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เทคโนโลยีการปองกันกําจัดแมลงวันผลไมโดยวิธผี สมผสานในมะมวง
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รายงานความกาวหนา
รายงานความกาวหนา
การศึ ก ษาจะเปรี ย บเที ย บระหวางแปลงควบคุ ม แมลงวั น ผลไมแบบผสมผสานกั บ แปลง
เกษตรกร โดยแปลงปองกันกําจัดแบบผสมผสานจะพนสารสกัดสะเดาสลับกับการพนน้ํามันปHโตรเลียม
เริ่มเมื่อผลอายุ 45 วัน สัปดาห9ละครั้งจนถึงผลอายุ 65 วัน จากนั้นจะใชถุงกระดาษหอผลจนถึงระยะ
เก็บเกี่ยว เปรียบเทียบกับแปลงเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรปฏิบัติดูแลรักษาเอง เนื่องจากเปPนการศึกษาใน
ปQแรก ระหวาง ตุล าคม 2553 – กันยายน 2554 ที่สวนมะมวงจังหวัดสุพรรณบุรี จึงทําการศึกษา
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเดี่ยวๆ ไดแก การพนสารสกัดสะเดา การพนน้ํามันปHโตรเลียมและการหอ
ผลเริ่มเมื่อผลอายุ 45 วัน โดยการพนสารจะเริ่มพนเมื่อผลอายุ 45 วัน และพนทุกสัปดาห9จนเก็บเกี่ยว
เชนเดียวกับการหอผลจะเริ่มหอดวยถุงกระดาษเมื่ออายุ 45 วัน ถึงเก็บเกี่ยว สุมเก็บเกี่ยวอยางนอย
แปลงละ 250 ผล ชั่ งน้ํา หนักผล ตรวจนั บผลที่ ถูกทํ าลาย แยกไปเก็บในหองปฏิบัติ การ ตรวจเช็ ค
จํานวนตัวหนอน ตัวเต็มวัยแมลงวันผลไม และจําแนกชนิดแมลงวันผลไม ผลการศึกษา พบวา การหอ
ผลไมมีการทําลายของแมลงวันผลไมเลย น้ําหนักผลเฉลี่ย 287.63 กรัม/ผล ขณะที่พนสารสกัดสะเดา
ผลมะมวงถูกแมลงวันผลไมทําลาย 1.35% พบทั้ง Bactrocera dorsalis และ B. correcta โดย 90%
เปPน B. dorsalis และ 10% เปPน B. correcta สวนผลมะมวงมีน้ําหนักเฉลี่ย 291.18 กรัม/ผล สวน
แปลงที่พนน้ํามันปHโตรเลียมผลมะมวงถูกแมลงวันผลไมทําลาย 2.22% ทั้งหมดเปPนการทําลายของ B.
dorsalis ผลมะมวงมีน้ําหนักเฉลี่ย 287.96 กรัม/ผล สําหรับแปลงเปรียบเทียบซึ่งไมมีการหอผลและ
ไมพนสารทุกชนิด พบ ผลมะมวงถูกทําลาย 2.78% โดย 88.77% เปPนการทําลายของ B. dorsalis
และ 11.23% เปPน B. correcta ผลมีน้ําหนักเฉลี่ย 301.96 กรัม/ผล จากผลการศึกษาเบื้องตนสรุปวา
ในจังหวัดสุพรรณบุรี การระบาดของแมลงวันผลไมคอนขางต่ํา อาจเปPนเพราะมีการใชสารฆาแมลงใน
ปริมาณมาก สําหรับการผลิตพืชผลทางการเกษตร ในการศึกษาปQตอไปจะเลือกทดสอบในแหลงปลูก
มะมวงที่มีการใชสารเคมีนอยๆ
คํานํา
แมลงวันผลไม เปPนแมลงศัตรูสําคัญของไมผลเกือบทุกชนิดในประเทศไทย มีพืชอาศัยเปPน
จํานวนมาก โดยเฉพาะผลไมที่มีเปลือกบางและออนนุม เชน ชมพู ฝรั่ง มะมวง พุทรา กระทอน
รหัสการทดลอง 0101-2525-5454-0202-0000-0000-0202-54
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มะเฟcอง และนอยหนา เปPนตน (มนตรี, 2544) เนื่องจากมีพืชอาหารเปPนจํานวนมาก แมลงวันผลไมจึง
สามารถแพรขยายพันธุ9และเพิ่มปริมาณในพืชอาศัยตางๆ ในทองถิ่นไดตลอดปQ โดยเฉพาะในชวงฤดู
รอน เปPนชวงที่ผลไมทยอยเก็บเกี่ยวติดตอกันและเปPนชวงที่แมลงวันผลไมระบาดรุนแรง จึงเปPนปhญหา
อยางมากในการปองกันกําจัด เพราะการปองกันกําจัดโดยพนสารฆาแมลงจะไมประสบความสําเร็จ
เหมือนการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชชนิดอื่นๆ
การทําลายของแมลงวันผลไมเกิดจากตัวเต็มวัยเพศเมียใชอวัยวะวางไขแทงลงไปในผลไมที่สุก
หรือหาม วางไขเปPนฟองเดี่ยวๆ หรือเปPนกลุม ลึกจากผิวผลไมประมาณ 2.00 - 5.00 มิลลิเมตร ไขฟhก
เปPนตัวหนอนรูปรางหัวแหลมทายปาน เจาะไชกินเนื้อของผลไมตั้งแตเริ่มฟhกจากไข ทําใหผลไมเนาและ
รวงหลนในที่สุด การทําลายอาจรุนแรงมากถึง 100% (มนตรี, 2542) ถาไมมีการปองกันกําจัด
มะมวง เปPนผลไมเมืองรอนที่มีพื้นที่ปลูกกระจายอยูทั่วไป เนื่องจากเปPนผลไมที่ปลูกงาย ทน
ตอสภาพดินฟาอากาศ เจริญเติบโตเร็ว แข็งแรง ขึ้นไดในดินแทบทุกชนิด สวนใหญนิยมปลูกเปPนผลไม
ประจําบานหรือสวนหลังบาน ปhจจุบันมะมวงเปPนพืชที่ไดรับการสนับสนุนใหปลูกเปPนไมผลสงออกที่
สําคัญชนิดหนึ่ง และกําลังเปPนที่นิยมของตลาดตางประเทศ จึงเปPนแรงจูงใจใหมีการปลูกมากขึ้น แต
การผลิตมะมวงก็มีปhญหาเกี่ยวกับการเขาทําลายของแมลงวันผลไม ชนิด Bactrocera dorsalis และ
B. correcta โดยเฉพาะการผลิตมะมวงสงออก ถึงแมนจะมีวิธีการปองกันกําจัดหลายวิธี เชน การดูแล
รักษาแปลงปลู ก การหอผล การพนสารฆาแมลง แตการปองกัน กํา จัดดวยวิธี ตางๆ ดังกลาวยั งไม
สามารถควบคุ มการระบาดของแมลงวั น ผลไมไดทั้ ง หมด การปองกั น กํ า จั ด แมลงวั น ผลไมโดยวิ ธี
ผสมผสานจึงเปPนแนวทางที่เหมาะสมสําหรับนํามาใชปองกันกําจัดแมลงวันผลไม ตอไป

