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5. บทคัดย่อ 
 การใช้สารรมเป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปในการก าจัดแมลงศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยวในมังคุด โดยสารรมที่นิยมใช้
คือสารรมเมทิลโบรไมด์ แต่เนื่องจากสารรมชนิดนี้มีข้อจ ากัดในการใช้ ดังนั้น สารรมอีโคฟูมจึงเป็นอีกทางเลือกใน
การน ามาใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาอัตราและระยะเวลาที่
เหมาะสมในการก าจัดเพลี้ยแป้งมังคุด (Pseudococcus cryptus Hempel) (Hemiptera: Pseudococcidae) 
โดยการทดลองด าเนินการที่ห้องปฏิบัติการของกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยวพืชไร่ กองวิจัยและ
พัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ระหว่างตุลาคม 2558-กันยายน 2561 ผลการทดลอง
พบว่าสารรมอีโคฟูมที่อัตรา 7 และ 70 กรัม/ลูกบาศก์เมตร นาน 2 ชัว่โมง สามารถก าจัดเพลี้ยแป้งมังคุดระยะตัว
อ่อนและระยะตัวเต็มวัยได้ โดยที่สารรมอีโคฟูมในอัตราและระยะเวลาเดียวกันนี้ไม่สามารถก าจัดเพลี้ยแป้งระยะไข่ได้ 
ดังนั้น ระยะไข่ของเพลี้ยแป้งมังคุดเป็นระยะที่ทนทานต่อสารรมอีโคฟูมได้มากกว่าเพลี้ยแป้งมังคุดระยะอ่ืน จาก
การศึกษาในครั้งนี้พบว่า ไข่เพลี้ยแป้งมังคุดอายุ 7 วัน มีความอ่อนแอต่อสารรมอีโคฟูมมากกว่า ไข่เพลี้ยแป้งมังคุด
อายุ 1 วัน อย่างไรก็ตาม สารรมอีโคฟูมอัตรา 210 กรัม/ลูกบาศก์เมตร นาน 24 ชัว่โมง ไม่สามารถก าจัดไข่เพลี้ยแป้ง
มังคุดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นอัตราและระยะเวลาทีเ่หมาะสมของสารรมอีโคฟูมในการก าจัดระยะไข่เพลี้ยแป้ง
มังคุดจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม 
ค าหลัก: เพลี้ยแป้งมังคุด สารรม อีโคฟูม 
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Abstract 

The fumigation method basically uses for controlling contaminated-insect pests in 
mangosteen. The well-known fumigant is methyl bromide. However, the methyl bromide is 
limited to use. Therefore, eco2fume could be used as an alternative fumigant to control insect 
pests after harvesting. The aim of this study was to investigate the concentration and time 
period of eco2fume to control mealybug; Pseudococcus cryptus Hempel (Hemiptera: 
Pseudococcidae). The experiments were run under laboratory condition at Postharvest 
Technology on Field Crops Research and Development Group, Postharvest and Processing 
Research and Development Division, Department of Agriculture. The experiment was 
implemented from October 2015 to September 2018.  The results have shown that eco2fume 
concentation of 7 and 70 g/m3 for 2 h can completely eradicate nymphs and adults of P. 
cryptus, respectively. Whereas, P. cryptus eggs were not controlled in the same concentation. 
Then, mealy bug eggs were more tolerant to eco2fume than other stages and 7 days-old eggs 
were more susceptible to eco2fume than 1 day-old eggs. However, the highest dose of 210 
g/m3, 24h from this experiment did not completely control the eggs. Therefore, the appropriate 
dosage of eco2fume needs further study. 
Keywords: Pseudococcus cryptus, fumigant, ECO2FUME 
 
6. ค าน า 

 
มังคุด (Garcinia mangostana) ถือได้ว่าเป็นราชินีของผลไม้ไทยที่มีชื่อเสียง โดยในปี 2561 พบว่ามีการ 

ส่งออกมังคุดจ านวน 111,356 ตัน ไปยังประเทศปลายทางหลากหลายประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเรีย 
สหภาพยุโรป เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วก่อนท าการส่งออกผู้ส่งออกต้องท าการก าจัดแมลงศัตรูพืชกักกันก่อนถึง
ประเทศปลายทาง ยกตัวอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่นก าหนดให้มังคุดที่จะส่งออกจากประเทศไทยต้องรมด้วยสารรม
เมทิลโบรไมด์ 32 กรัม/ลูกบาศก์เมตร นาน 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 21 องศา ขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก าหนดให้
มังคุดต้องฉายรังสีขั้นต่ า ที่ระดับ 400 เกรย์ เพ่ือก าจัดแมลงศัตรูพืช (อังคณา, 2550) ทั้งนี้วิธีการก าจัดแมลง
ศัตรูพืชขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางเป็นผู้ก าหนด  
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แมลงศัตรูมังคุดหลังการเก็บเกี่ยวมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด   เช่น เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis 

