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การใชเหยื่อโปรตีนเพื่อปองกันกําจัดแมลงวันผลไมในชมพู
สัญญาณี ศรีคชา วิภาดา ปลอดครบุรี เกรียงไกร จําเริญมา ศรุต สุทธิอารมณ
กลุมกีฏและสัตววิทยา

สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช

รายงานความกาวหนา
การใชเหยื่อโปรตีนเพื่อปองกันกําจัดแมลงวันผลไมในชมพู
ดําเนินการที่
หองปฏิบัติการกลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจยั และพัฒนาการอารักขาพืช และแปลงชมพู
เกษตรกรจังหวัดนครปฐม พบวาเหยือ่ โปรตีนที่มีประสิทธิภาพดีในการดึงดูดแมลงวันผลไมชนิด
Bactrocera dorsalis คือเหยื่อโปรตีนที่ใช Brewer yeast 5 กรัม ผสมกากน้าํ ตาล 15 กรัม
สามารถดึงดูดแมลงวันผลไมชนิด B. dorsalis ไดมากทีส่ ุด โดยสามารถดึงดูดตัวเต็มวัยเพศเมียได
เฉลี่ย 5.33 ตัวในขณะที่ดึงดูดตัวเต็มวัยเพศผูไดเฉลี่ย 3 ตัว ซึ่งมากกวาเหยื่อโปรตีนที่ใชอยูใน
ปจจุบัน ที่สามารถดึงดูดแมลงวันผลไมชนิด B. dorsalis ตัวเต็มวัยเพศเมียและตัวเต็มวัยเพศผูได
เฉลี่ย 0.5 และ 0.67 ตัวตามลําดับ
คํานํา
แมลงวันผลไมเปนศัตรูพืชทีส่ ําคัญของไมผลหลายชนิดโดยเฉพาะชมพู ซึ่งเปนผลไมที่มี
คุณคาทางอาหารสูงและเปนที่นยิ มในการบริโภค จึงเปนพืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดดี อีกทั้งเปนพืชทีม่ ี
ศักยภาพในการสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ แตเนื่องจากการปลูกไมผลในประเทศไทยนัน้ มี
ปญหาจากการทําลายของแมลงวันผลไม ทําใหผลผลิตเสียหาย และคุณภาพต่ํา ทําใหเกษตรกร
ในการปองกันกําจัดแมลงวันผลไม
ตองทําการปองกันกําจัดซึง่ เปนการเพิ่มตนทุนในการผลิต
เกษตรกรนิยมใชสารฆาแมลงพนอยางตอเนื่องตั้งแตเริ่มติดผลจนถึงเก็บเกี่ยว สงผลใหเกิดปญหา
ของสารพิษตกคางในผลผลิตและสภาพแวดลอม นอกจากนี้ยังกอใหเกิดปญหาดานกักกันพืชและ
ถูกใชเปนเครื่องมือกีดกันทางการคาจากตางประเทศ เชน ญี่ปนุ สหรัฐอเมริกา กลุมสหภาพยุโรป
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เกาหลีใต ไตหวัน และจีน ดังนั้นจะเห็นไดวา แมลงวันผลไมเปนปญหาใน
ระดับประเทศที่ตองใหความสําคัญ ในการปองกันกําจัดแมลงวันผลไมแมวาจะมีอยูห ลายวิธี แต
วิธีการปองกันกําจัดที่ไดผลดีที่สุด คือ การใชเหยื่อพิษโปรตีนในการกําจัดแมลงวันผลไม (มนตรี,
