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การบริหารศัตรูสมเขียวหวานแบบผสมผสาน
Integrated Pest Management of Tangerine
ศรีจํานรรจ ศรีจันทรา1/ เพ็ญจันทร สุทธานุกูล4/ ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล2/
ทวี แสงทอง3/
เทวินทร กุลปยวัฒน1/
ธารทิพย ภาสบุตร2/
บุษบง มนัสมั่นคง1/ วิภาวรรณ ดวนมีสขุ 4/ ดารุณี ปุญญพิทักษ2/
กลุม กีฏและสัตววิทยา1/ กลุม วิจยั โรคพืช2/ กลุม วิจยั วัชพืช3/ สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ศูนยบริการดานพืชและปจจัยการผลิตศรีสําโรง สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 24/
บทคัดยอ
การบริหารศัตรูสมเขียวหวานแบบผสมผสาน
ดําเนินการทีแ่ ปลงสมเขียวหวานของ
เกษตรกร อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ระหวางเดือนมิถนุ ายน 2551 – พฤษภาคม 2552 ใน
พื้นที่ 4 ไร โดยแบงแปลงเปน 2 สวนๆ ละ 2 ไร แปลงที่ 1 เปนแปลงวิธีผสมผสาน และแปลงที่ 2
เปนแปลงวิธีเกษตรกร โดยแปลงวิธีผสมผสาน มีการสํารวจแมลงศัตรูพืชทุกๆ 1-2 สัปดาหตามการ
เจริญเติบโตของสมเขียวหวานและปองกันกําจัดตามคําแนะนํา เมื่อพบวาปริมาณศัตรูพืชแตละ
ชนิดสูงเกินระดับ ET และมีการตรวจสอบการเกิดโรคกรีนนิ่ง ทริสติซา รากเนาโคนเนา ในชวงที่มี
การแตกใบออน สําหรับการปองกันกําจัดวัชพืช ใชวิธีการตัดในชวงทีก่ ารตัดแตงกิ่ง ผสมผสานกับ
การใชสารกําจัดวัชพืช สวนแปลงวิธีเกษตรกร เกษตรกรจะดูแลรักษาเอง จากการดําเนินงานทั้ง 2
ปงบประมาณ
พบปญหาอุปสรรคในเรื่องงบประมาณไมเพียงพอ ความผิดพลาดในการ
ประสานงานกับเจาหนาที่ในพื้นที่ ความไมเชื่อมั่นตอการดําเนินงานวิจัยของเกษตรกร
จึงไม
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน แนวทางแกไขในการดําเนินงาน เนื่องจากสมเขียวหวานเปน
พืชที่มีอายุการผลิตยาวนานถึง 10-12 เดือน นอกจากนั้นยังเปนพืชที่ตองใชตนทุนในการผลิตสูง มี
ศัตรูทั้งแมลง โรคพืช และวัชพืชลงทําลายหลายชนิดตลอดระยะเวลาการผลิต ในทดสอบการ
บริหารจัดการศัตรูพืชจึงเปนเรื่องซับซอน
ผูดําเนินการตองทําความเขาใจในลักษณะพื้นฐาน
ตลอดจนการปองกันกําจัดของศัตรูพืชแตละชนิดอยางถองแท ดังนั้นในการดําเนินงานวิจัยควรเพิ่ม
งบประมาณในการดําเนินงานเพื่อใหมีการเก็บขอมูลไดอยางตอเนื่อง ตองมีการประสานงานและ
เขาถึงเกษตรกรเจาของแปลงเพื่อใหเกิดความเขาใจและเชื่อมั่นในการดําเนินงาน
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คํานํา
สมเขียวหวานเปนไมผลที่สําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพในการเพิ่มปริมาณ
การผลิตและคุณภาพเพื่อการสงออก และเปนที่นิยมบริโภคกันอยางแพรหลาย ประเทศไทยปลูก
สมเขียวหวานไดดีจึงมีแหลงปลูกสมเขียวหวานกระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีแหลง
ปลูกที่สําคัญอยูในภาคกลาง และภาคเหนือ ผลผลิตสมเขียวหวานเฉลี่ย 2,823 กิโลกรัม/ไร
เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่มีอากาศรอนชื้น ทําใหเหมาะสมตอการเกิดการระบาด
ของแมลงศัตรูพืชหลายชนิด ประกอบกับเกษตรกรนิยมใหปลูกสมเขียวหวานใหมกี ารผลิตสมได
หลายรุน เพื่อใหสามารถเก็บผลผลิตไดตลอดทั้งป จึงเปนสาเหตุใหตนสมเขียวหวานมีการแตกใบ
ออนหลายครั้ง ทําใหตองประสบปญหาการระบาดของศัตรูพืชตลอดทั้งป ทั้งโรค แมลง ตลอดจน
วัชพืช ทําใหเกิดความเสียหายตอสมเขียวหวานและผลผลิตในปหนึง่ ๆ คิดเปนมูลคาจํานวนมาก
การจัดการศัตรูสมอยางมีประสิทธิภาพเปนสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญมาก
พบวาในระยะการ
เจริญเติบโตของยอด สมเขียวหวานมีการเขาทําลายของหนอนชอนใบ เพลี้ยไกแจ เพลี้ยไฟพริก
เพลี้ยไกแจสม ไรแดงแอฟริกัน หนอนเจาะสมอฝาย หนอนประกบใบ แคงเกอร เปนตน สวนใน
ระยะการเจริญเติบโตของผล พบการเขาทําลายของเพลี้ยไฟพริก ไรแดง ไรสนิม แคงเกอร สแค็บ
แอนแทรคโนส สแค็บ โรคผลรวง เปนตน เกษตรกรสวนมากยังมีการใชหรือพนสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชอยางไมมปี ระสิทธิภาพ มีการใชเกินความจําเปนทั้งชนิด ปริมาณ ทําใหตนทุนการ
ผลิตสูงขึ้น จากการสํารวจตนทุนในการผลิตสม 115 สวน พบวาตนทุนเกี่ยวกับสารเคมีที่ใชในการ
ปองกันกําจัดศัตรูพืชในสวนสมคิดเปนรอยละ 17.87% เปนอันดับที่ 2 รองมาจากปุย 22.92%
(อําไพวรรณและคณะ, 2542) นอกจากนัน้ การใชสารเคมีในปริมาณมากยังทําใหสภาพแวดลอม
เปนพิษ เกิดการตกคางและสะสมของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ใชเกินความจําเปน ดังนั้นหาก
เกษตรกรสามารถลดจํานวนครั้งของการพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชลง มีการตรวจนับแมลงและไร
ศัตรูพืช หรือการประเมินความเสียหายทีเ่ กิดจากโรค และการทําใหตนสมมีความแข็งแรงสมบูรณ
รวมกับวิธีเขตกรรมอื่นๆ เชน การตัดแตงกิ่ง การรดน้ํา เปนตน เลือกใชชนิดของสารเคมีใหถูกตอง
ตรงกับชนิดและความรุนแรงของการระบาดของศัตรูพืชโดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอตัวเกษตรกร
เอง ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม หรือใชหลักการบริหารศัตรูพืช (IPM)เปนแนวทางปฏิบัติ จะสามารถ
ลดตนทุนการผลิต และยังสามารถปองกันความเสียหายที่เกิดจากการศัตรูพืชไดอีกดวย โดยการ
ทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบเทคโนโลยีการบริหารศัตรูสมเขียวหวานแบบผสมผสานที่มี
ประสิทธิภาพสามารถปองกันกําจัดโรค แมลง-ไร และวัชพืช ตลอดจนมีความปลอดภัยตอผูผลิต
ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม และคุมคาทางเศรษฐกิจ
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วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. สวนสมเขียวหวาน
2. สารปองกันกําจัดศัตรูพืช

