การปองกันกําจัดแมลงวันผลไมแบบผสมผสานในชมพู
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ABSTRACT
The integrated control study of fruit flies on rose apple was implemented in both the
laboratory of Plant Protection Research and Development Office and rose apple orchards located at
Nakhon Pathom province and Ratchaburi province from September 2007 to October 2012. We
divided the study into 4 steps: 1) surveying of fruit fly species on rose apple, the ecology and
biology were scrutinized for dominant species, 2) examining the seasonal abundance of fruit flies
on the orchards, 3) studying the fruit flies controlling technology, and 4) transferring the promising
technology to farmer. The objective of this research is to increase the quality of rose apple using
many integrated control measures of fruit flies. Our results revealed that among approximately 3-4
fruit fly species, Bactrocera dorsalis was considered to be the most dominant species on rose
apples. The study of life cycle of B. dorsalis was conducted in a constant room temperature and
humidity at 23.10 ± 1.27 o C and 91.07 ± 1.25 % RH. Adult females became receptive to courting
males approximately 8 days after emergence. Each female was capable of laying 597.29 ± 62.38
eggs during its life span, and representing 87 percent of an average hatching rate. The incubation
period was around 48.96 ± 10.88 hours. The larval stages lasted 6.07 ± 0.30 days containing 3 larval
instars. The pupation period was 9.21 ± 0.41 days. Adult females and males were able to live up for
95.03 ± 11.87 days, and 97.50 ± 9.31 days, respectively. The survival ability from eggs to the adult stage was 38
percent averages. The 1st larval instar represented the maximum mortality rate at 31.03 percent. The
Steiner traps were employed to study the seasonal abundance of economically important fruit flies
in rose apple orchards. Our result shows that the high population of fruit flies is on fruit setting
stage and then continuously increases reaching peaking stage around harvest period. The infecting
preference is when the rose apples are about 21 days after stamens fell off. Therefore, the most
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suitable time for bagging the fruits should be 14 days after stamens fell off. Two parasitic wasp
species, Diachasmimorpha longicaudata and Forpius arisanus were found as natural enemies of
fruit flies with 2-9 percent of parasitation. In comparison of four different materials of fruit bagging,
our result indicated that the 40-45 microns thickness of white plastic bag (‘Rod Tak’ brand) and
polyester sponbound bag are satisfactory for fruit protection. Based on this research, we
recommend the rose apples farmers to apply several criteria in order to control fruit flies including
(1) sanitizing orchards (2) pruning the canopy (3) using Steiner traps for monitoring fruit fly
population (4) using protein bait every 7 days for killing adult male and female (5) wrapping rose
apple fruits with spunbond bag or plastic bag, size 8 x 16 inches 14 days after stamens fell off.
Key word: rose apple, fruit flies

บทคัดยอ
การป อ งกั น กํ า จั ด แมลงวั น ผลไม แ บบผสมผสานในชมพู มี ก ารศึ ก ษาในห อ งปฏิ บั ติ ก าร
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช รวมทั้งแหลงปลูกชมพูจังหวัดนครปฐมและราชบุรี ระหวางตุลาคม
2550 ถึงกันยายน 2555 การวิจัยแบงเปน 4 ขั้นตอน คือ 1.การสํารวจชนิดแมลงวันผลไมในชมพู ชนิด
ชี ว วิ ท ยาและนิ เ วศวิ ท ยาของแมลงวั น ผลไม ตั ว หลั ก ในชมพู 2.การศึ ก ษาช ว งฤดู ก ารระบาดของ
แมลงวันผลไมในชมพู 3.ศึกษาเทคโนโลยีในการปองกันกําจัดแมลงวันผลไม 4.การเผยแพรและ
ถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกร มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตชมพู โดยแกไขปญหาแมลงวัน
ผลไมดวยวิธีการปองกันกําจัดแบบผสมผสาน พบมีแมลงวันผลไมระบาดในชมพู 3-4 ชนิด แตตัวที่
เปนศัตรูหลัก คือ Bactrocera dorsalis ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 23.10+1.27 องศาเซลเซียส และความชื้น
สัมพันธเฉลี่ย 91.07+1.25 เปอรเซ็นต ระยะไข, ระยะหนอน, ระยะดักแด, ตัวเต็มวัยเพศเมียและเพศผู
มีอายุเฉลี่ย 48.96+10.88 ชั่วโมง, 6.07+0.30 วัน, 9.21+0.41 วัน, 95.03+11.87 วัน และ 97.50+9.31 วัน
ตามลําดับ ตัวเมีย 1 ตัว สามารถวางไขไดเฉลี่ย 597.29+62.38 ฟอง เปอรเซ็นตการฟก 87% จากไข
รอดเปนตัวเต็มวัย 38% โดยหนอนวัยที่ 1 มีอัตราการตายสูงสุด 31.03% สําหรับการศึกษาชวงฤดูการ
ระบาดของแมลงวันผลไมในชมพู โดยใชเมธิลยูจินอลเปนสารลอ พบปริมาณประชากรแมลงวัน
ผลไมในแปลงสูงในระยะติดผลและจะสูงสุดในชวงเก็บเกี่ยว การทําลายเริ่มเมื่อผลชมพูอายุ 21วัน
การหอผลจึงควรหอเมื่อผลอายุ 14 วัน ในสภาพสวนพบศัตรูธรรมชาติที่สําคัญ 2 ชนิด คือ แตนเบียน
หนอน Diachasmimorpha longicaudata และแตนเบียนไขและหนอน Forpius arisanus ทําลาย
แมลงวันผลไมประมาณ 2-9% นอกจากนี้ศึกษาถึงความเหมาะสมของวัสดุหอ พบวาการใชถุงผาสปน
บอนดหรือถุงพลาสติกหูหิ้วสีขาวตรารถตัก หอเมื่อผลอายุ 14 วัน จํานวน 2-3 ผล จะปองกันการเขา
ทําลายของแมลงวันผลไมไดและผลมีคุณภาพดี จึงไดนําเทคโนโลยีเหลานี้มาผสมผสานกัน โดยใช
การดูแลรักษาแปลงปลูกใหสะอาด รวมกับการตัดแตงกิ่งใหโปรง และแขวนกับดักเมทธิลยูจินอล เพื่อ
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ติดตามการระบาด หากพบแมลงวันผลไมในกับดักมากขึ้น ใชเหยื่อพิษโปรตีน พนในเวลาเย็น ทุก 7 วัน
สามารถกําจัดตัวเต็มวัยทั้งเพศผูและเพศเมียในแปลงปลูกได ที่สําคัญ คือ การหอผล เมื่อผลอายุ 14 วัน
ดวยถุงผาสปนบอนด หรือถุงพลาสติกสีขาวขนาด 8x16นิ้ว เพื่อปองกันการวางไขของแมลงวันผลไม
สุดทายนําเทคโนโลยีการปองกันกําจัดแมลงวันผลไมในชมพูดวยวิธีผสมผสาน เผยแพรเกษตรกรใน
รูปแบบตางๆ สงผลใหสามารถเปดตลาดการคากับประเทศมาเลเชียไดอีกครั้ง
คําหลัก: การปองกันกําจัดแมลงวันผลไมแบบผสมผสาน, ชมพู, แมลงวันผลไม

