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5. บทคัดย่อ  

ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดเพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอร์เนีย , Aonidiella 
aurantii (Maskell) ในพืชตระกูลส้ม ด าเนินการในแปลงส้มเขียวหวานของเกษตรกร อ าเภอธัญบุรี และที่
อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ในปี 2556 -2558 วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ้ า  7 กรรมวิธี 
ดังนี้  กรรมวิธีที่พ่นสาร sulfoxaflor 50%W/V WG, dinotefuran 10% W/V SL, white oil 67% W/V 
EC, petroleum spray oil 83.9%W/V EC, chlorpyrifos 40% W/V EC, malathion 57% W/V EC 
อัตรา 10 ก., 20 มล., 60 มล., 60 มล., 50 มล., 60 มล./น้ า 20 ลิตร  เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร 
พบว่า สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดเพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอร์เนีย ได้แก่ สารในกลุ่ม 
Neonicotinoid  2 ชนิด  sulfoxaflor 50%W/V WG อัตรา 10 กรัม/น้ า 20 ลิตร  และ dinotefuran 



10% W/V SL อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และสารน้ ามัน  petroleum spray oil 83.9%W/V EC 
และ white oil 67% W/V EC อัตรา 60 และ 60 กรัม/น้ า 20 ลิตร  

   

ค าหลัก :  ประสิทธิภาพ  สารฆ่าแมลง  เพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอร์เนีย พืชตระกูลส้ม 

 
ABSTRACT 

Efficacy of insecticides for controlling california red scale, Aonidiella aurantii 
(Maskell) on Citrus were conducted at farmer’s tangerine orchard in Tanyaburi and Nong 
suea district, Pathom Thani province during 2013-2015. The experiment was designed in 
RCB with 7 treatments and 4 replications. The treatments were the application of 

sulfoxaflor 50%W/V WG, dinotefuran10% W/V SL, white oil 67% W/V EC, petroleum spray 

oil 83.9%W/V EC, chlorpyrifos 40% W/V EC EC, malathion 57% W/V EC at the rate of 10 g., 
20 ml., 60 ml., 60 ml, 50 ml., 60 ml./ 20 L of water and the untreated. The results 
indicated that Neonicotinoid group; sulfoxaflor and dinotefuran and 2 type of oil;  
petroleum spray oil and white oil at the rate of 10 g., 20ml., 60 ml. and 60 ml./ 20 L of 
water showed the good effective to suppress the california red scale.  
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6. ค าน า 
เพลี้ยหอยเป็นแมลงศัตรูขนาดเล็กซึ่งมีรูปร่างแตกต่างจากแมลงชนิดอ่ืนๆ โดยจะมีอวัยวะ

ภายนอกแข็งห่อหุ้มล าตัวซึ่งอ่อนนิ่มอยู่ภายใน ท าให้ยากแก่การป้องกันก าจัด นอกจากนั้นแมลงชนิดนี้
เริ่มทวีความส าคัญมากขึ้น เนื่องจากสามารถติดไปกับผลผลิตพืชที่ส่งออกขายไปยังต่างประเทศ เพลี้ยหอย   
สีแดงแคลิฟอร์เนียเป็นแมลงศัตรูส าคัญของส้มในต่างประเทศ ซึ่งพบระบาดมากในประเทศสหรัฐอเมริกา 
แคนาดา ออสเตรเลีย กรีก อิสราเอล อาเจนติน่า ชิลี เป็นต้น ในประเทศไทยช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาพบ
การระบาดมากขึ้นโดยเฉพาะตามแหล่งปลูกส้มทางภาคเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกส าคัญของประเทศ  
นอกจากนั้นยังพบในพืชตระกูลส้มเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ ส้มโอ และมะนาว เพลี้ยหอยชนิดนี้พบเกาะ
อยู่บริเวณผลและใบ ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลีย้ง ท าให้คลอโรฟิลถูกท าลายกลายเป็นสีเหลืองซดี 
ซึ่งพบได้ในบริเวณที่เพลี้ยหอยเกาะอยู่ ท าให้ผลอ่อนหยุดชะงักการเจริญเติบโต แคระแกรน ถ้าพบใน
ปริมาณมากอาจท าให้ผลและใบร่วงได้  การแพร่ระบาดของเพลี้ยหอยชนิดนี้ เนื่องจากจัดอยู่ในพวก 
armored หรือพวก hard scales จะไม่ขับสารที่คล้ายน้ าหวานที่เป็นตัวล่อมดให้เป็นตัวน าเพ่ือ
แพร่กระจายไปที่อ่ืน แต่ตัวอ่อนจะอาศัยลมและมนุษย์ในการแพร่ระบาด หรือติดตามชิ้นส่วนของพืช



