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5. บทคัดย่อ :  

ศึกษาปริมาณความหนาแน่นและช่วงฤดูการระบาดของแมลงวันผลไม้ในแก้วมังกร ด าเนินการในสอง
ฤดูกาลผลิต โดยติดตั้งกับดักแมลงวันผลไม้แบบ Stiener จ านวน 8 กับดัก/ไร่ โดยใช้สารล่อเมทธิลยูจินอล ใน
แปลงแก้วมังกรของเกษตรกรในเขตอ าเภอมะขาม และอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยเก็บแมลงวันผลไม้
จากกับดักดังกล่าวทุก 2 สัปดาห์ในฤดูการผลิต ปี 2555 และ ปี 2556 พบแมลงวันผลไม้ที่ดักจับได้ในแปลงปลูก
แก้ วมั งกรฤดูการผลิ ต  ปี  2555 ทั้ งหมด 5 ชนิ ด  ได้ แก่  Bactrocera dorsalis, Bactrocera correcta, 
Bactrocera cucurbitae, Bactrocera umbrosa และ Bactrocera tau ชนิดที่พบมากที่สุดคือ B. dorsalis 
โดยพบ 99.72% ส่วนในฤดูการผลิต ปี 2556 พบแมลงวันผลไม้ 4 ชนิด คือ B. dorsalis, B. correcta, B. 
cucurbitae และ B. umbrosa ชนิดที่พบมากที่สุดคือ B. dorsalis โดยพบ 99.63% ส่วนแมลงวันผลไม้ไม้ชนิด
อ่ืนๆ พบจ านวนน้อยมาก และได้สุ่มผลแก้วมังกรที่ถูกแมลงวันผลไม้ท าลายมาตรวจเช็คและจ าแนกชนิด พบว่า
แมลงวันผลไม้ท่ีเข้าท าลายผลแก้วมังกรทั้งสองฤดูกาลมีเพียงชนิดเดียวคือ Bactrocera dorsalis 

Abstract : 

The population density and seasonal abundance of fruit flies in dragon fruit orchards 
were determined by the using the Steiner’s traps with methyl eugenol at the rate of 8 traps/rai. 
The studies were conducted at the farmers’ farms at amphoe Makham and amphoe Pong Nam 
Ron, Chantaburi province for 2 cropping seasons during October 2011 to September 2013. There 



were 5 species of fruit flies found in 2011 namely, Bactrocera dorsalis, Bactrocera correcta, 
Bactrocera cucurbitae, Bactrocera umbrosa and Bactrocera tau. In 2012 cropping season there 
were 4 species of fruit flies found viz., B. dorsalis, B. correcta, B. cucurbitae and B. Umbrosa. It 
was found that B. dorsalis was the most dominant species in dragon fruit orchard in 2011 and 
2012 at the percentages of 99.72% and 99.63%, respectively. And it was also found that  
B. dorsalis was the only fruit fly species that infested dragon fruit. 

6. ค าน า :  

