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คำนำ 
 

แมลงวันผลไม้เป็นแมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในฐานะแมลงศัตรูพืช 
สามารถทำลายพืชได้หลายชนิด ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากให้กับผลผลิตทั้ง
ก่อนและหลังการเก็บเก่ียว สำหรับพ้ืนทีภ่าคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร 
ตาก พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ มีพื ้นที่ผลิตไม้ผลรวม 
579,914 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการระบาดของแมลงวันผลไม้ เมื่อส่งออกผลผลิตไปยัง
ประเทศที่มีกฎหมายกักกันพืช เช่น จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
และเกาหลีใต ้ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขการนำเข้า (Quarantine Measures) จึงต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยการอบ ไอน้ำ การใช้ความเย็น การแช่น้ำร้อน การฉายรังสี 
หรือการรมยา รวมทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการกักกันศัตรูพืชความเสี่ยงกลุ่มที่ 1 กลุ่ม
ที่ 2 หรือกลุ่มที่ 3 เพ่ือไม่ให้มีการตรวจพบแมลงวันผลไม้ในทุกระยะติดไปกับผลผลิต 
ดังนั้นการเข้าใจวงจรชีวิตของแมลงวันผลไม้จึงเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผน และหา
วิธีการป้องกันกำจัดที่เหมาะสมในการควบคุมไม่ใหแ้มลงวันผลไม้ติดไปกับผลผลิต 
 

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารการ
จัดการความรู ้เรื ่อง “การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ โดยวิธีผสมผสานในพื ้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง” จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร นักวิชาการเกษตร นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ที่สนใจนำไปใช้ได้ต่อไป 
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การป้องกันกำจัดแมลงวนัผลไม ้
โดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 

 
พื้นที่ผลิตไม้ผลเขตภาคเหนือตอนล่าง 

จากข้อมูลสถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2562 ที่รายงานโดยสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร 
ตาก พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ มีพื ้นที ่ผลิตไม้ผลรวม 
248,717 ไร่ ประกอบด้วยลำไย เงาะ และลิ้นจี่ และรายงานการผลิตพืชของกรม
ส่งเสริมการเกษตรมีพื ้นที ่ผลิตไม้ผลรวม 331,197 ไร่ ประกอบด้วยกล้วยน้ำว้า 
มะม่วง มะละกอ กล้วยไข่ ฝรั่ง ส้มโอ มะยงชิด กระท้อน มะปรางหวาน น้อยหน่า 
แก้วมังกร ชมพู่ กล้วยหอม พุทรา ละมุด เมล่อน/แคนตาลูป ขนุน และแตงไทย 
(ตาราง 1) โดยมีพื้นที่ผลิตไม้ผลรวมทั้งหมด 579,914 ไร่ ซึ่งเป็นผลไม้ที่แมลงวัน
ผลไม้สามารถเข้าทำลายได้ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลผลิต ทำให้เกษตรกรขาย
ผลผลิตได้ลดลง 

ตาราง 1 พ้ืนที่ผลิตไม้ผลเขตภาคเหนือตอนล่าง ปี 2562 
ไม้ผล จังหวัด พื้นที่ผลิต (ไร่) 
ลำไย ตาก 

กำแพงเพชร 
สุโขทัย 

อุตรดิตถ์ 
พิษณโลก 

18,835 
7,065 
1,269 
2,105 
2,774 

เงาะ สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ 
พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ 

920 
1,398 
1,413 
306 

ลิ้นจี่ เพชรบูรณ์ 736 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2563) 
 



2 

ตาราง 1 พ้ืนที่ผลิตไม้ผลเขตภาคเหนือตอนล่าง ปี 2562 (ต่อ) 
ไม้ผล จังหวัด พื้นที่ผลิต (ไร่) 

กล้วยน้ำว้า กำแพงเพชร 
เพชรบูรณ์ 
พิษณุโลก 

ตาก 
พิจิตร 

อุตรดิตถ์ 
สุโขทัย 

5,597 
2,923 
23,218 
5,962 
24,615 

52 
5,705 

มะม่วง กำแพงเพชร 
เพชรบูรณ์ 
พิษณุโลก 

ตาก 
พิจิตร 

อุตรดิตถ์ 
สุโขทัย 

5,210 
3,0527 
91,619 
3,815 
25,214 
3,434 
26,809 

มะละกอ กำแพงเพชร 
เพชรบูรณ์ 
พิษณุโลก 

ตาก 
พิจิตร 

อุตรดิตถ์ 
สุโขทัย 

4,337 
83 

1,209 
1,919 
500 
20 

1,447 
ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร (2563) 
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ตาราง 1 พ้ืนที่ผลิตไม้ผลเขตภาคเหนือตอนล่าง ปี 2562 (ต่อ) 
ไม้ผล จังหวัด พื้นที่ผลิต (ไร่) 

กล้วยไข่ กำแพงเพชร 
พิษณุโลก 

ตาก 
พิจิตร 
สุโขทัย 

3,029 
5 

5,029 
42 

2,028 
ฝรั่ง กำแพงเพชร 

เพชรบูรณ์ 
พิษณุโลก 

ตาก 
พิจิตร 

1,648 
295 
99 

2,902 
419 

ส้มโอ กำแพงเพชร 
เพชรบูรณ์ 

พิจิตร 
อุตรดิตถ์ 
สุโขทัย 

670 
1,408 
16,865 

88 
704 

มะยงชิด กำแพงเพชร 
เพชรบูรณ์ 
พิษณุโลก 

พิจิตร 
อุตรดิตถ์ 
สุโขทัย 

455 
369 

1,853 
4,409 
1,215 
864 

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร (2563) 
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ตาราง 1 พ้ืนที่ผลิตไม้ผลเขตภาคเหนือตอนล่าง ปี 2562 (ต่อ) 
ไม้ผล จังหวัด พื้นที่ผลิต (ไร่) 

กระท้อน กำแพงเพชร 
เพชรบูรณ์ 
พิษณุโลก 

พิจิตร 
อุตรดิตถ์ 

447 
96 
225 
57 
42 

มะปรางหวาน กำแพงเพชร 
เพชรบูรณ์ 
พิษณุโลก 

พิจิตร 
อุตรดิตถ์ 
สุโขทัย 

310 
113 

2,137 
2,096 
1,035 
3,049 

น้อยหน่า กำแพงเพชร 
พิษณุโลก 

พิจิตร 
อุตรดิตถ์ 

172 
1,373 

42 
82 

แก้วมังกร กำแพงเพชร 
เพชรบูรณ์ 
พิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ 
สุโขทัย 

172 
574 
50 
11 
15 

ชมพู่ กำแพงเพชร 
พิจิตร 

106 
164 

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร (2563) 
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ตาราง 1 พ้ืนที่ผลิตไม้ผลเขตภาคเหนือตอนล่าง ปี 2562 (ต่อ) 
ไม้ผล จังหวัด พื้นที่ผลิต (ไร่) 

กล้วยหอม กำแพงเพชร 
เพชรบูรณ์ 
พิษณุโลก 

ตาก 
พิจิตร 

85 
210 
411 
756 
18 

พุทรา กำแพงเพชร 
เพชรบูรณ์ 

พิจิตร 
อุตรดิตถ์ 
สุโขทัย 

33 
190 
49 
13 
904 

ละมุด พิษณุโลก 
พิจิตร 
ละมุด 
สุโขทัย 

12 
22 
9 

5,826 
เมล่อน/แคนตาลูป ตาก 

พิจิตร 
สุโขทัย 

320 
3 
30 

ขนุน กำแพงเพชร 
เพชรบูรณ์ 
พิษณุโลก 

ตาก 
พิจิตร 
สุโขทัย 

9 
208 
221 
116 
123 
131 

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร (2563) 
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ตาราง 1 พ้ืนที่ผลิตไม้ผลเขตภาคเหนือตอนล่าง ปี 2562 (ต่อ) 
ไม้ผล จังหวัด พื้นที่ผลิต (ไร่) 

แตงไทย เพชรบูรณ์ 
พิจิตร 

อุตรดิตถ์ 
สุโขทัย 

18 
307 
1 

193 
ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร (2563) 

ความสำคัญของแมลงวันผลไม้ 
แมลงวันผลไม้ (fruit fly) หรือแมลงวันทอง เป็นศัตรูที่สำคัญของผลไม้เกือบ

