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1. ชุดโครงการวิจัย : วิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 

2. โครงการวิจัย : การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

กิจกรรม : การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพ่ือหาสารทดแทนสารเฝ้า
  ระวังและสารที่มีพิษตกค้าง 

กิจกรรมย่อย : การศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดแมลง ไร และสัตว์ศัตรูพืช 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) : การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดเพลี้ยหอย; Aulacaspis sp. ใน
ทุเรียน 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Efficacy of some insecticides for controlling scale insects 
(Aulacaspis sp.) in durian 

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 าจัดเพลี้ยหอย Aulacaspis sp. 
ในทุเรียน ด าเนินการ 2 แปลงทดลอง ที่อ าเภอท่าใหม่ และ อ าเภอคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2557 และ ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 ถึงมกราคม 2558 วางแผนการทดลอง
แบบ RCB 4 ซ้ าๆ ละ 1 ต้น เปรียบเทียบสารฆ่าแมลง 6 ชนิด ได้แก่ thiamethoxam 25% WG, 
(Actara 25 WG), dinotefuran 10% WP (Starkle), acetamiprid 20%  SP (Molan), carbofuran 
20% EC (Posse) และ imidacloprid 70%WG (Provado 70 WG) กับการพ่นด้วยน้ าเปล่า โดยพ่นสาร
ทั้งหมด 2 ห่างกัน 14 วัน ผลการทดลองพบว่า สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันก าจัด
เพลี้ยหอย Aulacaspis sp. คือสารฆ่าแมลง carbosulfan 20% EC และ dinotefuran 10% WP อัตรา 
อัตรา 50 มิลลิลิตร และ 15 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ตามล าดับ สามารถควบคุมเพลี้ยหอย Aulacaspis sp. ได้
นาน 14 วัน และสารทดลองทุกชนิดไม่ท าให้เกิดอาการความเป็นพิษ (Phytotoxic) กับทุเรียน 

ค าหลัก: เพลี้ยหอย  ทุเรียน  สารฆ่าแมลง 

       



รหัสการทดลอง 03-04-54-02-01-01-17-56 

Abstract : 

Efficacy studies of some insecticides on scale insects (Aulacaspis sp.) in durian 
were carried out at the farmers’ orchards in Tha Mai and Khitchakut district, Chantaburi 
province during February 2014 to March 2014 and December 2014 to January 2015, 
respectively. The experiments were conducted in RCB with 4 replications and 7 
treatments including thiamethoxam 25% WG, (Actara 25 WG), dinotefuran 10% WP 
(Starkle), acetamiprid 20% SP (Molan), carbofuran 20% EC (Posse) และ imidacloprid 
70%WG (Provado 70 WG) at the rates of 8 g, 15 g, 5 g, 50 ml, 5 g and 5 g + 50 ml per 20 
liters of water, respectively and untreated treatment. Each insecticides were sprayed 2 
times with 14 days interval. The result showed that carbosulfan 20% EC and dinotefuran 
10% WP at the rates of 50 ml and 15 g per 20 liters of water, respectively were the 
most effective insecticides to control Aulacaspis sp. in durian.  
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6. ค าน า :  

ทุเรียน Durio zibethinus L. เป็นผลไม้ที่มีขนาดผลใหญ่ มีหนาม รสชาติหวานมัน ได้ชื่อว่าเป็น
ราชาของผลไม้ และเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย ดังนั้นเกษตรกรจึงมีการดูแลรักษาทุเรียน
อย่างดีทั้งด้านการผลิตและอารักขาพืชเพ่ือป้องกันผลผลิต ทั้งปัญหาโรคและแมลงที่ระบาดท าความ
เสียหายต่อทุเรียนอย่างมาก ทุเรียนมีแมลงศัตรูหลายชนิดเข้าท าลายท าความเสียหายส่งผลให้ปริมาณ
ผลผลิตลดลงและคุณภาพต่ าลง แมลงศัตรูบางชนิดพบระบาดเป็นประจ าในทุกแหล่งปลูก เช่น เพลี้ยไก่แจ้ 
หนอนเจาะผล และหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ขณะที่แมลงศัตรูบางชนิดไม่เคยมีการระบาดมาก่อน  
ยกตัวอย่างเช่น ด้วงหนวดยาวเจาะล าต้นทุเรียน ที่มีการระบาดในวงกว้างและรุนแรงในหลายพื้นท่ีทั้งภาค
ตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ท าให้ต้นทุเรียนยืนต้นตายเป็นจ านวน
มากสร้างความสูญเสียให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอย่างมากมาย (ศรุต , 2554) ในขณะนี้มีแมลงศัตรูพืช
อีกชนิดที่เริ่มมีการระบาดในวงกว้างและมีความรุนแรงในบางพ้ืนที่ นั่นคือ เพลี้ยหอย 

