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บทคัดยอ 

 

 การกําจัดเพลี้ยไฟมะระจีนและมะระขี้นกหลังการเก็บเกี่ยวทําการทดลอง ที่หองปฏิบัติการ กลุมวิจัย

พัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สํานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร

ระหวางเดือนมกราคม 2554 ถึง กันยายน 2554 วางแผนการทดลองแบบ CRD  7 กรรมวิธี 5 ซ้ํามีกรรมวิธีปฏิบัติ

หลังจากการเก็บผลมะระทั้ง 2 ชนิดมาจากแปลง ดังนี้กรรมวิธีที่ 1 ปดดวยแปรงนาน2นาที  แชในน้ําเย็น15C 5 

นาที,กรรมวิธีที่ 2 เปาลมจากเครื่องเปาลมแรงดัน 30 psi(ปอนดตอตารางนิ้ว)นาน 2 นาที  แชในน้ําเย็น15C 5 

นาที,กรรมวิธีที่ 3แชในน้ําเย็น15C 5 นาท,ี กรรมวิธีที่ 4 แชผลในน้ําเกลือ10%5 นาที+แชในน้ําเย็น15C 5นาที,

กรรมวิธีที่ 5 แชผลในคลอร็อก(Clorox6%)อัตรา2มล./น้ํา5 ลิตร+แชในน้ําเย็น15C 5 นาที, กรรมวิธีที่ 6 แชผล

ในสารสกัดหยาบบอระเพ็ด50%5 นาที+แชในน้ําเย็น15C 5 นาที,กรรมวิธีที่ 7 ไมจุมสารใดๆ (ชุดควบคุม)เลี้ยง

ขยายเพลี้ยไฟไดจํานวนมาก ทําการทดลองตามกรรมวิธีตางๆ พบวาในมะระจีน วิธีการใชแปรงปด 2 นาที แลวแช

ในน้ําเย็น 5 นาที ผึ่งใหแหงหมาด บรรจุถุงถนอมอาหารเก็บที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส กําจัดเพลี้ยไฟไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สวนในมะระขี้นก การใชวิธีการเปาลมแรงดัน 30 psi เปนเวลา 2 นาทีตอผล แลวแชน้ําเย็น เปน

เวลา 5 นาที ผึ่งใหแหงหมาด บรรจุถุงถนอมอาหาร เก็บที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส สามารถกําจัดเพลี้ยไฟได

อยางมีประสิทธิภาพ    ตรวจคุณภาพมะระจีนและมะระขี้นกที่ผานการทํากรรมวิธีตางๆที่มีประสิทธิภาพในการ

กําจัดเพลี้ยไฟโดยกรรมวิธีการใชแปรงปด และการเปาลม เมื่อเก็บที่ระยะเวลาตางๆ พบวากรรมวิธีการเปาลมเก็บ

มะระจีนที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียสได 12 วันเก็บมะระข้ีนกเก็บได 14 วัน   

 

คําสําคัญ  เพลี้ยไฟ มะระจีน มะระขี้นก หลังการเก็บเกี่ยว เครื่องเปาลม  
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คํานํา 

 

 มะระจีน(Balsam Pear,  Bitter Cucumber,  Leprosy Gourd, Bitter Gourd) Momordica 

charantia Linn. var. maxima Williums & Ng และมะระขี้นก(Balsam pear , Wild Bitter Gourd)  

Momordica charantia Linn. var. minima Williums & Ng 

(http://www.medplant.mahidol.ac.th/user/reply.asp?id=5709 )  

เปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจผลใชบริโภคภายในประเทศ และเปนสินคาสงออก มะระจีนมีพื้นที่ปลูก 

15,567 ไร เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 14,934 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 2,067 กก.ตอไร ผลผลิตทั้งหมด 31,510 ตัน (ฝายขอมูลกรม