2533; Steiner, 1952) การปองกันกําจัดแมลงวันผลไมโดยใชเหยื่อพิษโปรตีน อาศัยหลักการ
พื้นฐานทางชีววิทยา ทีว่ าเมื่อแมลงวันผลไมฟกออกจากดักแดใหมๆ จะมีความตองการอาหารที่มี
โปรตีนเปนองคประกอบสูง เพื่อพัฒนาอวัยวะสืบพันธุแ ละวางไข ตลอดจนใชในการดํารงชีพและ
รหัสการทดลอง
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ขยายพันธุ ซึง่ เหยื่อโปรตีนที่ผลิตจากกากยีสตที่ไดจากโรงงานอุตสาหกรรมเบียรนั้น มีโปรตีนเปน
องคประกอบสูงจึงนํามาใชดึงดูดแมลงวันผลไมได เมื่อนําเหยื่อโปรตีนผสมกับสารฆาแมลง แลว
ลอใหแมลงวันผลไมมากินเหยื่อโปรตีนนี้ แมลงวันผลไมก็จะตายกอนที่จะพรอมผสมพันธุและ
วางไข การศึกษาการใชโปรตีนเปนสารลอแมลงวันผลไมมีการศึกษากันมานาน Hegen and
Finney (1950) พบวาสิ่งขับถายของแมลงพวกเพลี้ยหอย มีองคประกอบเปน hydrolysate
protein, mineral และวิตามินบีหลายชนิด ซึ่งแมลงวันผลไมชนิด Bactrocera dorsalis ตองการ
เพื่อความสมบูรณของไข และ Steiner (1955) รายงานวา soy hydrolysate มีประสิทธิภาพต่ํากวา
yeast hydrolysate และสารฆาแมลง malathion สามารถใชรวมกับ hydrolysate protein ในการ
ปองกันกําจัดแมลงวันผลไมในมะมวง ฝรั่ง และแพสชั่นฟรุตที่ฮาวาย มนตรีและสาทร (2537)
พบวาสารฆาแมลงทุกชนิดที่ออกฤทธิ์เร็วสามารถใชผสมกับเหยื่อโปรตีนเพื่อลอแมลงวันผลไมได
แทบทุกชนิด โดยไมทําลายความเปนพิษของสารฆาแมลงนั้นๆ สารฆาแมลงที่สามารถผสมกับ
เหยื่อไดดี และมีประสิทธิภาพในการกําจัดแมลงวันผลไม ไดแก เมทโธมิล (methomyl) โมโนโครโต
ฟอส (monocrotophos) ไดเมทโธเอท (dimethoate) เดลตาเมทริน (deltamethrin) คารโบซัลแฟน
(carbosulfan) ไตรคลอรฟอน (trichlorfon) มาลาไธออน (malathion) เอซินฟอสเอทธิล (azinphosethyl) คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos) แตเนื่องจากสารฆาแมลง โมโนโครโตฟอส และไดเมทโธเอท
ไมแนะนําใหใช เนื่องจากมีอันตรายสูงและถูกยกเลิกการใชในประเทศไทย และมาลาไทออน
83%EC ที่แนะนําใหใชมีพิษสูง จึงดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพสารฆาแมลงบางชนิด เพื่อ
คัดเลือกสารที่มีประสิทธิภาพดีในการปองกันกําจัดและเปนอันตรายนอยตอผูใชและสิ่งแวดลอม
สําหรับผสมเหยื่อโปรตีนทดแทนสารที่มีความเปนพิษสูงดังกลาวขางตน
อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ
1.
2.
3.
4.

