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Abstract
Infestation of chilli fruit fly, Bactrocera latifrons (Hendel), was related to the characteristic of chilli
cultivars, thickness and stage of fruits. Field trial of 8 chili cultivars showed the highest infestation in Yuyi 80
(43.04%). Whereas, the other 7 chilli cultivars (Num Khao Donyang, Yodson Khem 80, Num Keowtong 80,
KKU-P31115, Jindanil 80, Kee Noo Hom KKU 40 and KKU-P33032) presented 2.01-16.46% infestation,
respectively. The fly attacked the fruit at the middle part than fruit on the top and the lower part of plant. More
damaged was found on the green mature than young and mature fruit. Moreover, the fly preferred to attack
on the middle part of fruit to the others. The highest pupae per fruit (21.25) was found in Num Khao Donyang,
of which the fruit thickness was 2.2 mm. In general, there were 2-4 pupae/fruit except in KKU-P31115 and
Kee Noo Hom KKU (1 pupae/fruit). The oviposition on different stage of chili fruit was observed. The highest
number of ovipositor probing was found in mature fruit with 19.35 time/fruit and more eggs were laid into the
pericarp (97.30%) than seed (2.70%). And the female laid 1-2 eggs per oviposition.
Keyword: chili cultivars, thickness of fruit, oviposition
บทคัดย่ อ
การทาลายของแมลงวันพริ ก Bactrocera latifrons (Hendel) มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะของพันธุ์พริ ก ความ
หนาและระยะของผล การทดสอบพริ ก 8 สายพันธุ์ในสภาพแปลง พบการเข้ าทาลายสูงในพันธุ์ยยู่ ี่ ( 43.04%) ส่วนพริ กอีก
7 สายพันธุ์ (หนุม่ ขาวดอนยาง, ยอดสนเข็ม 80, หนุม่ เขียวตอง 80, KKU-P31115, จินดานิล 80, ขี ้หนูหอมมข.40 และ
KKU-P33032) มีความเสียหาย 2.01-16.46% ตามลาดับ แมลงวันพริ กทาลายผลพริ กที่ตาแหน่งกลางลาต้ นมากกว่าผล
พริ กส่วนยอดและล่างลาต้ น แมลงเข้ าทาลายพริ กระยะผลดิบมากกว่าระยะผลอ่อนและผลสุกแก่ ส่วนกลางของผลเป็ น
ส่วนที่แมลงวันพริ กชอบเข้ าทาลายมากกว่าส่วนอื่น จานวนดักแด้ ตอ่ ผล (21.25) พบมากที่สดุ ในพันธุ์หนุม่ ขาวดอนยาง
เป็ นพริ กที่มีความหนาของผล 2.2 มม. โดยทัว่ ไปจะพบดักแด้ แมลงวันพริ กจานวน 2-4 ตัว/ผล ยกเว้ นในพันธุ์ KKUP31115 และขี ้หนูหอมมข. 40 พบเพียง 1 ตัว/ผล จากการทดสอบการวางไข่ของแมลงวันเพศเมียในผลพริ กระยะต่างกัน
พบการแทงอวัยวะวางไข่มากที่สดุ ในระยะผลแก่จานวน 19.35 ครัง้ /ผล และวางไข่ภายในเปลือก (97.30%) มากกว่า
เมล็ด (2.70%) และแมลงวันพริ กเพศเมียวางไข่ 1-2 ฟอง/การวางไข่
คาสาคัญ: พันธุ์พริ ก, ความหนาของผล, การวางไข่
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คานา
แมลงวันพริ ก Bactrocera latifrons (Diptera: Tephritidae) เป็ นแมลงวันผลไม้ ชนิดที่เข้ าทาลายผลพริ ก การเข้ า
ทาลายในระยะเริ่ มแรกสังเกตได้ ยากทาให้ เกษตรกรไม่สามารถป้องกันกาจัดได้ ทนั ท่วงที โดยตัวเต็มวัยเพศเมีย วางไข่ ภายในผล
พริ ก เมื่อไข่ฟักเป็ นตัวหนอนจะชอนไชกัดกินอยูภ่ ายในผล พบรอยการทาลายเป็ นทางภายในผลพริ ก เนื ้อภายในถูกกัดกินจนหมด
เหลือแต่เปลือก ภายในผลกลวง ผลพริ กเน่าเสียและมีน ้าไหลเยิ ้มออกทางรูที่หนอนเจาะออกมาเพื่อเข้ าระยะดักแด้ ในดิน ผลพริ ก