- imidacloprid (Confidor 100SL 10% SL)
- flufenoxuron (Cascade5%EC)
- fipronil (Ascend 5% SC)
- lamdacyhalothrin (Karate Zeon 2.5% CS)
- propagate (Omite 30 30%WP)
- amitraz (Mitac 20%EC)
- paraquat 27.6%
- copper oxychloride 85% WP

3. สารจับใบ
4. เครื่องยนตพนสารแรงดันน้ําสูง (แบบลากสาย)
5. ถังพลาสติก กระบอกตวง/บีกเกอร
6. อุปกรณเก็บขอมูล เชน กระดาน, ดินสอ เปนตน
วิธีการ
1. กรรมวิธี

2 กรรมวิธี คือ
- การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
- การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีเกษตรกร
2. วิธีปฏิบัติการทดลอง ดําเนินการในสวนสมเขียวหวานที่ใหผลผลิตแลว ขนาด
4 ไร แบงเปน 2 แปลง แปลงละ 2 ไร แปลงแรกเปนแปลงเปรียบเทียบโดยใหเกษตรกรปฏิบัติการ
ปองกันกําจัดศัตรูพืชตามวิธีของเกษตรกรเอง แปลงที่ 2 มีการปฏิบัตกิ ารปองกันกําจัดศัตรูพืช โดย
ใชวิธีการปองกันแบบผสมผสาน โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิ ดังนี้
แนวทางการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช
ดําเนินการสุมสํารวจแบบกระจายทั่วแปลง 10 ตน/แปลง โดยสุมยอดสม/ชอดอก/ผล 10
ยอด/ชอดอก/ผล ตอตน ทุกสัปดาห
หนอนชอนใบ – ในระยะแตกใบออน ตรวจนับการทําลายของหนอนชอนใบ เมื่อพบการ
ทําลายของหนอนชอนใบมากกวา 50 เปอรเซ็นตของยอดที่สุมทั้งหมด (โดยยอดทีพ่ บการทําลาย
มากกวา 3 ใบเทากับ มี) ใหพนสาร petroleum spray oil ( SK99 เอ็นสเปรย) อัตรา 40 มิลลิลิตร/
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น้ํา20ลิตร 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 ทําการสุมเคาะยอดสมเพื่อตรวจนับเพลี้ย
ไฟพริก เมื่อพบเพลี้ยไฟพริกลงทําลาย 50 เปอรเซ็นตของยอดที่สุมทั้งหมด หรือชอดอกถูกทําลาย
50 เปอรเซ็นต หรือ ในระยะผล ทําการตรวจนับเพลี้ยไฟบนผล หากพบผลถูกทําลาย 10 เปอรเซ็นต
ใหทาํ การพนสาร 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 carbosulfan
(Posse 20% SC)อัตรา 40 มล./น้ํา 20 ลิตร
เพลี้ยไกแจสม – ในระยะแตกใบออน ทําการตรวจนับจํานวนตัวออนและตัวเต็มวัย เมื่อ
พบเพลี้ยไกแจสม ใหพนสาร clothianidin (Dantosu 16% WSG) อัตรา 1 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือ
สาร 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/ผลตอ
ตน ทุก 2 สัปดาห
ไรแดงแอฟริกัน/ไรเหลืองสม– ระยะใบเพสลาด-ใบแก โดยสุมใบ(นอกทรงพุม) 10 ใบ/
ตน หากพบไรมากกวา 50% (โดยพบตัวเมีย 2 ตัวตอใบ เทากับ มี) ใหพนสาร propagite (Omite
