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รายงานความกาวหนา
การศึกษาการใชสารสกัดจากธรรมชาติในการควบคุมเพลี้ยแปงนอยหน#าในเขตพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา มีวัตถุประสงคLเพื่อหาชนิดและอัตราสารที่เหมาะสมในการปองกันกําจัดเพลี้ยแปงใน
นอยหน# า ทํ า การทดลอง ที่ แปลงเกษตรกร อํ า เภอปากช# อง จั งหวั ด นครราชสี มา ระหว# า ง เดื อ น
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553 จํานวน 1 การทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ํา 8 กรรมวิธี
ไดแก# การพ#นสาร petroleum spray oil (SK Enspray 99 83.9%EC) , white oil (Vite oil
67%EC), buprofezin (Napam40%SC) + petroleum spray oil (SK Enspray 99 83.9%EC),
buprofezin (Napam40%SC), clothianidin (Dantosu 16%SG) และ thiamethoxam (Actara
25%WG) อัตรา 100, 100 , 40+50, 40, 10 และ 2 กรัมหรือมิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร การพ#น
Beauveria bassiasna อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร และกรรมวิธีไม#พ#นสาร พ#นสารตามกรรมวิธี
2 ครั้ง ห#างกัน 7 วัน ตรวจนับเพลี้ยแปงทั้งระยะตัวอ#อนและตัวเต็มวัยบนผลก#อนพ#นสาร และหลังพ#น
สาร 3, 5 และ 7 วัน โดยสุ#มนับผลนอยหน#าจํานวน 10 ผล/ตน ใหกระจายทั่วทั้งตน ตรวจนับเพลี้ย
แปงทั่วทั้งผล พบว#าการพ#นสาร petroleum spray oil (SK Enspray 99 83.9%EC) , white oil
(Vite oil 67%EC), buprofezin (Napam40%SC) + petroleum spray oil (SK Enspray 99
83.9%EC), buprofezin (Napam40%SC), clothianidin (Dantosu 16%SG) และ
thiamethoxam (Actara 25%WG) มีประสิทธิภาพดีในการปองกันกําจัดเพลี้ยแปง การพ#น
Beauveria bassiasna มีประสิทธิภาพปานกลางในการปองกันกําจัดเพลี้ยแปง และทุกกรรมวิธีที่พ#น
สารไม#ก#อความเปtนพิษกับตนและผลนอยหน#า
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คํานํา
นอยหน#า (sugar apple หรือ custard apple) มีชื่อวิทยาศาสตรLว#า Annona squamosa
Linnaeus เปtนไมผลที่สําคัญ ทางเศรษฐกิจ พื้นที่ปลูกที่สําคัญอยู#ในจังหวัด นครราชสีมา ชัยภู มิ
สระบุรี เพชรบูรณL มหาสารคาม และรอยเอ็ด ในปy 2541 มีพื้นที่ปลูก 270,000 ไร# เปtนพื้นที่ใหผลผลิต
แลว 220,000 ไร# พื้นที่ยังไม#ใหผลผลิต 50,000 ไร# ผลผลิตส#วนใหญ#มากกว#า 90 เปอรLเซ็นตLใชบริโภค
ภายในประเทศ ปzจจุบันมีการส#งเปtนสินคาออก แต#ยังมีปริมาณนอย ในปy 2540 มีปริมาณการส#งออก
136 ตัน มูลค#า 5.0 ลานบาท ปy 2541มีปริมาณการส#งออก 5 ตัน มูลค#า 0.82 ลานบาท (นิรนาม,
2551)เนื่องจากผลผลิตส#วนใหญ#จะตรวจพบเพลี้ยแปงติดไปกับผล ซึ่งเพลี้ยแปงเปtนแมลงอยู#ในอันดับ
Homoptera วงศL Pseudococcidae
พบในรายงานต# างประเทศว# าเปtน เพลี้ ยแปงในสกุ ล
Dysmicoccus ซึ่งพบระบาดในพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช#น นอยหน#า สับปะรด กลวย มะพราว
กาแฟ ฝาย ทานตะวัน หม#อน และพืชตระกูลสม (Beardsley, 1959) บุปผา และชลิดา(2543)
รายงานว#าเพลี้ยแปงที่พบในนอยหน#า มีหลายชนิด เช#น Dysmicoccus neobrevipes Beardsley
และ Ferrisia virgata (Cockererell) ปzจจุบันกรมวิชาการเกษตรยังไม#เคยมีการวิจัยในการปองกัน
กําจัดเพลี้ยแปงในนอยหน#า จึงยังไม#มีคําแนะนําที่เหมาะสมใหเกษตรกร ทําใหเกษตรกรใชสารฆ#าแมลง
ทั่วๆไป ซึ่งนอกจากอาจจะไม#ไดผลแลว ยังอาจมีพิษตกคางในผลผลิตได ดังนั้นจึงจําเปtนอย#างยิ่งที่ตอง
ทําการศึกษาประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดเพลี้ยแปงในนอยหน#า เพื่อทราบชนิดและอัตราที่เหมาะสมของ
สารฆ#าแมลงและสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อการปองกันกําจัดเพลี้ยแปงในนอยหน#า สําหรับเปtนขอมูลแนะนําให
เกษตรกร บริษัทผูส#งออก นักส#งเสริมการเกษตร ตลอดจนนักวิชาการที่เกี่ยวของต#อไป

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณL
1. แปลงนอยหน#าของเกษตรกรที่ อ.ปากช#อง จ.นครราชสีมา จํานวน 1 แปลงทดลอง
