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หัวหน้าการทดลอง      : นายอนุรักษ์  สุขขารมย์ สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

ผู้ร่วมงาน                :   

                     นายวสันติ์    ผ่องสมบูรณ์ สังกัด    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

                      นายทวีป     หลวงแก้ว สังกัด    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

                      นายเสงี่ยม    แจ่มจ ารูญ สังกัด    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

บทคัดย่อ     

 การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีและสารน  ามันในการควบคุมเพลี ยไฟ ในมะปรางเขต

ภาคเหนือตอนล่าง มีการใช้สารน  ามันและสารเคมีรวม 8 กรรมวิธีเปรียบเทียบกับการพ่นด้วยน  าเปล่าหลังจาก    

การพ่นสารทดลอง  3 , 7 วันและ 14 วัน ท าการประเมินประสิทธิภาพสารโดยการนับจ านวนประชากรเพลี ไฟ  

ภายใต้กล้องจุลทรรศน์  พบว่าการพ่นสารเคมีได้แก่ thiamethoxam, fipronil , imidaclopri ,dinotefuran , 



acetamiprid,  emamectin  benzoate  มีจ านวนเพลี ยไฟลดลง 50-60 เปอร์เซ็นต์  ดีกว่าการใช้สารน  ามัน  

ได้แก่ refined  white  oil  และ  petroleum spray oil  มีเพลี ยไฟลดลงเฉลี่ย 33-39 เปอร์เซ็นต์ และดีกว่า 

การพ่นด้วยน  าเปล่าหลังพ่นสาร ทดลอง 7 วันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สารที่มีประสิทธิภาพมาก ในการ

ควบคุมประชากรเพลี ยไฟ หลังจากการพ่นสารทดลอง  14 วันได้แก่ acetamiprid, ,fipronil พบเพลี ยไฟ  

1.50  - 2.75 ตัว ตามล าดับ รองลงมาได้แก ่thiamethoxam,  imidacloprid ,  emamectin   benzoate   

พบเพลี ยไฟ 4.0-6.5 ตัว การใช้สารน  ามัน  ได้แก่ refined  white  oil  และ  petroleum spray oil  

สามารถควบคุมเพลี ยไฟ ให้ลดลงได้หลังพ่นสารแล้ว 7 วัน พบเพลี ยไฟ 3.0  และ 3.67  ตัว ตามล าดับ  โดย

หลังการพ่นน  า 7วันและ 14 วันพบเพลี ยไฟเริ่มมีปริมาณเพ่ิมขึ น หลังพ่นน  า 7 วันพบเพลี ยไฟ 5.33 ตัวและหลัง

พ่นน  า 14  วันพบเพลี ยไฟ 8.0 ตัว  สารเคมีลดประชากรเพลี ยไฟในเวลารวดเร็วหลังพ่นสาร และสารน  ามัน

สามารถควบคุมปริมาณประชากรเพลี ยไฟไดด้ีกว่าการพ่นด้วยน  าเปล่า 

         ค้าน้า        

  มะปรางเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก 

นอกจากนิยมปลูกเพ่ือบริโภคภายในประเทศแล้วยังสามารถส่งออกได้อีกด้วย  ดังนั นตลาดจึงมีความต้องการ

มากอย่างต่อเนื่อง  ในการปลูกมะปรางนั น  พบว่า  เพลี ยไฟ  เป็นศัตรูที่ส าคัญ  ขนาดเล็ก  ความยาว

ประมาณ 1- 2 มิลิเมตร  ระบาดท าความเสียหายรุนแรง  ในช่วงอากาศค่อนข้างร้อน  ท าลายมะปรางตั งแต่ 

ระยะออกดอก ระยะติดผล ท าให้เกิดความเสียหาย โดยทั่วไปการท าลายของเพลี ยไฟโดยการเข่ียดูดกินน  า

เลี ยงจากบริเวณใบอ่อน ดอก และผล  ท าให้เกิดอาการแผล  ลักษณะขี กราก เกิดอาการแผลกร้านมีสีน  าตาล

ปนเทาคลุมการป้องกันก าจัดเพลี ยไฟโดยการพ่นด้วยสารฆ่าแมลงที่หาซื อได้จากตลาดร้านค้าในท้องถิ่น  การ

พ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูก็ไม่ถูกต้องและเหมาะสมกับชนิดและประเภทของศัตรูนอกจากนั นยังใช้สารเคมีเกิน

ความจ าเป็น  ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรที่ท าการพ่น  ผู้บริโภค และท าลายสภาพแวดล้อม จาก

