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Abstract 

 
The cotton thrips (Thrips palmi Karny) is a major pest of orchid and other plants in 

Thailand.  Thrips palmi contamination was found on exported cut orchid. Methyl bromide is 
usually used to control T. palmi and other insects but due to its limitation. Therefore, the 
other fumigants need to investigate for the replacement. The experiment of ECO2FUME® on T. 
palmi was set up under laboratory condition at Postharvest Technology on Field Crops 
Research and Development Group, Postharvest and Processing Research and Development 
Division during October 2013 to September 2015. The concentrations of ECO2FUME® were 
varied from 500 ppm until 2500 ppm and tested with eggs, larvae and adults stages of T. 
palmi. The research indicated that the lowest concentration of ECO2FUME® 500 ppm for 72 
h at 6 o C could control the larvae and adults stage of T. palmi but the egg stage of T. palmi 
could be controlled by ECO2FUME® 2,000 ppm for 48 h at 6 o C. Although, the first instar 
larvae of T. palmi could be found when fumigated with ECO2FUME® 2,000 ppm for 24 h at 6 o 

C, ECO2FUME® 2,500 ppm for 24 h at 6 o C and ECO2FUME® 1,500 ppm for 48 h at 6 o C which 
the percentages of survival were 10.14, 4.34 and 2.08 %, respectively but those larvae could 
not completely develop to adults. 
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บทคัดย่อ 
 

เพลี้ยไฟฝ้าย (Thrips palmi Karny) เป็นแมลงศัตรูพืชทีส่ าคัญในกล้วยไม้และพืชชนิดอ่ืนในประเทศ
ไทย โดยการปนเปื้อนของเพลี้ยไฟฝ้ายสามารถพบได้ในกลว้ยไม้ตัดดอกที่ท าการส่งออก ทั่วไปแลว้สารรมเมทิล
โบร์ไมด์ เป็นสารรมที่ใช้ในการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟฝ้ายและแมลงศัตรูพืชชนิดอ่ืน แต่เนื่องจากข้อจ ากัดของสาร
รมชนิดนี ้ จึงจ าเป็นต้องศึกษาถึงประสิทธิภาพของสารรมชนิดอ่ืน ดังนั้นการศึกษาประสทิธิภาพของสารรมอีโค
ฟูมตอ่การป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟฝ้าย  (ระยะไข่ ระยะตัวอ่อน และระยะตัวเต็มวัย) ได้ด าเนินการทดลองที่
ห้องปฏิบัติการของกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืชไร่ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ระหว่างตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2558 โดยได้ท าการทดลองสารรม
อีโคฟูมตั้งแต่ความเข้มข้น 500 ppm จนถึง 2500 ppm จากการศึกษาพบว่าสารรมอีโคฟูมที่อัตรา 500 ppm 
นาน 72 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 6 องศาเซลเชียส สามารถก าจัดเพลี้ยไฟฝ้ายระยะตัวอ่อนและระยะตัวเต็มวัยได้ แต่
ในระยะไข่ของเพลี้ยไฟฝ้ายต้องใช้สารรมอีโคฟูมอัตรา 2000 ppm 72 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 6 องศาเซลเชียส จะ
สามารถก าจัดเพลี้ยไฟระยะไข่ได้ ถึงแม้ว่าจะสามารถพบเพลี้ยไฟฝ้ายระยะตัวอ่อนในการทดลองท่ีใช้สารรมอี
โคฟูม อัตรา 2000 ppm นาน 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 6 องศาเซลเชียส, อัตรา 2500 ppm นาน 24 ชั่วโมง ที่
อุณหภูมิ 6 องศาเซลเชียส และอัตรา 1500 ppm นาน 48 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 6 องศาเซลเชียส โดยเพลี้ยไฟ
ฝ้ายมีเปอร์เซ็นต์การรอดเท่ากับ 10.14, 4.34 และ 2.08 เปอร์เซ็นต์ แต่ระยะตัวอ่อนของเพลี้ยไฟฝ้ายทั้งหมด
ที่ฟักออกมาจากระยะไข่ไม่สามารถพัฒนาไปเป็นระยะตัวเต็มวัยได้ 
 
