
การกําจัดเพล้ียไฟบนกะเพรา โหระพา และแมงลักหลังการเก็บเก่ียว 

Control of Thrips spp. on Post-harvest Holy Basil, Sweet Basil and Hairy Basil 

 

ใจทิพย อุไรชื่น1/ อัจฉรา เพชรโชติ1/ และณัฐวัฒน แยมยิ้ม1/ 

 

บทคัดยอ 

 

ไดทําการเล้ียงขยายพันธุเพื่อเพิ่มจํานวนเพลี้ยไฟ และทดสอบการกําจัดเพลี้ยไฟหลังการเก็บเกี่ยวใน

หองปฏิบัติการกลุมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สํานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปร

รูปผลิตผลเกษตร ระหวางเดือนธันวาคม 2553 ถึงเดือนกรกฎาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและพัฒนา

เทคโนโลยีการจัดการเพล้ียไฟบนกะเพรา โหระพา และแมงลัก หลังจากยายเพลี้ยไฟท่ีเลี้ยงไดไปบนใบกะเพรา 

โหระพา และแมงลัก และทดสอบการจัดการเพลี้ยไฟโดยการแชในสารละลายตามกรรมวิธีตาง ๆ โดยวางแผนการ

ทดลองแบบ CRD จํานวน 5 ซ้ําตอกรรมวิธี จํานวน 7 กรรมวิธี ดังน้ี กรรมวิธี ท่ี 1 และ 2 แชใน detergent 

(Alkylbenzene Sulfonate 14.4% + Sodium Lauryl Ether Sulphate 3.6%) ความเขมขน 0.1% และ 0.5% 

ตามลําดับ กรรมวิธีท่ี 3 แชในกรดแอสคอรบิค 1.5 % + CaCl2 0.5% กรรมวิธีท่ี 4 แชในกรดแอสคอรบิค 1.5 % + 

กรดออกซาลิค 0.02 % กรรมวิธีท่ี 5 และ 6 แชในสารละลายโซเดียมคลอไรด (NaCl) 0.5 % กรรมวิธีท่ี 1-5 จุมนาน 

5 นาที กรรมวิธีท่ี 6 จุมนาน 10 นาที สวนกรรมวิธีท่ี 7 เปนชุดควบคุมท่ีแชนํ้า ผลการทดสอบพบวา สารละลายทุก

กรรมวิธีสามารถลดปริมาณเพลี้ยไฟลงได แตไมแตกตางทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมท่ีแชน้ํา ซ่ึงการแชดวย 

detergent (Alkylbenzene Sulfonate 14.4% + Sodium Lauryl Ether Sulphate 3.6%) ความเขมขน 0.1% 

และ 0.5% นาน 5 นาทีทําใหพืชมีลักษณะใบช้ําและโปรงแสง มีคุณภาพลดลงอยางเห็นไดชัด การเก็บรักษาผักท่ี

อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียสหลังทําการแชสารละลาย สามารถเก็บกะเพราไดนาน 14 วัน สําหรับโหระพาและแมงลัก

เก็บไดนานประมาณ 7 วัน 
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คํานํา 

 

หลังจากสหภาพยุโรปไดตรวจพบศัตรูพืชตองหามในพืชผักผลไมท่ีนําเขาจากประเทศไทยอยางตอเน่ือง และ

ออกมาตรการหามนําเขาพืชผักผลไมบางชนิดของไทยซึ่งกรมวิชาการเกษตรไดเจรจาขอผอนผันท่ีจะหยุดสงออกพืชผัก

ผลไมเปนการช่ัวคราว ต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2554 ประมาณ 3 เดือน หรือจนกวาจะสามารถแกไขปญหาได เพ่ือ

ไมใหปญหาเพ่ิมมากข้ึนจนกระท่ังสหภาพยุโรปตองออกกฎหมายหามนําเขาสินคาจากไทยอยางเด็ดขาด และเพื่อเปน

การแสดงความจริงใจในการแกไขปญหาสุขอนามัยพืชของไทย โดยพืชท่ีมีการระงับการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชผัก

ชั่วคราวมีดวยกัน 5 กลุม ซึ่งมีการสงออกไปสหภาพยุโรปปกติเดือนละประมาณ 2,700 ตัน มูลคากวา 50 ลานบาท 

ถาหากประเทศไทยถูกส่ังหามนําเขาตองสูญเสียรายไดปละ 738 ลานบาท หน่ึงในหากลุมนั้นคือ กลุมพืช Ocimum 

spp. ซึ่งไดแก กะเพรา โหระพา แมงลัก ย่ีหรา (http://www.oknation.net/blog/print.php?id=676078) หาก

สหภาพยุโรปออกกฎหมายหามนําเขาสินคาผักท้ัง 5 กลุม ประเทศไทยตองใชเวลานานในการเจรจาเพื่อขอเปดตลาด

ใหม อาจนานถึง 3-4 ปถึงจะสามารถสงออกได เพราะตองเริ่มตนใหมท้ังหมดซึ่งยุงมาก ใชเวลาคอนขางนานและจะทํา

