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ประสิทธิภาพสารฆาแมลงในการปองกันกําจัดหนอนเจาะผลสมโอ,
Citripestis sagittiferella Moore
Efficacy of Insecticides for Controlling Citrus Fruit Borer,
Citripestis sagittiferella Moore
ศรีจํานรรจ ศรีจันทรา บุษบง มนัสมั่นคง สุเทพ สหายา เกรียงไกร จําเริญมา
กลุมกีฏและสัตววิทยา

สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
บทคัดยอ

การทดสอบประสิทธิภาพสารฆาแมลงในการปองกันกําจัดหนอนเจาะผลสมโอ Citripestis
sagittiferella Moore ดําเนินการในสวนสมโอของเกษตรกร กิ่งอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด ป
2551 -2552 วางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 4 ซ้าํ ๆ ละ 1 ตน 7 กรรมวิธี คือ
lamdacyhalothrin (Karate Zeon 2.5CS 2.5% CS) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ํา20ลิตร
cypermethrin/phosalone (Parzon 6.25/22.5% EC) อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร profenofos
(Supercron500 50%EC) อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร fipronil (Ascend 5% SC) อัตรา 30
มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร acephate (ACFA 75% SP) อัตรา 50 กรัม/น้ํา 20 ลิตร (emamectin
benzoate (Proclaim 019EC 1.92% EC) อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธี
ไมพนสาร พบวา สารฆาแมลงที่มีประสิทธิภาพดีในการปองกันกําจัดหนอนเจาะผลสมโอ คือ
cypermethrin / phosalone (Parzon 6.25/22.5% EC) อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร และ
acephate (ACFA 75% SP) อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร โดยมีตนทุนการพนสารฆาแมลง 8.40
และ 12.00 บาทตอตนตอครั้ง ประสิทธิภาพปานกลาง คือ emamectin benzoate (Proclime 019
EC 1.92% EC) profenofos (Supercron 500 50% EC) lamda-cyhalothrin (Karate Zeon 2.5 CS
2.5% CS) และ fipronil (Ascend 5% SC) อัตรา 10, 40, 20 และ 30 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร
ตามลําดับ มีตนทุนการพนสารฆาแมลง 22.00, 8.80, 4.00 และ 16.50 บาทตอตนตอครั้ง
และกรรมวิธที พี่ นสารไมพบอาการเปนพิษตอสมโอ
คําหลัก : สมโอ หนอนเจาะผลสมโอ, Citripestis sagittiferella Moore การปองกันกําจัด
สารฆาแมลง
รหัสการทดลอง 01-10-49-02-03-01-01-49
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คํานํา
หนอนเจาะผลสมโอ Citripestis sagittiferella Moore (Lepidoptera : Pyralidae) พบครั้ง
แรกในป 1891 เปนแมลงที่มีเขตการแพรกระจายในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก ประเทศไทย
มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย และบรูไน พบลงทําลายพืชตระกูลสม (Rutaceae) ชัยพฤกษ,
Cassia fistula ถั่วดาบ, Canavalia gladiata และมะขาม (CABI,2003; บุษบง, 2542)
ในประเทศไทย หนอนเจาะผลสมโอระบาดในแหลงปลูกสมโอบางแหลง เชน เชียงราย
นครนายก ตราด และแหลงปลูกในภาคใต เชน ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช เปนตนโดย
หนอนเจาะกินเขาไปในผลสมโอ รอยเจาะและรอยทําลายเห็นไดชัดเจน เพราะมีมูลของหนอนที่
ถายออกมา บริเวณรอยแผลมียางไหลเยิ้ม ทําใหผลเนาและรวง โดยหนอนเริ่มเขาทําลายตั้งแตสม
โอมีอายุ 45 วัน จนถึงระยะเก็บเกี่ยว หากมีการระบาดรุนแรงความเสียหายอาจเกิดขึ้นได 100%
(บุษบง, 2542) CABI (2003)รายงานวา ศัตรูธรรมชาติที่ลงทําลาย C. sagittiferella คือ แตนเบียน
สกุล Rhoptromeris, Cremastus และ Trichogrammatoidae
ศรีจํานรรจ และคณะ (2550) ไดทําการศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของหนอนเจาะผล
พบวา ผีเสื้อเพศวางไขเปนกลุม 2-29 ฟอง บนผลสมโอในชวงเวลากลางคืน ไขมลี ักษณะกลมแบน
สีขาวเกาะเรียงซอนทับกันเปนกลุม ระยะไข 5.30 + 0.87 วัน หนอนมี 4 ระยะ และมีอัตราสวนการ
เจริญเติบโตทางเรขาคณิตของขนาดความกวางของหัวกระโหลก เทากับ 1.61 ตามกฎของ Dyer
ระยะหนอน 14.60 + 0.52 วัน หนอนเจาะผลสมโอระยะสุดทายจะออกมาเขาดักแดในดิน ระยะ
ดักแดเพศผู 6.77 + 7.88 วัน ระยะดักแดเพศเมีย 5.83 + 1.54 วัน และเจริญออกมาเปนตัวเต็ม
วัย ระยะผีเสื้อเพศผู 5.72 + 1.18 วัน เพศเมีย 5.88 + 1.24 วัน จากการสํารวจศัตรูธรรมชาติพบ
แตนเบียน Trichogrammatoidea sp. ลงทําลายในระยะไข แนวทางการปองกันกําจัด คือ เก็บผล
สมโอที่ถกู หนอนเจาะผลสมโอทําลาย และในแหลงทีม่ ีการระบาดเปนประจําควรทําการพนสารฆา
แมลง เมื่อสมโอเริ่มติดผล 4 ครั้งทุก 7 วัน แลวหอผลสมโอเมื่อผลสมโออายุ 1 เดือน เพื่อปองกัน
การเขาทําลายของหนอน การปองกันกําจัดหนอนเจาะผลสมโอที่มกี ารแนะนําในเอกสารเกษตรดีที่
เหมาะสม คือ การพนสารเมทามิโดฟอส 3-4 ครั้งทุก 10 วัน หลังจากนั้นหอผลดวยถุงพลาสติก
(กรมวิชาการเกษตร, 2545; กองกีฏและสัตววิทยา, 2545) แตสารเมทามิโดฟอสไดประกาศหามใช
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2546 ทําใหมีความจําเปนที่ตองหาสารทดแทนสารทีม่ ีประสิทธิภาพในการ
ปองกันกําจัดหนอนเจาะผลสมโอ เพื่อใหเปนคําแนะนําใหกับเกษตรกรตอไป

