ผลกระทบของสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชในนาข้ าวและ
แนวทางการขึน# ทะเบียนสารที%ใช้ ในนาข้ าว
วันทนา ศรี รัตนศักดิ&1
สุกญ
ั ญา อรัญมิตร2
จินตนา ไชยวงค์3
ระบบนิเวศการปลูกข้ าวของประเทศไทย มีความแตกต่างจากพื ชอื นเนื องจากพื 1นที ปลูกข้ าวมี ทุก
ภาคของประเทศ ปลูกได้ ปีละหลายครัง1 โดยเฉพาะพื 1นทีทีมีระบบชลประทานทีดี เกษตรกรบางรายปลูกข้ าว
ได้ ถึงปี ละ 2-3 ครัง1 แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยงั มีความรู้ ความเข้ าใจในการจัดการปั ญหาศัตรู ข้าวทีถกู ต้ องและ
เหมาะสมไม่เพียงพอ
สภาพนิเวศในนาข้ าว จากการสํารวจแมลงในนาข้ าว พบว่า มีแมลงมากกว่า 100 ชนิด แต่มีเพียง 20
ชนิดทีทําความเสียหายแก่ข้าว และในนาข้ าวแต่ละภาคจะมีศตั รู ข้าวสําคัญ เพียง 2-3 ชนิด เท่านัน1 เช่น ใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ แมลงศัตรู ข้าวทีสําคัญคือ แมลงบัว และเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาล ซึง
มักจะระบาดในภาคเหนือตอนล่างในบางปี ในภาคกลางมีเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาล หนอนห่อใบ และหนอน
กอ ในภาคใต้ ตอนล่าง คือ แมลงสิง และแมลงหล่า และในนาข้ าวทัว ประเทศไทย มีแมลงศัตรู ธรรมชาติของ
แมลงศัตรูข้าวมากกว่า 100 ชนิด ในนาข้ าวจะมีศตั รูธรรมชาติมากกว่าศัตรูข้าว 5-6 เท่า
เพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาล (Nilaparvata lugens (Stål)) เป็ นแมลงศัตรู ข้าวทีสําคัญต่อการปลูกข้ าวใน
ประเทศ โดยแมลงชนิดนี 1เคยระบาดรุ นแรงทําความเสียให้ กบั ผลผลิตข้ าวในพื 1นทีภาคกลางและภาคเหนือ
ตอนล่างเมือปี 2532/33 และ ปี 2541/42 (ปรี ชา, 2545) และเมือฤดูนาปรังช่วงตังแต่
1 เดือนพฤศจิกายน
2552 ต่อเนืองมาถึงเดือนมีนาคม 2553 ในพื 1นทีกว่า 3.8 ล้ านไร่ จาก 14 จังหวัด ในภาคกลางและ
ภาคเหนือตอนล่าง ได้ แก่ จังหวัดชัยนาท สิงห์บรุ ี ลพบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ปทุมธานี นนทบุรี
นครนายก กําแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และสระบุรี (กรมการข้ าว, 2553) แมลง
ชนิดนี 1ไม่เพียงแต่เป็ นแมลงศัตรู ข้าวทีสําคัญของประเทศไทย หากแต่เป็ นแมลงศัตรู สําคัญต่อการปลูกข้ าว
ของประเทศในทวี ปเอเชีย Heong (2011) รายงานว่า พบการระบาดในประเทศมาเลเซี ย สาธารณรั ฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
เกาหลี สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐประชาชน
บังคลาเทศ (ภาพที 1)
1

