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บทคัดยอ 

 การศึกษาอนุกรมวิธานของแมลงวันผลไมสกุล Bactrocera  เพื่อทราบชนิด พืชอาหาร แหลงที่อยูอาศัย  

ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554  ในภาคใตของประเทศไทย  โดยเก็บรวบรวม

ตัวอยางแมลงวันผลไม  จากผลไมและพืชผัก  รวมทั้งการติดกับดักแบบ Steiner   จากแหลงปลูกพืชตางๆ (เงาะ 

แกวมังกร มะมวง ลําไย ลิ้นจี่ เปนตน)  ซึ่งใชสารลอ  3 ชนิด ไดแก  methyl eugenol, cue lure, capi lure  

และ lati lure นําตัวอยางที่รวบรวมไดกลับมายังหองปฏิบัติการกลุมงานอนุกรมวิธานแมลง กลุมกีฏและสัตววิทยา  

สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  เพื่อจัดรูปรางและตรวจวิเคราะหจําแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน โดยดูจาก

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสวนหัว  จุดสีดําใตหนวด  จํานวนขน inferior fronto-orbital    และขน superior 

fronto-orbital   สีของหนวดปลองตางๆ   แถบสีบริเวณเสนปก  สีของอก บริเวณ scutum  และ scutellum   

อีกทั้งลักษณะของแถบสีเหลืองดานบนของสวนอก (yellow vittae)  สีของสวนทองและขาสวนตางๆ   จากการ

ตรวจวิเคราะหจําแนกชนิดพบแมลงวันผลไมชนิดตางๆ  จํานวน 17  ชนิด  ดังนี้   Bactrocera  hochii (Zia),   

B. apicalis (de Meijere),   B. diversa (Coquillett),   B. isolata Hardy,  B. tau (Walker),   B. caudata 

(Fabricius),    B. cucurbitae (Coquillett),    B. umbrosa (Fabricius),    B. albistrigata  (de Meijere), 

B.  limberfera  (Bezzi),   B. zonata  (Saunders),   B. nigrotibilis (Perkins),     B. correcta (Bezzi),   B. 

tuberculata (Bezzi),    B. dorsalis (Hendel), B. papayae Drew & Hancock   และ  B. carambolae 

Drew & Hancock  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

คํานํา 

 แมลงวันผลไมหรือแมลงวันทอง (fruit flies)  เปนแมลงศัตรูที่มีความสําคัญมากสําหรับผลไมและผักใน

เขตรอน (tropical) และเขตรอนชื้น(subtropical)  ตัวเต็มวัยจะเขาทําลายผลไมโดยการวางไข  กับผลไมที่มี

เปลือกบางหรือออนนุม จากนั้นตัวหนอนจะเจริญเติบโตอยูภายในผลทําใหผลไมเนาเสียกอนการเก็บเกี่ยว ตวั

หนอนของแมลงวันผลไมบางชนิดสามารถเจริญเติบโตบนดอกไม   บางชนิดสามารถเขาชอนใบ  เนื้อเยื่อหรือราก

พืช  (White and Elson-Harris, 1992)  และสรางปมไดอีกดวย (Ibrahim and Ibrahim, 1990)  จากการศึกษา

พืชอาศัยของแมลงวันผลไม มนตรี (2544) รายงานวาพบแมลงวันผลไมเขาทําลายพืช 359 ชนิด โดยเปนพืชที่มี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ 106 ชนิด และเปนพืชที่ไมมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 253 ชนิด ดังนั้นจึงพบวา

แมลงวันผลไมสามารถขยายพันธุและเพ่ิมปริมาณ  จากพืชอาศัยชนิดตางๆ ไดตลอดท้ังป จึงทําใหการปองกันกําจัด

ทําไดยาก กอใหเกิดปญหาตอพืชผัก โดยเฉพาะผลไมที่เปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  เชน มะมวง  มังคุด  

ฝรั่ง และชมพู อีกทั้งแมลงวันผลไมหลายชนิดเปนแมลงศัตรูกักกัน หากไมไดมีการศึกษาดานอนุกรมวิธานจะทําให

มีปญหาในการจําแนกชนิด ซึ่งมีผลตอการนําเขาและสงออกผักและผลไม  ดังนั้นการตรวจวิเคราะหไดอยางถูกตอง 

แมนยําจึงจะแกไขปญหาเหลานี้ได ดังนั้นการศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธาน พืชอาหาร  และเขตการแพรกระจาย

ของแมลงวันผลไม เปนงานวิจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะนําไปสูการจําแนกและวิเคราะหชนิดของแมลงวันผลไม

ไดอยางถูกตอง  และขอมูลพื้นฐานในการนําไปใชในการควบคุม  กําจัด และปองกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ  

1. อุปกรณท่ีใชเก็บตัวอยางแมลง ไดแก กับดักแมลงวันผลไมแบบ Steiner  ปากคีบ พูกัน กลองพลาสติก 

กลองรักษาความเย็น  ขวดดองแมลง  สารเคมี เชน alcohol 70-80%  และสารลอแมลงวันผลไม  ไดแก  cue 

lure, methyl eugenol  และ lati lure (ผสมกับสารกําจัดศัตรูพืช malathion)  

2. อุปกรณที่ใชสําหรับจัดรูปรางแมลงเพื่อจําแนกชนิด ไดแก  ขวดฆาแมลง  เข็มปกแมลง  เข็มหมุดขนาด

กลาง กระดาษแข็ง ตูอบแมลงและอุปกรณที่ใชสําหรับจัดเก็บและรักษาแมลงในพิพิธภัณฑ ไดแก การบูร กลอง

กระดาษใสตัวอยางแมลง  หีบใสตัวอยางแมลง   กลองใสสไลดถาวร  กลองจุลทรรศนชนิด compound  

microscope  และ  stereo  microscope 

3. อุปกรณใชในการถายภาพแมลง ไดแก กลองถายรูป    แผนบันทึกขอมูล 

4. เอกสารประกอบการจําแนกชนิดแมลง 

วิธีการ  



 1. สํารวจและเก็บรวบรวมตัวอยางแมลงวันผลไมในแปลงเพาะปลูกและในสภาพธรรมชาติ โดยเก็บผลไม

