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คำนำ
โดยทั่ว ไปในงานสุ ข าภิ บ าล/อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อม จ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งทราบและควบคุ ม ปั จ จัย
การน าโรคที่ จ ะกล่ า วถึ ง นั่ น คื อ พาหะน าโรค เพราะในบางสภาวะการอาจก่ อ ให้ เกิ ด เหตุ ร าคาญ
อันเนื่องมาจากการสะสมอาหารทังที
้ ่มีการปรุ งสุกจนเย็น วัตถุดิบเพื่อปรุงประกอบ หรื อ มูลฝอยจาพวกย่อย
สลายได้ นอกจากนี ย้ ัง มี บ างสภาวะที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด โรค อาทิ เช่ น ภายหลัง การเกิ ด ภั ย พิ บั ติ น า้ ท่ ว ม
การกองทิ ง้ สิ่ ง ปฏิ กูล หรื อ มี ระบบบ าบัด ที่ ไ ม่ ถูก สุข ลัก ษณะ ส าหรั บ พาหะน าโรคที่ ส าคัญ ที่ เป็ นตัว ชี ว้ ัด
ด้ านสุขาภิบาล นัน่ คือ แมลงวัน แมลงสาบ นอกจากนี ้ ยังมีพาหะจาพวกเห็บ ตัวเรื อด เหา หมัด และหนู แต่
ทังนี
้ จ้ ะเน้ นตัวชีว้ ดั ด้ านสุขาภิบาลเป็ นสาคัญ

เพราะบ่อบอกสภาพของการจัดการด้ านสุขาภิบาลได้ เป็ น

อย่างดี สาหรับคู่มือการควบคุมพาหะนาโรค : แมลงวัน จะนาเสนอเพื่ อให้ คานึงความสาคัญ ของงานด้ าน
การควบคุม พาหะนาโรค สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ ที่จ าเป็ น หรื อการดาเนินงานทัง้ ในด้ าน
สุขาภิบาลโดยตรงเอง หรื ออนามัยสิ่งแวดล้ อม หรื องานด้ านสาธารณสุข เป็ นต้ น
ผู้เรี ยบเรี ยงและจัดทาขอขอบคุณ สานักอนามัยสิ่งแวดล้ อมที่เห็นความสาคัญของการจัดทาคูม่ ือ
เล่มนี ้ เพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ทงต่
ั ้ อนักวิชาการ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านผู้ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนผู้ที่สนใจ ทุกท่าน
คณะผู้จัดทำ
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ภำพ 1-1 แมลงวัน

ภำพ 1-2 แมลงวันหัวเขียว

1.บทนำ
แมลงวันนามาซึ่งความสกปรกและอาจก่อให้ เกิดโรค เป็ นภัยคุกคามต่อสุขภาพประชาชน แมลงวัน
สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ ในสภาพแวดล้ อมที่มีความสกปรก หรื อสิ่งสกปรกโสโครก อุจจาระซากสัตว์และเศษ
อาหารของมนุษ ย์ ที่ มัก จะอยู่ใกล้ เคี ย งกับ มนุษ ย์ แ ละสัต ว์ เสมอเพราะต้ อ งมี ก ารกิ น อาหารและขับ ถ่ า ยอยู่
ตลอดเวลา
แมลงวัน เป็ นพาหะน าโรคเกี่ ย วกับ โรคระบบทางเดิ น อาหาร โดยจะเข้ า ไปไต่ต อมอุจ จาระ หรื อ
สิ่งสกปรกตามสิ่งที่มนั เกาะ หรื อแม้ กระทัง่ อาหารที่ปล่อยทิ ้งไว้ โดยไม่มีสิ่งปกปิ ด โดยเฉพาะเชื ้อก่อโรคระบบ
ท า ง เดิ น อ า ห า ร คื อ ก ลุ่ ม แ บ ค ที เรี ย Enterohaemorrhagic โ ด ย เฉ พ า ะ ที่ อ ยู่ ใ น ล า ไ ส้ คื อ
Escherichia coli เป็ นแบคทีเรี ยบ่งชี ้ถึงการปนเปื อ้ นของอุจจาระหรื อสิ่งปฏิกลู และเชื ้อก่อโรคอื่น ๆ นอกจากนี ้
ยังเป็ นตัวเชื่อมผ่านเชือ้ ฉวยโอกาส และเชือ้ ก่อโรคระบบทางเดินอาหารอื่น ๆ ได้ อีกด้ วย แมลงวันมีมากมาย
หลายพั น ธุ์ ในที่ นี จ้ ะกล่ า วเฉพาะแมลงวัน ที่ เป็ นปั ญ หาด้ า นสาธารณสุ ข คื อ แมลงวัน บ้ าน (Musca
domestica House Fly)) ที่ แพร่ ก ระจายและพบได้ ต ลอดหากมี ส ภาพแวดล้ อ มที่ เอื อ้ ต่อ การเพาะพัน ธุ์ และ
แมลงวันหัวเขียว (Chrysomya megacephala (Fabricius)) พบมากตามชุม ชน ตลาด กองขยะโดยเฉพาะ
ในหน้ าร้ อน
แต่ทงนี
ั ้ ้ แม้ วา่ แมลงวันจะมีโทษที่เป็ นพาหะนาโรค แต่แมลงวันมีประโยชน์ตอ่ มนุษย์ เช่น ในบางท้ องที่
พบว่าแมลงวันสามารถช่วยผสมเกสรดอกไม้ แพทย์บางแห่งใช้ หนอนแมลงวันช่วยในการรักษาแผลเน่าเปื่ อย
ในคน โดยให้ หนอนแมลงวันขนาดเล็ กกัด กิ นเนื อ้ เยื่ อที่ ตายแล้ ว ทาให้ แผลหายเร็ วขึน้ การพบตัวอ่อนของ
แมลงวันในศพสามารถช่วยในการชันสูตรศพ ซึ่งช่วยประมาณระยะเวลาตายหรื อการหาสาเหตุของการตาย
ในบางกรณีได้
2.ชีววิทยำของแมลงวัน
Kingdom: Animalia (อาณาจักรสัตว์)
Phylum: Arthropod (ไฟลัมอาร์ โทโปดา)
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Class: Insects (ชันอิ
้ นเซคตา)
Order: Diptera (อันดับดิบเทอร์ รา)
Suborder : Cyclorrhapha (อันดับย่อยไซโครราฟา)
Family: Muscidae (วงศ์มสั ซิเด)
Genus : Musca (สกุล มัสคา)
Species: Musca domestica
Family : Calliphordidae

(วงศ์คลั ลิพฟอดิเด)

Subfamily: Calliphorinae (วงศ์ย่อยของคัลลิฟอริเน)
Genus : Calliphora (สกุล คัลลิฟอรา)
Species: Calliphora spp.,
Subfamily: Chrysomyinae (วงศ์ยอ่ ย คลีสซอมยิเน่)
Genus : Chrysomya (สกุล คลีสซอมยา)
Species:Chrysomyia spp
Family : Calliphoridae (วงศ์คลั ลิพฟอลิเด)
Subfamily: Sarcophaginae (วงศ์ยอ่ ย ซาร์ โคฟากินี)
Genus : Sarcophagidae (สกุล ซาโกฟากิเด)
Species: Sarcophogidae spp,
ภำพ 1-3 แสดงอนุกรมวิธานแมลงวันที่มีความสาคัญทางการแพทย์
แมลงวั น จั ด อยู่ ใ นไฟลั ม อาร์ โ ทโปดา (Phylum Arthropod) ชั น้ อิ น เซคตา (Class insects)
หรื อกลุ่ม แมลง อันดับดิบเทอร์ รา (Order Diptera) เป็ นอันดับที่ มี ขนาดใหญ่ อันดับนี ม้ ี ประมาณ 240,000
ชนิด (ประมาณ122,000 ชนิดหรื อครึ่งหนึ่งที่ได้ รับการจาแนก) ได้ แก่ ยุง บัว่ ริ น้ และแมลงวัน ซึ่งอยู่ในอันดับ
ย่อยไซโครราฟา (Suborder Cyclorrhapha) ที่มีความสาคัญด้ านสาธารณสุข มี 2 วงศ์(Familes) คือ วงศ์มสั ซิ
เด (Muscidae)และ วงศ์คลั ลิพฟอดิเด (Calliphordidae) ดังตาราง 1-1
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ตำรำง 1-1 แสดงชนิดของแมลงวันที่มีความสาคัญทางด้ านสาธารณสุข
Family

ชื่อวิทยำศำสตร์

ชื่อสำมัญ

Family

1) แมลงวันบ้ ำน

2)แมลงวันหัวเขียว

Family : Muscidae (วงศ์มสั ซิเด)

Family : Calliphordidae(วงศ์คลั ลิพฟอดิเด)

Musca domestica

Common house fly

ชื่อวิทยำศำสตร์

Subfamily : Calliphorinae

ชื่อสำมัญ

Phormia spp.

Black blow fly

(วงศ์ยอ่ ยของคัลลิฟอริ เน่)
Fannia cannicularis

Little House Fly

Calliphora spp.

Blue bottle,
European blowfly

Ophyra spp.

Black Garbage Fly

Phaenicia spp.

