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บทคดัย่อ: โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารผลติน้อยหน่าคณุภาพในจงัหวดันครราชสมีาเริม่ด�าเนนิการในปี 2554-
2556 เนื่องจากเป็นพืชที่มีการปลูกมากในพื้นที่แต่ข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการมีน้อยและยังไม่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ส�าหรับการผลิตน้อยหน่าคุณภาพ งานวิจัยจึงมีเป้าหมายเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับน้อยหน่า ตั้งแต่กระบวนการ
ผลิตถึงการตลาด ศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ได้เทคโนโลยีการผลิตน้อยหน่าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภค วัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจแมลงศัตรูน้อยหน่าและแมลงศัตรูธรรมชาติ ศึกษาการระบาดและการป้องกันก�าจัด
เพลี้ยแป้ง ส�ารวจและศึกษาสาเหตุของอาการกิ่งแห้งใบแห้ง  ศึกษาการจัดการปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพ  การสร้างและพัฒนา
ต้นแบบเครื่องคัดขนาดผลน้อยหน่า และการจัดท�าเว็บไซด์เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ของน้อยหน่าที่ง่ายต่อการสืบค้น  
ผลการด�าเนนิงานพบว่า น้อยหน่าทีป่ลกูในนครราชสมีาม ี2 ชนดิ คอื น้อยหน่าพืน้บ้าน ได้แก่ น้อยหน่าฝ้ายและน้อยหน่าหนงั  
และน้อยหน่าลูกผสมที่รู้จักดีในชื่อ เพชรปากช่อง  การผลิตน้อยหน่ามี 2 รูปแบบ คือ แบบพอเพียงที่ปลูกตามที่ว่างบริเวณ
บ้าน ส่วนใหญ่เป็นน้อยหน่าฝ้าย พบที่ต�าบลด่านคล้า อ�าเภอโนนสูง และแบบการค้าที่ปลูกเป็นแปลงใหญ่ พบมากที ่
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บทน�ำ

น้อยหน่า เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ส�าคัญชนิดหนึ่งที่

สามารถปรับตัวได้ดีปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย 

แหล่งปลูกที่ส�าคัญในปัจจุบันคืออ�าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา เป็นไม้ผลที่ผู ้บริโภคมีความ

ต้องการสูง นอกจากรสชาติที่หวานหอมแล้วน้อยหน่า

ยังมีคุณค่าทางโภชนาการหลายประการ อีกทั้งยังเป็น

แหล่งพลังงานชั้นเยี่ยม ในน้อยหน่า 100 กรัม  ให้

พลังงาน 94 กิโลแคลอรี  น�้า 73.5%  คาร์โบไฮเดรต 

8%  โปรตีน 4%  ไฟเบอร์ 18% และแร่ธาตุอีกหลาย

ชนิด เช่น เหล็กแคลเซียม  คอปเปอร์  แมกนีเซียม  

โปแตสเซียม  เป็นต้น (Southamton Center for  

Underutilised Crops, 2006)  

ปี 2555 น้อยหน่ามีพื้นที่ปลูกเพียง 34,845 ไร่ ให้

ผลผลิต 34,875 ตัน ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกในเขตจังหวัด

อ�าเภอปากช่อง เป็นน้อยหน่าพื้นเมืองร้อยละ 75 และลูกผสมร้อยละ 25 เก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนมิถุนายนโดยเก็บ
ทกุ 4 วนั เจ้าของสวนจะคดัขนาดผลตามน�้าหนกับรรจลุงเข่งรอพ่อค้ามารบัซือ้ทีส่วนหรอืบางรายน�าไปจ�าหน่ายเองโดยตรง 
ตลาดน้อยหน่าที่ส�าคัญคือ  ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง  การเจริญเติบโตช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พบแมลงปากดูด 
เช่น แมลงหวี่ขาว และเพลี้ยหอยยักษ์ ท�าลายยอดที่แตกใหม่ ช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน พบเพลี้ยแป้ง แมลงวนัทอง  
และหนอนเจาะผล ท�าลายผลผลิต  ส่วนแมลงศัตรูธรรมชาติพบตลอดปี ได้แก่ ด้วงเต่าตัวห�้า แมลงช้างปีกใส และ 
หนอนผเีสือ้สเีงนิหน้าลงิ เป็นต้น  เพลีย้แป้งจดัเป็นศตัรสู�าคญัเพราะอาจท�าให้ผลผลติจ�าหน่ายไม่ได้ การป้องกนัก�าจดัเพลีย้
แป้งท�าได้โดยการฉดีพ่นสารเคม ีเช่น ปิโตรเลยีมสเปรออยล์ ไวท์ออยล์ และไทอะมโีทแซม เป็นต้น  การใช้ตัวอ่อนแมลงช้างใน
การควบคมุเพลีย้แป้งจะได้ผลดเีมือ่ใช้ตวัอ่อนแมลงช้าง 15 ตวัต่อผล และปรมิาณเพลีย้แป้งบนผลมน้ีอยกว่า 20 ตวัต่อผล   
การสุ่มเก็บตัวอย่างพืชและดินบริเวณต้นที่แสดงอาการกิ่งแห้งใบแห้งไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ พบเชื้อราในกลุ่ม 
Pythium sp. ในดิน  เชื้อราในกลุ่ม Fusarium sp. ในพืช  และเชื้อราในกลุ่ม  Phytophthora  sp.  ทั้งในดินและพืช  
การใส่ปุย๋ตามค่าวเิคราะห์ดนิและพชืช่วยให้ผลผลติเพิม่ขึน้ร้อยละ 22 รายได้สทุธเิพิม่ขึน้ร้อยละ 32 โดยท�าให้ผลขนาดใหญ่
และกลางมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่าวิธีเกษตรกร  ผลผลิตที่น�ามาคัดขนาดด้วยเครื่องคัดขนาดผลน้อยหน่าต้นแบบพบว่า  
เครือ่งมคีวามเรว็ในการคดัแยก 0.5 ผล/วนิาท ีความแม่นย�าในการคดัแยกร้อยละ 80 ผลผลติเสยีหายจากการใช้เครือ่งมอื
ร้อยละ 2 ข้อมลูงานวจิยั/ทดสอบ และข้อมลูอืน่ๆทีเ่กีย่วข้องได้ถกูน�าไปเผยแพร่ในระบบสารสนเทศทีถ่กูออกแบบให้สบืค้น
ได้ง่ายที่เว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร (http://it.doa.go.th/sugarapple/)  
ค�ำส�ำคัญ: น้อยหน่า, เพลี้ยแป้ง, การจัดการปุ๋ย, เครื่องคัดแยก

