
รายงานผลงานเรื่องเตม็การทดลองที่สิ้นสดุ 
     

1. ชุดโครงการวิจัย : วิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

2. โครงการวิจัย : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก้วมังกร 

กิจกรรม : การป้องกันก าจัดแมลงศัตรูส าคัญในแก้วมังกร 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) : เทคโนโลยีการห่อผลเพ่ือป้องกันการท าลายของแมลงศัตรูพืชในแก้วมังกร 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Fruit bagging technology for protecting insect pests of dragon fruit 

4. คณะผู้ด าเนินงาน  

หัวหน้าการทดลอง : ศรุต สุทธิอารมณ์  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

ผู้ร่วมงาน : วนาพร วงษ์นิคง  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

 : วิภาดา ปลอดครบุรี  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

 : ศรีจ านรรจ์ ศรีจันทรา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

 : สุเมธ พากเพียร  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

5. บทคัดย่อ :  

เทคโนโลยีการห่อผลเพ่ือป้องกันการท าลายของแมลงศัตรูพืชในแก้วมังกร ด าเนินการระหว่างเดือน
ตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2556 ในแปลงแก้วมังกรของเกษตรกร โดยทดสอบวัสดุส าหรับใช้ห่อผลทั้งหมด 6 
ชนิด ได้แก่ ถุงพลาสติก ถุงเคลือบสารเคมี ถุงใยสังเคราะห์ ถุงห่อผลไม้ส าเร็จรูป“ซุนฟง” ถุงกระดาษสีน้ าตาล 
และถุงผ้าไนล่อน เปรียบเทียบกับการไม่ห่อผล เริ่มห่อเมื่อผลแก้วมังกรอายุ 14 วัน พบว่าถุงห่อผลที่ท าจากวัสดุ
ชนิดต่างๆ และถุงห่อผลส าเร็จรูป ให้ผลในการป้องกันการเข้าท าลายของแมลงศัตรูผลแก้วมังกรได้ 100% ขณะที่
กรรมวิธีไม่ห่อผลพบการท าลายของแมลงวันผลไม้ 24.57% และวัสดุทุกชนิดไม่มีผลต่อคุณภาพของผลแก้วมังกร
ทั้งขนาด น้ าหนัก รูปทรง และสีของผล ส่วนการศึกษาช่วงเวลาการห่อผลที่เหมาะสมทั้งร่วมและไม่ร่วมกับการใช้
สารฆ่าแมลง โดยเปรียบเทียบการห่อผลที่ 14 วัน และ 21 วัน พบว่าทั้งการห่อผลเพียงอย่างเดียวและร่วมกับการ
ใช้สารฆ่าแมลงที่ 14 วัน ให้ผลในการป้องกันแมลงท าลายผลแก้วมังกร 100% 

Abstract : 

The studies on fruit bagging of dragon fruit to protect insect pests were carried out in 
the farmers’ farm during October 2011 to September 2013. There were a series of experiments 
which aimed to identify the most proper bagging materials and bagging time. The results on fruit 
bagging materials showed that all the bagging materials tested, namely, plastic, plastic bag with 
chlorpyrifos 1%, synthetic cloth, commercial fruit bag Choon Fong®, brown paper and nylon 



gave a hundred percent in efficiency in protecting insect pests. Whereas the control treatment 
had 24.57% damage from fruit flies. This study also recorded side effect of fruit bagging on 
quality aspects of the fruit such as color of fruit peel, fruit size and weight. It was found that 
there was only slight difference. For the experiment on fruit bagging time, it was found that 
bagging fruit with and with-out chemical application at 14 days after fruit setting could protect 
dragon fruit from insect pest 100%. 

