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ผู้เข้าร่วม      1. นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
       2. นางสาวสุขสม ชินวินิจกุล ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี 
เนื้อหาที่เป็นสาระส าคัญในเชิงวิชาการที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 1. แมลงวันผลไม้ภาคพ้ืนตะวันออก Bactrocera dorsalis (Oriental fruit fly)  
 (1) สามารถวางไข่ในผลไม้ได้ทุกระยะของผล แต่ชอบมากที่สุดระยะแก่ใกล้สุกหรือผลสุก แม้ผลจะไม่
สมบูรณ์  ในพืชพวกส้ม ไข่และหนอนไม่พัฒนา  
 (2) บินแข่งขัน 1,274 ครั้ง/วินาที  31,940 ครั้ง/ ชั่วโมง ช่วงเวลาบินแข่งขันสูงสุดที่ 20๐ซ ช่วงเวลา
บินแข่งขันเพ่ิมขึ้นระหว่าง 12-16 ๐ซ บินไกลประมาณ 70 ซม/วินาที ความเร็วสูงสุด 3 เมตร/วินาที ระยะที่
แมลงบินไกลสุด 1,560 เมตร น้ าหนักตัวมากบินได้ระยะไกลมากขึ้น แมลงที่อายุ 3 วัน มีช่วงเวลาบินแข่งขัน
มากกว่าแมลงที่แก่กว่า 
 (3) เพศผู้แมลงวันผลไม้พวก Bactrocera หลายชนิด ถูกดึงดูดด้วย ME ซึ่งเป็นสารประกอบ เฟนิลพารา
นอยด์ที่มีในพืชหลายชนิด  มีการใช้ ME ส าหรับพยากรณ์ประชากรแมลงวันผลไม้และใช้เป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ในรูปของการล่อและฆ่าในเทคนิคลดประชากรตัวผู้ (MAT) เพ่ือลดประชากรแมลงวันผลไม้ชนิด
ที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ ส่วนเทคนิคแมลงเป็นหมัน (SIT) เป็นเทคนิคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ก าลังถูกใช้ใน
การจัดการแมลงวันผลไม้ ทั้ง 2 เทคนิคสามารถใช้ร่วมกันได้ในการจัดการศัตรูพืชแบบครอบคลุมพ้ืนที่ โดยใช้ MAT 
ลดประชากรตัวผู้ในธรรมชาติให้ลดลงอย่างมีนัยส าคัญก่อน แล้วจึงปล่อยแมลงเป็นหมันตาม เพ่ือหลีกเลี่ยงการฆ่า
แมลงเป็นหมันที่ปล่อยไปในกับดัก ME  มากเกินไป ซึ่งจะลดประสิทธิภาพของ SIT ลงอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม 
MAT และ SIT สามารถใช้พร้อมกันได้ เนื่องจาก B. dorsalis ตัวผู้ที่กิน ME แล้ว มีแนวโน้มที่จะกิน ME ซ้ าน้อยกว่า
อย่างมีนัยส าคัญ และเป็นที่ทราบกันว่า การกิน ME เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันผสมพันธุ์ของแมลงวันผลไม้พวก 
Bactrocera ตัวผู้ ซึ่งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการแมลงวันผลไม้ที่บูรณาการด้วย SIT ขึ้นหลายเท่า และการ
ให้ตัวผู้ได้รับกลิ่นของ ME สามารถเพ่ิมความส าเร็จในการผสมพันธุ์ของแมลงวันผลไม้พวก Bactrocera ได้ จากการ
ทดลองในกรงทดสอบภาคสนาม พบว่า ตัวผู้ที่ได้รับกลิ่น ME แข่งขันผสมพันธุ์ได้ในระดับเดียวกันกับตัวผู้ที่ได้กิน ME 
และสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับตัวผู้ที่ไม่ได้ ME ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนาระบบการให้ ME กับแมลงในโรง
เพาะเลี้ยงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ SIT เช่นเดียวกับในประเทศไทยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาการให้ ME กับแมลงเป็น
หมันก่อนปล่อยในพ้ืนที ่
 (4) การแขวนกับดักสารล่อ ME ประมาณ 100 กับดัก/ 1 ตารางกิโลเมตร (ทุก 40 เมตร)         มี
ประสิทธิภาพ กับ B. dorsalis มากกว่าแขวนกับดักท่ีหนาแน่นมากกว่า 200 กับดัก/ 1 ตารางกิโลเมตร โดยแมลง
ที่ปล่อยเพ่ือทดสอบมีความอยู่รอดน้อยที่สุด ลดแรงงานและค่าใช้จ่าย จ ากัดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และหาจุด
แขวนกับดักได้ง่ายกว่า ความหนาแน่นของกับดัก 110 – 220 กับดัก/ 1 ตารางกิโลเมตร ท าให้แมลงอยู่รอดมาก
ขึ้น 16 – 17%  และความหนาแน่นของกับดัก 440 กับดัก/ 1 ตารางกิโลเมตร ท าให้แมลงตายลดลง 23 – 
26%  
  (5) ตัวผู้ที่ได้รับเมทธิลยูจินอล (ME) หรือโปรตีน สะสมโปรตีนได้มากกว่าตัวผู้ที่ได้รับน้ าตาลอย่างเดียว
หรือไม่ได้รับ ME ตัวเมียที่ผสมพันธุ์กับตัวผู้ที่ได้รับ ME และโปรตีน เก็บน้ าเชื้อได้น้อยลง   เมื่อเทียบกับตัวเมียที่
ผสมพันธุ์กับตัวผู้ที่ได้รับโปรตีนอย่างเดียว เนื่องจากตัวผู้ถ่ายน้ าเชื้อได้น้อยลง ตัวเมียผสมพันธุ์ใหม่เร็วกว่า  เมื่อ
ผสมพันธุ์ครั้งแรกกับตัวผู้ที่ได้รับ ME และ 40% ของตัวเมียที่ได้รับสารจากต่อมเสริมพิเศษ (accessory gland) 



ของตัวผู้ที่ได้รับ ME และโปรตีน ผสมพันธุ์ซ้ าหลังจากได้รับสาร แสดงว่าสารจากต่อมเสริมพิเศษของตัวผู้ไม่ได้
ยับยั้งพฤติกรรมการผสมพันธุ์ ของ B. dorsalis 
 (6) Biolure ที่มีองค์ประกอบของ Ammonium acetate + Putrescine และ Torula yeast  + Questlure มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในการดึงดูด B. dorsalis เพศเมียในแอฟริกาใต้ และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระบบกับดักเมื่อ
ตรวจจับตัวเมียได้แต่เนิ่น ๆ  
 (7) สารระเหยจากฝรั่งที่ถูกเหนี่ยวน าให้เกิดขึ้นจากการวางไข่ของ B. dorsalis และ B. correcta มี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการวางไข่ของแมลงชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกัน โดย B. dorsalis ไม่ถูกดึงดูด      ด้วย
สารระเหยจากฝรั่งที่ถูก B. correcta วางไข่ ท านองเดียวกัน B. correcta จะไม่ถูกดึงดูดด้วยสารระเหยจากฝรั่งที่
ถูก B. dorsalis วางไข่ แต่สารระเหยจากฝรั่งที่ถูกวางไข่จะดึงดูดแมลงชนิดเดียวกันและแมลงจะใช้เวลานานมากใน
พ้ืนที่นั้น สารระเหยจากจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการวางไข่ให้ผลท านองเดียวกันกับสารระเหยจากพืช หมายความ
ว่าการวางไข่สามารถเหนี่ยวน าสารระเหยที่มีความเฉพาะเจาะจงที่แบ่งพ้ืนที่ส าหรับแมลงวันผลไม้พวก Tephritid 
ซึ่งเป็นโอกาสที่จะใช้ Kairomone เพ่ือช่วยหลีกเลี่ยงการวางไข่ในผลไม้ และอาจช่วยในการออกแบบกลยุทธ์ ผลัก-ดึง 
ส าหรับแมลงพวกนี้ 
 2. แมลงวันแตง Zeugodacus cucurbitae (Melon fly) 
 (1) ตัวเมียที่มาจากหนอนที่กินพืชอาหารไม่ว่าเป็นพืชตระกูลแตงหรือพืชตระกูลอ่ืน เลือกผสมพันธุ์
กับตัวผู้ที่มาจากหนอนที่กินพืชตระกูลแตงมากกว่า และตัวผู้ที่มาจากหนอนที่กินพืชอาหารตระกูลแตงมีเส้นปีก
หลักกว้างกว่าตัวผู้ที่มาจากหนอนท่ีกินพืชอาหารตระกูลอ่ืน 
 (2) แผ่นไม้อัดมีประสิทธิภาพสูงสุดในการดูดซับสารเพ่ือล่อแมลงวันแตงส าหรับการพยากรณ์ในประ
ทศอินเดีย สามารถดักจับแมลงได้นานกว่าวัสดุอ่ืนเนื่องจากปล่อยสารล่อในอัตราที่สม่ าเสมออย่างคงที่ สารล่อที่ใช้
ได้แก่สารผสมของ cue lure 80% + protein hydrolysate 15% + naled (Dichlorvos) 5%  
 3. แตนเบียน Fopius arisanus เป็นแตนเบียนไข่แมลงวันผลไม้ B. dorsalis และออกเป็นตัวเต็มวัยในระยะ
ดักแด้ของแมลงวันผลไม้ อาหารเทียมเลี้ยงหนอนสูตรมันส าปะหลัง ท าให้ตัวเต็มวัยแตนเบียนและแมลงวันผลไม้  
มีความสมบูรณ์ใกล้เคียงกับอาหารเทียมสูตรโปรตีนสูง ลดต้นทุนค่าอาหารเทียม 
 4. การใช้ Dextrose formulation ที่มี Metarhizium anisopliae 2% ในสภาพที่มีความหนาแน่นของ
แมลงวันผลไม้ B. dorsalis, B. cucurbitae สูง ด้วยระบบดึงดูดและฆ่า ปูองกันความเสียหายของผลไม้ได้มากกว่า 
91% ท าให้อัตราการตายของหนอน 70% และตัวเต็มวัย 60% 
 5. ISCA Technologies ได้พัฒนา Anamed โดยมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบที่ใช้เทคนิคดึงดูดและฆ่า 
อยู่ได้นาน มีเปูาหมายช่วงกว้างกับแมลงวันผลไม้พวก Tephritid มีประสิทธิภาพในการลดประชากรแมลงวันผลไม้
หลายชนิด ลดการใช้สารเคมีในการผลิตไม้ผล มีประสิทธิภาพในการควบคุมศัตรูพืชที่มากกว่าและลดความเสี่ยงจาก
สารตกค้างและความต้านทานสารเคมี การทดสอบภาคสนามในฮาวาย Anamed มีประสิทธิภาพมากกับแมลงวันผลไม้ 
C. capitata, B. latifrons, B. dorsalis, B. cucurbitae การทดสอบในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ พบว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า 
GF120 ในการควบคุม C. capitata ในส้ม และ B. oleae ในมะกอก 
สาระส าคัญที่น่าสนใจและควรน ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 
 1. แมลงวันผลไม้ควีนส์แลนด์ Bactrocera tryoni (Queensland fruit fly) 
 แมลงเป็นหมันตัวผู้ทุกอายุที่ได้รับยีสต์โปรตีนผสม methoprene เป็นอาหารเลี้ยงตัวเต็มวัยก่อนปล่อย 
มีความสามารถในการผสมพันธุ์เพ่ิมมากกว่า และเริ่มผสมพันธุ์เร็วกว่า ตัวผู้จากธรรมชาติและแมลงในโรงผลิต ใน
การแย่งผสมพันธุ์กับตัวเมียทั้งจากธรรมชาติและจากโรงผลิต รวมทั้งจับคู่นานกว่า ขณะที่แมลงเป็นหมันที่ไม่ได้รับ 
methoprene ผสมพันธุ์ได้ต่ าที่สุด เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของ SIT ในการควบคุมแมลงวันผลไม้ 
 2. แมลงวันผลไม้เม็กซิกัน Anastrepha ludens และ Anastrepha obliqua (Mexican fruit fly) 