คํานํา
แมลงวันผลไมเปนศัตรูที่สําคัญของไมผลหลายชนิดโดยเฉพาะในชมพู ซึ่งเปนผลไมที่มี
ศักยภาพในการสงออก แตการปลูกไมผลชนิดที่มีเปลือกบางและเนื้อออนนุนในประเทศไทย มัก
ประสบปญหาถูกแมลงวันผลไมเขาทําลาย ทําใหผลผลิตเสียหาย และคุณภาพต่ํา ถาไมมีการปองกัน
กําจัดผลผลิตจะเสียหาย 100% ดังนั้นเกษตรกรจําเปนตองทําการปองกันกําจัดทั้งกอนและหลังการ
เก็บเกี่ยว ซึ่งก็เปนการเพิ่มตนทุนในการผลิต นอกจากนี้ยังถูกใชเปนเครื่องมือกีดกันทางการคาจาก
ตางประเทศ โดยผลไมสดกอนสงออกตองดําเนินการกําจัดแมลงวันผลไมดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
กอน เชน การจุมน้ํารอน การอบไอน้ํา การรม หรือการฉายรังสี จะเห็นไดวาแมลงวันผลไมเปนปญหา
ในระดับประเทศที่ตองใหความสําคัญ
Pholboon and Cantelo (1975) รายงานวาพบแมลงวันผลไมชนิด Dacus dorsalis ลงทําลายชมพู
มนตรี (2542 และ 2544) รายงานวาแมลงวันผลไมชนิด Bactrocera dorsalis (Hendel) และ B. correcta
(Bezzi) เปนศัตรูที่สําคัญในชมพูพันธุทูลเกลาและสายรุง และจากการสํารวจพืชอาหารของแมลงวัน
ผลไมพบวา B. dorsalis, B. correcta, B. carambolae Drew & Hancock และ B. papayae Drew &
Hancock มีชมพูเปนพืชอาหาร (แสน, 2529) การปองกันกําจัดแมลงวันผลไมแมมีหลายวิธี แตวิธีการ
ปองกันกําจัดที่ไดผลดีที่สุด คือ การใชเหยื่อพิษโปรตีนในการกําจัดแมลงวันผลไม (มนตรี, 2533;
Steiner, 1952) โดยอาศัยหลักการพื้นฐานทางชีววิทยาที่วา แมลงวันผลไมเมื่อฟกออกจากดักแดใหมๆ
จะมีความตองการโปรตีนสูง เพื่อพัฒนาอวัยวะสืบพันธุและวางไข ตลอดจนใชในการดํารงชีพและ
ขยายพั น ธุ โดยเหยื่ อ โปรตี น ที่ ผ ลิ ต จากกากยี ส ต ข องโรงงานอุ ต สาหกรรมเบี ย ร มี โ ปรตี น เป น
องคประกอบสูง Hegen and Finney (1950) พบวาสิ่งขับถายของเพลี้ยหอยมี hydrolysate protein แร
ธาตุ และวิตามินบีหลายชนิดเปนองคประกอบ ซึ่ง B. dorsalis ตองการเพื่อความสมบูรณของไข และ
Steiner (1955) รายงานวา soy hydrolysate มีประสิทธิภาพต่ํากวา yeast hydrolysate และสารฆาแมลง
malathion สามารถใชรวมกับ hydrolysate protein ในการปองกันกําจัดแมลงวันผลไมในมะมวง ฝรั่ง
และแพสชั่นฟรุตที่ฮาวาย มนตรีและสาทร (2537) พบวาสารฆาแมลงทุกชนิดที่ออกฤทธิ์เร็ว สามารถ
ใชผสมกับเหยื่อโปรตีนเพื่อลอแมลงวันผลไมไดแทบทุกชนิด
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การปองกันกําจัดแมลงวันผลไมในชมพูใหไดประสิทธิภาพตองใชขอมูลหลายๆ ดาน และ
วิธีการปองกันกําจัดหลายๆ วิธีมาบรูณาการรวมกัน ดังนั้นจึงตองทําการสํารวจชนิดของแมลงวัน
ผลไมในแหลงปลูกที่สําคัญของประเทศเพื่อหาชนิดของแมลงวันผลไมที่เขาทําลายชมพู ตลอดจน
ตองศึกษาขอมูลของแมลงวันผลไมทั้งทางดานชีววิทยา นิเวศวิทยา ชวงการแพรระบาดในแปลงปลูก
รวมทั้งหาแนวทางในการปองกันกําจัดที่เหมาะสม เพื่อชวยลดความเสียหายของผลผลิตและใหไดผล
ผลิตที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังใชเปนขอมูลแนะนําและเผยแพรวิธีการปองกันกําจัดแมลงวันผลไม
แบบผสมผสานในชมพู แ ก เ จ า หน า ที่ ก รมวิ ช าการเกษตร เจ า หน า ที่ ก รมส ง เสริ ม และสหกรณ
ผูประกอบการสงออก เกษตรกร รวมถึงผูสนใจ และที่สําคัญใชเปนขอมูลในการเจรจาตอรองทาง
การคากับตางประเทศ