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 าหรับประเทศไทยเกษตรกรปลูกแก้วมังกรมาเกือบ 
10 ปี และในปัจจุบันมีการขยายพ้ืนที่ปลูกมากขึ้น ทั้งในสภาพสวนใหม่  ปลูกทดแทนพืชอ่ืน เช่น สวนพริกไทย 
ฝรั่ง  มะนาว แก้วมังกรจึงจัดเป็นไม้ผลอีกชนิดที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านการผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศและ
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 
ซึ่งส่วนใหญ่การด 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 จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการวิจัยด้านแมลงศัตรูพืชรวมทั้งการป้องกันก าจัดที่เหมาะสม ส าหรับ
เผยแพร่และแนะน าให้เกษตรกรน าไปใช้และปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและการส่งออกแก้วมังกร 

การป้องกันแมลงศัตรูพืชท าลายผลของไม้ผลชนิดต่างๆ โดยใช้วิธีการห่อผล เป็นวิธีการที่ให้ผลดีและยัง
ช่วยลดการใช้สารก าจัดแมลงท าให้ผลผลิตปลอดภัยจากสารเคมีในทุเรียนศรุตและคณะ (2546) รายงานว่า การห่อ
ผลด้วยถุงพลาสติกขุ่นขนาด 40 x 75 เซนติเมตร ตั้งแต่ผลทุเรียนอายุ 6 สัปดาห์ สามารถป้องกันการท าลายของ
หนอนเจาะเมล็ดทุเรียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วนในส้มโอ การห่อผลด้วยถุงกระดาษสีขาวเมื่อผลส้มโออายุ 1.5 เดือน 
สามารถป้องกันหนอนเจาะผลได้ดีและมีผลให้ผิวส้มโอสวย (ศรีจ านรรจ์ , 2553) และในชมพู่และฝรั่ง การห่อผล
ด้วยถุงพลาสติกชนิดมีหูหิ้วขนาด 8 x 16 นิ้ว ให้ผลในการป้องกันแมลงวันผลไม้และหนอนแดงได้ดี (วิภาดา และ
สัญญาณ,ี 2554) ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะน าวิธีการห่อผลมาใช้ในการป้องกันผลแก้วมังกรจากการท าลายของ
แมลงศัตรูชนิดต่างๆ โดยศึกษาหาชนิดวัสดุและช่วงเวลาห่อผลที่เหมาะสมเพ่ือเผยแพร่และแนะน าให้เกษตรกร
น าไปใช้และปฏิบัติเพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตและการส่งออกแก้วมังกร 

7. วิธีด าเนินการ: 

- อุปกรณ์ 

 แปลงแก้วมังกร 

 ถุงส าหรับห่อผลแก้วมังกรชนิดต่างๆ ได้แก่ ถุงพลาสติก ถุงเคลือบสารเคมี chlorpyrifos 1% ถุง
ใยสังเคราะห์ ถุงห่อผลไม้ “ซุนฟง” ถุงกระดาษสีน้ าตาล และถุงผ้าไนล่อน  

 สารฆ่าแมลงคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี (พอสซ์) 

 อุปกรณ์เก็บตัวอย่างแมลง 

 ชุดสีมาตรฐานของ The Royal Horticultural Society, London และ Flower Council of 
Holland ส าหรับเปรียบเทียบสีผิวเปลือกผลแก้วมังกร 

 กล้องสเตอริโอไมโครสโคป อุปกรณ์ถ่ายรูป แว่นขยาย  

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

- วิธีการ 

การทดลองย่อยที่ 1 ศึกษาวัสดุที่ใช้การห่อผลที่เหมาะสมในการป้องกันการท าลายของแมลงศัตรูแก้วมังกร 
วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 3 ซ้ า มี 7 กรรมวิธี ดังต่อไปนี้ 

1. ห่อผลด้วยถุงพลาสติก 
2. ห่อผลด้วยถุงเคลือบสารเคมี chlorpyrifos 1% 



3. ห่อผลด้วยถุงใยสังเคราะห์ 
4. ห่อผลด้วยถุงห่อผลไม้ “ซุนฟง” 
5. ห่อผลด้วยถุงกระดาษสีน้ าตาล 
6. ห่อผลด้วยถุงผ้าไนล่อน 
7. ไม่ห่อผล 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
ด าเนินการทดลองในแปลงปลูกแก้วมังกรเกษตรกร จังหวัดจันทบุรี ในพ้ืนที่มีการระบาดของแมลงท าลาย