ค ำส ำคัญ: เพลี้ยไฟฝ้าย สารรม อีโคฟูม 
 

ค ำน ำ 
 

กล้วยไม้เป็นไม้ตัดดอกที่สวยงามมีชนิดและสีสันที่หลากหลายจึงเป็นที่นิยมส าหรับบุคคลทั่วไปเป็น
อย่างมาก โดยประเทศไทยนั้นเป็นประเทศท่ีส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกเขตร้อน (tropical orchid) อันดับหนึ่ง
ของโลก ส่วนมากแล้วการเพาะปลูกกล้วยไม้จะอยู่ในเขตกลางของประเทศ แต่การเพาะปลูกกล้วยไม้มัก
ประสบปัญหาทั้งโรคและแมลงเข้าท าลายและสร้างความเสียหายให้กับกล้วยไม้ตั้งแต่อยู่ในแปลง โดยแมลงที่
เป็นปัญหาอย่างมากจากการติดไปกับดอกกล้วยไม้หลังการเก็บเก่ียว คือเพลี้ยไฟฝ้าย (cotton thrips: Thrips 



palmi Karny (Thysanoptera: Thripidae)) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ตัวกินสี โดยเพลี้ยไฟฝ้ายสามารถท าลาย
พืชได้หลายชนิดโดยเฉพาะกล้วยไม ้ และสามารถเป็นพาหะน าเชื้อไวรัสมาสู่พืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชตระกูลแตง 
(ศริณี และคณะ 2554) เพลี้ยไฟฝ้ายจะท าลายส่วนต่างๆของพืชโดยใช้ปากท่ีเป็นแท่ง (stylet) เขี่ยเนื้อเยื่อพืชให้
ช้ าแล้วจึงดูดน้ าเลี้ยงจากเซลล์พืชท าให้บริเวณท่ีถูกท าลายมีรอยแผลสีน้ าตาล ใบแห้ง การติดไปของเพลี้ยไฟไม่
ว่าจะเป็นระยะไข่ ระยะตัวอ่อน หรือตัวเต็มวัยก็ตามจะมีผลกระทบต่อการส่งออกทันทีเนื่องจากเพลี้ยไฟเป็น
แมลงศัตรูพืชกักกัน โดยเพลี้ยไฟสามารถเข้าท าลายพืชได้ตลอดทั้งปีและพบน้อยในช่วงฤดูฝน การระบาดมักพบ
ในช่วงฤดูร้อนหรือช่วงที่มีอาการแห้งแล้งฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน (ปิยรัตน์ และคณะ, 2542) โดยทั่วไปแล้วการ
ป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟฝ้ายมักนิยมใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดตั้งแต่อยู่ในแปลงแต่เนื่อง จากเพลี้ยไฟฝ้ายเป็น
แมลงขนาดเล็กและสารฆ่าแมลงไม่สามารถฆ่าระยะไข่ของเพลี้ยไฟฝ้ายได้ ดังนั้นกล้วยไม้ตัดดอกจึงประสบ
ปัญหาการปนเปื้อนเพลี้ยไฟฝ้ายหลังการเก็บเกี่ยว โดยทั่วไปวิธีการแก้ปัญหาแมลงของกล้วยไม้ตัดดอกมักนิยม
ใช้สารรมเมทิลโบร์ไมด์ (Methyl bromide: MB) ทีอั่ตรา 20-24 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร นาน 90 นาที โดยสาร
รมชนิดนี้สามารถฆ่าแมลงได้ทุกระยะการเจริญเติบโตหากปฏิบัติตามค าแนะน าที่ถูกต้อง แต่สารรมเมทิลโบร์
ไมด์นัน้มีข้อจ ากัดในการใช้ เนื่องจากสารรมเมทิลโบร์ไมด์มีผลกระทบต่อชั้นโอโซนของโลก ดังนั้นจึงมีการ
ยกเลิกการใชส้ารรมเมทิลโบร์ไมด์เพ่ือก าจัดแมลงภายในประเทศไทยตั้งแตป่ี 2558 แต่ยังคงสามารถใช้สารรม
