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การตรวจเอกสาร 

 
2.1 ความส าคัญของหนอนใยผกั 

หนอนใยผกั (Diamondback moth) ช่ือวิทยาศาสตร์คือ Plutella xylostella (L.) เป็นแมลง
ในอนัดบั Lepidoptera วงศ์ Plutellidae โดยลกัษณะตวัอ่อนเป็นหนอนสีเขียวท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด    
ในบรรดาหนอนกินผกั มีลักษณะหัวแหลมท้ายแหลม หนอนใยผกัเป็นแมลงศตัรูท่ีส าคญัและ
ก่อให้เกิดความเสียหายกบัพืชวงศ์กะหล ่า มกัพบระบาดทัว่ไปตามแหล่งปลูกผกัทัว่โลก (Talekar 
and Shelton, 1993) แมว้า่หนอนใยผกัมีตน้ก าเนิดมาจากเขตร้อนแต่ก็สามารถพบหนอนใยผกัมีชีวิต
อยู่ได้ในเขตหนาวโดยไม่มีการพักตัว ส าหรับในประเทศไทยนั้นมักพบหนอนใยผกัระบาด        
เป็นประจ าตามแหล่งปลูกผกัทัว่ไป เน่ืองจากหนอนชนิดน้ีมีวงจรชีวิตสั้ น มีการขยายพนัธ์ุและ
พฒันาการวางไข่ไดร้วดเร็ว หลงัออกจากดกัแด้ภายใน 1 วนั สามารถวางไข่ไดท้นัทีและวางไข่     
ไดต้ลอดชีวติ ประกอบกบัสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมและมีพืชอาหารตลอดปี จึงเป็นสาเหตุให้พบ
การระบาดของหนอนใยผกัในพืชวงศ์กะหล ่าดังกล่าวอยู่เสมอ ๆ ปัจจุบนัหนอนใยผกัได้มีการ
พฒันาสร้างความตา้นทานต่อสารเคมีก าจดัศตัรูพืชไดร้วดเร็วและหลายชนิด จึงเป็นการยากต่อการ
ป้องกนัก าจดัดว้ยการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชฉีดพ่นเป็นประจ าเพียงอยา่งเดียว ท าให้ตอ้งใชห้ลายๆ 
วธีิผสมผสานกนัจึงสามารถลดการระบาดของหนอนใยผกัลงได ้

หนอนใยผกัเป็นแมลงท่ีเม่ือเกิดการระบาดมีการเขา้ท าลายรุนแรงมาก โดยระยะท่ีสร้าง
ความเสียหายต่อผลผลิตคือระยะตวัอ่อน หนอนใยผกัสามารถเขา้ท าลายผลผลิตไดท้นัทีที่ฟัก
ออกจากไข่ แต่ในช่วงท่ีหนอนใยผกัยงัอยู่ในวยั 1 และ 2 มีความรุนแรงในการเขา้ท าลายเพียง
เล็กน้อย แต่เมื่อหนอนใยผกัเจริญเข้าวยัที่ 3 และ 4 การท าลายมีความรุนแรงมาก ลักษณะ
การเข้าท าลาย ตวัหนอนกดักินบริเวณดา้นใตใ้บและถูกกดักินจนใบเหลือแต่ใยสีขาวท่ีเป็นส่วนผิว
ด้านหน้าใบ โดยเฉพาะใบอ่อน แต่หากระบาดในแปลงปลูกผกักาดขาว หนอนใยผกักดักินจน
ใบทะลุ ซ่ึงเป็นแมลงศตัรูกะหล ่าที่มีการเขา้ท าลายรุนแรงมากชนิดหน่ึงและเป็นแมลงที่พบ
การระบาดอยูเ่สมอ ๆ มีวงจรชีวิตสั้น ขยายพนัธ์ุไดร้วดเร็วและมีความสามารถในการพฒันาสร้าง
ความตา้นทานต่อสารฆ่าแมลงไดห้ลายชนิด (นุชนารถ, 2546) 

ลกัษณะส าคญัของหนอนใยผกัคือล าตวัยาวหวัแหลมทา้ยแหลม ส่วนทา้ยมีปุ่มยื่นออกเป็น 
2 แฉก ตวัหนอนมีสีเขียวอ่อนหรือเทาอ่อน หรือเขียวปนเหลือง เม่ือฟักออกมาจากไข่หนอนอาศยั
กดักินอยูใ่นใบ หลงัจากนั้นออกมากดักินภายนอกท าให้ผกัเป็นรูพรุน เม่ือถูกตวัจะด้ินอยา่งรุนแรง
และทิ้งตวัลงดินโดยการชกัใย หนอนเม่ือโตเต็มท่ีมีขนาด 1 เซนติเมตร มี 4 วยั ตวัหนอนเขา้ดกัแด้
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ตามใบพืชโดยมีใยปกคลุม ตวัเตม็วยัของหนอนใยผกั เป็นผีเส้ือกลางคืนขนาดเล็ก เม่ือกางปีกวดัได้
ประมาณ 6-7 มิลลิเมตร มีสีเทากลางหลงัและเห็นเป็นแถบสีเหลืองส้มเป็นแฉกเม่ือหุบปีก ตวัเต็มวยั
มีอายุประมาณ 5-7 วนั สามารถวางไข่ไดห้ลายคร้ัง มีการพฒันาการวางไข่ไดเ้ร็วในระยะแรกของ
ตวัเต็มวยั และสามารถวางไข่ไดต้ลอดชีวิต จึงท าให้หนอนใยผกัมีอตัราเพิ่มประชากรได้รวดเร็ว 
เกษตรกรจึงเลือกวิธีในการป้องกนัก าจดัหนอนใยผกัท่ีรวดเร็วโดยการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช 
ซ่ึงมีรายงานถึงแนวโนม้ในการสร้างความตา้นทานต่อสารเคมีก าจดัศตัรูพืชของหนอนใยผกัสูงข้ึน
เร่ือย ๆ (Talekar et al., 1985, 1990) ดงันั้นการควบคุมหนอนใยผกัควรน าวิธีการป้องกนัก าจดัโดย
วธีิทางกายภาพร่วมดว้ยเพื่อเป็นการลดปริมาณการใชส้ารเคมีในการป้องกนัก าจดั 
 
2.2 รูปร่างลกัษณะและวงจรชีวติ 

ผเีส้ือหนอนใยผกัเป็นผีเส้ือกลางคืนท่ีมีกิจกรรมในการบินตลอดทั้งคืนแต่จะไม่บินไปจาก
แหล่งอาหาร อย่างไรก็ตามเม่ือแหล่งอาหารเดิมหมด ผีเส้ือหนอนใยผกัสามารถบินยา้ยถ่ินไดไ้กล
โดยอาศยัแรงลมเป็นตวัช่วยเพื่อหาแหล่งอาหารอ่ืนเพื่อท าการวางไข่ (Talekar et al., 1990) 
ผีเส้ือหนอนใยผกัเพศเมียวางไข่เป็นฟองเด่ียว ๆ หรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยวางไข่ทั้งบริเวณดา้นผิวใบ
และใตใ้บพืช แต่ละตวัสามารถวางไข่ไดร้ะหวา่ง 47-407 ฟอง  