อุปกรณและวิธีการ
1. สํารวจชนิดแมลงวันผลไมที่เขาทําลายผลชมพู
1.1 สํารวจชนิดแมลงวันผลไมที่ลงทําลายผลชมพู เก็บผลชมพูที่ถูกแมลงวันผลไมทําลายจาก
แหลงปลูกตางๆ ชั่งน้ําหนักและนับจํานวน บันทึกวัน/เดือน/ป ระยะพืช และสถานที่เก็บ แลวนํามา
เลี้ยงในหองปฏิบัติการพืช อุณหภูมิเฉลี่ย 23.10+1.27 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพันธเฉลี่ย
91.07+1.25 เปอรเซ็นต โดยนําผลชมพูใสกลองพลาสติกขนาด 22x29x10 ซม. รองกนกลองดวยขี้
เลื่อยที่มีความชื้น สูงประมาณ 2.50 ซม. รอจนหนอนแมลงวันผลไมออกมาเขาดักแดในขี้เลื่อย ( 10
วัน) จากนั้นใชตะแกรงรอนเบอร 20 รอนแยกดักแดออกจากขี้เลื่อย แลวนําใสกลองพลาสติกขนาด
เสนผานศูนยกลาง 8 ซม. สูง 5 ซม. คลุมทับดวยขี้เลื่อยที่มีความชื้น สูงประมาณ 1.50 ซม. แลวนําไป
ไวในกรงเลี้ยงแมลงขนาด 35x35x50 ซม. ภายในมีน้ําและอาหารสําหรับตัวเต็มวัย (Brewer’s yeast :
น้ําตาลไอซซิ่ง อัตรา 1:4) เมื่อตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 7-10 วัน นําใสหลอดแกวแชในชองทําน้ําแข็ง
(freezer) นาน 4-5 ชั่วโมง แลวนําไปจําแนกชนิดและนับจํานวน บันทึกจํานวนและเพศของแมลงวัน
ผลไม
1.2 ทดสอบชนิ ด แมลงวั น ผลไม ที่ เ ป น ศั ต รู ห ลั ก ของชมพู ตามกรรมวิ ธี ข อง Southwood
(1966) โดยนําตัวเต็มวัยแมลงวันผลไมชนิด B. dorsalis และ B. correcta ที่รุนเดียวกันและอายุเทากัน
จํานวน 50 คู ใสในกรงเลี้ยงแมลงขนาด 19x30x20 ซม. ชนิดละกรง จากนั้นนําผลชมพูจํานวน 5 ผล
ใสในกรงทิ้งไว 1 ชั่วโมง แลวนําผลชมพูออกใสกลองพลาสติกขนาด 22x29x10 ซม. รองกนกลอง
ดวยขี้เลื่อยที่มีความชื้นสูงประมาณ 2.50 ซม. รอจนหนอนแมลงวันผลไมออกมาเขาดักแดในขี้เลื่อย
จากนั้นใชตะแกรงรอนเบอร 20 รอนแยกดักแดออกจากขี้เลื่อย แลวนําใสกลองพลาสติกขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 8 ซม. สูง 5 ซม. คลุมทับดวยขี้เลื่อยที่มีความชื้น สูงประมาณ 1.50 ซม.นําใสกลอง
พลาสติกขนาด 22x29x10 ซม. บันทึกน้ําหนักและจํานวนผลที่ถูกทําลาย จํานวนและน้ําหนักของ
ดักแด จํานวนตัวเต็มวัยเพศผูและเพศเมีย
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2. การศึกษาชีววิทยาของแมลงวันผลไมชนิด B. dorsalis ในหองปฏิบตั ิการ
เก็บผลชมพูที่ถูกแมลงวันผลไมเขาทําลายจากแหลงปลูกมาเลี้ยงในหองปฏิบัติการ เมื่อได
แมลงวันผลไมชนิด B. dorsalis จึงนํามาเลี้ยงขยายพันธุตอจนไดรุนที่ 1 (F1) จากนั้นทําการศึกษา
2.1 วงจรชีวิตของแมลงวันผลไมชนิด B. dorsalis ดําเนินการศึกษาวงจรชีวิตในระยะตางๆ
ดังนี้
ระยะไข ศึกษาอายุของไขดวยการทํา Hatching Rate ดวยการเขี่ยไขลงบนกระดาษกรองเบอร
91 ที่ใหความชื้นตลอดเวลา แลวเก็บไวในจานเลี้ยงเชื้อขนาดเสนผานศูนยกลาง 9 ซม. จากนั้นตรวจ
นับและบันทึกจํานวนหนอนที่ฟกออกจากไขทุก 6 ชั่วโมง ทํา 5 ซ้ําๆ ละ 100 ฟอง
ระยะหนอน ศึกษาอายุและลักษณะของหนอนวัยตางๆ โดยเลี้ยงหนอนในผลชมพู บันทึก
ขนาด ลักษณะ และการตายของหนอนวัยตางๆ โดยศึกษาจากหนอน 100 ตัว
ระยะดักแด ศึกษาอายุและลักษณะของดักแด โดยทําการบันทึกขนาด และลักษณะของดักแด
โดยศึกษาจากดักแด 100 ดักแด
ระยะตัวเต็มวัย ศึกษาอายุขัย การผสมพันธุ การวางไข และลักษณะของตัวเต็มวัย โดยเลี้ยง
แมลงวันผลไมชนิด B. dorsalis 1คู ในกลองพลาสติกขนาด 21x15x8 ซม. ที่ภายในมีน้ํา อาหาร และ
กระบอกพลาสติกขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 ซม. สูง 4.5 ซม. เจาะรูขนาดเล็กจํานวน 20 รู ภายในใส
น้ําสม 100% ผสมน้ํา อัตรา 1:2 ประมาณ 5 มล. เพื่อลอใหแมลงวางไข บันทึกปริมาณไขทุกวันจนตัว
เต็มวัยเพศเมียตาย นอกจากนี้ทําการบันทึกลักษณะตัวเต็มวัยทั้งเพศผูและเพศเมีย ลักษณะการจับ
คูผสมพันธุ และการตายของตัวเต็มวัย โดยศึกษาจากแมลงวันผลไมจํานวน 10 คู
2.2 ตารางชีวิต (Life table) ของแมลงวันผลไมชนิด B. dorsalis ทําการเจาะรูขนาด 1x1x1 ซม.
บนผลชมพู จากนั้นนํากระดาษกรองสีดําขนาด 0.5x0.5 ซม. วางในชองที่เจาะไว แลวนําไขของแมลงวัน
ผลไมชนิด B. dorsalis วางในกระดาษจํานวน 20 ฟองตอผล ทํา 5 ซ้ํา จากนั้นปดดวย parafilm บันทึก
จํานวนไขที่ฟก หนอนวัยตางๆ ดักแด และตัวเต็มวัย แลวนํามาคํานวณตามวิธีของ Southwood (1966)
3. การศึกษานิเวศวิทยาของแมลงวันผลไมชนิด B. dorsalis ในแหลงปลูก
3.1 การศึกษาระยะการเขาทําลายของแมลงวันผลไมในผลชมพู เก็บผลชมพูจากแปลงปลูก
ทุกสัปดาหตั้งแตชมพูเริ่มติดผลจนถึงเก็บเกี่ยว โดยเลือกเก็บผลที่มีอายุเทากันสัปดาหละ 10 ผล นําเขา
หองปฏิบัติการวัดขนาดและชั่งน้ําหนักผล จากนั้นตรวจรองรอยการวางไขของแมลงวันผลไม ถาพบ
นําผลใสกลองพลาสติกขนาด 22x29x10 ซม. รองกนกลองดวยขี้เลื่อยที่มีความชื้น สูงประมาณ 2.50 ซม.
รอจนหนอนแมลงวันผลไมออกมาเขาดักแดในขี้เลื่อย แลวใชตะแกรงรอนเบอร 20 รอนแยกดักแด
ออกจากขี้เลื่อย แลวนําใสกลองพลาสติกขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 ซม. สูง 5 ซม. คลุมทับดวยขี้เลื่อย
ที่มีความชื้น สูงประมาณ 1.50 ซม. จากนั้นนําไปไวในกรงเลี้ยงแมลงขนาด 35x35x50 ซม. ภายในมี
น้ําและอาหารสําหรับตัวเต็มวัย เมื่อตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 7-10 วัน นําใสหลอดแกวแชในชองทํา
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น้ําแข็ง (freezer) นาน 4-5 ชั่วโมง แลวนําไปจําแนกชนิดและนับจํานวน บันทึกจํานวนและเพศของ
แมลงวันผลไม
3.2 สํ า รวจศั ต รู ธ รรมชาติ ที่ ทํ า ลายแมลงวั น ผลไม ใ นแหล ง ปลู ก ชมพู เก็ บ รวบรวมศั ต รู
ธรรมชาติจากแปลงปลูกในแหลงตางๆ จากนั้นนํามาจําแนกชนิด บันทึกจํานวนและแหลงที่พบ
3.3 การศึกษาชวงฤดูการระบาดของแมลงวันผลไมในแปลงปลูก ทําการแขวนกับดักแมลงวัน
ผลไมแบบ Steiner ภายในแขวนกอนสําลีชุบสารลอแมลงวันผลไมชนิดเมธิลยูจินอล (methyl
eugenal) ผสมสารฆาแมลง malathion 83% EC (ไดมารค) อัตรา 4:1 โดยปริมาตร จํานวน 8 กับดักใน
พื้นที่ 1 ไร โดยแขวนกับดักในทรงพุมของตนชมพูที่ระดับความสูงประมาณ 1.5 เมตร เก็บแมลงวัน
ผลไมในกับดักออกทุกสัปดาห หลังจากนั้นทําการจําแนกชนิดและบันทึกจํานวนที่พบ
4. ศึกษาการปองกันการวางไขของแมลงวันผลไมในผลชมพู
4.1 การทดสอบประสิทธิภาพถุงหอชนิดตางๆ ในการปองกันการวางไขของแมลงวันผลไม
4.1.1 หอผลแบบผลไมแนบชิดติดถุง (3 ผล/ถุง) ดวยถุงหอแบบตางๆ เพื่อการปองกันการ
วางไขของแมลงวันผลไม (Figure 1) โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD 4 กรรมวิธี 13 ซ้ํา ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 ถุงพลาสติก (high density polyethylene; HDEP) หูหิ้วสีขาวยี่หอรถตัก
ขนาด 8x16 นิ้ว หนา 40-45 ไมครอน
กรรมวิธีที่ 2 ถุงพลาสติก (high density polyethylene; HDEP) หูหิ้วสีขาวยี่หอตราไก
ขนาด 8x16 นิ้ว หนา 30-35 ไมครอน
กรรมวิธีที่ 3 ถุงผาสปนบอนด ขนาด 12.5x16.5 นิ้ว
กรรมวิธีที่ 4 ไมหอผล (วิธีควบคุม)
นําผลชมพูตามกรรมวิธีตางๆ กรรมวิธีละถุง ใสในกรงเลี้ยงแมลงขนาด 35x35x50 ซม. ที่
ภายในมีแมลงวันผลไมชนิด B. dorsalis ที่รุนเดียวกันและอายุ 14 วัน (ระยะสมบรูณเพศ) จํานวน
2,000 ตัว/กรง หลังจากนั้น 24 ชั่วโมง จึงนําผลชมพูออกจากกรง แลวเอาถุงที่หอผลออกเก็บผลตาม
กรรมวิธีตางๆใสแยกในกลองพลาสติกขนาดเสนผานศูนยกลาง 16.5 เซนติเมตร สูง 16เซนติเมตร ทิ้ง
ไวอีก 7 วัน จากนั้นทําการผาเพื่อตรวจดูการทําลายของแมลงวันผลไม บันทึกจํานวนผลที่ถูกทําลาย
4.1.2 หอผลแบบแนบชิด (1 ผล/ถุง) ดวยถุงหอแบบตางๆ เพื่อการปองกันการวางไขของ
แมลงวันผลไม (Figure 2) โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD 4 กรรมวิธี 10 ซ้ํา ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 ถุงพลาสติก (high density polyethylene; HDEP) หูหิ้วสีขาวยี่หอรถตัก
ขนาด 8x16 นิ้ว หนา 40-45 ไมครอน
กรรมวิธีที่ 2 ถุงพลาสติก (high density polyethylene; HDEP) หูหิ้วสีขาวยี่หอตราไก
ขนาด 8x16 นิ้ว หนา 30-35 ไมครอน
กรรมวิธีที่ 3 ถุงผาสปนบอนด ขนาด 12.5x16.5 นิ้ว
กรรมวิธีที่ 4 ไมหอผล (วิธีควบคุม)
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นําผลชมพูตามกรรมวิธีตางๆ กรรมวิธีละ 5 ผล ใสในกรงเลี้ยงแมลงขนาด 35x35x50 ซม. ที่
ภายในมีแมลงวันผลไมชนิด B. dorsalis ที่รุนเดียวกันและอายุ 14 วัน (ระยะสมบรูณเพศ) จํานวน
2,000 ตัว/กรง (Figure 3) หลังจากนั้น 24 ชั่วโมง จึงนําผลชมพูออกจากกรง แลวเอาถุงพลาสติกที่หอ
ผลออกเก็บผลตามกรรมวิธีตางๆใสแยกในกลองพลาสติกขนาดเสนผานศูนยกลาง 16.5 เซนติเมตร