ทุกชนิดในประเทศไทย หรือแม้แต่ที่อื่นๆ ทั่วโลก ผลไม้ที่มีเปลือกบางหรืออ่อนนุ่ม 
เช่น ฝรั่ง ชมพู่ มะม่วง พุทรา กระท้อน มะเฟือง น้อยหน่า เป็นต้น จะถูกแมลงวัน
ผลไม้เข้าทำลายได้ง่าย แมลงวันผลไม้มีพืชอาศัยประมาณ 150 ชนิด ทั้งที่เป็นพืชผัก 
ไม้ป่า รวมถึงวัชพืชบางชนิด ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตอบอุ่นและมีพืชอาศัยของ
แมลงวันผลไม้หลายชนิด ดังนั้นแมลงวันผลไม้จึงสามารถขยายพันธุ์และเพิ่มปริมาณ
จากพืชอาศัยในแต่ละท้องถิ่นของประเทศไทยได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน
ที่มีผลไม้ออกชุก จะพบปริมาณแมลงวันผลไม้มากและระบาดรุนแรง เนื่องจากมี
อาหารอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างต่อเนื่อง ถ้าเกษตรกรไม่
ทำการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้จะทำให้ผลผลิตเสียหาย 100 เปอร์เซ็นต์ 

แมลงวันผลไม้ทำลายผลผลิตทำให้ผลเน่าเสียและร่วงหล่น หรืออาจทำให้ผล
มีตำหนิ รูปทรงผิดปกติ คุณภาพต่ำ ขายไม่ได้ราคา หรืออาจมีหนอนอยู่ภายในผล 
เป็นที่รังเกียจของผู้บริโภค การใช้สารฆ่าแมลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ติดผลจนถึงเก็บ
เกี่ยว ก่อให้เกิดปัญหาสารฆ่าแมลงตกค้างในผลผลิตในสภาพแวดล้อม ทำลายแมลงที่
มีประโยชน์ และเป็นเหตุให้แมลงต้านทานต่อสารฆ่าแมลง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิด
ปัญหาด้านกักกันพืช เช่น จีน ญี่ปุ ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ
เกาหลีใต้ ซ่ึงเป็นประเทศที่มีกฎหมายกักกันพืชอย่างเข้มงวด 

ความเสียหายของผลผลิตที่เกิดจากแมลงวันผลไม้จะเกิดขึ้นกับผลไม้ทั้งก่อน
และหลังการเก็บเก่ียว จึงส่งผลทางเศรษฐกิจต่อผลไม้ไทยในปีหนึ่งๆ มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 
3,000 ล้านบาท โดยคาดคะเนจากความเสียหายโดยตรงต่อผลผลิต ค่าใช้จ่ายที่
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เพิ่มขึ้นของเกษตรกรในการป้องกันกำจัด ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหลังการเก็บ
เกี ่ยวก่อนการส่งออก และค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสารเคมีสำหรับป้องกันกำจัด
แมลงวันผลไม้ ทำให้สูญเสียดุลการค้ามากขึ้น ดังนั้นแมลงวันผลไม้จึงจัดเป็นแมลง
ศัตรูที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งเกษตรกรสวนไม้ผลและสวนผักของ
ประเทศจะต้องเผชิญและพบปัญหาเหล่านี้ 

โดยส่วนใหญ่จะพบแมลงวันผลไม้ Bactrocera dorsalis (Hendel) เข้า
ทำลายผลผลิตเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการเข้าใจวงจรชีวิตของแมลงวันไม้จึงเป็นสิ่งสำคัญ
ที่จะนำไปสู่การหาวิธีการป้องกันกำจัด เพื่อควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ให้ลดลง 
ซึ่งการควบคุมแมลงวันผลไม้มีหลายวิธีที่เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติ ตลอดจนต่อ
ยอดภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

ชนิดของแมลงวันผลไม้ที่พบในประเทศไทย 
แมลงวันผลไม้ที่สำคัญในประเทศไทยจัดอยู่ในวงศ์เทฟริทีดี (Tephritidae 

Family) ซึ่งเป็นวงศ์ใหญ่ที่สุดในอันดับดิพเทอรา (Diptera Order) และพบมากถึง 
10 ชนิด เรียงตามลำดับความสำคัญทางเศรษฐกิจได้ ดังนี้ 

1. Bactrocera dorsalis (Hendel) เป็นแมลงวันผลไม้ที ่มีลำตัวส ีดำ 
หน้าแข้งสีดำทั้ง 3 คู่ ลำตัวขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ขอบปีกสีดำตลอดไปจนถึง
ปลายปีกทั้งสองข้าง (ภาพ 1) 

ชื่อสามัญ : Oriental fruit fly 
การแพร่กระจาย พบแพร่กระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย แต่พบน้อย

มากในภาคใต้ 
ความสำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ 
พืชอาศัย ได้แก่ มะม่วง ฝรั่ง ชมพู่ ละมุด พุทรา น้อยหน่า ขนุน เงาะ ลำไย 

ลิ้นจี่ กระท้อน สะตอ กล้วยน้ำว้า มะกอกฝรั่ง มะเฟือง มะปราง มะละกอ พริก 
ชำมะเลียง มะกอกน้ำ มะม่วงหิมพานต์ หว้า เชอรี่หวาน กระโดน สตาร์แอปเปิ้ล 
มะเดื่อ มะมุด พิกุล ตะขบฝรั่ง กล้วยป่า น้ำใจใคร่ มะตูม หูกวาง เล็บเหยี่ยว 
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ภาพ 1 แมลงวันผลไม้ Bactrocera dorsalis (Hendel) 

ที่มา: มนตรี (2544ง) 

2. Bactrocera correcta (Bezzi) เป็นแมลงวันผลไม้ที่มีขนาดเล็กกว่า
แมลงวันผลไม้ Bactrocera dorsalis (Hendel) เล็กน้อย แต่ว่องไวกว่า ลำตัวและ
ขามีสีน้ำตาลแดง ปลายปีกมีจุดเล็กๆ สีดำ สามารถทำลายผลไม้ได้ตั้งแต่ผลไม้ติดผล
เล็กๆและยังแข็งอยู่ เช่น ฝรั่งอ่อน อายุประมาณ 1 เดือน ดังนั้นการป้องกันกำจัดจึง
ยากกว่าแมลงวันผลไม้ชนิดอื่นๆ เนื่องจากมีช่วงระยะเวลาการทำลายพืชกว้างกว่า 
คือ ทำลายทั้งผลอ่อนและผลแก่ การป้องกันกำจัดจึงต้องดำเนินการเกือบตลอดระยะ
การพัฒนาของผล (ภาพ 2) 

ชื่อสามัญ : Guava fruit fly 
การแพร่กระจาย พบแพร่กระจายในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง แต่พบน้อยใน

ภาคใต้ 
ความสำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ 

พืชอาศัย ได้แก่ มะม่วง ฝรั่ง ชมพู่ ละมุด พุทรา น้อยหน่า ขนุน เงาะ ลำไย 
ลิ้นจี่ กระท้อน สะตอ กล้วยน้ำว้า มะกอกฝรั่ง มะเฟือง มะปราง มะละกอ มะยม 
ชำมะเลียง มะกอกน้ำ มะม่วงหิมพานต์ เชอรี่หวาน กระโดน สตาร์แอปเปิ้ล หว้า 
มะเดื่อหอม พิกุล ตะขบฝรั่ง น้ำใจใคร่ หูกวาง หนามหัน แจง มะแว้งเครือ 



9 

 
ภาพ 2 แมลงวันผลไม้ Bactrocera correcta (Bezzi) 

ที่มา: มนตรี (2544ง) 

3. Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) เปลี่ยนชื่อมาจากแมลงวัน
ผลไม้ Bactrocera cucurbitae (Coquillett) เป็นแมลงวันผลไม้ที่มีขนาดใกล้เคียง
กับแมลงวันผลไม้ Bactrocera dorsalis (Hendel) ลำตัวสีน้ำตาลอ่อนอมส้ม มีแถบ
สีเหลืองบนอกด้านสันหลัง จำนวน 3 แถบ แถบสีดำตามขวางของปีก ดำหนาจนดู
เป็นจุดที่ปลายปีก บินเคลื ่อนไหวเชื ่องช้า และมีระดับการบินต่ำ สูงจากพื้นดิน
ประมาณ 0.5–1.5 เมตร (ภาพ 3) 