ชนิดนี้ส าหรับการส่งออกเท่านั้น สารรมอีโคฟูม (ECO2FUME®) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะน าใช้ในการ
ป้องกันก าจัดแมลง โดยสารรมอีโคฟูมเป็นสารรมที่มีส่วนประกอบของฟอสฟีน (Phosphine: PH3) 2% (by 
weight) และคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide: CO2) 98% บรรจุในถังก๊าซที่ไม่ติดไฟ ซึ่งผลิตโดยบริษัท 
CYTEC ประเทศแคนาดา  ในหลายประเทศมีการน าเอาอีโคฟูมมาใช้ในการรมผลิตผลเกษตรเป็นเวลาหลายปี
แล้ว ได้แก่  แคนาดา สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย จุดเด่นส าคัญของอีโคฟูม คือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และสารรมชนิดนี้สามารถน ามาใช้ก าจัดแมลงในผลไม้บางชนิด โดย Williams และ Ryan (2001) ได้ท าการ
ทดสอบสารรมอีโคฟูมอัตรา 700 ppm นาน 15 ชัว่โมงท่ีอุณหภูมิ 15 องศา กับหนอนแมลงวันทอง 
Bactrocera tryoni ที่เป็นศัตรูพืชของส้ม และระยะไข่ ระยะหนอน และระยะดักแด้ของผีเสื้อ Epiphyas 
postvittana ที่เป็นศัตรูพืชของลูกแพร์ รวมถึงหนอนผีเสื้อ Cydia pomonella ซ่ึงเป็นศัตรูพืชของแอ็ปเปิ้ล 
จากการทดลองพบว่าสามารถก าจัดแมลงศัตรูพืชดังกล่าวได้โดยไม่มีผลต่อคุณภาพของผลไม้ทั้ง 3 ชนิด 
นอกจากนี้สารรมอีโคฟูมยังสามารถน ามาใช้ก าจัดแมลงที่ปนเปื้อนมากับธัญพืช ผลไม้แห้ง ใบยาสูบ และ
ผลิตภัณฑ์ทีท่ าจากธัญพืชได้ (Tumambing และคณะ 2012) สารรมชนิดนี้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะ
น ามาใช้ป้องกันก าจัดแมลงเพ่ือทดแทนการใช้สารรมเมทิลโบร์ไมด์ที่มีข้อจ ากัดในการใช้ ดังนั้นวัตถุประสงค์
ของการทดลองครั้งนี้คือการหาอัตราการใช้ที่เหมาะสมของสารรมอีโคฟูมในการก าจัดเพลี้ยไฟฝ้ายซึ่งเป็นศัตรูที่
ส าคัญของกล้วยไม้เพ่ือการส่งออก   
 

วิธีด ำเนินกำร 
อุปกรณ์  
 



1. บรรจุสารรมอีโคฟูม 1 ถัง 
2. เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (gas chromatograph: GC) ยี่หอ้ Trace 1300 
3. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (incubator) 
4. เพลี้ยไฟฝ้ายระยะต่างๆ (ไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย) 
5. กล้วยไม้สกุลหวาย 
6. หลอดแก้ว 
7. เครื่องดูดแอซพิเรเตอร์ (aspirator) 

   8.   ถุงเก็บกักก๊าซ (Tedlar bags) ยี่ห้อ SKC (CAT#232-03) ขนาด 3 ลิตร 
   9.  โหลแก้ว (Dessicator) 
   10.  พาราฟิมล์ (parafilm) 

11.  กล้องจุลทรรศน์ 
12. กล่องพลาสติกขนาด 3.5*2.5 นิ้ว 

วิธีกำร 
 
1. ขัน้ตอนการเตรียมสารรมอีโคฟูม 

ท าการถ่ายเทสารรมอีโคฟูมจากถังใหญ่ใส่ลงในถุงเก็บกักก๊าซขนาด 3 ลิตร เพ่ือเตรียมส าหรับทดลอง 
ในขั้นตอนต่อไป (Figure 1) 

