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กลไกความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในเพลี้ยไฟฝ้าย
(cotton thrips, Thrips palmi Karny)
Insecticide Resistance Mechanisms in Cotton Thrips
(Thrips palmi Karny)

____________________________
รายงานความก้าวหน้า
การทราบกลไกความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงชนิดต่างๆในเพลี้ยไฟที่ระบาดในสวนกล้วยไม้มี
ความจาเป็นในการช่วยตัดสินใจเลือกชนิดสารฆ่าแมลงเพื่อใช้ในแผนการใช้สารฆ่าแมลงแบบหมุนเวียน
กันอย่างถูกหลักการบริหารจัดการความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง ดังนั้นจึงทาการทดลองเพื่อ ทราบ
กลไกความต้านทานต่ อสารฆ่าแมลงที่เกษตรกรใช้บ่อยๆในการป้องกันกาจัด เพลี้ยไฟในสวนกล้วยไม้
โดยวิธีใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพชนิดต่างๆคือ piperonyl butoxide (PBO), triphenyl phosphate
(TPP) และ diethyl maleate (DEM) ในความเข้มข้นที่เหมาะสมเพื่อยับยั้งการทางานของเอนไซม์
ทาลายพิษในตัวเพลี้ยไฟแล้วจึงให้เพลี้ยไฟได้รับสารฆ่าแมลง การทดลองในปี 2554 ได้ทาการหยดสาร
เพิ่มประสิทธิภาพชนิดต่างๆลงบนตัวเพลี้ยไฟประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนให้เพลี้ยไฟดูดกินกลีบกล้วยไม้ที่
ผ่านการชุบด้วยสารฆ่าแมลง ผลการทดลองพบว่าการใช้สาร PBO เข้มข้น 5,000 ppm, TPP เข้มข้น
1,000 ppm และ DEM เข้มข้น 2,000 ppm หยดลงบนตัวไม่ทาให้เพลี้ยไฟที่เก็บจากสวนกล้วยไม้ใน
จังหวัดนครปฐม ตายเกิน 10% ส่วนการทดลองในปี 2555 ได้ใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพผสมสารฆ่า
แมลงแล้วชุบกลีบดอกกล้วยไม้ให้เพลี้ยไฟดูดกิน พบว่าควรใช้สาร PBO ที่ความเข้มข้น 50 ppm, ใช้
สาร TPP ที่ความเข้มข้น 100 ppm และใช้สาร DEM ที่ความเข้มข้น 100 ppm ไม่ทาให้เพลี้ยไฟที่
เก็บจากสวนกล้วยไม้ในจังหวัดนนทบุรีตายเกิน 10%
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ความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงที่เกษตรกรใช้ในการป้องกันกาจัดเพลี้ยไฟฝ้ายที่ระบาดในสวน
กล้วยไม้เป็นปัญหาสาคัญที่เกษตรกรมีความกังวลมาก เนื่องจากเกษตรกรมักใช้สารเคมีฆ่าแมลงเป็น
หลั กในการป้องกัน กาจั ดเพลี้ย ไฟ เพราะสารเคมีฆ่าแมลงให้ผ ลในการป้องกันกาจัดที่รวดเร็วและ
ประหยัดแรงงานในการดูแลดอกกล้วยไม้ให้ปราศจากการทาลายของเพลี้ยไฟ แต่การใช้สารฆ่าแมลง
อย่างไม่ถูกหลักการบริหารความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงทาให้เกิดปัญหาเพลี้ยไฟมีความต้านทานต่อ
สารฆ่าแมลงหลายชนิด ทาให้ การใช้ส ารฆ่าแมลงได้ผ ลน้อยลงในการป้องกันกาจัด ดังนั้นการวาง
แผนการใช้สารฆ่าแมลงแบบหมุนเวีย นตามหลักการบริหารความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงเพื่อลด
ปัญหาความต้านทานในอนาคตจึงมีความสาคัญอย่างมาก
ในการวางแผนการใช้ ส ารฆ่ า แมลงแบบหมุ น เวี ย นนั้ น จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งทราบกลไกความ
ต้านทานต่อสารฆ่าแมลงแต่ละชนิดที่ใช้ในการป้องกันกาจัด เพลี้ ยไฟฝ้ ายที่ระบาดทาลายกล้ วยไม้
เพราะการทราบกลไกความต้านทานจะช่วยในการตัดสินใจเลือกชนิดสารฆ่าแมลงหรือกลุ่มสารฆ่า
แมลงที่มีกลไกความต้านทานแตกต่างกันเพื่อนามาใช้ในแผนการใช้แบบหมุนเวียน โดยที่จะไม่ใช้สาร