ใหสูญเสียรายไดคอนขางสูง หากดําเนินงานลาชา ไทยอาจสูญเสียตลาดใหกับประเทศคูแขงอยางเวียดนามได ซ่ึงการ

ชะลอสงออกชั่วคราว ผลเสียและความเส่ียงจะตํ่ากวา (http://www.ryt9.com/s/tpd/1064237) 

จากมาตรการคุมเขมการนําเขาผักและผลไมของสหภาพยูโรป ตรวจพบวามีแมลงหลายชนิดปนเปอนมากับ

ผักสด เชน เพลี้ยไฟ (Thrips spp.) แมลงหว่ีขาว (Bemisia spp.) และแมลงวันทอง (Tephritidae) เปนตน ซึ่งแมลง

เหลานี้ลวนเปนศัตรูพืชกักกันของสหภาพยุโรป ทําใหผักสดของไทยท่ีจัดอยูในกลุมเส่ียง ไดแก กะเพรา โหระพา 

มะเขือเปราะ มะระ ผักชีฝรั่ง และพริกหวาน อาจถูกมาตรการหามนําเขาประเทศสหภาพยุโรป ถึงแมแมลงเหลาน้ีจะ

เปนแมลงท่ีเขาทําลายพืชตั้งแตในแปลงปลูก หากการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไมถูกตองเหมาะสม ทําใหเกิดปญหา

ดังกลาวขึ้นได กะเพรา (Ocimum sancium Linn.) โหระพา (Ocimum basilicum Linn.) และแมงลัก (Ocimum 

citriodorum) เปนพืชท่ีอยูในตระกูลเดียวกันคือ Labiatae ซึ่งปลูกกันแพรหลาย และมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย เปนกลุมพืชท่ีมีปริมาณการสงออกสูง พืชผักชนิดนี้มีอยูหลายกลุมสายพันธุ ท้ังหมดประมาณ 24 กลุม

สายพันธุท่ัวโลก เปนพืชผักจําพวกเครื่องเทศท่ีใชใบสดใบออนในการประกอบอาหาร เพ่ือชวยดับกลิ่นคาวและชวยให

อาหารมีกลิ่นหอม และยังมีคุณประโยชนตอสุขภาพมาก 

กะเพรา (Holy Basil, Sacred Basil) จัดเปนราชินีสมุนไพร (Queen of Herb) เปนพืชลมลุก ลําตน

สี่เหลี่ยม ลําตนมีขน มีกานสาขามาก สูง 30-60 เซนติเมตร ใบรูปไขขอบหยักมีกานใบ เรียงตัวแบบตรงขาม ขอบจัก

ฟนเลื่อยและเปนคลื่น แผนใบมีขน ดอกเปนแบบชอฉัตร ออกบริเวณปลายยอดและปลายกิ่ง ดอกชอยาวสีมวงเปนช้ัน

 



ถี่ ๆ ดอกยอยมีสีชมพูแกมมวง ดอกสั้นบานจากโคนชอสูปลาย ใบกะเพรามีกลิ่นรสฉุนพิเศษ มีน้ํามันหอมระเหย ซึ่ง

ประกอบดวยสารหลายชนิด เชน ocimol, eugenol, methyl eugenol และ linalool เปนตน เปนยาขับลมแกปวด

ทอง ทองเสีย และคล่ืนไสอาเจียน มีวิตามินเอและฟอสฟอรัสคอนขางมาก นอกจากน้ันยังมีวิตามินซี เกลือแร และ

วิตามินอื่น ๆ อีก ฤทธิ์ขับลมเกิดจากน้ํามันหอมระเหย สาร eugenol ในใบ มีฤทธ์ิขับนํ้าดี ชวยยอยไขมัน และลด

อาการจุกเสียด การแพทยอายุรเวทเชื่อวากะเพราเปนพืชท่ีชวยใหอายุยืน ใชบรรเทาอาการหวัด ปวดศีรษะ อาการตาง ๆ 

ของกระเพาะอาหาร อาการอักเสบ โรคหัวใจและหลอดเลือด ปรับสมดุลระบบภูมิตานทาน บรรเทามาลาเรีย และขับ

สารพิษตางๆ ไดมีการใชสารสกัดกะเพราในรูปชาชง ผงแหง ใบสด หรือผสมเนยใส นํ้ามันสกัดจากใบกะเพรา ใชทํายาและ

เครื่องสําอาง พบมากตามสูตรรักษาผิวหนัง (http://www.vcharkarn.com/varticle/39563/) 

โหระพา (Common Basil, Sweet Basil) เปนพืชลมลุกท่ีมีอายุสั้น มีความสูงของทรงพุมไมเกิน 60 

เซนติเมตร ลําตนเปนรูปส่ีเหล่ียม กานใบและลําตนมีสีมวงแดง ใบสีเขียว ใบเปนรูปหอกยาวประมาณ 2.5-7.5 

เซนติเมตร มีกลิ่นหอม ออกดอกเปนช้ันคลายฉัตร ดอกสีขาว มวงหรือชมพู โหระพามีคุณคาทางอาหารโดยใชเปน