Hood) เพลี้ยมังคุด (Scirtothrips oligochaetus (Karny)) แมลงวันผลไม้ (Bactrocera carambolae Drew 
& Hancock; Bactrocera dorrsalis; Bactrocera papayae) (มาลัยพร และคณะ, 2553) และเพลี้ยแป้ง 
(Pseudococcus cryptus Hempel) โดยที่เพลี้ยแป้งชนิดนี้ระบาดก่อนการเก็บเกี่ยว  ส่งผลให้เพลี้ยแป้งติดมากับ
มังคุดหลังการเก็บเกี่ยวโดยเพลี้ยแป้งมังคุดจะอาศัยดูดกินน้ าเลี้ยงบริเวณกลีบเลี้ยงของมังคุด ท าให้มีการปนเปื้อน
และก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการส่งออกตามมา (เกรียงไกร และคณะ, 2549) นอกจากนั้นเพลี้ยแป้งชนิดนี้ยังเป็น
แมลงศัตรูพืชที่ส าคัญในพืชชนิดอื่นเช่น มะม่วง มะพร้าวและมะขาม (ชลิดา และชมัยพร, 2554)  โดยที่มาลัยพร 
และคณะ (2553) ได้ท าการศึกษาหาวิธีที่สามารถก าจัดแมลงที่ติดมากับมังคุดหลังการเก็บเก่ียว พบว่า การล้าง
มังคุดด้วยน้ ายาล้างจาน 10 % ร่วมกับการเป่าลม สามารถก าจัดเพลี้ยแป้ง และมดด าได้ 95 เปอร์เซ็นต์ 

 
 

 สารรม (fumigant) เป็นสารเคมีท่ีมีการใช้กันมาอย่างยาวนานและเป็นที่นิยมเนื่องจากวิธีการไม่ยุ่งยาก  
และสะดวกต่อการป้องกันก าจัดแมลง โดยสารรมที่ได้รับความนิยมส าหรับการใช้ป้องกันและก าจัดแมลงในปัจจุบัน
มีอยู่ 2 ชนิด คือ สารรมเมทิลโบรไมด์ (methyl bromide) และ สารรมฟอสฟีน (phosphine: PH3) (พรทิพย์ 
และคณะ, 2548) โดยที่สารรมเมทิลโบรไมด์ได้มีการน ามาใช้ในการป้องกันก าจัดแมลงในผลิตผลเกษตร ธัญพืช 
พืชผักและผลไม้หลากหลายชนิด เช่น ข้าว กล้วยไม้ มังคุด และ หน่อไม้ฝรั่ง แต่สารรมเมทิลโบรไมด์นั้นมีข้อจ ากัด
ในการใช้ เนื่องจากสารรมชนิดนี้เป็นสารรมทีท่ าลายชั้นโอโซนของโลก ท าให้รังสีอุลตร้าไวโอเลตเอและบี 
(ultraviolet, UVA: UVB) ส่องเข้ามาท่ีโลกได้อย่างง่ายดาย ส่งผลให้มนุษยเ์กิดมะเร็งผิวหนัง และธรรมชาติเกิด
ปรากฏการณ์ที่แปรปรวน ดังนั้นจึงได้มีการยกเลิกการใช้สารรมเมทิลโบรไมด์เพ่ือก าจัดแมลงภายในประเทศไทยปี 
2558 แต่ยังคงใช้สารรมชนิดนี้ส าหรับการส่งออกและการกักกันพืชได้เท่านั้น ส าหรับสารรมฟอสฟีนเป็นสารรมที่ใช้
ในผลิตผลเกษตรหลากหลายชนิด (รังสิมา และคณะ, 2553) แต่สารรมชนิดนี้ไม่สามารถน ามาใช้กับผักและผลไม้
สดได้ เนื่องจากระยะเวลาในการรมท่ีต้องใช้เวลา 5-7 วัน และ สามารถท าให้พืชเกิดอาการไหม้ (phytotoxic) ได ้
เนื่องจากข้อจ ากัดของสารรมทั้งสองชนิดนี้ ท าให้ต้องมีการศึกษาเพ่ือหาสารรมชนิดใหม่ที่มีความเหมาะสมในการ
ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูหลังการเก็บเก่ียว 

