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บทบรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการ	
 

	 การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียนในปี	 2558	 มีเป้าหมายให้อาเซียน	 
มีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน	 มีการเคลื่อนย้ายสินค้า	 บริการ	 การลงทุน	 เงินทุน	 และแรงงานฝีมือ
อย่างเสรี	 โดยจัดทำแผนงานบูรณาการในด้านเศรษฐกิจ	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	 4	 ด้าน	 ซึ่ง	 
สำนักการเกษตรต่างประเทศ	 สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		 
สรุปดังนี้	คือ	
 1.		การเปน็ตลาดและฐานการผลติเดยีว	มกีารเคลือ่นยา้ยสนิคา้	บรกิาร	การลงทนุ	 และแรงงาน
ฝีมืออย่างเสรี	 และมีการกำหนดเป้าหมายให้ลดภาษีสินค้าเป็น	 0	 และลดหรือเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษี
สำหรับประเทศสมาชิก	
	 2.		การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน	 โดยเน้นประเด็นด้าน
นโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ	
	 3.		การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค	โดยให้มีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
	 4.		การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก	 เน้นการปรับนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศ
ภายนอกภูมิภาค	เพื่อให้มีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน	
	 ดังนั้น	 ทุกภาคส่วน	 ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 หรือภาคประชาชน	 จะต้องมีการเตรียม
ความพร้อม	 เพื่อนำประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 สำหรับความพร้อมในด้านการเกษตร	 ภายใต้
กรอบอาเซียน	 กรมวิชาการเกษตร	 มุ่งเน้นการวิจัย	 และพัฒนาให้ตรงตามมาตรฐานสุขอนามัย	 และ	 
สุขอนามัยพืช	การตรวจวิเคราะห์รับรองคุณภาพ	มีความร่วมมือด้านการวิจัย	การผลิตโดยใช้ระบบ	GAP	
เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร	 มีการประสานงานกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดทำมาตรฐานสินค้า
พืชสวน	และมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตพืช 
	 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช	 เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมวิชาการเกษตร	 ที่รับผิดชอบใน
กระบวนการขั้นตอนการผลิตพืชอย่างปลอดภัย	 ต้องมีการจัดการกับศัตรูพืชอย่างเหมาะสม	 เพื่อ
สนับสนุนให้ผลผลิตเกษตรของไทยมีคุณภาพได้มาตรฐานในตลาดอาเซียน	 นักอารักขาพืชทุกสาขา	 จะ
ต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อม	 เกี่ยวกับการอารักขาพืชในการผลิตพืชตามระบบ	 GAP	 เพื่อให้ได้มาตรฐาน	 
สุขอนามัย	และสุขอนามัยพืช	เช่น	
	 -	บัญชีรายชื่อศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ	
	 -	การวิเคราะห์ความเสี่ยงของศัตรูพืชในพืชเศรษฐกิจต่างๆ	
	 -	มาตรการการจัดการความเสี่ยงของศัตรูพืชกักกัน	
	 ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ	 เช่น	 อินโดนีเซีย	 และเวียดนาม	 ได้ใช้มาตรการ	 
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช	 มาเป็นข้อกำหนดในการค้าแล้ว	 ถ้าประเทศไทยเรามีข้อมูลพร้อมจะได้ลด
ปัญหาในด้านการค้า	และเป็นผู้นำในตลาดการค้าเสรีอาเซียน 
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ผลงานวิจัย
ชีววิทยาแมลงวันทองบางชนิด	และการสำรวจแมลงวันทองในแปลงพืชตระกูลแตง	
Biology of Selected Fruit Flies and Fruit Flies Survey in Cucurbit Fields    

สัญญาณี	ศรีคชา1/			กรกต	ดำรักษ์1/			และ	ยุวรินทร์	บุญทบ2/  

Sunyanee Srikachar1/   Korrakot Damrak1/  and Yuvarin Boontob2/   

--------------------------------------
Abstract 

	 The	 study	 was	 undertaken	 in	 the	 laboratory	 of	 Pest	 Management	 Group,	 Plant	

Protection	 Research	 and	Development	Office,	 Department	 of	Agriculture,	 Bangkok	 and	 in	

cucurbit	 fields	 located	 in	Nakhon	Pathom,	Nakhon	Ratchasima,	Kanchanaburi	and	Suphan	

Buri	 province.	 The	 results	 from	 surveys	 and	 collection	 of	 infested	 cucumber,	 pumpkin,	

chayote,	 sponge	 gourd	 and	 balsam	 pear	 revealed	 that	 2	 fruit	 fly	 species	 attacking	

Cucurbitaceae were Bactrocera cucurbitae (Coquillet) and Bactrocera tau (Walker). Study 

on	 the	 biology	 of	melon	 fly,	Bactrocera cucurbitae (Coquillett) was conducted under the 

laboratory	conditions	of	23.10+1.27	 °๐°C	and	91.07+0.25	%	relative	humidity	(RH).	It	was	found 

that	adult	female	laid	egg	singly	or	in	group	of	2-3	eggs	after	her	preoviposition	period	of	

14	 days	 with	 the	 total	 376-453	 eggs/female.	 Egg	 stage	 lasts	 3-4	 days	 with	 78%	 egg	

hatching.	Larvae	had	3	instars	with	the	total	larva	developmental	period	of	8-9	days.	Pupal	

period	was	9-10	days.	The	average	 longevity	of	adult	 female	and	male	were	103.16+13.38	
and	108.53+14.70	days,	respectively.	Total	developmental	period	from	egg	to	adult	was	20-

23	days.	Study	on	the	biology	of	Bactrocera tau (Walker) was conducted under laboratory 

conditions	 of	 23.50+1.02	 ๐°C	 and	 89.09+0.25	%	 relative	 humidity	 (RH).	 It	 was	 found	 that	

adult	female	laid	egg	singly	or	in	group	of	2-3	eggs	after	her	preoviposition	period	of	16	

days	 with	 the	 total	 eggs	 397-533	 eggs/female.	 Egg	 stage	 lasts	 2-3	 days	 with	 75%	 egg	

hatching.	Larvae	had	3	instars	with	the	total	larva	developmental	period	of	8-9	days.	Pupal	

1/		กลุ่มบริหารศัตรูพืช	สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช	กรมวิชาการเกษตร	กรุงเทพฯ	10900	
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period	was	7-8	days.	The	average	longevity	of	adult	female	and	male	were	131.47+8.57	and	

107.32+20.44	 days,	 respectively.	 Total	 developmental	 period	 from	 egg	 to	 adult	was	 17-20	

days.	 Field	 surveys	 of	 adult	 fruit	 flies	 were	 conducted	 in	 cucumber,	 sponge	 gourd	 and	

balsam	 pear	 fields	 using	 Steiner	 traps	 with	 cotton	 wick	 soaked	 in	 Cue-lure.	 The	 results	

revealed that B. cucurbitae	 was	 more	 abundant	 and	 could	 be	 trapped	 from	 cucumber,	

sponge	 gourd	 and	 balsam	 pear	 while	 B. tau	 could	 be	 found	 in	 cucumber	 and	 sponge	

gourd.	

   

Key words: Biology,	Infestation,	Seasonal	abundance,	Bactrocera (Zeugodacus)   

 cucurbitae (Coquillet) and Bactrocera (Zeugodacus) tau (Walker)  

บทคัดย่อ	
	 จากการสำรวจและเก็บรวบรวมผลแตงร้าน	 แตงกวา	 มะระหวาน	 ฟักทอง	 บวบหอม	 ที่ถูก

แมลงวันทองเข้าทำลายในจังหวัดกาญจนบุรี	 นครราชสีมา	 และสุพรรณบุรี	 พบแมลงวันทอง	 2	 ชนิด		 

ลงทำลายพืชดังกล่าว	 คือ	 Bactrocera cucurbitae	 (Coquillett)	 และ	 Bactrocera tau (Walker)  

การศึกษาวงจรชีวิตของแมลงวันทอง	 B. cucurbitae	 ในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิเฉลี่ย	 23.10+1.27	

องศาเซลเซียส	และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย	91.07+0.25	เปอร์เซ็นต์	พบว่าตัวเต็มวัยเพศเมียเริ่มจับคู่ผสม

พันธุ์เมื่ออายุ	14	วัน	โดยวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ	หรือกลุ่มๆ	ละ	2-3	ฟอง	ตัวเมีย	1	ตัว	สามารถวางไข่ได้	

376-453	ฟอง	มีเปอร์เซ็นต์การฟัก	78%	ระยะไข่	 3-4	วัน	หนอนมี	 3	ระยะ	ระยะหนอนรวม	8-9	วัน	

ระยะดักแด้	9-10	วัน	ตัวเต็มวัยเพศเมียอายุ	79-120	วัน	และตัวเต็มวัยเพศผู้มีอายุ	86-132	วัน	ส่วนการ

ศึกษาวงจรชีวิตของแมลงวันทอง	B. tau	 ในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิเฉลี่ย	23.50+1.02	องศาเซลเซียส	
และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย	89.04+0.25	เปอร์เซ็นต์	พบว่าตัวเต็มวัยเพศเมียเริ่มจับคู่ผสมพันธุ์เมื่ออายุ	16	

วัน	โดยวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ	หรือกลุ่มๆ	ละ	2-3	ฟองเช่นกัน	โดยตัวเมีย	1	ตัว	สามารถวางไข่ได้	397-

533	ฟอง	มีเปอร์เซ็นต์การฟัก	75%	ระยะไข่	2-3	วัน	หนอนมี	3	ระยะ	ระยะหนอนรวม	8-9	วัน	ระยะ
ดักแด้	 7-8	 วัน	 ตัวเต็มวัยเพศเมียอายุ	 115-145	 วัน	 และตัวเต็มวัยเพศผู้มีอายุ	 75-135	 วัน	 ส่วนการ

สำรวจแมลงวันทองในแปลงปลูกแตงกวา	 บวบหอม	 และมะระจีน	 โดยใช้สารล่อ	 Cue-lure	 ชุบในสำลี	
ติดกับดักแบบ	Steiner	พบว่าแมลงวันทอง	B. cucurbitae	เข้าทำลายพืชทั้งสามชนิดดังกล่าวได้และพบ

มากในกับดัก	ส่วนแมลงวันทอง	B. tau	เข้าทำลายในแตงกวา	และบวบหอม	

  

คำหลัก:	ชีววิทยา	การเข้าทำลาย	ฤดูกาลระบาด	แมลงวันทอง	Bactrocera cucurbitae (Coquillett)   

	 และแมลงวันทอง	Bactrocera tau (Walker) 
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คำนำ	
	 แมลงวันทอง	 Bactrocera cucurbitae 

(Coquillett)	 เป็นศัตรูพืชที่สำคัญของพืชผัก

หลายชนิด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชตระกูลแตง	

(Family	 Cucurbitaceae)	 ซึ่งเป็นพืชผักที่สำคัญ

ทางเศรษฐกิจ	 มีพื้นที่ปลูกประมาณ	 534,000	 ไร่	

(สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร,	 2555)	 พืชที่

สำคัญได้แก่	แตงโม	แตงกวา	มะระ	ฟักทอง	ฟัก

เขียว	 บวบ	 และแคนตาลูป	 การผลิตพืชผัก

ตระกูลนี้มีทั้งเพื่อบริโภคเองภายในประเทศ	 และ

เพื่อการส่งออก	 เช่น	 แตงกวามีทั้งการผลิตเพื่อ

บริโภคผลสด	 และแปรรูปเป็นผักดองส่งขายต่าง

ประเทศเช่น	 ญี่ปุ่น	 นอกจากนี้ยังมีมะระที่ผลิต

สำหรับการส่งออก	 (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร,	

2555)	 จะเห็นได้ว่าพืชตระกูลแตงเป็นพืช

เศรษฐกิจที่สำคัญทำรายได้ดี	 และมีศักยภาพใน

การส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ	 แต่

เนื่องจากการปลูกพืชตระกูลแตงในประเทศไทย	

มักประสบกับปัญหาจากการทำลายของแมลงวัน

ทอง	ชนิดที่สำคัญคือ	melon	fly	(แมลงวันแตง),	

Bactrocera cucurbitae	 (Coquillett)	 (กองกีฏ

และสัตววิทยา,	 2544)	 ซึ่งเป็นแมลงวันทองที่มี

ขนาดใกล้เคียงกับแมลงวันทอง	 Bactrocera 
dorsalis	 (Hendel)	 แตล่ำตวัมสีนีำ้ตาลออ่นอมสม้ 

มีแถบสีเหลืองบนอกด้านสันหลัง	จำนวน	3	แถบ		
ปีกมีแถบสีดำตามแนวขวางของปีก	 ปลายปีกมี

แถบสีดำหนาจนดู เป็นจุดที่ปลายปีก	 มีการ

เคลื่อนไหวเชื่องช้า	 และมีระดับการบินต่ำ	 สูง

จากพื้นดิน	ประมาณ	0.5-1.5	เมตร	เป็นแมลงวัน

ทองที่มีเขตแพร่กระจายทั่วไปในทุกภาคของ
ประเทศไทย	 ทำลายพืชผักตระกูลแตง	 มีพืช

อาหารกว่า	 28	 ชนิด	 พบการแพร่กระจายเกือบ

ตลอดทั้งปีในประเทศไทย	พืชอาศัยเช่น	ชะมดต้น	

ฟัก	 มะละกอ	 แตง	 แตงโม	 ตำลึง	 แตงกวา	

ฟักทอง	 ตะโกนา	 กะดอม	 ขี้กาดง	 บวบเหลี่ยม	

บวบกลม	มะเขือเทศ	มะระขี้นก	กะทกรก	บวบงู	

ขี้กาแดง	 กระดึงช้าง	 ขี้กาดิน	 ถั่วฝักยาว	 พุทรา

จีน	 (แสน,	 2529;	 กองกีฏและสัตววิทยา,	 2544	

และสัญญาณี,	2555)		

 Bactrocera tau	(Walker)	เป็นแมลงวัน

ทองที่มีขนาดใหญ่กว่าแมลงวันทองชนิด	 B. 

dorsalis (Hendel)	 ลำตัวมีสีดำคล้ำ	 มีแถบสี

เหลืองบนอกด้านสันหลังจำนวน	3	แถบ	ด้านข้าง

อก	2	แถบ	และตรงกลางอก	1	แถบ	ปีกใสไม่มี

แถบสีดำตามแนวขวางของปีก	 ปลายปีกมีแถบสี

ดำหนาจนดูเป็นจุดที่ปลายปีก	พืชอาหาร	24	ชนิด	

ในตระกูลแตง	 ได้แก่แตงกวา	 บวบเหลี่ยม		 

บวบกลม	มะระขี้นก	แสลงใจ	ขี้กา	ขี้กาแดง	ขี้กา

ดิน	 ตำลึง	 (กองกีฏและสัตววิทยา,	 2544	 และ

สัญญาณี,	 2555)	 B. cucurbitae	 และ	 B. tau 

จะเขา้ทำลายพชืทำใหผ้ลผลติเสยีหาย	 คณุภาพตำ่	

เกษตรกรจึงต้องทำการป้องกันกำจัดทั้งก่อนและ

หลังเก็บเกี่ยว	 ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต	

และการป้องกันกำจัดแมลงวันทองโดยใช้สารฆ่า
แมลงอย่างต่อเนื่องจนเก็บเกี่ยว	ก่อให้เกิดปัญหา

สารพิษตกค้างในผลผลิตและสภาพแวดล้อม	

นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาด้านกักกันพืช	 และ

ถูกใช้เป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้าของต่าง

ประเทศเช่น	 ญี่ปุ่น	 สหรัฐอเมริกา	 กลุ่มสหภาพ
ยุโรป	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	 เกาหลีใต้	 ไต้หวัน	

และจีน	 จะเห็นได้ว่าแมลงวันทองเป็นปัญหาใน

ระดับประเทศที่ต้องให้ความสำคัญในการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับแมลงวันทอง	 ทั้งทางด้านชีววิทยา	

นิเวศวิทยา	 ช่วงฤดูกาลการแพร่ระบาด	 และการ
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เข้าทำลายของแมลงวันทอง	 เพื่อจะได้ใช้เป็น

ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการศึกษาแนวทางป้องกัน

กำจัดต่อไปเพื่อช่วยลดความเสียหายของผลผลิต	

และให้ผลผลิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการ

ของตลาด	

 
อุปกรณ์และวิธีการ	

1.	สำรวจชนิดแมลงวันทองในพืชตระกูลแตง	

	 โดยเก็บรวบรวมผลพืชตระกูลแตงเช่น	

ฟัก	ฟักทอง	แตงกวา	มะระ	แตงโม	เมล่อน	ที่ถูก

แมลงวันทองทำลายจากแหล่งปลูกในจังหวัด

กาญจนบุรี	 นครปฐม	 นครราชสีมา	 และ

สุพรรณบุรี	 นำมาชั่งน้ำหนัก	 และนับจำนวน	

บันทึกวัน/เดือน/ปี	 ระยะพืช	 และสถานที่เก็บ

ตัวอย่าง	 จากนั้นนำมาเลี้ยงต่อในห้องปฏิบัติการ

กลุ่มบริหารศัตรูพืช	 สำนักวิจัยและพัฒนาการ

อารักขาพืช	 โดยนำผลใส่ในกล่องพลาสติกขนาด	

22x29x10	 เซนติเมตร	 รองภายในกล่องด้วยขี้

เลื่อยที่มีความชื้น	 หนาประมาณ	 1	 นิ้ว	 รอจน

หนอนแมลงวันทองออกมาเข้าดักแด้ในขี้เลื่อย

ประมาณ	10	วัน	จากนั้นใช้ตะแกรงร่อนเบอร์	20	

ร่อนแยกดักแด้ออกจากขี้เลื่อย	 แล้วนำดักแด้ใส่

ในกล่องพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง		 
8	 เซนติเมตร	 หนา	 5	 เซนติเมตร	 คลุมทับด้วย	 

ขี้เลื่อยที่มีความชื้น	หนาประมาณ	½	นิ้ว	จากนั้น

นำไปไว้ในกรงเลี้ยงแมลงขนาด	 0.35x0.35x0.50	
เมตร	 ภายในมีน้ำและอาหารสำหรับตัวเต็มวัย	

(Brewer’s	 yeast	 และน้ำตาลไอซ์ซิ่ง	 อัตรา	 1:4)		

เมื่อตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ	7-10	วัน	ทำการฆ่า

โดยนำตัวเต็มวัยใส่ในหลอดแก้วแช่ในตู้แช่แข็ง	

(freezer)	นาน	4-5	ชั่วโมง	แล้วนำไปจำแนกชนิด
และตรวจนับจำนวน	

2.	การศึกษาชีววิทยาของแมลงวันทองชนิด		 

B. cucurbitae	และ	B. tau 

	 เก็บรวบรวมผลพืชตระกูลแตงที่ถูก

แมลงวันทองเข้าทำลายจากแหล่งปลูก	 จากนั้น

นำมาเลี้ยงต่อในห้องปฏิบัติการกลุ่มบริหารศัตรู

พืช	 เมื่อได้แมลงวันทองชนิด	 B. cucurbitae 

และ	B. tau	จึงนำมาเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อจนได้รุ่น

ที่	 1	 (F1)	 จากนั้นทำการศึกษาวงจรชีวิตของ

แมลงวันทองชนิดแต่ละชนิด	 โดยดำเนินการ

ศึกษาวงจรชีวิตในระยะต่างๆ	ดังนี้	

 ระยะไข	่ศกึษาอายขุองไข	่และ	hatching 

rate	 โดยใส่กระบอกพลาสติกขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง	 2.5	 เซนติเมตร	 สูง	 4.5	 เซนติเมตร	

เจาะรูขนาดเล็กจำนวน	 20	 รู	 ภายในกระบอกใส่

ชิ้นฟักเพื่อล่อให้แมลงวางไข่	 ในกรงที่มีตัวเต็มวัย

เพศเมีย	 10	 ตัวและตัวเต็มวัยเพศผู้	 10	 ตัวใส่

กระบอกวางไข่ในกรงนาน	30	นาที	จากนั้นเขี่ยไข่

ลงบนกระดาษกรองเบอร์	91	ที่ให้ความชื้นตลอด

เวลา	 แล้วเก็บไว้ในจานเลี้ยงเชื้อขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง	 9	 เซนติเมตร	 ทำการตรวจนับและ

บันทึกจำนวนหนอนที่ฟักออกจากไข่ทุก	 6	 ชั่วโมง	
ทำชนิดละ	5	ซ้ำๆ	ละ	100	ฟอง			

 ระยะหนอน	 ศกึษาระยะเวลาและลกัษณะ
ของหนอนวัยต่างๆ	 โดยเลี้ยงหนอนในผลแตงกวา	

บนัทกึขนาด	ลกัษณะ	และอตัราการตายของหนอน

วยัตา่งๆ	โดยศกึษาจากหนอนชนดิละ	100	ตวั 
	 ระยะดักแด้	 ศึกษาอายุและลักษณะของ

ดักแด้	 โดยทำการบันทึกขนาด	 ลักษณะ	 และ

อัตราการตายของดักแด้	 โดยศึกษาจากดักแด้

ชนิดละ	100	ดักแด้		
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	 ระยะตัวเต็มวัย		ศึกษาอายุขัย	 การผสม

พันธุ์	การวางไข่		และลักษณะของตัวเต็มวัย	โดย

เลี้ยงเพศผู้	 1	 ตัวและเพศเมีย	 1	 ตัว	 ในกล่อง

พลาสติกขนาด	21x15x8	 เซนติเมตร	ภายในมีน้ำ	

อาหาร	 และกระบอกพลาสติกขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง	 2.5	 เซนติเมตร	 สูง	 4.5	 เซนติเมตร	

เจาะรูขนาดเล็กจำนวน	 20	 รู	 ภายในกระบอกใส่

ชิ้นฟักเพื่อล่อให้แมลงวางไข่	 บันทึกปริมาณการ

วางไข่ทุกวันจนตัวเต็มวัยเพศเมียตาย	 นอกจากนี้

บันทึกลักษณะตัวเต็มวัยทั้งเพศผู้และเพศเมีย	

ลักษณะการจับคู่ผสมพันธุ์	 และการตายของตัว

เต็มวัย	โดยศึกษาชนิดละ	10	คู่	

3.	 การสำรวจแมลงวันทองในแปลงปลูกพืช

ตระกูลแตง	 

	 ศึกษาระหว่างปี	พ.ศ.	2555	-	2556	โดย

ติดตั้งกับดักแมลงวันทองแบบ	Steiner	ซึ่งภายใน

แขวนก้อนสำลีชุบสาร	 Cue-lure:	 malathion		 

(ไดมาร์ค	 86%	EC)	อัตรา	 4:1	 จากนั้นนำกับดัก

แขวนในแปลงปลูกที่ระดับความสูงประมาณ		 

1	เมตร	จำนวน	8	กับดักต่อพื้นที่	1	ไร่	โดยติดตั้ง

ในแหล่งปลูกพืชตระกูลแตง	 จำนวน	 3	 แห่ง	 คือ	

แปลงที่	 1	 แปลงปลูกแตงกวา	 ที่อำเภอปากช่อง	

จังหวัดนครราชสีมา	 ดำเนินการติดตั้งกับดัก
ระหว่างเดือนกรกฎาคม	 2555	 ถึงเดือนสิงหาคม	

2555	 แปลงที่	 2	 แปลงปลูกบวบหอม	 ที่อำเภอ

สามพราน	 จังหวัดนครปฐม	 ดำเนินการติดตั้งกับ
ดักระหว่างเดือนสิงหาคม	 2555	 ถึง	 เดือน

พฤศจิกายน	 2555	 และแปลงที่	 3	 แปลงปลูก

มะระ	 ที่อำเภออู่ทอง	 จังหวัดสุพรรณบุรีดำเนิน

การติดตั้งกับดักระหว่างเดือนธันวาคม	 2555	 ถึง

เดือนมกราคม	 2556	 โดยเก็บแมลงวันทองใน	 

กับดักออกทุกสัปดาห์แล้วเปลี่ยนก้อนสำลีชุบสาร

ทกุครัง้ทีเ่กบ็แมลงวนัทองออกจากกบัดกั	หลงัจาก

นั้นทำการจำแนกชนิดและบันทึกจำนวนที่พบ	

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1.	 สำรวจชนิดแมลงวันทองที่ลงทำลายพืช

ตระกูลแตง 

	 สำรวจและเก็บรวบรวมผลแตงร้าน	

แตงกวา	 มะระหวาน	 ฟักทอง	 บวบหอม	 ที่ถูก

แมลงวันทองเข้าทำลายในแหล่งปลูกจังหวัด

กาญจนบุรี	นครราชสีมา	และสุพรรณบุรี	พบว่ามี

แมลงวันทอง	 2	 ชนิดลงทำลายพืชตระกูลแตง	

คือ	B. cucurbitae	และ B. tau	ในแตงร้านและ

มะระจีน	 พบ	 B. cucurbitae	 ชนิดเดียวที่ลง

ทำลาย	 ส่วนในฟักทองและมะระหวาน	 พบ	 B. 

tau	 ชนิดเดียวที่ลงทำลายเช่นกัน	 สำหรับ

แตงกวาและบวบหอม	 พบว่าทั้ง	B. cucurbitae 

และ	 B. tau	 ลงทำลายผลผลิต	 นอกจากนี้จาก
การสำรวจในแปลงปลูกฟักทอง	 พบว่า	 B. tau 

ลงทำลายดอกของฟักทองด้วย	 จากเก็บรวบรวม

ผลแตงร้าน	 แตงกวา	 มะระหวาน	 ฟักทอง	 บวบ
หอม	 ที่ถูกแมลงวันทองเข้าทำลายได้ตัวเต็มวัย

แมลงวันทองจำนวน	 21,313	 ตัว	 เป็น	 B. 

cucurbitae	 509	 ตัว	 (2.39%)	 และ	 B. tau 

20,804	ตัว	(97.61%)	(Table	1)	
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2.	 การศึกษาชีววิทยาของแมลงวันทองชนิด		 

B. cucurbitae	และ	B. tau  

	 ดำเนินการศึกษาวงจรชีวิตของแมลงวัน

ทอง	 B. cucurbitae	 ในปี	 พ.ศ.	 2554	 ณ	 ห้อง

ปฏิบัติการกลุ่มบริหารศัตรูพืช	 สำนักวิจัย

พัฒนาการอารักขาพืช	 กรุงเทพมหานคร	 โดยมี

อุณหภูมิเฉลี่ย	 23.10+1.27	 องศาเซลเซียส	 และ

ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย	 91.07+0.25	 เปอร์เซ็นต์	

จากการศึกษาชีววิทยาของ	B. cucurbitae	 บน

ผลแตงกวาสด	 พบว่าการเจริญเติบโตของแมลง

ชนิดนี้แบ่งออกเป็น	4	ระยะ	คือ	(Table	2)	

Table 2  Developmental	time	and	adult	 longevity	of	Bactrocera cucurbitae (Coquillet) under   

	 laboratory	conditions	(23.10+1.27	°๐C	and	91.07+0.25	%	RH)		

Stages of B. cucurbitae n 1/
Developmental time and longevity

Range (days) Mean	+ SD (days)

Egg	 500 3-4 3.59+0.49	

Larva 100 8-9 8.64+0.48

Pupa	 90 9-10 9.67+0.47

Adult	longevity	

          Female 10 79-120 103.16+13.38

										Male 10 86-132 108.53+14.70

Total	developmental	period	
from	egg	to	adult	(days)			 20-23

1/ number of observations 

 ระยะไข่		 ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่เป็น

ฟองเดี่ยวๆ	หรือเป็นกลุ่มๆ	ละ	2-3	ฟอง	บนผล

แตงกวา	 ไข่มีสีขาวผิวเป็นมันสะท้อนแสง	 รูปร่าง
คล้ายผลกล้วย	มีขนาดเล็ก	เมื่อใกล้ฟักจะมีสีขาว

ขุ่น	ระยะไข่	3-4	วัน	ไข่มีเปอร์เซ็นต์การฟัก	78%	

 ระยะหนอน	 หนอนมีลักษณะหัวแหลม	

ท้ายป้าน	 ไม่มีขา	 ส่วนหัวมีลักษณะเป็นตะขอแข็ง

สีดำ	 เมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ๆ	 ลำตัวใสส่วนหัวที่
เป็นตะขอมีสีน้ำตาล	 ตัวหนอนเคลื่อนที่โดยการ

ยืดหดลำตัว	หนอนมี	3	วัย	ระยะหนอน	8-9	วัน	

 ระยะดักแด้	 ดักแด้มีลักษณะกลมรี

คล้ายถังเบียร์แบ่งเป็นปล้องๆ	 ตามแนวขวาง	

ดักแด้ในระยะแรกมีสีขาวและค่อยๆ	 เปลี่ยนเป็น

สีน้ำตาลอ่อนแล้วสีจะค่อยๆ	 เข้มขึ้นเมื่อดักแด้
ใกล้ฟัก	 ระยะนี้แมลงไม่มีการเคลื่อนไหว	 	 ดักแด้

