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รายละเอียดโครงการ 
 
ช่ือโครงการ การบริหารแมลงศตัรูส้มด้วยภมูิปัญญาท้องถ่ิน  
คณะผู้วิจัยและสังกัด 
1. ผศ.ดร. อรุณ  โสตถิกลุ  สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
2. รศ. สธีุกานต์  โสตถิกลุ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพืน้ท่ีล าปาง 
3. นายสญัญา  พิมพา   สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
ระยะเวลาที่ท าการวิจัย จ านวน 3 ปี ระหวา่ง พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2553 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพฒันาการดแูลส้มเกลีย้งให้สมบรูณ์แข็งแรง ลดปัญหาด้านโรคและแมลงพร้อมกบัพฒันา
ผลผลิตให้มีคณุภาพโดยท่ีเกษตรกรสามารถปฏิบตัไิด้ 
วิธีการวิจัย 
 1. ศกึษาปัญหาท่ีส าคญัและรูปแบบการดแูลรักษาสวนส้มของเกษตรกร 

วิธีการ   
โดยการสอบถามและส ารวจสภาพพืน้ท่ีปลูกส้มเกลีย้งจากเกษตรกรในเขตอ าเภอเถิน และ

อ าเภอแม่พริกจงัหวดัล าปาง จากนัน้มาสรุปรูปแบบท่ีเกษตรกรปฏิบตัิอยู่ วิเคราะห์ปัญหาและหาแนว
ทางแก้ไขโดยให้เกษตรกรมีสว่นร่วม 

 2. ทดสอบแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีส าคญัเชน่ ปัญหาเร่ืองโรคราสีชมพท่ีูท าให้ส้มเกลีย้งมีก่ิง
แห้งตายเป็นจ านวนมาก อาการใบดา่งเน่ืองจากขาดธาตอุาหารบางชนิด และการไม่ออกดอกติดผลใน
บางปี 

 วิธีการ   
 แก้ไขปัญหาเร่ืองโรคราสีชมพู Corticium salmonicolor โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
ควบคมุโรคราสีชมพขูองกรรมวิธีตา่งๆเชน่ใช้ บอร์โดมิกเจอร์, สารละลายปนูขาว, สารสกดักานพล ูและ
สารสกดัโกฏจฬุาลมัพา ท าการทดสอบในห้องปฏิบตักิาร และ ท่ีสวนส้มเกลีย้งของเกษตรกร 
 ส าหรับอาการใบแก้วเน่ืองจากขาดธาตอุาหารบางชนิดจึงท าการทดลองพ่นสารละลายบาง
ชนิดให้กบัต้นส้มท่ีมีอาการเป็นระยะๆ แล้วประเมินปริมาณอาการใบแก้วลดลงหรือไม ่  
 การไม่ออกดอกติดผลของส้มเกลีย้งในบางปีอาจมีหลายสาเหตุแต่สาเหตุหนึ่งคือความไม่
สมดุลของธาตุอาหารในดิน  ดังนัน้ จึงหาวิธีการบ ารุงพืน้ฟูต้นส้มเกลีย้งโดยการให้ปุ๋ ยสูตรต่า ง ๆ 
ร่วมกับการใช้น า้หมักชีวภาพและการตดัแต่งก่ิงท่ีเป็นโรคออก และมีการทดลองใส่ปุ๋ ยคอกเพ่ือส้ม
เกลีย้งมีโอกาสได้รับธาตอุาหารรองท่ีจ าเป็นเพิ่มขึน้ และโครงสร้างดนิจะดีขึน้เร่ือยๆ 

 3. ส ารวจแมลงศตัรูส้มเกลีย้ง และท าการทดลองใช้สารสกัดจากรากหนอนตายหยากมา
ป้องกนัก าจดัหนอนแก้วส้ม (Papilio demoleus) ในห้องปฏิบตักิาร 
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 วิธีการ 
 ท าการส ารวจแมลงศตัรูส้มเกลีย้งท่ีส าคญัและพบบอ่ยในพืน้ท่ีปลกูส้มเกลีย้ง 

ท าการทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดจากรากหนอนตายหยาก (Stermona spp.) เพ่ือการ
ควบคมุหนอนแก้วส้ม ด้วยวิธีพ่นสารสกัดบนตวัหนอนทดสอบ (Contact poison) และการทดสอบ
ยบัยัง้การกินอาหารของหนอนแก้วส้มด้วยวิธี leaf-dip feeding  
 
ผลการวิจัย 
 การบริหารแมลงศัตรูส้มด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นโครงการวิจัยท่ีใช้ระยะเวลา 3 ปี โดย
ด าเนินการทดสอบท่ีสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตรและสวนส้มเกลีย้ง อ าเภอเถิน อ าเภอแม่พริก จงัหวดั
ล าปาง รูปแบบการดูแลรักษาสวนส้มของเกษตรกรทัง้สองพืน้ท่ีพบว่ามีการดูแลแตกต่างกันโดยใน
พืน้ท่ีอ าเภอเถินเกษตรกรส่วนมากจะปลกูส้มเกลีย้งในพืน้ท่ีดอนอาศยัน า้ฝนเป็นหลกั มีการให้น า้เป็น
บางครัง้ในชว่งฤดแูล้งส าหรับสวนท่ีอยูใ่กล้แหลง่น า้ แตพื่น้ท่ีสว่นใหญ่ไมมี่การให้น า้จงึท าให้ไม่สามารถ
ก าหนดการออกดอกตดิผลได้ จงึท าให้พืน้ท่ีอ าเภอเถินมีชว่งผลผลิตทยอยออกมาสู่ตลาดเร่ือยๆแตจ่ะมี
ความหวานมากกว่าส้มเกลีย้งท่ีอ าเภอแม่พริก เกษตรกรบางคนจะใช้สารเคมี(ฟูราดาน)ป้องกนัก าจดั
ปลวกรอบโคนต้นส้มเกลีย้ง ไมมี่การตดัแตง่ก่ิงและไม่มีการใช้สารเคมีป้องกนัก าจดัโรคราสีชมพ ูมีการ
ใช้ปุ๋ ยเคมี 15-15-15 ใส่ปีละครัง้โดยใส่ต้นละประมาณ 200-300 กรัม ส่วนท่ีอ าเภอแม่พริกเกษตรกร
มกัจะปลกูส้มเกลีย้งใกล้แหลง่น า้มีการบงัคบัการออกดอกตดิผลโดยก าหนดการให้น า้ซึ่งเกษตรกรนิยม
ให้ส้มเกลีย้งออกดอกในชว่งเดือนมกราคมจะท าให้การเก็บเก่ียวผลผลิตตรงกบัชว่งเทศการสารทจีน ซึ่ง
จะมีพอ่ค้ามาเหมาซือ้ผลผลิตทัง้หมด ดงันัน้เกษตรกรจึงไม่ค านึงถึงความหวานของผลมากนกั ปัญหา
ท่ีพบในสองพืน้ท่ีคือ ต้นส้มเกลีย้งมีอายุมาก มีการระบาดของโรคราสีชมพูท าให้ก่ิงส้มแห้งตายมาก 
บางสวนพบอาการใบด่างเน่ืองจากการขาดธาตุอาหารบางชนิดแทบทุกต้น อาจส่งผลท าให้ความ
สมบรูณ์ของต้นลดลงเร่ือย ๆ บางสวนไมมี่การออกดอกตดิผลทัง้ ๆ ท่ีต้นมีการเจริญเติบโตดี ส่วนแมลง
ศตัรูส้มเกลีย้งท่ีส าคัญและพบบ่อย คือหนอนแก้วส้ม จะพบมากช่วงฤดูฝนจะกินยอดและใบอ่อน 
ส าหรับต้นท่ีปลกูใหมค่วรดแูลป้องกนัทกุวนัไมเ่ชน่นัน้ต้นส้มจะชะงกัการเจริญเติบโต และพบมวนเขียว
ส้มมากในชว่งตดิผล แมลงชนิดอ่ืนท่ีพบได้แก่ เพลีย้แป้ง เพลีย้อ่อน แมลงคอ่มทอง หนอนแก้วส้ม และ
หนอนบุ้ ง ซึ่งพบในปริมาณท่ีน้อยมากไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ และโรคราสีชมพูเป็นปัญหาท่ี
ส าคญัท่ีสดุของการท าสวนส้มเกลีย้ง  

การทดสอบประสิทธิภาพของสาร 4 ชนิดต่อการยบัยัง้การเจริญของเชือ้ราสีชมพู Corticium 
salmonicolor ในห้องปฏิบัติการพบว่า สารละลายบอร์โดมิกเจอร์ สารสกัดจากกานพลูและ 
สารละลายปนูขาว มีผลการยบัยัง้โคโลนีของเชือ้ราสีชมพู 100 เปอร์เซ็นต์ จึงน าไปทดสอบในสภาพ
แปลง ปรากฏว่า ปริมาณก่ิงแห้งเน่ืองจากโรคราสีชมพูของแต่ละกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างจาก
กรรมวิธีท่ีไมไ่ด้ใช้อะไรเลย ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการพ่นสารเหล่านีใ้นฤดฝูนมีโอกาสถกูฝนชะล้างออกไป
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ได้ง่าย จงึไมส่ามารถป้องกนัโรคนีไ้ด้ จงึต้องหาวิธีการท่ีเหมาะสมตอ่ไปโดยน าสารละลายปนูขาวมาทา
ท่ีก่ิงส้มเกลีย้งซึง่มีแนวโน้มลดการระบาดในชว่งฤดฝูนได้ดีกว่าวิธีอ่ืนๆ 
 ศกึษาการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ ยเคมี เพ่ือเพิ่มคณุภาพของผลส้มเกลีย้งพบว่าส้มเกลีย้งเร่ิม
ออกดอกตดิผลมากกวา่ทกุปีท่ีผา่นมา สว่นคณุภาพของผลทกุกรรมวิธีไม่มีความแตกตา่งกนั แตก่ารใช้
ปุ๋ ยน า้หมกัชีวภาพท าให้ส้มเกลีย้งมีความสมบูรณ์มากขึน้ซึ่งวดัจากจ านวนผลต่อต้นและการแตกก่ิง
ใหม่ ส าหรับการใช้ธาตอุาหารเสริมเพ่ือป้องกันการเกิดอาการใบด่างในส้มเกลีย้งพบว่า การใช้ธาตุ
อาหารสงักะสีและแมกนีเซียมชว่ยลดอตัราการเกิดใบดา่งในส้มเกลีย้งได้ 60-70 เปอร์เซ็นต ์
 แมลงศตัรูพืชท่ีพบในสวนส้มเกลีย้งได้แก่ เพลีย้แป้ง เพลีย้อ่อน แมลงคอ่มทอง หนอนแก้วส้ม 
มวนเขียวส้ม และหนอนชอนใบซึ่งพบในปริมาณท่ีน้อยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย  การทดสอบ
ประสิทธิภาพสารสกดัจากรากหนอนตายหยาก (Stermona spp.) เพ่ือการควบคมุหนอนแก้วส้ม ด้วย
วิธีพ่นสารสกดับนตวัหนอนทดสอบ (Contact poison) และการทดสอบยบัยัง้การกินอาหารของหนอน
แก้วส้มด้วยวิธี leaf-dip feeding ท าให้หนอนแก้วส้มมีอตัราการตายท่ี 60 เปอร์เซ็นต์ และมีคา่การ
ยบัยัง้การกิน (AFI) เทา่กบั 25 จากการใช้ท่ีระดบัความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์  

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 1. แมลงศตัรูส้มเกลีย้งท่ีส าคญัและพบบอ่ย คือหนอนแก้วส้ม จะพบมากช่วงฤดฝูนจะกินยอด
และใบอ่อน ส าหรับต้นท่ีปลกูใหม่ควรดแูลป้องกนัทกุวนัไม่เช่นนัน้ต้นส้มจะชะงกัการเจริญเติบโต สาร
สกดัหนอนตายหยากมีประสิทธิภาพในการควบคมุหนอนแก้วส้มได้ดีโดยมีคา่ LC50 ท่ีเวลา 24 ชัว่โมง 
เท่ากับ 0.56 เปอร์เซ็นต์ และพบมวนเขียวส้มมากในช่วงติดผล แมลงชนิดอ่ืนท่ีพบได้แก่ เพลีย้แป้ง 
เพลีย้อ่อน แมลงคอ่มทอง หนอนแก้วส้ม และหนอนบุ้ง ซึ่งพบในปริมาณท่ีน้อยมากไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายใด ๆ รูปแบบการดแูลรักษาสวนส้มของเกษตรกรทัง้สองพืน้ท่ีพบวา่มีการดแูลแตกตา่งกนัโดยมี
การก าหนดให้ผลผลิตออกตามท่ีก าหนดกับปล่อยให้เป็นไปตามฤดกูาล และปัญหาท่ีส าคญัของการ
ปลกูส้มเกลีย้งคือการระบาดของโรคราสีชมพ ูอาการใบดา่งเนืองจากขาดธาตอุาหารบางชนิด และการ
ออกดอกตดิผลของส้มเกลีย้งไมส่ม ่าเสมอทกุปี 
 2. การทดสอบในห้องปฏิบัติการ สารละลายบอร์โดมิกเจอร์ สารสกัดจากกานพลูและ
สารละลายปนูขาว มีผลการยับยัง้โคโลนีของเชือ้รา Corticium salmonicolor เท่ากบั 100 เปอร์เซ็นต์
ในสภาพแปลงยงัมีประสิทธิภาพต ่า ฉะนัน้การป้องกนัก าจดัโรคราสีชมพใูนฤดฝูนควรใช้ปนูขาวเปียก
ทาท่ีก่ิงส้มมีแนวโน้มสามารถยืดระยะเวลาในการป้องกนัเชือ้ราชนิดนีไ้ด้ดีและประหยดักว่าการพ่นด้วย
สารละลายชนิดอ่ืน ๆ ซึง่ควรมีการทดลองตอ่ไป 
 3. การใส่ปุ๋ ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ ยเคมี มีผลต่อการออกดอกติดผลของส้มเกลีย้งเพิ่มขึน้แต่
คณุภาพของผลส้มเกลีย้งยงัไมเ่ห็นความแตกตา่ง การให้ปุ๋ ยน า้หมกัชีวภาพมีแนวโน้มท าให้ส้มเกลีย้งมี
การเจริญเตบิโตและเพิ่มผลผลิตได้ การใช้ปุ๋ ยคอกกับต้นส้มเกลีย้งไม่พบว่าท าให้ต้นส้มเป็นโรคโคนเน่า
ทัง้นีต้้องเป็นปุ๋ ยคอกท่ีแห้งหรือผ่านการหมกัมาแล้วประมาณหนึ่งเดือนขึน้ไป การใช้ธาตอุาหารเสริม
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สงักะสีและแมกนีเซียมชว่ยลดอตัราการเกิดใบแก้วในส้มเกลีย้ง 60-70 เปอร์เซ็นต์และควรฉีดพ่นอย่าง
ตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ 
 