 สารรมอีโคฟูม (eco2fume) เป็นสารรมที่ทีส่วนประกอบของฟอสฟีน 2% (by weight) และ 
คาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide: CO2) 98% ข้อได้เปรียบของสารรมชนิดนี้ก็คือ สารรมอีโคฟูมเป็นสารรมที่
ไม่ติดไฟ 2) พร้อมส าหรับใช้งานเนื่องจากผสมมาเรียบร้อยแล้วในถัง cylinder 3) ไม่มีของเสีย (no waste by 
product) เหลืออยู่หลังจากการรม นอกจากนี้ยังพบว่า สามารถใช้สารรมอีโคฟูมก าจัดแมลงศัตรูพืชในผลไม้ได้ 
เช่น ส้ม โดยทวีศักดิ์ และคณะ (2551) ได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพของอีโคฟูมโดยปล่อยสารรมอีโคฟูมเพ่ือ
ก าจัดเพลี้ยแป้งในผลมังคุดโดยการปล่อยสารรมอีโคฟูมในระยะเวลาต่างๆกัน ผลการทดลองพบว่าทุก
ระยะเวลามีประสิทธิภาพในการก าจัดเพลี้ยแป้งได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่เนื่องจากการทดลองนี้ยังไม่สามารถ
ระบุอัตราของสารรมอีโคฟูมที่แท้จริงได้ ดังนั้นการทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือหาอัตราและระยะเวลาที่
สามารถป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งมังคุดได้ เพ่ือเป็นทางเลือกในการในการก าจัดเพลี้ยแป้งมังคุดต่อไป 
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7. วิธีด าเนินการ 
    - อุปกรณ์ 

1. สารรมอีโคฟูม 1 ถัง 
2. เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (gas chromatography: GC) ยี่ห้อ Thermo scientifc 

รุ่น Trace 1300 
3. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (incubator) 
4. เพลี้ยแป้งมังคุดระยะต่างๆ (ไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย) 
5. มังคุด, ฟักทองพันธุ์ ศรีเมือง 
6. ถ้วยพลาสติกขนาด 2 ออนซ์, พู่กัน 
7. ถุงเก็บกักสารรม (tedlar bags) ยี่ห้อ SKC (CAT#232-03) ขนาด 3 ลิตร 

  8.  โหลแก้ว (dessicator) 
  9.  พาราฟลิ์ม (parafilm) 
  10. กล้องจุลทรรศน์ 

11. เข็มกักเก็บสารรม 
 

   - วิธีการ 
1. ขั้นตอนการเตรียมสารรมอีโคฟูม 

ท าการถ่ายเทสารรมอีโคฟูมจากถังขนาด 215 ลิตรใส่ลงในถุงเก็บกักสารรมขนาด 3 ลิตร เพ่ือเตรียม
ส าหรับทดลองในขั้นตอนต่อไป  

 
2. การเลี้ยงขยายพันธุ์เพลี้ยแป้งมังคุด (Pseudococcus cryptus Hempel) 

ส ารวจและเก็บตัวอย่างเพลี้ยแป้งมังคุดจากผลมังคุลทีจ่ังหวัดจันทบุรี โดยน าตัวอย่างบางส่วนส่งไปจ าแนก
ชนิดที่กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เมื่อทราบเป็นที่แน่ชัดแล้ว
ว่าตัวอย่างทีเ่ก็บมาเป็นเพลี้ยแป้งมังคุด (P.  cryptus) จึงท าการเพาะเลี้ยงเพลี้ยแป้งมังคุดจากแหล่งดังกล่าวโดยใช้
ฟักทองพันธุ์ศรีเมือง เพ่ือให้ได้เพลี้ยแป้งมังคุดระยะต่างๆ (Fig. 1) โดยน าเพลี้ยแป้งมังคุดตัวเต็มวัยเพศเมีย เขี่ยลง
บนผลฟักทองและเมื่อเพลี้ยแป้งมังคุดเพศเมียออกไขจ่ึงน ากลุ่มไข่ดังกล่าวมาแบ่งกลุ่มไข่โดยใช้เข็มเข่ียภายใต้กล้อง
จุลทรรศ์ แล้วน ากลุ่มไข่มาใส่ถ้วยพลาสติก (1 กลุ่มไข่/ถ้วยพลาสติก, 3 ถ้วยพลาสติก/1ซ้ า, 3 ซ้ า/กรรมวิธี) หรือ
เขี่ยใส่ใต้กลีบเลี้ยงของผลมังคุด (1 กลุ่มไข่/ผล, 3 ผล/1ซ้ า, 3 ซ้ า/กรรมวิธี) เพ่ือใช้ในการทดลองต่อไป ขณะที่
เพลี้ยแป้งมังคุดระยะตัวอ่อนและระยะตัวเต็มวัยเพศเมีย ท าการคัดเลือกเพลี้ยแป้งมังคุดที่มีขนาด 2-3 และ 4-5 
มิลลิเมตร ตามล าดับ โดยเขี่ยเพลี้ยแป้งดังกล่าวใส่ใต้กลีบเลี้ยงของผลมังคุด (10 ตัว/ผล, 3 ผล/1ซ้ า, 3 ซ้ า/
กรรมวิธี) และน าผลมังคุดที่มีเพลี้ยแป้งมังคุดใส่ลงในแก้วพลาสติกและปิดด้วยผ้าขาวบาง เป็นเวลา 24 ชัว่โมงก่อน
การทดลอง หลังจากนั้นน าผลมังคุดที่มีเพลี้ยแป้งมังคุดมาทดสอบกับสารรมอีโคฟูมในแต่ละกรรมวิธีต่อไป  
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3. การทดสอบกับเพลี้ยแป้งมังคุดระยะการเจริญเติบโตต่างๆ (ระยะไข่ ระยะตัวอ่อน และระยะตัวเต็มวัยเพศเมีย) 
3.1 การทดสอบสารรมอีโคฟูมกับเพลี้ยแป้งในแต่ละการเจริญเติบโต ระยะเวลา 2 ชั่วโมง โดย น ากลุ่มไข่ 