แก้วมังกร (Dragon fruit, Pitaya) เป็นพืชในตระกูลกระบองเพชร มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ Hylocereus 
undatus (Haworth) Britton & Rose มีถิ่นก าเนิดในทวีปอเมริกากลาง ล าต้นมีลักษณะเป็นแฉก 3 แฉกสีเขียว 
อวบน้ า มีหนามกระจุกอยู่ที่ข้างตาเป็นช่วง ๆ เนื้อผลภายในมีสีทั้งสีขาวและแดงขึ้นอยู่กับพันธุ์  และมีเมล็ดเล็กๆสี
ด าอยู่ในเนื้อผล แก้วมังกรสามารถปลูกได้ดีในทุกสภาพพ้ืนที่  ปัจจุบันแก้วมังกรจัดเป็นไม้ผลเศรษฐกิจใหม่ที่มี
ศักยภาพสูง มีการปลูกเป็นการค้าทั้งแถบอเมริกาใต้ และประเทศในแถบอินโดจีน ซึ่งประเทศเวียดนาม เป็นผู้น า
การส่งออกรายใหญ่ไปยุโรป อเมริกา ไต้หวัน จีน และญี่ปุ่น  ส าหรับประเทศไทยเกษตรกรได้มีการปลูกมาเกือบ 
10 ปี และในปัจจุบันมีการขยายพ้ืนที่ปลูกมากขึ้น ทั้งในสภาพสวนใหม่  ปลูกทดแทนพืชอ่ืน เช่น  สวนพริกไทย 
ฝรั่ง  มะนาว แก้วมังกรจึงจัดเป็นไม้ผลอีกชนิดที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านการผลิตเพ่ือบริโภคภายในประ เทศและ
ส่งออกตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งไปประเทศจีน ไต้หวัน สิงคโปร์ ยุโรป และในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการ
ขอเปิดตลาดเพ่ือส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา แก้วมังกรมีการปลูกแทบทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะภาคกลาง
แถบจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี ภาคตะวันออก แถบจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด  ด้านพ้ืนที่
ปลูก ผลผลิต ปริมาณและมูลค่าการส่งออก ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการ  แต่มีการขยายพ้ืนที่ปลูก
เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นค าแนะน าจากทางการ ทั้งในด้านการจัดการธาตุอาหาร การ
จัดการต้นเช่นรูปแบบการตัดแต่งที่เหมาะสม การจัดการเพ่ือกระตุ้นการออกดอกนอกฤดู การจัดการศัตรูพืช ฯลฯ 
ซ่ึงส่วนใหญ่การด าเนินการจะเกิดจากแนวทางปฏิบัติของเกษตรกรมีการลองผิดลองถูก ท าให้มีความหลากหลายทั้ง
ในด้านเทคนิคการจัดการการผลิต และคุณภาพผลผลิต บางรายประสบความส าเร็จ บางรายก็ได้ผลไม่เต็มที่ ดังนั้น
ภาครัฐจึงควรจะได้มีการศึกษาวิจัยให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตแก้วมังกร ทั้งวิธีการผลิตในฤดูและนอก
ฤดู เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เผยแพร่และแนะน าให้เกษตรกรน าไปใช้ปฏิบัติ เพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิต และ
การส่งออกแก้วมังกร 

เนื่องจากแก้วมังกรเป็นพืชชนิดใหม่ที่น าเข้ามาปลูกในประเทศไทยประมาณ 10 ปี โดยเริ่มแรกมีรายงาน
แมลงศัตรูพืชท าลายแก้วมังกรไม่กี่ชนิด เช่น มดคันไฟที่กัดท าลายยอดอ่อน และ แมลงที่แทะกินผิวของผลแก้ว
มังกรขณะที่เป็นผลอ่อน ท าให้ผิวผลเป็นแผลต าหนิสีน้ าตาล (กรมส่งเสริมการเกษตร , 2552) อย่างไรก็ตามจาก
ข้อมูลการตรวจศัตรูพืชของพืชส่งออกที่ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยโดยเจ้าหน้าที่ส านักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช พบว่าผลแก้วมังกรยังมีศัตรูพืชชนิดอ่ืนๆ เช่น เพลี้ยแป้ง และ เพลี้ยหอยบางชนิดซึ่งติดอยู่
กับผล นอกจากนี้การส ารวจแมลงศัตรูพืชเบื้องต้นพบว่าแก้วมังกรมีศัตรูพืชชนิดอ่ืนๆ อีก เช่น แมลงวันผลไม้ 



หนอนกัดกินผล และแมลงปากดูดจ าพวก เพลี้ยไฟ และ มวนเขียวบางชนิด ซึ่งแมลงศัตรูเหล่านี้บางชนิดท าความ
เสียหายเล็กน้อย แต่บางชนิดท าความเสียหายรุนแรง อย่างไรก็ตามข้อมูลด้านแมลงศัตรูพืชของแก้วมังกรของไทย
ยังมีอย่างจ ากัด 

