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ABSTRACT 

 

Olfactory cue, produced from insect-preferred feeding or oviposition resource, 

plays an important role in the attraction of various insects. Using a trap with effective 

olfactory-related bait has been documented as a high potential strategy for controlling 

several insect populations, including the blow fly. This study was designed to develop 

effective olfactory-related baits and analyze the main attractive components from 

animal-origin products to lure Chrysomya megacephala, a medically important blow 

fly in many parts of the world including Thailand. 

This study presented the I-box wind tunnel, which consists of seven conjoined 

compartments. Five of them are formed in linear apparatus within a clear glass tunnel 

(3030190 cm); i.e., one central “release compartment” where flies are introduced to 

the tunnel, two glass “trap compartments” where flies are attracted and allowed to 

reside, and two glass “stimulant compartments” where baits are placed. Two 
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wooden “fan compartments” are situated one at each end of the apparatus and 

equipped with adjustable fans for wind sources, removable daylight fluorescent lamps 

as horizontal-light sources, and a filter sheet to filtrate air before it passes into the 

center of the tunnel.  

Wind tunnel experiments were carried out in a temperature-controlled room, 

with a room-light as a vertical-light source and a room-ventilated fan for removing 

odor out of the tunnel. Evaluation of testing parameters revealed that using 60 flies for 

a 1-hour test period between 1 p.m. and 5 p.m., under wind speed of 0.58 m/s, 

vertical-room light intensity of 341.33 lux and horizontal-tunnel light intensity of 

135.93 lux, created an ideal combination of variables for observing behavioral 

responses of C. megacephala in the wind tunnel.  

Eight kinds of animal-origin products, i.e., beef liver, beef scrap, pork heart, 

pork intestine, pork liver, pork muscle, pork scrap and whole-body chub mackerel, 

were categorized into fresh, 1-day tainted and 3-day tainted baits, and tested against 

5-10 day-old, virgin, and well-fed C. megacephala using I-box wind tunnel under the 

condition described above. The results demonstrated that 1-day tainted pork scrap 

yielded the highest attractive index (A.I.) of 0.59, which was contrary to all categories 

of chub mackerel that had an A.I. ranging from -0.01 to 0.02.  

Three extractions (4-hour absorption, 4-hour pumping and 24-hour 

maceration) manipulated with 7 solvents (50% and 70% ethanol, distilled water, 

glycerol, paraffin oil, polyethylene glycol and soybean oil) were employed to produce 

attractant-extracted solutions (2:1 w/v) from 1-day tainted pork scrap. The wind tunnel 

investigations revealed that the C. megacephala response to 15 extracted solutions 

was varied, with A.I. ranging from -0.11 to 0.55. Of these, the attractant-macerated 
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water (AmDW) yielded the highest attraction; while, the solutions prepared with 50% 

and 70% ethanol obtained low attractions limited to an A.I. of only 0.13. Changing 

the conditions of AmDW preparation by reducing the concentration to 1:1 and 1:2 

w/v, pre-washing pork scrap with boiling water and ethanol, limiting aeration, and 

adding salt, acid and base reduced the attractive potency to flies. AmDW solution of 5 

mL held high attraction for 1 hour when tested against this fly species within a rearing 

cage.   When  compared  among  the A.I. of different laboratory strain fly species,    

C. megacephala achieved the highest response to AmDW solution in the wind tunnel 

over Lucilia cuprina, Achoetandrus rufifacies,  Musca domestica and 

Parasarcophaga dux, respectively. Comparative field assessments using traps with 

baits support wind tunnel investigations, in that wild C. megacephala was the most 

collected species (55.0%), and traps baited with AmDW solution obtained the highest 

percentage (61.9%) of this fly species, followed by those baited with 1-day tainted 

pork scrap (56.4%), 1-day tainted beef scrap (49.2%) and 1-day tainted chub mackerel 

(48.8%). Overall, 76.9% of C. megacephala trapped were females and more than 

87.5% of them were non-gravid. Accordingly, AmDW solution can be used 

effectively as attractant for the future control of C. megacephala populations.  