ผลแก้วมังกร แบ่งพ้ืนที่ปลูกแก้วมังกร ออกเป็นแปลงย่อย ขนาด 4 x 5 ตารางเมตร จ านวน 21 แปลงย่อย และมี
จ านวนผลที่เป็นรุ่นเดียวกันไม่ต่ ากว่า 120 ผล แต่ละแปลงย่อยห่อผลด้วยถุงชนิดต่างๆ ชนิดละ 20 ผล เริ่มห่อเมื่อ
ผลแก้วมังกรอายุ 14 วัน ก่อนห่อตรวจสอบทุกผลที่จะห่อให้ปราศจากการท าลายของหนอนเจาะผลและเพลี้ยแป้ง 
ถ้ามีให้ก าจัดโดยการเข่ีย หรือ ปัดออก แล้วพ่นด้วยสารฆ่าแมลง เก็บเก่ียวเมื่อผลแก้วมังกรแก่ 
การทดลองย่อยที่ 2 ศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการห่อผลเพ่ือป้องกันการท าลายของแมลงศัตรูแก้วมังกร 
 วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ้ า มี 6 กรรมวิธี ดังต่อไปนี้ 

1. ห่อผลเมื่อผลแก้วมังกรอายุ 14 วัน 
2. พ่นด้วยสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มล.ต่อน้ า 20 ลิตรและ ห่อผลเมื่อผลแก้วมังกรอายุ 14 วัน 
3. ห่อผลเมื่อผลแก้วมังกรอายุ 21 วัน 
4. พ่นด้วยสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มล.ต่อน้ า 20 ลิตรและ ห่อผลเมื่อผลแก้วมังกรอายุ 21 วัน 
5. พ่นด้วยสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มล.ต่อน้ า 20 ลิตรตั้งแต่ผลอายุ 7 วัน ทุก 7 วันจนถึง

เก็บเก่ียว 
6. ไม่พ่นสาร 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
ท าการทดลองในแปลงปลูกแก้วมังกรเกษตรกร จังหวัดจันทบุรี ในพ้ืนที่มีการระบาดของแมลงท าลายผล

แก้วมังกร แบ่งพ้ืนที่ปลูกแก้วมังกร ออกเป็นแปลงย่อย ขนาด 4 x 5 ตารางเมตร จ านวน 24 แปลงย่อย และมี
จ านวนผลที่เป็นรุ่นเดียวกันไม่ต่ ากว่า 20 ผล ในแต่ละแปลงย่อย ห่อผลแก้วมังกรด้วยถุงใยสังเคราะห์ในช่วง
ระยะเวลาต่างๆ และใช้ร่วมการป้องกันก าจัดโดยใช้สารฆ่าแมลงตามกรรมวิธีที่ก าหนด 
การบันทึกข้อมูล 

บันทึกจ านวนผลแก้วมังกรที่ถูกแมลงท าลาย ชนิดของแมลงที่ท าลาย เช่น หนอนแมลงวันผลไม้ เพลี้ยแป้ง 
และ มด ทั้งภายนอกและภายในผล รวมทั้งตรวจวัดขนาด น้ าหนัก รูปทรง และสีผิวของผลแก้วมังกร น าข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์ผลทางสถิติ และความทดทานของวัสดุที่ใช้ห่อผล 

- เวลาและสถานที่ 

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



8. ผลการทดลองและวิจารณ์ : 

