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บทคัดยอ 
 

 การปลูกขม้ินในภาคใตสวนใหญ ปลูกเปนพืชแซมในสวนยางใหม หรือสวนยางปลูกทดแทน ในแปลง
ยางเล็กอายุ 1- 3 ป เปนพืชเสริมรายได ที่ใหผลตอบแทนสูง และตลาดรองรับที่ดีมาก ผลผลิตขมิ้นจะนําไป
จําหนายเพื่อบริโภคสด แปรรูป ทําผลิตภัณฑอาหารเสริมและยา ไดหลายชนิด  
 ขม้ินเปนพืชลมลุก มีหัวหรือเหงาอยูใตดิน เนื้อในมีสีเหลืองอมสม มีกล่ินหอม แหลงปลูกขมิ้นที่สําคัญ
ของภาคใตตอนลางไดแก จังหวัดพัทลุง และตรัง ในป 2550 พบเขาทําลายของแมลงชนิดหนึ่งที่ยังไมมีรายงาน
การศึกษาและการระบาดมากอน และมีการระบาดเพิ่มขึ้นทุกปจนถึงปจจุบัน เปนแมลงวันอยูในวงศ Micropezidae 
เรียกทั่วไปวา แมลงวันคลายมด เปนแมลงศัตรูขมิ้นชนิดใหม หนอนแมลงวันเจาะเขาทําลายหัวขม้ินในแปลง
ปลูกที่เร่ิมแก และมักเขาทําลายรวมกับโรคเนาที่เกิดจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย ผลผลิตไดรับความเสียหาย 
 วงจรชีวิตของแมลงวันคลายมดในหองปฏิบัติการ พบวา ตัวเต็มวัยอายุ 3-5 วัน เพศเมีย 1 วางไข 
25.87 ฟองตอตัว มีสีขาว รูปรางยาวรี ระยะไข 3 วัน หนอน ลําตัวสีขาวคอนขางใสระยะหนอน 25-35 วัน ดักแด
สีน้ําตาลเขม ระยะดักแด 9-10วัน และพบแตนเบียนศัตรูธรรมชาติเขาทําลายในระยะดักแด  
คําสําคัญ : แมลงวันคลายมด ขม้ิน สวนยางขนาดเล็ก 
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Abstract 
 
 Crop production of curcuma in southern of Thailand is intercrop of young rubber plantation, 
1-3 years old. The productivity can be given highly incomes for farmer. The ability of marketing can 
be supported curcuma production in local area. The product of curcuma can be used in food 
material and pharmaceutical industries. 

The genus Curcuma belongs to the Family Zingberaceae. It is a perennial herb, 60-90 cm. 
in height. Rhizome is cylindrical, orange colures and branched. Since 2007, the mainly plantations of 
curcuma in Patthiung and Trang provinces have been serious damage situation. A survey of pest, 
that attack of rhizome is specie of fly in Family Micropezidae. Its larvae are also found in Fusarium 
and Rhizoctonia infected rhizomes that the attack of the fly associated with fungus disease. 

In laboratory, the observation is made on the life history of rhizome fly on curcuma plant. A 
female laid their eggs ranging from 25 to 150 eggs. The incubation period varied from 4 to 5 days. 
The larva period 25 to 35 days. The pupal period lasted for 5 t0 15 days, adult from 5 to 10 days. The 
stages are described, a parasite, unknown specie, was recorded from its pupae 
 
Key Words : /rhizome fly (Micropezidae), curcuma, young rubber plantation 
 

บทนํา 
 
ขม้ินเปนพืชที่สามารถปลูกไดทั่วไปในภูมิภาคตางๆ ของโลก ที่สําคัญไดแก ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ 

จีน ไตหวัน เปรู อินโดนีเซีย ฟลิปปนส จาไมกา และเอลซาวาดอร อินเดียเปนประเทศผูผลิตรายใหญของโลก แต
สงออกเพียงรอยละ 5 เนื่องจากความตองการใชภายในประเทศสูงมาก (ชูลีรัตน, 2547) 

ในดานการตลาดการคาขม้ินระหวางประเทศ แบงขม้ินออกเปน 3 ชนิด คือ นิ้วมือ ทั้งเหงา และแตกหัก 
ตลาดที่สําคัญของประเทศไทย ไดแก ประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ซึ่งมีการนําเขารวมกัน
ประมาณปละ 8,000-10,000 ตัน ตลาดอื่นๆ ไดแก ประเทศในแถบตะวันออกกลาง เชน ซาอุดิอาระเบีย และ
อิหราน เปนตน (ชูลีรัตน, 2547) 