ABSTRACT:  Sugar apple research and development project was conducted in Nakhon Ratchasima  province in 
2011 to 2013. The project was aimed to survey and collect data of sugar apple production technology and market 
chain of farmers. The objectives were also to study on insect pests and their control, natural predator, the incidence 
of dried branch and leaf symptom, fertilizer management, invention and  development of fruit mechanical sizer, and 
creating a sugar apple website. The results was suggested that there were 2 types of sugar apple varieties cultivated 
in the province; i.e. local varieties and hybrid  varieties.  The cultivation was observed either as backyard gardens 
in Nonsoong district, or as commercial gardens in Pakchong district.  The yield was harvested in June, about 4-day 
interval.  Then they were sized by hands (5 sizes).  Main market of sugar apple were domestic markets in the province 
and in Bangkok.  Major insect pests observed in January-April were white flies.  In May-September, there were mealy 
bugs, fruit flies and sugar apple fruit borers.   Natural predators found in the areas were lady beetles, green lacewings 
and ape flies.   Mealy bugs were key pest of sugar apple, which could absolutely destroy the yields. However, it could 
be efficiently controlled by spraying petroleum oil, white oil, or thiamethoxam.  Larvae of green lacewings at the rate 
of 15 larvae/fruit could be also used to control mealy bugs.  According to dried branch and leaf symptom, Pythium 
sp. was observed in the planted soil, Fusarium sp. was observed in the plant tissue, Phytopthera sp. was observed 
in both,  soil and plant. Fertilizer recommendation referred to soil and plant analyses, could increase farmer’s yield 
and net benefit by 22 and 32%, respectively, especially large and medium sizes. A fruit mechanical sizer efficiencies 
were; 0.5 fruit/second of grading speed, 80% of precision, and 2% of damaged fruits.  The information related to 
sugar apple were collected and presented on the DOA website:  http://it.doa.go.th/sugarapple.
Keywords: Sugar Apple,  Mealybug, Fertilizer Manangment, Mechanical Sizer 
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นครราชสีมากว่า 20,000 ไร่  ผลผลิตที่ได้ร้อยละ 91 

จ�าหน่ายภายในประเทศ  และร้อยละ 9  ส่งออกไปยัง

ประเทศต่างๆ เช่น  จีน ฮ่องกง ออสเตรเลีย สหรัฐ

อาหรบัเอมเิรตส์ เป็นต้น  คดิเป็นปรมิาณ 3,057.25 ตนั  

มูลค่า 118,751,598 บาท (ส�านักงานมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2556)  แม้ว่าเกษตรกรผู้

ปลูกน้อยหน่าจะด�าเนินการได้ด้วยตัวเองมาจนอยู่ตัว

แล้วก็ตาม แต่เมื่อส�ารวจข้อมูลพบว่า วิธีการที่

เกษตรกรปฏิบัติอยู่ยังไม่เหมาะสม เช่น การใส่ปุ๋ย การ

ฉีดพ่นสารเคมี การเกิดโรค และการคัดขนาดผลโดย

คน หากเกษตรกรมีแหล ่งศึกษาหาข ้อมูลหรือ

เทคโนโลยีที่ใช้ได้จริงจะช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้ง

คุณภาพและปริมาณ เช่น การใส่ปุ๋ยให้ตรงและเพียง

พอต่อความต้องการ การฉดีพ่นสารป้องกนัก�าจดัแมลง

ให้ตรงชนดิของแมลงและเท่าทีจ่�าเป็น และการลดการ

แพร่กระจายของโรคต่างๆ หรอืแม้แต่การคดัขนาดเพือ่

จ�าหน่ายที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสวน ซึ่งต่าง

ประเทศให้ความสนใจการผลิตทางการเกษตรดีที่

เหมาะสม (GAP) เป็นอย่างมาก และส�านักงาน

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

ได้จัดท�า “ก�าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : น้อยหน่า” 

