
รายงานผลงานเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 

......................................... 

1. ชุดโครงการวิจัย    : โครงการวจิยัและพฒันาการผลิตพุทราอยา่งมีคุณภาพ 

2. โครงการวิจัย       :   วิจยัและพฒันาการผลิตพทุราอย่างมีคณุภาพ 

กิจกรรม  : 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) : 

3. ชื่อการทดลองภาษาไทย : การศกึษาการปอ้งกนัก าจดัแมลงศตัรูส าคญัในพทุรา 
ชื่อการทดลองภาษาอังกฤษ :  A study  of  the  pesticide  in  the  jujubi  

          ชื่อการทดลองย่อย : การทดลองท่ี 1.2 การศึกษาการป้องกนัก าจดัหนอนแดงในพุทรา 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  :  นางวิภาวรรณ   ดวนมีสุข         ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 

ผู้ร่วมงาน             :  นายสุวรรณ  ทิพย์เมืองพรหม     ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 

                            นางอารีรัตน์  พระเพชร            ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 

                            นายสุรศักดิ์  วัฒนพันธุ์สอน       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 

                            นางสาวอรณิชชา  สุวรรณโฉม    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 

                            นางสาวสัญญาณี  ศรีคชา         ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 

                            นายชัยณรงค์   จันทร์แสนตอ     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 

                    

5. บทคัดย่อ  : หนอนแดงเป็นแมลงศัตรูส ำคัญชนิดหนึ่งที่ท ำลำยให้ผลผลิตพุทรำได้รับควำมเสียหำยและ

จ ำหน่ำยไม่ได้ กำรศึกษำกำรป้องกันก ำจัดหนอนแดงในพุทรำ เพ่ือให้ได้วิธีกำรที่เหมำะสมในกำรป้องกันก ำจัด

หนอนแดง โดยเปรียบเทียบกำรใช้สำรเคมีซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในกลุ่มของเกษตรกร  เปรียบเทียบกับ กำรห่อผล

และกำรไม่พ่นสำรเคมี  พบว่ำ ในช่วงกำรออกดอกติดผลของพุทรำพันธุ์สำมรสในช่วงเดือนกันยำยนถึง

กุมภำพันธ์ ไม่เป็นช่วงที่มีกำรระบำดของหนอนแดง   ซึ่งช่วงระบำดของหนอนแดงมำกจะเป็นในช่วงเดือน

มีนำคมถึงมิถุนำยน  ท ำให้ไม่พบกำรระบำดของหนอนแดงในแปลงทดลอง 

 

6. ค าน า  : พทุราเป็นไมยื้นตน้ขนาดกลาง มีช่ือวิทยาศาสตรว์า่  Zizyphus mauritiana Lamk.   



วงศ์  RHAMNACEAE ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกพุทรำกระจำยอยู่ตำมภำคกลำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภำคเหนือ มีพ้ืนที่ปลูกประมำณ 16,795 ไร่ สำมำรถส่งออกได้ ในปี 2549 มีประมำณ 25,113 กก. มูลค่ำ 

823,849 บำท โดยในเขตพ้ืนที่ภำคเหนือตอนล่ำง มีพ้ืนที่ปลูก ที่ จ.ตำก จ.พิจิตร จ.อุตรดิตถ์   จ.เพชรบูรณ์  

จ.สุโขทัย จ.ก ำแพงเพชร  และจ.พิษณุโลก  โดยมีพ้ืนที่ปลูกมำกที่สุด คือ จ.สุโขทัย มีพ้ืนที่ปลูก 1 ,349 ไร่ 

ผลผลิตเฉลี่ย 2,212 ตัน รำคำเฉลี่ย13.13  บ/กก. คิดเป็นมูลค่ำ 29 ,043,560 ล้ำนบำท/ปี ในปี 2544    

พุทรำมีประโยชน์และควำมส ำคัญในด้ำนเศรษฐกิจพอสมควร  แต่เนื่องจำกในพ้ืนที่ปลูกยังประสบปัญหำ

เกี่ยวกับโรคแมลง ท ำให้ผลผลิตที่ออกมำไม่ได้คุณภำพ ตรงควำมต้องกำรของตลำด  พุทรำเป็นพืชอีกชนิดหนึ่ง

ที่ท ำรำยได้ให้แก่ผู้ปลูกเป็นอย่ำงมำก ซึ่งผู้ปลูกมักจะประสบปัญหำเกี่ยวกับศัตรูพืชที่เข้ำมำท ำลำย ท ำให้ผล

ผลิตลดลง ต้องมีกำรดูแลเอำใจใส่อย่ำงสม่ ำเสมอ เป็นกำรช่วยลดควำมเสียหำย แมลงที่เข้ำมำท ำลำยพุทรำมี

