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บทคัดยอ 

 
ศึกษาการผสมพันธุและการถายสเปอรม ระหวาง Bactrocera dorsalis(Hendel) และ Bactrocera 

correcta(Bezzi)ปกติและท่ีฉายรังสีทําหมัน โดยฉายรังสีแกมมาดักแดอายุ 8 วัน ของ  B. dorsalis และ      
B. correcta ท่ี 90 และ 80 เกรย ตามลําดับ   โดยแมลงปกติไดมาจากผลไม ที่ถูกทําลายตามธรรมชาติ สวน
แมลงท่ีเปนหมันเปนแมลงที่เล้ียงดวยอาหารเทียม ทําการทดลอง 3 รูปแบบๆละ 3 ซ้ํา สัดสวนของเพศผูท่ี
เปนหมัน : เพศผูปกติ : เพศเมียปกติ เทากับ 3:1:1  โดยใช B. dorsalis เพศผูที่เปนหมัน: B. correcta เพศผู
ปกติ: B. correcta เพศเมียปกติ  เทากับ 60:20:20 ตัว และ B. correcta เพศผูที่เปนหมัน: B. dorsalis เพศผู
ปกติ: B. dorsalis เพศเมียปกติ  เทากับ 60:20:20 ตัว  ใสกรงทดลอง ผลการทดลองพบวามีการผสมพันธุท้ัง
สิ้น 69 คู  ประกอบดวย B. dorsalis เพศผูปกติผสมกับ B. dorsalis เพศเมียปกติ 3 คู (4.3%) B. correcta  
เพศผูปกติผสมกับ  B. correcta  เพศเมียปกติ 22 คู (31.9%) B. dorsalis เพศผู ท่ี เปนหมันผสมกับ            
B. correcta เพศเมียปกติ 2 คู (2.9%) B. correcta  เพศผูที่เปนหมันผสมกับ B. dorsalis เพศเมียปกติ 42 คู 
(60.9%)  และการผสมพันธุระหวาง B. dorsalis และ B. correcta ปกติ  ท่ีสัดสวน 1:1  โดยใชแมลงเพศผูและ
เพศเมีย สายพันธุละ 25 ตัว ผลการทดลองพบวามีการผสมพันธุท้ังสิ้น 43 คู  ประกอบดวย B. dorsalis เพศผู
ปกติผสมกับ B. dorsalis เพศเมียปกติ 2 คู (4.6%) B. correcta  เพศผูปกติผสมกับ B. correcta  เพศเมีย
ปกติ 26 คู (60.5%) และ B. correcta เพศผูปกติผสมกับ B. dorsalis เพศเมียปกติ 15 คู (34.9%)   แยกเพศ
เมียที่ผสมพันธุออกจากเพศผูเก็บไขตรวจหา การฟกไข  และผาดูสเปอรมในถุงเก็บสเปอรม พบวาเปอรเซ็นต
การฟกของไขและคาเฉล่ียของคะแนนของจํานวนสเปอรม ของการผสมพันธุระหวาง B. dorsalis เพศผูปกติ
กับ B. dorsalis เพศเมียปกติ และ B. correcta  เพศผูปกติผสมกับ B. correcta  เพศเมียปกติ มีคา 81,90% 
และ 2.2 , 2.3 ตามลําดับ ไมพบสเปอรมในถุงเก็บ สเปอรมจากเพศเมียท่ีผสมขามสายพันธุทุกชนิด  การผสม
พันธุของแมลงท้ัง 2 สายพันธุเกิดข้ึนในชวงเย็นกอนดวงอาทิตยตกท่ีระดับความเขมของแสงต่ํากวา 500 ลักซ 
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Abstract 
 