 
 
Figure 1 Tedlar bag was used for transferring ECO2FUME® from cylinder to desiccator 
 
2. การเลี้ยงขยายพันธุ์เพลี้ยไฟฝ้าย (Thrips palmi Karny) 

ท าการส ารวจและเก็บตัวอย่างเพลี้ยไฟในแปลงมะเขือยาว จังหวัดนครปฐม โดยน าตัวอย่างบางส่วน  
ส่งไปจ าแนกชนิดที่กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตรเมื่อทราบ
เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าตัวอย่างที่ท าการเก็บมาเป็นเพลี้ยไฟฝ้าย จึงท าการเพาะเลี้ยงเพลี้ยไฟฝ้ายจากแหล่งดังกล่าว 
พร้อมทั้งปลูกกล้วยไม้ในสกุลหวาย เพ่ือเป็นแหล่งอาหารให้กับเพลี้ยไฟฝ้าย โดยน าดอกกล้วยไม้มาล้างท าความ
สะอาดด้วยน้ าเปล่า ซับน้ าให้แห้งโดยใช้กระดาษทิชชู่ แล้วน าส่วนของกลีบดอก (Petal) ของกล้วยไม้มาใช้เพื่อ
เป็นแหล่งอาหารของเพลี้ยไฟฝ้ายโดยท าการเลี้ยงเพลี้ยไฟฝ้ายให้ได้ระยะต่างๆ (Figure 2) ดังนี้ 



 
2.1 การเตรียมเพลี้ยไฟฝ้ายระยะไข่  
น าดอกกล้วยไม้จ านวน 1 ดอกใส่ลงในกล่องพลาสติกและดูดเพลี้ยไฟฝ้ายโดยใช้เครื่องดูดแอซพิเร

เตอร์ดูดตัวเต็มเพลี้ยไฟฝ้ายจ านวน 100 ตัว/กล้วยไม้ 1 ดอก/1 ซ้ า ปล่อยให้ตัวเต็มวัยวางไข่เป็นเวลา 2 วัน 
และน าไปเก็บไว้ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความชื้น 75 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นน าตัวเต็มวัยออกให้
หมดและน าดอกกล้วยไม้ที่มีไข่ของเพลี้ยไฟเหล่านั้นมาทดลองกับสารรมอีโคฟูมที่อัตราที่แตกต่างกันตาม
กรรมวิธีที่ก าหนด 
 

2.2 การเตรียมเพลี้ยไฟฝ้ายระยะตัวอ่อน (ระยะที ่2) 
ปล่อยตัวเต็มวัยเพลี้ยไฟฝ้ายจ านวน 30 ตัว/ 1 กลีบดอกกล้วยไม้ ให้เพลี้ยไฟฝ้ายท าการวางไข่เป็น

เวลา 2 วัน หลังจากนั้นน าตัวเต็มวัยออกและน ากลีบดอกกล้วยไม้เหล่านั้น จ านวน 5 กลีบมาใส่ในกล่อง
พลาสติกขนาด 3.5*2.5 นิ้ว และน าไปเก็บไว้ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความชื้น 75 เปอร์เซ็นต์ 
เป็นเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันแรกที่ใส่ตัวเต็มวัย เมื่อครบ 7 วัน ท าการดูดตัวอ่อนเพลี้ยไฟฝ้ายจ านวน 30 ตัว/1 
หลอดแก้ว/ 1 ซ้ า ปิดด้วยพาลาฟิลม์ และเจาะรูขนาดเล็กจ านวน 15 รู เพ่ือใช้ในการทดลอง 
 

2.3 การเตรียมเพลี้ยไฟฝ้ายระยะตัวเต็มวัย  
ท าวิธีเดียวกันกับการเตรียมระยะตัวอ่อน โดยเก็บเพลี้ยไฟฝ้ายในตู้ควบคุมอุณหภูมิเป็นเวลา 17- 

