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 กิจกรรม :  การเฝ้าระวังศัตรูพืชกักกัน 

3. ชื่อการทดลอง   :  การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของหนอนเจาะผล,                        

Cryptophlebia ombrodelta (Lower) ในลิ้นจี่ 

  :  Distribution of Fruit Borer, Cryptophlebia ombrodelta (Lower)       

on Lichi 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

 หัวหน้าการทดลอง : บุษบง มนัสม่ันคง   กลุ่มบริหารศัตรูพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

     ผู้ร่วมงาน            : ศรจี านรรจ์ ศรีจันทรา1/  พวงผกา อ่างมณี1/  สุนัดดา เชาวลิต2/                    

พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท2/  เกรียงไกร จ าเริญมา1/   
1/กลุ่มบริหารศัตรูพืช    ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

2/กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

5. บทคัดย่อ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของหนอนเจาะผล Cryptophlebia ombrodelta (Lower) ในลิ้นจี่ 

ด าเนินการส ารวจในแหล่งปลูกจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน และสมุทรสงคราม  ในระยะเก็บเกี่ยวผล

ลิ้นจี่ โดยสุ่มส ารวจแมลงในแปลงโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) คือ สุ่มตัดช่อผลลิ้นจี่ต้น

ละ 4 ทิศๆ ละ 1 ช่อ จ านวน 10 ต้น/แปลง ด าเนินการทดลองระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2556  ผล

การส ารวจจากแหล่งปลูกลิ้นจี่ ปี 2554 จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 5 แปลง จังหวัดน่าน จ านวน 9 แปลง 

จังหวัดพะเยา จ านวน 12 แปลง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 14 แปลง และ จังหวัดเชียงราย จ านวน 7 แปลง รวม 

47 แปลง  จากผลผลิต 15,194 ผล น้ าหนัก 234.88 กิโลกรัม  ปี 2555 จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 2 แปลง 

จังหวัดน่าน จ านวน 9 แปลง จังหวัดพะเยา จ านวน 12 แปลง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 20 แปลง และ จังหวัด

เชียงราย จ านวน 8 แปลง รวม 51 แปลง  จากผลผลิต 15,232 ผล น้ าหนัก 225.38 กิโลกรัม  ปี 2556 จังหวัด

น่าน จ านวน 12 แปลง จังหวัดพะเยา จ านวน 12 แปลง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 20 แปลง และ จังหวัดเชียงราย 

จ านวน 8 แปลง รวม 52 แปลง  จากผลผลิต 10,107 ผล น้ าหนัก 179.68 กิโลกรัม พบหนอนเจาะขั้วผล 



Conopomorpha sinensis Breadley เข้าท าลายผลลิ้นจี่ทุกจังหวัดที่ท าการส ารวจ  โดยพบเกือบทุกแปลงที่

ด าเนินการส ารวจ ส่วนหนอนเจาะผล Deudoric epijarbas Moore พบในแปลงลิ้นจี่ อ าเภอไชยปราการ อ าเภอ

แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน และอ าเภอแม่ใจ จังหวัด

พะเยา และพบหนอนเจาะผล Conogethes punciferalis ในแปลงลิ้นจี่ อ าเภอแม่อาย และ อ าเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนหนอนเจาะผล Cryptophlebia ombrodelta พบการเข้าท าลายผลลิ้นจี่ ที่ อ าเภอแม่ใจ 

จังหวัดพะเยา และอ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และน่าน ไม่พบการ

เข้าท าลาย 

Distribution of Fruit Borer, Cryptophlebia ombrodelta (Lower) on Lichi was conducted 

during October 2010 – September 2013 on harvesting period of Lichi in Chiang Mai, Chiang Rai, 

Phayao, Nan and Samut Songkram. Simple random sampling Ten Lichi trees per orchard. a 

branch of fruit in each direction (4 directions/tree). In 2011 from 47 orchards : 5 in Samut 