ขึน้ เป็นมาตรฐานของประเทศและรองรบัการเปิดตลาด

การค้าเสรีสินค้าเกษตรในกลุ่มสมาชิกอาเซียน เพื่อส่ง

เสริมให้สินค้าเกษตรของไทยมีคุณภาพได้มาตรฐาน

วิธีกำรศึกษำ

อุปกรณ์และวิธีกำร

อุปกรณ์

1. สวนน้อยหน่า  อ�าเภอปากช่อง  อ�าเภอวังน�้า

เขียว  และอ�าเภอโนนสูง

2. ปุ๋ยเคมีอัตรา 6-7-14 กก.N-P
2
O

5
-K

2
O ต่อไร่ 

และปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 500 กก.ต่อไร่

3. สารป้องกันก�าจัดแมลง

4. เครื่องต้นก�าลังและอุปกรณ์

5. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน พืช และ แมลง

วิธีกำร

การส�ารวจ   

1.  ส�ารวจข้อมลูพืน้ฐานการผลติน้อยหน่าโดยใช้

แบบสอบถามกับเกษตรกร 100 ราย ลงต�าแหน่งพิกัด

แปลง  และเกบ็ตวัอย่างดนิเพือ่วเิคราะห์คณุสมบตัทิาง

เคมี ได้แก่ OM, pH, total N. Avai. P และ Exch. K

2. ส�ารวจแมลงโดยการสุ่มตรวจสวนน้อยหน่า

ทุกเดือน จ�านวน 5 สวน  เก็บตัวอย่างแมลงที่พบทั้ง

แมลงศัตรูน้อยหน่าและแมลงศัตรูธรรมชาติ  จ�าแนก

ลักษณะทางอนุกรมวิธาน 

3.  ส�ารวจโรคโดยการสุ่มสวนตัวอย่าง 10 สวน  

เกบ็ตวัอย่างดนิและพชืทีแ่สดงอาการโรคเพือ่หาสาเหตุ

ของโรค 

การวิจัย

1. ศึกษาอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืช

ส�าหรับน้อยหน่า พื้นที่ 1 ไร่ 

2.  ศึกษาการป้องกันก�าจัดเพลี้ยแป้งด้วยสาร

เคมีและวิธีชีวภาพ พื้นที่ 1 ไร่

3. สร ้างเครื่องคัดขนาดผลผลิตน ้อยหน่า

ต้นแบบ  เพื่อรองรับการจัดมาตรฐานน้อยหน่า

การทดสอบ

1.  ทดสอบการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

และพืช (6-7-14 กก.N-P
2
O

5
-K

2
O ต่อไร่) เปรียบเทียบ

กับวิธีเกษตรกร  จ�านวน 8 สวน

2.  ทดสอบการป้องกันก�าจัดเพลี้ยแป้ง เปรียบ

เทียบกับวิธีเกษตรกร จ�านวน 5 สวน

การเผยแพร่

1. การจัดท�าเว็บไซต์น้อยหน่าเพื่อเป็นแหล่ง

รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้เรื่องน้อยหน่า ส�าหรับ

เผยแพร่ให้ผู้สนใจในฐานเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร  

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์

ผลการด�าเนินงานพบว่าพื้นที่ปลูกน้อยหน่าใน

จังหวัดนครราชสีมามีประมาณ 20,000 ไร่เศษ จาก

พื้นที่ปลูกทั้งประเทศ 34,845 ไร่  ส่วนใหญ่เป็น

น้อยหน่าพื้นเมือง ได้แก่ น้อยหน่าหนังและน้อยหน่า
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ฝ้าย  ประมาณร้อยละ 75  และน้อยหน่าลูกผสม หรือ

น้อยหน่าเพชรปากช่อง (เรืองศักดิ์ และกวิศร์, 2546)   

ประมาณร้อยละ 25 การผลิตน้อยหน่ามี 2 รูปแบบ  

ได้แก่  การผลิตแบบพอเพียงเกษตรกรปลูกตามที่ว่าง

บรเิวณบ้านส่วนใหญ่ปลกูพนัธุฝ้์าย ไม่ตดัแต่งกิง่เพราะ

ไม่มีน�้าเสริม หากตัดแต่งก็จะเป็นการตัดเพื่อให้ต้นไม่

สูงเกินไปและง่ายต่อการเก็บเกี่ยว ระยะปลูกไม่

แน่นอน  ไม่นยิมพ่นสารป้องกนัก�าจดัแมลง   เกษตรกร

จะน�าผลผลิตที่ได ้ขึ้นรถไฟไปจ�าหน่ายในจังหวัด

นครราชสีมา จนเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของคนโนนสูง

เมื่อเอ่ยถึง “น้อยหน่าหนองแมว” (ส�านักงานเกษตร

อ�าเภอโนนสงู, 2554) ส่วนอกีรปูแบบหนึง่คอื การผลติ

เชงิการค้า  พบในพืน้ทีอ่�าเภอปากช่องและอ�าเภอวงัน�า้

เขียว  เกษตรกรจะปลูกน้อยหน่าเป็นแปลงใหญ่ ส่วน

ใหญ่เป็นพันธุ ์หนังและฝ้าย ในระยะหลังเริ่มมีการ

เปลีย่นไปปลกูน้อยหน่าลกูผสมเพิม่ขึน้โดยเฉพาะสวน

ที่สามารถให้น�้าเสริมได้  ปลูกระยะ 4x4 เมตร  ถ้าปลูก

ใหม่จะเริ่มปลูกประมาณเดือนพฤษภาคม  น้อยหน่า

เริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุประมาณ 2 ปี แต่จะให้ผลผลิต

เต็มที่เมื่ออายุประมาณ 4-5 ปีขึ้นไป เกษตรกรจะเริ่ม

ตดัแต่งกิง่แบบ hard pruning ประมาณเดอืนธนัวาคม-

มกราคม  เดอืนกมุภาพนัธ์น้อยหน่าจะทยอยแตกยอด

และดอกออกมาพร้อมๆ กนั  ปลายเดอืนพฤษภาคมจะ

เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตชุดแรกได้  ในช่วงเดียวกันนี้

เกษตรกรจะท�าการตัดแต่งกิ่งครั้งที่ 2 โดยการตัดกิ่ง

กระโดงออกเพื่อให้ทรงพุ่มโปร่ง ผลผลิตในชุดที่ 2 จะ

เริม่เกบ็เกีย่วประมาณเดอืนกนัยายน การเกบ็เกีย่วต้อง

ใช้แรงงานคนเนื่องจากต้องพิจารณาความสุกแก่ของ

ผล เก็บเกี่ยวทุกประมาณ 4 วัน ในน้อยหน่าพื้นเมือง

จะเกบ็เกีย่วประมาณ 20 ครัง้  ขึน้อยูก่บัอายแุละความ

สมบรูณ์ของต้น  ส่วนน้อยหน่าลกูผสมจะเกบ็ประมาณ

เดือนละครั้ง  เก็บได้ประมาณ 5 ครั้ง  ผลผลิตที่ได้

เกษตรกรจะน�ามาคัดขนาด 5 ขนาด บรรจุลงเข่ง จาก

นั้นมีพ่อค้ามารับซื้อที่สวน  ราคาผลผลิตขึ้นอยู่กับ

ขนาดผล ขนาดใหญ่ได้ราคาสงูกว่าขนาดเลก็ ตลาดซือ้

ขายที่ส�าคัญ คือ ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง   

 กำรจัดกำรโรค-แมลง

โรคและแมลงมีผลต่อคุณภาพของผลผลิตมาก

เพราะผลผลิตที่มีต�าหนิจะไม่สามารถจ�าหน่ายได้ 

เกษตรกรจึงฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก�าจัดบ่อยครั้ง ซึ่ง

เป็นอนัตรายทัง้ต่อผูบ้รโิภคและตวัเกษตรกรเอง กล่าว

คือ ความเป็นพิษของสารป้องกันก�าจัดแมลงจะอยู่ใน

เกณฑ์ที่ปลอดภัยได้ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน  แต่

ผลผลิตเก็บเกี่ยวทุก 4 วัน  และต้นน้อยหน่าที่สูงและ

แผ่กว้างท�าให้ต้องใช้รถแทรกเตอร์ขนาดเลก็เข้าฉดีพ่น

ท�าให้มีการฟุ้งกระจายของสารมาก จากการส�ารวจ

แมลงพบว่า ตลอดฤดปูลกูจะมแีมลงศตัรเูข้าท�าลายใน

ช่วงการเจริญเติบโตต่างๆ หลายชนิด พบว่า ช่วงเดือน

มกราคม-เมษายน  ซึง่เป็นช่วงทีน้่อยหน่าแตกยอดและ

ดอกใหม่จะมีแมลงปากดูดเข้ามาดูดกินน�้าเลี้ยงตาม

ใบอ่อน ได้แก่ แมลงหวี่ขาว ไรแดง  เพลี้ยอ่อน  เพลี้ย

หอยยกัษ์  เป็นต้น ช่วงเดอืนพฤษภาคม-ธนัวาคม  เป็น

ช่วงทีผ่ลน้อยหน่าบนต้นมหีลายอายตุัง้แต่ผลเลก็จนถงึ

ผลที่สุกแก่พร้อมเก็บเกี่ยว พบแมลงศัตรูที่ส�าคัญ คือ 

เพลี้ยแป้ง และแมลงวันทอง ท�าความเสียหายให้

ผลผลิต    เพลี้ยแป้งที่พบจ�าแนกได้ 6 ชนิด (Figure 1) 

