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บทคัดย่อ 
 

การใช้สารสกัดสะเดาป้องกันก าจัดหนอนหัวด ามะพร้าว Coconut black-headed caterpillar; Opisina 
arenosella (Walker) ด้วยวธิี Trunk injection  ด าเนินการทดลองท่ีอ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ระหว่างเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2556 วางแผนการทดลองแบบ  RCB 5 ซ  า มี 5 กรรมวิธี ได้แก่ สารสกัดสะเดา 
0.1%Az อัตรา 150 มิลลิลิตร/ต้น สาร emamectin benzoate 1.92%EC อัตรา 10 และ 30 มล./ต้น สาร 
emamectin benzoate 5%WG อัตรา 10 กรัม/ต้น และกรรมวิธีไม่ใช้สาร ผลการทดลองพบว่า การใช้สาร 
emamectin benzoate 1.92%EC อัตรา 10 และ 30 มล./ต้น มีประสิทธิภาพป้องกันก าจัดหนอนหัวด ามะพร้าว
ตั งแต่หลังการใช้สาร 15 วัน เป็นต้นไป ทั งสองกรรมวิธีมีประสิทธิภาพ 100% หลังใช้สารแล้ว 60 วัน กรรมวิธีการใช้
สาร emamectin benzoate 5%WG อัตรา 10 กรัม/ต้น มีประสิทธิภาพป้องกันก าจัดหนอนหัวด ามะพร้าวตั งแต่หลัง
การใช้สาร 30 วัน เป็นต้นไป แต่มีประสิทธิภาพต่ ากว่าการใช้สาร emamectin benzoate 1.92%EC ส่วนการใช้สาร
สกัดสะเดา 0.1%Az อัตรา 150 มิลลิลิตร/ต้น ไม่มีประสิทธิภาพป้องกันก าจัดหนอนหัวด ามะพร้าว 

ค าหลัก: มะพร้าว, หนอนหัวด ามะพร้าว, ฉีดสารเข้าต้น  
Keyword: Coconut, Black-headed caterpillar, Opisina arenosella, Trunk injection 
 

 
 
 
 
 



ค าน า 
 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานว่า จากการส ารวจในปี 2553 ประเทศไทยมีพื นที่ปลูกมะพร้าวทั งหมด 
1,449,807 ไร่  โดยปัจจุบันมีพื นที่ให้ผลจ านวน 1,443,439 ไร่ และผลผลิตรวมทั งหมดจ านวน 1,298,147 ตัน  โดย
จังหวัดที่มีพื นที่ปลูกมะพร้าวมากท่ีสุดคือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 432,261 ไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
, 2553) 

หนอนหัวด ามะพร้าว มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Opisina arenosella  Walker มีชื่อสามัญภาษาอังกฤษว่า 
Coconut black-headed caterpillar ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื อกลางคืนขนาดล าตัววัดจากหัวถึงปลายท้อง ยาวประมาณ 
1- 1.2 เซนติเมตร ปีกสีเทาอ่อน มีจุดสีเทาเข้มที่ปลายปีก ล าตัวแบน  ชอบเกาะนิ่งแนบตัวติดผิวพื นที่เกาะ เวลา
กลางวันจะเกาะนิ่งหลบอยู่ใต้ใบมะพร้าวหรือในที่ร่ม ผีเสื อเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้เล็กน้อย จากการศึกษาการ
เจริญเติบโตของหนอนหัวด า พบว่า ระยะหนอน 32 -48 วัน มีการลอกคราบ 6 - 10 ครั ง โดยระยะหนอนแต่ละวัยมี
การเจริญเติบโตแตกต่างกัน ลักษณะการท าลาย เกิดจากตัวหนอนกัดแทะผิวใบแก่และสร้างใยถักพันโดยใช้มูลที่ถ่าย
ออกมาผสมกับเส้นใยที่สร้างขึ นท าเป็นอุโมงค์ยาวตามแนวของใบมะพร้าวคล้ายทางเดินของปลวก ตัวหนอนจะอาศัย
อยู่ในอุโมงค์ที่สร้างขึ นและแทะกินผิวในตามทางยาวของอุโมงค์            ตัวหนอนที่โตเต็มที่จะถักใยหุ้มล าตัวอีกครั ง 
และเข้าดักแด้อยู่ภายในอุโมงค์ ดักแด้มีสีน  าตาลเข้ม   ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื อกลางคืนขนาดล าตัวยาวประมาณ 1 
เซนติเมตร เพศผู้มีขนาดเล็กกว่าเพศเมียเล็กน้อย (กรมส่งเสริมการเกษตร,  2541)   