ที่มีรองรอยการเขาทําลายของแมลงวันผลไม  และใชกับดักลอแมลงวันผลไมแบบ Steiner  ซึ่งประกอบดวยสาร

ลอแมลงวันผลไม 3 ประเภท  ไดแก  cue lure, methyl eugenol, capi lure และ lati lure ไปวางบริเวณสวน

ผลไมตางๆ 

 2. นําผลไมที่มีรองรอยการเขาทําลายของแมลงวันผลไม   ใสกลองเลี้ยงแมลง  เพื่อเลี้ยงใหตัวหนอนที่อยู

ภายในเจริญเติบโต  และฟกออกเปนตัวเต็มวัย   เพื่อใชในการจําแนกชนิดแมลงวันผลไม   ฆาตัวเต็มวัยดวย

เอทิลอะซีเตด  หรือเก็บแมลงใสหลอดแกวแลวนํามาแชในชองน้ําแข็ง 4 – 5  ชั่วโมง  จากนั้นนําตัวอยางที่ไดจาก

การเลี้ยงและจากกับดักมาจัดรูปรางโดยใชเข็มขนาดเล็ก (micropin) แทงบริเวณดานขางของสวนอกใตปกใหไป

ทางดานหนาของลําตัว  แลวจึงเสียบ micropin กับโฟมหรือ ค็อกขนาดเล็กที่มีเข็มปกแมลงเสียบอยู   

3. นําตัวอยางแมลงวันผลไมจากขอ 2 มาตรวจจําแนกวิเคราะหชนิดจาก  ลักษณะภายนอกภายใตกลอง

จุลทรรศน stereo microscope บันทึกรายละเอียดตางๆ เชน รูปราง ลักษณะ ขนาด และสี เปนตน  ตรวจสอบ

ลักษณะท่ีสําคัญทางอนุกรมวิธานดวยการใชเอกสารแนวทางการวินิจฉัยชนิดของแมลงวันผลไม ของ Handbook 

on Identification of Fruit Flies in the Tropics (Ibrahim and Ibrahim, 1990)  และ The Bactrocera 

dorsalis Complex of fruit flies in Asia (Drew and Hancock, 1994) ประกอบการเปรียบเทียบกับตัวอยางท่ี

เก็บรวบรวมไวในพิพิธภัณฑ 

          4. บันทึกลักษณะสัณฐานวิทยาโดยการถายภาพใตกลองจุลทรรศน  รวมถึงใหรายละเอียดบนแผนปาย

บันทึกของแมลงวันผลไมแตละตัว ไดแก ชื่อวิทยาศาสตรที่จําแนกได วัน/เดือน/ป สถานที่พบตัวอยาง และชื่อผู

เก็บตัวอยาง 

          5. จัดเก็บตัวอยางที่ไดศึกษาไวในพิพิธภัณฑ โดยแบงเปนหมวดหมูตามระบบสากลของการเก็บรักษา

ตัวอยางแมลง   (แมลงวันผลไมทุกชนิดที่รายงานไวตองเก็บรักษาตัวอยางจริงไวเพื่อการตรวจสอบ สืบคน และ

อางอิงในภายหลัง) 

เวลาสถานที่ 

 เริ่มตน    เดือนตุลาคม 2553    สิ้นสุด    เดือนกันยายน  2554 

 สถานที่ : 1.  แหลงปลูกพืชตางๆ ในจังหวัดตางๆ ในภาคใต เชน จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี 

นครศรีธรรมราช  พัทลุง  ตรัง  ภูเก็ต  กระบี่  สงขลา  และพังงา 

            2.  หองปฏิบัติการกลุมงานอนุกรมวิธานแมลง กลุมกีฏและสัตววิทยา   

สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 

 จากการเก็บรวบรวมตัวอยางแมลงวันผลไม ระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 ทํา 

การศึกษาโดยเก็บรวบรวมแมลงวันผลไมจากผักและผลไม รวมทั้งจากการใชกับดักลอแมลงวันผลไมแบบ Steiner  

ซึ่งประกอบดวยสารลอแมลงวันผลไมเพศผู 3 ประเภท  ไดแก  cue lure, methyl eugenol ,capi lureและ lati 

lure  จากแหลงปลูกพืช และในสภาพปาธรรมชาติตางๆ ใน จังหวัดชุมพร ระนอง  สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช 



พัทลุง ตรัง ภูเก็ต กระบี่ สงขลา และพังงา   จากการตรวจวิเคราะหและวาดภาพประกอบลักษณะทางสัณฐาน

วิทยาพบแมลงวันผลไมจํานวน  17  ชนิด  ดังนี้   Bactrocera  hochii (Zia),    B. apicalis (de Meijere),   B. 

diversa (Coquillett),    B. isolata Hardy,   B. tau (Walker),   B. caudata (Fabricius),   B. cucurbitae 

(Coquillett), B. umbrosa (Fabricius),  B. albistrigata (de Meijere), B. limberfera (Bezzi),  B. zonata 

(Saunders),   B. nigrotibilis (Perkins), B. correcta (Bezzi), B. tuberculata (Bezzi), B. dorsalis  

(Hendel),   B . papayae Drew & Hancock   และ  B. carambolae Drew & Hancock  (ภาพที่ 2)   

แมลงวันผลไมท้ังหมดสามารถจําแนกได โดยดูจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสวนหัว  จุดสีดําใตหนวด  จํานวน

ขน inferior fronto-orbital  และขน superior fronto-orbital   สีของหนวดปลองตางๆ   แถบสีบริเวณเสนปก  

สีของอกบริเวณ scutum  และ scutellum  อีกทั้งลักษณะของแถบสีเหลืองดานบนของสวนอก (yellow vittae)  

สีของสวนทองและขาสวนตางๆ   (ภาพที่ 1) 

 

 

 

 

แนวทางวินิจฉัยชนิดของแมลงวันผลไมสกุล   Bactrocera 

1. - Abdominal terga fused; abdomen strongly petiolate………………………………..………..(Genus Dacus) 

   -  Abdominal terga not fused; abdomen oval to elongate-oval in shape………….………………....…….. 