วิธดี าํ เนินการ
ในการศึกษาจะเปรียบเทียบระหวางแปลงควบคุมแมลงวันผลไมโดยวิธีผสมผสานกับแปลง
เกษตรกร โดยแปลงปองกันกําจัดแมลงวันผลไมในมะมวงแบบผสมผสาน จะพนสารสกัดสะเดาสลับกับ
การพนน้ํามันปHโตรเลียม เริ่มเมื่อผลอายุ 45 วัน สัปดาห9ละครั้งจนผลอายุ 65 วัน จึงใชถุงกระดาษหอ
ผลจนถึงเก็บเกี่ยว เปรียบเทียบกับแปลงซึ่งเกษตรกรดูแลรักษาเอง เนื่องจากไดรับงบประมาณนอย
และเปPนการศึกษาในปQแรก จึงทําการศึกษาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเดี่ยวๆ กอน ไดแก การพนสาร
สกัดสะเดา การพนน้ํามันปHโตรเลียม และการหอผล เปรียบเทียบกับการไมหอผลและไมพนสาร ใน
แปลงขนาด 5 x 20 ตารางเมตร เก็บเกี่ยวผลผลิตแปลงละไมนอยกวา 250 ผล ชั่งน้ําหนัก ตรวจเช็ค
การเขาทําลายของแมลงวันผลไม นําผลไมที่ถูกทําลายไปศึกษาตอในหองปฏิบัติการ ตรวจจําแนกชนิด
และนับจํานวนแมลงวันผลไม ตามกรรมวิธี คือ
1. หอผล ตั้งแตผลอายุ 45 วัน ถึงเก็บเกี่ยวดวยถุงกระดาษสีน้ําตาล
2. พนสารสกัดสะเดา (สะเดาไทย) อัตรา 125 มล./น้ํา 10 ลิตร ตั้งแตผลอายุ 45 วัน ถึงเก็บ
เกี่ยว สัปดาห9ละครั้ง
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3. พนน้ํามันปHโตรเลียม (SK99 83.9%) อัตรา 0.5% (50 มล./น้ํา 10 ลิตร) ตั้งแตผลอายุ
45 วัน ถึงเก็บเกี่ยว สัปดาห9ละครั้ง
4. แปลงเปรียบเทียบ (ไมหอผลและไมพนสารฆาแมลง)
5.
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การหอผลไมมีการทําลายของแมลงวันผลไม และผลที่ไดมีน้ําหนักผลเฉลี่ย 287.63 กรัม/ผล
การพนสารสกัดสะดา ผลมะมวงถูกแมลงวันผลไมทําลาย 1.35% จากการจําแนกชนิด พบ
ทั้ง Bactrocera dorsalis และ B. correcta โดยพบ B. dorsalis 90% และ B. correcta 10% ผล
มะมวงที่ไดมีน้ําหนักเฉลี่ย 291.18 กรัม/ผล
การพนน้ํามันปHโตรเลียม ผลมะมวงถูกแมลงวันผลไมทําลาย 2.22% ทั้งหมดเปPน B. dorsalis
ผลมะมวงที่ไดมีน้ําหนักเฉลี่ย 287.96 กรัม/ผล
แปลงเปรียบเทียบ ผลมะมวงถูกแมลงวันผลไมทําลาย 2.78% พบทั้ง B. dorsalis และ B.
correcta โดยพบ B. dorsalis 88.77% และ B. correcta 11.23% ผลมีน้ําหนักเฉลี่ย 301.96 กรัม/
ผล
ชนิดและปริมาณแมลงวันผลไม
% ผลถูกทําลาย น้าํ หนักผล
กรรมวิธี
(%)
(กรัม/ผล)
B. dorsalis
B. correcta
ผล)
หอผล

0

287.63

-

-

พนสารสกัดสะเดา

1.35

291.18

90%

10%

พนน้ํามันปHโตรเลียม

2.22

287.96

100%

-

Control

2.78

301.96

88.77%

11.23%
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