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เทคโนโลยีการป้องกันกําจัดแมลงวันผลไม้ในพริกโดยวิธผี สมผสาน
Integrated Fruit Fly Control in Chili
วิภาดา ปลอดครบุรี

สมศักดิ์ ศิรพิ ลตัง้ มัน่
ศรุต สุทธิอารมณ์
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ประชาธิปัตย์ พงษ์ภญ
ิ โญ
กลุม่ บริหารศัตรูพชื สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
สํานักวิจยั พัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร1/
รายงานความก้าวหน้า

การทดสอบการใช้ วิธีก ารผสมผสานเพื่ อป้องกั นกําจัดแมลงวัน ผลไม้ในพริก Bactrocera
latifrons (Hendel) ในแปลงพริกเหลืองพันธุ์ออเร้นจ์ของเกษตรกร อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ในปี 2554 พบว่ากรรมวิธีผสมผสาน คือ เก็บผลที่พบการเข้าทําลายจากแมลงวันผลไม้ออกไปทําลาย
ทุกสัปดาห์ ร่วมกับพ่นด้วยเหยื่อพิษโปรตีน (สารฆ่าแมลง malathion 57%EC อัตรา 10 มิลลิลิตร กับ
เหยื่อโปรตีนอินไวท์ อัตรา 200 มิลลิลิตร ในน้ํา5 ลิตร) เริ่มพ่นเหยื่อพิษโปรตีนประมาณหนึ่งเดือนก่อน
ผลพริกเข้าสี โดยพ่นเหยื่อพิษโปรตีนเป็นจุดทุกต้นรอบแปลง และพ่นเป็นแถวต้นละจุด ห่างกันแถวละ
5 เมตร ทุกสัปดาห์ และพ่นด้วยน้ํามันปิโตรเลียม SK 99 83.9 % EC มีแนวโน้มในการลดการเข้า
ทําลายจากแมลงวันไม้ชนิด B. latifrons ได้เช่นเดียวกันกับกรรมวิธีของเกษตรกร คือ พ่นด้วยสารฆ่า
แมลง malation 57%EC อัตรา 40 มิลลิลิตร ทุกสัปดาห์
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คํานํา
แมลงวันผลไม้เป็นศัตรูพืชที่สําคัญของพืชผักหลายชนิดโดยเฉพาะในพริก ซึ่งเป็นพืชผักที่มี
การปลูกกันอย่างแพร่หลาย เป็นที่นิยมนําไปใช้ประกอบอาหารในชีวิตประจําวัน ใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารต่างๆ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญทํารายได้ดี อีกทั้งเป็นพืชที่มีศักยภาพในการส่งออกไปจําหน่าย
ยังต่างประเทศ ในปี 2549 มีปริมาณการส่งออกพริกขี้หนู 230,964 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 9,329,307
บาท พริกชี้ฟ้า 66,333 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 3,125,004 บาท โดยส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น
เยอรมัน ออสเตรีย ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ สาธารณรัฐอาหรับอิมิเรตส์ ซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น
(สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2550) แต่เนื่องจากการปลูกพริกในประเทศไทยนั้น มีปัญหา
จากการทําลายของแมลงวันผลไม้ วิภาดา และคณะ (2552) ทําการศึกษาชนิดของแมลงวันผลไม้ที่เข้า
ทําลายในพริกพันธุ์ต่าง ๆ ได้แก่ พริกเหลือง พริกชี้ฟ้า พริกกะเหรี่ยง พริกยอดสน พริกหัวเรือ พริกส้ม
พริกเขียวมันดํา พริกหยวก และพริกขี้หนูสวน พบว่าแมลงวันผลไม้ชนิดที่เข้าทําลาย คือ Bactrocera
latifrons (Hendel) โดยพบการเข้าทําลายตลอดช่วงระยะการเก็บเกี่ยว ตั้งแต่ระยะเข้าสีจนถึงพริกสุก
โดยพบการเข้าทําลายสูงในพริกสุกชุดแรก (พริกเม็ดง่าม) มนตรี (2544) รายงานว่า แมลงวันวันผลไม้
ชนิดนี้มีเขตแพร่กระจายทั่วไปในประเทศไทย มีพืชอาศัยหลายชนิด เช่น พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนู ยี่เข่ง
