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บทคัดย่อ: ศึกษาการใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานเพื่อควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้มะม่วง ในเขตพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา ด�าเนินการใน เดือน เมษายน 2555 – มกราคม 2556  โดยคัดเลือกแปลงมะม่วงในเขตต�าบลโป่งตาลอง 
อ�าเภอปากช่อง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกที่ส�าคัญ  และใช้เทคโนโลยีของส�านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  
กรมวิชาการเกษตร คือ การท�าความสะอาดแปลง การตัดแต่งกิ่ง การใช้กับดักเมทธิลยูจีนอล การพ่นไฮโดรไลซีสโปรตีน 
การห่อผล และการคดัแยกในระบบปิด  พบว่า  จากการตรวจนบัจ�านวนแมลงวนัผลไม้ในแปลงมะม่วงทกุ 14 วนั แมลงวนั
ผลไม้ที่พบในแปลงขยายผล (มีการใช้เทคโนโลยีการป้องกันก�าจัดแมลงวันผลไม้ตามค�าแนะน�าของกรมวิชาการเกษตร) 
มีปริมาณน้อยกว่าในแปลงเปรียบเทียบ (ใช้การป้องกันก�าจัดแมลงวันผลไม้ตามวิธีการของเกษตรกร) ตลอดฤดูการผลิต 
และพบจ�านวนประชากร  Bactocera dorsalis มากกว่า Bactocera correcta  ผลผลิตมะม่วงที่เก็บเกี่ยวจากแปลงขยาย
ผล และคัดแยกในระบบปิดทุกแปลงปลอดการเข้าท�าลายของแมลงวันผลไม้ไม่ต�่ากว่า 95 เปอร์เซ็นต์ การพ่นไฮโดรไลซีส
โปรตนี เพือ่ก�าจดัแมลงวนัผลไม้ในแปลงนัน้ มคีวามยุง่ยากในการปฏบิตั ิ และเกษตรกรกงัวลเรือ่งสารพษิตกค้างในผลผลติ 
เนือ่งจากผลผลติจะทยอยออกเป็นรุน่ ท�าให้เกษตรกรไม่ยอมรบัวธิกีารนี ้หรอืปฏบิตัไิม่ครบตามจ�านวนครัง้ทีแ่นะน�า ดงันัน้
ควรหาวิธีการที่เหมาะสม ง่ายต่อการปฏิบัติ และสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: มะม่วง,  แมลงวันผลไม้, เมทธิลยูจีนอล, ไฮโดรไลซีสโปรตีน, การห่อผล

ABSTRACT: The study of Integrated pest management in controlling mango fruit flies conducted at mango orchard 
in Nakhon-Ratchasima Province during April 2012 – January 2013. Six methods were used in this experiment as  
follows: keeping the area clean, pruning, applying methyleugenol trap , spraying hydrolysis protein , wrapping 
mango fruit and grading in a closed system.  Bactocera dorsalis was the most found species from methyleugenol trap.  
Mangoes which were collected from tested orchard were used IPM in controlling mango fruit flies follow Department 
of Agriculture recommend and grading in a closed system gave good fruit quality more than 95 % (without fruit fly 
damage). This study showed that the method of spraying hydrolysis protein is not practical for farmer. Therefore,  
we must further study an alternative and suitable method for practical application in the future.   
Keywords: mango, fruit fly, methyleugenol, hydrolysis protein, fruit wrapping 
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บทน�ำ

 แมลงวันผลไม้  เป็นแมลงในวงศ์  เทฟริติดี้  

(Tephritidae) แมลงในวงศ์นี้ประกอบด้วยแมลงวัน 

ผลไม้  ซึง่เป็นศตัรพูชืทีส่�ำคญัของพชืผกัผลไม้มำกกว่ำ 

4,000 ชนิด และคำดว่ำมีมำกกว่ำ 800 ชนิด ที่พบใน

เขตภำคพื้นทวีปเอเชีย  ด้วยเหตุที่แมลงวันผลไม้มีพืช

อำหำรหลำยชนิด  ท�ำให้แมลงวันผลไม้สำมำรถขยำย

พันธุ ์เพิ่มปริมำณประชำกรได้เกือบตลอดปี  และมี

แมลงวันผลไม้เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลำ ดังนั้นเกษตรกร