ปัจจุบันพื นที่เพาะปลูกมะพร้าวมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลผลิตมะพร้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากมะพร้าว เช่น กะทิ มีราคาสูงขึ น ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก การปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนทดแทนมะพร้าว เช่น 
ยางพารา ปาล์มน  ามัน และพื นที่ปลูกมะพร้าวโดยส่วนใหญ่ประสบปัญหาแมลงศัตรูมะพร้าวระบาด ประกอบกับ
ประสบภัยแล้งติดต่อกันมาเป็นเวลานาน ท าให้พื นที่การระบาดขยายวงกว้างขึ นอย่างรวดเร็ว มีรายงานว่าหนอนหัวด า
มะพร้าวเป็นแมลงศัตรูมะพร้าวที่ส าคัญและเคยระบาดรุนแรงสร้างความเสียหายต่อมะพร้าวในประเทศอินเดียและศรี
ลังกา โดยในประเทศศรีลังการายงานว่าการทดลองฉีดสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธี Trunk injection ในมะพร้าวที่
มีล าต้นสูง 15-20 เมตร พบว่าสามารถควบคุมแมลงชนิดนี ได้ (Kanagaratnam and Pinto, 1985)  

Kanagaratnamและ Pinto (1985) ท าการฉีดสาร monocrotophos ทาง  ล าต้นมะพร้าว อัตราสารออก
ฤทธิ์ 3 และ 6 กรัมต่อต้น ทดลองกับมะพร้าวสูง 15-20 เมตร โดยเจาะล าต้นระดับ 1 เมตรเหนือพื นดิน ขนาดรูลึก 
15 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร จ านวน 1 รูต่อต้น น าใบมะพร้าวจากต้นที่ฉีดสารไปเลี ยงหนอนหัวด าใน
ห้องปฏิบัติการ พบว่าสาร monocrotophos สามารถตกค้างอยู่ในใบมะพร้าวและท าให้หนอนหัวด าตายได้เป็น
ระยะเวลา 4- 6 เดือน  



Shivashankar et al, 2000 รายงานการฉีดผงสะเดาละลายน  าที่มีปริมาณ azadirachtin A3000 ppm ฉีด
เข้าล าต้นมะพร้าวบริเวณโคนต้นเพ่ือควบคุมหนอนหัวด า พบว่า สารละลายสามารถเคลื่อนย้ายไปที่ส่วนยอดภายใน 
24 ชั่วโมง และพบว่าปริมาณหนอนลดลงอย่างมีนัยส าคัญ มีการยับยั งการลอกคราบของหนอน การออกเป็นตัวเต็มวัย
ของดักแด้ลดลง และตัวเต็มวัยที่ออกมามีรูปร่างผิดปกติ และภายใน 120 วันหลังฉีดสาร ต้นมะพร้าวไม่มีอาการ
ผิดปกติ (phytotoxicity) 

สุเทพ และคณะ (2555) รายงานว่าการป้องกันก าจัดหนอนหัวด ามะพร้าวด้วยวิธีฉีดสารเข้าล าต้นพบว่าการใช้
สาร emamectin benzoate อัตรา 50 มิลลิลิตร/ต้น มีประสิทธิภาพสูงสุด รองลงมาคือการใช้สาร  emamectin 
benzoate อัตรา 30 มิลลิลิตร/ต้น  ผลการวิเคราะห์ พิษตกค้างพบว่า ตรวจไม่พบสารพิษตกค้างของสาร 
emamectin benzoate ทั งในเนื อและน  ามะพร้าว  

