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 การป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้โดยวิธีผสมผสานในมะม่วง ท าการศึกษา 2 ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 
2553 – กันยายน 2554 ที่สวนมะม่วงจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเปรียบเทียบระหว่างแปลงพ่นสารสกัดสะเดา น  ามัน
ปิโตรเลียม ห่อผล กับแปลงที่ไม่ท าการป้องกันก าจัด  โดยการห่อผลและการพ่นสารสกัดสะเดาและน  ามัน
ปิโตรเลียม เริ่มด าเนินการทดลองเมื่อผลมะม่วงอายุ 45 วัน จนถึงเก็บเกี่ยว สุ่มเก็บเกี่ยวแปลงละ 250 ผล ชั่ง
น  าหนักผล ตรวจนับผลที่ถูกท าลาย  แยกไปเก็บในห้องปฏิบัติการ ตรวจเช็คจ านวนตัวหนอน ตัวเต็มวัย และ
จ าแนกชนิดแมลงวันผลไม้ ผลการศึกษา พบว่า การห่อผลไม่มีการท าลายของแมลงวันผลไม้เลย น  าหนักผลเฉลี่ย 
287.63 กรัม/ผล ขณะที่พ่นสารสกัดสะเดาผลมะม่วงถูกแมลงวันผลไม้ท าลาย 1.35% พบทั ง Bactrocera 
dorsalis และ B. correcta โดย 90% เป็น B. dorsalis และ 10% เป็น B. correcta ส่วนผลมะม่วงมีน  าหนัก
เฉลี่ย 291.18 กรัม/ผล  ส่วนแปลงที่พ่นน  ามันปิโตรเลียมผลมะม่วงถูกแมลงวันผลไม้ท าลาย 2.22% ทั งหมดเป็น
การท าลายของ B. dorsalis  ผลมะม่วงมีน  าหนักเฉลี่ย 287.96 กรัม/ผล  ส าหรับแปลงเปรียบเทียบซึ่งไม่มีการห่อ
ผลและไม่พ่นสารทุกชนิด พบ ผลมะม่วงถูกท าลาย 2.78% โดย 88.77% เป็นการท าลายของ B. dorsalis และ 
11.23% เป็น B. correcta ผลมีน  าหนักเฉลี่ย 301.96 กรัม/ผล  
 ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 – กันยายน 2555  ท าการศึกษาในสวนมะม่วง จังหวัดนครราชสีมา โดย
ทดสอบสารชักน าให้เป็นหมันเพ่ือน ามาใช้ร่วมกับการห่อผล การพ่นสารสกัดสะเดาหรือการพ่นน  ามันปิโตรเลียม 
โดยใช้สาร lufenuron 3000 ppm ผสมอาหารใส่ภาชนะ แขวนเป็นจุดๆ 8 จุดต่อไร่ ให้ตัวเต็มวัยกิน พบว่า 
ปริมาณตัวเต็มวัยของแมลงวันผลไม้ลดลงตามล าดับ การใช้สารชักน าให้เป็นหมันน่าจะเป็นวิธีการลดปริมาณ
ประชากรของแมลงวันผลไม้ท่ีดี ซึ่งสามารถน ามาใช้ร่วมกับวิธีการอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ค าน า 
แมลงวันผลไม้ เป็นแมลงศัตรูส าคัญของไม้ผลเกือบทุกชนิดในประเทศไทย มีพืชอาศัยเป็นจ านวนมาก 

โดยเฉพาะผลไม้ที่มีเปลือกบางและอ่อนนุ่ม เช่น ชมพู่ ฝรั่ง มะม่วง พุทรา กระท้อน มะเฟือง และน้อยหน่า เป็นต้น 
(มนตรี, 2544) เนื่องจากมีพืชอาหารเป็นจ านวนมาก แมลงวันผลไม้จึงสามารถแพร่ขยายพันธุ์และเพ่ิมปริมาณใน
พืชอาศัยต่างๆ ในท้องถิ่นได้ตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน เป็นช่วงที่ผลไม้ทยอยเก็บเกี่ยวติดต่อกันและเป็นช่วง