21 วัน จึงน าตัวเต็มวัยมาใช้เพ่ือทดสอบท าการคัดแยกตัวเต็มวัยจ านวน 30 ตัว/1 หลอดแก้ว/ 1 ซ้ าปิดด้วย
พาลาฟิลม์ และเจาะรูขนาดเล็กจ านวน 15 รู เพ่ือใช้ในการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

egg  

(3.63+0.23 day) 

 1st instar larva (1.98+0.30 day) 

2 rd instar larva (3.75+0.39 day) 

3 nd instar larva (1.36+0.34 day) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 The life cycle of Thrips palmi (25+1 C0 75+5% RH. 
 
3. การทดสอบกับเพลี้ยไฟระยะการเจริญเติบโตต่างๆ  

3.1 การทดลองที่ 1 มี 14 กรรมวิธีโดยแต่ละกรรมวิธีมีเพียง 1 ซ้ า คือ 
กรรมวิธีที่ 1  ไม่ใช้สารรมระยะเวลา 18 ชั่วโมง 

  กรรมวิธีที่ 2  ไม่ใช้สารรมระยะเวลา 24 ชั่วโมง 
  กรรมวิธีที่ 3  ไม่ใช้สารรมระยะเวลา 48 ชั่วโมง 
  กรรมวิธีที่ 4  ไม่ใช้สารรมระยะเวลา 72 ชั่วโมง 

กรรมวิธีที่ 5 รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 500 ppm นาน 72 ชั่วโมง 
กรรมวิธีที่ 6 รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 750 ppm นาน 24 ชั่วโมง 
กรรมวิธีที่ 7 รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 750 ppm นาน 48 ชั่วโมง 
กรรมวิธีที่ 8 รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 1000 ppm นาน 18 ชั่วโมง 
กรรมวิธีที่ 9 รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 1000 ppm นาน 24 ชั่วโมง 
กรรมวิธีที่ 10 รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 1500 ppm นาน 18 ชัว่โมง 

  กรรมวิธีที่ 11  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 2000 ppm นาน 18 ชั่วโมง 
กรรมวิธีที่ 12  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 2000 ppm นาน 24 ชั่วโมง 
กรรมวิธีที่ 13  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 2000 ppm นาน 48 ชั่วโมง 
กรรมวิธีที่ 14  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 2000 ppm นาน 72 ชั่วโมง 

 
3.2 การทดลองที่ 2 วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 6 กรรมวิธี 4 ซ้ า ดังนี้  

  กรรมวิธีที่ 1  ไม่ใช้สารรมระยะเวลา 24 ชั่วโมง 
  กรรมวิธีที่ 2  ไม่ใช้สารรมระยะเวลา 48 ชั่วโมง 
  กรรมวิธีที่ 3  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 2000 ppm นาน 24 ชัว่โมง 
  กรรมวิธีที่ 4  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 2500 ppm นาน 24 ชัว่โมง 

Pupa 

(3.63+0.23 day) 

adult 

(20.2+ 0.45 day) 



กรรมวิธีที่ 5  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 1500 ppm นาน 48 ชัว่โมง 
กรรมวิธีที่ 6  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 2000 ppm นาน 48 ชัว่โมง 

 
3.3 ท าการทดสอบกับเพลี้ยไฟทุกระยะการเจริญเติบโต โดยเพลี้ยไฟฝ้ายระยะตัวอ่อนและระยะตัว

เต็มวัย จะท าการดูดเพลี้ยไฟระยะต่างๆใส่หลอดแก้วโดยใช้เครื่องดูดแอซพิเรเตอร์ จ านวน 10 ตัวต่อหลอด 
(1หลอด/ 1ซ้ า) ปิดหลอดแก้วด้วยพาราฟิล์ม แล้วเจาะรู จ านวน 15 รู ส าหรับระยะไข่ของเพลี้ยไฟฝ้ายท าการ
วางดอกกล้วยไม้ที่เพลี้ยไฟฝ้ายได้วางไข่เป็นเวลา 0-2 วัน ลงในโหลแก้ว ปิดโหลแก้วแล้วท าการปิดด้วยพารา
ฟิลม์อีกครั้ง 
 