นักกีฏวิทยาชํานาญการพิเศษ สํานักวิจยั และพัฒนาข้ าว กรมการข้ าว
นักกีฏวิทยาปฏิบตั กิ าร สํานักวิจยั และพัฒนาข้ าว กรมการข้ าว
3
นักกีฏวิทยาปฏิบตั กิ าร สํานักวิจยั และพัฒนาข้ าว กรมการข้ าว
2
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ภาพที% 1 การระบาดของเพลีย# กระโดดสีนํา# ตาลปี 2552 (Heong, 2011)
ปั ญหาการระบาดของแมลงศัตรู ข้าวแต่ละครัง1 โดยเฉพาะเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลสาเหตุหนึงทีเป็ น
มูลเหตุข องปั ญหานี 1 คือ การใช้ สารฆ่าแมลงของเกษตรกรที ไม่ถูกทัง1 ชนิดและวิธีการใช้ วนิช และคณะ
(2540) รายงานว่าจากการสํารวจ เมือปี 2538/39 ในพื 1นทีระบาด 6 จังหวัด ได้ แก่ สุพรรณบุรี นครปฐม
ชัยนาท นครสวรรค์ พิษณุโลก และฉะเชิงเทรา เกษตรกรใช้ สารฆ่าแมลงตามคําแนะนําของทางราชการ
เพียง 38.5 เปอร์ เซ็นต์ และในจํานวนนี 1มีสารฆ่าแมลงทีใช้ แล้ วทําให้ เพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลระบาดเพิมขึ 1น
(resurgence) 64 เปอร์ เซ็นต์ (ปรี ชา, 2545)
ผลจากการใช้ สารฆ่าแมลงทีไม่ถูกวิธีทําให้ แมลงสร้ างความต้ านทาน (resistance) ต่อสารฆ่า
แมลง และแมลงศัตรู เกิดการระบาดเพิมขึ 1น (resurgence) ซึง ปรี ชา (2545) สรุ ปไว้ ว่า สารไพรี ทรอยด์
สังเคราะห์ และสารผสมสารไพรี ทรอยด์สงั เคราะห์ (ตารางที 1) เป็ นสารทีไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
กําจัดเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาล ใช้ แล้ วทําให้ เพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลมีการขยายพันธุ์มากขึ 1นและยังทําลายมวน
เขียวดูดไข่ (Cyrtorhinus lividipennis Reuter) ซึงเป็ นตัวหํ 1าทีสําคัญของเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลในระยะ
ข้ าวหลังหว่าน สอดคล้ องกับสุจินต์ และคณะ (2530) รายงานว่าสารไพรี ทรอยด์สงั เคราะห์เหล่านี 1มีพิษสูง
ต่อมวนเขียวดูดไข่ และแมงมุมสุนขั ป่ า Lycosa และสารไพรี ทรอยด์สงั เคราะห์เหล่านี 1เมือใช้ แล้ วทําให้ เพลี 1ย
กระโดดสีนํ 1าตาลมีจํานวนมากกว่าแปลงทีไม่มีการใช้ สารฆ่าแมลง (ธรรมนูญ และ ประชา,2532; ธรรมนูญ
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และคณะ, 2534; เฉลิมวงค์ และคณะ, 2526) ซึง ไม่แตกต่างจากการระบาดในครัง1 นี 1 การใช้ สารเคมีป้องกัน
กําจัดแมลงของเกษตรกรทัง1 6 จังหวัด พบว่าเกษตรกรใช้ สารผสมระหว่างสารเคมีป้องกันกํ าจัดแมลงกับ
สารกําจัดวัชพืชหรื อสารป้องกันกําจัดโรคหรื อฮอร์ โมนเร่ งการเจริ ญเติบโตจํานวนตังแต่
1 2-6 ชนิดรวมกัน
โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ในแต่ละจังหวัดใช้ สารผสมเฉลียร้ อยละ 38.47 และใช้ สารชนิดเดียวเฉลียร้ อยละ
26.06 สํ า หรั บ การใช้ ส ารชนิ ด เดี ย วพบว่ า สารอะบาเม็ ก ติ น ซึ ง เป็ นสารที มี พิ ษ สูง ต่ อ สัต ว์ นํ า1 และปลา
(extremely and highly hazardous) และไม่แนะนําใช้ ในการป้องกันกําจัดเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาล สารไซ
เพอร์ เ มทริ น (สารที ชักนํ าให้ เ กิ ดการระบาดของเพลี ย1 กระโดดสี นํา1 ตาลเพิ ม ขึน1 ) สารdinotefuran (สาร
แนะนําใช้ ป้องกันกําจัดเพลี 1ยกระโดด) และสารคลอร์ ไพรี ฟอส (สารแนะนําใช้ ป้องกันกํ าจัดหนอนกอข้ าว)
เกษตรกรใช้ เฉลียร้ อยละ 9.62 6.18 4.80 และ 4.48 ตามลําดับ โดยจังหวัดทีมีการใช้ สารอะบาเม็กติน
สูงสุด ได้ แก่ เกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีเฉลียร้ อยละ 26.91 รองลงมาได้ แก่เกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก
ใช้ เฉลียร้ อยละ 13.11 อ่างทองใช้ เฉลียร้ อยละ 6.97 นครนายกใช้ เฉลียร้ อยละ 6.36 ชัยนาทใช้ เฉลียร้ อยละ
2.86% และนนทบุรีใช้ เฉลี ยร้ อยละ 1.49 จัง หวัดที เ กษตรกรใช้ สารไซเพอร์ เ มทริ นสูงสุด ได้ แก่ จังหวัด
นครนายกใช้ เ ฉลี ยร้ อยละ 10.31 รองลงมา ได้ แก่ เกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลกใช้ เฉลี ยร้ อยละ8.40
สุพรรณบุรีใช้ เฉลี ยร้ อยละ 7.64 นนทบุรีใช้ เฉลี ยร้ อยละ 4.09 และชัยนาทใช้ เฉลี ยร้ อยละ 0.44 สํ าหรั บ
เกษตรกรในจังหวัดที มีการใช้ สารdinotefuran (สารแนะนํ าใช้ ป้องกันกํ าจัดเพลี ย1 กระโดด) สูง สุด ได้ แ ก่
จังหวัดพิษณุโลก ใช้ เฉลียร้ อยละ 7.99 รองลงมา ได้ แก่ เกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีใช้ เฉลียร้ อยละ 5.76
สุพรรณบุรีใช้ เฉลียร้ อยละ 5.45 อ่างทองใช้ เฉลียร้ อยละ 3.70 นครนายกใช้ เฉลียร้ อยละ 3.51 และชัยนาท
ใช้ เฉลียร้ อยละ 2.42 (วันทนา และคณะ, 2554)
ตารางที% 1 สารเคมี กํ า จั ด แมลงที% มี ร ายงานทํา ให้ เ พลี ย# กระโดดสี นํ า# ตาลเกิ ด การเพิ% ม ระบาด
(resurgence)
สารเคมีกาํ จัดแมลง
กลุ่มไพรี ทรอยด์ สังเคราะห์
1. alpha-cypermethrin