30 30%WP) อัตรา 30 กรัม/น้ํา 20 ลิตร หรือ สาร amitraz (Mitac 20%EC)อัตรา 30 มล./น้ํา 20
ลิตร
ไรสนิมสม ระยะใบเพสลาด – ใบแก โดยสุมใบ (ในทรงพุม) 10 ใบ/ตน ตั้งแตชวงเดือน
พฤษภาคมเปนตนไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยว สุมผล 5 ผล/ตน หากพบไรมากกวา 50% 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
โรคกรีนนิง่ และทริสติซา
- กอนดําเนินการตรวจสอบสภาพตนสมเขียวหวานทั้งแปลง IPM และแปลง เกษตรกร
ดวยสายตา และ กําหนดตนสมเขียวหวาน (marks) 20 ตน
- นําตัวอยางใบสมมาตรวจสอบหาเชื้อกรีนนิ่งดวยวิธีใชพืชทดสอบหรือเทคนิค PCR
(Nakashima et al., 1996)
- นําตัวอยางใบและกิ่งสม มาตรวจสอบโรคทริสติซาดวยวิธีใชพืชทดสอบ หรือเทคนิค
ELISA (Schwarz and Prommintara, 1973)
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- สรุปผลและรายงานผลการเกิดโรคกรีนนิ่งและทริสติซาทุก 3 เดือน
โรคแคงเกอร เนนการปองกันกําจัดโดยวิธตี ัดแตงกิ่งและพนสารประกอบทองแดง อัตรา
30 กรัม/น้ํา 20 ลิตร ในฤดูฝนที่มกี ารแพรระบาดโรค
โรครากเนาโคนเนา
- กอนดําเนินการตรวจสอบสภาพตนสมเขียวหวานทั้งแปลง IPM และแปลง เกษตรกรดวย
สายตา และกําหนดตนสมเขียวหวาน (marks) 10 ตน เพื่อประเมินการเกิดโรค
- หลังการตัดแตงกิ่งและสมเขียวหวานแตกยอด ทําการตรวจสอบโรคจากตนสมเขียวหวาน
ที่กําหนด (marks) โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.) (สภาพที่เหมาะสมตอการเกิดโรค : ดินแนน
น้ําขัง ตนสมติดผลมากเกิน ราก/โคนเกิดบาดแผล ทรงพุมทึบ ความชืน้ สูง) โดยสังเกตตน
สมเขียวหวานแสดงอาการ ทรุดโทรม แตกใบออน นอย ใบเหลือง ซีดจากบริเวณเสนกลางใบ ตนที่
อาการรุนแรงพืชแสดงอาการขาดน้ํา ใบรวง ผลรวง กิ่งแหงตาย โคนตนมีสีคล้ํา น้ํา อาจมีอาการ
บางไหล เมื่อถากเปลือกจะพบเนื้อไมมีสีน้ําตาล เมื่อขุดรากจะพบอาการ รากฝอยเนา ถอด ปลอก
รากแขนงหรือขนาดใหญเนาเปอยยุย หรือสังเกตที่โคนตน หากพบตนเปนโรคใหใชมีด ถากบริเวณ
ที่เปนแผลเนาช้ํา เปลือกแตก ยางไหล แลวทาโคนตนดวยเททาแลคซิล 25%WP อัตรา 80-100
กรัม/น้ํา 20 ลิตร หรือ ทาโคนตน หรือถากเปลือกบริเวณที่เปนแผล แลวทาดวย สารละลายเขมขน
และราดดินบริเวณทรงพุมดวยฟอสฟอริค แอซิด อัตรา 40-60 มล./น้ํา 20 ลิตร
แนวทางการปองกันกําจัดวัชพืช
- กอนเริ่มดําเนินการทดสอบ (ชวงตัดแตงกิง่ ) ทําการกําจัดวัชพืชโดยใชเครื่องตัดหญา
- หลังตัดหญาแลว 2 สัปดาหทําการพนสาร พาราควอท
- ทําการประเมินผลการควบคุม และความเปนพิษ กับพืชปลูกที่ 3, 6 และ 9 สัปดาห
หลังการพนสาร และทําการพนซ้ํา (ถาจําเปน)
- เก็บตัวอยางวัชพืช หลังการพนสารแลว 6 สัปดาห
การบันทึกขอมูล