3.4 ใส่สารรมอีโคฟูม ตามกรรมวิธีที่ก าหนด และน าโหลแก้วไปเก็บท่ีตู้ควบคุมอุณหภูมิ 6 องศา 
เซลเซียส เมื่อครบระยะที่ก าหนด เปิดโหลแก้วเพ่ือระบายอากาศนาน 30 นาที ตรวจนับอัตราการรอดของ
เพลี้ยไฟหลังจากการทดลอง 
 
4. การตรวจวัดความเข้มข้นของอีโคฟูมโดยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (GC) 

ทุกครั้งที่มีการทดลองต้องท าการตรวจสอบความเข้มข้นของสารรมอีโคฟูมโดยใช้เครื่องแก๊สโคร 
มาโทกราฟ (Trace 1300) มีคอลัมน์เคปิลลารี (column capillary) ชนิด TG-5MS เสน้ผ่านศูนย์กลางภายใน 
0.25 มิลลิเมตร ยาว 30 เมตร และความหนาของฟิล์ม 0.25 ไมโครเมตร อุณหภูมิเริ่มต้นตั้งไว้ที่ 50 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 30 นาทีจนได้ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 นาทีและเพ่ิมอุณหภูมิจนได้ 120 องศา
เซลเซียสและคงอยู่ที่อุณหภูมินี้เป็นเวลา 2.5 นาที ส่วนตวัฉีดสารตัวอย่าง (injector) ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 150 
องศาเซลเซียสและตัวตรวจวัด (detector) ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 200 องศาเซลเซียส โดยใช้ก๊าซฮีเลียมเป็นตัวพา 
(carrier gas) อัตราการไหล 1 มิลลิลิตร/นาที ในระบบ spit 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลถูกวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ค่าเฉลี่ยของแต่ละกรรมวิธี โดยปรียบเทียบในแต่ละ
กรรมวิธีโดย Duncan’s multiple range test ที่ระดับ p < 0.05 
 
ระยะเวลำ    ตุลาคม 2554 – กันยายน 2558 
สถำนที่ด ำเนินกำร กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่  
    กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 
 

