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การป้องกันกาจัดแมลงศัตรูสละ
Controlling of Salacca insect pest
วนาพร วงษ์นิคง1/ ศรุต สุทธิอารมณ์1/ ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา1/
บุษบง มนัสมั่นคง1/ วิภาดา ปลอดครบุรี1/ สุเมธ พากเพียร2/
1/
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
2/
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
_______________________________

บทคัดย่อ
การดาเนินการทดลองการป้องกันกาจัดแมลงศัตรูสละ ดาเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2554
- กันยายน 2555 ที่แปลงเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงเพื่อป้องกัน
กาจั ดด้วงเจาะผลสละเปรี ยบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร พบว่า กรรมวิธีที่พ่นสาร pirimiphosmethyl 50% EC (Actalic) อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร fipronil 5%SC (Ascend) อัตรา 30
มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร และ carbosulfan 20% EC (Posse) อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร ให้
ผลดีในการป้องกันด้วงเจาะผลสละ โดยพ่นเดือนละ 1 ครั้งตั้งแต่ผลสละอายุ 6 เดือน จนกระทั่งเก็บ
เกี่ยว ส่วนการศึกษาระยะเวลาและวัสดุที่เหมาะสมในการห่อผลสละเพื่อป้องกันแมลงศัตรูสละเข้า
ทาลายในระยะผล พบว่าถุงที่ทาจากผ้ามุ้งและถุงปุ๋ย สามารถป้องกันการเข้าทาลายของแมลงศัตรูสละ
ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ต้องเริ่มห่อผลเมื่อผลสละอายุ 4-6 เดือน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาข้างเคียงเรื่อง
ผลสละเน่าและเชื้อราที่ผลจาเป็นต้องมีการศึกษาหาวิธีแก้ไขต่อไป

