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บทคัดยอ
ศึก ษาการผสมพัน ธุและการถายสเปอรม ระหวาง Bactrocera dorsalis(Hendel) และ Bactrocera
correcta(Bezzi)ปกติ และที่ ฉ ายรั งสี ทํ า หมั น โดยฉายรัง สี แกมมาดัก แด อ ายุ 8 วั น ของ B. dorsalis และ
B. correcta ที่ 90 และ 80 เกรย ตามลําดับ โดยแมลงปกติไดมาจากผลไม ที่ถูกทําลายตามธรรมชาติ สวน
แมลงที่เปน หมัน เปน แมลงที่เ ลี้ยงดวยอาหารเทียม ทําการทดลอง 3 รูปแบบๆละ 3 ซ้ํา สัดสวนของเพศผูที่
เปนหมัน : เพศผูปกติ : เพศเมียปกติ เทากับ 3:1:1 โดยใช B. dorsalis เพศผูที่เปนหมัน: B. correcta เพศผู
ปกติ: B. correcta เพศเมียปกติ เทากับ 60:20:20 ตัว และ B. correcta เพศผูที่เปนหมัน: B. dorsalis เพศผู
ปกติ: B. dorsalis เพศเมียปกติ เทากับ 60:20:20 ตัว ใสกรงทดลอง ผลการทดลองพบวามีการผสมพันธุทั้ง
สิ้น 69 คู ประกอบดวย B. dorsalis เพศผูป กติผสมกับ B. dorsalis เพศเมี ยปกติ 3 คู (4.3%) B. correcta
เพศผู ป กติ ผ สมกั บ B. correcta เพศเมี ย ปกติ 22 คู (31.9%) B. dorsalis เพศผู ที่ เ ป น หมั น ผ สมกั บ
B. correcta เพศเมียปกติ 2 คู (2.9%) B. correcta เพศผูที่เปน หมันผสมกับ B. dorsalis เพศเมียปกติ 42 คู
(60.9%) และการผสมพันธุระหวาง B. dorsalis และ B. correcta ปกติ ที่สัดสวน 1:1 โดยใชแมลงเพศผูและ
เพศเมีย สายพันธุละ 25 ตัว ผลการทดลองพบวามีการผสมพันธุทั้งสิ้น 43 คู ประกอบดวย B. dorsalis เพศผู
ปกติผสมกับ B. dorsalis เพศเมียปกติ 2 คู (4.6%) B. correcta เพศผูป กติผสมกั บ B. correcta เพศเมี ย
ปกติ 26 คู (60.5%) และ B. correcta เพศผูป กติผสมกับ B. dorsalis เพศเมียปกติ 15 คู (34.9%) แยกเพศ
เมียที่ผสมพันธุออกจากเพศผูเก็บไขตรวจหา การฟกไข และผาดูสเปอรมในถุงเก็บสเปอรม พบวาเปอรเซ็นต
การฟกของไขและคาเฉลี่ยของคะแนนของจํานวนสเปอรม ของการผสมพันธุระหวาง B. dorsalis เพศผูปกติ
กับ B. dorsalis เพศเมียปกติ และ B. correcta เพศผูป กติผสมกับ B. correcta เพศเมียปกติ มีคา 81,90%
และ 2.2 , 2.3 ตามลําดับ ไมพบสเปอรมในถุงเก็บ สเปอรมจากเพศเมียที่ผสมขามสายพันธุทุกชนิด การผสม
พันธุของแมลงทั้ง 2 สายพันธุเกิดขึ้นในชวงเย็นกอนดวงอาทิตยตกที่ระดับความเขมของแสงต่ํากวา 500 ลักซ
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Abstract
Copulation and sperm transfer were observed between wild flies and sterile flies of
Bactrocera dorsalis (Hendel) and Bactrocera correcta (Bezzi) in cages. 8-day old pupae of B. dorsalis
and B. correcta were irradiated with gamma rays at 90 and 80 gray respectively. Wild flies from
infested fruits and sterile flies from artificial diet in the labolatory were used for testing. The
experiments were conducted 3 treatments and 3 replications. The ratio of sterile male : wild male :