ผลกำรทดลองและวิจำรณ์ 
 



จากการทดสอบเบื้องต้นเพ่ือหาอัตราที่เหมาะสมของสารรมอีโคฟูมในการก าจัดเพลี้ยไฟฝ้าย (ระยะไข่ 
ระยะตัวอ่อน และระยะตัวเต็มวัย) (Table 1) พบว่าไม่มีเพลี้ยไฟฝ้ายระยะตัวอ่อนและระยะตัวเต็มวัยรอดชีวิต 
ตั้งแต่ การใช้สารรมอีโคฟูมอัตรา 500 ppm นาน 72 ชั่วโมง (กรรมวิธีที่ 5) ไปจนถึงอัตราสูงที่สุดคือ การใช้
สารรมอีโคฟูมอัตรา 2000 ppm นาน 72 ชั่วโมง (กรรมวิธีที่ 14) แต่ในระยะไข่กลับพบว่าไขส่ามารถฟัก
ออกมาเป็นตัวอ่อนระยะที่ 1 ได้ในทุกกรรมวิธี ยกเว้น อัตรา 2000 ppm นาน 48 และ 72 ชั่วโมง (กรรมวิธีที่ 
13 และ กรรมวิธีที่ 14) จึงได้ท าการวางแผนการทดลองโดยการเพ่ิมอัตราเพ่ือหาอัตราที่สามารถก าจัดระยะไข่
ของเพลี้ยไฟฝ้ายได้ ซึ่งจากการทดสอบประสิทธิภาพของสารรมอีโคฟูม ที่ความอัตรา 2000, 2500 ppm นาน 
24 ชั่วโมง (กรรมวิธีที่ 3 และ4)  และ การรมด้วยอีโคฟูม อัตรา 1500 ppm นาน 48 ชั่วโมง (กรรมวิธีที่ 5) 
พบว่าในทุกอัตรา สามารถพบตัวอ่อนเพลี้ยไฟฝ้ายฟักออกมาจากไข่ได้ 10.1, 4.3 และ 2.1 เปอร์เซ็นต์ (Table 
2) โดยมีเพียงการรมด้วยสารรมอีโคฟูม ที่อัตรา 2000 ppm นาน 48 ชั่วโมงเท่านั้นที่ระยะไข่ไม่สามารถฟัก
ออกมาเป็นระยะตัวอ่อนระยะที่ 1 ได้ ในขณะที่การรมเพลี้ยไฟฝ้ายด้วยสารรมอีโคฟูมทุกอัตราที่ได้ท าการ
ทดลองไม่พบการรอดชีวิตของเพลี้ยไฟฝ้ายระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยในทุกกรรมวิธี ซ่ึงการทดลองครั้งนี้มี
ความสอดคล้องกับการทดลองของ  Carpenter และคณะ (2002) ที่ได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพของสาร
รมอีโคฟูมกับเพลี้ยไฟหอม Thrips tabaci และพบว่าที่อัตรา 200-300 ppm นาน 24 ชั่วโมงสามารถก าจัด
ระยะตัวอ่อนและระยะตัวเต็มวัย แต่ไม่สามารถก าจัดระยะไข่ได้ แตจ่ากผลการทดลองที่ได้มามีความแตกต่าง
จาก Emekci และคณะ (2014) ที่ได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพของสารรมอีโคฟูมต่อแมลงที่เข้าท าลายไม้ตัด
ดอก (คาร์เนชั่น) โดยแมลงที่ม าการศึกษามี 2 ชนิดคือ เพลี้ยไฟ Frankliniella occidentalis และ ไร 
Tetranychus cinnabarinus จากการศึกษาพบว่าการใช้สารรมอีโคฟูมที่อัตรา 1000 ppm นาน 24 ชั่วโมง 
ที่อุณหภูมิ 4 องศา และ อัตรา 500 ppm นาน 72 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 4 องศา สามารถก าจัดทุกระยะการ
เจริญเติบโตของแมลงทั้ง 2 ชนิดที่ปนเปื้อนมากับดอกคาร์เนชั่นได้ และสารรมอีโคฟูมไม่มีผลต่อคุณภาพของ
ดอกคาร์เนชั่น 
 

สรุปผลทดลองและค ำแนะน ำ 
  

การทดสอบประสิทธิภาพของสารรมอีโคฟูมต่อการก าจัดเพลี้ยไฟฝ้าย (ระยะไข่ ระยะตัวอ่อน และ
ระยะตัวแต็มวัย) ที่เป็นศัตรูส าคัญของกล้วยไม้ในห้องปฏิบัติการ พบว่าเพลี้ยไฟฝ้ายระยะไข่จะมีความทนทาน
ต่อสารรมอีโคฟูมมากกว่าระยะตัวอ่อนและระยะตัวเต็มวัย โดยอัตราที่สามารถก าจัดแมลงได้ทั้ง 3 ระยะการ
เจริญเติบโตคือ อัตรา 2000 ppm นาน 48 ชั่วโมง ที่ อุณหภูมิ 6 องศาเซลเซียส ในขณะที่สารรมเมทิลโบร์
ไมด์อัตรา 30 กรัมต่อลูกบากศ์เมตร นาน 90 นาที ก็สามารถก าจัดเพลี้ยไฟฝ้ายได้ (ระยะไข่ ระยะตัวอ่อน และ
ระยะตัวแต็มวัย) ถึงแม้ว่าสารรมอีโคฟูมสามารถใช้ก าจัดเพลี้ยไฟฝ้ายได้แต่มีข้อจ ากัดในเรื่องของระยะเวลาที่ใช้
ในการรมที่นานถึง 48 ชั่วโมง และอัตราที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องใช้อัตรา 2000 ppm ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้าง
สูงกว่าการใช้ป้องกันก าจัดแมลงชนิดอื่น ดังนั้นการน าสารรมอีโคฟูมมาใช้ทดแทนสารรมเมทิลโบร์ไมด์จึงต้อง