เพลี้ยหอยท าลายพืชด้วยการดูดกินน้ าเลี้ยงจากส่วนต่างๆ ของพืช โดยอาศัยส่วนของปากที่มี
ลักษณะเป็นท่อยาวเรียกว่า stylet ในทุเรียนเพลี้ยหอยเป็นแมลงศัตรูทุเรียนที่พบได้ในแหล่งปลูกทั่วไป
และมีหลายชนิด แมลงชนิดนี้ดูดกินน้ าเลี้ยงจากส่วนต่างๆ ของทุเรียนทั้ง ล าต้น กิ่ง ใบ และผล ถ้าการ
ท าลายรุนแรงจะท าให้ต้นพืชเหี่ยวแห้งตายได้ ในช่วงปีพ.ศ. 2552-2554 มีรายงานการระบาดของเพลี้ย
หอย Aulacaspis sp. อย่างรุนแรงในแหล่งปลูกทุเรียนหลายพ้ืนที่ทั้งในภาคตะวันออก และภาค



ตะวันออกเฉียงเหนือ เพลี้ยหอยชนิดนี้อยู่ในวงศ์ Diaspididae เป็นพวกที่ไม่ขับถ่ายมูลหวานเมื่อดูดกินน้ า
เลี้ยงจากพืชคลอโรฟิลล์ของพืชจะถูกท าลายส่วนที่ถูกท าลายจะมีสีซีเหลือง ถ้าท าลายรุนแรงจะท าให้กิ่ง
แห้ง ใบและผลร่วงในที่สุด (บุปผา และ ชลิดา, 2543) ท าให้ชาวสวนทุเรียนต้องใช้สารฆ่าแมลงเพ่ือ
ป้องกันก าจัด สารฆ่าแมลงที่เกษตรกรนิยมใช้ส่วนมากเป็นสารฆ่าแมลงที่มีฤทธิ์กว้างขวางสามารถควบคุม
แมลงได้หลายชนิดและพิษร้ายแรง ท าให้เกิดปัญหามลพิษต่อสภาพแวดล้อม และยังเป็นอันตรายต่อ
เกษตรกรและผู้บริโภคด้วย นอกจากนี้สารฆ่าแมลงที่แนะน าส าหรับใช้ในการควบคุมแมลงบางชนิด เป็น
สารที่มีพิษตกค้างนาน บางชนิดมีพิษร้ายแรงอยู่ระหว่างการติดตามเฝ้าระวัง หรือถูกยกเลิกการใช้ไปแล้ว 
จึงมีความจ าเป็นต้องท าการศึกษาถึงประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดเพลี้ยหอย Aulacaspis sp. เพ่ือ
หาสารป้องกันก าจัดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ือแนะน าต่อเกษตรกรต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ: 

- อุปกรณ์ 

 สวนทุเรียน 

 อุปกรณ์เก็บตัวอย่างแมลง  

 กล้องจุลทรรศน์ อุปกรณ์ถ่ายรูป แว่นขยาย  

 สารฆ่าแมลงชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลอง 

 เครื่องพ่นสารสะพายหลัง เครื่องพ่นสารโดยใช้มือ 

 ถังพลาสติก กระบอกตวง/บีกเกอร์ 

 อุปกรณ์เก็บข้อมูลและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็น เช่น ป้าย แผ่นกระดาษ คีมคีบ พู่กัน เข็มเขี่ย 
ที่นับแมลง ถุงพลาสติก เครื่องชั่งน้ าหนัก  

- วิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ า 6 กรรมวิธี ประกอบด้วยสารฆ่าแมลงชนิดต่าง ๆ ดังนี้ 
1. พ่นสาร thiamethoxam 25% WG อัตรา 8 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
2. พ่นสาร dinotefuran 10% WP อัตรา 15 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
3. พ่นสาร acetamiprid 20% SP อัตรา 5 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
4. พ่นสาร carbosulfan 20% EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
5. พ่นสาร imidacloprid 70% WG อัตรา 5 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
6. พ่นน้ าเปล่า 

 วิธีปฏิบัติการทดลอง 
การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดเพลี้ยหอย Aulacaspis sp. ท าการทดสอบในสวน

ทุเรียนเกษตรกร เริ่มพ่นสารฆ่าแมลงเมื่อมีแมลงระบาด ก่อนพ่นสารฆ่าแมลงตรวจนับ เพลี้ยหอย 
Aulacaspis sp. บนใบทุเรียน และท าเครื่องหมายก ากับไว้ จ านวน 20 ยอดต่อต้น พ่นสารฆ่าแมลงตาม



กรรมวิธีที่ก าหนดเปรียบเทียบกับการพ่นด้วยน้ าเปล่า เก็บตัวอย่างใบทุเรียนที่มีเพลี้ยหอยมาท าการตรวจ
นับจ านวนเพลี้ยหอยที่ตายและไม่ตายภายใต้กล้องสเตอริโอไมโครสโคปครั้งละไม่ต่ ากว่า 100 ตัวต่อ
กรรมวิธีในห้องปฏิบัติการ หลังการพ่นสารฆ่าแมลงที่ 7 และ 14 วัน พ่นสาร 2 ครั้ง น าข้อมูลที่ได้ไป
เปรียบเทียบทางสถิติ ต่อไป และเปรียบเทียบต้นทุนการใช้สาร 

การบันทึกข้อมูล 
- บันทึกจ านวนเพลี้ยหอย Aulacaspis sp. ทั้งท่ีตายและไม่ตาย 
- บันทึกอาการเป็นพิษต่อพืชที่เกิดจากการใช้สารฆ่าแมลงแต่ละชนิด 
- บันทึกสภาพอุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณน้ าฝนตลอดช่วงการทดลอง 
- บันทึกผลต่อศัตรูธรรมชาติ 

เวลา สถานที่ 
 เริ่มต้น  ตุลาคม พ.ศ. 2555     สิ้นสุด  กันยายน พ.ศ. 2558 

- แปลงทุเรียนเกษตรกร จังหวัด จันทบุรี 
- ห้องปฏิบัติการ กลุ่มบริหารศัตรูพืช และศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ : 

การทดลอง ปี 2557 (ตารางท่ี 1) 

ด าเนินการในสวนทุเรียนของเกษตรกร อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ที่มีการระบาดของเพลี้ย
หอย Aulacaspis sp. อย่างสม่ าเสมอ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2557 

ที่ 7 วันหลังการพ่นสารครั้งที่ 1 พบว่ากรรมวิธีที่พ่นสารฯ มีเพลี้ยหอยตายระหว่าง 41.40-
83.93% ในขณะที่กรรมวิธีที่พ่นด้วยน้ าเปล่าพบเพลี้ยหอยตาย 3.03% ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
สารฆ่าแมลงที่มีผลท าให้เพลี้ยหอยตายมากที่สุดคือ carbosulfan 20% EC  dinotefuran 10% WP  
imidacloprid 70% WG + white oil 67%EC และ imidacloprid 70% WG โดยท าให้เพลี้ยหอยตาย 
83.93 81.63 70.73 และ 68.63% ตามล าดับ  แต่ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  รองลงมาคือ 
acetamiprid 20% SP และ thiamethoxam 25% WG ท าให้ เพลี้ยหอยตาย 59.97 และ 41.40% 
ตามล าดับ 

