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วิจัยและพัฒนาวิธีกําจัดแมลงดวยความรอนสําหรับกําจัดแมลงวันทองใน
มะมวงพันธุมหาชนก โชคอนันต และเขียวเสวยเพื่อการสงออก
รัชฎา อินทรกําแหง อุดร อุณหวุฒิ สลักจิต พานคํา ชัยณรัตน สนศิริ
มลนิภา ศรีมาตรภิรมย ชุติมา ออมกิ่ง จารุวรรณ จันทรา
กลุมวิจัยการกักกันพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
บทคัดยอ
การศึกษาเบื้องตนเปรียบเทียบความทนทานตอความรอนของแมลงวันผลไม Bactrocera.
dorsalis ระยะหนอนวั ย ที่ 1 ซึ่ ง เป น ระยะที่ ท นทานต อ ความร อ นมากที่ สุ ด ในผลมะม ว งพั น ธุ
เขียวเสวย มหาชนก และ โชคอนันต เปรียบเทียบกับพันธุหนังกลางวัน ดวยวิธีการอบไอน้ําแบบ
ปรับสภาพความชื้นสัมพัทธ (Modified Vapor Heat Treatment, MVHT) โดยการใสหนอนวัยที่ 1
ของแมลงวันผลไม จํานวน 100 ตัว/ผล เขาไปในผลมะมวงโดยตรง (artificial inoculation) แลว
นําไปอบไอน้ําพรอมกับมะมวงหนังกลางวันที่อุณหภูมิ 46.0 oซ, 46.5 oซ, 47.0 oซ, 47.0 oซ นาน 5
นาที, 47. oซ นาน 10 นาที ผลการทดลองพบวาหนอนวัยที่ 1 ในมะมวงพันธุโชคอนันตทนทานตอ
ความรอนดวยวิธีการอบไอน้ํา MVHT มากที่สุด โดยที่อุณหภูมิ 47 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที
หนอนวัย 1 ในมะม วงมหาชนก เขียวเสวย และหนังกลางวัน มีเปอรเ ซ็นตการตาย (corrected
mortality) 100 เปอรเซ็นต ในขณะที่ในมะมวงโชคอนันตมีเปอรเซ็นตการตาย 97.23 เปอรเซ็นต
จากผลจากการทดลองดังกลาวจึงไดทําการศึกษาเบื้องตนประสิทธิภาพของวิธีการอบไอน้ํา MVHT เพื่อกําจัดหนอนวัยแมลงวันผลไมระยะที่ 1 ในมะมวงโชคอนันต โดยทําการอบไอน้ําที่
อุณหภูมิ 45.0 oซ, 46 oซ, 47.0 oซ, 47.0 oซ นาน 10 นาที, 15 นาที และ 20 นาทีพบวาที่อุณหภูมิ
47.0 oซ นาน 20 นาที สามารถกําจัดแมลงวันผลไมระยะที่ 1 ได 100 เปอรเซ็นต ทําการศึกษา
ประเมินประสิทธิภาพของวิธกี ารอบไอน้ํา MVHT ในการกําจัดแมลงวันผลไมจํานวนมาก (2,000
ตัว) ในมะมวงพันธุโ ชคอนันต โดยการอบไอน้ํา MVHT ที่อุณหภูมิ 47 องศาเซลเซียส นาน 15, 20
และ 25 นาที (ผลการทดลองจาก 1 ซ้ํา) พบวา ทุกวิธีการมีประสิทธิภาพในการกําจัดแมลงวัน
ผลไมในระยะหนอนวัยที่ 1 ได 100 เปอรเซ็นต
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คํานํา
ประเทศไทยเปนประเทศที่ผลิตมะมวงไดหลายพันธุ โดยแตละพันธุมีคุณสมบัติที่แตกตาง
กันไปถึงแมการสงออกจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปแตเปนจํานวนไมมากนัก ดังนั้นการสงเสริมมะมวง
พันธุใหม ๆ เพื่อการสงออกจัดเปนทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถเพิ่มปริมาณการสงออกและเปดตลาด
ใหไดมากขึ้น มะมวงพันธุมหาชนก เขียวเสวย และโชคอนันตเปนอีกพันธุหนึ่งที่กําลังไดรับความ
นิยมเปนอยางมากในประเทศไทย สามารถรับประทานไดทั้งมะมวงดิบ และมะมวงสุก อีกทั้งยังมี
เปลือกที่คอนขางหนา เนื้อแนน และทนทานตอโรค จึงเหมาะสมที่จะสงเสริมใหมีการสงออก