Songkram, 9 in Nan, 12 in Phayao, 14 in Chiang Mai and 7 in Chiang Rai total 15,194 fruits 134.88 

Kilograms In 2012 from 51 orchards : 2 in Samut Songkram, 9 in Nan, 12 in Phayao, 20 in Chiang 

Mai and 8 in Chiang Rai total 15,232 fruits 225.38 Kilograms. In 2013 from 52 orchards : 12 in Nan, 

12 in Phayao, 2 0  in Chiang Mai and 8  in Chiang Rai total 10,107 fruits 1 7 9 .6 8 Kilograms. The 

results showed that fruit borer; Conopomorpha sinensis Breadley and Deudoric epijarbas Moore 

were found in Samut Songkram, Nan, Phayao, Chiang Mai and Chiang Rai, fruit borer; Conogethes 

punciferalis was found in Chiang Mai. This detection survey has demonstrated that fruit 

borer; Cryptophlebia ombrodelta (Lower) was found in Phayao and Samut Songkram but 

was not found in Chiang Mai, Chiang Rai and Nan. 

6. ค าน า 

จากการเปิดเสรีการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก (World Tread Organization, WTO)  ซึ่งได้ยกเลิก

มาตรการกีดกันทางภาษี และให้ใช้มาตรการทางสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS Agreement) เป็นมาตรการ

ทดแทน เพ่ือให้ประเทศสมาชิกปกป้องมิให้ศัตรูพืชที่อาจจะติดไปกับสินค้าพืชจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง 

เป็นการอ านวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศสมาชิก  ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกขององค์การ

การค้าโลกจึงต้องด าเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการต่อรองทางการค้าสินค้า

เกษตรระหว่างประเทศ กรมวิชาการเกษตร โดยส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชซึ่งเป็นหน่วยงานอารักขาพืช



แห่งชาติ จึงมีความจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทางด้านพืชดังกล่าวเพ่ือใช้ในการ

เจรจาการค้าสินค้าเกษตรภายใต้เงื่อนไขขององค์การการค้าโลก  การส ารวจ ติดตามและตรวจสอบศัตรูพืชเป็นงาน

พ้ืนฐานที่มีความจ าเป็นส าหรับใช้ในการด าเนินการด้านอ่ืนๆ อีก เช่น Pest Risk Analysis, Establishment for 

pest free area, Pest list, Pest report เป็ น ต้ น  ซึ่ งแน วทางการด า เนิ น งานจะสอดคล้ องกับ  ISPMs 

(International Standard for Phytosanitary Measures) ฉบับที่ 6 (Guidelines for Surveillance) 

 ลิ้นจี่เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการผลิตและการตลาด ในปี 2550 มีการส่งออกลิ้นจี่สดลิ้นจี่บรรจุ

ภาชนะอัดลม และอบแห้ง ปริมาณ 26,801 เมตริกตัน  มูลค่า 759 ล้านบาท ดังนั้นจึงควรมีขบวนการผลิตอย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีมาตรฐาน มีสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช สามารถแข่งขันในตลาดโลก  

แหล่งปลูกส าคัญของลิ้นจี่อยู่ทางภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง แพร่ น่าน ลิ้นจี่พันธุ์ที่

ปลูกมาก คือ พันธุ์ฮงฮวย โอเฮ้ียะ ค่อม กิมเจ็ง และจักรพรรดิ์ การผลิตลิ้นจี่มักประสบปัญหาการให้ผลผลิตปีเว้นปี 

ปีที่มีผลผลิตมากมักเกิดปัญหาด้านการตลาด ลิ้นจี่มีตลาดส่งออกใหญ่ที่ประเทศจีน เนเธอร์แลนด์ และฮ่องกง เป็น

ต้น  ส่วนประเทศที่พัฒนาแล้วมักจะไม่ค่อยรับซื้อ เนื่องจากกลัวปัญหาด้านโรคแมลงที่ติดไปกับผลลิ้นจี่  ซึ่งก่อนที่

