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4. บทคัดย่อ 

 จากการศึ กษ าผลของแมล งวั น แต ง Bactrocera cucurbitae (Couqillett) ที่ ติ ด เชื้ อ ร า โรคแมล ง 
Metarhizium anisopliae PSUM02 ต่อพฤติกรรมการผสมพันธุ์และการพัฒนาระยะตัวอ่อน พบว่า ตัวเต็มวัยแมลงวัน
แตง B. cucurbitae เพศเมียที่ติดเชื้อราเป็นระยะเวลามากกว่า 48 ชั่วโมง มีเปอร์เซ็นต์การตายของแมลงตัวเต็มวัยเพศ
เมียมากกว่า 83.3 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการวางไข่และการพัฒนาระยะตัวอ่อนที่ลดลง ตัวเต็มวัยแมลงวันแตง
เพศผู้และเพศเมียที่ติดเชื้อราสามารถถ่ายทอดเชื้อรา M. anisopliae PSUM02 ไปสู่แมลงวันแตงเพศตรงข้ามที่อยู่
ภายในกรงเดียวกันได้จากพฤติกรรมการจับคู่ผสมพันธุ์ โดยพบว่าช่วงเวลาวันที่ 1 ถึง 3 แมลงวันแตงทั้งสองเพศท่ีติดเชื้อ
รามีเปอร์เซ็นต์การจับคู่ผสมพันธุ์ไม่แตกต่างจากชุดควบคุมท่ีไม่ติดเชื้อรา ส่วนในวันที่ 4 แมลงวันแตงทั้งสองเพศท่ีติดเชื้อ
รามีเปอร์เซ็นต์การจับคู่ผสมพันธุ์ลดลง และไม่พบการจับคู่ผสมพันธุ์ของแมลงวันแตงทั้งสองเพศที่ติดเชื้อราในวันที่  5 
และ 6 นอกจากนี้แมลงวันแตงเพศผู้และเพศเมียที่ติดเชื้อรามีค่าการรอดชีวิตลี่ยต่ าคือ 6.2 ± 0.2 และ 5.4 ± 0.3 วัน 

ตามล าดับ แตกต่างจากกรงชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F = 130.56; df = 3; P < 0.05) ส่วนแมลงวันแตงเพศ
เมียและเพศผู้ที่ไม่ติดเชื้อราที่อยู่ภายในกรงเดียวกันกับแมลงวันแตงที่ติดเชื้อรามีค่าการรอดชีวิตเฉลี่ย 11.1 ± 0.6 และ 
12.1 ± 0.4 วันตามล าดับ เมื่อเทียบกับชุดควบคุมของแมลงวันแตงเพศผู้และเพศเมียปกติมีค่าการรอดชีวิตเฉลี่ย 14.3 ± 

0.2 และ 14.5 ± 0.3 วัน ตามล าดับ  

 การแข่งขันจับคู่ผสมพันธุ์ระหว่างแมลงวันแตงเพศผู้ที่ติดเชื้อรากับแมลงวันแตงเพศผู้ปกติ และ แมลงวันแตง
เพศเมียที่ติดเชื้อรากับแมลงวันแตงเพศเมียปกติ พบว่าในวันที่ 1 ถึง 4 หลังจากการส ารวจ แมลงวันแตงทั้งสองกรงมี
เปอร์เซ็นต์การจับคู่ผสมพันธุ์ไม่แตกต่างกัน ส่วนในวันที่ 3 แมลงวันแตงเพศผู้ที่ติดเชื้อรามีเปอร์เซ็นต์การจับคู่ผสมพันธุ์
ต่ ากว่าแมลงวันแตงเพศผู้ปกติ และไม่พบเปอร์เซ็นต์การจับคู่ผสมพันธุ์ของแมลงวันแตงเพศผู้ และเพศเมียที่ติดเชื้อราใน
วันที่ 4 และ 5 หลังจากการติดเชื้อ ส่วนชุดควบคุมเปอร์เซ็นต์การจับคู่ผสมพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ในกรง
แมลงวันแตงเพศผู้ที่ติดเชื้อรามีค่าการรอดชีวิตเฉลี่ยต่ าคือ 5.0 ± 0.1 วัน ส่วนแมลงวันแตงเพศเมียและเพศผู้ปกติที่อยู่
ภายในกรงเดียวกันมีค่าการรอดชีวิตเฉลี่ย 10.5 ± 0.6 และ 11.6 ± 0.4 วัน ตามล าดับ แตกต่างจากกรงชุดควบคุมอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (F = 72.27; df = 5; P < 0.05) ส่วนแมลงวันแตงของกรงชุดควบคุมมีค่าเฉลี่ยการรอดชีวิตเท่ากับ 

12.8-14.8 วัน ส าหรับกรงแมลงวันแตงเพศเมียที่ติดเชื้อรามีค่าการรอดชีวิตเฉลี่ยต่ าคือ 4.4 ± 0.2 วัน ส่วนแมลงวันแตง
เพศเมียและเพศผู้ปกติที่อยู่ภายในกรงเดียวกันมีค่าการรอดชีวิตเฉลี่ย 13.8 ± 0.3 และ 13.9 ± 0.4 วัน ตามล าดับ 
แตกต่างจากกรงชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F = 191.93; df = 5; P < 0.05) ส่วนแมลงวันแตงของกรงชุด
ควบคุมมีค่าเฉลี่ยการรอดชีวิตเท่ากับ 14.0-14.8 วัน 

การเลือกจับคู่ผสมพันธุ์ของแมลงวันแตงเพศผู้ที่ติดเชื้อรา พบว่าแมลงวันแตงเพศผู้ที่ติดเชื้อราจับคู่ผสมพันธุ์กับ
แมลงวันแตงเพศเมียปกติที่ไม่ผ่านการจับคู่ผสมพันธุ์อยู่ระหว่าง 5-35 เปอร์เซ็นต์ในวันที่ 1-5 ของการส ารวจ และพบ
การจับคู่ผสมพันธุ์ของแมลงวันแตงเพศเมียปกติที่ผ่านการจับคู่ผสมพันธุ์พร้อมวางไข่อยู่ระหว่าง 1-9 เปอร์เซ็นต์ในวันที่ 
2-5 ของการส ารวจแล้วมีแนวโน้มลดลง ส าหรับชุดควบคุมแมลงวันแตงเพศผู้ที่แต้มสี พบเปอร์เซ็นต์การจับคู่ผสมพันธุ์ต่อ
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แมลงวันแตงเพศเมียปกติท่ีไม่ผ่านการจับคู่ผสมพันธุ์อยู่ระหว่าง 4-26 เปอร์เซ็นต์มากกว่าแมลงวันแตงเพศเมียปกติที่ผ่าน
การจับคู่ผสมพันธุ์พร้อมวางไข่อยู่ระหว่าง 2-8 เปอร์เซ็นต์ แมลงวันแตงเพศผู้ที่ติดเชื้อรามีค่าการรอดชีวิตเฉลี่ยต่ าคือ 6.2 

± 0.3 วัน ซึ่งแตกต่างจากแมลงวันแตงเพศเมียปกติที่ไม่ผ่านการจับคู่ผสมพันธุ์และแมลงวันแตงเพศเมียปกติที่ผ่านการ
จับคู่ผสมพันธุ์พร้อมวางไข่มีค่าการรอดชีวิตเฉลี่ย 11.8 ± 0.5 และ 11.9 ± 0.3 วัน ตามล าดับ แตกต่างจากกรงชุด
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F = 113.25; df = 5; P < 0.05) ส่วนกรงชุดควบคุมแมลงวันแตงมีค่าการรอดชีวิต
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 13.9-14.1 วัน  

การทดสอบในสภาพโรงเรือนเก็บจ านวนผลแตงจ านวนอย่างละ 50 ผลจากกรงที่ใช้เชื้อราและกรงชุด
ควบคุม พบจ านวนตัวหนอน 3,106 ตัว ดักแด้ 3,065 ดักแด้ และตัวเต็มวัย 3,022 ตัวในกรงที่ใช้เชื้อรา และพบ
จ านวนตัวหนอน 9,273 ตัว ดักแด้ 9,238 ดักแด้ และตัวเต็มวัย 9,238 ตัวในกรงชุดควบคุม แตกต่างจากกรงที่ใช้
เชื้อราอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติยิ่ง (หนอน χ2

 = 3072.291; df = 1; P = 0.000, ดักแด้ χ2
 = 3097.288; df = 1; 

P = 0.000, ตัวเต็มวัย χ2
 = 3151.589; df = 1; P = 0.000) โดยคิดเป็นจ านวนเท่าของกรงที่ไม่ใช้เชื้อราต่อกรงที่

ใช้เชื้อราของจ านวนตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัยมากกว่ากรงที่ใช้เชื้อรามากถึง 2.97 3.01 และ 3.05 เท่า 
ตามล าดับ  

ค าส าคัญ: แมลงวันแตง, Metarhizium anisopliae, การผสมพันธุ์, การถ่ายทอดเชื้อรา 

Abstract 

 Effects of infected cucumber fruit fly, Bactrocera cucurbitae (Couquillett), with 

entomopathogenic fungus, Metarhizium anisopliae PSUM02, on mating behavior and immature 

stages development were studied. The adult stage of female B. cucurbitae infected with M. 
anisopliae PSUM02 more than 48 h showed percentage mortality higher 83.3%. The infected female 

fly B. cucurbitae with the fungus was declined of an egg laying behavior and immature stages 

development. The infected adult male and female fly with M. anisopliae PSUM02 transmitted the 

fungus to opposite sex in the same cage by mating behavior. Both infected adult male and female 

fly B. cucurbitae with M. anisopliae PSUM02 showed similar value of mating percentage on day 1 to 

day 3 after treated. On day 4, infected adult male and female fly were decreased and did not detect 

of this value on day 5 and day 6 after treated. The average survival time (AST) of infected adult male 

and female B. cucurbitae with M. anisopliae PSUM02 were lower than un-infected female (11.1 ± 0.6 

days) and male (12.1 ± 0.4 days) in the same cage and control cage of male (14.3 ± 0.2 days) and 

female (14.5 ± 0.3 days) with 6.2 ± 0.2 and 5.4 ± 0.3 days and significantly different (F = 130.56; df = 

3; P < 0.05). 
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 The mating competitiveness between infected adult male fly and un-infected adult male fly 

and vice versa were investigated. The fly from both testing cages showed similar of percentage of 

mating on day 1 to 2 after treated. The infected adult male fly showed percentage of mating lower 

than un-infected adult male fly in the same cage on day 3. The percentage of mating of mating of 

infected adult male and female fly was not detected on day 5 and 6 after treated. The percentage 

of mating of un-infected fly from control cages was not significantly different. The AST of infected 

adult male fly were 5.0 ± 0.1 days and significantly different (F = 72.27; df = 5; P < 0.05) from un-

infected female (10.5 ± 0.6 days) and male (10.5 ± 0.6 days) in the same cage and the fly from 

control cage with 12.8-14.8 days, respectively. The AST of infected adult female fly were 4.4 ± 0.2 

days and significantly different (F = 191.93; df = 5; P < 0.05) from un-infected female (13.8 ± 0.3 days) 

and male (13.9 ± 0.4 days) in the same cage and the fly from control cage with 14.0-14.8 days, 

respectively. 

 The mating selection of infected adult male fly with M. anisopliae PSUM02 on un-infected 

adult virgin and gravid female fly was studied. The infected adult male fly showed percentage of 

mating with un-infected adult virgin and gravid female fly with 5-35 and 1-9%, respectively. The 

control cage with un-infected adult male fly (dorsal marked) showed percentage of mating with un-

infected adult virgin and gravid female fly with 4-26 and 2-8%, respectively. The AST of infected 

adult male fly was 6.2 ± 0.3 days and significantly different (F = 113.25; df = 5; P < 0.05) from un-

infected adult virgin and gravid female fly with 11.8 ± 0.5 and 11.9 ± 0.3 days, respectively. The AST 

of the fly in control cage was 13.9-14.1 days.  

 In green house test, 50 cucumber fruits were collected from each fungal treated and control 

cage. The fungal treated cage showed 3,106 larvae, 3,065 pupae and 3,022 adults. The control cage 

showed 9,273 larvae, 9,238 pupae and 9,238 adults and significantly different from the fungal treated 

cage (larvae χ2
 = 3072.291; df = 1; P = 0.000, pupae χ2

 = 3097.288; df = 1; P = 0.000, adult χ2
 = 

3151.589; df = 1; P = 0.000). The proportion of fruit fly in control cage and fungal treated cage were 

2.97, 3.01 and 3.05 times, respectively.  

Keywords: Bactrocera cucurbitae, Metarhizium anisopliae, mating, transmission  
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5. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

บทน า 

แมลงวันแตงมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bactrocera cucurbitae (Coqillett) (Diptera: Tephritidae) มีการ
แพร่กระจายไปทั่วทุกแห่งของโลก ทั้งในเขตอบอุ่น เขตร้อน  และเขตกึ่งร้อน แมลงชนิดนี้มีถิ่นก าเนิดอยู่ใน
ประเทศอินเดีย และสามารถเข้าท าลายพืชได้มากถึง 81 ชนิด (Dhillon et al., 2005) โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืช
ตระกูลแตงในวงศ์ Cucurbitaceae เช่น มะระ แตงไทย แตงโม ฟักทอง แตงกวา บวบงู และบวบเหลี่ยม  เป็นต้น 
(Doharey, 1983; White and Elson-Harris, 1992; Allwood et al., 1999; Weems et al., 2001) แมล ง
ชนิดนี้มีการแพร่ระบาดหลายประเทศ ได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน เนปาล ศรีลังกา พม่า ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
จีน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์  ไต้หวัน ซาลาวัก และติมอร์ (Christenson and Foote, 1960; White and Elson-

Harris, 1992; Waterhouse, 1993; Clarke et al., 2001; Weems et al., 2001; Dhillon et al., 2005) 
ส าหรับประเทศไทยพบการแพร่ระบาดทั่วทุกแห่งของพ้ืนที่ (Clarke et al., 2001) แมลงชนิดนี้สร้างความเสียหาย
แก่พืชโดยตัวเต็มวัยเพศเมียใช้อวัยวะวางไข่แทงเข้าไปในผลของพืชเพ่ือวางไข่  หนอนที่ฟักออกมากัดกินอยู่ภายใน
ผล นอกจากนี้รอยแผลที่เกิดขึ้นจากการวางไข่ยังส่งผลให้เชื้อจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืชเข้าท าลาย ท าให้ผลเน่าและ
ร่วงหล่นก่อนถึงระยะเก็บเกี่ยว (Collins and Collins, 1998)  

การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีเป็นวิธีการที่นิยมในปัจจุบัน เป็นวิธีการควบคุมแมลงศัตรูพืชที่หลีกเลี่ยง
การใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ เกษตรกรผู้ใช้สารเคมี ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม การ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีมีหลายวิธี การใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชถือเป็นวิธีการหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เชื้อราสาเหตุโรคของแมลงซึ่งสามารถใช้
ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิดและบางชนิดสามารถควบคุมแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชนิดของเชื้อราสาเหตุ
โรคของแมลงที่น ามาใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น  Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana, 

Paecilomyces fumosoroseus และ Verticillium lecanii โดยเฉพาะเชื้อรา M. anisopliae มีการน าไปใช้
ควบคุมแมลงศัตรูพืชและสัตว์อย่างแพร่หลาย (Boucias and Pendland, 1998) และมีการน าเชื้อราโรคแมลง M. 
anisopliae ควบคุมแมลงวันผลไม้ ในหลายสกุล เช่น Anastrepha ludens (Loew), Cerratitis capitata 
(Wiedemann), C. cosyra (Walker), C. fasciventris (Bezzi) และ Bactrocera papayae (นริศ และ อนุชิต, 

2551; นริศ และคณะ 2554; Toledo et al., 2006; Quesada-Moraga et al., 2008; Dimbi et al., 2009)  

ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงได้ศึกษาการใช้เชื้อราโรคแมลง M. anisopliae PSUM02 ที่มีผลต่อพฤติกรรม
การวางไข่ และการพัฒนาระยะตัวอ่อน รวมทั้งพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของแมลงวันแตง  B. cucurbitae ทั้งใน
ห้องปฏิบัติการ และโรงเรือนทดลอง เพ่ือเป็นแนวทางเลือกในการควบคุมแมลงวันแตง และหลีกเลี่ยงการใช้สารฆ่า
แมลงที่เป็นอันตรายต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และตลอดจนสิ่งแวดล้อม 



7 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาผลของเชื้อราโรคแมลง Metarhizium anisopliae ต่อการวางไขแ่ละการพัฒนาระยะตัวอ่อน
แมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae 

2. เพ่ือศึกษาการถ่ายทอดเชื้อราโรคแมลง M. anisopliae ผ่านการจับคู่ผสมพันธุ์ของแมลงวันแตง B. 
cucurbitae 

3. เพ่ือศึกษาผลของระยะการเจริญพันธุ์ของแมลงวันแตง B. cucurbitae เพศเมียต่อการจับคู่ผสมพันธุ์ของ
แมลงวันแตงเพศผู้ที่ติดเชื้อราโรคแมลง M. anisopliae 

4. เพ่ือประยุกต์ใช้เชื้อราโรคแมลง M. anisopliae ในการควบคุมแมลงวันแตง B. cucurbitae ในสภาพ
โรงเรือน  

 

สรุป 

การทดลองที่ 1 ผลของระยะเวลาการติดเชื้อราโรคแมลง Metarhizium anisopliae ในแมลงวันแตง 
Bactrocera cucurbitae เพศเมียต่อพฤติกรรมการวางไข่ และการสืบพันธุ์ 

  การทดสอบผลของเชื้อราโรคแมลง Metarhizium anisopliae PSUM02 ต่อแมลงวันแตง Bactrocera 
cucurbitae ตัวเต็มวัยเพศเมียที่ผ่านการผสมพันธุ์และพร้อมวางไข่อายุ 20 วัน จ านวน 30 ตัว (ซ้ า) ที่ติดเชื้อราใน
ระยะเวลา 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง พบว่าระยะเวลาการติดเชื้อราของแมลงวันแตงเพศเมียมีผลต่อจ านวนตัว
เต็มวัยที่สามารถวางไข่ และการพัฒนาของไข่เป็นตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยแมลงวันแตงเพศเมียที่
ติดเชื้อราเป็นเวลามากกว่า 48 ชั่วโมง มีเปอร์เซ็นต์การตายของแมลงตัวเต็มวัยเพศเมียมากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
แมลงวันแตงเพศเมียที่ติดเชื้อราแต่ละช่วงเวลามีรายละเอียด ดังนี้ 

  แมลงวันแตงเพศเมียที่ติดเชื้อราเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากจ านวนแมลงเริ่มต้น 30 ตัว มีจ านวนแมลงวัน
แตงที่สามารถวางไข่ได้จ านวน 18 ตัว (60%) ตัวเต็มวัยที่ติดเชื้อราจ านวน 14 ตัว (40%) จากจ านวนแมลงวันแตง
ที่เหลือรอดพบว่าสามารถวางไข่และมีจ านวนตัวหนอนที่มีชีวิต 572 ตัว จ านวนตัวหนอนที่ตาย 15 ตัว จ านวนตัว
หนอนที่เข้าดักแด้ 557 ตัว จ านวนดักแด้ที่ไม่ฟักเป็นตัวเต็มวัย 103 ดักแด้ และมีจ านวนตัวเต็มวัยที่เหลือรอด 454 

ตัว (Table 1) 

  แมลงวันแตงเพศเมียที่ติดเชื้อราเป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากจ านวนแมลงเริ่มต้น 30 ตัว มีจ านวนแมลงวัน
แตงที่สามารถวางไข่ได้จ านวน 5 ตัว (16.7%) ตัวเต็มวัยที่ติดเชื้อราจ านวน 25 ตัว (83.3%) จากจ านวนแมลงวัน
แตงที่เหลือรอดพบว่าสามารถวางไข่และมีจ านวนตัวหนอนที่มีชีวิต 60 ตัว จ านวนตัวหนอนที่ตาย 12 ตัว จ านวน
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ตัวหนอนที่เข้าดักแด้ 48 ตัว จ านวนดักแด้ที่ไม่ฟักเป็นตัวเต็มวัย 18 ดักแด้ และมีจ านวนตัวเต็มวัยที่เหลือรอด 30 

ตัว (Table 1) 

  แมลงวันแตงเพศเมียที่ติดเชื้อราเป็นเวลา 72 ชั่วโมง จากจ านวนแมลงเริ่มต้น 30 ตัว มีจ านวนแมลงวัน
แตงที่สามารถวางไข่ได้จ านวน 1 ตัว (3.3%) ตัวเต็มวัยที่ติดเชื้อราจ านวน 29 ตัว (96.7%) จากจ านวนแมลงวัน
แตงที่เหลือรอดพบว่าสามารถวางไข่และมีจ านวนตัวหนอนที่มีชีวิต 7 ตัว จ านวนตัวหนอนที่ตาย 1 ตัว จ านวนตัว
หนอนที่เข้าดักแด้ 6 ตัว จ านวนดักแด้ที่ไม่ฟักเป็นตัวเต็มวัย 1 ดักแด้ และมีจ านวนตัวเต็มวัยที่เหลือรอด 5 ตัว 
(Table 1) 

  แมลงวันแตงเพศเมียที่ติดเชื้อราเป็นเวลา 96 ชั่วโมง จากจ านวนแมลงเริ่มต้น 30 ตัว มีจ านวนแมลงวัน
แตงที่สามารถวางไข่ได้จ านวน 4 ตัว (13.3%) ตัวเต็มวัยที่ติดเชื้อราจ านวน 26 ตัว (86.7%) จากจ านวนแมลงวัน
แตงที่เหลือรอดพบว่าสามารถวางไข่และมีจ านวนตัวหนอนที่มีชีวิต 43 ตัว จ านวนตัวหนอนที่ตาย 7 ตัว จ านวนตัว
หนอนที่เข้าดักแด้ 36 ตัว จ านวนดักแด้ที่ไม่ฟักเป็นตัวเต็มวัย 12 ดักแด้ และมีจ านวนตัวเต็มวัยที่เหลือรอด 24 ตัว 
(Table 1) 

  ส่วนชุดควบคุมคือแมลงวันแตงเพศเมียที่ไม่ติดเชื้อรา จากจ านวนแมลงเริ่มต้น 30 ตัว มีจ านวนแมลงวัน
แตงที่สามารถวางไข่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แมลงวันแตงทั้งหมดสามารถวางไข่และมีจ านวนตัวหนอนที่มีชีวิต 973 ตัว 
จ านวนตัวหนอนที่ตาย 11 ตัว จ านวนตัวหนอนที่เข้าดักแด้ 962 ตัว ดักแด้ทั้งหมดสามารถฟักออกมาเป็นตัวเต็มวัย
ได้ทั้งหมด (Table 1) 
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Table 1. Percentage of gravid female laying egg, mortality and immature stages of Bactrocera cucurbitae (Couqillett) infected with 

Metahizium anisopliae PSUM02 with different latent infection times. 

