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ผลกระทบของสารเคมีกาํจัดศัตรูพืชในนาข้าวและ 
แนวทางการขึ #นทะเบียนสารที%ใช้ในนาข้าว 

 
วนัทนา ศรีรัตนศกัดิ&1   
สกุญัญา อรัญมิตร2 

จินตนา  ไชยวงค์3 
 

ระบบนิเวศการปลูกข้าวของประเทศไทย มีความแตกต่างจากพืชอื�นเนื�องจากพื 1นที�ปลูกข้าวมีทุก
ภาคของประเทศ ปลกูได้ปีละหลายครั 1ง โดยเฉพาะพื 1นที�ที�มีระบบชลประทานที�ดี เกษตรกรบางรายปลกูข้าว
ได้ถึงปีละ 2-3 ครั 1ง แตเ่กษตรกรส่วนใหญ่ยงัมีความรู้ความเข้าใจในการจดัการปัญหาศตัรูข้าวที�ถกูต้องและ
เหมาะสมไมเ่พียงพอ 

สภาพนิเวศในนาข้าว จากการสํารวจแมลงในนาข้าว พบวา่ มีแมลงมากกว่า 100 ชนิด แตมี่เพียง 20 
ชนิดที�ทําความเสียหายแก่ข้าว และในนาข้าวแตล่ะภาคจะมีศตัรูข้าวสําคญั เพียง 2-3 ชนิด เท่านั 1น เช่น ใน
ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แมลงศตัรูข้าวที�สําคญัคือ แมลงบั�ว  และเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาล ซึ�ง
มกัจะระบาดในภาคเหนือตอนล่างในบางปี ในภาคกลางมีเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาล  หนอนห่อใบ  และหนอน
กอ  ในภาคใต้ตอนลา่ง คือ แมลงสิง  และแมลงหลา่  และในนาข้าวทั�วประเทศไทย มีแมลงศตัรูธรรมชาติของ
แมลงศตัรูข้าวมากกวา่ 100 ชนิด ในนาข้าวจะมีศตัรูธรรมชาตมิากกวา่ศตัรูข้าว 5-6 เทา่   

เพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาล (Nilaparvata lugens (Stål)) เป็นแมลงศตัรูข้าวที�สําคญัตอ่การปลกูข้าวใน
ประเทศ โดยแมลงชนิดนี 1เคยระบาดรุนแรงทําความเสียให้กบัผลผลิตข้าวในพื 1นที�ภาคกลางและภาคเหนือ
ตอนล่างเมื�อปี 2532/33 และ ปี 2541/42 (ปรีชา, 2545) และเมื�อฤดนูาปรังช่วงตั 1งแตเ่ดือนพฤศจิกายน 
2552 ต่อเนื�องมาถึงเดือนมีนาคม 2553 ในพื 1นที�กว่า 3.8 ล้านไร่ จาก 14 จงัหวดั ในภาคกลางและ
ภาคเหนือตอนลา่ง ได้แก่ จงัหวดัชยันาท สิงห์บรีุ ลพบรีุ อ่างทอง สพุรรณบรีุ กาญจนบรีุ ปทมุธานี นนทบรีุ 
นครนายก  กําแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และสระบุรี (กรมการข้าว, 2553) แมลง
ชนิดนี 1ไม่เพียงแตเ่ป็นแมลงศตัรูข้าวที�สําคญัของประเทศไทย หากแตเ่ป็นแมลงศตัรูสําคญัต่อการปลกูข้าว
ของประเทศในทวีปเอเชีย Heong (2011) รายงานว่า พบการระบาดในประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม  สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
เกาหลี สหภาพพมา่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐประชาชน
บงัคลาเทศ (ภาพที� 1)  
                                                 
1 นกักีฏวิทยาชํานาญการพิเศษ สํานกัวิจยัและพฒันาข้าว  กรมการข้าว 
2 นกักีฏวิทยาปฏิบตักิาร สํานกัวจิยัและพฒันาข้าว  กรมการข้าว 
3 นกักีฏวิทยาปฏิบตักิาร สํานกัวจิยัและพฒันาข้าว  กรมการข้าว 
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ภาพที% 1  การระบาดของเพลี #ยกระโดดสีนํ #าตาลปี 2552 (Heong, 2011) 
 

ปัญหาการระบาดของแมลงศตัรูข้าวแตล่ะครั 1ง โดยเฉพาะเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลสาเหตหุนึ�งที�เป็น
มูลเหตุของปัญหานี 1 คือ การใช้สารฆ่าแมลงของเกษตรกรที�ไม่ถูกทั 1งชนิดและวิธีการใช้ วนิช และคณะ 
(2540) รายงานว่าจากการสํารวจ เมื�อปี 2538/39 ในพื 1นที�ระบาด 6 จงัหวดั ได้แก่ สุพรรณบุรี นครปฐม 
ชยันาท นครสวรรค์ พิษณุโลก และฉะเชิงเทรา เกษตรกรใช้สารฆ่าแมลงตามคําแนะนําของทางราชการ
เพียง 38.5 เปอร์เซ็นต์ และในจํานวนนี 1มีสารฆ่าแมลงที�ใช้แล้วทําให้เพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลระบาดเพิ�มขึ 1น 
(resurgence) 64 เปอร์เซ็นต์ (ปรีชา, 2545)  