_______________________________
รหัสการทดลอง 02-06-54-03-02-01-02-55
รายงานผลงานวิจัยประจาปี ๒๕๕๕ สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
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คานา
สละ (Salacca sp.) เป็นผลไม้ที่มีรสชาติหอมหวานเฉพาะตัว เป็นพืชที่มีการเจริญเติบโต
และให้ผลผลิตในเชิงการค้าได้ค่อนข้างเร็ว จึงเป็นพืชที่เกษตรกรเริ่มนิยมปลูกแทนพืชชนิดอื่นที่มีราคา
ต่า เนื่องจากเป็นพืชที่ให้ราคาสูง เจริญเติบโตได้ดี ทนต่อความแห้งแล้ง ดูแลรักษาง่ายเนื่องจากทรง
พุ่มไม่สูงมาก ให้ผลเร็ว ดอกทยอยออกตลอดปีจึงทาให้มีผลผลิตขายตลอดปี นอกจากรับประทานสด
แล้วยังสามารถนาไปแปรรูปได้หลายอย่าง ได้แก่ น้าสละ สละแช่อิ่ม สละกวน สละลอยแก้ว เป็นต้น
ในปี 2549 มีปริมาณการส่งออกสละ 4,134 กิโลกรัม คิ ดเป็นมูลค่า 148,197 บาท ส่งออกไป
สาธารณรัฐอาหรับอิมิเรตส์ เยอรมัน มัลดีฟ จีน และฝรั่งเศส
การที่จะผลิตสละให้มีคุณภาพจาเป็นต้องมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี หนึ่งในนั้นคือเรื่องการ
ป้องกันกาจัดศัตรูพืช ทั้งวัชพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืช และสัตว์ศัตรูพืช ซึ่งทาความเสียหายน้อย แต่
เนื่องจากเกษตรกรมีการเพิ่มพื้นที่ปลูกมากขึ้น จึงทาให้ปัญหาเรื่องศัตรูพืชเป็นเรื่องสาคัญที่ต้องมีการ
ป้องกันกาจัด หากไม่มีการป้องกันกาจัดอาจทาให้พืชหยุดการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และอาจ
ส่งผลต่อคุณภาพการผลิต และทาให้ราคาลดลง จากการรายงานพบว่า โรคที่ทาความเสียหายได้แก่
โรคใบจุด โรครากเน่าและผลเน่า ส่วนแมลงศัตรูที่มีการรายงานที่เข้าทาลายสละ ได้แก่ หนอนร่าน
(nettle caterpillar) ด้วงแรด (rhinoceros beetle) ด้วงงวง (asiatic palm weevil) ซึ่งเป็นแมลงที่
เข้าทาลายพืชตระกูลปาล์ม สุพจน์ (2543) แนะนาให้ใช้สารเคมี carbaryl (Sevin 85% WP) 15-20
กรัมต่อน้า 20 ลิตร ฉีดพ่น 1-2 ครั้งให้ทั่วใบเพื่อป้องกันกาจัดหนอนร่าน ส่วนการป้องกันกาจัดด้วง
แรด ทวี ศักดิ์ (2544) แนะน าให้ ทาลายแหล่ ง ขยายพันธุ์ และท าความสะอาด อาจใช้ ส ารเคมี
chlopyrifos 40% EC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร carbosulfan 20% EC อัตรา 80 มิลลิลิตร
ต่อน้า 20 ลิตร diazinon 60% EC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร และ carbaryl อัตรา 80 กรัม
ต่อน้ า 20 ลิตร ราดรอบยอดอ่อนและโคนทางใบ 1 ลิตรต่อต้นต่อเดือน หรือใช้เชื้อราเขียว
(Meterhizium anisopliae) ใส่ตามแหล่งขยายพันธุ์ ส่วนการป้องกันกาจัดด้วงงวงมีการแนะนาคือ
ต้องไม่ให้ด้วงแรดเข้าทาลายเนื่องจากจะเป็นช่วงทางที่ด้วงงวงเข้าทาลายได้ หมั่นดูแลทาความสะอาด
และใช้สารเคมีชนิดเดียวกับที่แนะนากับด้วงแรด
ส่วนแมลงศัตรูสละที่ระบาดในช่วงระยะออกดอกและติดผลยังไม่มีการศึกษาถึงวิธีการป้องกัน
กาจัด หากมีแมลงศัตรูเข้าทาลายระยะนี้จะมีความเสียหายอย่างรุนแรง ทาให้ไม่ติดดอก หรือติดดอก
น้ อยลง ส่ ง ผลให้ มีผ ลผลิ ตลดน้ อยลง และอาจมีแมลงบางชนิด ติดไปกับผลผลิ ต ทาให้ ผ ลผลิ ตเสี ย
คุณภาพ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกสละประสบปัญหาศัตรูพืชชนิดใหม่ ได้แก่ ด้วงเจาะผล
สละ เป็นแมลงศัตรูชนิดใหม่ อยู่ในอันดับ (order ) Coleoptera วงศ์ (family) Anthribidae ซึ่งอยู่
ระหว่างการจาแนกชนิด หนอนมีสีขาวขุ่นกัดกินบริเวณเนื้อของผลสละ ตัวเต็มวัย เป็นด้วงขนาดเล็ก
ลาตัวรี ยาวประมาณ 0.7-0.9 มิลลิเมตร ปีกแข็งสีน้าตาล มีจุดและแถบสีดากระจายทั้งปีก ปากเป็น
แบบกัดกินรูปร่างแบน ยาว ตารวมเป็นรูปรีเห็นได้ชัดเจน ตัวเต็มวัยเพศเมียมีหนวดสั้น เพศผู้มีหนวด
ยาว คาดว่าระยะหนอนมีอายุประมาณ 1-2 เดือน ระยะดักแด้ อายุประมาณ 5-9 วัน ระยะตัวเต็มวัย
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อายุประมาณ 5-14 วัน ซึ่งแมลงชนิดนี้จะเข้าทาลายผลสละที่อายุประมาณ 7 จนถึง 9 เดือน ซึ่งเป็น
ระยะที่ผลสละเปลี่ยนสีจากสีน้าตาลดาเป็นสีน้าตาลแดง รวมทั้งเริ่มมีกลิ่นหอม (วนาพร และคณะ,
2555) ในขณะนี้เกษตรกรยังไม่มีวิธีการป้องกันกาจัดอื่นๆ เกษตรกรบางส่วนใช้วิธีเก็บเกี่ยวสละให้เร็ว
ขึ้นประมาณหนึ่งถึงสองเดือนเพื่อหลี กเลี่ยงการเข้าทาลายของหนอนเจาะผลสละ ทาให้ผลสละที่ส่ง
ขายไม่มีคุณภาพเนื่องจากยังไม่แก่เต็มที่ ดังนั้นจึงควรทาการศึกษาถึงวิธีการป้องกันกาจัดแมลงศัตรู
สละ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และแนะนาวิธีการป้องกันกาจัดแมลงศัตรูสละอย่างเหมาะสมสู่
เกษตรกร ตลอดจนเป็นการเพิ่มคุณภาพการผลิตสละอีกด้วย