Latent 

infection 

time 

No. of 

insect 

% gravid 

female 

laying egg 

% mortality 

of gravid 

female 

Total No. of insect 

Larvae 
Dead 

larvae 
Pupae Dead pupae Adult 

24 hr 30 60.0 40.0 572 15 557 103 454 

48 hr 30 16.7 83.3 60 12 48 18 30 

72 hr 30 3.3 96.7 7 1 6 1 5 

96 hr 30 13.3 86.7 43 7 36 12 24 

control 30 100.0 0.0 973 11 962 0 962 

χ2
-test

1/
 ** ** ** * ** ** ** 

1/
The number within columns are analyses with F2

 test of goodness-of-fit; * = P<0.05; ** = P<0.01 

.
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การทดลองที่ 2 ศึกษาการถ่ายทอดเชื้อราโรคแมลง Metarhizium anisopliae ผ่านการผสมพันธุ์ของ
แมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae 

 การศึกษาความสามารถจับคู่ผสมพันธุ์ของแมลงวันแตง B. cucurbitae เพศผู้ที่ติดเชื้อรากับเพศเมียปกติ 
เพศเมียที่ติดเชื้อรากับเพศผู้ปกติ และชุดควบคุม (เพศผู้และเพศเมียไม่ติดเชื้อรา) จ านวนทรีทเมนต์ละ 50 คู่ (ซ้ า) 
พบว่าในวันที่ 1 กรงแมลงวันแตงเพศเมียที่ติดเชื้อรามีสัดส่วนการจับคู่ผสมพันธุ์สูงที่สุด คือ 20 รองลงมาคือกรงชุด
ควบคุมมีสัดส่วนการจับคู่ผสมพันธุ์เท่ากับ 16 ส่วนกรงแมลงวันแตงเพศผู้ที่ติดเชื้อรามีสัดส่วนการจับคู่ผสมพันธุ์
เท่ากับ 8 (χ2

 = 7.204; df = 2; P = 0.027) วันที่ 2 กรงชุดควบคุมมีสัดส่วนการจับคู่ผสมพันธุ์สูงที่สุด คือ 20 
รองลงมาคือกรงแมลงวันแตงเพศผู้ที่ติดเชื้อรามีสัดส่วนการจับคู่ผสมพันธุ์เท่ากับ 16 ส่วนกรงแมลงวันแตงเพศเมีย
ที่ติดเชื้อรามีสัดส่วนการจับคู่ผสมพันธุ์เท่ากับ 8 (χ2

 = 7.204; df = 2; P = 0.027) วันที่ 3 แมลงวันแตงที่ติดเชื้อ
ราทั้งสองเพศและแมลงวันแตงชุดควบคุมมีสัดส่วนการจับคู่ผสมพันธุ์ไม่แตกต่างกัน (χ2 = 0.761; df = 2; P = 

0.692) วันที่ 4 แมลงวันแตงเพศผู้และเพศเมียที่ติดเชื้อรามีสัดส่วนการจับคู่ผสมพันธุ์ลดลงเหลือเพียง 4 ส่วน
แมลงวันแตงกรงควบคุมมีสัดส่วนการจับคู่ผสมพันธุ์เท่ากับ 12 (χ2

 = 7.385; df = 2; P = 0.036) หลังจากวันที่ 5 

ไม่พบการจับคู่ผสมพันธุ์ของแมลงวันแตงเพศผู้และเพศเมียที่ติดเชื้อรา ส่วนแมลงวันแตงเพศผู้ปกติมีสัดส่วนการจับ
คู่ผสมพันธุ์เท่ากับ 4 ในวันที่ 5 และเท่ากับ 8 ในวันที่ 6 ตามล าดับ (Fig. 1) 

 

Figure 1. The mating propensities of Metarhizium anisopliae PSUM02 treated males, M. 
anisopliae PSUM02 treated females, and untreated Bactrocera cucurbitae (Couqillett) flies 

(control group). The different letter in each day was significantly different (P<0.05) by using the 

χ2-test (assuming equal distributions as the null hypothesis) and significant differences between 

groups were also identified with Fisher’s exact test. 
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แมลงวันแตงเพศผู้ที่ติดเชื้อรามีค่าเฉลี่ยการรอดชีวิต (AST) เท่ากับ 6.2 ± 0.2 วัน ซึ่งแตกต่างจาก
แมลงวันแตงเพศเมียที่อยู่ภายในกรงเดียวกันเท่ากับ 11.1 ± 0.6 วัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F = 130.56; df = 

3; P < 0.05) ส าหรับแมลงวันแตงเพศเมียที่ติดเชื้อรามี AST เท่ากับ 5.4 ± 0.3 วันซึ่งแตกต่างจากแมลงวันแตง
เพศผู้ที่อยู่ภายในกรงเดียวกันเท่ากับ 12.1 ± 0.4 วัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F = 130.56; df = 3; P < 0.05)

ส่วนแมลงวันแตงเพศผู้ (14.3 ± 0.2 วัน) และเพศเมีย (14.5 ± 0.3 วัน) ของกรงชุดควบคุมที่อยู่ภายในกรง
เดียวกันมีค่า AST ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Table 2)   

 

Table 2. Kaplan-Meier survival analysis of Bactrocera cucurbitae (Couqillett) infected with 

Metarhizium anisopliae PSUM02. In treated cages the population was exposed by contact with 

infected males and females, while the untreated cages had unexposed healthy population. The 

significant difference in AST of healthy females indicates transmission of infection by contact.   

 

Assay Insect 

 

n 

Average survival time 

(AST) 

(mean ± SE)
*
 

95% Confidence interval 

Lower Upper 

Treated cage Infected male 50   6.2 ± 0.2
a
 5.8 6.6 

 

Healthy female 50 11.1 ± 0.6
b
 10.2 12.4 

Treated cage Healthy male 50 12.1 ± 0.4
b
 10.6 13.5 

 

Infected female 50   5.4 ± 0.3
a
 4.9 5.9 

Control cage Healthy male 50 14.3 ± 0.2
c
 13.6 14.9 

 

Healthy female 50 14.5 ± 0.3
c
 13.9 15.0 

*Different superscripts in the AST column indicate statistical significance by Tukey's HSD test 

(P<0.01). AST observations were limited to 15 days, i.e., the data are right censored.  
 

ส าหรับกรงแมลงวันแตงเพศผู้ที่ติดเชื้อรา พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การตายสะสมมากขึ้นตามจ านวนวันที่เพ่ิม
มากขึ้น โดยพบเปอร์เซ็นต์การตายสะสม 2% ในวันที่  2 และ 3 เปอร์เซ็นต์การตายสะสม 6% ในวันที่  4 

เปอร์เซ็นต์การตายสะสม 42% ในวันที่ 5 และ 6 เปอร์เซ็นต์การตายสะสม 90% ในวันที่ 7 และเปอร์เซ็นต์การ
ตายสะสม 100% ในวันที่ 8 ตามล าดับ (Fig. 2) ส าหรับกรงแมลงวันแตงเพศเมียที่ติดเชื้อรา พบว่าแมลงวันแตง
เพศเมียที่ติดเชื้อรามีเปอร์เซ็นต์การตายสะสม 100% ในวันที่ 9 ส่วนแมลงวันแตงเพศผู้ที่อยู่ภายในกรงเดียวกันกับ
แมลงวันแตงเพศเมียที่ติดเชื้อราพบเปอร์เซ็นต์การตายสะสม 33.33% ในวันที่ 11 (Fig. 3) ส าหรับกรงชุดควบคุมมี
เปอร์เซ็นตก์ารตายสะสมของแมลงวันเพศผู้และเพศเมียต่ ากว่า 14% (Fig. 4) 
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Figure 2. Cumulative percentage mortalities (mean ± S.E.) of healthy adult female and infected 

with Metarhizium anisopliae PSUM02 adult male flies Bactrocera cucurbitae (Couqillett) in a 

mixed population. 
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Figure 4. Cumulative percentage mortality (mean ± S.E.) of healthy adult male and female fly, 

Bactrocera cucurbitae (Couqillett), uninfected with Metarhizium anisopliae PSUM02. 

 

การทดลองที่ 3 ผลของการติดเชื้อราโรคแมลง Metarhizium anisopliae ในแมลงวันแตง Bactrocera 
cucurbitae เพศผู้ต่อการแข่งขันผสมพันธุ์ 

 การแข่งขันจับคู่ผสมพันธุ์ระหว่างแมลงวันแตงเพศผู้ที่ติดเชื้อรากับแมลงวันแตงเพศผู้ปกติ และการแข่งขัน
จับคู่ผสมพันธุ์ระหว่างแมลงวันแตงเพศเมียที่ติดเชื้อรากับแมลงวันแตงเพศเมียปกติ จ านวนชนิดละ 10 ตัวต่อกรง 
จ านวน 10 ซ้ า พบว่าการแข่งขันจับคู่ผสมพันธุ์ระหว่างแมลงวันแตงเพศผู้ที่ติดเชื้อรากับแมลงวันแตงเพศผู้ปกติ 
และในวันที่ 1 และ 2 หลังจากการส ารวจ แมลงวันเพศผู้ที่ติดเชื้อราและแมลงวันแตงเพศผู้ปกติมีเปอร์เซ็นต์การจับ
คู่ผสมพันธุ์ไม่แตกต่างกัน ส่วนในวันที่ 3 แมลงวันแตงเพศผู้ที่ติดเชื้อรามีเปอร์เซ็นต์การจับคู่ผสมพันธุ์ต่ ากว่า
แมลงวันแตงเพศผู้ปกติ และไม่พบการจับคู่ผสมพันธุ์ของแมลงวันแตงเพศผู้ที่ติดเชื้อราในวันที่  4 และ 5 หลังจาก
การติดเชื้อ (Fig. 5) ส าหรับชุดควบคุมเปอร์เซ็นต์การจับคู่ผสมพันธุ์ของแมลงวันแตงเพศผู้ที่แต้มสีกับแมลงวันแตง
เพศผู้ปกติไม่มีความแตกต่างกันของทุกวันที่ส ารวจ (Fig. 6) 
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Figure 5. Percentages of mating success in pairing (mean ± S.E.) of Metarhizium guizhouense 
PSUM02 infected Bactrocera cucurbitae (Couqillett) adult male flies and untreated adult male 

flies. The different letter in each day was compared with independent sample t-test (P<0.05).  

 

Figure 6. Percentages of mating success in pairing (mean ± S.E.) of marked and untreated adult 

male flies (control). The different letter in each day was compared with independent sample t-
test (P<0.05).  
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ส าหรับการทดสอบการแข่งขันจับคู่ผสมพันธุ์ระหว่างแมลงวันแตงเพศเมียที่ติดเชื้อรากับแมลงวันแตงเพศ
เมียปกติ ในวันที่ 1 ถึง 4 แมลงวันแตงเพศผู้ปกติมีเปอร์เซ็นต์การจับคู่ผสมพันธุ์ในแมลงวันแตงเพศเมียทั้งสอง
สถานะไม่แตกต่างกัน ส่วนในวันที่ 5 ไม่พบเปอร์เซ็นต์การจับคู่ผสมพันธุ์ของแมลงวันแตงเพศผู้กับแมลงวันแตงเพศ
เมียที่ติดเชื้อรา (Fig. 7) ส าหรับชุดควบคุมเปอร์เซ็นต์การจับคู่ผสมพันธุ์ของแมลงวันแตงเพศเมียที่แต้มสีกับ
แมลงวันแตงเพศเมียปกติไม่มีความแตกต่างกันของทุกวันที่ส ารวจ ยกเว้นวันที่ 2 ที่พบเปอร์เซ็นต์การจับคู่ผสม
พันธุ์ในแมลงวันแตงเพศเมียที่แต้มสีสูงกว่าแมลงวันแตงเพศเมียที่คลุกด้วยน้ าเปล่า (Fig. 8) 

 

 

Figure 7. Percentages of mating success in pairing (mean ± S.E.) of Metarhizium guizhouense 
PSUM02 infected Bactrocera cucurbitae (Couqillett) adult female flies and untreated adult 

female flies. The different letter in each day was compared with independent sample t-test 

(P<0.05).  
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Figure 8. Percentages of mating success in pairing (mean ± S.E.) of marked and untreated adult 

female flies (control). The different letter in each day was compared with independent sample 

t-test (P<0.05).  

 

แมลงวันแตงเพศผู้ที่ติดเชื้อรามีค่าเฉลี่ยการรอดชีวิต (AST) น้อยที่สุด คือ 5.0 ± 0.1 วัน ซึ่งแตกต่างจาก
แมลงวันแตงเพศเมียปกติ (10.5 ± 0.6

 วัน) และเพศผู้ปกติ (11.6 ± 0.4 วัน) ที่อยู่ภายในกรงเดียวกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (F = 72.27; df = 5; P < 0.05) ส่วนแมลงวันแตงเพศผู้แต้มสี เพศผู้ปกติ และเพศเมียปกติของ
กรงชุดควบคุมมีค่า AST ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 13.2 ± 0.4, 12.8 ± 0.1 และ 13.5 ± 0.3 

วัน (Table 3)   
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Table 3. Kaplan-Meier survival analysis of adult male Bactrocera cucurbitae (Couqillett) 

infected with Metarhizium anisopliae PSUM02, in data from the mating competitiveness 

bioassay. 

Assay Insect 

Average survival time 

(AST) 

(mean ± SE)
*
 

95% Confidence interval 

Lower Upper 

Treated cage Infected male   5.0 ± 0.1
a
 4.8 5.3 

 

Healthy male 11.6 ± 0.4
c
 10.8 12.4 

 

Healthy female 10.5 ± 0.6
b
 9.8 11.2 

Control cage Marked male 13.2 ± 0.4
d
 12.5 14.0 

 

Healthy male 12.8 ± 0.1
d
 11.7 13.9 

 

Healthy female 13.5 ± 0.3
d
 12.8 14.3 

*Different superscripts in the AST column indicate significant differences by Tukey's HSD test 

(P<0.05). AST observations were right censored by limiting observations to 15 days, i.e., the data 

are right censored. The number of insect in each cage was 10 flies and 10 replications.  

 

แมลงวันแตงเพศเมียที่ติดเชื้อรามีค่าเฉลี่ยการรอดชีวิต (AST) น้อยที่สุด คือ 4.4 ± 0.2 วัน ซึ่งแตกต่าง
จากแมลงวันแตงเพศเมียปกติ (13.8 ± 0.3

 วัน) และเพศผู้ปกติ (13.9 ± 0.4 วัน) ที่อยู่ภายในกรงเดียวกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (F = 191.93; df = 5; P < 0.05) ส่วนแมลงวันแตงเพศเมียแต้มสี เพศเมียปกติ และเพศผู้ปกติ
ของกรงชุดควบคุมมีค่า AST ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 14.8 ± 0.2, 14.7 ± 0.2 และ 14.0 ± 

0.4 วัน (Table 4)   
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Table 4. Kaplan-Meier survival analysis of adult female Bactrocera cucurbitae (Couqillett) 

infected with Metarhizium anisopliae PSUM02, in data from the mating competitiveness 

bioassay. 

Assay Insect 

Average survival time 

(AST) 

(mean ± SE)
*
 

95% Confidence interval 

Lower Upper 

Infected  cage Infected female   4.4 ± 0.2
a
 3.9 4.9 

 

Healthy male 13.9 ± 0.4
b
 13.0 14.8 

 

Healthy female 13.8 ± 0.3
b
 12.9 14.7 

Control cage Marked female 14.8 ± 0.2
b
 13.1 14.9 

 

Healthy male 14.0 ± 0.4
b
 14.4 15.1 

 

Healthy female 14.7 ± 0.2
b
 14.4 15.1 

*Different superscripts in the AST column indicate significant differences by Tukey's HSD test 

(P<0.05). AST observations were right censored by limiting observations to 15 days, i.e., the data 

are right censored. The number of insect in each cage was 10 flies and 10 replications.  

 

 เปอร์เซ็นต์การตายสะสมของแมลงวันแตงเพศผู้ที่ติดเชื้อราพบ 100% ที่ 7 วันหลังจากการติดเชื้อ (Fig. 9) 
แมลงวันแตงเพศผู้ที่ติดเชื้อราสามารถถ่ายทอดเชื้อราไปสู่แมลงวันแตงเพศเมียและเพศผู้ปกติที่อยู่ภายในกรง
เดียวกันได้ โดยพบเปอร์เซ็นต์การตายสะสมเท่ากับ 84.0 ± 7.5% และ 72.0 ± 6.6% ในวันที่ 14 หลังจากการติด
เชื้อ(Fig. 9) ส่วนชุดควบคุมพบเปอร์เซ็นต์การตายสะสมของแมลงวันแตงเพศผู้แต้มสี แมลงวันแตงเพศผู้และเพศ
เมียปกติต่ ากว่า 36% (Fig. 10) 

ส าหรับเปอร์เซ็นต์การตายสะสมของแมลงวันแตงเพศเมียที่ติดเชื้อราพบ 100% ที่ 7 วันหลังจากการติด
เชื้อ (Fig. 11) ส่วนแมลงวันแตงเพศผู้และเพศเมียปกติที่อยู่ภายในกรงเดียวกันได้พบเปอร์เซ็นต์การตายสะสมเพียง 
12.0 ± 4.5% และ 14.0 ± 2.5% ในวันที่ 9 และ 10 หลังจากการติดเชื้อ (Fig. 11) ส่วนชุดควบคุมพบเปอร์เซ็นต์
การตายสะสมของแมลงวันแตงเพศเมียแต้มสี แมลงวันแตงเพศผู้และเพศเมียปกติต่ ากว่า 16% (Fig. 12) 
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Figure 9. Accumulative percentage mortality of healthy adult male, female and adult male fly, 

Bactrocera cucurbitae (Couqillett), infected with Metarhizium anisopliae PSUM02.  

 

Figure 10. Accumulative percentage mortality of healthy adult male, female and marked adult 

male fly, Bactrocera cucurbitae (Couqillett), uninfected with Metarhizium anisopliae PSUM02.  
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Figure 11. Cumulative mortalities of healthy adult male, female and infected with 

Metarhiziumanisopliae PSUM02 adult female flies Bactrocera cucurbitae (Couqillett). 

