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Study on kinds of packaging and packing methods for controlling Trips palmi Karny  

on post harvest of eggplant. 
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บทคัดยอ 

 

การศึกษาชนิดของถุงพลาสติก Laminate ถุง LLDPE และถุง PE ขนาด 200×280 มิลลิเมตรในการ

กําจัดเพลี้ยไฟโดยบรรจุผลมะเขือเปราะที่ลางดวยน้ําเปลาจํานวน 10 ผล/ถุง พรอมกับใสตัวออนของเพลี้ยไฟ

จํานวน 50 ตัว/ถุง จากนั้นนําถุงพลาสติกทั้ง 3 ชนิดไป ซีลปดปากถุงแบบสุญญากาศ และ ซีลปดปากถุง นําถุง

ทั้งหมดเก็บในตูควบคุมอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ตรวจสอบอัตราการตายของเพลี้ยไฟทุกๆวันพรอมกับ

ตรวจสอบคุณภาพของมะเขือเปราะทุกๆ 2 วันเปนระยะเวลา 14 วัน ผลการทดลองพบวา ถุง Laminate โดยการ

ซีลปดปากถุงแบบสุญญากาศ และ กรรมวิธีซีลปดปากถุง ทําใหตัวออนของเพลี้ยไฟตาย 100 % ในระยะเวลา 1 

วันแตทําใหผลมะเขือเหี่ยวที่ระยะเวลา 2 วัน สวนถุง LLDPE การซีลปดปากถุงแบบสุญญากาศ และ การซีลปด

ปากถุง ทําใหตัวออนของเพลี้ยไฟตาย 100 % ในระยะเวลา 1 และ 3 วัน และขั้วของผลมะเขือเริ่มเปนเชื้อรา ใน

ระยะเวลา 10 และ 8 วัน และในถุง PE โดยกรรมวิธีซีลปดปากถุงแบบสุญญากาศ และการซีลปดปากถุง ทําใหตัว

ออนของเพลี้ยไฟตาย 100 % ในระยะเวลา 1 และ 2 วัน และข้ัวมะเขือเริ่มเปนเชื้อราในระยะเวลา 6 วัน 

คําสําคัญ : เพลี้ยไฟ มะเขือเปราะ บรรจุภัณฑ   
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คํานํา 

 

การสงออกผักสดของไทยไปตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศสหภาพยุโรป ซึ่งมีมูลคาการนําเขาผัก

สดจากตางประเทศตอปคิดเปนมูลคาสูงถึง 900,000 ลานบาท โดยผักสดตากประเทศไทยมีสวนแบงตลาดอยู

ประมาณ 10,000 ลานบาทเทานั้น (www:biothai.net/news/3235) ประเทศไทยยังสามารถที่จะเจาะตลาดเพื่อ

สงออกใหเพิ่มขึ้นอีกได สําหรับการเจาะตลาดผักสดในสหภาพยุโรปนั้น ผูสงออกไทยควรใหความสําคัญเกี่ยวกับ

สุขอนามัย เนื่องจากยุโรปจัดสินคาผักเปนสินคาพรอมรับประทาน คือเขาจะนํามารับประทานทันทีไมตองมีการ

ลางอีกครั้งเหมือนคนไทย ดั้งนั้นถาผักมีผลกระทบตอสุขอนามัย ก็จะมีผลตอการนําเขาได ในชวงเดือนตุลาคม 

2553 รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย เปดเผยวาขณะนี้สหภาพยุโรปไดพิจารณารายการสินคาผักสดของไทยที่จะตอง

ไดไดรับการตรวจเขมในการสุมตรวจสินคาที่ดานนําเขาของประเทศสหภาพยุโรป ทําใหพบวาสินคานําเขาในไทย

ไมไดมาตรฐานมีการปนเปอนสารพิษตกคาง ปนเปอนจุลินทรีย และปจจุบันสหภาพยุโรป ตรวจพบวามีแมลง

หลายชนิดปนเปอนมากับผักสด เชนพบเพลี้ยไฟ (Tripes spp.) บนมะเขือเปราะ และมะระ  พบแมลงหวี่ขาว ( 

Bemisia spp.) บนผักชีฝรั่ง และพบแมลงวันทอง ( Tephritidae ) ติดมากับพริกหวานเปนตน ทําใหผักสดของ

ไทยที่จัดอยูในกลุมเสี่ยง ไดแก กะเพรา โหระพา มะเขือเปราะ มะระ ผักชีฝรั่ง และพริกหวาน มีแนวโนมวาจะถูก