2107

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. แปลงสมโอ อายุประมาณ 4-10 ป
2. สารฆาแมลง
- lamdacyhalothrin (Karate Zeon 2.5CS 2.5% CS)
- cypermethrin/phosalone (Parzon 6.25/22.5% EC)
- profenofos (Supercron500 50%EC)
- fipronil (Ascend 5% SC)
- acephate (ACFA 75% SP),
- emamectin benzoate (Proclaim 019EC 1.92% EC)
3. สารจับใบ
5. เครื่องยนตพนสารแรงดันน้ําสูง (แบบลากสาย)
6. ถังพลาสติก กระบอกตวง/บีกเกอร ปาย บันไดอลูมิเนียม
7. อุปกรณเก็บขอมูล เชน กระดาน, ดินสอ เปนตน
วิธีการ
วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 7 กรรมวิธี จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 1 ตน ประกอบดวยและ
สารฆาแมลง 6 ชนิด คือ (1) lamdacyhalothrin (Karate Zeon 2.5CS 2.5% CS) อัตรา 20
มิลลิลิตร/น้ํา20ลิตร (2) cypermethrin/phosalone (Parzon 6.25/22.5% EC) อัตรา 40 มิลลิลิตร/
น้ํา 20 ลิตร (3) profenofos (Supercron500 50%EC) อัตรา 40 มิลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร (4) fipronil
(Ascend 5% SC) อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร (5) acephate (ACFA 75% SP) อัตรา 50 กรัม/
น้ํา 20 ลิตร (6) emamectin benzoate (Proclaim 019EC 1.92% EC) อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ํา 20
ลิตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธไี มพนสาร โดยทดสอบในแปลงสมโอที่ใหผลผลิตแลว จํานวน 28 ตน
เริ่มพนสารเมือ่ ผลสมโอมีอายุ 15 วัน ทุก 7 วันครั้ง จํานวน 5-6 ครั้ง ทําการตรวจนับผลสมโอทีถ่ ูก
หนอนเจาะผลทําลายตอตน กอนพนสารทุกครั้ง และหลังพนสารครั้งสุดทาย 7 และ 14 วัน นํา
ขอมูลไปวิเคราะหผลทางสถิติตอไป บันทึกผลกระทบตอพืช (Phytotoxicity)
เวลาและสถานที่
ทําการทดลองระหวางเดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม 2550 เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2551 เดือนมีนาคม –พฤษภาคม 2552 ที่สวนสมโอของเกษตรกร กิง่ อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด
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ผลและวิจารณผลการทดลอง
ป 2250 (Table 1)
กอนพนสารทดลอง พบวา ทุกกรรมวิธีมีผลสมโอที่เปอรเซ็นตถูกหนอนเจาะผลสมโอ
ทําลาย 0.000-3.302 เปอรเซ็นตตอตน ไมแตกตางกันทางสถิติ
หลังจากพนสารครั้งที่ 1 พบวา กรรมวิธที ี่พน สารฆาแมลงทุกกรรมวิธีมีเปอรเซ็นตของผล
สมโอที่ถกู หนอนเจาะผลสมโอทําลายนอยกวา ไมแตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธที ่ไี มพน สารซึง่
พบผลสมโอทีถ่ ูกหนอนเจาะผลสมโอทําลาย 6.669 เปอรเซ็นต โดยกรรมวิธที ี่พน สารทุกกรรมวิธีพบ
เปอรเซ็นตผลสมโอที่ถกู หนอนเจาะผลสมโอทําลายเพิ่มขึ้นทุกกรรมวิธี
โดยกรรมวิธีทพี่ นสาร
cypernethrin/phosalone 6.25/22.5% EC fipronil 5% SC acephate 75%SP emamectin
benzoate 1.92%EC lambda-cyhalothrin 2.5%CS และ profenofos 50%EC ผลสมโอทีถ่ ูก
หนอนเจาะผลสมโอทําลาย เทากับ 0.087, 0.411, 0.824, 1.806, 1.989 และ 2.893 เปอรเซ็นตตอ
ตน ตามลําดับ
หลังจากพนสารครั้งที่ 2, 3 และ 4 พบวา กรรมวิธที ี่พน สารที่มีเปอรเซ็นตผลสมโอที่ถกู
หนอนเจาะผลสมโอทําลายเพิ่มขึ้น
ยกเวนกรรมวิธีที่พน สาร
cypernethrin/phosalone
6.25/22.5% EC ที่ไมพบการเขาทําลายของหนอนเจาะผลสมโอเพิ่มเติม โดยพบผลสมโอทีถ่ ูก
หนอนเจาะผลสมโอทําลายหลังพนสารครั้งที่ 2, 3 และ 4 เทากับ 0.087 เปอรเซ็นตตอตน ไม
แตกตางทางสถิติกับกรรมวิธที ี่พน สาร fipronil 5% SC acephate 75%SP emamectin
benzoate 1.92%EC lambda-cyhalothrin 2.5%CS และ profenofos 50%EC ซึ่งพบผลสมโอที่
ถูกหนอนเจาะผลสมโอทําลายหลังพนสารครั้งที่ 2, 3 และ 4 เทากับ 0.562-2.056, 1.00-1.306 ,