ประเภทของสาร
ชนิดพ่นนํ 1า

2. cyhalothrin-L

ชนิดพ่นนํ 1า

3. cypermethrin

ชนิดพ่นนํ 1า

เอกสารอ้ างอิง
เฉลิมวงค์และคณะ (2526)
ธรรมนูญและประชา (2532)
ธรรมนูญและประชา (2532)
ณรงค์และคณะ (2529)
ปรี ชา (2545)
Chelliah and Heinrich (1979)
Chelliah and Uthamasamy (1982,1986)
เฉลิมวงค์และคณะ (2526)
วีรวุฒิและคณะ(2527)
ธรรมนูญและประชา (2532,2533)
ปรี ชา(2545)
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ตารางที% 1 (ต่ อ)
สารเคมีกาํ จัดแมลง
4. daltamethrin

ประเภทของสาร
ชนิดพ่นนํ 1า

5. esfenvalerate
6. fenvalerate

ชนิดพ่นนํ 1า
ชนิดพ่นนํ 1า

7. permethrin
ชนิดพ่นนํ 1า
กลุ่มสารผสมไพรี ทรอยด์ สังเคราะห์
1. BPMC/alpha-cypermethrin
ชนิดพ่นนํ 1า
2. buprofezin/cyhalothrin

ชนิดพ่นนํ 1า

3. buprofezin/daltamethrin

ชนิดพ่นนํ 1า

5. carbosulfan/cypermethrin
6. fenitrothion/fenvalerate
กลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟต
1. cyanofenphos
2. methyl-parathion

ชนิดพ่นนํ 1า
ชนิดพ่นนํ 1า

3. isozathion
4. phosalone
5. pyridaphemthion
6. quinalphos
7. tetrachlorvinphos

เอกสารอ้ างอิง
Chelliah and Heinrich (1979,1980)
Chelliah and Uthamasamy (1986)
Heinrich et al. (1982)
ธรรมนูญและประชา (2532,2533)
ณรงค์และคณะ (2529)
ธรรมนูญและประชา (2532)
Reissig et.al. (1982)
Chelliah and Uthamasamy (1986)
ธรรมนูญและประชา (2532)
Chelliah and Uthamasamy(1986)
Chelliah and Uthamasamy (1986)
ธรรมนูญและประชา (2532,2533)
ธรรมนูญและคณะ (2530, 2533)
ณรงค์และคณะ (2529)
ธรรมนูญและคณะ (2530)
Chelliah and Uthamasamy (1986)
สุจินต์และคณะ (2529)
ธรรมนูญและประชา (2532)
ธรรมนูญและประชา (2533)
สุจินต์และคณะ (2529)

ชนิดพ่นนํ 1า
ชนิดพ่นนํ 1า

Reissig et.al. (1982)
Chelliah and Heinrich (1980)
Chelliah and Uthamasamy(1986)
Heinrich et al. (1982)
Reissig et.al. (1982)
ธรรมนูญและประชา (2533)
ชนิดพ่นนํ 1า
ธรรมนูญและคณะ (2530)
ชนิดพ่นนํ 1า
สุจินต์และคณะ (2529)
ชนิดพ่นนํ 1า
Reissig et.al. (1982)
ชนิดพ่นนํ 1า/ชนิดเม็ด Reissig et.al. (1982)
วีรวุฒิและคณะ (2527)
ชนิดพ่นนํ 1า
Reissig et.al. (1982)
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ตารางที% 1 (ต่ อ)
สารเคมีกาํ จัดแมลง
8. triazophos
9. fenitrothion/BPMC
10. chlorpyrifos
11. isazofos
12. diazinon

13. etrimfos
15. salithion
16. terbufos
17. fonofos
18. endosulfan/BPMC
19. phenthoate
กลุ่มคาร์ บาเมต
1. benfuracarb

ประเภทของสาร
ชนิดพ่นนํ 1า

เอกสารอ้ างอิง
Reissig et.al. (1982),
Chelliah andUthamasamy (1986)
ธรรมนูญและคณะ (2530)
ชนิดพ่นนํ 1า
สุจินต์ และคณะ (2529)
ชนิดเม็ด
วีรวุฒิ และคณะ (2527)
ชนิดเม็ด
วีรวุฒิ และคณะ (2528)
ธรรมนูญ และประชา (2533)
ธรรมนูญและคณะ (2534)
ชนิดเม็ดและชนิดพ่น Chelliah and Heinrich (1979,1980)
นํ 1า
Chelliah and Uthamasamy (1986)
Heinrich et al. (1982)
Reissig et.al. (1982)
ธรรมนูญและคณะ (2524)
ชนิดเม็ด
วีรวุฒิ และคณะ (2528)
ชนิดเม็ด
วีรวุฒิ และคณะ (2528)
ธรรมนูญ และคณะ (2531)
ชนิดเม็ด
ธรรมนูญ และคณะ (2531)
ชนิดเม็ด
วีรวุฒิ และคณะ (2528)
ชนิดเม็ด
ธรรมนูญ และประชา (2532)
วีรวุฒิ และคณะ (2528)
ธรรมนูญ และคณะ (2531, 2533, 2534)
ชนิดพ่นนํ 1า
Reissig et.al. (1982)
ชนิดพ่นนํ 1า