The use of 1-day tainted pork scrap and beef scrap attracted other medically 

important flies in the field study, such as Hypopygyopsis tumrasvini (Diptera: 

Calliphoridae) and Atherigona spp. (Muscidae). Investigation of the larval and adult 

morphology of these species also was performed using a light microscope. Such 

information provided valuable information, which will be useful for applying to future 

forensic cases in Thailand.  
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Analyses using HS-GC-MS and HS-SPME-GC-MS revealed that ammonia, 

butanoic acid, carbon dioxide, dimethyl disulfide, dimethyl tetrasulfide, dimethyl 

trisulfide, elemental sulfur, ethanoic acid and indole were the common volatile 

compounds emitted from the highly attractive bait of 1-day tainted pork scrap and 

AmDW solution. In addition to the volatile profile of AmDW solution, such 

additional compounds as  propanoic acid, methyl propanoic acid, 2-methyl butanoic 

acid, methyl pentanoic acid, ethanol and nonanal were detected as well. On the 

contrary, the volatile profile of 1-day tainted chub mackerel comprised mainly carbon 

dioxide and small amounts of hexanal, trimethyl benzene, pentadecene, tetramethyl 

pentadecane  and methyl cyclohexene.   Hence,   the attractive ingredients for luring 

C. megacephala could be a complex of ammonia, sulfur compounds (dimethyl 

disulfide, dimethyl trisulfide, dimethyl tetrasulfide and elemental sulfur), short-chain 

acids (butanoic acid, ethanoic acid, methyl pentanoic acid and pentanoic acid), and 

indole. Of these, commercial chemical solutions of ammonia, 2-butanone, ethanol, 

dimethyl disulfide and 2-heptanone were tested against C. megacephala for 5 min 

within the rearing cage and 1 hour inside the wind tunnel by formulating in 41 kinds 

of chemical-based baits, and consequently their attractions yielded relatively low 

potency. Only ammonia, ethanol, 1% aqueous dilution of dimethyl disulfide and a 

volatile mixture of ammonia/dimethyl disulfide/ethanol produced moderate 

attractiveness to C. megacephala.  

Also, this study showed the influence of physiological conditions on 

behavioral responses of C. megacephala to olfactory-related bait. The response of this 

fly to bait was not influenced by mating status, since the responses between virgin and 

mated flies were comparable when examined in the wind tunnel experiments. 
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However, when flies get older (5-10 day-old15-20 day-old30-35 day-old), the 

responsiveness of virgin flies to AmDW solution gradually decreased (A.I. = 

0.590.520.40, respectively).   As for climatic effects, behavioral response of      

C. megacephala to bait was observed for 5 min by using a rearing cage test placed in 

different climatic conditions of sunshade, indoors and outdoors. The results revealed 

that more C. megacephala flies responded to AmDW solution positioned at high light 

intensity and exposure than to medium and low conditions in sunshade. A large 

number of responding flies to bait was found when setting the cage in high 

temperature and low relative humidity, indoors and outdoors, suggesting that 

attraction of AmDW solution to C. megacephala positively correlated to temperature, 

light intensity and exposure, but negatively to relative humidity.    
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บทคัดย่อ 

สารช้ีน าทางการดมกล่ิน (olfactory cue) ท่ีถูกปล่อยออกจากแหล่งอาหารหรือแหล่งวางไข่

ของแมลง มีบทบาทส าคญัในการดึงดูดแมลงต่างๆ การใชก้รงดกัร่วมกบัเหยือ่ล่อทางการดมกล่ินท่ี

มีประสิทธิภาพ เป็นวิธีหน่ึงท่ีมีศกัยภาพในการควบคุมประชากรของแมลงหลายชนิด รวมถึง

แมลงวนัหวัเขียว การศึกษาน้ีจึงออกแบบเพื่อพฒันาเหยือ่ล่อทางการดมกล่ินท่ีมีประสิทธิภาพ