การทดลองวิจัยประสิทธิภาพของสารเคมีในการป้องกันก าจัดเพลี ยไฟ  ที่มีประสิทธิภาพดี ได้แก่ 

imidacloprid fipronil  และ triazophos  ( สุธน และคณะ, 2542 ) ท าการทดลองวิจัยการควบคุมแมลง

ศัตรูส้มโอ ได้แก่ เพลี ยไฟ ไรแดง และเพลี ยหอย ด้วยการใช้สารน  ามัน (เอส เค 99)  สารเคมี  imidacloprid 

(คอนฟิดอร์ 10% SL) มีผลต่อการลดปริมาณความเสียหายของผลส้มโอ  จากแมลงศัตรูส้มโอได้ดีโดยมีค่า

ระดับความเสียหาย 15-30%  (อนุรักษ์และคณะ, 2550) สุธน และคณะ (2541) รายงานว่าการใช้สารน  ามัน

ชนิดต่างๆได้แก่ น  ามันสะเดา น  ามันมะพร้าว น  ามันถั่วเหลือง     น  ามันดีเซล น  ามันคลอโรซืน และไวท์ออยส์ 

50%EC ในความเข้มข้น 0.2%  มีประสิทธิภาพในการควบคุมปริมาณประชากรไรศัตรูส้มโอ ไรสนิม และไร

แดง ได้นาน 2-4 สัปดาห์ 



  สุธน และคณะ (2541) รายงานว่าการใช้สารน  ามันชนิดต่าง ๆ ได้แก่ น  ามันสะเดา  น  ามัน

มะพร้าว น  ามันถั่วเหลือง น  ามันดีเซล น  ามันคลอโรซิน และไวท์ออยส์ 50%  EC ในความเข้มข้น 0.2% มี

ประสิทธิภาพในการควบคุมปริมาณประชากรไรศัตรูส้มโอ ไรสนิมและไรแดง ไว้นาน 2-4 สัปดาห์ 

  คณะท างานเพ่ือการพัฒนาด้านการผลิตส้มโอท่าข่อยให้มีคุณภาพส าหรับเกษตรกรจังหวัด

พิจิตร (2547) การปฏิบัติดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือผลิตส้มโอท่าข่อยคุณภาพ  จังหวัดพิจิตรได้

แนะน าวิธีการป้องกันก าจัดเพลี ยไฟ คือ ใช้สารเคมี อิมิดาโคลพริค (10% เอสแอล) อัตราการใช้ 10 มิลลิลิตร/

น  า 20 ลิตร อะบาเม็กติน (1.8% อีซี) อัตรา 10 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร พ่นเมื่อพบเพลี ยไฟมากกว่า 4 ตัวต่อ

ยอดหรือพบการท าลายผลอ่อนกว่า 10%   

  สุธน และคณะ (2543) รายงานการใช้สาร carbosulfan (Posse 20% EC) ซึ่งเป็นสาร

ป้องกันก าจัดศัตรูพืชประเภทดูดซึมใช้ในการควบคุมปริมาณประชากรและลดความเสียหายจากการเข้าท าลาย

ของเพลี ยไฟในพืชตระกูลส้มมานาน ก าลังมีประสิทธิภาพลดลง สารที่พบในการทดลองที่มีประสิทธิภาพดี 

ได้แก่ imidacloprid   fipronil และ triazophos โดยใช้ที่ อัตรา 10, 10 และ 50 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 

ตามล าดับ ควรใช้สารดังกล่าวเมื่อพบว่ามีเพลี ยไฟระบาด  โดยเฉพาะในสภาพอากาศที่เหมาะสม ได้แก่ 

อุณหภูมิที่มีอากาศอบอ้าว เป็นสภาพแวดล้อมที่เพลี ยไฟชอบ เนื่องจากสภาวะดังกล่าวเหมาะสมในการ

เจริญเติบโตและแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วของเพลี ยไฟ  

        พิจิตรและจังหวัดสุโขทัยเป็นแหล่งผลิตมะปรางหวานและมะยงชิดพันธุ์ดีที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศ โดยในปี 2544 มีพื นที่ปลูกทั งประเทศประมาณ 15,813 ไร่ ผลผลิตรวมประมาณ 11,691 ตัน  

ปัญหาที่ส าคัญของการผลิตมะปราง คือ การป้องกันก าจัดเพลี ยไฟในระยะออกดอก และ ระยะติดผลอ่อน 

