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บทคัดย่อ 
การผลิตขยายแมลงวันผลไม้ Bactrocera dorsalis (Hendel) ให้ได้ปริมาณมากแมลงวันโดยน าแมลงวัน

ผลไม้ B. dorsalis มาเพาะเลี้ยงเพ่ิมปริมาณในห้องปฏิบัติการ เพ่ือทดสอบสูตรอาหารเลี้ยงแมลงในอาหาร 2 สูตร 
สูตรอาหารเทียมกรรมวิธีที่ 1  มีส่วนผสมข้าวโพดบด เปรียบเทียบกับอาหารเทียมสูตรมาตรฐานของ USDA 
standard ในกรรมวิธีที่ 2 มีส่วนผสมข้าวสาลี พบว่าอัตราการฟักไข่ น้ าหนักเฉลี่ยของดักแด้ และเปอร์เซ็นต์การ
ฟักเป็นตัวเต็มวัยของอาหารทั้ง 2 สูตรไม่มีความแตกต่างกัน คือ 75.60 + 6.31 ตัว และ 80.40 + 5.13 ตัว 
น้ าหนักของดักแด้เฉลี่ย 1.15 ± 0.07 มิลลิกรัม และ 1.11 ± 0.73 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์การฟักเป็นตัวเต็มวัยมีค่า
เท่ากับ 72.93±9.78 ตัว และ 74.53±9.19 ตัว เฉลี่ยเป็นเพศผู้ 36.86±4.85 ตัว และ 37.07±6.33 ตัว เพศเมียมี
อัตราการฟักเฉลี่ย 36.20±7.67 ตัว และ 37.47±5.05 ตัว ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราการอยู่รอดสมบูรณ์
ของหนอนถึงตัวเต็มวัย (Recovery rate of adult: RCRA) ของอาหารทั้ง 2 สูตร ไม่มีความแตกต่างกัน โดย
อาหารเทียมสูตร 1 มีค่าเท่ากับ 93.39 เปอร์เซ็นต์ และอาหารเทียมสูตร 2 มีค่าเท่ากับ 92.33 เปอร์เซ็นต์  ส าหรับ
สัดส่วนทางเพศของอาหารทั้ง 2 สูตรไม่มีความแตกต่างเช่นกัน กล่าวคือมีอัตราส่วนทางเพศเป็น 1:1 ซึ่งอาหาร
เลี้ยงหนอนแมลงวันผลไม ้B. dorsalis ทั้ง 2 สูตรสามารถใช้ทดแทนได้ไม่มีความแตกต่างกัน 

ค าส าคัญ: แมลงวันผลไม้  Bactrocera dorsalis, อาหารเทียม 

 



 

 

 

Abstract 

Mass rearing for increase quantity of fruit fly, Bactrocera dorsalis (Hendel) in laboratory 
condition. We used 2 formulas artificial diet for mass fruit fly including Treatment 1 is ground 
corn as bulking agent and treatment 2 is wheat bran as bulking agent. The result showed that 
hatching rate, pupae weight, emerging rate of fruit fly are no significant.  The number of hatching 
rate were 75.60 + 6.31 and 80.40 + 5.13, pupae weight were 1.15 ± 0.07 and 1.11 ± 0.73 mgs., 
adult emerging rate were 72.93 ± 9.78 and 74.53±9.19 (male=36.86±4.85, female=37.07 ± 6.33). 
Furthermore we found that recovery rate of adult (RCRA) of 2 formulas artificial diet also no 
significant were 93.39% and 92.33%. The sex ratio of B. dorsalis fed on larval food was 1:1. 
According to 2 larval diets formulas are same so, we could interchangeable. 
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ค าน า 

การเพาะเลี้ยงเพ่ิมปริมาณแมลงวันผลไม้ Bactrocera dorsalis (Hendel) เพ่ือใช้ในการทดลองภายใน

ห้องปฏิบัติการครั้งละมากๆนั้น เราจ าเป็นจะต้องมีสูตรอาหารเทียมที่ใช้เพาะเลี้ยงเพ่ิมปริมาณโดยต้นทุนต้องไม่สูง

ไปกว่าสูตรเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน สามารถใช้ทดแทนกันได้ ที่ส าคัญยังคงมีประสิทธิภาพในการเพ่ิมปริมาณแมลงได้

ไม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นทางกลุ่มงานก าจัดศัตรูพืชกักกัน กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขา

พืช จึงท าการศึกษาหาสูตรอาหารที่เหมาะสมเพ่ือใช้เพาะเลี้ยงเพ่ิมปริมาณแมลงวันผลไม้ โดยเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ในการเพิ่มระยะหนอนให้เพียงพอต่อการทดลอง ซึ่งจะใช้สูตรของ Watanabe et al., (1973) และสูตรมาตรฐาน

ของUSDA standard (Tanaka et al., 1969) มาท าการเปรียบเทียบกัน 

 



สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 

สวนส้มโอของเกษตรกร จ. นครปฐม ราชบุรี ห้องเลี้ยงแมลงวันผลไม้ 1 ห้อง กรงเลี้ยงแมลงวันผลไม้ ข้าวโพดป่น 

ร าข้าวสาลี น้ าตาลทราย Brewer’s  yeast Butyl p- hhydroxybenzoate Methyle – p –hydroxybenzoate 

Sodium  benzoate HCl น้ ากลั่น พู่กัน  ปากคีบ  เครื่องนับจ านวน (counter) จานทดลองขนาดเล็ก  ถาดใส่

ผลไม ้ถาดใส่อาหาร ถุงผ้าตาข่าย ถุงมือ  มีดปอกผลไม้  ถุงขยะด าและอ่ืน ๆ 
 

 

 

แบบและวิธีการทดลอง 

วางแผนการทดลอง โดยเปรียบเทียบ 2 กรรมวิธี กรรมวิธีที่ 1 สูตรข้าวโพดป่น ของWatanabe et al., 

(1973) กรรมวิธีที่ 2 สูตรร าข้าวสาลี เป็นสูตรมาตรฐานของ USDA standard (Tanaka  et  al. 1969) ซึ่งเป็น

สูตรทีสุ่ชาดา และคณะ (2553) ใช้ในการเพาะเลี้ยงเพ่ิมปริมาณแมลงวันผลไม้ มีส่วนผสมต่างๆ ดังตารางที่ 1 
 

วิธีการทดลอง 

การเก็บรวบรวม เก็บรวบรวมแมลงวันผลไม้ B. dorsalis จากสวนส้มโอ ที่ปลูกในเขตภาคเหนือ ภาค
กลาง และภาคใต้ น าผลที่มีรอยการท าลายของแมลงวันมาใส่กรงแยกเพ่ือรอให้ตัวอ่อนเจริญเป็นตัวเต็มวัยแล้วท า
การจ าแนกชนิดคัดเฉพาะแมลงวันผลไม้ B. dorsalis แล้วน าตัวเต็มวัยของแมลงวันผลไม้เลี้ยงในสภาพห้องที่
ควบคุมอุณหภูมิ   ความชื้น  และแสงสว่าง  โดยห้องเลี้ยงแมลงมีขนาด 3.5 x 4.6 x 2.3 เมตร อุณหภูมิ 26 + 1 
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65 + 5 เปอร์เซ็นต์  แสงสว่างภายในห้องได้จากหลอดไฟ ฟลูโอเรสเซนส์ 
(Fluorescent lights) จ านวน 20 หลอด ติดตั้งบนเพดานห้องเลี้ยงแมลงมีระยะรอบของความมืดและสว่าง (light 
- dark cycle) เป็น 12:12 ชั่วโมง ไฟจะสว่างในช่วงเวลา 6:00 - 18:00 นาฬิกา ภายในห้องเลี้ยงแมลงติดหลอดไฟ
ขนาด 15 วัตต์ จ านวน 1 หลอด ให้แสงสลัว (dim light) เป็นเวลานาน 15 นาที ก่อนและหลังที่ไฟในห้องเลี้ยง
แมลงจะสว่างเพ่ือช่วยกระตุ้นให้แมลงวันผลไม้ผสมพันธุ์ เลี้ยงในกรงที่มีขนาด 35 x 50 x 35 เซนติเมตร ท าด้วยมุ้ง
ลวดตาข่ายอลูมิเนียมขนาด 16 เมซ ภายในกรงมีจานพลาสติกบรรจุอาหารส าหรับตัวเต็มวัย ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนผสมโดยน้ าหนัก  ดังนี้  น้ าตาล 10 ส่วน เอ็นไซม์โปรตีนไฮโดรไลเซส (Enzymatic protein hydrolysate; 
Amber series 100)  1 ส่วน และ ยีสต์เอ็กแทรค (Yeast extract) 1 ส่วน  การให้น้ าใช้ขวดพลาสติกทรงกระบอก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.0 เซนติเมตร สูง 7.5 เซนติเมตร   ฝาขวดเจาะรูขนาด 1 เซนติเมตร จ านวน 1 รู ใส่น้ าใน
กระบอกปิดฝากระบอก ท าส าลีให้เป็นแท่งยาวใส่เข้าไปที่รูฝากระบอกพลาสติก ส่วนส าลีที่ยาวเกินขึ้นมาแผ่กระจายา
ตามรัศมีของกระบอกวางกระดาษกรองทับด้านบนส าลีน าเข้าไปวางอยู่ภายในกรงเลี้ยงแมลง  



