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บทคัดยอ
การบริหารศัตรูสมโอโดยวิธีผสมผสาน ดําเนินการที่แปลงสมโอพันธุขาวแตงกวาของเกษตรกร
ตําบลทาชัย อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ขนาด 5 ไร แบงเปน 2 แปลง โดยเปรียบเทียบระหวางแปลง
เกษตรกร ซึ่งเกษตรกรทําการปองกันกําจัดศัตรูพืชตามวิธีของเกษตรกรเอง แปลง IPM มีการปองกัน
กําจัดศัตรูพืช โดยใชวิธีการผสมผสาน เนนการสํารวจศัตรูพืชเปนหลัก ใชวิธีกล วิธีเขตกรรม และพน
สารเมื่อจําเปนโดยคัดเลือกสารที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตอศัตรูธรรมชาติ ผูใช ตลอดจนผูบริโภค
สําหรับแมลงใชระดับความเสีย หายทางเศรษฐกิจเปนเกณฑใ นการตัดสิน ใจทํา การปองกัน กํา จัด
ผลการดําเนิน งานระหวางเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 พบการระบาดของ เพลี้ยไฟ
เพลี้ยแปง และไรขาว ถึงระดับเศรษฐกิจ สารปองกันกําจัดแมลงและไรที่ใช ไดแก สาร imidacloprid,
carbosulfan, pretoleum spray oil และ pyridaben สวนโรคแคงเกอร และโรคที่เกิดจากเชื้อราอื่นๆ
หลั งจากเก็ บใบและผลส ม โอที่ เป น โรคออกกอนฤดูฝ น มี ก ารพ น สาร คือ copper
hydroxide,
carbendazim และ mancozeb แปลง IPM มีการพนสารปองกันกําจัดแมลงอยางเดียว 1 ครั้ง พนสาร
ปองกันกําจัดแมลงและโรค 3 ครั้ง รวมพนสารกําจัดศัตรูสมโอ 4 ครั้ง สวนแปลงเกษตรกร มีการพนสาร
โดยไมมีการสํารวจศัตรูพืช จํานวน 4 ครั้ง โดยสารที่ใช คือ abamectin, chlorpyrifos, amitraz และ
propagite สารปองกันกําจัดโรคพืชที่ใช คือ copper hydroxide, carbendazim และ mancozeb การ
กําจัดวัชพืชใชวิธีการตัด ไมมีการใชสารเคมีปองกันกําจัดวัชพืชทั้ง 2 แปลง การเก็บเกี่ยวผลผลิต พบวา
ปริมาณผลผลิตไมแตกตางกันมากนัก คุณภาพผิวผลผลิตของแปลง IPM ดอยกวาแปลงเกษตรกร
เล็กนอย
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คํานํา
สมโอ (Pummelo, Citrus grandis Osb.) เปนไมผลชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพในการสงออก เพราะ
เปนไมผลที่มีรสชาติดี และมีขอไดเปรียบคือ สามารถเก็บรักษาในรูปผลสดไดเปนเวลานานโดยคุณภาพไม
เสีย ขนสงไดในระยะทางไกล เนื่องจากมีเปลือกหนาปองกันการกระทบกระเทือนไดดี เปนประโยชนตอการ
ขนสงออกไปยังตลาดตางประเทศ แตการผลิตสมโอที่มีคุณภาพเพื่อการสงออกนั้น ยังมีปริมาณไมเพียงพอ
กับความตองการของตลาด ทั้งนี้เนื่องจากขอจํากัดของขนาดผลที่ตองมีขนาดตรงตามที่ตลาดตองการ
รวมถึงคุณภาพผลทั้งภายใน และภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพผิวภายนอกจะตองไมมีแผลที่เกิด
จากการทําลายของศัตรูพืชติดไปกับผลดวย ในปหนึ่งๆ ผลผลิตที่ไดจะถูกคัดออกเปนจํานวนมากหาก
ตองการสงออก ดังนั้นการผลิตสมโอในเชิงการคา การดูแลรักษาผลผลิตใหไดทั้งคุณภาพและปริมาณเปน