ไข่ มีขนาดเล็ก ลกัษณะค่อนขา้งแบน มีสีเหลืองอ่อนเป็นมนั และเปล่ียนเป็นสีด าเม่ือใกลฟั้ก 
ระยะไข่ประมาณ 3-4 วนั หากสภาพอากาศมีอุณหภูมิเพิ่มข้ึนท าใหไ้ข่ฟักตวัเร็วข้ึน 

ตัวหนอน มีทั้งหมด 4 วยั ซ่ึงในระยะตวัอ่อนจะใช้เวลาในการเจริญเติบโตราว 7–10 วนั 
โดยตวัอ่อนวยัท่ี 1 มีขนาดเล็กมากและอาศยัอยูใ่ตผ้วิใบไม่สามารถมองเห็นได ้จนเจริญเป็นวยั 2 จึง
เร่ิมสังเกตเห็นง่ายข้ึน โดยมีขนาดล าตวัยาว 1–2 มิลลิเมตร จากนั้นเมื่อหนอนเขา้สู่วยั 3 และ 4 
มีสีเขียวปนเหลืองมองเห็นไดช้ดัเจน  

ดักแด้ มีลกัษณะเป็นดกัแดเ้ปลือยท่ีมีเส้นใยสีขาวลอ้มรอบ โดยในระยะดกัแดใ้ชร้ะยะเวลา 
2–4 วนั เพื่อเจริญเป็นตวัเตม็วยั ทั้งน้ีข้ึนกบัอุณหภูมิของสภาพแวดลอ้ม 

ตัวเต็มวยั เป็นผเีส้ือกลางคืนขนาดเล็กสีน ้ าตาล มีแถบสีเหลืองบนปีกพาดตลอดความยาวล าตวั 
โดยตวัเต็มวยัสามารถท าการผสมพนัธ์ุและวางไข่ได ้หลงัฟักออกจากดกัแดเ้พียง 1 วนั ท าให้มีการ
แพร่กระจายพนัธ์ุท่ีรวดเร็ว โดยเฉล่ียสามารถแพร่พนัธ์ุไดม้ากกว่า 20 รุ่นต่อปี ท าให้หนอนใยผกั
ระบาดรวดเร็วและรุนแรงเสมอในเขตที่ราบทัว่ ๆ ไป (Paul, 1988) ระยะที่สร้างความเสียหาย
ต่อผลผลิตคือระยะตวัหนอน หนอนใยผกั เป็นแมลงท่ีมีวงจรชีวิตสั้ นจึงพบการระบาดอยู่เสมอ 
(นุชนารถ, 2546) 
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2.3 วธีิการป้องกนัก าจัดโดยไม่ใช้สารเคมี  
 การป้องกนัก าจดัศตัรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี โดยการท าเขตกรรม (Cultural control) เช่น 
การปลูกพืชหมุนเวียน หรือการป้องกนัก าจดัโดยใช้วิธีกล (Mechanical control) อาศยัหลกัการ
ของพฤติกรรมแมลงมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูพืช พฤติกรรมของแมลง
มีหลากหลายรูปแบบ พฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในการป้องกนัก าจดั ไดแ้ก่ การบิน
เขา้หาแสงไฟของแมลงท่ีออกหากินหรือมีกิจกรรมต่างๆ ในเวลากลางคืน หรือ พฤติกรรมการบิน
เข้าหาวตัถุท่ีมีสีเหลืองมากกว่าวตัถุสีอ่ืน เป็นต้น การประยุกต์ใช้พฤติกรรมของแมลงดังกล่าว
สามารถน ามาพฒันาเป็นกบัดกัส าหรับการป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูพืชโดยไม่ใชส้ารเคมี โดยกบัดกั
สามารถใช้ในการป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูพืชไดห้ลายชนิดในเวลาเดียวกนั แต่อย่างไรก็ตาม
วิธีการป้องกนัก าจดัดงักล่าวไม่ใช่วธีิท่ีดีท่ีสุดเพียงวธีิเดียว การประยุกตใ์ช้การป้องกนัก าจดัรูปแบบ
อ่ืนมาใช้ร่วมด้วยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันก าจ ัดแมลงศัต รูพืชอย่าง มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน (Muirhead-Thomson, 1991) ไดแ้ก่ 
 2.3.1 การปลูกพชืหมุนเวยีน เป็นวธีิหน่ึงในการลดปริมาณแมลงศตัรูพืชในแปลงเพาะปลูก
เกษตรส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจถึงกลไกในการป้องกนัก าจดัดว้ยวิธีดงักล่าว การปลูกพืชหมุนเวียนเป็น
การปรับสภาพแวดลอ้มภายในแปลงเพาะปลูกให้เกิดการเปล่ียนแปลง ซ่ึงประโยชน์ทางออ้มของ
การปลูกพืชหมุนเวียนคือการรบกวนกิจกรรมหรือตดัวงจรชีวิตของแมลงศตัรูพืช แต่วิธีดงักล่าว
ให้ประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือมีการท าการปลูกพืชหมุนเวียนในบริเวณกวา้งเพื่อหลีกเล่ียงการอพยพ
ของแมลงศตัรูพืชจากอีกแปลงหน่ึงไปยงัอีกแปลงหน่ึง (Magallona, 1981) 
 2.3.2 กับดักกาวเหนียวสีเหลือง เป็นกบัดกัรูปแบบหน่ึงท่ีใช้ในการป้องกนัก าจดัแมลงท่ี
น ามาใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชแบบบูรณาการ ส าหรับนกัวิจยัสามารถใช้
ในการเก็บตวัอยา่งแมลงท่ีเป็นอนัตรายและแมลงที่เป็นประโยชน์ โดยใชก้ลไกการตอบสนองใน
การมองเห็นสีของแมลงในการดึงดูดแมลงใหเ้ขา้มาติดกบัดกัโดยใชพ้ฤติกรรมในการมองเห็นและ
การบินเขา้หาวตัถุท่ีมีสีเหลือง สามารถลดปริมาณของศตัรูพืชท่ีมีการเคล่ือนท่ีโดยการบิน เพื่อหยุด
หรือตดัวงจรในการผสมพนัธุ์และวางไข่ของแมลงทั้งสองเพศ และสามารถใช้ในการป้องกนั
ก าจดัแมลงได้หลายชนิด ส่วนขอ้เสียของกบัดกักาวเหนียวสีเหลืองคือความไม่จ  าเพาะเจาะจง
ต่อเป้าหมายท าให้แมลงชนิดอ่ืนรวมไปถึงแมลงท่ีมีประโยชน์ถูกก าจดัตามไปดว้ย (Ekrem and 
Ramazan, 2004) 
 2.3.3 กับดักแสงไฟ  ออกแบบมาเพื่อล่อแมลงที่มีการเคลื่อนที่โดยการบินในเวลา
กลางคืนให้เขา้มาติดกบัดกั ซ่ึงแมลงส่วนใหญ่จะเป็นแมลงประเภทผีเส้ือ กบัดกัแสงไฟในอดีตใช้
ตะเกียงแก๊สเป็นแหล่งก าเนิดแสง ปัจจุบนัใชห้ลอดไฟ โดยแสงท่ีใชใ้นการล่อมีหลายสี เช่น สีม่วง 
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สีเขียว สีเหลือง หรือ สีส้ม เป็นตน้ หลกัการของการสร้างกบัดกัแสงไฟ คือใชพ้ฤติกรรมในการบิน
เขา้หาแสงของแมลงศตัรูท่ีมีการมองเห็นแสงแตกต่างกนัไปตามความยาวคล่ืนของแหล่งก าเนิดแสง
มาประยุกตใ์ช ้เช่น การใชห้ลอดแสงอลัตร้าไวโอเลต (black light) สามารถล่อแมลงประเภทผีเส้ือ
หรือดว้งปีกแขง็ไดดี้ เป็นตน้ (Sushil et al., 2004) 