อาศัยในดินลึกประมาณ	 2.0-5.0	 เซนติเมตร	

ระยะดักแด้	9-10	วัน	
 ระยะตัวเต็มวัย	 ตัวเต็มวัยเป็นแมลงวัน

มีสีน้ำตาลแดงทั้งลำตัวและขา	 มีแถบสีเหลืองที่

ส่วนอก	 ปีกบางใสสะท้อนแสงที่ปลายปีกมีจุด		 
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ตัวเต็มวัยหลังจากออกจากดักแด้ประมาณ	 14	

วัน	 จึงเริ่มจับคู่ผสมพันธุ์และเริ่มวางไข่	 โดย

วางไข่ในผลของพืชอาศัย	 ตัวเต็มวัยเพศเมียมี

ความสามารถในการวางไข่ตลอดอายุขัยได้	 376-

453	 ฟอง	 ตัวเต็มวัยเพศเมียมีอายุ	 79-120	 วัน	

ตัวเต็มวัยเพศผู้มีอายุ	86-132	วัน	 	

	 ดำเนินการศึกษาวงจรชีวิตของแมลงวัน

ทอง	B. tau	ในปี	พ.ศ.	2556	ณ	ห้องปฏิบัติการ

กลุ่มบริหารศัตรูพืช	สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขา

พืช	กรุงเทพมหานคร	โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย	23.50+

1.02	 องศาเซลเซียส	 และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย	

89.04+0.25	 เปอร์เซ็นต์	 จากการศึกษาชีววิทยา

ของ	 B. tau	 บนผลฟักทองสด	 พบว่าการเจริญ

เติบโตของแมลงชนิดนี้แบ่งออกเป็น	4	ระยะ	คือ	

(Table 3) 

Table	3	 Developmental	 time	 and	 adult	 longevity	 of	 Bactrocera tau (Walker) under  

	 laboratory	conditions	(23.50+1.02	°๐C	and	89.04+0.25	%RH)		

Stages	of	B.	tau	 n 1/ 
Developmental time and longevity 

Range(days) Mean	+ SD (days) 

Egg		 500	 2-3	 2.40+0.49	
Larva		 100	 8-9	 8.44+0.50	
Pupa	 90	 7-8	 7.49+0.50	
Adult	longevity    

Female 10	 115-145	 131.47+8.57	
Male	 10	 75-135	 107.32+20.44	

Total	developmental	period		

from	egg	to	adult	(days)					

 

17-20	

 

0 

1/ number of observations 

 ระยะไข่		 ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่เป็น

ฟองเดี่ยวๆ	หรือเป็นกลุ่มๆ	ละ	2-3	ฟอง	บนผล

ฟักทอง	 ไข่มีสีขาวผิวเป็นมันสะท้อนแสง	 รูปร่าง

คล้ายผลกล้วย	มีขนาดเล็ก	เมื่อใกล้ฟักจะมีสีขาว
ขุ่น	ระยะไข่	2-3	วัน	ไข่มีเปอร์เซ็นต์การฟัก	75%	

ซึ่งลักษณะไข่ของแมลงวันทองทุกชนิดจะมี

ลักษณะคล้ายคลึงกันเราไม่สามารถจำแนกชนิด
โดยใช้ตาเปล่าได้	 และระยะเวลาในการฟักค่อน

ข้างจะใกล้เคียงกัน		

 ระยะหนอน	 หนอนมีลักษณะหัวแหลม	

ท้ายป้าน	 ไม่มีขา	 ส่วนหัวมีลักษณะเป็นตะขอแข็ง	 

สดีำ	 เมือ่ฟกัออกจากไขใ่หม่ๆ 	 ลำตวัใสสว่นหวัทีเ่ปน็

ตะขอมสีนีำ้ตาล	 ตวัหนอนเคลือ่นทีโ่ดยการยดืหด	 

ลำตวั	หนอนม	ี3	วยั	ระยะหนอน	8-9	วนั	ลกัษณะ
ของตวัหนอนถา้ดจูากภายนอกสำหรบักลุม่แมลงวนั

ทองมีลักษณะคล้ายคลึงกัน	 การจำแนกชนิดใน

ระยะหนอนสามารถทำไดโ้ดยดลูกัษณะฟนัทีบ่รเิวณ	

mouthhooks	ของหนอนวยัที	่3		  
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 ระยะดักแด้	 ดักแด้มีลักษณะกลมรี

คล้ายถังเบียร์แบ่งเป็นปล้องๆ	 ตามแนวขวาง	 ใน

ระยะแรกมีสีขาวและค่อยๆ	 เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล

อ่อนแล้วสีจะค่อยๆเข้มขึ้นเมื่อใกล้ฟัก	 ระยะนี้

แมลงไม่มีการเคลื่อนไหว	 ดักแด้อาศัยในดินลึก

ประมาณ	 2.0-5.0	 เซนติเมตร	 ระยะดักแด้	 7-8	

วัน			

 ระยะตัวเต็มวัย	 ตัวเต็มวัยเป็นแมลงวัน

มีสีน้ำตาลแดงทั้งลำตัวและขา	 มีแถบสีเหลืองที่

ส่วนอก	ปีกบางใสสะท้อนแสงที่ปลายปีกมีจุด	ตัว

เต็มวัยหลังจากออกจากดักแด้ประมาณ	 16	 วัน	

จึงเริ่มจับคู่ผสมพันธุ์และเริ่มวางไข่	 โดยวางไข่ใน

ผลของพืชอาศัย	 ตัวเต็มวัยเพศเมียมีความ

สามารถในการวางไข่ตลอดอายุขัยได้	 397-533	

ฟอง	 ตัวเต็มวัยเพศเมียมีอายุ	 115-145	 วัน	 ตัว

เต็มวัยเพศผู้มีอายุ	75-132	วัน	

3.	 การสำรวจแมลงวันทองในแปลงปลูกพืช

ตระกูลแตง	 

	 จากการตรวจจำแนกชนิดและนับจำนวน

แมลงวันทองในกับดักทุกสัปดาห์	 แปลงที่	 1	

แปลงปลูกแตงกวา	 ที่อำเภอปากช่อง	 จังหวัด

นครราชสีมาพบแมลงวันทอง	 3	 ชนิด	 ได้แก่	 B. 

cucurbitae, B. tau, และ B. cilifer	 จากการ

ตรวจนับแมลงวันทองในกับดักทุกสัปดาห์	 พบว่า

แมลงวันทอง	B. cucurbitae	 มีปริมาณเฉลี่ยต่อ

กับดักมากที่สุด	 เท่ากับ	 6.91	 ตัว/กับดัก/วัน	 ใน

ช่วงที่พืชเริ่มติดผลอ่อน	(Figure	1)	
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Figure	1		 Numbers of Bactrocera cucurbitae	 (Coquillet),	 Bactrocera tau (Walker) and   

 Bactrocera cilifer (Hendel)	 in	 Steiner	 traps	 collected	weekly	 in	 cucumber	 field	 

	 located	in	Amphoe	Pak-Chong,	Nakhon	Ratchasima	province	

¾ B.cucurbitae ¾ B.tau  ¾ 
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	 ส่วนแปลงที่	 2	 แปลงปลูกบวบหอม	 ที่

อำเภอสามพราน	 จังหวัดนครปฐม	 พบแมลงวัน

ทอง	3	ชนิด	ได้แก่ B. cucurbitae, B. tau และ	

B. isolata	 โดยพบว่าแมลงวันทองชนิด	 B. 

cucurbitae	 มีปริมาณเฉลี่ยต่อกับดักมากที่สุด	

เท่ากับ	 1.04	 ตัว/กับดัก/วัน	 ในช่วงที่เริ่มทำการ

เก็บเกี่ยวผลผลิตบวบหอมส่งตลาด	(Figure	2)		

แปลงที่	 3	 แปลงปลูกมะระจีน	 ที่อำเภออู่ทอง	

จังหวัดสุพรรณบุรี	 พบแมลงวันทอง	 2	 ชนิด	

ได้แก่	B. cucurbitae	และ	B. isolata	โดยพบว่า

แมลงวันทองชนิด	 B. cucurbitae	 มีปริมาณ

เฉลี่ยต่อกับดักมากที่สุด	เท่ากับ	9.25	ตัว/กับดัก/

วัน	 ในช่วงที่เริ่มทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะระส่ง

ตลาด	(Figure	3)		

Figure 2 Numbers of Bactrocera cucurbitae	 (Coquillet),	 Bactrocera tau (Walker) and     

 Bactrocera isolata	 (Hardy)	 in	 Steiner	 traps	 collected	 weekly	 in	 sponge	 gourd	 
	 field	located	in	Amphoe	Sampran,	Nakhon	Pathom	province	

22/8/2012	 	 12/9/2012	 26/9/2012	 10/10/2012	 24/10/2012	 7/11/2012	 21/11/2012 

B. isolataB. tauB. cucurbitae
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Figure	3  Number of Bactrocera cucurbitae (Coquillet) and Bactrocera isolata (Hardy)  

 in	 Steiner	 traps	 collected	 weekly	 in	 balsam	 pear	 plot	 located	 in	 Amphoe					 

	 U-Thong,	Suphan	Buri	province		

สรุปผลการทดลองและคำแนะนำ 
	 พบว่าแมลงวันทองชนิด	B. cucurbitae 
และ	B. tau	เข้าทำลายแตงร้าน	แตงกวา	มะระ

หวาน	 ฟักทอง	 บวบหอม	 ในแหล่งปลูกจังหวัด

กาญจนบุรี	 นครราชสีมา	 และสุพรรณบุรี	
แมลงวันทองชนิด B. cucurbitae	ตัวเต็มวัยเพศ

เมีย	 1	 ตัว	 สามารถวางไข่ได้	 376-453	 ฟอง	

ระยะไข่	 3-4	 วัน	 ระยะหนอน	 8-9	 วัน	 ระยะ

ดักแด้	 9-10	 วัน	 ตัวเต็มวัยเพศเมียอายุ	 79-120	

วัน	 และตัวเต็มวัยเพศผู้มีอายุ	 86-132	 วัน	 ส่วน
แมลงวันทอง	 B. tau	 ตัวเต็มวัยเพศเมีย	 1	 ตัว	

สามารถวางไข่ได้	397-533	ฟอง	ระยะไข่	2-3	วนั	

ระยะหนอน	8-9	วนั	ระยะดกัแด	้7-8	วนั	ตวัเตม็วยั

เพศเมียอายุ	 115-145	 วัน	 และตัวเต็มวัยเพศผู้

มีอายุ	 75-132	 วัน	 แมลงวันทองทั้งสองชนิดนี้มี

ลักษณะและระยะเวลาของระยะไข่	 หนอน	 และ
ดักแด้คล้ายคลึงและใกล้เคียงกัน	 การจำแนก

ชนิดของแมลงวันทองทั้งสองชนิดสามารถใช้

ลักษณะปีกของตัวเต็มวัยที่มีความแตกต่างกันใน

การจำแนกชนิดได้	 นอกจากนี้ยังพบว่าแมลงวัน

ทองชนิด	 B. cucurbitae	 เข้าทำลายแตงร้าน	
บวบหอม	 และมะระมากกว่า	 ส่วนแมลงวันทอง

ชนิด	B. tau	เข้าทำลายฟักทอง	และมะระหวาน

มากกว่า	 และจากการสำรวจแมลงวันทองใน
แปลงปลูกแตงกวา	 พบแมลงวันทองชนิด		 

B. cucurbitae	 มากในช่วงที่พืชเริ่มติดผลอ่อน	
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ส่วนบวบหอมและมะระจีนพบแมลงวันทองชนิด	

B. cucurbitae	 มากเริ่มทำการเก็บเกี่ยวผลผลิต	

ดังนั้นในช่วงที่พบแมลงวันทองมากเกษตรกรจึง

ควรเริ่มป้องกันกำจัดแมลงวันทองเพื่อป้องกันไม่

ให้ผลผลิตเสียหาย	
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แมลงศัตรูมะเม่า	
Insect	Pests	of	Ma	Mao 

 

วิภาดา		ปลอดครบุรี	1/			ศรุต		สุทธิอารมณ์	1/			ศรีจำนรรจ์		ศรีจันทรา	1/ 

บุษบง		มนัสมั่นคง	1/			วนาพร		วงษ์นิคง	1/			และอิทธิพล		บรรณาการ	2/ 

Wipada	Plodkornburee	1/		Sarute	Sudhi-Aromna	1/  Srijumnun Srijuntra 1/ 

Busabong	Manusmunkong	1/		Wanaporn	Wongnikong	1/	and	Ittipol	Bannakarn	2/ 

--------------------------------------

 
Abstract 

	 Study	 on	 insect	 pests	 of	 Ma	 Mao;	Antidesma	 sp.	 was	 conducted	 at	 Ma	 Mao	

orchards	 in	Amphoe	Phu	Phan,	Phang	Khon	and	Mueang	Sakon	Nakhon,	 Sakon	Nakhon	

province	during	the	year	2011-2013.	The	result	showed	that	there	were	a	number	of	insect	

pests	 attacking	Ma	Mao.	 There	 were	 8	 species	 of	 thrips	 i.e.	 Scirtothrips dorsalis	 Hood,	

Thrips palmi	Karny,	T. coloratus	Schmutz,	T. hawaiiensis	(Morgan), Frankliniella schultzei 

Trybom,	Rhipiphorothrips cruentatus	 Hood,	Heliothrips haemorrhoidalis (Bounche) and 

Haplothrips gowdeyi	 (Franklin).	 Six	 species	 of	 scale	 insect	 were	 Icerya seychellarum 

Westwood,	Crypticerya jacobsoni	 (Green),	Coccus viridis	 (Green),	Drepanococcus chiton 

(Green),	Coccus	sp.	and	Aulacapis	sp.	Three	species	of	mealybug	were	Planococcus lilacinus 

(Cokerell),	Rastrococcus	 sp.	 and	Pseudococcus	 sp.	 There	 were	 three	 species	 of	 whitefly	

including	Aleurocanthus woglumi	Ashby,	Aleurodicus dispersus	Russell	and	Paraleyrodes 
bondari	 Peracchi.	 And	 there	 was	 one	 species	 of	 true	 bug	which	was	Chrysocoris stollii 

(Wolff).	For	the	chewing	insects,	there	were	two	species	of	leaf	roller	attacking	on	Ma	Mao	

leaf which were Microbelia canidentalis (Swinhoe) and M. intimalis	(Moore)	and	also	nettle	

caterpillar,	Thosea	sp.	There	were	some	wood	boring	beetles	that	attacking	stem	and	branch	
of	 Ma	Mao	 tree	which were Zeuzera coffeae Nietner,	Aristobia approximator Thomson,	

1/   กลุ่มบริหารศัตรูพืช	สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช	กรมวิชาการเกษตร	กรุงเทพฯ	10900	
1/   Plant	Pest	Management	Research	Group,	Plant	Protection	Research	and	Development	Office,		

				Department	of	Agriculture,	Chatuchak,	Bangkok	10900	
2/		กลุ่มกีฏและสัตววิทยา	สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช	กรมวิชาการเกษตร	กรุงเทพฯ	10900	
2/		Entomology	and	Zoology	Research	Group,	Plant	Protection	Research	and	Development	Office	

	 Department	of	Agriculture,	Chatuchak,	Bangkok	10900	
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Philocteanus moricii Faimaire and Proceras	 sp.	 For	 the	natural	 enemies,	 there	were	 lynx	

spiders,	jumping	spiders,	typical	orb	weavers,	green	lacewings,	long-legged	fly	and	parasite	

of	green	scale.	

 

Key words:	Ma	Mao,	Antidesma	sp.,	insect	pests	

 
บทคัดย่อ 

	 การศึกษาชนิดแมลงศัตรูมะเม่าในแหล่งปลูก	 อ.ภูพาน	 อ.พังโคน	 และเมืองสกลนคร	 จังหวัด

สกลนคร	 ระหว่างปี	 2554-2556	 พบแมลงศัตรูมะเม่าทั้งประเภทปากดูดและปากกัด	 ประเภทปากดูด	

พบเพลี้ยไฟ	 8	 ชนิด	 ได้แก่	 เพลี้ยไฟพริก;	Scirtothrips dorsalis	Hood	 เพลี้ยไฟฝ้าย;	Thrips palmi 

Karny	 เพลี้ยไฟหลากสี;	T. coloratus	 Schmutz	 เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย;	T. hawaiiensis	 (Morgan)	
เพลีย้ไฟดอกไม;้ Frankliniella schultzei	Trybom	เพลี้ยไฟองุ่น;	Rhipiphorothrips cruentatus	Hood 

เพลี้ยไฟ	Heliothrips haemorrhoidalis	 (Bounche)	 และเพลี้ยไฟท่อ;	Haplothrips gowdeyi 

(Franklin)	เพลี้ยหอย	พบ	6	ชนิด	ได้แก่	เพลี้ยหอยยักษ์;	Icerya seychellarum	Westwood	เพลี้ยหอย

ปุยฝ้ายยักษ์;	Crypticerya jacobsoni	(Green)	เพลี้ยหอยสีเขียว;	Coccus viridis	(Green)	เพลี้ยหอย

หลังเต่า;	Drepanococcus chiton	 (Green)	 เพลี้ยหอยเกราะอ่อน;	Coccus	 sp.	 และเพลี้ยหอย	 sp.	

เพลี้ยแป้ง	 พบ	 3	 ชนิด	 ได้แก่	 เพลี้ยแป้งกาแฟ;	 Planococcus lilacinus (Cokerell) เพลี้ยแป้ง	

Rastrococcus	 sp.	 และ	 Pseudococcus	 sp.	 แมลงหวี่ขาว	 พบ	 3	 ชนิด	 ได้แก	่ แมลงหวี่ขาวส้ม; 

Aleurocanthus woglumi	 Ashby	 แมลงหวี่ขาวใยเกลียว;	Aleurodicus dispersus	 Russell	 และ

แมลงหวี่ขาวเกลียวเล็ก;	Paraleyrodes bondari	Peracchi	และมวนลิ้นจี่;	Chrysocoris stollii (Wolff) 

ประเภทปากกัด	ชนิดทำลายใบ	พบหนอนม้วนใบ	2	ชนิด	ได้แก่	Microbelia canidentalis (Swinhoe) 

และ	M. intimalis	 (Moore)	 รวมทั้งหนอนร่านกินใบ;	 Thosea	 sp.	 ชนิดที่ทำลายกิ่งและลำต้น	 คือ	
หนอนเจาะกิ่งกาแฟสีแดง;	 Zeuzera coffeae	 Nietner	 ด้วงหนวดปมจุดเหลืองดำ;	 Aristobia 

approximator	Thomson	แมลงทับประกายทอง;	Philocteanus moricii	 Faimaire	และหนอนกินผิว

เปลือกลำต้น;	 Proceras	 sp.	 สำหรับศัตรูธรรมชาติ	 พบแมงมุมตาหกเหลี่ยม	 แมงมุมใยกลม	 แมงมุม

กระโดด	แมลงช้างปีกใส	แมลงวันขายาว	และแตนเบียนของเพลี้ยหอยสีเขียว	

 
คำหลัก	:	มะเม่า	แมลงศัตรู	
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คำนำ 
	 มะเม่า	 เม่า	หรือหมากเม่า;	Antidesma 

sp.	อยูใ่นสกลุ	Antidesma	วงศ	์Phyllanthaceae 

(Hoffmann,	 2005)	 เป็นไม้ผลยืนต้นไม่ผลัดใบ	

ออกดอกในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม	 ผลสุก

ในเดือนสิงหาคม-กันยายน	 เมื่อเริ่มสุกผลจะมีสี

แดงและเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มถึงสีดำเมื่อสุกเต็มที่	

พืชในวงศ์นี้กระจายพันธุ์ ในเขตร้อนของทวีป

เอเชีย	แอฟริกา	ออสเตรเลีย	และหมู่เกาะต่าง	ๆ	

ของมหาสมุทรแปซิฟิค	 (สุดารัตน์,	 2550	 และ

อร่าม	 และวินัย,	 2540)	 ในประเทศไทย	 มะเม่า

เป็นไม้ผลท้องถิ่นของทางภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ	 พบมากในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้

เคียง	จังหวัดสกลนครพบพืชสกุลเม่า	3	ชนิด	คือ	

เม่าหลวง;	Antidesma thwaitesianum	 Müüll 

Arg.	เม่าไข่ปลา;	A. ghaesembilla	Gaertn.	และ

เม่าขี้ตาควายหรือเม่าสร้อย;	A. acidum	 Retz.	

(วินัย	และกาญจนา,	2547)	มะเม่าที่ปลูกบนเทือก

เขาภูพานจะมีคุณภาพดีกว่าพื้นที่อื่นๆ	 โดยเฉพาะ

มะเม่าหลวงเป็นมะเม่าที่นิยมนำผลสุกมาบริโภค	
และใช้ในการแปรรปูเปน็ผลิตภณัฑไ์ด	้เชน่	นำ้มะเมา่

พร้อมดื่ม	น้ำมะเม่าชนิดเข้มข้น	แยม	มะเม่ากวน	
และไวน์มะเม่า	 จัดเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสกลนคร	 สร้างอาชีพและ

รายได้แก่ชุมชน	 กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปมะเม่าใน
จังหวัดสกลนครมีความต้องการมะเม่าเพื่อใช้ใน

การแปรรูปเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะโรงงานดอยคำ	

และกลุ่มสหกรณ์แปรรูปมะเม่าจำนวน	 9	 กลุ่ม	

มูลค่าของการแปรรูปมะเม่าปี	 2551	 ประมาณ	

18.7	ล้านบาท	ด้านคุณค่าของสารอาหารที่จำเป็น
ต่อความต้องการของมนุษย์ในมะเม่าพบหลาย

ชนิด	 เช่น	 แคลเซียม	 (Ca)	 เหล็ก	 (Fe)	 สังกะสี	

(Zn)	วิตามินบี	1	วิตามินบี	2	และ	วิตามิน	E	มี

กรดอะมิโนถึง	18	ชนิด	และที่สำคัญมีสารแอนติ

ออกซิแดน	(Antioxidant)	ในกลุ่มของโพลีฟีนอล	

(polyphenol)	 ที่แสดงผลยับยั้งการเจริญเติบโต

ในเซลล์มะเร็ง	 กระตุ้นภูมิคุ้มกัน	 และมีฤทธิ์ต้าน

เชื้อ	Human	Immunodeficiency	Virus	(HIV)	

(วินัย	และกาญจนา,	2547)	

	 เนื่องจากมะเม่าเป็นไม้ป่าซึ่งนำมาปลูก

เป็นการค้า	 จึงมีการคัดเลือกและรวบรวมพันธุ์	

แต่เมื่อนำมาปลูกเป็นพืชเชิงเดี่ยว	 ทำให้เกิด

ปัญหาศัตรูพืชรบกวน	 โดยเฉพาะแมลงศัตรูพืช	

ซึ่งยังมีข้อมูลด้านแมลงศัตรูในมะเม่าไม่เพียงพอ	

จึงได้ทำการศึกษาชนิด	 และลักษณะการเข้า

ทำลายของแมลงศัตรูมะเม่า	 เพื่อใช้เป็นฐาน

ข้อมูลแมลงศัตรูพืช	 สำหรับการศึกษาหาวิธี

ป้องกันกำจัดต่อไป	

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

	 ศึกษาแมลงศัตรูพืชในแหล่งปลูกมะเม่า	

ที	่อ.	ภพูาน	แปลงทดลองศนูยว์จิยัและพฒันาการ

เกษตรสกลนคร	 อำเภอเมืองสกลนคร	 และ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	 วทิยาเขต

สกลนคร	 อ.พังโคน	 จังหวัดสกลนคร	 ระหว่าง

เดอืนตลุาคม	 2553	 ถงึเดอืนกนัยายน	 2556	 โดย
สุ่มสำรวจจากสวนมะเม่า	(Figure	1)	จำนวน	10	

สวนๆละ	 10	 ต้น	 ตั้งแต่ตัดแต่งกิ่ง	 แทงช่อดอก	

ดอกบาน	ติดผล	จนถึงระยะเก็บเกี่ยว		

	 เก็บตัวอย่างและบันทึกข้อมูลแมลงศัตรู

พืชและศัตรูธรรมชาติ	 ดังนี้	 ถ้าเป็นแมลงศัตรู
ขนาดเล็ก	 เช่น	 เพลี้ยไฟ	 สำรวจโดยการเคาะช่อ

ดอกและผลบนกระดานพลาสติก	แล้วใช้พู่กันเขี่ย

ตัวเพลี้ยไฟใส่ขวดแอลกอฮอล์ความเข้มข้น	 70%	
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เพลีย้แปง้	และแมลงหวีข่าว	ตดัสว่นของพชืทีม่ตีวั

ออ่น	 ดกัแด	้ หรอืตวัเตม็วยัทีเ่กาะอยูด่ว้ยกรรไกร

ตัดกิ่ง	 นำตัวอย่างแมลงที่เก็บรวบรวมได้ห่อ

กระดาษ	 แล้วนำไปใส่ถุงพลาสติก	 หรือกล่อง

พลาสตกิ	 หากเปน็แมลงขนาดใหญ	่ เชน่	 หนอนผี

เสือ้	 หนอนดว้งเจาะลำตน้	 หรอืดกัแด	้ นำไปเลีย้ง

ในหอ้งปฏบิตักิารสำนกัวจิยัพฒันาการอารกัขาพชื	

กรมวิชาการเกษตร	 กรุงเทพฯ	 จนเป็นตัวเต็มวัย	

ตรวจจำแนกชนดิโดยนกัอนกุรมวธิานแมลง	บนัทกึ

ลกัษณะการเขา้ทำลายของแมลงศตัรพูชื	และสว่น

ของพชืทีถ่กูทำลาย 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

	 การศึกษาชนิดแมลงศัตรูในมะเม่า	 พบ

แมลงศัตรูพืชเข้าทำลายมะเม่าหลายชนิด	 ทั้ง

ประเภทปากดูดและปากกัด	มีรายละเอียดดังนี้	

แมลงศัตรูประเภทปากดูด 

 เพลี้ยไฟ	 (thrips)	 พบจำนวน	 8	 ชนิด	

ได้แก่	เพลี้ยไฟพริก	(chilli	thrips);	Scirtothrips 

dorsalis	 Hood	 เพลี้ยไฟฝ้าย	 (cotton	 thrips);	

Thrips palmi	 Karny	 เพลี้ยไฟหลากสี	 (color	
thrips);	 Thrips coloratus	 Schmutz	 เพลี้ยไฟ

ดอกไม้ฮาวาย	 (hawaiian	 flower	 thrips);	

Thrips hawaiiensis	(Morgan)	เพลี้ยไฟดอกไม้	
(common	 blossom	 thrips);	 Frankliniella 

schultzei	 Trybom	 เพลี้ยไฟองุ่น	 (grapevine	

thrips);	Rhipiphorothrips cruentatus	 Hood	

เพลี้ยไฟ	 Heliothrips haemorrhoidalis 

(Bounche)	 (Thysanoptera:	 Thripidae)	 และ
เพลี้ยไฟท่อ;	Haplothrips gowdeyi (Franklin) 

(Thysanoptera:	 Phlaeothripidae)	 ลักษณะการ

ทำลาย	ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยใช้ปากเขี่ยดูดกิน

นำ้เลีย้งจากสว่นตา่งๆของพชื	 เชน่	ยอด	ดอก	 ใบ

ออ่น	และผลออ่น	ทำใหใ้บหงกิมว้นงอ	ผลรว่ง	ไม่

ติดผล	 เมื่อผลโตขึ้นผิวจะเป็นขี้กลาก	 พบการ

ระบาดในชว่งแตกยอด	ตดิดอก	ตดิผล	และระยะ

ผลออ่น	(ประมาณเดอืนมนีาคม-พฤษภาคม) 

 เพลี้ยแป้ง	 (mealybug)	 พบ	 3	 ชนิด	

ได้แก่	 เพลี้ยแป้งกาแฟ	 (coffee	 mealybug);	

Planococcus lilacinus	 (Cokerell)	 เพลี้ยแป้ง	

Rastrococcus	 sp.	 และ	 Pseudococcus	 sp.	

