
รายงานผลงานเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 

......................................... 

1. ชุดโครงการวิจัย    : โครงการวจิยัและพฒันาการผลิตพุทราอยา่งมีคุณภาพ 

2. โครงการวิจัย       :   วิจยัและพฒันาการผลิตพทุราอย่างมีคณุภาพ 

กิจกรรม  : 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) : 

3. ชื่อการทดลองภาษาไทย : การศกึษาการปอ้งกนัก าจดัแมลงศตัรูส าคญัในพทุรา 
ชื่อการทดลองภาษาอังกฤษ :  A  study  of  the  pesticide  in  the jujubi   

          ชื่อการทดลองย่อย : การทดลองที่ 1.3 การศึกษาการป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้ในพุทรา 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  :  นางวิภาวรรณ   ดวนมีสุข         ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 

ผู้ร่วมงาน             :  นายสุวรรณ  ทิพย์เมืองพรหม     ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 

                            นางอารีรัตน์  พระเพชร            ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 

                            นายสุรศักดิ์  วัฒนพันธุ์สอน       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 

                            นางสาวอรณิชชา  สุวรรณโฉม    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 

                            นางสาวสัญญาณี  ศรีคชา         ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 

                            นายชัยณรงค์   จันทร์แสนตอ     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 

                    

5. บทคัดย่อ  : แมลงวันผลไม้เป็นแมลงศัตรูส าคัญชนิดหนึ่งที่ท าลายให้ผลผลิตพุทราได้รับความเสียหาย

และจ าหน่ายไม่ได้ การศึกษาการป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้ในพุทรา เพ่ือให้ได้วิธีการที่เหมาะสมในการ

ป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้ โดยเปรียบเทียบการใช้เหยื่อพิษ  การห่อผลและการไม่พ่นสารเคมี  พบว่า ในช่วง

การออกดอกติดผลของพุทราพันธุ์สามรสในช่วงเดือนกันยายนถึงกุมภาพันธ์ ไม่เป็นช่วงที่มีการระบาดของ

แมลงวันผลไม้  ซึ่งช่วงระบาดของแมลงวันผลไม้มากจะเป็นในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน  ท าให้ไม่พบการ

ระบาดของแมลงวันผลไม้ในแปลงทดลอง 

6. ค าน า  : พทุราเป็นไมยื้นตน้ขนาดกลาง มีช่ือวิทยาศาสตรว์า่  Zizyphus mauritiana Lamk.   
วงศ ์ RHAMNACEAE ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกพุทรากระจายอยู่ตามภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือ มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 16,795 ไร่ สามารถส่งออกได้ ในปี 2549 มีประมาณ 25,113 กก. มูลค่า 



