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แมลงวันผลไม้ในพริก 
          แมลงวันผลไม้ในพรกิเป็นศัตรูพืชที่สร้างความเสยีหายต่อผลผลติทางการเกษตร มีเขตแพร่กระจายทั่วไป 
ในประเทศไทย มีพืชอาหาร ๑๗ ชนดิ ที่ส าคัญคือพืชตระกูลมะเขือ (Solanaceae) เช่นพริกขี้หนู พริกชี้ฟ้า มะเขือ
เปราะ มะเขอืยาว มะเขือพวง มะแวง้ตน้ มะแว้งเครือ ยี่เข่ง  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bactrocera latifrons (Handel)  

วงจรชีวติ 

 จากไขถ่ึงตัวเตม็วัย ใช้เวลา 23 – 25 วัน ตวัเตม็วัยเพศเมียจะใช้อวัยวะวางไข่ทีแ่หลม และแข็งแรงแทงลงไปใน
เนื้อเยื่อพืชลึก 0.5 – 1.0 มิลลิเมตร เพื่อวางไข่ ระยะไข ่ ใช้เวลา 2 – 3 วนั ไข่มรีูปร่างยาวรี สขีาวขุน่ ผวิเปน็มนั 
สะท้อนแสง เมื่อใกล้ฟักสีจะเข้มขึน้ ระยะหนอน  ม ี3 ระยะ ใช้เวลา 8 – 10 วันลักษณะของ ตวัหนอนส่วนหวั 
มีปากเป็นตะขอแข็งสีด าหนึง่คู่  เรียกว่า “mouth hook” ซึ่งเป็นอวัยวะของหนอนที่ชอนไชกินเนื้อภายในผลและ 
ดีดกระเดน็ไปไดไ้กล ช่วยในการหาที่เหมาะสมในการเขา้ดักแด้  ระยะดักแด ้ ใช้เวลา 11 -14 วัน หนอนจะเข้าดักแด้
ในดิน ดกัแด้มรีูปรา่งกลมรี คล้ายถังเบียร์ ไม่เคลื่อนไหว ระยะแรกมีสขีาว แลว้ค่อยๆเปลี่ยนเปน็สีน้ าตาล และมสีีเข้ม
ขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นจะฟักออกเป็นตวัเตม็วัย ซึ่งมีอายุเฉลีย่ 77 – 183 วัน ตวัเตม็วัยมปีีกบางใส สะท้อนแสง  
และมแีถบสีเหลืองที่สว่นอก จึงเรียกว่า “แมลงวนัทอง”  
 
      

 

        

 

                                                 
 

  

ลักษณะการท าลาย 
         เกดิจากการเข้าท าลายของตัวเต็มวัยเพศเมียซึ่งจะเข้าท าลายพริกในระยะทีพ่ริกตดิผลจนถึงเกบ็เกี่ยว โดยวางไข ่ 
ลงไปในผลพรกิโดยใชอ้วัยวะวางไขแ่ทงเข้าไป เมื่อฟักออกเปน็ตวัหนอนก็จะชอนไชกินไส้ในพริก ในระยะแรกจะสังเกต
ได้ยาก จะพบเพียงอาการช้ าบริเวณใต้ผวิเปลอืก เมื่อหนอนโตขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ผลเน่าและมนี้ าไหลเยิ้มออกทางรูที่มี
หนอนเจาะออกมาเพื่อเข้าดกัแด้ในดนิ รอยแผลทีเ่กดิจาการวางไข่ยังมีผลให้เชื้อจุลนิทรีย์สาเหตโุรคพืชเข้าท าลายต่อ 
ท าให้ผลพริกเน่า และร่วงหล่นก่อนระยะเกบ็เกี่ยวหากไม่มีการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายที่เกดิขึ้นจาก 
การท าลายอาจรนุแรงมากถงึ 100 เปอรเ์ซน็ต์ 



- 2 –   

 
  