wild female were 3:1:1 by using sterile male of B. dorsalis : wild male of B. correcta : wild female of
B. correcta and sterile male of B. correcta : wild male of B. dorsalis. : wild female of B. dorsalis as
60:20:20 flies respectively. The experiment found 69 pairs of copulation consisting of 3 mating
pairs(4.3%) of wild male with wild female of B. dorsalis, 22 mating pairs(31.9%) of wild male with
wild female of B. correcta, 2 mating pairs(2.9%) of sterile male of B. dorsalis with wild female of
B. correcta, 42 mating pairs(60.9%) of sterile male of B. correcta with wild female of B. dorsalis. The
cages which ratio 1:1 consisted of wild B. dorsalis and wild B. correcta (male and female = 50:50
flies) were observed and found that 43 pairs of copulation such as 2 mating pairs (4.6%) of wild
male with wild female of B. dorsalis, 26 mating pairs(60.5%) of wild male with wild female of
B. correcta, 2 mating pairs(2.9%) of sterile male of B. dorsalis with wild female of B. correcta and 15
mating pairs(34.9%) of wild male of B. correcta with wild female of B. dorsalis. Mated female flies
were separated from male flies. Egg hatch and sperm were checked. The hatchability of normal
copulation of B. dorsalis and B. correcta were 81 and 90%. The average sperm level in
spermathecae of normal copulation of B. dorsalis and B. correcta were 2.2 and 2.3 respectively but
had no sperm in their spemathecae of females of interspecific copulations. Mating behavior of both
species began in the evening before sunset at < 500 lux.
Keyword : Bactrocera dorsalis, Bactrocera correcta , Mating behavior, Interspecific copulation

คํานํา
แมลงวันผลไมหรือแมลงวันทอง เปนศัตรูที่สําคัญของผลไมเกือบทุกชนิดในประเทศไทย กอใหเกิดความเสีย
หายทางเศรษฐกิจตอประเทศไมนอยกวา 3,000ลานบาทตอป เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่อยูใน
เขตรอ นมีผลไมและพืชอาศัยตลอดปทําใหแมลงวันผลไมสามารถขยายพันธุเพิ่ม ปริมาณไดตลอดเวลา
แมลงวั น ผลไม จั ด เป น แมลงในอั น ดั บ Dipteraวงศ Tephritidae มี อ ยู ม ากกว า 4,000 ชนิ ด ในโลก
แมลงวันผลไมที่เปนศัตรูพืช ที่สําคัญในประเทศไทยสวนใหญอ ยูในวงศยอย Dacinae และมีจํานวนมาก
อยูใน Genus Bactrocera มนตรี(2536), มนตรีและโอชา(2541) รายงานแมลงวันผลไมที่เปนศัตรูพืชที่
สําคัญตอผัก และผลไมในประเทศไทยอยูในกลุมของ Bactrocera ทั้งสิ้นซึ่งประกอบดวยแมลงวัน ผลไม
มากกว า 10 ชนิ ด ด ว ยกั น Drew and Hancock (1994) รายงานว า Bactrocera dorsalis complex
