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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
1. ชุดโครงการวิจัย   : 
2. โครงการวิจัย   :  การเพ่ิมศักยภาพการผลิตน้อยหน่าคุณภาพ     

                       Increase Potential of Sugar apple Production. 
   กิจกรรม   :  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้อยหน่า 
   กิจกรรมย่อย   : 
3. ช่ือการทดลอง  การสร้างแปลงต้นแบบเทคโนโลยีแบบผสมผสานเพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้  
 ในน้อยหน่าพ้ืนเมือง 
 The Technology of Intergrated Pest Control for Sugar Apple Fruitflies 
4. คณะผู้ด าเนินงาน สายชล  แสงแก้ว  รัชดา  ปรชัเจริญวนิชย์  ไพรัตน์  เทียบแก้ว 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 
5. บทคัดย่อ 
 ด าเนินการทดลองควบคุมแมลงวันผลไม้ในน้อยหน่าพ้ืนเมืองด้วยเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดแบบ
ผสมผสาน โดยการท าความสะอาดแปลงปลูก  การตัดแต่งกิ่ง  การติดกับดักเมธิลยูจินอล  การติดกับดักแบบแผ่น  
การฉีดพ่นเหยื่อโปรตีน  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดของส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (สอพ.) กรม
วิชาการเกษตร  โดยด าเนินการในแปลงน้อยหน่าของเกษตรกร จ านวน  5 แปลง  ในเขตพ้ืนที่อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา  ในปี  2559-2560  ผลการด าเนินการพบว่า  การใช้เทคโนโลยีของ สอพ. นั้นสามารถลด
จ านวนประชากรของแมลงวันผลไม้  Bactocer dosalis   และ B. correcta  ในแปลงต้นแบบได้ โดยในปี 2559 
พบแมลงวันผลไม้มากที่สุดในช่วงเดือน มิถุนายน (ระยะติดผลอ่อน) พบ 46 ตัว/กับดัก/วัน และในปี 2560  พบ
แมลงวันผลไม้มากที่สุดในช่วงเดือน พฤษภาคม (ระยะติดผล) พบ 22.5 ตัว/กับดัก/วัน  ซึ่งน้อยกว่าแปลง
เปรียบเทียบ (38 ตัว/กับดัก/วัน)  รวมทั้งร้อยละการเข้าท าลายของแมลงวันผลไม้ยังลดลงด้วยและน้อยกว่าแปลง
เปรียบเทียบ  โดยวิธีการที่เกษตรกรยอมรับและน าไปใช้ต่อ คือ การตัดแต่งกิ่ง  การใช้กับดักเมธิลยูจินอล  กับดัก
แผ่น และการฉีดพ่นเหยื่อโปรตีน แต่วิธีการท าความสะอาดแปลงนั้นมีการยอมรับน้อย เนื่องจากมีความยุ่งยากใน
การเก็บผลสุกท่ีร่วงบนพื้น และปัญหาเรื่องแรงงานในการเก็บ  
6. ค าน า 

น้อยหน่าสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคในประเทศไทย  แต่แหล่งปลูกที่ส าคัญในปัจจุบัน คือ จังหวัด
นครราชสีมา จากรายงานปี 2555 จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่ปลูก 23,375  ไร่ พ้ืนที่ที่ให้ผลผลิต  22,601 ไร่  
ผลผลิตรวม 20,304 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 898 กก./ไร่  ปลูกมากที่สุดในอ าเภอปากช่อง  20,723 ไร่  พ้ืนที่ที่ให้ผล
ผลิต  20,363 ไร่  ผลผลิตรวม  19,473 ตัน  ผลผลิตเฉลี่ย  956 กก./ไร่  (ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา, 
2555)  โดยผลผลิตน้อยหน่าพ้ืนเมืองส่วนใหญ่จะจ าหน่ายภายในประเทศ  ในการผลิตน้อยหน่านั้นเกษตรกร
ประสบปัญหาการผลิตหลายอย่างที่ส่งผลให้ต้องเพ่ิมต้นทุนในการผลิต รวมถึงปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืช  โดยแมลง
ศัตรูที่ส าคัญของน้อยหน่า  ได้แก่  ด้วงท าลายดอก  หนอนผีเสื้อเจาะผล  แมลงวันผลไม้  เพลี้ยต่างๆ  เช่น  เพลี้ย
แป้ง เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย และเพลี้ยอ่อน เป็นต้น (ส านักงานเกษตรอ าเภอปากช่อง, มปป)  ท าให้เกษตรกรต้องใช้
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สารฆ่าแมลงในปริมาณมากกับน้อยหน่า  เนื่องจากมีช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิตยาวนานประมาณ 5 เดือน  และการ
พ่นสารเคมีหลายครั้งจะท าให้เกษตรกรได้รับพิษจากสารเคมีป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีการ
ป้องกันอย่างถูกต้อง  นอกจากนี้แล้วยังก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการสร้างความต้านทานของแมลงด้วย ถ้าเกษตรกรใช้
สารเคมีกลุ่มเดิมซ้ าๆ กันโดยไม่เปลี่ยนกลุ่มสารเคมี  และส่งผลกระทบในเรื่องของสารพิษตกค้างในผลผลิตและ
สิ่งแวดล้อม   จากการส ารวจเบื้องต้นของ สายชล และคณะ (2556) พบว่าในช่วงที่มีการแตกยอดและดอกอ่อนพบ
การท าลายของแมลงปากดูดเช่น  แมลงหวี่ขาว  เพลี้ยอ่อน และเพลี้ยหอยยักษ์  ช่วงติดผล -เก็บเกี่ยว  พบกระ
ท าลายของเพลี้ยแป้งจ าแนกได้ 6 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยแป้งลาย; Ferrisia virgata (Cockerell)  เพลี้ยแป้งสับปะรดสี
เท า ;  Dysmicoccus neobrevipes Beardsley  เพ ลี้ ย แป้ งกาแฟ ;  Planococcus lilacinus (Cockerell)  
เพลี้ยแป้งส้ม; Planococcus citri (Risso)  เพลี้ยแป้งชบาสีชมพู;  Maconelli coccus hirsutus (Green)  และ
เพลี้ยแป้ง Rastrococcus sp. (ชมัยพร และคณะ,2556)   

