
สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงที่ควรจ ากัดการใช้
ในนาข้าว

วันทนา ศรีรัตนศักดิ์

กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว



นิเวศวิทยาในนาข้าว



นลินี  เจียงวรรธนะ ศุนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก



  แมลงและแมงมุมที่มีประโยชน์ในนาข้าว หรือเรียกว่า ตัวห้ า



แมลงและแมงมุมที่มีประโยชน์ในนาข้าว



ความหลากหลายของศัตรูธรรมชาติในระบบ

ภาพโดย จินตนา ไชยวงค์ (๒๕๕๕)



แตนเบียน

ภาพจาก IRRI



แมลงศัตรูที่ส าคัญ

ภาพโดย กัลยา บุญสง่า (๒๕๕๖)



เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล

ชนิดปีกสั้น

ชนิดปีกยาว

ตัวอ่อน

ไข่
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เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล

สาเหตุการระบาด

 การปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าว

 การใช้สารก าจัดศัตรูพืช

 สภาพนิเวศน์นาข้าวเสียสมดุล



ความเสียหาย
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 ปัญหาการใช้สารป้องกันก าจัดแมลงของชาวนา

1. ใช้สารเคมีก าจัดแมลงที่มีพิษร้ายแรง เป็นพิษต่อสัตว์น้ า และ
สิ่งมีชีวิตที่เปน็ประโยชน์ เช่น abamectin และสารกลุ่มไพรีทรอยด์
สังเคราะห์

2. ใช้สารเคมีก าจัดแมลงชนิดที่ไม่แนะน าใหใ้ช้ในนาข้าวทีก่่อให้เกิดการ
ระบาดเพิ่ม (resurgence) ของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล

3. ใชส้ารไม่ถูกชนิดและถูกวิธี

4. ใชส้ารผสมกันหลายชนิด (ก าจัดวัชพืช ก าจัดแมลง ก าจัดโรค)



การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูข้าวของเกษตรกร



สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงที่ชาวนานิยมใช้ในปี2552/53
ชื่อสาร ระยะกล้า ระยะแตกกอ ระยะแตกกอเตม็ที่ ระยะตั้งท้อง ระยะออกรวง

อะบาเม็กติน 14.5 13.2 7.7 10.3 5.3
สารผสมอะบาเม็กติน* 23.4 27.7 18.9 11.0 10.7
ไซเพอร์มิทริน 8.1 6.6 4.1 3.0 5.3
สารผสมไซเพอร์มิทริน* 6.3 5.4 5.2 7.5 3.2
คลอร์ไพริฟอส 6.4 11.4 11.1 11.5 12.7
สารแนะน า 15.8 16.6 30.9 28.1 21.5
สารท าให้เกิดระบาดเพิ่ม 4.6 5.1 5.2 6.9 5.0

ที่มา : วันทนา และคณะ(2554)



จ านวนการพ่น(ครั้ง) ชาวนาแต่ละจังหวัด (เปอร์เซ็นต์)

นครนายก สุพรรณบุรี อ่างทอง ชัยนาท พิษณุโลก นนทบุรี ค่าเฉล่ีย

0 0 3.0 0 1.0 0 0 0.7

1 3.0 18.0 5.9 5.0 0 0 5.3

2 5.0 25.0 9.9 15.8 4.0 0.7 10.1

3 10.0 26.0 16.8 15.8 9.1 2.7 13.4

4 15.0 16.0 13.7 23.8 24.2 18.7 18.6

5 57.0 9.0 18.8 11.9 35.4 44.7 29.5

6 5.0 2.0 21.8 10.9 13.1 18.0 11.8

7 3.0 1.0 7.9 3.0 8.1 8.7 5.3

8 2.0 0 2.0 3.0 5.1 4.7 2.8

9 0 0 3.0 7.0 0 2.0 2.0

10 0 0 0 2.0 1.0 0 0.5

11 0 0 0 0 0 0 0.0

12 0 0 0 1.0 0 0 0.2

การพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดแมลงของชาวนาในพื้นที่ระบาดของ
เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลในปี 2552/2553

ที่มา: จินตนา และคณะ (2556)



 ผลกระทบของการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงในนาข้าว

มวนเขียวดูดไข่ (Mirid bug,Cyrtorhinus lividipennis Reuter) : ศัตรธูรรมชาติที่ส าคัญ



Hopperburn in sprayed spots in Cantho province
Pictures by Pham van Quynh

Heong (2013)





ผลจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช

• ศัตรพูืชเปา้หมายสรา้งความต้านทาน (pest resistance)

• การเพิ่มระบาดของศัตรูพืชเป้าหมาย (pest resurgence )

• การระบาดของแมลงศัตรพูืชนอกเป้าหมาย

(outbreaks of secondary pests)

(Geoghiou และTaylor (1997) และReynolds (1971) )





Pest Resurgence

Pest (8)

Natural Enemy



Pest Resurgence

Pest

Natural Enemy



Pest Resurgence

pest

pest



Resurgence



Potential of causing BPH outbreaks in 
some insecticides used in rice fields.