ได้แก่ เพลี้ยแป้งลาย; Ferrisia virgata (Cockerell)  

เพลี้ยแป้งสับปะรดสีเทา;  Dysmicoccus neobre-

vipes Beardsley  เพลี้ยแป้งกาแฟ;  Planococcus 

lilacinus (Cockerell)  เพลี้ยแป้งส้ม; Planococcus 

citri (Risso)  เพลีย้แป้งชบาสชีมพ;ู  Maconellicoccus 

hirsutus (Green)  และเพลีย้แป้ง  Rastrococcus sp. 

แม้เพลีย้แป้งจะไม่ท�าอนัตรายถงึเนือ้น้อยหน่าแต่ท�าให้

ผิวน้อยหน่าไม่สวยงามมีปัญหาในการส่งออกต่าง

ประเทศ ถ้าผวิผลมเีพลีย้แป้งปรมิาณไม่มากเกษตรกร

จะใช้ปั๊มลมเป่าเพลี้ยแป้งออก ส่วนในพันธุ์ลูกผสมซึ่ง

ร่องตาไม่แยกพบมีการใช้น�้าล้างเพลี้ยแป้งออก  ปกติ

แล้วเกษตรกรจะฉดีพ่นสารเคมกี�าจดัแมลง  เช่น  แลน

เนท  ทุก 7-14 วัน  ในขณะที่ผลผลิตมีการเก็บเกี่ยวทุก

ประมาณ 4 วัน จากการศึกษาและทดสอบการใช้สาร

เคมีป้องกันก�าจัดแมลง พบว่ามีสารหลายชนิดที่มี

ประสิทธิภาพดีในการป้องกันก�าจัดเพลี้ยแป้ง  ได้แก่ 

1) petroleum spray oil 83.9% EC (SK Enspray 99) 
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จนถึงผลที�สุกแก่พร้อมเก็บเกี�ยว พบแมลงศัตรูที�สําคัญ คือ เพลี �ยแป้ง และแมลงวันทอง ทําความเสียหายให้ผลผลิต    

เพลี �ยแป้งที�พบจําแนกได้ 6 ชนิด (Figure 1) ได้แก่ เพลี �ยแป้งลาย; Ferrisia virgata (Cockerell)  เพลี �ยแป้งสบัปะรดสีเทา;  

Dysmicoccus neobrevipes Beardsley  เพลี �ยแป้งกาแฟ;  Planococcus lilacinus (Cockerell)  เพลี �ยแป้งส้ม; 

Planococcus citri (Risso)  เพลี �ยแป้งชบาสชีมพ;ู  Maconellicoccus hirsutus (Green)  และเพลี �ยแป้ง  Rastrococcus 

sp. แม้เพลี �ยแป้งจะไม่ทําอนัตรายถงึเนื �อน้อยหน่าแต่ทําให้ผิวน้อยหน่าไม่สวยงามมีปัญหาในการส่งออกต่างประเทศ ถ้า

ผิวผลมีเพลี �ยแป้งปริมาณไม่มากเกษตรกรจะใช้ปั�มลมเป่าเพลี �ยแป้งออก ส่วนในพันธุ์ลกูผสมซึ�งร่องตาไม่แยกพบมีการใช้

นํ �าล้างเพลี �ยแป้งออก  ปกติแล้วเกษตรกรจะฉีดพ่นสารเคมีกําจัดแมลง  เช่น  แลนเนท  ทุก 7-14 วัน  ในขณะที�ผลผลิตมี

การเก็บเกี�ยวทกุประมาณ 4 วัน จากการศึกษาและทดสอบการใช้สารเคมีป้องกันกําจัดแมลง พบว่ามีสารหลายชนิดที�มี

ประสิทธิภาพดีในการป้องกันกําจัดเพลี �ยแป้ง  ได้แก่ 1) petroleum spray oil 83.9% EC (SK Enspray 99) อัตรา 100 

มล./นํ �า 20 ลิตร  2) white oil 67% EC (Vite oil) อัตรา 100 มล./นํ �า 20 ลิตร,3) buprofezin 40% SC 

(Napam)+petroleum spray oil 83.9%EC (SK Enspray 99)  อัตรา 40+50  มล./นํ �า 20 ลิตร  4) buprofezin 40% SC 

(Napam) อัตรา 40 มล./นํ �า 20 ลิตร   5) clothianidin 16% SG (Dantosu) อัตรา 10 ก./นํ �า 20 ลิตร และ 6) 

thiamethoxam 25% WG (Actara) อตัรา 2 ก./นํ �า 20 ลติร   สว่นการฉีดพ่น Beauveria bassiasna อัตรา 100 มิลลิลิตร/

นํ �า 20 ลติร มีประสทิธิภาพปานกลาง      

 การใช้ตวัอ่อนแมลงช้างปีกใสในการควบคมุเพลี �ยแป้ง พบว่า  ต้องใช้ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส 15 ตัว/ผล  แต่ต้อง

มีเพลี �ยแป้งไม่เกิน 20 ตัว/ผล จึงจะสามารถควบคุมได้ และต้องใช้ในสวนที�ฉีดพ่นสารเคมีน้อยหรือไม่ใช้สารเคมีเลย

เนื�องจากแมลงช้างจะอ่อนแอต่อสารเคมีกําจดัแมลง  ในสว่นของแมลงวนัทอง  พบว่า มีแมลงวันทอง 2 ชนิด ที�เข้าทําลาย

ผลผลิตน้อยหน่า ได้แก่ แมลงวันทอง (Bactrocera dorsalis Hendel) และ แมลงวันทองฝรั�ง (Bactrocera correcta 

(Bezzi)) แมลงวันทองจะเจาะผิวของผลเพื�อวางไข่ข้างใน  ผลน้อยหน่าที�ถูกแมลงวันทําลายจะนิ�มเละเนื�องจากหนอน

แมลงวนัที�เจริญเติบโตอยู่ข้างใน นอกจากนี �ยังพบหนอนเจาะผลน้อยหน่าทําลายผลผลิตและต้นน้อยหน่าบ้างโดยเฉพาะ

สวนที�มีวชัพืชมาก หนอนจะเจาะเข้าไปอาศยัในผลทําให้เนื �อบริเวณนั �นแข็งเป็นไตไม่สามารถนําไปจําหน่ายได้   

 

          
 

Figure 1  Six type of mealybugs found in sugar apple fields;  Ferrisia virgata (Cockerell)(A),  Dysmicoccus 

neobrevipes Beardsley (B), Planococcus lilacinus (Cockerell)(C),  Planococcus citri (Risso)(D),   

Maconellicoccus hirsutus (Green)(E)  and Rastrococcus sp. (F). 