2.265-3.919, 2.734-5.526 และ 4.258-5.318 เปอรเซ็นตตอตน ตามลําดับ แตนอยกวาและ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไมพน สารซึ่งพบผลสมโอที่ถูกหนอนเจาะผลสมโอ
ทําลายหลังพนสารครั้งที่ 2, 3 และ 4 เทากับ 10.344-14.644 เปอรเซ็นตตอตน
หลังการพนสารครั้งที่ 5 แลว 7 และ 14 วัน พบวา กรรมวิธที ี่พน สาร
cypernethrin/phosalone 6.25/22.5% EC และ acephate 75%SP พบผลสมโอที่ถูกหนอนเจาะ
ผลทําลาย 0.275 และ 0.580, 2.724 และ 2.724 เปอรเซ็นตตอตน ไมแตกตางกันทางสถิติกับ
กรรมวิธีทพี่ น สาร fipronil 5% SC emamectin benzoate 1.92%EC lambda-cyhalothrin
2.5%CS และ profenofos 50%EC ซึ่งพบผลสมโอที่ถกู หนอนเจาะผลทําลาย 4.911 และ 5.141,
6.149 และ 6.149, 7.863 และ 7.863, 8.118 และ 9.105 เปอรเซ็นตตอตน แตนอยกวาและ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไมพน สารซึ่งพบผลสมโอที่ถูกหนอนเจาะผลสมโอ
ทําลายหลังพนสารครั้งที่ 5 แลว 7 และ 14 วัน 24.349 และ 28.017 เปอรเซ็นตตอตน และทุก
กรรมวิธีทพี่ น สารไมพบอาการเปนพิษกับสมโอ
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จากการดําเนินการทดลองสังเกตไดวา หนอนเจาะผลสมโอจะลงทําลายผลสมโอเมื่อผลสมโอ
อายุประมาณ 2 สัปดาห ซึ่งสันนิษฐานวาผีเสื้อหนอนเจาะผลสมโอเริ่มวางไขเมื่อสมโอเริ่มติดผล และ
พบวาหนอนเจาะผลสมโอมักจะลงทําลายผลสมโอจากตนเดิมที่มีการเขาทําลายของหนอนเจาะผลสมโอ
แลว แตเนื่องจากในป 2550 ผลสมโอรุนที่ทําการทดสอบถูกพายุฝน ทําใหผลรวงในชวงติดผลจํานวน
มาก จึงตองทําการทดสอบกับผลสมโอที่ติดผลกอนหนา ผลสมโอที่ดําเนินการทดสอบจึงมีอายุประมาณ
3-4 สัปดาห ประกอบกับการแพรกระจายของหนอนเจาะผลสมโอไมส่ําเสมอทั่วแปลง จึงสงผลใหผลการ
ทดลองไมชัดเจนเทาที่ควร ฉะนั้นในการทดสอบครั้งตอไปควรเริ่มพนสารทดสอบตั้งแตผลสมโอเริ่มติดผล
ป 2251 (Table 2)
การทดลองในป 2551 ไดเริ่มทําการพนสารเมื่อผลสมโอมีอายุ 2 สัปดาห ซึ่งไมพบการ
ทําลายของหนอนเจาะผลในทุกกรรมวิธี
หลังการพนสารครั้งที่ 1 พบวา พบกรรมวิธีทพี่ น สาร lambda-cyhalothrin 2.5%CS และ
fipronil 5% SC พบการทําลายของหนอนเจาะผลสมโอ 0.296 และ 0.625 เปอรเซ็นตตอตน ไม
แตกตางทางสถิติกับกรรมวิธที ี่พน สาร cypermethrin/phosalone 6.25/22.5% EC profenofos
50%EC acephate 75%SP emamectin benzoate 1.92%EC และกรรมวิธีไมพนสารซึ่งไมพบ
รอยทําลายของหนอนเจาะผลสมโอ
หลังการพนสารครั้งที่ 2 พบวา กรรมวิธที ี่พน สาร acephate 75%SP มีประสิทธิภาพดีใน
การปองกันการเขาทําลายของหนอนเจาะผลสมโอ โดยไมพบการทําลายของหนอนเจาะผลสมโอ
เทียบเทาและไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีที่พน สาร
emamectin benzoate 1.92% EC
cypermethrin/ phosalone 6.25/22.5% EC และ profenofos 50%EC ซึ่งพบการทําลายของ
หนอนเจาะผลสมโอ 0.247, 0.653 และ 0.762 เปอรเซ็นตตอตน ตามลําดับ แตมีประสิทธิภาพใน
การปองกันกําจัดดีกวา
และแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติกับกรรมวิธไี มพนสารซึ่งพบการ
ทําลายของหนอนเจาะผล 5.792 เปอรเซ็นตตอตน
หลังการพนสารครั้งที่ 3 พบวา กรรมวิธที ี่พน สาร acephate 75%SP มีประสิทธิภาพดีใน
การปองกันการเขาทําลายของหนอนเจาะผลสมโอ โดยไมพบการทําลายของหนอนเจาะผลสมโอ
เทียบเทาและไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีทพี่ น สาร emamectin benzoate 1.92% EC สาร
lambda-cyhalothrin 2.5%CS profenofos 50%EC และ cypermethrin/ phosalone
6.25/22.5% EC ซึ่งพบการทําลายของหนอนเจาะผล 0.277, 1.665, 1.672 และ 1.834 เปอรเซ็นต
ตอตน ตามลําดับ แตมีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดดีกวา และแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติกับกรรมวิธีไมพน สารซึง่ พบการทําลายของหนอนเจาะผลสูงขึน้ 9.106 เปอรเซ็นตตอตน