 นอกจากนี้ ในส่วนของแมลงยังพบว่าพ้ืนที่ที่ผลิตน้อยหน่าของอ าเภอปากช่องนั้น  เป็นพ้ืนที่ที่มีการ
ปลูกพืชอาหารอื่นๆ ของแมลงวันผลไม้หลายชนิด เช่น มะละกอ  ล าไย  แก้วมังกร  อะโวกาโด  และพุทรา เป็นต้น  
ท าให้แมลงวันผลไม้สามารถขยายพันธุ์ และเพ่ิมจ านวนได้ตลอดทั้งปี  อีกท้ังกระบวนการผลิตน้อยหน่าพ้ืนบ้านนั้น 
เกษตรกรไม่มีการห่อผลผลิตเหมือนพันธุ์เพชรปากช่อง  ซึ่งราคาผลผลิตสูงกว่า  และในช่วงปลายฤดูกาลผลิต
น้อยหน่านั้น เกษตรกรจะไม่มีการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช  และปล่อยน้อยหน่าทิ้งร่ว งหล่นอยู่ในแปลง 
เนื่องจากไม่คุ้มค่าแรงในการเก็บเกี่ยว จึงท าให้แมลงวันผลไม้เป็นแมลงศัตรูที่ส าคัญของน้อยหน่าตลอดมา   ดังนั้น
เพ่ือเป็นการลดปริมาณแมลงวันผลไม้ในพ้ืนที่ปลูกน้อยหน่า  และถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดแมลงวัน
ผลไม้ของส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร ให้เกษตรกรได้รับทราบและน าไปใช้ประโยชน์  จึง
ได้ท าการทดลองการสร้างแปลงต้นแบบเทคโนโลยีแบบผสมผสานเพ่ือควบคุมแมลงวันผลไม้น้อยหน่าในน้อยหน่า
พ้ืนเมืองพ้ืนที่ที่ผลิตน้อยหน่าของอ าเภอปากช่องนั้น  เป็นพ้ืนที่ที่มีการปลูกพืชอาหารอื่นๆ ของแมลงวันผลไม้หลาย
ชนิด เช่น มะละกอ  ล าไย แก้วมังกร  อะโวกาโด  และพุทรา เป็นต้น  ท าให้แมลงวันผลไม้สามารถขยายพันธุ์ และ
เพ่ิมจ านวนได้ตลอดทั้งปี  อีกทั้งกระบวนการผลิตน้อยหน่าพ้ืนบ้านนั้น เกษตรกรไม่มีการห่อผลผลิตเหมือนพันธุ์
เพชรปากช่อง  ซึ่งราคาผลผลิตสูงกว่า  และในช่วงปลายฤดูกาลผลิตน้อยหน่านั้น เกษตรกรจะไม่มีการป้องกัน
ก าจัดแมลงศัตรูพืช  และปล่อยน้อยหน่าทิ้งร่วงหล่นอยู่ในแปลง เนื่องจากไม่คุ้มค่าแรงในการเก็บเกี่ยว จึงท าให้
แมลงวันผลไม้เป็นแมลงศัตรูที่ส าคัญของน้อยหน่าตลอดมา   ดังนั้นเพ่ือเป็นการลดปริมาณแมลงวันผลไม้ในพ้ืนที่
ปลูกน้อยหน่า  และถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้ของส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรม
วิชาการเกษตร ให้เกษตรกรได้รับทราบและน าไปใช้ประโยชน์  จึงได้ท าการทดลองการสร้างแปลงต้นแบบ
เทคโนโลยีแบบผสมผสานเพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้น้อยหน่าในน้อยหน่าพื้นเมือง   
7. วิธีด าเนินการ 
   อุปกรณ์ 

1. แปลงน้อยหน่าพันธุ์พ้ืนเมือง(หนังเขียว) ของเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ที่มีการระบาดของแมลงวันผลไม้ จ านวน 5 แปลง  (รวมแปลงเปรียบเทียบ)  

2. กับดักอย่างง่าย 
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3. กับดักแบบแผ่น 
4. เมธิลยูจีนอล 
5. มาลาไธออน 
6. เหยื่อโปรตีนไฮโครไลเซท 
7. ถังพ่นเหยื่อโปรตีน 
8. ส าลี  เข็มฉีดยา 
9. แว่นขยาย 
10. มีด  กรรไกรตัดกิ่ง  กรรไกรตัดกระดาษ  ที่เจาะกระดาษ  ที่เย็บกระดาษ และลวดเย็บกระดาษ 
11. อุปกรณ์เครื่องเขียนในการจดบันทึกข้อมูล 
 

   วิธีการ 
1. คัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยคัดเลือกแปลงน้อยหน่าในเขตอ าเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา ที่มีการระบาดของแมลงวันผลไม้จ านวน 5 ราย 
 2. แบ่งกลุ่มพื้นที่เกษตรกรที่มีการระบาด เป็น ระบาดมาก  ปานกลาง  น้อย  
3. ด าเนินการป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้โดยใช้เทคโนโลยีป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้แบบผสมผสาน ตาม

