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5. บทคัดย่อ 

ศึกษาวิธีการก าจัดแมลงด้วยความร้อนเพ่ือก าจัดแมลงวันทอง oriental fruit fly, Bactrocera 
dorsalis (Hendel) ในผลล าไย (Dimocarpus longan L.) โดยศึกษาประสิทธิภาพของวิธีอบไอน  าใน
การก าจัดแมลงวันทอง B. dorsalis ในผลล าไย เพ่ือก าจัดแมลงวันทองระยะไข่ (อายุ 24 ชั่วโมง)  ศึกษา 
2 การทดลอง การทดลองที่ 1 อบล าไยให้อุณหภูมิภายในผลเพ่ิมขึ นถึง 46 องศาเซลเซียส และคงความ
ร้อนไว้ที่ 46 องศาเซลเซียส นาน 20, 30, 40, 50 และ 60 นาที ตามล าดับ ความชื นสัมพัทธ์มากกว่า  90  
เปอร์เซ็นต์ พบว่าแมลงวันทองมีอัตราการตายเฉลี่ย 92.93, 99.51, 99.94, 100 และ100 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ การทดลองที่ 2 อบล าไยให้อุณหภูมิภายในผลเพ่ิมขึ นถึง 46 องศาเซลเซียส และคงความร้อน
ไว้ที่ 46 องศาเซลเซียส นาน 45, 50 และ 55 นาที  พบว่าแมลงวันทองมีอัตราการตายเฉลี่ย 100, 100 
และ100 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แสดงว่าที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 50 นาที สามารถก าจัดระยะ
ไข่ของแมลงวันทองในผลล าไยจ านวนไม่น้อยกว่าประมาณ 3,500 ตัว ตายทั งหมด จากผลการทดลองนี ได้
เสนอให้มีการประเมินประสิทธิภาพกระบวนการอบไอน  า ที่อุณหภูมิ 46.0 องศาเซลเซียส นาน 50 นาที เพ่ือ
ใช้เป็นวิธีการก าจัดศัตรูพืชด้านกักกันพืช ส าหรับก าจัดไข่ และหนอนวัยต่างๆ ของแมลงวันทอง ในผลล าไยก่อน
ส่งออก 

การยืนยันประสิทธิภาพของวิธีอบไอน  าในการก าจัดแมลงวันทอง B. dorsalis  ในผลล าไย ศึกษา 
2 การทดลอง การทดลองที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพการก าจัดแมลง โดยวิธี ใส่ไข่แมลงในผลล าไย 
และวิธีให้แมลงวางไข่ในผลล าไย อบล าไยที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 50  นาที ความชื นสัมพัทธ์
มากกว่า  90  เปอร์เซ็นต์ พบว่าล าไยที่ไม่ผ่านความร้อน (control) จ านวน 8,000 และ4,000 ผล มี
แมลงรอดชีวิต จ านวน 14,806 และ 235 ตัว ล าไยที่ผ่านความร้อน (treatment) จ านวน 12,000 และ
6,000 ผล  ไม่พบแมลงรอดชีวิต ผลการประเมินประสิทธิภาพกระบวนการก าจัดแมลงวันทองดังกล่าว
ข้างต้น พบว่า สามารถก าจัดไข่จ านวนประมาณ  22,566 ฟอง ในผลล าไยตายทั งหมด การทดลองที่ 2 
การประเมินความเสียหายต่อคุณภาพล าไยในสภาพจ าลองการส่งออกทางเครื่องบิน และทางเรือ อบล าไย



ที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 50 นาที ความชื นสัมพัทธ์มากกว่า  90  เปอร์เซ็นต์ เก็บไว้ใน
ห้องควบคุมอุณหภูมิ และความชื นที่ 10 องศาเซลเซียส นาน 7 และ 14 วัน พบว่า การสูญเสียน  าหนัก 
และปริมาณน  าตาลไม่เปลี่ยนแปลง แต่สีผิวเปลือกของผลล าไยจะเปลี่ยนเป็นสีน  าตาลเข้ม ผลแห้ง และ
แข็ง ข้อมูลจากการทดลองนี  และการทดลองที่ผ่านมาจึงขอเสนอกระบวนการก าจัดแมลงดังกล่าวข้างต้น
เป็นวิธีการก าจัดศัตรูพืชด้านกักกันพืชส าหรับใช้ก าจัดแมลงวันทองในผลล าไยก่อนส่งออกไปจ าหน่ายยัง
ประเทศท่ีห้ามน าเข้าล าไยสดจากประเทศไทย 
 

ค าส าคัญ : แมลงวันทอง และวิธีการอบไอน  า  
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6.  ค าน า 
             ปัญหาการกักกันพืชระหว่างประเทศนับวันจะยุ่งยากและสลับซับซ้อนเพ่ิมขึ น  เนื่องจากการ
ขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว  การน าเข้าและส่งออกผักและผลไม้มีความเสี่ยงสูงที่
แมลงศัตรูพืชร้ายแรงด้านกักกันพืชจะแพร่ระบาดจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งแมลงวันทอง  การวิจัยและพัฒนาวิธีการก าจัดศัตรูพืชด้านกักกันพืช (Plant quarantine treatment)  
เพ่ือใช้ส าหรับก าจัดแมลงในผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่องานกักกันพืช
ระหว่างประเทศ เพราะช่วยให้สามารถส่งผักและผลไม้ออกจากแหล่งแพร่ระบาดของแมลงวันทองได้ โดย
ปราศจากความเสี่ยงที่ศัตรูพืชร้ายแรงจะเล็ดลอดติดไปกับสินค้า (อุดร, 2541)  หลังจากที่ประเทศไทย
จัดท าข้อตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Area, FTA)  กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อให้เกิด
ผลกระทบค่อนข้างมากกับเกษตรกรในภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่ท าสวนล าไยเป็น
อาชีพหลักต้องประสบปัญหาไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับสินค้าน าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโดยส่งเสริมและผลักดันให้มี
การส่งออกล าไยเพิ่มมากขึ น 
 ล าไยเป็นไม้ผลที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจมีพื นที่ปลูกประมาณ 1,035,708 ไร่ ให้ผลผลิต 
525,230 ตัน (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2555) ล าไยมปีัญหาในการส่งออกเนื่องจากเป็นพืชอาศัย
ของแมลงวันทอง ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญทางด้านกักกันพืช หลายประเทศออกมาตรการด้าน
สุขอนามัยพืชห้ามน าเข้าผลไม้จากประเทศไทย กลุ่มวิจัยการกักกันพืชได้ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาวิธีการก าจัด
แมลงศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพในการก าจัดแมลงศัตรูพืชด้านกักกันพืช (plant quarantine treatment) 
ส าหรับก าจัดแมลงวันทองก่อนการส่งออก หากประสบผลส าเร็จจะส่งผลให้หลายประเทศผ่อนปรนหรือ
ยกเลิกข้อก าหนดในการห้ามน าเข้าผลไม้จากประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2529 กลุ่มวิจัยการกักกันพืชประสบ
ความส าเร็จในการวิจัยพัฒนาวิธีการอบไอน  า (Vapor Heat Treatment, VHT)ในการก าจัดแมลงวันทอง 

------------------------------------------------------ 
รหัสการทดลอง 03-60-54-03-05-00-05-54 



2  ช นิ ด  คื อ  oriental fruit fly, Bactrocera dorsalis (Hendel) และ  melon fly, B. cucurbitae 
(Coquillett)  ในมะม่วงพันธุ์หนังกลางวัน (Unahawutti et al.,1986) ต่อมาได้มีการวิจัยพัฒนาวิธีก าจัด
แมลงด้วยความร้อนกระบวนการอบไอน  าปรับสภาพความชื นสัมพัทธ์  (Modified Vapor Heat 
Treatment, MVHT)  ที่อุณหภูมิภายในสุดผล 47 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที มีประสิทธิภาพสูง
สามารถก าจัดแมลงวันทองในผลมะม่วง (Mangifera indica Linn.) ครอบคลุมถึง 4 พันธุ์  คือ  หนังกลางวัน  
น  าดอกไม้  แรด  และพิมเสนแดง โดยไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของมะม่วง (Unahawutt et al., 1991) 
หลังจากนั นประสบความส าเร็จในการวิจัยพัฒนาวิธีอบไอน  าปรับสภาพความชื นสัมพัทธ์มีประสิทธิภาพสูง
สามารถก าจัดแมลงวันทองในผลมังคุด (Garcinia  mangostana  Linn.) ที่อุณหภูมิภายในสุดผล 46 องศา
เซลเซียส นาน 58 นาที สามารถก าจัดแมลงวันทองในกลุ่ม B. dorsalis  species complex  จ านวน 4  
ชนิด คือ B. carambolae, B. dorsalis, B. papayae และ B. pyrifoliae ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Unahawutt et al., 1999) ในปี 2549 กระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่นอนุญาตให้มีการน าเข้า
มะม่วงเพ่ิมอีก 1 พันธุ์ คือ มหาชนก และในปัจจุบันได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิธีการอบไอน  าปรับสภาพ
ความชื นสัมพัทธ์มีประสิทธิภาพสูงสามารถก าจัดแมลงวันทองในในกลุ่ม B. dorsalis  species complex  
จ านวน 4  ชนิด ในผลส้มโอ (Citrus maxima (Burman) Merr.) พันธุ์ทองดีได้เป็นผลส าเร็จที่อุณหภูมิ
ภายในสุดผล 46 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที และได้ส่งรายงานผลการศึกษาวิจัยวิธีการก าจัดแมลงวัน
ทองดังกล่าวให้กับกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่นพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในต้นปี 2555 
กระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่นอนุญาตให้น าเข้าส้มโอจากประเทศไทยเข้าไปจ าหน่ายในประเทศ
ญี่ปุ่นได้อีกชนิดหนึ่ง (Unahawutti et al.,2006)  

