
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย : วิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 

2. โครงการวิจัย : วิจัยการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพสารในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

 กิจกรรม : การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชเพื่อหาสารทดแทนสารเฝ้าระวัง

และสารที่มีพิษตกค้าง 

 กิจกรรมย่อย  :  การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดแมลง ไร และสัตว์ศัตรูพืช 

3. ชื่อการทดลอง   :  การคัดเลือกสารป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้ง Striped Mealybug;  

  Ferrissia virgata (Cockerell) 

  :  Efficacy of Some Insecticides for Controlling Striped Mealybug;                

    Ferrissia virgata (Cockerell) 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

 หัวหน้าการทดลอง :  พวงผกา อ่างมณี1/ กลุ่มบริหารศัตรูพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

 ผู้ร่วมงาน           :  สุเทพ  สหายา2/ เสาวนิตย์  โพธิ์พูนศักดิ์2/ ชมัยพร บัวมาศ2/ 
1/กลุ่มบริหารศัตรูพืช  2/กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

5. บทคัดย่อ 

  การคัดเลือกสารป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้ง Ferrissia virgata (Cockerell) มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาชนิดและ

อัตราสารที่เหมาะสมในการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งในฝรั่ง ท าการทดลองที่อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และ

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2555 วางแผนการทดลองแบบ RCB    

4 ซ้ า  7 ก ร รม วิ ธี  ได้ แ ก่  ก า ร พ่ น ส า ร  thiamethoxam 25% WG (Actara)  , imidacloprid 70% WG 

(Provado), white oil 67% EC (Vite oil), petroleum spray oil (SK Enspray 99), imidacloprid 70% WG 

(Provado) + white oil (Vite oil 67%EC) อัตรา 4, 4 , 100 ,100 และ 2+50 กรัมหรือมิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 

การพ่นไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae  (NEMA-DOA 50 WP) อัตรา 5.0 x 107  ตัว/น้ า 20 ลิตร 

และกรรมวิธีไม่พ่นสาร ทั้งสองแปลงทดลองมีการพ่นสารตามกรรมวิธี 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน ตรวจนับเพลี้ยแป้งก่อน

พ่นสาร และหลังพ่นสาร 3, 5 และ 7 วัน โดยสุ่มนับเพลี้ยแป้งบนผลฝรั่ง จ านวน 10 ผล/ซ้ า ท าการส ารวจและเก็บ

ตัวอย่างแมลงที่พบในแปลงฝรั่งของเกษตรกร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มาจ าแนกชนิด ได้แก่ แมลงหวี่

ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus (Russell), เพลี้ยแป้งลาย Ferrisia virgata (Cockerell) พบการระบาด



ของแมลงไม่สม่ าเสมอ จึงท าการรวบรวมเพลี้ยแป้งลายมาเลี้ยงขยายเพ่ิมปริมาณบนผลฟักทอง เพ่ือท าการระบาด

เทียม แต่ปริมาณของแมลงหลังจากปล่อยแล้วพบการระบาดยังไม่สม่ าเสมอและปริมาณแมลงยังไม่เพียงพอส าหรับ

ท าการทดลอง 

6. ค าน า 

ฝรั่ง (Guava) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Psidium guajava Linn. เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ในวงศ์ 

Myrtaceae  และเป็นผลไม้ที่มีขายตลอดทั้งปี มีรสชาติดี ราคาไม่แพง มีคุณค่าทางอาหารสูง โดยเฉพาะวิตามินซี

และวิตามินเอ สามารถน ามาใช้รับประทานผลสด หรือน ามาแปรรูปเป็นน้ าฝรั่ง เยลลี่ฝรั่ง แยมฝรั่ง เป็นต้น(นิรนาม, 

2552) ปัจจุบันพ้ืนที่ที่มีการปลูกกันมากได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และบริเวณจังหวัดใกล้เคียงกับ

กรุงเทพมหานคร และเริ่มขยายแหล่งปลูกไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (ศุภลักษณ์ และจุไรรัตน์, 2536) ส่วน

