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บทคัดยอ 

การฉายรังสีทําหมันแมลงวันผลไมโดยทั่วไปมักมีผลกระทบตอความแข็งแรงและความสามารถในการ
แขงขันผสมพันธุของแมลง  การทดลองน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการฉายรังสีทําหมันตอแมลงวันผลไม 
Bactrocera dorsalis (Hendel) สายพันธุหลังขาวท่ีไดพัฒนาขึ้นเพ่ือใชในการจําแนกแมลงที่เปนหมัน ผลการทดลอง
พบวา การฉายรังสีทําหมันแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวในระยะดักแดกอนออกเปนตัวเต็มวัย 1 วัน ที่ปริมาณรังสี 
90 เกรย ไมมีผลกระทบตอการออกเปนตัวเต็มวัยและความสามารถในการบินของแมลง แตมีผลทําใหแมลงเปน
หมันอยางสมบูรณทั้งสองเพศ และความสามารถในการแขงขันการผสมพันธุของเพศผูลดลงอยางมีนัยสําคัญ 
ในขณะที่ความสามารถในการสืบพันธุเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 
 
คําสําคัญ : แมลงวันผลไม   เทคนิคการใชแมลงท่ีเปนหมัน   แมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาว 
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Abstract 
In general, sterile irradiation can affect vigor and mating competitiveness of the fruit flies.  The objective 

of the experiments was to study the effects of sterile irradiation on the white-striped oriental fruit fly, Bactrocera 
dorsalis (Hendel), developed for sterile fly detection.  A day before adult emergence, the pupae were irradiated at 
the dose of 90 Grays. No effects on adult emergence and flight ability were observed.  However, it induced 
complete sterility in both sexes.  Also, it decreased male mating competitiveness significantly, while increasing 
sexual competitiveness significantly. 
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1. บทนํา 

 

 แมลงวันผลไม (oriental fruit fly, Bactrocea  dorsalis (Hendel)) เปนแมลงวันผลไมท่ีมีการ
ระบาดมากท่ีสุดในประเทศไทย  มีพืชอาศัยท้ังท่ีปลูกเปนการคาและพืชปามากกวา 150 ชนิด แมลง
ชนิดนี้นอกจากจะทําใหผลไมเนาเสียโดยตรงแลว ยังมีผลกระทบทําใหตางประเทศกีดกันไมใหนําเขา
ผลไมไทย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดพัฒนาการควบคุมแมลงวัน
ผลไมแบบพื้นท่ีกวางโดยใชแมลงท่ีหมันรวมกับวิธีการอื่น ๆ เพื่อลดความเสียหายของผลไมเนื่องจาก
การทําลายของแมลงวันผลไม และพัฒนาสายพันธุแมลงที่มีแถบดานบนและขางสวนอกเปนสีขาว1  

เพื่อใชในการตรวจสอบติดตามทดแทนการทําเคร่ืองหมายแมลงดวยผงสีสะทอนแสง ซ่ึงเปนอันตราย
ตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานและส่ิงแวดลอม การควบคุมแมลงโดยวิธีนี้แมลงท่ีเปนหมันตองแข็งแรง
และสามารถแขงขันผสมพันธุกับแมลงในธรรมชาติได2  การทดลองนี้เปนการศึกษาผลกระทบของ
การฉายรังสีทําหมันตอความแข็งแรงและความสามารถในการแขงขันผสมพันธุของแมลงวันผลไม
สายพันธุหลังขาว 

 

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
คัดเลือกแมลงวันผลไมหลังขาวต้ังแตรุนท่ี 2 ใหผสมพันธุกันเองจนไดสายพันธุแมลงบริสุทธ์ิ (รุนท่ี 7) 
มาใชเปนพอแมพันธุ แมลงเหลานี้มีแถบดานบนและขางสวนอกเปนสีขาว 
 

2. การเพาะเลี้ยงแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวในโรงเพาะเลี้ยง 
 เพาะเล้ียงแมลงวันผลไมหลังขาวรุนท่ี 47 ในโรงเพาะเล้ียงแมลง โดยเล้ียงตัวเต็มวัยแมลงวัน
ผลไมในกรงลวดตาขายในหองควบคุมอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียสและความช้ืนสัมพัทธ 60 
เปอรเซ็นต แตละกรง 68,000 ตัว ใหยีสตไฮโดรไลเซตผสมกับน้ําตาลทรายและนํ้าเปนอาหาร เล้ียงตัว
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เต็มวัยในหองน้ีประมาณ 4 สัปดาหแลวนําตัวเต็มวัยชุดใหมเขามาทดแทนทุกสัปดาห ตัวเต็มวัยเพศ
เมียอายุประมาณ 10 วัน จะเร่ิมเก็บไขโดยใชน้ําฝร่ังกระตุนใหแมลงวางไข 
 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 
 