ในประเทศไทยสามารถปลูกขมิ้นไดดีทั่วทุกภาค การปลูกสวนใหญปลูกเปนพืชรองหรือพืชเสริมรายได 
แตปจจุบันมีการสงเสริมการใชประโยชนจากขมิ้นมากย่ิงขึ้น ทําใหเกษตรกรหันมาปลูกในลักษณะ พืชเด่ียวมาก
ขึ้น ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้นดวย ผลผลิตเฉล่ียขมิ้นประมาณ 2 ตัน/ไร จําหนายเปนขม้ินสด สวนใหญเปนแงงนิ้วมือ 
ราคาอยูในระหวาง 15-20 บาท/กก.สําหรับพื้นที่ที่มีการปลูกขมิ้นมาก ไดแก จังหวัดพังงา สุราษฎรธานี กระบี่ 
ตาก นครพนม ราชบุรี พิษณุโลก พัทลุง และจังหวัดตรัง โดยพันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทยไดแก ขม้ินดวง และ
ขม้ินทอง (ชูลีรัตน, 2547) 
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ขม้ินเปนพืชลมลุก มีหัวหรือเหงาอยูใตดิน เนื้อในมีสีเหลืองอมสม มีกล่ินหอมและเปนสวนที่นํามาใช
ประโยชนในดานตาง ๆ เชน ดานอาหารใชเปนเคร่ืองเทศปรุงแตงรสชาติ ทําสีผสมอาหาร ในดานการแพทย ใช
ขม้ินเปนสวนผสมของยารักษาโรคหลายชนิด เชน ยาลดกรด ขับลม แกปวดทอง ลดอาการเกร็งของกลามเนื้อ 
ทําใหการบีบตัวของลําไสลดลง เปนยาเจริญอาหาร ขับน้ําเหลือง รักษาโรคผิวหนัง และยังมีรายงานการทดลอง
วาขม้ินสามารถตานมะเร็งในกระเพาะอาหารได ในดานอุตสาหกรรม ขม้ินใชเปนสียอมผา และเปนสวนผสมของ
เคร่ืองสําอาง ใชทํากระดาษขม้ินเพื่อทดลองความเปนกรดดาง และใชทดสอบโบรอน สวนน้ํามันขม้ินสามารถใช
กําจัดแมลงตางๆ ไดดี 
 แหลงผลิตขม้ินที่สําคัญของภาคใตตอนลาง ไดแก จังหวัดพัทลุง และตรังโดยเฉพาะในพื้นที่ตําบลลานขอย 
อําเภอปาพะยอม คาดวามีผูปลูกขม้ินไมตํ่ากวา 300 ครัวเรือน พบวาการผลิตขมิ้นในพื้นที่ดังกลาว สวนใหญยัง
ทําการผลิตแบบด้ังเดิม และขายผลผลิตในลักษณะหัวขมิ้นสด โดยไมมีการสรางมูลคาเพิ่มดวยการแปรรูป ประกอบ 
กับเกษตรกรขาดความรู และขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ และการตลาด สงผลให
รายไดที่เกษตรกรไดรับอยูในระดับตํ่า สวนวิถีการตลาดขมิ้น พบวา ผลผลิตรอยละ 95 เกษตรกรขายใหกับผู
รวบรวมในทองที่ สวนที่เหลืออีกรอยละ 5 เก็บไวบริโภคและเปนทอนพันธุสําหรับปลูกในฤดูกาลตอไป โดยพอคา
ผูรวบรวมเม่ือรับซื้อผลผลิตไปแลว จะนําผลผลิตรอยละ 66 ไปขายที่ตลาดกลางผักและผลไมหัวอิฐ จังหวัด
นครศรีธรรมราช และขายใหกับพอคารายยอยในจังหวัดพัทลุง และจังหวัดใกลเคียงรอยละ 6 และ 24 ตามลําดับ 
ผูรับซื้อรอยละ 40 ขายใหกับผูผลิตเครื่องแกงในพื้นที่ สวนอีกรอยละ 20 ขายใหพอคาในตลาดกรุงเทพฯ และที่เหลือ
รอยละ 5 จะขายใหผูบริโภคภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานปญหาในการรับซื้อขมิ้นชัน พบวา ปญหาท่ีสําคัญ 
ไดแก ปญหาปริมาณผลผลิตที่มีนอยและมีปริมาณไมแนนอน ราคาผลผลิตตกตํ่าและไมแนนอน การขาดอํานาจ
ในการกําหนดราคารับซื้อ และตนทุนคาขนสงที่เพิ่มสูงขึ้น  
 Rao (1990) ไดสํารวจพบวาในประเทศอินเดียมีแมลงหนอนวัน 3 ชนิดเขาทําลายและอาศัยอยูภายใน
ผลผลิตขมิ้นโดย 2 ชนิด เปนพวกอาศัยและกินเศษซากพืชเปนอาหาร (saprophyte) และอีก 1 ชนิด เขาทําลาย
ผลผลิตขม้ิน (phytophagous) มีชื่อวิทยาศาสตร Calobato albimana Macquart หรือมีอีกชื่อหนึ่งวา Mimegralla 
coeruleifrons (Macquart) โดยหนอนเขาทําลายหัวขมิ้นที่อยูในดินแตไมทําใหตนขม้ินเกิดอาการใบหรือยอดเหี่ยว 
แมลงวันชนิดนี้เร่ิมเขาทําลายในฤดูฝน และมีทําลายมากขึ้นในดินที่มีความชื้นสูง ทําใหผลผลิตขม้ินไดรับความ
เสียหายอยางมาก และในป 2533 พบแมลงวันชนิดนี้กลายเปนศัตรูสําคัญของขม้ินในอินเดีย ซึ่งมีลักษณะการทําลาย
และการระบาดใกลเคียงกันแมลงวันศัตรูขม้ินที่พบในประเทศไทย และมีรายงานการพบแตนเบียน Trichopria 
sp.ในระยะดักแดของแมลงวันดังกลาวในอินเดียดวย (Ghorpad, et al.,1988)  
 ในประทศอินโดนีเซียพบแมลงวันคลายมด (rhizome fly) Mimegralla coeruleifrons (Macquart) เขา
ทําลายในขิงที่เปนโรคเหี่ยวเกิดจากเช้ือ Ralstonia solanacearum โดยแมลงวันจะวางไขแลวฟกเปนหนอน และ