ชื่อสามัญ : Melon fruit fly 
การแพร่กระจาย พบแพร่กระจายทุกภาคของประเทศไทย 

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ 

พืชอาศัย ได้แก่ ชะมดต้น ฟัก มะละกอ แตงโม ตำลึง แตงกวา ฟักทอง 
ตะโกนา กะดอม ขี้กาดง ขี้กาแดง ขี้กาดิน บวบเหลี่ยม บวบกลม มะเขือเทศ มะระ
ขี้นก กะทกรก บวบงู กระดึงช้าง ถั่วฝักยาว พุทราจีน 
 

 
ภาพ 3 แมลงวันผลไม้ Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) 

ที่มา: มนตรี (2544ง) 



10 

4. Bactrocera carambolae (Drew & Hancock) เป็นแมลงวันผลไม้
ที่มีลักษณะและขนาดเหมือนแมลงวันผลไม้ Bactrocera dorsalis (Hendel) เมื่อดู
ด้วยตาเปล่า (ภาพ 4) 

ชื่อสามัญ : Carambola fruit fly 
การแพร่กระจาย พบแพร่กระจายในเขตภาคใต้ และภาคกลางตอนล่าง 

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ 

พืชอาศัย ได้แก่ ฝรั ่ง ขนุน ชมพู่ กระท้อน ส้ม ละมุด มะม่วง มะเฟือง 
ตะลิงปลิง 

 
ภาพ 4 แมลงวันผลไม้ Bactrocera carambolae (Drew & Hancock) 

ที่มา: มนตรี (2544ง) 

5. Bactrocera papayae (Drew & Hancock) เป็นแมลงวันผลไม้ที่มี
ลักษณะและขนาดเหมือนแมลงวันผลไม้ Bactrocera dorsalis (Hendel) เมื่อดูด้วย
ตาเปล่า (ภาพ 5) 

ชื่อสามัญ : Papaya fruit fly 
การแพร่กระจาย พบแพร่กระจายในเขตภาคใต้ 
ความสำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ 

พืชอาศัย ได้แก่ ฝรั่ง ขนุน ชมพู่ กระท้อน ส้ม ละมุด มะม่วง 



11 

 
ภาพ 5 แมลงวันผลไม้ Bactrocera papayae (Drew & Hancock) 

ที่มา: มนตรี (2544ง) 

6. Bactrocera latifrons (Hendel) เป็นแมลงวันผลไม้ที่มีขนาดใกล้เคียงกับแมลงวัน
ผลไม้ Bactrocera correcta (Bezzi) แต่มีสีเข้มกว่าเล็กน้อย ปลายอวัยวะวางไข่
ของเพศเมียเป็นรูปยอดดอกจิก (trilobe) (ภาพ 6) 

ชื่อสามัญ : Malaysian fruit fly, Solanum fruit fly 
การแพร่กระจาย พบแพร่กระจายทุกภาคของประเทศไทย 

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นแมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจระดับ
ปานกลาง 

พืชอาศัย ได้แก่ พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนู มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือพวง 
มะแว้งต้น มะแว้งเครือ ยี่เข่ง 

 
ภาพ 6 แมลงวันผลไม้ Bactrocera latifrons (Hendel) 

ที่มา: มนตรี (2544ง) 
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7. Bactrocera zonata (Saunders) เป ็นแมลงว ันผลไม้ท ี ่ม ีขนาดใกล้เค ียงกับ
แมลงวันผลไม้ Bactrocera correcta (Bezzi) แต่มีสีเข้มกว่าเล็กน้อย สามารถแยก
ชนิดจากแมลงวันผลไม้ชนิดอ่ืนๆ ได้ง่าย โดยดูที่ส่วนหน้าของแมลง (ภาพ 7) 

ชื่อสามัญ : Peach fruit fly 
การแพร่กระจาย พบแพร่กระจายในเขตภาคเหนือ และภาคกลาง 

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นแมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจระดับ
ปานกลาง 

พืชอาศัย ได้แก่ มะม่วง มะตูม กระโดนหิน เชอรี่ มะค่าโมง 

 
ภาพ 7 แมลงวันผลไม้ Bactrocera zonata (Saunders) 

ที่มา: มนตรี (2544ง) 

8. Zeugodacus tau (Walker) เปลี่ยนชื่อมาจากแมลงวันผลไม้ Bactrocera tau 
(Walker) เป็นแมลงวันผลไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่าแมลงวันผลไม้ Bactrocera dorsalis 
(Hendel) เล็กน้อย ลำตัวมีสีดำคล้ำ มีแถบสีเหลืองบนอกด้านสันหลัง จำนวน 3 แถบ 
คือ ด้านข้างอก 2 แถบ และตรงกลางอก 1 แถบ ปีกใส ไม่มีแถบสีดำตามขวางของ
ปีก มีแถบสีดำหนาจนดูเป็นจุดที่ปลายปีก (ภาพ 8) 

ชื่อสามัญ : - 
การแพร่กระจาย พบแพร่กระจายทุกภาคของประเทศไทย 

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นแมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจระดับต่ำ 

พืชอาศัย ได้แก่ ฟัก แตงไทย แตงกวา บวบเหลี่ยม บวบกลม มะระขี้นก 
แสลงใจ ตำลึง ขี้กา ขี้กาแดง ขี้กาดิน 
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ภาพ 8 แมลงวันผลไม้ Zeugodacus tau (Walker) 

ที่มา: มนตรี (2544ง) 

9. Bactrocera umbrosa (Fabricius) เป็นแมลงวันผลไม้ท่ีมีขนาดลำตัว
และสีสันใกล้เคียงกับแมลงวันผลไม้ B. correcta (Bezzi) มีแถบสีน้ำตาลกลางปีก 
พาดตามแนวขวาง (ภาพ 9) 

ชื่อสามัญ : Breadfruit fly 
การแพร่กระจาย พบแพร่กระจายทุกภาคของประเทศไทย 

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นแมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจระดับต่ำ 

พืชอาศัย ได้แก่ ขนุน จำปาดะ 

 
ภาพ 9 แมลงวันผลไม้ Bactrocera umbrosa (Fabricius) 

ที่มา: มนตรี (2544ง) 

10. Bactrocera tuberculata (Bezzi) เป็นแมลงวันผลไม้ท่ีมีขนาดใหญ่
กว่าแมลงวันผลไม้ Bactrocera dorsalis (Hendel) มีขนาดใกล้เคียงกับแมลงวัน
ผลไม้ Bactrocera tau (Walker) มีแถบสีน้ำตาลอ่อนที่ขอบปีกด้านหน้า (ภาพ 10) 

ชื่อสามัญ : - 
การแพร่กระจาย พบแพร่กระจายในเขตภาคเหนือ และภาคกลาง 
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ความสำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นแมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจระดับต่ำ 

พืชอาศัย ได้แก่ ท้อ แอปเปิ ้ล มะไฟ มะม่วง ละมุด มะละกอ มะกอก 
กระโดน กระโดนหิน 

 
ภาพ 10 แมลงวันผลไม้ Bactrocera tuberculata (Bezzi) 

ที่มา: มนตรี (2544ง) 

โดยสรุปแมลงวันผลไม้เป็นแมลงที่มีเพียง 2 ปีก เห็นได้ชัดเจน โดยปีกคู่ที่ 2 
หดมีขนาดเล็กลงจนเหลือเพียงติ่งเล็กๆ ที่ส่วนท้ายของอก แมลงวันผลไม้มีปีกโปร่งใส
เห็นเส้นปีกได้ชัดเจน ส่วนอกมักมีลวดลายสีเหลืองสด เมื่อมองดูเวลามีแสงแดดจะ
เห็นเป็นมันสะท้อนแสงสีทอง จึงเป็นที่มาของชื่อ “แมลงวันทอง” 

วงจรชีวิตของแมลงวันผลไม้ 
แมลงวันผลไม้มีการเจริญเติบโตโดยอาศัยการลอกคราบแบบสมบูรณ์ 

(complete metamorphosis) ซึ่งแบ่งการเจริญเติบโตออกเป็น 4 ระยะ (ภาพ 11) 
ดังนี้ 

1. ไข ่(egg) มีสีขาวขุ่น ผิวเป็นมันสะท้อนแสง รูปร่างคล้ายผลกล้วย มีขนาด
กว้าง 0.2 มิลลิเมตร ยาว 0.4 มิลลิเมตร ระยะไข่กินเวลา 1–3 วัน ส่วนใหญ่ฟัก
ภายใน 2 วัน ที่อุณหภูมิ 28–32 องศาเซลเซียส ระยะนี้อยู่ในผลไม้ 