2.3.4 กบัดักฟีโรโมน เป็นกบัดกัอีกรูปแบบหน่ึงท่ีประยกุตใ์ชพ้ฤติกรรมของแมลงมาพฒันา
เป็นกบัดกั โดยกบัดกัฟีโรโมนเป็นกบัดกัท่ีอาศยักล่ิน ขอ้ดีของการใช้กบัดกัฟีโรโมนคือสามารถ
ป้องกนัก าจดัแมลงไดต้รงเป้าหมายมากกว่าการใช้กบัดกักาวเหนียวสีเหลืองโดยการสร้างกบัดกั
ใชก้ล่ินดงักล่าวสามารถใชก้ล่ินในการดึงดูดไดค้่อนขา้งหลากหลาย เช่น การใชก้ล่ินท่ีมีกล่ินคลา้ย
กบัพืชอาหารของแมลงศตัรูพืชเป้าหมาย หรือใช้กล่ินของฟีโรโมนท่ีเรียกว่าฟีโรโมนรวมกลุ่ม 
(aggregation pheromone) หรือการใชก้ล่ินฟีโรโมนเพศ (sex pheromone) (Muirhead-Thomson, 
1991) 

การใชฟี้โรโมนเพศมีความจ าเพาะเจาะจงในการก าจดัแมลงเป้าหมายสูงสุด โดยกลไกของ
กบัดกัฟีโรโมนเพศในการใชป้้องกนัก าจดั มีอยู ่2 ลกัษณะ คือ การดึงดูด และ การรบกวน การใช้
กบัดกัฟีโรโมนท่ีมีกลไกในการดึงดูดมีจุดประสงคเ์พื่อดึงดูดแมลงเป้าหมายให้เขา้มาติดกบัดกั เป็น
วิธีการตดัวงจรชีวิตในขณะท่ีแมลงเป็นตวัเต็มวยั ส่วนการใช้กับดักฟีโรโมนท่ีมีกลไกในการ
รบกวนมีจุดประสงคท์  าให้แมลงเกิดการสับสนในกิจกรรมการผสมพนัธ์ุ เป็นการตดัวงจรชีวิตของ
แมลงศตัรูพืชอีกรูปแบบหน่ึง (Suckling and Burnip, 1996) ซ่ึงใชเ้ป็นหลกัการในการท างานวจิยัคร้ังน้ี 
 
2.4 สารฟีโรโมนเพศ 

สารฟีโรโมนเพศ (sex pheromone) เป็นสารเคมีท่ีสัตวส์ร้างข้ึนมาดึงดูดเพศตรงขา้มใน
ระยะไกล ในแมลงนั้นแมลงเพศเมียมกัปล่อยกล่ินท่ีเฉพาะเจาะจงในการดึงดูดแมลงเพศผูใ้ห้เขา้มา
ใกลโ้ดยมีจุดประสงค์หลกัในการดึงดูดคือ การผสมพนัธ์ุ (mating) โดยสารฟีโรโมนเพศดงักล่าว
มีผลต่อการดึงดูดมากท่ีสุดในบรรดากล่ินอ่ืน ๆ ท่ีออกฤทธ์ิในการดึงดูด ซ่ึงเพศผูส้ามารถรับรู้ไดจ้าก
ระยะไกล ดว้ยวธีิน้ีท าใหเ้พศผูท้ราบท่ีอยูข่องเพศเมียโดยการบินข้ึนไปเหนือลมขณะตามกล่ินท่ีลอย
มา จึงมีการประยุกต์ใช้ (Suckling and Karg, 2000) หลกัการในการหาคู่เพื่อผสมพนัธ์ุขา้งตน้
สามารถพบไดม้ากในแมลง วงศ์ Lepidoptera ที่มีมากกว่า 150,000 ชนิด ที่ใช้กล่ินฟีโรโมนเพศ
ในการหาคู่ผสมพนัธ์ุ (Scoble, 1992) ท าให้นักวิทยาศาสตร์สนใจและเร่ิมท าการศึกษาเก่ียวกบั
สารฟีโรโมนเพศของผีเส้ือในปี 1959 โดยใชผ้ีเส้ือหนอนไหมเพศเมีย (female silkworm, Bombyx 
mori) ในการทดลองเพื่อหาสูตรโครงสร้างทางเคมีของฟีโรโมนเพศดงักล่าว หลงัจากนั้น 20 ปี            
สูตรโครงสร้างทางเคมีของสารฟีโรโมนเพศในผีเส้ือหนอนไหมเพศเมียไดถู้กเผยแพร่ พบว่าสาร   
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ท่ีพบในสารฟีโรโมนเพศมีนับพนัชนิด นักวิทยาศาสตร์หลายท่านจึงให้ความสนใจที่พิสูจน์ถึง
ความถูกตอ้งของขอ้มูลดงักล่าวโดยมุ่งเนน้ไปท่ีสารท่ีมีกลไกในการดึงดูดเท่านั้นและพบว่าสารท่ี
ผเีส้ือหนอนไหมสร้างข้ึนท่ีเรียกวา่ “ฟีโรโมนเพศ” มีความเป็นไปไดท่ี้สามารถดึงดูดผีเส้ือเพศผูเ้ขา้
มาท าการผสมพนัธ์ุ (Maria, 2005) การศึกษาเก่ียวกบัสารเคมีท่ีมีปฏิกิริยาและใชส้ าหรับการส่ือสาร
ระหวา่งแมลงชนิดเดียวกนัจึงมีมากข้ึน ซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจท่ีสารเคมีท่ีแมลงสร้างข้ึนนั้นแมลงแต่ละชนิด
สามารถใชใ้นการส่ือสารกนัไดจ้ริง โดยสารฟีโรโมนเพศเป็นสารท่ีสามารถดึงดูดแมลงเพศตรงขา้ม
ให้เขา้มาท าการผสมพนัธ์ุและสามารถดึงดูดไดใ้นระยะทางท่ีไกลมาก โดยพบในแมลงหลายวงศ์    
ท่ีมีการปล่อยสารฟีโรโมนเพศเพื่อหาคู่ เช่นเดียวกับผีเ ส้ือชนิดต่างๆ เช่น แมลงในอันดับ 
Trichoptera, Mecoptera, Siphonoptera และ Diptera เป็นตน้ (Löfstedt and Kozlov, 1997) 