สงเสริมการเกษตร,2552) ลักษณะโดยทั่วไป เปนไมเลื้อยเขตรอนในวงศแตง ( Cucurbitaceae ) มีมือเกาะ ใบ

เปนใบเดี่ยว รูปฝามือ กวางยาวประมาณ 4-7 เซนติเมตร ขอบใบหยักเปนซี่หางๆ ใบเวาเปนแฉกลึก 5-7 แฉก ใบ

และลําตนมีขนสากอยูทั่วไป ดอกสีเหลือง ออกเดี่ยวตามซอกใบ ดอกแยกเพศอยูบนตนเดียวกัน รูปแตร ปลาย

กลีบ ดอกแยกเปน 5 แฉก เมื่อบานเต็มที่มีเสนผาศูนยกลาง 2-3 เซนติเมตร มะระมี 2 ชนิด คือ มะระจีนและ

มะระไทยหรือมะระขี้นก ซึ่งแตกตางที่ลักษณะและขนาดของผล ผลของมะระขี้นกมีขนาดเล็กกวา ยาว 3-5 

เซนติเมตร ผลรูปกระสวย ผิวขรุขระ สีเขียวเขม เมื่อสุกมีสีเหลือง สวนมะระจีนมีขนาดใหญกวา เสนผาศูนยกลาง 

4-5 เซนติเมตร ยาว 12-30 เซนติเมตร รูปทรงกระบอก สีเขียวออน ผิวขรุขระ ผลมะระทั้งสองชนิดมีรสขม มี

ประโยชนทางโภชนาการ  

มะระจีน 100 กรัม ใหพลังงาน 28 กิโลแคลอรี ประกอบดวย คารโบไฮเดรต 5.6 กรัม โปรตีน 1.0 กรัม 

ไขมัน 0.2กรัม เสนใย 0.7 กรัม แคลเซียม 21 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 32 มิลลิกรัม เหล็ก 0.7 มิลลิกรัม น้ํา 92.0 

กรัม ไนอะซิน0.2 มิลลิกรัม วิตามินเอ 1,225 IU. วิตามินบี1 0.05 มิลลิกรัม วิตามินบี2 0.03 มิลลิกรัม วิตามินซี 

85 มิลลิกรัม 

ยอดออน ใบออนและผลออน-นึ่งหรือลวกใหสุก ทานเปนผักจิ้มกับน้ําพริกปลาราหรือน้ําพริกปลาทู 

ประโยชนทางยา แกเบาหวาน ลดน้ําตาลในเลือด ผลดิบ-กินแกโรคตับอักเสบ ปวดหัวเขา มามอักเสบ ผลสุก-ใช

คั้นน้ําทาหนาแกสิว เปนยาระบายออนๆ ชวยยอยอาหาร และชวยใหเจริญอาหาร แกโรคลมเขาขอหัวเขาบวม 

เปนยาบํารุงน้ําดี  ขับพยาธิ สวนน้ําคั้นของผลมะระ แกปากเปอย ปากเปนขุย   

มะระขี้นก  100 กรัม ใหพลังงาน 17 กิโลแคลอรี ประกอบดวย เสนใย 12 กรัม แคลเซียม 3 มิลลิกรัม 

ฟอสฟอรัส 5 มิลลิกรัม เหล็ก 0.2 มิลลิกรัม วิตามินเอ 2,924 IU. วิตามินบี1 0.09 มิลลิกรัม วิตามินบี2 0.05 

มิลลิกรัม ไนอะซิน 0.4 มิลลิกรัม วิตามินซี 190 มิลลิกรัม 

(http://www.itmstrade.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538659118&Ntype=40 ) 



มะระขี้นก ชื่ออื่นๆ ผักไซ ผักสะไล มะไห ผักไห (ภาคเหนือ) เปนพรรณไมเถา  ที่มีลําตนเลื้อย พาดพันตามตนไม 

หรือตามราน  มีการขยายพันธุดวย การใช เมล็ด ใบสด  นํามาลวก  หรือตมกินเปน ยาฟองโลหิต  ยา

