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บทคัดย่อ
แมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae (Coquillett) เป็ นแมลงศัตรู พืชทีDสําคัญทางเศรษฐกิจ
ของผลบวบเหลีDยม การควบคุมแมลงชนิดนีให้มีประสิ ทธิ ภาพนันจําเป็ นต้องใช้วิธีการควบคุมแบบ
บูรณาการ การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพืDอศึกษาการใช้เชือรา Metarhizium anisopliae (Metsch.)
ร่ วมกับ นํา มันปิ โตรเลี ย ม นํา มันและสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้า งควบคุ ม การเข้า ทํา ลายของ
แมลงวันแตงในผลบวบเหลีDยม โดยทดสอบผลต่อการวางไข่และการพัฒนาของไข่จนกระทังD เข้าสู่
ระยะดัก แด้และตัวเต็ม วัย ในห้องปฏิ บ ตั ิ ก าร ทดสอบการเข้า ทําลายผลบวบเหลีD ย มในโรงเรื อน
ทดลอง และในแปลงทดลอง
การทดสอบผลต่อการวางไข่ในห้องปฏิบตั ิการนัน ได้นาํ ผลบวบเหลีDยมฉี ดพ่นสารทดสอบ
ดังกล่าวเปรี ยบเทียบกับสารฆ่าแมลงมาลาไธออนและนําเปล่าเป็ นชุดควบคุม หลังจากนันจึงนําผล
บวบเหลีDยมไปวางไว้ในกรงทีDมีแมลงวันแตงเพศเมียพร้อมวางไข่เป็ นระยะเวลา 1, 2, 3, 4 และ 5 วัน
นับจํานวนไข่ทีDวางในผลบวบเหลีDยมทีDฉีดพ่นด้วยสารทดสอบต่างๆ พบว่า สารมาลาไธออนป้ องกัน
การวางไข่ได้สูงสุ ด 96.2% เนืDองจากตัวเต็มวัยตายหลังจากทดสอบ การใช้สารทดสอบร่ วมกันยับยัง
การวางไข่ได้ดีกว่าการใช้สารทดสอบเพียงอย่างเดียว เปอร์ เซ็นต์ยบั ยังการวางไข่เมืDอใช้สารทดสอบ
เพียงอย่างเดียวอยูใ่ นช่วง 25.4-51.3% ขณะทีDการใช้สารทดสอบร่ วมกันมีคา่ ดังกล่าวอยูใ่ นช่วง 53.177.1% การใช้เชือรา M. anisopliae + สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง ยับยังการวางไข่สูงสุ ด 77.1%
ส่ วนการทดสอบผลต่อการพัฒนาของไข่จนกระทังD เข้าสู่ ระยะดักแด้และตัวเต็มวัยโดยวิธีเดียวกันกับ
การทดลองข้างต้น ไม่พบดักแด้ในผลบวบเหลีDยมทีDฉีดพ่นสารมาลาไธออน พบจํานวนดักแด้ตDาํ สุ ด
77.7 ตัว/ผล ในบวบเหลีDยมทีDฉีดพ่นเชื อรา M. anisopliae + นํามันปิ โตรเลียม+นํามันเมล็ดสะเดา
ช้าง+สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง ขณะทีDชุดควบคุมมีคา่ เฉลีDยดังกล่าว 355.0 ตัว/ผล อย่างไรก็ตาม
พบดักแด้ตายสู งสุ ด 44.7 % เมิDอฉี ดพ่นเชื อรา M. anisopliae เดีDยวๆ ส่ งผลให้มีจาํ นวนตัวเต็มวัย
ตํDาสุ ดเฉลีDย 55.3% ในขณะทีDชุดควบคุมพบดักแด้ตาย 0.6% และพัฒนาเป็ นตัวเต็มวัยได้ 99.4%
สําหรับการทดสอบในโรงเรื อนทดลองนัน พบว่าการฉี ดพ่นสารฆ่าแมลงมาลาไธออน มี
ประสิ ทธิภาพควบคุมแมลงวันแตงดีทีDสุด โดยพบหนอนทีDเข้าทําลาย และจํานวนดักแด้ตDาํ สุ ดเท่ากับ
39.2% และ 39.4% ตามลําดับ การฉี ดพ่นด้วยเชือรา M. anisopliae + นํามันปิ โตรเลียม มีค่าดังกล่าว
เท่ากับ 42.5% และ 42.0% ตามลําดับ ส่ วนการใช้เชือรา M. anisopliae ฉี ดพ่นเพียงอย่างเดียว ยับยัง
การพัฒนาเข้าสู่ ระยะตัวเต็มวัยอย่างเด่นชัด โดยพบตัวเต็มวัยตํDาสุ ด 65.1% เมืDอเปรี ยบเทียบกับการ
ฉีดพ่นสารทดสอบอืDนๆ และชุดควบคุมทีDมีค่าดังกล่าวอยูใ่ นช่วง 87.6-99.4% แต่อย่างไรก็ตาม การ
ฉี ดเชื อราดังกล่าวเพียงอย่างเดียว ควบคุมหนอนและดักแด้ได้ตDาํ โดยพบหนอนและดักแด้ 91.4%
และ 91.6% ตามลําดับ
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ส่ วนการทดสอบในแปลงทดลอง พบว่าการใช้เชื อรา M. anisopliae ร่ วมกับนํา มัน
ปิ โตรเลียม ให้ปริ มาณและคุณภาพของผลผลิตสู งสุ ด รองลงมาได้แก่สารมาลาไธออน และเชือรา
M. anisopliae ร่ วมกับนํามันปิ โตรเลียม และสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง ตามลําดับ ดังนันการใช้
เชือรา M. anisopliae ร่ วมกับนํามันปิ โตรเลียมจึงเป็ นทางเลือกหนึDงในการควบคุมแมลงวันแตงใน
บวบเหลีDยม เพืDอให้ได้ผลผลิตทีDดีทงั ปริ มาณและคุณภาพ รวมทังมีความปลอดภัยต่อผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค
และสิD งแวดล้อม
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Abstract
Melon fruit fly, Bactrocera cucurbitae (Coquillett), is an economically important insect
pest of angled luffa. Integrated pest management is necessary for the effective control of this pest.
Therefore, the use of Metarhizium anisopliae, petroleum oil, oil and crude extracts of thiem seed
was investigated for controlling B. cucurbitae in this crop. The objectives were to evaluate the
effects of the sole and combination applications of those substances for controlling B. cucurbitae
in a comparison with malathion and water as control under laboratory, green house and field
conditions.
An antioviposition test was done in a laboratory by single and combination spraying of
those substances on angle luffa fruits and placing them in an insect cage containing 10 gravid
females of the melon fruit fly. The fruit was taken to count egg number and a new treated fruit
was then placed in the cage at each time of 1, 2, 3, 4 and 5 days, respectively. Malathion
markedly inhibited egg laying of 96.2% due to a high mortality of females. Combined
applications evidently inhibited egg laying as compared with single applications. Percent
inhibition of egg laying in the single sprays ranged from 25.4-51.3%, whereas that in the
combined sprays ranged from 53.1-77.1%. The combined spray of M. anisopliae + thiem seed
crude extracts showed the largest percent inhibition of egg laying of 77.1%. Another study was
also done in the same method of the previous experiment to determine development from egg to
adult stage by assessing pupation and adult emergence. Pupa was absent in angled luffa fruits
treated with malathion. The smallest pupal number was 77.7 pupae/fruit in angled luffa fruits
treated with M. anisopliae + petroleum oil + thiem seed oil + thiem seed crude extracts, whereas
that of the control was 355.0 pupae/fruit. However, the biggest pupal mortality was 44.7%
recorded from the fruits treated with M. anisopliae alone, providing the lowest emerged adults of
55.3%. The pupal mortality and emerged adults of the untreated fruits were 0.6% and 99.4%,
respectively. This suggests that M. anisopliae alone markedly inhibited pupation and adult
emergence of the melon fruit fly.
For a greenhouse test, malathion showed the most effective control for B. cucurbitae with
the lowest larva and pupa occurrence of 39.2% and 39.4%, respectively. Those values of the
M. anisopliae + petroleum oil were 42.5% and 42.0%, respectively. The single application of M.
anisopliae evidently inhibited adult emergence of B. cucurbitae with the lowest emergence of
65.1% as compared to 87.6-99.4% of other treatments and control. However, this application was
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not effective to control larva and pupa with their high occurrence of 91.4% and 91.6%,
respectively.
In the field test, the best quantitative and quanlitative yield was obtained from a
combined application of M. anisopliae and petroleum oil, followed by malathion and the
combined application of M. anisopliae, petroleum oil and thiem seed crude extracts, respectively.
The combined application of M. anisopliae and petroleum oil is an alternative use for controlling
the melon fly to produce highly qualtitative and quanlitative yields of angled luffa with safety to
farmers, consumers and the environment.
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ความสํ าคัญและทีม าของการวิจัย
แมลงวันแตงมีชืDอวิทยาศาสตร์ วา่ Bactrocera cucurbitae (Coqillett) อยูใ่ นอันดับ Diptera
วงศ์ Tephritidae เป็ นแมลงวันผลไม้ชนิดหนึDงทีDมีการแพร่ กระจายไปทัวD ทุกแห่งของโลก ทังในเขต
อบอุ่น (temperate) เขตร้อน (tropical) และเขตกึDงร้อน (sub-tropical) แมลงชนิดนีมีถDินกําเนิดอยูใ่ น
ประเทศอินเดีย และมีรายงานการแพร่ ระบาดในทวีปเอเชียหลายประเทศได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน
เนปาล ศรี ลงั กา พม่า ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน สิ งคโปร์ ฟิ ลิปปิ นส์ ไต้หวัน ซาลาวัก และติมอร์
(Christenson and Foote, 1960; White and Elson-Harris, 1992; Waterhouse, 1993; Clarke et al.,
2001; Weems and Hepper, 2001; Dhillon et al., 2005) สําหรับในประเทศไทยนันมีรายงานการ
แพร่ ระบาดทัวD ทุกแห่งของพืนทีD (Clark et al., 2001) แมลงชนิดนีสร้างความเสี ยหายแก่พืชโดยตัว
เต็มวัยเพศเมียใช้อวัยวะวางไข่ (ovipositor) แทงเข้าไปในผลของพืชเพืDอวางไข่ หนอนทีDฟักออกมา
กัดกินอยูภ่ ายในผล นอกจากนีรอยแผลทีDเกิดขึนจากการวางไข่ยงั ส่ งผลให้เชือจุลินทรี ยส์ าเหตุโรค
พืชเข้าทําลาย ทําให้ผลเน่าและร่ วงหล่นก่อนถึงระยะเก็บเกีDยว (Collins and Collins, 1998) แมลง
ดังกล่าวชอบเข้าทําลายพืชในวงศ์ Cucurbitaceae เช่น มะระ แตงไทย แตงโม ฟักทอง แตงกวา บวบ
งู และบวบเหลีDยม เป็ นต้น (Doharey, 1983; White and Elson-Harris, 1992; Allwood et al., 1999;
Weems and Hepper, 2001) โดยเฉพาะอย่างยิงD บวบเหลีDยม (Luffa acutangular Roxb.) ซึD งเป็ นพืชทีD
นิ ย มปลู ก กันทัวD ไปและมัก มี ก ารระบาดของแมลงวันแตงรุ นแรงหากไม่มี ก ารควบคุ ม ปั จจุ บ ัน
เกษตรกรส่ วนใหญ่ยงั คงใช้สารฆ่าแมลงในการควบคุมซึD งส่ งผลกระทบตามมาในภายหลังหากใช้
ไม่ถูกต้อง เช่ น ตกค้างในผลผลิต เป็ นพิษต่อผูใ้ ช้และแมลงทีDมีประโยชน์ รวมทังสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ดังนัน การควบคุมแมลงศัตรู ดงั กล่าวโดยไม่ใช้สารฆ่าแมลงหรื อใช้ในปริ มาณน้อยทีDสุด จึง
เป็ นแนวทางสําคัญทีDเกษตรกรจะต้องปรับตัวเพืDอให้ได้ผลผลิตทีDสอดคล้องกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั ทีDให้ความสําคัญกับอาหารปลอดภัยทังในและต่างประเทศ
การควบคุมแมลงวันแตงโดยไม่ใช้สารฆ่าแมลงหรื อใช้ในปริ มาณน้อยทีDสุดนันสามารถ
กระทําได้หลายวิธี เช่น การใช้วิธีเขตกรรมโดยการไถพรวนและตากดินเพืDอกําจัดดักแด้ในดิน การ
เก็บทําลายผลทีDร่วงลงพืนดิน การกําจัดตัวเต็มวัยโดยใช้เหยืDอล่อ การห่อผล การลดการทําลายโดย
ยับยังการวางไข่จากการใช้สารจากธรรมชาติและสารสกัดจากพืชบางชนิด เช่น นํามันปิ โตรเลียม
และผลิตภัณฑ์จากเมล็ดสะเดาช้าง (อรัญ, 2553) การใช้เหยืDอโปรตีนล่อตัวเต็มวัย (protein bait
spray) การใช้สารดึงดูด (attractants) หรื อสารกระตุน้ การกินอาหาร (feeding stimulants) ผสมกับ
สารฆ่าแมลง เช่น สาร malathion แล้วฉี ดพ่นเป็ นจุดๆ ได้มีการพัฒนานํามาใช้กาํ จัดตัวเต็มวัยของ
แมลงวันผลไม้และสามารถลดปริ มาณตัวเต็มวัยลงได้ในผลไม้หลายชนิด (Ferra, 1988) นอกจากนี
ยังมีรายงานว่า เชื อรา Metarhizium anisopliae สามารถควบคุมแมลงวันผลไม้ได้หลายชนิด เช่น
Anastrepha ludens (Loew), Cerratitis capitata (Wiedemann), C. cosyra (Walker) และ
C. fasciventris (Bezzi) (Toledo et al., 2006; Quesada-Moraga et al., 2008; Dimbi et al., 2009)
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ดังนันจึงได้ศึกษาการประยุกต์ใช้เชือรา M. anisopliae ร่ วมกับนํามันปิ โตรเลียม และ
ผลิตภัณฑ์เมล็ดสะเดาช้างเพืDอควบคุมแมลงวันแตง B. cucurbitae ทังในห้องปฏิบตั ิการ โรงเรื อน
ทดลอง
และแปลงทดลองเพืDอเป็ นแนวทางเลือกหนึDงในการควบคุมแมลงวันแตงเพืDอลดหรื อ
ทดแทนการใช้สารฆ่าแมลงทีDอาจจะเป็ นอันตรายต่อสิD งแวดล้อม เกษตรกรผูใ้ ช้ ตลอดจนผูบ้ ริ โภค
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพืDอศึกษาประสิ ทธิ ภาพเดีD ยวและร่ วมของเชื อรา M. anisopliae นํามันปิ โตรเลี ยม และ
ผลิตภัณฑ์เมล็ดสะเดาช้างในการควบคุมการเข้าทําลายผลบวบเหลีDยมของแมลงวันแตงใน
ห้องปฏิบตั ิการและในเรื อนทดลอง
2. เพืDอศึกษาประสิ ท ธิ ภาพเดีD ยวและร่ วมกันของเชื อรา M. anisopliae นํามันปิ โตรเลี ย ม
ผลิตภัณฑ์เมล็ดสะเดาช้างในการควบคุมการเข้าทําลายผลบวบเหลีDยมของแมลงวันแตงใน
สภาพแปลงทดลอง
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ผลงานวิจัยทีเกีย วข้ อง
แมลงวันแตง
แมลงวันแตงเพศเมียใช้อวัยวะวางไข่แทงลงบนผลแตง โดยเฉพาะอย่างยิงD ผลแตงทีDยงั อ่อน
มีสีเขียวและมีผวิ เปลือกอ่อนนุ่ม โดยวางไข่ลงภายใต้ผวิ ผลไม้ทีDเข้าทําลายประมาณ 2-4 มิลลิเมตร
จากนันไข่จะฟักออกเป็ นตัวหนอนกัดกินผลแตงอยูภ่ ายใน นอกจากนีรอยแผลทีDเกิดขึนจากการ
วางไข่ส่งผลให้เชือสาเหตุโรคพืชเข้าทําลาย ทําให้ผลเน่าและร่ วงหล่นก่อนระยะเก็บเกีDยว (Collins
and Collins, 1998 และ Dhillon, et al., 2005) มีรายงานความเสี ยหายทีDเกิดขึนจากแมลงวันแตงอยู่
ระหว่าง 30-100% โดยความเสี ยหายทีDเกิดขึนนันขึนอยูก่ บั ชนิดของพืชตระกูลแตงและสภาพฤดูกาล
การระบาดของแมลงวันแตงจะมีมากในช่วงอุณหภูมิตDาํ กว่า 32
องศาเซลเซียสและมีความชืน
สัมพัทธ์ในอากาศอยูร่ ะหว่าง 60-70% (Dhillon, et al., 2005)
เชื9อรา Metarhizium anisopliae
เชื อรา M. anisopliae เป็ นเชื อราสาเหตุโรคของแมลง จัดอยู่ใน Class Deuteromycetes
อันดับ Moniliales วงศ์ Moniliaceae มีวงจรชีวิตไม่สมบรู ณ์ ไม่พบระยะการสื บพันธุ์โดยอาศัยเพศ
มีถDินอาศัยอยูใ่ นดิน โดยทัวD ไปเจริ ญได้ดีทีDอุณหภูมิประมาณ 15.0–30.0 องศาเซลเซี ยส (Kershaw et
al., 1999) สามารถสร้าง conidia ได้มากทีDสุด เมืDอได้รับแสงสว่างอย่างต่อเนืDอง 24 ชัวD โมงต่อวัน
(Sideney et al., 2001) เข้าทําลายแมลงได้หลายชนิดและทุกระยะการเจริ ญเติบโตของแมลง โดยเข้า
สู่ แมลงทางผนังลําตัว ลําตัวของแมลงทีDตายจากเชื อรามักแห้งแข็ง มีเส้นใยและสปอร์ ปกคลุมทัวD
ลําตัว สปอร์ สามารถแพร่ กระจายต่อไปได้ ส่ งผลกระทบต่อการดํารงชี วิตของแมลงอาศัย การตาย
ของแมลงขึนอยูก่ บั เงืDอนไข และปั จจัยอืDนๆ ด้วย (มะลิวลั ย์, 2534; สมศักดิ, 2544; Milner, 2000;
Moino et al., 2002)
การใช้ เชื9อรา Metarhizium anisopliae ควบคุมแมลง
เชือรา M. anisopliae ถูกนํามาใช้ควบคุมแมลงศัตรู พืชหลายชนิด ในแมลงหลายอันดับ เช่น
แมลงสาบ (Quesada-Moraga et al., 2008) ตัก แตน (Peng et al., 2008) ผีเสื อ (Furlong and Pell,
2001) ด้วง (Klein and Lacey, 1999) และแมลงวัน (Ekesi et al., 2007) สามารถเข้าทําลายไข่ ตัว
หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย (Castillo et al., 2000; Lezama-Gutierrez et al., 2000 และ Ekesi et al.,
2002)
จากการศึกษาของนริ ศ และอนุ ชิต (2551) โดยทดสอบเชื อรา M. anisopliae กับแมลงวัน
ผลไม้ B. papayae Drew and Hancock พบว่าสามารถทําให้เกิดโรคกับแมลงวันผลไม้ได้ เมืDอ
ทําการศึกษาการแพร่ กระจายของเชือราในประชากรแมลงวันผลไม้ทีDติดเชือต่อประชากรแมลงวัน
ผลไม้ปกติ พบว่าแมลงวันผลไม้ทีDติดเชื อสามารถแพร่ กระจายเชื อราไปสู่ แมลงวันผลไม้ปกติได้
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โดยเฉพาะการแพร่ ผา่ นการผสมพันธุ์ (Hedström and Monge-Nájera, 1998) นอกจากนี แมลงวัน
ผลไม้เพศผูท้ ีDติดเชื อจะมีผลต่อการจับคู่ผสมพันธุ์กนั โดยตัวผูท้ ีDติดเชื อจะใช้ระยะเวลาในการผสม
พันธุ์นานกว่าตัวผูท้ ีDปกติ (Dimbi et al., 2009) ในตัวเต็มวัยของแมลงวันผลไม้สกุล Ceratitis
capitata และ C. rosa var. fasciventris พบว่า เชือรา M. anisopliae สามารถก่อให้เกิดโรคได้
เช่นกัน โดยหลังจากการปลูกเชือ 4 วัน แมลงทังสองชนิดมีอตั ราการตายระหว่าง 7.0-100.0% และ
11.4-100.0% ตามลําดับ (Dimbi et al., 2003) นอกจากนี ยังมีการนําเชือราดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กบั
ระยะอืDนๆ ของแมลงวันผลไม้ เช่ น ตัวหนอนระยะทีD 3 ซึD งเป็ นระยะสุ ดท้ายก่อนเข้าดักแด้พบว่า
สามารถทําลายตัวหนอนระยะดังกล่าวรวมถึงดักแด้ได้อีกด้วย และสามารถลดจํานวนตัวเต็มวัยทีD
เพิDงจะลอกคราบใหม่ได้ (Ekesi et al., 2002) ในแมลงวันผลไม้สกุล Anastrepha ludens เชื อรา
M. anisopliae สามารถก่อให้เกิดโรคได้ทงั ในระยะตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย ทีDความหนาแน่น
ของสปอร์ 108 สปอร์ /มิลลิลิตรโดยระยะตัวหนอนและระยะดักแด้มีอตั ราการตายสะสมอยูใ่ นช่วง
37.9-98.8% มีค่า LT50 อยูใ่ นช่วง 1.8-6.2 วัน และมีค่า LC50 อยูท่ ีD 3.7-4.8×105 สปอร์ /มิลลิลิตร
(Lazama-Gutierrez et al., 2000) จากการศึกษาการใช้สปอร์ ของเชือรา M. anisopliae ทีDอยูใ่ นรู ป
แห้งและรู ปเปี ยก พบว่าสปอร์ รูปแห้งทําให้อตั ราการตายของแมลงวันผลไม้สกุล C. capitata สู ง
กว่า การใช้ใ นสปอร์ รูป เปี ยก แต่ส ปอร์ ท งั สองรู ป แบบดัง กล่ า วทํา ให้มี ก ารตายของแมลงสู ง ถึ ง
95.0-100.0% และการใช้เชื อราของสปอร์ รูปแห้งทําให้แมลงมีอตั ราการอยูร่ อดลดลง นอกจากนี
สปอร์ เปี ยกมีการถ่ายทอดเชือจากตัวผูต้ ิดเชือไปสู่ ตวั เมียปกติ 90.0% ในขณะทีDสปอร์ แห้งถ่ายทอด
เชื อได้ 100.0% ซึD ง สู ง กว่าการถ่า ยทอดเชื อจากตัวเมีย ติดเชื อสู่ ตวั ผูป้ กติ โดยสปอร์ เปี ยกมี การ
ถ่ายทอดเชือ 60.0% ส่ วนสปอร์แห้งถ่ายทอดเชือได้ 90.0% (Quesada-Moraga et al., 2008)
การใช้ นํ9ามันปิ โตรเลียมควบคุมแมลง
มีรายงานการใช้น าํ มันปิ โตรเลี ยมในประเทศสหรัฐอเมริ กาเพืDอควบคุ มศัตรู พืชทางการ
เกษตรมานานตังแต่ปี ค.ศ. 1870 โดยใช้ในรู ปของนํามันก๊าดและนํามันหล่อลืDน ถึงแม้วา่ นํามัน
ปิ โตรเลียมจะมีพิษต่อแมลงและไรศัตรู พืชแต่ในขณะเดียวกันก็ทาํ ให้เกิดพิษต่อพืชด้วย หลังจากนัน
นักวิทยาศาสตร์ จึงได้พฒั นาผลิตภัณฑ์น าํ มันปิ โตรเลียมเพืDอลดความเป็ นพิษต่อพืชซึD งในปั จจุบนั
สามารถนํานํามันปิ โตรเลี ยมมาใช้ควบคุ มแมลงและไรศัตรู พืชได้ในขณะทีDความเป็ นพิษต่อพืช
ลดลง (รุ จ, 2542) นํามันปิ โตรเลียมสามารถนํามาใช้ควบคุมแมลงได้โดยตรงและโดยทางอ้อม โดย
ทางตรงนัน นํามันปิ โตรเลียมในรู ปผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ป สามารถฉี ดพ่นควบคุมแมลงและไรศัตรู พืช
ได้ โดยออกฤทธิ เคลือบผนังลําตัวของแมลง ทําให้กระบวนการแลกเปลีDยนแก๊สถูกยับยัง แมลงจึง
ไม่สามารถหายใจได้ ส่ วนผลโดยทางอ้อม นํามันปิ โตรเลี ยมถูกนํามาใช้ในกระบวนการทํารู ป
ผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ป (formulation) ของสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช นํามันปิ โตรเลียมสามารถควบคุมไร
เพลียอ่อน เพลียหอย นอกจากนียงั สามารถฆ่าไข่ของแมลงได้อีกด้วย (McEwen and Stephenson,
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1979) ในประเทศจีนมีการใช้น าํ มันปิ โตรเลียมควบคุมหนอนชอนใบส้มอย่างกว้างขวาง (Rae et al.,
1996) ส่ วนในประเทศไทย รุ จ (2541) รายงานว่า นํามันปิ โตรเลียมใช้ควบคุมศัตรู พืชทีDสําคัญ
มากกว่า 20 ชนิดในไม้ผล ส้ม ผัก ฝ้ าย และไม้ดอกไม้ประดับ นอกจากนี อรัญ (2553) ยังพบว่า การ
ใช้น าํ มันปิ โตรเลียมฉี ดพ่นบนผลพริ กหยวกในห้องปฏิบตั ิการ และในโรงเรื อนทดลอง สามารถลด
การวางไข่ของแมลงวันผลไม้ B. papayae ได้ดี
การใช้ ผลิตภัณฑ์ เมล็ดสะเดาช้ างควบคุมแมลง
มีการศึกษาการใช้น าํ มันเมล็ดสะเดาช้างในการควบคุมแมลงศัตรู พืชหลายชนิ ด เช่น การ
ควบคุมหนอนใยผัก (ทิวา, 2543) พบว่า สามารถยับยังการวางไข่ของผีเสื อหนอนใยผักได้ 49.2%
ส่ ว นจัน ทร์ จิ ร า (2543) พบว่ า นํามัน เมล็ ด สะเดาช้ า งยับ ยัง การวางไข่ ข องแมลงวัน ผลไม้
B. papayae ได้ 84.1% นอกจากนี วิภาวดี (2548) ศึกษาการออกฤทธิ ขับไล่ยุงรําคาญ (Culex
quinquefasciatus) ของนํามันเมล็ดสะเดาช้าง พบว่า ให้ประสิ ทธิภาพในการไล่ยงุ ชนิดนีเท่าเทียมกับ
นํามันตะไคร้ หอม และจากการศึกษาผลต่อการฆ่า ลูกนําและดักแด้ยุงรํา คาญพบว่า นํา มันเมล็ด
สะเดาช้างฆ่าลูกนําและดักแด้ยุงรําคาญได้ 100% หลังจากหยดนํามันบนผิวนําทีDมีลูกนําและดักแด้
ยุงดังกล่าวอาศัยอยู่ (ยุวดี, 2547) อรัญละคณะ (2552) ได้ศึกษาผลของผลิตภัณฑ์เมล็ดสะเดาช้างต่อ
การควบคุมยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ทังในห้องปฏิบตั ิการและสภาพชุมชนทีDมีการระบาดของ
ยุงลายพบว่า ทังผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบและผลิตภัณฑ์น าํ มันเมล็ดสะเดาช้างสามารถควบคุมลูกนํา
ยุงลายได้ แต่ผลิตภัณฑ์น าํ มันให้ผลในการควบคุมดีกว่าผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบ โดยผลิตภัณฑ์ท งั
2 แบบดังกล่าวออกฤทธิควบคุมยุงลายได้หลายแบบทัง ฆ่าลูกนําและดักแด้ ป้ องกันการวางไข่ และ
ยับยังการฟั กออกจากไข่ ดังนัน นํามันเมล็ดสะเดาช้างจึงน่ าจะมีศกั ยภาพในการนํามาศึกษาและ
พัฒนาเพืDอควบคุมแมลงวันแตงทีDเข้าทําลายผลผลิตทางการเกษตร
ในการวิจยั ครังนีจึงได้ศึกษาการประยุกต์ใช้เชือรา M. anisopliae ร่ วมกับนํามันปิ โตรเลียม
นํามันและสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้างในการควบคุมการเข้าทําลายผลบวบเหลีDยมของแมลงวัน
แตงทังในห้องปฏิบตั ิการ โรงเรื อนทดลอง และในสภาพแปลงทดลอง
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วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการวิจัย
1. การเพาะเลี9ยงเพิม ปริ มาณแมลงวันแตง

