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สายพันธุแ์มลงวันผลไม้แยกเพศ                         

(Genetic Sexing Strains, GSSs) 

 ในธรรมชาติแมลงวันผลไม้เพศผู้และเพศเมียจะมีดักแด้

เป็นสนี า้ตาล การแยกเพศแมลงด้วยตาเปล่าจะท าได้เม่ือแมลงวันผลไม้

กลายเป็นตัวเตม็วัยเทา่น้ัน ตัวเตม็วัยเพศเมียจะมีอวัยวะวางไข่ เรียกว่า 

Ovipositor อยู่ที่ปลายของท้อง และไม่พบอวัยวะน้ีในแมลงเพศผู้ 

ดังน้ันเม่ือใช้เทคโนโลยีการท าหมันแมลง แมลงวันผลไม้ทั้งสองเพศจะ

ถูกท าหมัน และถูกปล่อยสู่ท้องที่ไปพร้อมกัน แม้ว่าแมลงวันผลไม้เพศ

เมียจะเป็นหมัน แต่แมลงเหล่าน้ียังคงความสามารถในการวางไข่และ

เข้าท าลายพืชผล รวมทั้งสามารถรบกวนการผสมพันธุ์ระหว่างแมลงวัน

ผลไม้เพศผู้ที่เป็นหมันกับแมลงวันผลไม้เพศเมียในท้องที่ ท าให้การ

ควบคุมแมลงวันผลไม้วิธน้ีีมีประสิทธิภาพลดลง แต่แมลงวันผลไม้สาย

พันธุ์แยกเพศน้ัน แมลงเพศผู้จะมีดักแด้สีน ้าตาล และเพศเมียจะมี

ดักแด้สีขาว สายพันธุ์แมลงวันผลไม้แยกเพศถูกพัฒนาขึ้ นจากการ

คัดเลือกสายพันธุ์ตามธรรมชาติ และการย้ายต าแหน่งของโครโมโซม 

แมลงวันสายพันธุแ์ยกเพศจะถูกเล้ียงในโรงเล้ียงแมลงที่ได้รับมาตรฐาน 

ดักแด้ของแมลงวันผลไม้จะถูกแยกตามเพศ โดยอาศัยสีที่แตกต่างกัน

ก่อนการฉายรังสีเพ่ือท าหมัน ดังน้ันจะมีเพียงแมลงวันผลไม้เพศผู้ที่

เป็นหมันเท่าน้ันที่จะถูกปล่อยในท้องที่ ช่วยท าให้เทคโนโลยีการท า

หมันแมลงวันผลไม้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้ น และลดปัญหาต่างๆที่

กล่าวมาข้างต้นได้  

 เทคโนโลยีชีวภาพเป็นสาขาวิชาที่ต้องอาศัย

การประยุกต์ใช้วิชาวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นๆ ได้แก่ 

