเหลานี้ติดไปกับดินและวัสดุปลูกอ่ืน ๆ แมลงศัตรูสำคัญที่พบเปนประจำในผักสวนครัวที่ปลูกในกระถาง ไดแก 
หนอนแมลงวันชอนใบ Liriomyza sp. พบระบาดในมะเขือเทศ ถั่วฝกยาว และคะนา แมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia 
tabaci (Gennadius) พบในมะเขือเทศ มะเขือเปราะ และมะเขือยาว เพลี้ยออน Aphis sp. พบในถั่วฝกยาวและพืช
ตระกูลแตง แมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae (Coquillett) พบทำลายผลแตงกวา บวบ และมะระ 
 4. การปองกันกำจัดศัตรูพืช 
  ผักสวนครัวพวก กะเพรา โหระพา คะนา กวางตุง หอม ผักชี มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือเทศ แตงกวา 
แตงญี่ปุน ถั่วฝกยาว บวบ และมะระ เปนพืชผักอายุสั้น ปลูกเพื่อบริโภค ทั้งบริโภคสดและนำไปประกอบอาหาร อีกทั้ง
จะตั้งกระถางปลูกไวบนบาน ชานบาน หรือดาดฟา การปลูกจึงไมมีการใชสารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืชทุกชนิดเพื่อหลีกเลี่ยง
ปญหาการใชสารเคมีในบริเวณที่อยูอาศัยและสารพิษตกคางในผลผลิต 
  4.1 การปองกันการระบาดของศัตรูพืชผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางโดย 
   4.1.1 กำจัดศัตรูพืชที่ติดมากับวัสดุปลูกจำพวกดิน ปุยมูลสัตว ขุยมะพราว และแกลบ โดยนำมา
ผึ่งแดดใหรอนประมาณ 2 - 3 วัน กอนนำมาใชผสมเพื่อปลูกพืชผักสวนครัว 
   4.1.2 เลือกใชเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพเปนที่เชื่อถือได มีความแข็งแรง มีความงอกสูง 
   4.1.3 ติดตามสถานการณของศัตรูพืชในพืชผักสวนครัวที่ปลูก โดยหมั่นสังเกตมดชนิดตาง ๆ ที่พบ
บนพืชผัก เพราะมดจะเปนพาหะหรือเปนตัวกลางนำแมลงศัตรูจำพวกเพลี้ยตาง ๆ มาปลอยบนพืชอาหาร แลวมดจะอยู
รวมกับพวกเพลี้ยตาง ๆ แบบพึ่งพาอาศัยกัน โดยแมลงศัตรูพืชเหลานี้จะมีมดเปนตัวพามาปลอยในพืชอาหาร โดยไมตองเดิน 
ไมตองบิน แลวแมลงศัตรูจำพวกเพลี้ยก็จะถายมูลเปนมูลหวานเปนอาหารใหมดเปนการตอบแทน 
   ดูอาการของพืช เชน ยอด ใบ ดอก และผลออน วามีอาการผิดปกติหรือไม เชน อาการหงิก 
แคระแกร็น เหลืองซีด อาการไหม หรืออาการรวง เพราะการทำลายของแมลงและโรคบางชนิดจะทำใหพืชแสดงอาการ
ดังกลาว 
   ถาพบมดหรืออาการผิดปกติดังกลาว ก็ตองทำการกำจัดเพื่อไมใหเกิดการระบาดที่รุนแรง 
  4.2 การกำจัด ไมวาจะเปนวัชพืช โรคพืช หรือแมลงศัตรู เมื่อสังเกตพบวาเริ่มมีการระบาดตองรีบกำจัด
ทันที สำหรับวิธีการกำจัดที่ใช ไดแก 
   4.2.1 การปองกันกำจัด โดยวิธีเขตกรรม (Cultural Control) เชน 
    - ถอนตนออนที่มีขนาดเล็ก เปนโรคถูกแมลงทำลาย ไมแข็งแรงและไมสมบูรณออกไปทำลาย 
    - ถอนกำจัดวัชพืชทุกชนิดที่งอกกอนและหลัง พืชผักสวนครัวที่ปลูกออกไป 

