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บทคัดย่อ 
 การศึกษาชนิดแมลงศัตรูมะเม่าในแหล่งปลูก อ.ภูพาน และ อ.พังโคน จ.สกลนคร ระหว่างปี 2554-2556 
พบแมลงศัตรูมะเม่าทั้งประเภทปากดูดและปากกัด ประเภทปากดูด พบเพลี้ยไฟ 8 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยไฟพริก, 
Scirtothrips dorsalis Hood เพลี้ยไฟฝ้าย, Thrips palmi Karny เพลี้ยไฟหลากสี , T. coloratus Schmutz 
เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย, T. hawaiiensis (Morgan) เพลี้ยไฟดอกไม้, Frankliniella schultzei Trybom เพลี้ยไฟ
องุ่น, Rhipiphorothrips cruentatus Hood เพลี้ยไฟ Heliothrips haemorrhoidalis (Bounche) และเพลี้ย
ไฟท่อ, Haplothrips gowdeyi (Franklin) เพลี้ยหอย พบ 6 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยหอยยักษ์, Icerya seychellarum 
Westwood เพลี้ยหอยปุยฝ้ายยักษ์ , Crypticerya jacobsoni (Green) เพลี้ยหอยสี เขียว , Coccus viridis 
(Green) เพลี้ยหอยหลังเต่า, Drepanococcus chiton (Green) เพลี้ยหอยเกราะอ่อน Coccus sp. และเพลี้ย
หอย Aulacapis sp. เพลี้ยแป้ง พบ 3 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยแป้งกาแฟ, Planococcus lilacinus (Cokerell) เพลี้ย
แป้ ง Rastrococcus sp. และ Pseudococcus sp. แมลงหวี่ ขาว  พบ 3 ชนิ ด  ได้ แก่  แมลงหวี่ ข าวส้ ม , 
Aleurocanthus woglumi Ashby แมลงหวี่ขาวใยเกลียว, Aleurodicus dispersus Russell และแมลงหวี่ขาว
เกลียวเล็ก, Paraleyrodes bondari Peracchi และมวนลิ้นจี่ , Chrysocoris stollii (Wolff) ประเภทปากกัด 
ชนิดท าลายใบ พบหนอนม้วนใบ 2 ชนิด ได้แก่ Microbelia canidentalis (Swinhoe) และ M. intimalis 
(Moore) รวมทั้งหนอนร่านกินใบ Thosea sp. ชนิดที่ท าลายกิ่งและล าต้น คือ หนอนเจาะกิ่งกาแฟสีแดง, 
Zeuzera coffeae Nietner ด้ วงหนวดปมจุด เหลืองด า , Aristobia approximator Thomson แมลงทั บ
ประกายทอง, Philocteanus moricii Faimaire และหนอนกินผิวเปลือกล าต้น Proceras sp. ส าหรับศัตรู
ธรรมชาติ พบแมงมุมตาหกเหลี่ยม แมงมุมใยกลม แมงมุมกระโดด แมลงช้างปีกใส แมลงวันขายาว และแตนเบียน
ของเพลี้ยหอยสีเขียว ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดเพลี้ยหอยสีเขียวในมะเม่า ด าเนินการทดลอง
ในเดือนพฤษภาคม 2555 ที่แปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร วางแผนการ
ทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ้ า 7 กรรมวิธี พบว่าสารป้องกันก าจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด
เพลี้ยหอยสีเขียวได้ดีที่สุด คือ สาร imidacloprid 70%WG+white oil 67%EC อัตรา 2 กรัม+50 มิลลิลิตร/น้ า



20 ลิตร รองลงมา ได้แก่ white oil 67%EC และ imidacloprid 70%WG อัตรา 150 มิลลิลิตร และ 4 กรัม/น้ า 
20 ลิตร ตามล าดับ 