(Hemiptera:	 Pseudococcidae)	 (Figure	 2)	

ลักษณะการทำลาย	 ดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆ

ของพืช	เช่น	ใบยอด	ใบ	กิ่ง	ก้าน	และผล	ทำให้

ใบบิดเสียรูป	 หากระบาดรุนแรงอาจทำให้ต้น

เหี่ยวตายได้	 นอกจากนี	้ เพลี้ยแป้งยังขับถ่าย

ของเหลวมีลักษณะเหนียวๆ	 เรียกว่ามูลหวาน		 

ซึ่งเป็นอาหารของราดำ	 ทำให้ราดำเจริญเติบโต

อย่างรวดเร็ว	 ปกคลุมใบและผล	 ทำให้ ใบ

สังเคราะห์แสงได้ไม่เต็มที่	

 เพลี้ยหอย	 (scale	 insect)	 พบ	 6	 ชนิด	

ได้แก	่ เพลี้ยหอยยักษ	์ (Giant	 Scale	 Insect);	

Icerya seychellarum	 Westwood	 เพลี้ยหอย	 

ปยุฝา้ยยกัษ	์ (Giant	White	Scale);	Crypticerya 
jacobsoni	(Green)	(Hemiptera:	Margarodidae)	

เพลี้ยหอยเกราะอ่อน	 Coccus	 sp.	 เพลี้ยหอย	 

สเีขยีว	 (Green	Scale);	Coccus viridis	 (Green)	
เพลีย้หอยหลงัเตา่	(Turtle	scale);	Drepanococcus 

chiton	 (Green)	 (Hemiptera:	 Coccidae)	 และ

เพลี้ยหอย	 Aulacapis	 sp.	 (Hemiptera:	
Diaspididae)	(Figure	3)	ลกัษณะการทำลาย	ดดู

กนินำ้เลีย้งจากสว่นตา่งๆของพชื	 เชน่	 ใบยอด	 ใบ	

กิง่	 กา้น	 และผล	 หากระบาดรนุแรงอาจทำใหพ้ชื

ชะงักการเจริญเติบโต	 และเพลี้ยหอยในวงศ	์
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Coccidae	สามารถขบัถา่ยมลูหวาน	ทำใหเ้กดิราดำ

ตามมา	 ทำใหใ้บไมส่ามารถสงัเคราะหแ์สงไดอ้ยา่ง

เตม็ทีเ่ชน่เดยีวกนักบัการทำลายจากเพลีย้แปง้ 

 แมลงหวี่ขาว	 (whiteflies)	 พบ	 3	 ชนิด	

ได้แก่	 แมลงหวี่ขาวส้ม	 (citrus	 blackfly)	 ;	

Aleurocanthus woglumi	Ashby	แมลงหวี่ขาว

ใยเกลียว	 (spiralling	 whitefly);	Aleurodicus 

dispersus	 Russell	 และแมลงหวี่ขาวเกลียวเล็ก	

(nesting	paraleyrodes	whitefly);	Paraleyrodes 

bondari	 Peracchi	 (Hemiptera:	 Aleyrodidae)	

(Figure	 4)	 ลักษณะการทำลายของแมลงหวี่ขาว	

ดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่ใต้ใบ	

 มวนลิ้นจี่	 หรือมวนตองแตก	 (litchi	

bug) ;	 Chrysocoris stoll i i (Wolff) 

(Hemiptera: Scutelleridae)	 ทั้งตัวอ่อนและตัว

เต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากผล	พบมากในช่วงผลสุก	
ประมาณเดอืนสงิหาคมถงึเดอืนกันยายน	(Figure	5) 
แมลงศัตรูประเภทปากกัด 

	 หนอนร่านกินใบ	 (nettle	 caterpillar)	

Thosea	 sp.	 (Lepidoptera:	 Limacodidae)	

หนอนกัดกินใบ	 ทำให้ใบเป็นรูพรุน	 เว้าแหว่ง	

(Figure	6)	
 หนอนม้วนใบ	 (leaf	 roller)	 เข้าทำลาย

ใบในระยะใบอ่อน	 โดยตัวเต็มวัยวางไข่และกัด

ปลายใบ	เมื่อหนอนฟักออกจากไข่	ตัวหนอนเจรญิ

เตบิโตและเขา้ดกัแดภ้ายในหลอดนัน้	 พบ	 2	 ชนดิ 

ได้แก่	Microbelia canidentalis (Swinhoe) 
และ	 Microbelia intimalis	 (Moore)	

(Lepidoptera:	Thyrididae)	(Figure	7)	โดยพบ

การระบาดในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนสิงหาคม-
กันยายน	

 หนอนเจาะกิ่งกาแฟสีแดง (red coffee 

borer),	Zeuzera coffeae	Nietner	(Lepidoptera:	

Cossidae)	 ผีเสื้อเพศเมียวางไข่ตามรอยแตก	

ตามร่องบนกิ่งและที่ง่าม	 กิ่งที่เป็นกิ่งกระโดงตั้ง

ขึ้น	 เมื่อฟักออกจากไข่หนอนจะกัดกินอยู่ภายใน

กิ่งหรือลำต้น	 กัดกินเนื้อเยื่อภายในเป็นโพรงยาว	

แล้วขับถ่ายมูลออกมาทางปากรูเห็นคล้ายขี้เลื่อย	

เม็ดกลมร่วงตามพื้นดิน	 เมื่อหนอนเจริญเติบโต

เต็มที่ใกล้เข้าดักแด้	หนอนจะเจาะเป็นวงกลมที่กิ่ง

ที่ถูกทำลาย	 แต่ยังไม่ทะลุเปลือกเพื่อใช้เป็นช่อง

ทางออกของตัวเต็มวัย	เมื่อดักแด้ใกล้ออกเป็นตัว

เต็มวัยจะเคลื่อนตัวออกมาตามรอยที่หนอนได้

เจาะไว้	 จะพบคราบดักแด้คาอยู่ตามรอยเจาะนี้	

หากหนอนเข้าทำลายกิ่งหรือลำต้นขนาดเล็ก	

ทำให้ใบเหลือง	 กิ่ง	 ลำต้นแห้ง	 หักล้มและตายใน

ที่สุด	พบการเข้าทำลายตลอดทั้งปี	(Figure	8)	

 ด้วงหนวดปมจุดเหลืองดำ (common 

tuft-bearing	longhorn),	Aristobia approximator 

Thomson (Coleoptera:	Cerambycidae)	ตัวเต็ม

วัยด้วงกัดกินใบและผิวกิ่งขนาดเล็ก	 ทำให้กิ่งหัก	

ตัวเต็มวัยวางไข่ตามกิ่งขนาดใหญ	่ และลำต้น	
สังเกตพบการวางไข่ประมาณเดือนกันยายน	

หลังฟักจากไข่เป็นตัวหนอน	 จะกัดกินชอนไชอยู่

ใต้เปลือกไม้บริเวณท่อน้ำ	 ท่ออาหาร	 แล้วหนอน
จะเจาะรูออกมาเป็นระยะๆ	 พร้อมถ่ายมูลคล้าย

ขี้เลื่อยออกมาตามรูเจาะนั้นๆ	 ทำให้ใบร่วง	 กิ่ง

แห้ง	และต้นโทรม	(Figure	9)	

 แมลงทับประกายทอง (metal l ic 

wood-boring	 beetles),	Philocteanus moricii 
Faimaire	(Coleoptera:	Buprestidae)	ตัวเต็มวัย

วางไข่ไว้ใต้เปลือกตามกิ่งขนาดใหญ	่ และลำต้น	

เมื่อฟักเป็นตัวหนอนจะกัดกินอยู่ภายใน	 พร้อม
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ถ่ายมูลคล้ายขี้ เลื่อยออกมาตามรูเจาะนั้นๆ	

ลักษณะการเข้าทำลายเช่นเดียวกับการทำลาย

ของด้วงหนวดปมจุดเหลืองดำ	(Figure	10)	

 หนอนกินผิวเปลือกลำต้น (bark borer 

caterpillar)	 Proceras	 sp.	 (Lepidoptera:	

Pyralidae)	 หนอนกัดกินอยู่ใต้เปลือกของลำต้น	

แต่ไม่ทำให้ต้นตาย	 แต่อาจทำให้ผลผลิตลดลง

และมีคุณภาพต่ำ	 สำรวจพบเพียงสวนเดียวที่		 

อ.	 พังโคน	 ซึ่งพบระบาดในสวนมะเม่าที่ขาดการ

ดูแลเอาใจใส่	 โดยพบการระบาดในช่วงเดือน

พฤศจิกายน	(Figure	11)	

	 ศัตรูธรรมชาติที่พบในสวนมะเม่า	 ส่วน

ใหญ่เป็นแมงมุม	 ได้แก่	 แมงมุมตาหกเหลี่ยม;	

Oxyopes	 sp.	 (วงศ์	 Oxyopidae)	 แมงมุมใย

กลม;	Neoscona vigilans (Blackeall)	และ	N. 

jinghongensis Yin et al.	 (วงศ์	 Araneidae)	

และแมงมุมกระโดด	 (วงศ์	 Salticidae)	 นอกจาก
นีย้งัพบแมลงชา้งปกีใส	(Neuroptera:	Chrysopidae) 

แมลงวันขายาว; Dolichopus	 sp.	 (Dipetera:	

Dolichopodidae)	 และพบแตนเบียนของเพลี้ย
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Figure 2  Mealybugs; Coffee mealybug, Planococcus lilacinus (Cokerell) (A), 

Rastrococcus sp. (B), Pseudococcus sp. (C) 
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Giant white scale, Crypticerya jacobsoni (Green) (B),Green scale,  

Coccus viridis (Green) (C), Soft Scale Insect, Coccus sp. (D), 

Turtle scale, Drepanococcus chiton (Green) (E), Aulacapis sp. (F) 
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          Figure 4 Whiteflies; Citrus blackfly, Aleurocanthus woglumi Ashby (A), 

Spiraling whitefly, Aleurodicus dispersus Russell (B),  

Nesting paraleyrodes whitefly, Paraleyrodes bondari Peracchi (C), 
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Figure 7 Leaf roller, Adult of Microbelia canidentalis (Swinhoe) (A), 

                    Adult of Microbelia intimalis (Moore) (B), Larva of leaf roller 

(C) 

                    Damage of leaf roller (D) 

 

          

            Figure 8 Red coffee borers; Zeuzera coffeae Nietner, Damage of red coffee    
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Figure	9  Common	 tuft-bearing	 longhorn;	Aristobia approximator Thomson,	 Egg	 (A),	 Larva		 

	 (B),	Pupa	(C),	Adult	(D),	Damage	of	common	tuft-bearing	longhorn	(E) 

Figure	10		Metallic	wood-boring	beetles;	Philocteanus moricii	Faimaire,	Larva	(A),	Pupa	(B),		 

	 Adult	(C),	Damage	of	metallic	wood-boring	beetles	(D) 
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                               borer (A and B), Larva of red coffee borer (C), Adult of 

red coffee  

                              borer (D) 

 

 
 

Figure 9 Common tuft-bearing longhorn; Aristobia approximator Thomson, Egg (A),  

                      Larva (B), Pupa (C), Adult (D), Damage of common tuft-bearing 

longhorn (E) 

 

                               borer (A and B), Larva of red coffee borer (C), Adult of 

red coffee  

                              borer (D) 

 

 
 

Figure 9 Common tuft-bearing longhorn; Aristobia approximator Thomson, Egg (A),  

                      Larva (B), Pupa (C), Adult (D), Damage of common tuft-bearing 

longhorn (E) 

 

                               borer (A and B), Larva of red coffee borer (C), Adult of 

red coffee  

                              borer (D) 

 

 
 

Figure 9 Common tuft-bearing longhorn; Aristobia approximator Thomson, Egg (A),  

                      Larva (B), Pupa (C), Adult (D), Damage of common tuft-bearing 

longhorn (E) 

 

                               borer (A and B), Larva of red coffee borer (C), Adult of 

red coffee  

                              borer (D) 

 

 
 

Figure 9 Common tuft-bearing longhorn; Aristobia approximator Thomson, Egg (A),  

                      Larva (B), Pupa (C), Adult (D), Damage of common tuft-bearing 

longhorn (E) 

 

 
 

Figure 10 Metallic wood-boring beetles; Philocteanus moricii Faimaire, Larva (A), 

                      Pupa (B), Adult (C), Damage of metallic wood-boring beetles (D) 
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	 Figure	11		Bark	borer	caterpillar;	Proceras	sp.;	Larva	(A),	Adult	(B),		

	 	 Damage	of	Proceras	sp.	(C) 

สรุปผลการทดลอง 
	 แมลงศัตรูมะเม่า	 พบทั้งประเภทปากดูด
และปากกัด	ประเภทปากดูด	ได้แก่	เพลี้ยไฟ	พบ	

8	 ชนิด	 ได้แก่	 เพลี้ยไฟพริก;	S. dorsalis	Hood	

เพลี้ยไฟฝ้าย;	T. palmi Karny เพลีย้ไฟหลากสี;					
T. coloratus	 Schmutz	 เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย;	

T. hawaiiensis	 (Morgan)	 เพลี้ยไฟดอกไม้;         

F. schultzei	 Trybom	 เพลี้ยไฟองุ่น ;	 R.	

cruentatus	 Hood	 เพลี้ยไฟ	 H. 

haemorrhoidalis (Bounche)	 เพลี้ยไฟท่อ;	 H.	

gowdeyi	 (Franklin)	 ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย

ดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอด	 ดอก	 ใบอ่อน	 และผล

อ่อน	ทำให้ใบหงิกม้วนงอ	ผลร่วง	หรือหากผลโต
ขึ้น	 ผิวผลจะเป็นขี้กลาก	 เพลี้ยแป้ง พบ	 3	 ชนิด	

ได้แก่	 เพลี้ยแป้งกาแฟ;	P. lilacinus (Cokerell) 

เพลี้ยแป้ง	 Rastrococcus	 sp.	 และ	

Pseudococcus	sp.	เพลี้ยหอย	พบ	6	ชนิด	ได้แก่	

เพลี้ยหอยยักษ์;	 I. seychellarum Westwood 
เพลี้ยหอยปุยฝ้ายยักษ์;	C. jacobsoni	 (Green)	

เพลี้ยหอยสีเขียว;	C. viridis	(Green)	เพลี้ยหอย

 

Figure 11 Bark borer caterpillar; Proceras sp.; Larva (A), Adult (B),  

                                   Damage of Proceras sp. (C) 

 
 

Figure 10 Metallic wood-boring beetles; Philocteanus moricii Faimaire, Larva (A), 

                      Pupa (B), Adult (C), Damage of metallic wood-boring beetles (D) 

 

 
 

Figure 10 Metallic wood-boring beetles; Philocteanus moricii Faimaire, Larva (A), 

                      Pupa (B), Adult (C), Damage of metallic wood-boring beetles (D) 
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หลังเต่า;	D. chiton	 (Green)	 เพลี้ยหอยเกราะ

อ่อน	Coccus	sp.	และเพลี้ยหอย	Aulacapis	sp.	

ทั้งเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอย	 ดูดกินน้ำเลี้ยงจาก

ส่วนต่างๆของพืช	เช่น	ใบยอด	ใบ	กิ่ง	ก้าน	และ

ผล	 และขับถ่ายมูลหวาน	 ทำให้ใบเกิดราดำ	

แมลงหวี่ขาว	พบ	3	ชนิด	ได้แก่	แมลงหวี่ขาวส้ม;	

A. woglumi	Ashby	แมลงหวี่ขาวใยเกลียว;	A. 

dispersus	 Russell	 และแมลงหวี่ขาวเกลียวเล็ก;	

P. bondari	Peracchi	ดูดกินน้ำเลี้ยงที่ใบ	ชนิดที่

ทำลายผล	 คือ	 มวนลิ้นจี่;	Chrysocoris stollii 

(Wolff)	 ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยง

จากผล	 ทำให้ผลร่วง	แมลงศัตรูประเภทปากกัด 

ชนิดที่ทำลายใบ	 คือ	 หนอนม้วนใบ	 พบ	 2	 ชนิด	

ได้แก่	M. canidentalis	 (Swinhoe)	 และ	M. 

intimalis	 (Moore)	 หนอนร่านกินใบ; Thosea 

sp.	ชนิดที่ทำลายกิ่งและลำต้น	ได้แก่	หนอนเจาะ

กิ่งกาแฟสีแดง;	Z. coffeae	Nietner	 เข้าทำลาย

กิง่หรอืลำตน้ขนาดเลก็	 ทำใหใ้บรว่ง	 กิง่แหง้	 และ

หกั	ดว้งหนวดปมจดุเหลอืงดำ;	A. approximator 
Thomson แมลงทับประกายทอง;	 P. moricii 

Faimaire	 ตัวหนอนกัดกินอยู่ภายในกิ่งขนาดใหญ่

และลำต้น	 ทำให้กิ่งแห้งตาย	 ต้นทรุดโทรม	 และ

หนอนกินผิวเปลือกลำต้น;	 Proceras	 sp.	 หนอน
กัดกินอยู่ใต้เปลือกของลำต้น	

	 โดยแมลงศัตรูชนิดที่สำคัญของมะเม่า	

ในช่วงแตกยอด	 ติดดอก	 ติดผล	 และระยะผล
อ่อน	 คือ	 เพลี้ยไฟ	 หากระบาดรุนแรง	 จะทำให้

ดอกและผลร่วง	ถ้าระบาดระยะผลอ่อน	จะทำให้

ผลลายเป็นขี้กลาก	 แนวทางการป้องกันกำจัดให้

สำรวจการเข้าทำลายในช่วงดังกล่าว	หากพบการ

ระบาด	 ทำการป้องกันกำจัดด้วยสารกำจัดแมลง	
เช่น	 อิมิดาโคลพริด	 (imidacloprid)	 10%	 SL	

อัตรา	 10	 มิลลิลิตร	 หรือแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน	

(lambda-cyhalothrin)	 2.5%	 EC	 อัตรา	 10	

มิลลิลิตร	 หรือคาร์บาร์ริล	 (carbaryl)	 85%	WP	

อัตรา	 50	 มิลลิลิตร	 หรือคาร์ โบซัลแฟน	

(carbosulfan)	 20%	 EC	 อัตรา	 40	 มิลลิลิตร	

หรือฟิโพรนิล	 (fipronil)	 5%	 SC	 อัตรา	 10	

มิลลิลิตรต่อน้ำ	 20	 ลิตร	 ส่วนแมลงศัตรูที่สำคัญ

ที่เข้าทำลายกิ่ง	 และลำต้น	 คือ	 หนอนเจาะกิ่ง

กาแฟสีแดง	 เข้าทำลายกิ่งหรือลำต้นขนาดเล็ก	

จะทำให้กิ่ง	 ลำต้นแห้ง	 หักล้ม	 และต้นตาย	 และ

ชนิดที่พบการเข้าทำลายกิ่งขนาดใหญ่และลำต้น	

คือ	 หนอนเจาะลำต้นของด้วงหนวดปมจุดเหลือง

และแมลงทับประกายทอง	 ให้หมั่นสำรวจสวน	

หากพบรอยแผลที่ตัวเต็มวัยกัดเพื่อวางไข่	 ให้ใช้

มีดปลายแหลมเจาะทำลายไข่	 หรือถ้าพบรูเจาะ	

หรือมูลหนอนตามกิ่ง	 ลำต้น	 และคบไม้	 ให้ใช้มีด

แกะจับหนอนไปทำลาย	 รวมทั้งตัดแต่งกิ่งที่พบ

การทำลายนำไปเผา	 หรือใช้สารคลอร์ไพริฟอส	

(chlorpyrifos)	40%	EC	เข้มข้นฉีดใส่รู	 ในอัตรา	

3-5	มิลลิลิตรต่อรู	แล้วอุดด้วยดินเหนียว	หากพบ

การระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารกำจัดแมลง	 ไท

อ ะ มี ท อ ก แ ซ ม / แ ล ม บ์ ด า - ไ ซ ฮ า โ ล ท ริ น	
(thiamethoxam/lambda-cyhalothrin)	 14.1%/

10.6%	 EC	อัตรา	 40	 มิลลิลิตร	 หรือโคลไทอะนิ

ดิน	 (clothianidin)	 16%	 SG	 อัตรา	 20	 กรัม	

หรืออิมิดาโคลพริด	 (imidacloprid)	 10%	 SL	

อัตรา	 30	 มิลลิลิตร	 หรืออะซีทามิพริด	
(acetamiprid)	 20%	SP	อัตรา	 50	มิลลิลิตรต่อ

น้ำ	20	ลิตร	พ่นให้ทั่วบริเวณต้นและกิ่งขนาดใหญ่	

(กลุ่มบริหารศัตรูพืช,	2557)	ส่วนศัตรูธรรมชาติที่
พบในสวนมะเม่า	 ได้แก่	 แมงมุมตาหกเหลี่ยม	

แมงมุมใยกลม	 และแมงมุมกระโดด	 แมลงวัน	 
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ขายาว	 แมลงช้างปีกใส	 และแตนเบียนของเพลี้ย

หอยสีเขียว	 เป็นแตนเบียนซึ่งจัดอยู่ในวงศ์ใหญ่	

Chalcidoidae 

 
คำขอบคุณ 

 ขอขอบคณุนายคณพ	วรรณวงศ	์ผูจ้ดัการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสวนวรรณวงศ์	นางสาวพรทิพย์	

แพงจันทร์	 นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	

นกัวชิาการ	สวพ.3	และ	ศวพ.สกลนคร	 เจา้หนา้ที่

ของกลุม่บรหิารศตัรพูชื	ทีใ่หก้ารชว่ยเหลอืงานวจิยั

ทุกท่าน	 และขอขอบคุณนางสาวชมัยพร	 บัวมาส 

นางสาวสุนัดดา	เชาวลิต	นักกีฏวิทยาชำนาญการ	

นายจารุวัตถ์	 แต้กุล	 นักกีฏวิทยาชำนาญการ

พิเศษ	 ที่กรุณาจำแนกชนิดแมลงต่างๆ	 และ

นางสาววิมลวรรณ	 โชติวงศ์	 นักกีฏวิทยาชำนาญ

การ	ที่ช่วยจำแนกชนิดแมงมุม	ทำให้งานวิจัยชิ้นนี้

สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี	
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ชีววิทยาของมวนตัวห้ำ	Cardiastethus exiguus Poppius
(Hemiptera:	Anthocoridae)	และศักยภาพในการกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช
Biology of Cardiastethus exiguus Poppius (Hemiptera: Anthocoridae)  

and	Its	Potential	for	Controlling	Insect	and	Mite	Pests
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Athitiya	Kaewpradit1/ Pichate	Choawattanawong	1/	Ploychompoo	Kornvipartreang	1/,	

Atcharabhorn	Prasoetphon	1/	and	Rojana	Waijaroen1/ 

--------------------------------------
Abstract  

 Cardiastethus exiguus	 Poppius	 (Hemiptera:	Anthocoridae)	 is	 one	 of	 the	 beneficial	
anthocorid	 predators	 which	 was	 first	 recorded	 in	 Thailand.	 However,	 the	 biological	
information	 for	 utilization	 of	 this	 insect	 as	 a	 biological	 control	 agent	 has	 not	 yet	 been	
studied.	Therefore,	the	objective	of	this	research	was	to	investigate	the	biology	of	C. exiguus 
and	 its	 potential	 for	 controlling	 insect	 and	 mite	 pests.	 The	 experiment	 was	 carried	 out	
during	October	2013	–	September	2015	at	Entomology	and	Zoology	Group,	Plant	Protection	
Research	 and	 Development	 Office,	 Department	 of	 Agriculture.	 All	 experiments	 were	
conducted	under	laboratory	conditions	at	28+2 º๐C,	75+2%	RH.	The	life	cycle	of	C. exiguus 
was	studied	using	rice	moth	egg	(Corcyra cephalonica) as food. The results revealed that C. 
exiguus	 had	 three	 stage	with	 the	 average	 egg,	 nymphal,	 and	 adult	 periods	 of	 4.18+±0.39,	
17.72+2.50	and	49.13±+3.56	days,	respectively.	The	biological	and	partial	ecological	life	tables	
of C. exiguus	 were	 examined	 by	 feeding	 on	 four	 pest	 species,	 namely	 Thrips palmi, 
Phenacoccus manihoti,	Tetranychus truncatus and Polyphagotarsonemus latus. The net 
reproductive	rates	(R

o
)	when	feeding	on	those	prey	were	5.89,	5.60,	2.93	and	0,	respectively.	

Furthermore,	 species	 of	 pests	 including	 T. palmi, Aphis gossypii, Bemisia tabaci, P. 
manihoti and T. truncatus	were	assessed	against	C. exiguus	for	prey	preference.	The	results 
showed	 that	 all	 stages	 of	C. exiguus	 prefered	T. palmi	 over	 other	 prey	 species.	 Feeding	
potential	 of	C. exiguus	was	 also	 investigated	 against	 various	 prey	 species.	 It	was	 shown	
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that this anthocorid could consume T. palmi	 at	 the	 average	 of	 348.52+±15.3	 individuals	
during	its	life	span	which	was	significantly	higher	than	those	of	T. truncatus, P. manihoti 
and B.tabaci	These	results	can	be	used	as	basic	information	for	mass	rearing	of	C. exiguus 
for	further	use	as	biological	control	agent	under	field	conditions.		
 
Key words: Cardiastethus exiguus Poppius	(Hemiptera:	Anthocoridae),	biology,	life	table		

 

บทคัดย่อ 
	 มวนตัวห้ำ	Cardiastethus exiguus	 Poppius	 (Hemiptera:	 Anthocoridae)	 เป็นแมลงศัตรู

ธรรมชาติที่พบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย	 ปัจจุบันยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับชีววิทยา	 เพื่อนำศัตรูธรรมชาติ

ชนิดนี้ไปใช้ประโยชน์	 งานวิจัยนี้จึงศึกษาคุณลักษณะทางชีววิทยาและศักยภาพของมวนตัวห้ำ		 

C. exiguus	 ในการควบคุมแมลงและไรศัตรูพืช	 ดำเนินการ	 ณ	 กลุ่มกีฏและสัตววิทยา	 สำนักวิจัย

พัฒนาการอารักขาพืช	 กรมวิชาการเกษตร	 ระหว่างเดือนตุลาคม	 2556	 ถึงเดือนกันยายน	 2558	 ใน

สภาพห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิเฉลี่ย	 28±.2 องศาเซลเซียส	 และความชื้นสัมพัทธ์	 75±.2	 เปอร์เซ็นต์	 การ

ศึกษาวงจรชีวิตของมวนตัวห้ำ	C. exiguus	 เมื่อเลี้ยงด้วยไข่ผีเสื้อข้าวสาร	พบว่า	มวนตัวห้ำมี	 3	ระยะ	

ได้แก่	 ระยะไข่	 ระยะตัวอ่อน	และระยะตัวเต็มวัย	มีอายุเฉลี่ย	 4.18+±0.39,	 17.72+2.50,	 49.13+±3.56	 วัน	

ตามลำดับ	การศึกษาตารางชีวิตของมวนตัวห้ำ	C. exiguus	เมื่อเลี้ยงด้วยเหยื่อ	4	ชนิด	ได้แก่	เพลี้ยไฟ

ฝ้าย	เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู	ไรแดงหม่อน	และไรขาวพริก	พบว่า	มีอัตราการขยายพันธุ์สุทธิ	(R
o
) 

เท่ากับ	5.89,	5.60,	2.93	และ	0	เท่า	ตามลำดับ	การทดสอบความชอบของมวนตัวห้ำ	ต่อเหยื่อ	5	ชนิด	

ได้แก่	 เพลี้ยไฟฝ้าย	แมลงหวี่ขาวฺยาสูบ	 เพลี้ยอ่อนฝ้าย	 เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู	และไรแดงหม่อน	

พบว่า	 มวนตัวห้ำ	C. exiguus	 ชอบกินเพลี้ยไฟฝ้ายมากที่สุดในทุกระยะการเจริญเติบโต	 ตัวเต็มวัยของ
มวนตัวห้ำ	C. exiguus	 สามารถกินเพลี้ยไฟฝ้ายได้เฉลี่ย	 348.52±+15.3	 ตัว	 มากกว่ากินไรแดงหม่อน	

เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู	 และแมลงหวี่ขาวยาสูบ	 ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	 (P<0.05)	

ผลการทดลองนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในการเลี้ยงเพิ่มปริมาณมวนตัวห้ำ	C. exiguus	 เพื่อใช้ในการ

ควบคุมศัตรูพืชในสภาพไร่ต่อไป	
 

คำหลัก:	มวนตัวห้ำ	Cardiastethus exiguus	Poppius	(Hemiptera:	Anthocoridae)	ตารางชีวิต	

 

คำนำ 
	 เพลี้ยไฟ	เพลี้ยแป้ง	แมลงหวี่ขาว	ไรแดง	

และไรขาว	 เป็นศัตรูพืชจำพวกปากดูดที่สำคัญใน
ประเทศไทย	 เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีในการ

ป้องกันกำจัด	 ซึ่งสามารถลดประชากรของแมลง

ศัตรูพืชได้ชั่วคราวเท่านั้น	 เนื่องจากศัตรูพืชใน

กลุ่มนี้มีขนาดเล็กและมีวงชีวิตสั้น	 สามารถปรับ

ตัวสร้างความต้านทานต่อสารเคมีได้รวดเร็ว		 
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ก่อให้เกิดปัญหาสารเคมีตกค้างในผลผลิตและ	 
สิง่แวดลอ้ม	 เปน็อนัตรายตอ่ผูใ้ชโ้ดยสารพษิเขา้ไป

สะสมในร่างกาย	 และส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค

จากสารพิษตกค้าง	 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี	

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร	เพื่อลดระดับ

ความเสียหายจากศัตรูพืช	 โดยช่วยควบคุม

ประชากรแมลงศัตรูพืชให้ไม่สูงจนก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อพืช	 และเป็นการลดปัญหาสารตกค้าง

ในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม	 เป็นวิธีการที่ได้ใช้

ทรัพยากรธรรมชาติหรือศัตรูธรรมชาติที่มีอยู่

แล้วให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดด้วย	

 ในประเทศไทยมกีารสำรวจศตัรธูรรมชาติ 

ในแปลงมันสำปะหลัง	 พบแมลงศัตรูธรรมชาติที่

สำคัญคือมวนตัวห้ำในวงศ์	 Anthocoridae	 จาก

การวิ เคราะห์จำแนกชนิดโดย	 Dr.Yamada	

Kazutaka	 ผู้ เชี่ยวชาญจาก	 Tokushima	

Prefectural	 Museum,	 Bunka-no-Mori	 Park,	

Hachiman-cho,Tokushima	 Japan	 พบว่าเป็น

มวนตัวห้ำชนิด	 Cardiastethus exiguus 

Poppius	 ซึ่งเป็นแมลงที่พบเป็นครั้งแรกในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	จากการทดสอบเบื้องต้นพบว่า

มวนตัวห้ำ	 C. exiguus	 ทั้งระยะตัวอ่อนและ	 
ตัวเต็มวัย	 เป็นมวนตัวห้ำที่กินเพลี้ยไฟ	 เพลี้ยแป้ง		 

ไรแดง	 แมลงหวี่ขาว	 ไข่และหนอนของผีเสื้อ

ขนาดเล็ก	 โดยใช้ปากดูดของเหลวออกจากลำตัว

เหยื่อจนทำให้เหยื่อตายในที่สุด	 (อทิติยา	 และ

คณะ,	2557)		
	 เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีการ

ศึกษาทางชีววิทยาของมวนตัวห้ำชนิดนี้	 เพื่อเป็น

ข้อมูลพื้นฐาน	และใช้เป็นแนวทางในการเลี้ยงเพิ่ม
ปริมาณและนำไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมเพลี้ย

ไฟและเหยื่อชนิดอื่นๆ	ที่เป็นศัตรูพืช	ดังนั้นในการ

วิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาคุณลักษณะ

ทางชีววิทยาของมวนตัวห้ำ	 C. exiguus	 2)	

ศักยภาพของมวนตัวห้ำ	 C. exiguus	 ในการ

ควบคุมแมลงและไรศัตรูพืช	

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

1.	 การเตรียมมวนตัวห้ำและเหยื่อที่ใช้ในการ

ทดลอง	เริ่มต้นตุลาคม	ปี	2556	สิ้นสุด	กันยายน	

ปี	2558		

	 1.1	 การเลี้ยงมวนตัวห้ำ	 C. exiguus 

เพื่อใช้ในการศึกษา		

	 เก็บรวบรวมตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของ

มวนตัวห้ำ C. exiguus	 จากแปลงมันสำปะหลัง	

ต.หนองปลิง	 อ.เลาขวัญ	 จ.กาญจนบุรี	 นำมา

เลี้ยงในห้องปฏิบัติการและเรือนทดลอง	 กลุ่ม

งานวิจัยไรและแมงมุม	 กลุ่มกีฏและสัตววิทยา		 
สาํนกัวจิยัพฒันาการอารกัขาพชื	กรมวชิาการเกษตร 

โดยนำมวนตัวห้ำ	C. exiguus	ระยะตัวอ่อนและ

ระยะตัวเต็มวัย	 ระยะละ	 50	 ตัว	 แยกเลี้ยง	 

ในกล่องพลาสติกทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้า	 ขนาด	

9.5x14.5x5.5	เซนติเมตร	ใช้ไข่ผีเสื้อข้าวสาร	เป็น
อาหาร	จำนวน	0.3	กรัมต่อกล่อง	และให้อาหาร

สัปดาห์ละ	 1	 ครั้ง	 ใส่กระดาษชำระขนาด	 8x10	

เซนติเมตร	 ลงในกล่องเพื่อให้มวนตัวห้ำวางไข่บน

กระดาษ	
 1.2	 การเลี้ยงศัตรูพืชเพื่อใช้เป็นเหยื่อ
ของมวนตัวห้ำ	C. exiguus  

	 เหยื่อของมวนตัวห้ำ	C. exiguus	ที่ใช้ใน

การทดลองครั้งนี้มี	 6	 ชนิด	 ได้แก่	 เพลี้ยไฟฝ้าย	

Thrips palmi	 (Thysanoptera:	 Thripidae)	

แมลงหวี่ขาวยาสูบ	 Bemisia tabaci 
(Hemiptera:	 Aleyrodidae)	 เพลี้ยอ่อนฝ้าย	
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Aphis gossypii (Hemiptera:	 Aphididae)	

เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพ	ู Phenacoccus 

manihoti	 (Hemiptera:	 Pseudococcidae)		 

ไรแดงหม่อน	 Tetranychus truncatus   

(Acari:	 Tetranychidae)	 และไรขาวพริก	

Polyphagotarsonemus latus	 (Acari:	

Tarsonemidae)	(Figure	1)	มีการเลี้ยงดังนี้ 
 1.2.1	 การเลี้ยงเพิ่มปริมาณเพลี้ยไฟ

ฝ้าย	แมลงหวี่ขาวฺยาสูบ	และเพลี้ยอ่อนฝ้าย	โดย

ปลูกต้นมะเขือเปราะ	 ในถุงเพาะชำขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง	11	เซนติเมตร	สูง	13	เซนติเมตร	นำ

ต้นมะเขือเปราะอายุ	 2	 เดือน	 ปลูกในถุงเพาะชำ

ไว้ประมาณ	 12	 -	 16	 ต้น	 ใส่ ในกรงขนาด	

48x48x57	เซนติเมตร	ทุกด้านปิดด้วยลวดตาข่าย

ถี่	 และรองฐานกรงด้วยถาดอะลูมิเนียมขนาด	

53.5x53.5	 เซนติเมตร	 เพื่อสะดวกในการให้น้ำกับ

ต้นมะเขือเปราะ	 จากนั้นเก็บใบมะเขือเปราะที่มี

เพลี้ยไฟฝ้าย	 แมลงหวี่ขาวฺยาสูบ	 และเพลี้ยอ่อน

ฝ้าย	 จากแปลงมะเขือเปราะ	 นำมาวางบนต้น

มะเขือเปราะที่เตรียมไว้ในแต่ละกรงเพื่อให้เพิ่ม

ปริมาณและนำมาใช้ในการทดลอง		

 1.2.2	 การเลี้ยงเพิ่มปริมาณเพลี้ยแป้ง

มันสำปะหลังสีชมพู	 ใช้ผลฟักทองเป็นอาหาร	
โดยใส่ในกล่องพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส	ขนาด	

30x30x30	 เซนติเมตร	 จากนั้นเก็บเพลี้ยแป้ง	 

มันสำปะหลังสีชมพู	 จากแปลงมันสำปะหลัง		 
มาวางบนฟักทองเพื่อให้เพิ่มปริมาณ	

 1.2.3	การเลีย้งเพิม่ปรมิาณไรแดงหมอ่น	

โดยปลูกต้นถั่วดำในถุงเพาะชำ	ใส่ในกรงที่ปิดด้วย

ลวดตาข่าย	 จากนั้นเก็บใบหม่อนที่มีไรแดงหม่อน	

มาวางบนต้นถั่วดำเพื่อให้เพิ่มปริมาณ	
 1.2.4	 การเลี้ยงเพิ่มปริมาณไรขาวพริก	

โดยปลูกต้นพริกในถุงเพาะชำ	 ใส่ในกรงที่ปิดด้วย

ลวดตาข่าย	 เช่นเดียวกับ	 1.2.1	 จากนั้นเก็บใบ

พริกที่มีไรขาวพริกลงทำลายจากแปลง	มาวางบน

ต้นพริกเพื่อให้เพิ่มปริมาณไรขาวพริกบนต้นพริก	

2.	การศกึษาชวีวทิยาของมวนตวัหำ้	C. exiguus 

 2.1	 การศกึษารปูรา่งลกัษณะของมวนตวั

หำ้	C. exiguus	ในแตล่ะระยะการเจรญิเตบิโต	

	 รวบรวมไข่ของมวนตัวห้ำ	 C. exiguus 

จากข้อ	 1.1	 จำนวน	 100	 ฟอง	 ใส่ในกล่อง

พลาสติกขนาด	 8.5x13x7	 เซนติเมตร	 และเมื่อ	 

ไข่ฟักเป็นตัวอ่อน	 แยกตัวอ่อนโดยใช้พู่กันเบอร์	 0	

เขี่ ย ตั ว อ่ อนแต่ ล ะตั ว ไป เ ลี้ ย ง ในจ านแก้ ว		 

(Petri	 dish)	 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	 5	

เซนติเมตร	 สูง	 1	 เซนติเมตร	 ซึ่งมีฝาปิดสนิท	

จานละ	 1	 ตัว	 ภายในจานใส่กระดาษชำระขนาด	

3x3	 เซนติเมตรเพื่อเป็นที่หลบซ่อนของมวนตัวห้ำ	

C. exiguus	 และให้ไข่ผีเสื้อข้าวสารเป็นอาหาร

ทุกวัน	 วันละ	 50	 ฟอง	 บันทึกรายละเอียด

ลักษณะทั่วไปและขนาดของมวนตัวห้ำในแต่ละ

ระยะการเจริญเติบโต	

 2.2	 การศึกษาวงจรชีวิตของมวนตัวห้ำ	

C. exiguus 
	 ดำเนินการทำเช่นเดียวในข้อ	 2.1	 บันทึก

ช่วงอายุการเจริญเติบโตมวนตัวห้ำ	C. exiguus 

ในแต่ละระยะตั้งแต่ระยะไข่จนกระทั่งเป็นตัวเต็ม

วัย	

 2.3	การศึกษาตารางชีวิตของมวนตัวห้ำ	
C. exiguus 

 ทำการศึกษาทั้ง	 biological	 life	 table	

และ	partial	ecological	 life	table	โดยใชศ้ตัรพูชื	
(เหยือ่)	 4	 ชนดิ	 ไดแ้ก	่ เพลีย้ไฟฝา้ย	 เพลีย้แปง้มนั

สำปะหลงัสชีมพ	ูไรขาวพรกิ	และไรแดงหมอ่น  
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 2.3.1	การศกึษาตารางชวีติแบบ	biological 

life table 

	 รวบรวมไข่ของมวนตัวห้ำ	 C. exiguus 

ที่เลี้ยงในห้องปฏิบัติการ	จำนวน	100	ฟอง	ใส่ใน

กล่องพลาสติกใสขนาด	 8.5x13x7	 เซนติเมตร	

วางกระดาษชำระขนาด	 8x10	 เซนติเมตร	 เพื่อ

ลดปัญหาการกินกันเองของมวนตัวห้ำ	 C. 

exiguus	 เมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อน	 แยกตัวอ่อน

แต่ละตัวไปเลี้ยงในจานแก้วขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง	5	เซนติเมตร	สูง	1.5	เซนติเมตร	รอง

ด้วยกระดาษกรองชื้น	มีฝาปิดสนิท	จานละ	1	ตัว	

ภายในจานใส่ ใบมะเขือเปราะขนาด	 3x3	

เซนติเมตร	 ใส่เพลี้ยไฟฝ้าย	 เพลี้ยแป้งมันสำปะ

หลังสีชมพู	 ไรขาวพริก	 และไรแดงหม่อน	 โดยใน

แต่ละจานมีเหยื่อเพียงชนิดเดียว	 จำนวนจานละ	

20	 ตัว	 เติมเหยื่อให้ครบ	 20	 ตัวทุกวัน	 และ

เปลี่ยนใบมะเขือเปราะใหม่ทุกวันด้วยเช่นกัน	

เลี้ยงจนมวนตัวห้ำ	C. exiguus	 เป็นตัวเต็มวัย	

นำตัวเต็มวัยทั้งเพศผู้และเพศเมียมาผสมพันธุ์

และวางไข่	 บันทึกข้อมูลจำนวนไข่ของมวนตัวห้ำ   

C. exiguus	 ทุกวัน	 จนกระทั่งมวนตัวห้ำตาย		 

นำข้อมูลที่ได้ไปสร้างตารางชีวิตแบบ	 biological	

life	 table	ตามวิธีการของ	Napompeth	 (1973)	
และอินทวัฒน์	(2548)		

 2.3.2	 การศกึษาตารางชวีติแบบ	 partial 

ecological life table 
		 เก็บรวบรวมตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของ

มวนตัวห้ำ	C. exiguus	 จากแปลงมันสำปะหลัง	

ต.หนองปลิง	อ.เลาขวัญ	จ.กาญจนบุรี	แยกระยะ

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยไปเลี้ยงในกล่องพลาสติก

สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด	 8.5x13x7	 เซนติเมตร	 เก็บ
ไข่ของมวนตัวห้ำ	C. exiguus	จำนวน	100	ฟอง	

นำไปเลี้ยงในจานแก้ว	 เช่นเดียวกับข้อ	 2.3.1	 แต่

ไม่นำตัวเต็มวัยมาผสมพันธุ์กัน	 บันทึกข้อมูล

จำนวนที่รอดชีวิตและจำนวนตายในแต่ละระยะ

ของการเจริญเติบโต	 นำไปสร้างตารางแบบ	

partial	 ecological	 life	 table	 โดยใช้เทคนิคของ	

Napompeth	(1973)	และอินทวัฒน์	(2548)		

3.	 การศึกษาศักยภาพการกินเหยื่อของมวนตัว

ห้ำ	C. exiguus 

 3.1	 การศึกษาความชอบกินเหยื่อของ

มวนตัวห้ำ	C. exiguus  

	 ทดสอบความชอบกินเหยื่อของมวนตัว

ห้ำ	 C. exiguus	 โดยใช้วิธีการแบบมีตัวเลือก	

(choice	 test)	 โดยใช้	 มวนตัวห้ำ	C. exiguus	 6	

ระยะ	ได้แก่	ระยะตัวอ่อนวัยที่	1	2	3	4	5	และ

ระยะตัวเต็มวัย	 ระยะละ	 10	 ซ้ำ	 แต่ละระยะ

ทดสอบกับอาหาร	 5	 ชนิด	 ได้แก่	 เพลี้ยไฟฝ้าย	

แมลงหวี่ขาวฺยาสูบ	 เพลี้ยอ่อนฝ้าย	 เพลี้ยแป้งมัน

สำปะหลังสีชมพู	 และไรแดงหม่อน	 โดยนำมวน

ตัวห้ำ	 C. exiguus	 ทั้ง	 6	 ระยะที่ผ่านการอด

อาหารเป็นเวลา	 24	 ชั่วโมง	 แต่ละตัวนำมาเลี้ยง

ในจานแก้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	9	เซนติเมตร	

สูง	1.2	เซนติเมตร	รองด้วยกระดาษกรอง	โดยมี

สำลีชุบน้ำเพื่อให้ความชื้น	 และใบมะเขือเปราะ
ขนาด	 5x5	 เซนติเมตร	 นำเหยื่อระยะตัวอ่อนทั้ง	

5	 ชนิด	 ชนิดละ	 5	 ตัว	 วางรวมกันบนใบมะเขือ

เปราะในแต่ละจาน	 สังเกตการกินและพฤติกรรม
ของมวนตัวห้ำ	C. exiguus	บันทึกจำนวนเหยื่อที่

มวนกินในเวลา	 30	 นาทีและนำข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์ผลทางสถิติ	

	 3.2	การศึกษาการกินเหยื่อ	 ในแต่ละวัย

ของมวนตัวห้ำ C. exiguus 
	 การศึกษาประสิทธิภาพการกินเหยื่อใน
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แต่ละวัยของมวนตัวห้ำ	C. exiguus	ที่เลี้ยงด้วย

เหยื่อ	 4	 ชนิด	 ได้แก่	 เพลี้ยไฟฝ้าย	 เพลี้ยแป้งมัน

สำปะหลังสีชมพู	 ไรแดงหม่อน	 และไรขาวพริก	 

นำมวนตัวห้ำ	C. exiguus	 ทุกวัย	 วัยละ	 50	 ตัว	

(มวนตัวห้ำ	1	ตัวต่อ	1	จานแก้ว	ให้เหยื่อ	50	ตัว)	

โดยแยกเลี้ยงในจานแก้วซึ่งมีฝาปิดสนิท	 ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง	 5	 เซนติ เมตร	 สูง	 1	

เซนติเมตร	จานละ	1	ตัว	รองด้วยกระดาษกรอง

ชื้น	และใส่ใบมะเขือเปราะขนาด	3x3	เซนติเมตร	

ให้ระยะตัวอ่อนของเพลี้ยไฟฝ้าย	 เพลี้ยแป้งมันสำ

ปะหลังสีชมพู	 ไรแดงหม่อน	 และไรขาวพริก		 

เป็นอาหาร	 เป็นการทดลองแบบไม่ให้เลือก	 (no	

choice	 test)	 โดยให้เหยื่อ	 ในเวลาเดียวกันทุกวัน	

วันละ	50	ตัว	บันทึกจำนวนเหยื่อแต่ละชนิดที่มวน

ตัวห้ำกินในแต่ละวัยจนกระทั่งมวนตัวห้ำตาย		 

นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ		

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 Figure 1 Prey used in the experiment   A. Thrips palmi   B. Bemisia tabaci   

                      C. Aphis gossypii  D. Phenacoccus manihoti   E. Tetranychus truncatus   

                       F. Polyphagotarsonemus latus  
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1.1 !"#!$%&'()*+,-.&/012(0345% C .  e x i g u u s  !"#$%&'(')'*+(,-(./,$.01$ (Table 1) 

- !"#"$%& !"#$%"&'() C. exiguus !"#$%&'()*+,#'-./0!1 $%&!"#$!"#$%&'($)&*+,*-.$ /0#,123$%456#! 

!"#"$%&'# ()*&+,)"-./+,0/#"(12345/673553+,0/89&545/ $/%1:&%!3&*%2$52;$4<1.+=)"-. 0.22±0.01 

!"##"$!%& '#()*+!,+*$-#./, 0.59±0.01 !"##"$!%& (Figure 2)  

- !"#"$%&'(') !"#$%$&'$()#&!"#*+,- C. exiguus !" 5 !"# $"%&'()*+),-./0!"#$%&'()*+,(!-+. 

(Figure 3)  

Figure	1	 Prey	used	in	the	experiment. Thrips palmi	(A),	Bemisia tabaci	(B),	Aphis gossypii    

 (C),	Phenacoccus manihoti	 (D),	Tetranychus truncatus	 (E),	Polyphagotarsonemus  

  latus (F) 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1.	การศกึษาชวีวทิยาของมวนตวัหำ้	C. exiguus 

 1.1	 รูปร่างลักษณะของมวนตัวห้ำ	C. 
exiguus	ในแตล่ะระยะการเจรญิเตบิโต (Table 1) 

 -	 ระยะไข่	 มวนตัวห้ำ	 C. exiguus 

วางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ	 ไข่มีรูปร่างคล้ายคนโทน้ำ	

ไข่ที่วางใหม่ๆ	 มีสีขาวใส	 แล้วเปลี่ยนเป็นสีแดง

ก่อนฟักออกเป็นตัวอ่อน	 ขนาดความกว้างของไข่

โดยเฉลี่ย	 0.22+±0.01	 มิลลิเมตร	 และความยาว

เฉลี่ย	0.59±+0.01	มิลลิเมตร	(Figure	2)		
 -	 ระยะตัวอ่อน	 ตัวอ่อนของมวนตัวห้ำ	

C. exiguus	 มี	 5	 วัย	 ลักษณะรูปร่างของแต่ละ

วัยมีดังนี้	(Figure	3)		
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 ตัวอ่อนวัยที่	 1	 ตัวอ่อนที่ออกจากไข่

ใหม่ๆ	 ลำตัวเป็นสีแดงใสมันวาว	 อกแบ่งเป็น	 3	

ปล้องมองเห็นได้ชัดเจน	 ตารวมสีแดง	 เคลื่อนที่

ได้ว่องไว	 ลำตัวกว้างเฉลี่ย	 0.23±+0.01	 มิลลิเมตร	

และยาวเฉลี่ย	0.68±+0.04	มิลลิเมตร	

 ตัวอ่อนวัยที่	 2	 ลำตัวมีสีแดงใสแต่เข้ม

กว่าวัยที่	 1	 ลำตัวยาวรี	 กว้างเฉลี่ย	 0.34±+0.02	

มิลลิเมตร	และยาวเฉลี่ย	0.80±+0.03	มิลลิเมตร		

 ตัวอ่อนวัยที่	 3	 ลำตัวเป็นสีแดงส้ม	

ขนาดส่วนท้องของลำตัวโตกว่าวัยที่	 2	 ลำตัว

กว้างเฉลี่ย	 0.51+0.02	 มิลลิเมตร	 และยาวเฉลี่ย	

0.94+±0.02	มิลลิเมตร	เริ่มเห็นตุ่มปีกบริเวณอก	

 ตัวอ่อนวัยที่	 4	 ลำตัวเป็นสีแดงส้ม	 ลำ

ตัวกว้างเฉลี่ย	 0.54+±0.03	 มิลลิเมตร	 และยาว

เฉลี่ย	1.29±+0.04	มิลลิเมตร	เห็นตุ่มปีกชัดเจน	

 ตัวอ่อนวัยที่	 5	 ลำตัวเป็นสีแดงน้ำตาล	

ลำตัวกว้างเฉลี่ย	 0.68+±0.02	 มิลลิเมตร	 และยาว

โดยเฉลี่ย	1.44±+0.03	มิลลิเมตร	เห็นตุ่มปีกชัดเจน	

 -	 ระยะตัวเต็มวัย	 ลำตัวมีสีน้ำตาลแดง	

ทั้งเพศผู้และเพศเมียมีรูปร่างยาวรี	 ปีกมีสีน้ำตาล

อ่อน	 หนวดมี	 4	 ปล้อง	 ทุกปล้องมีสีเหลืองอม

น้ำตาล	 เพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้	 ส่วนท้อง

ของเพศเมียมีลักษณะสมมาตร	 เพศผู้มีส่วนท้อง

บดิไปทางดา้นขวาเมือ่หงายลำตวั	 ตวัเตม็วยัเพศผู้

มีลำตัวกว้างเฉลี่ย	 0.6+6±0.01	 มิลลิเมตร	 และ	 

ยาวเฉลี่ย	 1.49±+0.02	 มิลลิเมตร	 ตัวเต็มวัยเพศ

เมียมีลำตัวกว้างเฉลี่ย	0.71+±0.01	มิลลิเมตร	และ

ยาวเฉลี่ย	1.52+±0.02	มิลลิเมตร	(Figure	4) 
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!"#$%$&#"'()* 3 !"#$%&'()*+,-./+01 2*#.+3&*405/25/!"#$%&6$7&3#&%84,9 2 !"#$%&'&(#)*+!,-. 

0.51±0.02 !"##"$!%& '#()*+$,#-.) 0.94±0.02 !"##"$!%& $&"'!$()*%+,!-./!"#$%&'( 

!"#$%$&#"'()* 4 !"#$%&'()*+,-./+01 !"#$%&2&0#/'3!,45 0.54±0.03 !"##"$!%& '#()*+$,#-.) 

1.29±0.04 !"##"$!%& $'()%*+!,-./01$2) 

!"#$%$&#"'()* 5 !"#$%&'()*+,-./*0"#$#! !"#$%&!"#$%!"#$%& 0.68±0.02 !"##"$!%& 

!"#$%&'($)*"+,$ 1.44±0.03 !"##"$!%& $'()%*+!,-./01$!" 

- !"#"$%&'$()&%# !"#$%&'()(*+"#$#!,-. /%+.012345,!60120'(7'(8498:#.7#&8( 9;<'()(*+"#$#!=:=* 

!"#$%& 4 !"#$% &'(!"#$%)*+*,-".$%$)/01232"  ,45,)*6)*7/289-:;(<;2,45=># 

!"#$%&'()'(*+,*-./-.!"#$%&'(()*+ !"#$%&'()*+,-&./01234-5/2&5,6+5!'78.9/5:;<5=>+ 

!"#$!%&#"'$()*+,!"#$%&'()(*%+,-#"./ 0.66±0.01 !"##"$!%& '#()*+$,#-.) 1.49±0.02 !"##"$!%& 

!"#$!%&#"'$()$&*'&*+,-!"#.#/-0$1+*2' 0.71±0.01 !"##"$!%& '#()*+$,#-.) 1.52±0.02 !"##"$!%& (Figure 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2	Eggs	of	Cardiastethus exiguus  
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Figure	3		First	nymphal	 (A),	 second	nymphal	 (B),	 third	nymphal	 (C),	 fourth	nymphal	 (D)		 

	 and	fifth	nymphal	(E)	instars	of	Cardiastethus exiguus 
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Adult female and adult Figure 4 

male of Cardiastethus exiguus  

1.2 !"#$%&!'()*"+!,(-!./01 C .  e x i g u u s  

 !"#$%!&'()*+,-)!"#$%&'()!"#$%&$' !"#$% !"#$%&!'()*"+!,(-!./01 C. exiguus !"#$%&!'()*'+,-(+./-,0 

!"#$%&' 19 - 29 !"# !"#$%$&'()*+",% 4.18±0.39 !"# $%&'()*+!"#$%&'("#)*+"*,-)!"" 

paurometabola !"#$ gradual metamorphosis !"#$%$&'( 5 !"# $"!%&%'!"#()* 1 - 5 !"#$%$&'(")% 

17.72±2.50 !"! "#$%"&'$#(')*+(, 18 - 29 !"# $%&$'()'(*+),)-#)+!.!/+$%&012 

!"#$%&'()*+,-./#'!*+,*012*3'%4"5 1: 1.42 !"# 

!"#"$%&'()*+,(-./-012!"3)4+$0!56$781()%$(9:%)#$;<=>?$@&A4# 26.16±3.97 !"# !"#$%&$'()$*"(+) 

49.13±3.56 !"# (Table 1 !"# Figure 5)  

Ballal et al. (2002) !"#$%&!'()*+,(*-.*/012/3$4- C. exiguus !"#!"#!"#$%&'()*"+,-',. /01  

!"#$%&%$'()*+,-./0+( (Opisina arenosella) !"#$%#&!"#$%& 1 

!"##"#"$%$&'$()*$+!)(,-'.!)/$()0123 450 !"# $%#&' !"#$%#&'$(&)*(+,-./0(1/234" .5#6768+9!"#$%& 

Figure 2 Eggs of Cardiastethus exiguus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 First nymphal (A), 

second nymphal (B), third nymphal (C), fourth nymphal  

(D) and fifth nymphal (E) instars of Cardiastethus exiguus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adult female and adult Figure 4 

male of Cardiastethus exiguus  

1.2 !"#$%&!'()*"+!,(-!./01 C .  e x i g u u s  

 !"#$%!&'()*+,-)!"#$%&'()!"#$%&$' !"#$% !"#$%&!'()*"+!,(-!./01 C. exiguus !"#$%&!'()*'+,-(+./-,0 

!"#$%&' 19 - 29 !"# !"#$%$&'()*+",% 4.18±0.39 !"# $%&'()*+!"#$%&'("#)*+"*,-)!"" 

paurometabola !"#$ gradual metamorphosis !"#$%$&'( 5 !"# $"!%&%'!"#()* 1 - 5 !"#$%$&'(")% 

17.72±2.50 !"! "#$%"&'$#(')*+(, 18 - 29 !"# $%&$'()'(*+),)-#)+!.!/+$%&012 

!"#$%&'()*+,-./#'!*+,*012*3'%4"5 1: 1.42 !"# 

!"#"$%&'()*+,(-./-012!"3)4+$0!56$781()%$(9:%)#$;<=>?$@&A4# 26.16±3.97 !"# !"#$%&$'()$*"(+) 

49.13±3.56 !"# (Table 1 !"# Figure 5)  

Ballal et al. (2002) !"#$%&!'()*+,(*-.*/012/3$4- C. exiguus !"#!"#!"#$%&'()*"+,-',. /01  

!"#$%&%$'()*+,-./0+( (Opisina arenosella) !"#$%#&!"#$%& 1 

!"##"#"$%$&'$()*$+!)(,-'.!)/$()0123 450 !"# $%#&' !"#$%#&'$(&)*(+,-./0(1/234" .5#6768+9!"#$%& 

Figure	4	Adult	female	and	adult	male	of	Cardiastethus exiguus  
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 1.2	วงจรชวีติของมวนตวัหำ้	C. exiguus 
	 เมื่อเลี้ยงด้วยไข่ผีเสื้อข้าวสาร	 พบว่า	

วงจรชีวิตของมวนตัวห้ำ	C. exiguus	 จากไข่จน

เป็นตัวเต็มวัย	 ใช้เวลา	 19	 -	 29	 วัน	 มีระยะไข่

เฉลี่ย	 4.18±+0.39	 วัน	 และมีการเปลี่ยนแปลงรูป

ร่างแบบ	 paurometabola	 หรือ	 gradual	
metamorphosis	ตวัออ่นม	ี5	วยั	ตวัออ่นวยัที	่1	-	5 

มีระยะเฉลี่ย	 17.72+±2.50	 วัน	 ตัวเต็มวัยมีอายุ		 

18	 -	 29	 วัน	 เพศเมียมีอายุยืนยาวกว่าเพศผู้	

อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ	 1:	 1.42	 ตัว	

ระยะเวลาตั้งแต่ไข่จนกระทั่งเจริญเป็นตัวเต็มวัย

เพศผู้เฉลี่ย	 26.16+±3.97	 วัน	 และเพศเมียเฉลี่ย	

49.13+±3.56	วัน	(Table	1	และ	Figure	5)		

