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บทคัดย่อ

คุณภาพของแมลงวันผลไม้, Bactrocera dorsalis (Hendel) ท ี่เล ี้ยงในห ้องทดลองให ้ได ้ 
จำนวนมากเป ็นสิ่งสำคัญสำหรับการใช้เทคนิคแมลงที่เป ็นหมันด้วยรังส ีเพ ื่อการควบคุมและกำจัด  
แมลง การทดลองนี้เพื่อศึกษาคุณภาพของแมลงวันผลไม้ภายหลังการร่อนดักแด้ด้วยเครื่องร่อน
นำดักแด้แมลงวันผลไม้เก ็บไว้ท ี่ห ้อง 26 ± 1°ช มาร่อนด้วยเครื่องร่อนที่มีความเร็ว 18 รอบต่อ 
นาที เมื่อดักแด้มีอายุ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 วัน ตรวจสอบคุณภาพของแมลงวันผลไม้ 
ในเรื่องการออกเป็นตัวเต็มวัยและความสามารถในการบิน ผลการทดลองพบว่าการออกเปีนตัว
เต็มวัยระหว่าง Control กับดักแด้ที่ร่อนอายุ 1 - 8 วัน ไม่แตทต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 
ระดับความเชึ่อมั่น 95 เปอร์เชนต์ อย่างไรก็ตามพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ในเรื่องความสามารถในการบินระหว่างControl และดักแด้ท ี่ร ่อนอายุ
1, 5, 6, 7, 8 วันกับดักแด้ที่ร ่อนอายุ 2, 3, 4 วัน
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ABSTRACT

Quality of fruit fly, Bactrocera dorsalis (Hendel) in mass production is important for 
controlling pest populations by means of the sterile insect technique. The experiment was 
to study the qualityof fruit fly after sifting pupae by mechanical sifter. Laboratry-reared 
pupae, held at 26 + l°c  were sifted at intensity of 18 rpm in a rotary sifting device at 1,2 ,
3, 4, 5, 6, 7 and 8 days of age. The quality of fruit flies were determined on adult 
eclosionand flight capability. The results showed that there were no significantly different 
(P < 0.05) in adult eclosion between control with siftedpupae at 1 to 8 days o f age. 
However, there were significantly different (P < 0.05) in flight capability between control 
and sifted pupae at 1, 5, 6, 7, 8 days of age with sifted pupae at 2, 3, 4 days o f age.



1. บทนำ
การควบคมและกำจัดแมลงวันผลไม้โดยเทคนิคการใช้แมลงที่เปีนหมันด้วยรังสี ประกอบ

1  A I  «  1* 1 น *่  L  จ่ Aด้วยกิจกรรมหนงทสำคัญ คือการเพาะเลยงแมลงวันผลไม้ไห้ได้จำนวนมากในห้องทดลองเพอผลิต
ดักแด้สำหรับฉายรังสีทำหมัน การเพาะเลียงแมลงวันผลไม้แบ่งเปีน 5 ขันตอนดังนี 1. การเลียง 
ตัวเต็มวัย 2. การเก็บไข่และการเพาะไข่ลงในอาหารเทียม 3. การทำอาหารเทียมเพ่ือเลียงหนอน
4. การเลี้ยงหนอนและบังคับหนอนให้ออกจากอาหารเทียมมาเช้าดักแด้ในขี้เลื่อย 5. การแยก
ดักแด้ออกจากขีเลื่อยและการดูแล ในธรรมชาติหนอนแมลงวันผลไม้จะเข้าดักแด้ในดิน และ
ดักแด้จะอยู่ในดินจนกระทั่งออกเป็นตัวเต็มวัย โดยดักแด้จะไม่ถูกรบกวนจากภายนอก สำหรับ
ในโรงเพาะเลี้ยง หนอนแมลงวันผลไม้จะให้เช้าดักแด้ในขี้เลื่อยและใช้เครื่องร่อนแยกดักแด้ออก
จากขีเล่ือย การใช้เครื่องร่อนเน่ืองจากต้องผลิตดักแด้จำนวนล้าน ๆ ตัวต่อสัปดาห์ นอกจากนียัง 
เป็นการประหยัดแรงงาน อย่างไรก็ตามเคร่ืองร่อนที่ใช้ความเร็วต่อรอบสูง จะมีผลทำให้ดักแด้
ออกเป็นตัวเต็มวัยลดลง และตัวเต็มวัยที่ออกจากดักแด้ได้จะไม่สามารถบินได้ 0 )  นอกจากนันการ 
ร่อนดักแด้ในช่วงที่ดักแด้อยู่ในระยะที่อ่อนแอ จะทำให้กล้ามเนือส่วนปีกของแมลงได้รับความ
เสียหายมีผลทำให้ตัวเต็มวัยที่ออกจากดักแด้ไม่สามารถบินได้(2) การทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สืกษาคุณภาพของแมลงวันผลไม้ เช่น การออกเป็นตัวเต็มวัย ความสามารถในการบินภายหลังการ 
ใช้เคร่ืองร่อนแยกดักแด้ออกจากขี้เลื่อยเมื่อดักแด้มีอายุต่าง ๆ กัน