        1) การมีแมลงวันผลไม้เพศเมียในกรงเลี้ยงตัวเต็มวัยก่อนปล่อยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันผสม
พันธุ์ของเพศผู้สายพันธุ์  GSS  
      2) A. ludens ที่เลี้ยงในโรงผลิตมีพฤติกรรมดูท่าทีและต่อต้านศัตรูธรรมชาติพวกแมงมุมกระโดดด้วย
การนอนหงาย ซึ่งเป็นพฤติกรรมโดยปกติของพวก Tephritidae น้อยกว่าแมลงธรรมชาติ และมักไม่รอดจากการถูก
โจมตี 
 3. แมลงวันผลไม้ Dacus frontalis, Greater melon fly ตัวเต็มวัยอ่อนแอต่อเชื้อรามากกว่าดักแด้ เชื้อรา 
Metarhizium anisopliae strain F52 (MET52) ท าให้ตัวเต็มวัยตายได้ 88 – 100% เมื่อใช้ในระยะดักแด้ที่ยังอ่อน 
ท าให้อัตราการตายของตัวเต็มวัยเพ่ิมขึ้น 15% ถ้าใช้อัตราต่ าสุดกับดักแด้ที่อยู่ในดิน ใช้เวลาประมาณ 10 วัน ท าให้
แมลงตาย 90% ใช้ในรูปเม็ดท าให้ลดอัตราการออกเป็นตัวเต็มวัยอย่างมีนัยส าคัญ ใช้ในระยะ 2 สัปดาห์ก่อนหนอน
ลงดิน ลดอัตราการออกเป็นตัวเต็มวัย 55% 
 4. แมลงวันผลไม้อเมริกาใต้ Anastrepha fraterculus (South American fruit fly) 
 1) ตัวผู้ที่ไม่ได้รับเลือกจากตัวเมียให้เป็นคู่ผสมพันธุ์ มักมีแผงขนที่จัดไม่เป็นระเบียบ รูปร่างของปีกที่
เป็นจุดเด่นไม่สมดุลมากกว่า  
 2) กลิ่นสารระเหยจากฝรั่งเพ่ิมอัตราการส่งสัญญาณเรียกตัวเมียของตัวผู้ และตัวผู้ประสบความส าเร็จ
ในการผสมพันธุ์เพ่ิมขึ้น ซึ่งผลนี้ไม่ได้มาจากการเปลี่ยนแปลงกลิ่นที่ผนังล าตัวของตัวผู้ ตัวเมียได้รับประโยชน์
โดยตรงจากการเลือกตัวผู้ที่ได้รับสารระเหยจากฝรั่งในด้านการให้ลูก 
        3) ตัวเมียที่ผสมพันธุ์กับตัวผู้ที่ได้รับสารระเหยจากฝรั่งให้ลูกได้มากกว่าตัวเมียที่ผสมพันธุ์กับตัวผู้ที่ไม่ได้
รับสารระเหย แสดงว่าตัวเมียเลือกตัวผู้ที่มีการปรับตัวด้านความแข็งแกร่ง 
 4) สิ่งขับถ่ายของตัวเต็มวัยมีองค์ประกอบที่ปูองกันการวางไข่ซ้ า 
 5.  แมลงวันผลไม้ Anastrepha ascris กินผลพืช Hippomane mancinella ที่มีพิษสูงมาก             ใน
ตระกูล Euphorbiaceae (ตระกูลยางพารา) ชนิดเดียว โดยตัวหนอนก าจัดพิษได้ 
 6. แมลงวันผลไม้แคริบเบียน Anastrepha suspensa (Caribbean fruit fly)  
 1) แมลงเป็นหมันเพศผู้ที่ได้รับ mitrochondrial superoxide dismutase ประสบความส าเร็จมากในการ
จับคู่ผสมพันธุ์ สร้างเสียงเพลงดึงดูดเพศเมียมากกว่า และปริมาณฟีโรโมนที่จ าเป็นสูงกว่าเพศผู้เป็นหมันที่ไม่ได้รับ
สาร 
 2) Biolure มีประสิทธิภาพในการดักจับ Caribbean fruit fly 
 7. แมลงวันผลไม้เมดิเตอร์เรเนียน Ceratitis capitata (Medfly)  
 1) Medfly ที่กินอาหารที่มีโปรตีนและน้ าตาลสมบูรณ์ทนต่อการขาดอาหารได้น้อยกว่าแมลงที่กิน
เฉพาะน้ าตาล  และเพศเมียทนต่อการอดอาหารมากกว่าเพศผู้ 
 2) ระยะหนอนที่ได้อาหารต่างกันท าให้ตัวเต็มวัยปล่อยฟีโรโมนที่มีปริมาณและคุณภาพต่างกัน 
alkanes ที่ปรากฎในฟีโรโมนของตัวผู้ที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรร าข้าวสาลีเป็นตัวแทนที่มีศักยภาพ          ของ
ไฮโดรคาร์บอนสายสั้นที่ผนังล าตัว (ไฮโดรคาร์บอนที่ผนังล าตัวมีหน้าที่ปูองกันการสูญเสียน้ า และเป็นสัญญาณให้แมลง
จ ากันได้ว่าเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกัน รวมถึงการผสมพันธุ์) องค์ประกอบฟีโรโมนที่ต่างกันตามอายุของตัวผู้
แสดงถึงศักยภาพของฮอร์โมนที่ระดับต่างกัน และอาหารตัวเต็มวัยมีบทบาทในการก าหนดองค์ประกอบทางเคมีของฟี
โรโมน ซึ่งอาจมีความส าคัญในการก าหนดปฏิสัมพันธ์ของแมลงชนิดนี้กับสภาพแวดล้อมและกับแมลงชนิดเดียวกัน และ
มีความส าคัญในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันผสมพันธุ์ของแมลงเป็นหมัน 
   8. แมลงวันผลไม้แอฟริกา C. Cosyra (African fly) 
 พฤติกรรมที่แมลงวันผลไม้ตัวเมียใช้อวัยวะวางไข่ปล่อยฟีโรโมนท าเครื่องหมายบริเวณที่ วางไข่บน
พืชอาศัยหลังจากวางไข่ เพื่อยับยั้งตัวเมียชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดไม่ให้วางไข่ซ้ า เกี่ยวเนื่องไปถึงการแข่งขันของ
หนอน พบในแมลงวันผลไม้ทั้งพวก Ceratitis, Bactrocera, Anastrepha และอ่ืน ๆ โดยฟีโรโมนนี้ผลิตจากครึ่งหลัง



ของกระเพาะอาหารส่วนกลาง และปล่อยออกมาทางอวัยวะวางไข่ของตัวเมีย ซึ่งปัจจุบันสามารถจ าแนกในแมลงวัน
ผลไม้แอฟริกา C. cosyra, African fly ได้ว่าฟีโรโมนนี้เหมือนกับโปรตีน 3 สาย ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบ
แพร่หลายในพืชและสัตว์ ได้แก่ กลูตาไธโอน โดยถูกแยกจากสารสกัดที่เป็นน้ าจากของเสียที่ตัวเมียขับถ่าย พบว่า
ระดับกลูตาไธโอนเพ่ิมขึ้นตามอายุของตัวเมียที่เพ่ิมข้ึน เข้มข้นสูงสุดเมื่อตัวเมียอายุ 2 สัปดาห์ ระดับกลูตาไธโอนใน
ของเสียสูงกว่าในอวัยวะวางไข่และสารสกัดจากเลือด 5 – 10 เท่า การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ พบว่า กลูตาไธโอนลด
การวางไข่ของแมลงชนิดเดียวกันและต่างชนิด ทั้ง C. rosa, C. fasciventris, C. capitata, และ Z. cucurbitae  
 9. เชื้อรา Beauveria bassiana มีเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายแมลงวันผลไม้เม็กซิกัน, A. ludens และ 
A. obliqua เป็นหมันและแมลงธรรมชาติเพ่ิมข้ึน ในพ้ืนที่ที่มีการปล่อยแมลงเป็นหมัน  
 10. การปล่อยแตนเบียน Diachasmimorpha longicaudata ในสวนมะม่วงด้วยอากาศยาน    ไร้
คนขับ (drone) หลังจากท าให้ตัวเต็มวัยสลบด้วยความเย็นที่อุณหภูมิ 2-4 ๐ซ ความชื้นสัมพัทธ์ 40-60% แมลงหลับใหล
โดยไม่เสียหายได้ถึง 3 ชั่วโมง ท าให้ขนส่งแมลงไปในพ้ืนที่ด้วยพาหนะพิเศษได้ โดยปล่อยแตนเบียนด้วย drone 
ในระยะที่ยังไม่มีผล ด้วยอัตราเฉลี่ย 240 ตัว/ ไร่ ทุกสัปดาห์ ความเร็วของ drone 30 กม./ชั่วโมง ที่ความสูง 50 
เมตรจากพ้ืนดิน ระยะห่างแนวบิน 100 ม. ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การเบียนด้วยกับดักวางไข่เทียมเทียบกับปล่อย
ภาคพ้ืนดิน ด้วยการใช้ภาชนะพลาสติก รัศมี 29 ซม. สูง 36 ซม. ปิดด้วยตาข่าย ผลที่ได้ คือ อัตราการเบียนใน
พ้ืนที่ปล่อยแมลงด้วย drone เท่ากับ 60.65% พ้ืนที่ปล่อยทางภาคพ้ืนดิน 59.76% ส่วนพ้ืนที่ไม่ปล่อยแตน
เบียน 0.21 % การกระจายตัวของแตนเบียนมากข้ึน เข้าถึงพ้ืนที่ที่เข้าถึงยากได้ คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
 11. การใช้กลิ่นสารสกัดจากพืชกระตุ้นความสามารถในการแข่งขันผสมพันธุ์ของแมลงวันผลไม้  
เช่น สารสกัดจากขิงใช้กับ Medfly เปลือกพืชตระกูลส้มใช้กับพวก Mexican fruit fly ซึ่งประเทศไทยก็สามารถใช้
สารสกัดจากพืชตระกูลกระเพรากับ Oriental fruit fly ได ้
 12. น้ ามันสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของโหระพามีสารเมทธิลยูจินอลต่างกัน โดยส่วนดอกมี 5.75% ส่วนใบมี 
3.03% ต้นมี 0.21% และเมล็ดมี 0.02% มีประสิทธิภาพในการล่อแมลงน้อยกว่าเมทธิลยูจินอลสังเคราะห์แบบ
ไม่มีนัยส าคัญ 
 13. ความแข็งและสีของวัสดุวางไข่มีผลต่อการวางไข่ เนื่องจากสีเป็นสิ่งที่ดึงดูดแมลงให้เข้ามาวางไข่
มากกว่าความชอบ 
 14. ประเทศจีนมีแมลงวันผลไม้ Tephritidae ประมาณ 100 ชนิด และประมาณ 60 ชนิด เป็นแมลงต่าง
ถิ่น ซึ่งเขตทางใต้ของเทือกเขา Hengduan แคว้นยูนาน เป็นช่องทางส าคัญที่แมลงวันผลไม้ศัตรูพืชจากเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้บุกรุกเข้าประเทศจีน 
สาระส าคัญท่ีควรด าเนินการในประเทศไทย 
 1. การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช การกักกันพืช และกรรมวิธีหลังการเก็บเกี่ยว 
 1) ประเทศ Seychelles ในแอฟริกาตะวันออก มีมาตรการปูองกันการน าเข้าแมลงวันผลไม้ศัตรูพืช
ต่างถิ่นอย่างเข้มงวด ท าให้ตั้งแต่ปี 2542 ไม่มีการโจมตีหรือไม่มีโอกาสตั้งตัวของแมลงวันผลไม้ชนิดใดเลย  องค์การ
ความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติ มีการพยากรณ์และแทรกแซงเพ่ือจ ากัดการน าเข้าและการแพร่กระจายของ
ศัตรูพืชต่างถิ่นที่รุกรานให้เป็นศูนย์ มีการใช้มาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมและการเคลื่อนย้ายสัตว์ พืช และ
ผลิตภัณฑ์ ในประเทศ ตลอดจนการบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมาย ทีมงานได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบและรับรอง ระบบกับดักถูกติดตั้งบริเวณใกล้เคียงช่องทางเข้า ติดตั้งเครื่องมือปรับปรุง 
และเพ่ิมการเก็บตัวอย่างผลไม้เพ่ือให้แน่ใจว่าอาหารปลอดภัย ตั้งแต่ปี 2543 ตรวจพบแมลงวันผลไม้จากผลไม้และ
ผักที่น าเข้ามาใน Seychelles จ านวน 7 ครั้ง ปี 2543 พบ B. zonata  ปี 2549 พบ C. cosyra และ B. dorsalis ใน
มะม่วง ปี 2553 พบ D. ciliatus ใน courgette หรือ zucchini ปี 2556 พบ D. ciliatus ในแตงหอม (musk 
melon) ปี 2557 พบ Z. tau ในแตงหอม และปี 2560 พบ Z. tau ในมะเขือเทศ ส่วน Z. cucurbitae ถูกตรวจ