ค าส าคัญ  การบริหารแมลงศตัรูส้ม ส้มเกลีย้ง สารสกดัจากพืช 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Project title: Citrus Insect Pest Management by Indigenous Knowledge 
Investigators: 
1.Aroon  Sottikul  Agricultural Technology Research Institute 
2.Suteekan  Sottikul   Rajamangala University of Technology Lanna Lampang 
3.Sanya Phimpha  Agricultural Technology Research Institute 
Project Period: Total of 3 years from March, 2006 to February, 2009. 
Objective: Citrus cultivation technology development for sustainable production 
Methodology:  
1. Study of importance problem of farmer citrus cultivation. 
Procedure: 
Citrus cultivation practice problem of farmer in Tern and Maeprig district area were 
recorded and try to solve those problem together.  
2. Design experiment to solve importance problem such as Pink disease caused dry citrus  
branch  symptom, leaf necrosis symptom cause to lack of trace elements, and uncompleted 
of fruit set in some years. 
Procedure: 

Comparative efficacy methods for control Pink disease in laboratory and outdoor 
condition such as bordeaux mixture, lime solution, clove and  Artemisia sp. extracted. 
 Sprayed some trace elements for decrease of citrus necrosis symptom. 
 Uncompleted  flowering and fruit set problem of citrus cause on many factors such 
as soil unbalance nutrient element ,  so to be solve this problem were check soil unbalance 
nutrient element and input bio-fermented solution fertilizer, some chemical fertilizer , manure 
fertilizer. 
3 .How to controlled  Papilio  sp and survey the other citrus insect pest 
Procedure: 

High population of Papilio  sp. was found in rainy season and try to control it by 
Stemmona sp. root extracted in laboratory and outdoor condition, the other citrus insect pest 
every less number were found. 
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Result: 
This experiment was conducted in Agricultural Technology Research Institute 

Rajamangala University of Technology Lanna, and citrus farm of farmer in Tein and Maeprig 
district at Lampang province. It was found that there was difference a mong farmers in those 
two district in citrus farm management, In Tern area, most of citrus farm were in rain fed area 
non irrigation system ,This, they could not control flowering period of citrus depend on 
quantity of rain caused to continue harvest yield for long period of cycle production per 
year, this citrus fruit had more sweet  than citrus fruit of Maeprig farm.   Termite was 
importance pest in Tern, it damage root of citrus in dry season, Carbofuran(furadan) was 
used for control termite in some farmer, chemical fertilizer 15-15-15 was input 200-300 g. / 
plant / year, no pruning and no used chemical for control pink disease.  The most of citrus 
farm of in Maeprig area were riverside and control flowering of citrus by irrigation in January 
and harvest in August the total yield were transfer to Bangkok market by merchant, this fruit 
was sour juice because untreated with fertilizer. Importance problem of both area were old 
citrus farm, pink disease outbreak ,citrus leaf necrosis and no oftend of flowering and fruit 
set of citrus. The insect pest of citrus were  Papilio demoleus, it damage citrus young leaf 
and outbreak in rainy season,  Rhynchocoris poseidon was found in fruit ripening period, 
the other insect pest very less were found.   The most importance problem of this citrus 
cultivation was pink disease. 

In laboratory the pink fungi was complete inhibit growth by bordeaux mixture, lime 
solution, clove and  Artemisia sp. extracted, but very less efficacy in the field because all 
treatment were washing by rain, should to be use suitable method, such as citrus branch 
were close by lime solution for long period for protect pink disease in rainy season.     

Effect of chemical and  bio fertilizer plus was increase flowering and number fruit 
/plant but fruit quality not significant, bio fermented fertilizer increase number fruit and new 
branch /plant, Zn and Mg trace nutrient  elements decrease citrus leaf necrosis 60-70% 

The citrus insect pest such as mealy bug, aphid, green weevil (Hypomeces 
sqaumosus F.), leaf eating caterpillar ( Papilio demoleus  W.), citrus green stink 
bug(Rhyncocoris poseidon K.) and citrus leaf miner(Phyllocnistis citrella S.), were found in 
both area but had very less number and under economic threshold. Efficacy of Stermona 
spp. root extracted 1% concentration for control Papilio sp. were 60% mortality and 
antifeedance index  value was 25.  
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Discussion and conclusion: 
1. The farmers had different citrus farm management, control and uncontrolled 

flowering, and importance problem were pink disease, leaf necrosis and not often 
flowering and fruit set of citrus production.  

2. In laboratory the pink fungi was complete inhibit growth by bordeaux mixture, lime 
solution, clove and  Artemisia sp. extracted, but very less efficacy in the field, should 
to be use suitable method, such as citrus branch were close by wet lime for long 
period for protect pink disease in rainy season 

3. Effect of chemical and  bio fertilizer plus was increase flowering and number fruit 
/plant but fruit quality not significant, bio fermented fertilizer increase number fruit 
and new branch /plant, Zn and Mg trace nutrient  elements decrease citrus leaf 
necrosis 60-70% 

 
 
Key word :  Citrus Pest Management, Sweet Orange ; Citrus senesis L. Osbeck,  
         Plants Extract 
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การบริหารแมลงศัตรูส้มด้วยภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 

อรุณ  โสตถิกลุ1   สธีุกานต์  โสตถิกลุ2  และสญัญา  พมิพา1 

 
บทคัดย่อ 

  
ระยะเวลาการด าเนินงานวิจยัทัง้สิน้ 3 ปี ตัง้แต่ปี 2550 ถึง 2552 ณ สถาบนัวิจัยเทคโนโลยี

เกษตร มหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  และสวนส้มเกลีย้ง อ าเภอเถิน อ าเภอแม่พริก จังหวดัล าปาง 

แมลงท่ีพบในสวนส้มเกลีย้งได้แก่ เพลีย้แป้ง เพลีย้ออ่น แมลงคอ่มทอง หนอนแก้วส้ม และหนอนบุ้ง ซึ่ง
พบในปริมาณท่ีน้อยมากไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ปัญหาท่ีส าคญัของเกษตรกรคือมีการระบาด
ของเชือ้ราสีชมพ ูอาการใบด่างเหลืองหรือเรียกว่าโรคใบแก้วในส้มเกลีย้ง และการออกดอกติดผลไม่
สม ่าเสมอ การทดลองในห้องปฏิบตัิการพบว่าสารละลายบอร์โดมิกเจอร์ สารสกัดจากกานพลูและ
สารละลายปูนขาว มีผลการยับยัง้โคโลนีของเชือ้รา สีชมพู 100% แต่การใช้ในสภาพแปลงยังมี
ประสิทธิภาพต ่า การใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ร่วมกบัปุ๋ ยเคมี พบวา่ คณุภาพของผลไม่มีความแตกตา่งทางสถิติแต่
การใช้น า้หมกัชีวภาพมีแนวโน้มท าให้คณุภาพผลมีมากกว่ากรรมวิธีอ่ืน การใช้สารสกดัจากรากหนอน
ตายหยากในการควบคมุหนอนแก้วส้มพบว่าสารสกัดหนอนตายหยากมีประสิทธิภาพในการควบคมุ
หนอนแก้วส้มได้ดีโดยมีค่า LC50 ท่ีเวลา 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.56 % ศึกษาการใช้ธาตุอาหารเสริม
สงักะสีกบัแมกนีเซียมเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์ชีวภาพพบว่า ธาตอุาหารเสริมสงักะสีกบัแมกนีเซียมช่วย
ลดอตัราการเกิดอาการใบแก้ว  
 

 
ค าส าคัญ  การบริหารแมลงศตัรูส้ม ส้มเกลีย้ง สารสกดัจากพืช 
 
1สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
2มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพืน้ท่ีล าปาง 
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Citrus  Insect  Pest  Management  by  Indigenous Knowledge 
 

Aroon   Sottikul1    Sutekarn   Sottikul2    and Sanya  Phimpha1   
 

ABSTRACT 
  
This experiment was conducted in Agricultural Technology Research Institute, 

Rajamangala University of Technology Lanna and citrus farm of farmer in Ampure Maeprik 
and Tern area at Lampang province. The farmers had different management, control and 
uncontrolled flowering, the key pest of Sweet Orange were pink disease, leaf necrosis and 
not often flowering and fruit set of citrus production. The other pest were found a little such 
as, mealy bug, aphid, Hypomeces aquamosus, Papilio demoleus and Lymannidae 
caterpillar. The pink fungi were complete inhibit growth by Bordeaux mixture, solution of lime 
and clove in Laboratory but low efficacy in the field. The organic fertilizer has high quality 
citrus fruit  more than and chemical fertilizer. The LC50 mortality of Papilio demoles by root 
extract of Stemono tubulosa  was 0.56%. Zn and Mg element solution decrease necrosis 
symptom.  
 
 
 
 
Key word :  Citrus Pest Management, Sweet Orange ; Citrus senesis L. Osbeck,  
         Plants Extract 
 

1 Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of technology Lanna 
2Rajamangala University of technology Lanna Lampang 
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บทน า 

 
 ส้มเกลีย้ง เป็นไม้ผลท้องถ่ินท่ีปลกูมากในอ าเภอเถิน และอ าเภอแม่พริก จงัหวดัล าปาง มีพืน้ท่ี
ปลูกในอ าเภอเถิน 302 ไร่ อ าเภอแม่พริก 844 ไร่  ส้มเกลีย้งเป็นไม้ผลท่ีออกดอก ออกผล ตลอดทัง้ปี  
ผลส้มเก็บรักษาได้นานและให้ผลผลิตในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ท าบญุสลากภตั ผลส้มเกลีย้งไม่ใหญ่
หรือเล็กเกินไป ไมช่ า้เสียง่าย จงึเป็นท่ีนิยมใช้ท าบญุในงานพิธีดงักลา่ว จากสาเหตนีุจ้ึงเป็นปัจจยัหนึ่งท่ี
ประชาชนอ าเภอเถินและแมพ่ริกในอดีตนิยมปลกูส้มเกลีย้งกนัมาก 
 ปัจจุบันการปลูกส้มเกลีย้งส่วนใหญ่จะปลูกผสมผสานกับไม้ผลชนิดอ่ืน และปลูกไม่เป็น
ระเบียบ การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์อีกทัง้การสนบัสนนุจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่จะ
ให้การสนับสนุนการปลูกพืชไร่ เช่น ถั่วเหลือง งา เป็นต้น  สภาพการปลูกส้มเกลีย้งมีอิทธิพลต่อ
ปริมาณการปลกู ปัจจยัท่ีส าคญัของการปลูกส้มเกลีย้ง คือการเข้าท าลายของเชือ้ราสีชมพ ูCorticium 
salmonicolor ท าให้ก่ิงแห้งและตายในท่ีสดุ  อาการโรคใบแก้วในส้มเกลีย้งท่ีท าให้ประสิทธิภาพในการ
สงัเคราะห์แสงลดลงมีผลตอ่การเจริญเติบโต  คณุภาพและปริมาณของผลผลิตลดลง ปัญหาดงักล่าว
ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ดังนัน้เ พ่ือเป็นการลดการใช้สารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อมจึงควรหาสารท่ีปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ มาใช้ทดแทนสารเคมีในปัจจบุนั การป้องกัน
ก าจดัอาจท าได้หลายวิธีแตว่ิธีท่ีปลอดภยัและเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้คือการใช้สารสกดัจาก
พืชท่ีมีฤทธ์ิในการควบคุมแมลงศัตรูพืช และสารท่ีปลอดภัยในการควบคุมโรครวมทัง้พัฒนาของ
เกษตรกรร่วมกบัวิธีการจดัการท่ีเหมาะสมกบัวิถีชีวิต 

การจดัการสวนส้มเกลีย้งของเกษตรกรส่วนมากมีการก าจดัวชัพืชปีละ 3 ครัง้ ในฤดฝูน และมี
การให้น า้บ้างในชว่งฤดแูล้งส าหรับสวนท่ีพอจะให้น า้ได้ แตถ้่าเป็นพืน้ท่ีสงูท่ีให้น า้ไม่ได้  ก็จะปล่อยตาม
ธรรมชาติ เกษตรกรไม่นิยมใส่ปุ๋ ยคอกให้กับต้นส้มเกลีย้งเพราะมีความเช่ือว่าจะท าต้นส้มเกลีย้งเป็น
โรคโคนเน่า และท าให้ส้มมีผิวเปลือกหนา มีรสเปรีย้วจดั ดงันัน้ธาตอุาหารเสริมต่าง  ๆ ในดินจึงเร่ิม
ขาดแคลน และส้มจะแสดงอาการออกโดยการเป็นโรคใบแก้ว 

พืชสกุลส้ม (Citrus spp.) อยู่ในวงศ์ RUTACEAE เช่น ส้มเกลีย้ง  ส้มเขียวหวาน ส้มโอ 
มะกรูด มะนาว เป็นต้น  จดัได้ว่าเป็นพืชท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจมากเป็นท่ีต้องการของตลาดทัง้
ภายในและภายนอกประเทศและให้ผลผลิตตอบแทนสูงแต่ต้องมีการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะดนิและน า้ต้องมีความอดุมสมบรูณ์  