ผลจากการใช้สารฆ่าแมลงที�ไม่ถูกวิธีทําให้ แมลงสร้างความต้านทาน (resistance) ต่อสารฆ่า
แมลง และแมลงศตัรูเกิดการระบาดเพิ�มขึ 1น (resurgence) ซึ�ง ปรีชา (2545) สรุปไว้ว่า สารไพรีทรอยด์
สงัเคราะห์ และสารผสมสารไพรีทรอยด์สงัเคราะห์ (ตารางที� 1) เป็นสารที�ไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกนั
กําจดัเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาล ใช้แล้วทําให้เพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลมีการขยายพนัธุ์มากขึ 1นและยงัทําลายมวน
เขียวดดูไข่ (Cyrtorhinus lividipennis Reuter) ซึ�งเป็นตวัหํ 1าที�สําคญัของเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลในระยะ
ข้าวหลงัหว่าน สอดคล้องกบัสจุินต์ และคณะ (2530) รายงานว่าสารไพรีทรอยด์สงัเคราะห์เหล่านี 1มีพิษสงู
ตอ่มวนเขียวดดูไข ่และแมงมมุสนุขัป่า Lycosa และสารไพรีทรอยด์สงัเคราะห์เหลา่นี 1เมื�อใช้แล้วทําให้เพลี 1ย
กระโดดสีนํ 1าตาลมีจํานวนมากกวา่แปลงที�ไม่มีการใช้สารฆ่าแมลง (ธรรมนญู และ ประชา,2532; ธรรมนญู 
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และคณะ, 2534; เฉลิมวงค์ และคณะ, 2526) ซึ�งไม่แตกตา่งจากการระบาดในครั 1งนี 1 การใช้สารเคมีป้องกนั
กําจดัแมลงของเกษตรกรทั 1ง 6 จงัหวดั พบว่าเกษตรกรใช้สารผสมระหว่างสารเคมีป้องกนักําจดัแมลงกับ
สารกําจดัวชัพืชหรือสารป้องกันกําจดัโรคหรือฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตจํานวนตั 1งแต ่2-6 ชนิดรวมกัน  
โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ในแต่ละจงัหวดัใช้สารผสมเฉลี�ยร้อยละ  38.47 และใช้สารชนิดเดียวเฉลี�ยร้อยละ 
26.06 สําหรับการใช้สารชนิดเดียวพบว่าสารอะบาเม็กตินซึ�งเป็นสารที�มีพิษสูงต่อสัตว์นํ 1าและปลา 
(extremely and highly hazardous) และไม่แนะนําใช้ในการป้องกนักําจดัเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาล สารไซ
เพอร์เมทริน (สารที�ชักนําให้เกิดการระบาดของเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลเพิ�มขึ 1น) สารdinotefuran (สาร
แนะนําใช้ป้องกนักําจดัเพลี 1ยกระโดด) และสารคลอร์ไพรีฟอส (สารแนะนําใช้ป้องกันกําจดัหนอนกอข้าว) 
เกษตรกรใช้เฉลี�ยร้อยละ 9.62  6.18  4.80 และ 4.48 ตามลําดบั โดยจงัหวดัที�มีการใช้สารอะบาเม็กติน
สงูสดุ ได้แก่ เกษตรกรในจงัหวดัสพุรรณบรีุเฉลี�ยร้อยละ 26.91 รองลงมาได้แก่เกษตรกรในจงัหวดัพิษณุโลก
ใช้เฉลี�ยร้อยละ 13.11 อา่งทองใช้เฉลี�ยร้อยละ 6.97 นครนายกใช้เฉลี�ยร้อยละ 6.36  ชยันาทใช้เฉลี�ยร้อยละ 
2.86% และนนทบุรีใช้เฉลี�ยร้อยละ 1.49 จังหวัดที�เกษตรกรใช้สารไซเพอร์เมทรินสูงสุด ได้แก่ จังหวัด
นครนายกใช้เฉลี�ยร้อยละ 10.31  รองลงมา ได้แก่ เกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลกใช้เฉลี�ยร้อยละ8.40  
สุพรรณบุรีใช้เฉลี�ยร้อยละ 7.64 นนทบุรีใช้เฉลี�ยร้อยละ 4.09 และชัยนาทใช้เฉลี�ยร้อยละ 0.44 สําหรับ
เกษตรกรในจังหวัดที�มีการใช้สารdinotefuran (สารแนะนําใช้ป้องกันกําจัดเพลี 1ยกระโดด) สูงสุด ได้แก่ 
จงัหวดัพิษณุโลก ใช้เฉลี�ยร้อยละ 7.99  รองลงมา ได้แก่ เกษตรกรในจงัหวดันนทบุรีใช้เฉลี�ยร้อยละ 5.76 
สพุรรณบรีุใช้เฉลี�ยร้อยละ 5.45  อ่างทองใช้เฉลี�ยร้อยละ 3.70 นครนายกใช้เฉลี�ยร้อยละ 3.51 และชยันาท
ใช้เฉลี�ยร้อยละ 2.42 (วนัทนา และคณะ, 2554) 