ชีววิทยา  จุลชี ววิทยา  พันธุศาสตร์  เกษตรศาสต ร์ 

วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพ่ือน าเทคนิค 

หรือกระบวนการต่างๆมาใช้ในการน าสิ่งมีชีวิต ชิ้ นส่วน

สิ่งมีชีวิต หรือผลผลิตของสิ่งมีชีวิต เช่น จุลชีพ พืช สัตว์ 

แมลง มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้าน

ต่างๆ ได้แก่ ด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม 

อาหาร และสิ่งแวดล้อม  

 แมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ที่ประสบ

ความส าเร็จอย่างสูงทางวิวัฒนาการเพ่ือการด ารงชีวิต เรา

จึงพบแมลงมากกว่าล้านชนิดสามารถด ารงชีวิตและ

กระจายตัวไปตามที่ต่างๆทั่วทุกแห่ง แมลง หรือผลผลิต

ของแมลงสามารถให้ประโยชน์ หรืออาจเป็นโทษกับมนุษย์ 

สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเข้ามา

ประยุกต์ใช้กับแมลงจึงช่วยเพ่ิมประโยชน์ของแมลงให้มาก

ขึ้น ขณะเดียวกันกล็ดผลเสยีของแมลงให้น้อยลง 

เทคโนโลยีชีวภาพของแมลงกบัการจัดการ

ศตัรพืูช 

 แมลงวันผลไม้เป็นศัตรูที่ส าคัญกับพืชเศรษฐกิจ 

เช่น มะม่วง ฝรั่ ง กล้วย เป็นต้น แมลงวันผลไม้หลายชนิด

สามารถแพร่กระจายทั่วไปในพ้ืนที่การเกษตรทั้งในประเทศไทย 

และพ้ืนที่อืน่ๆของโลก แมลงวนัผลไม้ตวัเตม็วยัเพศเมียจะวางไข่

ในผลไม้ ตวัหนอนจะชอนไชเนื้ อผลไม้เพื่อเป็นอาหาร เนื่องจาก

ไข่หรือหนอนของแมลงวนัผลไม้สามารถเล็ดลอดติดไปกับผลไม้

ที่ส่งออกได้ แมลงวันผลไม้จึงอาจกลายเป็นเคร่ืองมือกีดกันทาง

การค้าของหลายๆประเทศ เช่น ญี่ปุ่ น สหรัฐอเมริกา สหภาพ

ยุโรป เทคโนโลยีการท าหมันแมลง (Sterile Insect Technique, 

SIT) เป็นเทคโนโลยีที่อาศัยความส าเร็จของการผสมพันธุ์ของ

แมลงวนัผลไม้ที่เป็นหมันกบัแมลงวนัผลไม้ในท้องถิ่น เพ่ือท าให้

แมลงวันผลไม้รุ่นถัดไปมีจ านวนน้อยลง เนื่องจากไข่ไม่สามารถ

เจริญเติบโตได้ เทคโนโลยีนี้ อาศัยการเลี้ ยงแมลงวันผลไม้เป็น

จ านวนมาก และท าหมันแมลงเหล่านี้ ด้วยรังสีแกมมาเพื่อท าให้

แมลงวันผลไม้เป็นหมัน ก่อนที่จะปล่อยแมลงวันผลไม้ที่เป็น

หมันสู่ท้องที่ เทคโนโลยีน้ีเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกในการควบคุม

แมลงศัตรูพืช และแมลงน าโรค อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนี้ ยัง

จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกดิประสิทธิภาพ และมีความ

ยั่งยืนมากยิ่งขึ้ น ทางกลุ่มวิจัยจึงน าความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์ 

ชีววิทยา คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ งานวิจัยหลักของทางกลุ่ม

วิจัยมีสามส่วน คือ การสร้างสายพันธุ์แมลงวันผลไม้ชนิดใหม่ 

การศึกษาการแสดงออกของยีนที่ส าคัญกับแมลงวันผลไม้ และ

การศกึษาประชากรพันธุศาสตร์เพ่ือการประเมินความเสี่ยง  
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ยีนที่เกี่ยวข้องกบัการแยกเพศ                  

(Sex Determination Genes) 

 ระบบก าหนดเพศของแมลงนั้นจะมีการแบ่ง 

แยกเพศอย่างชัดเจนเป็นเพศผู้กบัเพศเมียโดยการก าหนด 

เพศจะข้ึนกับลักษณะทางพันธุกรรม เช่น การก าหนดเพศโดย 

โครโมโซมเพศ พบได้ในแมลงทั่วไป เช่น แมลงหวี่ ผีเสื้อ 

ตัวไหม เป็นต้น และ การก าหนดเพศด้วยจ านวนโครโมโซม 

ในผึ้ ง มด และต่อ นอกจากนี้ ส่วนหนึ่งที่ส  าคัญในการก าหนด  

การแสดงออกของเพศทั้งลักษณะทางด้านร่างกาย 

และพฤติกรรม การแสดงออกจะถูกควบคุมจากการแสดง 

ออกของยีนก าหนดเพศ ตัวอย่างเช่น แมลงวนัผลไม้เพศผู้   

และเพศเมียจะมีการแสดงออกของยีนก าหนดเพศที่ต่างกนั 

โดยยีนที่เป็นกุญแจส าคัญ คือ ยีน transformer (tra) 

โดยไปควบคุมการแสดงออกของยีนอื่นๆในกลุ่ม ได้แก่ 

doublesex (dsx) ที่ควบคุมลักษณะทางร่างกายภายนอก เช่น 

เพศเมียจะมีอวัยวะวางไข่ และ f r u i t l e s s  ( f r u ) 

ที่ควบคุมการแสดงพฤติกรรม เช่น การเกี้ยวพาราสใีน  

เพศผู้  การผสมพันธุ์ เป็นต้น 

ดีเอน็เอเคร่ืองหมาย และประชากรพันธุศาสตร์  

(DNA Markers and Population Genetics) 

 ดีเอน็เอเคร่ืองหมายถูกพัฒนาขึ้น เพ่ือใช้เป็น

เคร่ืองหมายบ่งช้ีความเป็นเอกลักษณส์ าหรับแมลงวันผลไม้

แต่ละชนิด ดีเอน็เอเคร่ืองหมายสามารถถ่ายทอดจากรุ่นพ่อ

แม่ไปสู่รุ่นลูกหลานได้ เราจึงสามารถเปรียบเทยีบลักษณะ

ของดีเอน็เอดีเอน็เอเคร่ืองหมายที่แตกต่างกนัของแมลงวัน

ผลไม้แต่ละชนิดด้วยเทคนิคทางอณชีูววิทยา และสามารถ

น ามาประยุกต์ใช้เป็นดีเอน็เอลายนิ้วมือ (DNA Fingerprint)  

แมลงวันผลไม้สามารถอพยพเคล่ือนย้ายที่ได้ตามธรรมชาติ 

หรืออาจไปกบัมนุษย์ด้วยความบงัเอญิ การศึกษาประชากร

พันธุศาสตร์ด้วยดีเอน็เอเคร่ืองหมายของแมลงวนัผลไม้จะ

ช่วยให้เราเข้าใจความหลากหลายของประชากรแมลงวัน

ผลไม้ในแต่ละพ้ืนที่ รปูแบบโครงสร้างประชากร ตลอดจน

การอพยพย้ายถิ่น ข้อมูลเหล่านี้มีผลต่อการควงคุมแมลงวัน

ผลไม้ให้เกดิผลอย่างมีประสทิธิภาพ และยั่งยืน รวมถงึการ

ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกดิข้ึน 

เทคโนโลยีชีวภาพของแมลง (INSECT BIOTECHNOLOGY) 

แมลงวนัผลไมช้นิดต่างๆ 