เจริญเติบโตกลายเปนดักแดและเต็มวัยในที่สุด และมักพบการทําลายของแมลงวันชนิดนี้รวมกับขิงที่เปนโรคเนา
จากเช้ือ Fusarium และ เชื้อ Rhizoctonia (Rodidh, 2002)  
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ขม้ินเปนพืชลมลุก มีหัวหรือเหงาอยูใตดิน เนื้อในมีสีเหลืองอมสม มีกล่ินหอมและเปนสวนที่นํามาใช
ประโยชนในดานตาง ๆ เชน ดานอาหารใชเปนเคร่ืองเทศปรุงแตงรสชาติ ทําสีผสมอาหาร ในดานการแพทย ใช
ขม้ินเปนสวนผสมของยารักษาโรคหลายชนิด เชน ยาลดกรด ขับลม แกปวดทอง ลดอาการเกร็งของกลามเนื้อ 
ทําใหการบีบตัวของลําไสลดลง เปนยาเจริญอาหาร ขับน้ําเหลือง รักษาโรคผิวหนัง และยังมีรายงานการทดลอง
วาขม้ินสามารถตานมะเร็งในกระเพาะอาหารได ในดานอุตสาหกรรม ขม้ินใชเปนสียอมผา และเปนสวนผสมของ
เครื่องสําอาง ใชทํากระดาษขม้ินเพื่อทดลองความเปนกรดดาง และใชทดสอบโบรอน สวนน้ํามันขม้ินสามารถใช
กําจัดแมลงตางๆ ไดดี 
 แหลงผลิตขม้ินที่สําคัญของภาคใตตอนลาง ไดแก จังหวัดพัทลุง และตรังโดยเฉพาะในพื้นที่ตําบลลานขอย 
อําเภอปาพะยอม คาดวามีผูปลูกขมิ้นไมตํ่ากวา 300 ครัวเรือน พบวาการผลิตขมิ้นในพื้นที่ดังกลาว สวนใหญยัง
ทําการผลิตแบบดั้งเดิม และขายผลผลิตในลักษณะหัวขมิ้นสด โดยไมมีการสรางมูลคาเพิ่มดวยการแปรรูป ประกอบ 
กับเกษตรกรขาดความรู และขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ และการตลาด สงผลให
รายไดที่เกษตรกรไดรับอยูในระดับตํ่า สวนวิถีการตลาดขมิ้น พบวา ผลผลิตรอยละ 95 เกษตรกรขายใหกับผู
รวบรวมในทองที่ สวนที่เหลืออีกรอยละ 5 เก็บไวบริโภคและเปนทอนพันธุสําหรับปลูกในฤดูกาลตอไป โดยพอคา
ผูรวบรวมเม่ือรับซื้อผลผลิตไปแลว จะนําผลผลิตรอยละ 66 ไปขายที่ตลาดกลางผักและผลไมหัวอิฐ จังหวัด
นครศรีธรรมราช และขายใหกับพอคารายยอยในจังหวัดพัทลุง และจังหวัดใกลเคียงรอยละ 6 และ 24 ตามลําดับ 
ผูรับซื้อรอยละ 40 ขายใหกับผูผลิตเครื่องแกงในพื้นที่ สวนอีกรอยละ 20 ขายใหพอคาในตลาดกรุงเทพฯ และท่ีเหลือ
รอยละ 5 จะขายใหผูบริโภคภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานปญหาในการรับซื้อขมิ้นชัน พบวา ปญหาท่ีสําคัญ 
ไดแก ปญหาปริมาณผลผลิตที่มีนอยและมีปริมาณไมแนนอน ราคาผลผลิตตกตํ่าและไมแนนอน การขาดอํานาจ
ในการกําหนดราคารับซื้อ และตนทุนคาขนสงที่เพิ่มสูงขึ้น  
 Rao (1990) ไดสํารวจพบวาในประเทศอินเดียมีแมลงหนอนวัน 3 ชนิดเขาทําลายและอาศัยอยูภายใน
ผลผลิตขมิ้นโดย 2 ชนิด เปนพวกอาศัยและกินเศษซากพืชเปนอาหาร (saprophyte) และอีก 1 ชนิด เขาทําลาย
ผลผลิตขม้ิน (phytophagous) มีชื่อวิทยาศาสตร Calobato albimana Macquart หรือมีอีกชื่อหนึ่งวา Mimegralla 
coeruleifrons (Macquart) โดยหนอนเขาทําลายหัวขมิ้นที่อยูในดินแตไมทําใหตนขม้ินเกิดอาการใบหรือยอดเหี่ยว 
แมลงวันชนิดนี้เร่ิมเขาทําลายในฤดูฝน และมีทําลายมากขึ้นในดินที่มีความช้ืนสูง ทําใหผลผลิตขม้ินไดรับความ
เสียหายอยางมาก และในป 2533 พบแมลงวันชนิดนี้กลายเปนศัตรูสําคัญของขม้ินในอินเดีย ซึ่งมีลักษณะการทําลาย
และการระบาดใกลเคียงกันแมลงวันศัตรูขม้ินที่พบในประเทศไทย และมีรายงานการพบแตนเบียน Trichopria 
sp.ในระยะดักแดของแมลงวันดังกลาวในอินเดียดวย (Ghorpad, et al.,1988)  
 ในประทศอินโดนีเซียพบแมลงวันคลายมด (rhizome fly) Mimegralla coeruleifrons (Macquart) เขา
ทําลายในขิงที่เปนโรคเหี่ยวเกิดจากเช้ือ Ralstonia solanacearum โดยแมลงวันจะวางไขแลวฟกเปนหนอน และ
เจริญเติบโตกลายเปนดักแดและเต็มวัยในที่สุด และมักพบการทําลายของแมลงวันชนิดนี้รวมกับขิงที่เปนโรคเนา
จากเช้ือ Fusarium และ เชื้อ Rhizoctonia (Rodidh, 2002)  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 เพื่อศึกษาวงจรชีวิต สัณฐานวิทยาและศัตรูธรรมชาติ รวมทั้ง การเขาทําลาย และความเสียหายที่เกิด
จากการทําลายของแมลงวันคลายมด ศัตรูขม้ินชนิดใหมของขม้ิน และแหลงปลูกขม้ินที่สําคัญที่แมลงชนิดนี้เขา
ทําลายในจังหวัดพัทลุงและตรัง  
 

นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย (Optional) 
 
 แมลงวันคลายมด คือชื่อที่ใชเรียกทั่วไปของแมลงวันที่อยูในวงศ Micropezidae ใน อันดับ Diptera มี
ลักษณะรูปรางคลายมดแดง หรือมดดําตัวโต แมลงในวงศนี้ ตางจากแมลงในวงศอื่นๆ ตรงที่มีปก 1 คู เห็นชัดเจน 
แตอีก 1 คู หดเหลือเปนตุมเล็กๆ  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัยและวรรณกรรมสนับสนุนกรอบแนวคิด 
 
 จากการสํารวจขอมูลการปลูกขมิ้นในจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่ปลูกขมิ้นประมาณ 498 ไร ผลผลิตรวม 45.97 ตัน 
ผลผลิตเฉล่ีย 469.08 กิโลกรัมตอไร ซึ่งปลูกมากในเขตพ้ืนที่อําเภอปาพะยอม ศรีบรรพตและศรีนครินทร เปนตน 
สวนพื้นที่ปลูกขม้ินในจังหวัดตรัง ปลูกมากในเขตอําเภอ หวยยอด นาโยง ที่มีเขตเช่ือมตอกับจังหวัดพัทลุงการ
ปลูกขมิ้นใหผลผลิตดีมากประมาณ1-2 ตัน ตอไร สวนใหญมักปลูกตามบริเวณเชิงเขา หรือปลูก แซมสวนยางพารา
ที่เร่ิมปลูกใหมอายุ 1-2 
 ในป 2551 มีเกษตรกรผูปลูกขม้ินในจังหวัดพัทลุง ตรัง ไดรับความเดือดรอนอยางหนัก เนื่องจากการ
เขาทําลายของแมลงศัตรูขม้ินชนิดหนึ่ง และจากการสํารวจพบวาในแหลงปลูกขม้ินที่สําคัญมีการระบาดของแมลง
ชนิดนี้เพิ่มขึ้นทุกป บางแหงอาจเสียหายถึง 75-80 % รุนแรงจนไมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได พบวาเปนแมลงวัน
ชนิดหนึ่งอยูในวงศ Micropezidae ซึ่งแมลงในวงศนี้มีชื่อเรียกโดยทั่วไปวา แมลงวันคลายมด และจากการคน
เอกสารในประเทศไทยยังไมมีรายงานการศึกษาและรายละเอียดขอมูลของแมลงชนิดนี้มากอน นอกจากนี้ยังพบวา
แมลงชนิดนี้เขาทําลายในแปลงทดสอบไพลในจังหวัดพัทลุงอีกดวย ดังนั้นจึงทําการศึกษาเพื่อใหทราบถึงความสําคัญ
ของแมลงชนิดนี้ รวมท้ังปจจัยอื่นๆ ที่มีสวนทําใหมีการแพรระบาดและสงผลกระทบทําใหเกิดความเสียหายตอ
ผลผลิตขม้ินในแหลงปลูกที่สําคัญของจังหวัดพัทลุงและตรัง 
 

วิธีดําเนินการวจิัย 
 

วิธีการดําเนินงาน 
 1. สํารวจพื้นที่แหลงปลูกขม้ินที่สําคัญในหมูบานของแตละตําบลในจังหวัดพัทลุงและตรัง  
 2. ประเมินความเสียหายผลผลิตขม้ินจากเขาทําลายของแมลงวันคลายมด โดยทําการสุม 5 จุด ๆ ละ 
5 กอ(ขม้ิน) ตอ 1 แปลง(แปลงละ ประมาณ 1 ไร) โดยทําขุดกอขม้ินแลวนํามาตรวจนับการเขาทําลายและ
ประเมินความเสียหาย 
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 3. ศึกษาวงจรชีวิตหองปฏิบัติการโดยนําแมลงวันคลามดจับคูผสมพันธุในกลองพลาสติกและใหวางไข
บนขม้ินที่เตรียมไว ตรวจนับจํานวนไข และบันทึกระยะไข เม่ือไขฟกเปนตัวหนอนจะเจาะเขาไปในขม้ินอาศัยอยู
ภายใน จนเขาดักแด และเปนตัวเต็มวัย บันทึกระยะหนอน ดักแด และตัวเต็มวัย 
 4. เก็บตัวอยางหนอนและดักแดในธรรมชาติมาสังเกตในหองปฏิบัติการเพื่อศึกษาแมลงศัตรูธรรมชาติ 
ของแมลงวันคลายมด  
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 1. ผลการสํารวจพื้นที่แหลงปลูกขม้ินที่สําคัญในหมูบานของแตละตําบลในจังหวัดพัทลุงและตรัง  
  1.1 ขอมูลทั่วไป จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ทําการเกษตร 1,411,342 ไร โดยมีพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่
สําคัญขอมูลในป 2549/50 ดังนี้ พื้นที่ปลูกขาว 211,723 ไร พืชไร 11,113 ไร ผัก 5,174 ไร ไมผล 31,889 ไร ไม
ยืนตน 505,633 ไร ไมดอกไมประดับ 4 ไร และสมุนไพร 508 ไร (ขม้ินชัน 498 ไร) (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 ผลการสํารวจพื้นที่ปลูกขม้ินในแปลงเกษตรกรจงัหวัดพัทลุง จํานวน 51 ราย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

จํานวนแปลง 
สถานที่ 

จํานวน
สํารวจ
(แปลง) 

