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บทคัดย่อ 

 
แมลงวนัแตง Bactrocera cucurbitae (Coquillett) เป็นแมลงศตัรูพืชทีDสําคญัทางเศรษฐกิจ

ของผลบวบเหลีDยม การควบคุมแมลงชนิดนี� ให้มีประสิทธิภาพนั�นจาํเป็นตอ้งใชว้ิธีการควบคุมแบบ
บูรณาการ การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พืDอศึกษาการใชเ้ชื�อรา Metarhizium anisopliae (Metsch.) 
ร่วมกับนํ� ามนัปิโตรเลียม นํ� ามนัและสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้างควบคุมการเข้าทาํลายของ
แมลงวนัแตงในผลบวบเหลีDยม โดยทดสอบผลต่อการวางไข่และการพฒันาของไข่จนกระทัDงเขา้สู่
ระยะดักแด้และตวัเต็มวยัในห้องปฏิบติัการ ทดสอบการเข้าทาํลายผลบวบเหลีDยมในโรงเรือน
ทดลอง และในแปลงทดลอง  

การทดสอบผลต่อการวางไข่ในหอ้งปฏิบติัการนั�น ไดน้าํผลบวบเหลีDยมฉีดพ่นสารทดสอบ
ดงักล่าวเปรียบเทียบกบัสารฆ่าแมลงมาลาไธออนและนํ� าเปล่าเป็นชุดควบคุม หลงัจากนั�นจึงนาํผล
บวบเหลีDยมไปวางไวใ้นกรงทีDมีแมลงวนัแตงเพศเมียพร้อมวางไข่เป็นระยะเวลา 1, 2, 3, 4 และ 5 วนั 
นบัจาํนวนไข่ทีDวางในผลบวบเหลีDยมทีDฉีดพน่ดว้ยสารทดสอบต่างๆ พบวา่ สารมาลาไธออนป้องกนั
การวางไข่ไดสู้งสุด 96.2% เนืDองจากตวัเตม็วยัตายหลงัจากทดสอบ การใชส้ารทดสอบร่วมกนัยบัย ั�ง
การวางไข่ไดดี้กวา่การใชส้ารทดสอบเพียงอยา่งเดียว เปอร์เซ็นตย์บัย ั�งการวางไข่เมืDอใชส้ารทดสอบ
เพียงอยา่งเดียวอยูใ่นช่วง 25.4-51.3% ขณะทีDการใชส้ารทดสอบร่วมกนัมีค่าดงักล่าวอยูใ่นช่วง 53.1-
77.1%    การใชเ้ชื�อรา M. anisopliae + สารสกดัหยาบเมล็ดสะเดาชา้ง ยบัย ั�งการวางไข่สูงสุด 77.1%      
ส่วนการทดสอบผลต่อการพฒันาของไข่จนกระทัDงเขา้สู่ระยะดกัแดแ้ละตวัเตม็วยัโดยวิธีเดียวกนักบั
การทดลองขา้งตน้ ไม่พบดกัแดใ้นผลบวบเหลีDยมทีDฉีดพ่นสารมาลาไธออน พบจาํนวนดกัแดต้ํDาสุด 
77.7 ตวั/ผล ในบวบเหลีDยมทีDฉีดพ่นเชื�อรา  M. anisopliae + นํ� ามนัปิโตรเลียม+นํ� ามนัเมล็ดสะเดา
ชา้ง+สารสกดัหยาบเมล็ดสะเดาชา้ง ขณะทีDชุดควบคุมมีค่าเฉลีDยดงักล่าว 355.0 ตวั/ผล อยา่งไรก็ตาม 
พบดกัแดต้ายสูงสุด 44.7 % เมิDอฉีดพ่นเชื�อรา M. anisopliae เดีDยวๆ ส่งผลให้มีจาํนวนตวัเต็มวยั
ตํDาสุดเฉลีDย 55.3% ในขณะทีDชุดควบคุมพบดกัแดต้าย 0.6% และพฒันาเป็นตวัเตม็วยัได ้99.4%  

สําหรับการทดสอบในโรงเรือนทดลองนั�น พบว่าการฉีดพ่นสารฆ่าแมลงมาลาไธออน มี
ประสิทธิภาพควบคุมแมลงวนัแตงดีทีDสุด โดยพบหนอนทีDเขา้ทาํลาย และจาํนวนดกัแดต้ํDาสุดเท่ากบั 
39.2% และ 39.4% ตามลาํดบั  การฉีดพ่นดว้ยเชื�อรา M. anisopliae + นํ� ามนัปิโตรเลียม  มีค่าดงักล่าว
เท่ากบั  42.5% และ 42.0% ตามลาํดบั ส่วนการใชเ้ชื�อรา M. anisopliae  ฉีดพ่นเพียงอยา่งเดียว ยบัย ั�ง
การพฒันาเขา้สู่ระยะตวัเต็มวยัอยา่งเด่นชดั โดยพบตวัเต็มวยัตํDาสุด 65.1% เมืDอเปรียบเทียบกบัการ
ฉีดพน่สารทดสอบอืDนๆ และชุดควบคุมทีDมีค่าดงักล่าวอยูใ่นช่วง 87.6-99.4% แต่อยา่งไรก็ตาม การ
ฉีดเชื�อราดงักล่าวเพียงอย่างเดียว ควบคุมหนอนและดกัแดไ้ดต้ ํDา โดยพบหนอนและดกัแด ้91.4% 
และ 91.6%  ตามลาํดบั  
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ส่วนการทดสอบในแปลงทดลอง พบว่าการใช้เชื�อรา M. anisopliae ร่วมกับนํ� ามนั
ปิโตรเลียม ให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่สารมาลาไธออน และเชื�อรา 
M. anisopliae ร่วมกบันํ�ามนัปิโตรเลียม และสารสกดัหยาบเมล็ดสะเดาชา้ง ตามลาํดบั ดงันั�นการใช้
เชื�อรา M. anisopliae ร่วมกบันํ� ามนัปิโตรเลียมจึงเป็นทางเลือกหนึDงในการควบคุมแมลงวนัแตงใน
บวบเหลีDยม เพืDอใหไ้ดผ้ลผลิตทีDดีทั�งปริมาณและคุณภาพ รวมทั�งมีความปลอดภยัต่อผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค 
และสิDงแวดลอ้ม 
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Abstract 

Melon fruit fly, Bactrocera cucurbitae (Coquillett), is an economically important insect 
pest of angled luffa. Integrated pest management is necessary for the effective control of this pest. 
Therefore, the use of Metarhizium anisopliae, petroleum oil, oil and crude extracts of thiem seed 
was investigated for controlling B. cucurbitae in this crop. The objectives were to evaluate the 
effects of the sole and combination applications of those substances for controlling B. cucurbitae 

in a comparison with malathion and water as control under laboratory, green house and field 
conditions.  

An antioviposition test was done in a laboratory by single and combination spraying of 
those substances on angle luffa fruits and placing them in an insect cage containing 10 gravid 
females of the melon fruit fly. The fruit was taken to count egg number and a new treated fruit 
was then placed in the cage at each time of 1, 2, 3, 4 and 5 days, respectively. Malathion 
markedly inhibited egg laying of 96.2% due to a high mortality of females. Combined 
applications evidently inhibited egg laying as compared with single applications. Percent 
inhibition of egg laying in the single sprays ranged from 25.4-51.3%, whereas that in the 
combined sprays ranged from 53.1-77.1%.  The combined spray of M. anisopliae + thiem seed 
crude extracts showed the largest percent inhibition of egg laying of 77.1%. Another study was 
also done in the same method of the previous experiment to determine development from egg to 
adult stage by assessing pupation and adult emergence.  Pupa was absent in angled luffa fruits 
treated with malathion. The smallest pupal number was 77.7 pupae/fruit in angled luffa fruits 
treated with M. anisopliae + petroleum oil + thiem seed oil + thiem seed crude extracts, whereas 
that of the control was 355.0 pupae/fruit. However, the biggest pupal mortality was 44.7% 
recorded from the fruits treated with M. anisopliae alone, providing the lowest emerged adults of 
55.3%. The pupal mortality and emerged adults of the untreated fruits were 0.6% and 99.4%, 
respectively. This suggests that M. anisopliae alone markedly inhibited pupation and adult 
emergence of the melon fruit fly.  
 For a greenhouse test, malathion showed the most effective control for B. cucurbitae with 
the lowest larva and pupa occurrence of 39.2% and 39.4%, respectively. Those values of the  
M. anisopliae + petroleum oil were 42.5% and 42.0%, respectively. The single application of M. 

anisopliae evidently inhibited adult emergence of B. cucurbitae with the lowest emergence of 
65.1% as compared to 87.6-99.4% of other treatments and control. However, this application was 
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not effective to control larva and pupa with their high occurrence of 91.4% and 91.6%, 
respectively.  

In the field test, the best quantitative and quanlitative yield was obtained from a 
combined application of M. anisopliae and petroleum oil, followed by malathion and the 
combined application of M. anisopliae, petroleum oil and thiem seed crude extracts, respectively. 
The combined application of M. anisopliae and petroleum oil is an alternative use for controlling 
the melon fly to produce highly qualtitative and quanlitative yields of angled luffa with safety to 
farmers, consumers and the environment. 
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ความสําคัญและที�มาของการวจัิย 

แมลงวนัแตงมีชืDอวิทยาศาสตร์วา่ Bactrocera cucurbitae (Coqillett) อยูใ่นอนัดบั Diptera 
วงศ ์Tephritidae เป็นแมลงวนัผลไมช้นิดหนึDงทีDมีการแพร่กระจายไปทัDวทุกแห่งของโลก ทั�งในเขต
อบอุ่น (temperate) เขตร้อน (tropical) และเขตกึDงร้อน (sub-tropical) แมลงชนิดนี� มีถิDนกาํเนิดอยูใ่น
ประเทศอินเดีย และมีรายงานการแพร่ระบาดในทวีปเอเชียหลายประเทศไดแ้ก่ อินเดีย ปากีสถาน 
เนปาล ศรีลงักา พม่า ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไตห้วนั ซาลาวกั และติมอร์ 
(Christenson and Foote, 1960; White and Elson-Harris, 1992; Waterhouse, 1993; Clarke et al., 
2001; Weems and Hepper, 2001; Dhillon et al., 2005) สําหรับในประเทศไทยนั�นมีรายงานการ
แพร่ระบาดทัDวทุกแห่งของพื�นทีD (Clark et al., 2001) แมลงชนิดนี�สร้างความเสียหายแก่พืชโดยตวั
เต็มวยัเพศเมียใชอ้วยัวะวางไข่ (ovipositor) แทงเขา้ไปในผลของพืชเพืDอวางไข่ หนอนทีDฟักออกมา
กดักินอยูภ่ายในผล นอกจากนี� รอยแผลทีDเกิดขึ�นจากการวางไข่ยงัส่งผลให้เชื�อจุลินทรียส์าเหตุโรค
พืชเขา้ทาํลาย ทาํให้ผลเน่าและร่วงหล่นก่อนถึงระยะเก็บเกีDยว (Collins and Collins, 1998) แมลง
ดงักล่าวชอบเขา้ทาํลายพืชในวงศ ์Cucurbitaceae เช่น มะระ แตงไทย แตงโม ฟักทอง แตงกวา บวบ
งู และบวบเหลีDยม เป็นตน้ (Doharey, 1983; White and Elson-Harris, 1992; Allwood et al., 1999; 
Weems and Hepper, 2001) โดยเฉพาะอยา่งยิDงบวบเหลีDยม (Luffa acutangular Roxb.) ซึD งเป็นพืชทีD
นิยมปลูกกันทัDวไปและมักมีการระบาดของแมลงวนัแตงรุนแรงหากไม่มีการควบคุม ปัจจุบัน
เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัคงใช้สารฆ่าแมลงในการควบคุมซึD งส่งผลกระทบตามมาในภายหลงัหากใช้
ไม่ถูกตอ้ง เช่น ตกคา้งในผลผลิต เป็นพิษต่อผูใ้ช้และแมลงทีDมีประโยชน์ รวมทั�งสภาพแวดลอ้ม
ต่างๆ ดงันั�น การควบคุมแมลงศตัรูดงักล่าวโดยไม่ใช้สารฆ่าแมลงหรือใช้ในปริมาณน้อยทีDสุด จึง
เป็นแนวทางสําคญัทีDเกษตรกรจะตอ้งปรับตวัเพืDอให้ได้ผลผลิตทีDสอดคล้องกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัทีDใหค้วามสาํคญักบัอาหารปลอดภยัทั�งในและต่างประเทศ  