การศึกษาวัสดุที่ใช้การห่อผลที่เหมาะสมในการป้องกันการท าลายของแมลงศัตรูแก้วมังกรด าเนินการที่
แปลงแก้วมังกรของเกษตรกร อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 
2556 แบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ ศึกษาวัสดุที่ใช้การห่อผลที่เหมาะสมในการป้องกันการท าลายของแมลงศัตรู
แก้วมังกร และเมื่อได้ชนิดวัสดุที่เหมาะสมแล้วน าไปศึกษาหาช่วงเวลาการห่อที่เหมาะสมต่อไป ท าการทดสอบวัสดุ
ส าหรับห่อผลทั้งหมด 6 ชนิดประกอบด้วย ถุงพลาสติก ถุงเคลือบสารเคมี chlorpyrifos 1% ถุงใยสังเคราะห์ ถุง
ห่อผลไม้ “ซุนฟง” ถุงกระดาษสีน้ าตาล และถุงผ้าไนล่อน เปรียบเทียบกับการไม่ห่อผล เริ่มห่อผลเมื่อผลแก้วมังกร
มีอายุประมาณสองสัปดาห์ ท าการเช็คผลเมื่อแก้วมังกรสุกโดยตรวจแมลงและร่องรอยการท าลายที่ผิวภายนอก
และผ่าตรวจภายในผล ผลการทดลองพบว่าวัสดุทุกชนิดสามารถป้องกันการเข้าท าลายของแมลงวันผลไม้ได้ร้อย
เปอร์เซ็นต์ ขณะที่กรรมวิธีไม่ห่อผลพบการท าลายของแมลงวันผลไม้สูงถึง 24.57% (ตารางที่ 1) นอกจากนี้ไม่พบ
แมลงศัตรูพืชชนิดอื่นรวมทั้งร่อยรอยการท าลาย และพบว่าการห่อผลด้วงถุงที่ท าจากวัสดุชนิดต่างๆ ไม่มีผลกระทบ
ต่อคุณภาพของผลแก้วมังกร โดยผลแก้วมังกรในแต่ละกรรมวิธีมีขนาดเส้นรอบผลเฉลี่ย 26.88 - 27.64 เซนติเมตร 
น้ าหนักเฉลี่ย 454.67 - 500.00 กรัม (ตารางที่ 2 และ 3) เมื่อพิจารณาผลกระทบต่อสีผิวเปลือก พบว่าผลแก้ว
มังกรที่ห่อด้วยถุงท่ีท าจากวัสดุชนิดต่างๆ มีสีผิวอยู่ระหว่างสีชมพูและสีม่วง (58A - 64B) ซึ่งไม่แตกต่างจากผลที่ไม่
มีการห่อที่มีสีผิวอยู่ระหว่างสีสีชมพูและสีม่วง (58A – 63A) (ตารางท่ี 4) 

ส าหรับเรื่องความทนทานของวัสดุที่ใช้ห่อ เนื่องจากเป็นการห่อในระยะสั้นไม่เกินสองสัปดาห์จึงไม่พบ
ความเสียหายที่เกิดกับถุงที่ใช้ห่อ เกษตรกรสามารถน ากลับมาใช้ได้ในรุ่นต่อไปได้หลายครั้ง แต่ส าหรับถุงที่ท าจาก
กระดาษอาจได้รับความเสียหายจากน้ าฝนที่มีปริมาณมากในเขตภาคตะวันออก รวมทั้งไม่สะดวกที่จะตรวจดูว่า
แก้วมังกรแก่พอที่จะเก็บเก่ียวได้หรือไม่ 

การศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการห่อผลเพ่ือป้องกันการท าลายของแมลงศัตรูแก้วมังกร (ตารางที่ 5) 
โดยใช้ถุงใยสังเคราะห์ซึ่งมีข้อดีคือ ห่อได้ค่อนข้างสะดวกและสามารถตรวจดูได้ว่าผลพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้หรือไม่ 
พบว่า กรรมวิธีที่ห่อผลเพียงอย่างเดียวตั้งแต่ผลแก้วมังกรอายุ 14 วัน และกรรมวิธีที่ใช้สารฆ่าแมลงร่วมด้วยตั้งแต่
ผลอายุ 7 วันก่อนเริ่มมีการห่อผลที่อายุ 14 วัน ไม่พบการเข้าท าลายของแมลงศัตรูชนิดใดๆ เลย รวมทั้งแมลงวัน
ผลไม้ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับการห่อผลเพียงอย่างเดียวที่อายุผล 21 วัน และการห่อผลร่วมกับการใช้สารฆ่า
แมลง พบมีการท าลายของแมลงวันผลไม้ 5.17% และ 5.0% ตามล าดับ รวมทั้งการป้องกันก าจัดโดยใช้สารฆ่า
แมลงที่เริ่มพ่นสารฆ่าแมลงตั้งแต่ผลอายุ 7 วันจนถึงเก็บเกี่ยว พบการเข้าท าลายของแมลงวันผลไม้ 6.67% แสดง
ว่าการป้องกันก าจัดโดยใช้สารฆ่าแมลงไม่สามารถป้องกันการเข้าท าลายของแมลงวันผลไม้ได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ 
ในขณะที่กรรมวิธีที่ไม่มีการป้องกันก าจัดแมลงมีการเข้าท าลายของแมลงวันผลไม้สูงถึง 36.67% การทดลองครั้งนี้
ไม่พบการท าลายของแมลงศัตรูพืชชนิดอ่ืนเลย แต่หากสวนแก้วมังกรอยู่ในพ้ืนที่ที่มีแมลงศัตรูชนิดอ่ืน เช่น เพลี้ย
แป้ง มวน และมด อาจจ าเป็นต้องใช้สารฆ่าแมลงป้องกันก าจัดก่อนจะเริ่มห่อผลด้วย 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : 