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 
 

4. การศึกษาผลของรังสีตอการออกเปนตัวเต็มวัยและการบินของแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาว 
นําดักแดฉายรังสีท่ีไดรับปริมาณรังสีสูงสุดและตํ่าสุดจากการทําวัดการกระจายตัวของ

ปริมาณรังสีท่ีไดรับ และดักแดไมฉายรังสี 100 ดักแดมาวางบนจานเล้ียงเช้ือ ชุดทดสอบการบินของ
แมลงวันผลไมท่ีเคลือบดานในภาชนะทรงกระบอกดวยผงแปงมันเพื่อปองกันแมลงปนออกมา 
หลังจากแมลงท่ีออกเปนตัวเต็มวัยบินออกไปหรือตายหมดแลว ตรวจนับจํานวนดักแดท่ีออกและไม
ออกเปนตัวเต็มวัย จํานวนตัวเต็มวัยท่ีไมบินออกของแมลงแตละเพศ โดยตัวอยางแตละกลุมจะ
ทดสอบ 5 ชุด วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) โดยทําการทดลอง 10 
ซํ้า และวิเคราะหขอมูลดวยวิธี analysis of variance (ANOVA) 
 

5. การศึกษาผลของรังสีตอการเปนหมันของแมลงวันผลไมหลังขาว 
 นําดักแดฉายรังสีท่ีไดรับปริมาณรังสีสูงสุดและตํ่าสุด และดักแดไมฉายรังสี มาแยกใสในกรง
เล้ียงตัวเต็มวัยเพ่ือใหออกเปนตัวเต็มวัยโดยใสดักแดกรงละ 100 ลบ.ซม. หลังจากแมลงออกเปนตัว
เต็มวัยทําการแยกเพศผูหนึ่งกรงและเพศเมียหนึ่งกรง เมื่อตัวเต็มวัยอายุ 8 วัน ยายมาใสในกรงทดสอบ
การผสมพันธุเพศผู 100 ตัวและเพศเมีย 100 ตัว กรงท่ีหนึ่งใสเพศผูและเพศเมียไมฉายรังสี กรงท่ีสอง
ใสเพศผูฉายรังสีปริมาณตํ่าสุดและเพศเมียไมฉายรังสี กรงท่ีสามใสเพศผูฉายรังสีปริมาณสูงสุดและ
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เพศเมียไมฉายรังสี กรงท่ีส่ีใสเพศผูไมฉายรังสีและเพศเมียฉายรังสีปริมาณรังสีต่ําสุด และกรงท่ีหาใส
เพศผูไมฉายรังสีและเพศเมียฉายรังสีปริมาณสูงสุด 
 เก็บไขแมลงวันผลไมในแตละกรงมาตรวจสอบเปอรเซ็นตการฟกทุกวันอังคารและพฤหัสบดี 
จนแมลงตายหมดหรือไมวางไขอีก วางแผนการทดลองแบบ CRD โดยทําการทดลอง 5 ซํ้า และ
วิเคราะหขอมูลดวยวิธี ANOVA 
 

7. การศึกษาผลของรังสีตอความสามารถในการแขงขันผสมพันธุของแมลงวันผลไมหลังขาว 
 นําดักแดฉายรังสี และไมฉายรังสี มาแยกใสในกรงเล้ียงตัวเต็มวัยเพื่อใหออกเปนตัวเต็มวัย
โดยใสดักแดกรงละ 100 ลบ.ซม. หลังจากแมลงออกเปนตัวเต็มวัยทําการแยกเพศผูหนึ่งกรงและเพศ
เมียหนึ่งกรง เม่ือตัวเต็มวัยอายุ 8 วัน ยายแมลงมาใสในกรงทดสอบการแขงขันผสมพันธุ ดังนี้ กรงท่ี 
1-3  เพศผูฉายรังสี 30 ตัว x เพศผูไมฉายรังสี 30 ตัว x เพศเมียไมฉายรังสี 30 ตัว กรงท่ี 4 เพศผูไมฉาย
รังสี 30 ตัว x เพศเมียไมฉายรังสี 30 ตัว และกรงท่ี 5 เพศผูฉายรังสี 30 ตัว x เพศเมียไมฉายรังสี 30 ตัว  
ตรวจสอบจํานวนแมลงท่ีผสมพันธุในแตละกรงในชวง 17.00-19.00 น. ทุกวัน คํานวณหาคาการ
แขงขันการผสมพันธุของเพศผูฉายรังสีจากสมการ 

คาการแขงขันการผสมพันธุของเพศผูฉายรังสี    =  SW/(SW+WW) 
โดย WW  = จํานวนเพศผูปกติผสมพันธุกับเพศเมียปกติ 

