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การปองกันกําจัดแมลงศัตรูสําคัญในมะเมา
Insect Pests Control on Mamao
วิภาดา ปลอดครบุร1ี / ศรุต สุทธิอารมณ41/ ศรีจาํ นรรจ4 ศรีจนั ทรา1/ บุษบง มนัสมัน่ คง1/
วนาพร วงษ4นคิ ง1/ นายอิทธิพล บรรณาการ2/
1/
กลุมบริหารศัตรูพชื 2/กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพื
กขาพืช
รายงานความก@าวหน@า
การศึกษาชนิดแมลงศัตรูในมะเมาจากแหลงปลูกในอําเภอภูพาน และอําเภอพังโคน จังหวัด
สกลนคร พบแมลงศัตรูมะเมา 15 ชนิด ได@แก หนอนเจาะกิ่งกาแฟสีแดง ; Red coffee borer:
Zeuzera coffeae Niet., เพลี้ยแปงกาแฟ; Coffee mealybug: Planococcus lilacinus
(Cokerell), เพลี้ยหอยยักษ4; Giant Scale Insect: Icerya seychellarum Westwood, หนอน
ม@วนใบพบเป^นชนิด Leucinodes orbonalis Guenee และ Hendecasis sp., หนอนรานกินใบ
Thosea sp., เพลี้ยไฟ Scirtothrips dorsalis, Thrips palmi, Haplothrips gowdeyi (Franklin),
Microcephalothrips abdominalis Crawford, Megalurothrips usitatus (Bagnall) และ
Rhipiphorothrips cruentatus Hood, แมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus Russell
และแมลงหวี่ขาวส@ม Aleurocanthus woglumi Ashby และด@วงหนวดปมจุดเหลืองดํา Aristobia
approximator Thomson สวนการทดสอบประสิท ธิภ าพสารปองกัน กํา จัดเพลี้ ยไฟในมะเมา
ดํา เนิ น การทดลองเดื อนเมษายน 2554 ในแปลงทดลองอํ า เภอภู พาน และอํ า เภอพั งโคน จั งหวั ด
สกลนคร ทําการสุมตรวจนับเพลี้ยไฟ แตยังไมพบการระบาดในระดับที่จะดําเนินการทดลองได@ จะ
ดําเนินทดลองอีกครั้งในปh 2555

รหัสการทดลอง 0202-0303-5454-0101-0202-0000-0303-54
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คํานํา
เมา มะเมา หรื อหมากเมา (Mao, Mamao) เป^ น ไม@ ผ ลท@ องถิ่ น มี ชื่ อเรี ย กสามั ญ วา
Antidesma จากการจําแนกลักษณะทางพฤกษศาสตร4จัดให@เมาอยูในวงศ4(family) Stilaginaceae
สกุล (genus) Antidesma พบได@ประมาณ 60-70 ชนิด มะเมาเป^นไม@ยืนต@นไมผลัดใบ สูง 12-15
เมตร ใบเรี ย งตั ว กั น แบบสลั บ (alternate) ออกดอกเป^ น ชอแบบ spike มี ด อกแบบแยกเพศ
(dioecious) ออกดอกในชวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ผลสุกในเดือนสิงหาคม-กันยายน ผลเป^นแบบ
ชอ มีลักษณะฉ่ําน้ําขนาดเล็ก (small drupe) ผลดิบมีสีเขียว เมื่อสุกผลจะเปลี่ยนเป^นสีแดงและสีดํา
เมื่อสุกเต็มที่ พืชในวงศ4นี้กระจายพันธุ4ในเขตร@อนของทวีปเอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลีย และหมูเกาะ
ตาง ๆ ของมหาสมุทรแปซิฟuค (อรามและวินัย, 2540) สําหรับในประเทศไทยพืชสกุลนี้สามารถขึ้นได@
