
1214 
 

การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้สารสกัดจากพืชเป็นสารล่อและเหย่ือพิษเพื่อควบคุมแมลงวัน
ผลไม้ในสวนมะม่วง 
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บทคัดย่อ 
 แมลงวันผล (Bactrocera dorsalis) ไม้จัดเป็นแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญในผักและผลไม้ ปัจจุบันมักมีการฉีด
พ่นสารฆ่าแมลงในระบบการปลูกพืชเพื่อป้องกันแมลงวันผลไม้เหล่านี้ การใช้สารก าจัดศัตรูพืชนั้นไม่เพียงจะเป็น
อันตรายต่อผู้ใช้แล้วยังท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย การใช้สารสกัดจากพืชจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อ
ทดแทนสารเคมีในระบบการเกษตร ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้สาร
สกัดจากพืชเป็นสารล่อและเหยื่อพิษเพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้ในสวนมะม่วง โดยการประยุกต์ใช้สารสกัดจากใบ
กะเพรา (Ocimum sanctum) เพื่อเป็นสารล่อร่วมกับสารสกัดจากดอกดาวเรือง (Tagetes erecta) ส าหรับเป็น
เหยื่อพิษ ท าการสกัดพืชทั้ง 2 ชนิดด้วยตัวท าละลายเมทานอลและระเหยด้วยเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุนภายใต้
สุญญากาศ ท าการเตรียมสารสกัดจากใบกะเพรา และสารสกัดจากดอกดาวเรืองที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน ได้แก่ 20 
40 และ 60 เปอร์เซ็นต์ (v/v) ตามล าดับ เพื่อใช้ในการทดสอบในภาคสนาม จากนั้นน าสารที่สกัดได้มาทดสอบ
ประสิทธิภาพในการเป็นสารล่อและก าจัดแมลงวันผลไม้ จ านวน 17 กรรมวิธี โดยวางชุดกับดักที่มีทั้งสารล่อหรือ
เหยื่อพิษเพียงอย่างเดียว หรือสารล่อร่วมกับเหยื่อพิษเป็นชุดทดสอบ รวมเป็น 15 กรรมวิธี และชุดควบคุม 2 ชุด คือ 
กับดักที่เป็นขวดพลาสติกเปล่าเป็นชุดควบคุมเชิงลบ และกับดักที่มีมะม่วงเป็นชุดควบคุมเชิงบวก น ากับดักที่
ออกแบบตามกรรมวิธีต่าง ๆ กรรมวิธีละ 3 ซ้ า ติดตั้งตามต้นมะม่วงในพื้นที่ 15 ไร่ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ ผลการศึกษา พบว่า กับดักในกรรมวิธีท่ีมีสารสกัดจากกะเพราเพียงอย่างเดียว สามารถดึงดูดแมลงวันผลไม้
ได้สูงสุด (48.91 เปอร์เซ็นต์) ทั้งนี้พบอัตราการตายของแมลงวันผลไม้ในกรรมวิธีที่ประกอบด้วยมะม่วงผสมกับสาร
สกัดใบกะเพราและสารสกัดจากดอกดาวเรืองที่ความเข้มข้น 60 เปอร์เซ็นต์ สูงสุด (82.09 เปอร์เซ็นต์) จากผล
การศึกษาเบื้องต้นนี้อาจสรุปได้ว่าสารสกัดจากพืชดังกล่าวมีแนวโน้มในการควบคุมแมลงวันผลไม้ในพ้ืนท่ีได้ ท้ังนี้ยัง
สามารถน าไปใช้ในการจัดการแมลงศัตรูพืชอื่นๆ ในระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ ต่อไปอีกด้วย 