- บันทึกจํานวนและการทําลายของศัตรูพืช (โรค แมลง และวัชพืช)
/ศัตรูธรรมชาติ
- บันทึกชนิดของสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
- บันทึกจํานวนครั้งของการพนสาร
- บันทึกผลผลิต

เวลาและสถานที่
แปลงสมเขียวหวานของเกษตรกร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ระหวางป 2551-2552
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ผลและวิจารณผลการทดลอง
แมลงศัตรูพืช (ตารางที่ 1 และ 3)
ดําเนินการสุมตรวจนับแมลงศัตรูพืช (หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ และเพลี้ยไกแจสม) ในชวง
ติดผลออน(เดือนสิงหาคม) จนถึงระยะเก็บเกี่ยว ในแปลงวิธีผสมผสานและแปลงเกษตรกร จํานวน
9 ครั้ง หางกัน 14 วัน พบวาในแปลง IPM พบปริมาณเพลี้ยไกแจสมเกินระดับเศรษฐกิจ 2 ครั้ง หนอน
ชอนใบเกินระดับเศรษฐกิจ 1 ครั้ง ทําการพนสาร dinotefuran 10%WP อัตรา 4 และ 20 กรัม/น้าํ 20
ลิตร (เนื่องจากมีปริมาณเพลี้ยไกแจและหนอนชอนใบเกินระดับเศรษฐกิจ) ตามลําดับ เพลี้ยไฟ มี
ปริมาณไมเกินระดับเศรษฐกิจ สวนในแปลงเกษตรกร กอนการตรวจนับแมลงศัตรูพืช เกษตรกรพน
สาร abamectin 1.8% EC อัตรา 10 มล./20 ลิตร จํานวน 1 ครั้ง หลังจากเริ่มตรวจนับแมลง
ศัตรูพืช พบหนอนชอนใบและเพลี้ยไกแจสมเกินระดับเศรษฐกิจ 2 และ 2 ครั้ง ตามลําดับ
เกษตรกรทําการพน ไวทออยล และไซเพอรเมทริน อัตรา 80 และ 10 มล.ตอน้ํา 20 ลิตร
โรคพืช (ตารางที่ 2 และ 3)
โรคกรีนนิ่งและทริสติซา: ดําเนินการประเมินโรค จํานวน 2 ครั้ง ป 2551 จากการประเมิน
โรคทางสายตา พบวาสมเขียวหวานไมแสดงอาการโรคกรีนนิ่งและ ทริสเทซา และเมื่อเก็บ
ตัวอยางนํามาตรวจสอบโรคกรีนนิ่งและทริสเทซาในหองปฏิบัติการผลปรากฏวาตัวอยางทั้งหมด
ตรวจไมพบเชื้อโรคกรีนนิ่งและทริสเทซาเชนกัน ในป 2552 จากการประเมินโรคทางสายตา พบวา
สมเขียวหวานแสดงอาการขาดธาตุอาหาร และเมื่อเก็บตัวอยางนํามาตรวจสอบโรคกรีนนิ่งและท
ริสเทซาในหองปฏิบัติการผลปรากฏวาในแปลงวิธีผสมผสานพบโรคทริสเทซาในแปลงวิธีผสมผสาน
และวิธีเกษตรกร 10 และ40 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
โรครากเนาโคนเนา : ดําเนินการประเมินโรค 2 ครั้ง คือในป 2551 และ 2552 โดยการเก็บ
ตัวอยางดินแลวนําไปตรวจในหองปฏิบัติการ ไมพบรา Phytophthora parasitica สาเหตุโรคราก
เนาและโคนเนาของสมเขียวหวาน
ทั้งแปลงวิธีผสมผสาน และวิธีเกษตรกร เกษตรกรดําเนินการพนสาร copper oxychloride
85% WP อัตรา 50 กรัม/ น้ํา 20 ลิตร จํานวน 1 ครั้ง
วัชพืช (ตารางที่ 3)
สุมเก็บวัชพืชในแปลง 4 จุด แตละจุดมีขนาด 0.5x0.5 เมตร พบวัชพืชใบกวาง ไดแก
น้ํานมราชสีห ปอวัชพืช ตีนตุกแก ผักปลาบใบกวาง ผักเสี้ยนผี ตดหมูตดหมา โทงเทง กะเม็ง
ขยุมตีนหมา เขมรใบเล็ก ลูกใตใบ เปนตน วัชพืชใบแคบ ไดแก หญาตีนติด หญาตีนนก หญาปาก
ควาย เปนตน และกก ไดแก กกตุม ในแปลง IPM ไดทําการตัดวัชพืช 2 ครั้ง และพน สารพารา
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ควอท อัตรา 140 กรัม ai /ไร จํานวน 1 ครั้ง และประเมินผล สวนแปลงเกษตรกร เกษตรกรไดทํา
การตัดหญา 2 ครั้ง และ พนสาร parequat 27.6%
ผลผลิต (ตารางที่ 4)
เปรียบเทียบน้ําหนักผลผลิต พบวา ผลผลิตจากวิธีผสมผสาน 165.7 กิโลกรัม ผลสมมี
อาการของโรคราดําบนผล 100 เปอรเซ็นต ขณะที่ผลผลิตจากกรรมวิธเี กษตรกรมีปริมาณนอยกวา
64.9 กิโลกรัม แตมีผลมีตําหนินอยกวาวิธผี สมผสานเล็กนอย 92.30 เปอรเซ็นต
จากการดําเนินงานการบริหารศัตรูสมเขียวหวานโดยวิธผี สมผสาน

