
  

รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
------------------------ 

 
1. ชุดโครงการวิจัย  : วิจัยและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน 

 
2. โครงการวิจัย  : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตส้มโอทับทิมสยามในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน 

 
3. ชื่อการทดลอง(ภาษาไทย) : การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูส าคัญของส้มโอพันธุ์ทับทิม

สยามภายใต้เกษตรดีที่เหมาะสม 
ชื่อการทดลอง(ภาษาอังกฤษ) : Testing on Insect Pests Control Technology of Pummelo; Tubtin 

Siam for Good Agricultural Practics (GAP) 
 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  : วิริยา ประจิมพันธุ์1/    

ผู้ร่วมงาน  : ฐปนีย์  ทองบุญ1/  อาพร คงอิสโร1/  ไพบูรณ์  เปรียบยิ่ง2/ 
 
5. บทคัดย่อ 
            การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูส าคัญของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามภายใต้เกษตรดีที่
เหมาะสม ด าเนินการทดสอบในแปลงส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ระหว่างปี 2554-2556 พบว่า แมลงศัตรูส าคัญของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม คือ หนอนชอนใบส้ม 
Phyllocnistis citrella Stainton  และเพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis Hood ท าการป้องกันก าจัดแมลง
ศัตรูทั้ง 2 ชนิด โดยวางแผนการทดลองแบบ Ramdomized Complete Block มี 8 กรรมวิธี 4 ซ้ าๆ ละ 1 ต้น 
ดังนี้  กรรมวิธีที่ พ่นสาร  Petroleum spray oil  (SK99 Enspray 83.9%) อัตรา 60 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร, 
Azadirachtin (Advantage 0.1 W/V SL) อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร, Imidacloprid (Confidor 10 SL 
10% SL) อัตรา 10 มิลิลิตร/น้ า 20 ลิตร, Clothianidin (Dantaosu 16 % SG) อัตรา 5 กรัม/น้ า 20 ลิตร , 
Carbosulfan (Combo 20% W/V EC) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร, Abamectin (Shosmac 1.8% W/V 
EC) อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และ (Azadirachtin + Petroleum spray oil) อัตรา 50+30 มิลลิลิตร/น้ า 
20 ลิตร และกรรมวิธีไม่พ่นสาร พบว่า ทุกกรรมวิธีที่มีการพ่นสารทดสอบพบจ านวนแมลงศัตรูเฉลี่ยน้อยกว่าและ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ส าหรับสารที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันก าจัด
หนอนชอนใบส้มและเพลี้ยไฟพริก คือ Clothianidin (Dantaosu 16 % SG) อัตรา 5 กรัม/น้ า 20 ลิตร และ 
Imidacloprid (Confidor 10 SL 10% SL) อัตรา 10 มิลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ซึ่งหลังจากท าการฉีดพ่นสารทุกๆ 7 
วัน ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดหนอนชอนใบส้มและเพลี้ยไฟพริกจะเพ่ิมสูงขึ้น และไม่พบอาการเป็นพิษต่อ
พืช แต่การใช้สารฆ่าแมลงจะมีผลต่อการลดจ านวนของศัตรูธรรมชาติ  



  

ค าส าคัญ (Key words): หนอนชอนใบส้ม เพลี้ยไฟพริก สารฆ่าแมลง 
            
รหัสทะเบียนวิจัย 02-07-54-04-02-01-03-54 
1/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช  
2/ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่7 
 

6. ค าน า 
ส้มโอทับทิมสยามเริ่มมีการปลูกครั้งแรกที่บ้านแสงวิมาน อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบัน

เป็นไม้ผลเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูง เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่มีรสชาติดี หวาน หอม เนื้อผลสีแดง
เข้มเหมือนสีทับทิม น่ารับประทาน มีลักษณะของเปลือกผลนุ่ม เมื่อสัมผัสเหมือนก ามะหยี่ อายุการเก็บรักษายาวนาน 
ขายได้ราคาดี สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกเป็นอย่างมาก เพราะได้รับความนิยมจากผู้บริโภค และเป็นที่
ต้องการของตลาด ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรหลายรายหันมาปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามกันมากข้ึน  
 เนื่องจากส้มโอเป็นพืชที่มีปัญหาเรื่องการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชหลายชนิด ท าให้เกิดความเสียหายทั้ง
ด้านคุณภาพและปริมาณผลผลิตในปีหนึ่งๆ คิดเป็นมูลค่าจ านวนมาก บางครั้งความเสียหายอาจเกิดกับผลผลิตท าให้
ไม่ประสบความส าเร็จในการปลูก การจัดการแมลงศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการปลูกส้มโอ เนื่องจากในปีหนึ่งๆ มีการผลิตส้มโอหลายรุ่นท าให้ต้นถูกกระตุ้นให้มีการแตกยอดอ่อนบ่อยครั้ง
เพ่ือให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดปี จึงมีแมลงศัตรูเข้าท าลายส้มโอหลายชนิดในทุกระยะการเจริญเติบโต 
ตั้งแต่แตกยอดอ่อน ช่อดอก ผลอ่อน ไปจนกระทั่งผลแก่ใกล้เก็บเกี่ยว แมลงศัตรูที่พบระบาดเป็นประจ าและสร้าง
ความเสียหายแก่ส้มโอ ได้แก่ หนอนชอนใบส้ม เพลี้ยไฟ หนอนฝีดาษ และหนอนเจาะผลส้มโอ เป็นต้น ท าให้
เกษตรกรมีการใช้สารฆ่าแมลงในปริมาณมากและบ่อยครั้งจนเกินความจ าเป็น มีการใช้สารเคมีไม่เฉพาะเจาะจง
เพ่ือลดการระบาดของแมลงศัตรูพืช การใช้สารเคมีเกินความจ าเป็นและไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดปัญหาติดตามมา
หลายประการ เช่น แมลงศัตรูพืชต้านทานต่อสารเคมี ท าลายศัตรูธรรมชาติก่อให้เกิดการระบาดศัตรูพืชเพ่ิมขึ้น 
และอาจท าให้เกิดการระบาดของศัตรูพืชชนิดใหม่ เกิดการสะสม หรือพิษตกค้างในสภาพแวดล้อม เกิดพิษตกค้าง
ในผลผลิต เนื่องจากส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามเป็นส้มโอพันธุ์ใหม่ที่ยังปลูกกันไม่แพร่หลาย ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
แมลงศัตรูพืช การปฏิบัติการป้องกันก าจัดของเกษตรกรมักจะอาศัยข้อมูลจากส้มโอพันธุ์ อ่ืน จากแหล่งปลูกอ่ืน ซึ่ง
อาจมีความแตกต่างกัน  จึงได้ท าการทดสอบชนิดสารฆ่าแมลงที่มีความปลอดภัยหรือมีอันตรายน้อย และมี
ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูเบื้องต้น ถึงแม้วิธีนี้จะไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดแต่หากเกษตรกรใช้ด้วยความ
ระมัดระวังบนพื้นฐานความรู้ที่ถูกต้องจะเป็นการป้องกันก าจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพวิธีการหนึ่ง และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับวิธีการป้องกันก าจัดอ่ืนๆ ของระบบการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนาหาแนวทางการ
บริหารการจัดการในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
ผลผลิตปลอดภัยและมีคุณภาพต่อไป   
  
7. วิธีด าเนินการ 



  

- อุปกรณ์ 
  - แปลงส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม อายุ 4 ปี 
  - สารฆ่าแมลง ได้แก่ Imidacloprid (Confidor 10 SL 10% SL), clothianidin (Dantaosu 16 
% SG), Carbosulfan (Combo 20% W/V EC) และ Carbosulfan (Combo 20% W/V EC)    
   - สารสกัดธรรมชาติ Petroleum spray oil (SK99 Enspray 83.9%) และAzadirachtin 
(Advantage 0.1 W/V SL) 
  - สารจับใบ 
  - เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง 
  - ป้ายแสดงกรรมวิธีทดลอง 
  - ถังพลาสติก กระบอกตวง/บิกเกอร์ แว่นขยาย 
  - อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น กระดาษ ดินสอ และกล้องบันทึกภาพ 

- วิธีการ  
1.  แผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCB, 8 กรรมวิธี จ านวน 4 ซ้ าๆ ละ 1 ต้น 
2.  กรรมวิธี          

กรรมวิธีที่ 1  ฉีดพ่นด้วย Petroleum spray oil  (SK99 Enspray 83.9%) อัตรา 60 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 2  ฉีดพ่นด้วย Azadirachtin (Advantage 0.1 W/V SL) อัตรา 100 มิลลิลิตร /น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 3  ฉีดพ่นด้วย Imidacloprid (Confidor 10 SL 10% SL) อัตรา 10 มิลิลิตร/น้ า 20 ลิตร  
กรรมวิธีที่ 4  ฉีดพ่นด้วย Clothianidin (Dantaosu 16 % SG) อัตรา 5 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 5  ฉีดพ่นด้วย Carbosulfan (Combo 20% W/V EC) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 6  ฉีดพ่นด้วย Abamectin (Shosmac 1.8% W/V EC) อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 7 ฉีดพ่นด้วย Azadirachtin + Petroleum spray oil อัตรา 50+30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 8 ไม่พ่นสารฆ่าแมลง (กรรมวิธีควบคุม) 

3.  วิธีปฏิบัติการทดลอง  
ด าเนินการทดลองในสวนส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่ให้ผลผลิตแล้วอายุ 4 ปี มีขนาดต้นและความสมบูรณ์

