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รายงานความกาวหนา
ศึกษาวิธีการเตรียมผลแกวมังกรที่มีแมลงวันทองระยะไข หนอนวัย 1, 2 และ 3 ในผลแกวมังกร
ดวยวิธีการใสแมลงวันทองในผลแกวมังกรโดยตรงพบวาการใสไข และหนอนวัย 1ในผลแกวมังกร
จํานวน 200 ตัวตอผล เปTนจํานวนที่เหมาะสมที่ทําใหแมลงวันทองรอดชีวิตมากที่สุด สวนหนอนวัย 2
และ 3 ใชหนอนแมลงวันทองจํานวน 150 และ 100 ตัว ตอผลทําใหแมลงรอดชีวิตมากที่สุด
ศึกษาเบื้องตนกรรมวิธีใหความรอนกับผลแกวมังกร ดวยวิธีการอบไอน้ําเปรียบเทียบกรรมวิธี
อบไอน้ําแบบปรับความชื้นสัมพัทธ@ ที่มีผลกระทบตอคุณภาพของผลแกวมังกร เพิ่มความรอนใหกับผล
แกวมังกรที่อุณหภูมิในสุดผลเทากับ 47 และ 48 องศาเซลเซียส นาน 0, 1 และ 2 ชั่วโมง พบวาวิธีการ
อบไอน้ําปรับความชื้นสัมพัทธ@มีแนวโนมที่ทําใหคุณภาพผลแกวมังกรเกิดความเสียหายนอยกวาวิธีการ
อบไอน้ํา
จากการศึกษาลักษณะความเสียหายของผลแกวมังกรจากกรรมวิธีใหความรอนทั้ง 2 วิธีพบวาที่
อุณหภูมิ 48 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง ทําใหเนื้อในผลแกวมังกรเกิดความเสียหายเกิดลักษณะเปTน
วุนใสที่เนื้อแกวมังกร อยางไรก็ตามจะตองทําการศึกษาเพิ่มเติมตอไป
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คํานํา
แกวมังกร (ชื่อวิทยาศาสตร@ Hylocercus undatus (Haw) Brit. & Rose ชื่อสามัญ
(Dragon fruit, Pitaya ) อยูในวงศ@ Cactaceae ซึ่งเปTนวงศ@เดียวกับตะบองเพชร มีพื้นเพดั้งเดิมอยูใน
อเมริกากลาง เขามาในเอเชียที่เวียดนามกอน และนําเขาจากเวียดนามมาในไทยเมื่อประมาณปf 2534
เปTนพันธุ@เนื้อขาว สวนพันธุ@เนื้อแดงที่ชื่อแดงสยามเปTนพันธุ@มาจากไตหวัน เมื่อประมาณ 1-2 ปf
แกวมังกรเปTนพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีศักย@ภาพสูงในการสงออก โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
สงออกไปยังประเทศญี่ปุhน เนื่องจากเปTนผลไมที่มีสารอาหารเปTนประโยชน@มากในกระแสที่อาหาร
สุขภาพกําลังไดรับความนิยม แตอยางไรก็ดี ตามประกาศใชกฎหมายควบคุมพืช(Plant Protection
Law Enforcement Regulation) ของประเทศญี่ปุhน กําหนดให แกวมังกร จากประเทศไทยเปTนสิ่ง
ตองหามนําเขา เนื่องจากเปTนพืชอาศัยของแมลงวันผลไมหลายชนิด ไดแก Bactrocera dorsalis
species complex อนุญาตนําเขา ประเทศผูสงออกผลไมจะตองดําเนินการตามมาตรฐานขั้นตอนการ
ยกเลิกหามการนําเขาสิ่งตองหามที่เปTนพืชอาศัยของแมลงวันผลไม (Standard Procedure for
Lifting Import Ban of Prohibited Host Plants of Fruit Flies) ของกระทรวงเกษตร ปhาไม และ
ประมงญี่ปุhน (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, MAFF) โดยมีขั้นตอนที่สําคัญ คือ