ร่วมกบัวเิคราะห์หาสารดึงดูดหลกัจากผลิตภณัฑจ์ากสตัว ์ เพื่อใชใ้นการดกัจบัแมลงวนัหวัเขียว 

Chrysomya megacephala ซ่ึงมีความส าคญัทางการแพทยใ์นหลายพื้นท่ีทัว่โลก รวมทั้งในประเทศ

ไทย  

การศึกษาน้ีไดอ้อกแบบและสร้างอุโมงคล์มในรูปแบบ I-box ซ่ึงประกอบดว้ย 7 

ส่วนประกอบ โดยมี 5 ส่วนประกอบตรงกลางท าจากกระจกใส เรียงตวัในแนวเสน้ตรง 

(3030190 เซนติเมตร) ไดแ้ก่ ส่วนปล่อยแมลง จ านวน 1 อนั ส าหรับเป็นช่องทางปล่อยแมลงวนั

เขา้อุโมงคล์ม ส่วนดกัจบั จ านวน 2 อนั ส าหรับเกบ็แมลงวนัตวัท่ีตอบสนองเหยือ่หรือเกาะพกั

ภายใน และส่วนส่ิงเร้า จ  านวน 2 อนั ส าหรับเป็นท่ีวางเหยือ่ล่อ และส่วนท่ีเหลือ จ านวน 2 อนั ท า

จากไม ้ วางประกบท่ีปลายสุดในแต่ละดา้นของอุโมงคล์ม เรียกวา่ ส่วนพดัลม ซ่ึงแต่ละอนัของ

ส่วนประกอบส่วนน้ีถูกติดตั้งดว้ยพดัลมท่ีสามารถปรับความเร็วได ้ เพื่อใชเ้ป็นแหล่งก าเนิดลม  
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หลอดไฟเพื่อใชเ้ป็นแหล่งก าเนิดไฟในแนวระนาบ และแผน่กรองอากาศเพื่อกรองอากาศก่อนท่ีจะ

เขา้ไปภายในอุโมงค ์  การทดสอบดว้ยอุโมงคล์มถูกทดลองภายในหอ้งควบคุมอุณหภูมิ โดยมีแสง

ไฟจากเพดานหอ้งส าหรับเป็นแหล่งก าเนิดไฟในแนวด่ิง และพดัลมดูดอากาศส าหรับเป็นตวัดูด

กล่ินออกจากอุโมงค ์จากการประเมินผลของพารามิเตอร์ต่างๆ พบวา่ การใชแ้มลงวนัจ านวน 60 ตวั 

ทดสอบเป็นเวลา 1 ชัว่โมง ภายในช่วงเวลา 13.00-17.00 น. ภายใตค้วามเร็วลม 0.58 เมตรต่อวินาที 

ความเขม้แสงในแนวด่ิง 341.33 ลกัซ์ และความเขม้แสงในแนวระนาบ 139.33 ลกัซ์ ถือเป็นสภาวะ

ท่ีเหมาะสมส าหรับการสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองของ C. megacephala ภายในอุโมงคล์ม 

ผลการทดสอบภายในอุโมงคล์มของผลิตภณัฑจ์ากสตัว ์จ านวน 8 ชนิด ไดแ้ก่ ตบัววั เคร่ือง

ในผสมเน้ือววั หวัใจหมู ไสห้มู ตบัหมู เน้ือหมู เคร่ืองในผสมเน้ือหมู และปลาทูทั้งตวั ท่ีเตรียมใน

ลกัษณะเหยือ่สด เหยือ่เน่า 1 วนั และเหยือ่เน่า 3 วนั ต่อการตอบสนองของแมลงวนัหวัเขียวอาย ุ5-

10 วนั ท่ียงัไม่ไดรั้บการผสมพนัธ์ุแต่ไดรั้บอาหารเป็นอยา่งดี ดงัสภาวะขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่

เคร่ืองในผสมเน้ือหมูเน่า 1 วนั ใหค่้าดชันีบ่งช้ีการดึงดูดสูงท่ีสุด คือ 0.59 ในทางตรงกนัขา้มกบั