แปลงชมพูท ี่กาํ ลังใหผลผลิต
สารฆาแมลง สารลอแมลงวันผลไม กับดัก และเหยื่อยีสตโปรตีน
กลองจุลทรรศน และตูเย็น
อุปกรณอื่น ๆ ที่จําเปน เชน คีมคีบ พูกัน เข็มเขี่ย ที่นับแมลง ถุงพลาสติก เครื่องชั่ง
น้ําหนัก กะบอกตวงสาร

วิธีการ
1. การทดสอบประสิทธิภาพการดึงดูดแมลงวันผลไมของเหยื่อโปรตีนในหองปฏิบัติการ ใช
แมลงวันผลไมชนิด B. dorsalis อายุ 10 วันหลังออกจากดักแด ที่ไมมีการใหกินโปรตีน ใหแต
น้ําตาลและน้ํา โดยเปลี่ยนน้ําทุก 2 วัน นําใสในกรงเลี้ยงแมลงขนาด 30x30x30 เซนติเมตร กรงละ
20 คู จํานวน 40 กรง เทเหยื่อโปรตีนชนิดตางๆ และเหยื่อโปรตีนที่เตรียมจากกากเบียรของบริษัท
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บุญรอด (เหยื่อโปรตีนเปรียบเทียบ) บนกระดาษกรองเบอร 91 ขนาด 3x3 เซนติเมตร แผนละ 1
มิลลิลิตร แลวใชปากคีบคีบชิ้นกระดาษกรองวางในกระบอกพลาสติกที่ปดดวยกรวยกระดาษกรอง
หยาบที่ตัดกนกรวยออกเปนรูกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 เซนติเมตร กระบอกละหนึ่งชิ้น แลว
นําไปวางไวในกรง ทิ้งไวนาน 1 ชั่วโมง จึงนําออกจากกรงมาแชในชองแข็งของตูเย็น เพื่อทําให
แมลงสลบแลวนําออกมาตรวจนับ บันทึกจํานวนและเพศ นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติ
2. การทดสอบประสิทธิภาพการดึงดูดแมลงวันผลไมในสภาพสวน เลือกตนชมพูทกี่ าํ ลังให
ผลผลิตในระยะใกลเก็บเกี่ยว ใชเหยื่อโปรตีน 1 สวน ตอน้ํา 9 สวน และผสมสารเคมีฆาแมลง
เขมขน 0.2% ai โดยพนบริเวณทรงพุม พนแบบเปนจุด กวาง 60 เซ็นติเมตร ปริมาตรสารประมาณ
20-30 มล. ตอจุด ซึ่งใตทรงพุมบริเวณที่พนเหยื่อโปรตีนมีผาขาวขนาด 2.5x2.5 เมตร รองเพื่อรับ
แมลงวันผลไมที่ตกลงมาเมื่อกินเหยื่อพิษโปรตีน ตรวจนับ บันทึกจํานวนและเพศ นําขอมูลที่ไดไป
วิเคราะหทางสถิติ
เวลาและสถานที่
ตุลาคม 2551 – กันยายน 2553
หองปฏิบัติการกลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช
แปลงชมพูเกษตรกรจังหวัดนครปฐม
ผลการทดลองและวิจารณ
1. การทดสอบประสิทธิภาพการดึงดูดแมลงวันผลไมของเหยื่อโปรตีนในหองปฏิบัติการ
พบวาเหยื่อโปรตีนที่ใช Brewer yeast 5 กรัม ผสมกากน้ําตาล 15 กรัม สามารถดึงดูด
แมลงวันผลไมชนิด B. dorsalis ไดมากทีส่ ุด โดยสามารถดึงดูดตัวเต็มวัยเพศเมียไดเฉลี่ย 5.33 ตัว
ในขณะที่ดึงดูดตัวเต็มวัยเพศผูไดเฉลี่ย 3 ตัว รองลงมาคือเหยื่อโปรตีนที่ใช Brewer yeast 5 กรัม
ผสม กากน้าํ ตาล 10 กรัม สามารถดึงดูดแมลงวันผลไมชนิด B. dorsalis ตัวเต็มวัยเพศเมียและตัว
เต็มวัยเพศผูไดเฉลี่ย 4 และ 2.83 ตัวตามลําดับ
2. การทดสอบประสิทธิภาพการดึงดูดแมลงวันผลไมในสภาพสวน
สรุปผลการทดลอง
Brewer yeast 5 กรัม ผสมกากน้าํ ตาล 15 กรัม สามารถดึงดูดแมลงวันผลไมชนิด B.
dorsalis ไดมากที่สุด โดยสามารถดึงดูดตัวเต็มวัยเพศเมียไดเฉลี่ย 5.33 ตัวในขณะที่ดึงดูดตัวเต็ม
วัยเพศผูไดเฉลี่ย 3 ตัวซึ่งมากกวาเหยื่อโปรตีนที่ใชอยูใ นปจจุบนั ทีส่ ามารถดึงดูดแมลงวันผลไม
ชนิด B. dorsalis ตัวเต็มวัยเพศเมียและตัวเต็มวัยเพศผูไ ดเฉลี่ย 0.5 และ 0.67 ตัวตามลําดับ
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