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บทคัดย่อ
ศึ ก ษาปริ ม าณความหนาแน่ น และช่ ว งฤดู ก ารระบาดของแมลงวั น ผลไม้ ใ นแก้ ว มั ง กร
ดาเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 โดยติดตั้งกับดักแมลงวันผลไม้แบบ
Stiener จานวน 8 กับดัก/ไร่ โดยใช้สารล่อเมทธิลยูจินอล ในแปลงแก้วมังกรของเกษตรกรในเขต
อาเภอมะขาม และอาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยเก็บแมลงวันผลไม้จากกับดักดังกล่าวทุก 2
สัปดาห์ ตลอดฤดูการผลิต พบแมลงวันผลไม้ที่ดักจับได้ในแปลงปลูกแก้วมังกรทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่
Bactrocera dorsalis, Bactrocera correcta, Bactrocera carambolae และ Bactrocera
umbrosa ชนิดที่พบมากที่สุดคือ Bactrocera dorsalis โดยพบมากกว่า 70% และได้สุ่มผลแก้ว
มังกรที่ถูกแมลงวันผลไม้ทาลายมาตรวจเช็คและจาแนกชนิด พบว่าแมลงวันผลไม้ที่เข้าทาลายผลแก้ว
มังกรมีเพียงชนิดเดียวคือ Bactrocera dorsalis
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คานา
แก้วมังกร (Dragon fruit, Pitaya) เป็นพืชในตระกูลกระบองเพชร มีชื่อทางวิทยาศาสตร์
Hylocereus undatus (Haworth) Britton & Rose มีถิ่นกาเนิดในทวีปอเมริกากลาง ลาต้นมี
ลักษณะเป็นแฉก 3 แฉกสีเขียว อวบน้า มีหนามกระจุกอยู่ที่ข้างตาเป็นช่วง ๆ เนื้อผลภายในมีสีทั้งสี
ขาวและแดงขึ้นอยู่กับพันธุ์ และมีเมล็ดเล็กๆสีดาอยู่ในเนื้อผล แก้วมังกรสามารถปลูกได้ดีในทุกสภาพ
พื้น ที่ ปั จ จุ บั น แก้ว มั งกรจั ดเป็ น ไม้ผ ลเศรษฐกิจใหม่ที่มี ศักยภาพสู ง มีการปลู ก เป็นการค้า ทั้งแถบ
อเมริกาใต้ และประเทศในแถบอินโดจีน ซึ่งประเทศเวียดนาม เป็นผู้นาการส่งออกรายใหญ่ไปยุโรป
อเมริกา ไต้หวัน จีน และญี่ปุ่น สาหรับประเทศไทยเกษตรกรได้มีการปลูกมาเกือบ 10 ปี และใน
ปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น ทั้งในสภาพสวนใหม่ ปลูกทดแทนพืชอื่น เช่น สวนพริกไทย ฝรั่ง
มะนาว แก้วมังกรจึงจัดเป็นไม้ผลอีกชนิดที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศและ
ส่งออกตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งไปประเทศจีน ไต้หวัน สิงคโปร์ ยุโรป และในขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนการขอเปิดตลาดเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา แก้วมังกรมีการปลูกแทบทุกภาคของประเทศ
โดยเฉพาะภาคกลางแถบจั งหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี ภาคตะวันออก แถบจังหวัด
จันทบุรี ระยอง และตราด ด้านพื้นที่ปลูก ผลผลิต ปริมาณและมูลค่าการส่งออก ถึงแม้ ว่าจะยังไม่มี
ข้อมูลอย่างเป็นทางการ แต่มีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีการผลิตที่
เป็นคาแนะนาจากทางการ ทั้งในด้านการจัดการธาตุอาหาร การจัดการต้นเช่นรูปแบบการตัดแต่งที่
เหมาะสม การจั ดการเพื่อกระตุ้น การออกดอกนอกฤดู การจัดการศัตรูพืช ฯลฯ ซึ่งส่ ว นใหญ่การ
ดาเนินการจะเกิดจากแนวทางปฏิบัติของเกษตรกรมีการลองผิดลองถูก ทาให้มีความหลากหลายทั้งใน
ด้านเทคนิคการจัดการการผลิต และคุณภาพผลผลิต บางรายประสบความสาเร็จ บางรายก็ได้ผลไม่
เต็มที่ ดังนั้นภาครัฐจึงควรจะได้มีการศึกษาวิจัยให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตแก้วมังกร ทั้ง
วิธีการผลิตในฤดูและนอกฤดู เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เผยแพร่และแนะนาให้เกษตรกรนาไปใช้
ปฏิบัติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และการส่งออกแก้วมังกร
เนื่ องจากแก้ว มัง กรเป็ น พืช ชนิ ดใหม่ที่น าเข้า มาปลู กในประเทศไทยประมาณ 10 ปี โดย
เริ่มแรกมีรายงานแมลงศัตรูพืชทาลายแก้วมังกรไม่กี่ชนิด เช่น มดคันไฟที่กัดทาลายยอดอ่อน และ
แมลงที่แทะกิ น ผิ ว ของผลแก้ว มังกรขณะที่เป็นผลอ่อน ทาให้ ผิ ว ผลเป็นแผลตาหนิสี น้ าตาล (กรม
ส่งเสริมการเกษตร, 2552) อย่างไรก็ตามจากข้อมูลการตรวจศัตรูพืชของพืชส่งออกที่ด่านตรวจพืชท่า
อากาศยานแห่งประเทศไทยโดยเจ้าหน้าที่สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบว่าผลแก้วมังกรยังมี
ศัตรูพืชชนิดอื่นๆ เช่น เพลี้ยแป้ง และ เพลี้ยหอยบางชนิดซึ่งติดอยู่กับผล นอกจากนี้การสารวจแมลง
ศัตรูพืชเบื้องต้นพบว่าแก้วมังกรมีศัตรูพืชชนิดอื่นๆ อีก เช่น แมลงวันผลไม้ หนอนกัดกินผล และแมลง
ปากดูดจ าพวก เพลี้ ย ไฟ และ มวนเขี ย วบางชนิด ซึ่ง แมลงศัต รูเหล่ านี้ บางชนิด ทาความเสี ย หาย
เล็กน้อย แต่บางชนิดทาความเสียหายรุนแรง อย่างไรก็ตามข้อมูลด้านแมลงศัตรูพืชของแก้วมังกรของ
ไทยยังมีอย่างจากัด
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แมลงวันผลไม้เป็นแมลงศัตรูพืชที่สาคัญของไม้ผลหลายชนิดในประเทศไทย มีพืชอาศัยกว้าง
โดยเฉพาะในผลไม้ที่มีเปลือกบางและอ่อนนุ่ม ทาให้ผลผลิตเสียหาย และคุณภาพต่า หากไม่มีการ
ป้องกันกาจัดการทาลายอาจรุนแรงมากถึง 100% และเนื่องจากมีพืชอาหารจานวนมาก แมลงวัน
ผลไม้จึงสามารถแพร่ขยายพันธุ์ และเพิ่มปริมาณในพืชอาศัยต่างๆ ในท้องถิ่นได้ตลอดปี ในขณะที่บัญชี
รายชื่อศัตรูพืชของแก้วมังกรของประเทศเวียดนามเพื่อขออนุญาตนาเข้าสหรัฐอเมริกา (USDA, 2008)
มีแมลงศัตรูพืช 36 ชนิด ในจานวนนี้มีแมลงวันผลไม้ 3 ชนิดที่มีในประเทศไทยรวมอยู่ด้วย ได้แก่
Bactrocera dorsalis Hendel, Bactrocera correcta (Bezzi) และ Bactrocera curcubitae
(Coquillett) สอดคล้องกับการสารวจแมลงศัตรูพืชเบื้องต้นที่พบว่าแก้วมังกรในจังหวัดจันทบุรี มี
แมลงวันผลไม้เป็นแมลงศัตรูหลักในพื้นที่ ดังนั้นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแมลงวันผลไม้ในแก้วมังกร ทั้ง
ทางด้าน ชนิด ปริมาณความหนาแน่น และช่วงฤดูการระบาด จึงมีความจาเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานนาไปหาวิธีการควบคุมหรือป้องกันอย่างเหมาะสมต่อไป
วิธีดาเนินการ
อุปกรณ์








แปลงแก้วมังกร
กับดักแมลงแบบ Stiener
สารล่อชนิดเมทธิลยูจินอล
อุปกรณ์เก็บตัวอย่างแมลง
กล้องสเตอริโอไมโครสโคป อุปกรณ์ถ่ายรูป แว่นขยาย
สารฆ่าแมลง มาลาไทออน 83% EC
อุปกรณ์เก็บข้อมูลและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็น เช่น ป้าย แผ่นกระดาษ คีมคีบ พู่กัน เข็ม
เขี่ย ที่นับแมลง ถุงพลาสติก เครื่องชั่งน้าหนัก
วิธีปฏิบัติการทดลอง
วางกับดักแมลงวันผลไม้แบบ Stiener จานวน 8 กับดัก/ไร่ โดยใช้สารล่อชนิดเมทธิล ยูจินอล
ผสมสารฆ่าแมลง มาลาไทออน 83% EC อัตราส่วน 2:1 เก็บแมลงวันผลไม้จากกับดักดังกล่าวทุก
สัปดาห์ เพื่อตรวจนับชนิด และปริมาณแมลงวันผลไม้ในสวนแก้วมังกร เนื่องจากสารเมทธิลยูจินอลมี
ประสิทธิภาพอยู่ได้ประมาณ 1 เดือน จึงต้องเติมสารในกับดักทุกๆ เดือน ส่วนสารฆ่าแมลงจะเติมทุก
สัปดาห์ นาจานวนแมลงวันผลไม้และระยะเวลาไปวิเคราะห์ผล และเก็บผลแก้วมังกรในระยะต่าง ๆ
