
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 
     

1. ชุดโครงการวิจัย : วิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 

2. โครงการวิจัย : การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

กิจกรรม : การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพ่ือหาสารทดแทนสารเฝ้า
  ระวังและสารที่มีพิษตกค้าง 

กิจกรรมย่อย : การศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดแมลง ไร และสัตว์ศัตรูพืช 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) : การคัดเลือกสารป้องกันก าจัดเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน Allocaridara malayensis 
   Crawford 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Efficacy of some insecticides for controlling durian psyllids 
(Allocaridara malayensis Crawford) 

4. คณะผู้ด าเนินงาน  

หัวหน้าการทดลอง : ศรุต สุทธิอารมณ์  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

ผู้ร่วมงาน : วนาพร วงษ์นิคง  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

 : วิภาดา ปลอดครบุรี  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

 : บุษบง มนัสมั่นคง  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

5. บทคัดย่อ :  

การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงชนิดต่างๆ เพ่ือป้องกันก าจัดเพลี้ยไก่แจ้ ทุ เรียน 
(Allocaridara malayensis Crawford) ในทุเรียน ด าเนินการ 2 แปลงทดลอง ที่อ าเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี เดือนกรกฎาคม 2554 และ ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2555 วางแผนการทดลองแบบ 
RCB 4 ซ้ าๆ ละ 1 ต้น เปรียบเทียบสารฆ่าแมลง 6 ชนิด ได้แก่ thiamethoxam 25% WG (Actara 25 
WG), dinotefuran 10% WP (Starkle), im id a c l o p r i d  70 % WG (Provado 70  WG), 
thiamethoxam/lambda cyhalothrin 14.1%/10.6% ZC (Eforia 247 ZC), carbofuran (Posse) 
และ cypermethrin/phosalone 6.25/22.5% EC (Parzon) กับการพ่นด้วยน้ าเปล่า ผลการทดลอง
พบว่าสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียนดีที่สุดคือ สาร thiamethoxam 25% 
WG (Actara 25 WG),  thiamethoxam/lambda cyhalothrin 14.1%/10.6% ZC (Eforia 247 ZC), 
imidacloprid 70%WG (Provado 70 WG) และ dinotefuran 10% WP (Starkle) อัตรา 8 กรัม, 30 
มิลลิลิตร, 5 กรัม และ 15 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตรตามล าดับ และสารทดลองทั้งหมดไม่ท าให้เกิดอาการความ
เป็นพิษ (Phytotoxic) กับทุเรียน 



6. ค าน า :  

ทุเรียนมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Durio zibethinus L. อยู่ในวงศ์ Bombacaceae มีถ่ินก าเนิดอยู่ใน
บริเวณหมู่เกาะอินเดีย เป็นผลไม้ท่ีมีขนาดผลใหญ่ มีหนาม รสชาติหวานมัน ได้ชื่อว่าเป็นว่าเป็นราชาผลไม้ 
(King of the fruit) ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตทุเรียนรายใหญ่ของโลก จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศไทย มีแหล่งปลูกที่ส าคัญอยู่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ รองลงมาคือ ภาคเหนือบางส่วน และ
ภาคกลาง ในปี พ.ศ. 2552 มีพ้ืนที่ปลูกรวมประมาณ 680 ,927 ไร่ ผลผลิตรวม 661,665 ตัน (นิรนาม, 
2552) ท ารายได้แก่เกษตรกร 14,239 ล้านบาท 

เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Allocaridara malayensis Crawford อยู่ในวงศ์ 
Psyllidae เป็นศัตรูที่ส าคัญของทุเรียน พบระบาดท าความเสียหายให้กับทุเรียนอย่างมากในแหล่งปลูก
ทุเรียนทั่วไป ตัวเต็มวัยของแมลงชนิดนี้วางไข่เข้าไปในเนื้อเยื่อของใบพืช มีลักษณะเป็นตุ่มสีเหลืองหรือ
น้ าตาลเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มมีไข่ประมาณ 8 - 14 ฟอง (ชลิดา, 2532) หลังจากนั้นไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนมี
ขนาดเล็กมากประมาณ 1 มิลลิเมตร และเมื่อพัฒนาเป็นตัวอ่อนระยะต่อไปมีขนาดใหญ่ขึ้น ยาวประมาณ 
3 มิลลิเมตร มีปุยสีขาวติดอยู่ตามล าตัวโดยเฉพาะที่ด้านท้ายของล าตัวจะมีปุยยาวสีขาวคล้ายๆกับหางไก่ 
แมลงชนิดนี้จึงได้ชื่อว่า "เพลี้ยไก่แจ้" หรือ "เพลี้ยไก่ฟ้า" ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบอ่อน 
ท าให้ใบอ่อนเป็นจุดสีเหลือง ไม่เจริญเติบโต เมื่อระบาดมากๆท าให้ใบหงิกงอ หากเข้าท าลายในช่วงที่ใบ
อ่อนยังเล็กมากและยังไม่คลี่ออกจะท าให้ใบแห้งและร่วง ตัวอ่อนของแมลงชนิดนี้จะขับสารเหนียวสีขาว
ออกมาปกคลุมใบทุเรียน เป็นสาเหตุท าให้เกิดเชื้อราตามบริเวณที่สารชนิดนี้ถูกขับออกมา (สาทร และ
คณะ, 2535) ระยะตัวอ่อนท าความเสียหายมากท่ีสุด นอกจากนี้ แสวง (2527) ได้รายงานว่าแมลงชนิดนี้
ท าความเสียหายให้กับทุเรียนพันธุ์ชะนีมากที่สุด 

เนื่องจากสารก าจัดแมลงที่กรมวิชาการเกษตรแนะน าในการป้องกันก าจัดเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียนเป็น
สารที่อยู่ในกลุ่มที่มีฤทธิ์กว้างขวางท าให้ไม่ปลอดภัยต่อศัตรูธรรมชาติและต้องใช้ปริมาณสารค่อนข้างสูง 
จึงมีความจ าเป็นต้องท าการศึกษาถึงประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดแมลงกลุ่มใหม่ๆ ที่มีฤทธิ์ดูดซึม 
เฉพาะเจาะจงกับแมลงศัตรูพืช ปลอดภัยต่อศัตรูธรรมชาติ และใช้ในปริมาณที่น้อยลง  เพ่ือแก้ปัญหา
เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียนและแนะน าต่อเกษตรกร 

7. วิธีด าเนินการ: 

- อุปกรณ์ 

1. สวนทุเรียนพันธุ์หมอนทองอายุประมาณ 5 ปี 
2. สารฆ่าแมลง thiamethoxam 25% WG (Actara 25WG),  dinotefuran 10% WP  (Starkle), 

imidacloprid 70% WG (Provado 70WG),  lambda cyhalothrin/thiametoxam 
14.1%/10.6% ZC (Eforia 247ZC), carbosulfan 20% EC (Posse) และ 
cypermethrin/phosalone 6.25/22.5% EC (Parzon) 



3. เครื่องพ่นสารชนิดแรงดันน้ าสูง 
4. อุปกรณ์ชั่งตวง เก็บข้อมูล และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็น เช่น ที่นับแมลง เครื่องชั่งน้ าหนัก ป้าย

แปลง เป็นต้น  
- วิธีการ 

ศึกษาในแปลงทุเรียนเกษตรกร จังหวัดจันทบุรี ระยอง หรือตราด โดยวางแผนการทดลองแบบ 
RCB มี 3 ซ้ า 7 กรรมวิธี 

1. thiamethoxam 25% WG (Actara 25WG) อัตรา 8 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
2. dinotefuran 10% WP (Starkle) อัตรา 15 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
3. imidacloprid 70% WG (Provado 70WG) อัตรา 5 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
4. lambda cyhalothrin/thiametoxam 14.1%/10.6% ZC (Eforia 247ZC)  

อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
5. carbosulfan 20% EC (Posse) อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
6. cypermethrin/phosalone 6.25/22.5% EC (Parzon) อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
7. พ่นน้ าเปล่า 

การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียนท าการทดสอบในสวนทุเรียนเกษตรกร
เมื่อทุเรียนอยู่ในระยะแตกใบอ่อน เริ่มพ่นสารฆ่าแมลงเมื่อมีแมลงระบาด ก่อนพ่นสารฆ่าแมลงตรวจนับ
เพลี้ยไก่แจ้และท าเครื่องหมายก ากับไว้ จ านวน 5 ใบอ่อนต่อยอด 10 ยอดต่อต้น พ่นสารฆ่าแมลงตาม
กรรมวิธีที่ก าหนดเปรียบเทียบกับการพ่นด้วยน้ าเปล่า ท าการตรวจนับจ านวนเพลี้ยไก่แจ้หลังการพ่นสาร
ฆ่าแมลง 3, 7 และ 14 วัน น าข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบทางสถิติต่อไป 

- การบันทึกข้อมูล 

- บันทึกรายละเอียดของแมลง และข้อมูลอื่นๆ ที่ส าคัญ เช่น ส่วนของพืชที่พบการเข้าท าลาย 
ลักษณะการท าลายของแมลงศัตรูสละที่ก่อให้เกิดความเสียหาย  

- บันทึกจ านวนแมลงที่ติดบนกับดัก 

- บันทึกสภาพอุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณน้ าฝนตลอดช่วงการทดลอง 

- เวลา สถานที่ 

 เริ่มต้น ตุลาคม พ.ศ. 2553     สิ้นสุดกันยายน พ.ศ. 2555 

สวนเกษตรกร จังหวัดจันทบุรี 



8. ผลการทดลองและวิจารณ์ : 

แปลงที่1 อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2554 (ตารางที่1) 

การศึกษาประสิทธิภาพสารฆ่าแมลง 6 ชนิด เพ่ือป้องกันก าจัดเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน ได้ท าการ
ทดลองในสภาพที่มีการระบาดสม่ าเสมอ ผลการทดลองพบว่า ก่อนการพ่นสารฆ่าแมลงพบปริมาณตัว
อ่อนเพลี้ยไก่แจ้ค่อนข้างรุนแรงอยู่ระหว่าง 226.00 – 315.33 ตัวต่อ 50 ใบ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติ  

ที่ 3 วันหลังการพ่นสาร พบว่ากรรมวิธีที่พ่นสารฯ พบตัวอ่อนเพลี้ยไก่แจ้ระหว่าง 0 – 105.67 ตัว
ต่อ 50 ใบ ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นด้วยน้ าเปล่าที่พบตัวอ่อน
เพลี้ยไก่แจ้ 282.33 ตัวต่อ 50 ใบ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบว่า พบปริมาณตัว
อ่อนเพลี้ยไก่แจ้ลดลงในทุกกรรมวิธีที่ พ่นสาร กรรมวิธีที่มีปริมาณตัวอ่อนเพลี้ยไก่แจ้ต่ าสุดคือ 
thiamethoxam 25% WG, lambda cyhalothrin/thiametoxam 14.1%/10.6% ZC, 
imidacloprid 70% WG, dinothefuran 10% WP และ carbosulfan 20% EC มีปริมาณตัว อ่อน
เพลี้ยไก่แจ้ 0, 0, 0.33, 5.67, และ 21.67 ตัวต่อ 50 ใบ ตามล าดับ แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
รองลงมาคือ cypermethrin/phosalone 6.25/22.5% EC มีตัวอ่อนเพลี้ยไก่แจ้ 105.67 ตัวต่อ 50 ใบ 