สูง 16 เซนติเมตร ทิ้งไวอีก 7 วัน จากนั้นทําการผาเพื่อตรวจดูการทําลายของแมลงวันผลไม บันทึก
จํานวนผลที่ถูกทําลาย
4.2 การทดสอบการปองกันการวางไขของแมลงวันผลไมในแปลงปลูก วางแผนการทดลอง
แบบ RCB มี 4 กรรมวิธี 4 ซ้ํา ซ้ําละ 10 ชอ/ถุง ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 ฉีดพนดวยน้ํามันปโตรเลียม (SK Enspray 99) อัตรา 60 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร
ทุก 7 วัน
กรรมวิธีที่ 2 หอผลดวยถุงผาสปนบอนด ขนาด 12.5x16.5 นิ้ว
กรรมวิธีที่ 3 หอผลดวยถุงพลาสติกหนาสีเขียวขนาด 8x16 นิ้ว
กรรมวิธีที่ 4 หอผลดวยถุงพลาสติกสีขาวขนาด 7x14 นิ้ว (วิธีเกษตรกรและวิธีควบคุม)
ดําเนินการในแปลงชมพูพันธุทับทิมจันทร อายุ 2 ป ที่อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เริ่ม
ทดลองเมื่อผลชมพูอายุ 14 วันหลังไหมรวง โดยดําเนินการตามกรรมวิธีตางๆ บันทึกจํานวนผลกอน
ทดลอง บันทึกจํานวนและน้ําหนักของผลดีและเสียเมื่อถึงระยะเก็บเกี่ยว บันทึกจํานวนแมลงวันผลไม
และหนอนแดงที่ทําลายผลชมพู
5. การถายทอดเทคโนโลยีการปองกันกําจัดแมลงวันผลไมแบบผสมผสานในชมพู
นําขอมูลจากการศึกษามาบูรณาการเปนเทคโนโลยีการปองกันกําจัดแบบผสมผสาน แลว
เผยแพรในรูปแผนพับ โปสเตอร และบรรยายใหแกเกษตรกร ผูประกอบการสงออก และผูเกี่ยวของ
5.1 การบรรยายถายทอดเทคนิค 11 ครั้ง ใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจเปนตัว
ประเมิน จากนั้นนําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความพึงพอใจที่ระดับมากขึ้นไป
และคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
5.2 การติดตามผลการบรรยายเพื่อนําไปสูแนวปฏิบัติ 1 ครั้ง เปนการวัดผลการใชไดจริงจาก
การไดรับเทคโนโลยีการปองกันกําจัดแมลงวันผลไมแบบผสมผสานในชมพู โดยการสัมภาษณ
เกษตรกรจํานวน 15 ราย จากจังหวัดนครปฐม 2 ราย สมุทรสาคร 3 ราย ราชบุรี 5 ราย และกาญจนบุรี
5 ราย จากนั้นนําแบบสัมภาษณมาวิเคราะห
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ผลการทดลองและวิจารณ
1. สํารวจชนิดแมลงวันผลไมที่เขาทําลายผลชมพู
1.1 สํารวจชนิดแมลงวันผลไมที่ลงทําลายผลชมพู จากการเก็บผลชมพูที่ถูกแมลงวันผลไมเขา
ทําลายในแหลงปลูกจังหวัดนครปฐมและราชบุรี จํานวน 10 ครั้ง จังหวัดราชบุรีพบแมลงวันผลไม
3 ชนิด ลงทําลายผลชมพู คือ B. dorsalis, B. correcta และ B. carambolae สวนจังหวัดนครปฐมพบ
แมลงวันผลไม 2 ชนิดลงทําลายผลชมพู คือ B. dorsalis และ B. correcta (Table 1) ซึ่งสอดคลองกับ
รายงานของมนตรี (2542 และ 2544) และแสน (2529)
1.2 ทดสอบชนิดแมลงวันผลไมที่เปนศัตรูหลักของชมพู ดําเนินการในหองปฏิบัติการกลุม
บริหารศัตรูพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช อุณหภูมิเฉลี่ย 23.10+1.27 องศาเซลเซียส และ
ความชื้นสัมพันธเฉลี่ย 91.07+1.25 เปอรเซ็นต พบวา B. dorsalis เปนศัตรูหลัก (primary pest) โดยมี
จํานวนดักแดเฉลี่ยตอน้ําหนักผลที่ถูกทําลาย 100 กรัม เทากับ 30.73 ดักแด ซึ่งมากกวา B. correcta ที่มี
จํานวนดักแดเฉลี่ย เทากับ 24.61 ดักแด (Table 2) เนื่องจากสัญญาณีและคณะ, 2549 ไดมีการศึกษา
ชีววิทยาของ B. correcta แลว ดังนั้นจึงทําการศึกษาเฉพาะ B. dorsalis เพราะเปนศัตรูหลักในชมพู
2. การศึกษาชีววิทยาของแมลงวันผลไมชนิด B. dorsalis ในหองปฏิบัติการ
ทําการศึกษาในหองปฏิบัติการกลุมบริหารศัตรูพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช อุณหภูมิ
เฉลี่ย 23.10+1.27 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพันธเฉลี่ย 91.07+1.25 เปอรเซ็นต ซึ่งการศึกษาดาน
ชี ว วิ ท ยาเป น สิ่ ง จํ า เป น เพื่ อ จะได ท ราบพฤติ ก รรมต า งๆ ของแมลงวั น ผลไม ช นิ ด นี้ ช ว งอายุ ขั ย
ระยะเวลาที่ทําลายผลสด และระยะที่ออนแอ เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการหาแนวทางในการ
ปองกันกําจัด
2.1 วงจรชีวิตของแมลงวันผลไม B. dorsalis ศึกษาบนผลชมพูสด พบวาการเจริญเติบโตของ
แมลงชนิดนี้แบงออกเปน 4 ระยะ คือ
ระยะไข ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไขเปนกลุมๆ ละ 2-3 ฟองในผลลึกประมาณ 2.0-5.0 มม. ไขมี
ขนาดเล็กสีขาว ผิวเปนมันสะทอนแสง รูปรางคลายผลกลวย เมื่อใกลฟกจะมีสีขาวขุน ขนาดกวาง
เฉลี่ย 0.21+0.02 มม. ยาวเฉลี่ย 1.27+0.07 มม. ระยะไข 42-72 ชั่วโมง ไขมีเปอรเซ็นตการฟกสูงถึง
87% (Table 3 and Table 4)
ระยะหนอน หนอนหัวแหลม ทายปาน ไมมีขา สวนหัวมีลักษณะเปนตะขอแข็งสีดํา เมื่อฟก
ออกจากไขใหมๆ ลําตัวใสสวนหัวที่เปนตะขอมีสีน้ําตาล ขนาดลําตัวกวางเฉลี่ย 0.25+0.03 มม. ยาว
เฉลี่ย 1.07+0.14 มม. ตัวหนอนเคลื่อนที่โดยการยืดหดลําตัว หนอนมี 3 วัย หนอนโตเต็มมีขนาดลําตัว
กวางเฉลี่ย 1.67+0.14 มม. ยาวเฉลี่ย 7.63+0.64 มม. หนอนในระยะนี้มีลักษณะพิเศษ คือ สามารถดีด
ตัวไดไกลประมาณ 30 เซนติเมตร การดีดตัวเพื่อหาทําเลที่เหมาะสมในการเขาดักแดในดิน ระยะ
หนอน 6-8 วัน มีเปอรเซ็นตการรอดเทากับ 63.22 (Table 3 and Table 4)
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ระยะดักแด ดักแดมีลักษณะกลมรีคลายถังเบียร ลําตัวเปนปลองๆ ตามแนวขวาง ดักแด
ระยะแรกมี สีขาว และค อ ยๆ เปลี่ ย นเป น สีน้ํา ตาลออน เมื่อ ใกลฟก สีจ ะคอ ยๆ เข มขึ้น ระยะนี้ ไ ม
เคลื่อนไหว และจากทดสอบหาระดับการเขาดักแดในดินของแมลงวันผลไมชนิด B. dorsalis ใน
หองปฏิบัติการ พบวาดักแดจะอยูในดินลึกประมาณ 2.0-5.0 ซม. ดักแดมีขนาดกวางเฉลี่ย 2.18+0.09
มม. ยาวเฉลี่ย 4.71+0.17 มม. ระยะดักแด 9-10 วัน มีเปอรเซ็นตการรอดเทากับ 82.61 (Table 3 and
Table 4)
ระยะตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยเปนแมลงวันมีสีน้ําตาลแดงทั้งลําตัวและขา มีแถบสีเหลืองที่สวนอก
ปกบางใสสะทอนแสง ระยะนี้ไมทําลายพืช ตัวเต็มวัยเริ่มจับคูผสมพันธุและวางไข เมื่ออายุ 8 วัน โดย
วางไขในผลของพืชอาศัย ตัวเต็มวัยเพศเมียสามารถวางไขตลอดอายุขัยได 521-690 ฟอง เฉลี่ย
597.29+62.38 ฟอง วางไขไดสูงสุด 40 ฟอง/วัน โดยมีอัตราสวนเพศเมียตอเพศผูเทากับ 1:1.36 ตัวเต็ม
วัยเพศเมียเมื่อกางปกมีขนาดกวางเฉลี่ย 1.47+0.13 ซม. ลําตัวยาวเฉลี่ย 0.93+0.12 ซม. ตัวเต็มวัยเพศ
เมียมีอายุ 79-120 วัน เฉลี่ย 95.03+11.87 วัน ตัวเต็มวัยเพศผูเมื่อกางปกมีขนาดกวางเฉลี่ย 1.42+0.19 ซม.
ลําตัวยาวเฉลี่ย 0.82+0.07 ซม. ตัวเต็มวัยเพศผูมีอายุ 86-132 วัน เฉลี่ย 97.50+9.31 วัน (Table 3)
จากการศึกษาวงจรชีวิตของแมลงวันผลไมชนิด B. dorsalis ภายใตสภาพหองปฏิบัติการ
พบวามีวงจรชีวิต (จากไขถึงตัวเต็มวัย) 16.75-20.75 วัน เฉลี่ย 17.80+1.34 วัน โดยมีเปอรเซ็นตการ
รอดจากไขเปนตัวเต็มวัยเทากับ 38 เปอรเซ็นต (Table 3 and Table 4)
2.2 ตารางชีวิต (Life table) ของแมลงวันผลไมชนิด B. dorsalis ศึกษาบนผลชมพูสด ตาม
วิธีของ Southwood (1966) พบวา หนอนวัยที่ 1 มีอัตราการตายสูงสุด คือ 31.03 เปอรเซ็นต รองลงมา
เปนระยะดักแด, หนอนวัยที่ 3, ระยะไข และหนอนวัยที่ 2 คือ 17.39, 16.36, 13.00 และ 8.33
เปอรเซ็นต ตามลําดับ (Table 4) ผลการศึกษาในครั้งนี้พบวาคลายคลึงกับการศึกษาตารางชีวิตของ
แมลงวันผลไมชนิด B. correcta ที่พบวาหนอนวัยที่ 1 มีอัตราการตายสูงที่สุด คือ 33.99 เปอรเซ็นต
รองลงมาเปนระยะดักแด, หนอนวัยที่ 3, ระยะไข และหนอนวัยที่ 2 คือ 13.86, 8.87, 8.20 และ 3.30
เปอรเซ็นต ตามลําดับ (สัญญาณีและคณะ, 2549) ดังนั้นจะเห็นไดวาแมลงวันผลไมในระยะหนอนวัย
ที่ 1 จะออนแอที่สุด ซึ่งก็สอดคลองกับการที่แมลงวันผลไมมีไขในปริมาณมาก สวนหนอนวัยที่ 2 มี
อัตราการรอดสูงก็เพราะมีอาหารเหมาะสมตอการดํารงชีวิต โดยเปนไปตามกฎธรรมชาติ
3. การศึกษานิเวศวิทยาของแมลงวันผลไมชนิด B. dorsalis ในแหลงปลูก
3.1 การศึกษาระยะการเขาทําลายของแมลงวันผลไมในผลชมพู ศึกษาในชมพูพันธุทับทิม
จันทร อายุ 2 ป ที่อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยเก็บผลชมพูที่อายุ 7, 14, 21, 28, 35, และ 42
วัน (Figure 4) มาผาเพื่อดูการเขาทําลายของแมลงวันผลไม ครั้งละ 10 ผล พบวาผลชมพูอายุ 7-21 วัน
ไมมีการเขาทําลายของแมลงวันผลไม สวนผลชมพูอายุ 28, 35 และ 42 วัน พบการทําลายของ
แมลงวันผลไม 30, 90 และ 100 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (Table 5) นอกจากนี้ยังพบหนอนแดง (fruit
boring caterpillar, Meridarchis sp.) ซึ่งมนตรี (2542) รายงานวาเปนศัตรูที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งในการ
57