เครื่องปรุงแตงกล่ินอาหาร ชวยใหอาหารมีกลิ่นหอม สารอาหารท่ีมีคุณประโยชนตอสุขภาพ เชน แคลเซียม ฟอสฟอรัส 

ธาตุเหล็ก วิตามินเอ บี1 บี2 วิตามินซี คารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน เปนตน ใชใบในการปรุงอาหาร เปนผักชูรสได

หลายชนิด เชน แกงเผ็ด แกงเลียง ผัด ทอด รับประทานสด เปนเครื่องแนมอาหารคาวหรืออาหารวางไดเปนอยางดี 

นอกจากจะใชเปนอาหารแลวยังมีคุณคาทางยาชวยขับลมในลําไส แกทองอืดทองเฟอ เมล็ดเมื่อแชนํ้าจะพองตัวใช

รับประทานแกบิด ชวยหลอล่ืนลําไส โหระพา 100 กรัม มีแคลเซียม 165 มิลลิกรัม ธาตุเหล็ก 3.9 กรัม วิตามินซี 19 

มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 46 มิลลิกรัม และเสนใยอาหาร 0.9 กรัม สารเคมีในโหระพา ไดแก essential oil, eugenol, 

estragole และ beta-eudesmol เปนตน  

แมงลัก (Hairy Basil) ไมลมลุกขนาดเล็ก ลําตนสูงประมาณ 65 เซนติเมตร โคนลําตนแข็ง ลําตนแตก

กิ่งกานสาขามาก ก่ิงออนเปนเหล่ียม ลักษณะของตนแมงลักจะคลายตนกะเพรา ตางกันท่ีกล่ินและใบจะมีสีเขียวจาง

กวาใบกะเพรา ใบเด่ียว กลมรี ปลายใบแหลม มีสีเขียวออน มีขนน่ิม กล่ินใบหอมฉุน ใชประกอบอาหารเชนเดียวกับ

กระเพราและโหระพา ใชกินสดใสสลัดผัก ประดับจานอาหาร สวนมากในประเทศไทยจะกินกับขนมจีน หรือใสแกง

เลียงและแกงตางๆ ดอกออกเปนชอ ตามบริเวณปลายก่ิงหรือยอด ดอกมีลักษณะเปนกลีบสีขาว ดอกจะคงทน และอยู

ไดนาน ผล เม่ือกลีบดอกรวง ก็จะเปนผล ผลมีขนาดเล็ก สีนํ้าตาลเขม ภายในผลมี 4 ผลยอย เรียกวา เมล็ดแมงลัก ใช

ลําตนสดนํามาตมเอานํ้าด่ืม เปนยาแกหวัด แกหลอดลมอักเสบ  แกไอ ขับเหงื่อ ขับลม กระตุนและแกโรคทางเดิน

อาหาร แกโรคทองรวง หรือใชกากใบที่ตําทาแกโรคผิวหนังทุกชนิด เม่ือนําเมล็ดแหงมาแชนํ้าจะเกิดอาการพองตัวใช

กินเปนยาระบาย ลดความอวน ชวยดูดซึมน้ําตาลในเสนเลือด ขับเหงื่อ และชวยเพ่ิมปริมาณของอุจจาระเปนเมือกล่ืน

ในลําไส เมล็ดแมงลักตองแชนํ้าใหพองเต็มท่ี เพราะถาเมล็ดแมงลักยังไมพองเต็มที่เม่ือรับประทานเขาไปแลวจะไปดูด

น้ําในกระเพาะ ลําไส เพ่ือจะพองตัวไดเต็มท่ีจะทําใหเกิดการแข็งและอุดตัน ทําใหทองผูกย่ิงขึ้น สารเคมีท่ีสําคัญเม็ด

แมงลักประกอบดวยสารคารโบไฮเดรตหลายชนิดซึ่งเปนโมเลกุลใหญ และสารประกอบอื่น ๆ เชน Camphene , 



mucillage , myrcene oil และ D-Glucose เปนตน เปลือกผลแมงลัก มีสารเมือก (mucilage) ซ่ึงพองตัวในนํ้าได 

ใบมีน้ํามันหอมระเหย ประเภทการบูร เบอรนีอัล ซีนีออล และยูจีนอล ใบแมงลักมีน้ํามันหอมระเหยราวรอยละ 0.7 

น้ํามันหอมระเหยท่ีเปนสวนประกอบหลักคือซิทรัล (Citral) ตางประเทศใชใบแมงลักแตงกลิ่นอาหาร เน่ืองจากมีกล่ิน

มะนาวจึงมักใชแตงกลิ่นอาหารจําพวกปลาและไกในอาหารฝรั่ง (http://www.ruammitra.0fees.net/lady-

samunprai-ocimum.html) 

เตือนจิตตและคณะ (2547) สํารวจชนิดและปริมาณแมลงศัตรูกะเพรา และโหระพา พบแมลงศัตรูสําคัญ 7 

ชนิด คือ หนอนมวนใบ (Ophanostigma abruptalis (Walker)) หนอนชอนใบ (Liriomyza sp.) หนอนกระทูผัก 

(Spodoptera litula (Fabricius)) หนอนเจาะสมอฝาย (Helicoverpa armigera (Hubner)) เพล้ียไฟ 

(Dorcadothrips sp.) และมวนปกแกว (Monanthia globulifera Walker) และเพลี้ยออนยังไมทราบช่ือ

วิทยาศาสตร 

 

รูปท่ี 1. Thrips spp. 

