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บทคัดย่อ
   สารเคมกีลุม่ไพรทีรอยด์ เช่น เดลต้ามทีรินและไบเฟนทริน ได้ถกูน�าไปใช้เพือ่ป้องกนั ควบคมุ 

ก�าจดัแมลงศตัรทูเุรยีนในพืน้ทีเ่พาะปลกูพชืสวนอย่างทเุรยีนในอ�าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด การศกึษานี้ 

จึงท�าการประเมินความไวของยุงเสือตัวเต็มวัยเพศเมียชนิด Mansonia uniformis ที่ได้จากพื้นที่

เพาะปลูกพืชสวนในเขตต่อเมือง ต�าบลบ่อพลอย อ�าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เทียบกับยุงก้นปล่อง

ชนิด Anopheles dirus ทีไ่ด้จากพืน้ทีเ่พาะปลกูยางพาราในเขตชดิป่า ต�าบลด่านชมุพล อ�าเภอบ่อไร่ 

จังหวดัตราด โดยทดสอบกบัสารเคม ี0.05% เดลต้ามทีรนิ และ 0.09%ไบเฟนทรนิ ตามวธีิมาตรฐาน

ที่ใช้ในการทดสอบความไวต่อสารเคมีก�าจัดแมลงขององค์การอนามัยโลก ผลการประเมินความไว 

พบว่า ความไวของยุงเสือชนิด Ma. uniformis ต่อ เดลต้ามีทริน (อัตราการตายร้อยละ 92.5 และ 

95% CI = 89.6-95.7) และไบเฟนทริน (อัตราการตายร้อยละ 88.6 และ 95% CI = 83.4-93.8) 

มีแนวโน้มลดลง หรือมีความต้านทานต่อเดลต้ามีทรินและไบเฟนทริน ในขณะที่ ยุงก้นปล่องชนิด 

An. dirus ยงัคงมีความไวสงูมากต่อทัง้เดลต้ามทีรนิและไบเฟนทรนิ โดยมอีตัราการตายร้อยละ 100 

ความต้านทานท่ีเป็นไปได้ของยุงเสือชนิด Ma. uniformis จ�าเป็นต้องยืนยันว่าประชากรยุงเสือ 

จากพื้นที่เดียวกันที่ทดสอบมียีนที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานสารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด

ค�าส�าคัญ: ความไวต่อสารก�าจัดแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์, เดลต้ามีทริน, ไบเฟนทริน, Masonia uniformis, 

Anopheles dirus
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Abstract
   Pyrethroids such as deltamethrin (DEL) and bifenthrin (BT) have been widely 

used in prevention, control, and elimination of insect pests of durian in durian 

plantation areas of Borai District, Trat Province. This study assessed the susceptibility 

of Mansonia uniformis female adult populations collected from a horticulture area 

of urban fringe in Bo Phoi Subdistrict, Borai District, Trat Province as compared to 

Anopheles dirus collected from rubber plantation area of forest fringe in Dan 

Chumphol Subdistrict, Borai District, Trat Province. Insecticide susceptibility test 

using discriminating concentrations of 0.05% DEL and 0.09% BT as recommended 

by the World Health organization was done. Findings of testing the susceptibility 

revealed that the susceptibility of Ma. uniformis to DEL (mortality of 92.5% and 95% 

CI = 89.6-95.7) and BT (mortality of 88.6% and 95% CI = 83.4-93.8) had a tendency 

to decrease its susceptibility and hence increased resistance. Meanwhile An. 

dirus was highly susceptible to both DEL and BT showing the mortality of 100%. 

Possible resistance in Ma. uniformis requires for further testing of confirmed resistance 

whether the same population tested possesses pyrethroid-resistant genes.   

   

Keywords: Pyrethroid susceptibility, Deltamethrin, Bifenthrin, Masonia uniformis, 

Anopheles dirus 

บทน�า
  สารก�าจัดศัตรูพืช (pesticides) ท่ีใช้ใน

การเกษตรกรรม เป็นสารหรอืส่วนผสมของสารใด ๆ  

ท่ีได้จากการสังเคราะห์ข้ึนหรือท่ีได้จากธรรมชาต ิ

มีประสิทธิภาพในการควบคุม การป้องกันและ 

การก�าจัดศัตรูของพืชชนิดต่าง ๆ เช่น แมลงต่าง ๆ 

รวมถงึสตัว์ฟันแทะ การน�าสารก�าจดัศตัรพูชืไปใช้ใน

การเกษตรกรรมก็เพื่อท�าให้ผลผลิตทางการเกษตร

เพิ่มมากขึ้น1,2 สารก�าจัดศัตรูพืชสามารถแบ่งออก

เป็น 4 ประเภทจ�าแนกตามการใช้ประโยชน์ ได้แก่ 

สารเคมีที่ใช้เพื่อการก�าจัดแมลง (insecticides) 

สารเคมีที่ใช้เพื่อการก�าจัดหนูและสัตว์ฟันแทะ 

(rodenticides) สารเคมีที่ใช้เพื่อการก�าจัดเชื้อรา 

(fungicides) และสารเคมีท่ีใช้เพื่อการก�าจัดวัชพืช 

(herbicides) ทัง้นีใ้นทางกฏหมาย สารก�าจัดศัตรูพชื 

ทุกชนิดจัดเป็นวัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 จึงจ�าเป็นต้องมีมาตรการ

ควบคุมเพือ่จ�ากดัปริมาณการผลติ ปริมาณการน�าเข้า

และปริมาณการส่งออก 

  สารกลุ่มไพรีทรอยด์ (pyrethroids) เป็น 

สารเคมีที่ใช้เพื่อก�าจัดแมลงหรือเรียกย่อว่าสาร 

ก�าจัดแมลงที่นิยมใช้เพื่อป้องกัน ควบคุม ก�าจัดศัตรู

ทุเรียนในพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนในประเทศไทย 

ทัง้ในภาคตะวนัออกและภาคใต้ซ่ึงมพ้ืีนทีเ่พาะปลูก
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มากเป็นอันดับหนึ่งและสองตามล�าดับ3 นอกจากนี้

ยังใช้เพื่อควบคุมยุงพาหะน�าโรคในประเทศไทย 

ด้วย 4-6 สารกลุ่มไพรีทรอยด์เป็นสารสังเคราะห์ 

ท่ีมคุีณสมบตั ิเหมอืนสารกลุม่ไพรทีริน (pyrethrins) 