 

 

Figure 12. Cumulative mortalities of healthy adult male, female and marked adult female flies 

un-infected with Metarhizium anisopliae PSUM02 of Bactrocera cucurbitae (Couqillett). 
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การทดลองที่  4 ผลของการถ่ายทอดเชื้อราโรคแมลง Metarhizium anisopliae โดยแมลงวันแตง 
Bactrocera cucurbitae เพศผู้ต่อแมลงวันแตงเพศเมียที่ไม่ผ่านและผ่านการจับคู่ผสมพันธุ์ 

การเลือกจับคู่ผสมพันธุ์ของแมลงวันแตงเพศผู้ที่ติดเชื้อราต่อแมลงวันแตงเพศเมียปกติที่ไม่ผ่านการจับ
คู่ผสมพันธุ์ (virgin) และผ่านการจับคู่ผสมพันธุ์พร้อมวางไข่ (gravid) จ านวนชนิดละ 10 ตัวต่อกรง จ านวน 10 ซ้ า
พบว่าแมลงวันแตงเพศผู้ที่ติดเชื้อราจับคู่ผสมพันธุ์กับแมลงวันแตงเพศเมียปกติที่ผ่านการจับคู่ผสมพันธุ์พร้อมวางไข่
ในวันที่ 1-5 ของการส ารวจ และพบการจับคู่ผสมพันธุ์ของแมลงวันแตงเพศเมียปกติที่ไม่ผ่านการจับคู่ผสมพันธุ์ใน
วันที่ 2 ของการส ารวจแล้วมีแนวโน้มลดลง (Fig. 13) ส าหรับชุดควบคุมแมลงวันแตงเพศผู้ที่แต้มสี พบเปอร์เซ็นต์
การจับคู่ผสมพันธุ์ต่อแมลงวันแตงเพศเมียปกติที่ไม่ผ่านการจับคู่ผสมพันธุ์มากกว่าแมลงวันแตงเพศเมียปกติที่ผ่าน
การจับคู่ผสมพันธุ์พร้อมวางไข่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในวันที่ 1 และ 2 ส่วนในวันที่ 3-5 มีเปอร์เซ็นต์การจับ
คู่ผสมพันธุ์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Fig. 14)   

 

Figure 13. Percentage of mating (mean ± S.E.) of infected adult male Bactrocera cucurbitae 

(Couqillett) with Metarhizium anisopliae PSUM02 on virgin and gravid female flies. The different 

letter in each day was compared with independent sample t-test (P<0.05).  
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Figure 14. Percentage of mating (mean ± S.E.) of uninfected adult male Bactrocera cucurbitae 

(Couqillett) with Metarhizium anisopliae PSUM02 on virgin and gravid female flies. The different 

letter in each day was compared with independent sample t-test (P<0.05).  

 

แมลงวันแตงเพศผู้ที่ติดเชื้อรามีค่าเฉลี่ยการรอดชีวิต (AST) น้อยที่สุด คือ 6.2 ± 0.3 วัน ซึ่งแตกต่างจาก
แมลงวันแตงเพศเมียปกติที่ไม่ผ่านการจับคู่ผสมพันธุ์ (11.8 ± 0.5วัน) และแมลงวันแตงเพศเมียปกติที่ผ่านการจับ
คู่ผสมพันธุ์พร้อมวางไข่ (11.9 ± 0.3 วัน) ที่อยู่ภายในกรงเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F = 113.25; df = 5; 

P < 0.05) ส่วนในกรงควบคุมแมลงวันแตงเพศผู้แต้มสี แมลงวันแตงเพศเมียปกติที่ไม่ผ่านการจับคู่ผสมพันธุ์ และ
ผ่านการจับคู่ผสมพันธุ์พร้อมวางไข่มีค่า AST ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่า AST อยู่ระหว่าง 
13.9 - 14.1 วัน (Table 5)   
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Table 5. Kaplan-Meier survival analysis of adult male Bactrocera cucurbitae (Couqillett) 

infected and uninfected with Metarhizium anisopliae PSUM02 on virgin and gravid female flies. 

Assay Insect 

Average survival time 

(AST) 

(mean ± SE)
*
 

95% Confidence interval 

Lower Upper 

Treated cage Infected male   6.2 ± 0.3
a
 5.79 6.51 

 

Virgin female 11.8 ± 0.5
b
 10.90 12.47 

 

Gravid female 11.9 ± 0.3
b
 11.09 12.67 

Control cage Healthy male 14.1 ± 0.1
c
 13.62 14.50 

 

Virgin female 13.9 ± 0.1
c
 13.41 14.39 

 

Gravid female 13.9 ± 0.2
c
 13.40 14.40 

*Different superscripts in the AST column indicate significant differences by Tukey's HSD test 

(P<0.05). AST observations were right censored by limiting observations to 15 days, i.e., the data 

are right censored. The number of insect in each cage was 10 flies and 10 replications.  

 

เปอร์เซ็นต์การตายสะสมของแมลงวันแตงเพศผู้ที่ติดเชื้อราพบ 100% ที่ 8 วันหลังจากการติดเชื้อ (Fig. 

15) แมลงวันแตงเพศผู้ที่ติดเชื้อราสามารถถ่ายทอดเชื้อราไปสู่แมลงวันแตงเพศเมียปกติที่ไม่ผ่านการจับคู่ผสมพันธุ์ 
และแมลงวันแตงเพศเมียปกติที่ผ่านการจับคู่ผสมพันธุ์พร้อมวางไข่ที่อยู่ภายในกรงเดียวกันได้ โดยพบเปอร์เซ็นต์
การตายสะสมเท่ากับ 38.0 ± 6.9% และ 48.0 ± 4.6% (Fig. 15) ส่วนชุดควบคุมพบเปอร์เซ็นต์การตายสะสมของ
แมลงวันแตงเพศผู้แต้มสี แมลงวันแตงเพศเมียปกติที่ไม่ผ่านการจับคู่ผสมพันธุ์ และแมลงวันแตงเพศเมียปกติที่ผ่าน
การจับคู่ผสมพันธุ์พร้อมวางไข่ต่ ากว่า 22% (Fig. 16) 
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Figure 15. Accumulative percentage mortality of infected adult male with Metarhizium 
anisopliae PSUM02, virgin female and gravid female fly, Bactrocera cucurbitae (Couqillett).  

 

Figure 16. Accumulative percentage mortality of uninfected adult male with Metarhizium 
anisopliae PSUM02, virgin female and gravid female fly, Bactrocera cucurbitae (Couqillett).  
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การทดลองที่ 5 การควบคุมแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae เพศเมียโดยอาศัยแมลงวันแตงเพศผู้ที่
ติดเชื้อราโรคแมลง Metarhizium anisopliae ในสภาพโรงเรือน 

 จากการทดสอบการใช้เชื้อรา M. anisopliae PSUM02 ควบคุมแมลงวันแตง B. cucurbitae เพศเมีย
โดยอาศัยแมลงวันแตงเพศผู้ที่ติดเชื้อราในสภาพโรงเรือนขนาด 1×2×2.5 เมตร จ านวน 8 โรงเรือน แต่ละโรงเรือน
ปลูกต้นแตงกวาจ านวน 8 ต้น สี่โรงเรือนแรกใช้แมลงวันแตงเพศผู้ที่ติดเชื้อราแพร่กระจายไปสู่เพศเมีย สี่โรงเรือน
หลังเป็นชุดควบคุม เมื่อต้นแตงกวาออกผลที่มีขนาดความยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตรและพร้อมส าหรับการ
วางไข่ของแมลงวันแตงเพศเมีย ปล่อยแมลงวันแตงเพศเมียที่ผ่านการจับคู่ผสมพันธุ์และพร้อมวางไข่อายุ 15-20 

วันจ านวน 150 ตัว และแมลงวันแตงเพศผู้ที่คลุกเชื้อราจ านวน 150 ตัว ส่วนชุดควบคุมใช้แมลงวันแตงทั้งสองเพศ
ที่ไม่คลุกเชื้อรา หลังจากปล่อยแมลงเป็นเวลา 24 ชั่วโมง สองโรงเรือนแรกของชุดที่ใช้เชื้อราและชุดควบคุมสุ่มเก็บ
ผลแตงกวาจ านวน 3 ผลต่อโรงเรือน ส่วนสองโรงเรือนหลังของชุดที่ใช้เชื้อราและชุดควบคุมสุ่มเก็บผลแตงกวา
จ านวน 2 ผลต่อโรงเรือน (จ านวนผลแตงกวาแต่ละโรงเรือนมีจ านวนไม่เท่ากัน จึงวางแผนการเก็บตัวอย่างผล
แตงกวาแตกต่างกัน) และเก็บต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลา 5 วัน พบว่าโรงเรือนที่ใช้เชื้อราทั้งสี่โรงเรือนเก็บจ านวนผล
แตงทั้งหมดจ านวน 50 ผล พบจ านวนตัวหนอน 3,106 ตัว ดักแด้ 3,065 ดักแด้ และตัวเต็มวัย 3,022 ตัว 
นอกจากนี้ยังพบตัวหนอนที่ตายจ านวน 41 ตัวและดักแด้ที่ตาย 35 ดักแด้ (Table 6) ส่วนโรงเรือนที่ไม่ใช้เชื้อราสุ่ม
เก็บจ านวนผลแตง 50 ผลพบจ านวนตัวหนอน 9,273 ตัว ดักแด้ 9,238 ดักแด้ และตัวเต็มวัย 9,238 ตัว (Table 6) 
แตกต่างจากโรงเรือนที่ใช้เชื้อราอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติยิ่ง (หนอน χ2

 = 3072.291; df = 1; P = 0.000, ดักแด้ 
χ2

 = 3097.288; df = 1; P = 0.000, ตัวเต็มวัย χ2
 = 3151.589; df = 1; P = 0.000) ส าหรับโรงเรือนที่ไม่ใช้

เชื้อรา พบจ านวนตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัยมากกว่าโรงเรือนที่ใช้เชื้อรามากถึง 2.97 3.01 และ 3.05 เท่า 
ตามล าดับ (Table 6) ส่วนค่าเฉลี่ยจ านวนตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัยในการเก็บผลแตงกวาที่ถูกแมลงวันแตง
เข้าท าลายในการทดสอบสภาพโรงเรือนแต่ละครั้ง (จ านวน 5 ครั้ง) พบว่าโรงเรือนที่ใช้แมลงวันแตงเพศผู้ที่ติดเชื้อ
รามีจ านวนรุ่นลูกระยะตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย น้อยกว่าโรงเรือนชุดควบคุมท่ีไม่ใช้เชื้อรา (Fig. 17)   

 

Table 6. Total number of each stage of Bactrocera cucurbitae (Couqillett) from Metarhizium 
anisopliae PSUM02 treated and control cage in experimental greenhouse test  

 

# of fruits # of larvae # of pupae # of adults 

Fungi 50 3,106 3,065 3,022 

Control 50 9,273 9,238 9,238 

F2
 test **

1/
 ** ** 

1/
** = highly significant different (P<0.01) according to F2

 test of goodness-of-fit 
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Figure 17. Average number (mean ± S.E.) of larvae (A), pupae (B) and adult (C) from treated 

adult male fly with Metarhizium anisopliae PSUM02 and un-treated (control) adult male fly, 

Bactrocera cucurbitae (Couqillett) from infested cucumber in greenhouse test. The different 

letter in each day was compared with independent sample t-test (P<0.05).  
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ผลของระยะเวลาการติดเชื้อราโรคแมลง Metarhizium anisopliae PSUM02 ต่อการวางไข่ 
และระยะตัวอ่อนแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae  
Effect of Latent Infection Period of Metarhizium anisopliae PSUM02 on Egg  
Laying and Immature Stages of Bactrocera cucurbitae

	 แมลง ันแตง	Bactrocera cucurbitae	(Couqillett)	(Diptera	:	Tephritidae)	เป็นแมลง ัตรูพืชที่ ำ�คัญท�งเ ร ฐกิจ
ชนิด นึ่ง	 พบก�รแพร่ระบ�ดทั่ ประเท 	 ก�รค บคุมด้ ยเชื้อร�	 Metarhizium anisopliae	 เป็น ิธีก�ร นึ่งที่เป็นมิตรกับ ิ่ง
แ ดล้อมและใ ้ประ ิทธิภ�พในก�รค บคุม ูง	ผลจ�กก�ร ึก �แมลง ันแตง	B. cucurbitae	เพ เมีย	อ�ยุ	15-20	 ัน	ที่ผ�่นก�ร
ผ มพันธุ์และพร้อม �งไข	่คลุกด้ ยเชื้อร�	M. anisopliae	PSUM02	ค �ม น�แน่น	1X106	 ปอร์/มิลลิลิตร	เป็นเ ล�	3	น�ที	
แล้ นำ�ไปบ่มใ ้แมลงติดเชื้อร�เป็นเ ล�	24	48	72	และ	96	ชั่ โมง	 ่ นชุดค บคุมคลุกด้ ยน้ำ�กลั่นปลอดเชื้อ	พบ ่�แมลง ันแตง
เพ เมียมีเปอร์เซ็นต์ก�ร �งไข่ลดลงเมื่อระยะเ ล�ก�รติดเชื้อร�เพิ่มม�กขึ้น	คือ	60.00	16.67	3.33	และ	13.33%	ต�มลำ�ดับ	เมื่อ
เปรียบเทียบกับชุดค บคุมที่มีเปอร์เซ็นต์ก�ร �งไข่	 100%	 ่ นเปอร์เซ็นต์อัตร�ก�รต�ยของแมลง ันแตงเพ เมียที่ติดเชื้อร�เมื่อ
ระยะเ ล�ก�รติดเชื้อร�เพิ่มม�กขึ้นแมลงมีอัตร�ก�รต�ยเพิ่มขึ้น	40.00	83.33	96.67	และ	86.67%	ต�มลำ�ดับ	 ่ นรุ่นลูก	(F1)	
พบระยะตั นอน	 ดักแด้	 และตั เต็ม ัย	 มีจำ�น นลดลงต�มระยะเ ล�ที่ตั เต็ม ัยแมลง ันแตงเพ เมียติดเชื้อร�เพิ่มม�กขึ้นเช่น
เดีย กัน
คำาสำาคัญ:	แมลง ันแตง,	ระยะเ ล�ก�รติดเชื้อ,	Metarhizium anisopliae

 Melon	fruit	fly,	Bactrocera cucurbitae	(Couqillett)	(Diptera:	Tephritidae),	is	type	of	insect	which	is	dis-
tributed	throughout	the	country	and	had	a	major	impact	on	the	economy.	Control	in	this	type	of	insect	pests	
with	Metarhizium anisopliae	 is	a	method	which	 is	environmentally	 friendly	and	high	efficient.	The	gravid	
female	B. cucurbitae,	age	15-20	day	old,	was	inoculated	with	M. anisopliae	PSUM02	(1x106	spore/ml,	3	min)	
and	incubated	with	different	latent	infection	at	24,	48,	72	and	92	hr	was	investigated.	The	control	was	treated	
with	sterile	distilled	water.	Egg	laying	percentage	of	infected	gravid	female	fly	decreased	when	the	time	of	
latent	infection	increased	with	60.00,	16.67,	3.33	and	13.33%,	respectively.	The	control	treatment	showed	
100%	of	egg	laying	activity.	The	mortality	percentage	of	gravid	female	fly	was	increased	with	the	increment	
of	latent	infection	at	40.00,	83.33,	96.67	and	86.67%,	respectively.	The	number	of	B. cucurbitae	offsprings	(F1)	
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 แมลง ันแตง	 Bactrocera cucurbitae (Coquil-
lett)	 จัดเป็นแมลง ันผลไม้ชนิด นึ่งที่มีค �ม ำ�คัญท�ง
เ ร ฐกิจของโลก	 �ม�รถเข้�ทำ�ล�ยผลผลิตท�งก�รเก ตร
ได้ม�กก ่�	81	ชนิด	 ได้แก่	แตงร้�น	แตงไท	แตงโม	แตงแคน
ต�ลูป	มะระ	บ บ	ตำ�ลึง	ฟักแฟง	ฟักเขีย 	และฟักทอง	เป็นต้น	
(Dhillon et al.,	 2005)	 แมลง ันแตง �ม�รถ ร้�งค �มเ ีย
�ยของผลผลิตอยู่ระ ่�ง	 30-100%	 โดยขึ้นอยู่กับชนิดของ

พืชตระกูลแตง	 ก�รค บคุมแมลง ันแตง �ม�รถทำ�ได้ ล�ย
ิธี	 เช่น	 ก�รใช้กับดัก รือเ ยื่อล่อ	 (Economopoulos	 and	

Haniotakis,	1994)	ก�รใช้ �รเคมีกำ�จัด ัตรูพืช	(Ros	et al.,	
2002)	 	 และก�รค บคุมโดยชี ิธีซึ่งมีอยู่ ล�ย ิธีก�ร	 ำ� รับ
ก�รใช้เชื้อร� �เ ตุโรคแมลง	 Metarhizium anisopliae	 ใน
ก�รค บคุมแมลงถือได้ ่�เป็น ิธีก�ร นึ่งที่ปลอดภัยและเป็น
มิตรกับ ิ่งแ ดล้อม	เชื้อร�โรคแมลง		M. anisopliae	เป็นเชื้อ
ร�ที่มีประ ิทธิภ�พในก�รค บคุมแมลงและเป็นที่นิยมใช้กัน
อย�่งแพร่ ล�ย	 เชื้อร�	M. anisopliae	 เป็นเชื้อร� �เ ตุโรค
ของแมลงที่อ� ัยอยู่ในดิน	 เป็นเชื้อร�ที่มี งจรชี ิตไม่ มบรูณ์	
ไม่พบระยะก�ร ืบพันธุ์โดยอ� ัยเพ 	 �ม�รถเข้�ทำ�ล�ยแมลง
ได้ ล�ยชนิด	 เช่น	 ตั๊กแตน	 (Peng	 et al.,	 2008),	 แมลง ัน	 
(Dinalva	 et al.,	 2010),	 นอนกระทู้ผัก	 (พัชรินทร์,	 มปป.)	
และแมลง ันผลไม	้ (Evangelos	 et al.,	 2012)	 นอกจ�กนี้
เชื้อร�โรคแมลง	 M. anisopliae	 �ม�รถเข้�ทำ�ล�ยแมลงได้
ทุกระยะก�รเจริญ	 ทั้งไข	่ ตั อ่อน	 ดักแด้	 และร มถึงตั เต็ม
ัย	 Destéfano	 และคณะ	 (2005)	 ได้นำ�เชื้อร�โรคแมลง	 M.  

anisopliae	 ม�ทด อบในแมลง ันผลไม้	 Anastrepha  
fraterculus	 (Wiedemann)	 ในระยะตั อ่อน	 พบ ่�เชื้อ
ร�ดังกล่� �ม�รถเข้�ทำ�ล�ยแมลงได้ดี	 จ�กคุณ มบัติดัง
กล่� ของเชื้อร�	 M. anisopliae	 จึงได้นำ�ม�ใช้ในก�ร ึก �
ิจัยครั้งนี้เพื่อทด อบผลของระยะก�รติดเชื้อร�โรคแมลง	

M.anisopliae	 ต่อก�ร �งไข่ของตั เต็ม ัยแมลง ันแตงเพ
เมีย	B. cucurbitae	และผลกระทบต่อระยะตั อ่อนของแมลง

บทนำา

(larvae,	pupae	and	new	emerged	adults)	was	reduced	when	the	latent	infection	of	their	mother	increased.	
Keywords: Bactrocera cucurbitae,	latent	infection	period,	Metarhizium anisopliae

การเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณแมลงวันแตง
	 เก็บร บร มผลบ บและแตงก �ที่ถูกแมลง ันแตง	
B. cucurbitae	 เข้�ทำ�ล�ยจ�กแปลงปลูกเก ตรกร	 ในเขต

อำ�เภอบ�งกล่ำ�	 จัง ัด งขล�	 ใ ่ในกล่องพล� ติกใ ขน�ด	
10×20×15	 เซนติเมตร	 ที่บริเ ณฝ�เจ�ะรูและปิดด้ ยผ้�ข�
บ�งเพื่อระบ�ยอ�ก� 	 ด้�นล่�งของกล่องรองพื้นด้ ยขี้เลื่อย
อบฆ่�เชื้อ ูงประม�ณ	 2	 เซนติเมตร	 เพื่อใ ้ นอนออกม�เข้�
ดักแด	้ เพ�ะดักแด้ในกล่องประม�ณ	8-10	 ัน	 เพื่อรอใ ้แมลง
ฟักออกม�เป็นตั เต็ม ัย	 ย้�ยตั เต็ม ัยทั้งเพ ผู้และเพ เมียไป
เลี้ยงในกรงผ�้มุ้งขน�ด	 30×30×30	 เซนติเมตร	 ภ�ยในกรงมี
น้ำ�ต�ลก้อน	ยี ต	์ และน้ำ�	 เป็นแ ล่งอ� �ร	 เลี้ยงแมลงตั เต็ม
ัยจนมีอ�ยุประม�ณ	15-20	 ัน	 รือแมลง ันแตงเพ เมียผ�่น