A B C 

D E F 

อตัรา 100 มล./น�า้ 20 ลติร  2) white oil 67% EC (Vite 

oil) อัตรา 100 มล./น�้า 20 ลิตร,3) buprofezin 40% 

SC (Napam)+petroleum spray oil 83.9%EC (SK 

Enspray 99)  อัตรา 40+50  มล./น�้า 20 ลิตร  4) bu-

profezin 40% SC (Napam) อตัรา 40 มล./น�า้ 20 ลติร   

5) clothianidin 16% SG (Dantosu) อัตรา 10 ก./น�้า 

20 ลิตร และ 6) thiamethoxam 25% WG (Actara) 

อัตรา 2 ก./น�้า 20 ลิตร   ส่วนการฉีดพ่น Beauveria 

bassiasna อัตรา 100 มิลลิลิตร/น�้า 20 ลิตร มี

ประสิทธิภาพปานกลาง     

การใช้ตวัอ่อนแมลงช้างปีกใสในการควบคมุเพลีย้

แป้ง พบว่า  ต้องใช้ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส 15 ตัว/ผล  

แต่ต้องมีเพลี้ยแป้งไม่เกิน 20 ตัว/ผล จึงจะสามารถ

ควบคมุได้ และต้องใช้ในสวนทีฉ่ดีพ่นสารเคมน้ีอยหรอื

ไม่ใช้สารเคมเีลยเนือ่งจากแมลงช้างจะอ่อนแอต่อสาร

เคมีก�าจัดแมลง  ในส่วนของแมลงวันทอง  พบว่า มี

แมลงวันทอง 2 ชนิด ที่เข้าท�าลายผลผลิตน้อยหน่า 

ได้แก่ แมลงวันทอง (Bactrocera dorsalis Hendel) 

และ แมลงวนัทองฝรัง่ (Bactrocera correcta (Bezzi)) 

แมลงวันทองจะเจาะผิวของผลเพื่อวางไข่ข้างใน  ผล

น้อยหน่าที่ถูกแมลงวันท�าลายจะนิ่มเละเนื่องจาก

หนอนแมลงวันที่เจริญเติบโตอยู่ข้างใน นอกจากนี้ยัง

พบหนอนเจาะผลน้อยหน่าท�าลายผลผลิตและต้น

น้อยหน่าบ้างโดยเฉพาะสวนที่มีวัชพืชมาก หนอนจะ

เจาะเข้าไปอาศยัในผลท�าให้เนือ้บรเิวณนัน้แขง็เป็นไต

ไม่สามารถน�าไปจ�าหน่ายได้  

ระหว่างการด�าเนินงานสังเกตพบน้อยหน่าแสดง

อาการใบเหีย่วสเีขยีวในบางกิง่ของต้น  ผลน้อยหน่าบน

กิง่นัน้จะแห้งด�า เกษตรกรแก้ไขโดยการเลือ่ยกิง่ทีแ่สดง

อาการทิ้ง  จึงได้ท�าการสุ่มสวนน้อยหน่า 10 สวน เพื่อ

ตรวจสอบอาการดงักล่าว พบว่าทกุสวนมต้ีนน้อยหน่า

ที่แสดงอาการ เฉลี่ย 53.6 เปอร์เซ็นต์  และสุ่มเก็บ

ตัวอย่างพืชที่แสดงอาการและดินบริเวณโคนต้นไป

ตรวจสอบหาสาเหตุ พบ เชื้อราในกลุ่ม Pythium sp. 

ในตวัอย่างดนิ เชือ้ราในกลุม่ Fusarium sp. ในตวัอย่าง

พืช และเชื้อราในกลุ ่ม Phytophthora sp. ทั้งใน

ตวัอย่างดนิและพชื ในส่วนของอาการกิง่แห้งใบแห้งนี้

จะต้องมกีารเพาะเชือ้กลบัสูต้่นพชือกีครัง้เพือ่หาสาเหตุ

ที่แท้จริงต่อไป

กำรจัดกำรธำตุอำหำร

เกษตรกรใส่ปุย๋มลูไก่แกลบโดยตกักองไว้ทีโ่คนต้น

ทกุปีหรอืปีเว้นปีอตัราประมาณ 5-10 กโิลกรมั/ต้น เมือ่
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ระหว่างการดําเนินงานสงัเกตพบน้อยหน่าแสดงอาการใบเหี�ยวสเีขียวในบางกิ�งของต้น  ผลน้อยหน่าบนกิ�งนั �นจะ

แห้งดํา เกษตรกรแก้ไขโดยการเลื�อยกิ�งที�แสดงอาการทิ �ง  จึงได้ทําการสุ่มสวนน้อยหน่า 10 สวน เพื�อตรวจสอบอาการ

ดงักลา่ว พบว่าทกุสวนมีต้นน้อยหน่าที�แสดงอาการ เฉลี�ย 53.6 เปอร์เซ็นต์  และสุ่มเก็บตัวอย่างพืชที�แสดงอาการและดิน

บริเวณโคนต้นไปตรวจสอบหาสาเหตุ พบ เชื �อราในกลุ่ม Pythium sp. ในตัวอย่างดิน เชื �อราในกลุ่ม Fusarium sp. ใน

ตวัอย่างพืช และเชื �อราในกลุม่ Phytophthora sp. ทั �งในตวัอย่างดินและพืช ในสว่นของอาการกิ�งแห้งใบแห้งนี �จะต้องมีการ