เพล้ียไฟ (Thrips) (รูปท่ี 1) เปนศัตรูพืชกักกันชนิดหนึ่งท่ีมีการตรวจพบในกะเพรา โหระพา และแมงลักท่ี

สงออกไปสหภาพยุโรป เพลี้ยไฟจัดอยูในอันดับ Thysanoptera วงศ Thripidae เปนแมลงท่ีมีขนาดเล็กมาก ไม

สามารถจําแนกชนิดไดจากรูปรางสัณฐานวิทยาภายนอก โดยท่ัวไปมีขนาดลําตัวยาว 0.5-2.0 มิลลิเมตร สีเหลืองนวล 

เหลืองปนน้ําตาล นํ้าตาลเขม และสีดํา มีหนวด 6-10 ปลอง มีปากแบบเขี่ยดูด มีกรามซายเพียงขางเดียว เพล้ียไฟมีท้ัง

ชนิดมีปกและไมมีปก เพลี้ยไฟเปนแมลงท่ีมีวงจรชีวิตคอนขางสั้น วงจรชีวิตประกอบดวยระยะไข ระยะตัวออน 

(nymph) ท่ีมี 3 ระยะ ระยะดักแดและระยะตัวเต็มวัย ในประเทศไทยไดมีการศึกษาชีวประวัติของเพลี้ยไฟฝาย 

Thrips palmi Karny ในกลวยไม พบวาการเจริญเติบโตจากระยะไขถึงระยะตัวเต็มวัยใชเวลา 14-23 วัน โดยมีระยะ

ไข 4-5 วัน ระยะตัวออน 6-10 วัน ระยะดักแด 3-4 วัน และระยะตัวเต็มวัยมีอายุ 16-24 วัน (ศิริณี, 2544) เพลี้ยไฟ

ฝายวางไขฟองเด่ียว ๆ สอดไวใตเน้ือเย่ือพืชไขมีสีขาวใสรูปรางคลายเมล็ดถ่ัว มีขนาดเล็กมากประมาณ 0.1-0.2 

มิลลิเมตร ตัวออนมี 3 ระยะ ขนาดลําตัวยาว 0.2-0.3, 0.3-0.4 และ 0.5-0.7 มิลลิเมตรตามลําดับ ตัวออนระยะท่ีสอง

เปนระยะท่ีเคลื่อนไหวรวดเร็วและวองไวมาก ระยะดักแดเพลี้ยไฟจะไมเคล่ือนไหว ไมกินอาหารและเขาดักแดในดิน 

ตัวเต็มวัยมีขนาดลําตัวยาว 0.8-1.0 มิลลิเมตร มีรูปรางเหมือนตัวออน มีปก ๒ คู แตบางครั้งปกของตัวผูจะหดสั้นเปน

ตุมปกเทาน้ัน ระยะน้ีเคลื่อนไหวรวดเร็วและวองไว เพลี้ยไฟสามารถแพรพันธุไดท้ังแบบมีเพศท่ีเพศเมียตองผสมพันธุ



กับเพศผูแลววางไข และแพรพันธุแบบพรหมจรรยท่ีเพศเมียวางไขไดโดยไมตองผสมกับเพศผู (พิสมัย, 2528; 2529) 

เพล้ียไฟจึงมีการขยายพันธุไดเร็วและแพรกระจายไปตามแหลงตาง ๆ ไดงายโดยอาศัยลมเปนพาหะ 

เพลี้ยไฟสามารถทําลายพืชไดท้ังตัวออนและตัวเต็มวัย และทําลายไดเกือบทุกสวนของพืช โดยเฉพาะยอด

ออน ตาออน ใบ ดอกและผล เพลี้ยไฟกินอาหารโดยใชปากท่ีมีลักษณะเปนแทง (stylet) เขี่ยเนื้อเย่ือพืชใหช้ําจนเกิด

ชองวาง แลวจึงดูดน้ําเล้ียงจากเซลลพืช ทําใหบริเวณท่ีถูกทําลายเกิดรอยดาง สีซีด หรือมีรอยแผลสีน้ําตาล ขอบใบ

แหง เพลี้ยไฟสามารถเขาทําลายพืชไดตลอดทั้งปและพบนอยในชวงฤดูฝน การระบาดมักพบเสมอในชวงฤดูรอนหรือ

ชวงท่ีมีอาการแหงแลงฝนท้ิงชวงเปนเวลานาน ในกรณีของผักท่ีมีการสงออกจะมีความเสียหายไมชัดเจน แตการติดไป

ของเพลี้ยไฟชนิดน้ีไมวาจะเปนระยะไข ตัวออน หรือตัวเต็มวัยก็ตามจะมีผลกระทบตอการสงออก  

ปจจุบันนอกจากกลุมสหภาพยุโรปจะควบคุมสินคาเกษตรนําเขาจากประเทศท่ี 3 โดยจัดทํามาตรฐานสินคา