Abstract 
 Study on insect pests of Ma Mao (Antidesma sp.) was conducted at farmers’ orchards in 
Phu Phan and Phang Khon district, Sakon Nakhon province during the year 2011-2013. The 
result showed that there were a number of insect pest attacking Ma Mao. There were 8 species 
of thrips i.e. Scirtothrips dorsalis Hood, Thrips palmi Karny, T. coloratus Schmutz, T. hawaiiensis 
(Morgan), Frankliniella schultzei Trybom, Rhipiphorothrips cruentatus Hood, Heliothrips 
haemorrhoidalis (Bounche) and Haplothrips gowdeyi (Franklin). Six species of scale insect were 
Icerya seychellarum Westwood, Crypticerya jacobsoni (Green), Coccus viridis (Green), 
Drepanococcus chiton (Green), Coccus sp. and Aulacapis sp. Three species of mealybug were 
Planococcus lilacinus (Cokerell), Rastrococcus sp. and Pseudococcus sp. There were three 
species of whitefly including Aleurocanthus woglumi Ashby, Aleurodicus dispersus Russell and 
Paraleyrodes bondari Peracchi. And there was one species of true bug which was Chrysocoris 
stollii (Wolff). For the chewing insects, there were two species of leaf roller attacking on Ma Mao 
leaf which were Microbelia canidentalis (Swinhoe) and M. intimalis (Moore) and also nettle 
caterpillar, Thosea sp. There were some wood boring beetles that attacking stem and branch of 
Ma Mao tree which were Zeuzera coffeae Nietner, Aristobia approximator Thomson, 
Philocteanus moricii Faimaire and Proceras sp. For the natural enemies, there were lynx spiders, 
jumping spiders, typical orb weavers, green lacewings, long-legged fly and parasite of green 
scale. The efficacy study of some insecticides for controlling green scale was carried out at The 
Sakon Nakhon Agricultural Research and Development Center, Mueang district, Sakon Nakhon 
province during May, 2012. The experiment was designed in RCB with 3 replications and 7 
treatments. The result revealed that imidacloprid 70%WG+white oil 67%EC at the rate of 2 
g+50 ml/20 l of water was the most effective to control green scale, followed by white oil 
67%EC at the rate of 150 ml/20 l of water and imidacloprid 70%WG at the rate of 4 g/20 l of 
water, respectively. 

ค าน า 
มะ เม่ า  เม่ า  ห รื อห ม าก เม่ า  (Antidesma sp.) อยู่ ใน สกุ ล  Antidesma วงศ์  Phyllanthaceae 

(Hoffmann, 2005) เป็นไม้ผลยืนต้นไม่ผลัดใบ ออกดอกในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ผลสุกในเดือนสิงหาคม-
กันยายน เมื่อเริ่มสุกผลจะมีสีแดงและเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มถึงสีด าเมื่อสุกเต็มที่ พืชในวงศ์นี้กระจายพันธุ์ในเขตร้อน
ของทวีปเอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลีย และหมู่เกาะต่าง ๆ ของมหาสมุทรแปซิฟิค (สุดารัตน์, 2550 และอร่าม และ
วินัย, 2540) ในประเทศไทย มะเม่าเป็นไม้ผลท้องถิ่นของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในจังหวัดสกลนคร



และจังหวัดใกล้เคียง จังหวัดสกลนครพบพืชสกุลเม่า 3 ชนิด คือ เม่าหลวง, Antidesma thwaitesianum Müll 
Arg. เม่าไข่ปลา, A. ghaesembilla Gaertn. และเม่าขี้ตาควายหรือเม่าสร้อย, A. acidum Retz. (วินัย และ
กาญจนา, 2547) มะเม่าที่ปลูกบนเทือกเขาภูพานจะมีคุณภาพดีกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ โดยเฉพาะมะเม่าหลวงเป็นมะเม่าที่
นิยมน าผลสุกมาบริโภค และใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ เช่น น้ ามะเม่าพร้อมดื่ม น้ ามะเม่าชนิดเข้มข้น แยม 
มะเม่ากวน และไวน์มะเม่า จัดเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสกลนคร สร้างอาชีพและรายได้แก่
ชุมชน กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปมะเม่าในจังหวัดสกลนครมีความต้องการมะเม่าเพ่ือใช้ในการแปรรูปเพ่ิมมากขึ้น
โดยเฉพาะโรงงานดอยค า และกลุ่มสหกรณ์แปรรูปมะเม่าจ านวน 9 กลุ่ม มูลค่าของการแปรรูปมะเม่าปี 2551 
ประมาณ 18.7 ล้านบาท ด้านคุณค่าของสารอาหารที่จ าเป็นต่อความต้องการของมนุษย์ในมะเม่าพบหลายชนิด 
เช่น แคลเซียม (Ca) เหล็ก (Fe) สังกะสี (Zn) วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และ วิตามิน E มีกรดอะมิโนถึง 18 ชนิด 
และที่ส าคัญมีสารแอนติออกซิแดน (Antioxidants) ในกลุ่มของโพลีฟีนอล (polyphenol) ที่แสดงผลยับยั้งการ
เจริญเติบโตในเซลล์มะเร็ง กระตุ้นภูมิคุ้มกัน และมีฤทธิ์ต้านเชื้อ Human Immunodeficiency Virus (HIV) (วินัย 
และกาญจนา, 2547) 

เนื่องจากมะเม่าเป็นไม้ป่าซึ่งน ามาปลูกเป็นการค้า จึงมีการคัดเลือกและรวบรวมพันธุ์ แต่เมื่อน ามาปลูก
เป็นพืชเชิงเดี่ยว ท าให้เกิดปัญหาศัตรูพืชรบกวน โดยเฉพาะแมลงศัตรูพืช ซึ่งยังมีข้อมูลด้านแมลงศัตรูในมะเม่าน้อย 
จึงได้ท าการศึกษาชนิด ลักษณะการเข้าท าลายของแมลงศัตรูมะเม่า และวิธีการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูมะเม่าที่
ส าคัญ เพื่อใช้เป็นค าแนะน าการป้องกันก าจัดแก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. สวนมะเม่า 
2. สารป้องกันก าจัดแมลงชนิดต่าง ๆ ได้แก่ thiamethoxam (Actara 25%WG), imidacloprid 