ระบาย  เจริญอาหาร  หรือใช ใบแหง  นํามาบดใหละเอียดกับน้ํากินเปนยา ขับพยาธิ  ขับลม  และบํารุงธาต ุ  ใช

ใบและผลสด  นํามาตําให ละเอียดแลว คั้นเอาน้ํากินเปนยาแกจุกเสียด แนนทอง  ขับลม  บํารุงธาต ุ ขับลม  และ

เปน ยาชวยถายพยาธิ ใชผลสด  นํามาตมหรือประกอบเปน อาหารใชรับประทาน  มีคุณคาในการชวยบําบัด

โรคเบาหวาน  บํารุงธาตุ หรือใชผลแหงนํา มาบดใหละเอียด  ใชโรยบริเวณที่เปนแผล ใชทาแกคัน  หิด  และโรค

ผิวหนัง  ใชปรุงเปนยาบํารุง  ฝาดสมาน  แก ริดสีดวงทวาร  และเปนยาธาตุ (http:ittm.dtam.moph.go.th) 

  แมลงศัตรูที่เปนปญหาสําคัญที่สุดไดแก เพลี้ยไฟฝาย  (Cotton thrips ; Thrips palmi Karny ) อยูใน

วงศ Thripidae     มักพบติดไปกับผลมะระทั้งสองชนิดที่สงออก ในปจจุบันยังไมสามารถหาวิธีที่จะกําจัดเพลี้ยไฟ

ใหลดลงหรือหมดไปไดแบบถาวร โดยลักษณะการเขาทําลายของเพลี้ยไฟนั้น จะมีการทําลายพืชทั้งตัวออนและตัว

เต็มวัย ทําลายเกือบทุกสวน   โดยเฉพาะ ยอดออน ใบออน ผลออนและผลแก เพลี้ยไฟ จะใชปากที่มีลักษณะเปน

แทง ( Stylet ) เขี่ยเนื้อเยื่อพืชใหช้ํา แลวจึงดูดน้ําเลี้ยงจากเซลลพืช การติดไปของเพลี้ยไฟชนิดนี้ไมวาจะเปนระยะ

ไข ตัวออน หรือตัวเต็มวัยก็ตามจะมีผลกระทบตอการสงออกทันที  เพลี้ยไฟ ที่กําจัดไมหมดมักจะติดไปกับพืช

สงออกทีส่ําคัญทางเศรษฐกิจ นอกจากมะระแลวยังทําลายพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นอีกหลายชนิด เชน แตงโม แตงกวา 

บวบ มะเขือ  กลวยไม ฯลฯ เปนตน   

  เพลี้ยไฟ จะมีการขยายพันธุไดเร็วโดยเฉพาะถายิ่งมีแหลงอาหารที่สมบูรณเหมาะสมและยังมีการตานทาน

ตอสารฆาแมลงทางเคมี อีกทั้งยังสามารถปรับตัวใหเขากับอุณหภูมิตางๆเพื่อการอยูรอดไดเปนอยางดีอีกดวย (ปย

รัตน และคณะ,2542)  

  วงจรชีวิตเพลี้ยไฟฝาย วางไขเปนฟองเดี่ยวๆ ในเนื้อเยื่อพืช ไขมีสีขาวใส รูปรางคลายเมล็ดถั่ว มีขนาดเล็ก

มากประมาณ 0.1-0.2  มม. อายุไขประมาณ 4.8-8.4 วัน ตัวออน พบวามี 3 ระยะ คือ ระยะแรกมีลักษณะขาวใส 

ผอมเรียวเล็ก ขนาดลําตัวยาว 0.2-0.3 มม. และเริ่มทําลายพืชทันทีโดยดูดกินน้ําเลี้ยง เมื่อเขาสูตัวออนระยะท่ีสอง 

