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Abstract
The main problem of Chrysanthemum culture is destruction by insect pests, especially the flower thrips.
Most agriculturists use pesticides to solve this problem and this causes other damage. Thus natural products
should be a good new choice to replace or reduce the use of dangerous chemicals. In this study, we tested the
efficiency of using natural products to lower flower thrips number by spraying and dipping methods and to
prolong the age of Chrysanthemum flowers in vase. The treatments were 5% neem seed extract, 0.5% Derris

elliptica Benth extract, 0.05% chitosan, 5% aloe vera extract, 0.2% wood vinegar, 0.04% imidacloprid, 0.024%
spinosad and water. The test was done using a factorial pattern in CRD with three replications. Significantly
difference in thrips number was observed at 48 hours after treatment. By spraying, imidacloprid, spinosad, aloe
vera extract, D. elliptica extract and wood vinegar gave the best result (100% decrease) followed by chitosan
(95.25%), neem extract (73.38%) and water (49.20%), respectively. By dipping, only imidacloprid gave 100%
decrease, followed by spinosad (61.53%), neem extract (56.85%), D. elliptica extract (53.68%), wood vinegar
(45.71%), chitosan (38.73%), aloe vera extract (38.73%) and water (35.25%), respectively. The average vase-life
was varied depending on treatments and application methods. By spraying, aloe vera extract gave the best result
(10.33 days) followed by spinosad, imidacloprid, water, D. elliptica extract, chitosan, wood vinegar and neem
extract with the average of 9.33, 8.67, 8.33, 8.00, 8.00, 8.00 and 5.67 days, respectively. By dipping, chitosan
gave the best result (9.00 days) followed by imidacloprid, water, wood vinegar, aloe vera extract, spinosad, neem
extract and D. elliptica extract with the average of 8.67, 8.67, 8.33, 7.33, 6.67, 5.00 and 2.00 days, respectively.
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บทคัดยอ
ปญหาหลักของการปลูกเบญจมาศ คือ การทําลายของแมลงศัตรูพืชหลายชนิด โดยเฉพาะเพลี้ยไฟ การปองกัน
กําจัดสวนใหญ เกษตรกรมักใชสารฆาแมลง ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายหลายประการ ดังนั้น การใชสารเคมีธรรมชาติจึงเปน
ทางเลือกใหม เพื่อทดแทนหรือลดปริมาณการใชสารเคมีที่อันตราย จากการทดสอบการลดปริมาณเพลี้ยไฟ และผลตออายุการ
ปกแจกัน โดยใช 2 วิธี คือการพนแบบถูกตัวตาย และการจุมดอกเบญจมาศในสารละลายที่ใชทดสอบ 8 ชนิด ไดแก สาร
สกัดสะเดา 5%, สารสกัดหางไหลแดง 0.5%, chitosan 0.05%, สารสกัดวานหางจรเข 5%, น้ําสมควันไม 0.2%,
เปรียบเทียบกับสารเคมีสังเคราะห คือ imidacloprid 0.04%, spinosad 0.024% และน้ําเปลา วางแผนการทดลองแบบ
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Factorial ใน CRD จํานวน 3 ซ้ํา พบวากรรมวิธีการพนแบบถูกตัวตายที่เวลา 48 ชั่วโมง imidacloprid, spinosad, สารสกัด
วานหางจระเข, สารสกัดหางไหลแดง และน้ําสมควันไม สามารถลดปริมาณเพลี้ยไฟไดดีที่สุด คือ 100% รองลงมาคือ chitosan
95.25%, สารสกัดสะเดา 73.38% และน้ําเปลา 49.20% ตามลําดับ สวนกรรมวิธีการจุมดอกเบญจมาศ พบวาที่เวลา 48