โดยเฉพาะในช่วงดอกโรยซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดมากท่ีสุด โดยมีผลท าให้ผิวของผลมะปรางมีต าหนิและลาย 

ท าให้ขายผลผลิตไม่ไดร้าคา เกษตรกรจึงจ าเป็นต้องพ่นสารป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิด

ปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิตเป็นอันตรายต่อตัวผู้บริโภคเนื่องจากมะปรางมีอายุการเก็บเกี่ยวที่สั น ดังนั นจึง

ได้มีการทดสอบประสิทธิภาพของสารในการควบคุมเพลี ยไฟในระยะ  ใบอ่อน  ออกดอก และติดผลอ่อน เพ่ือ

เพ่ิมคุณภาพผลผลิตมะปรางในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

 

วิธีด้าเนินการ                          

- อุปกรณ์    

  1. กรรไกรตัดแต่งก่ิง 



  2. ถังแช่เก็บความเย็น 

  3. อุปกรณ์สกัดและกรองเพลี ยไฟ 

   - แอลกอฮอล์ 70% 

   - ผ้ามัสลิน 

   - บิกเกอร์ 

  4. กล้องจุลทรรศน์ 

  5. เครื่องพ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

                    สารเคมีที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพควบคุมเพลี ยไฟ 6  ชนิดได้แก่ thiamethoxam, 

fipronil ,  imidacloprid   ,  dinotefuran     ,    acetamiprid  , emamectin   benzoate  และสาร

น  ามัน 2ชนิด  ได้แก่      refined  white  oil    ,    petroleum spray oil  

วิธีด าเนินการ 

การทดสอบประสิทธิภาพของสารในการควบคุมเพลี ยไฟ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิตมะปรางใน

เขตภาคเหนือตอนล่าง วางแผนการทดลองแบบ  RCB   มี 3 ซ  า   มีการใช้สารต่างๆ 9 กรรมวิธีได้แก่ 

กรรมวิธีที่ 1. thiamethoxam (  25% WG)   อัตรา 2.5 กรัม/น  า 20  ลิตร   

กรรมวิธีที่ 2.   fipronil         (  5% SC)       อัตรา 20 มิลิลิตร/น  า 20   ลิตร   

กรรมวิธีที่ 3.   imidacloprid   (10 % SL  )   อัตรา 10 มิลิลิตร/น  า 20   ลิตร   

กรรมวิธีที่ 4.   dinotefuran     (10 % WP )  อัตรา 10 กรัม/น  า 20   ลิตร     

          กรรมวิธีที่ 5    acetamiprid  ( 20% SP )     อัตรา 3  กรัม/น  า 20   ลิตร   

          กรรมวิธีที่ 6    emamectin   benzoate (1.92% EC )   อัตรา 10 มิลิลิตร/น  า 20   ลิตร   

          กรรมวิธีที่ 7    refined  white  oil  (67% EC )  อัตรา 100 มิลิลิตร/น  า 20   ลิตร   

          กรรมวิธีที่ 8    petroleum spray oil (DC Tron plus) อัตรา 100 มิลิลิตร/น  า 20   ลิตร   



          กรรมวิธีที่ 9.  Control   พ่นน  าเปล่า 

ท าการพ่นสารชนิดต่างๆในระยะแตกใบอ่อน และระยะการออกดอก ท าการตรวจนับจ านวน

เพลี ยไฟโดยท าการพ่นสารตามกรรมวิธีดังกล่าว 3 ครั ง ห่างกัน 3 วัน  หลังจากนั นจึงท าการประเมิน

ประสิทธิภาพสารที่ใช้ทดลองด้วยการนับจ านวนประชากรเพลี ยไฟหลังพ่นสารดลองครั งสุดท้าย  ที่  3  7  14  

และ 21 วัน  การสุ่มประชากรเพลี ยไฟ  ท าโดยสุ่มเด็ดใบมะปรางระยะใบอ่อนถึงเพสลาด    จาก  4  ทิศ  ของ

แต่ละต้นๆ ละ 20 ใบ    แล้วบรรจุใบที่เก็บแต่ละกรรมวิธีลงในถุงพลาสติกแยกกัน เก็บรักษาไว้ในถังเก็บความ

เย็น แล้วน าใบที่เก็บได้ในแต่ละกรรมวิธีน าไปห้องปฏิบัติการ  ท าการสกัดเพลี ยไฟออกจากใบมะปรางด้วย