พบในมะเขือเทศครั้งแรกในปี 2560 ทุกครั้งที่พบศัตรูพืชจะอยู่ภายใต้การควบคุมทันที และมีการวางกลยุทธ์ปูองกัน
การน าเข้าศัตรูพืชต่างถิ่น เช่น B. dorsalis ต่อไป 
 2) USDA-ARS ฮาวาย มีการทดสอบสารเคมีที่ใช้ควบคุมเพลี้ยไก่แจ้ส้มเอเชีย และแมลงหวี่ปีกจุด 
(Drosophila suzukii) เพ่ือประเมินศักยภาพในการใช้ในระบบควบคุมแมลงวันผลไม้ระหว่างการกักกันโดย
เปรียบเทียบสารเคมีทางใบ 17 ชนิด กับมาตรฐานที่ใช้ในปัจจุบันได้แก่ เหยื่อโปรตีน GF120 และมาลาไธออน ใน B. 
dorsalis, C. capitata, Z. cucurbitae เพ่ือไม่ให้เกิดการขัดขวางการค้าเชอรี่และส้มจากเหตุการณ์การกักกัน
แมลงวันผลไม้ในพ้ืนที่ปลูกส้มในแคลิฟอร์เนียในอนาคต ซึ่ง Dimethoate, Malathion, Mustang, Assail, Warrior 
และ Lorsban ท าให้แมลงวันผลไม้ตายมากเมื่อเทียบกับ GF120 ผสมมาลาไธออน แต่สารเคมีเหล่านี้ก็ท าให้ศัตรู
ธรรมชาติตายมากด้วย ดังนั้น การใช้สารเคมีในระบบควบคุมแมลงวันผลไม้ต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อศัตรู
ธรรมชาติด้วย  
 3) USDA-ARS San Joaquin Valley ทดสอบการรมสารเคมีเมทธิลโบรไมด์, ฟอสฟีน, ไฮโดรเจน
ไซยาไนด์ และอ่ืนๆ หลังเก็บเกี่ยวในระบบควบคุม C. capitata, B. dorsalis, R. mendax, Drosophila suzukii 
ทั้งนี้ ปฏิบัติการควบคุมอย่างเป็นระบบต้องเตรียมหลักฐานด้วยการจ าลองกรอบงานที่เป็นสถิติในการควบคุม
แมลงวันผลไม้ศัตรูพืชระดับกักกัน เรื่องราววิธีการเชิงปริมาณในระบบควบคุมซึ่งประกอบด้วยเหตุการณ์ย้อนหลัง
จากจุดที่บริโภค มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระดับประชากรในพ้ืนที่สูงหรือไม่แน่นอน เช่นกรณีของแมลงวัน
ผลไม้ศัตรูพืชหลายชนิด  
 4) สาธารณรัฐประชาชนจีนทดสอบประสิทธิภาพระบบควบคุมแมลงวันผลไม้ เพ่ือบริหารความเสี่ยง
จากแมลงวันผลไม้ศัตรูพืชส าคัญในพืชตระกูลส้ม โดยทดสอบการห่อผลส้มโอในพ้ืนที่ปลูกทางชายฝั่งตอนใต้ ซึ่ง
แมลงวันผลไม้ชนิดส าคัญ ได้แก่ B. dorsalis, B tau และ Z. cucurbitae และทดสอบประสิทธิภาพของโรงคัดบรรจุส้ม
แมนดารินในพ้ืนที่ภาคกลางถึงกลางตอนใต้ ซึ่งแมลงวันผลไม้ชนิดส าคัญ ได้แก่ B. minax (B. tsuneonis) พบว่า ทั้ง 
2 วิธีเป็นมาตรการสุขอนามัยพืชที่มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงจากแมลงวันผลไม้ในพืชตระกูลส้ม โดยไม่พบ
แมลงวันผลไม้ในผลส้มโอที่ห่อเลย ขณะที่ผลที่ไม่ถูกห่อ 4.24% พบหนอน B. dorsalis ที่มีชีวิตและดักแด้ ส้มแมนดา
รินที่ตรวจสอบก่อนเข้าโรงคัดบรรจุ 0.01% พบหนอน B. minax วัย 3 แต่ผลที่ผ่านโรงคัดบรรจุแล้วไม่พบการ
เข้าท าลายของ B. minax 
 5) เครื่องมือใหม่ในการพยากรณ์ความเคลื่อนไหวของประชากรที่ยังไม่ทราบสาเหตุของความ
เปลี่ยนแปลงความจ าเป็นที่ต้องมีเพ่ือจะช่วยในการควบคุมศัตรูพืชได้ โดยใน Sub-saharian แอฟริกา B. dorsalis 
เป็นศัตรูพืชส าคัญของมะม่วง ตั้งแต่ปี  2547 และแพร่กระจายภายในเวลา 2-3 ปี โดยเป็นคู่แข่งแย่งอาหารจาก
แหล่งเดียวกันกับแมลงท้องถิ่น คือ C. cosyra ช่วง 5 ปีก่อนหน้า ส ารวจพบแมลงท้องถิ่นประมาณ 70% ที่เหลือเป็น 
C. FAR complex ระหว่างปี 2547-2551 B. dorsalis เกือบแทนที่แมลงท้องถิ่น โดยส ารวจพบ 83% ขณะที่พบ
แมลงท้องถิ่น 17% และชนิดอ่ืน ๆ หายไป ตั้งแต่ปี 2552 % แมลงท้องถิ่นสูงขึ้นและกลับลดลงเมื่อสูงถึง 50% ในปี 
2558 ซึ่งดูเหมือนว่าหลังจากถูกแทนที่ด้วย B. dorsalis แมลงท้องถิ่นประสบความส าเร็จในการพิชิตสภาพนิเวศน์
มากกว่า  
 6) เครือรัฐออสเตรเลียใช้ model MaxEnt (Maximum Entropy Modeling) ประเมินอนาคตการ
เข้าท าลายอุตสาหกรรมพืชสวนต่าง ๆ ของศัตรูพืช และท าแผนที่ที่อยู่อาศัยของศัตรูพืชที่เหมาะสมกับสภาพอากาศใน
อนาคต ส าหรับปี 2030, 2050, 2070 มีเปูาหมายเพ่ือจ าแนกพ้ืนที่เสี่ยงในการขยายตัวของศัตรูพืช พ้ืนที่ที่จะมี
ศัตรูพืชหลากหลายชนิด ส าหรับการก าหนดนโยบาย และเตรียมวางแผนการจัดการศัตรูพืชในอนาคต 
 7) สาธารณรัฐเคนยาใช้ model MaxEnt และ GARP (Genetic Algorithm for Ruleset 
Production) ประเมินประชากร Z. cucurbitae และแมลงท้องถิ่นพวก Dacus 5 ชนิด ซึ่งแบบจ าลองทั้ง 2 มี
ประสิทธิภาพเหมาะสม แบบจ าลองชี้ให้เห็นสภาพนิเวศน์ที่อยู่ที่เหมาะสมส าหรับ Z. cucurbitae และ Dacus ที่
ถูกบันทึกแล้วในเขตร้อนและค่อนข้างร้อนข้ามตลอดทวีป พิจารณาได้ว่าจะพบแต่ละชนิดในเงื่อนไขสภาพภูมิอากาศ



ในอนาคตเพ่ิมในพ้ืนที่ใด การพิจารณาเป็นรอบปี เดือนที่แห้งแล้งที่สุด ย่านที่แห้งแล้งที่สุด ย่านที่อบอุ่นที่สุด 
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี อุณหภูมิแต่ละฤดู เป็นตัวพยากรณ์ที่เข้มแข็งที่สุดที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ของแมลงวันผลไม้ทั้ง 6 ชนิด 
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถจัดการเป็นข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาระบบส ารวจติดตามพยากรณ์ และออกแบบกลยุทธ์
จัดการศัตรูพืชเพ่ือจ ากัดการแพร่กระจายและการท าลายจากศัตรูพืชได้ 
 2. พัฒนาการแมลงเป็นหมันและการควบคุมแบบครอบคลุมพ้ืนที่  
 1) สหรัฐเม็กซิโก  
 1.1) ใช้ SIT ควบคุมแมลงวันผลไม้ในพ้ืนที่ปลูกมะม่วง ในเขต Soconusco, Chiapas ซึ่งเป็นเขต
ร้อน หลักการคือ ต้องรู้พลวัตของประชากรแมลงวันผลไม้ในพ้ืนที่ที่จะควบคุม พื้นที่ปลูกมะม่วงอยู่ในพ้ืนที่ราบต่ า 
ประชากรต่ ามากช่วงไม่มีผลมะม่วง ประชากรสูงมากในพ้ืนที่ระดับกลางและระดับสูง มีพืชอาศัยหลากหลายชนิดตาม
สวนหลังบ้านเป็นแหล่งผลิตแมลงตามธรรมชาติ ซึ่งเรียกว่าพ้ืนที่หลบภัย กลยุทธ์สร้างแนวกั้นชีวภาพในการจัดการแบบ 
AWIPM ด าเนินการด้วยการปล่อยแตนเบียนศัตรูธรรมชาติและแมลงเป็นหมัน เพ่ือปูองกันแมลงจากพ้ืนที่หลบภัยเข้ามาใน
พ้ืนที่ปลูกมะม่วง หลังด าเนินการ 2 ปี ประชากรแมลงลดลง 70% ในพ้ืนที่ที่ปล่อยแมลง และเหลือ 65% ใน
ภาพรวมพ้ืนที่ทั้งหมด รวมถึงพ้ืนที่ปลูกมะม่วง โครงการด าเนินการต่อด้วยการสนับสนุนจากผู้ปลูกมะม่วง รัฐบาล
ของรัฐ และรัฐบาลกลาง หลังจากด าเนินการ 5 ปี การตรวจจับแมลงธรรมชาติลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ผลไม้ที่ถูก
ปฏิเสธ ณ โรงคัดบรรจุน้อยที่สุดในรอบ 13 ปี 
 1.2) ทดสอบความเข้ากันได้ในการผสมพันธุ์ของ A. ludens เป็นหมันตัวผู้ที่ผลิตในโรงเพาะเลี้ยงทางใต้ที่
ห่างไกลจากพ้ืนที่ปล่อยหลายพันกิโลเมตรกับแมลงตัวเมียธรรมชาติในแปลงส้มทดสอบทางตะวันออก เฉียงเหนือของ
ประเทศ ในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิ 11 – 33๐ซ ความชื้นสัมพัทธ์ 17 – 72% ความเข้มแสง 100 – 3900 lux ซึ่ง
แมลงต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากโรงผลิตและประสบความส าเร็จในการผสมพันธุ์กับตัวเมีย 
ดักแด้แมลงถูกเลี้ยงให้เป็นตัวเต็มวัยในกรง 2 รูปแบบ ในห้องควบคุมอุณหภูมิ 23±1๐ซ ความชื้นสัมพัทธ์ 65±5% 
ช่วงสว่าง: มืด = 12: 12 ชั่วโมง และให้แมลงได้รับฮอร์โมน methoprene 2 รูปแบบ พบว่า แมลงตัวผู้เป็นหมัน
สามารถแข่งขันกับแมลงตัวผู้ธรรมชาติเพ่ือแย่งผสมพันธุ์กับตัวเมียได้ดี และตัวเมียจับคู่กับแมลงเป็นหมันที่เลี้ยงใน
กรงทั้ง 2 รูปแบบได้เท่า ๆ กัน ตัวผู้ที่ได้รับ methoprene ทั้ง 2 รูปแบบผสมพันธุ์กับตัวเมียได้เท่า ๆ กัน  และตัวผู้
เป็นหมันที่อายุ 3 – 8 วัน ที่ได้รับ methoprene มีความสามารถในการผสมพันธุ์ไม่ต่างกัน แสดงว่าวิธีการให้ 
juvenile hormone กับแมลงมีประสิทธิภาพโดยตรงกับตัวผู้  
 1.3) พัฒนา A. ludens สายพันธุ์แยกเพศได้ในระยะดักแด้ (GSS) Tap-7 หลังจากที่พ้ืนที่
มากกว่า 50% ของประเทศได้ถูกบันทึกว่าเป็นเขตปลอดแมลงวันผลไม้ด้วยการใช้ IPM ซึ่งบางพ้ืนที่ใช้ SIT ร่วมด้วย 
โดยพ้ืนที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือที่ปล่อยแมลงเป็นหมันควบคุม A. ludens สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชตระกูลส้ม 
เช่น ส้มเปลือกหนา ส้มเปลือกบาง ส้มผลใหญ่ (grapefruit) ได้มากขึ้นอย่างมหาศาล Tap-7 ถูกพัฒนาโดยเพศ
เมียถูกแยกออกไประหว่างกระบวนการผลิต ผ่านการประเมินการแข่งขันผสมพันธุ์ในกรงทดลองภาคสนามแล้ว  
 1.3.1) การทดสอบความสามาถในการแข่งขันผสมพันธุ์ของ Tap – 7 กับแมลงธรรมชาติ
ภายใต้สภาพอากาศฤดูหนาว และฤดูร้อน พบว่า Tap – 7 สามารถแข่งขันผสมพันธุ์และเหนี่ยวน าความเป็นหมัน
ในประชากรธรรมชาติ ซึ่งสนับสนุนการใช้ประโยชน์สายพันธุ์นี้ในการใช้ SIT ควบคุมแมลง 
 1.3.2) ผลการทดสอบเปรียบเทียบ Tap- 7 กับสายพันธุ์ที่มีทั้ง 2 เพศในสภาพพ้ืนที่เปิด โดย
แต่ละพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ปลูกส้ม 494 เฮคเตอร์ (3,087.5 ไร่) แปลงที่ 1 ปล่อย Tap-7 แปลงที่ 2 ปล่อยสายพันธุ์
ที่มี 2  เพศ อัตราตัวผู้เป็นหมัน 2,000 ตัว/ เฮคเตอร์/ สัปดาห์ = ตัวผู้ 320 ตัว/ ไร่/ สัปดาห์ แปลงที่ 3 ใช้สารเคมี 
แปลงที่ 4 ไม่มีการด าเนินการใด ๆ  ทุกแปลงพ่นเหยื่อพิษทางอากาศก่อนท าการทดสอบ ทุกแปลงแขวนกับดัก มัลติลัวร์ที่
ใช้โปรตีนเอนไซมาติคเป็นเหยื่อ ตรวจสอบกับดักทุก 7 วัน เปรียบเทียบแมลงที่เข้ากับดักกับปีก่อน และเก็บตัวอย่าง
ผลไม้เพ่ือประเมินระดับความเสียหาย ผลที่ได้คือ แปลงที่ปล่อยแมลงเป็นหมันทั้ง 2 แปลง ประชากรแมลงลดลง
จากปีก่อน ระดับการเข้าท าลายผลผลิตลดลง แปลงพ่นสารเคมีมีการท าลายลดลงเทียบกับแปลงที่ไม่ด าเนินการใด ๆ 