ซึง่เป็นสารทีส่กัดจากดอกเบญมาศ แต่มคีวามคงตวั

สงูกว่าไม่สลายตวัง่ายเหมอืนกลุม่ไพรทีรนิ สารกลุม่

ไพรีทรอยด์ สามารถแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ Type I 

pyrethroids ได้แก่ allethrin, bifenthrin, 

permethr in, phenothr in, remethr in, 

sumithrin, tefluthrin และ tetramethrin ส่วน 

Type II pyrethroids ได้แก่ cyfluthrin, cyhalothrin, 

cypermethrin, deltamethrin, flumethrin, 

fluvalinate, fenvalerate และ talomethrin 

สารกลุ ่มไพรีทรอยด์ท้ังสองชนิดมีโครงสร้างที่ 

แตกต่างกัน และก็ส่งผลให้ก่อให้เกิดความเป็นพิษ 

ท่ีแตกต่าง และจัดเป็นวัตถุอันตรายตามพระราช

บัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดยที่สารไพรีทรอ

ยด์ชนิดที่ 2 มีไซยาไนด์อยู่ในสูตรโครงสร้างทางเคมี 

จึงท�าให้ไพรีทรอยด์ชนิดท่ี 2 นี้ มีความเป็นพิษสูง

และออกฤทธิ์ยาวนานกว่าไพรีทรอยด์ชนิดที่ 1 

ประเด็นที่น ่าสนใจ คือ เกษตรกรที่ เพาะปลูก 

ทุเรียน นิยมใช้สารกลุ ่มไพรีทรอยด์ท้ังสองชนิด 

เพื่อป้องกันควบคุมก�าจัดแมลงศัตรูทุเรียนส�าคัญ 

เช่น หนอนเจาะเมลด็ทเุรยีน ซึง่เป็นแมลงศตัรทูเุรยีน 

ท่ีสร้างความเสียหายต่อผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ 

เพาะปลูกทุเรียนในวงกว้าง 3 สารกลุ่มไพรีทรอยด์

ทีนิ่ยมใช้เพ่ือควบคมุก�าจดัตวัเตม็วยัของหนอนเจาะ

เมล็ดทุเรียน ได้แก่ deltamethrin (DEL 3% EC), 

bifenthrin (BT 10% EC), lambdacyhalothrin 

(2.5% CS), betacyfluthrin (2.5% EC), และ 

cypermethrin (22.5% EC)3 ในกลุม่สารไพรีทรอยด์ 

เหล่านี้ ปริมาณการใช้ของสาร DEL และ BT 

ในทางการเกษตรพืชสวนนั้น มีปริมาณสูงกว่าที่ใช้

ในการป ้องกันควบคุมยุงพาหะน�าโรคในงาน

สาธารณสุขอย่างมาก ประเด็นส�าคญัคอื ถ้าสาร DEL 

และ BT ที่ใช้ในพื้นที่เพาะปลูกพืชสวนอย่างทุเรียน

ในระยะเวลายาวนาน ย่อมเป็นสารพิษตกค้าง

ทางการเกษตรกรรมท่ีสามารถสะสมลงในแหล่งน�้า

ทีเ่กดิจากการชะล้างผิวดิน (soil surface erosion) 

ทีเ่กดิจากน�า้ โดยเฉพาะอย่างยิง่  การสะสมของสาร

พษิตกค้างในแหล่งเพาะพนัธุย์งุเสอืชนดิ Mansonia 

uniformis ในพื้นที่เพาะปลูกพืชสวน (horticul-

ture)7  และเป็นสิ่งมีชีวิตอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นเป้าหมาย 

(non target organism) ของสารก�าจัดศัตรูพืชดัง

กล่าว โดยอาจได้รับการสัมผัสกับการสารเคมีกลุ่ม

ไพรีทรอยด์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน ประเทศไทยยังไม่

เคยมีการศึกษาสารพิษตกค้างของกลุ่มไพรีทรอยด์

ว่ามีผลต่อยุงเสือชนิด Ma. uniformis ซึ่งเป็นยุง

พาหะส�าคัญส�าหรับโรคติดต่อน�าโดยแมลงใน

ประเทศไทย และเป็นสปีชีส์เด่นที่ปรับตัวแพร่พันธุ์

ได้ดีในสภาพแวดล้อมของพื้นที่เพาะปลูกพืชสวน7 

ดงันัน้ ผู้วจิยัและคณะ จงึมีวตัถปุระสงค์เพือ่ประเมนิ

ความไวต่อสารเคมีของยุงเสือชนิด Ma. uniformis 

ซ่ึงสามารถปรับตัวแพร่พันธุ์ได้ดีตามบ่อดินกักเก็บ

น�า้ทีม่พืีชน�า้ในพ้ืนทีเ่พาะปลูกพืชสวนในเขตต่อเมอืง 

อ�าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ข้อมูลที่ได้สามารถน�าไป

จัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการด�าเนินงาน

เฝ้าระวัง ติดตามสารพิษตกค้างของไพรีทรอยด์ต่อ

ยงุพาะน�าโรคส�าคญัในพืน้ทีเ่พาะปลกูพชืสวนต่อไป

ในอนาคต
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วิธีการศึกษา
แหล่งจับยุงและตัวอย่างประชากรยุงที่ศึกษา

รูปที่ 1 แผนท่ีกูเกิ้ลเอิรธ์แสดงแหล่งจับยุงและตัวอย่างยุงที่ศึกษาในอ�าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด A) 

แหล่งจับยุงเสือชนิด Ma. uniformis ซึ่งมีแหล่งเพาะพันธุ ์ยุงเสือชนิด Ma. uniformis 

ในรศัม ี10-20 เมตร ในพืน้ทีเ่พาะปลกูพชืสวนในเขตต่อเมอืง ต�าบลบ่อพลอย B) แหล่งจบัยงุก้นปล่อง

ชนิด An. dirus ซึ่งมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงก้นปล่องชนิด An. dirus ในรัศมี 1,000 เมตร ในพื้นที ่

เพาะปลูกยางพาราในเขตชิดป่า ต�าบลด่านชุมพล

3 
 

3 
 

ต่อผลผลิตทุเรียนในพืMนที9เพาะปลูกทุเรียนในวงกวา้ง3 สารกลุ่มไพรีทรอยด์ที9นิยมใช้เพื9อควบคุมกาํจดัตวัเต็มวยัของ

หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ได้แก่ deltamethrin (DEL 3% EC), bifenthrin (BT 10% EC), lambdacyhalothrin (2.5% CS), 

betacyfluthrin (2.5% EC), และ cypermethrin (22.5% EC)3 ในกลุ่มสารไพรีทรอยด์เหล่านีM  ปริมาณการใชข้องสาร DEL 

และ BT ในทางการเกษตรพืชสวนนัMน มีปริมาณสูงกว่าที9ใชใ้นการป้องกนัควบคุมยุงพาหะนาํโรคในงานสาธารณสุข