- จัดวางกระถางปลูกใหเหมาะสม อยาใหชิดกันเกินไป เพราะเมื่อโตขึ้นตนพืชเบียดกัน
จนแนนเกินไป ถาเกิดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูจะทำใหมีการระบาดรุนแรง
อยางรวดเร็ว 
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   4.2.2 การปองกันกำจัดโดยวิธีกล (Mechanical control) เชน 
- เก็บ ยอด ใบ ดอก ผล หรือทุก ๆ สวนของพืชผักสวนครัวที่ถูกโรคและแมลงศัตรูทุกชนิด

ทำลาย ไปทำลายทิ้ง 
- เก็บกลุมไข กลุมหนอน กลุมเพลี้ยที่พบบนสวนตาง ๆ ของพืชไปทำลาย 
- ถาพบมีการระบาดของแมลงวันแตง ตองหอผลพืชบางชนิด เชน บวบ มะระ เปนตน 

 การปลูกผักสวนครัวในกระถาง เปนกิจกรรมที่จะทำใหเราคลายเครียด เมื่อตองอยูในบาน ยามสถานการณโควิด-19 
ระบาด เราจะเพลิดเพลินกับการเฝาดูแล พืชที่เราปลูก บางชนิดสามารถวัดความแตกตางในการพัฒนาไดแบบวันตอวัน 
เชน ความสูง หรือความยาวของเถาถั่วฝกยาวและเถาแตง เพลินกับการเก็บผลผลิตและการเปรียบเทียบปริมาณ และ
คุณภาพผลผลิตที่ปลูกในแตละกระถาง ที่สำคัญผลผลิตที่ได ปลอดจากสารพิษ สามารถบริโภคสด และนำไปประกอบ
อาหารบริโภคไดอยางปลอดภัย ประสบการณในการปลูกพืชผักสวนครัวแตละครั้ง สามารถนำไปใชปรับปรุงการปลูก 
ในครั้งหรือฤดูตอ ๆ ไปได อาจพบวาครั้งตอไปแมจะปลูกพืชเหมือนกัน แตผลตอบแทนอาจไมเหมือนกัน เปนเพราะ
พืชผักสวนครัวเหลานี้เปนพืชอายุสั้น มีปจจัยของสภาพแวดลอมเปนตัวควบคุม ซึ่งจะมีทั้งปจจัยทางชีวภาพ ไดแก ตัวพืชเอง 
และศัตรูตาง ๆ และปจจัยทางกายภาพ ไดแก สภาพภูมิอากาศ เชน อณุหภูมิ แสง ความชื้น ความแหงแลง ปจจัยหลัก
ทั้งสองปจจัยนี้จะเปนตัวควบคุมการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช ทำใหพืชที่ปลูกในแตละครั้ง แตละฤดู มีความ
แตกตางกัน แตถาเราสามารถควบคุมปจจัยทางชีวภาพและปจจัยทางกายภาพใหอยูในระดับเดียวกัน ทุกครั้งของการ
ปลูกผลผลิตที่ไดอาจไมแตกตางกัน กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวในกระถางนับเปนกิจกรรมที่นาสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การเตรียมวัสดุปลูก ดิน+ปุยมูลสัตว+ 
ขุยมะพราว+แกลบ (3 : 1 : 1 : 1)         

ภาพที่ 2 บรรจุวัสดุปลูกในกระถาง เพาะเมล็ด 
แลวกลบทับดวยฟางขาว 
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ภาพที่ 3 เมื่อพืชเริ่มโต ใชไมปก ผูกเชือก พยุงลำตน ภาพที่ 4 พืชที่เปนเถาเลื้อย ทำคาง และจัดวาง
กระถางใหมีระยะหางที่เหมาะสม 

