
 

 

รายงานเร่ืองเต็ม ปีงบประมาณ 2556 
 
แผนงานวิจัย - 
ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

โครงการวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้อยหน่าคุณภาพในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
 กิจกรรม  2.  โครงการน าร่องผลิตน้อยหนา่คุณภาพ 
 กิจกรรมย่อย - 
ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) 2.1  การทดสอบการควบคมุแมลงศัตรูน้อยหน่าแบบผสมผสาน 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) - 
 

คณะผู้ด าเนินงาน 
 

นางสายชล  แสงแก้ว1/  สุเทพ  สหายา2/  นายอภิชาติ  เมืองซอง1/  นายสุรสิทธ์ิ  วารีย์1/   
นายไชยศลิป์  ภูจ าเนียร1/นางเสาวรี  บ ารุง1/ 

 
บทคัดย่อ 

การทดสอบการควบคุมแมลงศัตรนู้อยหน่าแบบผสมผสานด าเนินการทดสอบในพื้นทีแ่ปลงน้อยหน่าของ
เกษตรกรในเขตอ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน  5 แปลง  พบว่า  แมลงศัตรูพืชที่สุ่มส ารวจพบใน
แปลงน้อยหน่า  ได้แก่  แมลงหวี่ขาว  เพลี้ยอ่อน  เพลี้ยหอยยักษ์  ไรแดง  หนอนเจาะผลน้อยหน่า  หนอนคืบ  ด้วง
งวงเจาะดอก  แมลงวันทอง และเพลี้ยแป้ง  ซึ่งแมลงศัตรูทีส่ าคญั  คือ เพลี้ยแป้ง  ทั้งนี้เนื่องจากจะพบว่ามีการเข้า
ท าลายในช่วงที่ผลผลิตอยู่บนต้น  แล้วยังติดมากับผลผลติที่เก็บเกีย่วออกจากแปลง  ส่งผลต่อคณุภาพของผลผลิต
น้อยหน่า เกษตรกรต้องมีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ท าให้เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการ และเสียเวลา
เพิ่มมากข้ึน  นอกจากน้ียังพบว่าการใช้สารฆ่าแมลงที่กรมวิชาการเกษตรแนะน าส าหรบัการก าจดัเพลีย้แป้ง  ร่วมกับ
การส ารวจแมลงก่อนการป้องกันก าจัด  พบว่า  การฉีดพ่นสารก าจดัแมลง thiamethoxam 25% WG (Actara)  
อัตรา  2 กรัมหรือมิลลิลติร/น้ า 20 ลิตร ฉีดพ่น  2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน  เมื่อพบเพลี้ยแป้งเกิน 2 ตัว/ผล  พบการเข้า
ท าลายของเพลี้ยแป้งน้อยกว่ากรรมวิธีของเกษตรกรที่มีการฉีดพ่นสารฆ่าแมลงเป็นตาราง  โดยไมม่ีการตรวจนับ
แมลงศัตรูพืชก่อน  ซึ่งวิธีการตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรนั้น  มีเกษตรกรที่เข้าร่วมทดสอบได้น าไปใช้ใน
พื้นที่ปลูกของเกษตรกร  จ านวน 2 ราย  ซึ่งว่าเป็นการขยายผลเทคโนโลยีของกรมฯ  และเป็นการยอมรับเทคโนโลยี
ของกรมฯ ด้วย 
 

ค าน า 
น้อยหน่า(sugar apple) Ananona squamosa Linn. (ฉลองชัย, 2543)  เป็นไม้ผลเศรษฐกิจอีกชนิด

หนึ่งที่สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคในประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสมีา  ท ารายได้ให้กับเกษตรกรเป็นมูลค่า
ไม่น้อย  นอกจากจะจ าหน่ายภายในประเทศแล้วอีกส่วนหน่ึงยังส่งไปจ าหน่ายประเทศใกลเ้คียง เช่น ฮ่องกง สิงคโปร ์

                                                 
1/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสมีา  ต าบลลาดบัวขาว  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
2/ ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวชิาการเกษตร  กรุงเทพมหานคร 



 

และมาเลเซีย เป็นต้น ในปี 2540 มีพื้นท่ีปลูก 287,204  ไร่ ผลผลติรวม 236,142 ตันผลผลิตเฉลี่ย 993  กก./ไร/่ปี
ปี 2541 พื้นที่ปลูกเหลือ 220,000 ไร่  ผลผลิตรวม 210,000 ตัน และผลผลติเฉลีย่ 900 กก./ไร/่ปี  ล่าสดุในป ี
2546 มีพื้นท่ีปลูกเท่ากับ 232,579 ไร่  (ส านักงานเกษตรอ าเภอปากช่อง,มปป)ปัญหาที่ส าคญัในการผลิตน้อยหน่า
คือ ปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืช  โดยเฉพาะเพลี้ยแป้ง ซึ่งท าให้เกษตรกรใช้สารเคมีป้องกันก าจัดกันในปริมาณมากและ
บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นอันตรายทั้งต่อตัวเกษตรกร  ผู้บริโภค และ สภาพแวดล้อม  ท าให้ผลผลติไม่ไดคุ้ณภาพตามความ
ต้องการตลาด และยังต้องเพิ่มต้นทุนการผลิตในการจัดการเพลีย้แป้งหลังการเก็บเกีย่วผลผลิตน้อยหน่าจากแปลง
ผลิต ดังนั้นการจัดการเรื่องแมลงศัตรูพืชที่ส าคญัของน้อยหน่า รวมถึงเพลี้ยแป้งด้วยนั้น จึงเป็นเรื่องทีจ่ าเป็นต้อง
ด าเนินงานวิจัย  เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว และเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการผลิตน้อยหน่าที่
ถูกต้อง และเหมาะสมต่อไป  อีกทั้งในปัจจุบันนี้ต่างประเทศใหค้วามสนใจในการผลติทางการเกษตรดีที่เหมาะสม
การปฏิบัตติามข้อก าหนดของ GAP จะท าให้ผู้บรโิภคเชื่อมั่นในคณุภาพและความปลอดภัยของผลผลิตและยังช่วย
เพิ่มมูลค่าของผลผลติได้อีกด้วยซึ่งในการผลติตามระบบ GAP ควรมกีารปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
การดูแลรักษาของแหล่งปลูกนั้นๆเพื่อให้เกษตรกรไดผ้ลผลติที่มีคณุภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกต่อไป 
 

วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 
อุปกรณ ์

1. แปลงน้อยหน่าของเกษตรกรที่สามารถให้ผลผลิต 

2. สารเคม,ี วัสดุอื่นๆในการป้องกันก าจัดเพลีย้แป้ง 

3. วัสดุอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างแมลงส่งจ าแนกชนิด 

4. แว่นขยาย 

5. วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการปฏิบตัิงานและบันทึกข้อมูล   

6. กล้องถ่ายภาพ 

7. อุปกรณ์อื่นๆ ในการท างาน และให้ข้อมูลแก่เกษตรกร 
 

วิธีการ 

1. วางแผนการทดลองแบบ     :  ไม่มี  

2. กรรมวิธี    :  มี 2 กรรมวิธี  ได้แก ่
1)  วิธีเทคโนโลยีการป้องกันก าจดัเพลี้ยแป้งในน้อยหน่าตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร  
2)  วิธีเกษตรกร 

3. ปฏิบัติการทดลอง 
ปี 2554   
ด าเนินการสอบถามข้อมลูการผลติของเกษตรกร  ประวัติการใช้สารก าจัดศตัรูพืช  ปัญหาการผลิต  

เพื่อยืนยันโจทย์ปญัหาในการทดสอบ  และด าเนินการส ารวจแมลงศตัรูพืชในแปลงผลิตน้อยหน่าของ
เกษตรกรเบื้องต้น 

ปี 2555   
ด าเนินการตรวจนับแมลงศัตรูพืช และแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงนอ้ยหน่าของเกษตรกร  จ านวน 

5 แปลง  โดยสุ่มส ารวจแมลงที่พบบนต้นน้อยหน่า  จ านวน  10 ต้น/แปลง  ต้นละ 10 ก่ิงโดยสุ่มนับให้
กระจายทั่วท้ังต้น  ทุก 2 สัปดาห์  ตลอดฤดูการผลิตน้อยหน่า  เพื่อหาช่วงเวลาการเข้าท าลายของแมลง



 

ศัตรูพืช  และตรวจนับการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชบนผลผลิตนอ้ยหน่าท่ีเก็บเกี่ยวจากแปลง  เพื่อหา
ร้อยละการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืช 

ปี 2556   
ด าเนินการทดสอบการควบคุมแมลงศัตรูน้อยหนา่  โดยการสุม่ส ารวจแมลงศัตรูพืชบนต้นน้อยหน่า  

จ านวน  10 ต้น/แปลง  โดยสุม่นบัต้นละ  10 ก่ิงให้กระจายทั่วท้ังตน้  ทุก 2 สัปดาห์  ถ้าพบจ านวนแมลง
ศัตรูพืชเกินระดับท่ีจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ  ให้ด าเนินการป้องกันก าจัดตามค าแนะน า  (เพลี้ย
แป้งถ้าพบเกิน 2 ตัว/ผล  ให้ด าเนนิการฉีดพ่นสารก าจดัแมลง thiamethoxam 25% WG (Actara)  อัตรา  
2 กรัมหรือมลิลลิิตร/น้ า 20 ลิตรฉดีพ่น  2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน)  และท าการตรวจนับจ านวนแมลงหลังจาก
ฉีดพ่น  1  3  5  และ 7 วัน  โดยตรวจนับท้ังบนต้น  และบนผลน้อยหน่า  โดยการตรวจนับแมลงบนผล
น้อยหน่าจะนับจ านวน  10 ผล/ตน้  จ านวน  10 ต้น/แปลง    

  
 การบันทึกข้อมูล 

1) ชนิด และปรมิาณแมลงศัตรูพืช และแมลงศัตรูธรรมชาต ิ
2) ร้อยละการเข้าท าลายของเพลีย้แป้งที่พบบนต้นน้อยหน่า และบนผลน้อยหน่า 
3) การปฏิบัติงานในแปลง 

 
ระยะเวลา (เร่ิมต้น – สิ้นสุด) 

 ด าเนินการทดลอง ระหว่างเดือน ตุลาคม 2554 – กันยายน 2556 
 

สถานที่ด าเนินการ 
 แปลงน้อยหน่าพันธุ์พ้ืนเมืองของเกษตรกรในเขตอ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากการด าเนินงานสัมภาษณ์ข้อมูลการผลิตน้อยหน่าของเกษตรกร  การส ารวจข้อมูลการระบาด และการ
ทดสอบการควบคุมแมลงศัตรูน้อยหน่าแบบผสมผสาน  ในแปลงน้อยหน่าของเกษตรกรในเขตอ าเภอปา กช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา  ได้เกษตรกรเข้าร่วมด าเนินการทดสอบ จ านวน 5 ราย  โดยมีผลการด าเนินการดังนี้ 