ประกอบไปดวยแมลงวันผลไมที่มีความใกลชิดกันมีมากถึง 52 สายพันธุ ในที่นี้มีถึง 40 สายพันธุที่เปน
สายพันธุใหม ปจจุบันมีการศึกษาวิจัยคนหาความแตกตางเพื่อจําแนกชนิดหรือสายพันธุของแมลงวันผล
ไมในกลุม Bactrocera dorsalis complex โดยใชฐานขอมูลและเทคโนโลยีสมัยใหมมากมาย อาทิเช น
ลักษณะทางดานสันฐานวิทยาของแมลง ถิ่นการระบาด พืชอาศัย การวิเคราะหทางเคมี เทคนิคทางดาน
พันธุศาสตร ตลอดจนอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสสมัยใหม เปนตน
Bactrocera dorsalis (Hendel) และ Bactrocerra correcta (Bezzi) เปนแมลงที่มีความสําคัญและกอให
เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจตอประเทศไทยเปนอยางยิ่ง เนื่องจากมีพืชอาหาร พืช อาศัยเหมือนกัน
เขตการแพรกระจายอยูทั่วไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทย และพบนอยมากจนแทบไมพบเลยในภาค
ใตของประเทศไทย นอกจากนี้เพศผูของแมลงวันผลไมทั้ง2ชนิดยังสามารถลอและจับดวยกับดักเมทธิลยู
จินอลไดเหมือ นกัน Iwaizumi et al. (1997) ศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดของอวัยเพศผูและเพศ
เมีย ในกลุมของ Bactrocera 9 สายพันธุ จากประเทศในกลุมอาเซียนบางประเทศ ไตหวันและ ปากี
สถาน พบว ามี ค วามสั ม พั น ธ ใกล ชิ ด กั น มากและพบว ามี ก ารผสมข ามพั น ธุ กั น ระหว างแมลงในกลุ ม
Bactrocera dorsalis complex บางสายพัน ธุไดในสภาพหองทดลอง จากสาเหตุดังกลาว จึงมีแนวคิด
ที่จะปลอยแมลงวันผลไมที่เปนหมันดวยรังสี (Sterile Insect Technique, SIT) สายพันธุใดสายพันธุ
หนึ่งไมวาจะเปน B. dorsalis หรือ B. correcta เพื่อ ควบคุมแมลงวันผลไมทั้ง 2 ชนิดในเวลาเดียวกัน
วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาการแขงขัน ผสมพันธุขามสายพันธุระหวาง B. dorsalis และ
B. correcta ปกติและที่ฉายรังสีทําหมันในสภาพกรงทดลอง
อุปกรณและวิธีการ
1. แมลงปกติเปนแมลงในธรรมชาติโดยเก็บผลไมที่ถูกแมลงวันผลไมทําลายในธรรมชาติ เขามาในหองปฏิบัติ
การ ทําการแยกสายพันธุและเพศของแมลงวันผลไม B. dorsalis และ B. correcta หลังจากแมลงออก
เปนตัวเต็มวัย 1-3 วัน เพื่อปองกันไมใหแมลงผสมพันธุกันกอนทําการทดลอง
2. แมลงที่ทําหมันเปนแมลงที่เพาะเลี้ยงดวยอาหารเทียมในหอ งปฏิบัติการ โดยนําดักแดแมลงวัน ผลไม B.
dorsalis และ B. correcta อายุกอนออกเปนตัวเต็มวัย 2 วัน (สีตาน้ําตาล) มาฉายรังสีแกมมาดวย
เครื่ อ งฉายรังสี Gammacell 220 ที่ ป ริม าณรัง สี 90 และ 80 เกรย ตามลําดั บ อัต รารัง สีข ณะทําการ
ทดลอง 1.57 เกรย/นาที และทําเครื่องหมายดักแดดวยผงสีสะทอนแสง หลังจากแมลงออกเปนตัวเต็มวัย
1-3 วัน ทําการแยกเพศและสายพัน ธุแมลงวันผลไมเพื่อปองกันไมใหแมลงผสมพันธุกอ นทําการทดลอง
เชนเดียวกัน
3. ใหอาหารตัวเต็มวัยแมลงวันผลไมซึ่งประกอบดวย ยีสตไฮโดรไลเสท น้ําตาล และวุน เมือ่ แมลงฉายรังสีมี