การส ารวจ 
         สุ่มส ารวจพริกจ านวน 100 ตน้/ไร่ ทุกๆสปัดาห์ โดยการตรวจนับจ านวนผลพริกทีถูกท าลาย หากพบผลพริก 
ถูกท าลายมากกว่า 100 เปอร์เซน็ต ์ให้ท าการป้องกันก าจัด 

ศัตรูธรรมชาต ิ
          ตัวห้ า : ได้แก่ มดคนัไฟ 
          ตัวเบียน : แตนเบียนหนอน Diachasmimorpha  longicaudata (Ashmead) 
                      แตนเบียนไข ่Fopius arisanus(sonan) 

การปอ้งกันก าจัด 

1. การเขตกรรม เชน่ ท าความสะอาดแปลงปลูก โดยการเก็บผลพริกทีร่่วงหล่นไปท าลาย เพื่อลด 
แหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวนัผลไม้ในพริก หรือท าลายพืชอาศัยที่อยู่รอบๆแปลงปลูกพริก 

2. การใช้น้ ามันปิโตรเลียม ไดแ้ก่ ดซีี ตรอน พลัส 83.9% EC หรือ เอส เค 83.9% EC หรือ  
ซัน สเปรย ์อัลต้า ฟรายด์ 83.9% EC อัตรา 60 มิลลิลติร/น้ า 20 ลติร 

3. การใช้สารชีวภัณฑ์ในการปอ้งกันก าจัด เชน่ เชื้อราบิวเวอร์เรีย เชือ้ราเมตตาไรเซียม  
4. การใช้สารฆ่าแมลงทีม่ีประสทิธิภาพ ได้แก่ มาลาไธออน (มาลาเฟส 57% EC)  

อัตรา 50 มิลลิลติร/น้ า 20 ลิตร เนื่องจากตัวหนอนอาศยัอยู่ในผลพริกโอกาสน้อยมากที่สารเคม ี
จะถูกตัวหนอนโดยตรง และท าให้หนอนตาย จงึควรใช้ตัง้แต่พืชออกดอกเพื่อไม่ใหต้วัเตม็วัยมาวางไข่บน
ผลพริก โดยฉดีพ่นให้ทัว่ต้นพืช ทุก 7 วัน และเวน้ระยะก่อนการเกบ็เกี่ยวผลผลิตอยา่งน้อย 7 วนั  

5. การใช้สารลอ่  
5.1 การใช้สารลอ่แมลงวนัผลไมต้ัวผู ้คือ สารลาต-ิลัวร ์(liti-lure) สารเคมีในกลุม่ α-ionone และ 
α-ionol ทุกชนดิ 

5.2 การใช้เหยื่อโปรตนี โดยการใช้ยีสต์โปรตนีออโตไลเสท (Protein autolysate) ผสมกับสารเคม ี
ก าจัดแมลงมาเป็นเหยื่อล่อแมลงวนัพริก โดยใช้ยีสท์ฌปรตีนออโตไลเสท 800 ซซีี. ผสมสารเคม
มาลาไธออน 83% EC จ านวน 280 ซีซี. ผสมน้ า 20 ลติร พ่นเปน็จุดๆ วิธนีี้ได้ผลด ีเนื่องจาก 
ประหยัดคา่ใช้จ่าย ในการใชส้ารเคมี ค่าแรงงาน  แลว้ยังลดพิษของสารเคมีที่มตี่อ  
แมลงผสมเกสร และตัวห้ า ตัวเบียน สารนี้สามารถดึงดดูแมลงวนัพริกตัวผูแ้ละตวัเมีย ซึง่ช่วยลด
การเข้าท าลายของแมลงวนัพริกไดเ้ปน็อย่างด ี

 
ข้อมูล: กรมส่งเสริมการเกษตร ,กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด  
 

แมลงวันพริกวางไข่ที่ผลพริก รอยแผลจากการวางไข่แมลงวัน
พริกวางไข่ท่ีผลพริก 

หนอนแมลงวันพริกที่พบ 
ในผลพริก 

วินิต นาคประเสรฐิ,จฑุาทิพย ์ทรงโสภา เรียบเรยีง 

 