2. methomyl

ชนิดพ่นนํ 1า

3. carbofuran

ชนิดเม็ด

ธรรมนูญและคณะ(2531)
สุจินต์และคณะ (2529)
ปรี ชา(2545)
Chelliah and Heinrich(1979)
Chelliah andUthamasamy (1982)
Chelliah and Heinrich(1979)
Heinrich et al. (1982)
Reissig et.al. (1982)
วีรวุฒิและคณะ (2527)
ธรรมนูญและคณะ (2524, 2531, 2533,
2534)
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ประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกันกําจัดเพลีย# กระโดดสีนํา# ตาลในสภาพนาข้ าวที%มีการ
ระบาด
ประสิ ท ธิ ภ าพของสารเคมี ป้ องกั น กํ า จั ด แมลงที แ นะนํ า ใช้ ในการควบคุ ม เพลี ย1 กระโดด
สีนํ 1าตาลสภาพแปลงนาเกษตรกรในพื 1นทีระบาดทีอําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ฤดูนาปรัง 2553
ในสภาพนาข้ าวทีมีการระบาดรุ นแรง ตามทีกรมการข้ าวแนะนํา คือ ไม่ใช้ สารในข้ าวอายุน้อยกว่า 40 วัน
เพือปล่อยให้ มวนเขียวดูดไข่ Cyrtorhinus lividipennis Reuter ตัวหํ 1าดูดไข่เพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาล ทํ า
หน้ าทีควบคุมประชากรเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลอย่างเต็มที หลังจากทีตวั อ่อนฟั กออกมาจํานวนมาก แสดง
ว่ามวนเขียวดูดไข่ไม่สามารถควบคุมประชากรเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลได้ จึงจําเป็ นต้ องใช้ สารเคมีควบคุม
เพือลดประชากรเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลลงให้ เร็ วทีสุด และสารทีแนะนําให้ ใช้ ในระยะทีเป็ นตัวอ่อนหรื อ
ระยะข้ าวอายุ 40-60 วัน ได้ แก่ etofenprox และ ethiprole พบว่า ยังพอมีประสิทธิภาพตามคําแนะนําเมือ
มีการใช้ 3 ครัง1 ต่อฤดูปลูก (ตารางที 2)
สําหรับสารทีแนะนําใช้ ในช่วงข้ าวอายุ 60-80 วัน ได้ แก่ dinotefuran thiamethoxam clothianidin
imidacloprid และ carbosulfan เมือมีการใช้ ตงแต่
ั 1 ข้าวอายุ 40 วันขึ 1นไป พบว่าสารทีไม่มีประสิทธิภาพใน
การป้องกันกํ าจัดเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลในสภาพการระบาดรุ นแรง คือ clothianidin และ imidacloprid
เพราะใช้ แล้ วให้ ผลผลิตไม่แตกต่างจากการไม่ใช้ สาร ทัง1 นี เ1 นื องจากสารเหล่านี ม1 ีผลทํ าให้ ประชากรมวน
เขียวดูดไข่ลดลงมากและแตกต่างจากแปลงไม่พน่ สาร ในระยะเวลา 7 วัน หลังพ่นสารในข้ าวอายุ 40 วัน มี
ผลทําให้ เพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลสามารถเพิมจํานวนได้ มากกว่าการใช้ สารชนิดอืน (ตารางที 2 และ 3) ส่วน
สารทีพบว่ามีประสิทธิ ภาพลดลงและให้ ผลผลิตไม่แตกต่างทางสถิติกับการไม่พ่นสาร ได้ แก่ buprofezin
dinotefuran thiamethoxam และ carbosulfan สอดคล้ องกับผลการทดสอบของสุเทพ และคณะ (2553)
รายงานไว้ ว่าในสภาพทีมีการระบาดรุ นแรงสารเคมีป้องกันกําจัดแมลงทีแนะนําใช้ ในการป้องกันกํ าจัดมี
ประสิทธิภาพในการควบคุมประชากรเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลเพียงร้ อยละ 22.2-40.6 ในระยะเวลา 3-5 วัน
เท่านัน1 ถึงแม้ จะใช้ สารผสมหรื อพ่นสลับกันก็พบว่ามีประสิทธิภาพเพิมขึ 1นได้ เพียงร้ อยละ 53.5 (ตารางที 4)
จากผลการทดลองดังกล่าวข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าในสภาพการระบาดรุ นแรงสารเคมี ป้องกัน
กําจัดเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาล ไม่สามารถลดประชากรเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลให้ อยู่ในระดับตํากว่าระดับ
เศรษฐกิจได้ ไม่ว่าจะใช้ วิธีการจัดการสาร (Insecticide management) ด้ วยการใช้ สารพ่นสลับกัน หรื อ
สารผสมกันก็ตาม ไม่สมั ฤทธิ&ผล ทังนี
1 1เกิดเนืองจากประชากรโดยรวมของเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลในพื 1นทีมี
จํานวนหนาแน่นมากและมีการเคลือนย้ ายเข้ าออกตลอดเวลา สาเหตุเพราะเกษตรกรในพื 1นทีระบาดส่วน
ใหญ่ ป ลูก ข้ า วไม่ พ ร้ อมกัน ต้ น ข้ า วในนามี ทุ ก ระยะการเจริ ญ เติ บ โตตัง1 แต่ห ว่ า นใหม่ ๆ ถึ ง เก็ บ เกี ย ว
ประกอบกับเกษตรกรในพื 1นทีระบาดรุ นแรงมีการพ่นสารเคมีป้องกันกําจัดแมลงไม่ถกู ต้ องตามคําแนะนํา
ทางวิชาการ และพ่นถีครัง1 มากมีผลทําให้ สภาพนิเวศในนาข้ าวเสียความสมดุล ซึง สอดคล้ องกับ ประพันธ์
และปรารภ (2533) และเฉลิม (2533) ได้ สรุปไว้ เมือการระบาดในปี 2532-2533 ว่าสาเหตุของการระบาด
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รุนแรงของเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลขณะนันเกิ
1 ดจากการใช้ สารเคมีป้องกันกําจัดแมลงไม่ถกู ตามคําแนะนํา
ทางวิชาการของเกษตรกรในแต่ละพื 1นที