ส้มเกลีย้ง เป็นไม้เมืองร้อนตระกูลส้มชนิดหนึ่ง มีช่ือสามัญว่า Sweet Orange มีช่ือทาง
วิทยาศาสตร์ว่า Citrus senesis L. Osbeck เป็นผลไม้ท่ีขึน้ได้ดีบริเวณพืน้ท่ีท่ีสงูจากระดับน า้ทะเลไม่
มากนกั ถ่ินก าเนิดเข้าใจว่าอยู่บริเวณทางตอนใต้ของประเทศจีน  ต่อมาได้แพร่กระจายไปยงัประเทศ
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สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก ทวีปยโุรปและหมู่เกาะอินเดียตะวนัตก ส าหรับประเทศไทยเช่ือกนัว่าเร่ิมน าเข้า
มาปลกูในสมยักรุงศรีอยธุยาหรือสมยักรุงธนบรีุ การน าส้มเกลีย้งมาปลูกในอ าเภอเถินในระยะแรกเป็น
พวกชาวจีนท่ีประกอบอาชีพค้าขายแตด่ัง้เดมิ ตอ่มาประกอบอาชีพท าสวนควบคูด้่วย  พืน้ท่ีท่ีนิยมปลกู
เป็นบริเวณท่ีราบลุม่แมน่ า้วงัอนัอดุมสมบรูณ์ อ าเภอเถินปรากฏแหล่งท่ีเคยปลกูและปัจจบุนัยงัคงปลกู 
โดยสว่นใหญ่จะเป็นเขตพืน้ท่ีต าบลท่ีมีแม่น า้วังไหลผ่าน ได้แก่ต าบลเถินบรีุ ต าบลล้อมแรด และต าบล
แม่ถอด จงัหวดัล าปางมีพืน้ท่ีปลกูส้มเกลีย้งทัง้หมด 1,146 ไร่ แบง่เป็น อ าเภอเถิน 302 ไร่ และอ าเภอ
แม่พริก 844 ไร่ (ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าปาง, 2550) ส้มเกลีย้งเป็นผลไม้ท่ีมีรสชาติดี มีกลิ่นหอม  
ใช้รับประทานสด ๆ หรือท าน า้ส้มคัน้ได้ดี ส้มเกลีย้งมีล าต้นขนาดปานกลางมีความสูงประมาร 5 -7 
เมตร แต่ถ้าอยู่ในท่ีเหมาะสมอาจสูงถึง 10 เมตร ทรงต้นค่อนข้างทึบ ล าต้นและก่ิงก้านแข็งแรง 
ส่วนมากมีหนามตามล าต้นหนามใหญ่และแข็ง ยิ่งต้นท่ีเกิดจากเมล็ดจะยิ่งมีหนามมากและยาวเรียว
แหลม ใบคอ่นข้างใหญ่ แตน้่อยกว่าส้มโอ มีลกัษณะเป็นรูปไข่หรือผลสมอ ยาว 2-3 นิว้ฟุต กว้าง 1-2 
นิว้ฟุต ใบแบง่ออกเป็น 2 ตอน ตอนแรกเรียกว่า แผ่นใบ ตอนติดกับก้านใบเรียกว่าหูใบ ส้มเกลีย้งเป็น
ส้มท่ีมีหูใบเล็กและเรียวแทบมองไม่เห็นเด่นชดั สีของใบด้านบนเขียวเข้มเป็นมันด้านล่างเขียวอ่ อน  
ขอบใบเรียบ ดอกออกตามปลายก่ิงเล็ก ๆ เป็นช่อจ านวน 10-20 ดอก บางทีออกดอกเดียวก็มี เป็นดอก
สมบรูณ์เพศ ขนาดปานกลาง กลีบดอกมีสีขาว 4-5 กลีบ เม่ือดอกบานมีกลิ่นหอมมาก ผลส้มเกลีย้งมี
ขนาดปานกลางถึงค่อนข้างใหญ่ เส้นผ่านศนูย์กลางประมาณ 8-10 เซนติเมตร มีลกัษณะกลม สูง ไม่
แป้น จัดเป็นผลประเภท berry จ าพวก hesperidium ผลท่ียังไม่แก่มีสีเขียวเข้ม แต่เม่ือแก่จัดเป็นสี
เขียวอมเหลือง มีตุ่มน า้มนัเล็ก ๆ กระจายรอบผล  เปลือกหนาปานกลางประมาณ 0.5 เซนติเมตร มี
ลักษณะค่อนข้างแข็ง ภายในผลแบ่งเป็นช่องประมาณ 12 ช่อง อัดแน่นด้วยเนือ้ซึ่ง เป็นส่วนของ 
endocarp มีลกัษณะเรียวยาวสีเหลืองภายในมีน า้ มีรสหวานอมเปรีย้วตรงกลางมีแกนแข็งสีขาว เมล็ด
ส้มเกลีย้งใหญ่กว่าเมล็ดส้มเขียวหวานเล็กน้อย แต่เล็กกว่าส้มโอ เปลือกของเมล็ดย่น สีขาว เมล็ด
คอ่นข้างแบน  

ส้มเป็นพืชท่ีมีโรคและแมลงศตัรูหลายชนิด ต้องป้องกนัก าจัดเป็นประจ า ถ้าไม่เช่นนัน้จะท าให้
เกิดความเสียหายตอ่ผลผลิตเป็นอยา่งมาก อย่างเช่น โรคกรีนนิ่ง ทริสเตซ่า แคงเกอร์ โคนเน่า และราก
เน่า เป็นต้น ส่วนแมลงศตัรูท่ีส าคญัของส้มได้แก่ หนอนชอนใบ เพลีย้ไฟ เพลีย้หอย แมลงวนัผลไม้ 
หนอนแก้วส้ม มวนเขียวส้ม ผีเสือ้มวนหวาน และแมลงคอ่มทอง เป็นต้น  

สรุพล (2543) รายงานว่า สารสกดัจากหวัแห้วหม ู(Cyperus rotundus L.) ซึ่งมีสาร 4, 11-
selinnsdien-3-one มีความเป็นพิษต่อหนอนใยผกั (Plutella xylostella L.) มีค่า LD50  เท่ากบั 7-12 
ppm มีพืชอีกหลายชนิดท่ีมีศกัยภาพในการป้องกันก าจัดหนอนใยผักมีค่า LD50 ท่ีเวลา 72 ชั่วโมง 
เท่ากับ 0.5  4.4  5.2  5.5  5.6  6.6  6.6  13.7  16.4 ของเมล็ดน้อยหน่า ฟ้าทะลายโจร ค าแสด 
มะกล ่าตาหนู ว่านน า้ ขีเ้หล็กอเมริกา ไมยราพเลือ้ยไร้หนาม เทียนหยด และผกากรองป่า ตามล าดบั 
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(Roongsook, 1992) ชลิดา (2543) พบว่าสารสกดัจากมะขามสามารถยบัยัง้การเกิดโรคแคงเกอร์ของ
พืชตระกูลส้มได้ 48-60% รองลงมาได้แก่ สารสกัดจากกระเจ๊ียบแดงและทบัทิม ปัญหาการปลูกส้ม
และผลิตส้มโชกุนได้แก่ มีผลแตกร่วงเสียหายและต้นทรุดโทรมเร็วอายุสัน้ ซึ่งการแก้ไข คือ 1.เลือก
แหล่งปลกูท่ีมีลกัษณะดินร่วนปนทราย ระบายน า้ดี ดินมีอินทรีย์สูงพอสมควร และไม่ใช่ท่ีลุ่มน า้ขงั 2.
แหล่งปลกูต้องมีน า้อย่างเพียงพอ 3.ควรใช้พนัธุ์ท่ีปลอดโรค 4.ควบคมุแมลงศตัรูพืช 5.มีการให้อาหาร
เสริมทางใบและให้ธาตอุาหารอย่างพอเพียง (เปรมปรี, 2538) เกษตร 2000 (2545) รายงานว่า การใช้
น า้มนัปิโตเลียม 0.5% (100 ซีซี/20 ลิตร) ขนาดต้นสงู 4 เมตร พ่น 4 ลิตร/ต้น ป้องกนัก าจดัเพลีย้หอย
และไรศตัรูส้มได้ดี ส าหรับแมลงศตัรูส้มแต่ละชนิดจะเข้าท าลายส่วนต่าง ๆ ของส้มอย่างเช่น หนอน
ชอนใบส้ม (Phyllocnistis citrella Stainton) จะเข้าท าลายเฉพาะใบอ่อนของส้ม เพราะฉะนัน้ช่วงท่ีส้ม
แตกใบอ่อนต้องคอยป้องกันการเข้าท าลายของหนอนชอนใบส้ม ซึ่งเป็นผีเสือ้ขนาดเล็กวางไข่บนใบ
อ่อนส้ม เพลีย้ไฟ (Scirtothrips dorsalis Hoot) เพลีย้เป็นแมลงปากดดูท่ีท าความเสียหายให้กบัยอด
อ่อนและผลอ่อน ท าให้ผลผลิตท่ีได้ด้อยคุณภาพ ไม่เป็นท่ีต้องการของตลาด เพลีย้ไก่แจ้ส้ม 
(Diaphorina citri Kuwayama.) ทัง้ตวัอ่อนและตวัเต็มวยั ดดูกินน า้เลีย้ง จากตาและยอดอ่อนของต้น
ส้ม การท าลายถึงขัน้รุนแรง ท าให้ใบร่วงติดผลน้อยหรือไม่ติดผลเลย นอกจากนีย้งัเป็นพาหะถ่ายทอด
โรคใบเหลืองต้นโทรมหรือโรคกรีนนิ่ง (Greening disease) ซึ่งเป็นโรคท่ีส าคญัท่ีสดุของส้มเขียวหวาน 
หนอนแก้วส้ม Papilio sp. พบทัว่ไปชอบกดักินใบอ่อนและยอดอ่อน มกัจะระบาดในช่วงฤดฝูน เพลีย้
หอยมีหลายชนิดโดยทั่วไปจะดูดกินน า้เลีย้งจากผล ก่ิงและใบ ถ้าพบระบาดมากจะท าให้ต้นแคระ
แกร็น คณุภาพของผลลดลง (กองกีฏและสตัววิทยา, 2542) 
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วิธีการวิจัย 

 
ปีที่ 1 

การศึกษารูปแบบการปฏิบัตดิูแลสวนส้มเกลีย้งของเกษตรกร 
 1.พืน้ท่ีอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง ได้สุ่มสอบถามและติดตาม การดูแลสวนส้มเกลีย้งของ
เกษตรกร 2 ราย ตลอด 12 เดือน คือ สวนนางไพ  ตาวงศ์ บ้านเลขท่ี 247 หมู่ท่ี 7 บ้านดอนไชย  ต าบล
ล้อมแรด  อ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง และสวนนางสมบรูณ์  เชือ้ศริิ บ้านเลขท่ี13/2 หมู่ท่ี 7 บ้านดอนไชย  
ต าบลล้อมแรด  อ าเภอเถิน  จงัหวดัล าปาง 
 2.พืน้ท่ีอ าเภอแม่พริกจงัหวัดล าปาง ได้สุ่มสอบถามและติดตามการดูแลสวนส้มเกลีย้งของ
เกษตรกร 2 ราย ตลอด 12 เดือน คือ สวนนายประเทือง  พละวงศ์ บ้านเลขท่ี 64หมู่ท่ี 4  ต าบลพระ
บาทวงัตวง  อ าเภอแม่พริก   จงัหวดัล าปาง และสวนนายค าปัน  กนัทะฟู บ้านเลขท่ี 149/2  หมู่ท่ี 3 
ต าบลแมป่ ุ  อ าเภอแมพ่ริก  จงัหวดัล าปาง 

การทดลองที่ 1 ศกึษาการควบคมุเชือ้ราสีชมพ ูCorticium salmonicolor ในห้องปฏิบตักิาร  
 มี 5 กรรมวิธี 5 ซ า้ โดยมีกรรมวิธีดงันี ้
 กรรมวิธีท่ี 1 บอร์โดมิกเจอร์ (Bordeaux mixture) อตัราส่วน ปนูขาว : จนุสี : น า้ 1:1:100 
 กรรมวิธีท่ี 2 สารสกดัจากกานพลคูวามเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ 
 กรรมวิธีท่ี 3 ปนูขาวอตัรา 1 กรัม/น า้ 100 มล. 
 กรรมวิธีท่ี 4 สารสกดัจากโกฏจฬุาลมัพาความเข้มข้น 1เปอร์เซ็นต์ 
 กรรมวิธีท่ี 5 ชดุควบคมุ (ethyl alcohol 1 เปอร์เซ็นต์) 
 เลีย้งเชือ้ราสีชมพ ูCorticium salmonicolor  ในอาหาร พี ดี เอ (PDA) จนเต็มจานเลีย้งเชือ้ใช้
เวลา 5 วนั จึงใช้ Cork borer ขนาด 0.9 ซม. เจาะเชือ้แล้วน าไปวางบนจานเลีย้งเชือ้ท่ีผสมสารตาม
กรรมวิธีท่ีก าหนดไว้ วดัเส้นผา่ศนูย์กลางของโคโลนีเชือ้รา 3 และ 5 วนัหรือจนกว่าชดุควบคมุเจริญเต็ม
จานเลีย้งเชือ้ เพ่ือหาประสิทธิภาพการยงัยัง้การเจริญเตบิโตของเชือ้  