(Provado 70%WG), carbosulfan (Posse 20%EC) และ white oil (Vite oil 67%EC) 
3. เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง 
4. ป้ายแสดงกรรมวิธี 
5. กล้องจุลทรรศน์ อุปกรณ์ถ่ายรูป แว่นขยาย เครื่องชั่งน้ าหนัก 
6. ถังพลาสติก กระบอกตวง บีกเกอร์ 
7. อุปกรณ์เลี้ยงแมลง เช่น กล่องพลาสติก กรงตาข่าย ส าลี เป็นต้น 
8. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างแมลงและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็น เช่น ป้าย แผ่นกระดาษ คีมคีบ พู่กัน ที่นับแมลง 

ถุงพลาสติก เป็นต้น 
วิธีการ 

1. ศึกษาชนิด ลักษณะการท าลายของแมลงศัตรูส าคัญในมะเม่า 
 รวบรวมตัวอย่างแมลงศัตรูพืชที่ส ารวจพบในแหล่งปลูกปลูกมะเม่าของจังหวัดสกลนคร โดยสุ่มเก็บ จาก
ต้นพืชในระยะต่างๆ ที่แมลงศัตรูพืชเข้าท าลาย ถ้าเป็นแมลงศัตรูขนาดเล็ก เช่น เพลี้ยไฟ ส ารวจโดยการเคาะช่อ
ดอกและผลบนกระดานพลาสติก แล้วใช้พู่กันเขี่ยใส่ขวดแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% หากเป็นแมลงขนาดใหญ่ 



เช่น หนอนผีเสื้อ และหนอนด้วงเจาะล าต้น น าไปเลี้ยงในห้องปฏิบัติการจนเป็นตัวเต็มวัย บันทึกลักษณะการเข้า
ท าลาย และช่วงระยะเวลาที่เข้าท าลาย ตรวจจ าแนกชนิดแมลงศัตรูที่พบโดยนักอนุกรมวิธานแมลง 
2. การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดเพลี้ยหอยสีเขียวในมะเม่า 
 วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ้ า 7 กรรมวิธี คือ 
 1. carbosulfan 20%EC  อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
 2. white oil 67%EC  อัตรา 150 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
 3. imidacloprid 70%WG  อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
 4. thiamethoxam 25%WG  อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
 5. imidacloprid 70%WG+white oil 67%EC อัตรา 2 กรัม+50 มิลลิลิตร/น้ า20 ลิตร  
 6. thiamethoxam 25%WG+white oil 67%EC อัตรา 2 กรัม+50 มิลลิลิตร/น้ า20 ลิตร 
 7. ไม่พ่นสารป้องกันก าจัด 

สุ่มตรวจนับเพลี้ยหอยสีเขียวในแปลงมะเม่า จ านวน 5 ใบต่อต้น นับก่อนพ่นสารและหลังพ่นสาร 3 , 5 
และ 7 วัน ท าการพ่นสารจ านวน 2 ครั้ง เริ่มพ่นสารตามกรรมวิธีเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยหอยสีเขียว บันทึก
จ านวนเพลี้ยหอยสีเขียวที่มีชีวิต น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ และบันทึกอาการเกิดพิษของพืชเนื่องจาก
สารฆ่าแมลง (phytotoxicity) 

เวลาและสถานที่ 
 ท าการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2556 ในแหล่งปลูกมะเม่า อ.ภูพาน และพังโคน 
แปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร และห้องปฏิบัติการทดลองของกลุ่ม
บริหารศัตรูพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. ศึกษาชนิด ลักษณะการท าลายของแมลงศัตรูส าคัญในมะเม่า 
 การศึกษาชนิดแมลงศัตรูในมะเม่า พบแมลงศัตรูหลายชนิด ท าลายมะเม่าทุกระยะการพัฒนาของพืชและ
ส่วนต่างๆของต้น ทั้งประเภทปากดูดและปากกัด มีรายละเอียดดังนี้ 
แมลงศัตรูประเภทปากดูด 