ค าส าคัญ: แมลงวันผลไม้ / กะเพรา / สารสกัดจากพืช / สารล่อ / เหยื่อพิษ 
 

Abstract 
 Tephritid fruit flies (Bactrocera dorsalis) are the major pests in fruits and vegetables. 
Nowadays, synthetic insecticides have been widely used for controlling these fruit flies. Use of 
chemical pesticides is not only extremely toxic to users but also affect the environment. Botanical 
insecticides are considered as alternative choice to replace chemicals in agricultural system. This 
present research, therefore, aimed to study the feasibility of using the plant extracts as bio-
attractant-baits for controlling the fruit fly in mango orchard. Use of basil (Ocimum sanctum) leave 
extract as lure and marigold (Tagetes erecta) flower extract as poison bait was chosen. Both plants 
were methanolic extracted and evaporated to dryness under reduces pressure. Basil leave extract 
and marigold flower extract at different concentrations i.e. 20, 40 and 60% (v/v) were prepared 
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prior to field trial. Afterwards, 17 treatments were designed to find out the efficacy of botanical 
extracts against fruit fly. Sets of attractant or bait alone and attractant coated with bait (15 
treatments) were trapped. Two sets of control including plastic bottle trap without lure and bait 
and trap with a piece of mango were adopted as negative and positive controls. Every treatment 
with three replications was hung in 15 rai of mango orchard. This experiment was based on the 
completely randomized design. It was found that the treatment of basil leave extract alone 
exhibited the highest percentage of fruit fly attractant (48.91%). Herein, the highest death rate of 
fruit fly was observed in the treatment of a piece of mango mixed with basil leave extract and 
marigold flower extract at the concentration of 60% (82.09%). From the preliminary study, In 
conclusion these plant extracts tended to control the fruit fly in the area. In addition, it could also 
be applied for managing other insect pests in production system of several economic plants. 
Keywords: Fruit fly / Basil / Botanical extract / Lure / Bait 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา       
 ประเทศไทยมีการปลูกผลไม้มากเป็นอันดับที่ 17 ของโลกมีพื้นที่ปลูกประมาณ 9.86 ล้านไร่ (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2555) และเป็นผู้ส่งออกผลไม้เป็นอันดับที่ 6 ของโลก ให้ผลผลิตทั้งหมดจ านวน 12.96 ล้าน
ตัน สินค้าส่งออกส่วนใหญ่อยู่ในรูปของผลสดและผลิตภัณฑ์ ประมาณ 1.4 ล้านตัน มีมูลค่ามากกว่า 40,000 ล้าน
บาท ตลาดน าเข้าผลไม้ที่ส าคัญของประเทศไทยได้แก่ ญี่ปุ่น กลุ่มอาเซียน จีน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และประเทศอื่นๆ