อย่างมาก ประเด็นสําคญัคือ ถา้สาร DEL และ BT ที9ใชใ้นพืMนที9เพาะปลูกพืชสวนอย่างทุเรียนในระยะเวลายาวนาน ย่อม

เป็นสารพิษตกคา้งทางการเกษตรกรรมที9สามารถสะสมลงในแหล่งนํMาที9เกิดจากการชะลา้งผิวดิน (soil surface erosion) 

ที9เกิดจากนํM า โดยเฉพาะอย่างยิ9ง  การสะสมของสารพิษตกคา้งในแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงเสือชนิด Mansonia uniformis ใน

พืMนที9เพาะปลูกพืชสวน (horticulture)7  และเป็นสิ9งมีชีวิตอื9นที9ไม่ใช่เป็นเป้าหมาย (non target organism) ของสารกาํจดั

ศตัรูพืชดังกล่าว โดยอาจไดร้ับการสัมผสักบัการสารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์ดงักล่าวด้วยเช่นกนั ประเทศไทยยงัไม่เคยมี

การศึกษาสารพิษตกคา้งของกลุ่มไพรีทรอยด์ว่ามีผลต่อยุงเสือชนิด Ma. uniformis ซึ9 งเป็นยุงพาหะสําคัญสําหรับ

โรคติดต่อนําโดยแมลงในประเทศไทย และเป็นสปีชีส์เด่นที9ปรับตัวแพร่พันธ์ุได้ดีในสภาพแวดล้อมของพืMนที9

เพาะปลูกพืชสวน7 ดังนัMน ผูว้ิจัยและคณะ จึงมีวตัถุประสงค์เพื9อประเมินความไวต่อสารเคมีของยุงเสือชนิด Ma. 

uniformis ซึ9 งสามารถปรับตวัแพร่พนัธ์ุได้ดีตามบ่อดินกักเก็บนํM าที9มีพืชนํM าในพืMนที9เพาะปลูกพืชสวนในเขตต่อเมือง 

อาํเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ขอ้มูลที9ไดส้ามารถนาํไปจดัทาํขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายและการดาํเนินงานเฝ้าระวงั ติดตาม

สารพิษตกคา้งของไพรีทรอยด์ต่อยุงพาะนาํโรคสําคญัในพืMนที9เพาะปลูกพืชสวนต่อไปในอนาคต 

วิธีการศึกษา 

แหล่งจับยุงและตัวอย่างประชากรยุงที=ศึกษา 

 4 
 

4 
 

 
รูปที= 1 แผนที9กูเกิMลเอิรธ์แสดงแหล่งจบัยุงและตวัอย่างยุงที9ศึกษาในอาํเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด A) แหล่งจบัยุงเสือ

ชนิด Ma. uniformis ซึ9 งมีแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงเสือชนิด Ma. uniformis ในรัศมี 10-20 เมตรในพืMนที9เพาะปลูกพืชสวน

ในเขตต่อเมือง ตาํบลบ่อพลอย  B) แหล่งจบัยุงก้นปล่องชนิด An. dirus ซึ9 งมีแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงกน้ปล่องชนิด An. 

dirus ในรัศมี 1,000 เมตร ในพืMนที9เพาะปลูกยางพาราในเขตชิดป่า ตาํบลด่านชุมพล 

 

ขอ้มูลที9ไดจ้ากสํารวจแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงเสือและการจดัทาํแผนที9กูเกิMลเอิรธ์ในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือน

มีนาคม 2558  (รูปที9 1) สามารถคดัเลือกแหล่งศึกษา (study site) ซึ9 งใช้เป็นแหล่งจบัยุงที9ใช้ในการศึกษานีM  แหล่งจบัยุง

เสือ หรือ Mansonia sampling site I  (รูปที9 1A) ซึ9 งอยู่ในพืMนที9เพาะปลูกพืชสวน (horticulture area) ในเขตต่อเมืองใน

ตาํบลบ่อพลอย อาํเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด มีพิกัดกริด 232986 mE, 1389109 mN ตัMงอยู่ที9ระดับความสูง 30 ม.เหนือ

ระดบันํMาทะเล โดยมีสมมติฐานว่าประชากรยุงเสือชนิด Ma. uniformis ในพืMนที9เพาะปลูกพืชสวนดงักล่าวอาจไดร้ับการ

สัมผสักับสารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์ที9ใช้ในการป้องกนั ควบคุม กาํจดัแมลงศตัรูทุเรียน (หรือใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่าง wild 

population ที9เป็น test sample) แหล่งจบัยุงดงักล่าว มีจาํนวนประชากรยุงเสือชนิด Ma. uniformis ประมาณร้อยละ 75 (pi 

= 0.753) ของประชากรยุงเสือที9แพร่พนัธ์ุในพืMนที9เพาะปลูกพืชสวนดังกล่าว7 หรือมีอตัราการเกาะพกัเฉลี9ยประมาณ 

(average man landing rate หรือ MLR) 12 ตวัต่อคืนต่อคน7 ดังนัMน การคาดประมาณจาํนวนประชากรยุงเสือตวัเต็มวยั

เพศเมียชนิด Ma. uniformis และการวางแผนการเก็บตวัอย่างยุงเสือที9มีจาํนวนเพียงพอในการทดสอบความไวต่อ

สารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์ สามารถคาดประมาณจากอตัราการเกาะพกัดงักล่าวขา้งตน้ ถา้การศึกษาใชย้งุเสือตวัเต็มวยัเพศ

เมียชนิด Ma. uniformis จาํนวนประมาณ 250-300 ตวั การวางแผนการจบัยุงเสือที9กินเลือดนอกบา้นตอ้งใช้จาํนวนคืน

จบัยุงอย่างนอ้ย 6 คืน โดยใชค้นจบัยุงเสือนอกบา้นจาํนวน 4 คน  

ส่วนแหล่งจบัยุงก้นปล่อง หรือ Anopheles sampling site II  (รูปที9 1B) นัMน ตัMงอยู่ ในพืMนที9เพาะปลูกยางพารา 

(rubber plantation  area) ในเขตชิดป่าในตาํบลด่านชุมพล อาํเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด  มีพิกดักริด 242041 mE, 1382880 

mN ห่างจากแหล่งเพาะพนัธ์ุลูกนํM ายุงกน้ปล่องชนิด An. dirus ประมาณ 700 เมตร ทางทิศเหนือ หรือห่างจากแหล่งจบั

ยุงเสือประมาณ 13.7 กม. ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ ที9ระดับความสูง 45 ม.เหนือระดับนํM าทะเล โดยมีสมมติฐานว่า