ทั่วทุกภาคและเป^นไม@ผลท@องถิ่นของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พบมากในจังหวัดสกลนครและ
จังหวัดใกล@เคียง จังหวัดสกลนครพบพืชสกุลเมา 3 ชนิด คือ เมาไขปลา (A. ghaesembilla) เมาขี้ตา
ควายหรือเมาสร@อย (A. acidum Retz.) และเมาหลวง (A. thwaitesianum Muell Arg.) (วินัย และ
กาญจนา, 2547) เมาหลวงเป^นเมาที่นิยมนําผลสุกมาบริโภครวมทั้งมีการจําหนายในท@องตลาดมาก
ที่สุด สามารถนํามาใช@ในการแปรรูปเป^นผลิตภัณฑ4ได@ เชน น้ํามะเมาพร@อมดื่ม น้ํามะเมาชนิดเข@มข@น
แยม มะเมากวน และไวน4มะเมา จัดเป^นสินค@าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ4ของจังหวัดสกลนครที่สามารถ
สร@างอาชีพและรายได@แกชุมชน นอกจากนี้แล@วยังมีการจําหนายต@นมะเมาและการปลูกสวนมะเมา
กันอยางแพรหลาย มะเมาที่ปลูกบนเทือกเขาภูพานจะมีคุณภาพดีกวาพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะมะเมา
หลวงเป^นมะเมาที่นิยมนําผลสุกมาบริโภค และนํามาใช@ในการแปรรูปเป^นผลิตภัณฑ4ได@ เชน น้ํามะเมา
พร@ อ มดื่ ม น้ํ า มะเมาชนิ ด เข@ ม ข@ น แยม มะเมากวน และไวน4 ม ะเมา น้ํ า เมาสกั ด เข@ ม ข@ น 100% มี
สารอาหาร วิตามินหลายชนิด ที่มีประโยชน4ตอรางกายรวมทั้งมีสารต@านอนุมูลอิสระ ที่สําคัญไวน4หมาก
เมา มีสารต@านอนุมูลอิสระซึ่งเป^นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง (นิรนาม, 2552) นอกจากนี้ยังพบวามี
สารอาหารที่จําเป^นตอความต@องการของมนุษย4หลายชนิด เชน แคลเซียม เหล็ก สังกะสี และวิตามิน
B1 B2 และวิตามิน E นอกจากนี้แล@วยังมีกรดอะมิโนที่จําเป^นตอรางกายที่มนุษย4ไมสามารถสังเคราะห4
ได@ถึง 18 ชนิด จากกรดอะมิโนที่จําเป^นตอรางกายทั้งหมด 20 ชนิด (วินัย และกาญจนา, 2547)
ปzจจุบันพบการปลูกมะเมาหลวงเป^นการค@าพบที่อําเภอภูพาน วาริชภูมิ และกุดบาก กลุมผู@ผลิตและ
แปรรูปมะเมาในจังหวัดสกลนครมีความต@องการมะเมาเพื่อใช@ในการแปรรูปเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะ
โรงงานดอยคํา และกลุมสหกรณ4แปรรูปมะเมาจํานวน 9 กลุม มูลคาของการแปรรูปมะเมาปh 2551
ประมาณ 18.7 ล@านบาท จะเห็นได@วามะเมามีประโยชน4อยางหลากหลาย และเป^นไม@ผลในท@องถิ่นที่มี
ลักษณะแปลกใหม มีคุณภาพดีแล@ว ยังมีลักษณะเดนประจําท@องถิ่นหรือภูมิภาค ดังนั้นมะเมาจึงนาจะมี
ศักยภาพสูงในการนํามาพัฒนาให@เป^นไม@ผลอุตสาหกรรม หรือการแปรรูปเป^นผลิตภัณฑ4ตาง ๆ เชน น้ํา
ผลไม@ และไวน4 เพื่อทดแทนการนําเข@าไวน4จากตางประเทศหรือการสงออก ซึ่งจะสร@างรายได@ให@แก
เกษตรกรในท@องถิ่นตอไปในอนาคต
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แตปzญหาหนึ่งที่พบในการปลูกไม@ผลคือ ศัตรูพืช โดยเฉพาะแมลงศัตรูพืช ซึ่งมีหลายชนิดได@แก