การควบคุมแมลงวนัแตงโดยไม่ใช้สารฆ่าแมลงหรือใช้ในปริมาณน้อยทีDสุดนั�นสามารถ
กระทาํไดห้ลายวิธี เช่น การใชว้ิธีเขตกรรมโดยการไถพรวนและตากดินเพืDอกาํจดัดกัแดใ้นดิน การ
เก็บทาํลายผลทีDร่วงลงพื�นดิน การกาํจดัตวัเต็มวยัโดยใชเ้หยืDอล่อ การห่อผล การลดการทาํลายโดย
ยบัย ั�งการวางไข่จากการใช้สารจากธรรมชาติและสารสกดัจากพืชบางชนิด เช่น นํ� ามนัปิโตรเลียม
และผลิตภณัฑ์จากเมล็ดสะเดาชา้ง (อรัญ, 2553) การใช้เหยืDอโปรตีนล่อตวัเต็มวยั (protein bait 
spray) การใชส้ารดึงดูด (attractants) หรือสารกระตุน้การกินอาหาร (feeding stimulants) ผสมกบั
สารฆ่าแมลง เช่น สาร malathion แลว้ฉีดพ่นเป็นจุดๆ ไดมี้การพฒันานาํมาใชก้าํจดัตวัเต็มวยัของ
แมลงวนัผลไมแ้ละสามารถลดปริมาณตวัเต็มวยัลงไดใ้นผลไมห้ลายชนิด (Ferra, 1988) นอกจากนี�
ยงัมีรายงานว่า เชื�อรา Metarhizium anisopliae สามารถควบคุมแมลงวนัผลไมไ้ดห้ลายชนิด เช่น 
Anastrepha ludens (Loew), Cerratitis capitata (Wiedemann), C. cosyra (Walker) และ  
C. fasciventris (Bezzi) (Toledo et al., 2006; Quesada-Moraga et al., 2008; Dimbi et al., 2009)  
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ดงันั�นจึงไดศึ้กษาการประยกุตใ์ชเ้ชื�อรา M. anisopliae ร่วมกบันํ�ามนัปิโตรเลียม และ
ผลิตภณัฑเ์มล็ดสะเดาชา้งเพืDอควบคุมแมลงวนัแตง B. cucurbitae ทั�งในหอ้งปฏิบติัการ โรงเรือน
ทดลอง และแปลงทดลองเพืDอเป็นแนวทางเลือกหนึDงในการควบคุมแมลงวนัแตงเพืDอลดหรือ
ทดแทนการใชส้ารฆ่าแมลงทีDอาจจะเป็นอนัตรายต่อสิDงแวดลอ้ม เกษตรกรผูใ้ช ้ตลอดจนผูบ้ริโภค 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพืDอศึกษาประสิทธิภาพเดีDยวและร่วมของเชื�อรา M. anisopliae นํ� ามนัปิโตรเลียม และ
ผลิตภณัฑ์เมล็ดสะเดาชา้งในการควบคุมการเขา้ทาํลายผลบวบเหลีDยมของแมลงวนัแตงใน
หอ้งปฏิบติัการและในเรือนทดลอง 

2. เพืDอศึกษาประสิทธิภาพเดีDยวและร่วมกนัของเชื�อรา M. anisopliae นํ� ามนัปิโตรเลียม 
ผลิตภณัฑ์เมล็ดสะเดาชา้งในการควบคุมการเขา้ทาํลายผลบวบเหลีDยมของแมลงวนัแตงใน
สภาพแปลงทดลอง 
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ผลงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

แมลงวันแตง 

แมลงวนัแตงเพศเมียใชอ้วยัวะวางไข่แทงลงบนผลแตง โดยเฉพาะอยา่งยิDงผลแตงทีDยงัอ่อน 
มีสีเขียวและมีผวิเปลือกอ่อนนุ่ม โดยวางไข่ลงภายใตผ้วิผลไมที้Dเขา้ทาํลายประมาณ 2-4 มิลลิเมตร 
จากนั�นไข่จะฟักออกเป็นตวัหนอนกดักินผลแตงอยูภ่ายใน นอกจากนี�รอยแผลทีDเกิดขึ�นจากการ
วางไข่ส่งผลใหเ้ชื�อสาเหตุโรคพืชเขา้ทาํลาย ทาํใหผ้ลเน่าและร่วงหล่นก่อนระยะเก็บเกีDยว (Collins 
and Collins, 1998 และ Dhillon, et al., 2005) มีรายงานความเสียหายทีDเกิดขึ�นจากแมลงวนัแตงอยู่
ระหวา่ง 30-100% โดยความเสียหายทีDเกิดขึ�นนั�นขึ�นอยูก่บัชนิดของพืชตระกลูแตงและสภาพฤดูกาล  
การระบาดของแมลงวนัแตงจะมีมากในช่วงอุณหภูมิตํDากวา่ 32  องศาเซลเซียสและมีความชื�น
สัมพทัธ์ในอากาศอยูร่ะหวา่ง 60-70% (Dhillon, et al., 2005) 

เชื9อรา Metarhizium anisopliae 

เชื�อรา M. anisopliae เป็นเชื�อราสาเหตุโรคของแมลง จดัอยู่ใน Class Deuteromycetes 
อนัดบั Moniliales วงศ ์Moniliaceae มีวงจรชีวิตไม่สมบรูณ์ ไม่พบระยะการสืบพนัธ์ุโดยอาศยัเพศ 
มีถิDนอาศยัอยูใ่นดิน โดยทัDวไปเจริญไดดี้ทีDอุณหภูมิประมาณ 15.0–30.0 องศาเซลเซียส (Kershaw et 
al., 1999) สามารถสร้าง conidia ไดม้ากทีDสุด เมืDอไดรั้บแสงสวา่งอยา่งต่อเนืDอง 24 ชัDวโมงต่อวนั 
(Sideney et al., 2001) เขา้ทาํลายแมลงไดห้ลายชนิดและทุกระยะการเจริญเติบโตของแมลง โดยเขา้
สู่แมลงทางผนงัลาํตวั ลาํตวัของแมลงทีDตายจากเชื�อรามกัแห้งแข็ง มีเส้นใยและสปอร์ปกคลุมทัDว
ลาํตวั สปอร์สามารถแพร่กระจายต่อไปได ้ส่งผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตของแมลงอาศยั การตาย
ของแมลงขึ�นอยูก่บัเงืDอนไข และปัจจยัอืDนๆ ดว้ย (มะลิวลัย,์ 2534; สมศกัดิ� , 2544; Milner, 2000; 
Moino et al., 2002) 

การใช้เชื9อรา Metarhizium anisopliae ควบคุมแมลง 

เชื�อรา M. anisopliae ถูกนาํมาใชค้วบคุมแมลงศตัรูพืชหลายชนิด ในแมลงหลายอนัดบั เช่น 
แมลงสาบ (Quesada-Moraga et al., 2008) ตั�กแตน (Peng et al., 2008) ผีเสื�อ (Furlong and Pell, 
2001) ดว้ง (Klein and Lacey, 1999) และแมลงวนั (Ekesi et al., 2007) สามารถเขา้ทาํลายไข่ ตวั
หนอน ดกัแด ้และตวัเต็มวยั (Castillo et al., 2000; Lezama-Gutierrez et al., 2000 และ Ekesi et al., 
2002)  

จากการศึกษาของนริศ และอนุชิต (2551) โดยทดสอบเชื�อรา M. anisopliae กบัแมลงวนั
ผลไม ้B. papayae Drew and Hancock พบว่าสามารถทาํให้เกิดโรคกบัแมลงวนัผลไมไ้ด ้เมืDอ
ทาํการศึกษาการแพร่กระจายของเชื�อราในประชากรแมลงวนัผลไมที้Dติดเชื�อต่อประชากรแมลงวนั
ผลไมป้กติ พบว่าแมลงวนัผลไมที้Dติดเชื�อสามารถแพร่กระจายเชื�อราไปสู่แมลงวนัผลไมป้กติได ้
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โดยเฉพาะการแพร่ผ่านการผสมพนัธ์ุ (Hedström and Monge-Nájera, 1998) นอกจากนี� แมลงวนั
ผลไมเ้พศผูที้Dติดเชื�อจะมีผลต่อการจบัคู่ผสมพนัธ์ุกนั โดยตวัผูที้Dติดเชื�อจะใช้ระยะเวลาในการผสม
พนัธ์ุนานกว่าตวัผูที้Dปกติ (Dimbi et al., 2009) ในตวัเต็มวยัของแมลงวนัผลไมส้กุล Ceratitis 

capitata และ C. rosa var. fasciventris พบว่า เชื�อรา M. anisopliae  สามารถก่อให้เกิดโรคได้
เช่นกนั โดยหลงัจากการปลูกเชื�อ 4 วนั แมลงทั�งสองชนิดมีอตัราการตายระหวา่ง 7.0-100.0% และ 
11.4-100.0% ตามลาํดบั (Dimbi et al., 2003) นอกจากนี�  ยงัมีการนาํเชื�อราดงักล่าวไปประยุกตใ์ชก้บั
ระยะอืDนๆ ของแมลงวนัผลไม ้เช่น ตวัหนอนระยะทีD 3 ซึD งเป็นระยะสุดทา้ยก่อนเขา้ดกัแด้พบว่า 
สามารถทาํลายตวัหนอนระยะดงักล่าวรวมถึงดกัแดไ้ดอี้กดว้ย  และสามารถลดจาํนวนตวัเต็มวยัทีD
เพิDงจะลอกคราบใหม่ได ้(Ekesi et al., 2002) ในแมลงวนัผลไมส้กุล Anastrepha ludens เชื�อรา  
M. anisopliae สามารถก่อใหเ้กิดโรคไดท้ั�งในระยะตวัหนอน ดกัแด ้และตวัเต็มวยั ทีDความหนาแน่น
ของสปอร์ 108 สปอร์/มิลลิลิตรโดยระยะตวัหนอนและระยะดกัแดมี้อตัราการตายสะสมอยูใ่นช่วง 
37.9-98.8% มีค่า LT50 อยู่ในช่วง 1.8-6.2 วนั และมีค่า LC50 อยู่ทีD 3.7-4.8×105 สปอร์/มิลลิลิตร 
(Lazama-Gutierrez et al., 2000) จากการศึกษาการใชส้ปอร์ของเชื�อรา M. anisopliae ทีDอยูใ่นรูป
แห้งและรูปเปียก พบวา่สปอร์รูปแห้งทาํให้อตัราการตายของแมลงวนัผลไมส้กุล C. capitata สูง
กว่าการใช้ในสปอร์รูปเปียก แต่สปอร์ทั�งสองรูปแบบดังกล่าวทาํให้มีการตายของแมลงสูงถึง  
95.0-100.0% และการใช้เชื�อราของสปอร์รูปแห้งทาํให้แมลงมีอตัราการอยู่รอดลดลง นอกจากนี�
สปอร์เปียกมีการถ่ายทอดเชื�อจากตวัผูติ้ดเชื�อไปสู่ตวัเมียปกติ 90.0% ในขณะทีDสปอร์แห้งถ่ายทอด
เชื�อได้ 100.0% ซึD งสูงกว่าการถ่ายทอดเชื�อจากตวัเมียติดเชื�อสู่ตวัผูป้กติ โดยสปอร์เปียกมีการ
ถ่ายทอดเชื�อ 60.0% ส่วนสปอร์แหง้ถ่ายทอดเชื�อได ้90.0%  (Quesada-Moraga et al., 2008)  

การใช้นํ9ามันปิโตรเลียมควบคุมแมลง 

มีรายงานการใช้นํ� ามนัปิโตรเลียมในประเทศสหรัฐอเมริกาเพืDอควบคุมศตัรูพืชทางการ
เกษตรมานานตั�งแต่ปี ค.ศ. 1870 โดยใชใ้นรูปของนํ� ามนัก๊าดและนํ� ามนัหล่อลืDน ถึงแมว้า่นํ� ามนั
ปิโตรเลียมจะมีพิษต่อแมลงและไรศตัรูพืชแต่ในขณะเดียวกนัก็ทาํให้เกิดพิษต่อพืชดว้ย หลงัจากนั�น
นกัวิทยาศาสตร์จึงไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์นํ� ามนัปิโตรเลียมเพืDอลดความเป็นพิษต่อพืชซึD งในปัจจุบนั
สามารถนํานํ� ามนัปิโตรเลียมมาใช้ควบคุมแมลงและไรศตัรูพืชได้ในขณะทีDความเป็นพิษต่อพืช
ลดลง (รุจ, 2542) นํ� ามนัปิโตรเลียมสามารถนาํมาใชค้วบคุมแมลงไดโ้ดยตรงและโดยทางออ้ม โดย
ทางตรงนั�น นํ�ามนัปิโตรเลียมในรูปผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป สามารถฉีดพ่นควบคุมแมลงและไรศตัรูพืช
ได ้ โดยออกฤทธิ� เคลือบผนงัลาํตวัของแมลง ทาํให้กระบวนการแลกเปลีDยนแก๊สถูกยบัย ั�ง แมลงจึง
ไม่สามารถหายใจได้ ส่วนผลโดยทางออ้ม นํ� ามนัปิโตรเลียมถูกนาํมาใช้ในกระบวนการทาํรูป
ผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป (formulation) ของสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช นํ� ามนัปิโตรเลียมสามารถควบคุมไร 
เพลี�ยอ่อน เพลี�ยหอย นอกจากนี� ยงัสามารถฆ่าไข่ของแมลงไดอี้กดว้ย (McEwen and Stephenson, 
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1979) ในประเทศจีนมีการใชน้ํ�ามนัปิโตรเลียมควบคุมหนอนชอนใบส้มอยา่งกวา้งขวาง (Rae et al., 
1996) ส่วนในประเทศไทย รุจ (2541) รายงานว่า นํ� ามนัปิโตรเลียมใชค้วบคุมศตัรูพืชทีDสําคญั
มากกวา่ 20 ชนิดในไมผ้ล ส้ม ผกั ฝ้าย และไมด้อกไมป้ระดบั นอกจากนี�  อรัญ (2553) ยงัพบวา่ การ
ใชน้ํ�ามนัปิโตรเลียมฉีดพ่นบนผลพริกหยวกในห้องปฏิบติัการ และในโรงเรือนทดลอง สามารถลด
การวางไข่ของแมลงวนัผลไม ้B. papayae ไดดี้  