เพาะเชื �อกลบัสูต้่นพืชอีกครั �งเพื�อหาสาเหตทุี�แท้จริงต่อไป 

การจดัการธาตุอาหาร 

เกษตรกรใส่ปุ๋ ยมูลไก่แกลบโดยตักกองไว้ที�โคนต้นทุกปีหรือปีเว้นปีอัตราประมาณ 5-10 กิโลกรัม/ต้น เมื�อ

น้อยหน่าติดผลขนาดเท่าลกูมะนาวจะใส่ปุ๋ ยเคมีโดยหว่านกระจายในทรงพุ่มแบบไม่กลบ ปุ๋ ยเคมีที�ใช้มีหลายสตูรหลาย

อตัราตามการแนะนําของร้านค้า เพื�อนบ้าน หรือต้องการทดลองสตูรใหม่ๆ  ในทางวิชาการแล้วยังมีข้อมูลเรื�องการจัดการ

ปุ๋ ยน้อยมาก จงึได้ทําการศกึษาและทดสอบอตัราปุ๋ ยที�เหมาะสมสําหรับน้อยหน่าโดยวิเคราะห์จากปริมาณธาตุอาหารที�มี

ในดินและธาตอุาหารที�สญูเสยีไปกบัผลผลติเพื�อกําหนดสตูรปุ๋ ย โดยอ้างอิงผลวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ที�เหมาะสมของ

ไม้ผลของกรมวิชาการเกษตร และผลวิเคราะห์ธาตุอาหารที�สูญเสียไปกับผลผลิตน้อยหน่าของออสเตรเลีย (John and 

Dirou, 2004) เป็นตวัแทนค่าวิเคราะห์พืช คือ เมื�อน้อยหน่าให้ผลผลิต 25 กิโลกรัม/ต้น  จะสญูเสีย  ไนโตรเจน 6.4 กก./ไร่  

ฟอสฟอรัส 1.7 กก./ไร่  และ โพแทสเซียม 7.8 กก./ไร่   จากนั �นนําอตัราปุ๋ ยที�ได้ไปทดสอบในสวนน้อยหน่า  มีเกษตรกรร่วม

ศกึษา 8 ราย รายละ 1 ไร่   เปรียบเทียบกบัวิธีเดิมของเกษตรกร  พบว่า ทําให้ผลผลิตเพิ�มขึ �นจากเดิม 22 เปอร์เซ็นต์  และ

รายได้สทุธิเพิ�มขึ �น 32 เปอร์เซ็นต์  (Tables 1, 2)  โดยผลน้อยหน่าขนาดใหญ่ราคาจะสงูกว่าขนาดเลก็ (Table 3) 

Table 1   Average yields of sugar apple separate by size of sugar apple year 2011-2013. 

Method Yield (kg/rai) Yield (%) 
Large Medium Slightly small Small Very small Total 

Verified method 3.36 7.53 25.00 50.35 13.82 1,821  122 

Farmer practice 3.12 6.71 23.42 51.97 13.19 1,493  100 

 

Table 2  Average income cost  and net income of sugar apple year 2011-2013. 

Method Income (bath/rai) Cost (bath/rai) Net Income (bath/rai) Net Income (%) 

Verified method 17,369 8,199 9,169 132 

Farmer practice 13,929 6,963 6,965 100 

 

Table 3  Relationship between sugar apple size and price. 

 Size 

Large Medium Slightly small Small Very small 

Weight (g.) > 450 350-450 250-350 250-150 <150 

Price1 (baht/kg.) 36.6 23.5 16.6 10.2 5.7 
1    average from all harvested season in year 2013 

 

น้อยหน่าติดผลขนาดเท่าลูกมะนาวจะใส่ปุ๋ยเคมีโดย

หว่านกระจายในทรงพุ่มแบบไม่กลบ ปุ๋ยเคมีที่ใช้มี

หลายสตูรหลายอตัราตามการแนะน�าของร้านค้า เพือ่น

บ้าน หรือต้องการทดลองสูตรใหม่ๆ  ในทางวิชาการ

แล้วยังมีข้อมูลเรื่องการจัดการปุ ๋ยน้อยมาก จึงได้

ท�าการศึกษาและทดสอบอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมส�าหรับ

น้อยหน่าโดยวเิคราะห์จากปรมิาณธาตอุาหารทีม่ใีนดนิ

และธาตอุาหารทีส่ญูเสยีไปกบัผลผลติเพือ่ก�าหนดสตูร

ปุย๋ โดยอ้างองิผลวเิคราะห์ความอดุมสมบรูณ์ทีเ่หมาะ

สมของไม้ผลของกรมวิชาการเกษตร และผลวิเคราะห์

ธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับผลผลิตน้อยหน่าของ

ออสเตรเลีย (John and Dirou, 2004) เป็นตัวแทนค่า

วิเคราะห์พืช คือ เมื่อน้อยหน่าให้ผลผลิต 25 กิโลกรัม/

ต้น  จะสูญเสีย  ไนโตรเจน 6.4 กก./ไร่  ฟอสฟอรัส 1.7 

กก./ไร่  และ โพแทสเซยีม 7.8 กก./ไร่   จากนัน้น�าอตัรา

ปุ๋ยที่ได้ไปทดสอบในสวนน้อยหน่า  มีเกษตรกรร่วม

ศึกษา 8 ราย รายละ 1 ไร่   เปรียบเทียบกับวิธีเดิมของ

เกษตรกร  พบว่า ท�าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 22 

เปอร์เซ็นต์  และรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 32 เปอร์เซ็นต์  

(Tables 1, 2)  โดยผลน้อยหน่าขนาดใหญ่ราคาจะสูง

กว่าขนาดเล็ก (Table 3)
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กำรสร้ำงเครือ่งคดัขนำดผลน้อยหน่ำต้นแบบ

หลงัจากทีเ่กษตรกรรวบรวมผลผลติทีเ่กบ็เกีย่วได้

มาที่จุดรวบรวม   เกษตรกรจะท�าการคัดแยกผลผลิต

เป็นขนาดต่างๆ 5 ขนาด  ได้แก่  ใหญ่  กลาง  เลก็  ก้อย  

จิ๋ว  ตามช่วงน�้าหนักและรูปทรงของผล  ถึงแม้ว่าจะมี

เกณฑ์โดยประมาณแล้วกต็าม การใช้คนคดักย็งัไม่เป็น

มาตรฐานเดยีวกนัทกุสวน  จงึได้มคีวามพยายามสร้าง

เครื่องคัดขนาดผลน้อยหน่าต้นแบบขึ้นโดยใช้น�า้หนัก

เป็นเกณฑ์เพื่อให้เกิดความแม่นย�าและเป็นมาตรฐาน

เดียวกันทุกสวน สอดคล้องกับส�านักงานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ที่ได้

