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รายงานความก้าวหน้า
ศึกษาความเป็นไปได้ที่แมลงวันทอง Oriental Fruit Fly, Bactrocera dorsalis (Hendel)
เข้าทําลายผลมะนาว Citrus aurantifolia Swing.โดยวิธีสํารวจการทําลายมะนาวจากแมลงวันทองใน
ธรรมชาติ และวิ ธีบั งคั บให้ แมลงวั นทองวางไข่บ นผลมะนาวในห้องปฏิ บัติ การ ผลการศึ กษาใน
ห้องปฎิบัติการพบว่า ผลมะนาวแก่ตั้งแต่ระดับสีเขียวจนถึงระดับสีเหลือง แมลงวันทองสามารถแทง
อวัยวะวางไข่ทะลุผ่านส่วนของเปลือกเข้าไปวางไข่บนเนื้อมะนาวได้ถึงแม้ว่ามะนาวจะเป็นพืชอาศัยที่
ไม่ดีของแมลงวันทอง แต่จากการสํารวจการทําลายมะนาวจากแมลงวันทองในธรรมชาติ ในท้องที่
จังหวัด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม เพชรบุรี ชัยนาท และจังหวัดพิจิตร พบว่ามะนาวที่เก็บ
มาจากต้นไม่พบการเข้าทําลายของแมลงวันทอง ยกเว้นผลมะนาวแก่จัดสีเหลืองซึ่งหล่นอยู่บนพื้นดิน
ในท้องที่จังหวัดชัยนาทเท่านั้นที่พบแมลงวันทองเข้าทําลายในผลมะนาวและสามารถเจริญเป็นตัวเต็ม
วัยของแมลงวันทองตัวเต็มวัยจํานวน 8 ตัว ตัวผู้ 2 ตัว ตัวเมีย 6 ตัว
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คํานํา
มะนาวมีชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus aurantifolia Swing. วงศ์. Rutaceae พันธุ์ที่นิยมปลูกใน
ประเทศไทยคือ มะนาวไข่ มะนาวแป้น มะนาวหนัง มะนาวทราย มะนาวพันธุ์อื่น ๆ ได้แก่ มะนาว
ฮิตาชิ, มะนาวหวาน, มะนาวปีนัง, มะนาวโมฬี, มะนาวพม่า, มะนาวเตี้ย และมะนาวหนัง เป็นต้น
(มะนาวบางพันธุ์อาจเรียกได้หลายชื่อ แต่ในที่นี้ไม่ได้สืบค้นเพื่อจําแนกเอาไว้) มะนาวปลูกทุกภาคของ
ประเทศไทยแต่ที่พบมากที่สุดคือภาคกลาง จากการสํารวจเมื่อปี พ.ศ.2553 พบว่ามีพื้นที่ปลูกรวมทั่ว
ประเทศ 102,376ไร่ ให้ผลิต 152,536 ตัน (การผลิตสินค้าเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
,2553) ปัจจุบัน มะนาวส่วนใหญ่ ใช้บริโภคภายในประเทศ สําหรับการส่งออกมะนาวไปบางประเทศ
ยังเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากมีข้อจํากัดของมาตรการด้านกักกันพืช ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และไต้หวัน โดยระบุว่ามะนาวเป็นพืชอาศัยของแมลงวันทอง Oriental Fruit
Fly, Bactrocera dorsalis (Hendel) และแมลงชนิดนี้มีรายงานพบในประเทศไทย ดังนั้น หากจะส่ง
มะนาวไปยังประเทศดังกล่าวข้างต้น จําเป็นต้องกําจัดแมลงวันผลไม้ในผลมะนาวก่อนการส่งออกด้วย
วิธีการกําจัดศัตรูพืชด้านกักกันพืช (Plant Quarantine Treatment)ที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
กําหนด
สับปะรด [Ananas cosmosus (L.)] เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีการศึกษาสถานภาพของ
สับปะรดบางพันธุ์ว่าไม่ได้เป็นพืชอาศัยของแมลงวันผลไม้ และอาศัยข้อมูลดังกล่าวยกเลิกมาตรการ
การห้ามนําเข้า การศึกษาของ Filters et al. (1953) แสดงให้เห็นว่าสับปะรดพันธุ์ “Smoot
Cayenne” ในฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ได้เป็นพืชอาศัยของแมลงวันแตง นอกจากนี้แล้ว
สับปะรดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ที่ได้จากการพัฒนามาจากพันธุ์ “Smoot Cayenne” มีความแตกต่าง
ต่อการเข้าทําลายของแมลงวันผลไม้ จากการศึกษาของ Seo et al. (1973) กับลูกผสมหมายเลข
“59-443” Armstrong and Vargus (1979) บนลูกผสมหมายเลข “D-10” และ “D-20”
Armstrong and Vargus (1982) บนลูกผสมหมายเลข “59-656” พบว่า แมลงวันทองและแมลงวัน
แตงไม่เข้าทําลายสับปะรดลูกผสมเหล่านี้ซึ่งมีสายพันธุ์ “Smoot Cayenne” เท่ากับหรือมากกว่า 50