จากสวนผลไม้มาผ่าเพื่อตรวจสอบการทาลายของแมลงวันผลไม้ทุกสัปดาห์
เก็บรวบรวมแมลงวันผลไม้จากสวนแก้วมังกร โดยเก็บสุ่มผลแก้วมังกรที่ถูกแมลงวันผลไม้
ทาลายนาหนอนที่ได้มาเลี้ยงต่อในห้องปฏิบัติการจนกระทั่งเป็นตัวเต็ม วัย จากนั้นทาการจาแนกชนิด
แมลงวันผลไม้เหล่านั้นตามหลักการอนุกรมวิธาน
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การบันทึกข้อมูล
บันทึกชนิด จานวน สัดส่วนเพศผู้และเพศเมียของแมลงวันผลไม้ที่พบ และปริมาณน้าฝน
อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์
เวลา สถานที่
เริ่มต้น ตุลาคม พ.ศ. 2553
สิ้นสุด กันยายน พ.ศ. 2554
สวนแก้วมังกรเกษตรกร จังหวัดจันทบุรี
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
ห้องปฏิบัติการกลุ่มบริหารศัตรูพืช
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การศึ กษาปริ ม าณความหนาแน่น และช่ ว งฤดู การระบาดของแมลงวั นผลไม้ใ นแก้ว มัง กร
ดาเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 โดยติดตั้งกับดักแมลงวันผลไม้แบบ
Stiener จานวน 8 กับดักต่อไร่ โดยใช้สารล่อเมทธิลยูจินอล ผสมสารฆ่าแมลง มาลาไทออน 83% EC
ในแปลงแก้วมังกรของเกษตรกรในเขตอาเภอมะขาม และอาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี เก็บ
แมลงวันผลไม้จากกับดักดังกล่าวทุก 2 สัปดาห์ ตลอดฤดูการผลิต นาแมลงผลไม้ที่จับได้มาตรวจนับ
จานวนและนาไปจาแนกชนิดในห้องปฏิบัติการ พบว่ามีแมลงวันผลไม้ติดกับดักตลอดฤดูการผลิตแก้ว
มังกรซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 5 รุ่น เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายน ปริมาณแมลงวันผลไม้ที่
ติดกับดักจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงผลแก้วมังกรอายุตั้งแต่สองสัปดาห์ขึ้นไปจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวและจะลดลง
ในช่วงที่ผลแก้วมังกรเก็บเกี่ยวหมดแปลงแล้ว ส่วนแมลงวันผลไม้ ที่ดักจับได้ในแปลงปลูกแก้วมังกรมี
ทั้งหมด 4 ชนิด คือ Bactrocera dorsalis, Bactrocera correcta, Bactrocera carambolae
และ Bactrocera umbrosa และชนิดที่พบมากที่สุดคือ Bactrocera dorsalis โดยพบมากกว่า
70%
สาหรับการสุ่มผลแก้วมังกรที่มีรอยทาลายของแมลงวันผลไม้จากแปลงแก้วมังกรมาตรวจเช็ค
และนาหนอนที่ได้มาเลี้ยงในห้องปฏิบัติ การจนเป็นตัวเต็มวัยและทาการจาแนกชนิด พบว่าแมลงวัน
ผลไม้ที่เข้าทาลายผลแก้วมังกรมีเพียงชนิดเดียวคือ Bactrocera dorsalis ซึ่งเป็นแมลงวันผลไม้ชนิดที่
มีปริมาณมากที่สุดที่ดักจับได้ในแปลงแก้วมังกร
สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
การศึกษาปริมาณความหนาแน่นและช่วงฤดูการระบาดของแมลงวันผลไม้ในแก้วมังกร พบ
แมลงวันผลไม้ที่ดักจั บได้ในแปลงปลูกแก้วมังกรทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ Bactrocera dorsalis,
Bactrocera correcta, Bactrocera carambolae และ Bactrocera umbrosa ชนิดที่พบมาก
ที่สุดคือ Bactrocera dorsalis โดยพบมากกว่า 70% พบระแมลงวันผลไม้ระบาดตลอดฤดูการผลิต
แก้วมังกร โดยจะมีปริมาณมากในช่ วงแก้วมังกรอายุสองสัปดาห์จนถึงเก็บเกี่ยว ส่วนแมลงวันผลไม้ที่
เข้าทาลายผลแก้วมังกรมีเพียงชนิดเดียวคือ Bactrocera dorsalis
รายงานผลงานวิจัยประจาปี ๒๕๕๕ สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
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