จะน าเข้าต้องยื่นค าขอเปิดตลาดพร้อมข้อมูลศัตรูพืช ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับศัตรูพืช 

เพ่ือที่ประเทศผู้น าเข้าจะน าไปวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest Risk Analysis, PRA) และอาจจะสอบถามข้อมูล

เพ่ิมเติมเพ่ือก าหนดเงื่อนไขการน าเข้า แต่ที่ผ่านมาข้อมูลเหล่านี้ยังขาดอยู่ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการวิจัยเพ่ือ

หาข้อมูลเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชดังกล่าว 

แมลงที่ลงท าลายผลลิ้นจี่ ในประเทศไทยและสามารถติดไปกับผลผลิต ได้แก่ หนอนเจาะขั้วผล 

(Conopomorpha sinensis Bradley), หนอนกินผลล าไยและลิ้นจี่  (Conogethes punciferalis (Guenee), 

หนอนเจาะผล (Deudorix epijarbas Moore), เพลี้ยหอยสีน้ าตาล (Saisatia coffeae Wlk.), เพลี้ยแป้ ง 

(Nipaecoccus sp.), เพลี้ ยหอยข้ าวตอก (Ceroplastes pseudoceriferus (Green)), เพลี้ ยหอยหลั งเต่ า 

(Drepanococcus chiton (Green)), เพลี้ยหอย (Icerya sp. (Margarodidae)) เป็นต้น (จริยาและคณะ, 2545)   

แต่จากการด าเนินการการขอเปิดตลาดลิ้นจี่กับประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ส่งข้อมูลที่พบว่าลิ้นจี่มีหนอน

เจาะผลชนิด Cryptophlebia ombrodelta  ลงท าลายด้วย  ซึ่งทางประเทศไทยไม่มีข้อมูลศัตรูพืชชนิดนี้  จึงต้อง

ด าเนินการเฝ้าระวังและติดตามหนอนเจาะผล Cryptophlebia ombrodelta ในแหล่งปลูกลิ้นจี่เพ่ือการส่งออก  

เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการด าเนินการขอเปิดตลาดการค้าต่อไป 

 

 



7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 

  1.  แปลงลิ้นจี่ 

  2.  กรรไกรตัดก่ิง 

   3.  ถังน้ าแข็ง 

   4.  เครื่องก าหนดพิกัด (GPS) 

   5.  อุปกรณ์เก็บตัวอย่างแมลง เช่น กล่องพลาสติก  ถุงพลาสติก ยางรัดของ  vial   

        แอลกอฮอล์ 80%  พู่กัน  เข็มเขี่ย Label เป็นต้น 

   6.  อุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น กระดาน ดินสอ ปากกาเมจิก เป็นต้น 

วิธีการ 

 ด าเนินการสุ่มเลือกพ้ืนที่การส ารวจในแหล่งปลูกลิ้นจี่ทั่วประเทศ และแปลงลิ้นจี่ในแต่ละจังหวัด โดยใช้วิธี 

purposive sampling ได้พ้ืนที่การสุ่มส ารวจ ดังนี้  ในแหล่งปลูกภาคเหนือ ในปี 2554 อ าเภอเชียงกลาง (1) ท่าวัง

ผา (2) ทุ่งช้าง (2) ปัว (1) ภูเพียง (3) จังหวัดน่าน  อ าเภอแม่ใจ (12) จังหวัดพะเยา  อ าเภอฝาง (9) ไชยปราการ 

(5) จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอเมือง (2) แม่จัน (2) แม่สาย (3) จังหวัดเชียงราย  และแหล่งปลูกภาคกลาง อ าเภออัมพ

วา (3) บางคนที (2) จังหวัดสมุทรสงคราม รวม 47 แปลง ในปี 2555 อ าเภอเชียงกลาง (1) ท่าวังผา (2) ทุ่งช้าง (2) 