SW = จํานวนเพศผูฉายรังสีผสมพันธุกับเพศเมียปกติ 
 เก็บไขแมลงวันผลไมในแตละกรงมาตรวจสอบเปอรเซ็นตการฟกทุกวันอังคารและพฤหัสบดี 
จนแมลงตายหมดหรือไมวางไขอีก คํานวณหาคาดัชนีการแขงขันการสืบพันธุจาก Fried’s equation 
(Fried, 1971)4 

C (sexual competitiveness) =   Hn –Hc . N        
Hn =  % ไขฟกของแมลงเพศผูปกติผสมพันธุกับเพศเมียปกติ 
Hs =   % ไขฟกของแมลงเพศผูฉายรังสีผสมพันธุกับเพศเมียปกติ 
Hc =  % ไขฟกของแมลงเพศผูปกติและฉายรังสีผสมพันธุกับเพศเมียปกติ 
วางแผนการทดลองแบบ CRD โดยทําการทดลอง 6 ซํ้า และวิเคราะหขอมูลดวยวิธี ANOVA 

 

3. ผลการทดลองและวิจารณ 
 

1. การศึกษาผลของรังสีตอการออกเปนตัวเต็มวัยและการบินของแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาว 
ผลของรังสีตอการออกเปนตัวเต็มวัยและความสามารถในการบินของแมลงวันผลไมสายพันธุ

หลังขาวแสดงไวใน Table 1 พบวาการฉายรังสีดักแดแมลงวันผลไมดวยเคร่ืองฉายรังสี Gamma 
chamber 5000 ท่ีปริมาณรังสี 90 เกรย ดักแดแมลงวันผลไมไดรับปริมาณรังสี 73 – 110 เกรย และไมมี

Hc - Hs S 
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ผลทําใหเปอรเซ็นตการออกเปนตัวเต็มวัยและการบินลดลงอยางมีนัยสําคัญ คือ ดักแดท่ีไดรับปริมาณ
รังสีต่ําสุดและสูงสุดมีเปอรเซ็นตการออกเปนตัวเต็มวัยและความสามารถในการบิน เทากับ 94.00, 
96.72  และ 95.21, 96.94 ตามลําดับ ในขณะท่ีดักแดที่ไมฉายรังสีมีเปอรเซ็นตการออกเปนตัวเต็มวัย
และความสามารถในการบิน เทากับ 96.00 และ 97.20 ตามลําดับ ซ่ึงทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหวางประเทศกําหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพการผลิตแมลงวันผลไมเพื่อใชการควบคุมแมลง
โดยการทําหมันไวไมต่ํากวา 79 และ 77 เปอรเซ็นต สําหรับปจจัยท้ังสองตามลําดับ 3 
 

2. การศึกษาผลของรังสีตอการเปนหมันของแมลงวันผลไมหลังขาว 
ผลของรังสีตอการเปนหมันของแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวแสดงในตารางท่ี 1 พบวา

การฉายรังสีดักแดแมลงวันผลไมดวยเคร่ืองฉายรังสี Gamma chamber 5000 ท่ีปริมาณรังสี 90 เกรย ทํา
ใหตัวเต็มวัยท่ีออกมาจากดักแดท่ีไดรับปริมาณรังสีต่ําสุดและสูงสุดเปนหมันอยางสมบูรณท้ังสองเพศ 
คือ เมื่อเพศผูท่ีฉายรังสีผสมพันธุกับเพศเมียปกติ พบเพศเมียวางไขนอยลงและไขท่ีวางไมฟก สวนเพศ
เมียฉายรังสีเม่ือผสมพันธุกับเพศผูปกติ พบวาเพศเมียไมวางไข 
 
Table 1 Effects of gamma radiation at the dose of 90 Gy on the white-striped oriental fruit fly pupae 

Quality factor Irradiation factor Mean + SD. 
Eclosion (%) 
 

- unirradiated 
-irradiated, maximum dose 
-irradiated, minimum dose 

96.00 + 1.65 
95.2125 + 2.20 

94.00 + 2.57 
Flight ability (%) 
 

- unirradiated 
- irradiated, maximum dose 
- irradiated, minimum dose 

97.1962 + 0.96 
96.935 + 2.68 
96.72 + 2.34 

Sterility (%) 
 

- unirradiated 
- irradiated males, maximum dose 
- irradiated males, minimum dose 
- irradiated females, maximum dose 
- Irradiated females, minimum dose 