823,849 บาท โดยในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง มีพ้ืนที่ปลูก ที่ จ.ตาก จ.พิจิตร จ.อุตรดิตถ์   จ.เพชรบูรณ์  
จ.สุโขทัย จ.ก าแพงเพชร  และ จ.พิษณุโลก  โดยมีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุด คือ จ.สุโขทัย มีพ้ืนที่ปลูก 1,349 ไร่ 
ผลผลิตเฉลี่ย 2,212 ตัน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ13.13 บาท  คิดเป็นมูลค่า 29,043,560 ล้านบาท/ปี ในปี 
2544    พุทรามีประโยชน์และความส าคัญในด้านเศรษฐกิจพอสมควร  แต่เนื่องจากในพ้ืนที่ปลูกยังประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับโรคแมลง ท าให้ผลผลิตที่ออกมาไม่ได้คุณภาพ ตรงความต้องการของตลาด  พุทราเป็นพืชอีก
ชนิดหนึ่งที่ท ารายได้ให้แก่ผู้ปลูกเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ปลูกมักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชที่เข้ามาท าลาย ท า
ให้ผลผลิตลดลง ต้องมีการดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ าเสมอ เป็นการช่วยลดความเสียหาย แมลงที่เข้ามาท าลาย
พุทรามีมากมายหลายชนิด  แมลงวันผลไม้ ตัวอ่อนเป็นตัวหนอนที่มีลักษณะเล็กสีขาวเจาะชอนไชเนื้อผล ตัว
แก่เป็นแมลงวันทอง ตัวยาวประมาณ 12-13 มล. ปีกมีสีทองหัวและท้องมีสีน้ าตาล ตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย  
ลักษณะการเข้าท าลาย จะเข้าท าลายในขณะที่ผลมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซม. โดยตัวเมียจะใช้อวัยวะวางไข่
แทงลงไปบนผิวมันจะวางไข่เป็นกลุ่มๆ ตัวเมีย 1 ตัว วางไข่ได้ 100 ฟอง แล้วฟักเป็นตัวหนอนกัดกินเนื้ออยู่
ภายใน จากนั้นเมื่อโตเต็มที่ก็จะดีดตัวออกจากผลมาเข้าดักแด้ในดิน ซึ่งช่วงที่ระบาดมากคือ เดือนมีนาคม – 
มิถุนายน การป้องกันก าจัด คือ 1.พรวนดินบริเวณโคนต้นและที่ใกล้เคียง เพ่ือให้ดักแด้ในดินถูกแดด เป็นการ
ท าลายดักแด้ 2. ผลที่ร่วงและเน่า ให้เก็บออกมาท าลายโดยการเผา  3. การใช้กับดักสารเมทธิลยูจินอลใช้
ส าหรับท านายการระบาดของแมลงวันทอง  4. พ่นเหยื่อพิษ (มาลาไทออน+ยีสต์โปรตีนออโตไลเสด)อัตรา40  

มล +200 มล เติมน้ า  5 ลิตรพ่นเป็นจุดบนใบแก่ของพุทรา  ซ่ึงเป็นวธีิการป้องกนัก าจดัท่ีไดผ้ลดีท่ีสุด คือ 
การใชเ้หยือ่พิษโปรตีนในการก าจดัแมลงวนัผลไม ้(มนตรี, 2533) การป้องกนัก าจดัแมลงวนัผลไมโ้ดยใช้
เหยือ่พิษโปรตีน อาศยัหลกัการพื้นฐานทางชีววทิยา ท่ีวา่เม่ือแมลงวนัผลไมฟั้กออกจากดกัแดใ้หม่ๆ จะมี
ความตอ้งการอาหารท่ีมีโปรตีนเป็นองคป์ระกอบสูง เพื่อพฒันาอวยัวะสืบพนัธ์ุและวางไข่ ตลอดจนใชใ้น
การด ารงชีพและขยายพนัธ์ุ ซ่ึงเหยือ่โปรตีนท่ีผลิตจากกากยสีตท่ี์ไดจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมเบียร์นั้น มี
โปรตีนเป็นองคป์ระกอบสูงจึงน ามาใชดึ้งดูดแมลงวนัผลไมไ้ด้ เม่ือน าเหยือ่โปรตีนผสมกบัสารฆ่าแมลง 
แลว้ล่อใหแ้มลงวนัผลไมม้ากินเหยือ่โปรตีนน้ี แมลงวนัผลไมก้็จะตายก่อนท่ีจะพร้อมผสมพนัธ์ุและวางไข่ 
มนตรีและสาทร (2537) พบวา่สารฆ่าแมลงทุกชนิดท่ีออกฤทธ์ิเร็วสามารถใชผ้สมกบัเหยือ่โปรตีนเพื่อล่อ
แมลงวนัผลไมไ้ดแ้ทบทุกชนิด โดยไม่ท าลายความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงนั้นๆ สารฆ่าแมลงท่ีสามารถ
ผสมกบัเหยือ่ไดดี้ และมีประสิทธิภาพในการก า จดัแมลงวนัผลไม ้ไดแ้ก่ เมทโธมิล(methomyl) โมโนโคร
โตฟอส (monocrotophos) ไดเมทโธเอท (dimethoate) เดลตา้เมทริน(deltamethrin) คาร์โบซลัแฟน 
(carbosulfan) ไตรคลอร์ฟอน (trichlorfon) มาลาไธออน(malathion) เอซินฟอสเอทธิล (azinphos-ethyl) 
คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) แต่เน่ืองจากสารฆ่าแมลง โมโนโครโตฟอส และไดเมทโธเอท ไม่แนะน าให้
ใช ้เน่ืองจากมีอนัตรายสูงและถูกยกเลิกการใชใ้น 
ประเทศไทย และมาลาไทออน 83%EC ท่ีแนะน าให้ใชมี้พิษสูง เพ่ือให้ได้วิธีการป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้ที่
มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค  ผลผลิตมีคุณภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย

จึงได้ท าการศึกษาการปอ้งกนัก าจดัแมลงวนัผลไมใ้นพทุรา  



7.  วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 

                1.  ต้นพุทรา  
                 2. ป้าย Tag 
   3. เหยื่อพิษโปรตีน 
                     4. วัสดุส าหรับห่อผล 
   5. ปุ๋ยคอกและ  ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และ 13-13-21   
   6. อุปกรณ์บันทึกข้อมูลและเก็บเกี่ยวผลผลิต 

- วิธีการ 

   วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 กรรมวิธี  6 ซ้ า ดังนี้   
  กรรมวิธีที่ 1  เหยื่อพิษโปรตีน  อัตรา 80 CC/น้ า 20 ลิตร 
                กรรมวิธีที่ 2  ห่อผล  
  กรรมวิธีที่ 3  ไม่พ่นสาร 

-  วิธีปฏิบัติการทดลอง 
 1   ท าการปลูกพุทราพันธุ์สามรสจากต้นติดตาที่สมบูรณ์ดีแล้ว ใช้ระยะปลูก 4 x 5 เมตร  

กรรมวิธีละ  4  ต้นต่อซ้ า  ขนาดหลุม กว้าง x ยาว x ลึก 50 x5 0 x 50 ซม. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก อัตรา 5 
กก./หลุม ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 200 กรัม/ต้น  

 2. ช่วงก่อนออกดอก ท าการปฏิบัติดูแลรักษา โดยการให้น้ าใส่ปุ๋ย โดยใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 5 
กก./ต้น ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 13-27-27 อัตรา 200 กรัม/ต้นและหมั่นตรวจกรท าลายของแมลงวันผลไม้โดยสุ่ม
ตรวจ เมื่อพบการระบาดให้พ่นสารเคมีตามกรรมวิธีที่ทดลอง 3  กรรมวิธี  
             3. ชว่งหลังจากต้นพุทราติดผลแล้วประมาณ 15-20 วัน ท าการปฏิบัติดูแลรักษา โดยการให้น้ า
ใส่ปุ๋ย โดยปุ๋ยเคมีสูตร 13-0-46 อัตรา 200 กรัม/ต้น และพ่นสารเคมีเม่ือพบการระบาดแมลงวันผลไม ้

 
- การบันทึกข้อมูล 

      1  บันทึกการออกดอกติดผลของพุทรา 
2  บันทึกการตรวจเช็คการแพร่ระบาดของแมลง 
3  บันทึกการใช้สารเคมี 
4  บันทึกข้อมูลผลผลิตได้แก่  ปริมาณผลผลิตต่อต้น  ปริมาณผลผลิตที่ถูกแมลงท าลาย ปริมาณ . 