เปอร์ เ ซ็ น ต์ อาศั ย ข้ อมู ล การเข้ า ทํ า ลายของแมลงวั น ผลไม้ ดั งกล่ า ว กระทรวงเกษตรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาจึงกําหนดว่าสับปะรดพันธุ์ “Smoot Cayenne” และลูกผสมที่มีสายพันธุ์ “Smoot
Cayenne” เท่ากับหรือมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้เป็นพืชอาศัยของ แมลงวันทองและแมลงวันแตง
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และสามารถส่งจากฮาวายไปยังแผ่นดินใหญ่สหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องผ่านกรรมวิธีกําจัดแมลงวัน
ผลไม้ก่อนส่งออก
ก่อนที่จะกําหนดมาตรการด้านกักกันพืชห้ามนําผลไม้ชนิดใดเข้าประเทศเพื่อป้องกันการเล็ด
ลอดเข้ ามาระบาดของศัต รู พืช ร้ ายแรงจากต่า งประเทศนั้น ส่ ว นหนึ่ งอาศัย การรวบรวมข้อมู ลจาก
เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ในประเทศต่างๆ ประกอบการพิจารณา แต่อย่างไรก็ดี มีเอกสารจํานวนมาก
พิมพ์รายชื่อชนิดของผลไม้ระบุว่าเป็นพืชอาศัยของแมลงวันผลไม้ ซึ่งเป็นข้อมูลจากการสํารวจเบื้องต้น
ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับแมลงวันผลไม้เข้าทําลายผลไม้นั้นได้อย่างไร ยังผลให้ผลไม้แสดงรายชื่อพืช
89 ชนิด เป็นพืชอาศัยของแมลงวันทองในประเทศไต้หวัน ในบรรดาพืชเหล่านี้มีผลไม้บางชนิดเป็นที่
สงสัยว่าเป็นพืชอาศัยของแมลงวันผลไม้จริงหรือไม่ เช่น ทุเรียน (Durio zibethinus L.) ซึ่งไม่เคยมี
รายงานที่ไหนมาก่อนว่าถูกแมลงวันทองเข้าทําลาย (White and Elson Harris, 1992) จากข้อมูลที่ยัง
ไม่ได้มีการพิสูจน์ยืนยันดังกล่าว หน่วยงานกักกันพืชของออสเตรเลียใช้เป็นเหตุผลห้ามนําเข้าทุเรียน
โดยระบุว่าเป็นพืชอาศัยของแมลงวันผลไม้ (Anonymous, 1987) ในขณะที่ญี่ปุ่น (Anonymous,
1991) และสหรัฐอเมริกา กลับอนุญาตให้นําเข้าทุเรียนโดยไม่ต้องผ่านการกําจัดแมลงวันผลไม้ก่อนการ
ส่งออก
ประเทศญี่ปุ่นห้ามนําเข้ากล้วยดิบโดยอาศัยรายงานของ Jenkins (1948) จากประเทศ
ออสเตรเลียเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นประกอบการพิจารณา (Umeya and Yamamoto, 1971) ซึ่ง
รายงานดังกล่าวระบุว่าพบแมลงวันผลไม้เข้าทําลายในกล้วยดิบ แต่ต่อมาภายหลังจากการศึกษาของ
Umeya and Yamamoto (1971) แสดงข้อมูลทางด้านวิชาการพิสูจน์ยืนยันอย่างชัดเจนว่าแมลงวัน
ผลไม้ ไม่ เ ข้ าทํ า ลายกล้ ว ยดิ บ ญี่ ปุ่น จึ งอนุ ญ าตให้ นํ า เข้ า กล้ว ยดิ บ จากประเทศที่ แมลงวั น ผลไม้ แพร่
ระบาด ผลไม้ซึ่งเคยถูกรายงานในเอกสารมาก่อนว่าเป็นพืชอาศัยของแมลงวันผลไม้ แต่ถ้าข้อมูลทาง
วิชาการสนับสนุนเพียงพอพิสูจน์ว่า ผลไม้นั้นปลอดจากการเข้าทําลายของแมลงวันผลไม้ตามธรรมชาติ
หรือทดสอบในห้องปฏิบัติการตามขั้นตอนที่กําหนด (Cowley et al., 1992) สามารถนําข้อมูลเสนอ
ต่อหน่วยงานกักกันพืชเพื่อพิจารณาการทบทวนข้อกําหนดห้ามนําเข้าไม้ผลตระกูล Citrus มีรายงานว่า
เป็นพืชอาศัยของแมลงวันทอง (Oaklay, 1950) แต่อย่างไรก็ดี Spitler et al. (1984) แสดงให้เห็นว่า
แมลงวันผลไม้เมดิเตอร์เรเนียนไม่สามารถเข้าทําลายมะนาวฝรั่ง (lemon) Citrus limon (L.) Burn. f.
พันธุ์ “Eureka” และ “Lisbon” ที่ปลูกการค้าในมลรัฐคาลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา Nguyen
and Fraser (1989) พิสูจน์ว่าแมลงวันผลไม้คาริบเบียน Caribbean fruit fly. Anastrepha
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suspense (Loew) ไม่สามารถเข้าทําลายมะนาวฝรั่งพันธุ์ “Beariss” และมะนาว (lime) Citrus
aurantifolia (Christmann) Swingle พันธุ์ “Persian” ที่ปลูกในมลรัฐฟลอริดา โดยไม่ต้องผ่าน
กรรมวิธีกําจัดแมลงวันผลไม้ก่อนการส่งออก (Nguyen and Fraser, 1989) นอกจากนี้ Hennessey
et

