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อนุกรมวิธานแมลงวันผลไมสกุล Dacus 

Taxonomy of Fruit flies in Genus Dacus 
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บทคัดยอ 

 การศกึษาอนุกรมวิธานของแมลงวันผลไมสกุล Dacus เพื่อทราบชนิด พืชอาหาร แหลงที่อยูอาศัย 

ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2553  ถึงเดือนกันยายน 2554   ในภาคตางๆ ของประเทศไทย  โดยเก็บรวบรวม

ตัวอยางแมลงวันผลไมจากผลไมและพืชผัก  รวมทั้งการติดกับดักแบบ Steiner   จากแหลงปลูกพืชตางๆ (เงาะ 

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

capi lure  นําตัวอยางท่ีรวบรวมไดกลับมายังหองปฏิบัติการกลุมงานอนุกรมวิธานแมลง กลุมกีฏและสัตววิทยา  

สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช   เพื่อจัดรูปรางและตรวจวิเคราะหจําแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน โดยดูจาก

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสวนหัว   จุดสีดําใตหนวด  จาํนวนขน inferior fronto-orbital  และขน iuperior 

fronto-orbital   สีของหนวดปลองตางๆ   แถบสีบริเวณเสนปก  สีของอก บริเวณ scutum  และ scutellum 

อีกทั้งลักษณะของแถบสีเหลืองดานบนของสวนอก (yellow vittae)  สีของสวนทองและขาสวนตางๆ  จากการ

ตรวจวิเคราะหจําแนกชนิดพบแมลงวันผลไมชนิดตางๆ จํานวน 3 ชนิด   ไดแก  Dacus formosanus Tseng & 

Chu,  Dacus. Sphaeroidalis (Bezzi)   และ  Dacus. Longicolaris  Wiedemann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

คํานํา 

  แมลงวันผลไมหรือแมลงวันทอง (Fruit flies)   จัดเปนศัตรูพืชที่มีความสําคัญตอผลไมและผักหลายชนิด 

ตัวเต็มวัยจะเขาทําลายผลไมโดยการวางไข โดยใชอวัยวะวางไขแทงเขาทางผิวหรือสวนที่ออนนุม จากนั้นตัวหนอน

จะเจริญเติบโตอยูภายในผลทําใหผลไมเนาเสียกอนการเก็บเกี่ยว และ Ibrahim and Ghani (1990) รายงานวา

แมลงวันผลไมบางชนิดสามารถสรางปมใหแกพืชได นอกจากนี้ White and Elson-Harris (1992) พบวาตัวหนอน

ของแมลงวันผลไมบางชนิดสามารถเจริญเติบโตบนดอกไม และตัวหนอนบางชนิดยังสามารถเขาชอนใบ  เนื้อเยื่อ 

หรือรากพืชไดอีกดวย   

 แมลงวันผลไมเปนแมลงในอันดับ  Diptera  วงศ Tephritidae (Trypetidae) ประกอบดวย 3 วงศยอย

คือ Dacinae, Tephritinae  และ Teypetinae   พบการกระจายทั้งเขตอบอุน (temperate), เขตก่ึงรอน

(subtropical) และเขตรอน (tropical) (Christenson and Forte, 1960)  ทั่วโลกมีทั้งหมด 4,257 ชนิด 471 

สกุล (Thompson, 1998)  และในเขต  Oriental Region  พบแมลงวันผลไมทั้งหมด  800  ชนิด  (White and 

Elson-Harris, 1992)  จากการสํารวจของ Hardy (1973) ไดสํารวจในบริเวณประเทศไทย  และบริเวณชายแดน

ของประเทศที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทยพบแมลงวันผลไม  211  ชนิด  63  สกุล โดยสวนใหญเปน Dacus   

นั้น Drew (1989)   ไดมีการศึกษาทางอนุกรมวิธานและพบวาแมลงวันผลไมบางชนิดนั้นควรยายจากสกุล  Dacus  

เปนสกุล Bactrocera  จากความแตกตางของตัวหนอน  และลักษณะสวนทองของตัวเต็มวัย  ดังนั้น  พบวาใน

ประเทศไทยมีแมลงวันผลไมที่สําคัญใน 2 สกุล หลักคือ Bactrocera Maquart และ Dacus Fabricius    

แมลงวันผลไมหรือแมลงวันทอง (fruit flies) เปนแมลงศัตรูที่มีความสําคัญมากสําหรับผลไมและผักในเขต