ล าไยเป็นสิ่งต้องห้ามในการน าเข้าประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นพืชอาศัยของแมลงวันทอง ตาม
ประกาศของกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่นระบุว่า   B. dorsalis  และ B. cucurbitae เป็น
แมลงศัตรูพืชทางด้านกักกันพืช ต่อมาได้มีการแก้ไขประกาศใหม่จากแมลงวันทองดังกล่าว เปลี่ยนเป็น
แมลงวันทองในกลุ่ม B. dorsalis species complex  4 ชนิด ดังกล่าวในการก าจัดแมลงศัตรูพืชด้านกักกัน
พืชส าหรับล าไยที่ถูกระบุว่าเป็นพืชอาศัยของแมลงวันทองในกลุ่ม B. dorsalis species complex ต้อง
ศึกษาวิธีก าจัดแมลงวันทองที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ การก าจัดแมลงด้วยความร้อนโดยวิธีอบไอน  า 
(VHT) จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมเพ่ือใช้เป็นวิธีก าจัดแมลงศัตรูพืช ดังนั นงานวิจัยในครั งนี จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาวิธีการก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีอบไอน  า (VHT) ที่มีประสิทธิภาพในการก าจัดแมลงวันทองในผลล าไยให้
ได้มาตรฐานทางด้านกักกันพืชในผลล าไยก่อนการส่งออก  
   

 
 
 
 
 



7. วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1   ห้องเลี ยงแมลงวันทองจ านวน 2 ห้อง  
2.  เครื่องอบไอน  าก าจัดแมลงวันทองจ านวน 2 เครื่อง 
3.  เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ์แบบต่อเนื่อง 
4.  เครื่องวัดค่าความหวาน 
5.  เครื่องชั่งทศนิยม  
6.  เครื่องลดอุณหภูมิผลไม้  
7.  เครื่องวัดความเที่ยงตรง 
8. เครื่องหม้อนึ่งความดัน 
9. เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื น   
10. ห้องเย็นส าหรับเก็บผลไม้ 
11.แท่งวัดอุณหภูมิ 
12. กล้องจุลทรรศน์ 
13. จานทดลอง(plate) 
14. เลนส์ขยาย  
15. อุปกรณ์อ่ืนๆได้แก่ พู่กัน ปากคีบ ถาดใส่ผลไม้  มีดผ่าตัด ถุงมือยาง หลอดดูดสารละลาย  

และผ้าปิดปาก   
 

วิธีการ 
1.   แมลงวันทอง B. dorsalis ที่ใช้ในการทดลอง 
1.1 แหล่งที่มาของแมลงวันทอง B. dorsalis 
         เลี ยงแมลงวันทอง  B. dorsalis   เป็นจ านวนมากไว้ในห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการทดลอง 
โดยเลี  ยงไว้ในห้องเลี ยงแมลงของกลุ่มงานวิชาการกักกันศัตรูพืช กลุ่มวิจัยการกักกันพืช  ส านักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร  ต้นก าเนิดสายพันธุ์ของแมลงวันทองได้มาจากผลมะม่วง ใน
พื นที่อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แมลงตัวเต็มวัยจะถูกจ าแนกชนิดอย่างละเอียดภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์  คัดแยกเอาเฉพาะแมลงวันทอง B. dorsalis  เพียงชนิดเดียว จากนั นจึงน าแมลงวันทองตัว
เต็มวัยไปเลี ยงไว้ในห้องปฏิบัติการและเพ่ิมจ านวนให้มากขึ น โดยอาศัยวิธีการเลี ยงแมลงด้วยอาหารเทียม 
(artificial diet) 
1.2  เทคนิคและวิธีการเพาะเลี ยงขยายพันธุ์แมลงวันทอง B. dorsalis                 
       แมลงวันทอง B. dorsalis ที่ใช้ในการทดลองทั งหมดใช้เทคนิค และวิธีการเพาะเลี ยงขยายพันธุ์
ตามวิธีการของ  Watanabe  et al., (1973)   สภาพห้องเลี ยงแมลง :  ห้องเลี ยงแมลงวันทอง B. 
dorsalis  เป็นห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ   ความชื น  และแสงสว่าง ห้องเลี ยงแมลงมีขนาด 3.5 x 4.6 x 2.3 



เมตร อุณหภูมิ 26 + 1 องศาเซลเซียส ความชื นสัมพัทธ์ 65 + 5 เปอร์เซ็นต์  แสงสว่างภายในห้องได้จาก
หลอดไฟ ฟลูโอเรสเซนส์ (Fluorescent lights) จ านวน 20 หลอด ติดตั งบนเพดานห้องเลี ยงแมลง มี
ระยะรอบของความมืดและสว่าง (light - dark cycle) เป็น 12:12 ชั่วโมง    ไฟจะสว่างในช่วงเวลา 6:00 
- 18:00 นาฬิกา ภายในห้องเลี ยงแมลงติดหลอดไฟขนาด 15 วัตต์ จ านวน 1 หลอด ให้แสงสลัว (dim 
light) เป็นเวลานาน 15 นาที ก่อนและหลังที่ไฟในห้องเลี ยงแมลงจะสว่างเพ่ือช่วยกระตุ้นให้แมลงวันทอง
ผสมพันธุ์ 
             ตัวเต็มวัย  :  เลี ยงแมลงวันทอง B. dorsalis ตัวเต็มวัยกรงใหญ่จ านวนประมาณ 20,000 ตัว/กรง 
และกรงเล็กจ านวนประมาณ 2,000 ตัว/กรง กรงเลี ยงแมลงมีขนาด 65.5 x 69.0 x 77.0 เซนติเมตร และ 35 
x 50 x 35 เซนติเมตร ท าด้วยมุ้งลวดตาข่ายอลูมิเนียมขนาด 16 เมซ ภายในกรงมีจานพลาสติกบรรจุ
อาหารส าหรับตัวเต็มวัย  ซึ่งประกอบด้วยส่วนผสมโดยน  าหนัก  ดังนี   น  าตาล 10 ส่วน เอ็นไซม์โปรตีน
ไฮโดรไลเซส (Enzymatic protein hydrolysate; Amber series 100) 1 ส่วน และ ยีสต์เอ็กเทรค (Yeast 
extract) 1 ส่วน  การให้น  าจะใช้ขวดพลาสติกทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.0 เซนติเมตร สูง 7.5 
เซนติเมตร ฝาขวดเจาะรูขนาด 1 มิลลิเมตร จ านวน 3 รู วิธีให้น  าจะคว่ าขวดน  าลงบนกระดาษกรองซึ่งวางอยู่
บนหลังกรงเลี ยงแมลง หลังจากเลี ยงแมลงวันทองตัวเต็มวัยครบ 6 สัปดาห์ แมลงที่เหลือในกรงทั งหมดจะ
ถูกน าไปท าลาย และท าความสะอาดกรงเลี ยงแมลง เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับใส่แมลงในรุ่นต่อไป ในระหว่าง
การทดลองจะต้องมีแมลงวันทองตัวเต็มวัยอายุต่างๆ กันเพ่ือเตรียมไว้ใช้ในการทดลอง กรงใหญ่ไม่น้อย
กว่า 5 กรง และกรงเล็กไม่น้อยกว่า 10 กรง 

วิธีการเก็บไข่ : เก็บไข่แมลงวันทอง B. dorsalis เมื่อตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 15 วัน โดยใช้
กระบอกพลาสติก ขนาด 7 x 17 เซนติเมตร  ด้านข้างเจาะรูขนาด 0.4 มิลลิเมตร ประมาณ 80-100 รู  
เพ่ือให้แมลงวันทองตัวเต็มวัยเพศเมียแทงอวัยวะวางไข่ผ่านรูจากด้านข้างเข้าไปวางไข่ภายในกระบอก
พลาสติก ในการเก็บไข่แต่ละครั ง  จะใส่น  าส้มประมาณ 30 มิลลิเมตร ไว้ในกระบอกเก็บไข่ เพื่อกระตุ้นให้
แมลงมาวางไข่ในขณะเดียวกันยังจะให้ความชื นภายในกระบอกพลาสติกป้องกันไม่ให้ไข่ของแมลงแห้ง
และแตก รวบรวมไข่แมลงด้วยวิธีเติมน  าสะอาดในกระบอกพลาสติกเก็บไข่  แล้วเขย่าเบาๆ เพื่อให้ไข่ที่ติด
อยู่ด้านข้างภายในกระบอกหลุด ใช้ผ้ามัสลินขนาด 150 เมซ แยกไข่ออกจากน  าส้ม รวบรวมไข่ทั งหมดที่
ได้ใส่ในน  ากลั่นเก็บไว้ในถ้วยแก้ว (beaker) ขนาด 200 มิลลิเมตร หลังจากนั นน าไข่ไปเพาะเลี ยงบน
อาหารเทียมพร้อมทั งตรวจหาอัตราการฟักไข่ด้วยวิธีสุ่มไข่จ านวน 100 ฟอง วางไข่ให้กระจายเป็นแถว
ยาวบนกระดาษกรองสีด าที่ชุ่มน  าเก็บไว้ในจานแก้ว (petri-dish) ตรวจนับจ านวนไข่ที่ฟักเป็นตัวหนอน 2 
วัน    

การควบคุมคุณภาพแมลง : แมลงวันทอง B. dorsalis ซึ่งเลี ยงไว้ในห้องปฏิบัติการจะต้องมีความ
แข็งแรง เพ่ือที่ข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยจะได้ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ ดังนั นจึงต้องมีการตรวจสอบ
คุณภาพของแมลงเป็นประจ า โดยในการเลี ยงแมลงแต่ละรุ่นจะตรวจสอบอัตราการฟักไข่ (hatching 



rate) อัตราการออกเป็นตัวเต็มวัย (emerging rate) น  าหนักของดักแด้ และอัตราส่วนของเพศผู้และเพศ
เมีย (sex ratio) 
 

