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ศึกษาประสิทธิภาพการหอผลสมโอรวมกับการใชสารฆาแมลง
ในการปองกันการเขาทําลายของหนอนเจาะผลสมโอ
Study on Using of insecticides and Fruit Wrapping
to Protected from Pummelo Fruit Borer
ศรีจํานรรจ ศรีจันทรา บุษบง มนัสมั่นคง วิภาดา ปลอดครบุรี ศรุต สุทธิอารมณ
กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความกาวหนา
การศึกษาประสิทธิภาพการหอผลสมโอรวมกับการใชสารฆาแมลงในการปองกันการเขา
ทําลายของหนอนเจาะผลสมโอดําเนินการในสวนสมโอของเกษตรกร กิ่งอําเภอเกาะชาง จังหวัด
ตราด ระหวางเดือนเมษายน –กันยายน 2552 วางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 4 ซ้าํ ๆ ละ 1
ตน 5 กรรมวิธี คือ (1) พนสาร cypermethrin/phosalone 28.75% อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร
เมื่อสมโอเริ่มติดผล จํานวน 4 ครั้งทุกสัปดาห จนผลสมโออายุประมาณ 1.5 เดือน และทําการหอผล
สมโอดวยถุงผาไนลอนจนถึงระยะเก็บเกี่ยว (2) พนสาร cypermethrin/phosalone 28.75% อัตรา
40 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร เมื่อสมโอเริ่มติดผล จํานวน 4 ครั้งทุกสัปดาห จนผลสมโออายุประมาณ
1.5 เดือน และทําการหอผลสมโอดวยถุงเคลือบสารเคมีจนถึงระยะเก็บเกี่ยว (3) พนสาร
cypermethrin/ phosalone 28.75% อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร เมื่อสมโอเริ่มติดผล จํานวน 4
ครั้งทุกสัปดาห จนผลสมโออายุประมาณ 1.5 เดือน และทําการหอผลสมโอดวยถุง spunbonded
olefin จนถึงระยะเก็บเกี่ยว (4) พนสาร cypermethrin/phosalone 28.75% อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ํา
20 ลิตร เมื่อสมโอเริ่มติดผล จํานวน 4 ครั้งทุกสัปดาห จนผลสมโออายุประมาณ 1.5 เดือน และ
ทําการหอผลสมโอดวยถุงกระดาษหอผลไจนถึงระยะเก็บเกี่ยว เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไมปองกัน
กําจัด พบวา กรรมวิธีทมี่ ีการพนสาร cypermethrin/phosalone 28.75% อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ํา 20
ลิตร รวมกับการหอผลดวยถุง spunbonded olefin และถุงผาไนลอนจนถึงระยะเก็บเกี่ยว สามารถ
ปองกันการเขาทําลายของหนอนเจาะผลสมโอได 100% โดยสีผิวของสมโอใกลเคียงกับกรรมวิธที ี่ไมมี
การปองกันกําจัด และมีความคงทนตอสภาพแวดลอม โดยมีตนทุน 1 และ 5 บาทตอถุง
คําหลัก : สมโอ หนอนเจาะผลสมโอ, Citripestis sagittiferella Moore การปองกันกําจัด
สารฆาแมลง การหอผล
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คํานํา
หนอนเจาะผลสมโอ Citripestis sagittiferella Moore เปนแมลงศัตรูที่สําคัญชนิดหนึง่ ของ
สมโอ โดยหนอนจะเจาะกินเขาไปในผลสมโอ รอยเจาะและรอยทําลายจะเห็นไดชัดเจน เพราะมี
มูลของหนอนที่ถายออกมา บริเวณรอยแผลมียางไหลเยิ้ม ทําใหผลเนาและรวง โดยหนอนเริ่มเขา
ทําลายตั้งแตสมโออายุ 45 วัน จนถึงระยะเก็บเกี่ยว หากมีการระบาดรุนแรงความเสียหายอาจ
เกิดขึ้นได 100% (บุษบง, 2542) วิธีการในการปองกันกําจัดที่แนะนําในเอกสารเกษตรดีที่เหมาะสม
และในเอกสารคําแนะนําการใชสารปองกันกําจัดแมลงและสัตวศัตรูพืช คือ การพนสารเมทามิโด
ฟอส 3-4 ครั้งทุก 10 วัน หลังจากนั้นหอผลดวยถุงพลาสติก (กรมวิชาการเกษตร, 2545; กองกีฏ
และสัตววิทยา, 2545) จากการศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของหนอนเจาะผลสมโอในป 25492550 พบวาผีเสื้อเพศเมียวางไขเปนกลุม 2-29 ฟอง บริเวณสวนกลางผลถึงกนผลหรือสวนลางของ
ผลสมโอในชวงเวลากลางคืน ไขมีลักษณะกลมแบนสีขาวเรียงซอนทับกันเปนกลุม ระยะไขเฉลี่ย
5.30 + 0.87 วัน หนอนเมื่อแรกฟกมีสีเหลืองออนเขาทําลายผลสมโอตั้งแตผลสมโออายุประมาณ 1
สัปดาห ฉะนัน้ การใชสารฆาแมลงเพียงอยางเดียวในการปองกันกําจัดคงเปนไปไดยากและเปนการ
สิ้นเปลืองตนทุนการผลิต ตลอดจนอาจทําใหเกิดปญหาสารพิษตกคางในผลผลิต การหอผลเปน
วิธีการหนึ่งในการปองกันการเขาทําลายของหนอนเจาะผลสมโอได ดังนัน้ ควรทําการวิจยั เพือ่ หา
วัสดุหอทีม่ ีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดหนอนเจาะผลสมโอ เพื่อเปนแนวทางในการปองกัน
กําจัดหนอนเจาะผลแบบผสมผสาน ทีม่ ีประสิทธิภาพ ประหยัดและปลอดภัยตอไป

