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การจัดการดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวง และ การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชตอ
เพลี้ยแป"งในแปลงมะมวงอินทรีย%
Management of Mango Seed Weevil (Sternochetus spp.) and Mealybug
(Rastrococcus spp.) on Organic Mango
สราญจิต ไกรฤกษ%1 ศรีจาํ นรรจ% ศรีจนั ทรา1 บุษบง มนั
มนัสมั่นคง1 เสาวนิตย% โพธิ์พนู ศักดิ2์
กลุมบริหารศัตรูพชื 1 กลุมกีฏและสัตววิทยา2 สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช

บทคัดยอ
สํารวจดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวง ในปS พ.ศ. 2554 จากสวนมะมวงอินทรีย% ใน จ.
เชียงใหม และ ลําพูน รวม 8 สวน ผาเมล็ดมะมวงแกวและมะมวงโชคอนันต% จํานวน 4,173 เมล็ด เพื่อ
ตรวจนับปริมาณดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวง พบดวงตัวเต็มวัย 57 ตัว ดักแด 10 ตัว และ หนอน 20 ตัว
และจําแนกชนิดแลวคือ Sternochetus olivieri (Faust) Family Curculionidae สวนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเก็บผลมะมวงพันธุ%งามเมืองยาที่ อ.ป`กธงชัย จ.นครราชสีมา จํานวน 2 สวน ผา
เมล็ดมะมวง จํานวน 1,902 เมล็ด พบดวงตัวเต็มวัย 56 ตัว ดักแด 2 ตัว หนอน 12 ตัว รวม สํารวจพบ
ดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวงในมะมวงอินทรีย% การผาเมล็ดมะมวงจํานวน 6,315 เมล็ด พบ ดวงตัวเต็มวัย
123 ตัว ดักแด 12 ตัว และ หนอน 42 ตัว ดวงงวงที่จําแนกชนิดไดแลวทั้งหมดคือ Sternochetus
olivieri เชนกัน และไดเตรียมสารสกัดจากพืช ไดแก บอระเพชร ขมิ้นชัน และ ดีปลี เพื่อทดสอบการ
จัดการดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวงและเพลี้ยแป"ง
คํานํา
ในป`จจุบันการผลิตมะมวงอินทรีย%เพื่อใหไดผลผลิตที่ตรงตอความตองการของตลาด อยางไร
ก็ตามเกษตรกรตองประสบกับป`ญหาการผลิตดานตางๆ ป`ญหาศัตรูพืชที่ระบาดทําความเสียหายตอ
มะมวงอยางมาก โดยเฉพาะดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวงที่พบการเขาทําลายสูงมากและอาจเปdนป`ญหา
สําหรับการสงออกไปยังประเทศอื่นไดการทําลายของดวงชนิดนี้ไมสามารถมองเห็นจากภายนอกได
และจะทํ า ลายอยูแตในเมล็ ดเทานั้น การสงมะมวงสดไปตางประเทศนั้ นนอกจากจะตองปรั บปรุ ง
คุณภาพเพื่อใหตรงตามความตองการของประเทศคูคาแลว ดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวงเปdนป`ญหา ดาน
กักกันพืชที่อาจติดไปกับผลผลิตได แตละประเทศจะมีมาตรการการนําเขาดานการกักกันพืชแตกตาง
กันไป มะมวงของไทยที่จะสงไปจําหนายในบางประเทศ จะตองผานขั้นตอนและกรรมวิธีการควบคุม
ศัตรูพืชอยางใกลชิด ทั้งนี้เพื่อป"องกันการระบาดของดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวงที่อาจติดไปจากประเทศ
ไทย ดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวง (Mango seed weevil, Sternochetus spp.) เปdนแมลงศัตรูที่ทําลาย
รหัสการทดลอง 0101-2525-5454-0202-0000-0000-0101-54
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และอาศัยในเมล็ดชนิดที่พบมากในแหลงปลูกมะมวงในประเทศแอฟริกา ออสเตรเลีย อินเดีย ประเทศ
ในหมูเกาะแปซิฟjก รวมทั้งฮาวายและประเทศแถบอินเดียตะวันตก เปdนชนิด S. mangiferae รายงาน