ก�รผ มพันธุ์และพร้อม �งไข่	 แล้ นำ�ไปเพ�ะเลี้ยงขย�ยพันธุ์
ต่อด้ ยผลแตงก �	 โดยใ ้แมลง ันแตงเพ เมียเข้�ม� �งไข่
เป็นเ ล�	 24	 ชั่ โมง	 ลังจ�กนั้นนำ�ผลแตงที่แมลง ันแตง
�งไข่ไปบ่มในกล่องพล� ติกใ ขน�ด	 10×20×15	 เซนติเมตร	

ที่บริเ ณฝ�เจ�ะรูและปิดด้ ยผ้�ข� บ�งเพื่อระบ�ยอ�ก� 	
เป็นเ ล�	2	 ัน	 เพื่อรอใ ้ตั นอนระยะที่	1	ออกจ�กไข	่จ�ก
นั้นย้�ยผลแตงก �ที่มีตั นอนไปเลี้ยงบนอ� �รเทียม	ภ�ยใน
กล่องพล� ติกใ ขน�ด	 10×20×15	 เซนติเมตร	 ที่รองพื้นด้ ย
ขี้เลื่อยอบฆ่�เชื้อเพื่อใ ้ นอนเข้�ดักแด	้ จ�กนั้นเก็บร บร ม
ดักแด้ใ ่ในกรงเลี้ยงแมลงจนกระทั่งกล�ยเป็นตั เต็ม ัยทั้งเพ
ผู้และเพ เมีย	 ใ ้อ� �รตั เต็ม ัยด้ ยน้ำ�ต�ลก้อน	 ยี ต์	 และ
น้ำ�	เพื่อใช้ในก�รทดลอง

การเตรียมเชื้อราโรคแมลง Metarhizium anisopliae
	 นำ�เชื้อร�โรคแมลง	M. anisopliae	PSUM02	ที่ได้รับ
จ�ก ูนย์ ิจัยค บคุม ัตรูพืชโดยชี ินทรีย์แ ่งช�ติ	 ูนย์ภ�คใต้	
(นริ ,	 2554)	 ม�เพ�ะเลี้ยงในอ� �ร	 Sabouraud	Dextrose	
Agar	 plus	 Yeast	 Extract	 (SDAY)	 ในจ�นอ� �รเลี้ยงเชื้อ
ขน�ดเ ้นผ�่น ูนย์กล�ง	 90	 มิลลิเมตร	 บ่มที่ตู้บ่มเชื้ออุณ ภูม	ิ
27.0	 ±	 2.0	 อง �เซลเซีย ในที่มืดเป็นเ ล�	 2	 ัปด� ์	 รือ
จนก ่�เชื้อร� ร้�ง ปอร์ได้ มบูรณ์

ผลของระยะเวลาการติดเชื้อราโรคแมลง Metarhizium 
anisopliae PSUM02 ต่อการวางไข่และระยะตัวอ่อน
แมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae
	 นำ�แมลง ันแตง	B. cucurbitae	 เพ เมียอ�ยุ	 15-20	
ัน	 ที่ผ�่นก�รผ มพันธุ์และพร้อม �งไข่จำ�น น	 150	 ตั 	 โดย
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แบ่งแมลง ันเพ เมียจำ�น น	 120	 ตั 	 คลุกด้ ย ปอร์เชื้อร�	
M. anisopliae	PSUM02	ที่มีค �ม น�แน่น	1×106	 ปอร์/
มิลลิลิตร	 เป็นเ ล�	 3	น�ที	 แล้ ย้�ยใ กล่องพล� ติกใ ขน�ด	
10×20×7	เซนติเมตร	ที่บริเ ณฝ�เจ�ะรูและปิดด้ ยผ้�ข� บ�ง
เพื่อระบ�ยอ�ก� 	จำ�น น	4	กล่องๆ	ละ	30	ตั 	 �งแผนก�ร
ทดลองแบบ ุ่ม มบูรณ	์(completely	randomized	design,	
CRD)	จำ�น น	30	ซ้ำ�	(แมลง	1	ตั /ซ้ำ�)	แต่ละกรรม ิธีประกอบ
ด้ ย	กรรม ิธีที	่1	แมลง ันแตงที่ติดเชื้อร�เป็นเ ล�	24	ชั่ โมง	
กรรม ิธีที่	 2	 แมลง ันแตงที่ติดเชื้อร�เป็นเ ล�	 48	 ชั่ โมง	
กรรม ิธีที่	 3	 แมลง ันแตงที่ติดเชื้อร�เป็นเ ล�	 72	 ชั่ โมง	
กรรม ิธีที่	4	แมลง ันแตงที่ติดเชื้อร�เป็นเ ล�	96	ชั่ โมง	และ
ชุดค บคุมแมลง ันแตงที่ไม่ติดเชื้อร�โรคแมลงโดยคลุกแมลง
ด้ ยน้ำ�กลั่นนึ่งปลอดเชื้อ	ภ�ยในกล่องมีน้ำ�ต�ลก้อน	ยี ต	์และ
น้ำ�	 เป็นแ ล่งอ� �รใ ้กับแมลง	จ�กนั้นนำ�แมลง ันแตงแต่ละ
กรรม ิธีแยกใ ่กล่องขน�ด	 10×20×7	 เซนติเมตร	 จำ�น น	 1	
ตั ต่อกล่องต่อซ้ำ�	 ทั้ง มด	 30	 กล่อง	 ที่บริเ ณฝ�เจ�ะรูและ
ปิดด้ ยผ้�ข� บ�งเพื่อระบ�ยอ�ก� 	 ภ�ยในกล่องใ ่แตงก �	
1	ผล	ขน�ดย� ประม�ณ	10-15	 เซนติเมตร	จ�กนั้นปล่อยใ ้
แมลง ันแตง �งไข่ที่ผลแตงก �เป็นเ ล�	5	 ัน	นำ�ผลแตงก �
ม�บ่มในกล่องพล� ติกใ ขน�ดข้�งต้น	บันทึกจำ�น นตั นอน	
ดักแด้	 และตั เต็ม ัยในแต่ละกรรม ิธี	 เปรียบเทียบกันโดยใช้
แผนก�รทดลองข้�งต้น

 ผลก�ร ึก �เชื้อร�โรคแมลง	 M. anisopliae 
PSUM02	 ต่อก�ร �งไข่และระยะตั อ่อนของแมลง ันแตง																		
B. cucurbitae	ที่ระยะเ ล�ต่�งๆ	ได้แ ดงไ ้ใน	Table	1	โดย
พบ ่�	 แมลง ันแตงเพ เมียที่ติดเชื้อร�เป็นเ ล�	 24	 ชั่ โมง	 มี
เปอร์เซ็นต์ก�ร �งไข่อยู่ที่	 60.00%	 พบระยะตั นอนจำ�น น	
572	ตั 	ระยะดักแด้	557	ดักแด้	และจำ�น นตั เต็ม ัย	454	ตั 	
แมลง ันแตงที่ติดเชื้อร�เป็นเ ล�	 48	 ชั่ โมง	 มีเปอร์เซ็นต์ก�ร
�งไข่อยู่ที่	 16.67%	 พบระยะตั นอนจำ�น น	 60	 ตั 	 ระยะ

ดักแด้	 48	 ดักแด้	 และจำ�น นตั เต็ม ัย	 30	 ตั 	 แมลง ันแตง
ที่ติดเชื้อร�เป็นเ ล�	 72	 ชั่ โมง	 มีเปอร์เซ็นต์ก�ร �งไข่อยู่ที่	
3.33%	พบระยะตั นอนจำ�น น	7	ตั 	ระยะดักแด้	6	ดักแด	้
และจำ�น นตั เต็ม ัย	 5	 ตั 	 และแมลง ันแตงที่ติดเชื้อร�เป็น
เ ล�	96	ชั่ โมง	มีเปอร์เซ็นต์ก�ร �งไข่อยู่ที	่13.33%	พบระยะ
ตั นอนจำ�น น	43	ตั 	ระยะดักแด้	36	ดักแด้	และจำ�น นตั
เต็ม ัย	24	ตั 	ต�มลำ�ดับ	 ่ นชุดค บคุมมีเปอร์เซ็นต์ก�ร �งไข่
อยู่ที	่100.00%	พบระยะตั นอนจำ�น น	973	ตั 	ระยะดักแด้

และตั เต็ม ัย	เท่�กับ	962	ตั 	 ำ� รับเปอร์เซ็นต์ก�รต�ยของ
ตั เต็ม ัยแมลง ันแตงเพ เมียที่ติดเชื้อร�ระยะเ ล�	72	ชั่ โมง	
มีเปอร์เซ็นต์ก�รต�ย ูงที่ ุด	คือ	96.67%	รองลงม�คือแมลง ัน
แตงที่ติดเชื้อร�	 96	 48	 และ	 24	 ชั่ โมง	 โดยมีเปอร์เซ็นต์ก�ร
ต�ย	86.67	83.33	และ	40.00%	ต�มลำ�ดับ	 ่ นชุดค บคุมไม่
พบเปอร์เซ็นต์ก�รต�ยของแมลง	(Table	1)	
	 ำ� รับก�รต�ยในระยะตั นอนของแมลง ันแตง	 B.	
cucurbitae	พบ ่�เมื่อแมลง ันแตงติดเชื้อร�เป็นเ ล�	48–96	
ชั่ โมง	 พบเปอร์เซ็นต์ก�รต�ยในระยะตั นอนเท่�กับ	 20.00,	
14.29	 และ	 16.28%	 ต�มลำ�ดับ	 ซึ่งม�กก ่�ก�รติดเชื้อร�
เป็นระยะเ ล�	 24	 ชั่ โมง	 (2.62%)	 และชุดค บคุม	 (1.13%)	
ต�มลำ�ดับ	 นอกจ�กนี้เปอร์เซ็นต์ก�รต�ยในระยะดักแด้ของ
แมลง ันแตงพบ �่แมลง ันแตงที่ติดเชื้อร�เป็นระยะเ ล�	 48	
และ	 96	 ชั่ โมง	 พบเปอร์เซ็นต์ก�รต�ยในระยะดักแด้ ูงถึง	
37.50	 และ	 33.33%	 ต�มลำ�ดับ	 ่ นเปอร์เซ็นต์ก�รต�ยใน
ระยะดักแด้ของแมลง ันแตงพบ ่�แมลง ันแตงที่ติดเชื้อร�เป็น
ระยะเ ล�	 24	 และ	 72	 ชั่ โมงพบเปอร์เซ็นต์ก�รต�ยในระยะ
ดักแด้เท่�กับ	18.49	และ	16.67%	ต�มลำ�ดับ	 ่ นชุดค บคุม
ไม่พบเปอร์เซ็นต์ก�รต�ยในระยะดักแด	้ ำ� รับ ัด ่ นเพ ผู้
และเพ เมียของรุ่นลูกที่ออกม�	 พบ ่�ไม่มีค �มแตกต่�งกัน
อย่�งมีนัย ำ�คัญท�ง ถิต	ิ(p	>0.05)	(Figure	1)

	 จ�กก�ร ึก �ผลของระยะเ ล�ก�รติดเชื้อร�โรค
แมลง	 M. anisopliae	 PSUM02	 ต่อก�ร �งไข่และระยะตั
อ่อนแมลง ันแตง	B. cucurbitae	พบ ่�แมลง ันแตงเพ เมีย
ที่มีระยะเ ล�ก�รติดเชื้อร�ที่เพิ่มม�กขึ้นมีผลกระทบต่อก�ร
ลดจำ�น นประช�กรในระยะตั อ่อนของแมลง ันแตง	 (F1)	 ซึ่ง
อดคล้องกับก�รร�ยง�นของ	Destéfano	และคณะ	(2005)	ที่

ทด อบเชื้อร�		M. anisopliae var. anisopliae	 �ยพันธุ์	E9	
ในแมลง ันผลไม	้Anastrepha fraterculus	 (Wiedemann)	
ในระยะตั นอน	 ดักแด	้ และตั เต็ม ัย	 พบ ่�เชื้อร�ดังกล่�
มีผลต่ออัตร�ก�รต�ยของตั เต็ม ัยที่ออกจ�กดักแด้ถึง	 86%	
นอกจ�กนี้ยังมีร�ยง�นก�รนำ�เชื้อร�	 M. anisopliae	 ม�ทด 
ลองกับแมลง ันผลไม้	 กุล	Ceratitis capitata	และ	C. rosa 
var. fasciventris	 พบ ่� �ม�รถก่อใ ้เกิดโรคกับแมลงทั้ง	 2	
ชนิด ลังจ�กก�รปลูกเชื้อ	4	 ัน	มีอัตร�ก�รต�ยอยู่ที่	7-100%	
และ	11.4-100%	ต�มลำ�ดับ	(Dimbi	et al.,	2003)	จ�กนี้นริ
และอนุชิต	 (2551)	ร�ยง�นก�รทด อบเชื้อร�	M.anisopliae 
กับตั เต็ม ัยแมลง ันผลไม้	 B. papayae	 พบ ่�ค �มเข้ม
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ปาณิศา และนริศ (2557)
Thamsawet and Thaochan (2014)

ว. พืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 1 (1): 54-58
Songklanakarin J. Pl. Sci., 1 (1): 54-5858

สรุป

ข้นของเชื้อร�ที	่ 1x106	 ปอร์ต่อมิลลิลิตร	 เชื้อร� �ม�รถฆ่�
แมลง ันผลไม้ได้ภ�ยในระยะเ ล�	4-5	 ัน

 จ�กก�ร ึก �ผลของก�รใช้เชื้อร�โรคแมลง	 M. an-
isopliae	PSUM02	ค บคุมแมลง ันแตง	B. cucurbitae	พบ
่�ระยะเ ล�ก�รติดเชื้อร� ่งผลต่อก�ร �งไข่ของแมลง ัน

แตงเพ เมียและก�รเจริญเติบโตของระยะตั อ่อน	 ซึ่งเชื้อร�																		
M. anisopliae	 PSUM02	 �ม�รถค บคุมแมลง ันแตงได้
อย่�งมีประ ิทธิภ�พ	และช่ ยลดจำ�น นประช�กรของแมลงใ ้
มีจำ�น นลดลง

กิตติกรรมประกาศ

 ง�น ิจัยนี้ ได้ก�ร นับ นุนจ�ก ถ�น ิจัยค �ม
เป็นเลิ เทคโนโลยีชี ภ�พเก ตรและทรัพย�กรธรรมช�ติ																
คณะทรัพย�กรธรรมช�ติ	 และบัณฑิต ึก �ม � ิทย�ลัย
งขล�นครินทร์	 ขอขอบคุณ ูนย์ค บคุม ัตรูพืชโดยชี ินทรีย์

แ ่งช�ติ	 ูนย์ภ�คใต้	 และภ�ค ิช�ก�รจัดก�ร ัตรูพืช	 คณะ
ทรัพย�กรธรรมช�ติ	 ม � ิทย�ลัย งขล�นครินทร์ที่เอื้อเฟื้อ
อุปกรณ์	และ ถ�นที่	ตลอดก�รดำ�เนินก�ร ิจัย
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&JKNNQP�GV�CN���
������ġ÷ąğêāĕēāĚëøĆēâĜĈĠøè�ğëŇü�ĠøèâĊĕ�ĠøèġĄ�
øĬĕĈęè�ĂŌâ�ĠåüøĕĈĜþ�ĠĈē�ýĊýğĎĈĘħąĄ�ğþŎüøňü�
5JCJ�
GV�CN���������ĢüþĆēğúċģúąāýâĕĆĠāĆŇâĆēéĕąãĐè
ĠĄĈèĊĔüĠøèúĔħĊúěâăĕåãĐèþĆēğúċ� 
ĄüøĆĘ�� ������
#NNYQQF�GV�CN���������âĕĆþŃĐèâĔüâĬĕéĔ÷ĠĄĈèĊĔüĠøè



��� ĠâŇüğâČøĆ����êýĔýāėğċČ�����
������

ĄĘĐąĜŇĎĈĕąĊėûĘ�ìęħèâĕĆåĊýåěĄġ÷ąëĘĊĊėûĘ�ğëŇü�âĕĆĢëňğëĚĨĐ
ĆĕâŇĐġĆåĠĄĈè� ğþŎüĊėûĘâĕĆĎüęħèúĘħģĄŇčŇèÿĈøŇĐčėħèĄĘëĘĊėø
üĐâğþŃĕĎĄĕą�ĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ�ġ÷ąğêāĕēĐąŇĕèąėħèâĕĆ
ĢëňğëĚĨĐĆĕâŇĐġĆåĠĄĈè�/GVCTJK\KWO�CPKUQRNKCG� úĘħĄĘ
þĆēčėúûėăĕāĢüâĕĆğãňĕúĬĕĈĕąĠĄĈèċĔøĆĜāĚë�þŌééěýĔü
ĄĘâĕĆüĬĕĄĕĢëňâĔüĐąŇĕèĠāĆŇĎĈĕą� 
5JCP� CPF� 2GNN��
������ìęħèğëĚĨĐĆĕ�/��CPKUQRNKCG�257/���ĄĘåěöčĄýĔøė
úĘħ÷ĘĢüâĕĆğþŎüğëĚĨĐĆĕâŇĐġĆåĠĄĈèĠĈēčĕĄĕĆùçŇĕ
ĠĄĈèĊĔüÿĈģĄňģ÷ň� 
üĆėċ��������ĠĈēåĊĕĄĎüĕĠüŇüúĘħ
ğĎĄĕēčĄøŇĐâĕĆĢëňğëĚĨĐĆĕġĆåĠĄĈèĢüâĕĆĠāĆŇâĆēéĕą
ğëĚĨĐĆĕĢüþĆēëĕâĆãĐèĠĄĈèĊĔüÿĈģĄňåĊĆāėéĕĆöĕùęè
åĊĕĄĆěüĠĆèĠĈēčĕąāĔüûěŋãĐèğëĚĨĐĆĕ÷ňĊą� 
6QNGFQ��
GV�CN���������ĊĔøùěþĆēčèåŋãĐèâĕĆĊėéĔąåĆĔĨèüĘĨğāĚħĐċęâČĕ
ÿĈãĐèğëĚĨĐĆĕ�/�� CPKUQRNKCG�257/���øŇĐâĕĆéĔý
åĜ ŇÿčĄāĔüûě ŋĠĈēâĕĆĆĐ÷ëĘĊėøãĐèĠĄĈèĊĔüĠøè��
$��EWEWTDKVCG� ğāĚħĐĈ÷åĊĕĄğčĘąĎĕąãĐèÿĈÿĈėøéĕâ
âĕĆğãňĕúĬĕĈĕąãĐèĠĄĈèĊĔüĠøè

ª·�¸�µ¦«¹�¬µ

âĕĆğøĆĘąĄğëĚĨ ĐĆĕġĆåĠĄĈè� /GVCTJ K\ KWO��
CPKUQRNKCG�ģĐġìğĈú�257/��
� üĬĕğëĚĨĐĆĕġĆåĠĄĈè�/��CPKUQRNKCG�257/���úĘħģ÷ň
éĕâċĜüąŋĊėéĔąåĊýåěĄċĔøĆĜāĚëġ÷ąëĘĊėüúĆĘąŋĠĎŇèëĕøė�
ċĜüąŋăĕåĢøň� 
üĆėċ�� ������ ĄĕğāĕēğĈĘĨąèĢüĐĕĎĕĆ��
5CDQWTCWF�&GZVTQUG�#ICT�RNWU�;GCUV�
5&#;��Ģü
éĕüĐĕĎĕĆğĈĘĨąèğëĚĨĐãüĕ÷ğčňüÿŇĕüċĜüąŋâĈĕè����ĄėĈĈėğĄøĆ�
ýŇĄúĘħøĜňýŇĄğëĚĨĐĐěöĎăĜĄė�����Ů����ĐèċĕğìĈğìĘąč�ĢüúĘħ
ĄĚ÷ğþŎüğĊĈĕ���čĔþ÷ĕĎŋ� ĎĆĚĐéüâĊŇĕğëĚĨĐĆĕčĆňĕèčþĐĆŋ�
éĕâüĔĨüğøĆĘąĄčþĐĆŋğëĚĨĐĆĕĠãĊüĈĐąĢüüĬĨĕâĈĔħüþĈĐ÷
ğëĚĨĐúĘħÿčĄčĕĆ�6YGGP����ğãňĄãňü�������ĠĈňĊüĔýčþĐĆŋ
÷ňĊą� JCGOCE[VQOGVGT� ĢĎňģ÷ňåĊĕĄĎüĕĠüŇü� �Ø����
čþĐĆŋøŇĐĄėĈĈėĈėøĆ�øĕĄĊėûĘâĕĆãĐè�üĆėċ�ĠĈēĐüěëėø�
�����

