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บทคัดยอ 
 การพัฒนาแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวที่ไดจากการแชไขในนํ้ารอนเพื่อใชในการตรวจสอบติดตาม
แมลงที่เปนหมัน เปนการพัฒนาเพ่ือใชประเมินความสําเร็จของการควบคุมแมลงวันผลไมโดยใชแมลงที่เปนหมัน
จากรังสี  การทดลองน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการเพาะเล้ียงจํานวนมากตอคุณภาพของแมลงวันผลไมสาย
พันธุหลังขาว ประสิทธิภาพในการควบคุมประชากรแมลงในธรรมชาติ และประสิทธิภาพในการจําแนกแมลงที่เปน
หมันออกจากแมลงในธรรมชาติ  ผลการทดลองพบวา เมื่อเพาะเลี้ยงเปนจํานวนมากโดยวิธีการมาตรฐาน จํานวน
ดักแดที่ไดลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับแมลงสายพันธุปกติ แตคุณภาพของแมลงดีขึ้น การปลอยแมลงวันผลไมสายพันธุ
หลังขาวที่เปนหมันรวมกับวิธีการอื่น ควบคุมแมลงวันผลไมในตําบลตรอกนอง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พบวา
จํานวนแมลงวันผลไมในพ้ืนที่ลดลง 96.02 เปอรเซ็นตเมื่อเปรียบเทียบกับกอนดําเนินการควบคุมแมลง และการใช
แมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวในการตรวจสอบติดตามประชากรแมลง พบวามีความถูกตองในการจําแนกแมลงท่ี
เปนหมันออกจากแมลงในธรรมชาติมากกวาอยางมีนัยสําคัญ ใชเวลา และตนทุนวัสดุนอยกวาวิธีการทําเครื่องหมาย
ดักแดดวยผงสีสะทอนแสง 

 

คําสําคัญ : แมลงวันผลไม   เทคนิคการใชแมลงท่ีเปนหมัน   แมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาว 

 

Development of a Fruit Fly Strain for Sterile Fly Detection 
*Wanitch  Limohpasmanee1, Thodsapol Tannarin1, Titima Khongratarpon1 and Suchada Segsarnviriya1  

Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization) 
9/9 Mu 7, Tambon Sai Mun, Ongkharak, Nakhon Nayok 26120 

Phone: 037 392901-6, Fax: 037 392913, E-mail: wanitch_l@hotmail.com 
 

Abstract 
 A white-striped oriental fruit fly strain, derived from hot-water treated eggs, was developed for sterile fly 
detection.  It was applied to evaluate the effectiveness of fruit fly population control by releasing the radiation-
induced sterile flies.  The objectives of this reported set of experiments were to study the effects of mass rearing 
on the quality of white-striped oriental fruit flies, the effectiveness of controlling the wild fly population and the 
accuracy of detection of the released white-striped flies.  It was found that mass rearing decreased the pupal yield 
but increased the pupal quality of white-striped flies comparing with normal flies.  Controlling the wild fruit fly 
population by releasing sterile white-striped flies integrated with other control methods at Tambon Trok Nong, 
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Amphoe Khlung, Chanthaburi Province, could suppress the wild fruit fly population by 96.02 %.  The use of 
white-striped oriental fruit flies yielded a higher detection accuracy upon releasing and reduced the operating time 
and costs when compared with the use of fluorescent dye marking approach. 
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1. บทนํา 

 

แมลงวันผลไมเปนแมลงศัตรูท่ีสําคัญของไมผลในประเทศไทย นอกจากหนอนแมลงวัน
ผลไมท่ีฟกออกมาจะกัดกินภายในผลไมทําใหเนาเสียแลวยังกอใหเกิดปญหาตางประเทศกีดกันไมให
นําผลไมเขาผลไมจากประเทศไทย ยกเวนผลไมท่ีผานการกําจัดแมลงทางกักกันพืช เชน การอบไอน้ํา 
การฉายรังสี การรมดวยสารเคมี1 การควบคุมแมลงวันผลไมในพ้ืนท่ีกวางโดยการใชแมลงท่ีเปนหมัน
รวมกับวิธีการอ่ืน เปนวิธีการควบคุมแมลงเชิงรุกต้ังแตในแปลงปลูกท่ีใชไดผลในหลายประเทศ เชน 
สหรัฐอเมริกา (ฟลอริดา) เม็กซิโก ออสเตรเลีย อารเจนตินา เปรู ชิลี อิสราเอล2 ในประเทศไทยได
ดําเนินการควบคุมแมลงวันผลไมโดยวิธีนี้หลายแหง เชน ท่ีดอยอางขาง จ.เชียงใหม  อ.ปากชอง จ.
นครราชสีมา อ.ปากทอ จ.ราชบุรี  อ.บานฉาง จ.ระยอง  อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร และ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 
พบวาสามารถลดความเสียหายจากแมลงวันผลไมไดมาก 3 