K.L. Heong (2013)



ผลกระทบของสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่www.ricehoppers.net ที่มา: Heong และ Tan (2013)

http://ricehoppers.net/wp-content/uploads/2013/01/Pic-1-bees.gif


Several studies suggest that BPH populations
increase when insecticides are used – either

through resurgence or relaxed predation

• Number of chemicals studied in literature = 58

• Negative effects on predators = 19/19

• Decrease BPH damage = 11/23

• Increase BPH damage = 15/15

• Other negative effects = 53/58

• Increase in yield with chemicals = 2/6

Finbarr Horgan (IRRI)



ชื่อสาร รูปแบบของสาร เอกสารอ้างอิง
กลุ่มไฟรทีรอยด์สังเคราะห์
1.ไซเพอรเ์มทริน (Cypermethrin) ชนิดพน่น ้า Chelliah and Heinrich (1979)

Chelliah and Uthamasamy (1986)

เฉลิมวงค ์และคณะ (2526)

วีรวุฒิ และคณะ (2527), ปรีชา (2545)

ธรรมนูญ และประชา (2532,2533)

2.แอลฟาไซเพอร์เมทริน(Alpha cypermethrin) ชนิดพน่น ้า เฉลิมวงค ์และคณะ (2526)

ธรรมนูญ และประชา (2532)

3. ไซแฮโลทริน แอล (Cyhalothrin-L) ชนิดพน่น ้า ธรรมนูญ และประชา (2532)

ณรงค์ และคณะ (2529), ปรีชา (2545)

4. เดคาเมทริน หรือ เดลทามิทริน

(Decamethrin / Deltametrin)

Chelliah and Heinrich (1979, 1980)

Chelliah and Uthamasamy (1986)

Heinrich et al. (1982)

ธรรมนูญ และประชา (2532,2533)

ณรงค์ และคณะ (2529)

สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงที่มีรายงานท าให้เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลเกิดการเพิ่มระบาด 



ชื่อสาร รูปแบบของสาร เอกสารอ้างอิง
กลุ่มไฟรีทรอยด์สังเคราะห์ และสารผสมไฟรทีรอยด์สังเคราะห์
5. เอสเฟนแวเลอเรต (Esfenvalerate) ชนิดพน่น ้า ธรรมนูญ และประชา (2532)

6. เฟนแวลอเรต (Fenvalerate) ชนิดพน่น ้า Reissig et.al. (1982)

Chelliah and Uthamasamy (1986)

ธรรมนูญและประชา (2532)

7. เพอรเ์มทริน (Permethrin) ชนิดพน่น ้า Chelliah and Uthamasamy(1986)

8. บีพีเอ็มซี+แอลฟาไซเพอรเ์มทริน (BPMC+ alpha cypermethrin) ชนิดพน่น ้า Chelliah and Uthamasamy (1986)

ธรรมนูญและประชา (2532,2533)

ธรรมนูญและคณะ (2530, 2533) 

9. บูโฟรเฟซิน+ไซแฮโลทริน (Buprofezin+cyhalothrin) ชนิดพน่น ้า ณรงค์และคณะ (2529)

ธรรมนูญและคณะ (2530)

10. บูโฟรเฟซิน+เดคาเมทริน (Buprofezin+decametjrin) ชนิดพน่น ้า สุจินต์และคณะ (2529

ธรรมนูญและประชา (2532, 2533)

11.คาร์โบซัลแฟน+ไซเพอรเ์มทริน (Carbosulfan+cypermethrin) ชนิดพน่น ้า ธรรมนูญและประชา (2533)

12. เฟนโิตรไทออน+เฟนแวลอเรต(Fenitrothion+fenvalerate) ชนิดพน่น ้า สุจินต์และคณะ (2529)

สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงที่มีรายงานท าให้เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลเกิดการเพิ่มระบาด 



สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงที่มีรายงานท าให้เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลเกิดการเพิ่มระบาด 

ชื่อสาร รูปแบบของสาร เอกสารอ้างอิง

กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต
1. เมทิล พาราไทออน (Methyl-parathion) ชนิดพน่น ้า Chelliah and Heinrich (1980)

Chelliah and Uthamasamy(1986)