(อายุ 0-7 วัน) ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยของเพลี้ยแป้งมังคุดเขี่ยใส่ถ้วยพลาสติกและรมด้วยสารรมอีโคฟูม ตาม
กรรมวิธีที่ก าหนดโดยวางแผนการทดลองแบบ CRD มี 11 กรรมวิธี 3 ซ้ า ดังนี้  

กรรมวิธีที่ 1  ไม่ใช้สารรม นาน 2 ชั่วโมง 
 กรรมวิธีที่ 2  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 7 กรัม/ลูกบาศก์เมตร นาน 2 ชั่วโมง 
 กรรมวิธีที่ 3  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 14 กรัม/ลูกบาศก์เมตร นาน 2 ชั่วโมง 
 กรรมวิธีที่ 4  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 21 กรัม/ลูกบาศก์เมตร นาน 2 ชั่วโมง 
 กรรมวิธีที่ 5  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 28 กรัม/ลูกบาศก์เมตร นาน 2 ชั่วโมง 
 กรรมวิธีที่ 6  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 35 กรัม/ลูกบาศก์เมตร นาน 2 ชั่วโมง 

กรรมวิธีที่ 7  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 42 กรัม/ลูกบาศก์เมตร นาน 2 ชั่วโมง 
กรรมวิธีที่ 8  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 49 กรัม/ลูกบาศก์เมตร นาน 2 ชั่วโมง 
กรรมวิธีที่ 9  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 56 กรัม/ลูกบาศก์เมตร นาน 2 ชั่วโมง 
กรรมวิธีที่ 10  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 63 กรัม/ลูกบาศก์เมตร นาน 2 ชั่วโมง 
กรรมวิธีที ่11  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 70 กรัม/ลูกบาศก์เมตร นาน 2 ชั่วโมง 

ส าหรับระยะไข่เม่ือได้ท าการทดสอบแล้วตามหัวข้อที่ 3.1 พบว่าความเข้มข้นดังกล่าวไม่สามารถก าจดั
เพลี้ยแป้งมังคุดระยะไข่ได้จึงได้มีการเพ่ิมความเข้มข้นสารรมอีโคฟูมในการทดลอง 3.2 ดังนี้ 

 
 
 
3.2  การทดสอบสารรมอีโคฟูมกับเพลี้ยแป้งระยะไข่ (อายุ 0-7 วัน)  ระยะตัวอ่อน และระยะตัวเต็มวัย  

ระยะเวลา 2 และ 24 ชั่วโมง โดย น ากลุ่มไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยของเพลี้ยแป้งมังคุดเขี่ยใส่บริเวณใต้กลีบเลี้ยง
มังคุดและรมด้วยสารรมอีโคฟูม ตามกรรมวิธีที่ก าหนดโดยวางแผนการทดลองแบบ CRD มี 7 กรรมวิธี 3 ซ้ า ดังนี้  