หลังการพนสารครั้งที่ 4 พบวา กรรมวิธที ี่พน สาร acephate 75%SP มีประสิทธิภาพดีใน
การปองกันการเขาทําลายของหนอนเจาะผลสมโอ โดยพบการรอยทําลายของหนอนเจาะผลเพียง
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0.978 เปอรเซ็นตตอตน เทียบเทาและไมแตกตางทางสถิตกิ ับกรรมวิธีที่พน สาร emamectin benzoate
1.92% EC cypermethrin/ phosalone 6.25/22.5% EC profenofos 50%EC และ lambdacyhalothrin 2.5%CS ซึ่งพบการเขาทําลายของหนอนเจาะผลสมโอ 2.753, 3.441, 4.000 และ 5.158
เปอรเซ็นตตอตน ตามลําดับ แตมีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดดีกวาและแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีทพี่ นสาร fipronil 5% SC และกรรมวิธีไมพนสารซึ่งพบการทําลายของ
หนอนเจาะผล 8.926 และ 19.785 เปอรเซ็นตตอตน ตามลําดับ
หลังการพนสารครั้งที่ 5 พบวา ทุกกรรมวิธีทพี่ น สารมีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัด
หนอนเจาะผลสมโอดีกวากรรมวิธีไมพน สาร กลาวคือ กรรมวิธีทพี่ น สาร acephate 75%SP มี
ประสิทธิภาพดีในการปองกันการเขาทําลายของหนอนเจาะผลสมโอ
โดยพบการรอยทําลายของ
หนอนเจาะผลนอยที่สุด 3.456 เปอรเซ็นตตอตน เทียบเทาและไมแตกตางทางสถิติกบั กรรมวิธที ี่พน
สาร emamectin benzoate 1.92% EC cypermethrin/ phosalone 6.25/22.5% EC profenofos
50%EC lambda-cyhalothrin 2.5%CS และ fipronil 5% SC ซึ่งพบการเขาทําลายของหนอนเจาะ
ผลสมโอ 5.403, 5.830, 6.857, 8.707 และ 13.869 เปอรเซ็นตตอตน ตามลําดับ แตมี
ประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดดีกวาและแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิตกิ ับกรรมวิธีไมพน สาร
ซึ่งพบการทําลายของหนอนเจาะผลสมโอสูงถึง 34.372 เปอรเซ็นตตอตน
หลังการพนสารครั้งที่ 6 ซึ่งเปนการพนสารครั้งสุดทายแลว 7 และ 14 วัน พบวามีแนวโนม
เชนเดียวกับหลังการพนสารครั้งที่ 5 กลาวคือ ทุกกรรมวิธีทพี่ น สารมีประสิทธิภาพในการปองกัน
กําจัดหนอนเจาะผลสมโอดีกวากรรมวิธีไมพนสาร โดยกรรมวิธที ี่พน สาร acephate 75%SP มี
ประสิทธิภาพดีในการปองกันการเขาทําลายของหนอนเจาะผลสมโอ
โดยพบการรอยทําลายของ
หนอนเจาะผลนอยที่สุดหลังการพนสารครัง้ สุดทายแลว 7 และ 14 วัน 3.909 และ 5.569 เปอรเซ็นต
cypermethrin/
ตอตน ตามลําดับ เทียบเทาและไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธที พี่ นสาร
phosalone 6.25/22.5% EC emamectin benzoate 1.92% EC profenofos 50%EC lambdacyhalothrin 2.5%CS และ fipronil 5% SC ซึ่งพบการเขาทําลายของหนอนเจาะผลสมโอ 6.633 และ
7.614, 8.039 และ 10.933, 9.798 และ 12.211, 10.537 และ 12.077, 15.590 และ 19.649
เปอรเซ็นตตอตน ตามลําดับ แตมีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดดีกวาและแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสารซึ่งพบการทําลายของหนอนเจาะผลสมโอหลังการพนสาร
ครั้งสุดทายแลว 7 และ 14 วัน สูงถึง 40.576 และ 49.927 เปอรเซ็นตตอตน ตามลําดับ และทุก
กรรมวิธีทพี่ น สารไมพบอาการเปนพิษกับสมโอ
จากผลการทดลองในป 2551 จะเห็นไดวา ผลการทดลองเห็นความแตกตางของกรรมวิธที ี่
ใชสารฆาแมลงและกรรมวิธไี มพนสารอยางชัดเจน อาจจะเนื่องจากในป 2551 พบการระบาดของ
หนอนเจาะผลสมโอปริมาณมากและสม่าํ เสมอทั่วแปลง และมีการพนสารฆาแมลงตามกรรมวิธี
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ตั้งแตผลอายุ 2 สัปดาหกอนการเขามาวางไขของหนอนเจาะผลสมโอในแปลง ซึ่งเปนการพน
ปองกันกอนการเขาทําลาย และแมจะพนสารฆาแมลงกอนการเขามาวางไขของผีเสื้อหนอนเจาะ
ผลสมโอ แตในกรรมวิธที พี่ น สารก็ยังพบการเขาทําลายของหนอนเจาะผลสมโอ แสดงวาสารฆา
แมลงทีน่ ํามาทดสอบไมสามารถปองกันการเขามาวางไข และไมสามารถฆาไขผีเสื้อหนอนเจาะผล