Copulation and sperm transfer were observed between wild flies and sterile flies of  
Bactrocera dorsalis (Hendel) and Bactrocera correcta (Bezzi) in cages. 8-day old pupae of B. dorsalis 
and B. correcta were irradiated with gamma rays at 90 and 80 gray respectively. Wild flies from 
infested fruits and sterile flies from artificial diet in the labolatory were used for testing. The 
experiments were conducted 3 treatments and 3 replications. The ratio of sterile male : wild male : 
wild female were 3:1:1 by using sterile male of B. dorsalis : wild male of B. correcta : wild female of 
B. correcta  and sterile male of B. correcta : wild male of B. dorsalis. : wild female of B. dorsalis as 
60:20:20 flies respectively. The experiment found 69 pairs of copulation consisting of 3 mating 
pairs(4.3%) of wild male with wild female of  B. dorsalis, 22 mating pairs(31.9%) of wild male with 
wild female of  B. correcta, 2 mating pairs(2.9%) of sterile male of B. dorsalis with wild female of         
B. correcta, 42 mating pairs(60.9%) of sterile male of B. correcta with wild female of B. dorsalis.  The 
cages which ratio 1:1 consisted of  wild B. dorsalis and wild  B. correcta (male and female = 50:50 
flies) were observed and found that 43 pairs of copulation such as 2 mating pairs (4.6%) of wild 
male with wild female of  B. dorsalis, 26 mating pairs(60.5%) of wild male with wild female of         
B. correcta, 2 mating pairs(2.9%) of sterile male of B. dorsalis with wild female of B. correcta and 15 
mating pairs(34.9%)  of wild male of B. correcta with wild female of B. dorsalis. Mated female flies 
were separated from male flies. Egg hatch and sperm were checked. The hatchability of normal 
copulation of B. dorsalis and B. correcta were 81 and 90%. The average sperm level in 
spermathecae of normal copulation of B. dorsalis and B. correcta were 2.2 and 2.3 respectively but 
had no sperm in their spemathecae of females of interspecific copulations. Mating behavior of both 
species began in the evening before sunset  at < 500 lux. 
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คํานํา 
 
แมลงวันผลไมหรือแมลงวันทอง  เปนศัตรูท่ีสําคัญของผลไมเกือบทุกชนิดในประเทศไทย  กอใหเกิดความเสีย

หายทางเศรษฐกิจตอประเทศไมนอยกวา 3,000ลานบาทตอป  เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศท่ีอยูใน
เขตรอนมีผลไมและพืชอาศัยตลอดปทําใหแมลงวันผลไมสามารถขยายพันธุเพ่ิมปริมาณไดตลอดเวลา   
แมลงวันผลไมจัดเปนแมลงในอันดับDipteraวงศ Tephritidae  มีอ ยูมากกวา 4,000 ชนิดในโลก  
แมลงวันผลไมท่ีเปนศัตรูพืชท่ีสําคัญในประเทศไทยสวนใหญอยูในวงศยอย Dacinae และมีจํานวนมาก
อยูใน Genus Bactrocera  มนตรี(2536), มนตรีและโอชา(2541)  รายงานแมลงวันผลไมท่ีเปนศัตรูพืชที่
สําคัญตอผักและผลไมในประเทศไทยอยูในกลุมของ Bactrocera ท้ังสิ้นซึ่งประกอบดวยแมลงวันผลไม
มากกวา 10 ชนิดดวยกัน   Drew and Hancock (1994) รายงานวา Bactrocera  dorsalis  complex 
ประกอบไปดวยแมลงวันผลไมท่ีมีความใกลชิดกันมีมากถึง 52 สายพันธุ  ในที่นี้มีถึง 40 สายพันธุท่ีเปน
สายพันธุใหม  ปจจุบันมีการศึกษาวิจัยคนหาความแตกตางเพ่ือจําแนกชนิดหรือสายพันธุของแมลงวันผล
ไมในกลุม  Bactrocera dorsalis complex โดยใชฐานขอมูลและเทคโนโลยีสมัยใหมมากมาย อาทิเชน  
ลักษณะทางดานสันฐานวิทยาของแมลง ถ่ินการระบาด  พืชอาศัย  การวิเคราะหทางเคมี เทคนิคทางดาน
พันธุศาสตร ตลอดจนอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสสมัยใหม เปนตน 