ที่ 14 วันหลังการพ่นสารครั้งที่ 1 พบว่ากรรมวิธีที่พ่นสารฯ ท าให้เพลี้ยหอยตายระหว่าง 55.37-
86.37% ในขณะที่กรรมวิธีที่พ่นด้วยน้ าเปล่าพบเพลี้ยหอยตาย 11.10% ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
สารฆ่าแมลงที่มีผลท าให้เพลี้ยหอยตายมากที่สุดคือ dinotefuran 10% WP  carbosulfan 20% EC  
thiamethoxam 25% WG  acetamiprid 20%  SP แ ละ  imidacloprid 70%  WG + white oil 
67%EC ท าให้เพลี้ยหอยตาย 86.37 81.33 79.80 77.77 และ 68.67% ตามล าดับ แต่ไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิต ิรองลงมาคือimidacloprid 70% WG ท าให้เพลี้ยหอยตาย 55.37% 



ที่ 7 วันหลังการพ่นสารครั้งที่ 2 พบว่ากรรมวิธีที่พ่นสารฯ ท าให้เพลี้ยหอยตายระหว่าง 74.87-
97.43% ในขณะที่กรรมวิธีที่พ่นด้วยน้ าเปล่าพบเพลี้ยหอยตาย 13.17% ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
สารฆ่าแมลงที่มีผลท าให้เพลี้ยหอยตายมากที่สุดคือ dinotefuran 10% WP  carbosulfan 20% EC 
และ  imidacloprid 70% WG + white oil 67%EC ท าให้เพลี้ยหอยตาย 97.43 97.07 และ 91.20% 
ตามล าดับ แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ รองลงมาคือ acetamiprid 20% SP และ thiamethoxam 
25% WG ท าให้เพลี้ยหอยตาย 87.90 และ 83.67% ตามล าดับ 

ที่ 14 วันหลังการพ่นสารครั้งที่ 2 พบว่ากรรมวิธีที่พ่นสารฯ มีเพลี้ยหอยตายระหว่าง 67.43-
98.33%  ในขณะที่กรรมวิธีที่พ่นด้วยน้ าเปล่าพบเพลี้ยหอยตาย 7.33% ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
สารฆ่าแมลงที่มีผลท าให้เพลี้ยหอยตายมากที่สุดคือ carbosulfan 20% EC  dinotefuran 10% WP  
thiamethoxam 25% WG ท าให้เพลี้ยหอยตาย 98.33 92.87 และ 87.77% ตามล าดับ แต่ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ รองลงมาคือ imidacloprid 70% WG  imidacloprid 70% WG + white oil 
67%EC และ acetamiprid 20% SP ท าให้เพลี้ยหอยตาย 78.70, 72.53 และ 67.43%ตามล าดับ 

การทดลอง ปี 2558 (ตารางท่ี 2) 

ด าเนินการในสวนทุเรียนของเกษตรกร อ าเภอคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ที่มีการระบาดของเพลี้ย
หอย Aulacaspis sp. อย่างสม่ าเสมอ ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 ถึงมกราคม 2558 ซึ่งมีการระบาด
ของเพลี้ยรุนแรงกว่าการทดลองในปี 2557 

ที่ 7 วันหลังการพ่นสารครั้งที่ 1 พบว่ากรรมวิธีที่พ่นสารฯ มีเพลี้ยหอยตายระหว่าง 6.03-
26.50% ในขณะที่กรรมวิธีที่พ่นด้วยน้ าเปล่าพบเพลี้ยหอยตาย 1.43% ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
สารฆ่าแมลงที่มีผลท าให้เพลี้ยหอยตายมากที่สุดคือ carbosulfan 20% EC โดยท าให้เพลี้ยหอยตาย 
26.50% ร อ งล ง ม า คื อ  imidacloprid 7 0 %  WG + white oil 67%EC dinotefuran 10% WP  
acetamiprid 20% SP และ imidacloprid 70% WG โดยท าให้เพลี้ยหอยตาย 11.47 10.00 7.67 และ 
6.03% ตามล าดับ 

