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บทคัดย่อ 
หนอนแมลงวันผลไม้ Bactrocera latifons ที่เก็บมาจากแปลงพริกของเกษตรกร  น ามาเลี้ยงในห้อง

เพาะเลี้ยงแมลงอุณหภูมิ 25 – 26 องศาเซลเซียส หลังจากเจริญเป็นตัวเต็มวัยให้แมลงผสมพันธุ์และวางไข่ในผล
พริกปลอดสารเคมีทุกสัปดาห์เพื่อเพ่ิมปริมาณประชากรแมลงให้เพียงพอส าหรับทดสอบสูตรอาหารเทียม ตัวเต็มวัย
ที่ได้มีความอ่อนแอ แมลงรอดชีวิตต่ า จึงไม่ได้ท าการศึกษาต่อ 

ค าส าคัญ: แมลงวันผลไม้  Bactrocera latifons อาหารเทียม 

Abstract 

Larvae of Solanum fruit fly, Bactrocera latifons were collected from Chili farm. The 

larvae are keep in insect rearing room at 25-26 ๐C. Adult fruit fly are lay their eggs in Jinda chili 

fruit pesticide free every week. This fruit fly are weak, low survival rate. Fruit fly population do 

not enough to test. Therefore terminate experiment. 

Key words: fruit fly, Bactrocera latifons, artificial diet 

 

ทะเบียนเลขท่ี  03-28-60-01-01-00-03-60 



1/ ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพชื กรุงเทพ  2/ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   

 

ค าน า 

สินค้าเกษตรส าคัญของประเทศไทยหลายชนิดไม่สามารถส่งออกไปจ าหน่ายยังประเทศสหรัฐอเมริกา 

สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งมีความเข้มงวดด้านกักกันพืช เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งแพร่

ระบาดของแมลงศัตรูพืชส าคัญด้านกักกันพืชของต่างประเทศ และปัญหาที่ประเทศปลายทางตรวจพบไข่และ

หนอนแมลงวันผลไม้ เช่น การจับตาประเทศไทยอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปัญหาตรวจพบหนอนแมลงวันผลไม้ 

Bactrocera latifrons (Hendel) ศัตรูพืชกักกันติดไปกับผลพริกสดส่งออกไปสหภาพยุโรป (European Union, 

EU) หลายครั้งท าให้สหภาพยุโรปออกมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มงวดกับผัก 5 กลุ่ม 16 ชนิด พริกอยู่ในกลุ่มพืช 

Capsicum เป็นหนึ่งในผัก 5 กลุ่มท่ีมีปัญหา  และสหภาพยุโรปแจ้งเตือนว่า หากตรวจพบแมลงศัตรูพืชที่ติดไปกับ

พืชผักเกิน 5 ครั้งภายในระยะเวลา 1 ปี จะระงับการน าเข้าผลผลิตทางการเกษตรจากประเทศไทย ซึ่งกระทบต่อ

รายได้ของเกษตรกรไทย และส่งผลเสียต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของไทย หากสหภาพยุโรประงับการน าเข้าพริก

จ าเป็นต้องมีผลการทดลองวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพ่ือเสนอเป็นมาตรการทางสุขอนามัยพืชของประเทศไทยต่อ

สหภาพยุโรปดังนั้น จึงจ าเป็นต้องท าการวิจัยเพื่อหาวิธีการก าจัดแมลงวันผลไม้ B. latifrons (Hendel) ศัตรูพืช

กักกันในพริกก่อนส่งออก 

 

สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 

สวนพริกของเกษตรกร 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) จานทดลอง

ขนาดเล็ก  ถาดใส่ผลไม้ 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 

ศึกษาเปรียบเทียบสูตรอาหารที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมปริมาณแมลงวันผลไม้ B. latifrons ให้มีคุณภาพ และ
ปริมาณเพียงพอต่องานวิจัย เปรียบเทียบ 2 กรรมวิธี ประกอบด้วย กรรมวิธีที่ 1 สูตรข้าวโพดป่น ของ Watanabe  
et al., (1973) กรรมวิธีที่ 2 สูตรร าข้าว เป็นสูตรมาตรฐานของ USDA standard (Vargas  et  al. 1993)  ใช้ใน
การเพาะเลี้ยงเพ่ิมปริมาณแมลงวันผลไม้ มีส่วนผสมต่างๆ ดังตารางที่ 1 

