
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. แผนงานวิจัย :  วิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชท้องถิ่นของประเทศไทย 

 

2. โครงการวิจัย     :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะขามเทศในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) :  การทดสอบวิธีการป้องกันและก าจัดศัตรูมะขามเทศในพ้ืนที่จังหวัด

นครราชสีมา 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Testing methods for preventing and eradicating 

tamarind pests in Nakhon Ratchasima province. 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นางสาวศรีนวล สุราษฎร ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 

ผู้ร่วมงาน            นางสาวพีชณิตดา ธารานุกูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 

      นายชูศักดิ์ แขพิมาย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 

      นางพรศุลี อิศรางกูล ณ อยุธยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 

 

5. บทคัดย่อ    

ด าเนินการทดสอบวิธีการป้องกันก าจัดศัตรูมะขามเทศภายในแปลงทดสอบศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างปี 2559-2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาโรคแมลงศัตรูที่ส าคัญ

ของมะขามเทศ ช่วงเวลาการระบาด และหาเทคโนโลยีในการป้องกันก าจัดที่เหมาะสม ในการด าเนินงานท า

การส ารวจการเกิดโรคและการเข้าท าลายของแมลงศัตรูเพ่ือบันทึกข้อมูลช่วงการระบาด และตรวจเชคคการ

ระบาดของศัตรูมะขามเทศในแปลงทดลองทุกระยะตั้งแต่ระยะเตรียมต้นให้ออกดอกจนถึงระยะเกคบเกี่ยว เพ่ือ

ดูการระบาดของโรคและแมลงศัตรูมะขามเทศที่จะท าความเสียหายต่อต้นและผลผลิต เมื่อส ารวจพบการเข้า

ท าลายของโรคแมลงหรือพบการระบาดของโรคแมลงจนท าให้เกิดความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ วางแผนการ

ฉีดพ่นสารเคมใีนการป้องกันก าจัด บันทึกข้อมูลการเข้าท าลายของโรคแมลงศัตรูก่อน และหลังการฉีดพ่น

สารเคมี จากการส ารวจไม่พบการเกิดโรคในแปลงมะขามเทศ ส ารวจพบแมลงศัตรูที่ส าคัญตลอดระยะการ

เจริญเติบโตของมะขามเทศ ได้แก่ แมลงค่อมทอง หนอนคืบ หนอนร่าน บุ้งขน กัดกินใบและช่อดอก เพลี้ย

อ่อน เพลี้ยแป้ง เข้าท าลายช่วงมะขามเทศแทงช่อดอกในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเตือนมีนาคม มวนถั่วเหลือง
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เข้าท าลายโดยการเจาะฝักดูดกินน้ าเลี้ยงในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม หนอนเจาะฝักและแมลงวัน

ผลไม้เข้าท าลายช่วงมะขามเทศติดฝักจนถึงเกคบผลผลิตในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม และไรแดงเข้า

ท าลายในช่วงฝนแล้งติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จากการทดสอบการฉีดพ่นสารเคมีในการป้องกันก าจัดแมลง

พบว่า สารคาร์บาริล และอะบาเมคคตินมีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูมะขามเทศ และให้ผลไม่

แตกต่างกันกับการใช้สารคาร์บาริลฉีดพ่นร่วมกับสารสกัดสะเดา การฉีดพ่นสารคาร์บาริลร่วมกับเหยื่อโปรตีน

ผสมกับมาลาไธออน ไม่มีผลต่อการเข้าท าลายฝักของแมลงวันผลไม้ สารคลอไพรีฟอสมีประสิทธิภาพในการ

ควบคุมแมลงศัตรูมะขามเทศมากที่สุด แต่เนื่องจากสารดังกล่าวถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 คือมี

พิษร้ายแรงมาก และให้ยกเลิกการใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จึงไม่แนะน าให้เกษตรกรน ามาใช้

ในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช อย่างไรกคตามการใช้สารเคมีควรใช้เฉพาะกรณีที่จ าเป็นเท่านั้น ควรเลือกใช้

ให้เหมาะสมกับชนิดศัตรูพืช ไม่ควรใช้เกินอัตราที่ก าหนด (กรมวิชาการเกษตร, 2551) 

 

6. ค าน า 

จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่ปลูกมะขามเทศประมาณ 1,872 ไร่ อยู่ในเขตพ้ืนที่ อ าเภอโนนไทย โนนสูง 

ขามสะแกแสง และสีคิ้ว ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 656 กก./ไร่ ราคาขายหน้าสวนกิโลกรัมละ 40-60 บาท และ

พบว่ามีราคาสูงขึ้นทุกปี  ท าให้เกษตรกรมีการขยายพ้ืนที่ปลูกมะขามเทศเพ่ิมข้ึนทุกปีเช่นกัน โดยเฉพาะใน

พ้ืนที่อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะส าหรับปลูกพืชชนิดอื่น เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มี

ลักษณะดินเคคมกระจายเป็นวงกว้าง แต่มะขามเทศเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ตามปกติใน

สภาพพ้ืนที่ดินเคคมและน้ าเคคม ท าให้การปลูกมะขามเทศกลายเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นพืช

ที่ท าชื่อเสียงและรายได้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอโนนไทยและพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง แต่พบว่าการผลิต

มะขามเทศในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมายังขาดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม  เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะ

สภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากจังหวัดอ่ืนๆ  มีพ้ืนที่ดินเคคมค่อนข้างมากและแพร่กระจายในทุกพ้ืนที่ ลักษณะ

การผลิตมะขามเทศและการใช้เทคโนโลยีการผลิตบางอย่างจึงแตกต่างกับพ้ืนที่อ่ืนๆ อีกทั้งเกษตรกรในพ้ืนที่ยัง

มีการจัดการการผลิตมะขามเทศแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาและมีข้อมูลอ้างอิงเรื่องมะขามเทศท่ีน้อย

มาก  ทั้งเรื่องพันธุ์ การจัดการปุ๋ย การตัดแต่งก่ิง รวมทั้งการจัดการโรคและแมลงศัตรูที่ถูกต้องและปลอดภัย

ต่อผู้บริโภคซึ่งหากกรมวิชาการเกษตรด าเนินการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการผลิตมะขามเทศที่เหมาะสมกับพ้ืนที่

จังหวัดนครราชสีมาเพื่อยกระดับการผลิตมะขามเทศให้มีคุณภาพ เกษตรกรจะสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง สามารถเพ่ิมผลผลิตมะขามเทศได้มากกว่าเดิม จะเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งต่อเกษตรกรผู้ปลูกมะขามเทศในอนาคต รวมทั้งเกษตรกรในพ้ืนที่แปลงใหญ่มะขามเทศจังหวัด

นครราชสีมา 
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7. วิธีด าเนินการ                          

อุปกรณ์  - ต้นมะขามเทศพันธุ์เพชรโนนไทย 

  - ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 

  - สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช คาร์บาริล อะบาเมคคติน มาลาไธออน สารสกัดสะเดา 

และเหยื่อโปรตีน 

  - ถังฉีดพ่นสารเคมี 

วิธีการ  

ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการภายในแปลงทดสอบศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง พ้ืนที่ 4 ไร่ เตรียม

พ้ืนที่ปลูกมะขามเทศ ปลูก ดูแลรักษา ให้น้ า ใส่ปุ๋ย ก าจัดวัชพืชตามแผนที่วางไว้  

ขั้นตอนที่ 2 ส ารวจการเกิดโรคและการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชเพื่อบันทึกข้อมูลช่วงการระบาด 