ปัว (1) ภูเพียง (3) จังหวัดน่าน  อ าเภอแม่ใจ (12) จังหวัดพะเยา  อ าเภอแม่อาย (8) ฝาง (8) ไชยปราการ (4) 

จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอเมือง (1) แม่จัน (2) แม่สาย (2) แม่ฟ้าหลวง (1) แม่สรวย (2) จังหวัดเชียงราย  และแหล่ง

ปลูกภาคกลาง อ าเภออัมพวา (1) บางคนที (1) จังหวัดสมุทรสงคราม รวม 51 แปลง ในปี 2556 อ าเภอเชียงกลาง 

(5) ท่าวังผา (4) ภูเพียง (3) จังหวัดน่าน  อ าเภอแม่ใจ (12) จังหวัดพะเยา  อ าเภอแม่อาย (8) ฝาง (8) ไชยปราการ 

(4) จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอเมือง (1) แม่จัน (2) แม่สาย (2) แม่ฟ้าหลวง (1) แม่สรวย (2) จังหวัดเชียงราย  รวม 51 

แปลง ส่วนแหล่งปลูกภาคกลาง จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากสภาพอากาศไม่เหมาะสมท าให้ลิ้นจี่ไม่มีผลผลิต 

ด าเนินการส ารวจผลลิ้นจี่ในระยะเก็บเกี่ยว สุ่มส ารวจแมลงในแปลงโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random 

sampling) คือ สุ่มตัดช่อผลลิ้นจี่ต้นละ 4 ทิศๆ ละ 1 ช่อ จ านวน 10 ต้น/แปลง ร่วมกับการเก็บตัวอย่างหนอน

เจาะผลที่พบลงท าลายผลลิ้นจี่ น ามาเลี้ยงเพ่ือให้เป็นตัวเต็มวัยเพื่อส่งจ าแนกต่อไป  บันทึกชนิด จ านวนหนอนเจาะ

ผลที่ท าลายผลลิ้นจี่  จ านวนผลลิ้นจี่ที่สุ่ม  พิกัดพ้ืนที่  สภาพภูมิอากาศ ข้อมูลพืช และการจัดการ 

เวลาและสถานที่ 

ด าเนินการทดลองระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – เดือนกันยายน 2556 ในแหล่งปลูกลิ้นจี่ จังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงราย พะเยา น่าน และสมุทรสงคราม และห้องปฏิบัติการส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 



8. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 ผลการส ารวจเพ่ือตรวจหาชนิดของหนอนเจาะผล และการแพร่กระจายของ Cryptophlebia 

ombrodelta ในลิ้นจี่ จากแหล่งปลูกลิ้นจี่ ปี 2554 จงัหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 5 แปลง จงัหวัดน่าน จ านวน 9 

แปลง จังหวัดพะเยา จ านวน 12 แปลง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 14 แปลง และ จังหวัดเชียงราย จ านวน 7 แปลง 

รวม 47 แปลง  จากผลผลิต 15,194 ผล น้ าหนัก 234.88 กิโลกรัม  ปี 2555 จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 2 

แปลง จังหวัดน่าน จ านวน 9 แปลง จังหวัดพะเยา จ านวน 12 แปลง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 20 แปลง และ 

จังหวัดเชียงราย จ านวน 8 แปลง รวม 51 แปลง  จากผลผลิต 15,232 ผล น้ าหนัก 225.38 กิโลกรัม  ปี 2556 

จังหวัดน่าน จ านวน 12 แปลง จังหวัดพะเยา จ านวน 12 แปลง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 20 แปลง และ จังหวัด

เชียงราย จ านวน 8 แปลง รวม 52 แปลง  จากผลผลิต 10,107 ผล น้ าหนัก 179.68 กิโลกรัม จากการส ารวจ

เบื้องต้นไม่พบหนอนเจาะผล  C. ombrodelta (Lower)  ในทุกแปลงที่ท าการส ารวจ  ปี 2554 (ตารางที่ 1) พบ