รอน (tropical) และเขตรอนชื้น  (subtropical)  ตัวเต็มวัยจะเขาทําลายผลไมโดยการวางไขกับผลไมที่มีเปลือก

บางหรือออนนุม จากนั้นตัวหนอนจะเจริญเติบโตอยูภายในผลทําใหผลไมเนาเสียกอนการเก็บเกี่ยว   ตัวหนอนของ

แมลงวันผลไมบางชนิดสามารถเจริญเติบโตบนดอกไม  บางชนิดสามารถเขาชอนใบ  เนื้อเยื่อหรือรากพืช  (White 

and Elson-Harris, 1992) และสรางปมไดอีกดวย (Ibrahim and Ibrahim, 1990)  จากการศึกษาพืชอาศัยของ

แมลงวันผลไม  มนตรี (2544) รายงานวาพบแมลงวันผลไมเขาทําลายพืช 359 ชนิด โดยเปนพืชที่มีความสําคัญ

ทางเศรษฐกิจ 106 ชนิด และเปนพืชที่ไมมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 253 ชนิด ดังนั้นจึงพบวาแมลงวันผลไม

สามารถขยายพันธุและเพิ่มปริมาณ  จากพืชอาศัยชนิดตาง ๆ ไดตลอดทั้งป  จึงทําใหการปองกันกําจัดทําไดยาก  

กอใหเกิดปญหาตอพืชผัก  โดยเฉพาะผลไมที่เปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  เชน มะมวง  มังคุด  ฝรั่ง  และ

ชมพู   อีกทั้งแมลงวันผลไมหลายชนิดเปนแมลงศัตรูกักกัน  หากไมไดศึกษาชนิด  ก็มีผลตอการนําเขาและสงออก

ผักและผลไม  ดังนั้นการตรวจวิเคราะหไดอยางถูกตอง  แมนยํา จึงจะแกไขปญหาเหลานี้ได  ดังนั้นการศึกษา

ลักษณะทางอนุกรมวิธาน พืชอาหาร และเขตการแพรกระจายของแมลงวันผลไม  เปนงานวิจัยที่มีความสําคัญ



อยางยิ่ง  ที่จะนําไปสูการจําแนกและวิเคราะหชนิดของแมลงวันผลไมไดอยางถูกตอง  ซึ่งขอมูลพื้นฐานในการ

นําไปใชในการควบคุม  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. อุปกรณที่ใชสําหรับจดัรูปรางแมลงเพื่อจําแนกชนิด 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  โดยใชกับดัก

ลอแมลงวันผลไมแบบ Steiner  ซึ่งประกอบดวยสารลอแมลงวันผลไม 3 ประเภท  ไดแก  Cue lure, Methyl 

Eugenol และ lati lure รวมทั้งเก็บรวบรวมผลไมที่มีรองรอยการทําลายของแมลงวันผลไม พรอมพืชใส

ถุงพลาสติกหรือกลองพลาสติก  เพื่อใหระบายอากาศไดดี  บันทึกวัน/เดือน/ป  สถานที่เก็บ  นํากลับมาเลี้ยงยัง

หองปฏิบัติการจนเปนตัวเต็มวัย 

 2. นําสวนของพืชมายังหองปฏิบัติการ  นําตัวอยางพืชใสกลองพลาสติกท่ีมีตะแกรงรองกนซึ่งดานลางใสขี้

เลื่อย  นํากลองพลาสติกใสในกรงผา  เพื่อใหตัวเต็มวัยเจริญออกมา  ใหอาหารคือ น้ําตาลผสมบรีเวอรยีสตในอัตรา 

1 : 4  เพื่อใหสีบนลําตัวพัฒนาไดดี 

 3. เตรียมตัวอยางตัวเต็มวัย  เพื่อใชในการจําแนกชนิดแมลงวันผลไม   โดยใชตัวอยางตัวเต็มวัยที่อบแหง  

หรือฆาดวยเอทิลอาซีเตด  หรือเก็บแมลงใสหลอดแกว  แชในชองน้ําแข็ง 4 – 5  ชั่วโมง  วิธีนี้จะทําใหสีไม

เปลี่ยนแปลงไป  เมื่อไดตัวอยางแลวใชเข็มขนาดเล็ก (micropin) แทงบริเวณดานขางของสวนอกใตปกใหไปทาง 