ที่พบในประเทศแอฟริกา อินเดีย อิหราน บัวคลาเทศ ศรีลังกา และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ไดแก พมา ไทย เวี ยดนาม มาเลเซีย สิ งคโปร% อินโดนี เซี ย และฟj ลิป ปjน ส% เปdน ชนิ ด S. frigidus
(สมหมาย,2535 ก, 2536 ข ; สราญจิต และคณะ 2545 ; สราญจิต และคณะ, 2551 ;
Cunningham, I.C. 1990) การทําลายของดวงงวงเจาะเมล็ดนี้ สวนใหญจะอยูภายในเมล็ดมะมวง
เทานั้น (Bhattacharya, B. and N. Khound, 1995) การป"องกันกําจัดดวงชนิดนี้ นอกจากการใช
สารเคมีแลว ยังมีการนําสารสกัดจากพืชบางชนิดมารวมใชในป"องกันกําจัดดวย (Joubert, P.H. and
I.T. Labuschagne, 1995)เมล็ดที่ถูกทําลายมากขึ้นจะเปdนป`ญหาสําหรับเกษตรกรที่ตองการนําเมล็ด
ไปผลิตเปdนตนตอ และที่สําคัญคือเปdนอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศดังที่ไดกลาวมาแลว ดังนั้น
เพื่อเปdนการรองรับป`ญหาการสงออกมะมวงไปตางประเทศ จึงตองศึกษาชนิดและการเขาทําลาย การ
สํารวจเพื่อการเฝ"าระวังดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวง ชนิดที่เปdนแมลงศัตรูดานการกักกันพืช เปdนการ
ยืนยันถึงขอมูลและสถานการณ%การระบาดของดวงงวงในประเทศ เพื่อประโยชน%ทางการคาสินคา
เกษตรระหวางประเทศ ตลอดจนถึงการป"องกัน กําจัดอยางเหมาะสมและมีป ระสิทธิภ าพ โดยการ
ทดสอบการใชสารสกั ด จากพื ช เชน บอระเพชร ขมิ้ น ชั น ดี ป ลี เปd น ตน ซึ่ งมี อัน ตรายนอยตอผู ใช
ผูบริโภคและสภาพแวดลอม ลดป`ญหาการปนเปxyอนของแมลงศัตรูพืชโดยปราศจากแมลงศัตรูกักกันไป
ยังประเทศคูคา
ป`จจุบันประเทศที่เปdนสมาชิกขององค%การการคาโลก (WTO) ไดนํามาตรการสุขอนามัย
พืชมาใชเปdนขอตอรองในการสงออกและนําเขาสินคาที่เปdนผลิตผลเกษตร การสํารวจ ติดตามและ
ตรวจสอบศัตรูพืชจึงเปdนพื้นฐานที่มีความจําเปdนสําหรับใชในการดําเนินการดานอื่นๆ อีก เชน Pest
Risk Analysis, Establishment for pest free area, Pest list, Pest report เปdนตน ดังเชนการ
สงออกมะมวง ในประเทศไทยพบดวงงวงเจาะเมล็ด 2 ชนิด คือ Sternochetus olivieri (Faust) และ
S. frigidus (Fabricius) แตยังไมพบชนิด S. mangiferae (Fabricius) ซึ่งเปdนชนิดที่ประเทศปลายทาง
ไมเคยพบมากอนและประกาศใหเปd น แมลงดานกั ก กั น พื ช จึ ง ไดดํ า เนิ น การสํ า รวจเพื่ อ ตรวจหา
(Detection survey) (McMaugh, 2005) เพื่อทราบชนิดและสถานการณ%การแพรกระจายของดวง
งวงเจาะเมล็ดมะมวงชนิด S. mangiferae (Fabricius) ในมะมวงเพื่อการสงออก เพื่อนําไปใชเปdน
ขอมูลพื้นฐานของการจัดทําขอมูลศัตรูพืช (pest list) และใชเปdนขอมูลการออกประกาศการปลอด
ศัตรูพืชเพื่อสนับสนุนการขอเปjดตลาดสินคาเกษตรระหวางประเทศตอไป
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วิธดี าํ เนินการ
วิธดี าํ เนินการ
แบงการดําเนินงานในแตละปS ดังนี้
พ.ศ. 2554 ศึกษาชนิดและปริมาณการเขาทําลายของดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวงในมะมวง
อินทรีย%พันธุ%ตางๆ
พ.ศ.2555 ศึกษาชนิดของสารสกัดจากพืช เพื่อการป"องกันกําจัดดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวงใน
มะมวงอินทรีย%
พ.ศ.2556
ทดสอบวิธีการป"องกันกําจัดดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวงในมะมวงอินทรีย% อยาง
เหมาะสม
1. การจัดการดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวงในมะมวงอินทรีย% (ดําเนินการทดลอง ปS พ.
