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5. บทคัดย่อ  

 การส ารวจแมลงศัตรูที่เข้าท าลายขิงโดยการส ารวจในแปลงปลูกขิง และในแหล่งรับซื้อ ในจังหวัด

เพชรบูรณ์ เลย และเชียงราย พบแมลงที่เข้าท าลายในแปลงปลูก คือ หนอนกระทู้ผัก (common cutworm; 

Spodoptera litura ) หนอนม้วนใบ (skipper butterfly) หนอนเจาะยอดและล าต้น (shoot and stem 

borer; Conogethes punctiferalis) เพลี้ยไฟ (thrips), เพลี้ยแป้ง (mealy bug), เพลี้ยอ่อน (aphid) ไร 

(mite) เพลี้ยหอย (scale insect) และหนอนด้วง(ยังไม่ทราบชนิด) ส่วนแมลงที่พบในแหล่งรับซื้อ คือเพลี้ยแป้ง 

เพลี้ยหอย หนอนแมลงวัน (rhizome moggot)  นอกจากนี้ยังพบไส้เดือยฝอยระบาดท าลายแง่งขิงอีกด้วย  

 

6. ค าน า  

  ขิง (Ginger; Zingiber officinale Rosc.) เป็นพืชล้มลุก ใบเดี่ยว มีล าต้น อยู่ในวงศ์ Zingiberaceae 

นิยมน ามาใช้ในด้านปรุงอาหาร  สมุนไพร และด้านการแพทย์ เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการส่งออก มีมูลค่า

การส่งออกเพ่ิมขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีรายงานเกี่ยวกับแมลงศัตรูที่เข้าท าลายขิงน้อยมาก เนื่องจากยังไม่ค่อยพบมีการ

ระบาดท าลายอย่างรุนแรงของแมลงศัตรูพืช จึงมีการส ารวจและรายงานเกี่ยวกับแมลงศัตรูขิงไม่มากนัก ดังนั้นการ

แบบ 1 



ท าการส ารวจชนิดของแมลงศัตรูขิงจึงมีความส าคัญที่จะท าให้ทราบถึง แมลงศัตรูขิงที่พบเข้าท าลายในแหล่งปลูก

ขิงที่ส าคัญเพ่ือเป็นข้อมูล และแนวทางในการหาวิธีในการป้องกันก าจัดต่อไป  

 

7. วิธีด าเนินการ                          

     - อุปกรณ์ 

  - แปลงขิง  

 - อุปกรณ์เก็บตัวอย่างแมลง เช่น ขวดขนาดเล็ก กล่องเลี้ยงแมลง แอลกอฮอล์ ฯลฯ 

 - อุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่างๆ  

     - วิธีการ 

  ท าการส ารวจแมลงและเก็บตัวอย่างแมลงที่พบเข้าท าลายในแปลงขิงและในแหล่งรับซื้อขิงทุก 2 

สัปดาห์ และท าการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกขิง และผู้ประกอบการรับซื้อขิง เก็บอย่างต่อเนื่องติดต่อกันตาม

ฤดูกาลการปลูกขิงในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือตรวจ ชนิด ระยะ ปริมาณ และการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพร้อมทั้งเก็บ

ตัวอย่างแมลงที่พบมาศึกษาที่ห้องปฏิบัติการ ท าการศึกษาชนิดของศัตรูขิง และหาแนวทางป้องกันก าจัด

เพ่ือให้ได้วิธีการที่ดีถูกต้องเหมาะสม 

 - การบันทึกข้อมูล 

   -บันทึกชนิดแมลงที่พบเข้าท าลายขิง 

  - บันทึกตัวอย่างแมลงหาชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง 

  - บันทึกภาพรูปร่างลักษณะแมลงที่เข้าท าลายและลักษณะการท าลายขิง 

  - หาวิธีการป้องกันก าจัดที่เหมาะสม 

     - เวลาและสถานที่                

  -  ตุลาคม 2553 – กันยายน 2556 

- สถานที่ท าการทดลอง: แปลงปลูกขิง และแหล่งรับซื้อขิง จังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัด  

  เชียงราย จังหวัดเชียงใหม่   

      

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

การการส ารวจแมลงในแหล่งปลูกขิง แหล่งรับซื้อ และสัมภาษณ์เกษตรกรและผู้ประกอบการรับซื้อ 

ในแหล่งปลูกขิงจังหวัดเลย เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ และเชียงราย ในเรื่องปัญหาแมลงศัตรูขิง ที่เข้าท าลายใน