2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
แมลงที่ใช้ในการทดลองได้จากการเพาะเลียงหนอนแมลงวันผลไม้ด้วยอาหารเทียมสูตรรำ 

ช้าวสาลี-ยีสต์ ดยวิธีของมานนท์และคณะ(3) การเตรียมดักแด้โดยนำหนอนแมลงวันผลไม้จำนวน
1 ลิตร ใส่ในถาดพลาสติก 24x36x13 ชม. หลังจากนั้นใส่ข้ีเล่ือยจำนวน 6 ลิตรลงไป พร้อมกับ
ใช้มือคลุกหนอนกับขีเลื่อยให้เข้ากัน ทำทังหมด 9 ชุดด้วยกัน ในห้องควบคุมอุณหภูมิ 26 ± 1°ช 
ความชื้นสัมพัทธ์ 60-80 เปอร์เซนต์ เคร่ืองร่อนท่ีใช้เปีนเครื่องที่สำนักงานพลังานปรมาณูเพื่อสันต ิ
พัฒนาสร้างข้ึน ซ๋ึงทำด้วยลวดตาข่ายสแตนเลสขนาด 16 Mesh รูปทรงกระบอกยาว 180 ชม. 
เสันผ่าศูนย์กลาง 60 ชม. วางในแนวลาด 10-20 องศา หบุนโดยแรงชุดจากมอเตอร์ไฟฟ้าด้วย



ความเร็ว 18 รอบต่อนาที ขี้เลื่อยจะแยกตกลงมาด้านล่างและดักแด้จะออกทางด้านหน้าของเครื่อง 
ร่อนที่มีภาชนะรองรับดักแด้ แยกดักแด้ออกจากขี้เลื่อยเมื่อดักแด้อายุ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 วัน 
ตามลำดับ สำหรับ Control ใช้มือแยกดักแด้ออกจากขี้เลื่อยเมื่อดักแด้อายุ 1 วัน สำหรับการตรวจ 
การออกเป็นตัวเต็มวัย โดยสุ่มตัวอย่างดักแด้จำนวน 10 ลบ.ซม. ใส่ในกล่องพลาสติกขนาด
7.5x10x5.5 ซม. ทำ 3 ซา การตรวจความสามารถในการบิน โดยสุ่มตัวอย่างดักแด้จำนวน 100 ตัว 
ทำ 7 ชา โดยนำดักแด้ใส่ใน Petri-dish ชึ๋งทาสีดำด้านใน นำท่อพีวีซีขนาดเสันผ่าศูนย์กลาง9 ชม. 
สูง 10 ซม.ทาสีดำด้านในเช่นกันและเคลือบด้วย Calcium carbonate เพื่อป้องกันแมลงคลานฃึนมา 
ครอบท้อพีวีซีบน Petri-dish การวิเคาระห์ข้อมูลโดยใช้ Analysis of variance และ Duncan's new
multiple range test (DMRT)(4)

3. ผอการศึกษาวิจัย
ผลการสืกษาคุณภาพของแมลงวันผลไม้ภายหลังการใช้เครื่องร่อนแยกดักแด้ออกจากขี ้