2. สารกําจัดแมลง buprofezin (Napam40%SC), clothianidin (Dantosu 16%SG)
thiamethoxam (Actara 25%WG), white oil (Vite oil 67%EC), petroleum spray
oil (SK Enspray 99 83.9%EC) และ Beauveria bassiasna
3. เครื่องยนตLพ#นสารชนิดสะพายหลังแบบแรงดันน้ําสูง
4. ปายแสดงกรรมวิธีทดลอง
5. เครื่องชั่งละเอียด
6. กระบอกฉีดยา (syringe) ขนาด 5 และ 10 มิลลิลิตร กระบอกตวงสารขนาด 100
มิลลิลิตร และถังน้ําพลาสติกขนาด 20 ลิตร
7. กระดาษบันทึกผลการทดลอง
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วิธีการ
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block มี 4 ซ้ํา 8 กรรมวิธี คือ
1. พ#น petroleum spray oil (SK Enspray 99 83.9%EC) อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ํา 20
ลิตร
2. พ#น white oil (Vite oil 67%EC) อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร
3. พ#น Beauveria bassiasna อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร
4. พ#น buprofezin (Napam40%SC)+ petroleum spray oil (SK Enspray 99
83.9%EC) อัตรา 40 กรัม+50 มล./น้ํา 20 ลิตร
5. พ#น buprofezin (Napam40%SC) อัตรา 10 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
6. พ#น clothianidin (Dantosu 16%SG) อัตรา 10 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
7. พ#น thiamethoxam (Actara 25%WG) อัตรา 2 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
8. ไม#พ#นสาร
สุ#มเลือกแปลงนอยหน#าของเกษตรกรในระยะติดผล โดยใชตนนอยหน#า 1 ตน/ซ้ํา ตรวจนับ
เพลี้ยแปงทั้งระยะตัวอ#อนและตัวเต็มวัยบนผลก#อนพ#นสาร และหลังพ#นสาร 3, 5 และ 7 วัน โดยสุ#ม
นับ ผลนอยหน#า จํา นวน 10 ผล/ตน ใหกระจายทั่ว ทั้งตน ตรวจนั บ เพลี้ย แปงทั่ วทั้ งผล เริ่ มพ# นสาร
ทดลองตามกรรมวิธี เมื่อพบเพลี้ยแปงเฉลี่ยมากกว#า 2 ตัว/ผล ทําการพ#นสารจํานวน 2 ครั้ง ห#างกัน 7
วัน ใชสารทดลองพ#นจํานวน 3 ลิตร/ตน
บันทึกขอมูลจํานวนเพลี้ยแปงที่พบ วิเคราะหLความแปรปรวนจํานวนเพลี้ยแปงก#อนและหลัง
พ#นสารดวยวิธี analysis of variance(ANOVA) และในกรณีจํานวนเพลี้ยแปงก#อนพ#นสารมีความ
แตกต#างกันทางสถิติระหว#างกรรมวิธี วิเคราะหLจํานวนเพลี้ยแปงหลังพ#นสารดวยวิธี analysis of
covariance (ANOCOVA) จากนั้นเปรียบเทียบค#าเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s multiple range
tests(DMRT)
บันทึกผลกระทบของสารทดลองที่มีต#อนอยหน#า (Phytotoxicity)
เวลาและสถานที่ทดลอง
ทําการทดลองระหว#างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2553 ที่แปลงเกษตรกร อําเภอปากช#อง จังหวัด
นครราชสีมา
ผลและวิจารณLผลการทดลอง
จากการทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดเพลี้ยแปงในนอยหน#า ทําการทดลอง ที่
แปลงเกษตรกร อําเภอปากช#อง จังหวัดนครราชสีมา พบว#าการพ#นสาร petroleum spray oil (SK
Enspray 99 83.9%EC) , white oil (Vite oil 67%EC), buprofezin (Napam40%SC) +
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petroleum spray oil (SK Enspray 99 83.9%EC), buprofezin (Napam40%SC),
clothianidin (Dantosu 16%SG) และ thiamethoxam (Actara 25%WG) มีประสิทธิภาพดีใน
การปองกันกําจัดเพลี้ยแปง การพ#น Beauveria bassiasna มีประสิทธิภาพปานกลางในการปองกัน
กําจัดเพลี้ยแปง และทุกกรรมวิธีที่พ#นสาร ไม#ก#อความเปtนพิษกับตนและผลนอยหน#า
เอกสารอางอิง
นิรนาม. 2551. นอยหน#า. http://www.doae.go.th/plant/s_apple/sugarapple.htm
บุปผา เหล#าสินชัย และชลิดา อุณหวุฒิ. 2543. เพลี้ยแปงและเพลี้ยหอยศัตรูพืชที่สําคัญ.เอกสาร
วิชาการ กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร. 70 หนา.
Beardsley,J.W. 1959. On the Taxonomy of Pineapple Mealybugs in Hawaii, with a
Distribution of a Previously Unnamed Species (Homoptera: Pseudococcidae).
Proc. Hawaiian Entomol. Soc. 17(1) : 29 – 37.

รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