การเก็บไข่ เก็บไข่แมลงวันผลไม้ B. dorsalis  เมื่อตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 15 วัน โดยใช้กระบอก
พลาสติกขนาด 7 x 17 เซนติเมตร ด้านข้างเจาะรูขนาด 0.4 มิลลิเมตร ประมาณ 80-100 รู  เพ่ือให้แมลงวันผลไม้
ตัวเต็มวัยเพศเมียแทงอวัยวะวางไข่ผ่านรูจากด้านข้างเข้าไปวางไข่ภายในกระบอกพลาสติก ในการเก็บไข่แต่ละครั้ง  
ใส่น้ าส้ม 30 มิลลิเมตร ไว้ในกระบอกเก็บไข่ เพ่ือกระตุ้นให้แมลงวางไข่ในขณะเดียวกันยัง เป็นการให้ความชื้น
ภายในกระบอกพลาสติกป้องกันไม่ให้ไข่ของแมลงแห้งและแตก รวบรวมไข่แมลงด้วยวิธีเติมน้ าสะอาดในกระบอก
พลาสติกเก็บไข่  แล้วเขย่าเบาๆ เพื่อให้ไข่ท่ีติดอยู่ด้านข้างภายในกระบอกหลุด ใช้ผ้ามัสลินขนาด 150 เมซ แยกไข่
ออกจากน้ าส้ม รวบรวมไข่ท้ังหมดที่ได้ใส่ในน้ ากลั่นเก็บไว้ในถ้วยแก้ว (beaker) ขนาด 200 มิลลิเมตร รวบรวมไข่ที่
ได้วางไว้บนผ้าที่ชุ่มน้ า  เก็บไว้ในกล่องพลาสติกขนาด 12 x 18 x 4.5 เซนติเมตร  แล้วน าไปไว้ในห้องเลี้ยงแมลง
เป็นเวลา 2 วัน  เมื่อไข่ฟักออกเป็นหนอนวัย 1  ใช้ตะแกรงขนาด 80 เมซ ร่อนแยกหนอนวัย 1  ออกจากเปลือกไข่  
ย้ายหนอนวัย 1 ใส่ในน้ ากลั่น  เก็บไว้ในถ้วยแก้ว ขนาด 200 มิลลิเมตร ใช้หลอดดูดสารละลายขนาด 1 มิลลิเมตร 
ดูดหนอนวัย 1 น าไปใส่ไว้ในจานแก้ว (petri-dish) ขนาด 10 x 2 เซนติเมตร พร้อมทั้งนับหนอนภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์เพ่ือน าไปใส่ในถาดอาหาร 

การเตรียมอาหารเทียม เตรียมอาหารเทียมทั้ง 2 สูตร (Teble1) โดยแต่ละสูตรผสมคลุกเคล้าส่วนผสม
ต่างๆให้เป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นแบ่งอาหารใส่ถาด ถาดละ 50 กรัม ท าสูตรละ 10 ถาด ใส่หนอนวัย 1  ถาดละ
จ านวน 100 ตัว แล้วคลุมถาดด้วยผ้าในล่อน น าไปวางเรียงบนชั้น ในห้องเลี้ยงแมลงที่อุณหภูมิ 26 + 1 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65 + 5 เปอร์เซ็นต ์เมื่อหนอนเข้าสู่วัยที่ 3 น าหนอนใส่ในขี้เลื่อยเพื่อเข้าดักแด้ เมื่อ
ดักแด้อายุ 6 วัน ร่อนดักแด้ออกจากข้ีเลื่อย แล้วน าดักแด้ใส่ในกรงเลี้ยงแมลงที่มีขนาด 35 x 50 x 35 เซนติเมตร 
เลี้ยงจนเป็นตัวเต็มวัย (Figure1) 
 