มาตรการหามนําเขาประเทศสหภาพยุโรป ถึงแมแมลงเหลานั้นจะเปนแมลงที่เขาทําลายพืชตั้งแตในแปลงปลูก 

หากการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไมถูกตองเหมาะสมอาจทําใหเกิดปญหาดังกลาว 

เพลี้ยไฟฝาย (Cotton thrips) ชื่อวิทยาศาสตร Thrips palmi Karny เปนแมลงที่มีความสําคัญมากท่ีสุด

ชนิดหนึ่ง เนื่องจากสามารถทําลายสรางความเสียหายในผักไดหลายชนิดทั้งตัวออน และตัวเต็มวัย ลักษณะการ

ทําลายของเพลี้ยไฟ โดยการใชปากท่ีเปนแทงเขี่ยเนื้อเยื่อของพืชใหช้ํา แลวดูดกินน้ําเลี้ยงจากเซลล ทําใหบริเวณที่

ถูกดูดน้ําเลี้ยงมีลักษณะแตกตางกันออกไปในแตละพืช สวนลักษณะอาการในผลมะเขือเปราะพบวาจะเกิดรอย

ดานเปนสีสนิม หรือสีน้ําตาล หรือที่ชาวบานเรียกวาโรคขี้กลาก (http://www.xn--12ca3d5biba7bxo.com 

4/4/55) เมื่อผลมะเขือโตขึ้นทําใหผลผลิตตกต่ํา สําหรับใบของมะเขือเปราะเมื่อถูกเพลี้ยไฟทําลาย จะเกิดรอย

แผลเปนสีน้ําตาล ในสวนของ ยอด ดอก ตาออนไมเจริญเติบโต หากเปนในระยะที่พืชขาดน้ําอาจจะทําใหพืชตาย

ได  (http://www.higreenfarm.com/hydrowork/index.php?option=com_content&task=view&id=148 

30/3/55) 

มะเขือเปราะ (eggplant) ชื่อวิทยาศาสตร Solanum melongena L. มะเขือเปราะเปนผักท่ีกินผล มีชื่อ

เรียกอื่นๆเชน มะเขือข่ืน มะเขือเสวย มะเขือขันคํา มะเขือดํา มะเขือแจ มะเขือจานฯ แตกตางกันออกไปในแตละ



 

ทองถิ่น มะเขือเปราะเปนพืชผักที่มีอายุยืน สามารถปลูกไดในดินแทบทุกชนิด สามารถปลูกไดตลอดทั้งป ตน

มะเขือมีลักษณะเปนไมพุมสูง 2-4 ฟุต มีอายุอยูหลายฤดูกาล มีถิ่นกําเนิดในประเทศอินเดีย ประเทศไทยสวนใหญ

นิยมบริโภคกินดิบหรือใชประกอบเปนอาหารเชน จิ้มกับน้ําพริก ใสแกงปา แกงเผ็ด และอื่นๆ แตในประเทศ

อินเดียใชผลมะเขือเปนยา รักษาโรคเบาหวาน นอกจากนี้ยังพบวามะเขือเปราะยังสามารถตานมะเร็ง บํารุงหัวใจ 

และลดความดันเลือด ขับปสสาวะ ขับพยาธิ ลดการอักเสบ ชวยใหระบบยอยและระบบขับถายทํางานไดดี มะเขือ

เปราะสามรถปลูกไดทุกภาคของประเทศไทย ((http://doctor.or.th/node/570424/1/55) , (http://www.xn-

-12ca3d5biba7bxo.com 4/4/55)) 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อศึกษาชนิดบรรจุภัณฑและวิธีการบรรจุเพื่อกําจัดเพลี้ยไฟและยืดอายุการเก็บรักษา 

 

วิธีดําเนินการ 

1. แผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ 2 × 3 factorial in CRD มี 6 กรรมวิธี จํานวน 4 ซ้ํา  

กรรมวิธีที่ 1 การบรรจุดวยถุง Laminate แบบสุญญากาศ 

กรรมวิธีที่ 2 การบรรจุดวยถุง Laminate แบบธรรมดา 

กรรมวิธีที่ 3 การบรรจุดวยถุง LLDPE แบบสุญญากาศ 

กรรมวิธีที่ 4 การบรรจุดวยถุง LLDPE แบบธรรมดา 

กรรมวิธีที่ 5 การบรรจุดวยถุง PE แบบสุญญากาศ 

กรรมวิธีที่ 6 การบรรจุดวยถุง PE แบบธรรมดา 

ถุง LLDPE (Linear low density polyethylene) และถุง PE (polyethylene) 