al.(1992)

รายงานว่ า ในธรรมชาติ ไม่ มีแมลงวั น ผลไม้ คาริบ เบี ยนทํ า ลายมะนาวฝรั่ งพั น ธุ์

“Tahiti”ปลูกเป็นการค้าในมลรัฐฟลอริดา สําหรับประเทศไทย จากการาตรวจสอบเอกสาร พบว่า
แมลงวันทองไม่ได้เป็นศัตรูพืชร้ายแรงของมะนาวและยังไม่เคยมีรายงานการเข้าทําลายในผลมะนาว
บนต้น มะนาวเป็นผลไม้ที่มีราคาแพงมากในช่วงนอกฤดู ในด้านตรงข้ามช่วงที่ผลผลิตมะนาวจํานวน
มาก การเก็บเกี่ยวพร้อมกันทําให้มะนาวล้นตลาด ไม่มีตลาดต่างประเทศรองรับเพื่อส่งออก การเก็บ
เกี่ยวมะนาวเพื่อส่งออกไปขายในตลาดภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ จะเก็บผลตามขนาดและต่อม
น้ํามันการเก็บผลมะนาว ถ้าต้นเตี้ยให้ใช้มือปลิด ถ้าต้นสูงนิยมใช้มีดหรือตะขอผูกติดกับด้ามไม้รวก
ยาวๆ คล้องและกระตุกผลมะนาวลงมา แต่ถ้าไม่ให้มะนาวบอบช้ําควรใช้ตะกร้อหวาย การเก็บเกี่ยว
มะนาวที่แก่ให้สังเกตจากด้านขั้วของผล เริ่มมีสีเหลืองเล็กน้อย ผิวเปลือกเรียบบางใสมีสีเขียวอ่อนกว่า
ผลที่ยังไม่แก่ เมื่อบีบดูค่อนข้างนุ่มมือ (SME ปลูกมะนาว www.ismed.or.th) การเก็บเกี่ยวผลมะนาว
ควรเก็บในขณะที่ผลมะนาวเริ่มแก่ ไม่ควรเก็บผลมะนาวที่แก่เกินไป เพราะเปลือกจะบางมาก ทําให้
เกิดความเสียหายในการขนส่งได้ง่าย อีกทั้งเมื่อนําไปขายจะทําให้ขายได้ไม่นานผลเน่าเสียหายได้เร็ว
(การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวมะนาวwww.การเกษตร.com) การเก็บผลมะนาวที่แก่เกินไปนอกจาก
จะผลเน่าเสียหายเร็วแล้วยังเปิดโอกาสให้แมลงวันทองเข้าทําลายได้ง่ายขึ้น การเก็บมะนาวในระยะที่
เหมาะสมสามารถป้องกันการเข้าทําลายของแมลงวันทองในระดับหนึ่งเพราะผิวเปลือกมะนาวค่อนข้าง
เหนียว หนาและต่อมน้ํามันที่ผิวเปลือกมีกลิ่นค่อนข้างแรงกว่ามะนาวที่มีผิวเปลือกสีเหลือง ดังนั้นมี
โอกาสเป็นไปได้น้อยมากที่แมลงจะวางไข่กับมะนาวที่เปลือกยังมีสีเขียว จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น
มะนาวส่งออกในลักษณะการค้าจึงน่าจะปลอดจากการติดไปของแมลงวันทอง รายงานการวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ที่แมลงวันทองจะเข้าทําลายผลมะนาว
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วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ์
1. มะนาว
2. ห้องเลี้ยงแมลงวันผลไม้ 2 ห้อง
3. ห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสําหรับงานทดลองขนาดเล็ก โดยใช้อุณหภูมิ
27 องศาเซลเซียส และความชื้น 75 เปอร์เซ็นต์
4. ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสําหรับงานทดลองขนาดเล็ก 4 ตู้
5. ห้องเย็นสําหรับเก็บผลไม้ที่ใช้ในการทดลอง
6. เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตําแหน่งสําหรับงานทดลอง
7. เวอร์เนียสําหรับวัดเส้นผ่าศูนย์กลางผลมะนาว บรรทัดเหล็กวัดความหนาเปลือก
8. กล้องจุลทรรศน์ พร้อมไฟส่อง
9. อุปกรณ์สําหรับมะนาว ได้แก่ ถังน้ํา กระบะพลาสติกพร้อม ผ้ามัสลินสําหรับคลุม กระป๋อง
พร้อมฝาปิด ชั้นวางกระบะ
10. อุปกรณ์สําหรับเช็คผลการทดลองๆ ได้แก่ พู่กัน ปากคีบ เคาท์เตอร์ จานแก้วทดลอง
ขนาดเล็ก (plate) ถาดใส่ผลไม้ ถุงผ้าตาข่าย ถุงมือ มีดปอกผลไม้ ถุงขยะดําและอื่น ๆ
วิธกี าร
1.