ที่ 14 วันหลังการพ่นสารครั้งที่ 1 พบว่ากรรมวิธีที่พ่นสารฯ ท าให้เพลี้ยหอยตายระหว่าง 56.67-
88.00% ในขณะที่กรรมวิธีที่พ่นด้วยน้ าเปล่าพบเพลี้ยหอยตาย 5.47% ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
โ ด ย ส า ร ฆ่ า แ ม ล ง  carbosulfan 20% EC  acetamiprid 2 0 %  SP dinotefuran 10% WP  
imidacloprid 70% WG + white oil 67%EC  imidacloprid 70% WG และ thiamethoxam 25% 
WG ท าให้เพลี้ยหอยตาย 88.00  68.53 64.90 61.53 59.37 และ 56.67% ตามล าดับ แต่ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ 

ที่ 7 วันหลังการพ่นสารครั้งที่ 2 พบว่ากรรมวิธีที่พ่นสารฯ พบเพลี้ยหอยตายระหว่าง 38.43-
95.67% ในขณะที่กรรมวิธีที่พ่นด้วยน้ าเปล่าพบเพลี้ยหอยตาย 8.00% ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
สารฆ่าแมลงที่มีผลท าให้เพลี้ยหอยตายมากที่สุดคือ carbosulfan 20% EC และ dinotefuran 10% WP 



มีผลท าให้เพลี้ยหอยตาย 95.67 และ 83.23% ตามล าดับ รองลงมาคือสารฆ่าแมลง thiamethoxam 
25% WG  imidacloprid 70% WG + white oil 67%EC  acetamiprid 20% SP และ imidacloprid 
70% WG ท าให้เพลี้ยหอยตาย 97.43, 97.07 และ 91.20% ตามล าดับ 

ที่ 14 วันหลังการพ่นสารครั้งที่ 2 พบว่ากรรมวิธีที่พ่นสารฯ พบเพลี้ยหอยตายระหว่าง 59.00-
99.53%  ในขณะที่กรรมวิธีที่พ่นด้วยน้ าเปล่าพบเพลี้ยหอยตาย 2.40% ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
สารฆ่าแมลงที่มีผลท าให้เพลี้ยหอยตายมากที่สุดคือ carbosulfan 20% EC  และ dinotefuran 10% 
WP มีผลท าให้เพลี้ยหอยตาย 99.53 และ 81.57% ตามล าดับ รองลงมาคือ thiamethoxam 25% WG  
imidacloprid 70% WG  acetamiprid 20% SP และ imidacloprid 70% WG + white oil 67%EC 
ท าให้เพลี้ยหอยตาย 74.60 66.43 65.10 และ 59.00% ตามล าดับ 



Table 1 Efficacy of some insecticides for controlling scale insect (Auracapis sp.) in durian at Tha Mai district, Chantaburi province, February- 
March 2014. 

 

Treatments 
Rates  

per 20 l water 

Mortality percentage of Aulacaspis sp. 1/ 

Days after 1st application Days after 2nd application 

7 days 14 days 7 days 14 days 

1. thiamethoxam 25% WG 8 g 41.40 c 79.80 a 83.67 c 87.77 abc 

2. dinotefuran 10% WP 15 g 81.63 a 86.37 a 97.43 a 92.87 ab 

3. acetamiprid 20% SP 5 g 59.97 b 77.77 a 87.90 bc 67.43 d 

4. carbosulfan 20% EC 50 ml 83.93 a 81.33 a 97.07 a 98.33 a 

5. imidacloprid 70% WG 5 g 68.63 ab 55.37 b 74.87 d 78.70 bcd 

6. imidacloprid 70% WG + white oil 67% EC 5 g +50 ml 70.73 ab 68.67 ab 91.20 ab 72.53 cd 

7. control - 3.03 d 11.10 c 13.17 c 7.33 e 

C.V. (%) - 16.20 16.10 4.60 13.30 

R.E. (%) - - - 76.10 77.90 

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 for controlling scale insect (Auracapis sp.) in durian at Khitchakut district, Chantaburi province, December 
2014-January 2015. 

