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รายงานความก้าวหน้า
ศึกษาวิธีการกาจั ดแมลงด๎ว ยความร๎อนเพื่อกาจัดแมลงวันผลไม๎ oriental fruit fly,
Bactrocera dorsalis (Hendel) ในลาไย (Dimocarpus longan L.) โดยศึกษาความทนทานตํอ
ความร๎อนของแมลงวันผลไม๎ระยะไขํ (อายุ 24 ชั่วโมง)ภายในผลลาไยด๎วยวิธีการอบไอน้า (Vapor
Heat Treatment, VHT) เพื่อหาระยะเวลาที่สามารถกาจัด ไขํของแมลงวันผลไม๎ให๎ตายทั้งหมด การ
ทดลองที่ 1 เมื่ออบลาไยโดยให๎อุณหภูมิภายในผลสุดของลาไยเพิ่มขึ้นถึง 46 องศาเซลเซียส และคง
ความร๎อนภายในผลลาไยไว๎ที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลานาน 20, 30, 40, 50 และ 60
นาที ตามลาดับ โดยใช๎ความชื้นสัมพัทธ์มากกวํา 90 เปอร์เซ็นต์ พบวํา แมลงวันผลไม๎ มีอัตราการตาย
เทํากับ 86.75, 99.09, 99.89, 100.00 และ 100.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ในระยะเวลาที่ 50 และ
60 นาที สามารถกาจั ด แมลงวั น ผลไม๎ ในระยะไขํ ไ ด๎ทั้ ง หมด โดยมี อัต ราการตายเทํา กั บ 100.00
เปอร์เซ็นต์ การทดลองที่ 2 เมื่ออบลาไยโดยให๎อุณหภูมิภายในผลสุดของลาไยเพิ่มขึ้นถึง 46 องศา
เซลเซียส และคงความร๎อนภายในผลลาไยไว๎ที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลานาน 45, 50
และ 55 นาที ตามลาดับ โดยใช๎ความชื้นสัมพัทธ์มากกวํา 90 เปอร์เซ็นต์ พบวําแมลงวันผลไม๎มี
อัตราการตายเทํากับ 100.00, 100.00 และ100.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ โดยทั้ง 2 การทดลอง
สามารถกาจัดไขํของแมลงวันผลไม๎ให๎ตายทั้งหมดได๎อยํางน๎อย 3,000 ตัว ซึ่งได๎มาตรฐานตามวิธีกาจัด
แมลงทางด๎านกักกันพืช
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การยืนยันประสิทธิภาพของวิธีอบไอน้าเป็นวิธีการกาจัดศัตรูพืชด๎านกั กกันพืชสาหรับกาจัด
แมลงวันผลไม๎ในผลลาไย การทดลองที่1 การประเมินประสิทธิภาพการกาจัดแมลง เตรียมลาไยทดลอง
ให๎มีแมลงวันผลไม๎ระยะไขํ อยูํภายในผล 2 วิธี คือ วิธีใสํไขํแมลงในผลลาไย และวิธีให๎แมลงวางไขํ
บนผลลาไย นาลาไยเข๎าเครื่องตู๎อบความร๎อนเพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการอบไอน้าที่
อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซีย ส นาน 50 นาที เพื่อกาจัดแมลงวั นผลไม๎ระยะไขํ จานวนไมํน๎อยกวํา
30,000 ตัว ในผลลาไยให๎ตายทั้งหมด เพื่อการยอมรับเป็นวิธีการกาจัดศัตรูพืชด๎านกักกันพืช จากการ
ทดลอง พบวํา ลาไยที่ไมํผํานความร๎อน จานวน 4,800 และ 2,400 ผล ทั้ง 2 วิธี มีจานวนแมลงรอด
ชีวิตจานวน 8,838 และ 85 ตัว ซึ่งลาไยที่ผํานความร๎อน จานวน 7,200 และ 3,600 ผล ไมํพบแมลง
รอดชีวิต การทดลองที่ 2 การประเมินความเสียหายตํอคุณภาพผลลาไย ประเมินความเสียหายของ
กระบวนการอบไอน้าตํอคุณภาพผลลาไยในสภาพการจาลองการสํงออกลาไยทางเครื่องบิน และทาง
เรือ อบลาไยที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 50 นาที เพื่อศึกษาการสูญเสียน้าหนัก และปริมาณ
น้าตาลของลาไยที่ผํานความร๎อน และไมํผํานความร๎อน เมื่อเก็บไว๎ในห๎องควบคุมอุณหภูมิที่ 10 องศา
เซลเซียส เป็นระยะเวลานาน 7 และ 14 วัน พบวําการสูญเสียน้าหนัก และปริมาณน้าตาลของลาไย
ไมํเปลี่ยนแปลง แตํสีผิวเปลือกของผลลาไยจะเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลเข๎ม ผลลาไยมีลักษณะแห๎ง และแข็ง
คาสาคัญ : แมลงวันผลไม๎ และวิธีการอบไอน้า
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คานา
ลาไย Longan เป็นไม๎ผลที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทยซึ่งมีพื้นที่
ปลูกลาไยรวมทั้งประเทศประมาณ 1,035,708 ไรํ ให๎ผลผลิต 525,230 ตัน(ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร,2553) ลาไยมีศักยภาพสูงในการสํงออกแตํมีปัญหาทางด๎านสุขอนามัยพืช เนื่องจากเป็น
พืช อาศัย ของแมลงวัน ผลไม๎ ปัญ หาและอุปสรรคที่สาคัญตํอการขยายตลาดการสํงออกผลไม๎ของ
ประเทศไทยไปยังตํางประเทศนั้นสาเหตุเนื่องจากผลไม๎สํวนใหญํเป็นพืชอาศัยของแมลงวันผลไม๎ซึ่งเป็น
แมลงศัตรูพืชที่สาคัญทางด๎านกักกันพืช หลายประเทศจึงออกมาตรการด๎านสุขอนามัยพืชห๎ามนาเข๎า
ผลไม๎จากประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันกลุํมวิจัยการกักกันพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการ
เกษตร ได๎ศึ กษาวิจั ยเพื่ อพั ฒนาวิธีการกาจั ดแมลงศัตรู พืชที่ มีประสิ ทธิภาพ ซึ่ งเป็ นวิ ธีการที่ห ลาย
ประเทศยอมรับ วํามีศักยภาพที่จะนามาใช๎กับผลไม๎ในประเทศไทยให๎เป็นวิธีการกาจัดศัตรูพืช ด๎าน
กักกันพืช (plant quarantine treatment) สาหรับกาจัดแมลงวันผลไม๎กํอนการสํงออกไปจาหนํายยัง
ตํางประเทศซึ่งหากประสบผลสาเร็จแล๎วจะสํงผลให๎หลายประเทศผํอนปรนหรือยกเลิกข๎อกาหนดใน
การห๎ามนาเข๎าผลไม๎จากประเทศไทย
หลังจากที่วิธีการรมด๎วยสารเอธีลีนไดโบรไมด์ (ethylene dibromide, EDB) ซึ่งเป็นวิธีการ
รมที่ได๎มีการใช๎และยอมรับกันอยํางแพรํหลายวํามีประสิทธิภาพสูงในการกาจัดแมลงวันผลไม๎ในผักและ
ผลไม๎กํอนการสํงออกถูกห๎ามใช๎เนื่องมาจากเป็นสารที่กํอให๎เกิดโรคมะเร็ง วิธีการกาจัดแมลงด๎วยความ
ร๎อนจึงได๎รับความสนใจอยํางกว๎างขวาง หลายประเทศประสบความสาเร็จในการวิจัยพัฒนาการใช๎
ความร๎อนกาจัดแมลงวันผลไม๎ ในผลไม๎กํอนการสํงออก สาหรับประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2529 ประสบ
ความสาเร็จในการวิจัยพัฒนาวิธีการอบไอน้า (Vapor Heat Treatment, VHT) เพื่อกาจัดแมลงวัน
ผลไม๎ 2 ชนิด คือ oriental fruit fly, Bactrocera dorsalis (Hendel) และ melon fly, B.
cucurbitae (Coquillett) ในมะมํวง (Mangifera indica Linn.) พันธุ์หนังกลางวัน (Unahawutti et
al.,1986) ตํอมาได๎มีการวิจัยพัฒนาวิธีกาจัดแมลงด๎วยความร๎อนกระบวนการอบไอน้าปรับสภาพ
ความชื้นสัมพัทธ์ (Modified Vapor Heat Treatment, MVHT) มีประสิทธิภาพกาจัดแมลงวันผลไม๎ใน
มะมํวงครอบคลุมถึง 4 พันธุ์ ได๎แกํ หนังกลางวัน น้าดอกไม๎ แรด และพิมเสนแดง (Unahawutt et al.,