โดยเฉพาะผลที่มีส่วนของเพลี้ยหอยเข้าท าลาย ถ้าไม่ก าจัดจะเป็นแหล่งสะสมและเป็นตัวกลางการแพร่
ระบาดอย่างดี ในการป้องกันก าจัด ชลิดาและคณะ (2542) และศรีจ านรรจ์ (2554) แนะน าให้ตัดส่วน
ของพืชที่มีเพลี้ยหอยลงท าลาย น าไปเผาไฟ หรือพ่นสารฆ่าแมลง malathion 83%EC อัตรา 40 มล./
น้ า 20 ลิตร ผสมสารจับใบพ่นบริเวณที่พบเพลี้ยหอยท าลาย 
 การใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชจึงเป็นวิธีการหนึ่งในหลายๆ วิธีการที่สามารถ
ป้องกันความเสียหายของผลผลิตที่อาจเกิดจากศัตรูพืชได้ แม้ว่าจะไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุด แต่หาก
เกษตรกรใช้ด้วยความระมัดระวังและบนพ้ืนฐานความรู้ที่ถูกต้อง จะเป็นการป้องกันก าจัดแมลงที่มี
ประสิทธิภาพวิธีการหนึ่ง ปัจจุบันมีสารฆ่าแมลงกลุ่มใหม่และสารน้ ามันที่มีพิษน้อยต่อสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม และมีฤทธิ์ในการป้องกันก าจัดเพลี้ยหอยได้ดี จึงท าการทดสอบประสิทธิภาพโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้สารป้องกันก าจัดแมลงหลายกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพดีในการ
ป้องกันก าจัดเพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอร์เนีย เพ่ือเป็นทางเลือกให้เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง  และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูส้มแบบผสมผสาน  ท าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและ
ปริมาณตามที่ตลาดต้องการ 
 
7. วิธีการ   
    - อุปกรณ์ 

    1. แปลงส้มเขียวหวาน อายุ 2-3 ปี 
    2. สารฆ่าแมลง sulfoxaflor 50%W/V WG (Jerdez)  dinotefuran 10% W/V  

       SL (Starkle 10 SL) white oil 67% W/V EC (ไวต์ออยล์) petroleum  
       spray oil 83.9%W/V EC (SK Enspray 99) chlorpyrifos 40% W/V EC   
       (Lorsban 40 EC ) malathion 57% W/V EC (มาดิเอท 57) 

    3. เครื่องยนต์พ่นสารแบบสะพายหลังแรงดันน้ าสูง 
    4. บีกเกอร์ กระบอกตวง  
    5. แว่นขยาย หรือ กล้อง stereo microscope 
    6. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น ปากกา ดินสอ  

 

    - วิธีการ 
1. ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดเพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอร์เนีย    

ด าเนินการในแปลงส้มเขียวหวานของเกษตรกร อ าเภอธัญบุรี และหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ในปี  
2556  จ านวน 2 แปลงทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCB  4 ซ้ า ซ้ าๆ ละ 1 ต้น 7 กรรมวิธี  ดังนี ้

กรรมวิธีที่ 1  พ่นสาร sulfoxaflor 50%W/V WG (Jerdaz) อัตรา 10 กรัม/น้ า 20 ลิตร  
กรรมวิธีที่ 2  พ่นสาร dinotefuran 10% W/V SL (Starkle10SL) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร  