2. หนอน (larvae) มีสีขาว หรือสีใกล้เคียงกับสีของพืชอาศัย เช่น แมลงวัน
ผลไม้ที่ทำลายอยู่ในผลมะม่วงอาจมีสีเหลืองอ่อนตามสีเนื้อมะม่วง ส่วนแมลงวันผลไม้
ที่กินอยู่ในผลแตงโม อาจมีสีแดงเรื่อๆ ตามสีเนื้อแตงโม เมื่อหนอนเจริญเติบโตเตม็ที่
แล้ว จะมีสีขาวทึบแสง ผิวมันสะท้อนแสง รูปร่างกลมยาวรี หัวแหลม ท้ายป้าน ไม่มี
ขา ระยะที่หนอนอยู่ในผลไม้ แบ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
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2.1 หนอนวัยที่ 1 (first instar) ที่ เ พ่ิงฟักออกจากไข่ ลำตัวโปร่งใส 
(transparent) มีสีครีมหรือขาว กว้าง 0.2–0.4 มิลลิเมตร ยาว 1–2 มิลลิเมตร ระยะ
นี้มีอายุ 2–3 วัน 

2.2 หนอนวัยที่ 2 (second instar) รูปร่างยาวรี มีสีครีม เริ่มสังเกตเห็น
ทางเดินอาหาร กว้าง 2–3 มิลลิเมตร ยาว 5–6 มิลลิเมตร ระยะนี้มีอายุ 4–5 วัน 

2.3 หนอนวัยที่ 3 (third instar) เป็นระยะที่หนอนโตเต็มที่ กว้าง 3–4 
มิลลิเมตร ยาว 7–8 มิลลิเมตร ระยะนี้มีอายุ 5–6 วัน เริ่มสังเกตเห็นหัว ซึ่งเป็นจุด
ด้านหน้าที่มีลักษณะที่สังเกตเห็นได้ เช่น ขากรรไกรล่าง ปากตะขอ รูหายใจทั้ง
ด้านหน้าและหลังของลำตัว และจุดสีดำทั้งด้านหน้าและปลายของลำตัวที่พัฒนา
เต็มที่แล้ว 

3. ดักแด้ (pupae) มีรูปร่างกลมรี คล้ายถังเบียร์ ลำตัวเป็นปล้องตามขวาง 
ระยะแรกมีสีขาว และเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนภายใน 3 วัน จากนั้นสีจะเข้มขึ้น
เรื่อยๆ จนออกเป็นตัวเต็มวัย ดักแด้มีขนาดกว้าง 2 มิลลิเมตร ยาว 4 มิลลิเมตร ระยะ
ดักแด้ประมาณ 8–12 วัน อยู่ในดินลึกประมาณ 2–5 เซนติเมตร 

4. ตัวเต็มวัย (adult) เป็นแมลงวันสีน้ำตาลปนดำ บางชนิดมีสีน้ำตาลอมแดง 
แต่มักมีแถบสีเหลืองที่ส่วนอกของแมลง ปีกบางใส สะท้อนแสง ตัวเต็มวัยไม่ทำลาย
ผลไม้ แต่จะกินน้ำหวาน โปรตีน และวิตามินที่มีในสิ่งขับถ่ายของแมลงอื่น มูลนก 
ตลอดจนน้ำยางจากแผลต้นไม้ น้ำหวานจากพืชและเชื้อจุลินทรีย์ บนพืชที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติเป็นอาหาร หลังออกจากดักแด้แล้ว 11 วัน ตัวเต็มวัยจะเริ่มวางไข่ 

แมลงวันผลไม้ตัวเต็มวัยเพศเมียจะจับคู่ผสมพันธุ์เพียงครั้งเดียว หรือจำกัด
จำนวนครั้งในระยะเวลาของการผสมพันธุ์ ในขณะที่ตัวเต็มวัยเพศผู้สามารถผสมพันธุ์
ได้ไม่จำกัด 

ตัวเต็มวัยเพศเมียที่ได้การผสมแล้วจะวางไข่ในผลไม้ ตัวหนอนที่ฟักจากไข่จะ
กินอาหารภายในผลไม้ และเจริญเป็น 3 ระยะ โดยหนอนวัยที่ 3 จะกินอาหารอย่าง
รวดเร็วในเนื้อของผล ทำให้เกิดเป็นรูภายในผล และกินต่อเนื่องออกไปถึงเปลือกจน
เป็นรูทางออก ในขณะเดียวกับที่แบคทีเรีย Gluconobacter cerinus ที่ติดมากับ
อวัยวะวางไข่ (ovipositor) ของตัวเต็มวัยเพศเมียระหว่างการวางไข่ ทำให้แบคทีเรีย
ชนิดนี้เข้าสู่ผลไม้ ส่งผลให้ผลเน่าและหลุดร่วงลงสู่ดิน 
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ภาพ 11 ระยะการเจริญเติบโตของแมลงวันผลไม้สกุล Bactrocera ที่เลี ้ยงด้วย

อาหารกึ่งสังเคราะห์ (a) ไข่ (b) หนอนวัยที่ 1 (c) หนอนวัยที่ 2 (d) หนอน
วัยที ่3 (e) ดักแด้ (f) ตัวเต็มวัยเพศผู้ และ (g) ตัวเต็มวัยเพศเมีย 

ที่มา: Jaleel et al. (2018) 

จากนั้นตัวหนอนจะออกจากผลผ่านทางรูที่เปลือก โดยงอและดีดตัวลงสู่ดิน 
หนอนจะเจาะรูลงไปในดินลึกประมาณ 4 เซนติเมตร หรือจนถึงบริเวณที่ด ินมี
ความชื้นมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเข้าดักแด้ ซึ่งความชื้นจะป้องกันไม่ให้ผิวหนัง
แห้งจากการขาดน้ำ หลังจากนั้นจะใช้เวลา 34 ชั่วโมง เพื่อเข้าสู่ระยะดักแด้ ระยะ
การเจริญของดักแด้ประมาณ 8–9 วัน ดักแด้มีรูปร่างคล้ายถังเบียร์มีแผ่นแข็งหุ้ม
ลำตัว ซ่ึงเป็นระยะที่หยุดนิ่งไม่เคลื่อนที่ 
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เมื่อตัวเต็มวัยลอกคราบออกจากดักแด้ ถุงลมบริเวณส่วนหัว (ptilinum) จะ
ขยายดันให้ส่วนปลายของปลอกหุ้มดักแด้ (pupal shell) แตกออก ซ่ึงเป็นระยะที่ตัว
เต็มวัยเกิดใหม่ ผนังลำตัวยังมีลักษณะอ่อนนุ่มและมีสีขาวซีด (teneral stage) 
ต่อจากนั้นอีก 24–48 ชั่วโมง ปีกจะขยายและลำตัวจะมีสีสันเต็มที่ และต้องใช้เวลา
อีกประมาณ 10 วัน การพัฒนาทางเพศถึงจะสมบูรณ์ (sexual maturation) พร้อม
ผสมพันธุ์อีกครั้ง (ภาพ 12) โดยอัตราส่วนเพศของตัวเต็มวัยเพศผู้ : เพศเมียของ
แมลงวันผลไม้ Bactrocera dorsalis (Hendel) อยู่ในอัตรา 1:3 