ที่แมลงวันผลไม้ระบาดรุนแรง จึงเป็นปัญหาอย่างมากในการป้องกันก าจัด เพราะการป้องกันก าจัดโดยพ่นสารฆ่า
แมลงจะไม่ประสบความส าเร็จเหมือนการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชชนิดอื่นๆ 

การท าลายของแมลงวันผลไม้เกิดจากตัวเต็มวัยเพศเมียใช้อวัยวะวางไข่แทงลงไปในผลไม้ที่สุกหรือห่าม 
วางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ หรือเป็นกลุ่ม ลึกจากผิวผลไม้ประมาณ 2.00 - 5.00 มิลลิเมตร ไข่ฟักเป็นตัวหนอนรูปร่าง
หัวแหลมท้ายป้าน เจาะไชกินเนื อของผลไม้ตั งแต่เริ่มฟักจากไข่ ท าให้ผลไม้เน่าและร่วงหล่นในที่สุด การท าลายอาจ
รุนแรงมากถึง 100% (มนตรี, 2542) ถ้าไม่มีการป้องกันก าจัด  
 มะม่วง เป็นผลไม้เมืองร้อนที่มีพื นที่ปลูกกระจายอยู่ทั่วไป เนื่องจากเป็นผลไม้ที่ปลูกง่าย ทนต่อสภาพดิน
ฟ้าอากาศ เจริญเติบโตเร็ว แข็งแรง ขึ นได้ในดินแทบทุกชนิด ส่วนใหญ่นิยมปลูกเป็นผลไม้ประจ าบ้านหรือสวนหลัง
บ้าน ปัจจุบันมะม่วงเป็นพืชที่ได้รับการสนับสนุนให้ปลูกเป็นไม้ผลส่งออกที่ส าคัญชนิดหนึ่ง และก าลังเป็นที่นิยม
ของตลาดต่างประเทศ จึงเป็นแรงจูงใจให้มีการปลูกมากขึ น แต่การผลิตมะม่วงก็มีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าท าลาย
ของแมลงวันผลไม้ ชนิด Bactrocera dorsalis และ B. correcta โดยเฉพาะการผลิตมะม่วงส่งออก ถึงแม้นจะมี
วิธีการป้องกันก าจัดหลายวิธี เช่น การดูแลรักษาแปลงปลูก การห่อผล การพ่นสารฆ่าแมลง แต่การป้องกันก าจัด
ด้วยวิธีต่างๆ ดังกล่าวยังไม่สามารถควบคุมการระบาดของแมลงวันผลไม้ได้ทั งหมด การป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้
โดยวิธีผสมผสานจึงเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับน ามาใช้ป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้ ต่อไป 

ปัจจุบันมีการน าสารยับยั งการลอกคราบ (insect growth regulators)  มาใช้เป็นสารชักน าให้แมลงเป็น
หมัน โดยน าสารดังกล่าวผสมอาหารให้แมลงกิน โดยเฉพาะใช้ส าหรับควบคุมปริมาณประชากรของแมลงวันผลไม้ 
ไข่ของตัวแม่ซึ่งกินสารยับยั งการลอกคราบ หรือไข่ของตัวแม่ซึ่งผสมพันธุ์กับตัวผู้ที่กินสารดังกล่าว จะมีอัตราการ
ฟักที่ลดลง (Bachrouch et al. 2008)  ซึ่งสารยับยั งการลอกคราบเป็นกลุ่มของสารประกอบที่ท างานใน 3 
รูปแบบ คือ 
 1. ยับยั งการสร้าง chitin ท าหน้าที่ในรูปของเอ็นไซม์ควบคุมขบวนการลอกคราบ 
 2. เป็น juvenile hormone  ซึ่งจะไปรบกวนขบวนการพัฒนาของระยะไข่และระยะดักแด้ 
 3. เป็นตัวเร่งขบวนการลอกคราบให้เร็วขึ น 