ปญหาสําคัญที่ตองเรงศึกษา
ทั้งนี้เนื่องมาจากแมลงและไรศัตรูสมโอจะเขาทําลายทุกระยะการเจริญเติบโตของสมโอ ตั้งแตการ
แทงยอดออน ชอดอก จากการศึกษาที่ผานมาพบเพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ หนอนกินใบหลายๆ ชนิด และไร (บุษบง
, 2542) สวนในระยะติดผลออน ก็จะพบการเขาทําลายของเพลี้ยไฟและไรขาว (เทวินทร, 2537) ซึ่งเปนศัตรู
สําคัญที่ทําความเสียหายไดมากและรวดเร็ว ในปหนึ่งๆ เกษตรกรตองปลิดผลที่เสียหายจากการทําลายของ
เพลี้ยไฟและไรขาวทิ้งคราวละมากๆ เนื่องจากผลผลิตเกิดความเสียหายตั้งแตยังเล็กไมสามารถเจริญ
ตอไปได เมื่อถึงชวงผลแกใกลเก็บเกี่ยวก็จะมีการเขาทําลายของผีเสื้อมวนหวาน และแมลงวันผลไม ซึ่ง
เกษตรกรจะมีการใชสารเคมีอันตราย พนในชวงใกลเก็บเกี่ยวเพื่อไลไมใหแมลงดังกลาวเขาทําลายพืชผล
ในสวนโรคสมโอ ไดแก โรคแคงเกอร เมลาโนส ราดําที่ใบและผล โรคโคนเนารากเนา (สุพัตรา, 2529) ซึ่ง
เปนปญหาทําใหผลผลิตไมมีคุณภาพ และพบทั่วไปในแหลงปลูกสมโอทุกภาคของประเทศไทย การจัดการ
วัชพืช (นิรนาม, 2538) มีความเหมาะสมตางกันไปตามสภาพของสวน วัชพืชที่พบทั้งใบแคบและใบกวาง
เชน ตอยติ่ง ตําลึง ผักปราบ ผักโขม หญาชนิดตางๆ จะเห็นวาเกษตรกรมีการใชสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืชอยางตอเนื่อง และมีการใชสารในปริมาณมาก การพนสารไมเหมาะสมกับชนิดของแมลง การใช
สารไมถูกวิธี กอใหเกิดมลพิษตอสภาพแวดลอม ปริมาณศัตรูธรรมชาติที่พบมากมายหลายชนิดในสวนสม
โอลดลง กอใหเกิดการระบาดทําลายของศัตรูพืชเหลานี้เพิ่มมากขึ้น เปนผลใหปริมาณของผลผลิตที่มี
คุณภาพมีไมเพียงพอตอความตองการของตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดสงออกที่มีการคัดมาตรฐานสูง
อีกทั้งในปจจุบัน การเปดตลาดเสรีทางการคา ทําใหมีการนํามาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มา
เปนขอกําหนดในการนําเขาสินคาเกษตร ปญหาสารพิษตกคางบนผลผลิตจึงเปนเรื่องสําคัญ เมื่อเปน
เชนนี้การดําเนินงานวิจัยการบริหารศัตรูสมโอแบบผสมผสานจึงมีความจําเปน เพื่อเปนแนวทางในการ
ปองกันกําจัดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพิ่มปริมาณของผลผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการ
สงออกสมโอไปจําหนายยังตางประเทศ อันเปนนโยบายทางการคาที่สําคัญของประเทศในปจจุบัน

479
วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. ตนสมโอที่ใหผลผลิตแลว
2. สารปองกันกําจัดโรค และแมลง สารจับใบ
3. เครื่องยนตพนสารแรงดันน้าํ สูง แบบลากสาย
4. อุปกรณชั่ง ตวงสารเคมี
5. แวนขยาย
6. บันได
7. สมุดบันทึก
8. กรรไกร มีด เชือก ฯลฯ

วิธีการ
ดําเนินการในสวนสมโอที่ใหผลผลิตแลว ขนาด 10 ไร แบงเปน 2 แปลง แปลงแรกเปนแปลง