สูงข้ึนแลวยังไดออกมาตรการตรวจสอบเขมงวดมากขึ้นดวย ทําใหสินคาพืชผักและผลไมหลายชนิดถูกแจงเตือนและไม

สามารถสงออกได ดังน้ันประเทศไทยจําเปนตองเรงแกไขสถานการณเพื่อรักษาภาพลักษณและรักษาตลาดสงออก

สําคัญน้ีไว ผูผลิต ผูประกอบการโรงคัดบรรจุ และผูสงออก ตองเรงปรับปรุงระบบควบคุมการผลิต และระบบควบคุม

ดานความปลอดภัยท้ังสารตกคาง เชื้อจุลินทรีย และสุขอนามัยพืช ท้ังน้ีผูสงออกจะตองถูกตรวจสอบตามมาตรฐานท้ัง

ระบบ ต้ังแตการผลิตภายในแปลงท่ีมีการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร การคัดเลือกบรรจุหีบหอ และ

จะมีการสุมตรวจสินคากอนสงออก ซึ่งมาตรการดังกลาวนอกจากจะเปนการแกปญหาในระยะยาวท่ีไดผลแลว ยังจะ

เปนการชวยยกระดับสินคาเกษตรไทยใหมีมาตรฐานการสงออกท่ีดีข้ึนเรื่อยๆ 

(http://www.kehakaset.com/index.php?option=com_content&view=article&id=132:thaigap-

&catid=38:information) การศึกษาน้ีเปนสวนหน่ึงในขั้นตอนการคัดเลือกบรรจุหีบหอผักสดเพื่อการสงออก ซึ่งผู

สงออกตองนําวัตถุดิบมาคัดเลือก ผานขั้นตอนการลาง กอนใสลงในภาชนะบรรจุ 

 

วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการกําจัดเพล้ียไฟบนกระเพรา โหระพา แมงลักหลังการเก็บเกี่ยว 

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

 1. กระเพรา โหระพา แมงลัก   สารละลายตาง ๆ 

 2. อุปกรณ และเครื่องมือตาง ๆ เชน ตูเย็น  

วิธีการ 



เก็บใบกระเพรา โหระพา และแมงลักจากแปลงเกษตรกร นํามาตรวจนับจํานวนเพล้ียไฟท่ีติดมาจากแปลง 

ในกรณีท่ีมีเพลี้ยไฟนอย นําเพลี้ยไฟท่ีไดจากการเล้ียงขยายพันธุมาเข่ียดวยพูกันลงไปบนใบผัก ชอละ 10-20 ตัว ทํา

การทดลองกําจัดเพลี้ยไฟบนใบผักท้ัง 3 ชนิดโดยใชสารละลายตาง ๆ ตามกรรมวิธี โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD 

จํานวน 5 ซํ้า/กรรมวิธี  ประกอบดวย 7 กรรมวิธี ดังน้ี 

กรรมวิธี ท่ี  1 แชกะเพรา โหระพา และแมงลักในสารละลายdetergent (Alkylbenzene Sulfonate 

14.4%+Sodium Lauryl Ether Sulphate 3.6%) ความเขมขน 0.1% นาน 5 นาที 

กรรมวิธีท่ี 2 แชกะเพรา โหระพา และแมงลักในสารละลาย detergent (Alkylbenzene Sulfonate 

14.4%+Sodium Lauryl Ether Sulphate 3.6%) ความเขมขน 0.5% นาน 5 นาที 

กรรมวิธีท่ี 3 แชกะเพรา โหระพา และแมงลักในสารละลายกรดแอสคอรบิค 1.5 % + CaCl2 0.5% นาน 5 นาที 

กรรมวิธีท่ี 4 แชกะเพรา โหระพา และแมงลักในกรดแอสคอรบิค 1.5 % + กรดออกซาลิค 0.02 % นาน 5 นาที 

กรรมวิธีท่ี 5 แชกะเพรา โหระพา และแมงลักในสารละลาย NaCl ความเขมขน 0.5 % นาน 5 นาที 

กรรมวิธีท่ี 6 แชกะเพรา โหระพา และแมงลักในสารละลาย NaCl ความเขมขน 0.5 % นาน 10 นาที 

กรรมวิธีท่ี 7 ชุดควบคุมแชน้ํา นาน 5 นาที 

หลังจากแชในสารละลายตามกรรมวิธีแลว ลางดวยนํ้าเปลา และนํามาแชนํ้าเย็นเปนเวลา 1 นาที วางผ่ึงให

แหงหมาด นํามาบรรจุใสถุง PE  ปดผนึกธรรมดาดวยเครื่องปดผนึกความรอน ขนาดบรรจุใชผัก 1 ชอ/ถุง นําไปเก็บ

รักษาท่ีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เปนเวลา 14 วัน ตรวจนับจํานวนเพลี้ยท่ี 3, 7 และ 14 วัน และสังเกตการ

เปล่ียนแปลงใบผัก บันทึกขอมูลจํานวนเพลี้ยไฟท่ีรอดชีวิต 

 