แปลงขิงนั้น โดยส่วนใหญ่ปัญหาในเรื่องของแมลงในแปลงปลูกจะพบไม่มาก เกษตรกรยังไม่ให้ความส าคัญใน

เรื่องของแมลงที่เข้าท าลาย ถ้าไม่พบการเข้าท าลายที่ท าให้ผลผลิตเสียหาย หรือเห็นอย่างเด่นชัด และเกษตรกร

มีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงในแปลงปลูกน้อยมาก ปัญหาที่เกษตรกรผู้ปลูกขิงส่วนใหญ่พบว่าเป็นปัญหา



ใหญ่ในการปลูกขิง คือปัญหาของโรคเหี่ยวขิง ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solonacearum ซึ่งพบท า

ความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกขิงเป็นอย่างมาก 

 แมลงศัตรูท่ีพบเข้าท าลายขิงที่ส ารวจพบในแปลงปลูก พบว่า แมลงที่เข้าท าลายขิง คือ หนอนกระทู้

ผัก (common cutworm; Spodoptera litura ) เข้าท าลายกัดกินใบขิง หนอนม้วนใบ (skipper butterfly) 

มีการท าลายโดยน าใบขิงมาม้วนเป็นกรวยและตัวหนอนกัดกินอยู่ภายในกรวย หนอนเจาะยอดและล าต้น 

(shoot and stem borer; Conogethes punctiferalis) เจาะเขา้ท าลายในส่วนของยอดอ่อน และล าต้นขิง 

โดยเข้าไปกัดกินยอด และล าต้นท าให้ต้นขิงแห้งตายได้ เพลี้ยไฟ (thrips), เพลี้ยแป้ง (mealy bug), เพลี้ยอ่อน 

(aphid) และไร (mite) เข้าท าลายดูดกินน้ าเลี้ยงบริเวณใบขิง  นอกจากนีแ้มลงที่พบเข้าท าลายแง่งขิงที่โผล่พ้น

ดิน คือ เพลี้ยแป้ง และเพลี้ยหอย (scale insect) 

 นอกจากนี้ในช่วงปลายปี 2556 พบว่าเกษตรกรใน อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายพบหนอนด้วง(ยัง

ไม่ทราบชนิด) เข้าท าลายกัดกินภายแง่งขิง ท าให้ขิงเกิดความเสียหายและด้อยคุณภาพ  

 ส่วนการส ารวจและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการรับซื้อขิง ตามแหล่งรับซื้อขิงในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ เลย 

และเชียงรายนั้น พบว่า พบเพลี้ยหอย และเพลี้ยแป้ง ติดอยู่บนแง่งขิง ซึ่งผู้รับซื้อจะท าการล้างโดยจะใช้การฉีด

ด้วยเครื่องฉีดน้ าที่มีแรงดันสูงเพ่ือล้างดินและแมลงที่ติดอยู่ที่แง่งขิง และใช้แรงงานคนในการขัด และตกแต่ง

แง่งขัดเพ่ือเอาแมลงที่ติดตามแง่งขิงออกอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังพบหนอนแมลงวัน (rhizome fly) เข้า

ท าลายแง่งขิง ท าให้แง่งขิงเสียหาย (ตารางท่ี 1) 

 และจากการส ารวจที่แหล่งรับซื้อที่จังหวัดเชียงราย พบว่าผู้รับซื้อจะพบปัญหาไส้เดือนฝอยเข้าท าลาย

แง่งขิง ซึ่งติดมาจากแหล่งปลูกซ่ึงเป็นปัญหากับคุณภาพของขิงท่ีจะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ 

 การใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูขิง พบว่า ในปี 2556 เกษตรกรผู้ปลูกขิงในเขต อ าเภอ

เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการใช้สารฟูราดาน รองก้นหลุมก่อนท าการปลูกขิง เพ่ือป้องกันปัญหาแมลงเข้า

ท าลายหัวพันธุ์ขิงในดิน และแมลงศัตรูขิงหลังจากขิงงอก ส่วนผู้รับซื้อในทุกเขตจะปฎิเสธไม่มีการใช้สารก าจัด

แมลงและมีการสร้างโดยใช้น้ าฉีดล้างและใช้แรงงานคนในการขัด และตัดแต่งส่วนของแง่งขิงที่มีปัญหาออกจึง