ประชากรยุงกน้ปล่องชนิด An. dirus ในพืMนที9เพาะปลูกยางพาราดังกล่าว ซึ9 งเป็นยุงที9แพร่พนัธ์ุตามแหล่งนํMาธรรมชาติ
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  ข้อมูลที่ได้จากส�ารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเสือ

และการจดัท�าแผนทีก่เูกิล้เอิรธ์ในระหว่างเดอืมกราคม 

ถึงเดือนมีนาคม 2558 (รูปที่ 1) สามารถคัดเลือก

แหล่งศึกษา (study site) ซึ่งใช้เป็นแหล่งจับยุงที่ใช้

ในการศึกษานี้ แหล่งจับยุงเสือ หรือ Mansonia 

sampling site I (รูปที่ 1A) ซึ่งอยู่ในพื้นที่เพาะปลูก

พืชสวน (horticulture area) ในเขตต่อเมือง 

ในต�าบลบ่อพลอย อ�าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด  

มีพิกัดกริด 232986 mE, 1389109 mN ตั้งอยู่ที่

ระดับความสูง 30 ม.เหนือระดับน�้าทะเล โดยมี

สมมติฐานว่าประชากรยุงเสือชนิด Ma. uniformis 

ในพืน้ทีเ่พาะปลกูพชืสวนดังกล่าวอาจได้รบัการสมัผสั 

กบัสารเคมกีลุม่ไพรทีรอยด์ทีใ่ช้ในการป้องกนั ควบคมุ 

ก�าจัดแมลงศัตรูทุเรียน (หรือใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

wild population ที่เป็น test sample) แหล่งจับยุง 

ดงักล่าว มจี�านวนประชากรยงุเสอืชนิด Ma. uniformis 

ประมาณร้อยละ 75 (pi=0.753) ของประชากรยงุเสอื 

ที่แพร่พันธุ์ในพื้นที่เพาะปลูกพืชสวนดังกล่าว7 หรือ

มีอัตราการเกาะพักเฉลี่ยประมาณ (average man 

landing rate หรือ MLR) 12 ตัวต่อคืนต่อคน7 

ดังนั้น การคาดประมาณจ�านวนประชากรยุงเสือ 

ตัวเต็มวัยเพศเมียชนิด Ma. uniformis และการ

วางแผนการเก็บตัวอย่างยุงเสือที่มีจ�านวนเพียงพอ

ในการทดสอบความไวต่อสารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์ 

สามารถคาดประมาณจากอตัราการเกาะพกั ดงักล่าว 

ข้างต้น ถ้าการศึกษาใช้ยงุเสอืตวัเตม็วยัเพศเมยีชนดิ 

Ma. uniformis จ�านวนประมาณ 250-300 ตัว 

การวางแผนการจบัยงุเสอืทีก่นิเลอืดนอกบ้านต้องใช้

จ�านวนคนืจับยงุอย่างน้อย 6 คนื โดยใช้คนจบัยงุเสอื

นอกบ้านจ�านวน 4 คน 

 ส่วนแหล่งจับยุงก้นปล่อง หรือ Anopheles 

sampling site II (รูปท่ี 1B) นั้น ตั้งอยู่ ในพ้ืนที ่

เพาะปลูกยางพารา (rubber plantation area) 

ในเขตชดิป่าในต�าบลด่านชมุพล อ�าเภอบ่อไร่ จงัหวดั

ตราด มีพิกัดกริด 242041 mE, 1382880 mN  

ห่างจากแหล่งเพาะพันธุ ์ลูกน�้ายุงก้นปล่องชนิด 

An. dirus ประมาณ 700 เมตร ทางทิศเหนือ หรือ

ห่างจากแหล่งจับยุงเสือประมาณ 13.7 กม. ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงใต้ ท่ีระดับความสูง 45 ม.เหนอืระดับ

น�้าทะเล โดยมีสมมติฐานว่าประชากรยุงก้นปล่อง

ชนดิ An. dirus ในพืน้ทีเ่พาะปลกูยางพาราดงักล่าว 

ซึ่งเป็นยุงท่ีแพร่พันธุ์ตามแหล่งน�้าธรรมชาติบนเขา 

อาจไม่เคยได้รบัการสัมผัสกับสารเคมกีลุ่มไพรทีรอยด์ 

ที่ใช้ในการป้องกัน ควบคุม ก�าจัดแมลงศัตรูทุเรียน 

(หรือใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง wild population ที่เป็น 

reference sample) แหล่งจบัยงุดงักล่าว มจี�านวน

ประชากรยุงก้นปล่องชนิด An. dirus ประมาณ 

ร้อยละ 17 ของประชากรก้นปล่องท่ีแพร่พันธุ ์ 

ในพื้นที่เพาะปลูกยางพาราดังกล่าว6 หรือมีอัตรา 

การเกาะพักเฉลี่ยประมาณ (average MLR) 5 ตัว

ต่อคืนต่อคน6 ในท�านองเดียวกนักบัการคาดประมาณ 

จ�านวนประชากรและการวางแผนการเก็บตัวอย่าง

ยงุเสอืชนดิ Ma. uniformis ถ้าการศึกษาใช้ยงุก้นปล่อง 

ตัวเต็มวัยเพศเมียชนิด An. dirus จ�านวนประมาณ 

150-200 ตัว การวางแผนการจับยุงก้นปล่อง 

ทีก่นิเลอืดนอกบ้านต้องใช้จ�านวนคนืจบัยงุอย่างน้อย 

8 คืน โดยใช้คนจับยุงก้นปล่องนอกบ้านจ�านวน 

4 คน 

การเกบ็ตวัอย่างยุงเสอื ยุงก้นปล่อง และการออกแบบ 

การทดลอง

  การวางแผนการเกบ็ตวัอย่างยงุเสอืตวัเตม็วยั

เพศเมียชนิด Ma. uniformis จากแหล่งจับยุงเสือ I 

(รูปที่ 1A) อาศัยการจับยุงโดยใช้คนเป็นเหยื่อล่อ6-8 

ด�าเนนิการจับยงุซ�า้ 3 ครัง้ ระหว่างเดอืนพฤษภาคม 



45ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา

เดอืนสงิหาคม และเดือนพฤศจกิายน 2558 ในแต่ละ

แหล่งจับยุงซึ่งได้ก�าหนดบริเวณพิกัดกริดที่จับยุง 

ผู้จับยุงจ�านวน 4 คน นั่งห่างกันในรัศมีประมาณ 10 

และ 20 เมตร จากพกิดักรดิอ้างองิ (รปูที ่1A) ท�าการ

จบัยงุเสือนอกบ้านในระหว่างเวลา 18:00-22:00 น. 

