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อนุกรมวิธานของแมลงวันผลไม สกุล Bactrocera
Taxonomy of Fruit Fly in Genus Bactrocera
ยุวรินทร บุญทบ ศิริณี พูนไชยศรี ชลิดา อุณหวุฒิ
ลักขณา บํารุงศรี สุนัดดา เชาวลิต สิทธิศโิ รดม แกวสวัสดิ์
กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความกาวหนา
การศึกษาอนุกรมวิธานของแมลงวันผลไมสกุล Bactrocera ดําเนินการระหวางเดือน
ตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 เพื่อทราบชนิดของแมลงวันผลไมสกุล Bactrocera ที่มีอยู
ในประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมตัวอยางแมลงวันผลไมจากกับดักแบบ Steiner ในแหลงปลูกพืช
ตางๆ ในเขตภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต นํ า ตั ว อย า งที่ ร วบรวมได ไ ปจั ด รู ป ร า งตั ว อย า งแมลงและตรวจจํ า แนกชนิ ด ตามหลั ก
อนุกรมวิธาน ณ หองปฏิบัติการ กลุมงานอนุกรมวิธานแมลง กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช จากการตรวจจําแนกชนิดพบแมลงวันผลไมชนิดตางๆ จํานวน 13 ชนิด ดังนี้
Bactrocera hochii (Zia), B. tau (Walker), B. caudata Fabricius, B. cucurbitae
(Coquillent), B. synephes (Hendel), B. umbrosa (Fabricius), B. zonata (Saunders), B.
latifrons (Hendel), B. tuberculata (Bezzi), B. carambolae Drew & Hancock, B. papayae
Drew & Hancock, B. isolata Hardy และ B. limberfera Hardy การศึกษานี้ยังไมสิ้นสุด
จะตองดําเนินการศึกษาพืชอาหาร และแหลงแพรกระจายของแมลงวันผลไมตอในป 2553

คํานํา
แมลงวันผลไมหรือแมลงวันทอง (Fruit Flies) เปนแมลงศัตรูที่มีความสําคัญมากสําหรับ
ผลไมและผักในเขต Tropical และ Subtropical ตัวเต็มวัยจะเขาทําลายผลไมโดยการวางไข กับ
ผลไมที่มีเปลือกบาง หรือออนนุม จากนั้นตัวหนอนจะเจริญเติบโตอยูภายในผลทําใหผลไมเนา
เสี ย ก อ นการ เก็ บ เกี่ ย ว นอกจากนี้ ตั ว หนอนของแมลงวั น ผลไม บ างชนิ ด ตั ว หนอนสามารถ
เจริญเติบโตบนดอกไม
รหัสการทดลอง 09-02-49-01-02-01-40-51

1632
สกุล Asteraceae และสกุลอื่นๆ ไดอีกดวย ตัวหนอนบางชนิดยังสามารถเขาชอนใบ เนื้อเยื่อ
หรือรากพืช (White and Elson-Harris, 1992) และสรางปมไดอีกดวย (Ibrahim and Ibrahim,
1990) จากการศึกษาพืชอาศัยของแมลงวันผลไม มนตรี (2544) รายงานวาพบแมลงวันผลไมเขา
ทําลายพืช 359 ชนิด โดยเปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 106 ชนิด และเปนพืชที่ไมมี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ 253 ชนิด ดังนั้นเห็นไดวาแมลงวันผลไมสามารถขยายพันธุและเพิ่ม
ปริมาณ จากพืชอาศัยชนิดตางๆ ไดตลอดทั้งป จึงทําใหการปองกันกําจัดทําไดยาก ซึ่งกอใหเกิด
ปญหาตอพืชผัก โดยเฉพาะผลไมที่เปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เชน มะมวง มังคุด ฝรั่ง
และชมพู ดังนั้นการศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธาน พืชอาหาร และการแพรกระจายของแมลงวัน
ผลไม ทําใหสามารถจําแนกชนิดของแมลงวันผลไมไดอยางถูกตอง ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานในการ
นําไปใชในการควบคุม กําจัด และปองกันไดอยางมีประสิทธิภาพ