การบันทึกข้อมูล 
1. อัตราการฟักไข่ (hatching rate)  
2. น้ าหนักของดักแด้ (pupae weight) 
3. อัตราการออกเป็นตัวเต็มวัย (emerging rate) 
4. อัตราส่วนของเพศผู้-เพศเมีย (sex ratio) 
 

เวลา และ สถานที่ 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 รวม 1 ปี 
สถานที่ท าการทดลอง 

- สวนฝรั่งของเกษตรกร 

- ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานก าจัดศัตรูพืชกักกัน กลุ่มวิจัยการกักกันพืช  



- ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ได้แมลงวันผลไม้ที่ลงท าลายผลส้มโอในแปลงของเกษตรกร และน ามาจ าแนกชนิดได้แมลงวันผลไม้ B. 

dorsalis จึงน ามาเพาะเลี้ยงเพ่ิมปริมาณในห้องปฏิบัติการ เพ่ือใช้ส าหรับทดสอบสูตรอาหารและท าการทดสอบ

เลี้ยงแมลงในอาหาร 2 สูตร ซึ่งสูตร 1 มีส่วนผสมข้าวโพดบด และสูตร 2 มีส่วนผสมข้าวสาลี (Figure1) พบว่า

อัตราการฟักไข่ น้ าหนักเฉลี่ยของดักแด้ และเปอร์เซ็นต์การฟักเป็นตัวเต็มวัยของอาหารทั้ง 2 สูตรไม่มีความ

แตกต่างกัน (Table2) โดย 

อัตราการฟักของระยะไข่ส าหรับสูตรอาหารเทียมกรรมวิธีที่ 1 ไข่มีเปอร์เซ็นต์การฟักเฉลี่ย 75.60 + 6.31

ตัว ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารเทียมสูตรมาตรฐานของ USDA standard ในกรรมวิธีที่ 2 

ซ่ึง  ไข่มีเปอร์เซ็นต์การฟักเฉลี่ย 80.40 + 5.13 ตัว 

 น้ าหนักเฉลี่ยของระยะดักแด้ในสูตรอาหารเทียมกรรมวิธีที่ 1 และ อาหารเทียมสูตรมาตรฐานของ USDA 

standard ในกรรมวิธีที่ 2 ไม่มีความแตกต่างกัน โดยมีน้ าหนักของดักแด้เฉลี่ย 1.15 ± 0.07 มิลลิกรัม และ 1.11 

± 0.73 มิลลิกรัม ตามล าดับ 

เปอร์เซ็นต์การฟักเป็นตัวเต็มวัยเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันของอาหารเทียมทั้ง 2 สูตร โดยเพศผู้มีอัตรา

การฟักเฉลี่ย 36.86±4.85 ตัว และ 37.07±6.33 ตัว ในอาหารสูตรที่ 1 และ 2 ตามล าดับ เพศเมียมีอัตราการฟัก

เฉลี่ย 36.20±7.67 ตัว และ 37.47±5.05 ตัว ตามล าดับ ส่วนอัตราการฟักเฉลี่ยของอาหารเทียมสูตร 1 มีค่า

เท่ากับ 72.93±9.78 ตัว และอาหารเทียมสูตร 2 มีค่าเท่ากับ 74.53±9.19 ตัว (Figure 2) 

นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราการอยู่รอดสมบูรณ์ของหนอนถึงตัวเต็มวัย  (Recovery rate of adult: RCRA) 

ของอาหารทั้ง 2 สูตรนั้นไม่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ในอาหารเทียมสูตร 1 มีค่าเท่ากับ 93.39 เปอร์เซ็นต์ และ

อาหารเทียมสูตร 2 มีค่าเท่ากับ 92.33 เปอร์เซ็นต์  ส าหรับสัดส่วนทางเพศของอาหารทั้ง 2 สูตรไม่มีความแตกต่าง

เช่นกัน กล่าวคือมีอัตราส่วนทางเพศเป็น 1:1 (Teble3) 

 ส าหรับการทดลองเปรียบเทียบอาหารเทียมสูตร 1 ที่มีสารเพ่ิมปริมาณคือข้าวโพดป่น และอาหารเทียม

สูตร 2 ที่มีสารเพ่ิมปริมาณคือร าข้าวสาลี พบว่าอาหารเทียมทั้ง 2 สูตร ที่มีความต่างกันของสารเพ่ิมปริมาณ 

สามารถใช้ทดแทนกันได้ เนื่องจากอาหารเทียมทั้ง 2 สูตรไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งอัตราการฟักไข่ 