อายุได 16 วัน และแมลงปกติอ ายุ 20 วัน จับแมลงใสกรงพลาสติก ใส ขนาด 30x40x30 เซนติเมตร ซึ่ง
ประกอบดวย 3 การทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ําดังนี้
การทดลองที่ 1 SMBc : WFBd : WMBd
จํานวน 60:20:20 ตัว/กรง จํานวน 3 กรง
การทดลองที่ 2 SMBd : WFBc : WFBc
จํานวน 60:20:20 ตัว/กรง จํานวน 3 กรง
การทดลองที่ 3 WFBc : WFBd : WMBc : WMBd จํานวน 25:25:25:25 ตัว/กรง จํานวน 3 กรง

SM
WM
WF
Bc

= เพศผูที่ฉายรังสีทําหมัน (Sterile male)
= เพศผูปกติ (Wild male)
= เพศเมียปกติ (Wild female)
= Bactrocera correcta
Bd =
Bactrocera dorsalis
4. นํากรงแมลงทั้ง 9 กรง ตั้งบริเวณริมหอ งที่มีแสงสวางสองถึง สังเกตพฤติกรรมการผสมพันธุตั้งแตเวลา
15.30-19.00 น. บันทึกชนิดของแมลงที่ผสมพันธุ จํานวน เวลา ความเขมแสง อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ
จับคูผสมพัน ธุออกจากกรงและแยกเลี้ยงเพศเมียที่ไดรับการผสมพันธุออกจากเพศผู ใสกรงเลี้ยงตัวเต็ม
วัยชุดใหม และจับแมลงชุดใหมที่ยังไมเคยผสมพันธุใสในกรงทดลองทั้ง 9 เพื่อใหสัด สวนและจํานวน
แมลงในแตละกรงเทาเดิมทุกวัน ทําการศึกษา 5 วัน ติดตอกัน
5. นําน้ําฝรั่งใสก ระบอกวางไขและวางในกรงเพศเมียที่ผสมพันธุทิ้งไว 1 คืน หลังจากนั้นเก็บไขตรวจหาการ
ฟกไขและนําเพศเมียที่ผสมพันธุไปผาถุงเก็บสเปอรมเพื่อตรวจหาสเปอรม บันทึกปริมาณ สเปอรม
ตามวิธีการของมานนท (2529)
ผลการทดลอง
ตารางที่ 1 เวลา ความเขม ของแสง จํ านวนคูของการผสมพั นธุ ของแมลงวัน ผลไม Bactrocera correcta
และ Bactrocera dorsalis
เวลา
ความเขมแสง(ลักซ)
จํานวนคูของการผสมพันธุ
ต่ําสุด
สูงสุด
เฉลี่ย
15.30
1,502
14,486
5,950
0
16.00
698
47,933
10,997
0
16.30
1,137
33,866
13,129
0
17.00
739
8,843
2,693
0
17.30
241
4,293
1,709
0
18.00
83
1,602
673
13
18.30
1
157
56
73
19.00
0
2
1
26
ตารางที่ 2 เวลา ความเขมแสง ประเภทของแมลงวันผลไมที่ผสมพันธุ คูแรกในแตละวัน
วันที่
เวลา
ความเขมแสง(ลักซ)
คูแรกของการผสมพันธุ
26 ส.ค.2545
18.20
320
WF Bc x WM Bc
27 ส.ค.2545
18.10
436
WF Bd x WM Bc
28 ส.ค.2545
17.35
172
WF Bd x SM Bc
29 ส.ค.2545
18.00
179
WF Bd x SM Bc
30 ส.ค.2545
17.45
103
WF Bd x SM Bc
1/ SM =
เพศผูที่ฉายรังสีทําหมัน (Sterile male)
WM =
เพศผูปกติ (Wild male)
WF =
เพศเมียปกติ (Wild female)
Bc =
Bactrocera correcta
Bd =
Bactrocera dorsalis

1/

ตารางที่ 3 การผสมพัน ธุของแมลงวันผลไม Bactrocera correcta และ Bactrocera dorsalis ปกติและ
ที่ฉายรังสีทําหมัน
การทดลอง 1/
สัดสวน 2/
การผสมพันธุ
จํานวนคู
รอยละ(%)
SM Bc : WM Bd : WF Bd
3:1:1
WM Bd : WF Bd
3
4.3
SM Bc : WF Bd
42
60.9
3:1:1
WM Bc : WF Bc
22
31.9
SM Bd : WM Bc : WF Bc
SM Bd : WF Bc
2
2.9
รวม
69
100
1/ SM =
เพศผูที่ฉายรังสีทําหมัน (Sterile male)