Heinrich et al. (1982)

Reissig et.al. (1982)

ธรรมนูญและประชา (2533)

2. ไอโซซาไทออน (Isoxathion) ชนิดพน่น ้า ธรรมนูญและคณะ (2530)

3. ฟอสซาโลน (Phosalone) ชนิดพน่น ้า สุจินต์และคณะ (2529)

4. ไพริดาเฟนไทออน (Pyridathion) ชนิดพน่น ้า Reissig et.al. (1982)

5. ควินาลฟอส (Quinaphos) ชนิดพน่น ้า ชนิดเม็ด Reissig et.al. (1982)

วีรวุฒิและคณะ (2527)

6. เตตระคลอร์วินฟอส (Tetachlorvinphos) ชนิดพน่น ้า Reissig et.al. (1982)

7. ไตรอะโซฟอส (Triazophos) ชนิดพน่น ้า Reissig et.al. (1982)

Chelliah and Uthamasamy (1986)

ธรรมนูญและคณะ (2530)



ชื่อสาร รูปแบบของสาร เอกสารอ้างอิง

กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต
1. เมทิล พาราไทออน (Methyl-parathion) ชนิดพน่น ้า Chelliah and Heinrich (1980)

Chelliah and Uthamasamy(1986)

Heinrich et al. (1982)

Reissig et.al. (1982)

ธรรมนูญและประชา (2533)

2. ไอโซซาไทออน (Isoxathion) ชนิดพน่น ้า ธรรมนูญและคณะ (2530)

3. ฟอสซาโลน (Phosalone) ชนิดพน่น ้า สุจินต์และคณะ (2529)

4. ไพริดาเฟนไทออน (Pyridathion) ชนิดพน่น ้า Reissig et.al. (1982)

5. ควินาลฟอส (Quinaphos) ชนิดพน่น ้า ชนิดเม็ด Reissig et.al. (1982)

วีรวุฒิและคณะ (2527)

6. เตตระคลอร์วินฟอส (Tetachlorvinphos) ชนิดพน่น ้า Reissig et.al. (1982)

7. ไตรอะโซฟอส (Triazophos) ชนิดพน่น ้า Reissig et.al. (1982)

Chelliah and Uthamasamy (1986)

ธรรมนูญและคณะ (2530)

สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงที่มีรายงานท าให้เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลเกิดการเพิ่มระบาด 



สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงที่มีรายงานท าให้เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลเกิดการเพิ่มระบาด 

ชื่อสาร รูปแบบของสาร เอกสารอ้างอิง

กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต
8. เฟนิโตรไทออน+บีพีเอ็มซี (Fenitrothion+BPMC) ชนิดพน่น ้า สุจินต์ และคณะ (2529)

9. คลอร์ไพรีฟอส (Chlorpyrifos) ชนิดเม็ด วีรวุฒิ และคณะ (2527)

10. ไอซาโซฟอส (Isazophos) ชนิดเม็ด ธรรมนูญ และประชา (2533)

วีรวุฒิ และคณะ (2528)

ธรรมนูญและคณะ (2534)

ธรรมนูญและคณะ (2531)

11. ไดอะซินอน (Diazinon) ชนิดเม็ดและชนดิพน่น ้า Chelliah and Heinrich (1979,1980

Chelliah and Uthamasamy (1986)

Heinrich et al. (1982)

Reissig et.al. (1982)

ธรรมนูญและคณะ (2524)

12. อิทริมฟอส (Etrimphos) ชนิดเม็ด วีรวุฒิ และคณะ (2528)

13. ซาลิไทออน (Salithion) ชนิดเม็ด วีรวุฒิ และคณะ (2528)

ธรรมนูญ และคณะ (2531)



สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงที่มีรายงานท าให้เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลเกิดการเพิ่มระบาด 

ชื่อสาร รูปแบบของสาร เอกสารอ้างอิง

กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต
14. เทอร์บูฟอส (Terbufos) ชนิดเม็ด ธรรมนูญ และคณะ (2531)

15. โฟโนฟอส (Fonofos) ชนิดเม็ด วีรวุฒิ และคณะ (2528)

16. เฟนโทเอต (Phenthoate) ชนิดพ่นน ้า Reissig et.al. (1982)

กลุ่มคาร์บาเมต
1. เบนฟรูาคาร์บ (Benfuracarb) ชนิดพน่น ้า

ชนิดเม็ด

ธรรมนูญ และคณะ (2531)

สุจินต์ และคณะ (2529)

ปรีชา (2545) ,วันทนา (2545)

2. เมโทมิล (methomyl) ชนิดพน่น ้า Chelliah and Heinrich(1979)