       …………………………………………………………………………………………………………………...2 (Genus Bactrocera) 

2 -  Four scutellar  (sc.)  setae present   (ภาพที ่1) ……………..………………………………..…………………..……..3 

   -  Two scutellar (sc.)  setae present …...…………………….…….…………………………………………………….....…..6 

3. -  Wing membrane with infuscation in addition to costal band and  cubital streak Costal  band   

       with a  rounded  apical spot at apex;  scutum mostly red-brown;  lateral postsutural vittae 

       reaching to i a. Setae  (some specimens)………………....….……Bactrocera cucurbitae (Coquillett)                 

   -  Wings  membrane  with  colourless  except  for  costal band  and  cubital streak……………...4 

4. -  Costal band only  slightly enlarged at apex at  widest point about 2x  width  of broad  at   

      apex  of   R2+3. Fourth tergum with a large isolated yellow spot on each side.  Head with 3 

      inferior  fronto   orbital  bristles…………………………………………………….…Bactrocera  isolata Hardy   

   -  Costal  band enlarged ½  of  cell R5 .  Head with 2 inferior fronto orbital bristlesn……….……5 

5. -  Face with a black line across oral margin; scutum entirely black…………………………………………….  

      …………………………………………....................................................................Bactrocera caudata Fabricius 

 -  Face with  a pair of black spots;  scutum black  with areas  of  red-brown colour……………….    

    ………………………..…………………………………….…………………………….……………. Bactrocera  tau  (Walker)    

6. -  Prescutellar (prsc.) setae absent………………………………………….………………..……….………..…………….…7 



    -  Prescutellar (prsc.) setae present (ภาพที ่1)...……………………………………………….…..…..………..………8 

7. - Anterior supra-alar (a.sa.)  setae absent; large rounded spot at  apex of wing, not connected 

to  costal band, lateral postsutural vittae present……..………Bactrocera  apicalis  (de Meijere)   

   - Anterior supra-alar (a.sa.)  setae present ; large rounded spot at apex of wing, connected to 

     costal band; lateral postsutural vittae absent ……………………………..……..Bactrocera hochii  (Zia)   

8.   -  Medial postsutural yellow vitta present ………………….……………………………….……………………...…  9 

     -  Medial postsutural yellow vitta  absent …………......…………..……………………………………………….  10 

9. - Wings colourless except for costal band and cubital streak, costal band confluent  with R2+3 

and widening slightly at apex……………………………………………..………Bactrocrea diversa (Coquillett) 

 - Wings with infuscation around r-m and dm-cu crossviens,  costal band overlapping R2+3 and 

   with  apical spots. (some specimes)..........................................Bactrocera cucurbitae (Coquillett)   

10. - Scutum  mostly red-brown.................................................................Bactrocera zonata (Saunders) 

     -  Scutum mostly black............................................................................................................................ 11 

11. - Transverse band or bands across wings in addition to costal band and cubital streak...…...12 

     -  Wings colourless except for costal band and cubital streak…………………………………………………13 

12. -  One transverse band across wing from costal band to hind margin and enclosing  both the 

        r-m and  dm-cu crossvien………………………………………..……....Bactrocera albistrigata (de Meijere)     

     -  Three broad bands across wing from costal band to hind margin………………………..…………………  

        ……………………………………………………………………..…..……….……..…….Bactrocera  umbrosa (Fabricius) 

13. - Costal band confluent with R4+5  .Lateral postsutural vittae broad and parallel sided; femora   

       with large dark apical spots; abdominal terga IV and V with broad dark fuscous to black 

       anterolateral corners………………………………………………………………..…..Bactrocera  limbefera (Bezzi) 

     - Costal band narrower, not reaching with R4+5   ……………….……………………….…………………………… 14 

14. - Costal band narrow and ending at apex of  R2+3  and with a small fuscous spot around apex 

       of R4+5  ……………………………………………………………………..…………………………………………………………..…….15 

     - Wings with a complete costal band…………………………………..…………..………..………………………………16 

15. - Abdominal terga III-V with a black “T” pattern……………………….……. Bactrocera corecta (Bezzi) 

     - Abdomen with a least terga III to V  entirely black.   Abdominal terga III-V black;  all femora 

       entirely fulvous…………………………………………………..…………………... Bactrocera  tuberculata (Bezzi) 

16. - Mostly dark species with femora entirely black or with large areas of black………………………….. 

        …………………………………………………...................................................Bactrocera  nigrotibialis ( Perkins) 

 - Species with  paler abdomen;  femora  mostly fulvous  with  or  without  dark  marking,   

   Abdominal terga III- V with a black “T” pattern  with vaeiable  lateral dark marking…………17 



17. - Costal band  confluent  with R2+3 and not  expanding  apically (at  most a  very slight 

       swelling at  apex of R4+5 )……………………………………………………..………...Bactrocera dorsalis Hendel 

     - Costal band overlapping  R2+3, of  uniform width or with some apical  expansion……………..18 

18. - Abdominal  terga  III-V   with a   medial  width  to  broad  medial  longitudinal dark  band; 

with  dark  fuscous colour.   Beginning  below  apex of R2+3  and  expanding  around  apex 

of R4+5  legs  usually  with  fore   femora  with  a dark preapical spot; abdominal terga III-V 

with  narrow dark lateral margins, especially terga  IV and V  with  anterolateral  corners  

dark  only……………………………………………………..………..Bactrocera carambolae Drew & Handcock  

     -  Abdominal terga III-V with a narrow medial longitudinal dark band; Costal band  usually of   

        uniform  width  beyond  apex of  R2+3   (may  have  a slight  expansion  around  apex of 

        R4+5) …………………………………………………………………….………Bactrocera papayae  Drew & Hancock 
 

 
 

รายละเอียดของแมลงวันผลไมแตละชนิด 

Bactrocera (Pacifodacus) hochii (Zia)   (ภาพที่ 2 ก) 

ชื่อสามัญ  - 

รูปรางลักษณะ  

 ขนาด ลําตัวยาว 7.5 – 8.0  มม. ปกยาว 7.8 – 8.2 มม.      