 

Treatments 
Rates 

per 20 l water 

Mortality percentage of Aulacaspis sp.1/ 

Days after 1st application Days after 2nd application 

7 days 14 days 7 days 14 days 

1. thiamethoxam 25% WG 8 g 6.03 b 56.67 a 59.63 b 74.60 b 

2. dinotefuran 10% WP 15 g 11.47 ab 64.90 a 83.23 a 81.57 ab 

3. acetamiprid 20% SP 5 g 10.00 ab 68.53 a 52.33 b 65.10 b 

4. carbosulfan 20% EC 50 ml 26.50 a 88.00 a 95.67 a 99.53 a 

5. imidacloprid 70% WG 5 g 7.67 ab 59.37 a 38.43 b 66.43 b 

6. imidacloprid 70% WG + white oil 67% EC 5 g +50 ml 17.23 ab 61.53 a 54.60 b 59.00 b 

7. control - 1.43 b 5.47 b 8.00 c 2.40 c 

C.V. (%) - 87.70 37.00 21.50 19.60 

R.E. (%) - - - 82.70 86.10 

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



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : 

การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงชนิดต่างๆ เพ่ือป้องกันก าจัดเพลี้ยหอย 

Aulacaspis sp. ในทุเรียน ด าเนินการ 2 แปลงทดลอง ที่อ าเภอท่าใหม่ และ อ าเภอคิชฌกูฏ 

จังหวัดจันทบุรี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2557 และ ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 

ถึงมกราคม 2558 วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ าๆ ละ 1 ต้น เปรียบเทียบสารฆ่าแมลง 

6 ชนิด  ได้แก่  thiamethoxam 25%  WG, (Actara 25 WG), dinotefuran 10%  WP 

(Starkle), acetamiprid 2 0 %  SP (Molan), carbofuran 2 0 %  EC (Posse) แ ล ะ 

imidacloprid 70%WG (Provado 70 WG) กับการพ่นด้วยน้ าเปล่า โดยพ่นสารทั้งหมด 2 

ห่างกัน 14 วัน ผลการทดลองพบว่า สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันก าจัด

เพลี้ยหอย Aulacaspis sp. คือสารฆ่าแมลง carbosulfan 20% EC และ dinotefuran 

10% WP อัตรา อัตรา 50 มิลลิลิตร และ 15 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ตามล าดับ สามารถควบคุม

เพลี้ยหอย Aulacaspis sp. ได้นาน 14 วัน และสารทดลองทุกชนิดไม่ท าให้เกิดอาการความ

เป็นพิษ (Phytotoxic) กับทุเรียน คิดเป็นต้นทุนค่าสารฆ่าแมลง 84 และ 75 บาทต่อต้น 

ตามล าดับ (Table 3) 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : 

ได้ชนิดและอัตราการใช้ของสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดเพลี้ย
หอย Aulacaspis sp. ในทุเรียน ที่เหมาะสมในระดับสวนแนะน าต่อเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 

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

12. เอกสารอ้างอิง : 
บุปผา เหล่าสินชัย และ ชลิดา อุณหวุฒิ. 2543. เพลี้ยแป้ง และ เพลี้ยหอย ศัตรูพืชที่ส าคัญ. 

เอกสารวิชาการ กลุ่มอนุกรมวิธานแมลง กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร. 
กรุงเทพฯ. 70 น. 

ศรุต  สุทธิอารมณ์.  2554.  แมลงศัตรูทุเรียน. น. 4-23. ใน  แมลงศัตรูไม้ผล.  เอกสาร
วิชาการ กลุ่มบริหารศัตรูพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. 
กรุงเทพฯ. 



Table 3 Comparison of insecticide costs for controlling scale insects 
(Auracapis sp.) in durian. 

 

insecticides 
doses 

(per 20 l 
water) 

container 
size 

price per 
container 

(baht) 

Cost of 
control 
(bath) 1/ 

thiamethoxam 25% WG 8 g 100 g 470 75.2 
dinotefuran 10% WP 15 g 100 g 250 75 
acetamiprid 20% SP 5 g 100 g 320 32 
carbosulfan 20% EC 50 ml 500 ml 420 84 
imidacloprid 70% WG 5 g 100 g 750 75 
white oil 67% EC 50 ml 1000 ml 600 60 

1/ 2 applications with the water volume of 20 liters per tree 

 
 