วงจรชีวิตของแมลงวันผลไม้มีอายุเฉลี ่ยประมาณ 16–24 วัน ใน 1 ปี มี
มากกว่า 6 ชั่วรุ่น การกำจัดแมลงวันผลไม้ค่อนข้างทำได้ยาก เนื่องจากแมลงวันผลไม้
มีพืชอาหารหลายชนิด และมีพืชอาหารตลอดทั้งปี มีอัตราการสืบพันธุ์สูง ระยะแมลง
ที่จะถูกสารฆ่าแมลงทำลายโดยตรงมีน้อย การกำจัดแมลงวันผลไม้ให้ได้ผลดีต้อง
กำจัดให้ครบ 1 วงจรชีวิต เป็นอย่างน้อย จึงจะเห็นผลของวิธีการนั้นๆ ได้อย่างชัดเจน 
เพราะมีตัวเต็มวัยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จากวงจรชีวิตของแมลงวันผลไม้ ทำให้ทราบว่าแมลงวันผลไม้สามารถกำจัด
ได้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพเพียงระยะเด ียวคือ ระยะตัวเต ็มว ัยที ่บ ินได ้เท่านั้น 
นักวิทยาศาสตร์ได้อาศัยจุดอ่อนของแมลงวันผลไม้ที่ออกจากดักแด้ใหม่ๆ ซึ่งต้องการ
อาหารที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ ดังนั้นจึงมีการนำยีสต์โปรตีนมาทำเป็นเหยื่อพิษ 
เพ่ือใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ชนิดต่างๆ และสามารถกำจัดได้ทั้งตัวเต็มวัย
เพศเมียและเพศผู้ ก่อนที่แมลงวันผลไม้จะผสมพันธุ์และวางไข่ วิธีการใช้เหยื่อพิษเป็น
วิธีการสากลที่นิยมใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ก่อนการเก็บเกี่ยวในปัจจุบัน 
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ภาพ 12 วงจรชีวิตของแมลงวันผลไม้ (1) แมลงวันผลไม้ตัวเต็มวัยผสมพันธุ์กัน เพศ

เมียวางไข่ในผลไม้ (2) ไข่ฟักในผลไม้ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของตัวหนอน 3 
ระยะ (3) ตัวหนอนกินอาหารในผลไม้ก่อนแก่จนผลไม้หลุดร่วง และหนอน
วัยที่ 3 จะออกจากผลไม้ (4) หนอนวัยที่ 3 เข้าดักแด้ในดิน และแมลงวัน
ผลไม้ลอกคราบจากดักแด้ ผสมพันธุ์และวางไข่ในผลไม้เป็นวงจรต่อเนื่อง 

ที่มา: Clarke (2019) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าทำลายผลผลิตของแมลงวันผลไม้ 
การเข้าทำลายผลผลิตของแมลงวันผลไม้ได้รับอิทธิพลมาจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ 

ปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางชีวภาพ และปัจจัยทางเคมี  โดยแต่ละปัจจัยล้วนมี
อิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโต การผสมพันธุ์ รวมถึงการวางไข่ของแมลงวันผลไม้ 
ล้วนแต่ส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิตก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ดังนี้ 



19 

1. ปัจจัยทางกายภาพ (physical factors) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
แมลงวันผลไม้ ดังนี้ 

1.1 อุณหภูมิ (temperature) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญและการ
สืบพันธุ์ของแมลงวันไม้ Bactrocera dorsalis (Hendel) กล่าวคือ ถ้าอุณหภูมิต่ำ
กว่า 15 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า 34 องศาเซลเซียส ดักแด้และตัวเต็มวัยจะตาย
เป็นจำนวนมาก ในขณะที่อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ได้มาก
ถึง 1,581 ฟอง และที่อุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ได้เพียง 9 
ฟอง 

1.2 ความชื้น (moisture) เป็นปัจจัยที่ลดความสามารถในการขยายพันธุ์
ของตัวเต็มวัยเพศเมียช่วงแห้งแล้ง ซึ่งการบินของตัวเต็มวัยไปยังพื้นที่อื่นจะลดลง 
ในขณะที่ตัวเต็มวัยฟักออกจากดักแด้ และพยายามดันตัวโผล่ออกจากดินที่แห้ง ต้อง
ประสบกับสภาวะอากาศที่ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ ส่งผลให้อัตราการตายของตัวเต็มวัยสูง 
และถ้าดินเหนียว ดินทราย หรือดินร่วนที ่ดักแด้อาศัยอยู่มีปริมาณน้ำที่ความจุ
ความชื้นสนาม (field capacity) หรือความชื้นสูงสุดที่ดินดูดยึดไว้ได้ ส่งผลให้อัตรา
การตายของดักแด้มากที่สุดในดินเหนียว รองลงมาคือดินทราย และต่ำสุดคือดินร่วน 

ในช่วงฤดูฝน คือ ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน ความชื้น
สัมพัทธ์ในอากาศสูงถึง 70–85 เปอร์เซ็นต์ ซึ ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการสืบพันธุ์ 
(reproduction) การเข้าดักแด้ (pupation) การฟักตัวออก (eclosion) ของแมลงวัน
ผลไม้ 

1.3 แสง (light) มีผลกระทบต่อตัวเต็มวัยเพศเมีย 2 ประการ คือ 1) 
กิจกรรมการกินและการวางไข่ และ 2) การสืบพันธุ์ของตัวเต็มวัยเพศเมีย โดย
ช่วงเวลา 08.00–12.00 น. เป็นเวลาที่แมลงวันผลไม้ออกหาอาหาร ซึ่งแมลงวันเพศ
เมียสามารถวางไข่ได้ทั้งวัน และช่วงพลบค่ำจะเป็นเวลาที่แมลงวันผลไม้ผสมพันธุ์ 

1.4 ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล (altitude) ระดับพื้นที่ที ่สูงขึ ้น อัตรา
การเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้จะลดลง แมลงวันผลไม้สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาวะอากาศที่ร้อนในพื้นราบได้ดี แต่ก็ยังพบแมลงวันผลไม้ Bactrocera dorsalis 
(Hendel) ระบาดในสวนท้อที่ปลูกบนพื้นท่ีสูงของจังหวัดเชียงใหม่เช่นกัน 
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2. ปัจจัยทางชีวภาพ (biological factors) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
แมลงวันผลไม้ ดังนี้ 

2.1 พืชอาหาร (plant host) เป็นแหล่งที่เหมาะสมสำหรับการวางไข่ของ
แมลงวันผลไม้ เพราะถ้าเป็นช่วงที่ไม้ผลให้ผลผลิต เมื่อผลผลิตสุกจะเป็นแหล่งผลิต
ประชากรของแมลงวันผลไม้ นอกจากนี้แมลงวันผลไม้แต่ละชนิดยังมีพืชอาหารอีก
หลายชนิด ดังนั้นจึงทำให้แมลงวันผลไม้แต่ละชนิดสามารถเข้าทำลาย และสร้างความ
เสียหายให้แก่พืชในปริมาณท่ีแตกต่างกัน ซึ่งข้ึนอยู่กับว่าพืชชนิดนั้นมีความสำคัญทาง
เศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด 

2.2 ชนิดของแมลงวันผลไม้ (fruit fly species) ที่พบในประเทศไทยมี
จำนวน 10 ชนิด มีความจำเพาะกับพืชอาหารแต่ละชนิด โดยแมลงวันแต่ละชนิดมี
พฤติกรรมการวางไข่แตกต่างกัน ดังนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพืชจึงขึ้นอยู่กับ
จำนวนไข่ รวมถึงไข่ที่ฟักเป็นตัว ถ้ามีปริมาณมากย่อมส่งผลเสียหายกับผลผลิตนั้น
มาก แต่ถ้ามีปริมาณน้อยย่อมส่งผลเสียหายกับผลผลิตนั้นน้อยตามไปด้วย 

2.3 ศัตรูธรรมชาติ (natural enemies) มีอัตราการทำลายตั้งแต่ 15–53 
เปอร ์เซ ็นต์  โดยศัตร ูธรรมชาติท ี ่ควบคุมแมลงวันผลไม้ประกอบด้วย ต ัวห้ำ 
(predators) ตัวเบียน (parasitoids) และจุลินทรีย์ (microorganisms) ช่วยควบคุม
ประชากรแมลงวันผลไม้ ดังนี้ 

2.3.1 ตัวห้ำ ที่ช่วยควบคุมแมลงวันผลไม้มีหลายชนิด เช่น มด นก 
และสัตว์หลายชนิดที่กินแมลงเป็นอาหาร แต่มีตัวห้ำที่ช่วยควบคุมแมลงวันผลไม้ได้ดี 
ได้แก่ แมงมุมตาหกเหลี่ยม Oxyopes lineatipes (C. L. Koch, 1847) ซ่ึงแมงมุมตัว
อ่อน ตัวเต็มวัยเพศเมีย และตัวเต็มวัยเพศผู้  1 ตัว สามารถกินแมลงวันผลไม้ได้
ประมาณ 6–7 ตัวต่อวัน โดยแมงมุมตาหกเหลี่ยมที่อยู่ในสภาวะที่ไม่อดอาหารและอด
อาหารจะมีการกินแมลงวันผลไม้ในอัตราที่ใกล้เคียงกันมาก และถ้าความหนาแน่น
ของแมงมุมตาหกเหลี่ยมมากข้ึน อัตราการกินแมลงวันผลไม้ของแมงมุมจะลดลง 