ปี 2555 

 ด าเนินการส ารวจ  และสัมภาษณ์ข้อมูลการผลิตน้อยหน่าของเกษตรกรในเขตอ าเภอปากช่อง  พบว่า  
ปัญหาการผลิตน้อยหน่าของเกษตรกรสว่นใหญ่เป็นดา้นการอารกัขาพืช  โดยเฉพาะเรื่องของแมลงศัตรูน้อยหน่า  ซึ่ง
จะพบว่ามีแมลงศัตรูน้อยหน่าหลายชนิดที่พบในแปลงเกษตรกร  ได้แก่  แมลงหวี่ขาว  เพลี้ยอ่อน  เพลี้ยหอยยักษ์  
ไรแดง  หนอนเจาะผลน้อยหน่า  หนอนคืบ  ด้วงงวงเจาะดอก  แมลงวันทอง และเพลี้ยแป้ง  ซึ่งแมลงศัตรูที่ส าคัญ  
คือ เพลี้ยแป้ง  ทั้งนี้เนื่องจากจะพบว่ามีการเข้าท าลายในช่วงที่ผลผลิตอยู่บนต้น  แล้วยังติดมากับผลผลิตที่เก็บเกี่ยว
ออกจากแปลง  ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตน้อยหน่า  มีมูลหวานที่มีลักษณะเหนียวและมีความหวานติดมากับ
ผลน้อยหน่า  ท าให้เกิดเช้ือราสีด าเกาะที่ผล  ท าให้คุณภาพและราคาตกต่ า  ดังนั้นเกษตรกรต้องมีการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยว  ด้วยการใช้ลมเป่าเอาเพลี้ยแป้งออกจากผลน้อยหน่า  หรือบางรายใช้น้ าฉีดพ่นล้างผลน้อยหน่า  ท าให้
เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการ และเสียเวลาเพิ่มมากขึ้น  จากข้อมูลการสัมภาษณ์เกษตรกร  ท าให้ทราบ



 

ว่าปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชเป็นปัญหาที่ส าคัญในการผลิตน้อยหน่าให้ได้คุณภาพที่ดี  จึงได้ด าเนินการสรรหา
เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมด าเนินงานทดสอบ จ านวน  5 ราย  ได้แก่  นายส าราญ  นายโทน  นายทองใส  นายเมธี 
และนายเนาวรัตน์  พฤกษา  ซึ่งจะด าเนินการส ารวจแมลงศัตรูน้อยหน่าตอ่ไป  เพื่อทราบข้อมูลชนิดและปริมาณของ
แมลงศัตรูน้อยหน่าตลอดฤดูการผลิตน้อยหน่า  และทราบช่วงเวลาการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชแต่ละชนิดต่อไป 

 

ปี 2555 

 ด าเนินการส ารวจชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูน้อยหน่า  ทุก 2 สัปดาห์  โดยการสุ่มส ารวจจ านวน 10 
กิ่ง/ต้น  จ านวน  10 ต้น/แปลง  จ านวน 5 แปลงทดสอบ  ซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอปากช่อง  พบว่า  แมลงศัตรูที่ส าคัญ
ของน้อยหน่าและสามารถพบได้ในทุกแปลงที่ส ารวจ  โดยแต่ละชนิดจะพบว่ามีการระบาดในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน  
ดังนี้  

1. แมลงหวี่ขาวเป็นแมลงปากดูด  ท าความเสียหายให้กับต้นน้อยหน่าโดยการดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบอ่อน
ของน้อยหน่า  ท าให้น้อยหน่ามีลักษณะใบที่ผิดรูป  ถ้าเข้าท าลายมากจะท าให้ใบร่วง  นอกจากนี้ยังเป็นแมลงปาก
ดูดที่สามารถเป็นพาหะน าโรคมาสู่ต้นน้อยหน่าได้  แมลงหวี่ขาวจะเข้าท าลายน้อยหน่าในช่วงที่น้อยหน่าแตกใบอ่อน
หลังการตัดแต่งกิ่งแล้ว  คือช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  และช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน  ที่เกษตรกรจะท า
การตัดแต่งกิ่งรอบที่สอง 

 
ภาพที่ 1  ตัวอ่อนของแมลงหวี่ขาว (1)  ลักษณะการท าลายของแมลงหวี่ขาว (2) และตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาว (3) 

 

2. เพลี้ยหอยยักษ์;Dosicha sp.  เป็นแมลงปากดูด  ที่เข้าท าลายต้นน้อยหน่าในช่วงที่น้อยหน่าแตกใบ
อ่อน  ด้วยการใช้ปากเจาะดูดน้ าเลี้ยงจากต้นน้อยหน่า  พบได้เกือบทุกแปลงที่การส ารวจ  โดยพบมากในช่วงหลัง
การตัดแต่งกิ่ง   

1                                 2                          3                           



 

 
ภาพที่ 2  เพลี้ยหอยยักษ์ และลักษณะการท าลายเพลี้ยหอยยักษ์ 

 

3. เพลี้ยอ่อนเป็นแมลงปากดูดที่ดูดกินน้ าเลี้ยงจากต้นน้อยหน่าในส่วนที่ความอ่อนนุ่ม  เช่น  ยอด  ใบ
อ่อน  ซึ่งจะพบเข้าท าลายน้อยหน่าในช่วงหลังการตัดแตง่กิ่ง  และน้อยหน่าเริ่มแตกใบอ่อน  เพลี้ยอ่อนท่ีพบในแปลง
มีทั้งชนิดที่มีปีก  และไม่มีปีก 

 
ภาพที่ 3  เพลี้ยอ่อน  และลักษณะการท าลายของเพลี้ยอ่อน 

 