Green bottle fly,

Muscina stabulans Fly

False Stable Fly

Chrysomyia
megacephala

Fabricius

Subfamily : Chrysomyinae
(วงศ์ยอ่ ย คลีสซอมยิเน่)

Family : Calliphoridae (วงศ์คลั ลิพฟอลิเด)
Stomoxys calcitrans Fly stable fly or biting fly
or dog fly

Subfamily : Sarcophaginae
(วงศ์ยอ่ ยซาร์ โคฟากิน)ี

Sarcophogidae spp. Flesh Fly
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สาหรับลักษณะโครงสร้ างและวงจรชีวิตของแมลงวันมีรายละเอียด ดังนี ้
2.1 โครงสร้ ำงของแมลงวัน โดยทัว่ ไปแมลงเป็ นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง แบ่งโครงสร้ างเป็ น
ภายนอก (Exoskeleton) และภายใน (Endoskeleton) สาหรับโครงสร้ างและสรี ระของแมลงวันแบ่งออกเป็ น
3 ส่วน คือ ส่วนหัว ส่วนอกและส่วนท้ อง ดังภาพ 1-4 ,1-5,1-6 และ1-7 รายละเอียด มีดงั นี ้
2.1.1 หัว (head) ประกอบด้ วยอวัยวะที่สาคัญ คือ หนวด 2 เส้ น ตา (Compound eyes)
ปากเป็ น 2 แบบที่ใช้ ดดู (Sucking) ได้ แก่แมลงวันคอก แมลงวันที่ดดู เลือด เป็ นต้ น และแบบที่ใช้ ดดู หรื อครูดหรื อ
ซับดูด (Rasing) เช่น แมลงวันบ้ าน ฯลฯ หนวดมี 3 ปล้ อง ปล้ องปลายใหญ่สดุ มีขน นอกจากนี ้ภายในส่วนหัว มี
ศูนย์กลางของระบบประสาท ( Nerve Center) ที่มีการควบคุมการทางานและประสาทรับรู้การทางานของร่างกาย
และส่งต่อไปยังศูนย์กลางของระบบประสาท ( Nerve Center)ช่องท้ อง นอกจากนี ้ยังประกอบไปด้ วย (Pharynx)
หลอดอาหาร (Esophagus) ต่อมน ้าลาย (Salivary duct)
2.1.2 อก (thorax) คือส่วนของลาตัวเป็ นปล้ อง (Segments) ซึง่ มี 3 ปล้ อง มีขา 3 คู่ /มี 6 ขา
(Legs) ใช้ จบั /เกาะสัมผัสอาหารหรื อที่เกาะและพยุงร่างกาย ด้ านบน มีปีก (Wing) 1 คู่ มีขนเส้ นเล็กขึ ้นปกคลุม
อยูท่ วั่ ทังตั
้ วและขา ลักษณะบางใสอยู่ที่อกปล้ องกลาง
2.1.3 ท้ อง (abdomen) คือส่วนท้ ายของลาตัว ประกอบด้ วยปล้ อง 9 ปล้ องมีศนู ย์กลางของระบบ
ประสาท ( Nerve Center) ช่วงท้ องควบคุมระบบการย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย

ภำพ 1-4 กายวิภาคศาสตร์ ของแมลงวัน เพื่อการจาแนกชนิดของแมลงวัน
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ภำพ 1-5 กายวิภาคศาสตร์ ของแมลงวัน (ด้ านบน)

ภำพ 1-6 กายวิภาคศาสตร์ ของแมลงวัน (ด้ านข้ าง)
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ภำพ 1-7 องค์ประกอบโครงสร้ างสรี ระภายนอก (External) และภายใน (Internal) ของแมลงวัน
2.2 วงจรชีวิตของแมลงวัน

ภำพ 1-8 วงจรชีวิตของแมลงวัน
วงจรชี วิตของแมลงวันเป็ นแบบเมตามอโฟซิสโดยสมบูรณ์ (Complete Metamorphosis) คือ ระยะไข่
(Eggs) ระยะตัวหนอน (Maggot/Larva) ระยะดักแด้ (Pupa/Cacoon) และระยะตัวเต็ม วัย (Adult) จากภาพ
แสดงวงจรชี วิ ต ของแมลงวั น แมลงวั น โดยทั่ ว ไปมี ว งจรชี วิ ต เฉลี่ ย อยู่ ใ นช่ ว ง 6-12 วั น นั บ จากฟั กตั ว
ในสภาพแวดล้ อมที่ เหมาะสม แมลงวันเพศเมี ยสามารถออกไข่อยู่ในช่วง 100-200 ฟอง ในช่วงชี วิต ไข่รูปร่ าง
คล้ ายกล้ วย ยาวรี สีขาวนวลขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร ใช้ เวลาพัฒ นาต่าสุด 6-8 ชัว่ โมง ที่ 35 องศาเซลเซียส
เป็ นตัวอ่อนหรื อตัวหนอนภายใน 24 ชั่งโมง มี รูป ร่ างยาวรี ตัวหนอนโตเต็ม ที่ ยาวประมาณ 12-13 มิ ล ลิ เมตร
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เรี ยก maggot ไม่มีขา จะมีชีวิตอยูไ่ ด้ 3-7 วัน และจะเข้ าสู่ระยะดักแด้ ภายใน 1-2 ชัว่ โมง ในตอนแรกจะเป็ นสีขาว
ต่อไปประมาณ 24 ชั่วโมงจะเป็ นสีนา้ ตาลดา รู ปร่ างคล้ ายถังไม้ ทรงกระบอกตรงกลางป่ องหรื อคล้ ายถังเบียร์
(Barrel –shaped) ระยะนีจ้ ะไม่เคลื่อนไหวไปไหนและไม่กินอาหาร ระยะดักแด้ มีอายุประมาณ 3-4 วัน จากนัน้
เข้ าสู่ระยะตัวเต็ม วัย หรื อ ตัวแก่ และออกมาจากดักแด้ 2 วัน ก็ พ ร้ อมที่ จ ะวางไข่ ขนาดโดยทั่วไปมี ความยาว
ประมาณ 6-16 มิลลิเมตร ตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมียเล็กน้ อย
2.3 แมลงวันที่สำคัญด้ ำนสำธำรณสุข
2.3.1 แมลงวันบ้ ำน
แมลงวันบ้ าน (House files) มีมากมายหลากหลายสปี ชี่ ตามที่นาเสนอ ดังตาราง 1-1 แต่ที่เน้ นและเป็ น
ปั ญ หามากที่ สุด คือ Musca domestica ชื่ อสามัญ common house fly ซึ่งแพร่ กระจายทั่วโลกทัง้ เขตร้ อน
และเขตอบอุ่น มีประมาณร้ อยละ 80 ของแมลงวันทังหมด
้
พบได้ ทวั่ ไปและพบมากที่สดุ เป็ นแมลงที่ไม่กินเลือด
เป็ นแมลงที่กินอาหารโดยไต่ตอม ตลอดจนสิ่งสกปรก ขยะ สิ่งปฏิกูลต่าง ๆ พบมากในช่วงฤดูร้อน อาศัยอยู่
ตามที่สกปรก กองขยะอาหารบูดเน่ าเสีย มีการกระจายอยู่ทวั่ โลกมีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดต่อสังคมนิเวศวิทยา
ของคน (Human biocoenosis) จึง เรี ยกว่าเป็ น แมลงพวก Synanthrope แมลงวันบ้ านมี ความส าคัญ ในทาง
การแพทย์มากเพราะนิสยั การเพาะพันธุ์และการกินอาหาร เกื ้อกูลต่อการนาโรค

ภำพ 1-9 ลักษณะรูปร่างของแมลงวันบ้ าน
ที่มา : Centers for Disease Control and Prevention.

2.3.1.1 ลักษณะรู ปร่ ำง
แมลงวันบ้ านมีสีเทา ลาตัวไม่มีสีสะท้ อนแสง มีสีน ้าตาลอ่อนจนถึงสีเข้ ม มีแถบดาด้ านข้ าง 4 แถบ
ตัวขนาดยาว 6-8 มิ ล ลิ เมตร ตัวผู้มี ความยาว 5.6-6.5 มิ ลลิเมตร และตัวเมี ยมี ความยาว 6.5-7.5 มิ ลลิเมตร
มีแถบดายาว 4 แถบอยู่บนด้ านบนของส่วนอก มีตารวม ซึ่งในตัวเมียจะอยู่ห่างกันมากกว่าของตัวผู้มีเส้ นปี กเห็น
ได้ ชดั เจน เส้ นปี กที่ 4 จะโค้ งหักมุมไปทางด้ านหน้ าไปติดกับเส้ นปี กตามยาวอันข้ างหน้ า
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ภำพ 1-10 วงจรชีวิตของแมลงวันบ้ าน
2.3.1.2 วงจรชีวิตและชีววิทยำ
ระยะไข่ แมลงวันบ้ านจะผสมพันธุ์หลังจากเป็ นตัวเต็มวัย 2-3 วัน ตัวเมียวางไข่ ครัง้ หนึ่ง ๆ จานวน
120-150 ใบ และตัวเมีย 1 ตัวสามารถวางไข่ได้ หลายครัง้ ถ้ าสภาพสิ่งแวดล้ อ มเหมาะสมอาจวางไข่ได้ 6 ครัง้
โดยแต่ละครัง้ ห่างกันนาน 3-4 วันไข่ใช้ เวลาฟั กตัว 8-12 ชัว่ โมง
ระยะตัวอ่ อน (larva หรื อ maggot) ใช้ เวลาในการเจริญ 5 วัน
ระยะดั ก แด้ (pupa) ใช้ เวลา 4-5 วัน เวลาทัง้ หมดที่ ใช้ ในการเจริ ญ เติ บ โตจากไข่ไปเป็ น ตัว เต็ม วัย
ประมาณ 10 วัน ที่ อุณ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส ขนาดของตัวเต็ม วัยขึน้ อยู่กับ ขนาดของระยะ ตัวอ่อน ของมัน
ตัวดักแด้ เมื่อโตเต็มที่จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็ นสีดาแล้ วคลานออกจากแหล่งเพาะพันธุ์มายังที่แห้ ง
ระยะตัวเต็ม วัย (Adult) ถ้ าตัวอ่อนมีอาหารสมบูรณ์ ตวั เต็ม วัยที่ได้ ก็จะโตด้ วย ตัวอ่อ นมีขนาดยาว
12 มิ ล ลิเมตร สีขาว รู ปทรงกระบอกเรี ยวเล็กไปทางส่วนหัว ส่วนปลายจะใหญ่ และมี รูเปิ ดหายใจตัวเต็ม วัย
จะใช้ ptillinum ดันเปลือกด้ านหน้ าของระยะดักแด้ ให้ เปิ ดแล้ วออกมาที่พื ้นผิวดิน ถ้ าดินถู กอัดแน่นจะทาให้ มัน
ออกมาลาบาก กองขยะเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ดีที่สดุ รวมทังหลุ
้ มส้ วม กองผักเน่า เป็ นต้ น
2.3.2 แมลงวันหัวเขียว
แมลงวัน หั ว เขี ย ว (Blow files) เป็ นแมลงที่ มี ค วามส าคัญ ทางการแพทย์ แ ละสั ต วแพทย์ อยู่ ใ นวงศ์
Calliphordidae(วงศ์คลั ลิพฟอดิเด) และวงศ์ Calliphoridae (วงศ์คลั ลิพฟอลิเด) นอกจากนีย้ ังแบ่งออกเป็ นวงศ์
ย่อยได้ อีกหลายวงศ์ แต่ที่มีความสาคัญต่อการเป็ นพาหะนาโรคของมนุษย์และสัตว์ คือ วงศ์ ย่อยของคัลลิฟิริ นี
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( Subfamily Calliphorinae) ว ง ศ์ ย่ อ ย ค ลี ส ซ อ ม ยิ เ น่ (Subfamily Chrysomyinae)
และวงศ์ ย่อยของซำร์ โคฟำกินี (Subfamily Sarcophaginae) ซึง่ ต่างก็มีตวั อ่อนเป็ นปรสิตของมนุษย์และสัตว์
(Myiasis) นอกจากนี ย้ ังมี ความสาคัญ ด้ านการสุขาภิ บาล ตั ง้ แต่กระบวนการผลิตวัตถุอาหาร ประกอบปรุ ง
จาหน่ายจนกระทั่งการจัดการด้ านมูลฝอย แต่ที่สาคัญ มี 2 สายพันธุ์ คือ Chrysomyia spp. และ Calliphora
spp. แต่แมลงวันหัวเขียวที่พบมากที่สุดในประเทศไทยและเป็ นปั ญหาทางด้ านสาธารณสุข มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า
Chrysomya megacephala (Fabricius) นอกจากนี ย้ ัง มี Phaenicia spp. และ Phormia spp. Sarcophogidae
spp.