ทั่วโลก โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผลผลิตคือ แมลงวันผลไม้ อยู่ในวงศ์ Tephritidae อันดับ Diptera มีช่ือสามัญว่า 
fruit fly (สุธรรม อารีกุล, 2524) แมลงวันผลไม้สามาราด ารงชีวิตได้ทุกสภาวะแวดล้อม ปรับตัวในการด ารงชีวิตได้ดี 
วงจรชีวิต มี 4 ระยะ คือ ไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย แต่ละขั้นตอนใช้แหล่งอาหารที่แตกต่างกัน ส าหรับระยะตัว
เต็มวัย กินน้ าหวาน โปรตีน และวิตามิน ในสิ่งขับถ่ายของแมลงอื่น นก น้ ายางแผลต้นไม้ น้ าหวานจากพืช เป็น
อาหาร มักหาอาหารในเวลาเช้าหลบตามร่มเงาในตอนแดดจัด ผสมพันธ์ุตอนพลบค่ าวางไข่เวลากลางวันโดยวางไข่ได้
ตลอดวัน ทั้งนี้ยังเป็นศัตรูที่ส าคัญของพืชผักผลไม้มากกว่า 4,000 ชนิด และคาดว่ามีมากกว่า 800 ชนิด ที่พบในเขต
ภาคพื้นทวีปเอเชีย ด้วยเหตุที่แมลงวันผลไม้มีพืชอาหารหลายชนิด ท าให้แมลงวันผลไม้สามารถขยายพันธุ์เพิ่ม
ปริมาณประชากรได้เกือบตลอดปีและมีแมลงวันผลไม้เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา (กรมวิชาการเกษตร, 2552) 
 เกษตรกรจะประสบปัญหาอย่างมากในการป้องกันก าจัดและท าให้การพ่นสารฆ่าแมลงของเกษตรกรไม่
ได้ผลเท่าที่ควร แมลงวันผลไม้จะท าลายผลผลิตเสียหาย และท าให้เกิดการเน่าเสีย เก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้และท าให้
คุณภาพตกต่ าขายไม่ได้ราคา (กรมวิชาการเกษตร, 2552) ซึ่งแมลงวันผลไม้นับเป็นแมลงศัตรูพืชที่ท่ีส าคัญของไม้ผล
และผักหลายชนิด นอกจะท าให้ผลผลิตเน่าเสียหายแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ส่งออกเป็นอย่างมาก
เนื่องจากประเทศผู้น าเข้าตรวจพบแมลงวันผลไม้ติดไปกับผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดจากประเทศไทย จนบาง
ประเทศต้องระงับการน าเข้า (กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, 2559) และมีผลท าให้บางประเทศกีดกันผลผลิต
ของประเทศที่มีการระบาดของแมลงวันผลไม้หรือประเทศใดที่ยอมรับก็ต้องมีการผ่านกระบวนการในการก า จัด
หนอนของแมลงวันผลไม้ก่อน ซึ่งวิธีดังกล่าวนับเป็นผลให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นด้วย (กฤษฎา จาตุรัส, 2550) วิธี
ป้องกันและก าจัดแมลงวันผลไม้ในปัจจุบันนั้นค่อนข้างยุ่งยาก เช่น วิธีทางการเกษตร การห่อผลด้วยวัสดุ การจับโดย
ใช้ตาข่าย การปล่อยแมลงที่เป็นหมัน การพ่นสารฆ่าแมลง และการพ่นเหยื่อพิษที่ประกอบด้วยยีสต์โปรตีนผสมกับ
สารฆ่าแมลง เหยื่อล่อแมลงวันผลไม้แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ยีสต์ โปรตีนไฮโดรไลเซท (yeast protein 
hydrolysate) และยีสต์ออโตไลเซท (yeast autolysate) เป็นเหยื่อล่อชนิดดึงดูดแมลงวันผลไม้มากินเป็นอาหาร 
โดยสามารถล่อได้ทั้งเพศผู้และเพศเมีย (มนตรี จิรสุรัตน์, 2541) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาปริมาณของแมลงวันผลไม้
โดยใช้สารเมทิลยูจีนอลเป็นสารดึงดูด (Mahmood et al., 2002) 
 จากการรายงานการจัดการแมลงวันผลไม้ที่ผ่านมา พบว่า  มีเพียงรูปแบบกับดักและเหยื่อล่อ (ชลธิชา 
แสงศิริ และคณะ, 2557) แต่ยังไม่เคยมีการใช้เหยื่อพิษส าหรับใช้ในการควบคุมป้องกันหรือก าจัดแมลงวันผลไม้มา