WM =
เพศผูปกติ (Wild male)
WF =
เพศเมียปกติ (Wild female)
Bc =
Bactrocera correcta
Bd =
Bactrocera dorsalis
2/ ทําการทดลอง 3 ซ้ําตอการทดลอง โดยใชแมลงจํานวน 60:20:20 ตัวตอกรง
ตารางที่ 4 การผสมพันธุของแมลงวันผลไม Bactrocera correcta และ Bactrocera dorsalis ปกติ
การทดลอง 1/
สัดสวน 2/
การผสมพันธุ
จํานวนคู
รอยละ(%)
WM Bc: WM Bd : WF Bc : WF Bd 1:1:1:1
WM Bc : WF Bc
26
60.5
WM Bd : WF Bd
2
4.6
WM Bc : WF Bd
15
34.9
WM Bd : WF Bc
0
0
รวม
43
100
1/ SM =
เพศผูที่ฉายรังสีทําหมัน (Sterile male)
WM =
เพศผูปกติ (Wild male)
WF =
เพศเมียปกติ (Wild female)
Bc =
Bactrocera correcta
Bd =
Bactrocera dorsalis
2/ ทําการทดลอง 3 ซ้ําตอการทดลอง โดยใชแมลงจํานวน 25:25:25:25 ตัวตอกรง
ตารางที่ 5 ปริมาณสเปอรม ในถุงเก็บสเปอรม และการฟกของไข
การผสมพันธุ 1/
ไขฟก (%)
คาเฉลี่ยของสเปอรม 2/
WM Bc : WF Bc
90
2.2
WM Bd : WF Bd
81
2.3
WM Bc : WF Bd
0
0
WM Bd : WF Bc
0
0
SM Bc : WF Bd
0
0
SM Bd : WF Bc
0
0
1/ SM =
เพศผูที่ฉายรังสีทําหมัน (Sterile male)
WM =
เพศผูปกติ (Wild male)
WF =
เพศเมียปกติ (Wild female)
Bc =
Bactrocera correcta
Bd =
Bactrocera dorsalis
2/ การประเมินปริมาณสเปอรม ในถุงเก็บสเปอรมของแมลงวันผลไมเพศเมียที่ผานการผสมพัน ธุมาแลว 1
ครั้งในเชิงอัตวิสัย
0 = ไมมี , 1 = เล็กนอย , 2 = มาก , 3 = ทวมทน

วิจารณผลการทดลอง
การศึก ษาการผสมพั น ธุระหวางแมลงวัน ผลไม B. dorsalis และ B. correcta ปกติและที่ฉ ายรังสีทํา
หมันทําการศึกษาในหองทดลองที่มีอุณหภูมิ 24-30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 55-89 เปอรเซ็นต
โดยแมลงที่ทําหมันจะเปนแมลงที่เพาะเลี้ยงดวยอาหารเทียม เมื่อดักแดมีสีตาน้ําตาล(อายุกอ นออกเปน
ตัวเต็มวัย2วัน) ฉายรังสีแกมมาที่ปริมาณรังสี 90 และ 80 เกรย เพื่อใหแมลงวันผลไม B. dorsalis และ
B. correcta เปนหมันอยางสมบูรณ(ประเวทยและบุญญา,2525) โดยจะมีแมลง 2 กลุม ใหญๆ คือ แมลง
ปกติในธรรมชาติ กับแมลงที่ฉายรังสีทําหมัน ซึ่งตองทําเครื่องหมายดักแดดวยผงสีสะทอนแสงกอนหรือ
หลังฉายรังสี
เริ่มทําการศึกษาหลังจากเวลา 15.30 น. โดยนํากรงตัวเต็มวัยทุกการทดลองมา
วางในบริเวณสวนของริมหองทดลองที่มีแสงสวางสองผานทั่วถึงทุกกรงเหมือนกันหมด แมลงวันผลไมทั้ง
2 สายพันธุจะเริ่มมีพฤติกรรมการผสมพันธุใกลเคียงกันในชวงเย็นกอนดวงอาทิตยตกโดยแมลงจะเริ่มอยู
ไมส งบทั้งเพศผูและเพศเมีย เพศผูจะมารวมกันและกระพือ ปก และปลอยฟโรโมน เพศผูแตละตัวจะ
พยายามสรางอาณาเขตหรือ Lek ของตัวเองและตอสูหรือขับไลเพศผูอื่นที่บุกรุกเขามาในอาณาเขตของ
ตนโดยเพศผูจะกระพือป ก เร็วขึ้น ขณะเดียวกัน จะถูสวนท ายสุดของปลองทอ งดวยขาหลั งทั้ ง 2 ขาง
เพื่อ กระจายฟโรโมนเพศเพื่อดึงดูด เพศเมียใหบินเขามาหา เมื่อ เพศเมียเขามาใกลป ระมาณ 2-3 ซ.ม.