มะเขือเปราะ มะแว้งต้น มะแว้งเครือ มะเขือพวง เป็นต้น แมลงผลวันไม้ชนิดนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับ
แมลงวันผลไม้ชนิ B. correcta (Bezzi) แต่มีสีเข้มกว่าเล็กน้อย ปลายอวัยวะวางไข่ของเพศเมียเป็นรูป
ยอดดอกจิก (Trilobe) สัญญาณี และคณะ (2551) ศึกษาวงจรชีวิตของแมลงวันผลไม้ B. latifrons
(Hendel) บนผลพริกสด พบว่า ระยะไข่ใช้เวลา 44-68 ชั่วโมง ระยะหนอน 8-10 วัน ระยะดักแด้ 1114 วัน ตัวเต็มวัยหลังออกจากดักแด้ 8 วันจะจับคู่ผสมพันธุ์ และวางไข่ โดยจับคู่ผสมพันธุ์ในช่วงเวลา
เย็นถึงพลบค่ํา ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ตลอดอายุขัยได้ 124-325 ฟอง วางไข่สูงสุด 17 ฟองต่อวัน
อายุตัวเต็มวัยเพศเมียประมาณ 93-183 วัน จากระยะไข่ถึงตัวเต็มวัยใช้เวลา 21-27 วัน แมลงวันผลไม้
B. latifrons (Hendel) เข้าทําลายพริกโดยตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ที่ผล หนอนฟักชอนไชกินภายในผล
ทําให้ผลเน่า ร่วงหล่น ผลผลิตเสียหาย และคุณภาพต่ํา ทําให้ต้องป้องกันกําจัด ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุน
การผลิ ต และการป้ อ งกั น กํ า จั ด แมลงวั น ผลไม้ โ ดยใช้ ส ารฆ่ า แมลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนเก็ บ เกี่ ย ว ยั ง
ก่อให้เกิดปัญหาของสารพิษตกค้างในผลผลิตและสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาด้าน
กักกันพืชและใช้เป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้าของต่างประเทศ โดยเฉพาะระยะหลังนี้สหภาพยุโรป
ตรวจพบแมลงวันผลไม้ชนิดนี้ในพริกส่งออกจากประเทศไทยบ่อยครั้ง ซึ่งแมลงวันผลไม้ชนิดนี้อยู่ใน
วงศ์ Tephritidae ที่เป็น Non-European จัดเป็นแมลงศัตรูกักกันของสหภาพยุโรป ดังใน Council
Directive 2000/29/EC (Official Journal of the European Communities, 2000) ดังนั้นจึงต้อง
ทําการป้องกันกําจัด การป้องกันกําจัดแมลงวันผลไม้มีหลายวิธี เช่น กําจัดด้วยเหยื่อพิษโปรตีน ซึ่ง
อาศัยหลักการพื้นฐานทางชีววิทยา ที่แมลงวันผลไม้เมื่อออกจากดักแด้ใหม่ ๆ จะมีความต้องการ
อาหารที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบเพื่อพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์และวางไข่ ตลอดจนใช้ในการดํารงชีพ
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และขยายพันธุ์ ซึ่งเหยื่อโปรตีนที่ผลิตได้จากกากยีสต์ที่ได้จากโรงงานอุตสาหกรรมเบียร์นั้นมีโปรตีน
เป็นองค์ประกอบสูง จึงนํามาใช้ดึงดูดแมลงวันผลไม้ให้มากิน ซึ่งเหยื่อโปรตีนได้ผสมสารฆ่าแมลงไว้ จึง
ทําให้แมลงวันผลไม้ตายก่อนที่จะมีอายุครบผสมพันธุ์และวางไข่ มนตรี (2544) และวิภาดา (2553)
รายงานว่าการพ่นด้วยเหยื่อพิษโปรตีน โดยผสมสารฆ่าแมลง malathion 57%EC อัตรา 10 มิลลิลิตร
กับเหยื่อโปรตีนอินไวท์ อัตรา 200 มิลลิลิตร ในน้ํา 5 ลิตร พ่นเหยื่อพิษโปรตีนเป็นจุดทุกต้นรอบแปลง
และพ่นเป็นแถว ต้นละจุด ห่างกันแถวละ 5 เมตร ทุกสัปดาห์ สามารถลดการเข้าทําลายจากแมลงวัน
ไม้ชนิด B. latifrons การใช้เหยื่อพิษโปรตีนเป็นวิธีการป้องกันกําจัดแมลงวันผลไม้วิธีการหนึ่งที่ได้ผลดี
แต่การป้องกันกําจัดแมลงวันผลไม้จะใช้วิธีการพ่นเหยื่อพิษเพียงวิธีการเดียวไม่ได้ ต้องใช้หลายๆ
กรรมวิธีเพื่อช่วยควบคุมแมลงวันผลไม้ ได้แก่ การรักษาแปลงปลูกให้สะอาด หมั่นเก็บผลพริกที่ถูก