การควบคุมแมลงโดยใชเทคนิคการปลอยแมลงท่ีเปนหมันผสมผสานกับวิธีการอ่ืน ตอง 
ตรวจสอบติดตามจํานวนแมลงในธรรมชาติและแมลงท่ีเปนหมันท่ีปลอยไป  เพ่ือจําแนกแมลงท่ีเปน
หมันออกจากแมลงในธรรมชาติอาจทําเคร่ืองหมายแมลงท่ีปลอยดวยการผสมสีในอาหารใหแมลงกิน 
หรือคลุกดักแดหรือตัวเต็มวัยดวยผงสีสะทอนแสง (fluorescent  dye)4  หรือพัฒนาสายพันธุแมลงใหมี
ลักษณะแตกตางจากแมลงในธรรมชาติ (genetic-marker strain) เชน Mediterranean fruit fly Ceratitis 
capitata (Wiedemann) สายพันธุ Sergeant (Sr2) ท่ีมีสีตัวเต็มวัยแตกตางจากแมลงในธรรมชาติ5,6  กลุม
วิจัยและพัฒนานิวเคลียร สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติจึงพัฒนาแมลงวันผลไม (oriental fruit 
fly, Bactrocera  dorsalis (Hendel)) สายพันธุหลังขาว 7 เพื่อใชในการตรวจสอบติดตาม การทดลองน้ี
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการเพาะเล้ียงจํานวนมากตอคุณภาพของแมลงวันผลไม
สายพันธุหลังขาวและสายพันธุปกติ ประสิทธิภาพในการควบคุมประชากรแมลงในธรรมชาติท่ีตําบล
ตรอกนอง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และประสิทธิภาพในการจําแนกแมลงท่ีเปนหมันออกจากแมลง
ในธรรมชาติ 
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2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 

 

1.  สายพันธุแมลงวันผลไม 
แมลงวันผลไมสายพันธุปกติไดจากการรวบรวมหนอนในผลไมท่ีถูกทําลาย จากตําบลตรอก

นอง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มาเล้ียงขยายพันธุดวยอาหารเทียมสูตรรําขาวสาลี 8 ท่ีอุณหภูมิ 27 + 1 
องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ (RH) 80 – 95 เปอรเซ็นต ในโรงเพาะเล้ียงแมลงวันผลไม สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) แมลงเหลานี้มีแถบดานบนและขางสวนอกเปนสี
เหลือง 
 แมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวไดจากการแชไขแมลงวันผลไมธรรมชาติ ในระยะ early 
embryogenensis (แรกเกิด - 16 ช่ัวโมง) ในน้ํารอน 34 องศาเซลเซียส นาน 16 ช่ัวโมง  แลวนําหนอนท่ี
ฟกออกมาเลี้ยงในอาหารเทียมสูตรรําขาวสาลี  เม่ือแมลงออกเปนตัวเต็มวัยใหผสมพันธุกันเองและ
คัดเลือกแมลงวันผลไมหลังขาวต้ังแตรุนท่ี 2 ใหผสมพันธุกันเองจนไดสายพันธุแมลงบริสุทธ์ิ (รุนท่ี 7) 
มาใชเปนพอแมพันธุ แมลงเหลานี้มีแถบดานบนและขางสวนอกเปนสีขาว 
 