กรรมวิธีที่ 3  พ่นสาร white oil 67% W/V EC (ไว้ต์ออยล์) อัตรา 60 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร  
กรรมวิธีที่ 4  พ่นสาร petroleum spray oil 83.9%W/V EC (SK Enspray 99)  

      อัตรา 60 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร  
กรรมวิธีที่ 5  พ่นสาร  chlorpyrifos 40% W/V EC (Lorsban 40EC) อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ า20 ลิตร  
กรรมวิธีที่ 6  พ่นสาร  malathion 57%EC (มาดิเอท 57) อัตรา 60 มิลลิลิตร/น้ า20 ลิตร                  
กรรมวิธีที่ 7   ไม่พ่นสาร 
เริ่มพ่นสารตามกรรมวิธีเพ่ือพบการระบาดของเพลี้ยหอยมากกว่า 10 ตัว/ผล ท าการสุ่มส ารวจผล

ส้มที่ถูกเพลี้ยหอยท าลาย ท าเครื่องหมายไว้ต้นละ 10 ผล ท าการพ่นสารติดต่อกัน 2 ครั้ง โดยใช้ช่วงพ่น 7  
วันครั้ง ตรวจนับจ านวนเพลี้ยหอยที่มีชีวิตในช่วงก่อนพ่นสารและหลังพ่นสาร 3, 5 และ7 วันทุกครั้ง บันทึก
ผลกระทบต่อพืช ศัตรูธรรมชาติ ปริมาณน้ าที่ใช้พ่นต่อต้น น าข้อมูลจ านวนเพลี้ยหอยที่ตรวจพบมาวิเคราะห์
ผลทางสถิติ และ ค านวณหาต้นทุนการพ่นสาร และค านวณหาเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการป้องกันก าจัด โดย
ใช้สูตรของ Henderson-Tilton (Henderson and Tilton, 1955) ดังนี้ 

  
% ประสิทธิภาพการป้องกันก าจัด=    1- จ านวนแมลงมีชีวิตในกรรมวธิีควบคมุก่อนพ่นสารxจ านวนแมลงมีชีวิตหลังพ่นสาร x100 

                                  จ านวนแมลงในกรรมวิธีควบคุมหลังพ่นสาร x จ านวนแมลงมีชีวิตก่อนพ่นสาร 

 
 
2. การวิเคราะห์พิษตกค้างในผลผลิต 

ด าเนินการในแปลงส้มเขียวหวานของเกษตรกร อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในปี  2557 โดยพ่น
สารฆ่าแมลง 3 ชนิด คือ dinotefuran 10% W/V SL อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร  chlorpyrifos 
40% W/V EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และ malathion 57%EC อัตรา 60 มิลลิลิตร/น้ า20 ลิตร  
ในต้นส้มเขียวหวานที่ให้ผลผลิต กรรมวิธีละ 2 ต้น เก็บผลผลิตในแต่ละกรรมวิธีจ านวน 2 กก./ครั้ง ที่
ระยะเวลา 7, 14 และ 21 วันหลังพ่นสาร น ามาวิเคราะห์พิษตกค้างในห้องปฏิบัติการของกองวิจัยพัฒนา
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยวิธีตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักและผลไม้ QuEChERS  ด้วยเครื่อง 
LC-MS/MS  น าผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับค่า EU MRL ในส้ม 
          บันทึกข้อมูล 
               - จ านวนเพลี้ยหอย 
               - จ านวนและชนิดศัตรูธรรมชาติ 
               - ผลกระทบต่อพืช 
               - ต้นทุนการพ่นสาร 
              สถานที่ท าการศึกษาวิจัย  -  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช/ห้องปฏิบัติการของกองวิจัย 
             พัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 



         -  แปลงส้มเขียวหวานของเกษตรกร อ าเภอธัญบุรี และหนองเสือ  
             จังหวัดปทุมธานี 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
    1. ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดเพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอร์เนีย    
    - จ านวนเพลี้ยหอย 