และทุกแปลงที่มีการด าเนินการมีผลร่วงเพียงเล็กน้อย แสดงว่าการปล่อย A. ludens สายพันธุ์ Tap-7 มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมประชากรแมลงธรรมชาติในพ้ืนที่ปลูกส้มทางตะวันออกฉียงเหนือของเม็กซิโกเท่าสาย
พันธุ์ที่มีท้ัง 2 เพศ และท้ัง 2 สายพันธุ์ลดระดับความเสียหายของผลผลิตลง 
 1.3.3) ศึกษาการเหนี่ยวน าความเป็นหมันไปยังประชากร A. ludens ธรรมชาติโดยสายพันธุ์  
Tap-7 ที่แยกเพศได้ในระยะดักแด้ ในภูมิภาคที่เป็นพ้ืนที่ปลูกส้ม Montemorelos, Nuevo León ในกรงทดสอบ
ภาคสนาม พบว่า แมลงเป็นหมันเริ่มเรียกคู่ก่อนและผสมพันธุ์เร็วกว่าแมลงธรรมชาติ แต่ทั้ง 2 สายพันธุ์ถึงจุดสูงสุด
และสิ้นสุดเหมือนกันเมื่อเริ่มมืด โดยได้ค่า RSI (relative sterility index) และการเหนี่ยวน าความเป็นหมันที่เป็น
ทีย่อมรับได้ส าหรับแมลงชนิดนี้ กิจกรรมทางเพศด าเนินการในช่วงชั่วโมงแสงสุดท้ายของวันด้วยจุดสูงสุดในชั่วโมงต่อมา 
แสดงว่าแมลงตัวเมียยอมรับแมลงตัวผู้เป็นหมันสายพันธุ์ Tap – 7 ในสภาพที่มีแมลงธรรมชาติตัวผู้อยู่ด้วยและ
สามารถถ่ายน้ าเชื้อตัวผู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้การเหนี่ยวน าความเป็นหมันในแมลงตัวเมียธรรมชาติเป็นที่
ยอมรับ จึงแนะน าให้ปล่อย Tap – 7 ในพ้ืนที่ปลูกส้มภูมิภาคนี้ 
 1.3.4) วิเคราะห์ลักษณะทางเคมีฟิสิกส์และพลวัตของจุลินทรีย์ในอาหารเทียมเลี้ยง A. 
ludens Tap – 7 ตลอดช่วงระยะหนอน ควบคู่กับความชื้น pH  ความเป็นกรด และอุณหภูมิของอาหาร โดยประเมิน
พลวัตประชากรจุลินทรีย์เป็นจ านวน colony พบเชื้อรา 9 ชนิด และเชื้อแบคทีเรีย 10 สายพันธุ์ ที่มีลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาและโครงสร้างที่ต่างกัน โดยที่แบคทีเรียไม่มีผลในการลดประสิทธิภาพของหนอน แต่ถ้าจ านวนเชื้อรา
เพ่ิมข้ึนประสิทธิภาพของหนอนจะลดลง ซึ่งชนิดของเชื้อราและแบคทีเรียมีปรากฎตลอดช่วงพัฒนาการของหนอน
ในปริมาณท่ีต่างกัน 
 1.3.5) พัฒนา A. ludens ที่แยกเพศได้ด้วยพันธุกรรมในระยะดักแด้ (GSS) ได้ 3  สายพันธุ์ 
โดยสายพันธุ์ Guatemala 10 (GSS 10) มีผลผลิตสูงกว่า Tap – 7 เล็กน้อย ในเรื่องจ านวนไข่/ตัวเมีย/วัน 
ประสิทธิภาพของหนอนและอัตราการพัฒนาจากไข่เป็นหนอนซึ่งมีโอกาสที่ Guuatemala 10 จะมาแทนที่ Tap- 7  
 1.3.6) พัฒนาอาหารเลี้ยงหนอนแมลงวันผลไม้ A. obliqua เพ่ือลดต้นทุนการผลิต โดยปรับ
ความชื้นและเวลาในการผสมอาหารเพ่ือก าจัดการใช้กัวกัม (สารที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ท าให้อาหารข้นหนืด 
สกัดจากเนื้อใน (endosperm) ของเมล็ดกัว, Cyamopsis tetragonolobus มีถิ่นก าเนิดในอินเดียและ
ปากีสถาน) เพ่ิมขนาดชิ้นซังข้าวโพดเพ่ือปรับปริมาณและชั้นของอาหาร ก าหนดตัวบ่งชี้การกระจายของสารยับยั้ง
จุลินทรีย์เพื่อความปลอดเชื้อของถาดอาหาร พัฒนาแมลงตัวเต็มวัยโดยเลี้ยงด้วยอาหารจากเส้นใยแครอท ซึ่งท าให้
ต้นทุนถูกที่สุดและแมลงมีคุณภาพสูง 
 1.3.7) ลดต้นทุนอาหารเทียมในการผลิตขยายแมลงเป็นหมัน โดยตรวจสอบคุณภาพของแมลง
ทีเ่ลี้ยงด้วยอาหารเทียมหลายชนิดที่มีระดับองค์ประกอบต่าง ๆ กัน เทียบกับแมลงที่เลี้ยงด้วยอาหารเทียมสูตรมาตรฐาน 
โดยใช้การวิเคราะห์ด้วย pareto และใช้แบบจ าลอง polynomial ส าหรับข้อมูลการทดลองและข้อมูลต้นทุน
ค่าอาหาร ใช้เทคนิคท่ีเหมาะสมในการสร้างแบบจ าลองการท านายที่สามารถแจกแจงส่วนผสมของอาหารที่ถูกกว่า
อาหารสูตรมาตรฐานที่ใช้ในโรงผลิตขยาย แต่สามารถผลิตอาหารเทียมเลี้ยงแมลงที่มีคุณภาพสูงได้จ านวนเท่ากัน 
 1.3.8) ศึกษาอุณหภูมิและช่วงเวลาที่ท าให้ดักแด้ Medfly สายพันธุ์ที่มีเฉพาะเพศผู้ มีอายุ
และพัฒนาการสม่ าเสมอมากที่สุดส าหรับการฉายรังสีและออกเป็นตัวเต็มวัยในเวลาใกล้เคียงกัน โดยอุณหภูมิห้องเก็บ
หนอนให้เข้าดักแด้ 20±1๐ซ ห้องเก็บดักแด้ 24±1๐ซ และห้องเก็บดักแด้ก่อนฉายรังสี 18±1๐ซ ก าหนดเวลา
ฉายรังสีเพ่ือให้ดักแด้ออกเป็นตัวเต็มวัยในอีก 39 ชั่วโมงได้ และแมลงออกเป็นตัวเต็มวัยทั้งหมดภายในเวลา 5 ชั่วโมง 
 1.3.9) ทดสอบอาหารสูตร 1: 24 เทียบกับอาหารสูตรมาตรฐาน ส าหรับเลี้ยงตัวเต็มวัย 
Medfly ก่อนปล่อย ซึ่งสูตรอาหารประกอบด้วย ไฮโดรไลเสทโปรตีน 4%  และน้ าตาล 96% อัตรา 1: 24 พบว่า 
แมลงที่กินอาหารสูตร 1: 24 ลดอัตราการตายและเพ่ิมความอยู่รอด ไม่มีความเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพ เช่น การบิน 
ประสิทธิภาพการผสมพันธุ์ และการเหนี่ยวน าความเป็นหมัน แนะน าเป็นทางเลือกให้โรงเลี้ยงแมลงให้ออกเป็นตัวเต็มวัย
และปล่อยในพ้ืนที่ ให้อาหารสูตร 1: 24 กับแมลง 



 1.3.10) ก าหนดกลยุทธ์การจัดการ colony แมลงวันผลไม้ที่เลี้ยงในโรงผลิตขยายให้มี
การขยายพันธุ์ให้ลูกหลานและมีประสิทธิภาพในการผสมพันธุ์สูงในระยะยาว  colony ตั้งต้นต้องถูกเลี้ยงในสภาพ
ธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ โดยเลี้ยงในกรงใหญ่และความหนาแน่นน้อยเพ่ือให้แมลงมีคุณภาพมากกว่า
ปริมาณ ถ้ามี GSS ต้องมีห้องคัดกรอง คัดเลือกและสะสมลูกที่แข็งแรงที่สุดจาก colony ที่เลี้ยงเพ่ือปล่อยและ
น ากลับเข้ามาใน colony ตั้งต้น ให้แมลงที่แข็งแรงที่สุดผสมพันธุ์กับแมลงที่มีคุณภาพดีที่สุด จะท าให้มีความสมดุล
และมีวิวัฒนาการที่มั่นคงระหว่างคุณภาพและปริมาณ ท าให้บ่อยเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวผู้รุ่นลูก     จากทั้ง 2 
colony คือ colony ตั้งต้น และ colony ที่ปล่อยถูกคัดกรองและคัดเลือกโดยความสามารถในการผสมพันธุ์โดยการ
ทดสอบการแข่งขันผสมพันธุ์ 
 2) สาธารณรัฐอาร์เจนตินา 
 1) ทดสอบน้ ามันสกัดจากพืชพ้ืนเมือง 2 ชนิด พบว่ามีประสิทธิภาพเหมือนน้ ามันสกัดจากขิงในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพทางเพศของ Medfly เป็นหมันตัวผู้ สายพันธุ์ tsl (thermal sensitive lethal) ได้มีการทดสอบ
ในขนาดใหญ่ขึ้นและกระตุ้นให้มีการด าเนินงานให้แมลงเป็นหมันตัวผู้ได้รับสารสกัดก่อนปล่อย 
 2) แยกเชื้อแบคทีเรียจากกระเพาะของ Medfly จาก colony ที่เลี้ยงในห้องปฏิบัติการ จากแมลงที่
จับได้จากธรรมชาติ และจากตัวเต็มวัยที่ได้จากผลฝรั่งที่ถูกท าลาย ได้เชื้อแบคทีเรีย 221 isolate โดยพวก 
Enterococcus sp., Providencia sp. และ Enterobacter sp. ได้จากแมลงจากผลฝรั่ง พวก Kluyvera sp., 
Pseudomonas sp., Klebsiella sp.  และ Enterobacter sp. ได้จากแมลงที่เลี้ยงในห้องปฏิบัติการ พวก 
Serratia sp., Enterococcus sp., Citrobacter sp., Erwinia sp., Pantoea sp., และ Kluyvera sp., ได้จากแมลงที่
จับได้จากธรรมชาติ สังเกตุได้ว่าแมลง     ที่ จับได้จากธรรมชาติมีชนิดแบคทีเรียมากที่สุด ส่วนแมลงที่เลี้ยงใน
ห้องปฏิบัติการมีชนิดแบคทีเรียน้อยที่สุด แสดงถึงการขาดหายไปของแบคทีเรียที่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่าง
แหล่งก าเนิดของแมลง %ของไข่ที่พัฒนาไปถึงเข้าดักแด้มีแนวโน้มสูงกว่าเมื่อเพาะบนอาหารเลี้ยงหนอนที่มี
แบคทีเรียจากแมลงในห้องปฏิบัติการ      และแมลงที่จับได้จากธรรมชาติ และมี % การเข้าดักแด้ต่ าในวันที่ 10  
 3) ร่วมกับสมาคมผู้ปลูกบลูเบอร์รี่ทดลองปล่อยแมลงเป็นหมันเพ่ือควบคุม medfly ในสวนบลูเบอร์
รี่ 2 สวน พ้ืนที่ 68.75 ไร่ (11 ha) และ 137.5 ไร่ (22 ha) ซึ่งล้อมรอบด้วยพ้ืนที่แนวกั้นระยะ 1,500 เมตร ปล่อย
แมลงเป็นหมันอย่างน้อย 384 ตัว/ ไร่/ สัปดาห์ ด้วยถุงกระดาษ ในช่วงเวลา 2 เดือน เพ่ือให้ได้สัดส่วน S/ N = 50:1 มี
ระบบกับดัก ซึ่งประกอบด้วยกับดัก 2 ชนิด (McPhail และ Jackson) ทุก 187.5 ไร่ มีการอบรมเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับ เกษตรกร ประชาชนท้องถิ่น ถึงประโยชน์ของ SIT, การจัดการแมลงเป็นหมัน, การขนส่ง, การปล่อย วางแผน
แบบมีส่วนร่วมทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ พบว่า FTD แมลงเป็นหมัน = 10 ท าให้สามารถขยายผลไปยัง
สวนอ่ืนๆ ได้ โดยมีเปูาหมายลดการใช้สารเคมี และได้ผลผลิตคุณภาพดี แข็งแรง ปลอดภัย 
 4) พัฒนาการใช้ SIT กับแมลงวันผลไม้ Drosophila suzukii เนื่องจากตรวจพบแมลงในช่วงการเก็บ
เกี่ยวซึ่งต้องจ ากัดการใช้สารเคมี ในขณะที่แมลงมีการให้ลูกหลานสูงและวงจรชีวิตสั้น โดยในประเทศมีการผลิตพวกบลู
เบอร์รี่ เรดเบอร์รี่ เชอรี่ องุ่น และมะเดื่อ ด้วยระบบที่ต่างกัน ซึ่งต้องเริ่มต้นด้วยการพัฒนาระบบการผลิตขยายให้
ได้ปริมาณมาก การควบคุมคุณภาพ การฉายรังสี การบรรจุ และการปล่อย ขณะนี้แมลงที่ได้จากการเข้าท าลายใน
ธรรมชาติได้ถูกเลี้ยงในสภาพห้องปฏิบัติการที่ได้พัฒนาอาหารเทียมแล้ว  อยู่ระหว่างประเมินวิธีการเก็บไข่และการ
แยกดักแด้  
 3) สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 
 1) ก าจัดการระบาดของ B. carambolae ซึ่งตรวจพบครั้งแรกบนเกาะ Curralinho และ Portel 
ในหมู่เกาะ Marajo เมื่อปี 2014 เนื่องจากประชาชนจาก Amapa หลั่งไหลเข้ามาที่รัฐ Para อย่างต่อเนื่อง โดย
เริ่มแรกตรวจพบตัวผู้ 9 ตัว บนเกาะ Curralinho และ 2 ตัว ที่ Portel ด้วยกับดัก Jackson + ME + มาลาไธออน 
ทันทีที่ตรวจพบแมลง พืชอาศัยถูกพ่นด้วยเหยื่อพิษ (โปรตีน + มาลาไธออน) MAT ถูกกระจายด้วยแผ่นสารล่อ 
(ME + มาลาไธออน) ผลไม้ที่เป็นพืชอาศัยถูกก าจัด ช่วงเดือนมีนาคม 2014 – ธันวาคม 2015 พ่นเหยื่อพิษไป 