หนอนเจาะขั้วผล Conopomorpha sinensis Breadley เข้าท าลายผลลิ้นจี่ทุกจังหวัดที่ท าการส ารวจ โดยพบ

เกือบทุกแปลงที่ด าเนินการส ารวจ และพบหนอนเจาะผล Deudoric epijarbas Moore เฉพาะในแปลงลิ้นจี่ 

อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2555 (ตารางที่ 2) พบหนอนเจาะขั้วผล C. sinensis Breadley เข้าท าลาย

ผลลิ้นจี่ทุกแปลงที่ด าเนินการส ารวจ พบหนอนเจาะผล D. epijarbas Moore เฉพาะในแปลงลิ้นจี่ อ าเภอภูเพียง 

จังหวัดน่าน อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และพบ Conogethes punciferalis 

เฉพาะในแปลงลิ้นจี่ อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556 (ตารางที่ 3) พบหนอนเจาะขั้วผล C. sinensis 

Breadley เข้าท าลายผลลิ้นจี่ทุกแปลงที่ด าเนินการส ารวจ พบหนอนเจาะผล D. epijarbas Moore เฉพาะใน

แปลงลิ้นจี่ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และ อ าเภอแมอ่าย จังหวัดเชียงใหม่ และพบ C. punciferalis เฉพาะ

ในแปลงลิ้นจี่ อ าเภอแม่อาย และ อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนหนอนเจาะผล C. ombrodelta พบ

การเข้าท าลายผลลิ้นจี่ ที่ อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และอ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ เชียงราย และน่าน ไม่พบการเข้าท าลาย 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

พบหนอนเจาะผล C. ombrodelta เข้าท าลายผลลิ้นจี่ ที่ อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และอ าเภอบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และน่าน ไม่พบการเข้าท าลาย 

 

 

 



10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

  ใช้ผลการส ารวจยืนยันการปรากฏพบหนอนเจาะผล C. ombrodelta  เป็นข้อมูลศัตรูพืช เพื่อสนับสนุน

การด าเนินการขอเปิดตลาดการค้า เพ่ือที่ประเทศผู้น าเข้าจะน าไปวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest Risk 

Analysis, PRA)  

11. ค าขอบคุณ 

 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงราย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่  และศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรน่าน ที่ช่วยด าเนินการติดต่อแปลงส ารวจ ขอขอบคุณคุณสุริยะ เกาะม่วงหมู่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นโยบายและแผน และคุณณิชาพร  ฉ่ าประวิง นักวิชาการเกษตร ช่วยด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูลในแปลง 

ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

12. เอกสารอ้างอิง 

จริยา วิสิทธิ์พานิช  ชาตรี สิทธิกุล  และเยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2545.  โรคและแมลงศัตรูล าไย ลิ้นจี่  และมะม่วง.  

หจก.ธนบรรณการพิมพ์, จังหวัดเชียงใหม่. 308 หน้า. 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2552. ข้อมูลพ้ืนฐานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2552. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. http://www.oae.go.th 93 หน้า. 
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ตารางท่ี 1    แสดงผลการส ารวจหนอนเจาะผลในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม พะเยา น่าน เชียงใหม่ และเชียงราย 

ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม ปี 2554 

จุดส ารวจ หนอนเจาะขั้ว 

Conopomorpha 

sinensis Bradley 

หนอนเจาะผล 

Deudorix epijarbas 

Moore 

หนอนกินผล 

Conogethes 

punciferalis 

จ.สมุทรสงคราม (5 แปลง) 
  - อ.อัมพวา (3) - - - 
  - อ.บางคนที (2) + - - 
    

จ.พะเยา (12 แปลง) 
  - อ.แม่ใจ (12) + - - 
    

จ.น่าน (9 แปลง) 
  - อ.ทุ่งช้าง (2) - - - 
  - อ.เชียงกลาง (1) + - - 
  - อ.ปัว (1) - - - 
  - อ.ท่าวังผา (2) + - - 
  - อ.ภูเพียง (3) + - - 
    

