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“การท าสวนผลไม้ในสหภาพยุโรปและอเมริกา นิยมควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วย

การท าหมัน แต่วิธีนี้ยังไม่แพร่หลายในแถบเอเชีย ผลไม้ในบ้านเราจึงมีราคาถูก

กว่า ขายสู้ผลไม้ท่ีน าเข้าจากประเทศเหล่านี้ไม่ได้ ถึงบ้านเราเป็นแหล่งปลูกผลไม้

นานาชนิด ส่งออกไปมากมาย แต่ราคาเทียบไม่ติดฝุ่น” 

ดร.สุจินดา ธนะภูมิ อาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา เผยถึงท่ีมาของโครงการท า
หมนัแมลงวนัผลไม ้ศตัรูตวัฉกาจของชาวสวนตน้เหตุท่ีท  าให้ผลไมมี้ต าหนิ เกิด
ความเสียหาย ส่งออกได้ยาก แม้เกษตรกรบางรายจะใช้สารเคมีฉีดพ่น แต่ก็
ป้องกันได้ไม่นาน ซักพักแมลงวนัผลไม้จะยกฝูงกลับมาใหม่ในจ านวนมาก
กวา่เดิม ถึงบางรายจะใชว้ธีิห่อผลไม ้แต่ช่วยไดไ้ม่ 100% สร้างปัญหาแรงงานและ
ตน้ทุนเพ่ิมตามมา เพ่ือให้ผลไมบ้า้นเราเป็นท่ียอมรับ มีคุณภาพมาตรฐานท่ีดีข้ึน 
อีกทั้งให้ไทยเป็นศูนยก์ลางเทคโนโลยีท  าหมนัแมลง มหาวิทยาลัยมหิดลฯ จึง
ร่วมกับส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) ท  าโครงการท าหมนัแมลง เพ่ือเกิด
ประโยชน์ในภูมิภาค โดยการสนับสนุนเชิงวิชาการและทุนวิจัยจากทบวง
การพลงังานปรมาณูระหวา่งประเทศ (IAEA) 

 “จากการศึกษาพฤติกรรมแมลงวนัผลไม ้แลว้น าเอามาฉายรังสีแกมมา
ในระยะเวลาปริมาณท่ีเหมาะสมก่อนปล่อยสู่
ธรรมชาติ แมจ้ะควบคุมแมลงไม่ให้ออกลูกออก
หลานได ้แต่ไม่สามารถแกนิ้สัยแมลงวนัตวัเมียท่ี
มีนิสัยเอาอวยัวะแทงลงใตผ้ิวผลไมเ้พ่ือวางไข่ได ้
จึ งท า ให้ผลไม้ เ กิ ดรอยต าห นิ  ผิ ว ไ ม่สวย
เหมือนเดิม” 

ทีมวิจยัจึงตอ้งพฒันาวธีิควบคุม เพื่อลดแมลงวนัตวัเมียลงมาใหไ้ด ้ดว้ย
การน าเทคโนโลยคีดัเลือกพนัธุ์แบบ Genetic Sexing Strain หรือ GSS ท าใหด้กัแด้
แมลงวนัท่ีจะเติบโตออกมาตวัผูแ้ละตวัเมีย มีสีไม่เหมือนกนั...โดยท าใหด้กัแดต้วั
เมียมีสีขาว ส่วนดกัแดต้วัผูจ้ะมีสีน ้ าตาล เพ่ือสะดวกในการคดัแยก ก่อนน าดกัแด้
ตวัผูไ้ปฉายแสงใหเ้ป็นหมนั แลว้ปล่อยไปหลอกล่อตวัเมียในธรรมชาติใหม้าผสม
พนัธ์ุ (แต่มีลูกไม่ได้) เพ่ือแมลงวนัตัวเมียท่ีชอบเอาก้นไปเจาะผลไมจ้ะได้ลด
จ านวนลง 

และเพ่ือความมัน่ใจว่าวิธีน้ีไดผ้ลแน่ จึงน าไปทดลองใชก้บัสวนผลไม้
ในพ้ืนท่ีอ.ศาลายา จ.นครปฐม ปรากฏวา่ ผลไมมี้ต าหนิน้อยลง ช่วยลดตน้ทุนโดย
ไม่ตอ้งซ้ือยาฆ่าแมลง และค่าห่อผลไมไ้ดปี้ละ 3,600 บาท/ไร่... 