52,379 ลิตร แขวนแผ่นสารล่อ 68,820 แผ่น ผลไม้ถูกก าจัดไป 40,640 กิโลกรัม ให้ความรู้เรื่องสุขอนามัย
พืชอย่างเข้มข้นในเกาะต่าง ๆ และควบคุมการเคลื่อนย้ายสิ่งของควบคุมในรัฐ Amapa เพ่ือหลีกเลี่ยงการแพร่กระจาย
ของศัตรูพืช เกาะ Curralinho จับแมลงตัวสุดท้ายวันที่ 14 พฤษภาคม 2014 จับแมลงไม่ได้ 3 ชั่วอายุขัย 
ประกาศก าจัด B. carambolae ส าเร็จ วันที่ 27 พฤษภาคม 2014 เกาะ Portel จับแมลงตัวสุดท้าย วันที่ 16 
กันยายน 2015 ประกาศก าจัด B. carambolae ส าเร็จ เดือนกันยายน 2016 
 2) พัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงหนอน Medfly ที่เหมาะสมและต้นทุนต่ า เพ่ือใช้วัสดุท้องถิ่นทดแทนการน้ า
เข้าในการผลิตแมลงเป็นหมัน โดยอาหารสูตรแปูงข้าวโพด อัตราเพาะไข่ 0.5 ซีซี/ อาหาร 1 กิ โลกรัม ได้หนอน 
5,890 – 7,000 ตัว ได้ดักแด้ 5,580 – 6, 680 ดักแด้ น้ าหนักดักแด้ 7.50 มิลลิกรัม อัตราการเข้าดักแด้ 
95.10% ออกเป็นตัวเต็มวัย 96.90% อาหารสูตรชานอ้อย อัตราเพาะไข่ 2 ซีซี/ อาหาร 1 กิโลกรัม ได้หนอน 
11,440 ถึง 15,350 ตัว ดักแด้ 11,250 – 14,680 ดักแด้ น้ าหนักดักแด้ 8.25 มิลลิกรัม อัตราการเข้าดักแด้ 
95.40% ออกเป็นตัวเต็มวัย 97.70% และอาหารสูตรผงแครอท อัตราเพาะไข่ 1 ซีซี/ อาหาร 1 กิโลกรัม ได้หนอน 
11,560 – 14,840 ตัว ดักแด้ 11,260 – 13,950 ดักแด้ น้ าหนักดักแด้ 8.00 มิลลิกรัม อัตราการเข้าดักแด้ 
96.15%  ออกเป็นตัวเต็มวัย 98.20%  
 3)  ตรวจสอบแมลงเป็นหมัน: แมลงธรรมชาติ ในกรงทดลองภาคสนาม เพ่ือหาสัดส่วนที่เหมาะสม
ในการลดประชากร A. fraterculus โดยตรวจสอบดักแด้จากผลไม้ในกรง และแนะน าสัดส่วนที่เหมาะสมว่าเป็น 
50: 1 ส าหรับการประยุกต์ใช้ในสภาพพ้ืนที่เปิด เนื่องจากประชากรเปูาหมายจะถูกท าให้ ลดลงได้ 95% หรือ
มากกว่า ต้องมีสัดส่วนแมลงเป็นหมัน: แมลงธรรมชาติ ตั้งแต่ 42: 1 ขึ้นไป  
 4) สาธารณรัฐชิลี 
 มีระบบตรวจจับแมลงวันผลไม้ระดับประเทศ (NFFDS) ก่อตั้งเมื่อปี 1980  เป็นแผนงานที่ประสบ
ความส าเร็จมา 50 ปี ใช้เป็นแนวทางและเป็นแผนต่อสู้กับแมลงวันผลไม้ทั่วทั้งประเทศ ระบบยั่งยืนด้วยความ
เข้มแข็ง 4 ด้าน 1. กักกันเข้มงวด 101 จุดตรวจทางเข้าทั่วประเทศ 2. ระบบส ารวจถาวร 1 ระบบ โดย NFFDS 3. ลง
นามข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแมลงวันผลไม้ 4. มีแผนฉุกเฉิน เพ่ือตอบสนองอย่าง
เร่งด่วนและมีประสิทธิภาพต่อการตรวจพบแมลงวันผลไม้ต่างถิ่นในประเทศทุกกรณี ชิลีพบ medfly ครั้งแรก ปี 
1963 ทางเหนือของประเทศ พบในเมืองหลวงเมื่อปี 1966 และถูกก าจัดหมดไป โดยทุก US$ ที่ลงทุนในการ
ควบคุมแมลงวันผลไม้ ได้ผลตอบแทนกลับมา 1,000 US$ 

 5) สาธารณรัฐเปรู 
 มีระบบส ารวจติดตามสถานการณ์แมลงวันผลไม้ของประเทศ เพ่ือพยากรณ์และวินิจฉัย 

แมลงวันผลไม้ที่มีในประเทศ ก าหนดพืชอาศัยของแมลงวันผลไม้แต่ละชนิด ช่วงเวลาที่ตรวจจับแมลงวันผลไม้ชนิด
ใหม่ได้ และประสิทธิภาพของการพยากรณ์ในพ้ืนที่ที่มีการควบคุมลดประชากร หรือก าจัดให้หมดไป มีการเปลี่ยนแปลง
การจัดการระบบกับดักในปฏิบัติการโดยอ้างอิงสภาพภูมิประเทศ ความหนาแน่นของกับดักขึ้นอยู่กับระยะเวลาของ
ปฏิบัติการ ได้แก่ 1. ส ารวจและพยากรณ์ 2. ลดประชากร 3. ก าจัดให้หมดไป 4. ปูองกัน อัตรากับดักในพ้ืนที่ที่มี
พืชอาศัย 1 กับดัก/ 125 ไร่ พ้ืนที่ไม่มีพืชอาศัย 1 กับดัก/ 500 ไร่ ปัจจุบัน มี 36,000 กับดัก 200 กับดักอยู่
ตามจุดที่เป็นทางเข้าประเทศเพ่ือตรวจจับชนิดที่ไม่มีในเปรู มีการเก็บตัวอย่างผลไม้ เริ่มแรกเก็บแบบสุ่ม เข้มข้นช่วง
กระบวนการก าจัดให้หมดไป และเก็บแบบคัดเลือกระยะปูองกัน จุดแข็งของระบบ คือ การจัดการข้อมูลอย่างเป็น
ระบบซึ่งสามารถให้ค าแนะน าได้ทันเวลา ส าหรับการพยากรณ์ วิเคราะห์และท าการตัดสินใจระหว่างกระบวนการ
รณรงค์ส าหรับแมลงวันผลไม้ 1 ชนิดหรือมากกว่า 

 6) สาธารณรัฐโดมินิกนั  
 ก าจัด Medfly ได้ส าเร็จภายในระยะเวลาอันสั้น โดยมีรายงานการพบ Medfly เป็นทางการเมื่อ 

เดือนมีนาคม 2015 เมื่อแมลงแพร่กระจายไป 2,053 ตารางกิโลเมตร ทางตะวันออกของประเทศ ศูนย์กลางการ
ระบาดอยู่รอบ Punta Cana จุดหมายปลายทางส าคัญในแคริบเบียนของนักท่องเที่ยว ซึ่งไม่มีพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือ



การส่งออก การส่งออกผลไม้และผักทั้งหมดถูกห้ามทันทีโดยประเทศคู่ค้า สูญเสียกว่า 40 ล้าน US$ ในช่วงเวลา 
9 เดือนที่เหลือ พ้ืนที่ผลิตการเกษตรได้รับผลกระทบจากการสั่งห้ามเป็นระยะทางมากกว่า 200 กิโลเมตร จากจุด
ที่ระบาด รัฐบาลตอบสนองทันทีโดยกระทรวงเกษตรตั้งแผนงาน MOSCAMED ในประเทศ  เตรียมการขอ
งบประมาณและปฏิบัติการสนับสนุน เพ่ือด าเนินกิจกรรมส ารวจและก าจัด FAO, IAEA, และกระทรวงเกษตรของ 
USA จับมือกันให้ความช่วยเหลือการจัดตั้งระบบพยากรณ์ระดับชาติ  เพ่ือจ ากัดการขยายการระบาดทาง
ภูมิศาสตร์ และเริ่มรณรงค์ก าจัดด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานในระดับภูมิภาค โดย MOSCAMED ระดับภูมิภาค 
กัวเตมาลา-เม็กซิโก-อเมริกา ท าหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี SIT-AWIPM ส่วน FAO/IAEA ในฐานะคณะกรรมการที่
ปรึกษาทางเทคนิคเตรียมเทคนิคจากต่างประเทศ แมลงตัวสุดท้ายถูกจับได้ในเดือนมกราคม 2017 และประกาศ
การก าจัด Medfly อย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม 2017 หลังจากจับแมลงได้เป็นศูนย์ใน 6 ชั่วอายุขัยของ
แมลง ปัจจุบันประเทศได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จในการก าจัด Medfly และมีความเข้ม
แข้งของระบบส ารวจอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีก าลังการตอบสนองกรณีฉุกเฉิน 
 7) สาธารณรัฐโครเอเชีย 
 ใช้ IPM ที่บูรณาการด้วย SIT ลดประชากร Medfly ในหุบเขา Neretva ครอบคลุมพ้ืนที่ 
 8,000 เฮคเตอร์ ที่ปลูกส้มแมนดารินและพืชอาศัยอ่ืน ๆ ของแมลงวันผลไม้  ผลิตแมลงเป็นหมันที่โรงผลิตในเมือง 
Opuzen ในหุบเขา Neretva ซึ่งได้พัฒนาการบรรจุดักแด้ฉายรังสี การเลี้ยงให้ออกเป็นตัวเต็มวัย การท าให้แมลงสลบ 
และการปล่อย กล่องเลี้ยงแมลงให้ออกเป็นตัวเต็มวัยซ้อนกัน 24 ชั้น เตรียมอาหารและที่เกาะให้แมลง อาหาร
เลี้ยงตัวเต็มวัยประกอบด้วยน้ าตาลผสมโปรตีนธรรมชาติ มีระบบเครื่องมือตวงให้ได้ดักแด้ต่อกล่องประมาณ 
40,000 – 45,000 ตัว ระหว่างปี 2560 พัฒนาการปล่อยแมลงเป็นหมันจากการปล่อยด้วยเครื่องทางภาคพ้ืนดิน 
ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้หลายเส้นทางเป็นการปล่อยด้วยระบบอากาศยานไร้คนขับ โดยบริษัท Mubarqui อากาศยานมี
ภาชนะบรรจุได้ 5.5 ลิตร มี Medfly เป็นหมันตัวผู้ 350,000 ตัว มีประตูปล่อยที่สามารถปรับอัตราการปล่อยและ
การสั่นได้ เครื่องมือถูกควบคุมผ่าน Bluetooth โดย Tablet ด้วยระบบ Android และระบบน าทาง (MaxNav 
software, Mabarqui) อัตราการปล่อย 25,000 ตัว/ นาที ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 เฮคเตอร์/ นาที และครอบคลุมพ้ืนที่ 
100 เฮคเตอร์/ 1 เที่ยวบิน สามารถเพ่ิมคุณภาพของแมลงเป็นหมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ าหนักตัวเต็มวัยและ
เปอร์เซนต์ตัวที่บินได้หลังจากถูกท าให้สลบ ซึ่งความส าเร็จของการใช้ SIT ขึ้นอยู่กับการเตรียมการเลี้ยงตัวเต็มวัยก่อน
ปล่อย ด้วยวิธีการที่พัฒนา และให้อาหารที่มีคุณภาพและเพียงพอให้แมลงท าให้แมลงมีความสมบูรณ์ทางเพศ  และการ
ใช้วิธีการปล่อยจะท าให้แมลงมีการกระจายตัวครอบคลุมพ้ืนที่เปูาหมายและไม่ท าให้แมลงบาดเจ็บ 
 8) สาธารณรัฐยูกันดา  
 จัดการการผลิตพริกไทยแบบองค์รวม เพ่ือควบคุมโรคและ medfly ด้วย IPM โดยต้องเข้าใจ
องค์ประกอบของศัตรูพืชและข้อจ ากัดทางการเกษตรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือออกแบบกลยุทธ์ IPM ที่เหมาะสม เริ่มตั้งแต่
การปลูก การส ารวจโรคและแมลงศัตรูพืช การท าความสะอาดแปลงปลูก ซึ่งเกษตรกรทิ้งผลผลิตที่ถูกท าลายหรือ
ถูกคัดทิ้งไว้ในแปลง พัฒนาการเขตกรรมและการควบคุมโดยชีววิธี โดยการใช้ไวรัสรูปแบบเม็ดซึ่งต้องพัฒนา การเก็บ 
การขนส่งและการใช้งานให้เหมาะกับเกษตรกรรายย่อย เกษตรกรยังไม่เข้าใจวิธีการใช้ Metarhizium anisopliae 
และไม่เต็มใจที่ต้องพ่นเชื้อช่วงกลางคืนหลัง 1 ทุ่ม 
 9) ราชอาณาจักรโมร็อกโก 
 ใช้ SIT โดยน าเข้าแมลงเป็นหมัน ผสมผสานกับวิธีการอ่ืน ๆ ได้แก่  ท าความสะอาดสวน ใช้กับดัก
สารล่อจ านวนมาก ในการควบคุม Medfly ในพ้ืนที่ปลูกส้ม โดยการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมส้ม   ในโมร็อกโก 
กระทรวงเกษตร และ IAEA เริ่มด าเนินการจากพ้ืนที่น าร่อง 4,600 เฮคเตอร์ (28,750 ไร่) เมื่อปี  2549 ขยาย
พ้ืนที่เป็น 5,800 เฮคเตอร์ ในปี 2560 ซึ่งข้อสรุปได้พิสูจน์ผลของการใช้แมลงเป็นหมันในพ้ืนที่น าร่องแล้ว และมีแผน
ขยายพ้ืนที่ด าเนินการออกไป โดยวางแผนสร้างโรงผลิตแมลงเป็นหมันตัวผู้ ก าลังการผลิต 200 ล้านตัว/สัปดาห์ ใน
ประเทศ เปิดด าเนินการในปี 2563  



 10) สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย 
  ใช้หลักการครอบคลุมพ้ืนที่ในการควบคุมแมลงวันผลไม้ ในมหานคร Ibadan ที่พ้ืนที่ชานเมือง
ปลูกพืชหลายชนิด มีสวนหลังบ้าน สวนส่วนตัว และมีคลังผลไม้เพ่ือตลาดในและต่างประเทศ  ซึ่ง B. dorsalis ถูก
จับได้มากในกับดักตลอดทั้งปี โดยประชากรสูงมากช่วงฤดูฝน และพบในมะม่วง, มะม่วงปุาหรือพวกตระกูลกระบก 
มากกว่าพวกตระกูลส้ม C. cosyra พบมากช่วงฤดูแล้ง ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ผลจากการลดประชากร
แมลงวันผลไม้ด้วยการท าความสะอาดสวน ใช้กับดัก และเหยื่อโปรตีน ท าให้ความเสียหายของผลไม้ทุกชนิดลดลง 
แต่ก็เสียหายจาก B. dorsalis ไม่ต่ ากว่า 70% และจาก C. cosyra ไม่ต่ ากว่า 85% จึงจ าเป็น ต้องมีการรณรงค์
ในชุมชนเมืองและให้ชุมชนมีส่วนร่วมโดยตรงในการควบคุมแมลงวันผลไม้ 
 11) สาธารณรัฐกานา 
 เริ่มศึกษากลยุทธ์การใช้กับดัก – การฉายรังสี – การปล่อย ในการควบคุม B. dorsalis ระยะแรก
ของโครงการด าเนินการ 1. ศึกษากับดัก 2 ชนิด พบว่า กับดัก EcomanTM จับแมลงที่มีชีวิตได้มากกว่า และแมลง
มีชีวิตอยู่ได้นานกว่า โดยอยู่ได้ถึง 31 วัน เทียบกับ กับดัก McPhailTM  และช่วงเวลา 6.00- 10.00 น. จับแมลงมีชีวิต
ได้มากที่สุด 2. ปริมาณรังสีที่เหมาะสมในการท าหมัน B. dorsalis ตัวผู้ คือ 50 เกรย์ 3. กลยุทธ์นี้ลดค่าใช้จ่ายและ
เวลาในการด าเนินการด้วย SIT โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศยากจน ระยะต่อไปจะศึกษาการแข่งขันผสมพันธุ์และ
แนวทางการทดสอบในกรงทดลองภาคสนามเพ่ือพิสูจน์หลักการ 
 12) สาธารณรัฐแอฟริกาใต้  
 ศึกษาการกระจายที่อยู่ของแมลง B. tryoni เป็นหมันและแมลงธรรมชาติในกรงทดลองภาคสนาม 
พบว่า แมลงทั้ง 2 กลุ่มเปลี่ยนที่อยู่ตลอดทั้งวันเพ่ือหลีกเลี่ยงอันตรายจากสภาพโดยรอบ โดยแมลงจะอยู่ที่สูงในทรง
พุ่มแต่ไม่ห่างจากกลางทรงพุ่มและเปลี่ยนไปตลอดทั้งวัน อัตราการผสมพันธุ์ที่ต่ าระหว่างแมลงเป็นหมันและแมลง
ธรรมชาติขึ้นอยู่กับความแตกต่างชั่วขณะของกิจกรรมการเรียกคู่ของตัวผู้ 
 13) สาธารณรัฐอินเดีย 
 พัฒนา IPM เพ่ือควบคุม Z. cucurbitae ในการผลิตพืชตระกูลแตงอินทรีย์ สามารถลดการเข้า
ท าลายจาก 90% เหลือ 10% โดยใช้ 1. กับดักสีเหลืองมาตรฐานขนาด 500 ซีซี ที่มี 2 ช่อง ใช้คิวลัวร์รูป
ของเหลว 2 ซีซี ผสมน้ า 100 ซีซี + โปรตีนไฮโดรไลเสท + สารกันระเหย + สารกันเน่า อัตรา 8 กับดัก/ 1 ไร่ (กับ
ดักสีเหลืองจับแมลงได้มากที่สุดมีประสิทธิภาพได้นาน 21 วัน  ตามด้วยกับดักใส ที่มีประสิทธิภาพนาน 14 วัน 
และกับดักสีเขียว ซึ่งมีประสิทธิภาพนาน 24 วัน ซึ่งกับดักโปรตีนไฮโดรไลเสทผสมคิวลัวร์จับแมลงได้มากกว่ากับดัก
คิวลัวร์อย่างเดียว โดยแมลงจมน้ าแต่ไม่เน่า 2) พ่นด้วยสารสะเดาทั่วแปลงทุกสัปดาห์แทนการใช้เหยื่อ  
 14) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 ลดประชากรแมลงวันผลไม้ในการผลิตแก้วมังกร ด้วย IPM แบบครอบคลุมพ้ืนที่ ตั้งแต่ปี 2015 
เพ่ือสร้างเขตควบคุมที่มีประชากรแมลงวันผลไม้ระดับต่ า FF-ALPP ก่อนใช้ SIT ได้แก่ 1. ท าความสะอาดแปลงปลูก
โดยเก็บผลใส่ถุงพลาสติกท้ิงไว้กลางแดด ฝังลึกอย่างน้อย 30 เซนติเมตร หรือเผา 2. แขวนแผ่นสารล่อ + สารฆ่า
แมลง ทุก 50 เมตร เปลี่ยนทุก 2-3 เดือน 3. พ่นเหยื่อพิษ เป็นจุดตามใต้ใบหรือพุ่มไม้ หรือใช้เป็นกับดัก ทุก 7 
วัน ตั้งแต่ผลโตเต็มที่จนเก็บเกี่ยว 4. พยากรณ์ด้วยกับดัก ME + สารฆ่าแมลง ในพ้ืนที่หลัก 12 กับดัก พ้ืนที่แนว
กั้น 19 กับดัก แปลงเกษตรกร 5 กับดัก โดยใช้ grid เก็บแมลงทุก 7 วัน เปลี่ยนกับดักทุก 6 เดือน 5. เก็บตัวอย่าง
ผลไม้ ประเมินความเสียหาย และประเมินประสิทธิภาพวิธีการลดประชากร ผล FTD≤ 2.5 ในพ้ืนที่หลัก และ ≤ 3.4 
ในพ้ืนที่แนวกั้น พ้ืนที่ไม่มีการควบคุม 12.3 เปอร์เซนต์ความเสียหายของแก้วมังกร 3.1%, 5% และ10.5% 
ตามล าดับ 