สม่ าเสมอกัน ท าการทดลองในระยะส้มแตกใบอ่อน ฉีดพ่นสารทุกๆ 7 วัน จ านวน 2 ครั้ง เริ่มพ่นเมื่อพบยอดอ่อน
ถูกท าลายท าลายโดยหนอนชอนใบเกินกว่า 50% และส ารวจพบเพลี้ยไฟมากกว่า 50% ของใบอ่อนที่ส ารวจ
ทั้งหมด และพบการระบาดของแมลงสม่ าเสมอทั่วทั้งแปลง ท าการตรวจแมลงศัตรูส าคัญก่อนการพ่นสารครั้งต่อไป 
ส ารวจแมลงโดยวิธีการสุ่มต้นละ 5 ยอด (ยอดที่มีใบอ่อนอย่างน้อย 4 ใบ) ก่อนและหลังพ่นสาร 3 และ 7 วันทุก
ครั้ง บันทึกจ านวนหนอนชอนใบส้ม ส าหรับเพลี้ยไฟบันทึกจ านวนเพลี้ยไฟที่พบทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย และ
บันทึกศัตรูธรรมชาติในระหว่างด าเนินการทดสอบ น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ ก่อนวิเคราะห์ผลถ้า
จ านวนแมลงก่อนพ่นสารไม่แตกต่างกันทางสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนหลังพ่นสารด้วยวิธี analysis of 
variance ถ้าจ านวนแมลงก่อนพ่นสารแตกต่างกันทางสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนหลังพ่นสารด้วยวิธี analysis 
of covariance จากนั้นเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test; DMRT  



  

ค านวณประสิทธิภาพของการพ่นสารแต่ละกรรมวิธีโดยเปรียบเทียบจากจ านวนแมลงก่อนและหลังพ่นตาม
สูตรของ Henderson – Tilton (Puntener, 1992) โดยมีสูตรการค านวณดังนี 

%Efficacy     =     [(Ca.Tb – Ta.Cb)/Ca.Tb]×100 
Ta = Number of insect pests in the treated plot after application 
Tb = Number of insect pests in the treated plot before application 
Ca = Number of insect pests in the untreated plot after application 
Cb = Number of insect pests in the untreated plot before application 
บันทึกผลกระทบของสารทดลองต่อพืช (Phytotoxicity)  

- ระยะเวลาและสถานที ่  เริ่มต้น  ตุลาคม  2554    สิ้นสุด  กันยายน 2556 
- ในแปลงส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามของเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช  

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
แมลงศัตรูส าคัญของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่พบระบาดและสร้างความเสียหายเป็นประจ า ได้แก่ หนอน

ชอนใบส้ม Phyllocnistis citrella Stainton และเพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis Hood พบการระบาด
รุนแรงในช่วงที่ส้มโอแตกใบอ่อนและใบเพสลาด จึงด าเนินการตรวจนับและพ่นสารตามกรรมวิธี 

 
การป้องกันก าจัดหนอนชอนใบส้ม P. citrella Stainton  

ก่อนพ่นสารพบหนอนชอนใบส้มเฉลี่ย 14.70 – 22.95 ตัว/3 ยอด ในกรรมวิธีต่างๆ และไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ  

การพ่นสารครั้งที่ 1 หลังพ่น 3 วัน พบหนอนชอนใบส้มในกรรมวิธีไม่พ่นสารมากที่สุด เฉลี่ย 32.25 ตัว/3 
ยอด เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีพ่นสาร พบว่า Abamectin มีจ านวนหนอนชอนใบส้มน้อยที่สุด เฉลี่ย 
10.65 ตัว/3 ยอด รองลงมาคือ Carbosulfan และ Clothianidin  พบเฉลี่ย  10.95, 12.90 ตัว/3 ยอด ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ การพ่น Imidacloprid พบเฉลี่ย 16.35 ตัว/3 ยอด ซึ่งให้ผลไม่แตกต่างทางสถิติกับการพ่น
สาร Clothianidin ส าหรับการพ่น Petroleum spray oil, Azadirachtin และ (Azadirachtin + Petroleum 
spray oil) จะให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ พบหนอนชอนใบส้มเฉลี่ย 22.05, 24.75 และ 25.35 ตัว/3 ยอด แต่
จะแตกต่างทางสถิติกับการพ่นสาร Abamectin, Carbosulfan, และ Imidacloprid ซึ่งทุกกรรมวิธีที่พ่นสารพบ
หนอนชอนใบส้มน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการไม่พ่นสาร  

หลังพ่นสาร 7 วัน พบหนอนชอนใบส้มในกรรมวิธีที่ไม่พ่นสารมากที่สุดเฉลี่ย 24.00 ตัว/3 ยอด เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างวิธีที่พ่นสาร พบว่า  Carbosulfan มีหนอนชอนใบส้มน้อยที่สุดเฉลี่ย 5.25 ตัว/3 ยอด 
รองลงมาคือ Clothianidin, Abamectin และ Imidacloprid พบเฉลี่ย 5.70, 6.45 และ 7.65 ตัว/3 ยอด ซึ่งทั้ง  
4 กรรมวิธีดังกล่าวไม่แตกต่างกันทางสถิติ การพ่น Petroleum spray oil, Azadirachtin และ (Azadirachtin + 
Petroleum spray oil) พบหนอนชอนใบส้มเฉลี่ย 14.85, 15.60 และ 16.20 ตัว/3 ยอด ตามล าดับ ไม่แตกต่าง