และตรวจเชคคการระบาดของศัตรูมะขามเทศในแปลงทดลองทุกระยะตั้งแต่ระยะเตรียมต้นให้ออกดอกจนถึง

ระยะเกคบเก่ียว เพ่ือดูการระบาดของโรคและแมลงศัตรูมะขามเทศที่จะท าความเสียหายต่อต้นและผลผลิต เมื่อ

ส ารวจพบการเข้าท าลายของแมลงหรือพบการระบาดของแมลงจนท าให้เกิดความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ วาง

แผนการฉีดพ่นสารเคมี บันทึกข้อมูลการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชก่อน และหลังการฉีดพ่นสารเคมี  

ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการทดลองการฉีดพ่นสารเคมี แบบ RCB มี 4 กรรมวิธี 5 ซ้ า ดังนี้ 

กรรมวิธี วิธีปฏิบัติ 

หนอนชนิดต่างๆ แมลงศัตรูพืช แอนแทรคโนส 

กรรมวิธีที่ 1 (T1) ไม่ป้องกันก าจัด ไม่ป้องกันก าจัด ไม่ป้องกันก าจัด 

กรรมวิธีที่ 2 (T2) สารเคมีตามค าแนะน า

กรมวิชาการเกษตรฉีดพ่น

เมื่อพบการเข้าท าลาย 

สารเคมีตามค าแนะน า

กรมวิชาการเกษตรฉีดพ่น

เมื่อพบการเข้าท าลาย 

แมนโคเซบหรือคาร์เบนดาซิม 

ฉีดพ่นในช่วงระยะติดผล และ

ก่อนเกคบเก่ียว 

กรรมวิธีที่ 3 (T3) สารเคมีตามค าแนะน า 

ร่ วม กั บ  ส ารชี วภั ณ ฑ์ 

Bacillus thuringiensis 

ฉี ด พ่น เมื่ อพบการเข้ า

ท าลาย 

สารเคมีตามค าแนะน า

ร่ วมกับ  สารชี วภัณ์ บิ ว

เวอร์เรีย น้ าหมักยาสูบฉีด

พ่นเมื่อพบการเข้าท าลาย 

แมนโคเซบร่วมกับ สารชีวภัณ์

Bacillus subtilis  และสาร

สกัดสมุน ไพร ข่า ขมิ้ นชัน 

หางไหล ฉีดพ่นในช่วงระยะ

ติดผล และก่อนเกคบเก่ียว 

กรรมวิธีที่ 4 (T4) อะบาเมคกติน อะบาเมคกติน น้ าหมักชีวภาพ 
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 ท าการฉีดพ่นตามแผนที่วางไว้จ านวน 4 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 1 สัปดาห์ เข้าส ารวจแมลงทุกสัปดาห์

หลังการฉีดพ่น 3 วัน บันทึกข้อมูลการส ารวจพบแมลงก่อนและหลังพ่นสารเคมี และเปอร์เซคนต์การท าลายใบ 

(กัดกินใบ) ของแมลง และเม่ือเกคบผลผลิตน าผลผลิตไปวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างต่อไป 

การบันทึกข้อมูล 

- วันปฏิบัติการต่างๆ (วันปลูก ก าจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย พ่นสารเคมี เกคบเก่ียวฯลฯ)  

- เกคบตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์ pH OM (%) Avail.P  Exch.K  Ca Mg   

- พิกัด GPS ของแปลงทดลอง 

- ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เช่น ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ เป็นต้น 

- การเจริญเติบโตของมะขามเทศ (ความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่ม)  

- เปอร์เซคนตก์ารเกิดโรคและการเข้าท าลายของแมลง  ชนิดแมลงศัตรูพืช ชนิดแมลงศัตรูธรรมชาติ 

- ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต (น้ าหนักต่อไร่ เปอร์เซคนต์ฝักดี ฝักเสีย)  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ชนิดของสารเคมีที่สามารถป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูมะขามเทศ 

เวลาและสถานที่ เริ่มต้น ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2562 

สถานที่ท าการทดลอง แปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง จ.นครราชสีมา 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

ปี 2559  

พื้นที่ด าเนินการ 

 ปลูกมะขามเทศในแปลงทดลองพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง ก่อนปลูกเกคบ

ตัวอย่างดินเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติดินในแปลงทดลองพบว่า ดินจากแปลงทดลองมีลักษณะเนื้อดินเป็น

ดินร่วนทราย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 7.73-8.50 มีอินทรียวัตถุในดิน (OM) 0.78-1.28% 

มีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Avai.P) 1.71-4.15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 

(Exch.K) 59.70-74.80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ดินมีค่าการน าไฟฟ้า (EC) 0.3904-0.8087 มิลลิซีเมนส์ต่อ

เซนติเมตร ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สมบัติดินในแปลงทดลอง  

Rep 
pH OM (%) 

Avai.P 

(mg/kg) 

Exch.K 

(mg/kg) 

EC 

(mS/cm) 

Rep 1 8.50 0.78 1.71 61.30 0.8087 

Rep 2 8.33 0.86 2.56 59.70 0.7184 

Rep 3 7.79 1.28 4.15 74.80 0.5714 
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Rep 4 8.11 0.97 2.99 72.30 0.3904 

Rep 5 7.73 0.94 3.09 69.25 0.4410 

  

จากผลการวิเคราะห์คุณสมบัติดินพบว่า ดินมีค่าความเป็นด่างเลคกน้อยถึงปานกลาง ปริมาณ

อินทรียวัตถุอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง มีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับต่ า และปริมาณโพแทสเซียม

ที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับปานกลาง ความเคคมอยู่ในระดับปานกลางถึงเคคมจัด (กรมวิชาการเกษตร, 2552)  

ซึ่งมะขามเทศสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ตามปกติในพ้ืนที่ดินเคคมดังกล่าว 

การเจริญเติบโตของมะขามเทศ 

ด าเนินการเตรียมพ้ืนที่และปลูกมะขามเทศตามแผนการทดลองท่ีวางไว้ในเดือนตุลาคม 2558 โดยใช้

ปุ๋ยหมักเติมอากาศรองก้นหลุมก่อนปลูกอัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น และใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 1 และ 2 สูตร 13-13-21 

อัตรา 200 กรัมต่อต้น ในช่วงเดือนมิถุนายนและเดือนตุลาคม (ต้นฝนและปลายฝน) แผนผังการทดลองดังภาพ

ที่ 1   

 

 

 

 

 

 

 

Rep 1 Rep 2 Rep 3 Rep 4 Rep 5 

T1 T1 T4 T4 T3 T3 T1 T1 T2 T2 

T1 T1 T4 T4 T3 T3 T1 T1 T2 T2 

T2 T2 T3 T3 T4 T4 T2 T2 T3 T3 

T2 T2 T3 T3 T4 T4 T2 T2 T3 T3 

T3 T3 T1 T1 T2 T2 T4 T4 T1 T1 

T3 T3 T1 T1 T2 T2 T4 T4 T1 T1 

T4 T4 T2 T2 T1 T1 T3 T3 T4 T4 

T4 T4 T2 T2 T1 T1 T3 T3 T4 T4 

ภาพที่ 1 แผนผังการทดลอง 
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 เกคบบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นมะขามเทศทุกเดือน โดยเริ่มวัดการเจริญเติบโตเมื่อมะขาม

เทศมีอายุ 7 เดือน พบว่ามะขามเทศมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการผลิตที่ 1 ตั้งแต่เริ่มปลูก 

จนถึงออกดอกและเกคบเก่ียวผลผลิตมะขามเทศมีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงต้นและความกว้างทรงพุ่ม

เฉลี่ยในแต่ละกรรมวิธี ดังภาพที่ 2 และ 3 จากการเกคบข้อมูลการเจริญเติบโตพบว่า มะขามเทศเริ่มแทงช่อดอก