เปรียบเทียบโดยใหเกษตรกรปฏิบัติการปองกันกําจัดศัตรูพืชตามวิธีของเกษตรกรเอง แปลงที่ 2 มีการ
ปฏิบัติการปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยใชวิธีการปองกันแบบผสมผสาน โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
แนวทางการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช
ดําเนินการสุมสํารวจแบบกระจายทั่วแปลง 10 ตน/แปลง โดยสุมยอดสม/ชอดอก/ผล 10 ยอด/ชอ
ดอก/ผล ตอตน ทุกสัปดาห พนสารเมื่อแมลงและไรถึงระดับเศรษฐกิจ (กลุมกีฏและสัตววิทยา, 2551)
หนอนชอนใบ – ในระยะแตกใบออน ตรวจนับการทําลายของหนอนชอนใบ เมื่อพบการทําลาย
ของหนอนชอนใบมากกวา 50 เปอรเซ็นตของยอดที่สุมทั้งหมด (โดยยอดที่พบการทําลายมากกวา 3 ใบ
เทากับ มี) ใหพนสาร petroleum spray oil ( SK99 เอ็นสเปรย) อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ํา 20ลิตร หรือ
clothianidin 16%WSG (Dantosu 16% WSG) อัตรา 5 กรัม/น้ํา 20 ลิตร หรือ สาร imidacloprid
(Confidor 100SL 10% SL) อัตรา 8 มล./น้ํา 20 ลิตร
เพลี้ยไฟพริก – ในระยะแตกใบออน-เพสลาด ทําการสุมเคาะยอดสมเพื่อตรวจนับเพลี้ยไฟพริก
เมื่อพบเพลี้ยไฟพริกลงทําลาย 50 เปอรเซ็นตของยอดที่สุมทั้งหมด หรือชอดอกถูกทําลาย 50 เปอรเซ็นต
หรือ ในระยะผล ทําการตรวจนับเพลี้ยไฟบนผล หากพบผลถูกทําลาย 10 เปอรเซ็นต ใหทําการพนสาร
imidacloprid (Confidor 100SL 10% SL) อัตรา 10 มล./น้ํา 20 ลิตร หรือ clothianidin 16%WSG
(Dantosu 16% WSG) อัตรา 5 กรัม/น้ํา 20 ลิตร หรือ สาร fipronil (Ascend 5% SC)อัตรา 10 มล./น้ํา 20
ลิตร
เพลี้ยไกแจสม – ในระยะแตกใบออน ทําการตรวจนับจํานวนตัวออนและตัวเต็มวัย เมื่อพบ
เพลี้ยไกแจสม ใหพนสาร clothianidin (Dantosu 16% WSG) อัตรา 1 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือ สาร
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imidacloprid (Confidor 100SL 10% SL) อัตรา 8 มล./น้ํา 20 ลิตร หรือ dinotefuran (Starkle 10%WP)
อัตรา 4 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือสาร lamdacyhalothrin (Karate Zeon 2.5% CS) อัตรา 15 มล./น้ํา 20
ลิตร
ดําเนินการสุมสํารวจแบบกระจายทั่วแปลง 10 ตน/แปลง โดยสุมใบสม/ ผล 10 ใบ/ผลตอตน
ทุก 2 สัปดาห
เพลี้ยหอย – ในระยะติดผล ทําการตรวจนับจํานวนตัวออนและตัวเต็มวัย บนใบแก และผล เมื่อ
พบเพลี้ยหอย 10% ของผลสํารวจ หรือ 20% ของใบสํารวจ ใหพนสาร petroleum spray oil ( SK99 เอ็น
สเปรย) อัตรา 80 มิลลิลิตร/น้ํา 20ลิตร หรือสาร cypermethrin/phosalone (Parzon 6.25/22.5% EC)
อัตรา 30 มล./20 ลิตร
ไรแดงแอฟริกัน/ไรเหลืองสม– ระยะใบเพสลาด-ใบแก-ผล โดยสุมใบ หากพบไรมากกวา 80%
สุมผล หากพบมากกวา 20% ให พนสาร propagite (Omite 30 30%WP) อัตรา 30 กรัม/น้ํา 20 ลิตร หรือ