ศึกษาวัสดุที่ใช้การห่อผลและระยะเวลาในการห่อผลที่เหมาะสมในการป้องกันการท าลายของแมลงศัตรู
แก้วมังกร พบว่าถุงห่อผลแก้วมังกรที่ท าจากวัสดุต่างๆ ได้แก่ ถุงพลาสติก ถุงเคลือบสารเคมี ถุงใยสังเคราะห์ ถุงห่อ
ผลไม้ “ซุนฟง” ถุงกระดาษสีน้ าตาล และถุงผ้าไนล่อน ให้ผลในการป้องกันการเข้าท าลายของแมลงศัตรูแก้วมังกร
ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ในขณะที่กรรมวิธีไม่ห่อผลมีการท าลายของแมลงวันผลไม้สูงถึง 24.57% และวัสดุที่ใช้ห่อผลทุก
ชนิดไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลแก้วมังกรทั้ง ขนาด รูปทรง และสีผิว แต่ควรเลือกวัสดุห่อที่มีความทนทาน
สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกรวมทั้งสามารถมองเห็นว่าแก้วมังกรแก่พร้อมเก็บเก่ียวหรือยัง เช่น ถุงใยสังเคราะห์ และ
ควรห่อผลเมื่อผลแก้วมังกรอายุ 14 วัน 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : 

ได้ชนิดวัสดุที่ใช้ห่อผลและช่วงเวลาการห่อผลแก้วมังกรที่ให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเข้าท าลาย
ของแมลงศัตรูแก้วมังกรโดยเฉพาะแมลงวันผลไม้ ส าหรับแนะน าต่อเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกร 

หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัย
และสถานศึกษาที่เก่ียวข้อง ภาคธุรกิจเอกชน และกลุ่มเกษตรกร 
11. ค าขอบคุณ : - 

12. เอกสารอ้างอิง : 
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2552. การปลูกแก้วมังกร. [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล: http://aopdh06.doae.go.th/ 
dagonfood5.htm (กันยายน 2552) 
วิภาดา ปลอดครบุรี และ สัญญาณี ศรีคชา. 2554. แมลงศัตรูฝรั่งและชมพู่. น 114-127. ใน แมลงศัตรูไม้ผล. 

เอกสารวิชาการ กลุ่มบริหารศัตรูพืช ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพฯ. 
ศรุต สุทธิอารมณ์  เกรียงไกร จ าเริญมา  และอรุณี วงษ์กอบรัษฎ์. 2546. เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดแมลงโดยวิธี

ผสมผสานเพื่อแก้ไขปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนส่งออก. หนึ่งทศวรรษแห่งการอารักขาพืชไทย น. 103 
ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 24-27 พฤศจิกายน 2546 ณ 
โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด จ.ขอนแก่น. 

ศรีจ านรรจ์  ศรีจันทรา บุษบง มนัสมั่นคง  วิภาดา ปลอดครบุรี และศรุต สุทธิอารมณ์. 2553. ศึกษาประสิทธิภาพ
การห่อผลส้มโอร่วมกับการใช้สารฆ่าแมลงในการป้องกันการเข้าท าลายของหนอนเจาะผลส้มโอ. ใน 
รายงานผลงานวิจัยประจ าปี 2553. ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

 
ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพของการห่อผลแก้วมังกรด้วยวัสดุชนิดต่างๆ เพื่อป้องกันการท าลายของแมลงวันผลไม้ 
อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี เมษายน – มิถุนายน 2555 
 