29.25 + 7.78 
100 
100 

No eggs 
No eggs 

 
3. การศึกษาผลของรังสีตอความสามารถในการแขงขันผสมพันธุของแมลงวันผลไมหลังขาว 

ผลของรังสีตอการแขงขันการผสมพันธุของแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวแสดงไวใน Fig. 
1 พบวาในกรงเปรียบเทียบ (ไมมีการแขงขัน) จํานวนเพศผูฉายรังสีผสมพันธุเฉล่ีย 58.98 ตัว และ
จํานวนเพศผูไมฉายรังสีผสมพันธุเฉล่ีย 68.02 ตัว ซ่ึงไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เชนเดียวกับในกรงทดสอบการแขงขันจํานวนเพศผูฉายรังสีผสมพันธุเฉล่ีย 36.17 ตัว และจํานวนเพศ
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ผูไมฉายรังสีผสมพันธุเฉล่ีย 47.33 ตัว ซ่ึงไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การฉายรังสีทําหมันท่ี
ปริมาณรังสี 90 เกรยทําใหความสามารถในการแขงขันผสมพันธุของแมลงวันผลไมหลังขาวลดลง 
อยางมีนัยสําคัญ คาการแขงขันการผสมพันธุของเพศผูฉายรังสีเทากับ 0.43 เม่ือเปรียบเทียบเพศผูไม
ฉายรังสี 
 สวนจํานวนเพศเมียท่ีผสมพันธุเฉล่ียพบวากรงทดสอบการแขงขันเพศเมียผสมพันธุมากกวา
กรงเปรียบเทียบ ( 83.50 และ 63.50 ตัว) อยางมีนัยสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IRM = แมลงเพศผูฉายรังสี       NM = แมลงเพศผูปกติ         NF  =  แมลงเพศผูปกติ 
Fig. 1  Mating competitiveness of white-striped oriental fruit fly, sterilized with gamma radiation at 

the dose of 90 Gy 
 
Table 2  Sexual competitiveness of  white stripe fruit fly,  steriled with gamma radiation at the dose of 90 Gy 

Average % egg hatching 
Fly Age (days) 30 IRMx30 

NMx30 NF (I) 
30 IRMx30 NM 

x30 NF (II) 
30 IRMx30 

NMx30 NF (III) 
100 NMx100 NF 100 IRMx100 NF 

12 36.5 23.25 28.5 75.4 0 
16 43.25 32.25 39.25 74.9 0 
19 56.75 30.75 51 74.7 0 
24 53.5 39.5 55.75 78.45 0 
26 62.5 54 60.25 80.55 0 
29 63.25 55.5 56.75 78.35 0 

Average 52.63 39.21 48.58 77.06 0 

IRM = แมลงเพศผูฉายรังสี       NM = แมลงเพศผูปกติ         NF  =  แมลงเพศผูปกติ 
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IRM x NF  ในกรงท่ีมีการแขงขัน   
NM x NF  ในกรงท่ีมีการแขงขัน      
NM x NF  ในกรงท่ีไมมีการแขงขัน 
IrM x NF  ในกรงท่ีไมมีการแขงขัน 
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ผลของรังสีตอการแขงขันการสืบพันธุของแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวแสดงไวใน Table 
2 พบวากรงเปรียบเทียบท่ีหนึ่งเพศผูไมฉายรังสีผสมพันธุกับเพศเมียไมฉายรังสี ไขฟกเฉลี่ย 77.05 + 
3.56 เปอรเซ็นต กรงเปรียบเทียบท่ีสองเพศผูฉายรังสีผสมพันธุกับเพศเมียไมฉายรังสี ไขฟกเฉล่ีย 0.00 
เปอรเซ็นต สวนกรงทดสอบการแขงขัน ไขฟกเฉล่ีย 46.81 + 12.75 เปอรเซ็นต การฉายรังสีทําหมันท่ี
ปริมาณรังสี 90 เกรย ไมทําใหความสามารถในการแขงขันผสมพันธุของแมลงวันผลไมหลังขาวลดลง 
คาการแขงขันการสืบพันธุของเพศผูฉายรังสีเทากับ 0.65 
 

4. สรุป 

 

การศึกษาผลการฉายรังสีทําหมันตอแมลงวันผลไมสายพันธุหลังขาวพบวาการฉายรังสีทํา
หมันแมลงวันผลไม (Bactrocera dorsalis (Hendel)) สายพันธุหลังขาวในระยะดักแดกอนออกเปนตัว
เต็มวัย 1 วัน ท่ีปริมาณรังสี 90 เกรย ไมมีผลกระทบตอการออกเปนตัวเต็มวัยและความสามารถในการ
บินของแมลง แตมีผลทําใหแมลงเปนหมันอยางสมบูรณท้ังสองเพศและทําใหความสามารถในการ
แขงขันผสมพันธุลดลง แตความสามารถในการแขงขันการสืบพันธุไมลดลง 
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