ปริมาณการนําเข้ าสารเคมีท% ใี ช้ ในนาข้ าว ปี 2551-2554
หลังจากทีมีการระบาดของเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลในช่วงปลายปี 2552 ถึง ต้ นปี 2553 พบปริ มาณ
การนําเข้ าสารเคมีทีใช้ ในนาข้ าว ปี 2554 เพิมขึ 1นสูงกว่าทุกปี มีปริ มาณ 17,577,972 กิโลกรัม ปี 2551 มี
ปริ มาณการนํ าเข้ าของสารเคมี ทีใช้ ในนาข้ าว 12,195,489 กิ โลกรั ม ปี 2552 มี ปริ มาณการนํ าเข้ าของ
สารเคมี ทีใช้ ใ นนาข้ าว 9,532,654 กิ โลกรั ม ปี 2553 มี ปริ ม าณการนํ าเข้ าของสารเคมี ทีใช้ ใ นนาข้ าว
11,268,178 กิ โลกรั ม (ภาพที 2) สอดคล้ องกับ สํ านักงานพัฒนาระบบข้ อมูลข่าวสารสุขภาพ (2555)
รายงานว่าประเทศไทยอนุญาตให้ ขึ 1นทะเบียนการค้ าสารเคมีการเกษตรมากถึง 27,126 รายการ ซึงอาจจะ
มากทีสดุ ในโลก
ตารางที% 2 ประสิทธิภาพของสารเคมีทีแนะนําให้ ใช้ ในนาข้ าวเพือควบคุมเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาล ในสภาพที
มีการระบาดรุนแรง ทีแปลงเกษตรกร อ.ศรี ประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ในฤดูนาปรัง ปี 2553
อัตราการใช้
หลังจากพ่ นสาร
หลังจากพ่ นสาร หลังจากพ่ นสารครัง#
1/
ชนิดของสารเคมี
(gm, ml/นํา# 20
ครัง# ที% 1
ครัง# ที% 21/
ที% 31/
liters )
7 DAS2/ 15 DAS 7 DAS 15 DAS 7 DAS 15 DAS
buprofezin
(Applaud 25 gm
-12.6
36.18
43.62 1.26
-13.04 19.89
10%WP)
buprofezin + isoprocarb
25 gm
9.26
23.74
-22.80 21.34
8.70
20.17
(Applaud
Mipcin 20 ml
etofenprox10%WP
(Trebon+10%EC)
10.47 49.25
37.64 32.64
56.52 26.99

ผลผลิต
(กก./ไร่ )

ethiprole (Curbix 10%SC)

266.35 b
306.40 ab
358.55 a

40 ml

27.78

78.89

74.18

17.15

34.78

13.35

350.80 a

thiamethoxam(Actara
2 gm
25%WG)
dinotefuran
(Starkle 15 gm
10%WP)
clothianidin
(Dantaosu 9 gm

-22.06

10.47

-68.64

-14.64

39.13

13.35

258.08 b

14.49

11.28

-96.93

-4.18

34.78

20.74

283.85 ab

-27.05

-26.24

-115.78 -52.30

4.35

-19.89

247.15 b

16%SG)
carbosulfan (Posse 20%EC) 110 ml

19.65

35.81

-46.88

20.50

26.09

46.59

283.88 ab

buprofezin
25%WP)
imidacloprid
Untreated

(Napam 30 gm

10.95

25.45

29.38

56.07

39.13

32.10

302.23 ab

15 ml
-

10.47
-

-5.13
-

-92.28
-

31.80
-

30.43
-

15.34
-

244.73 b
242.30 b
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ตารางที% 3 ปริ มาณของมวนเขียวดูดไข่หลังจากพ่นสารแต่ละชนิดเพือควบคุมเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาล ใน
สภาพทีมีการระบาดรุนแรง ทีแปลงเกษตรกร อ.ศรี ประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ในฤดูนาปรัง ปี 2553
อัตราการใช้ ก่ อนพ่ น หลังจากพ่ นสารครัง#
(gm, ml/นํา# สารครัง# ที% 1
ที% 1
ชนิดของสารเคมี
2/
20 liters)
appl.
7 DAS 15 DAS
(40 DAS)
buprofezin
(Applaud 25 gm
2.95
2.40 abc 16.58
10%WP)
buprofezin + isoprocarb
25 gm
1.55
1.95 bc 12.73
(Applaud 10%WP+Mipcin
etofenprox
(Trebon 10%EC) 20 ml.
1.75
2.55 abc 12.50

