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รายงานความก้าวหน้า
การคัดเลือกสารป้องกันกําจัดเพลี้ยแป้ง Ferrissia virgata (Cockerell) มีวัตถุประสงค์เพื่อหา
ชนิดและอั ตราสารที่เหมาะสมในการป้องกันกําจัดเพลี้ย แป้งในฝรั่ง ทําการทดลองที่อําเภอเมื อง
จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2554 วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ํา 7
กรรมวิธี ได้แก่ การพ่นสาร thiamethoxam (Actara 25%WG) , imidacloprid (Provado 70%
WG), white oil (Vite oil 67%EC), petroleum spray oil (SK Enspray 99), imidacloprid
(Provado 70%WG) + white oil (Vite oil 67%EC) อัตรา 4, 4 , 100 ,100 และ 2+50 กรัมหรือ
มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร การพ่นไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae (NEMA-DOA 50 WP)
อัตรา 5.0 x 107 ตัว/น้ํา 20 ลิตร และกรรมวิธีไม่พ่นสาร ทั้งสองแปลงทดลองมีการพ่นสารตาม
กรรมวิธี 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน ตรวจนับเพลี้ยแป้งก่อนพ่นสาร และหลังพ่นสาร 3, 5 และ 7 วัน โดยสุ่ม
นับเพลี้ยแป้งบนผลฝรั่ง จํานวน 10 ผล/ซ้ํา ทําการสํารวจและเก็บตัวอย่างแมลงที่พบในแปลงฝรั่งของ
เกษตรกร ในเขตอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี มาจํ า แนกชนิ ด ได้ แ ก่ แมลงหวี่ ข าวใยเกลี ย ว
Aleurodicus dispersus (Russell), เพลี้ยแป้งลาย Ferrisia virgata (Cockerell) พบการระบาดของ
แมลงไม่สม่ําเสมอ จึงทําการรวบรวมเพลี้ยแป้งลายมาเลี้ยงขยายเพิ่มปริมาณบนผลฟักทอง เพื่อทําการ
ระบาดเทียม แต่ปริมาณของแมลงหลังจากปล่อยแล้วพบว่าการระบาดยังไม่สม่ําเสมอและปริมาณ
แมลงยังไม่เพียงพอสําหรับทําการทดลอง
คํานํา
ฝรั่ง (Guava) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Psidium guajava Linn. เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาด
กลาง ในวงศ์ Myrtaceae และเป็นผลไม้ที่มีขายตลอดทั้งปี มีรสชาติดี ราคาไม่แพง มีคุณค่าทาง
อาหารสูง โดยเฉพาะวิตามินซีและวิตามินเอ สามารถนํามาใช้รับประทานผลสด หรือนํามาแปรรูปเป็น
น้ําฝรั่ง เยลลี่ฝรั่ง แยมฝรั่ง เป็นต้น(นิรนาม, 2552) ปัจจุบันพื้นที่ที่มีการปลูกกันมากได้แก่ จังหวัด
นครปฐม ราชบุรี และบริเวณจังหวัดใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร และเริ่มขยายแหล่งปลูกไปทางภาค
รหัสการทดลอง 03-04-54-02-01-01-06-54
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ตะวันออกเฉียงเหนือ (ศุภลักษณ์ และจุไรรัตน์, 2536) ส่วนใหญ่ใช้บริโภคภายในประเทศ ปัจจุบันมี
การส่งเป็นสินค้าออก แต่ยังมีปริมาณน้อย เนื่องจากผลผลิตส่วนใหญ่จะตรวจพบเพลี้ยแป้งติดไปกับผล
ซึ่งเพลี้ยแป้งเป็นแมลงอยู่ในอันดับ Homoptera วงศ์ Pseudococcidae บุปผา และชลิดา(2543)
รายงานว่าพบเพลี้ยแป้งชนิด Dysmicoccus neobrevipes Beardsley และ Ferrisia virgata
(Cockererell) บริเวณใบ กิ่ง และผลของฝรั่ง โดยจะดูดกินน้ําเลี้ยงตามใบอ่อน กิ่งอ่อน และช่อดอก
ทํ า ให้ แ ห้ ง เฉาหรื อ ใบผิ ด รู ป ร่ า งและผลผลิ ต ลดลง และเนื่ อ งจากยั ง ไม่ มี คํ า แนะนํ า ที่ เ หมาะสมให้
เกษตรกร ทําให้เกษตรกรใช้สารฆ่าแมลงทั่วๆไป ซึ่งนอกจากอาจจะไม่ได้ผลแล้ว ยังอาจมีพิษตกค้างใน
ผลผลิ ต ได้ ดั ง นั้ น จึ ง จํา เป็ น อย่า งยิ่ง ที่ต้ อ งทํา การวิ จัย หาสารป้ อ งกั นกํ าจั ดเพลี้ ยแป้ ง ในฝรั่ ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อหาชนิดและอัตราที่เหมาะสมของสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชแนะนําในการป้องกันกําจัด