พ.ศ. 2554)
อุปกรณ%
1. มะมวงอินทรีย% พันธุ%น้ําดอกไม มหาชนก เขียวมรกต โชคอนันต% และ
งามเมืองยา
2. มีด กรรไกรตัดกิ่ง
3. กลองเลี้ยงแมลง ถุงพลาสติก ขวดเก็บแมลง
4. ขวดแกวสําหรับเก็บรักษาแมลง
5. แอลกอฮอล% 80%
6. อุปกรณ%การจําแนกชนิดแมลงฯลฯ
7. เข็มไรสนิม
8. กลองจุลทรรศน% กลองถายภาพ
9. แวนขยาย ขนาด 10 เทา
10. กระบอกตวง(cylinder) beaker หลอดแกว พูกัน สําลี เปdนตน
11. คูมือการจําแนกชนิดแมลง
12. เครื่องวัดพิกัด อุปกรณ%การบันทึกขอมูล สมุดบันทึก แผนบันทึกขอมูล
ปากกา ยางลบ
วิธกี าร
- แบบและวิธีการทดลอง
1. วิธีการสํารวจ
ขั้นตอนการทํางานวิจัย มีดังนี้
1. พื้นที่ : ดําเนินการสุมสํารวจในแหลงปลูกมะมวงอินทรีย%เพื่อการสงออกของประเทศ
ไทย โดยสุมในแปลงมะมวงในแตละแหลงตามสัดสวนพื้นที่ปลูก โดยวิธีการสุม
อยางงาย (random sampling) จํานวน 20 แปลง
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2. ชวงเวลาการสํารวจ : ชวงการเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน โดยสุมสํารวจ 2 ครั้ง
3. ขนาดตัวอยาง : สุมเก็บผลมะมวงจากตนมะมวง 100 ตน/แปลงโดยวิธีสุมอยางงาย
(random sampling) ตนละ 10 ผล รอบทรงพุม
4. นําผลมะมวงที่สุมมาผาดูภายในผลเพื่อเก็บตัวอยางดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวง
- วิธีปฏิบัติการทดลอง
เก็บผลมะมวงอินทรีย%จากแหลงที่ปลูกเพื่อการสงออกและเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศ เลือกพันธุ%หลักที่เปdนพันธุ%ที่ปลูกเพื่อการสงออก ไดแก พันธุ%น้ําดอกไม มหาชนก เขียว
มรกต โชคอนันต% และงามเมืองยา และ เก็บตัวอยางแมลงทุกระยะที่พบ ถาเปdนระยะไข หนอน และ
ดักแด เก็บรักษาในขวดดองแมลง สําหรับตัวเต็มวัยจัดรูปรางโดยใชเข็มไรสนิม จัดเตรียมเพื่อนําไปอบ
ใหแหง เพื่อการจําแนกชนิดตอไป
- การบันทึกขอมูล
บันทึกจํานวนผลที่พบทําลาย จํานวนตัวอยางแมลงที่พบ และการจําแนกชนิด
2. การทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชบางชนิดตอดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวง (ดําเนินการทดลอง
ปS พ.ศ. 2555)
- สิ่งที่ใชในการทดลอง
สารสกัดจากพืช ไดแก บอระเพชร ขมิ้นชัน ดีปลี
- แบบและวิธีการทดลอง
วางแผนการวิจัยโดยใชแผนการทดลองแบบ RCB (Randomize Complete Block
Design) 5 ซ้ํา 8 กรรมวิธี โดยมีสารสกัดจากพืช ไดแก บอระเพชร ขมิ้นชัน ดีปลี อัตราการใชตางๆ
ตอน้ํา 20 ลิตร โดยเปรียบเทียบกับ Control (พนน้ําเปลา) ตรวจนับการทําลายกอนและหลังการพน
สาร ตามกรรมวิธีดังนี้
- วิธีปฏิบัติการทดลอง
เริ่มปฏิบัติตามกรรมวิธีตางๆเมื่อผลมะมวงอายุ 30-45 วัน พนสารหางกัน 5 วัน ใน
ระยะเริ่มติดผลอายุประมาณ 30 วัน โดยพนทั้งหมด 2-3 ครั้ง สุมนับการเขาทําลายและความเสียหาย