ใหญ่ใช้บริโภคภายในประเทศ ปัจจุบันมีการส่งเป็นสินค้าออก แต่ยังมีปริมาณน้อย เนื่องจากผลผลิตส่วนใหญ่จะ

ตรวจพบเพลี้ยแป้งติดไปกับผล ซึ่งเพลี้ยแป้งเป็นแมลงอยู่ในอันดับ Homoptera วงศ์ Pseudococcidae  บุปผา 

และชลิดา(2543) รายงานว่าพบเพลี้ยแป้งชนิด Dysmicoccus neobrevipes Beardsley และ Ferrisia virgata 

(Cockererell) บริเวณใบ กิ่ง และผลของฝรั่ง โดยจะดูดกินน้ าเลี้ยงตามใบอ่อน กิ่งอ่อน และช่อดอกท าให้แห้งเฉา

หรือใบผิดรูปร่างและผลผลิตลดลง และเนื่องจากยังไม่มีค าแนะน าที่เหมาะสมให้เกษตรกร ท าให้เกษตรกรใช้สารฆ่า

แมลงทั่วๆไป ซึ่งนอกจากอาจจะไม่ได้ผลแล้ว ยังอาจมีพิษตกค้างในผลผลิตได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าการ

วิจัยหาสารป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งในฝรั่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาชนิดและอัตราที่เหมาะสมของสารป้องกันก าจัด

ศัตรูพืชแนะน าในการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งในฝรั่งส าหรับเป็นข้อมูลแนะน าให้เกษตรกร บริษัทผู้ส่งออก นัก

ส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 

1. แปลงฝรั่ง ที่อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
2. สารก าจัดแมลง thiamethoxam 25%WG (Actara), imidacloprid 70% WG (Provado), white 

oil 67% EC (Vite oil), petroleum spray oil (SK Enspray 99) และไส้เดือนฝอย Steinernema 
carpocapsae      

3. เครื่องยนต์พ่นสารชนิดสะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูง 
4. ป้ายแสดงกรรมวิธีทดลอง 
5. เครื่องชั่งละเอียด 



6. กระบอกฉีดยา (syringe) ขนาด 5 และ 10 มิลลิลิตร กระบอกตวงสารขนาด 100 มิลลิลิตร และถัง
น้ าพลาสติกขนาด 20 ลิตร 

7. กระดาษบันทึกผลการทดลอง 

 

วิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block  มี 4 ซ้ า    7 กรรมวิธี คือ 

1.  thiamethoxam 25% WG (Actara)     อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

2.  imidacloprid 70% WG (Provado)    อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

3.  white oil 67% EC (Vite oil)     อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 

4. white oil 67%EC (Vite oil)     อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 

5. imidacloprid 70%WG (Provado) + white oil 67% EC (Vite oil)  

อัตรา 2 กรัม +50 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 

6. ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae  (NEMA-DOA 50 WP)  

อัตรา 5.0 x 107  ตัว/น้ า 20 ลิตร 

7. ไม่พ่นสาร 

 

ส ารวจสวนฝรั่งของเกษตรกร ใช้ต้นฝรั่ง 1-2 ต้น/ซ้ า สุ่มนับเพลี้ยแป้งบนผลฝรั่ง จ านวน 10 ผล/ซ้ า เริ่ม

พ่นสารตามกรรมวิธี เมื่อพบการระบาดของเพลี้ยแป้งมากกว่า 2 ตัว/ผล ตรวจนับเพลี้ยแป้งก่อนพ่นสาร และหลัง

พ่นสาร 3, 5 และ 7 วัน ท าการทดลองซ้ าเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

และเขียนรายงานผลการทดลอง  

บันทึกจ านวนแมลงที่พบแต่ละกรรมวิธี วิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวนเพลี้ยแป้งก่อนและหลังพ่นสาร

ด้วยวิธี analysis of variance (ANOVA)  และในกรณีจ านวนเพลี้ยแป้งก่อนพ่นสารมีความแตกต่างกันทางสถิติ

ระหว่างกรรมวิธี วิเคราะห์จ านวนเพลี้ยแป้งหลังพ่นสารด้วยวิธี analysis of covariance (ANOCOVA) จากนั้น