เก็บผลบวบเหลีD ยมทีDมีรอยทําลายของแมลงวันแตงจากแปลงทดลองภาควิชาการจัดการ
ศัตรู พืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และแปลงปลูกของเกษตรกร อําเภอ
รั ต ภู มิ จัง หวัด สงขลา ระหว่า งเดื อ นเมษายนถึ ง เดื อ นกรกฎาคม พ.ศ. 2555-2556 มาเลี ยงใน
ห้องปฏิบตั ิการทางกีฏวิทยา ภาควิชาการจัดการศัตรู พืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ หาวิทยาลัยสงขลา
นคริ นทร์ โดยนําผลบวบเหลีDยมใส่ กล่องพลาสติกขนาด 16.5×23.5×9.5 เซนติเมตร ทีDรองพืนด้วยขี
เลืDอยผ่านการอบฆ่าเชือสู ง 1.0 เซนติเมตร แล้วนําไปวางไว้ในกรงเลียงแมลงขนาด 30.0×30.0×30.0
เซนติเมตร หลังจากไข่พฒั นาจนกระทังD เป็ นตัวเต็มวัย จึงคัดแยกเฉพาะตัวเต็มวัยแมลงวันแตง (B.
cucurbitae) ตามลักษณะอนุกรมวิธาน (Hardy, 1973) นํามาเลียงเพิมD ปริ มาณในกรงเลียงแมลงขนาด
ดังกล่าว ระยะหนอนเลียงด้วยอาหารเทียมตามสู ตรของแสน (2529) (ตารางทีD 1) ส่ วนตัวเต็มวัยเลียง
ด้วยยีสต์ผสมนําตาลก้อน อัตราส่ วน 1:1 ให้น าํ และเพิมD ความชืนโดยวางฟองนําไว้ในกรงเลียงแมลง
เมืDอตัวเต็มวัยพร้อมวางไข่ซD ึ งมีอายุประมาณ 15-20 วัน จึงนําผลแตงกวาผ่าซี กวางไว้ในกรงเลียง
แมลงเป็ นเวลานาน 24 ชัวD โมง แล้วนําออกมาวางบนอาหารเทียมสู ตรดังกล่าวข้างต้น หลังจากไข่ฟัก
ออกเป็ นตัวหนอนเป็ นเวลา 4 วัน จึงนําอาหารเทียมพร้อมหนอนแมลงวันแตงไปใส่ ในจานแก้ว ใส่
กล่องพลาสติกขนาด 16.5×23.5×9.5 เซนติเมตร ทีDรองพืนด้วยขีเลืDอย แล้วนําไปวางไว้ในกรงเลียง
แมลงขนาด 30.0×30.0×30.0 เซนติเมตร จนกระทังD หนอนทังหมดเข้าดักแด้ และเจริ ญเป็ นตัวเต็มวัย
(F1) หลังจากตัวเต็มวัยมีอายุระหว่าง 15-20 วัน จึงนําไปใช้ในการทดลองต่อไป
ตาราง 1 ชนิดและปริมาณของวัตถุดิบทีใ ช้ ทาํ อาหารเทียมเพือ เลีย3 งหนอนแมลงวันแตง Bactrocera
cucurbitae (Coquillett)
วัสดุ
ปริ มาณ
ข้าวโพด
กล้วยนําว้า
ทิชชูหยาบ
นําตาลทราย
Brewer’s yeast
Sodium benzoate
Hydrochloric acid
H2O
ทีDมา : แสน (2529)