สมโอได และจากการสังเกตในแปลงทดสอบพบวา ไขที่ฟกออกมาเปนหนอนในกรรมวิธีทพี่ น สาร
ทุกกรรมวิธี จะพบรอยทําลายทีม่ ขี นาดเล็กมาก แสดงวาสารฆาแมลงมีประสิทธิภาพที่ดีในการ
ปองกันกําจัดหนอนวัยแรกๆ ซึ่งยังเจาะทําลายในผลสมโอไมลึกนัก
ป 2252 (Table 3)
การทดลองในป 2552 ไดเริ่มทําการพนสารเมื่อผลสมโอมีอายุ 2 สัปดาห ซึ่งไมพบการ
ทําลายของหนอนเจาะผลสมโอในทุกกรรมวิธี
หลังการพนสารครั้งที่ 1 และ 2 พบวา ทุกกรรมกรรมวิธที ี่พน สาร lambda-cyhalothrin
2.5% CS และ profenofos 50%EC ไมพบการทําลายของหนอนเจาะผลสมโอเลย เทียบเทาและ
ไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีทพี่ น สาร cypermethrin/phosalone 6.25/22.5% EC fipronil 5%
SC acephate 75%SP emamectin benzoate 1.92%EC และกรรมวิธีไมพน สาร ซึ่งพบรอย
ทําลายของหนอนเจาะผลสมโอหลังการพนสารครั้งที่ 1 และ 2 0-1.668, 0.385-0.758, 0.02.598, 0-3.473 และ 0.833-4.155 เปอรเซ็นตตอตน ตามลําดับ
หลังการพนสารครั้งที่ 3 และ 4 พบวา ทุกกรรมวิธีทพี่ นสารมีประสิทธิภาพในการปองกัน
กําจัดหนอนเจาะผลสมโอดีกวากรรมวิธีไมพนสาร กลาวคือ กรรมวิธที ่พี น สาร ทุกกรรมวิธีทพี่ นสาร
fipronil 5% SC พบรอยทําลายของหนอนเจาะผลสมโอนอยที่สุด 1.350 และ 1.350 เปอรเซ็นตตอ
ตน เทียบเทาและไมมีความแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธที ี่พน สาร lambda-cyhalothrin 2.5% CS
profenofos 50%EC emamectin benzoate 1.92%EC acephate 75%SP
และ
cypermethrin/phosalone 6.25/22.5% EC ซึง่ พบการทําลายของหนอนเจาะผลสมโอหลังการพน
ครั้งที่ 3 และ 4 เทากับ 0.640-2.898, 0-3.573, 4.155-4.630, 4.895-5.490 และ 5.563-8.503
เปอรเซ็นตตอตน ตามลําดับ นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพน สาร
ซึ่งพบรอยทําลายหลังการพนสารครั้งที่ 3 และ 4 สูงถึง 16.823 และ 24.290 เปอรเซ็นตตอตน
ตามลําดับ
หลังการพนสารครั้งที่ 5 แลว 7 วัน พบวา กรรมวิธที ี่พน สาร fipronil 5% SC มี
ประสิทธิภาพในการปองกันการเขาทําลายของหนอนเจาะผลสมโอไดดีที่สุด โดยพบรอยทําลาย
เพียง 1.350 เปอรเซ็นตตอตน เทียบเทาและไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีทพี่ น สาร profenofos
50%EC emamectin benzoate 1.92%EC acephate 75%SP cypermethrin/phosalone
6.25/22.5% EC ซึ่งพบรอยทําลายของหนอนเจาะผลสมโอ 3.573, 5.395, 6.683 และ 8.503
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เปอรเซ็นตตอตน ตามลําดับ และแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกบั กรรมวิธที ี่พน สาร lambdacyhalothrin 2.5% CS ซึง่ พบรอยทําลาย 10.265 เปอรเซ็นตตอตน และทุกกรรมวิธีทพี่ น สารพบ
เปอรเซ็นตรอยทําลายของหนอนเจาะผลสมโอนอยกวาและแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีไมพน สารซึ่งพบรอยทําลายของหนอนเจาะผลสมโอสูงถึง 35.045 เปอรเซ็นต
หลังการพนสารครั้งที่ 5 แลว 14 วันพบวา ทุกกรรมวิธพี บรอยทําลายของหนอนเจาะผลสม
โอเพิ่มขึ้น กลาวคือ กรรมวิธีที่พน สาร fipronil 5% SC มีประสิทธิภาพในการปองกันการเขาทําลาย
ของหนอนเจาะผลสมโอไดดีที่สุด โดยพบรอยทําลายเพียง 4.490 เปอรเซ็นตตอตน เทียบเทาและ
ไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีทพี่ น สาร cypermethrin/phosalone 6.25/22.5% emamectin
benzoate 1.92%EC และ profenofos 50%EC ซึง่ พบรอยทําลายของหนอนเจาะผลสมโอ
13.973, 19.075 และ 19.155 เปอรเซ็นตตอตน ตามลําดับ แตนอยกวาและแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีทพี่ น สาร lambda-cyhalothrin 2.5% CS และ acephate 75%SP
ซึ่งพบรอยทําลายของหนอนเจาะผลสมโอ 19.518 และ 21.170 เปอรเซ็นตตอตน ตามลําดับ และ
