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บทคัดย่อ  
 การขยายผลการใชเ้ทคโนโลยีแบบผสมผสานเพ่ือควบคุมศตัรูพืชลองกอง  (หนอนชอนเปลือก เพล้ีย
แป้ง และราด า ) ในจงัหวดัตรัง มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้กษตรกรไดมี้โอกาสศึกษา เรียนรู้ และแลกเปล่ียนความรู้
กบันกัวิชาการและเกษตรกรดว้ยกนัเอง น าไปใชใ้นแปลงของเกษตรกรเอง และแนะน าใหเ้กษตรกรรายอ่ืน ๆ 
ในพ้ืนท่ีด าเนินการทดลองในแปลงเกษตรกรอ าเภอวงัวิเศษจ านวน  5 ราย อ าเภอเมืองจ านวน 1 ราย อ าเภอย่าน
ตาขาวจ านวน 2 ราย อ าเภอนาโยงจ านวน 1 ราย และอ าเภอปะเหลียนจ านวน 1 ราย โดยให้เกษตรกรใช้
เทคโนโลยีแบบผสมผสานเพ่ือควบคุมศตัรูพืชลองกอง (หนอนชอนเปลือก เพ ล้ียแป้ง และราด า ) ด าเนินการ
ระหวา่งเดือนมีนาคม 2556 - มิถุนายน 2558 ผลการศึกษา พบว่า การใชไ้ส้เดือนฝอยก าจดัหนอนชอนเปลือกใน
ปี 2556 2557 และปี 2558 ท าใหป้ริมาณหนอนชอนเปลือกลดลงเฉล่ีย 86.95 73.78  และ 64.42 เปอร์เซ็นต ์
ตามล าดบั ปริมาณการเขา้ท าลายของแมลงวนัทองเฉล่ียอยู่ท่ีระหว่าง 3-36 ตวัต่อวนัต่อกบัดกั ในปี 2556 และปี 
2557 ปริมาณการเขา้ท าลายของราด าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 3.01 และ 2.81 ในขณะท่ีเพล้ียแป้งไม่พบการเขา้ท าลายทั้ง
สองปี  ในปี 2556/2557 ผลผลิตลองกองเฉล่ีย 1,258.43 กิโลกรัมต่อไร่โดยให้ผลผลิตเกรด A เฉล่ีย 22.77 
เปอร์เซ็นต ์ B เฉล่ีย 25.37 เปอร์เซ็นตเ์กรด C เฉล่ีย 24.12 เปอร์เซ็นตแ์ละตกเกรดเฉล่ีย 22.74 เปอร์เซ็นต ์ในปี 
2557/2558 ผลผลิตลองกองเฉล่ีย 1,566.75 กิโลกรัมต่อไร่โดยใหผ้ลผลิตเกรด A เฉล่ีย 24.35 เปอร์เซ็นต ์เกรด B 
เฉล่ีย 29 เปอร์เซ็นตเ์กรด C เฉล่ีย 29.80 เปอร์เซ็นตแ์ละตกเกรดเฉล่ีย 16.72 เปอร์เซ็นต ์รายไดสุ้ทธิเฉล่ียของ
เกษตรกรในปี 2556/2557 และปี 2557/2558 เท่ากบั 12,504.60 และ 17,424.15 บาทต่อไร่ เกษตรกรท่ีเขา้ร่วม
โครงการมีความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการท างานของเจา้หน้าท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ความพึงพอใจของ
เกษตรกรท่ีมีต่อโครงการ และการยอมรับเทคโนโลยีแบบผสมผสานเพ่ือควบคุมศตัรูพืชลองกองอยูใ่นระดบัมาก  
 
ค าส าคญั  :  ลองกอง, หนอนชอนเปลือก, จงัหวดัตรัง  
Keywords :  Longkong,  Bark Eating, Trang Province 
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ค าน า  
 ลองกองเป็นไมผ้ลเศรษฐกิจท่ีส าคญัในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง เป็นท่ีรู้จกัและนิยมในรสชาติหอมหวาน

ของคนทัว่ไป พ้ืนท่ีปลูกทั้งประเทศท่ีให้ผลผลิตในปี 2554 เน้ือท่ี 178,140 ไร่ ผลผลิตรวม 11,080 ตนั แหล่ง
ผลิตส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต ้ไดแ้ก่นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลาและสตูล ซ่ึงในปีน้ีผลผลิตลองกองออกใน
ปริมาณนอ้ยกวา่ปี 2552 ซ่ึงมีผลผลิตรวม 156,190 ตนั ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวนมาก และปัญหา
ศตัรูพืช ในปี 2554 พบวา่เกิดสภาวะแลง้เป็นเวลานานท าใหล้องกองไม่ออกดอกและติดผล ลองกองเป็นไมผ้ลท่ี
มีการส่งออกนอ้ย เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในเร่ืองอายกุารเกบ็รักษาสั้นประมาณ 4-6 วนั สภาพอุณหภูมิหอ้ง  ผิวคล ้า 
และหลุดร่วงง่าย ท าใหไ้ม่สามารถส่งไปขายไดไ้กล  ซ่ึงการส่งออกผลผลิตในปี2550 ปริมาณ1,480 ตนั มูลค่า 
23 ลา้นบาท ประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เวียดนาม จีน สาธารณรัฐเยอรมนี อินโดนีเซีย(ศูนยส์ารสนเทศ
การเกษตร ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551 ) และสิงคโปร์ (จากการวิเคราะห์พ้ืนท่ีแบบเกษตรกรมีส่วน
ร่วม, 2551) จากการส ารวจของศรินณาและคณะ (2553) พบว่าปัญหาการผลิตลองกองของเกษตรกรผูป้ลูก
ลองกองในจงัหวดัพทัลุง สงขลาและสตูล ท่ีพบส่วนมาก คือ หนอนชอนเปลือกลองกอง แมลงวนัผลไม ้มดคนั
ไฟ และมดด า  ส่วนปัญหาโรค พบราด าท่ีผลผลิต ราสีชมพู  และปัญหาผลร่วง ผลแตก เน่ืองจากไดรั้บน ้ ามาก
เกินหลงัจากกระทบแลง้ ส าหรับวิธีป้องกนัเกษตรกรส่วนใหญ่จะไม่ป้องกนัก าจดั  เป็นเหตุใหผ้ลผลิตลองกองมี
คุณภาพต ่าตกเกรด ขายไม่ไดร้าคา และไม่สามารถส่งอออกได ้นอกจากน้ียงัมีรายงานการตรวจติดตามศตัรูพืช
ในผลไมล้องกองท่ีส่งเขา้จ าหน่ายท่ีกวางโจว ประเทศจีน (ตามหนงัสือของฝ่ายการเกษตร ประจ ากงสุลใหญ่ ณ 
นครกวางโจว ท่ีกษ0215(6)01/257) ลว 13 กนัยายน 2550 เร่ืองสภาพลองกองไทยท่ีส่งมาขายยงัตลาดจีน) พบว่า 
มีลองกองสภาพดี ลูกติดช่อแน่นมีศตัรูติดนอ้ยมีประมาณ 30 เปอร์เซ็นต ์ลองกองท่ีช่อไม่ดีลูกหลุดร่วงมีศตัรูพืช
นอ้ย 30% ลองกองท่ีมีราด า เพล้ียแป้งมดด าและศตัรูอ่ืน ๆ ติดมามากเห็นชดัประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ผลเน่า
เสียหายและผลแตกใชไ้ม่ไดป้ระมาณ 10 เปอร์เซ็นต ์

 ทั้งน้ีได้มีขอ้คิดเห็นกรณีท่ีจะส่งลองกองไปขายต่างประเทศควรมีการเตรียมการและการจดัการ
ศตัรูพืชท่ีเหมาะสมตั้งแต่ในระดบัแปลงปลูกจนถึงก่อนการส่งออกตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว
ท่ีเหมาะสมดว้ย ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรมีระบบการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) เป็นวิธีการหน่ึงในการ
ควบคุมระบบการผลิตเพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ ปราศจากสารพิษ ปราศจากศตัรูพืช 

 ส าหรับพ้ืนท่ีปลูกของจงัหวดัตรังในปี 2554 มีพ้ืนท่ีปลูกรวมประมาณ 6,844ไร่ ผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวได้
ประมาณ 349ตนั ผลผลิตเฉล่ีย 32กก./ไร่ พ้ืนท่ีปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอย่านตาขาว ห้วยยอด ปะเหลียน 
รัษฏา เมืองตรัง (ส านกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 5 จงัหวดัสงขลา, 2554) มีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ 
GAP ในพ้ืนท่ีจงัหวดัตรัง จ านวน 814 ราย พ้ืนท่ี 2,342.4 ไร่  

 ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรตรังด าเนินการโครงการขยายผลการใชเ้ทคโนโลยีแบบผสมผสานเพ่ือ
ควบคุมศตัรูพืชส าหรับลองกองในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้เกษตรกรในเครือข่ายของบริษทัส่งออกหรือ
เกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการ GAP ไดมี้โอกาสศึกษา เรียนรู้ และแลกเปล่ียนความรู้กบันกัวิชาการและเกษตรกร
ดว้ยกนัเอง รวมถึงน าไปใชใ้นแปลงของเกษตรกรเอง และแนะน าใหเ้กษตรกรรายอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีต่อไปซ่ึงจะ
น าไปสู่การผลิตลองกองท่ีมีคุณภาพปลอดจากศตัรูพืชต่าง ๆ ในลองกอง ไดแ้ก่ หนอนชอนเปลือก เพล้ียแป้ง 
และราด า เป็นตน้ 
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วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ  
 1) คัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ดงัน้ี 
 ด าเนินงานในพ้ืนท่ีอ าเภอท่ีปลูกลองกองมากของจงัหวดัตรัง โดยคดัเลือกเกษตรกรผูผ้ลิตลองกองท่ี
เป็นผูเ้ขา้ร่วมโครงการ GAP โดยคดัเลือกเกษตรกรผูผ้ลิตลองกอง จ านวน 10 รายๆละ 1 ไร่ รวม 10 ไร่ 
 2) ด าเนินการขยายผลเทคโนโลยีการผลิตและป้องกันก าจัดศัตรูพืช (หนอนชอนเปลือก เพลีย้แป้ง และ
ราด า)  แบบผสมผสานในสวนลองกองตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตร 

 ด าเนินการเพ่ือให้ไดล้องกองคุณภาพและปราศจากศตัรูพืชท่ีมีปัญหาในการส่งออก จะตอ้งมีการ
จดัการสวนและดูแลท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมจนถึงเกบ็เก่ียวและหลงัการเกบ็เก่ียวดงัน้ี 

 การเตรียมความพร้อมต้น ด าเนินการหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิตลองกอง ตดัแต่งก่ิง  ก่ิงท่ีควรตดัท้ิง 
ไดแ้ก่ ก่ิงแหง้ ก่ิงไม่สมบูรณ์  และก่ิงท่ีเป็นโรค รวมทั้งตดัขั้วผลท่ีติดอยู่ท่ีก่ิงท้ิงไป หากพบมีก่ิงแขนง  หรือก่ิง
กระโดงท่ีแตกออกมาใหม่หลงัการตดัแต่งก่ิงคร้ังแรก และอยูใ่นต าแน่งท่ีไม่เหมาะสม ตอ้งตดัแต่งอีกคร้ังหน่ึง 
 -ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา  2  กิโลกรัมต่อตน้ต่อปี และใส่ปุ๋ยคอก อตัรา 25-30  กิโลกรัมต่อตน้
ต่อปี หรือปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็ 5 กิโลกรัมต่อตน้ต่อปี เพ่ือบ ารุงตน้  และเร่งการแตกใบอ่อน 

 -ป้องกนัก าจดัหนอนชอนเปลือกลองกอง 
1 การเขตกรรม 

  1.1 ปรับปรุงตน้ลองกองใหมี้สภาพสมบูรณ์ โดยใหน้ ้า และใหปุ๋้ยท่ีเหมาะสม ตามการวินิจฉยั
และค าแนะน าในแต่ละสภาพแตกต่างกนั 

 1.2 ก าจดัวชัพืช และแหล่งอาศยัของหนอน ใหเ้หมาะสมรวมทั้งอนุรักษศ์ตัรูธรรมชาติอ่ืน ๆ
เช่นนกและกระแต ช่วยก าจดัหนอนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 1.3 บริเวณโคนตน้ควรปรับสภาพให้มีความช้ืนท่ีเหมาะสม โดยให้มีวชัพืชข้ึนปกคลุมบาง 
เพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยัของแมลงศตัรูธรรมชาติ เช่นมดแมงมุม เป็นตน้ รวมทั้งยงัช่วยเพ่ิมความช้ืนใหก้บัตน้ลองกอง 
ท าใหต้น้ลองกองมีความแขง็แรง 

 1.4 ตดัแต่งก่ิงท่ีมีหนอนอาศยัออก และท าการขูดเปลือกล าตน้ท่ีถูกหนอนท าลายออก โดย
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม เช่น มีด หรือ สายพลาสติก ควรท าปีละ 2 คร้ัง คือหลงัเก็บเก่ียว และก่อนแทงช่อดอก 1 
เดือน เพ่ือไม่ใหเ้กิดการกระทบกระเทือนต่อตาดอก 

2 การควบคุมด้วยชีวนิทรีย์ 
 ก่อนป้องกันก าจดั ควรส ารวจการเข้าท าลายของหนอนชอนเปลือกต่อตน้ หากพบมีการ

ท าลาย 20-30% ของตน้ข้ึนไป  จึงฉีดพ่นไสเ้ดือนฝอย 
 2.1 ใชไ้ส้เดือนฝอยส าเร็จรูป (Steinernema carpocapsae) ใช ้ 2 ลา้นตวั/ลิตรอตัรา 2-3 ลิตร/

ตน้ (1ไร่ = 25 ตน้, 60-150 ลิตร/ไร่) พ่น 2 คร้ังห่างกนั 15 วนั 
  วิธีการสุ่มตวัหนอนชอนเปลือกก่อนฉีดพ่นไส้เดือนฝอย จ านวน 5 ตน้ และนบัจ านวนหนอน
ชอนเปลือกหลงัฉีดพ่นไสเ้ดือนฝอยคร้ังท่ี 2 แลว้ 2 วนั โดยนบัท่ีตน้ 1จุด และนบัท่ีก่ิงใหญ่และเลก็จ านวนอย่าง
ละ 3 ก่ิง ใหมี้ความยาว 30 เซนติเมตร และบนัทึกจ านวนหนอนท่ีพบ 
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 การชักน าการออกดอกและส่งเสริมการพฒันาช่อดอก 
 1) ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 อตัรา  2  กิโลกรัมต่อตน้ต่อปี เพ่ือเร่งการออกดอก ตดัแต่งก่ิงแขนงในทรง
พุ่มและใหน้ ้าสม ่าเสมอก าจดัวชัพืชบริเวณโคนตน้ใหส้ะอาด  เพ่ือใหดิ้นบริเวณโคนตน้แหง้   
 2) งดการใหน้ ้าอยา่งนอ้ย 30-45 วนั  เพ่ือบงัคบัการออกดอก หลงังดน ้า ใหส้ังเกตใบลองกองจะแสดง
อาการใบห่อ และเร่ิมเห่ียวในช่วงเวลาเชา้ กเ็ป็นการบ่งถึงแสดงใหเ้ห็นถึงการขาดน ้า 
 3) หลงัสังเกตใบเห่ียวในเวลาเชา้ ต่อมาก็รีบใหน้ ้ าปริมาณมากทนัท่ี โดยใหป้ริมาณ 850-1,000 ลิตร
ต่อตน้ เพียง 1  คร้ัง แลว้ดูอาการภายใน 7 วนั จะพบว่ามีการเร่ิมแทงช่อดอกตามก่ิง และตน้ จากนั้นจึงใหน้ ้ า
ประมาณ 85-110 ลิตรต่อตน้ต่อวนั หากไม่พบการพฒันาช่อดอกภายใน 10 วนั ตอ้งหยุดการใหน้ ้ า และใหเ้ขา้สู่
ภาวะแลง้อีกคร้ัง เม่ือแสดงการขาดน ้ากด็  าเนินการใหน้ ้าอีกคร้ังตามท่ีกล่าวมา 
 4) เม่ือตาดอกขยายตวัยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร ใหใ้ส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 1 กิโลกรัมต่อ
ตน้ เพ่ือช่วยใหด้อกเจริญเติบโตและสมบูรณ์ 
 5) พ่นฮอร์โมนจิบเบอเรอลิน (GA3) อตัรา 50 ซีซีต่อน ้า 20 ลิตร บริเวณช่อดอก เพ่ือช่วยยืดความยาว
ของช่อดอก และใหน้ ้าสม ่าเสมอ 
  6) ตดัแต่งช่อดอกคร้ังท่ี 1 เม่ือช่อดอกยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร ตดัแต่งใหเ้หลือ 1-2 ช่อต่อกลุ่มตาดอก 