วิธีดาเนินการ
อุปกรณ์
-

เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง
ถังพลาสติกสาหรับใส่น้า
กระบอกตวง/บีกเกอร์
ถุงที่ใช้ในการห่อผลสละ ได้แก่ ถุงที่ทาจากผ้ามุ้ง ถุงปุ๋ย และถุงพลาสติกที่มีสาร
chlorpyrifos 1% เป็นส่วนประกอบอยู่ภายใน
- ป้าย แผ่นกระดาษ และอุปกรณ์เก็บข้อมูล
วิธีการ
การทดลองย่อยที่ 1 การศึกษาประสิทธิภาพสารเคมีเพื่อป้องกันกาจัดแมลงศัตรูสละในสภาพสวน
ทาการศึกษาประสิทธิภาพสารเคมีเพื่อป้องกัน ด้วงเจาะผลสละเข้าทาลายสละ วางแผนการ
ทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้า 7 กรรมวิธี คือ
1. pirimiphos-methyl 50%EC (Actalic)
อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร
2. carbosulfan 20% EC (Posse)
อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร
3. dinotefuran 10%WP (Starkle)
อัตรา 20 กรัม/น้า 20 ลิตร
4. thiamethoxam 25%WG (Actara 25 WG) อัตรา 4 กรัม/น้า 20 ลิตร
5. clothianidin 16%SG (Dantosu)
อัตรา 10 กรัม/น้า 20 ลิตร
6. fipronil 5%SC (Ascend)
อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร
7. ไม่พ่นสาร
พ่นสารตามกรรมวิธี โดยใช้พืช 1 ต้นต่อซ้า และเริ่มพ่นสารเคมีตั้งแต่ผลสละอายุ 6 เดือน พ่น
สารเคมีเดือนละ 1 ครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยว จากนั้นสุ่มเก็บผลสละ 1 กระปุก/ต้ น (10 ผล ขึ้นไป) เพื่อ
นาไปผ่าสารวจเพื่อ ดูด้วงเจาะผลสละ บันทึกจานวนด้วงเจาะผลสละที่พบ และรอยการทาลาย นา
ข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบทางสถิติ ต่อไป
การบันทึกข้อมูล
- บันทึกด้วงเจาะผลสละ
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- บันทึกสภาพอุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณน้าฝนตลอดช่วงการทดลอง
การทดลองย่อยที่ 2 การศึกษาระยะเวลาและวัสดุที่เหมาะสมในการห่อผลสละเพื่อป้องกันแมลง
ศัตรูสละเข้าทาลายในระยะผล
ดาเนินการ 2 ครั้ง
การห่อผลครั้งที่ 1
ทาการศึกษาวัสดุห่อผล และระยะเวลาที่เหมาะสมในการห่อผลสละเพื่อป้องกันแมลงศัตรู
สละเข้าทาลายในระยะผล โดยวางแผนการทดลองแบบ Split-plot จานวน 3 ซ้า Main plot คือ อายุ
ของผลสละที่ทาการห่อผลจานวน 4 เดือน คือ
1) อายุของผลสละที่ 5 เดือนหลังดอกบาน (M1)
2) อายุของผลสละที่ 6 เดือนหลังดอกบาน (M2)
3) อายุของผลสละที่ 7 เดือนหลังดอกบาน (M3)
4) อายุของผลสละที่ 8 เดือนหลังดอกบาน (M4)
Sub plot คือ วัสดุที่ใช้ห่อผล จานวน 4 ชนิด คือ
1) ถุงห่อผลทาจากผ้ามุ้ง ขนาด 45x90 เซนติเมตร (S1)
2) ถุงปุ๋ยขนาด 40x60 เซนติเมตร (S2)
3) ถุงพลาสติกที่มีสาร chlorpyrifos 1% เป็นส่วนประกอบอยู่ภายในเนื้อถุงขนาด 30x40
เซนติเมตร (S3)
4) ไม่มีการห่อผล (S4)
ปฏิบัติการทดลองตามกรรมวิธีดังกล่าว โดยใช้พืช 1 ต้นต่อซ้า สุ่มเก็บผลสละเมื่อถึงระยะเก็บ
เกี่ยวจานวน 1 กระปุก/ต้น (10 ผล ขึ้นไป) ตรวจดูแมลงโดยการผ่าผลสละมาตรวจสอบ บันทึกการ
ทาลาย บันทึกสีของผลสละ ความหวาน หรือข้อมูลอื่นๆที่เกิดจากการห่อผล เช่น ผลเน่า หรือ ผลเป็น
โรค นาข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบทางสถิติ
การบันทึกข้อมูล
- บันทึกการทาลาย สีผลสละ และความหวาน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกิดจากการห่อผล
- บันทึกสภาพอุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณน้าฝนตลอดช่วงการทดลอง
การห่อผลครั้งที่ 2
ทาการศึกษาวัสดุห่อผล และระยะเวลาที่เหมาะสมในการห่อผลสละเพื่อป้องกันแมลงศัตรูสละเข้า
ทาลายในระยะผล โดยวางแผนการทดลองแบบ Split-plot จานวน 3 ซ้า Main plot คือ อายุของผล
สละที่ทาการห่อผลจานวน 3 เดือน คือ
1) อายุของผลสละที่ 4 เดือนหลังดอกบาน (M3)
2) อายุของผลสละที่ 5 เดือนหลังดอกบาน (M1)
3) อายุของผลสละที่ 6 เดือนหลังดอกบาน (M2)