เพศผูจะเขาไปหาและกระโดดขึ้นไปบนเพศเมียจากดานหนาและหันกลับเพื่อพยายามผสมพันธุ จากตา
รางที่ 1,2 พบวาแมลงวันผลไมทั้ง 2 ชนิด จะเริ่มมีพฤติก รรมดังกลาวเมื่อ ความเขมของแสงต่ํากวา500
ลักซโดยแมลงคูแรกที่ผสมพันธุกันพบวาความเขมของแสงที่ 436 ลักซ และจะมีพฤติกรรมผสมพัน ธุสูง
สุดเมื่อความเขม แสงต่ํากวา 200 ลักซ และจะสิ้นสุดพฤติก รรมดังกลาวเมื่อ ดวงอาทิตยตกวัด ความเขม
ของแสงไมได สอดคลองกับ รายงานของวิวัฒนและมานนท (2545) แตเนื่องจากขณะทําการทดลองเปน
ชวงฤดูฝน ซึ่งสภาพภูมิอากาศในบางวันจะมีเมฆมากและฝนตกสลับกับแดดจา ซึ่งสภาพแสงสวางกอ น
ฝนตกและขณะฝนตกจะมืดครึ้มมาก ใชเครื่องวัดความเขมแสงวัดไดต่ําประมาณ 1,000 ลักซ แตห ลัง
จากฝนตกแลว ทองฟาโปรงแดดจา วัดความเขมของแสงสูงถึง 26,000 ลักซ ฉะนั้นจะมีแมลงบางตัวจึงดู
เหมือนมีพฤติกรรมการผสมพันธุเร็ว
จากการศึกษาการแขงขันผสมพันธุระหวางแมลงวันผลไม B. dorsalis และ B. correcta ปกติและที่ฉาย
รังสีทําหมัน ระหวางเพศผูฉายรังสี : เพศผูปกติ : เพศเมียปกติ ที่สัดสวน 3:1:1 พบวาปริมาณรังสีที่ทํา
ใหแมลงเปนหมันไมมีผลตอพฤติกรรมในการแขงขันผสมพัน ธุ จากตารางที่3 ในการทดลองที่1 พบวา
รอยละ 60.9 เปนการผสมพันธุระหวาง B. correcta เพศผูที่เปนหมันกับ B. dorsalis เพศเมียปกติ แต
ในการทดลองที่ 2 พบเพียงรอ ยละ 2.9 เทานั้นที่มีการผสมพันธุระหวาง B. dorsalis เพศผูที่เปนหมันกับ
B. correcta เพศเมียปกติ ซึ่งทั้งสองการทดลองจะมีสัดสวนของเพศผูฉ ายรังสี : เพศผูปกติ เทากันคือ
3:1 แสดงใหเห็นวาปริม าณรังสีไมมีผลตอพฤติกรรมในการแขงขันผสมพันธุแตชนิดแตส ายพันธุของ
แมลงวันผลไมตางหากที่มีผลตอพฤติกรรมในการแขงขันผสมพันธุ จากตารางที่4 ซึ่งมีสัดสวนของแมลง
ที่เปนแมลงปกติทั้งสองสายพันธุเทากันคือ 1:1 พบวารอยละ 60.5 เปนการผสมพันธุกันเองระหวาง B.