ปลูกชมพู เริ่มลงทําลายเมื่อชมพูมีอายุ ตั้งแต 21 วัน (Table 5) จากขอมูลดังกลาวขางตนสามารถให
คําแนะนํา ชวงระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการหอผล คือ “ควรเริ่มทําการหอผลเมื่อผลชมพูมีอายุ 14 วัน
หรือหลังไหมรวงแลว 2 สัปดาห” เพื่อปองกันการเขาทําลายจากแมลงวันผลไมและหนอนแดง
3.2 สํารวจศัตรูธรรมชาติที่ทําลายแมลงวันผลไมในแหลงปลูกชมพู จากการสํารวจในจังหวัด
นครปฐมและราชบุรี พบศัตรูธรรมชาติ 2 ชนิด คือ แตนเบียนหนอน Diachasmimorpha longicaudata
(Ashmead) และแตนเบียนไขและหนอน Forpius arisanus (Sonan) เขาทําลายแมลงวันผลไมในระยะ
หนอน โดยจากการสํารวจจังหวัดละ 5 ครั้ง จังหวัดราชบุรีพบแมลงวันผลไมถูกพาราไชดจํานวน 4 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 80 มีจํานวนแมลงวันผลไมที่ถูกพาราไชดระหวาง 2.99-9.21% ขณะที่จังหวัดนครปฐม
พบแมลงวันผลไมถูกพาราไชดเพียง 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 25% และมีเปอรเซ็นตพาราไชดนอยที่สุด
คือ 2.22% (Table 1)
3.3 การศึกษาชวงฤดูการระบาดของแมลงวันผลไมในแปลงปลูก ติดกับดักแมลงวันผลไม
แบบ Steiner ในทรงพุมของตนชมพู จํานวน 8 กับดักตอพื้นที่ 1 ไร ในแหลงปลูกชมพู จํานวน 2 แหง
คือ แปลงที่ 1 ชมพูพันธุทับทิมจันทร อายุ 1.5 ป ที่อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ติดกับดัก
ระหวางเดือนกรกฎาคม 2550 ถึงเดือนมีนาคม 2551 และแปลงที่ 2 ชมพูพันธุทับทิมจันทร อายุ 1.5 ป
ที่อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ติดกับดักระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือนพฤษภาคม 2551
จากการจําแนกชนิดและนับจํานวนแมลงวันผลไมในกับดักทุกสัปดาห ในแปลงที่ 1 พบแมลงวัน
ผลไม 4 ชนิด คือ B. dorsalis, B. correcta, B. carambolae และ B. papayae ซึ่ง B. dorsalis มีปริมาณ
เฉลี่ยตอกับดักมากที่สุดเทากับ 263.25 ตัว/กับดัก/สัปดาห ในชวงเดือนมีนาคม สวน B. correcta มี
ปริมาณเฉลี่ยตอกับดักมากที่สุดเทากับ 243.25 ตัว/กับดัก/สัปดาห ในชวงปลายเดือนกุมภาพันธุ ซึ่งทั้ง
สองชวงเปนชวงที่ชมพูในแปลงกําลังสุกเต็มที่และเริ่มเก็บผลจําหนาย นอกจากนี้ยังพบแมลงชางปก
ใสติดในกับดักรวม 62 ตัว (Figure 5)
สวนแปลงที่ 2 พบแมลงวันผลไม 3 ชนิด คือ B. dorsalis, B. correcta และB. papayae จาก
การตรวจนับแมลงวันผลไมในกับดักทุกสัปดาห พบวา B. dorsalis มีปริมาณเฉลี่ยตอกับดักมากที่สุด
เทากับ 131.88 ตัว/กับดัก/สัปดาห ในชวงเดือนธันวาคม สวน B. correcta จะมีปริมาณเฉลี่ยตอกับดัก
มากที่สุด เทากับ 129.13 ตัว/กับดัก/สัปดาห ในชวงปลายเดือนมกราคม ซึ่งทั้งสองชวงเปนชวงที่ชมพู
ในแปลงกําลังสุกเต็มที่และเริ่มเก็บผลจําหนาย นอกจากนี้ยังพบแมลงชางปกใสติดในกับดักเพียง
2 ตัวเทานั้น (Figure 6)
จากขอมูลปริมาณแมลงวันผลไมในกับดักทั้งสองแปลง พบวาประชากรของแมลงวันผลไมมี
มากในชวงที่ชมพูติดผล และจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อชมพูใกลเก็บเกี่ยว ดั งนั้นเพื่อเปนการลดปริมาณ
ประชากรและการระบาดของแมลงวั น ผลไม ใ นแปลงปลู ก จึ ง ควรพ น สารฆ า แมลงในช ว ง 2-3
สัปดาหกอนเก็บเกี่ยว 1 ครั้ง หรืออาจใชเหยื่อพิษโปรตีนพนกอนแมลงระบาด เพื่อกําจัดตัวเต็มวัยของ
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แมลงวันผลไมในแปลงปลูกทั้งเพศผูและเพศเมีย นอกจากนี้ยังชวยลดปริมาณการเขาทําลายของ
แมลงวันผลไมลงได
4. ศึกษาการปองกันการวางไขของแมลงวันผลไมในผลชมพู
4.1 การทดสอบประสิทธิภาพถุงหอชนิดตางๆ ในการปองกันการวางไขของแมลงวันผลไม
4.1.1 หอผลแบบผลไมแนบชิดติดถุง (3 ผล/ถุง) ดวยถุงหอแบบตางๆ เพื่อการปองกันการ
วางไขของแมลงวันผลไม จากการทดลองในหองปฏิบัติการ วางแผนการทดลองแบบ CRD 13 ซ้ํา 4
กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 หอผลดวยถุงพลาสติก (high density polyethylene; HDEP) หูหิ้วสีขาวยี่หอ
รถตัก ขนาด 8x16 นิ้ว หนา 40-45 ไมครอน กรรมวิธีที่ 2 หอผลดวยถุงพลาสติก (high density
polyethylene; HDEP) หูหิ้วสีขาวยี่หอตราไก ขนาด 8x16 นิ้ว หนา 30-35 ไมครอน กรรมวิธีที่ 3 หอ
ผลดวยถุงผาสปนบอนด ขนาด 12.5x16.5 นิ้ว และกรรมวิธีที่ 4 ไมหอผล (วิธีควบคุม) พบวากรรมวิธี
ที่ 1 หอผลดวยถุงพลาสติก (high density polyethylene; HDEP) หูหิ้วสีขาวยี่หอรถตัก ขนาด 8x16 นิ้ว
หนา 40-45 ไมครอน และกรรมวิธีที่ 3 หอผลดวยถุงผาสปนบอนด ขนาด 12.5x16.5 นิ้ว ไมพบการทําลาย
ของแมลงวันผลไมบนผลชมพู สวนกรรมวิธีที่ 2 หอผลดวยถุงพลาสติก (high density polyethylene;
HDEP) หูหิ้วสีขาวยี่หอตราไก ขนาด 8x16 นิ้ว หนา 30-35 ไมครอน และกรรมวิธีที่ 4 ไมหอผล (วิธี
ควบคุม) พบการทําลายของแมลงวันผลไม 15.38% และ 100% ตามลําดับ (Table 6)
4.1.2 หอผลแบบแนบชิด (1 ผล/ถุง) ดวยถุงหอแบบตางๆ เพื่อการปองกันการวางไขของ
แมลงวันผลไม จากการทดลองในหองปฏิบัติการ วางแผนการทดลองแบบ CRD 10 ซ้ํา 4 กรรมวิธี คือ
กรรมวิธีที่ 1 หอผลแบบแนบชิด ดวยถุงพลาสติก (high density polyethylene; HDEP) หูหิ้วสีขาวยี่หอ
รถตัก ขนาด 8x16 นิ้ว หนา 40-45 ไมครอน กรรมวิธีที่ 2 หอผลแบบแนบชิด ดวยถุงพลาสติก (high
density polyethylene; HDEP) หูหิ้วสีขาวยี่หอตราไก ขนาด 8x16 นิ้ว หนา 30-35 ไมครอน กรรมวิธีที่
3 หอผลแบบแนบชิด ดวยถุงผาสปนบอนด ขนาด 12.5x16.5 นิ้ว และกรรมวิธีที่ 4 ไมหอผล (วิธี
ควบคุม) พบวากรรมวิธีที่ 1 หอผลแบบแนบชิด ดวยถุงพลาสติก (high density polyethylene; HDEP)
หูหิ้วสีขาวยี่หอรถตัก ขนาด 8x16 นิ้ว หนา 40-45 ไมครอน ไมพบการทําลายของแมลงวันผลไมบน
ผลชมพู สวนกรรมวิธีที่ 2 หอผลแบบแนบชิด ดวยถุงพลาสติก (high density polyethylene; HDEP) หู
หิ้วสีขาวยี่หอตราไก ขนาด 8x16 นิ้ว หนา 30-35 ไมครอน กรรมวิธีที่ 3 หอผลแบบแนบชิดดวยถุงผาส
ปนบอนดขนาด 12.5x16.5 นิ้ว และกรรมวิธีที่ 4 ไมหอผล (วิธีควบคุม) พบการทําลายของแมลงวัน
ผลไม 14%, 2% และ 100% ตามลําดับ (Table 7)
4.2 การทดสอบการปองกันการวางไขของแมลงวันผลไมในแปลงปลูก จากการทดลองใน
แปลงเกษตรกร อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ํา มี 4 กรรมวิธี
คือ กรรมวิธีที่ 1 ฉีดพนดวยน้ํามันปโตรเลียม (SK Enspray 99) อัตรา 60 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร ทุก 7 วัน
กรรมวิธีที่ 2 หอผลดวยถุงผาสปนบอนดขนาด 12.5x16.5 นิ้ว กรรมวิธีที่ 3 หอผลดวยถุงพลาสติกสี
เขียวขนาด 8x16 นิ้ว และกรรมวิธีที่ 4 หอผลดวยถุงพลาสติกสีขาวขนาด 7x14 นิ้ว ซึ่งเปนวิธีเกษตรกร
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และวิธีควบคุม จากการทดลองพบวาจํานวนผลกอนทําการทดลองทุกกรรมวิธีเฉลี่ย 4.25-4.35 ซึ่งไม
มีความแตกตางทางสถิติ สวนจํานวนผลหลังการทดลอง พบวากรรมวิธีที่ 2 หอผลดวยถุงผาสปน
บอนดขนาด 12.5x16.5 นิ้ว มีจํานวนผลเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.43 ผล แตไมมีความแตกตางทางสถิติกับ
กรรมวิธีที่ 4 หอผลดวยถุงพลาสติกสีขาวขนาด 7x14 นิ้ว แตมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
กับ กรรมวิธีที่ 3 หอผลดวยถุงพลาสติกสีเขียวขนาด 8x16 นิ้ว และกรรมวิธีที่ 1 ฉีดพนดวยน้ํามัน