เหยือ่ปลาทูเตรียมสด เน่า 1 วนั และเน่า 3 วนั ท่ีใหค่้าดชันีบ่งช้ีการดึงดูดอยูร่ะหวา่ง -0.01 ถึง 0.02 

การศึกษาภายในอุโมงคล์มของสารดึงดูดสกดัจากเคร่ืองในผสมเน้ือหมูเน่า 1 วนั (ความ

เขม้ขน้ 2 ต่อ 1 โดยน ้าหนกัต่อปริมาตร) ท่ีถูกเตรียมโดยอาศยัวิธีการสกดั 3 วิธี (การดูดซบั 4 ชัว่โมง 

การป๊ัม 4 ชัว่โมง และการหมกัแช่ 24 ชัว่โมง) และตวัท าละลาย 7 ชนิด (เอทานอล ร้อยละ 50 และ 

70 น ้ ากลัน่ กลีเซอรอล น ้ามนัพาราฟิน โพลีเอทีลีนไกลคอล และน ้ามนัถัว่เหลือง) พบวา่               

C. megacephala ตอบสนองต่อสารดึงดูดสกดัทั้ง 15 ชนิด แตกต่างกนัไป โดยมีค่าดชันีบ่งช้ีการ

ดึงดูดอยูร่ะหวา่ง -0.11 ถึง 0.55 ภายในกลุ่มสารสกดัเหล่าน้ี สารดึงดูดสกดัดว้ยการหมกัแช่ในน ้า 

(AmDW) ใหผ้ลการดึงดูดสูงท่ีสุด ในขณะท่ีสารดึงดูดสกดัเตรียมในเอทานอลร้อยละ 50 และ 70 

ใหผ้ลการดึงดูดท่ีต ่าโดยมีค่าดชันีบ่งช้ีการดึงดูดนอ้ยกวา่ 0.13 การเปล่ียนแปลงสภาวะการเตรียม

สารดึงดูดสกดัของ AmDW โดยการลดความเขม้ขน้ลงเป็น 1 ต่อ 1 และ 1 ต่อ 2 โดยน ้าหนกัต่อ

ปริมาตร การลา้งเคร่ืองในผสมเน้ือหมูก่อนดว้ยน ้าร้อนและเอทานอล การจ ากดัการถ่ายเทอากาศ 

และการเติมเกลือ กรดและด่าง ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการดึงดูดแมลงวนัของ AmDW ลดนอ้ยลง  

การดึงดูดของ AmDW ปริมาตร 5 มิลลิลิตร สามารถดึงดูดแมลงวนัชนิดน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

นานเป็นเวลา 1 ชัว่โมง จากการทดสอบภายในกรงเล้ียง เม่ือเปรียบเทียบค่าดชันีบ่งช้ีการดึงดูดกบั
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แมลงวนัเล้ียงในหอ้งปฏิบติัการชนิดอ่ืนๆ      โดยอาศยัอุโมงคล์ม      พบวา่การตอบสนองของ      

C. megacephala ต่อ AmDW มีค่าสูงท่ีสุด สูงกวา่การตอบสนองของแมลงวนัหวัเขียว Lucilia 

cuprina และ Achoetandrus rufifacies แมลงวนับา้น (Musca domestica) และแมลงวนัหลงัลาย 

Parasarcophaga dux ตามล าดบั ผลการประเมินการเปรียบเทียบชนิดของเหยือ่ล่อร่วมกบักรงดกัใน

ภาคสนามสนบัสนุนผลการศึกษาในอุโมงคล์ม ท่ีพบวา่ C. megacephala ในธรรมชาติ เป็นแมลง

ชนิดท่ีถูกดกัจบัไดม้ากท่ีสุด (ร้อยละ 55.0) และการใชก้รงดกัร่วมกบัเหยือ่ AmDW สามารถดกัจบั