 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS โดยวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และใช Duncan Multiple 

Range Test (DMRT) วิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉล่ียแตละคา ซึ่งคาเฉลี่ยจะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติเมื่อ P < 0.05 

 

เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลา: ธันวาคม 2553 ถึง กรกฎาคม 2554 

สถานท่ี: หองปฏิบัติการกลุมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สํานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการ

เก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

 



ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

หลังจากดําเนินการทดสอบใบกะเพราตามกรรมวิธีพบวา ท่ี 3 วัน ทุกกรรมวิธีสามารถลดจํานวนเพล้ียไฟบน

ใบกะเพราไดดี โดยการแชใน detergent 0.1 และ 0.5% นาน 5 นาทีสามารถกําจัดเพล้ียไฟได 95 และ 100% 

ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) การแชในสารละลายกรดแอสคอรบิค 1.5 %  + กรดออกซาลิค 0.02 % นาน 5 นาที สามารถ

ควบคุมเพล้ียไฟได  80% ในขณะท่ีการแชในกรดแอสคอรบิค 1.5 %  +CaCl2 0.5% นาน 5 นาที แชในสารละลาย 

NaCl 0.5 % นาน 5 นาที และแชในสารละลาย NaCl 0.5 % นาน 10 นาที สามารถควบคุมเพล้ียไฟไดประมาณ 45-

55% แตเม่ือเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมท่ีจุมน้ําอยางเดียว เปนเวลา 5 นาที พบวาทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตาง

ทางสถิติจากการจุมน้ําอยางเดียว หลังจากเก็บใบกะเพราท่ีผานกรรมวิธีไวนาน 7 และ 14 วัน พบจํานวนเพลี้ยไฟใน

บางกรรมวิธีมากกวาท่ี 3 วัน ท้ังน้ีเปนเพราะเพลี้ยไฟท่ีรอดชีวิตยังคงสามารถขยายพันธุเพ่ิมจํานวนได 

จากการทดสอบใบกะเพรา ถึงแมวาจะพบเพลี้ยไฟในกรรมวิธีควบคุมมากกวากรรมวิธีอื่น ๆ แตเห็นไดวา 

การแชในน้ําอยางเดียวเปนเวลา 5 นาทีสามารถลดจํานวนเพลี้ยไฟลงไดมาก จึงไดทดสอบวิธีการแชนํ้าอยางเดียว 5 

นาทีเปรียบเทียบกับการไมแชน้ํา จํานวนเพล้ียไฟท่ีพบในใบกะเพราและโหระพาท่ีผานการแชนํ้ามีจํานวนลดลงอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการไมแชน้ํา (ตารางที่ 2) และไมพบเพล้ียไฟในใบแมงลักท่ีผานการแชน้ําเลย ผล

การทดสอบยืนยันวาการแชนํ้าอยางเดียวเปนวิธีการหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพในการกําจัดเพลี้ยไฟท่ีติดมากับใบผักได 

ดังน้ันผลท่ีไดจากการทดสอบกับใบโหระพา จึงพบวาจํานวนเพล้ียไฟหลังผานทุกกรรมวิธีมีจํานวนไมแตกตางกันทาง

สถิติเมือ่เปรียบเทียบกับการแชนํ้าท่ีเปนชุดควบคุม (ตารางท่ื 3) และเมื่อทดสอบกับใบแมงลัก ไมพบเพลี้ยไฟในทุก

กรรมวิธีหลังผานกรรมวิธีแลว 3 วัน และพบเพล้ียไฟเล็กนอยในบางกรรมวิธีเม่ือเก็บไวเปนเวลา 7 วันแตไมแตกตาง

ทางสถิติ (ตารางท่ี 4) จะเห็นไดวาในใบโหระพาและใบแมงลัก พบเพล้ียไฟนอยมากหรือไมพบเพลี้ยไฟเลยในทุก

กรรมวิธีรวมถึงกรรมวิธีควบคุม จึงไมสามารถคํานวณเปอรเซ็นตการควบคุมได 

จากการสังเกตลักษณะภายนอกของใบผักแตละชนิดหลังผานกรรมวิธี พบวาท่ี 3 วัน สีของใบผักยังคงมีสี

เขียว โดยรวมแลวอยูในสภาพปกติ มีใบแกบางใบในบางกรรมวิธีรวมถึงชุดควบคุมเริ่มมีรอยช้ํา เม่ือเก็บไวนานขึ้นเปน 

7 วัน พบรอยช้ําเพิ่มมากขึ้น ขอบใบเปนสีนํ้าตาล เห็นความเสียหายเกิดข้ึนในใบโหระพาและแมงลักไดชัดเจนและ

มากกวาใบกะเพรา ซึ่งการแชดวย detergent (Alkylbenzene Sulfonate 14.4% + Sodium Lauryl Ether 

Sulphate 3.6%) ความเขมขน 0.1% และ 0.5% นาน 5 นาทีทําใหพืชมีลักษณะใบช้ําและโปรงแสง มีคุณภาพลดลง