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Sub plot คือ วัสดุที่ใช้ห่อผล จานวน 4 ชนิด คือ
1) ถุงห่อผลทาจากผ้ามุ้ง ขนาด 45x90 เซนติเมตร (S1)
2) ถุงปุ๋ยขนาด 40x60 เซนติเมตร (S2)
3) ถุงพลาสติกที่มีสาร chlorpyrifos 1% เป็นส่วนประกอบอยู่ภายในเนื้อถุงขนาด 30x40
เซนติเมตร (S3)
4) ไม่มีการห่อผล (S4)
ปฏิบัติการทดลองตามกรรมวิธีดังกล่าว โดยใช้พืช 1 ต้นต่อซ้า สุ่มเก็บผลสละเมื่อถึงระยะเก็บ
เกี่ยวจานวน 1 กระปุก/ต้น (10 ผล ขึ้นไป) ตรวจดูแมลงโดยการผ่าผลสละมาตรวจสอบ บันทึกการ
ทาลาย บันทึกสีของผลสละ ความหวาน หรือข้อมูลอื่นๆที่เกิดจากการห่อผล เช่น ผลเน่า หรือ ผลเป็น
โรค นาข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบทางสถิติ
การบันทึกข้อมูล
- บันทึกการทาลาย สีผลสละ และความหวาน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกิดจากการห่อผล
- บันทึกสภาพอุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณน้าฝนตลอดช่วงการทดลอง
เวลาและสถานที่
เริ่มต้น ตุลาคม พ.ศ. 2554 สิ้นสุด กันยายน พ.ศ. 2555
สวนเกษตรกร จังหวัดจันทบุรี
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
กลุ่มบริหารศัตรูพืช และกลุ่มกีฎและสัตววิทยา
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การทดลองที่ 1 การศึกษาประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงเพื่อป้องกันกาจัดแมลงศัตรูสละในสภาพสวน
จากการทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงเพื่อป้องกันกาจัดด้วงเจาะผลสละ เปรียบเทียบ
ระหว่างกรรมวิธีพ่นสาร pirimiphos-methyl 50%EC (Actalic) อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร
carbosulfan 20% EC (Posse) อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร dinotefuran 10%WP (Starkle)
อัตรา 20 กรัม/น้า 20 ลิตร thiamethoxam 25%WG (Actara 25 WG) อัตรา 4 กรัม/น้า 20 ลิตร
clothianidin 16%SG (Dantosu) อัตรา 10 กรัม/น้า 20 ลิตร fipronil 5%SC (Ascend) อัตรา 30
มิล ลิ ลิ ตร/น้ า 20 ลิ ตร และกรรมวิธี ไม่พ่นสาร โดยพ่นเดือนละ 1 ครั้งตั้งแต่ผ ลสละอายุ 6 เดือน
จนกระทั่ ง เก็ บ เกี่ ย ว และสุ่ ม เก็ บ ผลสละเพื่ อ ผ่ า ดู ด้ ว งเจาะผลสละ พบว่ า ทุ ก กรรมวิ ธี ที่ พ่ น สารมี
เปอร์เซ็นต์ผลดี (ไม่มีด้วงเจาะผลสละเข้าทาลาย) มากกว่ากรรมวิธีไม่พ่นสาร โดยที่กรรมวิธีที่พ่นสาร
pirimiphos-methyl 50% EC (Actalic) อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร fipronil 5%SC
(Ascend) อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร และ carbosulfan 20% EC (Posse) อัตรา 50
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มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร พบว่ามีผลสละดี คิดเป็น 100, 100 และ 98.33 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ซึ่งมี
ผลดีมากกว่า และแตกต่างอย่ างมีนั ย สาคัญกับกรรมวิธีไม่พ่นสารที่มีผลดี 73.33 เปอร์เซ็นต์ ส่ ว น
กรรมวิธีพ่นสาร thiamethoxam 25%WG (Actara 25 WG) อัตรา 4 กรัม ต่อน้า 20 ลิตร
clothianidin 16%SG (Dantosu) อัตรา 10 กรัมต่อน้า 20 ลิตร และ dinotefuran 10%WP
(Starkle) อัตรา 20 กรัมต่อน้า 20 ลิตร มีผลสละดีคิดเป็น 87.25, 82.32 และ 79.11 เปอร์เซ็นต์
ตามลาดับ ซึ่งไม่แตกต่างกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงเปอร์เซ็นต์ผลดีที่ไม่พบด้วงเจาะผลสละเข้าทาลาย แปลงเกษตรกร อ.เมือง จ.จันทบุรี
กรรมวิธี
1. pirimiphos-methyl 50%EC (Actalic)
2. carbosulfan 20% EC (Posse)
3. dinotefuran 10%WP (Starkle)
4. thiamethoxam 25%WG (Actara 25 WG)
5. clothianidin 16%SG (Dantosu)
6. fipronil 5%SC (Ascend)
7. ไม่พ่นสาร
C.V.