แอลกอฮอล์ กรองด้วยผ้ามัสลินแล้วนับจ านวนเพลี ยไฟด้วยกล้องจุลทรรศน์   

- เวลาและสถานที่  

      ระบุเวลา ตุลาคม  2555    สิ นสุด     กันยายน   2558 

               สถานที่ท าการทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร    

 

         

 ผลการทดลองและวิจารณ์   

 หลังจากท าการพ่นสารเคมีได้แก่ thiamethoxam .  fipronil ,  imidacloprid , 

dinotefuran,  acetamiprid  emamectin benzoate   และสารน  ามัน  ได้แก่  refined  white  

oil  และpetroleum spray oil และน  าเปล่า  จากนั นจึงท าการประเมินประสิทธิภาพสารที่ใช้ทดลอง

ด้วยการนับจ านวนประชากรเพลี ยไฟ    ในห้องปฏิบัติการที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 

2557 และ ปี 2558 ผลการทดลอง ดังนี  

        ระยะแตกยอดอ่อนและออกดอก วันที่ 6 มกราคม 2557 ท าการตรวจนับจ านวน

ประชากรเพลี ยไฟ ดังตารางที่. 1   

ตารางที่.1   จ านวนเพลี ยไฟในระยะก่อนและหลังพ่นสาร   

กรรมวิธี จ านวนเพลี ย

ไฟ  (ก่อนพ่น) 

จ านวนเพลี ย

ไฟ  (หลังพ่น 

3วัน) 

จ านวนเพลี ย

ไฟ  (หลังพ่น 

7 วัน) 

จ านวนเพลี ย

ไฟ  (หลังพ่น 

14 วัน) 



thiamethoxam (25% WG)                          10..33 ab 4.33 a 1.67 a 1.67  

fipronil (5% SC)                                         12.33b 5.00 a 2.33 ab 1.33 

imidacloprid   (10 % SL  )                      8.33 ab 4.00 a 2.00 ab 1.33 

dinotefuran     (10 % WP  )                        10.33 ab 4.33  a 2.00 ab 1.33  

acetamiprid  (20% SP )                             9.33 ab 4.00  a 2.00 ab 1.67 

emamectin   benzoate 

(1.92% EC )        

7.67 ab 3.67 a 2.33 ab 1.67 

refined  white  oil  (67% EC )                     7.33 ab 4.67 a 3.00 ab 2.33  

petroleum spray oil   (DC 

Tron plus)                       

7.00 a 4.33  a 3.67 b 2.33  

Control   พ่นน  าเปล่า 8.00 ab 5.67  a 5.33 c 2.67 

cv   ( %) 30.1 32.0 33.7 81.8 

หมายเหต  -  ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษร เหมือนกันในแนวตั งเดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

  จะเห็นว่าหลังพ่นสาร 3 วันจ านวนเพลี ยไฟลดลงทุกกรรมวิธีโดยไม่มีความแตกต่างกันทาง

สถิติ    แต่หลังจากพ่นสาร 7 วันมีความแตกต่างของจ านวนเพลี ยไฟ   โดยกรรมวิธีที่ใช้สาร  thiamethoxam 

(25% WG) มีจ านวน เพลี ยไฟ น้อยที่สุด 1.67 ตัวแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากการพ่นด้วยน  าเปล่าที่มีเพลี ยไฟ  

5.33 ตัว และการพ่นด้วย   petroleum spray oil   (DC Tron plus)มีจ านวน เพลี ยไฟ   น้อยที่สุด 3.67 ตัว 

ส่วนการพ่นสารเคมีเพ่ือควบคุมเพลี ยไฟด้วยสารเคมีชนิดชนิดอ่ืน ได้แก่  fipronil , imidacloprid    ,   

dinotefuran   ,    acetamiprid    และ    emamectin   benzoate     สามารถควบคุมจ านวนเพลี ยไฟได้

ดีมีจ านวนประชากร เพลี ยไฟ  ไม่แตกต่างกัน ทางสถิต ิ  

ระยะแตกยอดอ่อนและออกดอก วันที่ 12 มกราคม 2558 ท าการตรวจนับจ านวนประชากร

เพลี ยไฟ ดังตารางที่. 2   



                 ตารางที่.2   จ านวนเพลี ยไฟในระยะก่อนและหลังพ่นสาร   

กรรมวิธี จ านวนเพลี ย

ไฟ  (ก่อน

พ่น) 

จ านวนเพลี ย

ไฟ  (หลังพ่น 

3วัน) 

จ านวนเพลี ย

ไฟ  (หลังพ่น 

7 วัน) 