 จากคุณสมบติัเด่นของสารฟีโรโมนเพศท่ีมีความจ าเพาะเจาะจงต่อชนิดของแมลงเป้าหมาย
น้ีจึงเป็นขอ้โตแ้ยง้กนัในยุคแรกของการเร่ิมใช้สารฟีโรโมนในการป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูพืชว่า
สามารถดึงดูดแมลงเป้าหมายไดดี้กวา่วธีิการอ่ืนๆ โดยไดท้  าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใช้
กบัดกัสารฟีโรโมนสังเคราะห์กบัการใชก้บัดกัแสงไฟ ในการป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูเป้าหมายคือ 
ผีเส้ือหนอนเจาะฝักขา้วโพด โดยผลการทดลองพบว่า กบัดกัแสงไฟสามารถล่อหรือดึงดูดแมลง
ศตัรูพืชไดห้ลากหลายชนิดในปริมาณมากรวมทั้งแมลงศตัรูพืชท่ีไม่ใช่แมลงเป้าหมาย ในส่วนของ
กบัดกัฟีโรโมนสังเคราะห์ แมลงที่ถูกดึงดูดเขา้มาติดกบัดกัมีปริมาณที่น้อยกว่ามากเมื่อเทียบกบั
การใชก้บัดกัแสงไฟ แต่แมลงศตัรูพืชท่ีมาติดกบัดกัคือ ผีเส้ือหนอนเจาะฝักขา้วโพดเพียงชนิดเดียว 
ซ่ึงท าให้เห็นถึงความแตกต่างในการใช้กบัดกัฟีโรโมนในด้านความจ าเพาะเจาะจงต่อชนิดของ
แมลงเป้าหมายไดดี้ข้ึน (Mahrt et al., 1987) 

วิธีการสังเคราะห์และการน าสารสังเคราะห์ฟีโรโมนเป็นเหยื่อล่อในกบัดกัเพื่อให้แมลง
เพศผูเ้ขา้มาติดกบัดกั มีการใชม้านานกวา่ 30 ปี โดยคร้ังแรกไดน้ ามาใชป้ระโยชน์ในการตรวจสอบ
ประชากรแมลงศตัรูพืชเท่านั้น ต่อมาไดมี้การพฒันาในเร่ืองของสารเคมีท่ีออกฤทธ์ิในการดึงดูด
คลา้ยกบักล่ินฟีโรโมนเพศและสามารถผลิตข้ึนได ้จึงสามารถน ามาประยุกตใ์ชเ้ป็นกบัดกัฟีโรโมน
ในการดกัจบัผีเส้ือหนอนใยผกั (Muirhead-Thomson, 1991) ในประเทศไทยการน ากบัดกัฟีโรโมน
สังเคราะห์มาใชใ้นการเกษตรยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายเน่ืองจากตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ และมีราคาสูง 
ดงันั้นแนวความคิดในการสังเคราะห์ฟีโรโมนข้ึนเองภายในประเทศจึงเป็นแนวทางการผลิตเพื่อลด
ตน้ทุนจากการน าเขา้ และเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้น าวิธีการใหม่ๆเขา้มาใช้ร่วมในการจดัการ
ศตัรูพืชไดอี้กวิธีหน่ึง เป็นการลดการใช้สารเคมีท าให้ผลผลิตไม่มีพิษตกคา้ง ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค
และส่ิงแวดลอ้ม 
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2.5 การป้องกนัก าจัดผเีส้ือหนอนใยผกัโดยใช้สารฟีโรโมน 
กบัดกัสารฟีโรโมนมีจุดมุ่งหมายเพื่อเบ่ียงเบน หรือ รบกวน การผสมพนัธ์ุกนัระหวา่งผีเส้ือ

หนอนใยผกัเพศผู ้และเพศเมียให้เกิดความล่าช้า เป็นวิธีการตดัวงจรชีวิตในด้านการขยายพนัธ์ุ 
และไม่เป็นอนัตรายต่อแมลงชนิดท่ีมีประโยชน์ เน่ืองจากมีความจ าเพาะเจาะจงต่อชนิดของกล่ินเพศ 
จึงสามารถใชเ้ป็นทางเลือกในการป้องกนัก าจดัผีเส้ือหนอนใยผกัในพื้นท่ีท่ีหนอนใยผกัมีการตา้น
ทางต่อสารเคมีก าจดัศตัรูพืช จากการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชอยา่งต่อเน่ือง (Nemoto et al., 1992) 
จากรายงานงานวิจยัหลายแหล่งท าให้ทราบวา่การใชก้บัดกัฟีโรโมนสามารถน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการส ารวจและใชใ้นการป้องกนัก าจดัผีเส้ือหนอนใยผกัไดเ้ป็นอยา่งดี โดยพบผีเส้ือหนอนใยผกั
ท่ีบินมาติดกับดักเป็นจ านวนมาก และปริมาณไข่ของผีเส้ือหนอนใยผกัในแปลงปลูกกะหล ่า
มีแนวโน้มลดลง (Baker et al., 1982) ท าให้ประชากรของหนอนใยผกัท่ีเคยสร้างความเสียหาย
ต่อผลผลิตลดลงไดภ้ายใน 11 – 12 วนั (Walker et al., 2003) 
 
2.6 งานวจัิยทีม่ีความเกีย่วข้องกบัฟีโรโมนของผเีส้ือหนอนใยผกั 

การศึกษาเก่ียวกับสารฟีโรโมนเพศของแมลงเพศเมียในอันดับ Lepidoptera พบว่า        
ส่วนใหญ่สารฟีโรโมนเพศมีโครงสร้างทางเคมีประกอบด้วยกรดไขมนัที่ต่อกนัเป็นลูกโซ่ยาว 
มีคาร์บอน 12-18 ตวั มีพนัธะ 2 หรือ พนัธะ 3 อย่างใดอย่างหน่ึง ท าให้เกิดการจดัเรียงอะตอม
ในรูปแบบ Z (cis-) หรือ E (trans-) (Bjostad et al., 1987) เช่นในผีเส้ือหนอนเจาะฝักถัว่ Ostrinia 
furnacalis เพศเมียสร้างสารฟีโรโมนเพศท่ีมีส่วนผสมของสาร (E)- and (Z)-12-tetradecenyl acetate 
(E12- and Z12-14:OAc) (Cheng et al., 1981) หรือ ในผีเส้ือหนอนใยผกั Plutella xylostella เพศเมีย
สร้างสารฟีโรโมนเพศท่ีมีส่วนผสมของสารเคมีหลายชนิด ซ่ึงจากการวิเคราะห์สารประกอบจากต่อม
ผลิตฟีโรโมนของหนอนใยผกัเพศเมียดว้ย Gas chromatography (GC) และ GC-mass spectrometry 
(MS) พบว่ามีสารประกอบคือ Z-11-hexadecenal (Z11-16:Ald), Z-11-hexadecenyl acetate (Z11-
16:OAc) และ Z-11-hexadecen-1-ol (Z11-16:OH) (Tamaki et al., 1977; Chow et al., 1977) ต่อมา
การศึกษาทางด้านเคมีของสารฟีโรโมนในผีเส้ือเพศเมียเกิดข้ึนอย่างกวา้งขวางโดยมีการทดลอง
สังเคราะห์สารข้ึนมาเพื่อให้มีโครงสร้างทางเคมีเหมือนกับสารฟีโรโมนเพศเพื่อน าไปใช้
ในการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชอีกรูปแบบหน่ึง 