อัตรา (กรัม หรือ
มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร)
50
50
20
4
10
30
-

เปอร์เซ็นต์ผลสละดี1/
100 a
98.33 ab
79.11 bc
87.25 abc
82.32 abc
100 a
73.33 c
5.74

1/

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น
95% โดยวิธี DMRT
การทดลองที่ 2 การศึกษาระยะเวลาและวัสดุที่เหมาะสมในการห่อผลสละเพื่อป้องกันแมลงศัตรู
สละเข้าทาลายในระยะผล
การห่อผลครั้งที่ 1
จากการศึกษาวัสดุห่อผล และระยะเวลาที่เหมาะสมในการห่อผลสละเพื่อป้องกันแมลงศัตรู
สละเข้าทาลายในระยะผล โดยห่อผลด้วยวัสดุ 3 ชนิด ได้แก่ ถุงที่ทาจากผ้ามุ้ง ถุงปุ๋ย และถุงพลาสติก
ที่มีสาร chlorpyrifos 1% เป็นส่วนประกอบอยู่ภายใน เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่ห่อผล โดยห่อผล
สละอายุ 5, 6, 7 และ 8 เดือน (หลังดอกบาน) ห่อผลสละจนกระทั่งเก็บเกี่ยว เมื่อสละถึงระยะเก็บ
เกี่ยวสุ่มเก็บผลสละมาตรวจสอบการเข้าทาลายของด้วงเจาะผลสละ พบว่าผลสละที่อายุ 5 เดือน เมื่อ
ห่อผลด้วยถุงที่ทาจากผ้ามุ้งและถุงปุ๋ย ไม่พบการเข้าทาลายของด้วงเจาะผลสละ ในขณะที่ห่อด้วย
ถุงพลาสติกที่มีสาร chlorpyrifos 1% เป็นส่วนประกอบอยู่ภายในเนื้อถุง และการไม่ห่อผล มีการเข้า
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ท าลายของด้ ว งเจาะผลสละคิ ด เป็ น 20 และ 20 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตามล าดั บ ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจาก
ถุงพลาสติกที่มีสาร chlorpyrifos 1% เป็นส่วนประกอบอยู่ภายใน ที่ใช้ห่อผลนั้น เป็นถุงที่มีลักษณะ
ปลายถุงเปิด จึงทาให้ด้วงเจาะผลสละเข้าไปทาลายผลสละได้ และสาร chlorpyrifos 1% ที่เป็น
ส่วนประกอบอยู่ภายในไม่มีประสิทธิภาพในการฆ่าด้วงเจาะผลสละ (ตารางที่ 2)
เมื่อห่อผลสละที่อายุ 6 เดือนหลังดอกบาน ด้วยถุงที่ทาจากผ้ามุ้งและถุงปุ๋ย ไม่พบการเข้า
ทาลายของด้วงเจาะผลสละ ในขณะที่ห่อด้วยถุงพลาสติกที่มีสาร chlorpyrifos 1% เป็นส่วนประกอบ
อยู่ภายในเนื้อถุง และการไม่ห่อผล มีการเข้าทาลายของด้วงเจาะผลสละคิดเป็น 33.33 และ 46.67
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
เมื่อห่อผลสละที่อายุ 7 เดือนหลังดอกบาน ด้วยถุงที่ทาจากผ้ามุ้ง ถุงปุ๋ย ถุงพลาสติกที่มีสาร
chlorpyrifos 1% เป็นส่วนประกอบอยู่ภายในเนื้อถุง และการไม่ห่อผล พบการเข้าทาลายของด้วง
เจาะผลสละ คิดเป็น 3.33, 3.33, 16.67 และ 26.67 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