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน และทยอยออกดอก ติดฝักไปเรื่อยๆ จนฝักแก่และเริ่มเกคบเก่ียวผลผลิตครั้งแรกในช่วง

ปลายเดือนธันวาคม และเกคบผลผลิตไปเรื่อยๆจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งในช่วงที่มะขามเทศติดฝักและมี

การเจริญเติบโตทางฝัก ฝักมะขามเทศจะมีน้ าหนักมากข้ึนจึงเริ่มโน้มก่ิงของมะขามเทศลง มีผลท าให้ความ

กว้างของทรงพุ่มลดลง 

 

 
ภาพที่ 2 ความสูงต้นมะขามเทศในแต่ละกรรมวิธีที่อายุ 7-15 เดือน 
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ภาพที่ 3 ความกว้างทรงพุ่มมะขามเทศในแต่ละกรรมวิธีที่อายุ 7-15 เดือน 

 

โรคแมลงศัตรูมะขามเทศ 

การส ารวจโรคและแมลงศัตรูในแปลงมะขามเทศ โดยเริ่มท าการเข้าส ารวจแปลงตั้งแต่วันที่ 24 

มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป ไม่พบการเกิดโรคในแปลงมะขามเทศ แตพ่บแมลงศัตรูที่ส าคัญได้แก่ แมลงค่อม

ทองเข้าท าลายในช่วงมะขามเทศแตกใบอ่อน ลักษณะการท าลายคือกัดกินใบอ่อนจนเป็นรูพรุนทั่วทั้งต้น (ดัง

ภาพที่ 4) พบแมลงค่อมทองเฉลี่ย 9 ตัวต่อต้น เปอร์เซคนต์การท าลาย (กัดกินใบ) เฉลี่ย 34.76% ต่อต้น ส่วน

แมลงศัตรูชนิดอื่นๆที่ส ารวจพบได้แก่ หนอนคืบกัดกินใบ หนอนร่าน และบุ้งขน แต่พบไม่มากเพียงบางต้นๆ 

ละ 1-2 ตัว  

แมลงศัตรูธรรมชาติที่ส ารวจพบได้แก่ ด้วงคล้ายมด ด้วงเต่าสีส้ม และมวนพิฆาต (ดังภาพที่ 5) 

 
ภาพที่ 4 แมลงค่อมทองและลักษณะการท าลาย 
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ภาพที ่5 ด้วงคล้ายมด ด้วงเต่าสีส้ม และมวนพิฆาต 

ในช่วงเดือนกรกฎาคมมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น มะขามเทศแตกใบอ่อนมากขึ้น ส ารวจพบจ านวน

แมลงค่อมทองเพ่ิมขึ้นเป็น 10.88 ตัวต่อต้น มีเปอร์เซคนต์การท าลาย (กัดกินใบ) เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็น 42.6% ต่อ

ต้น จึงได้เริ่มวางแผนการทดลองฉีดพ่นสารเคมี โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 กรรมวิธี 5 ซ้ า ได้แก่ 

กรรมวิธีที่ 1 ไม่ฉีดพ่นสารเคมี T1 

กรรมวิธีที ่2 ฉีดพ่นสารคาร์บาริล T2 

กรรมวิธีที่ 3 ฉีดพ่นสารคาร์บาริล ร่วมกับสารสะเดา T3 

กรรมวิธีที่ 4 ฉีดพ่นสารอะบาเมคคติน T4 

ท าการฉีดพ่น 4 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 1 สัปดาห์ เข้าส ารวจแมลงทุกสัปดาห์หลังการฉีดพ่น 3 วัน ผล

การด าเนินงานดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการส ารวจแมลงศัตรูที่ส าคัญของมะขามเทศ และเปอร์เซคนต์การท าลาย ก่อนและหลังพ่น

สารเคมี 

กรรมวิธี จ านวนแมลงค่อมทองต่อต้น (ตัว) % การท าลาย 

ก่อน หลังฉีดพ่นสารสัปดาห์ที่ ก่อน หลังฉีดพ่นสารสัปดาห์ที่ 

1 2 3 4 1 2 3 4 

T1 6 10 6 3 9 49.17 45.17 48.00 40.75 26.50 

T2 10 4 2 2 4 44.33 34.14 45.75 32.42 24.25 

T3 12 6 5 5 9 50.33 43.17 46.50 45.75 27.83 

T4 6 7 4 1 7 47.33 44.17 47.25 37.42 29.64 

  

จากตารางจะเหคนได้ว่าการฉีดพ่นสารเคมีไม่มีผลต่อจ านวนตัวของแมลงค่อมทองที่พบ เนื่องจากแมลง

ค่อมทองสามารถบินหนีได้ ในขณะที่ฉีดพ่นสารเคมี แต่การฉีดพ่นสารเคมีมีผลต่อเปอร์เซคนต์การท าลาย (กัดกิน

ใบ) ของแมลงค่อมทอง พบว่าเปอร์เซคนต์การกัดกินใบเริ่มลดลงหลังการฉีดพ่นครั้งที่ 1 แต่ภายหลังการฉีดพ่น

ครั้งที่ 2 พบการท าลายกัดกินใบเพ่ิมข้ึน เนื่องจากว่า หลังการฉีดพ่นสารเคมีฝนได้ตกลงมาชะล้างสารเคมี

ออกไป หลังการฉีดพ่นสารเคมีครั้งที่ 3 พบเปอร์เซคนต์การท าลาย (กัดกินใบ) ของแมลงค่อมทองเริ่มลดลง และ

ลดลงมากขึ้นหลังการฉีดพ่นครั้งที่ 4 

จากตาราง เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคมีในแต่ละกรรมวิธีพบว่า กรรมวิธี T2 การฉีดพ่นด้วย

สารคาร์บาริล มีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถลดเปอร์เซคนต์การท าลายของแมลงค่อมทองได้มากท่ีสุด 

ผลผลิตมะขามเทศ 

 หลังการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนตุลาคม มะขามเทศมีการเจริญเติบโตเตคมที่ และเริ่มแทงช่อดอก

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน เมื่อมะขามเทศติดฝักจนแก่เตคมที่จึงเริ่มเกคบผลผลิตในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2559 

จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จ านวน 45 ครั้งข้อมูลผลผลิตดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ข้อมูลผลผลิตมะขามเทศ 

กรรมวิธี จ านวนครั้ง

เกคบเก่ียว 

(ครั้ง) 

ผลผลิตรวม 

(กิโลกรัม/ไร่) 

ผลผลิตฝักดี 

(กิโลกรัม/ไร่) 

% ฝักดี (%) % น้ าหนักฝักดี 

(%) 

T1 45 343 298 80.6 86.7 
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T2 45 334 299 83.7 89.7 

T3 45 233 208.4 82.9 89.7 

T4 45 245 217.4 79.9 87.1 
 

จากตารางข้อมูลผลผลิตมะขามเทศพบว่า กรรมวิธีที่ 1 ได้ผลผลิตสูงสุด รองลงมาได้แก่กรรมวิธีที่ 2 

และ 4 ตามล าดับ แต่ กรรมวิธีที่ 2 มีเปอร์เซคนต์ฝักดีสูงกว่า รองลงมาได้แก่กรรมวิธีที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบ

เปอร์เซคนต์น้ าหนักฝักดีพบว่า กรรมวิธีที่ 2 และ 3 มีเปอร์เซคนต์น้ าหนักฝักดีสูงที่สุดคือ 89.7 เท่ากันทั้ง 2 