มีขนาดลําตัวยาว 0.3-0.4  มม. ในระยะนี้การเคลื่อนไหวรวดเร็วและวองไวมาก สวนตัวออนระยะท่ีสามเปนระยะ

กอนเขาดักแดมีสีเหลืองเขม ลําตัวขนาด 0.5-0.7 มม. ระยะนี้เคลื่อนไหวชาลง แตยังคงทําลายพืชโดยดูดกินน้ํา

เลี้ยง ระยะตัวออนประมาณ 6.2-10.6 วัน ขณะที่ดักแดมีสีเหลืองเขมขนาดลําตัวยาว 0.7-0.8 มม. ในระยะนี้

หนวดวกกลับไปทางดานหลัง แผนปกทั้งสองเจริญมากขึ้นและมีขนาดเกือบเทาปลายสวนทอง เพลี้ยไฟระยะนี้ไม

เคลื่อนไหวไมกินอาหาร และเขาดักแดในดิน ดักแดมีอายุ 2.7-3.9 วัน ตัวเต็มวัย มีสีเหลืองเขม ขนาดลําตัวยาว 

0.8-1.0 มม. เพลี้ยไฟในระยะนี้เคลื่อนไหวรวดเร็วและวองไว อายุตัวเต็มวัยประมาณ 16-24 วันวงจรชีวิตของ

เพลี้ยไฟจากไขถึงตัวเต็มวัยมีอายุระหวาง 14-23 วัน (ศิริณี,2544) 

 ในชวง 2 ปที่ผานมา สหภาพยุโรปตรวจพบศัตรูพืช ไดแก หนอนชอนใบ แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟ และ

แมลงวันผลไม ในพืชผักและผลไม ที่นําเขาจากประเทศไทยอยางตอเนื่อง ซึ่งกลุมพืชผักที่ถูกตรวจพบศัตรูพืช

กักกัน และถูกแจงเตือนมากท่ีสุด 70% ในจํานวนพืช 5 กลุม 16 ชนิด ซึ่งจัดเปนพืชควบคุม (Regulated plants) 

หนึ่งในนั้นมีพืชสกุล Momordica charantia ซึ่งก็ไดแก มะระจีนและมะระขี้นก ( พนารัตน เสรีทวีกุลและ

พรรณนีย  วิชชาชู , 2554 )  



 

วัตถุประสงค 

 เพื่อหาวิธีการจัดการกําจัดเพลี้ยไฟบนมะระจีน และมะระขี้นก หลังการเก็บเกี่ยว 

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

  -มะระข้ีนก มะระจีน   เกลือแกง  บอระเพ็ด   Clorox 

  -อปุกรณและเครื่องมือตาง ๆ เชน ตูเย็น ถังน้ํา แปรงขนออน เครื่องเปาลมขนาด 3 แรงมา(มีท่ีปรับ

แรงดัน) นาฬิกาจับเวลา ; ถาดอะลูมิเนียม 

 

วิธีการ 

ทําการทดลองกําจัดเพลี้ยไฟบนมะระขี้นกและมะระจีนดวยกรรมวิธีตางๆโดยวางแผนการทดลองแบบ 

CRD จํานวน 5 ซ้ํา/กรรมวิธี จํานวน 7 กรรมวิธีดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 ปดดวยแปรงขนออน 2 นาที แชน้ําเย็น 5 นาทีแลว ผึ่งใหแหงหมาด 

กรรมวิธีที่ 2 เปาผลมะระดวยลมที่แรงดัน 30 PSI เปนเวลา 2 นาที แชน้ําเย็น 5 นาที ผึ่งใหแหงหมาด 

กรรมวิธีที่ 3 แชน้ําเย็นอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส นาน 5 นาท ีผึ่งใหแหงหมาด 