แมลงวนัชนิดน้ีไดม้ากท่ีสุด (ร้อยละ 61.9) รองลงมาคือ กรงดกัร่วมกบัเคร่ืองในผสมเน้ือหมูเน่า 1 

วนั (ร้อยละ 56.4) กรงดกัร่วมกบัเคร่ืองในผสมเน้ือววัเน่า 1 วนั (ร้อยละ 49.2) และกรงดกัร่วมกบั

ปลาทูเน่า 1 วนั (ร้อยละ 48.8) ในแมลงวนั C. megacephala ท่ีเกบ็ไดท้ั้งหมด พบวา่เป็นเพศเมีย ร้อย

ละ 76.9 และมากกวา่ร้อยละ 87.5 เป็นแมลงวนัท่ียงัไม่พร้อมวางไข่ จากท่ีกล่าวมา สารดึงดูดสกดั

ชนิด        AmDW     สามารถใชเ้ป็นเหยือ่ล่อท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับการควบคุมประชากรของ    

C. megacephala ในอนาคตได ้

การใชเ้หยือ่เคร่ืองในผสมเน้ือหมูเน่า 1 วนัและเคร่ืองในผสมเน้ือววัเน่า 1 วนัในการทดลอง

ภาคสนาม สามารถดกัจบัแมลงวนัท่ีมีความส าคญัทางการแพทยช์นิดอ่ืนๆ ไดแ้ก่แมลงวนัหวัเขียว 

Hypopygiopsis tumrasvini และแมลงวนั Atherigona spp. (Muscidae) การศึกษาสณัฐานวิทยาใน

ระยะตวัอ่อนและตวัเตม็วยัของแมลงวนัชนิดดงักล่าว จะเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการ

ประยกุตใ์นกรณีนิติเวชศาสตร์ของประเทศไทยต่อไป 

ผลการวิเคราะห์อาศยัเทคนิค HS-GC-MS และ HS-SPME-GC-MS ระบุวา่ แอมโมเนีย กรด

บิวทาโนอิก คาร์บอนไดออกไซด ์ ไดเมทิลไดซลัไฟด ์ ไดเมทิลเตตระซลัไฟด ์ ไดเมทิลไตรซลัไฟด ์

ธาตุซลัเฟอร์ กรดเอทาโนอิก และอินโดล เป็นสารประกอบระเหยสามญัท่ีปล่อยออกจากเหยือ่ท่ีมี

ความสามารถในการดึงดูดท่ีสูง ดงัเช่น เคร่ืองในผสมเน้ือหมูเน่า 1 วนั และ AmDW ส าหรับ

องคป์ระกอบทางเคมีของ AmDW พบวา่ยงัประกอบดว้ยสารเคมีอ่ืน ไดแ้ก่ กรดโพรพาโนอิก กรด

เมทิลโพรพาโนอิก กรด 2-เมทิลบิวทาโนอิก กรดเมทิลเพนทาโนอิก เอทานอล และโนนานาล 

ในทางตรงขา้มองคป์ระกอบสารระเหยของปลาทูท่ีเน่า 1 วนั ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกัคือ 

คาร์บอนไดออกไซด ์ร่วมกบัสารประกอบอ่ืนๆ ในปริมาณนอ้ย  ไดแ้ก่ เฮกซานาล ไตรเมทิลเบนซีน 

เพนทาดีซีน เตตระเมทิลเพนทาดีเคน และเมทิลไซโคลเฮกซีน ดว้ยเหตุน้ีสารประกอบท่ีสามารถ
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ดึงดูด C. megacephala น่าจะประกอบดว้ย แอมโมเนีย สารประกอบซลัเฟอร์ (ไดเมทิลไดซลัไฟด ์

ไดเมทิลไตรซลัไฟด ์ ไดเมทิลเตตระซลัไฟด ์ และธาตุซลัเฟอร์) กรดอินทรียส์ายสั้น (กรดบิวทาโน