แปลงที่ 1 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (Table 1) 
 ก่อนพ่นสาร พบว่า ทุกกรรมวิธีมีจ านวนเพลี้ยหอย 12.50-21.60 ตัว/ผล ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 หลังพ่นสารครั้งที่ 1 พบว่า ปริมาณเพลี้ยหอยลดลงไม่มากนักในช่วง 3 วันหลังการพ่นสาร เมื่อ 5 
และ 7 วันหลังการพ่นสาร พบว่ากรรมวิธีที่พ่นสารน้ ามันทั้งสองชนิด ปริมาณเพลี้ยหอยลดลง โดยกรรมวิธีที่
พ่นสาร petroleum spray oil มีปริมาณเพลี้ยหอยน้อยที่สุดในช่วง 5 วันหลังการพ่นสาร ไม่แตกต่างทาง
สถิติกับกรรมวิธี sulfoxaflor, dinotefuran, white oil และ malathion ซึ่งพบเพลี้ยหอย 3.24, 2.58, 
3.49 และ 3.25 ตัว/ผล ตามล าดับ แต่น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร 
ซึ่งพบเพลี้ยหอย 11.49 ตัว/ผล หลังพ่นสาร แล้ว 7 วัน พบว่า กรรมวิธีที่พ่นสาร white oil พบเพลี้ยหอย
น้อยที่สุด 1.85 ตัว/ผล ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสาร sulfoxaflor และ dinotefuran ซึ่งพบ
เพลี้ยหอย 2.63 และ 2.72 ตัว/ผล ตามล าดับ แต่น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธี
ไม่พ่นสาร ซึ่งพบเพลี้ยหอย 8.28 ตัว/ผล 
 หลังพ่นสารครั้งที่ 2 แล้ว 3, 5 และ 7 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารปริมาณเพลี้ยหอยค่อยๆ 
ลดลงตามล าดับ 1.36-2.17, 1.01-1.87 และ 0.14-1.23 ตัว/ผล ตามล าดับ น้อยกว่าและแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบเพลี้ยหอย 6.15, 7.69 และ 3.24 ตัว/ผล ตามล าดับ เมื่อ
เปรียบเทียบกรรมวิธีที่ พ่นสาร พบว่า กรรมวิธีที่ พ่นสาร petroleum spray oil, sulfoxaflor และ 
chlorpyrifos สามารถควบคุมปริมาณเพลี้ยหอยให้อยู่ในระดับต่ าหลังการพ่นสาร 0.33 -1.80, 0.35-1.36 
และ 0.14-1.77 ตัว/ผล ตามล าดับ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสาร white oil, dinotefuran และ 
malathion  

แปลงที่ 2 อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (Table 2) 
 ก่อนพ่นสาร พบว่า ทุกกรรมวิธีมีจ านวนเพลี้ยหอย 16.73-24.25ตัว/ผล ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 หลังการพ่นสารครั้งที ่ 1 แล้ว 3, 5 และ 7 วันพบว่า ทุกรรมวิธีที ่พ่นสารมีเพลี ้ยหอยอย่าง
ต่อเนื่อง 11.32-12.90, 8.81-11.47 และ 5.68-9.11 ตัว/ผล ตามล าดับ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งมีเพลี้ยหอย 19.62, 21.23 และ 19.80 ตัว/ผล ต ามล าดับ 
โดยกรรมวิธีที่พ่นสาร sulfoxaflor มีเพลี้ยหอยลดลงชัดเจนที่สุดในช่วง 3, 5 และ 7 วัน 12.35, 9.16 
และ 5.68 ตัว/ผล ตามล าดับ  