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. แปลงสมโอ อายุประมาณ 4-10 ป
2. สารฆาแมลง cypermethrin/phosalone (Parzon 6.25/22.5% EC) สารฆาไร
amitraz (Migreen 20%w/v EC)
3. สารจับใบ
5. เครื่องยนตพนสารแรงดันน้ําสูง (แบบลากสาย)
6. ถุงผาไนลอน ถุงพลาสติกเคลือบสาร chlorpyrifos 1% (เทพนาโน)
ถุง spunbonded olefin ถุงกระดาษหอผล (ซุนฟง)
7. ถังพลาสติก กระบอกตวง/บีกเกอร ปาย บันไดอลูมิเนียม
8. อุปกรณเก็บขอมูล เชน กระดาน, ดินสอ เปนตน
วิธีการ
วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 6 กรรมวิธี จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 1 ตน คือ (1) พนสาร
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cypermethrin/phosalone 28.75% อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร เมื่อสมโอเริ่มติดผล จํานวน 4
ครั้งทุกสัปดาห จนผลสมโออายุประมาณ 1.5 เดือน และทําการหอผลสมโอดวยถุงผาไนลอนจนถึง
ระยะเก็บเกี่ยว (2) พนสาร cypermethrin/phosalone 28.75% อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร
เมื่อสมโอเริ่มติดผล จํานวน 4 ครั้งทุกสัปดาห จนผลสมโออายุประมาณ 1.5 เดือน และทําการหอ
ผลสมโอดวยถุงเคลือบสารเคมีจนถึงระยะเก็บเกี่ยว (3) พนสาร cypermethrin/phosalone
28.75% อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้าํ 20 ลิตร เมื่อสมโอเริ่มติดผล จํานวน 4 ครั้งทุกสัปดาห จนผลสมโอ
อายุประมาณ 1.5 เดือน และทําการหอผลสมโอดวยถุง spunbonded olefin จนถึงระยะเก็บเกีย่ ว
(4) พนสาร cypermethrin/phosalone 28.75% อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร
เมื่อสมโอเริ่ม
ติดผล จํานวน 4 ครั้งทุกสัปดาห จนผลสมโออายุประมาณ 1.5 เดือน และทําการหอผลสมโอดวย
ถุงหอผลไม “ซุนฟง”จนถึงระยะเก็บเกี่ยว เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไมมีปองกันกําจัด โดยทดสอบ
ในแปลงสมโอที่ใหผลผลิตแลว จํานวน 24 ตน ทําการปฏิบัติตามกรรมวิธีตางๆ ทําการสุมสํารวจ
ผลสมโอที่ถกู ทําลาย และสังเกตวัสดุหอทุกเดือน บันทึกจํานวนผลสมโอที่ถกู หนอนเจาะผลทําลาย
เมื่อผลสมโออยูในระยะเก็บเกี่ยว ศัตรูพืชชนิดอื่น เชน เพลี้ยแปง เพลี้ยหอย ไรสนิม ความทนทาน
ของวัสดุหอ ตนทุนการปองกันกําจัดโดยวิธีตางๆ ตรวจวัดขนาด น้าํ หนัก และสีผิวสมโอและนํา
ขอมูลที่ไดไปวิเคราะหผลทางสถิติ
เวลาและสถานที่
ทําการทดลองระหวางเดือนเมษายน –กันยายน 2552 ทีส่ วนสมโอของเกษตรกร
กิ่งอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด
ผลและวิจารณ
ป 2252
ผลตอปองกันการเขาทําลายของหนอนเจาะผลสมโอ (Table 1)
กอนทําการหอผลไดทําการพนสาร cypermethrin/phosalone 28.75% อัตรา 40
มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร จํานวน 4 ครั้งทุกสัปดาห จนผลสมโออายุประมาณ 1.5 เดือน พบวา กอน
พนสารทดลอง ทุกกรรมวิธีไมพบการเขาทําลายของหนอนเจาะผลสมโอ