4. ด้วงงวงเจาะดอกเป็นแมลงปีกแข็ง  ซึ่งมีลักษณะส่วนหัวด้านหน้ายาวออกไปเหมือนงวง  พบมากช่วงที่
ดอกน้อยหน่าบาน  โดยจะกัดกินเกสรของดอกน้อยหน่า  ถ้าพบจ านวนมากๆ  จะท าให้ดอกร่วง   

 
ภาพที่ 4ด้วงงวงเจาะดอก  และลักษณะการท าลายของด้วงงวงเจาะดอก   

 

5. หนอนคืบพบช่วงที่น้อยหน่าแตกใบอ่อนจนถึงช่วงเป็นใบเพสลาด  หนอนคืบจะกัดกินใบของน้อยหน่า 
แต่สร้างความเสียหายไม่รุนแรง 



 

 
ภาพที่ 5  หนอนคืบ และลักษณะการท าลายของหนอนคืบ 

 

6. ไรแดงจะพบเข้าท าลายสร้างความเสียหายให้กับใบน้อยหน่าในช่วงเป็นใบแก่  โดยจะพบระบาดมาก
ในช่วงที่มีลมแรง และอากาศแห้ง  โดยจะดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบน้อยหน่า และท าให้ใบมีลักษณะเป็นจุดบนใบ  มี
คราบซึ่งลักษณะเหมือนฝุ่นบนใบน้อยหน่า  ถ้าพบเข้าท าลายมากอาจจะท าให้ใบน้อยหน่าร่วงได้ 

 
ภาพที่ 6  ไรแดง  และลักษณะการท าลายของไรแดง 

 

7. หนอนเจาะผลน้อยหน่า ; Anonaepestis bengalella Ragonatเข้าท าลายช่วงที่น้อยหน่าติดผล  
โดยหนอนจะใช้มูลที่ถ่ายออกมาและเส้นใยสร้างเป็นโพรงหุ้มตัวหนอนเป็นทางบนผลน้อยหน่า และเจาะเข้าท าลาย
ผลน้อยหน่า  ท าให้ผลน้อยหน่าเสียหาย  ไม่สามารถจ าหน่ายได้ 

 
ภาพที่ 7หนอนเจาะผลน้อยหน่าและลักษณะการท าลายของหนอนเจาะผลน้อยหน่า 



 

 

8. แมลงวันทองที่พบเข้าท าลายน้อยหน่า  มี  2 ชนิด คือ แมลงวันทอง ; Bactrocerra dorsalis 
(Hendel)ภาพที่ 1 ง  และแมลงวันทองฝรั่ง; Bactrocera correcta (Bezzi)ภาพที่ 1 คซึ่งทั้งสองชนิดนี้จะใช้
อวัยวะวางไข่แทงเข้าไปวางไข่ในผลน้อยหน่า (ภาพที่ 1 ก)  ท าให้น้อยหน่าเน่าเสีย (ภาพที่ 1 ข)  ไม่ได้คุณภาพ  
และไม่สามารถจ าหน่ายได้  เป็นแมลงที่สร้างความเสียหายให้กับน้อยหน่ามาก  โดยเฉพาะช่วงปลายฤดูกาลผลิตที่
ผลผลิตเหลือน้อยแล้ว  เกษตรกรจะไม่ดูแลรักษาแปลงเท่าที่ควร  ท าให้มีแมลงวันทองเป็นจ านวนมากวางไข่ในผล
น้อยหน่า และสามารถขยายพันธ์ุต่อสร้างความเสียหายให้กับน้อยหน่าในฤดูกาลต่อไปได้  อีกท้ังในแปลงน้อยหน่ายัง
ไม่มีการห่อผล  หรือให้กับดักล่อแมลงวันทอง  ท าให้มีประชากรแมลงวันทองสะสมอยู่ในบริเวณแปลงเป็นจ านวน
มาก  

 
ภาพที่ 8  ลักษณะการท าลายของแมลงวันทอง  และชนิดของแมลงวันทองที่ส ารวจพบในแปลงน้อยหน่า 

 

9. เพลี้ยแป้งเป็นแมลงปากดูดที่พบได้ทุกแปลงที่ท าการส ารวจ  โดยเพลี้ยแป้งที่พบมีหลายชนิด  ดังนี้ 

 
ภาพที่ 9  ชนิดของเพลี้ยแป้งที่สุ่มส ารวจพบในแปลงน้อยหน่า 

1.เพลี้ยแป้งลาย; Ferrisia  virgata (Cockerell) 

2.เพลี้ยแป้งสับปะรดสีเทา; Dysmicoccus neobrevipes Beardsley 

3.เพลี้ยแป้งกาแฟ; Planococcus lilacinus (Cockerell)  

4.เพลี้ยแป้งส้ม; Planococcus citri (Risso) 

5.เพลี้ยแป้งชบา; Maconellicoccus hirsutus (Green) 

 

 เพลี้ยแป้งจะเข้าท าลายต้นน้อยหน่าในช่วงที่ติดผล  โดยจะดูดกินน้ าเลี้ยงจากผลน้อยหน่า ตั้งแต่ผล
อ่อน จนผลสุกแก่  และติดไปกับผลผลิตน้อยหน่า  ท าให้ผลมีลักษณะเหนียวเนื่องจากมูลหวานที่เพลี้ยขับถ่าย
ออกมา  และท าให้เกิดราด าที่ผล  ท าให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ  ต้องท าให้เกษตรกรต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการ
ก าจัดเพลี้ยแป้งออกก่อนท่ีน าผลผลิตไปจ าหน่ายดังแสดงในภาพที่ 10 