ที่ 7 วันหลังการพ่นสาร พบว่ากรรมวิธีที่พ่นสารฯ พบตัวอ่อนเพลี้ยไก่ระหว่าง 0 – 212.33 ตัว
ต่อ 50 ใบ ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นด้วยน้ าเปล่าที่พบตัวอ่อน
เพลี้ยไก่แจ้ 391.33 ตัวต่อ 50 ใบ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบว่า สารที่ให้ผลดี
ที่ สุ ด ใน ก ารค วบ คุ ม เพ ลี้ ย ไก่ แ จ้ คื อ  lambda cyhalothrin/thiametoxam 14.1%/10.6% ZC, 
thiamethoxam 25% WG, dinothefuran 10% WP และ imidacloprid 70% WG มีปริมาณตัวอ่อน
เพลี้ยไก่แจ้ 0, 0.33, 0.33, และ 1.67 ตัวต่อ 50 ใบ ตามล าดับ แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ สารทั้ง 
4 ชนิดนี้เป็นสารในกลุ่ม neonicotinoids ซ่ึงมีคุณสมบัติในการดูดซึมท าให้ยังมีผลในการควบคุมเพลี้ยไก่
แจ้ได้ดีแม้ช่วงที่ท าการทดลองจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ต่างจากสารฆ่าแมลงอีกสองชนิด carbosulfan 
20% EC และ cypermethrin/phosalone 6.25/22.5% EC ที่ให้ผลในการควบคุมเพลี้ยไก่แจ้รองลงมา 
มีปริมาณตัวอ่อนเพลี้ยไก่แจ้ 212.33 และ 202.00 ตัวต่อ 50 ใบ ตามล าดับ  

ที่ 14 วันหลังการพ่นสาร พบว่าสารที่ให้ผลดีที่สุดในการควบคุมเพลี้ยไก่แจ้คือ thiamethoxam 
25% WG, lambda cyhalothrin/thiametoxam 14.1%/10.6% ZC, imidacloprid 70% WG และ 
dinothefuran 10% WP มีปริมาณตัวอ่อนเพลี้ยไก่แจ้ 0, 0, 3.33 และ 6.00 ตัวต่อ 50 ใบ ตามล าดับ 
แต่ ไม่ มี ค วามแตกต่ างกั นท างสถิ ติ  ใน ขณ ะที่ ก รรม วิ ธี ที่ ใช้ ส าร  carbosulfan 20% EC และ 
cypermethrin/phosalone 6.25/22.5% EC ให้ผลในการควบคุมเพลี้ยไก่แจ้ไม่แตกต่างกับการพ่นด้วย
น้ าเปล่า โดยพบปริมาณตัวอ่อนเพลี้ยไก่แจ้ 181.67, 110.33 และ 128.33 ตัวต่อ 50 ใบ ตามล าดับ 

จากการทดลอง ไม่พบอาการเป็นพิษต่อยอดอ่อนและใบทุเรียนที่เกิดจากสารฆ่าแมลงที่ใช้ทดลอง 



แปลงที2่ อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2555 (ตารางที2่) 

ก่อนการพ่นสารฆ่าแมลงพบปริมาณตัวอ่อนเพลี้ยไก่แจ้อยู่ในระดับปานกลางระหว่าง 27.63 – 
36.77 ตัวต่อ 50 ใบ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  

ที่ 3 วันหลังการพ่นสาร พบว่ากรรมวิธีที่พ่นสารฯ พบตัวอ่อนเพลี้ยไก่แจ้ระหว่าง 0 – 6.23 ตัว
ต่อ 50 ใบ ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นด้วยน้ าเปล่าที่พบตัวอ่อน
เพลี้ยไก่แจ้ 39.10 ตัวต่อ 50 ใบ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบว่า กรรมวิธีที่มี
ปริมาณตัวอ่อนเพลี้ยไก่แจ้ต่ าสุดคือ thiamethoxam 25% WG, imidacloprid 70% WG, lambda 
cyhalothrin/thiametoxam 14.1%/10.6% ZC, dinothefuran 10% WP และ carbosulfan 20% 
EC มีปริมาณตัวอ่อนเพลี้ยไก่แจ้ 0, 0.03, 0.03 , 0.40 และ 0.73 ตัวต่อ 50 ใบ ตามล าดับ แต่ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ รองลงมาคือ cypermethrin/phosalone 6.25/22.5% EC 