ดานหนาของลําตัว  แลวจึงเสียบ micropin กับโฟมหรือคอกขนาดเล็กที่มีเข็มปกแมลงเสียบอยู  โดยมีปายเล็กๆ   

บันทึกกํากับบอกสถานที่  วันเดือนป  และชื่อผูเก็บ  และมีปายบันทึก แยกชื่อพืชที่เก็บมา  และชื่อแมลงที่จําแนก

ไดอีก 1 ปาย 

 4. การเตรียมอวัยวะเพศเพื่อทําสไลดถาวร 

       -  ตัดสวนทองของแมลงวันผลไมแชในน้ํายาโปแตสเซียมไฮดรอกไซด 10% 

     -  แชสวนที่ตัดไวในน้ํายาโปแตสเซียมไฮดรอกไซด ที่อุณหภูมิหองประมาณ 1 คืน 



     -  นําชิ้นสวนออกจากน้ํายา    แชในน้ํากลั่นและเข่ียเอาไขมัน  และสวนที่ไมใชอวัยวะเพศออก โดยใช

เข็มแหลม ๆ คอย ๆ เขี่ยเอาเฉพาะอวัยวะเพศออกมาจากสวนของทอง และแชในแอลกอฮอล 75% และ 95% 

ตามลําดับ นานครั้งละ 5 นาที 

    -  นําสวนของอวัยวะเพศผูและเพศเมียแชชั่วคราวในน้ํายา citric acid 3 นาที 

    -  เขี่ยอวัยวะเพศผูหรืออวัยวะวางไขของเพศเมีย มาวางบนสไลดที่หยดน้ํายาที่จะทําสไลด คือ 

Canada balsam แลวปดทับดวยกระจกปดสไลด 

    -  นําไปอบใหแหงรวม 2 – 6 สัปดาหในตูอบอุณหภูมิ 40 - 45OC  จึงนําออกมาศึกษาภายใตกลอง

จุลทรรศนที่มีกําลังขยายสูงๆ และวาดรูปโดยใชเครื่องมือ camera   lucida จะทําใหทราบสัดสวนที่แทจริงได   

          5. นําตัวอยางแมลงวันผลไมจากขอ 1 ตรวจจําแนกวิเคราะหชนิดจาก  ลักษณะภายนอกภายใตกลอง

จุลทรรศน Stereo microscope แลวบันทึกรายละเอียดตางๆ เชน รูปราง ลักษณะ ขนาด และสี เปนตน  โดย

ตรวจสอบลักษณะท่ีสําคัญทางอนุกรมวิธานดวยการใชเอกสารแนวทางการวินิจฉัยชนิดของแมลงวันผลไม 

ประกอบการเปรียบเทียบกับตัวอยางที่เก็บรวบรวมไวในพิพิธภัณฑ 

         6. บันทึกลักษณะสัณฐานวิทยาโดยการถายภาพใตกลองจุลทรรศน  รวมถึงใหรายละเอียดบนแผนปาย

บันทึกของแมลงวันผลไมแตละตัว ไดแก ชื่อวิทยาศาสตรที่จําแนกได วัน/เดือน/ป สถานที่พบตัวอยาง และชื่อผู

เก็บตัวอยาง 

         7. จัดทําแนวทางวินิจฉัย (key) สกุลและชนิดของแมลงวันผลไมที่รวบรวมไดพรอมภาพประกอบ 

         8. จัดเก็บตัวอยางที่ไดศึกษาไวในพิพิธภัณฑ โดยแบงเปนหมวดหมูตามระบบสากลของการเก็บรักษา

ตัวอยางแมลง   (แมลงวันผลไมทุกชนิดที่รายงานไวตองเก็บรักษาตัวอยางจริงไวเพื่อการตรวจสอบ สืบคน และ

อางอิงในภายหลัง) 

เวลาและสถานที่ 

 เวลา  :   เดือนตุลาคม 2553 –  เดือนกันยายน 2554 

 สถานที่  :  1.  แหลงปลูกพืชตางๆ ในเขตภาคกลาง  ภาคเหนือ   ภาคใต  ภาคตะวันตก  ภาคตะวันออก 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

                        2.   หองปฏิบัติการกลุมงานอนุกรมวิธานแมลง    กลุมกีฏและสัตววิทยา  

สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

 

ผลการทดลองและวจิารณ 

 จากการเก็บรวบรวมตัวอยางแมลงวันผลไมหรือแมลงวันทอง (fruit flies) ระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึง 