 หัว  สีเหลืองน้ําตาล  frons   มีขน inferior fronto-orbital 3  คู และขน superior fronto-orbital 

1 คู ใตหนวดมีแถบสีดําพาดขวาง  บริเวณ  vertex  มีแถบสีดําคาดเหนือ frons  หนวด สีน้ําตาล     

 อก  scutum   สีน้ําตาลอมเหลือง  mesonotum    มีแถบตรงกลางขนาดสั้นสีเหลือง  scutellum 

สีเหลือง ขาสีน้ําตาล    

 ปก ใส ปลายปกมีจุดสีเขมขยายออก  ขนาดใหญ    

 ทอง มีลักษณะยาวรูปไข (petiolate)  ปลองที่  1 – 2  มีสีเหลือง  และบริเวณฐานปลองทองปลองที ่

2  มีแถบสีดํา  ปลองที่  3 มีแถบสีดําขวาง  และตรงกลางมีแถบสีดําไปยังปลองที่  5  และมีจุดสีดําขนาดใหญ

บริเวณดานขางของทองปลองที่ 4 

กับดัก  จากกับดักท่ีใชสาร Cue lure 

พืชอาหาร ลําไย  

เขตการแพรกระจาย    จังหวัดพัทลุง  
 

Bactrocera (Asiaducus) apicalis  de Meijere    (ภาพที่ 2 ข) 

ชื่อสามัญ  - 

รูปรางลักษณะ  

 ขนาด  ลําตัวยาว 5.5 – 5.75 มม. ปกยาว 5.0 – 5.2 มม.  



 หัว สี เหลือง frons  สี เหลืองออกน้ําตาลมีขน inferior fronto-orbital 1 คู  และขน superior 

fronto-orbital 1 คู   จุดดํามีลักษณะยาวรีและมีขนาดเล็ก มีสีน้ําตาลเขม ปลายหนวดคอนขางดํา  

 อก  scutum สีน้ําตาลเขม  และมี postsutural yellow vittae 2 ขาง  ตรงกลางอกมีแถบสีเหลือง

ขนาดสั้นและปลายเรียวแหลม femur  ขาคูแรกและขาคูกลางมีสีเหลือง  ขาหลังบริเวณ femur 2/3 มีสีน้ําตาล

เขม   tibia มีสีน้ําตาล   

 ปก ใส  บริเวณขอบปกจะขาดตอน บริเวณปลายปกมีจุดขนาดใหญ สีน้ําตาล     

 ทอง สีน้ําตาลออกเหลืองคอนขางยาว  ดานขางปลองที่1 มีสีน้ําตาลเขม  ปลองที่ 3 มีแถบสีน้ําตาล

ทางดานบน   ปลองที่ 4 มีสีดําพาดตามขวาง ตัวผูจะมี pecten บริเวณขางของปลองที่ 3 – 5 มีแถบสีดําพาดไป

ตามยาวของกลางปลอง 

กับดัก    จากกับดักท่ีใชสาร Cue lure 

พืชอาหาร มะมวง 

เขตการแพรกระจาย     จังหวัดตรัง  
 

Bactrocera (Hemigymnodacus) diversa (Coquillett)    (ภาพที่ 2 ค) 

ชื่อสามัญ  - 

รูปรางลักษณะ   

 ขนาด  ลําตัวยาว  3.5 -4.2   มม. ปกยาว 4.2 – 4.4   มม.   

 หัว สี เหลือง  frons มีขน inferior fronto–orbital 2  คู  และ superior fronto– orbital 1 คู 

หนวดและ arista  สีดํา  

 อก  scutumสีดํา ที่ mesonotum มี postsutural yellow vittae 3 แถบ  scutellum  มีสีเหลือง 

บริเวณ  femur  มีสีเหลือง   tibia สีน้ําตาล    

 ปก ใส  ขอบปกมีสีเขมขาดตอน  บริเวณปลายขอบปกมีสีเขม     

 ทอง สีน้ําตาลออน  มีรอยคาดสีเขมขวางบริเวณปลองทองที่ 2 - 4  

กับดัก    จากกับดักท่ีใชสาร Cue lure 

พืชอาหาร ลําไย  มะมวง    

เขตการแพรกระจาย     จังหวัดชุมพร  สุราษฏรธานี  

 

 
 

Bactrocera (Zeugodacus) isolata  Hardy    (ภาพที่ 2 ง) 

ชื่อสามัญ  - 

รูปรางลักษณะ     

 ขนาด  ลําตัวยาว 5.5 – 6.1  มม. ปกยาว 4.7 – 5.4 มม.   



 หัว สีเหลืองอมน้ําตาล มี  inferior fronto–orbital 3  คู และ superior fronto– orbital 1 คู ใต

หนวดมีจุดสีดํารูปไข 2 จุด   arista สีน้ําตาลเขม    

 อก  scutum สีดํา  บน mesomotum มี postsutural  yellow  vittae 3 แถบ ปลายดานบนของ

แถบตรงกลางจะเรียวยาว  scutellum สีเหลือง  ขาสีเหลืองน้ําตาลบริเวณ  femur  ของขาคูหลังมีน้ําตาล     

 ปก ใส ขอบปกสีทึบ  สวนปลายปกมีสีดําขยายใหญประมาณ  2  เทา ของแถบที่ขอบปก       

 ทอง สีน้ําตาล มีแถบสีน้ําตาลเขมขวางที่ฐานปลองที่ 1 และ 2  ตรงกลางของปลองที่ 2 – 5    มีแถบ

สีดํายาวมาดานขางของปลองที่ 4   มีจุดสีเหลือง  ดานขางปลองที ่5 มีแถบกวางสีดํา 

กับดัก        จากกับดักท่ีใชสาร Cue lure 

พืชอาหาร แตงโม  ฟกเขียว   

เขตการแพรกระจาย   จังหวัดชุมพร ระนอง  สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง ภูเก็ต   กระบี่ 
        

Bactrocera (Zeugodacus) tau (Walker)    (ภาพที่ 2 จ) 

ชื่อสามัญ  - 

รูปรางลักษณะ  

 ขนาด ลําตัวยาว 7.6 - 8.2   มม. ปกยาว 7.2 – 7.5  มม.   