เวลาและสถานที่ 
ด าเนินการเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย   อ.ศรีส าโรง  จ.สโุขทัย  



8. ผลการทดลองและวิจารณ์ :  การด าเนินการทดลองการศกึษาการปอ้งกนัก าจดัแมลงวนัผลไมใ้น

พทุรา ซ่ึงด าเนนิการในชว่งเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2557 นั้น ไม่พบการระบาดของ

แมลงวันผลไม้  อาจเนื่องมาจากเป็นแปลงใหม่ซึ่งเริ่มเตรียมพ้ืนที่และสร้างแปลงพุทราในช่วงเดือนกรกฎาคม  

พ.ศ. 2555 และท าการปลูกซ่อมและติดตาในช่วงเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2556(ภาพที่ 1) ท าให้ต้นพุทราที่ใช้ใน

แต่ละกรรมวิธีเจริญเติบโตไม่สม่ าเสมอกันไม่สามารถเก็บข้อมูลการระบาดและการป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้

ได้  ในฤดูการผลิตพุทรา ปี 2557 ได้ท าการสุ่มเก็บผลพุทราจากแต่ละกรรมวิธีต้นละ 20 ผล เพ่ือเก็บข้อมูลการ

เข้าท าลายผลพุทราจากแมลงวันผลไม้  (ภาพที ่2และ3 ) ซึ่งไม่พบการท าลายของแมลงวันผลไม้ อาจมีสาเหตุ

มาจากเป็นแปลงที่ปลูกใหม่และพืชส่วนใหญ่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยเป็นพืชไร่  ได้แก่ถ่ัว

เขียว  ถั่วเหลือง  มันส าปะหลัง และอ้อย  ท าให้แมลงวันผลไม้ไม่มีพืชอาศัย 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  ไม่พบการระบาดของแมลงวันผลไม้ในพ้ืนที่ทดลอง  ควรท า

การทดลองนี้ในแหล่งผลิตที่พบการระบาดของแมลงวันผลไม้และในแปลงเกษตรกรที่มีการผลิตพุทราเป็น

การค้า 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร  มหาวิทยาลัยต่างๆ  
สถาบันทางการศึกษาต่างๆ ภาคเอกชนต่างๆ  สถาบันเกษตรกร และเกษตรกร 

11.  ค าขอบคุณ (ถ้ามี) : 

12. เอกสารอ้างอิง :  

             มนตรี จิรสุรัตน์ 2533. การป้องกนัก าจดัแมลงวนัผลไมโ้ดยใชเ้หยือ่พิษ. หนา้ 1-12. ใน : เอกสาร 
ประกอบการบรรยายการฝึกอบรมการป้องกนัก าจดัแมลงวนัผลไม.้ กองกีฏและสัตววทิยา กรม 
วชิาการเกษตร 3-4 พฤษภาคม 2533 ณ หอ้งประชุมหน่วยป้องกนัก าจดัศตัรูพืชท่ี 3 อ.เมือง จ. 
ชลบุรี. 
             มนตรี จิรสุรัตน์ และสาทร สิริสิงห์. 2537. การใชย้สีตโ์ปรตีนในการป้องกนัก าจดัแมลงวนัผลไม.้ 
หนา้270-295. ใน : การประชุมสัมมนาทางวชิาการ แมลงและสัตวศ์ตัรูพืช 2537 คร้ังท่ี 9. กองกีฏ 
และสัตววทิยา กรมวชิาการเกษตร 21-24 มิถุนายน 2537 ณ โรงแรม จอมเทียนพาเลซ จ.ชลบุรี. 

             สัมฤทธิ์  เฟ่ืองจันทร์ และ ทวีเกียรติ  ยิ้มสวัสดิ์.  2527. การศึกษาต้นตอพุทรา.  คณะ
เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  13 หน้า. 

  

 

 

 



 

 

 

   

13.  ภาคผนวก 



 

ภาพที่ 1 แสดงผังแปลงการศึกษาการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูส าคัญในพุทรา 



 

ภาพที่  2  แสดงการสุ่มผลผลิตพุทราเพ่ือตรวจหาแมลงวันผลไม้ 

 

ภาพที่3  แสดงลักษณะภายในของผลพุทรา 

 

 

 

 



 

ภาพที่ 4 แสดงการห่อผลพุทรา 