2.  การเพาะเลี้ยงแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวในโรงเพาะเลี้ยง 
 ทดลองเล้ียงแมลงวันผลไมหลังขาวรุนท่ี 47 เปรียบเทียบกับแมลงวันผลไมปกติ ในโรง
เพาะเล้ียงแมลง  โดยเล้ียงตัวเต็มวัยแมลงวันผลไมในกรงลวดตาขายในหองควบคุมอุณหภูมิ 27 องศา
เซลเซียสและความช้ืนสัมพัทธ 60 เปอรเซ็นต แตละกรง 68,000 ตัว  ใหยีสตไฮโดรไลเซตผสมกับ
น้ําตาลทรายและนํ้าเปนอาหาร  เล้ียงตัวเต็มวัยในหองนี้ประมาณ 4 สัปดาหแลวนําตัวเต็มวัยชุดใหม
เขามาทดแทนทุกสัปดาห  ตัวเต็มวัยเพศเมียอายุประมาณ 10 วัน จะเร่ิมเก็บไขโดยใชน้ําฝร่ังกระตุนให
แมลงวางไข  
 เล้ียงหนอนใสอาหารเทียมสูตรรําขาวสาลี  ในหองควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ในชวง
วันท่ี 1 - 3 และในวันท่ี 4  ปรับอุณหภูมิเปน 20 องศาเซลเซียส  เม่ือหนอนอายุ 7 วัน ฉีดน้ําไปกระตุน
ใหหนอนออกจากอาหารเทียมมาตกในถาดท่ีรองรับดานลางแลวแยกหนอนมาใสในข้ีเล่ือยเพื่อให
หนอนเขาดักแดและนําไปไวในหองควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 80 
เปอรเซ็นต 
 เม่ือดักแดอายุ 6 วัน ท่ีอยูในข้ีเล่ือยออกมาแยกดักแดโดยใชเคร่ืองแยกดักแด เม่ือไดดักแดแลว
ตวงดักแดจํานวน 3 ลิตรใสในถาดตะแกรงและนําไปใสในช้ันวางดักแดท่ีอุณหภูมิในชวง 20 – 27 
องศาเซลเซียส เพื่อใหดักแดมีสีตาเปนสีน้ําตาลเขมพรอมกันหมดในชวงฉายรังสีทําหมัน 

ตรวจสอบระยะไข เปอรเซ็นตไขฟก ระยะหนอน เปอรเซ็นตการเขาดักแด ขนาดและนํ้าหนัก
ดักแด เปอรเซ็นตการออกเปนตัวเต็มวัย เปอรเซ็นตการบิน และอัตราเพศผูตอเพศเมีย  วางแผนการ
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ทดลองแบบ completely randomized design (CRD) โดยทําการทดลอง 10 ซํ้า และวิเคราะหขอมูลดวย
วิธี analysis of variance (ANOVA) 
 

3.  การฉายรังสีทําหมันแมลงวันผลไม 
นําดักแดอายุ 1 วัน กอนออกเปนตัวเต็มวัย (ตาเปนสีน้ําตาลเขม) บรรจุในถุงพลาสติกถุงละ 

800 ลูกบาศกเซนติเมตรหรือประมาณ 32,000 ตัว แลวนําไปฉายรังสีดวยเคร่ืองฉายรังสี Gamma 
Chamber 5000 (Board of Radiation and Isotope Technology ประเทศอินเดีย) ท่ีปริมาณรังสี 90 เกรย 
แลวใสในตะกราพลาสติกท่ีรองพื้นดวยแผนฟองน้ํา ขนสงไปปลอยในพื้นท่ีควบคุมแมลงวันผลไม
โดยใชรถหองเย็นท่ีควบคุมอุณหภูมิท่ี 20 องศาเซลเซียส 
 

4.  การควบคุมแมลงวันผลไม ท่ีตําบลตรอกนอง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
ดําเนินการรวมกับผูนําชุมชนและเกษตรกรควบคุมแมลงวันผลไมในพื้นท่ีโดยวิธีการใชกับ

ดัก เหยื่อพิษ  กําจัดพืชอาศัย และปลอยแมลงวันผลไมท่ีเปนหมัน  โดยปลอยแมลงท่ีเปนหมันดวยรังสี
ในพื้นท่ีควบคุมสัปดาหละ 5 ลานตัว ตั้งแตปลายเดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายน ประมาณ 44 คร้ัง 
หรือประมาณ 190 ลานตัว โดยใชรถยนตปลอยตัวเต็มวัยอายุ 1 – 2 วันอยางสมํ่าเสมอท่ัวท้ังพื้นท่ี 
 