เดือนกันยายน 2554  ทําการศึกษาโดยเก็บรวบรวมแมลงวันผลไมจากผักและผลไม รวมทั้งจากการใชกับดักลอ

แมลงวันผลไมแบบ Steiner  ซึ่งประกอบดวยสารลอแมลงวันผลไมเพศผู 3 ประเภท  ไดแก  cue lure, methyl 

eugenol และ lati lure  จากแหลงปลูกพืช และในสภาพปาธรรมชาติตางๆ ในจังหวัดนครปฐม ปทุมธาน ี

กาญจนบุรี   ระนอง  จันทบุรี   อุบลราชธานี  ศรีษะเกษ  กาฬสินธุ ลําพูน เชียงใหม  ตรัง   และสุราษฎรธาน ี

จากการตรวจวิเคราะหและวาดภาพประกอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาพบแมลงวันผลไมจํานวน  3 ชนิด     ดังนี้   



Dacus formosanus Tseng & Chu,  Dacus. Sphaeroidalis (Bezzi)   และ  Dacus. Longicolaris  

Wiedemann   (ภาพที่ 1-3)  แมลงวันผลไมหรือแมลงวันทองทั้งหมด  สามารถจําแนกไดโดยดูจากลักษณะทาง

สัณฐานวิทยาของสวนหัว  จุดสีดําใตหนวด  จํานวนขน inferior fronto-orbital  และขน iuperior fronto-

orbital   สีของหนวดปลองตางๆ   แถบสีบริเวณเสนปก  สีของอก บริเวณ scutum  และ scutellum อีกทั้ง

ลักษณะของแถบสีเหลืองดานบนของสวนอก (yellow vittae)  สีของสวนทองและขาสวนตางๆ   (ภาพที่ 4) 

ผลการทดลอง   สกุล  Dacus   มีลักษณะดังนี้คือ  

เดิมแมลงวันผลไมในสกุล Bactrocera นั้น จัดรวมกับสกุล Dacus  แตจากการศึกษาของ Hardy (1973) 

และ Drew (1989) นั้น จัดจําแนกแมลงวันที่อยูในสกุล Dacus โดยใหเปนแมลงวันผลไมที่มีลักษณะของปลองทอง

ดานลางเชื่อมติดกันเปนแผน โดยสวนทองมีลักษณะเปนรูปเรียวยาว (clavate)  และมีหนวดปลองที่หนึ่งยาวเรียว

กวาปลองอื่นๆอยางเห็นไดชัด  ปกมี Cell M คอนขางยาว  scutellum มีขนาดสั้น  
 

รายละเอียดของแมลงวันผลไมแตละชนิด 

Dacus formosanus Tseng & Chu  (ภาพที่ 1) 

ชื่อสามัญ White Striped Fruit  Fly  

รูปรางลักษณะ  

 ขนาด ลําตัวยาว 7.2 – 7.5  มม. ปกยาว 7.8 – 8.1 มม.      

 หัว สีน้ําตาลดํา  frons    มีขน inferior fronto-orbital 2  คู   และขน superior fronto-orbital 

1 คู  หนวดปลองแรกยาวมีสีน้ําตาลแดง  ปลายหนวดปลองที่ 3 สีดํา มีเสนขน arista สีดํา ใตหนวดมีจุดสีดํารูปไข 

2 จุด   

 อก  scutum สีน้ําดํา ไมมีแถบสีปรากฏ  mesonotum  ไมมีแถบตรงกลาง  ขาสีน้ําตาลแดง โดยขา

หนามีสีดําครึ่งหนึ่ง femur ขาหลังมีแตมจุดสีดํา   

 ปก ใส มีแถบสีดําขยายยาวจาก costal  มาจนถึงบริเวณปลายปกขยายลงมาถึง R4+5     

 ทอง  มีสีน้ําตาลแดง    ทองดานลาง (terga)  ปลองที่ 3 - 5 มีสีน้ําตาลเขม    และมีจุดสีน้ําตาลอมสม 

ที่ดานบน  (posterocentrally)  ของทอง 4  และบริเวณตรงกลางปลองที่ 5  

กับดัก      กับดักที่ใชสาร Cue lure 

พชือาหาร ลําไย  

เขตการแพรกระจาย   จังหวัดเชียงใหม   
 

Dacus sphaeroidalis  (Bezzi)   (ภาพที่ 2) 

ชื่อสามัญ Oriental Fruit  Fly 

รูปรางลักษณะ  

 ขนาด ลําตัวยาว 7.2 – 7.5  มม. ปกยาว 6.7 – 7.2 มม.      