 

ตารางที%  1 สารเคมีกําจัดแมลงที% มีรายงานทําให้เพลี #ยกระโดดสีนํ #าตาลเกิดการเพิ%มระบาด 
(resurgence) 

 

สารเคมีกาํจัดแมลง ประเภทของสาร เอกสารอ้างอิง 

กลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์   
1. alpha-cypermethrin  ชนิดพน่นํ 1า เฉลิมวงค์และคณะ (2526)  

ธรรมนญูและประชา (2532) 
2. cyhalothrin-L  ชนิดพน่นํ 1า ธรรมนญูและประชา (2532) 

ณรงค์และคณะ (2529) 
ปรีชา (2545) 

3.  cypermethrin ชนิดพน่นํ 1า Chelliah and Heinrich (1979)  
Chelliah and Uthamasamy (1982,1986)  
เฉลิมวงค์และคณะ (2526) 
วีรวฒุิและคณะ(2527) 
ธรรมนญูและประชา (2532,2533) 
ปรีชา(2545) 
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ตารางที% 1 (ต่อ) 

 

 

สารเคมีกาํจัดแมลง ประเภทของสาร เอกสารอ้างอิง 

4. daltamethrin  ชนิดพน่นํ 1า Chelliah and Heinrich (1979,1980)  
Chelliah and Uthamasamy (1986) 
 Heinrich et al. (1982) 
 ธรรมนญูและประชา (2532,2533)  
ณรงค์และคณะ (2529) 

5. esfenvalerate  ชนิดพน่นํ 1า ธรรมนญูและประชา (2532) 
6. fenvalerate  ชนิดพน่นํ 1า Reissig et.al. (1982) 

Chelliah and Uthamasamy (1986) 
ธรรมนญูและประชา (2532) 

7. permethrin  ชนิดพน่นํ 1า Chelliah and Uthamasamy(1986) 
กลุ่มสารผสมไพรีทรอยด์สังเคราะห์   
1. BPMC/alpha-cypermethrin ชนิดพน่นํ 1า Chelliah and Uthamasamy (1986) 

ธรรมนญูและประชา (2532,2533) 
ธรรมนญูและคณะ (2530, 2533) 

2. buprofezin/cyhalothrin  ชนิดพน่นํ 1า ณรงค์และคณะ (2529) 
ธรรมนญูและคณะ (2530) 

3.  buprofezin/daltamethrin ชนิดพน่นํ 1า Chelliah and Uthamasamy (1986) 
สจุินต์และคณะ (2529) 
ธรรมนญูและประชา (2532) 

5. carbosulfan/cypermethrin ชนิดพน่นํ 1า ธรรมนญูและประชา (2533) 
6. fenitrothion/fenvalerate ชนิดพน่นํ 1า สจุินต์และคณะ (2529) 
กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต   
1. cyanofenphos  ชนิดพน่นํ 1า Reissig et.al. (1982) 
2. methyl-parathion  ชนิดพน่นํ 1า Chelliah and Heinrich (1980)  

Chelliah and Uthamasamy(1986) 
Heinrich et al. (1982) 
 Reissig et.al. (1982) 
ธรรมนญูและประชา (2533) 

3. isozathion  ชนิดพน่นํ 1า ธรรมนญูและคณะ (2530) 
4. phosalone  ชนิดพน่นํ 1า สจุินต์และคณะ (2529) 
5. pyridaphemthion  ชนิดพน่นํ 1า Reissig et.al. (1982) 
6. quinalphos  ชนิดพน่นํ 1า/ชนิดเม็ด Reissig et.al. (1982) 

วีรวฒุิและคณะ (2527) 
7. tetrachlorvinphos  ชนิดพน่นํ 1า Reissig et.al. (1982) 
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ตารางที% 1 (ต่อ) 

 

สารเคมีกาํจัดแมลง ประเภทของสาร เอกสารอ้างอิง 

8. triazophos  ชนิดพน่นํ 1า Reissig et.al. (1982),  
Chelliah andUthamasamy (1986) 
ธรรมนญูและคณะ (2530) 