แมลงวันผลไม้เป็นแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญของไม้ผลหลายชนิดในประเทศไทย มีพืชอาศัยกว้าง โดยเฉพาะ
ในผลไม้ที่มีเปลือกบางและอ่อนนุ่ม ท าให้ผลผลิตเสียหาย และคุณภาพต่ า หากไม่มีการป้องกันก าจัดการท าลาย
อาจรุนแรงมากถึง 100% และเนื่องจากมีพืชอาหารจ านวนมาก แมลงวันผลไม้จึงสามารถแพร่ขยายพันธุ์ และเพ่ิม
ปริมาณในพืชอาศัยต่างๆ ในท้องถิ่นได้ตลอดปี ในขณะที่บัญชีรายชื่อศัตรูพืชของแก้วมังกรของประเทศเวียดนาม
เพ่ือขออนุญาตน าเข้าสหรัฐอเมริกา (USDA, 2008) มีแมลงศัตรูพืช 36 ชนิด ในจ านวนนี้มีแมลงวันผลไม้ 3 ชนิดที่
มี ในประเทศไทยรวมอยู่ ด้ วย ได้ แก่  Bactrocera dorsalis Hendel, Bactrocera correcta (Bezzi) และ 
Bactrocera curcubitae (Coquillett) สอดคล้องกับการส ารวจแมลงศัตรูพืชเบื้องต้นที่พบว่าแก้วมังกรในจังหวัด
จันทบุรี มี แมลงวันผลไม้เป็นแมลงศัตรูหลักในพ้ืนที่ ดังนั้นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแมลงวันผลไม้ในแก้วมังกร ทั้ง
ทางด้าน ชนิด ปริมาณความหนาแน่น และช่วงฤดูการระบาด จึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานน าไปหาวิธีการควบคุมหรือป้องกันอย่างเหมาะสมต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ: 

- อุปกรณ์ 

 แปลงแก้วมังกร 

 กับดักแมลงแบบ Stiener  

 สารล่อชนิดเมทธิลยูจินอล  

 อุปกรณ์เก็บตัวอย่างแมลง  

 กล้องสเตอริโอไมโครสโคป อุปกรณ์ถ่ายรูป แว่นขยาย  

 สารฆ่าแมลง มาลาไทออน 83% EC 

 อุปกรณ์เก็บข้อมูลและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็น เช่น ป้าย แผ่นกระดาษ คีมคีบ พู่กัน เข็มเขี่ย ที่นับ
แมลง ถุงพลาสติก เครื่องชั่งน้ าหนัก 

- วิธีการ 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
วางกับดักแมลงวันผลไม้แบบ Stiener จ านวน 8 กับดัก/ไร่ โดยใช้สารล่อชนิดเมทธิลยูจินอล ผสมสารฆ่า

แมลง มาลาไทออน 83% EC อัตราส่วน 2:1 เก็บแมลงวันผลไม้จากกับดักดังกล่าวทุกสัปดาห์ เพ่ือตรวจนับชนิด 
และปริมาณแมลงวันผลไม้ในสวนแก้วมังกร เนื่องจากสารเมทธิลยูจินอลมีประสิทธิภาพอยู่ได้ประมาณ 1 เดือน จึง
ต้องเติมสารในกับดักทุกๆ เดือน ส่วนสารฆ่าแมลงจะเติมทุกสัปดาห์ น าจ านวนแมลงวันผลไม้และระยะเวลาไป



วิเคราะห์ผล และเก็บผลแก้วมังกรในระยะต่าง ๆ จากสวนผลไม้มาผ่าเพ่ือตรวจสอบการท าลายของแมลงวันผลไม้
ทุกสัปดาห์ 

เก็บรวบรวมแมลงวันผลไม้จากสวนแก้วมังกร โดยเก็บสุ่มผลแก้วมังกรที่ถูกแมลงวันผลไม้ท าลายน าหนอนที่
ได้มาเลี้ยงต่อในห้องปฏิบัติการจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัย จากนั้นท าการจ าแนกชนิดแมลงวันผลไม้เหล่านั้นตาม
หลักการอนุกรมวิธาน 