1991) นอกจากนี้ ยังประสบความสาเร็จในการวิจัยพัฒนาวิธีกาจัดแมลงด๎วยความร๎อนกระบวนการ
อบไอน้าปรับสภาพความชื้นสัมพัทธ์ เพื่อกาจัดแมลงวันผลไม๎ B. dorsalis ในมังคุด (Unahawutti et
al.,1999) และในปัจุบันเมื่อต๎นเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ที่ผํานมาประเทศญี่ ปุ่นอนุญาตให๎นาเข๎าส๎ม
โอพันธุ์ทองดีจากประเทศไทยสํงเข๎าไปจาหนํายยังตลาดในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชนิด
ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่เป็นเป้าหมายหลักในการสํงออกลาไยจากประเทศ
ไทย แตํอยํางไรก็ดีลาไยและไม๎ผลอื่นๆอีกหลายชนิดของประเทศไทยเป็นสิ่งต๎อ งห๎ามในการนาเข๎า
ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นพืชอาศัยของแมลงวันผลไม๎ ตามประกาศของกระทรวงเกษตรป่าไม๎และ
ประมงญี่ปุ่นได๎ระบุวํา B. dorsalis และ B. cucurbitae เป็นแมลงศัตรูพืชทางด๎านกักกันพืช แตํ
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ตํอมาได๎มีการแก๎ไขประกาศใหมํจ ากแมลงวัน ผลไม๎ ดั ง กลํ า ว เปลี่ยนเป็นแมลงวันผลไม๎ในกลุํ ม B.
dorsalis species complex มี 4 ชนิด ได๎แกํ carambola fruit fly, B. carambolae Drew and
Hancock; oriental fruit fly, B. dorsalis (Hendel); papaya fruit fly, B. papayae Drew and
Hancock และ guava fruit fly, B. pyrifoliae Drew and Hancock ซึ่งการพัฒนาวิธีการกาจัด
แมลงศัตรูพืชทางด๎านกักกันพืชสาหรับลาไยหรือผลไม๎ชนิดอื่นของประเทศไทยที่ถูกระบุวําเป็นพืชอาศัย
ของแมลงวันผลไม๎ในกลุํม B. dorsalis species complex ต๎องศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการกาจัด
แมลงวันผลไม๎ดังกลําว ซึ่งการขอยกเลิกข๎อห๎ามการนาเข๎าต๎องหาวิธีการกาจัดแมลงวันผลไม๎ในผลลาไย
ด๎วยวิธีกาจัดศัตรูพืชด๎านกักกันพืชที่ได๎มาตรฐานและป็นที่ยอมรับ
ดังนั้นการวิจัยพัฒนาวิธีการกาจัดแมลงด๎วยความร๎อนโดยวิธีการอบไอน้า (VHT) จึงเป็นวิธีการที่
เหมาะสมเพื่อใช๎เป็นวิธีกาจัดศัตรูพืชด๎านกักกันพืชในผลลาไยกํอนการสํ งออก ซึ่งขั้นตอนของงานวิจัย
พัฒนาวิธีการกาจั ดแมลงด๎วยความร๎ อนเพื่อกาจัดแมลงวันผลไม๎ ในผลล าไยจาเป็นต๎องศึกษาความ
ทนทานตํอความร๎อนของแมลงวันผลไม๎ในระยะไขํตํอวิธีการกาจัดแมลงด๎วยความร๎อนด๎วยวิธีการอบไอ
น้าเพื่อใช๎เป็นข๎อมูลพื้นฐานในขั้นตอนของงานวิจัยตํอไป
วิธีดาเนินการ
อุปกรณ์
1 ห๎องเลี้ยงแมลงวันผลไม๎จานวน 2 ห๎อง
2. เครื่องอบไอน้ากาจัดแมลงวันผลไม๎จานวน 2 เครื่อง
3. เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบตํอเนื่อง
4. เครื่องวัดคําความหวาน
5. เครื่องชั่งทศนิยม
6. เครื่องลดอุณหภูมิผลไม๎
7. เครื่องวัดความเที่ยงตรง
8. เครื่องหม๎อนึ่งความดัน
9. เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
10. ห๎องเย็นสาหรับเก็บผลไม๎
11.แทํงวัดอุณหภูมิ
12. กล๎องจุลทรรศน์
13. จานทดลอง(plate)
14. เลนส์ขยาย
15. อุปกรณ์อื่นๆได๎แกํ พูํกัน ปากคีบ ถาดใสํผลไม๎ มีดผําตัด ถุงมือยาง หลอดดูดสารละลาย และผ๎า
ปิดปาก
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วิธีการ
1.เลี้ยงแมลงวันผลไม้จานวนมากด้วยอาหารเทียมเพื่อเพิ่มปริมาณเพื่อใช้ในการทดลอง
แมลงที่ใช๎ในการทดลอง ทาการเลี้ย งแมลงวัน ผลไม๎ B. dorsalis เป็น จานวนมากไว๎ใ น
ห๎อ งปฏิบัติก ารเพื่อ ใช๎ใ นการทดลอง โดยเลี้ย งไว๎ใ นห๎อ งปฏิบัติก ารของกลุํม งานกาจั ด ศัต รูพืช
กักกัน กลุํมวิจัย การกักกัน พืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร โดยสภาพของ
ห๎องเลี้ยงแมลงวันผลไม๎เป็นห๎องที่ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และแสงสวําง ห๎องเลี้ยงแมลงมีขนาด 3.5
x 4.6 x 2.3 เมตร อุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65  5 เปอร์เซ็นต์ แสงสวําง
ภายในห๎องได๎จากหลอดชีวภาพ (bioluck) จานวน 20 หลอด ซึ่งได๎ติดตั้งไว๎บนเพดานห๎อง และอีก
จานวน 40 หลอด ติดตั้งไว๎บนผนังรอบห๎อง โดยไฟจะสวํางในระหวํางชํวงเวลา 6.00–18.00 น. และ
ติดตั้งหลอดฟลูโอเรทเซ็นขนาด 40 วัตต์ อีก 1 หลอด เพื่อให๎แสงสลัวเลียนแบบสภาพของแสงแดด
ในชํวงรุํงเช๎า และพลบค่าซึ่งจะชํวยกระตุ๎นการผสมพันธุ์ของแมลง โดยไฟจะเปิดและปิดในชํวงเวลา
5.30-6.00 น. และ 18.00-18.30 น. สาหรับต๎นกาเนิดสายพันธุ์ของแมลงวันผลไม๎ได๎มาจากผล
น๎อยหนําเก็บรวบรวมในท๎องที่ อาเภอปากชํองจังหวัดนครราชสีมา แมลงตัวเต็มวัยจะถูกจาแนกชนิด
อยํางละเอียดภายใต๎กล๎องจุลทรรศน์ ซึ่งคัดแยกเอาเฉพาะแมลงวันผลไม๎ B. dorsalis เพียงชนิดเดียว
จากนั้น จึง นาแมลงวัน ผลไม๎ตัว เต็มวัย ไปเลี้ย งไว๎ในห๎อ งปฏิบัติก ารและเพิ่ม จานวนให๎ม ากขึ้นโดย
อาศัยวิธีการเลี้ยงแมลงด๎วยอาหารเทียม (artificialdiet) (Watanabeet al.,1973)
หลักปฏิบัติในการเลี้ยงแมลงวันผลไม๎ เลี้ยงแมลงวันผลไม๎ตัวเต็มวัยจานวนมากประมาณ 20,000 ตัว
ไว๎ในกรงเลี้ยงแมลงขนาด 65.5 x 69 x 77 เซนติเมตร กรงเลี้ยงแมลงทาด๎ว ยมุ๎งลวดตาขํา ย
อลูมิเนีย มขนาด 16 เมซ ภายในกรงเลี้ยงแมลงมีจานพลาสติกบรรจุอาหารสาหรับตัว เต็มวัย ซึ่ง
ประกอบด๎ว ยสํว นผสมโดยน้าหนักดังนี้ น้าตาล 10 สํว น enzymatic protein hydrolysate
(Amber series 100) 1 สํว น และ yeast extract 1 สํว น การให๎น้าจะใช๎ขวดพลาสติก
ทรงกระบอกขนาด 6 x 7.5 เซนติเมตร ฝาขวดเจาะรูขนาด 1 มิลลิเมตร จานวน 3 รู วิธีให๎น้าจะ
คว่าขวดน้าลงบนกระดาษกรองซึ่งวางอยูํบนหลังกรงเลี้ยงแมลง หลังจากเลี้ยงแมลงวันผลไม๎ตัวเต็มวัย
ครบ 7 สัปดาห์ ทาลายแมลงวันผลไม๎ที่ยังหลงเหลืออยูํในกรงเลี้ยงแมลงทั้งหมด และทาความสะอาด
กรงเลี้ยงแมลงเพื่อเตรียมไว๎สาหรับใสํแมลงวันผลไม๎ในรุํนใหมํตํอไป ระหวํางการทดลองเตรียมแมลงวัน
ผลไม๎ตัวเต็มวัยอายุตํางๆ กันไว๎ไมํน๎อยกวํา 5 กรง โดยมีจานวนแมลงวันผลไม๎มากกวํา 100,000 ตัว
การควบคุมคุณภาพของแมลงวันผลไม๎ แมลงวันผลไม๎ซึ่งเลี้ยงไว๎ในห๎องปฏิบัติการจะต๎องมีความ