ฆ่าแมลงที่มีกลไกความต้านทานแบบเดียวกันติดต่อกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการพัฒนาความต้านทาน
แบบข้าม (cross resistance) ซึ่งจะทาให้สถานการณ์ความต้านทานรุนแรงขึ้น และยังทาให้การลด
ความรุนแรงของความต้านทานโดยการใช้สารฆ่าแมลงแบบหมุนเวียนไม่ได้ผล การเข้าใจกลไกความ
ต้านทานทาให้สามารถคาดคะเนการเกิดความต้านทานแบบข้ามของสารฆ่าแมลงได้ (Roush, 1989)
ดังนั้นการทราบกลไกความต้านทานจึงช่วยให้แผนการใช้สารฆ่าแมลงแบบหมุนเวียนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ในปั จจุบั น ยั งขาดข้อมูล กลไกความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงแต่ละชนิดที่ใช้ ในการป้องกัน
กาจัดเพลี้ยไฟฝ้ายที่ระบาดทาลายกล้วยไม้ในประเทศไทย ดังนั้นจึงทาการทดลองเพื่อทราบกลไกความ
ต้านทานต่อสารฆ่าแมลงชนิดต่างๆที่เกษตรกรใช้ในการป้องกันกาจัดในเพลี้ยไฟฝ้ายในสวนกล้วยไม้
ข้อมูลที่ได้จะช่วยให้แผนการใช้สารฆ่าแมลงแบบหมุนเวียนมีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของ
ความต้านทานในเพลี้ยไฟที่ทาลายกล้วยไม้ในประเทศไทย
และ
การเตรียมเพลี้ยไฟ
ทาการเก็บเพลี้ยไฟฝ้าย (Thrips palmi) จากสวนกล้วยไม้ ต่างๆในจังหวัดนครปฐม และ
จังหวัดนนทบุรี โดยใช้ที่ดูด (aspirator) ให้ได้ปริมาณมาก นาเพลี้ยไฟที่เก็บได้มาเลี้ยงในถ้วยพลาสติก
โดยให้กลีบดอกกล้วยไม้ เกสรดอกกกธูปฤๅษี น้าผึ้ง 10% และน้าที่ชุบกับสาลีเป็นอาหาร เลี้ยงเพลี้ยไฟ
ในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 26 + 2๐C ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70% ช่วงแสง 12 : 12 ชั่วโมง (สว่าง :
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มื ด ) ในวั น รุ่ ง ขึ้ น ท าการคั ด แยกเอาเพลี้ ย ไฟที่ เ ป็ น ตั ว เต็ ม วั ย และมี ค วามแข็ ง แรงโดยดู จ ากการมี
ความสามารถว่องไวในการไต่ขึ้นภายในหลอดทดลอง (test tube) มาเพื่อใช้ในการทดลอง
สารเคมีที่ใช้
สารเพิ่มประสิทธิภาพที่ใช้เพื่อยับยั้งการทางานของเอนไซม์ทาลายพิษของสารฆ่าแมลงคือ
piperonyl butoxide (PBO, 90% technical; Fluka, Steinheim, Germany), triphenyl
phosphate (TPP, 98% technical; Fluka, Steinheim, Germany) และ diethyl maleate
(DEM, 97% technical; Aldrich, Steinheim, Germany)
สารเพิ่มประสิทธิภาพ piperonyl butoxide (PBO) เป็นตัวยับยั้ง (inhibitor) เอนไซม์
cytochrome P450 monooxygenases และ esterases, triphenyl phosphate (TPP) เป็นตัว
ยับยั้งเอนไซม์ esterase และ diethyl maleate (DEM) เป็นตัวยับยั้งเอนไซม์ glutathione stransferase
การเตรียมสารเพิ่มประสิทธิภาพทาโดยละลายสารเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวใน absolute
ethanol เพื่อเป็น stock solution ที่มีสารเพิ่มประสิทธิภาพเข้มข้น 10,000 ppm ก่อนแล้วจึงนามา
ละลายในน้า (Ninsin and Tanaka, 2005) เพื่อให้ได้สารเพิ่มประสิทธิภาพที่ความเข้มข้นตามต้องการ
ส่วนสารฆ่าแมลงที่ใช้ในการทดลองนั้นใช้สารฆ่าแมลงที่มีการแนะนาเพื่อใช้ในป้องกันกาจัด
เพลี้ยไฟฝ้ายในกล้วยไม้คือ imidacloprid (Provado 70% WG), clothianidin (Dantosu 16%
SG), spinosad (Success 12%SC), emamectin benzoate (Proclaim 1.92% EC),
spiromesifen (Oberon 24% SC), fipronil (Ascend 5% SC) และใช้สารจับใบ (Tension T-7)
การทดลองเพื่อหาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารเพิ่มประสิทธิภาพ