บันทึกชนิด จ านวน สัดส่วนเพศผู้และเพศเมียของแมลงวันผลไม้ท่ีพบ และปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ และ
ความชื้นสัมพัทธ์ 

- เวลาและสถานที่ 

เริ่มต้น  ตุลาคม พ.ศ. 2554 สิ้นสุด กันยายน พ.ศ. 2556 
แปลงแก้วมังกรเกษตรกร อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี และกลุ่มบริหารศัตรูพืช 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ : 

การศึกษาปริมาณความหนาแน่นและช่วงฤดูการระบาดของแมลงวันผลไม้ในแก้วมังกรในฤดูการผลิตปี 
2555 โ ด ย ติ ด ตั้ ง กั บ ดั ก แ ม ล ง วั น ผ ล ไม้ แ บ บ  Stiener จ า น ว น  8  กั บ ดั ก ต่ อ ไร่  โ ด ย ใช้ ส า ร ล่ อ 
เมทธิลยูจินอลผสมสารฆ่าแมลงมาลาไทออน 83% EC ในแปลงแก้วมังกรของเกษตรกรเขตอ าเภอมะขาม และ
อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2555 เก็บแมลงวันผลไม้จาก
กับดักดังกล่าวทุก 2 สัปดาห์ น าแมลงผลไม้ที่จับได้มาตรวจนับจ านวนและน าไปจ าแนกชนิดในห้องปฏิบัติการ 
พบว่ามีแมลงวันผลไม้ติดกับดักตลอดฤดูการผลิตแก้วมังกรซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 5 รุ่น เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน
จนถึงเดือนกันยายน ปริมาณแมลงวันผลไม้ที่ติดกับดักจะเพ่ิมมากขึ้นในช่วงผลแก้วมังกรอายุตั้งแต่สองสัปดาห์ขึ้น
ไปจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวและจะลดลงในช่วงที่ผลแก้วมังกรเก็บเกี่ยวหมดแปลงแล้ว ส่วนแมลงวันผลไม้ที่ดักจับได้ใน
แปลงปลู กแก้ วมั งกร มีทั้ งหมด  5 ชนิ ด  คื อ  Bactrocera dorsalis, Bactrocera correcta, Bactrocera 
cucurbitae, Bactrocera umbrosa และ Bactrocera tau ชนิดที่พบมากที่สุดคือ B. dorsalis โดยพบ 99.72 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ B. umbrosa, B. correcta, B. cucurbitae และ B. tau โดยพบ 0.19, 0.06, 0.03 
และ 0.01 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 1) ส่วนในในฤดูการผลิตปี 2556 (ตารางที่ 2) ติดกับดักเมทธิลยูจินอล
ผสมสารฆ่าแมลงมาลาไทออน 83% EC ในแปลงแก้วมังกรของเกษตรกรเขตอ าเภอโป่งน้ าร้อน ระหว่างเดือน
พฤษภาคม 2556 ถึงเดือนกรกฏาคม 2556 พบแมลงวันผลไม้ทั้งหมด 4 ชนิด คือ B. dorsalis, B. correcta, B. 
cucurbitae และ B. umbrosa ชนิดที่พบมากที่สุดคือ B. dorsalis เช่นเดียวกับในปี 2555 โดยพบ 99.63 
เปอร์เซ็นต์  รองลงมาคือ B. correcta, B. cucurbitae และ B. umbrosa โดยพบ 0.30 , 0.02 และ 0.05 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

ส าหรับการสุ่มผลแก้วมังกรที่มีการท าลายของแมลงวันผลไม้จากแปลงแก้วมังกรมาตรวจเช็คและน าหนอน
ที่ได้มาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการจนเป็นตัวเต็มวัยและท าการจ าแนกชนิด  พบว่าแมลงวันผลไม้ที่เข้าท าลายผลแก้ว