การใช้ผลิตภัณฑ์เมล็ดสะเดาช้างควบคุมแมลง 

มีการศึกษาการใช้นํ� ามนัเมล็ดสะเดาช้างในการควบคุมแมลงศตัรูพืชหลายชนิด เช่น การ
ควบคุมหนอนใยผกั (ทิวา, 2543) พบวา่ สามารถยบัย ั�งการวางไข่ของผีเสื�อหนอนใยผกัได ้49.2% 
ส่วนจันทร์จิรา (2543) พบว่า  นํ� ามันเมล็ดสะเดาช้างย ับย ั� งการวางไข่ของแมลงวันผลไม ้ 
B. papayae ได ้84.1% นอกจากนี�  วิภาวดี (2548) ศึกษาการออกฤทธิ� ขบัไล่ยุงรําคาญ (Culex 

quinquefasciatus) ของนํ�ามนัเมล็ดสะเดาชา้ง พบวา่ ใหป้ระสิทธิภาพในการไล่ยงุชนิดนี� เท่าเทียมกบั
นํ� ามนัตะไคร้หอม และจากการศึกษาผลต่อการฆ่าลูกนํ� าและดกัแด้ยุงรําคาญพบว่า นํ� ามนัเมล็ด
สะเดาชา้งฆ่าลูกนํ� าและดกัแดยุ้งรําคาญได ้100% หลงัจากหยดนํ� ามนับนผิวนํ� าทีDมีลูกนํ� าและดกัแด้
ยุงดงักล่าวอาศยัอยู ่(ยุวดี, 2547) อรัญละคณะ (2552) ไดศึ้กษาผลของผลิตภณัฑ์เมล็ดสะเดาชา้งต่อ
การควบคุมยุงลายบา้น (Aedes aegypti) ทั�งในห้องปฏิบติัการและสภาพชุมชนทีDมีการระบาดของ
ยงุลายพบวา่ ทั�งผลิตภณัฑส์ารสกดัหยาบและผลิตภณัฑน์ํ�ามนัเมล็ดสะเดาชา้งสามารถควบคุมลูกนํ� า
ยงุลายได ้แต่ผลิตภณัฑน์ํ�ามนัให้ผลในการควบคุมดีกวา่ผลิตภณัฑ์สารสกดัหยาบ โดยผลิตภณัฑ์ทั�ง 
2 แบบดงักล่าวออกฤทธิ� ควบคุมยงุลายไดห้ลายแบบทั�ง ฆ่าลูกนํ� าและดกัแด ้ป้องกนัการวางไข่ และ
ยบัย ั�งการฟักออกจากไข่ ดงันั�น นํ� ามนัเมล็ดสะเดาช้างจึงน่าจะมีศกัยภาพในการนาํมาศึกษาและ
พฒันาเพืDอควบคุมแมลงวนัแตงทีDเขา้ทาํลายผลผลิตทางการเกษตร 

ในการวจิยัครั� งนี� จึงไดศึ้กษาการประยกุตใ์ชเ้ชื�อรา M. anisopliae ร่วมกบันํ�ามนัปิโตรเลียม
นํ�ามนัและสารสกดัหยาบเมล็ดสะเดาชา้งในการควบคุมการเขา้ทาํลายผลบวบเหลีDยมของแมลงวนั
แตงทั�งในห้องปฏิบติัการ โรงเรือนทดลอง และในสภาพแปลงทดลอง  
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วสัดุ อุปกรณ์ และวธีิการวจัิย 

1. การเพาะเลี9ยงเพิ�มปริมาณแมลงวันแตง 

เก็บผลบวบเหลีDยมทีDมีรอยทาํลายของแมลงวนัแตงจากแปลงทดลองภาควิชาการจดัการ
ศตัรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และแปลงปลูกของเกษตรกร อาํเภอ
รัตภูมิ จังหวดัสงขลา ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555-2556 มาเลี� ยงใน
หอ้งปฏิบติัการทางกีฏวทิยา ภาควชิาการจดัการศตัรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ หาวิทยาลยัสงขลา
นครินทร์ โดยนาํผลบวบเหลีDยมใส่กล่องพลาสติกขนาด 16.5×23.5×9.5 เซนติเมตร ทีDรองพื�นดว้ยขี�
เลืDอยผา่นการอบฆ่าเชื�อสูง 1.0 เซนติเมตร แลว้นาํไปวางไวใ้นกรงเลี�ยงแมลงขนาด 30.0×30.0×30.0 
เซนติเมตร หลงัจากไข่พฒันาจนกระทัDงเป็นตวัเต็มวยั จึงคดัแยกเฉพาะตวัเต็มวยัแมลงวนัแตง (B. 

cucurbitae) ตามลกัษณะอนุกรมวธิาน (Hardy, 1973) นาํมาเลี�ยงเพิDมปริมาณในกรงเลี�ยงแมลงขนาด
ดงักล่าว ระยะหนอนเลี�ยงดว้ยอาหารเทียมตามสูตรของแสน (2529) (ตารางทีD 1) ส่วนตวัเต็มวยัเลี� ยง
ดว้ยยสีตผ์สมนํ�าตาลกอ้น อตัราส่วน 1:1 ใหน้ํ�าและเพิDมความชื�นโดยวางฟองนํ� าไวใ้นกรงเลี�ยงแมลง 
เมืDอตวัเต็มวยัพร้อมวางไข่ซึD งมีอายุประมาณ 15-20 วนั จึงนาํผลแตงกวาผ่าซีกวางไวใ้นกรงเลี� ยง
แมลงเป็นเวลานาน 24 ชัDวโมง แลว้นาํออกมาวางบนอาหารเทียมสูตรดงักล่าวขา้งตน้ หลงัจากไข่ฟัก
ออกเป็นตวัหนอนเป็นเวลา 4 วนั จึงนาํอาหารเทียมพร้อมหนอนแมลงวนัแตงไปใส่ในจานแกว้ ใส่
กล่องพลาสติกขนาด 16.5×23.5×9.5 เซนติเมตร ทีDรองพื�นดว้ยขี� เลืDอย แลว้นาํไปวางไวใ้นกรงเลี�ยง
แมลงขนาด 30.0×30.0×30.0 เซนติเมตร จนกระทัDงหนอนทั�งหมดเขา้ดกัแด ้และเจริญเป็นตวัเต็มวยั 
(F1) หลงัจากตวัเตม็วยัมีอายรุะหวา่ง 15-20 วนั จึงนาํไปใชใ้นการทดลองต่อไป 
ตาราง 1 ชนิดและปริมาณของวตัถุดิบที�ใช้ทาํอาหารเทียมเพื�อเลี3ยงหนอนแมลงวนัแตง Bactrocera  

cucurbitae (Coquillett) 

 วสัดุ ปริมาณ 

 ขา้วโพด 150.0 กรัม 

 กลว้ยนํ�าวา้ 150.0 กรัม 

 ทิชชูหยาบ  30.0 กรัม 

 นํ�าตาลทราย  30.0 กรัม 

 Brewer’s yeast  30.0 กรัม 

 Sodium benzoate   0.6 กรัม 

 Hydrochloric acid         6.0 มิลลิลิตร 

 H2O      300.0 มิลลิลิตร 
ทีDมา : แสน (2529) 
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2. การเตรียมผลิตภัณฑ์เชื9อรา Metarhizium anisopliae และสารทดสอบชนิดต่างๆ 

2.1 การเตรียมเชื3อรา Metarhizium anisopliae 
เตรียมเชื�อรา M. anisopliae สายพนัธ์ุ PSUM02 (ภาพทีD 1) ทีDมีประสิทธิภาพในการก่อโรค

กบัแมลงวนัแตง ซึD งไดรั้บจากศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพืชโดยชีวินทรียแ์ห่งชาติ ศูนยภ์าคใต ้(นริศ และ
คณะ, 2554) โดยเพาะเลี�ยงเพิDมจาํนวนบนอาหารเลี�ยงเชื�อ SDAY ทีDอุณหภูมิ 25-28 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 15 วนั หรือจนกวา่เชื�อราสร้างสปอร์ 
 

 
ภาพที� 1 เชื3อรา Metarhizium anisopliae PSUM02 
 

2.2 การเตรียมผลติภัณฑ์เมลด็สะเดาช้าง 

 เตรียมผลิตภณัฑเ์มล็ดสะเดาชา้ง 2 แบบ คือ นํ� ามนัเมล็ดสะเดาชา้งและสารสกดัหยาบเมล็ด
สะเดาชา้งซึD งมี 2 ขั�นตอน คือ การเตรียมเมล็ดสะเดาชา้งก่อนการสกดั และการสกดันํ� ามนัและสาร
สกดัหยาบเมล็ดสะเดาชา้ง โดยมีวธีิการดงันี�  

2.2.1 การเตรียมเมลด็สะเดาช้างก่อนการสกดัสารทดสอบ 

เก็บผลสุกสะเดาช้างจากตาํบลคอหงส์ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มาแยกเอาเปลือก
นอกออกให้เหลือเฉพาะส่วนของเมล็ด นาํเมล็ดไปตากแดดให้แห้งเป็นเวลา 2-3 วนั (ภาพทีD 2ก) 
ก่อนนาํไปกะเทาะเปลือกหุ้มเมล็ดออกให้เหลือส่วนของของเนื�อในเมล็ด (seed kernel) ชัDงนํ� าหนกั
ก่อนนําไปบดละเอียดด้วยเครืD องปัDนและชัDงนํ� าหนักอีกครั� งหลังจากปัDนหยาบเรียบร้อยแล้ว  
(ภาพทีD 2ข) ก่อนนาํไปใชส้กดัสารทดสอบต่อไป 
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ภาพที� 2 ลกัษณะเมลด็สะเดาช้าง (ก) และเนื3อในเมลด็สะเดาช้างหลงัจากบดด้วยเครื�องปั�น (ข) 

 

2.2.2 การสกดันํ3ามันและสารสกดัหยาบเมลด็สะเดาช้าง 
นาํเนื�อในเมล็ดสะเดาช้างทีDปัDนหยาบเรียบร้อยแล้วมาสกดันํ� ามนัและสารสกดัหยาบตาม