9. fenitrothion/BPMC  ชนิดพน่นํ 1า สจุินต์ และคณะ (2529) 
10. chlorpyrifos  ชนิดเม็ด วีรวฒุิ และคณะ (2527) 
11. isazofos ชนิดเม็ด วีรวฒุิ และคณะ (2528) 

ธรรมนญู และประชา (2533) 
ธรรมนญูและคณะ (2534) 

12. diazinon ชนิดเม็ดและชนิดพ่น
นํ 1า 

Chelliah and Heinrich (1979,1980)  
Chelliah and Uthamasamy (1986) 
Heinrich et al. (1982) 
Reissig et.al. (1982) 
ธรรมนญูและคณะ (2524) 

13. etrimfos ชนิดเม็ด วีรวฒุิ และคณะ (2528) 
15. salithion ชนิดเม็ด วีรวฒุิ และคณะ (2528) 

ธรรมนญู และคณะ (2531) 
16. terbufos ชนิดเม็ด ธรรมนญู และคณะ (2531) 
17. fonofos ชนิดเม็ด วีรวฒุิ และคณะ (2528) 
18. endosulfan/BPMC ชนิดเม็ด ธรรมนญู และประชา (2532) 

วีรวฒุิ และคณะ (2528) 
ธรรมนญู และคณะ (2531, 2533, 2534) 

19. phenthoate ชนิดพน่นํ 1า Reissig et.al. (1982)  
กลุ่มคาร์บาเมต   
1. benfuracarb ชนิดพน่นํ 1า ธรรมนญูและคณะ(2531)  

สจุินต์และคณะ (2529)  
ปรีชา(2545) 

2. methomyl ชนิดพน่นํ 1า Chelliah and Heinrich(1979)   
Chelliah andUthamasamy (1982) 

3. carbofuran ชนิดเม็ด Chelliah and Heinrich(1979)   
Heinrich et al. (1982)   
Reissig et.al. (1982)  
วีรวฒุิและคณะ (2527)  
ธรรมนูญและคณะ (2524, 2531, 2533, 
2534) 
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ประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกันกําจัดเพลี #ยกระโดดสีนํ #าตาลในสภาพนาข้าวที%มีการ
ระบาด 
 ประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกันกําจัดแมลงที�แนะนําใช้ในการควบคุมเพลี 1ยกระโดด 
สีนํ 1าตาลสภาพแปลงนาเกษตรกรในพื 1นที�ระบาดที�อําเภอศรีประจนัต์ จงัหวดัสุพรรณบุรี ฤดนูาปรัง 2553 
ในสภาพนาข้าวที�มีการระบาดรุนแรง ตามที�กรมการข้าวแนะนํา คือ ไม่ใช้สารในข้าวอายุน้อยกว่า 40 วนั 
เพื�อปล่อยให้มวนเขียวดูดไข่ Cyrtorhinus lividipennis Reuter ตวัหํ 1าดูดไข่เพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาล ทํา
หน้าที�ควบคมุประชากรเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลอย่างเต็มที� หลงัจากที�ตวัอ่อนฟักออกมาจํานวนมาก แสดง
ว่ามวนเขียวดดูไข่ไม่สามารถควบคมุประชากรเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลได้ จึงจําเป็นต้องใช้สารเคมีควบคมุ 
เพื�อลดประชากรเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลลงให้เร็วที�สุด และสารที�แนะนําให้ใช้ ในระยะที�เป็นตวัอ่อนหรือ
ระยะข้าวอาย ุ40-60 วนั ได้แก่  etofenprox และ ethiprole พบว่า ยงัพอมีประสิทธิภาพตามคําแนะนําเมื�อ
มีการใช้ 3 ครั 1งตอ่ฤดปูลกู (ตารางที� 2) 
 สําหรับสารที�แนะนําใช้ในช่วงข้าวอาย ุ60-80 วนั ได้แก่ dinotefuran thiamethoxam clothianidin 
imidacloprid และ carbosulfan เมื�อมีการใช้ตั 1งแตข้่าวอาย ุ40 วนัขึ 1นไป พบว่าสารที�ไม่มีประสิทธิภาพใน
การป้องกันกําจดัเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลในสภาพการระบาดรุนแรง คือ clothianidin และ imidacloprid 
เพราะใช้แล้วให้ผลผลิตไม่แตกต่างจากการไม่ใช้สาร ทั 1งนี 1เนื�องจากสารเหล่านี 1มีผลทําให้ประชากรมวน
เขียวดดูไขล่ดลงมากและแตกตา่งจากแปลงไมพ่น่สาร ในระยะเวลา 7 วนั หลงัพ่นสารในข้าวอาย ุ40 วนั มี
ผลทําให้เพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลสามารถเพิ�มจํานวนได้มากกว่าการใช้สารชนิดอื�น (ตารางที� 2 และ 3) ส่วน
สารที�พบว่ามีประสิทธิภาพลดลงและให้ผลผลิตไม่แตกต่างทางสถิติกับการไม่พ่นสาร ได้แก่  buprofezin 
dinotefuran thiamethoxam และ carbosulfan สอดคล้องกบัผลการทดสอบของสเุทพ และคณะ (2553) 
รายงานไว้ว่าในสภาพที�มีการระบาดรุนแรงสารเคมีป้องกันกําจดัแมลงที�แนะนําใช้ในการป้องกันกําจดัมี
ประสิทธิภาพในการควบคมุประชากรเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลเพียงร้อยละ 22.2-40.6 ในระยะเวลา 3-5 วนั 
เทา่นั 1น ถึงแม้จะใช้สารผสมหรือพน่สลบักนัก็พบวา่มีประสิทธิภาพเพิ�มขึ 1นได้เพียงร้อยละ 53.5 (ตารางที� 4)  