มำกมำยหลำยชนิด  แมลงที่ส ำคัญตัวหนึ่งที่ เข้ำท ำลำยพุทรำคือ หนอนแดงในผลพุทรา (Meridarchis  

scyrodes  Meyrick) ตวัอ่อนเป็นหนอนสีชมพูอมแดง ยาวประมาณ 8-11 มล. ตวัแก่เป็นผีเสือ้กลางคืน ตวั

เล็กสีน า้ตาลแก่ ลกัษณะการเขา้ท าลาย คือ ผีเสือ้จะวางไข่ไวท่ี้เปลือกของผลพุทราในเวลากลางคืน ใน

ระยะท่ีพทุราเริ่มใกลส้กุ จากนัน้ก็จะฟักตวัเป็นตวัหนอนเจาะเป็นรูและกดักินเนือ้ภายในผลเป็นโพรง ไขข่อง

หนอนมีขนาดเล็กมาก ยากแก่การสงัเกต  วิธีการท่ีดีท่ีสดุส าหรบัเกษตรกรในการป้องกันก าจดัคือพ่นสาร

ปอ้งกนัก าจดัแมลงสปัดาหล์ะครัง้  ซึ่งเดือนท่ีระบาดมาก คือ เดือนมกราคม การปอ้งกนัก าจดั คือเม่ือพทุรา

มีเสน้ผ่าศนูยก์ลางประมาณ 1 ซม. หรือผิวเริ่มใส ควรใชไ้ตรอะโซฟอส  40 %  EC  พ่นในระยะผลเล็กส่วน 

ไดฟูเบนซูรอน 25%wp ใช้พ่นในระยะผลโตหรือใกล้เก็บเก่ียวเพราะเป็นสารยับยั้งการลอกคราบและ

ค่อนข้างปลอดภัย  และหยุดพ่นก่อนการเก็บเก่ียว 10 วัน  เพ่ือให้ได้วิธีกำรป้องกันก ำจัดหนอนแดงที่มี

ประสิทธิภำพและปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค  ผลผลิตมีคุณภำพ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรสุโขทัยจึง

ได้ท ำกำรศึกษำการปอ้งกนัก าจดัหนอนแดงในพทุรา  

7.  วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 

                        1. ตน้พทุรา  
                 2. ปา้ย Tag 
   3.สารเคมี lambdacyhalothrin 2.5% CS   cypermethin 70%  EC 
 triazophos   
                     4. วัสดุห่อผล 



                         5 .ปุ๋ ยคอกและ  ปุ๋ ยเคมีสตูร 15-15-15 และ 13-13-21   
6. อปุกรณบ์นัทกึขอ้มลูและเก็บเก่ียวผลผลิต 

- วธีิการ                         
กรรมวธีิการทดลอง วางแผนการทดลองแบบRCB  มี6 กรรมวธีิ 4 ซ ้ าดงัน้ี  
-  กรรมวธีิท่ี 1  lambdacyhalothrin 2.5% CS อตัรา 20 CC/น ้า 20ลิตร 
-  กรรมวธีิท่ี 2   cypermethin 70%  EC อตัรา 10 CC/น ้า 20 ลิตร  
-  กรรมวธีิท่ี 3  triazophosอตัรา 10 CC/น ้า 20 ลิตร 
-  กรรมวธีิท่ี 4  diflubenzuron  25% WP อตัรา 30 g/น ้า 20 ลิตร (สารเปรียบเทียบ)  
- กรรมวธีิท่ี 5  ห่อผล  
- กรรมวธีิท่ี 6 ไม่พน่สาร  

    
วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1 ท ำกำรปลูกพุทรำพันธุ์สำมรส จำกต้นติดตำที่สมบูรณ์แล้วใช้ระยะปลูก 4 X 5 เมตร ขนำดหลุม 
กว้ำง X ยำว X ลึก 50 X 50 X 50 ซม.กรรมวิธีละ 4 ต้นต่อซ้ ำ รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกอัตรำ 5 กก./ หลุม
ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15 – 15 – 15 อัตรำ 200 กรัม/ ต้น  

2 ช่วงก่อนออกดอกท ำกำรปฏิบัติดูแลรักษำโดยกำรให้น้ ำใส่ปุ๋ย  โดยใส่ปุ๋ยคอกอัตรำ 5 กก./ ต้นร่วมกับ
ปุยเคมีสูตร 13- 27- 27 อัตรำ 200 กรัม/ ต้นและหมั่นตรวจดูกำรเข้ำท ำลำยของเพลี้ยไฟ โดยสุ่มตรวจเมื่อพบ
กำระบำดให้พ่นสำรเคมีตำมกรรมวิธีที่ทดลอง 6 กรรมวิธี 