ทุกกรรมวิธีทพี่ นสารมีประสิทธิภาพในการปองกันการเขาทําลายของหนอนเจาะผลสมโอดีกวาและ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพน สารซึง่ พบรอยทําลายของหนอนเจาะผลสมโอ
52.535 เปอรเซ็นตตอตน และทุกกรรมวิธที ี่พน สารไมพบอาการเปนพิษตอสมโอ
ผลการทดลองในป 2552 จะเห็นไดวา ผลการทดลองเห็นความแตกตางของกรรมวิธีที่ใช
สารฆาแมลงและกรรมวิธีไมพนสารอยางชัดเจนเชนเดียวกับในป 2551 อาจจะเนื่องจากในป 2552
พบการระบาดของหนอนเจาะผลสมโอปริมาณมากเชนเดียวกับในป 2551 และจากการสังเกตชวง
พนสารจากผลการทดลองทั้ง 3 ป พบวา ควรใชชวงพนสารทุก 7 วันครั้ง เนื่องจากเมื่อพิจารณา
เปอรเซ็นตการเขาทําลายของหนอนเจาะผลสมโอที่ 14 วันหลังการพนครั้งสุดทาย จะเห็นวา มี
แนวโนมสูงขึน้ ในทุกกรรมวิธี
จากการพิจารณาประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดหนอนเจาะผลสมโอจากการดําเนินการ
ทดลอง 3 ป สรุปไดวา cypermethrin / phosalone (Parzon 6.25/22.5% EC) อัตรา 40 มิลลิลิตร
ตอน้ํา 20 ลิตร และ acephate (ACFA 75% SP) อัตรา 50 กรัมตอน้าํ 20 ลิตร มีประสิทธิภาพดีใน
การปองกันการเขาทําลายของหนอนเจาะผลไดดี รองลงมา ไดแก emamectin benzoate
(Proclime 019 EC 1.92% EC) profenofos (Supercron 500 50% EC) lamda-cyhalothrin
(Karate Zeon 2.5 CS 2.5% CS) และ fipronil (Ascend 5% SC) อัตรา 10, 40, 20 และ 30
มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร ตามลําดับ โดยใชชวงพนทุก 7 วัน และทุกกรรมวิธีทมี่ ีการพนสารสามารถลด
ปริมาณการเขาทําลายของหนอนเจาะผลสมโอไดดีกวาและแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง
กับกรรมวิธีไมพนสาร โดยทุกกรรมวิธที ี่พน สารไมพบอาการเปนพิษตอสมโอ
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ตนทุนสารฆาแมลง (Table 4)
จากการวิเคราะหตนทุนสารฆาแมลง โดยคิดจากอัตราใชและอัตราการพน
(spray
volume) 10 ลิตรตอตน จากการพน 1 ครั้ง พบวา สารฆาแมลงทีม่ ีประสิทธิภาพดีในการปองกัน
กําจัดหนอนเจาะผลสมโอ คือ cypermethrin / phosalone (Parzon 6.25/22.5% EC) อัตรา 40
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร และ acephate (ACFA 75% SP) อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร มีตนทุน
การพนสารฆาแมลง 8.40 และ 12.00 บาทตอตนตอครั้ง ตามลําดับ สวนสารฆาแมลงที่มี
ประสิทธิภาพรองลงมา พบวา สาร lamda-cyhalothrin (Karate Zeon 2.5 CS 2.5% CS) อัตรา 20 มิ
ลิลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร มีตนทุนการพนสารต่ําสุด 4.00 บาทตอตน ในขณะที่สาร profenofos
(Supercron 500 50% EC) และ fipronil (Ascend 5% SC) ) อัตรา 10, 40, 20 และ 30 มิลลิลิตร/
น้ํา 20 ลิตร มีตนทุนการพนสารฆาแมลง 8.80 และ 16.50 บาทตอตนตอครั้ง โดยสารที่มีตน ทุน
การพนสารสูงสุด คือ emamectin benzoate (Proclime 019 EC 1.92% EC) อัตรา 10 มิลลิลิตร
ตอน้ํา 20 ลิตร มีตนทุนการพนสาร 22.00 บาทตอตนตอครั้ง
จากผลการทดลองในป 2550, 2551 และ 2552 จะเห็นวาสารฆาแมลงทีน่ ํามาใชทดสอบ
สามารถลดการเขาทําลายของหนอนเจาะผลสมโอเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีไมใชสารฆาแมลงได
81.226, 77.283 และ 69.106 เปอรเซ็นตตอตน ตามลําดับ โดยกรรมวิธีไมใชสารฆาแมลงหนอน
เจาะผลสมโอทําความเสียหายตอผลผลิตสมโอสูงถึง 28.017, 49.927 และ 52.535 เปอรเซ็นตตอ
ตน ตามลําดับ และหากไมมีการปองกันกําจัดเลยก็จะเกิดการสะสมการระบาดของหนอนเจาะผล
สมโอ และอาจทําใหผลผลิตเสียหายไดถงึ 100 เปอรเซ็นต อยางไรก็ตามการจะใชสารฆาแมลง
เปนวิธีการในการปองกันกําจัดเพียงวิธเี ดียวก็อาจจะมีประสิทธิภาพในการปองกันการเขาทําลายได
ดีระดับหนึ่ง แตเนื่องจากแมลงชนิดนี้มรี ะยะเวลาการระบาดตลอดชวงการติดผลผลิต การใชสาร
ฆาแมลงในการปองกันกําจัดจึงเปนการเพิม่ ตนทุนในการผลิต เสี่ยงตอการตกคางของสารฆาแมลง