âĕĆğøĆĘąĄĠĄĈèĊĔüĠøè�$CEVTQEGTC�EWEWTDKVCG�
� ğâĦýÿĈĠøèúĘħùĜâĠĄĈèĊĔüĠøèğãňĕúĬĕĈĕąøĕĄ
ûĆĆĄëĕøėĄĕğĈĘĨąèĢüĎňĐèþñėýĔøėâĕĆċĜüąŋåĊýåěĄċĔøĆĜ
āĚëġ÷ąëĘĊėüúĆĘąŋĠĎŇèëĕøė�ăĕåĢøň� éĕâüĔĨüüĬĕĠĄĈèĊĔü

ĠøèĆěŇüĈĜâ�(��øĔĊğøĦĄĊĔąğāċÿĜň�ĠĈēğāċğĄĘą�Đĕąě���ĊĔü
ĎĈĔèĐĐâéĕâ÷ĔâĠ÷ň� ĠąâĢčŇâĆèÿňĕãüĕ÷���Ø��Ø���
ğìüøėğĄøĆ�éĬĕüĊüğāċĈē����øĔĊ�ăĕąĢüâĆèĄĘüĬĨĕøĕĈ
âňĐü� ąĘčøŋ� ĠĈēüĬĨĕğþŎüĠĎĈŇèĐĕĎĕĆãĐèĠĄĈè� ğĈĘĨąè
ĠĄĈèĊĔüĢĎňģ÷ňĐĕąě�������ĊĔü�éęèüĬĕģþúĬĕâĕĆú÷ĈĐè���

�µ¦�nµ¥�°�Á�ºÊ°¦µ�nµ��µ¦�¤¡´��»r�°�Â¤¨��
� üĬĕĠĄĈèĊĔüĠøèğāċÿĜň�Đĕąě������� ĊĔü�úĘħģĄŇÿŇĕü
âĕĆÿčĄāĔüûěŋ� éĬĕüĊü� ���øĔĊ� åĈěâ÷ňĊąčþĐĆŋğëĚĨĐĆĕ��
/��CPKUQRNKCG�257/���úĘħĄĘåĊĕĄĎüĕĠüŇü�����čþĐĆŋøŇĐ�
ĄėĈĈėĈėøĆ� ğþŎüğĊĈĕ� ��üĕúĘ� ĠĈňĊüĬĕģþĢčŇĢüâĈŇĐè
āĈĕčøėâĢčãüĕ÷� ��Ø��Ø�� ğìüøėğĄøĆ�úĘħýĆėğĊöĀĕ
ğéĕēĆĜĆēýĕąĐĕâĕċ�âĈŇĐèĈē���øĔĊ�éĕâüĔĨüüĬĕĠĄĈèĊĔü
ĠøèğāċğĄĘą�éĬĕüĊü���øĔĊ�ĢčŇğãňĕģþĢüâĈŇĐèğ÷ĘąĊâĔý
ĠĄĈèĊĔüĠøèğāċÿĜňúĘħÿŇĕüâĕĆåĈěâ÷ňĊąğëĚĨĐĆĕ�ăĕąĢü
âĈŇĐèĄĘüĬĨĕøĕĈâňĐü�ąĘčøŋ�ĠĈēüĬĨĕ�ğþŎüĠĎĈŇèĐĕĎĕĆĢĎň
âĔýĠĄĈè�čŇĊüëě÷åĊýåěĄåĈěâ÷ňĊąüĬĨĕâĈĔħüþĈĐ÷ğëĚĨĐ�
� čĔèğâøâĕĆéĔýåĜŇÿčĄāĔüûěŋãĐèĠĄĈèĊĔüĠøèëŇĊè
ğĊĈĕ���������������ü��
&KODK�GV�CN���������ġ÷ąâĕĆ
ĢëňģĂêĕąĎĈĐ÷đĕġĈğéüĠčèčĘčňĄĢüâĕĆčŇĐè÷ĜĠĄĈè
éĔýåĜŇÿčĄāĔüûěŋ�ğþŎüğĊĈĕ���ĊĔü�ĎĈĔèéĕâþĈŇĐąĠĄĈèğãňĕ
âĈŇĐèāĈĕčøėâ�ĢüĠøŇĈēĊĔüýĔüúęâéĬĕüĊüĠĄĈèĊĔüĠøè
úĘħéĔýåĜŇÿčĄāĔüûěŋâĔüĐąŇĕèčĄýĜĆöŋ� ġ÷ąøňĐèéĔýåĜŇÿčĄ
āĔüûěŋüĕüĐąŇĕèüňĐą����üĕúĘ�
&KODK�GV�CN���������ĠĈē
ýĔüúęââĕĆøĕąãĐèĠĄĈèúěâĊĔü�ğþŎüğĊĈĕ����ĊĔü�čĬĕĎĆĔý
ìĕâĠĄĈèúĘħøĕąüĬĕģþçŇĕğëĚĨĐúĘħÿėĊ÷ňĊą���� UQFKWO�
J[RQEJNQTKVG�Ĉňĕè÷ňĊąüĬĨĕâĈĔħüþĈĐ÷ğëĚĨĐčĕĄåĆĔĨèĠĈē
ìĔý÷ňĊąâĆē÷ĕČúėëëĜþĈĐ÷ğëĚĨĐ�ĊĕèĢüéĕüĐĕĎĕĆğĈĘĨąè
ğëĚĨĐãüĕ÷ğčňüÿŇĕüċĜüąŋâĈĕè����ĄėĈĈėğĄøĆ�úĘħĆĐè÷ňĊą
âĆē÷ĕČâĆĐè�
9JCVOCPn�0Q�����ëĚĨüúĘħÿŇĕüâĕĆçŇĕğëĚĨĐ�
ğāĚħĐąĚüąĔüĊŇĕĠĄĈèúĘħøĕąĄĘčĕğĎøěĄĕéĕâğëĚĨĐĆĕ

�µ¦ª·Á�¦µ³®r�¨�µ¦��¨°�
� ĊėğåĆĕēĎŋğþĐĆŋğìĦüøŋâĕĆéĔýåĜŇÿčĄāĔüûěŋĆēĎĊŇĕè
ĠĄĈèĊĔüĠøèğāċÿĜňúĘħøė÷ğëĚĨĐĆĕâĔýĠĄĈèĊĔüĠøèğāċÿĜň
þâøė÷ňĊąĊėûĘ�KPFGRGPFGPV�UCORNGU�V���VGUV�ĊėğåĆĕēĎŋ
åŇĕ�-CRNCP�/GKGT�CPCN[UKU�ĠĈēğþĆĘąýğúĘąýåŇĕğêĈĘħą
÷ňĊą�&WPECP¿U�/WNVKRNG�4CPIG�6GUV
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�µ��¸É�Îµ�µ¦��¨°�
� ĎňĐèþñėýĔøėâĕĆċĜüąŋåĊýåěĄċĔøĆĜāĚëġ÷ąëĘĊėüúĆĘąŋ
ĠĎŇèëĕøė�ăĕåĢøň�åöēúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėĄĎĕĊėúąĕĈĔą
čèãĈĕüåĆėüúĆŋ�éĔèĎĊĔ÷čèãĈĕ

¦³¥³Áª¨µ�¸É�Îµ�µ¦��¨°�
� ğ÷ĚĐüâĔüąĕąü�ùęè�ûĔüĊĕåĄ�ā�ċ������

�¨�µ¦«¹�¬µ

� éĕââĕĆğþĆĘąýğúĘąýÿĈãĐèğëĚĨĐĆĕâŇĐġĆåĠĄĈè�/��
CPKUQRNKCG�257/���øŇĐâĕĆéĔýåĜŇÿčĄāĔüûěŋĆēĎĊŇĕè
ĠĄĈèĊĔüĠøè�$�� EWEWTDKVCG� ğāċÿĜňúĘħøė÷ğëĚĨĐĆĕâĔý
ĠĄĈèĊĔüĠøèğāċÿĜňþâøė� 
(KIWTG����āýĊŇĕ�ĢüĊĔüúĘħ���
ĎĈĔèéĕââĕĆú÷čĐý�ĠĄĈèĊĔüĠøèğāċÿĜňþâøėĄĘğþĐĆŋğìĦüøŋ
âĕĆéĔýåĜŇÿčĄāĔüûěŋúĘħĠøâøŇĕèéĕâĠĄĈèĊĔüĠøèğāċÿĜňúĘħ
øė÷ğëĚĨĐĆĕĐąŇĕèĄĘüĔąčĬĕåĔîúĕèčùėøė�
2�������ĢüĊĔüúĘħ�
�� ĠĄĈèĊĔüĠøèğāċÿĜňúĘħøė÷ğëĚĨĐĆĕĠĈēĠĄĈèĊĔüğāċÿĜň

þâøėĄĘğþĐĆŋğìĦüøŋâĕĆéĔýåĜŇÿčĄāĔüûě ŋģĄŇĠøâøŇĕèâĔü�

2 ������ ĢüĊĔüúĘħ��� ĠĄĈèĊĔüĠøèğāċÿĜňúĘħøė÷ğëĚĨĐĆĕĄĘ
ğþĐĆŋğìĦüøŋâĕĆéĔýåĜŇÿčĄāĔüûěŋúĘħĄĕââĊŇĕĠĄĈèĊĔüĠøè
ğāċÿĜňþâøė�
2�������čĬĕĎĆĔýĊĔüúĘħ���ĠĄĈèĊĔüĠøèğāċ
ÿĜňúĘħøė÷ğëĚĨĐĆĕĄĘğþĐĆŋğìĦüøŋâĕĆéĔýåĜŇÿčĄāĔüûěŋúĘħĈ÷Ĉè�
ĠĈēģĄŇāýâĕĆéĔýåĜŇÿčĄāĔüûěŋĢüĊĔüúĘħ���ĠĈē���ĎĈĔèâĕĆ
ú÷čĐý�ĠøŇāýâĕĆéĔýåĜŇÿčĄāĔüûěŋãĐèĠĄĈèĊĔüĠøèğāċ
ÿĜňþâøėĢüĊĔü÷ĔèâĈŇĕĊ�
(KIWTG���
� âĕĆĊėğåĆĕēĎŋ�-CRNCP�/GKGT�ãĐèåŇĕğêĈĘħąâĕĆĆĐ÷
ëĘĊėøãĐèĠĄĈèĊĔüĠøèğāċÿĜňúĘħøė÷ğëĚĨĐĆĕ� āýĊŇĕ� ĄĘåŇĕ
ğêĈĘħąâĕĆĆĐ÷ëĘĊėøøĬħĕúĘħčě÷�åĚĐ������Ů������ĊĔü�ĠøâøŇĕè
ĐąŇĕèĄĘüĔąčĬĕåĔîúĕèčùėøė� âĔýëě÷âĕĆú÷ĈĐèĐĚħü�

2������� �
6CDNG����ĆĐèĈèĄĕåĚĐ�ĠĄĈèĊĔüĠøèğāċ
ğĄĘąúĘħĐąĜŇĢüâĆèğ÷ĘąĊâĔýĠĄĈèĊĔüĠøèğāċÿĜňúĘħøė÷ğëĚĨĐĆĕ
ĄĘåŇĕğêĈĘħąâĕĆĆĐ÷ëĘĊėøğúŇĕâĔý�������Ů������ĊĔü�čŇĊü
ëě÷åĊýåěĄĠĄĈèĊĔüĠøèğāċÿĜňĠĈēğāċğĄĘąĄĘåŇĕğêĈĘħą
âĕĆĆĐ÷ëĘĊėøģĄŇĠøâøŇĕèâĔü�
2 ��������ğúŇĕâĔý�������
Ů�������ĠĈē������Ů������ĊĔü�øĕĄĈĬĕ÷Ĕý�ġ÷ąéĬĕâĔ÷
éĬĕüĊüĊĔüúĘħúĬĕâĕĆčĬĕĆĊé����ĊĔü�
6CDNG���

�

)LJXUH���3HUFHQWDJH�RI�PDWLQJ��PHDQ�ð�6(0��DGXOW�PDOH�IO\�� %DFWURFHUD�FXFXUELWDH� �&RXTLOOHWW���LQIHFWHG�DQG�
XQ�LQIHFWHG�ZLWK�0HWDUKL]LXP�DQLVRSOLDH�3680����7KH�SHUFHQWDJH�RI�PDWLQJ�LQ�HDFK�GD\�ZDV�FRPSDUHG�ZLWK�
LQGHSHQGHQFH�VDPSOH�W�WHVW��

7DEOH���.DSODQ�0HLHU�DQDO\VLV�RI�DYHUDJH�VXUYLYDO�WLPH��$67��RI�DGXOW�PDOH�DQG�IHPDOH�%DFWURFHUD�FXFXUELWDH��
��������������&RXTLOOHWW��LQIHFWHG�DQG�XQ�LQIHFWHG�ZLWK�0HWDUKL]LXP�DQLVRSOLDH�3680���LQ�ODERUDWRU\��
�

$VVD\� ,QVHFW�
$YHUDJH�VXUYLYDO�WLPH��$67��

�GD\��
�PHDQ�ð�6(0����

����&RQILGHQFH�LQWHUYDO�

/RZHU� 8SSHU�

7UHDWHG�FDJH� LQIHFWHG�PDOH� �������ð�����D� ����� �����
� XQ�LQIHFWHG�IHPDOH� ������ð�����E� ������ ������
&RQWURO�FDJH� XQ�LQIHFWHG�PDOH� ������ð�����F� ������ ������
� XQ�LQIHFWHG�IHPDOH� ������ð�����F� ������ ������

��'DWD�IROORZ�WKH�VDPH�OHWWHU�DUH�QRW�VLJQLILFDQWO\�GLIIHUHQW��'057�WHVW��D �������$67�OLPLWHG�WR����GD\V�

� �¦µ¢�́nª�°�́¦µ�µ¦¦°��̧ª·��°�Â¤¨�ª�́Â��Á¡«�¼o�¸É�·�Á�º Ê°¦µ� ¡�ªnµ� ¤̧°�́¦µ�µ¦¦°��̧ª·�¨�¨��µ¤
¦³¥³Áª¨µ�µ¦�·�Á�º Ê°¦µ�¸ÉÁ¡·É¤¤µ��¹ Ê�� Ã�¥Å¤n¡��µ¦¦°��̧ª·�� Ä�ª´��¸É� �� ®¨�́�µ¦�·�Á�º Ê°¦µ� �)LJ� ��� nª�Â¤¨�ª�́Â��Á¡«
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ĈĬĕ÷Ĕý�
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�

)LJXUH���3HUFHQWDJH�RI�PDWLQJ��PHDQ�ð�6(0��DGXOW�PDOH�IO\�� %DFWURFHUD�FXFXUELWDH� �&RXTLOOHWW���LQIHFWHG�DQG�
XQ�LQIHFWHG�ZLWK�0HWDUKL]LXP�DQLVRSOLDH�3680����7KH�SHUFHQWDJH�RI�PDWLQJ�LQ�HDFK�GD\�ZDV�FRPSDUHG�ZLWK�
LQGHSHQGHQFH�VDPSOH�W�WHVW��

7DEOH���.DSODQ�0HLHU�DQDO\VLV�RI�DYHUDJH�VXUYLYDO�WLPH��$67��RI�DGXOW�PDOH�DQG�IHPDOH�%DFWURFHUD�FXFXUELWDH��
��������������&RXTLOOHWW��LQIHFWHG�DQG�XQ�LQIHFWHG�ZLWK�0HWDUKL]LXP�DQLVRSOLDH�3680���LQ�ODERUDWRU\��
�

$VVD\� ,QVHFW�
$YHUDJH�VXUYLYDO�WLPH��$67��

�GD\��
�PHDQ�ð�6(0����

����&RQILGHQFH�LQWHUYDO�

/RZHU� 8SSHU�

7UHDWHG�FDJH� LQIHFWHG�PDOH� �������ð�����D� ����� �����
� XQ�LQIHFWHG�IHPDOH� ������ð�����E� ������ ������
&RQWURO�FDJH� XQ�LQIHFWHG�PDOH� ������ð�����F� ������ ������
� XQ�LQIHFWHG�IHPDOH� ������ð�����F� ������ ������

��'DWD�IROORZ�WKH�VDPH�OHWWHU�DUH�QRW�VLJQLILFDQWO\�GLIIHUHQW��'057�WHVW��D �������$67�OLPLWHG�WR����GD\V�
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ª·�µ¦�r

� ğëĚĨĐĆĕâŇĐġĆåĠĄĈè�/��CPKUQRNKCG�257/���ĄĘÿĈ
úĬĕĢĎňĠĄĈèĊĔüĠøèğāċÿĜňúĘħøė÷ğëĚĨĐĆĕĄĘğþĐĆŋğìĦüøŋâĕĆéĔý
åĜ ŇÿčĄāĔüûě ŋĈ÷Ĉè� ìęħèčĐ÷åĈňĐèâĔýèĕüú÷ĈĐèãĐè�
&KODK�GV�CN��
������úĘħĆĕąèĕüĊŇĕĠĄĈèĊĔüÿĈģĄňğāċÿĜň
úĘħøė÷ğëĚĨĐĆĕğĆėħĄéĔýåĜŇÿčĄāĔüûěŋëňĕâĊŇĕĠĄĈèĊĔüÿĈģĄňğāċ
ÿĜňþâøėĠĈēĄĘÿĈøŇĐâĕĆéĔýåĜŇÿčĄāĔüûěŋúĘħĈ÷Ĉè�üĐâéĕâ
üĘĨğëĚĨĐĆĕčŇèÿĈĢĎňĐĔøĆĕâĕĆĆĐ÷ëĘĊėøãĐèĠĄĈèĊĔüĠøè
ğāċÿĜňúĘħøė÷ğëĚĨĐĆĕĠĈēĠĄĈèĊĔüĠøèğāċğĄĘąúĘħĐąĜŇăĕąĢü
âĆèğ÷ĘąĊâĔüĄĘĐĔøĆĕâĕĆĆĐ÷ëĘĊėøĈ÷Ĉè�ìęħèčĐ÷åĈňĐèâĔý
âĕĆċęâČĕãĐè�üĆėċ�ĠĈēåöē�
������āýĊŇĕĠĄĈèĊĔü
ÿĈģĄň� $�� RCRC[CG� ğāċÿĜňúĘħøė÷ğëĚĨĐĆĕġĆåĠĄĈè�/��
CPKUQRNKCG�ĄĘğþĐĆŋğìĦüøŋâĕĆéĔýåĜ ŇÿčĄāĔüûě ŋĈ÷Ĉè�
üĐâéĕâüĘĨāýĠĄĈèĊĔüÿĈģĄňğāċÿĜňúĘħÿŇĕüâĕĆøė÷ğëĚĨĐĆĕ�
��ĊĔü�ĄĘğþĐĆŋğìĦüøŋâĕĆøĕą�������čŇĊüĠĄĈèĊĔüÿĈģĄň
ğāċğĄĘąĠĈēğāċÿĜ ňþâøėúĘħĐąĜ ŇăĕąĢüâĆèğ÷ĘąĊâĔüĄĘ
ğþĐĆŋğìĦüøŋâĕĆøĕą�����ĠĈē�����øĕĄĈĬĕ÷Ĕý�ĢüĊĔü
úĘħ����ĎĈĔèâĕĆú÷čĐý�

¦»�

� ğëĚĨĐĆĕâŇĐġĆåĠĄĈè�/��CPKUQRNKCG�257/���ĄĘÿĈ
úĬĕĢĎňĠĄĈèĊĔüĠøèğāċÿĜňúĘħøė÷ğëĚĨĐĆĕĄĘğþĐĆŋğìĦüøŋâĕĆéĔý
åĜ ŇÿčĄāĔüûě ŋĠĈēĐĔøĆĕâĕĆĆĐ÷ëĘĊėøãĐèĠĄĈèĈ÷Ĉè�
üĐâéĕâüĘĨĠĄĈèĊĔüĠøèğāċÿĜňúĘħøė÷ğëĚĨĐĆĕ� čĕĄĕĆù
ùŇĕąúĐ÷ğëĚĨĐĆĕģþčĜŇĠĄĈèĊĔüĠøèğāċğĄĘą�ġ÷ąÿŇĕüâĕĆ
éĔýåĜŇÿčĄāĔüûěŋĠĈēúĬĕĢĎňĠĄĈèĊĔüĠøèğāċğĄĘąĄĘĐĔøĆĕ
âĕĆĆĐ÷ëĘĊėøĈ÷ĈèğëŇüâĔü

