
1. ชื่อชุดโครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
 

2. โครงการวิจัย  การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
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4. คณะผู้ด าเนินงาน 
   หัวหน้าการทดลอง ยุทธนา  แสงโชติ      ส านักวจิัยพัฒนาการอารักขาพืช                        
   ผู้ร่วมงาน  อิสเรส  เทียนทัด      ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช   
    วิไลวรรณ  เวชยันต์   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
   ดาราพร  รนิทะรกัษ์       ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
 

5. บทคัดย่อ การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกันก าจัดเพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้งศัตรูเงาะ 
ด าเนินการทดลอง ที่ อ.ขลุง จ.จันทบุรี และ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ระหว่างปี 2555-2557 โดยวาง
แผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ า 7 กรรมวิธี ได้แก่  thiamethoxam 25% WG อัตรา 4 กรัม/น้ า 
20 ลิตร  imidacloprid 70% WG อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร  dinotefuran 10% WP อัตรา 20
กรัม/น้ า 20 ลิตร buprofezin 40% อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร  carbaryl 85% WP อัตรา 60กรัม/
น้ า 20 ลิตร chlorpyrifos/cypermethrin 50%/5%ECอัตรา 30 มิลลิลิตร/ น้ า 20 ลิตร และ ไม่พ่น
สาร ผลการทดลองพบว่าสาร chlorpyrifos/cypermethrin 50%/5%ECอัตรา 30 มิลลิลิตร/ น้ า 20 
ลิตร มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งในเงาะได้ดีที่สุด 

 
6. ค าน า เงาะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทยชนิดหนึ่ง มีพ้ืนที่ปลูกในภาค
ตะวันออกและภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ชุมพร และสุราษฏร์ธานี เป็นต้น เนื่องจาก
เงาะเป็นไม้ผลที่มีลักษณะและแปลก มีรสชาติที่ถูกปากของทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ เป็นผลท า
ให้เงาะเป็นหนึ่งในผลไม้ส่งออกที่ส าคัญของประเทศไทย ในปี 2550 มีการส่งออกเงาะสดเป็นมูลค่า
ทั้งสิ้น 41,403,000 บาท และเพ่ิมข้ึนเป็น 64,906,000 บาท ใน 10 เดือนแรกของปี 2551  ประเทศที่
น าเข้าเงาะสดจากประเทศไทย ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว ฮ่องกง ไต้หวัน และประเทศอ่ืน ๆ 
นอกจากนั้นการส่งเงาะในรูปผลไม้แปรรูปไปยัง ประเทศไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง จีน 
สหรัฐอเมริกา และอ่ืน ๆ (กรมวิชาการเกษตร,2546)  
  แต่ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการส่งออกของเงาะสดไปยังตลาดในสหรัฐอเมริกา และ
สหภาพยุโรป ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ยังมีปริมาณน้อย เนื่องจากกลุ่มประเทศดังกล่าวกลัวปัญหา
การติดไปของศัตรูพืช โดยเฉพาะในปัจจุบัน ตลาดคู่ค้าส่วนใหญ่มีการใช้มาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืชที่เข้มแข็ง ท าให้เกษตรกรผู้ปลูกเงาะประสพปัญหาในการส่งออกเนื่องจากเงาะเป็นไม้ผล



ที่มีแมลงศัตรู เข้าท าลายมากกว่า 20 ชนิดโดยเฉพาะเพลี้ยแป้ง วิทย์ (2542) รายงานว่า พบเพลี้ยแป้ง 
4 ชนิด ที่เข้าท าลายเงาะ ได้แก่ Ferrisia virgata (Cockerell), Planococus lilacinus (Cockerell), 
Planococus minor (Maskell) และ Rastrococus sp. 3 ชนิดแรกลงท าลายผลเงาะ ชนิดสุดท้าย
ท าลายช่อดอก ในจ านวนนี้พบว่า F. virgata มีความส าคัญและระบาดรุนแรงที่สุด ในพ้ืนที่ จ.จันทบุรี 
ระยอง ชุมพร และสุราษฏร์ธานี) ท าให้เกษตรกรจ าเป็นต้องใช้สารในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูเงาะ 
แล ะส ารป้ อ งกั น ก าจั ด แม ล งที่ เกษ ต รก รนิ ย ม ใช้ ใน ส วน เงาะ  เช่ น  ส าร  carbaryl แ ล ะ 
chlorpyrifos/cypermethin เป็นสารที่กลุ่มสหภาพยุโรปไม่อนุญาตให้ใช้ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นใน
การคัดเลือกหาสารทดแทนสารดังกล่าว เพ่ือให้เกษตรมีความมั่นใจในการผลิตเงาะเพ่ือการส่งออก 
จ าเป็นต้องมีวิทยาการในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูเงาะให้มีประสิทธิภาพส าหรับแนะน าเกษตรกร
ต่อไป  
  