จากผลมะมวง 20 ผลตอตน ตรวจนับหลังการพนสารเมื่อผลมะมวงอายุ 60 วัน
- การบันทึกขอมูล
- บันทึกจํานวนผลที่ถูกทําลาย
- บันทึกการปฏิบัติ การจัดการดูแลภายในสวน
- บันทึกการใชสารเคมีของเกษตรกร
- บันทึกพิกัดสวนและแหลงปลูกมะมวงที่สําคัญ
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ระยะเวลา
เริ่มตน ตุลาคม 2553 สิน้ สุด กันยายน 2556 รวม 3 ปS
สถานที่ดาํ เนินการ
จ.นครราชสีมา จ.ขอนแกน
จ.สุพรรณบุรี จ.เชียงใหม
ผลการทดลองและวิจารณ%
การสํารวจชนิดของดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวงในสวนมะมวงอินทรีย%พันธุ%งามเมืองยา ใน อ.
ป`กธงชัย จ.นครราชสีมา 2 สวน ในพื้นที่ 30 ไร จํานวน 1,902 เมล็ด พบตัวเต็มวัย 56 ตัว ดักแด 2
ตัว และหนอน 12 ตัว สํารวจในพื้นที่ปลูกมะมวงอินทรีย%พันธุ%โชคอนันต% ใน จ.เชียงใหม อ.เมือง และ
อ.เชียงดาว 5 สวน จํานวน 1,296 เมล็ด พบตัวเต็มวัย 21 ตัว และหนอน 6 ตัว และ จ.ลําพูน อ.บาน
โฮง 1 สวน จํานวน 821 เมล็ด พบตัวเต็มวัย 20 ตัว ดักแด 6 ตัว และหนอน 11 ตัว รวมจํานวนเมล็ด
มะมวงทั้งสิ้น 4,019 เมล็ด จากสวนมะมวง 8 สวน เปdนมะมวงแกวและมะมวงโชคอนันต% พบดวงตัว
เต็มวัย 97 ตัว ดักแด 8 ตัว หนอน 39 ตัว และจําแนกชนิดแลวทั้งหมด คือ ดวงงวงเจาะเมล็ดชนิด
Sternochetus olivieri (Faust) Family Curculionidae
การสํารวจปริมาณดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวงนี้ เพื่อจะหาสวนที่จะทดสอบการจัดการโดย
การใชสารสกัดจากพืชบางชนิดที่เหมาะสมในปSตอไป
การสํารวจเพลี้ยแป"งในสวนมะมวงอินทรีย% พบการระบาดเพียงเล็กนอย และไมสม่ําเสมอ
ซึ่งจะไดดําเนินการสํารวจ และเลี้ยงขยายปริมาณ เพื่อทําการระบาดเทียม ในการทดสอบการจัดการ
เพลี้ยแป"งในสวนมะมวงอินทรีย%
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
จากการสํารวจชนิดของดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวง ที่ไดจากการผาผลและเมล็ดมะมวง
ชนิดของดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวงในสวนมะมวงอินทรีย% จ.เชียงใหม อ.พราว จํานวน 1,296 เมล็ด พบ
ตัวเต็มวัย 21 ตัว และหนอน 6 ตัว และ อ.เชียงดาว จํานวน 2,056 เมล็ด พบตัวเต็มวัย 16 ตัว ดักแด
4 ตัว และหนอน 3 ตัว สวนมะมวงโชคอนันต% จ.ลําพูน อ.บานโฮง จํานวน 821 เมล็ด พบตัวเต็มวัย
20 ตัว ดักแด 6 ตัว และหนอน 11 ตัว รวมจํานวนเมล็ดมะมวงทั้งสิ้น 6,315 เมล็ด จากสวนมะมวง
ทั้งหมด 10 สวน ซึ่งเปdนมะมวงแกวและมะมวงโชคอนันต% พบดวงตัวเต็มวัย 123 ตัว ดักแด 12 ตัว
หนอน 42 ตัว ดวงทั้งหมดที่นํามาจําแนกชนิดพบวาเปdนดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวงชนิด Sternochetus
olivieri (Faust) Family Curculionidae อยูใน Order Coleoptera