 หัว สีน้ําตาล  frons   มีขน inferior fronto-orbital 2  คู และขน superior fronto-orbital 1 คู  

หนวดปลองแรกยาวมีสีน้ําตาลเขม  ปลายหนวดปลองที่ 3 สีดํา มีเสนขน arista สีดํา ใตหนวดมีแถบสีดําพาดขวาง   



 อก  scutum สีน้ําตาลแดง  mesonotum  ไมมีแถบตรงกลาง  ขาสีน้ําตาล femur ขาหลังมีแตมจุด

สีดํา   

 ปก ใส ปลายปกทั้งสองมีจุดสีดําใหญขยายบริเวณปลายปก    

 ทอง  มีสีน้ําตาลแดง  มีแถบสีดําบริเวณฐานปลองทองที่ 5 ดานขางมีแถบสีดํา  และโคงลง 

กับดัก  กับดักที่ใชสาร methyl eugenol 

พืชอาหาร ชมพู  ลําไย กระทอน  มะมวง    

เขตการแพรกระจาย   จังหวัดนครปฐม    เชียงใหม  สุราษฎรธานี   ตรัง  กาญจนบุรี  จันทบุรี  ระยอง 
  

Dacus longicornis  Wiedemann (ภาพที่ 3) 

ชื่อสามัญ Oriental Fruit  Fly 

รูปรางลักษณะ  

 ขนาด ลําตัวยาว 7.2 – 7.5  มม. ปกยาว 6.7 – 7.2 มม.      

 หัว สีน้ําตาล  frons   มีขน inferior fronto-orbital 2  คู และขน superior fronto-orbital 1 คู  

หนวดปลองแรกยาวมีสีน้ําตาลเขม  ปลายหนวดปลองที่ 3 สีดํา มีเสนขน arista สีดํา ใตหนวดมีแถบสีดําพาดขวาง   

 อก  scutum สีน้ําตาลแดง  mesonotum  ไมมีแถบตรงกลาง  ขาสีน้ําตาล femur ขาหลังมีแตมจุด

สีดํา   

 ปก ใส ปลายปกทั้งสองมีจุดสีดําใหญขยายบริเวณปลายปกขยายลงมาถึง R4+5     

 ทอง  มีสีน้ําตาลแดง  ทองดานลาง (terga) ปลองที่ 3 - 5 มีสีน้ําตาลเขม  และมีจุดสีน้ําตาลอมสมที่

ดานบน  (posterocentrally)  ของปลองทองที ่4  และบริเวณตรงกลางปลองที่ 5  

กับดัก     กับดักที่ใชสาร methyl eugenol 

พืชอาหาร ชมพู  มะมวง    

เขตการแพรกระจาย   จังหวัดจันทบุรี  นครราชสีมา 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

 การศึกษาอนุกรมวิธานของแมลงวันผลไมสกุล Dacus ระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 

2554  โดยการใชกับดักลอแมลงวันผลไมแบบ steiner  ซึ่งประกอบดวยสารลอแมลงวันผลไม 3 ประเภท  ไดแก  

cue lure, methyl eugenol และ lati lure  พบแมลงวันเพศผูเขาติดกับดัก  และสามารถจําแนกชนิดได 3 ชนิด  

Dacus formosanus Tseng & Chu,  Dacus. Sphaeroidalis (Bezzi)   และ  Dacus. Longicolaris  

Wiedemann  แมลงวันผลไมทั้งหมดสามารถจําแนกไดโดยดูจากลักษณะทางสัณฐานวิทยา เชน สวนหวั  จุดสีดํา

ใตหนวด  จํานวนขน inferior fronto-orbital  และขน superior fronto-orbital   สีของหนวดปลองตางๆ   



แถบสีบริเวณเสนปก  สีของอก บริเวณ scutum  และ scutellum อีกทั้งลักษณะของแถบสีเหลืองดานบนของ

สวนอก (yellow vittae)  สีของสวนทองและขาสวนตางๆ   จากการศึกษาครั้งนี้พบแมลงวันผลไมอีกหนึ่งชนิดที่

เพิ่งมีรายงานครั้งแรกในประเทศไทย แตพบครั้งแรกในโลกท่ีราชอาณาจักรภูฏาน เปนแมลงวันผลไมชนิดใหมที่รอ