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประจําพันธุ์ ชีววิทยาของมะนาวแป้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในงานทดลอง

2.

เลี้ยงแมลงวันผลไม้จํานวนมากด้วยอาหารเทียมเพื่อเพิ่มปริมาณและเพื่อใช้ในการทดลอง

3.

ศึกษาการทําลายมะนาวของแมลงวันทองในธรรมชาติโดยสํารวจการเข้าทําลายผลมะนาวของ
แมลงวันผลไม้ในธรรมชาติ
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4.

ศึกษาการทําลายมะนาวของแมลงวันทองในห้องปฏิบัติการ นํามะนาวเข้าวางไว้ในกรง
แมลงวัน
สํารวจสวนมะนาวในท้องที่จังหวัด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี

ชัยนาท และจังหวัดพิจิตรเพื่อรวบรวมข้อมูลการเข้าทําลายของแมลงวันทองบนผลมะนาวในธรรมชาติ
โดยสุ่มตัวอย่างมะนาวที่เก็บเกี่ยวได้จากต้น 4,056 ผล ตรวจผลมะนาวแต่ละผลอย่างละเอียดเพื่อหา
ร่องรอยการเจาะทําลายของแมลง จากนั้นนําตัวอย่างส่วนหนึ่งกลับมายังห้องปฏิบัติการ นอกจากนั้น
ยังทําการเก็บรวบรวมมะนาวที่ตกอยู่บนพื้นภายในสวน ตรวจเบื้องต้นเพื่อหาร่องรอยการทําลายของ
แมลงบนผล นําผลมะนาวกลับมายังห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง จํานวน
5155 ผลโดยเก็บมะนาวไว้ในกระบะพลาสติก ขนาด 36x54x15 ซม. คลุมด้วยผ้ามัสลินอย่างมิดชิด
ป้องกันการเข้าทําลายของแมลงวันผลไม้จากภายนอก เก็บมะนาวทั้งหมดไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้น อุณหภูมิ 25-27 o ซ. ความชื้นสัมพัทธ์ 50-70 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 10 วัน หลังจากนั้น
ผ่ามะนาวตรวจสอบเนื้อมะนาวอย่างละเอียด ถ้าพบการทําลายของหนอนแมลงวันผลไม้ นําหนอน
เลี้ยงไว้บนเนื้อมะนาวจนกระทั่งเข้าดักแด้ และจําแนกชนิดเมื่อแมลงอยู่ในระยะตัวเต็มวัย
ทํ า การศึ กษากั บ มะนาวจากท้ อ งที่ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร สมุ ทรสงคราม ราชบุ รี นครปฐม
เพชรบุรี ชัยนาท และจั งหวัดพิจิตร โดยนํามะนาวแต่ละผลชั่งน้ําหนัก แยกมะนาวตามน้ําหนักผล
ออกเป็น 4 ขนาด คือเล็ก (22-30 กรัม/ผล) กลาง (30-35 กรัม/ผล) และใหญ่ (35-44 กรัม/ผล) และ
ใหญ่พิเศษ (มากกว่า 44 กรัม/ผล) จากนั้นวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง และความหนาของเปลือก
ศึกษาการทําลายมะนาวของแมลงวั
ลายมะนาวของแมลงวันทองในห้องปฏิบัติการ
โดยวิธีบังคับให้แมลงตัวเต็มวัยวางไข่บนมะนาวภายในกรงเลี้ยงแมลง (Forced infestation)
เลี้ยงแมลงจํานวนมากสําหรับการวางไข่ไว้ในกรงสําหรับเลี้ยงแมลงขนาด 50.5 x 35.6 x 35.2 ซม. ทํา
ด้วยมุ้งลวดตาข่ายอลูมิเนียมขนาด 16 เมช แต่ละกรงมีแมลงโตเต็มวัยจํานวนประมาณ 2,500 ตัว เมื่อ
แมลงโตเต็มวัยอายุประมาณ 2 สัปดาห์ นํามะนาวขนาดกลาง (30-35 กรัม/ผล) ใส่ในกรงเลี้ยงแมลง
เพื่อให้แมลงวางไข่ ทําการศึกษาความเป็นไปได้ที่แมลงวันทองเข้าทําลายผลมะนาว โดยทดลองให้
แมลงวางไข่ในผลมะนาว 4 กรรมวิธี ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ กรรมวิธีที่ 1 มะนาวสําหรับการวางไข่
เป็นผลที่สมบูรณ์ ไม่มีแผลหรือรอยแตกบนเปลือก กรรมวิธีที่ 2 ผลมะนาวถูกเจาะรูจํานวน 5 รู ให้
ทะลุเปลือกไปถึงเนื้อ ด้วยเข็มปักแมลงเบอร์ 2 กรรมวิธีที่ 3 ผลมะนาวถูกเจาะรูจํานวน 10 รู ให้
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กระจายทั่วทั้งผลเหมือนกับวิธีที่ 2 แต่รูมีความลึก 2 มิลลิเมตร ซึ่งไม่ทะลุส่วนของผิวเปลือกใช้ปากกา
เคมีวงกลมรอบรูที่ทําไว้เพื่อความสะดวกในการตรวจผลการทดลอง และกรรมวิธีที่ 4 ใช้มีดเฉือน
เปลือกมะนาวบางๆ จํานวน 3 รอยแผล