จะประสบปัญหำอย่ำงมำกในกำรป้องกันก�ำจัด และ

ท�ำให้กำรพ่นสำรฆ่ำแมลงของเกษตรกรไม่ได้ผลเท่ำที่

ควร แมลงวันผลไม้ท�ำลำยผลผลิตเสียหำย และท�ำให้

เกิดกำรเน่ำเสีย  เก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้  และท�ำให้

คุณภำพตกต�่ำขำยไม่ได้รำคำ  (กรมวิชำกำรเกษตร, 

2552)    นอกจำกนี้ยังเป็นปัญหำต่อกำรส่งออกใน

ประเทศที่มีกฎหมำยกักกันพืชเข้มงวด  เช่น ญี่ปุ ่น 

สหรัฐอเมริกำ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ผลไม้ที่จะ

มกีำรน�ำเข้ำประเทศต้องผ่ำนขบวนกำรก�ำจดัแมลงวนั

ผลไม้ด้วยมำตรกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ก่อน เช่น กำรอบ

ไอน�้ำร้อน เป็นต้น  

รฐับำลได้ให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำผลไม้ไทย  

โดยเฉพำะมะม่วงถือเป็นผลไม้เศรษฐกิจหลัก 1 ใน 6 

ชนิด ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบำยมุ่งเน้น

ส่งเสรมิกำรพฒันำกำรผลติ กำรตลำด และกำรบรหิำร

จัดกำรผลไม้อย่ำงเป็นระบบ ตำมยุทธศำสตร์พัฒนำ

ผลไม้ไทย พ.ศ.  2553  –  2557  โดยผลผลิตมะม่วงปี 

2552 มีทั้งสิ้น  2,422,085 ตัน มีบำงส่วนส่งขำยต่ำง

ประเทศ คอื ญีปุ่น่ มำเลเซยี เกำหล ีสงิคโปร์ อนิโดนเีซยี 

อังกฤษ  เยอรมัน ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกำ ออสเตรเลีย 

และเนเธอร์แลนด์    แต่กำรส่งออกผลไม้จำกไทยยัง

ประสบปัญหำกำรตรวจพบแมลงวันผลไม้ในผลผลิต 

โดยมีกำรแจ้งเตือนจำกส�ำนักงำนควบคุมคุณภำพ

ตรวจสอบและกักกันโรค  (AQSIQ)  สำธำรณรัฐ

ประชำชนจนี เรือ่งกำรตรวจพบปัญหำศตัรพูชืในผลไม้

ส ่ งออกจำกไทยอย ่ำงต ่อ เนื่ องรวม  114  ครั้ ง 

(พฤศจกิำยน 2553 - เมษำยน 2554) และจำกกำรเดนิ

ทำงมำตรวจประเมินระบบควบคุม  ตรวจสอบ  และ

รับรองด้ำนสุขอนำมัยพืชในสินค้ำส่งออกไปสหภำพ

ยโุรปของคณะเจ้ำหน้ำที ่Food and Veterinary Office 

(FVO) สหภำพยุโรปมีควำมกังวลต่อปัญหำแมลงวัน

ผลไม้ในผลไม้ที่ส่งออกไปสหภำพยุโรป เนื่องจำกยังมี

สถิติกำรตรวจพบแมลงวันผลไม้สูงอย่ำงต่อเนื่อง  ดัง

นั้น ควำมเสียหำยจำกแมลงวันผลไม้   จึงไม่เพียงแต่เ

กิดขึ้นกับผลไม้ก่อนเก็บเกี่ยวภำยในแปลงเท่ำนั้น  แต่

มีผลต่อเนื่องมำจนถึงภำยหลังกำรเก็บเกี่ยวด้วย  กำร

ป้องกันก�ำจัดแมลงวันผลไม้ที่ได้ผลด ีจึงจ�ำเป็นต้องมี

กำรใช้หลำยวิธีกำรร่วมกัน  รวมทั้งกำรติดกับดักเพื่อ

กำรพยำกรณ์กำรระบำดของแมลงวนัผลไม้ โดยมนตรี 

(2544) และ วภิำดำ และสญัญำณ ี(2544) รำยงำนว่ำ 

สำรเมธลิยจูนิอลมปีระสทิธภิำพในกำรล่อแมลงวนัผล

ไม้สูง  และสำมำรถล่อได้ในระยะทำงไกล  โดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งในที่โล่งแจ้ง  จึงเหมำะที่จะน�ำมำใช้ในกำร