 7) ตดัแต่งช่อดอกคร้ังท่ี 2 ตดัแต่งใหเ้หลือเฉพาะช่อดอกท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 1ช่อต่อกลุ่มตาดอก 
 8) ช่อดอกท่ีควรพิจารณาตดัท้ิง ไดแ้ก่ ช่อดอกท่ีออกเป็นกระจุก ตดัช่อดอก   

เลก็  สั้น  ไม่อวบใหญ่และช่อดอกช้ีข้ึนดา้นบนช่อดอกท่ีออกไม่เป็นกระจุก  ออกดอกเพียง 1-2 ช่อ  ควรสังเกต
การเรียงของช่อดอกก่อนว่ามีความสม ่าเสมอมากนอ้ยเพียงใด  ถา้มีความสม ่าเสมอ สมบูรณ์ก็ไม่ตอ้งตดัท้ิง  แต่
ถา้ช่อดอกเรียงกนัห่าง ๆ และกา้นช่อดอกเลก็ ไม่อวบกค็วรตดัท้ิง ช่อดอกท่ีแทงตาดอกอยูบ่ริเวณ ง่ามก่ิง  ตั้งตรง
อยูบ่นก่ิง  และช่อดอกท่ีอยูป่ลายก่ิง 

 9) ระยะการไวช่้อดอก ควรท้ิงระยะ 20-30 เซนติเมตรต่อการไวช่้อดอก 1 ช่อ 
  10) หลงัตดัแต่งช่อดอก ควรใหน้ ้ าสม ่าเสมอในปริมาณนอ้ย ๆ ก่อน  จะท าให้ช่อดอกลองกองมีการ
เจริญเติบโตยืดยาวข้ึน 

 การจดัการส่งเสริมการพฒันาการของช่อผล 
  - พ่นสารละลายแคลเซียมโบรอน อตัรา 30ซีซี ต่อน ้า 20 ลิตรเม่ือช่อผลอายุ  2  สัปดาห์  หลงัติดผล 

และพ่นซ ้าทุก 2 สปัดาห์ จนเร่ิมเปล่ียนสี  เพ่ือช่วยลดการหลุดร่วงของผลและลดปัญหาผลแตกของลองกอง 
  - ตดัแต่งช่อผลคร้ังท่ี 1 เม่ือช่อผลมีอายุ 2-3 สัปดาห์ หลงัดอกบานใหต้ดัผลท่ีมีการหลุดร่วงของผล 

ช่อผลท่ีพฒันาชา้ และอยูใ่นต าแหน่งท่ีไม่เหมาะสมใหเ้หลือไวเ้กินท่ีตอ้งการจริง 10-20 เปอร์เซ็นต ์และตดัส่วน
ปลายช่อในผลท่ีไม่พฒันาหรือพฒันาชา้เพ่ือใหก้ารสุก และคุณภาพผลสม ่าเสมอ 

  - ตดัแต่งช่อผล คร้ังท่ี 2 เม่ือช่อผลมีอายุ 7-8 สัปดาห์หลงัดอกบาน โดยเลือกตดัช่อผลท่ีหลุดร่วงมาก 
ช่อผลท่ีเลก็ และเจริญเติบโตชา้ ซ่ึงการตดัคร้ังน้ีอาจไม่จ าเป็นถา้เห็นวา่ช่อผลในการติดคร้ังท่ี 1 มีการพฒันาผลดี
อยูแ่ลว้ หากพบวา่มีผลแตกใหเ้ข่ียผลท่ีแตกออกเพ่ือป้องกนัเช้ือราเขา้มาท าลายหรืออาจปลิดใหมี้ช่องว่างในการ
พฒันาให้ผลมีขนาดสม ่าเสมอ ตดัแต่ง เด็ดผลบริเวณโคนช่อท่ีช่อเบียดแน่นกบัก่ิงมากเกินไป ผลในช่อแคระ
แกร็นเจริญเติบโตไม่ทนักบัผลอ่ืน และเดด็ปลายช่อ 1-2 ผล ในระยะเวลา 2-3 เดือนก่อนผลสุก 
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  - ตดัแต่ง เดด็ผลบริเวณโคนช่อท่ีช่อเบียดแน่นกบัก่ิงมากเกินไป ผลในช่อแคระแกร็นเจริญเติบโตไม่
ทนักบัผลอ่ืน และเดด็ปลายช่อ 1-2 ผล ในระยะเวลา 2-3 เดือนก่อนผลสุก 
 การป้องกนัก าจดัแมลงวนัผลไม้                                                                                                      
 1) รักษาความสะอาดของแปลงปลูก โดยเก็บผลลองกองท่ีเน่าเสียจากตน้และท่ีร่วงออกจากแปลงให้
หมดหลงัเก็บเก่ียว ดว้ยการขุดหลุมและฝังกลบใหมี้ระดบัหนา้ดินหนา 15 เซนติเมตรหรือเผา เพ่ือตดัวงจรชีวิต
และก าจดัแหล่งเพาะขยายพนัธ์ุ 
  2) ตดัแต่งก่ิงใหโ้ปร่งและแสงแดดสามารถส่องถึง เพ่ือไม่ใหเ้ป็นท่ีพกัอาศยัของแมลงวนัผลไม ้และ
ลดปัญหาการเขา้ท าลายของโรคได ้
  3) ติดกบัดกัอย่างง่าย โดยใชส้ารล่อเมธิลยูจินอลผสมกบัสารฆ่าแมลงมาลาไธออน (ไดมาร์ค 83% อีซี) 
ในอตัรา 4:1 โดยปริมาตร จากนั้นหยดบนกอ้นส าลี 3-5 หยด แลว้น าไปแขวนในกบัดกั จากนั้นน ากบัดกัแขวน
ไวใ้นทรงพุ่มสูงประมาณ 1.5 เมตร โดยใชอ้ตัรา 1 กบัดกัต่อไร่ เพ่ือก าจดัตวัเต็มวยัเพศผูแ้ละติดตามการระบาด
ของแมลงวนัผลไมใ้นแปลงปลูก  

 4) ส ารวจและบนัทึกปริมาณแมลงวนัผลไมใ้นกบัดกัทุก 2 สปัดาห์   
 การป้องกนัก าจดัราด า 
 1. ตดัแต่งก่ิงใหโ้ปร่ง เพ่ือลดความช้ืนในทรงพุ่ม และลดการสะสมของเช้ือ 
 2. ควบคุมการแพร่ระบาดของเพล้ียดว้ยสารสกดัสมุนไพรหรือสารก าจดัแมลง เช่นไวท์ออยผสม

มาลาไธออน 
 3. พ่นสารป้องกนัก าจดัโรคพืช เช่น เบนโนมิล 6-12 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร ก่อนเก็บเก่ียว 1 เดือนหรือ 
จุลินทรีย ์Bacillus  subtilisอตัรา 20 กรัม/น ้า 20 ลิตร ฉีดพ่น 

 การป้องกนัก าจดัเพลีย้แป้งลองกอง 
  1.ควรมีการตัดแต่งก่ิงเพ่ือลดการเป็นพาหะของมดพาไปยังต้นอ่ืน ๆ และควรใช้เศษผ้าชุบ
น ้ามนัเคร่ืองหรือ สารฆ่าแมลง เช่น มาลาไธออนอตัรา 20 มล.ต่อน ้า 20 ลิตร หรือคาร์บาริลอตัรา 10 มล.ต่อน ้า 
20 ลิตร พนัไวต้ามก่ิงไมห้รือพ่นสารบริเวณโคนตน้ เพ่ือป้องกนั และเพล้ียแป้ง ท่ีอาศยัอยูใ่นดินไต่ข้ึนมาบนตน้ 
 3) การตรวจสอบการเข้าท าลายของเพลีย้แป้ง และปริมาณราด าต่อผลผลิตที่เก็บเกี่ยว และเปอร์เซ็นต์
การตายของหนอนชอนเปลือก 

 หนอนชอนเปลือกลองกองท่ีตายหลงัจากควบคุมดว้ยไส้เดือนฝอยหลงัฉีดพ่น 2 วนั ด าเนินการโดย
สุ่มผลผลิตเพ่ือประเมินคุณภาพผลผลิตลองกอง ตลอดจนตรวจเพล้ียแป้งและราด าท่ีเขา้ท าลายในผลผลิต
ลองกอง ท่ีเก็บผลผลิตจากสวนท่ีมีการจดัการสวนเปรียบเทียบกบัและผลผลิตลองกองของสวนท่ีไม่มีการ
จดัการ  