ภาพที่ 5 มะเขือเปราะ         ภาพที่ 6 มะเขือยาว        
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ภาพที่ 7 มะเขือเทศ      ภาพที่ 8 กะเพรา      

ภาพที่ 9 แตงกวา      ภาพที่ 10 บวบ      
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ภาพที่ 11 ถั่วฝกยาว      ภาพที่ 12 มะระ      

ภาพที่ 13 หนอนแมลงวันชอนใบในคะนา            ภาพที่ 14 หนอนแมลงวันชอนใบในถั่วฝกยาว   
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ภาพที่ 15 หนอนแมลงวันชอนใบในมะเขือเทศ         ภาพที่ 16 เพลี้ยแปงในมะเขือเทศ   

ภาพที่ 17 คะนาเติบโตไมพรอมกัน ทยอยเก็บ
บริโภค เชน คะนายอดผัก 

ภาพที่ 18 พืชตระกูลแตง จะตัดยอดเถาหลัก 
(Main Shoot) ใหแตกยอดแขนง  

 เพิ่มปริมาณดอกตัวเมีย 
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เอกสารประกอบการเรียบเรียง 
เกรียงไกร จำเริญมา. 2554. การบริหารแมลงศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน. เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร แมลง
 ศัตรูพืชและการปองกันกำจัด ครั้งที่ 15 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. 32 หนา. 
กลุมกีฏและสัตววิทยา. 2553. คำแนะนำการปองกันกำจัดแมลงสัตวศัตรูพืช 2552. เอกสารวิชาการเกษตร. สำนักวิจัย
 พัฒนาการอารักชาพืช กรมวิชาการเกษตร. 303 หนา. 
กลุมวิจัยวัชพืช. 2547. คำแนะนำการปองกันกำจัดวัชพืช และการใชสารกำจัดวัชพืช ป 2547. เอกสารวิชการเกษตร 
 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. 133 หนา. 
สุอาภา ดิสถาพร ชัยวัฒน กระตุกฤกษ และศรุต สุทธิอารมณ. 2537. คูมือการบริหารศัตรูทุเรียน. โครงการปองกันและ
 กำจัดศัตรูไมผลโดยวิธีผสมผสาน ไทย-เยอรมัน. กรมสงเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร. 97 หนา. 
สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น. 2554. แมลงศัตรูผักที่สำคัญบางชนิดและการปองกันกำจัด. หนา 15-50. ใน: เอกสารวิชาการ
 แมลงศัตรูผัก เห็ด และไมดอก. กลุมบริหารศัตรูพืช/กลุมกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
 กรมวิชาการเกษตร. 
อรพรรณ วิเศษสังข และจุมพล สาระนาค. 2558. โรคพืชผัก และการปองกันกำจัด. บริษัทสยามคัลเลอรพริน จำกัด. 
 164 หนา. 
 
 
  

ภาพที่ 19 ถามีแมลงวันแตงระบาด บางครั้งอาจ
ตองหอผลปองกันการทำลาย   

ภาพที่ 20 วัชพืชที่ขึ้นในกระถาง ตองรีบถอน
กำจัดทิ้ง   
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คำแนะนำในการเตรียมเรื่องตีพิมพใน “วารสารกีฏและสัตววิทยา” 
 

1. เรื่องที่จะลงพิมพอาจเปนรายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ ขาวสาร เรื่องแปล สาระนารู ขอคิดเห็น หรือ
ประสบการณที่เกี่ยวของทางดานกีฏวิทยา สัตววิทยา หรือที่เปนประโยชนตอวงการเกษตร ซึ่งยังไมเคยตีพิมพท่ีใดมากอน 

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

3. เรื่องท่ีรายงานการวิจัยจะมีหัวขอเรียงตามลำดับ ดังนี้ 
3.1   ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
3.2   ชื่อ และที่อยูผูเขียน 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 และเปนลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน ไมตองแบงเปนขอ 
3.7   ผลการทดลองและวิจารณ   