กรรมวิธีที่ 4  แช Clorox 400 ppm นาน 5 นาที แชน้ําเย็นนาน 5 นาที ผึ่งใหแหงหมาด 

กรรมวิธีที่ 5 การแชน้ําเกลือ 10% นาน 5 นาที แชน้ําเย็น 5 นาที ผึ่งใหแหงหมาด 

กรรมวิธีที่ 6 แชในสารสกัดหยาบบอระเพ็ดความเขมขน 50%  นาน 5 นาที แชน้ําเย็น 5 นาที 

ผึ่งใหแหงหมาด 

กรรมวิธีที่ 7  ชุดควบคุม  

    วิธีปฏิบัติการทดลอง 

   1.เก็บมะระจากแปลงเกษตรกร  คัดเลือกเฉพาะผลที่ดีไมมีอาการของโรค  

-สุมผลมะระตรวจนับ จํานวนเพลี้ยไฟท่ีติดมากับผล  กอนการทดลอง 

   2.เนื่องจากเพลี้ยไฟที่พบบนมะระจีน มะระข้ีนก เปนเพลี้ยไฟชนิดที่พบทําลายดอกกลวยไม 

- เลี้ยงขยายเพลี้ยไฟใหมีปริมาณมากดวยกลีบกลวยไม 

-เขี่ยเพลี้ยไฟตัวออน ใสบนผลมะระ 

   3.นํามะระทั้ง 2 ชนิดมาทดสอบตามกรรมวิธีตาง ๆ 

   4.เก็บมะระในถุงถนอมอาหารLLD PE(Linear Low Density Poly Ethylene) ที่อุณหภูมิ  15    

      องศาเซลเซียส  

   5.ตรวจนับจํานวนเพลี้ยไฟบนผลมะระหลังการทดลอง  



   6.ศึกษาคุณภาพหลังการทดลอง เมื่อทราบถึงกรรมวิธีที่ไดผลดี นําไปปฏิบัติกับมะระทั้ง 2 ชนิดตาม  

      ขั้นตอนดังกลาว เก็บที่อุณหภูมิ 8 และ15 องศาเซลเซียส  

7.บันทึกจํานวนเพลี้ยไฟที่เหลือบนผลมะระ บันทึกลักษณะคุณภาพของผลมะระ เชน สี  และรอยช้ํา  

   หลังการทดลองทุก 2 วัน 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

จากการทดลองกําจัดเพลี้ยไฟบนมะระจีน มะระข้ีนกดวยวิธีการตางๆพบวา  กรรมวิธีปฏิบัติหลังจากการ

เก็บผลมะระท้ัง 2 ชนิดมาจากแปลงในมะระจีน  วิธีการที่ใหผลดีในการกําจัดเพลี้ยไฟไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ

กรรมวิธีที่ 1 ปดดวยแปรงขนออนนาน2นาที  แชในน้ําเย็น15C 5 นาที หลังการทดลอง 1 วันพบเพลี้ยไฟเฉลี่ย 

0.4 ตัวตอผล หลังการทดลอง 4 วันไมพบเพลี้ยไฟ  

ผลการทดลองกรรมวิธีที่ 2 เปาลมจากเครื่องแรงดัน 30 psi(ปอนดตอตารางนิ้ว)นาน 2 นาที  แชในน้ํา

เย็น15C 5 นาทีและกรรมวิธีที่ 3แชในน้ําเย็น15C 5 นาที หลังการทดลอง 4 วันพบเพลี้ยไฟเฉลี่ย 1.6 ตัวตอผล 

กรรมวิธีที่ 4 แชผลในน้ําเกลือ10%5 นาที+แชในน้ําเย็น15C 5 นาที หลังการทดลอง 1 วันพบเพลี้ยไฟเฉลี่ย 2 

ตัวตอผล    กรรมวิธีที่ 5 แชผลในคลอร็อก (Clorox6%)อัตรา2มล./น้ํา5 ลิตร 5 นาทีแลว แชในน้ําเย็น15C 5 

นาทีหลังการทดลอง 4วันพบเพลี้ยไฟเฉลี่ย 1.8 ตัวตอผล   กรรมวิธีที่ 6 แชผลในสารสกัดหยาบบอระเพ็ด50%5 