150.0 กรัม
150.0 กรัม
30.0 กรัม
30.0 กรัม
30.0 กรัม
0.6 กรัม
6.0 มิลลิลิตร
300.0 มิลลิลิตร
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2. การเตรี ยมผลิตภัณฑ์ เชื9 อรา Metarhizium anisopliae และสารทดสอบชนิดต่ างๆ

2.1 การเตรียมเชื3อรา Metarhizium anisopliae
เตรี ยมเชือรา M. anisopliae สายพันธุ์ PSUM02 (ภาพทีD 1) ทีDมีประสิ ทธิ ภาพในการก่อโรค
กับแมลงวันแตง ซึDงได้รับจากศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรู พืชโดยชีวินทรี ยแ์ ห่งชาติ ศูนย์ภาคใต้ (นริ ศ และ
คณะ, 2554) โดยเพาะเลียงเพิDมจํานวนบนอาหารเลียงเชือ SDAY ทีDอุณหภูมิ 25-28 องศาเซลเซี ยส
เป็ นเวลา 15 วัน หรื อจนกว่าเชือราสร้างสปอร์

ภาพที 1 เชื3อรา Metarhizium anisopliae PSUM02
2.2 การเตรียมผลิตภัณฑ์ เมล็ดสะเดาช้ าง
เตรี ยมผลิตภัณฑ์เมล็ดสะเดาช้าง 2 แบบ คือ นํามันเมล็ดสะเดาช้างและสารสกัดหยาบเมล็ด
สะเดาช้างซึD งมี 2 ขันตอน คือ การเตรี ยมเมล็ดสะเดาช้างก่อนการสกัด และการสกัดนํามันและสาร
สกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง โดยมีวธิ ีการดังนี
2.2.1 การเตรียมเมล็ดสะเดาช้ างก่อนการสกัดสารทดสอบ
เก็บผลสุ กสะเดาช้างจากตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มาแยกเอาเปลือก
นอกออกให้เหลือเฉพาะส่ วนของเมล็ด นําเมล็ดไปตากแดดให้แห้งเป็ นเวลา 2-3 วัน (ภาพทีD 2ก)
ก่อนนําไปกะเทาะเปลือกหุ ้มเมล็ดออกให้เหลือส่ วนของของเนือในเมล็ด (seed kernel) ชังD นําหนัก
ก่ อ นนํา ไปบดละเอี ย ดด้ว ยเครืD อ งปัD น และชัDง นํา หนัก อี ก ครั งหลัง จากปัD น หยาบเรี ย บร้ อ ยแล้ว
(ภาพทีD 2ข) ก่อนนําไปใช้สกัดสารทดสอบต่อไป
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ก