 การประเมนิผลผลติ ก่อนเกบ็เก่ียวผลผลิต เขา้ไปประเมินผลผลิตลองกองจ านวนตน้อย่างนอ้ย 25 ตน้
ต่อไร่ วิธีการประเมินใหป้ระเมินทีละตน้ ในหน่ึงตน้ใหป้ระเมินเป็น 4 ทิศ โดยในแต่ละทิศใหป้ระเมินเป็นเกรด 
A  เกรด B เกรด C และตกเกรดวา่ แต่ละเกรดมีก่ีช่อ 

 การเกบ็เกีย่วผลผลิต ใหสุ่้มตวัอย่างผลผลิตใหมี้ทุกเกรด รวมรายละ 20 กิโลกรัม และเกษตรกรนอก
โครงการ 1 ราย 20 กิโลกรัมแลว้น าวิเคราะห์คุณภาพผลผลิต 
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ผลการทดลองและวจิารณ์  
 จากการประเมินศตัรูพืชก่อนด าเนินงาน พบว่า ในปี 2556 พบหนอนชอนเปลือกมากท่ีสุด คือ100 
เปอร์เซ็นตอ์นัดบัรองลงมา คือ 98.60 95.60 93.66 88.80 87 86.40 73.60 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั และพบหนอน
ชอนเปลือกนอ้ยท่ีสุด คือ 61.80 เปอร์เซ็นตใ์นขณะท่ีมดพบมากท่ีสุด คือ 15.84 เปอร์เซ็นต ์อนัดบัรองลงมา คือ 
10.32 9.24 8.68 8.30 8.30 7.26 4.84 3.50 เปอร์เซ็นตแ์ละพบมดนอ้ยท่ีสุด คือ 2.68 เปอร์เซ็นตใ์นปี 2557 พบ
หนอนชอนเปลือกมากท่ีสุด คือ 97.64 เปอร์เซ็นต ์อนัดบัรองลงมา คือ 91.84 80.60 72.72 67.60 64.80 56.80 
45.60 43.20 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั และพบหนอนชอนเปลือกนอ้ยท่ีสุด 40.40 เปอร์เซ็นตใ์นขณะท่ีมดพบมาก
ท่ีสุด คือ 27.74 เปอร์เซ็นต ์อนัดบัรองลงมา คือ 26.40 22 15.16 12.96 11.60 11.28 9.88 8.56 เปอร์เซ็นตแ์ละพบ
มดนอ้ยท่ีสุด คือ 5.40 เปอร์เซ็นตใ์นปี 2558 พบหนอนชอนเปลือกมากท่ีสุด คือ 95 เปอร์เซ็นต ์อนัดบัรองลงมา 
คือ 81.28 79.68 65 60.90 52.60 51.92 41.60 39 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั และพบหนอนชอนเปลือกนอ้ยท่ีสุด 
38.60 เปอร์เซ็นตใ์นขณะท่ีมดพบมากท่ีสุด คือ 16.88 เปอร์เซ็นต ์อนัดบัรองลงมา คือ 15.76 13.88 12.28 8.32 5 
4.92 3.24 2.04 เปอร์เซ็นต์และพบมดนอ้ยท่ีสุด คือ 0.24 เปอร์เซ็นต์เฉล่ียปริมาณศตัรูพืชประเมินก่อนการ
ด าเนินงานพบว่าในปี 2556 พบหนอนชอนเปลือกเฉล่ียมากท่ีสุด อนัดบัรองลงมา คือ ปี 2557 และปี 2558 พบ
หนอนชอนเปลือกเฉล่ีย คือ ( และ 88.54 66.12 และ 50.60 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั) ในขณะท่ีมด พบว่า ในปี 
2557 เฉล่ียพบมดมากท่ีสุด อนัดบัรองลงมา คือ ในปี 2558 และปี 2556 (15.70 8.25 และ 7.89 เปอร์เซ็นต ์
ตามล าดบั) มดในปี 2557 มีมากท่ีสุดเน่ืองจากมีฝนตกในปริมาณมากและตกตลอดทั้งปี (ตารางท่ี 1)  
 
ตารางที่ 1 ปริมาณศตัรูพืชท่ีพบจากการประเมินก่อนการด าเนินงานในจงัหวดัตรังปี 2556-2558 

เกษตรกร 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

หนอนชอน
เปลือก (%) 

มด 
(%) 

หนอนชอน
เปลือก (%) 

มด 
(%) 

หนอนชอน
เปลือก (%) 

มด 
(%) 

1.นายสนิท เทพพลูผล 100.00 2.68 91.84 12.96 81.28 13.88 
2.นายสมบูรณ์ เขม็ทอง 93.66 15.84 72.72 22 65.00 5.00 
3.นายสุนทร หกส่ี 98.60 8.68 80.60 9.88 79.68 4.92 
4. นายจงเจตน์ ตั้งค  า 87.00 8.30 40.40 5.40 39.00 3.24 
5. นายช่วย เนียมชูช่ืน 95.60 7.26 43.20 27.44 38.60 0.24 
6. นายสมพล ฤทธ์ิเดช 88.80 9.24 64.80 11.28 51.92 15.76 
7. นายสมพร ไทรงาม 100.00 4.84 97.64 11.60 95.00 12.28 
8. นายประกิจ จิตใจภกัด์ิ 73.60 8.30 67.60 26.40 60.90 8.32 
9. นายบุญเช่ียว ชยัเกษตรสิน 86.40 10.32 56.80 15.16 52.60 16.88 
10. นายสวสัด์ิ เก้ือลาว 61.80 3.50 45.60 8.56 41.60 2.04 

เฉลีย่ 88.54 7.89 66.12 15.07 60.56 8.26 
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 ปริมาณหนอนเปลือกลองกองก่อนและหลงัฉีดพ่นไส้เดือนฝอยในปี 2556 พบว่า ปริมาณหนอนชอน
เปลือกก่อนฉีดพ่นไส้เดือนฝอยมากท่ีสุด คือ 116 ตวัต่อตน้ อนัดบัรองลงมา คือ 100 77 75 62 55 49 47 33 ตวั
ต่อตน้ ตามล าดบั และปริมาณหนอนชอนเปลือกก่อนฉีดพ่นไส้เดือนฝอยนอ้ยท่ีสุด คือ 30 ตวัต่อตน้ ปริมาณ
หนอนชอนเปลือกเป็นหลงัฉีดพ่นไส้เดือนฝอยมากท่ีสุด คือ 19 ตวัต่อตน้ อนัดบัรองลงมา คือ 18 16 5 5 4 4 ตวั
ต่อตน้ ตามล าดบั และปริมาณหนอนชอนเปลือกเป็นหลงัฉีดพ่นไสเ้ดือนฝอยนอ้ยท่ีสุด คือ 3 ตวัต่อตน้ อตัราการ
ลดลงของหนอนชอนเปลือกเป็นมากท่ีสุด คือ 96.50 เปอร์เซ็นต ์อนัดบัรองลงมาคือ 96 95 93.88 90 89.36 87.88 
75.32 70.96 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบัและอตัราการลดลงของหนอนชอนเปลือกเป็นนอ้ยท่ีสุด คือ 70.90 เปอร์เซ็นต ์
ปริมาณหนอนชอนเปลือกตายหลงัฉีดพ่นไสเ้ดือนฝอย พบมากท่ีสุด คือ 12ตวัต่อตน้ อนัดบัรองลงมา คือ 11 6 2 
2 ตวัต่อตน้ ตามล าดบั และปริมาณหนอนชอนเปลือกตายหลงัฉีดพ่นไส้เดือนฝอยนอ้ยท่ีสุด คือ 1 ตวัต่อตน้ 
อตัราการตายของหนอนชอนเปลือกท่ีพบมากท่ีสุด คือ 24.48 เปอร์เซ็นต ์อนัดบัรองลงมาคือ 17.74 7.79 6.67 
6.06 2.13 1.33 1.82 1 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบัและอตัราการตายของหนอนชอนเปลือกท่ีพบนอ้ยท่ีสุด คือ 0.86 
เปอร์เซ็นต ์เพราะฉะนั้นในปี 2556 พบปริมาณหนอนชอนเปลือกก่อนฉีดพ่นไส้เดือนฝอยเฉล่ีย 64 ตวัต่อตน้ 
ปริมาณหนอนชอนเปลือกเป็นหลงัฉีดพ่นไส้เดือนฝอยเฉล่ีย 8 ตวัต่อตน้ อตัราการลดลงของหนอนชอนเปลือก
เป็นเฉล่ีย 86.59 เปอร์เซ็นต ์ปริมาณหนอนชอนเปลือกตายหลงัฉีดพ่นไส้เดือนฝอยเฉล่ีย 4 ตวัต่อตน้ ในขณะท่ี
อตัราการตายของหนอนชอนเปลือกท่ีพบเฉล่ีย 6.99 เปอร์เซ็นต(์ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที่ 2 ปริมาณหนอนชอนเปลือกลองกองก่อนและหลงัฉีดพ่นไสเ้ดือนฝอยในปี 2556 