 หลังการพ่นสารครั้งที่ 2 แล้ว 3, 5 และ 7 วัน พบว่า  ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมรเพลี้ยหอย 
2.30-4.90, 0.69-2.24 และ 1.27-3.57 ตัว/ผล ตามล าดับ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งมีเพลี้ยหอย 22.10, 12.10 และ 9.84 ตัว/ผล ตามล าดับ โดยกรรมวิธีที่พ่น
สาร sulfoxaflor, dinotefuran และ petroleum spray oil มีเพลี้ยหอยตลอดช่วง 7 วันหลังการพ่น
ครั้งที่ 2  0.69-3.43 ตัว/ผล น้อยกว่ากรรมวิธีที่พ่นสาร white oil, chlorpyrifos และ malathion ซึ่งมี
เพลี้ยหอย 2.10-4.90 ตัว/ผล  
 จากการทดลองทั้ง 2 แปลงไม่พบความเป็นพิษต่อส้มเขียวหวานจากการพ่นสารทุกรรมวิธี  
    - เปอร์เซ็นต์การป้องกันก าจัด (Figure 1) 
 แปลงที่ 1  หลังการพ่นสารครั้งที่ 1 แล้ว พบว่า สาร white oil และ sulfoxaflor มีเปอร์เซ็นต์
การป้องกันก าจัดดีในช่วง 5-7 วันหลังการพ่นสาร 74.01-80.88% และ 71.42-74.63% ตามล าดับ 
รองลงมาคือสาร petroleum spray oil และ dinotefuran ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การป้องกันก าจัดสูงในช่วง 5 
วันหลังพ่นสาร 83.65 และ 78.35  และลดลงเหลือ 55.56 และ 68.33๔ หลังการพ่นสารไปแล้ว 7 วัน  
หล ังการพ ่นครั ้งที ่ 2  พบว ่า ท ุกสารม ีเปอร ์เซ ็นต ์การป ้องก ันก าจ ัดส ูงมากกว ่า 70 % โดยสาร 
chlorpyrifos, sulfoxaflor, petroleum spray oil, white oil และ dinotefuran สามารถป ้องก ัน
ก าจ ัดเพลี ้ยหอยได้ 78.57-96.78, 80.10-90.28,71.51-90.09, 72.17-88.76 และ 71.31-81.57 % 
ตามล าดับ ดีกว่า malathion ซึ่งเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะน า มีเปอร์เซ็นต์การป้องกันก าจัด
เพียง 21.16-68.78% เท่านั้น 
 แปลงที่ 2   พบว่า การป้องกันก าจัดเพลี้ยหอยเห็นได้ชัดเจนหลังการพ่นสารครั้งที่ 2 โดยสาร 
sulfoxaflor และ petroleum spray oil สามารถป้องกันก าจัดเพลี้ยหอยได้ 88.00-94.70 และ 78.53-
83.76% ตามล าดับ รองลงมา คือสาร dinotefuran, white oil และ chlorpyrifos สามารถป้องกัน
ก าจัดเพลี ้ยหอยในช่วง 5 วันหลังการพ่นสาร 84.10 -86.24, 74.56-80.08 และ  75.60-82.74% 
ตามล าดับ ดีกว่า malathion ซึ่งเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะน า ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การป้องกันก าจัด
ในช่วง 5 วันหลังพ่นสารเพียง 75.69-78.51%  
 เมื ่อพิจารณาประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดทั้ง 2 การทดลอง พบว่า ทุกกรรมวิธีที ่พ่นสาร
ทดสอบให้ผลดีในการป้องกันก าจัดเพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอร์เนียหลังการพ่นสารครั้งที่ 2 โดยกรรมวิธีที่
พ่นสาร sulfoxaflor มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดดีที ่ส ุด 80 -95% ดีกว่าสาร dinotefuran 
เล็กน้อย ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด 70-86% โดยสารฆ่าแมลงทั้งสองชนิดอยู่ในกลุ่มกลไก
การออกฤทธิ์เดียวกัน (กลุ่ม 4) ซึ่งสารฆ่าแมลงในกลุ่มนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดแมลงปากดูด
ได้ดี สอดคล้องกับ Sparks et al. (2013) รายงานว่าสาร sulfoxaflor (4C) เป็นสารฆ่าแมลงตัวใหม่
พ ัฒนาใหม ่ออกฤทธิ ์ที ่จ ุดร ับ  nicotinic receptors (nAChRs) เช ่น เด ียวก ับสารฆ ่าแมลงในกลุ ่ม 
neonicotinoid (4A) ไ ด ้แ ก ่ imidacloprid dinotefuran thiametoxam clothianidin แ ต ่มี
ประสิทธิภาพดีกับแมลงปากดูดได้มากชนิดกว่ารวมทั ้งแมลงที ่ต ้านทานต่อสารฆ่าแมลงในกลุ ่ม 