การทดลองท่ี 2 ศกึษาการควบคมุเชือ้ราสีชมพ ูCorticium salmonicolor ในสภาพแปลง 
 วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design: CRD 4 กรรมวิธี 4 ซ า้ โดยมี
กรรมวิธีดงันี ้
 กรรมวิธีท่ี 1 สารละลายปนูขาว (ปนูขาว 10 กรัม / น า้  1 ลิตร) 
 กรรมวิธีท่ี 2 สารสกดัจากกานพล ู1% 
 กรรมวิธีท่ี 3 สารบอร์โดมิกเจอร์ (ปนูขาว 10 กรัม+จนุสี 10 กรัม / น า้ 1 ลิตร) 
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 กรรมวิธีท่ี 4 ชดุควบคมุ (พน่น า้เปลา่) 
 ท าการทดลอง 2 สวน ได้แก่ สวนนางไพ ตาวงศ์ และสวนนางจนัทร์เพ็ญ วิเศษยิ่ง ท่ีอ าเภอเถิน
ซึ่งมีการจดัการสวนท่ีแตกตา่งกนั คดัเลือกต้นส้มเกลีย้งท่ีมีอายแุละขนาดใกล้เคียงกนั สวนละ 16 ต้น 
ตดัแต่งก่ิงท่ีเป็นโรคออก พ่นสารตามกรรมวิธีท่ีก าหนดไว้ เดือนละครัง้ ในอัตราต้นละ 2.5 ลิตร เก็บ
ข้อมูล จ านวนก่ิงแห้งหรือก่ิงท่ีมีโรคราสีชมพูท าลาย และจ านวนยอดอ่อนท่ีแตกใหม่ เดือนละครัง้ 
เปรียบเทียบคา่เฉล่ียโดยใช้คา่ LSD 

การทดลองท่ี 3 ศกึษาการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ร่วมกบัปุ๋ ยเคมี เพ่ือเพิ่มคณุภาพของผลส้มเกลีย้ง 
 ท าการทดลองในสวนส้มเกลีย้งจ านวน  5 สวน ท่ีมีการจดัการสวนท่ีแตกตา่งกนั  
 สวนท่ี 1 นางไพ   ตาวงศ์   อ าเภอเถิน 
 สวนท่ี 2 นางจนัทร์เพ็ญ   วิเศษยิ่ง  อ าเภอเถิน 
 สวนท่ี 3 นางสมบรูณ์   เชือ้ศริิ  อ าเภอเถิน 
 สวนท่ี 4 นายค าปัน   กนัทะฟู  อ าเภอแมพ่ริก 
 สวนท่ี 5 นายประเทือง  พละวงศ ์  อ าเภอแมพ่ริก 
 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design : RCBD 5 กรรมวิธี 4 ซ า้ 
ดงันี ้
 กรรมวิธีท่ี 1 ปุ๋ ยคอก + พน่ปุ๋ ยทางใบ น า้ด า 26 (10 ซีซี. / น า้ 10 ลิตร) 
 กรรมวิธีท่ี 2 ปุ๋ ยคอก + 13-13-21 + 16-20-0 + ปุ๋ ยน า้หมกั 
        โดยในชว่งบ ารุงต้นใช้ปุ๋ ยสตูร 16-20-0 อตัรา 0.5 กก. / ต้น เดือนละครัง้ จนถึง 
                                ออกดอก จงึเปล่ียนเป็นปุ๋ ยสตูร 13-13-21 อตัรา 0.5 กก. / ต้น เดือนละครัง้จน 
                                เก็บผลผลิต ส าหรับปุ๋ ยน า้หมกั 10 ซีซี. / น า้ 10 ลิตร ต้นละ 2.5 ลิตร พน่เดือน 
                                ละครัง้ตลอดการทดลอง 
 กรรมวิธีท่ี 3 ปุ๋ ยคอก + 13-13-21 + 16-20-0 
        โดยในชว่งบ ารุงต้นใช้ปุ๋ ยสตูร 16-20-0 อตัรา 0.5 กก. / ต้น เดือนละครัง้  
                                จนถึงออกดอก จงึเปล่ียนเป็นปุ๋ ยสตูร 13-13-21 อตัรา 0.5 กก. / ต้น เดือนละ 
                                ครัง้จนเก็บผลผลิต 

กรรมวิธีท่ี 4 ปุ๋ ยคอก (ใสค่รัง้แรกครัง้เดียว) 
 กรรมวิธีท่ี 5 ชดุควบคมุ (ไมใ่สปุ่๋ ยชนิดใด) 
 ท าการคดัเลือกต้นส้มเกลีย้งท่ีมีอายแุละขนาดเทา่ ๆ กนั ใสปุ่๋ ยคอกอตัรา 30 กก. / ต้น โรยรอบ
ทรงพุม่ครัง้เดียว ในเดือนมีนาคม หลงัจากนัน้พ่นน า้ปุ๋ ยและใส่ปุ๋ ยเคมีตามกรรมวิธีท่ีก าหนดไว้เดือนละ
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ครัง้ เก็บข้อมูลการแตกยอดอ่อน และลกัษณะคณุภาพของผลส้มเกลีย้ง เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคา่เฉล่ียโดยใช้คา่ LSD 

การทดลองท่ี 4 ศกึษาการใช้ธาตอุาหารเสริมเพ่ือป้องกนัการเกิดโรคใบแก้วในส้มเกลีย้ง 
ท าการทดลองสวนของนายค าปัน กันทะฟู  วางแผนการทดลองแบบ Completely 

Randomized Design: CRD 4 กรรมวิธี 4 ซ า้  
กรรมวิธีท่ี 1 ธาตอุาหารเสริมส าหรับพืช ซิงค์ (Zinc) 10 ซีซี. / น า้ 10 ลิตร 
กรรมวิธีท่ี 2 ธาตอุาหารเสริมส าหรับพืช แม็ก (Mag) 10 ซีซี. / น า้ 10 ลิตร 
กรรมวิธีท่ี 3 ธาตอุาหารเสริมส าหรับพืช ซิงค์ (Zinc) + แม็ก (Mag) 10 + 10 ซีซี. 
                 / น า้ 10 ลิตร 
กรรมวิธีท่ี 4 ชดุควบคมุ (พน่น า้เปลา่) 
ท าการพ่นสารอาหารเสริมตามกรรมวิธีท่ีก าหนดไว้ (ปริมาณธาตุอาหารแสดงในตาราง

ภาคผนวกท่ี 1) เดือนละครัง้ เก็บข้อมลู เปอร์เซ็นต์ใบท่ีแสดงอาการใบแก้ว โดยสุ่มนบัทัง้ 4 ทิศ ของต้น
ส้ม ทิศละ 10 ยอด เปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียโดยใช้คา่ LSD 

ปีที่ 2 

การทดลองที่ 1 การจดัการสวนส้มเกลีย้งในแบบตา่ง ๆ เพ่ือให้ได้ผลผลิตในชว่งสารทจีน  
 ท าการทดลองในสวนส้มเกลีย้งของนางสมบูรณ์ เซือ้ศิริ อ าเภอเถิน และสวนนายประเทือง 
พละวงศ์  อ าเภอแม่พริก วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design : RCBD 3 
กรรมวิธี 4 ซ า้ ตามตารางการจดัการต้นส้มเกลีย้งแบบต่าง ๆ ด้านล่าง เก็บข้อมูลคณุภาพของผลส้ม
เกลีย้ง และธาตอุาหารในใบส้มเกลีย้ง 

กรรมวิธีท่ี 1 การจดัการสวนตามระบบของเกษตรกรเอง 
กรรมวิธีท่ี 2 การจดัการสวนระบบประยกุต์แบบเคมี  
กรรมวิธีท่ี 3 การจดัการสวนระบบประยกุต์แบบชีวภาพ 
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ตารางท่ี 1 การจดัการสวนส้มเกลีย้งในรูปแบบตา่ง ๆ เพ่ือให้ได้ผลผลิตในชว่งสารทจีน 
 

กจิกรรม 
เดือน / การปฏบิัตใินรอบเดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
แบบของเกษตรกร  
1.ให้น า้             
2.ก าจดัวชัพืช             
3 . ใ ส่ ปุ๋ ย  1 5 -1 5 -1 5 
อตัรา 0.5 กก./ต้น 

            

4.เก็บเก่ียว             
แบบเคมี  
1.ตดัแตง่ก่ิง             
2.ให้น า้             
3.ใสปุ่๋ ยคอก 30 กก./ต้น             
4.ก าจดัวชัพืช             
5 . ใ ส่ ปุ๋ ย  1 5 -1 5 -1 5 
อตัรา 0.5 กก./ต้น 

            

6 . ใ ส่ ปุ๋ ย  1 3 -1 3 -2 1 
อตัรา 0.5 กก./ต้น 

            

7.เก็บเก่ียว             
แบบชวีภาพ  
1.ตดัแตง่ก่ิง             
2.ให้น า้             
3.ใสปุ่๋ ยคอก 30 กก./ต้น             
4.ก าจดัวชัพืช             
5.ราดปุ๋ ยน า้หมัก พืช 
250 ซีซี./น า้ 10 ลิตร 

            

6.ราดปุ๋ ยน า้หมักมูล
สัตว์ 250 ซีซี . /น า้  10 
ลิตร 
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การทดลองท่ี 2 ศกึษาการใช้ธาตอุาหารเสริมเพ่ือป้องกนัการเกิดโรคใบแก้วในส้มเกลีย้ง 
ท าการทดลองสวนของนายค าปัน กันทะฟู  วางแผนการทดลองแบบ Completely 

Randomized Design: CRD 4 กรรมวิธี 4 ซ า้  
กรรมวิธีท่ี 1 ธาตอุาหารเสริมส าหรับพืช ซิงค์ (Zinc) 10 ซีซี. / น า้ 10 ลิตร 
กรรมวิธีท่ี 2 ธาตอุาหารเสริมส าหรับพืช แม็ก (Mag) 10 ซีซี. / น า้ 10 ลิตร 
กรรมวิธีท่ี 3 ธาตอุาหารเสริมส าหรับพืช ซิงค์ (Zinc) + แม็ก (Mag) 10 + 10 ซีซี. 
                 / น า้ 10 ลิตร 
กรรมวิธีท่ี 4 ชดุควบคมุ (พน่น า้เปลา่) 
ท าการพ่นสารอาหารเสริมตามกรรมวิธี ท่ีก าหนดไว้ (ปริมาณธาตุอาหารแสดงในตาราง

ภาคผนวกท่ี 1) เดือนละครัง้ เก็บข้อมลู เปอร์เซ็นต์ใบท่ีแสดงอาการใบแก้ว โดยสุ่มนบัทัง้ 4 ทิศ ของต้น
ส้ม ทิศละ 10 ยอด เปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียโดยใช้คา่ LSD 
 
การทดลองท่ี 2  ศกึษาการป้องกนัก าจดัเชือ้ราสีชมพ ูCorticium salmonicolor 
 วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design: CRD 4 กรรมวิธี 8 ซ า้ โดย 
ท าการทดลอง สวนนายค าปัน กนัทะฟู อ าเภอแม่พริก และสวนนางไพ  ตาวงศ์ อ าเภอเถินคดัเลือกต้น
ส้มเกลีย้งท่ีมีอายแุละขนาดใกล้เคียงกนั สวนละ 16 ต้น ตดัแตง่ก่ิงท่ีเป็นโรคออก พ่นสารตามกรรมวิธีท่ี
ก าหนดไว้ เดือนละครัง้ ในอัตราต้นละ 2.5 ลิตร เก็บข้อมูล จ านวนก่ิงแห้งหรือก่ิงท่ีมีโรคราสีชมพู
ท าลาย และจ านวน เป็นเวลา 6 เดือน เปรียบเทียบคา่เฉล่ียโดยใช้คา่ LSD 
 กรรมวิธีท่ี 1 พน่สารละลายจากปนูขาว (10 กรัม / น า้ 1 ลิตร) 
 กรรมวิธีท่ี 2 ชดุควบคมุ (พน่น า้เปลา่) 
 
ปีที่ 3 

ท าการส ารวจแมลงศตัรูส้มเกลีย้งท่ีส าคญัและพบบอ่ยในพืน้ท่ีปลกูส้มเกลีย้ง 

การทดลองท่ี 1 การทดสอบประสิทธิภาพสารสกดัจากรากหนอนตายหยาก (Stermona spp.)   
                        เพ่ือการควบคมุหนอนแก้วส้ม 

การเตรียมหนอนแก้วส้มทดสอบ 
 เก็บรวมรวมหนอนแก้วส้มจากแปลง ให้อาหารเป็นใบส้มในกล่องเลีย้งแมลง คดัแยกหนอนท่ีมี
ขนาดใกล้เคียงกนัโดยใช้หนอนวยั 2 เป็นหนอนทดสอบ 
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การเตรียมสารสกัด 
 รากหนอนตายหยากท่ีใช้ในการศกึษาได้จากพืน้ท่ีป่าหลงัสถาบนัวิจยัและฝึกอบรมการเกษตร 
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
 น ารากหนอนตายหยากมาล้างให้สะอาด หัน่เป็นชิน้บาง ๆ ผึ่งในท่ีร่มจนแห้งแล้วน าไปบดให้
ละเอียด สกดัด้วยตวัท าละลายอินทรีย์ (organic solvents) ได้แก่ เอธานอล 95 เปอร์เซ็นต์ (ethanol 
95%) โดยใช้อตัราสว่นของหนอนตายหยากกบัเอธานอล 95 เปอร์เซ็นต์เท่ากบั 200 กรัม : 1 ลิตร ใช้วิธี
เขย่าตวัอย่างบดละเอียดกับตวัท าละลายด้วยเคร่ืองเขย่า (shaker) นาน 24 ชัว่โมง จึงกรองเอากาก
ออก 