ก ง ข ค 
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ภาพที่ 10  การใช้ลมเป่าเพลี้ยแป้งออกจากผลน้อยหน่าก่อนการจ าหน่าย 

นอกจากแมลงศัตรูพืชแล้ว  ยังพบแมลงศัตรูธรรมชาติหลายชนิด  ซึ่งสามารถช่วยควบคุมประชากรของ
แมลงศัตรูพืชโดยธรรมชาติได้  โดยแปลงท่ีมีการใช้สารฆ่าแมลงน้อยจะพบว่ามีแมลงศัตรูธรรมชาติหลายชนิด และมี
จ านวนมากกว่าแปลงท่ีมีการใช้สารฆ่าแมลงมาก  โดยแมลงศัตรูธรรมชาติที่ส ารวจพบในแปลงทดสอบมีดังนี้   

1. แตนเบียนแมลงหวี่ขาวสามารถพบได้ตลอดทั้งปี  แต่จะพบเป็นปริมาณมากในช่วงที่มีแมลงหวี่ขาว
ระบาดมากๆ   

2. แมลงช้างปีกใส ;Plesiochrysa  ramburi  (Schneider)เป็นแมลงตัวห้ าที่กินแมลงศัตรูพืชหลายชนิด  
ได้แก่  เพลี้ยอ่อน  ไรแดง  เพลี้ยแป้ง  สามารถพบได้ตลอดทั้งปี  และพบได้ทุกแปลงทดสอบ 

   
ภาพที่ 11แสดงลักษณะ  (1)  ไขแ่มลงช้างปีกใส  

(2)ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส  

(3)  ตัวเต็มวัยแมลงช้างปีกใส 
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3. ด้วงเต่าตัวห้ าที่ส ารวจพบในแปลงน้อยหน่ามีหลายชนิด  ได้แก่ ด้วงเต่าสีส้ม ;Micraspis  discolor 
(Fabricius)  ด้ ว ง เต่ า ล าย ห ยั ก ;Menochilus  sexmaculatus (Fabricius)แ ล ะ ด้ ว ง เต่ า ด า  ; Stethorus 
siphonulusKapurด้วงเต่าทุกชนิดเป็นแมลงห้ าทั้งระยะตัวอ่อน และตัวเต็มวัย  โดยจะกินแมลงศัตรูน้อยหน่าหลาย
ชนิด  สามารถพบได้ทุกแปลง  และตลอดทั้งปี 

 
ภาพที่ 12  ชนิดของด้วงเต่าตัวห้ าท่ีส ารวจพบในแปลงน้อยหน่า  

(1)  ด้วงเต่าสีส้ม ;Micraspis  discolor (Fabricius) 

(2)  ด้วงเต่าลายหยัก;Menochilus  sexmaculatus (Fabricius) 

(3)  ด้วงเต่าด า ; Stethorus siphonulus Kapur 

 

4. หนอนผีเสื้อสีเงินหน้าลิง; Spalgis epius epius (Westwood)เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติที่กินเพลี้ยแป้ง
ในช่วงที่เป็นตัวอ่อน  สามารถพบได้ในทุกแปลงท่ีส ารวจ  แต่พบในปริมาณน้อย 

 

 
ภาพที่ 13ลักษณะหนอนผีเสื้อสีเงินหน้าลิง; Spalgis epius epius (Westwood) 
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5. แมงมุมเป็นตัวห้ าที่พบได้ทุกแปลงที่สุ่มส ารวจแมลง  และพบแมงมุมหลายชนิด  พบได้ตลอดทั้งปี 

 
ภาพที่ 14แมงมุมที่ส ารวจพบในแปลงน้อยหน่า 

 

ผลจากการสุ่มส ารวจชนิดและปริมาณแมลงศัตรูพืชในแปลงน้อยหน่า จ านวน 5 แปลง ตลอดฤดูการผลิต  
โดยส ารวจทุก 2 สัปดาห์  พบว่า  แมลงศัตรูพืชประเภทปากดูดจดัเป็นแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญ และสร้างความเสียหาย
ให้กับน้อยหน่ามากกว่าแมลงประเภทปากกัด  โดยแมลงประเภทปากดูดนั้น สามารถพบการเข้าท าลายได้มาก
ในช่วงที่พืชมีการแตกใบอ่อน  คือช่วงหลังการตัดแต่งกิ่ง  ซึ่งเกษตรกรจะตัดแต่งกิ่งมากกว่า 1 ครั้งในหนึ่งฤดูการ
ผลิต  ครั้งแรกจะตัดแต่งกิ่งช่วงต้นปี (มกราคม-กุมภาพันธ์)  และในครั้งที่สอง คือ กลางปี (มิถุนายน–กรกฏาคม) 
เกษตรกรเรียกว่าการแต่งกิ่งกระโดง  ท าให้เราพบแมลงศัตรูพืชประเภทปากดูดได้หลังสองช่วงดังกล่าวเป็นจ านวน
มากดังแสดงในกราฟด้านล่างนี้ 

 

 
ภาพที่ 15  กราฟแสดงปริมาณของแมลงศัตรูพืชประเภทปากดูดที่ส ารวจพบในแต่ระยะการเติบโตของน้อยหน่า  ใน

แปลงของ นายทองใส  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  ปี 2555 

 



 

 
ภาพที่ 16  กราฟแสดงปริมาณของแมลงศัตรูพืชประเภทปากดูดที่ส ารวจพบในแต่ระยะการเติบโตของน้อยหน่า  ใน

แปลงของ นายส าราญ  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  ปี 2555 

 

 
ภาพที่ 17  กราฟแสดงปริมาณของแมลงศัตรูพืชประเภทปากดูดที่ส ารวจพบในแต่ระยะการเติบโตของน้อยหน่า  ใน

