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บทคัดยอ 
ความแข็งแรงและความสามารถในการแขงขันผสมพันธุของแมลงท่ีเพาะเล้ียงเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอ

การควบคุมแมลงวันผลไมโดยเทคนิคการใชแมลงที่เปนหมันจากรังสี  การทดลองน้ีเปนการศึกษาวงจรชีวิตและการ
ผสมพันธุของแมลงวันผลไม Bactrocera dorsalis (Hendel) สายพันธุหลังขาว เปรียบเทียบกับสายพันธุปกติที่
เพาะเล้ียงในโรงเพาะเลี้ยงแมลง  ผลการทดลองพบวาแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวมีระยะไขและหนอนยาวกวา
สายพันธุปกติ  เปอรเซ็นตการเขาดักแดและอัตราสวนเพศผูตอเพศเมียตํ่ากวาสายพันธุปกติ แตนํ้าหนักดักแดและ
เปอรเซ็นตการบินสูงกวาสายพันธุปกติ  ในสภาวะที่ไมมีการแขงขัน ศักยภาพในการผสมพันธุของแมลงทั้งสองสาย
พันธุไมแตกตางกัน และแมลงไมเลือกผสมพันธุกับสายพันธุใดโดยเฉพาะ แตในสภาวะที่มีการแขงขัน ศักยภาพใน
การแขงขันผสมพันธุของแมลงสายพันธุหลังขาวสูงกวาสายพันธุปกติอยางมีนัยสําคัญเน่ืองจากมีความพรอมในการ
ผสมพันธุเร็วกวา   
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Abstract 
 The strength and mating competitiveness of mass-reared flies are the key success factors of the control 
of fruit fly by the radiation-induced sterile insect technique.  The objectives of this reported set of experiments 
were to compare the life cycle and the mating competitiveness of the white-striped oriental fruit fly, Bactrocera 
dorsalis (Hendel), with those of the normal fly.  It was found that the egg and larval periods of the white-striped 
flies were longer than those of the normal flies.  The pupation percentage and the sex ratio of the white-striped 
flies were also lower than the normal flies’ but their pupal weight and flight ability percentage were higher.  Under 
non-competitive conditions, mating propensity of either strain was not different from the other.  But under 
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competitive conditions, the white-striped flies had significantly higher mating competitiveness than the normal 
flies due to a shorter pre-reproductive period. 
 
Keywords: fruit fly, sterile insect technique, white-striped oriental fruit fly 
 

1.บทนํา 

 

การควบคุมแมลงวันผลไม (oriental fruit fly, Bactrocera dorsalis (Hendel)) โดยเทคนิคการ
ปลอยแมลงท่ีเปนหมันจากรังสีผสมผสานกับวิธีการอื่น ตองตรวจสอบติดตามจํานวนแมลงใน
ธรรมชาติและแมลงท่ีเปนหมันท่ีปลอยไป เพื่อจําแนกแมลงท่ีเปนหมันออกจากแมลงในธรรมชาติอาจ
ทําเคร่ืองหมายแมลงท่ีปลอยดวยการผสมสีในอาหารใหแมลงกิน หรือคลุกดักแดหรือตัวเต็มวัยดวยผง
สีสะทอนแสง (fluorescent dye)1 หรือพัฒนาสายพันธุแมลงใหมีลักษณะภายนอกแตกตางกับแมลงใน
ธรรมชาติ (genetic marker) เชน  Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata (Wiedemann) สายพันธุ 
Sergeant (Sr2) ท่ีมีสีตัวเต็มวัยแตกตางจากแมลงในธรรมชาติ2, 3  กลุมวิจัยและพัฒนานิวเคลียร สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติจึงพัฒนาแมลงวันผลไม (oriental fruit fly, Bactrocera  dorsalis  
(Hendel)) สายพันธุหลังขาว ซ่ึงพบจํานวนเล็กนอยในธรรมชาติ4  เพื่อใชในการจําแนกแมลงที่เปน
หมันออกจากแมลงในธรรมชาติ ดังนั้นจึงตองศึกษาวงจรชีวิตและพฤติกรรมการผสมพันธุของแมลง
สายพันธุใหมเพื่อปรับใชควบคุมแมลงวันผลไมในธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ การทดลองนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบวงจรชีวิตและพฤติกรรมการผสมพันธุของแมลงวันผลไมสายพันธุหลัง
ขาวเปรียบเทียบกับแมลงวันผลไมในธรรมชาติ 