ชั่วโมง imidacloprid สามารถลดปริมาณเพลี้ยไฟไดดีที่สุด คือ 100% รองลงมา คือ spinosad 61.53%, สารสกัดสะเดา
56.85%, สารสกัดหางไหลแดง 53.68%, น้ําสมควันไม 45.71%, chitosan และสารสกัดวานหางจระเข 38.73% น้ําเปลา
35.25% ตามลําดับ ทั้งนี้โดยทุกกรรมวิธีการทดลองมีความแตกตางทางสถิติกับชุดควบคุม ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% สําหรับ
การศึกษาผลตออายุการปกแจกันของดอกเบญจมาศโดยกรรมวิธีการพนชอดอก พบวา สารสกัดวานหางจระเข มีผลสูงสุดตอ
อายุการปกแจกัน รองลงมาไดแก spinosad, imidacloprid, น้ําเปลา, สารสกัดหางไหลแดง, chitosan, น้ําสมควันไม และสาร
สกัดสะเดา โดยมีอายุปกแจกันเฉลี่ยเทากับ 10.33, 9.33, 8.67, 8.33, 8.00, 8.00, 8.00 และ 5.67 วัน ตามลําดับ สวน
กรรมวิธีการจุมดอกเบญจมาศ พบวา chitosan มีผลสูงสุดตออายุการปกแจกัน รองลงมาไดแก imidacloprid, น้ําเปลา,
น้ําสมควันไม, สารสกัดวานหางจระเข, spinosad, สารสกัดสะเดา และสารสกัดหางไหลแดง โดยมีอายุปกแจกันเฉลี่ยเทากับ
9.00, 8.67, 8.67, 8.33, 7.33, 6.67, 5.00 และ 2.00 วัน ตามลําดับ
คําสําคัญ : ดอกเบญจมาศ, เพลี้ยไฟ, สารเคมีธรรมชาติ
คํานํา
เบญจมาศ Dendranthema grandiflora Tzvelev. เปนไมดอกที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายเพราะดอกมีรูปทรง
สวยงาม สีสันสดใส หลายชนิดพันธุ มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ใชพื้นที่ปลูกนอยแตสามารถทํารายไดเร็วและดีมาก (ประดับ
พันธ, 2539) โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นมักมีปญหาจากการทําลายของแมลงศัตรูหลาย ๆ ชนิด โดยเฉพาะเพลี้ยไฟ ทั้งตัวออน
และตัวเต็มวัยทําลายพืชโดยการดูดน้ําเลี้ยง โดยเฉพาะสวนออนหรือสวนเจริญ ถาทําลายดอกเขาทําลายตั้งแตยังเปนตาดอก
ดอกตูม ทําใหดอกมีลักษณะผิดปกติ (พิสมัยและอนันต, 2531) การใชสารฆาแมลงยอมมีผลกระทบตอระบบนิเวศนซึ่งการ
ลดความรุนแรงของปญหาลง จึงจําเปนจะตองใชสารเคมีธรรมชาติที่ไมเปนอันตราย ทําใหปจจุบันสารไลแมลงที่ไดจากพืชมี
บทบาทสําคัญมาก เพราะเปนทางเลือกที่ใหทั้งความปลอดภัยและประหยัดตนทุนการผลิต การใชสารสกัดจากพืชมีขอดีหลาย
ประการ คือ สลายตัวเร็วในสภาพธรรมชาติ จึงไมเกิดปญหาสารพิษตกคางมีความปลอดภัยตอผูใช ไคติน-ไคโตซาน เปนสาร
ธรรมชาติที่เปนองคประกอบชนิดหนึ่งของผนังเซลลรา เปลือกของสัตวประเภทกุง ปู และแกนในของปลาหมึก ไคโตซานได
ถูกทดสอบแลววา สามารควบคุมโรคตาง ๆ ไดทั้งกอนและหลังการเก็บเกี่ยว มีผลโดยตรงทางสัณฐานวิทยาของจุลชีพ ทางดาน
การหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส อีกทั้งไคโตซานยังเพิ่มการสังเคราะหสารคลาย lignin ซึ่งเปนโครงสราง
ที่เพิ่มความแข็งแรงใหกับลําตนพืช ชวยยืดอายุของผลไมและผัก โดยลดอัตราการหายใจ และการสูญเสียน้ํา (Banos at al.,
2006) สวนการใชไคตินและไคโตซานในการปองกันกําจัดแมลงนั้นขอมูลทางวิชาการมีนอยมาก การทดลองนี้ดําเนินการใน
หองปฏิบัติการเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืช ไดแก สะเดา หางไหลแดง วานหางจรเข น้ําสมควันไม และการ
ใช chitosan เปรียบเทียบกับสารฆาแมลง imidacloprid และ spinosad ในกระบวนการปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยวดอก
เบญจมาศ
อุปกรณและวิธีการ
เบญจมาศดอกชอที่เก็บเกี่ยวจากสวนของคุณจํารัสและคุณสมประสงค ประดับมุข ต,ไทยสามัคคี อ,วังน้ําเขียว จ.
นครราชสีมา นํามาตัดกานชอดอกใตน้ําสะอาดใหไดความยาว 30 ซม. แลวนําไปจุมในสารละลายที่ใชทดสอบ 8 ชนิด
ไดแก สารสกัดสะเดา 5%, สารสกัดหางไหลแดง 0.5%, chitosan 0.05%, สารสกัดวานหางจรเข 5%, น้ําสมควันไม 0.2%,