  

กันทางสถิติ อย่างไรก็ตามทุกกรรมวิธีที่พ่นสารพบหนอนชอนใบส้มน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับ
กรรมวิธีที่ไม่พ่นสาร หลังจากพ่นสารวันที่ 7  

จากการพ่นสารครั้งที่ 2 หลังพ่นสาร 3 วัน พบหนอนชอนใบส้มในกรรมวิธีที่ไม่พ่นสารมากที่สุดเช่นกัน
เฉลี่ย 16.20 ตัว/3 ยอด เมื่อเปรียบเทียบระหว่างวิธีที่พ่นสารพบว่า Carbosulfan มีหนอนชอนใบส้มน้อยที่สุด
เฉลี่ ย  3.00 ตั ว /3 ยอด  รองล งม าคื อ  Clothianidin, Imidacloprid, Abamectin และ (Azadirachtin + 
Petroleum spray oil) พบเฉลี่ย 3.75, 4.80, 5.85 และ 6.15 ตัว/3 ยอด ซึ่งทั้ง 5 กรรมวิธีดังกล่าวไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ การพ่น Petroleum spray oil และ Azadirachtin พบเฉลี่ย 6.75 และ 8.85 ตัว/3 ยอด ซึ่งไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ แต่ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารพบหนอนชอนใบส้มน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีที่ไม่พ่น
สาร หลังพ่นสาร 7 วัน พบหนอนชอนใบส้มในกรรมวิธีที่ ไม่พ่นสารมากที่สุดเฉลี่ย 14.40 ตัว/3 ยอด เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างวิธีที่พ่นสาร พบว่า Clothianidin มีหนอนชอนใบส้มน้อยที่สุดเฉลี่ย 1.05 ตัว/3 ยอด 
รอ งล งม าคื อ  Imidacloprid, Carbosulfan , Abamectin, (Azadirachtin + Petroleum spray oil) แ ล ะ 
Petroleum spray oil พบเฉลี่ย 2.25, 2.70, 3.30, 3.75 และ 4.20 ตัว/3 ยอด ซึ่งกรรมวิธีดังกล่าวไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ การพ่น Azadirachtin พบหนอนชอนใบส้มมากสุดในกรรมวิธีที่พ่นสาร พบเฉลี่ย 5.70 ตัว/3 ยอด แต่ทุก
กรรมวิธีที่พ่นสารพบหนอนชอนใบส้มน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีที่ไม่พ่นสาร (ตารางท่ี 1) 
เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดของสารกับหนอนชอนใบส้ม 
 การประเมินผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช มีอยู่หลายวิธี วิธีการหลักคือการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางสถิติ ในการทดลองนี้ใช้วิธีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple 
Range Test (DMRT) การทดลองบางครั้งแม้ว่าหลังจากมีการพ่นสารไปแล้ว จ านวนแมลงที่พบในกรรมวิธีที่มีการ
พ่นสารน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีการไม่พ่นสาร แต่กลับพบว่าจ านวนแมลงไม่ได้
ลดลง หรืออาจมีจ านวนเพ่ิมข้ึนก็ได้ การค านวณหาเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการป้องกันก าจัด (% efficacy) ซึ่งเป็น
การน าจ านวนข้อมูลแมลงก่อนและหลังพ่นสารมาค านวณจะท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพของสารแต่ละชนิดเมื่อ
เปรียบเทียบกับการไม่พ่นสาร กรณีท่ีจ านวนแมลงก่อนทดลองมีจ านวนเท่ากัน ซึ่งสามารถก าหนดได้ในการทดลอง
สภาพห้องปฏิบัติการจะใช้สูตรการค านวณเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดโดยใช้สูตรของ Abbott แต่ใน
การทดลองนี้เป็นการทดลองในสภาพไร่ แม้ว่าจ านวนแมลงก่อนพ่นสารจะไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่ไม่
เท่ากัน ดังนั้นจึงใช้วิธีการค านวณหาเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดของการพ่นสารแต่ละกรรมวิธีโดยใช้
สูตรของ Henderson-Tilton (Puntener, 1992)  
 
ตารางที่ 1 จ านวนหนอนชอนใบส้ม P. citrella Stainton ที่พบบนต้นส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามก่อนและหลังพ่นสาร 
              กรรมวิธีต่างๆ ระยะต้นส้มโอแตกใบอ่อนในแปลงเกษตรกร ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัด     
              นครศรีธรรมราช  

กรรมวิธี 
อัตราการใช้ 
(กรัม, มล./
น้ า 20 ลิตร) 

จ านวนหนอนชอนใบส้มเฉลี่ยต่อ 3 ยอด (ตัว) 

ก่อนพ่น 
หลังพ่นสาร 
ครั้งที่ 1 (วัน) 

หลังพ่นสาร 
ครั้งที่ 2 (วัน) 



  