ค านึงถึงระยะเวลาการขนส่งกล้วยไม้ และผลกระทบต่อคุณภาพของกล้วยไม้ อายุการปักแจกัน ที่ควรจะต้อง
ท าการศึกษาต่อไป 
 
 
 

ค ำขอบคุณ 
 

ขอขอบคุณบริษัท CYTEC และ บริษัทเจเนร่าเอเชีย ส าหรับความอนุเคราะห์สารรมอีโคฟูมที่ใช้
ส าหรับทดลองและขอขอบคุณ นางสาว สิริธร โพธิกัน และ ผู้ช่วยนักวิจัยทุกท่านที่ช่วยปฏิบัติงานวิจัยจนท าให้
งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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Table 1 the effective of ECO2FUME® to control Thrips palmi (eggs Larvae and pupae stage)  
            at 6 oC (the experiment was done by 1 replication). 
Treatments Percentage survival of Thrips palmi 

 
Eggs (a)   Larvae(b) Adults(b) 

1) control, 18 h 6.0 93.3 93.3 
2) control, 24 h 10.0 93.3 83.3 
3) control, 48 h 5.0 83.3 76.7 
4) control, 72 h 2.0 86.7 83.3 
5) Fumigated with ECO2FUME®  at 500 ppm 72 h 4.0 0.0 0.0 
6) fumigated with ECO2FUME®  at 750 ppm, 24 h  12.0 0.0 0.0 
7) fumigated with ECO2FUME®  at 750 ppm, 48 h  1.0 0.0 0.0 
8) fumigated with ECO2FUME® at 1000 ppm, 18 h  2.0 0.0 0.0 
9) fumigated with ECO2FUME® at 1000 ppm, 24 h 2.0 0.0 0.0 
10) fumigated with ECO2FUME®  at 1500 ppm, 18 h  7.0 0.0 0.0 
11) fumigated with ECO2FUME® at 2000 ppm, 18 h  5.0 0.0 0.0 
12) fumigated with ECO2FUME® at 2000 ppm, 24 h 2.0 0.0 0.0 
13) fumigated with ECO2FUME® at 2000 ppm, 48 h  0.0 0.0 0.0 
14) fumigated with ECO2FUME®  at 2000 ppm, 72 h 0.0 0.0 0.0 

(a) One replicate of 100 insects/1orchid  
(b) One replicate of 30 insects  
 
Table 2 Percentage survival of Thrips palmi (eggs, larvae and adults) fumigated with  
            ECO2FUME at 1500, 2000, 2500 ppm for 24 and 48 h at 6 oC. 



 

Treatments  
Percentage survival of Thrips palmi 

Eggs  (a) Larvae (b) Adults (b) 
1) control, 24 h 100.0 a 98.4 a 92.5 a 
2) control, 48 h 100.0 a 93.3 b 75.9 b 
3) fumigated with ECO2FUME at 2000 ppm, 24 h 10.1 bc 0 c 0 c 
4) fumigated with ECO2FUME at 2500 ppm, 24 h 4.3 bc  0 c 0 c 
5) fumigated with ECO2FUME at 1500 ppm, 48 h 2.1 bc 0 c 0 c 
6) fumigated with ECO2FUME at 2000 ppm, 48 h 0 c 0 c 0 c 
CV (%) 148.8 9.5 11.1 
 
(a) Four replicates of 100 insects/1orchid/ in each replication, means in same column followed by the different letters are 
significantly (p<0.05) Duncan’s multiple range test. 
(b) Four replicates of 30 insects in each replication, means in same column followed by the different letters are significantly 
(p<0.05) Duncan’s multiple range test. 