จ านวนเพลี ย

ไฟ  (หลังพ่น 

14 วัน) 

thiamethoxam (  25% WG)                          9.00 bc 5.75 ab 1.25 a 4.00 abc 

fipronil (5% SC)                                         11.50 c 5.25 a 1.00 a 2.75 ab 

imidacloprid   (10 % SL  )                      5.50 a 4.00 a 1.25 a 5.00 abcd 

dinotefuran     (10 % WP  )                        8.25 ab 5.00a 1.00 a 8.75 d 

acetamiprid  (20% SP )                             10.50 bc 6.00 ab 1.00 a 1.50 a 

emamectin   benzoate 

(1.92% EC )        

7.75 ab 4.25 a 3.00 b 6.50 bcd 

refined  white  oil  (67% EC )                     10.50 bc 9.00 c 1.25 a 3.50 abc 

petroleum spray oil   (DC 

Tron plus)                       

9.75 bc 6.25 ab 1.00 a 5.75 abcd 

Control   พ่นน  าเปล่า 7.75 ab 9.75 c 3.00 b 8.00 cd 

cv   ( %) 20.7 34.0 64.5 55.4 

          หมายเหต  -  ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษร เหมือนกันในแนวตั งเดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิตทิี่ระดับความเช่ือมั่น 

95% โดยวิธี DMRT 

 

             ทั งนี มีการเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ในการทดลองปี 2555และปี2556 

ต้นมะปรางไม่แทงยอดอ่อนและออกดอก 



    ผลการทดลองในปี 2557 และป ี 2558  กรรมวิธีที่พ่นด้วยน  าเปล่าในปี2557  ท าให้จ านวน

ประชากรของเพลี ยไฟ  ลดลง  หลังพ่นน  าเปล่าได้ 3,  7และ 14 วัน  เนื่องจากเพลี ยไฟจะระบาดในช่วงแตก

ช่อดอกและยอดอ่อน เมื่อมีการเข้าท าลายของเพลี ยไฟไประยะหนึ่ง  ใบมะปราง มีการเจริญเป็นใบแก่ มี

เนื อเยื่อสมบูรณ์แข็งขึ น  ท าให้ประชากรเพลี ยไฟลดลง และมีความเป็นไปได้ที่น  าเปล่าเองมีผลกระทบต่อ

ประชากรเพลี ยไฟ  เมื่อมีการพ่นน  าเปล่าบ่อยครั ง  จ านวนประชากรเพลี ยไฟจะลดลงในระดับหนึ่ง  แต่จะ

ลดลงโดยเฉลี่ยน้อยกว่าการใช้สารเคมีหรืสารน  ามันที่ใช้ป้องกันก าจัดเพลี ยไฟ 

     สารที่ใช้ทดลองในการป้องกันก าจัดเพลี ยไฟ มีประสิทธิภาพในการควบคุมปริมาณประชากรเพลี ย

ไฟ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่พ่นด้วยน  าเปล่า (ตารางที่ 1) โดยพบเพลี ยไฟหลัง

พ่นสารทดลองครั งสุดท้าย 7 วัน พบว่าการพ่นสารเคมีได้แก่ thiamethoxam, fipronil , imidacloprid  , 

dinotefuran , acetamiprid,  emamectin   benzoate   ใช้ได้ผลดี พบเพลี ยไฟจ านวน 1.67-2.33ตัว ในปี 

2557 และในปี 2558 พบเพลี ยไฟจ านวน 1.0-1.25  ตัว ตามล าดับ  แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจาก

กรรมวิธีที่พ่นด้วยน  าเปล่า ซึ่งพบเพลี ยไฟ  5.33 ตัวปี 2557  ในปี 2558 พบเพลี ยไฟจ านวน3.0 ตัว ตามล าดับ 

สอดคล้องกับ สุธน และคณะ (2543) รายงาน สารที่ทดลองที่มีประสิทธิภาพดี ได้แก่  imidacloprid   

fipronil โดยใช้ที่อัตรา 10 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร เมื่อพบว่ามีเพลี ยไฟระบาด   

         ส่วนสารน  ามันที่ใช้ทดลองได้ผลรองลงมา  ได้แก่   refined  white  oil  และpetroleum spray 

oil พบจ านวนเพลี ยไฟ  3.0 ตัว และ 3.67ตัว  ตามล าดับในปี 2557ดีกว่าการพ่นด้วยน  าเปล่าที่พบ  เพลี ยไฟ 

5.33 ตัวและปี 2558 ในกรรมวิธีที่สารน  ามัน refined  white  oil  และpetroleum spray oil พบจ านวน