การส ารวจและเก็บรวบรวม ส ารวจและเก็บรวบรวมหนอนแมลงวันผลไม้ B. latifrons ในแปลงปลูกพริก 
โดยสุ่มเก็บตัวอย่างผลพริกที่มีการเข้าท าลายของแมลงวันผลไม้ ทั้งหมด 5 สวน ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ราชบุรี 
กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี ในการสุ่มแต่ละสวนจะสุ่ม สวนละ 10 ต้น แต่ละต้นสุ่มทุกทิศ ๆ ละ 10 
ผล น าผลที่มีรอยการท าลายมาใส่กรงแยกเพ่ือรอให้ตัวอ่อนเจริญเป็นตัวเต็มวัยแล้วท าการจ าแนกชนิดคัดเฉพาะ
แมลงวันผลไม้ B. latifrons แล้วน าตัวเต็มวัยของแมลงวันผลไม้เลี้ยงในสภาพห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ   ความชื้น  
และแสงสว่าง  โดยห้องเลี้ยงแมลงมีขนาด 3.5 x 4.6 x 2.3 เมตร อุณหภูมิ 26 + 1 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพัทธ์ 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 ภายในห้องเลี้ยงแมลงติดหลอดไฟขนาด 15 วัตต์ จ านวน 1 
หลอด ให้แสงสลัว (dim light) เป็นเวลานาน 15 นาที ก่อนและหลังที่ไฟในห้องเลี้ยงแมลงจะสว่างเพ่ือช่วยกระตุ้น
ให้แมลงวันผลไม้ผสมพันธุ์ เลี้ยงในกรงที่มีขนาด 35 x 50 x 35 เซนติเมตร ท าด้วยมุ้งลวดตาข่ายอลูมิเนียมขนาด 
16 เมซ ภายในกรงมีจานพลาสติกบรรจุอาหารส าหรับตัวเต็มวัย ซึ่งประกอบด้วยส่วนผสมโดยน้ าหนัก  ดังนี้  
น้ าตาล 10 ส่วน เอ็นไซม์โปรตีนไฮโดรไลเซส (Enzymatic protein hydrolysate; Amber series 100)  1 ส่วน และ 
ยีสต์เอ็กแทรค (Yeast extract) 1 ส่วน  การให้น้ าใช้ขวดพลาสติกทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.0 เซนติเมตร 
สูง 7.5 เซนติเมตร   ฝาขวดเจาะรูขนาด 1 เซนติเมตร จ านวน 1 รู ใส่น้ าในกระบอกปิดฝากระบอก ท าส าลีให้เป็นแท่ง
ยาวใส่เข้าไปที่รูฝากระบอกพลาสติก ส่วนส าลีที่ยาวเกินขึ้นมาแผ่กระจายาตามรัศมีของกระบอกวางกระดาษกรองทับ
ด้านบนส าลีน าเข้าไปวางอยู่ภายในกรงเลี้ยงแมลง  

การเก็บไข่ เก็บไข่แมลงวันผลไม้ B. latifrons  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 (beaker) ขนาด 200 มิลลิเมตร ใช้หลอดดูดสารละลาย 
(dropper) ขนาด 1 มิลลิเมตร ดูดหนอนวัย 1 น าไปใส่ไว้ในจานแก้ว (petri-dish) ขนาด 10 x 2 เซนติเมตร 
พร้อมทั้งนับหนอนภายใต้กล้องจุลทรรศน์เพ่ือน าไปใส่ในถาดอาหาร 

 การเตรียมอาหารเทียม เตรียมอาหารเทียมทั้ง 2 สูตร (ตารางที่1) โดยแต่ละสูตรผสมคลุกเคล้าส่วนผสม
ต่างๆให้เป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นแบ่งอาหารใส่ถาด ถาดละ 50 กรัม ท าสูตรละ 10 ถาด ใส่หนอนวัย 1  ถาดละ
จ านวน 100 ตัว แล้วคลุมถาดด้วยผ้าในล่อน น าไปวางเรียงบนชั้น ในห้องเลี้ยงแมลงที่ อุณหภูมิ 26 + 1 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65 + 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อหนอนเข้าสู่วัยที่ 3 น าหนอนใส่ในขี้เลื่อยเพ่ือเข้าดักแด้ เมื่อ
ดักแด้อายุ 6 วัน ร่อนดักแด้ออกจากขี้เลื่อย แล้วน าดักแด้ใส่ในกรงเลี้ยงแมลงที่มีขนาด 35 x 50 x 35 เซนติเมตร 
เลี้ยงจนเป็นตัวเต็มวัย 
 