 
กรรมวิธีที่ 1  ไม่ใช้สารรม นาน 2 ชั่วโมง 
กรรมวิธีที่ 2  ไม่ใช้สารรม นาน 24 ชั่วโมง 
กรรมวิธีที่ 3  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 35 กรัม/ลูกบาศก์เมตร นาน 24 ชั่วโมง 
กรรมวิธีที่ 4  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 70 กรัม/ลูกบาศก์เมตร นาน 24 ชั่วโมง 
กรรมวิธีที่ 5  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 84 กรัม/ลูกบาศก์เมตร นาน 2 ชั่วโมง 
กรรมวิธีที่ 6  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 105 กรัม/ลูกบาศก์เมตร  นาน 2 ชั่วโมง 
กรรมวิธีที่ 7  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 140 กรัม/ลูกบาศกเ์มตร  นาน 2 ชั่วโมง 
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เมื่อท าการทดสอบแล้วตามหัวข้อที่ 3.2 พบว่าความเข้มข้นดังกล่าวไม่สามารถก าจัดเพลี้ยแป้งมังคุดระยะ

ไข่ได้จึงได้มีการเพ่ิมความเข้มข้นและระยะเวลาของสารรมอีโคฟูมในการทดลอง 3.3 ดังนี้ 
 
3.3 การทดสอบสารรมอีโคฟูมกับเพลี้ยแป้งระยะไข่ (อายุ 0-7 วัน) ที่ระยะเวลาการรมที่แตกต่างกันโดย 

น ากลุ่มไข่ของเพลี้ยแป้งเขี่ยใส่ถ้วยพลาสติกและรมด้วยสารรมอีโคฟูม ตามกรรมวิธีที่ก าหนดโดยวางแผนการ
ทดลองแบบ CRD  มี 6 กรรมวิธี 3 ซ้ า โดยรมนาน 6, 9, 12, 18 และ 24 ชั่วโมง ดังนี้  
 

 กรรมวิธีที่ 1  ไม่ใช้สารรม  
 กรรมวิธีที่ 2  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 35 กรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 กรรมวิธีที่ 3  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 70 กรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 กรรมวิธีที่ 4  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 84 กรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 กรรมวิธีที่ 5  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 105 กรัม/ลูกบาศก์เมตร  
 กรรมวิธีที่ 6  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 140 กรัม/ลูกบาศก์เมตร  

เมื่อท าการทดลองในหัวข้อ 3.2 แล้วพบว่าระยะไข่ของเพลี้ยแป้งมังคุดสามารถฟักออกมาได้จึงได้ท าการ
ทดลองเพ่ิมเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสารรมอีโคฟูมต่อระยะไข่ของเพลี้ยแป้งที่มีอายุแตกต่างกัน และระยะตัว
อ่อนและ ระยะตัวเต็มวัย โดยทดสอบบนผลมังคุด ดังนี้ 

 
3.4 การทดสอบสารรมอีโคฟูมกับเพลี้ยแป้งระยะไข่อายุ (1, 3 และ 7 วัน) ระยะตัวอ่อน และ ระยะ 

ตัวเต็มวัย น าเพลี้ยแป้งมังคุดในแต่ละระยะเขี่ยใส่ใต้กลีบเลี้ยงมังคุดและรมด้วยสารรมอีโคฟูม ตามกรรมวิธีที่
ก าหนดโดยวางแผนการทดลองแบบ CRD มี 6 กรรมวิธี 3 ซ้ า นาน 24 ชั่วโมง ดังนี้  
 

กรรมวิธีที่ 1  ไม่ใช้สารรม นาน 24 ชั่วโมง 
 กรรมวิธีที่ 2  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 70 กรัม/ลูกบาศก์เมตรนาน 24 ชั่วโมง 
 กรรมวิธีที่ 3  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 105 กรัม/ลูกบาศก์เมตร นาน 24 ชั่วโมง 
 กรรมวิธีที่ 4  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 140 กรัม/ลูกบาศก์เมตร นาน 24 ชั่วโมง 
 กรรมวิธีที่ 5  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 175 กรัม/ลูกบาศก์เมตร นาน 24 ชั่วโมง 
 กรรมวิธีที่ 6  รมด้วยอีโคฟูม อัตรา 210 กรัม/ลูกบาศก์เมตร นาน 24 ชั่วโมง 