7. วิธีด าเนินการ 
    -อุปกรณ์ 
 1. ต้นเงาะ อายุ 5-10 ปี จ านวน 21 ต้น 

2. สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง thiamethoxam 25% WG, imidacloprid 70% WG, 
dinotefuran 10% WP, buprofezin 40% SCม carbaryl 85% WP, chlorpyrifos/cypermethrin 
50%/5%EC                

  3. เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูง (motorized high pressure 
knapsack sprayer) 

 4. ถังผสมสาร กระบอกตวง กระบอกฉีดยา 
 5. อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เช่น แว่นขยาย กล้องจุลทรรศน์ 

   -วิธีการ 
 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ า 7 กรรมวิธี ดังนี้ 

              1. thiamethoxam 25% WG             อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
              2. imidacloprid 70% WG                       อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

       3. dinotefuran 10% WP                       อัตรา 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
       4. buprofezin 40% SC                       อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
       5. carbaryl 85% WP           อัตรา 45 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
       6. chlorpyrifos/cypermethrin 50%/5%EC                     อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
       7. พ่นน้ าเปล่า  

 เริ่มพ่นสารตามกรรมวิธีต่าง ๆ เมื่อมีปริมาณเพลี้ยแป้งมากกว่า 5 ตัวต่อช่อผลโดยใช้
เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูง (motorized high pressure knapsack sprayer) ใช้
อัตราน้ า 5 ลิตร/ต้น นับปริมาณเพลี้ยแป้ง ก่อนพ่นสาร และหลังพ่นสาร 3, 5, และ 7 วัน 



 การบันทึกผล บันทึกปริมาณเพลี้ยแป้งเปรียบเทียบการทดลองตามกรรมวิธีต่าง ๆ โดย
วิเคราะห์ผลทางสถิติจ านวนเพลี้ยแป้งแต่ละครั้งด้วยโปรแกรม IRRISTAT โดยแปลงค่าข้อมูลจ านวน
เพลี้ยแป้งด้วยค่า square root (X+0.5) ก่อนวิเคราะห์ผลทางสถิติ ถ้าจ านวนเพลี้ยแป้งก่อนพ่นสารไม่
แตกต่างกันทางสถิติท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลังพ่นสารด้วยวิธี analysis of variance ถ้า
จ านวนเพลี้ยแป้งก่อนพ่นสารแตกต่างกันทางสถิติท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลังพ่นสารด้วยวิธี 
analysis of covariance เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT และค านวณเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพใน
การป้องกันก าจัด (% Efficacy) ตามวิธีการของ Henderson – Tilton (Puntener, 1992) โดยมีสูตร
การค านวณดังนี้  
 
  % Efficacy = [( Ca.Tb – Ta.Cb)/Ca.Tb] x 100 
 
 Ta = Number of aphids in the treated plot after application 
 Tb = Number of aphids in the treated plot before application 
 Ca = Number of aphids in the untreated plot after application 
 Cb = Number of aphids in the untreated plot before application 

 
บันทึกผลกระทบของสารทดลองที่มีต่อผลเงาะ (phytotoxicity) 

 
  -สถานที่ด าเนินการและระยะเวลา 

     - ห้องปฏิบัติการ กลุ่มบริหารศัตรูพืช  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช   
กรมวิชาการเกษตร 
- แปลงเกษตรกร อ.ขลุง จ.จันทบุรี และ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
ระยะเวลาการด าเนินงาน   เริ่มต้น ตุลาคม 2555  สิ้นสุด กันยายน 2557 

 
8. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 
การทดลองแปลงท่ี 1 (มีนาคม –เมษายน 2556) 
 
จ านวนเพลี้ยแป้ง (ตารางท่ี 1) 
  ก่อนการพ่นสารทดลอง พบว่าในกรรมวิธีที่พ่นสาร imidacloprid 70% WG อัตรา 
4 กรัม/น้ า 20 ลิตร มีจ านวนเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 31.60 ตัว/ช่อ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับกรรมวิธีอ่ืน ๆ จึงวิเคราะห์ข้อมูลเพลี้ยแป้งหลังพ่นสารด้วยวิธี Analysis of Covariance 