�Îµ�°��»�

� èĕüĊėéĔąüĘĨģ÷ňĆĔýâĕĆčüĔýčüěüéĕâčùĕüĘĊėéĔąåĊĕĄ
ğþŎüğĈėċğúåġüġĈąĘëĘĊăĕāğâČøĆĠĈēúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøė�
åöēúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøė�ĠĈēýĔöôėøċęâČĕ�ĄĎĕĊėúąĕĈĔą
čèãĈĕüåĆėüúĆŋ�ãĐãĐýåěöċĜüąŋåĊýåěĄċĔøĆĜāĚëġ÷ąëĘ
ĊėüúĆĘąŋĠĎŇèëĕøė�ăĕåĢøň�ĠĈēăĕåĊėëĕâĕĆéĔ÷âĕĆċĔøĆĜ
āĚë� åöēúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøė� ĄĎĕĊėúąĕĈĔąčèãĈĕ
üåĆėüúĆŋ� úĘħğĐĚĨĐğĂŁŐĐĐěþâĆöŋ� ĠĈēčùĕüúĘħ� øĈĐ÷âĕĆ
÷ĬĕğüėüâĕĆĊėéĔą

Á°�µ¦°oµ�°·�

üĆėċ�úňĕĊéĔüúĆŋ�ĠĈēĐüěëėø�ëėüĕéĆėąĊèċŋ��������þĆēčėúûėăĕā
âĕĆåĊýåěĄãĐèğëĚĨĐĆĕ�/GVCTJK\KWO� CPKUQRNKCG� Ģü
ĠĄĈèĊĔüÿĈģĄň� 
&KRVGTC�� 6GRJTKVKFCG��� ĊėúąĕċĕčøĆŋ
ğâČøĆ�
āėğċČ������������

üĆėċ�úňĕĊéĔüúĆŋ� Đüěëėø� ëėüĕéĆėąĊèċŋ� ĠĈē� ĊėĊĔõüŋ� ğčĚĐčēĐĕ÷��
������ÿĈãĐèğëĚĨĐĆĕġĆåĠĄĈè�$GCWXGTKC��DCUUKCPC�ĠĈē�
/GVCTJK\KWO�CPKUQRNKCG�øŇĐāćøėâĆĆĄâĕĆÿčĄāĔüûěŋãĐè
ĠĄĈèĊĔüÿĈģĄň�$CEVTQEGTC�RCRC[CG�
&KRVGTC��6GRJTK�
VKFCG���ĊėúąĕċĕčøĆŋğâČøĆ�
āėğċČ��������������

üĆėċ�úňĕĊéĔüúĆŋ��������âĕĆåĔ÷âĆĐèğëĚĨĐĆĕġĆåĠĄĈèúňĐèùėħüĢü
ğãøéĔèĎĊĔ÷ăĕåĢøňøĐüâĈĕèğāĚħĐâĕĆåĊýåěĄĠĄĈèĊĔüÿĈ
ģĄň�
&KRVGTC��6GRJTKVKFCG���ĆĕąèĕüâĕĆĊėéĔą�ăĕåĊėëĕâĕĆ
éĔ÷âĕĆċĔøĆĜāĚë� åöēúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøė� ĄĎĕĊėúąĕĈĔą
čèãĈĕüåĆėüúĆŋ�

ĄüøĆĘ�éėĆčěĆĔøüŋ��������ĠĄĈèĊĔüÿĈģĄňúĘħčĬĕåĔîãĐèþĆēğúċģúą
ĠĈēâĕĆĠāĆŇâĆēéĕą��Ģü��ĠĄĈèĊĔüÿĈģĄňĢüþĆēğúċģúą��
ğĐâčĕĆĊėëĕâĕĆâĐèâĘñĠĈēčĔøĊĊėúąĕ�� ġĆèāėĄāŋëěĄüěĄ
čĎâĆöŋâĕĆğâČøĆĠĎŇèþĆēğúċģúą�éĬĕâĔ÷��âĆěèğúā�Ē�

#NNYQQF�� #�,��� #�� %JKPCLCTK[CYQPI�� 4�#�+�� &TGY�� '�.��
*COCEGM��&�.��*CPEQEM��%��*GPIUCYCF�� ,�%�� ,K�
PCRKP��/��,KTCUWTCV��%��-QPI�-TQPI��5��-TKVUCPGGRCK�
DQQP��%�6�5��.GQPI�CPF�5��8KLC[UGICTCP��������*QUV�
RNCPV�TGEQTFU�HQT� HTWKV�ÍKGU�
&KRVGTC��6GRJTKVKFCG�� KP�
5QWVJ�'CUV�#UKC��4CHÍGU�$��<QQN����������

&JKNNQP��/�-���4��5KPIJ��,�5��0CTGUJ�CPF�*�%��5JCTOC��������
6JG�OGNQP�HTWKV�Í[��$CEVTQEGTC�EWEWTDKVCG��#�TGXKGY�QH�
KVU�DKQNQI[�CPF�OCPCIGOGPV��,��+PUGEV�5EK����������

&KODK�� 5���0�-��/CPKCPKC� CPF�5��'MGUK�� ������'HHGEV� QH�
/GVCTJK\KWO�CPKUQRNKCG� KPQEWNCVKQP� QP� VJG�OCVKPI�
DGJCXKQT�QH� VJTGG�URGEKGU�QH�#HTKECP�6GRJTKVKF� HTWKV�
ÍKGU��%GTCVKVKU�ECRKVCVC��%GTVKVKU�EQU[TC�CPF�%GTCVKVKU�
HCUEKXGPVTKU��$KQN��%QPVTQN��������������

0CICRRCP��-���5��-COCNPCVJCP��6��5CPVJCTCOCP�CPF�/�-��
#[[CUCO[��������+PUGEVKEKFCN�VTKCNU�HQT�VJG�EQPVTQN�QH�
VJG�OGNQP�HTWKV�Í[��&CEWU�EWEWTDKVCG�%QS��KPHGUVKPI�
UPCMG�IQWTF��6TKEJQUCPVJGU�CPIWKPC��/CFTCU�#ITKE��
,��������������

5JCJ��/�+���*�0��$CVTC�CPF�2�.��4CPLJGP��������0QVGU�QP�
VJG�DKQNQI[�QH� �&CEWU� 
5VTWOGVC�� HGTTWIKPGWU�(CD��
CPF�QVJGT�HTWKV�ÍKGU�KP�VJG�0QTVJ�9GUV�(TQPVKGT�2TQX�
KPEG��+PFKCP�,��'PVQOQN��������������

5JCP��2�#��CPF�,�-��2GNN��������'PVQOQRCVJQIGPKE�HWPIK�
CU�DKQNQIKECN� EQPVTQN� CIGPVU��#RRN��/KETQDKQN�� $KQ�
VGEJPQN���������������

6QNGFQ��,���2��.KGFQ��5��(NQTGU��5�'��%CORQU��#��8KNNCUG¦QT�
CPF�2��/QPVQ[C��������7UG�QH�$GCWXGTKC�DCUUKCPC�
CPF�/GVCTJK\KWO�CPKUQRNKCG� HQT� HTWKV� Í[� EQPVTQN�� #�
PQXGN�CRRTQCEJ��2TQEGGFKPI�QH�VJG��VJ�+PVGTPCVKQPCN�
5[ORQUKWO�QP�(TWKV�(NKGU�QH�'EQPQOKE�+ORQTVCPEG�
��������



 
 
 
 

เอกสารแนบหมายเลข 3 



แกนเกษตร  ปที่ 43  ฉบับพิเศษ 1  2558   Khon Kaen Agriculture Journal   Vol.43  SUPPLEMENT 1  2015



769KHON KAEN AGR. J. 43 SUPPL. 1 : (2015).

1  าควิชากา จั กา ศั ู ืช ค ะ ั าก ชา ิ หาวิ า ั สงข า ค ิ ์
 Department of Pest Management, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University
*  Corresponding author: narit.t@psu.ac.th

KHON KAEN AGR. J. 43 SUPPL. 1 : (2015).แก่ เกษ  43 ฉ ั ิเศษ 1 : (2558).

การถ่ายทอดเชื้อรา Metarhizium anisopliae PSUM02 ในแมลงวันแตง 
Bactrocera cucurbitae (Coquillett) (Diptera: Tephritidae) เพศผู้ต่อ

เพศเมียที่ไม่ผ่านและผ่านการผสมพันธุ์

Autodissemination of Metarhizium anisopliae PSUM02 of  
infected male melon fly Bactrocera cucurbitae (Coquillett)  

(Diptera: Tephritidae) to virgin and gravid female fly  

ปาณิศา ธรรมเสวตร1 และ นริศ ท้าวจันทร1์*

Panisa Thamsawet1 and Narit Thaochan1*

บทคดัย่อ: ของกา า่ อ เชือ้ า Metarhizium anisopliae PSUM02 ของแ งวั แ งเ ศ ู ้Bactrocera cucurbitae 
ี่ ิ เชื้อ า ่อแ งวั แ งเ ศเ ี ี่ไ ่ ่า แ ะ ่า กา ส ั ุ์ ว่าแ งวั แ งเ ศ ู้ ี่ ิ เชื้อ าสา า จั คู่ ส
ั ุก์ั แ งวั แ งเ ศเ ี ัง้สองส า ะแ ะ งัสา า า่ อ เชือ้ าไ สูแ่ งวั แ งเ ศเ ี งัก า่วไ  ้โ ค่า

กา อ ชีวิ เฉ ี่ ของแ งวั แ งเ ศ ู้ ี่ ิ เชื้อ า แ งวั แ งเ ศเ ี ี่ไ ่ ่า แ ะ ่า กา ส ั ุ์ของก ง สอ
เ ่ากั  6.15 ± 0.29 11.82 ± 0.51 แ ะ 11.88 ± 0.26 วั า �า ั  ซึ่งแ ก ่างจากก งชุ คว คุ ี่ไ ่ใช้เชื้อ า ี่ ีค่า
กา อ ชีวิ เฉ ี่ อ ู่ ะหว่าง 13.90 ± 0.21 – 14.06 ± 0.12 วั
ค�ำส�ำคัญ: Bactrocera cucurbitae, Metarhizium anisopliae, แ งวั แ ง, กา ส ั ุ์, ค่าเฉ ี่ กา อ ชีวิ

ABSTRACT: Effects of autodissemination on mating behavior of male melon fly, Bactrocera cucurbitae, infected 
with Metarhizium anisopliae PSUM02 to uninfected virgin and gravid female melon fly were investigated. The 
infected male B. cucurbitae could mate with uninfected virgin and gravid female melon fly and transmitted the 
fungal pathogen to both female fly. The average survival time (AST) of infected male melon fly, uninfected virgin 
and gravid female melon fly in treated cage were 6.15 ± 0.29, 11.82 ± 0.51 and 11.88 ± 0.26 days, respectively. The 
control cage showed significantly different from treated cage with AST between 13.90 ± 0.21 – 14.06 ± 0.12 days.       
Keywords: Bactrocera cucurbitae, Metarhizium anisopliae, melon fruit fly, mating, average survival time 
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บทน�ำ

 ืช ะกู แ งห า ช ิ จั เ ็ ืช ี่ ีควา
ส�าคัญ างเศ ษฐกิจแ ะส ้าง ู ค่าให้กั ะเ ศ 
ไ ้แก่ แ งกวา  แค า ู  แ ะ ว เห ี่  เ ็ ้  
(ก วิชากา เกษ , .) ส�าห ั ัญหาส�าคัญ ี่
ส ้างควา เสี หา ใ กา ูก ืช ะกู แ ง คือ กา
เข้า �า า ของโ คแ ะแ ง โ เฉ าะอ ่าง ิ่งกา
เข้า �า า ของแ งวั แ ง (melon fruit fly) Bac-
trocera cucurbitae (Coquillett) (Diptera: Tephriti-
dae) โ ส า้งควา เสี หา าง งกั ิ  อกี ัง้

ัง ว่า ีกา แ ่ก ะจา ใ ห า ะเ ศ (Dhillon 
et al., 2005) ว ัง้ ะเ ศไ  ( ,ี 2544; Clarke 
et al., 2001) ัจจุ ั วิ ีกา คว คุ แ งวั แ ง
สา า �าไ ้ห า วิ ี ซึ่งกา ใช้เชื้อ า Metarhizium 
anisopliae เ ็ วิ ีกา ห ึ่ง ี่ ิ แ ะ ีคุ ส ั ิ ี่ ี
ใ กา คว คุ แ งวั แ งไ ้อ ่าง ี ะสิ ิ า  
โ เชื้อ า M. anisopliae ไอโซเ  PSUM02 ี
คุ ส ั ิใ กา เ ็ เชื้อ าก่อโ คแ งสา า เข้า

�า า ก ุ่ แ งวั ไ ไ้  ้( ศิ, 2554) อกจาก ี้
งั ว่า วัเ ็ วั ของแ งวั ไ เ้ ศ ู้ ี่ ิ เชือ้ า

สา า ่า อ เชื้อ าไ สู่แ งวั ไ ้เ ศเ ี
ก โิ า่ กิ กา จั คู่ ส ั ุไ์  ้( า ศิา 

แ ะ ิศ, 2557; Dimbi et al., 2009) 
 ัง ั้ กา �าเชื้อ า M. anisopliae PSUM02 า

ะ ุก ์ใช้ใ กา คว คุ ัวเ ็ วั แ งวั แ งเ ศ
เ ี โ ่า ิก กา จั คู่ ส ั ุ ์เ ็ วิ ีกา
ห ึ่ง ี่สา า ช่ว จ�า ว ะชาก ของแ งวั
แ งใ ชา ิไ ้ ซึ่งใ ชา ิ ั้ ี ั้ง ัวเ ็ วั
เ ศเ ี ี่ไ ่ ่า แ ะ ่า กา ส ั ุ์ วั ุ ะสงค์
ใ กา ศึกษาวิจั ค ั้ง ี้เ ื่อศึกษากา ่า อ เชื้อ า 
M. anisopliae PSUM02 ของแ งวั แ งเ ศ ู้ ี่ ิ
เชื้อ า ่อแ งวั แ งเ ศเ ี ส า ะ ่างๆ โ ่า
กา จั คู่ ส ั ุ์ 

วิธีกำรศึกษำ

กำรเตรียมเชื้อรำ Metarhizium anisopliae 
PSUM02
 ไ ้ ั ควา อ ุเค าะห์เชื้อ า M. anisopliae 
PSUM02 ( ิศ, 2554) จากศู ์วิจั คว คุ ศั ู ืช
โ ชีวิ ี ์แห่งชา ิ ศู ์ าคใ ้ าเ าะเ ี้ งใ
อาหา  Sabouraud Dextrose Agar plus Yeast 
(SDAY) โ เ ี้ งใ จา อาหา เ ี้ งเชือ้ข า เส้ า่
ศู ก์ าง 90 ิ เิ  �าไ ่ ีอุ่ ห ู  ิ27.0±2.0 
องศาเซ เซี ส ใ ส า ไ ้แสงเ ็ เว า 14 วั  ห ือ
จ กว่าเชื้อ าส ้างส อ ์จ ส ู ์ จาก ั้ เ ี ส

อ เ์ชือ้ าแขว อ ใ �า้ก ั่ อ เชือ้แ ะ ส สา  
Tween 80 เข้ ข้  0.05% แ ้ว ั ส อ ์ ้ว  haema-
cytometer ให้ไ ้ควา ห าแ ่  1×106 ส อ ์/

ิ ิ ิ  า วิ ีกา ของ ิศ แ ะอ ุชิ  (2551)

กำรเตรียมแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae 
กา เ ี แ งวั แ งเ ศ ู้แ ะเ ศเ ี ี่ไ ่

่า กา ส ั ุ์ โ �า แ ง ี่ ูกแ งวั แ ง B. 
cucurbitae เข้า �า า า ชา ิ า ่ ใ ห้อง

ฏิ ั ิกา ศู ์คว คุ ศั ู ืชโ ชีวิ ี ์แห่งชา ิ
ศู ์ าคใ ้ จาก ั้ �า ุ่ ูก F1 ห ังออกจาก ักแ ้
อา  ุ1 วั  �ากา แ ก วัเ ็ วั ะหว่างเ ศ ูแ้ ะเ ศ
เ ี  ใส่ก ง ้า ุ้งข า  30×30×30 เซ ิเ  จ�า ว
อ ่าง ะ 100 ัว า ใ ก ง ี �้า า ก้อ  ีส ์ แ ะ

�้าเ ็ แห ่งอาหา ของแ ง เ ี้ งใ ส า อุ ห ู ิ
ห้อง แสง ชา ิ เ ี้ งแ งวั ให้ ีอา ุ 10-15 วั  
แ ้ว �าไ �ากา อง

ส�าห ั กา เ ี แ งวั แ งเ ศเ ี ี่ า่ กา
ส ั ุ์แ ะ ้อ วางไข่ �าแ งวั แ ง ุ่ ูก F1 

เ ศ ู้แ ะเ ศเ ี จ�า ว เ ศ ะ 200 ัว ใส่ใ ก ง ้า
ุง้เ ี วกั  (30×30×30 เซ เิ ) อ่ ให้แ งจั

คู่ ส ั ุ์กั อ ่างส ู ์ จ ีอา ุ 15-20 วั  แ ้ว
คั แ กแ งวั แ งเ ศเ ี ี่ ่า กา ส ั ุ ์
จ�า ว  100 วัใส่ก ง า้ข า ข้าง ้  ซึง่เ ศเ ี ี่ า่
กา ส ั ุแ์ ว้ส่ว อ้งจะข า ใหญ่แ ะ สีขีาวขุ่  
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เ าะ ีกา ั ากา ของไข่ ี่ส ู ์อ ู ่ า ใ  
า ใ ก ง ี �า้ า ก้อ  สี  ์แ ะ �า้เ ็ แห ง่อาหา

ของแ ง เ ี้ งใ ส า อุ ห ู ิห้อง แสง ชา ิ 
แ ้ว �าไ ใช้ใ กา อง  
  
กำรทดสอบกำรถ่ำยทอดเชื้อรำ M. anisopliae 
PSUM02 
 �าแ งวั แ ง B. cucurbitae เ ศเ ี ี่ า่ กา

ส ั ุ ์จ�า ว  10 ัว ไ ใส่ใ ก ง ้า ุ ้งข า  
30×30×30 เซ เิ  จาก ั้ �าแ งวั แ งเ ศเ ี

ีไ่ ่ า่ กา ส ั ุจ์�า ว  10 วั แ ้ สี ี่ า้ ห งั
้ว �้า า ค�า ิ สีขาวแ ู่กั สู �้า เ ื่อแ ก

ควา แ ก า่งจากแ งวั แ งเ ศเ ี ี่ า่ กา ส
ั ุ์ ( ิศ, 2554) จาก ั้ �าแ งวั แ งเ ศ ู้ ี่ไ ่
่า กา ส ั ุ ์จ�า ว  10 ัว ค ุก ้ว ส อ ์

แขว อ เชือ้ า M. anisopliae PSUM02 ีค่วา ห า
แ ่  106 ส อ ์/ ิ ิ ิ  เ ็ เว า 3 า ี ใส่เข้าไ

า ใ ก งเ ี วกั  า ใ ก ง ี �า้ า ก้อ  สี  ์แ ะ
�้า เ ็ แห ่งอาหา ให้กั แ ง ชุ คว คุ �าเช่

เ ี วกั แ ่ค ุก ้ว �า้ก ั่ อ เชื้อ �ากา อง
จ�า ว  10 ซ�้า
 ส�าห ั กา ั ึกกา จั คู่ ส ั ุ ์ �ากา เ ้า
สังเก กา ์กา จั คู่ ส ั ุ ์ของแ งวั แ ง B. 
cucurbitae ใ ช่วง ค�่า ใ ช่วง ะ ะเว า 18.00 - 
21.00 . (Dimbi et al., 2009) สังเก กา จั คู่โ ใช้
ไ ฉา แสงสีส้ ใ กา ส่อง ูกา จั คู่ ส ั ุ ์ของ
แ ง โ เ ้าสังเก เ ็ ะ ะเว า 5 วั  ห ังจาก

อ่ แ งเข้าไ ใ ก ง า้ ุง้ โ แ ง อ้งจั คู่ ส
ั ุ์ า อ า่ง อ้  10 า  ีจงึ กู ั ว่าจั คู่ ส ั ุ์