ตรวจสอบปริมำณแมลง พยำกรณ์กำรระบำดหรือใช้

ในระบบเตือนภัยเพื่อป้องกันกำรระบำดที่จะเกิดขึ้น 

เพือ่น�ำไปสูก่ำรตดัสนิใจใช้วธิกีำรก�ำจดัทีเ่หมำะสมต่อ

ไป

 จังหวัดนครรำชสีมำ  เป็นแหล่งผลิตมะม่วงเพื่อ

กำรส่งออกที่ส�ำคัญแห่งหนึ่ง   ดังนั้นเพื่อเป็นกำรสร้ำง

มำตรฐำนกำรผลิต และแก้ไขปัญหำแมลงวันผลไม้ใน

ผลผลติไม้ผลส่งออกของประเทศไทย จงึมคีวำมจ�ำเป็น

ต้องด�ำเนินกำรขยำยผลกำรใช้เทคโนโลยีแบบผสม

ผสำนเพื่อกำรป้องกันก�ำจัดแมลงวันผลไม้ในแปลง

ผลติมะม่วง ตำมค�ำแนะน�ำของกรมวชิำกำรเกษตร เพือ่

ให้ได้ผลผลิตที่ปลอดจำกกำรเข้ำท�ำลำยของแมลงวัน

ผลไม้ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ขยำยผลกำรใช้เทคโนโลยี

แบบผสมผสำนเพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้  ในมะม่วง  

ให้ได้ผลผลติทีป่ลอดกำรเข้ำท�ำลำยของแมลงวนัผลไม้ 

ไม่ต�่ำกว่ำ  95  เปอร์เซ็นต์  และเพื่อเตรียมควำมพร้อม

ระบบกำรผลติมะม่วงเพือ่ให้เจ้ำหน้ำทีข่องประเทศผูน้�ำ

เข้ำตรวจสอบระบบกำรควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วย
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วิธีกำรศึกษำ

อุปกรณ์และวิธีกำร

เนือ่งจำกเป็นกำรขยำยผลกำรใช้เทคโนโลย ีซึง่น�ำ

เอำเทคโนโลยีกำรป้องกันก�ำจัดแมลงวันผลไม้แบบ

ผสมผสำนของกรมวชิำกำรเกษตรไปใช้ในแปลงมะม่วง

ของเกษตรกร  ซึ่งไม่มีกำรวำงแผนกำรทดลอง  แต่มี

แนวทำงกำรขยำยผลดังนี้

1.   คัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่เปำ้หมำย  โดยคัด

เลือกแปลงมะม่วงในเขตต�ำบลโป่งตำลอง  อ�ำเภอ

ปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ จ�ำนวน 5 แปลงๆ ละ 5 

ไร่ รวม 25 ไร่ และแปลงเปรยีบเทยีบ 1 แปลง 5 ไร่ รวม

ทั้งหมด 30 ไร่

2.   กำรใช้เทคโนโลยป้ีองกนัก�ำจดัแมลงวนัผลไม้

แบบผสมผสำน  ตำมค�ำแนะน�ำของส�ำนักวิจัย

พัฒนำกำรอำรักขำพืช ดังนี้  

  1)   รักษำควำมสะอำดของแปลงปลูก  โดย

เกบ็ผลมะม่วงทีถ่กูแมลงวนัผลไม้ท�ำลำย และผลทีร่่วง

ออกจำกแปลงโดยกำรฝังกลบหรอืเผำเพือ่ก�ำจดัแหล่ง

เพำะพันธุ์ กำรฝังกลบต้องให้ลึกมำกกว่ำ 15 ซม.