2.3.2 ตัวเบียน ที่นิยมใช้ควบคุมแมลงวันผลไม้ ได้แก่ แตนเบียน 
Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) ซ ึ ่ งจ ัดเป ็นแตนเบ ียนหนอน
แมลงวันผลไม้หลายชนิด รวมถึงควบคุมหนอนแมลงวันผลไม้ Bactrocera dorsalis 
(Hendel) ด้วย 
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2.3.3 จุลินทรีย์ ที่ช่วยควบคุมแมลงวันผลไม้ ได้แก่ เชื้อราเมตาไร
เซียมและเชื้อราบิวเวอร์เรีย สามารถลดจำนวนการรอดชีวิตของประชากรแมลงวัน
ผลไม้ทั้ง 3 ระยะได้ โดยเชื้อราเมตาไรเซียมทำให้แมลงในระยะตัวเต็มวัยมีอัตราการ
ตายจากการติดเชื้อได้สูงที่สุด รองลงมาคือ ระยะดักแด้ และระยะหนอน ดังนั้นการ
ใช้เชื้อราเพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้ให้มีประสิทธิภาพ ควรใช้ในระยะตัวเต็มวัยก่อน
การวางไข่ ในขณะที่เชื้อราบิวเวอร์เรียยังควบคุมแมลงวันผลไม้ในระยะดักแด้และ
ระยะตัวเต็มวัย 

3. ปัจจัยทางเคมี (chemical factors) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของแมลงวัน
ผลไม้ ดังนี้ 

3.1 สารเคม ีจากพ ืช  (plant chemicals) เป ็นสารล ่อแมลงที่ เป็น
องค์ประกอบในพืชหลายชนิดในธรรมชาติ เช่น กะเพรา เดหลีใบกล้วย ตะไคร้หอม 
ดอกบอน หรือน้ำยางจากต้นมะม่วง นอกจากนี้ยังมีการทดลองการใช้สารสกัดจากใบ
สาบเสือสำหรับเป็นสารไล่และฆ่าแมลงวันผลไม้ การใช้สารสกัดจากใบกะเพราและ
ดาวเรืองเป็นสารล่อและฆ่าแมลงวันผลไม ้

สารเคมีจากพืช เป็นสารธรรมชาติที่มีองค์ประกอบของเมทิลยจูนิอล 
จึงเป็นสารล่อแมลงวันผลไม้แบบชีวภาพที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้ 

3.2 สารเคมีสังเคราะห์ (synthetic chemicals) เป็นสารล่อแมลงที่
มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นเลียนแบบธรรมชาติ เช่น เมทิลยูจินอล คิวลัวร์ เป็นต้น ซึ่งเมทิล 
ยูจินอลเป็นสารที่ดึงดูดเฉพาะแมลงวันผลไม้ Bactrocera dorsalis (Hendel) และ 
Bactrocera correcta (Bezzi) เพศผู้เท่านั้น 

การควบคุมแมลงวันผลไม้ก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
การควบคุมแมลงวันผลไม้ก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีหลายวิธี ได้แก่ วิธีกล 

วิธีเขตกรรม การใช้แมลงที่เป็นหมัน สารเคมี ซ่ึงแต่ละวธิมีีรายละเอียด ดังน้ี 
1. วิธีกล คือ การลดปริมาณแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีหรือเครื่องมือง่ายๆ เมื่อมี

แมลงวันผลไม้เข้าทำลาย ถ้าพบจำนวนน้อยสามารถใช้แรงงานคน เครื่องมือ หรือ
อุปกรณ์ช่วยในการทำลาย หรือใช้กับดักในการควบคุม ได้แก่ 
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1.1 การห่อผล แต่ละผลบนต้นด้วยถุงกระดาษหรือถุงพลาสติก เพ่ือ
ป้องกันการวางไข่และตัดวงจรการวางไข่ของแมลงวันผลไม้ ซึ่งในพืชแต่ละชนิดมีวิธี
ห่อผล ดังนี้ 

1.1.1 ชมพู่ ห่อผลด้วยถุงพลาสติกสีขาวขนาด 816 นิ้ว ตัดมุมถุง
ด้านล่างขนาดไม่เกิน 4 มิลลิเมตร เพื่อระบายความชื้น แต่การห่อผลสำหรับส่งไป
ประเทศจีน ใช้ถุงพลาสติกชนิด HDPE ขนาด 817 นิ้ว ที่เจาะรูสำเร็จมาจากโรงงาน 
ความหนาไม่ต่ำกว่า 12.5 ไมครอน ที่มีตรารับรองกรมวิชาการเกษตร เริ่มห่อผลเมื่อ
ชมพู่อายุ 1–2 สัปดาห์ หลังไหมร่วง ไว้ผลประมาณ 3–4 ผลต่อช่อ 

1.1.2 ฝรั่ง ห่อผลด้วยถุงพลาสติกสีขาวขนาด 614 นิ้ว ตัดมุมถุง
ด้านล่างขนาดไม่เกิน 4 มิลลิเมตร เพ่ือระบายความชื้น ใช้กระดาษห่อเป็นรูปกรวยปิด
ทับถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันแสงและทำให้ผิวฝรั่งสวยขึ้น ห่อ 1 ผลต่อถุง 
เริ่มห่อผลเมื่อฝรั่งอายุ 7–8 สัปดาห์ หลังดอกบาน 

1.1.3 พุทรา ห่อผลด้วยถุงพลาสติกใสขนาด 59 นิ ้ว ตัดมุมถุง
ด้านล่างขนาดไม่เกิน 4 มิลลิเมตร 

1.1.4 มะม่วง ห่อผลด้วยถุงกระดาษสีน้ำตาลหรือกระดาษเคลือบ
ด้านในด้วยพลาสติกบาง เช่น กระดาษห่อข้าวมันไก่ โดยใช้กระดาษขนาด 1530 
เซนติเมตร เริ่มห่อผลเมื่อมะม่วงอายุ 60 วัน ซึ่งอาจแตกต่างกันเล็กน้อยในมะม่วงแต่
ละพันธุ์ 

1.1.5 ขนุน ห่อผลด้วยถุงกระดาษสีน้ำตาลก่อนผลห่ามประมาณ 20 
วัน หรือเมื่อติดผล 80 วัน 

1.1.6 แก้วมังกร ห่อผลด้วยถุงพลาสติก ถุงเคลือบสารเคมี ถุงใย
สังเคราะห์ ถุงห่อผลไม้ซุนฟง ถุงกระดาษสีน้ำตาล หรือถุงผ้าไนล่อน เริ่มห่อผลเมื่อ
แก้วมังกรมีอายุ 14 วัน 

การขาดแคลนแรงงานเป็นข้อจำกัดอย่างมากต่อการใช้ถุงมาห่อผลไม้
บางชนิด ซึ่งเป็นวิธีการไม่เหมาะสำหรับไม้ผลที่ปลูกในพื้นที่ชนาดใหญ่ แต่มีความสำคัญสำหรับ 
ไม้ผลที่ปลูกในพื้นที่ขนาดเล็ก เพราะเป็นวิธีการควบคุมแมลงวันผลไม้ที่สำคัญวิธีการ
หนึ่ง 
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1.2 การใช้กับดัก ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการดักจับแมลงวันผลไม้ และ
ง่ายต่อการปฏิบัติของเกษตรกรมากที่สุด คือ ขวดพลาสติกใสที่คาดด้วยแถบสีเหลือง
ร่วมกับการใช้สารเคมี (เมทิลยูจินอล) เพื่อดักจับแมลงวันผลไม้ตัวเต็มวัยเพศผู้ ส่วน
การใช้กับดักกาวเหนียวที่ทำจากแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลือง ดักจับแมลงวันผลไม้ได้
น้อยที่สุด 

2. วิธีเขตกรรม คือ การปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อให้ไม่เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของแมลงวันผลไม้ ได้แก่ 

2.1 การรักษาความสะอาดในแปลง คือ การเก็บผลที่เน่าเสียออกจาก
แปลง และนำไปฝังกลบที่ระดับความลึก 15 เซนติเมตร หรือเผา เพื่อตัดวงจรชีวิต
และแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันผลไม้ 