ซึง่เป็นชัว่โมงสงูสดุของการออกหากนิเลือด จับยุงเสือ 

ติดต่อกันเป็นเวลา 2 คืนต่อครั้งที่จับยุง7 ส�าหรับ 

การวางแผนการเก็บตัวอย่างยุงก้นปล่องตัวเต็มวัย

เพศเมียชนิด An. dirus จากแหล่งจับยุงก้นปล่อง II 

(รูปที่ 1B) นั้น ใช้วิธีการจับยุงก้นปล่อง จ�านวนครั้ง

ท่ีจับยงุ และจ�านวนผูจ้บัยงุเหมอืนกนักับการจบัยงุเสอื 

แต่ช่วงเวลาในการจับยุงในแต่ละคืนนั้น ท�าการจับ

ยงุก้นปล่องนอกบ้านในระหว่างเวลา 18:00-06:00 น. 

ของวันถดัไป รวม 12 ชัว่โมง ตดิต่อกนัเป็นเวลา 3 คนื 

ต่อครั้งที่จับยุง6 ยุงเสือและยุงก้นปล่องที่จับได้โดย

ใช้คนเป็นเหยือ่ล่อดงักล่าว ใช้วธิดูีดยงุเสอืขณะเกาะพกั 

(Aspirator) แล้วใส่ลงในกระบอกพลาสติกส�าหรับ

บรรจุยุงเสือหรือยุงก้นปล่องที่มีผ้าไนลอนปิดปาก

กระบอก น�ายุงเสือหรือยุงก้นปล่องที่จับได้ทั้งหมด

มายังสถานีทดลองในภาคสนาม เก็บภาชนะบรรจุ

ยงุเสอืหรอืยงุก้นปล่องทัง้หมดในสภาวะทีเ่หมาะสม 

เลี้ยงยุงเสือหรือยุงก้นปล่องด้วยน�้าตาลกลูโคส 

ความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยใช้ก้อนส�าลีชุบน�้าตาล

ดังกล่าว วางบนผ้าไนลอน ท�าการทดสอบความไว

ต ่อสารเคมีโดยออกแบบชุดกลุ ่มทดลองและ 

กลุ่มควบคุมส�าหรับยุงเสือตัวเต็มวัยเพศเมียชนิด 

Ma. uniformis หรือยุงก้นปล่องตัวเต็มวัยเพศเมีย

ชนิด An. dirus ที่จับได้ในแต่ละครั้ง (ตารางที่ 1) 

นอกจากนี ้ท�าการนบัจ�านวนยงุเสอืหรอืยงุก้นปล่อง

ที่จับได้ทั้งหมดในแต่ละคืน และจ�าแนกสปีชีส ์

ตามหลักอนุกรมวิธานภายใต้กล้องสเตอริโอโดย 

นกักฏีวทิยาจ�านวน 2 คน9,10 จ�านวนประชากรยงุเสือ

หรือยุงก้นปล่องที่มีสุขภาพดีหรือร่างกายสมบูรณ์ 

ไม่มีส่วนใดของร่างกายเสียหาย เคล่ือนไหวและ

เคลื่อนที่ได้ว่องไวเท่านั้น ได้ถูกน�าไปใช้ในการ

ทดสอบความไวต่อสารเคมกีลุ่มไพรีทรอยด์ ได้แสดง

ไว้ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จ�านวนประชากรยุงตัวเต็มวัยเพศเมียของยุงเสือชนิด Ma. uniformis และยุงก้นปล่องชนิด 

An. dirus ที่ใช้ในการทดสอบความไวต่อสารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์ในการศึกษานี้

เดือนที่เก็บ

ตัวอย่าง

สารเคมี

กลุม่ไพรทีรอยด์

ที่ใช้ทดสอบ

Ma. uniformis ที่จับได้จาก 

แหล่งจับยุง I (N=289)ก
An. dirus ที่จับได้จาก

แหล่งจับยุง II (N=176)ข

ชุดกลุ่มควบคุม 

(n=60)

ชุดกลุ่มทดสอบ 

(n=211)

ชุดกลุ่มควบคุม 

(n=60)

ชดุกลุม่ทดสอบ 

(n=116)

พฤษภาคม 

2558

DEL 0.05% 1(20) 1(22) 1(20) 1(27)

BT 0.09% - - - -

สิงหาคม

2558

DEL 0.05% 1(20) 4(24,20,20,20) 1(20) 2(25.24)

BT 0.09% - - - -

พฤศจิกายน 

2558

DEL 0.05% - - - -

BT 0.09% 1(20) 5(25,20,20,20,20) 1(20) 2(20. 20)
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ตัวย่อสัญญลักษณ์: DEL-deltamethrin, BT-bifenthrin และไม่มีชุดทดลองและตัวอย่างที่ใช้ในการ

ทดสอบ (-) 
กยุงเสือตัวเต็มวัยเพศเมียชนิด Ma. uniformis จากแหล่งจับยุง I (จ�านวนยุงที่ใช้ในการทดสอบความไว 

 ต่อสารเคมี/จ�านวนยุงท่ีจับได้): เดือนพฤษภาคม (42/42) เดือนสิงหาคม (104/109) และ 

เดือนพฤศจิกายน (125/138)
ขยุงก้นปล่องตัวเต็มวัยเพศเมียชนิด An. dirus จากแหล่งจับยุง II (จ�านวนยุงท่ีใช้ในการทดสอบความไว 

 ต่อสารเคม/ีจ�านวนยงุทีจั่บได้): เดอืนพฤษภาคม (47/47) เดือนสิงหาคม (69/69) และเดือนพฤศจิกายน  

 (60/60)