2.  วิธีเตรียมแมลงวันทอง B. dorsalis ระยะไข่ส าหรับใช้ในการทดลอง 
2.1 การเตรียมแมลงวันทอง B. dorsalis ระยะไข่   
         เก็บไข่จากแมลงวันทอง B. dorsalis ตัวเต็มวัยซึ่งเลี ยงไว้ในห้องปฏิบัติการ โดยใช้กระบอก
พลาสติกมีฝาปิด และด้านข้างเจาะรูเป็นอุปกรณ์รวบรวมไข่  กระบอกพลาสติกมีขนาด 7 x 17 
เซนติเมตร  ด้านข้างเจาะรูขนาด 0.4 มิลลิเมตร ประมาณ 80 - 100 รู เพ่ือให้แมลงวันทองตัวเต็มวัยเพศ
เมียแทงอวัยวะวางไข่ผ่านรูจากด้านข้างเข้าไปภายในกระบอกพลาสติก    ในการเก็บไข่แต่ละครั งจะใส่
น  าส้มประมาณ 30 มิลลิเมตร  ไว้ในกระบอกเก็บไข่  เพ่ือกระตุ้นให้แมลงมาวางไข่ในขณะเดียวกันยังจะให้
ความชื นภายในกระบอกพลาสติกป้องกันไม่ให้ไข่ของแมลงแห้งและแตก  รวบรวมไข่แมลงด้วยวิธีเติมน  า
สะอาดในกระบอกพลาสติกเก็บไข่ แล้วเขย่าเบา ๆ เพ่ือให้ไข่ที่ติดอยู่ด้านข้างภายในกระบอกหลุด  ใช้ผ้า
มัสลินขนาด 150 เมซ  แยกไข่ออกจากน  าส้ม  รวบรวมไข่ที่ได้ใส่ในน  ากลั่นเก็บไว้ในถ้วยแก้ว (beaker) 
ขนาด 200 มิลลิเมตร แยกไข่ท่ีไม่ได้รับการผสมพันธุ์ซึ่งลอยอยู่เหนือน  าทิ งทั งหมด  ใช้หลอดดูดสารละลาย 
(dropper) ขนาด 1 มิลลิเมตร   ดูดไข่ย้ายไปวางไว้บนกระดาษกรองสีด าที่ชุ่มน  า  พยายามวางไข่ให้
กระจายเป็นแถวยาวเพ่ือสะดวกในการนับจ านวน  ตรวจนับคุณภาพไข่แต่ละฟองภายใต้กล้องจุลทรรศน์
เพ่ือแยกไข่ท่ีไม่สมบูรณ์หรือไข่ท่ีไม่ได้รับการผสมพันธุ์ทิ ง 
2.2   การเตรียมล าไยให้มีแมลงวันทอง B. dorsalis  ระยะไข่อยู่ภายในผล  
         เก็บไขแ่มลงวันทอง B. dorsalis  ตามวิธีที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยวางกระบอกเก็บไข่ไว้ในกรง
เลี ยงแมลงนาน 30 นาที รวบรวมไข่ที่ได้ใส่ในน  ากลั่นเก็บไว้ในถ้วยแก้ว (beaker) แยกไข่ที่ไม่ได้รับการ
ผสมพันธุ์ซึ่งลอยอยู่เหนือน  าทิ งทั งหมด ใช้หลอดดูดสารละลาย (dropper) ดูดไข่ไปวางไว้บนกระดาษ
กรองสีด าชุ่มน  า โดยการกระจายไข่ให้เป็นแถวยาวเพ่ือสะดวกในการนับจ านวนไข่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
ใช้พู่กันเขี่ยไข่ให้รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ  ละ 10  ฟอง   การเตรียมล าไยให้มีแมลงวันทองระยะไข่ อยู่ภายในผล 
(artificial infestation method)   ด าเนินการตามขั นตอน และวิธีการปฏิบัติของสลักจิต และคณะ 
(2551) โดยใช้ที่เจาะรู (cock borer) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ส าหรับเจาะเอาเมล็ดออกจาก
ผลล าไยโดยเจาะผลล าไยบริเวณด้านขั วผล จากนั นดึงเมล็ดซึ่งติดกับปลายที่เจาะรูออกมาจากผล น า
ล าไยวางคว่ าไว้บนถาดซึ่งรองด้วยกระดาษช าระ ซึ่งพร้อมที่จะใส่ไข่ในผลล าไย ใช้พู่กันย้ายไข่จ านวน 10 
ฟอง/ผล วางลงบนเนื อล าไยตรงบริเวณที่เจาะรูไว้ อุดรูด้วยส าลีเพ่ือป้องกันไม่ให้ไข่เมื่อฟักออกมาเป็นตัว
หนอนเล็ดลอดออกจากผลตรงบริเวณรอยต่อระหว่างส าลีกับเนื อล าไยอุดช่องโดยใช้ปืนกาวยิงอุดรอบ
บริเวณดังกล่าวเก็บล าไยไว้ที่อุณหภูมิห้องเพ่ือเตรียมใช้ในการทดลอง 
2.3   การเตรียมล าไยเพ่ือใช้ในการทดลอง 
         ล าไยที่ใช้ในการทดลองได้แก่ ล าไยพันธุ์อีดอ ผลล าไยมีขนาดกลางน  าหนัก 15 – 20 กรัม / ผล 
ล้างท าความสะอาดผลล าไยและน าไปเป่าให้แห้งโดยใช้เครื่องลดอุณหภูมิผลไม้ “Sanshu” Shower 



Cooling System (Differential Pressure Type) รุ่ น  SHS-12, Sanshu Sangyo Co., Ltd., 
Kagoshima, Japan ตรวจสภาพความผิดปกติของผลล าไยซึ่งล าไยทุกผลจะต้องไม่มีร่องรอยการท าลาย
ของแมลงหรือรอยแตก การเตรียมล าไยให้มีแมลงวันทองระยะไข่ (อายุ 24 ชั่วโมง) อยู่ภายในผลจะใช้วิธี
ใส่ไข่แมลงในผลล าไย โดยใช้ที่เจาะรู (cock borer) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ส าหรับเจาะ
เอาเมล็ดออกจากผลล าไยโดยเจาะผลล าไยบริเวณด้านขั วผล จากนั นดึงเมล็ดซึ่งติดกับปลายที่เจาะรู
ออกมาจากผล น าล าไยวางคว่ าไว้บนถาดซึ่งรองด้วยกระดาษช าระ ซึ่งพร้อมที่จะใส่ไข่ในผลล าไย ใช้
พู่กันย้ายไข่จ านวน 10 ฟอง/ผล วางลงบนเนื อล าไยตรงบริเวณที่เจาะรูไว้  อุดรูด้วยส าลีเพ่ือป้องกันไม่ให้
ไข่เมื่อฟักออกมาเป็นตัวหนอนเล็ดลอดออกจากผลตรงบริเวณรอยต่อระหว่างส าลีกับเนื อล าไยอุดช่องโดย
ใช้ปืนกาวยิงอุดรอบบริเวณดังกล่าวเก็บล าไยที่อุณหภูมิห้องเตรียมใช้ในการทดลอง 
 

3. การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีอบไอน  าในการก าจัดแมลงวันทอง B. dorsalis  
ในผลล าไย 
          การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีอบไอน  าในการก าจัดแมลงวันทอง B. dorsalis ในผลล าไย ศึกษา 
2 การทดลอง แต่ละการทดลองมีขั นตอน และวิธีการด าเนินการดังต่อไปนี    
          ด าเนินการทดลองด้วยเครื่องตู้อบความร้อนก าจัดแมลงวันทองขนาดเล็ก “Sanshu” Vapor 
Heat Treatment System (Differential Pressure Type) รุ่ น  EHK – 1000B และEHK – 1000D, 
Sanshu Sangyo Co., Ltd., Kagoshima, Japan (เครื่องตู้อบความร้อนรุ่น EHK – 1000D เป็นเครื่องที่
ปรับปรุงใหม่จากรุ่นEHK – 1000B) จ านวน  2 เครื่อง ล าไยที่ใช้ในการทดลองมีผลขนาดกลางน  าหนัก 
15-20 กรัม/ผล การเตรียมล าไยให้มีแมลงวันทองระยะไข่ (อายุ 24 ชั่วโมง)  อยู่ภายในผล โดยรวบรวมไข่
จากกระบอกเก็บไข่ซึ่งได้จากการให้แมลงวันทองวางไข่นาน 30 นาที รวบรวมไข่ท่ีได้ใส่ในน  ากลั่นเก็บไว้ใน
ถ้วยแก้ว (beaker) แยกไข่ที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์ซึ่งลอยอยู่เหนือน  าทิ งทั งหมด ใช้หลอดดูดสารละลาย 
(dropper) ดูดไข่ไปวางไว้บนกระดาษกรองสีด าชุ่มน  า โดยการกระจายไข่ให้เป็นแถวยาวเพ่ือสะดวกใน
การนับจ านวนไข่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ใช้พู่กันเขี่ยไข่ให้รวมกันเป็นกลุ่มๆ ละ 10 ฟอง เจาะล าไยโดยใช้ที่
เจาะรู (cock borer) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1เซนติเมตร ส าหรับเจาะเอาเมล็ดออกจากผลล าไยโดย
เจาะผลล าไยบริเวณด้านขั วผล จากนั นดึงเมล็ดซึ่งติดกับปลายที่เจาะรูออกมาจากผล น าล าไยวางคว่ าไว้
บนถาดซึ่งรองด้วยกระดาษช าระ ซึ่งพร้อมที่จะใส่ไข่ในผลล าไย ใช้พู่กันย้ายไข่จ านวน 10 ฟอง/ผล วาง
ลงบนเนื อล าไยตรงบริเวณที่เจาะรูไว้ อุดรูด้วยส าลีเพ่ือป้องกันไม่ให้ไข่เมื่อฟักออกมาเป็นตัวหนอนเล็ด
ลอดออกจากผลตรงบริเวณรอยต่อระหว่างส าลีกับเนื อล าไยอุดช่องโดยใช้ปืนกาวยิงอุดรอบบริเวณ
ดังกล่าว  

น าล าไยทดลองเข้าเครื่องตู้อบความร้อน วางเรียงล าไยในถาดผลไม้จ านวน 100 ผล/ถาด  อบ
ล าไยก าจัดแมลงวันทองระยะไข่ (อายุ 24 ชั่วโมง) เพ่ือก าหนดกระบวนการอบไอน  าที่มีประสิทธิภาพใน
การก าจัดแมลงวันทองไม่น้อยกว่า 3,000 ตัว ในผลล าไยให้ตายทั งหมด อบล าไยโดยการเพ่ิมอุณหภูมิผล
ล าไยภายในเครื่องตู้อบความร้อนให้เป็นอากาศร้อนที่อ่ิมตัวด้วยไอน  าให้อุณหภูมิภายในสุดผลของล าไย