สาร Lufennuron เป็น IGR ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีการน ามาใช้ในสภาพสวน เพ่ือยับยั งการลอกคราบ ส าหรับ
ควบคุมแมลงวันผลไม้ Ceratitis capitata  และพบว่า ให้ผลดีในการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ ดังกล่าว 
โดยสาร Lufennuron  ไปรบกวนระบบสืบพันธุ์และยับยั งการฟักของไข่ได้อย่างดี (Casana – Ginedr et al, 
1999 ; Licudine et al, 2001 ; Liquido et al, 1991 ; Wendell and Ruth, 1964) มีทดสอบประสิทธิภาพ
ของสาร Spinosad, Lufenuron และ Malathion ในการควบคุม olive fruit fly (Bactrocera oleae) พบว่า 
สาร Lufennuron สามารถท าให้ประชากรของแมลงวันผลไม้ olive fruit fly  ลดลง เฉลี่ย 80.50% ขณะที่ผล
มะกอกถูกท าลายลดลง 64.5% ส่วน Navarro – Llopis et al, 2004 ได้ทดสอบสาร Lufennuron  ในรูปของ
สารชักน าให้เกิดการเป็นหมันกับแมลงวันผลไม้ Ceratitis capitata  ในห้องปฏิบัติการ พบว่า สารชนิดนี สามารถ
ป้องกันการฟักของไข่ภายหลังจากให้ตัวเต็มวัยกินอาหารที่ผสม Lufennuron ส่วนการทดสอบในสภาพไร่ได้
ท าการศึกษาติดต่อกัน 3 ปี โดยผสมสาร Lufennuron กับอาหารตัวเต็มวัยในรูป bait gel  แขวนในสวนอัตรา 24 
จุดต่อเฮกเตอร์ พบว่า ประชากรแมลงวันผลไม้ลดลง 19.0, 32.9 และ 50.1% ในปีที่ 1, 2 และ 3 ตามล าดับ 



 การน าสารยับยั งการลอกคราบมาชักน าให้เกิดการเป็นหมัน โดยผสมในเหยื่ออาหารให้แมลงวันผลไม้ตัว
เต็มวัยกิน ซึ่งตัวเต็มวัยจะไม่ตายแต่จะท าให้เป็นหมัน เมื่อแมลงวันผลไม้ที่กินสารไปผสมพันธุ์กับแมลงปกติ ก็จะ
ขยายความเป็นหมันเป็นวงกว้างขึ นเรื่อยๆ เป็นแนวทางในการลดประชากรแมลงวันผลไม้ได้ 

7. อุปกรณ์และวิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

 - สารสกัดสะเดา น  ามันปิโตรเลียม และสาร lufenuron 5% EC  
 - ถุงกระดาษสีน  าตาลใช้ห่อผลมะม่วง 
 - ถังพ่นสารฆ่าแมลงแบบสูบโยกสะพายหลัง 
 - อาหาร ส าหรับตัวเต็มวัยแมลงวันผลไม้ ได้แก่ บีเวอร์ยีสต์ : น  าตาลไอซ์ซิ่ง อัตรา 3 : 7 
 - ภาชนะทรงกระบอกแบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร 
 - กับดัก Steiner 
 -  สาร methyl eugenol 
 - กล้องจุลทรรศน์ 