2. วิธีปฏิบัติการทดลอง 

   2.1 นําผลมะเขอืเปราะมาลางทําความสะอาดดวยน้ําสะอาดประมาณ 3-5 นาที 

   2.2 นําผลมะเขือเปราะที่สะอาดมาผึ่ง และเช็ดใหแหง 

   2.3 นําผลมะเขือที่แหงมาบรรจุใสถุงชนิดตางๆ จํานวน 10 ผล / ถุง 

   2.4 นําถุงท่ีบรรจุมะเขือมาใสตัวออนเพลี้ยไฟจํานวน 50 ตัว / ถุง 

   2.5 ปดปากถุงแบบสุญญากาศ และ แบบธรรมดา 

   2.6 นําถุงท้ังหมดไปเก็บที่ตูควบคุมอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียสเปนระยะเวลา 14 วัน 

   2.7 ทําการตรวจนับอัตราการตายของเพลี้ยไฟทุกๆ วัน 

   2.8 ทําการตรวจสอบคุณภาพของมะเขือเปราะทุกๆ 2 วัน 

3.  ขั้นตอนการตรวจนับแมลง  



 

     นําถุงมะเขือเปราะที่จะตรวจสอบแมลงออกจากตูควบคุมอุณหภูมิมาวางไวเพื่อใหคลายความเย็นจากนั้น ตัด

ปากถุงและทําการตรวจนับอัตราการตายของเพลี้ยไฟบนลูกมะเขือเปราะภายใตโคมไฟแวนขยาย พรอมกับบันทึก

อัตราการตายของเพลี้ยไฟในแตละกรรมวิธ ี

 4. ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของมะเขือเปราะ 

     นําถุงมะเขือเปราะที่จะตรวจสอบคุณภาพออกจากตูควบคุมอุณหภูมิมาไวในเพื่อคลายความเย็นตัดปากถุง

พรอมกับตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงคือ การเกิดเชื้อรา ลักษณะของสีผิวภายนอก และลักษณะของเนื้อภายใน 

ของผลมะเขือเปราะทุกผล พรอมกับบันทึกขอมูลที่ไดในแตละกรรมวิธทีี่ทดลอง 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 
 

 เพลี้ยไฟฝาย (Cotton thrips) ชื่อวิทยาศาสตร Thrips palmi Karny วงศจรชีวิตตั้งแตไขถึงตัวเต็มวัยใช

เวลาประมาณ 14-23 วัน มี 4 ระยะการเติบโต 

  ระยะไข  เพลี้ยไฟจะวางไขเปนฟองเดี่ยวๆ ในเนื้อเยื่อของพืช ไขมีสีขาวใสคลายเมล็ดถั่ว ขนาดเล็กมอง

ดวยตาเปลาไมเห็น 

 ระยะตัวออน แบงออกเปน 3 ระยะ ตัวออนระยะแรก มีลักษณะขาวใส ผอมเรียวเล็ก ปลายทองคอนขาง

แหลม เคลื่อนไหวตลอดเวลา และเริ่มทําลายพืชทันทีที่ออกจากไข ตัวออนระยะที่สอง ลําตัวมีสีเหลืองเขมขึ้น 

บริเวณสวนทองไมแหลมเหมือนระยะแรก และยังเคลื่อนไหวไดรวดเร็ว ตัวออนระยะท่ีสาม  ลําตัวเปนสีเหลืองเขม 

ตารวมเปนสีเทาปนดํา ตาเดี่ยวสีแดง เคลื่อนไหวชาลง  

 ระยะดักแด ลําตัวมีสีเหลืองเขม หนวดวกกลับไปทางดานหลัง แผนปกท้ังสองขางเจริญมากข้ึน ยาวเกือบ

เทาปลายทอง ระยะนี้จะไมเคลื่อนไหว ไมกินอาหาร และเขาดักแดอยูในดิน 

 ระยะตัวเต็มวัย  ลําตัวมีสีเหลืองเขม หนวดมีสีเหลืองจํานวน 7 ปลอง ตารวมมีสีเทาดํา ตาเดี่ยวมี 3 ตาสี

แดง สวนของปกยาวจนคลุมสวนทองมีสีเหลืองปนน้ําตาลออน ขนสีเทายาวรอบปก เคลื่อนไหวไดรวดเร็ว 

ผลการตรวจสอบอัตราการตายของเพลี้ยไฟและคุณภาพของมะเขือเปราะ 

จากการตรวจสอบอัตราการตายของตัวออนเพลี้ยไฟพรอมกับตรวจสอบคุณภาพของมะเขือเปราะใน

กรรมวิธีตางๆพบวา ถุง laminate โดยทําการ vacuum ที่ระดับความดัน 900 บาร เปนเวลา 7 วินาที และ