 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 

 

1. สายพันธุแมลงวันผลไม 
แมลงวันผลไมสายพันธุปกติไดจากการรวบรวมหนอนในผลไมท่ีถูกทําลาย จากตําบลตรอก

นอง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มาเล้ียงขยายพันธุดวยอาหารเทียมสูตรรําขาวสาลี 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
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คัดเลือกแมลงวันผลไมหลังขาวต้ังแตรุนท่ี 2 ใหผสมพันธุกันเองจนไดสายพันธุแมลงบริสุทธ์ิ (รุนท่ี 7) 
มาใชเปนพอแมพันธุ แมลงเหลานี้มีแถบดานบนและขางสวนอกเปนสีขาว 
2. การศึกษาวงจรชีวิตแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวในหองปฏิบัติการ 

 ไดทดลองเล้ียงแมลงวันผลไมหลังขาวเปรียบเทียบกับแมลงวันผลไมปกติ ในหองปฏิบัติการ 
ท่ีควบคุมอุณหภูมิท่ี 27 + 2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-90 % ตรวจสอบระยะไข เปอรเซ็นต
ไขฟก ระยะหนอน เปอรเซ็นตการเขาดักแด ขนาดและนํ้าหนักดักแด เปอรเซ็นตการออกเปนตวัเตม็วยั 
เปอรเซ็นตการบินและอัตราเพศผูตอเพศเมีย วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design 
(CRD) โดยทําการทดลอง 10 ซํ้า และวิเคราะหขอมูลดวยวิธี analysis of variance (ANOVA)  
3. การศึกษาพฤติกรรมการผสมพันธุของแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาว 

 - สภาวะท่ีไมมีการแขงขัน 
นําตัวเต็มวัยอายุ  2-4 วัน เพศผู 30 ตัวและเพศเมีย 30 ตัว มาใสในกรงพลาสติกขนาด 29 x 40 

x 29 ซม. โดยกรงท่ีหนึ่งใสแมลงปกติท้ังสองเพศ กรงท่ีสองใสเพศผูปกติและเพศเมียหลังขาว กรงท่ี
สามใสเพศผูหลังขาวและเพศเมียปกติ กรงท่ีส่ีใสแมลงหลังขาวท้ังสองเพศ ตรวจสอบการผสมพันธุ
ของแมลงทุกวัน แมลงท่ีผสมพันธุจะนําออกมาทําเคร่ืองหมายดวยปากกาสีน้ํามันแลวปลอยกลับใส
กรงเดิม วางแผนการทดลองแบบ CRD โดยทําการทดลอง 4 ซํ้า และวิเคราะหขอมูลดวยวิธี ANOVA 

 - สภาวะท่ีมีการแขงขัน  
 นําตัวเต็มวัยอายุ 2-4 วัน มาใสในกรงพลาสติกขนาด 29 x 40 x 29 ซม. เพศผูปกติ 50 ตัว เพศ
ผูหลังขาว 50 ตัว เพศเมียปกติ 50 ตัว และอีกกรงหนึ่งใสเพศผูปกติ 50 ตัว เพศผูหลังขาว 50 ตัว เพศ
เมียหลังขาว 50 ตัว ตรวจสอบการผสมพันธุของแมลงทุกวัน แมลงท่ีผสมพันธุจะนําออกมาทํา
เคร่ืองหมายดวยปากกาสีน้ํามันแลวปลอยกลับใสกรงเดิม วางแผนการทดลองแบบ CRD โดยทําการ
ทดลอง 3 ซํ้า และวิเคราะหขอมูลดวยวิธี ANOVA 
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ 
 

1.  การศึกษาวงจรชีวิตแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวในหองปฏิบัติการ 
การศึกษาวงจรชีวิตของแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวเปรียบเทียบกับแมลงวันผลไมปกติ 