จากผลการทดลองดงักล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในสภาพการระบาดรุนแรงสารเคมีป้องกัน
กําจดัเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาล ไม่สามารถลดประชากรเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลให้อยู่ในระดบัตํ�ากว่าระดบั
เศรษฐกิจได้ ไม่ว่าจะใช้วิธีการจดัการสาร (Insecticide management) ด้วยการใช้สารพ่นสลบักนั หรือ
สารผสมกนัก็ตาม ไมส่มัฤทธิ&ผล ทั 1งนี 1เกิดเนื�องจากประชากรโดยรวมของเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลในพื 1นที�มี
จํานวนหนาแนน่มากและมีการเคลื�อนย้ายเข้าออกตลอดเวลา สาเหตเุพราะเกษตรกรในพื 1นที�ระบาดส่วน
ใหญ่ปลูกข้าวไม่พร้อมกัน ต้นข้าวในนามีทุกระยะการเจริญเติบโตตั 1งแต่หว่านใหม่ๆ ถึงเก็บเกี�ยว 
ประกอบกบัเกษตรกรในพื 1นที�ระบาดรุนแรงมีการพ่นสารเคมีป้องกนักําจดัแมลงไม่ถกูต้องตามคําแนะนํา
ทางวิชาการ และพน่ถี�ครั 1งมากมีผลทําให้สภาพนิเวศในนาข้าวเสียความสมดลุ ซึ�งสอดคล้องกบั ประพนัธ์ 
และปรารภ (2533) และเฉลิม (2533) ได้สรุปไว้เมื�อการระบาดในปี 2532-2533 ว่าสาเหตขุองการระบาด
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รุนแรงของเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลขณะนั 1นเกิดจากการใช้สารเคมีป้องกนักําจดัแมลงไม่ถกูตามคําแนะนํา
ทางวิชาการของเกษตรกรในแตล่ะพื 1นที� 

 
ปริมาณการนําเข้าสารเคมีที%ใช้ในนาข้าว ปี 2551-2554 

หลงัจากที�มีการระบาดของเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลในช่วงปลายปี 2552 ถึง ต้นปี 2553 พบปริมาณ
การนําเข้าสารเคมีที�ใช้ในนาข้าว ปี 2554 เพิ�มขึ 1นสงูกว่าทกุปี มีปริมาณ 17,577,972 กิโลกรัม ปี 2551 มี
ปริมาณการนําเข้าของสารเคมีที�ใช้ในนาข้าว 12,195,489 กิโลกรัม ปี 2552 มีปริมาณการนําเข้าของ
สารเคมีที�ใช้ในนาข้าว 9,532,654 กิโลกรัม ปี 2553 มีปริมาณการนําเข้าของสารเคมีที�ใช้ในนาข้าว 
11,268,178 กิโลกรัม (ภาพที� 2) สอดคล้องกับ สํานักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (2555) 
รายงานวา่ประเทศไทยอนญุาตให้ขึ 1นทะเบียนการค้าสารเคมีการเกษตรมากถึง 27,126 รายการ ซึ�งอาจจะ
มากที�สดุในโลก  

 
ตารางที% 2 ประสิทธิภาพของสารเคมีที�แนะนําให้ใช้ในนาข้าวเพื�อควบคมุเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาล ในสภาพที�

มีการระบาดรุนแรง ที�แปลงเกษตรกร อ.ศรีประจนัต์ จ.สพุรรณบรีุ ในฤดนูาปรัง ปี 2553 

ชนิดของสารเคมี 
อัตราการใช้ 
(gm, ml/นํ #า 20 

liters ) 

หลังจากพ่นสาร
ครั#งที% 11/ 

หลังจากพ่นสาร
ครั#งที% 21/ 

หลังจากพ่นสารครั#ง
ที% 31/ ผลผลิต 

(กก./ไร่) 
7 DAS2/ 15 DAS 7 DAS 15 DAS 7 DAS 15 DAS 

buprofezin (Applaud 
10%WP) 