ค าแนะน าของส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ดังนี้   
 3.1 รักษาความสะอาดของแปลงปลูก โดยเก็บผลน้อยหน่าที่ถูกแมลงวันผลไม้ท าลาย และผลที่ร่วง

ออกจากแปลงโดยการฝังกลบหรือเผาเพื่อก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ การฝังกลบต้องให้ลึกมากกว่า 15 ซม. 
 3.2 ตัดแต่งกิ่งเพ่ือให้ทรงพุ่มโปร่ง และไม่ให้สภาพแวดล้อมในสวนเหมาะกับการแพร่ระบาดของ

แมลงวันผลไม ้
 3.3 ติดกับดักอย่างง่าย โดยใช้สารล่อเมธิลยูจินอล ผสมกับสารฆ่าแมลง มาลาไธออน (ไดมาร์ค 

83% อีซี) ในอัตรา 4:1 โดยปริมาตร จากนั้นหยดบนก้อนส าลี 3-5 หยด แล้วน าไปแขวนในกับดัก จากนั้นน ากับดัก
แขวนไว้ในทรงพุ่มสูงประมาณ 1.5 เมตร โดยใช้อัตรา 1 กับดัก/ไร่ เพ่ือก าจัดตัวเต็มวัยเพศผู้ และติดตามการระบาด
ของแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูก  

    3.4 ติดกับดักอย่างง่ายแบบแผ่น  โดยใช้สารล่อเมธิลยูจินอล  ผสมกับสารฆ่าแมลง มาลาไธออน 
(ไดมาร์ค 83% อีซี) ในอัตรา 4:1 โดยปริมาตร แช่แผ่นไม้อัดชานอ้อย แล้วน าไปแขวนรอบแปลงทุกระยะ 500 เมตร  
เพ่ือก าจัดตัวเต็มวัยเพศผู้ และเปลี่ยนกับดักทุก 1 เดือน 

    3.5 ใช้เหยื่อโปรตีนไฮโดรไลเซทอัตรา 200 มิลลิลิตร ผสมสารฆ่าแมลงมาลาไธออน 57% หรือ 
83% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อน้ า 5 ลิตร พ่นในลักษณะเป็นแถบขนาดกว้าง 30 เซนติเมตรที่ทรงพุ่มของน้อยหน่า 
แบบแถวเว้นแถว ทุก 7 วัน และพ่นในเวลาเช้าตรู่ซึ่งเป็นช่วงที่แมลงวันผลไม้ออกมาหาอาหาร เริ่มพ่นครั้งแรกหลัง
ห่อผลเสร็จ 1 สัปดาห์ และพ่นต่อเนื่องจนเก็บเกี่ยวผลผลิตหมด 

  3.6  สุ่มเก็บและบันทึกปริมาณแมลงวันผลไม้ในกับดักทุก14 วัน และสุ่มเก็บตัวอย่างผลน้อยหน่า 
100 ผล เปรียบเทียบระหว่างแปลงขยายผล และแปลงเปรียบเทียบ 
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   การบันทึกข้อมูล 
   1. การปฏิบัติงานในแปลงน้อยหน่า  
   2. จ านวน และชนิดของแมลงวันผลไม้ในแปลงน้อยหน่า  
   3. เปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของแมลงวันผลไม้ในผลผลิตน้อยหน่า 
   4. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
   เวลาและสถานที่ 
 ด าเนินการทดลองระหว่างปี 2559-2560  ในแปลงน้อยหน่าของเกษตรกร ในเขตอ าเภอปากช่อง  จังหวัด
นครราชสีมา  จ านวน 5 แปลง 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ด าเนินการจับพิกัดของแปลง  ติดกับดักแมลงวันผลไม้แบบแผ่น (MET) รอบแปลงเพื่อก าจัดแมลงวันผลไม้
เพศผู้  และติดกับดักเมธิลยูจินอลแบบขวด จ านวน 1 กับดัก/แปลง  และเก็บข้อมูลจ านวนแมลงวันผลไม้ในแต่ละ
แปลงทุก 2 สัปดาห์  เพ่ือเป็นการพยากรณ์ปริมาณแมลงวันผลไม้ในแปลงน้อยหน่า  หลังจากที่มีการหยุดพักบ ารุง
ต้นน้อยหน่า เกษตรกรจะเริ่มตัดแต่งต้นน้อยหน่า ในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม  และท าความสะอาดแปลงปลูก  
เมื่อน้อยหน่าติดผล  เริ่มจะเก็บเกี่ยวด าเนินการฉีดพ่นเหยื่อโปรตีนไฮโดรไลเซท  เพ่ือก าจัดแมลงวันผลไม้เพศเมียที่
จะมาวางไข่  เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตน้อยหน่า ด าเนินการสุ่มเก็บผลผลิต จ านวน 100 ผล  มาตรวจผ่าดูการเข้า
ท าลายของแมลงวันผลไม้ในผลผลิตน้อยหน่า  จากการด าเนินงานได้ผลดังนี้ 
1. ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ปลูกของเกษตรกร 

1.1 สภาพพ้ืนที่ 
คัดเลือกเกษตรกรผู้ร่วมโครงการฯ จ านวน 4 ราย พ้ืนที่ด าเนินการรายละ 1 ไร่ รวมเป็น 4 ไร่ และแปลง

เปรียบเทียบ จ านวน 1 แปลง ในพ้ืนที่อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละแปลง
ดังนี้ (ตารางท่ี 1) 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  