แปลงของ นายเนาวรัตน์  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  ปี 2555 

 



 

 
ภาพที่ 18  กราฟแสดงปริมาณของแมลงศัตรูพืชประเภทปากดูดที่ส ารวจพบในแต่ระยะการเติบโตของน้อยหน่า  ใน

แปลงของ นายโทน  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  ปี 2555 

 

 
ภาพที่ 19  กราฟแสดงปริมาณของแมลงศัตรูพืชประเภทปากดูดที่ส ารวจพบในแต่ระยะการเติบโตของน้อยหน่า  ใน

แปลงของ นายเมธี  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  ปี 2555 

 



 

 นอกจากนั้นยังพบว่าในแปลงน้อยหน่ามีแมลงศัตรูธรรมชาติหลายชนิด  โดยปริมาณที่พบนั้นจะขึ้นอยู่กับ
ปริมาณของแมลงศัตรูพืชที่เป็นเหยื่อ แต่จากการส ารวจตลอดช่วงฤดูการผลิตน้อยหน่า  สามารถพบแมลงศัตรู
ธรรมชาติได้ตลอดทั้งปี  โดยเฉพาะในแปลงน้อยหน่าที่เกษตรกรใช้สารก าจัดแมลงศัตรูพืชน้อย(นายเนาวรัตน์)  จะ
พบว่ามีความหลากหลายของแมลงศัตรูธรรมชาติมากกว่าแปลงอื่นๆ ดังแสดงไว้ในภาพด้านล่าง 

 
ภาพที่ 20  กราฟแสดงชนิด และปริมาณของแมลงศัตรธูรรมชาติที่ส ารวจพบในแต่ระยะการเติบโตของน้อยหน่า  ใน

แปลงของ นายทองใส  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  ปี 2555 

 



 

ภาพที่ 21  กราฟแสดงชนิด และปริมาณของแมลงศัตรธูรรมชาติที่ส ารวจพบในแต่ระยะการเติบโตของน้อยหน่า  ใน
แปลงของ นายส าราญ  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  ปี 2555 

 

 
ภาพที่ 22  กราฟแสดงชนิด และปริมาณของแมลงศัตรธูรรมชาติที่ส ารวจพบในแต่ระยะการเติบโตของน้อยหน่า  ใน

แปลงของ นายเนาวรัตน์  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  ปี 2555 

 

 



 

ภาพท่ี 23  กราฟแสดงชนิด และปริมาณของแมลงศัตรธูรรมชาติที่ส ารวจพบในแต่ระยะการเติบโตของน้อยหน่า  ใน
แปลงของ นายโทน  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  ปี 2555 

 

 
ภาพที่ 24  กราฟแสดงชนิด และปริมาณของแมลงศัตรธูรรมชาติที่ส ารวจพบในแต่ระยะการเติบโตของน้อยหน่า  ใน

แปลงของ นายเมธี  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  ปี 2555 

 

นอกจากการส ารวจแมลงศัตรูบนตน้น้อยหน่าแลว้  ยังได้ด าเนินการตรวจนับเพลี้ยแป้งบนผลผลิตน้อยหน่า
ที่เก็บเกี่ยวจากแปลงทดสอบแต่ละแปลง โดยเกษตรกรจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน  
เพื่อหาร้อยละการเข้าท าลายของเพลี้ยแป้งบนผลผลิตน้อยหน่า  พบว่า  น้อยหน่าที่เก็บเกี่ยวจากแปลงทดสอบของ
นายเมธี และนายโทน  จะพบว่ามีร้อยละการเข้าท าลายสูงกว่าแปลงอื่นๆ  ซึ่งจากข้อมูลของทุกแปลง  มีแนวโน้มว่า
ร้อยละการเข้าท าลายของเพลี้ยแป้งในผลผลิตน้อยหน่าจะสูงขึ้นในช่วงท้ายของการเก็บเกี่ยว  ทั้งนี้เนื่องจากมีการ
สะสม และการแพร่กระจายประชากรของเพลี้ยแป้งภายในแปลง  อีกทั้งในช่วงท้ายปีการผลิต  เกษตรกรจะป้องกัน
ก าจัดเพลี้ยแป้งน้อยลง  เนื่องจากผลผลิตเหลืออยู่ในแปลงไม่มากจึงไม่คุ้มทุนที่จะท าการป้องกันก าจัด ดังท่ีแสดงใน
ภาพของกราฟแสดงร้อยละจ านวนผลน้อยหน่าที่พบเพลี้ยแป้งเข้าท าลายจากผลผลิตน้อยหน่าที่เก็บเกี่ยวในแต่ละ
แปลงทดสอบ 

 

กราฟแสดงชนิดและปรมิาณแมลงศตัรูธรรมชาติท่ีพบ
ในแตล่ะช่วงเวลาการผลติ 



 

 
ภาพที่ 25  กราฟแสดงร้อยละของจ านวนผลน้อยหน่าที่พบเพลี้ยแป้งเข้าท าลายจากผลผลิตของน้อยหน่าท่ีเก็บเกี่ยว  

ในแปลงของ นายทองใส  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  ปี 2555 

 

 
ภาพที่ 26  กราฟแสดงร้อยละของจ านวนผลน้อยหน่าที่พบเพลี้ยแป้งเข้าท าลายจากผลผลิตของน้อยหน่าท่ีเก็บเกี่ยว  

ในแปลงของ นายเมธี  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  ปี 2555 

 



 