เพลี้ยไฟ (thrips) ท าลายโดยดูดกินน้ าเลี้ยงจากส่วนต่างๆของพืช เช่น ยอด ดอก ใบอ่อน และผลอ่อน ท า
ให้ใบหงิกม้วนงอ ผลร่วง ไม่ติดผล หากผลโตจะเป็นขี้กลาก พบจ านวน 8 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยไฟพริก (chilli thrips), 
Scirtothrips dorsalis Hood เพลี ้ยไฟฝ้าย (cotton thrips), Thrips palmi Karny เพลี ้ยไฟหลากสี (color 
thrips), Thrips coloratus Schmutz เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย (hawaiian flower thrips), Thrips hawaiiensis 
(Morgan) เพลี้ ยไฟดอกไม้  (common blossom thrips), Frankliniella schultzei Trybom เพลี้ ยไฟองุ่น 
(grapevine thrips), Rhipiphorothrips cruentatus Hood เ พ ลี้ ย ไ ฟ  Heliothrips haemorrhoidalis 
(Bounche) ( Thysanoptera: Thripidae) แ ล ะ เ พ ลี้ ย ไ ฟ ท่ อ ,  Haplothrips gowdeyi (Franklin) 
(Thysanoptera: Phlaeothripidae) ลักษณะการท าลาย คือ ดูดกินน้ าเลี้ยงจากส่วนต่างๆของพืช เช่น ยอด ดอก 
ใบอ่อน และผลอ่อน ท าให้ใบหงิกม้วนงอ ผลร่วง ไม่ติดผล หากผลโตจะเป็นขี้กลาก 



เพลี้ยแป้ง (mealybug) ท าลายโดยดูดกินน้ าเลี้ยงจากส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบยอด ใบ กิ่ง ก้าน และผล 
ท าให้ใบบิดเสียรูป พบ 3 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยแป้งกาแฟ (coffee mealybug), Planococcus lilacinus (Cokerell) 
เพลี้ยแป้ง Rastrococcus sp. และ Pseudococcus sp. (Hemiptera: Pseudococcidae) (Figure 1) ลักษณะ
การท าลาย ดูดกินน้ าเลี้ยงจากส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบยอด ใบ กิ่ง ก้าน และผล ท าให้ใบบิดเสียรูป 

เพลี้ยหอย (scale insect) ท าลายโดยดูดกินน้ าเลี้ยงจากส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบยอด ใบ กิ่ง ก้าน และ
ผล ท าให้ใบบิดเสียรูป แคระแกรน เพลี้ยหอยขับถ่ายมูลหวาน ท าให้ใบเกิดราด า พบ 6 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยหอยยักษ์, 
Icerya seychellarum Westwood เพลี้ยหอยปุยฝ้ายยักษ์ , Crypticerya jacobsoni (Green) (Hemiptera: 
Margarodidae) เพลี้ยหอยเกราะอ่อน Coccus sp. เพลี้ยหอยสีเขียว, Coccus viridis (Green) เพลี้ยหอยหลัง
เต่า, Drepanococcus chiton (Green) (Hemiptera: Coccidae) และเพลี้ยหอย Aulacapis sp. (Hemiptera: 
Diaspididae) (Figure 2) 

แมลงหว่ีขาว (whiteflies) การท าลายของแมลงหวี่ขาว คือ ดูดกินน้ าเลี้ยงอยู่ใต้ใบ พบ 3 ชนิด ได้แก่ 
แมลงหวี่ขาวส้ม, Aleurocanthus woglumi Ashby แมลงหวี่ขาวใยเกลียว, Aleurodicus dispersus Russell 
และแมลงหวี่ขาวเกลียวเล็ก, Paraleyrodes bondari Peracchi (Hemiptera: Aleyrodidae) (Figure 3) 

มวนลิ้นจี่ หรือมวนตองแตก (litchi bug), Chrysocoris stollii (Wolff) (Hemiptera: Scutelleridae) 
ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงจากผล พบมากในช่วงผลสุก (Figure 4) 
แมลงศัตรูประเภทปากกัด 

หนอนร่านกินใบ (nettle caterpillar) Thosea sp. (Lepidoptera: Limacodidae) หนอนกัดกินใบ 
ท าให้ใบเป็นรูพรุน เว้าแหว่ง (Figure 5) 

หนอนม้วนใบ (leaf roller) ท าลายใบ ตั้งแต่ระยะใบเพสลาด โดยตัวเต็มวัยวางไข่และกัดปลายใบ เมื่อ
หนอนฟักออกจากไข่ ตัวหนอนเจริญเติบโตและเข้าดักแด้ภายในหลอดนั้น พบ 2 ชนิด ได้แก่ Microbelia 
canidentalis (Swinhoe) และ Microbelia intimalis (Moore) (Lepidoptera: Thyrididae) (Figure 6) 