แปลงที่ พ้ืนที่ 
(ไร่) 

พันธุ์ ที่ตั้งแปลง พืชอาศัย/พืชอาหารของแมลงวันผลไม้  
รอบแปลงน้อยหน่า 

1 (ปริทัศน์) 1 พ้ืนเมือง อ.ปากช่อง น้อยหน่า  มะม่วง 
2 (พิกุล) 1 พ้ืนเมือง อ.ปากช่อง น้อยหน่า  มะม่วง 
3 (อุดม) 1 พ้ืนเมือง อ.ปากช่อง น้อยหน่า  มะม่วง  มะละกอ 
4 (ส าราญ) 1 พ้ืนเมือง อ.ปากช่อง น้อยหน่า  แก้วมังกร   
5 (สนุ่น) 
(เปรียบเทียบ) 

1 พ้ืนเมือง อ.ปากช่อง น้อยหน่า  มะละกอ  อะโวกาโด  มะม่วง  
กระท้อน 

     
1.2 ปริมาณแมลงวันผลไม้ในแปลงน้อยหน่า 
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ด าเนินการเก็บตัวอย่างแมลงวันผลไม้จากกับดักเมธิลยูจินอลทุก 14 วัน  พบว่า ทั้งแปลงต้นแบบทั้ง 
4 แปลง และแปลงเปรียบเทียบ  สามารถพบตัวเต็มวัยของแมลงวันผลไม้ชนิด Bactocera dorsalis  ตั้งแต่เริ่มต้น
ติดกับดัก คือช่วงที่มีการติดผลอ่อนจนระยะที่เริ่มเก็บเกี่ยว และจะพบมากกว่าแมลงวันผลไม้ชนิด Bactocera 
correcta   ในปี 2559  ในแปลงต้นแบบสามารถพบแมลงวันผลไม้มากท่ีสุดในช่วงเดือน มิถุนายน ซึ่งเป็นระยะติด
ผลอ่อน คือ พบ 46 ตัว/กับดัก/วัน (แปลงนายส าราญ)  ซึ่งแปลงเปรียบเทียบจะพบแมลงวันผลไม้ในแปลง ชนิด B. 
dorsalis  สูงที่สุด คือ 18.2 ตัว/กับดัก/วัน  ในช่วงเดือน ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพักต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว  
และในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงติดผลอ่อน ก็พบแมลงวันผลไม้ชนิด B. correcta  เท่ากับ 1.3  ตัว/กับดัก/วัน 
ทั้งในแปลงต้นแบบและแปลงเปรียบเทียบ (ตารางที่ 2)  ในปี 2560  แปลงต้นแบบพบแมลงวันผลไม้มากที่สุด
ในช่วงเดือน พฤษภาคม ซึ่งเป็นระยะติดผลอ่อน คือ พบ 22.5 ตัว/กับดัก/วัน (แปลงนายอุดม)  ซึ่งลดลงจากปี 
2559   และในแปลงเปรียบเทียบจะพบแมลงวันผลไม้ในแปลง ชนิด B. dorsalis  สูงที่สุด คือ 38 ตัว/กับดัก/วัน  
ในช่วงเดือน กรกฎาคม  ซึ่งเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต  และในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต ก็พบ
แมลงวันผลไม้ชนิด B. correcta  เท่ากับ 0.9 ตัว/กับดัก/วัน ในแปลงต้นแบบและ  1.1 ตัว/กับดัก/วัน  ในแปลง
เปรียบเทียบ  ซึ่งลดลงจากปี 2559 ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  จ านวนแมลงวันผลไม้ในแปลงน้อยหน่า และแปลงเปรียบเทียบ  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ในระหว่างเดือน มิถุนายน 2559 ถึง กันยายน 2560 

ปริทัศน์ พิกุล ส ำรำญ อุดม control ปริทัศน์ พิกุล ส ำรำญ อุดม control

1 1 ม.ิย. 59 ระยะติดผลอ่อน 1.1 2.3 1.6 2.0 2.3 0.6 0.4 0.1 1.2 0.4

2 15 ม.ิย. 59 ระยะติดผลอ่อน 2.9 6.3 46.0 5.7 6.3 0.0 1.3 0.0 0.1 1.3

3 29 ม.ิย. 59 ระยะเก็บเก่ียว 5.4 2.4 5.4 9.0 2.4 0.0 0.0 0.1 0.7 0.0

4 6 ก.ค. 59 ระยะเก็บเก่ียว 9.7 6.0 10.3 20.6 6.0 0.0 0.6 0.4 1.1 0.6

5 21 ก.ค. 59 ระยะเก็บเก่ียว 7.1 1.7 1.9 19.3 1.7 0.0 0.2 0.1 0.4 0.2

6 3 ส.ค. 59 ระยะเก็บเก่ียว 3.2 5.2 2.9 13.4 5.2 0.4 0.2 0.1 0.8 0.2

7 17 ส.ค. 59 ระยะเก็บเก่ียว 3.3 6.8 1.4 17.9 6.8 0.4 0.4 0.0 0.6 0.4

8 30 ส.ค. 59 ระยะเก็บเก่ียว 1.3 3.8 0.8 9.0 3.8 0.2 0.3 0.2 0.5 0.3

9 15 ก.ย. 59 ระยะเก็บเก่ียว 2.9 4.3 1.3 5.1 4.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1

10 28 ก.ย. 59 ตัดแต่งก่ิง 0.4 1.8 2.2 2.9 1.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0

11 13 ต.ค. 59 พักต้น 1.3 1.9 3.6 7.0 3.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