ข

ภาพที 2 ลักษณะเมล็ดสะเดาช้ าง (ก) และเนือ3 ในเมล็ดสะเดาช้ างหลังจากบดด้ วยเครืองปัน (ข)
2.2.2 การสกัดนํา3 มันและสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้ าง
นําเนื อในเมล็ดสะเดาช้างทีDปDั นหยาบเรี ยบร้ อยแล้วมาสกัดนํามันและสารสกัดหยาบตาม
ขันตอนในภาพทีD 3 โดยใส่ เนือในเมล็ดดังกล่าวในขวดแก้วขนาด 20 ลิตร สกัดสารโดยวิธีการแช่ยยุ่
(maceration) ด้วยตัวทําละลาย n-hexane เติมตัวทําละลายจนท่วมตัวอย่าง ปิ ดปากขวดให้สนิทด้วย
การปิ ดจุกยางทีDหุ้มด้วยกระดาษตะกัวD (foil) ทิงไว้นาน 7 วัน เมืDอครบตามกําหนดจึงเทสารละลาย
ออก กรองด้วยกระดาษกรองแบบหยาบ แล้วลดปริ มาตรตัวทําละลายด้วยเครืD องกลันD ระเหยแบบ
สุ ญญากาศ (rotary evaporator) นําสารทีDได้ใส่ ในบีกเกอร์ ก่อนนําไปวางในอ่างนําควบคุมอุณหภูมิ
(water bath) ทีDอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยสอีกครัง เพืDอแยกตัวทําละลายทีDอาจหลงเหลืออยูอ่ อกให้
หมด ส่ วนตัวทํา ละลายทีDแยกออกมาได้ นํากลับ ไปแช่ ก ากเนื อในเมล็ดสะเดาช้างอี กครัง ทําซํา
จนกว่าไม่สามารถสกัดนํามันออกมาได้อีก ในการศึกษาครังนี ได้สกัดทังหมด 7 ครัง นําสารสกัด
ทังหมดในแต่ละครังมารวมกัน เรี ยกสารสกัดทีDได้วา่ “นํามันเมล็ดสะเดาช้าง” ก่อนนําไปใช้ทดลอง
ผสมนํามันเมล็ดสะเดาช้างกับสารเพิมD ประสิ ทธิภาพ Tween® 80 ในอัตราส่ วนนํามันเมล็ดสะเดาช้าง
: 0.01% Tween® 80 (9:1) เพืDอช่วยเพิDมการแพร่ กระจายในนําให้ดีข ึน (เอกราช, 2552) ส่ วนการสกัด
สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้างนัน นํากากทีDได้จากการสกัดนํามันเมล็ดสะเดาช้างมาสกัดต่อโดย
วิธี ก ารเดี ย วกันกับ การสกัดนํา มัน เมล็ดสะเดาช้า ง แต่เปลีD ย นตัวทํา ละลายจาก n-hexane เป็ น
methanol สารทีDสกัดได้ เรี ยกว่า “สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง”
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นําเนือในเมล็ดสะเดาช้างมาปัDนหยาบ

แช่ยยุ่ ด้วยตัวทําละลาย n-hexane

ระเหยตัวทําละลายออกด้วยเครืD องระเหย
สุ ญญากาศแบบหมุน (rotary evaporator)

กรองสารละลายด้วยกระดาษกรอง
แบบหยาบ

แยกตัวทําละลายทีDอาจหลงเหลือในอ่างนํา
ควบคุมอุณหภูมิทีD 60 องศาเซลเซียส

นํามันเมล็ดสะเดาช้าง

กากทีDเหลือนําไปสกัดในตัวทําละลาย
methanol ด้วยวิธีเดียวกันกับข้างต้น

สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง

ภาพที 3 ขั3นตอนการสกัดนํา3 มันและสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้ าง
3. การศึกษาผลของการใช้ เชื3อรา Metarhizium anisopliae นํ3ามันปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์ เมล็ด
สะเดาช้ างต่ อการวางไข่ ของแมลงวันแตงในห้ องปฏิบัติการ
วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ ทรี ทเมนต์ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 4 ชนิ ด คือ เชือรา
M. anisopliae ทีDระดับความหนาแน่ น 1×108 สปอร์ /มิลลิลิตร นํามันปิ โตรเลียม SK99® ทีDระดับ
ความเข้มข้น 2,500 ppm นํามันเมล็ดสะเดาช้างและสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้างทีDระดับความ
เข้มข้น 5,000 ppm เปรี ยบเทียบกับสารฆ่าแมลงมาลาไธออนระดับความเข้มข้น 2,000 ppm และ
นําเปล่าเป็ นชุ ดควบคุ ม ทําการทดลองทรี ทเมนต์ล ะ 4 ซํา ใช้แมลงวันแตงเพศเมีย 10 ตัว/ซํา
ทรี ทเมนต์ตา่ งๆ แสดงในตารางทีD 2
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ตาราง 2 ทรีทเมนต์ ต่างๆ ทีใ ช้ ทดสอบอิทธิพลเดียวและร่ วมของทรีทเมนต์ ต่างๆ ต่ อการวางไข่ ของ
แมลงวันแตงในห้ องปฏิบัติการ
ทรี ทเมนต์ทีDใช้ทดสอบ
1. เชือรา M. anisopliae

9. นํามันปิ โตรเลียม HK99+สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง

2. นํามันปิ โตรเลียม HK99

10. นํามันเมล็ดสะเดาช้าง+สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง

3. นํามันเมล็ดสะเดาช้าง

11. เชือรา M. anisopliae+นํามันปิ โตรเลียม HK99+นํามันเมล็ด สะเดา

4. สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง
5. เชือรา M. anisopliae+นํามันปิ โตรเลียม HK99
6. เชือรา M. anisopliae+นํามันเมล็ดสะเดาช้าง
7. เชือรา M. anisopliae+สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง

ช้าง
12. นํามันปิ โตรเลียม HK99+นํามันเมล็ดสะเดาช้าง+สารสกัดหยาบ
เมล็ดสะเดาช้าง
13. เชือรา M. anisopliae+นํามันปิ โตรเลียม HK99+ นํามันเมล็ดสะเดา
ช้าง+สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง
14. สารฆ่าแมลงมาลาไธออน
15. ควบคุม (นําเปล่า)

8. นํามันปิ โตรเลียม HK99+นํามันเมล็ดสะเดาช้าง

เตรี ยมเป้ าล่อวางไข่แมลงวันแตงเพศเมียโดยนําผลบวบอายุประมาณ 10 วัน ทีDมีขนาด
ใกล้เคียงกันและไม่มีร่องรอยการเข้าทําลายของแมลง ล้างด้วยนําเปล่าแล้วนําไปแช่ด่างทับทิมนาน
10 นาที หลังจากนันล้างด้วยนําเปล่าและแช่น าํ เปล่าไว้นาน 10 นาที เพืDอลดสารเคมีทีDอาจตกค้างบน
ผลบวบ นําผลบวบทีDได้มาตัดเป็ นชินความยาวชินละ 10 เซนติเมตร ตัดส่ วนเหลีDยมของผลบวบออก
ให้หมด เพืDอง่ายต่อการวางไข่ ผ่าชินบวบออกเป็ น 2 ซี กตามความยาว และคว้านเนื อในออกจน
เหลือแต่ส่วนปลายทัง 2 ด้าน (ภาพทีD 4ก) จากนันใช้เข็มหมุดเจาะรู บนผิวบวบจํานวน 20 รู พ่นสาร
ทดสอบในทรี ทเมนต์ต่างๆ ตามอัตราความเข้มข้นดังกล่าวข้างต้น จากนันใช้แผ่นพาราฟิ ล์มห่อชิน
บวบเพืDอป้ องกันไม่ให้แมลงวางไข่ในบริ เวณทีDไม่ตอ้ งการแล้วเจาะรู ผา่ นแผ่นพาราฟิ ล์มให้ตรงกับรู
เดิ มอีกครัง (ภาพทีD 4ข) นําชิ นบวบวางบน Petri dish ก่อนนําไปวางไว้ในกรงเลี ยงแมลงขนาด
30.0×30.0×30.0 เซนติเมตร ซึD งภายในกรงมีน าํ ตาลก้อน ยีสต์สกัด และนํา เป็ นแหล่งอาหารของตัว
เต็มวัย นําแมลงวันแตงเพศเมียทีDผา่ นการผสมพันธุ์แล้ว และมีการพัฒนาไข่จนสมบูรณ์ซD ึ งมีอายุ 1520 วัน จํานวน 10 ตัว/ซํา ปล่อยเข้าไปในกรงทดสอบ เก็บข้อมูลการวางไข่ทุก 1 2 3 4 และ 5 วัน
โดยเปลีDยนผลบวบใหม่ทุกครังทีDเก็บข้อมูล นับจํานวนไข่ท งั หมดภายใต้กล้อง stereo microscope
ตลอดการทดลอง บันทึกอุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ์ในอากาศ นําจํานวนไข่ทีDได้ไปคํานวณหา
เปอร์เซ็นต์ยบั ยังการวางไข่ของแมลงวันแตงโดยใช้สูตร (Nagpal et al., 2001)
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% AR = NC − NT ÷ NC × 100

% AR = เปอร์เซ็นต์ยบั ยังการวางไข่
NC = จํานวนไข่ของแมลงวันแตงในชุดควบคุม
NT = จํานวนไข่ของแมลงวันแตงในชุดทดสอบ
นําเปอร์ เซ็นต์ยบั ยังการวางไข่ของแมลงวันแตง วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิ ติ และ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลีDยระหว่างทรี ทเมนต์โดยวิธี DMRT