แมลงวัน
คลายมด 

เพล้ียไฟ หนอนเจาะ
ลําตน 

แตนเบียน โรค หมายเหตุ 

1.อ.ศรีบรรพต 
ต.เขาปู 2 1 1 2 0 0  

2.อ.ศรีบรรพต 
ต.ตะแพน 

3 1 2 3 0 0  

3.อ.ศรีนครินทร 
ต.ลําสินธ 5 5 4 5 2 4  

4.อ.ศรีนครินทร 
ต.บานนา 6 5 2 6 0 0  

5.อ.กงหรา 
ต.กงหรา 7 5 6 5 2 0  

6.อ.กงหรา 
ต.คลองทราย 8 6 5 7 2 5 

หนอน
ทราย 2 
ราย 

7.อ.กงหรา 
ต.คลองเฉลิม 6 3 5 5 0 0  

8.อ.ปาพะยอม 
ต.ลานขอย 11 7 0 0 0 0  
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จากตารางท่ี 1 การสํารวจแปลงปลูกขม้ินในพื้นที่จังหวัดพัทลุงรวมพื้นที่สํารวจทั้งหมดประมาณ 122.25 ไร 
จํานวน 51 แปลง ใน อ.ศรีบรรพต อ.ศรีนครินทร อ.กงหรา และ อ.ปาพะยอม พบวามีการเขาทําลายของแมลงวัน
คลายมดเกือบทุกตําบลที่ทําการสํารวจ โดยเฉพาะ ต.ลําสินธ อ.ศรีนครินทร มีการทําลายในทุกแปลงและยังพบ
มีการทําลายรวมกับโรคดวยซึ่งเปนสาเหตุทําใหเกิดความเสียหายที่รุนแรง 
  1.2 ขอมูลทั่วไป จังหวัดตรัง มีพื้นที่ทําการเกษตร 1,642,018 ไร โดยมีพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่
สําคัญขอมูลในป 2549/50 ดังนี้ พื้นที่ปลูกขาว 28,131 ไร พืชไร 2,339 ไร ผัก 8,683 ไร ไมผล 33,812 ไร ไมยืนตน 
1,444,484 ไร ไมดอกไมประดับ 101 ไร และสมุนไพร 255 ไร (ขม้ินชัน 14 ไร) (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 การสํารวจพื้นที่ปลูกขม้ินในแปลงเกษตรกรจังหวัดตรัง จํานวน 20 ราย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

จํานวนแปลง 
สถานที่ 

จํานวน
สํารวจ
(แปลง) 

แมลงวัน
คลายมด เพล้ียไฟ 

หนอนเจาะ
ลําตน แตนเบียน โรค หมายเหตุ 

อ.หวยยอด 
ต.ในเตา 

6 4 0 3 0 0  

อ.หวยยอด 
ต.บางดี 

1 0 0 0 0 0  

อ.นาโยง 
ต.นาขาวเสีย 

8 5 0 6 1 0  

อ.นาโยง 
ต.นาหม่ืนศรี 

3 0 0 0 0 0  

อ.นาโยง 
ต.โคกสะบา 

2 2 1 4 0 0  

 
 จากตารางท่ี 2 เกษตรกรปลูกขม้ินที่ทําการสํารวจในจังหวัดตรังจํานวน 20 ราย และพื้นที่สํารวจ
ประมาณ 35.75 ไร พบมีการของแมลงวันคลายมดในแปลงขม้ินของ ต.ในเตา อ.หวยยอด ต.นาโยง อ.นาขาวเสีย 
และ ต.โคกสะบา อ.นาโยง และไมพบการทําลายในแปลงปลูกขม้ินในเขต ต.บางดี อ.หวยยอด และ ต.นาหมื่นศรี  
อ.นาโยง 
 2. การประเมินความเสียหายผลผลิตขม้ินจากเขาทําลายของแมลงวันคลายมด ในแปลงปลูกขม้ิน 
จังหวัดพัทลุงและตรัง 
  การประเมินความเสียหายผลผลิตขม้ินจากการเขาทําลายของแมลงวันคลายมด ในแปลงสํารวจ โดย
ทําการสุม ตัวอยางจํานวน 5 จุด ๆ ละ 5 กอ (ขม้ิน) ตอ 1 แปลง (พื้นที่ ประมาณ 1 ไร) ทําการขุดกอขม้ิน และ
ประเมินความเสียหายจากเหงาขม้ินเปนเปอรเซ็นต 10 ระดับ ในแตละกอ  
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  2.1 ผลการประเมินความเสียหายผลผลิตขม้ินในจังหวัดพัทลุง ทําการสํารวจ 4 อําเภอ ไดแก  
อ.ปาพะยอม อ.ศรีบรรพต อ.ศรีนครินทร อ.กงหรา พื้นที่สํารวจทั้งหมด 91.75 ไร พบมีการเขาทําลายของ
แมลงวันคลายมดในระดับความรุนแรงตางๆ กันไป ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความเสียหายที่เกิดจากการเขาทําลายของแมลงวันคลายมดผลผลิตขม้ินในจังหวัด
 พัทลุง 

ระดับความเสียหาย จํานวนแปลง สถานที่ 
1.ระดับการทําลาย 100 % 3 ม.5 และม.6 ต.ลําสินธุ อ.ศรีนครินทร 
2.ระดับการทําลาย 80-99 % 7 ม.10 และม.12 ต.บานนา อ.ศรีนครินทร 

ม.1 และม.7 ต.กงหรา อ.กงหรา 
ม.2 และม.4 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา 

3.ระดับการทําลาย 60-79 % 8 ม.5 ต.ลานขอย อ.ปาพะยอม 
ม.6 และม.7 ต.ลําสินธุ อ.ศรีนครินทร 
ม.3 และม.7 ต.กงหรา อ.กงหรา 
ม.4 ต.บานนา อ.ศรีนครินทร 
ม.4 และม.5 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา 

4.ระดับการทําลาย 40-59 % 6 ม.4 และม.5 ต.ลานขอย อ.ปาพะยอม 
ม.2 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต 
ม.12 ต.บานนา อ.ศรีนครินทร 
ม.3 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา 
ม.4 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา 

5.ระดับการทําลาย 1-39 % 9 ม. 3,4 และม.8 ต.ลานขอย อ.ปาพะยอม 
ม.4 ต.เขาปู อ.ศรีบรรพต 
ม.10 ต.บานนา อ.ศรีนครินทร 
ม.2 ต.กงหรา อ.กงหรา 
ม.5 และ ม.6 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา 