หลกัการในการใช้สารฟีโรโมนในการรบกวนกิจกรรมในการผสมพนัธุ์ของผีเส้ือ
หนอนใยผกัไดถู้กน ามาทดลองใช้ในแปลงทดลอง  สารประกอบที่น ามาใช้เป็นสารตั้งตน้ของ
สารฟีโรโมนเพศเมียของผีเส้ือหนอนใยผกัท่ีมีผลในการดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัเพศผู ้ได้แก่ Z-11-
hexadecenal และ Z-11-hexadecenyl acetate ภายหลงัมีรายงานวา่สารท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัท่ีสามารถ
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น ามาใช้เป็นสารตั้งตน้ไดคื้อ Z-11-hexadecen-1-ol โดยสารตั้งตน้ทั้ง 3 ชนิดสามารถใชใ้นการดึงดูด
ผีเส้ือหนอนใยผกัเพศผูไ้ดห้ลากหลาย จากการทดลองผสมสารตั้งตน้ 2 ชนิดเขา้ดว้ยกนัในอตัราส่วน
ต่างๆ และใช้เป็นเหยื่อล่อบนกบัดักกาวเหนียวในแปลงปลูกกะหล ่าพบว่า สารผสมระหว่าง Z-11-
hexadecenal : Z-11-hexadecenyl acetate ในอตัราส่วน 5:5 ท่ี 0.01-0.1 มิลลิกรัม สามารถดึงดูด       
ผีเส้ือหนอนใยผกัเพศผูไ้ดเ้ป็นส่วนมากในฤดูใบไมผ้ลิและฤดูร้อน ยกเวน้ช่วงกลางฤดูร้อน และใช้
ปริมาณมากข้ึนเป็น 0.1-1 มิลลิกรัม ในฤดูหนาว ส่วนช่วงกลางฤดูร้อนเสริมด้วยการเติม Z-11-
hexadecen-1-ol ปริมาณ 1-10 % ส่วนในฤดูหนาวการเคล่ือนตัวของสารผสมระหว่าง Z-11-
hexadecenal และ Z-11-hexadecenyl acetate เคล่ือนตวัในอากาศได้ไม่ดีนัก สามารถแก้ไข
ด้วยการเติม Z-11-hexadecen-1-ol ปริมาณ 1% ท าให้กล่ินที่ออกฤทธ์ิคล้ายกล่ินเพศของผีเส้ือ
หนอนใยผกัจากสารตั้งต้นดังกล่าวเคล่ือนตัวได้ดีและสม ่าเสมอข้ึนกว่า 40 วนั (Koshihara and 
Yamada, 1980) ต่อมา Lin และคณะ (1982) ไดท้ดลองใช้สารฟีโรโมนทั้ง 3 ชนิด ในอตัราส่วน 5:5:0.1 
ปริมาณ 100 มิลลิกรัม บรรจุในภาชนะที่ท าจาก polyethylene (PE) พบว่าสามารถดึงดูดผีเส้ือ
หนอนใยผกัเพศผูไ้ดเ้ป็นอย่างดีแต่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดนอ้ยกว่า 10 วนั นอกจากน้ี Maa (1987) 
ไดท้  าการทดลองการใช้สารฟีโรโมนสังเคราะห์ในประชากรหนอนใยผกัในไตห้วนั โดยไดท้ดลองทั้ง
ในแปลงเพาะปลูกและในห้องปฏิบติั พบวา่อตัราส่วนท่ีสามารถดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัเพศผูไ้ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากท่ี สุดคือการใช้สารสามองค์ประกอบ ( ternary blend) ในอัตราส่วน 
3:7:0.1(Ald:OAc:OH) และไดมี้การแนะน าให้ใชส้าร    ฟีโรโมนสังเคราะห์ในอตัราส่วนดงักล่าวในการ
ป้องกนัก าจดัผีเส้ือหนอนใยผกัตามพื้นท่ีใกลเ้คียง ส่วนในการทดลองของ Obayashi และคณะ (1989) 
ท าการทดลองโดยท าการสารผสมสารฟีโรโมน Z-11-hexadecenal : Z-11-hexadecenyl acetate 
ในอตัราส่วน 50:50 บรรจุภายในเชือกเน้ือ polyethylene ในปริมาณ 25 กรัม ต่อความยาวเชือก 100 
เมตร สามารถน าไปใช้ในพื้นท่ี 10,000 ตารางเมตร (2.5 ไร่) น าไปขึงในแปลงปลูกจากหัวแปลง
ถึงทา้ยแปลงใหสู้งจากพื้นดิน 40-50 เซนติเมตร จากนั้นปล่อยใหฟี้โรโมนระเหยออกมาจนทัว่แปลง
โดยฟีโรโมนสามารถคงอยู่ไดน้าน 3-4 เดือน แต่ผลลพัธ์ที่ไดห้ลงัจากการทดลองคือไม่สามารถ
น าหลกัการน้ีไปใชไ้ดใ้นพื้นท่ีโล่งและมีอากาศถ่ายเทมากแต่เหมาะส าหรับการน าไปใชใ้นพื้นท่ีปิด
ท่ีไม่มีอากาศถ่ายเทเท่านั้น 

ในประเทศไทย ไดเ้คยศึกษาชนิดของกบัดกัสารเพศของหนอนใยผกักบัปริมาณของสารเพศ 
ท่ีเหมาะสม ความสูงของกบัดกัและชนิดของกาว พบวา่กบัดกัชนิดกล่องพลาสติกกลมทากาว Rimifoot  
ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 16 เซนติเมตร สูง 9 เซนติเมตร ติดตั้งกบัดกัให้สูงจากพื้นดิน 30 เซนติเมตร 
เม่ือใช้ร่วมกบัสารเพศซ่ึงประกอบดว้ย Z-11-hexadecenal (Z11-16:Ald), Z-11-hexadecenyl acetate  
(Z11-16:OAc) และ Z-11-hexadecen-1-ol (Z11-16:OH) อตัราส่วน 5:5:0.1 ปริมาณ  100 ไมโครกรัม 
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เป็นกับดักท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการดักผีเส้ือหนอนใยผกั (อจัฉราพร และคณะ, 2528) ประเทศ
อินโดนีเซีย  ท่ีเมืองจาวาตะวนัตก ไดท้  าการทดสอบสารผสม Z11-16:OH และ Z11-16:Ald ปริมาณ 10 
กรัม อตัราส่วน 4:6 พบวา่สามารถดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัเพศผูไ้ดอ้ยา่งดี แต่ดึงดูดไดน้อ้ยกวา่การน า
ผีเส้ือหนอนใยผกัเพศเมียท่ีไม่เคยผสมพนัธ์ุสามและห้าตวัมาเป็นตวัล่อโดยตรง แมเ้พิ่มสาร (Z)-9-
tetradecen-1-ol acetate  เขา้ไป และผลการทดสอบท่ีเมืองสุลาเวศรีเหนือ พบวา่สารผสมสองชนิดแรก
ปริมาณ 10 กรัมมีประสิทธิภาพในการดึงดูดนอ้ยกวา่สารผสมปริมาณ 100 กรัม แต่ยงัมีประสิทธิภาพ
การดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผักเพศผู ้น้อยกว่าการใช้ผีเส้ือหนอนใยผักเพศเมียท่ีไม่เคยผสมพันธ์ุ
เช่นเดียวกนั (Zilahi-balogh et al., 1995)  