ห น อ น เจ าะกิ่ งก า แ ฟ สี แ ด ง  (red coffee borer) , Zeuzera coffeae Nietner (Lepidoptera: 
Cossidae) ผีเสื้อเพศเมียวางไข่ตามรอยแตก ตามร่องบนกิ่งและที่ง่าม กิ่งที่เป็นกิ่งกระโดงตั้งขึ้น เมื่อฟักออกจากไข่
หนอนจะกัดกินอยู่ภายในกิ่งหรือล าต้น กัดกินเนื้อเยื่อภายในเป็นโพรงยาว แล้ วขับถ่ายมูลออกมาทางปากรูเห็น
คล้ายขี้เลื่อย เม็ดกลมร่วงตามพ้ืนดิน เมื่อหนอนเจริญเติบโตเต็มที่ใกล้เข้าดักแด้ หนอนจะเจาะเป็นวงกลมที่กิ่งที่ถูก
ท าลาย แต่ยังไม่ทะลุเปลือกเพ่ือใช้เป็นช่องทางออกของตัวเต็มวัย หากเข้าท าลายกิ่งหรือต้นขนาดเล็ก จะท าให้กิ่ง
และล าตันนั้นหัก และแห้งตาย (Figure 7) 

ด้วงหนวดปมจุดเหลืองด า (common tuft-bearing longhorn), Aristobia approximator Thomson 
(Coleoptera: Cerambycidae) ตัวเต็มวัยวางไข่ตามกิ่งใหญ่ๆ และล าตัน สังเกตพบการวางไข่ในเดือนกันยายน 
หลังฟักจากไข่เป็นตัวหนอน จะกัดกินชอนไชอยู่ใต้เปลือกไม้และเจาะเข้าไปในเนื้อไม้ แล้วเจาะรูออกมาเป็น
ระยะๆ พร้อมถ่ายมูลคล้ายขี้เลื่อยออกมาตามรเูจาะนั้นๆ ท าให้ใบร่วง กิ่งแห้งตาย (Figure 8) 

แ ม ล งทั บ ป ร ะก า ย ท อ ง  (metallic wood-boring beetles) , Philocteanus moricii Faimaire 
(Coleoptera: Buprestidae) ตัวเต็มวัยวางไข่ตามกิ่งใหญ่ๆ และล าตัน เมื่อฟักเป็นตัวหนอนจะกัดกินอยู่ภายใน 



พร้อมถ่ายมูลคล้ายขี้เลื่อยออกมาตามรูเจาะนั้นๆ ลักษณะการเข้าท าลายเช่นเดียวกับการท าลายของด้วงหนวดปม
จุดเหลืองด า (Figure 9) 

หนอนกินผิวเปลือกล าต้น (bark borer caterpillar) Proceras sp. (Lepidoptera: Pyralidae) หนอน
กัดกินอยู่ใต้เปลือกของล าต้น แต่ไม่ท าให้ต้นตาย แต่อาจท าให้ผลผลิตลดลงและมีคุณภาพต่ า ส ารวจพบเพียงสวน
เดียวที่ อ. พังโคน ซึ่งพบระบาดในสวนมะเม่าที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ (Figure 10) 

ศัตรูธรรมชาติที่พบในสวนมะเม่า ส่วนใหญ่เป็นแมงมุม ได้แก่ แมงมุมตาหกเหลี่ยม Oxyopes sp. (วงศ์ 
Oxyopidae) แม งมุ ม ใยก ล ม , Neoscona vigilans (Blackeall) แล ะ  N. jinghongensis Yin et al. (ว งศ์ 
Araneidae) และแมงมุ มกระโดด  (วงศ์  Salticidae) นอกจากนี้ ยั งพบแมลงช้ างปี ก ใส  (Neuroptera: 
Chrysopidae) แมลงวันขายาว Dolichopus sp. (Dipetera: Dolichopodidae) และพบแตนเบียนของเพลี้ย
หอยสีเขียวอยู่ในวงศ์ใหญ่ Chalcidoidae 
2. การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดเพลี้ยหอยสีเขียวในมะเม่า 

การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดเพลี้ยหอยสีเขียวในมะเม่า ด าเนินการทดลองเดือนพฤษภาคม 
2555 ที่แปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร ผลการทดลองมีรายละเอียด 
(Table 1) ดังนี้ 

ก่อนการพ่นสารทดลอง พบจ านวนเพลี้ยหอยสีเขียวในแต่ละกรรมวิธี เฉลี่ยระหว่าง 76.35-94.25 ตัว/5 ใบ 
แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างกรรมวิธี จึงวิเคราะห์ข้อมูลหลังพ่นสารด้วยวิธี Analysis of variance 

ที่ 3 วัน และ 5 วัน หลังการพ่นสารทดลองครั้งที่ 1 พบจ านวนเพลี้ยหอยสีเขียวในแต่ละกรรมวิธี เฉลี่ย
ระหว่าง 57.05-98.45 ตัว/5 ใบ และ 47.20-77.00 ตัว/5 ใบ ตามล าดับ ซ่ึงไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