ที่ 7 วันหลังการพ่นสาร พบว่ากรรมวิธีที่พ่นสารฯ พบเพลี้ยไก่แจ้ระหว่าง 0 – 9.30 ตัวต่อ 50 ใบ 
ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นด้วยน้ าเปล่าที่พบตัวอ่อนเพลี้ยไก่แจ้ 
29.20 ตัวต่อ 50 ใบ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบว่า สารที่ให้ผลดีที่สุดในการ
ควบ คุ ม เพลี้ ย ไก่ แ จ้ คื อ  thiamethoxam 25%  WG และ lambda cyhalothrin/thiametoxam 
14.1%/10.6% ZC มีปริมาณตัวอ่อนเพลี้ยไก่แจ้น้อยที่สุดคือ 0 และ 0.03 ตัวต่อ 50 ใบ ตามล าดับ แต่ไม่
แตกต่างทางสถิติกับ dinothefuran 10% WP และ imidacloprid 70% WG ที่มีปริมาณตัวอ่อนเพลี้ย
ไก่แจ้ 0.50 และ 1.73 ตัวต่อ 50 ใบ ตามล าดับ ส่วนสารที่ให้ผลในการควบคุมเพลี้ยไก่แจ้รองลงมาคือ 
carbosulfan 20% EC และ cypermethrin/phosalone 6.25/22.5% EC มีตัวอ่อนเพลี้ยไก่แจ้ 5.13 
และ 9.30 ตัวต่อ 50 ใบ ตามล าดับ 

ที่ 14 วันหลังการพ่นสาร พบว่ากรรมวิธีที่พ่นสารฯ พบเพลี้ยไก่แจ้ระหว่าง 0 – 7.50 ตัวต่อ 50 
ใบ ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นด้วยน้ าเปล่าที่พบตัวอ่อนเพลี้ยไก่
แจ้ 20.57 ตัวต่อ 50 ใบ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบว่า สารที่ให้ผลดีที่สุดในการ
ควบคุมเพลี้ยไก่แจ้คือ imidacloprid 70% WG, lambda cyhalothrin/thiametoxam 14.1%/10.6% 
ZC, dinothefuran 10% WP, thiamethoxam 25% WG, และ carbosulfan 20% EC มีปริมาณตัว
อ่อนเพลี้ยไก่แจ้ 0, 0.03, 0.13, 0.23 และ 3.63 ตัวต่อ 50 ใบ ตามล าดับ แต่ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ ในขณะที่กรรมวิธีที่ใช้สาร cypermethrin/phosalone 6.25/22.5% EC ให้ผลในการควบคุมเพลี้ย
ไก่แจ้รองลงมา โดยพบปริมาณตัวอ่อนเพลี้ยไก่แจ้ 7.50 ตัวต่อ 50 ใบ ตามล าดับ  

การทดลองครั้งนี้ให้ผลสอดคล้องกับการทดลองแปลงที่1  ที่พบว่าสารทดลองที่อยู่ในกลุ่ม 
neonicotinoids ได้แก่  thiamethoxam 25% WG, dinothefuran 10% WP, imidacloprid 70% 
WG และ lambda cyhalothrin/thiametoxam 14.1%/10.6% ZC ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซึมท าให้
ยังมีผลในการควบคุมเพลี้ยไก่แจ้ได้ดีแม้ช่วงที่ท าการทดลองจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเหมือนในการทดลอง



แปลงที่ 1 ใจขณะที่สารฆ่าแมลงอีกสองชนิด carbosulfan 20% EC และ cypermethrin/phosalone 
6.25/22.5% EC ที่ให้ผลในการควบคุมเพลี้ยไก่แจ้รองลงมา 

จากการทดลอง ไม่พบอาการเป็นพิษต่อยอดอ่อนและใบทุเรียนที่เกิดจากสารฆ่าแมลงที่ใช้ทดลอง 

 



Table 1 Efficacy of some insecticides against durian psyllids (Allocaridara malayensis Crawford), Chantaburi, July 2011. 
 