2.2 การตัดแต่งกิ ่ง หลังจากเก็บผลผลิตแล้ว ทำการตัดแต่งกิ ่งที ่ไม่
สมบูรณ์หรือกิ่งที่เป็นโรคออก ตัดแต่งกิ่งให้โปร่งและให้แสงแดดส่องถึง เพื่อลดการ
หลบแสงแดดของแมลงวันผลไม้ภายในทรงพุ่มพืช 

3. การใช้แมลงที่เป็นหมันในกรณีที่ดำเนินการในสวนพุทรานมสด โดยนำ
ดักแด้ไปฉายรังสีทำหมัน แล้วนำไปใส่ในกรงปล่อยเพื่อให้ออกเป็นตัวเต็มวัยตามจุด
ปล่อยจำนวน 10 จุด เมื่อแมลงออกเป็นตัวเต็มวัยจะบินออกไปแข่งผสมพันธุ์กับแมลง
ในธรรมชาติ ทำการปล่อยแมลงที่เป็นหมันจำนวน 5 ล้านตัว ทุก 2 สัปดาห์ จำนวน 
16 ครั้ง ร่วมกับการวางกับดักที่ใช้สารเมทิลยูจินอลผสมกับสารฆ่าแมลงในอัตรา 1 
กับดักต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ เดือนละครั้ง จำนวน 3 ครั้ง เพ่ือเป็นแนวกัน้แมลงไม่ให้เข้ามาใน
พื้นที่ การทำลายพืชอาศัย และการกำจัดผลไม้ที ่ถูกแมลงวันผลไม้ทำลาย ทำให้
แมลงวันผลไม้ลดลงถึงประมาณ 24–28 เปอร์เซ็นต์ โดยอัตราส่วนการปล่อยแมลง
เป็นหมันไปในธรรมชาติที่เหมาะสมคือ 10 เท่าของแมลงในธรรมชาติ 

4. การใช้สารเคมีมี 2 ประเภท ได้แก่ การใช้สารเคมีร่วมกับสารล่อ และการ
ใช้สารเคมีร่วมกับเหยื่อพิษ ซ่ึงแต่ละวธิมีีรายละเอียด ดังน้ี 

4.1 การใช้สารเคมีร่วมกับสารล่อ 
แมลงวันผลไม้เพศผู้ตอบสนองต่อสารล่อ (male lures) ที่แตกต่าง

กัน เช่น เมทิลยูจินอล (methyl eugenol) คิวลัวร์ (cue lure) เหย่ือโปรตีน (proteinous bait) 
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ดังนั้นการใช้สารล่อเพ่ือควบคุมแมลงวันผลไม้ จึงควรรู้จักชนิดของแมลงวันผลไม้ที่จะ
กำจัด และเลือกใช้สารล่อได้ตรงตามชนิดของแมลงวันผลไม้นั้น (ตาราง 2) 

ตาราง 2 สารล่อและเหยื่อโปรตีนที่ใช้กับแมลงวันผลไม้ที่พบในประเทศไทย 

แมลงวันผลไม้ 
สารล่อและเหย่ือโปรตีน 
เมทิล 

ยูจีนอล 
คิวลัวร์ 

เหยื่อ
โปรตีน 

Bactrocera dorsalis (Hendel) 
Bactrocera correcta (Bezzi) 
Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) 
Bactrocera carambolae (Drew & Hancock) 
Bactrocera papayae (Drew & Hancock) 
Bactrocera latifrons (Hendel) 
Bactrocera zonata (Saunders) 
Zeugodacus tau (Walker) 
Bactrocera umbrosa (Fabricius) 
Bactrocera tuberculata (Bezzi) 

✓ 
✓ 
 
✓ 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
✓ 

 
 
✓ 
 
 
 
 
✓ 
 
 

 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 

ที่มา: สัญญาณี (2555) และ Kumar et al. (2011) 

แมลงวันผลไม้มีการตอบสนองต่อเมทิลยูจินอลได้ดีที่สุดในช่วงเวลาเช้า 
เริ่มตอบสนองลดลงในช่วงเวลากลางวัน และตอบสนองต่ำที่สุดในช่วงเวลาพลบค่ำ 
ซึ่งการตอบสนองต่อเมทิลยูจินอลที่ลดลงแปรผกผันกับกิจกรรมการผสมพันธุ์ของตัว
เต็มวัยเพศผู้ โดยแมลงวันผลไม้ที่มีอายุมากขึ้นจะตอบสนองต่อเมทิลยูจินอลได้มาก
ขึ้นตามไปด้วย เป็นสัญญาณว่าแมลงวันผลไม้นั้นมีความสมบูรณ์ทางเพศพร้อมที่จะ
ผสมพันธุ์แล้ว 

4.2 การใช้สารเคมีร่วมกับเหยื่อพิษ 
สารเคมีที่นิยมใช้ในการควบคุมแมลงวันผลไม้นิยมคือ สารฆ่าแมลง 

มาลาไธออน (มาลาไธออน 57% EC) อัตรา 20–30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 
หรือใช้มาลาไธออน (มาลาไธออน 57% EC) อัตรา 50 มิลลิลิตร ผสมยีสต์โปรตีนอัตรา 200 
มิลลิลิตร ต่อน้ำ 5 ลิตร พ่นทุก 7 วัน โดยพ่นแบบเป็นจุด (spot treatment) ต้นละ 1–4 จุด ใน
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เวลาเช้า เริ่มพ่นก่อนระบาด 1 เดือน นอกจากมาลาไธออนแล้ว ยังมีสารฆ่าแมลงที่
สามารถผสมกับเหยื่อพิษได้ดีและมีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงวันผลไม้ ได้แก่  
ไซเพอร์เมทริน เฟนไธออน และไตรคลอร์ฟอน 

การควบคุมแมลงวันผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
การควบคุมแมลงวันผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล ก่อนการส่งออกผลิตผล

สดไปต่างประเทศตามเงื่อนไขของแต่ละประเทศคู่ค้ามีหลายวิธี ได้แก่ การคัดแยก
ผลผลิตในมุ้งตาข่าย การอบไอน้ำ การใช้ความเย็น การแช่น้ำร้อน การฉายรังสี และ
การรมยา ซ่ึงแต่ละวธิมีีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การคัดแยกผลผลิต เป็นการคัดแยกผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้วในมุ้งตาข่าย
ขนาด 30 mesh เพื่อป้องกันการเข้าวางไข่ของแมลงวันผลไม้ ซึ่งการคัดแยกผลผลิต
ในระบบปิดนี้ สามารถลดการเข้าทำลายของแมลงวันไม้ลงได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 

2. การอบไอน้ำ ของผลไม้แต่ละชนิดมีช่วงอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม
แตกต่างกัน เช่น 

2.1 มะม่วง อบไอน้ำทีอุ่ณหภูมิ 47 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที 
2.2 ส้มโอ อบไอน้ำที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส นาน 50 นาที 
2.3 ลำไย อบไอน้ำทีอุ่ณหภูมิ 47 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที 
2.4 ลิ้นจี่ อบไอน้ำทีอุ่ณหภูมิ 47 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที 
2.5 เงาะ อบไอน้ำที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 40 นาที 
2.6 มะละกอ อบไอน้ำทีอุ่ณหภูมิ 46.5 องศาเซลเซียส นาน 30 นาท ี
การอบไอน้ำเป็นการให้ความร้อนกับผลไม้ทำให้เกิดการคายน้ำ มีผลให้

สภาพภายนอกของผลไม้เหี่ยว ซึ่งความชื้นสัมพัทธ์ที่ใช้ระหว่างการอบไอน้ำจึงมี
ความสำคัญที่ช่วยให้ผลไม้ไม่เหี่ยว จึงต้องใช้ความชื้นสัมพัทธ์สำหรับการอบไอน้ำ
มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต ์

3. การใช้ความเย็น ของผลไม้แต่ละชนิดมีช่วงอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม
แตกต่างกัน เช่น 

3.1 ลิ้นจี่ ใช้ความเย็น ดังนี้ 
3.1.1 ใช้ความเย็นที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส หรือน้อยกว่า เป็น

เวลา 10 วัน 
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3.1.2 ใช้ความเย็นที่อุณหภูมิ 0.56 องศาเซลเซียส หรือน้อยกว่า เป็น
เวลา 11 วัน 