นํามะนาวแต่ละกรรมวิธีจํานวน 10 ผล ใส่เข้าในกรงเลี้ยงแมลง ให้แมลงวางไข่บนผลนาน 24
ชั่วโมง นํามะนาวออกจากกรงแมลงหลังจากสิ้นสุดการวางไข่ เก็บแยกแต่ละกรรมวิธีไว้ในกระบะ
พลาสติกขนาด 36 x 54 x 75 ซม.คลุมกระบะด้วยผ้ามัสลินอย่างมิดชิด เก็บมะนาวทดลองไว้ใน
ห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 25-27 องศาเชลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 50-70 เปอร์เซ็นต์ เป็น
เวลานาน 10 วัน จากนั้นจึงนํามะนาวมาผ่าตรวจหาการทําลายของแมลงวันทอง บันทึกจํานวนมะนาว
ที่ถูกแมลงทําลาย
เวลาและสถานที่
ระยะเวลาเริ่มต้น ตุลาคม 2553 – กันยายน 2555 ( 2 ปี)
กลุ่มงานศัตรูพืชกักกัน กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
ผลและวิ
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ลการทดลอง
สํารวจการเข้าทําลายผลมะนาวของแมลงวันทองในธรรมชาติ
โดยทั่วไป จากการสอบถามการเก็บเกี่ยวมะนาวเพื่อส่งออกไปขายในตลาดภายในประเทศ
เป็นส่วนใหญ่ จะเก็บผลตามขนาด ขั้วผลและต่อมน้ํามัน การเก็บผลมะนาว ถ้าต้นเตี้ยให้ใช้มือปลิด ถ้า
ต้นสูงนิยมใช้มีดหรือตะขอผูกติดกับด้ามไม้รวกยาวๆ คล้องและกระตุกผลมะนาวลงมา แต่ถ้าไม่ให้
มะนาวบอบช้ําควรใช้ตะกร้อหวาย การเก็บเกี่ยวมะนาวที่แก่ให้ การเก็บเกี่ยวผลมะนาวควรเก็บใน
ขณะที่ผลมะนาวเริ่มแก่ โดยสังเกตจากด้านขั้วของผล เริ่มมีสีเหลืองเล็กน้อย ผิวเปลือกเรียบบางใสมีสี
เขียวอ่อนกว่าผลที่ยังไม่แก่ เมื่อบีบผลมะนาวดูจะค่อนข้างนุ่มมือ ไม่ควรเก็บผลมะนาวที่แก่เกินไป
เพราะเปลือกจะบางมาก ทําให้เกิดความเสียหายในการขนส่งได้ง่าย อีกทั้งเมื่อนําไปขายจะทําให้ขาย
ได้ไม่นานผลเน่าเสียหายได้เร็ว จากการสังเกตพบว่า มะนาวที่เก็บจากต้นการเก็บมะนาวในระยะที่
เหมาะสมสามารถป้องกันการเข้าทําลายของแมลงวันทองในระดับหนึ่งเพราะผิวเปลือกมะนาวค่อนข้าง
เหนียว หนา และต่อมน้ํามันที่ผิวเปลือกมีกลิ่นค่อนข้างแรงกว่ามะนาวที่มีผิวเปลือกสีเหลืองดังนั้นจึงมี
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โอกาสเป็นไปได้น้อยมากที่แมลงจะวางไข่กับมะนาวที่เปลือกยังมีสีเขียว จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น
มะนาวส่งออกในลักษณะการค้า จึงน่าจะปลอดจากการติดไปของแมลงวันทอง
จากผลการสํารวจสวนมะนาวในฤดู ปี พ.ศ. 2554 ไม่พบแมลงวันทองเข้าทําลายในผลมะนาว
ที่เก็บรวบรวมบนต้นมะนาวและบนพื้นดิน ในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี
นครปฐม เพชรบุรี และจังหวัดพิจิตร สําหรับการสํารวจในท้องที่จังหวัดชัยนาท ไม่พบการเข้าทําลาย
ของแมลงวันทองในผละมะนาวที่เก็บเกี่ยวจากต้น แต่อย่างไรก็ดี สําหรับผลมะนาวที่ตกหล่นอยู่บนพื้น
ซึ่งเป็นมะนาวที่แก่จัดจนผิวเปลือกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจนถึงสีน้ําตาล ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตา
เปล่า เมื่อผ่าตรวจดูภายในผลพบว่า มะนาวบางผลมีแมลงวันทอง ระยะหนอนวัยที่ 3 ทําลายอยู่บน
เนื้อในขณะที่มะนาวบางผลไม่พบหนอนแมลงวันทองทําลายอยู่ภายใน แต่พบร่องรอยการทําลายของ
แมลงบางชนิดปรากฏบนเนื้อมะนาว สําหรับหนอนแมลงวันผลไม้ เมื่อนํามากลับมาเลี้ยงไว้ใน
ห้องปฏิบัติการจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัย และจําแนกชนิดแล้วว่าเป็นแมลงวันทอง
เส้นผ่าศูนย์กลางและความหนาของเปลือกมะนาว
จากการสํารวจและซื้อมะนาวจากตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดสะพานใหม่มาชั่ง
น้ําหนักสามารถแยกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ดังนี้
ขนาด ใหญ่พิเศษ