มังกรในปี 2555 จ านวน 88 ผล และ ในปี 2556 จ านวน 33 ผล มีเพียงชนิดเดียวคือ B. dorsalis ซึ่งเป็นแมลงวัน
ผลไม้ชนิดที่มีปริมาณมากที่สุดที่ดักจับได้ในแปลงแก้วมังกร 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : 

การศึกษาปริมาณความหนาแน่นและช่วงฤดูการระบาดของแมลงวันผลไม้ในแก้วมังกร พบแมลงวันผลไม้
ที่ดักจับได้ในแปลงปลูกแก้วมังกรทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ B. dorsalis, B. correcta, B. cucurbitae, B. umbrosa 
และ B. tau  ชนิดที่พบมากที่สุดคือ B. dorsalis โดยพบ 99.72 และ 99.63 เปอร์เซ็นต์ ในฤดูการผลิต ปี 2555 
และ 2556 ตามล าดับ แมลงวันผลไม้มีการระบาดตลอดฤดูการผลิตแก้วมังกร โดยจะมีปริมาณมากในช่วงแก้ว
มังกรอายุสองสัปดาห์จนถึงเก็บเกี่ยว ส่วนแมลงวันผลไม้ที่เข้าท าลายผลแก้วมังกรมีเพียงชนิดเดียวคือ B. dorsalis 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : 

ไดท้ราบชนิดของแมลงวันผลไม้ที่เข้าท าลายผลแก้วมังกรเพ่ือน าไปปรับปรุงฐานข้อมูลศัตรูพืช และช่วง
ฤดูการระบาดเพ่ือไปใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันก าจัด 

หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัย
และสถานศึกษาที่เก่ียวข้อง ภาคธุรกิจเอกชน และกลุ่มเกษตรกร 
11. ค าขอบคุณ : - 
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ตารางท่ี 1 จ านวนแมลงวันผลไม้ชนิดต่างๆ ที่จับได้โดยใช้กับดักเมทธิลยูจินอลในแปลงแก้วมังกรในเขตจังหวัด
จันทบุรี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2555 

 

วันที่ 
จ านวนแมลงวันผลไม้ท่ีติดกับดัก 

B. dorsalis B. correcta B. cucurbitae B. umbrosa B. tau 
อ.มะขาม      
29 ก.พ.55 1268 1 0 0 0 
13 มี.ค.55 1356 2 0 0 0 
27 มี.ค.55 1782 0 0 0 0 
18 เม.ย.55 3630 9 0 0 0 
18 พ.ค.55 3631 0 2 28 0 



6 มิ.ย.55 6351 0 5 15 0 
26 มิ.ย.55 2656 1 0 5 0 
อ.โป่งน้ าร้อน      
26 มิ.ย.55 2428 1 0 2 1 
14 ก.ค.55 1997 2 0 0 0 
27 ส.ค.55 1496 0 0 0 0 
รวม 26595 16 7 50 1 
เปอร์เซ็นต์ 99.72 0.06 0.03 0.19 0.00 

 
 
ตารางท่ี 2 จ านวนแมลงวันผลไม้ชนิดต่างๆ ที่จับได้โดยใช้กับดักเมทธิลยูจินอลในแปลงแก้วมังกรในอ าเภอโป่งน้ า

ร้อน จังหวัดจันทบุรี ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฏาคม 2556 
 

วันที่ 
จ านวนแมลงวันผลไม้ท่ีติดกับดัก 

B. dorsalis B. correcta B. cucurbitae B. umbrosa 
อ.โป่งน้ าร้อน 3,252 7 0 2 
26 มิ.ย.55 2,799 9 0 2 
14 ก.ค.55 2,048 20 2 2 
27 ส.ค.55 3,841 0 0 0 

รวม 11,940 36 2 6 

เปอร์เซ็นต์ 99.63 0.30 0.02 0.05 
 