เพลี้ย ออน เพลี้ ยหอย เพลี้ยแปง แมลงหวี่ขาว เพลี้ย จั๊กจั่ น ด@ว งแรด หนอนม@ วนใบ หนอนขนแผง
หนอนชอนใบ หนอนเจาะยอด หนอนราน หนอนบุ@ง หนอนกระทู@ หนอนคืบ หนอนปลอก แมลงวัน
ทอง และไรแดง เป^นต@น (โกศล และสุอาภา, 2533) สวนการศึกษาวิจัยด@านแมลงศัตรูพืชของมะเมา
อยางจริงจังยังไมมี จึงได@ทําการศึกษาชนิด ลักษณะการเข@าทําลายของแมลงศัตรูมะเมา และได@วิธีการ
ปองกันกําจัดแมลงศัตรูมะเมาที่สําคัญ เพื่อใช@เป^นคําแนะนําการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชในแปลง
เกษตรกรและเจ@าหน@าที่ผู@เกี่ยวข@อง

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ4
1. สวนมะเมา
2. สารปองกันกําจัดแมลงชนิดตาง ๆ ได@แก thiamethoxam (Actara 25%WG ),
imidacloprid (Provado 70%WG), carbaryl (Sevin 85%WP), carbosulfan
(Posse 20%EC)
3. เครื่องพนสารแบบสูบโยกสะพายหลัง
4. ปายแสดงกรรมวิธี
5. กล@องจุลทรรศน4 อุปกรณ4ถายรูป แวนขยาย เครื่องชั่งน้ําหนัก
6. ถังพลาสติก กระบอกตวง บีกเกอร4
7. อุปกรณ4เก็บข@อมูลและอุปกรณ4อื่นๆ ที่จําเป^น เชน ปาย แผนกระดาษ คีมคีบ พูกัน ที่นับ
แมลง ถุงพลาสติก
วิธกี าร
มีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาชนิด นิเวศวิทยาของแมลงศัตรูสาํ คัญในมะเมา
วิธปี ฏิบตั ิการทดลอง
รวบรวมตัวอยางแมลงศัตรูพืชที่พบในแปลงปลูกมะเมาของเกษตรกรในแหลงปลูกของจังหวัด
สกลนคร สุมเก็บในระยะตางๆ จากต@นพืชที่แมลงศัตรูพืชเข@าทําลาย หากเป^นระยะติดผล สุมผลมะเมา
มาผาเพื่ อ ดู แ มลงที่ เ ข@ า ทํ า ลายผล หากเป^ น ตั ว อยางหนอนหรื อ ตั ว ออนแมลง นํ า ไปเลี้ ย งใน
ห@ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดลองเพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรม การเจริ ญ เติ บ โต ลั ก ษณะการเข@ า ทํ า ลาย และชวง
ระยะเวลาที่เข@าทําลาย ตรวจวิเคราะห4ชนิดแมลงศัตรูที่พบตามหลักการของอนุกรมวิธานของแมลง
เพื่อใช@เป^นข@อมูลพื้นฐานในการปองกันกําจัดตอไป
การบันทึกข@อมูล
บันทึกรายละเอียดของแมลงศัตรูพืชที่พบ และข@อมูลอื่น ๆ ที่สําคัญ เชน สวนของพืชที่พบการ
เข@าทําลาย ลักษณะการทําลาย ระยะเวลาของพืชที่มีการเข@าทําลาย
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2. ทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูสาํ คัญในมะเมา
การทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดเพลี้ยไฟในมะเมา
ไฟในมะเมา
วางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 4 ซ้ํา 5 กรรมวิธี คือ
1. thiamethoxam 25%WG อัตรา 10 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