กรรมวิธี ซึ่งจากปริมาณผลผลิตในแต่ละกรรมวิธีสอดคล้องกับขนาดความสูงและความกว้างของทรงพุ่ม (ดัง

ภาพที่ 2 และ 3) ซึ่งพบว่าในกรรมวิธีที่ 1 และ 2 มะขามเทศมีขนาดความสูงและความกว้างของทรงพุ่ม

มากกว่าจึงได้ผลผลิตมากกว่ากรรมวิธีที่ 3 และ 4 
  
ปี 2560  

การเจริญเติบโตมะขามเทศ 

 ในฤดูการผลิตที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 1 และ 2 สูตร 13-13-21 อัตรา 500 กรัมต่อต้น ในช่วงเดือน

มิถุนายนและเดือนตุลาคม วัดข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นมะขามเทศในแต่ละกรรมวิธี พบว่ามะขามเทศมี

การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการผลิตที่ 2 มะขามเทศมีอายุ 16 เดือนขึ้นไป จนถึงออกดอกและเกคบ

เกี่ยวผลผลิตมะขามเทศมีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงต้นและความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยในแต่ละกรรมวิธี ดัง

ภาพที่ 6 และ 7 
 

 
ภาพที่ 6 ความสูงต้นมะขามเทศในแต่ละกรรมวิธีที่อายุ 16-27 เดือน 
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ภาพที่ 7 ความกว้างทรงพุ่มมะขามเทศในแต่ละกรรมวิธีที่อายุ 16-27 เดือน 

 โรคแมลงศัตรูมะขามเทศ 

เริ่มส ารวจแมลงศัตรูในแปลงมะขามเทศ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559  พบแมลงศัตรูที่ส าคัญได้แก่ แมลง

ค่อมทองเข้าท าลายในช่วงมะขามเทศแตกใบอ่อน ลักษณะการท าลายคือกัดกินใบอ่อนจนเป็นรูพรุนทั่วทั้งต้น 

จากการส ารวจพบแมลงค่อมทองเฉลี่ย 0.66 ตัวต่อต้น เปอร์เซคนต์การท าลาย (กัดกินใบ) เฉลี่ย 35.24% ตัวต่อ

ต้น ด้วงกุหลาบ 0.72 ตัวต่อต้น หนอนบุ้งขน 0.43 ตัวต่อต้น หนอนคืบ 0.05 ตัวต่อต้น หนอนร่าน 0.38 ตัวต่อ

ต้น เดือนพฤศจิกายน พบแมลงค่อมทองเฉลี่ย 0.37 ตัวตอ่ต้น เปอร์เซคนต์การท าลาย 16.48% หนอนบุ้งขน 

0.39 ตัวต่อต้น หนอนคืบ 0.12 ตัวต่อต้น และพบเพลี้ยอ่อนอยู่ตามช่อดอก 20 ตัวต่อต้น เดือน ธันวาคม พบ

แมลงค่อมทองเฉลี่ย 0.39 ตัวต่อต้น เปอร์เซคนต์การท าลาย 10.28% หนอนบุ้งขน 0.64 ตัวต่อต้น หนอนคืบ 

0.20 ตัวต่อต้น และส ารวจพบเพลี้ยอ่อนเพิ่มมากข้ึนเฉลี่ย 347 ตัวต่อต้น และเริ่มส ารวจพบไรแดงบริเวณใบ

มะขามเทศ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แมลงศัตรูพืชที่ส ารวจพบในแปลงมะขามเทศ และเปอร์เซคนต์การท าลายช่วง ต.ค.ถึง ธ.ค. 2559 

เดือน % ใบ

ถูก

ท าลาย 

แมลงที่พบ (ตัว/ต้น) 
แมลง 

ค่อมทอง 
ด้วง 

กุหลาบ 

บุ้งขน หนอน

คืบ 

หนอน

ร่าน 

หนอน

ห่อใบ 

หนอน

หัวมังกร 

เพลี้ย

อ่อน 

ไรแดง 

ต.ค. 35.24 0.66 0.72 0.43 0.05 0.38 0.04 0.12 0.00 0 

พ.ย. 16.48 0.37 0.00 0.39 0.12 0.00 0.00 0.07 20.00 0 

ธ.ค. 10.28 0.39 0.00 0.64 0.20 0.00 0.00 0.00 347 3.12 

 

จากตาราง เริ่มส ารวจพบเพลี้ยอ่อนเข้าท าลายในระยะที่มะขามเทศเริ่มออกดอกในช่วงเดือน

พฤศจิกายน และพบมากข้ึนในเดือนธันวาคม ซึ่งจะส่งผลต่อการติดฝักและปริมาณผลผลิตของมะขามเทศ จึง



12 

 

ได้เริ่มวางแผนการทดลองฉีดพ่นสารเคมี ในเดือนมกราคม โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 กรรมวิธี 5 

ซ้ า ได้แก่ 

กรรมวิธีที่ 1 ไม่ฉีดพ่นสารเคมี T1 

กรรมวิธีที่ 2 ฉีดพ่นสารคาร์บาริล T2 

กรรมวิธีที่ 3 ฉีดพ่นสารคาร์บาริล ร่วมกับสารสะเดา T3 

กรรมวิธีที่ 4 ฉีดพ่นสารอะบาเมคคติน T4 

ท าการฉีดพ่น 4 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 1 สัปดาห์ เข้าส ารวจแมลงทุกสัปดาห์หลังการฉีดพ่น 3 วัน ผล

การด าเนินงานดังแสดงในตารางที่ 5 

ตารางที ่5 ผลการส ารวจแมลงศัตรูที่ส าคัญของมะขามเทศ ก่อนและหลังพ่นสารเคมี (ตัวต่อต้น) 

กรรมวิธ ี แมลงที่พบ 

(ตัว/ต้น) 

ก่อนฉีดพ่น หลังการฉีดพ่นครั้งท่ี 

1 2 3 4 

T1 ค่อมทอง 0.6 0.6 1.8 1.6 1.2 

 หนอนคืบ 0 0.6 0 0 0 

 บุ้งขน 0.2 3.2 1.6 0.8 0 

 เพลี้ยอ่อน 1,000 0 0 0 0 

 ไรแดง 2.58 0 0 0 0 

 เพลี้ยแป้ง 0 0 3.8 18.2 0 

T2 ค่อมทอง 0.4 0.2 1.4 1 0.6 

 หนอนคืบ 0 0.2 0 0 0 

 บุ้งขน 0 0.8 3.2 1.6 0.4 

 เพลี้ยอ่อน 0 0 0 0 0 

 ไรแดง 1 0 0 0 0 

 เพลี้ยแป้ง 0 0 3.8 13.8 0 

T3 ค่อมทอง 0 0.6 0.8 0.8 0.2 

 หนอนคืบ 0.4 0.6 0 0 0 

 บุ้งขน 0.6 2.8 1 2 0.4 

 เพลี้ยอ่อน 40 0 0 0 0 

 ไรแดง 2.25 0 0.25 0 0 

 เพลี้ยแป้ง 0 0 3.8 5.6 0 

T4 ค่อมทอง 0 0.4 1.4 2.2 0.2 

 หนอนคืบ 0 0.8 0 0 0 

 บุ้งขน 0 1.4 0.8 2.2 0 
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 เพลี้ยอ่อน 410 0 0 0 0 

 ไรแดง 1.17 0 0.25 0 0 

 เพลี้ยแป้ง 0 0 3.8 0.6 0 

 

จากตารางหลังการฉีดพ่นสารเคมีครั้งที่ 4 พบว่ากรรมวิธีที่ 4 (ฉีดพ่นสารอะบาเมคคติน T4) ปริมาณ