โดยทั่วไปตลาดมะมวงของประเทศไทยไดแก มาเลเซีย สิงคโปร ฮองกง และสหภาพยุโรป เปน
ตลาดที่ไมมีปญหาทางดานกักกันพืชสามารถสงออกมะมวงพันธุใหม ๆ ไปจําหนายได แตถาใน
อนาคตประเทศไทยตองการที่จะเปดตลาดไปยังบางประเทศที่มีศักยภาพในการซื้อสูงเชน ญี่ปุน
สหรัฐอมเริกา และเกาหลี ซึ่งเปนประเทศที่มีความเขมงวดทางดานกฏหมายกักกันพืชในเรื่องของ
แมลงวันทอง จําเปนตองทําการกําจัดใหไดกอนการสงออกจึงจะผานการยอมรับไดโดยงายจาก
ประเทศผูนําเขา
ในป พ.ศ. 2529 กรมวิชาการเกษตรโดยความชวยเหลือดานวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุน ได
ศึกษาความเปนไปไดในการใชความรอนกําจัดแมลงวันทอง และแมลงวันแตงในผลมะมวงพันธุ
หนังกลางวัน ผลการศึกษาพบวา วิธีการอบไอน้ํา (Vapor heat treatment, VHT) มีประสิทธิภาพ
ในการกําจัดแมลงวันผลไมทั้ง 2 ชนิด ในผลมะมวงพันธุหนังกลางวัน โดยที่ไดตามมาตรฐานของ
วิธีกําจัดศัตรูพืชดานกักกันพืช (Unhawutti et al., 1986) ตอมาในป พ.ศ. 2534 ไดมีการวิจัยและ
พัฒนาวิธีกํ าจัดแมลงด วยความรอนดวยกรรมวิธีใหม คือ วิธีการอบไอน้ํา ปรับสภาพความชื้ น
สัมพัทธ (Modified vapor heat treatment, MVHT) มีประสิทธิภาพสามารถกําจัดแมลงวันผลไมใน
ผลมะมวงครอบคลุมถึง 4 พันธุ คือ หนังกลางวัน น้ําดอกไม แรด พิมเสนแดง (Unhawutti et al.,
1991) และลาสุดพันธุมหาชนก (รัชฎา และคณะ., 2549) โดยที่วิธีการดังกลาวไมมีผลกระทบตอ
คุณภาพของผลมะมวง
การใชวิธีการอบไอน้ําเปนวิธีการทางดานกักกันพืช โดยในแตละประเทศจะใชหลักการ
เดียวกัน คือการเพิ่มความรอนใหกับพืชจนถึงระดับที่สามารถกําจัดแมลงไดเปนที่ยอมรับทางกักกัน
พืช (probit 9) และตองไมทําใหคุณภาพของผลไมเสียหาย อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธใน
เครื่องอบไอน้ําจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับชนิดของผลไมและแมลงที่ตองการกําจัด นอกจากนี้
วิธีการอบไอน้ํายังมีขอดีในแงของความปลอดภัยจากสารพิษตกคางภายในผลไม ดวยเหตุนี้ความ
พยายามที่จะขยายตลาดการสงออกมะมวงจากประเทศไทยพันธุอื่น ๆ ที่นาสนใจไปยังประเทศที่
เขมงวดทางดานกฏหมายกักกันพืช จึงจําเปนที่จะตองมีการศึกษาความเปนไปไดของวิธีกําจัด
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แมลงดวยความรอนซึ่งใชไดอยางมีประสิทธิภาพกับผลมะมวงพันธุโชคอนันต และเขียวเสวยเพื่อ
วิจัยและพัฒนาใหเปนวิธีการกําจัดศัตรูพืชดานกักกันพืช สําหรับกําจัดแมลงวันทองในผลมะมวง
พันธุโชคอนันต และเขียวเสวยกอนการสงออก

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

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

ขั้นตอนการดําเนินงานมีดังนี้
1. เลี้ยงแมลงวันทองจํานวนมากดวยอาหารเทียมเพื่อเพิ่มปริมาณและเพื่อใชในการทดลอง
2. ศึกษาระยะการเจริญเติบโตและการรอดชีวิตของแมลงวันทองในมะมวงเขียวเสวย
3. ศึกษาความทนทานตอความรอนของหนอนแมลงวันทองวัย1 ในมะมวงพันธุมหาชนก
โชคอนันต และเขียวเสวย