  2)   ตดัแต่งกิง่เพือ่ให้ทรงพุม่โปร่งและไม่ให้

สภำพแวดล้อมในสวนเหมำะกับกำรแพร่ระบำดของ

แมลงวันผลไม้

  3)   กำรห่อผลมะม่วง  เริ่มห่อผลเมื่อผล

มะม่วงอำยุ  8-9  สัปดำห์หลังติดผล  โดยใช้ถุงขนำด 

6x12 นิ้ว เป็นถุงชนิดที่เรียกว่ำ “Protective growing 

fruit multiple bag” เป็นถุงกระดำษ 2 ชั้น ถุงชั้นนอก 

มีผิวด้ำนนอกสีน�้ำตำล มีรอยปรุเป็นแนวยำวทั่วถุง มี

ลวดรัด ผิวด้ำนในเคลือบสีด�ำ ถุงชั้นใน เป็นถุงสีด�ำท�ำ

จำกกระดำษเคลอืบขีผ้ึง้ (paraffin paper) ถงุห่อผลไม้

ทีใ่ช้ห่อผลมะม่วงมกัใช้ชนดิทีม่ถีงุชัน้ในสดี�ำน�ำเข้ำจำก

สำธำรณรัฐประชำชนจีน

  4)   ติดกับดักอย่ำงง่ำย  โดยใช้สำรล่อเมธิล

ยูจินอล  ผสมกับสำรฆ่ำแมลง มำลำไธออน (ไดมำร์ค 

83% อีซี)  ในอัตรำ 4:1  โดยปริมำตร จำกนั้นหยดบน

ก้อนส�ำลี 3-5 หยด แล้วน�ำไปแขวนในกับดัก จำกนั้น

น�ำกบัดกัแขวนไว้ในทรงพุม่สงูประมำณ 1.5 เมตร โดย

ใช้อัตรำ  1  กับดัก/ไร่  เพื่อก�ำจัดตัวเต็มวัยเพศผู้  และ

ติดตำมกำรระบำดของแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูก 

  5)   ใช้เหยื่อโปรตีนไฮโดรไลเซทอัตรำ  200 

มิลลิลิตร  ผสมสำรฆ่ำแมลงมำลำไธออน  57% หรือ 

83%  อีซี  อัตรำ  40  มิลลิลิตร  ต่อน�้ำ5  ลิตร  พ่นใน

ลักษณะเป็นแถบขนำดกว้ำง  30  เซนติเมตรที่ทรงพุ่ม

ของมะม่วง แบบแถวเว้นแถว ทกุ 7 วนั และพ่นในเวลำ

เช้ำตรูซ่ึง่เป็นช่วงทีแ่มลงวนัผลไม้ออกมำหำอำหำร เริม่

พ่นครัง้แรกหลงัห่อผลเสรจ็ 1 สปัดำห์ และพ่นต่อเนือ่ง

จนเก็บเกี่ยวผลผลิตหมด

  6)    ส�ำรวจและบันทึกปริมำณแมลงวันผล

ไม้ในกับดักทุก  14  วัน  และสุ ่มเก็บตัวอย่ำงผล

มะม่วง100  ผล  เปรียบเทียบระหว่ำงแปลงที่ท�ำกำร

ทดลอง และแปลงนอกพื้นที่ทดลอง

  7)   น�ำผลผลิตที่ เก็บเกี่ยวแล้วไว ้ในมุ ้ง

ตำข่ำยขนำด 30 mesh เพื่อป้องกันกำรเข้ำวำงไข่ของ

แมลงวันผลไม้ แล้วด�ำเนินกำรคัดแยก คัดบรรจุ

3.   บันทึกข้อมูลกำรปฏิบัติงำนในแปลงมะม่วง 

จ�ำนวน และชนิดของแมลงวันผลไม้ในแปลงมะม่วง 

และเปอร์เซ็นต์กำรเข้ำท�ำลำยของแมลงวันผลไม้ใน

ผลผลิตมะม่วง

 

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์

 1. ปริมำณแมลงวันผลไม้ในแปลงมะม่วง

 ปริมาณแมลงวันผลไม้ในแปลงขยายผลตลอดปี

การผลิต โดยเก็บข้อมูลทุก 14 วัน  พบว่า แมลงวันผล

ไม้ทีพ่บมาก และพบตลอดฤดกูารผลติ  คอื Bactocera 

dorsalis  โดยรูปแบบการกระจายตัวจะเป็นรูประฆัง

คว�่า  เริ่มพบปริมาณมากตั้งแต่ช่วงแรกของการเก็บ

เกี่ยวผลผลิต ไปจนถึงต้นฤดูการผลิตในปีถัดไป  ส่วน 

Bactocera correcta  พบน้อยกว่า B. dorsalis  แต่

ลักษณะการกระจายตัวคล้ายกันกับ B. dorsalis  ดัง

แสดงใน Figure 1
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Figure 1 Number of fruit flies (adult) in mango orchard in Pakchong, Nakhon-Ratchasima on April 2013 – 