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. อุปกรณที่ใชเก็บตัวอยางแมลง ไดแก กับดักแมลงวันผลไมแบบ steiner ปากคีบ พูกัน
กลองพลาสติก กลองรักษาความเย็น ขวดดองแมลง ถุงพลาสติก สารเคมี เชน alcohol 70-80%
และสารลอแมลงวันผลไม ไดแก cue lure, methyl eugenol, lati lure (ผสมกับสารกําจัดศัตรูพืช
Malathion)
2. อุปกรณที่ใชสําหรับจัดรูปรางแมลงเพื่อจําแนกชนิด ไดแก ขวดฆาแมลง เข็มปกแมลง
เข็มหมุดขนาดกลาง กระดาษแข็ง ตูอบแมลงและอุปกรณที่ใชสําหรับจัดเก็บและรักษาแมลงใน
พิพิธภัณฑ ไดแก การบูร กลองกระดาษใสตัวอยางแมลง หีบใสตัวอยางแมลง กลองใสสไลดถาวร
กลองจุลทรรศนชนิด compound microscope และ stereo microscope
3. อุปกรณใชในการถายภาพแมลง ไดแก กลองถายรูป ฟลมสี แผนบันทึกขอมูล
4. เอกสารประกอบการจําแนกชนิดแมลง
วิธีการ
1. สํารวจและเก็บรวบรวมตัวอยางแมลงวันผลไมในแปลงเพาะปลูกและในสภาพธรรมชาติ
โดยใชกับดักลอแมลงวันผลไมแบบ steiner ซึ่งประกอบดวยสารลอแมลงวันผลไม 3 ประเภท
ไดแก cue lure, methyl eugenol และ lati lureไปวางบริเวณสวนผลไมตางๆ
2. เตรียมตัวอยางตัวเต็มวัย เพื่อใชในการจําแนกชนิดแมลงวันผลไม ฆาตัวเต็มวัยดวย
เอทิลอาซีเตด หรือเก็บแมลงใสหลอดแกวแลวนํามาแชในชองน้ําแข็ง 4 – 5 ชั่วโมง วิธีนี้จะทําใหสี
ไมเปลี่ยนแปลง เมื่อไดตัวอยางแลวใชเข็มขนาดเล็ก (micropin) แทงบริเวณดานขางของสวนอกใต
ปกใหไปทางดานหนาของลําตัว แลวจึงเสียบ micropin กับโฟมหรือค็อกขนาดเล็กที่มีเข็มปกแมลง