สาร amitraz (Mitac 20%EC)อัตรา 30 มล./น้ํา 20 ลิตร
ไรสนิมสม ระยะผล ตั้งแตชวงเดือนพฤษภาคมเปนตนไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยว สุมผล 10 ผลตอ
ตน หากพบไรมากกวา 20% ให พนสาร propagite (Omite 30 30%WP) อัตรา 30 กรัม/น้ํา 20 ลิตร หรือ
สาร amitraz (Mitac 20%EC) อัตรา 30 มล./น้ํา 20 ลิตร
แนวทางการปองกันกําจัดโรคพืช
โรคกรีนนิ่ง สัมพันธกับแมลงพาหะเพลี้ยไกแจสม ทําการตรวจสอบทุก 6 เดือน โดยวิธีการใชพืช
ทดสอบ และ วิธี PCR
โรคทริสติซา สัมพันธกับแมลงพาหะเพลี้ยออนสม ตรวจสอบโรคทุก 6 เดือน โดยวิธี อีไลซา
โรคแคงเกอร เนนการปองกันกําจัดโดยวิธีตัดแตงกิ่งและพนสารประกอบทองแดง อัตรา 30 กรัม/
น้ํา 20 ลิตร ในฤดูฝนที่มีการแพรระบาดโรค
โรคเมลาโนส พนสาร carbendazim อัตรา 15 กรัม/น้ํา 20 ลิตร หรือ mancozeb อัตรา 30 กรัม/
น้ํา 20 ลิตร ในฤดูฝนที่มีการแพรระบาดโรค (สุพัตรา, 2532)
โรครากเนาโคนเนา ตรวจสอบโรคทุก 2 เดือนในฤดูฝน
แนวทางการปองกันกําจัดวัชพืช
- ใชเครื่องตัดหญา ทุก 2 เดือน หรือตามความเหมาะสม รอบโคนตนสม
- คลุมโคนตนดวยวัสดุตางๆ เชน ฟางขาว หรือ ใบ หรือ ซากวัชพืช
- ใชสารกําจัดวัชพืช เชน พาราควอท 27.6% อัตรา 75-100 มล./น้ํา 20 ลิตร
การบันทึกขอมูล - บันทึกจํานวนและการทําลายของศัตรูพืช (โรค แมลง และวัชพืช) /
- ศัตรูธรรมชาติ
- บันทึกชนิดของสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
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- บันทึกจํานวนครั้งของการพนสาร
- บันทึกผลผลิตและราคาผลผลิต
- บันทึกคาใชจายที่เปนตนทุนการผลิต
เวลาและสถานที่
ดําเนินการทดลองระหวาง เดือนกันยายน 2551 – กันยายน 2552 ที่สวนสมโอของเกษตรกร
ตําบลทาชัย อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ผลและวิจารณผลการทดลอง
การบริหารศัตรูสมโอโดยวิธีผสมผสาน ดําเนินการที่แปลงสมโอพันธุขาวแตงกวาของเกษตรกร
ตําบลทาชัย อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ขนาด 5 ไร แบงเปน 2 แปลง โดยเปรียบเทียบระหวางแปลง
เกษตรกร ซึ่งเกษตรกรทําการปองกันกําจัดศัตรูพืชตามวิธีของเกษตรกรเอง แปลง IPM มีการปองกันกําจัด
ศัตรูพืช โดยใชวิธีการผสมผสาน เนนการสํารวจศัตรูพืชเปนหลัก ใชวิธีกล วิธีเขตกรรม และพนสารเมื่อ
จําเปนโดยคัดเลือกสารที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตอศัตรูธรรมชาติ ผูใช ตลอดจนผูบริโภค สํา หรับ แมลง
ใชร ะดับ ความเสีย หายทางเศรษฐกิจ เปน เกณฑใ นการตัด สิน ใจทํ า การปอ งกัน กํ า จัด ผลการ
ดําเนิน งานระหวางเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 พบการระบาดของ เพลี้ยไฟ เพลี้ยแปง
และไรขาว ถึงระดับเศรษฐกิจ สารปองกันกําจัดแมลงและไรที่ใช ไดแก สาร imidacloprid, carbosulfan,