เพ่ิมขึ นจนถึง 46 องศาเซลเซียส และคงความร้อนภายในผลที่ 46 องศาเซลเซียส ความชื นสัมพัทธ์มากกว่า 
90 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลานานแตกต่างกันดังนี  การทดลองที่ 1 ใช้ระยะเวลานาน 20, 30, 40, 50 และ 60 
นาที แต่ละระยะเวลาที่ก าหนดมีล าไยที่ผ่านความร้อน (treatment) จ านวน 500 ผล และมีล าไยที่ใช้เป็น
ตัวเปรียบเทียบ (control) ไม่ผ่านความร้อนจ านวน 200 ผล ท าการทดลอง 4 ครั ง การทดลองที่ 2 ใช้
ระยะเวลานาน 45, 50 และ 55 นาที แต่ละระยะเวลาที่ก าหนดมีล าไยที่ผ่านความร้อน  (treatment) 
จ านวน 300 ผล และมีล าไยที่ใช้เป็นตัวเปรียบเทียบ (control) ไม่ผ่านความร้อนจ านวน 200 ผล ท าการ
ทดลอง 4 ครั ง  
             ในการทดลองแต่ละครั งใช้ล าไยที่เป็นตัวก าหนดอุณหภูมิ (sensor fruit) น  าหนัก 17 ± 2 
กรัม/ผล จ านวน 3 ผล วางไว้ในกระบะชั นล่างสุด ซึ่งใช้เป็นตัวแทนแสดงอุณหภูมิของล าไยทั งหมดภายใน
เครื่องตู้อบความร้อน เมื่อล าไยที่เป็นตัวก าหนดอุณหภูมิจ านวน 2 ผล มีอุณหภูมิคงอยู่ที่ 46  องศา
เซลเซียส เป็นระยะเวลาตามที่ก าหนด แสดงว่าขณะนั นล าไยทดลองทั งหมดในเครื่องตู้อบความร้อนมี
อุณหภูมิอยู่ในระดับเดียวกันกับล าไยที่เป็นตัวก าหนดอุณหภูมิ น าล าไยทดลองในถาดผลไม้จ านวน 100 
ผล  ออกจากห้องบรรจุผลไม้ภายในเครื่องตู้อบความร้อน และลดอุณหภูมิล าไยโดยวิธีเป่าด้วยลมนาน 1 
ชั่วโมง ในเครื่องลดอุณหภูมิผลไม้ แยกเก็บล าไยทดลองที่ไม่ผ่านความร้อนและผ่านความร้อนแต่ละ
ระยะเวลาใส่ในกระป๋องพลาสติกทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 x 4.5 เซนติเมตร กระป๋องละ
หนึ่งลูก และปิดฝาให้สนิท ฝาปิดท าช่องระบายอากาศเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร 
ปิดช่องระบายอากาศด้วยผ้ามัสลินขนาด 16 เมซ น ากระป๋องที่ใส่ล าไยจัดเรียงลงในกระบะพลาสติก
ขนาด 36 x 54 x 15 เซนติเมตร ใส่ล าไยจ านวน 50 ผล/กระบะ คลุมกระบะด้วยผ้ามัสลิน น าล าไยไป
เก็บไว้ในห้องควบคมอุณหภูมิ โดยมีอุณหภูมิประมาณ 25-28 องศาเซลเซียส ตรวจนับจ านวนแมลงวัน
ทองที่รอดชีวิตในล าไยแต่ละผลหลังจากผ่านความร้อนเป็นเวลานาน 7 วัน      
 

4. การยืนยันประสิทธิภาพของวิธีอบไอน  าในการก าจัดแมลงวันทอง B. dorsalis ในผลล าไย 
          การยืนยันประสิทธิภาพของวิธีอบไอน  าในการก าจัดแมลงวันทอง B. dorsalis ในผลล าไย ศึกษา 2 
การทดลอง แต่ละการทดลองมีขั นตอน และวิธีการด าเนินการดังต่อไปนี  
         ด าเนินการทดลองด้วยเครื่องตู้อบความร้อนก าจัดแมลงวันทองขนาดเล็ก “Sanshu” Vapor 
Heat Treatment System (Differential Pressure Type) รุ่ น  EHK – 1000B และEHK – 1000D, 
Sanshu Sangyo Co., Ltd., Kagoshima, Japan (เครื่องตู้อบความร้อนรุ่น EHK – 1000D เป็นเครื่องที่
ปรับปรุงใหม่จากรุ่นEHK – 1000B) จ านวน 2 เครื่อง ท าการทดลองดังนี  
การทดลองที ่1 การประเมินประสิทธิภาพการก าจัดแมลง      
           ล าไยที่ใช้ในการทดลองมีผลขนาดกลางน  าหนัก 15-20 กรัม/ผล เตรียมล าไยให้มีแมลงวันทอง
ระยะไข่ (อายุ 24 ชั่วโมง) อยู่ภายในผล 2 วิธี คือ วิธีใส่ไข่แมลงในผลล าไย  (artificial infestation 
method) และวิธีให้แมลงวางไข่ในผลล าไย (forced infestation method) แต่ละวิธีมีรายละเอียดดังนี   



         1. วิธีใส่ไข่แมลงในผลล าไย รวบรวมไข่จากกระบอกเก็บไข่ซึ่งได้จากการให้แมลงวันทองวางไข่นาน 
30 นาที รวบรวมไข่ที่ได้ใส่ในน  ากลั่นเก็บไว้ในถ้วยแก้ว (beaker) แยกไข่ที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์ซึ่งลอยอยู่
เหนือน  าทิ งทั งหมด ใช้หลอดดูดสารละลาย (dropper) ดูดไข่ไปวางไว้บนกระดาษกรองสีด าชุ่มน  า โดย
การกระจายไข่ให้เป็นแถวยาวเพ่ือสะดวกในการนับจ านวนไข่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ใช้พู่กันเขี่ยไข่ให้รวมกัน
เป็นกลุ่ม ๆ ละ 10 ฟอง เจาะล าไยโดยใช้ที ่เจาะรู (cock borer) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร 
เจาะเอาเมล็ดออกจากผลล าไยโดยเจาะผลล าไยบริเวณด้านขั วผล จากนั นดึงเมล็ดซึ่งติดกับปลายที่เจาะ
รูออกมาจากผล น าล าไยวางคว่ าไว้บนถาดซึ่งรองด้วยกระดาษช าระรอการใส่ไข่ในผลล าไย ใช้พู่กันย้าย
ไข่จ านวน 10 ฟอง/ผล วางลงบนเนื อล าไยอุดรูด้วยส าลี และใช้ปืนกาวยิงอุดรอบอีกครั งหนึ่ง ใช้ล าไย
ทดลองจ านวน 2,000 ผล แยกเป็นล าไยที่ผ่านความร้อน (treatment) จ านวน 1,200 ผล และล าไยที่ใช้
เป็นตัวเปรียบเทียบ (control) ไม่ผ่านความร้อนจ านวน 800 ผล น าล าไยทั งหมดเก็บไว้ในห้องควบคุม
อุณหภูมิโดยมีอุณหภูมิประมาณ 25-28 องศาเซลเซียส จนกระท่ังน าล าไยไปใช้ในการทดลอง  
           2. วิธีให้แมลงวางไข่ในผลล าไย ใช้เข็มปักแมลงเจาะรูบนผลล าไย จ านวน 5 รู  ให้ทะลุเปลือกไป
ถึงเนื อ เพ่ือบังคับให้แมลงวันทองตัวเต็มวัยเพศเมียแทงอวัยวะวางไข่เข้าไปวางไข่ในผลล าไยผ่านรูที่เจาะ
ไว้ ใช้ล าไยทดลองจ านวน 1,000 ผล แยกเป็นล าไยที่ผ่านความร้อน (treatment) จ านวน 600 ผล และ
ล าไยที่ใช้เป็นตัวเปรียบเทียบ (control) ไม่ผ่านความร้อน จ านวน 400 ผล วางเรียงในตะแกรงลวดขนาด 
22 x 30 เซนติเมตร ตะแกรงละ 100 ผล/กรง เพ่ือความสะดวกในการไล่แมลงบนผลล าไยขณะน าล าไย
ออกจากกรงแมลงหลัง เสร็จจากการวางไข่ น าไปวางไว้ในกรงเลี ยงแมลงขนาดเล็กที่มีแมลงวันทองตัวเต็ม 
ประมาณ  2,000 ตัว ใช้ระยะเวลาในการให้แมลงวางไข่นาน 30 นาที  น าล าไยทั งหมดเก็บไว้ใน
ห้องควบคุมอุณหภูมิ โดยมีอุณหภูมิประมาณ 25-28 องศาเซลเซียส จนกระท่ังน าล าไยไปใช้ในการทดลอง  
          อบล าไยในสภาพที่ห้องบรรจุผลไม้ของเครื่องตู้อบความร้อนมีปริมาณล าไยน  าหนัก  100 กก/
ลบ.ม แบ่งล าไยที่มีแมลงวันทองระยะไข่ (อายุ 24 ชั่วโมง) อยู่ภายในผล ทั ง 2 วิธี  ออกเป็น 4 ส่วน เลือก
ล าไยทดลองที่ได้จากวิธีใส่ไข่แมลงในผลล าไย และวิธีให้แมลงวางไข่ในผลล าไย 1 ส่วน จ านวน 800 และ
400 ผล เก็บไว้ส าหรับใช้เป็นตัวเปรียบเทียบ (control) ไม่ผ่านความร้อน ล าไยส่วนนี จะใช้ส าหรับการ
ประมาณจ านวนแมลงทั งหมดในล าไยที่ผ่านความร้อน (treatment) เนื่องจากว่าจ านวนแมลงที่มีชีวิตใน
ล าไยที่ผ่านความร้อนนั นไม่สามารถที่จะท าการตรวจสอบได้โดยตรง ส าหรับล าไยอีก 3 ส่วน แบ่งจ านวน
เท่าๆ กันใส่ในภาชนะบรรจุผลไม้แบบกระบะพลาสติกแข็งทนความร้อนขนาด 36 x 70 x 15 เซนติเมตร 
กระบะเดียวกัน จ านวน 3 กระบะ วางล าไยซ้อนกันสองชั น/กระบะ ชั นที่สองรองด้วยตะแกรงพลาสติก
ขนาด 30 x 50 เซนติเมตร ในแต่ละกระบะมีล าไยทดลองโดยวิธีใส่ไข่แมลงในผลล าไย จ านวน 400 ผล 
และวิธีให้แมลงวางไข่ในผลล าไย จ านวน 200 ผล และใส่ล าไยที่ไม่ใช้ในการทดลอง (filler fruit) เฉลี่ย
จ านวนเท่าๆ กันในกระบะบรรจุผลไม้อีก 9 กระบะ และน าไปวางซ้อนลงบนกระบะซึ่งบรรจุล าไยทดลอง 
ในสภาพที่ห้องบรรจุผลไม้ของเครื่องตู้อบความร้อนมีปริมาณล าไย 100 เปอร์เซ็นต์ ของความจุตู้ น าล าไย
เข้าเครื่องตู้อบความร้อนเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการอบไอน  าที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส  
นาน  50  นาที  ในการก าจัดแมลงวันทองระยะไข่ (อายุ 24 ชั่วโมง) จ านวนไม่น้อยกว่า 30,000 ตัว เพ่ือ