 Bactrocera  dorsalis  (Hendel) และ Bactrocerra correcta  (Bezzi) เปนแมลงท่ีมีความสําคัญและกอให
เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจตอประเทศไทยเปนอยางยิ่ง  เนื่องจากมีพืชอาหาร พืชอาศัยเหมือนกัน 
เขตการแพรกระจายอยูท่ัวไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทย  และพบนอยมากจนแทบไมพบเลยในภาค
ใตของประเทศไทย นอกจากนี้เพศผูของแมลงวันผลไมท้ัง2ชนิดยังสามารถลอและจับดวยกับดักเมทธิลยู
จินอลไดเหมือนกัน   Iwaizumi et al. (1997)  ศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดของอวัยเพศผูและเพศ
เมีย ในกลุมของ  Bactrocera   9 สายพันธุ จากประเทศในกลุมอาเซียนบางประเทศ  ไตหวันและ ปากี
สถาน พบวามีความสัมพันธใกลชิดกันมากและพบวามีการผสมขามพันธุกันระหวางแมลงในกลุม  
Bactrocera dorsalis complex   บางสายพันธุไดในสภาพหองทดลอง   จากสาเหตุดังกลาว จึงมีแนวคิด
ท่ีจะปลอยแมลงวันผลไมท่ีเปนหมันดวยรังสี  (Sterile Insect Technique,  SIT)  สายพันธุใดสายพันธุ
หนึ่งไมวาจะเปน  B. dorsalis หรือ B. correcta  เพ่ือควบคุมแมลงวันผลไมท้ัง 2 ชนิดในเวลาเดียวกัน 
วัตถุประสงคในการศึกษาคร้ังนี้เพ่ือศึกษาการแขงขันผสมพันธุขามสายพันธุระหวาง  B. dorsalis  และ 
B. correcta   ปกติและท่ีฉายรังสีทําหมันในสภาพกรงทดลอง 

 
 
อุปกรณและวิธีการ 
 
1. แมลงปกติเปนแมลงในธรรมชาติโดยเก็บผลไมท่ีถูกแมลงวันผลไมทําลายในธรรมชาติ เขามาในหองปฏิบัติ

การ  ทําการแยกสายพันธุและเพศของแมลงวันผลไม  B. dorsalis และ  B. correcta  หลังจากแมลงออก
เปนตัวเต็มวัย 1-3 วัน  เพ่ือปองกันไมใหแมลงผสมพันธุกันกอนทําการทดลอง 

2.  แมลงท่ีทําหมันเปนแมลงท่ีเพาะเล้ียงดวยอาหารเทียมในหองปฏิบัติการ โดยนําดักแดแมลงวันผลไม   B. 
dorsalis   และ   B. correcta    อายุกอนออกเปนตัวเต็มวัย 2 วัน  (สีตาน้ําตาล) มาฉายรังสีแกมมาดวย
เคร่ืองฉายรังสี  Gammacell 220  ท่ีปริมาณรังสี 90 และ 80 เกรยตามลําดับ  อัตรารังสีขณะทําการ
ทดลอง 1.57 เกรย/นาที และทําเครื่องหมายดักแดดวยผงสีสะทอนแสง หลังจากแมลงออกเปนตัวเต็มวัย 
1-3 วัน ทําการแยกเพศและสายพันธุแมลงวันผลไมเพ่ือปองกันไมใหแมลงผสมพันธุกอนทําการทดลอง
เชนเดียวกัน 

3.  ใหอาหารตัวเต็มวัยแมลงวันผลไมซึ่งประกอบดวย ยีสตไฮโดรไลเสท น้ําตาล  และวุน  เมือ่แมลงฉายรังสมีี
อายุได 16 วัน และแมลงปกติอายุ 20 วัน จับแมลงใสกรงพลาสติกใส ขนาด 30x40x30 เซนติเมตร  ซึ่ง
ประกอบดวย 3 การทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ําดังนี้ 

การทดลองที่ 1   SMBc     :  WFBd   :   WMBd        จํานวน 60:20:20  ตัว/กรง จํานวน 3 กรง 
การทดลองที่ 2   SMBd       :   WFBc   :   WFBc         จํานวน 60:20:20  ตัว/กรง จํานวน 3 กรง 
การทดลองที่ 3 WFBc   :   WFBd   :   WMBc   :   WMBd  จํานวน 25:25:25:25  ตัว/กรง จํานวน 3 กรง 



SM   =  เพศผูท่ีฉายรังสีทําหมัน (Sterile male) 
WM  =  เพศผูปกติ (Wild male) 
WF   =  เพศเมียปกติ (Wild female) 
Bc    = Bactrocera  correcta 
 Bd    = Bactrocera  dorsalis 
4.  นํากรงแมลงท้ัง 9 กรง ตั้งบริเวณริมหองท่ีมีแสงสวางสองถึง สังเกตพฤติกรรมการผสมพันธุตั้งแตเวลา 