การประเมินประสิทธิภาพ 
 ใช้หนอนแก้วส้มทดสอบวางในกล่องเลีย้งแมลงกล่องละ 5 ตัว การประเมินผลกับหนอน
ทดสอบใช้วิธีพ่นสารสกดับนตวัหนอนทดสอบ (Contract poison) และวิธี leaf-dip feeding ทกุวิธีการ
ทดสอบเตรียมสารละลายจากสารสกัด 5 ระดบัความเข้มข้น 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 และ 1 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดบั 
 วิธีพ่นสารสกัดบนตวัหนอนทดสอบ (Contract poison) ด้วยเคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพ 
เตรียมสารละลายของสารสกัด โดยใช้น า้กลั่นเป็นตวัท าละลาย และมีน า้กลั่นผสมกับเอธานอล 95 
เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์เป็น control พ่นบนตวัหนอนแล้วปล่อยเลีย้งบนใบส้ม ตรวจนบั
จ านวนหนอนตายท่ี 24 ชัว่โมง 
 วิธี leaf-dip feeding เตรียมสารละลายของสารสกดั โดยใช้น า้กลัน่เป็นตวัท าละลาย และมีน า้
กลั่นผสมกับเอธานอล 95 เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์เป็น control น าชิน้ใบส้มท่ีตดัเป็น
ส่ีเหล่ียมจตัรัุส ขนาด 9 ตารางเซนติเมตร จุ่มในสารละลาย 10 วินาที ผึ่งให้แห้ง แล้ววางลงในกล่อง
เลีย้งแมลง ปล่อยหนอนลงบนชิน้ใบส้มท่ีอุณหภูมิห้อง ตรวจนับจ านวนหนอนตายเม่ือครบก าหนด 
ตรวจสอบปริมาณพืน้ท่ีใบท่ีถูกกิน โดยใช้เคร่ืองมือวัด (Leaf Area Meter) ท่ีเวลา 8 ชัว่โมงโดยคิด
ออกมาเป็นคา่การยบัยัง้การกิน antifeedant index (AFI) ซึง่คดิได้จากสตูร  

 
AFI   =  [ % T / (% T + % C) ] 100  

 % T   =  ร้อยละของพืน้ท่ีใบพืชทดสอบท่ีถกูกดักิน 
 % C =  ร้อยละของพืน้ท่ีใบพืชควบคมุท่ีถกูกดักิน 
 คา่  AFI  น้อยกวา่ 20 จงึจะมีผลยบัยัง้การกิน 
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การทดลองที่ 2 การป้องกนัการเกิดโรคใบแก้วในส้มเกลีย้ง 
ท าการทดลองสวนของนายค าปัน กันทะฟู  วางแผนการทดลองแบบ Completely 

Randomized Design: CRD 4 กรรมวิธี 4 ซ า้  
 กรรมวิธีท่ี 1 ธาตอุาหารเสริมส าหรับพืช ซิงค์ (Zinc) + แม็ก (Mag)  
                             10 ซีซี./10 ซีซี./น า้ 10 ลิตร 
 กรรมวิธีท่ี 2 ผลิตภณัฑ์ควบคมุโรคพืช O.G.P   
                             20 ซีซี./น า้ 10 ลิตร 
 กรรมวิธีท่ี 3 ธาตอุาหารเสริมส าหรับพืช ซิงค์ (Zinc) + แม็ก (Mag) + ผลติภณัฑ์ควบคมุ   
                             โรคพืช O.G.P  10 ซีซี./10 ซีซี./20 ซีซี./น า้ 10 ลิตร  
            กรรมวิธีท่ี 4 ชดุควบคมุ (พน่น า้เปลา่) 

ท าการพ่นตามกรรมวิธีท่ีก าหนดไว้ (ปริมาณธาตอุาหารแสดงในตารางภาคผนวกท่ี 1) เดือน
ละครัง้ เก็บข้อมูล เปอร์เซ็นต์ใบท่ีแสดงอาการใบแก้ว โดยสุ่มนบัทัง้ 4 ทิศ ของต้นส้ม ทิศละ 10 ยอด 
เปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียโดยใช้คา่ LSD 
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ผลและวิจารณ์ 
 
ปีที่ 1 

ผลการศึกษารูปแบบการปฏิบัตดิูแลสวนส้มเกลีย้งของเกษตรกร 
 เกษตรกรอ าเภอเถนิ สวนส้มเกลีย้งสวนแรก นางไพ  ตาวงศ์ มีพืน้ท่ีประมาณ 2 ไร่ เป็นสวน
ส้มท่ีมีอายุมาก เกษตรกรใช้พันธุ์ในท้องถ่ิน ขยายพันธุ์ ด้วยการตอนก่ิง และน ามาปลูกในพืน้ท่ีของ
ตนเอง ซึง่มีอายมุากกวา่ 10 ปี มีบางต้นมีอาย ุ4-6 ปี และบางต้นพึ่งจะปลกูใหม่สภาพพืน้ท่ีสวนตัง้อยู่
ริมแม่น า้วงัมีการปลูกผกัสวนครัวในสวนตามฤดกูาล เช่น กะหล ่าปลี กวางตุ้ง บล็อคโคลี มะเขือเทศ 
ถั่วฝักยาว และผกัอ่ืน ๆ อีกหลายชนิด การดูแลสวนส้มเกลีย้งเป็นไปตามฤดกูาล มีการให้น า้ช่วงฤดู
แล้งตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ส่วนในฤดูฝนจะไม่มีการให้น า้ ส่วนการก าจัดวัชพืช ไม่ใช้
สารเคมีแต่ใช้เคร่ืองตดัหญ้าท่ีเป็นรถตดั 2 ล้อเข็น และน าวชัพืชในสวนมาเลีย้งววัได้เป็นอย่างดี และ
การปลกูผกัในสวนจะไมมี่การเตรียมดนิ แตจ่ะก าจดัวชัพืชและปลกูเป็นหลมุ มีข้อดีคือไม่ท าลายระบบ
รากของต้นส้มเกลีย้ง และดินไม่สญูเสียความชืน้ท าให้ประหยดัการให้น า้ ทัง้พืชผกัและต้นส้มเกลีย้ง 
การก าจัดวัชพืชโดยใช้เคร่ืองตดัหญ้าจะตดัทุก 50-60 วนั ในฤดูฝนอาจมีเวลาสัน้ขึน้ การใช้ปุ๋ ยเคมี
สว่นมากเกษตรกรใช้ปุ๋ ย 15-15-15 ใช้อตัรา 100-300 กรัม/ต้น/ครัง้ ขึน้อยู่กบัขนาดของต้น ในบางปีไม่
มีการใส่ ต้นส้มเกลีย้งบางต้นจะมีปลวกเข้าท าลายระบบราก  เกษตรกรจึงใช้สารก าจดัแมลงฟูราดาน
ใส่ท่ีรอบโคนต้นปีละครัง้ ช่วงเดือนมีนาคม หรือเมษายน เพราะปลวกชอบเข้าหาความชืน้รอบโคนต้น
ส้มเกลีย้งเน่ืองจากสภาพดินทั่วไปจะแห้ง หลังจากท่ีเข้าสู่ฤดูฝนความชืน้ในดินเพิ่มขึน้จะท าให้ส้ม
เกลีย้งแตกใบอ่อนและทยอยออกดอก ซึ่งจะเป็นช่วงตัง้แต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือน
กรกฎาคม หลงัจากออกดอกแล้วประมาณ 7- 8 เดือน ผลจะเร่ิมแก่เก็บเก่ียวผลผลิตได้ประมาณเดือน 
ธนัวาคม-มกราคม 
 สวนส้มเกลีย้งของนางสมบรูณ์  เชือ้ศิริ ส่วนมากเป็นส้มเกลีย้งท่ีมีอายปุระมาณ 3-6 ปี มีพืน้ท่ี
ประมาณ 3 ไร่ ไม่มีการให้น า้รอแตน่ า้ฝนเพียงอย่างเดียว และมีการปลกูต้นกล้วยแซมอยู่ในพืน้ท่ีสวน
บ้างเล็กน้อย บางช่วงต้นจะเห่ียวเน่ืองจากขาดน า้ เกษตรกรสวนนีป้ลกูแบบปล่อยตามธรรมชาติไม่ได้
ด าเนินการใด ๆ นอกจากก าจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ ยเคมีบ้างบางครัง้ มีการระบาดของโรคราสีชมพู แต่
เกษตรกรไมมี่การป้องกนัก าจดั 
 สวนส้มเกลีย้งนางจนัทร์เพ็ญ  วิเศษยิ่ง มีพืน้ท่ีประมาณ 3 ไร่ เป็นสวนส้มท่ีมีอายมุากกว่า 10 
ปี เกษตรกรใช้พนัธุ์ในท้องถ่ิน แล้วขยายพนัธุ์ด้วยการตอนก่ิง และน ามาปลกูในพืน้ท่ีของตนเอง พืน้ท่ี
ติดกับแม่น า้วงัมีการให้น า้โดยการใช้เคร่ืองสูบน า้เข้าพืน้ท่ีเพ่ือรดต้นส้มเกลีย้งเดือนละครัง้ มีการใส่
ปุ๋ ยเคมี 15-15-15 บ้างเป็นบางครัง้ พบการท าลายของโรคราสีชมพแูละมีการก าจดัวชัพืช 
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เกษตรกรอ าเภอแม่พริก สวนส้มท่ีเก็บข้อมูลท่ีอ าเภอแม่พริกมี 2 สวน ได้แก่ สวนนาย
ประเทือง  พละวงศ์ และสวนนายค าปัน  กนัทะฟู ทัง้ 2 สวนมีการดแูลท่ีแตกตา่งกันตรงท่ีสวนของนาย
ค าปัน  กันทะฟู จะบังคับให้ส้มเกลีย้งออกดอกช่วงมกราคม และไปเก็บเก่ียวสิงหาคมซึ่งตรงกับ
เทศกาลสารทจีน การก าจดัวชัพืชใช้เคร่ืองตดัหญ้า จะไม่มีการใช้สารเคมีก าจดัวชัพืชทัง้นีใ้นสวนส้ม
เกลีย้งจะมีการปลกูพืชผกัสวนครัวเชน่เดียวกนั มีการใส่ปุ๋ ย 2 ครัง้ก่อนและหลงั การเก็บเก่ียวประมาณ
ชว่งเดือนพฤษภาคม และตลุาคม ส าหรับสวนของนายประเทือง  พละวงศ์ จะมีการดแูลสวนคล้ายกบั
สวนท่ีอ าเภอเถิน 

จากการสอบถามและติดตามการดแูลรักษาสวนส้มเกลีย้งของทัง้ 2 พืน้ท่ี คืออ าเภอเถิน และ
อ าเภอแม่พริก มีลกัษณะคล้ายกนั แต่จะมีเกษตรกรบางรายท่ีอ าเภอแม่พริกท่ีบงัคบัให้ส้มเกลีย้งเก็บ
เก่ียวในชว่งท่ีตลาดมีความต้องการ สว่นท่ีสวนอ่ืน ๆ จะปลอ่ยให้ส้มเกลีย้งออกตามฤดกูาล ซึ่งจะทยอย
เก็บเก่ียวตัง้แต่เดือนธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์ ส่วนปัญหาท่ีพบคือ ต้นมีอายุมาก ต้นโทรม มีโรคราสี
ชมพรูะบาด มีอาการใบด่างเน่ืองจากขาดธาต ุและส้มเกลีย้งออกดอกติดผลไม่สม ่าเสมอทกุปี ดงันัน้
การดแูลสวนส้มเกลีย้งท่ีควรจะเป็นจะมี 2 แบบคือ ให้เก็บเก่ียวตามฤดกูาลและบงัคบัให้เก็บเก่ียวตรง
กบัสารทจีนตามปฏิทินแนะน า (ตารางท่ี 2, 3) 
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ตารางท่ี 2 ปฏิทินแนะน าการปฏิบตัดิแูลสวนส้มเกลีย้ง ให้ผลผลิตออกชว่งตรุษจีน 
 

กิจกรรม 
เดือน/การปฏิบัตใินรอบเดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1.ตดัแตง่ก่ิง/ทาปนูขาวก่ิงท่ีเป็นโรค             
2.ใสปุ่๋ ยคอก             
3.ใสปุ่๋ ย 15-15-15 0.5 กก./ต้น             
4.พ่นธาตอุาหารเสริม Zn+Mg 10 ซี
ซี./10 ซีซี./น า้ 10 ลิตร 

            

5.ให้น า้             
6.ก าจดัวชัพืช             
7.พ่นปุ๋ ยน า้หมักชีวภาพและสาร
ก าจดัแมลงชีวภาพ 

            

8.เก็บเก่ียวผลผลิต             
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ตารางที่ 3 ปฏิทินแนะน าการปฏิบตัดิแูลสวนส้มเกลีย้ง ให้ผลผลิตออกชว่งสารทจีน 
 

กิจกรรม 
เดือน/การปฏิบัตใินรอบเดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1.ตดัแตง่ก่ิง/ทาปนูขาวก่ิงท่ีเป็นโรค             
2.ใสปุ่๋ ยหมกั             
3.ใสปุ่๋ ย 15-15-15 0.5 กก./ต้น             
4.พ่นธาตอุาหารเสริม Zn+Mg 10 ซี
ซี./10 ซีซี./น า้ 10 ลิตร 

            

5.ให้น า้             
6.ก าจดัวชัพืช             
7.พ่นปุ๋ ยน า้หมักชีวภาพและสาร
ก าจดัแมลงชีวภาพ 

            

8.เก็บเก่ียวผลผลิต             
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การทดลองท่ี 1 ศกึษาการควบคมุเชือ้ราสีชมพ ูCorticium salmonicolor ในห้องปฏิบตักิาร  
ผลการทดลอง 
 จากการทดสอบประสิทธิภาพของสาร 4 ชนิดต่อการยับยัง้การเจริญของเชือ้รา Corticium 
salmonicolor ในห้องปฏิบัติการ พบว่า สารละลายบอร์โดมิกเจอร์ สารสกัดจากกานพลูและ
สารละลายปนูขาว มีผลการยบัยัง้โคโลนีของเชือ้รา Corticium salmonicolor เท่ากบั 100 เปอร์เซ็นต์ 
(ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 4 แสดงเปอร์เซ็นต์การยบัยัง้โคโลนีเชือ้รา Corticium salmonicolor ทดสอบใน 

     ห้องปฏิบตักิารนบัท่ี 3 และ 5 วนั 
 
 
 
 

 
 