เมื่อห่อผลสละที่อายุ 8 เดือนหลังดอกบาน ด้วยถุงที่ทาจากผ้ามุ้ง ถุงปุ๋ย ถุงพลาสติกที่มีสาร
chlorpyrifos 1% เป็นส่วนประกอบอยู่ภายใน และการไม่ห่อผล พบการเข้าทาลายของด้วงเจาะผล
สละ คิดเป็น 6.67, 33.33, 13.33 และ 20.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
จะเห็นว่าการห่อผลเมื่อสละอายุ 7 และ 8 เดือน ไม่สามารถป้องกันการเข้าทาลายของด้วง
เจาะผลสละได้ เนื่องจากเป็นระยะที่ด้วงเจาะผลสละเริ่มเข้าทาลาย ซึ่งตรงกับการศีกษาลักษณะการ
เข้าทาลายของด้วงเจาะผลสละทีม่ ีการเข้าทาลายตั้งแต่ผลสละอายุ 7-9 เดือน เป็นระยะที่เริ่มเก็บเกี่ยว
มีการเปลี่ยนสีจากสีน้าตาลดาเป็นสีน้าตาลแดง รวมทั้งเริ่มมีกลิ่นหอม
เมื่อพิจารณาคุณภาพของผลสละที่ห่อด้วยวัสดุต่างๆ (ตารางที่ 3) พบว่าการห่อผลด้วยวัสดุทุก
ชนิดมีผลสละเน่า โดยการห่อด้วยถุง ที่ทาจากผ้ามุ้ง ที่อายุสละ 5, 6, 7 และ 8 เดือน มีผลเน่าคิดเป็น
30.00, 10.00, 3.33 และ 6.67 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ การห่อด้วยถุงปุ๋ย ที่อายุสละ 5, 6, 7 และ 8
เดือน มีผลเน่าคิดเป็น 16.67, 30.00, 30.00 และ 3.33 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเนื่องจากวัสดุ
ที่ใช้ห่ อนั้น ไม่มี การระบายอากาศที่เพียงพอ ส่ งผลให้ มีความชื้นสู งภายในถุงที่ห่ อทาให้ เกิด ผลเน่า
ตามมา ส่วนการห่อด้วยถุงพลาสติกที่มีสาร chlorpyrifos 1% เป็นส่วนประกอบอยู่ภายใน ที่อายุสละ
5, 6, 7 และ 8 เดือน มีผลเน่าคิดเป็น 16.67, 40.00, 0.00 และ 0.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ สาเหตุที่
สละอายุ 7 และ 8 เดือนไม่พบผลสละเน่า อาจเนื่องจากถุงพลาสติกที่มีสาร chlorpyrifos 1% เป็น
ส่วนประกอบ ที่ใช้ห่อผลนั้น เป็นถุงที่มีลักษณะปลายเปิด จึงทาให้มีการระบายอากาศมากกว่าวัสดุ
ชนิดอื่นๆ รวมทั้งการห่อผลที่อายุ 7 และ 8 เดือนเป็นการห่อผลที่มีช่วงระยะการห่อสั้นกว่า จึงส่งผล
ให้มีผลสละเน่าน้อยตามไปด้วย ส่วนกรรมวิธีไม่ห่อผล ที่อายุสละ 5, 6, 7 และ 8 เดือน มีผลเน่าคิด
เป็น 40.00 16.67 13.33 และ 3.33 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมใน
สวนสละมีความชื้นค่อนข้างสูง และมีฝนตกอยู่บ่อยครั้ง จึงเป็นเหตุชักนาให้เกิดผลเน่าได้แม้ไม่ห่อผล
ด้วยอะไรเลยก็ตาม
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ตารางที่ 2 แสดงเปอร์เซ็นต์การเข้าทาลายของด้วงเจาะผลสละที่สละอายุต่างๆ โดยใช้วัสดุต่างๆ ใน
การห่อผลสละ ที่แปลงเกษตรกร อ.เมือง จ.จันทบุรี