เพลี ยไฟ  1.0 ตัว และ 1.25 ตัว  ตามล าดับในปี 2557 ดีกว่าการพ่นด้วยน  าเปล่าที่พบ  เพลี ย 3.0 ตัว 

    หลังการพ่นสาร 14 วัน ในปี 2558สารเคมีที่ควบคุมเพลี ยไฟได้ดีคือ acetamiprid  พบเพลี ยไฟ 

1.5 ตัว fipronil พบเพลี ยไฟ 2.75 ตัว และ thiamethoxam 1พบเพลี ยไฟ 4.0 ตัว ตามล าดับ  แตกต่างอย่าง

มีนัยส าคัญจากกรรมวิธีที่พ่นด้วยน  าเปล่า  พบเพลี ยไฟสูงถึง  8.0  ตัว ส าหรับที่ สารน  ามัน refined  white  

oil , petroleum spray oil ลดประชากร เพลี ยไฟได้ดีโดยลดลงมากหลังพ่นสารแล้ว 7-14 วัน  (สุธน และ

คณะ2541)  การพ่นน  าเปล่าหลังการพ่น  14 วันพบเพลี ยไฟเริ่มมีปริมาณเพ่ิมขึ น  8.0  ตัว ในปี 2558  และมี

ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

    จากการทดลองนี แสดงให้เห็นว่าสารเคมีซึ่งเป็นการป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ในการควบคุมปริมาณ

ประชากรของเพลี ยไฟได้ดี มีประสิทธิภาพดีกว่าการพ่นน  าเปล่า แต่การป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ในการควบคุม



ปริมาณประชากรและลดความเสียหายจากการเข้าท าลายของเพลี ยไฟ  มีประสิทธิภาพลดลง  อาจเนื่องจาก

เพลี ยไฟมีการพัฒนาและสร้างประชากรใหม่ให้มีความต้านทานทางพันธุกรรมต่อสารป้องกันก าจัดสภาพ 

อากาศและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงมีผลต่อการระบาดขอองศัตรูพืชด้วย 

11. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

            ประสิทธิภาพในการควบคุมป้องกันก าจัดเพลี ยไฟในมะปราง จากผลการทดลองแสดงให้เห็น

ว่า สารเคมี acetamiprid  ,fipronil และ thiamethoxam เป็นสารป้องกันก าจัดเพลี ยไฟที่มีประสิทธิภาพ

และสามารถควบคุมประชากรเพลี ยไฟได้นาน 14 วัน ส่วนสารป้องกันก าจัดเพลี ยไฟที่ใช้ได้ผลดีรองลงมาได้แก่ 

สารเคมี imidacloprid , dinotefuran  ส่วนสารน  ามัน  ได้แก่  refined  white  oil  และ petroleum 

spray oil สามารถใช้ในการป้องกันก าจัดเพลี ยไฟได ้  การชื อสารเคมีมาใช้ในการป้องกันก าจัด อาจปัญหา

สารพิษตกค้างและท าลายสภาพแวดล้อม   การป้องกันก าจัดเพลี ยไฟสามารถใช้สารเคมีสลับกับสารน  ามัน  

อาจช่วยลดปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิตและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม การใช้สารเคมปี้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ใช้

ในการควบคุมปริมาณประชากรและลดความเสียหายจากการเข้าท าลายของเพลี ยไฟต่อเนื่องนานๆอาจท าให้มี

มีประสิทธิภาพลดลงเนื่องจากเพลี ยไฟมีการพัฒนาและสร้างประชากรใหม่ให้มีความต้านทานทางพันธุกรรมต่อ

สารป้องกันก าจัด 

 

12. การน้าไปใช้ประโยชน์ 

           ในการควบคุมปริมาณประชากรและลดความเสียหายจากการเข้าท าลายของเพลี ยไฟใน

มะปรางจากการทดลองแสดงให้เห็นว่า สารเคมี  acetamiprid  ,fipronil และ thiamethoxam ใช้ได้ผลดี  

หากเกษตรกร สลับชนิดสารเคมีหรือสารน  ามัน refined  white  oil  และpetroleum spray oil ในการ

ป้องกันก าจัดเพลี ยไฟจะช่วยลดปัญหาการดื อสารเคมีและไม่ท าลายสภาพแวดล้อม  เกษตรกรสามารถเลือกใช้

สารเคมี หรือ  สารน  ามันในการป้องก าจัดเพลี ยไฟในมะปราง 
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