ก่อนเลย ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะประยุกต์ใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการดึงดูดและมีความเป็นพิษต่อ
แมลงวันผลไม้ เพื่อใช้เป็นเหยื่อพิษท่ีใช้ส าหรับการควบคุมแมลงวันผลไม้ภายในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการดึงดูดและมีความเป็นพิษต่อแมลงวันผลไม้ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
 การเตรียมตัวอย่างพืช 
 พืช 2 ชนิด คือ ใบกะเพราและดาวเรือง น าใบกะเพรามาล้างให้สะอาด  ส าหรับดอกดาวเรือง  
เด็ดกลีบดอกออกเป็นช้ินเล็กๆ และน าไปอบแห้ งในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
 24 ช่ัวโมง  เพื่อน าไปใช้เตรียมสารสกัดต่อไป  
 การเตรียมสารสกัดจากพืช 
 ช่ั งน้ า หนั ก แห้ งของ ใบกะ เพราและด าว เ รื อ ง ชนิ ด ละ  50 กรั ม  ใส่ ล ง ในขวดดู แ รนขนาด  
500 มิลลิลิตร  เติมเมทานอลในอัตราส่วน 1 : 10 (น้ าหนักต่อปริมาตร) ลงไปในขวดให้ท่วมตัวอย่างพืช  
ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง หลังจากนั้นกรองด้วยผ้าขาวบางและน าสารที่ได้ไปกรองสุญญากาศโดยใช้
กระดาษกรองเบอร์ 1  จากนั้นน าไประเหยตัวท าละลายด้วยเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุนใต้สุญญากาศ  โดยใช้
อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส และน าสารที่ได้มาใส่ในขวดสีชาขนาดเล็กและปิดปากขวดด้วยกระดาษฟอยล์ จากนั้น
ตั้ ง ทิ้ ง ไ ว้ ใ ห้ ตั ว ท า ล ะ ล า ย ร ะ เ ห ย ที่ อุ ณ ห ภู มิ ห้ อ ง แ ล ะ เ ก็ บ รั ก ษ า ที่ ส า ร ส กั ด ไ ว้ ที่ อุ ณ ห ภู มิ 
4 องศาเซลเซียส เพื่อใช้ในการทดลองต่อไป โดยน้ าหนักสุทธิของสารสกัดของกะเพราและดาวเรืองที่สกัดได้ เท่ากับ 
3.65 และ 12.19 กรัม ตามล าดับ จากนั้นท าการเติมเมทานอลในปริมาตร 500 มิลลิลิตรลงไปในสารสกัดและเขย่า
ให้สารสกัดละลายเป็นเนื้อเดียวกัน คิดเป็นสารสกัดเข้มข้น 100 % และท าการเจือจางสารสกัดจากดอกดาวเรืองที่
ใช้เป็นสารพิษให้มีความเข้มข้น 20 40 และ 60 % (v/v)   
 การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชในพื้นที่ 
 เตรียมกับดักส าหรับการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้สารสกัดจากพืชเป็นสารล่อและเหยื่อพิษเพื่อ
ควบคุมแมลงวันผลไม้ในสวนมะม่วง โดยออกแบบเป็น 17 กรรมวิธี ซึ่งมีรายละเอียดเป็นดังนี้ 1) ขวดเปล่า (ควบคุม) 
2) กะเพรา 3) ดาวเรือง 4) มะม่วง 5) กะเพรา+ดาวเรือง 20% 6) กะเพรา+ดาวเรือง 40% 7) กะเพรา+ดาวเรือง 
60% 8) มะม่วง+ดาวเรือง 20% 9) มะม่วง+ดาวเรือง 40% 10) มะม่วง+ดาวเรือง 60% 11) มะม่วง + กะเพรา +
ดาวเรือง 20% 12) มะม่วง + กะเพรา +ดาวเรือง 40% 13) มะม่วง + กะเพรา + ดาวเรือง 60% 14) ดาวเรือง 
20% 15) ดาวเรือง 40% 16) ดาวเรือง 60% และ 17) มะม่วง+กะเพรา ท าการวางแผนการทดลองแบบ RCD 
(Randommized Complete Design) จ านวน 3 ซ้ า โดยด าเนินท าการทดลอง ณ สวนมะม่วงจ านวน 15 ไร่ ของ
เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ต าบลบ้านน้อยซุ้ม-ขี้เหล็ก อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ท าการศึกษาในช่วงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2560  
 การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เก็บข้อมูลการตายของแมลงวันผลไม้ตัวเต็มวัยที่ตายใน 1 วัน ที่ท าการทดลอง โดยนับทั้งจ านวนการดึงดูด
และจ านวนตายของแมลงวันทองที่เข้ามา น าข้อมูลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ค่าเปอร์เซ็นต์การตายและน าข้อมูลที่ได้จาก
การทดลองแต่ละการทดสอบมาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป STAR โดยวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (F-test) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการ DMRT (Duncan’s new multiple range test) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้สารสกัดจากพืชเป็นสารล่อและเหยื่อพิษเพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้
ในพื้นที่สวนมะม่วง ต าบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ในเดือนพฤษภาคม 2560 โดย
ท าการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยวางกับดักในช่วงเวลาตั้งแต่ 06.00-18.00 น. พบว่า สารสกัดจาก
กะเพราและสารสกัดจากดาวเรืองที่สกัดด้วยตัวท าละลายเมทานอล สามารถใช้เป็นสารดึงดูดและใช้เป็นสารก าจัด
แมลงวันผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจากกรรมวิธีทั้งหมด17 กรรมวิธีโดยมีทั้งสารล่อและเหยื่อพิษเพียงอย่าง
เดียว และสารล่อร่วมกับเหยื่อพิษเป็นชุดทดสอบ รวมเป็น 15 กรรมวิธี และชุดควบคุม 2 ชุด คือ กับดักที่เป็นขวด
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พลาสติกเปล่าให้เป็นชุดควบคุมเชิงลบ และกับดักที่มีมะม่วงให้เป็นชุดควบคุมเชิงบวก โดยกับดักที่สามารถดึงดูด
แมลงวันผลไม้ได้ดีที่สุด คือ กรรมวิธีที่ 6 ที่ประกอบด้วย สารสกัดจากใบกะเพราร่วมกับสารสกัดจากดอกดาวเรือง 
40% ที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดแมลงวันผลไม้ ได้สูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 20.67% และมีค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง
แมลงวันผลไม้ (± S.D.) ที่ได้จากกรรมวิธีนี้ เท่ากับ 111.67 ± 30.83 ตัว (ตารางที่ 1) แต่เมื่อทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยทีละคู่ด้วยวิธี DMRT พบว่า มีค่าเฉลี่ยของตัวอย่างแมลงวันผลไม้ที่ดักได้จากกรรมวิธีนี้ไม่แตกต่างจาก
กรรมวิธีท่ี 2 (กะเพรา) และ 5 (กะเพรา+ดาวเรือง 20%) โดยมีค่าเฉลี่ยการเข้าของแมลงวันผลไม้ในกรรมวิธีทั้งสอง 
(± S.D) เท่ากับ 107.67 ± 18.50 และ 96.67 ± 41.97 ตัว ตามล าดับ ในขณะที่กรรมวิธีที่ 13 คือ การใช้ช้ินส่วน
ของมะม่วงร่วมกับสารสกัดจากกะเพรา และสารสกัดจากดาวเรืองที่ระดับความเข้มข้น 60%  พบว่า เปอร์เซ็นต์การ
ตายของแมลงวันผลไม้สูงที่สุดโดยเฉลี่ย (± S.D.) มีค่าเท่ากับ 80.09 ± 16.49 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เมื่อเทียบกับกรรมวิธี
อื่น ๆ แล้ว พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์การเข้าของแมลงวันผลไม้โดยเฉลี่ยที่ได้จากกับดักของแต่ละกรรมวิธีต่าง ๆ (จ านวน 3 ซ้ า) 
โดยวิเคราะห์ด้วย DMRT 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอกษรเหมือนกันในแนวสดมภ์ แสดงถึง ไม่มีความแตกต่างกัน และตัวอักษรที่ต่างกัน แสดง
ถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 