6.ไมพบการทําลาย 15 ม. 3,5 และม.9 ต.ลานขอย อ.ปาพะยอม 
ม.6 ต.เขาปู อ.ศรีบรรพต 
ม.2 ,5 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต 
ม.7 ต.บานนา อ.ศรีนครินทร 
ม.2 ต.กงหรา อ.กงหรา 
ม.3 และม.7 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา 
ม.3,4 และ ม.6 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา 
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   ในเขตอําเภอศรีนครินทรเปนพื้นที่ที่ไดรับความเสียหายมากที่สุด พบวาในบางพื้นที่ไมสามารถ
เก็บเก่ียว ผลผลิตได และมีระดับการทําลายอยูในทุกระดับ (60-100 เปอรเซ็นต จากพื้นที่สํารวจ 15.75 ไร) เปน
พื้นที่ที่มีการปลูกขม้ิน มากรองจาก อ. ปาพะยอม ซึ่งสวนใหญปลูกแซมสวนยางพาราที่ปลูกใหม จนถึงสวน
ยางพาราอายุ 1-2 ป 
   อําเภอกงหรามีการปลูกขม้ินใน 7 หมูบาน มีการระบาดของแมลงวันคลายมดมากรองลงมา 
และมีอยูในทุกระดับของการทําลาย (20-90 เปอรเซ็นต จากพื้นที่สํารวจ 68.5 ไร) 
   อําเภอปาพะยอม สํารวจพื้นที่การปลูกขม้ินใน 5 หมูบาน มีการเขาทําลายของแมลงวันคลาย
มดไมมากสวนใหญจะอยูในระดับที่นอยกวา 50 เปอรเซ็นต (10-70 เปอรเซ็นต จากพื้นที่สํารวจ 30.5 ไร) 
   สวนอําเภอศรีบรรพต พบวามีระดับการเขาทําลายนอยที่สุด (20-50 เปอรเซ็นต จากพ้ืนที่
สํารวจ 7.5 ไร)  
  2.2 ผลการประเมินความเสียหายผลผลิตขม้ินในจังหวัดตรัง ทําการสํารวจ 2 อําเภอ ไดแก อ.หวยยอด 
และ อ.นาโยง พื้นที่สํารวจท้ังหมด 35.75 ไร พบมีการเขาทําลายของแมลงวันคลายมดในระดับความรุนแรง
ตางๆ  กันไป ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความเสียหายที่เกิดจากการเขาทาํลายของแมลงวันคลายมดผลผลิตขมิ้นในจังหวัดตรงั 

ระดับความเสียหาย จํานวนแปลง สถานที่ 
1.ระดับการทําลาย 100 % - - 
2.ระดับการทําลาย 80-99 % 1 ม.9 ต.นาขาวเสีย อ.นาโยง 
3.ระดับการทําลาย 60-79 % 5 ม.4 ต.ในเตา อ.หวยยอด 

ม.3,5, และม.9 ต.นาขาวเสีย อ.นาโยง 
4.ระดับการทําลาย 40-59 % 1 ม.4 ต.ในเตา อ.หวยยอด 
5.ระดับการทําลาย 1-39 % 4 ม. 3 และม.4 ในเตา อ.หวยยอด 

ม.1และม.10 ต.นาหม่ืนศรี อ.นาโยง 
6.ไมพบการทําลาย 9 ม. 1 และ ม.2 ต.ในเตา อ.หวยยอด 

ม.10 ต.บางดี อ.หวยยอด 
ม.3 ,5 และม.6  ต.นาขาวเสีย อ.นาโยง 
ม.4 ต.นาหม่ืนศรี อ.นาโยง 

 
 ในจังหวัดตรังไมพบความเสียหายรุนแรงในระดับการทําลาย 100 เปอรเซ็นต อ.หวยยอด สํารวจพื้นที่
ปลูกขมิ้น 5 หมูบาน พบในระดับ 1-60 เปอรเซ็นต (จากพื้นที่สํารวจ 13.75 ไร) สวน อ.นาโยง สํารวจพื้นที่ปลูก
ขม้ิน 7 หมูบาน พบในระดับ 1-80 เปอรเซ็นต (จากพื้นที่สํารวจ 21 ไร) 
 