ที่ 7 วัน หลังการพ่นสารทดลองครั้งที่ 1 พบจ านวนเพลี้ยหอยสีเขียวในแต่ละกรรมวิธีลดลง เฉลี่ย 23.95-
58.90 ตัว/5 ใบ และไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างกรรมวิธี แต่ยังคงพบจ านวนเพลี้ยหอยสีเขียวจ านวนมาก จึงท า
การพ่นสารครั้งที่ 2 โดยใช้ข้อมูลหลังการพ่นสารทดลองครั้งแรกแล้ว 7 วัน เป็นข้อมูลก่อนพ่นสารทดลองครั้งท่ี 2 

ที่  3 วัน  หลังการพ่นสารทดลองครั้งที่  2 พบจ านวนเพลี้ยหอยสี เขียวในกรรมวิธีพ่นด้วยสาร 
imidacloprid 70%WG+white oil 67%EC อัตรา 4 กรัม+ 50 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.95 
ตัว/5 ใบ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นสารด้วย white oil 67%EC และ imidacloprid 70%WG อัตรา 150 
มิลลิลิตร และ4 กรัม/น้ า 20 ลิตร พบจ านวนเพลี้ยหอยสีเขียวเฉลี่ย 14.40 และ 19.50 ตัว/5 ใบ ตามล าดับ ซ่ึงไม่
แตกต่างกันทางสถิติ แต่น้อยกว่าและแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารก าจัดแมลง ซึ่งพบจ านวนเพลี้ยหอยสี
เขียวเฉลี่ย เฉลี่ย 39.45 ตัว/5 ใบ ส่วนกรรมวิธีพ่นด้วยสาร carbosulfan 20%EC, thiamethoxam 25%WG 
และ thiamethoxam 25%WG+white oil 67%EC อัตรา 40 มิลลิลิตร, 4 กรัม, 2 กรัม+50 มิลลิลิตร/น้ า 20 
ลิตร ตามล าดับซึ่งมีจ านวนเพลี้ยหอยสีเขียวเฉลี่ย 32.35, 22.50 และ 27.35 ตัว/5 ใบ ตามล าดับ ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารก าจัดแมลง 

ที่  5 วัน  หลังการพ่นสารทดลองครั้งที่  2 พบจ านวนเพลี้ยหอยสี เขียวในกรรมวิธีพ่นด้วยสาร 
imidacloprid 70%WG+white oil 67%EC อัตรา 4 กรัม+ 50 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.10 
ตัว/5 ใบ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นสารด้วย imidacloprid 70%WG และ white oil 67%EC อัตรา 4 กรัม และ 



150 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร พบจ านวนเพลี้ยหอยสีเขียวเฉลี่ย 8.45 และ 8.75 ตัว/5 ใบ ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่าง
กันทางสถิติระหว่างกรรมวิธี แต่น้อยกว่าและแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารก าจัดแมลง ซึ่งพบจ านวนเพลี้ย
หอยสีเขียวเฉลี่ย เฉลี่ย 31.25 ตัว/5 ใบ ส่วนกรรมวิธีพ่นด้วยสาร  carbosulfan 20%EC, thiamethoxam 
25%WG และ thiamethoxam 25%WG+white oil 67%EC อัตรา 40 มิลลิลิตร, 4 กรัม, 2 กรัม+50 มิลลิลิตร/
น้ า 20 ลิตร ตามล าดับซึ่งมีจ านวนเพลี้ยหอยสีเขียวเฉลี่ย 17.15, 15.45 และ 24.50 ตัว/5 ใบ ตามล าดับ ไม่
แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารก าจัดแมลง 

ที่  7 วัน  หลังการพ่นสารทดลองครั้งที่  2 พบจ านวนเพลี้ยหอยสี เขียวในกรรมวิธีพ่นด้วยสาร 
imidacloprid 70%WG+white oil 67%EC อัตรา 4 กรัม+ 50 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 0 ตัว/
5 ใบ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นสารด้วย imidacloprid 70%WG และ white oil 67%EC อัตรา 4 กรัม และ 
150 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร พบจ านวนเพลี้ยหอยสีเขียวเฉลี่ย 1.15 และ 3.65 ตัว/5 ใบ ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่าง
กันทางสถิติระหว่างกรรมวิธี แต่น้อยกว่าและแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารก าจัดแมลง ซึ่งพบจ านวนเพลี้ย
หอยสีเขียวเฉลี่ย เฉลี่ย 20.00 ตัว/5 ใบ ส่วนกรรมวิธีพ่นด้วยสาร  carbosulfan 20%EC, thiamethoxam 
25%WG และ thiamethoxam 25%WG+white oil 67%EC อัตรา 40 มิลลิลิตร, 4 กรัม, 2 กรัม+50 มิลลิลิตร/
น้ า 20 ลิตร ตามล าดับซึ่งมีจ านวนเพลี้ยหอยสี เขียวเฉลี่ย 20.65, 6.40 และ 13.40 ตัว/5 ใบ ตามล าดับ ไม่
แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารก าจัดแมลง และไม่พบความเป็นพิษของสารป้องกันก าจัดแมลงต่อพืช 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
ชนิดแมลงศัตรูมะเม่า พบทั้งประเภทปากดูดและปากกัด  ประเภทปากดูด ได้แก่ เพลี้ยไฟ พบ 8 ชนิด 