25 gm -12.6 36.18 43.62 1.26 -13.04 19.89 266.35 b 

buprofezin + isoprocarb 
(Applaud 10%WP + Mipcin 

25 gm 9.26 23.74 -22.80 21.34 8.70 20.17 306.40 ab 

etofenprox (Trebon 10%EC) 20 ml 10.47 49.25 37.64 32.64 56.52 26.99 358.55 a 

ethiprole (Curbix 10%SC) 40 ml 27.78 78.89 74.18 17.15 34.78 13.35 350.80 a 

thiamethoxam(Actara 
25%WG) 

2 gm -22.06 10.47 -68.64 -14.64 39.13 13.35 258.08 b 

dinotefuran (Starkle 
10%WP) 

15 gm 14.49 11.28 -96.93 -4.18 34.78 20.74 283.85 ab 

clothianidin (Dantaosu 
16%SG) 

9 gm -27.05 -26.24 -115.78 -52.30 4.35 -19.89 247.15 b 

carbosulfan (Posse 20%EC)  110 ml 19.65 35.81 -46.88 20.50 26.09 46.59 283.88 ab 

buprofezin (Napam 
25%WP) 

30 gm 10.95 25.45 29.38 56.07 39.13 32.10 302.23 ab 

imidacloprid 15 ml 10.47 -5.13 -92.28 31.80 30.43 15.34 244.73 b 
Untreated - - - - - - - 242.30 b 
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ตารางที% 3 ปริมาณของมวนเขียวดดูไข่หลงัจากพ่นสารแตล่ะชนิดเพื�อควบคมุเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาล ใน
สภาพที�มีการระบาดรุนแรง ที�แปลงเกษตรกร อ.ศรีประจนัต์ จ.สพุรรณบรีุ ในฤดนูาปรัง ปี 2553 

ชนิดของสารเคมี 

อัตราการใช้ 
(gm, ml/นํ #า 
20 liters) 

ก่อนพ่น
สารครั#งที% 1  

appl. 
(40 DAS) 

หลังจากพ่นสารครั#ง
ที% 1 

หลังจากพ่นสารครั#ง
ที% 2 

หลังจากพ่นสาร
ครั#งที% 3 

7 DAS2/ 15 DAS 7 DAS 15 DAS 7 DAS 15 DAS 

buprofezin (Applaud 
10%WP) 

25 gm 2.95 2.40 abc 16.58 0.58 abc 1.05 b 3.13 3.13 
buprofezin + isoprocarb  
(Applaud 10%WP+Mipcin 

25 gm 1.55 1.95 bc 12.73 0.57 abc 0.90 b 2.33 2.33 

etofenprox (Trebon 10%EC) 20 ml. 1.75 2.55 abc 12.50 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) 

2 gm. 2.95 1.75 bc 14.38 0.59 abc 1.20 b 2.98 2.98 
dinotefuran (Starkle 10%WP) 15 gm. 2.38 1.38 c 12.80 0.66 ab 1.13 b 2.63 2.63 
clothianidin (Dantaosu 
16%SG) 

9 gm. 1.68 1.60 bc 14.40 0.67 ab 2.00 a 3.20 3.20 
carbosulfan (Posse 20%EC) 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 0.10 3.13 
Untreated - 1.80 3.40 a 18.50 0.74 a 2.15 a 0.10 3.60 

 

ตารางที% 4 ประสิทธิภาพของสารเคมีที�แนะนําให้ใช้ในนาข้าวเพื�อควบคมุเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาล ในสภาพที�
มีการระบาดรุนแรง ที�แปลงเกษตรกร อ.ศรีประจนัต์ จ.สพุรรณบรีุ ในฤดนูาปรัง ปี 2552 

Treatment 

จาํนวนเพลี #ยกระโดดสีนํ #าตาล/กอ (ตัว) ประสิทธิภาพ (%)1/ 

ก่อนพ่นสาร 
ข้าวอายุ 45 วนัหลัง

หว่าน 

หลังพ่น
สาร 
3 วัน 

หลังพ่น
สาร 
5 วัน 

หลังพ่น
สาร 
3 วัน 

หลังพ่น
สาร 
5 วัน 

1. dinotefuran 10%WP 
2. thiamethoxam 25%WG 
3. ethiprole10%SC 
4. buprofezin 25%WP 
5. buprofezin / thiamethoxam 
6. buprofezin + thiamethoxam  
7. dinotefuran +white oil 67%EC 
8. Untreated 