Chelliah and Uthamasamy (1986) (

3. คาร์แทป (Cartap) ชนิดเม็ด Chelliah and Heinrich (1979)

วันทนา (2545)

4. คาร์แทป+ไอโซโพรคาร์บ (Cartap+isoprocarb) ชนิดเม็ด ธรรมนูญและคณะ (2531)

ปรีชา (2545)

วันทนา (2545)



สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงที่มีรายงานท าให้เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลเกิดการเพิ่มระบาด 

ชื่อสาร รูปแบบของสาร เอกสารอ้างอิง

กลุ่มคารบ์าเมต
5. คาร์โบฟูแรน (Carbofuran) ชนิดเม็ด Chelliah and 

Heinrich(1979)

Heinrich et al. (1982)

Reissig et.al. (1982)

วีรวุฒิ และคณะ (2527)
กลุ่มอื่นๆ
ฟิโพรนิล (Fipronil) ชนิดเม็ด วันทนา (2545)

อะบาเม็กติน (Abamectin)

Effects on  organisms:

• Abamectin is highly toxic to fish and extremely 

toxic to aquatic invertebrates 

•Abamectin is highly toxic to bees

ชนิดน้ า จินตนา (2556)

E X T O X N E T :Extension 
Toxicology Network
Pesticide Information Profiles 



Impact of Systemic Insecticides on Organisms and  Ecosystems
Francisco Sánchez-Bayo, Henk A. Tennekes and

Koichi Goka http://dx.doi.org/10.5772/52831 

Carbofuran and phorate are very toxic to aquatic invertebrates, 
particularly amphipods and chironomids. Carbofuran should not 
be used in rice paddies, whether in foliar or granular 
formulations: not only induces resurgence of the brown 
planthoppers(Nilaparvata lugens) , but it is also more toxic to 
the freshwater flagellate Euglena gracilis. It reduces populations 
of coccinellid beetles, carabid beetles, dragonfly and damselfly 
nymphs, but does not impact much on spiders.

(Insecticides - Development of Safer and More Effective 
Technologies)





• ผู้อ านวยการส านักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช (ประธานคณะท างาน)

•  ผู้อ านวยการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา

•  ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษ
การเกษตร

•  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารศัตรูพืช

•  ผู้อ านวยการกลุ่มควบคุมวัตถุ
อันตราย(เลขานุการและ
คณะท างาน)

• ทีป่รึกษากรมวิชาการเกษตร

• อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืช

•   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•  กรมการข้าว

•  นักวิชาการที่เกี่ยวข้องฯ(กรม
วิชาการเกษตร)

คณะท างานพจิารณาสารปอ้งกันก าจัดแมลงทีห่้ามใช้ในนาข้าวเนื่องจาก
ก่อให้เกิดการระบาดเพิ่ม (resurgence) ของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล

มติของคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรครั้งที่ ๕๑-๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
ไดม้ีมติให้มกีารแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาสารปอ้งกันก าจัดแมลงที่ห้ามใช้ในนาข้าวเนื่องจากก่อให้เกิดการระบาดเพิ่ม (resurgence) 
ของเพลี้ยกระโดดสนี้ าตาลเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการขึ้นทะเบียนวตัถุอันตราย



หน้าที่ได้รับมอบหมาย

• พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อและชนิดของสารป้องกันก าจัดแมลงที่
กรมการข้าวหา้มใช้ในนาข้าวเนื่องจากก่อให้เกิดการระบาดเพิ่ม 
(resurgence) ของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ขึ้นทะเบียนวตัถุอันตรายทางการเกษตร

• ก าหนดแผนการทดสอบเพื่อพสิูจน์การเกิดระบาดเพิ่มของเพลี้ยกระโดด
สีน้ าตาลในนาข้าว

• ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนวตัถุอันตรายทาง
การเกษตรมอบหมาย



ผลการประชุมของคณะท างานฯเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 
ณ ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 

• รายชื่อวัตถุอันตรายที่จัดอยู่ในข้อคิดเห็นที่ 1 ซึ่งข้อมูลประกอบการพิจารณา มี
ความน่าเชื่อถือที่ก่อให้เกิดการระบาดเพิ่ม(resurgence) ของเพลี้ยกระโดดสี
น้ าตาล ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้มีการทดสอบประสิทธิภาพในนาข้าว 30 ชนิด

• รายชื่อวัตถุอันตรายที่จัดอยู่ในข้อคิดเห็นที่ 2 ข้อมูลประกอบการพิจารณา มีความ
ก่ ากึ่งต้องมีการพิสูจน์ จ านวน 5 ชนิด