 

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 

- สวนพริกจินดาของเกษตรกรทีจ่ังหวัดนครปฐม ราชบุรี 

- ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานก าจัดศัตรูพืชกักกัน กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  

กรมวิชาการเกษตร 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
เก็บพริกจินดาที่มีร่องรอยแมลงท าลายจากสวนพริกจินดาของเกษตรกรที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี น าผลพริก

ใส่กล่องพลาสติกที่บรรจุขี้เลื่อยและบนฝากล่องมีช่องระบายอากาศที่ปิดทับด้วยผ้าตาข่าย น าแมลงไปเลี้ยงใน ห้อง

อุณหภูมิ 25-26 องศาเซลเซียสจนหนอนเข้าดักแด้ในขี้เลื่อย ท าการคัดแยกดักแด้และย้ายใส่กรงเลี้ยงแมลงรอจนเป็น

ตัวเต็มวัย  



ท าการจ าแนกชนิดโดยใช้หลักอนุกรมวิธานด้วยลักษณะส าคัญของสัณฐานวิทยาจากเอกสารคู่มือการจ าแนก

ชนิดแมลงวันผลไม้ คัดเลือกเฉพาะแมลงวันผลไม้ B. latifrons จ านวนแมลงวันผลไม้ที่จ าแนกชนิดแล้วได้น้อยจึงเก็บ

ผลพริกจากสวนเกษตรกรอีกหลายครั้ง  

การเลี้ยงเพ่ิมปริมาณและขยายพันธุ์แมลงวันผลไม้ตัวเต็มวัย ใช้ผลพริกจินดาสดเจาะรูให้แมลงวางไข่ใน

กรง ท าการเก็บไข่ทุกสัปดาห์ แมลงที่ได้จากการวางไข่บนผลพริกในห้องปฏิบัติการมีอัตราการรอดชีวิต่ า แมลงไม่

แข็งแรง อายุสั้น ตายง่าย ดังนั้น การเพาะเลี้ยงเพ่ือศึกษาสูตรอาหารเทียมจึงไม่ได้ท าการศึกษาต่อ  

เมื่อเก็บพริกท่ีมีการลงท าลายของแมลงวันผลไม้ B. latifrons มาเลี้ยงเพิ่มปริมาณในห้องปฏิบัติการพบว่า
มีการรอดชีวิตของแมลงต่ า และไม่สามารถเพ่ิมปริมาณแมลงได้ จึงยังไม่ได้ทดสอบกับอาหารที่ Vargas et. al., 
1993 ได้พัฒนาเทคนิค และใช้อุปกรณ์ท่ีมีต้นทุนต่ าแบบง่ายๆเพื่อเพาะเลี้ยง B. latifrons Wingsanoi and Siri 
(2012) พบว่า B. latifrons มีการวางไข่จ านวนน้อยกว่า Bactrocera ชนิดอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบกัน เช่น B. 
dorsalis และ B. cucurbitae 

 
 
 

สรุปผลการทดลอง 
ไม่สามารถเพาะเลี้ยงเพ่ิมปริมาณแมลงวันผลไม้ B. latifrons จากห้องปฏิบัติการ ดังนั้นการศึกษาสูตร

อาหารเทียมจึงไม่ได้ท าการศึกษาต่อ 
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ภาคผนวกตาราง 

ตารางท่ี 1 สูตรอาหารส าหรับเลี้ยงเพ่ิมปริมาณแมลงวันผลไม้ Bactrocera latifrons (Hendel)  

กรรมวิธีที่ 1 สูตรข้าวโพดป่น กรรมวิธีที ่2 สูตรแครอท 

ส่วนประกอบ ปริมาณ ส่วนประกอบ ปริมาณ 

ข้าวโพดป่น                        200 กรัม ร าข้าว 140 กรัม 

น้ าตาล 20 กรัม Nipagen 1.6 กรัม 
Brewer’s  yeast 20 กรัม Granular sugar   20 กรัม 

กระดาษทิชชู่ 12 กรัม Torula yeast 35 กรัม 
Butyl p- hhydroxybenzoate 0.6 กรัม Carrot powder 50 กรัม 
HCl  (conc.) 0.9 มิลลิลิตร กรดซิตริก 35 มิลลิลิตร 

น้ ากลั่น 340 มิลลิลิตร น้ ากลั่น 750 มิลลิลิตร 
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