การทดสอบความไวต่อสารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด ์

  การทดสอบความไวต่อสารเคมกีลุม่ไพรทีรอยด์ 

(pyrethroid susceptibility test) น้ันใช้กลุ่ม

ตัวอย่างประชากรของยุงเสือ Ma. uniformis หรือ

ยุงก้นปล่อง An. dirus ที่มีสุขภาพดีซึ่งจับได้รวมกัน

จากแต่ละครั้ง และท�าการทดสอบตามวิธีมาตรฐาน

ขององค์การอนามยัโลก (WHO)11,12 โดยใช้กระบอก

ทดสอบมาตรฐานและกระดาษชุบสารเคมีกลุ ่ม 

ไพรีทรอยด์มาตรฐาน ได้แก่ 0.05% DEL และ 

0.09% BT ซึ่งความเข้มข้นของสารเคมีกลุ ่ม 

ไพรีทรอยด์ดังกล่าวใช้เป็นระดับความเข้มข้น 

ที่วินิจฉัยความไวต่อสารเคมี (discriminating 

concentration) (รูปท่ี 2A) กล่าวโดยย่อดังนี ้

กลุ่มตัวอย่างยุงเสือหรือยุงก้นปล่องตามท่ีได้แบ่ง

จ�านวนตามชุดกลุ ่มควบคุมและชุดกลุ ่มทดลอง 

ในแต่ละครัง้ทีท่�าการทดสอบซึง่ได้ระบุไว้ตารางที ่1  

ส�าหรับกลุ่มทดสอง น�ากลุ่มตัวอย่างยุงเสือหรือ 

ยุงก้นปล่องจากกระบอกพลาสติกใส่ลงในกระบอก

ทดสอบส่วนที่ไม่ได้สัมผัสกับสารเคมี แล้วปล่อยให้

กลุ่มตัวอย่างดังกล่าว ให้สมัผสักบัสารเคมไีพรีทรอยด์ 

ในกระบอกทดสอบส่วนที่สัมผัสกับสารเคมี ทิ้งไว ้

1 ช่ัวโมง หลังจากนั้น น�ากลุ่มตัวอย่างที่สัมผัสกับ

สารเคมทีัง้หมดใส่ลงในกระบอกพลาสติกทีมี่ผ้าไนลอน 

ปิดปากกระบอกและสะอาด แล้วน�าก้อนส�าลีชุบ

น�า้ตาลทีก่ล่าวไว้ก่อนหน้านี ้วางบนผ้าไนลอนเพือ่เล้ียง 

อาหารยงุ แล้วติดตามนบัจ�านวนยงุเสอื (รูปท่ี 2-B2) 

หรือยุงก้นปล่องที่ก�าลังตายหรือตายแล้วภายใน  

24 ชั่วโมงถัดไปหลังจากสัมผัสกับสารเคมี ส�าหรับ

กลุม่ควบคุม น�ากลุม่ตวัอย่างยงุเสอืหรอืยงุก้นปล่อง

จากกระบอกพลาสติกใส่ลงในกระบอกทดสอบ 

โดยไม่ได้สัมผัสกับสารเคมีไพรีทรอยด์ในกระบอก

ทดสอบซ่ึงใช้กระดาษท่ีไม่ได้ชุบสารเคมีแทน ท้ิงไว้ 

1 ชัว่โมง ในท�านองเดยีวกนักับกลุม่ทดลอง ท�าตดิตาม 

นับจ�านวนยุงเสือ (รูปที่ 2-B1) หรือยุงก้นปล่อง 

ที่ก�าลังตายหรือตายแล้วภายใน 24 ชั่วโมง 

การวิเคราะห์ข้อมูล

  การประ เมินความไวของ ยุ ง เสื อชนิด 

Ma. uniformis หรือยุงก้นปล่องชนิด An. dirus 

ต่อสารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์ ทั้ง 0.05% DEL และ 

0.09% BT อาศัยการนับจ�านวนยุงตายทั้งในชุด 

กลุ่มทดลองและชุดกลุ่มควบคุมของกลุ่มตัวอย่าง 

ยุงเสือหรือยุงก้นปล่องในแต่ละคร้ัง อัตราการตาย

ของกลุ่มทดสอบ (% test mortality) สามารถ 

ค�าณวนได้จากจ�านวนยงุเสอืหรอืยงุก้นปล่องทีต่ายแล้ว 

หรือก�าลงัตายหารด้วยจ�านวนยงุเสอืหรือยงุก้นปล่อง 

ทีใ่ช้ทดสอบทัง้หมด คณูด้วย 100 การค�านวณอตัรา

การตายส�าหรับกลุม่ควบคุม (% control mortality) 
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ก็ค�านวณในท�านองเดียวกันกับกลุ ่มทดสอบ 

การปรับค่าอัตราการตายส�าหรับกลุ ่มทดลอง 

(% adjusted mortality) ด้วยสูตรค�านวณ 

Abbots6,11,12 ใช้เมื่อกลุ่มควบคุมมีอัตราการตาย

มากกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 20  ดังนี้ คือ 

adjusted mortality (%) เท่ากับ (% test  

mortality - % control mortality) หารด้วย  

(100 - % control mortality) คูณด้วย 100  

ค ่าคาดประมาณแบบช่วงส�าหรับ adjusted  

mortality แสดงด้วยค่า 95% confidence  

intervals (CI) ส�าหรับกลุ่มทดสอบ การประเมิน

ระดบัความไวของยงุเสอืหรอืยงุก้นปล่องต่อสารเคมี

กลุ ่มไพรีทรอยด์ อาศัยเกณฑ์การประเมินเชิง

คณุภาพ ดงัน้ี คือ อตัราการตายร้อยละ 98-100 หรอื 

≥98 มีความไว (susceptibility) อัตราการตาย 

ร้อยละ 90-97 มีความต้านทานทีเ่ป็นไปได้ (possible 

resistance) อัตราการตายน้อยกว่าร้อยละ 90 มี

ความต้านทานท่ีต้องยนืยนัเกีย่วกบัยนี (confirmed 

resistance)11,12 

ผลการศึกษา
  จากการประเมินความไวของยงุเสอืตวัเต็มวัย

เพศเมียชนิด Ma. uniformis ต่อสารก�าจัดแมลง

กลุ่มไพรีทรอยด์ (0.05% DEL และ 0.09% BT)  

ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง wild population ส�าหรับ  

test sample ในพื้นที่เพาะปลูกพืชสวน ต�าบล

บ่อพลอย อ�าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด (ตารางท่ี 2) 

7 
 

7 
 

 
รูปที= 2 การทดสอบความไวต่อสารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์ A) ตวัอย่างสภาวะการทดลองของชุดกลุ่มทดสอบโดยใช้

กระบอกทดสอบมาตรฐานและกระดาษชุบสารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์มาตรฐานของ WHO B) กลุ่มตวัอย่างยุงเสือตวั

เต็มวยัเพศเมียชนิด Ma. uniformis ที9ใชท้ดสอบกบั 0.05% DEL ทัMงกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดสอบ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การประเมินความไวของยุงเสือชนิด Ma. uniformis หรือยุงก้นปล่องชนิด An. dirus ต่อสารเคมีกลุ่มไพรี

ทรอยด์ ทัMง 0.05% DEL และ 0.09% BT อาศยัการนับจาํนวนยุงตายทัMงในชุดกลุ่มทดลองและชุดกลุ่มควบคุมของกลุ่ม