ตระหนักถึงศักยภาพของน้อยหน่าในการแข่งขันกับ

ต่างประเทศได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์เรือ่ง ก�าหนดมาตรฐานสนิค้าเกษตร: น้อยหน่า 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556    เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตร

ให้ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย สร้างความน่า

เชื่อถือให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและการค้า

ระหว่างประเทศ    

เครือ่งคดัขนาดผลน้อยหน่าต้นแบบพฒันาโดยทมี

วศิวกรเกษตรศนูย์วจิยัเกษตรวศิวกรรมจนัทบรุ ี(Figure 

2) ควบคมุโดยแรงกล ใช้ตุม้น�า้หนกัในการก�าหนดช่วง

ของน�้าหนักในการคัดแยกขนาด ใช้มอเตอร์เป็นต้น

ก�าลังในการขับเคลื่อนชุดสายพานล�าเลียงและมี

อุปกรณ์ปรับรอบการหมุนมอเตอร์ (Inverter) ควบคุม

ความเร็วสายพานล�าเลียง  ป้อนผลน้อยหน่าด้วย

แรงงานคน มีถาดรับผลน้อยหน่า 12 ถาด ผลการ

ทดสอบเครื่องพบว่า เครื่องต้นแบบมีความเร็วในการ

คัดแยก 0.5 ผล/วินาที  ความแม่นย�าในการคัดแยก

ร้อยละ 80  ผลผลติเสยีหายจากการใช้เครือ่งมอืร้อยละ 

2  ที่ความเร็วรอบ 109 รอบ/นาที  ผลผลิตที่คัดแยก

แล้วพบว่าเมือ่ทิง้ไว้ 1, 2 และ 3 วนั  รปูลกัษณ์ภายนอก

และรสชาติ ไม่แตกต่างกับการคัดด้วยมือ 

 การสร้างเครื�องคัดขนาดผลน้อยหน่าต้นแบบ 

 หลงัจากที�เกษตรกรรวบรวมผลผลติที�เก็บเกี�ยวได้มาที�จดุรวบรวม   เกษตรกรจะทําการคัดแยกผลผลิตเป็นขนาด

ต่างๆ 5 ขนาด  ได้แก่  ใหญ่  กลาง  เลก็  ก้อย  จิ�ว  ตามช่วงนํ �าหนักและรูปทรงของผล  ถึงแม้ว่าจะมีเกณฑ์โดยประมาณ

แล้วก็ตาม การใช้คนคัดก็ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสวน  จึงได้มีความพยายามสร้างเครื�องคัดขนาดผลน้อยหน่า

ต้นแบบขึ �นโดยใช้นํ �าหนักเป็นเกณฑ์เพื�อให้เกิดความแม่นยําและเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสวน สอดคล้องกับสํานักงาน

มาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ที�ได้ตระหนักถึงศักยภาพของน้อยหน่าในการแข่งขันกับต่างประเทศ

ได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื�อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: น้อยหน่า เมื�อวันที� 16 ตุลาคม 2556    

เพื�อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย สร้างความน่าเชื�อถือให้เป็นที�ยอมรับทั �งในประเทศและ

การค้าระหว่างประเทศ     

 เครื�องคัดขนาดผลน้อยหน่าต้นแบบพัฒนาโดยทีมวิศวกรเกษตรศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี (Figure 2) 

ควบคุมโดยแรงกล ใช้ตุ้ มนํ �าหนักในการกําหนดช่วงของนํ �าหนักในการคัดแยกขนาด ใช้มอเตอร์เป็นต้นกําลังในการ

ขบัเคลื�อนชดุสายพานลาํเลยีงและมีอปุกรณ์ปรับรอบการหมนุมอเตอร์ (Inverter) ควบคมุความเร็วสายพานลําเลียง  ป้อน

ผลน้อยหน่าด้วยแรงงานคน มีถาดรับผลน้อยหน่า 12 ถาด ผลการทดสอบเครื�องพบว่า เครื�องต้นแบบมีความเร็วในการคัด

แยก 0.5 ผล/วินาที  ความแม่นยําในการคดัแยกร้อยละ 80  ผลผลติเสยีหายจากการใช้เครื�องมือร้อยละ 2  ที�ความเร็วรอบ 

109 รอบ/นาที  ผลผลติที�คดัแยกแล้วพบว่าเมื�อทิ �งไว้ 1, 2 และ 3 วนั  รูปลกัษณ์ภายนอกและรสชาติ ไม่แตกต่างกับการคัด

ด้วยมือ  

 

 

 

 

Figure 2   A fruit mechanical sizer 

 การเผยแพร่ข้อมูล/องค์ความรู้ 

 ฐานข้อมูลมีความสําคัญต่อการพัฒนางานและองค์กร การจัดการฐานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศเพื�อช่วย

สนบัสนนุการปฏิบติังานด้านต่างๆ นั �นจะต้องมีการจัดการที�เชื�อถือได้  มีการดําเนินงานที�เป็นระบบ  และมีการออกแบบ

ฐานข้อมลูที�ตอบสนองต่อผู้ใช้งาน ซึ�งจะช่วยให้ฐานข้อมลูที�มีอยู่เกิดประโยชน์  ช่วยในการตดัสนิใจและวางแผน  ใช้งานได้

ทนัเวลา สบืค้นง่าย เข้าใจง่าย และใช้งานได้จริง ฐานข้อมูลน้อยหน่าที�ได้รวบรวมไว้ ได้พัฒนาสู่เว็บไซด์โดยใช้โปรแกรม

สําเร็จรูป Joomla มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล การเชื�อมต่อหน่วยงานหรือแหล่งข้อมูลอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง เช่น ข้อมูล

อตุนุิยมวิทยา เกษตรกรผู้ปลกูน้อยหน่า และข้อมูลจังหวัด เป็นต้น ปัจจุบัน สามารถเข้าเยี�ยมชมได้ที�เว็บไซต์กรมวิชาการ

เกษตร (http://it.doa.go.th/sugarapple/)    