ไมประสบผลสําเร็จ

เนื่องจากประสบในการดําเนินการมากปญหามากมาย โดยในป 2551 การดําเนินงานเริ่มลาชา
กวาที่กาํ หนดเนื่องจากแปลงสมเขียวหวานที่ทาํ การทดสอบเปนแปลงที่อาศัยอาศัยน้ําจากน้ําฝน
เปนหลัก

งบประมาณทีจ่ าํ กัด

เจาหนาที่ในพื้นที่

เกิดปญหาผิดพลาดในการติดตอประสานงานดานวิชาการกับ

ซึ่งไดดําเนินการแกไขและการสุมตรวจนับไดเริ่มดําเนินการในชวงที่สม เขียว-

หวานมีการติดผลออน แตระยะการเจริญเติบโตของสมเขียวหวานก็ลวงเลยระยะผลิใบและติดดอก
ซึ่งเปนชวงที่มกี ารลงทําลายของแมลงศัตรูพืชมาก และเปนระยะที่สมเขียวหวานมีการสะสมอาหาร
นอกจากนี้สม เขียวหวานเปนพืชที่มีอายุการผลิต 10-11 เดือน การดําเนินงานทั้งในสวนแมลง โรค
พืชและ วัชพืช จึงไมไดดําเนินงานตามแผนงาน ในสวนของโรคพืชเกิดการระบาดของราดําบนผล
และไมไดดําเนินการปองกันกําจัด ทําใหผลผลิตที่ไดมตี ําหนิ 100 เปอรเซ็นต ในป 2552 เกษตรกร
ทําการพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเองทั้งในแปลงวิธีผสมผสานและวิธีเกษตรกร

นอกจากนี้

เจาหนาทีไ่ มสามารถตรวจนับแมลงศัตรูพืชได เนื่องจากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย จึงไมสามารถ
ดําเนินการตอไปได จึงขอสิน้ สุดการดําเนินการทดสอบ
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การดําเนินงานการบริหารศัตรูสมเขียวหวานโดยวิธีผสมผสาน ไมประสบผลสําเร็จ
เนื่องจากประสบในการดําเนินการมากปญหาดังนี้
1. งบประมาณในการดําเนินงานนอย เมื่อเปรียบเทียบกับการดําเนินงานซึ่งตองดูแล
ศัตรูพืชเปนระยะยาวนานถึง 10-11 เดือน และเปนพืชทีม่ ีการลงทุนสูง
2. เนื่องจากสมเขียวหวานเปนพืชที่มีการลงทําลายของศัตรูพืชมากมายในชวงระยะการ
เจริญเติบโต ผูดําเนินงานตองมีความเขาในศัตรูพืชแตละชนิด ทั้งชีววิทยา นิเวศวิทยา
การปองกันกําจัด การตรวจนับแมลง ตลอดจนการใชสารปองกันกําจัดชนิดตางๆ
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3. การเลือกแปลงในการทดสอบการบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน ควรเลือกแปลงที่
เจาของแปลงตองมีความเขาใจในการปฏิบัติงานวิจัย และมีความเชื่อมั่นในเทคโนโลยี
และใหความรวมมืออยางดี
4. ในการปฏิบัติงานวิจัยผูดําเนินการตองเขาถึงและประสานการดําเนินการ ตลอดจนทํา
ความเขาใจกับเจาของแปลงอยางตอเนื่อง
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณ คุณวีระ แสงทอง เกษตรกรที่เอื้อเฟอแปลงในการทดสอบ เจาหนาที่ศนู ย
บริการดานพืชและปจจัยการผลิตศรีสําโรง สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 คุณสุริยะ
เกาะมวงหมู เจาหนาที่วเิ คราะหนโยบายและแผน คุณณิชาพร ฉ่ําประวิง คุณวรวิช สุจริต
ธรรมจริยางกูล นักวิชาการเกษตรที่ชวยเก็บขอมูลในแปลง ตลอดจนรวบรวมขอมูลเบื้องตนจึงทําให
งานวิจยั นี้สาํ เร็จลุลวงไปไดดวยดี
เอกสารอางอิง
อําไพวรรณ ภราดรนุวฒ
ั น นิพนธ ทวีชยั และ ปราณี ฮัมเมอลิ้งค. 2542. เอกสารวิชาการ
นานาสาระ...สมเขียวหวาน. บริษทั เจ ฟลม โปรเซส จํากัด. 181 หนา.
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ตารางที่ 1 จํานวนครั้งของปริมาณแมลงศัตรูสมเขียวหวานที่เกินระดับเศรษฐกิจ และปริมาณ
ศัตรูธรรมชาติจากแปลงวิธีผสมผสานและแปลงวิธีเกษตรกร อ.ศรีสัชชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย ปดําเนินการ 2551-2552
แมลงศัตรูพืช
หนอนชอนใบสม
เพลี้ยไกแจสม
เพลี้ยไฟพริก
ไรแดง
แมงมุม