วัสดุที่ใช้ในการห่อผลสละ
ถุงที่ทาจากผ้ามุ้ง
ถุงปุ๋ย
ถุงพลาสติกที่มีสาร chlorpyrifos 1%
เป็นส่วนประกอบอยู่ภายใน
ไม่ห่อผล

จานวนผลเสียที่ถูกด้วงเข้าทาลาย (%)
อายุของผลสละที่ทาการห่อผล
5 เดือน 6 เดือน 7 เดือน 8 เดือน
0.00
0.00
3.33
6.67
0.00
0.00
3.33
33.33
20.00
33.33
16.67
13.33
20.00

46.67

26.67

20.00

ตารางที่ 3 เปอร์เซ็นต์ผลสละเน่าเมื่อห่อด้วยวัสดุต่างๆ ที่แปลงเกษตรกร อ.เมือง จ.จันทบุรี
จานวนผลสละที่เน่า (%)
วัสดุที่ใช้ในการห่อผลสละ

อายุของผลสละที่ทาการห่อผล
5 เดือน

6 เดือน

7 เดือน

8 เดือน

ถุงที่ทาจากผ้ามุ้ง

30.00

10.00

3.33

6.67

ถุงปุ๋ย

16.67

30.00

30.00

3.33

ถุงพลาสติกที่มีสาร chlorpyrifos 1%
เป็นส่วนประกอบอยู่ภายใน

16.67

40.00

0.00

0.00

ไม่ห่อผล

40.00

16.67

13.33

3.33
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การห่อผลครั้งที่ 2
จากผลการทดลองที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการห่อผลสละ ควรห่อผลก่อนด้วงเจาะผล
สละเข้าทาลาย คือ ช่วงก่อนสละอายุ 7 เดือน จึงทาการทดสอบการห่อผลโดยห่อผลด้วยวัสดุ 3 ชนิด
เช่นเดียวกับการทดลองข้างต้นคือ ถุงที่ทาจากผ้ามุ้ง ถุงปุ๋ย และถุงพลาสติกที่มีสาร chlorpyrifos 1%
เป็นส่วนประกอบอยู่ภายในเนื้อถุง เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่ห่อผล โดยห่อผลสละที่อายุ 4, 5 และ 6
เดือน ห่อผลสละทิ้งไว้ จนกระทั่งเก็บเกี่ยว เมื่อสละถึงระยะเก็บเกี่ยวสุ่มเก็บผลสละมาตรวจสอบการ
เข้าทาลายของด้วงเจาะผลสละ พบว่าผลสละที่อายุ 4 เดือนหลังดอกบาน เมื่อห่อผลด้วยถุงที่ทาจาก
ผ้ามุ้ง ถุงปุ๋ย และถุงพลาสติกที่มีสาร chlorpyrifos 1% เป็นส่วนประกอบอยู่ภายในเนื้อถุง ไม่พบการ
เข้าทาลายของด้วงเจาะผลสละ ในขณะที่การไม่ ห่อผล มีการเข้าทาลายของด้วงเจาะผลสละคิดเป็น
16.67 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 4)
เมื่อห่อผลสละที่อายุ 5 เดือนหลังดอกบาน ด้วยถุงที่ทาจากผ้ามุ้ง ถุงปุ๋ย และถุงพลาสติกที่มี
สาร chlorpyrifos 1% เป็นส่วนประกอบอยู่ภายในเนื้อถุง ไม่พบการเข้าทาลายของด้วงเจาะผลสละ
ในขณะที่ การไม่ห่อผล มีการเข้าทาลายของด้วงเจาะผลสละคิดเป็น 13.33 เปอร์เซ็นต์
เมื่อห่อผลสละที่อายุ 6 เดือนหลังดอกบาน ด้วยถุงที่ทาจากผ้ามุ้ง ถุงปุ๋ย และถุงพลาสติกที่มี
สาร chlorpyrifos 1% เป็นส่วนประกอบอยู่ภายในเนื้อถุง ไม่พบการเข้าทาลายของด้วงเจาะผลสละ
ในขณะที่ การไม่ห่อผล มีการเข้าทาลายของด้วงเจาะผลสละคิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งจะเห็นว่าการห่อผลเมื่อสละอายุ 4, 5 และ 6 เดือน ด้วยวัสดุห่อทุกชนิด สามารถป้องกัน
การเข้าทาลายของด้วงเจาะผลสละได้ แต่เมื่อพิจารณาคุณภาพของผลสละที่ห่อด้วยวัสดุต่างๆ (ตาราง
ที่ 5) พบว่าการห่อผลด้วยทุกวัสดุส่งผลให้ผลสละเน่า ทั้งนี้อาจเนื่องจากวัสดุที่ใช้ห่อนั้นไม่มีการระบาย
อากาศที่เพียงพอ รวมทั้งสภาพแวดล้อมในสวนสละมีความชื้นค่อนข้างสูง และมีฝนตกอยู่บ่อยครั้ง จึง
ทาให้ผลสละเน่า โดยการห่อด้วยถุงที่ทาจากผ้ามุ้ง ที่อายุสละ 4, 5 และ6 มีผลเน่าคิดเป็น 10.00, 0
และ 6.67 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ การห่อด้วยถุงปุ๋ย ที่อายุสละ 4, 5 และ 6 เดือน มีผลเน่าคิดเป็น
36.67, 26.67 และ 53.33 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ส่วนการห่อด้วยถุงพลาสติกที่มีสาร chlorpyrifos
1% เป็นส่วนประกอบอยู่ภายใน ที่อายุสละ 4, 5 และ 6 เดือน มีผลเน่าคิดเป็น 63.33, 56.67 และ
33.33 เปอร์ เซ็น ต์ ตามลาดับ สาเหตุ การห่ อผลด้วยถุงพลาสติกที่มีสาร chlorpyrifos 1% เป็น
ส่วนประกอบนั้นมีผลเน่าเป็นสัดส่วนที่สูง เนื่องจากการทดลองในครั้งนี้มีการปิดปลายถุงที่เปิดด้วย
เชือก เพื่อไม่ให้มีทางเข้าที่ด้วงเจาะผลสละสามารถเข้าทาลายได้ จึงทาให้ไม่มีการระบายอากาศเกิด
ความชื้นสูงภายในถุงที่ห่อ ส่งผลให้มีผลสละเน่าเป็นจานวนมาก ส่วนกรรมวิธีไม่ห่อผล ที่อายุสละ 4, 5
และ 6 เดือน มีผลเน่าคิดเป็น 0, 16.67 และ 3.33 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ซึ่งมีจานวนผลสละเน่าน้อย
กว่าทุกกรรมวิธี
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ตารางที่ 4 แสดงเปอร์เซ็นต์การเข้าทาลายของด้วงเจาะผลสละที่สละอายุต่างๆ โดยใช้วัสดุต่างๆ ใน
การห่อผลสละ ที่แปลงเกษตรกร อ.เมือง จ.จันทบุรี