ก

ข

ภาพที 4 ลักษณะของชิ3นบวบทีค ว้านส่ วนของเนือ3 ในออก (ก) และบวบทีเ ป็ นเป้าล่อวางไข่ (ข)
4. การทดสอบผลของการใช้ เชื3อรา Metarhizium anisopliae ร่ วมกับนํ3ามันปิ โตรเลียม นํ3ามันและ
สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้ าง ต่ อจํานวนดักแด้ และตัวเต็มวัย ในให้ องปฏิบัติการ
วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบูรณ์ ใช้ท รี ทเมนต์และความเข้ม ข้นของสารทดสอบ
เหมือนกับการทดลองในหัวข้อทีD 3 (ตารางทีD 2) ประกอบด้วยอิทธิ พลเดีDยว (ทรี ทเมนต์ 1-4, 14 และ
15) และอิ ท ธิ พ ลร่ วม (ทรี ทเมนต์ 5-13) ของผลิ ตภัณฑ์ 4 ชนิ ดคือ เชื อรา M. anisopliae นํา มัน
ปิ โตรเลียม SK99® นํามันเมล็ดสะเดาช้าง และสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง เปรี ยบเทียบกับสารฆ่า
แมลงมาลาไธออนและนําเปล่าเป็ นชุดควบคุม แต่ละทรี ทเมนต์ทดลอง 4 ซํา ใช้แมลงวันแตงเพศเมีย
10 ตัว/ซํา
เตรี ยมเป้ าล่อวางไข่โดยใช้ผลบวบเช่นเดียวกับการทดลองในหัวข้อทีD 3 ตัดผลบวบเป็ นชิน
ยาวชิ นละ 10.0 เซนติ เ มตร วางบน Petri dish แล้วนํา ไปวางไว้ใ นกรงเลี ย งแมลงขนาด
30.0×30.0×30.0 เซนติเมตร ภายในเตรี ยมอาหารและนําสําหรับตัวเต็มวัยแมลงวันแตงเช่นเดียวกับ
การทดลองในหัวข้อทีD 3 ปล่อยแมลงวันแตงเพศเมียทีDผา่ นการผสมพันธุ์แล้วและมีการพัฒนาไข่จน
สมบูรณ์ซD ึงมีอายุ 15-20 วัน จํานวน 10 ตัว/ซํา เข้าไปในกรงทดสอบ เก็บข้อมูลทุก 1 2 3 4 และ 5 วัน
โดยเปลีDยนผลบวบใหม่ทุกครังทีDเก็บข้อมูล นําผลบวบไปวางไว้ในกล่องเลียงแมลงทีDรองพืนด้วย
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ขีเลืDอยทีDอบฆ่าเชือ เพืDอให้หนอนเข้าดักแด้ หลังจากนันตรวจนับจํานวนดักแด้ท งั หมด แล้วนําดักแด้
ทีDไ ด้ไ ปวางไว้ใ นกรงเลี ย งแมลง เพืDอตรวจนับ จํา นวนดักแด้ทีDตายและจํานวนตัวเต็ม วัย ทังหมด
บันทึกอุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ์ในอากาศ นําข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
สถิติและเปรี ยบเทียบค่าเฉลีDยระหว่างทรี ทเมนต์โดยวิธี DMRT
5. การทดสอบประสิ ทธิภาพของเชื3อรา Metarhizium anisopliae นํ3ามันปิ โตรเลียม และผลิตภัณฑ์
เมล็ดสะเดาช้ างในโรงเรือนทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์ (randomized complete block design,
RCBD) ประกอบด้วย 7 ทรี ทเมนต์ (ตารางทีD 3) ซึD งเป็ นทรี ทเมนต์ทีDให้ผลดีในการยับยังการวางไข่
ของแมลงวันแตง จากการทดลองในหัวข้อทีD 3 (ทรี ทเมนต์ทีD 2, 3 และ 4) และยับยังการพัฒนาเป็ น
ดักแด้และตัวเต็มวัยจากการทดลองในหัวข้อทีD 4 (ทรี ทเมนต์ที 1 และ 5) ทดสอบในสภาพโรงเรื อน
ปลูกพืชทดลองสําเร็ จรู ปขนาด กว้าง×ยาว×สู ง เท่ากับ 4.0×4.0×2.5 เมตร (ภาพทีD 5) ณ แปลงทดลอง
ภาควิชาการจัดการศัตรู พืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ระหว่างเดือน
เมษายนถึงเดื อนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยทดสอบทรี ทเมนต์ละ 4 ซํา (1 โรงเรื อน แบ่งเป็ น 2
โรงเรื อนย่อย หรื อ 2 ซํา)
เพาะต้นกล้า บวบเหลีD ย มจากเมล็ดพันธุ์ ตราสิ ง โต ของบริ ษ ทั พืช พันธุ์ ตราสิ ง ห์ จํา กัด
หลัง จากต้น กล้า เริD ม ออกใบจริ ง 3-4 ใบ จึ ง ย้า ยลงปลู ก ในกระถางขนาดเส้ น ผ่า นศู น ย์ก ลาง
40.0 เซนติเมตร จํานวนทังหมด 64 กระถางๆ ละ 2 ต้น นํากระถางบวบเหลีDยมทังหมดวางใน
โรงเรื อนปลูกพืชสําเร็ จรู ป ให้น าํ ทางสายยางทุกวันๆ ละ 3 ครัง ให้ปุ๋ยสู ตร 15-15-15 สัปดาห์ละ
1 ครัง เมืDอต้นบวบเหลีDยมเริD มติดผล เปลีDยนการให้ปุ๋ยจากสู ตรเดิมมาเป็ นสู ตร 15-15-21 ฉี ดพ่นสาร
ฆ่าแมลงอะบาเม็กติน (abamectin) 18.0% EC อัตรา 40 มิลลิลิตร/นํา 20 ลิตร ครังแรกเมืDอสุ่ มพบการ
เข้าทําลายของไรแดง 2-3 ตัว/ยอด/ต้น และหยุดพ่นสารฆ่าแมลงทุกชนิ ดเป็ นเวลา 7 วัน ก่อนเริD ม
ทดสอบสารตามทรี ทเมนต์ตา่ งๆ
เมืDอบวบเหลีD ยมเริD มติดผลจึงควบคุ มจํานวนผลให้เท่ากันในรุ่ นเดี ยวกันโดยใช้แถบป้ าย
บอกข้อมูลติดผลบวบเหลีDยม จากนันตัดผลทีDเกินออกแล้วห่อผลบวบเหลีDยมทังหมดด้วยถุงกระดาษ
โดยในแต่ละทรี ทเมนต์ใช้จาํ นวนผลบวบดังกล่าวทังหมดจํานวน 112 ผล (28 ผล/ซํา ทรี ทเมนต์ละ
4 ซํา) เมืDอผลบวบเหลีDยมอายุได้ 8-10 วัน จึงเริD มทดสอบโดยแกะกระดาษทีDห่อผลบวบเหลีDยมไว้ออก
ทังหมด แล้วปล่อยตัวเต็มวัยแมลงวันแตงเพศเมียอายุ 15-20 วัน จํานวน 100 ตัว/กรง เข้าสู่ โรงเรื อน
ก่อนฉีดพ่นสารทดสอบทรี ทเมนต์ต่างๆ บนผลบวบเหลีDยม โดยฉี ดพ่นสารทดสอบครังแรกในวันทีD
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เก็บผลบวบเหลีDยม 2 ครังๆ ละ 14 ผล/ซํา หลังจากฉี ดพ่น 1 และ 2 วัน
ตามลําดับ นําไปวางไว้ในกล่องเลียงแมลงทีDรองพืนด้วยขีเลืDอยทีDอบฆ่าเชื อแล้ว ตรวจนับจํานวน
หนอนทีDออกจากผลบวบเหลีDยม จํานวนหนอนทีDตาย จํานวนดักแด้ หลังจากนันนําดักแด้ไปวางไว้
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ในกรงเลียงแมลงเพืDอตรวจนับจํานวนตัวเต็มวัย นําข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
สถิติและเปรี ยบเทียบค่าเฉลีDยระหว่างทรี ทเมนต์โดยวิธี DMRT
ตาราง 3 ทรีทเมนต์ ต่างๆ ทีใ ช้ ทดสอบประสิ ทธิภาพของเชื3อรา Metarhizium anisopliae นํา3 มัน
ปิ โตรเลียม และผลิตภัณฑ์ เมล็ดสะเดาช้ างในโรงเรือนทดลอง
ทรี ทเมนต์
1. เชือรา M. anisopliae
2. เชือรา M. anisopliae+นํามันปิ โตรเลียม SK99®
3. เชือรา M. anisopliae+สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง
4. เชือรา M. anisopliae+นํามันปิ โตรเลียม SK99®+สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง
5. เชื อรา M. anisopliae+นํามันปิ โตรเลียม SK99®+นํามันเมล็ดสะเดาช้าง+สารสกัดหยาบเมล็ด
สะเดาช้าง
6. สารฆ่าแมลงมาลาไธออน
7. ควบคุม (นําเปล่า)

ภาพที 5 โรงเรือนปลูกพืชทดลองสํ าเร็จรูปทีใ ช้ ในการทดลอง
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6. การศึกษาประสิ ทธิภาพของเชื3อรา M. anisopliae นํ3ามันปิ โตรเลียม และผลิตภัณฑ์ เมล็ดสะเดาใน
สภาพแปลงทดลอง
การศึกษาประสิ ทธิ ภาพของการใช้เชื อรา M. anisopliae นํามันปิ โตรเลียม และสารสกัด
เมล็ดสะเดาช้างในแปลงทดลองนัน ใช้แปลงทดลองขนาดกว้าง × ยาว เท่ากับ 20 × 20 เมตร แบ่ง
ออกเป็ น 4 แปลงย่อย แต่ละแปลงย่อยมีขนาด 9×9 เมตร ปลูกบวบเหลีDยมจํานวน 12 แถวๆ ละ
11 หลุ ม ปลูก ต้นบวบหลุ ม ละ 2 ต้น ระยะห่ า งระหว่า งแถว 1 เมตร ระยะห่ า งระหว่า งต้น
80 เซนติเมตร ก่อนปลูกฉี ดสารควบคุ มวัชพืชอะลาคลอร์ ในอัตรา 125.0-187.5 มิลลิ ลิตร/นํา
20 ลิตร ปลูกบวบเหลีDยมโดยใช้เมล็ดพันธุ์ ยีDห้อ Giant 21 ของบริ ษทั เพืDอนเกษตรกร จํากัด ก่อน
ปลูกใส่ ปุ๋ยคอกอัตรา 1,000 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากต้นกล้าเริD มออกใบจริ ง 3-4 ใบ ให้น าํ ทางสายยาง
ทุกวัน วันละ 2 ครัง ให้ปุ๋ยสู ตร 15-15-15 สัปดาห์ละ 1 ครัง เมืDอต้นบวบเริD มติดผลเปลีDยนปุ๋ ยจากสู ตร
15-15-15 มาเป็ นสู ตร 15-15-21 ฉี ดสารฆ่าเชือรา เบนโนมิล 50% WP เมืDอพบการเข้าทําลายของ
รานํา ค้า ง และจะหยุดฉี ดสารทุก ชนิ ดเป็ นเวลา 7 วัน เพืDอให้ผ ลบวบพร้ อมสํา หรั บ การทดสอบ
ทรี ทเมนต์ตา่ งๆ
วางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์ ทรี ทเมนต์ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 3 ชนิ ด
คือนํามันปิ โตรเลียม SK99® สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง และเชื อรา M. anisopliae สําหรับ
ทรี ท เมนต์แ ละความเข้ม ข้น ของสารทดสอบทีD นํา มาประยุก ต์ใ ช้ส ารทดสอบร่ ว มกัน จํา นวน
4 ทรี ทเมนต์น นั คัดเลื อกจากทรี ทเมนต์ทีDมีประสิ ทธิ ภาพดี ในการควบคุมแมลงวันแตงในสภาพ
โรงเรื อนจํานวน 2 ทรี ทเมนต์ เปรี ยบเทียบกับสารฆ่าแมลงมาลาไธออน และนําเปล่าเป็ นชุดควบคุม
รวมทังหมด 4 ทรี ทเมนต์ (ตารางทีD 4) ทดลองจํานวน 3 ครัง โดยทดสอบทีDแปลงแปลงทดลอง
ภาควิชาการจัดการศัตรู พืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2 ครัง และแปลงปลูกพืชสถานีวิจยั คลองหอย
โข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ครัง
เมืDอบวบอายุได้ 40 วัน ฉีดพ่นสารทดสอบบริ เวณผลบวบโดยใช้ถงั สะพายหลังแบบสู บโยก
ตามความเข้มข้นและทรี ทเมนต์ดงั แสดงในตารางทีD 4 ฉีดพ่นสารทดสอบซําทุก 7 วัน เก็บผลบวบทีD
ได้ขนาดซึD งมีอายุ 8-10 วัน เพืDอประเมินความเสี ยหายทีDเกิ ดจากการเข้าทําลายของแมลงวันแตง
บันทึกจํานวนผลผลิ ตทังหมด จํานวนผลผลิ ตทีDเสี ยหายจากการเข้าทําลายของแมลงวันแตง และ
นําหนักของผลผลิตในทรี ทเมนต์ต่างๆ เป็ นระยะเวลานานทังหมด 1 เดือน นําข้อมูลดังกล่าวไป
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ และเปรี ยบเทียบค่าเฉลีDยระหว่างทรี ทเมนต์โดยวิธี DMRT
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ตาราง 4 ความเข้ มข้ นของทรีทเมนต์ ต่างๆ ทีค ัดเลือกมาทดสอบในสภาพแปลงทดลอง
ทรี ทเมนต์
ความเข้มข้น (ppm)
(1) M. anisopliae+นํามันปิ โตรเลียม
108 สปอร์/มล + 2,500
(2) M. anisopliae+นํามันปิ โตรเลียม
108 สปอร์/มล + 2,500 + 5,000
+ สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง
(3) สารฆ่าแมลงมาลาไธออน
3,000
(4) ชุดควบคุม (นํา)
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ผลการทดลอง และวิจารณ์
1. การเตรียมนํา3 มันและสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้ าง
จากการนําเมล็ดสะเดาช้างจํานวน 40.0 กิโลกรัม มากะเทาะเปลือกออก ได้เนื อในเมล็ด
สะเดาช้างหนัก 13.5 กิโลกรัม คิดเป็ น 33.8% ของนําหนักเมล็ดสะเดาช้างทังหมด เมืDอนํามาสกัด
ด้วยวิธีการแช่ยุย่ โดยใช้ตวั ทําละลาย n-hexane ได้น าํ มันเมล็ดสะเดาช้างจํานวน 4,710.0 กรัม คิด
เป็ น 34.9 % ของเนือในเมล็ดสะเดาช้างทังหมด ลักษณะของนํามันเมล็ดสะเดาช้างทีDได้ มีสีเหลือง
ปนนําตาล หนื ด และมีกลิD นสะเดารุ นแรง เมืDอนํากากเมล็ดสะเดาช้างทีDได้ไปสกัดต่อโดยวิธีการ
เดียวกันแต่ใช้ methanol เป็ นตัวทําละลาย ได้สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้างจํานวน 2,600.0 กรัม คิด
เป็ น 19.3% เมืDอเปรี ยบเทียบกับนําหนักของเนือในเมล็ดสะเดาช้าง (ตารางทีD 5) ลักษณะของสาร
สกัดหยาบมีสีน าํ ตาลดํา หนืด และกลิDนรุ นแรงน้อยกว่านํามันเมล็ดสะเดาช้าง
ตาราง 5 ปริมาณของนํา3 มันและสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้ างทีส กัดได้ จากเนือ3 ในเมล็ดสะเดาช้ าง
หนัก 13.50 กิโลกรัม
ปริ มาณสารทีDสกัดได้
สารสกัด

ตัวทําละลาย

นําหนัก (กรัม)

(%)