12 25 ต.ค. 59 พักต้น 2.3 2.6 3.3 8.2 18.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0

13 9 พ.ย. 59 พักต้น 0.7 1.6 6.8 6.1 14.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0

14 29 พ.ย. 59 ระยะเก็บเก่ียว 0.7 0.8 1.6 1.3 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0

15 13 ธ.ค. 59 ตัดแต่งก่ิง 0.2 0.4 0.4 0.6 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0

16 27 ธ.ค. 59 ตัดแต่งก่ิง 0.9 1.4 2.4 1.5 15.6 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1

17 10 ม.ค. 60 ตัดแต่งก่ิง 1.4 0.1 1.0 0.3 3.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0

18 25 ม.ค. 60 ตัดแต่งก่ิง 1.9 2.1 1.9 1.1 8.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1

19 7 ก.พ. 60 ตัดแต่งก่ิง 0.8 1.3 0.3 0.4 1.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0

20 3 ม.ีค. 60 บ ำรุงตอ 0.8 1.8 0.3 0.2 2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1

21 15 ม.ีค. 60 ติดดอก 1.2 1.2 0.3 0.6 2.8 0.0 0.2 0.0 0.2 0.6

22 10 เม.ย. 60 ติดผล 14.1 6.8 6.3 14.3 32.5 0.1 0.1 0.4 0.5 0.2

23 27 เม.ย. 60 ติดผล 9.0 6.9 3.5 18.3 6.5 0.0 0.2 0.1 0.4 0.1

24 8 พ.ค. 60 ติดผล 14.8 19.5 11.8 14.4 31.5 0.0 0.2 0.3 0.1 0.8

25 22 พ.ค. 60 ติดผล 9.7 19.7 17.7 22.5 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0

26 7 ม.ิย. 60 เก็บผลผลิต 4.0 8.7 9.1 16.7 14 0.1 0.2 0.5 0.1 0

27 20 ม.ิย. 60 เก็บผลผลิต 17.1 15.4 12.4 15.1 37.7 0.2 0.1 0.9 0.4 1.1

28 6 ก.ค. 60 เก็บผลผลิต 5.8 6.4 3.9 9.9 38 0.0 0.4 0.1 0.1 1

29 18 ก.ค. 60 เก็บผลผลิต 6.2 7.7 8.8 11.8 10 0.3 0.2 0.3 0.8 0

30 1 ส.ค. 60 ติดผล 2.4 6.1 3.1 17.1 27 0.0 0.3 0.1 0.1 0

31 15 ส.ค. 60 ติดผล 3.8 3.9 0.9 8.9 6 0.1 0.1 0.0 0.4 0

32 28 ส.ค. 60 ติดผล 2.8 5.1 2.4 9.4 11 0.0 0.0 0.0 0.2 0

33 11 ก.ย. 60 ติดผล 1.5 1.7 2.3 6.8 13 0.0 0.0 0.2 0.0 0

34 26 ก.ย. 60 ติดผล 1.9 2.1 1.6 2.7 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0

คร้ังท่ี ว/ด/ป ระยะพืช
B. correctaB. dorsalis

จ ำนวนแมลงวันผลไม้ท่ีพบในกับดัก (ตัว/กับดัก/วัน)
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1.3  การตรวจนับการเข้าท าลายของแมลงวันในผลผลิตน้อยหน่า 

จากการด าเนินการตรวจนับการเข้าท าลายของแมลงวันผลไม้ในผลผลิตน้อยหน่า จากแปลงต้นแบบ 

และแปลงเปรียบเทียบ โดยการสุ่มเก็บผลผลิตในพื้นที่ที่ท าการทดสอบ  แล้วน ามาเก็บไว้ในสภาพปิด โดยการเก็บ

ไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิห้อง โดยไว้ในตู้ที่มีตาข่ายคลุมไว้เพ่ือป้องกันการเข้าท าลายของแมลงวันผลไม้ในระหว่างที่เก็บ

รักษาไว้จนน้อยหน่าเริ่มสุก (เก็บไว้ 3-5 วัน)  แล้วจึงผ่าผลผลิตเพื่อดูว่ามีหนอนแมลงวันผลไม้หรือไม่  จากการ

ตรวจนับพบว่า  ผลผลิตจากแปลงต้นแบบพบร้อยละการเข้าท าลายของแมลงวันผลไม้ เฉลี่ย เท่ากับ  16  ซึ่งลดลง

จากปี 2559  ซึ่งมีร้อยละการเข้าท าลายของแมลงวันผลไม้ เท่ากับ  36 และในปี 2560 แปลงต้นแบบมีร้อยละการ

เข้าท าลายของแมลงวันผลไม้น้อยกว่าแปลงเปรียบเทียบ ซึ่งพบการเข้าท าลายของแมลงวันผลไม้เท่ากับ 25 

เปอร์เซ็นต์ 

ตำรำงที ่3   ร้อยละกำรเข้ำท ำลำยของแมลงวันผลไมใ้นผลผลิตน้อยหน่ำ ปี 2559-60

ล ำดับ เกษตรกร

2559 2560

1 นำยปริทัศน์  ปุริปุณณะ 31 20

2 นำงพิกุล  เหล็กดี 29 13

3 นำยอุดม  แซ่เฮ็ง 52 25

4 นำยส ำรำญ  33 5

36 16

5 นำงสนุ่น(Control) 35 25

เฉล่ีย

ร้อยละกำรท ำลำย

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

1. จ านวนประชากรของแมลงวันผลไม้ที่พบในแปลงต้นแบบมีปริมาณน้อยกว่าในแปลงเปรียบเทียบตลอด
ฤดูการผลิตและพบ  B. dorsalis  มากกว่า B. correcta  ยกเว้นในช่วงแรกของปี 2559 นั้นแปลงเปรียบเทียบจะ
มีประชากรแมลงวันผลไม้น้อยกว่าแปลงต้นแบบ  ทั้งนี้เนื่องมาจากแปลงเปรียบเทียบเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้กับแปลงที่
เคยใช้เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้มาก่อน  แต่เมื่อเปลี่ยนพ้ืนที่แปลงเปรียบเทียบแล้ว  พบว่าจ านวน
ประชากรของแมลงวันผลไม้มากกว่าแปลงต้นแบบ 