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s multiple range tests(DMRT) 

บันทึกผลกระทบของสารทดลองที่มีต่อต้นและผลฝรั่ง (phytotoxicity)   

เวลาและสถานที่ทดลอง 

ท าการทดลองระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2555 ที่อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และอ าเภอ

ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 



 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ส ารวจและเก็บตัวอย่างแมลงที่พบในแปลงฝรั่งของเกษตรกร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และ

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มาท าการจ าแนกชนิด ได้แก่ แมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus 

(Russell), เพลี้ยแป้งลาย Ferrisia virgata (Cockerell) พบการระบาดของแมลงไม่สม่ าเสมอ จึงท าการรวบรวม

เพลี้ยแป้งลายมาเลี้ยงขยายเพิ่มปริมาณบนผลฟักทอง เพ่ือท าการระบาดเทียม แต่ปริมาณของแมลงหลังจากปล่อย

แล้วพบว่าการระบาดยังไม่สม่ าเสมอและปริมาณแมลงยังไม่เพียงพอส าหรับท าการทดลอง 

 

9. สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

การคัดเลือกสารป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้ง Ferrissia virgata (Cockerell) ท าการทดลองระหว่างเดือน

กรกฎาคม – กันยายน 2555 วางแผนการทดลองแบบ RCB    4 ซ้ า 7 กรรมวิธี ได้แก่ การพ่นสาร thiamethoxam 

25% WG (Actara)  , imidacloprid 70% WG (Provado), white oil 67% EC (Vite oil), petroleum spray 

oil (SK Enspray 99), imidacloprid 70% WG (Provado) + white oil (Vite oil 67%EC) อัตรา 4 , 4 , 100 

,100 และ 2+50 กรัมหรือมิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร การพ่นไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae  (NEMA-DOA 

50 WP) อัตรา 5.0 x 107  ตัว/น้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีไม่พ่นสาร ทั้งสองแปลงทดลองมีการพ่นสารตามกรรมวิธี 2 

ครั้ง ห่างกัน 7 วัน ตรวจนับเพลี้ยแป้งก่อนพ่นสาร และหลังพ่นสาร 3, 5 และ 7 วัน โดยสุ่มนับเพลี้ยแป้งบนผลฝรั่ง 

จ านวน 10 ผล/ซ้ า ท าการส ารวจและเก็บตัวอย่างแมลงที่พบในแปลงฝรั่งของเกษตรกร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

สุพรรณบุรี มาจ าแนกชนิด ได้แก่ แมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus (Russell), เพลี้ยแป้งลาย 

Ferrisia virgata (Cockerell) พบการระบาดของแมลงไม่สม่ าเสมอ จึงท าการรวบรวมเพลี้ยแป้งลายมาเลี้ยงขยาย

เพ่ิมปริมาณบนผลฟักทอง เพ่ือท าการระบาดเทียม แต่ปริมาณของแมลงหลังจากปล่อยแล้วพบการระบาดยังไม่

สม่ าเสมอและปริมาณแมลงยังไม่เพียงพอส าหรับท าการทดลอง  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ส าหรับเป็นข้อมูลแนะน าให้เกษตรกรบริษัทผู้ส่งออก นักส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนนักวิชาการที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นทางเลือก ในการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งในฝรั่ง รวมทั้งให้มีค าแนะน าสารหลายๆ กลุ่มที่มีกลไก

การออกฤทธิ์แตกต่างกัน เพ่ือชะลอการสร้างความต้านทานของแมลงต่อสารฆ่าแมลง  

11. ค าขอบคุณ 



ขอขอบคุณนายวาทิน จันทร์สง่า เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญการ นางประไม  จ าปาเงิน   

นางสาววีณา  ทิพย์สุขุม นางสาวกัญญาภัค ตาแก้ว นายคะนอง  ทองเทพ  นายทศพร  จันทร์สง่า เจ้าหน้าที่

กลุ่มบริหารศัตรูพืช และกลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  

12. เอกสารอ้างอิง 
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