 
ภาพที่ 27  กราฟแสดงร้อยละของจ านวนผลน้อยหน่าที่พบเพลี้ยแป้งเข้าท าลายจากผลผลิตของน้อยหน่าท่ีเก็บเกี่ยว  

ในแปลงของ นายโทน  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  ปี 2555 

 

 
ภาพที่ 28  กราฟแสดงร้อยละของจ านวนผลน้อยหน่าที่พบเพลี้ยแป้งเข้าท าลายจากผลผลิตของน้อยหน่าท่ีเก็บเกี่ยว  

ในแปลงของ นายส าราญ  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  ปี 2555 

 



 

 
ภาพที่ 29  กราฟแสดงร้อยละของจ านวนผลน้อยหน่าที่พบเพลี้ยแป้งเข้าท าลายจากผลผลิตของน้อยหน่าท่ีเก็บเกี่ยว  

ในแปลงของ นายเนาวรัตน์  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  ปี 2555 

 

จากข้อมูลการส ารวจตลอดช่วงการผลิตน้อยหน่า  สามารถท าเป็นช่วงระยะเวลาการระบาดของแมลงศัตรู
แต่ละชนิดได้ดังภาพด้านล่างนี้ 

 

กราฟแสดงเปอรเ์ซน็ตจ์  านวนผลนอ้ยหน่าท่ีพบเพลีย้
แปง้จากผลผลิตท่ีเก็บแตล่ะครัง้ 



 

ภาพที่ 30ปฏิทินการผลิตน้อยหน่า และการกระจายตัวของแมลงศัตรูพืช  แมลงศัตรูธรรมชาติที่พบในแปลง
น้อยหน่าตลอดฤดูการผลิต 

  
ปี 2556 

 ด าเนินการทดสอบการควบคุมแมลงศัตรูน้อยหน่า  โดยการสุ่มส ารวจแมลงศัตรูพืชบนต้นน้อยหน่า  
จ านวน  10 ต้น/แปลง  โดยสุ่มนับต้นละ  10 ก่ิงให้กระจายทั่วทั้งต้น  ทุก 2 สัปดาห์  ถ้าพบเพลี้ยแป้งถ้าพบเกิน 2 
ตัว/ผล  ให้ด าเนินการฉีดพ่นสารก าจัดแมลง thiamethoxam 25% WG (Actara)  อัตรา  2 กรัมหรือมิลลิลิตร/น้ า 
20 ลิตร ฉีดพ่น  2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน และท าการตรวจนับจ านวนแมลงหลังจากฉีดพ่น  1  3  5  และ 7 วัน  โดย
ตรวจนับท้ังบนต้น  และบนผลน้อยหน่า  โดยการตรวจนับแมลงบนผลน้อยหน่าจะนับจ านวน  10 ผล/ต้น  จ านวน  
10 ต้น/แปลง  ผลจากการทดสอบ  พบว่า  ในทุกแปลงทดสอบ  กรรมวิธีแนะน า (การตรวจนับแมลงก่อนการ
ป้องกันก าจัด และการใช้สารthiamethoxam 25% WG (Actara)ในการควบคุมเพลี้ยแป้ง ) พบการเข้าท าลายของ
เพลี้ยแป้งน้อยกว่า กรรมวิธีของเกษตรกร (ฉีดพ่นเป็นตาราง และใช้สารฆ่าแมลงตามวิธีของเกษตรกร)  และจากการ
บันทึกข้อมูลการเข้าท าลายของเพลี้ยแป้งบนผลน้อยหน่า  พบว่า  ร้อยละการเข้าท าลายของเพลี้ยแป้งบนผล
น้อยหน่า  จ านวนเพลี้ยแป้งต่อผลของกรรมวิธีแนะน านั้น น้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกรในทุกแปลงเช่นกัน ดังภาพที่
31-35 

 

  

 

 
ภาพที่ 31  กราฟแสดงร้อยละการเข้าท าลายของเพลีย้แป้งบนน้อยหน่า  และค่าเฉลี่ยจ านวนเพลี้ยแป้งบนผล

น้อยหน่า  จากแปลงนายทองใส  บ้านหนองใหญ่  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสมีา 
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11-มิ.ย.-56 26-มิ.ย.-56 10-ก.ค.-56 25-ก.ค.-56

%เขา้ท าลายของเพลีย้แปง้บนผลนอ้ยหน่า วธีิ
แนะน า

%เขา้ท าลายของเพลีย้แปง้บนผลนอ้ยหน่า วธีิ
เกษตรกร

ค่าเฉลี่ยจ านวนเพลีย้แปง้ต่อผล วิธีแนะน า

ค่าเฉลี่ยจ านวนเพลีย้แปง้ต่อผล วิธีเกษตรกร



 

 
 
ภาพที่ 32  กราฟแสดงร้อยละการเข้าท าลายของเพลีย้แป้งบนน้อยหน่า  และค่าเฉลี่ยจ านวนเพลี้ยแป้งบนผล

น้อยหน่า  จากแปลงนายเมธี   บ้านหนองใหญ่  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา 
 
 

 
 
ภาพที่ 33  กราฟแสดงร้อยละการเข้าท าลายของเพลีย้แป้งบนน้อยหน่า  และค่าเฉลี่ยจ านวนเพลี้ยแป้งบนผล

น้อยหน่า  จากแปลงนายเนาวรัตน์  บ้านหนองใหญ่  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสมีา 
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%เขา้ท าลายของเพลีย้แปง้บนผลนอ้ยหน่า วิธี
แนะน า