นาที แชในน้ําเย็น15C 5 นาที หลังการทดลอง 4 วันพบเพลี้ยไฟเฉลี่ย 2.8 ตัวตอผล(ตารางที ่1) 

 การทดลองเก็บผลมะระจีน นํามาตรวจจํานวนเพลี้ยไฟที่ติดอยูบนผลตามธรรมชาติ พบมีเพลี้ยไฟอยู

ระหวาง 8 -13ตัวตอผล สุมนํามาทดสอบกรรมวิธีตางๆ  พบวาการปดดวยแปรงขนออนนาน 2 นาที  แชในน้ําเย็น

15C  5 นาที  หลังการทดลอง 1 วัน พบเพลี้ยไฟเหลือเฉลี่ย 0.8 ตัวตอผล  และไมพบเลยหลังการทดลอง 4 วัน   

รองลงมาคือ กรรมวิธีที่  เปาลมจากเครื่องแรงดัน 30 psi(ปอนดตอตารางนิ้ว)นาน 2 นาที  แชในน้ําเย็น15C 5 

นาที (ตารางที่ 2) กรรมวิธีอื่นเหลือเพลี้ยไฟจํานวนแตกตางทางสถิติจากกรรมวิธีที่กลาวแลว 

ในมะระขี้นก การใชวิธีการเปาลมแรงดัน 30 psi เปนเวลา 2 นาทีตอผล แลวแชน้ําเย็น เปนเวลา 5 นาที 

ใหผลดีกําจัดเพลี้ยไฟไดอยางมีประสิทธิภาพ หลังการทดลอง 1 และ 4 วันพบเพลี้ยไฟเหลือ 0.25 ตัวตอผลและไม

พบเพลี้ยไฟหลังการทดลอง 4 วัน รองลงมาคือวิธีการใชแปรงปด 2 นาที แลวแชในน้ําเย็น 5 นาที ผึ่งใหแหงหมาด 

บรรจุถุงถนอมอาหารเก็บท่ีอุณหภูมิ  15C (ตารางที ่3) 

สวนการทดลองอายุการเก็บรักษา มะระจีน ที่อุณหภูมิ 15 C ไดนาน 12 วัน มะระขี้นกเก็บได 14 วัน 

สวนที่อุณหภูมิ 8 C เก็บมะระจีนได 14 วันมะระขี้นกเก็บได 14 วัน(ตารางที่ 4)  ในเรื่องคุณภาพความคงทนของ

ผลมะระหลังการเก็บเกี่ยว มะระจีนมีแนวโนมที่จะสุกเร็ว เหลืองงายกวามะระขี้นก การแชในน้ําเย็น15C หลัง

การเปาลมจะชวยยืดอาย ุ 

ระยะเวลาในการเก็บรักษา 



 ที่อุณหภูมิ 15 °C มะระขี้นก เก็บได 14  วัน มะระจีนเก็บได   12  วัน 

 ที่อุณหภูมิ   8 °C มะระขี้นก เก็บได  14 วัน มะระจีนเก็บได   14  วัน 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

 การทดลองกําจัดเพลี้ยไฟบนมะระจีน มะระขี้นกดวยวิธีการตางๆพบวา  กรรมวิธีปฏิบัติหลังจากการเก็บ

ผลมะระทั้ง 2 ชนิดมาจากแปลง  วิธีการที่ใหผลดีในการกําจัดเพลี้ยไฟไดอยางมีประสิทธิภาพในมะระจีน คือ

กรรมวิธี ปดดวยแปรงขนออนนาน2นาที  แชในน้ําเย็น15C 5 นาที ในมะระขี้นก ใชวิธีการเปาลมดวยแรงดัน 30  

psi(pound/inch2) นาน 2 นาท ี มีถาดใสสารละลายปโตรเลียมออยอัตรา 5 มิลลิลิตรผสมน้ํา 5 ลิตร รองดานลาง  