4. ศึกษาดานความเสียหายและคุณภาพของผลมะมวงพันธุเขียวเสวยจากวิธีการอบไอน้ํา
5. รวบรวมขอมูล วิเคราะห และสรุปผลการทดลอง
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วิธีการทดลอง
1. เลีย้ งแมลงวันทองจํานวนมากดวยอาหารเทียมเพื่อเพิ่มปริมาณเพื่อใชในการทดลอง
1.1 แมลงที่ใชในการทดลอง : ทําการเลี้ย งแมลงวัน ทอง B. dorsalis เปน จํา นวนมากไว
ในหองปฏิบัติก ารเพื่อ ใชใ นการทดลอง โดยเลี้ย งไวใ นหอ งเลี้ย งแมลงของกลุม กํา จัด ศัต รูพืช
กักกัน กลุมวิจัยการกักกันพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ
โดยสภาพของหองเลี้ยงแมลงวันทองเปนหองที่ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และแสงสวาง หองเลี้ยง
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. สําหรับตน กํา เนิด สายพัน ธุข อง
แมลงวัน ทองไดม าจากผลนอ ยหนา เก็บ รวบรวมในทอ งที่อําเภอปากชองจังหวัดนครราชสีมา
แมลงตัวเต็มวัยจะถูกจําแนกชนิดอยางละเอียดภายใตกลองจุลทรรศน ซึ่งคัดแยกเอาเฉพาะ
แมลงวันทอง B. dorsalis เพียงชนิดเดียว จากนั้น จึง นํา แมลงวัน ทองตัว เต็ม วัยไปเลี้ยงไวใน
หอ งปฏิบ ัต ิก ารและเพิ ่ม จํ า นวนใหม ากขึ ้น โดยอาศัย วิธ ีก ารเลี ้ย งแมลงดว ยอาหารเทีย ม
(artificial diet)
1.2 หลักปฏิบัติในการเลี้ยงแมลงวันทอง : เลี้ยงแมลงทองตัวเต็มวัยจํานวนมากประมาณ
20,000 ตัว ไวในกรงเลี้ยงแมลงขนาด 65.5 x 69 x 77 ซม. กรงแมลงทํา ดว ยมุง ลวดตาขา ย
อลูมิเ นีย มขนาด 16 เมซ ภายในกรงมีจ านพลาสติก บรรจุอ าหารสํา หรับ ตัว เต็ม วัย ซึ่ง
ประกอบดว ยสว นผสมโดยน้ํา หนัก ดัง นี้ น้ํา ตาล 10 สว น enzymatic protein hydrolysate
(Amber series 100) 1 สว น และ yeast extract 1 สว น การใหน้ํา จะใชขวดพลาสติก
ทรงกระบอกขนาด 6 x 7.5 ซม. ฝาขวดเจาะรูขนาด 1 มม. จํานวน 3 รู วิธีใหน้ํา จะคว่ําขวดน้ําลง
บนกระดาษกรองซึ่งวางอยูบนหลังกรงเลี้ยงแมลง หลังจากเลี้ยงแมลงตัวเต็มวัยครบ 7 สัปดาห
ทําลายแมลงที่ยังหลงเหลืออยูในกรงทั้งหมด ทําความสะอาดกรงเลี้ยงแมลงเพื่อเตรียมไวสําหรับใส
แมลงในรุนใหมตอไป ระหวางการทดลองเตรียมแมลงตัวเต็มวัยอายุตางๆ กันไวไมนอยกวา 5 กรง
มีแมลงมากกวา 100,000 ตัว
1.3 การควบคุมคุณภาพของแมลงวันทอง : แมลงวันทองซึ่งเลี้ยงไวในหองปฏิบัติการจะตองมี
ความแข็งแรงเพื่อที่ขอมูลจากผลการศึกษาวิจัยจะไดถูกตองและเปนที่ยอมรับ ดังนั้นจึงจําเปนที่
จะตองมีการตรวจสอบคุณภาพของแมลงเปนประจํา เพื่อที่จะสามารถพบสิ่งผิดปกติและแกไขได
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ทันที โดยในการเลี้ยงแมลงแตละรุนจะตรวจสอบอัตราการฟกของไข (hatching rate) อัตราการออกเปนตัวเต็ม
วัย (emerging rate) น้ําหนักของดักแด และอัตราสวนของเพศผูและเพศเมีย (sex ratio)
2. ศึกษาเบื้องตนประสิทธิภาพของวิธกี ารอบไอน้ํา MVHT ในการกําจัดหนอน
แมลงวันผลไม วัย 1 ในมะมวงโชคอนันต
ดําเนินการทดลองโดยใชเครื่องอบไอน้ํา “Sanshu” Vapor Heat Treatment System