การทดลองนี เป็นการวิจัยเบื องต้นในการน าสารสกัดสะเดามาใช้ป้องกันก าจัดหนอนหัวด ามะพร้าวด้วยวิธีฉีด
สารเข้าล าต้น เพ่ือเป็นแนวทางการน าสารสกัดจากพืชทดแทนสารเคมี แนะน าให้นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ธุรกิจ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกษตรกรต่อไป    

วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
           1. สวนมะพร้าวที่อายุต่างๆ ความสูงระหว่าง 5 – 10 เมตร 

2. สว่านเจาะล าต้นและอุปกรณ์ 
 3. สารฆ่าแมลง emamectin benzoate 1.92%EC(โปรเคลม 192 อีซี) emamectin benzoate 5%WG 
(เดอะเน็กซ์) และ สารสกัดสะเดา 
 4. อุปกรณ์ตดัใบมะพร้าว 
           5. ถังบรรจุสารพร้อมอุปกรณ์ฉีดสารเข้าล าต้น 
           6. ถุงมือ หน้ากาก และอุปกรณ์ผสมสาร      

วิธีการ   
วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 5 ซ  า มี 5 กรรมวิธีดังนี  

1. สารสกัดสะเดา aza.>0.1%   อัตรา 150 มิลลิลิตร/ต้น 
2. emamectin benzoate 1.92%EC  อัตรา 10 มิลลิลิตร/ต้น 
3. emamectin benzoate 1.92%EC  อัตรา 30 มิลลิลิตร/ต้น 
4. emamectin benzoate 5%WG   อัตรา 10 กรัม/ต้น 
5. ไม่ใช้สาร (control) 

 



แบ่งเป็น 2 ขั นตอน ได้แก่ 
ขั้นตอนที่ 1 ท าการทดสอบประสิทธิภาพของสาร 
1. เลือกสารสกัดสะเดา ที่ผ่านการขึ นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรแล้วและมีจ าหน่ายในท้องตลาด 
2. ใช้สว่านที่ดัดแปลงจากเครื่องตัดหญ้า ดอกสว่าน 5 หุน เจาะล าต้นมะพร้าวที่ระดับความสูงประมาณ 0.5 

- 1 เมตร จากโคนต้น ต้นละ 2 รู ที่ความลึก 10 -15 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.5 เซนติเมตร โดยเจาะให้
เอียงลงประมาณ 45 องศา 

3. ก่อนฉีดสารท าการตรวจนับหนอนหัวด ามะพร้าว รอบต้น 4 ทิศ โดยวิธีการสุ่มตัด     ใบย่อย ทิศละ 10 
ใบย่อย  

4. ฉีดสารเข้าล าต้นตรงรูที่เจาะในอัตราสารที่ก าหนด กรณีสารสกัดสะเดา และ emamectin benzoate 
1.92%EC ใช้แบบเข้มข้นไม่ต้องผสมน  า ส่วน emamectin benzoate 5%WG ใช้สารอัตราที่ก าหนดละลายน  าให้ได้ 
30 มิลลิลิตร   

5. ท าการตรวจนับหนอนหัวด ามะพร้าวหลังฉีดสารที่ระยะ 15, 30 และ 60 วัน 
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาการตกค้างของสารฆ่าแมลงในใบมะพร้าวและความเป็นพิษต่อหนอนหัวด ามะพร้าว
(Bioassay) 

วางแผนการทดลองแบบ CRD หลังการใช้สารที่ 15, 30 และ 60 วัน ตัดใบมะพร้าวในแต่ละกรรมวิธีความ
ยาวประมาณ 5 นิ ว จ านวน 10 ชิ น แล้วคัดเลือกหนอนที่เก็บรวบรวมจากธรรมชาติ และมีขนาดใกล้เคียงกันใส่กล่องๆ 
ละ 10 ตัว แต่ละกรรมวิธีท า 4 ซ  า ท าการบันทึกจ านวนหนอนที่ตายแต่ละกรรมวิธีหลังปล่อยหนอน 48 และ 72 
ชั่วโมง 
  การบันทึกข้อมูล  บันทึกจ านวนหนอนและดักแด้ผีเสื อหัวด า บันทึกอาการเกิดพิษของพืชเนื่องจากสารฆ่า
แมลง  น าข้อมูลจ านวนแมลงมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT   
 