ได้แก่  เพลี้ยไฟพริก , S. dorsalis Hood เพลี้ ยไฟฝ้ าย, T. palmi Karny เพลี้ยไฟหลากส ี, T. coloratus 
Schmutz เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย, T. hawaiiensis (Morgan) เพลี้ยไฟดอกไม้, F. schultzei Trybom เพลี้ยไฟ
องุ่น, R. cruentatus Hood เพลี้ยไฟ H. haemorrhoidalis (Bounche) เพลี้ยไฟท่อ, H. gowdeyi (Franklin) 
ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงจากยอด ดอก ใบอ่อน และผลอ่อน ท าให้ใบหงิกม้วนงอ ไม่ติดผล ผลเป็นขี้
กลาก เพลี้ยแป้ง พบ 3 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยแป้งกาแฟ, P. lilacinus (Cokerell) เพลี้ยแป้ง Rastrococcus sp. 
และ Pseudococcus sp. เพลี้ยหอย พบ 6 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยหอยยักษ์, I. seychellarum Westwood เพลี้ย
หอยปุยฝ้ายยักษ์, C. jacobsoni (Green) เพลี้ยหอยสีเขียว, C. viridis (Green) เพลี้ยหอยหลังเต่า, D. chiton 
(Green) เพลี้ยหอยเกราะอ่อน Coccus sp. และเพลี้ยหอย Aulacapis sp. ทั้งเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอย ดูดกินน้ า
เลี้ยงจากส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบยอด ใบ กิ่ง ก้าน และผล ท าให้ใบบิดเสียรูป และขับถ่ายมูลหวาน ท าให้ใบเกิด
ราด า แมลงหว่ีขาว พบ 3 ชนิด ได้แก่ แมลงหวี่ขาวส้ม, A. woglumi Ashby แมลงหวี่ขาวใยเกลียว, A. 
dispersus Russell และแมลงหวี่ขาวเกลียวเล็ก, P. bondari Peracchi ดูดกินน้ าเลี้ยงที่ใบ ชนิดที่ท าลายผล คือ 
มวนลิ้นจี่, Chrysocoris stollii (Wolff) ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงจากผล แมลงศัตรูประเภทปากกัด 
ชนิดที่ท าลายใบ คือ หนอนม้วนใบ พบ 2 ชนิด ได้แก่ M. canidentalis (Swinhoe) และ M. intimalis (Moore) 
หนอนร่านกินใบ Thosea sp. ชนิดที่ท าลายกิ่งและล าต้น ได้แก่ หนอนเจาะกิ่งกาแฟสีแดง, Z. coffeae Nietner 
เข้าท าลายกิ่งหรือล าต้นขนาดเล็ก ด้วงหนวดปมจุดเหลืองด า, A. approximator Thomson แมลงทับประกาย
ทอง, P. moricii Faimaire ตัวหนอนกัดกินอยู่ภายในกิ่งและล าต้น ท าให้กิ่งแห้งตาย และหนอนกินผิวเปลือกล า



ต้น Proceras sp. หนอนกัดกินอยู่ใต้เปลือกของล าต้น ศัตรูธรรมชาติที่พบในสวนมะเม่า ได้แก่ แมงมุมตาหก
เหลี่ยม แมงมุมใยกลม และแมงมุมกระโดด แมลงวันขายาว แมลงช้างปีกใส และแตนเบียนของเพลี้ยหอยสีเขียว
อยู่ในวงศ์ใหญ่ Chalcidoidae ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดเพลี้ยหอยสีเขียวในมะเม่า พบว่า
สารป้องกันก าจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดเพลี้ยหอยสีเขียวดีที่สุด คือ สาร imidacloprid 
70%WG+white oil 67%EC อัตรา 2 กรัม+50 มิลลิลิตร/น้ า20 ลิตร รองลงมา ได้แก่ white oil 67%EC และ 
imidacloprid 70%WG อัตรา 150 มิลลิลิตร และ 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร ตามล าดับ โดยพ่นสารฆ่าแมลง 2 ครั้ง 
ห่างกัน 7 วัน 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการอารักขาพืช ครั้งที่ 11 และรายงานผลงานวิจัยประจ าปี 

2556 รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับแมลงศัตรูต่างๆ ในมะเม่า และค าแนะน าการป้องกันก าจัด แก่นักวิชาการที่
เกี่ยวข้องและเกษตรกรในแหล่งปลูก 

ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณ นายคณพ วรรณวงศ์ เกษตรกรผู้ปลูกมะเม่า และ ศวพ.สกลนคร ส าหรับสถานที่ด าเนินการ
ทดลอง ขอขอบคุณนางสาวพรทิพย์ แพงจันทร์ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ นักวิชาการ สวพ.3 และ ศวพ.
สกลนคร นายสุริยะ เกาะม่วงหมู่ นางสาวสุรางค์ นงนุช นางสาวณิชาพร ฉ่ าประวิง นางสาวนงค์ออน พลชัยมาตย์ 
นางสาวสุภัสสา ประคองสุข นางสาวกองทอง ตรุษศาสน นางบุญลาภ คชบาง และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริหาร
ศัตรูพืช ที่ให้การช่วยเหลืองานวิจัยทุกท่าน และขอขอบคุณนางสาวชมัยพร บัวมาส นางสาวสุนัดดา เชาวลิต นาย
จารุวัตถ์ แต้กุล นักกีฏวิทยาช านาญการ ที่กรุณาจ าแนกชนิดแมลงต่างๆ และนางสาววิมลวรรณ โชติวงศ์ นักกีฏ
วิทยาปฏิบัติการ ที่ช่วยจ าแนกชนิดแมงมุม ท าให้งานวิจัยชิ้นนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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Table 1   Number of green scale, Coccus viridis (Green) larvae found on Ma Mao’s leaves before and after application at The Sakon Nakhon  
    Agricultural Research and Development Center, Mueang district, Sakon Nakhon province during May, 2012. 

Treatments 

Rate 

(g or ml/20 
liter of water) 

Number of green scale (larvae/5 leaves)1/ 

Before 
application 

After application (days) 

1 st application  2 nd application 

3 5 7  3 5 7 

1. carbosulfan 20%EC 40 85.95 90.55 62.00 45.15    32.35  cd 17.15 bc  20.65 c 

2. white oil 67%EC 150 77.10 57.05 47.20 35.40    14.40  b 8.45 ab   3.65 ab 

3. imidacloprid 70%WG 4 94.25 98.45 60.45 44.30    19.50 bc 8.75 ab   1.15 ab 

4. thiamethoxam 25%WG 4 90.30 90.15 77.00 41.00   22.50 bcd 15.45 bc   6.40 abc 

5. imidacloprid 70%WG+white oil 67%EC 2+50 88.85 66.60 48.85 23.95     3.95 a    3.10 a   0.00 a 

6. thiamethoxam 25%WG+white oil 67%EC 2+50 76.35 65.95 53.55 40.30   27.35 bcd 24.50 bc 13.40 bc 

7. Untreated - 80.60 87.70 75.65 58.90   39.45 d 31.25 c 20.00 c 

CV (%) - 32.00 31.60 35.20 39.00  22.30    35.35 46.66 

1/ In column, means followed by the same letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 



                       
Figure 1  Mealybugs; Coffee mealybug, Planococcus lilacinus (Cokerell) (A), 

              Rastrococcus sp. (B), Pseudococcus sp. (C) 

                       

                   
Figure 2  Scale insect; Giant scale insect, Icerya seychellarum Westwood (A), Giant white 

    scale, Crypticerya jacobsoni (Green) (B), Green scale, Coccus viridis (Green) (C),  
    Soft Scale Insect, Coccus sp. (D), Turtle scale, Drepanococcus chiton (Green) (E), 
    Aulacapis sp. (F) 

    
Figure 3 Whiteflies; Citrus blackfly, Aleurocanthus woglumi Ashby (A), Spiraling whitefly, 

  Aleurodicus dispersus Russell (B), Bondar’s nesting whitefly, Paraleyrodes bondari  
  Peracchi (C), Damage of bondar’s nesting whitefly (D) 

      
Figure 4  Litchi bug, Chrysocoris stollii (Wolff)  Figure 5  Nettle caterpillar, Thosea sp.;  

   Larva (A), Damage of nettle caterpillar (B) 



 
     Figure 6  Leaf roller; Adult of Microbelia canidentalis (Swinhoe) (A), 

        Adult of Microbelia intimalis (Moore) (B), Larva of leaf roller (C) 
        Damage of leaf roller (D) 

    
Figure 7 Red coffee borers, Zeuzera coffeae Nietner, Damage of red coffee borer (A and B), 
    Larva of red coffee borer (C), Adult of red coffee borer (D) 

     
Figure 8  Common tuft-bearing longhorn, Aristobia approximator Thomson, Egg (A), Larva (B), 
          Pupa (C), Adult (D), Damage of common tuft-bearing longhorn (E) 

   
Figure 9  Metallic wood-boring beetles, Philocteanus moricii Faimaire, Larva (A), Pupa (B), 
          Adult (C), Damage of metallic wood-boring beetles (D) 

   
Figure 10  Bark borer caterpillar, Proceras sp.; Larva (A), Adult (B), Damage of Proceras sp. 