ทาการทดลองเบื้องต้นเพื่อหาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารเพิ่มประสิทธิภาพแต่ละชนิด
เพื่อที่จะนามาใช้ในการทดลองเพื่อหากลไกความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง ทาการทดลองโดยใช้วิธีหยด
สารเพิ่มประสิทธิภาพ (topical application) แต่ละชนิดที่ความเข้มข้นต่างๆ ลงบนตัวเพลี้ยไฟที่
บริเวณหลัง (dorsal) เพื่อให้เพลี้ยไฟเปียก (Kramer and Nauen, 2011) แล้วจึงนาเพลี้ยไฟใส่ใน
หลอดทดลองโดยให้กลีบดอกกล้วยไม้เป็นอาหาร ทาการทดลองอย่างน้อย 2 ซ้าแต่ละซ้าใช้เพลี้ยไฟ
10 ตัว บันทึกผลการตายที่ 48 ชั่วโมง แล้วเลือกความเข้มข้นของสาร PBO, TPP และ DEM ที่ไม่ทา
ให้เพลี้ยไฟตายเกิน 10% มาใช้ในการทดลองเพื่อหากลไกความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง
ส่วนการทดลองเพื่อหาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารเพิ่มประสิทธิภาพแต่ละชนิดเพื่อที่จะ
นามาใช้ในการทดลองเพื่อหากลไกความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงโดยวิธีผสมสารเพิ่มประสิทธิภาพลง
ไปในสารฆ่าแมลงแล้วนากลีบดอกกล้วยไม้มาชุบ (petal dipping method) ต่อจากนั้นจึงนากลีบ
ดอกกล้วยไม้ไปให้เพลี้ยไฟดูดกิน ทาการทดลองเบื้องต้นโดยผสมสารเพิ่มประสิทธิภาพแต่ละชนิดที่
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ความเข้มข้นต่างๆ แล้วจึงนากลีบดอกกล้วยไม้มาชุบสารก่อนนาไปให้เพลี้ยไฟดูดกิน ทาการทดลอง
อย่างน้อย 2 ซ้าแต่ละซ้าใช้เพลี้ยไฟ 10 ตัว บันทึกผลการตายที่ 48 ชั่วโมง แล้วเลือกความเข้มข้นของ
สาร PBO, TPP และ DEM ที่ไม่ทาให้เพลี้ยไฟตายเกิน 10% มาใช้ในการทดลองเพื่อหากลไกความ
ต้านทานต่อสารฆ่าแมลง
การทดลองเพื่อหากลไกความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง
การตรวจสอบกลไกความต้านทานใช้วิธี petal-dipping method (Fahmy et al., 1991;
Ninsin et al., 2000) โดยเจือจางสารฆ่าแมลงแต่ละชนิดที่ความเข้มข้นที่ทาให้เพลี้ยไฟตายประมาณ
40-60% ด้วยน้าที่ผ่านขบวนการ reversed osmosis จนได้สารฆ่าแมลงที่ความเข้มข้นดังกล่าวที่ผสม
สารจับใบ (Tension T-7) อัตรา 5 มล./น้า 20 ลิตร นากลีบดอกกล้วยไม้มาจุ่มในสารฆ่าแมลงความ
เข้มข้นดังกล่าวนาน 10 วินาที ส่วน control จะใช้กลีบดอกกล้วยไม้ที่จุ่มในน้าที่ผสมกับสารจับใบ
เพียงอย่างเดียว นากลีบดอกกล้วยไม้ที่จุ่มสารที่ทดลองไปผึ่งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมงแล้วนาแต่ละกลีบมา
ใส่ในหลอดทดลอง ทาการปล่อยเพลี้ยไฟที่ผ่านการหยดด้วยสารเพิ่มประสิทธิภาพชนิดต่างๆก่อนการ
ทดสอบความต้านทานเป็นเวลา 2 ชั่วโมง (Zhao et al., 1994) จานวน 5 ตัวลงในแต่ละหลอด
ทดลอง แล้วปิดปากหลอดด้วย parafilm แล้วเจาะรูเล็กๆเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ ทาการทดลองอย่าง
น้อย 3 ซ้าแต่ละซ้าใช้เพลี้ยไฟ 10 ตัว บันทึกผลการตายที่ 48 ชั่วโมง ส่วน control จะทาเหมือนกัน
แต่จะใช้เพลี้ยไฟที่ไม่ได้ผ่านการหยดด้วยสารเพิ่มประสิทธิภาพ นาเพลี้ยไฟที่ทดลองไปไว้ในห้องที่มี
อุณหภูมิ 26 + 2๐C ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70% ช่วงแสง 12 : 12 ชั่วโมง (สว่าง : มืด) ปล่อยให้เพลี้ย
ไฟดูดกินกลีบกล้วยไม้ที่ชุบสารฆ่าแมลง ทาการบันทึกการตายของเพลี้ยไฟที่ 48 ชั่วโมง เพลี้ยไฟที่ไม่
ตอบสนองต่อการเขี่ยของปลายพู่กันจะถูกพิจารณาว่าตาย ถ้าเพลี้ยไฟใน control มีการตายเกิน 10%
จะทาการทดลองใหม่