เกษตรกร 

ปริมาณ
หนอนชอน
เปลือกก่อน
ฉีดพ่นเฉลีย่ 
(ตวั/ต้น) 

ปริมาณหนอน
ชอนเปลือก

เป็นหลงัฉีดพ่น
เฉลีย่ (ตวั/ต้น) 

อตัราการลด 
ลงของหนอน 
ชอนเปลือก 

(%) 

ปริมาณหนอน
ชอนเปลือกตาย
หลงัฉีดพ่น

เฉลีย่  
(ตวั/ต้น) 

อตัราการตาย
ของหนอน
ชอนเปลือก

(%) 

1. นายสนิท เทพพลูผล 116 4 96.55 1 0.86 
2. นายสมบูรณ์ เขม็ทอง 77 19 75.32 6 7.79 
3. นายสุนทร หกส่ี 100 5 95.00 1 1.00 
4. นายจงเจตน์ ตั้งค  า 49 3 93.88 12 24.48 
5. นายช่วย เนียมชูช่ืน 75 3 96.00 1 1.33 
6. นายสมพล ฤทธ์ิเดช 47 5 89.36 1 2.13 
7. นายสมพร ไทรงาม 55 16 70.90 1 1.82 
8. นายประกิจ จิตใจภกัด์ิ 62 18 70.96 11 17.74 
9. นายบุญเช่ียว ชยัเกษตรสิน 33 4 87.88 2 6.06 
10. นายสวสัด์ิ เก้ือลาว 30 3 90.00 2 6.67 

เฉลีย่ 64 8 86.59 4 6.99 
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 ปริมาณหนอนเปลือกลองกองก่อนและหลงัฉีดพ่นไส้เดือนฝอยในปี 2557 พบว่า ปริมาณหนอนชอน
เปลือกก่อนฉีดพ่นไส้เดือนฝอยมากท่ีสุด คือ 24 ตวัต่อตน้ อนัดบัรองลงมา คือ 18 16 15 11 10 8 7 ตวัต่อตน้ 
ตามล าดบั และปริมาณหนอนชอนเปลือกก่อนฉีดพ่นไส้เดือนฝอยนอ้ยท่ีสุด คือ 4 ตวัต่อตน้ ปริมาณหนอนชอน
เปลือกเป็นหลงัฉีดพ่นไสเ้ดือนฝอย พบมากท่ีสุด คือ 11ตวัต่อตน้ อนัดบัรองลงมา คือ 6 2 2 ตวัต่อตน้ ตามล าดบั 
และปริมาณหนอนชอนเปลือกเป็นหลงัฉีดพ่นไส้เดือนฝอยนอ้ยท่ีสุด คือ 1ตวัต่อตน้ อตัราการลดลงของหนอน
ชอนเปลือกเป็นมากท่ีสุด คือ 93.33 เปอร์เซ็นต ์อนัดบัรองลงมาคือ 91.67 90.91 90 88.88 87.50 75 75 31.25 
เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบัและอตัราการลดลงของหนอนชอนเปลือกเป็นนอ้ยท่ีสุด คือ 14.26 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ
หนอนชอนเปลือกตายหลงัฉีดพ่นไส้เดือนฝอย พบหนอนชอนเปลือกตายหลงัฉีดพ่นไส้เดือนฝอยมากท่ีสุด คือ 
9 ตวัต่อตน้ อนัดบัรองลงมา คือ 6 3 3 2 2 2  ตวัต่อตน้ ตามล าดบั และพบหนอนชอนเปลือกตายหลงัฉีดพ่น
ไสเ้ดือนฝอยนอ้ยท่ีสุด คือ 1 ตวัต่อตน้ อตัราการตายของหนอนชอนเปลือกท่ีพบมากท่ีสุด คือ 85.71 เปอร์เซ็นต ์
อนัดบัรองลงมา คือ 56.25 50 50 30 18.18 12.50 12.50 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบัและอตัราการตายของหนอนชอน
เปลือกท่ีพบน้อยท่ีสุด คือ 5.55เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นในปี 2557 ปริมาณหนอนชอนเปลือกก่อนฉีดพ่น
ไส้เดือนฝอยเฉล่ีย 12 ตวัต่อตน้ ปริมาณหนอนชอนเปลือกเป็นหลงัฉีดพ่นไส้เดือนฝอยเฉล่ีย 3 ตวัต่อตน้ อตัรา
การลดลงของหนอนชอนเปลือกเป็นเฉล่ีย 73.78 เปอร์เซ็นต ์ปริมาณหนอนชอนเปลือกตายหลงัฉีดพ่นไส้เดือน
ฝอยเฉล่ีย 3 ตวัต่อตน้ ในขณะท่ีอตัราการตายของหนอนชอนเปลือกท่ีพบเฉล่ีย 32.07 เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 3) 
 
ตารางที่ 3 ปริมาณหนอนชอนเปลือกลองกองก่อนและหลงัฉีดพ่นไสเ้ดือนฝอยในปี 2557 

เกษตรกร 

ปริมาณ
หนอนชอน
เปลือกก่อน
ฉีดพ่นเฉลีย่ 
(ตวัต้น) 

ปริมาณหนอน
ชอนเปลือก

เป็นหลงัฉีดพ่น 
เฉลีย่ (ตวั/ต้น) 

อตัราการลด 
ลงของหนอน 
ชอนเปลือก
เป็น (%) 

ปริมาณหนอน
ชอนเปลือก

ตายหลงัฉีดพ่น
เฉลีย่  

(ตวั/ต้น) 

อตัราการตาย
ของหนอนชอน
เปลือกทีพ่บ 

(%) 

1. นายสนิท เทพพลูผล 24 2 91.67 3 12.50 
2. นายสมบูรณ์ เขม็ทอง 15 1 93.33 - - 
3. นายสุนทร หกส่ี 18 2 88.88 1 5.55 
4. นายจงเจตน์ ตั้งค  า 11 1 90.91 2 18.18 
5. นายช่วย เนียมชูช่ืน 8 1 87.50 1 12.50 
6. นายสมพล ฤทธ์ิเดช 10 1 90 3 30 
7. นายสมพร ไทรงาม 16 11 31.25 9 56.25 
8. นายประกิจ จิตใจภกัด์ิ 7 6 14.26 6 85.71 
9. นายบุญเช่ียว ชยัเกษตรสิน 4 1 75 2 50 
10. นายสวสัด์ิ เก้ือลาว 4 1 75 2 50 

เฉลีย่ 12 3 73.78 3 32.07 

  