(1)

(2)
ภำพ 1- 11 ลักษณะรูปร่างแมลงวันหัวเขียว

2.3.2.1 ลักษณะรู ปร่ ำง
ลัก ษณะล าตัว เลอะเทอะ มี ข นแข็ ง ตามล าตัว จ านวนมาก พบแพร่ ก ระจายทั่ว ไปในประเทศแถบ
ตะวันออกและออสเตรเลี ย ไม่พ บในประเทศเขตแอฟริ กา มี ขนาดใหญ่ ล าตัวใหญ่ ประมาณ 8-12 มิ ลลิเมตร
ลำตัวมันวำวสีนำ้ เงินเขียว แต่ละวงศ์ยอ่ ยที่สาคัญทางด้ านสาธารณสุข มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
-วงศ์ ย่อยของคัล ลิ ฟิ ริ นี (Subfamily Calliphorinae) มี ลักษณะสาคัญ ดังนี ค้ ือ ขนแข็ง (bristle)บนอก
ปล้ อ งกลาง (mesonotum) เจริ ญ ไม่ ดี นัก เส้ น ปี ก stem vein จะไม่มี ข นขึน้ เป็ น แถว ตระกูล ที่ พ บมากได้ แ ก่
Calliphora spp.ส่วนอกจะมี สี น า้ เงิ น ปนด าสี น า้ เงิ น มัน วาวสะท้ อ นแสง บางครัง้ มองเห็น เป็ น สี ฟ้ าเข้ ม และ
Phaenicia โดยแมลงวัน Luicilia และ Phaenicia ส่วนอกและส่วนท้ องจะมีสีเขียวเป็ นเงา เขียวทองแดง หรื อ
ทองแดง ขณะที่แมลงวัน Calliphora ส่วนอกจะมีสีดา ส่วนท้ องมีสีน ้าเงินปนดาหรื อสีน ้าเงินมันวาวสะท้ อนแสง
พบว่ามีการแพร่กระจายทัว่ ไปในแถบตะวันออกและออสเตรเลีย ไม่พบในเขตแอฟริกา เป็ นแมลงวันหัวเขียวที่พบ
มากที่สดุ ในประเทศไทย แมลงวันชนิดนี ้จะมีขนาดใหญ่ ลาตัวมีขนาดใหญ่ประมาณ 8-12 มิลลิเมตร ลาตัวมันวา
วสีน ้าเงินเขียว
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ภำพ 1-12 ตัวอย่างการจาแนกชนิดของแมลงวัน Calliphoridae to Species โดยการพิจารณาที่เส้ นปี กและ
ลักษณะของsetae
- วงศ์ ย่อยคลีสซอมยิเน่ (Subfamily Chrysomyinae)
พบมากที่ สุ ด ในประเทศไทย มี ม ากในแถบตะวัน ออกและออสเตรเลี ย ขนาดประมาณ
8-12 มิลลิเมตรลาตัวมันวาวสีน ้าเงินเขียว

ภำพ 1-13 วงจรชีวิตของแมลงวันหัวเขียว
2.3.2.2 วงจรชีวิตและชีววิทยำ
ระยะเป็ นไข่ แมลงวันหัวเขียวมักจะวางไข่เป็ นกระจุกหรื อ เป็ นกลุม่ บนซากสัตว์ มูลฝอยเปี ยก ที่มี
เศษเนื ้อสัตว์ปนเปื อ้ นอยู่ หรื อบางครัง้ อาจพบในเนื ้อสด ๆ หรื อที่กาลังเน่าเปื่ อยอยู่ ไข่ของแมลงวันหัวเขียวมีสี
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เหลืองอ่อน ไข่แมลงวันหัวเขียวจะฟั กเป็ นตัวหนอนภายในระยะเวลา 9-10 ชัว่ โมง ถึง 3 วัน จะแตกออกเป็ น
ตัวอ่อน
ระยะตัวอ่ อน มีขนาดยาวประมาณ 10-14 มิลลิเมตร มีสีเทาปนเหลือง ด้ านหน้ าสุดจะมีขาขออยู่
1 คู่ ส่วนท้ ายของลาตัวป้านและกว้ าง ตัวอ่อนของแมลงวันหัวเขียวแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ที่มีขน
(hairy larvae) และกลุม่ ที่ไม่มีขน (smooth larvae) ตัวอ่อนของแมลงวันหัวเขียวเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ซงึ่ อาจใช้
เวลาประมาณ 2-19 วัน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั อุณหภูมิของอากาศและอาหาร มีการลอกคราบ 2 ครัง้ เมื่อจะกลายเป็ น
ดักแด้ อาจจะหลุดออกจากอาหารหรื อโฮสต์แล้ วตกลงสูพ่ ื ้นก่อนที่ตวั อ่อนจะกลายเป็ นดักแด้ เมื่อมันตกลงสูพ่ ื ้นแล้ ว
จะชอนไชหาสถานที่ที่แห้ งแล้ วทาการฝังตัวไว้ ใต้ ผิวดินแล้ วจึงกลายเป็ นดักแด้
ระยะตัวแก่ ตัวแก่ของแมลงวันหัวเขียวมีความแตกต่างกัน แล้ วแต่วา่ จะเป็ นแมลงวันหัวเขียวที่จดั
อยูใ่ นวงศ์ใดสกุลใดและชนิดใดแต่โดยทัว่ ไปแล้ วแมลงวันหัวเขียวมักมีสว่ นอกและส่วนท้ องสีน ้าเงิน
หรื อสีเขียวเหลือง บางชนิดอาจมีสีเขียวปนโลหะ หรื อสีบรอนซ์แวววาว มีตาสีแดง ลาตัวเรี ยวยาว ขนาดประมาณ
8-10 มิลลิเมตร ตัวแก่ของแมลงวันหัวเขียวมักมีอายุประมาณ 1 เดือน และในชัว่ รุ่นของมันจะมีการแพร่พนั ธุ์ได้
ประมาณ 9-10 ครัง้
3.กำรระบำดวิทยำ

ภำพ 1-14 กลไกการเกิดแพร่เชื ้อโดยทางอ้ อม (Indirect Transmission) โดยมีแมลงวันเป็ นพาหะนาโรค (vector)
ทางด้ านการระบาดวิทยา แมลงวัน เป็ นส่วนหนึ่งของกลไกการแพร่เชื ้อ และการถ่ายทอดเชื ้อ (Agent)
สู่มนุษย์หรื อโฮสต์ (Host) ซึ่งขึ ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ ทัง้ นีก้ ลไกการแพร่ กระจายเชือ้ เป็ นไปโดยทางอ้ อม
(Indirect Transmission) โดยมี แ มลงวัน เป็ น พาหะน าโรค (vector) ซึ่ง เชื อ้ โรคได้ แ ก่แ บคที เรี ย เชื อ้ รา ไวรั ส
จะติ ด มากั บ ขา ปี ก ของแมลงวั น ซึ่ ง เป็ นสื่ อ (vehicle) น าเชื อ้ เหล่ า นี ม้ าสู่ ม นุ ษ ย์ ห รื อ โฮสต์ (Host)
อาจปนเปื อ้ นลงในอาหาร นา้ และรับประทานเข้ าไปโดย ไม่ผ่านความร้ อนหรื อ ทาให้ เชือ้ โรคเหล่านีต้ าย
เสี ย ก่ อ น มี รายงานพบว่า มี เชื อ้ โรคอย่ า งน้ อ ย 65 ชนิ ด ที่ มี แ มลงวัน เป็ น พาหะน าโรค (Agent) โดยเฉพาะ
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โรคติ ด ต่ อ ทางเดิ น อาหาร เช่ น โรคอุ จ จาระร่ ว งที่ เกิ ด จากเชื อ้ บิ ด และเกิ ด จากแบคที เรี ย จ าพวก cocci
โรค อุ จ จ าระร่ วงอย่ างรุ น แรงห รื อ อ หิ วาต ก โรค จาก เชื อ้ พ วก ( vibrio cholera)แล ะ ก ลุ่ ม แบ ค ที เรี ย
Enterohaemorrhagic โดยแมลงวัน จะไป ไต่ต อมมูล ฝอย หรื อ ในสิ่ ง ขับ ถ่ าย หรื อ อื่ น ๆ ที่ มี เชื อ้ โรคเหล่ า นี ้
ปนเปื อ้ นอยู่ โดยมีสภาวะแวดล้ อมที่เอื ้อ ให้ เชื ้อโรคเหล่านี ้อยูไ่ ด้ เช่นมีอณ
ุ หภูมิและความชื ้นที่เหมาะสม
เชื ้อก่อโรคที่สาคัญจากการเป็ นพาหะของแมลงวัน มีดงั นี ้