กั อ ่างส ู ์ (Dimbi et al., 2009) แ ะ ั ึก
จ�า ว กา า ของแ ง ุกวั เ ็ เว า 15 วั  
ส�าห ั ซากแ ง ี่ า �าไ ื ั สาเห กุา า จาก
เชื้อ า ้ว วิ ีกา ของ า ิศาแ ะ ิศ (2557)

กำรวิเครำะห์ผลกำรทดลอง
 วิเค าะห์เ อ ์เซ็ ์กา จั คู่ ส ั ุ ์ ะหว่าง
แ งวั แ งเ ศ ู้ ี่ ิ เชือ้ ากั แ งวั แ งเ ศเ ี

ีไ่ ่ า่ แ ะ า่ กา ส ั ุ์ ว้ วิ  ีindependent-
samples t - test วเิค าะห์ค่า Kaplan-Meier analysis 
แ ะเ ี เ ี ค่าเฉ ี่ ้ว  Tukey’s HSD test

สถำนที่และระยะเวลำที่ท�ำกำรทดลอง
 ห้อง ฏิ ั ิกา ศู ์คว คุ ศั ู ืชโ ชีวิ ี ์
แห่งชา ิ ศู ์ าคใ ้ ค ะ ั าก ชา ิ

หาวิ า ั สงข า ค ิ ์ จังหวั สงข า �ากา
อง ะหว่างเ ือ ก าค  ึง เ ษา  .ศ. 2557

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์

 จากกา ศกึษากา า่ อ เชือ้ า M. anisopliae 
PSUM02 ใ แ งวั แ ง B. cucurbitae เ ศ ู้ ี่ ิ
เชื้อ า ่อแ งวั แ งเ ศเ ี ี่ไ ่ ่า แ ะ ่า กา

ั ุ์ ว่าใ วั ี่ 1 2 แ ะ 4 ีเ อ ์เซ็ ์กา จั
คู่ ส ั ุข์องเ ศ ู้ อ่เ ศเ ี ีไ่ ่ า่ กา ส ั ุ์

ากกว่าเ ศเ ี ี่ ่า กา ส ั ุ์อ ่าง ี ั ส�าคัญ
างส ิ  ิ(P<0.05) โ ใ วั ี ่2 เ อ เ์ซ็ ก์า จั

คู่ ส ั ุ ์ใ แ งวั แ งเ ศเ ี ี่ไ ่ ่า กา จั
คู่ ส ั ุ์สูง ึง 35.0 ± 3.7% ส่ว แ งวั แ งเ ศ
เ ี ี่ ่า กา ส ั ุ์ เ ี ง 9.0 ± 2.3%  ส่ว ใ
วั ี่ 3 แ ะ 5 ีเ อ ์เซ็ ์กา จั คู่ ส ั ุ์ของเ ศ

ู้ ่อเ ศเ ี ี่ไ ่ ่า แ ะเ ศเ ี ี่ ่า กา ส ั ุ์
ี่ไ ่แ ก ่างกั  (P>0.05) (Figure 1) ส่ว ชุ คว คุ  

ใ วั ี่ 1 แ ะ 2 ีเ อ ์เซ็ ์กา จั คู่ ส ั ุ์ของ
เ ศ ู้ ่อเ ศเ ี ี่ไ ่ ่า กา ส ั ุ์ ากกว่าเ ศ
เ ี ี่ า่ กา ส ั ุ์ ี ั ส�าคญั างส ิ  ิ(P<0.05)  
ใ วั ี่ 3 4 แ ะ 5 เ อ ์เซ็ ์กา จั คู่ ส ั ุ์ไ ่ ี
ควา แ ก า่งกั  (P>0.05) ของแ งวั แ งเ ศ ู้ อ่
เ ศเ ี ีไ่ ่ า่ แ ะเ ศเ ี ี่ า่ กา ส ั ุ ์(Fig-
ure 2)
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4 
 

 

Figureure 1 Percentage of mating (mean ± S.E.) of infected adult male Bactrocera cucurbitae (Couqillett) with 
Metarhizium anisopliae PSUM02 on virgin and gravid female flies. 

 

Figureure 2 Percentage of mating (mean ± S.E.) of uninfected adult male Bactrocera cucurbitae (Couqillett) 
with Metarhizium anisopliae PSUM02 on virgin and gravid female flies. 

 
การวิเคราะห์ Kaplan-Meier ของค่าเฉลี�ยการรอดชีวิตของแมลงวันแตงเพศผู้ ที�ติดเชื �อรา พบว่ามีค่าเฉลี�ยการ

รอดชีวิตตํ�าที�สดุ คือ 6.15 ± 0.29 วัน ซึ�งแตกต่างจากชุดการทดลองอื�นๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) (Table 1) 
รองลงมาคือ แมลงวันแตงเพศเมียที�ไม่ผ่านและผ่านการผสมพันธุ์ที�อยู่ในกรงเดียวกับแมลงวันแตงเพศผู้ที�ติดเ ชื �อรามี
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กา วเิค าะห์ Kaplan-Meier ของค่าเฉ ี่ กา อ
ชวีิ ของแ งวั แ งเ ศ ู้ ี่ ิ เชือ้ า ว่า ค่ีาเฉ ี่
กา อ ชีวิ �่า ี่สุ  คือ 6.15 ± 0.29 วั  ซึ่งแ ก ่าง
จากชุ กา องอื่ ๆ อ ่าง ี ั ส�าคัญ างส ิ ิ 
(P>0.05) (Table 1) อง ง าคือ แ งวั แ งเ ศ
เ ี ีไ่ ่ า่ แ ะ า่ กา ส ั ุ์ ีอ่ ูใ่ ก งเ ี วกั
แ งวั แ งเ ศ ู้ ี่ ิ เชื้อ า ีค่าเฉ ี่ กา อ ชีวิ

เ ่ากั  11.82 ± 0.51 แ ะ 11.88 ± 0.26 วั  ส่ว ชุ
คว คุ แ งวั แ งเ ศ ู้ แ งวั แ งเ ศเ ี ี่ไ ่

่า แ ะ ่า กา ส ั ุ์ ีค่าเฉ ี่ กา อ ชีวิ ี่ไ ่
แ ก ่างกั อ ่าง ี ั ส�าคัญ างส ิ ิ (P<0.05) 
เ า่กั  14.06 ± 0.12 13.90 ± 0.14 แ ะ 13.90 ± 0.21 
วั  า �า ั  โ ีจ�า ว วั ี่ �ากา ส�า วจจ�ากั ี่ 
15 วั  (Table 1)

 
 

ค่าเฉลี�ยการรอดชีวิตเท่ากบั 11. 2 ± 0.51 และ 11.  ± 0.26 วนั สว่นชดุควบคมุแมลงวนัแตงเพศผู้  แมลงวันแตงเพศเมีย
ที�ไม่ผ่านและผ่านการผสมพนัธุ์มีค่าเฉลี�ยการรอดชีวิตที�ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P 0.05) เท่ากับ 1 .06 ± 
0.12 1 .90 ± 0.1  และ 1 .90 ± 0.21 วนั ตามลาํดบั ดยมีจํานวนวนัที�ทําการสาํรวจจํากดัที� 15 วนั (Table 1) 

Table 1 Kaplan-Meier survival anal sis of adult male Bactrocera cucurbitae (Couqillett) infected and 
uninfected with Metarhizium anisopliae PSUM02 on virgin and gravid female flies. 

ssa       nsect 
verage survival time ( S ) 

(mean ± SE)  
95  Confidence interval 

ower Upper 
reated cage nfected male   6.15 ± 0.29a 5. 9 6.51 

irgin female 11. 2 ± 0.51  10.90 12.  
ravid female 11.  ± 0.26  11.09 12.6  

Control cage ealth  male 1 .06 ± 0.12c 1 .62 1 .50 
irgin female 1 .90 ± 0.1 c 1 . 1 1 . 9 
ravid female 1 .90 ± 0.21c 1 . 0 1 . 0 

ifferent superscripts in the S  column indicate significant differences  u e s S  test (P 0.05). S  
o servations were right censored  limiting o servations to 15 da s  i e  the data are right censored. 

 
 แมลงวันแตง B  cucurbitae เพศผู้ที�ติดเชื �อรา M  anisopliae PSUM02 สามารถถ่ายทอดเชื �อราไ สู่แมลงวัน
แตงเพศเมียที�ไม่ผ่านและผ่านการผสมพันธุ์ ได้ ดยแมลงวันแตงเพศผู้สามารถจับคู่ผสมพันธุ์กับแมลงวันแตงเพศเมียทั �ง
สองสถานะได้ นอกจากนี �ยงัสง่ผลต่ออตัราการรอดชีวิตที�ลดลงของแมลงวันแตงเพศเมียทั �งสองสถานะ ซึ�งจากการทดลอง
ของ im i et al. (201 ) ได้ทําการศึก าการถ่ายทอดเชื �อรา M  anisopliae กับแมลงวันผลไม้เพศผู้สกุล eratitis 
cos ra   asci entris และ  capitata ดยผ่านการจับคู่ผสมพันธุ์  พบว่าแมลงวันผลไม้เพศผู้ที�ติดเชื �อรามีค่า 50 
เท่ากับ 2.6 ± 0.1  2.9 ± 0.2 และ 2.9 ± 0.1 ตามลําดับ และแมลงวันผลไม้เพศเมีย กติที�ได้รับเชื �อรามีค่า 50 เท่ากับ 

.1 ± 0.  10.  ± 0.  และ 10.5 ± 0.  ตามลําดับ นอกจากนี � Soo ar et  al. (201 ) รายงานว่าแมลงวันแตง B  
cucurbitae เพศผู้ ที�ติดเชื �อราสามารถแพร่กระจายเชื �อราไ สู่แมลงวันแตงเพศเมีย กติและทําให้แมลงวันแตงเพศมี
เ อร์เซนต์การตายถงึ 69 ± 5  และสอดคล้องกับการทดลองของ า ิศาและนริศ (255 ) พบว่าตัวเตมวัยของแมลงวัน
แตงเพศผู้ที�ติดเชื �อราสามารถถ่ายทอดเชื �อราไ สูแ่มลงวันแตงเพศเมีย กติที�ไม่ผ่านการผสมพันธุ์ ได้และลดอัตราการรอด
ชีวิตของแมลงลงด้วย 
 

 
 แมลงวันแตง B  cucurbitae เพศผู้ที�ติดเชื �อรา M  anisopliae PSUM02 สามารถถ่ายทอดเชื �อราไ สู่แมลงวัน
แตงเพศเมียที�ไม่ผ่านและผ่านการผสมพนัธุ์ได้ ดยพ ติกรรมการจับคู่ผสมพันธุ์ของแมลง และทําให้แมลงวันแตงเพศเมีย
ทั �งสองสถานะมีอตัราการรอดชีวิตที�ลดลง  

 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

 แ งวั แ ง B. cucurbitae เ ศ ู้ ี่ ิ เชือ้ า M. 
anisopliae PSUM02 สา า ่า อ เชื้อ าไ สู่
แ งวั แ งเ ศเ ี ี่ไ ่ ่า แ ะ ่า กา ส ั ุ์
ไ ้ โ แ งวั แ งเ ศ ู้สา า จั คู่ ส ั ุ์กั
แ งวั แ งเ ศเ ี ัง้สองส า ะไ  ้ อกจาก ี้ งัส่ง

่ออั ากา อ ชีวิ ี่ งของแ งวั แ งเ ศ
เ ี ัง้สองส า ะ ซึง่จากกา องของ Dimbi et al. 
(2013) ไ ้ �ากา ศกึษากา า่ อ เชือ้ า M. anisop-
liae กั แ งวั ไ เ้ ศ ูส้กุ  Ceratitis cosyra, C. 
fasciventris แ ะ C. capitata โ ่า กา จั คู่ ส

ั ุ์ ว่าแ งวั ไ ้เ ศ ู้ ี่ ิ เชื้อ า ีค่า LT50 
เ า่กั  2.6 ± 0.1, 2.9 ± 0.2 แ ะ 2.9 ± 0.1 า �า ั  
แ ะแ งวั ไ เ้ ศเ ี ก ิ ีไ่ ้ ั เชือ้ า ค่ีา LT50 
เ ่ากั  8.1 ± 0.4, 10.4 ± 0.4 แ ะ 10.5 ± 0.4 า

�า ั  อกจาก ี้ Sookar et  al. (2014) า งา ว่า
แ งวั แ ง B. cucurbitae เ ศ ู้ ี่ ิ เชือ้ าสา า
แ ก่ ะจา เชือ้ าไ สูแ่ งวั แ งเ ศเ ี ก แิ ะ

�าให้แ งวั แ งเ ศ ีเ อ ์เซ็ ์กา า ึง 69 ± 
5% แ ะสอ ค อ้งกั กา องของ า ศิาแ ะ ศิ 
(2557) ว่า วัเ ็ วั ของแ งวั แ งเ ศ ู้ ี่ ิ เชือ้
าสา า ่า อ เชื้อ าไ สู่แ งวั แ งเ ศเ ี
ก ิ ี่ไ ่ ่า กา ส ั ุ ์ไ ้แ ะ อั ากา อ

ชีวิ ของแ ง ง ้ว

สรุป

 แ งวั แ ง B. cucurbitae เ ศ ู้ ี่ ิ เชือ้ า M. 
anisopliae PSUM02 สา า ่า อ เชื้อ าไ สู่
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แ งวั แ งเ ศเ ี ี่ไ ่ ่า แ ะ ่า กา ส ั ุ์
ไ ้โ ิก กา จั คู่ ส ั ุ ์ของแ ง แ ะ

�าให้แ งวั แ งเ ศเ ี ั้งสองส า ะ ีอั ากา
อ ชีวิ ี่ ง 
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RESEARCH ARTICLE

Effects of autodisseminated Metarhizium guizhouense PSUM02 on
mating propensity and mating competitiveness of Bactrocera cucurbitae

(Diptera: Tephritidae)

N. Thaochan* and A. Ngampongsai

Department of Pest Management, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University,
Songkhla, Thailand

(Received 4 September 2014; returned 23 October 2014; accepted 15 December 2014)

We investigated the effects of inoculation byMetarhizium guizhouense PSUM02 on
mating propensity andmating competitiveness ofBactrocera cucurbitae, with a view
on pest management. On day 4 postinoculation, the M. guizhouense-treated male
flies had significantly lowered mating propensity and mating competitiveness, while
the treated female flies had reduced mating propensity on day 4 and reduced mating
competitiveness on day 5. The mating propensity and competitiveness of treated
male and female flies then further declined until death. Kaplan–Meier survival
analysis of treated male and female flies gave average survival times (AST) of 6.2 ±
0.2 and 5.4 ± 0.3 days in the mating propensity assay, and about 5.0 ± 0.1 and 4.4 ±
0.2 days in themating competitiveness assay. TheASTof untreated flies ranged from
12.8 ± 0.1 to 14.7 ± 0.2 days for comparison (observation up to 15 days). Untreated
flies had decreased AST and mating characteristics when exposed to contact with
treated male flies, indicating transmission of the fungal infection by such contact
also to untreated male flies. Surprisingly, contact with treated female flies did
not affect the AST of untreated males or females in the same cage. These results
corroborate the potential for pest control by autodisseminationwith treatedmale flies,
which transmit the fungus to a healthy population better than the treated female flies.

Keywords: autodissemination; Metarhizium guizhouense; mating propensity;
mating competitiveness; Bactrocera cucurbitae

Introduction
The melon fruit fly, Bactrocera cucurbitae (Coquillett) (Diptera: Tephritidae), is an
economically important insect pest in the tropical areas (Dhillon, Singh, Naresh, &
Sharma, 2005; Shah, Batra, & Ranjhen, 1948). Its preferable host range covers over 81
plant species of the family Cucurbitaceae (Dhillon et al., 2005). This fly is distributed
in Asia and Southeast Asia (Allwood et al., 1999), particularly throughout Thailand
(Clarke et al., 2001). The damage caused by melon fruit flies impact negatively the
quality and quantity of fruits (Lall, 1975; Mote, 1975; Rabindranath & Pillai, 1986;
Srinivasan, 1959). The fruits attacked in their early stages might fail to develop
properly and drop off or rot on the plant. Since the damaging fruit fly maggots are
internal within the fruit, they are difficult to control with insecticides. The manage-
ment of a wide range of fruit fly pests with entomopathogenic fungi, such as

*Corresponding author: narit.t@psu.ac.th

Biocontrol Science and Technology, 2015
Vol. 25, No. 6, 629–644, http://dx.doi.org/10.1080/09583157.2014.1000265

© 2015 Taylor & Francis

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [P

rin
ce

 o
f S

on
gk

la
 U

ni
ve

rs
ity

], 
[N

ar
it 

Th
ao

ch
an

] a
t 0

0:
13

 1
0 

M
ar

ch
 2

01
5 

mailto:narit.t@psu.ac.th
http://dx.doi.org/10.1080/09583157.2014.1000265


Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana, has been studied (Dimbi, Maniania,
Luk, Ekesi, & Mueke, 2003; Ekesi, Maniania, & Lux, 2002; Mochi, Monteiro, De
Bortoli, Doria, & Barbosa, 2006; Quesada-Moraga, Ruiz-Garcia, & Santiago-
Alvarez, 2006; Toledo et al., 2006; Yee & Lacey, 2005). Especially M. anisopliae has
effectively controlled tephitid flies (Dimbi, Maniania, & Ekesi, 2009; Lezama-
Gutierrez et al., 2000; Quesada-Moraga, Martin-Carballo, Garrido-Jurado, &
Santiago-Alvarez, 2008; Yousef, Lozano-Tovar, Garrido-Jurado, & Quesada-
Moraga, 2013). Metarhizium guizhouense Q.T. Chen & H.L. Guo as well as
Metarhizium pingshaense and Metarhizium taii are, entomopathogenic fungi that
belonging to the M. anisopliae complex, are currently recognised as varieties of
M. anisopliae (Bischoff, Rehner, & Humber, 2009). These strains caused mortality of
the flies similarly to M. anisopliae. Direct application by spraying fungal propagules
onto adult stage fruit flies is difficult in practice, because the adult flies are fast and
mobile, so that autodissemination (horizontal transmission) is an alternative strategy
to be considered (Furlong & Pell, 2001; Quesada-Moraga et al., 2008). The target fruit
fly population is infected by contact with contaminating devices that expose to
entomopathogenic fungi (Dimbi et al., 2003; Ekesi, Dimbi, & Maniania, 2007;
Maniania, 2002; Maniania, Ekesi, Odulaja, Okech, & Nadel, 2006; Vega, Dowd, &
Bartelt, 1995). These devices attract the insects, contaminate them and allow them to
escape so they can transmit the disease further by mating or by other contact (Dimbi
et al., 2003; Ekesi et al., 2007; Maniania et al., 2006; Quesada-Moraga et al., 2008).
The success of this technique depends on the ability of the contaminated flies to
transfer fungal conidia to healthy flies, in particular during mating (Sookar,
Bhagwant, & Allymamod, 2014; Toledo et al., 2007). Clearly, such contacting
behaviour can contribute to the fly-to-fly transmission of the fungus pathogen.

Fungal pathogen infections can modify behaviour and reduce mating competi-
tiveness and attractiveness of the fly (Dimbi et al., 2009). In the current study, we
investigated the effects of fungal inoculation on the mating behaviour, namely both
mating propensity and mating competitiveness of male and female B. cucurbitae
under laboratory conditions. The control of B. cucurbitae with M. guizhouense
PSUM02 might contribute to successful management of this pest in cucurbits, and
this motivated the current laboratory study on the transmission and reproduction
effects of such infection.

Materials and methods
Insect collection and culture
Infested cucurbit fruit (Cucumis sativa L.) with fruit fly larvae were collected from an
orchard at Khor Hong district, Songkhla province, Thailand, were kept in clear
plastic boxes (20 cm × 25 cm × 15 cm) with perforations on the lid for ventilation. The
bottom of each box was covered with a 1 cm layer of sterile sawdust for pupation.
Pupae were sieved and kept in a clear plastic box (10 cm × 10 cm × 10 cm). After
eclosion, adult fruit flies were transferred to a gauze cage (30 cm × 30 cm × 30 cm) and
reared with cube sugar, water and yeast hydrolysate. Bactrocera cucurbitae were
identified when they were 10 days old based on the morphological characters
described by Hardy (1973), White and Elson-Harris (1992) and Drew and
Hancock (1994).