117.2 
110.0 
118.5 
129.0 
114.0 
127.0 
115.2 
118.2 

120.5 
112.0 
117.2 
140.0 
132.7 
119.5 
89.2 
172.0 

92.7 
96.8 
109 

120.7 
106.7 
104.7 

89 
142.2 

38.3 
38.9 
40.6 
34.8 
30.1 
43.5 
53.5 

- 

34.2 
26.8 
23.5 
22.2 
22.2 
31.5 
35.8 

- 

ที�มา : สเุทพ และคณะ (2553) 
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หมายเหต ุ
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  (วนัหลงัพน่สาร) 
 

 
ภาพที% 2 ปริมาณการนําเข้าสารเคมีที%ใช้ในนาข้าว ปี 2551-2554 

 

การปรับตัวความต้านทานต่อสารเคมีกาํจัดแมลงของเพลี #ยกระโดดสีนํ #าตาลปัจจุบัน 
การติดตามสถานการณ์ความต้านทานต่อสารเคมีกําจดัแมลงของเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลในพื 1นที�

ระบาด 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี 
พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี นครนายก ฉะเชิงเทรา นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก กําแพงเพชร 
เพชรบรูณ์ ขอนแก่นและนครราชสีมา พบว่าเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลประชากรทั 1ง 20 จงัหวดั มีการปรับตวั
ตอ่สารเคมีกําจดัแมลงที�ทดสอบโดยประชากรแมลงจงัหวดัสพุรรณบรีุและพระนครศรีอยธุยาพบว่าปรับตวั
ต้านทานตอ่สารที�ทดสอบจํานวนชนิดมากที�สดุคือ 7 ชนิด ประชากรแมลงจงัหวดันครสวรรค์ ชยันาท และ
นนทบุรี ต้านทานต่อสารทดสอบ 6 ชนิด  ประชากรแมลงจงัหวัดพิษณุโลก กําแพงเพชร และ ปทุมธานี   
ต้านทานตอ่สารทดสอบจํานวน 5 ชนิด ประชากรแมลงจงัหวดัเพชรบรูณ์ นครปฐม อทุยัธานี ต้านทานต่อ
สารทดสอบ 4 ชนิด ประชากรแมลงจงัหวดัอา่งทอง นครนายก สิงห์บรีุ ลพบรีุ  และฉะเชิงเทรา ต้านทานตอ่
สารทดสอบ 3 ชนิด ประชากรแมลงจังหวัดพิจิตร สระบุรี ขอนแก่นและนครราชสีมา ต้านทานต่อสาร
ทดสอบ 2 ชนิด และสารที�ประชากรแมลง 18-19 จงัหวดัปรับตวัต้านทาน ได้แก่ ethiprole และ fenobucarb 
(ตารางที� 5) 
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ตารางที% 5 ความต้านทานของประชากรเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลในประเทศไทยตอ่สารฆา่แมลงแตล่ะชนิด  
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 (ต่อ) 
 

Insecticid Province Resistance Level Insecticid Province Resistance Level 
thiameth Phitsanulok slight resistance imidaclo Nakhon Sawan slight resistance 
 Nakhon Sawan slight resistance  Kamphaeng slight resistance 
 Kamphaeng Phet slight resistance  Phetchabun slight resistance 
 Chai Nat slight resistance  Chai Nat slight resistance 
 Suphan Buri moderate resistance  Suphan Buri moderate 
 Nakhon Pathom slight resistance  Uthai Thani slight resistance 
 Uthai Thani slight resistance  Phra Nakhon Si slight resistance 
 Sing Buri slight resistance  Nonthaburi slight resistance 
 Phra Nakhon Si slight resistance  Pathum Thani slight resistance 
 Chachoengsao moderate resistance  Khon Kaen slight resistance 
fipronil Phitsanulok slight resistance ethiprole Phichit moderately high 
 Nakhon Sawan slight resistance  Phitsanulok moderately high 
 Kamphaeng Phet slight resistance  Nakhon Sawan moderately high 
 Phetchabun slight resistance  Kamphaeng high resistance 
 Ang Thong slight resistance  Phetchabun moderately high 
 Nonthaburi slight resistance  Chai Nat moderate 
 Pathum Thani slight resistance  Suphan Buri high resistance 
    Nakhon Pathom high resistance 
    Uthai Thani moderately high 
    Ang Thong moderate 
    Sing Buri high resistance 
    Phra Nakhon Si moderately high 
    Nonthaburi slight resistance 
    Pathum Thani moderately high 
    Saraburi slight resistance 
    Lop Buri moderately high 
    Nakhon Nayok high resistance 
    Chachoengsao slight resistance 
    Nakhon 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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ข้อเสนอในการพจิารณาการขึ #นทะเบียนสารเคมีกาํจัดแมลงในนาข้าว 
จากผลการตรวจเอกสารวิชาการสารเคมีกําจดัแมลงที�ใช้แล้วทําให้เพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลเพิ�มการ