เพื่อใหเพลี้ยไฟตกลงมาในถาด  นํามะระแชน้ําเย็น15 °C นาน 5 นาที หลังจากนั้นผึ่งใหแหง ใสถุงถนอมอาหาร 

LLDPEแชในตูเย็นอุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียสหรือ 15 องศา เซลเซียส  การทดลองคุณภาพของมะระจีน กับมะระ

ขี้นก โดยการเก็บรักษาไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ 8 C และ15 C  ผลปรากฏวา ทั้งมะระจีนกับมะระขี้นกสามารถ

เก็บไวใน อุณหภูมิที่ 8 C นาน 14 วัน สวน อุณหภูมิที่ 15 C มะระข้ีนกเก็บไวไดนาน 14 วัน มะระจีนเก็บไวได

นานอุณหภูมิที่   8 C นาน 14 วัน สวน อุณหภูมิที่ 15 Cมะระจีนเก็บได   12  วัน 

 ในแปลงปลูกควรมีการดูแลปองกันมใหเพลี้ยไฟทําลายใหดีที่สุด ดวยการใชวิธีการปองกันกําจัดแบบ

ผสมผสาน พนสารฆาแมลงในชวงผลออน และหอผลในชวงถัดมา จะชวยลดจํานวนไขที่ติดมากับผล หากมี

หลงเหลือมาหลังเก็บเกี่ยวจึงใชวิธีการเปาลมดวยแรงดัน 30  psi(pound/inch2) นาน 2 นาที มีถาดใสสารละลาย

ปโตรเลียมออยอัตรา 5 มิลลิลิตรผสมน้ํา 5 ลิตร รองดานลาง  เพื่อใหเพลี้ยไฟตกลงมาในถาด นํามะระแชน้ําเย็น

15 °C นาน 5 นาที หลังจากนั้นผึ่งใหแหง ใสถุงถนอมอาหาร LLDPEแชในตูเย็น 

 

การนําไปใชประโยชน 

 สามารถนําไปแนะนําแกเกษตรกรและผูประกอบการโรงคัดบรรจุ นําไปปฏิบัติ กอน และ หลังการเก็บ

เกี่ยว โดยการไมใชสารฆาแมลง ไมมีพิษตกคาง 
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ตารางที่ 1   การกําจัดเพลีย้ไฟในมะระจีนหลังเก็บเก่ียว ทําการทดลองในหองปฏิบัติการ กลุมวิจัยพัฒนา  

                   เทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยว (ม.ค.54-ก.ย.54) 

 

จํานวนเพลี้ยไฟ(ตัว)ที่เหลือบนมะระจีน * 

กรรมวิธี หลังการทดลอง1วัน หลังการทดลอง 4วัน 



1.ปดดวยแปรงขนออน2นาที+แชในน้ําเย็น15C 5 นาที 0.4a1/ 0a 

2.เปาผลมะระที่แรงดัน30psi 2 นาที+แชในน้ําเย็น15C 5 

นาท ี

1.6a 0.6ab 

3. แชในน้ําเย็น15C 5 นาที 4.4bc 1.6bc 

4. แชผลในน้ําเกลือ10%5 นาที+แชในน้ําเย็น15C 5 นาที% 2ab 2bc 

5.แชผลในคลอร็อก(Clorox6%)อัตรา2มล./น้ํา5 ลิตร+แชใน

น้ําเย็น15C 5 นาที 

5.4c 1.8bc 

6.แชผลในสารสกัดหยาบบอระเพ็ด50%5 นาที+แชในน้ําเย็น

15C 5 นาที 

4.2bc 2.8c 

7.ไมจุมสารใดๆ (ชุดควบคุม) 8.4d 2.8c 

                                  CV(%) 50 71 

 