ปโตรเลียม (SK Enspray 99) อัตรา 60 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร ทุก 7 วัน ที่มีจํานวนผลเฉลี่ยนอยที่สุด คือ
0.03 ผล ซึ่งแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญกับทุกกรรมวิธี สวนน้ําหนักผลเฉลี่ย พบวากรรมวิธีที่ 4
วิธีเกษตรกรและวิธีควบคุม มีน้ําหนักผลเฉลี่ยมากที่สุด คือ 86.09 กรัม แตไมมีความแตกตางทางสถิติ
กับกรรมวิธีที่ 2 หอผลดวยถุงผาสปนบอนดขนาด 12.5x16.5 นิ้ว แตมีความแตกตางทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญกับกรรมวิธีที่ 3 หอผลดวยถุงพลาสติกสีเขียวขนาด 8x16 นิ้ว และ กรรมวิธีที่ 1 ฉีดพนดวย
น้ํามันปโตรเลียม ที่มีน้ําหนักผลเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 1.25 กรัม ซึ่งแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญกับ
ทุกกรรมวิธี (Table 8)
จากการทดลองจะเห็นไดวาการหอผลดวยถุงผาสปนบอนดขนาด 12.5x16.5 นิ้ว มีแนวโนม
ใหผลดีกวาวิธีที่เกษตรกรใช เนื่องจากสามารถปองกันการเขาทําลายของแมลงวันผลไมได โดยทั่วไป
เกษตรกรจะใชถุงพลาสติกสีขาวขนาด 7x14 นิ้ว และเด็ดลูกบางสวนทิ้งกอนทําการหอผล โดยไวผล
3-5 ผล/ถุง แตการไวผลมากในถุงขนาดเล็กทําใหแมลงวันผลไมสามารถเขาไปทําลายได โดยพบ
ผลเสียที่เกิดจากการเขาทําลายของแมลงวันผลไม 8.11%
จากขอมูลดังกลาวขางตนสามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับชนิดของถุงที่ใชหอผลไดวา ควรใชถุง
ผาสปนบอนดขนาด 12.5x16.5 นิ้ว หรือ ถุงพลาสติกชนิด high density polyethylene (HDEP) หูหิ้ว
สีขาว ขนาด 8x16 นิ้ว หนา 40-45 ไมครอน และไวผล 3 ผล/ถุง จะสามารถปองกันการเขาทําลายของ
แมลงวันผลไมได
5. การถายทอดเทคโนโลยีการปองกันกําจัดแมลงวันผลไมแบบผสมผสานในชมพู
5.1 การบรรยายถายทอดเทคนิค ดําเนินการ 11 ครั้ง ผูเขารับการถายทอด 611 ราย ซึ่งการ
บรรยายจัดโดยหนวยงานตางๆ ดังนี้ สํานักควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตร 1 ครั้ง (29 มีนาคม
2555 ณ องคการสวนบริหารตําบลคลองจินดา จ.นครปฐม มีผูเขาอบรมจํานวน 51 ราย) สํานักวิจัย
และพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 3 ครั้ง (วันที่ 28, 29 และ 30
พฤษภาคม 2555 ณ หองประชุมใหญ สวป. มีผูเขาอบรมจํานวน 187 ราย) สํานักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 5 จัด 5 ครั้ง (วันที่ 20, 21, 23, 24 และ 25 กรกฎาคม 2555 ณ จ.ราชบุรี กาญจนบุรี และ
สมุทรสาคร มีผูเขาอบรมจํานวน 275 ราย) และสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดราชบุรี 2 ครั้ง
(วันที่ 26 และ 27 กรกฎาคม 2555 ณ หองประชุมที่วาการอําเภอดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี มีผูเขาอบรม
จํานวน 98 ราย) โดยหลังจากบรรยายเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการปองกันกําจัดแมลงวันผลไมแบบ
ผสมผสานในชมพูแลว วัดผลผูที่เขารับการอบรมโดยใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจทั้ง 11 ครั้ง
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จากนั้นนําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความพึงพอใจที่ระดับมากขึ้นไป และ
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ พบวาผูเขาอบรมมีความพึงพอใจในดานเนื้อหาวิชาที่มีความเชื่อมั่นวา
สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารจัดการแมลงศัตรูชมพูภายในสวนได ดังรายละเอียดตอไปนี้
ดานเนื้อหาวิชา การถายทอด สื่อและเอกสาร (Table 9 and Table 10)
1 ผูเขารับการอบรมมีความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของเนื้อหาวิชา วิธีการถายทอด สื่อที่ใชและ
เอกสาร โดยมีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปอยูระหวาง 71.96 - 99.35% เฉลี่ย
89.33% สวนคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยูระหวาง 3.60-4.97 เฉลี่ย 4.47
2 เนื้อหาวิชา เปนสิ่งที่ผูเขารับการอบรมพึงพอใจมากกวาดานอื่นๆ โดยเห็นวา “สามารถ
นําไปใชประโยชน และสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน” ซึ่งมีเปอรเซ็นตความพึงพอใจในระดับ
มากขึ้นไปเฉลี่ย 91.24% และ 91.87% ตามลําดับ สวนคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยูระหวาง 3.7-5
เฉลี่ย 4.56 และ 3.84-5 เฉลี่ย 4.59 ตามลําดับ
3 ดานสื่อที่ใชในการอบรม เปนสิ่งที่ผูเขารับการอบรมพึงพอใจรองลงมา โดยผูเขารับการ
อบรม ใหคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ระหวาง 76.74-100% เฉลี่ย 88.71%
สวนคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยูระหวาง 3.84-5 เฉลี่ย 4.44
4 วิทยากรเปนสิ่งที่ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจรองลงมา โดยผูเขาอบรมเห็นวามี
วิธีการถายทอดที่เขาใจงาย ทําใหเขาใจเนื้อหาไดดี โดยมีเปอรเซ็นตความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับมาก
ขึ้นไปอยูระหวาง 71.43-100% เฉลี่ย 86.65% สวนคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยูระหวาง 3.57-5
เฉลี่ย 4.43
5 เอกสารที่ใชแจกในการอบรมเปนสิ่งที่ผูเขาอบรมพึงพอใจนอยกวาดานอื่นๆ โดยมี
เปอรเซ็นตความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปอยูระหวาง 65.17-100% เฉลี่ย 86.28% และคาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจอยูระหวาง 3.26-5 เฉลี่ย 4.32
ดานความรูของผูเขารับการอบรม (Table 9)
ผูเขารับการอบรมมีความรูเดิมในระดับมากขึ้นไปกอนการอบรม อยูระหวาง 20.97-85.37%
เฉลี่ย 50.41% และหลังการอบรมมีความรูเพิ่มขึ้นในระดับมากขึ้นไปอยูระหวาง 71.43-97.73% เฉลี่ย
88.57% โดยพบวามีความรูเพิ่มมากกวาเดิม ระหวาง 31.84-82.76% เฉลี่ย 52.63%
2. การติดตามผลการดําเนินการ โดยการสัมภาษณเกษตรกรจํานวน 15 ราย จากจังหวัด
นครปฐม 2 ราย สมุทรสาคร 3 ราย ราชบุรี 5 ราย และกาญจนบุรี 5 ราย เปนเพศหญิง 33.33% และเพศ
ชาย 66.67% อายุตั้งแต 30 ปขึ้นไป ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี พบวาหลังจากไดรับการอบรม
เกษตรกรมีความเขาใจลักษณะการเขาทําลายของแมลงวันผลไมมากขึ้นคิดเปนรอยละ 93.33
การหอผลชมพู พบวาเดิมเกษตรกรใชถุงพลาสติกขนาด 7x14 นิ้วหอผล คิดเปนรอยละ 53.33
และใชถุงพลาสติกขนาด 8x16 นิ้วหอผล คิดเปนรอยละ 46.67 หลังจากไดรับการอบรมเกษตรกรที่ใช
ถุงพลาสติกขนาด 7x14 นิ้ว เห็นดวยที่จะปรับเปลี่ยนขนาดถุงพลาสติกเปน 8x16 นิ้ว คิดเปน 100%
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การไวผลชมพูตอถุง พบวาเดิมสวนใหญไวผลไมเกิน 5 ผล คิดเปนรอยละ 93.33 หลังจาก
ไดรับการอบรมเกษตรกรบางรายปรับเปลี่ยนจํานวนผลเปนไมเกิน 4 ผล คิดเปนรอยละ 66.67 และไม
เกิน 3 ผล คิดเปนรอยละ 20 แตก็ยังคงมีเกษตรกรบางรายที่ยังไวผลเทาเดิมคือไมเกิน 5 ผล คิดเปนรอย
ละ 13.33
การดูแลและปองกันกําจัดแมลงวันผลไมในแปลงปลูกตามคําแนะนําของเจาหนา พบวา
เกษตรกรสวนใหญสามารถปฏิบัติตามไดคิดเปนรอยละ 86.67 สวนอีกรอยละ 13.33 คิดวาปฏิบัติตาม
ไมไดเนื่องจากไมสามารถหาซื้อเหยื่อพิษโปรตีนได ไมมีแรงงานพอที่จะหอผลใหทันในชวงเวลาที่
กําหนด และคาแรงแพง