 
การทดลองที่ 2 ศกึษาการควบคมุเชือ้ราสีชมพ ูCorticium salmonicolor ในสภาพแปลง 

จากศกึษาการควบคมุเชือ้ราสีชมพ ูCorticium salmonicolor  พบว่า สวนนางไพ  ตาวงศ์ มี
จ านวนก่ิงแห้ง 5.00  4.28  1.94  4.39  ก่ิงตามล าดบั จะเห็นได้ว่ากรรมวิธีท่ี 1(สารละลายปนูขาว) มี
จ านวนก่ิงแห้งมากท่ีสุดคือ 5.00 ก่ิง และสวนนางจันทร์เพ็ญ  วิเศษยิ่ง มีจ านวนก่ิงแห้ง 7.75  5.44  
6.44  8.75  ก่ิงตามล าดบั จะเห็นได้วา่ กรรมวิธีท่ี 4 (ชดุควบคมุ) มีจ านวนก่ิงแห้งมากท่ีสดุคือ 8.75 ก่ิง 
แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    จ านวนยอดอ่อน พบว่า สวนนางไพ  ตาวงศ์ มี
จ านวนยอดอ่อน 8.66  5.88  7.25  7.88  ยอดตามล าดบั จะเห็นได้ว่า กรรมวิธีท่ี 1 (สารละลายปูน
ขาว) มีจ านวนยอดอ่อนมากท่ีสุดคือ 8.66 ก่ิง และสวนนางจันทร์เพ็ญ  วิเศษยิ่ง มีจ านวนยอดอ่อน 
3.00  3.63  4.25  5.75  ยอดตามล าดบั จะเห็นได้ว่า กรรมวิธีท่ี 4 (ชดุควบคมุ)มีจ านวนยอดอ่อนมาก
ท่ีสดุคือ 5.75 ก่ิง แตไ่มมี่ความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

กรรมวิธี 3DsAT 5DsAT 

บอร์โดมิกเจอร์ 100  100  
สารสกดักานพล ู 100  100  
สารละลายปนูขาว 100  100  
สารสกดัโกฏจฬุาลมัพา 2.50  -2.60 
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ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนก่ิงแห้งจากการท าลายของ เชือ้ราสีชมพ ูCorticium salmonicolor 
 

กรรมวิธี สวนนางไพ   ตาวงศ์ สวนนางจันทร์เพ็ญ   วิเศษยิ่ง 
สารละลายปนูขาว 5.00  7.75  
สารสกดักานพล ู 4.28  5.44  
สารโบโดมิกเจอร์ 1.94  6.44  
ควบคมุ 4.39  8.75  
CV % 73.59 39.92 
LSD0.05 ns ns 
ns หมายถึง ไมมี่ความแตกตา่งทางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนยอดอ่อนจากการป้องกนัก าจดัเชือ้ราสีชมพ ูCorticium salmonicolor 
 

กรรมวิธี สวนนางไพ   ตาวงศ์ สวนนางจันทร์เพ็ญ   วิเศษยิ่ง 
สารละลายปนูขาว 8.66  3.00  
สารสกดักานพล ู 5.88  3.63  
สารโบโดมิกเจอร์ 7.25  4.25  
ควบคมุ 7.88  5.75  
CV % 45.55 92.19 
LSD0.05 ns ns 
ns หมายถึง ไมมี่ความแตกตา่งทางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

การทดลองท่ี 3 ศกึษาการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ร่วมกบัปุ๋ ยเคมี เพ่ือเพิ่มคณุภาพของผลส้มเกลีย้ง 
สวนท่ี 1 นางไพ   ตาวงศ์   อ าเภอเถิน 

 สวนท่ี 2 นางจนัทร์เพ็ญ   วิเศษยิ่ง  อ าเภอเถิน 
 สวนท่ี 3 นางสมบรูณ์   เชือ้ศริิ  อ าเภอเถิน 
 สวนท่ี 4 นายค าปัน   กนัทะฟู  อ าเภอแมพ่ริก 
 สวนท่ี 5 นายประเทือง  พละวงศ์  อ าเภอแมพ่ริก 

จากศกึษาการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ร่วมกบัปุ๋ ยเคมี เพ่ือเพิ่มคณุภาพของผลส้มเกลีย้งทัง้ 5 สวน พบว่า 
สวนท่ี 1-4 ไมมี่ความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในทกุ ๆ กรรมวิธี(ตารางท่ี 7-10) ยกเว้นสวนท่ี 
5 จะเห็นได้วา่กรรมวิธีท่ี 3 มีคา่ทางสถิตน้ิอยท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบักรรมวิธีอ่ืน ๆ (ตารางท่ี 11) 
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จ านวนยอดอ่อน พบว่า สวนท่ี 1-3 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทุก ๆ 
กรรมวิธี ยกเว้นสวนท่ี 4-5 พบว่า กรรมวิธีท่ี 1 ในสวนท่ี 4 มีจ านวนยอดอ่อนมากท่ีสดุ คือ 15.38 ยอด 
และกรรมวิธีท่ี 1 ในสวนท่ี 5 มีจ านวนยอดออ่นมากท่ีสดุ คือ 17.25 ยอด (ตารางท่ี 12) 
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ตารางท่ี 7 แสดงคณุลกัษณะทางการเกษตรของส้มเกลีย้ง ได้แก่ ขนาดผล น า้หนกัผล ความหนาเปลือก ความกว้างเนือ้ผล %Brix  %กรด และปริมาณน า้ท่ี  
                  คัน้ได้/ผล ของสวนท่ี 1 นางไพ   ตาวงศ ์247 หมูท่ี่ 7 บ้านดอนไชย  ต าบลล้อมแรด  อ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง 
                   

กรรมวิธี 
ขนาดผล (ซม.) 

น.น.ผล(ก.) 
ความหนา
เปลือก(ซม.) 

ความกว้าง
เนือ้ผล(ซม.) 

%Brix %กรด 
ปริมาณน า้/
ผล(มล.) กว้าง ยาว 

1.ปุ๋ ยคอก+น า้ด า26 5.11  4.90  130.1  0.27  4.57  6.15  0.48  42.20  
2.ปุ๋ ยคอก+น า้
หมกั+13-13-
21+16-20-0 

3.32  3.17  81.87  0.13  2.94  3.92  0.28  24.38  

3.ปุ๋ ยคอก+ 13-13-
21+16-20-0 

6.79  6.67  185.19  0.29  6.17  8.06  0.52  58.06  

4.ปุ๋ ยคอก 7.05  6.79 193.3  0.30  6.25  7.99  0.49  60.5  
5.ควบคมุ 5.28  5.13  146.9  0.20  4.75  6.23  0.34  49.22  
CV % 53.02 53.15 56.13 53.82 53.05 52.49 58.13 58.67 
LSD0.05 ns ns ns ns ns ns ns ns 

 ns หมายถึง ไมมี่ความแตกตา่งทางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ
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ตารางท่ี 8 แสดงคณุลกัษณะทางการเกษตรของส้มเกลีย้ง ได้แก่ ขนาดผล น า้หนกัผล ความหนาเปลือก ความกว้างเนือ้ผล %Brix  %กรด และปริมาณน า้ท่ี 
                  คัน้ได้/ผลของสวนท่ี 2 นางจนัทร์เพ็ญ   วิเศษยิ่ง 114 หมูท่ี่ 7 บ้านดอนไชย  ต าบลล้อมแรด  อ าเภอเถิน  จงัหวดัล าปาง 
                       

กรรมวิธี 
ขนาดผล (ซม.) 

น.น.ผล(ก.) 
ความหนา
เปลือก(ซม.) 

ความกว้าง
เนือ้ผล(ซม.) 

%Brix %กรด 
ปริมาณน า้/
ผล(มล.) กว้าง ยาว 

1.ปุ๋ ยคอก+น า้ด า26 6.86  6.67  189.12  0.23  6.17  7.83  1.19  60.73  
2.ปุ๋ ยคอก+น า้
หมกั+13-13-
21+16-20-0 

5.03  4.82  125.0  0.24  4.34  5.74  0.82  36.46  

3.ปุ๋ ยคอก+ 13-13-
21+16-20-0 

4.98  4.79  188.9  0.21  4.46  5.88  0.69  37.86  

4.ปุ๋ ยคอก 5.16  5.08  136.5  0.19  4.55  5.78  0.48  39.66  
5.ควบคมุ 3.38  3.25  82.75  0.14  2.95  4.07  0.53  24.08  
CV % 63.78 64.21 65.09 67.38 63.56 62.91 66.89 68.56 
LSD0.05 ns ns ns ns ns ns ns ns 

 ns หมายถึง ไมมี่ความแตกตา่งทางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางท่ี 9 แสดงคณุลกัษณะทางการเกษตรของส้มเกลีย้ง ได้แก่ ขนาดผล น า้หนกัผล ความหนาเปลือก ความกว้างเนือ้ผล %Brix  %กรด และปริมาณน า้ท่ี  
                  คัน้ได้/ผล ของสวนท่ี 3 นางสมบรูณ์   เชือ้ศริิ  13/2 หมูท่ี่ 7 บ้านดอนไชย  ต าบลล้อมแรด  อ าเภอเถิน  จงัหวดัล าปาง 
                    

กรรมวิธี 
ขนาดผล (ซม.) 

น.น.ผล(ก.) 
ความหนา
เปลือก(ซม.) 

ความกว้าง
เนือ้ผล(ซม.) 

%Brix %กรด 
ปริมาณน า้/
ผล(มล.) กว้าง ยาว 

1.ปุ๋ ยคอก+น า้ด า26 1.72  1.69  43.88  0.05  1.60  1.85  0.19  17.56  
2.ปุ๋ ยคอก+น า้
หมกั+13-13-
21+16-20-0 

6.57  3.50  101.6  0.17  3.14  3.57  0.35  30.13  

3.ปุ๋ ยคอก+ 13-13-
21+16-20-0 

3.34  3.20  19.5  0.10  3.03  3.55  0.63  27.60  

4.ปุ๋ ยคอก 1.70  1.65  43.38  0.06  1.53  1.79  0.19  14.02  
5.ควบคมุ 0  0  0  0  0  0  0  0  
CV % 163.80 163.94 164.02 165.80 164.22 164.44 167.78 166.40 
LSD0.05 ns ns ns ns ns ns ns ns 

ns หมายถึง ไมมี่ความแตกตา่งทางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางท่ี 10 แสดงคณุลกัษณะทางการเกษตรของส้มเกลีย้ง ได้แก่ ขนาดผล น า้หนกัผล ความหนาเปลือก ความกว้างเนือ้ผล %Brix  %กรด และปริมาณน า้ 
                    ท่ีคัน้ได้/ผล ของสวนท่ี 4 นายค าปัน   กนัทะฟ ู 149/2  หมูท่ี่ 3 ต าบลแมป่ ุ  อ าเภอแม่พริก  จงัหวดัล าปาง 
                    

กรรมวิธี 
ขนาดผล (ซม.) 

น.น.ผล(ก.) 
ความหนา
เปลือก(ซม.) 

ความกว้าง
เนือ้ผล(ซม.) 

%Brix %กรด 
ปริมาณน า้/
ผล(มล.) กว้าง ยาว 

1.ปุ๋ ยคอก+น า้ด า26 5.15  4.93  131.8  0.73  4.51  5.50  0.55  40.84  
2.ปุ๋ ยคอก+น า้
หมกั+13-13-
21+16-20-0 

5.03  4.98  124.6  0.24  4.33  5.73  0.69  41.34  

3.ปุ๋ ยคอก+ 13-13-
21+16-20-0 

6.75  6.70  184.87  0.68  6.16  7.34  0.57  59.46  

4.ปุ๋ ยคอก 5.06  4.87  127.9  0.24  4.46  5.65  0.47  39.12  
5.ควบคมุ 5.24  5.07  137.5  0.21  4.68  5.65  0.34  46.85  
CV % 51.30 52.68 51.00 85.34 52.24 51.90 66.09 50.89  
LSD0.05 ns ns ns ns ns ns ns ns 

 Ns หมายถึง ไมมี่ความแตกตา่งทางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางท่ี 11 แสดงคณุลกัษณะทางการเกษตรของส้มเกลีย้ง ได้แก่ ขนาดผล น า้หนกัผล ความหนาเปลือก ความกว้างเนือ้ผล %Brix  %กรด และปริมาณน า้ 
                    ท่ีคัน้ได้/ผล ของสวนท่ี 5 นายประเทือง   พละวงศ์  64หมูท่ี่ 4  ต าบลพระบาทวงัตวง  อ าเภอแมพ่ริก   จงัหวดัล าปาง 
 

กรรมวิธี 
ขนาดผล (ซม.) 

น.น.ผล(ก.) 
ความหนา
เปลือก(ซม.) 

ความกว้าง
เนือ้ผล(ซม.) 