หลังจากพ่ นสารครัง# หลังจากพ่ นสาร
ที% 2
ครัง# ที% 3
7 DAS 15 DAS 7 DAS 15 DAS
0.58 abc 1.05 b
0.57 abc 0.90 b

3.13
2.33

3.13
2.33

0.50 bc

0.80 b

3.30

3.30

ethiprole (Curbix 10%SC)

40 ml.

2.23

2.68 abc 11.23

0.42 c

1.10 b

2.70

2.70

thiamethoxam (Actara
25%WG)
dinotefuran (Starkle 10%WP)

2 gm.

2.95

1.75 bc

14.38

0.59 abc 1.20 b

2.98

2.98

15 gm.

2.38

1.38 c

12.80

0.66 ab

1.13 b

2.63

2.63

clothianidin (Dantaosu
16%SG)
carbosulfan (Posse 20%EC)

9 gm.

1.68

1.60 bc

14.40

0.67 ab

2.00 a

3.20

3.20

110 ml.

2.03

1.68 bc

14.48

0.63 ab

0.65 b

2.25

2.25

buprofezin (Napam 25%WP)

30 gm.

2.25

2.48 abc 12.80

0.50 bc

0.73 b

0.10

2.73

imidacloprid

15 ml

2.75

1.88 bc

14.05

0.62 ab

0.68 b

3.13

Untreated

-

1.80

3.40 a

18.50

0.74 a

2.15 a

0.10
0.10

ตารางที% 4 ประสิทธิภาพของสารเคมีทีแนะนําให้ ใช้ ในนาข้ าวเพือควบคุมเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาล ในสภาพที
มีการระบาดรุนแรง ทีแปลงเกษตรกร อ.ศรี ประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ในฤดูนาปรัง ปี 2552
Treatment
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

dinotefuran 10%WP
thiamethoxam 25%WG
ethiprole10%SC
buprofezin 25%WP
buprofezin / thiamethoxam
buprofezin + thiamethoxam
dinotefuran +white oil 67%EC
Untreated

จํานวนเพลีย# กระโดดสีนํา# ตาล/กอ (ตัว)
ก่ อนพ่ นสาร
หลังพ่ น
หลังพ่ น
ข้ าวอายุ 45 วันหลัง
สาร
สาร
หว่ าน
3 วัน
5 วัน
117.2
120.5
92.7
110.0
112.0
96.8
118.5
117.2
109
129.0
140.0
120.7
114.0
132.7
106.7
127.0
119.5
104.7
115.2
89.2
89
118.2
172.0
142.2

ประสิทธิภาพ (%)1/
หลังพ่ น
หลังพ่ น
สาร
สาร
3 วัน
5 วัน
38.3
34.2
38.9
26.8
40.6
23.5
34.8
22.2
30.1
22.2
43.5
31.5
53.5
35.8
-

ทีมา : สุเทพ และคณะ (2553)
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3.60

หมายเหตุ
1/
% Efficacy = Ca-Ta x 100 (Abbott formula)
Ca
Ca = No. of BPH after treatment in untreated plot
Ta = No. of BPH after treatment in treatment plot
2/
DAS : Day after spray (วันหลังพ่นสาร)