วิธีผสมผสาน
1
2
9

วิธีเกษตรกร
2
2
2

ตารางที่ 2 โรคของสมเขียวหวาน จากแปลงวิธีผสมผสาน และแปลงวิธีเกษตรกร อ.ศรีสัชชนาลัย
อ.ศรีสัชชานาลัย จังหวัดสุโขทัย ปดําเนินการ 2551-2552
โรคพืช
โรคกรีนนิ่ง
โรคทริสเทซา
โรครากเนาโคนเนา
โรคแคงเกอร
โรคราดํา

วิธีผสมผสาน
+ (10%)
+

วิธีเกษตรกร
+ (40%)
+

502
ตารางที่ 3 ชนิดและจํานวนครั้งในการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชระหวางวิธีผสมผสานและ
วิธีเกษตรกร อ.ศรีสัชชานาลัย จังหวัดสุโขทัย ปดําเนินการ 2551-2552
ชนิดและจํานวนครั้งในการพนสารกําจัดศัตรูพืช (ชนิด/ครั้ง)
วิธีผสมผสาน
วิธีเกษตรกร
สารฆาแมลง
สารฆาแมลง
dinotefuran / 2
White oil / 1
imidacloprid / 1
abamectin / 1
cypermetrin / 1
cypermethrin / 2
chlorpyrifos / 1
รวม 3 ชนิด 4 ครั้ง
รวม 4 ชนิด 5 ครั้ง
สารกําจัดโรคพืช
สารกําจัดโรคพืช
copper oxychloride / 1
copper oxychloride / 2
รวม 1 ชนิด 1 ครั้ง
รวม 1 ชนิด 2 ครั้ง
สารกําจัดวัชพืช
สารกําจัดวัชพืช
paraquat / 1
paraquat / 1
รวม 1 ชนิด 1 ครั้ง
รวม 1 ชนิด 2 ครั้ง

ตารางที่ 4 นําหนักผลผลิต นําหนักผลดี และน้ําหนักผลตําหนิ ในการปองกันกําจัดโดยวิธี
ผสมผสานและวิธีเกษตรกร อ.ศรีสัชชานาลัย จังหวัดสุโขทัย ปดําเนินการ
2551-2552
กรรมวิธี

น้ําหนักผลผลิต
ทั้งหมด (กก.)

น้ําหนักผลดี
(กก.)

%

น้ําหนักผลตําหนิ
(กก.)

%

วิธีผสมผสาน

165.7

0

0

165.7

100

วิธีผสมผสาน

64.9

5

7.70

59.9

92.30