3.5 น าเพลี้ยแป้งมังคุดระยะต่างๆที่เตรียมไว้ส าหรับการทดลองวางลงในโหลแก้ว หลังจากนั้นท าการปิด
ฝาโหลแก้วให้สนิทโดยใช้พาราฟิล์มปิดบริเวณโดยรอบโหลแก้วเพ่ือป้องกันการรั่วไหลของสารรม และดูดอากาศท่ี
อยู่ในโหลแก้วออก  หลังจากนั้นดูดสารรมอีโคฟูมจากถุงกักเก็บสารรมโดยใช้หลอดกักเก็บสารรมดูดสารรมอีโคฟูม
มาใส่ในโหลแก้วตามกรรมวิธีที่ก าหนด เมื่อครบตามระยะเวลาที่ก าหนด เปิดฝาโหลแก้วเพ่ือระบายอากาศเป็นเวลา 
1 ชั่วโมงก่อนน ามาเช็คผล กรณีของเพลี้ยแป้งมังคุดระยะไข่ให้ท าการย้ายมังคุดหรือถ้วยพลาสติกที่ผ่านการทดลอง
มาเก็บไว้ที่ตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ก าหนด และตรวจนับจ านวนการเกิดของตัวอ่อนเพลี้ยแป้งมังคุดที่เกิดจากระยะไข่



7 

 
ทุกวันเป็นเวลา 14 วัน ส าหรับระยะตัวอ่อนและระยะตัวเต็มวัยท าการตรวจนับจ านวนเพลี้ยแป้งมังคุดที่รอดชีวิต
หลังการทดลอง 1 ชั่วโมง  
- เวลาและ สถานที ่:   ตุลาคม 2558- กันยายน 2561 
                           กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่ 
                           กองวิจยัและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การทดสอบระยะไข่ ระยะตัวอ่อน และระยะตัวเต็มวัยเพศเมียของเพลี้ยแป้งมังคุดกับสารรมอีโคฟูมที่
อัตรา 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 และ 70 กรัม/ลูกบาศก์เมตร นาน 2 ชั่วโมง พบว่าสารรมอีโคฟูมในทุก
กรรมวิธีไม่สามารถก าจัดระยะไข่ ของเพลี้ยแป้งมังคุดได้ และสารรมอีโคฟูมอัตรา 7 และ 70 กรัม/ลูกบาศก์เมตร 
นาน 2 ชั่วโมงสามารถก าจัดเพลี้ยแป้งมังคุดระยะตัวอ่อนและเพลี้ยแป้งมังคุดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
(Table 1) จากการทดลองในครั้งนี้ไม่สามารถก าจัดเพลี้ยแป้งมังคุดระยะไข่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจึงวาง
แผนการทดลองใหม่โดยท าการเพิ่มความเข้มข้นสารรมอีโคฟูมที่อัตรา 35 และ 70 กรัม/ลูกบาศก์เมตร ที่รมนาน 
24 ชั่วโมง และท่ีอัตรา 70, 105 และ 140 กรัม/ลูกบาศก์เมตร ที่รมนาน 2 ชั่วโมง พบว่า เพลี้ยแป้งระยะไข่ที่ท า
การทดสอบทุกอัตรา สามารถฟักออกมาเป็นตัวอ่อนได้เหมือนการทดลองครั้งแรก โดยมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต
เท่ากับ  5.4, 11.2, 100, 81.6 และ 90.4 เปอร์เซ็นต์ แต่ส าหรับเพลี้ยแป้งมังคุดระยะตัวอ่อน และระยะตัวเต็มวัย
พบว่า มีเปอร์เซ็นต์การตาย 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อท าการทดสอบในอัตราและเวลาเดียวกัน (Table 2) 