(Differential Pressure Type) (model : EHK-1000B, Sanshu Sangyo Co., Ltd., Kagoshima,
Japan) จํานวน 2 เครื่อง มะมวงพันธุโชคอนันตที่ใชในการทดลองมี ขนาดกลาง น้ําหนัก 300-360
กรัม และหนอนวัยที่ 1 ไดจากแมลงวันทองตัวเต็มวัยซึ่งเลี้ยงไวเปนจํานวนมากในหองปฏิบัติการ
ดวยอาหารเทียม (artificial diet) สูตรขาวโพดปน (Watanabe et al., 1973) ศึกษาประสิทธิภาพ
วิธีการอบไอน้ํา MVHT เพื่อกําจัดแมลงวันผลไมวัย 1 ในมะมวงโชคอนันตใหได 100 เปอรเซนต
โดยการเตรียมมะมวงใหมีหนอนวัยที่ 1 อยูภายในผล ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติของ
อุดร และ คณะ (2544 ก) โดยใสหนอนวัยที่ 1 จํานวน 100 ตัว/ผล ทําการอบมะมวง ดวยวิธีอบไอ
น้ําปรับสภาพความชื้นสัมพัทธ (Modified vapor heat treatment, MVHT) อบไอน้ํามะมวงดวย
วิธีการปรับความชื้นสัมพัทธ (50 %RH) ที่อุณหภูมิ 45.0 oซ, 46 oซ, 47.0 oซ, 47.0 oซ นาน 10 นาที
15 นาที 47.0 และ 20 นาที ลดอุณหภูมิในผลไมดวยละอองน้ํา (shower cooling) หลังจากนั้นเก็บ
มะมวงในหองควบคุมอุณหภูมิ 25-27 oซ ตรวจนับจํานวนหนอนที่รอดชีวิตในผลมะมวงภายหลัง
อบไอน้ํา 5 วันทําการทดลองจํานวน 3 ซ้ํา การบันทึกจํานวนแมลงรอดชีวิต คํานวณอัตราการตาย
ของแมลง ดวยสูตรของ Abbott (Abbott, 1925)
3. ประเมินประสิทธิภาพของวิธีการอบไอน้ํา MVHT ในการกําจัดหนอนแมลงวันผลไมวัย 1
จํานวนมากในมะมวงโชคอนันต
ในแตละวิธีการใชมะมวงโชคอนันตจํานวน 20 ผล โดยใสหนอนวัยที่ 1 จํานวน 100 ตัว/ผล
เพิ่มขึ้นถึง 47 องศาเซลเซียส นาน 15, 20 และ 25 นาที การวัดอุณหภูมิผลมะมวงที่ทดลองอาศัยการ
วัดจากมะมวงกําหนดอุณหภูมิ (sensor fruit) ซึ่งมีน้ําหนัก 330  5 กรัม/ผล (325-335) กรัม/ผล
เมื่ออบมะมวงครบตามอุณหภูมิ และระยะเวลาที่กําหนดไว นํามะมวงที่ผานความรอนออกจาก
เครื่องอบไอน้ํา ลดอุณหภูมิในผลไมดวยละออง และบันทึกผลการทดลองหลังจากอบมะมวง 5 วัน
หลังจากนั้นเก็บมะมวงในหองควบคุมอุณหภูมิ 25-27 oซ ตรวจนับจํานวนหนอนที่รอดชีวิตในผล
มะมวงภายหลังอบไอน้ํา 5 วันทําการทดลองจํานวน 3 ซ้ํา การบันทึกจํานวนแมลงรอดชีวิต คํานวณ
อัตราการตายของแมลง ดวยสูตรของ Abbott (Abbott, 1925)
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เวลาและสถานที่
ระยะเวลาเริม่ ตน

กันยายน 2549 สิ้นสุด ตุลาคม 2553 รวม
5
ป
โครงการวิจยั ตอเนื่องระยะเวลา 5 ป ปที่เสนอขอเปนปที่ 5

สถานที่
จังหวัดระยอง จันทบุรี อางทอง ชัยนาท สุพรรณบุรี เชียงใหม เชียงราย สุโขทัย
นครราชสีมา เพชรบูรณ และหองปฏิบัติการกลุมวิจยั การกักกันพืช สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขา
พืช กรมวิชาการเกษตร
ผลและวิจารณผลการทดลอง
การศึกษาเปรียบเทียบความทนทานตอความรอนของแมลงวันผลไม B. dorsalis ระยะที่
ทนทานตอความรอนมากที่สุดในมะมวงทั้งหมด 4 พันธุ คือ เขียวเสวย มหาชนก โชคอนันต และ
หนังกลางวัน พบวาหนอนแมลงวันผลไมวัยที่ 1 ในมะมวงโชคอนันต สามารถทนทานตอความรอน