เปรียบเทียบกับสารเคมีสังเคราะห คือ imidacloprid 0.04%, spinosad 0.024% และน้ําเปลา เปนระยะเวลานาน 5
วินาที และวิธีการพนแบบถูกตัวตาย โดยใชเครื่อง Turn-table spray พนสารละลายบนดอกเบญจมาศ ปริมาตร 80
มิลลิลิตร ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว จากนั้นยายไปปกในน้ํากลั่นแลวนําไปเก็บรักษาที่หองควบคุมอุณหภูมิที่ 25 ± 1
วัดจํานวนการตายของเพลี้ยไฟที่เวลา 12 , 24 , 48 ชั่วโมง และวัดการเปลี่ยนแปลงสีของดอก ความสดใสของดอก
ความแข็งแรงของกลีบดอก การเปลี่ยนสีของกานดอกและใบ และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่สังเกตไดทุก ๆ 1 วัน จนกระทั่งชอ
ดอกที่ทําการทดลองหมดอายุการปกแจกัน
℃

ผลและวิจารณ
การทดสอบเพื่อลดปริมาณเพลี้ยไฟ พบวากรรมวิธีการพนแบบถูกตัวตายที่เวลา 48 ชั่วโมง imidacloprid,
spinosad, สารสกัดวานหางจระเข, สารสกัดหางไหลแดง และน้ําสมควันไม สามารถลดปริมาณเพลี้ยไฟไดดีที่สุด คือ 100%
รองลงมาคือ chitosan 95.25%, สารสกัดสะเดา 73.38% และน้ําเปลา 49.20% ตามลําดับ ในขณะที่กรรมวิธีการจุมดอก
เบญจมาศ พบวาที่เวลา 48 ชั่วโมง imidacloprid สามารถลดปริมาณเพลี้ยไฟไดดีที่สุด คือ 100% รองลงมา คือ spinosad
61.53%, สารสกัดสะเดา 56.85%, สารสกัดหางไหลแดง 53.68%, น้ําสมควันไม 45.71%, chitosan, สารสกัดวานหาง
จระเข 38.73% และน้ําเปลา 35.25% ตามลําดับ ทั้งนี้โดยทุกกรรมวิธีการทดลองมีความแตกตางกันทางสถิติจากชุด
ควบคุม (ภาพที่ 1) ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยของ ไพศาล และคณะ (2543) พบวา สารเคมี 4 ชนิด ไดแก
imidacloprid, acetamiprid, fipronil และ abamectin สารมารถกําจัดเพลี้ยไฟไดหมด 100% ภายในเวลา 48 ชั่วโมง
ดังนั้นวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของดอกเบญจมาศ เพื่อการจําหนายภายในประเทศสามารถยืดอายุการปกแจกันไดโดย
การใชสารสกัดจากธรรมชาติไดโดยไมตองใชสารเคมี เนื่องจากผูจําหนายรายยอยไมไดคํานึงถึงปญหาเกี่ยวกับเพลี้ยไฟที่ติดมา
กับผลผลิต แตการผลิตเบญจมาศเพื่อการสงออกตางประเทศ ตองมีการตรวจสอบอยางเขมงวดเรื่องปญหาเกี่ยวกับเพลี้ยไฟที่
ติดมากับดอกเบญจมาศ จึงจําเปนตองใชสารเคมีในการปองกันกําจัด แตงานทดลองนี้สามารถนําสารสกัดจากธรรมชาติมา
ใชรวมกับสารเคมีได เพื่อเปนการปองกันกําจัดเพลี้ยไฟและยังสามารถชวยยืดอายุการปกแจกันไดในระดับหนึ่ง
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Fig. 1 Mortality of thrips at 48 hours after treatment.
ในขณะที่ไมตัดดอกที่แสดงอาการเหี่ยวหรือสีซีดจาง เนื่องจากดอกไมแตละดอกประกอบดวยสวนตาง ๆ หลายอยาง
เชน กลีบดอก กลีบเลี้ยง เกษรตัวผู และเกษรตัวเมีย เปนตน แตละสวนของดอกไมมีระยะการพัฒนาแตกตางกัน และปฏิกิริยา
ระหวางสารประกอบที่เกิดขึ้นในแตละระยะของการพัฒนาของดอก อาจมีผลตอความไวของดอกไมตอเอทีลีนและอัตราการ
หายใจ (นิธิยา, 2530) การใชสารสกัดจาก วานหางจรเข และ chitosan แกชอดอก อาจมีผลในการเพิ่มการสังเคราะหสาร