ระบาด(resurgence)  และการศึกษาการปรับตวัต้านทานต่อสารเคมีกําจดัแมลงศตัรูข้าว (resistance) ที�
เสนอไว้ข้างต้น  ในฐานะนกัวิจยัที�ได้รับมอบหมายให้ดแูลเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโดยการศกึษาหาเทคโนโลยีที�
เหมาะสมและปลอดภยัตอ่ผลผลิตข้าว มีผลกระทบตอ่สภาพนิเวศในนาข้าว ความเป็นอยู่และสขุภาพของ
เกษตรกรน้อยที�สดุ จงึขอเสนอตอ่คณะกรรมการวตัถอุนัตรายทางการเกษตรเพื�อพิจารณาดงันี 1 

1. ไม่อนุญาตให้มีการนําสารเคมีกําจัดแมลง 36 ชนิดในตารางที� 1 ซึ�งมีข้อมลูชดัเจนทั 1งใน
และตา่งประเทศวา่ก่อให้เกิดปัญหาในระบบนิเวศของการปลกูข้าวรวมทั 1งสารอะบาเม็กติน  ซึ�งมีความเป็น
พิษต่อสัตว์นํ 1าสูง และกรมการข้าวมีข้อมูลว่าเกษตรกรในพื 1นที�ระบาดของเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลมีการ
นํามาใช้กนัอยา่งกว้างขวางในการกําจดัหอยเชอรี� และเป็นสาเหตหุนึ�งที�ทําให้การระบาดของเพลี 1ยกระโดด
สีนํ 1าตาลรุนแรงเกินกว่าที�จะควบคุมได้ มาทดสอบประสิทธิภาพเพื�อขอขึ 1นทะเบียนวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรในนาข้าว  

2. ประกาศจาํกัดการใช้สารทั #ง 36 ชนิดดงักล่าวข้างต้น รวมทั 1งสารอะบาเม็กตินในนาข้าว ใน
กรณีที�สารดงักล่าวได้รับการขึ 1นทะเบียนให้ใช้ในนาข้าวหรือพืช แล้วนั 1น เพื�อปกป้องระบบนิเวศนาข้าวและ
ช่วยประหยดังบประมาณของประเทศชาติในการแก้ปัญหาการะบาดของเพลี 1ยกระโดดสีนํ 1าตาลที�มกัทํา
ความเสียหายทางเศรษฐกิจด้านการสง่ออกข้าวอยา่งมหาศาลเมื�อมีการระบาดรุนแรงในแตล่ะครั 1ง 

3. ขอให้กรมวิชาการเกษตรในฐานะเจ้าหน้าที�ของรัฐที�มีหน้าที�กํากบัและดแูลการขึ 1นทะเบียน
วตัถุอนัตรายทางการเกษตร พิจารณาเสนอให้เจ้าหน้าที�ของกรมการข้าวได้ร่วมพิจารณาข้อมูลในกรณีที�
สารเคมีกําจดัศตัรูพืชนั 1นๆ ขอขึ 1นทะเบียนวตัถุอนัตรายทางการเกษตรเพื�อใช้ในนาข้าวหรือนํามาทดสอบ
ประสิทธิภาพในการป้องกนักําจดัศตัรูข้าว  

4. ขอให้คณะทาํงานดาํเนินการเกี%ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
แจ้งเปิดรับข้อมลูจากกรมการข้าวและหนว่ยงานอื�นที�มีส่วนได้ส่วนเสียจาการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชอย่าง
เป็นทางการก่อนที�จะมีการอนุญาตให้มีการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันกําจดัศตัรูข้าวเพื�อขอขึ 1น
ทะเบียนวตัถอุนัตรายทางการเกษตร 

กรมการข้าวตระหนักดีว่าการให้ความรู้และเทคโนโลยีในการป้องกันกําจดัศตัรูข้าวที�ถูกต้องแก่
เกษตรกรเป็นภารกิจที�มีความสําคญัและจําเป็น แตก่ารควบคมุการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชของเกษตรกร
เป็นสิ�งที�ต้องเร่งดําเนินการเชน่กนัถึงแม้วา่ต้องใช้เวลาในการดําเนินการ 

มาตรการหนึ�งที�ควรให้ความสําคญัและนํามาพิจารณาอย่างรอบคอบ คือ การอนุญาตหรือไม่
อนุญาต ให้มีการใช้สารกําจดัศตัรูข้าวที�มีข้อมูลชดัเจนว่าก่อให้เกิดปัญหาในระบบนิเวศของการปลูกข้าว 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งสารที�มีคณุสมบตัิที�ทําให้เกิดการเพิ�มระบาด (pest resurgence) ต้านทานตอ่สารของ
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ศตัรูพืช (pest resistance) ตลอดจนก่อให้เกิดการระบาดของศตัรูพืชชนิดใหม่หรือศตัรูพืชชนิดรอง (minor 
pests) 
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