 หัว สีเหลืองอมน้ําตาล frons มีขน  inferior fronto–orbital 2  คู และ superior fronto–orbital 

1 คู ใตหนวดมีจุดสีดํารูปไข 2 จุด   arista สีน้ําตาล     

 อก  scutum สีเหลืองออกน้ําตาล บน mesomotum มี postsutural  yellow  vittae 3 แถบ อก

บริเวณขางๆ แถบเหลืองมีสีดํา   scutellum สีเหลือง  ขาบริเวณ  femur  มีสีเหลือง  และบริเวณ  femur ของ

ขาของขาคูหนามีขนแข็งเรียงเปนแถว  tibia มีสีน้ําตาล          

 ปก ขอบปกดานบนใส    บริเวณปลายปกมีสีน้ําตาลเขมเปนแถบยาวลงมาใต R4+5  

 ทอง สีเหลือง  บริเวณขอบมีสีดํา  ปลองทองที่ 2 - 3 มีแถบขวางสีดํา  ปลองที่ 4 – 5 มีแถบดําทาง

ดานขาง  ตรงกลางปลองที่ 3 - 5  มีแถบสีดํายาวลงไป 

กับดัก     จากกับดักท่ีใชสาร Cue lure 

พืชอาหาร แตงโม  ฟกเขียว  แตงไทย 

เขตการแพรกระจาย     จังหวัดชุมพร ระนอง  สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง ภูเก็ต กระบี่     

                               สงขลา  พังงา 
 

Bactrocera (Zeugodacus) caudata (Walker)    (ภาพที่ 2 ฉ) 

ชื่อสามัญ  - 

รูปรางลักษณะ  

 ขนาด ลําตัวยาว 7.6 -8.1   มม. ปกยาว 7.2 – 7.5  มม.   

 หัว สีเหลืองอมน้ําตาล frons มีขน  inferior fronto–orbital 2  คู และ superior fronto–orbital 

1 คู ใตหนวดแถบสีดํายาว   arista สีน้ําตาล     



 อก  scutum สีดํา บน mesomotum มี postsutural  yellow  vittae 3 แถบ อกบริเวณขางๆ 

แถบเหลืองมีสีดํา   scutellum สีเหลือง  ขาบริเวณ  femur  มีสีเหลือง   และบริเวณ  femur ของขาของขาคู

หนามีแตมจุดสีน้ําตาล     tibia มีสีน้ําตาลออน     

 ปก ขอบปกดานบนใส    บริเวณปลายปกมีสีน้ําตาลเขมเปนแถบยาวลงมาใต R4+5  

 ทอง สีเหลือง  บริเวณขอบมีสีดํา  ปลองทองที่ 2 - 3 มีแถบขวางสีดํา  ปลองที่ 4 – 5 มีแถบสดําทาง

ดานขาง  ตรงกลางปลองที่ 3 - 5  มีแถบสีดํายาวลงไป 

กับดัก     จากกับดักท่ีใชสาร Cue lure  

พืชอาหาร  แตงโม  ฟกเขียว  แตงไทย 

เขตการแพรกระจาย     จังหวัดชุมพร ระนอง  สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช  พัทลุง  ตรัง  ภูเก็ต  กระบี่                

                               สงขลา   พังงา 
 

Bactrocera (Zeugodacus) cucurbitae (Coquillett)    (ภาพที่ 2 ช) 

ชื่อสามัญ แมลงวันทองแตง : Melon Fly 

รูปรางลักษณะ  

 ขนาด   ลําตัวยาว 4.6 – 5.2  มม. ปกยาว 4.8 – 5.2 มม.    

 หัว  สีเหลืองอมน้ําตาล frons มีขน inferior fronto–orbital 3  คู และ superior fronto–orbital 

1 คู ใตหนวดมีจุดสีดําขนาดใหญ สีเหลือง arista  สีน้ําตาลเขม   

 อก scutum สีเหลืองออกน้ําตาล บริเวณ mesonotum มี postsutural  yellow  vittae 3 แถบ 

แถบดานขางปลายจะเรียว สวนแถบตรงกลางตอนบนจะเรียวแหลม  scutellum สีเหลือง  ขาสีเหลืองน้ําตาล

บริเวณ tibia ของขาคูกลางมีหนามสีดํา       

 ปก  ใส  ขอบปกสีน้ําตาลเขมจนถึงปลายปกและสีน้ําตาลจะขยายใหญไปยังปก R4+5 เปนจุดกลมใหญ

สีน้ําตาลเขม และที่เสน r-m และ dm- cu มีแถบขวางปกสีเขม     

 ทอง   สีน้ําตาลออกเหลือง  ดานขางปลองที่ 1 มีสีน้ําตาลเขม  ปลองที่ 2 มีแถบสีน้ําตาลทางดานบน  

ปลองที่ 3 มีสีดําพาดตามขวาง   กลางปลองที่ 3 – 5 มีแถบสีดําพาดไปตามยาวของกลางปลอง 

กับดัก     จากกับดักท่ีใชสาร Cue lure  

พืชอาหาร  แตงโม  ฟกเขียว  แตงไทย  

เขตการแพรกระจาย   จังหวดัชุมพร ระนอง  สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง ภูเก็ต กระบี่  

                            สงขลา พังงา 
 

Bactrocera (Bactrocera) umbrosa (Fabricius)    (ภาพที่ 2 ซ) 

ชื่อสามัญ BreadFruit  Fly 

รูปรางลักษณะ  

 ขนาด ลําตัวยาว 5.8 – 6.5 มม. ปกยาว 5.8 – 6.5 มม.   



 หัว สีเหลือง frons สีเหลืองอมน้ําตาล  จุดสีดําขนาดกลางใตหนวด 2 จุด  มีขน inferior fronto-

orbital 2 คู และขน superior fronto-orbital 1 คู หนวดปลองที่ 1 สีเหลืองหนวดปลองที่ 2, 3 สีน้ําตาล ปลาย 

arista สีน้ําตาลดํา  

 อก  scutum สีดํา mesonotum มีแถบขางอกท้ังสองสีเหลือง   scutellum  สีเหลือง   ขาสีเหลือง   

 ปก  ใส  บริเวณ  cell C และ bc เปนสีน้ําตาลแดง  costal เปนแถบกวาง  และมีแถบขวางปกสี

น้ําตาล  จาก costal  ขยายมาจนเกือบถึง M 1+2  และมีแถบขวางปกสีน้ําตาล  จาก costal  ลงมาดานลาง  3 

แถบ  และบริเวณ cubital  มีสีน้ําตาลแดง   

 ทอง ปลองแรกสีน้ําตาล  ปลองที่ 3 - 5 มีสีน้ําตาลออน  ปลองทองดานบนปลองที่ 4 และปลองทอง

ปลองที่ 5   มีแถบสีดําขนาดสั้นขวาง  

กับดัก       กับดักที่ใชสาร Methyl eugenol 

พืชอาหาร ชมพู  ลําไย กระทอน  มะมวง    

เขตการแพรกระจาย     จังหวัดชุมพร ระนอง  สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง ภูเก็ต  กระบี่            

                               สงขลา  พังงา 
 

Bactrocera (Bactrocera) albistrigata (de Meijere)    (ภาพที่ 2 ฒ) 

ชื่อสามัญ Asian Terminalia Fruit  Fly 

รูปรางลักษณะ  

 ขนาด ลําตัวยาว 5.8 – 6.5 มม. ปกยาว 5.8 – 6.5 มม.   