Ballal et al.	(2002)	เลี้ยงเพิ่มปริมาณมวนตัวห้ำ	

C. exiguus	 โดยใช้ ไข่ผี เสื้อข้าวสาร	 และ		 

ไข่หนอนหัวดำมะพร้าว	 (Opisina arenosella) 

สลับกันปริมาณ	 1	 มิลลิลิตรต่อตัวเต็มวัยของ

มวนตัวห้ำ	 450	 ตัว	 พบว่า	 การเจริญเติบโตของ

มวนตัวห้ำ	มีระยะไข่เฉลี่ย	3.57	วัน	ระยะตัวอ่อน

เฉลี่ย	 16.71	วัน	ตัวเต็มวัยเพศผู้เฉลี่ย	 35.75	วัน	

และตัวเต็มวัยเพศเมียเฉลี่ย	66.07	วัน	ซึ่งพบว่ามี

ระยะไข่สั้นกว่าผลการทดลองครั้งนี้	 แต่มีอายุตัว

เต็มวัยเพศผู้และเพศเมียยืนยาวกว่า	

3.57 !"# $%&%'"!()(#!"#$%& 16.71 !"# $"!"#$%!&'"()*+,!"#$%& 35.75 !"# $%&'"!(')*!"+(,-(*.+!"#$%& 

66.07 !"# !"#$%&'()*+,-.-/0(12345'()675),897:$;,23$4+3 

!"#$%&'()"*+,"-$+*(,./012!34,./,$%((56('+7+#' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 Life cycle of Cardiastethus exiguus 
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Figure	5 Life	cycle	of	Cardiastethus exiguus 



37ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY GAZETTE Volume 34 No. 2, July - December 2016 

Ta
bl
e	
1	

To
ta
l	
lo
ng

ev
ity

	a
nd

	b
od

y	
si
ze
	o

f	
va
rio

us
	d

ev
el
op

m
en
t	
st
ag
es
	o

f	
C
ar

di
as

te
th

us
 e

xi
gu

us
	w

he
n	

fe
d	

w
ith

	e
gg
	o

f		 

 
  

 C
or

cy
ra

 c
ep

ha
lo

ni
ca
	u
nd

er
	la

bo
ra
to
ry
	c
on
di
tio
ns
	(2

8+
2	

๐º C
	a
nd

	7
5+
2%

	R
H
)	

 

St
ag

e 
of

 d
ev

el
op

m
en

t
N

D
ur

at
io

n 
(d

ay
s)

Bo
dy

 s
iz

e 
of

 C
. e

xi
gu

us
	(m

m
)	(
n=
20
)

M
ea
n	

+ 
SD

  
Ra

ng
e

M
ea
n	

+  
SD

 

W
id

th
Le

ng
th

Eg
g

10
0

4.1
8+
±0.3

9
4	
-	
5

0.2
2+
±0.0

1
0.5

9±+
0.0

1

N
ym

ph
:

In
sta

r	
I

90
3.8

2+
±0.6

3
3	
-	
4

0.2
3+
±0.0

1
0.6

8±+
0.0

4

In
sta

r	
II

84
3.5

1+
±0.5

0
3	
-	
4

0.3
4±+
0.0

2
0.8

0±+
0.0

3

In
sta

r	
III

82
3.2

9+
±0.4

6
3	
-	
4

0.5
1±+
0.0

2
09
4±+
0.0

2

In
sta

r	
IV

80
3.2

5±+
0.4

4
3	
-	
4

0.5
4±+
0.0

3
1.2

9±+
0.0

4

In
sta

r	
V

80
3.3

3±+
0.4

7
3	
-	
4

0.6
8±+
0.0

2
1.4

4±+
0.0

3

To
ta
l	n

ym
ph
al
	p
er
io
d	
:

80
17
.72

±+ 2
.50

15
	-
	2
0

A
du

lt	
lo
ng
ev
ity
	:

M
al
e

33
26
.16

±+ 3
.97

18
	-
	3
2

0.6
6±+
0.0

1
1.4

9+
±0.0

2

Fe
m

al
e

47
49
.13

+ ±3
.56

29
	-
	6
5

0.7
1±+
0.0

1
1.5

2±+
0.0

2

To
ta
l	l
on
ge
vi
ty

M
al
e

33
48
.06

+ 6
.38

34
	-
	4
8

Fe
m

al
e

47
71
.03

+ 6
.45

45
	-
	9
1

Se
x	
ra
tio
:	=
1	
:	1
.42

 



38 วารสารกีฏและสัตววิทยา	ปีที่	34	ฉบับที่	2	กรกฏาคม	-	ธันวาคม	2559	

	 1.3	การศึกษาตารางชีวิต 

 1.3.1	การศกึษาตารางชวีติแบบ	biological 

life table 

 การศกึษาตารางชวีติแบบ	biological	life	

table	 ของมวนตวัหำ้	C. exiguus เมือ่เลีย้งดว้ย

เหยือ่	4	ชนดิ	ไดแ้ก	่เพลีย้ไฟฝา้ย	เพลีย้แปง้มนัสำ

ปะหลงัสชีมพ	ูไรขาวพรกิ	และไรแดงหมอ่น	พบวา่

อตัราการขยายพนัธุส์ทุธ	ิ(net	reproductive	rate,	

R
o
)	ชัว่อายขุยัของกลุม่	(cohort	generation	time,	

T
c
)	 ความสามารถในการขยายพนัธุท์างกรรมพนัธุ	์

(capacity	 for	 increase,	 r
c
)	 และอัตราการเพิ่ม

แทจ้รงิ	 (finite	 rate	 of	 increase,	λ)	 เมือ่เลีย้ง
ด้วยเพลี้ยไฟฝ้าย	 เท่ากับ	 5.89	 37.86	 0.04	 และ	

1.04	 ตามลำดับ	 และทุกค่าสูงกว่า	 ที่เลี้ยงด้วย

เพลีย้แปง้มนัสำปะหลงัสชีมพ	ู ไรขาวพรกิ	 และไร

แดงหมอ่น	(Table	2) 

	 Price	 (1997)	 กล่าวว่าในแมลงชนิด

เดียวกันแต่ได้รับอาหารต่างชนิดกัน	 หากค่า	 T
c 

ไม่แตกต่างกันมากสามารถนำค่า	 R
o 
มาเปรียบ

เทียบกันได้ โดยไม่ต้องพิจารณาค่าของ	 T
c 

ประกอบ	 ในการศึกษาครั้งนี้จึงสามารถนำค่า	 R
o
 

ของมวนตัวห้ำ	C. exiguus	 เมื่อเลี้ยงด้วยเพลี้ย

ไฟฝ้าย	 (5.89)	 เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู	

(5.60)	 และไรแดงหม่อน	 (2.93)	 มาเปรียบเทียบ

การเพิ่มขนาดของประชากรในชั่วอายุขัยถัดไปได้	
เนื่องจากค่าชั่วอายุขัยของกลุ่ม	 (T

c
)	 ของมวนตัว

ห้ำ	C. exiguus	ไม่แตกต่างกันมาก	(37.86	36.82	
และ	 35.11	 วัน)	 ตามลำดับ	 อย่างไรก็ตาม	 ค่า

ความสามารถในการขยายพันธุ์ทางกรรมพันธุ์	

(r
c
)	 ของมวนตัวห้ำ	C. exiguus	 เมื่อเลี้ยงด้วย

เหยื่อเพลี้ยไฟฝ้าย	 (0.047)	 และเพลี้ยแป้งมัน	 

สำปะหลงัสชีมพ	ู(0.046)	มคีา่สงูกวา่	เมือ่เลีย้งดว้ย

ไรแดงหม่อน	 (0.030)	 เช่นกัน	 ส่วนมวนตัวห้ำ		 

C. exiguus	ที่เลี้ยงด้วยไรขาวพริกไม่มีการวางไข่	

เนื่องจากตัวอ่อนไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นตัว

เต็มวัย	
	 ผลการทดลองครั้งนี้	 พบว่า	 ค่าทาง

คุณลักษณะทางชีววิทยา	 (ค่า	 R
o
 T

c
 r

c 
และ	λ) 

มีความผันแปรตามชนิดของเหยื่อที่ ใช้ เลี้ยง	

อย่างไรก็ตาม	Ratanaka	(2003)	และ	Maneerat	

(2007)	 ทดลองเลี้ยงมวนตัวห้ำ	Wollastoniella 

rotunda	 ซึ่งอยู่ในวงศ์	Anthocoridae	 เช่นเดียว

กับกับมวนตัวห้ำ	C. exiguus	 พบว่า	 เมื่อเลี้ยง

ด้วยเพลี้ยไฟฝ้าย	T. palmi ให้ค่า	R
o 
ต่ำกว่ามวน

ตัวห้ำที่กินไรแดงหม่อน	 ซึ่งแตกต่างกันกับผลการ

ทดลองครั้งนี้		

 สำหรบัมวนตวัหำ้ชนดิอืน่	อทติยิา	(2553) 

ได้ศึกษาตารางชีวิตแบบ	 biological	 life	 table	

ของมวนตัวห้ำ	Orius maxidentex	พบว่า	มวน

ตัวห้ำ	O. maxidentex	ที่เลี้ยงด้วย	เพลี้ยไฟฝ้าย	

ให้	 ค่า	 R
o
	 เท่ากับ	 2.62	 แต่เมื่อเลี้ยงด้วยไรแดง

หม่อน	 ค่า	 R
o
	 เท่ากับ	 0	 ซึ่งแตกต่างกับการ

ทดลองนี้	

	 ในขณะที่	Maneerat	 (2007)	 รายงานว่า	
มวนตัวห้ำ	W. rotunda	 ที่เลี้ยงด้วย	 เพลี้ยไฟ

ฝ้าย	 มีค่าทางคุณลักษณะทางชีววิทยา	 (ค่า	 R
o
 

T
c
 r

c 
และ	λ)	 เท่ากับ	 60.67	 29.67	 0.06	 และ	

1.06	 เมื่อเลี้ยงด้วยไรแดงหม่อน	 มีค่าทาง

คุณลักษณะทางชีววิทยา	 (ค่า	 R
o
 T

c
 r

c 
และ	λ) 

เท่ากับ	 9.35	 41.78	 0.05	 และ	 1.05	 ตามลำดับ	

และสรุปว่าเหยื่อที่เหมาะกับการเลี้ยง	 มวนตัวห้ำ	

W. rotunda	คือ	เพลี้ยไฟฝ้าย		
	 Tommasini	 และ	 Nicoli	 (1993)	 ได้

ทดสอบเลี้ยงมวนตัวห้ำ	Orius	 4	 ชนิด	 ได้แก่		 
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O. majusculus O. laevigatus O. niger และ	

O. insidiosus	 ด้วยเพลี้ยไฟ	 Franklinella 

occidentalis	 และไข่ของผี เสื้อข้าวเปลือก	

Ephestia kuehniella	 ได้ค่าของ	 R
o 
ที่แตกต่าง

กันแต่เนื่องจากค่าของ	 T
c 
มีความแตกต่างกัน

อย่างเด่นชัด	 เมื่อพิจารณาจากค่า	 r
c
	 พบว่าการ

เลี้ยงด้วยเพลี้ยไฟ	F. occidentalis	 ให้ค่า	 r
c
	 สูง

กว่ า เมื่ อ เลี้ ยงด้วยไข่ของผี เสื้ อข้ าว เปลือก		 

E. kuehniella	 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการเลี้ยงด้วย

เพลี้ยไฟ	 F. occidentalis	 ดีกว่าการเลี้ยงด้วยไข่

ของผีเสื้อข้าวเปลือก	E. kuehniella 

	 จากการทดลองนี้	 ผลการศึกษาตาราง

ชีวิตแบบ	 biological	 life	 table	 ของมวนตัวห้ำ	

C. exiguus เมือ่เลีย้งดว้ยเหยือ่	3	ชนดิ	สรปุไดว้า่ 

เพลี้ยไฟฝ้าย	 เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู		 

และไรแดงหม่อน	 สามารถใช้เลี้ยงมวนตัวห้ำ		 

C. exiguus	 ได้	 เนื่องจากมวนตัวห้ำสามารถ

เจริญเติบโตจนวางไข่ได้	

 

Table 2		 Biological	 attributes	 of	Cardiastethus exiguus when fed with Thrips palmi,   

 Phenacoccus manihoti, Tetranychus truncates and Polyphagotarsonemus latus   

	 under	laboratory	conditions	(28+2	oºC	and	75+2%	RH)	

Biological attributes
Prey

T. palmi P. manihoti T. truncatus P. latus

Net	reproductive	rate	of	increase	(R
o
) 5.89 5.60 2.93 0

Cohort	generation	time	(T
c
) (days) 37.86 36.82 35.11 0

Capacity	for	increase	(r
c
) 0.04 0.04 0.03 0

Finite rate of increase (λ) 1.048 1.047 1.031 0

	 จากตารางชีวิตแบบ	 biological	 life	 table	 (Table)	 เมื่อนำค่าของการขยายพันธุ์ในแต่ละช่วง

อายุ	(l
x
m

x
)	มาเขียนกราฟคู่กับค่าช่วงอายุ	(x)	จะได้กราฟเส้นโค้งไข่	(egg	curve)	(Figure	6)	ของมวน

ตัวห้ำ	C. exiguus	 เมื่อเลี้ยงด้วยเหยื่อ	 4	 ชนิด	 ได้แก่	 เพลี้ยไฟฝ้าย	 เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู		 

ไรแดงหม่อน	 และไรขาวพริก	 โดยพบว่ามวนตัวห้ำที่เลี้ยงด้วยเพลี้ยไฟฝ้ายและเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

สีชมพูมีการวางไข่มากกว่ามวนที่เลี้ยงด้วยไรแดงหม่อน		
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Figure	6 Egg	 curve	 of	 Cardiastethus exiguus fed with Thrips palmi, Phenacoccus  

 manihoti,	Tetranychus truncatus and Polyphagotarsonemus latus under laboratory   

	 conditions	(28+2	ºoC	and	75+2%	RH)	

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 6  Egg curve of Cardiastethus exiguuus fed on with Thrips palmi,  

 Phenacoccus manihoti, Tetranychus truncatus and  

 Polyphagotarsonemus latus under laboratory conditions  

 (28+2 ºC and 75+2% RH).  

 

1.3.2 !"#$%!&"'"#"()*+,'-.. partial ecological life table 

 !"#"$%&'()*'+,-.&/$*)0.1.0).203+'#.% 17 ! 20 !"#$%!&'()% !"#$%&'()*+!,-./01%(%.10234$ 1 

!"#$%&'()*+$*,-'.!/0"#12&3$452.6*6% 78906 (92!"#$%&'()*+,)%-./0#-123'#4256!'-("%.$7/ 89#:!"#;9;:#"-()* 

1 !"#$%&'(%)*+,-./01.*2#34%2051.*26789,2 051.*2:;9#$(&<+,!"!"#$%&'()* +",-.+/$!(012 

!"#$%&'('&%')*+,'($- 10.97 13.58 ./0 21.25 *1#&2*345%2 %'!/6'7$- 

!"#$%!&'()*"+,-.+/(01 C. exiguus !"#$%&$'() 4 !"#$ !"#$! !"#$%!&'()*!"#$%&'()$*+,-.$ 

!"#$%&'()*+,-./0(12#,*.$3+"4 !"#$%!&'()*+, !"!"#$%!"#$"%&'#(%()*+ ,-+"!./ 18 19 !"# 20 

!"#$%!&'()% !"#$%"&'( !"#$%&'%()#"*"+'%,-%(./01,%$2345)563+&#(#'789':,87( (Table 3 - 6) 

!"#$%&#'()*+',&#-$./0-'1,&#-23456- !"#$%&'()*+,-./0(1!"#$%&'()* !"#$%!&'()*+, $&-./0,1,231425)136%1) 62 

60 !"# 47 !"# !"#$%"&'(  

!"#$%"&'()*+,-." Ratanaka (2003) !"# Maneerat (2007) !"#!"#$%&%'%()*+,&-.. partial 

ecological life table !"#$%&'(%)*+, W. rotunda !"#$%!&'()*+,-)!"#$%&'()*+& !"#$%!&' Tetranychus sp. !!"#$ 

!"#$%$&#"'()* 1 !"!"#$%&%$#%'!"#$%&'%()*+,- !"#$%&'()%*+,'-.+$/01/)23,-+$4&5  

X (day) 

 1.3.2	การศึกษาตารางชีวิตแบบ	partial 

ecological life table 

	 ไข่ของมวนตัวห้ำมีอัตราการตายระหว่าง	

17	–	20	เปอร์เซ็นต์	เมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนวัยที่	1	

และเริ่มให้เหยื่อแต่ละชนิดเป็นอาหาร	 พบว่า	

มวนตัวห้ำที่ เลี้ยงด้วยไรขาวพริกตายทั้งหมด	
(Table	 6)	 ส่วนตัวอ่อนวัยที่	 1	 ของมวนตัวห้ำที่

เลี้ยงด้วยเพลี้ยไฟฝ้าย	 เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

สีชมพู	 และไรแดงหม่อน	 มีอัตราการตายเท่ากับ	
10.97	13.58	และ	21.25	เปอร์เซ็นต์	ตามลำดับ	

	 เมื่อเลี้ยงมวนตัวห้ำ	C. exiguus	 ด้วย

เหยื่อ	 4	 ชนิด	 พบว่า	 เมื่อเลี้ยงด้วยเพลี้ยไฟฝ้าย	

เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู	 และไรแดงหม่อน	

มีอัตราการตายในระยะไข่	 เท่ากับ	 18	 19	 และ	

20	 เปอร์เซ็นต์	 ตามลำดับ	 และการตายจะลดลง

ตามอายุที่มากขึ้นจนถึงระยะตัวเต็มวัย	 (Table	 3	

-	 6)	 ทั้งนี้เมื่อเลี้ยงด้วยเพลี้ยไฟฝ้าย	 เพลี้ยแป้ง

มันสำปะหลังสีชมพู	 และไรแดงหม่อน	 ได้จำนวน

ตัวเต็มวัยรวม	62	60	และ	47	ตัว	ตามลำดับ		

ในทำนองเดียวกัน	 Ratanaka	 (2003)	 และ	
Maneerat	 (2007)	 ได้ศึกษาตารางชีวิตแบบ	

partial	ecological	life	table	ของมวนตัวห้ำ	W. 

rotunda	 เมื่อเลี้ยงด้วยเพลี้ยไฟฝ้าย	 และไรแดง	

Tetranychus	sp.	พบว่า	ตัวอ่อนวัยที่	1	มีอัตรา

การตายสูงกว่าวัยอื่น	 ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
การทดลองนี้		
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Table	3		Partial	ecological	life	table	of	Cardiastethus exiguus fed with Thrips palmi larvae  

	 under	laboratory	conditions	(28+2	oºC	and	75+2%	RH)	

Stage of No. No. Percent Generation

development surviving in X dying in X mortality mortality

(x) (l
x
) (d

x
) (100	q

x
) (100	dx)

Egg 100 18 18.00 18

Nymph

Instar	I 82 9 10.97 9

Instar	II 73 5 6.84 5

Instar	III 68 4 5.88 4

Instar	IV 64 2 3.12 2

Instar	V 62 - - -

Adult 62 - - -

 

Table	4	 Partial	ecological	life	table	of	Cardiastethus exiguus fed with Phenacoccus manihoti   

	 immature	stages	under	laboratory	conditions	(28+2	oC	and	75+2%	RH)	

Stage of No. No. Percent Generation

development surviving in X dying in X mortality mortality

(x) (l
x
) (d

x
) (100	q

x
) (100	dx)

Egg 100 19 19.00 19

Nymph

Instar	I 81 11 13.58 11

Instar	II 70 5 7.14 5

Instar	III 65 3 4.62 3

Instar	IV 62 2 3.23 2

Instar	V 60 - - -

Adult 60 - - -

n

n
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Table	5 Partial	ecological	life	table	of	Cardiastethus exiguus fed with Tetranychus truncatus   

	 immature	stages	under	laboratory	conditions	(28+2	oºC	and	75+2%	RH)	

Stage of No. No. Percent Generation

development surviving in X dying in X mortality mortality

(x) (l
x
) (d

x
) (100	q

x
) (100	dx)

Egg 100 20 20.00 20

Nymph

Instar	I

80 17 21.25 17

Instar	II 63 8 12.70 8

Instar	III 55 5 9.09 5

Instar	IV 50 2 4.00 2

Instar	V		 48 1 2.08 1

Adult 47  - -  -

Table	6	Partial	ecological	life	table	of	Cardiastethus exiguus fed with Polyphagotarsonemus   

 latus	immature	stages	under	laboratory	conditions	(28+2o	ºC	and	75+2%	RH)		

Stage of No. No. Percent Generation

development surviving in X dying in X mortality mortality

(x) (l
x
) (d

x
) (100	q

x
) (100	dx)

Egg 100 17 17 17

Nymph

Instar	I

83 83 100 83

Instar	II - - - -

Instar	III - - - -

Instar	IV - - - -

Instar	V - - - -

Adult - - - -

n

n
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เส้นโค้งการมีชีวิตรอด	 (survivorship	 curve)	

ของมวนตัวห้ำ	C. exiguus 

	 จากการนำค่าจำนวนที่มีชีวิตรอด	(l
x
)	ใน

ระยะการเจริญเติบโตต่างๆ	 (x)	 (ระยะไข่	 จนถึง

ระยะตัวเต็มวัย)	 ของมวนตัวห้ำ	 C. exiguus 

เมื่อเลี้ยงด้วยเหยื่อ	 4	 ชนิด	 คือ	 เพลี้ยไฟฝ้าย	

เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู	 ไรแดงหม่อน	และ

ไรขาวพริก	มาเขียนเป็นกราฟ	(Figure	7)	แสดง

ให้เห็นว่ามวนตัวห้ำ C. exiguus	 ที่กินเพลี้ยไฟ

ฝ้าย	และเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู	มีจำนวน

ที่รอดชีวิตมากกว่าเมื่อกินไรแดงหม่อนและพบว่า

ตัวอ่อนวัยที่	 1	 ที่เลี้ยงด้วยเหยื่อ	 3	 ชนิด	 ได้แก่	

เพลี้ยไฟฝ้าย	 เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู	 และ

ไรแดงหม่อน	 มีเปอร์เซ็นต์การตายมากกว่าวัย

อื่นๆ	 สาเหตุอาจเกิดจากมวนตัวห้ำ	C. exiguus 

ในวัยที่	 1	 มีขนาดตัวที่เล็กและอ่อนแอกว่าเหยื่อ	

ส่วนมวนตัวห้ำที่เลี้ยงด้วย	 ไรขาวพริก	 ตายในวัย

ที่	1	ทั้งหมด		

Figure 7		 Survivorship	 curves	 of	Cardiastethus exiguus fed with Thrips palmi	 larvae,			 

 Phenacoccus manihoti	immature	stage,	Tetranychus truncatus	immature	stage	and		 
 Polyphagotarsonemus latus	larvae	under	laboratory	conditions	(28+2	Cํ	and	75+2%	RH) 

!"#$%&'()*+,-./0(12#,*!"#$%& !"#$%&'()* #+,!"-./0"12 '.3-45*367*2".8 (Figure 7) 

!"#$%&'(&)*!"#$!%&'!()*# C. exiguus !"#$%&'()"*+,-./0+ !"#$%"&'(!)*+!"#$%&'()*"+$,-!./ 

!"#$%&'&(")*+!"#$%&'())$*(+',-.)%/012!34'*./256!"#$%&'#($()#'*+,- 1 !"#$%"&'()*+'$,'-#. 3 !"#$ %$&'() 

!"#$%&'()*+& !"#$%&,-*./0123+-45#0.!"#$%& !"#$%!&'()*+, )-./+%0.12,3045%356)5447*5786+9:,; 

!"#$%&'"(#)*+("),-.%/-$01" C. exiguus !"#$%&'( 1 !"#$%&'()*"+,-./0-1232$02/)3%,456+2  

!"#$%#$&'#()*+,-./0-)1234#1 567+#869: !"#$%&'#()* 1 ('+,-./  

 

  

Figure 7  Survivorship curves of Cardiastethus exiguuus fed with Thrips palmi larvae,   

Phenacoccus manihoti immature stage, Tetranychus truncatus immature stage and 

Polyphagotarsonemus latus larvae under laboratory conditions (28+2  !C and 75+2% 

RH). 

 

2. !"#$%!&"$'!()"*!"#!+,-.(/01 2,345678'(91:;8,4'8.<=" C.  e x i g u u s  

2.1. !"#$%!&"'!"#$%&!"#$%&!"#$%&'(%)*+, C .  e x i g u u s  

 !"#$%&'()*$%!"#$%&!"#$%&'(%)*+, C. exiguus !"#$%&'(!"#$%&''(")*+,-./# #*'(+0)*+123$  

6 !"#" $%&'() !"#"*+,-)-.,+#/01 1 2 3 4 5 !"#$#%#&'()&*+('%),-./0!"#),-)+1% 234567'6)8%9:5 5 !"#$ !"# 

!"#$%&'()*+& ,-#./0$12+03&+456 !"#$%!"#"$%&'! !"#$%&'()*+,-./0(12#,*!"#$%& !"#$%!&'()*+, !"#$% 

!"!"#$#!%"&'"()&*(+,*-./012*31456%!"#$%&'()*+,-./01,21$3*4567 

!"#$%&'()%*+,+-)$./-)$%&01/23)'145)$267+7 (P<0.05) !"#$#%& !"# $%&'()*+#, -+.,&*/().0123.43-56 

!"#$%&'(')*+,& !"#!"#$%&'()*+,-./0(12#,*!"!"#$ !"#"$%&'"()*)#'+*,-.'+/01)1 (Table 7)  

!"#$%&!"#$ Anthocoridae !"#$%&'()*+,-./ &0"12&/3 500-600 !"#$%&'()*+ 

!"#$%&'()*+&*,$-.!'/0"12&-3 2-5 !"##"$!%& (Borror et al., 1989) 

!"#$%&'#()"&*+,-.&/012+3450+$6787/019)9&!#7/01,/:"108 (Hill and Thornton, 1982) !!"!#$%&' ()*+,-./ 

!"#$% #&'%()*+,-) ./'*012324 ./'*01#56% !,3#'7(424,2%8*.9:02,4-$.';< (Roy and bellow,1996)  

!"#$%&'()*"&+,-.,$/-0/"12/ .1"341567/ C. exiguus !"#$%&'()*+,-./*+0&1234($3$(&'5*+6789:+' 

Opisina arenosella !"#$%&'()*+$,-./012345#6789-:;<$*=1/>8?)+=!"#$% (Nasser and Abdurahman 1990)  

2.	 การศึกษาศักยภาพการกินเหยื่อ	 ในแต่ละวัย

ของมวนตัวห้ำ	C. exiguus 

 2.1.	การศึกษาความชอบเหยื่อของมวน

ตัวห้ำ	C. exiguus 

	 ทดสอบความชอบเหยื่อของมวนตัวห้ำ	
C. exiguus	โดยใช้วิธีการแบบมีตัวเลือก	กับมวน

ตัวห้ำ	6	ระยะ	ได้แก่	ระยะตัวอ่อนวัยที่	1	2	3	4	

5	และระยะตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมีย	ทดสอบ

กับเหยื่อ	 5	ชนิด	คือ	 เพลี้ยไฟฝ้าย	แมลงหวี่ขาว

ยาสูบ	 เพลี้ยอ่อนฝ้าย	 เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
สีชมพู	 และไรแดงหม่อน	 พบว่า	 ทุกระยะการ

เจริญเติบโตของมวนตัวห้ำชอบกินเพลี้ยไฟฝ้าย

มากที่สุด	 ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ	 (P<0.05)	 รองลงมา	 คือ	 ไรแดงหม่อน	

ส่วนแมลงหวี่ขาวยาสูบ	 เพลี้ยอ่อนฝ้าย	 และ

เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู	 ไม่มีความแตกต่าง

กันทางสถิติ	(Table	7)		

 

T.truncatus
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	 แมลงในวงศ์	 Anthocoridae	 เป็นแมลง

ตัวห้ำ	 มีประมาณ	 500-600	 ชนิดทั่วโลก	 เป็น

แมลงที่มีขนาดเล็กประมาณ	 2-5	 มิลลิเมตร	

(Borror et al. ,	 1989)	 แมลงในกลุ่มนี้ เป็น	 

ตัวห้ำทั้งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย	 (Hill	 and	

Thornton,	 1982)	 สามารถกิน	 เพลี้ยไฟ	 ไรแดง	

แมลงหวี่ขาว	เพลี้ยอ่อน	เพลี้ยแป้ง	ไข่และหนอน

ของผีเสื้อขนาดเล็ก	(Roy	and	bellow,1996)		

	 ในประเทศอินเดียมีรายงานว่า	 มวนตัว

ห้ำ	C. exiguus	 เป็นตัวห้ำที่สำคัญของหนอนหัว

ดำมะพร้าว	Opisina arenosella	 ซึ่งเป็นแมลง

ศัตรูพืชที่สำคัญของมะพร้าวและปาล์ม	 (Nasser	

and	Abdurahman	1990)		