ดังนั้นจึงได้ท าการทดสอบระยะไข่ท่ีระยะเวลาที่แตกต่างกันพบว่าการใช้สารรมอีโคฟูมรมนาน 6, 9, 12, 
18 และ 24 ชั่วโมง ไม่สามารถก าจัดเพลี้ยแป้งระยะไข่ได้ถึงแม้ว่าจะใช้อัตราของสารรมอีโคฟูมที่สูงก็ไม่สามารถ
ก าจัดระยะไข่เพลี้ยแป้งมังคุดได ้ โดยการทดลองครั้งนี้พบว่าบางครั้งความเข้มข้นต่ าสามารถก าจัดเพลี้ยแป้งมังคุด
ระยะไข่ได้แต่ความเข้มข้นสูงไม่สามารถก าจัดระยะไข่ได้ (Table 3) ดังนั้นจึงไดท้ดสอบสารรมอีโคฟูมกับเพลี้ยแป้ง
ระยะไขท่ี่มีอายุที่แตกต่างกัน โดยท าการศึกษาถึงอายุของไข่ท่ีมีอายุ 1, 3 และ 7 วัน พบว่าไข่ท่ีมีอายุ 1 วัน พบตัว
อ่อนเพลี้ยแป้งฟักออกมาจากไข่ได้ในทุกกรรมวิธี ในขณะที่ ระยะไข่ของเพลี้ยแป้งมังคุด 3 วัน ยังพบเพลี้ยแป้ง
ระยะตัวอ่อนฟักออกมาจากไข่ที่ท าการทดสอบ แต่ในไข่ท่ีมีอายุ 7 วัน พบว่าไม่มีระยะตัวอ่อนของเพลี้ยแป้งฟัก
ออกมาจากไข่ในทุกกรรมวิธี (Table 4) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าอายุไข่ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการก าจัดเพลี้ยแป้ง
ระยะไข่ โดยไข่ท่ีมีอายุน้อยจะสามารถทนทานต่อสารรมอีโคฟูมได้มากกว่าไข่ที่มีอายุมากเนื่องจากอัตราการหายใจ
ที่ต่ ากว่า ในขณะที่ระยะตัวอ่อนและระยะตัวเต็มวัยของเพลี้ยแป้งที่ทดสอบในผลมังคุดไม่พบการรอดชีวิตในทุก
อัตราที่ท าการทดสอบ ดังนั้นสารรมอีโคฟูมที่อัตราสูงที่สุด คือ 210 กรัม/ลูกบาศก์เมตร นาน 24 ชั่วโมงยังไม่
สามารถก าจัดระยะไข่ของเพลี้ยแป้งมังคุดได ้100 เปอร์เซ็นต์ 

 
 
จะเห็นได้ว่าระยะไข่ของเพลี้ยแป้งเป็นระยะที่ทนทานต่อสารรมอีโคฟูมมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับ Cichón  

et al., (2011) ที่ได้ท าการทดลองเพลี้ยแป้ง Pseudococcus viburni กับสารรมฟอสฟีนที่ 70 กรัม/ลูกบาศก์
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เมตร (1000 ppm) นาน 48 และ 72 ชั่วโมง พบว่าไม่สามารถก าจัดระยะไข่เพลี้ยแป้งได้ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมี
เปอร์เซ็นต์การตายเท่ากับ 99.00 และ 98.98 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

นอกจากนี ้ Liu (2011) ได้ทดสอบสารรมฟอสฟีนเพียงชนิดเดียวที่อัตรา 70 กรัม/ลูกบาศก์เมตร เป็น
ระยะเวลา 3 วัน พบว่าไม่สามารถก าจัดระยะไข่ของเพลี้ยแป้ง Pseudococcus maritimus (Ehrhorn) ได้ 100 
เปอร์เซ็นต ์และเมื่อมีการน าออกซิเจนที่ความเข้มข้น 20.9 และ 60 เปอร์เซ็นต์ มาผสมกับสารรมฟอสฟีน นาน 24 
และ 48 ชั่วโมง  พบว่าการเพ่ิมออกซิเจนระหว่างการรมจะท าให้เพลี้ยแป้งมีเปอร์เซ็นต์การตายเพ่ิมมากข้ึนแต่
ยังคงไม่สามารถก าจัดเพลี้ยแป้งระยะไข่ ได้ 100 เปอร์เซ็นต์เช่นกัน และ Yang et al., (2016) ได้ทดสอบเพลี้ย
แป้ง Planococcus citri (Risso) กับสารรมเอทธิลฟอรเ์มท อัตรา 25.1 มิลลิกรัมต่อลิตร, สารรมฟอสฟีนอัตรา 
1.0 มิลลิกรัมต่อลิตรและ สารรมเอทธิลฟอรเ์มทอัตรา 25.1 มิลลิกรัมต่อลิตรผสมกับสารรมฟอสฟีนอัตรา 1.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าสามารถก าจัดเพลี้ยแป้งได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ดังนั้นการก าจัดเพลี้ยแป้งระยะไข่ถ้าใช้
สารรมฟอสฟีนเพียงชนิดเดียวไม่สามารถก าจัดเพลี้ยแป้งระยะไข่ได้ในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นจ าเป็นต้องศึกษาหา
วิธีการใหม่มาทดสอบต่อไป 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การใช้สารรมอีโคฟูมที่อัตรา 7 และ 70 กรัม/ลูกบาศก์เมตร ที่ 2 ชั่วโมง สามารถก าจัดเพลี้ยแป้งมังคุด
ระยะตัวอ่อนและระยะตัวเต็มวัยได้ แต่ในระยะไข่ พบว่าการใช้สารรมอีโคฟูมที่อัตรา 210 กรัม/ลูกบาศก์เมตร 
นาน 24 ชั่วโมง ยังไม่สามารถก าจัดเพลี้ยแป้งระยะไข่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยระยะไข่ที่มีอายุ 1 วันจะทนทานต่อ
สารรมอีโคฟูมมากกว่า ระยะไข่ท่ีมีอายุ 7 วัน  เมื่อเปรียบเทียบการใช้สารรมเมทิลโบรไมด์อัตรา 32 กรัม/ลูกบาศก์
เมตร นาน 2 ชั่วโมงซึ่งเป็นสารรมที่ใช้ในการก าจัดแมลงศัตรูพืชมังคุดในปัจจุบัน กับสารรมอีโคฟูมที่ท าการทดสอบ 
พบว่าสารรมอีโคฟูมที่ทดสอบมีอัตราที่สูงและระยะเวลาที่นานกว่าการใช้สารรมเมทิลโบร์ไมด์และไม่สามารถก าจัด
ระยะไข่ของเพลี้ยแป้งได้ ดังนั้นการน าสารรมอีโคฟูมมาใช้ทดแทนสารรมเมทิลโบร์ไมด์จึงไม่สามารถทนแทนการใช้
สารรมเมทิลโบรไมด์ได ้จึงจ าเป็นต้องหาวิธีอ่ืนในการก าจัดเพลี้ยแป้งระยะไข่ต่อไป 
 
10. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
 10.1 ท าให้ทราบถึงอัตราและระยะเวลาของสารรมอีโคฟูมในการก าจัดเพลี้ยแป้งระยะตัวอ่อนและระยะ
ตัวเต็มวัยในสภาพห้องปฏิบัติการ  
 10.2  นักวิชาการและผู้ที่สนใจสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปขยายผลในการทดลองเพ่ิมเติมเพ่ือหาวิธีที่สามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพของสารรมอีโคฟูมเพ่ือใช้ในการก าจัดเพลี้ยแป้งมังคุดระยะไข่ต่อไป 
 
11. ค าขอบคุณ 
 - 
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Table 1 Percentage survival of P. cryptus (eggs, nymphs and adults after fumigation with  

Eco2fume at different dosages for 2 h.   
 

        Dosages (g/m3) Percentage survival of P. cryptus1/ 
eggs (0-7 day)  nymphs  adults  

0  100 100 100 
7 4.3 0 1.4 
14 10.9 0 1.2 
21 35.5 0 2.6 
28 63.6 0 1.8 
35 34.5 0 2.0 
42 0.6 0 1.8 
49 1.1 0 1.2 
56 1.7 0 3.6 
63 2.8 0 2.6 
70 11.2 0 0 

 1/The insects were put in a small plastic container. 
 
Table 2 Percentage survival of P. cryptus (eggs, nymphs and adults after fumigation with  

Eco2fume at different dosages for 2 and  24 h.   
 

Dosages (g/m3) Percentage survival of of P. cryptus1/ 
Eggs (0-7 day) nymphs adults 

0 (2h) 100 100 100 
0 (24h) 100 100 100 
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35 (24h) 5.4 0 0 
70 (24h) 11.2 0 0 
84 (2h) 100 0 0 
105 (2h) 81.6 0 0 
140 (2h) 90.4 0 0 

1/The insects were put into calyx of mangosteen. 
 
 
 
 
 
 
 
Table 3 Percentage survival of P. cryptus eggs after fumigation with Eco2fume at different  

dosages for 6, 9, 12, 18 and  24 h.   
 

Dosages (g/m3) Percentage survival of of P. cryptus (egg 0-7 days) 1/ 
6 h 9h 12h 18h 24h 

0  100 100 100 100 100 
35 0 0.3 0 0.4 4.0 
70 5.5 0 4.2 0.1 0.3 
84 2.9 0 0 0.8 0 
105 2.4 0 0.6 0.7 0 
140 1.6 1.2 1.3 1.0 2.6 

1/The insects were put in a small plastic container. 
 
Table 4 Percentage survival of P. cryptus eggs (1, 3 and 7 days), nymphs and adults after 
fumigation with Eco2fume at different dosages for 24 h.   
 

Dosages (g/m3) Percentage survival of of P. cryptus1/ 
eggs  

(1 day) 
eggs  

(3 day) 
eggs  

(7 day) 
nymphs adults 

0  100 100 100 100 100 
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70 5.8 1.1 0 0 0 
105 33.6 0 0 0 0 
140 86.9 2.2 0 0 0 
175 13.5 0 0 0 0 
210 57.4 1.1 0 0 0 

1/The insects were put into calyx of mangosteen. 
 
 

 
 
 
 
 

            
 
 

                             
 
 

Figure 1 Pseudococcus cryptus (eggs, nymphs and adults) 
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