อิก กรดเอทาโนอิก กรดเมทิลเพนทาโนอิก และกรดเพนทาโนอิก) ฟีนอล และอินโดล จากสารเคมี

ท่ีวิเคราะห์ไดเ้หล่าน้ี สารเคมีเชิงพาณิชย ์ ไดแ้ก่ ไดมิลไดซลัไฟด ์ 2-บิวทาโนน เอทานอล 

แอมโมเนีย    และ2-เฮปทาโนน    ถูกเตรียมใน   41   รูปแบบ    ของเหยือ่สารเคมี    และทดสอบกบั 

C. megacephala ทั้งในกรงเล้ียงเป็นเวลา 5 นาที และอุโมงคล์ม เป็นเวลา 1 ชัว่โมง ผลการทดสอบ

ระบุวา่เหยือ่สารเคมีมีประสิทธิภาพต ่าในการดึงดูดแมลงวนัชนิดน้ี โดยมีเพียงแอมโมเนีย เอทานอล 

สารละลายไดเมทิลไดซลัไฟดก์บัน ้าร้อยละ 1 และสารระเหยผสมของแอมโมเนีย/ไดเมทิลได

ซลัไฟด/์เอทานอล ท่ีใหผ้ลการดึงดูด C. megacephala ในระดบัปานกลาง 

การศึกษาน้ียงัแสดงใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของสถานภาพทางสรีรวิทยา ต่อพฤติกรรมการ

ตอบสนองของ C. megacephala ต่อเหยือ่ล่อทางการดมกล่ิน โดยสถานภาพของการผสมพนัธ์ุไม่มี

ผลในการตอบสนองของแมลงวนัต่อเหยือ่ล่อ เน่ืองจากการตอบสนองของแมลงวนัท่ียงัไม่ไดผ้สม

พนัธ์ุและแมลงวนัท่ีผสมพนัธ์ุ ใหผ้ลการตอบสนองท่ีไม่แตกต่างกนัเม่ือทดสอบภายในอุโมงคล์ม 

แต่การมีอายขุยัเพิ่มข้ึน (5-10 วนั  15-20 วนั 30-35 วนั) ของแมลงวนัท่ียงัไม่ไดรั้บการผสม

พนัธ์ุ ส่งผลใหก้ารตอบสนองต่อเหยือ่ล่อลดลง ดงัการทดลองท่ีใช ้ AmDW เป็นเหยือ่ล่อ (ค่าดชันี

บ่งช้ีการดึงดูด 0.59  0.52 0.40 ตามล าดบั) และจากการสงัเกตพฤติกรรมการตอบสนองของ 

C. megacephala ต่อเหยือ่ล่อ เป็นเวลา 5 นาที ภายในกรงเล้ียงท่ีถูกวางไว ้ ณ พื้นท่ีท่ีมีสภาวะทาง

ภูมิอากาศแตกต่างกนั ไดแ้ก่พื้นท่ีร่มเงา ในร่มและกลางแจง้ ผลการศึกษาพบวา่ C. megacephala 

จ านวนมากตอบสนองต่อเหยือ่ AmDW ท่ีวางไวใ้นพื้นท่ีมีความเขม้แสงและไดรั้บแสงมาก โดยมี

จ านวนมากกวา่แมลงวนัท่ีตอบสนองต่อเหยือ่ท่ีวางไว ้ ณ ต าแหน่งท่ีมีความเขม้แสงและไดรั้บแสง

ปานกลางและนอ้ยของพื้นท่ีร่มเงา และมีแมลงวนัจ านวนมากตอบสนองต่อเหยือ่ เม่ือวางกรง

ทดสอบไวใ้นพื้นท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงและความช้ืนสมัพทัธ์ต ่าของพื้นท่ีในร่มและกลางแจง้ นัน่แสดง

ใหเ้ห็นวา่การดึงดูดของ AmDW ต่อ C. megacephala นั้นมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัอุณหภูมิ 

ความเขม้แสงและการไดรั้บแสง แต่มีความสมัพนัธ์ในเชิงลบกบัความช้ืนสมัพทัธ์  