 3. ผลการศึกษาการเก็บตัวอยางแมลงวันคลายมดและแมลงศัตรูธรรมชาติ โรคและแมลงศัตรูขม้ินชนิด
อื่นๆ มาศึกษาในหองปฏิบัติการ 
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  แมลงวันศัตรูขม้ินชนิดนี้ยังไมเคยมีการศึกษารายละเอียด และมีขอมูลการศึกษานอยมากในประเทศไทย 
โดยไดรับความชวยเหลือจาก ดร.อัมพร วิโนทัย จากสํานักวิจัยและพัฒนาอารักขาพืช และจาก Dr. P Hong จาก
มหาวิทยาลัยปกก่ิง ไดสงตัวอยางแมลงชนิดนี้ไปใหผูเชี่ยวชาญ Prof. Yang Ding ที่ China Agricultural 
University ตรวจสอบหาช่ือวิทยาศาสตร พบวาแมลงวันชนิดนี้อยูในวงศ Micropezidae ซึ่งแมลงวันในวงศนี้มี
ชื่อเรียกทั่วไปวา แมลงวันคลายมด 
  ทําการเก็บรวบรวมตัวอยางแมลงวันคลายมดศัตรูขม้ินจากแปลงเกษตรกรนํามาเล้ียงในหองปฏิบัติการ 
เพื่อศึกษาลักษณะรูปราง พฤติกรรมการผสมพันธุ การวางไข และการเจริญเติบโตในขั้นตอนตางๆ  
  ตัวเต็มวัย ภาพที่ 1 และ 2 มีตารวมคอนขางใหญ 1 คู มีเสนหนวดส้ันๆ ยืนยาวออกไปทางสวนหนา 
ลําตัวเรียวยาวสีน้ําตาลปนดํา มีปก 1 คู (อีก 1 คู ไมเจริญเห็นเปนตุมปก 2 ขาง) แผนปกคอนขางบาง ยาวปด
คลุมสวนทอง มีลาดแถบดําบนปก 2 แถบพาดตามขวาง ปลายขาคูหนามีสีขาวคลายถุงเทา 1 คู สวนขาคูอื่นๆ มี
ลาดน้ําตาลพาดขวางท่ีบริเวณโคนขา เพศผู  ขนาดลําตัวเล็กกวาเพศเมียเล็กนอย ที่ปลายสวนทองเพศเมียมี
อวัยวะวางไข สวนเพศผูมีอวัยวะผสมพันธุ ตัวเต็มวัยเพศผูเม่ือออกจากดักแดจะเร่ิมหาคูผสมพันธุ เม่ือเพศเมีย
ไดรับการผสมพันธุแลวจะวางไข บนหัว หรือแหงงขม้ิน โดยเพศเมีย 1 ตัวจะวางไข เฉล่ีย 25.87 ฟอง (เพศเมีย 8 
ตัว วางไข 207 ฟอง)  อายุตัวเต็มวัยประมาณ 3-5 วัน 
  ไข (ภาพท่ี 3 ก) สีขาว มีรูปรางยาวรี คลายเมล็ดขาวสาร ยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ระยะไข
ประมาณ 3 วัน (จากไข 25 ฟอง) จะฟกเปนตัวหนอน 
  หนอน (ภาพท่ี 3 ข-ฉ) ลําตัวสีขาวคอนขางใส ลักษณะลําตัวยาวสวนปลายดานหน่ึงแหลมเรียว 
ความยาวของลําตัวแตกตางตามการเจริญเติบโต เม่ือหนอนโตเต็มที่ปลายดานที่มนจะเห็นจุดสีน้ําดาล หนอน
อาศัยกัดกินอยูภายใน หัว หรือแหงงขม้ิน ระยะหนอนประมาณ 25-35 วัน (หนอนที่เล้ียงเปนการประมาณการ
ต้ังแตเร่ิมฟกออกจากไขทุกๆ 7 วัน ตามขนาดของลําตัวจนถึงเร่ิมพักตัวและเขาดักแด จํานวน 10 ตัว) 
  ดักแด (ภาพท่ี 3 ช) สีน้ําตาลเขม ขนาดยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร จะเขาดักแดบริเวณท่ีหนอน
อาศัยกัดกินหัวหรือแหงงขมิ้นที่เนาเสีย ระยะดักแดประมาณ 9-10 วัน จาก จํานวน 4 ดักแด ตลอดวงจรชีวิตของ
แมลงวันคลายมดประมาณ 40-53 วัน 

 

  
 
              ภาพที่  1  ตัวเต็มวัยเพศเมียและเพศผู แมลงวันคลายมด ศัตรูขม้ิน 

 

เพศเมีย 

เพศผู
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                  ภาพที่  2  อวัยวะเพศเมียและเพศผู แมลงวันคลายมดแมลงศัตรูขม้ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระยะไข (ก)     หนอนอายุ 1 วัน (ข) 
 
      

 
 
 
 
 

 

 หนอนอายุ 7 วัน (ค)          หนอนอายุ 14 วัน (ง) 
 
 
 
 
 

 

อวัยวะเพศผู

อวัยวะเพศเมีย
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 หนอนอายุ 21 วัน (จ)     หนอนอายุ  28 วัน (ฉ)      
 
 
 
 
 
 
 
 

  ระยะดักแด (ช) 
ภาพที่  3  การเจริญเติบโตของแมลงวันคลายมดในระยะตางๆ 
 
 จากการสํารวจและเก็บตัวอยางแมลงวันคลายมดมาเลี้ยงและสังเกตในหองปฏิบัติการ พบวา ในระยะ
ดักแดของแมลงชนิดนี้มีแตนเบียนชนิดหนึ่งเขาทําลาย ทําใหแมลงวันไมสามารถเจริญเปนตัวเต็มวัย ซึ่งอาจเปน
ศัตรูธรรมชาติที่มีบทบาทสําคัญในการควบคุมปริมาณประชากรของแมลงวนัชนิดนี้ ในเบ้ืองตนไดทําการสํารวจ
ในแหลงปลูกขม้ินตางๆ พบ แตนเบียนชนิดนี้ทั้งในเขตจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 
ซึ่งรายละเอียดของแตนเบียนชนิดนี้ควรจะไดมีการศึกษาตอไป 
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 หนอนอายุ 21 วัน (จ)     หนอนอายุ  28 วัน (ฉ)      
 
 
 
 
 
 
 
 

  ระยะดักแด (ช) 
ภาพที่  3  การเจริญเติบโตของแมลงวันคลายมดในระยะตางๆ 
 
 จากการสํารวจและเก็บตัวอยางแมลงวันคลายมดมาเลี้ยงและสังเกตในหองปฏิบัติการ พบวา ในระยะ
ดักแดของแมลงชนิดนี้มีแตนเบียนชนิดหนึ่งเขาทําลาย ทําใหแมลงวันไมสามารถเจริญเปนตัวเต็มวัย ซึ่งอาจเปน
ศัตรูธรรมชาติที่มีบทบาทสําคัญในการควบคุมปริมาณประชากรของแมลงวนัชนิดนี้ ในเบ้ืองตนไดทําการสํารวจ
ในแหลงปลูกขม้ินตางๆ พบ แตนเบียนชนิดนี้ทั้งในเขตจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 
ซึ่งรายละเอียดของแตนเบียนชนิดนี้ควรจะไดมีการศึกษาตอไป 
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แตนเบียนดักแดแมลงวันคลายมดกําลังผสมพันธุ (ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 