9 

ปริมาณหนอนเปลือกลองกองก่อนและหลงัฉีดพ่นไส้เดือนฝอยในปี 2558 พบว่า ปริมาณหนอนชอน
เปลือกก่อนฉีดพ่นไส้เดือนฝอยมากท่ีสุด คือ 14 ตวัต่อตน้ อนัดบัรองลงมา คือ 7 7 5 5 4 4 3 3 ตวัต่อตน้ 
ตามล าดบั และพบหนอนชอนเปลือกก่อนฉีดพ่นไส้เดือนฝอยนอ้ยท่ีสุด คือ 2 ตวัต่อตน้ ปริมาณหนอนชอน
เปลือกเป็นหลงัฉีดพ่นไสเ้ดือนฝอย พบมากท่ีสุด คือ 9 ตวัต่อตน้ อนัดบัรองลงมา คือ 7 3 3 ตวัต่อตน้ ตามล าดบั 
และพบหนอนชอนเปลือกเป็นหลงัฉีดพ่นไสเ้ดือนฝอยนอ้ยท่ีสุด คือ 1 ตวัต่อตน้ อตัราการลดลงของหนอนชอน
เปลือกเป็นมากท่ีสุด คือ 100 เปอร์เซ็นต ์อนัดบัรองลงมาคือ 80 66.66 66.66 57.14 40 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบัและ
อตัราการลดลงของหนอนชอนเปลือกเป็นนอ้ยท่ีสุด คือ 35.71 เปอร์เซ็นต ์ปริมาณหนอนชอนเปลือกตายหลงั
ฉีดพ่นไสเ้ดือนฝอย พบหนอนชอนเปลือกตายหลงัฉีดพ่นไสเ้ดือนฝอยมากท่ีสุด คือ 7 ตวัต่อตน้ อนัดบัรองลงมา 
คือ 3 3 2 ตวัต่อตน้ ตามล าดบั และปริมาณหนอนชอนเปลือกตายหลงัฉีดพ่นไส้เดือนฝอยนอ้ยท่ีสุด คือ 1 ตวัต่อ
ตน้ อตัราการตายของหนอนชอนเปลือกท่ีพบมากท่ีสุด คือ 60เปอร์เซ็นต ์อนัดบัรองลงมา คือ 50 42.86 40 25 25 
เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบัและอตัราการตายของหนอนชอนเปลือกท่ีพบนอ้ยท่ีสุด คือ 14.29 เปอร์เซ็นต ์เพราะฉะนั้น
ในปี 2558ปริมาณหนอนชอนเปลือกก่อนฉีดพ่นไส้เดือนฝอยเฉล่ีย 5 ตวัต่อตน้ ปริมาณหนอนชอนเปลือกเป็น
หลงัฉีดพ่นไส้เดือนฝอยเฉล่ีย 3 ตวัต่อตน้ อตัราการลดลงของหนอนชอนเปลือกเป็นเฉล่ีย 64.62 เปอร์เซ็นต ์
ปริมาณหนอนชอนเปลือกตายหลงัฉีดพ่นไสเ้ดือนฝอยเฉล่ีย 2 ตวัต่อตน้ ในขณะท่ีอตัราการตายของหนอนชอน
เปลือกท่ีพบเฉล่ีย 25.72 เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 4) 
 
ตารางที่ 4 ปริมาณการเขา้ท าลายหนอนชอนเปลือกลองกองก่อนและหลงัฉีดพ่นไสเ้ดือนฝอยในปี 2558 

เกษตรกร 

ปริมาณหนอน
ชอนเปลือก
ก่อนฉีดพ่น

เฉลีย่ 
 (ตวั/ต้น) 

ปริมาณ
หนอนชอน
เปลือกเป็น
หลงัฉีดพ่น 

เฉลีย่ 
(ตวั/ต้น) 

อตัราการลด 
ลงของหนอน 
ชอนเปลือก 

(%) 

ปริมาณ
หนอนชอน
เปลือกตาย
หลงัฉีดพ่น

เฉลีย่  
(ตวั/ต้น) 

อตัราการตาย
ของหนอน
ชอนเปลือก 

(%) 

1. นายสนิท เทพพลูผล 7 3 57.14 1 14.29 
2. นายสมบูรณ์ เขม็ทอง 4 - 100 1 25 
3. นายสุนทร หกส่ี 5 1 80 3 60 
4. นายจงเจตน์ ตั้งค  า 5 3 40 2 40 
5. นายช่วย เนียมชูช่ืน 3 1 66.66 - - 
6. นายสมพล ฤทธ์ิเดช 4 - 100 1 25 
7. นายสมพร ไทรงาม 14 9 35.71 7 50 
8. นายประกิจ จิตใจภกัด์ิ 7 7 - 3 42.86 
9. นายบุญเช่ียว ชยัเกษตรสิน 3 1 66.66 - - 
10. นายสวสัด์ิ เก้ือลาว 2 - 100 - - 

เฉลีย่ 5 3 64.62 2 25.72 
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 ปริมาณแมลงวนัผลไมท่ี้พบจากการติดกบัดกัเมธิลยูจินอลทุก 14 วนั พบว่า ในวนัท่ี  13 มิถุนายน 
2557พบแมลงวนัผลไมม้ากท่ีสุด คือ 4 ตวัต่อวนัต่อกบัดกั อนัดบัรองลงมา คือ 3 3 3 2 2 2 2 และพบแมลงวนั
ผลไมน้อ้ยท่ีสุด คือ 1 ตวัต่อวนัต่อกบัดกั แมลงวนัผลไมเ้ฉล่ีย 3 ตวัต่อวนัต่อกบัดกั 27 มิถุนายน 2557 พบ
แมลงวนัผลไมม้ากท่ีสุด คือ 8 ตวัต่อวนัต่อกบัดกั อนัดบัรองลงมา คือ5 4 4 3 3 3  2 2 ตวัต่อวนัต่อกบัดกั
ตามล าดบัและพบแมลงวนัผลไมน้อ้ยท่ีสุด คือ 1 ตวัต่อวนัต่อกบัดกั แมลงวนัผลไมเ้ฉล่ีย 3 ตวัต่อวนัต่อกบัดกั 
ปริมาณการเขา้ท าลายของแมลงวนัผลไม ้พบว่า ในวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2557 พบแมลงวนัผลไมม้ากท่ีสุด คือ 46 
ตวัต่อวนัต่อกบัดกั อนัดบัรองลงมา คือ 43 41 39 35 34 29 26 ตวัต่อวนัต่อกบัดกั ตามล าดบัและพบแมลงวนั
ผลไมน้อ้ยท่ีสุด คือ 22 ตวัต่อวนัต่อกบัดกั แมลงวนัผลไมเ้ฉล่ีย 36 ตวัต่อวนัต่อกบัในวนัท่ี  25 กรกฎาคม 2557 
พบแมลงวนัผลไมม้ากท่ีสุด คือ 38 ตวัต่อวนัต่อกบัดกั อนัดบัรองลงมา คือ 36 33 26 19 16 ตวัต่อวนัต่อกบัดกั 
ตามล าดบัและพบแมลงวนัผลไมน้อ้ยท่ีสุด คือ 19 ตวัต่อวนัต่อกบัดกั แมลงวนัผลไมเ้ฉล่ีย 18 ตวัต่อวนัต่อกบัดกั 
(ตารางท่ี 5) 
 
ตารางที่ 5 ปริมาณของแมลงวนัผลไมท่ี้พบจากการติดกบัดกัเมธิลยูจินอลทุก 14 วนัในปี 2557 

เกษตรกร 

13 มยิ. 57 27 มยิ. 57 11 กค. 57 25 กค.57 

แมลงวันทอง 
(ตวั/วนั/กบั

ดกั) 

แมลงวันทอง 
(ตวั/วนั/กบัดกั) 

แมลงวันทอง 
(ตวั/วนั/กบัดกั) 

แมลงวันทอง 
(ตวั/วนั/กบัดกั) 

1. นายสนิท เทพพูลผล 3 2 35 33 
2. นายสมบูรณ์ เขม็ทอง 3 3 39 26 
3. นายสุนทร หกส่ี 2 3 22 15 
4. นายจงเจตน ์ตั้งค า 2 1 26 16 
5. นายช่วย เนียมชูช่ืน 4 3 44 38 
6. นายสมพล ฤทธ์ิเดช 1 4 41 - 
7. นายสมพร ไทรงาม 2 4 43 36 
8. นายประกิจ จิตใจภกัด์ิ 2 8 46 - 
9. นายบุญเช่ียว ชยัเกษตรสิน 4 2 29 - 
10. นายสวสัด์ิ เก้ือลาว 3 5 34 19 

เฉลีย่ 3 4 36 18 
  

ปริมาณผลผลิต ระดบัราด า และเพล้ียแป้งในปี 2556/2557 พบว่า ผลผลิตลองกองต่อไร่มากท่ีสุด คือ 
2,135 กิโลกรัมต่อไร่ อนัดบัรองลงมา คือ 1,520.50 1,465.25 1,458.75 1,180 1,080 1,073 1,046 819.25 
กิโลกรัมต่อไร่ตามล าดบั และผลผลิตลองกองต่อไร่นอ้ยท่ีสุด คือ 805 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตลองกองเฉล่ีย 
1,258.43 กิโลกรัมต่อไร่ ราด าพบอยู่ท่ีระดบัสูงสุดท่ีระดบั 5 อนัดบัรองลงมา คือ 4.9 4.2 3.9 3.9 2.5 2 1.7
ตามล าดบั และนอ้ยท่ีสุด คือ ระดบั 1 ราด าเฉล่ียอยู่ท่ีระดบั 3.01 ในขณะท่ีเพล้ียแป้งไม่พบ ปริมาณผลผลิต 
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ระดบัราด า และเพล้ียแป้งในปี 2557/2558 พบว่า ผลผลิตลองกองต่อไร่มากท่ีสุด คือ 2,354 กิโลกรัมต่อไร่ 
อนัดบัรองลงมา คือ 2,304 1,747.50 1,698 1,449.75 1441.25 1,426.25 1,364.25 1,059.50 กิโลกรัมต่อไร่
ตามล าดบั และผลผลิตลองกองต่อไร่นอ้ยท่ีสุด คือ 823 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตลองกองเฉล่ีย 1,556.75 กิโลกรัม
ต่อไร่ ราด าพบอยู่ท่ีระดบัสูงสุดท่ีระดบั 4อนัดบัรองลงมา คือ 3.7 3.4 3.2 3.1 2.6 2.3 2.2 ตามล าดบัและนอ้ย
ท่ีสุด คือ ระดบั 1.8 ราด าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 3.01 ในขณะท่ีเพล้ียแป้งไม่พบ (ตารางท่ี 6) 
 
