988

วิจัยและพัฒนาสถานภาพการเปนพืชอาศัยและวิธีกําจัดแมลงดวยความรอน
สําหรับกําจัดแมลงวันผลไมในผลลิ้นจี่เพื่อการสงออก
รัชฎา อินทรกําแหง อุดร อุณหวุฒิ สลักจิต พานคํา วลัยกร รัตนเดชากุล
วรัญญา มาลี ชัยณรัตน สนศิริ มลนิภา ศรีมาตรภิรมย
ชุติมา ออมกิ่ง จารุวรรณ จันทรา
กลุมวิจัยการกักกันพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
บทคัดยอ
จากการเลี้ยงเพิ่มปริมาณแมลงวันผลไม Oriental Fruit Fly, Bactrocera dorsalis
(Hendel) จํานวนมากดวยอาหารเทียมในหองปฏิบัติการเพื่อใชในการทดลอง พบวาสามารถเพิ่ม
ปริมาณไข และหนอนของแมลงวันผลไม B. dorsalis ไดในจํานวนไมต่ํากวา 50,000 ตัว ใน
หองปฏิบัติการ การศึกษาความทนทานตอความรอนของแมลงวันผลไม B. dorsalis ในระยะไข
เปรียบเทียบกับระยะหนอนวัยที่ 1 และ 2 ในผลลิ้นจี่ดว ยวิธกี ารอบไอน้ํา (Vapor Heat Treatment,
VHT) โดยวิธกี าร ใสไข และหนอนวัยที่ 1 ของแมลงวันผลไม จํานวน 10 ฟอง/ตัว ตอผล และหนอน
วัยที่ 2 จํานวน 5 ตัวตอผล เขาไปในผลลิน้ จี่โดยตรง (artificial inoculation) และนําไปอบไอน้ําเพื่อ
กําจัดแมลงวันผลไม ผลการทดลองพบวาในการอบผลลิ้นจี่ดวยวิธกี ารอบไอน้ําทีอ่ ุณหภูมิ 46 องศา
เซลเซียส นาน 45 นาที มีประสิทธิภาพในการกําจัดแมลงวันผลไมในระยไข หนอนวัยที่ 1 และ 2 ได
โดยทัง้ 3 ระยะมีอัตรการตายเฉลี่ย 100 เปอรเซ็นต (จากการทดลองจํานวน 1 ซ้ํา)
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คํานํา
ลิ้นจี่เปนหนึ่งในผลไมเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย และเปนพืชอาศัยของแมลงวัน
ผลไมที่มีความสําคัญทางดานกักกันพืชระหวางประเทศ ไดแก แมลงวันทอง, Oriental fruit fly,
Bactrocera dorsalis (Hendel), (Diptera : Tephritidae) (White and Elson-Harris, 1992) ดวย
เหตุนี้ ลิ้นจี่จากประเทศไทยจึงถูกหามนําเขาประเทศญี่ปุน ซึ่งไมมีแมลงชนิดดังกลาวนี้แพรระบาด
ภายใตขอกําหนดของกฏหมายกักกันพืช ขอกําหนดนี้จะถูกยกเลิกไปหากประเทศไทยสามารถ
พัฒนาวิธีการกําจัดศัตรูพืชที่ไดตามมาตรฐานของวิธีกําจัดศัตรูพืชดานกักกันพืช (plant quarantine
treatment) เพื่อใชสําหรับกําจัดแมลงวันทองในผลลิ้นจี่กอนการสงออก
ในป พ.ศ. 2529 กรมวิชาการเกษตรโดยความชวยเหลือทางดานวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุน
ไดศึกษาความเปนไปไดในการใชความรอนกําจัดแมลงวันทอง และแมลงวันแตง, Melon fly,
Bactrocera cucurbitae Coquillett ในผลมะมวงพันธุหนังกลางวัน ผลการศึกษาพบวา วิธีการอบ
ไอน้ํา (Vapor heat treatment, VHT) มีประสิทธิภาพในการกําจัดแมลงวันผลไมทั้ง 2 ชนิด ในผล
มะมวงพันธุหนังกลางวัน และไดตามมาตรฐานของวิธีการกําจัดศัตรูพืชดานกักกันพืช (Unhawutti
et al., 1986) และตอมา ในป พ.ศ. 2534 ไดมีการวิจัย และพัฒนาวิธีกําจัดแมลงดวยความรอนดวย