ร่วงหล่น ทาให้ ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ โดยแมลงวันพริ กเข้ าทาลายพริ กตังแต่
้ ระยะติดผลถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตและในผล
พริ กทุกขนาด (อโนทัย และคณะ, 2553) Shimizu et al. (2007) รายงานว่า ในประเทศมาเลเซียแมลงวันพริ กสร้ างความเสียหาย
ต่อผลผลิตพริ กสูงถึง 60-80 เปอร์ เซ็นต์ การทาลายของแมลงวันพริ ก Bactrocera latifrons (Hendel) มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะ
พันธุ์และผลพริ ก การศึกษาในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดและสายพันธุ์พริ ก ความหนา และระยะ
ของผลพริ กต่อการเข้ าทาลายของแมลงวันพริ ก เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาแนวทางในการควบคุมแมลงวันพริ ก
อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การศึกษาการเข้ าทาลายของแมลงวันพริก
ปลูกพริ ก 3 ชนิด 8 สายพันธุ์ คือ Capsicum annuum L. (ยูย่ ี่80 หนุม่ ขาวดอนยาง ยอดสนเข็ม 80 หนุม่ เขียวตอง
80 KKU-P31115 และ จินดานิล 80) C. frutesence L. (ขี ้หนูหอม มข.40) และ C. baccatum L. (KKU-P33032) ณ ศูนย์วิจยั
ควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรี ย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มีนาคม-มิถนุ ายน 2552) เมื่อพริ กเริ่ มติดผลสุม่ สารวจ แมลงวันพริ ก
4 ทิศ จานวน 20 ต้ นต่อพันธุ์ วัดขนาดทรงพุม่ ของต้ นพริ ก ความหนาของผลสังเกตพฤติกรรมการเข้ าทาลายของแมลงวันพริ ก เก็บ
รวบรวมและนับจานวนผลพริ กที่ถกู ทาลาย แล้ วนามาแยกเลี ้ยงในห้ องปฏิบตั ิการ นับจานวนดักแด้ ของแมลงวันพริ ก
2. การทดสอบพฤติกรรมการวางไข่ ของแมลงวันพริก
นาผลพริ ก 3 ระยะคือ ผลอ่อน ผล ดิบ และผลสุก แก่ แขวนในกรงทดสอบ ปล่อยแมลงวันพริ กเพศเมียที่ผสมพันธุ์
แล้ วภายในกรง ให้ วางไข่เป็ นเวลา 2 ชม. หลังจากนันน
้ าผลพริ กมาผ่าบันทึกตาแหน่งการวางไข่และจานวนไข่ที่วาง
ผลการทดลอง
การทดสอบพริ ก 8 สายพันธุ์ในสภาพแปลง พบแมลงวันพริ กเข้ าทาลายสูงในพริ กพันธุ์ยยู่ ี่ 43.04% ส่วนพริ กอีก 7 สาย
พันธุ์ คือ หนุม่ ขาวดอนยาง ยอดสนเข็ม 80 หนุม่ เขียวตอง 80 KKU-P31115 จินดานิล 80 ขี ้หนูหอมมข.40 และ KKU-P33032 มี
ความเสียหาย 2.01-16.46% โดยพันธุ์พริ กมีผลต่อการเข้ าทาลาย แต่ความสูงและความกว้ างของทรงพุม่ ไม่มีผลต่อการเข้ า
ทาลายของแมลงวันพริ ก(Table 1) แมลงวันพริ กทาลายผลพริ ก 6 สายพันธุ์ที่ตาแหน่งกลางลาต้ นมากกว่าผลพริ กส่วนยอดและ
ส่วนล่างลาต้ น ยกเว้ นพันธุ์ KKU-P31115 และขี ้หนูหอมมข.40 ที่เข้ าทาลายตาแหน่งส่วนล่างลาต้ นและส่วนยอดลาต้ นมากกว่า
ส่วนกลางลาต้ น แมลงวันพริ กเข้ าทาลายพริ กระยะผลดิบมากกว่าระยะผลอ่อนและผลสุกแก่ในทุกพันธุ์ ซึง่ ส่วนของผลพริ กที่
แมลงวันพริ กเข้ าทาลายมากที่สดุ คือ กลางผลในทุกสายพันธุ์ ( Figure 1) พบจานวนดักแด้ ตอ่ ผลมากที่สดุ ในพริ กพันธุ์หนุม่ ขาว
ดอนยาง ซึง่ มีความหนาของผล 2.2 มม. จานวน 21.25 ดักแด้ /ผล แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบั พันธุ์ยยู่ ี่ หนุม่ เขียวตอง 80
ยอดสนเข็ม 80 และ KKU-P33032 จานวนดักแด้ ตอ่ ผลสูงเมื่อผลพริ กมีปริ มาตร0.18-4.69 ลบ.ซม. พบว่า การเข้ าทาลายของ
แมลงวันพริ กมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับปริ มาตรของผล แต่มีความสัมพันธ์ในทางลบกับความหนาของผล (Table 2) ปริ มาณ