	 Lyla et al. (2006)	ศึกษาการใช้มวนตัว

ห้ำ	 C. exiguus	 ในการควบคุมหนอนหัวดำ

มะพร้าว	O. arenosella	 ที่รัฐเกรละ	 ในประเทศ

อินเดีย	โดยปล่อยมวนตัวห้ำ C. exiguus	เพื่อกิน

ให้ไข่และหนอนที่เพิ่งฟักออกมา	 ทดลองใช้ในช่วง

ฤดูร้อน	2	ช่วง	ในปี	ค.ศ.	2003	-	2004	และ	ปี	

ค.ศ.	 2004	 -	 2005	 จำนวน	 2	 แปลง	 ใช้ตัวอ่อน

จำนวน	50	ตัว	และตัวเต็มวัย	จำนวน	100	ตัว/

ต้น	 พบว่า	 จำนวนประชากรของหนอนหัวดำ

มะพร้าวลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	 (P<

0.05)	 ดังนั้น	 ในอนาคต	ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ

การใช้มวนตัวห้ำ	 C. exiguus	 ในการควบคุม

หนอนหัวดำมะพร้าวต่อไป	

Table 7	 Feeding	 capacity	 of	 nymphal	 and	 adult	 stages	 of	 Cardiastethus exiguus as   

	 expressed	 by	 the	 numbers	 of	 Thrips palmi, Bemisia tabaci, Aphis gossypii,   

 Phenacoccus manihoti and Tetranychus truncatus	consumed.	Using	a	choice	test		 

	 under	laboratory	conditions	(28+2	°oC	and	75+2%	RH)	

Stage of 

development

No.	of	prey	species	consumed*

T. palmi B. tabaci A. gossypii P. manihoti T. truncatus

Nymph:		Instar	I	 	2.2+±0.4	a  1.3+±0.4	c  1.1±+0.5	c 	1.4+±0.5	c   1.9+±0.7		ab

			 Instar	II 	3.0±+0.8	a 	2.5+±0.5	c 	1.6±+0.5	c 	1.6±+0.5	c 		 2.4±+0.6	 b

		 Instar	III	 	4.1+±0.7	a 	3.2+±0.6	c 	2.1±+0.7	c 	2.2+±0.7	c 		 2.9+±0.5		b

	 Instar	IV	 	4.7+±0.6	a 	3.0+±0.9	c 	2.7±+0.6	b 	2.8+±0.4	b 		 3.2±+0.4		b

	 Instar	V	 	5.3+±0.4	a  3.3+±0.5	c  3.1±+0.5	b  3.3±+0.6	b 		 3.5+±0.5		b

Adult:				Male 	5.8±+0.7	a 	3.7+±0.6	c 	3.7+±0.4	c 	3.5±+0.5	c 		 4.5+±0.7		b

 Female 	5.6±+0.8	a  3.3±+0.5	c 	3.4±+0.5	c 	3.4+±0.5	c 		 4.1+±0.7		b

Total 30.7+±1.0	a 16.0±+1.6	c 20.7±+2.1	c 22.2±+1.6	c 	 27.5±+1.8	b

*		Means	followed	by	the	same	letter	in	a	row	are	not	significantly	different	at	the	5%	level		 

	 by	Duncan’s	multiple	range	test.	
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	 2.2	 การศึกษาศักยภาพการกินเหยื่อ

ชนิดต่างๆ	ของมวนตัวห้ำ	C. exiguus  

	 จากผลการทดสอบประสิทธิภาพการกิน

เหยื่อ	 4	 ชนิด	 ได้แก่	 เพลี้ยไฟฝ้าย	 เพลี้ยแป้งมัน

สำปะหลังสีชมพู	 ไรแดงหม่อน	 และไรขาวพริก	

พบว่า	ตัวอ่อนทั้ง	5	วัยของมวนตัวห้ำสามารถกิน

เพลี้ยไฟฝ้ายได้รวม	295.52+±8.89	ในขณะที่ตัวเต็ม

วัยสามารถกินเพลี้ยไฟฝ้ายได้	 348.52±+15.27		 

ตัว	 ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	

(P<0.05)	 กับเหยื่ออีก	 3	 ชนิด	 รองลงมา	 คือ	

เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู	กินได้เฉลี่ย	289.74±
+5.01	และ	336.82+±10.55	ตัว	ตามลำดับ	ส่วนไร

แดงหม่อนและไรขาวพริกกินได้เฉลี่ย	230.3+4.79,	

312.12+24.40	 170.24+9.70	 และ	 84.06+4.71		 

ตัวตามลำดับ	 ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติ 

	 อย่างไรก็ตามในระยะตัวเต็มวัยของมวน

ตัวห้ำเป็นระยะที่กินเพลี้ยไฟฝ้ายได้มากที่สุด	

(348.52+±15.27	ตัว)	ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยรวมระยะ

ตัวอ่อนวัยที่	 1	 -	 5	 (295.5+8.9	 ตัวต่อวัย)	 ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะระยะตัวเต็มวัยมีระยะเวลายาว

กว่าระยะตัวอ่อน	 อีกทั้งโดยธรรมชาติตัวเต็มวัย

ต้องการเหยื่อเพิ่มขึ้น	 เพื่อนำโปรตีนจากเหยื่อไป

ใช้ในการสืบพันธุ์	

	 อทิติยา	 (2553)	 ศึกษาประสิทธิภาพของ

มวนตัวห้ำ	O. maxidentex	 ในการกินเหยื่อทั้ง	 

4	 ชนิด	 ได้แก่	 เพลี้ยไฟฝ้าย	 แมลงหวี่ขาวยาสูบ	

เพลีย้ออ่นฝา้ย	และไรแดงหมอ่น	พบวา่	มวนตวัหำ้ 

O. maxidentex	สามารถกินเพลี้ยไฟฝ้าย	ได้มาก

ที่สุดซึ่งมีความสอดคล้องกับการทดลองนี้	
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Table 8	 Feeding	 capacity	 of	 nymphal	 and	 adult	 stages	 of	 Cardiastethus exiguus as   

	 expressed	 by	 the	 number	 of	Thrips palmi, Phenacoccus manihoti, Tetranychus   

 truncatus and Polyphagotarsonemus latus	consumed.	Using	no	choice	test	under		 

	 laboratory	conditions	(28+2	o°C	and	75+2%	RH)	

Stage of 

development

No.	prey	consumed	per	stage	*

(Mean	±	SD)

T. palmi P. manihoti T. truncatus  P. latus

Nymph:	Instar	I 	26.2±+1.7	a 		27.9±+2.3	a 	22.4±+2.0	b 17.8+2.0	c

		Instar	II 	44.3±+1.9 a 		49.9±+1.4	a 	34.8+±2.3	b 	31.4±+1.7	b

		Instar	III 	55.2±+3.6	b 		70.1±+1.9 a 	53.9±+2.5	b 	55.1±+1.6	b

		Instar	IV 	80.1±+5.3	a 		78.6±+2.0	a 	56.6±+4.2	b 	46.0+±2.4	c

		Instar	V 	87.8+±4.5	a 		85.0+±2.2	b 	62.4+±2.4	b 	47.7+±2.0	c

Total	nymphal	period 295.5+±8.9	a 	289.7+±5.0	b 230.3+±4.7	c 170.2+±4.7	c

Adult 	348.5±+15	a 336.8±+10.5	b 312.1+±24.	c 	84.0±+4.7	c

	*	 Means	 followed	 by	 the	 same	 letter	 in	 a	 row	 are	 not	 significantly	 different	 at	 the	 5%	 

		 level	by	Duncan’s	multiple	range	test	

สรุปผลการทดลองและคำแนะนำ 
	 มวนตัวห้ำ	C. exiguus	 เป็นแมลงศัตรู
ธรรมชาติที่พบในประเทศไทยเป็นครั้งแรก	 การ

ศึกษาคุณลักษณะทางชีววิทยา	 พบว่า	 มวนตัวห้ำ

มีระยะที่เป็นตัวอ่อน	 5	 วัย	 วงจรชีวิต	 จากระยะ
ไข่จนเป็นตัวเต็มวัยใช้เวลา	34	-	65	วัน	เป็นตัวห้ำ

ตั้งแต่ตัวอ่อนวัยแรกจนเป็นตัวเต็มวัย	 การศึกษา

ตารางชีวิต	 พบว่า	 มวนตัวห้ำ	 C. exiguus	 ที่

เลี้ยงด้วยเพลี้ยไฟฝ้ายและเพลี้ยแป้งมันสำปะ

หลังสีชมพู	มีคุณลักษณะทางชีววิทยา	(ค่า	R
o
 T

c
 

r
c
	 และ	λ)	 และเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต	 สูงกว่า

มวนตัวห้ำที่เลี้ยงด้วยไรแดงหม่อน	 การทดสอบ
ความชอบเหยื่อชนิดต่างๆ	 พบว่า	 ทุกระยะการ

เจริญเติบโตของมวนตัวห้ำ	C. exiguus	 ชอบกิน

เพลี้ยไฟฝ้ายมากที่สุด	รองลงมาคือ	ไรแดงหม่อน	
ส่วนแมลงหวี่ขาวยาสูบ	 เพลี้ยอ่อนฝ้าย	 และ

เพลี้ยแป้ง	 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ	 

ส่วนการศึกษาประสิทธิภาพของการกินเหยื่อของ

มวนตัวห้ำ	C. exiguus	 ที่เลี้ยงด้วยเพลี้ยไฟฝ้าย	

เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู	 ไรแดงหม่อน		 
และไรขาวพริก	 พบว่า	 มวนตัวห้ำกินเพลี้ยไฟฝ้าย

ได้มากกว่าเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู	 ไรแดง
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หม่อน	และไรขาวพริก	ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติ	(P<0.05)	

	 ในอนาคต	 ควรมีการศึกษาชีววิทยาและ

นิเวศวิทยาของมวนตัวห้ำชนิดนี้เพิ่มเติม	 เพื่อเป็น

ข้อมูลพื้นฐานในการประยุกต์ใช้ควบคุมศัตรูพืช

โดยชีววิธี	 ควรทดสอบประสิทธิภาพในการห้ำ

แมลงและไรศัตรูพืชชนิดต่าง	 ๆ	 ทั้งในสภาพโรง

เรือนทดลองและในสภาพแปลงปลูกพืช	 ตลอด

จนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปลดปล่อย

ตัวห้ำในสภาพแปลงปลูกพืช	

 
คำขอบคุณ 

	 ขอขอบคุณ	 รศ.ดร.วิวัฒน์	 เสือสะอาด		 

ผู้ อำนวยการศูนย์ วิ จั ยควบคุมศัตรูพื ช โดย

ชีวินทรีย์แห่งชาติ	 ผศ.ดร.โสภณ	 อุไรชื่น	 รองผู้

อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์

แห่งชาติ	 ที่ได้ช่วยเหลือในการวางแผนงานวิจัย	

ผศ.ดร.นันทศักดิ์	 ปิ่นแก้ว	 หัวหน้าภาควิชา

กีฏวิทยา	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ วิทยาเขต

กำแพงแสน	 ที่ได้ช่วยเหลือในการเตรียมตัวอย่าง

แมลงเพื่อนำส่งไปวิ เคราะห์ยังต่างประเทศ	

ขอบคุณนายอิทธิพล	 บรรณาการ	 นักกีฏวิทยา
ชำนาญการ	 กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง	 ที่ให้

ความอนุเคราะห์จำแนกชนิดของเพลี้ยไฟและถ่าย

ภาพทางวิทยาศาสตร์	 ขอขอบคุณนางสาวพัชรี

วรรณ	 จงจิตเมตต์	 นักกีฏวิทยาชำนาญการกลุ่ม

งานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ	 ที่ให้ความ
อนุเคราะห์พ่อแม่พันธุ์ของเพลี้ยแป้งมันสำปะ

หลังสีชมพูเพื่อมาใช้ในการทดลอง	 ขอขอบคุณผู้

เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืช	ดร.มานิตา	คงชื่นสิน	และ	
รศ.ดร.	 วิบูลย์	 จงรัตนเมธีกุล	 ที่ให้คำปรึกษา

แนะนำและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ	โดยช่วย

เหลืองานวิจัยสำเร็จไปได้ด้วยดี	 รวมทั้งได้ให้

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม	ให้โครงการวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	
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มวนตัวห้ำที่สำคัญในประเทศไทย	
 

จอมสุรางค์	ดวงธิสาร1/	และ	จารุวัตถ์	แต้กุล1/ 

------------------------------------------- 

1/		กลุ่มกีฏและสัตววิทยา		สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช		กรมวิชาการเกษตร	กรุงเทพฯ	10900			

 

บทความ 

 มวน	 (true	 bugs)	 จัดอยู่ ในอันดับ	

Hemiptera	อันดับย่อย	Heteroptera	 เป็นแมลง

กลุ่มใหญ่และมีความหลากหลายของชนิดค่อน

ข้างสูง	 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่มีการ

เปลี่ยนแปลงรูปร่างโดยมีแบบพัฒนาค่อยเป็น

ค่อยไปหรือที่เรียกว่า	 gradual	 metamorphosis	

มวนในอันดับย่อยนี้พบมี	 75	 วงศ์	 และมีการ

จำแนกชนิดไว้แล้วมากกว่า	38,000	ชนิด	ซึ่งมีเขต
การแพรก่ระจายทกุทวปีทัว่โลก	จากซากดกึดำบรรพ์

ที่พบ	 มวนถือว่าเป็นแมลงที่มีมานาน	 มีความ

สามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้

เป็นอย่างดี	 ด้วยเหตุผลนี้ เองทำให้มวนมี

วิวัฒนาการและการพัฒนาเจริญมากขึ้นอย่าง

ชัดเจน	 ทั้งทางด้านโครงสร้าง	 ทางสัณฐานวิทยา	
และความหลากหลายทางชีวภาพ	 (Schuh	 and	

Slater,	1995)		

	 โครงสรา้งและสณัฐานวทิยาทีเ่ฉพาะของ
มวน	 คือ	 ส่วนใหญ่มีปีก	 2	 คู	่ ปีกคู่หน้ามีโคนปีก

แข็งเรียกว่า	 corium	 และปลายปีกเป็นแผ่นบาง

อ่อนเรียกว่า	 membrane	 ลักษณะของปีกเช่นนี้

เรยีกวา่	hemelytron	สว่นปกีคูห่ลงัมลีกัษณะออ่น

เปน็แผน่บางตลอดปกีเรยีกวา่	 membrane	 เมือ่มี
การพบัปกีทัง้สองคูจ่ะแบนราบไปตามสนัหลงั	 โดย

มปีลายปกีสว่นทีเ่ปน็ผนงับางซอ้นกนั	แมลงในกลุม่

นี้มีปากแบบเจาะดูด	 (piercing-sucking	 type)	

ส่วนใหญ่มีหนวดยาว	 4−5	 ปล้อง	 ตารวม	

(compound	 eyes)	 มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนตั้ง

อยู่บนส่วนหัว	 มวนบางชนิดไม่มีตาเดี่ยว	 (ocilli)	

(Triplehorn	and	Johnson,	2005) 

	 มวนหลายชนิดมีความสำคัญทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจและด้านสุขภาพอนามัย	 ส่งผลกระทบ

ต่อทั้งมนุษย์	 สัตว์	 และสิ่งแวดล้อม	 ยกตัวอย่าง	

เช่น	 ทางด้านการแพทย์	 มวนก่อให้เกิดความ

รำคาญ	 ดูดกินเลือดมนุษย์และสัตว์	 ส่งผลเสีย

หายต่อสุขภาพ	 และทางด้านการเกษตรกรรม	

มวนสามารถสร้างความเสียหายให้กับพืชผลที่

ปลูก	 โดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆ	 ของ

พืช	 เช่น	 ราก	 ลำต้น	 ใบ	 ดอก	 ผล	 และเมล็ด	

เป็นต้น	 ส่งผลทำให้พืชมีอาการเหี่ยวเฉา	 มีแผล
เป็นรอยไหม้	 ใบ	 ผล	 และดอกร่วงหล่น	 หรือ

ลำต้นแห้งเหี่ยวตาย		

	 อย่างไรก็ตาม	 มวนยังมีบทบาทที่สำคัญ
อีกอย่างหนึ่ง	 คือ	 เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติ	 โดย

เข้าทำลายแมลงศัตรูพืชที่สำคัญหลายชนิด	

ลักษณะการทำลาย	 คือ	 ดูดกินแมลงเหยื่อเพื่อ

เป็นอาหาร	 (Schuh	 and	 Slater,	 1995)	 มวนใน
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อันดับย่อย	 Heteroptera	 พบหลายวงศ์ที่เป็น

แมลงศัตรูธรรมชาติช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืช	

วงศ์ที่สำคัญมีดังนี้	

	 วงศ์	 Anthocoridae	 เป็นมวนที่มีขนาด

เล็ก	 ลำตัวแบนรูปไข่	 มีความยาวลำตัวประมาณ	

2−5	 มิลลิเมตร	 มีลักษณะเด่นที่สำคัญ	 คือ	 ปีกคู่

หน้ามีแผ่นแข็งที่เรียกว่า	 embolium	 อยู่บริเวณ

ขอบปีกทั้ง	 2	 ข้าง	 และมีแผ่นแข็งรูปสามเหลี่ยม	

เรยีกวา่	cuneus	อยูบ่รเิวณปลายของ	embolium 

พบอาศัยอยู่ตาม	 ใบ	 ดอก	 ของดอกไม้	 ผลไม้	

และพืชต่างๆ	 รวมถึงตามพื้นดิน	 เศษใบไม้	 ใต้

เปลือกไม้	 เป็นต้น	 มีหลายชนิดเป็นตัวห้ำที่สำคัญ	

กินแมลงขนาดเล็กและไข่ของแมลงเป็นอาหาร	

(Triplehorn	and	 Johnson,	 2005)	 เช่น	มวนตัว

ห้ำสกุล	 Orius	 เป็นมวนสกุลใหญ่ที่สุดในวงศ์	

Anthocoridae	 ลำตัวมีลักษณะแบนยาวรี	 ความ

ยาวลำตัวประมาณ	2-5	มิลลิเมตร	สีน้ำตาลอ่อน

จนถึงดำ	 ปลายปีกมีสีขาว	 ปีกขยายยาวไปคลุม

ส่วนปลายสุดของลำตัว	 ตัวเต็มวัยเคลื่อนไหว

รวดเร็ว	 ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยใช้ปากเจาะดูด

กินของเหลวภายในตัวเหยื่อ	 (prey)	 (Herard,	

1986)	 ดูดกินไข่	 ตัวอ่อน	 ของแมลงศัตรูพืชเป็น
อาหาร	เช่น	เพลี้ยไฟ	เพลี้ยอ่อน	แมลงหวี่ขาว	ไร	

และไข่ของผีเสื้อ	 เป็นต้น	 พบอาศัยในพืชผัก	 พืช

สมุนไพร	 และพืชไร่ที่มีความสำคัญทางการ

เกษตร	 (Reuter,	 1884)	 มวนตัวห้ำในสกุลนี้ที่

ความสำคัญ	 คือ	 มวน	 Orius minutus 
(Linnaeus)	 (ภาพที่	 1)	 มวน	Orius tantillus 

(Motschulsky)	 (ภาพที่	 2)	 (Yasunaga	 and	

Miyamoto,	1993)	และมวน	Orius maxidentex 
Ghauri	 (ภาพที่	 3)	 (อทิติยา,	 2553)	 นอกจากนี้

ยังมีมวนอีกชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการ

ควบคุมเพลี้ยไฟได้ดี	 คือ	 มวนตัวห้ำเพลี้ยไฟ	
Wollastoniella rotunda	Yasunaga	&	Miyamoto 

(ภาพที่	 4)	 ซึ่งเป็นมวนที่มีขนาดเล็ก	 ส่วนหัวมีสี

น้ำตาลเข้ม	มันวาว	มีขนเล็กๆ	ขึ้นปกคลุม	หนวด

ของเพศผู้	 มีสีเหลืองน้ำตาล	 ปลายหนวดปล้องที่	

3	 และ	 4	 มีน้ำตาลแดง	 หนวดสั้น	 และหนา	

ปกคลุมด้วยขนสั้นๆ	ในเพศเมียหนวดทุกปล้องมีสี

เหลืองน้ำตาล	 ลำตัวมีลักษณะค่อนข้างกลม	 มัน

วาวสะท้อนแสง	 มีจุด	 และปกคลุมด้วยขนเส้น

เล็กๆ	สีน้ำตาลดำตลอดลำตัว	และปีก	ปีกคู่หน้า

มีแผ่นแข็งรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็กเรียกว่า	

cuneus	 อยู่บริเวณปลายของ	 embolium	 ปลาย

ปีกส่วน	 membrane	 มีสีน้ำตาลอมเทาซีด	 ขามีสี

เหลืองค่อนข้างสั้น	 มีพฤติกรรมชอบดูดกินเพลี้ย

ไฟฝ้าย	(Yasunaga	and	Miyamoto,	1993)		

 วงศ์	 Reduviidae	 เป็นมวนที่มีขนาด

กลางจนถึงใหญ่	มีสีดำหรือสีน้ำตาล	แต่ส่วนมาก

มักมีสีสันสดใส	เช่น	สีเหลือง	แดง	ส้ม	เป็นต้น	มี

ลักษณะพิเศษ	 คือ	 มีหัวที่แคบยาว	 และส่วนที่อยู่

หลังตาคอดคล้ายคอ	ปากสั้นมี	3	ปล้อง	มีหลาย

ชนิดเป็นตัวห้ำที่สำคัญ	 กินแมลงอื่นเป็นอาหาร	

(Triplehorn	 and	 Johnson,	 2005)	 เช่น	 มวน
เพชฌฆาต	Sycanus collaris	(Fabricius)	(ภาพที่	

5)	มวนชนิดนี้ลำตัว	หนวด	อก	ท้อง	มีสีดำ	และ

บริเวณแผ่นสามเหลี่ยมสันหลังมีหนามยาวตั้งขึ้น
เล็กน้อย	ตรงปลายหนามแยกเป็นสองง่ามเห็นได้

ชัดเจน	 ปีกคู่หน้าส่วน	 corium	 ตอนปลายและ

ขอบของส่วน	membrane	มีสีเหลืองอ่อน	ตัวปีก
ตรงส่วน	membrane	มีสีบรอนซ์	(สุธรรม,	2506)	

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินแมลงศัตรูพืชได้

หลายชนิด	เช่น	หนอนกระทู้ผัก	หนอนกระทู้หอม	

หนอนเจาะสมอฝ้าย	หนอนกินใบคูณ	หนอนกินใบ
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สัก	และหนอนปลอกต่างๆ	 เป็นต้น	 (ทัศนีย์	 และ

คณะ,	 2557)	 มวนเพชฌฆาต	 Rhynocoris 

fuscipes	 (Fabricius)	 (ภาพที่	 6)	 เป็นมวนตัวห้ำ

อีกชนิดหนึ่งที่สำคัญ	ลำตัวมีสีดำแดง	หนวดและ

ขามีสีดำ	 ส่วนหัวระหว่างตารวมมีสีแดง	 ขอบ

ของอกปล้องแรก	 (pronotum)	 มีแถบเล็กๆ	 สี

ขาว	ส่วนขอบด้านบน	ด้านข้าง	และด้านล่างของ

อกปล้องแรก	 มีสีแดง	 ตรงกลางมีสีดำ	 ขอบบน

ของปีกคู่หน้าตรงส่วนของแผ่นแข็งที่เรียกว่า	

embolium	 มีสีแดง	 ส่วนที่เหลือของปีกมีสีดำ	

มวนชนิดนี้ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด	

เช่น	 หนอนคืบละหุ่ง	 หนอนกระทู้ผัก	 มวนแดง

ฝ้าย	 เพลี้ยอ่อนฝ้าย	 และหนอนเจาะสมอฝ้าย	

เป็นต้น	(Sujatha	et al.,	2012)		

 วงศ์	 Pentatomidae	 เป็นมวนที่มีลำตัว

ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่	 มีลักษณะเด่น	 คือ	

เมื่อมองทางด้านสันหลังของลำตัวมีรูปร่างคล้าย

โล่ห์	 มีแผ่นสามเหลี่ยมสันหลังโตเห็นได้ชัดเจน	

มวนในวงศ์นี้มีทั้งที่เป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของ

พืชหลายชนิด	(Triplehorn	and	Johnson,	2005)	

และเป็นแมลงศัตรูธรรมชาติที่มีประโยชน์ช่วย

กำจัดหนอนแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ	 มวนตัวห้ำที่
มีความสำคัญในวงศ์นี้	 คือ	 มวนพิฆาต	

Eocanthocona furcellata	 (Wolff)	 (ภาพที่	 7)	

(Schuh	 and	 Slater,	 1995)	 เป็นมวนที่มีลำตัวสี

เหลืองปนน้ำตาลอ่อน	 มีจุดลายสีน้ำตาลแก่เป็น

ลายเปรอะอยู่ทั่วไป	 หนวดสีน้ำตาลและมีสีเข้มที่
ปลาย	 หนามของสันหลังอกปล้องแรกมีลักษณะ

เป็นสองง่ามที่ปลาย	มีแผ่นสามเหลี่ยมสันหลังยื่น

ยาวกว่ากึ่งกลางของท้องเล็กน้อย	 มีจุดสีเหลือง
อ่อนตรงฐานของสามเหลี่ยมจุดใหญ่	 2	 จุด	 ทาง

ด้านข้าง	 และมีจุดเล็กอยู่ตรงกลาง	 ปีกคู่หน้า

ตรงส่วน	 membrane	 มีสีดำที่โคนและไม่มีสีที่

ปลายปีก	 ขามีสีน้ำตาลอ่อนและมีสีน้ำตาลแก่จน

เกือบดำที่ตรงข้อต่อระหว่างโคนขาส่วน	 femur	

tibia	 และที่ปลาย	 tibia	 (สุธรรม,	 2506)	 มวน

ชนิดนี้เป็นมวนตัวห้ำที่สำคัญ	 ส่วนใหญ่พบในพืช

ผัก	เช่น	กะหล่ำ	มะเขือเทศ	ฝ้าย	และถั่ว	เป็นต้น	

ดูดกินหนอนผีเสื้อต่างๆ	 เช่น	 หนอนกระทู้ผัก	

หนอนกระทู้หอม	 และหนอนเจาะสมอฝ้าย	

เป็นต้น	(Nyunt,	2008)	

 วงศ์	 Lygaeidae	 มวนในวงศ์นี้มีขนาด

และรูปร่างที่หลากหลาย	 มีสีฉูดฉาดหรือสีแก่ทึบ	

มีลักษณะเด่น	คือ	ปีกคู่หน้าส่วนของ	membrane	

มีเส้นปีก	 4−5	 เส้น	 ส่วนใหญ่เป็นแมลงศัตรูพืช	

ดูดกินน้ำเลี้ยงพืชเป็นอาหาร	 แต่มี	 1	 สกุลที่เป็น

แมลงศัตรูธรรมชาติที่พบเห็นได้ทั่วไป	 คือ	 สกุล	

Geocoris	 มวนสกุลนี้รู้จักกันดีในชื่อ	 “มวนตาโต	

(big-eyed	 bugs)”	 ซึ่งเป็นมวนขนาดเล็ก	 ลำตัว

ยาวประมาณ	2−4	มิลลิเมตร	มีสีเทาหรือค่อนไป

ทางสีดำ	 มีลักษณะเด่น	 คือ	 มีตารวมโต	 รูปทรง

คล้ายเมล็ดถั่ว	 ส่วนหัวกว้างเท่าๆ	 กับส่วนอก	

ชนิดที่มีความสำคัญ	เช่น	Geocoris ochropterus 

Fieber	 (ภาพที่	 8)	 มวนชนิดนี้มีลำตัวสีดำ	 หนวด
ปล้องที่	 1−3	 มีสีดำปลายหนวดสีน้ำตาลอมส้ม	

หัวสีน้ำตาลอมส้ม	ตารวมสีแดง	ส่วนขอบของอก

ปล้องแรก	 (pronotum)	 มีสีน้ำตาลอมเหลือง	

ตรงกลางอกมีสีดำ	ปีกบางใสไม่มีสี	ขามีสีน้ำตาล

อมเหลือง	 ตัวเต็มวัยของมวนตาโตกินศัตรูพืชได้
หลายชนิด	เช่น	หนอน	ไข่	ตัวอ่อนของแมลงศัตรู

พืชขนาดเล็ก	 เพลี้ยไฟ	 เพลี้ยอ่อน	 เพลี้ยจักจั่น	

เพลี้ยแป้ง	 และไรแดง	 เป็นต้น	 (Frank	 and	
Slosser,	1996)	

 วงศ์	 Miridae	 เป็นวงศ์ที่มีลักษณะเด่น	
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คือ	 ลำตัวมีขนาดเล็ก	 ยาว	 และเปราะง่าย	 ปีกคู่