neonicotinoid spinosyn nereistoxin analogs กลุ่มสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพรองลงมา คือ สาร
ในกลุ ่มน้ ามันที ่มีพิษน้อยต่อสัตว์เลือดอุ่น  มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด 70 -90% ซึ ่งพบว่า 
petroleum spray oil ให้ผลในการป้องกันก าจัดดีกว่า white oil เล็กน้อย และสาร chlorpyrifos 
(กลุ่ม 1B Organo-phosphat) มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด 70-97% ดีกว่าสารฆ่าแมลงที่กรม
วิชาการเกษตรเคยแนะน า คือ malathion ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดเพียง  50-70%  เท่านั้น 

- ต้นทุนการใช้สารฆ่าแมลง (Table 3) 
 เมื่อพิจารณาต้นทุนการพ่นสารฆ่าแมลงโดยค านวณจากอัตราพ่น 2.5 ลิตร/ต้น (ขนาดทรงพุ่มเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2-3 เมตร)  พบว่า สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดมีต้นทุนการพ่นสารฆ่าแมลงสูง
มาก กล่าวคือ สาร sulfoxaflor มีต้นทุนการพ่นสาร 7.29 บาท/ต้น เช่นเดียวกับสารในกลุ่มกลไกการ
ออกฤทธิ์เดียวกัน dinotefuran มีต้นทุนการพ่นสาร 4.63 บาท/ต้น ในขณะที่กลุ่มสารน้ ามันทั้งสองชนิด
ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดปานกลาง -สูง มีต้นทุนการพ่นสารต่ าเพียง 1.13-1.50 บาท/ต้น 
ถูกกว่าสาร malathion สารฆ่าแมลงที่กรมวิชาการเกษตรเคยแนะน า ซึ่งการทดลองนี้มีประสิทธิภาพใน
การป้องกันก าจัดเพลี้ยหอยค่อนข้างต่ า มีต้นทุนต่ า 2.5 บาท/ต้น 
      2. พิษตกค้างในผลผลิต (Table 4) 

เนื่องจากสาร petroleum spray oil และ white oil ไม่มีพิษตกค้างในผลผลิต และสาร  
sulfoxaflor ไม่มีสารมาตรฐานในห้องปฎิบัติการกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จึงด าเนินการ
วิเคราะห์พิษตกค้างในผลผลิตของสารฆ่าแมลง 3 ชนิด คือ dinotefuran chlorpyrifos และ malathion 
โดยเปรียบเทียบกับ EU MRL ในส้ม พบว่า malathion สามารถเก็บผลผลิตบริโภคได้หลังการพ่นสารแล้ว 
14 วัน   สาร chlorpyrifos พบสารตกค้างในผลผลิตที่ 21 วันหลังพ่นสาร 0.49 มก./กก. สูงกว่าค่า EU 
MRL 0.3 มก./กก. แสดงว่าต้องทิ้งระยะห่างก่อนเก็บผลผลิตมากกว่า 21 วันซึ่งต้องด าเนินการวิจัย
เพ่ิมเติม ส่วนสาร dinotefuran ไม่มีค่า EU MRL ในส้ม พบสารตกค้างในผลผลิตที่ 7, 14 และ 21 วัน
หลังพ่นสาร 0.10, 0.10 และ 0.09 มก./กก. ตามล าดับ  
 
9. สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดเพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอร์เนีย, A. aurantii ใน
ส้มเขียวหวาน ได้แก่ สารฆ่าแมลงในกลุ่ม 4 Neonicotinoids  2 ชนิด sulfoxaflor 50%W/V WG อัตรา 
10 กรัม/น้ า 20 ลิตร  และ dinotefuran 10% W/V SL อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร สารน้ ามัน 2 
ชนิด คือ white oil 67% W/V EC อัตรา 60 กรัม/น้ า 20 ลิตร และ  petroleum spray oil 83.9%W/V 
EC อัตรา 60 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร โดยควรพ่นสารทุก 7 วันอย่างน้อย 2 ครั้งติดต่อกัน สามารถป้องกัน
ก าจัดเพลี้ยหอยได้  70-96% ดีกว่าสารฆ่าแมลงที่กรมวิชาการเกษตรเคยแนะน า malathion ซึ่งมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด  50-70%   

 



อนึ่งสารฆ่าแมลงที่แนะน าเพ่ิมเติมในการป้องกันก าจัดเพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอร์เนีย ได้แก่  
sulfoxaflor และ dinotefuran จัดอยู่ในสารฆ่าแมลงที่มีความเป็น พิษน้อย-พิษปานกลาง (Class II-III) แต่
มีต้นทุนการพ่นสารฆ่าแมลงค่อนข้างสูง ส่วนสารน้ ามันทั้งสองชนิดนั้น ไม่มีพิษตกค้างในผลผลิตหลังการใช้ 
อีกทั้งมีความเป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและต้นทุนการพ่นสารต่ า จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการใช้สารใช้
สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ปลอดภัยกับเกษตรกร ผู้บริโภค รวมทั้งสิ่งแวดล้อมด้วย โดยแนะน าให้พ่นสาร
สลับกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์เพ่ือการป้องกันก าจัดที่มีประสิทธิภาพ และชะลอการสร้างความต้านทานต่อ
สารฆ่าแมลง 
 
10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ไดข้้อมูลสารป้องกันก าจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันก าจัดเพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอร์เนีย 
และน าไปเผยแพร่ผลงานในรายงานผลงานวิจัยประจ าปี วารสารวิชาการ ค าแนะน าการป้องกันก าจัดแมลง
และสัตว์ศัตรูพืช  และงานประชุมวิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถ่ายทอดแนะน าให้เกษตรกร 
นักวิจัย นักศึกษาตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลและเทคโนโลยีทางเลือกใน
การจัดการแมลงศัตรูพืชตระกูลส้ม หรือต่อยอดงานวิจัย 

 
11. ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณ คุณณิชาพร  ฉ่ าประวิง คุณกัญญาภัค ตาแก้ว นักวิชาการเกษตร และคุณสุนทร ปาน
แตง คนงานทดลองการเกษตร ที่ช่วยด าเนินการทดลองรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น จึงท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
12. เอกสารอ้างอิง 
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Table 1  Efficacy of insecticides for controlling california red scale, Aonidiella aurantii (Maskell)  on tangerine at  Tanyaburi district,  
              Pathum Thani, August 2013 
 

Treatment 
Rate of application 
(ml./ 20 l of water) 

No. california red scale/fruit  
Before 
app. 

After app.1st  (days) After app.2nd  (days) 
3  5  7  3  5  7  

         

sulfoxaflor 50%W/V WG 10 17.87  9.60 3.24 ab1/   2.63 ab 1.36 a 1.23 a 0.35 a 
dinotefuran 10% W/V SL 20 16.68 10.30 2.58 ab 2.72 ab 1.83 a 1.47 a   0.63 ab 
white oil 67% W/V EC 60 18.79  9.22 3.49 ab  1.85 a 2.00 a 1.01 a   0.49 ab 
petroleum spray oil 83.9%W/V EC 60 16.52   11.97 1.93 a 3.78 abc 1.80 a 1.12 a 0.33 a 
chlorpyrifos 40% W/V EC 50 21.60   12.17 5.26 bc 5.86 bc 1.77 a 1.44 a 0.14 a 
malathion 57% W/V EC 60 12.50 8.34 3.25 ab 3.05 ab 2.17 a 1.87 a 1.23 b 
Untreated - 16.08   15.89 11.49 c  8.28 c 6.15 b 7.69 b 3.24 c 
         