วิธีด าเนินการ 
1. การศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 

ในการศึกษาจะเปรียบเทียบระหว่างแปลงควบคุมแมลงวันผลไม้โดยวิธีผสมผสานกับแปลงเกษตรกร โดย
แปลงป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้ในมะม่วงแบบผสมผสาน จะพ่นสารสกัดสะเดาสลับกับการพ่นน  ามันปิโตรเลียม 
เริ่มเมื่อผลอายุ 45 วัน สัปดาห์ละครั งจนผลอายุ 65 วัน จึงใช้ถุงกระดาษห่อผลจนถึงเก็บเกี่ยว เปรียบเทียบกับ
แปลงซึ่งเกษตรกรดูแลรักษาเอง เนื่องจากได้รับงบประมาณน้อย และเป็นการศึกษาในปีแรก จึงท าการศึกษา
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเดี่ยวๆ ก่อน ได้แก่ การพ่นสารสกัดสะเดา การพ่นน  ามันปิโตรเลียม และการห่อผล 
เปรียบเทียบกับการไม่ห่อผลและไม่พ่นสาร ในแปลงขนาด 5 x 20 ตารางเมตร เก็บเกี่ยวผลผลิตแปลงละไม่น้อย
กว่า 250 ผล ชั่งน  าหนัก ตรวจเช็คการเข้าท าลายของแมลงวันผลไม้ น าผลไม้ที่ถูกท าลายไปศึกษาต่อใน
ห้องปฏิบัติการ ตรวจจ าแนกชนิด และนับจ านวนแมลงวันผลไม้ ตามกรรมวิธี คือ 

1. ห่อผล ตั งแต่ผลอายุ 45 วัน ถึงเก็บเกี่ยวด้วยถุงกระดาษสีน  าตาล 
2. พ่นสารสกัดสะเดา (สะเดาไทย) อัตรา 125 มล./น  า 10 ลิตร ตั งแต่ผลอายุ 45 วัน ถึงเก็บเกี่ยว 

สัปดาห์ละครั ง 
3. พ่นน  ามันปิโตรเลียม (SK99  83.9%) อัตรา 0.5% (50 มล./น  า 10 ลิตร) ตั งแต่ผลอายุ 45 วัน ถึงเก็บ

เกีย่ว สัปดาห์ละครั ง 
4. แปลงเปรียบเทียบ (ไม่ห่อผลและไม่พ่นสารฆ่าแมลง) 

2. การศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 
ศึกษาในสวนมะม่วงพันธุ์น  าดอกไม้ ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยเลือกสวนมะม่วง ขนาด 10 – 20 ไร่ จ านวน 2 

สวน ห่างกันประมาณ 20 กิโลเมตร เมื่อมะม่วงเริ่มออกดอก ติดผล ท าการประเมินประชากรแมลงวันผลไม้ โดยใช้
กับดัก Steiner trap และใช้สาร methyl eugenol เป็นตัวดึงดูด จ านวน 1 กับดักต่อไร่ บันทึกจ านวน และชนิดของ
แมลงวันผลไม้ที่ติดกับดักทุกๆ 1 – 3 สัปดาห์ ขณะเดียวกันจะติดตั งภาชนะทรงกระบอกแบนสีเหลืองบรรจุอาหาร



ตัวเต็มวัยผสมสาร lufenuron 3000 ppm  ส าหรับทดสอบในรูป bait จ านวน 8 จุดต่อไร่ และเปลี่ยนใหม่ทุกๆ 1 
เดือน บันทึกข้อมูลปริมาณประชากรแมลงวันผลไม้ ซึ่งตรวจนับจากตัวเต็มวัยที่ติดกับดัก Steiner trap ทุกๆ 1 – 
3 สัปดาห์ และน าไปหาค่าเฉลี่ย ในระยะเก็บเกี่ยวจะเก็บเกี่ยวผลมะม่วงแปลงละ 200 ผลจาก 10 ต้น บริเวณ
กลางๆ สวน โดยเก็บ 20 ผลต่อต้น ประเมินเปอร์เซ็นต์การท าลายของแมลงวันผลไม้ 

เวลาและสถานที่ 
 ศึกษาที่สวนเกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครราชสีมา และห้องปฏิบัติการกลุ่มบริหารศัตรูพืช 
ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2555 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. การศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 