อยางเห็นไดชัด ท่ี 14 วันหลังผานกรรมวิธีพบวา ใบกะเพราเปล่ียนเปนสีนํ้าตาลมากขึ้น ในขณะท่ีเกิดความเสียหายใน

ใบโหระพาและแมงลักเกือบท้ังหมด 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 



การแชใบกะเพรา โหระพาและแมงลัก ในสารละลายทุกชนิดสามารถลดจํานวนเพลี้ยไฟท่ีอยูบนใบไดดี แต

ไมหมดรอยเปอรเซ็นต และการแชในนํ้าอยางเดียวใหผลการควบคุมท่ีดีเชนเดียวกัน สามารถเก็บรักษาใบกะเพราท่ี

อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ไดนาน 14 วัน แตเก็บรักษาใบโหระพาและแมงลักไดประมาณ 7 วัน อยางไรก็ตามการใช

สารละลายตาง ๆ เหลาน้ีอาจไมมีความจําเปน เน่ืองจากใหผลการควบคุมเพล้ียไฟไมแตกตางจากการแชในน้ํา อีกท้ัง

สารเคมีแตละชนิดยังมีราคาแพง อาจไมคุมคาตอการลงทุน สรุปไดวาการแชในนํ้าเปนวิธีการหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพดี 

แตเน่ืองจากการสงออกผักสดไปสหภาพยุโรป ตองไมมีแมลงมีชีวิตติดไปแมแตตัวเดียว การแชนํ้าจึงยังไมเพียงพอตอ

การกําจัดแมลง ตองนําไปปรับใชใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เชน การปรับระยะเวลาใหนานขึ้น การทําใหเกิดกระแส

น้ําวน หรือการเปล่ียนน้ําใหบอยขึ้น เปนตน โดยเฉพาะอยางย่ิงการคัดเลือกวัตถุดิบจากแปลงผักท่ีมีคุณภาพ ซึ่งถือวา

เปนส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีจะสงผลใหผักท่ีพรอมจะสงออกเปนผักท่ีสะอาด ปลอดจากแมลง โรค และสารฆาแมลงตกคาง 

สามารถไปถึงปลายทางไดโดยไมถูกกีดกันอีกตอไปถึงแมจะมีการตรวจอยางเขมงวดก็ตาม อีกท้ังยังเปนการยกระดับ

มาตรฐานสินคาเกษตรสงออกของประเทศไทยดวย ซึ่งในขณะน้ีไดมีผูสงออกหลายรายปรับปรุงระบบควบคุมการผลิต 

และระบบควบคุมดานความปลอดภัยทั้งสารตกคาง เชื้อจุลินทรีย และสุขอนามัยพืช และไดรับอนุญาตทะเบียนบัญชี

โรงงาน (Establish List: EL) จากกรมวิชาการเกษตรในการสงออกผัก 16 ชนิดแลว 

  

การนําไปใชประโยชน 

ผูสงออกสามารถนําผลท่ีไดจากการทดสอบไปศึกษาเพ่ิมเติม หรือปรับใชรวมกับวิธีการอ่ืนใหเหมาะสม เพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมเพลี้ยไฟในใบกะเพรา โหระพา และแมงลัก 
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ตารางท่ี 1. จํานวนเพลี้ยไฟท่ีรอดชีวิตและเปอรเซ็นตการควบคุมเพล้ียไฟบนใบกะเพราเมื่อผานกรรมวิธีตาง ๆ เปนเวลา  3, 7 และ 14 วัน 

กรรมวิธี  

3 DAT1/  7 DAT  14 DAT 

จํานวนเพล้ีย

ไฟท่ีรอดชีวิต 

เปอรเซ็นต

การควบคุม 

 จํานวนเพล้ีย

ไฟที่รอดชีวิต 

เปอรเซ็นต

การควบคุม 

 จํานวนเพล้ีย

ไฟที่รอดชีวิต 

เปอรเซ็นต

การควบคุม 

1 แชใน detergent 0.1% 

(Alkylbenzene Sulfonate 

14.4%+Sodium Lauryl Ether 

Sulphate 3.6%) นาน 5 นาที 

 

0.20a2/ 95.00ns3/ 0.60ns 70.00ns  1.00ns 72.00ns 

2 แชใน detergent 0.5%  

(Alkylbenzene Sulfonate 

14.4%+Sodium Lauryl Ether 

Sulphate 3.6%) นาน 5 นาที 

 

0.00a  100.00  1.40 -22.50  0.80 76.00 

3 แชในกรดแอสคอรบิค 1.5 %  +CaCl2 

0.5% นาน 5 นาที 

 
1.40a 54.17  1.40 -20.00  0.80 20.00 

4 แชในกรดแอสคอรบิค 1.5 %  + กรด

ออกซาลิค 0.02 % นาน 5 นาที 

 
0.60a 80.00  0.40 80.00  2.20 -48.00 

5 แชในสารละลาย NaCl 0.5 % นาน 5 

นาที 

 
1.40a 45.83  3.00 -80.00  1.40 -13.33 

6 แชในสารละลาย NaCl 0.5 % นาน 10 

นาที 

 
1.20a 55.00 1.20 85.00  0.80 81.33 

7 ชุดควบคุม (แชนํ้า) นาน 5 นาที  4.00b 0.00 2.80 0.00  2.60 0.00 



CV (%) 24.90 13.55 29.36 160.23  22.42 88.65 
1/ DAT = Days after treatment 
2/ คาเฉลี่ยท่ีตามดวยตัวอักษรเดียวกันไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยวิธี DMRT (P<0.05) 
3/ ns = non significant 