3 7 3 7 
1. Petroleum spray oil (SK99 Enspray 83.9%) 60 18.60 22.05 c1/      14.85 b 6.75 bc 4.20 bc 
2. Azadirachtin (Advantage 0.1 W/V SL) 100 16.05 24.75 c 15.60 b 8.85 c 5.70 c 
3. Imidacloprid (Confidor 10 SL 10% SL) 10 20.40 16.35 b 7.65 a 4.80 ab 2.25 a 
4. Clothianidin (Dantaosu 16 % SG) 5 17.85 12.90 ab 5.70 a 3.75 ab 1.05 a 
5. Carbosulfan (Combo 20% W/V EC) 20 14.70 10.95 a 5.25 a 3.00 a 2.70 a 
6. Abamectin (Shosmac 1.8% W/V EC) 30 15.45 10.65 a 6.45 a 5.85 abc 3.30 a 
7. Azadirachtin + Petroleum spray 50+30 22.95 25.35 c 16.20 b 6.15 abc 3.75 ab 
8. ไม่พ่นสาร - 17.55 32.25 d 24.00 c 16.20 d 14.40 d 

CV (%) 29.39 46.24 28.21 29.33 44.55 
1/ ค่าเฉลี่ย (จาก 4 ซ้ า) ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น  
   95% ด้วยวิธ ีDMRT 
 หลังพ่นสารครั้งที่ 1 ท าการตรวจนับหนอนชอนใบส้ม 3 วันหลังพ่น สารที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
ก าจัดหนอนชอนใบส้มได้ดีที่สุด คือ Abamectin เท่ากับ 61.85 เปอร์เซ็นต์  รองลงมาคือ Clothianidin, 
Carbosulfan และ Imidacloprid เท่ากับ 60.00, 58.77 และ 55.64 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส าหรับการพ่น
กรรมวิธี อ่ืนๆมีประสิทธิภาพต่ ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์  หลังพ่นสาร 7 วัน สารที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด คือ  
Clothianidin เท่ากับ 76.65 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาได้แก่ Carbosulfan, Imidacloprid และ Abamectin โดยมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 73.88, 72.58 และ 69.47 ตามล าดับ ส าหรับกรรมวิธี อ่ืน มีประสิทธิภาพต่ ากว่า 50 
เปอร์เซ็นต์  
 ผลการพ่นสารครั้งที่ 2 หลังพ่นสาร 3 วัน สารที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดหนอนชอนใบส้มได้ดี
ที่สุด คือ Carbosulfan เท่ากับ 88.70 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ Clothianidin, Imidacloprid, (Azadirachtin + 
Petroleum spray oil) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.37, 86.98 และ 85.17 ตามล าดับ ส่วนการพ่นสารกรรมวิธี
อ่ืนๆ มีประสิทธิภาพต่ ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ หลังพ่นสาร 7 วัน สารที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด คือ Clothianidin 
เท่ ากับ  92.83 เปอร์ เซ็นต์  รองลงมาคือ Imidacloprid และ (Azadirachtin + Petroleum spray) โดยมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 86.56 และ 80.09 ตามล าดับ ส าหรับกรรมวิธีอ่ืนๆ มีประสิทธิภาพสูงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ แต่
ไม่ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพของการพ่นสารเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีไม่พ่นสาร ในการป้องกันก าจัดหนอน 
             ชอนใบส้ม P. citrella Stainton ระยะต้นส้มโอแตกใบอ่อนในแปลงเกษตรกร ต าบลคลองน้อย   
             อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กรรมวิธี 
อัตราการใช้ 
(กรัม, มล./ 
น้ า 20 ลิตร) 

ประสิทธิภาพหลังพ่นสาร (%) 
หลังพ่นสารครั้งที่ 1 (วัน) หลังพ่นสารครั้งที่ 2 (วัน) 

3 7        3 7 



  

1. Petroleum spray oil   60 35.49 41.62 60.69 72.48 
2. Azadirachtin  100 14.65 28.93 69.48 56.72 
3. Imidacloprid  10 55.64 72.58 86.56 86.98 
4. Clothianidin  5 60.00 76.65 88.37 92.83 
5. Carbosulfan  20 58.77 73.88 88.70 77.61 
6. Abamectin  30 61.85 69.47 79.04 73.97 
7. Azadirachtin + Petroleum spray 50+30 38.86 48.38 85.17 80.09 
8. ไม่พ่นสาร -     
 
การป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟพริก S. dorsalis Hood  

ก่อนพ่นสารพบหนอนชอนใบส้มเฉลี่ย 14.85-19.20 ตัว/3 ยอด ในกรรมวิธีต่างๆ และไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ  