แข็งแรงเพื่อที่ข๎อมูลจากผลการศึกษาวิจัยจะได๎ถูกต๎องและเป็นที่ยอมรับ ดังนั้นจึงจาเป็นที่จะต๎องมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของแมลงวันผลไม๎เป็นประจา เพื่อที่จะสามารถพบสิ่งผิดปกติและแก๎ไขได๎ทันทีโดย
ในการเลี้ยงแมลงวันผลไม๎แตํละรุํนจะตรวจสอบอัตราการฟักของไขํ (hatching rate) อัตราการ
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ออกเป็นตัวเต็มวัย (emerging rate) น้าหนักของดักแด๎และอัตราสํวนของเพศผู๎และเพศเมีย (sex
ratio)
2. การเตรียมแมลงวันผลไม้ในระยะไข่
วิธีการเก็บไขํ เริ่มเก็บไขํของแมลงวันผลไม๎ตัวเต็มวัยเมื่อมีอายุประมาณ 15 วัน โดยใช๎กระบอก
พลาสติกมีฝาปิดและด๎านข๎างเจาะรูเป็นอุปกรณ์รวบรวมไขํ กระบอกพลาสติกมีขนาด 7 x 17 เซนติเมตร
ด๎านข๎างเจาะรูขนาด 0.4 มิลลิเมตร แมลงวันผลไม๎ตัวเต็มวัยเพศเมียจะแทงอวัยวะวางไขํผํานรูจาก
ด๎านข๎างเข๎าไปวางไขํภายในกระบอกพลาสติก ในการเก็บไขํแตํละครั้งจะใสํน้าส๎มไว๎ในกระบอกเก็บไขํ
เพื่อกระตุ๎นให๎แมลงวันผลไม๎มาวางไขํและในขณะเดียวกันยังจะให๎ความชื้นภายในกระบอกพลาสติก
ป้องกันไมํให๎ไขํของแมลงวันผลไม๎แห๎งและแตก รวบรวมไขํแมลงวันผลไม๎ด๎วยวิธีเติมน้าสะอาดใน
กระบอกพลาสติก เก็บไขํเขยําเบา ๆ เพื่อให๎ไขํที่ติดอยูํด๎านข๎างภายในกระบอกหลุด ใช๎ผ๎ามัสลินขนาด
150 เมซ แยกไขํออกจากน้าส๎ม รวบรวมไขํทั้งหมดเก็บไว๎ในน้ากลั่น หลังจากนั้นนาไขํไปเพาะเลี้ยงบน
อาหารเทียม พร๎อมทั้งตรวจหาอัตราการฟักของไขํโดยวิธีสุํมไขํจานวน 100 ฟอง วางไว๎บนกระดาษ
กรองชุบน้าเก็บไว๎ในจานแก๎ว ตรวจนับจานวนไขํที่ฟักเป็นตัวหนอนหลังจากนั้น 2 วัน
การเตรียมแมลงวันผลไม๎ระยะไขํอยูํภายในผลลาไย เก็บไขํแมลงวันผลไม๎ตามวิธีที่ไ ด๎กลําวมาแล๎ว
ข๎างต๎น โดยวางกระบอกเก็บไขํไว๎ในกรงเลี้ยงแมลงนาน30นาที รวบรวมไขํที่ได๎ใสํในน้ากลั่นเก็บไว๎ใน
ถ๎วยแก๎ว (beaker) แยกไขํที่ไมํได๎รับการผสมพันธุ์ซึ่งลอยอยูํเหนือน้าทิ้งทั้งหมด ใช๎หลอดดูดสารละลาย
(dropper) ดูดไขํไปวางไว๎บนกระดาษกรองสีดาชุํมน้า โดยการกระจายให๎เป็นแถวยาวเพื่อสะดวกใน
การนับจานวนไขํภายใต๎กล๎องจุลทรรศน์โดยใช๎พูํกันเขี่ยไขํอยํางระมัดระวังให๎รวมกันเป็นกลุํม ๆ ละ 10
ฟอง/ผล จากนั้นใช๎พูํกันย๎ายไขํลงบนเนื้อลาไยตรงบริเวณที่ทารอยแผล จานวน 10 ฟอง/ผล อุดรูด๎วย
สาลี เพื่อป้องกันไมํให๎ไขํเมื่อฟักเป็ นตัวหนอนเล็ดลอดออกจากผลตรงบริเวณรอยตํอระหวํางสาลีกับ
เนื้อลาไยและใช๎ปืนกาวยิงอุดรอบบริเวณดังกลําวเก็บลาไยไว๎ที่อุณหภูมิห๎องจนกระทั่งถึงเวลาที่นาไปใช๎
ในการทดลอง
3. การเตรียมลาไยเพื่อใช้ในการทดลอง
ลาไยที่ใช๎ในการทดลองได๎แกํ ลาไยพันธุ์อีดอ ผลลาไยขนาดกลางมีน้าหนัก 10 – 20 กรัม /
ผล ล๎ า งทาความสะอาดผลล าไยและนาไปเป่ า ให๎ แ ห๎ ง โดยใช๎ เ ครื่ องลดอุ ณ หภูมิ ผ ลไม๎ “Sanshu”
Shower Cooling System (Differential Pressure Type) (model: SHS-12, Sanshu Sangyo
Co., Ltd., Kagoshima, Japan) ตรวจสภาพความผิดปกติของผลลาไยซึ่งลาไยทุกผลจะต๎อ งไมํมี
รํองรอยการทาลายของแมลงหรือรอยแตก วิธีการเตรียมลาไยให๎มีแมลงวันผลไม๎อยูํภายในผลจะใช๎วิธี
ใสํไขํที่ต๎องการลงบนเนื้อลาไย (artificial infestation method) โดยใช๎ที่เจาะรู (cock borer)
ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร สาหรับเจาะเอาเมล็ดออกจากผลลาไยโดยเจาะผลลาไยบริเวณ
ด๎านขั้วผล จากนั้นดึงเมล็ดซึ่งติดกับปลายที่เจาะรูออกมาจากผล นาลาไยวางคว่าไว๎บนถาดซึ่งรอง
ด๎วยกระดาษชาระ ซึ่งพร๎อมที่จะใสํไขํในผลลาไย ใช๎พูํกันย๎ายไขํจานวน 10 ฟอง/ผล วางลงบนเนื้อ
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ลาไยตรงบริเวณที่เจาะไว๎ อุดรูด๎วยสาลีเพื่อป้องกันไมํให๎ไขํเมื่อฟักออกมาเป็นตัวหนอนเล็ดลอดออก
จากผลตรงบริเวณรอยตํอระหวํางสาลีกับเนื้อลาไยอุดชํองโดยใช๎ปืนกาวยิงอุดรอบบริเวณดังกลําว เก็บ
ลาไยไว๎ที่อุณหภูมิห๎องรอการทดลองในขั้นตํอไป
4. การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีอบไอน้าในการกาจัดแมลงวันผลไม้ ในผลลาไย
การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีอบไอน้าในการกาจัดแมลงวันผลไม๎ B. dorsalis ในผลลาไย
ทาการศึกษา 2 การทดลอง แตํละการทดลองมีขั้นตอน และวิธีการดาเนินการดังตํอไปนี้ ดาเนินการ
ทดลองด๎วยเครื่องตู๎อบความร๎อนกาจัดแมลงวันผลไม๎ขนาดเล็ก “Sanshu” Vapor Heat Treatment
System (Differential Pressure Type) รุํน EHK – 1000B และEHK – 1000D, Sanshu Sangyo
Co., Ltd., Kagoshima, Japan (เครื่องตู๎อบความร๎อนรุํน EHK – 1000D เป็นเครื่องที่ปรับปรุงใหมํ
จากรุํนEHK – 1000B) จานวน 2 เครื่อง ลาไยที่ใช๎ในการทดลองมีผลขนาดกลางน้าหนัก 15-20
กรัม/ผล การเตรียมลาไยให๎มีแมลงวั นผลไม๎ระยะไขํ (อายุ 24 ชั่วโมง) อยูํภายในผล โดยรวบรวมไขํ
จากกระบอกเก็บไขํซึ่งได๎จากการให๎แมลงวันผลไม๎วางไขํนาน 30 นาที รวบรวมไขํที่ได๎ใสํในน้ากลั่นเก็บ
ไว๎ในถ๎ว ยแก๎ว (beaker) แยกไขํที่ไมํได๎รับการผสมพันธุ์ซึ่งลอยอยูํเหนือน้าทิ้งทั้งหมด ใช๎ห ลอดดูด
สารละลาย (dropper) ดูดไขํไปวางไว๎บนกระดาษกรองสีดาชุํมน้า โดยการกระจายไขํให๎เป็นแถวยาว
เพื่อสะดวกในการนับจานวนไขํภายใต๎กล๎องจุลทรรศน์ ใช๎พูํกันเขี่ยไขํให๎รวมกันเป็นกลุํมๆ ละ 10 ฟอง
เจาะลาไยโดยใช๎ที่เจาะรู (cock borer) ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 1 ซม. สาหรับเจาะเอาเมล็ดออก
จากผลลาไยโดยเจาะผลลาไยบริเวณด๎านขั้วผล จากนั้นดึงเมล็ดซึ่งติดกับปลายที่เจาะรูออกมาจากผล
นาลาไยวางคว่าไว๎บ นถาดซึ่งรองด๎วยกระดาษชาระ ซึ่งพร๎อมที่จะใสํไขํในผลลาไย ใช๎พูํกันย๎ายไขํ
จานวน 10 ฟอง/ผล วางลงบนเนื้อลาไยตรงบริเวณที่เจาะรูไว๎ อุดรูด๎วยสาลีเพื่อป้องกันไมํให๎ไขํเมื่อฟัก
ออกมาเป็นตัวหนอนเล็ดลอดออกจากผลตรงบริเวณรอยตํอระหวํางสาลีกับเนื้อลาไยอุดชํองโดยใช๎ปืน
กาวยิงอุดรอบบริเวณดังกลําว
นาลาไยทดลองเข๎าเครื่องตู๎อบความร๎อน วางเรียงลาไยในถาดผลไม๎จานวน 100 ผล/ถาด
อบลาไยกาจัดแมลงวันผลไม๎ระยะไขํ (อายุ 24 ชั่วโมง) เพื่อกาหนดกระบวนการอบไอน้าที่มี