2554-2555

และ

และ

ผล

การใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพชนิดต่างๆเช่น PBO, TPP และ DEM ในความเข้มข้นที่พอเหมาะ
ในการยับยั้งการทางานของเอนไซม์ทาลายพิษในตัว เพลี้ยไฟเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ทราบกลไกความ
ต้านทานต่อสารฆ่าแมลงชนิดต่างๆที่เกษตรกรใช้ในการป้องกันกาจัดเพลี้ยไฟฝ้ายในสวนกล้วยไม้
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การหยดสารเพิ่มประสิทธิภาพชนิดต่างๆที่ความเข้มข้นพอเหมาะจะให้ผลในการยับยั้งการ
ทางานของเอ็นไซม์ทาลายพิษชนิด cytochrome P450 monooxygenases, esterases และ
glutathione s-transferase ได้ จากการหยดสารดังกล่าวลงบนตัวเพลี้ยไฟประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อน
ให้เพลี้ยไฟดูดกินกลีบกล้วยไม้ที่ผ่านการชุบด้วยสารฆ่าแมลงนั้น พบว่าสาร PBO เข้มข้น 5,000 ppm,
TPP เข้มข้น 1,000 ppm และ DEM เข้มข้น 2,000 ppm ไม่ทาให้เพลี้ยไฟที่เก็บจากสวนกล้วยไม้ใน
จังหวัดนครปฐม ตายเกิน 10% (ตารางที่ 1) ดังนั้นจึงควรใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพแต่ละชนิดในความ
เข้มข้นดังกล่าวหยดลงบนตัวเพลี้ยไฟในการยับยั้งการทางานของเอนไซม์ทาลายพิษในตัวเพลี้ยไฟ
ส่ ว นการหากลไกความต้ า นทานต่ อ สารฆ่ า แมลงในเพลี้ ย ไฟฝ้ า ยโดยการใช้ ส ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพผสมสารฆ่าแมลงแล้วชุบกลีบกล้วยไม้ให้ เพลี้ยไฟดูดกิน พบว่าควรใช้สาร PBO ที่ความ
เข้มข้น 50 ppm, ใช้สาร TPP ที่ความเข้มข้น 100 ppm และใช้สาร DEM ที่ความเข้มข้น 100 ppm
ชุบกลีบดอกกล้วยไม้ให้เพลี้ยไฟดูดกินเพื่อยับยั้งการทางานของเอนไซม์ทาลายพิษในตัวเพลี้ยไฟ ไม่ทา
ให้เพลี้ยไฟที่เก็บจากสวนกล้วยไม้ในจังหวัดนนทบุรีตายเกิน 10% (ตารางที่ 2)
Table 1 Effect of topical application of three synergists on mortality of Thrips palmi
collected from orchid farms in Nakhon Pathom province, Thailand in year 2011
Synergist
PBO

TPP

DEM

Conc. (ppm)
2,000
3,000
4,000
5,000
1,000
2,000
4,000
1,000
2,000
4,000
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Mortality (%)
10
0
0
10
10
20
0
0
0
40
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Table 2 Effect of petal dipping of three synergists on mortality of Thrips palmi
collected from orchid farms in Nonthaburi province, Thailand in year 2012
Synergist
PBO

TPP

DEM

Conc. (ppm)
10
20
50
100
200
500
10
20
50
100
200
500
10
20
50
100
200
500

Mortality (%)
13.3
10.0
5.0
22.0
23.3
36.7
0.0
0.0
5.0
6.0
3.3
13.3
3.3
5.0
15.0
4.0
10.0
13.3

การทดลองเพื่อหากลไกความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในเพลี้ ยไฟฝ้ายโดยการใช้ส ารเพิ่ม
ประสิทธิภาพหยดลงบนตัวเพลี้ยไฟควรใช้สาร PBO ที่ความเข้มข้น 5,000 ppm, ใช้สาร TPP ที่ความ
เข้มข้น 1,000 ppm และใช้สาร DEM ที่ความเข้มข้น 2,000 ppm ส่วนการหากลไกความต้านทานต่อ
สารฆ่าแมลงในเพลี้ยไฟฝ้ายโดยการใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพผสมสารฆ่าแมลงแล้วชุบกลีบกล้วยไม้ ให้
เพลี้ยไฟดูดกินควรใช้สาร PBO ที่ความเข้มข้น 50 ppm, ใช้สาร TPP ที่ความเข้มข้น 100 ppm และ
ใช้สาร DEM ที่ความเข้มข้น 100 ppm
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