ขั�นตอนในภาพทีD 3 โดยใส่เนื�อในเมล็ดดงักล่าวในขวดแกว้ขนาด 20 ลิตร สกดัสารโดยวิธีการแช่ยุย่ 
(maceration) ดว้ยตวัทาํละลาย n-hexane เติมตวัทาํละลายจนท่วมตวัอยา่ง ปิดปากขวดให้สนิทดว้ย
การปิดจุกยางทีDหุ้มดว้ยกระดาษตะกัDว (foil) ทิ�งไวน้าน 7 วนั เมืDอครบตามกาํหนดจึงเทสารละลาย
ออก กรองด้วยกระดาษกรองแบบหยาบ แลว้ลดปริมาตรตวัทาํละลายด้วยเครืDองกลัDนระเหยแบบ
สุญญากาศ (rotary evaporator) นาํสารทีDไดใ้ส่ในบีกเกอร์ก่อนนาํไปวางในอ่างนํ� าควบคุมอุณหภูมิ 
(water bath) ทีDอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสอีกครั� ง เพืDอแยกตวัทาํละลายทีDอาจหลงเหลืออยูอ่อกให้
หมด ส่วนตวัทาํละลายทีDแยกออกมาได้ นํากลบัไปแช่กากเนื�อในเมล็ดสะเดาช้างอีกครั� ง ทาํซํ� า
จนกว่าไม่สามารถสกดันํ� ามนัออกมาไดอี้ก ในการศึกษาครั� งนี� ไดส้กดัทั�งหมด 7 ครั� ง นาํสารสกดั
ทั�งหมดในแต่ละครั� งมารวมกนั เรียกสารสกดัทีDไดว้า่ “นํ� ามนัเมล็ดสะเดาชา้ง” ก่อนนาํไปใชท้ดลอง
ผสมนํ�ามนัเมล็ดสะเดาชา้งกบัสารเพิDมประสิทธิภาพ Tween® 80 ในอตัราส่วนนํ� ามนัเมล็ดสะเดาชา้ง 
: 0.01% Tween® 80 (9:1) เพืDอช่วยเพิDมการแพร่กระจายในนํ� าให้ดีขึ�น (เอกราช, 2552) ส่วนการสกดั
สารสกดัหยาบเมล็ดสะเดาช้างนั�น นาํกากทีDได้จากการสกดันํ� ามนัเมล็ดสะเดาช้างมาสกดัต่อโดย
วิธีการเดียวกันกับการสกัดนํ� ามนัเมล็ดสะเดาช้าง แต่เปลีDยนตวัทาํละลายจาก n-hexane เป็น 
methanol สารทีDสกดัได ้เรียกวา่ “สารสกดัหยาบเมล็ดสะเดาชา้ง” 
 

 

ก ข 
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ภาพที� 3 ขั3นตอนการสกดันํ3ามันและสารสกดัหยาบเมลด็สะเดาช้าง 
 

3. การศึกษาผลของการใช้เชื3อรา Metarhizium anisopliae นํ3ามันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์เมล็ด

สะเดาช้างต่อการวางไข่ของแมลงวนัแตงในห้องปฏิบัติการ 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ทรีทเมนตป์ระกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ 4 ชนิด คือ เชื�อรา 

M. anisopliae ทีDระดบัความหนาแน่น 1×108 สปอร์/มิลลิลิตร นํ� ามนัปิโตรเลียม SK99® ทีDระดบั
ความเขม้ขน้ 2,500 ppm นํ� ามนัเมล็ดสะเดาช้างและสารสกดัหยาบเมล็ดสะเดาช้างทีDระดบัความ
เขม้ขน้ 5,000 ppm เปรียบเทียบกบัสารฆ่าแมลงมาลาไธออนระดบัความเขม้ขน้ 2,000 ppm และ
นํ� าเปล่าเป็นชุดควบคุม ทาํการทดลองทรีทเมนต์ละ 4 ซํ� า ใช้แมลงวนัแตงเพศเมีย 10 ตวั/ซํ� า  
ทรีทเมนตต่์างๆ แสดงในตารางทีD 2  

 
  

นาํเนื�อในเมล็ดสะเดาชา้งมาปัDนหยาบ แช่ยุย่ดว้ยตวัทาํละลาย n-hexane 

กรองสารละลายดว้ยกระดาษกรอง 
แบบหยาบ 

ระเหยตวัทาํละลายออกดว้ยเครืDองระเหย
สุญญากาศแบบหมุน (rotary evaporator) 

นํ�ามนัเมล็ดสะเดาชา้ง แยกตวัทาํละลายทีDอาจหลงเหลือในอ่างนํ�า
ควบคุมอุณหภูมิทีD 60 องศาเซลเซียส 

กากทีDเหลือนาํไปสกดัในตวัทาํละลาย 
methanol ดว้ยวธีิเดียวกนักบัขา้งตน้ 

สารสกดัหยาบเมล็ดสะเดาชา้ง 
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ตาราง 2 ทรีทเมนต์ต่างๆ ที�ใช้ทดสอบอทิธิพลเดี�ยวและร่วมของทรีทเมนต์ต่างๆ ต่อการวางไข่ของ

แมลงวนัแตงในห้องปฏิบัติการ 
ทรีทเมนตที์Dใชท้ดสอบ 

1. เชื�อรา M. anisopliae 9. นํ� ามนัปิโตรเลียม HK99+สารสกดัหยาบเมลด็สะเดาชา้ง 

2. นํ� ามนัปิโตรเลียม HK99 10. นํ� ามนัเมลด็สะเดาชา้ง+สารสกดัหยาบเมลด็สะเดาชา้ง  

3. นํ� ามนัเมลด็สะเดาชา้ง 11. เชื�อรา M. anisopliae+นํ� ามนัปิโตรเลียม HK99+นํ� ามนัเมลด็ สะเดา
ชา้ง  

4. สารสกดัหยาบเมลด็สะเดาชา้ง 12. นํ� ามนัปิโตรเลียม HK99+นํ� ามนัเมลด็สะเดาชา้ง+สารสกดัหยาบ
เมลด็สะเดาชา้ง  

5. เชื�อรา M. anisopliae+นํ� ามนัปิโตรเลียม HK99 13. เชื�อรา M. anisopliae+นํ� ามนัปิโตรเลียม HK99+ นํ� ามนัเมลด็สะเดา
ชา้ง+สารสกดัหยาบเมลด็สะเดาชา้ง  

6. เชื�อรา M. anisopliae+นํ� ามนัเมลด็สะเดาชา้ง 14. สารฆ่าแมลงมาลาไธออน 

7. เชื�อรา M. anisopliae+สารสกดัหยาบเมลด็สะเดาชา้ง 15. ควบคุม (นํ� าเปล่า) 

8. นํ� ามนัปิโตรเลียม HK99+นํ� ามนัเมลด็สะเดาชา้ง   

 
เตรียมเป้าล่อวางไข่แมลงวนัแตงเพศเมียโดยนาํผลบวบอายุประมาณ 10 วนั ทีDมีขนาด

ใกลเ้คียงกนัและไม่มีร่องรอยการเขา้ทาํลายของแมลง ลา้งดว้ยนํ� าเปล่าแลว้นาํไปแช่ด่างทบัทิมนาน 
10 นาที หลงัจากนั�นลา้งดว้ยนํ�าเปล่าและแช่นํ�าเปล่าไวน้าน 10 นาที เพืDอลดสารเคมีทีDอาจตกคา้งบน
ผลบวบ นาํผลบวบทีDไดม้าตดัเป็นชิ�นความยาวชิ�นละ 10 เซนติเมตร ตดัส่วนเหลีDยมของผลบวบออก
ให้หมด เพืDอง่ายต่อการวางไข่ ผ่าชิ�นบวบออกเป็น 2 ซีกตามความยาว และควา้นเนื�อในออกจน
เหลือแต่ส่วนปลายทั�ง 2 ดา้น (ภาพทีD 4ก) จากนั�นใชเ้ข็มหมุดเจาะรูบนผิวบวบจาํนวน 20 รู พ่นสาร
ทดสอบในทรีทเมนตต่์างๆ ตามอตัราความเขม้ขน้ดงักล่าวขา้งตน้ จากนั�นใชแ้ผน่พาราฟิล์มห่อชิ�น
บวบเพืDอป้องกนัไม่ใหแ้มลงวางไข่ในบริเวณทีDไม่ตอ้งการแลว้เจาะรูผา่นแผน่พาราฟิล์มให้ตรงกบัรู
เดิมอีกครั� ง (ภาพทีD 4ข) นาํชิ�นบวบวางบน Petri dish ก่อนนาํไปวางไวใ้นกรงเลี� ยงแมลงขนาด 
30.0×30.0×30.0 เซนติเมตร ซึD งภายในกรงมีนํ� าตาลกอ้น ยีสตส์กดั และนํ� า เป็นแหล่งอาหารของตวั
เตม็วยั นาํแมลงวนัแตงเพศเมียทีDผา่นการผสมพนัธ์ุแลว้ และมีการพฒันาไข่จนสมบูรณ์ซึD งมีอายุ 15-
20 วนั จาํนวน 10 ตวั/ซํ� า ปล่อยเขา้ไปในกรงทดสอบ เก็บขอ้มูลการวางไข่ทุก 1 2 3 4 และ 5 วนั 
โดยเปลีDยนผลบวบใหม่ทุกครั� งทีDเก็บขอ้มูล นบัจาํนวนไข่ทั�งหมดภายใตก้ลอ้ง stereo microscope 
ตลอดการทดลอง บนัทึกอุณหภูมิและความชื�นสัมพทัธ์ในอากาศ นาํจาํนวนไข่ทีDไดไ้ปคาํนวณหา
เปอร์เซ็นตย์บัย ั�งการวางไข่ของแมลงวนัแตงโดยใชสู้ตร (Nagpal et al., 2001) 
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%	AR = �NC − NT� ÷ NC × 100 
 

% AR = เปอร์เซ็นตย์บัย ั�งการวางไข่ 
NC = จาํนวนไข่ของแมลงวนัแตงในชุดควบคุม 
NT = จาํนวนไข่ของแมลงวนัแตงในชุดทดสอบ 
 

 นาํเปอร์เซ็นต์ยบัย ั�งการวางไข่ของแมลงวนัแตง วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ และ 
เปรียบเทียบค่าเฉลีDยระหวา่งทรีทเมนตโ์ดยวธีิ DMRT 
 

 
ภาพที� 4 ลกัษณะของชิ3นบวบที�คว้านส่วนของเนื3อในออก (ก) และบวบที�เป็นเป้าล่อวางไข่ (ข) 
 

4. การทดสอบผลของการใช้เชื3อรา Metarhizium anisopliae ร่วมกับนํ3ามันปิโตรเลียม นํ3ามันและ

สารสกดัหยาบเมลด็สะเดาช้าง ต่อจํานวนดักแด้และตัวเต็มวยั ในให้องปฏิบัติการ 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ใช้ทรีทเมนต์และความเขม้ข้นของสารทดสอบ
เหมือนกบัการทดลองในหวัขอ้ทีD 3 (ตารางทีD 2) ประกอบดว้ยอิทธิพลเดีDยว (ทรีทเมนต ์1-4, 14 และ
15) และอิทธิพลร่วม (ทรีทเมนต์ 5-13) ของผลิตภณัฑ์ 4 ชนิดคือ เชื�อรา M. anisopliae นํ� ามนั
ปิโตรเลียม SK99® นํ�ามนัเมล็ดสะเดาชา้ง และสารสกดัหยาบเมล็ดสะเดาชา้ง เปรียบเทียบกบัสารฆ่า
แมลงมาลาไธออนและนํ�าเปล่าเป็นชุดควบคุม แต่ละทรีทเมนตท์ดลอง 4 ซํ� า ใชแ้มลงวนัแตงเพศเมีย 
10 ตวั/ซํ� า 

เตรียมเป้าล่อวางไข่โดยใชผ้ลบวบเช่นเดียวกบัการทดลองในหวัขอ้ทีD 3 ตดัผลบวบเป็นชิ�น
ยาวชิ�นละ 10.0 เซนติเมตร วางบน Petri dish แล้วนําไปวางไวใ้นกรงเลี� ยงแมลงขนาด 
30.0×30.0×30.0 เซนติเมตร ภายในเตรียมอาหารและนํ� าสําหรับตวัเต็มวยัแมลงวนัแตงเช่นเดียวกบั
การทดลองในหวัขอ้ทีD 3 ปล่อยแมลงวนัแตงเพศเมียทีDผา่นการผสมพนัธ์ุแลว้และมีการพฒันาไข่จน
สมบูรณ์ซึD งมีอาย ุ15-20 วนั จาํนวน 10 ตวั/ซํ� า เขา้ไปในกรงทดสอบ เก็บขอ้มูลทุก 1 2 3 4 และ 5 วนั 
โดยเปลีDยนผลบวบใหม่ทุกครั� งทีDเก็บขอ้มูล นาํผลบวบไปวางไวใ้นกล่องเลี� ยงแมลงทีDรองพื�นดว้ย 

ก ข 
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ขี� เลืDอยทีDอบฆ่าเชื�อ เพืDอใหห้นอนเขา้ดกัแด ้หลงัจากนั�นตรวจนบัจาํนวนดกัแดท้ั�งหมด แลว้นาํดกัแด้
ทีDได้ไปวางไวใ้นกรงเลี� ยงแมลง เพืDอตรวจนับจาํนวนดักแด้ทีDตายและจาํนวนตวัเต็มวยัทั� งหมด 
บนัทึกอุณหภูมิและความชื�นสัมพทัธ์ในอากาศ นาํขอ้มูลดงักล่าวไปวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
สถิติและเปรียบเทียบค่าเฉลีDยระหวา่งทรีทเมนตโ์ดยวธีิ DMRT 

 

5. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื3อรา Metarhizium anisopliae นํ3ามันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์