ตารางท่ี 2. เปรียบเทียบคาเฉล่ียจํานวนเพลี้ยไฟท่ีรอดชีวิตจากกรรมวิธีควบคุมที่แชนํ้าและไมแชน้ําของผักท้ัง 3 ชนิด 

กรรมวิธี 
จํานวนเพล้ียไฟที่รอดชีวิต 

กะเพรา โหระพา แมงลัก 

กรรมวิธีควบคุมท่ีแชน้ํา 4.00 0.2 0.00 

กรรมวิธีควบคุมท่ีไมแชน้ํา 11.4 4.4 3.40 

T-Test **1/ ** ** 

1/ ** แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ



ตารางท่ี 3. จํานวนเพลี้ยไฟท่ีรอดชีวิตและเปอรเซ็นตการควบคุมเพล้ียไฟบนใบโหระพาเมื่อผานกรรมวิธีตาง ๆ เปนเวลา  3, 7 และ 14 วัน 

Treatment  

3 DAT1/  7 DAT  14 DAT 

จํานวนเพล้ียไฟ

ที่รอดชีวิต 

เปอรเซ็นต

การควบคุม 

 จํานวนเพล้ียไฟ

ที่รอดชีวิต 

เปอรเซ็นต

การควบคุม 

 จํานวนเพล้ียไฟ

ท่ีรอดชีวิต 

เปอรเซ็นต

การควบคุม 

1 แชใน detergent 0.1% (Alkylbenzene 

Sulfonate 14.4%+Sodium Lauryl 

Ether Sulphate 3.6%) นาน 5 นาที 

 

0.33ns2/ -  0.00a3/ - 0.00 ns - 

2 แชใน detergent 0.5%  

(Alkylbenzene Sulfonate 

14.4%+Sodium Lauryl Ether 

Sulphate 3.6%) นาน 5 นาที 

 

0.17 -  0.00a - 0.00 - 

3 แชในกรดแอสคอรบิค 1.5 %  +CaCl2 

0.5% นาน 5 นาที 

 
0.33 -  1.33b - 0.33 - 

4 แชในกรดแอสคอรบิค 1.5 %  + กรด

ออกซาลิค 0.02 % นาน 5 นาที 

 
0.00 -  0.00a - 0.17 - 

5 แชในสารละลาย NaCl 0.5 % นาน 5 

นาที 

 
0.33 -  0.67ab - 0.00 - 

6 แชในสารละลาย NaCl 0.5 % นาน 10 

นาที 

 
0.00 -  0.33ab - 0.00 - 

7 ชุดควบคุม (แชน้ํา) นาน 5 นาที  0.17 -  0.33ab - 0.17 - 

CV (%) 41.05   35.70  48.42  



1/ DAT = Days after treatment 
2/ ns = non significant 
3/ คาเฉลี่ยท่ีตามดวยตัวอักษรเดียวกันไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยวิธี DMRT (P<0.05) 



ตารางท่ี 4. จํานวนเพลี้ยไฟท่ีรอดชีวิตและเปอรเซ็นตการควบคุมเพล้ียไฟบนใบแมงลักเมื่อผานกรรมวิธีตาง ๆ เปนเวลา  3, 7 และ 14 วัน 

Treatment  

3 DAT1/  7 DAT  

จํานวนเพลี้ยไฟท่ี

รอดชีวิต 

เปอรเซ็นต

การควบคุม 

 จํานวนเพลี้ยไฟท่ี

รอดชีวิต 

เปอรเซ็นตการ

ควบคุม 

 

1 แชใน detergent 0.1% (Alkylbenzene Sulfonate 

14.4%+Sodium Lauryl Ether Sulphate 3.6%) นาน 

5 นาที 

 

0.00 - 0.60ns2/ - 

2 แชใน detergent 0.5%  (Alkylbenzene Sulfonate 

14.4%+Sodium Lauryl Ether Sulphate 3.6%) นาน 

5 นาที 

 

0.00 - 0.00 - 

3 แชในกรดแอสคอรบิค 1.5 %  +CaCl2 0.5% นาน 5 

นาที 

 
0.00 - 0.00 - 

4 แชในกรดแอสคอรบิค 1.5 %  + กรดออกซาลิค 0.02 % 

นาน 5 นาที 

 
0.00 - 0.00 - 

5 แชในสารละลาย NaCl 0.5 % นาน 5 นาที  0.00 - 0.00 - 

6 แชในสารละลาย NaCl 0.5 % นาน 10 นาที  0.00 - 0.00 - 

7 ชุดควบคุม (แชน้ํา) นาน 5 นาที  0.00 - 0.20 - 

CV (%) -  78.95  
1/ DAT = Days after treatment 
2/ ns = non significant 

 

 