ในผลผลิต และเปนอัตรายตอเกษตรกรและผูบริโภคอีกดวย จึงควรนําวิธีการอื่นๆ มาใชรวมดวย
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการปองกันการเขาทําลายของหนอนเจาะผล สอดคลองกับ ศรีจํานรรจ
และคณะ (2550) รายงานวา แนวทางในการปองกันกําจัดหนอนเจาะผลสมโอ คือ เก็บผลสมโอที่
ถูกหนอนเจาะผล สมโอทําลาย และในแหลงที่มีการระบาดเปนประจําควรทําการพนสารฆาแมลง
เมื่อสมโอเริ่มติดผล 4 ครั้งทุก 7 วัน แลวหอผล สมโอเมือ่ ผลสมโออายุ 1 เดือน
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การทดสอบประสิทธิภาพสารฆาแมลงในการปองกันกําจัดหนอนเจาะผลสมโอ พบวา สาร
ฆาแมลงที่มีประสิทธิภาพดีในการปองกันการเขาทําลายของหนอนเจาะผลสมโอ cypermethrin /
phosalone (Parzon 6.25/22.5% EC) อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร และ acephate (ACFA
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75% SP) อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร โดยมีตนทุนการพนสารฆาแมลง 8.40 และ 12.00 บาทตอ
ตนตอครั้ง รองลงมา คือ emamectin benzoate (Proclime 019 EC 1.92% EC) profenofos
(Supercron 500 50% EC) และ lamda-cyhalothrin (Karate Zeon 2.5 CS 2.5% CS) และ fipronil
(Ascend 5% SC) อัตรา 10, 40, 20 และ 30 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร ตามลําดับ ซึง่ มีตนทุนการพน
สารฆาแมลง 22.00, 8.80, 4.00 และ 16.50 บาทตอตนตอครั้ง ในกรรมวิธพี น สารพบผลทีถ่ กู
หนอนเจาะผลสมโอเขาทําลายรวมตลอดการทดลองในป 2550, 2551 และ 2552 เฉลี่ย 5-.260,
11.342 และ 16.230 เปอรเซ็นตตอตน ตามลําดับ สวนกรรมวิธีไมพน สารพบการเขาทําลายของหนอน
เจาะผลสมโอ 28.017, 49.927 และ -52.535 เปอรเซ็นตตอตน ตามลําดับ โดยทุกกรรมวิธีทพี่ น สาร
ไมพบอาการเปนพิษตอพืช
เนื่องจากหนอนชนิดนี้พบการเขาทําลายตลอดชวงของการติดผล ฉะนัน้ การพนสารฆา
แมลงเพียงอยางเดียวนอกจากจะไมสามารถปองกันกําจัดได 100 เปอรเซ็นตแลว หากมีการพน
สารตลอดชวงการติดผลยังเปนการเพิ่มตนทุนการผลิต และอาจทําใหเกิดการตกคางของสารฆา
แมลงในผลผลิตได ฉะนั้นในการปองกันกําจัดหนอนเจาะผลสมโอควรจะนําวิธีการปองกันกําจัดวิธี
อื่น เชน การเก็บผลที่ถกู ทําลาย การหอผล มาผสมผสานเพื่อทําใหสามารถปองกันกําจัดหนอนชนิด
นี้ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเปนการลดความเสีย่ งตอการตกคางของสารฆาแมลงใน
ผลผลิต ตลอดจนปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภคอีกดวย
สารฆาแมลงที่นํามาทดสอบจัดอยูในกลุมสารฆาแมลง 4 กลุม คือ 1) Pyrethroid (lamdacyhalothrin) 2) กลุม Organophosphate
(profenofos และ acephate ) 3) กลุม
phenylpyrazole (fipronil) 4) กลุม Avermectin (emamectin benzoate และมีสารผสมระหวาง
กลุม Pyrethroid และกลุม Organophosphate 1 ชนิด คือ cypermethrin / phosalone ซึ่งสารที่
นํามาทดสอบทั้งหมด มีความเปนพิษระดับปานกลาง-รายแรง และมีราคาที่แตกตางกัน ทําให
เกษตรกรและผูเกี่ยวของมีทางเลือกใชสารฆาแมลงโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ ความเปนพิษ ราคา
และสามารถนําไปสลับ กลุ มในการพนสารเพื่อลดการเกิด ความตานทานตอสารฆ าแมลงของ
ศัตรูพืช
คําขอบคุณ
คุณสุริยะ เกาะมวงหมู เจาหนาทีว่ ิเคราะหโครงการ คุณณิชาพร ฉ่าํ ประวิง นักวิชาการ
เกษตร นายวิทวัส สุดจริตธรรมจริยางกูล นักวิชาการเกษตร ที่ชว ยดําเนินการทดลองและเก็บ
ขอมูลในแปลง ตลอดจนรวบรวมขอมูลเบื้องตนจึงทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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Table 1 Efficacy of insecticides for controlling citrus fruit borer, Citripestis sagittiferella Moore at Pomelo's orchard, Koh Chang, Trat ,
February – May 2007
Treatment