กรรมวิธีใหม คือ วิธีการอบไอน้ําปรับสภาพความชื้นสัมพัทธ (Modified vapor heattreatment,
MVHT) ที่มีประสิทธิภาพสามารถกําจัดแมลงวันผลไมในผลมะมวงครอบคลุมถึง 4 พันธุ คือ หนัง
กลางวัน น้ําดอกไม แรด และพิมเสนแดง โดยไมมีผลกระทบตอคุณภาพของผลมะมวง (Unhawutti
et al., 1991) หนวยงานกักกันพืชของประเทศญี่ปุนยอมรับใหใชเปนวิธีกําจัดศัตรูพืชดานกักกันพืช
เพื่อกําจัดแมลงวันทองในผลลิ้นจี่กอนการสงออก ตอมาจึงมีการสรางโรงงานกําจัดแมลงดวยความ
รอนขนาดใหญระดับการคา วิธีกําจัดแมลงดวยความรอน โดยเฉพาะอยางยิ่งกรรมวิธีซึ่งอาศัย
อากาศเปนสื่อนําความรอน ไดมีการศึกษาวิจัยกันอยางกวางขวางในหลายประเทศวาสามารถ
กําจัดแมลงวันทองในผลไมไดหลายชนิดไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้วิธีการดังกลาวยังมีขอดี
ในแงของความปลอดภัยจากสารพิษตกคางภายในผลไม จึงผานการยอมรับไดโดยงายจากประเทศ
ผูนําเขาหากมีประสิทธิภาพในการกําจัดแมลง ซึ่งลิ้นจี่เปนผลไมที่มีปญหาการสงออกเกี่ยวของกับ
แมลงวันทอง
ปจจุบันยังไมมีวิธีการใดที่มีประสิทธิภาพ และเปนที่ยอมรับสําหรับกําจัดแมลงวันผลไมใน
ผลลิ้นจี่ ดวยเหตุนี้ความพยายามที่จะขยายตลาดการสงออกไปยังประเทศที่หามนําเขาผลลิ้นจี่สด
จากประเทศไทย จึงจําเปนที่จะตองมีการพิสูจนสถานภาพการเปนพืชอาศัย และการรอดชีวิตของ
แมลงวันผลไมในผลลิ้นจี่ และศึกษาเบื้องตนวิธีการกําจัดแมลงวันผลไมในระยะที่ทนทานตอความ
รอนมากที่สุดในผลลิ้นจี่ดวยวิธีการอบไอน้ําซึ่งใชไดอยางมีประสิทธิภาพกับผลลิ้นจี่ นอกจากนี้ยัง
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จําเปนตองศึกษาถึงความเสียหาย และคุณภาพของผลลิ้นจี่จากวิธีการอบไอน้ําดวย เพื่อวิจัย และ
พัฒนาใหเปนวิธีการกําจัดศัตรูพืชดานกักกันพืช สําหรับกําจัดแมลงวันทองในผลลิ้นจี่กอนการ
สงออก

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตูอบไอน้ํากําจัดแมลงขนาดเล็กสําหรับงานทดลอง 2 เครื่อง
ตูลดอุณหภูมิผลไม
หองเลี้ยงแมลงวันผลไม 2 หอง
เครื่องอางน้ํารอน
เครื่องวัดคาความเปนกรดของผลไม
เครื่องวัดคาความหวานของผลไม
หองควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสําหรับงานทดลองขนาดเล็ก โดยใชอุณหภูมิ 27
องศาเซลเซียส และความชื้น 75 เปอรเซ็นต
8. ตูควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสําหรับงานทดลองขนาดเล็ก 3 ตู
9. หองเย็นสําหรับเก็บผลไมที่ใชในการทดลอง
10. เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธแบบตอเนื่อง
11. แทงวัดอุณหภูมิขนาดเล็กสําหรับงานทดลอง
12. เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตําแหนงสําหรับงานทดลอง
13. อุปกรณสําหรับเช็คผลการทดลอง ๆ ไดแก พูกัน ปากคีบ เคาทเตอร จานทดลองขนาด