การพ่นสารครั้งที่ 1 หลังพ่นสาร 3 วัน พบเพลี้ยไฟพริกในกรรมวิธีไม่พ่นสารมากที่สุด เฉลี่ย 32.85 ตัว/3 
ยอด เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีพ่นสาร พบว่า Azadirachtin มีจ านวนเพลี้ยไฟพริกน้อยที่สุด เฉลี่ย 11.25 
ตัว/3 ยอด รองลงมาคือ Clothianidin, Carbosulfan, Petroleum spray oil และ Imidacloprid พบเฉลี่ย 
11.55, 12.60, 14.40 และ 14.55 ตัว/3 ยอด ตามล าดับ ซึ่งทุกกรรมวิธีดังกล่าวให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วน 
Abamectin พบเฉลี่ย 21.75 ตัว/3 ยอด มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการพ่นสารข้างต้น แต่
ไม่แตกต่างทางสถิติกับการพ่น (Azadirachtin + Petroleum spray) พบเพลี้ยไฟเฉลี่ย 24.30 ตัว/3 ยอด หลัง
พ่นสาร 7 วัน พบเพลี้ยไฟในวิธีไม่พ่นสารมากที่สุด เฉลี่ย 23.55 ตัว/3 ยอด มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
กับกรรมวิธีที่พ่นสาร เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่พ่นสาร พบว่า Clothianidin มีเพลี้ยไฟน้อยที่สุดเฉลี่ย 
5.40 ตัว/ 3 ยอด รองลงมาคือ Imidacloprid และ Carbosulfan พบเฉลี่ย 6.60, 7.50 ตัว/3 ยอด ไม่แตกต่าง
ทางสถิติกับการพ่น Clothianidin การพ่น (Azadirachtin + Petroleum spray), Petroleum spray oil และ 
Azadirachtin พบเฉลี่ย 10.35, 10.50 และ 11.55 ตัว/3 ยอด ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ ในขณะที่การ
พ่น Abamectin พบเฉลี่ย 12.90 ตัว/3 ยอด มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีอ่ืนๆ ที่พ่นสาร  

ผลการพ่นสารครั้งที่ 2 หลังพ่น 3 วัน พบเพลี้ยไฟพริกในกรรมวิธีที่ไม่พ่นสารมากที่สุดเฉลี่ย 19.65 ตัว/3 
ยอด มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการพ่นสาร พบว่า 
Imidacloprid มีเพลี้ยไฟน้อยที่สุดเฉลี่ย 2.10 ตัว/3 ยอด รองลงมาคือ Clothianidin พบเฉลี่ย 3.60 ตัว/3 ยอด 
ไม่แตกต่างทางสถิติกับการพ่น Imidacloprid ส าหรับการพ่น Abamectin, Carbosulfan พบเฉลี่ย 5.25, 5.40 
ตัว/ 3 ยอด ตามล าดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ การพ่น (Azadirachtin + Petroleum spray) และ Petroleum 
spray oil ให้ผลไมต่่างกันทางสถิติ พบเฉลี่ย 7.35 และ 9.60 ตัว/3 ยอด ตามล าดับ ส าหรับการพ่น Azadirachtin 
พบเพลี้ยไฟมากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีอ่ืนๆ ที่พ่นสาร ซึ่งพบเฉลี่ย 14.85 ตัว/3 ยอด        
(ตารางท่ี 3) 

 



  

ตารางที่ 3 จ านวนเพลี้ยไฟพริก S. dorsalis Hood ที่พบบนต้นส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามก่อนและหลังพ่นสาร 
             กรรมวิธีต่างๆ ระยะต้นส้มโอแตกใบอ่อนในแปลงเกษตรกร ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัด   
             นครศรีธรรมราช  

กรรมวิธี 
อัตราการใช้ 
(กรัม, มล./
น้ า 20 ลิตร) 

จ านวนหนอนชอนใบส้มเฉลี่ยต่อ 3 ยอด (ตัว) 

ก่อนพ่น 
หลังพ่นสาร 
ครั้งที่ 1 (วัน) 

หลังพ่นสาร 
ครั้งที่ 2 (วัน) 

3 7 3 7 
1. Petroleum spray oil (SK99 Enspray 83.9%) 60 18.45 14.40 a 10.50 bc 9.60 c 9.45 c 
2. Azadirachtin (Advantage 0.1 W/V SL) 100 15.75 11.25 a 11.55 bc 14.85 d 7.05 c 
3. Imidacloprid (Confidor 10 SL 10% SL) 10 19.20 14.55 a 6.60 ab 2.10 a 0.55 a 
4. Clothianidin (Dantaosu 16 % SG) 5 14.85 11.55 a 5.40 a 3.60 ab 0.85 a 
5. Carbosulfan (Combo 20% W/V EC) 20 16.35 12.60 a 7.50 ab 5.40 b  2.55 b 
6. Abamectin (Shosmac 1.8% W/V EC) 30 16.80 21.75 b 12.90 c 5.25 b 3.05 b 
7. Azadirachtin + Petroleum spray 50+30 19.05 24.30 b 10.35 bc 7.35 c 6.90 c 
8. ไม่พ่นสาร - 17.85 32.85 c 23.55 d 19.65 e 17.30 d 

CV (%) 19.61 25.42 27.78 24.37 21.04 
1/ ค่าเฉลี่ย (จาก 4 ซ้ า) ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ัน  
   95% ด้วยวิธ ีDMRT 