เมลด็สะเดาช้างในโรงเรือนทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (randomized complete block design, 
RCBD) ประกอบดว้ย 7 ทรีทเมนต ์(ตารางทีD 3) ซึD งเป็นทรีทเมนตที์Dให้ผลดีในการยบัย ั�งการวางไข่
ของแมลงวนัแตง จากการทดลองในหวัขอ้ทีD 3 (ทรีทเมนตที์D 2, 3 และ 4) และยบัย ั�งการพฒันาเป็น
ดกัแดแ้ละตวัเต็มวยัจากการทดลองในหวัขอ้ทีD 4 (ทรีทเมนตที์ 1 และ 5) ทดสอบในสภาพโรงเรือน
ปลูกพืชทดลองสาํเร็จรูปขนาด กวา้ง×ยาว×สูง เท่ากบั 4.0×4.0×2.5 เมตร (ภาพทีD 5) ณ แปลงทดลอง
ภาควิชาการจดัการศตัรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ระหวา่งเดือน
เมษายนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยทดสอบทรีทเมนต์ละ 4 ซํ� า (1 โรงเรือน แบ่งเป็น 2 
โรงเรือนยอ่ย หรือ 2 ซํ� า) 

เพาะต้นกล้าบวบเหลีDยมจากเมล็ดพนัธ์ุตราสิงโต ของบริษทั พืชพนัธ์ุตราสิงห์ จาํกัด 
หลังจากต้นกล้าเริD มออกใบจริง 3-4 ใบ จึงยา้ยลงปลูกในกระถางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
40.0 เซนติเมตร จาํนวนทั�งหมด 64 กระถางๆ ละ 2 ตน้ นาํกระถางบวบเหลีDยมทั�งหมดวางใน
โรงเรือนปลูกพืชสําเร็จรูป ให้นํ� าทางสายยางทุกวนัๆ ละ 3 ครั� ง ให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สัปดาห์ละ  
1 ครั� ง เมืDอตน้บวบเหลีDยมเริDมติดผล เปลีDยนการให้ปุ๋ยจากสูตรเดิมมาเป็นสูตร 15-15-21 ฉีดพ่นสาร
ฆ่าแมลงอะบาเมก็ติน (abamectin) 18.0% EC อตัรา 40 มิลลิลิตร/นํ�า 20 ลิตร ครั� งแรกเมืDอสุ่มพบการ
เขา้ทาํลายของไรแดง 2-3 ตวั/ยอด/ตน้ และหยุดพ่นสารฆ่าแมลงทุกชนิดเป็นเวลา 7 วนั ก่อนเริDม
ทดสอบสารตามทรีทเมนตต่์างๆ 

เมืDอบวบเหลีDยมเริDมติดผลจึงควบคุมจาํนวนผลให้เท่ากนัในรุ่นเดียวกนัโดยใช้แถบป้าย
บอกขอ้มูลติดผลบวบเหลีDยม จากนั�นตดัผลทีDเกินออกแลว้ห่อผลบวบเหลีDยมทั�งหมดดว้ยถุงกระดาษ 
โดยในแต่ละทรีทเมนตใ์ชจ้าํนวนผลบวบดงักล่าวทั�งหมดจาํนวน 112 ผล (28 ผล/ซํ� า ทรีทเมนตล์ะ 
4 ซํ� า) เมืDอผลบวบเหลีDยมอายไุด ้8-10 วนั จึงเริDมทดสอบโดยแกะกระดาษทีDห่อผลบวบเหลีDยมไวอ้อก
ทั�งหมด แลว้ปล่อยตวัเต็มวยัแมลงวนัแตงเพศเมียอายุ 15-20 วนั จาํนวน 100 ตวั/กรง เขา้สู่โรงเรือน
ก่อนฉีดพน่สารทดสอบทรีทเมนตต่์างๆ บนผลบวบเหลีDยม โดยฉีดพ่นสารทดสอบครั� งแรกในวนัทีD 
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เก็บผลบวบเหลีDยม 2 ครั� งๆ ละ 14 ผล/ซํ� า หลงัจากฉีดพ่น 1 และ 2 วนั 
ตามลาํดบั นาํไปวางไวใ้นกล่องเลี� ยงแมลงทีDรองพื�นดว้ยขี� เลืDอยทีDอบฆ่าเชื�อแลว้ ตรวจนบัจาํนวน
หนอนทีDออกจากผลบวบเหลีDยม จาํนวนหนอนทีDตาย จาํนวนดกัแด ้หลงัจากนั�นนาํดกัแดไ้ปวางไว้
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ในกรงเลี�ยงแมลงเพืDอตรวจนบัจาํนวนตวัเต็มวยั นาํขอ้มูลดงักล่าวไปวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
สถิติและเปรียบเทียบค่าเฉลีDยระหวา่งทรีทเมนตโ์ดยวธีิ DMRT 

 

ตาราง 3 ทรีทเมนต์ต่างๆ ที�ใช้ทดสอบประสิทธิภาพของเชื3อรา Metarhizium  anisopliae นํ3ามัน

ปิโตรเลียม และผลติภัณฑ์เมลด็สะเดาช้างในโรงเรือนทดลอง 

ทรีทเมนต ์

1. เชื�อรา M. anisopliae 
2. เชื�อรา M. anisopliae+นํ�ามนัปิโตรเลียม SK99® 
3. เชื�อรา M. anisopliae+สารสกดัหยาบเมล็ดสะเดาชา้ง 
4. เชื�อรา M. anisopliae+นํ�ามนัปิโตรเลียม SK99®+สารสกดัหยาบเมล็ดสะเดาชา้ง 
5. เชื�อรา M. anisopliae+นํ� ามนัปิโตรเลียม SK99®+นํ� ามนัเมล็ดสะเดาช้าง+สารสกดัหยาบเมล็ด

สะเดาชา้ง 
6. สารฆ่าแมลงมาลาไธออน 
7. ควบคุม (นํ�าเปล่า) 

 

 
 
ภาพที� 5 โรงเรือนปลูกพชืทดลองสําเร็จรูปที�ใช้ในการทดลอง 
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6. การศึกษาประสิทธิภาพของเชื3อรา M. anisopliae นํ3ามันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เมล็ดสะเดาใน

สภาพแปลงทดลอง 
การศึกษาประสิทธิภาพของการใชเ้ชื�อรา M. anisopliae นํ� ามนัปิโตรเลียม และสารสกดั

เมล็ดสะเดาชา้งในแปลงทดลองนั�น ใชแ้ปลงทดลองขนาดกวา้ง × ยาว เท่ากบั 20 × 20 เมตร แบ่ง
ออกเป็น 4 แปลงย่อย แต่ละแปลงย่อยมีขนาด 9×9 เมตร ปลูกบวบเหลีDยมจาํนวน 12 แถวๆ ละ  
11 หลุมปลูกต้นบวบหลุมละ 2 ต้น ระยะห่างระหว่างแถว 1 เมตร ระยะห่างระหว่างต้น  
80 เซนติเมตร ก่อนปลูกฉีดสารควบคุมวชัพืชอะลาคลอร์ ในอตัรา 125.0-187.5 มิลลิลิตร/นํ� า  
20 ลิตร ปลูกบวบเหลีDยมโดยใชเ้มล็ดพนัธ์ุ ยีDห้อ Giant 21 ของบริษทั เพืDอนเกษตรกร จาํกดั  ก่อน
ปลูกใส่ปุ๋ยคอกอตัรา 1,000 กิโลกรัม/ไร่ หลงัจากตน้กลา้เริDมออกใบจริง 3-4 ใบ ให้นํ� าทางสายยาง
ทุกวนั วนัละ 2 ครั� ง ใหปุ๋้ยสูตร 15-15-15 สัปดาห์ละ 1 ครั� ง เมืDอตน้บวบเริDมติดผลเปลีDยนปุ๋ยจากสูตร 
15-15-15 มาเป็นสูตร 15-15-21 ฉีดสารฆ่าเชื�อรา เบนโนมิล 50% WP เมืDอพบการเขา้ทาํลายของ 
รานํ� าค้าง และจะหยุดฉีดสารทุกชนิดเป็นเวลา 7 วนั เพืDอให้ผลบวบพร้อมสําหรับการทดสอบ 
ทรีทเมนตต่์างๆ  

วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ ทรีทเมนต์ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ 3 ชนิด    
คือนํ� ามนัปิโตรเลียม SK99® สารสกดัหยาบเมล็ดสะเดาช้าง และเชื�อรา M. anisopliae สําหรับ 
ทรีทเมนต์และความเข้มข้นของสารทดสอบทีDนํามาประยุกต์ใช้สารทดสอบร่วมกันจํานวน  
4 ทรีทเมนต์นั�น คดัเลือกจากทรีทเมนต์ทีDมีประสิทธิภาพดีในการควบคุมแมลงวนัแตงในสภาพ
โรงเรือนจาํนวน 2 ทรีทเมนต ์เปรียบเทียบกบัสารฆ่าแมลงมาลาไธออน และนํ� าเปล่าเป็นชุดควบคุม 
รวมทั�งหมด 4 ทรีทเมนต์ (ตารางทีD 4) ทดลองจาํนวน 3 ครั� ง โดยทดสอบทีDแปลงแปลงทดลอง 
ภาควชิาการจดัการศตัรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ  2 ครั� ง และแปลงปลูกพืชสถานีวิจยัคลองหอย
โข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ครั� ง 

เมืDอบวบอายไุด ้40 วนั ฉีดพน่สารทดสอบบริเวณผลบวบโดยใชถ้งัสะพายหลงัแบบสูบโยก
ตามความเขม้ขน้และทรีทเมนตด์งัแสดงในตารางทีD 4  ฉีดพน่สารทดสอบซํ� าทุก 7 วนั เก็บผลบวบทีD
ได้ขนาดซึD งมีอายุ 8-10 วนั เพืDอประเมินความเสียหายทีDเกิดจากการเขา้ทาํลายของแมลงวนัแตง 
บนัทึกจาํนวนผลผลิตทั�งหมด จาํนวนผลผลิตทีDเสียหายจากการเขา้ทาํลายของแมลงวนัแตง และ
นํ� าหนกัของผลผลิตในทรีทเมนต์ต่างๆ เป็นระยะเวลานานทั�งหมด 1 เดือน นาํขอ้มูลดงักล่าวไป 
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ และเปรียบเทียบค่าเฉลีDยระหวา่งทรีทเมนตโ์ดยวธีิ DMRT 
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ตาราง 4 ความเข้มข้นของทรีทเมนต์ต่างๆ ที�คัดเลอืกมาทดสอบในสภาพแปลงทดลอง 

ทรีทเมนต ์ ความเขม้ขน้ (ppm) 
(1) M. anisopliae+นํ�ามนัปิโตรเลียม 108 สปอร์/มล + 2,500 
(2) M. anisopliae+นํ�ามนัปิโตรเลียม 
+ สารสกดัหยาบเมล็ดสะเดาชา้ง 

108 สปอร์/มล + 2,500 + 5,000 

(3) สารฆ่าแมลงมาลาไธออน 3,000 
(4) ชุดควบคุม (นํ�า) - 
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ผลการทดลอง และวจิารณ์ 

1. การเตรียมนํ3ามันและสารสกดัหยาบเมลด็สะเดาช้าง 
จากการนาํเมล็ดสะเดาช้างจาํนวน 40.0 กิโลกรัม มากะเทาะเปลือกออก ไดเ้นื�อในเมล็ด

สะเดาชา้งหนกั 13.5 กิโลกรัม คิดเป็น 33.8% ของนํ� าหนกัเมล็ดสะเดาชา้งทั�งหมด เมืDอนาํมาสกดั
ดว้ยวิธีการแช่ยุ่ยโดยใช้ตวัทาํละลาย n-hexane ไดน้ํ� ามนัเมล็ดสะเดาชา้งจาํนวน 4,710.0 กรัม คิด
เป็น 34.9 % ของเนื�อในเมล็ดสะเดาชา้งทั�งหมด ลกัษณะของนํ� ามนัเมล็ดสะเดาชา้งทีDได ้มีสีเหลือง
ปนนํ� าตาล หนืด และมีกลิDนสะเดารุนแรง เมืDอนาํกากเมล็ดสะเดาช้างทีDได้ไปสกดัต่อโดยวิธีการ
เดียวกนัแต่ใช ้methanol เป็นตวัทาํละลาย ไดส้ารสกดัหยาบเมล็ดสะเดาชา้งจาํนวน 2,600.0 กรัม คิด
เป็น 19.3% เมืDอเปรียบเทียบกบันํ� าหนกัของเนื�อในเมล็ดสะเดาช้าง (ตารางทีD 5) ลกัษณะของสาร
สกดัหยาบมีสีนํ�าตาลดาํ หนืด และกลิDนรุนแรงนอ้ยกวา่นํ�ามนัเมล็ดสะเดาชา้ง 

 
ตาราง 5 ปริมาณของนํ3ามันและสารสกดัหยาบเมลด็สะเดาช้างที�สกดัได้จากเนื3อในเมลด็สะเดาช้าง