%Brix %กรด 
ปริมาณน า้/
ผล(มล.) กว้าง ยาว 

1.ปุ๋ ยคอก+น า้ด า26 7.68 a 7.3 a 227.47 a 0.45 a 6.53 a 7.29 a 0.49 ab 56.61 a 
2.ปุ๋ ยคอก+น า้
หมกั+13-13-
21+16-20-0 

6.73 a 6.19 a 158.75 a 0.38 a 5.80 a 7.39 a 0.72 a 36.30 a 

3.ปุ๋ ยคอก+ 13-13-
21+16-20-0 1.82 b 1.68 b 47.03 b 0.12 b 1.55 b 1.80 b 0.12 b 11.84 b 

4.ปุ๋ ยคอก 5.36 a 5.15 a 144.5 ab 0.30 ab 4.55 a  5.70 a 0.68 a 35.97 ab 

5.ควบคมุ 7.36 a 6.86 a 204.79 a 0.39 a 6.45 a 6.81 a 0.60 a 50.41 a 

CV % 37.07 37.59 42.13 46.54 37.40 41.31 55.07 41.52 
LSD0.05 3.308 3.149 101.6 0.2387 2.869 3.691 0.4465 24.45 
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ตารางท่ี 12 แสดงจ านวนยอดออ่นจากการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ร่วมกบัปุ๋ ยเคมี เพ่ือเพิ่มคณุภาพของผล 
                   ส้มเกลีย้ง (ยอด) 
               
กรรมวิธี สวนที่ 1 สวนที่ 2 สวนที่ 3 สวนที่ 4 สวนที่5 

1.ปุ๋ ยคอก+น า้ด า
26 

8.50  3.25  3.58  15.38 a 17.25 a 

2.ปุ๋ ยคอก+น า้
หมกั+13-13-
21+16-20-0 

6.62  3.25  3.16  12.88 a 2.13 b 

3.ปุ๋ ยคอก+ 13-
13-21 

15.50  3.00  3.88  6.63 ab 2.50 b 

4.ปุ๋ ยคอก 12.50  4.13  4.88  0 b 0 b 

5.ควบคมุ 13.75  3.88  3.38  1.5 0 b 0 b 

CV % 69.25 83.13 60.75 91.25 144.24 
LSD0.05 ns ns ns 10.23 9.723 
ns หมายถึง ไมมี่ความแตกตา่งทางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

การทดลองท่ี 4 ศกึษาการใช้ธาตอุาหารเสริมเพ่ือป้องกนัการเกิดโรคใบแก้วในส้มเกลีย้ง 
 จากการศึกษาการใช้ธาตุอาหารเสริมเพ่ือป้องกันการเกิดโรคใบแก้วในส้มเกลีย้ง 

พบว่า การใช้ธาตุอาหารเสริมส าหรับพืช ซิงค์ ช่วยลดโรคใบแก้วได้ดีท่ีสุดคือ มีโรคใบแก้ว 14.17 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ การใช้ธาตอุาหารเสริมส าหรับพืช ซิงค์+แม็ก มีโรคใบแก้ว 30  เปอร์เซ็นต์ ส่วน
การใช้ธาตอุาหารเสริมส าหรับพืช แม็ก มีโรคใบแก้ว 42.5 เปอร์เซ็นต์ และกรรมวิธีควบคมุ มีโรคใบแก้ว 
66.67 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั จากงานทดลองนีต้้นส้มเกลีย้งท่ีได้รับการพ่นธาตอุาหารเสริมส าหรับพืช 
เดือนละครัง้ท าให้เปอร์เซ็นต์โรคใบแก้วลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัชดุควบคมุ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าต้นส้ม
เกลีย้งท่ีเกิดใบดา่งนา่จะเกิดจากการขาดธาตอุาหารรอง 
 
ตารางท่ี 13 แสดงเปอร์เซ็นต์โรคใบแก้วในส้มเกลีย้งแตล่ะกรรมวิธี 
 

กรรมวิธี เปอร์เซ็นต์โรคใบแก้ว 
ธาตอุาหารเสริมส าหรับพืชซิงค์(Zing) 14.17 
ธาตอุาหารเสริมส าหรับพืชแม็ก (Mag) 42.5 
ธาตอุาหารเสริมส าหรับพืชซิงค์ (Zing) + แม็ก (Mag) 30 
ชดุควบคมุ (พน่น า้เปลา่) 66.67 
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ปีที่ 2 

การทดลองที่ 1 การจดัการสวนส้มเกลีย้งในแบบตา่ง ๆ เพ่ือให้ได้ผลผลิตในชว่งสารทจีน 
 จากการศกึษาการจดัการสวนส้มเกลีย้งในแบบตา่ง ๆ เพ่ือให้ได้ผลผลิตในช่วงสารทจีนพบว่า 
คณุภาพของผลส้มเกลีย้งแสดงโดยคณุลกัษณะทางการเกษตรของส้มเกลีย้ง ดงันี ้
 ส้มเกลีย้งของสวน นางสมบูรณ์   เชือ้ศิริ เกษตรกรกลุ่มงานทดลอง อ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง 
คุณลักษณะด้าน น า้หนักผล (ก.), ความหนาเปลือก (มม.), เปอร์เซ็นต์ Brix, เปอร์เซ็นต์กรด และ
ปริมาณน า้ท่ีคัน้ได้ต่อผล ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทุกกรรมวิธี น า้หนักผลมีค่า
ระหว่าง 116.50 – 175.75 กรัม ความหนาของเปลือกมีค่าระหว่าง 3.08 – 3.43 มิลลิลิตร เปอร์เซ็นต์
Brix มีค่าระหว่าง 7.90 – 8.25 เปอร์เซ็นต์  เปอร์เซ็นต์กรด มีค่าระหว่าง 0.35 – 0.42 เปอร์เซ็นต์ 
ปริมาณน า้ท่ีคัน้ได้ตอ่ผล มีคา่ระหวา่ง 40.92 – 60.46 มิลลิลิตร ส่วนคณุลกัษณะด้าน ขนาดผล (มม.), 
ความกว้างเนือ้ผล (มม.) มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จะเห็นได้ว่า กรรมวิธีท่ี 2 การ
จดัการสวนแบบเคมี มีค่าทางสถิติสูงท่ีสุดคือ ความกว้างผล 70.28 มิลลิเมตร ความยาวผล 70.03 
มิลลิเมตร และความกว้างเนือ้ผล 62.41 มิลลิเมตร และกรรมวิธีท่ี 3 มีค่าทางสถิติน้อยท่ีสุด ในด้าน
ขนาดกว้างผลคือ 60.60 มิลลิเมตร ความยาวผล 61.04 มิลลิเมตร และความกว้างเนือ้ผล 53.62 
มิลลิเมตร (ตารางท่ี 14) 
 ส้มเกลีย้งของสวน นายประเทือง   พละวงศ์ เกษตรกรกลุ่มงานทดลอง อ าเภอแม่พริก จงัหวดั
ล าปาง  มีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ทกุคุณลกัษณะ ทุกกรรมวิธี จะเห็นได้ว่ากรรมวิธีท่ี 
3 การจดัการสวนแบบชีวภาพ มีคา่ทางสถิติสงูทกุด้าน รองลงมาคือ กรรมวิธีท่ี 2 การจดัการสวนแบบ
เคมี และกรรมวิธีท่ี 1 การจดัการสวนตามระบบของเกษตรกร ตามล าดบั (ตารางท่ี 15 ) 
 จากการทดลองทัง้ 2 สวน จะพบว่ามีความผกผนัของผลการทดลองระหว่างงานทดลองทัง้นี ้
อาจเน่ืองมาจากสภาพพืน้ท่ี อายขุองต้นส้ม ความอุดมสมบูรณ์ของต้นส้ม ความอุดมสมบรูณ์ของดิน 
การตอบสนองต่อการ treat ท่ีแตกต่างกัน และอาจเน่ืองมาจากเป็นการทดลองครัง้แรกยงัไม่เห็นค่า
ความแตกตา่งท่ีชดัเจน อาจมีการปรับใช้วิธีการดแูลสวนส้มเกลีย้งตามวิธีการท่ีเหมาะสม ทัง้นีอ้าจต้อง
มองถึงต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ในการผลิต 
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ตารางท่ี 14 แสดงคณุลกัษณะทางการเกษตรของส้มเกลีย้ง ได้แก่ ขนาดผล น า้หนกัผล ความหนาเปลือก ความกว้างเนือ้ผล % Brix % กรด และปริมาณท่ี 
                    คัน้ได้/ผลของสวน นางสมบรูณ์   เชือ้ศริิ 13/2 หมูท่ี่ 7 บ้านดอนไชย  ต าบลล้อมแรด  อ าเภอเถิน  จงัหวดัล าปาง 
                            

กรรมวิธี 
ขนาดผล (มม.) น า้หนักผล 

(ก.) 
ความหนา

เปลือก (มม.) 
ความกว้าง
เนือ้ผล (มม.) 

% Brix % กรด ปริมาณน า้/
ผล 
(มล.) 

กว้าง ยาว 

เกษตรกร 69.55a 68.31ab 173.50a 3.34a 61.82ab 8.25a 0.35a 60.46a 
เคมี 70.28a 70.03 a 175.75a 3.43a 62.41a 7.90a 0.42a 58.05a 
ชีวภาพ 60.60b 61.04b 116.50a 3.08a 53.62b 8.25a 0.40a 40.92a 
CV% 8.19 7.31 25.45 12.05 9.13 6.05 10.42 33.03 
LSD0.05 8.753 7.818 ns ns 8.656 ns ns ns 
ns หมายถึง ไมมี่ความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางท่ี 15 แสดงคณุลกัษณะทางการเกษตรของส้มเกลีย้ง ได้แก่ ขนาดผล น า้หนกัผล ความหนาเปลือก ความกว้างเนือ้ผล % Brix % กรด และปริมาณท่ี 
                    คัน้ได้/ผลของสวน นายประเทือง   พละวงศ์ 64 หมูท่ี่  ต าบลพระบาทวงัตวง อ าเภอแมพ่ริก  จงัหวดัล าปาง 
                             

กรรมวิธี 
ขนาดผล (มม.) น า้หนักผล 

(ก.) 
ความหนา

เปลือก (มม.) 
ความกว้าง
เนือ้ผล (มม.) 

% Brix % กรด ปริมาณน า้/
ผล 
(มล.) 

กว้าง ยาว 

เกษตรกร 80.13c 76.29c 241.87c 4.19b 70.69b 7.95a 0.31b 58.60b 
เคมี 83.33b 80.68b 272.50b 4.56ab 73.64a 6.59b 0.39a 80.77a 
ชีวภาพ 86.95a 83.73a 304.28a 5.6a 74.18a 7.33ab 0.32b 81.71a 
CV% 1.43 1.57 5.46 13.76 2.15 7.46 9.77 13.89 
LSD0.05 1.903 2.021 23.84 1.055 2.501 0.8688 0.05058 16.3 
ns หมายถึง ไมมี่ความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางท่ี 16 แสดงปริมาณธาตอุาหารในใบส้มเกลีย้ง ในกรรมวิธีตา่ง ๆ  สวน นางสมบรูณ์  เชือ้ศริิ    
                   13/2 หมูท่ี่ 7 บ้านดอนไชย  ต าบลล้อมแรด  อ าเภอเถิน  จงัหวดัล าปาง                 
           

กรรมวิธี P(%) N(%) K(%) Mg(%) Ca(%) 

เกษตรกร 0.31a 2.58 2.01ab 0.34 0.66a 
เคมี 0.22b 2.67 1.71b 0.34 0.63a 
ชีวภาพ 0.30a 2.45 2.04a 0.35 0.50b 
CV% 11.19 8.84 10.24 12.97 7.13 
LSD0.05 0.05058 ns 0.3159 ns 0.07154 
ns หมายถึง ไมมี่ความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ
 
ตารางท่ี 17 แสดงปริมาณธาตอุาหารในใบส้มเกลีย้ง ในกรรมวิธีตา่ง ๆ สวนนายประเทือง พละ 
                    วงศ์  64 หมูท่ี่  ต าบลพระบาทวงัตวง อ าเภอแมพ่ริก  จงัหวดัล าปาง 
                  

กรรมวิธี P(%) N(%) K(%) Mg(%) Ca(%) 

เกษตรกร 0.26 3.06 1.71 0.27 0.53 
เคมี 0.24 2.88 1.86 0.24 0.51 
ชีวภาพ 0.32 2.73 1.91 0.27 0.49 
CV% 21.64 8.02 14.35 14.77 9.20 
LSD0.05 ns ns ns ns ns 
ns หมายถึง ไมมี่ความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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การทดลองท่ี 2 ศกึษาการใช้ธาตอุาหารเสริมเพ่ือป้องกนัการเกิดโรคใบแก้วในส้มเกลีย้ง 
 จากการศึกษาการใช้ธาตุอาหารเสริมเพ่ือป้องกันการเกิดโรคใบแก้วในส้มเกลีย้ง พบว่า 
กรรมวิธีท่ี 3 การใช้ธาตอุาหารเสริม ซิงค์(Zinc) + แม็ก (Mag) มีเปอร์เซ็นต์เกิดโรคใบแก้วน้อยท่ีสุด 
เท่ากบั 43.43 เปอร์เซ็นต์ แตไ่ม่มีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกับ กรรมวิธีท่ี 1 การใช้ธาตุ
อาหารเสริม ซิงค์ (Zinc) เปอร์เซ็นต์เกิดโรคใบแก้ว เท่ากบั 47.84 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ กรรมวิธีท่ี 2 
การใช้ธาตอุาหารเสริม แม็ก (Mag) มีเปอร์เซ็นต์เกิดโรคใบแก้ว เท่ากบั 65.34 เปอร์เซ็นต์กรรมวิธีท่ี 4 
ชดุควบคมุ มีเปอร์เซ็นต์เกิดโรคใบแก้วสูงท่ีสุด เท่ากบั 90.10 เปอร์เซ็นต์ เม่ือเปรียบเทียบกบักรรมวิธี
อ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
กราฟที่ 1 แสดงเปอร์เซ็นต์ (%) การเกิดโรคใบแก้วส้มเกลีย้งในเดือนตา่ง ๆ 
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ตารางท่ี 18 แสดงเปอร์เซ็นต์ (%) การเกิดโรคใบแก้วส้มเกลีย้ง ในกรรมวิธีตา่ง ๆ 
 

กรรมวิธี เปอร์เซ็นต์โรคใบแก้ว 
ธาตอุาหารเสริม ซิงค์ (Zinc) 47.84c 
ธาตอุาหารเสริม แม็ก (Mag) 65.34b 
ธาตอุาหารเสริม ซิงค์ (Zinc)+แม็ก (Mag) 43.43c 
ชดุควบคมุ (พน่น า้เปลา่) 90.10a 
CV% 8.05 
LSD0.05 6.244 
 