สรุปผลการทดลอง
จากการสํารวจชมพูในแหลงปลูกจังหวัดนครปฐมและราชบุรี พบแมลงวันผลไม 3 ชนิด
ทําลายผลคือ B. dorsalis, B. correcta และ B. carambolae และจากทดสอบหาชนิดแมลงวันผลไมที่
เปนศัตรูหลัก (primary pest) ในหองปฏิบัติการ พบวา B. dorsalis มีจํานวนดักแดเฉลี่ยตอน้ําหนักผลที่
ถูกทําลาย 100 กรัม เทากับ 30.73 ซึ่งมากกวา B. correcta ดังนั้น B. dorsalis เปนศัตรูหลักในชมพู
การศึกษาวงจรชีวิตในหองปฏิบัติการ พบวาตัวเต็มวัยเพศเมียเริ่มจับคูผสมพันธุเมื่ออายุ 8 วัน โดย
วางไขเปนกลุมๆ ละ 2-3 ฟอง ตัวเมีย 1 ตัว สามารถวางไขได 521-690 ฟอง มีเปอรเซ็นตการฟกเทากับ
87% ระยะไข 42-72 ชั่วโมง หนอนมี 3 วัย ระยะหนอน 6-8 วัน ระยะดักแด 9-10 วัน ตัวเต็มวัยเพศ
เมียอายุ 79-120 วัน สวนตัวเต็มวัยเพศผูอายุ 86-132 วัน รวมระยะเวลาตั้งแตไขจนถึงตัวเต็มวัย (วงจร
ชีวิต) อายุ 16.75-20.75 วัน หนอนวัย 1 มีอัตราการตายสูงที่สุด คือ 31.03 % สวนหนอนวัย 2 มีอัตรา
การตายต่ําที่สุด คือ 8.33 % นอกจากนี้ยังพบวาจากไขมีโอกาสรอดเปนตัวเต็มวัย 38% การศึกษาชวง
การระบาดของแมลงวันผลไมที่สําคัญในแปลงชมพู โดยใชสารลอเมธิลยูจินอล พบวาชวงที่ชมพูติด
ผลเปนชวงที่มีการระบาดของแมลงวันผลไม และการระบาดจะรุนแรงมากขึ้นเมื่อใกลเก็บเกี่ยว โดยที่
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พบแมลงวันผลไม 4 ชนิด คือ B. dorsalis, B. correcta, B. carambolae
และ B. papayae สวนที่อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบแมลงวันผลไม 3 ชนิด คือ B. dorsalis,
B. correcta และ B. papayae จากการนับแมลงวันผลไมในกับดักทุกสัปดาห พบวา B. dorsalis มี
ปริมาณเฉลี่ยตอกับดักมากที่สุดทั้งสองแปลง การศึกษาระยะการเขาทําลายผลชมพูของแมลงวันผลไม
พบวาแมลงวันผลไมและหนอนแดง (fruit boring caterpillar, Meridarchis sp.) เริ่มเขาทําลายเมื่อผล
อายุ 21 วัน นอกจากนี้พบศัตรูธรรมชาติของแมลงวันผลไม 2 ชนิด คือ แตนเบียนหนอน D. longicaudata
และแตนเบียนไขและหนอน F. arisanus ในสภาพสวน การศึกษาการปองกันการวางไขของแมลงวัน
ผลไมในผลชมพู พบวา ควรใชถุงผาสปนบอนดขนาด 12.5x16.5 นิ้ว หรือ ถุงพลาสติกชนิด high
density polyethylene (HDEP) หูหิ้วสีขาว ขนาด 8x16 นิ้ว หนา 40-45 ไมครอน และไวผล 3 ผล/ถุง
จะสามารถปองกันการเขาทําลายของแมลงวันผลไมได
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จากการนําเทคโนโลยีเหลานี้มาผสมผสานกันโดยใช การดูแลรักษาแปลงปลูกใหสะอาดโดย
เก็บผลชมพูเนาและรวงหลนออกจากแปลง แลวฝงกลบใหหนาดินหนาอยางนอย 15 เซนติเมตร เพื่อ
ตัดวงจรชีวิตและกําจัดแหลงเพาะพันธุของแมลงวันผลไม รวมกับการตัดแตงกิ่งใหโปรง เพื่อทําให
สภาวะแวดลอมไมเหมาะในการเปนที่พักอาศัยของแมลงวันผลไม และจําเปนตองแขวนกับดักเมทธิล
ยูจินอลในแปลงปลูกที่ระดับ 1.5 เมตร ในทรงพุม อัตรา 1 กับดัก/ไร เพื่อติดตามการระบาดและชวย
กําจัดตัวเต็มเพศผูของแมลงวันผลไมในแปลงปลูก หากพบแมลงวันผลไมในกับดักมากขึ้นกวาปกติ
ใชเหยื่อพิษโปรตีนอัตราเหยื่อโปรตีน 200 มิลลิลิตร ผสมสารฆาแมลง 40 มิลลิลิตร ผสมน้ํา 5 ลิตร
พนในเวลาเย็นดวยเครื่องสูบโยกสะพายหลัง พนตนเวนตน ตนละ 4 จุด แตละจุดขนาด 30x30
เซนติเมตร ทุก 7 วัน แตถาไมพบแมลงวันผลไมในกับดั กเพิ่มมากขึ้นแนะนําใหเริ่มพนเหยื่อพิ ษ
โปรตีนกอนหอผล 1 สัปดาห จนถึงเก็บเกี่ยว ชวยกําจัดตัวเต็มวัยทั้งเพศผูและเพศเมียในแปลงปลูก
และที่สําคัญยิ่ง คือ การหอผลเมื่อผลอายุ14 วัน ดวยถุงผาสปนบอนดขนาด 12.5x16.5 นิ้ว หรือ
ถุงพลาสติกชนิด high density polyethylene (HDEP) หูหิ้วสีขาว ขนาด 8x16 นิ้ว หนา 40-45 ไมครอน
และเก็บผล 3 ผล/ถุง ชวยปองกันการวางไขของแมลงวันผลไมบนผลได แตการศึกษาจะไดผลดียิ่งเมื่อ
เกษตรกรและผูสงออกยอมรับเทคโนโลยีที่บูรณาการอยางเปนขั้นตอน ดวยหลากหลายรูปแบบทั้ง
การบรรยาย 11 ครั้ง ใหแกเกษตรกร 394 ราย ผูประกอบการสงออก 164 ราย เกษตรกรเครือขาย
บริษัท 37 ราย และเจาหนาที่กรมวิชาการเกษตร 16 ราย รวม 611 ราย รวมกับการจัดทําเปนแผนพับ
และโปสเตอรเพื่อเผยแพรและแนะนํา พบวาเกษตรกรมีความเขาใจเทคโนโลยีไดดีขึ้น รอยละ 88.70
สามารถยอมรับที่จะดําเนินการปองกันแมลงวันผลไมแบผสมผสานไดรอยละ 91.24 เมื่อติดตามการ
นําไปใชประโยชน พบวายังเปนที่ยอมรับ รอยละ 86.67 จนทําใหประเทศมาเลเชียยอมรับวา
เทคโนโลยีนี้สามารถปองกันกําจัดแมลงวันผลไมได และทําใหเกิดการเปดตลาดการคาชมพูใหมอีก
ครั้งกับประเทศมาเลเซีย