ประสิทธิภาพในการกาจัดแมลงวันผลไม๎ไมํน๎อยกวํา 3,000 ตัว ในผลลาไยให๎ตายทั้งหมด อบลาไยโดย
การเพิ่มอุณหภูมิผลลาไยภายในเครื่องตู๎อบความร๎อนให๎เป็นอากาศร๎อนที่อิ่มตัวด๎วยไอน้าให๎อุณหภูมิ
ภายในสุ ดผลของล าไยเพิ่ม ขึ้น จนถึ ง 46 องศาเซลเซีย ส และคงความร๎ อนภายในผลที่ 46 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์มากกวํา 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลานานแตกตํางกันดังนี้
การทดลองที่ 1 ใช๎ระยะเวลานาน 20, 30, 40, 50 และ 60 นาที แตํละระยะเวลาที่กาหนดมีลาไย
ผํานความร๎อน(treatment)จานวน 500 ผล และมีลาไยที่ใช๎เป็นตัวเปรียบเทียบ(control)ไมํผํานความ
ร๎อนจานวน 200 ผล ทาการทดลอง 4 ครั้ง
การทดลองที่ 2 ใช๎ระยะเวลานาน 45, 50 และ 55 นาที แตํละระยะเวลาที่กาหนดมีลาไยผํานความ
ร๎อน(treatment)จานวน 300 ผล และมีลาไยที่ใช๎เป็นตัวเปรียบเทียบ(control)ไมํผํานความร๎อน
จานวน 200 ผล ทาการทดลอง 4 ครั้ง
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ในการทดลองแตํละครั้งใช๎ลาไยที่เป็นตัวกาหนดอุณหภูมิ (sensor fruit) น้าหนัก 17 ± 2
กรัม/ผล จานวน 3 ผล วางไว๎ในกระบะชั้นลํางสุด ซึ่งใช๎เป็นตัวแทนแสดงอุณหภูมิของลาไยทั้งหมด
ภายในเครื่องตู๎อบความร๎อน เมื่อลาไยที่เป็นตัว กาหนดอุณหภูมิจานวน 2 ผล มีอุณหภูมิคงอยูํที่ 46
องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลาตามที่กาหนด แสดงวําขณะนั้นลาไยทดลองทั้งหมดในเครื่องตู๎อบความ
ร๎อนมีอุณหภูมิอยูํ ในระดับ เดียวกันกับล าไยที่เป็นตัวกาหนดอุณหภูมิ นาล าไยทดลองในถาดผลไม๎
จานวน 100 ผล ออกจากห๎องบรรจุผลไม๎ภายในเครื่องตู๎อบความร๎อน และลดอุณหภูมิลาไยโดยวิธีเป่า
ด๎วยลมนาน 1 ชั่วโมง ในเครื่องลดอุณหภูมิผลไม๎ แยกเก็บลาไยทดลองที่ไมํผํานความร๎อนและผําน
ความร๎อนแตํละระยะเวลาใสํในกระป๋องพลาสติกทรงกระบอกขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 6.5 x 4.5 ซม.
กระป๋องละหนึ่งลูก และปิดฝาให๎สนิท ฝาปิดทาชํองระบายอากาศเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดประมาณ
1 ซม. ปิดชํองระบายอากาศด๎วยผ๎ามัสลินขนาด 16 เมซ นากระป๋องที่ใสํลาไยจัดเรียงลงในกระบะ
พลาสติกขนาด 36 x 54 x 15 ซม. ใสํลาไยจานวน 50 ผล/กระบะ คลุมกระบะด๎วยผ๎ามัสลิน นาลาไย
ไปเก็บ ไว๎ในห๎องควบคมอุณหภูมิ โดยมีอุ ณหภูมิประมาณ 25-28 องศาเซลเซียส ตรวจนับจานวน
แมลงวันผลไม๎ที่รอดชีวิตในลาไยแตํละผลหลังจากผํานความร๎อนเป็นเวลานาน 7 วัน
5. การยืนยันประสิทธิภาพของวิธีอบไอน้าเป็นวิธีการกาจัดศัตรูพืชด้านกักกันพืชสาหรับกาจัด
แมลงวันผลไม้ในผลลาไย
การยืนยันประสิทธิภาพของวิธีอบไอน้าเป็นวิธีการกาจัดศัตรูพืชด๎านกักกันพืชสาหรับการ
กาจัดแมลงวันผลไม๎ B. dorsalis ในผลลาไย ทาการศึกษา 2 การทดลอง แตํละการทดลองมีขั้นตอน
และวิธีการดาเนินการดังตํอไปนี้การทดลองที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพการกาจัดแมลง ลาไยที่ใช๎
ในการทดลองมีผลขนาดกลางน้าหนัก 15-20 กรัม/ผล เตรียมลาไยให๎มีแมลงวันผลไม๎ระยะไขํ (อายุ 24
ชั่วโมง) อยูํภายในผล 2 วิธี คือ วิธีใสํไขํแมลงในผลลาไย (artificial infestation method) และวิธีให๎
แมลงวางไขํบนผลลาไย (forced infestation method) แตํละวิธีมีรายละเอียดดังนี้
1. วิธีใสํไขํแมลงในผลลาไย รวบรวมไขํจากกระบอกเก็บไขํซึ่งได๎จากการให๎แมลงวันผลไม๎วางไขํ
นาน 30 นาที รวบรวมไขํที่ได๎ใสํในน้ากลั่นเก็บไว๎ในถ๎วยแก๎ว (beaker) แยกไขํที่ไมํได๎รับการผสมพันธุ์
ซึ่งลอยอยูํเหนือน้าทิ้งทั้งหมด ใช๎หลอดดูดสารละลาย (dropper) ดูดไขํไปวางไว๎บนกระดาษกรองสีดา
ชุํมน้า โดยการกระจายไขํให๎เป็นแถวยาวเพื่อสะดวกในการนับจานวนไขํภายใต๎กล๎องจุลทรรศน์ ใช๎พูํกัน
เขี่ยไขํให๎รวมกันเป็นกลุํม ๆ ละ 10 ฟอง เจาะล าไยโดยใช๎ที่เจาะรู (cock borer) ขนาด
เส๎นผําศูนย์กลาง 1 ซม. เจาะเอาเมล็ดออกจากผลลาไยโดยเจาะผลลาไยบริเวณด๎านขั้วผล จากนั้นดึง
เมล็ดซึ่งติดกับปลายที่เจาะรูออกมาจากผล นาลาไยวางคว่าไว๎บนถาดซึ่งรองด๎วยกระดาษชาระรอ
การใสํไขํในผลลาไย ใช๎พูํกันย๎ายไขํจานวน 10 ฟอง/ผล วางลงบนเนื้อลาไยอุดรูด๎วยสาลี และใช๎ปืน
กาวยิ ง อุ ดรอบอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ใช๎ ล าไยทดลองจ านวน 2,000 ผล แยกเป็ น ล าไยที่ผํ า นความร๎ อ น
(treatment)จานวน 1,200 ผล และลาไยที่ใช๎เป็นตัวเปรียบเทียบ(control)ไมํผํานความร๎อนจานวน
800 ผล นาลาไยทั้งหมดเก็บไว๎ในห๎องควบคุมอุณหภูมิโดยมีอุณหภูมิประมาณ 25-28 องศาเซลเซียส
จนกระทั่งนาลาไยไปใช๎ในการทดลอง
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2. วิธีให๎แมลงวางไขํบนผลลาไย ใช๎เข็มปักแมลงเบอร์ 1 เจาะรูบนผลลาไย จานวน 5 รู ให๎
ทะลุเปลือกไปถึงเนื้อ เพื่อบังคับให๎แมลงวันผลไม๎ตัวเต็มวัยเพศเมียแทงอวัยวะวางไขํเข๎าไปวางไขํในผล
ล าไยผํ านรู ที่เ จาะไว๎ เทํานั้ น ใช๎ล าไยทดลองจานวน 1,000 ผล แยกเป็ นล าไยที่ผํ านความร๎อ น
(treatment)จานวน 600 ผล และลาไยที่ใช๎เป็นตัวเปรียบเทียบ (control) ไมํผํานความร๎อนจานวน
400 ผล วางเรียงในตะแกรงลวดขนาด 22 x 30 ซม. ตะแกรงละ 100 ผล/กรง เพื่อความสะดวกใน
การไลํแมลงบนผลลาไยขณะนาลาไยออกจากกรงแมลงหลังเสร็จจากการวางไขํ นาไปวางไว๎ในกรง
เลี้ยงแมลงขนาดเล็กที่มีแมลงวันผลไม๎ตัวเต็มประมาณ 2,000 ตัว วางทั้งหมด 10 กรง ใช๎ระยะเวลาใน
การให๎แมลงวางไขํนาน 30 นาที นาลาไยทั้งหมดเก็บไว๎ในห๎องควบคุมอุณหภูมิ โดยมีอุณหภูมิประมาณ
25-28 องศาเซลเซียส จนกระทั่งนาลาไยไปใช๎ในการทดลอง
อบลาไยในสภาพที่ห๎องบรรจุผลไม๎ของเครื่องตู๎อบความร๎อนมีปริมาณลาไยน้าหนัก 24 กก/ลบ.ม แบํง
ลาไยที่มีแมลงวันผลไม๎ระยะไขํ (อายุ 24 ชั่วโมง) อยูํภายในผล ทั้ง 2 วิธี ออกเป็น 4 สํวน เลือกลาไย
ทดลองที่ได๎จากววิธีใสํไขํแมลงในผลลาไย และวิธีให๎แมลงวางไขํบนผลลาไย 1 สํวน จานวน 800 และ
400 ผล เก็บไว๎สาหรับเป็นใช๎ตัวเปรียบเทียบ (control) ไมํต๎องนาไปผํานความร๎อนลาไยสํวนนี้จะใช๎