การทดลองท่ี 2  ศกึษาการป้องกนัก าจดัเชือ้ราสีชมพ ูCorticium salmonicolor 
 จากศกึษาการป้องกนัก าจดัเชือ้ราสีชมพ ูCorticium salmonicolor พบว่า จ านวนก่ิงแห้งจาก
การท าลายของเชือ้ราสีชมพ ูสวน นางไพ   ตาวงศ์ เกษตรกรกลุม่งานทดลอง อ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง 
กรรมวิธีท่ี 1 ตดัแตง่ก่ิง + พน่สารละลายปนูขาว มีจ านวนก่ิงแห้งเท่ากบั 39.95 ก่ิง กรรมวิธีท่ี 2 ตดัแตง่
ก่ิงอยา่งเดียวมีจ านวนก่ิงแห้งเท่ากบั 42.85 ก่ิง (ตารางท่ี 19) และสวน นายค าปัน   กนัทะฟู เกษตรกร
กลุ่มงานทดลอง อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง กรรมวิธีท่ี 1 ตดัแต่งก่ิง + พ่นสารละลายปูนขาว มี
จ านวนก่ิงแห้งเท่ากับ 24.81 ก่ิง กรรมวิธีท่ี 2 ตดัแต่งก่ิงอย่างเดียว มีจ านวนก่ิงแห้งเท่ากับ 20.29 ก่ิง 
จากตาราง (ตารางท่ี 20) จ านวนก่ิงแห้งจากการท าลายของเชือ้ราสีชมพูของทัง้ 2 กรรมวิธี มีค่า
แตกตา่งกนัน้อยมาก แตเ่ม่ือเปรียบเทียบปริมาณจ านวนก่ิงแห้งจากการท าลายของเชือ้ราสีชมพใูนแต่
ละเดือน (กราฟท่ี 2,3) มีอตัราการลดลง 
 
ตารางท่ี 19 แสดงจ านวนก่ิงแห้งจากการท าลายของเชือ้ราสีชมพ ูCorticium salmonicolor 
                  ของสวน นางไพ   ตาวงศ์ 247 หมูท่ี่ 7 บ้านดอนไชย  ต าบลล้อมแรด อ าเภอเถิน  
                  จงัหวดัล าปาง 
 

กรรมวิธี จ านวนกิ่งแห้ง 
พน่สารละลายปนูขาว 39.95 
ชดุควบคมุ (ตดัแตง่ก่ิงอย่างเดียว) 42.85 
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ตารางท่ี 20 แสดงจ านวนก่ิงแห้งจากการท าลายของเชือ้ราสีชมพ ูCorticium salmonicolor 
                  ของสวน นายค าปัน   กนัทะฟ ู149/2 หมูท่ี่ 3 ต าบลแมป่ ุอ าเภอแมพ่ริก 
                  จงัหวดัล าปาง 
 

กรรมวิธี จ านวนกิ่งแห้ง 
พน่สารละลายปนูขาว 24.81 
ชดุควบคมุ (ตดัแตง่ก่ิงอย่างเดียว) 20.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กราฟที่ 2 แสดงจ านวนก่ิงแห้งจากการท าลายของเชือ้ราสีชมพ ูCorticium salmonicolor 
                ในเดือนตา่ง ๆ ของสวน นางไพ   ตาวงศ์ 

 

T1 พน่สารละลายปนูขาว 

T2 ชดุควบคมุ (ตดัแตง่ก่ิงอย่างเดียว) 
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กราฟที่ 3 แสดงจ านวนก่ิงแห้งจากการท าลายของเชือ้ราสีชมพ ูCorticium salmonicolor 
                       ในเดือนตา่ง ๆ ของสวน นายค าปัน   กนัทะฟู 
 
ปีที่ 3  

ท าการส ารวจแมลงศัตรูส้มเกลีย้งท่ีส าคัญและพบบ่อยในพืน้ท่ีปลูกส้มเกลีย้ง 

 แมลงศตัรูส้มเกลีย้งท่ีส าคญัและพบบ่อย คือหนอนแก้วส้ม จะพบมากช่วงฤดฝูนจะกินยอด
และใบออ่น ส าหรับต้นท่ีปลกูใหม่ควรดแูลป้องกนัทกุวนัไม่เช่นนัน้ต้นส้มจะชะงกัการเจริญเติบโต และ
พบมวนเขียวส้มมากในชว่งตดิผล แมลงชนิดอ่ืนท่ีพบได้แก่ เพลีย้แป้ง เพลีย้อ่อน แมลงคอ่มทอง หนอน
แก้วส้ม และหนอนบุ้ง ซึง่พบในปริมาณท่ีน้อยมากไมก่่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ 

การทดลองท่ี 1 การทดสอบประสิทธิภาพสารสกดัจากรากหนอนตายหยาก (Stermona spp.) 
  เพ่ือการควบคมุหนอนแก้วส้ม 

การประเมินประสิทธิภาพของสารสกัดหนอนตายหยากต่อหนอนแก้วส้ม 
 จากการศกึษาประสิทธิภาพของสารสกดัหนอนตายหยากสกดัด้วยตวัท าละลาย เอธานอล 95 
เปอร์เซ็นต์ (ethanol 95%) กับหนอนแก้วส้ม ด้วยวิธีวิธีพ่นสารสกัดบนตวัหนอนทดสอบ (Contract 
poison) ด้วยเคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพ ผลการศกึษาท่ีเวลา 24 ชัว่โมงพบว่า ระดบัความเข้มข้น 0.1, 

T1 พน่สารละลายปนูขาว 

T2 ชดุควบคมุ (ตดัแตง่ก่ิงอย่างเดียว) 
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0.3, 0.5, 0.7 และ 1 เปอร์เซ็นต์ท่ีมีพิษต่อหนอนแก้วส้มท าให้หนอนตายร้อยละ 20±1.29, 40±2.08, 
40±1.70, 60±1.29 และ 60±1.30 ตามล าดบั (ตารางท่ี 21) 

จากการประเมินผลการยบัยัง้การกินอาหารด้วยวิธี leaf-dip feeding ผลการศึกษาท่ีเวลา 8 
ชัว่โมง พบว่า ทกุระดบัความเข้มข้นมีค่า antifeedant index (AFI) สงูกว่า 20 แสดงว่าไม่มีผลยบัยัง้
การกินของหนอนแก้วส้ม (ตารางท่ี 22) 
 
ตารางท่ี 21 แสดงเปอร์เซ็นต์การตายของหนอนแก้วส้มท่ีระดบัความเข้มข้นตา่ง ๆ 
                  ท่ีเวลา 24 ชัว่โมง 

 

ความเข้มข้น (%) เปอร์เซ็นต์การตาย 
0.1 20±1.29 
0.3 40±2.08 
0.5 40±1.70 
0.7 60±1.29 
1 60±1.30 

 LC50          0.56  
 
ตารางท่ี 22 แสดงคา่ antifeedant index (AFI) ของหนอนแก้วส้มท่ีเวลา 8 ชัว่โมง 

 
ความเข้มข้น(%) Antifeedant index (AFI) 

0.1 50 
0.3 50 
0.5 50 
0.7 40 
1 25 

 
หมายเหตุุ : คา่  AFI  น้อยกวา่ 20 จงึจะมีผลยบัยัง้การกิน 
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การทดลองท่ี 2 ศกึษาการใช้ธาตอุาหารเสริมเพ่ือป้องกนัการเกิดโรคใบแก้วในส้มเกลีย้ง 
 จากการศกึษาการป้องกนัการเกิดโรคใบแก้วในส้มเกลีย้ง พบว่า การใช้ธาตอุาหารเสริม ซิงค์
(Zinc) + แม็ก (Mag) มีเปอร์เซ็นต์เกิดโรคใบแก้วน้อยท่ีสุด เท่ากบั 10.25 เปอร์เซ็นต์ การใช้ O.G.P 
เปอร์เซ็นต์เกิดโรคใบแก้ว เท่ากับ 12.74 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ การใช้ Zinc+Mag+O.G.P มี
เปอร์เซ็นต์เกิดโรคใบแก้ว เท่ากบั 16.41 เปอร์เซ็นต์ ควบคมุ มีเปอร์เซ็นต์เกิดโรคใบแก้ว เท่ากบั 19.24 
เปอร์เซ็นต ์เม่ือเปรียบเทียบกบักรรมวิธีอ่ืน ๆ (ตารางท่ี 23) 

ตารางท่ี 23 แสดงเปอร์เซ็นต์ (%) การเกิดโรคใบแก้วส้มเกลีย้ง ในกรรมวิธีตา่ง ๆ 
 

กรรมวิธี เปอร์เซ็นต์โรคใบแก้ว 
กรรมวิธีท่ี 1 ธาตอุาหารเสริมส าหรับพืช ซิงค์ (Zinc) +   
                 แม็ก (Mag)10 ซีซี./10 ซีซี./น า้ 10 ลิตร                    

10.25b 

กรรมวิธีท่ี 2 ผลิตภณัฑ์ควบคมุโรคพืช O.G.P 20 ซีซี./ 
                 น า้ 10 ลิตร 

12.74ab 

กรรมวิธีท่ี 3 ธาตอุาหารเสริมส าหรับพืช ซิงค์ (Zinc) +  
                  แม็ก (Mag) + ผลิตภณัฑ์ควบคมุโรคพืช    
                  O.G.P  10 ซีซี./10 ซีซี./20 ซีซี. 
                 /น า้ 10 ลิตร 

16.41ab 

กรรมวิธีท่ี 4 ชดุควบคมุ (พน่น า้เปลา่) 19.24a 
CV% 25.23 
LSD0.05 5.70 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 1. แมลงศตัรูส้มเกลีย้งท่ีส าคญัและพบบอ่ย คือหนอนแก้วส้ม จะพบมากช่วงฤดฝูนจะกินยอด
และใบอ่อน ส าหรับต้นท่ีปลกูใหม่ควรดแูลป้องกนัทกุวนัไม่เช่นนัน้ต้นส้มจะชะงกัการเจริญเติบโต สาร
สกดัหนอนตายหยากมีประสิทธิภาพในการควบคมุหนอนแก้วส้มได้ดีโดยมีคา่ LC50 ท่ีเวลา 24 ชัว่โมง 
เท่ากับ 0.56 เปอร์เซ็นต์ และพบมวนเขียวส้มมากในช่วงติดผล แมลงชนิดอ่ืนท่ีพบได้แก่ เพลีย้แป้ง 
เพลีย้อ่อน แมลงคอ่มทอง หนอนแก้วส้ม และหนอนบุ้ง ซึ่งพบในปริมาณท่ีน้อยมากไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายใด ๆ รูปแบบการดแูลรักษาสวนส้มของเกษตรกรทัง้สองพืน้ท่ีพบวา่มีการดแูลแตกตา่งกนัโดยมี
การก าหนดให้ผลผลิตออกตามท่ีก าหนดกับปล่อยให้เป็นไปตามฤดกูาล และปัญหาท่ีส าคญัของการ
ปลกูส้มเกลีย้งคือการระบาดของโรคราสีชมพ ูอาการใบดา่งเนืองจากขาดธาตอุาหารบางชนิด และการ
ออกดอกตดิผลของส้มเกลีย้งไมส่ม ่าเสมอทกุปี 
 2. การทดสอบในห้องปฏิบัติการ สารละลายบอร์โดมิกเจอร์ สารสกัดจากกานพลูและ
สารละลายปนูขาว มีผลการยบัยัง้โคโลนีของเชือ้รา Corticium salmonicolor เท่ากบั 100 เปอร์เซ็นต์
ในสภาพแปลงยงัมีประสิทธิภาพต ่า ฉะนัน้การป้องกนัก าจัดโรคราสีชมพใูนฤดฝูนควรใช้ปนูขาวเปียก
ทาท่ีก่ิงส้มมีแนวโน้มสามารถยืดระยะเวลาในการป้องกนัเชือ้ราชนิดนีไ้ด้ดีและประหยดักว่าการพ่นด้วย
สารละลายชนิดอ่ืน ๆ ซึง่ควรมีการทดลองตอ่ไป 
 3. การใส่ปุ๋ ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ ยเคมี มีผลต่อการออกดอกติดผลของส้มเกลีย้งเพิ่มขึน้แต่
คณุภาพของผลส้มเกลีย้งยงัไมเ่ห็นความแตกตา่ง การให้ปุ๋ ยน า้หมกัชีวภาพมีแนวโน้มท าให้ส้มเกลีย้งมี
การเจริญเตบิโตและเพิ่มผลผลิตได้ การใช้ปุ๋ ยคอกกบัต้นส้มเกลีย้งไม่พบว่าท าให้ต้นส้มเป็นโรคโคนเน่า
ทัง้นีต้้องเป็นปุ๋ ยคอกท่ีแห้งหรือผ่านการหมกัมาแล้วประมาณหนึ่งเดือนขึน้ไป การใช้ธาตอุาหารเสริม
สงักะสีและแมกนีเซียมชว่ยลดอตัราการเกิดใบแก้วในส้มเกลีย้ง 60-70 เปอร์เซ็นต์และควรฉีดพ่นอย่าง
ตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ 
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ตางรางภาคผนวกที่ 1 แสดงปริมาณธาตุอาหาร 
 

ธาตุอาหาร น า้ด า เบอร์26 แม็ก (Mag) ซิงค์ (Zinc) 
ปริมาณธาตุอาหารรอง    
แมกนิเซียม (MgO) 0.63% 6.42% - 
แคลเซียม (CaO) 0.20% - - 
ก ามะถนั (S) 0.46% 5% 6.30% 
ปริมาณธาตุอาหารเสริม    
เหล็ก (Fe) 0.0100% - - 
แมงกานีส(Mh) 0.0170% - - 
ทองแดง (Cu) 0.0098% - - 
สงักะสี (Zn) 0.0130% - 34.90% 
โบรอน (B) 0.0300% - - 
โมลิบดินมั (Mo) 0.0088% 0.2% 0.63% 
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ภาพท่ี 1 ส ารวจสวนและข้อมลูปัญหาของส้มเกลีย้ง 

ภาพท่ี 2 สภาพสวนส้มเกลีย้ง 



-41- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ผลส้มเกลีย้ง 

ภาพท่ี 4 โรคใบแก้วในส้มเกลีย้ง 
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ภาพท่ี 5 เชือ้ราสีชมพใูนส้มเกลีย้ง 

ภาพท่ี 6 การตดัแตง่ก่ิง 
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ภาพท่ี 7 การฉีดพน่สารทดสอบ 

ภาพท่ี 8 แมลงศตัรูท่ีพบในสวนส้มเกลีย้ง 
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ภาพท่ี 9 การเก็บข้อมลู 
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