วิธีการซีล ปดปากถุงทั้งสองวิธี ทําใหตัวออนของเพลี้ยไฟตาย 100 เปอรเซ็นตในระยะเวลา 1 วันหลังทําการ

ทดลอง แตไมสามารถรักษาคุณภาพของมะเขือเอาไวได โดยที่ผลมะเขือมีอายุการเก็บรักษาไดเพียง 2 วัน สวนใน

ถุง LLDPE (Linear low density polyethylene) และถุง PE (polyethylene) โดยทําการ vacuum ออนของ

เพลี้ยไฟตาย 100 เปอรเซ็นตในระยะเวลา 1 วันเชนเดียวกันกับถุง  laminate  และสามารถรักษาคุณภาพของผล

มะเขือได 10 วันในถุง LLDPE  และ 6 วันในถุง PE  และแตวิธีการซีล ปดปากถุง ในถุง LLDPE  ออนของเพลี้ยไฟ

ตาย 100 เปอรเซ็นตในระยะเวลา 3 วัน  สามารถรักษาคุณภาพของผลมะเขือได 8 วันใน และถุง PE ออนของ

เพลี้ยไฟตาย 100 เปอรเซ็นตในระยะเวลา 2 วัน และสามารถรักษาคุณภาพของผลมะเขือได 6 วัน ซึ่งเบญจมาส 

และคณะ (2554 ) รายงานการบรรจุ มะเขือท่ีตัดขั้วในถาดโฟมหุมดวยโพลีเอทธีลีน ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส 



 

ความชื้น 90-95 % สามารถเก็บมะเขือได 21 วันและจากการทดลองนี้แสดงใหเห็นวาการ vacuum ที่ระดับความ

ดัน 900 บาร เปนเวลา 7 วินาที เปนวิธีการที่ดีที่สุด สามารถที่จะกําจัดตัวออนของเพลี้ยไฟไดหมด 100 

เปอรเซ็นตในระยะเวลา 1 วัน แตที่ความดันระดับนี้ยังไมสามารถที่จะยืดอายุในการเก็บรักษาผลมะเขือได ซึ่ง

จะตองศึกษาหาวิธีการในการยืดอายุอีกตอไป และจากการตรวจสอบผลมะเขือโดยไมตัดขั้วนั้นจะพบลักษณะที่

ผิดปกติอันดับแรกคือการเกิดเชื้อราที่ขั้วผล ขั้วเหี่ยว หลังจากนั้นเมล็ดภายในก็จะเปลี่ยนเปนสีดํา และจากการ

ทดลองลางผลมะเขือดวยคลอรีนที่ระดับความเขมขน 100 และ 50 ppm เปนเวลา 10 นาที แลวลางดวยน้ําเปลา

เปนเวลา 5 นาที จํานวน 2 ครั้งเพื่อการฆาเชื้อรา ผลตรวจสอบคุณภาพของมะเขือพบวาวิธีการนี้ทําใหผิวเของผล

มะเขือบริเวณเริ่มเปลี่ยนเปนสีแดงอมมวงในระยะเวลา 4 วัน สวนของเนื้อภายในก็จะฉ่ําน้ํา หลังจากนั้นผลมะเขือ

ก็จะเนาไมสามารถเก็บไวไดอีก ในสวนของการเกิดไอน้ําพบวา ถุง PE วิธีการโดยการซีลปดปากถุงจะมีปริมาณ

หยดน้ํามากที่สุด  

 

ตาราง 1 แสดงเปอรเซ็นตการตายของเพลี้ยไฟ และระยะเวลาทีผ่ลมะเขือเริ่มสูญเสียคุณภาพ  

กรรมวิธี 
% การตายของเพลี้ยไฟ ขั้วเปนเชื้อรา / ภายในสี

ดํา (วัน) 1 วัน 2 วัน 3 วัน 

ถุง laminate+vacuum 100 100 100 2 

ถุง laminate+ seal 100 100 100 2 

ถุง LLDPE+ vacuum 100 100 100 10 

ถุง LLDPE+ seal 84 86 100 8 

ถุง PE+ vacuum 100 100 100 6 

ถุง PE+ seal 74 100 100 6 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

ถุง LLDPE โดยการ vacuum เปนวิธีการที่ดีที่สุดในการบรรจุมะเขือเปราะเพ่ือกําจัดตัวออนของเพลี้ยไฟและผล

มะเขือเปราะมีอายุการเก็บรักษานานมากกวากรรมวิธีอื่นๆ แตผลของการยืดอายขุองผลมะเขือเปราะยังจะตอง

ศึกษาเพื่อใหอายุการเก็บไดมากกวานี้ 
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