หนัก 13.50 กโิลกรัม 

 ปริมาณสารทีDสกดัได ้

สารสกดั ตวัทาํละลาย นํ�าหนกั (กรัม) (%) 

นํ�ามนัเมล็ดสะเดาชา้ง n-hexane 4,710.0 34.9 

สารสกดัหยาบเมล็ดสะเดาชา้ง methanol 2,600.0 19.3 
 

ปริมาณนํ�ามนัทีDไดจ้ากการศึกษาครั� งนี�นอ้ยกวา่ปริมาณจากการศึกษาของนกัวิจยัอืDนๆ ทีDได้
รายงาน ซึD งอาจเป็นผลมาจากปัจจยัต่างๆ ในขั�นตอนการสกดัทีDแตกต่างกนั เช่น ความชื�นของเมล็ดทีD
ใชใ้นการศึกษา วิธีการสกดั เป็นตน้  โดยในการศึกษาก่อนหนา้สามารถสกดันํ� ามนัเมล็ดสะเดาชา้ง
ได ้40.9-53.4% (วภิาวดี, 2548; กฤษฎา, 2552; อรัญ, 2553)  ส่วนปริมาณสารสกดัหยาบเมล็ดสะเดา
ชา้งทีDสกดัไดใ้นครั� งนี�   19.3% เท่ากบัการศึกษาของ อรัญ (2553) ซึD งสกดัสารสกดัหยาบได ้19.3% 
เช่นกนั นอกจากนี�  Liauw และคณะ (2008) ได้สกดันํ� ามนัจากเมล็ดสะเดาอินเดีย (Azadirachta 

indica A. Juss) ดว้ยตวัทาํละลาย n-hexane ไดน้ํ�ามนั 44.29% และไดส้ารสกดัหยาบทีDสกดัดว้ยตวัทาํ
ละลาย ethanol คิดเป็น 41.1% 
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2. การศึกษาประสิทธิภาพเดี�ยวและร่วมของเชื3อรา Metarhizium anisopliae นํ3ามันปิโตรเลยีมและ

ผลติภัณฑ์เมลด็สะเดาช้างต่อการวางไข่ของแมลงวนัแตงในห้องปฏิบัติการ 
เมืDอตรวจนับจาํนวนไข่ของแมลงวนัแตง ในชิ�นบวบเหลีDยมซึD งเป็นเป้าล่อวางไข่ใน 

ทรีทเมนตต่์างๆ แลว้คาํนวณเปอร์เซ็นตย์บัย ั�งการวางไข่โดยเปรียบเทียบกบัชุดควบคุม แมลงวนัแตง
วางไข่ในทุกทรีทเมนต์ทีDใช้ทดสอบ เมืDอใช้สารทดสอบเพียง 1 ชนิด นํ� ามนัเมล็ดสะเดาช้างและ
นํ�ามนัปิโตรเลียมยบัย ั�งการวางไข่ไดใ้กลเ้คียงกนั รองลงมาคือ สารสกดัหยาบเมล็ดสะเดาชา้ง ส่วน
เชื�อรา M. anisopliae ยบัย ั�งการวางไข่ได้ต ํDาสุด (ภาพทีD 6) เมืDอผสมสารทดสอบดงักล่าว 2 ชนิด
ร่วมกนั ช่วยเสริมฤทิ� ยบัย ั�งการวางไข่โดยมีเปอร์เซ็นตย์บัย ั�งการวางไข่อยูใ่นช่วง 53.1-77.1% ซึD งสูง
กวา่การใชส้ารเพียงอยา่งเดียวซึD งมีค่าดงักล่าวอยูใ่นช่วง 25.4-51.3% ในทาํนองเดียวกนักบัการผสม
สารทดสอบ 3 ชนิด ทีDมีเปอร์เซ็นตย์บัย ั�งการวางไข่อยูใ่นช่วง 59.0-69.1%  ซึD งสูงกวา่การใชส้ารเพียง
อย่างเดียวเช่นกัน (ภาพทีD 6)  จึงกล่าวได้ว่าการประยุกต์ใช้ร่วมกนัโดยผสมผลิตภณัฑ์ดังกล่าว
ขา้งตน้ตั�งแต่ 2 ชนิดขึ�นไป สามารถป้องกนัการวางไข่ของแมลงวนัแตงไดดี้กว่าการใช้ผลิตภณัฑ์
ดงักล่าวเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะอย่างยิDงการใช้สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้างผสมกบัเชื�อรา  
M. anisopliae สามารถลดการวางไข่ไดดี้ทีDสุด ส่วนสารฆ่าแมลงมาลาไธออน ซึD งสามารถยบัย ั�งการ
วางไข่ไดสู้งสุด 96.2%  เนืDองจากแมลงวนัแตงตายหลงัจากไดรั้บสารทดสอบไม่เกิน 72 ชัDวโมง 
(ภาพทีD 7) จึงไม่สามารถวางไข่ได ้

ผลการเสริมฤทธิ� ทีDเกิดขึ�นในการยบัย ั�งการวางไข่ของแมลงวนัแตงในการศึกษาครั� งนี� เป็น
ผลมาจากการออกฤทธิ� ป้องกันการวางไข่ของทั� ง 2 ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดสะเดาช้างและนํ� ามัน
ปิโตรเลียม อรัญ (2553) รายงานว่านํ� ามนัปิโตรเลียมทีDระดบัความเขม้ขน้ 5,000 ppm และนํ� ามนั
เมล็ดสะเดาช้างทีDระดบัความเขม้ข้น 10,000 ppm สามารถลดการวางไข่ของแมลงวนัผลไม ้   

B. papayae ในพริกได ้ในทาํนองเดียวกนักบั Akhtar และคณะ (2004) พบว่าสารสกดัจากเมล็ด
สะเดาอินเดีย สามารถลดการวางไข่ของแมลงวนัผลไม ้ Bactrocera zonata  ได ้ขณะทีD Valencia-
Botin และคณะ (2004) รายงานวา่การใชน้ํ�ามนัเมล็ดสะเดาชา้งร่วมกบัการจดัการศตัรูพืชแบบบูรณา
การในส้ม ช่วยลดการวางไข่แมลงวนัผลไมเ้ม็กซิกนั Anastrepha ludens (Loew) อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติ (P < 0.05) ทีDระดบัความเขม้ขน้ 3.0% และ 5.0%  นอกจากนี�  Khattak และคณะ (2009) 
พบว่าทั�งนํ� ามนัและสารสกดัหยาบเมล็ดสะเดาอินเดียทีDระดบัความเขม้ขน้ 10,000 ppm ลดการ
วางไข่ของแมลงวนัแตง B. cucurbitae โดยพบจาํนวนไข่ 1.70 ตวั/ผล ซึD งแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) กบัชุดควบคุม ทีDมีจาํนวนไข่ 7.3 ตวั/ผล  
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ภาพที� 6 เปอร์เซ็นต์ยบัยั3งการวางไข่เฉลี�ยสะสมของแมลงวนัแตง Bactrocera cucurbitae หลงัพ่น

สารทดสอบที�เวลา 120 ชั�วโมง เมื�อเปรียบเทยีบกบัชุดควบคุม (นํ3าเปล่า) ที�อุณหภูมิเฉลี�ย 

26.40±1.18 องศาเซลเซียส ความชื3นสัมพทัธ์เฉลี�ย 84.23±5.76% ในห้องปฏิบัติการ 

 
ภาพที� 7 เปอร์เซ็นต์การตายเฉลี�ยสะสมของตัวเต็มวยัแมลงวนัแตง Bactrocera cucurbitae หลงัพ่น

สารทดสอบที�เวลา 120 ชั�วโมง เมื�อเปรียบเทยีบกบัชุดควบคุม (นํ3าเปล่า) ที�อุณหภูมิเฉลี�ย 

26.40±1.18 องศาเซลเซียส ความชื3นสัมพทัธ์เฉลี�ย 84.23±5.76%ในห้องปฏิบัติการ 
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3. การประยุกต์ใช้เชื3อรา Metarhizium anisopliae ร่วมกบันํ3ามันปิโตรเลยีม นํ3ามันและสารสกดั

หยาบเมลด็สะเดาช้าง ต่อจํานวนดักแด้และตัวเต็มวยั แมลงวนัแตงในห้องปฏิบัติการ 

การศึกษาประสิทธิภาพเดีDยวและร่วมของเชื�อรา M. anisopliae นํ�ามนัปิโตรเลียม และ
ผลิตภณัฑเ์มล็ดสะเดาชา้ง โดยตรวจนบัจาํนวนดกัแด ้ จาํนวนดกัแดที้Dตายและจาํนวนตวัเตม็วยั 
จาํนวนดกัแดข้องแมลงวนัแตงทุกทรีทเมนตข์องสารทดสอบตํDากวา่ชุดควบคุมโดยมีจาํนวนดกัแด้
สะสมเฉลีDย 1.5-350.0 ตวั/ผล ในขณะทีDชุดควบคุมมีจาํนวนดกัแดส้ะสมเฉลีDย 355.0 ตวั/ผล  
(ภาพทีD 8) ชี� ใหเ้ห็นวา่สารทดสอบในทรีทเมนตต่์างๆ มีผลต่อการพฒันาของแมลงวนัแตงหลงัจาก
วางไข่จนกระทัDงกลายเป็นดกัแด ้ เมืDอทดสอบใชส้ารเพียง 1 ชนิด เชื�อรา M. anisopliae มีผลยบัย ั�ง
การพฒันาเขา้สู่ดกัแดดี้ทีDสุด  เนืDองจากพบจาํนวนดกัแดส้ะสมเฉลีDยตํDาสุด 133.0 ตวั/ผล รองลงมา
ไดแ้ก่นํ�ามนัและสารสกดัหยาบเมล็ดสะเดาชา้งมีค่าดงักล่าว 171.7 และ 165.0 ตวั/ผล ตามลาํดบั 
ส่วนนํ�ามนัปิโตรเลีDยมมีประสิทธิภาพตํDาสุดเนืDองจากพบจาํนวนดกัแดส้ะสมเฉลีDยสูงสุด 238.5 ตวั/
ผล เมืDอนาํผลิตภณัฑด์งักล่าวผสมกนั 2 ชนิด มีผลยบัย ั�งการพฒันาเขา้สู่ดกัแดล้ดลงเนืDองจากจาํนวน
ดกัแดส้ะสมเฉลีDยสูงอยูใ่นช่วง 174.5-350.0 ตวั/ผล สูงกวา่การใชส้ารเพียงชนิดเดียวซึD งมีค่าดงักล่าว
อยูใ่นช่วง 133.0-238.5 ตวั/ผล (ภาพทีD 8) ชี� ใหเ้ห็นวา่เกิดปฏิปักษต่์อกนัเมืDอผสมผลิตภณัฑข์า้งตน้  
2 ชนิดเขา้ดว้ยกนั โดยเฉพาะอยา่งยิDงเกิดปฏิปักษอ์ยา่งสูงเมืDอผสมผลิตภณัฑเ์มล็ดสะเดาชา้งและ
นํ�ามนัปิโตรเลียมเขา้ดว้ยกนั อยา่งไรก็ตาม กลบัพบวา่มีการเสริมฤทธิ� เกิดขึ�นเมืDอผสมผลิตภณัฑ ์ 
3 และ 4 ชนิดเขา้ดว้ยกนั คือ เชื�อรา M. anisopliae+นํ�ามนัปิโตรเลียม+นํ�ามนัเมล็ดสะเดาชา้ง และ
เชื�อรา M. anisopliae+นํ�ามนัปิโตรเลียม+นํ�ามนัเมล็ดสะเดาชา้ง+สารสกดัหยาบเมล็ดสะเดาชา้ง ซึD งมี
จาํนวนดกัแดส้ะสมเฉลีDยม 127.7 และ 77.7 ตวั/ผล  ตามลาํดบั (ภาพทีD 8)  ส่วนการใช ้
สารฆ่าแมลงมาลาไธออน พบจาํนวนดกัแดต้ํDาสุดโดยมีค่าดงักล่าวเพียง 1.50 ตวั/ผล เนืDองจากแมลง
ทดสอบตายเมืDอไดรั้บสารทดสอบไม่เกิน 72 ชัDวโมง จึงไม่สามารถวางไข่และพฒันาจนกระทัDงเขา้สู่
ระยะดกัแดไ้ด ้
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ภาพที� 8 จํานวนดักแด้เฉลี�ยสะสมของแมลงวนัแตง Bactrocera cucurbitae หลงัพ่นสารทดสอบที�

เวลา 120 ชั�วโมง เมื�อเปรียบเทยีบกบัชุดควบคุม (นํ3าเปล่า) ที�อุณหภูมิเฉลี�ย 26.89±1.09 องศา