ตวัอย่างยุงเสือหรือยุงกน้ปล่องในแต่ละครัM ง อตัราการตายของกลุ่มทดสอบ (% test mortality) สามารถคาํณวนไดจ้าก

จาํนวนยุงเสือหรือยุงกน้ปล่องที9ตายแลว้หรือกาํลงัตายหารดว้ยจาํนวนยุงเสือหรือยุงกน้ปล่องที9ใช้ทดสอบทัMงหมด คูณ

ด้วย 100 การคาํนวณอตัราการตายสําหรับกลุ่มควบคุม (% control mortality) ก็คาํนวณในทํานองเดียวกันกับกลุ่ม

ทดสอบ การปรับค่าอตัราการตายสําหรับกลุ่มทดลอง (% adjusted mortality) ดว้ยสูตรคาํนวณ Abbots6,11,12 ใชเ้มื9อกลุ่ม

ควบคุมมีอตัราการตายมากกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 20  ดงันีM  คือ adjusted mortality (%) เท่ากบั (% test mortality 

– % control mortality) หารด้วย (100 – % control mortality) คูณด้วย 100 ค่าคาดประมาณแบบช่วงสําหรับ adjusted 

mortality แสดงด้วยค่า 95% confidence intervals (CI) สําหรับกลุ่มทดสอบ การประเมินระดับความไวของยุงเสือหรือ

ยุงกน้ปล่องต่อสารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์ อาศยัเกณฑก์ารประเมินเชิงคุณภาพ ดงันีM  คือ อตัราการตายร้อยละ 98–100 หรือ 

³98 มีความไว (susceptibility) อตัราการตายร้อยละ 90–97 มีความตา้นทานที9เป็นไปได ้(possible resistance)  อตัราการ

ตายนอ้ยกว่าร้อยละ 90 มีความตา้นทานที9ตอ้งยืนยนัเกี9ยวกบัยีน (confirmed resistance)11,12  

ผลการศึกษา 

 จากการประเมินความไวของยุงเสือตัวเต็มวยัเพศเมียชนิด Ma. uniformis ต่อสารกําจัดแมลงกลุ่มไพรี

ทรอยด์ (0.05% DEL และ 0.09% BT) ซึ9 งเป็นกลุ่มตวัอย่าง wild population สําหรับ test sample ในพืMนที9เพาะปลูก

พืชสวน ตาํบลบ่อพลอย อาํเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด (ตารางที9 2) เปรียบเทียบกับยุงกน้ปล่องชนิด An. dirus ซึ9 งเป็น

กลุ่มตวัอย่าง wild population สําหรับ reference sample ในพืMนที9เพาะปลูกยางพารา ตาํบลด่านชุมพล อาํเภอบ่อไร่ 

รูปที่ 2 การทดสอบความไวต่อสารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์ A) ตัวอย่างสภาวะการทดลองของ 

ชุดกลุ่มทดสอบโดยใช้กระบอกทดสอบมาตรฐานและกระดาษชุบสารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์มาตรฐาน

ของ WHO B) กลุ่มตัวอย่างยุงเสือตัวเต็มวัยเพศเมียชนิด Ma. uniformis ที่ใช้ทดสอบกับ  

0.05% DEL ทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดสอบ
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เปรียบเทียบกับยุงก้นปล่องชนิด An. dirus ซึ่งเป็น 

กลุม่ตวัอย่าง wild population ส�าหรบั reference 

sample ในพืน้ทีเ่พาะปลกูยางพารา ต�าบลด่านชมุพล  

อ�าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด (ตารางท่ี 3) พบว่า 

ความไวของยุงเสือชนิด Ma. uniformis ต่อ DEL 

(อตัราการตายร้อยละ 92.5 และ 95% CI = 89.6-95.7) 

และ BT (อัตราการตายร้อยละ 88.6 และ 95%  

CI = 83.4-93.8) มีแนวโน้มลดลง หรือมีแนวโน้ม 

ที่จะต้านทาน (ตารางที่ 2) ในขณะที่ ยุงก้นปล่อง 

ชนดิ An. dirus ยงัคงมคีวามไวสงูมากต่อท้ัง DEL และ 

BT โดยมีอัตราการตายร้อยละ 100 (ตารางที่ 3)

ตารางที ่2 ความไวของยงุเสอืตวัเต็มวยัเพศเมยีชนดิ 

Ma. uniformis ต่อสารก�าจดัแมลงในพืน้ทีเ่พาะปลกู

พืชสวน ต�าบลบ่อพลอย อ�าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

สารเคมีกลุ่ม

ไพรีทรอยด์

กลุ่มควบคุม (control) กลุ่มทดสอบ (test)

จ�านวน

ตัวอย่างที่ใช้

จ�านวน

ตัวอย่าง

ที่ตาย

อัตรา

การตาย

(ร้อยละ)

จ�านวน

ตัวอย่าง

ที่ใช้

จ�านวน

ตัวอย่าง

ที่ตาย

อัตรา

การตาย

(ร้อยละ)

DEL 0.05% 40 0 0 106 98 92.5ก

BT 0.09% 20 0 0 105 93 88.6ข

ตัวย่อสัญญลักษณ์: DEL-deltamethrin , BT-bifenthrin, ก95% CI = 89.6-95.7, ข95% CI = 83.4-93.8

ตารางที่ 3 ความไวของยุงก้นปล่องตัวเต็มวัยเพศเมียชนิด An. dirus ต่อสารก�าจัดแมลงในพื้นที่เพาะปลูก

ยางพารา ต�าบลด่านชุมพล อ�าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

สารเคมีกลุ่ม

ไพรีทรอยด์

กลุ่มควบคุม (control) กลุ่มทดสอบ (test)

จ�านวน

ตัวอย่างที่ใช้

จ�านวน

ตัวอย่าง

ที่ตาย

อัตรา

การตาย

(ร้อยละ)

จ�านวน

ตัวอย่าง

ที่ใช้

จ�านวน

ตัวอย่าง

ที่ตาย

อัตรา

การตาย 

(ร้อยละ)

DEL 0.05% 40 0 0 76 76 100

BT 0.09% 20 0 0 40 40 100

ตัวย่อสัญญลักษณ์: DEL-deltamethrin , BT-bifenthrin

วิจารณ์และสรุปผล
  การศึกษานี้มีข้อจ�ากัดพื้นฐานเกี่ยวกับกลุ่ม

ตัวอย่างประชากรยุงเสือชนิด Ma. uniformis และ

ยุงก้นปล่องชนิด An. dirus ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

wild population (กลุ่มประชากรยุงที่สามารถ 

ปรบัตวัได้ด ีผสมพนัธุ ์และแพร่พนัธุใ์นแหล่งเพาะพนัธุ ์

ตามธรรมชาต ิซึง่อาจมโีครงสร้างประชากรพันธศุาสตร์ 

ทีผ่สมสายพนัธุต่์าง ๆ  แต่แสดงลกัษณะทางโครงสร้าง 

หรือทางสรีระวิทยาในการปรับตัวเพื่ออยู ่อาศัย 

ในแหล่งแพร่พันธุ์เดียวกันหรือต่างกันก็ได้) แทนท่ี
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กลุ่มตัวอย่าง clonal population (กลุม่ประชากรยงุ 