ที่มา : Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Measuring Disease Dynamics in
Populations : Characterizing the Likelihood of Control.Gregory E.Glass, PhD Johns Hopkins University,2006

ภำพ 1-15 ระบาดวิทยาการเกิดโรค ประกอบด้ วยมนุษย์ สิ่งแวดล้ อม พาหะนาโรค/แหล่งกักเก็บโรค

4. กำรควบคุมและป้ องกันแมลงวัน
แมลงวันส่วนใหญ่จะขยายพันธุ์ได้ อย่างรวดเร็ วแและเป็ นจานวนมาก ก่ อให้ เกิดควำมรำคำญ
(Nuisance) และเป็ นพำหะนำโรคต่ ำง ๆ (Diseases) โดยเฉพาะในเขตภูมิภาคที่มีสภาพอากาศร้ อนชื ้น การ
ควบคุมแมลงวันทาได้ โดยดูแลสถานที่บ้านเรื อนหรื อ ตลาด ชุมชน ให้ สะอาดไม่ให้ มีเศษอาหารและเป็ นแหล่ง
เพาะพันธุ์ เพราะหากปล่อยทิ ้งไว้ อาจก่อให้ เกิดความเสื่อมหรื ออาจเป็ น อันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งกฎหมายได้ ระบุ
ไว้ ใน “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 5 ว่าด้วยเหตุราคาญ ตามมาตรา 25 ในกรณี ทีม่ ี เหตุ
อันอาจก่ อให้เกิ ดความเดื อดร้ อนแก่ ผู้อยู่อาศัยในบริ เวณใกล้เคี ยง หรื อ ผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนนั้ ให้ถือว่าเป็ น
เหตุราคาญ” สรุปลักษณะของเหตุราคาญ ได้ ดงั แผนภาพ 1-16
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(1)จัดทาทางระบายน ้า/ที่

-ในทาเลไม่เหมาะสม

จนเกิด * กลิน่ เหม็น

อาบน ้า/ส้ วม/ทีใ่ ส่มลู เถ้ า/

-สกปรก/หมักหมม

* ละอองสารพิษ
* แหล่ งเพำะพันธุ์พำหะนำโรค

สถานที่
(2)การเลี ้ยงสัตว์

ในที่/โดยวิธีใด/มากเกินไป

(3)อาคาร/โรงงาน/

-ไม่มี * การระบายอากาศ/น ้าทิ ้ง

จน เป็ นเหตุ ใ ห้ เสื่ อ ม หรื อ

สถานประกอบการ

*การกาจัดสิง่ ปฏิกลู /สารพิษ

อาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

-มี แต่ไม่มีการควบคุมจนเกิด
*กลิน่ เหม็น/ละอองสารพิษ
ให้ เกิด กลิน่ เขม่า เถ้ า ฝุ่ น ละออง แสง เสียง รังสี
(4)การกระทาใด

ความร้ อน ความสัน่ สะเทือน สิง่ มีพิษ

(5)เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ภำพ 1-16 แผนภาพแสดงสรุปลักษณะของเหตุราคาญที่มีผลจากแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนาโรค
ทีม่ า: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. หน้า 56

การด าเนิ น การควบคุม แมลงวัน ในชุม ชนก็ เช่น เดี ย วกับ ยุง เพราะแมลงวัน สามารถไปเพาะพัน ธุ์ แ ละ
หาอาหารได้ ไกลจากแหล่งกาเนิดของมันเพราะมันมีปีกที่ ใช้ บินไปได้ การควบคุม และป้องกันที่ให้ ผลดีจึงต้ อง
ดาเนินการในชุมชนด้ วย นอกจากนี ้การควบคุมแมลงวันให้ มีประสิทธิภาพควรใช้ รูปแบบผสมผสานจะเป็ นวิธีการ
ลดความหนาแน่น และควบคุมแมลงวันได้ เป็ นอย่างดี
การดาเนินการควบคุมและป้องกันสามารถนาหลักการด้ าน เวชศาสตร์ ชุมชน (Community Medicine)
มาใช้ เพื่ อ ควบคุม ป้อ งกัน เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาสุข ภาพในชุม ชน โดยประยุ ก ต์ เทคโนโลยี ทางการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุขที่เหมาะสม (Appropriate Technology) ซึง่ ประกอบด้ วย 4 ด้ าน ดังนี ้
-ด้ านการดูแลรักษาสุขภาพ ได้ แก่ วิธีการสร้ างเสริ มภู มิค้ มุ กันโรค วิธีการป้องกันโรค วิธีการวินิจฉัยโรค
และวิธีการรักษาโรค
-ด้ านสุขศึกษาและการฝึ กอบรมด้ านสุขภาพ
-ด้ านอนามัยสิ่งแวดล้ อม
-ด้ านการบริหารจัดการระบบสุขภาพและการบริ การสุขภาพ
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4.1 กำรสุขำภิบำล/อนำมัยสิ่งแวดล้ อมและกำรควบคุม
“การสุขาภิ บาลทีด่ ีสามารถลดการแพร่ พนั ธุ์ของแมลงวันได้”
สาหรับการควบคุมดูแลด้ านสุขาภิบาล/อนามัยสิ่งแวดล้ อมที่สาคัญ มีดงั ต่อไป
4.1.1 ด้ านสุขาภิ บาลอาหาร ควรมี ต้ เู ก็บอาหารหรื อมีภ าชนะปกปิ ดอาหารไม่ให้ แมลงวันตอมบริ เวณ
สถานที่ประกอบอาหาร ห้ องครัวควรกรุด้วยลวดตาข่าย เพื่อป้องกันไม่ ให้ แมลงวันเข้ าไปรบกวนหรื อตอมอาหาร
นอกจากนี ้ มีการกาจัดน ้าโสโครกอย่างถูกวิธี โดยติดตังถั
้ งดักไขมันก่อนปล่อยน ้าเสียทิ ้งลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ
และต้ องหมั่น ดูแ ล ถัง และรางระบายน า้ ไม่ให้ อุด ตัน ,ไม่ให้ มี เศษอาหารตกค้ าง นอกจากนี ก้ ารบ ารุ ง รัก ษา
ความสะอาดสถานที่ประกอบการต่าง ๆ เช่น การดูแลรักษาความสะอาดของร้ านค้ าและร้ านจาหน่ายอาหารให้ มี
ความสะอาดและเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยอยู่เสมอ ไม่ให้ มีเศษอาหารมูลฝอยหรื อสิ่งปฏิกลู เลอะเทอะเปรอะเปื อ้ นให้
เป็ นที่ดงึ ดูดของแมลงวัน
4.1.2 ต้ องจัดให้ มีการบาบัดและกาจัดน ้าเสียให้ ถกู ต้ องเหมาะสม น ้าเสียจากบ้ านพักอาศัยหรื อสถานที่
ทาการหรื อโรงงานอุตสาหกรรมหรื อกิจการค้ าต่าง ๆ จะต้ องถูกรวบรวมและนาไปบาบัดและกาจัดให้ ถูกต้ องและ
เหมาะสม ไม่ปล่อยให้ ไหลนองตามพื ้นเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน
4.1.3 การจัดให้ มีการใช้ ห้องนา้ และห้ องส้ วมที่ ถูกสุขลักษณะ การจัดให้ มีการกาจัดสิ่งปฏิกูลที่มีความ
เหมาะสม ให้ มีการกาจัดสิ่งปฏิ กูลให้ ถูกต้ องตามหลักสุขาภิ บาลโดยไม่ให้ มีแมลงวันสามารถเข้ าไปสัมผัสกับ
สิ่งปฏิกูลได้ ได้ แก่หลุมเก็บกักสิ่งปฏิกูลต้ องปิ ดมิดชิดหรื อมีน ้าหล่อที่หวั ส้ วมเพื่อไม่ให้ แมลงวันเข้ าสู่หลุมเก็บกัก
สิ่งปฏิกลู ท่อระบายอากาศ ควรจะต้ องมีตะแกรงที่มีช่องขนาดเล็กกว่า 16 mesh เพื่อไม่ให้ แมลงวันเข้ าทางสูห่ ลุม
เก็บกักสิ่งปฏิกลู ทางท่อระบายอากาศ
4.1.4 หากบ้ านเรื อนมีสถานที่เลีย้ งสัตว์ ควรทาความสะอาดคอกสัตว์หรื อสถานที่เลีย้ งสัตว์ให้ สะอาด
ไม่ให้ มี การหมักหมมของมูลสัตว์ การกาจัดมูลสัตว์ โดยการฝั งกลบ หมักทาปุ๋ ย หมักในถังหมักก๊ าซชีวภาพ
เป็ นต้ นกรณี สุนัขเลี ้ยง ควรทาความสะอาดประจาสม่าเสมอ และขับถ่ายในที่ที่เหมาะสม ตลอดจนการดูแล
รั บ ผิ ด ชอบสุนัข เลี ย้ ง โดยมี ถุง ส าหรั บ ใส่ มูล สุนัข โดยเฉพาะหากต้ อ งน าสุนัข เลี ย้ งออกไปเดิน เล่ น นอกบ้ า น
เพื่อป้องกันเหตุเดือดร้ อนราคาญในกรณี ที่ต้องใช้ ที่หรื อทางสาธารณะ รวมทังป้
้ องกันการแพร่ กระจายเชื ้อโรค
ได้ อีกด้ วย
4.1.5 การกาจัดเศษอาหาร มูลฝอยที่ย่อยสลาย (garbage) ได้ อย่างถูกต้ อง โดยมีระบบรวบรวมที่เป็ น
สัดส่วน เช่น มีถังรองรับที่มีฝาปิ ด หรื อถุงที่ปิดสนิท นอกจากนีใ้ นรู ปแบบการจัดการต้ องดาเนินการให้ อยู่ใน
สภาวะที่แห้ งไม่เปี ยกชื ้นจนเกินไป และจัดเก็บทุกวันไม่ให้ มีการตกค้ างและเกิดน ้าชะมูลฝอยขึ ้นมาในกรณีที่นาไป
ทาเป็ นปุ๋ ยหมัก ควรหมั่นดูแลโดยเฉพาะความชืน้ และอุณ หภูมิ คือ ถ้ าเป็ นปุ๋ ยหมักชีวภาพควรมี ภาชนะที่ได้
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ลักษณะและมีฝาปิ ดมิดชิด รวมทังสุ
้ ขลักษณะโดยรอบของการจัดทาปุ๋ ยหมักที่ไม่ก่อให้ กลายเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์
แมลงวันหรื อพาหะนาโรคอื่น ๆ
4.1.6 ต้ องให้ มีการจัดการมูลฝอยภายในชุมชนที่ถกู ต้ องและเหมาะสม โดยต้ องให้ มีการเก็บกักเก็บขน
และการกาจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพดีไม่ก่อให้ เกิดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน ได้ แก่
(1) ให้ มีการเก็บกวาดถนนหนทางไม่ให้ เกิดมูลฝอยตกค้ างเกลื่อนกลาดตามถนนหนทางหรื อที่สาธารณะ
ต่าง ๆ
(2) ให้ มีการเก็บรวบรวมมูลฝอยเปี ยกในภาชนะที่ปกปิ ดมิดชิดและต้ องให้ มีการเก็บรวบรวมเพื่อนาไป
กาจัดอย่างน้ อยที่สดุ วันเว้ นวัน
(3) ต้ องให้ มีการเก็บรวบรวมมูลฝอยเปี ยกด้ วยกรรมวิธีที่ถกู ต้ องตามหลักสุขาภิบาล
4.1.7 การให้ ข้อมูลด้ านสุขศึกษา/ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
-จัดทาเป็ นโครงการให้ ความรู้ /อบรม ในกลุม่ เป้าหมาย ได้ แก่ ผู้ประกอบปรุง ผู้สมั ผัสอาหาร ผู้บริโภค
นักเรี ยน นักศึกษา ประชาชนทัว่ ไป เป็ นต้ น
- จัดทาสื่อและการประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ สื่อสุขศึกษา วิท ยุ โทรทัศน์ หอกระจายข่าว
เป็ นต้ น
-เน้ นการให้ ชมุ ชนร่วมรับผิดชอบด้ านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้ อม
4.2 การควบคุมด้ านกายภาพ (Physical Controls)
การควบคุม ทางกายภาพส าหรั บ แมลงวัน ต่อ ไปนี เ้ ป็ นข้ อ ก าหนดของงานด้ า นสุข าภิ บ าล
การกาจัดแมลงวันในบ้ านและสถานที่ตา่ งๆ อาทิ ตลาด โรงอาหาร การควบคุมทางกายภาพ มีดงั ต่อไปนี ้
4.2.1 กำรใช้ ไม้ ตีแมลงวัน วิธีนี ้เหมาะกับบ้ านที่มีแมลงวันน้ อย ๆ นิยมใช้ ในบ้ านเรื อนที่มีแมลงวันไม่
ชุกชุมมากนัก หรื อแมลงที่บินพลัดหลงเข้ าภายในอาคาร