สาหรับการประมาณจานวนแมลงทั้งหมดในลาไยที่ผํานความร๎อน (treatment) เนื่องจากวําจานวน
แมลงที่มีชีวิตในลาไยที่ผํานความร๎อนนั้นไมํสามารถที่จะทาการตรวจสอบได๎โดยตรง สาหรับลาไยอีก 3
สํวน แบํงจานวนเทําๆ กันใสํในภาชนะบรรจุผลไม๎แบบกระบะพลาสติกแข็งทนความร๎อนขนาด 36 x
70 x 15 ซม. กระบะเดียวกัน จานวน 3 กระบะ วางลาไยซ๎อนกันสองชั้น/กระบะ ชั้นที่สองรองด๎วย
ตะแกรงพลาสติกขนาด 30 x 50 ซม.ในแตํละกระบะมีลาไยทดลองโดยวิธีใสํไขํในผลลาไย จานวน
400 ผล และวิธีให๎แมลงวางไขํบนผลลาไยจานวน 200 ผล และใสํลาไยที่ไมํใช๎ในการทดลอง (filler
fruit) เฉลี่ยจานวนเทําๆ กันในกระบะบรรจุผลไม๎อีก 9 กระบะ และนาไปวางซ๎อนลงบนกระบะซึ่ง
บรรจุลาไยทดลอง ในสภาพที่ห๎องบรรจุผลไม๎ของเครื่องตู๎อบความร๎อนมีปริมาณลาไย 100 เปอร์เซ็นต์
ของความจุตู๎ นาลาไยเข๎าเครื่องตู๎อบความร๎อนเพื่อประเมิ นประสิทธิภาพของกระบวนการอบไอน้าที่
อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 50 นาที ในการกาจัดแมลงวันผลไม๎ระยะไขํ (อายุ 24 ชั่วโมง)
จานวนไมํน๎อยกวํา 30,000 ตัว เพื่อการยอมรับเป็นวิธีการกาจัดศัตรูพืชด๎านกักกันพืช อบลาไยโดย
การเพิ่มอุณหภูมิผลลาไยภายในเครื่องตู๎อบความร๎อนให๎เป็นอากาศร๎อนที่อิ่มตัวด๎วยไอน้าให๎อุณหภูมิ
ภายในสุดผลของลาไยเพิ่มขึ้นจนถึง 46 องศาเซลเซียส และคงความร๎อนภายในผลที่อุณหภูมิ 46
องศาเซลเซียส นาน 50 นาที ความชื้นสัมพัทธ์มากกวํา 90 เปอร์เซ็นต์
ในการทดลองแตํละครั้งใช๎ลาไยที่เป็นตัว กาหนดอุณหภูมิ (sensor fruit) น้าหนัก 17 ± 2
กรัม/ผล จานวน 3 ผล วางไว๎ในกระบะชั้นลํางสุด ซึ่งใช๎เป็นตัวแทนแสดงอุณหภูมิของลาไยทั้งหมด
ภายในเครื่องตู๎อบความร๎อน เมื่อลาไยที่เป็นตัวกาหนดอุณหภูมิจานวน 2 ผล มีอุณหภูมิคงอยูํที่ 46
องศาเซลเซียส นาน 50 นาที แสดงวําขณะนั้นลาไยทดลองทั้งหมดในเครื่องตู๎อบความร๎อนมีอุณหภูมิ
อยูํในระดับเดียวกันกับลาไยที่เป็นตัวกาหนดอุณหภูมิ เป็นการสิ้นสุดการให๎ความร๎อน เปิดประตูห๎อง
บรรจุผลไม๎ของเครื่องตู๎อบความร๎อนทันที และลดอุณหภูมิลาไยโดยวิธีเป่าด๎วยลมนาน 1 ชั่วโมง เก็บ
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ล าไยทดลองที่ ผํ า นความร๎ อ นและไมํ ผํ า นความร๎ อ นใสํ ใ นกระป๋ อ งพลาสติ ก ทรงกระบอกขนาด
เส๎นผําศูนย์กลาง 6.5 x 4.5 ซม. กระป๋องละหนึ่งลูก และปิดฝาให๎สนิท ฝาปิดทาชํองระบายอากาศ
เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดประมาณ 1 ซม. ปิดชํองระบายอากาศด๎วยผ๎ามัสลินขนาด 16 เมซ นา
กระป๋องที่ใสํลาไยจัดวางเรียงลงในกระบะพลาสติกขนาด 36 x 54 x 15 ซม. ใสํลาไยจานวน 50 ผล/
กระบะ คลุมกระบะด๎วยผ๎ามัสลิน นาลาไยไปเก็บไว๎ในห๎องควบคมอุณหภูมิโดยมีอุณหภูมิประมาณ 2528 องศาเซลเซีย ส ตรวจนั บ จ านวนแมลงที่รอดชีวิตในล าไยแตํล ะผลหลั งจากผํ านความร๎อนเป็น
เวลานาน 7 วัน ทาการทดลองอบลาไยตามรายละเอียดที่กลําวมาแล๎วจนกระทั่งมีแมลงในผลลาไย
ผํานความร๎อนจานวนไมํน๎อยกวํา 30,000 ตัว
การทดลองที่ 2 การประเมินความเสียหายตํอคุณภาพผลลาไย การประเมินความเสียหายของ
กระบวนการอบไอน้าตํอลาไยในสภาพการจาลองการสํงออกลาไยทางเครื่องบิน และทางเรือ ตรวจ
สภาพความผิดปกติของผลลาไยซึ่งลาไยทุกผลจะต๎องไมํมีรํองรอยการทาลายของแมลงหรือรอยแตก
แยกเป็นลาไยที่ผํานความร๎อน (treatment) จานวน 2 พวง และลาไยที่ใช๎เป็นตัวเปรียบเทียบ
(control) จานวน 2 พวง นาลาไยทดลองเข๎าเครื่องตู๎อบความร๎อน วางลาไยที่ผํานความร๎อนไว๎ในกระบะ
ที่ไมํใช๎ในการทดลอง (filler fruit) ชั้นบนสุดกระบะเดียวกัน ทาการทดลองพร๎อมกับการประเมิน
ประสิทธิภาพการกาจัดแมลง
อบลาไยโดยการเพิ่มอุณหภูมิผลลาไยภายในเครื่องตู๎อบความร๎อนให๎เป็นอากาศร๎อนที่อิ่มตัว
ด๎วยไอน้าให๎อุณหภูมิภายในสุดผลของลาไยเพิ่มขึ้นจนถึง 46 องศาเซลเซียส และคงความร๎อนภายใน
ผลที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 50 นาที ความชื้นสัมพัทธ์มากกวํา 90 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ
สิ้นสุดการให๎ความร๎อนลดอุณหภูมิลาไยโดยวิธีเป่าด๎วยลมนาน 1 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับลาไยที่ไมํผําน
ความร๎อน นาลาไยทดลองทั้งหมดที่ผํานความร๎อน และไมํผํานความร๎อนบรรจุใสํในกลํองกระดาษ
ขนาด 36 x 50 x 11 ซม. ด๎านยาวทั้งสองข๎างเจาะรูกลมขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร พร๎อม
ทั้งปิดด๎วยผ๎าตาขํายจานวน 4 รู เก็บไว๎ในห๎องควบคุมอุณหภูมิที่ 10 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา
นาน 7 และ 14 วัน เพื่อจาลองสภาพการสํงออกลาไยทางเครื่องบิน และทางเรือ เมื่อครบระยะเวลาที่
กาหนดนาลาไยทั้งหมดที่ผํานความร๎อน และไมํผํานความร๎อนมาประเมินความเสียหายจากความร๎อน
โดยใช๎หลักเกณฑ์พิจารณา และดาเนินการในหัวข๎อตํางๆ ดังตํอไปนี้ร๎อน
1. การสูญเสียน้าหนัก (weight loss) ศึกษาการสูญเสียน้าหนักของลาไยโดยคานวณเป็นร๎อย
ละของน้าหนักที่ศูนย์เสียไปด๎วยวีธีการบันทึกน้าหนักลาไยกํอนการทดลอง และในวันที่ตรวจผลการ
ทดลองชั่งน้าหนักผลลาไยอีกครั้งหนึ่ง
2. ปริมาณน้าตาล (brix value) ในการทดลองแตํละครั้งคั้นน้าจากเนื้อลาไยที่ผํานความร๎อน
และไมํผํานความร๎อนจานวน 10 ผล เพื่อนาไปวิเคราะห์หาปริมาณน้าตาล ปริมาณน้าตาลในรูปปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้าได๎ทั้งหมด (total soluble solid, TSS) มีหนํวยเป็นคํา องศาบริกซ์ การวัดปริมาณ
น้าตาลจากเนื้อลาไยใช๎เครื่อง digital refractometer (รุํน DBX-30, Atago Co., Ltd., Tokyo, Japan)
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นาข๎อมูล การสูญเสียน้าหนัก และปริมาณน้าตาล วิเคราะห์ผลทางสถิติ การตรวจสอบความ
แตกตํางของคําเฉลี่ยใช๎วิธีการตรวจสอบแบบ T-test
เวลาและสถานที่
เริ่มต้น กันยายน 2554 สิ้นสุด กันยายน 2556 รวม 2 ปี
ห๎องปฏิบัติการกลุํมงานกาจัดศัตรูพืชกักกัน กลุํมวิจัยการกักกันพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
กรมวิชาการเกษตร