3.1.3 ใช้ความเย็นที่อุณหภูมิ 1.11 องศาเซลเซียส หรือน้อยกว่า เป็น
เวลา 12 วัน 

3.1.4 ใช้ความเย็นที่อุณหภูมิ 1.67 องศาเซลเซียส หรือน้อยกว่า เป็น
เวลา 14 วัน 

4. การแช่น้ำร้อน ของผลไม้แต่ละชนิดมีช่วงอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม
แตกต่างกัน เช่น 

4.1 ฝรั่ง แช่น้ำร้อนที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที 
4.2 ลำไย แช่น้ำร้อนที่อุณหภูมิ 49 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที 
4.3 ลิ้นจี่ แช่น้ำร้อนที่อุณหภูมิ 49 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที 
4.4 กล้วย แช่น้ำร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 15 นาท ี
4.5 มะละกอ แช่น้ำร้อนทีอุ่ณหภูมิ 48.7 องศาเซลเซียส นาน 20 นาท ี

5. การฉายรังสี ของผลไม้แต่ละชนิดฉายรังสีในปริมาณที่เหมาะสมแตกต่าง
กัน เช่น 

5.1 มะละกอ ฉายรังสีที ่200 เกรย ์
5.2 ส้มเขียวหวาน ฉายรังสีที่ 150 เกรย์ 
5.3 เงาะโรงเรียน ฉายรังสีที่ 150 เกรย์ 
5.4 ลำไย ฉายรังสีที่ 150 เกรย ์
5.5 ลิ้นจี่ ฉายรังสีที่ 200 เกรย ์
5.6 กล้วยหอม ฉายรังสีที่ 300 เกรย ์

6. การรมฟอสฟีน ของผลไม้แต่ละชนิดใช้ความเข้มข้น และเวลาที่รม     
ฟอสฟีนแตกต่างกัน เช่น 

6.1 ส้มแมนดาริน รมด้วยฟอสฟีน 1.42–2.84 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส นาน 2.5 ชั่วโมง  

6.2 อะโวคาโด รมด้วยฟอสฟีน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 21 
องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง 
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6.3 มะม่วง รมด้วยฟอสฟีน 320 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 21 องศา
เซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง 

คำแนะนำการควบคุมแมลงวันผลไมข้องสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 
การควบคุมแมลงวันผลไม้ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีขั ้นตอนการปฏิบัติ

หลายวิธีการ ดังนี้ 
1. รักษาความสะอาดของแปลงปลูก โดยเก็บผลไม้ในแปลงปลูกที่ถูกแมลงวันผลไม้

ทำลาย และผลที่ร่วงออกจากแปลง โดยการฝังกลบหรือเผา เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ การฝังกลบ
ต้องให้ลึกกว่า 15 เซนติเมตร 

2. แปลงไม้ผลต้องตัดแต่งก่ิง เพ่ือให้ทรงพุ่มโปร่ง และไม่ให้สภาพแวดล้อมใน
สวนเหมาะกับการแพร่ระบาดของแมลงวันผลไม้ 

3. ติดกับดักสารเมทิลยูจินอล จำนวน 1 กับดักต่อ 1 ไร่ โดยใช้สารเมทิล    
ยูจินอลผสมสารฆ่าแมลงมาลาไธออน 57% หรือ 83% EC ในอัตรา 4:1 โดยปริมาตร 
จากนั้นหยดบนก้อนสำลี 3–5 หยด แล้วนำไปแขวนในกับดัก จากนั้นนำกับดักแขวน
ไว้ในทรงพุ่มสูงประมาณ 1.5 เมตร โดยใช้อัตรา 1 กับดักต่อไร่ เพื่อกำจัดตัวเต็มวัย
เพศผู ้และติดตามการระบาดของแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูก และ เพื ่อติดตาม
สถานการณ์การระบาดของแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูก (ภาพ 13) 

4. แช่กับดัก MAT (male annihilation technique) ที่ทำจากไม้ชานอ้อย
ขนาด 4.56 เซนติเมตร ในสารเมทิลยูจินอลผสมสารฆ่าแมลงมาลาไธออน 83% EC 
ในอัตรา 4:1 โดยปริมาตร นาน 30 นาที จากนั้นเจาะรูกับดัก MAT ด้วยลวดยาว 45 
เซนติเมตร แล้วนำไปแขวนสูง 1.5 เมตร ทุกระยะ 100 เมตร รอบแปลงปลูก 

5. ใช้เหยื่อโปรตีนไฮโดรไลเซท (protein bait sprays) อัตรา 40 มิลลิลิตร 
ผสมสารฆ่าแมลงมาลาไธออน 57% หรือ 83% EC อัตรา 8 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร 
ผสมให้เข้ากันเทใส่ขวดกับดักสีเหลืองแขวนไร่ละ 1 กับดักหรือแขวนรอบแปลงปลูก  
(ภาพ 14) 

การห่อผลให้ทันเวลาและการเก็บผลร่วงออกจากแปลงอย่างสม่ำเสมอ จะ
ช่วยลดปริมาณแมลงวันผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ภาพ 15) 
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ภาพ 13 การติดกับดักสารเมทิลยูจินอลเพ่ือกำจัดแมลงวันผลไม้ตัวเต็มวัยเพศผู้ 

   
ภาพ 14 การผสมเหยื่อโปรตีนไฮโดรไลเซทกับสารฆ่าแมลงมาลาไธออน 

   
ภาพ 15 การห่อผลเพ่ือป้องกันแมลงวันผลไม้ตัวเต็มวัยเพศเมียเข้าทำลาย 
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คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2 

ท่ี 82/2563 
เร่ือง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2 

.................................... 
 

ด้วยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 
ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ เพื่อให้ดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานจัดการ
ความรู้ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เรื่อง การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้โดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 
ดังนี้ 
 

1 นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 

ประธานคณะทำงาน 

2 นางกุลธิดา  ดอนอยู่ไพร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ 
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 

รองประธานคณะทำงาน 

3 นางนงนุช  สุริยะรังษี ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย 
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 

คณะทำงาน 

4 นางวิลาวรรณ  ไชยบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ 
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 

คณะทำงาน 

5 นางสาวอรณิชชา  สุวรรณโฉม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 

คณะทำงาน 

6 นางสาวเกตุวดี  สุขสันติมาศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 

คณะทำงาน 

7 นายพนิต  หมวกเพชร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 

คณะทำงาน 

8 นางนันทนา  บุญสนอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ 

คณะทำงาน 

9 นางสาวเกษร  แช่มชื่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

คณะทำงาน 

10 นายศุภชาติ  ธรรมนิติเวทย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 

คณะทำงาน 
และเลขานุการ 

11 นางสาวยุพา  สุวิเชียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 

คณะทำงาน 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

12 นายเอกพล  มนเดช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 

คณะทำงาน 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 

/ให้คณะทำงาน... 



38 

ให้คณะทำงานที่แต่งต้ังมีหน้าที่ ดังนี้ 
1. จำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรเขตที่ 2 
2. จัดทำแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 
3. ผลักดันองค์ความรู้ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งองค์กร 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 
 

 สั่ง ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 
  

            
 (นายสมบัติ  ตงเต๊า) 

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 
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ผู้รวบรวมและเรียบเรียง 
1. นายศุภชาติ  ธรรมนิติเวทย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

รวบรวมและเรียบเรียงหัวข้อ ดังนี้ 
1. พ้ืนที่ผลิตไม้ผลเขตภาคเหนือตอนล่าง 
2. ความสำคัญของแมลงวันผลไม้ 
3. ชนิดของแมลงวันผลไม้ที่พบในประเทศไทย 
4. วงจรชีวิตของแมลงวันผลไม้ 
5. ปจัจัยที่มีผลต่อการเข้าทำลายผลผลิตของแมลงวันผลไม้ 
6. การควบคุมแมลงวันผลไม้ก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
7. การควบคุมแมลงวันผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

2. นางกุลธิดา  ดอนอยู่ไพร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
รวบรวมและเรียบเรียงหัวข้อ ดังนี้ 

1. คำแนะนำการควบคุมแมลงวันผลไม้ของสำนักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 2 
 
ที่ปรึกษา 
นายสมบัติ  ตงเต๊า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 
 
ผู้ทรงความรู้ 
นายสุรพล  สุขพันธ์ ตำแหน่ง อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจยัและพัฒนาการเกษตรราชบุร ี