2. ผลผลิตน้อยหน่าที่เก็บเกี่ยวจากแปลงต้นแบบพบว่ามีการเข้าท าลายของแมลงวันผลไม้ไม่ต่ ากว่าแปลง
เปรียบเทียบทั้งสองปีที่ท าการทดลอง 
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3. เกษตรกรยอมรับวิธีการตัดแต่งก่ิง  การใช้กับดักเมธิลยูจีนอล  กับดักแผ่น  และมีเกษตรกรสนใจน าไปใช้

ต่อ  แต่วิธีการการพ่นไฮโดรไลเซทโปรตีน เพ่ือก าจัดแมลงวันผลไม้ในแปลงนั้น มีความยุ่งยากในการปฏิบัติ  แต่

เกษตรกรก็เห็นประสิทธิภาพของเหยื่อโปรตีน จึงมีเกษตรกรบางรายน าไปใช้ต่อ แต่อาจจะต้องมีการปรับวิธีการใช้

ให้เหมาะสมกับเกษตรกรแต่ละราย  ส่วนวิธีการท าความสะอาดแปลงด้วยการเก็บผลที่ร่วงหล่นในแปลงนั้นมีความ

ยุ่งยากในเรื่องของต้นทุนและแรงงาน  เกษตรกรจึงไม่ค่อยปฏิบัติตาม  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ผลจากการทดลองนี้จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรผู้ที่ผลิตน้อยหน่า รวมทั้งเกษตรกรที่ผลิตผลไม้ชนิดอื่น
ในพ้ืนที่ที่มีปัญหาเรื่องแมลงวันผลไม้น าไปปรับใช้ได้  รวมทั้งเป็นข้อมูลส าหรับนักวิชาการ  เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร  และบุคคลทั่วไปที่ต้องการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
11. ค าขอบคุณ 
 ขอขอบพระคุณเกษตรกรผู้ผลิตน้อยหน่าทุกท่านที่กรุณาให้ใช้แปลงผลิตน้อยหน่าเป็นสถานที่ในการ
ทดลองครั้งนี้ 
12. เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการเกษตร. แมลงวันผลไม้และการป้องกันก าจัด. จดหมายข่าวผลิใบ ก้าวใหม่การวิจัยและพัฒนา 

การเกษตร. ISBN 1513-0010. 
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2555. สถิติการเกษตร. แหล่งที่มา : http://www.agriinfo.doae.go.th/. 
นิรนาม. 2551.  น้อยหน่า.  แหล่งที่มา : http://www.doae.go.th/plant/s_apple/sugarapple.htm 
บุปผา  เหล่าสินชัย และชลิดา  อุณหวุฒิ.  2543.  เพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอยศัตรูพืชที่ส าคัญ.  เอกสารวิชาการ  

กองกีฎและสัตววิทยา  กรมวิชาการเกษตร.  70 หน้า.   
มนตรี จิรสุรัตน์. 2544. สารล่อแมลงวันผลไม้ ใน แมลงวันผลไม้ในประเทศไทย. เอกสารวิชาการกองกีฏและสัตว

วิทยาที่ กกส-ว-007-2554 กรมวิชาการเกษตร. ISBN 974-436-046-1. หน้า 133-150 
รัชฎา อินทรก าแหง และคณะ. 2553. วิจัยและพัฒนาสถานภาพการเป็นพืชอาศัยและวิธีก าจัดแมลงวันผลไม้ในผล

ลิ้นจี่เพื่อการส่งออก. ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร. แหล่งที่มา: 
http://it.doa.go.th/refs/files/1649_2553.pdf?PHPSESSID=1bb3118ddbc3be54328b67c20aa
084cb 

วิภาดา ปลอดครบุรี และ สัญญาณี ศรีคชา. 2554. แมลงวันผลไม้และการป้องกันก าจัด ใน แมลงศัตรูไม้ผล.  
เอกสารวิชาการส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. ISBN 978-974-436-767-9.  หน้า 
139-151   

 
  

http://www.agriinfo.doae.go.th/
http://www.doae.go.th/plant/s_apple/sugarapple.htm
http://it.doa.go.th/refs/files/1649_2553.pdf?PHPSESSID=1bb3118ddbc3be54328b67c20aa084cb
http://it.doa.go.th/refs/files/1649_2553.pdf?PHPSESSID=1bb3118ddbc3be54328b67c20aa084cb
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13. ภาคผนวก

นำยปริทัศน์  ปุริปุณณะ

บ้ำนเลขท่ี 82/2 หมู่ 8 บ้ำนลำด สำมัคคี ต.คลองม่วง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ

เบอร์โทรศัพท์ 0899455885 0940851648

พ้ืนท่ี 14 ไร่

อำยุพืช 14 ปี

ระยะปลูก 4*4 เมตร

ล ำดับ ช่วงระยะเวลำ วิธีกำรปฎิบัติ เดือน จ ำนวนคร้ัง หมำยเหตุ

1 รุ่นท่ี1 ตัดแต่งก่ิง ธ.ค.-ม.ค. 1

ฉีดพ่นสำรเคมี มำลำไธออน+เมโทมิล+แคลเซ่ียมโบร่อน เม.ย. 2

ฉีดพ่นสำรเคมี คำเบนดำซิน พ.ค. 2

ใส่ปุ๋ยสูตรเกรด 15-15-15 อัตรำ 500 กรัม/ต้น เม.ย. 1

เก็บก่ียวผลผลิต มิ.ย.-ก.ค. ทุกๆ4วัน

2 รุ่นท่ี2 ตัดแต่งก่ิงกระโดง มิ.ย. 1

ฉีดพ่นสำรเคมี มำลำไธออน+เมโทมิล+แคลเซ่ียมโบร่อน ก.ค. 1

ฉีดพ่นสำรเคมี คำเบนดำซิน ส.ค. 1

ใส่ปุ๋ยสูตรเกรด 15-15-15 อัตรำ 0.5 กก./ไร่ มิ.ย. 1

เก็บก่ียวผลผลิต ส.ค. ทุกๆ4วัน

3 รุ่น3 ฉีดพ่นสำรเคมี มำลำไธออน+เมโทมิล+แคลเซ่ียมโบร่อน ก.ย. 1

ฉีดพ่นสำรเคมี คำเบนดำซิน ก.ย. 1

ใส่ปุ๋ยสูตรเกรด 15-15-15 อัตรำ 0.5 กก./ไร่ ส.ค. 1

เก็บก่ียวผลผลิต ต.ค.-พ.ย. ทุกๆ4วัน

ฉีดพ่นสำรก ำจัดวัชพืช พำรำควอตไดคลอไรด์ ธ.ค.-พ.ย. 4/ปี แล้วแต่วัชพืชมำกน้อยชว่งใด

ข้อมูลเกษตรกรกำรปฎิบัติงำนของเกษตรกร

กำรดูแลรักษำ
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นำยอุดม  แซ่เฮ็ง

หมู่ 8 บ้ำนหนองตะแก้ว  ต.ปำกช่อง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ

เบอร์โทรศัพท์ 

พ้ืนท่ี 10 ไร่

อำยุพืช 10 ปี

ระยะปลูก 4*4 เมตร

ล ำดับ ช่วงระยะเวลำ วิธีกำรปฎิบัติ เดือน จ ำนวนคร้ัง หมำยเหตุ

1 รุ่นท่ี1 ตัดแต่งก่ิง ธ.ค. 1

ฉีดพ่นสำรเคมี อะบำแมกติน เม.ย. 2 แล้วแต่พบอำกำร

ใส่ปุ๋ยสูตรเกรด 15-15-15 อัตรำ 200กรัม/ต้น ก.พ. 1

ใส่ปุ๋ยคอก(ข้ีไก่แกรบ) อัตรำ 10 กก./ต้น ก.พ. 1

เก็บก่ียวผลผลิต มิ.ย.-ก.ค. ทุกๆ4วัน

2 รุ่นท่ี2 ตัดแต่งก่ิงกระโดง เม.ย. 1

ฉีดพ่นสำรเคมี อะบำแมกติน ก.ค. 2 แล้วแต่พบอำกำร

ใส่ปุ๋ยสูตรเกรด 15-15-15 อัตรำ 200กรัม/ต้น มิ.ย. 1

ใส่ปุ๋ยคอก(ข้ีไก่แกรบ) อัตรำ 10 กก./ต้น ก.ค. 1

เก็บก่ียวผลผลิต ต.ค.-พ.ย. ทุกๆ4วัน

3 ฉีดพ่นสำรก ำจัดวัชพืช พำรำควอตไดคลอไรด์ ธ.ค.-พ.ย. 4/ปี แล้วแต่วัชพืชมำกน้อยชว่งใด

4 ใชร้ถไถเล็กไถพรวนและก ำจัดวัชพืช 2/ปี แล้วแต่วัชพืชมำกน้อยชว่งใด

กำรดูแลรักษำ
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นำยส ำรำญ  หล้ำชิด

บ้ำนเลขท่ี 33/4หมู่ 8 บ้ำนหนองตะแก้ว  ต.ปำกช่อง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ

เบอร์โทรศัพท์ 0856303452

พ้ืนท่ี 34 ไร่

อำยุพืช 17 ปี

ระยะปลูก 4*4 เมตร

ล ำดับ ช่วงระยะเวลำ วิธีกำรปฎิบัติ เดือน จ ำนวนคร้ัง หมำยเหตุ

1 รุ่นท่ี1 ตัดแต่งก่ิง ม.ค. 1

ฉีดพ่นสำรเคมี อะบำแมกติน+ฮอร์โมนเร่งดอกและผล ก.พ.-เม.ย. 6

ใส่ปุ๋ยสูตรเกรด 15-15-15 อัตรำ 200กรัม/ต้น ก.พ. 1

ใส่ปุ๋ยคอก(ข้ีไก่แกรบ) อัตรำ 10 กก./ไร่ ก.พ. 1

เก็บก่ียวผลผลิต มิ.ย.-ก.ค. ทุกๆ4วัน

2 รุ่นท่ี2 ตัดแต่งก่ิงกระโดง เม.ย. 1

ฉีดพ่นสำรเคมี อะบำแมกติน+ฮอร์โมนเร่งดอกและผล พ.ค.-ก.ค. 6

ใส่ปุ๋ยสูตรเกรด 15-15-15 อัตรำ 200กรัม/ต้น ส.ค. 1

เก็บก่ียวผลผลิต ส.ค. ทุกๆ4วัน

3 ฉีดพ่นสำรก ำจัดวัชพืช พำรำควอตไดคลอไรด์ ธ.ค.-พ.ย. 6/ปี แล้วแต่วัชพืชมำกน้อยชว่งใด