หลังจากพนสารทุกครั้งกอนทําการหอผล พบวา ทุกกรรมวิธีทมี่ ีการพนสารไมพบการเขา
ทําลายของหนอนเจาะผลสมโอเลย
แตกตางทางสถิติอยางมีนยั สําคัญยิ่งกับกรรมวิธไี มมีการ
ปองกันกําจัดซึ่งพบผลสมโอที่ถูกหนอนเจาะผลสมโอทําลายหลังการพนสารครั้งที่ 1, 2,3 และ 4
คอยๆ เพิ่มขึน้
1.44, 4.29, 6.17 และ 6.83 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
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หลังจากไดทาํ การหอผล จนกระทัง่ เก็บเกีย่ วผลผลิต พบวา ผลสมโอจากกรรมวิธีทพี่ นสาร
cypermethrin/phosalone 28.75%และหอผลสมโอดวยถุงผาไนลอน ถุง spunbonded olefin
และถุงหอผล ไมพบผลสมโอที่ถูกหนอนเจาะผลสมโอเขาทําลาย ไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธที ี่
ไมมีการปองกันกําจัด ซึ่งพบการเขาทําลายเพียง 7.50 เปอรเซ็นต แตแตกตางทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญยิ่งกับกรรมวิธที ี่พน สารและหอดวยถุงพลาสติกเคลือบสาร chlorpyrifos 1% ซึ่งพบผลที่
ถูกทําลาย 12.50 เปอรเซ็นต และเมื่อพิจารณาผลสมโอทีร่ วงในแตละกรรมวิธี พบวา กรรมวิธี
ที่พน สาร cypermethrin/phosalone 28.75% และหอดวยถุงผาไนลอนไมพบผลสมโอที่ถกู หนอน
เจาะผลสมโอทําลาย ไมแตกตางทางสถิตกิ ับกรรมวิธที พี่ นสาร cypermethrin/phosalone 28.75%
และหอดวยถุงหอผล และถุง spunbonded olefin ซึ่งพบผลรวง 1.25 และ 5.00 เปอรเซ็นต
แตแตกตางทางสถิติอยางมีนยั สําคัญยิ่งกับกรรมวิธีทพี่ น สาร
cypermethrin/
ตามลําดับ
phosalone 28.75% และหอผลดวยถุงพลาสติกเคลือบสารเคมี และกรรมวิธีไมมีการปองกันกําจัด
ซึ่งพบผลสมโอรวงถึง 15.00 และ 41.25 เปอรเซ็นต
จากการพิจารณาการเขาทําลายของหนอนเจาะผลสมโอกับผลสมโอกอนการหอผล จะ
เห็นไดวา การพนสาร cypermethrin/phosalone 28.75% กอนการหอสามารถปองกันการเขา
ทําลายของหนอนเจาะผลสมโอไดอยางมีประสิทธิภาพ
เมื่อเทียบกับกรรมวิธที ี่ไมมีการปองกัน
กําจัด และเมื่อพิจารณาดูผลสมโอหลังการหอผล พบการเขาทําลายของหนอนเจาะผลสมโอใน
กรรมวิธีทหี่ อดวยถุงพลาสติกเคลือบสารเคมี ซึ่งเปนถุงชนิดเดียวที่กน ถุงเปด สอดคลองกับ ศรี
จํานรรจและคณะ (2550) ซึง่ รายงานวา ผีเสื้อเพศเมียวางไขเปนกลุม 2-29 ฟอง บริเวณสวนกลาง
ผลถึงกนผลหรือสวนลางของผลสมโอในชวงเวลากลางคืน
ทําใหกรรมวิธที หี่ อดวยถุงพลาสติก
เคลือบสารเคมีไมมีประสิทธิภาพในการปองกันการเขาทําลายของหนอนเจาะผลสมโอ นอกจากนั้น
วิธีการนี้ยงั ทําใหผลสมโอรวงมากกวากรรมวิธที ี่หอผลดวยวัสดุอนื่ ๆ
ลักษณะผลสมโอหลังเก็บเกี่ยว (Table 2, Figure 1)
พบวาผลสมโอที่เก็บเกี่ยวไดในแตละกรรมวิธีมนี ้ําหนักอยูในชวง 837.20 – 1,017 กรัม/ผล
เสนรอบวง 42.64 – 45.97 เซนติเมตร เมื่อพิจารณาถึงสีผิวผล พบวาทุกกรรมวิธีมีสเี ขียวถึงเขียวอม
เหลือง หรืออยูในชวงสี 144a-c, 146a-c,151a-b เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางกรรมวิธีทหี่ อผล