เซลเซียส ความชื3นสัมพทัธ์เฉลี�ย 81.50±4.31% ในห้องปฏิบัติการ 

 
เมืDอพิจารณาผลต่อการตายของดกัแด ้ โดยคิดเปอร์เซ็นตด์กัแดที้Dตายจากจาํนวนดกัแด้

ทั�งหมด (ภาพทีD 9) พบวา่ ทุกทรีทเมนตที์Dทดสอบมีผลต่อการตายของดกัแดเ้มืDอเปรียบเทียบกบั 
ชุดควบคุม โดยมีเปอร์เซ็นตก์ารตายของดกัแดอ้ยูใ่นช่วง 2.4-44.7 (ยกเวน้มาลาไธออน) ในขณะทีD
ชุดควบคุมมีค่าดงักล่าว 0.6%  เป็นทีDน่าสังเกตวา่การใชเ้ชื�อรา M. anisopliae เพียงอยา่งเดียว ส่งผล
ต่อการตายของดกัแดม้ากทีDสุด 44.7% ซึD งแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) กบั 
ทรีทเมนตอื์Dนๆ และเมืDอนาํผลิตภณัฑอื์Dนๆ ทีDเหลือมาผสมกบัเชื�อราดงักล่าว ทาํให้ดกัแดต้ายนอ้ย
กวา่การใชเ้ชื�อรา M. anisopliae เพียงอยา่งเดียว ดงันั�นผลิตภณัฑจ์ากเมล็ดสะเดาชา้งและนํ�ามนั
ปิโตรเลียมจึงเป็นปฏิปักษก์บัเชื�อรา M. anisopliae  หากพิจารณาผลต่อการตายของดกัแดใ้หผ้ล 
ในทางตรงกนัขา้ม กลบัพบวา่ผลิตภณ์ัจากเมล็ดสะเดาชา้งและนํ�ามนัปิโตรเลียมเสริมฤทธิ� ต่อการ
ตายของดกัแด ้ โดยเมืDอผสมผลิตภณัฑด์งักล่าวเขา้ดว้ยกนัทาํใหด้กัแดต้ายมากกวา่เมืDอใชผ้ลิตภณัฑ์
ดงักล่าวเพียง 1 ชนิด (ภาพทีD 9)  
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M  =   M. anisopliae ; P = นํ3ามันปิโตรเลียม (SK99); O  =  นํ3ามันเมล็ดสะเดาช้าง ; C = สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง
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ภาพที� 9 เปอร์เซ็นต์ดักแด้ที�ตายเฉลี�ยของแมลงวนัแตง Bactrocera cucurbitae หลงัพ่นสารทดสอบ

ที�เวลา 120 ชั�วโมง เมื�อเปรียบเทยีบกบัจํานวนดักแด้ทั3งหมด ที�อุณภูมิเฉลี�ย 26.09±1.09 องศา

เซลเซียส ความชื3นสัมพทัธ์เฉลี�ย 81.50 ± 4.31% ในห้องปฏิบัติการ  

 
ส่วนดกัแดที้Dมีชีวิตและสามารถพฒันาไปเป็นตวัเตม็วยัได ้ แสดงเป็นเปอร์เซ็นตต์วัเต็มวยั

สะสมดงัแสดงในภาพทีD 10  หากไม่รวมมาลาไธออน  การใชเ้ชื�อรา M. anisopliae เพียงอยา่งเดียว
ทาํใหด้กัแดพ้ฒันาเป็นตวัเตม็วยัตํDาสุด 55.3% แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05)  กบัทรีท
เมนตอื์Dนๆ รองลงมาคือ เชื�อรา M. anisopliae+นํ�ามนัปิโตรเลียม+นํ�ามนัเมล็ดสะเดาชา้ง+สารสกดั
หยาบเมล็ดสะเดาชา้งมีค่าเท่ากบั 70.3% สาํหรับทรีทเมนตอื์Dนๆ มีเปอร์เซ็นตต์วัเตม็วยัสะสม
ใกลเ้คียงกนัอยูร่ะหวา่ง 82.6-97.6%  
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ภาพที� 10 เปอร์เซ็นต์ตัวเต็มวยัเฉลี�ยสะสมของแมลงวนัแตง Bactrocera cucurbitae หลงัพ่นสาร

ทดสอบที�เวลา 120 ชั�วโมง เมื�อเปรียบเทียบกบัจํานวนดักแด้ทั3งหมดที�อุณหภูมิเฉลี�ย 26.09±1.09 

องศาเซลเซียส ความชื3นสัมพทัธ์เฉลี�ย 81.50 ± 4.31% ในห้องปฏิบัติการ 
 

หากพิจารณาเปรียบเทียบระหวา่งเชื�อรา M. anisopliae ผลิตภณัฑจ์ากเมล็ดสะเดาชา้งและ
นํ�ามนัปิโตรเลียม ถึงแมว้า่เชื�อรา M. anisopliae จะยบัย ั�งการวางไข่ของแมลงวนัแตงไดต้ํDาสุดก็ตาม 
(ภาพทีD 6) แต่สามารถยบัย ั�งการพฒันาและการอยูร่อดจากระยะไข่จนกระทัDงกลายเป็นตวัเตม็วยัไดดี้
ทีDสุดโดยพบตวัเตม็วยัสะสมเฉลีDยตํDาสุด 55.3% เนืDองจากมีการตายของดกัแดสู้งสุดเมืDอฉีดพน่ดว้ย
เชื�อราดงักล่าวเพียงอยา่งเดียว (ภาพทีD 9) นอกจากนี�ยงัส่งผลกระทบต่อการพฒันาและการอยูร่อด
ของระยะหนอน เนืDองจากหนอนพฒัเขา้สู่ระยะดกัแดไ้ดต้ ํDาเมืDอเปรียบเทียบกบัทรีทเมนตอื์Dนๆ  
(ภาพทีD 8) จากผลการศึกษาครั� งนี� ชี� ใหเ้ห็นวา่ ชื�อรา M. anisopliae ทีDติดไปกบัไข่สามารถถ่ายทอด
ไปสู่ระยะหนอนและดกัแดไ้ด ้ เนืDองจากในการทดลองครั� งนี�ไดฉี้ดพน่เชื�อราทีDผลบวบแลว้ปล่อยตวั
เตม็วยัเพศเมียทีDพร้อมวางไข่เพืDอวางไข่บนผลบวบ หลงัจากนั�นนาํไข่ทีDอยูใ่นผลบวบไปเลี�ยงเพืDอ
พฒันาเขา้สู่ระยะหนอน ดกัแดแ้ละตวัเตม็วยั ตามลาํดบัต่อไป เป็นไปไดว้า่เชื�อราบริเวณผวิผลบวบ
อาจติดกบัอวยัวะวางไข่ของแมลงวนัแตง และเมืDอมีการวางไข่จึงถ่ายทอดเชื�อไปยงัไข่ได ้นอกจากนี�
ไข่อาจจะสัมผสัโดยตรงกบัเชื�อราขณะวางไข่ ซึD งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของปาณิศาและนริศ 
(2557) ทีDไดน้าํตวัเตม็วยัแมลงวนัแตงเพศเมียคลุกดว้ยเชื�อรา M. anisopliae PSUM02 ความ
หนาแน่น 1X106 สปอร์/มิลลิลิตร เป็นเวลา 3 นาที หลงัจากนั�นจึงปล่อยใหเ้ชื�อเจริญเป็นเวลา  
1 2 3 และ 4 วนั จึงนาํผลแตงกวาไปใหต้วัเตม็วยัวางไข่พบวา่ แมลงวนัแตงเพศเมียมีเปอร์เซ็นตก์าร
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M  =   M. anisopliae ; P = นํ3ามันปิโตรเลียม (SK99); O  =  นํ3ามันเมล็ดสะเดาช้าง ; C = สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง
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วางไข่ลดลงเมืDอระยะเวลาการติดเชื�อราเพิDมมากขึ�น และหนอนพฒันาเขา้สู่ระยะดกัแดน้อ้ยลง 20% 
และดกัแดก้ลายเป็นตวัตวัเต็มวยัลดลง 37.5% ทีDเวลา 2 วนั 

ส่วนผลิตภณัฑส์ารสกดัเมล็ดสะเดาชา้งและนํ�ามนัปิโตรเลียมยบัย ั�งการพฒันาเขา้สู่ดกัแด้
และสู่ตวัเตม็วยั (ภาพทีD 8 และ 10) ถึงแมว้า่จะไม่เห็นเด่นชดัเมืDอเปรียบเทียบกบัผลยบัย ั�งการวางไข่  
(ภาพทีD 6) ซึD งมีรายงานการยบัย ั�งการพฒันาของแมลงในทั�ง 2 ผลิตภณัฑด์งักล่าว โดย Jilani และ
คณะ (2006) พบวา่ นํ�ามนัปิโตรเลียมทีDระดบัความ เขม้ขน้ 250  500 และ 1,000 ppm มีผลใหแ้มลง
ไม่สามารถเขา้ดกัแดไ้ด ้ และเมืDอเติมสารดงักล่าวลงไปในอาหารเลี�ยงแมลงทีDระดบัความเขม้ขน้  
500 และ 1,000 ppm มีผลใหด้กัแดไ้ม่สามารถพฒันาเป็นตวัเตม็วยัได ้ ส่วน Alvarenga และคณะ 

(2012) รายงานวา่ผลิตภณัฑ์สะเดาอินเดียมีผลกระทบกบัตวัอ่อน ของแมลงวนัผลไมช้นิด Ceratitis 

capitata (Wiedemann) และแตนเบียน Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) ทีDระดบัความ
เขม้ขน้ 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 และ 30.0% สามารถลดการฟักออกมาเป็นตวัเตม็วยัของแมลงวนั
ผลไมช้นิดดงักล่าวได ้ 75.5 63.8 68.8 58.0 52.8 และ 38.5% ตามลาํดบั มีผลใหห้นอนแตนเบียน  
D. longicaudata ลดลง 10.30 11.30 6.30 6.30 6.50 และ 5.00% ตามลาํดบั สาํหรับการศึกษาใน
แมลงชนิดอืDน Silva และคณะ (2013) รายงานการใชผ้ลิตภณัฑส์ะเดาอินเดีย พ่นลงบนไข่ของ
หนอนกอออ้ย (Diatraeas accharalis) ทีDความเขม้ขน้ 0.1 0.3 0.5 1 และ 2% นํ�ามนัสะเดามีผลให้
เปอร์เซ็นตข์องการฟักของหนอนลดลง 31.0-99.0% เพิDมอตัราการตายของหนอนและทาํใหรู้ปร่าง
ผดิปกติอีกดว้ย 

 
4. การศึกษาประสิทธิภาพของเชื3อรา M. anisopliae นํ3ามันปิโตรเลียม และผลติภัณฑ์เมลด็สะเดา

ช้างในการควบคุมแมลงันแตงในสภาพโรงเรือนทดลอง 
ศึกษาการเขา้ทาํลายของแมลงวนัแตงหลงัจากฉีดพ่นสารทดสอบชนิดต่างๆ ลงบนผลบวบ

เหลีDยมเป็นเวลา 24 และ 48 ชัDวโมง ในสภาพโรงเรือน ตรวจนบัจาํนวนหนอน จาํนวนหนอนทีDตาย 
จาํนวนดกัแด ้จาํนวนดกัแดที้Dไม่ฟัก และจาํนวนตวัเต็มวยั พบแมลงวนัแตงเขา้ทาํลายบวบเหลีDยม
ทุกทรีทเมนต์ และให้ผลแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) เมืDอเปรียบเทียบกบัชุด
ควบคุม การใช้เชื�อรา M. anisopliae+นํ� ามนัปิโตรเลียม สามารถควบคุมหนอนแมลงวนัแตงไดดี้
และให้ผลไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) กบัการใชส้ารฆ่าแมลงมาลาไธออน (ภาพทีD 11) ส่วน
ทรีทเมนต์อืDนๆ พบจาํนวนหนอนลดลงโดยมีเปอร์เซ็นต์จาํนวนหนอนตํDากว่าชุดควบคุมอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) ยกเวน้การใชเ้ชื�อรา M. anisopliae เพียงอยา่งเดียว  (ภาพทีD 11) 
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ภาพที� 11 เปอร์เซ็นต์หนอนเฉลี�ยสะสมของแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae เมื�อเปรียบเทยีบ

กบัชุดควบคุม และเปอร์เซ็นต์หนอนที�ตายเปรียบเทยีบกับจํานวนหนอนทั3งหมดหลังพ่นสาร

ทดสอบที�เวลา 48 ชั�วโมง ที�อุณหภูมิเฉลี�ย 29.44±2.0 องศาเซลเซียสความชื3นสัมพทัธ์เฉลี�ย 

69.88±5.0 % ในสภาพโรงเรือน 

 