CV (%)  41.1 50.5 66.5 61.9 45.1 67.3 99.6 
R.E.(%)  - - - - 126.5 81.2 123.8 
 

1/  In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
 
 
 



Table 2  Efficacy of insecticides for controlling california red scale, Aonidiella aurantii (Maskell)  on tangerine at  Nong suea district,  
             Pathum Thani,  November 2013 
 

Treatment 
Rate of application 
(ml./ 20 l of water) 

No. california red scale/fruit  
Before 
app. 

After app.1st  (days) After app.2nd  (days) 
3  5  7  3  5  7  

         

sulfoxaflor 50%W/V WG 10 24.25 12.35 a 9.16 a  5.68 a 2.38 a 0.69 a 1.27 a 
dinotefuran 10% W/V SL 20 14.76 11.32 a 9.43 a 8.25 ab 2.30 a  1.09 ab 2.04 abc 
white oil 67% W/V EC 60 19.65 12.28 a 11.47 a  9.11 b 4.90 b 2.10 c 3.57 c 
petroleum spray oil 83.9%W/V EC 60 19.85  11.79 a 8.81 a 6.28 ab  3.43 ab  1.73 bc 1.86 ab 
chlorpyrifos 40% W/V EC 50 16.73  12.90 a 10.49 a  8.60 b  2.83 ab 2.19 c 2.62 bc 
malathion 57% W/V EC 60 19.43 12.02 a 10.76 a 7.81 ab  4.63 b 2.24 c 3.04 bc 
Untreated - 22.55  19.62 b 21.23 b 19.80 c  22.10 c 12.10 d 9.84 d 
         

CV (%)  33.1 27.0 29.1 48.1 51.2 62.7 52.1 
R.E.(%)  - - - - 86.0 103.8 107.1 
 
1/  In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
 
 



 
 

(A) 

 
(B) 

 

Figure 1  Efficacy percentage of insecticides for controlling california red scale, Aonidiella  
              aurantii (Maskell)  on Tangerine. 

(A) Thanyaburi district,  Pathum Thani, August 2013 
(B) Nong suea district,   Pathum Thani, November 2013 
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Table 3 Average cost of insecticides per plant for controlling california red scale,  
             Aonidiella aurantii (Maskell)  on tangerine  
 

Insecticides 
Package 
(g.,ml.) 

Cost/unit 1/ 
(Baht) 

Rate of 
application/

20 (ml.) 

Cost 
(Baht/20 
liters of 
water 

Cost 
(Baht/tree) 2/   

 

      

sulfoxaflor 50%W/V WG 12 70 10 58.33 7.29 
dinotefuran 10% W/V SL 1,000 1,850 20 37.00 4.63 
white oil 67% W/V EC 1,000 200 60 12.00 1.50 
petroleum spray oil 
83.9%W/V EC 

1,000 150 60 9.00 1.13 

chlorpyrifos 40% W/V EC 1,000 400 50 20.00 2.50 
malathion 57% W/V EC 1,000 200 60 12.00 1.50 
      

 

1/  price in January 2014 
2/  Spray volume : 2.5 liters/tree (Hight 1.5-2 m/  2-3 m) 
 
Table 4  Residue of insecticide for controlling california red scale, Aonidiella aurantii  
             (Maskell)  on tangerine 

 

Insecticide 
Rate of application 
(ml./ 20 l of water) 

Residue (mg/kg) EU MRL 
orange 
(mg/kg) 

7 DAA 14 DAA 21 DAA 

      

chlorpyrifos 40% W/V EC 50 0.82 0.50 0.49 0.3 
dinotefuran 10% W/V SL 20 0.10 0.10 0.09 - 
malathion 57% W/V EC 60   0.10 ND 1/ ND 0.02 
Untreated - ND   ND ND - 
      

 

1/ Non Detect  
 