 ท าการเก็บเก่ียวผลผลิตขณะผลยังดิบ พบ การเข้าท าลายของแมลงวันผลไม้ค่อนข้างน้อย ดังนี  
 การห่อผลไม่มีการท าลายของแมลงวันผลไม้ และผลที่ได้มีน  าหนักผลเฉลี่ย 287.63 กรัม/ผล 
 การพ่นสารสกัดสะดา ผลมะม่วงถูกแมลงวันผลไม้ท าลาย 1.35% จากการจ าแนกชนิด พบ ทั ง 
Bactrocera dorsalis และ B. correcta โดยพบ B. dorsalis 90% และ B. correcta 10%  ผลมะม่วงที่ได้มี
น  าหนักเฉลี่ย 291.18 กรัม/ผล 
 การพ่นน  ามันปิโตรเลียม ผลมะม่วงถูกแมลงวันผลไม้ท าลาย 2.22% ทั งหมดเป็น B. dorsalis  ผล
มะม่วงที่ได้มีน  าหนักเฉลี่ย 287.96 กรัม/ผล 
 แปลงเปรียบเทียบ ผลมะม่วงถูกแมลงวันผลไม้ท าลาย 2.78%  พบทั ง B. dorsalis และ B. correcta 
โดยพบ B. dorsalis 88.77% และ B. correcta 11.23%  ผลมีน  าหนักเฉลี่ย 301.96 กรัม/ผล (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ผลมะม่วงที่ถูกท าลาย น  าหนักผล รวมทั งชนิดและปริมาณของแมลงวัน

ผลไม้ที่ตรวจเช็คจากผลที่ถูกท าลาย (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554) 
 

กรรมวิธี 
% ผลถูกท าลาย 

( % ) 
น  าหนักผล 
(กรัม/ผล) 

ชนิดและปริมาณแมลงวันผลไม้ 
B. dorsalis B. correcta 

ห่อผล 

พ่นสารสกัดสะเดา 

พ่นน  ามันปิโตรเลียม 

Control 

0 

1.35 

2.22 

2.78 

287.63 

291.18 

287.96 

301.96 

- 

90% 

100% 

88.77% 

- 

10% 

- 

11.23% 
 

 



2. การศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 
 ท าการศึกษาในสวนมะม่วง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 2 แปลง 

แปลงที่ 1 ตลอดช่วงการทดลอง ระหว่าง 22 มีนาคม  – 6 กันยายน 2555 พบ อัตราส่วนของ
แมลงวันผลไม้ ชนิด B. dorsalis เฉลี่ยตลอดการทดลอง เป็น 92.97% ขณะที่พบชนิด B. correcta จ านวน 
1.84% เมื่อพิจารณาถึงปริมาณแมลงวันผลไม้ B. dorsalis และ B. correcta ติดกับดักในช่วงเวลาต่างๆ พบว่า 
ในแปลงที่วางเหยื่อผสม lufenuron 3000 ppm ปริมาณแมลงวันผลไม้ B. dorsalis ลดลงตามล าดับ คือ พบ
ปริมาณสูงสุด 46.95 ตัว/กับดัก/วัน ในวันที่ 3 เมษายน 2555  ลดลงเหลือ 9.74 ตัว/กับดัก/วัน ในวันที่  
6 กันยายน 2555 (ตารางท่ี 2 และภาพที่ 1) 