กําหนดใหการขออนุญาตนําเขาสิ่งตองหามที่เปTนพืชอาศัยของแมลงวันผลไม ตองยื่นเสนอแผนการ
ศึกษาวิจัยวิธีการกําจัดแมลงวันผลไมกอนการสงออกใหกับกระทรวงเกษตร ปhาไม และประมงญี่ปุhน
พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นชอบกอน การวิจัยพัฒนาวิธีกําจัดแมลงวันผลไมตองเปTนไปตาม
ขั้นตอนที่กําหนด มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานของวิธีการกําจัดศัตรูพืชดานกักกันพืช (Plant
Quarantine Treatment) เพื่อใชกําจัดแมลงวันผลไมในแกวมังกรกอนการสงออก
Unahawutti et al. (1986) ไดประสบความสําเร็จในการวิจัยกรรมวิธีอบไอน้ํา ที่
อุณหภูมิภายในสุดผล 46.5 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที กําจัดแมลงวันทอง (Bactrocera dorsalis)
แมลงวันแตง (Melon fly, B. cucurbitae Coquillett) ในผลมะมวงพันธุ@หนังกลางวัน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานกําหนดของวิธีการกําจัดศัตรูพืชดานกักกันพืช ตอมาในปf พ.ศ. 2534 ไดมี
การวิจัยพัฒนาวิธีกําจัดแมลงดวยความรอนกรรมวิธีใหม คือ วิธีอบไอน้ําปรับสภาพความชื้นสัมพัทธ@
(Modified vapor heat treatment, MVHT) ที่อุณหภูมิภายในสุดผล 47 องศาเซลเซียส นาน 20
นาที มีประสิทธิภาพสามารถกําจัดแมลงวันผลไมในผลมะมวงครอบคลุมถึง 4 พันธุ@ คือ หนังกลางวัน
น้ําดอกไม แรด และพิมเสนแดง โดยไมมีผลกระทบตอคุณภาพผลมะมวง (Unahawutti et al.,
1991) หลังจากนั้น ในปf 2546 ไดประสบความสําเร็จในการวิจัยพัฒนาวิธีอบไอน้ําปรับสภาพ
ความชื้นสัมพัทธ@ ที่อุณหภูมิภายในสุดผล 46 องศาเซลเซียส นาน 58 นาที สามารถกําจัดแมลงวัน
ผลไม Bactrocera dorsalis species complex ไดอยางมีประสิทธิภาพ (Unahawutti et al.,
1999)
โดยกระทรวงเกษตรปhาไมและประมงญี่ปุhนยอมรับ และอนุญาตใหนําเขามังคุดสดจาก
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ประเทศไทยตั้งแตวันที่ 25 เมษายน 2546 เปTนตนไป นอกจากนี้ Unahawutti et al. (2006) ทําการ
วิจัยวิธีการอบไอน้ํากําจัดแมลงวันผลไมในสมโอพันธุ@ทองดีพบวาวิธีอบไอน้ําปรับสภาพความชื้น
สัมพัทธ@ที่อุณหภูมิภายในสุดผล 46 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที สามารถใชเปTนวิธีการทางกักกันพืช
เพื่อกําจัดแมลงวันผลไมในสมโอพันธุ@ทองดีเพื่อสงออกไปประเทศญี่ปุhน โดยกระทรวงเกษตร ปhาไม
และประมงญี่ปุhน อนุญาตใหนําเขาสมโอพันธ@ทองดีตั้งแตวันที่ 10 กุมภาพันธ@ 2555
ดังนี้จึงมีโอกาสความเปTนไปไดที่จะพัฒนาวิธีการอบไอน้ําเปTนวิธีกําจัดศัตรูพืชดาน
กักกันพืชเพื่อกําจัดแมลงวันทองในแกวมังกรเพื่อการสงออก