ตารางที่ 6 ปริมาณผลผลิต ราด า และเพล้ียแป้งในปี 2556/2557 และปี 2557/2558 

เกษตรกร 
ปี 2556/2557 ปี 2557/2558 

ผลผลติ 
(กก.ไร่) 

ราด า 
ระดบั (1-5) 

เพลีย้แป้ง 
(ตวั) 

ผลผลติ 
(กก.ไร่) 

ราด า 
ระดบั (1-5) 

เพลีย้แป้ง 
(ตวั) 

1. นายสนิท เทพพลูผล 2,135.50 3.9 - 2,354 2.3 - 
2. นายสมบูรณ์ เขม็ทอง 819.25 2 - 1,449.75 2.6 - 
3. นายสุนทร หกส่ี 805 4.2 - 1,426.25 3.4 - 
4. นายจงเจตน์ ตั้งค  า 1458.75 4.9 - 1,364.25 4 - 
5. นายช่วย เนียมชูช่ืน 1,465.25 1 - 1,441.25 1.8 - 
6. นายสมพล ฤทธ์ิเดช 1,520.25 3.9 - 2,304 1.8 - 
7. นายสมพร ไทรงาม 1,046 1 - 823 2.2 - 
8. นายประกิจ จิตใจภกัด์ิ 1,073 5 - 1,059.50 3.1 - 
9. นายบุญเช่ียว ชยัเกษตรสิน 1,080 1.7 - 1,747.50 3.7 - 
10. นายสวสัด์ิ เก้ือลาว 1,180.75 2.5 - 1,698 3.2 - 

เฉลีย่ 1,258.43 3.01 - 1,566.75 2.81 - 

 
 คุณภาพลองกองของเกษตรกรในโครงการท่ีใชเ้ทคโนโลยีแบบผสมผสานเพ่ือควบคุมศตัรูลองกองปี 
2556/2557 และปี 2557/2558 พบว่า คุณภาพผลผลิตในปี 2556/2557ไดผ้ลผลิตเกรด A มากท่ีสุด คือ 48.76
เปอร์เซ็นต ์อนัดบัรองลงมา คือ 42 39.74 35.51 28.35 27.37 17.72 16.12 11.49 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั และ
ผลผลิตเกรด A นอ้ยท่ีสุด คือ 10.65 เปอร์เซ็นตผ์ลผลิตเกรด A เฉล่ีย 22.77 เปอร์เซ็นตไ์ดผ้ลผลิตเกรด B มาก
ท่ีสุด36.90 เปอร์เซ็นตอ์นัดบัรองลงมา คือ 36.41 35.81 29.36 25.36 23.16 22.14 19.79 14.13 เปอร์เซ็นต ์
ตามล าดบัและผลผลิตเกรด B นอ้ยท่ีสุด คือ 10.62 เปอร์เซ็นตผ์ลผลิตเกรด B เฉล่ีย 25.37 เปอร์เซ็นต ์ไดผ้ลผลิต
เกรด C มากท่ีสุด 40.16 เปอร์เซ็นต ์อนัดบัรองลงมา คือ 31.0727.13 22.68 21.80 21.61 20.05 19.59 19.44
เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั และผลผลิตเกรด C นอ้ยท่ีสุด คือ17.65 เปอร์เซ็นตผ์ลผลิตเกรด C เฉล่ีย 24.12 เปอร์เซ็นต์
ในขณะท่ีผลผลิตตกเกรดมากท่ีสุด คือ 53.82 เปอร์เซ็นตอ์นัดบัรองลงมา คือ 38.45 24.68 22.70 21.87 18.53 
13.80 13.04 12.54 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั และผลผลิตตกเกรดนอ้ยท่ีสุด 8 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตตกเกรดเฉล่ีย 
22.74 เปอร์เซ็นต ์(ภาพท่ี 1) 
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 คุณภาพผลผลิตลองกองในปี 2557/2558 พบว่า มีผลผลิตเกรด A มากท่ีสุด 42.65 เปอร์เซ็นต ์อนัดบั
รองลงมา คือ 38.78 36.78 26.37 24.42 24.05 20.39 13.80 13.07 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั และผลผลิตเกรด A นอ้ย
ท่ีสุด คือ 3.23 เปอร์เซ็นตผ์ลผลิตเกรด A เฉล่ีย 24.35 เปอร์เซ็นตไ์ดผ้ลผลิตเกรด B มากท่ีสุด 43.56 เปอร์เซ็นต์
อนัดบัรองลงมา คือ 37.97 35.95 33.73 32.28 30 27.34 23.93 18.80 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบัและผลผลิตเกรด B 
นอ้ยท่ีสุด คือ 7.76 เปอร์เซ็นต์ผลผลิตเกรด B เฉล่ีย 29.13 เปอร์เซ็นต ์ไดผ้ลผลิตเกรด C มากท่ีสุด 42.84 
เปอร์เซ็นต ์อนัดบัรองลงมา คือ 40.75 35.78 33.86 29.83 25.29 22.98 22.93 22.78 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั และ
ผลผลิตเกรด C นอ้ยท่ีสุด คือ 20.29 เปอร์เซ็นตผ์ลผลิตเกรด C เฉล่ีย 29.80 เปอร์เซ็นตใ์นขณะท่ีผลผลิตตกเกรด
มากท่ีสุด คือ 66.08 เปอร์เซ็นตอ์นัดบัรองลงมา คือ 17.97 15.20 14.37 13.80 10.90 9.41 7.23 6.60 เปอร์เซ็นต ์
ตามล าดบั และผลผลิตตกเกรดนอ้ยท่ีสุด 5.65 เปอร์เซ็นต ์ผลผลิตตกเกรดเฉล่ีย 16.72 เปอร์เซ็นต ์(ภาพท่ี 2) 
 
ผลผลติ (%) 

 
แปลงที่ 

ภาพที่ 1 คุณภาพลองกองของเกษตรกรในโครงการจงัหวดัตรังท่ีใชเ้ทคโนโลยีแบบผสมผสานเพ่ือควบคุมศตัรู  
ลองกองปี 2556/2557  
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ผลผลติ (%) 

 
แปลงที่ 

ภาพที่ 2 คุณภาพลองกองของเกษตรกรในโครงการจงัหวดัตรังท่ีใชเ้ทคโนโลยีแบบผสมผสานเพ่ือควบคุมศตัรู 2557/2558 
 