น้ าหนักเฉลี่ยของดักแด้ เปอร์เซ็นต์การฟักเป็นตัวเต็มวัย อัตราการอยู่รอดสมบูรณ์ของหนอนถึงตัวเต็มวัย และ

สัดส่วนทางเพศของแมลงวันผลไม้ B. dorsalis Tanaka et al., (1969) ใช้อาหารสูตร The diet of shorts, 

middlings, yeast, moisture control agent, and sugar (SMYGS) ซึ่งมีส่วนผสมของร าข้าวสาลีเพ่ือเลี้ยงระยะ

หนอนของแมลงวันผลไม้ B. dorsalis ให้อัตราการอยู่รอดสมบูรณ์ของหนอนถึงดักแด้อยู่ที่ 70.5±0.7  และ

เปอร์เซ็นต์การฟักเป็นตัวเต็มวัยเท่ากับ 94.9±0.9 ตัว ในขณะที่สูตรร าข้าวสาลีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการได้ 99.58 

และ 74.53±9.19 ตัว ตามล าดับ อย่างไรก็ตามจ านวนการรอดชีวิตของวัยหนอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสารเพ่ิมปริมาณ

เท่านั้น หากข้ึนอยู่กับสารอาหารที่ผสมอยู่ในสูตรอาหารด้วย 

 
สรุปผลการทดลอง 

สูตรอาหารเลี้ยงแมลงทั้ง 2 สูตร ได้แก่ สูตรอาหารเทียมกรรมวิธีที่ 1  มีส่วนผสมข้าวโพดบด และอาหาร

เทียมสูตรมาตรฐานของ USDA standard ในกรรมวิธีที่ 2 มีส่วนผสมข้าวสาลี เมื่อน ามาเพาะเลี้ยงเพ่ิมปริมาณ B. 

dorsalis ให้ได้ปริมาณมากในห้องปฏิบัติการ สรุปได้ว่าอาหารทั้ง 2 สูตรนั้นให้ผลไม่แตกต่างกัน เมื่อมีการขาด

แคลนสามารถใช้ทดแทน เพ่ือน ามาเลี้ยงแมลงวันผลไม้ B. dorsalis ได้ไม่มีความแตกต่างกัน จึงเลือกใช้สูตรใดก็ได้ 
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ภาคผนวกตาราง 

Table 1 Comparison of Larva Artificial Diet for Mass rearing of fruit fly Bactrocera dorsalis (Hendel) 
Treatment 1 : Watanabe et al., (1973) Treatment 2 : Tanaka  et  al. 1969 
Ground corn 200 g Wheat bran 26.0 % 
sugar 20 g sugar 12.0 % 
Brewer’s  yeast 20 g Brewer’s  yeast 3.6 % 
Tissue 12 g Methyle–p–hydroxybenzoate 0.1 % 
Butyl p- hhydroxybenzoate 0.6 g Sodium  benzoate 0.1 % 
HCl  (conc.) 0.9 ml. HCl (conc.) 0.2 % 
distilled water 340 ml. distilled water 58.0 % 
 
 
Table 2 Quantity measurements of the oriental fruit fly, Bactrocera dorsalis fed on larval diets 

in laboratory conditions 
Parameter Sample no. Means ± SD 

t-Test* 
 

(N.) T1 T2 
Hatching rate  500 75.60 + 6.31 80.40 + 5.13 ns 
Pupal Weight 
(mg/pupa)  

1.15 ± 0.07 1.11 ± 0.73 ns 

Adult Emergence        
    :Male 

 
36.86±4.85 37.07±6.33 ns 

:Female 
 

36.20±7.67 37.47±5.05 ns 
Total  72.93±9.78 74.53±9.19 ns 

 Ns= notification of significant  

Table 3 Survival and recovery rate of Bactrocera dorsalis after fed on larval diets in laboratory 
conditions 

Treatment Mean±SD RCRP1/ RCRA2/ Sex ratio 



Third instar Pupal Adult Male : Female 
T1 78.00±7.80 77.87±7.81 72.93±9.78 99.83 93.39 1:1 
T2 80.60±5.93 80.27±6.06 74.53±9.19 99.58 92.33 1:1 

t-test ns ns ns    
CV (%) 8.74 8.82 12.69    

1/ RCRP : Recovery rate of pupal=pupal/lavalx100 
2/ RCRA : Recovery rate of adult=adult/lavalx100 
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Figure 1 Larval diets preparation methodically of Bactrocera dorsalis for compared with two formulas (A-G) 
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