 
 
 
 
 
 
 

กรรมวิธี เปอรเ์ซน็ต์การเข้า ค่าเฉลีย่การเข้า (ตวั) ± S.D. 
ขวดเปล่า 0.00 0.00 ± 0.00d 
กะเพรา  19.93 107.67 ± 18.50a 
ดาวเรือง  0.12 0.67 ± 0.58d 
มะม่วง 0.37 2.00 ± 1.00d 
กะเพรา+ดาวเรือง 20% 17.89 96.67 ± 41.97a 
กะเพรา+ดาวเรือง 40% 20.67 111.67 ± 30.83a 
กะเพรา+ดาวเรือง 60% 9.44 51.00 ± 27.06bc 
มะม่วง+ดาวเรือง 20% 0.68 3.67 ± 3.79d 
มะม่วง+ดาวเรือง 40% 0.80 4.33 ± 1.15d 
มะม่วง+ดาวเรือง 60% 0.56 3.00 ± 2.00d 
มะม่วง + กะเพรา +ดาวเรือง 20% 9.44 51.00 ± 24.02bc 

มะม่วง + กะเพรา +ดาวเรือง 40% 4.07 22.00 ± 4.58cd 
มะม่วง + กะเพรา + ดาวเรือง 60% 4.57 24.67 ± 8.33cd 
ดาวเรือง 20% 0.19 1.00 ± 1.00d 
ดาวเรือง 40% 0.43 2.33 ± 2.08d 
ดาวเรือง 60% 0.12 0.67 ± 1.15d 
มะม่วง+กะเพรา 10.73 58.00 ± 12.49b 
F-test 17.83*  
C.V. (%) 51.96  
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ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์การตายแมลงวันผลไม้โดยเฉลี่ยจากกรรมวิธีต่าง ๆ (จ านวน 3 ซ้ า) โดยวิเคราะห์ด้วย DMRT  

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอกษรเหมือนกันในแนวสดมภ์ แสดงถึง ไม่มีความแตกต่างกัน และตัวอักษรที่ต่างกัน แสดง
ถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
 
อภิปรายผลการวิจัย          
 การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้สารสกัดจากพืชเป็นสารล่อและเหยื่อพิษเพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้ใน
สวนมะม่วงที่สกัดด้วยเมทานอล โดยเตรียมความเข้มข้นของสารสกัดที่ระดับความเข้มข้น 20 40 และ 60 % (v/v) 
ท าการวางกับดักตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. พบว่า การประยุกต์ใช้กรรมวิธีต่าง ๆ มีแนวโน้มในการใช้เป็นสาร
ดึงดูดและสารก าจัดแมลงวันผลไม้ได้ เนื่องจากสารสกัดจากกะเพรามีสารที่เรียกว่า Methyl eugenol (อนงค์ ทอง
ทับ, 2555) ซึ่งสาร Methyl eugenol เป็นสารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้ล่อแมลงวันผลไม้ เช่น Bactrocera 
dorsalis ได้ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับฟีโรโมนเพศ (sex pheromone) ของแมลง และสาร Methyl eugenol นี้ยัง
พบอยู่ในกะเพรา ในปริมาณที่สูงเช่นกัน (Vargas et al., 2010) นอกจากนี้ จากการศึกษาของ รัตนาภรณ์ พรหม
ศรัทธา และคนอื่นๆ (2544) ได้รายงานว่าสารประกอบที่ตรวจพบในต้น ใบ และดอกของดาวเรืองที่สกัดด้วยเมทา
นอล  ( methanol) ส่ วน ใหญ่ เ ป็ น ส า รพวก  isoprene unit (carbon 5  ตั ว )  เ ช่ น  limonene, ocimene, 
caryophyllene,farnesene และ neophytadiene ซึ่งมีความเป็นพิษ จึงสามารถน ามาเป็นเหยื่อพิษเพื่อร่วมกับ
สารล่อจากใบกะเพราได้ แม้จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า การใช้สารสกัดจากใบกะเพราะร่วมกับสารสกัดจากดอก
ดาวเรือง 40% จะให้ผลของการดักจับแมลงวันผลไม้ได้สูงที่สุด แต่เมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมแล้วการใช้สารสกัด
จากใบกะเพราเพียงอย่างเดียวก็สารมารถดึงดูดแมลงวันผลไม้เข้ามาในกับดักไม่แตกต่างกัน ในท านองเดียวกันการใช้
สารสกัดจากใบกะเพราร่วมกับร่วมกับสารสกัดจากดอกดาวเรือง 20% ก็พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน เช่นกัน แต่เมื่อ
ศึกษาถึงประสิทธิภาพของสารสกัดจากดอกเพื่อเป็นสารฆ่าหรือเหยื่อพิษนั้น พบว่า การใช้กรรมวิธีที่มีช้ินส่วนของ
มะม่วงร่วมกับสารสกัดจากใบกะเพราและสารสกัดจากดาวเรือง 60% นั้น ให้ผลของอัตราการตายของแมลงวัน
ผลไม้ที่ดักจับได้โดยเฉลี่ยสูงที่สุด และการมีสารสกัดจากดอกดาวเรืองมาเป็นเหยื่อพิษร่วมไม่ว่าจะมีความเข้มข้น
เท่าไหร่ก็ตาม จะเห็นว่าผลของอัตราการตายของแมลงวันผลไม้มีแนวโน้มที่สูง ยกเว้น การใช้สารสกัดจากดอก
ดาวเรืองเพียงล าพัง ซึ่งจากผลการศึกษาไม่ได้พบแนวโน้มของอัตราการตายของแมลงผลไม้ที่ดีเลย เป็นเพราะว่า 