Insecticides Dosage 
per 20 l water 

Number of psyllids per 50 leaves1/ 
Before spray 3 DAE 7 DAE 14 DAE 

1. thiamethoxam 25% WG 8 g 313.33 0.00 a 0.33 a 0.00 a 
2. dinotefuran 10% WP 15 g 270.00 5.67 a 0.33 a 6.00 a 
3. imidacloprid 70% WG 5 g 303.00 0.33 a 1.67 a 3.33 a 
4. lambda cyhalothrin/thiametoxam 14.1%/10.6% ZC 30 ml 294.00 0.00 a 0.00 a 0.00 a 
5. carbosulfan 20% EC 50 ml 244.00 21.67 a 212.33 b 181.67b 
6. cypermethrin/phosalone 6.25/22.5% EC 40 ml 226.00 105.67 b 202.00 b 110.33 b 
7. water - 315.33 282.33 c 391.33 c 128.33 b 
C.V.(%) - ns 41.11 32.58 57.60 

1/ In columns, means followed by the common letters are not significantly different at the level of 95% by DMRT 

 



Table 2 Efficacy of some insecticides against durian psyllids (Allocaridara malayensis Crawford), Chantaburi, August – September 2012 
 

Insecticides Dosage 
per 20 l water 

Number of psyllids per 50 leaves1/ 
Before spray 3 DAE 7 DAE 14 DAE 

1. thiamethoxam 25% WG 8 g 28.33 0 a 0 a 0.23 a 
2. dinotefuran 10% WP 15 g 33.97 0.40 a 0.50 ab 0.13 a 
3. imidacloprid 70% WG 5 g 35.73 0.03 a 1.73 ab 0 a 
4. lambda cyhalothrin / thiametoxam 14.1% / 10.6% ZC 30 ml 27.63 0.03 a 0.03 a 0.03 a 
5. carbosulfan 20% EC 50 ml 36.77 0.73 a 5.13 bc 3.63 ab 
6. cypermethrin/phosalone 6.25/22.5% EC 40 ml 41.13 6.23 b 9.30 c 7.50 b 
7. water - 32.03 39.10 c 29.20 d 20.57 c 
C.V.(%) - ns 19.40 107.10 124.40 

1/ In columns, means followed by the common letters are not significantly different at the level of 95% by DMRT 

 



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : 

การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงชนิดต่างๆ เพ่ือป้องกันก าจัดเพลี้ยไก่แจ้ 
(Allocaridara malayensis Crawford) ในทุเรียน เปรียบเทียบสารฆ่าแมลง 6 ชนิด ได้แก่ 
thiamethoxam 2 5 %  WG (Actara 25 WG), dinotefuran 10% WP (Starkle), 
im idacloprid  70% WG (Provado 70 WG), thiamethoxam/lambda cyhalothrin 
14.1%/10.6% ZC (Eforia 247 ZC), carbofuran 20% EC (Posse), 
cypermethrin/phosalone 6.25%/22.5% EC (Parzon) เปรียบเทียบกับการพ่นด้วย
น้ าเปล่า ผลการทดลองพบว่าสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียนดี
ที่ สุ ด คื อ  ส า ร  thiamethoxam 2 5 %  WG (Actara 25 WG), dinotefuran 10% WP 
(Starkle), im idacloprid 70%WG (Provado 70 WG) และ thiamethoxam/lambda 
cyhalothrin 14.1%/10.6% ZC (Eforia 247 ZC) อัตรา 8 กรัม, 15 กรัม, 5 กรัม และ 30 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตรตามล าดับ สารทั้งสื่ชนิดนี้เป็นสารที่อยู่ในกลุ่ม neonicotinoids ซึ่งมี
คุณสมบัติดูดซึม สารที่ ให้ ผลรองลงมาคือสาร carbosulfan 20% EC (Posse) และ 
cypermethrin/phosalone 6.25%/22.5% EC (Parzon) 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : 

ได้ชนิดของสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดเพลี้ยไก่แจ้ในทุเรียน ที่
เหมาะสมในระดับสวนแนะน าต่อเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 

หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาที่เก่ียวข้อง ภาคธุรกิจเอกชน และกลุ่มเกษตรกร 
11. ค าขอบคุณ : - 
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