การตั้งชื่อวิทยาศาสตร  และการศึกษาครั้งนี้ยังไมสิ้นสุด  เนื่องจากตองมีการศึกษาชนิดพืชอาหาร  และเขตการ

แพรกระจายของแมลงวันผลไมในประเทศไทยซึ่งจะตองดําเนินการตอไป  

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 1. ไดขอมูลเพื่อนําไปจัดทําฐานขอมูลแมลงวันผลไมสกุล Dacus และใชอางอิงทางวิชาการในการ

ตรวจสอบความถูกตองของชนิดแมลงวันผลไมสกุล Dacus  และเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑแมลง กรมวิชาการ

เกษตร 

 2. ไดฐานขอมูลแมลงวันผลไมสกุล Dacus  เพื่อการนําเขาและสงออกผลไมของประเทศไทย 

 3. ไดขอมูลพื้นฐานในการควบคุม กําจัดและปองกันแมลงวันผลไมสกุล Dacus อยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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      ภาพที่ 1    แมลงวันผลไม  Dacus formosanus Tseng & Chu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพที่ 2    แมลงวันผลไม  Dacus  sphaeroidalis  (Bezzi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   ภาพที่ 3   แมลงวันผลไม  Dacus longicolaris Wiedemann 
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   ภาพที่ 4  ลักษณะสัณฐานวิทยาของแมลงวันผลไม 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะทางอนุกรมวิธานของแมลงวันผลไมวงศ Tephritidae 

Segment I 

Segment II 

Segment III 

Segment IV 
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หัว (Head) ประกอบดวยสวนตางๆดังนี้ 

Frons – เปนพื้นที่สวนหนาของหัว ดานขางเปนตารวมและพ้ืนที่อยูระหวางเดี่ยวที่เรียงกันเปนรูปสามเหลี่ยมอยู

ทางสวนบนของหัว 

Superior fronto-orbital bristles (s.or) – เปนขนคูบนสุดทางดานบนของ frons  

Inferior fronto-orbital bristle (i.or) – เปนขนที่มี 2-3 คู อยูใตขน s.or 

Facial spots – เปนจุดสีเขมที่อยู 2 ขางหนาใตบริเวณหนวด  

Antenna – หนวดที่ 3 ปลองและมีขนยาวๆ (elongate bristle) อยูทางดานบนของปลองที่ 3  

อก (Thorax) ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 

Scutellum – เปนสวนที่เปนสามเหลี่ยมที่แยกโดยรอยบุมจากขอบดานลางของ mesonotum 

Bristles-sc. – ขนบน scutellum มี 2 หรือ 4 

prsc-prescutellar bristles – เปนขน 1 คู ทางดานทายของ mesonotum แตอยูทางดานบนของ scutellum 

ขนนี้อาจจะมีหรือไมมี 

p.s.a. = posterior supra-alar bristles – ขน 1 คูเหนือฐานปกอยูทางดานขางตอนลางของ mesonotum 

a.s.a. = anterior supra- alar bristles – ขนเหนือปกตรงดานขางของ mesonotum ขนนี้อาจมีหรือไมมี 

mpl. = mesopleural bristles – ขนบริเวณอกดานขาง (mesopleuron) อยูใต notopleural callus 

npl. = notopleural bristles – ขนคูท่ีอยูบริเวณอกดานขาง (notopleural area) ขน posterior 

notopleural จะอยูที่มมุสามเหลี่ยม notopleural callus และดานบนของ notopleural bristle  

scp. = scapular bristles – ขน 4 เสนบนขอบดานบนของดานอกปลองกลาง (mesonotum) 

Mesopleural stripes – เปนแถบสีเหลืองดานขางอก ซึ่งปกคลุมขอบดานขางตอนลางของ mesopleuron 

และขอบดานบนของ pteropleuron ซึ่งลักษณะรูปรางของแถบนี้เปนสิ่งสําคัญในการแยกชนิด (species) 

Lateral post-sutural vitta – แถบสีเหลืองทางดานขางของ mesonotum ซึ่งมีขนาดและรูปรางแตกตางกัน

ไป เริ่มจากดานบนของ mesonotal suture จนถึงเหนือขน p.sa 

Medial post-sutural vitta – แถบสีเหลืองตรงกลางของ mesonotum 

 

 

 

 

 

 

 