2. imidacloprid 70%WG อัตรา 10 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
3. carbaryl 85%WP อัตรา 50 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
4. carbosulfan 20%EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร
5. ไมพนสารปองกันกําจัด
วิธีปฏิบัติการทดลอง
ทดสอบในแปลงมะเมาของเกษตรกร สุมตรวจนับเพลี้ยไฟทั้งตัวออนและตัวเต็มวัยด@วยการ
สุมเคาะชอดอก 2-3 ครั้ง บนกระดาษหรือแผนพลาสติกสีดํา ต@นละ 10 ชอ กอนพนสารทดสอบและ
หลังพนสาร 3, 5 และ 7 วัน หรือตามความเหมาะสม เริ่มพนสารครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของ
เพลี้ยไฟเฉลี่ย 2 ตัวตอชอ และพนสารปองกันกําจัดแมลงอีกครั้งเมื่อพบการระบาด หรือตามความ
เหมาะสม พนสารทดลองด@ว ยเครื่อ งพนสารแบบสู บโยกสะพายหลั งชนิด ใช@แ รงดัน น้ํ า ที ่ส ามารถ
ควบคุมความดันได@
การบันทึกข@อมูล
บันทึกข@อมูลจํานวนแมลงที่พบแตละกรรมวิธี บันทึกผลกระทบตอพืช บันทึกชนิดและศัตรู
ธรรมชาติ (ถ@าเป^นไปได@) นําข@อมูลที่ได@มาวิเคราะห4ผลทางสถิติ โดยวิเคราะห4ผลทางสถิติจํานวนแมลง
แตละครั้งที่ตรวจนับด@วยโปรแกรม IRRISTAT โดยแปลงคาข@อมูลจํานวนแมลงที่ตรวจนับได@ ด@วยคา
square root (x + 0.5) กอนวิเคราะห4ผลทางสถิติ ถ@าจํานวนแมลงศัตรูกอนพนสารไมแตกตางกันทาง
สถิติวิเคราะห4ความแปรปรวนหลังพนสารด@วยวิธี analysis of variance ถ@าจํานวนแมลงศัตรูกอนพน
สารแตกตางกันทางสถิติวิเคราะห4ความแปรปรวนหลังพนสารด@วยวิธี analysis of covariance
จากนั้นเปรียบเทียบคาเฉลี่ยด@วยวิธี DMRT
เวลาสถานที
เวลาสถานที่
เริ่มต@น ตุลาคม 2553 สิ้นสุด กันยายน 2556
แปลงปลูกมะเมาของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร และห@องปฏิบัติการทดลองของกลุมบริหาร
ศัตรูพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ
ผลและวิจารณ4ผลการทดลอง
ผลการทดลอง
ผล
สํารวจแมลงศัตรูในมะเมา พบแมลงศัตรู 15 ชนิด ได@แก 1) หนอนเจาะกิ่งกาแฟสีแดง; Red
coffee borer: Zeuzera coffeae Niet. ผีเสื้อเพศเมียวางไขตามรอยแตก ตามรองบนกิ่งและที่งาม
กิ่งที่เป^นกิ่งกระโดงตั้งขึ้น เมื่อฟzกออกจากไขหนอนจะกัดกินอยูภายในกิ่งหรือลําต@น กัดกินเนื้อเยื่อ
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ภายในเป^นโพรงยาว แล@วขับถายมูลออกมาทางปากรูเห็นคล@ายขี้เลื่อย เม็ดกลมรวงตามพื้นดิน เมื่อ
หนอนเจริญเติบโตเต็มที่ใกล@เข@าดักแด@ หนอนจะเจาะเป^นวงกลมที่กิ่งที่ถูกทําลาย แตยังไมทะลุเปลือก
เพื่อใช@เป^นชองทางออกของตัวเต็มวัย เมื่อดักแด@ใกล@ออกเป^นตัวเต็มวัยดักแด@จะเคลื่อนตัวเองมาโผล
บริเวณที่หนอนได@เจาะรอยเอาไว@ คราบของดักแด@จะคาอยูที่รอยเจาะนี้, 2)เพลี้ยแปงกาแฟ; Coffee