pretoleum spray oil และ pyridaben สวนโรคแคงเกอร และโรคที่เกิดจากเชื้อราอื่นๆ หลังจากเก็บใบและ
ผลสมโอที่เปนโรคออกกอนฤดูฝน มีการพนสาร คือ copper hydroxide, carbendazim และ mancozeb
แปลง IPM มีการพนสารปองกันกําจัดแมลงอยางเดียว 1 ครั้ง พนสารปองกันกําจัดแมลงและโรค 3 ครั้ง
รวมพนสารกําจัดศัตรูสมโอ 4 ครั้ง สวนแปลงเกษตรกร มีการพนสารโดยไมมีการสํารวจศัตรูพืช จํานวน 4
ครั้ง โดยสารที่ใช คือ abamectin, chlorpyrifos, amitraz และ propagite สารปองกันกําจัดโรคพืชที่ใช คือ
copper hydroxide, carbendazim และ mancozeb การกําจัดวัชพืชใชวิธีการตัด ไมมีการใชสารเคมี
ปองกันกําจัดวัชพืชทั้ง 2 แปลง การเก็บเกี่ยวผลผลิต พบวา ปริมาณผลผลิตไมแตกตางกันมากนัก
คุณภาพผิวผลผลิตของแปลง IPM ดอยกวาแปลงเกษตรกรเล็กนอยเนื่องจากตนสมโอสูงและพุมใบชนกัน
ทําใหการพนสารที่ยอดอาจไมทั่วถึง ทําใหผิวผลสมโอถูกเชื้อราโรคเมลาโนส และโรคราดําเขาทําลายบาง
และโคนตนสมโอพบโรคโคนเนา 1 ตน การที่ตนสูงและพุมใบชนกัน ทําใหแสงแดดใตทรงพุมมีนอย จึงทํา
ใหมีวัชพืชขึ้นไมมากนัก จึงใชวิธีการตัด
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สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
แปลง IPM สมโอ ซึ่งมีการใชสารหลังการสํารวจ ตรวจนับศัตรูพืช ในขณะที่แปลงเกษตรกรมีการ
พนสารโดยไมมีการตรวจนับ ทําใหแปลงใน IPM มีการใชสารนอยครั้งกวาแปลงเกษตรกรซึ่งเปนแปลง
เปรียบเทียบ ปริมาณผลผลิตไมแตกตางกันมากนัก คุณภาพผิวผลผลิตของแปลง IPM ดอยกวาแปลง
เกษตรกรเล็กนอย
แปลง IPM และแปลงเกษตรกร มีปญหาของโรค แมลง ไร และวัชพืช ศัตรูที่พบรุนแรง คือ เพลี้ย
ไฟ เพลี้ยแปง และไรขาว ศัตรูธรรมชาติที่พบ คือ ดวงเตา แมลงชาง และแมงมุม สมโอพันธุขาวแตงกวาเปน
พันธุที่ออนแอตอโรคแคงเกอรมาก จึงมีการทําลายทั้งใบและผลตลอดฤดูฝน และตอเนื่องมาในฤดูแลง จึง
ตองใชวิธีกลรวมกับการใชสารปองกันกําจัดโรค สามารถควบคุมโรคไดในระดับหนึ่ง แตหากปฏิบัติอยาง
ตอเนื่องและจริงจังก็สามารถกําจัดใหหมดสิ้นได สําหรับโรคเมลาโนสและราดํา ควบคุมไดไมเสียหายแก
ผลผลิตมากนัก การสํารวจตรวจนับศัตรูพืชกอนการใชสาร นักวิชาการและเกษตรกร ควรปฏิบัติงานรวมกัน
เพื่อใหเกษตรกรไดเรียนรูชนิดของศัตรูพืช สรางนิสัยการดูศัตรูพืชดวยแวนขยาย กอนการตัดสินใจใชสารใน
แตละครั้ง และจดบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานในแตละครั้งทุกครั้ง การกําจัดวัชพืชในสวน สมโอซึ่งเปน
พืชที่มีระบบรากอยูตื้น จึงควรระวังจํานวนครั้งของการใชสารปองกันกําจัดวัชพืช ควรกําจัดวัชพืชโดยการ
ตัดนาจะเปนวิธีที่ดี เนื่องจากมีพืชคลุมหนาดินและเปนที่หลบซอนของแมลงศัตรูธรรมชาติที่หาไดนอยมาก
ในขณะนี้
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