เพลี้ยแป้งในฝรั่งสําหรับเป็นข้อมูลแนะนําให้เกษตรกร บริษัทผู้ส่งออก นักส่งเสริมการเกษตร ตลอดจน
นักวิชาการที่เกี่ยวข้องต่อไป

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ์
1. แปลงฝรั่ง ที่อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 1 แปลงทดลอง
2. สารกําจัดแมลง thiamethoxam (Actara 25%WG), imidacloprid (Provado 70%
WG), white oil (Vite oil 67%EC), petroleum spray oil (SK Enspray 99) และ
ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae
3. เครื่องยนต์พ่นสารชนิดสะพายหลังแบบแรงดันน้ําสูง
4. ป้ายแสดงกรรมวิธีทดลอง
5. เครื่องชั่งละเอียด
6. กระบอกฉีดยา (syringe) ขนาด 5 และ 10 มิลลิลิตร กระบอกตวงสารขนาด 100
มิลลิลิตร และถังน้ําพลาสติกขนาด 20 ลิตร
7. กระดาษบันทึกผลการทดลอง
วิธีการ
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block มี 4 ซ้ํา 7 กรรมวิธี คือ
1.
2.
3.
4.

พ่น thiamethoxam (Actara 25%WG) อัตรา 4 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
พ่น imidacloprid (Provado 70% WG) อัตรา 4 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
พ่น white oil (Vite oil 67%EC) อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร
พ่น petroleum spray oil (SK Enspray 99) อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร
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5. พ่น imidacloprid (Provado 70%WG) + white oil (Vite oil 67%EC) อัตรา 2 กรัม
+50 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร
6. พ่นไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae (NEMA-DOA 50 WP) อัตรา 5.0 x 107
ตัว/น้ํา 20 ลิตร
7. ไม่พ่นสาร
สํารวจสวนฝรั่งของเกษตรกร ใช้ต้นฝรั่ง 1-2 ต้น/ซ้ํา สุ่มนับเพลี้ยแป้งบนผลฝรั่ง จํานวน 10
ผล/ซ้ํา เริ่มพ่นสารตามกรรมวิธี เมื่อพบการระบาดของเพลี้ยแป้งมากกว่า 2 ตัว/ผล ตรวจนับเพลี้ยแป้ง
ก่อนพ่นสาร และหลังพ่นสาร 3, 5 และ 7 วัน ทําการทดลองซ้ําเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง
รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ผลทางสถิติ และเขียนรายงานผลการทดลอง
บันทึกจํานวนแมลงที่พบแต่ละกรรมวิธี วิเคราะห์ความแปรปรวนจํานวนเพลี้ยแป้งก่อนและ
หลังพ่นสารด้วยวิธี analysis of variance (ANOVA) และในกรณีจํานวนเพลี้ยแป้งก่อนพ่นสารมี
ความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างกรรมวิธี วิเคราะห์จํานวนเพลี้ยแป้งหลังพ่นสารด้วยวิธี analysis of
covariance (ANOCOVA) จากนั้นเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s multiple range
tests(DMRT)
บันทึกผลกระทบของสารทดลองที่มีต่อต้นและใบสะระแหน่ (Phytotoxicity)
เวลาและสถานที่ทดลอง
ทําการทดลองระหว่างเดือนมีนาคม–เมษายน 2554 ที่อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
สํารวจและเก็บ ตั ว อย่า งแมลงที่พ บในแปลงฝรั่ ง ของเกษตรกร ในเขตอํา เภอเมื อง จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี มาทําการจําแนกชนิด ได้แก่ แมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus (Russell),
เพลี้ยแป้งลาย Ferrisia virgata (Cockerell) พบการระบาดของแมลงไม่สม่ําเสมอ จึงทําการรวบรวม
เพลี้ยแป้งลายมาเลี้ยงขยายเพิ่มปริมาณบนผลฟักทอง เพื่อทําการระบาดเทียม แต่ปริมาณของแมลง
หลังจากปล่อยแล้วพบว่าการระบาดยังไม่สม่ําเสมอและปริมาณแมลงยังไม่เพียงพอสําหรับทําการ
ทดลอง
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