ภาพที% 2 ปริมาณการนําเข้ าสารเคมีท% ใี ช้ ในนาข้ าว ปี 2551-2554

การปรั บตัวความต้ านทานต่ อสารเคมีกาํ จัดแมลงของเพลีย# กระโดดสีนํา# ตาลปั จจุบัน
การติดตามสถานการณ์ ความต้ านทานต่อสารเคมีกําจัดแมลงของเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลในพื 1นที
ระบาด 20 จังหวัด ได้ แก่ จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี
พระนครศรี อยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี นครนายก ฉะเชิงเทรา นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก กํ าแพงเพชร
เพชรบูรณ์ ขอนแก่นและนครราชสีมา พบว่าเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลประชากรทัง1 20 จังหวัด มีการปรับตัว
ต่อสารเคมีกําจัดแมลงทีทดสอบโดยประชากรแมลงจังหวัดสุพรรณบุรีและพระนครศรี อยุธยาพบว่าปรับตัว
ต้ านทานต่อสารทีทดสอบจํานวนชนิดมากทีสดุ คือ 7 ชนิด ประชากรแมลงจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท และ
นนทบุรี ต้ านทานต่อสารทดสอบ 6 ชนิด ประชากรแมลงจังหวัดพิษณุโลก กํ าแพงเพชร และ ปทุมธานี
ต้ านทานต่อสารทดสอบจํานวน 5 ชนิด ประชากรแมลงจังหวัดเพชรบูรณ์ นครปฐม อุทยั ธานี ต้ านทานต่อ
สารทดสอบ 4 ชนิด ประชากรแมลงจังหวัดอ่างทอง นครนายก สิงห์บรุ ี ลพบุรี และฉะเชิงเทรา ต้ านทานต่อ
สารทดสอบ 3 ชนิด ประชากรแมลงจังหวัดพิจิตร สระบุรี ขอนแก่นและนครราชสีมา ต้ านทานต่อสาร
ทดสอบ 2 ชนิด และสารทีประชากรแมลง 18-19 จังหวัดปรับตัวต้ านทาน ได้ แก่ ethiprole และ fenobucarb
(ตารางที 5)
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ตารางที% 5 ความต้ านทานของประชากรเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลในประเทศไทยต่อสารฆ่าแมลงแต่ละชนิด
Insecticid
Province
Resistance Level Insecticid
Province
Resistance Level
carbosulf Phitsanulok
slight resistance
Isoprocar Nakhon Sawan slight resistance
Chai Nat
slight resistance
Phetchabun
slight resistance
Nakhon Pathom
slight resistance
Chai Nat
slight resistance
Phra Nakhon Si
slight resistance
Suphan Buri
slight resistance
Nonthaburi
slight resistance
Nakhon Pathom slight resistance
Pathum Thani
moderate resistance
Phra Nakhon Si moderate
Nakhon Ratchasima slight resistance
Pathum Thani
slight resistance
Lop Buri
slight resistance
Nakhon Nayok slight resistance
fenobuca Phitsanulok
slight resistance
etofenpro Suphan Buri
slight resistance
Nakhon Sawan
moderately high
Phra Nakhon Si slight resistance
Kamphaeng Phet
moderate resistance
Phetchabun
moderate resistance
Chai Nat
moderate resistance
Suphan Buri
moderately high
Nakhon Pathom
moderate resistance
Uthai Thani
moderate resistance
Ang Thong
slight resistance
Sing Buri
slight resistance
Phra Nakhon Si
moderate resistance
Nonthaburi
moderate resistance
Pathum Thani
moderate resistance
Saraburi
moderate resistance
Lop Buri
moderate resistance
Nakhon Nayok
moderate resistance
Khon Kaen
moderate resistance
Nakhon Ratchasima moderate resistance
clothianid Phichit
slight resistance
dinotefur Phichit
moderate
Kamphaeng Phet
slight resistance
Nakhon Sawan slight resistance
Chai Nat
moderate resistance
Phetchabun
slight resistance
Suphan Buri
moderate resistance
Phra Nakhon Si moderate
Nonthaburi
moderate resistance
Nonthaburi
moderate
Saraburi
moderate resistance
Pathum Thani
slight resistance
Nakhon Nayok
moderate resistance
Chachoengsao slight resistance
Chachoengsao
slight resistance
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ตารางที% 5 (ต่ อ)
Insecticid Province
thiameth Phitsanulok
Nakhon Sawan
Kamphaeng Phet
Chai Nat
Suphan Buri
Nakhon Pathom
Uthai Thani
Sing Buri
Phra Nakhon Si
Chachoengsao
fipronil
Phitsanulok
Nakhon Sawan
Kamphaeng Phet
Phetchabun
Ang Thong
Nonthaburi
Pathum Thani

Resistance Level
Insecticid Province
slight resistance
imidaclo Nakhon Sawan
slight resistance
Kamphaeng
slight resistance
Phetchabun
slight resistance
Chai Nat
moderate resistance
Suphan Buri
slight resistance
Uthai Thani
slight resistance
Phra Nakhon Si
slight resistance
Nonthaburi
slight resistance
Pathum Thani
moderate resistance
Khon Kaen
slight resistance
ethiprole Phichit
slight resistance
Phitsanulok
slight resistance
Nakhon Sawan
slight resistance
Kamphaeng
slight resistance
Phetchabun
slight resistance
Chai Nat
slight resistance
Suphan Buri
Nakhon Pathom
Uthai Thani
Ang Thong
Sing Buri
Phra Nakhon Si
Nonthaburi
Pathum Thani
Saraburi
Lop Buri
Nakhon Nayok
Chachoengsao
Nakhon

Resistance Level
slight resistance
slight resistance
slight resistance
slight resistance
moderate
slight resistance
slight resistance
slight resistance
slight resistance
slight resistance
moderately high
moderately high
moderately high
high resistance
moderately high
moderate
high resistance
high resistance
moderately high
moderate
high resistance
moderately high
slight resistance
moderately high
slight resistance
moderately high
high resistance
slight resistance
slight resistance