ภำพ 1-17 ไม้ ตีแมลงวัน
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ภำพ 1-18 ไม้ ตีแมลงอิเล็กทรอนิกส์แบบชาร์ จได้ ในตัว
4.2.2 กำรใช้ กับดัก
4.2.2.1 กรงดักแมลงวัน (Flies Traps)
หลักการของกรงดักแมลงวัน คือ ใช้ ดกั แมลงวัน โดยอาศัยคุณสมบัติของแมลงวันที่ชอบอยูใ่ นที่ที่
มีแสงสว่างและไวต่อกลิ่นอาหาร วิธีการ คือ นาเหยื่อ เช่น เศษปลาวางในถาด เมื่อแมลงวันมาตอมแล้ วจะบิน
เข้ าสู่กรงดักซึง่ มีแสงสว่างแล้ วจะไม่สามารถบินลงมาได้ นอกจากนี ้ยังใช้ สาหรับการตรวจวัดความชุกเพื่อประเมิน
ในการกาจัดแมลงวัน สาหรับกรงดักแมลงวัน ดังภาพ 1-27

ภำพ 1-19 กรงดักแมลงวัน
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4.2.2.2 ขวดดักแมลงวันอย่างง่าย (Bottle Traps)
การใช้ กบั ดักแมลงวันโดยใช้ ขวดพลาสติกที่ไม่ใช้ แล้ ว เช่น ขวดพลาสติกบรรจุน ้าอัดลม
เป็ นวิธีการที่ง่าย ประหยัด จากภาพ เป็ นวิธีการทาการใช้ ขวดพลาสติกทากับดักแมลงวัน โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
ขันที
้ ่ 1 ตัดด้ านบนตรงบริเวณที่มีหวั จุกรูปกรวย
ขันที
้ ่ 2 นาเหยื่อแมลงวัน อาทิเช่น หัวปลาทู ปลาทูนา่ ผลไม้ เน่าเสีย เนื ้อสัตว์ เศษอาหาร
ขันที
้ ่ 3 นาส่วนที่ตดั ที่เป็ นหัวจุกรูปกรวย กลับหัวแล้ ววางลงตรงส่วนที่เหลือของขวดเพื่อล่อ
แมลงวันให้ ลงสูป่ ากรูปกรวย
ขันที
้ ่ 4 นากับดักนี ้ไปแขวนไว้ ในที่ความสูงไม่เกิน 2.5 – 3 เมตร หรื อนาไปวางไว้ บนพื ้นหรื อพื ้นที่
ต้ องการดักจับ อาทิเช่น ภายในบ้ าน ตลาด ฟาร์ ม พื ้นที่หลังได้ รับภัยพิบตั ิ

ภำพ 1-20 การใช้ ขวดพลาสติกทากับดักแมลงวัน (Plastic water bottle fly trap :inverted cone model)

ภำพ 1-21 การใช้ ขวดพลาสติกทากับดักแมลงวัน (Plastic water bottle fly trap :multi-hole model)
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นอกจากนี ้ หากมีเงื่อนไขหรื อข้ อจากัดภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่ไม่เอื ้ออานวย อาทิเช่น มีฝนตกชุกลมแรง
หรื อมีฝนุ่ การป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพที่ไม่ให้ เหยื่อหลุดหายไป ทาได้ โดยการเจาะรูโดยรอบบริ เวณด้ านบน
ขวดพลาสติกจ านวน 4 รู ขนาดเส้ นผ่าศูน ย์ กลางของรู 6 มิ ลลิ เมตร/รู ดังภาพ 1-28 วางเหยื่ อ พิ ษ ให้ ลึก
ประมาณ 5 เซนติเมตร การใช้ งานกับดักขวดดักแมลงวันอย่างง่าย (Bottle Traps) ให้ สูง อยู่ในช่วงระหว่าง
1-3 เมตร เหนือจากพื ้น
4.2.2.3 การใช้เชื อกแขวนห้อย/ไม้ ดกั จับ

โดยการใช้ เชือกห้ อยจากเพดานให้ แมลงวันมาเกาะแล้ วใช้

ถุงพลาสติกครอบจับ สาหรับไม้ ดกั จับโดยการจุม่ /พันด้ วยกาวดักแมลงวันที่สามารถทาได้ เองหรื อหาซื ้อได้ ตาม
ท้ องตลาดที่ราคาไม่แพง
4.2.2.4 การใช้ฝาชี ครอบอาหาร
ใช้ เมื่อต้ องการเก็บอาหารโดยมีที่ปิดมิดชิดหรื อไม่ให้ แมลงวันเข้ าไปสัมผัสกับอาหาร อาหารที่
ปรุงแล้ วใช้ ฝาชีครอบ หรื อเก็บอาหารก่อนบริโภคที่เหลือจากการบริโภคไว้ ในตู้กบั ข้ าวที่มีตาข่ายกันไม่
้ ให้ แมลงเข้ า
ไป ดังภาพ 1-29

]

ภำพ 1-22 ฝาชีครอบอาหารแบบต่าง ๆ

ภำพ 1-23 การใช้ งานฝาชีครอบอาหาร
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ตำรำง 1-2 แสดงการใช้ วิธีทางกายภาพควบคุมแมลงวัน
วิธีกำร
วัตถุประสงค์

หลักกำร

ข้ อดี-ข้ อเสีย

-ใช้ เก็บอาหารโดยมีที่ปิดมิดชิดหรื อ ไม่ให้ แมลงวันเข้ า
ไปสัมผัสกับอาหาร ,เก็บอาหารก่อนบริ โภคที่เหลือจาก
การบริ โภคไว้ ในตู้กับข้ าวที่มีตาข่ายกัน้ ไม่ให้ แมลงเข้ า
ไป
-วิธีนี ้เหมาะกับบ้ านที่มีแมลงวันน้ อย ๆ นิยมใช้ ใน
บ้ านเรื อนที่มีแมลงวันไม่ชกุ ชุมมากนัก หรื อแมลงที่บนิ
พลัดหลงเข้ าภายในอาคาร

ข้ อดี ราคาถูก เป็ นการป้องกันพาหะนาโรคโดยวิธี ที่ง่าย และสามารถผลิตได้
หลากหลายวัสดุ อาทิเช่น พลาสติก, ผ้ าขาวบาง,ตอกจักสาน ฯ
ข้ อเสีย ขึ ้นกับวัสดุบางชนิด โดยต้ องหมัน่ ล้ าง ทาความสะอาด

-ใช้ ดัก แมลงวัน โดยอาศัย คุณ สมบัติข องแมลงวัน ที่
ชอบอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างและไวต่อกลิ่นอาหาร วิธีการ
คือ นาเหยื่อ เช่น เศษปลาวางในถาด เมื่อแมลงวันมา
ตอมแล้ วจะบิ น เข้ า สู่ก รงดัก ซึ่ง มี แ สงสว่า งแล้ ว จะไม่
สามารถบินลงมาได้
- ใช้ ดกั จับแมลงวันที่ใช้ ในพื ้นที่ที่เป็ นอาคาร หรื อ กรณี
ที่มีอากาศไม่เอื ้ออานวย