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การนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชน%
ไดชนิดและปริมาณการเขาทําลายของดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวงในมะมวงอินทรีย%เพื่อการ
สงออก เพื่ อไดขอมู ล สถานการณ% ก ารเกิ ด และแพรกระจายของดวงงวงเจาะเมล็ ด มะมวงเพื่ อ ใช
สนับสนุนการออกประกาศการปลอดศัตรูพืช โดย NPPO
เอกสารอางอิง
สมหมาย ชื่นราม. 2535. ดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวง. วารสารกีฏและสัตววิทยา. 14 (1) : 53 – 59.
สุชาดา เสกสรรค%วิริยะ, วนิช ลิ่มโอภาสมณี, อรรจยา มาลากรอง และ พุฒิพงศ% คชรินทร%. 2539. การ
สํารวจและการศึกษาผลของรังสีแกมมาตอดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวง. หนา 95-103. ใน เอกสาร
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีนิวเคลียร% ครั้งที่ 6 วันที่ 2-4 ธันวาคม 2539 ณ
โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา กรุงเทพฯ.
สราญจิต ไกรฤกษ% อรุณี วงษ%กอบรัษฎ% และ สมหมาย ชื่นราม. 2545. ดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวงและการ
ป"องกันกําจัด. ใน เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการแมลงและสัตว%ศัตรูพืช ครั้งที่ 13 ประจําปS
2545 วันที่ 6-9 สิงหาคม 2545, ณ โรงแรมโกลเดนแซนด% อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี. 263-276 หนา.
สราญจิต ไกรฤกษ% บุษบง มนัสมั่นคง สัญญาณี ศรีคชา ยุทธนา แสงโชติ ศรุต สุทธิอารมณ% และ
สุนัดดา เชาวลิตร. 2551. การเฝ"าระวังการแพรกระจายของดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวง,
Sternochetus mangiferae ในมะมวง. น. 55 ใน รายงานผลการคนควาทดลอง กลุมกีฏ
และสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร.
Cunningham, I.C. 1990. Mango weevil survey, Ratchaburi Province, Thailand. 11 p.
McMaugh,T. 2005. Guidelines for surveillance for plant pests in Asia and Pacific. ACIAR
Monograph No. 119, 192 p.
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ตารางที่ 1 การเฝ"าระวังการเกิดและการแพรกระจายของดวงงวงเจาะเมล็
และการแพรกระจายของดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวง Sternochetus
spp.
spp. ในมะมวงอินทรีย% (เดือนเมษายนนเมษายน-กรกฏาคม 2554
จังหวัด
เชียงใหม (อ.พราว 2 สวน)

พันธุ% จํานวน(
นวน(เมล็ด) ดวง(
ดวง(ตัว)
แกว
526
11
เขียวมรกต
770
10
รวม
1,296
21
เชียงใหม(อ.เชียงดาว 6 สวน) เขียวมรกต
16
วมรกต 2,056
ลําพูน (อ.บานโฮง 1 สวน) โชคอนันต%
82
20
นครราชสีมา
งามเมืองยา 1,902
56
รวมทัง้ หมด
6,315
123
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