แสดงในตารางท่ี 1 พบวาแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวมีระยะไขและหนอนยาวกวาแมลงวันผลไม
ปกติอยางมีนัยสําคัญ แตระยะดักแดและระยะกอนการผสมพันธุไมแตกตางกัน เปอรเซ็นตการเขา
ดักแดและอัตราสวนเพศผูตอเพศเมียของแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวตํ่ากวาแมลงวันผลไมปกติ
อยางมีนัยสําคัญ แตเปอรเซ็นตไขฟก เปอรเซ็นตการออกเปนตัวเต็มวัยไมแตกตางกัน น้ําหนักดักแด
และความสามารถในการบินแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวสูงกวาแมลงวันผลไมปกติอยางมี
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นัยสําคัญ ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของการควบคุมแมลงวันผลไมโดยเทคนิคการใชแมลงท่ี
เปนหมันดวยรังสี คือ แมลงท่ีผลิตมาตองแข็งแรง สามารถแขงขันผสมพันธุกับแมลงในธรรมชาติได 
ดังนั้นแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวนาจะมีศักยภาพในการใชควบคุมแมลงในธรรมชาติโดย
เทคนิคการใชแมลงท่ีเปนหมันไดดีกวาสายพันธุปกติเพราะแข็งแรงกวา แตอยางไรก็ตามตนทุนใน
การเพาะเล้ียงผลิตแมลงจะสูงข้ึน เนื่องจากระยะไขและหนอนยาวกวา และผลผลิตหรือจํานวนดกัแดท่ี
ไดตอปริมาตรอาหารเทียมท่ีใชเล้ียงนอยกวา 

 
Table 1 Comparison of stages of the life cycle of the white-striped oriental fruit fly to those of the 

normal fruit fly raised in the laboratory 
Fruit fly strain Fruit fly strain Insect stage  

White-striped  Normal  

Insect stage  

White-striped  Normal  
Egg stage  
Period (h) 

 
48.1600* 

 
36.8089 

Pupal Weight  
(g./ 10 cc.)  

 
5.3803* 

 
5.2151 

% egg hatching  68.3313 68.3239 Eclosion (%) 95.2448 94.4111 
Larval stage 
Period (d) 

 
7.4053* 

 
7.2266 

Adult stage 
Premating period 
(d) 

 
9.5800 

 
10.7900 

% pupation 49.0996* 62.6975 Flight ability (%) 96.6924* 93.1537 
Pupal stage 
Period (d) 

 
7.3405 

 
7.4876 

Sex Ratio (M/F) 
 

0.9334* 0.9913 
 

*significantly different from the normal fly 
 

2. การศึกษาพฤติกรรมการผสมพันธุของแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาว 
การศึกษาพฤติกรรมการผสมพันธุของแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวเปรียบเทียบแมลงวัน

ผลไมปกติในสภาวะท่ีไมมีการแขงขันแสดงผลในตารางที่ 2 พบวาระยะกอนผสมพันธุของแมลงวัน
ผลไมท้ังเพศผูและเพศเมียสายพันธุหลังขาวและสายพันธุปกติไมแตกตางกัน จํานวนเพศผูท่ีผสมพันธุ
และท่ีผสมพันธุซํ้าของแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวและสายพันธุปกติไมแตกตางกัน เชนเดียวกัน
จํานวนเพศเมียท่ีผสมพันธุของแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวและสายพันธุปกติไมแตกตางกัน แต
จํานวนเพศเมียสายพันธุหลังขาวผสมพันธุซํ้ามากกวาแมลงเพศเมียสายพันธุปกติอยางมีนัยสําคัญ Fig. 
1 แสดงจํานวนแมลงวันผลไมท่ีผสมพันธุภายในสายพันธุเดียวกันและขามสายพันธุ พบวาจํานวน
แมลงวันผลไมท่ีผสมพันธุกันในสายพันธุเดียวกันและผสมขามสายพันธุไมแตกตางกัน ท้ังในเพศผู
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และเพศเมียของแมลงสายปกติและสายพันธุหลังขาว แสดงวาศักยภาพในการผสมพันธุของแมลงท้ัง
สองสายพันธุไมแตกตางกัน และไมเลือกสายพันธุในการผสมพันธุ 
  การศึกษาพฤติกรรมการผสมพันธุของแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวเปรียบเทียบกับ
แมลงวันผลไมปกติ ในสภาวะที่มีการแขงขันแสดงผลในตารางท่ี 2 พบวาระยะกอนผสมพันธุของ
แมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวเพศผูส้ันกวาแมลงวันผลไมสายพันธุปกติอยางมีนัยสําคัญ แตระยะ
กอนผสมพันธุของเพศเมียไมแตกตางกัน จํานวนเพศผูและเพศเมียท่ีผสมพันธุและท่ีผสมพันธุซํ้าของ
แมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวสูงกวาของแมลงวันผลไมสายพันธุปกติอยางมีนัยสําคัญ Fig. 2 แสดง
จํานวนแมลงวันผลไมเพศเมียสายพันธุปกติและสายพันธุหลังขาวท่ีผสมพันธุกับเพศผูแตละสายพันธุ
ในสภาวะท่ีมีการแขงขัน พบวาจํานวนแมลงวันผลไมเพศเมียท้ังสายพันธุปกติและสายพันธุหลังขาว
ผสมพันธุกับแมลงเพศผูสายพันธหลังขาวมากกวาเพศผูสายพันธุปกติ แสดงวาเพศผูสายพันธุหลังขาว
มีความสามารถในแขงขันผสมพันธุสูงกวาเพศผูสายพันธุปกติ ซ่ึงอาจเปนผลจากการมีความพรอมใน
การผสมพันธุเร็วกวา 
 
Table 2  Comparison of the mating behavior of the white-striped oriental fruit fly to those of the 

normal fruit fly 
Fruit fly variety Fruit fly variety 

Male 
White-striped Normal 

Female 
White-striped Normal 

Non-competitive condition 
Pre-mating period (d) 9.58 10.79 Pre-mating period (d) 9.33 10.09 
No. unmated males  8.375 9.125 No. unmated females  3.375 3.875 
No. mated males  21.625 20.875 No. mated females  26.625 26.125 
No. remated males 9.75 10 No. remated females 7.875* 4.875 

Competitive condition 
Pre-mating period (d) 8.88* 14.13 Pre-mating period (d) 8.63 9.72 
No. unmated males  9* 28.375 No. unmated females  15.375* 22 
No. mated males  41* 21.625 No. mated females  34.625* 28 

No. remated males 22.875* 6.875 No. remated females 19.375* 10.375 

*significantly different from the normal fly 
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MW = white-striped male   MY = normal male   FW = white-striped female   FY = normal female 

Fig. 1  Number of mating male and female in each strains 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
MW = white-striped male   MY = normal male   FW = white-striped female   FY = normal female 
Fig. 2  Number of mating of the white-striped and the normal females under competitive condition 

of the white-striped and the normal males 
 

4. สรุป 

 

การศึกษาวงจรชีวิตและการผสมพันธุของแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวเปรียบเทียบกับ
แมลงวันผลไมปกติ พบวาแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวนาจะมีศักยภาพในการใชควบคุมแมลงใน
ธรรมชาติโดยเทคนิคการใชแมลงท่ีเปนหมันไดดีกวาสายพันธุปกติเพราะแข็งแรงกวา แตอยางไรก็
ตามตนทุนในการเพาะเล้ียงผลิตแมลงจะสูงข้ึนเนื่องจากระยะไขและหนอนยาวกวา และผลผลิตหรือ
จํานวนดักแดท่ีไดตอปริมาตรอาหารเทียมท่ีใชเล้ียงนอยกวา 
 การศึกษาการผสมพันธุของแมลงวันผลไมท้ังสองสายพันธุในสภาวะท่ีไมมีการแขงขันพบวา
ศักยภาพในการผสมพันธุของแมลงท้ังสองสายพันธุไมแตกตางกัน และแมลงไมเลือกสายพันธุในการ
ผสมพันธุ แตในสภาวะท่ีมีการแขงขันพบวาเพศผูสายพันธุหลังขาวมีความสามารถในแขงขันผสม
พันธุสูงกวาเพศผูสายพันธุปกติ ซ่ึงอาจเปนผลจากการมีความพรอมในการผสมพันธุเร็วกวา 
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