%เขา้ท าลายของเพลีย้แปง้บนผลนอ้ยหน่า วิธี
เกษตรกร

ค่าเฉลี่ยจ านวนเพลีย้แปง้ต่อผล วิธีแนะน า

ค่าเฉลี่ยจ านวนเพลีย้แปง้ต่อผล วิธีเกษตรกร
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%เขา้ท าลายของเพลีย้แปง้บนผลนอ้ยหน่า วิธี
แนะน า

%เขา้ท าลายของเพลีย้แปง้บนผลนอ้ยหน่า วิธี
เกษตรกร

ค่าเฉลี่ยจ านวนเพลีย้แปง้ต่อผล วิธีแนะน า

ค่าเฉลี่ยจ านวนเพลีย้แปง้ต่อผล วิธีเกษตรกร



 

 
ภาพที่ 34  กราฟแสดงร้อยละการเข้าท าลายของเพลีย้แป้งบนน้อยหน่า  และค่าเฉลี่ยจ านวนเพลี้ยแป้งบนผล

น้อยหน่า  จากแปลงนายส าราญ  บ้านหนองตาแก้ว  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสมีา 
 

 
ภาพที่ 35  กราฟแสดงร้อยละการเข้าท าลายของเพลีย้แป้งบนน้อยหน่า  และค่าเฉลี่ยจ านวนเพลี้ยแป้งบนผล

น้อยหน่า  จากแปลงนายโทน  บ้านหนองตาแก้ว  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสมีา 
 

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

แมลงศัตรูพืชที่พบในแปลงน้อยหน่า  ได้แก่  แมลงหวี่ขาว  เพลี้ยอ่อน  เพลี้ยหอยยักษ์  ไรแดง  หนอน
เจาะผลน้อยหน่า  หนอนคืบ  ด้วงงวงเจาะดอก  แมลงวันทอง และเพลี้ยแป้ง  ซึ่งเพลี้ยแป้งถือเป็นแมลงศัตรูที่
ส าคัญ เนื่องจากมีการเข้าท าลายได้ทั้งในช่วงที่ผลผลติอยู่บนต้น และตดิมากับผลผลติน้อยหน่าท่ีเก็บเกี่ยวออกจาก
แปลง  ส่งผลต่อคณุภาพของผลผลิต อีกทั้งต้องมีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เป็นเหตุให้เกษตรกรเสยีค่าใช้จ่าย 
และเสียเวลาในการจดัการเพิ่มมากข้ึนการใช้สารฆ่าแมลงที่กรมวิชาการเกษตรแนะน าส าหรับการก าจดัเพลี้ยแป้ง  
ร่วมกับการส ารวจแมลงก่อนการปอ้งกันก าจัด  พบว่า การฉดีพ่นสารก าจดัแมลง thiamethoxam 25% WG 
(Actara)  อัตรา  2 กรัมหรือมลิลลิิตร/น้ า 20 ลิตร ฉีดพ่น  2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน  เมื่อพบเพลี้ยแป้งเกิน 2 ตัว/ผล  
พบการเข้าท าลายของเพลี้ยแป้งนอ้ยกว่ากรรมวิธีของเกษตรกรที่มีการฉีดพ่นสารฆ่าแมลงเป็นตาราง  โดยไมม่ีการ
ตรวจนับแมลงศัตรูพืชก่อน  ซึ่งวิธีการตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรนั้น  มีเกษตรกรที่เขา้ร่วมทดสอบได้
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%เขา้ท าลายของเพลีย้แปง้บนผลนอ้ยหน่า วิธี
แนะน า

%เขา้ท าลายของเพลีย้แปง้บนผลนอ้ยหน่า วิธี
เกษตรกร

ค่าเฉลี่ยจ านวนเพลีย้แปง้ต่อผล วิธีแนะน า

ค่าเฉลี่ยจ านวนเพลีย้แปง้ต่อผล วิธีเกษตรกร
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%เขา้ท าลายของเพลีย้แปง้บนผลนอ้ยหน่า วิธี
แนะน า

%เขา้ท าลายของเพลีย้แปง้บนผลนอ้ยหน่า วิธี
เกษตรกร

ค่าเฉลี่ยจ านวนเพลีย้แปง้ต่อผล วิธีแนะน า

ค่าเฉลี่ยจ านวนเพลีย้แปง้ต่อผล วิธีเกษตรกร



 

น าไปใช้ในพื้นที่ปลูกของเกษตรกร  จ านวน 2 ราย  ซึ่งว่าเป็นการยอมรับเทคโนโลยีของกรมฯ และเปน็การขยายผล
เทคโนโลยีของกรมฯ  ด้วย 

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

จากผลงานวิจยันี้  สามารถน าขอ้มูลที่ไดไ้ปใช้ในการขยายผลให้กับเกษตรกร  เพื่อควบคุมเพลี้ยแป้งใน
น้อยหน่า  และเป็นข้อมูลเบื้องตน้ส าหรับการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร  เพื่อการปรับใช้
เทคโนโลยีของกรมฯ  ให้มีความเหมาะสมกับเกษตรกร  รวมทั้งเปน็ข้อมูลที่สะท้อนปญัหาในการน าเทคโนโลยไีปใช้
ให้เกิดความมปีระสิทธิภาพสูงสุด 

 
ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณ นายส าราญ  นายโทน  นายทองใส  นายเมธี  และนายเนาวรตัน์  พฤกษาเกษตรกรเจา้ของ
แปลงน้อยหน่าที่เข้าร่วมท าการทดสอบในครั้งนี้  ที่ให้ความอนุเคราะห์แปลงน้อยหน่าในการด าเนินการทดสอบ  ให้
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการปฏิบตัิงานของแต่ละแปลง  และให้ความสะดวกในการด าเนินการสุ่มแมลงให้ผ่านลุล่วงไป
ด้วยด ี

 
 