การยอมรับเป็นวิธีการก าจัดศัตรูพืชด้านกักกันพืช  อบล าไยโดยการเพ่ิมอุณหภูมิผลล าไยภายในเครื่องตู้อบ
ความร้อนให้เป็นอากาศร้อนที่อ่ิมตัวด้วยไอน  าให้อุณหภูมิภายในสุดผลของล าไยเพ่ิมขึ นจนถึง 46 องศา
เซลเซียส  และคงความร้อนภายในผลที่อุณหภูมิ  46 องศาเซลเซียส  นาน  50  นาที ความชื นสัมพัทธ์
มากกว่า  90  เปอร์เซ็นต์  
             ในการทดลองแต่ละครั งใช้ล าไยที่เป็นตัวก าหนดอุณหภูมิ (sensor fruit) น  าหนัก 17 ± 2 
กรัม/ผล จ านวน 3 ผล วางไว้ในกระบะชั นล่างสุด ซึ่งใช้เป็นตัวแทนแสดงอุณหภูมิของล าไยทั งหมดภายใน
เครื่องตู้อบความร้อน เมื่อล าไยที่เป็นตัวก าหนดอุณหภูมิจ านวน 2 ผล มีอุณหภูมิคงอยู่ที่ 46  องศา
เซลเซียส นาน  50  นาที แสดงว่าขณะนั นล าไยทดลองทั งหมดในเครื่องตู้อบความร้อนมีอุณหภูมิอยู่ใน
ระดับเดียวกันกับล าไยที่เป็นตัวก าหนดอุณหภูมิ เป็นการสิ นสุดการให้ความร้อน เปิดประตูห้องบรรจุผลไม้
ของเครื่องตู้อบความร้อนทันที และลดอุณหภูมิล าไยโดยวิธีเป่าด้วยลมนาน 1 ชั่วโมง เก็บล าไยทดลองที่
ผ่านความร้อนและไม่ผ่านความร้อนใส่ในกระป๋องพลาสติกทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 x 4.5 
เซนติเมตร กระป๋องละหนึ่งลูก และปิดฝาให้สนิท ฝาปิดท าช่องระบายอากาศเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด
ประมาณ 1 เซนติเมตร ปิดช่องระบายอากาศด้วยผ้ามัสลินขนาด 16 เมซ น ากระป๋องที่ใส่ล าไยจัดวาง
เรียงลงในกระบะพลาสติกขนาด 36 x 54 x 15 เซนติเมตร ใส่ล าไยจ านวน 50 ผล/กระบะ คลุมกระบะ
ด้วยผ้ามัสลิน น าล าไยไปเก็บไว้ในห้องควบคมอุณหภูมิโดยมีอุณหภูมิประมาณ 25 -28 องศาเซลเซียส 
ตรวจนับจ านวนแมลงที่รอดชีวิตในล าไยแต่ละผลหลังจากผ่านความร้อนเป็นเวลานาน  7 วัน ท าการ
ทดลองอบล าไยตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วจนกระทั่งมีแมลงในผลล าไย ผ่านความร้อนจ านวนไม่น้อย
กว่า 30,000 ตัว  
การทดลองที ่2 การประเมินความเสียหายต่อคุณภาพผลล าไย  
           การประเมินความเสียหายของกระบวนการอบไอน  าต่อล าไยในสภาพจ าลองการส่งออกล าไยทาง
เครื่องบิน และทางเรือ ตรวจสภาพความผิดปกติของผลล าไยซึ่งล าไยทุกผลจะต้องไม่มีร่องรอยการท าลาย
ของแมลงหรือรอยแตก แยกเป็นล าไยที่ผ่านความร้อน (treatment) และล าไยที่ใช้เป็นตัวเปรียบเทียบ 
(control) ไม่ผ่านความร้อน น าล าไยทดลองเข้าเครื่องตู้อบความร้อนวางล าไยที่ผ่านความร้อนไว้ในกระบะที่
ไม่ใช้ในการทดลอง (filler fruit) ชั นบนสุดกระบะเดียวกัน อบล าไยโดยการเพ่ิมอุณหภูมิผลล าไยภายใน
เครื่องตู้อบความร้อนให้เป็นอากาศร้อนที่อ่ิมตัวด้วยไอน  าให้อุณหภูมิภายในสุดผลของล าไยเพ่ิมขึ นจนถึง 
46 องศาเซลเซียส  และคงความร้อนภายในผลที่อุณหภูมิ  46 องศาเซลเซียส  นาน  50  นาที ความชื น
สัมพัทธ์มากกว่า  90  เปอร์เซ็นต์ เมื่อสิ นสุดการให้ความร้อนลดอุณหภูมิล าไยโดยวิธีเป่าด้วยลมนาน 1 
ชั่วโมง เปรียบเทียบกับล าไยที่ไม่ผ่านความร้อน น าล าไยทดลองทั งหมดที่ผ่านความร้อน และไม่ผ่านความ
ร้อน บรรจุใส่ในกล่องกระดาษขนาด 36 x 50 x 11 เซนติเมตร ด้านยาวทั งสองข้างเจาะรูกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร พร้อมทั งปิดด้วยผ้าตาข่ายจ านวน 4 รู เก็บไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ และ
ความชื นที่ 10 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลานาน 7 และ 14 วัน เพ่ือจ าลองสภาพการส่งออกล าไยทาง
เครื่องบิน และทางเรือ เมื่อครบระยะเวลาที่ก าหนดน าล าไยทั งหมดที่ผ่านความร้อน และไม่ผ่านความร้อน



มาประเมินความเสียหายจากความร้อน  โดยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาและด าเนินการในหัวข้อต่างๆ 
ดังต่อไปนี  
          1.  การสูญเสียน  าหนัก (weight loss) ศึกษาการสูญเสียน  าหนักของล าไยโดยค านวณเป็นร้อยละ
ของน  าหนักที่ศูนย์เสียไปด้วยวิธีการบันทึกน  าหนักล าไยก่อนการทดลอง และในวันที่ตรวจผลการทดลอง
ชั่งน  าหนักผลล าไยอีกครั งหนึ่ง 
          2.  ปริมาณน  าตาล (brix value) ในการทดลองแต่ละครั งคั นน  าจากเนื อล าไยที่ผ่านความร้อน และไม่
ผ่านความร้อนจ านวน 10 ผล เพ่ือน าไปวิเคราะห์หาปริมาณน  าตาล ปริมาณน  าตาลในรูปปริมาณของแข็งที่
ละลายน  าได้ทั งหมด (total soluble solid, TSS) มีหน่วยเป็นค่า องศาบริกซ์  การวัดปริมาณน  าตาลจาก
เนื อล าไยใช้เครื่อง digital  refractometer (รุ่น DBX-30, Atago Co., Ltd., Tokyo, Japan) 
          น าข้อมูล การสูญเสียน  าหนัก และปริมาณน  าตาล วิเคราะห์ผลทางสถิติ การตรวจสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยใช้วิธีการตรวจสอบแบบ T-test  
 

เวลาและสถานที่ 
เริ่มต้น กันยายน 2554 สิ นสุด กันยายน 2556 รวม 2 ปี 
ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานก าจัดศัตรูพืชกักกัน กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรม
วิชาการเกษตร   

 

8. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
        การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีอบไอน  าในการก าจัดแมลงวันทอง B. dorsalis  ในผลล าไย ศึกษา 2 
การทดลอง อบล าไยก าจัดแมลงวันทองระยะไข่ (อายุ 24 ชั่วโมง) เพ่ือก าหนดกระบวนการอบไอน  าที่มี
ประสิทธิภาพในการก าจัดแมลงวันทองไม่น้อยกว่า 3,000 ตัว ในผลล าไยให้ตายทั งหมด  
        อบล าไยโดยการเพ่ิมอุณหภูมิผลล าไยภายในเครื่องตู้อบความร้อนให้เป็นอากาศร้อนที่อ่ิมตัวด้วยไอ
น  าให้อุณหภูมิภายในสุดผลของล าไยเพ่ิมขึ นจนถึง 46 องศาเซลเซียส  และคงความร้อนภายในผลที่
อุณหภูมิ  46 องศาเซลเซียส  ความชื นสัมพัทธ์มากกว่า  90  เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลานานแตกต่างกัน การ
ทดลองที่ 1  ระยะเวลาที่ใช้ในการอบล าไยที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 20, 30, 40, 50  และ 60 
นาที รวมทั งน  าหนักล าไยก าหนดอุณหภูมิที่ใช้ในการทดลองแต่ละครั งได้แสดงไว้ใน (ตารางที่ 1) จากการ
ทดลอง 4 ครั ง พบว่า ล าไยที่ไม่ผ่านความร้อน จ านวน 800  ผล มีแมลงวันทองรอดชีวิต จ านวน  3,029 
ตัว แสดงว่าในล าไยจ านวน 2,000 ผล ซึ่งผ่านความร้อนแต่ละระยะเวลาที่ก าหนดแมลงวันทองระยะไข่
รอดชีวิต จ านวน 610 ตัว ที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 20, 30, 40, 50  และ 60 นาที โดยมีอัตรา
การตายของระยะไข่เฉลี่ย 92.93, 99.51, 99.94, 100 และ100 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 2)  
การทดลองที่ 2   ระยะเวลาที่ใช้ในการอบล าไยที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 45, 50  และ 55 นาที 
รวมทั งน  าหนักล าไยก าหนดอุณหภูมิที่ใช้ในการทดลองแต่ละครั งได้แสดงไว้ใน (ตารางที่ 3)  จากการ
ทดลอง 4 ครั ง พบว่า ล าไยที่ไม่ผ่านความร้อน จ านวน 800  ผล มีแมลงวันทองรอดชีวิต จ านวน 2,378 
ตัว ซึ่งในล าไยที่ผ่านความร้อนแต่ละระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 1,200 ผล  ระยะไข่ตายทั งหมดที่ระยะ



เวลานาน 45, 50  และ 55 นาที โดยมีอัตราการตายของระยะไข่เฉลี่ย  100, 100 และ100 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 4)  

จากการทดลองจึงประมาณการได้ว่าล าไยซึ่งผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส แต่ละ
ระยะเวลาที่ก าหนดจะมีไข่ซึ่งสามารถฟักออกเป็นตัวหนอนได้จ านวนไม่น้อยกว่าประมาณ 3,500 ฟอง ผล
การตรวจนับจ านวนแมลงในล าไยจากการทดลองปรากฏว่า ไข่แมลงวันทองในล าไยตายทั งหมดเมื่อคง
ความร้อนที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส เป็นเวลานานตั งแต่ 50 นาทีขึ นไป กระบวนการก าจัดแมลง
ดังกล่าวนี มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีประสิทธิภาพก าจัดแมลงได้ถึงระดับของวิธีการก าจัดศัตรูพืชด้าน
กักกันพืช ดังนั นควรจะได้มีการทดสอบยืนยันกระบวนการก าจัดแมลงดังกล่าวข้างต้นตามขั นตอนต่อไป 
เพ่ือใช้เป็นวิธีการก าจัดศัตรูพืชด้านกักกันพืชส าหรับก าจัดระยะไข่ และหนอนวัยต่างๆ ของแมลงวันทอง
ในล าไยก่อนการส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ 
      การยืนยันประสิทธิภาพของวิธีอบไอน  าในการก าจัดแมลงวันทอง  B. dorsalis ในผลล าไย  
ศึกษา 2 การทดลอง   
การทดลองที ่1 การประเมินประสิทธิภาพการก าจัดแมลง  
          เตรียมล าไยทดลองให้มีแมลงวันทองระยะไข่ (อายุ 24 ชั่วโมง) อยู่ภายในผล  2 วิธี  คือ วิธีใส่ไข่
แมลงในผลล าไย และวิธีให้แมลงวางไข่ ในผลล าไย น าล าไยเข้าเครื่องตู้อบความร้อนเพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพของกระบวนการอบไอน  าที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียสนาน  50  นาที ความชื นสัมพัทธ์
มากกว่า  90  เปอร์เซ็นต์   ในการก าจัดแมลงวันทองระยะไข่ (อายุ 24 ชั่วโมง) จ านวนไม่น้อยกว่า 30,000 
ตัว เพ่ือการยอมรับเป็นวิธีการก าจัดศัตรูพืชด้านกักกันพืช  ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการอบล าไยที่อุณหภูมิ 46 
องศาเซลเซียส นาน 50 นาที รวมทั งน  าหนักล าไยก าหนดอุณหภูมิที่ใช้ในการทดลองแต่ละครั งได้แสดงไว้ใน
(ตารางที่ 5) จากการทดลอง พบว่า ล าไยที่ไม่ผ่านความร้อน จ านวน 8,000  และ4,000 ผล  มีแมลงรอด
ชีวิต  จ านวน 14,806 และ235 ตัว ล าไยที่ผ่านความร้อน  จ านวน 12,000 และ6,000 ผล ไม่พบแมลง
รอดชีวิต โดยสามารถก าจัดระยะไข่ของแมลงวันทองได้ประมาณ 22,566 ตัว ในผลล าไยตายทั งหมด 
(ตารางที่ 6) กระบวนการอบล าไยดังกล่าวนี มีประสิทธิภาพสูงถึงระดับมาตรฐานที่ยอมรับเป็นวิธีการก าจัด
ศัตรูพืชด้านกักกันพืช เพ่ือใช้ก าจัดแมลงวันทองระยะไข่และหนอนวัยต่างๆ ในล าไยก่อนการส่งออกไป
จ าหน่ายยังต่างประเทศ  
 

การทดลองที ่2 การประเมินความเสียหายต่อคุณภาพผลล าไย  
             ประเมินความเสียหายของกระบวนการอบไอน  าต่อล าไยในสภาพจ าลองการส่งออกล าไยทาง
เครื่องบิน และทางเรือ อบล าไยโดยการเพ่ิมอุณหภูมิผลล าไยภายในเครื่องตู้อบความร้อนให้เป็นอากาศ
ร้อนที่อ่ิมตัวด้วยไอน  าให้อุณหภูมิภายในสุดผลของล าไยเพ่ิมขึ นจนถึง 46 องศาเซลเซียส  และคงความ
ร้อนภายในผลที่อุณหภูมิ  46 องศาเซลเซียส  นาน  50  นาที ความชื นสัมพัทธ์มากกว่า  90  เปอร์เซ็นต์   
ซึ่งการสูญเสียน  าหนัก และปริมาณน  าตาลของล าไยที่ผ่านความร้อน   และไม่ผ่านความร้อน เมื่อเก็บไว้ใน
ห้องควบคุมอุณหภูมิ และความชื นที่ 10 องศาเซลเซียส  เป็นระยะเวลานาน 7 และ 14 วัน   จากการ



ทดลอง พบว่า การสูญเสียน  าหนัก และปริมาณน  าตาลของล าไย ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 
7,8,9 และ10)  เมื่อได้รับความร้อนที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 50 นาที ความชื นสัมพัทธ์มากกว่า  
90  เปอร์เซ็นต์ โดยคุณภาพของล าไยไม่เปลี่ยนแปลง แต่สีผิวเปลือกของผลล าไยจะเปลี่ยนเป็นสีน  าตาล
เข้ม ผลแห้ง และแข็ง 
 

9. สรุปผลการทดลอง 
       9.1 การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีอบไอน  าในการก าจัดแมลงวันทอง B. dorsalis ในผลล าไย 
ศึกษา 2 การทดลอง อบล าไยก าจัดแมลงวันทองระยะไข่ (อายุ 24 ชั่วโมง) เพ่ือก าหนดกระบวนการอบไอ
น  าที่มีประสิทธิภาพในการก าจัดแมลงวันทองไม่น้อยกว่า 3,000 ตัว ในผลล าไยให้ตายทั งหมด พบว่า การ
ทดลองที่ 1  ล าไยที่ไม่ผ่านความร้อน จ านวน 800  ผล มีแมลงวันทองรอดชีวิต จ านวน  3,029  ตัว 
แสดงว่าในล าไย จ านวน 2,000 ผล ซึ่งผ่านความร้อนแต่ละระยะเวลาที่ก าหนดมีแมลงวันทองระยะไข่รอด
ชีวิต จ านวน 610 ตัว ที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 20, 30, 40, 50  และ 60 นาที มีอัตราการตาย
ของระยะไข่เฉลี่ย 92.93, 99.51, 99.94, 100 และ100 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ การทดลองที่ 2 ล าไยที่ไม่
ผ่านความร้อน จ านวน 800  ผล มีแมลงวันทองรอดชีวิต จ านวน 2,378 ตัว ซึ่งในล าไยที่ผ่านความร้อน
แต่ละระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 1,200 ผล  พบว่า ระยะไข่ตายทั งหมด โดยอัตราการตายของระยะไข่
ในล าไยที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 45, 50  และ 55 นาที มีอัตราการตายของระยะไข่เฉลี่ย  
100, 100 และ100 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ     

จากการทดลองแสดงว่าที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 50 นาที สามารถก าจัดระยะไข่ในผล
ล าไยจ านวนไม่น้อยกว่าประมาณ 3,500 ตัว ตายทั งหมด กระบวนการก าจัดแมลงดังกล่าวนี มีความเป็นไป
ได้สูงที่จะได้รับการยอมรับ เพ่ือใช้เป็นวิธีการก าจัดศัตรูพืชด้านกักกันพืชส าหรับก าจัดระยะไข่ และหนอน
วัยต่างๆ ของแมลงวันทองในล าไยก่อนการส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ 
 

       9.2 การยืนยันประสิทธิภาพของวิธีอบไอน  าในการก าจัดแมลงวันทอง B. dorsalis ในผลล าไย  
การทดลองที ่1 การประเมินประสิทธิภาพการก าจัดแมลง  
          การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการอบไอน  าที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส  นาน  50  นาที  
ความชื นสัมพัทธ์มากกว่า  90  เปอร์เซ็นต์ ในการก าจัดแมลงวันทองระยะไข่ (อายุ 24 ชั่วโมง) จ านวนไม่
น้อยกว่า 30,000 ตัว เพ่ือการยอมรับเป็นวิธีการก าจัดศัตรูพืชด้านกักกันพืช โดยวิธีใส่ไข่แมลงในผลล าไย 
และวิธีให้แมลงวางไข่ในผลล าไย จากการทดลอง พบว่า ล าไยที่ไม่ผ่านความร้อน จ านวน 8,000 และ
4,000 ผล มีแมลงรอดชีวิต จ านวน 14,806 และ235 ตัว ล าไยที่ผ่านความร้อน จ านวน 12,000 และ
6,000 ผล ไม่พบแมลงรอดชีวิต โดยสามารถก าจัดระยะไข่ของแมลงวันทองได้ประมาณ  22,566 ตัว ใน
ล าไยตายทั งหมด  
           กระบวนการอบล าไยดังกล่าวนี มีประสิทธิภาพสูงถึงระดับมาตรฐานที่ยอมรับเป็นวิธีการก าจัด
ศัตรูพืชด้านกักกันพืช เพ่ือใช้ก าจัดแมลงวันทองระยะไข่ และหนอนวัยต่างๆ ในล าไยก่อนการส่งออกไป
จ าหน่ายยังต่างประเทศ  