 หัว สีเหลือง frons สีเหลืองอมน้ําตาล  จุดสีดําขนาดกลางใตหนวด 2 จุด  มีขน inferior fronto-

orbital 2 คู และขน superior fronto-orbital 1 คู หนวดปลองที่ 1 สีเหลืองหนวดปลองที่ 2,3 สีน้ําตาล ปลาย 

arista สีน้ําตาลดํา  

 อก  scutum สีดํา mesonotum มีแถบขางอกทั้งสอง สีเหลือง โดยจบกอน ia.  setae scutellum 

สีเหลือง ขาสีน้ําตาลแดงยกเวน femur  ของขาคูกลางที่พบครึ่งหนึ่งเปนสีดํา  และ 1/3 ของขาหลังเปนสีดํา  

 ปก  ใส บริเวณ  cell  C เปนสีน้ําตาลแดง ยาวไปตลอด  costal  เปนแถบกวางจนถึงปลายขอบปก

บริเวณ  R4+5  และมีแถบขวางปกสีน้ําตาล  จาก costal  ขยายมาจนเกือบถึง cubital  มีสีน้ําตาลแดง   

 ทอง  ปลองที่ 3 - 5 มีสีน้ําตาลออน  และปลองทองมีแถบสีดําขนาดใหญขวาง  

กับดัก      จากกับดักท่ีใชสาร Cue lure 

พืชอาหาร ชมพู  ลําไย กระทอน  มะมวง    

เขตการแพรกระจาย     จังหวัดชุมพร  
 

Bactrocera (Bactrocera) limberfera (Fabricius)    (ภาพที่ 2 ญ) 

ชื่อสามัญ BreadFruit  Fly 

รูปรางลักษณะ  

 ขนาด ลําตัวยาว 5.8 – 6.5 มม. ปกยาว 5.8 – 6.5 มม.   



 หัว สีเหลือง frons สีเหลืองอมน้ําตาล  จุดสีดําขนาดกลางใตหนวด 2 จุด  มีขน inferior fronto-

orbital 2 คู และขน superior fronto-orbital 1 คู หนวดปลองที่ 1 สีเหลือง  หนวดปลองที่ 2,3 สีน้ําตาล ปลาย 

arista สีน้ําตาลดํา  

 อก  scutum สีดํา mesonotum มีแถบขางอกทั้งสอง สีเหลือง scutellum สีเหลือง  ขาสีเหลือง  

และบริเวณโคน femur มีสีดําครึ่งหนึ่ง   

 ปก  ใส บริเวณ cell  C และ bc เปนสีน้ําตาลเขม costal เปนแถบกวางขยายมายังปก R4+5   และ

บริเวณ cubital  มีสีน้ําตาลเขม     

 ทอง ปลองแรกสีดํา  ปลองที่ 3 - 5 มีสีน้ําตาลออน  ปลองทองดานบนปลองที่ 3 มีสีดําคาดตามขวาง 

และตรงกลางมีแถบคาดสีดํา 

กับดัก       จากกับดักที่ใชสาร Cue lure 

พืชอาหาร ชมพู  ลําไย  กระทอน  มะมวง    

เขตการแพรกระจาย     จังหวัดชุมพร ระนอง  สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง  พังงา 
 

Bactrocera (Bactrocera) zonata (Saunders)    (ภาพที่ 2 ฎ) 

ชื่อสามัญ แมลงวันทองลูกพีช  : Peach Fruit Fly 

รูปรางลักษณะ      

 ขนาด  ลําตัวยาว  5.5 – 5.8  มม. ปกยาว 5.6 – 5.9  มม.   

 หัว  สีน้ําตาลแดง frons สีเหลืองน้ําตาล  ใตหนวดมีจุดสีดําขนาดใหญรูปไข  2 จุด ที่ frons  หนวดมี

สีเหลืองแกมน้ําตาล   arista สีน้ําตาล   

 อก  scutum สีน้ําตาลแดง mesonotum มีแถบสีเหลืองขางอกท้ังสอง   scutellum  มีสีเหลือง   

ขามีสีเหลือง    

 ปก ปกใส   สีบริเวณขอบปกจะขาดตอน บริเวณปลายปกมีแถบสีเหลืองขนาดเล็ก    

 ทอง  สีน้ําตาลแดงคอนขางกลม 

กับดัก       จากกับดักท่ีใชสาร Methyl eugenol 

พืชอาหาร ชมพู   

เขตการแพรกระจาย     จังหวัดชุมพร  ระนอง  สุราษฏรธานี  นครศรีธรรมราช  ตรัง  
 

Bactrocera (Bactrocera) nigrotibialis (Perkins)   (ภาพที่ 2 ฏ) 

ชื่อสามัญ  - 

รูปรางลักษณะ  

 ขนาด  ลําตัวยาว 4.3 – 4.7 มม. ปกยาว 4.4 – 4.8 มม.   