แมลงวันผลไม้เข้าทําลาย และร่วงหล่นในแปลงปลูก นําไปเผาทําลายหรือฝังกลบ เพื่อป้องกันการ
ขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณแมลงวันผลไม้ในแปลง เนื่องจากว่าแมลงวันผลไม้จะเข้าดักแด้ในดิน หากไม่เก็บ
ผลที่ถูกทําลาย จะทําให้แมลงวันผลไม้เกิดขี้นใหม่จากดักแด้ในดินได้ตลอดเวลา รวมทั้งการใช้น้ํามัน
ปิโตรเลียม ได้แก่ DC tron plus 83.9 % EC หรือ SK 99 83.9 % EC หรือ Sun spray ultra fine
83.9 % EC อัตรา 60 มล. ต่อน้ํา 20 ลิตร เน้นพ่นที่ผลพริกทุก 7 วัน เริ่มพ่นตั้งแต่พริกติดผล (สมศักดิ์
, 2550) จะช่วยควบคุมแมลงวันผลไม้ในพริกได้ เพราะน้ํามันปิโตรเลียมมีฤทธิ์ในการกําจัดแมลงโดย
สัมผัสถูกตัวตาย โดยทําให้แมลงขาดอากาศหายใจ อุดรูหายใจหรือช่องทางผ่านของอากาศ และยังทํา
ให้ตําแหน่งในการวางเท้าที่ผลพริกของแมลงวันผลไม้ในการวางไข่ยากลําบาก เนื่องจากมีฟิลม์น้ํามัน
เคลือบอยู่ที่ผลพริก ดังนั้น จึงได้ทําการศึกษาวิธีป้องกันกําจัดแมลงวันผลไม้ในพริกโดยวิธีผสมผสาน
เพื่อช่วยลดความเสียหายของผลผลิต และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด
รวมทั้งช่วยลดการปนเปื้อนของแมลงศัตรูพืชกักกันก่อนส่งออกไปยังประเทศปลายทาง

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ์
1. แปลงพริกเหลืองพันธุ์ออเร้นจ์
2. เหยื่อโปรตีนอินไวท์ (Invite)
3. สารฆ่าแมลง malathion 57%EC (Malathion 57), petroleum spray oil 83.9 % EC
(SK 99)
4. กรงเลี้ยงแมลงขนาด 35x35x50 เซนติเมตร
5. กล่องเลี้ยงแมลงขนาด 24x30x10 เซนติเมตร และขนาด 12x13x10 เซนติเมตร
6. ขี้เลื่อย ทรายละเอียด ตะแกรงร่อนเบอร์ 20
7. Brewer’s yeast และน้ําตาลไอซ์ซิ่ง
8. กระดาษกรองเบอร์ 91
9. ถุงพลาสติก สําลี กระติกพลาสติกให้น้ํา
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10. กล้องจุลทรรศน์ เครื่องชั่งน้ําหนัก และตู้เย็น
11. อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จําเป็น เช่น ปิเปต ปากคีบ พู่กัน ที่นับแมลง เป็นต้น
วิธกี าร
แผนการทดลอง วิธีปฏิบัติการทดลอง
ดําเนินการทดลองในแปลงพริกเหลืองพันธุ์ออเร้นจ์ พื้นที่ 1 ไร่ กรรมวิธีละ 0.5 ไร่ คั่นแปลง
ปลูกด้วยแปลงข้าวโพดให้แปลงทดลองห่างกัน 500 เมตร แบ่งเป็น 2 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีป้องกัน
กําจัดแมลงวันผลไม้ในพริกโดยวิธีการของเกษตรกร (พ่นด้วยสารฆ่าแมลง malathion 57%EC อัตรา
40 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร) และกรรมวิธีป้องกันกําจัดแมลงวันผลไม้ในพริกโดยวิธีผสมผสาน ได้แก่ การ
เขตกรรม (การเก็บผลที่ถูกแมลงวันผลไม้เข้าทําลาย ร่วงหล่นในแปลงออกไปเผาทําลายทุกสัปดาห์)
การใช้เหยื่อพิษโปรตีน (โดยผสมสารฆ่าแมลง malathion 57%EC อัตรา 10 มิลลิลิตร กับเหยื่อ
โปรตีนอินไวท์ อัตรา 200 มิลลิลิตร ในน้ํา 5 ลิตร) เริ่มพ่นตั้งแต่ก่อนผลพริกเข้าสีประมาณ 1 เดือน
พ่นทุกต้นรอบแปลงและพ่นเป็นแถว แต่ละแถวพ่นห่างกัน 5 เมตร พ่นทุก 7 วัน ร่วมกับการพ่นด้วย
น้ํามันปิโตรเลียม 83.9% EC (SK 99) อัตรา 60 มล. ต่อน้ํา 20 ลิตร เน้นพ่นที่ผลพริกทุก 7 วัน เริ่ม
พ่นตั้งแต่พริกติดผล ปฏิบัติดูแล รดน้ํา ใส่ปุ๋ย พ่นสารป้องกันกําจัดโรคพืช แมลงศัตรูอื่น และวัชพืช
ตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร โดยปฏิบัติเหมือนกันทั้งสองกรรมวิธี สุ่มเก็บผลพริกในระยะเก็บ