 
เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดของสารกับเพลี้ยไฟพริก 
 สารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟได้ดีที่สุดหลังพ่นสาร 3 วันในครั้งแรก คือ  
Azadirachtin เท่ากับ 60.47 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ Imidacloprid, Petroleum spray oil, Carbosulfan 
และClothianidin มีประสิทธิภาพเท่ากับ 58.06, 57.59, 57.35 และ 56.95 ตามล าดับ ส าหรับสาร Abamectin 
และ (Azadirachtin + Petroleum spray oil) มีประสิทธิภาพต่ ากว่า 50 เปอร์ เซ็นต์  หลังพ่นสาร 7 วัน 
Imidacloprid มีประสิทธิภาพดีที่สุด คือ 73.95 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ Clothianidin, Carbosulfan และ 
(Azadirachtin+ Petroleum spray) เท่ากับ 72.44, 65.23 และ 58.82 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนสารอ่ืนๆ มี
ประสิทธิภาพต่ ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์  
 การพ่นสารครั้งที่  2 พบว่า 3 วันหลังพ่นทุกสารยกเว้น Azadirachtin มีประสิทธิภาพสูงกว่า 50 
เปอร์เซ็นต์ โดยที่สาร Imidacloprid มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ 90.06 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ Clothianidin 
และ Abamectin เท่ากับ 77.98 และ 71.61 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ หลังพ่นสาร 7 วัน Imidacloprid ยังคงมี
ประสิทธิภาพดีที่สุด คือ 97.04 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ Clothianidin เท่ากับ 94.09 เปอร์เซ็นต์  (ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4 เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพของการพ่นสารเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีไม่พ่นสาร ในการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ 



  

             พริก Scirtothrips dorsalis Hood ระยะต้นส้มโอแตกใบอ่อนในแปลงเกษตรกร ต าบลคลองน้อย   
             อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กรรมวิธี 
อัตราการใช้ 
(กรัม, มล./ 
น้ า 20 ลิตร) 

ประสิทธิภาพหลังพ่นสาร (%) 
หลังพ่นสารครั้งที่ 2 (วัน) หลังพ่นสารครั้งที่ 1 (วัน) 

     3 7     3 7 
1. Petroleum spray oil   60 57.59 56.86 52.73 47.15 
2. Azadirachtin  100 60.47 44.42 14.35 53.82 
3. Imidacloprid  10 58.06 73.95 90.06 97.04 
4. Clothianidin  5 56.95 72.44 77.98 94.09 
5. Carbosulfan  20 57.35 65.23 70.00 83.91 
6. Abamectin  30 28.34 41.80 71.61 81.27 
7. Azadirachtin + Petroleum spray 50+30 29.40 58.82 64.95 62.63 
8. ไม่พ่นสาร -     

 
ศัตรูธรรมชาติ จากการตรวจนับศัตรูธรรมชาติที่พบบนต้นส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามตลอดการทดลอง (ตาราง

ที่ 5) พบว่า ศัตรูธรรมชาติที่พบมากในทุกกรรมวิธี คือ มดแดงและแมงมุม โดยกรรมวิธีที่พ่นสารพบมดแดง 4-11 
ตัว พบแมงมุม 4-12 ตัว ส่วนกรรมวิธีที่ไม่พ่นสารพบจ านวนมดแดงและแมงมุม 21 และ 17 ตัวตามล าดับ พบ
แมลงช้างปีกใสระยะตัวอ่อน 3 ตัว ส าหรับด้วงเต่าตัวห้ าไม่พบในกรรมวิธีที่ไม่ใช้สาร ถึงแม้จะพบในกรรมวิธีใช้สาร 
Petroleum spray oil, Imidacloprid และ Clothianidin แต่ก็พบในปริมาณที่น้อยมากเพียง 1-2 ตัว วิภาดา 
(2536 และ 2544) รายงานว่า พบแมงมุมที่อาศัยอยู่บนต้นส้มเขียวหวาน 16 ชนิด มีบทบาทในการช่วยลด
ประชากรแมลงศัตรูส้ม ที่ส าคัญและพบจ านวนมากมีอยู่ 2 ชนิด คือ แมงมุมใยกลม (Araneus sp.) และแมงมุม
กระโดด (Evarcha sp.) โดยแมงมุมใยกลมจะจับเหยื่อโดยการขึงใยกลมและหลบซ่อนตัวในรังใต้ใบใกล้ๆ ใย มัก
หากินในเวลากลางคืน ท าให้ปลอดภัยจากสารฆ่าแมลงได้ ส่วนแมงมุมกระโดดจะจับดักเหยื่อตามต้นส้มในเวลา
กลางวัน อาจจะได้รับผลกระทบจากการพ่นสารฆ่าแมลงบ้าง รุจและพิมลพร (2539) รายงานว่า ศัตรูธรรมชาติของ
หนอนชอนใบส้ม มีทั้งตัวห้ า คือ แมลงช้างปีกใส ซึ่งตัวอ่อนของแมลงชนิดนี้จับตัวหนอนชอนใบส้มกินเป็นอาหาร 
มดและแมงมุมบางชนิด เช่น แมงมุมใยกลมชนิด Zygiella calyptrate (Workman) และแตนเบียนอีก 13 ชนิด  