630 N. Thaochan and A. Ngampongsai

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [P

rin
ce

 o
f S

on
gk

la
 U

ni
ve

rs
ity

], 
[N

ar
it 

Th
ao

ch
an

] a
t 0

0:
13

 1
0 

M
ar

ch
 2

01
5 



After identification, the B. cucurbitae were reared in a cage (30 cm × 30 cm ×
30 cm) and provided with cube sugar, a water-soaked sponge cloth and yeast
hydrolysate, which were changed daily. The flies were maintained at 12:12 h light:
dark photoperiod at 75–80% relative humidity (RH) and 27 ± 2°C. The male and
female flies were kept together in the same cage until they mated. The female flies
were reproductively mature at 15–20 days old.

Fungal strain
Metarhizium guizhouense strain PSUM02 (accession number AB981657) was
obtained from the culture collection at the Natural Biological Control Research
Center (NBCRC), Southern Region, Department of Natural Resources, Prince of
Songkla University. It was originally isolated from an insect cadaver (Tibicen sp.
[Hemiptera: Cicadidae]) at Nakhon Si Thammarat province (Thaochan, 2011). This
strain was selected in a prior study as the most virulent among various candidates
against adult Bactrocera papayae (Thaochan, Chinajariyawong, & Suasa-Ard, 2011).
Slant monoconidial cultures of the strain were grown on Sabouraud dextrose agar
plus yeast extract (SDAY; 10 g/l dextrose, 2.5 g/l peptone, 2.5 g/l yeast extract and
20 g/l agar) for 15 days at 27 ± 2°C in darkness. Before inoculation, the viability of
conidia was assessed by spreading 500 µl of 1 × 106 spore/ml suspension on SDAY
and incubating at 27 ± 2°C in complete darkness (Dimbi, Maniania, Lux, & Mueke,
2004). At 24 h, the percentage germination was determined by assessing 100 spores
at 400x magnification. A spore with a germ tube longer than its width was
considered viable, and the viability was higher than 95%.

Effect of M. guizhouense PSUM02 on the mating propensity of adult males and
females of B. cucurbitae
To evaluate the mating propensity of M. guizhouense-treated male flies, 50 adult
male flies (10 days old after eclosion) were exposed to fungal inoculums by placing
them into a cylindrical glass bottle (5 cm × 10 cm) that contained 3 ml of the spore
suspension (1 × 106 spore/ml), and keeping them exposed in this manner for 1 min
(modified from Dimbi et al., 2004). Then, each M. guizhouense-treated male was
placed in a clear plastic box (10 cm × 10 cm × 10 cm) with the air ventilation hole of
the lid (5 cm) covered with gauze. One untreated virgin female fly (10 days old after
eclosion) was then introduced into the same plastic box. The flies were provided with
cube sugar, a water-soaked sponge cloth and yeast hydrolysate. Thereafter, the flies
were observed daily from 18.00 to 21.00 h. Mating was considered successful if
pairing of the male and female lasted more than 10 min (Dimbi et al., 2009). For
evaluation of mating propensity, the M. guizhouense-treated female flies were
observed similarly as above, with each M. guizhouense-treated female held in the
company of an untreated virgin male fly (10 days old after eclosion). The control
group pairings were of untreated male and female flies (10 days old after eclosion).
These experiments were replicated with 50 pairs per treatment.

The bioassay was conducted with a 12:12 h light:dark photoperiod at 75–80% RH
and 27 ± 2°C. The mortality was monitored for 15 days and dead flies were removed
daily, immediately surface sterilised with 1% sodium hypochlorite followed by three
rinses with sterile distilled water, then placed on sterile wet filter paper in sterile Petri
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dishes. The latter were sealed with parafilm and kept at room temperature, and the
development of mycosis on the cadavers was monitored for 5 days.

Effects of M. guizhouense PSUM02 infection on the mating competitiveness of adult
male and female of B. cucurbitae
The M. guizhouense-treated male flies were inoculated as described earlier. Ten M.
guizhouense-treated male flies and 10 untreated virgin female flies (10 days old after
eclosion) together with 10 untreated male flies (10 days old after eclosion) were
released in one and the same gauze cage (30 cm × 30 cm × 30 cm). For visual
distinction, the untreated males were marked with a small dot of a white correction
fluid in water base (Liquid Paper®) on the notum of their thorax, before the
beginning of the 24 h experiment. Such marking has no effect on the mating
competitiveness of males (Thaochan et al., 2011). The flies were observed daily from
18.00 to 21.00 h. Mating was considered successful if the male–female pairing lasted
more than 10 min (Dimbi et al., 2009). The mating competitiveness of treated and
untreated males, with virgin female flies, was determined by comparing the numbers
of successful matings using a t-test with 10 replications. In the control cage, 10
marked male flies with a small dot of a white correction fluid on the notum, and
10 each of untreated male and female flies were released in the same gauze cage
(30 cm × 30 cm × 30 cm). The observation of mating competitiveness and number of
replications were as above.

For the evaluation of M. guizhouense-treated female flies, 10 M. guizhouense-
treated female flies and 10 untreated virgin male flies (10 days old after eclosion)
together with 10 untreated female flies (10 days old after eclosion) were released in
the same gauze cage (30 cm × 30 cm × 30 cm). The flies were provided with cube
sugar, a water-soaked sponge cloth and yeast hydrolysate. For visual distinction, the
untreated females were marked with a small dot of a white correction fluid on the
notum before the beginning of the 24 h experiment. The observation was similar to
the other competition experiments above. In the control cage, 10 marked female flies
with a small dot of a white correction fluid, and 10 each of untreated male and
female flies were released the same gauze cage (30 cm × 30 cm × 30 cm). The
observation of mating competitiveness and number of replications were as above.

Temperature, RH and photoperiods were the same as for the previous experiments.

Statistical analysis
The mating propensity data for M. guizhouense-treated males,M. guizhouense-treated
female and untreated flies (control group) were analysed using the χ2-test (assuming
equal distributions as the null hypothesis) and significant differences between groups
were also identified with Fisher’s exact test (Ruther, McCaw, Böcher, Pothmann, &
Putz, 2014).

The relative mating competitiveness of treated/untreated males/females were
analysed using an unpaired t-test. The average survival times (AST) were determined
with Kaplan–Meier survival analysis. The data were subjected to multiple analysis of
variance, and Tukey’s honestly significant difference test (α = 0.05) was used to
compare means. All analyses were carried out using the SPSS 11.0 programme for
Windows (SPSS, 2001).
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Results
Effects of M. guizhouense PSUM02 on the mating propensity of adult male and female
B. cucurbitae
The mating propensities of M. guizhouense-treated males, M. guizhouense-treated
female and untreated flies (control group) were different (Figure 1). On day 1, M.
guizhouense-treated female and untreated flies were significantly different from M.
guizhouense-treated male flies (χ2-test, χ2 = 7.204; df = 2; P = 0.027). On day 2, the
M. guizhouense-treated males showed the lowest mating propensity (χ2-test, χ2 =
7.204; df = 2; P = 0.027). On day 3, the mating propensities were not significantly
different between the three treatments (χ2-test, χ2 = 0.761; df = 2; P = 0.692). On day
4, the mating propensities of M. guizhouense-treated males and females were
significantly lower than for untreated flies (χ2 = 7.385; df = 2; P = 0.036). No
successful mating was observed on days 5 or 6 in the M. guizhouense-treated groups.

Kaplan–Meier survival analysis and cumulative mortality of B. cucurbitae infected
with M. guizhouense PSUM02
The M. guizhouense-treated male and female flies had 100% mortality with mycosis,
and the lowest AST at 6.2 ± 0.2 and 5.4 ± 0.3 days that significantly differed from
the 11.1 ± 0.6 and 12.1 ± 0.4 survival times for untreated females and males in the
same cage (F = 130.56; df = 5; P < 0.05; Table 1). In the control cages with only
untreated flies, the AST exceeded 14 days with no significant difference between
males and females.

The M. guizhouense-treated male and female flies had 100% mortality by days
8 and 9 after inoculation, respectively (Figures 2 and 3). The M. guizhouense-treated
male flies transmitted the fungus to untreated female flies in the same cage, so the latter
had a 52 ± 5.8% mortality by day 10 (Figure 2). The M. guizhouense-treated female
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Figure 1. The mating propensities ofMetarhizium guizhouense PSUM02-treated males,Metarhi-
zium guizhouense PSUM02-treated females and untreated Bactrocera cucurbitae (Coquillett) flies
(control group).
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flies transmitted the fungus to untreated male flies whose mortality was 33.3 ± 4.5% by
day 11 (Figure 3). In the control cages, the untreated male and female flies had 14 ± 4
and 10 ± 3.2% mortalities based on 15 observation days (Figure 4).

Effects of M. guizhouense PSUM02 infection on the mating competitiveness of adult
male and female B. cucurbitae
The mating competitiveness was not significantly different between M. guizhouense-
treated and untreated male flies on days 1 and 2 of observation, when in a shared
cage (Figure 5A). On day 3, however, the number of matings by untreated flies was
significantly greater than the number of matings by M. guizhouense-treated males.
M. guizhouense-treated males did not mate after day 4. In control cages, the marking
of healthy male flies had no significant effect on mating, on any of the observed days
1–5 (Figure 5B).

Table 1. Kaplan–Meier survival analysis of Bactrocera cucurbitae (Coquillett) infected with
Metarhizium guizhouense PSUM02.

95% Confidence interval

Assay Insect AST (mean ± SE)* Lower Upper

Treated cage Treated male 6.2 ± 0.2a 5.8 6.6
Untreated female 11.1 ± 0.6b 10.2 12.4

Treated cage Untreated male 12.1 ± 0.4b 10.6 13.5
Treated female 5.4 ± 0.3a 4.9 5.9

Control cage Untreated male 14.3 ± 0.2c 13.6 14.9
Untreated female 14.5 ± 0.3c 13.9 15.0

In treated cages, the population was exposed by contact with infected (treated) males and females, while
the untreated cages had unexposed healthy population. The significant differences in the ASTs of healthy
females indicate transmission of infection by contact.
*Different superscripts in the AST column indicate statistical significance by Tukey’s HSD test (P < 0.01).
AST observations were limited to 15 days, i.e., the data are right censored.
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Figure 2. Cumulative mortalities (mean ± SE) of untreated adult female and infected adult male
flies. A mixed population of Bactrocera cucurbitae (Coquillett) with exposure to Metarhizium
guizhouense PSUM02.
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The mating competitiveness of M. guizhouense-treated female flies was not
significantly different from that of untreated females on days 1–4 (Figure 6A). On
day 5, M. guizhouense-treated females did not mate at all. In control cages, the
marking of healthy female flies had no significant effect on mating, on any of the
observed days 1–5, except on day 2 the marked healthy female flies showed more
mating than the unmarked female flies (Figure 6B).

Kaplan–Meier survival analysis of B. cucurbitae infected with M. guizhouense
PSUM02 in the mating competitiveness bioassay
The M. guizhouense-treated male flies had 100% mortality with mycosis, and the
lowest 5 ± 0.1 days AST, which was significantly different from the untreated flies
(F = 72.27; df = 5; P < 0.05; Table 2). The initially untreated male and female flies,

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ytilatro
m

egatnecrep
evitalu

mu
C

Day after treatment

Treated female Untreated male

Figure 3. Cumulative mortalities (mean ± SE) of untreated adult male and infected adult
female flies. A mixed population of Bactrocera cucurbitae (Coquillett) with exposure to
Metarhizium guizhouense PSUM02.
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Figure 4. Cumulative mortalities (mean ± SE) of untreated adult male and female flies of
species Bactrocera cucurbitae (Coquillett).
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exposed only by contact with inoculated male flies in the same cage, had 11.6 ± 0.4
and 10.5 ± 0.6 day AST values, respectively. These values were still significantly
lower than the values for flies in control cages without exposure (Table 2). In the
control cages, the marked males, unmarked males and females, all untreated and
without exposure, had about 13-day AST values without significant differences
(Table 2).
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Figure 5. Percentages of mating success in pairing (mean ± SE) were affected by infection but
not by marking used for observation purposes. Metarhizium guizhouense PSUM02 infected
Bactrocera cucurbitae (Coquillett). (A) Infected and untreated adult male flies and (B) marked
and untreated adult male flies (control).
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The M. guizhouense-treated female flies had 100% mortality with mycosis, and
had the lowest 4.4 ± 0.2 days AST, which was significantly different from the
untreated flies (F = 191.93; df = 5; P < 0.05; Table 3). The initially untreated
male and female flies, exposed only by contact with inoculated female flies in the
same cage, had 13.9 ± 0.4 and 13.8 ± 0.3 day AST values, respectively. These values
were not significantly different from the flies in control cages that were not exposed
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Figure 6. Percentages of mating success on pairing (mean ± SE) were affected by infection but
not by marking used for observation. Infection with Metarhizium guizhouense PSUM02 of
Bactrocera cucurbitae (Coquillett). (A) Infected and untreated adult female flies and (B)
marked and untreated adult female flies (control).
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at all (Table 3). In the control cages, the marked females, unmarked males and
females, all untreated without any exposure, had about 14-day AST values without
significant differences (Table 3).

The inoculated M. guizhouense-treated male flies had a 100% mortality by day 7
(Figure 7A), and transmitted the fungus to initially untreated male and female flies
in the same cage by contact. This caused 72 ± 6.6 and 84 ± 7.5% mortalities by day
14 to males and females, respectively (Figure 7A). In the control cages with no
exposure, marked and unmarked males, and untreated females had clearly lower
about 30% mortalities by day 14 (Figure 7B).

The inoculated M. guizhouense-treated female flies showed complete mortality by
day 7 (Figure 8A), and transmitted the fungus to initially unexposed male and
female flies in the same cage by contact. This caused 12 ± 4.5 and 14 ± 3.2%
mortalities by days 9 and 10, to males and females, respectively (Figure 8A). In the
control cage without exposure, marked and unmarked females, and untreated males
had clearly lower about 16% mortalities by day 14 (Figure 8B).

Table 2. Kaplan–Meier survival analysis of adult male Bactrocera cucurbitae (Coquillett)
infected with Metarhizium guizhouense PSUM02, in data from the mating competitiveness
bioassay.

95% Confidence interval

Assay Insect AST (mean ± SE)* Lower Upper

Treated cage Treated male 5.0 ± 0.1a 4.8 5.3
Untreated male 11.6 ± 0.4bc 10.8 12.4
Untreated female 10.5 ± 0.6b 9.8 11.2

Control cage Marked male 13.2 ± 0.4d 12.5 14.0
Untreated male 12.8 ± 0.1cd 11.7 13.9
Untreated female 13.5 ± 0.3d 12.8 14.3

*Different superscripts in the AST column indicate significant differences by Tukey’s HSD test (P < 0.05).
AST observations were right censored by limiting observations to 15 days, i.e., the data are right censored.

Table 3. Kaplan–Meier survival analysis of adult female Bactrocera cucurbitae (Coquillett)
infected with Metarhizium guizhouense PSUM02, in data from the mating competitiveness
bioassay.

95% Confidence interval

Assay Insect AST (mean ± SE)* Lower Upper

Infected cage Treated female 4.4 ± 0.2a 3.9 4.9
Untreated male 13.9 ± 0.4b 13.0 14.8
Untreated female 13.8 ± 0.3b 12.9 14.7

Control cage Marked female 14.8 ± 0.2b 13.1 14.9
Untreated male 14.0 ± 0.4b 14.4 15.1
Untreated female 14.7 ± 0.2b 14.4 15.1

*Different superscripts in the AST column indicate significant differences by Tukey’s HSD test (P < 0.05).
AST observations were right censored by limiting observations to 15 days, i.e., the data are right censored.
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Discussion
The mating propensities were similar for M. guizhouense-treated and untreated flies
during the first 3 days after inoculation (Figure 1). Similar observations have been
reported for other Diptera: Toledo et al. (2007) in Anastrepha ludens (Loew), Dimbi
et al. (2009) in Ceratitis spp. and Maniania, Okech, Adino, Opere, and Ekesi (2013)
in Glossina morsitans morsitans Westwood, have reported similar frequencies of
successful mating over the first few days after infection, for both treated male and
female flies and untreated flies. However, Watson and Petersen (1993) reported that
treated flies have a lower mating frequency than untreated flies, for the house flies,

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ytilatro
m

egatnecrep
evitalu

mu
C

Treated male Untreated female Untreated male

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ytilatro
m

egatnecrep
evitalu

mu
C

Day after treatment

Marked male Untreated female Untreated male

(A)

(B)

Figure 7. Cumulative mortalities of Bactrocera cucurbitae (Coquillett) exposed to Metarhi-
zium guizhouense PSUM02. (A) Infected adult males, untreated males and untreated females
and (B) marked adult males (control) with untreated male and female flies.
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Musca domestica Linnaeus. These differing observations could be due to varying
effects of fungal pathogens on different insect host species, and even variation by
isolate within species. The changes in insect behaviour resulting from a fungal
infection are normally observed within the last few hours before death of the insect
host (Eilenberg, 1987; Müller-Kögler, 1965). In our experiments though the M.
guizhouense-treated male and female flies mated less than the untreated ones on the
fourth day of infection, with no observed mating on days 5 and 6 while the untreated
continued mating (Figure 1).

The mating competitiveness of the M. guizhouense-treated male and female flies
(Figures 5A and 6A) was similar to that of the untreated male and female flies on the
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Figure 8. Cumulative mortalities of Bactrocera cucurbitae (Coquillett) exposed to Metarhi-
zium guizhouense PSUM02. (A) Infected adult females with untreated male and female flies
and (B) marked adult females (control) with untreated male and female flies.
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first 2 days after infection (Figures 5B and 6B). This agrees with Novelo-Rincón,
Montoya, Hernández-Ortíz, Liedo, and Toledo (2009) and Sookar, Bhagwant,
Khayrattee, Chooneea, and Ekesi (2013) who reported no significant difference in
the sexual compatibility between fungal treated and untreated flies, indicating that
the presence of conidia did not significantly reduce mating propensity or the mean
time of copulation during the first days after inoculation. Moreover, our results
indicate that the M. guizhouense-treated male flies were capable of transmitting the
pathogen to untreated females through copulation (Sookar et al., 2014) and to
untreated male flies with lekking behaviour (Haq et al., 2010). Similar transmission
of fungi through sexual copulation has been demonstrated before, by the inoculation
of treated male passed the fungi to uninfected female flies (Dimbi et al., 2009;
Maniania et al., 2013; Novelo-Rincón et al., 2009; Sookar et al., 2014; Thaochan
et al., 2011; Toledo et al., 2007). However, in our investigation the M. guizhouense-
treated female flies did mate with untreated male flies, but this path of transmission
had only a small mortality effect.

Our findings are different from those by Sookar et al. (2014), who found that
females were capable of transmitting fungal conidia from treated females to
untreated flies. We found that the male flies preferred to mate with untreated female
rather than treated female flies, in the mating competitiveness assay. This
phenomenon could be related to the number of conidia on the body of an untreated
fly, after it has mated with an infected fly. Prior research suggests that untreated
female flies that had paired with fungus-treated male flies, showed an increased
density of conidia in the dorsal thoracic sclerites and a high mortality (Quesada-
Moraga et al., 2008). In this case, the higher efficacy of treated male flies to
horizontally transmit the fungus is of great practical importance, as the treated
female flies are mainly monogamous or oligogamous, which highly limits their
horizontal transmission efficacy and their potential to spread the inoculum in the fly
population (Quesada-Moraga et al., 2008).

The AST of M. guizhouense-treated male and female flies were comparatively
low (Tables 1–3), and male and female flies treated with M. guizhouense PSUM02
could transmit the fungus to untreated flies in the same cage, causing relatively low
AST values (Tables 1–3). The transmission may have been indirect, as Dimbi et al.
(2009) observed untreated male flies receiving a fungus by attempting to mate with
sick, dying or even dead female flies. Such behaviour enhances the transmission of
infection in the fly population, and this is supported by the low AST values that we
observed for untreated flies. However, the ASTs of untreated male and female flies
mixed with M. guizhouense-treated female flies were not significantly different from
controls (Table 3). The rate of fungal transmission to healthy population from
treated female flies was lower than from treated male flies. Quesada-Moraga et al.
(2008) reported the rate of fungal transmission from treated male flies to untreated
female flies as 90–100%, and from treated female to untreated male flies as 60–90%.
On the other hand, it has been reported that males are better transmission vectors of
a fungal inoculum than females (Quesada-Moraga et al., 2008).

We have demonstrated that, under laboratory conditions, the male flies
inoculated with the entomopathogenic fungus, M. guizhouense PSUM02, could
transmit the infection to both female and male healthy flies by mating and contact,
but the treated female flies showed less effective fungal pathogen transmission. Based
on these experimental results, an autodissemination technique should be feasible in
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the management of B. cucurbitae and potentially other tephitid fly species. The
practical application of these results may be pursued by a scale-up of the studies to
field cage and open field conditions.
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