 15) ประเทศญี่ปุุน 
 สร้างแบบจ าลองที่มีการจ าลองบนพ้ืนฐานพลวัตการแข่งขันของแมลง 2 ชนิด รวมถึงการรบกวน
การสืบพันธุ์ (reproductive interference - RI) ในการก าจัดแมลงชนิดหนึ่ง เพ่ือดูผลของความเข้มของการ
รบกวนการผสมพันธุ์ระหว่างแมลงเป็นหมันและแมลงเปูาหมายต่างชนิดกัน เพราะต้องอ่อนกว่าการแข่งขันทางเพศ
ระหว่างแมลงเป็นหมันและแมลงธรรมชาติในการใช้เทคนิคแมลงเป็นหมันทั่วไป และดูจ านวนแมลงเป็นหมันที่
ปล่อยเพ่ือชดเชยความเข้มที่ต่ ากว่าของการรบกวนการผสมพันธุ์ ผลของแบบจ าลองแสดงให้เห็นว่า ความเป็นไปได้
ในการก าจัดให้หมดไปถูกท าให้ลดลงด้วยการเพ่ิมความเข้มของการรบกวนการผสมพันธุ์ อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์
ขึ้นกับความเข้มกว่าของจ านวนแมลงเป็นหมันที่ปล่อย เพราะขึ้นอยู่กับความถี่ของการรบกวน การผสมพันธุ์ตาม
ธรรมชาติ แบบจ าลองยังท านายว่าถ้าแมลงเป็นหมันจ านวนมากถูกปล่อยอย่างสมเหตุผล แมลงชนิดเปูาหมาย
สามารถถูกก าจัดไปได้แม้ว่าการรบกวนการผสมพันธุ์ระหว่างชนิดจะอ่อนแอมาก ผลของแบบจ าลองท าให้สามารถใช้
เทคนิคนี้ในปฏิบัติการควบคุมแมลงวันผลไม้ศัตรูพืชแบบครอบคลุมพ้ืนที่ 
  16) เครือรัฐออสเตรเลีย  
 1. ศึกษาผลของอายุ colony ใน B. tryoni พบว่า แมลงจาก colony อายุมากกว่าเริ่มผสมพันธุ์เร็วกว่า
และความถี่ในการผสมพันธุ์สูงกว่าแมลงจาก colony ที่อ่อนกว่า ตรงตามรูปแบบนิสัยชอบของการผสมพันธุ์  โดย
อวัยวะสืบพันธุ์ของแมลงจาก colony ที่อายุมากกว่าพัฒนาเร็วกว่าแมลงจาก colony ที่อายุน้อยกว่า แมลงจาก 
colony แก่กว่าอยู่ได้นานกว่าแมลงจาก colony อ่อนกว่า ซึ่งการพัฒนาของตัวเต็มวัยที่เร็วและนิสัยชอบการผสมพันธุ์
เมื่ออายุน้อยเป็นลักษณะพึงประสงค์ของแมลงที่ใช้ใน SIT โดยสามารถเพ่ิมผลกระทบของแมลงเป็นหมันที่ปล่อยไป
ก่อนที่จ านวนจะลดลงเนื่องจากแมลงตายไป การมีชีวิตอยู่นานเป็นสิ่งพึงประสงค์ของ SIT เนื่องจากเพ่ิมช่วงเวลาที่
แมลงเป็นหมันที่ปล่อยไปท างานเป็นตัวควบคุม ซึ่งต้องพิจารณาอุณหภูมิ การอดอาหาร และความทนทานต่อความ
แห้งแล้ง ซึ่งเป็นผลลบต่อความมีชีวิตรอดในแปลงด้วย 
 2. ศึกษาฟีโรโมนจาก B. tryoni ที่เลี้ยงในโรงผลิต ไม่พบความแตกต่างในองค์ประกอบ ฟีโรโมนที่
ปล่อยโดยแมลงตัวผู้จาก colony ที่อายุมากหรืออายุน้อย หรือในปริมาณฟีโรโมนที่มีอยู่ใน rectal gland (ต่อม
บริเวณส่วนก้น) ของตัวผู้ แต่ตัวผู้จาก colony ทีอ่ายุมากปล่อยฟีโรโมนเพศปริมาณมากกว่าตัวผู้จาก colony อายุ
น้อยอย่างมีนัยส าคัญ แสดงว่าตัวผู้จาก colony ที่แก่กว่าผลิตฟีโรโมนปริมาณมากกว่า การเรียกตัวเมียและเวลาที่
ใช้เรียกตัวเมียไม่มีความแตกต่างกัน ปริมาณฟีโรโมนที่ปล่อยมากขึ้นในสภาพโรงเลี้ยงแมลง เป็นการปรับการ
ตอบสนองซึ่งตัวผู้จ าเป็นต้องเอาชนะสภาพที่มีสารเคมีมากมายเพ่ือความส าเร็จของสมบูรณ์เพศ 
 3.  พัฒนายีสต์และน้ ามันในอาหารเลี้ยงหนอน B. tryoni เพ่ือความคุ้มค่าในการผลิตขยายโดย
ปราศจากการสูญเสียผลผลิตหรือคุณภาพของแมลง โดยบริวเวอร์ยีสต์ที่เชื้อตายแล้ว และยีสต์ไฮโดรไลเสทผสมบ
ริวเวอร์ยีสต์ที่สกัดความขมแล้วอัตรา 1: 3 สามารถทดแทนยีสต์ไฮโดรไลเสทได้ น้ ามันที่มีน้ ามันคาโนลา ได้แก่ 
น้ ามันทานตะวัน น้ ามันร าข้าว น้ ามันคาโนลา สามารถใช้ได้ดีเท่าน้ ามันจมูกข้าวสาลี ได้อย่างคุ้มค่า 
 3. ด าเนินการทางสังคม เศรษฐกิจ และนโยบาย 
 1) สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย 
 พัฒนากลยุทธ์ IPM ในการจัดการแมลงวันผลไม้ที่ท าลายมะม่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง B. 
dorsalis ซึ่งเป็นศัตรูพืชต่างถ่ินที่ส าคัญ มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ 96% สร้างความสูญเสียผลผลิตมะม่วง 28% 
ประกอบด้วย 5 ปฏิบัติการ ได้แก่ 1. ปล่อยแตนเบียน 2.ใช้สารก าจัดศัตรูพืชที่มี Metarhizium anisopliae เป็น
องค์ประกอบ 3. ท าความสะอาดสวน 4. พ่นเหยื่ออาหารเป็นจุด 5. MAT ก่อนด าเนินการมีการประเมินความรู้ 
การยอมรับ สร้างความตระหนัก และความเต็มใจจ่ายในการใช้กลยุทธ์ IPM ของเกษตรกรรายย่อย โดยใช้
แบบสอบถาม และสุ่มเกษตรกร 370 ราย จาก 2 พ้ืนที่  เกษตรกรตระหนักรู้ IPM แมลงวันผลไม้ 79% แต่
ทั้งหมดไม่รู้เรื่องการควบคุมโดยชีววิธีและการพ่นเหยื่ออาหารเป็นจุด รู้จักท าความสะอาดสวน 86% น าไปปฏิบัติ 
80%รู้จัก MAT 52% น าไปปฏิบัติ 15% เกษตรกรเต็มใจจ่ายส าหรับ package (ETB 3000) 48% และเต็มใจ



จ่ายตามราคาที่เกษตรกรต่อรองลง 10-75% โดยวิธีการลดลงไปตามราคา จ านวน 25% จ าเป็นต้องพัฒนาความ
ตระหนักแก่เกษตรกรและเพ่ิมการส่งเสริมเพ่ือพัฒนาความรู้และการยอมรับ IPM ลดประชากรแมลงวันผลไม้  ซึ่ง
การพัฒนาการผลิตและคุณภาพมะม่วงขึ้นกับชุมชน 
 2) สหรัฐเม็กซิโก 
 มีระบบจัดการน้ าเสียจากโรงผลิตแมลงเป็นหมันและแตนเบียน ก่อนปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อม 
ใช้กระบวนการตกตะกอนโดยบูรณาการด้วย 1. การจัดการก่อนเข้ากระบวนการ เพ่ือแยกกากของแข็งชิ้นใหญ่ที่
ตกตะกอน  2. การน าตะกอนไปใช้งาน เพ่ือไม่ให้ตะกอนเข้าไปในเครื่องรับน้ า 3. การฆ่าเชื้อโรคและท าให้น้ าทิ้งใส 
ประเมินผลน้ าทิ้งด้วยมาตรฐานของเม็กซิโก NOM-001-SEMARNAT-1996 ซึ่งผ่านมาตรฐาน โดยระบบมี
ประสิทธิภาพ 98-99% 
 3) สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 
 1. สร้างการรับรู้เรื่องสุขอนามัยพืชเพ่ือก าจัด B. carambolae ใน Uiramuta โดยปี 2010 
แมลงเริ่มระบาดในบราซิล ในเทศบาล Uiramuta เขตอนุรักษ์ชนเผ่าพ้ืนเมืองหลายเผ่า ทางตอนเหนือของประเทศ
ซ่ึงติดกับประเทศ Guyana และ Venezuela ประเทศ Guyana ไม่มีการควบคุม B. carambolae + เส้นทางการ
แลกเปลี่ยนทอง + ลม ช่วยให้แมลงระบาดในบราซิล แผนฉุกเฉินในการก าจัดศัตรูพืชหลังจากแมลง 1 ตัว ถูกตรวจจับได้ 
ต้องด าเนินการภายใน 48 ชั่วโมง แต่ต้องได้รับอ านาจจากชุมชนคนพ้ืนเมืองก่อน ท าให้ต้องให้ความส าคัญกับ
สุขอนามัยพืชเป็นอันดับแรก ระหว่างปี 2011 – 2017 ทีมงานให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยพืช บรรยายเทคนิคแก่
ประชาชน บรรยายในโรงเรียนประถม ประชุมกับผู้น าชนพ้ืนเมือง ให้ความรู้ตามเขตชายแดน อบรม จนได้รับ
อนุญาตจากชุมชนคนพ้ืนเมืองให้ปฏิบัติการควบคุมเพ่ือก าจัดแมลง การระบาดเป็นครั้งคราวตามชายแดนท าให้
ต้องมีการให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยพืชอย่างต่อเนื่อง 
 2. สร้างการรับรู้เรื่องสุขอนามัยพืชและองค์ประกอบที่จ าเป็นในการก าจัด B. carambolae ใน
หมู่เกาะ Marajo โดยหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน บนพ้ืนฐานวิถีชีวิตของชาวเลที่นิยมบริโภคผลไม้สด 
เช่น มะม่วง มะเฟือง เชอรี่ ชมพู่มะเหมี่ยว ฝรั่ง ส้มเปลือกหนา มะเขือเทศ พริก ระหว่างการเดินทางตามแม่น้ า 
แผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย น าเสนอในโรงเรียน บรรยายความรู้ วิทยุ สัมภาษณ์ทางทีวี เช่น พาเยี่ยมชมแหล่ง
การค้า ท่าเรือ เส้นทางน้ า ที่อยู่อาศัย ทั้งในเมืองและชนบท มีส่วนร่วมในงานสังคมและงานเกษตร สื่อเอกสาร
ต่างๆ และเพ่ือรักษาสถานะปลอด B. carambolae หลังจากก าจัดได้แล้ว จ าเป็นต้องให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือ
เพ่ิมความตระหนักแก่ประชาชนท้องถิ่น เนื่องจากความเสี่ยงของการแพร่กระจายจากการเคลื่อนย้ายโดยคนมักพบ
ท าให้เกิดการระบาดใหม ่
 3. ทดสอบปริมาณรังสีและการแช่น้ าร้อนที่เหมาะสมส าหรับควบคุมแมลงวันผลไม้    ในมะม่วง
สายพันธุ์ Altaulfo และ zapote mamey ตามมาตรการสุขอนามัยพืช พบว่า ปริมาณรังสี 150-300 เกรย์ 
ชะลอความสุกและการเสื่อมสภาพ ไม่มีผลต่อองค์ประกอบกรด น้ าตาล และคาโรทีนอยด์ทั้งหมด ส าหรับมะม่วง 
และเป็นทางเลือกส าหรับ zapote mamey โดยต้องประเมินความทนของผลไม้ การแช่น้ าร้อน 47- 46.5๐ซ   
นาน 51 นาที ส าหรับมะม่วงสายพันธุ์ Altaulfo น้ าหนัก≥ 150 กรัม  นาน 75 นาที ส าหรับมะม่วงสายพันธุ์ 
Altaulfo น้ าหนัก≥ 425 กรัม และนาน 65 นาที ส าหรับ zapote mamey น้ าหนัก≥ 550 กรัม หลังจากย้าย
ผลไม้จากน้ ารอ้น รอ 30 นาที ก่อนท าให้เย็นด้วยอากาศหรือน้ าที่อุณหภูมิต่ ากว่า 21๐ซ ทั้ง 2 วิธี ไม่มีผลกระทบ
ต่อเคมีฟิสิกส์และคุณภาพด้านรสชาติของผลไม้ สามารถใช้เป็นมาตรการสุขอนามัยพืชได้ 
 4) เครือรัฐออสเตรเลีย  
 มีแผนงาน STEM (Technology, Engineering and Maths Professional in School) ซึ่งเป็น
แผนงานอาสาสมัคร ได้รับงบประมาณจากกรมการศึกษาและฝึกอบรม รัฐบาลออสเตรเลีย กับแผนงานส่งต่อและ
ขยายการศึกษาของ CRISO โดยนักกีฏวิทยาที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับแมลงวันผลไม้กว่า 20 ปี ร่วมมือกับครู ใน
โรงเรียนประถมและมัธยม อ านวยความสะดวกให้เกิดอุตสาหกรรมประสบการณ์จริง และกระตุ้นความช านาญด้าน 