ทั้ งน้ีนักวิจัยพบปัญหาในการผสมสารฟีโรโมนสังเคราะห์หลายชนิดเข้าด้วยกัน
ในอตัราส่วนท่ีเหมาะสมท่ีมีประสิทธิภาพในการดึงดูดเพศตรงขา้มได้สูงสุดนั้นท าได้ยากถึงแม้
แมลงเป้าหมายเป็นแมลงชนิดเดียวกนัหากอยู่ในพื้นท่ีต่างกนัอตัราส่วนในการผสมสารฟีโรโมน
สังเคราะห์อาจแตกต่างกนัได ้เช่น ในการทดลองของ Wu และคณะ (1998) พบวา่ ผีเส้ือหนอนเจาะ
หวัผกักาด Agrotis segetum เพศเมีย ในประเทศสวีเดน ผลิตสารฟีโรโมนเพศท่ีมีองคป์ระกอบของ
สาร (Z)-5-decenyl acetate, (Z)-7-dodecenyl acetate และ (Z)-9-tetradecenyl acetate ในอตัราส่วน 
12:59:29 ส่วนในประเทศ ซิมบบัเว มีอตัราส่วนท่ี 78:20:2 พบว่ามีความแตกต่างกนัส่งผลให้การ
ผสมสารสังเคราะห์ฟีโรโมนเพื่อน าไปใช้นั้นแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ี จึงเกิดขอ้สังเกตและถูก
น ามาปรับใช้กบัการทดลองเก่ียวกบัสารฟีโรโมนเพศของแมลงชนิดอ่ืน ในเวลาต่อมา Mayer and 
Mitchell (2001) พบว่าสารผสม Z11-16:Ald และ Z11-16:OAc อตัราส่วน 50:50 มีประสิทธิภาพ
ในการดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัเพศผูม้ากกวา่สารผสมในอตัราส่วน 70:30 และ 67:23  ในปี ค.ศ. 
2007  Yang และคณะ ท าการทดสอบสารผสมซ่ึงประกอบไปดว้ยสารประกอบบริสุทธ์ิสองชนิดคือ 
Z11-16:Ald และ Z11-16:OAc พบว่าสามารถดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัเพศผูสู้งสุดในอตัราส่วน               
ท่ีเลียนแบบต่อมผลิตฟีโรโมนเพศคือ 10:90 และเม่ือท าการผสม Z11-16:OH เพิ่มอีก 1 หรือ 10% 
สามารถดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัเพศผูเ้พิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญั เม่ือทดสอบสารผสมสารประกอบ
ทั้งสามชนิดในประเทศเกาหลีคือ Z11-16:Ald, Z11-16:OAc, และ Z11-16:OH ในอตัราส่วน 
10:90:1 พบมีประสิทธิภาพในการจบัผเีส้ือหนอนใยผกัเพศผูไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

นอกจากน้ี Wang et al. (2004) ท าการทดลองเก่ียวกบัประสิทธิภาพของสารฟีโรโมน
สังเคราะห์ในอตัราส่วนและส่วนผสมท่ีแตกต่างกนั 2 แบบ คือ Z11-16:Ald : Z11-16:OAc : Z11-
16:OH ในอตัราส่วน 50:50:1 ปริมาณ 50 ไมโครกรัม และ Z11-16:Ald : Z11-16:OAc : Z11-16:OH 
: butylated hydroxyl toluene (BHT) ในอตัราส่วน 50:50:1:5 ปริมาณ 106 ไมโครกรัม โดยน าไป
ทดลองในแปลงปลูกกะหล ่าในประเทศจีนพบว่าสารเคมีทั้งสองส่วนผสมมีประสิทธิภาพในการ
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ดึงดูดผเีส้ือหนอนใยผกัเพศผูไ้ดดี้และไดผ้ลใกลเ้คียงกนั ส่วนในการทดลองของ Deng et al. (2007) 
ได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพของสารฟีโรโมนสังเคราะห์ในการดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกั
ในประเทศจีนเช่นกนั ซ่ึง ไดท้  าการทดลองการใชส้ารผสมแบบ 3 ส่วนผสม ระหวา่งสารฟีโรโมน
สังเคราะห์ Z11-16:Ald : Z11-16:OAc : Z11-16:OH โดยผลการทดลองพบวา่สารสังเคราะห์แบบ 3 
ส่วนผสมในอตัราส่วน 7:3:1 ในปริมาณ 50 ไมโครกรัม มีประสิทธิภาพในการดึงดูดสูงกว่า
การผสมสารแบบ 3 ส่วนผสม ในอตัราส่วนอ่ืนๆ จากนั้นไดท้  าการทดลองต่อ โดยใชส้ารฟีโรโมน 
Z-9-tetradecenyl acetate (Z9-14) ผสมลงไปในสารฟีโรโมนสังเคราะห์แบบ 3 ส่วนผสม ท าให้เกิด
เป็นสารฟีโรโมนสังเคราะห์แบบ 4 ส่วนผสมในอตัราส่วน 70:30:10:0.01 ในปริมาณ 10 
ไมโครกรัม มีประสิทธิภาพในการดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัเพศผูไ้ด้ดีกว่า การผสมสารแบบ 3 
ส่วนผสม และมีการแนะน าใหใ้ชส้ารสังเคราะห์แบบ 4 ส่วนผสมดงักล่าวในการป้องกนัก าจดัผีเส้ือ
หนอนใยผกัเพศผูใ้นประเทศจีนในเวลาต่อมา 