เบอร์ 1 มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า

45 มิลลิเมตร

ขนาดใหญ่

เบอร์ 2 มีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 40 ถึง 45 มิลลิเมตร

ขนาดกลาง

เบอร์ 3 มีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 36 ถึง 40 มิลลิเมตร

ขนาดเล็ก

เบอร์ 4 มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า

36 มิลลิเมตร

จากการตรวจมะนาวขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่พิเศษจํานวน 220, 958, 1,202 และ
120 ผล พบว่ามีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย35±0.95, 38.60±0.65, 43.84 ± 0.82 และ 47 ± 0.78 มม
ตามลําดับและเปลือกหนาเฉลี่ย 2±0.3, 2.5±0.7 3 ±0.9 และ 4± 0.5 มม ตามลําดับ (ตารางที่ 1)เมื่อ
มะนาวมีน้ําหนักเพิ่มขึ้น เส้นผ่าศูนย์กลางมีแนวโน้มยาวเพิ่มขึ้น รวมทั้งเปลือกจะหนาขึ้นด้วยเช่นกัน

ศึกษาการเข้าทําลายมะนาวของแมลงในห้องปฏิบัติการ

รายงานผลงานวิจัยประจําปี 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

1609

ผลการทดลองให้แมลงวางไข่บนผลมะนาวกรรมวิธีที่ 1 จํานวน 1,000 ผล ไม่มีมะนาวที่ถูก
แมลงทําลาย (ตารางที่ 2) จากการสังเกตลักษณะการวางไข่ของแมลงบนผลมะนาว พบว่า เมื่อนํา
มะนาวเข้าไปวางในกรงเลี้ยงแมลง แมลงวันทองตัวเต็มวัยเพศเมียพยายามใช้อวัยวะวางไข่แทงบน
เปลือกมะนาวเพื่อวางไข่เข้าไปในผล และสามารถแทงทะลุผ่านเปลือกนอกของมะนาวได้จนถึงเปลือก
ชั้นในและสามารถแทงทะลุผ่านเข้าไปจนถึงเนื้อในที่ติดกับบริเวณผิวเปลือกของมะนาวได้ โดยไข่ของ
แมลงรวมกันเป็นก้อนสีขาวสังเกตเห็นได้ชัดเจนไข่มีสภาพที่สมบูรณ์ปกติ เพียงแต่ไข่แมลงไม่สามารถ
ฟักออกเป็นหนอนได้ ทั้งนี้อาจจะเกิดจากเปลือกของมะนาวมีต่อมน้ํามันมาก และเปลือกชั้นในมีความ
ยืดหยุ่นทําให้สถานภาพไม่เอื้ออํานวยต่อการฟักเป็นตัวหนอน
สําหรับการทดลองให้แมลงวางไข่บนผลมะนาวกรรมวิธีที่ 2 จํานวน 500 ผล หลังจากนํา
มะนาวเข้าวางในกรง แมลงตัวเต็มวัยเพศเมียใช้อวัยวะวางไข่เสียบเข้าตรงรูที่เจาะไว้และวางไข่เข้าไป
ในรู จากการสังเกตพบว่ามีแมลงหลายตัวมาวางไข่ซ้ําที่รูเดิม เมื่อผ่ามะนาวหลังจากนํามะนาวออกจาก
กรง พบว่า แมลงสามารถวางไข่เข้าไปในรูและไข่ถูกดันทะลุผ่านเปลือกเข้าไปในผลทุกผลดังนั้น จึงพบ
หนอนจํานวนไม่มากเจริญเติบโตทําลายภายในผลมะนาวทดลองส่วนใหญ่ แต่ไม่ทั้งหมด อย่างไรก็ดี มี
ข้อน่าสังเกตว่าถึงแม้ว่าจะมีไข่เป็นจํานวนมากในผล แต่ไข่ฟักออกเป็นตัวหนอนได้น้อยมาก และใน
ส่วนบริเวณทั้งเปลือกนอกและเปลือกในมีร่องรอยการกักกินของหนอน ไข่แมลงสามารถฟักออกเป็น
ตัวได้แต่โอกาสที่หนอนจะเจริญเติบโตจนรอดชีวิตเป็นหนอนวัยที่ 3 ค่อนข้างน้อย (ตารางที่ 4)
เมื่อทดลองให้แมลงวางไข่บนผลมะนาวกรรมวิธีที่ 3 ซึ่งเจาะรูบนเปลือกลึก 2 มม. จํานวน
1,000 ผล แมลงสามารถเข้าทําลายมะนาวได้ (ตารางที่ 3) แมลงจะวางไข่เป็นจํานวนมากบริเวณรู เมื่อ
ตรวจดูอย่างละเอียดใต้กล้องจุลทรรศน์ ไข่เป็นจํานวนมากไม่สามารถฟักออกเป็นตัวหนอน มากกว่า
จํานวนไข่ฟักเป็นตัวหนอน และหนอนจํานวนมากที่ฟักออกออกจากไข่ตายอยูภายใต้รูอาจจะเนื่องจาก