เล็ก(plate) ถาดใสผลไม ถุงผาตาขาย ถุงมือ มีดปอกผลไม ถุงขยะดํา และอื่น ๆ

ขั้นตอนการดําเนินงานมีดังนี้
1. เลี้ยงแมลงวันผลไมจํานวนมากดวยอาหารเทียมเพื่อเพิ่มปริมาณและเพื่อใชในการทดลอง
2. ศึกษาสถานภาพการเปนพืชอาศัยและการรอดชีวิตของแมลงวันผลไมในผลลิ้นจี่
ดวยวิธีการอบไอน้ํา
3. ศึกษาเบื้องตนวิธกี ําจัดแมลงวันทองในระยะทีท่ นทานตอความรอนมากที่สุดในผลลิ้นจี่
ดวยวิธีการอบไอน้ํา
4. ศึกษาความเสียหายและคุณภาพของผลลิ้นจี่จากวิธีการอบไอน้ํา
5. รวบรวมขอมูล วิเคราะห และสรุปผลการทดลอง
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วิธีการทดลอง
1. เลีย้ งแมลงวันผลไมจํานวนมากดวยอาหารเทียมเพื่อเพิ่มปริมาณเพื่อใชในการทดลอง
1.1 แมลงที่ใชในการทดลอง : ทําการเลี้ยงแมลงวันผลไม B. dorsalis เปนจํานวนมากไว
ในหองปฏิบัติการเพื่อใชในการทดลอง โดยเลี้ยงไวในหองเลี้ยงแมลงของกลุมกําจัดศัตรูพืช
กักกัน กลุมวิจัยการกักกันพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ
โดยสภาพของหองเลีย้ งแมลงวันทองเปนหองที่ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และแสงสวาง หองเลีย้ ง
แมลงมีขนาด 3.5 x 4.6 x 2.3 ม. อุณหภูมิ 25-27 o ซ. ความชื้นสัมพัทธ 65  5 เปอรเซ็นต แสง
สวางภายในหองไดจากหลอดชีวภาพ (bioluck) จํานวน 20 หลอด ซึ่งไดติดตั้งไวบนเพดานหอง
และอีกจํานวน 40 หลอดติดตั้งไวบนผนังรอบหอง โดยไฟจะสวางในระหวางชวงเวลา 6.00 น –
18.00 น. และติดตั้งหลอดฟลูโอเรทเซ็นขนาด 40 วัตต อีก 1 หลอด เพื่อใหแสงสลัวเลียนแบบ
สภาพของแสงแดดในชวงรุงเชา และพลบค่ําซึ่งจะชวยกระตุนการผสมพันธุของแมลง โดยไฟจะ
เปดและปดในชวงเวลา 5.30 - 6.00 น. และ 18.00-18.30 น. สําหรับตนกําเนิดสายพันธุของ
แมลงวันทองไดมาจากผลนอยหนาเก็บรวบรวมในทองที่อาํ เภอปากชองจังหวัดนครราชสีมา
แมลงตัวเต็มวัยจะถูกจําแนกชนิดอยางละเอียดภายใตกลองจุลทรรศน
ซึ่งคัดแยกเอาเฉพาะ
แมลงวันทอง B. dorsalis เพียงชนิดเดียว จากนั้นจึงนําแมลงวันทองตัวเต็มวัยไปเลี้ยงไวใน
หองปฏิบัติการและเพิ่มจํานวนใหมากขึ้นโดยอาศัยวิธีการเลี้ยงแมลงดวยอาหารเทียม
(artificial diet)
1.2 หลักปฏิบตั ิในการเลี้ยงแมลงวันทอง : เลี้ยงแมลงทองตัวเต็มวัยจํานวนมากประมาณ 20,000
ตัว ไวในกรงเลี้ยงแมลงขนาด 65.5 x 69 x 77 ซม. กรงแมลงทําดวยมุงลวดตาขายอลูมิเนียม
ขนาด 16 เมซ ภายในกรงมีจานพลาสติกบรรจุอาหารสําหรับตัวเต็มวัย ซึ่งประกอบดวย
สวนผสมโดยน้ําหนักดังนี้ น้ําตาล 10 สวน enzymatic protein hydrolysate (Amber
series 100) 1 สวน และ yeast extract 1 สวน การใหนา้ํ จะใชขวดพลาสติกทรงกระบอก
ขนาด 6 x 7.5 ซม. ฝาขวดเจาะรูขนาด 1 มม. จํานวน 3 รู วิธีใหน้ําจะคว่าํ ขวดน้ําลงบนกระดาษ
กรองซึ่งวางอยูบนหลังกรงเลี้ยงแมลง หลังจากเลี้ยงแมลงตัวเต็มวัยครบ 7 สัปดาห ทําลายแมลงที่