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ@
1. เครื่องอบไอน้ํา
2. แมลงวันผลไม
3. ตูลดอุณหภูมิผลไม
4. เครื่องวัดคาความเปTนกรดของผลไม
5. เครื่องวัดคาความหวานของผลไม
6. ตูควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
7. หองเย็นสําหรับเก็บผลไมที่ใชในการทดลอง
8. เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ@แบบตอเนื่อง
9. แทงวัดอุณหภูมิ
10. เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตําแหนง
11. อุปกรณ@สําหรับเช็คผลการทดลอง ๆ ไดแก พูกัน ปากคีบ เคาท@เตอร@ จานทดลอง
ขนาดเล็กถาดใสผลไม ถุงผาตาขาย ถุงมือ มีดปอกผลไม ถุงขยะดํา และอื่น ๆ
วิธกี าร
1. ศึกษาจํานวนแมลงที่เหมาะสมในผลแกวมังกร ใชแกวมังกรเนื้อสีขาวขนาดน้ําหนัก 350400 กรัม เตรียมแกวมังกรที่มีแมลงวันทองโดยใชกรอบพลาสติกสําหรับฟfมล@สไลด@วางทาบบนผลแกว
มังกรใชมีดกรีดผลตามรอยกรอบสไลด@รูปสี่เหลี่ยนผืนผาจํานวนเพียง 3 ดาน จํานวน 1 รอยแผล ลง
บนดานใดดานหนึ่งของผล กรีดเนื้อที่เปxดออกเปTนตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆเพื่อชวยใหหนอนแมลงวันทอง
กินเนื้อแกวมังกรไดดีขึ้นใสแมลงวันทองแตละระยะ ไข หนอนวัย 1, 2 และ 3 ลงบนเนื้อแกวมังกร
จํานวน 100, 150 และ 200 ฟอง (ตัว) ตอผล ใชแกวมังกร จํานวน 5 ผล ในแตละวิธีการ เก็บแกว
มังกรใสถุงผามัสลินมัดปากถุงดวยหนังยางใสไวในกระบะพลาสติกคลุมดวยผามัสลินเก็บไวใน
หองควบคุมอุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียส ตรวจนับจํานวนหนอนที่รอดชีวิตในแกวมังกรภายหลังจาก
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การใสไข หนอนวัย 1, 2 และ 3 ในผลแลวเปTนเวลา 7, 5, 3 และ 2 วัน ตามลําดับ ทําการทดลอง 2
ครั้ง
2.
ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของความรอนจากกรรมวิธีอบไอน้ํากับกรรมวิธีการอบ
ไอน้ําปรับความชื้นสัมพัทธ@ตอคุณภาพแกวมังกร มีวัตถุประสงค@เพื่อกําหนดกรรมวิธีกําจัดแมลงดวย
ความรอนที่เหมาะสมกับแกวมังกรมากที่สุด ใชแกวมังกรสีขาวขนาดน้ําหนัก 350-400 กรัม ใช
กรรมวิธีใหความรอนกับแกวมังกร 2 วิธีการ คือ 1.) วิธีการอบไอน้ํา 2.) วิธีการอบไอน้ําปรับความชื้น
สัมพัทธ@ ทําการอบไอน้ําพรอมกันทั้ง 2 วิธีการ โดยใชเครื่องอบไอน้ําจํานวน 2 เครื่อง เพื่อเพิ่ม
อุณหภูมิในแกวมังกรใหสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิ 47 และ 48 องศาเซลเซียส และคงที่ไมต่ํากวา 47 และ
48 องศาเซลเซียส เปTนเวลา 0, 1 และ 2 ชั่วโมง ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการอบไอน้ําลดอุณภูมิดวย
อากาศ (Air cooling) เปTนเวลานาน 1 ชั่วโมง วิธีการอบไอน้ําดําเนินการโดยการเพิ่มอุณภูมิในผลแกว
มังกรดวยการใชอากาศรอนที่อยูในสภาพอิ่มตัวดวยไอน้ําโดยกําหนดใหความชื้นสัมพัทธ@ไมต่ํากวา 90
เปอร@เซ็นต@ วิธีการอบไอน้ําปรับความชื้นสัมพัทธ@กําหนดการทํางานของเครื่องอบไอน้ําโดยชวงแรกของ
การเพิ่มอุณหภูมิในผลแกวมังกรใหถึง 43 องศาเซลเซียส ควบคุมความชื้นสัมพัทธ@ของอากาศใน
เครื่องอบไอน้ําใหอยูระหวาง 50-80 เปอร@เซ็นต@ หลังจากนั้นความชื้นสัมพัทธ@ในเครื่องอบไอน้ําจะถูก
ปรับใหอยูในสภาพอิ่มตัวดวยไอน้ํา (ความชื้นสัมพัทธ@ไมต่ํากวา 90 เปอร@เซ็นต@) ใชแกวมังกรที่ไมอบไอ
น้ําสําหรับเปTนตัวเปรียบเทียบจํานวน 5 ผล และแกวมังกรที่อบไอน้ําแตละอุณหภูมิและระยะเวลาที่
กําหนดจํานวน 5 ผล หลังจากนั้นเก็บไวในตูที่ควบคุมที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ตรวจเช็ค
ผลกระทบจากความรอนตอคุณภาพผลแกวมังกร ไดแก การสูญเสียน้ําหนัก ลักษณะภายนอก เชน ขั้ว
เหี่ยว ผลเหี่ยว และเนื้อผลที่เสียหาย ภายหลังการอบไอน้ํา 7 วัน
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
สถานที่