ข้ อดี ใช้ ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ยา โรงแรมและศูนย์การค้ าชันน
้ ำ
ข้ อเสีย ราคาแพง /การเตรี ยมอุปกรณ์ใช้ ระยะเวลา

1.การใช้ ม้ งุ ลวด/ฝาชี

1.1 ป้องกันแมลงวันหรื อพาหะนาโรคอื่น ๆ
มาไต่ตอมอาหาร

2.การใช้ ไม้ ตีแมลงวัน

2.1 ใช้ กาจัดแมลงวันขณะเกาะพัก
2.2 ใช้ ไล่แมลงวัน หรื อพาหะนาโรคอื่น ๆ
อาทิเช่น ยุง

3.กรงดักแมลงวัน/เครื่ องดักแมลงวัน

3.1 ใช้ พิจารณา/ตรวจวัดความชุกชุมของ
แมลงวัน
3.2 ใช้ ดกั จับแมลงวัน เพื่อลดจานวน
แมลงวัน

4.ขวดดักแมลงวันอย่างง่าย

4.1 ใช้ ดกั จับแมลงวัน เพื่อลดจานวน
แมลงวัน

5.การใช้ เชือกแขวนห้ อย/ไม้
ดักด้ วยกาวเหนียว (sticky trap)

5.1 ใช้ ดกั จับแมลงวันเพื่อลดจานวนแมลงวัน -การใช้ เชือกโดยห้ อยจากเพดานให้ แมลงวันมาเกาะ
5.2 ใช้ ดกั จับแมลงวันเพื่อดักจับเฉพาะที่
แล้ วใช้ ถงุ พลาสติกครอบจับ
-การใช้ ไม้ โดยจุ่มกาวดักจับ

6.นับจานวนบนพื ้นที่
(Count on available surface)

6.1 เพื่อใช้ ในการสารวจแมลงวัน

-นับจานวนแมลงวันตามที่ปรากฎ

ข้ อดี ราคาถูก สามารถใช้ งานได้ ทนั ที
ข้ อเสีย เวลาตีแมลงวันแล้ วเชื ้อโรคจะฝังอยู่ในบริ เวณนัน้ จึงจาเป็ นต้ องทาความ
สะอาดทันที

ข้ อดี เป็ นวิธีการที่ง่าย ประหยัด ใช้ ขวดพลาสติกที่ไม่ใช้ แล้ ว
เช่น ขวดพลาสติกบรรจุน ้าอัด
ข้ อเสีย เห็นผลช้ า
ข้ อดี สะดวก ราคาไม่แพง ใช้ วสั ดุน้อยไม่ใช้ เวลามาก ส่วนใหญ่ใช้ ในตลาด/
สถานที่ขายอาหาร/โรงอาหาร นิยมมาก
ข้ อเสีย ต้ องหาวิธีกาจัดให้ ถูกสุขลักษณะต่อไปขึ ้นกับสถานที่ตงค่
ั ้ อนข้ างไม่
สะดวก ใช้ เวลานาน แลดูสกปรก
ข้ อดี ใช้ ง่าย และรวดเร็ ว
ข้ อเสีย ต้ องอาศัยความชานาญและประสบการณ์

การควบคุมพาหะนาโรค:แมลงวัน/25

4.3 การควบคุมด้ านเคมี (Chemical Controls)
การควบคุม/กาจัดแมลงวันโดยการใช้ สารเคมี จะใช้ ก็ตอ่ เมื่อมีการพิจารณาตรวจวัดความชุกชุมแล้ วว่า
มีจานวนมากมายและจาเป็ นที่จะต้ องควบคุม สาหรับสารเคมีที่ใช้ ควบคุมแมลงวัน ควรมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
ตำรำง 1-3 คุณสมบัตสิ ารเคมีที่ใช้ ควบคุมแมลงวัน
คุณสมบัตสิ ำรเคมีท่ ีใช้ ควบคุมแมลงวัน
1.ควรมีประสิทธิภาพในการกาจัดแมลงวันได้ สงู ใช้ ปริ มาณน้ อยและแมลงวันสามารถสร้ างความต้ านทานได้ ยาก
2.ควรจะมีฤทธิ์คงทนได้ ยาวนานในสภาพธรรมชาติ และไม่สลายตัวเร็ วเกินไป
3.มีความปลอดภัยต่อคน สัตว์ และสิง่ มีชีวิตอื่น ๆ หากสิ่งมีชีวิตดังกล่าวได้ รับสารเคมีเข้ าไปในร่ างกาย จะสามารถย่อย
สลายหรื อขับถ่ายออกนอกร่างกายได้ โดยเร็ ว ไม่เกิดการสะสมในเนื ้อเยื่อไขมันหรื อน ้านม
4.สามารถย่อยสลายได้ โดยจุลนิ ทรี ย์ในสภาพธรรมชาติ ไม่ตกค้ างในสภาพแวดล้ อมยาวนาน
5.ควรสะดวกต่อการใช้ งาน ไม่จาเป็ นต้ องใช้ เครื่ องมือที่สลับซับซ้ อน
6.ไม่ควรมีฤทธิ์กดั กร่อนหรื อเกิดการอุดตัน จนเกิดความเสียหายต่อเครื่ องมือเครื่ องพ่นได้ ง่าย
7.ราคาถูกและคุ้มค่าต่อการนาไปใช้
ที่มา : ชีววิทยาและการควบคุมแมลงที่เป็ นปัญหาสาธารณสุข. แมลงวัน (Flies) .จักรวาล ชมภูศรี .หน้ า 43 -59.สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์. เว็บไซต์: http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/applications/files/Insect%20Control%20rp4%2Bcover.pdf

ภำพ 1-24 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และการพ่นเคมีแบบฟุ้งกระจาย (Space spray)
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ตำรำง 1-4 แสดงการใช้ สารเคมีควบคุมแมลงวัน
มำตรกำรกำรใช้ สำรเคมี
1.กำรควบคุมหนอนแมลงวัน
ที่แหล่ งเพำะพันธุ์

วิธีกำร
เครื่ องพ่นอัดแรง โดยมีที่พน่ สารเคมี

ชนิดสำรเคมี

ฤทธิ์ทำงเคมี

หมำยเหตุ

-กลุม่ ออร์ แกนโน ฟอสฟอรัสหรื อคาร์ บาเมท

อยูใ่ นพื ้นผิวแหล่งเพาะพันธุ์

-ฉีดพ่นทุก 2-3 สัปดาห์

เช่น ไดอะซินอน 0.5-1.0 gm/m2

เปี ยกลึกระหว่าง

-กองขยะ ที่เก็บขยะในตลาด

10-15 เซนติเมตร

-สถานประกอบการ
-สถานศึกษา

-Diflubenzuron 1.0 gm/m2,Cyromazine

ยับยังการเจริ
้
ญเติบโต

0.5 – 1.0 gm/m2
2.กำรพ่ นสำรเคมีฤทธิ์ตกค้ ำง
ที่แหล่ งเกำะพัก

เฟนนิโตรไธออน 1.0-2.0 gm/m2, ไดอะซินอน

-ลดการชุกชุม

0.5-1.0 gm/m2 และพิริมิฟอสเมทธิล

-ใช้ เฉพาะเท่าที่จาเป็ น

1.0 – 2.0 gm/m2

-พิจารณาเฉพาะแหล่งเกาะพัก

3.กำรพ่ นเคมีแบบฟุ้งกระจำย
(Space spray) /หมอกควัน

เครื่ องพ่นโดยวิธี Mist spraying, fogging

-แหล่งกาจัดมูลฝอยก่อนที่

หรื อ ULV, ใช้ mist blower

จะมีการฝังกลบ

4.กำรใช้ สำรเคมีชุบวัสดุแขวน

ใช้ เชื อ กป่ านหรื อวั ส ดุ ที่ เ หมาะสมยาว ไดอะซิ น อน หรื อ เฟนนิ โ ตรไธออนหรื อ พิ ริ ฟ อส

เปลีย่ นวัสดุทกุ 2-3 เดือน

ประมาณ 1-2 เมตร ขึ ้นกับอาคารชุบน ้าตาล เมทธิล ความเข้ มข้ น 8-10 %
ผสมกาวทาให้ มีสดี าผสมด้ วยสารเคมี
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มำตรกำรกำรใช้ สำรเคมี
5.กำรใช้ เหยื่อพิษ

วิธีกำร

ชนิดสำรเคมี

ฤทธิ์ทำงเคมี

หมำยเหตุ

Dry Scatter bait

เป็ นเหยื่อชนิดแห้ งเคลือบด้ วยน ้าตาลผสมสารเคมี

-บริ เวณร้ านค้ า โรงครัว โรงงาน

Liquid sprinkle bait

เป็ นเหยื่อชนิดน ้าผสมด้ วยน ้าตาลหรื อ สารล่ออื่น ๆ

ประกอบอาหารต่าง ๆ

แล้ วพ่นตามแหล่งที่คาดว่ามีแมลงวัน ชุกชุม
Liquid dispenser bait

เป็ น เหยื่ อ อาหารชนิ ด น า้ เช่ น นมหรื อ น า้ ตาลผสม
สารเคมี (1-2%ฟอร์ มาลดีไฮด์)

Viscous paint – on baits

เป็ น เหยื่ อ ชนิ ด ของเหลวข้ น เหนี ยวเป็ น กาวดักโดย
ผสมกับน ้าตาลหรื อสารล่อโดยนาแท่งไม้ ชุบ ตังทิ
้ ้งไว้
ตามแหล่งแมลงวันชุกชุมอาจชุบสารเคมีด้วยก็ได้