ดวยวัสดุตางๆ พบวา กรรมวิธีทหี่ อผลดวยถุงผาไนลอน และกรรมวิธที ี่หอผลดวยถุง spunbonded
olefin และกรรมวิธีไมมีการปองกันกําจัด มีผลสมโอสีอยูในชวง 114a-c 65 60 และ 60
เปอรเซ็นต ตามลําดับ รองลงมา คือ กรรมวิธีทหี่ อผลดวยถุงกระดาษ และ กรรมวิธีทหี่ อดวย
ถุงพลาสติกเคลือบสารเคมี ซึ่งพบผลสมโอ114a-c 50 และ 35 เปอรเซ็นตตามลําดับ
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เมื่อพิจารณาศัตรูพืชอื่นๆ พบบนผลสมโอที่เก็บเกี่ยวแลว พบวา ทุกกรรมวิธีพบศัตรูพืช
ชนิดอื่นๆ เชน เพลี้ยหอย เพลี้ยไฟ ราดํา และอาการดาวกระจาย แตมปี ริมาณมากนอยตางกัน
จาการสังเกตพบวา
กรรมวิธีทหี่ อดวยถุงผาไนลอนพบการเขาทําลายของเพลี้ยหอยในปริมาณ
คอนขางหนาแนน สงผลใหผิวของสมโอไมสวยงาม ซึง่ อาจจะเกิดจากการผูกปากถุงซึง่ เปนหูรูดและ
ไมคอยมิดชิดเหมือนหูรูดของถุง spunbonded olefin ทําใหมีชองวางใหตัวออนของเพลี้ยหอย
(crawler) เขาไปในถุงได
ความคงทนและราคาของถุง (Table 2)
เมื่อพิจารณาความคงทนของถุงหอทั้ง 4 ชนิด พบวา ถุงผาไนลอน ถุงพลาสติกเคลือบ
สารเคมี และถุง spunbonded olefin ไมพบการฉีกขาดเลย สวนถุงหอผลซึง่ ทํามาจากกระดาษพบ
ฉีกขาดถึง 38.75 เปอรเซ็นต เมื่อพิจารณาราคาของถุง พบวา ถุงพลาสติกเคลือบสารเคมี และ ถุง
spunbonded olefin มีราคาถูกที่สุดเพียง 1 บาทตอถุง สวนถุงผาไนลอน มีราคาแพงที่สุด 5 บาท
ตอถุง (ไมรวมคาตัดเย็บ)
จากผลการทดลองทัง้ หมดจะเห็นวา การหอผลรวมกับการใชสารฆาแมลงมีแนวโนมที่ดีใน
การปองกันการเขาทําลายของหนอนเจาะผลสมโอได โดยถุงหอที่ดูมีประสิทธิภาพในการปองกัน
การเขาทําลายของหนอนเจาะผลสมโอได 100 เปอรเซ็นต ตลอดจนสีผิวของสมโอใกลเคียงกับสีผิว
สมโอที่ไมมกี ารหอ และมีความคงทนตอสภาพแวดลอม ไดแก ถุง spunbonded olefin และถุงผา
ไนลอน แมจะมีแมลงศัตรูพชื ขนาดเล็กเขาทําลายทําใหสีผิวไมสวยงาม แตก็อาจจะเนื่องจากวิธีการ
หอที่ไมมิชิด ซึ่งตองดําเนินการแกไขและทดสอบตอไป อนึง่ การทดลองนี้ไมมกี รรมวิธที ี่พน สารฆา
แมลงตั้งแตผลเล็กถึงผลเก็บเกี่ยวเนื่องจากงบประมาณที่ไดไมเพียงพอ
ทําใหไมสามารถทราบ
ประสิทธิภาพและตนทุนของการพนสารฆาแมลงไดเพื่อใชเปรียบเทียบกับกรรมวิธที ี่หอผลรวมกับ
การใชสารฆาแมลง และกรรมวิธีไมมีการปองกันกําจัดได
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
คําขอบคุณ
คุณสุริยะ เกาะมวงหมู เจาหนาทีว่ ิเคราะหโครงการ คุณณิชาพร ฉ่าํ ประวิง นักวิชาการ
เกษตร ทีช่ วยดําเนินการทดลองและเก็บขอมูลในแปลง ตลอดจนรวบรวมขอมูลเบื้องตนจึงทํา
ใหงานวิจัยนี้สาํ เร็จลุลวงไปไดดวยดี
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Table 1 Percentage of accumulate damaged fruit cause by citrus fruit borer before bagging fruits and percentage of damaged fruits cause by
citrus fruit borer and dropping fruits of harvesting fruits at pummelo's orchard, Koh Chang, Trat , April – September 2009