15.30-19.00 น. บันทึกชนิดของแมลงท่ีผสมพันธุ จํานวน เวลา ความเขมแสง อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ 
จับคูผสมพันธุออกจากกรงและแยกเล้ียงเพศเมียที่ไดรับการผสมพันธุออกจากเพศผู  ใสกรงเล้ียงตัวเต็ม
วัยชุดใหม และจับแมลงชุดใหมที่ยังไมเคยผสมพันธุใสในกรงทดลองท้ัง 9  เพ่ือใหสัดสวนและจํานวน
แมลงในแตละกรงเทาเดิมทุกวัน ทําการศึกษา 5 วัน ติดตอกัน 

5.  นําน้ําฝรั่งใสกระบอกวางไขและวางในกรงเพศเมียท่ีผสมพันธุท้ิงไว 1 คืน หลังจากนั้นเก็บไขตรวจหาการ
ฟกไขและนําเพศเมียท่ีผสมพันธุไปผาถุงเก็บสเปอรมเพ่ือตรวจหาสเปอรม  บันทึกปริมาณ      สเปอรม
ตามวิธีการของมานนท  (2529) 

 
ผลการทดลอง 
 
ตารางที่ 1 เวลา ความเขมของแสง จํานวนคูของการผสมพันธุของแมลงวันผลไม Bactrocera  correcta   

และ  Bactrocera  dorsalis  
เวลา ความเขมแสง(ลักซ) จํานวนคูของการผสมพันธุ 
 ต่ําสุด สูงสุด เฉล่ีย  
15.30 1,502 14,486 5,950 0 
16.00 698 47,933 10,997 0 
16.30 1,137 33,866 13,129 0 
17.00 739 8,843 2,693 0 
17.30 241 4,293 1,709 0 
18.00 83 1,602 673 13 
18.30 1 157 56 73 
19.00 0 2 1 26 
 
ตารางที่ 2  เวลา ความเขมแสง   ประเภทของแมลงวันผลไมท่ีผสมพันธุ  คูแรกในแตละวัน 
วันที ่ เวลา ความเขมแสง(ลักซ) คูแรกของการผสมพันธุ  1/ 
26 ส.ค.2545 18.20 320 WF Bc  x   WM Bc 
27 ส.ค.2545 18.10 436 WF Bd  x   WM Bc 
28 ส.ค.2545 17.35 172 WF Bd  x  SM Bc 
29 ส.ค.2545 18.00 179 WF Bd  x   SM Bc 
30 ส.ค.2545 17.45 103 WF Bd  x   SM Bc 
1/  SM   = เพศผูที่ฉายรังสีทําหมัน (Sterile male) 
 WM  = เพศผูปกติ (Wild male) 
 WF   = เพศเมียปกติ (Wild female) 
 Bc    = Bactrocera  correcta 
 Bd    = Bactrocera  dorsalis 
 
 
 
 
 



 
ตารางที่ 3  การผสมพันธุของแมลงวันผลไม   Bactrocera  correcta   และ  Bactrocera  dorsalis  ปกติและ

ท่ีฉายรังสีทําหมัน 
การทดลอง  1/ สัดสวน  2/ การผสมพันธุ จํานวนคู รอยละ(%) 
SM Bc : WM Bd : WF Bd 3:1:1 WM Bd : WF Bd 3 4.3 
  SM Bc : WF Bd 42 60.9 
SM Bd : WM Bc : WF Bc 3:1:1 WM Bc : WF Bc 22 31.9 
  SM Bd : WF Bc 2 2.9 
รวม   69 100 
1/  SM   = เพศผูที่ฉายรังสีทําหมัน (Sterile male) 
 WM  = เพศผูปกติ (Wild male) 
 WF   = เพศเมียปกติ (Wild female) 
 Bc    = Bactrocera  correcta 
 Bd    = Bactrocera  dorsalis 
2/ ทําการทดลอง 3 ซ้ําตอการทดลอง  โดยใชแมลงจํานวน 60:20:20 ตัวตอกรง  
 