เริ่มตน ตุลาคม 2553 – สิ้นสุด กันยายน 2554
กลุมวิจัยการกักกันพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จังหวัดนครนายก
นครราชสีมา
ผลและวิจารณ@ผลการทดลอง

แมลงวันทองระยะไข หนอนวัย 1, 2 และ 3 สามารถเจริญเติบโตและรอดชีวิตในแกวมังกรได
โดยมีอัตราการรอดชีวิตเฉลี่ยอยูที่ 68.2, 61.8, 83.8, 79.9 เปอร@เซ็นต@ตามลําดับแกวมังกรสามารถ
จัดเปTนพืชอาศัยที่ดีของแมลงวันทอง
ศึกษาเบื้องตนเพื่อเปรียบเทียบวิธีการใหความรอนจากวิธีการอบไอน้ํา และวิธีการอบไอน้ํา
ปรับความชื้นสัมพัทธ@พบวารอยละของการสูญเสียน้ําหนัก ของทั้ง 2 วิธีการไมแตกตางกัน สวน
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ลักษณะภายนอกไดแกความสดของสีเปลือก ในสวนที่เปTนกลีบสีเขียวแสดงอาการเหี่ยว แตกตางจาก
วิธีเปรียบเทียบที่เปลือกจะมีความสดมากกวา สวนเนื้อผลจะไมมีความแตกตางจากวิธีเปรียบเทียบ
ยกเวนที่อุณหภูมิ 48 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง เนื้อผลแกวมังกรบางผลจะมีอาการช้ําเปTนวุนใส
แตกตางจากวิธีเปรียบเทียบ อยางไรก็ตามผลการศึกษาเปTนเพียงการทดสอบเบื้องตน
ดังนั้นยังคงตองศึกษาปzจจัยอื่นๆเพิ่มเติมที่จะมีผลกระทบตอคุณภาพของแกวมังกรเพื่อลด
ความเสียหายที่เกิดจากการใหความรอนในผลแกวมังกรตอไป
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
จากผลการทดลองไดวิธีการเตรียมแมลงวันทองระยะไข หนอนวัย 1, 2 และ 3 ในผลแกว
มังกรที่มีอัตราการรอดชีวิตแมลงวันทองที่รอดชีวิตในผลมากที่สุดสามารถนําไปเปTนวิธีการเตรียมผล
แกวมังกรสําหรับงานทดลองดานการกําจัดแมลงวันผลไมในแกวมังกรตอไปได
การศึกษาดานผลกระทบของวิธีการใหความรอนตอคุณภาพของแกวมังกรทําใหสามารถ
เลือกใชวิธีการใหความรอนที่เหมาะสมสําหรับแกวมังกร คือวิธีการอบไอน้ําแบบปรับความชื้นสัมพัทธ@
เพื่อนําทดสอบประสิทธิภาพดานกําจัดแมลงวันผลไมระยะที่ทนทานตอความรอนมากที่สุดในผลแกว
มังกร และมีผลกระทบตอคุณภาพผลแกวมังกรนอยที่สุด
เอกสารอางอิง
Unahawutti, U., C. Chettanachitara, M. Poomthong, P. Komson, E. Smitasiri, C.
Lapasathukool, W. Worawisitthumrong and R. Intarakumheng. 1986. Vapor
heat treatment for ‘Nang Klarngwum’ mango, Mangifera indica Linn., infested
with eggs and larvae of the oriental fruit fly, Dacus dorsalis Hendel and the
melon fly, D. cucurbitae Coquillett (Diptera : Tephritidae). A report submitted
to the Japanese Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries for approval of
quarantine treatment on Thai mangoes to be exported to Japan. Technical
Plant Quarantine Sub-Division, Agricultural Regulatory Division, Department of
Agriculture, Bangkok. 108 p.
Unahawutti, U., M. Poomthong, R. Intatakumheng, W. Worawisitthumrong, C.
Lapasathukool, E. Smitasiri, P. Srisook and C. Ratanawaraha. 1991. Vapor
heat as plant quarantine treatment of ‘Nang Klarngwan’, ‘Nam Dorkmai’,
‘Rad’ and ‘Pimsen Daeng’ mangoes infested with fruit flies (Diptera :
Tephritidae). A report submitted to the Japanese Ministry of Agriculture,

รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

1595

Forestry and Fisheries for approval of quarantine treatment on Thai mangoes
to be exported to Japan. Technical Plant Quarantine Sub-Division, Agricultural
Regulatory Division, Department of Agriculture, Bangkok. 342 p.
Unahawutti, U. , S. Phankum, P. Ongthonglang and C. Chettanachitara. 1999. Heatedair quarantine treatment for mangosteen infested with oriental fruit fly
(Diptera : Tephitidae). A report submitted to the Japanese Ministry of
Agriculture, Forestry and Fisheries for approval of quarantine treatment on
Thai mangosteen to be exported to Japan. Tech. Plant Quarant. Sub-Div.,
Agr. Regulat. Div., Dept. of Agri., Bangkok. 630 p.
Unahawutti, U., S. Phankum, M. Srimartpirom, C. Ormking, C. Sonsiri, J. Chantra and R.
Intarakumheng. 2006. Heated –air quarantine treatment for pummel infested
with fruit flies (Diptera : Tephritidae) A report submitted to The Japanese
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) for approval of a
quarantine treatment on Thai pummel to be exported to Japan. Plant
Quarantine Research Group., Plant Protection Research and Development
Office. Dept. of Agr., Bangkok. 392 p.

รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