3 ช่วงหลังจำกต้นพุทรำติดลูกแล้วประมำณ  15-20 วัน ท ำกำรปฏิบัติดูแลรักษำ โดยกำรให้น้ ำใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 13-0-46 อัตรำ 200 กรัม/ ต้น และพ่นสำรเคมีเม่ือพบกำรระบำดของเพลี้ยไฟ           
การบันทึกข้อมูล 

1 บันทึกกำรออกดอกติดผลของพุทรำ 
2 บันทึกกำรตรวจเช็คกำรแพร่ระบำดของแมลง 
3 บันทึกกำรใช้สำรเคมี 
4 บันทึกข้อมูลผลผลิตได้แก่  ปริมำณผลผลิตต่อต้น  ปริมำณผลผลิตที่ถูกแมลงท ำลำย รสชำติ

ของผลผลิต 
- เวลำและสถำนที่ 

ด ำเนินกำรเป็นเวลำ 3 ปี ตั้งแต่เดือนตุลำคม พ.ศ. 2554 ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ. 2557 

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรสุโขทัย   อ.ศรีส ำโรง  จ.สโุขทัย  

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ : กำรด ำเนินกำรทดลองการศกึษาการปอ้งกนัก าจดัแมลงวนัผลไมใ้น

พทุรา ซ่ึงด ำเนนิกำรในชว่งเดือนตุลำคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนกันยำยน พ.ศ.2557 นั้น ไม่พบกำรระบำดของ



หนอนแดง  อำจเนื่องมำจำกเป็นแปลงใหม่ซึ่งเริ่มเตรียมพ้ืนที่และสร้ำงแปลงพุทรำในช่วงเดือนกรกฎำคม  

พ.ศ. 2555 และท ำกำรปลูกซ่อมและติดตำในช่วงเดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2556 (ภำพที่1) ท ำให้ต้นพุทรำที่ใช้ใน

แต่ละกรรมวิธีเจริญเติบโตไม่สม่ ำเสมอกันไม่สำมำรถเก็บข้อมูลกำรระบำดและกำรป้องกันก ำจัดหนอนแดงได้  

ในฤดูกำรผลิตพุทรำ ปี 2557 ได้ท ำกำรสุ่มเก็บผลพุทรำจำกแต่ละกรรมวิธีต้นละ 20 ผล เพ่ือเก็บข้อมูลกำรเข้ำ

ท ำลำยผลพุทรำจำกหนอนแดง  ซึ่งไม่พบกำรท ำลำยของหนอนแดง  (ภำพที่ 2 และ 3)อำจมีสำเหตุมำจำกเป็น

แปลงที่ปลูกใหม่และพืชส่วนใหญ่ภำยในศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรสุโขทัยเป็นพืชไร่  ได้แก่ถั่วเขียว             

ถั่วเหลือง  มันส ำปะหลัง และอ้อย  ท ำให้หนอนแดงไม่มีพืชอำศัย 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  ไม่พบกำรระบำดของหนอนแดงในพ้ืนที่ทดลอง  ควรท ำกำร

ทดลองนี้ในแหล่งผลิตที่พบกำรระบำดของหนอนแดงและในแปลงเกษตรกรที่มีกำรผลิตพุทรำเป็นกำรค้ำ 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : กรมวิชำกำรเกษตร  กรมส่งเสริมกำรเกษตร  เกษตรกรและ

ผู้สนใจ 

11.  ค าขอบคุณ (ถ้ามี) : 

12. เอกสารอ้างอิง :   

      สัมฤทธิ์  เฟื่องจันทร์ และ ทวีเกียรติ  ยิ้มสวัสดิ์.  2527. กำรศึกษำต้นตอพุทรำ.  คณะ

เกษตรศำสตร์  มหำวิทยำลัยขอนแก่น.  13 หน้ำ. 

     lib.doa.go.th/multim/BB00501.dpf  สืบค้นวันที่ 18  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2558 

      www.oae.go.th/fruit/index.php/technology ?id=130 สืบค้นวันที่ 18  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  

2558 
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13.  ภาคผนวก 

 

ภำพที่ 1 แสดงผังแปลงกำรศึกษำกำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูส ำคัญในพุทรำ 



 

 

ภำพที่ 2  แสดงกำรสุ่มเก็บผลพุทรำเพ่ือตรวจหำกำรท ำลำยของหนอนแดง 

 

 

ภำพที่ 3  ผ่ำผลพุทรำเพ่ือตรวจหำหนอนแดง 



 

 

ภำพที่ 4  แสดงกำรห่อผล 