แมลงศัตรูพืชลดลงมากที่สุด โดยส ารวจพบแมลงค่อมทองเฉลี่ย 0.2 ตัวต่อต้น ส่วนกรรมวิธีที่ 2 และ 3 ยัง

ส ารวจพบแมลงค่อมทองและบุ้งขน 0.6 0.4 และ 0.2 0.4 ตามล าดับ  ในขณะที่กรรมวิธีที ่ 1 ไม่ได้ฉีดพ่น

สารเคมี (T1) ส ารวจพบแมลงค่อมทอง 1.2 ตัวต่อต้น ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีที่ 2 3 และ 4 จากผลการด าเนินงาน

พบว่าการฉีดพ่นสารเคมีในแต่ละกรรมวิธีสามารถป้องกันก าจัดแมลงศัตรูมะขามเทศได้ไม่แตกต่างกัน  

จากการส ารวจแมลงตั้งแต่เดือน ต.ค. 2559 – เดือน ก.ย. 2560 พบแมลงศัตรูมะขามเทศที่ส าคัญ

ได้แก่ แมลงค่อมทอง หนอนคืบ หนอนร่าน หนอนผีเสื้อตาลหนามด า บุ้งขน เพลี้ยอ่อน ไรแดง และเพลี้ยแป้ง 

ดังภาพที่ 8 และแมลงศัตรูธรรมชาติที่ส ารวจพบได้แก่ ด้วงเต่าลายหยัก ด้วงเต่าสีส้ม ด้วงคล้ายมด ตั๊กแตนต า

ข้าว มวนพิฆาต และแมงมุม 
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ภาพที่ 8 หนอนกัดกินใบ เพลี้ยอ่อน และไรแดงศัตรูมะขามเทศ 

 

 



15 

 

ภาพที่ 9 ด้วงเต่าลายหยักและมวนพิฆาตแมลงศัตรูธรรมชาติ 

 ผลผลิตมะขามเทศ 

 เริ่มเกคบผลผลิตมะขามเทศช่วงเดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธุ์ 2561 จ านวน 45 ครั้ง 

น้ าหนักเฉลี่ย 521.9 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักฝักดีเฉลี่ย 78.18% และมีการเข้าท าลายของหนอนเจาะฝักเฉลี่ย 

2.19% ดังแสดงในตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 ข้อมูลผลผลิตมะขามเทศ 

กรรมวิธี จ านวนครั้งเกคบเก่ียว 

(ครั้ง) 

ผลผลิตรวม 

(กก./ไร่) 

น้ าหนักฝักดี 

(กก./ไร่) 

% น้ าหนักฝัก

ดี (%) 

%การท าลายของ

หนอนเจาะฝัก 

T1 45 624.7 492.5 78.83 2.12 

T2 45 435.0 337.7 77.64 2.24 

T3 45 430.8 333.1 77.32 2.27 

T4 45 561.0 442.7 78.91 2.11 

เฉลี่ย 512.9 401.5 78.18 2.19 
 

 จากการส่งตัวอย่างฝักมะขามเทศที่ถูกแมลงศัตรูเข้าท าลายให้นักกีฏะวิทยาจ าแนกชนิดแมลงศัตรู พบ

แมลงเข้าท าลายฝัก 2 ชนิด ได้แก่ แมลงวันผลไม้ และหนอนผีเสื้อ Lepidoptera : Tortricidae 

(Cryptophlebia ombodelta (Lower)) ซึ่งจะได้วางแผนการป้องกันก าจัดในฤดูเกคบเกี่ยวผลผลิตครั้งต่อไป 
 

ปี 2561 

การเจริญเติบโตมะขามเทศ 

ในฤดูการผลิตที่ 3 มะขามเทศมีอายุ 28 เดือนขึ้นไป ใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 1 สูตร 13-13-21 อัตรา 500 

กรัมต่อต้น ในช่วงเดือนมิถุนายน และครั้งที่ 2 ช่วงเดือนตุลาคม อัตรา 750 กรัมต่อต้น ท าการตัดแต่งก่ิง

มะขามเทศในช่วงเดือนพฤษภาคม วัดข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นมะขามเทศในแต่ละกรรมวิธี พบว่ามะขาม

เทศมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงต้นและความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยใน

แต่ละกรรมวิธี ดังภาพที่ 10 และ 11 
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ภาพที่ 10 ความสูงต้นมะขามเทศในแต่ละกรรมวิธีที่อายุ 28-39 เดือน 

 

 
ภาพที่ 11 ความกว้างทรงพุ่มมะขามเทศในแต่ละกรรมวิธีที่อายุ 28-39 เดือน 

 

 จากภาพที่ 10 และ 11 ในช่วงที่มะขามเทศอายุ 29-30 เดือน คือในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม

ความสูงของต้นมะขามเทศลดลง เนื่องจากว่าเมื่อมะขามเทศเจริญเติบโตมากขึ้น จะมีการโน้มกิ่งลงออก

ด้านข้าง และมีการตัดแต่งก่ิงที่ติดฝักมะขามเทศออกไปบางส่วน ท าให้ความสูงของต้นและความกว้างทรงพุ่ม

ลดลง และมีการตัดแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤษภาคม และเริ่มมีการเจริญเติบโตทางด้านความสูง และความกว้าง

ทรงพุ่มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และเริ่มแทงช่อดอกในปีการผลิตที่ 3 ช่วงเดือนพฤศจิกายน มะขามเทศมีอายุ 36 เดือน 

แมลงศัตรูที่ส าคัญของมะขามเทศ 
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เนื่องจากต้นมะขามเทศมีการเจริญเติบโตเพ่ิมมากขึ้น โดยมีระดับความสูง 4-5 เมตรขึ้นไป และมี

ขนาดทรงพุ่มกว้าง 5-6 เมตร ดังนั้นจึงได้วางแผนการส ารวจแมลงโดยการสุ่มส ารวจรอบทรงพุ่มในแนวทิศ 

เหนือ-ใต้-ออก-ตก ทิศละ 3 จดุรวม 12 จุด แต่ละจุดนับความยาวจากปลายยอดเข้ามา 30 เซนติเมตร ผลการ

ส ารวจแมลงในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2560 พบเปอร์เซคนต์การเข้าท าลายของแมลงค่อมทอง 

2% และ 1.5% ต่อต้น ตามล าดับ พบแมลงค่อมทอง 0.4 และ 0.3 ตัวต่อต้น แมลงศัตรูอ่ืนๆที่ส ารวจพบได้แก่ 

บุ้งขน และหนอนคืบ ลักษณะการท าลายคือกัดกินใบอ่อน แมลงศัตรูธรรมชาติที่ส ารวจพบได้แก่ ด้วงเต่าสีส้ม 

มวนพิฆาต และแมงมุม 

ตารางที่ 7 แมลงศัตรูพืชที่ส ารวจพบในแปลงมะขามเทศ และเปอร์เซคนต์การท าลายช่วง พ.ย. ถึง ธ.ค. 2560 

เดือน %การท าลายของแมลงค่อมทอง 

(%) 

แมลงที่พบ (ตัว/ต้น) 
แมลงค่อมทอง บุ้งขน หนอนคืบ 

พ.ย. 2 0.4 1.7 0.5 

ธ.ค. 1.5 0.3 4 0.6 

 

 จากการส ารวจพบแมลงศัตรูน้อยมากและระดับการท าลายที่ท าให้เกิดความเสียหายอยู่ในระดับต่ า 

นอกจากนี้ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน เป็นช่วงเกคบผลผลิตจึงยังไม่มีการวางแผนการฉีดพ่นสารเคมี

ป้องกันก าจัดแมลง เนื่องจากอาจมีสารพิษตกค้างในผลผลิตได้ และจากการส ารวจการเข้าท าลายฝักของแมลง