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1) การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีอบไอน้าในการกาจัดแมลงวันผลไม๎ B. dorsalis ในผล
ลาไยทาการศึกษา 2 การทดลอง อบลาไยกาจัดแมลงวันผลไม๎ระยะไขํ (อายุ 24 ชั่วโมง) เพื่อกาหนด
กระบวนการอบไอน้าที่มีประสิทธิภาพในการกาจัดแมลงวันผลไม๎ไมํน๎อยกวํา 3,000 ตัว ในผลลาไยให๎
ตายทั้งหมด อบลาไยโดยการเพิ่มอุณหภูมิผลลาไยภายในเครื่องตู๎อบความร๎อนให๎เป็นอากาศร๎อนที่
อิ่มตัวด๎วยไอน้าให๎อุณหภูมิภายในสุดผลของลาไยเพิ่มขึ้นจนถึง 46 องศาเซลเซียส และคงความร๎ อน
ภายในผลที่ 46 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์มากกวํา 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลานานแตกตํางกัน
การทดลองที่ 1 ระยะเวลาที่ใช๎ในการอบลาไยที่ 46 องศาเซลเซียส นาน 20, 30, 40, 50 และ 60
นาที รวมทั้งน้าหนักลาไยกาหนดอุณหภูมิที่ใช๎ในการทดลองแตํละครั้งได๎แสดงไว๎ใ น(ตารางที่ 1) จาก
การทดลอง 4 ครั้ง พบวํา ลาไยที่ไมํผํานความร๎อน จานวน 800 ผล มีแมลงวันผลไม๎รอดชีวิตจานวน
4,484 ตัว แสดงวําในลาไยจานวน 2,000 ผล ซึ่งผํานความร๎อนแตํละระยะเวลาที่กาหนดแมลงวัน
ผลไม๎ระยะไขํรอดชีวิตจานวน 610 ตัว ที่อุณหภูมิผล 46 องศาเซลเซียส นาน 20, 30, 40, 50 และ
60 นาที โดยมีอัตราการตายของระยะไขํเฉลี่ย 86.75, 99.09, 99.89, 100.00 และ 100.00
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
การทดลองที่ 2 ระยะเวลาที่ใช๎ในการอบลาไยที่ 46 องศาเซลเซียส นาน 45, 50 และ 55 นาที
รวมทั้งน้าหนักลาไยกาหนดอุณหภูมิ ที่ใช๎ในการทดลองแตํละครั้งได๎แสดงไว๎ใน (ตารางที่ 3) จากการ
ทดลอง 4 ครั้ง พบวํา ลาไยที่ไมํผํานความร๎อน จานวน 800 ผล มีแมลงวันผลไม๎รอดชีวิต จานวน
4,538 ตัว ซึ่ งในล าไยที่ ผํ านความร๎ อ นแตํล ะระยะเวลาที่กาหนดจานวน 1,200 ผล ระยะไขํตาย
ทั้งหมด ที่อุณหภูมิผล 46 องศาเซลเซียส นาน 45, 50 และ 55 นาที โดยมีอัตราการตายของระยะไขํ
เฉลี่ย 100, 100 และ100 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ (ตารางที่ 4)วิธีการกาจัดแมลงวันผลไม๎ซึ่งมี
ประสิทธิภาพกาจัดแมลงได๎ตามมาตรฐานกาหนด และยอมรับเป็นวิธีการกาจัดศัตรูพืชด๎านกักกันพืช
จะขจัดปัญหาด๎านกักกันพืชซึ่งเป็นอุปสรรคกีดขวางการสํงออกผลไม๎ไปยังประเทศที่ไมํมีแมลงวันผลไม๎
แพรํระบาด โดยทั่วไปวิธีการกาจัดศัตรูพืชด๎านกักกันพืชต๎องมีประสิทธิภาพในการกาจัดแมลงสูงมาก
ให๎ความมั่นใจได๎วําจะไมํมีแมลงรอดชีวิตติดไปกับผลไม๎หนํวยงานกักกันพืชของประเทศญี่ปุ่นกาหนด
หลักเกณฑ์สาหรับพิจารณาวิธีการกาจัดศัตรูพืชด๎านกักกันพืช คือต๎องมีประสิทธิภาพกาจัดแมลงวัน
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ผลไม๎ ระยะการเจริญเติบโตที่ทนทานตํอความร๎อนมากที่สุดจานวนไมํน๎อยกวํา 30,000 ตัว จากผล
การศึกษาทั้ง 2 การทดลองนี้ แสดงวําที่อุณหภูมิผล 46 องศาเซลเซียส ระยะเวลานาน 50 นาที
สามารถกาจัดระยะไขํ (อายุ 24 ชั่วโมง) ของแมลงวันผลไม๎ในผลลาไยจานวน 8,000 ตัว ให๎ตาย
ทั้งหมด กระบวนการกาจัดแมลงดังกลําวนี้มีความเป็นไปได๎สูงที่จะมีประสิทธิภาพกาจัดแมลงได๎ถึง
ระดับของวิธีการกาจัดศัตรูพืชด๎านกักกันพืช ดังนั้นควรจะได๎มีการทดสอบยืนยันกระบวนการกาจัด
แมลงดังกลําวข๎างต๎นตามขั้นตอนตํอไป เพื่อใช๎เป็นวิธีการกาจัดศัตรูพืชด๎านกักกันพืชสาหรับกาจัด
ระยะไขํ และหนอนวัยตํางๆ ของแมลงวันผลไม๎ในลาไยกํอนการสํงออกไปจาหนํายยังตํางประเทศ
2) การยืนยันประสิทธิภาพของวิธีอบไอน้าเป็นวิธีการกาจัดศัตรูพืชด๎านกักกันพืชสาหรับกาจัดแมลงวัน
ผลไม๎ B. dorsalis ในผลลาไย ศึกษา 2 การทดลอง
การทดลองที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพการกาจัดแมลง เตรียมลาไยทดลองให๎มีแมลงวันผลไม๎ระยะ
ไขํ (อายุ 24 ชั่วโมง) อยูํภายในผล 2 วิธี คือ วิธีใสํไขํแมลงในผลลาไยและวิธีให๎แมลงวางไขํบนผลลาไย
นาลาไยเข๎าเครื่องตู๎อบความร๎อนเพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการอบไอน้าที่อุณหภูมิ
46
องศาเซลเซียส นาน 50 นาที ความชื้นสัมพัทธ์มากกวํา 90 เปอร์เซ็นต์ ในการกาจัดแมลงวันผลไม๎
ระยะไขํ (อายุ 24 ชั่วโมง) จานวนไมํน๎อยกวํา 30,000 ตัว เพื่อการยอมรับเป็นวิธีการกาจัดศัตรูพืชด๎าน
กักกันพืช โดยระยะเวลาที่ใช๎ในการอบลาไยที่ 46 องศาเซลเซียส นาน 50 นาที รวมทั้งน้าหนักลาไย
กาหนดอุณหภูมิที่ใช๎ในการทดลองแตํละครั้งได๎แสดงไว๎ใน (ตารางที่5) พบวํา ลาไยที่ไมํผํานความร๎อน
จานวน 4,800 และ 2,400 ผล ทั้ง 2 วิธี มีจานวนแมลงรอดชีวิต 8,838 และ 85 ตัว ซึ่งลาไยที่ผําน
ความร๎อน จานวน 7,200 และ 3,800 ผล ไมํพบแมลงรอดชีวิตในผลลาไย กระบวนการอบลาไย
ดังกลําวนี้มีประสิทธิภาพสูงถึงระดับมาตรฐานที่ยอมรับเป็นวิธีการกาจัดศัตรูพืชด๎านกักกันพืช เพื่อใช๎
กาจัดแมลงวันผลไม๎ระยะไขํ และหนอนวัยตํางๆ ซึ่งทาลายในผลลาไยกํอนการสํงออกไปจาหนํายยัง
ตํางประเทศ
การทดลองที่ 2 การประเมิน ความเสี ยหายตํ อคุ ณภาพผลล าไย ประเมิน ความเสี ยหายของ
กระบวนการอบไอน้าตํอลาไยในสภาพการจาลองการสํงออกลาไยทางเครื่องบิน และทางเรือ อบลาไย
โดยการเพิ่ มอุณหภูมิผ ลล าไยภายในเครื่ องตู๎อ บความร๎อ นให๎ เ ป็นอากาศร๎ อนที่อิ่ มตั ว ด๎ ว ยไอน้าให๎
อุณหภูมิภายในสุดผลของลาไยเพิ่มขึ้นจนถึง 46 องศาเซลเซียส และคงความร๎อนภายในผลที่อุณหภูมิ
46 องศาเซลเซียส นาน 50 นาที ความชื้นสัมพัทธ์มากกวํา 90 เปอร์เซ็นต์ การสูญเสียน้าหนัก และ
ปริมาณน้าตาลของลาไยที่ผํานความร๎อน และไมํผํานความร๎อน เมื่อเก็ บไว๎ในห๎องควบคุมอุณหภูมิที่
10 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลานาน 7 และ 14 วัน พบวํา การสูญเสียน้าหนัก และปริมาณน้าตาล
ของลาไย ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ เมื่อได๎รับความร๎อนที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 50
นาที ความชื้นสัมพัทธ์มากกวํา 90 เปอร์เซ็นต์ โดยคุณภาพของผลลาไยไมํเปลี่ยนแปลง
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ตารางที่ 1