correcta เพศผูและเพศเมีย และรอ ยละ 34.5 เปนการผสมพันธุขามสายพันธุระหวาง B. correcta เพศ
ผูกับ B. dorsalis เพศเมีย ในขณะที่ รอยละ 4.6 เปนการผสมพันธุกันเองระหวาง B. dorsalis เพศผูและ
เพศเมียและไมพบการผสมพัน ธุขามสายพัน ธุระหวาง B. dorsalis เพศผูกับ B. correcta เพศเมียเลย
จากผลการทดลองแสดงวา B. correcta มีพฤติกรรมในการแขงขันผสมพันธุสูงกวา B. dorsalis
หลังจากแมลงวัน ผลไมผสมพันธุจนเปน ที่แนใจวาผสมพันธุกัน สมบูรณ 1 ครั้ง ทําการแยกคูที่ผสมพันธุ
ออกมาและในเชาของวัน ตอ มา จะทําการจับแมลงที่ยังไมไดผสมพันธุและมีอายุเทากันใสในกรงทดลอง
ตามเดิมเพื่อใหสัดสวนและจํานวนแมลงในกรงทดลองเทากันทุกวันกอนเริ่มทําการทดลอง สวนแมลงวัน
ผลไมเ พศเมียที่ไดรับการผสมพันธุ จะถูก แยกใสกรงตางหาก วางไขเปนเวลา 1 วัน หลังจากเก็บไขได
แลว ทยอยนํ าแมลงผ าดูส เปอรม จากถุ งเก็ บ สเปอรม พบวา กรงหรือคู ที่มีก ารผสมพัน ธุปกติ ของ B.
correcta และ B. dorsalis ในสายพันธุเดียวกันจะมีคะแนนของ สเปอรมในถุงเก็บสเปอรมตั้งแต 1-3 คา
เฉลี่ยของสเปอรมในถุงเก็บ สเปอรม มีคา 2.2 และ 2.3 ตามลําดับ ในขณะที่ไมพบสเปอรม ในถุงเก็บส
เปอรมของเพศเมียที่มีการผสมขามสายพันธุเลย และเมื่อตรวจการฟกของไขพบวาการฟกของไขเปนไป

ในทางเดียวกันกับปริม าณสเปอรมในถุงเก็บ สเปอรมของแมลงวันผลไมเพศเมียโดยการฟกของไขของ
แมลงวันผลไมคูที่ผสมพันธุกันปกติระหวาง B. correcta และ B. dorsalis มีคาเทากับ 90 และ 81 %
ตามลําดับ สวนคูของแมลงวัน ผลไมที่มีก ารผสมขามสายพันธุทั้ง 2 ประเภทไมพบการฟกของไขเลย
(ตารางที่5) สอดคลองกับการทดลองของ Mcinnis et al. (1999) ที่ศึกษาระหวาง B. dorsalis กับ B.
carambolae และ Wee and Tan(2000) ที่ศึกษาระหวาง B. carambolae กับ B. papayae ในสภาพ
กรงสนาม
จากการศึกษาในครั้งนี้จึงมีโอกาสเปนไปไดวาอาจจะมีการผสมพันธุขามสายพัน ธุระหวาง
B.
correcta เพศผู กับ B.dorsalis เพศเมียไดในธรรมชาติ แตแมลงวัน ผลไม เพศเมียมีก ารผสมพั นธุได
มากกวา 1 ครั้ง (รัตนา, 2536) ดังนั้นจึงควรจะศึกษาตอไปอีกวา แมลงวันผลไมเพศเมียที่เคยผสมพันธุ
ขามสายพันธุมาแลวจะกลับไปผสมพันธุใหมกับแมลงวันผลไมเพศผูที่เปนแมลงสายพันธุเดียวกันหรือไม
สรุป
การศึ ก ษาการผสมพั น ธุ ขามสายพั น ธุ ระหว างแมลงวัน ผลไม B. dorsalis (Hendel) และ B.correcta
(Bezzi) ปกติและที่ฉายรังสี พบวา แมลงทั้ง 2 สายพั นธุจะผสมพัน ธุที่ ระดับ ความเขมของแสงต่ํากวา
500 ลักซ โดยแมลงที่ฉายรังสีทําหมันสามารถแขงขันผสมพันธุและสามารถผสมพันธุขามสายพันธุกัน
ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายพันธุของแมลงโดย B. correcta จะมีพฤติกรรมในการผสมพันธุและมีโอกาสผสม
พันธุขามสายพันธุสูงกวา B. dorsalis แตไมพบการถายสเปอรมเมื่อตรวจหาสเปอรม ในถุงเก็บสเปอรม
ของแมลงวันผลไมเพศเมียที่มีการผสมขามสายพันธุของทั้ง 2 ประเภท
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