เวลาและสถานที่ทดลอง 
 ด าเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2556 ที่สวนมะพร้าวของเกษตรกร อ าเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

 ด าเนินการกับมะพร้าวที่มีความสูงเฉลี่ย 5.8 เมตร ผลการตรวจนับรอยท าลายและจ านวนหนอนที่
สุ่มตัดใบมะพร้าวพบว่ามีความแปรปรวนสูง ไม่สามารถวิเคราะห์ผลทางสถิติได้ จึงใช้ข้อมูลจากการทดสอบ Bio-assay 
โดยตัดใบมะพร้าวที่เจาะล าต้นมะพร้าวแล้วใส่สาร มาทดลองให้หนอนหัวด ามะพร้าวกิน จากนั นน ามาหาเปอร์เซ็นต์
การตายแต่ละกรรมวิธี 



 
อัตราการตายของหนอนหัวด ามะพร้าว (ตารางที่ 1) 

 หลังการใช้สาร 15 วัน  
หลังการทดลอง 48 ชม. พบหนอนตาย ระหว่าง  2.0 – 80.0 % กรรมวิธีการใช้สาร emamectin 

benzoate 1.92%EC อัตรา 10 และ 30 มล./ต้น พบหนอนตายเฉลี่ย 72.0 และ 80.0 % มากกว่าและแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีการใช้สาร emamectin benzoate 5%WG อัตรา 10 กรัม/ต้น พบหนอนตายเฉลี่ย 
4.0% ทั ง 3 กรรมวิธีดังกล่าวพบหนอนตาย มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สาร ที่พบ
หนอนตายเฉลี่ย 2.0% ส่วนกรรมวิธีการใช้สารสกัดสะเดา 0.1% AZ อัตรา 150 มล./ต้น พบหนอนตายเฉลี่ย 2.0% 
ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สาร 

 หลังจากให้หนอนกินเป็นเวลา 72 ชม. พบหนอนตาย ระหว่าง  2.0 – 96.0 % กรรมวิธกีารใช้สาร 
emamectin benzoate 1.92%EC อัตรา 10 และ 30 มล./ต้น พบหนอนตายเฉลี่ย 84.0 และ 96.0 % มากกว่าและ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีการใช้สาร emamectin benzoate 5%WG อัตรา 10 กรัม/ต้น พบ
หนอนตายเฉลี่ย 34.0% ทั ง 3 กรรมวิธีดังกล่าวพบหนอนตาย มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีไม่ใช้สาร ที่พบหนอนตายเฉลี่ย 2.0% ส่วนกรรมวิธีการใช้สารสกัดสะเดา 0.1% AZ อัตรา 150 มล./ต้น พบ
หนอนตายเฉลี่ย 2.0% ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สาร 

หลังการใช้สาร 30 วัน  
หลังจากให้หนอนกินเป็นเวลา 48 ชม. พบหนอนตาย ระหว่าง  0 – 92.5 % กรรมวิธีการใช้สาร 

emamectin benzoate 1.92%EC อัตรา 10 และ 30 มล./ต้น พบหนอนตายเฉลี่ย 80.0 และ 92.5 % มากกว่าและ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีการใช้สาร emamectin benzoate 5%WG อัตรา 10 กรัม/ต้น พบ
หนอนตายเฉลี่ย 36.0% ทั ง 3 กรรมวิธีดังกล่าวพบหนอนตาย มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรม
วิธีการใช้สารสกัดสะเดา 0.1% AZ อัตรา 150 มล./ต้น และกรรมวิธีไม่ใช้สาร ที่ไม่พบการตายของหนอน 