กรรมวิธี เปอรเ์ซน็ต์การตายโดยเฉลีย่ ± S.D. 
ขวดเปล่า 0.00 ± 0.00d 
กะเพรา 48.85 ± 21.83abc 
ดาวเรือง 33.33 ± 57.74bcd 
มะม่วง 0.00 ± 0.00d 
กะเพรา+ดาวเรือง 20% 62.05 ± 1.74abc 
กะเพรา+ดาวเรือง 40% 66.95 ± 9.63ab 
กะเพรา+ดาวเรือง 60% 72.97 ± 10.22ab 
มะม่วง+ดาวเรือง 20% 58.33 ± 52.04abc 
มะม่วง+ดาวเรือง 40% 48.89 ± 15.40abc 
มะม่วง+ดาวเรือง 60% 68.89 ± 30.06ab 
มะม่วง + กะเพรา +ดาวเรือง 20% 73.45 ± 17.48ab 
มะม่วง + กะเพรา +ดาวเรือง 40% 75.04 ± 7.20ab 
มะม่วง + กะเพรา + ดาวเรือง 60% 80.09 ± 16.49a 
ดาวเรือง 20% 0.00 ± 0.00d 
ดาวเรือง 40% 19.44 ± 17.34cd 
ดาวเรือง 60% 0.00 ± 0.00d 
มะม่วง+กะเพรา 61.03 ± 4.81abc 
F-test 5.22* 
C.V. (%) 50.33 

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



1219 
 

สารสกัดจากดอกดาวเรืองไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นสารล่อเหมือนกะเพรา จึงส่งผลให้ในกรรมวิธีเหล่านี้ไม่ค่อยมีตัวอย่าง
ของแมลงวันผลไม้ติดเข้าไปในกับดักเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาถึงสารสกัดจากดอกดาวเรืองที่มีอยู่อย่าง
แพร่หลายในการน ามาเป็นสารฆ่าแมลงที่เป็นปัญหาทางเกษตรหรือสาธารณสุข โดยมีสารออกฤทธิ์ที่เป็นได้ทั้งสาร
ขับไล่และฆ่าแมลงได้ เป็นหลัก (Phoofolo et al., 2013) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาถึงความเป็นไปได้เบื้องต้นของการน าสารสกัดจากกะเพราเพื่อเป็น
สารล่อและสารสกัดจากดอกดาวเรืองเพื่อเป็นเหยื่อพิษ แม้ผลการศึกษาจะมีแนมโน้มของการน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
อย่างไรก็ตาม การศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นตัวท าละลาย ความเข้มข้นท่ีแท้จริง หรือรูปแบบท่ีง่าย
ต่อการน าไปใช้ ควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต 
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