*เฉลี่ยจาก5ซ้ํา(ผล) ใสเพลี้ยไฟบนมะระจีนซ้ําละ10ตัว/ผล 
1/คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันที่ตามดวยอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติ(0.5%DMRT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2   การกําจัดเพลี้ยไฟในมะระจีนหลังเก็บเก่ียวจากแปลงเกษตรกรทีม่ีเพลี้ยไฟติดมาตามธรรมชาติ   

                ทําการทดลองในหองปฏิบัติการ กลุมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเกบ็เกี่ยว (ม.ค.54-ก.ย.54) 

 

จํานวนเพลี้ยไฟที่เหลือบนมะระจีน * 

กรรมวิธี หลังการทดลอง1วัน หลังการทดลอง 4วัน 

1.ปดดวยแปรงขนออน2นาที+แชในน้ําเย็น15C 5 นาที 0.8a  1/ 0a 

2.เปาผลมะระที่แรงดัน30psi 2 นาที+แชในน้ําเย็น15C 

5 นาที 

1.6a 0.6a 

3. แชในน้ําเย็น15C 5 นาที 2.4ab 1a 

4. แชผลในน้ําเกลือ10%5 นาที+แชในน้ําเย็น15C 5 

นาที% 

4.6bc 2ab 

5.แชผลในคลอร็อก(Clorox6%)อัตรา2มล./น้ํา5 ลิตร+แช

ในน้ําเย็น15C 5 นาที 

4.8bc 1.8ab 

6.แชผลในสารสกัดหยาบบอระเพ็ด50%5 นาที+แชในน้ํา

เย็น15C 5 นาที 

5.4c 3.6abc 

7.ไมจุมสารใดๆ (ชุดควบคุม) 11d 5.4c 

                                 CV(%) 50.81 64 

*เฉลี่ยจาก5ซํ้า ซ้ําละ 1 ผล มะระจีนจากแปลงเกษตรกรมีเพลี้ยไฟติดมาตามธรรมชาติ  

  1/คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันที่ตามดวยอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติ(0.5%DMRT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 3     การกําจัดเพลี้ยไฟในมะระข้ีนกหลังเก็บเกี่ยววิธีการตางๆทําการทดลองในหองปฏิบัติการ  

                  กลุมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ม.ค.54-ก.ย.54) 

 

กรรมวิธี หลังการทดลอง2วัน หลังการทดลอง 4วัน 

1.ปดดวยแปรงขนออน2นาที+แชในน้ําเย็น15C 5 นาที 1.25a  1/  0.5a 

2.เปาผลมะระที่แรงดัน30psi 2 นาที+แชในน้ําเย็น15C 5 

นาที 

0.25a  0a  

3. แชในน้ําเย็น15C 5 นาที 8.50b 8c 

4. แชผลในน้ําเกลือ10%5 นาที+แชในน้ําเย็น15C 5 

นาที% 

5ab 4.75b 

5.แชผลในคลอร็อก(Clorox6%)อัตรา2มล./น้ํา5 ลิตร+แช

ในน้ําเย็น15C 5 นาที 

4ab 1.75a 

6.แชผลในสารสกัดหยาบบอระเพ็ด50%5 นาที+แชในน้ํา

เย็น15C 5 นาที 

8b 7.75b 

7.ไมจุมสารใดๆ (ชุดควบคุม) 18.50c 17.25c 

                                 CV(%) 39 42 

*เฉลี่ยจาก4ซ้ําๆละ5 ผล ใสเพลี้ยไฟ 10ตัว/ผล 

  1/คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันที่ตามดวยอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติ(0.5%DMRT) 

 

ตารางที่ 4 แสดงอายุการเก็บรักษามะระจีน มะระข้ีนก ภายหลังการปฏิบัติตามกรรมวิธีที่ดีที่สุด 

พืช อุณหภูมิ อายุการเก็บรักษา(วัน) 

มะระจีน 8° C 14 

มะระขี้นก 8° C 14 

มะระจีน 15° C 12 

มะระขี้นก 15° C 14 

 

 