วัสดุที่ใช้ในการห่อผลสละ
ถุงที่ทาจากผ้ามุ้ง
ถุงปุ๋ย
ถุงพลาสติกที่มีสาร chlorpyrifos 1%
เป็นส่วนประกอบอยู่ภายใน
ไม่ห่อผล

จานวนผลเสียที่ถูกด้วงเข้าทาลาย (%)
อายุของผลสละที่ทาการห่อผล
4 เดือน
5 เดือน
6 เดือน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16.67

13.33

70.00

ตารางที่ 5 เปอร์เซ็นต์ผลสละเน่าเมื่อห่อด้วยวัสดุต่างๆ ที่แปลงเกษตรกร อ.เมือง จ.จันทบุรี

ถุงที่ทาจากผ้ามุ้ง

จานวนผลสละที่เน่า (%)
อายุของผลสละที่ทาการห่อผล
4 เดือน
5 เดือน
6 เดือน
10.00
0.00
6.67

ถุงปุ๋ย

36.67

26.67

53.33

ถุงพลาสติกที่มีสาร chlorpyrifos 1%
เป็นส่วนประกอบอยู่ภายใน
ไม่ห่อผล

63.33

56.67

33.33

0.00

16.67

3.33

วัสดุที่ใช้ในการห่อผลสละ
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ถุงที่ทาจากผ้ามุ้ง

ถุงปุ๋ย

ถุงพลาสติกที่มีสาร
chlorpyrifos 1%

ภาพที่ 1 ผลสละที่ห่อด้วยวัสดุชนิดต่างๆ
สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
การทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีเพื่อป้องกันกาจัดด้วงเจาะผลสละ พบว่า สาร pirimiphosmethyl 50% EC (Actalic) อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร fipronil 5%SC (Ascend) อัตรา 30
มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร และ carbosulfan 20% EC (Posse) อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร ให้
ผลดีในการป้องกัน การทาลายของด้วงเจาะผลสละ โดยพ่นเดือนละ 1 ครั้งตั้งแต่ผลสละอายุ 6 เดือน
จนกระทั่งเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ควรมีการทดลองซ้าเพื่อยืนยันผลการทดลอง และควรปรับเปลี่ยนระยะเวลา
ในการพ่นเพื่อให้สามารถป้องกันด้วงเจาะผลสละให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สาหรับการศึกษาระยะเวลาและวัสดุที่เหมาะสมในการห่อผลสละเพื่อป้องกันแมลงศัตรูสละ
เข้าทาลายในระยะผล พบว่าถุงที่ทาจากผ้ามุ้งและถุงปุ๋ย สามารถป้องกันการเข้าทาลายของแมลงศัตรู
สละได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ต้องเริ่มห่อผลเมื่อผลสละอายุ 4-6 เดือน แต่พบผลข้างเคียงต่อคุณภาพของ
ผลสละ เนื่องจากทาให้ผลสละเน่าและเกิดเชื้อราที่ผล ซึ่งคาดว่าการห่อผลระยะยาวจนกระทั่งเก็บ
เกี่ยวทาให้เกิดความชื้นภายในถุงที่ห่อ ส่วนการห่อผลที่ผลสละอายุ 7-8 เดือน ไม่สามารถป้องกันการ
เข้าทาลายของด้วงเจาะผลสละได้ ส่วนการเลือกวิธีการห่อผลสละเพื่อป้องกันด้วงเจาะผลสละนั้นควรมี
ข้อพิจารณาในการห่อผล เนื่องจากสละเป็นผลไม้ที่มีหนามทาให้การห่อผลเป็นไปด้วยความยากลาบาก
และต้องใช้ระยะเวลาในการห่อผล และวัสดุที่นามาห่อผลอาจทาให้เกิดความชื้นภายในถุงที่ห่อส่งเสริม
ให้เกิดสภาพที่ทาให้ ผลเน่า หรือ เกิดเชื้อราขึ้นได้ง่าย ซึ่งในปีถัดไปควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการลด
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อาการผลเน่าอันเกิดจากการห่อผลสละต่อไป อาจมีการเลือกวัสดุชนิดใหม่ใน หรือพ่นยาป้องกันโรคผล
เน่าก่อนห่อผลเพื่อลดการเกิดโรคผลเน่าต่อไป
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