เกี่ยวทุกสัปดาห์กรรมวิธีละ 200 ผล บันทึกน้ําหนักแล้วนํามาเลี้ยงต่อในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจนับ
จํานวนหนอนแมลงวันผลไม้ที่พบ บันทึกปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมตลอดระยะการเก็บเกี่ยว
สุ่มเก็บผลผลิตพริกกรรมวิธีละตัวอย่างนําไปวิเคราะห์หาสารพิษตกค้าง และสอบถามความพึงพอใจ
ของเกษตรกรผู้ปลูกต่อวิธีป้องกันกําจัดแมลงวันผลไม้ด้วยกรรมวิธีของกรมวิชาการเกษตร บันทึกผล
การปฏิบัติดูแลต่างๆ นําข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกรด้วยวิธี t-test
การบันทึกข้อมูล
การบันทึกข้อมูล
- บันทึกน้ําหนัก จํานวนผลพริก และจํานวนของหนอนแมลงวันผลไม้ที่พบ
- ชนิดและจํานวนครั้งการใช้สารเคมี หรือเหยื่อพิษโปรตีน
- บันทึกปริมาณและคุณภาพผลผลิตพริก
- บันทึกปริมาณสารพิษตกค้างในผลผลิตพริก
เวลาสถานที่
เริ่มต้น ตุลาคม 2554 สิ้นสุด กันยายน 2556
แปลงพริกเหลืองของเกษตรกรในอําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และห้องปฏิบัติการทดลอง
ของกลุ่มบริหารศัตรูพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การทดสอบการป้องกันกําจัดแมลงวันผลไม้ในพริก Bactrocera latifrons (Hendel) โดยวิธี
ผสมผสาน เปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร พบว่ากรรมวิธีป้องกันกําจัดโดยวิธีผสมผสาน คือ
เก็บผลที่พบการเข้าทําลายจากแมลงวันผลไม้ออกไปทําลายทุกสัปดาห์ ร่วมกับพ่นด้วยเหยื่อพิษโปรตีน
(สารฆ่าแมลง malathion 57%EC อัตรา 10 มิลลิลิตร กับเหยื่อโปรตีนอินไวท์ อัตรา 200 มิลลิลิตร
ในน้ํา5 ลิตร) โดยเริ่มพ่นเหยื่อพิษโปรตีนประมาณหนึ่งเดือนก่อนผลพริกเข้าสี พ่นเหยื่อพิษโปรตีนเป็น
จุดทุกต้นรอบแปลง และพ่นเป็นแถวต้นละจุด ห่างกันแถวละ 5 เมตร ทุกสัปดาห์ และพ่นด้วยน้ํามัน
ปิโตรเลียม SK 99 83.9 % EC มีแนวโน้มในการลดการเข้าทําลายจากแมลงวันไม้ชนิด B. latifrons
ได้เช่นเดียวกันกับกรรมวิธีของเกษตรกร คือ พ่นด้วยสารฆ่าแมลง malation 57%EC อัตรา 40
มิลลิลิตร ทุกสัปดาห์
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
พบว่ากรรมวิธีป้องกันกําจัดโดยวิธีผสมผสาน คือ เก็บผลที่พบการเข้าทําลายจากแมลงวัน
ผลไม้ออกไปทําลายทุกสัปดาห์ ร่วมกับพ่นด้วยเหยื่อพิษโปรตีน (สารฆ่าแมลง malathion 57%EC
อัตรา 10 มิลลิลิตร กับเหยื่อโปรตีนอินไวท์ อัตรา 200 มิลลิลิตร ในน้ํา5 ลิตร) โดยเริ่มพ่นเหยื่อพิษ
โปรตีนประมาณหนึ่งเดือนก่อนผลพริกเข้าสี พ่นเหยื่อพิษโปรตีนเป็นจุดทุกต้นรอบแปลง และพ่นเป็น
แถวต้นละจุด ห่างกันแถวละ 5 เมตร ทุกสัปดาห์ และพ่นด้วยน้ํามันปิโตรเลียม SK 99 83.9 % EC มี
แนวโน้มในการลดการเข้าทําลายจากแมลงวันไม้ชนิด B. latifrons ได้เช่นเดียวกันกับกรรมวิธีของ
เกษตรกร ในการทดลองครั้งนี้พบปัญหาจากโรคราขนแมวทําให้ผลผลิตลดลงและเป็นการทดลองเพียง
ปีเดียว ดังนั้นจะดําเนินการทดลองซ้ําอีกครั้งในปีต่อไป
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณนักวิชาการ พนักงานราชการเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารศัตรูพืช และเกษตรกรนายปทุม
แผ้วภิรมย์ ที่ให้การช่วยเหลืองานวิจัยทุกท่าน ทําให้งานวิจัยชิ้นนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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