สรุปและข้อเสนอแนะ 

กำรเผยแพร่ข้อมูล/องค์ควำมรู้

ฐานข้อมูลมีความส�าคัญต่อการพัฒนางานและ

องค์กร การจดัการฐานข้อมลูผ่านระบบสารสนเทศเพือ่

ช่วยสนบัสนนุการปฏบิตังิานด้านต่างๆ นัน้จะต้องมกีาร

จัดการที่เชื่อถือได้  มีการด�าเนินงานที่เป็นระบบ  และ

มีการออกแบบฐานข้อมูลที่ตอบสนองต่อผู้ใช้งาน ซึ่ง

จะช่วยให้ฐานข้อมูลที่มีอยู่เกิดประโยชน์  ช่วยในการ

ตัดสินใจและวางแผน  ใช้งานได้ทันเวลา สืบค้นง่าย 

เข้าใจง่าย และใช้งานได้จริง ฐานข้อมูลน้อยหน่าที่ได้

รวบรวมไว้ ได้พัฒนาสู ่ เว็บไซด์โดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูป Joomla มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล การ

เชื่อมต่อหน่วยงานหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ข้อมลูอตุนุยิมวทิยา เกษตรกรผูป้ลกูน้อยหน่า และ

ข้อมลูจงัหวดั เป็นต้น ปัจจบุนั สามารถเข้าเยีย่มชมได้ที่

เวบ็ไซต์กรมวชิาการเกษตร (http://it.doa.go.th/suga-

rapple/)   
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สรุปและข้อเสนอแนะ

 การผลิตน้อยหน่าที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู ้

บริโภค กระบวนการผลิตปลอดภัยต่อผู้ผลิตและสิ่ง

แวดล้อม  เป็นสิ่งส�าคัญ  หลังจากการด�าเนินงาน 3 ปี  

พบว่า ปัญหาส�าคัญในการผลิตน้อยหน่า  คือ การ

รบกวนของเพลี้ยแป้งซึ่งท�าให้ต้องใช้สารเคมีในการ

ป้องกนัก�าจดับ่อยครัง้ สารเคมทีีม่ปีระสทิธภิาพในการ

ป้องกนัก�าจดัเพลีย้แป้งได้ดไีด้แก่  1) petroleum spray 

oil 83.9% EC (SK Enspray 99) อตัรา 100 มล./น�า้ 20 

ลิตร  2) white oil 67% EC (Vite oil) อัตรา 100 มล./

น�้ า  2 0  ลิ ต ร ,  3 )  b u p r o f e z i n  4 0 %  S C 

(Napam)+petroleum spray oil 83.9%EC (SK En-

spray 99)  อัตรา 40+50  มล./น�้า 20 ลิตร  4) bupro-

fezin 40% SC (Napam) อัตรา 40 มล./น�้า 20 ลิตร   

5) clothianidin 16% SG (Dantosu) อัตรา 10 ก./น�้า 

20 ลิตร และ  6) thiamethoxam 25% WG (Actara) 

อัตรา 2 ก./น�้า 20 ลิตร  การใช้ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส

ในการควบคมุเพลีย้แป้งต้องใช้จ�านวนมาก  เมือ่เพลีย้

แป้งยงัมปีรมิาณน้อย และในพืน้ทีใ่ช้สารเคมน้ีอยหรอื

ไม่ใช้เลย  หากจะน�าไปใช้ควรใช้แบบป้องกนั คอืทยอย

ปล่อยแมลงช้างปีกใสในสวนเมื่อเริ่มพบเพลี้ยแป้งไม่

ต้องรอให้ถึงจุดวิกฤต   

การใส่ปุ๋ยสามารถค�านวณจากค่าวิเคราะห์ดิน

และผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ ถ้าเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไร่ละ 

2.5 ตัน ต้องใส่ปุ๋ยไม่น้อยกว่า 28-8-32  กิโลกรัม N-

P
2
O

5
-K

2
O /ไร่  จะสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ 

22 โดยเฉพาะผลขนาดใหญ่ กลาง และ เล็ก ซึ่งราคา

สูงกว่าผลขนาดก้อยและจิ๋ว และท�าให้รายได้สุทธิเพิ่ม

ขึน้ร้อยละ 32 ผลผลติทีค่ดัด้วยเครือ่งคดัแยกขนาดผล

น้อยหน่าต้นแบบจะช่วยให้การก�าหนดขนาดตาม

มาตรฐานสนิค้าเกษตร: น้อยหน่า เป็นมาตรฐานสากล

ส�าหรับทุกสวน โดยเครื่องมีความแม่นย�าสูงถึงร้อยละ 

80 ความเสยีหายของผลผลติเพยีงร้อยละ 2 แต่อย่างไร

กต็ามจะต้องมกีารน�าเครือ่งไปให้เกษตรกรทดสอบการ

ใช้งานและดูการยอมรับของเกษตรกรต่อไป ข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับน้อยหน่าทั้งหมดจะถูกน�าไปรวบรวมไว้ที่

เวบ็ไซต์กรมวชิาการเกษตร (http://it.doa.go.th/suga-

rapple/) ส�าหรบัผูท้ีส่นใจทัว่ไปในรปูแบบทีง่่ายต่อการ

ค้นหา  

อย่างไรก็ตามน้อยหน่ายังมีอีกหลายปัญหา เช่น 

อาการกิ่งแห้งใบแห้งที่พบเฉลี่ยสวนละร้อยละ 53.6  

เกษตรกรจะเลื่อยกิ่งเป็นโรคทิ้งทีละกิ่งจนที่สุดจะปลูก

ต้นใหม่แทน  ท�าให้เสียเวลาในการเลี้ยงต้นใหม่อีก

อย่างน้อย 3 ปี จึงจะให้ผลผลิตที่คุ้มทุน การแปรรูป

ผลผลติหากจ�าหน่ายไม่ทนัซึง่เป็นปัญหาของผูค้้าปลกี

และผู้บริโภคเพราะน้อยหน่าเมื่อสุกแล้วเนื้อจะเละเร็ว

ประมาณ 3-4 วัน ซึ่งไม่น่ารับประทาน ควรหาวิธีการ

การชะลอการสุกแก่เพื่อเก็บผลผลิตไว้รับประทานได้

นานๆ เป็นต้น หากมวีธิกีารแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้ จะ

ท�าให้เกษตรกรหันกลับมาปลูกน้อยหน่ากันเพิ่มขึ้น

ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ ปลอดภัย ตรงตามมาตรฐาน

สากล  เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และเป็นมิตรทั้งต่อ 

ผู้ผลิต  ผู้บริโภค  และสิ่งแวดล้อม
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