แปลงที ่2 ตลอดช่วงการทดลอง ระหว่าง 22 มีนาคม  –6 กันยายน 2555 พบ อัตราส่วนของแมลงวัน
ผลไม้ ชนิด B. dorsalis เฉลี่ยตลอดช่วงการทดลอง เป็น 92.34% ขณะที่พบชนิด B. correcta จ านวน 1.83% 
เมื่อพิจารณาถึงปริมาณแมลงวันผลไม้ B. dorsalis และ B. correcta ติดกับดักในช่วงเวลาต่างๆ พบว่า ในแปลงที่
วางเหยื่อผสม lufenuron 3000 ppm ปริมาณแมลงวันผลไม้ B. dorsalis ลดลงตามล าดับ คือ พบปริมาณสูงสุด 
30.33 ตัว/กับดัก/วัน ในวันที่ 3 เมษายน 2555  ลดลงเหลือ 4.96 ตัว/กับดัก/วัน ในวันที่ 6 กันยายน 2555 
(ตารางท่ี 3 และภาพที่ 2) 
 ในระยะเก็บเกี่ยว ได้เก็บเกี่ยวผลมะม่วงจ านวน 200 ผล เพ่ือตรวจการเข้าท าลายของแมลงวันผลไม้ โดย
ผลที่เก็บเกี่ยวเป็นผลดิบ น ามาเก็บในห้องปฏิบัติการ เพื่อรอให้ผลสุก หลังจากผลสุกแล้วจึงผ่าดูการเข้าท าลายของ
แมลงวันผลไม้ พบว่า มะม่วงทั ง 200 ผลของทั ง 2 แปลง ไม่มีการเข้าท าลายของแมลงวันผลไม้เลย 



ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนเฉลี่ยของแมลงวันผลไม้ชนิดต่างๆ ที่ติดกับดักสาร methyl eugenol ในแปลงมะม่วงที่วาง
เหยื่อผสมสาร lufenuron 3000 ppm (อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา แปลงที่ 1) 

วัน/เดือน/ปี 
จ านวนแมลงวันผลไม้เฉลี่ย/กบัดัก/วัน (ตัว) 

รวม B. dorsalis B. correcta B. papayae B. occipitalis B. carambolae 
22/3/55 21.41 21.30 0.11 0.00 0.00 0.00 
3/4/55 47.74 46.95 0.12 0.00 0.66 0.00 
19/4/55 34.91 34.42 0.05 0.11 0.16 0.17 
2/5/55 46.46 43.38 0.31 0.67 1.69 0.48 
31/5/55 47.47 45.47 0.35 0.42 0.77 0.47 
11/6/55 26.86 25.91 0.50 0.00 0.45 0.00 
28/6/55 17.15 14.94 025 0.84 0.88 0.24 
9/7/55 15.45 10.75 1.27 1.18 1.93 0.32 
26/7/55 5.84 4.65 0.62 0.12 0.40 0.06 
20/8/55 5.78 3.99 0.70 0.16 0.80 0.13 
6/9/55 12.19 9.74 0.90 0.22 1.19 0.15 
รวม 281.26 261.50 5.18 - - - 
% - 92.97 1.84 - - - 

 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนเฉลี่ยของแมลงวันผลไม้ชนิดต่างๆ ที่ติดกับดักสาร methyl eugenol ในแปลงมะม่วงที่

วางเหยื่อผสมสาร lufenuron 3000 ppm (อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา แปลงที่ 2) 

วัน/เดือน/ปี 
จ านวนแมลงวันผลไม้เฉลี่ย/กับดัก/วัน (ตัว) 

รวม B. dorsalis B. correcta B. papayae B. occipitalis B. carambolae 
22/3/55 11.34 11.24 0.10 0.00 0.00 0.00 
3/4/55 31.20 30.33 0.17 0.00 0.61 0.00 
19/4/55 17.67 16.97 0.14 0.05 0.31 0.14 
2/5/55 31.15 27.94 0.37 0.56 1.48 0.73 
31/5/55 24.28 23.02 0.23 0.22 0.47 0.31 
11/6/55 29.07 27.80 0.48 0.00 0.70 0.00 
28/6/55 13.90 11.87 0.35 0.60 0.71 0.31 
9/7/55 24.89 21.61 0.82 0.59 1.41 0.36 
26/7/55 8.40 7.60 0.35 0.09 0.25 0.04 
20/8/55 5.81 5.06 0.16 0.07 0.38 0.10 
6/9/55 6.31 4.96 0.57 0.06 0.54 0.12 
รวม 204.02 188.4 3.74 - - - 
% - 92.34 1.83 - - - 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 1  ความผันแปรของประชากรแมลงวันผลไม้ในสวนมะม่วงที่วางเหยื่อผสมสาร lufenuron (Macth 0.50 EC) 