ตารางที่ 4  การผสมพันธุของแมลงวันผลไม  Bactrocera correcta   และ  Bactrocera  dorsalis  ปกติ 
การทดลอง  1/ สัดสวน  2/ การผสมพันธุ จํานวนคู รอยละ(%) 
WM Bc: WM Bd : WF Bc :  WF Bd 1:1:1:1 WM Bc : WF Bc 26 60.5 
  WM Bd : WF Bd 2 4.6 
  WM Bc : WF Bd 15 34.9 
  WM Bd : WF Bc 0 0 
รวม   43 100 
1/  SM   = เพศผูที่ฉายรังสีทําหมัน (Sterile male) 
 WM  = เพศผูปกติ (Wild male) 
 WF   = เพศเมียปกติ (Wild female) 
 Bc    = Bactrocera  correcta 
 Bd    = Bactrocera  dorsalis 
2/ ทําการทดลอง 3 ซ้ําตอการทดลอง  โดยใชแมลงจํานวน 25:25:25:25 ตัวตอกรง 
 
ตารางที่ 5   ปริมาณสเปอรม ในถุงเก็บสเปอรม และการฟกของไข 
การผสมพันธุ 1/ ไขฟก (%) คาเฉล่ียของสเปอรม  2/ 
WM Bc : WF Bc 90 2.2 
WM Bd : WF Bd 81 2.3 
WM Bc : WF Bd 0 0 
WM Bd : WF Bc 0 0 
SM Bc : WF Bd 0 0 
SM Bd : WF Bc 0 0 
1/  SM   = เพศผูที่ฉายรังสีทําหมัน (Sterile male) 
 WM  = เพศผูปกติ (Wild male) 
 WF   = เพศเมียปกติ (Wild female) 
 Bc    = Bactrocera  correcta 
 Bd    = Bactrocera  dorsalis 
2/  การประเมินปริมาณสเปอรม ในถุงเก็บสเปอรมของแมลงวันผลไมเพศเมียท่ีผานการผสมพันธุมาแลว 1 

คร้ังในเชิงอัตวิสัย   0 = ไมมี  ,   1 = เล็กนอย  ,   2 = มาก  ,   3 = ทวมทน  



 
วิจารณผลการทดลอง 
 
 การศึกษาการผสมพันธุระหวางแมลงวันผลไม  B. dorsalis  และ  B. correcta ปกติและที่ฉายรังสีทํา