แตนเบียนกําลังออกจากดักแดแมลงวันคลายมด (ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แตนเบียนเพศผู (ค)      แตนเบียนเพศเมีย (ง) 
ภาพที่  4  แตนเบียนดักแดแมลงวันคลายมดศัตรูขม้ิน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 การทําลายของแมลงวันคลายมดในขม้ินรวมกับโรคเนาดวยเช้ือแบคทีเรีย 
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แปลงขม้ินท่ีถูกทําลาย
แปลงขมิ้นท่ีถูกทําลาย

 
 
ภาพที่  6  ลักษณะตนขม้ินที่เกิดจากการเขาทําลายของแมลงวันคลายมดศัตรูขม้ิน 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

 สํารวจพื้นที่แหลงปลูกขมิ้นที่สําคัญในหมูบานของแตละตําบลในจังหวัดพัทลุงและตรังโดยทําการสํารวจ
ทั้งหมดจํานวน 71 ราย แบงเปนจังหวัดพัทลุงจํานวน 51 ราย และจังหวัดตรังจํานวน 20 ราย และพ้ืนที่ที่ทําการ
สํารวจความเสียหายจากการเขาทําลายของศัตรูขม้ินที่สําคัญทั้งหมดจํานวน 157.25 ไร อยูในเขตพื้นที่จังหวัด
พัทลุง 122.25 ไร และจังหวัดตรัง 35.75 ไร  

การประเมินความเสียหายผลผลิตขม้ินจากเขาทําลายของแมลงวันคลายมดในแปลงปลูกขม้ินจังหวัด
พัทลุงและตรัง ในจังหวัดพัทลุง พบวา เขตอําเภอศรีนครินทรเปนพื้นที่ที่ไดรับความเสียหายมากที่สุด ในบางพื้นที่
ไมสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได และมีระดับการทําลายอยูในทุกระดับ นอกจากนี้ยังเปนแหลงที่มีการปลูกขมิ้นมา
กรองจาก อ.ปาพะยอม และในพ้ืนที่ที่มีการระบาดรองลงมาไดแก อําเภอกงหรา อําเภอปาพะยอม และอําเภอ 
ศรีบรรพต ตามลําดับ สวนในจังหวัดตรัง ทําการสํารวจ 2 อําเภอ ไดแก อ.หวยยอด และ อ.นาโยง ไมพบความเสียหาย
รุนแรงในระดับการทําลาย 100 เปอรเซ็นต และแหลงปลูกขม้ินทั้ง 2 อําเภอ มีการเขาทําลายในระดับที่ไม
แตกตางกัน เกษตรกรสวนใหญทั้ง 2 จังหวัดจะปลูกขมิ้นแซมสวนยางพาราที่ปลูกใหมอายุประมาณ 1-2 ปและ
ยายท่ีปลูกเม่ือตนยางพาราโตขึ้น ซึ่งเปนขอดีอยางหนึ่งที่จะชวยลดการระบาด และความรุนแรงของความความ
เสียหายลงไดทางหน่ึง อยางไรก็ตามมีเกษตรกรมาขอคําแนะนําในเร่ืองการควบคุมและการปองกันกําจัด และ
รายงานการระบาดของแมลงศัตรูขม้ินชนิดนี้แพรกระจายไปในหลายพื้นที่ สวนใหญพบวาความเสียหายจะรุนแรง
มากขึ้นเม่ือมีเขาทําลายรวมกับเชื้อรา หรือเชื้อแบคทีเรีย โดยเฉพาะอยางย่ิงในแปลงปลูกขม้ินในที่ลุม 
 ผลการศึกษาวงจรชีวิตของแมลงวันคลายมดในหองปฏิบัติการ พบวาตัวเต็มวัยอายุประมาณ 3-5 วัน 
เพศเมีย 1 สามารถตัวจะวางไขเฉล่ีย 25.87 ฟอง ไข มีสีขาว รูปรางยาวรี ระยะไข 3 วัน หนอน ลําตัวสีขาว
คอนขางใสระยะหนอน 25-35 วัน จะเริ่มเขาดักแด ดักแดมีสีน้ําตาลเขม ระยะดักแด 9-10 วัน และพบแตนเบียน
ศัตรูธรรมชาติเขาทําลายในระยะดักแด ซึ่งควรจะไดทําการศึกษารายละเอียดและประเมินประสิทธิภาพที่จะนํา 
มาใชควบคุมแมลงวันคลายมดศัตรูขม้ินตอไปตลอดวงจรชีวิตของแมลงวันคลายมดประมาณ 40-53 วัน 
ขอเสนอแนะและการนําไปใชประโยชน 
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 1. เพื่อจะไดขอมูลจัดทําแผนที่แหลงปลูกขมิ้นที่สําคัญ และแผนที่การระบาดและความเสียหายท่ีเกิด
จากการทําลายของแมลงวันคลายมดซึ่งเปนศัตรูขม้ินของจังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง  
 2. เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการใชพื้นที่การผลิตขม้ินอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 3. เพื่อใชเปนแนวทางในการคาดคะเนหรือพยากรณการระบาดของแมลงวันคลายมดศัตรูขม้ิน ในแหลง
ปลูกขม้ินที่สําคัญ และหาแนวทางปองกันไมใหเกิดความเสียหายรุนแรงตอไป 
 4. การทดลองน้ีส้ินสุดในระดับเบื้องตนจําเปนจะตองทําการศึกษาและพัฒนาตอเพื่อใหไดวิธีการที่ควบคุม
ปองกันกําจัดศัตรูขม้ินที่สําคัญอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยจากสารพิษตกคางตอไป  
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