ทีอ่ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างเดือนมีนาคม – กันยายน 2555 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  ความผันแปรของประชากรแมลงวันผลไม้ในสวนมะม่วงที่วางเหยื่อผสมสาร lufenuron (Macth 0.50 EC) ที่ อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างเดือนมีนาคม – กันยายน 2555 
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9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 แมลงวันผลไม้ที่ท าลายมะม่วง พบ มาก 2 ชนิด คือ Bactrocera dorsalis และ B. correcta โดยเฉพาะที่
พบมากกว่า 90% จะเป็น B. dorsalis  ถ้าปริมาณประชากรแมลงวันผลไม้มีปริมาณมากในการผลิตมะม่วงเพ่ือ
เก็บผลที่แก่จัด ส าหรับมะม่วงสุก การห่อผลตั งแต่ผลอายุ 45 วัน ไปจนถึงเก็บเกี่ยวเป็นวิธีการที่ดีที่ สุด สามารถ
ป้องกันการเข้าท าลายของแมลงวันผลไม้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ในสภาพประชากรแมลงวันผลไม้ต่ าการใช้สารสกัด
สะเดาหรือน  ามันปิโตรเลียมก็สามารถลดการท าลายของแมลงวันผลไม้ได้ โดยเฉพาะเก็บเกี่ยวขณะผลยังดิบจะลด
การท าลายของแมลงวันผลไม้ได้ การใช้สารชักน าให้แมลงวันผลไม้เป็นหมัน เป็นแนวทางใหม่ที่น ามาใช้เพ่ือลด
ประชากรแมลงวันผลไม้ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะสามารถน ามาใช้ผสมผสานกับวิธีการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่
การศึกษาการใช้สารชักน าให้แมลงวันผลไม้เป็นหมัน ยังมีการศึกษากันน้อย จ าเป็นต้องมีการศึกษาถึงเทคนิคการ
น าไปใช้เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพยิ่งขึ น ต่อไป 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
งานวิจัยนี  เทคโนโลยีบางส่วนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีกับการผลิตมะม่วงเพื่อป้องกันการท าลายของ

แมลงวันผลไม้ เช่น 
- การห่อผล  เกษตรกรสามารถห่อผลเพื่อป้องกันการท าลายของแมลงวันผลไม้และผลมีคุณภาพดี โดยใช้ถุง

กระดาษสีน  าตาลห่อตั งแต่ผลอายุ 45 วัน เป็นต้นไป ถึงเก็บเก่ียว ใช้ได้ทั งสภาพการระบาดน้อยและการระบาด
รุนแรง 

- กรณีการระบาดน้อย สามารถพ่นป้องกันก าจัดด้วยสารสกัดสะเดา และน  ามันปิโตรเลียม 
ส าหรับสารชักน าให้แมลงวันผลไม้เป็นหมัน เป็นงานวิจัยที่จะต้องน าไปต่อยอด เพ่ือหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ส าหรับการใช้เหยื่อพิษในรูปชักน าให้เป็นหมัน ถ้าได้เทคโนโลยีที่เหมาะสม จะสามารถน ามาใช้ลดปริมาณประชากร
แมลงวันผลไม้ได้อย่างดีในอนาคต เมื่อสามารถควบคุมปริมาณประชากรแมลงวันผลไม้ในธรรมชาติได้ ก็จะสามารถลด
ปัญหาแมลงวันผลไม้โดยเฉพาะในไม้ผลส่งออกได้อย่างดี 
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