มีโครงสร้างประชากรพันธุศาสตร์ของสายพันธุ ์

เดียวกัน ซึ่งแสดงลักษณะทางโครงสร้าง หรือ 

ทางสรีระวิทยาที่เหมือนกันทุกประการ) ในการ

ทดสอบความไวต่อสารก�าจัดแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์ 

(0.05% DEL และ 0.09% BT)  ทั้งยุงเสือชนิด 

Ma. uniformis และยุงก้นปล่องชนิด An. dirus 

ที่ได้จากพื้นท่ีเพาะปลูกพืชสวนในเขตต่อเมือง 

ต�าบลบ่อพลอย และพืน้ทีเ่พาะปลกูยางพาราในเขต

ชิดป่า ต�าบลด่านชุมพล อ�าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 

ยังคงเป็นยุงที่ไม่สามารถปรับตัวได้ดีในสภาวะ 

การทดลองเลี้ยงยุงในห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้

ประชากรยุงซึ่งเป็น clonal population ดังนั้น 

การประเมินความไวของยุงเสือตัวเต็มวัยเพศเมีย

ชนิด Ma. uniformis และยุงก ้นปล่องชนิด 

An. dirus ต่อสารก�าจัดแมลงกลุ ่มไพรีทรอยด ์

(DEL และ BT) ในการศีกษานี้ จึงจ�าเป็นต้องอธิบาย

ปรากฎการณ์โดยอาศัยการคาดประมาณของอัตรา

การตาย (interval estimates of observed  

mortality) ซึ่งใช้บ่งบอกแนวโน้มการต้านทานต่อ

สารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์ในพื้นที่ศึกษาดังกล่าว 

  การประ เมินความไวของ ยุ ง เสื อชนิด 

Ma. uniformis ต่อสารก�าจดัแมลงกลุม่ไพรทีรอยด์ 

(0.05% DEL และ 0.09% BT) ชีใ้ห้เหน็อย่างชดัเจน

ว่า ยุงเสือชนิด Ma. uniformis มีแนวโน้มท่ีจะ

ต้านทานต่อ BT เร็วกว่า DEL ซึ่งจ�าเป็นต้องยืนยัน

เก่ียวกับยีนว่าประชากรยุงเสือที่ทดสอบนั้นมียีน 

ที่ เกี่ยวข ้องกับการต ้านทานต ่อสารเคมีกลุ ่ม 

ไพรีทรอยด์11,12 และอาจเป็นไปได้สูงที่ประชากร 

ยงุเสอืชนดิ Ma. uniformis ในพืน้ทีเ่พาะปลกูพชืสวน 

ในเขตต่อเมือง ต�าบลบ่อพลอย อาจเคยได้รับ 

การสัมผัสกับสารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์ทั้ง DEL และ 

BT ซ่ึงเกษตรกรได้น�าไปใช้ในการป้องกัน ควบคุม 

ก�าจัดแมลงศัตรูทุเรียนเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน 

อันเป็นผลจากกระบวนการชะล้างผิวดินด้วยน�้า 

ข้อมูลน้ีสอดคล้องกับแนวโน้มของการดื้อต่อ DEL 

และ BT ของยุงก้นปล่องชนิด An. campestris 

ซ่ึงปรับตัวแพร่พันธุ์ได้ดีตามแหล่งน�้าผิวดิน เช่น 

บ่อน�้าตื้น บ่อขุดกักเก็บน�้า แอ่งน�้า ล�ารางระบายน�้า

ในสวนยางพาราในเขตชิดป่า ต�าบลด่านชุมพล 

อ�าเภอบ่อไร่6 ในขณะที่ยุงก้นปล่องชนิด An. dirus 

ซ่ึงมคีวามไวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมและ

สารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์ทั้งที่ใช้ในการเกษตรกรรม

และสาธารณสขุ ยงัคงมคีวามไวสงูมากต่อ DEL และ 

BT ท้ังนี้ เนื่องจากยุงก้นปล่องชนิด An. dirus 

แพร่พันธุ์ตามแหล่งน�้าบริสุทธ์บนเขา ลูกน�้ายุง

ก้นปล่องชนิด An. dirus จึงไม่น่าจะได้รับสัมผัสกับ

สารเคมกีลุ่มไพรีทรอยด์ในพ้ืนทีเ่พาะปลูกยางพารา

ในเขตชิดป่าตามสมมติฐานก่อนหน้านี้ การศึกษานี้ 

สามารถให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายเกี่ยวกับ 

การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสารกลุ่ม

ไพรทีรอยด์ทีใ่ช้เพือ่ป้องกนั ควบคมุ ก�าจดัแมลงศตัรู

ทุเรียนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ของ

ประเทศไทย สิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ใช่เป้าหมายของ 

สารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์ เช่น Ma. uniformis และ 

An. campestris สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดที่มีความไว

ส�าหรับการประเมินสารพิษตกค้างของสารกลุ ่ม 

ไพรีทรอยด์ที่ใช้ในการเกษตรกรรม โดยเฉพาะ 

การเพาะปลูกพืชสวน ผลไม้ 

กิตติกรรมประกาศ
  การศึกษานี้ได ้รับการสนับสนุนการวิจัย 

จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�าโดยแมลง (ศตม.) 

ที่ 6.4 จังหวัดตราด และหน่วยควบคุมโรคติดต่อ 
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น�าโดยแมลง (นคม.) ที่ 6.4.4 อ�าเภอบ่อไร่ จังหวัด

ตราด ขอขอบคุณนายษวีะรงั สงัข์ทอง หัวหน้าศตม.

ที่ 6.4 จังหวัดตราด และนายรุ่งศักดิ์  ชูก�าแพง  

หัวหน้านคม.ที่ 6.4.4 อ�าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 

ในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และบุคลากรทั้ง 

นักกีฏวิทยาและเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ตลอดจน

อ�านวยความสะดวกในการเตรียมชุมชน ติดต่อ

ประสานงานหน่วยงานอปท.ในอ�าเภอบ ่อไร ่ 

จนส�าเร็จลุล่วงทุกประการ
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