 หัว   สีน้ํ าตาลเขม frons สี เหลืองออน  มีขน inferior fronto-orbital 2 คู  และขน superior 

fronto-orbital 1 คู จุดดํามีลักษณะยาวรีและมีขนาดใหญ  หนวดมีสีน้ําตาลเขม   arista  สีดํา   



 อก  scutum สีดํา มีขนสั้นสีขาวกระจาย  มี postsutural yellow vittae 2 ขาง  มีขนาดสั้นและ

ปลายเรียวแหลม femur ขาคูแรกและขาคูกลางมีสีดํา ขาหลังมีสวน femur 2/3 สวนเปนสีดํา tibia มีสีเขม   

 ปก สีน้ําตาลเขม ปลายปกมีสีดําหนา    

 ทอง  สีดําสนิท บริเวณขอบดานลางของปลองที่ 2 สีเหลือง  

กับดัก      จากกับดักท่ีใชสาร methyl eugenol และ cue lure 

พืชอาหาร ชมพู  ลําไย กระทอน  มะมวง    

เขตการแพรกระจาย   จังหวดัชุมพร ระนอง  สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง ภูเก็ต กระบี่     

                             สงขลา  พังงา 
 

Bactrocera (Bactrocera) correcta (Bezzi)    (ภาพท่ี 2 ฐ) 

ชื่อสามัญ  แมลงวันทองฝรั่ง : Guava Fruit Fly 

รูปรางลักษณะ      

 ขนาด ลําตัวยาว 4.8 - 5.5 มม. ปกยาว 4.5 - 5.0 มม.     

 หัว สีเหลือง frons สีน้ําตาล  ใตหนวดมีรอยคาดสีดําขวางที่ frons มีขน inferior fronto-orbital 2 

คู และ superior fronto-orbital 1 คู หนวดปลองที่สามมีสีเหลืองแกมน้ําตาล arista เปนขนสีน้ําตาล    

 อก   scutum สีดํา   อกปลองแรกไมมีแถบ mesonotum มีแถบสีเหลืองขางอกทั้งสอง scutellum 

สีเหลือง   ขามีสีเหลือง femur สีเหลืองมีขนแข็ง tibia สีเหลือง    

 ปก ใสบริเวณขอบปก ขอบปกจะขาดตอน บริเวณปลายปกมีจุดเล็กๆ สีน้ําตาล   

 ทอง  ปลองที่ 1 และ 2 มีสีดํา ปลองที่ 3 มีแถบสีดําตรงกลางยาวลงมาถึงปลองที่ 5 

กับดัก       จากกับดักท่ีใชสาร Methyl eugenol 

พืชอาหาร ชมพู  ลําไย  มะมวง    

เขตการแพรกระจาย    จังหวัดชุมพร ระนอง  สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง ภูเก็ต   กระบี่ 

                            สงขลา พังงา 
 

Bactrocera (Bactrocera) tuberculata (Bezzi)    (ภาพที่ ฑ) 

ชื่อสามัญ แมลงวันทองฝรั่ง : Guava Fruit Fly 

รูปรางลักษณะ      

 ขนาด  ลําตัวยาว 5.8 - 6.2 มม. ปกยาว 5.2 - 5.7 มม.     

 หัว สีเหลือง frons สีน้ําตาล  ใตหนวดมีจุดสีดํา  ที่ frons มีขน inferior fronto-orbital 2 คู และ 

superior fronto-orbital 1 คู หนวดปลองที ่3 มีสีเหลืองแกมน้ําตาล   arista เปนขนสีน้ําตาล    

 อก  scutum สีดํา ขางอกปลองแรกมี postsutural wellow vittae  ขามีสีเหลือง  tibia  มีหนาม    

 ปก ใส บริเวณ subcosta มีสีเหลืองน้ําตาล ปลายขอบปกบริเวณ  R4+5  มีแตมสีน้ําตาล ทองเพศผู 

ทองปลองที่ 1 และ 2  มีขนสีเหลือง เพศเมียปลองที่ 2  และ 5 มีสีเหลือง 

กับดัก      จากกับดักท่ีใชสาร Methyl eugenol 



พืชอาหาร ชมพู  มะมวง    

เขตการแพรกระจาย    จังหวัดชุมพร ระนอง  สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง ภูเก็ต กระบี่ 

                             สงขลา พังงา 
 

Bactrocera (Bactrocera) dorsalis Hendel   (ภาพที่ 2 ฒ) 

ชื่อสามัญ Oriental Fruit  Fly 

รูปรางลักษณะ      

 ขนาด  ลําตัวยาว  4.4 – 6.5 มม. ปกยาว 5.2 – 6.5 มม.    

 หัว  สีเหลือง frons สีเหลืองอมน้ําตาล  มีจุดดําขนาดใหญ ใตหนวด 2 จุด มีขน inferior fronto-

orbital 2 คู และขน superior fronto-orbital 1 คู  หนวดปลองที่ 1 สีเหลืองหนวดปลองที่ 2,3  สีน้ําตาล   

arista  สีน้ําตาลเขม    

 อก  scutum สีดํา อกปลองแรกไมมีแถบ  mesonotum  มีแถบขางอกทั้งสอง สีเหลือง  scutellum 

สีเหลือง ขาสีเหลืองอมน้ําตาล femur และ tibia สีน้ําตาล    

 ปก ใส ขอบปกดานบนมีสีน้ําตาลเขมแตขยายไมเกินเสน R 2+3 ปลายปกมีสีเขมขอบบางไมขยายออก  

 ทอง ปลองแรกสีน้ําตาล  ปลองที่ 2 ทางดานขางมีสีน้ําตาลเขม ปลองที่ 3 มีสีดําคาดตามขวาง และ

ตรงกลางมีแถบคาดสีดํา 

กับดัก    จากกับดักท่ีใชสาร Methyl eugenol 

พืชอาหาร ชมพู  ลําไย กระทอน  มะมวง    

เขตการแพรกระจาย    จังหวัดชุมพร ระนอง  สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง ภูเก็ต กระบี่ 

                            สงขลา  พังงา 
 

Bactrocera (Bactrocera) papayae Drew &Hancock  (ภาพที่ 2 ณ) 

ชื่อสามัญ Asian Papaya Fruit  Fly 

รูปรางลักษณะ      

 ขนาด ลําตัวยาว 4.8 – 6.5 มม. ปกยาว 5.7 – 6.5 มม.   