ระยะเวลาที่อุณหภูมิภายในสุดผลลาไยคงอยูํที่ 46 องศาเซลเซียส นาน 20, 30,
40, 50 และ 60 นาที ตามลาดับ ด๎วยวิธีการอบไอน้า
ปริมาณลาไยในตู๎
จานวน
น้าหนักลาไย
ระยะเวลา (นาที) 1/
(กก/ลบ.ม)
ครั้ง
กาหนดอุณหภูมิ (กรัม) 20
30
40
50
5
1
16.18 16.65 16.73 2.21 2.31 2.41 2.51
5
2
17.18 17.37 17.87 2.20 2.30 2.40 2.50
5
3
16.11 16.20 16.27 2.19 2.29 2.39 2.49
5
4
16.24 16.32 16.41 2.20 2.30 2.40 2.50

1/

60
3.01
3.00
2.59
3.00

ระยะเวลาที่อุณหภูมิภายในสุดผลลาไยคงอยูํที่กาหนดจากลาไยทีเ่ ป็นตัวกาหนดอุณหภูมิจานวน 2 ผล

อัตราการตาย1/ ของแมลงวันผลไม๎ระยะไขํ (อายุ 24 ชั่วโมง)
ในผลลาไยด๎วยวิธีการอบไอน้า
2/
กรรมวิธี
จานวนแมลง จานวนแมลง จานวนแมลงที่
ทดลอง
รอดชีวิต (ฟอง)
ตาย(ฟอง)

ตารางที่ 2

ไมํผํานความร๎อน
46.0o ซ. นาน 20 นาที
46.0o ซ. นาน 30 นาที
46.0o ซ. นาน 40 นาที
46.0o ซ. นาน 50 นาที
46.0o ซ. นาน 60 นาที

8,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

4,484
566
39
5
0
0

3,516
3,434
3,961
3,995
4,000
4,000

อัตราการตายที่
แท๎จริง (%)3/
0.00
86.75
99.09
99.89
100.00
100.00

1/

จานวนแมลงทั้งหมดจากการทดลอง 4 ครั้ง
ไมํผาํ นความร๎อน : จานวนลาไย 200 ผล แตํละผลใสํไขํจานวน 10 ฟอง
ผํานความร๎อน : จานวนลาไย 100 ผล แตํละผลใสํไขํจานวน 10 ฟอง
3/
อัตราการตายที่แท๎จริงคานวณโดยใช๎สูตร Abbott (Abbott, 1925)
2/

ตารางที่ 3

ระยะเวลาที่อุณหภูมิภายในสุดผลลาไยคงอยูํที่ 46 องศาเซลเซียส นาน 45, 50
และ 55 นาที ตามลาดับ ด๎วยวิธีการอบไอน้า
ปริมาณลาไยในตู๎
จานวน
น้าหนักลาไย
ระยะเวลา (นาที) 1/
(กก/ลบ.ม)
ครั้ง
กาหนดอุณหภูมิ (กรัม)
45
50
55
5
1
14.72 14.99 15.13 2.46
2.51 2.56
5
2
16.55 16.97 16.99 2.44
2.49 2.54
5
3
15.58 15.74 16.02 2.46
2.51 2.56
5
4
16.18 16.42 16.67 2.44
2.49 2.54

1/

ระยะเวลาที่อุณหภูมิภายในสุดผลลาไยคงอยูํที่กาหนดจากลาไยทีเ่ ป็นตัวกาหนดอุณหภูมิจานวน 2 ผล
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อัตราการตาย1/ ของแมลงวันผลไม๎ระยะไขํ (อายุ 24 ชั่วโมง)
ในผลลาไยด๎วยวิธีการอบไอน้า
กรรมวิธี2/
จานวนแมลง จานวนแมลง จานวนแมลงที่
ทดลอง
รอดชีวิต (ฟอง)
ตาย(ฟอง)

ตารางที่ 4

ไมํผํานความร๎อน
46.0o ซ. นาน 45 นาที
46.0o ซ. นาน 50 นาที
46.0o ซ. นาน 55 นาที

8,000
4,000
4,000
4,000

4,538
0
0
0

3,465
0
0
0

อัตราการตายที่
แท๎จริง (%)3/
0.00
100.00
100.00
100.00

1/

จานวนแมลงทั้งหมดจากการทดลอง 4 ครั้ง
ไมํผาํ นความร๎อน : จานวนลาไย 200 ผล แตํละผลใสํไขํจานวน 10 ฟอง
ผํานความร๎อน : จานวนลาไย 100 ผล แตํละผลใสํไขํจานวน 10 ฟอง
3/
อัตราการตายที่แท๎จริงคานวณโดยใช๎สูตร Abbott (Abbott, 1925)
2/