หน้ามีแผ่นแข็งรูปสามเหลี่ยม	 เรียกว่า	 cuneus	

อยู่ที่ปลายของ	 embolium	 นอกจากนี้ยังมีเซลล์

ปิด	 1−2	 เซลล์	 อยู่ที่ ฐานของ	 membrane	

(Triplehorn	and	Johnson,	2005)	ส่วนใหญ่เป็น

แมลงศัตรูพืชที่สำคัญของไม้ดอก	 พืชผัก	 พืชไร่	

เช่น	 กล้วยไม้	 ยาสูบ	 ฝ้าย	 ถั่ว	 และมะเขือเทศ	

เป็นต้น	 (Schuh	 and	 Slater,	 1995)	 และมีอีก

หลาย	 ชนิดที่เป็นมวนตัวห้ำที่สำคัญช่วยควบคุม

แมลงศัตรูพืช	เช่น	มวนเขียวดูดไข่	Cyrtorhinus 

lividipennis	 Reuter	 (ภาพที่	 9)	 เป็นมวนที่มี

ขนาดเล็ก	 มีหนวดสีดำ	 หัวมีสีเขียวอมเหลือง	

ตรงกลางหัวสีดำ	 ปลายอกปล้องแรกสีเขียวอม

เหลือง	 โคนอกปล้องแรกสีดำ	 ตรงกลางโคนอก

ปล้องแรกมีสีเขียวอมเหลือง	 สันหลังมีแผ่น

สามเหลี่ยมสีเขียวอมเหลืองและมีสีดำเป็นรูปตัว	

T	 อยู่ตรงกลางแผ่นสามเหลี่ยม	 โคนปีกคู่หน้า

ส่วน	corium	มีสีเขียว	ปีกส่วน	membrane	บาง

ใส	 มวนชนิดนี้เป็นตัวห้ำที่สำคัญของแมลงศัตรู

ข้าว	 เช่น	 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	 เพลี้ยจักจั่น	

หนอนกอสชีมพ	ู หนอนกอแถบลาย	 และหนอนห่อ

ใบข้าว	 เป็นต้น	 โดยดูดกินไข่	 ตัวอ่อน	 ของแมลง

ศัตรูพืชเหล่านี้เป็นอาหาร	 (Zhu	 and	 Chen,	
1981)	นอกจากนี้ยังมีมวน	Nesidiocoris tenuis 

(Reuter)	 (ภาพที่	 10)	 ซึ่งเป็นมวนที่มีขนาดเล็ก	

ส่วนหัวมีสีเขียว	 ตารวมสีดำ	 มีแถบสีดำเล็กๆ	
คาดบริเวณที่ติดกับส่วนหัว	หนวดปล้องที่	1	และ

โคนหนวดปล้องที่	 2	 มีสีดำ	 ปลายหนวดปล้อง	 

ที่	 2	 หนวดปล้องที่	 3	 และ	 4	 มีสีน้ำตาล		 

อกปล้องแรก	 (pronotum)	 มีสีเขียว	 ปีกคู่หน้า	 

มีสีขาวใส	 บริ เวณขอบล่างของปีกคู่หน้าที่	 
เรียกว่า	 embolium	 และแผ่นแข็งรูปสามเหลี่ยม	

(cuneus)	 ที่อยู่บริเวณปลายของ	 embolium	 มี

แต้มสีดำ	 มวนชนิดนี้เป็นตัวห้ำที่สำคัญของแมลง

หวี่ขาวที่พบบนต้นมะเขือเทศ	 และยังเป็นตัวห้ำ

กินเพลี้ยไฟ	 และแมลงอื่นๆ	 อีกด้วย	 (Calvo	 et 

al.,	2009)			

 จะเหน็ไดว่้า	มวน	ในอันดบัยอ่ย	Heteroptera 

นี้มีหลายวงศ์	 หลายชนิดที่เป็นมวนตัวห้ำที่สำคัญ	

และได้มีการนำเอามวนตัวห้ำบางชนิดมาศึกษา

ประสิทธิภาพ	 เพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณเพื่อนำไปใช้

ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชแล้วบาง

ส่วน	 ซึ่งมวนตัวห้ำเหล่านี้สามารถควบคุมแมลง

ศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี	 และสามารถนำมาปรับใช้

ควบคู่กับการป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการ

อื่นๆ	 เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ดังนั้นเรา

จึงควรเห็นคุณค่าของแมลงศัตรูธรรมชาติและ
อนรุกัษแ์มลงเหลา่นีไ้วเ้พือ่รกัษาสมดลุทางธรรมชาติ

ให้เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ต่อไป	
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ผีเสื้อพระจันทร์	(Moon	moths) 

อาทิตย์	รักกสิกร	1/ 

---------------------------------------- 

	 ในปี	 พ.ศ.	 2535	 กองกีฏและสัตววิทยา	

กรมวิชาการเกษตร	 ได้พิจารณากำหนดแมลงให้

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง	 พระราชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	จำนวน	13	รายการ	

(Hutacharern	et al.,	2007)	ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่

เป็นแมลงในอันดับผีเสื้อ	 (Order	 Lepidoptera)	

ทั้งผีเสื้อกลางวัน	 (butterfly)	และผีเสื้อกลางคืน	

(moth)	 ซึ่งผีเสื้อกลางคืนที่ได้พิจารณาให้อยู่ใน	

พ.ร.บ.	 ฉบับนี้	 ที่สำคัญสกุลหนึ่ง	 คือ	 สกุลผีเสื้อ

พระจันทร์	(Genus	Actias) 

	 ผีเสื้อพระจันทร์	 (Moon	 moths)	 มีชื่อ

เรียกอื่นๆ	 ได้แก่	 ผีเสื้อกลางคืนหางยาว	 ผีเสื้อ

แสงจันทร์	 และ	 Lunar	 moths	 ทั้งนี้	 อาจเป็น

เพราะผีเสื้อในสกุลนี้หลายชนิด	 มีลักษณะของ	

eyespot	 บนปีกคู่หน้า	 มีรูปร่างคล้ายพระจันทร์

เสี้ยว	 (crescent)	 จึงเป็นที่มาของชื่อสามัญในผี

เสื้อสกุลนี้	 สกุลผีเสื้อพระจันทร์อยู่ในวงศ์ผีเสื้อ

ไหมป่า	(Family	Saturniidae)	ทั่วโลกมีประมาณ	

32	 ชนิด	 ตัวเต็มวัยมีขนาดใหญ่	 มีขนปกคลุม	 
ลำตัวมาก	 ส่วนหัวมีหนวดแบบฟันหวีสองชั้น	

(bipectinate	antennae)	1	คู่	มีตาประกอบ	1	คู่	

ไม่มีตาเดี่ยว	 ส่วนปากลดรูปหายไป	 ส่วนอกมีขา
แบบขาเดินจำนวน	 3	 คู่	 และปีก	 2	 คู่	 ปีกคู่หน้า

กว้างรูปร่างสามเหลี่ยม	ปลายปีกเรียวแหลมและ

โค้งงอคล้ายรูปเคียว	 (furcate)	 ส่วนปีกคู่หลัง

กว้าง	 ส่วนท้ายของปีก	 (anal	 area)	 มีลักษณะ

เป็นหาง	 (tail)	 เรียวยาวยื่นออกมา	 ทั้งปีกคู่หน้า

และคู่หลัง	 บริเวณเส้นขวางปีกของโครงปีก	

(discal	cross	vein)	มีลวดลายคล้ายดวงตาของ

สัตว์ชั้นสูง	 เรียกว่า	 eyespot	 ที่ส่วนกึ่งกลางของ	

eyespot	 นี้	 จะมีบริเวณที่ไม่มีเกล็ดปกคลุมบนปีก	

ทำให้มีลักษณะเป็นพื้นที่ ใสบนปีก	 เรียกว่า	

window	ผีเสื้อพระจันทร์มักมี	 eyespot	บนปีกคู่

หน้าเด่นชัดกว่าปีกคู่หลังหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน	

และมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยวหรือรูปร่าง

กลม	 ที่ส่วนท้องไม่มีรยางค์อื่น	 ยกเว้นที่ปลาย

ส่วนท้องเป็นที่ตั้งของอวัยวะสืบพันธุ์	 ผีเสื้อ

พระจันทร์เพศผู้และเพศเมีย	 มีลักษณะทาง

สัณฐานวิทยาที่คล้ายกัน	 ความแตกต่างเล็กน้อย

ระหว่างเพศที่มักพบ	 ได้แก่	 ขนาดของลำตัว	

ความกว้างของปีกคู่หน้าและความกว้างของหาง

บริเวณปีกคู่หลัง	 ความยาวของรยางค์หนวด	

รวมถึงในบางชนิดจะมีสีของปีกและลวดลายบน
ปีกแตกต่างกัน	 (Pinratana	and	Lampe,	1990)	

ไข่ของผีเสื้อพระจันทร์มีลักษณะรูปไข่	 (ovoid	

shape)	 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ	 1.5	

มิลลิเมตร	 และยาวประมาณ	 2	 มิลลิเมตร	 ตัว

หนอนของผีเสื้อพระจันทร์ส่วนมากมี	 5	 วัย	
(instars)	 หนอนมีรูปร่างทรงกระบอกแบบ	

eruciform	 มีขนปกคลุมบนตัวหนอนไม่มากนัก	

1/		กลุ่มกีฏและสัตววิทยา	สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช	กรมวิชาการเกษตร	กรุงเทพฯ	10900 
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แต่มีแท่งหนาม	 (scoli)	 เรียงอยู่ตามแนวสันหลัง

ของหนอน	 แท่งหนามเหล่านี้ไม่มีขนพิษ	 หนอนผี

เสื้อพระจันทร์เข้าระยะดักแด้ในรังไหมที่หนอน

สร้างขึ้น	 โดยรังไหมของผีเสื้อพระจันทร์เป็นแบบ

ปิด	 (closed	 cocoon)	 (Figure	 6)	 ดักแด้แบบ	

obtect	 (Naumann,	 2006)	 วงจรชีวิตของผีเสื้อ

พระจันทร์มีระยะเวลาประมาณ	1	 เดือนถึง	 1	ปี	

แต่ผีเสื้อพระจันทร์ชนิดที่พบในประเทศไทยมี

วงจรชีวิตประมาณ	2	เดือน	

	 Pinratana	 and	 Lampe	 (1990)	 ได้

สำรวจผีเสื้อพระจันทร์ในประเทศไทย	 และ

รายงานว่ามีผีเสื้อพระจันทร์	 4	 ชนิด	 แต่ต่อมามี

การเปลี่ยนแปลงสถานะและชื่อวิทยาศาสตร์	 1	

ชนิด	โดย	Brechlin	(2009)		

	 ผีเสื้อพระจันทร์ชนิดที่พบในประเทศไทย	

ได้แก่	

1.	ผเีสือ้พระจนัทรต์าเคยีวปกีลายตรง	(Figure	1) 

   Actias rhodopneuma er 

	 ลักษณะเด่น	ช่วงปีกยาวประมาณ	110	–	

114	มิลลิเมตร	 eyespot	ที่ปีกคู่หน้ารูปร่างคล้าย

พระจนัทรเ์สีย้ว	(crescent)	สว่น	eyespot	ทีป่กีคูห่ลงั

รูปร่างกลมและมีขนาดเล็กกว่า	 eyespot	 บน	 
ปีกคู่หน้า	 ลวดลายบนปีกโดยเฉพาะลวดลาย	

postmedian	line	มีลักษณะค่อนข้างเป็นเส้นตรง	

บริเวณ	basal	area	และ	marginal	area	ของปีก

เพศผู้มีสีชมพูอมแดง	 ส่วนบริเวณอื่นของปีกมีสี

เหลือง	เพศเมียมีปีกสีเขียวอมฟ้า	
	 ระยะหนอนผีเสื้อ	 วัยแรกมีสีเขียวอ่อน	

มีลายกระดำทั่วลำตัว	 วัยที่	 2	 มีสีเขียวอ่อนและ	

scoli	 มีสีเดียวกันกับลำตัว	 หนอนวัยที่	 3	 –	 5	 มี
ลำตัวสีเขียวเข้ม	scoli	ที่อกปล้องที่	2	และ	3	มี

ขนาดใหญ่สีเหลือง	scoli	ส่วนอื่นๆ	ของลำตัวมีสี

ฟ้า	 รูหายใจ	 (spiracle)	 สีเขียวอ่อน	 บริเวณส่วน

ท้ายของปล้องท้องที่	 2	 –	 6	 ที่ด้านข้างลำตัวมี

แต้มสีส้มปรากฏอยู่	

	 ผีเสื้อพระจันทร์ตาเคียวปีกลายตรง	 พบ

ที่ระดับความสูงประมาณ	 700	 –	 1,800	 เมตร	

จากระดับน้ำทะเล	 ในเดือนมีนาคม	 กรกฎาคม	

และกันยายน	 ในจังหวัดเชียงใหม่	 เชียงราย	น่าน	

และพิษณุโลก	

 
2.	ผเีสือ้พระจนัทรต์าเคยีวปกีลายหยกั	(Figure	2) 
   Actias maenas Doubleday 

	 ลักษณะเด่น	ช่วงปีกยาวประมาณ	120	–	

150	มิลลิเมตร	 eyespot	ที่ปีกคู่หน้ารูปร่างคล้าย

พระจันทร์เสี้ยว	(crescent	moon)	ส่วน	eyespot	

ที่ปีกคู่หลังรูปร่างกลมและมีขนาดเล็กกว่า	

eyespot	 บนปีกคู่หน้า	 ลวดลายบนปกีโดยเฉพาะ

ลวดลาย	postmedian	line	มลีกัษณะเปน็เสน้หยกั	

เพศผู้มีปีกสีเหลืองอมเขียว	 บริเวณ	 basal	 area	

และ	marginal	 area	 ของปีกมีลวดลายเป็นแถบ

สีน้ำตาล	 ส่วนหางของปีกคู่หลังมีลักษณะแคบ

เรียวยาวเป็นก้านสีน้ำตาลและส่วนปลายแผ่ออก
มีสีเหลือง	 เพศเมียปีกมีสีเหลืองอมเขียว	 ไม่มี

แถบสีน้ำตาลเหมือนเพศผู้	 ส่วนหางของปีกคู่หลัง

ไม่มีลักษณะแคบเรียวยาวเหมือนเพศผู้	

	 ระยะหนอน	วัยแรกมีสีส้ม	มีลายแถบดำ
ที่ปล้องท้องปล้องที่	 1	 -	4	วัยที่	 2	ถึงวัยที่	 5	มี

ลำตัวสีเขียวเข้มมีกระสีขาวกระจายอยู่ทั่วลำตัว	

scoli	ที่อกปล้องที่	2	และ	3	มีขนาดใหญ่สีเหลือง
อมเขียว	 scoli	 ในส่วนอื่นๆ	 ของลำตัวมีสีเหลือง

อมเขียว	รูหายใจสีเขียว		

	 ผีเสื้อพระจันทร์ตาเคียวปีกลายหยัก	 พบ

ที่ระดับพื้นที่ราบต่ำ	 จนถึงประมาณ	 1,800	 เมตร	
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จากระดับน้ำทะเล	 พบได้ค่อนข้างบ่อยตลอดปี	

ในทุกภาคของประเทศไทย	

 

3.	ผีเสื้อพระจันทร์สี่ตาปีกลายตรง	(Figure	3)	

   Actias selene	(Hüübner) 

	 ลักษณะเด่น	ช่วงปีกยาวประมาณ	122	–	

150	 มิลลิเมตร	 ผีเสื้อพระจันทร์ชนิดนี้มีสีและ

ลวดลายบนปกีคลา้ยกนัทัง้สองเพศ	 โดย	 eyespot 

ที่ปีกคู่หน้าและปีกคู่หลังมีรูปร่างกลมและมีขนาด

ใกล้เคียงกันในปีกทั้งสองคู่	 ลวดลายบนปีกโดย

เฉพาะลวดลาย	postmedian	line	มีลักษณะเป็น

เส้นตรง	 ปีกมีสีเขียวอ่อนจนถึงเขียวอมเหลือง	

ส่วนหางของปีกคู่หลังมีลักษณะเรียวและส่วน

ปลายแผ่ออก	แต่หางไม่แคบเป็นก้าน	มีสีแดงอม

ชมพูที่ส่วนโคนของหางทางด้านบน	

	 ระยะหนอน	 วัยแรกมีสีแดง	 มีลายแถบ

ดำที่ปล้องท้องที่	1	-	4	วัยที่	2	มีสีแดง	มีกระดำ

กระจายทั่วลำตัว	วัยที่	3	–	5	ลำตัวสีเขียวเข้มผิว

ลำตัวค่อนข้างเรียบ	scoli	ที่อกปล้องที่	2	และ	3	

มีขนาดใหญ่สีเหลือง	scoli	ที่ส่วนอื่นๆ	ของลำตัว

มีสีส้มแดง	 รูหายใจสีแดง	 ที่ส่วนท้องด้านข้าง	 

ลำตัวมีแถบเส้นสีแดงเหลืองคาดอยู่ตามแนว	 

รูหายใจจนถึงท้องปล้องที่	8	(Figure	6)	
	 ผีเสื้อพระจันทร์สี่ตาปีกลายตรง	 พบที่

ระดับพื้นที่ราบต่ำ	 จนถึงประมาณ	 1,800	 เมตร	

จากระดับน้ำทะเล	 พบได้ค่อนข้างบ่อยตลอดปี	
ในทุกภาคของประเทศไทย	

 

4.	ผีเสื้อพระจันทร์สี่ตาปีกลายหยัก	(Figure	4) 

   Actias parasinensis Brechlin 

	 ลักษณะเด่น	 ช่วงปีกยาวประมาณ	 90	 –	
100	มิลลิเมตร	 โดย	eyespot	ที่ปีกคู่หน้าและปีก

คู่หลังรูปร่ างกลมและมีขนาดใกล้ เคียงกัน

ระหว่างปีกทั้งสองคู่	 eyespot	 บนปีกคู่หน้าอยู่

ใกล้เส้นปีก	 costa	 และมีแถบสีแดงเชื่อมเส้นปีก	

costa	กับ	eyespot	(costa	 link)	ลวดลายบนปีก

โดยเฉพาะลวดลาย	postmedian	line	มีลักษณะ

เป็นเส้นหยัก	 เพศผู้มีปีกสีเหลือง	 ส่วนหางบนปีก

คู่หลังมีลักษณะเรียว	 แต่หางไม่แคบเป็นก้าน	

ส่วนโคนของหางทางด้านบนมีสีแดงอมชมพู	 เพศ

เมียปีกมีสีเขียวอ่อนและมีลวดลายบนปีกน้อย

กว่าเพศผู้	

 ระยะหนอน	วยัแรกลำตวัสสีม้จาง	มลีาย

แถบดำ	2	แถบ	แถบแรกทีป่ลอ้งทอ้งที	่1	-	4	และ

แถบทีส่องทีป่ลอ้งทอ้งปลอ้งที	่ 7	 –	 8	 หนอนวยัที	่

2	 มสีสีม้	 มกีระดำกระจายทัว่ลำตวั	 วยัที	่ 3	 –	 5		 
ลำตัวสเีขยีวเขม้	ผวิลำตัวค่อนขา้งขรุขระมกีระขาว
กระจายทั่วลำตัว	 ปล้องลำตัวทุกปล้องค่อนข้าง

อวบและนนูออก	scoli	ทีอ่กปลอ้งที	่2	และ	3	รวม

ถงึ	 scoli	ตามแนวสนัหลงัมสีเีขยีวอมเหลอืงและมี

ขนาดไมเ่ดน่ชดั	scoli	บรเิวณสว่นอืน่ๆ	ของลำตวัมี

สฟีา้	รหูายใจสเีขยีวเขม้	 

	 ผีเสื้อพระจันทร์สี่ตาปีกลายหยัก	 พบได้
ไม่บ่อยนักที่ระดับความสูงประมาณ	 1,000	 เมตร	

จากระดับน้ำทะเลขึ้นไป	 ในจังหวัดเพชรบูรณ์และ

ชัยภูมิ	
	 ผี เสื้อพระจันทร์สี่ตาปีกลายหยัก	 มี

รายงานครั้งแรกในประเทศไทยโดย	 Pinratana	

and	 Lampe	 (1990)	 ซึ่งรายงานในชื่อชนิดของ	

Actias sinensis	(Walker)	แต่จากการศึกษาของ	

Brechlin	(2009)	พบว่า	ตัวอย่างผีเสื้อพระจันทร์	
A. sinensis	 ที่ได้จากภูมิภาคอินโดจีนรวมทั้งใน

ประเทศไทยด้วยนั้น	 มีลักษณะแตกต่างจาก	A. 

sinensis	 ตัวต้นแบบที่พบในประเทศจีน	 ได้แก่	
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ความแตกต่างของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้	 ลวดลาย

บนปีก	 postmedian	 line	 และ	 submarginal	

line	 บนปีกคู่หน้าของเพศผู้	 ที่มักจะขนานกัน	 

ของตัวอย่างจากภูมิภาคอินโดจีน	 ส่วนตัวอย่าง

จากประเทศจีน	 postmedian	 l ine	 และ	

submarginal	 line	 บนปีกคู่หน้าของเพศผู้		 

จะไม่ขนานกัน	 ตัวอย่างจากภูมิภาคอินโดจีน	

submarginal	 line	 บนปีกคู่หน้าของเพศผู้	 จะไม่

เด่นชัดและมีสีเทา	 ส่วนตัวอย่างจากประเทศจีนมี

ลักษณะเด่นและเป็นปื้นสีแดงเรียงต่อกัน	 ส่วน

หางของปีกคู่หลังของผีเสื้อเพศผู้	 ตัวอย่างจาก

ภูมิภาคอินโดจีนมีลักษณะเรียวยาวกว่าตัวอย่าง

ในประเทศจีน	 ผู้ศึกษาจึงได้แยกชนิดที่พบในภูมิ

ภาคอินโดจีนนี้เป็นชนิดใหม่	 โดยตั้งชื่อว่า	 A. 

parasinensis 

	 อย่างไรก็ตาม	 นอกจากลักษณะทาง

สัณฐานวิทยาที่แตกต่างกันของผีเสื้อพระจันทร์ที่

พบในประเทศไทยแต่ละชนิด	 ลักษณะทาง

พฤติกรรมของผีเสื้อพระจันทร์นั้นยังมีความแตก

ต่างกันด้วย	 โดยในเวลากลางคืนผีเสื้อสกุลนี้ตอบ

สนองต่อกับดักแสงไฟแตกต่างกันในแต่ละช่วง

เวลา	 จากการศึกษาในเขตภาคเหนือของประเทศ
ไทยพบผีเสื้อพระจันทร์จำนวน	 3	 ชนิด	 (อาทิตย์,	

2552)	 ผีเสื้อพระจันทร์ตาเคียวปีกลายตรงจะพบ

บินเข้ากับดักแสงไฟในช่วงเวลาพลบค่ำ	 ส่วนผี

เสื้อพระจันทร์สี่ตาปีกลายตรงมักพบว่าบินเข้ากับ

ดักแสงไฟในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน	 และผี
เสื้อพระจันทร์ตาเคียวปีกลายหยักพบว่าบินเข้า

กับดักแสงไฟในช่วงเวลาก่อนใกล้รุ่ง	

	 Gardiner	 (1982)	 รายงานว่า	 สามารถ
แบ่งกลุ่มชนิดของผีเสื้อพระจันทร์ตามประเภท

ของพืชอาหารได้	2	กลุ่มใหญ่	คือ	กลุ่มที่กินใบสน

ภูเขา	 วงศ์	 Pinaceae	 และกลุ่มที่กินพืชใบกว้าง	

(broadleaf	 plant)	 โดยผีเสื้อพระจันทร์ที่พบใน

ประเทศไทยทุกชนิด	 ตัวหนอนกินพืชใบกว้าง	

ได้แก่	 เมเปิ้ลหอมไต้หวัน	 Liquidambar 

formosana	Hance	(วงศ์	Altingiaceae)	การบูร	

Cinnamomum camphora	(L.)	J.Presl.	อบเชย

หลายชนิดในสกุล	 Cinnamomum	 (วงศ์	

Lauraceae)	ก่อหลายชนิดในสกุล	Quercus	และ

สกุล	 Lithocarpus	 (วงศ์	 Fagaceae)	 พืชหลาย

ชนิดในสกุล	 Prunus	 (วงศ์	 Rosaceae)	 รวมถึง

พืชหลายชนิดในวงศ์ยางนา	 (Dipterocarpaceae)	

และวงศ์หูกวาง	(Combretaceae)	เป็นต้น	

	 จ า ก ก า รศึ ก ษ า ค ว า มสั ม พั นธ์ ท า ง

วิวัฒนาการของผีเสื้อกลางคืนในสกุลนี้	 โดย

อาศัยเทคนิคทางชีวโมเลกุล	 (Rougerie	 et al., 

2015)	 พบว่า	 สายวิวัฒนาการของสกุลผีเสื้อ

พระจนัทรน์ัน้แบง่ออกเปน็	2	กลุม่ใหญ	่สอดคลอ้ง
กับประเภทของพืชอาหารของหนอนผีเสื้อพระจันทร ์

และทำให้ทราบว่า	 ผีเสื้อพระจันทร์ตาเคียว

ปีกลายตรง	 ที่จากการศึกษาความสัมพันธ์ทาง

วิวัฒนาการในอดีต	 โดยใช้ลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาประกอบกับข้อมูลการกระจายพันธุ์ทาง

ภูมิศาสตร์	 สันนิษฐานว่ามีความใกล้ชนิดกับผีเสื้อ

พระจันทร์	A. dubernardi	 (Oberthür)	 ที่พบใน

ประเทศเพื่อนบ้านของไทยหลายประเทศ	 แต่

แท้จริงแล้วกลับมีสายวิวัฒนาการที่แตกต่างกัน	

โดยผีเสื้อพระจันทร์ตาเคียวปีกลายตรงมีความ
ใกล้ชิดทางวิวัฒนาการกับกลุ่มชนิดของผีเสื้อ

พระจันทร์สี่ตาปีกลายหยัก	ส่วน	A. dubernardi 

มีความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการใกล้ชิดกับกลุ่มผี
เสื้อพระจันทร์ที่ตัวหนอนกัดกินใบพืชกลุ่มสนภูเขา	

และยังสอดคล้องกับการศึกษาสัณฐานวิทยาของ
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ตัวหนอนผีเสื้อพระจันทร์	A. dubernardi	 ที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกับผีเสื้อพระจันทร์ชนิดที่กินใบ

สนภูเขาอื่นๆ	โดย	Naumann	(2006)	ด้วย		

	 นอกจากนั้นในงานวิจัยนี้ยังทำให้ทราบว่า	

Spanish	moon	moth	 (Figure	 5)	ซึ่งเป็นผีเสื้อ

พระจันทร์ชนิดเดียวที่พบในทวีปยุโรป	 และได้รับ

การคุ้มครองตามกฏหมายของสหภาพยุโรป	 จาก

เดิมที่สัณนิษฐานว่าเป็นสกุลข้างเคียงกันกับสกุล	

Actias	 และใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	 Graellsia 

isabellae	(Graëlls)	นั้น	ไม่มีความแตกต่างทางชีว

โมเลกุลกับผีเสื้อพระจันทร์ในสกุล	Actias	 ระดับ

ที่จะตั้งเป็นสกุลใหม่ได้	 และมีความสัมพันธ์ใกล้

ชิดกันกับผีเสื้อพระจันทร์สกุล	 Actias	 กลุ่มที่

หนอนกินใบสนภูเขา	 จึงเปลี่ยนสถานะของผีเสื้อ

พระจันทร์ชนิดนี้รวมอยู่ในสกุล	 Actias	 และได้ใช้
ชือ่วทิยาศาสตรใ์นปจัจบุนัวา่	A. isabellae	(Graëlls) 

	 อย่างไรก็ตาม	 ถึงแม้ผีเสื้อพระจันทร์จะ

ได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย	 ทำให้ประชาชน

ไม่สามารถจับหรือครอบครองไว้ได้	 แต่การ

อนุรักษ์ให้ผีเสื้อพระจันทร์ทั้ง	4	ชนิดนี้	ให้คงอยู่คู่

ประเทศไทยต่อไป	 เราควรต้องคำนึงถึงถิ่นที่อยู่

อาศัยของมันให้คงอยู่ด้วย	
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Figure	1 Actias rhodopneuma	Rober	male	(left)	and	female	(right) 

Figure 2  Actias maenas	Doubleday	male	(left)	and	female	(right)		

	 Abbreviation:	ba	=	basal	area,	e	=	eyespot,	ma	=	marginal	area,																											

	 pm	=	postmedian	line 
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Figure	3 Actias selene	(Hüübner)	male	(left)	and	female	(right) 

Figure	4  Actias parasinensis	Brechlin	Abbreviation:	e	=	eyespot,	pm	=	postmedian		

	 line,	sm	=	submarginal	line 
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"

 

 

Figure 5 Actias isabellae (Graëlls) male 

 

Figure 6 instar final caterpillar and cocoons of A. selene  

           Abbreviation : e = eyespot 

!"

"

 

 

Figure 5 Actias isabellae (Graëlls) male 

 

Figure 6 instar final caterpillar and cocoons of A. selene  

           Abbreviation : e = eyespot 

!"