ข้ อมูลจาก : 1. ชีววิทยาและการควบคุมแมลงที่เป็ นปั ญหาสาธารณสุข. แมลงวัน (Flies) .จักรวาล ชมภูศรี .หน้ า 43 -59. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์.
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/applications/files/Insect%20Control%20rp4%2Bcover.pdf
2. Vector Control – Methods for Use by Individuals and Communities, World Health Organization Geneva 1997
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ภำพ 1-25 การใช้ เหยื่อพิษเพื่อควบคุมแมลงวันในฟาร์ มสุกร
4.3 การควบคุมด้ านชีวภาพ (Biological Controls )
การควบคุมแมลงวันโดยใช้ วิธีชีวภาพ จะใช้ หลักการของระบบนิเวศวิทยามาใช้ ในการควบคุม
โดยนาสิ่งมีชีวิตที่มีอยูแ่ ล้ วในธรรมชาติมาช่วยกาจัดแมลงวัน ซึง่ พิจารณาวงจรชีวิตในระยะต่าง ๆ ตังแต่
้ ระยะ
ไข่ ตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย
4.3.1 กำรใช้ ตัวหำ้ (Predators)
ไรสกุล Microcells และ Fuscorpoda โดยไรทังสองชนิ
้
ดนี ้จะกินไข่และตัวอ่อนแมลงวัน
นอกจากนี ้ยังมีแมลงห ้าตัวอื่น ๆ เช่น แมงมุม แมลงหนีบ ตัก๊ แตนตาข้ าว มด แตน ต่อ จิ ้งจก ตุ๊กแก
กบ คางคก นก และ ไก่ เป็ นต้ น
4.3.2 กำรใช้ ตัวเบียน (Parasitoids)
ตัวต่อสกุล Spalangia, Muscidifurax, Nasonia ซึง่ จะทาลายแมลงวันระยะดักแด้ และ
Tachinaephagus ทาลายแมลงวันระยะดักแด้ นอกจากนี ้ยังมีตวั เบียนอื่น ๆ เช่น แมลงวันก้ นขนและ
ด้ วงก้ นกระดก
4.3.3 กำรใช้ จุลินทรีย์ (Microorganisms)
แบคทีเรี ย เช่น Bacillus thuringiensis และเชื ้อรา Entomophthora sp.
5. กำรตรวจวัดควำมชุกชุมของแมลงวัน (Inspection)
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การตรวจวัดความชุกชุม (Inspection)มี วัต ถุประสงค์เพื่ อ ทราบและคาดการณ์ ของปริ ม าณ
แมลงวันในการแก้ ไขปัญหา และควบคุมแมลงวันทังทางด้
้
านกายภาพและเคมี สาหรับกับดักแมลงวันที่นาเสนอ
นี เ้ ป็ นวิธี การที่ ง่ายและไม่ก่ อปั ญ หา ความชุกชุม ของแมลงวัน ขึน้ อยู่กับ ปั จ จัย และองค์ป ระกอบของแหล่ง
เพาะพันธุ์ ได้ แก่ ชนิดของแมลงวัน อุณ หภูมิ ความชืน้ และแสงสว่าง ตัวอย่าง ความหนาแน่นของแมลงวัน
บ้ านสูงสุดในช่วงอุณ หภูมิ 20-25 องศาเซลเซี ยส และจะไม่พ บแมลงวันบ้ านที่ อุณ หภูมิ สูงกว่า 45 องศา
เซลเซียสและต่ากว่า 10 องศาเซลเซียส การตรวจวัดความชุกชุมของแมลงวันจาเป็ นต้ องทาการประเมินความ
ชุกของแมลงวันสามารถทาได้ หลายวิธี เช่นการใช้ กรงดัก การใช้ แถบกาว การใช้ ไม้ พนั กาว และการใช้ ไม้ ระแนง
เป็ นต้ น กับดักแมลงวันที่จะนาเสนอนี ้ พิษที่ใช้ สาหรับทายาเบื่อ อาทิเช่นมาจากเห็ดที่มีพิษ และเติมสารบาง
ชนิดเช่น นม เพื่อเพิ่มความเหนียว นอกจากนี ้ยังทามาจากน ้ายางพารา,น ้ามันละหุ่งหรื อน ้ามันพืชที่ใช้ แล้ ว แต่
ในความเป็ นจริ งในการนาไปใช้ งานมักเป็ นวัสดุที่หาได้ ง่ายหรื อเกิดจากภูมิปัญญาจากท้ องถิ่นนัน้ แต่หลักการก็
คือควรนาไปปรับใช้ ให้ เหมาะสม ตัวอย่างวิธีการทากาวดักแมลงวัน เป็ นกับดักที่ทาได้ โดยง่ายสามารถใช้ ได้ กบั
ครัวเรื อน ตลาด อื่น ๆที่มีแมลงวัน ชุกชุม หรื อกับการตรวจวัดเพื่อศึกษา และเป็ นวิธีที่มีประสิทธิ ภาพมาก แต่
ทังนี
้ ้การสารวจในการวางแผนและ การประเมินผลการควบคุมแมลงวัน จาเป็ นต้ องทราบข้ อมูลเกี่ยวกับความ
ชุกชุมของแมลงวัน รวมทังทราบ
้
การเปลี่ยนแปลงอันเป็ นผลมาจากการดาเนินการควบคุม ในการสารวจเพื่อ
ประเมินการเปลี่ยนแปลง ความชุกชุมของแมลงวันตัวเต็มวัยมีหลายวิธีการ แต่ทกุ วิธีการไม่สามารถบอกจานวน
แท้ จ ริ งของแมลงวัน ท้ องที่ นัน้ ๆ ได้ ดังนัน้ การส ารวจจึ งเป็ น เพี ยงการบอกตัวเลขค่าดัช นี เพื่ อเป็ นข้ อ มูล
ประกอบการวางแผนการจัดการควบคุมเท่านัน้ สาหรับขันตอนการตรวจวั
้
ดความชุกชุมมีดงั นี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาพฤติกรรมของแมลงวัน (Fly Behavior)
5.1 แมลงวันบ้ ำน
5.1.1 แหล่ งเกำะพั ก (Resting places) การเกาะพัก ในตอนกลางวัน ถ้ าแหล่ง อาหารไม่ สมบูรณ์
แมลงวันบ้ านจะเกาะพักบนพื ้น ผนัง เพดานห้ อง ส่วนนอกบ้ านจะเป็ นรัว้ บันได ขยะ กระป๋ อง ราวตากผ้ า
กอหญ้ า และวัชพืช แต่โดยทัว่ ไปการเกาะพักจะอยู่ใกล้ แหล่งอาหาร เช่น บริเวณแหล่งกาจัดขยะ มูลฝอยที่ไม่
ถูกสุขลักษณะส่วนการเกาะพักในตอนกลางคืน แหล่งเกาะพักที่มกั พบแมลงวันบ้ านคือ เพดานถ้ าอุณหภูมิสงู จะ
เกาะบริ เวณรัว้ ราวตากผ้ า สายไฟฟ้า เชือก วัชพืช กอหญ้ า ซึ่งแหล่งเกาะพักในเวลากลางคืนจะเป็ นบริ เวณ
เดียวกับตอนกลางวัน
5.1.2 พฤติกรรมและกำรแพร่ กระจำย (Behavior and distribution) โดยทัว่ ไปแมลงวันบ้ านจะอยู่
ใกล้ แหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ แมลงวันบ้ านมีการเคลื่อนไหวตัวตลอดเวลา ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับอุณหภูมิ
ความชื ้น กระแสลม แสง และสีแมลงวันบ้ านจะเกาะพักที่อณ
ุ หภูมิ 35 – 40 องศาเซลเซียส ส่วนพฤติกรรมการ
วางไข่ การผสมพันธุ์ การกินอาหารและการบินจะหยุดกิจกรรมที่อณ
ุ หภูมิต่ากว่า 15 องศาเซลเซียส แมลงวัน
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บ้ านจะมีการเคลื่อนไหวบริเวณที่มีความชื ้นต่า บริ เวณที่มีอณ
ุ หภูมิสงู กว่า 20 องศาเซลเซียส แมลงวันบ้ านจะ
เกาะพักบริเวณนอกบ้ าน หรื อที่มีร่มเงาที่อยูใ่ กล้ บริเวณที่โล่งแจ้ ง
5.1 .3ค ว ำม ชุ ก ชุ ม (Fluctuation) ค วาม ชุ ก ชุ ม ข อ งแ ม ล งวั น ขึ น้ อ ยู่ กั บ ค วาม ส ม บู รณ์ ข อ ง
แหล่งเพาะพันธุ์ และความสามารถในการขยายพันธุ์ นอกจากนี ้ อุณ หภูมิ ความชืน้ และแสงสว่าง ก็เป็ น
ปัจจัยที่สาคัญเช่นกัน ความหนาแน่นของแมลงวันบ้ านสูงสุดในช่วงอุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส และจะไม่
พบแมลงวันบ้ านที่อณ
ุ หภูมิสงู กว่า 45 องศาเซลเซียส และต่ากว่า 10 องศาเซลเซียส
5.2 แมลงวันหัวเขียว
5.1.1 พฤติกรรมกำรกินอำหำร (Feeding behavior) แมลงวันหัวเขียวชนิดนี ้จะดูดกินอาหารเหลว
รวมทัง้ อาหารจากแหล่งเพาะพันธุ์ โดยจะดูดกินของที่เป็ นของเหลวที่ เกิดจากการหมัก นา้ หวานจากเกสร
ดอกไม้ ตัวเต็มวัยตัวเมียต้ องการโปรตีนเพื่อใช้ ในการพัฒนาของไข่ให้ เจริญเต็มที่
5.1.2 นิเวศวิทยำของตัวเต็มวัย (Ecology of adult files)
5.1.1.1 แหล่งเกาะพัก (Resting places) การเกาะพักในช่วงเวลากลางวันจะเกาะพักนอกบ้ านตามต้ น
พืชใกล้ โรงฆ่าสัตว์ ส่วนการเกาะพักในเวลากลางคืนจะอยูบ่ ริเวณใกล้ เคียงกับแหล่งที่หากินในเวลากลางวัน คือ
จะเกาะพักตามต้ นไม้ และใบหญ้ า
5.1.1.2 พฤติ กรรมและการแพร่ กระจาย (Behavior and distribution) พฤติกรรมการผสมพันธุ์ข อง
แมลงวันหัวเขียวชนิดนีค้ ือ จะผสมพันธุ์หลังออกจากดักแด้ 3-8 วัน หลังจากเจริ ญเป็ นตัวเต็มวัยได้ 8-14 วัน
การวางไข่จะเลือกพื ้นผิวที่มีความชื ้นสูง ชอบวางไข่บนซากสัตว์หรื อเนื ้อสัตว์ที่เน่าเหม็น การวางไข่ในแต่ละครัง้
จะวางประมาณ 80-170 ฟองแมลงวันชนิดนี ส้ ามารถแพร่ กระจายได้ ระยะ 3.5 ไมล์ โดยอัตราการเคลื่ อนที่
3.5 ไมล์ตอ่ 48 ชัว่ โมง
ขัน้ ตอนที่ 2 เทคนิคการตรวจวัดความชุกชุม/อุปกรณ์และเทคนิค (Materials and Tools)
เทคนิคการตรวจวัดความชุกชุมมีมากมายหลายแบบด้ วยกัน
ส่วนใหญ่จะนาไปใช้ ในการดัก
แมลงวันเพื่อหาวิธีการกาจัดที่เหมาะสม โดยจะวัดความชุกชุมก่อนสาหรับตัวอย่าง ดังภาพ 1-34 และ 1-35
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5.3 กำรใช้ กรงดักแมลงวัน/ขวดดักแมลงวัน(Materials and Tools)