ขาดอากาศหายใจ ขาดอาหาร ขณะที่หนอนบางส่วนจะออกจากรูและคลานอยูบนผิวด้านนอกของ
เปลือกมะนาว แทนที่จะกัดเปลือกให้ทะลุไปกินเนื้อภายใน และในที่สุดหนอนวัยที่1 จะตายอยู่บน
เปลือกเนื่องจากขาดธาตุอาหาร มีข้อน่าสังเกตว่า แมลงวางไข่เป็นจํานวนมากภายในรูทึ่เจาะไว้บน
เปลือก แต่หนอนหลังจากฟักออกจากไข่แล้วจะไม่สามารถกัดเปลือกมะนาวให้ทะลุเข้าถึงบนเนื้อ แต่ไข่
ที่อยู่ภายในเนื้อมะนาวที่ฟักอออกเป็นหนอนส่วนใหญ่จะกัดกินเนื้อและกินผิวเปลือกซึ่งเป็นสีขาวด้าน
ในเจริญเติบโตช้ามากอายุ 10 วันหลังจากวางไข่เพิ่งจะเป็นวัย 3 ตอนต้นทั้งนี้อาจจะเนื่องจากมะนาว
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เปรี้ยวจัดมีสภาพเป็นกรดสูง และผิวเปลือกมะนาวมีต่อมน้ําม้นที่มีกลิ่นแรงซึ่งอาจจะมีผลต่อการฟัก
และการเจริญเติโตของแมลงก็เป็นได้
ในกรณีของมะนาวที่เปลือกถูกเฉือนเป็นรอยแผลบางๆ ผลการทดลองให้แมลงวางไข่บนผล
มะนาวทั้งหมด จํานวน 500 ผล พบว่า มะนาวจํานวน 348 ผล มีแมลงทําลายอยู่ภายใน ขณะที่
มะนาวจํานวน 152 ผล ไม่พบการทําลายของแมลง (ตารางที่ 5) เมื่อตรวจสอบลักษณะการวางไข่ของ
แมลงบนรอยแผล แมลงชอบที่จะวางไข่ตรงบริเวณส่วนตรงกลางของรอยแผล เมื่อผ่าดูผลมะนาวที่ถูก
แมลงแทงอวัยวะวางไข่ทะลุเปลือกส่วนที่บาง ตัวหนอนเมื่อฟักออกจากไข่แล้วจะมีชีวิตรอดโดยกัดกิน
เนื้อมะนาวจนหนอนเข้าระยะวัยที่3 แต่จะมีไข่เป็นจํานวนมากอัดแน่นแทรกอยู่ตรงส่วนรอยเฉือนของ
เปลือกมองเห็นอย่างชัดเจน และไข่เหล่านี้ส่วนน้อยจะฟักออกเป็นตัวหนอน หนอนที่ฟักออกจากไช่
ส่วนใหญ่จะตาย หรือคลานออกมาที่บริเวณเปลือกด้านนอก สําหรับเปลือกตรงบริเวณที่มีความหนา
มากแมลงไม่สามารถแทงอวัยวะวางไข่ทะลุผ่านเปลือกเช้าไปถึงเนื้อ สําหรับผลมะนาวบริเวณที่ไม่ถูก
แมลงทําลายนั้น เป็นส่วนของเปลือกมีความหนาเกินกว่าที่แมลงจะแทงอวัยวะวางไข่ทะลุเข้าไปถึงเนื้อ
ทําให้หนอนไม่สามารถ เข้าไปทําลายเนื้อมะนาวภายใน
ผลไม้สุกจะอ่อนแอต่อการทําลายของแมลงวันผลไม้ แต่ในช่วงผลแก่เต็มที่เปลือกยังไม่
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองสามารถต้านทานต่อการทําลายของแมลงวันผลไม้ได้ในระดับหนึ่ง อโวกาโด
(Persea americana Mill) เมื่อผลสุขหรือเปลือกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองถือได้ว่าเป็นพืชอาศัยที่ดีมากของ
แมลงวันผลไม้ แต่อย่างไรก็ดี ผลงานวิจัยของ Armstrong et al. (1993), Oi and Mau (1989) และ
Armstrong (1991) พบว่าโวกาโดพันธุ์”Sharwil” ปลูกที่ฮาวายไม่เป็นพืชอาศัยของแมลงวันผลไม้เมดิ
เตอร์เรเนียน แมลงวันแตง และ แมลงวันทอง ขณะที่ผลอโวกาโดยังอยู่บนต้น และหลังจากเก็บเกี่ยว
แล้วภายใน 3 วัน ทั้งนี้เนื่องจากเปลือกมีความแข็งเกินกว่าที่แมลงจะวางไข่เข้าไปได้ อีกทั้งผลสามารถ
ที่จะจํากัดขอบเขตของเนื้อส่วนที่แมลงทําลาย โดยมีการรวมตัวกันของเนื้อเยื่อเกิดเป็นผนังเนื้อเยื่อเกิด
เป็นผนังแข็งปิดรอยแผลที่เกิดจากการวางไข่ของแมลง ผนังแข็งจะหุ้มไข่เอาไว้ ทําให้หนอนที่ฟักออก
จากไข่ไม่สามารถผ่านไปยังเนื้อส่วน
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ตารางที่ 1 การวัดขนาดและความแน่นเนื้อของมะนาว
ขนาดผล