คลาย lignin ซึ่งเปนโครงสรางที่เพิ่มความแข็งแรงใหกับผิวของกลีบดอก ทําใหเกิดการยับยั้งการทํางานของเอทีลีน ลดอัตรา

Days

การหายใจ และการสูญเสียน้ํา (Banos at al., 2006) สามารถชะลอการเสื่อมสภาพและยืดอายุการใชงานของดอกเบญจมาศ
ได จากการทดลองชอดอกเบญจมาศที่ไดรับ chitosan ความเขมขน0.05% นาน 5 วินาที โดยวิธีการจุมชอดอกเบญจมาศ
พบวามีอายุการปกแจกันสูงที่สุด คือ 9 วัน แตมีการเพิ่มสูงมากกวาชุดควบคุม 1 วัน ในขณะที่ วิธีการพนบนดอก
เบญจมาศ ที่ไดรับสารสกัดจากวานหางจรเข ความเขมขน 10% นาน 5 วินาที พบวา มีอายุการปกแจกันสูงที่สุดคือ 10.33
วัน แตมีการเพิ่มสูงมากกวาชุดควบคุม 2 วัน (ภาพที่ 2)
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Fig. 2 Vase life of Chrysanthemum after treatment.

สรุป
การปองกันกําจัดเพลี้ยไฟที่ติดมากับดอกเบญจมาศ โดยกรรมวิธีการจุมดอก พบวาที่เวลา 48 ชั่วโมง การใชสารฆา
แมลง imidacloprid สามารถลดปริมาณเพลี้ยไฟไดดีที่สุด คือ 100% สวนกรรมวิธีการพนแบบถูกตัวตายที่เวลา 48 ชั่วโมง
imidacloprid, spinosad, สารสกัดวานหางจระเข, สารสกัดหางไหลแดง และน้ําสมควันไม สามารถลดปริมาณเพลี้ยไฟไดดี
ที่สุด คือ 100% แสดงใหเห็นวาการใชสารสกัดจากพืชสามารถลดปริมาณเพลี้ยไฟไดในเวลา 48 ชั่วโมงเมื่อเทียบกับการใช
สารเคมีแตมีความแตกตางกันทางสถิติจากชุดควบคุมเชนเดียวกันกับกรรมวิธีการจุมดอก ในขณะที่การศึกษาผลตออายุการ
ปกแจกันของดอกเบญจมาศโดยกรรมวิธีการจุมดอกเบญจมาศ พบวา chitosan มีผลตออายุการปกแจกันนานที่สุด เฉลี่ย
เทากับ 9.00 วัน สวนกรรมวิธีการพนดอก พบวา สารสกัดวานหางจระเข มีผลตออายุการปกแจกันนานที่สุด เฉลี่ยเทากับ
10.33 วัน
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณ คุณจํารัส และคุณสมประสงค ประดับมุข ประธานกลุมผูปลูกเบญจมาศ จ.นครราชสีมา ที่เอื้อเฟอ
วัตถุดิบในการทดลอง โครงการ พัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว:หนวยงานรวมหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่เอื้อเฟอสนับสนุนเงินทุนในการทําวิจัย และสถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวที่สนับสนุนการนําเสนอผลงานครั้งนี้
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