ภำพ 1-26 ทากับดักแมลงวันจากขวดพลาสติกอย่างง่าย

ภำพ 1-27 แผนภาพองค์ประกอบของกับดักแมลง (Components of a fly trap)
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5.3.1 วัตถุดิบสาหรับทากาวดักแมลงวัน
- ตาข่าย (Screen)
- ขี ้ผึ ้ง (Beeswax)
- ภาชนะบรรจุอาหารที่นามาใช้ แล้ วทิ ้ง/สามารถนา
กลับมาใช้ ใหม่ได้
(Plastic Cement Thinner+ Big Glass Jar)
ภำพ 1-28 กาวดักแมลงวัน

- ยางวง (Elastic Hair Tie)

- ปูนซีเมนต์พลาสติก (Plastic Cement)

- เหยื่อล่อแมลงวัน ที่ชอบใช้ คือ ปลาทูนา่ (Tuna

- ทินเนอร์ ซีเมนต์พลาสติก และภาชะขวด

Fish can)

แก้ วขนาดใหญ่ (Plastic Cement Thinner+ Big
Glass Jar)
ปัจจุบนั กาวดักแมลงวันสามารถหาซื ้อได้ ง่ายทัว่ ไปตามท้ องตลาดและง่ายต่อการนาไปใช้ งาน แต่ทงนี
ั้ ้
ผู้ปฏิบตั งิ านด้ านนี ้ หรื อเพื่อการกาจัดแมลงวันในปริมาณมากและเป็ นสถานที่มีปัญหาเรื่ องแมลงวัน ก็ควรจะ
ดาเนินการจัดทาได้ ด้วยตนเอง
5.3.2 การทาห้องเหยื ่อ
สาหรับการขึ ้นรูปกรวย การตัดและขึ ้นรูปกรวย (Cutting and forming the funnel ) ดังภาพ 1-37
ควรเลือกวัสดุที่มีคณ
ุ ภาพ และกาหนดขนาด วัดและตัดเป็ นวงกลม เพื่อจัดทาเป็ นช่องกรวย
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ภำพ1-29 ตัวอย่างห้ องเหยื่อดักจับแมลงวัน
ห้ อ งเหยื่ อ ถูก ออกแบบมาเพื่ อ หลอกล่ อ แมลงวัน โดยใช้ เป็ น ที่ ว างเหยื่ อ ส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ หัว ปลาทู
ปลาทูนา่ ฯ ห้ องเหยื่อส่วนใหญ่เป็ นลักษณะกรง/ช่อง อาจทาเป็ นรูปสี่เหลี่ยมและติดมุ้งลวดอย่างละเอียด หรื อ
ทาด้ วยขวดแก้ วหรื อวัสดุอย่างง่าย อาทิเช่น ขวดพลาสติก วัสดุใช้ ซ ้า เป็ นต้ น แต่ทงนี
ั ้ ้และทังนั
้ นจะต้
้ องง่ายต่อ
การดูแลบารุงรักษา ดังภาพ1-34,1-35 และภาคผนวก 2
5.3.4 วิธีกำรใช้ กรง/ขวดดักจับแมลงวัน
1) นากรวยที่เตรี ยมไว้ คว่าไว้ ในปากขวด
2) ปิ ดช่องทางตรงปากขวดอาจใช้ ยางวง/ที่รัดผม
3) วางเหยื่อล่อแมลงวัน เช่น ปลาทูนา่ /หัวปลาทู พร้ อมกาวดักที่เตรี ยมไว้ ในห้ องเหยื่อ
4) คว่าขวดแก้ ว หรื อกรงตรงที่มีการชุมนุมของแมลงวัน เพื่อดักจับและทาการตรวจนับ
5.4 กำรใช้ ไม้ ระแนง (Fly Grill Count Techniques or scudder grill)
สาหรับวิธีที่นิยมการใช้ ไม้ ระแนงวิธีที่นิยมที่สุด คือ การใช้ ไม้ ระแนง (Fly Grill Count Techniques or
scudder grill) ตามวิธีของ Scudder (1947 & 1949) ซึ่งเป็ นวิธีหาค่าความชุกชุมของแมลงวัน โดยการนับ
(counting techniques) ด้ วยการใช้ เครื่ องมือที่สร้ างจากไม้ ระแนงเมื่อประกอบเสร็ จจะได้ แผ่นไม้ รูปสี่เหลี่ย มจัตรุ ัส
ขนาด 24 x 24 นิว้ เพื่อนาไปวางในพืน้ ที่ที่ต้องการสารวจและนับจานวนการเกาะพักของแมลงวัน ในการ
สารวจจะแบ่งพื ้นที่ทาการสารวจออกเป็ นหน่วยย่อย ๆ เท่ากันประมาณ 10 หน่วย หลังจากนันก็
้ เลือกจุดที่จะวาง
ไม้ ระแนง โดยควรเลือกวางไม้ ระแนงในหน่วยที่มีแมลงวันชุกชุมมากที่ สุด เมื่อวางไม้ ระแนงลงไปแล้ วให้ รอ
แมลงวันบินกลับมาเกาะจากนันจึ
้ งเริ่ มนับเวลาและนับจานวนแมลงวัน คือประมาณ 30 วินาที และทาซ ้าหน่วย
ละ 10 ครัง้ แล้ วเลือก 5 ค่าไปคานวณหาค่าเฉลี่ย
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ทีม่ า :Armed Forces Pest Management Board. Technical Guide No. 30. Filth Flies : Significance, Surveillance and Control in Contingency
Operations. Forest Glen Section / Walter Reed Army Medical Center Washington, DC 20307-5001.
http://www.afpmb.org/sites/default/files/pubs/techguides/tg30.pdf.

ภำพ 1-30 การใช้ ไม้ ระแนง (Fly Grill Count Techniques) ตามวิธีของ Scudder (1947 & 1949)
วิธีนีเ้ ป็ นวิธีการซึ่งเป็ นที่นิยมใช้ กันอย่างกว้ างขวาง จากภาพทาด้ วยแผงส ารวจทาด้ วยแผ่นไม้
ขนาดกว้ าง 3/4 นิ ้ว ประมาณ 16-24 แผ่น โดยทาเป็ นแผงที่มีช่องว่างเท่าๆกัน มีพื ้นที่ระหว่าง 0.8 ตารางเมตร
(ขนาดใหญ่) ถึง 0.2 ตารางเมตร (ขนาดเล็ก) ขนาดใหญ่ใช้ บริเวณนอกอาคารบ้ านเรื อน สาหรับขนาดกลางและ
ขนาดเล็ กเหมาะกับการใช้ อาคาร ทัง้ นี ข้ ึน้ กับขนาดของอาคารบ้ านเรื อน การส ารวจแมลงวันทาโดยเอาแผง
สารวจไปวางที่มีแมลงวันชุกชุมและนับจานวนแมลงวันที่มาเกาะที่แผงในระยะเวลา 30 วินาที ในการสารวจแต่
ละจุดควรทา 3-5 ครัง้ แล้ วหาค่าเฉลี่ย วิธีนีส้ ามารถสารวจจานวนแมลงวันได้ อย่างรวดเร็ วและง่ายเหมาะกับ
อาคารที่อยู่อาศัยแต่มีข้อเสี ยถ้ าแมลงวันเกาะกระจัดกระจายจะนับลาบาก และขึน้ กั บอุณ หภูมิขณะสารวจ
ควรตรวจนับในเวลาเดียวกัน ทังก่
้ อนดาเนินการควบคุมและประเมินผล สาหรับข้ อดี วิธีนี ้ ใช้ ง่าย สะดวก รวดเร็ ว
ใช้ ได้ ในโรงเรื อนที่พบแมลงวันระบาดประเมิ นความหนาแน่นของแมลงวัน ข้ อเสียการนับจานวนบางครัง้ ไม่
สะดวกใช้ ไม่ได้ ในการสารวจแมลงวันบนตัวสัตว์ถ้ามีจานวนน้ อยหรื อมากไปข้ อมูลอาจคลาดเคลื่อน
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ขัน้ ตอนที่ 3 การแปลผลการสารวจความชุกชุมของแมลงวัน
จำนวนแมลงวัน

ข้ อแนะนำในกำรควบคุม

0-2

ยังไม่ต้องทาการควบคุม

2-5

ทาการปรับปรุงสุขาภิบาล

5-20

วางแผนควบคุมโดยการปรับปรุงสุขาภิบาลเป็ นระยะ

20 ขึ ้นไป

ทาการควบคุมโดยการใช้ สารเคมี

ตัวอย่างการนาเทคนิคนี ้ไปใช้ ในเกณฑ์ตลาดสดน่าซื ้อ ในเกณฑ์กาหนดด้ านสัตว์และแมลงพาหะ
นาโรคกาหนดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ยอมให้ มีแมลงวัน ได้ ไม่เกิน 2 หน่วย

ภำพ 1-31 แสดงการเกาะพักแมลงวัน
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