ศัตรใูนปีการผลิตที่ 2 พบการเข้าท าลายของหนอนเจาะฝักเฉลี่ย 2.19% ของผลผลิตทั้งหมด  

 ท าการตัดแต่งก่ิงมะขามเทศในช่วงเดือนพฤษภาคม และเริ่มส ารวจแมลงอีกครั้งในเดือนมิถุนายน พบ

ใบถูกแมลงกัดกินเสียหาย 2.5 % และเพ่ิมปริมาณขึ้นจนถึง 19.6% ในเดือนกันยายน เนื่องจากมะขามเทศมี

การแตกใบอ่อน จึงมีแมลงศัตรูมากัดกินใบอ่อนเพ่ิมมากขึ้น แต่ความเสียหายยังไม่ถึงระดับเศรษฐกิจ เริ่ม

ส ารวจพบเพลี้ยแป้ง และไรแดงเข้าท าลายในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน เนื่องจากฝนทิ้งช่วงเป็น

เวลานาน ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 แมลงศัตรูพืชที่ส ารวจพบในแปลงมะขามเทศ และเปอร์เซคนต์การท าลายเดือนมิถุนายน-กันยายน 

2561 

เดือน %ใบถูกกัดกิน

โดยแมลงปากกัด 

แมลงที่พบ (ตัว/ต้น) 
แมลงค่อมทอง บุ้งขน หนอนร่าน เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง ไรแดง 

มิ.ย. 2.5 0.06 0 0 0 0 0 

ก.ค. 6.1 0.1 0 0 0 0 0 

ส.ค. 10.8 0.4 4.0 0 1.8 2.2 9.2 

ก.ย. 19.6 0.1 0.7 0.1 0 28.38 22.5 
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ผลการส ารวจแมลงในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 พบเปอร์เซคนต์ใบถูกกัดกินโดยแมลง

ปากกัด 21.6%  3.9% และ 3.5% ต่อต้น ตามล าดับ พบแมลงค่อมทอง 0.2 ตัวต่อพ้ืนที่สุ่ม นอกจากนี้ในช่วง

เดือนพฤศจิกายนพบว่ามะขามเทศเริ่มออกดอก ส ารวจพบหนอนเข้าท าลายดอกมะขามเทศ 1 ตัวต่อพ้ืนที่สุ่ม 

และ 2 ตัวต่อพ้ืนที่สุ่มในเดือนธันวาคม ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อการติดฝักของมะขาม

เทศ นอกจากนี้แมลงศัตรูอ่ืนๆที่ส ารวจพบได้แก่ บุ้งขน และหนอนร่าน ลักษณะการท าลายคือกัดกินใบและ

ดอก ศัตรูธรรมชาติที่ส ารวจพบได้แก่ ด้วงคล้ายมด และแมงมุม 

ตารางที่ 9 แมลงศัตรูพืชที่ส ารวจพบในแปลงมะขามเทศ และเปอร์เซคนต์การท าลายช่วง ต.ค. ถึง ธ.ค. 2561 

เดือน %ใบถูกกัด

กินโดยแมลง

ปากกัด 

แมลงที่พบ (ตัว/พื้นที่สุ่ม) 

แมลงค่อมทอง ด้วงกุหลาบ บุ้งขน หนอนกัดกินดอก หนอนร่าน แมลง 

หวี่ขาว 

เพลี้ยแป้ง 

ต.ค. 21.6 0.2 0.58 0.1 0 0.23 6.74 4.57 

พ.ย. 3.9 0.01 0.14 2.7 1 0.2 1.54 0.27 

ธ.ค. 3.5 0.1 0 0.4 2 0.3 0.48 0 

 

จากการส ารวจพบหนอนเข้าท าลายดอกมะขามเทศเพ่ิมมากขึ้นในเดือนธันวาคม และเพ่ือป้องกันการ

เข้าท าลายของแมลงวันผลไม้ในช่วงมะขามเทศติดฝัก จึงวางแผนการฉีดพ่นสารเคมีตามกรรมวิธีที่ได้วาง

แผนการทดลองในช่วงปลายเดือนธันวาคมดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 ไม่ฉีดพ่นสารเคมี 

กรรมวิธีที ่2 ฉีดพ่นสารคาร์บาริล 

กรรมวิธีที่ 3 ฉีดพ่นสารคาร์บาริลร่วมกับเหยื่อโปรตีน+มาลาไธออน 

กรรมวิธีที่ 4 ฉีดพ่นสารคลอไพริฟอส (วิธีเกษตรกร) 

ท าการฉีดพ่นสารเคมีตามกรรมวิธีที่ก าหนดทุก 7 วัน จ านวน 4 ครั้ง และเข้าส ารวจแมลงทุกครั้งหลัง

การฉีดพ่น 3 วัน ผลการส ารวจแมลงก่อนและหลังการพ่นสารเคมีดังแสดงในตารางที่ 10 

ตารางที่ 10 แมลงศัตรูพืชที่ส ารวจพบในแปลงมะขามเทศ และเปอร์เซคนต์การท าลายก่อนและหลังการฉีดพ่น

สารเคมี 

กรรมวิธี %โดนกัดกินใบ *หนอนกินช่อดอกและใบ (ตัว/พื้นที่สุ่ม) 

 ก่อน

การฉีด

พ่น 

หลังการ

ฉีดพ่น

ครั้งที่ 1 

หลังการ

ฉีดพ่น

ครั้งที่ 2 

หลังการ

ฉีดพ่น

ครั้งที่ 3 

หลังการ

ฉีดพ่น

ครั้งที่ 4 

ก่อน

การฉีด

พ่น 

หลังการ

ฉีดพ่น

ครั้งที่ 1 

หลังการ

ฉีดพ่น 

ครั้งที่ 2 

หลังการ

ฉีดพ่น

ครัง้ที่ 3 

หลังการ

ฉีดพ่น

ครั้งที่ 4 

T1 4.04 4.46 3.45 2.55 2.13 0.73 0.77 10.25 0.20 0.14 
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T2 4.75 5.04 3.95 3.78 2.85 1.17 0.07 0.12 0.00 0.00 

T3 6.08 5.39 4.81 3.67 3.17 0.57 0.27 0.00 0.07 0.00 

T4 5.38 5.05 4.00 3.37 2.57 0.69 0.00 0.15 0.00 0.00 

หมายเหตุ *หนอนกินช่อดอกและใบ ได้แก่ หนอนคืบ บุ้งขน และหนอนร่าน 

 จากตารางหลังการฉีดพ่นสารเคมีครั้งที่ 4 พบว่า ทุกกรรมวิธีมีเปอร์เซคนต์ใบถูกท าลายลดลง แต่

กรรมวิธีที่ 1 ไม่ฉีดพ่นสารเคมี มีเปอร์เซคนต์ใบถูกท าลายน้อยที่สุด แต่กรรมวิธีที่ 2 3 และ 4  ส ารวจไม่พบ

หนอนกินช่อดอกและใบ จากผลการด าเนินงานพบว่าการฉีดพ่นสารเคมีในแต่ละกรรมวิธีสามารถป้องกันก าจัด

แมลงศัตรูมะขามเทศได้ไม่แตกต่างกัน 
 

 ผลผลิตมะขามเทศ 

 เริ่มเกคบผลผลิตมะขามเทศช่วงปลายเดือนมกราคม 2562 หลังจากฉีดพ่นสารเคมีครั้งที่ 4 เกคบผลผลิต

มะขามเทศจ านวน 45 ครั้ง ข้อมูลผลผลิตมะขามเทศ กรรมวิธีที่ 1 ไม่ฉีดพ่นสารเคมี ได้ผลผลิตรวม 1,099 

กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักฝักดี 780 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซคนต์ฝักดีเฉลี่ย 62.7% เปอร์เซคนต์น้ าหนักฝักดีเฉลี่ย 

71.1% กรรมวิธีที่ 2 ฉีดพ่นสารคาร์บาริล ได้ผลผลิตรวม 1,801 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักฝักดี 1,367 กิโลกรัมต่อ

ไร่ เปอร์เซคนต์ฝักดีเฉลี่ย 67.3% เปอร์เซคนต์น้ าหนักฝักดีเฉลี่ย 75.9% กรรมวิธีที่ 3 ฉีดพ่นสารคาร์บาริลร่วมกับ

เหยื่อโปรตีน+มาลาไธออน ได้ผลผลิตรวม 1,871 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักฝักดี 1,374 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซคนต์

ฝักดีเฉลี่ย 64.0% เปอร์เซคนต์น้ าหนักฝักดีเฉลี่ย 73.6% กรรมวิธีที่ 4 ฉีดพ่นสารคลอไพริฟอส (วิธีเกษตรกร) ได้

ผลผลิตรวม 2,857 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักฝักดี 2,271 กิโลกรัมต่อ เปอร์เซคนต์ฝักดีเฉลี่ย 71.0% เปอร์เซคนต์

น้ าหนักฝักดีเฉลี่ย 79.5% ดังแสดงในตารางที่ 11 

 

 

 

ตารางที่ 11 ข้อมูลผลผลิตมะขามเทศ ปีการผลิตที่ 3 

กรรมวิธี จ านวนครั้งเกคบเก่ียว 

(ครั้ง) 

น้ าหนักฝักรวม 

(กก./ไร่) 

น้ าหนักฝักดี 

(กก./ไร่) 

% ฝักดี 

(%) 

% น้ าหนักฝักดี 

(%) 

T1 45 1,099 780 62.7 71.1 

T2 45 1,801 1,367 67.3 75.9 

T 3 45 1,871 1,374 64.0 73.6 

T 4 45 2,857 2,271 71.0 79.5 
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 จากตารางพบว่า กรรมวิธีที่ 4 ฉีดพ่นสารคลอไพริฟอส (วิธีเกษตรกร) ได้ผลผลิตมากที่สุด มีเปอร์เซคนต์

ฝักดีและน้ าหนักฝักดีมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่กรรมวิธีที่ 3 และ 2 แต่กรรมวิธีที่ 2 มีเปอร์เซคนต์ฝักดีสูงกว่า 

กรรมวิธีที่ 3 ในขณะที่ กรรมวิธีที่ 1 ได้ผลผลิตน้อยท่ีสุดและมีเปอร์เซคนต์ฝักดีน้อยที่สุดด้วย จากผลการทดลอง

พบว่าการฉีดพ่นสารคลอไพรีฟอสให้ผลดีที่สุด รองลงมาได้แก่สารคาร์บาริล แต่เนื่องจากว่าปัจจุบันสารคลอ

ไพรีฟอสได้ถูกประกาศให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 คือมีพิษร้ายแรงและห้ามไม่ให้มีการใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ดังนั้นจึงควรแนะน าให้เกษตรกรใช้สารคาร์บาริลในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูในช่วง

มะขามเทศเริ่มแทงช่อดอกก่อนการติดฝักต่อไป 

การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 

 ในการเกคบผลผลิตครั้งที่ 1 ไดส้่งตัวอย่างผลผลิตวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิตพบว่า กรรมวิธีที1่ 

ตรวจพบสารคาร์บาริลตกค้างปริมาณ 0.02 มก./กก กรรมวิธีที่2 ตรวจพบสารคาร์บาริลปริมาร 6.00 มก./กก. 

กรรมวิธีที3่ ตรวจพบสารคาร์บาริลปริมาณ 3.40 มก./กก. และสารมาลาไทออนปริมาณ 0.07 มก./กก. 

กรรมวิธีที่ 4 ตรวจพบสารคาร์บาริลปริมาณ 0.02 มก./กก. สารคลอไพรีฟอสปริมาณ 0.15 มก./กก. และสาร

ไซเปอร์เมทรินปริมาณ 0.28 มก./กก. ซึ่งปริมาณสารพิษที่ตกค้างในผลผลิต (MRL) มีค่าต่ ากว่าที่ก าหนด จึงไม่

เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ข้อมูลดังตารางที่ 12 

ตารางที่ 12 ผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตมะขามเทศหลังฉีดพ่นสารเคมี 7 วัน 

กรรมวิธี ชนิดตัวอย่าง สารพิษตกค้างที่

ตรวจพบ 

ปริมาณที่พบ  

(มก./กก.) 

หมายเหตุ 

กรรมวิธีที่ 1 มะขามเทศ/สด carbaryl 0.02 NO MRL 

กรรมวิธีที่ 2 มะขามเทศ/สด carbaryl 6.00 NO MRL 

กรรมวิธีที่ 3 มะขามเทศ/สด carbaryl 3.40 NO MRL 

malathion 0.07 NO MRL 

กรรมวิธีที่ 4 มะขามเทศ/สด carbaryl 0.02 NO MRL 

chlorpyrifos 0.15 NO MRL 

cypermetrin 0.28 NO MRL 

 

 จากผลการวิเคราะห์ พบสารคาร์บาริลตกค้างในผลผลิตกรรมวิธีที่ 1 และ 4 แต่ทั้งสองกรรมวิธีไม่ได้

ฉีดพ่นสารดังกล่าว อาจเนื่องมาจากในขณะฉีดพ่นละอองสารเคมีปลิวไปปนเปื้อนผลผลิตในกรรมวิธีที่ 1 และ 

4 แต่พบในปริมาณที่ต่ ามาก จึงไมท่ าให้ผู้บริโภคได้รับความเสี่ยงด้านสุขภาพ 
 

 ปี 2562 
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 การเจริญเติบโตมะขามเทศ 

 ในฤดูการผลิตที่ 4 มะขามเทศมีอายุ 40 เดือนขึ้นไป ใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 1 สูตร 13-13-21 อัตรา 750 

กรัมต่อต้น ในช่วงเดือนมิถุนายน และครั้งที่ 2 ช่วงเดือนตุลาคม อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น ท าการตัดแต่งกิ่ง

มะขามเทศในช่วงเดือนพฤษภาคม วัดข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นมะขามเทศในแต่ละกรรมวิธี พบว่าหลังตัด

แต่งก่ิงมะขามเทศมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงต้นและความกว้าง

ทรงพุ่มเฉลี่ยในแต่ละกรรมวิธี ดังภาพที่ 12 และ 13 

 
ภาพที่ 12 ความสูงต้นมะขามเทศในแต่ละกรรมวิธีที่อายุ 40-48 เดือน 

 

 
ภาพที่ 13 ความกว้างทรงพุ่มมะขามเทศในแต่ละกรรมวิธีที่อายุ 40-48 เดือน 

แมลงศัตรูที่ส าคัญของมะขามเทศ 
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ส ารวจแมลงในแปลงมะขามเทศอีกครั้งในช่วงปลายเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 พบ

เปอร์เซคนต์ถูกกัดกินใบของแมลงปากกัดในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์เท่ากับ 3.40% และ 6.56% 

และเพ่ิมข้ึนในเดือนมีนาคมเป็น 21.90% ส่วนเดือนเมษายน ถึง กันยายน พบเปอร์เซคนต์ถูกกัดกินใบของแมลง

ปากกัดเท่ากับ 18.68% 14.64% 17.27% 22.40% 12.80% และ8.50% ตามล าดับ ตลอดการส ารวจพบ