แมลงวันพริ กต่อผลพริ กมีความแตกต่างกันในสายพันธุ์ พันธุ์ KKU-P31115 และขี ้หนูหอมมข. 40 มีดกั แด้ เพียง 1 ตัว/ผล
รองลงมาคือ พันธุ์ KKU-P33032 ส่วนพันธุ์อื่นๆพบดักแด้ 1-6 ตัว/ผล ในสัดส่วนเปอร์ เซ็นต์ที่พบแตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์ มี
เพียงพันธุ์ยยู่ ี่พบดักแด้ 7-8 ตัว/ผล (1.02%) (Figure 2) การทดสอบพฤติกรรมการวางไข่ของแมลงวันเพศเมียในผลพริ ก 3 ระยะ
พบจานวนครัง้ การแทงอวัยวะวางไข่มากที่สดุ ในระยะผลดิบจานวน 19.35 ครัง้ /ผล ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบั ระยะผลสุกแก่
แมลงวันเพศเมียมีการวางไข่ 1-2 ฟอง/ครัง้ โดยมีการวางไข่ภายในหรื อติดกับ เปลือก 97 % ในผลพริ กทุกระยะ พบการวางไข่บน
เมล็ดเพียง 2 % (Table 3)
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Table 1 Mean of chilli plant canopy and number of 8 chilli fruit varieties damaged by fruit fly (Bactrocera latifrons) during
March to June 2009.
Canopy (+SD)
No. fruit damage
(cm.)
(+SD)
Chilli species
Varieties/Code
Height
Width
Capsicum annuum L.
Yuyi 80
49.82(2.56)
31.4(3.48)
43.04(66.01) a1/
Num Khao Donyang
60.67(9.29)
43.77(10.14)
15.57(6.7) a
Yodson Khem 80
93.78(9.97)
49.89(10.88)
16.24(11.37) a
Num Keowtong 80
88.55(9.02)
52.53(12.13)
16.46 (14.14) a
KKU-P31115
39.33(5.66)
30.80(3.09)
7. 44(6.09) ba
Jindanil 80
67.02(14.28)
47.51(9.80)
11.00(12.93) ba
Capsicum frutesence L.
Kee Noo Hom KKU 40
63.82(8.27)
45.92(3.04)
2.01(1.57) ba
Capsicum baccatum L.
KKU-P33032
68.97(6.97)
44.77(2.58)
9.02(10.63) b
F-test
Varieties
**
**
Height
ns
Width
ns
Height* Varieties
ns
Width*Varieties
ns
C.V. (%)
3.85
5.22
1/
Means in column with different letters are differed at P<0.05, by DMRT.
ns = non-significant, ** = significant at P<0.01.
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Figure 1 The number of fruit damage: A= position of fruit on plant, B= stage of fruit and C= part of fruit of, 8 chilli varieties.
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Table 2 The thickness and volume of chilli fruit and number of pupae per fruit of 8 chilli varieties collected during March to June 2009.
Thickness (mm.)
Volume (+SD)
No. pupae/fruit1/ (+SD)
Chilli species
Varieties/Code
(cm3)
Capsicum annuum L.
Yuyi 80
1.4
0.91(0.32) d1/
20.00(25.23) ba1/
Num Khao Donyang
2.2
4.69(1.23) b
21.25(22.61) a
Yodson Khem 80
0.6
0.18(0.08) d
17.17(18.92) ba
Num Keowtong 80
2.1
2.29(0.57) c
18.58(24.24) ba
KKU-P31115
3.5
7.16(2.87) a
2.33(3.96) b
Jindanil 80
1.0
0.46(0.09) d
9.17(15.10) b
Capsicum frutesence L. Kee Noo Hom KKU 40
1.0
0.15(0.05) d
2.58(3.50) b
Capsicum baccatum L.
KKU-P33032
1.4
0.88(0.24) d
13.25(23.10) ba
Partial correlation
-0.10
0.87
P
0.0001
0.0001
1/
Means in column with different letters are differed at P<0.05, by DMRT.
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Figure 2 Percentage of different number of pupae fruit fly per fruit on 8 chili varieties.
Table 3 Number of ovipositor probing on different chilli fruit stage by chilli fruit fly, Bactrocera latifrons.