ยังหลงเหลืออยูในกรงทัง้ หมด ทําความสะอาดกรงเลี้ยงแมลงเพื่อเตรียมไวสําหรับใสแมลงในรุน
ใหมตอไป ระหวางการทดลองเตรียมแมลงตัวเต็มวัยอายุตางๆ กันไวไมนอยกวา 5 กรง มีแมลง
มากกวา 100,000 ตัว
1.3 การควบคุมคุณภาพของแมลงวันทอง : แมลงวันทองซึ่งเลี้ยงไวในหองปฏิบัติการจะตองมีความ
แข็งแรงเพื่อทีข่ อมูลจากผลการศึกษาวิจยั จะไดถูกตองและเปนที่ยอมรับ ดังนัน้ จึงจําเปนที่จะตองมี
การตรวจสอบคุณภาพของแมลงเปนประจํา เพื่อที่จะสามารถพบสิง่ ผิดปกติและแกไขไดทันที โดย
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ในการเลีย้ งแมลงแตละรุนจะตรวจสอบอัตราการฟกของไข (hatching rate) อัตราการออกเปนตัว
เต็มวัย (emerging rate) น้ําหนักของดักแด และอัตราสวนของเพศผูและเพศเมีย (sex ratio)
2. ศึกษาเบื้องตนวิธีกําจัดแมลงวันผลไมในระยะที่ทนทานตอความรอนมากที่สุดในผล
ลิ้นจี่ดวยวิธีการอบไอน้ํา
ดําเนินการทดลองโดยใชเครือ่ งอบไอน้ํา “Sanshu” Vapor Heat Treatment System
(Differential Pressure Type) (model : EHK-1000B, Sanshu Sangyo Co., Ltd., Kagoshima,
Japan) จํานวน 2 เครื่อง ลิ้นจีท่ ี่ใชในการทดลองมีน้ําหนัก 13.50-16.50 กรัม/ผล แมลงวันทอง
ระยะไขอายุ 24 ชั่วโมง และหนอนวัยที่ 1 ไดจากแมลงวันทองตัวเต็มวัยซึง่ เลี้ยงไวเปนจํานวนมาก
ในหองปฏิบัติการดวยอาหารเทียม (artificial diet) สูตรขาวโพดปน (Watanabe et al., 1973) โดย
ใสไขและหนอนวัยที่ 1 จํานวนอยางละ 10 ฟอง/ ตัว ตอผล และหนอนวัย 2 จํานวน 5 ตัวตอผล ทํา
การอบลิ้นจี่ดว ยวิธีอบไอน้ําปรับสภาพความชื้นสัมพัทธ (Modified vapor heat treatment, MVHT)
โดยชวงแรกของการเพิ่มอุณหภูมิผลลิ้นจี่ขึ้นถึง 43 o ซ. อากาศรอนมีความชื้นสัมพัทธ 50
เปอรเซ็นต หลังจากนัน้ จึงควรปรับเปลี่ยนเปนอากาศรอนที่อิ่มตัวดวยไอน้าํ ความชื้นสัมพัทธ
มากกวา 90 เปอรเซ็นต โดยอบลิ้นจี่ใหอุณหภูมิภายในสุดผลเพิ่มขึ้นถึง 46 องศาเซลเซียส และคง
ความรอนภายในผลไวที่ 46 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 0, 10, 20, 30, 40, 45, 50, 55 และ 60
นาที การวัดอุณหภูมิผลลิ้นจี่ทที่ ดลองอาศัยการวัดจากลิ้นจี่กาํ หนดอุณหภูมิ (sensor fruit) มี
น้ําหนัก 14.50-14.70 กรัม/ผล เมื่ออบลิน้ จี่ ครบตามอุณหภูมิ และระยะเวลาที่กาํ หนดไว นําลิน้ จี่ที่
ผานความรอนออกจากเครื่องตูอบความรอน และทําการลดอุณหภูมิผลลิ้นจีท่ ันทีโดยการเปาดวย
พัดลมนาน 1 ชั่วโมง ในเครื่องลดอุณหภูมผิ ลไม “Sanshu” Shower Cooling System (Differential
Pressure Type) (model : SHS-12, Sanshu Sangyo Co., Ltd., Kagoshima, Japan) จากนั้น
บันทึกผลการทดลองหลังจากอบลิ้นจี่ 7 วัน ทําการบันทึกจํานวนแมลงรอดชีวิต คํานวณอัตราการ
ตายของแมลงดวยสูตรของ Abbott (Abbott, 1925)
เวลาและสถานที่
ระยะเวลาเริ่มตน

กันยายน 2549 สิ้นสุด ตุลาคม 2553 รวม