  ผลการทดลอง บรรยายสรุปผลที่ไดจากการวิจัย/ทดลองอยางกระชับ หลีกเลี่ยงการซ้ำซอนกับขอความ
ในตารางหรือรูปประกอบ (ถามี) ตารางหรือรูปประกอบใหใชภาษาอังกฤษทั้งหมด 

  วิจารณ ควรประกอบดวยหลักการที ่ออกมาจากการวิจัย 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 
ภาษาตางประเทศที่ไมจำเปน และใชวรรคตอนใหถูกตองเหมาะสม 
 การเขียนชื่อวิทยาศาสตร ใหเขียน ดังนี้  
 - ชื่อสามัญภาษาไทย (ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ) ชื่อวิทยาศาสตร หรือ ชื่อสามัญภาษาไทย ชื่อวิทยาศาสตร 
ตัวอยาง เชน  
  เพลี้ยออนฝาย (cotton aphid) Aphis gossypii Glover หรือ เพลี้ยออนฝาย Aphis gossypii Glover 
  หรือ เพลี้ยออนฝาย (cotton aphid) Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)  
 - ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ, ชื่อวิทยาศาสตร ตัวอยาง เชน 
  cotton aphid, Aphis gossypii Glover หรือ  
  cotton aphid, Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) 
 - หากมชีื่อวิทยาศาสตรหลายชนิดเขียนตอกันในเนื้อหาภาษาไทย ใหเวนวรรคและตามดวยชื่อวิทยาศาสตรชนิด
ถัดไป ตัวอยาง เชน  
  เพลี้ยออนฝาย Aphis gossypii Glover หนอนกระทูผัก  Spodoptera litura (Fabricius) เพลี้ยไฟพริก 
Scirtothrips dorsalis Hood และหนอนกระทูขาวโพดลายจุด Spodoptera frugiperda J.E. Smith  

5. การอางอิงในเนื้อเรื่องใหใชระบบ ชื่อ-ป ตัวอยางเชน เกรียงไกรและศรุต (2549) รายงานวา.....หรือ.......(เกรียง
ไกรและศรุต, 2549) กรณีผูเขียน 3 คนขึ้นไป ใหใชชื่อคนแรก ตามดวย “ และคณะ ” หรือ “ et al. ” สำหรับชื่อคน
ไทยจากเอกสารภาษาไทยใหใชชื่อตัวแทนชื่อสกุล 
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6. หากมีตารางหรือรูปภาพ ใหจัดพิมพแยกไวทายเรื่อง อาจแทรกในเนื้อเรื่องตามความเหมาะสม ใสหมายเลข 
และคำอธิบายทุกครั้ง โดยที่หมายเหตุ (footnote) ของตาราง ใหใชตัวเลขแสดงคำอธิบาย เพิ่มเติม เชน 1/, 2/ เปนตน  

7. รูปถายควรเปนรูปที่มีความชัดเจนและสื่อตรงกับเรื่อง เขียนหมายเลขกำกับไวหลังรูป (ถาแยกสง) รูปลายเสน
ควรพิมพหรือเขียนดวยหมึกบนหนากระดาษสีขาว 

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 (อ่ิมจิตและมานะ, 2535) 
  Imchit and Mana (1992) หรือ (Imchit and Mana, 1992) 
  กรณีผูเขียน 3 คนขึ้นไป 
  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. 
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  - วารสาร Newsletter และ Bulletin  
 ชื่อผูแตง. ป. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสารหรือชื่อ Newsletter หรือชื่อ Bulletin พิมพในแบบชื่อเต็มและ
เปนตัวเอน ปที่: หนา-หนา. 
  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. ชื่อเรื่อง. 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. 
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คำหลัก :  
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สรุปผลการทดลอง/ สรุปผลการทดลองและคำแนะนำ 
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