  หลั ง พ่ น สารท ดลอง 3 วัน  พ บ ว่ า  จ าน วน เพลี้ ย แป้ ง ในกรรมวิ ธี พ่ น ส าร 
chlorpyrifos/cypermethrin 50%/5%EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร น้อยที่สุดเฉลี่ย 35.10 
ตัว/ช่อ รองลงมาคือกรรมวิธีที่พ่นสาร imidacloprid 70% WG  อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร ที่มีจ านวน
เพลี้ยแป้งเฉลี่ย 50.73 ตัว/ช่อ ทั้ง 2 กรรมวิธีไม่มีความแตกต่างทางสถิติ และการพ่นสาร carbaryl 
85% WP อัตรา 45 กรัม/น้ า 20 ลิตร มีจ านวนเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 56.60 ตัว/ช่อ ไม่แตกต่างกับกรรมวิธี
พ่นสาร imidacloprid 70% WG  อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นสาร buprofezin 40% SC 
อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร, thiamethoxam 25% WG  อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีไม่
พ่นสาร มีเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 73.80, 77.20 และ 80.97 ตัว/ช่อ ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
แต่กรรมวิธีพ่นสาร dinotefuran 10% WP อัตรา 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร มีเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 99.93 ตัว/
ช่อ มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับทุกกรรมวิธี 
  หลั ง พ่ น สารท ดลอง 5 วัน  พ บ ว่ า  จ าน วน เพลี้ ย แป้ ง ในกรรมวิ ธี พ่ น ส าร 
chlorpyrifos/cypermethrin 50%/5%EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร น้อยที่สุดเฉลี่ย 14.20 
ตัว/ช่อ รองลงมาคือกรรมวิธีที่พ่นสาร carbaryl 85% WP อัตรา 45 กรัม/น้ า 20 ลิตร ที่มีจ านวน
เพลี้ ยแป้ งเฉลี่ ย  28.20 ตัว/ช่อ ทั้ ง 2 กรรมวิธี ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  และการพ่นสาร 
imidacloprid 70% WG  อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร มีจ านวนเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 40.67 ตัว/ช่อ ไม่
แตกต่างกับกรรมวิธี พ่นสาร carbaryl 85% WP อัตรา 45 กรัม/น้ า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นสาร 
buprofezin 40% SC อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร , กรรมวิธี ไม่ พ่นสาร และกรรมวิธี พ่นสาร
thiamethoxam 25% WG  อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร มีเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 56.77, 78.00 และ 79.07 
ตัว/ช่อ ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่กรรมวิธีพ่นสาร dinotefuran 10% WP อัตรา 
20 กรัม/น้ า 20 ลิตร มีเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 91.10 ตัว/ช่อ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร 
  หลั ง พ่ น สารท ดลอง 7 วัน  พ บ ว่ า  จ าน วน เพลี้ ย แป้ ง ในกรรมวิ ธี พ่ น ส าร 
chlorpyrifos/cypermethrin 50%/5%EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร น้อยที่สุดเฉลี่ย 17.03 
ตัว/ช่อ รองลงมาคือกรรมวิธีที่พ่นสาร carbaryl 85% WP อัตรา 45 กรัม/น้ า 20 ลิตร ที่มีจ านวน
เพลี้ ยแป้ งเฉลี่ ย  28.20 ตัว/ช่อ ทั้ ง 2 กรรมวิธี ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  และการพ่นสาร 
imidacloprid 70% WG  อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร มีจ านวนเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 35.67 ตัว/ช่อ ไม่
แตกต่างกับกรรมวิธีพ่นสาร carbaryl 85% WP อัตรา 45 กรัม/น้ า 20 ลิตร แต่มีเพลี้ยแป้งเฉลี่ยน้อย
กว่าไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร buprofezin 40% SC อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร ที่มี
เพลี้ยแป้งเฉลี่ย 46.77 ตัว/ช่อ กรรมวิธีพ่นสาร thiamethoxam 25% WG  อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
มีเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 73.10ตัว/ช่อ มากกว่าและไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร 
dinotefuran 10% WP อัตรา 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร ที่มีเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 69.83 ตัว/ช่อ แต่มากกว่า
และไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารที่มเีพลี้ยแป้งเฉลี่ย 86.10 ตัว/ช่อ  
 
เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดของสารชนิดต่าง ๆ กับเพลี้ยแป้งในเงาะ (ตารางท่ี 2) 



  หลังพ่นสาร 3 วัน พบว่า สาร chlorpyrifos/cypermethrin 50%/5%EC อัตรา 30 
มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งสูงที่สุด คือ 57.92 เปอร์เซ็นต์ 
รองลงมาคือ สาร carbaryl 85% WP อัตรา 45 กรัม/น้ า  20 ลิตร แต่ทุกกรรมวิธีมี เปอร์ เซ็นต์
ประสิทธิภาพต่ า  
  ห ลั ง พ่ น ส าร  ห ลั ง พ่ น ส าร  5 วั น  พ บ ว่ า  ส าร  chlorpyrifos/cypermethrin 
50%/5%EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งสูงที่สุด คือ 
82.32 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ สาร carbaryl 85% WP อัตรา 45 กรัม/น้ า 20 ลิตร แต่ทุกกรรมวิธีมี
เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพต่ าเช่นเดียวกับหลังพ่นสาร 3 วัน 
   ห ลั ง พ่ นสาร  ห ลั ง พ่ นสาร  7 วัน  พบ ว่ า  ส าร  chlorpyrifos/cypermethrin 
50%/5%EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งสูงที่สุด คือ 
80.80 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ สาร carbaryl 85% WP อัตรา 45 กรัม/น้ า 20 ลิตร, buprofezin 
40% SC อัตรา 30 กรัม /น้ า  20 ลิ ตร , imidacloprid 70% WG  อัตรา 4 กรัม /น้ า  20 ลิ ตร , 
dinotefuran 10% WP อัตรา 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร และ thiamethoxam 25% WG  อัตรา 4 กรัม/
น้ า 20 โดยมีเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพ คือ 71.63, 45.55, 35.10, 30.04 และ 21.18 ตามล าดับ 
 
การทดลองแปลงท่ี 2 (มิถุนายน –กรกฏาคม 2557) 
 
จ านวนเพลี้ยแป้ง (ตารางท่ี 3) 

ก่อนการพ่นสารทดลอง พบว่าในกรรมวิธีที่พ่นสาร dinotefuran 10% WP อัตรา 
20 กรัม/น้ า 20 ลิตร มีจ านวนเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 16.80 ตัว/ช่อ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน ๆ จึงวิเคราะห์ข้อมูลเพลี้ยแป้งหลังพ่นสารด้วยวิธี Analysis of Covariance 

หลังพ่นสารทดลอง 3 วัน พบว่า จ านวนเพลี้ยแป้งเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.27 – 15.94 
ตัว/ช่อ โดยในกรรมวิธีพ่นสาร carbaryl 85% WP อัตรา 45 กรัม/น้ า 20 ลิตร มีจ านวนเพลี้ยแป้ง
น้อยที่สุด แต่ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

หลั ง พ่ น สารท ดลอง 5 วัน  พ บ ว่ า  จ าน วน เพลี้ ย แป้ ง ในกรรมวิ ธี พ่ น ส าร 
chlorpyrifos/cypermethrin 50%/5%EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร น้อยที่สุดเฉลี่ย 1.51 ตัว/
ช่อ รองลงมาคือกรรมวิธีที่พ่นสาร carbaryl 85% WP อัตรา 45 กรัม/น้ า 20 ลิตร ที่มีจ านวนเพลี้ย
แป้งเฉลี่ย 5.3 ตัว/ช่อ ทั้ง 2 กรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และการพ่นสาร carbaryl 85% 
WP อั ต ร า  45 ก รั ม /น้ า  20 ลิ ต ร ,  imidacloprid 70% WG  อั ต ร า  4 ก รั ม /น้ า  20 ลิ ต ร , 
thiamethoxam 25% WG  อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร  และ dinotefuran 10% WP อัตรา 20 
กรัม/น้ า 20 ลิตร มีจ านวนเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 5.3, 6.3, 7.06 และ 9.73 ตัว/ช่อ ตามล าดับ และไม่
แตกต่างกันทางสถิติ แต่ทุกกรรมวิธีมีเพลี้ยแป้งเฉลี่ยน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ



กรรมวิธีไม่พ่นสาร ยกเว้นการพ่นสาร  buprofezin 40% SC อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร มีเพลี้ยแป้ง
เฉลี่ยคือ 13.77 ตัว/ช่อ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร 

หลังพ่นสารทดลอง 7 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีจ านวนเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 1.12 
– 10.60 ตัว/ช่อ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ซึ่งมีจ านวน
เพลี้ ยแป้ งเฉลี่ ย  24.09 ตั ว/ช่อ เมื่ อ เปรียบเที ยบระหว่างกรรมวิธี  พบว่า กรรมวิธี พ่นสาร 
chlorpyrifos/cypermethrin 50%/5%EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร มีเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 1.12 
ตัว/ช่อ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน ๆ ส่วนการพ่นสาร carbaryl 
85% WP อัตรา  45 กรัม /น้ า  20 ลิตร , imidacloprid 70% WG  อัตรา 4 กรัม/น้ า  20 ลิตร , 
thiamethoxam 25% WG  อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร, dinotefuran 10% WP อัตรา 20 กรัม/น้ า 
20 ลิตร และ buprofezin 40% SC อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร มีเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 4.88, 5.52, 6.80, 
7.76 และ 10.60 ตัว/ช่อ ตามล าดับ และไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

 
เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดของสารชนิดต่าง ๆ กับเพลี้ยแป้งในเงาะ (ตารางท่ี 4) 
  หลังพ่นสารทดลอง 3 วัน พบว่าสารที่แสดงประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดเพลี้ย
แป้งในเงาะได้ดีที่สุดคือสาร chlorpyrifos/cypermethrin 50%/5%EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 
ลิตร เท่ากับ 54.79 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการพ่นสารกรรมวิธีอ่ืน ๆ มีประสิทธิภาพต่ ากว่า 50 เปอร์เซ็นต ์
  หลังพ่นสารทดลอง 5 วัน พบว่าสารที่แสดงประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดเพลี้ย
แป้งในเงาะได้ดีที่สุดคือสาร chlorpyrifos/cypermethrin 50%/5%EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 
ลิตร เท่ากับ 89.03 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ thiamethoxam 25% WG  อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร, 
imidacloprid 70% WG  อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร และ carbaryl 85% WP อัตรา 45 กรัม/น้ า 20 
ลิตร โดยมีเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพเท่ากับ 61.02, 60.36 และ 60.03 ตามล าดับ ส่วนการพ่นสาร 
buprofezin 40% SC อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร และ carbaryl 85% WP อัตรา 45 กรัม/น้ า 20 
ลิตร มีประสิทธิภาพต่ ากว่า 50 เปอร์เซ็นต ์
  หลังพ่นสารทดลอง 7 วัน พบว่าสารที่แสดงประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดเพลี้ย
แป้งในเงาะได้ดีที่สุดคือสาร chlorpyrifos/cypermethrin 50%/5%EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 
ลิตร เท่ากับ 92.38 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ imidacloprid 70% WG  อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร, 
carbaryl 85% WP อัตรา 45 กรัม/น้ า 20 ลิตร และ thiamethoxam 25% WG  อัตรา 4 กรัม/น้ า 
20 ลิตร โดยมีเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพเท่ากับ 67.48, 65.58 และ 65.48 ตามล าดับ ส่วนการพ่นสาร 
buprofezin 40% SC อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร และ carbaryl 85% WP อัตรา 45 กรัม/น้ า 20 
ลิตร มีประสิทธิภาพต่ ากว่า 50 เปอร์เซ็นต ์
  
9. สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 



  จากการทดลองครั้งนี้พบว่า สารที่ใช้ทดลองในการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งในเงาะที่มี
ประสิทธิภาพคือ chlorpyrifos/cypermethrin 50%/5%EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร โดยดู
ได้จากเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งในเงาะเท่ากับ 80.80 และ 92.38 ใน
แปลงที่ 1 และ 2 ตามล าดับ สอดคล้องกับค าแนะน าของ วิทย์ (2542) ซึ่งให้ใช้สาร carbaryl (Sevin 
85% WP) ,  chlorpyrifos/cypermethin (Nurelle-L 505,50/5% EC) ,  imidacloprid (Confidor 
10%SL) หรือ carbosulfan (Posse 20%EC) อัตรา 45 กรัม 30, 10 และ 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 
ลิตร ตามล าดับ เมื่อพบการระบาดของเพลี้ยแป้งในเงาะ จึงสามารถแนะน าสารและอัตราดังกล่าว
ข้างต้นในการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งในเงาะได้ 
10. การน าไปใช้ประโยชน์ 
  
11. เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการเกษตร.2546.เอกสารวิชาการ ศัตรูเงาะ.โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
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 ตารางท่ี 1  จ านวนเพลี้ยแป้งที่พบก่อนและหลังพ่นสารตามกรรมวิธีต่าง ๆ ที่ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน 2556 

 1/ ค่าเฉลี่ยทีต่ามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น   95% โดยวิธี DMRT 

 
กรรมวิธี 

  จ านวนเพลี้ยแป้ง (ตัว/ช่อ)  

        ก่อนพ่นสาร หลังพ่นสาร 

 3 วัน 5 วัน 7 วัน 

1. thiamethoxam 25% WG 53.40 b 77.20 d  79.97 de 73.10 de 

2. imidacloprid 70% WG 31.60 a  50.73 ab           40.67 bc 35.67 bc 

3. dinotefuran 10% WP 57.47 b 99.93 e  91.10 e        69.83 d 

4. buprofezin 40% SC 46.87 b  73.80 cd  56.77 cd        46.77 c 

5. carbaryl 85% WP 57.23 b 56.60 bc  28.20 ab 28.20 ab 

6. chlorpyrifos/cypermethrin 50%/5%EC 51.07 b          35.10 a 14.20 a        17.03 a 

7. control 49.57 b          80.97 d 78.00 de        86.10 e 

CV(%)             15.5          15.53          24.7        15.3 



ตารางท่ี 2  เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพของสารชนิดต่าง ๆ ในการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งในเงาะ ที่ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            กรรมวิธ ี

อัตราการใช้ (ก. หรือ มล./น้ า 
20 ลิตร) 

ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด (%) 

หลังพ่นสาร 

 3 วัน 5 วัน 7 วัน 

1. thiamethoxam 25% WG 4 11.49  5.89 21.18 

2. imidacloprid 70% WG 4   1.17            18.20          35.01 

3. dinotefuran 10% WP 20 0  0          30.04 

4. buprofezin 40% SC 30   3.60  23.02          42.55 

5. carbaryl 85% WP 45  39.51  68.68 71.63 

6. chlorpyrifos/cypermethrin 50%/5%EC 30             57.92  82.32          80.80 



   

ตารางที่ 3  จ านวนเพลี้ยแป้งที่พบก่อนและหลังพ่นสารตามกรรมวิธีต่าง ๆ ที่ อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2557 

 
กรรมวิธี 

  จ านวนเพลี้ยแป้ง (ตัว/ช่อ)  

        ก่อนพ่นสาร หลังพ่นสาร 



 

 1/ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น   95% โดยวิธี DMRT 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4  เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพของสารชนิดต่าง ๆ ในการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งในเงาะ ที่  อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2557 

 3 วัน 5 วัน 7 วัน 

1. thiamethoxam 25% WG 29.17 12.34  7.06 bc 6.80 b 

2. imidacloprid 70% WG 25.60 12.63            6.30 b 5.52 b 

3. dinotefuran 10% WP 16.80 12.94  9.73 bc 7.76 b 

4. buprofezin 40% SC 21.80 7.58 13.77 cd        10.60 b 

5. carbaryl 85% WP 21.53 4.27  5.39 ab 4.88 b 

6. chlorpyrifos/cypermethrin 50%/5%EC 22.17 14.42  1.51 a 1.12 a 

7. control 36.33 15.94 22.56 d         24.09 c 

CV(%) 36.80 83.70            33.00 30.1 

 
            กรรมวิธ ี

อัตราการใช้ (ก. หรือ มล./น้ า 
20 ลิตร) 

ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด (%) 

หลังพ่นสาร 



 3 วัน 5 วัน 7 วัน 

1. thiamethoxam 25% WG 4 3.58  61.02 65.46 

2. imidacloprid 70% WG 4 0            60.36          67.48 

3. dinotefuran 10% WP 20 0  6.73          30.34 

4. buprofezin 40% SC 30   20.75  0          26.67 

5. carbaryl 85% WP 45  54.79  60.03 65.68 

6. chlorpyrifos/cypermethrin 50%/5%EC 30               0  89.03          92.38 
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