ดวยวิธีการอบไอน้ําแบบปรับสภาพความชื้นสัมพัทธ (Modified Vapor Heat Treatment, MVHT)
มากที่สุด โดยที่อุณหภูมิ 47 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที สามารถกําจัดแมลงวันผลไมระยะหนอน
วัยที่ 1 ในมะมวงพันธุเขียวเสวย มหาชนก และ หนังกลางวันได 100 เปอรเซ็นต สวนในมะมวงโชค
อนันตพบหนอนมีชีวิตรอด (อัตราการตาย 97.23 เปอรเซ็นต) ดังนั้นจึงตองมีการประเมิน
ประสิทธิภาพเบื้องตนของวิธีการอบไอน้ํา MVHT เพื่อหาอุณหภูมิ และเวลาที่เหมาะสมในการกําจัด
แมลงวั น ผลไมห นอนวั ย 1 ในมะมว งพัน ธุ โ ชคอนัน ต โดยทดลองอบไอน้ํ า มะมว งโชคอนั น ต ที่
อุณหภูมิ 45.0 oซ, 46 oซ, 47.0 oซ, 47.0 oซ นาน 10 นาที 15 นาที และ 20 นาที พบวาหนอน
แมลงวันผลไมมีอัตราการตายที่ 67.98, 96.64,97.87, 99.59, และ 100 เปอรเซ็นตตามลําดับ
การศึกษายืนยันประสิทธิภาพวิธีการอบไอน้ําแบบ MVHT ในการกําจัดแมลงวันผลไมจํานวน
มาก (2,000 ตัว) ในแตละวิธีการ พบวาในการอบผลมะมวงพันธุโชคอนันตดวยวิธีการอบไอน้ํา ที่
อุณหภูมิ 47 องศาเซลเซียส นาน 15, 20 และ 25 นาที ทุกวิธีการมีประสิทธิภาพในการกําจัด
แมลงวันผลไมในระยะหนอนวัยที่ 1 ได 100 เปอรเซ็นต (จากการทดลองจํานวน 1 ซ้ํา)
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สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
1. หนอนแมลงวันผลไม B. dorsalis วัยที่ 1 ในผลมะมวงพันธุโชคอนันต สามารถทนทานตอ
ความรอนจากวิธีการอบไอน้ําแบบปรับสภาพความชื้นสัมพัทธ ไดมากกวาในมะมวงเขียวเสวย
มหาชนก และหนังกลางวัน
2. จากการประเมินประสิทธิภาพเบื้องตนของการอบไอน้ําแบบ MVHT ที่อุณหภูมิ 47 องศา
เซลเซียส นาน 15 นาที พบวาหนอนแมลงวันผลไมยังมีการรอดชีวิต แตเมื่อคงอุณหภูมิ 47 องศาเซ
สาเซลเซียสไวนาน 20 นาที พบวาสามารถกําจัดแมลงวันผลไมในระยะหนอนวัยที่ 1 ได 100
เปอรเซ็นต สวนการประเมินประสิทธิภาพการอบไอน้ําแบบ MVHT กับหนอนแมลงวันผลไมจํานวน
มากพบวา ที่อุณหภูมิ 47 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที ขึ้นไปสามารถกําจัดหนอนแมลงวันผลไมได
100 เปอรเซ็นต (ผลการทดลองจาก 1 ซ้ํา) ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการทดสอบซ้ํา เพื่อยืนยันผลการ
ทดลองที่แนนอน
3. การทดสอบยืนยันประสิทธิภาพวิธีการอบไอน้ําแบบ MVHT เพื่อเปนวิธีการทางดานกักกัน
พืชในมะมวงโชคอนันต จะตองทําการประเมินประสิทธิภาพการกําจัดหนอนแมลงวันผลไมกับ
แมลงจํานวนมาก (Large Scale Confirmatory Test) โดยอุณหภูมิและเวลาที่กําหนด ตองสามารถ
กําจัดหนอนแมลงวันผลไมระยะที่ 1 ในมะมวงโชคอนันตไดไมนอยกวา 30,000 ตัว โดยไมมีแมลง
รอดชีวิต
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณคุณนวลนิสา ตั้งสัจจะกุล คุณอนุกูล อวนเสง คุณสมิทธิ์ อยูเอี่ยม คุณมีนา
จริงจิตร คุณกัลยา วงศสุวรรณ คุณประชุม นุยจํานัล และคุณพิศมัย งามผิวเหลืองที่มีสวนชวยใน
การเตรียมการทดลอง รวมถึงการเช็คผลการทดลอง
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