CV (%)
1/
2/

Before
app.

7 DAA#1

7 DAA#2

20

0.420

1.989

2.734 ab2/

40

0.000

0.087

0.087 a

40
30
50
10

0.841
0.215
0.062
1.084

2.893
0.411
0.824
1.806

4.258
0.562
1.000
2.265

-

3.302

6.669

10.344 b

203.2

163.5

134.1

ab
ab
ab
ab

Average from 4 replications (Back transform) transformed by Arcsine (Sqr(x/100))
In a column, means followed by a common letters are not significantly different at the 5 % level by DMRT

7 DAA#3

7 DAA#4

7 DAA#5

14 DAA#5

4.461 ab 5.526 ab

7.863 ab

7.863 ab

0.275 a

0.580 a

0.087 a
5.213
0.635
1.306
3.317

ab
ab
ab
ab

11.906 b
127.4

0.087 a
5.381
2.056
1.306
3.919

ab
ab
ab
ab

14.644 b
119.4

8.118
4.911
2.724
6.149

ab
ab
a
ab

9.105 ab
5.141 ab
2.724 a
6.149 ab

24.349 b

28.017 b

110.2

110.7
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lamda-cyhalothrin (Karate Zeon 2.5CS
2.5% CS)
cypermethrin/phosalone (Parzon
6.25/22.5% EC)
profenofos (Supercron500 50%EC)
fipronil (Ascend 5% SC)
acephate (ACFA 75% SP)
emamectin benzoate (Proclaim 019EC
1.92% EC)
Untreated

accumulate damaged fruits / tree (%) 1/

Rate of
application
(g, ml / 20 l)
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Table 2 Efficacy of insecticides for controlling citrus fruit borer, Citripestis sagittiferella Moore at Pomelo's orchard, Koh Chang, Trat ,
March – May 2008
Treatment

CV (%)
1/
2/

Accumulate damaged fruits / tree % 1/
7 DAA#2

7 DAA#3 7 DAA#4 7DAA#5

7DAA#6

14 DAA#6

20

0

0.269

1.313 abc2/ 1.665 a

5.158 ab

8.707 a 10.537 a

12.077 a

40

0

0.000

0.653 ab

3.441 ab

5.830 a

6.633 a

7.614 a

40
30
50
10

0
0
0
0

0.000
0.625
0.000
0.000

0.762 ab 1.672 a 4.000 ab 6.857 a 9.798 a
3.474 bc 3.678 ab 8.926 bc 13.869 a 15.590 a
0.000 a
0.000 a 0.978 a
3.456 a 3.909 a
0.247 ab 0.277 a 2.753 ab 5.403 a 8.039 a

12.211 a
19.649 a
5.569 a
10.933 a

-

0

0.000

5.792 c

9.106 b

-

420.9

145.7

155.9

1.834 a

Average from 4 replications (Back transform) transformed by Arcsine (Sqr(x/100))
In a column, means followed by a common letters are not significantly different at the 5 % level by DMRT

19.785 c 34.372 b 40.576 b
84.4

65.3

65.1

49.927 b
61.9
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lamda-cyhalothrin (Karate Zeon 2.5CS
2.5% CS)
cypermethrin/phosalone (Parzon
6.25/22.5% EC)
profenofos (Supercron500 50%EC)
fipronil (Ascend 5% SC)
acephate (ACFA 75% SP)
emamectin benzoate (Proclaim 019EC
1.92% EC)
Untreated

Rate of
application Before
7 DAA#1
(g, ml / 20 l) app.
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Table 3 Efficacy of insecticides for controlling citrus fruit borer, Citripestis sagittiferella Moore at Pummelo's orchard, Koh Chang, Trat ,
March – May 2009
Treatment

CV (%)
1/
2/

Before
app.

7 DAA#1

7 DAA#2

7 DAA#3

7 DAA#4

7DAA#5

14DAA#5

20

0

0.000

0.000

0.640 a2/

2.898 a

10.265 b

19.518 b

40

0

1.668

3.553

5.563 a

5.563 a

8.503 ab

13.973 ab

40
30
50
10

0
0
0
0

0.000
0.385
0.000
0.000

0.000
0.758
2.598
3.473

0.000 a
1.350 a
4.895 a
4.155 a

3.573 a
1.350 a
5.490 a
4.630 a

3.573 a
1.350 a
6.683 ab
5.395 ab

19.155 ab
4.490 a
21.170 b
19.075 ab

-

0

0.833

4.155

16.823 b

24.290 b

35.045 c

52.535 c

-

Average from 4 replications (Back transform) transformed by Arcsine (Sqr(x/100))
In a column, means followed by a common letters are not significantly different at the 5 % level by DMRT
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lamda-cyhalothrin (Karate Zeon 2.5CS
2.5% CS)
cypermethrin/phosalone (Parzon
6.25/22.5% EC)
profenofos (Supercron500 50%EC)
fipronil (Ascend 5% SC)
acephate (ACFA 75% SP)
emamectin benzoate (Proclaim 019EC
1.92% EC)
Untreated

Accumulate damaged fruits / tree (%) 1/

Rate of
application
(g, ml / 20 l)
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Table 4 Average cost insecticides per plant for controlling citrus fruit borer Citripestis
sagittiferella Moore on pommelo
Treatment
lamda-cyhalothrin (Karate Zeon 2.5CS
2.5% CS)
cypermethrin/phosalone (Parzon
6.25/22.5% EC)
profenofos (Supercron500 50%EC)
fipronil (Ascend 5% SC)
acephate (ACFA 75% SP)
emamectin benzoate (Proclaim 019EC
1.92% EC)

1/

Spray volume : 10 liters/plant

Rate of application
(g, ml / 20 l)

Cost1/
(Baht/plant/time)

20

4.00

40

8.40

40
20
50
10

8.80
16.50
12.00
22.00