Figure	5 Actias isabellae	(Graëëlls)	male 

Figure	6		Final	instar	caterpillar	and	cocoons	of	A. selene  

												Abbreviation	:	e	=	eyespot	
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ไรสี่ขามะพร้าว	ภัยเงียบที่น่ากลัว	
 

พลอยชมพู	กรวิภาสเรือง	1/  

------------------------------------------ 

สาระน่ารู้ 

 ไรสีข่ามะพรา้ว	เปน็ไรอยูใ่นวงศ	์Eriophyidae	

นับเป็นไรที่มีความสำคัญสร้างปัญหากับผลผลิต

มะพร้าว	 ในประเทศผู้ปลูกมะพร้าวหลาย	 ๆ	

ประเทศ	เชน่	บราซลิ	อนิเดยี	เมก็ซโิก	คอสตารกิา

ศรลีงักา	 จาไมกา	 ฟิลิปปินส์	 อินโดนีเซียฯ	 (Haq,	

2011)	 พบเข้าทำลายผลมะพร้าวอ่อนข้างใต้กลีบ

เลี้ยงของผลมะพร้าวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	

2.5-3	 เซนติเมตร	 จนถึงเส้นผ่านศูนย์กลาง	 25	

เซนติเมตร	 ทำให้ผลชะงักการเจริญเติบโต	 หลุด

ร่วงตั้งแต่ผลขนาดเล็ก	ผลผลิตเสียหาย	10-70%	

(Morre,	2000;	Nair,	2002;	Ahanfari,	2013)	

	 ลักษณะการทำลายของไรสี่ขามะพร้าว	 

พบไรเริ่มเข้าทำลายตั้งแต่ผลขนาดเล็ก	โดยอาศัย

อยู่ใต้กลีบเลี้ยงของผล	 เมื่อผลมีขนาดใหญ่ขึ้น

แผลก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามขนาด	 ลักษณะการ

ทำลายของผลมะพร้าวจะเป็นแผลลึก	 เป็นริ้วสี

น้ำตาลชัดเจน	ปลายแผลแหลม	และเป็นแผลโดย

รอบ	 หรือเกือบรอบของผลมะพร้าว	 ทำให้ผลมี

ขนาดเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด	ผลผลิตตกเกรด	จน

ในที่สุดไม่สามารถจำหน่ายได้	 ในหนึ่งทะลายจะ

พบไรชนิดนี้เข้าทำลายทุก	 ๆ	 ผลหรือเกือบทุกผล

ในทะลายนั้น	ๆ	ถ้าระบาดรุนแรงในผลเล็กจะร่วง

หล่นเสียหาย	 และผลที่ไม่ร่วงจะเล็กลีบ	 ไม่ได้

ขนาดจนไม่สามารถจำหน่ายได้	

ผลมะพร้าวที่แสดงอาการหลังจาก
ถูกไรสี่ขามะพร้าวเข้าทำลาย	

 

ไรสี่ขามะพร้าวมักเข้าทำลาย
เกือบทุกผลในทะลาย	
 

รูปร่างลักษณะของไรสี่ขามะพร้าว
มี รู ปร่ างคล้ ายหนอนสี ขาว ใส		 

ภาพผ่านกล้องจุลทรรศน์	

1/  กลุม่งานวจิยัไรและแมงมมุ	กลุม่กฏีและสตัววทิยา	สำนกัวจิยัพฒันาการอารกัขาพชื	กรมวชิาการเกษตร	กรงุเทพฯ	10900	

!"#$%&'()*"+', -./01$/23$%45'67., 

 
!"#$%&!' ()*+,-./)0#1 1/  

----------------------------------------------------- 

 !"#$%&'()*"+', -./012-!"3$%($4,'(#5'4.6#"+'71869':./;<;<=>()*"+', 

!"#$%&'()*+#,*-.%/$+012,03 4 #$%&'(&56"7$089, :9"&;<3 &.=-89>- ?:@A0$9-0!"#!"#$% &%'($! 

!"#$%%"&'()$&*+&,-.,/0  (Haq, 2011) 

!"#$%&'(&)&*+),-!.%&/0102$%&345%6)7"#)78*3$03+),-!.%&/$2&9#:%2+1&;<2*=6)&3 2.5-3 !"#$%!&$' 

!"#$%&'(")*+,-"./01+% 25 &2"34&536 78+9:()1;<%=00+6&!64>&34?@3 :1AB6*C%3=D%E3*)1F"+B&1G0 

!"!"#$%&'()*(10-70% (Morre, 2000; Nair, 2002; Ahanfari, 2013) 

 !"#$%&#'()*'!'+,-./(!"#$%&'()*%+!"!"#$%!&'()*(+(,-+./012.3-+&4(5!+67 

!"#$%&'#$#()*+,-./01./2#34$35. 1678$5.6/49%"*:;)4<29=5.->?@6/49%"*:;)4<29+%649%"4$35. 

!"#$%&#'()*'!'+,-./!0&1(2'34&56789/!!:# 5678(;<3=>8<*'?'!@"A548 6!'+9/!!"#$ 

!"#$%&'!(")*+,-./-0(" 1,2-$32-.,-./-0("4#5,678 9:7;16("4</'7*$"=3"0-+>70$1='?*6@A* 

!"!"#$$%&%'( )*+*,-./0(123/424'5)647*3481(9 +*,:"487*;.<=><!"):?@1'A*#(*-B&=94,64"48+*,0% C 

!"#$%&'"()*+,$-.,$/&0.!"12&'"()!"#! $ !"#$%&#'$()*$+,)-./.012%$34+5.3!"#$%&'% 

!!"#!$%&'()*)+,-".!/0!%! "#$"%&'()%*("#$+)#),-*.)/($)0"%& 

 

 

 

 

  

  

 

   
1/  !"#$%&'()*+,-./0"10%&%#% !"#$%!230"14,5))*6-' 47'(,!)*+,-8,9('!'/:'/,!;'8<= !/%)*='!'/>!?5/ 

!"#$%&'($%)*+&,'(-'.'/012.34)",'53$6,5/781 2 91:6 ;<=!"#$%&'34)",'5 >.4!"#$%&'?;?.?3"8! 

!"#$%&'()$ 2 *+,-+.)%/012/2&3/4$567+%-8-89:;25<=02;84$>*8?=84$'.#/.?@2=($A:2:1B$C"$CD12/2&3/4$567+%-8 

!"#$%&!"#!$%&'%()*+,*&-!,./0121345 

!"#$%#&'()*+,-./'012+3"45)6'0+*1!'+718!&9'!'#:;0+5<'!;=+=&'(22+7'++*18>6 

! !

!
!"#$%&'()*+,-./01(2(&3"405(
!"#!$%&'()*+,-%.*/0).* 
!

!"#$%&'()*"+',(-./&+'01'2'3/.4
!"#$%&'()#*'+, 
!

!"#!$%&'()*+,-.&/!012-%3,
!"#!"#$%&'%(!)*+,!-./0/1$2
!"#$  
!
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	 	 ไรสี่ขาที่พบเข้าทำลายในผลมะพร้าวมี

ด้วยกัน	2	ชนิด	ได้แก่	ไรสี่ขามะพร้าว	และไรสี่ขา

โคโลโมรัส	 ซึ่งไรทั้ง	 2	 ชนิดนี้ไม่สามารถมองเห็น

ได้ด้วยตาเปล่าต้องใช้กล้องที่มีกำลังขยายสูงจึง

จะสามารถมองเห็นได้	 ลักษณะรูปร่างภายนอก

ของไรขณะมีชีวิต	 มีรูปร่างลักษณะภายนอกที่

คล้ายกันมากจนไม่สามารถแยกความแตกต่าง

ออกจากกันได้	ต้องนำไปทำสไลด์แล้วจำแนกชนิด

	 อาการทำลายโดยไรสี่ขามะพร้าวผลมีขนาดเล็กลง	 บางผลลีบอย่างเห็นได้ชัด	 ลักษณะแผลมัก	 

	 เป็นโดยรอบของผล	และในหนึ่งทะลายมักพบอาการเข้าทำลายเกือบทุกผล	

 อาการทำลายโดยไรสีข่าโคโลโมรสั	 แผลหลงัจากถกูไรเขา้ทำลายจะตืน้กวา่	 ไมเ่ปน็รอ่งลกึ	 ปลาย	 

	 แผลอาจจะแหลม	 หรือเรียบเป็นเส้นตรงก็ได้	 แผลที่เกิดขึ้นมักไม่เป็นโดยรอบผล	 และในหนึ่ง	 

	 ทะลายมักพบอาการเพียงไม่กี่ผล	

ภายใต้กล้องจุลทรรศน์	ไรสี่ขามะพร้าวอาการเข้า

ทำลายจะรุนแรงกว่า	 ผลจะขนาดเล็กจะร่วงหล่น	

เล็กและผลลีบ	 ในขณะที่ไรสี่ขาโคโลโมรัส	อาการ

จะรุนแรงน้อยกว่า	 ขนาดผลปกติ	 ผลไม่ร่วงหล่น

เสียหาย	 และพบอาการประมาณ	 10	%	 ในหนึ่ง

ทะลายเท่านั้น	 อย่างไรก็ตาม	 สามารถแยก

ลักษณะความแตกต่างของไรทั้งสองชนิดนี้ได้ใน

เบื้องต้นจากการอาการเข้าทำลายดังนี้	

!"#$%&'()*&'+(,-./,"01&'/%23%4-5'67!"2,"#$18,*99!"# !"#$%&'()*"+',-'.'"/&+'01'2'34)"567"8.,9' 
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 !"#$%&'()*+,-$.(%(/0123(4(1%1567(18"96%:%);4<96%=4><?+@(A )(+?6",(+B6(*+ 

!"#$%&'%()*+),-.*/.0(1*)2132/456 !"7-89-7:3-2793;+<=>3!&?!"#$%&'()*+,-+./ 

!"#$"%$&'(&)'*"!+(,-.-/!*0#12(3456"75!"#$8% 
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!"#"$%&"'"()*(!"#$%&'()*"+', 
!"!"#$%&'()*(+  
!"#$%%&!"#$%&'()*+,-./, 0/1234 
!"#$%&'()*+,-./01/2"# 
!"#$%&%'()*#"+,-./012+/+3456+*7+"+,
!"#$%&'"() 

!"#"$%&"'"()*(!"#$%&'()(*(+",# 
!"#!"#$%&'()'*+,-.&/0&"&1!"#$%&'()* 
!"#$%&'(#)*+,- %+./01+).22304+" 
!"#$%"&'(%)*+%,-+."/0123- 
!"#$%&'()*+,-./0(1/2'34.5*6789"#  
!"#$%&%'()*"+,-./012+/+3405,)6-7/5(8" 

!"#$%&'()*&'+(,-./,"01&'/%23%4-5'67!"2,"#$18,*99!"# !"#$%&'()*"+',-'.'"/&+'01'2'34)"567"8.,9' 

!"#$%&'()"*+#$,-./0"-& )"*+1"$!""23 4&%5$6278,927%':;:":<,=9 >'+',#$,?&1,/&@>A+.-' 

!"#$%&'()* %&+,-&-./0&-"12340#4 5&6789#(#:':6,#; 10 % !"#"$%&'()*+,'-*"./" 0+-*&12345*6 

!"#"!"#$%&'%()*+,-.#/%/0-12314!5'6173189:;9<64;=>9?@A631/=9B-%%-!3-%-!?2=-5C-&-$;'19<6 
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    1.3  !"#$%&'()"*+,-.) *),/--01234#)&5234 1 "67-)89 

    1.4 !"#$%#&#'!"#$ !"#$#% &'(!"#)'*+,-./$ !"#$"%&'()*+,+-./$+%0+1+2 

          !"#$%&'(#)!"#$ %&'(' )*+,**-./01/*/2)*345637&$(3428/9:&/;9'2&/-$3'2 4 <9"=- 6&!"#$%  

1 !"#$%&' ()*+,%(-./,012%*%345%6%7 &%*7"8012%*%329*:&;!6"1<#69=7)>)?$!%3@,%.3  
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2.  !"#$%&'()"*+",-'./0.1'23.45)30)' 03673879:";4<+!5=+3745 

!"#$%&'%()*+,-./01,234$567"2.)2896:!516-6;6:/+3<+-8"216<%4) 
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การจัดการและการป้องกันกำจัด 

	 เนื่องจากไรสี่ขาอาศัยทำลายอยู่ภายใน

ช่อดอกและช่อผลมะพร้าว	การพ่นสารฆ่าไร	เพื่อ

ป้องกันกำจัดจึงมักไม่ได้ผล	 เพราะสารฆ่าไรส่วน

ใหญ่เป็นประเภทถูกตัวตาย	 ดังนั้นการกำจัดไรให้

หมดจึงควรปฏิบัติดังนี้	

1.	 ตัดจั่นช่อดอก	 และช่อผลมะพร้าว	 จากต้น

มะพร้าวที่พบอาการทำลายของไรสี่ขา	 แล้วนำไป

ทำลายเพื่อกำจัดไรอย่างสิ้นซาก	 วิธีการทำลายมี

หลายวิธีดังนี้	

	 1.1	 นำไปฝังกลบโดยให้มีหน้าดินลึก

ประมาณ	50	เซนติเมตร	

 1.2		นำไปถว่งนำ้	โดยกดใหจ้มนำ้ทัง้หมด 

	 1.3	 ใส่ถุงพลาสติกดำ	 ตากแดดไว้อย่าง

น้อย	1	สัปดาห์	

	 1.4	 เผาทำลายจั่น	 ช่อดอก	 และช่อผล

ทั้งหมด	ในต้นที่พบอาการเข้าทำลาย	

	 หลังจากตัดจั่น	 ช่อดอก	 และผลลงมา

ทำลายแล้วให้พ่นด้วยสารฆ่าไรที่ส่วนคอมะพร้าว

อย่างน้อย	4	ครั้ง	ห่างกัน	1	สัปดาห์	จนกว่าจะ

ไม่พบอาการทำลาย	 หากยังพบอาการอีกให้สลับ

เปลี่ยนชนิดสารฆ่าไร		

ตามกลุ่มสารออกฤทธิ์	

2.		ไรสี่ขาแพร่กระจายโดยอาศัยลมพัดพา	ดังนั้น

ควรปลูกไม้กันลมโดยรอบสวน	 เพื่อป้องกันไม่ให้

ไรสี่ขาแพร่กระจายเข้ามาภายในสวนมะพร้าวอีก	
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คำแนะนำในการเตรียมเรื่องตีพิมพ์ใน	“วารสารกีฏและสัตววิทยา” 
	 1.	 เรือ่งทีจ่ะลงพมิพอ์าจเปน็รายงานการวจิยั	บทความทางวชิาการ	ขา่วสาร	เรือ่งแปล	สาระนา่รู	้ขอ้คดิเหน็	หรอื
ประสบการณท์ีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นกฏีวทิยา	สตัววทิยา	หรอืทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่วงการเกษตร	ซึง่ยงัไมเ่คยตพีมิพท์ีใ่ดมากอ่น	
	 2.	 ต้นฉบับต้องมีเนื้อเรื่องสมบูรณ์ในฉบับ	 พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษพิมพ์สั้น	 (A4)ควรมีความยาวไม่เกิน	 12	
หนา้(รายงานการวจิยั)	6	หนา้	(บทความ)	และ	2	หนา้	(สาระนา่รู)้	 
	 		 3.	 เรื่องที่รายงานการวิจัยจะมีหัวข้อเรียงตามลำดับ	ดังนี้	
	 		 	 3.1	 ชื่อเรื่อง	ทั้งภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	
	 		 	 3.2	 ชื่อ	และที่อยู่ผู้เขียน	ทั้งภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	
	 		 	 3.3	 Abstract	ความยาวไมเ่กนิ	5	เปอรเ์ซน็ตข์องเนือ้เรือ่ง	ใหร้ะบ	ุ“Key	words”	ทา้ย	Abstract	 
	 		 	 3.4	 บทคัดย่อ	ความยาวไม่เกิน	5	เปอร์เซ็นต์ของเนื้อเรื่อง	ให้ระบุ	“คำหลัก”	ท้าย	บทคัดย่อ		
	 		 	 3.5	 คำนำ	แสดงความสำคัญของปัญหา	การตรวจเอกสาร	และวัตถุประสงค์ของการวิจัย		
	 		 	 3.6	 อุปกรณ์และวิธีการ	ควรเขียนให้กระชับ	และเป็นลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน		
	 		 	 3.7	 ผลการทดลองและวิจารณ์		
     ผลการทดลอง	 บรรยายสรปุผลทีไ่ดจ้ากการวจิยั/ทดลองอยา่งกระชบั	 หลกีเลีย่งการซำ้ซอ้นกบัขอ้ความ
ในตารางหรือรูปประกอบ	(ถ้ามี)	ตารางหรือรูปประกอบให้ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด	
     วิจารณ์	 ควรประกอบด้วยหลักการที่ออกมาจากการวิจัย	 เปรียบเทียบกับผลการวิจัยและการตีความ
หมายของผู้อื่น	 ปัญหาหรือข้อโต้แย้งในสาระสำคัญ	 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต	 และแนวทางที่จะนำไปใช้
ประโยชน์	
	 		 	 3.8	 สรุปผลการทดลอง/	 สรุปผลการทดลองและคำแนะนำ	 ไม่ควรซ้ำซ้อนกับผลการศึกษา	 แต่สรุปให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	คำแนะนำ	อาจแยกหัวข้อใหม่ได้เพื่อความกระชับ	
	 		 	 3.9	 คำขอบคุณ	(ถ้ามี)	สำหรับผู้ช่วยเหลืองานวิจัย	แต่มิได้เป็นผู้ร่วมงานวิจัย	
	 		 	 3.10	เอกสารอ้างอิง	เขียนตามรูปแบบในข้อ	8	
	 		 4.	 การเขียนควรใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจของบุคคลทั่วไป	 หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์ที่เข้าใจยาก	 หรือการเขียน
ศัพท์	ภาษาต่างประเทศที่ไม่จำเป็น	และใช้วรรคตอนให้ถูกต้องเหมาะสม	
การเขียนชื่อวิทยาศาสตร์	ให้เขียนดังนี้		
	 		 	 ชื่อสามัญภาษาไทย	(ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ);	ชื่อวิทยาศาสตร์	ตัวอย่างเช่น		

	 		 	 เพลี้ยอ่อนฝ้าย	(cotton	aphid);	Aphis gossypii	Glover	หรือ		
	 		 	 เพลี้ยอ่อนฝ้าย;	Aphis gossypii	Glover	หรือ	Cotton	aphid;	Aphis	gossypii	Glover	
	 		 5.	 การอ้างอิงในเนื้อเรื่องให้ ใช้ระบบ	 ชื่อ-ปี	 ตัวอย่างเช่น	 เกรียงไกรและศรุต	 (2549)	 รายงาน

ว่า.....หรือ.......(เกรียงไกรและศรุต,	2549)	กรณีผู้เขียน	3	คนขึ้นไป	ให้ใช้ชื่อคนแรก	ตามด้วย	“	และคณะ	”	หรือ	“	et 
al.”	สำหรับชื่อคนไทยจากเอกสารภาษาไทยให้ใช้ชื่อตัวแทนชื่อสกุล	
	 		 6.	 หากมีตารางหรือรูปภาพ	ให้จัดพิมพ์แยกไว้ท้ายเรื่อง	อาจแทรกในเนื้อเรื่องตามความเหมาะสมใส่หมายเลข	

และคำอธบิายทกุครัง้	โดยทีห่มายเหต	ุ(footnote)	ของตาราง	ใหใ้ชต้วัเลขแสดงคำอธบิาย	เพิม่เตมิ	เชน่ 1/,	2/	เปน็ตน้  
	 		 7.	 รูปถ่ายควรเป็นรูปที่มีความชัดเจนและสื่อตรงกับเรื่อง	 เขียนหมายเลขกำกับไว้หลังรูป	 (ถ้าแยกส่ง)	 รูปลาย
เส้นควรพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึกดำบนกระดาษหน้าสีขาว	
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	 8.	 เอกสารอ้างอิง	(references,	literature	cited	ซึ่งได้อ้างอิงในเนื้อเรื่อง)	และบรรณานุกรม	(bibliography)	ใช้
ประกอบการเขียน	ไม่ได้อ้างอิงโดยตรงในเนื้อเรื่องให้เขียนดังนี้		
  8.1	 เรยีงลำดบัเอกสารภาษาไทยกอ่นภาษาองักฤษ	
	 	 8.2	 เรยีงลำดบัตามตวัอกัษรและสระและตามจำนวนผูเ้ขยีน	กรณผีูเ้ขยีนคนเดยีวกนัใหเ้รยีงตามปี	
	 	 8.3	 ใหใ้ชร้ปูแบบดงันี้	
	 	 	 8.3.1	 วารสาร	(journal)	
	 	 	 	 ชือ่ผูเ้ขยีน.	ป.ี	ชือ่เรือ่ง.	ชือ่วารสารปทีี	่(ฉบบัที)่	:	หนา้-หนา้.	
	 	 	 8.3.2	 ตำรา	(textbook)	หรอืหนงัสอืทีอ่อกไมเ่ปน็วาระ	
	 	 	 	 ชือ่ผูเ้ขยีน.	 ป.ี	 ชือ่หนงัสอื.	 สำนกัพมิพห์รอืหนว่ยงานทีพ่มิพ,์	 เมอืงทีพ่มิพ.์	 จำนวนหนา้ทัง้หมดของ	 

	 หนงัสอื	(อาจยกเวน้ได)้.	
	 	 	 8.3.3	 วทิยานพินธ	์เอกสารวชิาการอืน่ๆ		
	 	 	 	 ชือ่ผูเ้ขยีน.	ป.ี	 ชือ่เรือ่งหรอืชือ่หนงัสอื.	ประเภทของเอกสาร,	หนว่ยงานหรอืสถาบนัทีจ่ดัพมิพ,์	 เมอืง	 

	 ทีพ่มิพ.์	จำนวนหนา้ทัง้หมดของหนงัสอื	(อาจยกเวน้ได)้.	
	 	 	 8.3.4	 เรือ่งยอ่ยในตำราหรอืเอกสารทีม่ผีูเ้ขยีนแยกเรือ่งกนัเขยีน	 และมบีรรณาธกิารชือ่ผูเ้ขยีน.	 ป.ี	 ชือ่เรือ่ง.		 

	 หนา้-หนา้	(pp.	Xx-xx).	ใน (In):	ชือ่บรรณาธกิาร	(ใชช้ือ่ตวัขึน้กอ่น)	ชือ่หนงัสอื.	สำนกัพมิพ,์	เมอืงทีพ่มิพ.์ 
	 	 	 8.3.5	 ชือ่ผูเ้ขยีนทีเ่ปน็ภาษาตา่งประเทศใหใ้ชช้ือ่สกลุขึน้กอ่นสำหรบัผูเ้ขยีนคนแรกเทา่นัน้	 ชือ่ตวั	 ชือ่กลาง		 

	 ใหใ้ชเ้ฉพาะอกัษรตวัหนา้ตามดว้ย	 “.”	 (จดุ)	 สว่นชือ่คนไทยทีเ่ปน็เอกสารภาษาไทยใหใ้ชช้ือ่ตวันำหนา้	 
	 ทกุคน	 ถา้ผูเ้ขยีน	 3	 คนขึน้ไป	 ระหวา่งชือ่ใหใ้ส	่ “	 ,	 ”	 (จลุภาค)	 และระหวา่งชือ่รองสดุทา้ยกบัชือ่	 
	 สดุทา้ยใหใ้สค่ำวา่	“และ	(and)”	ดว้ย	

การส่งเรื่อง		
  ตน้ฉบบัควรพมิพด์ว้ย	Microsolf	Word	ตวัอกัษร	Cordia	UPC	ขนาดอกัษร	16	ตอ้งมชีือ่และทีอ่ยูข่องผู้เขียน
ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์	โทรศัพท์	และ	E-mail	ให้ส่งต้นฉบับไปที่	คุณชมพูนุท	จรรยาเพศ	(chanyapate@gmail.com) 
หรือ	ที่กองบรรณาธิการ	(turnjits@hotmail.com)	และ	(turnjits@gmail.com) 

 

การตรวจแก้	
	 	 กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขเรื่องที่ส่งไปลงพิมพ์ทุกเรื่องตามที่เห็นสมควร	ในกรณีที่จำเป็น
จะส่งต้นฉบับที่แก้ไขแล้วคืนผู้เขียน	เพื่อความเห็นชอบอีกครั้งก่อนพิมพ์	 		

 
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน	

เรื่องที่จะลงพิมพ์	ต้องเป็นเรื่องที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น	มี	3	ประเภท	คือ	
	 1.	 ผลงานวจิยั	 เปน็ผลงานการวจิยัทดลองทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นกฏีวทิยา	 สตัววทิยา	 หรอืทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่วงการ
เกษตร	 

	 2.	 บทความ	 เป็นเรื่องที่เขียนจากการรวบรวมข้อมูล	 ความคิดเห็น	 และประสบการณ์	 ของงานที่เกี่ยวข้องทาง
ด้านกีฏวิทยา	สัตววิทยา	หรือที่เป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตร		
	 3.	 สาระน่ารู้	 เป็นเรื่องแปล	 ข่าวสารที่สำคัญ	 ข้อคิดเห็น	 หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทางด้านกีฏวิทยา	

สัตววิทยา	หรือที่เป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตร	
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แบบฟอร์มการเขียนผลงานวิจัย 

ชื่อเรื่อง	(ภาษาไทย)	

ชื่อเรื่อง	(ภาษาอังกฤษ) 

(ภาษาไทย)	ชื่อ	สกุล	1/	(ผู้แต่งคนที่	1)	ชื่อ	สกุล	2/	(ผู้แต่งคนที่	2)	

(ภาษาอังกฤษ)	ชื่อ	สกุล	1/	(ผู้แต่งคนที่	1)	ชื่อ	สกุล	2/	(ผู้แต่งคนที่	2)	

Abstract 

	 	 	 สรุปวัตถุประสงค์	 สถานที่	 เวลาทำการทดลอง	 ที่เป็นสาระสำคัญของการทดลองเป็นภาษาอังกฤษ	 ใช้สำนวนรัดกุมและให้ราย

ละเอียดที่ชัดเจน	มีความยาว	150-250	คำ	หรือ	5	เปอร์เซ็นต์ของเนื้อเรื่อง	

Key words: 

บทคัดย่อ 
  	 มเีนือ้หาสาระเชน่เดยีวกบับทคดัยอ่ภาษาองักฤษ	(Absrtact)	ควรจะอยูใ่นหนา้เดยีวกนักบั	Abstract	(ถา้เปน็ได)้ 
คำหลัก	:	

คำนำ 
	 	 	 อธบิายถงึเหตผุล	แสดงความสำคญัของปญัหา	การตรวจเอกสาร	และวตัถปุระสงคข์องการวจิยั 
 

 

1/	ที่อยู่ของหน่วยงาน	ของผู้แต่งคนที่	1	(ภาษาไทย)	
1/	ที่อยู่ของหน่วยงาน	ของผู้แต่งคนที่	1	(ภาษาอังกฤษ)	
2/	ที่อยู่ของหน่วยงาน	ของผู้แต่งคนที่	2	(ภาษาไทย)	
2/	ที่อยู่ของหน่วยงาน	ของผู้แต่งคนที่	2	(ภาษาอังกฤษ)	
 

อุปกรณ์และวิธีการ	
	 	 	 ควรเขียนให้กระชับ	และเป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน	ในการดำเนินงานทดลอง	

ผลการทดลองและวิจารณ์	
   บรรยายสรปุผลทีไ่ดจ้ากการวจิยั/ทดลองอยา่งกระชบั	หลกีเลีย่งการซำ้ซอ้นกบัขอ้ความในตารา	หรอืรปูประกอบ	(ถ้ามี)	วิจารณ์หลัก
การที่ออกมาจากการวิจัย	 เปรียบเทียบกับผลการวิจัยและการตีความหมายของผู้อื่น	 ปัญหาหรือข้อโต้แย้งในสาระสำคัญ	 ข้อเสนอแนะเพื่อ
การวิจัยในอนาคต	และแนวทางที่จะนำไปใช้ประโยชน์	

สรุปผลการทดลอง/	สรุปผลการทดลองและคำแนะนำ	
ไม่ควรซ้ำซ้อนกับผลการศึกษา	แต่สรุปให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	

คำแนะนำอาจแยกหัวข้อใหม่ได้เพื่อความกระชับและชัดเจน	

คำขอบคุณ 

กล่าวถึงบุคคลผู้ช่วยเหลืองานวิจัย	แต่มิได้เป็นผู้ร่วมงานวิจัย	
เอกสารอ้างอิง 

ตามแบบที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนไว้ใน	
คำแนะนำในการเตรียมเรื่องตีพิมพ์ใน	“วารสารกีฏและสัตววิทยา”	ข้อที่	8	

ตาราง 

ชื่อตารางและรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ	เรียงตั้งแต่	Table	1	เป็นต้นไป	
ภาพประกอบ 

ภาพขาวดำ	หรือภาพสี	หรือภาพลายเส้น	(กราฟ)	เป็นต้นฉบับที่ชัดเจน	สะอาด	และสวยงาม	

พร้อมคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ	เรียงตั้งแต่	Figure	1	เป็นต้นไป	
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