No. of ovipositor probing/fruit (times)
No. egg
Fruit stage
Part of fruit
Total
Range
Mean (+SD)
Range
Mean (+SD)
1/
0-1
0.70(0.47)
young
46
0-9
2.30(2.47)b
pericarp
0-1
0.25(0.50)
seed
1-2
1.25(0.44)
green mature
387
8-44
19.35(9.51)a pericarp
1
1.00(0.00)
seed
0-2
1.15(0.59)
mature
320
0-36
16.00(11.25)a pericarp
1
1.00(0.00)
seed
1/
Means in column with different letters are differed at P<0.05, by DMRT.

Oviposition
(%)
97.30
2.70
97.60
2.40
97.67
2.33

วิจารณ์ ผล
ลักษณะของพันธุ์พริ ก และระยะของผลพริ กมีผลต่อการเข้ าทาลายของแมลงวันพริ กด้ วย การติดผลของพริ กแต่ละพันธุ์ไม่
พร้ อมกัน พันธุ์ยยู่ ี่ติดผลก่อนพันธุ์อื่น จึงทาให้ พบการทาลายสูงกว่าพันธุ์อื่นๆ ซึง่ Harris et al.(2003) รายงานว่า การระบาดของ
แมลงวัน B. latifrons มีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาการติดผล และการที่ แมลงวันพริ กทาลายผลพริ กที่ตาแหน่งกลางลาต้ น มาก
ที่สดุ เนื่องจากมีการติดผลที่สว่ นกลางของลาต้ นมากกว่าส่วนอื่นๆ แมลงวันพริ กจึงเข้ าทาลายตาแหน่งนี ้มาก และแมลงวันพริ ก
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ทาลายพริ กระยะผลดิบมากกว่าผลอ่อนและผลสุกแก่ทงพริ
ั ้ กในสภาพแปลงและผลพริ กที่ทดสอบในห้ องปฏิบตั ิการ อาจเพราะว่า
พริ กระยะผลดิบมีปริ มาณสาร phenols และ flavonoid สูงกว่าระยะผลสุก Menichini et al. (2009) รายงานว่า เมื่อความสุกของ
ผลพริ กเพิ่มขึ ้นปริ มาณสาร phenols และ flavonoid จะลดลง ซึง่ สารทังสองชนิ
้
ดอาจมีผลต่อการตอบสนองของแมลงวันพริ ก
เนื่องจากแมลงอันดับ Diptera มีการตอบสนองต่อกลิน่ ของพืชในกลุม่ fatty acid, phenyl-propanoids และ isoprenoids
(Bruce et al., 2005) ซึง่ จัดเป็ นสารที่อยูใ่ นกลุม่ สารประกอบ phenolic เช่นเดียวกับสาร phenols และ flavonoid ที่สามารถพบ
ได้ ในพืช ผัก และ ผลไม้ ทวั่ ไป จากการทดสอบแมลงวันพริ กมีการวางไข่ 1-2 ฟอง/ครัง้ และใน 2 ชม. แสดงพฤติกรรมการแทง
อวัยวะวางไข่มากถึง 19 ครัง้ แสดงว่า แมลงวันพริ กไม่ได้ มีการวางไข่ทกุ ครัง้ ที่มีการแทงอวัยวะวางไข่ การวางไข่ขึ ้นอยูก่ บั ความ
เหมาะสมของขนาดผลพริ กต่อจานวนหนอนแมลงวัน โดยในธรรมชาติสารวจพบดักแด้ แมลงวันพริ ก 1-8 ตัว/ผล แตกต่างกันในแต่
ละสายพันธุ์
สรุ ป
ปริ มาณการเข้ าทาลายของแมลงวันพริ กขึ ้นกับ 3 องค์ประกอบคือ1) สายพันธุ์พริ ก ที่ประกอบด้ วยทรงพุม่ ความสูง การติด
ผลและตาแหน่งของผล 2) ลักษณะของผลพริ กประกอบด้ วย รูปทรง ความหนาและปริ มาตรของผลพริ ก และ 3) ตาแหน่งบนผล
พริ ก โดยพบการทาลายของแมลงวันพริ กสูงในพันธุ์ยยู่ ี่มากกว่าพันธุ์อื่นๆ (หนุม่ ขาวดอนยาง ยอดสนเข็ม 80 หนุม่ เขียวตอง 80
KKU-P31115 จินดานิล 80 ขี ้หนูหอมมข.40 และ KKU-P33032) แมลงวันพริ กชอบเข้ าทาลายผลพริ กที่ตาแหน่งกลางลาต้ น
พริ กระยะผลดิบ และส่วนกลางของผลมากที่สดุ แมลงวันพริ กเพศเมียวางไข่ 1-2 ฟอง/ครัง้ ในผลพริ กระยะผลแก่มากที่สดุ และ
วางไข่ภายในผลหรื อติดกับเปลือกมากกว่าบนเมล็ด
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