January 2014 

2. ปริมาณแมลงวนัผลไม้ในผลผลิต 

 ผลการสุม่เก็บตัวอย่างผลผลติที�คดัแยกในระบบปิด (ในมุ้งตาข่าย) และในระบบเปิด เพื�อตรวจหาร้อยละการ

เข้าทําลายของแมลงวนัผลไม้ ในมะม่วง  ดงัแสดงในตารางด้านลา่งนี � 

 

Table 1  Percentages of fruit flies in mango which were graded in a closed and opened system.   

The mango orchard 
The Destroy percentage of Fruit fly in mango fruit 

A closed system A opened system 

Plot  1 < 5 % < 5 % 

Plot  2 < 5 % > 5 % 

Control  < 5 % 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

1. แมลงวันผลไม้ที�พบในแปลงขยายผลมีปริมาณน้อยกว่าในแปลงเปรียบเทียบตลอดฤดูการผลิตและพบ  

Bactocera dorsalis  มากกว่า Bactocera correcta 

2. ผลผลิตมะม่วงที�เก็บเกี�ยวจากแปลงขยายผล และคัดแยกในระบบปิดทุกแปลงปลอดการเข้าทําลายของ

แมลงวนัผลไม้ไม่ตํ�ากว่า 95 เปอร์เซ็นต์ 

3. การพ่นไฮโดรไลซีสโปรตีน เพื�อกําจัดแมลงวันผลไม้ในแปลงนั �น มีความยุ่งยากในการปฏิบัติ และเกษตรกร

กงัวลเรื�องสารพิษตกค้างในผลผลติ เนื�องจากผลผลติจะทยอยออกเป็นรุ่น ทําให้เกษตรกรไม่ยอมรับวิธีการนี � หรือปฏิบัติไม่

ครบตามจํานวนครั �งที�แนะนํา ดังนั �นควรหาวิธีการที�เหมาะสม ง่ายต่อการปฏิบัติ และสร้างความมั�นใจให้กับเกษตรกร
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 2. ปริมำณแมลงวันผลไม้ในผลผลิต

 ผลการสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตที่คัดแยกในระบบ

ปิด (ในมุ้งตาข่าย) และในระบบเปิด เพื่อตรวจหาร้อย

ละการเข้าท�าลายของแมลงวันผลไม้ ในมะม่วง   

ดังแสดงในตารางด้านล่างนี้

สรุปและข้อเสนอแนะ

1.  แมลงวันผลไม้ที่พบในแปลงขยำยผลมี

ปริมำณน้อยกว่ำในแปลงเปรียบเทียบตลอดฤดูกำร

ผลิตและพบ   Bactocera dorsalis    มำกกว่ำ Bac-

tocera correcta

2.  ผลผลติมะม่วงทีเ่กบ็เกีย่วจำกแปลงขยำยผล 

และคดัแยกในระบบปิดทกุแปลงปลอดกำรเข้ำท�ำลำย

ของแมลงวันผลไม้ไม่ต�่ำกว่ำ 95 เปอร์เซ็นต์

3.  กำรพ ่นไฮโดรไลซีสโปรตีน  เพื่อก�ำจัด

แมลงวนัผลไม้ในแปลงนัน้ มคีวำมยุง่ยำกในกำรปฏบิตัิ 

และเกษตรกรกังวลเรื่องสำรพิษตกค้ำงในผลผลิต 
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เนื่องจำกผลผลิตจะทยอยออกเป็นรุ่น  ท�ำให้เกษตรกร

ไม่ยอมรับวิธีกำรนี้  หรือปฏิบัติไม่ครบตำมจ�ำนวนครั้ง

ที่แนะน�ำ ดังนั้นควรหำวิธีกำรที่เหมำะสม  ง่ำยต่อกำร

ปฏิบัติ และสร้ำงควำมมั่นใจให้กับเกษตรกรต่อไป
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