5.  การศึกษาประสิทธิภาพในการจําแนกแยกแมลงท่ีเปนหมันกับแมลงในธรรมชาติ 
นําซากตัวเต็มวัยแมลงวันผลไมท่ีทําเคร่ืองหมายโดยการคลุกดักแดดวยผงสีสะทอนแสงมา

รวมกับซากตัวเต็มวัยท่ีไดจากในธรรมชาติในอัตรา 150/350, 200/300, 250/250, 300/200 และ 
350/150 แลวนํามาใหผูตรวจสอบ 4 คนจําแนกแมลงที่ทําเครื่องหมายโดยวิธี acetone technique 
บันทึกระยะเวลาและความถูกตองในการจําแนกของผูตรวจสอบแตละคน 

นําซากตัวเต็มวัยแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวมารวมกับซากตัวเต็มวัยที่ไดจากใน
ธรรมชาติในอัตรา 150/350, 200/300, 250/250, 300/200 และ 350/150 แลวนํามาใหผูตรวจสอบ 4 คน
จําแนกแมลงท่ีทําเครื่องหมายโดยวิธีตรวจนับโดยตรง บันทึกระยะเวลาและความถูกตองในการ
จําแนกของผูตรวจสอบแตละคน 

วางแผนการทดลองแบบ CRD โดยทําการทดลอง 4 ซํ้า และวิเคราะหขอมูลดวยวิธี ANOVA 
 

4. ผลการทดลองและวิจารณ 
 

 1.  การเพาะเลี้ยงแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวในโรงเพาะเลี้ยง 
การเพาะเล้ียงแมลงวันผลไมหลังขาวในโรงเพาะเล้ียงแสดงในตารางท่ี 1 พบวาจํานวน

ผลผลิตดักแดท่ีไดตออาหารเทียม 1 กิโลกรัมของแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวตํ่ากวาแมลงวัน
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ผลไมปกติอยางมีนัยสําคัญ แตคุณภาพของแมลงท่ีผลิต เชน เปอรเซ็นตไขฟก น้ําหนักดักแด 
เปอรเซ็นตการออกเปนตัวเต็มวัย เปอรเซ็นตการบิน ของแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวไมแตกตาง
จากแมลงวันผลไมปกติ อัตราสวนเพศผูตอเพศเมียและอัตราการอยูรอดภายใตสภาวะกดดันของ
แมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวสูงกวาแมลงวันผลไมปกติอยางมีนัยสําคัญ 
 
Table 1  Production and quality of the white-striped oriental fruit flies in mass-rearing facility 

Fruit fly strain Fruit fly strain  

White-striped Normal 

 

White-striped Normal 
Pupal production 
(No. pupae/1 kg diet.) 

5304.42* 6658.41 

 
 

Quality control  
Egg hatch (%) 67.23 65.49 

 
% Mortality under 
stress at 48 h, male 

32.77* 64.21 

Pupal weight (g/10 cc.) 12.2698 12.0149 
 

% Mortality under 
stress at 72 h, male 

96.87* 98.79 

 
Eclosion (%) 94.41 

 
93.78 % Mortality under 

stress at 48 h, female 
35.29* 62.76 

 
Flight ability (%) 95.08 93.15 

 
% Mortality under 
stress at 72 h, female 

96.16* 99.04 

 
Sex ratio (M/F) 1.0320* 0.9916  
*statistically different from the normal fly 
 
2.  การควบคุมแมลงวันผลไม ท่ีตําบลตรอกนอง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

ในป 2553 ไดฉายรังสีทําหมันและนําแมลงไปปลอยท่ีตําบลตรอกนอง อําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี ท้ังหมด 44 คร้ัง เปนจํานวน 190,000,000 ตัว  
 ผลการควบคุมแมลงวันผลไมโดยวิธีการปลอยแมลงที่เปนหมันรวมกับวิธีการอื่น ในชวงป 
2553 ท่ีตําบลตรอกนองแสดงใน Fig. 1  พบวาจํานวนแมลงลดลง 96.02 เปอรเซ็นตเม่ือเปรียบเทียบ
กอนการควบคุมกําจัดในป 2550  และลงลดลง 20.47 เปอรเซ็นตเม่ือเปรียบเทียบกับพื้นท่ีใกลเคียงท่ี
ไมไดควบคุมกําจัดแมลง สวนอัตราสวนของแมลงท่ีเปนหมันตอแมลงในธรรมชาติแสดงไวใน Fig. 2 
พบวาอัตราสวนเพิ่มข้ึนต้ังแตเดือนพฤษภาคมจนถึงจุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคม แลวคอย ๆ ลดลงท้ัง
ในพื้นท่ีควบคุมและพื้นท่ีแนวก้ัน เปอรเซ็นตการทําลายของแมลงวันผลไมในชมพู ฝร่ัง และมะมวง 