หลังจากให้หนอนกินเป็นเวลา 72 ชม. พบหนอนตาย ระหว่าง  2.0 – 98.0 % กรรมวิธีการใช้สาร 
emamectin benzoate 1.92%EC อัตรา 10 และ 30 มล./ต้น พบหนอนตายเฉลี่ย 92.0 และ 98.0 % มากกว่าและ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีการใช้สาร emamectin benzoate 5%WG อัตรา 10 กรัม/ต้น พบ
หนอนตายเฉลี่ย 44.0% ทั ง 3 กรรมวิธีดังกล่าวพบหนอนตาย มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีไม่ใช้สาร ที่พบหนอนตายเฉลี่ย 2.0% ส่วนกรรมวิธีการใช้สารสกัดสะเดา 0.1% AZ อัตรา 150 มล./ต้น พบ
หนอนตายเฉลี่ย 2.0% ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สาร 

หลังการใช้สาร 60 วัน  
หลังจากให้หนอนกินเป็นเวลา 48 ชม. พบหนอนตาย ระหว่าง  2.0 – 100 % กรรมวิธีการใช้สาร 

emamectin benzoate 1.92%EC อัตรา 10 และ 30 มล./ต้น พบหนอนตายเฉลี่ย 94.2 และ 100 % มากกว่าและ



แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีการใช้สาร emamectin benzoate 5%WG อัตรา 10 กรัม/ต้น ที่พบ
หนอนตายเฉลี่ย 48.0% ทั ง 3 กรรมวิธีดังกล่าวพบหนอนตาย มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรม
วิธีการใช้สารสกัดสะเดา 0.1% AZ อัตรา 150 มล./ต้น และกรรมวิธีไม่ใช้สาร ที่พบการตายของหนอน 2.0 และ 
4.0 % ตามล าดับ 

หลังจากให้หนอนกินเป็นเวลา 72 ชม. พบหนอนตาย ระหว่าง  2.0 – 100 % กรรมวิธีการใช้สาร 
emamectin benzoate 1.92%EC อัตรา 10 และ 30 มล./ต้น พบหนอนตายเฉลี่ย 100 % เท่ากัน มากกว่าและ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีการใช้สาร emamectin benzoate 5%WG อัตรา 10 กรัม/ต้น ที่พบ
หนอนตายเฉลี่ย 64.0% ทั ง 3 กรรมวิธีดังกล่าวพบหนอนตาย มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีไม่ใช้สาร ที่พบหนอนตายเฉลี่ย 4.0% ส่วนกรรมวิธีการใช้สารสกัดสะเดา 0.1% AZ อัตรา 150 มล./ต้น พบ
หนอนตายเฉลี่ย 2.0% ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สาร 
 
ตารางที่ 1 แสดงอัตราการจ านวนหนอนหนอนหัวด ามะพร้าว จากการใช้สารโดยวิธี Trunk injection ที่ อ.ทับสะแก จ.
ประจวบคีรีขันธ ์  

 
1/ ค่าเฉลี่ยจาก 4 ซ  า ที่ตามด้วยอกัษรเหมือนกัน ในสดมภ์เดียวกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 

  
ตามแผนการทดลองเดิม จะใช้สารสกัดสะเดาอัตรา 200 – 400 มล. แต่ประสบปัญหาเนื่องจากการใช้สว่านที่

มีขนาด 5 หุน เจาะลึก 10 ซม. มีขนาดรูไม่เพียงพอส าหรับการใส่สารที่มากเกินไป จึงต้องลดอัตราสารสกัดสะเดา
เหลือเพียง 150 มล./ต้น และท ากับต้นมะพร้าวที่มีความสูงประมาณ 5 – 10 เมตร โดยมีสมมติฐานว่าถ้าสารสกัด
สะเดาไม่มีประสิทธิภาพกับมะพร้าวต้นเตี ย ก็ไม่จ าเป็นต้องทดลองในมะพร้าวต้นสูง อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะลดอัตรา
การใช้แล้ว ยังต้องทิ งช่วงให้สารสกัดสะเดาค่อยๆ ซึมเข้าล าต้น แล้วค่อยเติมให้ครบ 150 มล. ซึ่งผลการทดลองพบว่า
การใช้สารสะเดา ไม่มีประสิทธิภาพป้องกันก าจัดหนอนหัวด ามะพร้าวเมื่อใช้แบบวิธีฉีดสารเข้าต้น ดังนั นจึงไม่

กรรมวิธ ี อัตรา 
การใช้ 
ต่อต้น 
 

การตายของหนอนหัวด า (%) 1/ 
หลังใส่สาร 15 วัน หลังใส่สาร 30 วัน หลังใส่สาร 60 วัน 
48 ชม. 72 ชม. 48 ชม. 72 ชม. 48 ชม. 72 ชม. 