STEM ในห้องเรียน 1. เล่าประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและการมีส่วนร่วมของนักเรียน
ในการพิจารณาอาชีพทางวิทยาศาสตร์โดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกีฏวิทยา 2. เตรียมทรัพยากรให้ครู เช่น วงจร
ชีวิตของแมลงวันผลไม้ส าหรับจัดแสดงในเวทีวิทยาศาสตร์ 3. เพ่ิมการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยให้นักกีฏวิทยาเกี่ยวข้อง
กับชุมชนที่กว้างขึ้น ผู้ร่วมงานแต่ละคนเป็นเอกเทศ ก าหนดสิ่งที่ท าได้ดีที่สุดบนพื้นฐานความมีและที่ตั้ง ท าได้ตั้งแต่
น าเสนอ ท าแบบฝึกหัดในห้องเรียน เยี่ยมชมสถานที่ ให้ค าปรึกษาโครงการ วินิจฉัยโรคแมลงในสวนผัก STEM จัด
บทบาทไปกับกลยุทธ์วิทยาศาตร์ของกรมวิชาการเกษตรและทรัพยากรน้ า มุ่งมั่นกระตุ้นนักวิทยาศาตร์ของกรมให้
มีส่วนร่วมกับชุมชนมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมความตะหนักเรื่อง STEM ตั้งแต่ปี 2007 จนปัจจุบัน อ านวยความสะดวกแก่
ผู้ร่วมงาน 6,000 คนทั่วประเทศ มีแผนงาน STEM ในเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร 
 4. การพิสูจน์สถานะความไม่เป็นพืชอาศัยของแมลงวันผลไม้ ตาม ISPM37 
 1) สาธารณรัฐเคนยา พิสูจน์สถานะความไม่เป็นพืชอาศัยของ B. dorsalis ในกล้วยและมะละกอ
ตามมาตรการสุขอนามัยพืช โดยไม่พบการเจริญเติบโตของ B. dorsalis ในกล้วย Cavendish สายพันธุ์แคระที่ยังมีสี
เขียวในระยะเก็บเกี่ยว และมะละกอ 5 สายพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวเมื่อมีความเหลืองน้อยกว่า 40% ซึ่งจะหลีกเลี่ยงความ
จ าเป็นต้องผ่านกรรมวิธีของการกักกันได้ 
 2) สาธารณรัฐเปรู พิสูจน์สถานะความไม่เป็นพืชอาศัยของ C. capitata และ A. fraterculus ใน
เสาวรส การทดสอบร่วมกับพืชอาศัยตามธรรมชาติในสภาพแปลงไม่พบการเข้าท าลาย การทดสอบในห้อง ปฏิบัติการ
ที่มีผลเสาวรสระยะเขียว ระยะก าลังพัฒนา และผลสุก ไม่พบการท าลายจากการบังคับให้แมลงวันผลไม้วางไข่ การ
ทดสอบกับผลเสาวรสที่เจาะรูไว้ พบการท าลายแต่ไม่พัฒนาเป็นตัวเต็มวัย สามารถพิสูจน์สถานะความไม่เป็นพืช
อาศัยของ C. capitata และ A. fraterculus ในเสาวรส ได้ 
สาระส าคัญท่ีเป็นประโยชน์กับนานาประเทศ 
 1. Insect Pest Control Databases 
 TWD = Tephritid Workers Database 
 IDIDAS  = the International Database on Insect Disinfestation and Sterilization 
 DIRSIT = the World-Wide Directory of SIT Facilities 
 IDCT = International Database on Commodity Tolerance   
ซึ่ง IDCT รวบรวมจากผลงานที่ตีพิมพ์ ตั้งแต่ ปี คศ. 1950 จนปัจจุบัน จ านวน 415 แหล่ง เน้นที่ตัวบ่งชี้การจัดการที่
เฉพาะเจาะจง และเงื่อนไข หลักการตลาดยอมรับและตลาดปฏิเสธ ตรวจสอบจากปัจจัยที่เชื่อมโยงกับปริมาณรังสี
หรือช่วงของรังสีที่มีผลต่อการยอมรับหรือปฏิเสธสินค้านั้นๆ ที่ขึ้นบัญชีความเสียหายจากการจัดการ สภาพการเก็บ
รักษา ของแต่ละงานวิจัย มี 336 บทความ เกี่ยวข้องกับผลไม้ ครอบคลุมผลไม้ 48 ชนิด 47 บทความ เกี่ยวกับพืช
หัวและผัก 35 บทความ เกี่ยวข้องกับไม้ดอก ครอบคลุมไม้ดอก 21 ชนิด ค้นหารายสินค้าได้ โดยใช้ชื่อสามัญ สายพันธุ์ 
ชื่อละติน ชื่อ Genus และ Family ได้ที่ https:///nucleus.iaea.org/sites/naipc/IDCT/Pages/default.aspx 
 2. รายชื่อศัตรูพืช (pest lists) ที่พบในแต่ละประเทศผู้ส่งออกเป็นสิ่งที่ประเทศผู้น าเข้าต้องเตรียมก่อนน าเข้า
สินค้าจากประเทศต่าง ๆ เพ่ือประเมินว่าจะมีศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงถูกน าเข้ามาและเป็นศัตรูพืชชนิดใหม่ในประเทศ
หรือไม่ มีหน่วยงานที่เป็นที่ปรึกษาข้อมูลทั่วโลก เช่น CABI CPC (CABI Crop Protection Compendium) EPPO 
(European and Mediterranean Plant Protection Organization) ซึ่งความผิดพลาดจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้จะท า
ให้การเปิดตลาดสินค้าล่าช้าออกไป ความผิดพลาดเรื่องการแพร่กระจายและชีววิทยาของแมลงวันผลไม้มักเกิดขึ้น
บ่อย ๆ ระหว่างการเจรจาการค้า อาจรวมถึงชนิดของแมลงวันผลไม้ พืชที่พบศัตรูพืช พบศัตรูพืชเมื่อไหร่ ศัตรูพืชถูก
ก าจัดไปแล้ว หรือก าลังอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเป็นทางการ หรือก าลังจ ากัดการแพร่กระจาย ศัตรูพืชเกี่ยวกับพืช
ที่ก าลังจะส่งออก-น าเข้าหรือไม่ ปัจจัยเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานของความไม่แน่นอนของรายชื่อศัตรูพืช และการประเมิน
ความเสี่ยงศัตรูพืช การยังไม่ตัดสินมาตรการสุขอนามัยพืช และก าลังด าเนินการช่วยเหลือทางการค้า ทั้งนี้ TASC 
(Technical Assistance of Special Crops) ใน USDA Foreign Agricultural Service (FAS) สนับสนุน



งบประมาณเพ่ือวินิจฉัยและแก้ไขความผิดพลาดในเรื่องฐานข้อมูลศัตรูพืชทั่วโลก เพื่อการส่งออกสินค้า โดยเฉพาะ
สินค้าจากสหรัฐอเมริกา 
 3. USDA CoFFHI (Compendium of Fruit Fly Host Information) เป็น application โต้ตอบที่
จัดท าและพัฒนาโดย USDA-APHIS-PPQ โดยรวมบันทึกท่ีตรวจสอบแล้วถึงการเข้าท าลายของแมลงวันผลไม้ในพืช
อาศัยทั่วโลก ปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น 3 มี 4 องค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ 1. ฐานข้อมูลครอบคลุมชนิดแมลงวันผลไม้และ
ชนิดพืชที่เฉพาะเจาะจง ส าหรับแมลงวันผลไม้ 16 ชนิดที่ถูกเลือกเป็นศัตรูพืชกักกันส าคัญในสินค้าพืชสวน ได้แก่ A. 
ludens, A. obliqua, B. albistrigata, B. carambolae, B. correcta, B. cucurbitae, B. dorsalis, B. 
frauenfeldi, B. latifrons, B. minax, B. pedestris, B. tau complex, B. zonata, C. capitata, Rhagoletis 
cerasi และ R. pomonella 2. รายชื่อพืชอาศัยส าหรับแมลงวันผลไม้ทั้ง 16 ชนิด ชั่วคราว 3. พืชอาศัยและ
ฐานข้อมูลด้านอนุกรมวิธานของ USDAARS  Fruit Fly (Diptera: Tephritidae) Databases ของ Allen 
Norrbom 4. บันทึกการเข้าท าลายของ Dacini ในหมูเกาะแปซิฟิค ของ Luc LeBlanc ซึ่ง CoFFHI จะพัฒนา
เพ่ิมขึ้นโดยมุ่งเพ่ิมชนิดแมลงวันผลไม้ศัตรูพืชกักกันส าคัญที่รุกรานมากพวก Tephritid ในกลุ่ม Anastrepha, 
Bactrocera, Ceratitis, Dacus, Rhagoletis และ Toxotrypana ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการตัดสินใจเพ่ือบรรลุ
ภารกิจหลักของ APHIS-PPQ ในการปูองกันการน าเข้าและการตั้งตัวของแมลงวันผลไม้ต่างถ่ินในสหรัฐอเมริกา และเพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่การค้าสินค้าเกษตรทั้งภายในและระหว่างประเทศท่ีปลอดภัย 

สรุปการควบคุมแมลงวันผลไม้แบบครอบคลุมพื้นที่ในประเทศต่างๆ 
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แอฟริกาใต้    √        
เอธิโอเปีย     √       
เคนยา     √   √    
ยูกันดา        √    
กานา     √       
เซเชลล ์           √ 
ไนจีเรีย     √    √   
ซูดาน     √    √  √ 
โมร็อกโก        √    
โครเอเชีย        √    
ออสเตรเลี
ย 

   √        

เม็กซิโก √ √      √    
บราซิล   √   √  √    
อาร์เจนติน
า 

       √  √  

ชิลี        √    
เปรู   √     √    
โดมินิกัน        √    
อินเดีย     √      √ 
เวียดนาม     √  √     
ไทย     √       
 
 



 4. สรุปวธิีการควบคุมแมลงวันผลไม้แบบครอบคลุมพ้ืนที่และการประเมินผล 
  1. สร้างการรับรู้ สร้างความตระหนัก ให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยพืช  
 2. รู้จักพ้ืนที่ รู้จักแมลงวันผลไม้ รู้จักพืชอาศัย รู้จักวิถีชุมชน  
 3. IPM + นวัตกรรม  
 - ท าความสะอาดแปลง 
   - สารล่อตัวผู ้
  - เหยื่อโปรตีนล่อตัวเมีย 

   - ใช้ศัตรูธรรมชาติ 
   - SIT 
 4. ประเมินผล 
  - ใช้กับดัก 
  - เก็บตัวอย่างผลไม้ 
ประโยชน์ที่ได้รับต่อตนเอง 
 1. มีโอกาสเสนอผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบมาอย่างต่อเนื่อง เรื่อง “Progressive  
of the Sterile Insect Technique in Area-wide Approach for the Establishment of a Fruit 
Fly Low Prevalence Area in Thailand” ให้เป็นที่ประจักษ์ ในวงการแมลงวันผลไม้ระดับนานาชาติ แม้
ยังไม่ประสบความส าเร็จถึงขั้นประกาศเป็นพ้ืนที่ควบคุมที่มีประชากรแมลงวันผลไม้ระดับต่ าหรือพ้ืนที่ปลอด
แมลงวันผลไม้ ตามมาตรฐานสุขอนามัยพืช แต่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับเทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
ความร่วมมือของเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง
ทุกระดับ  

 2. มีโอกาสเรียนรู้ความพยายามในการเอาชนะความยากล าบากและอุปสรรคของประเทศอ่ืนๆ  
ที่มีความพร้อมด้อยกว่าประเทศไทย แต่สามารถด าเนินการจนประสบความส าเร็จได้   
 3. ได้แนวคิดการน านวัตกรรมมาพัฒนา การด าเนินงานในประเทศไทย เช่น การปล่อยแมลงเป็นหมัน 
ปล่อยศัตรูธรรมชาติ ด้วยอากาศยานไร้คนขับ   
 4. ได้พบปะบุคลากรในวงการเดียวกันที่มีความมั่นคง ยั่งยืน ที่จะพัฒนางานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และ
ภูมิใจในผลงานของตนเองเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนบุคลากรรุ่นใหม่ ๆ ที่เข้ามาแทนท่ีและรับช่วงงานต่อไป 
ประโยชน์ที่ได้รับต่อหน่วยงาน 
  1. หนว่ยงานได้เป็นที่รู้จักเพ่ิมมากขึ้น สามารถมีเครือข่ายองค์ความรู้ที่แลกเปลี่ยนกันได้กว้างขวางขึ้น 
  2. น าผลงานวิจัยและนวตักรรมที่ได้รับมาประยุกต์เพ่ือพัฒนางานควบคุมแมลงวันผลไม้ในประเทศ 
ปัญหา/อุปสรรค 
  1. เวลา ณ สถานที่จัดประชุมต่างจากประเทศไทย 12 ชั่วโมง ผู้เกี่ยวข้องต้องปรับสภาพให้เข้ากับ
เวลาท้องถิ่นในเวลาที่จ ากัด  
  2. ผู้เข้าร่วมประชุมมาจากหลายประเทศในหลายภูมิภาคทั่วโลก ซ่ึงมีส าเนียงการใช้ภาษาสากล  ที่
แตกต่างกันไป หรือใช้ภาษาสากลไม่ได้เลย ท าให้เป็นอุปสรรคในการสื่อสาร 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
  1. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเตรียมตัวเองให้พร้อม ทั้งการเข้าร่วมประชุม ภาษา และวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
  2. การเข้าร่วมประชุมวิชาการทุกครั้ง ต้องมีผลงานไปร่วมเสนอ เพื่อได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ
ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง ส าหรับพัฒนางานต่อไป 



ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไรบ้าง 
 พัฒนาการผลิตและปล่อยแมลงเป็นหมัน  พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดประสบการณ์ท้ังงานส่งเสริม
และแนวทางการวิจัยเพ่ือพัฒนางานแก่บุคลากรรุ่นต่อ ๆ ไป ประยุกต์การควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับประเทศไทย 