การทดลองที ่2 การประเมินความเสียหายต่อคุณภาพผลล าไย  
             การประเมินความเสียหายของกระบวนการอบไอน  าต่อล าไยในสภาพจ าลองการส่งออกล าไย
ทางเครื่องบิน และทางเรือ อบล าไยที่อุณหภูมิ  46 องศาเซลเซียส  นาน  50  นาที ความชื นสัมพัทธ์
มากกว่า  90  เปอร์เซ็นต์   ซึ่งการสูญเสียน  าหนัก และปริมาณน  าตาลของล าไยที่ผ่านความร้อน   และไม่
ผ่านความร้อน เมื่อเก็บไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื นที่ 10 องศาเซลเซียส  เป็นระยะเวลานาน 7 
และ 14 วัน   พบว่า การสูญเสียน  าหนัก และปริมาณน  าตาลของล าไย ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
โดยคุณภาพของล าไยไม่เปลี่ยนแปลง แต่สีผิวเปลือกของผลล าไยจะเปลี่ยนเป็นสีน  าตาลเข้ม ผลแห้ง และ
แข็ง 
 

    10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1.  เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพและยืนยันประสิทธิภาพในด้านการก าจัดแมลงวันทอง กระบวนการ ก าจัด
แมลงด้วยความร้อน (กรรมวิธี อุณหภูมิ และระยะเวลา) ที่สามารถก าจัดแมลงวันทอง และระยะการ
เจริญเติบโตที่ทนทานต่อความร้อนมากที่สุดในผลล าไยให้ตายทั งหมด โดยไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของ
ผลล าไย 
2.  เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลพื นฐานในงานวิจัยพัฒนาวิธีก าจัดแมลงด้วยความร้อน  ส าหรับก าจัดแมลงวัน
ทองในผลล าไยที่มีประสิทธิภาพสูงได้ตามมาตรฐานของวิธีก าจัดศัตรูพืชด้านกักกันพืช โดยไม่มีผลกระทบ
ต่อคุณภาพของผลล าไย 
3.   เพ่ือใช้เป็นข้อมูลขอเปิดตลาดล าไย  เสนอต่อกระทรวงเกษตรป่าไม้ และประมงญี่ปุ่นให้พิจารณาใช้
เป็นวิธีการก าจัดแมลงวันทองในผลล าไยก่อนส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น 
4. เพ่ือต่อยอดงานวิจัยจนครบกระบวนการ การก าจัดแมลงวันทองเมื่อประสบผลส าเร็จและจะส่งผลให้
ประเทศไทยสามารถส่งออกล าไยไปยังประเทศที่เข้มงวดทางด้านกักกันพืชได้ 
5. เกษตรกรชาวสวนล าไยสามารถก าหนดราคาและได้รับผลตอบแทนสูงขึ นผู้ประกอบการโรงงานอบไอน  า
และบริษัทผู้ส่งออก สามารถส่งออกล าไยไปต่างประเทศได้มากยิ่งขึ น 
6. เป็นการขยายตลาดการส่งออกล าไยไปยังต่างประเทศและช่วยลดปัญหาล าไยล้นตลาดภายในประเทศได้
อีกทางหนึ่ง 
 

11. ค าขอบคุณ 
ขอขอบคุณ คุณมีนา จริงจิตร คุณสมิทธิ์ อยู่เอ่ียม คุณกัลยา คูห์วัฒนศิลป์ และคุณประชุม นุ้ย

จ านัล ที่มีส่วนช่วยในการเตรียมงานทดลองรวมถึงเช็คผลการทดลอง  
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13. ภาคผนวก 
 

ตารางท่ี 1  ระยะเวลาที่อุณหภูมิภายในสุดผลล าไยคงอยู่ที่ 46 องศาเซลเซียส นาน 20, 30, 40,     
                 50 และ 60 นาท ีตามล าดับ ด้วยวิธีการอบไอน  า  

 

ปริมาณล าไยในตู้ 
(กก/ลบ.ม) 

จ านวน  
ครั ง 

น  าหนักล าไย 
ก าหนดอุณหภูมิ (กรัม) 

ระยะเวลา (นาท)ี 1/ 
20 30 40 50 60 

5 1 16.18 16.65 16.73 2.21 2.31 2.41 2.51 3.01 
5 2 17.18 17.37 17.87 2.20 2.30 2.40 2.50 3.00 
5 3 16.11 16.20 16.27 2.19 2.29 2.39 2.49 2.59 
5 4 16.24 16.32 16.41 2.20 2.30 2.40 2.50 3.00 

1/ ระยะเวลาที่อุณหภูมิภายในสุดผลล าไยคงอยู่ที่ก าหนดจากล าไยที่เป็นตัวก าหนดอุณหภูมิจ านวน 2 ผล 
 
 
ตารางท่ี 2  อัตราการตาย1/ ของแมลงวันทองระยะไข่ (อายุ 24 ชั่วโมง) ในผลล าไยด้วย              
               วธิีการอบไอน  า 
 

กรรมวิธี2/ จ านวน
แมลง

ทดลอง 

จ านวนแมลง 
รอดชีวิต 
(ฟอง) 

จ านวนแมลง 
ที่ตาย(ฟอง) 

อัตราการตาย     
ที่แท้จริง(%)3/ 

ไม่ผ่านความร้อน 8,000 3,029 4,971 0 
46.0oซ.นาน 20 นาที 4,000 566 3,434 92.93 
46.0o ซ.นาน 30 นาที 4,000 39 3,961 99.51 
46.0o ซ.นาน 40 นาที 4,000 5 3,995 99.94 
46.0oซ.นาน 50 นาที 4,000 0 4,000 100 
46.0oซ.นาน 60 นาท ี 4,000 0 4,000 100 

 

1/ จ านวนแมลงทั งหมดจากการทดลอง 4 ครั ง 
2/ ไม่ผ่านความร้อน :  จ านวนล าไย 200 ผล แต่ละผลใส่ไข่จ านวน 10 ฟอง 
   ผ่านความร้อน  :  จ านวนล าไย 100 ผล แต่ละผลใส่ไข่จ านวน 10 ฟอง 
3/ อัตราการตายที่แท้จริงค านวณโดยใช้สูตร Abbott (Abbott, 1925) 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 3  ระยะเวลาที่อุณหภูมิภายในสุดผลล าไยคงอยู่ที่ 46 องศาเซลเซียส นาน 45, 50  
และ55 นาท ีด้วยวิธีการอบไอน  า 

                      

ปริมาณ 
ล าไยในตู้ 

จ านวน
ครั ง 

น  าหนักล าไยก าหนด 
อุณหภูมิ (กรัม) 

เวลา (นาท)ี 1/ 

(กก/ลบ.ม)     45 50 55 
5 1 14.72 14.99 15.13 2.46 2.51 2.56 
5 2 16.55 16.97 16.99 2.44 2.49 2.54 
5 3 15.58 15.74 16.02 2.46 2.51 2.56 
5 4 16.18 16.42 16.67 2.44 2.49 2.54 

 

1/ ระยะเวลาที่อุณหภูมิภายในสุดผลล าไยคงอยู่ที่ก าหนดจากล าไยที่เป็นตัวก าหนดอุณหภูมิ 
   จ านวน 2 ผล 
 

 
ตารางท่ี 4  อัตราการตาย1/ ของแมลงวันทองระยะไข่ (อายุ 24 ชั่วโมง) ในผลล าไยด้วย 
               วธิีการอบไอน  า 
 

กรรมวิธี2/ จ านวน
แมลง
ทดลอง 

จ านวนแมลง 
รอดชีวิต(ฟอง) 

จ านวนแมลง 
ที่ตาย(ฟอง) 

อัตราการตายที่
แท้จริง (%)3/ 

ไม่ผ่านความร้อน 8,000 2,378 5,622 0 
46.0oซ.นาน 45 นาที 4,000 0 0 100 
46.0oซ.นาน 50 นาท ี 4,000 0 0 100 
46.0oซ.นาน 55 นาท ี 4,000 0 0 100 

1/ จ านวนแมลงทั งหมดจากการทดลอง 4 ครั ง 
2/ ไม่ผ่านความร้อน  :  จ านวนล าไย 200 ผล แต่ละผลใส่ไข่จ านวน 10 ฟอง 
   ผ่านความร้อน  :  จ านวนล าไย 100 ผล แต่ละผลใส่ไข่จ านวน 10 ฟอง 
3/ อัตราการตายที่แท้จริงค านวณโดยใช้สูตร Abbott (Abbott, 1925) 
 

 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 5 ระยะเวลาที่อุณหภูมิภายในสุดผลล าไยคงอยู่ที่ 46 องศาเซลเซียส นาน 50 นาที  
              ด้วยวธิีการอบไอน  า 

ปริมาณ 
ล าไยในตู้ 
(กก/ลบ.ม) 

จ านวน
ครั ง 

น  าหนักล าไยก าหนด 
อุณหภูมิ(กรัม) 

เวลา 
(นาที) 

1/ 
100 1 17.35 17.53 17.92 2.50 
100 2 16.67 17.12 17.32 2.50 
100 3 19.45 19.71 19.76 2.50 
100 4 19.32 19.51 19.62 2.50 
100 5 19.21 19.46 19.77 2.50 
100 6 19.67 19.78 19.87 2.50 
100 7 19.06 19.21 1924 2.50 
100 8 17.31 17.40 17.48 2.50 
100 9 17.82 17.55 17.59 2.50 
100 10 17.42 17.47 17.30 2.50 