Yang และคณะ (2007) ไดว้ิเคราะห์สารประกอบจากต่อมผลิตฟีโรโมนของหนอนใยผกั
เพศเมียดว้ย Gas chromatography (GC) และ GC-mass spectrometry (MS) พบวา่มีสารประกอบคือ 
Z11-16:Ald, Z11-16:OAc และ Z11-16:OH ในอตัราส่วน 8:100:18 แต่ในผีเส้ือหนอนใยผกัแคนาดา
เพศเมียมีสารประกอบ Z-9-tetradecenyl acetate (Z9-14:OAc) ซ่ึงไม่สามารถดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกั
เกาหลีเพศผูไ้ด ้นอกจากน้ียงัไดท้  าการทดสอบสารผสมซ่ึงประกอบไปดว้ยสารประกอบบริสุทธ์ิ
สองชนิดคือ Z11-16:Ald และ Z11-16:OAc พบว่าสามารถดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัเพศผูสู้งสุดใน
อตัราส่วนท่ีเลียนแบบต่อมผลิตฟีโรโมนเพศคือ 10:90 และเม่ือท าการผสม Z11-16:OH เพิ่มอีก 1 หรือ 
10% สามารถดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัเพศผูเ้พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั แต่สารผสมทั้งสามชนิดสามารถ
ดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัเพศผูเ้พิ่มข้ึนอีก เม่ือเพิ่ม 0.1% Z9-14:OAc เพียงเล็กนอ้ย และ ยงัไดท้ดสอบ
สารผสมสารประกอบทั้งสามชนิดในประเทศเกาหลีคือ Z11-16:Ald, Z11-16:OAc, และ Z11-16:OH ใน
อตัราส่วน 10:90:1 พบมีประสิทธิภาพในการจบัผีเส้ือหนอนใยผกัเพศผูดี้กว่าสารผสมสารประกอบ
สามชนิดจากผีเส้ือหนอนใยผกัเพศเมียญ่ีปุ่นและสารผสมสารประกอบส่ีชนิดจากผีเส้ือหนอนใยผกั
เพศเมียแคนาดา จึงสรุปไดว้า่การดึงดูดผีเส้ือหนอนใยผกัเพศผูข้องสารประกอบในฟีโรโมนเพศข้ึนอยู่
กบัความผนัแปรทางดา้นภูมิศาสตร์หรือภูมิประเทศ (geographical variation) ของผีเส้ือหนอนใยผกั
ดว้ย (Yang et al., 2007; Mayer and Mitchell, 2001) 

ดว้ยความกา้วหน้าทางเคมีอินทรียส์ังเคราะห์ท าให้ในปัจจุบนัไดมี้การคน้พบปฏิกิริยาเคมี
ใหม่ๆหรือการควบคุมปฏิกิริยาเคมีให้ได้ผลิตภณัฑ์ตามท่ีตอ้งการ จึงสามารถท าการสังเคราะห์
สารฟีโรโมนสังเคราะห์ได้จากสารท่ีหาได้ง่ายและมีราคาถูก เพื่อลดต้นทุนในการผลิต
กับดักฟีโรโมนดกัจบัหนอนใยผกั จิราพรและอภิวฒัน์ (2553) ไดท้  าการสังเคราะห์ฟีโรโมนทั้ง 3 
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ชนิด ไดแ้ก่ Z-11-hexadecenal , Z-11-hexadecenyl acetate และ Z-11-hexadecen-1-ol โดยเร่ิมตน้
จาก 11-bromoundecanoic acid ไดส้ารตั้งตน้ท่ีมีโครงสร้างทางเคมีไม่ซบัซ้อนและสามารถหาไดใ้น
ปริมาณมาก โดยสามารถน ามาสังเคราะห์สารฟีโรโมนทั้ง 3 ชนิดไดต้ามแผนภาพน้ี  

 
11-bromoundecanoic acid 

                   Wittig reaction 
Z-11-hexadecenoic acid 

                reduction 
Z-11-hexadecen-1-ol 

 
            esterification                                              oxidation 
 

Z-11-hexadecenyl acetate                                   Z-11-hexadecenal 
 

โดยภายหลงัจากการสังคราะห์สังเคราะห์สารท่ีออกฤทธ์ิคล้ายคลึงกับฟีโรโมนเพศได้ทั้ง 3 
ชนิดแล้ว จึงน าไปตรวจสอบและยืนยนัโครงสร้างทางเคมีของสารดว้ยนิวเคลียร์แมกนีติกรีโซแนนซ์ 
(NMR) พบว่ามีโครงสร้างตรงกบัโครงสร้างทางเคมีของฟีโรโมนเพศทั้ง 3 ชนิดดงักล่าว และเม่ือเติม 
BHT ลงไปในส่วนผสมระหว่างสารฟีโรโมนสังเคราะห์ทั้ง 3 ชนิดสามารถเพิ่มเสถียรภาพและลด
กระบวนการออกซิไดซ์ลงได ้

Suckling et al.(2002) ไดท้  าการทดลองเก่ียวกบัสารฟีโรโมนของผีเส้ือหนอนใยผกัเพศเมีย
ในประเทศแคนาดา ที่มีอายุ 24-48 ชัว่โมง และยงัไม่ไดรั้บการผสมพนัธุ์ พบวา่มีการปล่อยกลิ่น  
ฟีโรโมนเพศในอตัราเพิ่มข้ึนในช่วงเวลา 21.00 น.-22.00 น. โดยทราบได้จากผลการทดลอง
กบัดกัฟีโรโมนในแต่ละช่วงเวลา และจากการผ่าตดัผีเส้ือหนอนใยผกัเพศเมียในช่วงเวลาดงักล่าว
เพื่อน ามาสกดัจบัสารฟีโรโมนท่ีผเีส้ือหนอนใยผกัเพศเมียผลิตข้ึนระหวา่งกิจกรรมต่างๆ ดว้ยเทคนิค 
GC-MS ท าใหท้ราบวา่ผเีส้ือหนอนใยผกัมีกิจกรรมในการผสมพนัธ์ุสูงสุดในช่วงเวลาดงักล่าว 

Miller and Roelofs (1978) ไดท้  าการทดลองเก่ียวกบัปฏิกิริยาตอบสนองของแมลงท่ีมีต่อ
สารฟีโรโมนเพศท่ีสามารถดึงดูดแมลงเพศตรงขา้มในชนิดเดียวกนัเพื่อจุดประสงคห์ลกัคือการผสม
พนัธ์ุข้ึน ในห้องปฏิบติัการ ซ่ึงได้ทดลองกบัแมลงในอนัดบั Lepidoptera เช่น Leafroller Moth 
(Argyrotaenia velutinana) และ Gypsy Moth (Lymantria dispar) เป็นตน้ โดยในการทดลองได้
สร้างอุโมงค์สังเกตการบินของแมลงท่ีท าข้ึนจากไมอ้ดัและกระจกใส โดยมีความกวา้ง 0.89 เมตร 
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สูง 0.96 เมตร และยาว 2.4 เมตร ปลายอุโมงคท์ั้งสองดา้นปิดดว้ยตาข่ายพอให้อากาศผา่นไดส้ะดวก 
โดยปลายอุโมงคด์า้นหน่ึงติดตั้งพดัลมขนาดเล็กท่ีสามารถปรับความเร็วลมได ้(ภาพท่ี 1) เพื่อจ าลอง
การเคล่ือนท่ีของสารฟีโรโมนตามธรรมชาติซ่ึงจะลอยตามลมไปในทิศทางเดียวเพื่อให้เกิดการ
กระตุน้หรือดึงดูดแมลงท่ีใช้ทดลองอย่างต่อเน่ือง โดยผลท่ีได้จากการทดลองกบั Gypsy Moth 
พบวา่ เม่ือน าแมลงเขา้ไปในอุโมงคเ์พื่อสร้างความคุน้เคยกบัการบินภายในอุโมงค ์โดยใชค้วามเร็ว
ลมท่ี 0.65 m/s_  เป็นเวลา 1-4 ชั่วโมง จากนั้นใช้แถบกาวเหนียวท่ีบรรจุสารฟีโรโมนเพศท่ีมี
ส่วนผสมของสาร Z-tetradecenyl, E-11-tetradecenyl และ dodecyl acetate ในอตัราส่วน 12:1:19 
พบวา่สามารถน ามาใชดึ้งดูด Gypsy Moth ได ้ซ่ึงสังเกตไดว้า่แมลงในการทดลองดงักล่าวเป็นผีเส้ือ
กลางคืนเช่นเดียวกบัผีเส้ือหนอนใยผกั ดงันั้นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลองขา้งตน้จึงสามารถน ามา
ประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบังานทดลองในคร้ังน้ีได ้