สะเดา 0.1%Az 
Emamectin benzoate 1.92%EC  
Emamectin benzoate 1.92%EC  
Emamectin benzoate 5%WG 
ไม่ใช้สาร (control) 

150 มล. 
10 มล.  
30 มล. 
10 ก. 

- 

2.0 c 
72.0 a 
80.0 a 
4.0 b 
2.0 c 

2.0 c 
84.0 a 
96.0 a 
34.0 b 

2.0 c 

0 c 
80.0 a 
92.5 a 
36.0 b 

0 c 

2.0 c 
92.0 a 
98.0 a 
44.0 b 

2.0 c 

2.0 c 
94.2 a 
100 a 

48.00 b 
4.0 c 

2.0 c 
100 a 
100 a 
 64.0 b 

4.0 c 

CV (%) 21.7 47.0 47.0 35.5 34.2 21.9 



จ าเป็นต้องทดลองซ  า ในส่วนของการใช้สาร emamectin benzoate 1.92%EC ที่แนะน าในมะพร้าวสูงมากกว่า 12 
เมตร ในอัตรา 30 มล./ต้น พบว่าการลดอัตราลงเหลือ 10 มล./ต้น ในต้นที่มีความสูง 5 – 10 เมตร พบว่ามี
ประสิทธิภาพดี สามารถป้องกันก าจัดหนอนหัวด าได้ถึง 92% หลังใช้สาร 30 วัน และ100% หลังใช้สาร 60 วัน วึ่ง
วิธีการนี น่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมส าหรับการใช้กับมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร รวมทั งมะพร้าวน  าหอม 
และมะพร้าวกะทิ แต่จ าเป็นต้องทดสอบซ  าเพ่ือยืนยันผลประสิทธิภาพ และตกทดสอบสารพิษตกค้างในเนื อและน  า
มะพร้าว ก่อนที่จะท าการแนะน า 

 
สรุปผลการทดลอง 

 การทดลองใช้สารสกัดสะเดาฉีดเข้าต้นมะพร้าวป้องกันก าจัดหนอนหัวด ามะพร้าว โดยใช้สารสกัดสะเดา 
0.1%Az อัตรา 150 มิลลิลิตร/ต้น สาร emamectin benzoate 1.92%EC อัตรา 10 และ 30 มล./ต้น สาร 
emamectin benzoate 5%WG อัตรา 10 กรัม/ต้น และกรรมวิธีไม่ใช้สาร ผลการทดลองพบว่า การใช้สาร 
emamectin benzoate 1.92%EC อัตรา 10 และ 30 มล./ต้น มีประสิทธิภาพป้องกันก าจัดหนอนหัวด ามะพร้าว
ตั งแต่หลังการใช้สาร 15 วัน เป็นต้นไป การใช้สาร emamectin benzoate 5%WG อัตรา 10 กรัม/ต้น มี
ประสิทธิภาพป้องกันก าจัดหนอนหัวด ามะพร้าวตั งแต่หลังการใช้สาร 30 วัน เป็นต้นไป แต่การใช้สาร emamectin 
benzoate 5%WG มีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับ emamectin benzoate 1.92%EC ส่วนการใช้
สารสกัดสะเดา 0.1%Az อัตรา 150 มิลลิลิตร/ต้น ไม่มีประสิทธิภาพป้องกันก าจัดหนอนหัวด ามะพร้าว 

 
ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณนางประไม จ าปาเงิน นางสาววีณา ทิพย์สุขุม นางสาวกัญญาภัค ตาแก้ว นางวิมล ค านึงศักดิ์  
นายปรีดี รักงาม และนายพรายงาม คงเปี่ยม ที่ช่วยด าเนินการทดลอง  
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