• สารในข้อคิดเห็นที่ 2 หากได้รับการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายไปแล้ว ให้สามารถ
ติดฉลากเพ่ือใช้ในนาข้าวได้จนกว่าทะเบียนวัตถุอันตรายนั้นจะหมดอายุ และเมื่อ
ทะเบียนวัตถุอันตรายหมดอายุและต้องการขึ้นทะเบียนเพ่ือใช้ในนาข้าวต้องท า
การทดสอบประสิทธิภาพและทดสอบการระบาดเพิ่มของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล
ประกอบด้วย



ผลการศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาสารป้องกันก าจัดแมลงที่ห้ามใช้ในนาข้าว
เนื่องจากก่อให้เกิดการระบาดเพิ่ม (resurgence) ของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล

วัตถุอันตราย สรุปความคิดเห็น วัตถุอันตราย สรุปความคิดเห็น

(1) (2) (3) (1) (2) (3)

กลุ่มไพรีทรอยดส์ังเคราะห์ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต

1. cypermethrin (ขนิดพ่นน้ า) √ 1. methyl-parathion (ชนิดพ่นน้ า) √ (banned)

2. alpha-cypermethrin (ชนิดพ่นน้ า) √ 2. isoxathion (ชนิดพ่นน้ า) √

3. cyhalothrin (ชนิดพ่นน้ า) √ 3. phosalone (ชนิดพ่นน้ า) √

4. deltamethrin (ชนิดพ่นน้ า) √ 4. pyridathion (ชนิดพ่นน้ า) √

5. esfenvalerate (ชนิดพ่นน้ า) √ 5.quinaphos (ชนิดพ่นน้ า) / (ชนิดเม็ด) √

6. fenvalerate  (ชนิดพ่นน้ า) √ 6. tetachlorvinphos (ขนิดพ่นน้ า) √

7. permethrin  (ชนิดพ่นน้ า) √ 7. triazophos (ขนิดพ่นน้ า) √

กลุ่มสารผสมไพรีทรอยด์ 8. fenitrothion + BPMC (ขนิดพ่นน้ า) √

1.BPMC+alpha- cypermethrin(ชนิดพ่นน้ า) √ 9. chlorpyrifos (ชนิดเม็ด) √

2.buprofezin + cyhalothrin (ชนิดพ่นน้ า) √ 10. isazophos (ชนิดเมด็) √

3. buprofezin+decametjrin (ขนิดพ่นน้ า) √ 11. diazinon (ชนิดพน่น้ า) / (ชนิด

เม็ด)

√

4. carbosulfan+ cypermethrin(ขนิดพ่นน้ า) √ 12. etrimphos (ชนิดเมด็) √

5.  fenitrothion + fenvalerate(ชนิดพ่นน้ า) √ 13. salithion (ชนิดเม็ด) √

14. terbufos  (ชนิดเมด็) √

15. fonofos  (ชนิดเม็ด) √

16. phenthoate (ชนิดพ่นน้ า) √



วัตถุอันตราย สรุปความคิดเหน็ **

(1) (2) (3)

กลุม่คาร์บาเมต

1. benfuracarb (ชนิดพ่นน้ า)/(ชนิดเมด็) √

2. methomyl (ชนิดพ่นน้ า) √

3. carbofuran (ชนิดเมด็) √

4. cartap (ชนิดเมด็) √

5. cartap+isoprocarb (ชนิดเมด็) √

กลุม่ไพนิลพาราโซล

1. fipronil   (ชนิดเม็ด) √

2. abamectin (ชนิดพ่นน้ า) √

(1) ข้อมูลประกอบการพิจารณา มีความน่าเช่ือถือที่ก่อให้เกิดการระบาดเพิม่(resurgence) ของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 
ดังนัน้จึงไม่อนญุาตให้มีการทดสอบประสิทธิภาพในนาข้าว
(2)ข้อมูลประกอบการพิจารณา มีความก่ ากึ่งต้องมกีารพิสูจน์
(3) ข้อมูลประกอบการพจิารณา มีความไม่น่าเช่ือถือที่ก่อให้เกดิการระบาดเพิ่ม (resurgence) ของเพลี้ยกระโดดสนี้ าตาล ดังนั้นจึง
อนุญาตใหม้ีการทดสอบประสิทธิภาพในนาข้าว

ผลการศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาสารป้องกันก าจัดแมลงที่ห้ามใช้ในนาข้าว
เนื่องจากก่อให้เกิดการระบาดเพิ่ม (resurgence) ของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล



ขอบคุณที่กรุณารับฟังข้อเสนอคะ
ขอบคณุที่กรุณารับฟังข้อเสนอคะ