การประชมุวชิาการ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยนีวิเคลยีร ์ครัง้ที ่12 
6-7 กรกฎาคม 2554  



0

1

2

3

4

5

6

7

10
-J

an

10
-F

eb

10
-M

ar

10
-A

pr

10
-M

ay

10
-J

un

10
-J

ul

10
-A

ug

10
-S

ep

10
-O

ct

10
-N

ov

Date

S/
N 

ra
tio

core area
buffer zone

ลดลงจาก 82.86, 100 และ 21.05 ในป 2550 มาเปน 40.34, 87.95 และ 5.28 ในป 2553 แตสมจี๊ด มะไฟ 
กระทอน เงาะ ลองกอง ไมพบการทําลายของแมลงวันผลไมเลย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1  Comparison of the population fluctuation of Bactrocera dorsalis (Hendel) before and after 
the control of  fruit fly, in and outside the control area 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2  Sterile to normal flies ratios in monitor traps at Tambon Trok Nong in 2010 
 
3.  การศึกษาประสิทธิภาพในการจําแนกแยกแมลงท่ีเปนหมันกับแมลงในธรรมชาติ 
 การเปรียบเทียบความถูกตองในการจําแนกแยกแมลงท่ีเปนหมันกับแมลงในธรรมชาติ  ของ
การทําเครื่องหมายดวยผงสีสะทอนแสงกับการใชแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาว (morphological 
marker) แสดงไวในตารางท่ี 2 พบวาการใชแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวมีความถูกตองเฉล่ีย 94.96 
เปอรเซ็นตมากกวาการทําเครื่องหมายแมลงดวยผงสีสะทอนแสงซ่ึงมีความถูกตองเฉล่ีย 60.28 
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เปอรเซ็นตและใชเวลาเฉล่ีย 3.5 ช่ัวโมง ในขณะการจําแนกแยกโดยตรวจสอบดวยวิธี acetone 
technique ใชเวลาเฉล่ีย 27 ช่ัวโมง 
 
Table 2  Comparison of the effectiveness of sterile flies detection between the fluorescent dye 
marking method and the morphological marker 

Accuracy (%) Detection time (h) Detectors 
Method I Method II Method I Method II 

1 56.75* 95.36 24* 4 
2 68.93* 97.25 27* 3 
3 70.25* 97.75 32* 3 
4 45.22* 89.46 25* 4 

Method I   : Fluorescent dye marking 
Method II : Morphological marker 

 

5. สรุป 

 

การเพาะเล้ียงแมลงวันผลไมหลังขาวในระบบเพาะเล้ียงใหไดจํานวนมาก พบวาผลผลิตดักแด
ท่ีไดตออาหารเทียม 1 กิโลกรัมลดลง แตคุณภาพของดักแด เชน เปอรเซ็นตไขฟก น้ําหนักดักแด 
เปอรเซ็นตการออกเปนตัวเต็มวัย เปอรเซ็นตการบิน อัตราการอยูรอดภายใตสภาวะกดดันสูงข้ึน  

การควบคุมแมลงวันผลไมโดยวิธีการปลอยแมลงท่ีเปนหมันรวมกับวิธีการอื่น ในชวงป 2553 
ท่ี ตําบลตรอกนองทําใหจํานวนแมลงลดลง 96.02 เปอรเซ็นตเม่ือเปรียบเทียบกับกอนการควบคุม
กําจัดในป 2550 และลงลดลง 20.47 เปอรเซ็นตเม่ือเปรียบเทียบกับพื้นท่ีใกลเคียงท่ีไมไดควบคุมกําจัด
แมลง 

การใชแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวในการจําแนกแมลงท่ีเปนหมันออกจากแมลงใน
ธรรมชาติ พบวามีความถูกตองมากกวาและใชเวลานอยกวาวิธีการทําเคร่ืองหมายดักแดดวยผงสี
สะทอนแสง 
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