 

  1/ ระยะเวลาที่อุณหภูมิภายในสุดผลล าไยคงอยู่ที่ก าหนดจากล าไยที่เป็นตัวก าหนดอุณหภูมิ 
     จ านวน 2 ผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 6 อัตราการรอดชีวิตของแมลงวันทองระยะไข่ (อายุ 24 ชั่วโมง) ในผลล าไยด้วยวิธีการอบไอน  า  
 

ปริมาณ
ล าไยในตู้ 

(กก/ลบ.ม) 

 
จ านวน

ครั ง 

 
การเตรียมล าไยทดลอง 

 
จ านวนล าไย 

 
จ านวนแมลงท่ีรอด

ชีวิตไม่ผ่านความร้อน 

 
จ านวนแมลงประมาณ
การที่ผ่านความร้อน 

 
อัตราการ
รอดชีวิต ไม่ผ่าน

ความร้อน 
ผ่านความ

ร้อน 
        

100 1 1. วิธีใส่ไข่ในผลล าไย 800 1,200 1,635 2,480 0 
  2. วิธีให้แมลงวางไข่ในผลล าไย 400 600 11 17 0 
 2 1. วิธีใส่ไข่ในผลล าไย 800 1,200 1,664 2,496 0 
  2. วิธีให้แมลงวางไข่ในผลล าไย 400 600 20 30 0 
 3 1. วิธีใส่ไข่ในผลล าไย 800 1,200 1,338 2,007 0 
  2. วิธีให้แมลงวางไข่ในผลล าไย 400 600 43 65 0 
 4 1. วิธีใส่ไข่ในผลล าไย 800 1,200 1,007 1,511 0 
  2. วิธีให้แมลงวางไข่ในผลล าไย 400 600 19 29 0 

 



ตารางท่ี 6 ต่อ 
 

ปริมาณ
ล าไยในตู้ 

(กก/ลบ.ม) 

 
จ านวน

ครั ง 

 
การเตรียมล าไยทดลอง 

 
จ านวนล าไย 

 
จ านวนแมลงท่ีรอด

ชีวิตไม่ผ่านความร้อน 

 
จ านวนแมลงประมาณ
การที่ผ่านความร้อน 

 
อัตราการ
รอดชีวิต ไม่ผ่าน

ความร้อน 
ผ่านความ

ร้อน 
        

100 5 1. วิธีใส่ไข่ในผลล าไย 800 1,200 1,790 2,685 0 
  2. วิธีให้แมลงวางไข่ในผลล าไย 400 600 16 24 0 
 6 1. วิธีใส่ไข่ในผลล าไย 800 1,200 1,386 2,079 0 
  2. วิธีให้แมลงวางไข่ในผลล าไย 400 600 26 39 0 
 7 1. วิธีใส่ไข่ในผลล าไย 800 1,200 1,517 2,276 0 
  2. วิธีให้แมลงวางไข่ในผลล าไย 400 600 32 48 0 
 8 1. วิธีใส่ไข่ในผลล าไย 800 1,200 1,287 1,931 0 
  2. วิธีให้แมลงวางไข่ในผลล าไย 400 600 24 36 0 



ตารางท่ี 6 ต่อ 
  

ปริมาณ
ล าไยในตู้ 

(กก/ลบ.ม) 

 
จ านวน

ครั ง 

 
การเตรียมล าไยทดลอง 

 
จ านวนล าไย 

 
จ านวนแมลงท่ีรอด

ชีวิตไม่ผ่านความร้อน 

 
จ านวนแมลงประมาณ
การที่ผ่านความร้อน 

 
อัตราการ
รอดชีวิต ไม่ผ่าน

ความร้อน 
ผ่านความ

ร้อน 
        

100 9 1. วิธีใส่ไข่ในผลล าไย 800 1,200 1,682 2,523 0 
  2. วิธีให้แมลงวางไข่ในผลล าไย 400 600 15 23 0 
 10 1. วิธีใส่ไข่ในผลล าไย 800 1,200 1,482 2,223 0 
  2. วิธีให้แมลงวางไข่ในผลล าไย 400 600 29 44 0 
   

รวม 
 

12,000 
 

18,000 
  

22,566 
 

        



ตารางท่ี 7 การสูญเสียน  าหนักของล าไยจากการประเมินความเสียหายของวิธีการอบไอน  า 
              ในสภาพจ าลองการส่งออกล าไยทางเครื่องบินที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน    
                50 นาที เก็บไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ และความชื นที่ 10 องศาเซลเซียส นาน 7 วนั 
 

จ านวนครั ง กรรมวิธี การสูญเสียน  าหนัก(%) 
50 นาที 

   
1 ผ่านความร้อน 20.83 
 ไม่ผ่านความร้อน 17.17 
2 ผ่านความร้อน 25.94 
 ไม่ผ่านความร้อน 25.80 
3 ผ่านความร้อน 20.04 
 ไม่ผ่านความร้อน 14.53 
4 ผ่านความร้อน 15.84 
 ไม่ผ่านความร้อน 16.47 
5 ผ่านความร้อน 15.19 
 ไม่ผ่านความร้อน 10.74 
6 ผ่านความร้อน 9.58 
 ไม่ผ่านความร้อน 7.13 
7 ผ่านความร้อน 8.63 
 ไม่ผ่านความร้อน 10.93 
8 ผ่านความร้อน 19.34 
 ไม่ผ่านความร้อน 17.09 
9 ผ่านความร้อน 15.99 
 ไม่ผ่านความร้อน 19.53 

10 ผ่านความร้อน 19.66 
 ไม่ผ่านความร้อน 18.50 
   

 

 
 
 
 



ตารางท่ี 8 การสูญเสียน  าหนักของล าไยจากการประเมินความเสียหายของวิธีการอบไอน  า 
              ในสภาพจ าลองการส่งออกล าไยทางเรือที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 50 นาที    
                เก็บไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ และความชื นที่ 10 องศาเซลเซียส นาน 14 วัน 
 

จ านวนครั ง กรรมวิธี การสูญเสียน  าหนัก(%) 
50 นาที 

   
1 ผ่านความร้อน 12.88 
 ไม่ผ่านความร้อน 13.00 
2 ผ่านความร้อน 18.37 
 ไม่ผ่านความร้อน 16.74 
3 ผ่านความร้อน 12.67 
 ไม่ผ่านความร้อน 15.48 
4 ผ่านความร้อน 16.39 
 ไม่ผ่านความร้อน 14.97 
5 ผ่านความร้อน 15.03 
 ไม่ผ่านความร้อน 11.54 
6 ผ่านความร้อน 11.28 
 ไม่ผ่านความร้อน 11.99 
7 ผ่านความร้อน 15.92 
 ไม่ผ่านความร้อน 16.33 
8 ผ่านความร้อน 13.25 
 ไม่ผ่านความร้อน 10.46 
9 ผ่านความร้อน 14.72 
 ไม่ผ่านความร้อน 14.24 

10 ผ่านความร้อน 15.16 
 ไม่ผ่านความร้อน 13.57 
   

 

 
 
 
 



ตารางท่ี 9 ปริมาณน  าตาลของล าไยจากการประเมินความเสียหายของวิธีการอบไอน  า 
              ในสภาพจ าลองการส่งออกล าไยทางเครื่องบินที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน  
                50 นาที เก็บไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ และความชื นที่ 10 องศาเซลเซียส นาน 7 วนั 
 

จ านวนครั ง กรรมวิธี ปริมาณน  าตาล (Brix)1/ 
50 นาที 

1 ผ่านความร้อน 16.55 
 ไม่ผ่านความร้อน 18.26 
2 ผ่านความร้อน 17.39 
 ไม่ผ่านความร้อน 17.78 
3 ผ่านความร้อน 16.72 
 ไม่ผ่านความร้อน 15.84 
4 ผ่านความร้อน 15.15 
 ไม่ผ่านความร้อน 16.02 
5 ผ่านความร้อน 16.22 
 ไม่ผ่านความร้อน 19.76 
6 ผ่านความร้อน 19.75 
 ไม่ผ่านความร้อน 18.87 
7 ผ่านความร้อน 19.26 
 ไม่ผ่านความร้อน 18.70 
8 ผ่านความร้อน 18.92 
 ไม่ผ่านความร้อน 18.87 
9 ผ่านความร้อน 18.23 
 ไม่ผ่านความร้อน 17.80 

10 ผ่านความร้อน 19.33 
 ไม่ผ่านความร้อน 18.94 
   

 

1/ค่าเฉลี่ยจากล าไย 10 ผล 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 10 ปริมาณน  าตาลของล าไยจากการประเมินความเสียหายของวิธีการอบไอน  า 
                ในสภาพจ าลองการส่งออกล าไยทางเรือที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน  
                   50 นาท ีเก็บไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื นที่ 10 องศาเซลเซียส นาน 14 วัน 
 

จ านวนครั ง กรรมวิธี ปริมาณน  าตาล (Brix)1/ 
50 นาที 

1 ผ่านความร้อน 18.53 
 ไม่ผ่านความร้อน 16.38 
2 ผ่านความร้อน 19.49 
 ไม่ผ่านความร้อน 19.51 
3 ผ่านความร้อน 16.86 
 ไม่ผ่านความร้อน 15.85 
4 ผ่านความร้อน 14.80 
 ไม่ผ่านความร้อน 14.77 
5 ผ่านความร้อน 17.97 
 ไม่ผ่านความร้อน 19.35 
6 ผ่านความร้อน 18.50 
 ไม่ผ่านความร้อน 18.04 
7 ผ่านความร้อน 18.45 
 ไม่ผ่านความร้อน 17.87 
8 ผ่านความร้อน 19.21 
 ไม่ผ่านความร้อน 18.09 
9 ผ่านความร้อน 18.81 
 ไม่ผ่านความร้อน 18.37 

10 ผ่านความร้อน 18.70 
 ไม่ผ่านความร้อน 17.86 
   

 

                                    1/ค่าเฉลี่ยจากล าไย 10 ผล 
 
 

 
 
 