คําขอบคุณ
ขอบคุณนักวิชาการในกลุมบริหารศัตรูพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ทุกทานที่ชวยให
งานทดลองบรรจุตามวัตถุประสงค และขอขอบคุณนายสุรพล สุขพันธ ผูอํานวยการศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรราชบุรี และนางศิริจันทร อินทรนอย ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร
นครปฐม ที่ชวยดําเนินการจัดการอบรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการปองกันกําจัดแมลงวันผลไมแบบ
ผสมผสานแกเกษตรกร
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Table 1. Number and species of fruit fly on rose apples in Rachaburi province and Nakhon
Pathom province

Location
Rachaburi
province

Nakhon
Pathom
province

Table 2.

Trial
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

No. of
pupae
1,208
457
771
339
230
50
36
10
40
183

Emergence
(%)
100
90.37
86.90
95.87
86.96
88.00
69.44
90.00
92.50
97.27

Bactrocera
dorsalis
3.97
61.11
43.63
60.00
78.60
0
60.00
33.33
59.46
13.48

Comparisons of number of pupae per infested fruits and number of pupae per 100
grams of infested fruits between Bactrocera dorsalis and Bactrocera correcta

Fruit fly species
Bactrocera dorsalis
Bactrocera correcta

Table 3.

No. of
fruits
96
36
43
29
12
8
3
12
18
30

Adult (%)
Bactrocera Bactrocera Parasite
correcta carambolae (%)
96.03
0
0
33.80
0.69
4.40
45.26
1.90
9.21
37.01
0.00
2.99
10.70
3.72
6.98
97.78
0
2.22
40.00
0
0
66.67
0
0
40.54
0
0
86.56
0
0

Total weight of
No. of
infested fruits
infested fruits
(gram)
5
358
3
260

No. of
pupae
110
64

No. of pupae/
infested fruits
22
21.33

No. of pupae/
100 grams of
infested fruits
30.73
24.61

Life cycle of Bactrocera dorsalis in a constant temperature and humidity room at
23.10 ± 1.27 o C and 91.07 ± 1.25 % RH
Stage

Egg
Larva
Pupa
Adult
Female
Male
Duration from egg to adult

No. of tested individuals
100
100
100
10
10

Duration (day)
42 - 72 (hours)
6-8
9 - 10
79 - 120
86 - 132
16.75 - 20.75

Mean + SD
48.96 ± 10.88 (hours)
6.07 ± 0.30
9.21 ± 0.41
95.03 ± 11.87
97.50 ± 9.31
17.80 ± 1.34
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Table 4.

Life table of Bactrocera dorsalis in rose apples

Stage (x)
Egg
Larva
1st- instar
2nd- instar
3rd- instar
Pupa
Adult

lx
100

Lx
93.50

dx
13

100qx
13.00

Sx
87.00

ex
3.17

87
60
55
46
38

73.50
57.50
50.50
42.00
-

27
5
9
8
-

31.03
8.33
16.36
17.39
-

68.97
91.67
83.64
82.61
-

2.57
2.50
1.68
0.91
-

x = development stage
lx = number of live individuals in stage x
Lx = average number of live individuals in each development stage
ex = expected values of survival during each development stage
dx = number of dead individuals in stage x
100qx= percentage of mortality rate in each stage
Sx= survival rate in each development stage

Table 5.
Fruit age
(day)
7
14
21
28
35
42

Infestation r ate of fruit borer and fruit flies on rose apples at different ages
Fruit size (cm)
Fruit weight Infestation rate
Wide
Long
(gram)
of fruit borer (%)
1.27 ± 0.14 2.02 ± 0.09 1.79 ± 0.31
0
1.77 ± 0.19 2.67 ± 0.31 3.75 ± 1.22
0
2.92 ± 0.28 4.82 ± 0.42 17.66 ± 4.09
50
3.65 ± 0.48 5.81 ± 0.40 32.36 ± 8.18
80
4.33 ± 0.48 7.09 ± 0.36 59.44 ± 14.63
80
4.50 ± 0.34 7.87 ± 0.52 69.83 ± 19.44
100

Infestation rate
of fruit flies (%)
0
0
0
30
90
100
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Table 6.

Experiment 11: Infestation rate of fruit flies on rose apples wrapped with different
plastic bags

Treatment
White plastic bag (‘Rod Tak’ brand)
White plastic bag (‘Ta Kai’ brand)
Polyester spunbond bag
Control (Unwrapped)
1

Number of tested
fruits
39
39
39
39

Number of infested
fruits
0
6
0
39

Infestation rate
(%)
0.00
15.38
0.00
100.00

3 tested fruits were held in a plastic bag before exposing to gravid females for oviposition.

Table 7.

Experiment 21: Infestation rate of fruit flies on rose apples wrapped with different
plastic bags

Number of tested
Number of infested
Infestation rate
Treatment
fruits
fruits
(%)
White plastic bag (‘Rod Tak’ brand)
50
0
0.00
White plastic bag (‘Ta Kai’ brand)
50
7
14.00
Polyester spunbond bag
50
1
2.00
Control (Unwrapped)
50
50
100.00
1
Each tested fruit was tightly wrapped with plastic bag before exposing to gravid females for oviposition.

Table 8.

Number of fruits and fruit weight of rose apples after subjecting to different control
measures for fruit flies

No. of fruits
Fruit
Damaged fruits Damaged fruits
Treatment
Before After completion weight
caused by
caused by
bagging of the experiment (gram)
fruit flies (%)
fruit rot (%)
1/
1/
1.25 c
99.41
0
Petroleum oil
4.25
0.03 c
Polyester spunbond bag
4.35
3.43 a
77.12 ab
0
21.84
Green plastic bag
4.25
1.58 b
56.50 b
0
62.94
White plastic bag (Control) 4.25
3.05 a
86.09 a
8.11
20.13
CV (%)
8.10
28.90
30.00
1/
Values are mean of 4 replications. In column, means followed by a common letter are not significantly
different at 5% level by DMRT.
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Tables 9. Show contentment percent’s in the subject matter, relaying, include mass media and the document that use of who in training at the level increasingly
heading
subject can apply the advantage
matter
correspond now
relays to easily understood
an
expert/mass mass media is appropriate
media
a document is valuable
the contentment in the overall image
knowledge before trains
level of the after trains
agriculturist be omniscient increase

time 1
74.42
76.74
71.43
76.74
65.17
71.96
37.14
71.43
48.57

time 2
93.55
90.32
83.87
90.63
68.97
83.60
20.97
96.55
82.76

time 3
89.47
97.74
84.21
78.95
68.42
85.71
21.05
86.84
75.00

time 4
97.43
100
84.62
86.84
89.74
91.18
48.65
81.58
51.28

average of contentment percent
time 5
time 6 time 7 time 8
85.19
100
89.47
100
88.89
97.56
84.21
100
85.19
97.56
86.84
100
92.59
97.56
86.84
97.73
96.30
100
84.21
97.73
89.62
99.02
86.31
99.09
70.37
85.37
55.21
70.45
92.59
95.12
84.21
97.73
44.44
41.46
36.84
31.40

time 9
74.07
88.89
81.48
85.19
85.19
83.70
48.15
88.00
62.97

time 10
100
100
100
100
96.77
99.35
41.94
87.10
45.61

time 11 Average
100
91.24
86.21
91.87
100
88.65
82.76
88.71
96.55
86.28
93.10
89.33
55.17
50.41
93.10
88.57
58.62
52.63

time 10
5
5
5
5
4.84
4.97

time 11 Average
5
4.56
4.31
4.59
5
4.43
4.14
4.44
4.83
4.32
4.66
4.47

Tables 10. Show contentment levels in the subject matter, relaying, include mass media and a document that use of who be in training
heading
subject can apply the advantage
matter
correspond now
relays to easily understood
an
expert/mass mass media is appropriate
media
a document is valuable
the contentment in the overall image

time 1
3.72
3.84
3.57
3.84
3.26
3.60

time 2
4.68
4.52
4.19
4.53
3.45
4.18

time 3
4.47
4.87
4.21
3.95
3.42
4.29

time 4
4.87
5
4.23
4.34
4.49
4.56

average of contentment levels
time 5
time 6 time 7
4.26
5
4.47
4.45
4.88
4.21
4.26
4.88
4.32
4.63
4.88
4.34
4.82
5
4.21
4.48
4.95
4.32

time 8
5
5
5
4.89
4.89
4.95

time 9
3.70
4.45
4.07
4.26
4.26
4.19

Fruiting
stage

Flushing stage

Flowering stage

Fruiting stage

Figure 5. Number of adult males of Bactrocera dorsalis and Bactrocera correcta in Steiner traps
collected every week in rose apple orchard located at Amphur Damnoen Saduak,
Ratchaburi province
Flowering stage

Fruiting stage

Flushing
stage

Flowering
stage

Fruiting
stage

Figure 6. Number of adult males of Bactrocera dorsalis and Bactrocera correcta in Steiner traps collected
every week in rose apple orchard located at Amphur Sampran, Nakhon Pathom province
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A

B
Figure 1. Experiment 1: 3 rose apples were held in a bag before exposing to gravid females for
oviposition. A. Polyester spunbond bag (12.5 x 16.5 inches); B. White plastic bag
(8 x 16 inches)
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A

B

Figure 2. Experiment 2: Rose apples were tightly wrapped individually by different plastic bags
before exposing to gravid females for oviposition. A. Polyester spunbond bag (12.5 x
16.5 inches); B. White plastic bag (8 x 16 inches)
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Figure 3. Tested fruits were exposed to gravid females for oviposition for 24 hours in infestation cages
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7 days

14 days

21 days

28 days

35 days

42 days

Figure 4. Rose apple fruit development from 7 days to 42 days
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