4 ฉีดพ่นสำรก ำจัดวัชพืช กลูโฟซิเนท แอมโมเนี่ยม มิ.ย. 1/ปี แล้วแต่วัชพืชมำกน้อยชว่งใด

กำรดูแลรักษำ
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นำงพิกุล  เหล็กดี

บ้ำนเลขท่ี 82หมู่ 6 บ้ำนหนองอีเหลอ  ต.ปำกช่อง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ

เบอร์โทรศัพท์ 0849582908

พ้ืนท่ี 7 ไร่

อำยุพืช 10 ปี

ระยะปลูก 4*4 เมตร

ล ำดับ ช่วงระยะเวลำ วิธีกำรปฎิบัติ เดือน จ ำนวนคร้ัง หมำยเหตุ

1 รุ่นท่ี1 ตัดแต่งก่ิง มี.ค. 1

ฉีดพ่นสำรเคมี คลอไพริฟอส+ไซเพอร์เมทริน+

เคร่ืองด่ืมชกู ำลัง2ขวด+ผงชรูส500กรัม+สำรจับใบ มี.ค.-มิ.ย. 5 เว้น1สัปดำห์ก่อนเก็บเก่ียว

ใส่ปุ๋ยสูตรเกรด 15-15-15 อัตรำ 250กรัม/ต้น มี.ค. 1

ใส่ปุ๋ยคอก(ข้ีไก่แกรบ) อัตรำ 10 กก./ไร่ มี.ค. 1

เก็บก่ียวผลผลิต มิ.ย.-ก.ค. ทุกๆ4วัน

2 รุ่นท่ี2 ตัดแต่งก่ิงกระโดง มิ.ย. 1

ฉีดพ่นสำรเคมี คลอไพริฟอส+ไซเพอร์เมทริน+

เคร่ืองด่ืมชกู ำลัง2ขวด+ผงชรูส500กรัม+สำรจับใบ พ.ค.-ก.ค. 6

ใส่ปุ๋ยสูตรเกรด 15-15-15 อัตรำ 250กรัม/ต้น ส.ค. 1

เก็บก่ียวผลผลิต ต.ค. ทุกๆ4วัน

3 ฉีดพ่นสำรก ำจัดวัชพืช พำรำควอตไดคลอไรด์ พ.ค.,ส.ค. 2 แล้วแต่วัชพืชมำกน้อยชว่งใด

4 ฉีดพ่นสำรก ำจัดวัชพืช ไกโฟเสท พ.ค.,ส.ค. 2 แล้วแต่วัชพืชมำกน้อยชว่งใด

กำรดูแลรักษำ
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นำงสนุ่น อินทับทิม

บ้ำนเลขท่ี 8หมู่ 10  ต.จันทึก อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ

เบอร์โทรศัพท์ 

พ้ืนท่ี 2 ไร่

อำยุพืช 13 ปี

ระยะปลูก 4*4 เมตร

ล ำดับ ช่วงระยะเวลำ วิธีกำรปฎิบัติ เดือน จ ำนวนคร้ัง หมำยเหตุ

1 รุ่นท่ี1 ตัดแต่งก่ิง ธ.ค. 1

ฉีดพ่นสำรเคมี อะบำแมกติน+แลนเนท+แคลเซ่ียมโบร่อน เม.ย. 2ถึง3 แล้วแต่พบอำกำร

ใส่ปุ๋ยสูตรเกรด 15-15-15 อัตรำ 250กรัม/ต้น ก.พ. 1

ใส่ปุ๋ยคอก(ข้ีไก่แกรบ) อัตรำ 5 กก./ต้น ก.พ. 1

เก็บก่ียวผลผลิต มิ.ย.-ก.ค. ทุกๆ4วัน

2 รุ่นท่ี2 ตัดแต่งก่ิงกระโดง เม.ย. 1

ฉีดพ่นสำรเคมี อะบำแมกติน+แลนเนท+แคลเซ่ียมโบร่อน ก.ค. 2ถึง3 แล้วแต่พบอำกำร

ฉีดพ่นสำรเคมี คำเบนดำซิน ส.ค. 1

ใส่ปุ๋ยสูตรเกรด 15-15-15 อัตรำ 0.25 กก./ไร่ มิ.ย. 1

ใส่ปุ๋ยคอก(ข้ีไก่แกรบ) อัตรำ 5 กก./ไร่ ก.ค. 1

เก็บก่ียวผลผลิต ต.ค.-พ.ย. ทุกๆ4วัน

3 ฉีดพ่นสำรก ำจัดวัชพืช พำรำควอตไดคลอไรด์ ธ.ค.-พ.ย. 4/ปี แล้วแต่วัชพืชมำกน้อยชว่งใด

4 ฉีดพ่นสำรก ำจัดวัชพืช ไกโฟเสท(ฉีดรอบแปลง) ธ.ค.-พ.ย. 4/ปี แล้วแต่วัชพืชมำกน้อยชว่งใด

5 ใชร้ถไถเล็กไถพรวนและก ำจัดวัชพืช 2/ปี แล้วแต่วัชพืชมำกน้อยชว่งใด

กำรดูแลรักษำ
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 ภาพที่ 1  กับดักเมธิลยูจีนอล 

 

ภาพที่ 2  กับดักแผ่น 

 

ภาพที่ 3  อุปกรณ์การฉีดพ่นเหยื่อพิษ ไฮโดรไลเซทโปรตีน 