treatment

1/

2/
3/

havesting
dropping
damaged fruits
fruits/tree (%)2/
/ tree (%)2/
0a
0a

0

0a

0a

0a

0a

12.50 b

0

0a

0a

0a

0a

0a

5.00 ab

0

0a

0a

0a

0a

0a

1.25 a

0
-

1.44 b
96.62

4.29 b
17.62

6.17 b
60.49

6.83 b
51.77

7.50 ab
22.61

41.25 c
11.08

Average of whole fruits from 4 replications transformed by Arcsine (Sqr(x/100))
Average of 80 fruits from 4 replications 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

15.00 b
2130

cypermethrin/phosalone 28.75%
+ nylon cloth bag
cypermethrin/phosalone 28.75%
+ plastic bag with chlorpyrifos 1%
cypermethrin/phosalone 28.75%
+ spunbonded olefin bag
cypermethrin/phosalone 28.75%
+ paper bag
control
CV (%)

before bagging
accumulate damaged fruits/ tree (%) 1/
Before app. 7 DAA#1 7 DAA#2 7 DAA#3 7 DAA#4
0
0 a3/
0a
0a
0a
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Table 2 Size, weight, other pest and colour of havesting fruits and strong, cost of bag in
various treatment
fruit
treatment

weight
(g.)

size
(cm)

other pest

cypermethrin/phosalone 1,017.00 45.97 scale insect,
28.75% + nylon cloth
thrips, sooty
bag
mould
cypermethrin/phosalone 888.05 43.90 scatter,
28.75% + plastic bag
thrips,
with chlorpyrifos 1%
ant, sooty
mould
cypermethrin/phosalone 889.00 43.81 thrips,
28.75% + spunbonded
sooty mould
olefin bag
cypermethrin/phosalone 837.20 43.74 thrips,
28.75% + paper bag
sooty mould,
scatter
control
799.00 42.64 thrips, sooty
mould, scale
insect
1/

not include sewing price

bag

144a-c
146b
151a-b
144a-c
146b-c
151a-b



Cost
(Baht/
unit)
51/



1

144a-c
151a-b



1

144a-b
146a-c
151a
-



2

-

-

color

strong
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Figure 1 Percentage of colors of havesting fruits in various treatments