จ.เชียงใหม่ (14 แปลง) 
  - อ.ไชยปราการ (5) + + - 
  - อ.ฝาง (9) + - - 
    

จ.เชียงราย (7 แปลง) 
  - อ.แม่จัน (2) + - - 
  - อ.แม่สาย (3) + - - 
  - อ.เมือง (2) + - - 
    

 

 1/   + = พบ,   - = ไม่พบ 

 



ตารางที่ 2   แสดงผลการส ารวจหนอนเจาะผลในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม พะเยา น่าน เชียงใหม่ และเชียงราย 

ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม ปี 2555 

จุดส ารวจ หนอนเจาะขัว้ 

Conopomorpha 

sinensis Bradley 

หนอนเจาะผล 

Deudorix epijarbas 

Moore 

หนอนกินผล 

Conogethes 

punciferalis 

จ.สมุทรสงคราม (2 แปลง) 
  - อ.อัมพวา (1) + - - 
  - อ.บางคนที (1) + - - 
    

จ.พะเยา (12 แปลง) 
  - อ.แม่ใจ (12) + + - 
    

จ.น่าน (9 แปลง) 
  - อ.ทุ่งช้าง (2) + - - 
  - อ.เชียงกลาง (1) + - - 
  - อ.ปัว (1) + - - 
  - อ.ท่าวังผา (2) + - - 
  - อ.ภูเพียง (3) + + - 
    

จ.เชียงใหม่ (20 แปลง) 
  - อ.แม่อาย (8) + + - 
  - อ.ฝาง (8) + - - 
  - อ.ไชยปราการ (4) + - + 
    

จ.เชียงราย (8 แปลง) 
  - อ.แม่ฟ้าหลวง (1) + - - 
  - อ.แม่สาย (2) + - - 
  - อ.แม่จัน (2) + - - 
  - อ.แม่สรวย (2) + - - 
  - อ.เมือง (1) + - - 
    

 

 1/   + = พบ,   - = ไม่พบ 



ตารางท่ี 3  แสดงผลการส ารวจหนอนเจาะผลในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม พะเยา น่าน เชียงใหม่ และเชียงราย 

ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม ปี 2556 

จุดส ารวจ หนอนเจาะขั้ว 
Conopomorpha 
sinensis Bradley 

หนอนเจาะผล 
Deudorix epijarbas 

Moore 

หนอนกินผล 
Conogethes 
punciferalis 

จ.พะเยา (12 แปลง) 
  - อ.แม่ใจ (12) + - - 
    

จ.น่าน (12 แปลง) 
  - อ.เชียงกลาง (5) + - - 
  - อ.ท่าวังผา (4) + - - 
  - อ.ภูเพียง (3) + - - 
    

จ.เชียงใหม่ (20 แปลง) 
  - อ.ไชยปราการ (4) + - + 
  - อ.แม่อาย (8) + + + 
  - อ.ฝาง (8) + - - 
    

จ.เชียงราย (8 แปลง) 
  - อ.แม่จัน (2) + - - 
  - อ.แม่สาย (2) + - - 
  - อ.แม่สรวย (2) + + - 
  - อ.แม่ฟ้าหลวง (1) + - - 
  - อ.เมือง (1) + - - 
    

 

 1/   + = พบ,   - = ไม่พบ 

 

 

 

 

 



                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

ภาพที่ 4  หนอนที่พบลงท าลายผลในแปลงลิ้นจี่ของเกษตรกร ปี 2554 - 2556 

 

 

หนอน Deudorix epijarbas ผีเสื้อเพศผู้ D. epijarbas  ผีเสื้อเพศเมีย D. epijarbas  

หนอน Conogethes punciferalis ตัวเต็มวัย C. punciferalis 

หนอน Conopomorpha sinensis 