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) ความหนาเปลือก(มม.)

น้ําหนัก(กรัม)

จํานวน

เล็ก

30-40

220

33±0.95

กลาง

40-50

958

38.4±0.65

2.5±0.7

ใหญ่

50-60

1202

43.84 ± 0.82

3 ±0.9

120

46 ± 0.78

4± 0.5

ใหญ่พิเศษ

(มม.)

2±0.3

ตารางที่ 2 มะนาวสําหรับการวางไข่เป็นผลที่สมบูรณ์ไม่มีแผลหรือรอยแตกบนเปลือก
ลําดับที่

วันที่วางไข่

จํานวนผล

จํานวนผลที่พบหนอนรอดชีวิต

1

4 เมษายน 2554

100

0

2

5 เมษายน 2554

100

0

3

7 เมษายน 2554

100

0

4

8 เมษายน 2554

100

0

5

10 เมษายน 2554

100

0

6

11 เมษายน 2554

100

0

7

12 เมษายน 2554

100

0

8

18 เมษายน 2554

100

0

9

19 เมษายน 2554

100

0

10

20 เมษายน 2554

100

0

จํานวนรวม

1000

0
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ตารางที่ 3 ผลมะนาว เจาะรูจํานวน 5 รู ให้ทะลุเปลือกไปให้ถึงเนื้อ ด้วยเข็มปักแมลงเบอร์ 2
ลําดับที่

วันที่วางไข่

จํานวนผล

จํานวนผลที่พบหนอนรอดชีวิต

1

22 เมษายน 2554

100

3

2

25 เมษายน 2554

100

13

3

26 เมษายน 2554

100

25

4

27 เมษายน 2554

100

31

5

28 เมษายน 2554

100

21

รวม

500

93

ตารางที่ 4 ผลมะนาวถูกเจาะรูจํานวน 10 รู รูมีความลึก 2 มม.ซึ่งทะลุส่วนผิวเปลือกแต่ไม่ให้ถึงเนื้อ
ด้วยเข็มปักแมลงเบอร์ 2
ลําดับที่
วันที่วางไข่
จํานวนผล
จํานวนผลที่พบหนอนรอดชีวิต
1
4 เมษายน 2554
100
1
2
5 เมษายน 2554
100
0
3
7 เมษายน 2554
100
5
4
8 เมษายน 2554
100
2
5
10 เมษายน 2554
100
1
6
11 เมษายน 2554
100
2
7
12 เมษายน 2554
100
1
8
18 เมษายน 2554
100
0
9
19 เมษายน 2554
100
3
10
20 เมษายน 2554
100
3
จํานวนรวม
1000
18
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1616

ตารางที่ 5 ใช้มีดเฉือนเปลือกมะนาวบางๆ จํานวน 3 รอยแผล
ลําดับที่

วันที่วางไข่

จํานวนผล

จํานวนผลที่พบหนอนรอดชีวิต
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จํานวนรวม
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