1633
เสียบอยู โดยมีปายเล็กๆ กํากับ บอก สถานที่ วันเดือนป ผูเก็บ อีกแผนเปนชื่อพืชที่เก็บมา อีก
แผนเปนชื่อแมลงที่จําแนกชนิดได
3. นํ า ตั ว อย า งแมลงวั น ผลไม จ ากข อ 1 มาตรวจจํ า แนกวิ เ คราะห ช นิ ด จาก ลั ก ษณะ
ภายนอกภายใตกลองจุลทรรศน stereo microscope แลวบันทึกรายละเอียดตางๆ เชน รูปราง
ลักษณะ ขนาด และสี เปนตน โดยตรวจสอบลักษณะที่สําคัญทางอนุกรมวิธานดวยการใชเอกสาร
แนวทางการวินิจฉัยชนิดของแมลงวันผลไม ของ Handbook on Identification of Fruit Flies in
the Tropics. (Ibrahim, R. & G.A. Ibrahim, 1990) ประกอบการเปรียบเทียบกับตัวอยางที่เก็บ
รวบรวมไวในพิพิธภัณฑ
4. บันทึกลักษณะสัณฐานวิทยาโดยการถายภาพใตกลองจุลทรรศน รวมถึงใหรายละเอียด
บนแผนปายบันทึกของแมลงวันผลไมแตละตัว ไดแก ชื่อวิทยาศาสตรที่จําแนกได วัน/เดือน/ป
สถานที่พบตัวอยาง และชื่อผูเก็บตัวอยาง
5. จัดเก็บตัวอยางที่ไดศึกษาไวในพิพิธภัณฑ โดยแบงเปนหมวดหมูตามระบบสากลของ
การเก็บรักษาตัวอยางแมลง (แมลงวันผลไมทุกชนิดที่รายงานไวตองเก็บรักษาตัวอยางจริงไวเพื่อ
การตรวจสอบ สืบคน และอางอิงในภายหลัง)
เวลาและสถานที่
เวลา : เดือนตุลาคม 2551 – เดือนกันยายน 2552
สถานที่ : 1) แหลงปลูกพืชตางๆ ใน เขตภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) หองปฏิบัติการกลุม งานอนุกรมวิธานแมลง กลุมกีฏและสัตววิทยา
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ผลการทดลองและวิจารณ
จากการเก็บรวบรวมตัวอยางแมลงวันผลไมจากแหลงปลูกพืชตางๆ ระหวางเดือนตุลาคม
2551ถึง เดือนกันยายน 2552 ทําการศึกษาโดยเก็บรวบรวมแมลงวันผลไมจากกับดักลอแมลงวัน
ผลไมแบบ steiner ซึ่งประกอบดวยสารลอแมลงวันผลไมเพศผู 3 ประเภท ไดแก cue lure,
methyl eugenol และ lati lure และแหลงปลูกพืช และในสภาพปาธรรมชาติตางๆ ใน จังหวัด
นครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดระนอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดลําพูน
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดตรัง และจังหวัดสุราษฎรธานี ศรีสะเกษ กาฬสินธุ นั้น จากการตรวจ
วิเคราะหและวาดภาพประกอบลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบแมลงวันผลไมจํานวน 13 ชนิด
ดังนี้ Bactrocera hochii (Zia), B. tau (Walker), B. caudata Fabricius, B. cucurbitae
(Coquillent), B. synephes (Hendel), B. umbrosa (Fabricius), B. zonata (Saunders), B.
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latifrons (Hendel), B. tuberculata (Bezzi), B. carambolae Drew & Hancock, B . papayae
Drew & Hancock, B. isolata Hardy,B. limberfera Hardy (Figure 1-13) การศึกษาครั้งนี้
จะตองดําเนินตอในป 2553 เนื่องจากยังมีแมลงวันผลไมอีกหลายชนิดที่อยูระหวางตรวจจําแนก
และแมลงวันผลไมในกลุม Bactrocera dorsalis complex ที่เปนแมลงวันผลไมที่มีลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาใกลเคียงกันมาก และควรมีการสํารวจและเก็บรวบรวมตัวอยางแมลงวันผลไมสกุล
Bactrocera จากแหลงปลูกผลไม ผัก ใหครอบคลุมทุกภาคของประเทศ โดยแผนดําเนินการในป
2553 นั้ น มี แ ผนที่ จ ะสํ า รวจรวบรวมแมลงวั น ผลไม ต า งๆ เพื่ อ ให ท ราบพื ช อาหาร และการ
แพรกระจายของแมลงวันผลไม รวมทั้งจัดทําแนวทางวินิจฉัยแมลงวันผลไมสกุล Bactrocera
พรอมกับบันทึกรายละเอียดของแมลงวันผลไมแตละชนิด และจัดเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑแมลง
สรุปผลการทดลอง
การศึกษาอนุกรมวิธานของแมลงวันผลไมสกุล Bactrocera ระหวางเดือนตุลาคม 2551
ถึงเดือนกันยายน 2552 โดยการใชกับดักลอแมลงวันผลไมแบบ steiner ซึ่งประกอบดวยสารลอ
แมลงวันผลไม 3 ประเภท ไดแก cue lure, methyl eugenol และ lati lure สามารถจําแนกชนิด
ได 13 ชนิด ดังนี้ Bactrocera hochii (Zia), B. tau (Walker), B. caudata Fabricius, B.
cucurbitae (Coquillent), B. synephes (Hendel), B. umbrosa (Fabricius), B. zonata
(Saunders), B. latifrons (Hendel), B. tuberculata (Bezzi), B. carambolae Drew &
Hancock, B . papayae Drew & Hancock, B. isolata Hard และ, B. limberfera Hardy
แมลงวันผลไมทั้งหมด สามารถจําแนกไดโดยดูจากลักษณะทางสัณฐานวิทยา เชน สวนหัว จุดสี
ดําใตหนวด จํานวนขน inferior fronto-orbital และขน superior fronto-orbital สีของหนวด
ปลองตางๆ (Figure 1-13) แถบสีบริเวณเสนปก สีของอก บริเวณ scutum และ scutellum อีก
ทั้งลักษณะของแถบสีเหลืองดานบนของสวนอก (yellow vittae) สีของสวนทองและขาสวนตางๆ
แตก็ยังมีอีกหลายชนิดที่ยังตองอาศัยขอมูล และคํายืนยันจากผูเชี่ยวชาญแมลงวันผลไมในระดับ
สากล และการศึกษาครั้งนี้ยังไมสิ้นสุด เนื่องจากตองมีการศึกษาชนิดพืชอาหาร และเขตการ
แพรกระจายของแมลงวันผลไมในประเทศไทยซึ่งจะตองดําเนินการตอในป 2553
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Figure 1 Bactrocera hochii (Zia)
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Figure 2 Bactrocera tau Walker

Figure 3 Bactrocera caudate Fabricius
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Figure 4 Bactrocera cucurbitae (Coquillent)

Figure 5 Bactrocera synephes (Hendel)

1638

Figure 6 Bactrocera umbrosa (Fabricius)

Figure 7 Bactrocera zonata (Saunders)
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Figure 8 Bactrocera latifrons (Hendel)

Figure 9 Bactrocera tuberculata (Bezzi)
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Figure 10 Bactrocera carambolae Drew & Hancock

Figure 11 Bactrocera papayae Drew & Hancock
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Figure 12 Bactrocera isolata Hardy

Figure 13 Bactrocera limberfera Hardy