แมลงศัตรูพืชได้แก่ หนอนคืบกินใบ บุ้งขน หนอนร่าน และแมลงปากดูด ได้แก่แมลงหวี่ขาว เพลี้ยอ่อน และ

เพลี้ยแป้ง แต่พบว่าไม่ท าให้เกิดความเสียหายกับต้นมะขามเทศ ในปีการผลิตที่ 4 นี้ จึงไม่ได้วางแผนการ

ทดลองฉีดพ่นสารเคมี และส ารวจพบแมลงศัตรูธรรมชาติได้แก่ ด้วงคล้ายมด และ แมงมุม ดังตารางที่ 13 

ตารางที ่13 แมลงศัตรูพืชที่ส ารวจพบในแปลงมะขามเทศ และเปอร์เซคนต์การท าลายช่วง ม.ค. ถึง ก.ย. 2562 

เดือน %ใบถูกกัดกินโดย

แมลงปากกัด 

แมลงที่พบ (ตัว/พื้นท่ีสุ่ม) 

แมลง 

ค่อมทอง 

หนอน

คืบ 

บุ้งขน หนอนร่าน แมลง 

หวี่ขาว 

เพลี้ย

อ่อน 

เพลี้ย

แป้ง 

ด้วง 

คล้ายมด 

แมง

มุม 

ม.ค. 3.40 0 0.03 0.02 0.01 0.04 6.07 0.02 0.28 0.01 

ก.พ. 6.56 0.04 0.04 0.02 0.03 8.00 7.03 0.17 0.17 0.73 

มี.ค. 21.90 0.0 0.15 0.02 0.12 3.83 2.85 0.19 4.72 1.18 

เม.ย. 18.68 0.0 0.08 0.0 0.05 2.77 0.0 0.13 8.71 1.21 

พ.ค. 14.64 0.0 0.67 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.34 1.99 

มิ.ย 17.27 0.01 0.19 0.0 0.0 3.27 0.0 0.09 1.74 0.93 

ก.ค. 22.40 0.05 0.04 0 0 1.00 0 0 3.20 2.40 

ส.ค. 12.80 0 0 0 0 0.10 0 0 8.30 3.20 

ก.ย. 8.50 0.03 0.24 0.09 0 0 0 0.80 7.60 2.60 

 

ผลผลิตมะขามเทศ 

เริ่มเกคบผลผลิตมะขามเทศช่วงเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธุ์ 2563 จ านวน 45 ครั้ง ข้อมูล

ผลผลิตมะขามเทศ กรรมวิธีที่ 1 ได้ผลผลิตรวม 2,260 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักฝักดี 1,439 กิโลกรัมต่อไร่ 

เปอร์เซคนต์ฝักดีเฉลี่ย 55.6% เปอร์เซคนต์น้ าหนักฝักดีเฉลี่ย 63.7% กรรมวิธีที่ 2 ได้ผลผลติรวม 1,871 กิโลกรัม

ต่อไร่ น้ าหนักฝักดี 1,191 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซคนต์ฝักดีเฉลี่ย 51.0% เปอร์เซคนต์น้ าหนักฝักดีเฉลี่ย 61.1% 

กรรมวิธีที่ 3 ได้ผลผลิตรวม 1,948 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักฝักดี 1,224 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซคนต์ฝักดีเฉลี่ย 

52.1% เปอร์เซคนต์น้ าหนักฝักดีเฉลี่ย 62.8% กรรมวิธีที่ 4 ได้ผลผลิตรวม 2,536 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักฝักดี 

1,578 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซคนต์ฝักดีเฉลี่ย 51.6% เปอร์เซคนต์น้ าหนักฝักดีเฉลี่ย 62.2% ดังแสดงในตารางที่ 

14 
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ตารางที่ 14 ข้อมูลผลผลิตมะขามเทศ ปีการผลิตที่ 4 

กรรมวิธี จ านวนครั้งเกคบเก่ียว 

(ครั้ง) 

น้ าหนักฝักรวม 

(กก./ไร่) 

น้ าหนักฝักดี 

(กก./ไร่) 

% ฝักดี 

(%) 

% น้ าหนักฝักดี 

(%) 

T1 45 2,260 1,439 55. 6 63.7 

T2 45 1,871 1,191 51.0 61.1 

T 3 45 1,948 1,224 52.1 62.2 

T 4 45 2,536 1,578 51.6 62.2 

เฉลี่ย 45 2,154 1,358 52.54 62.5 

 

 จากข้อมูลผลผลิตมะขามเทศพบว่า ผลผลิตฝักดีได้น้ าหนักไม่สูงเท่าที่ควร เนื่องจากเกคบผลผลิตไม่ทัน 

ท าให้ฝักแก่จัดแตก เนื้อข้างในฝักหลุดร่วง จึงเกคบข้อมูลเป็นผลผลิตฝักเสีย แต่ไม่พบมีโรคหรือแมลงท าลายฝัก

ดังกล่าว 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

การเจริญเติบโตของมะขามเทศ  

มะขามเทศมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ทั้งทางด้านความสูงต้นและความกว้างทรงพุ่ม 

โรคแมลงศัตรูที่ส าคัญของมะขามเทศ 

พบแมลงศัตรูที่ส าคัญเข้าท าลายมะขามเทศตลอดทั้งปี ได้แก่ แมลงค่อมทอง หนอนคืบ หนอนร่าน บุ้ง

ขนกัดกินใบและช่อดอก เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง หนอนผีเสื้อเจาะฝัก มวนถั่วเหลืองเจาะฝัก แมลงวันผลไม้ และ

ไรแดง เมื่อท าปฏิทินการระบาดของแมลงศัตรูดังกล่าว ดังแสดงในภาพที่ 14  
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ภาพที่ 14 ปฏิทินการระบาดของแมลงศัตรูมะขามเทศตลอดทั้งปี 

 สารเคมีที่แนะน าในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูมะขามเทศได้แก่ สารคาร์บาริล สามารถลดปริมาณ

แมลงศัตรูมะขามเทศลงได้ทั้งแมลงค่อมทอง และหนอนกัดกินใบชนิดต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับค าแนะน าของกรม

วิชาการเกษตรในการป้องกันก าจัดแมลงค่อมทองที่เข้าท าลายมะนาวในระยะแตกใบอ่อน โดยให้พ่นป้องกัน

ก าจัดด้วยสารคาร์บาริล 85% ดับเบ้ิลยูพี อัตรา 60 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร (อังคณา, 2559) 

 ผลผลิตมะขามเทศ 

 เนื่องจากมะขามเทศมีมีการเจริญเติบโตมากขึ้นทุกปี จึงมีความสูงต้นและความกว้างทรงพุ่มมากข้ึน 

ท าให้ได้ผลผลิตเพ่ิมมากข้ึนทุกปี  

 แมลงศัตรูท่ีส าคัญในช่วงมะขามเทศติดฝักได้แก่ มวนถั่วเหลืองเจาะฝัก หนอนผีเสื้อเจาะฝัก และ

แมลงวันผลผลไม้  
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ภาพที่ 15 มวนถั่วเหลือง เพลี้ยอ่อน และหนอนผีเสื้อเจาะฝัก 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   

เกษตรกรที่ปลูกมะขามเทศในพ้ืนที่ดินเคคมจังหวัดนครราชสีมา สามารถน าผลที่ได้จากงานวิจัยการไป

ประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตนเองในเรื่องของช่วงการระบาดของแมลงศัตรูมะขามเทศแต่ละชนิด เพ่ือที่จะได้วาง

แผนการป้องกันการเข้าท าลายของแมลงศัตรูนั้นๆ ในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังสามารถ

เผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจทั่วไปได้ 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  - 
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