หมันทําการศึกษาในหองทดลองท่ีมีอุณหภูมิ 24-30 องศาเซลเซียส  ความชื้นสัมพัทธ 55-89 เปอรเซ็นต  
โดยแมลงท่ีทําหมันจะเปนแมลงท่ีเพาะเล้ียงดวยอาหารเทียม  เมื่อดักแดมีสีตาน้ําตาล(อายุกอนออกเปน
ตัวเต็มวัย2วัน) ฉายรังสีแกมมาท่ีปริมาณรังสี 90 และ 80 เกรย เพ่ือใหแมลงวันผลไม  B. dorsalis  และ         
B. correcta เปนหมันอยางสมบูรณ(ประเวทยและบุญญา,2525) โดยจะมีแมลง 2 กลุมใหญๆ คือ แมลง
ปกติในธรรมชาติ กับแมลงที่ฉายรังสีทําหมัน ซึ่งตองทําเครื่องหมายดักแดดวยผงสีสะทอนแสงกอนหรือ
หลังฉายรังสี           เริ่มทําการศึกษาหลังจากเวลา 15.30 น.  โดยนํากรงตัวเต็มวัยทุกการทดลองมา
วางในบริเวณสวนของริมหองทดลองท่ีมีแสงสวางสองผานทั่วถึงทุกกรงเหมือนกันหมด แมลงวันผลไมท้ัง 
2 สายพันธุจะเริ่มมีพฤติกรรมการผสมพันธุใกลเคียงกันในชวงเย็นกอนดวงอาทิตยตกโดยแมลงจะเร่ิมอยู
ไมสงบท้ังเพศผูและเพศเมีย   เพศผูจะมารวมกันและกระพือปกและปลอยฟโรโมน   เพศผูแตละตัวจะ
พยายามสรางอาณาเขตหรือ Lek  ของตัวเองและตอสูหรือขับไลเพศผูอื่นท่ีบุกรุกเขามาในอาณาเขตของ
ตนโดยเพศผูจะกระพือปกเร็วขึ้น  ขณะเดียวกันจะถูสวนทายสุดของปลองทองดวยขาหลังทั้ง 2 ขาง  
เพ่ือกระจายฟโรโมนเพศเพ่ือดึงดูดเพศเมียใหบินเขามาหา เมื่อเพศเมียเขามาใกลประมาณ 2-3 ซ.ม.  
เพศผูจะเขาไปหาและกระโดดขึ้นไปบนเพศเมียจากดานหนาและหันกลับเพ่ือพยายามผสมพันธุ  จากตา
รางท่ี 1,2  พบวาแมลงวันผลไมทั้ง 2 ชนิด จะเริ่มมีพฤติกรรมดังกลาวเมื่อความเขมของแสงต่ํากวา500 
ลักซโดยแมลงคูแรกท่ีผสมพันธุกันพบวาความเขมของแสงท่ี 436 ลักซ และจะมีพฤติกรรมผสมพันธุสูง
สุดเมื่อความเขมแสงตํ่ากวา 200 ลักซ และจะสิ้นสุดพฤติกรรมดังกลาวเมื่อดวงอาทิตยตกวัดความเขม
ของแสงไมได สอดคลองกับรายงานของวิวัฒนและมานนท(2545) แตเนื่องจากขณะทําการทดลองเปน
ชวงฤดูฝน  ซึ่งสภาพภูมิอากาศในบางวันจะมีเมฆมากและฝนตกสลับกับแดดจา ซึ่งสภาพแสงสวางกอน
ฝนตกและขณะฝนตกจะมืดครึ้มมาก ใชเครื่องวัดความเขมแสงวัดไดตํ่าประมาณ 1,000 ลักซ   แตหลัง
จากฝนตกแลว ทองฟาโปรงแดดจา วัดความเขมของแสงสูงถึง 26,000 ลักซ  ฉะนั้นจะมีแมลงบางตัวจึงดู
เหมือนมีพฤติกรรมการผสมพันธุเร็ว  

 จากการศึกษาการแขงขันผสมพันธุระหวางแมลงวันผลไม B. dorsalis และ B. correcta ปกติและที่ฉาย
รังสีทําหมัน  ระหวางเพศผูฉายรังสี : เพศผูปกติ : เพศเมียปกติ ท่ีสัดสวน 3:1:1  พบวาปริมาณรังสีท่ีทํา
ใหแมลงเปนหมันไมมีผลตอพฤติกรรมในการแขงขันผสมพันธุ  จากตารางที่3 ในการทดลองที่1 พบวา  
รอยละ 60.9 เปนการผสมพันธุระหวาง B. correcta  เพศผูที่เปนหมันกับ  B. dorsalis เพศเมียปกติ  แต
ในการทดลองที่ 2 พบเพียงรอยละ 2.9 เทานั้นที่มีการผสมพันธุระหวาง B. dorsalis เพศผูที่เปนหมันกับ  
B.  correcta เพศเมียปกติ ซึ่งท้ังสองการทดลองจะมีสัดสวนของเพศผูฉายรังสี : เพศผูปกติ เทากันคือ 
3:1   แสดงใหเห็นวาปริมาณรังสีไมมีผลตอพฤติกรรมในการแขงขันผสมพันธุแตชนิดแตสายพันธุของ
แมลงวันผลไมตางหากที่มีผลตอพฤติกรรมในการแขงขันผสมพันธุ  จากตารางที่4 ซึ่งมีสัดสวนของแมลง
ท่ีเปนแมลงปกติทั้งสองสายพันธุเทากันคือ 1:1    พบวารอยละ 60.5 เปนการผสมพันธุกันเองระหวาง B. 
correcta  เพศผูและเพศเมีย และรอยละ 34.5 เปนการผสมพันธุขามสายพันธุระหวาง B. correcta  เพศ
ผูกับ B. dorsalis เพศเมีย  ในขณะที่ รอยละ 4.6 เปนการผสมพันธุกันเองระหวาง B. dorsalis  เพศผูและ
เพศเมียและไมพบการผสมพันธุขามสายพันธุระหวาง B. dorsalis เพศผูกับ B. correcta  เพศเมียเลย 
จากผลการทดลองแสดงวา B. correcta  มีพฤติกรรมในการแขงขันผสมพันธุสูงกวา B. dorsalis  