 จากตารางท่ี 7 รายไดจ้ากการขายผลผลิตลองกองของเกษตรกรในจงัหวดัตรังจ านวน 10 รายในปี 
2556/2557 พบว่า รายไดม้ากท่ีสุด คือ 33,004.75 บาทอนัดบัรองลงมา คือ 22,941.25 20,251.75 19,741.75 
17,437.75 16,499 14,177.25 13,802.25 9,883 บาทต่อไร่ รายไดน้อ้ยท่ีสุด คือ 8007.25 บาทต่อไร่ และรายไดเ้ฉล่ีย 
17,574.60 บาทต่อไร่  
 ตน้ทุนในการผลิตลองกองของเกษตรกรในจงัหวดัตรังจ านวน 10 ราย พบว่า ใชต้น้ทุนเท่ากนั คือ 
5,070 บาทต่อไร่  
 รายได้สุทธิของเกษตรกรจ านวน 10 ราย ท่ีเขา้ร่วมโครงการ พบว่า มีรายไดสุ้ทธิมากท่ีสุด คือ 
27,934.75 บาท/ไร่ อนัดบัรองลงมา คือ 17,871.25 15,181.75 14,671.75 12,367.75 11,429 9,107.25 8,732.25 
4,813 บาท/ไร่ ตามล าดบั มีรายไดสุ้ทธินอ้ยท่ีสุด คือ 2,937.25 บาทต่อไร่ และรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 12,504.60 บาท
ต่อไร่ (ตารางท่ี 7)  
 จากตารางท่ี 8 รายไดจ้ากการขายผลผลิตลองกองของเกษตรกรในจงัหวดัตรังจ านวน 10 รายในปี 
2557/2558 พบว่า รายไดม้ากท่ีสุด คือ 40,131 บาท อนัดบัรองลงมา คือ 29,197.75 28,403.25 22,279.75 
20,640.75 20,067.25 17,743.50 15,110.25  บาทต่อไร่ รายไดน้อ้ยท่ีสุด คือ 14,096.50 บาทต่อไร่ และรายได้
เฉล่ีย 15,314 บาทต่อไร่  
 ตน้ทุนในการผลิตลองกองของเกษตรกรในจงัหวดัตรังจ านวน 10 ราย พบว่า ใชต้น้ทุนเท่ากนั คือ 
4,950 บาทต่อไร่  
 รายไดสุ้ทธิของเกษตรกรจ านวน 10 ราย ท่ีเขา้ร่วมโครงการ พบว่า มีรายไดสุ้ทธิมากท่ีสุด คือ 35,181
บาทต่อไร่ อนัดบัรองลงมา คือ 24,247.75 23,453.25  17,329.75 15,690.70 15,117.25 12,739.50 11,121.50 
10,160.25 บาท/ไร่ ตามล าดบั มีรายไดสุ้ทธินอ้ยท่ีสุด คือ 9,146.50 บาทต่อไร่ และรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย17,424.15 
บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 8 ) 
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ตารางที่ 7 ผลผลิต (กก.ต่อไร่) รายได ้(บาทต่อไร่) ตน้ทุน (บาทต่อไร่) และรายไดสุ้ทธิ (บาทต่อไร่) ในปี 2556/2557 

เกษตรกร 
ผลผลติ 
(กก./ไร่) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ
(บาท/ไร่) 

หมายเหตุ 

1. นายสนิท เทพพลูผล 2,135.50 33,004.75 5,070 27,934.75 เกรด A = 20 
2. นายสมบูรณ์ เขม็ทอง 819.25 9,883 5,070 4,813 เกรด B = 16 
3. นายสุนทร หกส่ี 805 8,007.25 5,070 2,937.25 เกรด C = 12 
4. นายจงเจตน์ ตั้งค  า 1458.75 22,941.25 5,070 17,871.25 ตกเกรด = 5 
5. นายช่วย เนียมชูช่ืน 1,465.25 19,741.75 5,070 14,671.75  
6. นายสมพล ฤทธ์ิเดช 1,520.25 20,251.75 5,070 15,181.75  
7. นายสมพร ไทรงาม 1,046 14,177.25 5,070 9,107.25  
8. นายประกิจ จิตใจภกัด์ิ 1,073 16,499 5,070 11,429  
9. นายบุญเช่ียว ชยัเกษตรสิน 1,080 13,802.25 5,070 8,732.25  
10. นายสวสัด์ิ เก้ือลาว 1,180.75 17,437.75 5,070 12,367.75  

เฉลีย่ 1,258.43 17,574.60 5,070 12,504.60  

  
ตารางที่ 8 ผลผลิต (กก.ต่อไร่) รายได ้(บาทต่อไร่) ตน้ทุน (บาทต่อไร่) และรายไดสุ้ทธิ (บาทต่อไร่) ในปี 2557/2558 

เกษตรกร 
ผลผลติ 
(กก./ไร่) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ
(บาท/ไร่) 

หมายเหตุ 

1. นายสนิท เทพพลูผล 2,354 40,131 4,950 35,181 เกรด A = 21 
2. นายสมบูรณ์ เขม็ทอง 1,449.75 22,279.75 4,950 17,329.75 เกรด B = 18 
3. นายสุนทร หกส่ี 1,426.25 20,640.75 4,950 15,690.75 เกรด C = 13 
4. นายจงเจตน์ ตั้งค  า 1,364.25 20,067.25 4,950 15,117.25 ตกเกรด = 4 
5. นายช่วย เนียมชูช่ืน 1,441.25 15,110.25 4,950 10,160.25  
6. นายสมพล ฤทธ์ิเดช 2,304 17,743.50 4,950 12,739.50  
7. นายสมพร ไทรงาม 823 14,096.50 4,950 9,146.50  
8. นายประกิจ จิตใจภกัด์ิ 1,059.50 16,071.50 4,950 11,121.50  
9. นายบุญเช่ียว ชยัเกษตรสิน 1,747.50 28,403.25 4,950 23,453.25  
10. นายสวสัด์ิ เก้ือลาว 1,698 29,197.75 4,950 24,247.75  

เฉลีย่ 1,566.75 15,314.15 4,950 17,424.15  
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เกษตรกรมีความประสงคท่ี์จะใชไ้สเ้ดือนฝอยในการก าจดัหนอนชอนเปลือก แต่อาจมีขอ้จ ากดัในดา้น
การน าไปใช้ โดยใช้เม่ือแปลงลองกองมีอุณหภูมิต ่า ความช้ืนสูง ซ่ึงควรฉีดพ่นในช่วงเย็น นอกจากน้ียงัมี
ขอ้จ ากดัในการซ้ือไส้เดือนฝอยมาใช ้เน่ืองจากไม่มีจ าหน่ายแพร่หลายในร้านจ าหน่ายสินคา้เกษตรและร้าน
เคมีภณัฑท์ัว่ไป ทางกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการตอ้งการใหท้างเจา้หนา้ท่ีน าเสนอต่อกรมวิชาการเกษตรใน
การจดัท าไสเ้ดือนฝอยและสามารถเผยแพร่สู่มือเกษตรกรไดง่้ายข้ึน 

 
สรุปผลการทดลอง 
 การใชไ้ส้เดือนฝอยก าจดัหนอนชอนเปลือกในปี 2556 2557 และปี 2558 ท าใหป้ริมาณหนอนชอน
เปลือกลดลงเฉล่ีย 86.95 73.78 และ 64.42 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั ปริมาณการเขา้ท าลายของแมลงวนัทองเฉล่ีย
อยู่ท่ีระหว่าง 3-36 ตวัต่อวนัต่อกบัดกั ในปี 2556 และปี 2557 ปริมาณการเขา้ท าลายของราด าเฉล่ียอยู่ท่ีระดบั 
3.01 และ 2.81 ในขณะท่ีเพล้ียแป้งไม่พบการเขา้ท าลายทั้งสองปี ในปี2556/2557 ผลผลิตลองกองเฉล่ีย1,258.43 
กิโลกรัมต่อไร่โดยใหผ้ลผลิตเกรด A เฉล่ีย 22.77 เปอร์เซ็นต ์เกรด B เฉล่ีย 25.37 เปอร์เซ็นตเ์กรด C เฉล่ีย 24.12 
เปอร์เซ็นตแ์ละตกเกรดเฉล่ีย 22.74 เปอร์เซ็นต ์
ในปี 2557/2558 ผลผลิตลองกองเฉล่ีย 1,566.75 กิโลกรัมต่อไร่โดยใหผ้ลผลิตเกรด A เฉล่ีย 24.35 เปอร์เซ็นต ์
เกรด B เฉล่ีย 29 เปอร์เซ็นตเ์กรด C เฉล่ีย 29.80 เปอร์เซ็นตแ์ละตกเกรดเฉล่ีย 16.72 เปอร์เซ็นต ์
 คุณภาพลองกองของเกษตรท่ีเขา้ร่วมโครงการ ไดแ้ก่ ความหวาน ความยาวช่อจ านวนผลต่อช่อเฉล่ีย
น ้าหนกัผล 5 ผลเฉล่ียน ้าหนกัเน้ือ 5 ผล สูงกวา่แปลงเกษตรกรนอกโครงการ 
 รายไดสุ้ทธิเฉล่ียของเกษตรกรในปี 2556/2557 และปี 2557/2558 เท่ากบั 12,504.60 และ 17,424.15 
บาทต่อไร่ 
 เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการท างานของเจา้หนา้ท่ีอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการ และการยอมรับเทคโนโลยีแบบผสมผสานเพ่ือควบคุม
ศตัรูพืชลองกองอยูใ่นระดบัมาก  
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