Remark
ADB –IRRI Rice Planthopper Project guideline (2010): Resistance Level
RR = 0-5 (non resistance)
RR = > 5-10 (slightly resistance)
RR = > 10-40 (moderately resistance)
RR = > 40-100 (moderately high resistance)
RR = > 100 (high resistance)
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ข้ อเสนอในการพิจารณาการขึน# ทะเบียนสารเคมีกาํ จัดแมลงในนาข้ าว
จากผลการตรวจเอกสารวิชาการสารเคมีกําจัดแมลงทีใช้ แล้ วทําให้ เพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลเพิมการ
ระบาด(resurgence) และการศึกษาการปรับตัวต้ านทานต่อสารเคมีกําจัดแมลงศัตรู ข้าว (resistance) ที
เสนอไว้ ข้างต้ น ในฐานะนักวิจยั ทีได้ รับมอบหมายให้ ดแู ลเกษตรกรผู้ผลิตข้ าวโดยการศึกษาหาเทคโนโลยีที
เหมาะสมและปลอดภัยต่อผลผลิตข้ าว มีผลกระทบต่อสภาพนิเวศในนาข้ าว ความเป็ นอยู่และสุขภาพของ
เกษตรกรน้ อยทีสดุ จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรเพือพิจารณาดังนี 1
1. ไม่ อนุญาตให้ มีการนําสารเคมีกําจัดแมลง 36 ชนิดในตารางที 1 ซึงมีข้อมูลชัดเจนทังใน
1
และต่างประเทศว่าก่อให้ เกิดปั ญหาในระบบนิเวศของการปลูกข้ าวรวมทังสารอะบาเม็
1
กติน ซึงมีความเป็ น
พิษต่อสัตว์ นํา1 สูง และกรมการข้ าวมี ข้อมูลว่าเกษตรกรในพื น1 ที ระบาดของเพลี ย1 กระโดดสี นํา1 ตาลมี การ
นํามาใช้ กนั อย่างกว้ างขวางในการกําจัดหอยเชอรี และเป็ นสาเหตุหนึงทีทําให้ การระบาดของเพลี 1ยกระโดด
สี นํา1 ตาลรุ นแรงเกิ นกว่า ที จ ะควบคุม ได้ มาทดสอบประสิ ทธิ ภ าพเพื อ ขอขึน1 ทะเบี ย นวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรในนาข้ าว
2. ประกาศจํากัดการใช้ สารทัง# 36 ชนิดดังกล่าวข้ างต้ น รวมทังสารอะบาเม็
1
กตินในนาข้ าว ใน
กรณีทีสารดังกล่าวได้ รับการขึ 1นทะเบียนให้ ใช้ ในนาข้ าวหรื อพืช แล้ วนัน1 เพือปกป้องระบบนิเวศนาข้ าวและ
ช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศชาติในการแก้ ปัญหาการะบาดของเพลี ย1 กระโดดสีนํ 1าตาลทีมกั ทํ า
ความเสียหายทางเศรษฐกิจด้ านการส่งออกข้ าวอย่างมหาศาลเมือมีการระบาดรุนแรงในแต่ละครัง1
3. ขอให้ กรมวิชาการเกษตรในฐานะเจ้ าหน้ าทีของรัฐทีมีหน้ าทีกํากับและดูแลการขึ 1นทะเบียน
วัตถุอนั ตรายทางการเกษตร พิจารณาเสนอให้ เจ้ าหน้ าทีของกรมการข้ าวได้ ร่วมพิจารณาข้ อมูลในกรณี ที
สารเคมีกําจัดศัตรู พืชนันๆ
1 ขอขึ 1นทะเบียนวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรเพือใช้ ในนาข้ าวหรื อนํามาทดสอบ
ประสิทธิภาพในการป้องกันกําจัดศัตรูข้าว
4. ขอให้ คณะทํางานดําเนินการเกี%ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
แจ้ งเปิ ดรับข้ อมูลจากกรมการข้ าวและหน่วยงานอืนทีมีส่วนได้ ส่วนเสียจาการใช้ สารเคมีกําจัดศัตรู พืชอย่าง
เป็ นทางการก่อนทีจะมีการอนุญาตให้ มีการทดสอบประสิทธิ ภาพในการป้องกันกํ าจัดศัตรู ข้าวเพือขอขึน1
ทะเบียนวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร
กรมการข้ าวตระหนักดีว่าการให้ ความรู้ และเทคโนโลยีในการป้องกันกํ าจัดศัตรู ข้าวทีถูกต้ องแก่
เกษตรกรเป็ นภารกิจทีมีความสําคัญและจําเป็ น แต่การควบคุมการใช้ สารเคมีกําจัดศัตรู พืชของเกษตรกร
เป็ นสิงทีต้องเร่งดําเนินการเช่นกันถึงแม้ วา่ ต้ องใช้ เวลาในการดําเนินการ
มาตรการหนึงที ควรให้ ความสํ าคัญและนํ ามาพิจ ารณาอย่างรอบคอบ คือ การอนุญาตหรื อไม่
อนุญาต ให้ มีการใช้ สารกําจัดศัตรู ข้าวทีมีข้อมูลชัดเจนว่าก่อให้ เกิดปั ญหาในระบบนิเวศของการปลูกข้ าว
โดยเฉพาะอย่างยิงสารทีมีคณ
ุ สมบัติทีทําให้ เกิดการเพิมระบาด (pest resurgence) ต้ านทานต่อสารของ
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ศัตรูพืช (pest resistance) ตลอดจนก่อให้ เกิดการระบาดของศัตรู พืชชนิดใหม่หรื อศัตรู พืชชนิดรอง (minor
pests)
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