 หลังจากแมลงวันผลไมผสมพันธุจนเปนท่ีแนใจวาผสมพันธุกันสมบูรณ 1 ครั้ง ทําการแยกคูท่ีผสมพันธุ
ออกมาและในเชาของวันตอมา จะทําการจับแมลงท่ียังไมไดผสมพันธุและมีอายุเทากันใสในกรงทดลอง
ตามเดิมเพ่ือใหสัดสวนและจํานวนแมลงในกรงทดลองเทากันทุกวันกอนเริ่มทําการทดลอง สวนแมลงวัน
ผลไมเพศเมียที่ไดรับการผสมพันธุ จะถูกแยกใสกรงตางหาก วางไขเปนเวลา 1 วัน หลังจากเก็บไขได
แลว ทยอยนําแมลงผาดูสเปอรมจากถุงเก็บสเปอรม พบวา กรงหรือคู ท่ีมีการผสมพันธุปกติ ของ B. 
correcta  และ B. dorsalis  ในสายพันธุเดียวกันจะมีคะแนนของ สเปอรมในถุงเก็บสเปอรมต้ังแต 1-3 คา
เฉล่ียของสเปอรมในถุงเก็บสเปอรม มีคา 2.2 และ 2.3 ตามลําดับ ในขณะท่ีไมพบสเปอรมในถุงเก็บส
เปอรมของเพศเมียท่ีมีการผสมขามสายพันธุเลย และเมื่อตรวจการฟกของไขพบวาการฟกของไขเปนไป



ในทางเดียวกันกับปริมาณสเปอรมในถุงเก็บ สเปอรมของแมลงวันผลไมเพศเมียโดยการฟกของไขของ
แมลงวันผลไมคูที่ผสมพันธุกันปกติระหวาง  B. correcta  และ  B. dorsalis มีคาเทากับ 90 และ 81 % 
ตามลําดับ  สวนคูของแมลงวัน  ผลไมที่มีการผสมขามสายพันธุท้ัง 2 ประเภทไมพบการฟกของไขเลย
(ตารางท่ี5) สอดคลองกับการทดลองของ  Mcinnis et al. (1999) ท่ีศึกษาระหวาง  B. dorsalis  กับ   B. 
carambolae และ  Wee and Tan(2000)  ท่ีศึกษาระหวาง  B. carambolae กับ   B. papayae ในสภาพ
กรงสนาม 

 จากการศึกษาในครั้งนี้จึงมีโอกาสเปนไปไดวาอาจจะมีการผสมพันธุขามสายพันธุระหวาง            B. 
correcta  เพศผู กับ  B.dorsalis เพศเมียไดในธรรมชาติ แตแมลงวันผลไมเพศเมียมีการผสมพันธุได
มากกวา 1 ครั้ง (รัตนา, 2536)   ดังนั้นจึงควรจะศึกษาตอไปอีกวา แมลงวันผลไมเพศเมียที่เคยผสมพันธุ
ขามสายพันธุมาแลวจะกลับไปผสมพันธุใหมกับแมลงวันผลไมเพศผูที่เปนแมลงสายพันธุเดียวกันหรือไม 

 
สรุป 
 
 การศึกษาการผสมพันธุขามสายพันธุระหวางแมลงวันผลไม B. dorsalis (Hendel) และ  B.correcta 

(Bezzi)  ปกติและที่ฉายรังสี พบวา แมลงทั้ง 2 สายพันธุจะผสมพันธุท่ีระดับความเขมของแสงตํ่ากวา 
500 ลักซ   โดยแมลงท่ีฉายรังสีทําหมันสามารถแขงขันผสมพันธุและสามารถผสมพันธุขามสายพันธุกัน
ได    ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสายพันธุของแมลงโดย  B. correcta จะมีพฤติกรรมในการผสมพันธุและมีโอกาสผสม
พันธุขามสายพันธุสูงกวา  B. dorsalis  แตไมพบการถายสเปอรมเมื่อตรวจหาสเปอรม ในถุงเก็บสเปอรม
ของแมลงวันผลไมเพศเมียท่ีมีการผสมขามสายพันธุของทั้ง 2 ประเภท 
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