 หัว สีเหลือง frons สีเหลืองอมน้ําตาล  ใตหนวด มีจุดรูปไข  2 จุดขนาดใหญ   มีขน inferior 

fronto-orbital 2 คู และขน superior fronto-orbital 1 คู หนวดปลองที่ 1 สีเหลืองหนวดปลองที่ 2,3 สีน้ําตาล 

ปลาย arista  สีน้ําตาลดํา  

 อก  scutum สีดํา mesonotum มีแถบขางอกทั้งสอง สีเหลือง scutellum สีเหลือง ขาสีเหลืองออก

น้ําตาล fermur และ tibia สีน้ําตาล    

 ปก  ใส ขอบปกดานบนมีสีน้ําตาลเขมและสิ้นสุดที่ เสน R 2+3 จากนั้นมีแถบสีน้ําตาลขอบบางขยาย

ออกถึง R 4+5   

 ทอง ปลองแรกสีน้ําตาล  ปลองที่ 2 ทางดานขางมีสีน้ําตาลเขม ปลองที่ 3 มีสีดําคาดตามขวาง และ

ตรงกลางมีแถบคาดสีดํา 



กับดัก      จากกับดักท่ีใชสาร Methyl eugenol 

พืชอาหาร ชมพู  ลําไย กระทอน  มะมวง    

เขตการแพรกระจาย    จังหวัดชุมพร ระนอง  สุราษฏรธานี  
 

Bactrocera (Bactrocera) carambolae Drew &Hancock    (ภาพที่ 2 ด) 

ชื่อสามัญ Carambola Fruit  Fly 

รูปรางลักษณะ      

 ขนาด   ลําตัวยาว 4.8 – 6.5 มม. ปกยาว 5.8 – 6.5 มม.   

 หัว สีเหลือง frons สีเหลืองอมน้ําตาล  จุดดําใตหนวด 2 จุดขนาดใหญ  มีขน inferior fronto-

orbital 2 คู และขน superior fronto-orbital 1 คู หนวดปลองที่ 1 สีเหลืองหนวดปลองที่ 2,3 สีน้ําตาล ปลาย 

arista สีน้ําตาลดํา  

 อก  cutum สีดํา  อกปลองแรกไมมีแถบ  mesonotum มีแถบขางอกทั้งสอง สีเหลือง scutellum 

สีเหลือง ขาสีเหลือง และมีจุดสีดําแตมบริเวณ  femur  ของขาคูหนา   

 ปก ใส ขอบปกดานบนมีสีน้ําตาลเขมขยายถึงเสน R 2+3  และขยายออกบริเวณปลาย R4+5   

 ทอง  ปลองทองดานบนปลองที่ 3 - 5 มีแถบสีดํารูปตัวที ปลองแรกสีน้ําตาล ปลองที่ 4 - 5  ทาง

ดานขางมีสีน้ําตาลเขม  

กับดัก      จากกับดักท่ีใชสาร Methyl eugenol 

พืชอาหาร ชมพู  ลําไย กระทอน  มะมวง    

เขตการแพรกระจาย    จังหวัดชุมพร ระนอง  สุราษฏรธานี  

 

สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

 การศึกษาอนุกรมวิธานของแมลงวันผลไมสกุล Bactrocera ระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือน

กันยายน 2554  โดยการใชกับดักลอแมลงวันผลไมแบบ steiner ซึ่งประกอบดวยสารลอแมลงวันผลไม 3 ประเภท  

ไดแก  cue lure, methyl eugenol และ lati lure พบแมลงวันเพศผูเขาติดกับดัก  และสามารถจําแนกชนิดได 

17 ชนิด Bactrocera  hochii (Zia), B. apicalis (de Meijere), B. diversa (Coquillett), B. isolata Hardy, 

B. tau (Walker), B. caudata (Fabricius), B. cucurbitae (Coquillett), B. umbrosa (Fabricius),  B. 

albistrigata (de Meijere),    B. limberfera (Bezzi),    B. zonata (Saunders),   B. nigrotibilis (Perkins), 

B. correcta (Bezzi), B. tuberculata (Bezzi), B. dorsalis (Hendel), B . papayae Drew & Hancock   

และ  B. carambolae Drew & Hancock แมลงวันผลไมท้ังหมด  สามารถจําแนกไดโดยดูจากลักษณะทาง

สัณฐานวิทยา  เชน  สวนหัว   จุดสีดําใตหนวด  จํานวนขน inferior fronto-orbital  และขน superior fronto-

orbital   สีของหนวดปลองตางๆ   แถบสีบริเวณเสนปก  สีของอก บริเวณ scutum  และ scutellum   อีกทั้ง

ลักษณะของแถบสีเหลืองดานบนของสวนอก (yellow vittae)  สีของสวนทองและขาสวนตางๆ   จากการศึกษา

ครั้งนี้พบแมลงวันผลไมอีกหนึ่งชนิดที่เพ่ิงมีรายงานครั้งแรกในประเทศไทย แตพบครั้งแรกในโลกท่ีราชอาณาจักร



ภูฏาน  เปนแมลงวันผลไมชนิดใหมที่รอการตั้งชื่อวิทยาศาสตร     เนื่องจากตองมีการศึกษาชนิดพืชอาหาร และ

เขตการแพรกระจายของแมลงวันผลไมในประเทศไทยซึ่งจะตองดําเนินการตอไป  

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 1. ไดขอมูลเพื่อนําไปจัดทําฐานขอมูลแมลงวันทองสกุล Bactrocera และใชอางอิงทางวิชาการในการ

ตรวจสอบความถูกตองของชนิดแมลงวันทองสกุล Bactrocera  และเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑแมลง กรมวิชาการ

เกษตร 

 2. ไดฐานขอมูลแมลงวันทองสกุล Bactrocera  เพื่อการนําเขาและสงออกผลไมของประเทศไทย 

 3. ไดขอมูลพื้นฐานในการควบคุม กําจัดและปองกันแมลงวันทองสกุล Bactrocera อยางมีประสิทธิภาพ

ตอไป 
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                          ภาพที่ 1  ลักษณะสัณฐานวิทยาของแมลงวันผลไมสกุล  Bactrocera 
 
 
 
 

Segment I 
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 ภาพที่ 2   แมลงวันผลไมสกุล Bactrocera 

     (ก)  B. hochii (Zia)                (ข)  B. apicalis de Meijere         

     (ค)  B. diversa (Coquillett)    (ง)  B. isolata  Hardy           

     (จ)  B. tau (Walker)                  (ฉ)  B. caudata (Coquillent)    

     (ช)  B. cucurbitae (Coquillett)    (ซ). B. umbrosa (Fabricius)    

     (ฌ)  B. nigrotibilis (Perkins)            
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