เลื่อยเมื่อดักแด้มีอายุต่าง ๆ กัน พบว่าการออกเป็นตัวเต็มวัยของดักแด้ที่ร่อน อายุ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 และ 8 วัน เท่ากับ 85.9, 85.6, 85.3, 86.3, 85.8, 85.7, 85.2 และ 88.9 เปอร์เซนต์ เมื่อ 
เปรียบเทียบกับ Control การออกเป็นตัวเต็มวัยเท่ากับ 85.3 เปอร์เซนต์ (ตารางที่ 1) ซึ๋งไม่แตกต่าง 
กันทางสถิติ ส่วนในความสามารถในการบินของตัวเต็มวัยที่ออกจากดักแด้ที่ร่อนอายุ 2, 3 และ 
4 วัน เท่ากับ 61.5, 37.5 และ 66.4 เปอร์เซนต์ตามลำดับ แตกต่างทางสถิติกับดักแด้ที่ร่อนอายุ 1,
5, 6, 7, 8 วัน และ Control ชึ๋งความสามารถในการบินของตัวเต็มวัยเท่ากับ 89.2, 97.9, 96.1, 
96.5, 97.3 และ 90.8 เปอร์เซนต์ตามลำดับ (ตารางที่1)



72 B±pz7
ตารางท่ี 1 ผลของการร่อนดักแด้ท่ีอายูต่าง  ๆ กัน ท่ีมีต่อคุณภาพของแมลงวันผลไม้

อายุดักแด้เมื่อใช้เครื่องร่อน 
(วัน)

% การออกเป็นตัวเต็มวัย % ความสามารถในการบิน!/

Control^/ 85.3 a2/ 90.8 a2/
1 85.9 a 89.2 a
2 85.6 a 61.5 b
3 85.3 a 37.5 c
4 86.3 a 66.4 b
5 85.8 a 97.9 a
6 85.7 a 96.1 a
7 85.2 a 96.5 a
8 88.9 a 97.3 a

y  ความสามารถในการบินโดยท่อมีความสูง 10 ชม. คิดจากสูตร แมลงทินได้ X 100
การออกเป็นตัวเต็มวัย

2/ ดักแด้อายู 1 วัน ชึ๋งแยกออกจากฃีเลื่อยโดยใช้มือ
3/ อักษรที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 

95 เปอร์เชนต์ โดยวิธี DMRT

4. บทวิจารณ์และสรุปผล

จากผลการศึกษาคุณภาพของแมลงวันผลไม้ภายหลังการร่อนดักแด้ด้วยเครื่องร่อน พบว่า 
การออกเป็นตัวเต็มวัยของ Control กับดักแด้ที่ร่อนอายุ 1-8 วัน ไม่พบความแตกต่าง แต่พบความ 
แตกต่างเกี่ยวกับความสามารถในการบินของตัวเต็มวัยที่ออกจากดักแด้ที่ร่อนอายุ 2, 3 และ 4 วัน 
กับดักแด้ที่ร่อนอายุ 1, 5, 6, 7, 8 วัน และ Control ซึ๋งใกล้เคียงกับผลการทดลองของ Ozaki and



Kobayashi(5) ที่สืกษาผลของการเก็บดักแด้แมลงวันผลไม้ชนิดเดียวกันในช่วงการเลียงในห้อง
ทดลอง โดยใช้เครื่องร่อนที่มีความเร็ว 20 รอบต่อนาทีและเก็บดักแด้ไว้ที่ 2 5°ช พบว่าดักแด้ที่ร่อน
อายุ ท ัน  การออกเปีนตัวเต็มวัยประมาณ 80 เปอร์เชนต์ ส่วนดักแด้ที่ร่อนอายุ 2-8 วัน การออก
เปีนตัวเต็มวัยมากกว่า 90 เปอร์เซนต์ สำหรับความสามารถในการบินของตัวเต็มวัยที่ออกจาก
ดักแด้ที่ร่อนอายุ 3 และ 4 วัน น้อยกว่า 20 เปอร์เชนต์ ส่วนดักแด้ที่ร่อนอายุ 1, 2, 5, 6, 7 และ 8
วัน ความสามารถในการบินของตัวเต็มวัยมากกว่า 90 เปอร์เชนต์ จากการสืกษาของ Little et al.
(6) พบว่าดักแด้แมลงวันผลไม้เมดิเตอร์เรเนียนที่ร่อนอายุน้อย เมื่อออกมาเปีนตัวเต็มวัยแล้ว
ไม่สามารถบินได้ เนื่องจากกล้ามเนื้อส่วนที่ใช้!นการบินผิดปกติคือสั้นลง จากการทดลองนีสรุป
ได้ว่าควรใช้เครื่องร่อนแยกดักแด้ออกจากขี้เลื่อยเมื่อดักแด้มีอายุ 1, 5, 6, 7 และ 8 วัน
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