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1  ภาพจ าลองของอุโมงคส์ังเกตการบินของแมลงท่ีใชใ้นการทดลองของ Miller and Roelofs (1978) 

 
การทดลองในดา้นการพฒันาประสิทธิภาพของสารฟีโรโมนสังเคราะห์เพื่อใช้ในการป้องกนั

ก าจดัผีเส้ือหนอนใยผกัในแปลงเพาะปลูกดว้ยวสัดุท่ีสามารถช่วยชะลอการระเหย (dispenser) รวมทั้ง
การใชก้บัดกัรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกนัก าจดั เช่น Ohno et al. (1988) ไดท้  า
การทดลองการใชส้ารฟีโรโมนสังเคราะห์ในการควบคุมผีเส้ือหนอนใยผกัในพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะเป็น
ภูเขาลูกคล่ืนและพื้นท่ีราบ โดยท าทดสอบกบัฟีโรโมนสังเคราะห์หลายอตัราส่วน ซ่ึงสารฟีโรโมน
สังเคราะห์ดงักล่าวได้ท าการบรรจุลงในวสัดุช่วยชะลอการระเหยที่ผลิตมาจาก polyethylene 
มีลกัษณะคลา้ยหลอด สารฟีโรโมนสังเคราะห์ดงักล่าวไดน้ าไปประยกุตใ์ชร่้วมกบักบัดกักาวเหนียว
ดกัแมลง โดยวางกบัดกัให้สูงจากพื้นดิน 40 – 60 เซนติเมตร และกบัดกัแต่ละอนัวางให้มีระยะห่าง 
10 เมตร พบวา่ สามารถลดประชากรผีเส้ือหนอนใยผกัไดม้ากถึง 92 – 97 เปอร์เซ็นต์ และ Hofmeyr 
and Burger (1995) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการควบคุมการระเหยและการปลดปล่อยสารฟีโรโมนของวสัดุ
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ช่วยชะลอการระเหย โดยมีจุดประสงค์ในการน าไปประยุกต์ใช้ในการส ารวจประชากร 
codling moth และรบกวนกิจกรรมในการผสมพนัธ์ุของ codling moth ในสวนแอปเป้ิล ในการ
ทดลองดงักล่าวไดมี้การทดลองใชว้สัดุช่วยชะลอการระเหยหลายชนิด เช่น Sachets (วสัดุท่ีผลิตจาก 
polymer film), วสัดุท่ีผลิตจาก polyethylene (PE), rubber septa (ยางธรรมชาติ), hollow fiber และ
วสัดุอ่ืนๆ โดยวสัดุดงักล่าวไดถู้กท าไปผสมกบัสารฟีโรโมนสังเคราะห์ท่ีมีส่วนผสมของสาร (E)-7-
dodecenyl acetate 50% รวมกบัสารผสมระหวา่ง (E)-8-dodecenyl acetate : (Z)-8-dodecenyl acetate 
ในอตัราสวน 5:1 อีก 50% โดยหลงัการทดลองพบวา่ PE เป็นวสัดุท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็นวสัดุช่วย
ชะลอการระเหยของสารฟีโรโมนไดดี้ โดยสามารถชะลอการระเหยของสารฟีโรโมนไดอ้ยา่งนอ้ย 
8 สัปดาห์ อยา่งไรก็ตามอตัราการระเหยของสารฟีโรโมนข้ึนอยูก่บัขนาดและพื้นท่ีผิวสัมผสัของ PE 
ท่ีน ามาข้ึนรูปดว้ยเช่นกนั นอกจากน้ีการทดลองของ Cork (2004) พบวา่วสัดุท่ีสามารถน ามาใชใ้น
การบรรจุสารฟีโรโมนสังเคราะห์และช่วยควบคุมการระเหยของสารฟีโรโมนสังเคราะห์ให้มีอตัรา
การระเหยที่ช้าลงได้ คือ สารหรือวสัดุที่ผลิตมาจากยางธรรมชาติ (natural rubber septum) 
โดยคุณสมบติัของวสัดุดงักล่าวสามารถช่วยในการดูดซับสารฟีโรโมนสังเคราะห์และดูดซับไวท่ี้
ผิวดา้นหน้าของวสัดุนั้นซ่ึงไม่ใช่การห่อหุ้มสารฟีโรโมนสังเคราะห์เอาไว ้ซ่ึงการทดลองดงักล่าว
สามารถน ามาเป็นแนวทางในการคดัเลือกวสัดุช่วยชะลอการระเหยได ้ 

ส่วนการทดลองดา้นรูปแบบของกบัดกัท่ีน ามาประยกุตใ์ชเ้ป็นกบัดกัฟีโรโมนรวมทั้งวิธีใน
การวางกบัดกัแต่ละแบบรวมไปถึงระยะห่างในการวางกบัดกัแต่ละจุด โดยในปี ค.ศ. 2004 Wang 
และคณะไดท้  าการทดลองเก่ียวกบัการใชส้ารสังเคราะห์ฟีโรโมนในการดกัจบัหนอนใยผกั โดยใช้
สารสังเคราะห์ฟีโรโมนร่วมกับสาร detergent โดยการเติมลงในภาชนะคล้ายถาด เส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 20 เซนติเมตร สูง 8 เซนติเมตร และแขวนสารฟีโรโมนสังเคราะห์ท่ีมีลกัษณะคลา้ยจุกยาง 
(rubber septum) ไว้เหนือภาชนะโดยมีหลังคาปิดทับอีกชั้นหน่ึง และวางสูงจากพื้นดิน 30 
เซนติเมตรและกับดกัแต่ละอนัวางห่างกนั 10 เมตร ซ่ึงกับดักลักษณะดงักล่าวเป็นกับดักท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงในการดกัผีเส้ือหนอนใยผกั เช่นเดียวกบัการทดลองของ Gadi et al. (2001) มีการ
ทดสอบประสิทธิภาพของสารฟีโรโมนสังเคราะห์ในแปลงเพาะปลูก โดยวางกบัดกัฟีโรโมนแบบ 
delta trap ให้มีระยะห่างกนั 10 เมตร นอกจากน้ี Michereff et al., (2000) ไดท้  าการทดสอบความ
แตกต่างของประสิทธิภาพในการป้องกนัก าจดัแมลงระหวา่งกบัดกัรูปแบบต่างๆ 5 ชนิดของ ไดแ้ก่ 
Pherocon 1 CP (wing trap), Delta, “PVC 200”, “PVC 250” และ Black Round Trap พบวา่รูปแบบ
ของกบัดกัแบบ wing trap มีประสิทธิภาพในการดกัจบัผีเส้ือหนอนใยผกัเพศผูไ้ด้ดีกว่ากบัดกั
รูปแบบอ่ืนๆ  