ส่วนผลต่อจาํนวนดกัแด้และจาํนวนดกัแดที้Dไม่ฟักของแมลงวนัแตง (ภาพทีD 12) พบว่า 
การใชเ้ชื�อรา M. anisopliae+นํ� ามนัปิโตรเลียม มีเปอร์เซ็นตด์กัดกัแดเ้ฉลีDย 42.0 ตํDากวา่สารทดสอบ
อืDนรวมทั� งชุดควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่ไม่แตกต่างจากสารฆ่าแมลง 
มาลาไธออนซึDงมีค่าดงักล่าว 39.4% ส่วนในทรีทเมนตอื์Dนพบจาํนวนดกัแดใ้นระดบัใกลเ้คียงกนั แต่
ยงัคงนอ้ยกวา่ชุดควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) ยกเวน้การใชเ้ชื�อรา M. anisopliae เพียง
อย่างเดียว ซึD งพบจาํนวนดักแด้ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P>0.05) กับชุดควบคุม  
แต่อยา่งไรก็ตาม พบวา่ การใชเ้ชื�อรา M. anisopliae เพียงอยา่งเดียวมีผลให้เปอร์เซ็นตข์องดกัแดที้D
ไม่ฟักสูงทีDสุดถึง 34.8% สูงกวา่ทรีทเมนตอื์Dนๆ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) รองลงมาไดแ้ก่
การใชเ้ชื�อรา M. anisopliae+นํ� ามนัปิโตรเลียม+สารสกดัหยาบเมล็ดสะเดาชา้งมีค่าดงักล่าว 12.4% 
ซึD งไม่แตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติกบัสารมาลาไธออน ส่วนทรีทเมนตอื์Dนๆ มีเปอร์เช็นตข์อง
ดกัแดที้Dไม่ฟักอยูใ่นระดบัทีDใกลเ้คียงกนัระหวา่ง (2.6-6.2%) ในขณะทีDชุดควบคุมมีค่าดงักล่าว 0.6% 
(ภาพทีD 12) 
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ภาพที� 12 เปอร์เซ็นต์ดักแด้เฉลี�ยสะสมของแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae เมื�อเปรียบเทยีบ

กบัชุดควบคุม และเปอร์เซ็นต์ดักแด้ที�ไม่ฟักเมื�อเปรียบเทียบกบัจํานวนดักแด้ทั3งหมดหลงัพ่นสาร

ทดสอบที�เวลา 48 ชั�วโมง ที�อุณหภูมิเฉลี�ย 29.44±2.0 องศาเซลเซียส ความชื3นสัมพทัธ์เฉลี�ย 

69.88±5.0 % ในสภาพโรงเรือน 
 

ส่วนผลต่อการพฒันาเป็นตวัเต็มวยัของแมลงวนัแตง พบว่า การใชเ้ชื�อรา M. anisopliae 
เพียงอย่างเดียว ดกัแด้พฒันาเป็นตวัเต็มวยัตํDาทีDสุด 65.1% และแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 
(P<0.05) กบัทรีทเมนตอื์Dนๆ รวมทั�งชุดควบคุม (ภาพทีD 13) ซึD งเป็นผลต่อเนืDองมาจากเชื�อราดงักล่าว
ทาํใหด้กัแดต้ายมากทีDสุด (ภาพทีD 12) ถึงแมว้า่การใชเ้ชื�อรา M. anisopliae เพียงอยา่งเดียวจะช่วยลด
ปริมาณตวัเต็มวยัไดดี้ทีDสุดก็ตาม แต่ในสภาพโรงเรือนทดลองยงัคงพบปริมาณหนอนแมลงวนัแตง
สูงและหนอนสามารถพฒันาเขา้สู่ระยะดกัแดไ้ดค้่อนขา้งสูง (ภาพทีD 11 และ12) ดงันั�นการใชเ้ชื�อรา
ชนิดดงักล่าวเพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถควบคุมแมลงวนัแตงไดใ้นสภาพแปลงทดลอง จึงตอ้ง
นาํมาผสมกบันํ� ามนัปิโตรเลียม และสารสกดัหยาบเมล็ดสะเดาช้าง มาใช้ในสภาพแปลงทดลอง  
โดยคดัเลือกผลการทดลองในสภาพโรงเรือน 2 ทรีทเมนต์คือ การใชเ้ชื�อรา M. anisopliae+นํ� ามนั
ปิโตรเลียม และ การใช้เชื�อรา M. anisopliae+นํ� ามนัปิโตรเลียม+สารสกดัหยาบเมล็ดสะเดาช้าง 
เปรียบเทียบกบัสารมาลาไธออน และนํ�าเป็นชุดควบคุม 
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ภาพที� 13 เปอร์เซ็นต์การพฒันาเป็นตัวเต็มเฉลี�ยวยัสะสมของแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae 

หลงัพ่นสารทดสอบที�เวลา 48 ชั�วโมง เมื�อเปรียบเทยีบกบัจํานวนดักแด้ทั3งหมดที�อุณหภูมิเฉลี�ย

29.44±2.0 องศาเซลเซียส ความชื3นสัมพทัธ์เฉลี�ย 69.88±5.0 % ในสภาพโรงเรือน 
 
5. การศึกษาประสิทธิภาพของเชื3อรา M. anisopliae นํ3ามันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เมล็ดสะเดา

ช้างในการควบคุมแมลงวนัแตงในสภาพแปลงทดลอง 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพร่วมของเชื�อรา M. anisopliae นํ� ามนัปิโตรเลียม และสารสกดั
หยาบเมล็ดสะเดาชา้งในการควบคุมแมลงวนัแตงในบวบในสภาพแปลงทดลอง พบวา่ ผลผลิตบวบ
ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) ระหวา่งทรีทเมนต ์ยกเวน้จาํนวนผลดีทีDชุด
ควบคุม มีจาํนวนผลตํDาสุดอย่างมีนยัสําคญัยิDงทางสถิติ (P<0.01) กบัทรีทเมนต์อืDนๆ (ตารางทีD 6)  
แต่อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบระหว่างทรีทเมนต์ต่างๆ พบว่า การใช้เชื�อรา M. anisopliae 

ร่วมกบันํ� ามนัปิโตรเลียม (M+P) ให้นํ� าหนักผลผลิตรวมทั�งหมดและนํ� าหนักผลดีซึD งสามารถ
จําหน่ายได้  สูงสุด รองลงมาได้แก่การใช้สารมาลาไธออน (malathion) และการใช้เชื� อรา  
M. anisopliae ร่วมกบันํ� ามนัปิโตรเลียมและสารสกดัหยาบเมล็ดสะเดาช้าง (M+P+C) ตามลาํดบั 
ส่วนชุดควบคุม (control) ใหผ้ลผลิตดงักล่าวตํDาสุด (ตารางทีD 6) มีรายงานการใชน้ํ� ามนัสะเดาอินเดีย
ทีDระดบัความเขม้ขน้ 1.20% เพืDอควบคุมแมลงวนัแตงในแปลงปลูกแตงกวา และนํ� าเตา้ สามารถลด
ความเสียหายได ้6.2 และ 39.0% ตามลาํดบั และนํ� ามนัสะเดาอินเดียทีDระดบัความเขม้ขน้ 4.0% 
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ร่วมกบัสารฆ่าแมลง DDVP 0.2% ลดความเสียหายทีDเกิดจากแมลงวนัแตงได้ 9.1-9.5 % เมืDอ
เปรียบเทียบกบัชุดควบคุม (Ranganath et al., 1997) 
 
ตาราง 6 จาํนวนและนํ�าหนกัของผลผลิตบวบ (mean ± SE) จากการทดสอบการใชเ้ชื�อราโรคแมลง 
Metarhizium anisopliae นํ�ามนัปิโตรเลียม และสารสกดัหยาบเมล็ดสะเดาชา้งในการควบคุม
แมลงวนัแตง Bactrocera cucurbitae ในสภาพแปลงปลูก 
 

กรรมวิธี1/ 
นํ�าหนกั
ผลผลิต

ทั�งหมด (กก.) 

นํ�าหนกัผลดี 
 (กก.) 

นํ�าหนกั
ผลเสีย (กก.) 

จาํนวนผล
ทั�งหมด 

จาํนวนผลดี จาํนวนผลเสีย 

M + P 115.7±20.3 93.3±12.0 22.4±9.1 741.3±67.6 581.7±13.5a 159.7±63.9 
M + P + C 102.1±27.0 79.0±19.6 23.0±8.9 683.0±104.6 487.0±52.1a 196.0±63.5 
Malathion 106.4±7.7 87.8±3.7 18.6±6.0 724.3±63.7 564.3±28.5a 160.0±55.1 
Control 72.0±11.1 43.0±4.0 29.0±9.3 536.7±85.8 312.0±10.4b 224.7±82.7 
F-test ns2/ ns ns ns **3/ ns 

1/ M = Metarhizium anisopliae; P = นํ�ามนัปิโตรเลียม; C = สารสกดัหยาบเมล็ดสะเดาชา้ง 
2/ ns = ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) 
3/ ** = ตวัอกัษรทีDแตกต่างกนั ภายในคอลมัน์เดียวกนัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัยิDงทางสถิติ 
(P<0.01) เปรียบเทียบค่าเฉลีDยโดยวธีิ DMRT 
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สรุป 

 
 จากการศึกษาการนาํเชื�อรา  M. anisopliae  มาใชร่้วมกบันํ� ามนัปิโตรเลียม นํ� ามนัและสาร
สกดัหยาบเมล็ดสะเดาชา้งในการควบคุมแมลงวนัแตง โดยศึกษาการใชส้ารทดสอบเพียงอยา่งเดียว 
ใชส้ารดงักล่าวผสมกนั 2 ชนิด 3 ชนิด และ 4 ชนิด  เปรียบเทียบกบัการใชฆ่้าแมลงมาลาไธออนและ
นํ� าเปล่าเป็นชุดควบคุมในห้องปฏิบติัการ ในโรงเรือนทดลอง และในสภาพแปลงทดลอง ผลจาก
การทดสอบในห้องปฏิบติัการนั�น แมว้่าประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงมาลาไธออนให้ผลในการ
ควบคุมแมลงวนัแตงดีทีDสุดก็ตาม แต่การใช้นํ� ามนัปิโตรเลียมและสารสกดัหยาบเมล็ดสะเดาช้าง
ร่วมกบัเชื�อรา M. anisopliae  ยบัย ั�งการวางไข่ของแมลงวนัแตงไดม้ากขึ�นอยา่งเด่นชดั ในขณะทีDการ
ใชเ้ชื�อราชนิดดงักล่าวเพียงอย่างเดียวยบัย ั�งการวางไข่และการพฒันาเป็นระยะหนอนและดกัแดไ้ด้
นอ้ย แต่สามารถยบัย ั�งการพฒันาจากดกัแดเ้ป็นตวัเต็มวยัไดดี้ทีDสุด ซึD งผลดงักล่าวเป็นไปในทาํนอง
เดียวกนักบัผลการทดสอบในโรงเรือน แต่การใชน้ํ� ามนัปิโตรเลียมผสมกบัเชื�อรา M. anisopliae  ให้
ประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงวนัแตงในสภาพโรงเรือนดีทีDสุดและให้ผลไม่แตกต่างอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติกบัการใช้สารฆ่าแมลงมาลาไธออน ในทาํนองเดียวกนักบัการทดสอบในแปลง
ทดลองทีDการใชน้ํ� ามนัปิโตรเลียมผสมกบัเชื�อรา M. anisopliae  ให้ประสิทธิภาพควบคุมแมลงวนั
แตงดีทีDสุดเมืDอพิจารณาจากคุณภาพและปริมาณของผลผลิตบวบเหลีDยม  
 ดงันั�นในการผลิตบวบเหลีDยมเพืDอใหไ้ดท้ั�งคุณภาพและปริมาณของผลผลิต รวมทั�งมีความ
ปลอดภยัต่อผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และสิD งแวดล้อม จึงควรใช้เชื� อรา M. anisopliae ร่วมกับนํ� ามัน
ปิโตรเลียมในการควบคุมแมลงวนัแตงในบวบเหลีDยม โดยผสมเชื�อราดังกล่าวทีDระดับความ
หนาแน่น 1×108 สปอร์/มิลลิลิตร กบันํ� ามนัปิโตรเลียม SK99® ทีDระดบัความเขม้ขน้ 2,500 ppm  
(50 มิลลิลิตร/นํ� า 20 ลิตร) ฉีดพ่นทุก 7 วนั ในระยะติดผล ซึD งเป็นอีกทางเลือกหนึD งทีDสามารถ
นาํมาใชเ้พืDอทดแทนการใชส้ารเคมีในการควบคุมการเขา้ทาํลายของแมลงวนัแตงได ้ 
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