ชนิดวัสดุ  ความเสียหายของผลแก้วมังกร (%) ที่เกิดจาก
แมลงวันผลไม้ 1/ 



1. ถุงพลาสติก  0 
2. ถุงเคลือบสารเคมี chlorpyrifos 1% 0 
3. ถุงเส้นใยสังเคราะห์  0 
4. ถุงห่อผลไม้ “ซุนฟง”  0 
5. ถุงกระดาษสีน้ าตาล  0 
6. ถุงผ้าไนล่อน  0 
7. ไม่ห่อผล  24.57  

1/  ไม่วิเคราะห์สถิติ 
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบขนาดของผลแก้วมังกรจากการห่อผลด้วยวัสดุชนิดต่างๆ เพื่อป้องกันการท าลายของ

แมลงวันผลไม้ อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี เมษายน – มิถุนายน 2555 
 

ชนิดวัสดุ  เส้นรอบวงของผลแก้วมังกร (เซนติเมตร) 
1. ถุงพลาสติก  26.88 
2. ถุงเคลือบสารเคมี chlorpyrifos 1% 27.34 
3. ถุงเส้นใยสังเคราะห์  27.36 
4. ถุงห่อผลไม้ “ซุนฟง”  26.98 
5. ถุงกระดาษสีน้ าตาล  27.64 
6. ถุงผ้าไนล่อน  27.53 
7. ไม่ห่อผล  27.65 
F-test ns 
C.V. (%) 3.4 

 



ตารางที่ 3 เปรียบเทียบน้ าหนักของผลแก้วมังกรจากการห่อผลด้วยวัสดุชนิดต่างๆ เพื่อป้องกันการท าลายของ
แมลงวันผลไม้ อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี เมษายน – มิถุนายน 2555 

 
ชนิดวัสดุ  น้ าหนักของผลแก้วมังกร (กรัม) 

1. ถุงพลาสติก  466.67 
2. ถุงเคลือบสารเคมี chlorpyrifos 1% 493.33 
3. ถุงเส้นใยสังเคราะห์ 485.00 
4. ถุงห่อผลไม้ “ซุนฟง”  454.67 
5. ถุงกระดาษสีน้ าตาล  489.33 
6. ถุงผ้าไนล่อน  487.22 
7. ไม่ห่อผล  500.00 
F-test ns 
C.V. (%) 5.1 

 
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบสีผิวของผลแก้วมังกรจากการห่อผลด้วยวัสดุชนิดต่างๆ เพื่อป้องกันการท าลายของ

แมลงวันผลไม้ อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี เมษายน – มิถุนายน 2555 
 

ชนิดวัสดุ  สีผลแก้วมังกร  
1. ถุงพลาสติก  58A-64B 
2. ถุงเคลือบสารเคมี chlorpyrifos 1% 58A-64A 
3. ถุงเส้นใยสังเคราะห์  58A-64B 
4. ถุงห่อผลไม้ “ซุนฟง”  58A-64A 
5. ถุงกระดาษสีน้ าตาล  58A-64B 
6. ถุงผ้าไนล่อน  58A-64B 
7. ไม่ห่อผล  58A-63A 

 



ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบการท าลายของแมลงวันผลไม้จากการห่อผลในช่วงเวลาต่างๆกัน และการห่อผลร่วมกับ
การใช้สารฆ่าแมลง อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี เมษายน – มิถุนายน 2556 
 

ชนิดวัสด ุ
ความเสียหายของผล
แก้วมังกร (%) ที่เกิด
จากแมลงวันผลไม้  

1. ห่อผลเมื่อผลแก้วมังกรอายุ 14 วัน 0 a 
2. พ่นด้วยสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มล.ต่อน้ า 20 ลิตร และห่อ

ผลเมื่อผลแก้วมังกรอายุ 14 วัน 
0 a 

3. ห่อผลเมื่อผลแก้วมังกรอายุ 21 วัน 5.17 a 
4. พ่นด้วยสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มล.ต่อน้ า 20 ลิตร และห่อ

ผลเมื่อผลแก้วมังกรอายุ 21 วัน 
5.00 a 

5. พ่นด้วยสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มล.ต่อน้ า 20 ลิตร ทุก 7 วัน 6.67 a 
6. ไมม่ีการป้องกันก าจัด 36.67 b 
C.V. (%)  56.05 

 