 
 

หมันแมลงวัน ลดต้นทนุ 
ควบคุมแมลงวันผลไม้ได้เต็มพื้นท่ี 

โดย : มนัส ช่วยบ ารุง 

 
การท าสวนผลไม้ในปัจจุบันประสบ

ปัญหาแมลงวันผลไม้รบกวน ท าให้ผลผลิตของ
เกษตรกรเสียหายหรือได้ปริมาณที่น้อยกว่าเดิม 
จึงมีการคิดค้นวิธีลดจ านวนแมลงวันผลไม้ โดย
ไม่ใช้สารเคมีขึน้มา 

โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ร่วมกับ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
ร่วมท าโครงการท าหมันแมลงวันภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากทบวง
การพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)    ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุจินดา 
ธนะภูมิ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล กล่าวว่า ส าหรับโครงการน้ี
เป็นโครงการระดบัภูมิภาค ช่ือโครงการบูรณาการเทคโนโลยีท  าหมนัแมลงวนั
เพ่ือลดตน้ทุน และการเพ่ิมประสิทธิผลในการควบคุมแมลงวนัผลไมแ้บบเต็ม
พ้ืนท่ีใหภู้มิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ห ลั ก ข อ ง โ ค ร ง ก า ร  เ พื่ อ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ท า ง
เทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการบริหารจัดการประชากรแมลงวนัผลไมซ่ึ้งเป็น
แมลงศตัรูพืชท่ีส าคญัในภูมิภาคน้ี ให้มีปริมาณท่ีน้อยลง ลดปัญหาผลไมมี้ต าหนิ
จากแมลงวนัผลไม ้ส่งผลให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิตไดโ้ดยไม่ตอ้งกังวล
เร่ืองปัญหาแมลงศตัรูพืช ลดการใชส้ารเคมี รวมถึงตน้ทุนดว้ย” 

ส าหรับวธีิการฉายรังสีแกมมาให้แมลงวนัผลไมน้ั้น ถึงแมจ้ะสามารถ
ลดจ านวนของแมลงวนัผลไมไ้ด ้แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาแมลงวนัผลไมเ้จาะ
ผลไมไ้ด ้ทีมวิจยัจึงไดพ้ฒันาวิธีการลดจ านวนแมลงวนัตวัเมียลง เพ่ือให้จ  ากัด
จ านวนแมลงวนัผลไมไ้ปเจาะผลผลิตใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุจินดา กล่าวต่อไปว่า “ทีมวิจยัไดพ้ฒันาวิธี
ควบคุมปริมาณของแมลงวนัผลไมด้ว้ยการลดจ านวนแมลงวนัผลไมเ้พศเมียลง 
โดยใช้เทคโนโลยีท่ีสามารถแยกเพศของแมลงวนัผลไมไ้ด้ เรียกวิธีการน้ีว่า 
“Genetic Sexing Strain” หรือ GSS ซ่ึงเป็นวธีิการท าใหด้กัแดต้วัเมียของแมลงวนั
มีสีขาว ส่วนดกัแดต้วัผูข้องแมลงวนัมีสีน ้ าตาล เพื่อความสะดวกในการคดัแยก 
ก่อนน าดกัแดต้วัผูม้าฉายแสงเพ่ือใหเ้ป็นหมนั แลว้น าปล่อยกลบัคืนสู่ธรรมชาติ
เพ่ือให้ไปหลอกล่อแมลงวนัตวัเมียมาผสมพนัธ์ุ โดยท่ีเม่ือผสมพนัธ์ุแลว้นั้นจะ
ไม่มีลูก ซ่ึงจะช่วยลดปริมาณแมลงวนัผลไมท่ี้คอยกดักินผลผลิตทางการเกษตร
ของเกษตรกรลงได”้ 

โครงการท าหมันแมลงวนัผลไม้น้ีได้มีการน าไปทดลองกับสวน
ผลไมใ้นพ้ืนท่ีอ  าเภอศาลายา จังหวดันครปฐม พบว่า การใช้เทคโนโลยีแบบ
ผสมผสานร่วมกับการใช้แมลงวนัผลไมท่ี้เป็นหมนัปล่อยลงในบริเวณแปลง
ปลูกผลไม้ ท  าให้สามารถลดจ านวนแมลงวนัผลไม้ลงได้เกือบ 100% ช่วย
ประหยดัตน้ทุนเกษตรกรในการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง รวมถึงค่าห่อผลไมป้้องกัน
แมลงลงไดก้วา่ 3,600 บาท ต่อไร่ 

โครงการท าหมนัแมลงวนัน้ีจึงสามารถช่วยสนับสนุนให้เกษตรกร
ไดผ้ลผลิตอย่างเตม็ท่ี ปลอดภยัจากแมลงวนัผลไม ้รวมถึงลดตน้ทุนการใชย้าฆ่า
แมลงในแปลงปลูกลงได ้

 
 

ฉายแสง..แยกสดีกัแด้  

ลดแมลงส่ายก้นเจาะผลไม้ 

ส าหรับชาวสวนทีส่นใจน าวธีิการท าหมันแมลงวนั เพ่ือลดต้นทุนการผลติไปใช้ ติดต่อได้ที ่ภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหดิล โทร. (02) 441-9820 ต่อ 1130 หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ธนะภูมิ โทร. (081) 433-3963 
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