 
ตารางที่ 5 จ านวนศัตรูธรรมชาติทั้งหมดที่พบในแต่ละกรรมวิธีของการทดสอบในแปลงเกษตรกร ต าบลคลองน้อย  
              อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กรรมวิธี 
ศัตรูธรรมชาติ (ตัว) 

แมงมุม มดแดง แมลงช้างปีกใส ด้วงเต่าตัวห้ า 
1. Petroleum spray oil (SK99 Enspray 83.9%) 12 11 3 1 
2. Azadirachtin (Advantage 0.1 W/V SL) 10 9 2 - 



  

3. Imidacloprid (Confidor 10 SL 10% SL) 6 7 - 2 
4. Clothianidin (Dantaosu 16 % SG) 6 9 1 1 
5. Carbosulfan (Combo 20% W/V EC) 4 8 - - 
6. Abamectin (Shosmac 1.8% W/V EC) 5 4 - - 
7. Azadirachtin + Petroleum spray 8 6 - - 
8. ไม่พ่นสาร 17 21 3 - 

 
9. สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

แมลงศัตรูส าคัญของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ได้แก่ หนอนชอนใบส้ม  Phyllocnistis citrella Stainton  
และเพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis Hood ในการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชระยะ
ส้มโอแตกใบอ่อน สรุปได้ว่า สารที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดหนอนชอนใบส้ม และเพลี้ยไฟพริก คือ 
Clothianidin (Dantaosu 16% SG) อัตรา 5 กรัม/น้ า 20 ลิตร, Imidacloprid (Confidor 10 SL 10% SL) 
อัตรา 10 มิลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และ Carbosulfan (Combo 20% W/V EC) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ซึ่ง
หลังจากท าการฉีดพ่นสารทุกๆ 7 วัน ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดหนอนชอนใบส้มและเพลี้ยไฟจะเพ่ิมสูงขึ้น 
และไม่พบอาการเป็นพิษต่อพืช สารฆ่าแมลงทั้ง 3 ชนิดเป็นสารที่มีความปลอดภัยต่อมนุษย์โดยสาร Carbosulfan 
เป็นสารในกลุ่มคาร์บาเมทประเภทดูดซึม จะถูกดูดซึมเข้าไปในต้นพืช ดังนั้นพิษที่เกิดขึ้นจึงเฉพาะเจาะจงกับแมลง
ที่ท าลายพืชเท่านั้น Clothianidin มีระดับความเป็นพิษน้อย ซึ่งไม่มีความเป็นพิษต่อสัตว์เลือดอุ่น ส าหรับสาร 
Imidacloprid มีความเป็นพิษอยู่ระดับปานกลาง และทุกกรรมวิธีที่พ่นสารจะไม่ท าให้ใบอ่อนของส้มโอไหม้ แต่
การใช้สารฆ่าแมลงจะมีผลต่อการลดจ านวนของศัตรูธรรมชาติ ผลการทดลองสามารถน าไปใช้เป็นค าแนะน าแก่
เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ ตลอดจนพืชตระกูลส้มอ่ืนๆ เพื่อทดแทนสารฆ่าแมลงชนิดที่เกษตรกรชาวสวนนิยมใช้ซึ่งส่วน
ใหญ่มีพิษร้ายแรงถึงร้ายแรงยิ่ง กรมวิชาการเกษตรแนะน าให้มีการใช้สาร Carbosulfan และ Imidacloprid ใน
การป้องกันก าจัดหนอนชอนใบและเพลี้ยไฟแมลงศัตรูส าคัญของพืชตระกูลส้ม (กรมวิชาการเกษตร, 2553) ซึ่ง
ให้ผลสอดคล้องกับการทดสอบ เกษตรกรสามารถเลือกใช้สารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพดี 
เนื่องจากให้ผลไม่แตกต่างกัน  แต่ไม่ควรใช้สารชนิดเดียวกันติดต่อกันเป็นเวลานาน เนื่องจากแมลงอาจเกิดการดื้อ
ต่อสารฆ่าแมลงชนิดนั้นๆ ได้  
 
10. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ได้เทคโนโลยีและแนวทางการบริหารการจัดการในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่มี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมกับพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และสามารถน าไปปรับใช้กับการควบคุม
แมลงศัตรูส้มโอพันธุ์อ่ืนๆ ได้ 

11. ค าขอบคุณ 



  

ขอบคุณนางอัมพร สวัสดิ์สุข เกษตรกรเจ้าของสวนส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ที่ให้ความอนุเคราะห์แปลง
ทดลองตลอดจนอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และขอบคุณนักวิชาการเกษตรทุกท่านที่ช่วยปฏิบัติงานท า
ให้งานทดลองส าเร็จไปได้ด้วยดี 
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