5
ป
โครงการวิจัยตอเนื่องระยะเวลา 5 ป ปที่เสนอขอเปนปที่ 5
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สถานที่
จังหวัด เชียงใหม เชียงราย พะเยา สมุทรสาคร และหองปฏิบัติการกลุมวิจัยการกักกันพืช
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
ผลและวิจารณผลการทดลอง
จากการเลี้ยงเพิ่มปริมาณแมลงวันผลไม Oriental Fruit Fly, Bactrocera dorsalis
(Hendel) จํานวนมากดวยอาหารเทียมในหองปฏิบัติการเพื่อใชในการทดลอง พบวาสามารถเพิม่
ปริมาณไข และหนอนของแมลงวันผลไม B. dorsalis ไดในจํานวนไมต่ํากวา 50,000 ตัว ใน
หองปฏิบตั ิการ การศึกษาความทนทานตอความรอนของแมลงวันผลไม B. dorsalis ในระยะไข
เปรียบเทียบกับระยะหนอนวัยที่ 1, 2 และ 3 ในผลลิ้นจี่ดว ยวิธีการอบไอน้าํ (Vapor Heat
Treatment, VHT) โดยวิธีการใสไข และหนอนวัยที่ 1 ของแมลงวันผลไม จํานวน 10 ฟอง/ ตัว ตอผล
และหนอนวัยที่ 2 และ3 จํานวน 5 ฟอง/ตัว ตอผล เขาไปในผลลิ้นจี่โดยตรง (artificial inoculation)
และนําไปอบไอน้ําเพื่อกําจัดแมลงวันผลไม ผลการทดลองพบวาในการอบผลลิ้นจี่ดวยวิธีการอบไอ
น้ําที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 40 นาที มีประสิทธิภาพในการกําจัดแมลงวันผลไมในระยะ
หนอนวัยที่ 2 ได 100 เปอรเซ็นต และในชวงเวลานาน 45 นาที มีประสิทธิภาพในการกําจัดแมลงวัน
ผลไมในระยะไข และหนอนวัยที่ 1 ได 100 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
1. ไดไข และหนอนของแมลงวันผลไมจํานวนไมต่ํากวา 50,000 ตัว ในหองปฏิบัติการ
เพื่อใชสําหรับงานทดลอง
2. การศึกษาเบื้องตนวิธกี ารกําจัดแมลงวันผลไมในผลลําไยดวยวิธีการอบไอน้ํา (Vapor Heat
Treatment, VHT) การศึกษาความทนทานตอความรอนของแมลงวันผลไม B. dorsalis ในระยะไข
เปรียบเทียบกับระยะหนอนวัยที่ 1 และ 2 ในผลลิ้นจี่ดว ยวิธกี ารอบไอน้ํา (Vapor Heat Treatment,
VHT) โดยวิธีการใสไข และหนอนวัยที่ 1 ของแมลงวันผลไม จํานวน 10 ฟอง/ตัว ตอผล และหนอนวัย
ที่ 2 จํานวน 5 ฟอง/ตัว ตอผล เขาไปในผลลิ้นจี่โดยตรง (artificial inoculation) และนําไปอบไอน้าํ
เพื่อกําจัดแมลงวันผลไม ผลการทดลองพบวาในการอบผลลิ้นจี่ดวยวิธีการอบไอน้าํ ที่อุณหภูมิ 46
องศาเซลเซียส นาน 45 นาที มีประสิทธิภาพในการกําจัดแมลงวันผลไมในระยไข หนอนวัยที่ 1 และ
2 ได โดยทั้ง 3 ระยะมีอัตรการตายเฉลีย่ 100 เปอรเซ็นต (จากการทดลองจํานวน 1 ซ้ํา)
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คําขอบคุณ
ขอขอบคุณคุณนวลนิสา ตัง้ สัจจะกุล คุณอนุกูล อวนเสง คุณสมิทธิ์ อยูเอีย่ ม คุณมีนา
จริงจิตร คุณกัลยา วงศสุวรรณ คุณประชุม นุย จํานัล และคุณพิสมัย งามผิวเหลืองที่มีสว นชวยใน
การเตรียมการทดลอง รวมถึงการเช็คผลการทดลอง
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