นํามันเมล็ดสะเดาช้าง

n-hexane

4,710.0

34.9

สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง

methanol

2,600.0

19.3

ปริ มาณนํามันทีDได้จากการศึกษาครังนีนอ้ ยกว่าปริ มาณจากการศึกษาของนักวิจยั อืDนๆ ทีDได้
รายงาน ซึDงอาจเป็ นผลมาจากปัจจัยต่างๆ ในขันตอนการสกัดทีDแตกต่างกัน เช่น ความชืนของเมล็ดทีD
ใช้ในการศึกษา วิธีการสกัด เป็ นต้น โดยในการศึกษาก่อนหน้าสามารถสกัดนํามันเมล็ดสะเดาช้าง
ได้ 40.9-53.4% (วิภาวดี, 2548; กฤษฎา, 2552; อรัญ, 2553) ส่ วนปริ มาณสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดา
ช้างทีDสกัดได้ในครังนี 19.3% เท่ากับการศึกษาของ อรัญ (2553) ซึD งสกัดสารสกัดหยาบได้ 19.3%
เช่นกัน นอกจากนี Liauw และคณะ (2008) ได้สกัดนํามันจากเมล็ดสะเดาอินเดีย (Azadirachta
indica A. Juss) ด้วยตัวทําละลาย n-hexane ได้น าํ มัน 44.29% และได้สารสกัดหยาบทีDสกัดด้วยตัวทํา
ละลาย ethanol คิดเป็ น 41.1%
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2. การศึกษาประสิ ทธิภาพเดียวและร่ วมของเชื3อรา Metarhizium anisopliae นํา3 มันปิ โตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์ เมล็ดสะเดาช้ างต่ อการวางไข่ ของแมลงวันแตงในห้ องปฏิบัติการ
เมืD อ ตรวจนับ จํา นวนไข่ข องแมลงวัน แตง ในชิ น บวบเหลีD ย มซึD ง เป็ นเป้ าล่ อวางไข่ ใ น
ทรี ทเมนต์ตา่ งๆ แล้วคํานวณเปอร์เซ็นต์ยบั ยังการวางไข่โดยเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม แมลงวันแตง
วางไข่ในทุกทรี ทเมนต์ทีDใช้ทดสอบ เมืDอใช้สารทดสอบเพียง 1 ชนิ ด นํามันเมล็ดสะเดาช้างและ
นํามันปิ โตรเลียมยับยังการวางไข่ได้ใกล้เคียงกัน รองลงมาคือ สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง ส่ วน
เชื อรา M. anisopliae ยับยังการวางไข่ได้ตDาํ สุ ด (ภาพทีD 6) เมืDอผสมสารทดสอบดังกล่าว 2 ชนิ ด
ร่ วมกัน ช่วยเสริ มฤทิยบั ยังการวางไข่โดยมีเปอร์ เซ็นต์ยบั ยังการวางไข่อยูใ่ นช่วง 53.1-77.1% ซึD งสู ง
กว่าการใช้สารเพียงอย่างเดียวซึDงมีค่าดังกล่าวอยูใ่ นช่วง 25.4-51.3% ในทํานองเดียวกันกับการผสม
สารทดสอบ 3 ชนิด ทีDมีเปอร์เซ็นต์ยบั ยังการวางไข่อยูใ่ นช่วง 59.0-69.1% ซึDงสู งกว่าการใช้สารเพียง
อย่า งเดี ยวเช่ นกัน (ภาพทีD 6) จึง กล่า วได้ว่าการประยุก ต์ใ ช้ร่วมกันโดยผสมผลิ ตภัณฑ์ดังกล่ า ว
ข้างต้นตังแต่ 2 ชนิ ดขึนไป สามารถป้ องกันการวางไข่ของแมลงวันแตงได้ดีกว่าการใช้ผลิตภัณฑ์
ดังกล่ าวเพียงอย่างเดี ยว โดยเฉพาะอย่างยิDงการใช้ส ารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้างผสมกับเชื อรา
M. anisopliae สามารถลดการวางไข่ได้ดีทีDสุด ส่ วนสารฆ่าแมลงมาลาไธออน ซึD งสามารถยับยังการ
วางไข่ได้สูงสุ ด 96.2% เนืDองจากแมลงวันแตงตายหลังจากได้รับสารทดสอบไม่เกิน 72 ชัวD โมง
(ภาพทีD 7) จึงไม่สามารถวางไข่ได้
ผลการเสริ มฤทธิทีDเกิดขึนในการยับยังการวางไข่ของแมลงวันแตงในการศึกษาครังนีเป็ น
ผลมาจากการออกฤทธิ ป้ องกัน การวางไข่ ข องทัง 2 ผลิ ต ภัณ ฑ์จ ากเมล็ด สะเดาช้า งและนํา มัน
ปิ โตรเลียม อรัญ (2553) รายงานว่านํามันปิ โตรเลียมทีDระดับความเข้มข้น 5,000 ppm และนํามัน
เมล็ดสะเดาช้า งทีDระดับ ความเข้มข้น 10,000 ppm สามารถลดการวางไข่ของแมลงวันผลไม้
B. papayae ในพริ กได้ ในทํานองเดียวกันกับ Akhtar และคณะ (2004) พบว่าสารสกัดจากเมล็ด
สะเดาอินเดีย สามารถลดการวางไข่ของแมลงวันผลไม้ Bactrocera zonata ได้ ขณะทีD ValenciaBotin และคณะ (2004) รายงานว่าการใช้น าํ มันเมล็ดสะเดาช้างร่ วมกับการจัดการศัตรู พืชแบบบูรณา
การในส้ม ช่วยลดการวางไข่แมลงวันผลไม้เม็กซิ กนั Anastrepha ludens (Loew) อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (P < 0.05) ทีDระดับความเข้มข้น 3.0% และ 5.0% นอกจากนี Khattak และคณะ (2009)
พบว่าทังนํามันและสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาอินเดียทีDระดับความเข้มข้น 10,000 ppm ลดการ
วางไข่ของแมลงวันแตง B. cucurbitae โดยพบจํานวนไข่ 1.70 ตัว/ผล ซึD งแตกต่า งกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) กับชุดควบคุม ทีDมีจาํ นวนไข่ 7.3 ตัว/ผล
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M = M. anisopliae ; P = นํา3 มันปิ โตรเลียม (SK99); O = นํา3 มันเมล็ดสะเดาช้ าง ; C = สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้ าง
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ภาพที 6 เปอร์ เซ็นต์ ยบั ยั3งการวางไข่ เฉลีย สะสมของแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae หลังพ่น
สารทดสอบทีเวลา 120 ชัวโมง เมือเปรียบเทียบกับชุ ดควบคุม (นํา3 เปล่า) ทีอ ณ
ุ หภูมิเฉลีย
26.40±1.18 องศาเซลเซียส ความชื3นสั มพัทธ์ เฉลีย 84.23±5.76% ในห้ องปฏิบัติการ
เปอร็เซ็นต์ การตายของตัวเต็มวัย
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40
20
0
96 ชม.
24 ชม.

ทรีทเมนต์
M = M. anisopliae
O = นํา3 มันเมล็ดสะเดาช้ าง

P = นํา3 มันปิ โตรเลียม (SK99)
C = สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้ าง

ภาพที 7 เปอร์ เซ็นต์ การตายเฉลีย สะสมของตัวเต็มวัยแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae หลังพ่น
สารทดสอบทีเวลา 120 ชัวโมง เมือเปรียบเทียบกับชุ ดควบคุม (นํา3 เปล่า) ทีอ ณ
ุ หภูมิเฉลีย
26.40±1.18 องศาเซลเซียส ความชื3นสั มพัทธ์ เฉลีย 84.23±5.76%ในห้ องปฏิบัติการ
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3. การประยุกต์ ใช้ เชื3อรา Metarhizium anisopliae ร่ วมกับนํา3 มันปิ โตรเลียม นํา3 มันและสารสกัด
หยาบเมล็ดสะเดาช้ าง ต่ อจํานวนดักแด้ และตัวเต็มวัย แมลงวันแตงในห้ องปฏิบัติการ
การศึกษาประสิ ทธิภาพเดีDยวและร่ วมของเชือรา M. anisopliae นํามันปิ โตรเลียม และ
ผลิตภัณฑ์เมล็ดสะเดาช้าง โดยตรวจนับจํานวนดักแด้ จํานวนดักแด้ทีDตายและจํานวนตัวเต็มวัย
จํานวนดักแด้ของแมลงวันแตงทุกทรี ทเมนต์ของสารทดสอบตํDากว่าชุดควบคุมโดยมีจาํ นวนดักแด้
สะสมเฉลีDย 1.5-350.0 ตัว/ผล ในขณะทีDชุดควบคุมมีจาํ นวนดักแด้สะสมเฉลีDย 355.0 ตัว/ผล
(ภาพทีD 8) ชีให้เห็นว่าสารทดสอบในทรี ทเมนต์ตา่ งๆ มีผลต่อการพัฒนาของแมลงวันแตงหลังจาก
วางไข่จนกระทังD กลายเป็ นดักแด้ เมืDอทดสอบใช้สารเพียง 1 ชนิด เชือรา M. anisopliae มีผลยับยัง
การพัฒนาเข้าสู่ ดกั แด้ดีทีDสุด เนืDองจากพบจํานวนดักแด้สะสมเฉลีDยตํDาสุ ด 133.0 ตัว/ผล รองลงมา
ได้แก่น าํ มันและสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้างมีคา่ ดังกล่าว 171.7 และ 165.0 ตัว/ผล ตามลําดับ
ส่ วนนํามันปิ โตรเลีDยมมีประสิ ทธิภาพตํDาสุ ดเนืDองจากพบจํานวนดักแด้สะสมเฉลีDยสู งสุ ด 238.5 ตัว/
ผล เมืDอนําผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวผสมกัน 2 ชนิด มีผลยับยังการพัฒนาเข้าสู่ ดกั แด้ลดลงเนืDองจากจํานวน
ดักแด้สะสมเฉลีDยสู งอยูใ่ นช่วง 174.5-350.0 ตัว/ผล สู งกว่าการใช้สารเพียงชนิดเดียวซึDงมีคา่ ดังกล่าว
อยูใ่ นช่วง 133.0-238.5 ตัว/ผล (ภาพทีD 8) ชีให้เห็นว่าเกิดปฏิปักษ์ตอ่ กันเมืDอผสมผลิตภัณฑ์ขา้ งต้น
2 ชนิดเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิงD เกิดปฏิปักษ์อย่างสู งเมืDอผสมผลิตภัณฑ์เมล็ดสะเดาช้างและ
นํามันปิ โตรเลียมเข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตาม กลับพบว่ามีการเสริ มฤทธิเกิดขึนเมืDอผสมผลิตภัณฑ์
3 และ 4 ชนิดเข้าด้วยกัน คือ เชือรา M. anisopliae+นํามันปิ โตรเลียม+นํามันเมล็ดสะเดาช้าง และ
เชือรา M. anisopliae+นํามันปิ โตรเลียม+นํามันเมล็ดสะเดาช้าง+สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง ซึDงมี
จํานวนดักแด้สะสมเฉลีDยม 127.7 และ 77.7 ตัว/ผล ตามลําดับ (ภาพทีD 8) ส่ วนการใช้
สารฆ่าแมลงมาลาไธออน พบจํานวนดักแด้ตDาํ สุ ดโดยมีคา่ ดังกล่าวเพียง 1.50 ตัว/ผล เนืDองจากแมลง
ทดสอบตายเมืDอได้รับสารทดสอบไม่เกิน 72 ชัวD โมง จึงไม่สามารถวางไข่และพัฒนาจนกระทังD เข้าสู่
ระยะดักแด้ได้
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M = M. anisopliae ; P = นํา3 มันปิ โตรเลียม (SK99); O = นํา3 มันเมล็ดสะเดาช้ าง ; C = สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้ าง
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ภาพที 8 จํานวนดักแด้ เฉลีย สะสมของแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae หลังพ่นสารทดสอบที
เวลา 120 ชัวโมง เมือเปรียบเทียบกับชุ ดควบคุม (นํา3 เปล่า) ทีอ ณ
ุ หภูมิเฉลีย 26.89±1.09 องศา
เซลเซียส ความชื3นสั มพัทธ์ เฉลีย 81.50±4.31% ในห้ องปฏิบัติการ
เมืDอพิจารณาผลต่อการตายของดักแด้
โดยคิดเปอร์ เซ็นต์ดกั แด้ทีDตายจากจํานวนดักแด้
ทังหมด (ภาพทีD 9) พบว่า ทุกทรี ทเมนต์ทีDทดสอบมีผลต่อการตายของดักแด้เมืDอเปรี ยบเทียบกับ
ชุดควบคุม โดยมีเปอร์ เซ็นต์การตายของดักแด้อยูใ่ นช่วง 2.4-44.7 (ยกเว้นมาลาไธออน) ในขณะทีD
ชุดควบคุมมีคา่ ดังกล่าว 0.6% เป็ นทีDน่าสังเกตว่าการใช้เชือรา M. anisopliae เพียงอย่างเดียว ส่ งผล
ต่อการตายของดักแด้มากทีDสุด 44.7% ซึDงแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) กับ
ทรี ทเมนต์อืDนๆ และเมืDอนําผลิตภัณฑ์อืDนๆ ทีDเหลือมาผสมกับเชือราดังกล่าว ทําให้ดกั แด้ตายน้อย
กว่าการใช้เชือรา M. anisopliae เพียงอย่างเดียว ดังนันผลิตภัณฑ์จากเมล็ดสะเดาช้างและนํามัน
ปิ โตรเลียมจึงเป็ นปฏิปักษ์กบั เชือรา M. anisopliae หากพิจารณาผลต่อการตายของดักแด้ให้ผล
ในทางตรงกันข้าม กลับพบว่าผลิตภัณ์จากเมล็ดสะเดาช้างและนํามันปิ โตรเลียมเสริ มฤทธิตอ่ การ
ตายของดักแด้ โดยเมืDอผสมผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเข้าด้วยกันทําให้ดกั แด้ตายมากกว่าเมืDอใช้ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวเพียง 1 ชนิด (ภาพทีD 9)