mealybug: Planococcus lilacinus (Cokerell), 3) เพลี้ยหอยยักษ4; Giant Scale Insect: Icerya
seychellarum Westwood ดูดกินน้ําเลี้ยงจากสวนตางๆของพืช เชน ใบยอด ใบ กิ่ง และก@าน ทําให@
ใบบิดเสียรูป แคระแกรน, 4) หนอนม@วนใบพบเป^นชนิด Leucinodes orbonalis Guenee และ 5)
หนอนม@วนใบ Hendecasis sp.ตัวเต็มวัยกัดปลายใบแล@วม@วนเป^นหลอดเล็กๆ และไขไว@ภายในหลอด
ตัวหนอนเจริญเติบโตและเข@าดักแด@ในหลอดนั้น, 6) หนอนรานกินใบ Thosea sp. กัดกินใบเป^นรูพรุน,
7) เพลี้ยไฟ Scirtothrips dorsalis, 8) Thrips palmi, 9) Haplothrips gowdeyi (Franklin), 10)
Microcephalothrips abdominalis Crawford, 11) Megalurothrips usitatus (Bagnall) และ
12) Rhipiphorothrips cruentatus Hood ดูดกินน้ําเลี้ยงจากสวนตางๆของพืช เชน ยอด ดอก และ
ใบออน ทําให@ใบหงิกม@วนงอ, 13) แมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus Russell และ 14)
แมลงหวี่ขาวส@ม Aleurocanthus woglumi Ashby ดูดกินน้ําเลี้ยงที่ใบ และ 15) ด@วงหนวดปมจุด
เหลืองดํา Aristobia approximator Thomson ตัวเต็มวัยวางไขตามกิ่งใหญๆ และลําตัน เมื่อฟzกเป^น
ตัวหนอนจะกัดกินอยูภายใน พร@อมถายมูลคล@ายขี้เรื่อยออกมาตามรู สวนการทดสอบประสิทธิภาพ
สารปองกันกําจัดเพลี้ยไฟในมะเมา จากการสุมตรวจนับปริมาณเพลี้ยไฟ พบวา เพลี้ยไฟมีปริมาณต่ํายัง
ระบาดไมถึงระดับที่จะทําการทดลองพนสารทดสอบตามกรรมวิธีได@
สรุปผลการทดลองและคํ
ผลการทดลองและคําแนะนํ
แนะนํา
พบแมลงศัตรูมะเมา 15 ชนิด ได@แก หนอนเจาะกิ่งกาแฟสีแดง ; Red coffee borer:
Zeuzera coffeae Niet., เพลี้ยแปงกาแฟ; Coffee mealybug: Planococcus lilacinus
(Cokerell), เพลี้ยหอยยักษ4; Giant Scale Insect: Icerya seychellarum Westwood, หนอน
ม@วนใบพบเป^นชนิด Leucinodes orbonalis Guenee และ Hendecasis sp., หนอนรานกินใบ
Thosea sp., เพลี้ยไฟ Scirtothrips dorsalis, Thrips palmi, Haplothrips gowdeyi (Franklin),
Microcephalothrips abdominalis Crawford, Megalurothrips usitatus (Bagnall) และ
Rhipiphorothrips cruentatus Hood, แมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus Russell
และแมลงหวี่ขาวส@ม Aleurocanthus woglumi Ashby และด@วงหนวดปมจุดเหลืองดํา Aristobia
approximator Thomson สวนการทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดเพลี้ยไฟในมะเมา จากการ
สุมตรวจนับปริมาณเพลี้ยไฟ พบวา เพลี้ยไฟมีปริมาณต่ํายังระบาดไมถึงระดับที่จะทําการทดลองพน
สารทดสอบตามกรรมวิธีได@ ดังนั้น จะดําเนินการทดลองอีกครั้งในปh 2555
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