ตารางที่ 5

ระยะเวลาที่อุณหภูมิภายในสุดผลลาไยคงอยูํที่ 46 องศาเซลเซียส
นาน 50 นาที ด๎วยวิธีการอบไอน้า
ปริมาณในตู๎ลาไย จานวนครั้ง
น้าหนักลาไยกาหนดอุณหภูมิ
ระยะเวลา
(กก/ลบ.ม)
(กรัม)
(นาที) 1/
100
100
100
100
100
100

1/

1
2
3
4
5
6

17.35
16.67
19.45
19.32
19.21
19.67

17.53
17.12
19.71
19.51
19.46
19.78

17.92
17.32
19.76
19.62
19.77
19.87

2.51
2.52
2.51
2.53
2.50
2.53

ระยะเวลาที่อุณหภูมิภายในสุดผลลาไยคงอยูํที่กาหนดจากลาไยทีเ่ ป็นตัวกาหนดอุณหภูมิจานวน 2 ผล

สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีอบไอน้าในการกาจัดแมลงวันผลไม๎ B. dorsalis ในผลลาไย
ทาการศึกษา 2 การทดลอง โดยอบลาไยกาจัดแมลงวันผลไม๎ระยะไขํ (อายุ 24 ชั่วโมง) เพื่อกาหนด
กระบวนการอบไอน้าที่มีประสิทธิภาพในการกาจัดแมลงวันผลไม๎ไมํน๎อยกวํา 3,000 ตัว ในผลลาไยให๎
ตายทั้งหมด
การทดลองที่ 1 ลาไยที่ไมํผํานความร๎อน จานวน 800 ผล มีแมลงวันผลไม๎รอดชีวิต จานวน 4,484
ตัว แสดงวําในลาไยจานวน 2,000 ผล ซึ่งผํานความร๎อนแตํละระยะเวลาที่กาหนดมีแมลงวันผลไม๎
ระยะไขํรอดชีวิตจานวน 610 ตัว ที่อุณหภูมิผล 46 องศาเซลเซียส นาน 20, 30, 40, 50 และ 60
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นาที มีอัตราการตายของระยะไขํเฉลี่ย 86.75, 99.09, 99.89, 100.00 และ100.00 เปอร์เซ็นต์
ตามลาดับ
การทดลองที่ 2 ลาไยที่ไมํผํานความร๎อน จานวน 800 ผล มีแมลงวันผลไม๎รอดชีวิต จานวน 4,538
ตัว ซึ่งในลาไยที่ผํานความร๎อนแตํละระยะเวลาที่กาหนดจานวน 1,200 ผล พบวําระยะไขํตายทั้งหมด
โดยอัตราการตายของระยะไขํในลาไยที่อุณหภูมิผล 46 องศาเซลเซียส นาน 45, 50 และ 55 นาที มี
อัตราการตายของระยะไขํเฉลี่ย 100, 100 และ100 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ จ า ก ก า ร ท ด ล อ ง นี้
แสดงวําที่อุณหภูมิผล 46 องศาเซลเซียส นาน 50 นาที สามารถกาจัดระยะไขํในผลลาไยจานวน
8,000 ตัว ให๎ตายทั้งหมด กระบวนการกาจัดแมลงดังกลําวนี้มีความเป็นไปได๎สูงที่จะได๎รับการยอมรับ
เพื่อใช๎เป็นวิธีการกาจัดศัตรูพืชด๎านกักกันพืชสาหรับกาจัดระยะไขํ และหนอนวัยวัยตํางๆ ของแมลงวัน
ผลไม๎ในลาไยกํอนการสํงออกไปจาหนํายยังตํางประเทศ
การยืนยันประสิทธิภาพของวิธีอบไอน้าเป็นวิธีการกาจัดศัตรูพืชด๎านกักกันพืชสาหรับกาจัด
แมลงวันผลไม๎ B. dorsalis ในผลลาไย ศึกษา 2 การทดลอง
การทดลองที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพการกาจัดแมลง
การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการอบไอน้าที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส
นาน 50 นาที ความชื้นสัมพัทธ์มากกวํา 90 เปอร์เซ็นต์ ในการกาจัดแมลงวันผลไม๎ระยะไขํ (อายุ 24
ชั่วโมง) จานวนไมํน๎อยกวํา 30,000 ตัว เพื่อการยอมรับเป็นวิธีการกาจัดศัตรูพืชด๎านกักกันพืช จากการ
ทดลองพบวําลาไยที่ไมํผํานความร๎อนจานวน 4,800 และ 2,400 ผล
ทั้ ง 2 วิ ธี มี จ านวนแมลงรอดชี วิ ต 8,838 และ 85 ตั ว สํ ว ยล าไยที่ ผํ า นความร๎ อ น จ านวน
7,200 และ 3,800 ผล ไมํพบแมลงรอดชีวิตในผลลาไย กระบวนการอบลาไยดังกลําวนี้มีประสิทธิภาพ
สูงถึงระดับมาตรฐานที่ยอมรับเป็นวิธีการกาจัดศัตรูพืชด๎านกักกันพืชเพื่อใช๎กาจัดแมลงวันผลไม๎ระยะไขํ
และหนอนวัยตํางๆซึ่งทาลายในผลลาไยกํอนการสํงออกไปจาหนํายตํางประเทศ
การทดลองที่ 2 การประเมินความเสียหายตํอคุณภาพผลลาไย
การประเมินความเสียหายของกระบวนการอบไอน้าตํอลาไยในสภาพการจาลองการสํงออกลาไยทาง
เครื่องบิน และทางเรือ เมื่อ อบลาไยที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 50 นาที ความชื้นสัมพัทธ์
มากกวํา 90 เปอร์เซ็นต์ ของการสูญเสียน้าหนักและปริมาณน้าตาลของลาไยที่ผํานความร๎อน และไมํ
ผํานความร๎อนเมื่อเก็บไว๎ในห๎องควบคุมอุณหภูมิที่ 10 องศาเซลเซียส
นาน 7 และ 14 วัน พบวํา การสูญเสียน้าหนัก และปริมาณน้าตาลของลาไย ไมํมีความแตกตํางกันทาง
สถิติ โดยคุณภาพของผลลาไยไมํเปลี่ยนแปลง
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คาขอบคุณ
ขอขอบคุณ คุณมีนา จริงจิตร คุณสมิทธิ์ อยูํเอี่ยม คุณกัลยา คูห์วัฒนศิลป์ และคุณประชุม นุ๎ย
จานัล ที่มีสํวนชํวยในการเตรียมงานทดลองรวมถึงเช็คผลการทดลอง
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. เพือ่ ให๎ได๎ประสิทธิภาพและยืนยันประสิทธิภาพในด๎านการกาจัดแมลงวันผลไม๎ กระบวนการ กาจัด
แมลงด๎วยความร๎อน (กรรมวิธี อุณหภูมิ และระยะเวลา) ที่สามารถกาจัดแมลงวันผลไม๎ และระยะการ
เจริญเติบโตที่ทนทานตํอความร๎อนมากที่สุดในผลลาไยให๎ตายทั้งหมด โดยไมํมีผลกระทบตํอคุณภาพ
ของผลลาไย
2. เพื่ อน าไปใช๎เป็ น ข๎ อมูล พื้น ฐานในงานวิจัยพั ฒ นาวิธีก าจัดแมลงด๎ว ยความร๎อ น ส าหรับกาจั ด
แมลงวันผลไม๎ในผลลาไยที่มีประสิทธิภาพสูงได๎ตามมาตรฐานของวิธีกาจัดศัตรูพืชด๎านกักกันพืช โดยไมํ
มีผลกระทบตํอคุณภาพของผลลาไย
3. เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลขอเปิดตลาดลาไย เสนอตํอกระทรวงเกษตรป่าไม๎ และประมงญี่ปุ่นให๎พิจารณา
ใช๎เป็นวิธีการกาจัดแมลงวันผลไม๎ในผลลาไยกํอนสํงออกไปยังประเทศญี่ปุ่น
4. เพื่อตํอยอดงานวิจัยจนครบกระบวนการ การกาจัดแมลงวันผลไม๎เมื่อประสบผลสาเร็จและจะสํงผล
ให๎ประเทศไทยสามารถสํงออกลาไยไปยังประเทศที่เข๎มงวดทางด๎านกักกันพืชได๎
5. เกษตรกรชาวสวนลาไยสามารถกาหนดราคาและได๎รับผลตอบแทนสูงขึ้นผู๎ประกอบการโรงงานอบไอ
น้าและบริษัทผู๎สํงออก สามารถสํงออกลาไยไปตํางประเทศได๎มากยิ่งขึ้น
6. เป็ น การขยายตลาดการสํ ง ออกล าไยไปยั ง ตํ า งประเทศและชํ ว ยลดปั ญ หาล าไยล๎ น ตลาด
ภายในประเทศได๎อีกทางหนึ่ง
เอกสารอ้างอิง
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ,2553. การผลิตสินค๎าเกษตรที่สาคัญ.สืบค๎นจาก:
http://www.doae.go.th
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