28
M = M. anisopliae ; P = นํา3 มันปิ โตรเลียม (SK99); O = นํา3 มันเมล็ดสะเดาช้ าง ; C = สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้ าง
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ภาพที 9 เปอร์ เซ็นต์ ดักแด้ ทตี ายเฉลีย ของแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae หลังพ่ นสารทดสอบ
ทีเ วลา 120 ชัวโมง เมือเปรียบเทียบกับจํานวนดักแด้ ท3งั หมด ทีอ ณ
ุ ภูมิเฉลีย 26.09±1.09 องศา
เซลเซียส ความชื3นสั มพัทธ์ เฉลีย 81.50 ± 4.31% ในห้ องปฏิบัติการ
ส่ วนดักแด้ทีDมีชีวิตและสามารถพัฒนาไปเป็ นตัวเต็มวัยได้ แสดงเป็ นเปอร์เซ็นต์ตวั เต็มวัย
สะสมดังแสดงในภาพทีD 10 หากไม่รวมมาลาไธออน การใช้เชือรา M. anisopliae เพียงอย่างเดียว
ทําให้ดกั แด้พฒั นาเป็ นตัวเต็มวัยตํDาสุ ด 55.3% แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) กับทรี ท
เมนต์อืDนๆ รองลงมาคือ เชือรา M. anisopliae+นํามันปิ โตรเลียม+นํามันเมล็ดสะเดาช้าง+สารสกัด
หยาบเมล็ดสะเดาช้างมีคา่ เท่ากับ 70.3% สําหรับทรี ทเมนต์อืDนๆ มีเปอร์เซ็นต์ตวั เต็มวัยสะสม
ใกล้เคียงกันอยูร่ ะหว่าง 82.6-97.6%
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M = M. anisopliae ; P = นํา3 มันปิ โตรเลียม (SK99); O = นํา3 มันเมล็ดสะเดาช้ าง ; C = สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้ าง
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ภาพที 10 เปอร์ เซ็นต์ ตัวเต็มวัยเฉลีย สะสมของแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae หลังพ่นสาร
ทดสอบทีเ วลา 120 ชัวโมง เมือเปรียบเทียบกับจํานวนดักแด้ ท3งั หมดทีอ ณ
ุ หภูมเิ ฉลีย 26.09±1.09
องศาเซลเซียส ความชื3นสั มพัทธ์ เฉลีย 81.50 ± 4.31% ในห้ องปฏิบัติการ
หากพิจารณาเปรี ยบเทียบระหว่างเชือรา M. anisopliae ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดสะเดาช้างและ
นํามันปิ โตรเลียม ถึงแม้วา่ เชือรา M. anisopliae จะยับยังการวางไข่ของแมลงวันแตงได้ตDาํ สุ ดก็ตาม
(ภาพทีD 6) แต่สามารถยับยังการพัฒนาและการอยูร่ อดจากระยะไข่จนกระทังD กลายเป็ นตัวเต็มวัยได้ดี
ทีDสุดโดยพบตัวเต็มวัยสะสมเฉลีDยตํDาสุ ด 55.3% เนืDองจากมีการตายของดักแด้สูงสุ ดเมืDอฉีดพ่นด้วย
เชือราดังกล่าวเพียงอย่างเดียว (ภาพทีD 9) นอกจากนียงั ส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาและการอยูร่ อด
ของระยะหนอน
เนืDองจากหนอนพัฒเข้าสู่ ระยะดักแด้ได้ตDาํ เมืDอเปรี ยบเทียบกับทรี ทเมนต์อืDนๆ
(ภาพทีD 8) จากผลการศึกษาครังนีช ีให้เห็นว่า ชือรา M. anisopliae ทีDติดไปกับไข่สามารถถ่ายทอด
ไปสู่ ระยะหนอนและดักแด้ได้ เนืDองจากในการทดลองครังนีได้ฉีดพ่นเชือราทีDผลบวบแล้วปล่อยตัว
เต็มวัยเพศเมียทีDพร้อมวางไข่เพืDอวางไข่บนผลบวบ หลังจากนันนําไข่ทีDอยูใ่ นผลบวบไปเลียงเพืDอ
พัฒนาเข้าสู่ ระยะหนอน ดักแด้และตัวเต็มวัย ตามลําดับต่อไป เป็ นไปได้วา่ เชือราบริ เวณผิวผลบวบ
อาจติดกับอวัยวะวางไข่ของแมลงวันแตง และเมืDอมีการวางไข่จึงถ่ายทอดเชือไปยังไข่ได้ นอกจากนี
ไข่อาจจะสัมผัสโดยตรงกับเชือราขณะวางไข่
ซึDงสอดคล้องกับการศึกษาของปาณิ ศาและนริ ศ
(2557) ทีDได้นาํ ตัวเต็มวัยแมลงวันแตงเพศเมียคลุกด้วยเชือรา M. anisopliae PSUM02 ความ
หนาแน่น 1X106 สปอร์ /มิลลิลิตร เป็ นเวลา 3 นาที หลังจากนันจึงปล่อยให้เชือเจริ ญเป็ นเวลา
1 2 3 และ 4 วัน จึงนําผลแตงกวาไปให้ตวั เต็มวัยวางไข่พบว่า แมลงวันแตงเพศเมียมีเปอร์ เซ็นต์การ
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วางไข่ลดลงเมืDอระยะเวลาการติดเชือราเพิมD มากขึน และหนอนพัฒนาเข้าสู่ ระยะดักแด้นอ้ ยลง 20%
และดักแด้กลายเป็ นตัวตัวเต็มวัยลดลง 37.5% ทีDเวลา 2 วัน
ส่ วนผลิตภัณฑ์สารสกัดเมล็ดสะเดาช้างและนํามันปิ โตรเลียมยับยังการพัฒนาเข้าสู่ ดกั แด้
และสู่ ตวั เต็มวัย (ภาพทีD 8 และ 10) ถึงแม้วา่ จะไม่เห็นเด่นชัดเมืDอเปรี ยบเทียบกับผลยับยังการวางไข่
(ภาพทีD 6) ซึDงมีรายงานการยับยังการพัฒนาของแมลงในทัง 2 ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว โดย Jilani และ
คณะ (2006) พบว่า นํามันปิ โตรเลียมทีDระดับความ เข้มข้น 250 500 และ 1,000 ppm มีผลให้แมลง
ไม่สามารถเข้าดักแด้ได้ และเมืDอเติมสารดังกล่าวลงไปในอาหารเลียงแมลงทีDระดับความเข้มข้น
500 และ 1,000 ppm มีผลให้ดกั แด้ไม่สามารถพัฒนาเป็ นตัวเต็มวัยได้ ส่ วน Alvarenga และคณะ
(2012) รายงานว่าผลิตภัณฑ์สะเดาอินเดียมีผลกระทบกับตัวอ่อน ของแมลงวันผลไม้ชนิด Ceratitis
capitata (Wiedemann) และแตนเบียน Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) ทีDระดับความ
เข้มข้น 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 และ 30.0% สามารถลดการฟักออกมาเป็ นตัวเต็มวัยของแมลงวัน
ผลไม้ชนิดดังกล่าวได้ 75.5 63.8 68.8 58.0 52.8 และ 38.5% ตามลําดับ มีผลให้หนอนแตนเบียน
D. longicaudata ลดลง 10.30 11.30 6.30 6.30 6.50 และ 5.00% ตามลําดับ สําหรับการศึกษาใน
แมลงชนิดอืDน Silva และคณะ (2013) รายงานการใช้ผลิตภัณฑ์สะเดาอินเดีย พ่นลงบนไข่ของ
หนอนกออ้อย (Diatraeas accharalis) ทีDความเข้มข้น 0.1 0.3 0.5 1 และ 2% นํามันสะเดามีผลให้
เปอร์เซ็นต์ของการฟักของหนอนลดลง 31.0-99.0% เพิDมอัตราการตายของหนอนและทําให้รูปร่ าง
ผิดปกติอีกด้วย
4. การศึกษาประสิ ทธิภาพของเชื3อรา M. anisopliae นํา3 มันปิ โตรเลียม และผลิตภัณฑ์ เมล็ดสะเดา
ช้ างในการควบคุมแมลงันแตงในสภาพโรงเรือนทดลอง
ศึกษาการเข้าทําลายของแมลงวันแตงหลังจากฉี ดพ่นสารทดสอบชนิดต่างๆ ลงบนผลบวบ
เหลีDยมเป็ นเวลา 24 และ 48 ชัวD โมง ในสภาพโรงเรื อน ตรวจนับจํานวนหนอน จํานวนหนอนทีDตาย
จํานวนดักแด้ จํานวนดักแด้ทีDไม่ฟัก และจํานวนตัวเต็มวัย พบแมลงวันแตงเข้าทําลายบวบเหลีDยม
ทุกทรี ทเมนต์ และให้ผลแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติ (P<0.05) เมืDอเปรี ยบเทียบกับชุ ด
ควบคุม การใช้เชื อรา M. anisopliae+นํามันปิ โตรเลียม สามารถควบคุมหนอนแมลงวันแตงได้ดี
และให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) กับการใช้สารฆ่าแมลงมาลาไธออน (ภาพทีD 11) ส่ วน
ทรี ทเมนต์อืDนๆ พบจํานวนหนอนลดลงโดยมีเปอร์ เซ็ นต์จาํ นวนหนอนตํDากว่าชุ ดควบคุ มอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ยกเว้นการใช้เชือรา M. anisopliae เพียงอย่างเดียว (ภาพทีD 11)
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P = นํา3 มันปิ โตรเลียม (SK99)
C = สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้ าง