ไม่จ าเป็นต้องใช้สารก าจัดแมลง 

 จากการส ารวจแมลงที่พบเข้าท าลายขิงในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ เลย และเชียงราย พบแมลงหลาย

ชนิดมีการรายงานว่าเป็นแมลงศัตรูที่ส าคัญ (Major pest) ที่พบเข้าท าลายขิงในประเทศอินเดีย คือ หนอน

เจาะยอดและเจาะล าต้นขิง  Conogethes punctiferalis,  เพลี้ยหอย (Abdulla et al, 1991 and Azad 

Thakur et al. , 2012)  นอกจากนี้ C. punctiferalis ยังมีรายงานว่าเป็นแมลงศัตรูขิงที่ส าคัญที่พบระบาดท า

ความเสียหายในแหล่งปลูกขิงในเขตเอเซีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และออสเตรเลีย 

(Devasabaryam and Koya, 2005) 

 



ตารางที่ 1   รายชื่อแมลงที่พบเข้าท าลายขิงในเขต จังหวัดเพชรบูรณ์ เลย และเชียงราย 

                 ชนิดแมลง            ชื่อสามัญ                การท าลาย  

  

แปลงปลูก 

หนอนกระทู้ผัก     common cutworm  กัดกินใบ 

หนอนม้วนใบ     skipper butterfly  ม้วนใบเป็นกรวยกัดกินอยู่ภายใน 

หนอนเจาะยอดและล าต้น   shoot and stem borer  เจาะยอดและล าต้นกัดกินอยู่ภายใน 

เพลี้ยไฟ      thrip    ดูดกินน้ าเลี้ยงบริเวณใบ 

เพลี้ยอ่อน     aphid    ดูดกินน้ าเลี้ยงบริเวณใบ 

เพลี้ยแป้ง     mealy bug   ดูดกินน้ าเลี้ยงบริเวณใบและแง่งขิง

เพลี้ยหอย     rhizome scale   ดูดกินน้ าเลี้ยงแง่งขิง 

หนอนด้วง(ยังไม่ทราบชนิด)   -   เจาะแง่งกัดกินอยู่ภายในแง่งขิง 

แหล่งรับซื้อ 

เพลี้ยแป้ง     mealy bug   ดูดกินน้ าเลี้ยงแง่งขิง 

เพลี้ยหอย     rhizome scale   ดูดกินน้ าเลี้ยงแง่งขิง 

หนอนแมลงวัน     rhizome maggot  กัดกินแง่งขิงท าให้แง่งขิงเน่าเละ 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

 จากการส ารวจแมลงศัตรูขิงที่เข้าท าลายทั้งในแปลงปลูกขิง และในแหล่งรับซื้อ พบแมลงที่ท าลายใน

แปลงปลูกขิงคือหนอนกระทู้ผัก หนอนม้วนใบ หนอนเจาะยอดและล าต้น เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ย

หอย ไส้เดือนฝอย และไร ส่วนในแหล่งรับซื้อพบ เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง หนอนแมลงวัน และไส้เดือนฝอย 

        
          ภาพที่ 1  ดักแด้ และตัวเต็มวัย หนอนเจาะยอดและล าต้น Conogethes punctiferalis   

 



         

          
                ภาพที่ 2  หนอน ลักษณะการท าลาย ดักแด้ และตัวเต็มวัย Skipper butterfly 

 

                                          
                                                   ภาพที่ 3 เพลี้ยหอย Rhizome scale 

 

                                           
                                                       ภาพที่ 4  เพลี้ยแป้ง (mealy bug) 

 



                                           
                                                        ภาพที่ 5 หนอนด้วงท าลายแง่งขิง 

 

                                               
                                                ภาพที่  6  การล้างและตัดแต่งแง่งขิงท่ีจุดรับซื้อ 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

  เป็นข้อมูลให้กับนักวิชาการและเกษตรกรผู้ปลูกขิงทราบถึงชนิดของแมลงศัตรูขิงท่ีมีพบเข้าท าลายใน

ขิง ทั้งในแปลงปลูกและในแหล่งรับซื้อ เพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันก าจัดหากพบมีการระบาดมาก

ยิ่งขึ้น 

11. ค าขอบคุณ  

  ขอขอบคุณ คุณจุฑามาศ  ณ น่าน นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย และ

นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ ทุกท่าน ที่ช่วยในการส ารวจ และสัมภาษณ์ 

เกษตรกร และผู้รับซื้อ จนท าให้งานวิจัยส าเร็จได้  
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