ภาพที 11 เปอร์ เซ็นต์ หนอนเฉลีย สะสมของแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae เมือเปรียบเทียบ
กับชุ ดควบคุม และเปอร์ เซ็นต์ หนอนทีต ายเปรียบเทียบกับจํานวนหนอนทั3งหมดหลังพ่นสาร
ทดสอบทีเ วลา 48 ชัวโมง ทีอ ุณหภูมิเฉลีย 29.44±2.0 องศาเซลเซียสความชื3นสั มพัทธ์ เฉลีย
69.88±5.0 % ในสภาพโรงเรือน
ส่ วนผลต่อจํานวนดักแด้และจํานวนดักแด้ทีDไม่ฟักของแมลงวันแตง (ภาพทีD 12) พบว่า
การใช้เชือรา M. anisopliae+นํามันปิ โตรเลียม มีเปอร์ เซ็นต์ดกั ดักแด้เฉลีDย 42.0 ตํDากว่าสารทดสอบ
อืD น รวมทัง ชุ ด ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ (P<0.05) แต่ ไ ม่ แ ตกต่ า งจากสารฆ่ า แมลง
มาลาไธออนซึDงมีคา่ ดังกล่าว 39.4% ส่ วนในทรี ทเมนต์อืDนพบจํานวนดักแด้ในระดับใกล้เคียงกัน แต่
ยังคงน้อยกว่าชุดควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) ยกเว้นการใช้เชือรา M. anisopliae เพียง
อย่า งเดี ย ว ซึD ง พบจํา นวนดัก แด้ไ ม่แตกต่า งอย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติ (P>0.05) กับ ชุ ดควบคุ ม
แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า การใช้เชือรา M. anisopliae เพียงอย่างเดียวมีผลให้เปอร์ เซ็นต์ของดักแด้ทีD
ไม่ฟักสู งทีDสุดถึง 34.8% สู งกว่าทรี ทเมนต์อืDนๆ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) รองลงมาได้แก่
การใช้เชือรา M. anisopliae+นํามันปิ โตรเลียม+สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้างมีค่าดังกล่าว 12.4%
ซึD งไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั สารมาลาไธออน ส่ วนทรี ทเมนต์อืDนๆ มีเปอร์ เช็นต์ของ
ดักแด้ทีDไม่ฟักอยูใ่ นระดับทีDใกล้เคียงกันระหว่าง (2.6-6.2%) ในขณะทีDชุดควบคุมมีค่าดังกล่าว 0.6%
(ภาพทีD 12)
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ภาพที 12 เปอร์ เซ็นต์ ดักแด้ เฉลีย สะสมของแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae เมือเปรียบเทียบ
กับชุ ดควบคุม และเปอร์ เซ็นต์ ดักแด้ ทไี ม่ ฟักเมือเปรียบเทียบกับจํานวนดักแด้ ท3งั หมดหลังพ่นสาร
ทดสอบทีเ วลา 48 ชัวโมง ทีอ ุณหภูมิเฉลีย 29.44±2.0 องศาเซลเซียส ความชื3นสั มพัทธ์ เฉลีย
69.88±5.0 % ในสภาพโรงเรือน
ส่ วนผลต่อการพัฒนาเป็ นตัวเต็มวัยของแมลงวันแตง พบว่า การใช้เชื อรา M. anisopliae
เพียงอย่างเดียว ดักแด้พฒั นาเป็ นตัวเต็มวัยตํDาทีDสุด 65.1% และแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
(P<0.05) กับทรี ทเมนต์อืDนๆ รวมทังชุดควบคุม (ภาพทีD 13) ซึD งเป็ นผลต่อเนืDองมาจากเชือราดังกล่าว
ทําให้ดกั แด้ตายมากทีDสุด (ภาพทีD 12) ถึงแม้วา่ การใช้เชือรา M. anisopliae เพียงอย่างเดียวจะช่วยลด
ปริ มาณตัวเต็มวัยได้ดีทีDสุดก็ตาม แต่ในสภาพโรงเรื อนทดลองยังคงพบปริ มาณหนอนแมลงวันแตง
สู งและหนอนสามารถพัฒนาเข้าสู่ ระยะดักแด้ได้ค่อนข้างสู ง (ภาพทีD 11 และ12) ดังนันการใช้เชือรา
ชนิ ดดังกล่าวเพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถควบคุมแมลงวันแตงได้ในสภาพแปลงทดลอง จึงต้อง
นํามาผสมกับนํามันปิ โตรเลียม และสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง มาใช้ในสภาพแปลงทดลอง
โดยคัดเลือกผลการทดลองในสภาพโรงเรื อน 2 ทรี ทเมนต์คือ การใช้เชือรา M. anisopliae+นํามัน
ปิ โตรเลียม และ การใช้เชื อรา M. anisopliae+นํามันปิ โตรเลี ยม+สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง
เปรี ยบเทียบกับสารมาลาไธออน และนําเป็ นชุดควบคุม
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ภาพที 13 เปอร์ เซ็นต์ การพัฒนาเป็ นตัวเต็มเฉลีย วัยสะสมของแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae
หลังพ่นสารทดสอบทีเวลา 48 ชัวโมง เมือเปรียบเทียบกับจํานวนดักแด้ ท3งั หมดทีอ ุณหภูมเิ ฉลีย
29.44±2.0 องศาเซลเซียส ความชื3นสั มพัทธ์ เฉลีย 69.88±5.0 % ในสภาพโรงเรือน
5. การศึกษาประสิ ทธิภาพของเชื3อรา M. anisopliae นํ3ามันปิ โตรเลียม และผลิตภัณฑ์ เมล็ดสะเดา
ช้ างในการควบคุมแมลงวันแตงในสภาพแปลงทดลอง
จากการศึกษาประสิ ทธิ ภาพร่ วมของเชือรา M. anisopliae นํามันปิ โตรเลียม และสารสกัด
หยาบเมล็ดสะเดาช้างในการควบคุมแมลงวันแตงในบวบในสภาพแปลงทดลอง พบว่า ผลผลิตบวบ
ส่ วนใหญ่ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) ระหว่างทรี ทเมนต์ ยกเว้นจํานวนผลดีทีDชุด
ควบคุม มีจาํ นวนผลตํDาสุ ดอย่างมีนยั สําคัญยิDงทางสถิติ (P<0.01) กับทรี ทเมนต์อืDนๆ (ตารางทีD 6)
แต่อย่างไรก็ตาม หากเปรี ยบเทีย บระหว่างทรี ท เมนต์ต่างๆ พบว่า การใช้เชื อรา M. anisopliae
ร่ วมกับ นํามันปิ โตรเลี ย ม (M+P) ให้น าํ หนัก ผลผลิ ตรวมทัง หมดและนําหนักผลดี ซD ึ ง สามารถ
จํา หน่ า ยได้ สู ง สุ ด รองลงมาได้แ ก่ ก ารใช้ ส ารมาลาไธออน (malathion) และการใช้ เ ชื อ รา
M. anisopliae ร่ วมกับนํามันปิ โตรเลียมและสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง (M+P+C) ตามลําดับ
ส่ วนชุดควบคุม (control) ให้ผลผลิตดังกล่าวตํDาสุ ด (ตารางทีD 6) มีรายงานการใช้น าํ มันสะเดาอินเดีย
ทีDระดับความเข้มข้น 1.20% เพืDอควบคุมแมลงวันแตงในแปลงปลูกแตงกวา และนําเต้า สามารถลด
ความเสี ยหายได้ 6.2 และ 39.0% ตามลําดับ และนํามันสะเดาอินเดี ยทีDระดับความเข้มข้น 4.0%
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ร่ วมกับสารฆ่าแมลง DDVP 0.2% ลดความเสี ยหายทีDเกิ ดจากแมลงวันแตงได้ 9.1-9.5 % เมืDอ
เปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม (Ranganath et al., 1997)
ตาราง 6 จํานวนและนําหนักของผลผลิตบวบ (mean ± SE) จากการทดสอบการใช้เชือราโรคแมลง
Metarhizium anisopliae นํามันปิ โตรเลียม และสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้างในการควบคุม
แมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae ในสภาพแปลงปลูก

1/

กรรมวิธี
M+P
M+P+C
Malathion
Control
F-test
1/

นําหนัก
ผลผลิต
ทังหมด (กก.)
115.7±20.3
102.1±27.0
106.4±7.7
72.0±11.1
ns2/

นําหนักผลดี
(กก.)

นําหนัก
ผลเสี ย (กก.)

จํานวนผล
ทังหมด

จํานวนผลดี

จํานวนผลเสี ย

93.3±12.0
79.0±19.6
87.8±3.7
43.0±4.0
ns

22.4±9.1
23.0±8.9
18.6±6.0
29.0±9.3
ns

741.3±67.6
683.0±104.6
724.3±63.7
536.7±85.8
ns

581.7±13.5a
487.0±52.1a
564.3±28.5a
312.0±10.4b
**3/

159.7±63.9
196.0±63.5
160.0±55.1
224.7±82.7
ns

M = Metarhizium anisopliae; P = นํามันปิ โตรเลียม; C = สารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง
2/
ns = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05)
3/
** = ตัวอักษรทีDแตกต่างกัน ภายในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิงD ทางสถิติ
(P<0.01) เปรี ยบเทียบค่าเฉลีDยโดยวิธี DMRT
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สรุป
จากการศึกษาการนําเชือรา M. anisopliae มาใช้ร่วมกับนํามันปิ โตรเลียม นํามันและสาร
สกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้างในการควบคุมแมลงวันแตง โดยศึกษาการใช้สารทดสอบเพียงอย่างเดียว
ใช้สารดังกล่าวผสมกัน 2 ชนิด 3 ชนิด และ 4 ชนิด เปรี ยบเทียบกับการใช้ฆา่ แมลงมาลาไธออนและ
นําเปล่าเป็ นชุ ดควบคุมในห้องปฏิบตั ิการ ในโรงเรื อนทดลอง และในสภาพแปลงทดลอง ผลจาก
การทดสอบในห้องปฏิบตั ิการนัน แม้วา่ ประสิ ทธิ ภาพของสารฆ่าแมลงมาลาไธออนให้ผลในการ
ควบคุมแมลงวันแตงดี ทีDสุดก็ตาม แต่การใช้น าํ มันปิ โตรเลี ยมและสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง
ร่ วมกับเชือรา M. anisopliae ยับยังการวางไข่ของแมลงวันแตงได้มากขึนอย่างเด่นชัด ในขณะทีDการ
ใช้เชือราชนิ ดดังกล่าวเพียงอย่างเดียวยับยังการวางไข่และการพัฒนาเป็ นระยะหนอนและดักแด้ได้
น้อย แต่สามารถยับยังการพัฒนาจากดักแด้เป็ นตัวเต็มวัยได้ดีทีDสุด ซึD งผลดังกล่าวเป็ นไปในทํานอง
เดียวกันกับผลการทดสอบในโรงเรื อน แต่การใช้น าํ มันปิ โตรเลียมผสมกับเชือรา M. anisopliae ให้
ประสิ ทธิ ภาพในการควบคุ มแมลงวันแตงในสภาพโรงเรื อนดี ทีDสุดและให้ผลไม่แตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติกบั การใช้สารฆ่าแมลงมาลาไธออน ในทํานองเดียวกันกับการทดสอบในแปลง
ทดลองทีDการใช้น าํ มันปิ โตรเลียมผสมกับเชือรา M. anisopliae ให้ประสิ ทธิ ภาพควบคุมแมลงวัน
แตงดีทีDสุดเมืDอพิจารณาจากคุณภาพและปริ มาณของผลผลิตบวบเหลีDยม
ดังนันในการผลิตบวบเหลีDยมเพืDอให้ได้ทงั คุณภาพและปริ มาณของผลผลิต รวมทังมีความ
ปลอดภัย ต่อ ผูผ้ ลิ ต ผูบ้ ริ โ ภค และสิD ง แวดล้อ ม จึ ง ควรใช้เชื อรา M. anisopliae ร่ วมกับ นํา มัน
ปิ โตรเลี ย มในการควบคุ ม แมลงวัน แตงในบวบเหลีD ย ม โดยผสมเชื อ ราดัง กล่ า วทีD ร ะดับ ความ
หนาแน่น 1×108 สปอร์ /มิลลิ ลิตร กับนํามันปิ โตรเลี ยม SK99® ทีDระดับความเข้มข้น 2,500 ppm
(50 มิ ล ลิ ลิ ตร/นํา 20 ลิ ต ร) ฉี ดพ่นทุ ก 7 วัน ในระยะติ ดผล ซึD ง เป็ นอี ก ทางเลื อกหนึD ง ทีD ส ามารถ
นํามาใช้เพืDอทดแทนการใช้สารเคมีในการควบคุมการเข้าทําลายของแมลงวันแตงได้
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