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บทบรรณาธิการ
“แมลง-สัตว์ศัตรูพืช” จัดได้ว่าเป็นปัญหาหลักในการเพาะปลูกพืช เกษตรกรที่มีประสบการณ์มา
นานย่อมมีการเตรียมตัวทีด่ ใี นการป้องกันการเข้าทำลายของศัตรูพชื ในแต่ละระยะการเจริญเติบโตของพืชนัน้ ๆ
สำหรับศัตรูพืชที่ระบาดซ้ำเป็นประจำ เกษตรกรมักจะคุ้นเคยกับรูปร่างลักษณะ พฤติกรรมการเข้า
ทำลาย และสามารถป้องกันกำจัดได้ทันท่วงที อย่างไรก็ตาม ในสภาวะสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป อาจมีแมลง-สัตว์ศัตรูพืชชนิดใหม่เกิดขึ้นได้ บางคนบัญญัติชื่อว่า “ศัตรูพืชอุบัติใหม่”
ซึ่งหมายถึงศัตรูพืชที่ไม่เคยระบาดมาก่อน หรือเป็นศัตรูต่างถิ่น (alien species) ที่ไม่เคยมีในประเทศ
ไทย และอาจเป็นศัตรูร้ายแรงที่อยู่ในบัญชีรายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามพระราช
บัญญัติกักพืช ซึ่งศัตรูพืชเหล่านั้นสามารถเข้ามาในประเทศได้ 3 แนวทาง คือ
1. การเคลื่อนที่หรือย้ายถิ่นประชากรศัตรูพืชตามความสามารถของชนิดศัตรูพืชนั้น ๆ เมื่อมี
โอกาส เพื่อไปดำรงชีวิตในแหล่งที่มีพืชอาหารอุดมสมบูรณ์ มีสภาพภูมิอากาศเหมาะสม ปัจจัยที่ช่วยให้มี
การแพร่ขยายแมลงไปได้ในระยะทางไกล ๆ คือ ลมพายุ
2. การนำเข้าส่วนของพืช เช่น ดอก ผล กิ่ง ก้าน ใบ เมล็ด ท่อนพันธุ์ ฯลฯ มาจากต่างประเทศ
และมีศัตรูพืชติดเข้ามาด้วยโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
3. การนำแมลง-สัตว์ศัตรูพืชเข้ามาโดยมนุษย์ที่จงใจ และมิได้จงใจ
ศัตรูพืชต่างถิ่นเมื่อเข้ามาระบาดในประเทศ มักพบว่ามีการระบาดรุนแรงและรวดเร็วกว่าศัตรู
พืชพันธุ์พื้นเมือง ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ำ-ตัวเบียน) ของศัตรูพืชต่างถิ่นชนิดนั้น ๆ อยู่ใน
พืน้ ที่ ศัตรูพชื ต่างถิน่ บางชนิดมีศกั ยภาพในการขยายพันธุส์ งู และมีการต้านทานต่อสารป้องกันกำจัดศัตรูพชื
บางชนิดมาแล้ว จึงเป็นปัญหายากแก่เกษตรกรในการป้องกันกำจัด เพราะไม่ทราบลักษณะการเข้า
ทำลาย รวมทั้งชนิดสารป้องกันกำจัดที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันหน่วยงาน
สากล เช่น องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization:
FAO) อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการอารั ก ขาพื ช ระหว่ า งประเทศ (International Plant Protection
Convention: IPPC) ทำหน้าที่คอยแจ้งเตือนการแพร่ระบาดของศัตรูพืชร้ายแรงให้ประชาคมโลกทราบ
ทั้งในโลกออนไลน์ และการแจ้งเตือนหรือช่วยเหลือประเทศสมาชิกอย่างเป็นทางการ
สำหรับในประเทศไทย กรมวิชาการเกษตรได้ก่อตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่มีชื่อว่า “กลุ่มงานเฝ้าระวัง
ศัตรูพืชกักกัน” อยู่ภายใต้กลุ่มวิจัยกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช มีหน้าที่ศึกษา วิจัย สำรวจ
เฝ้าระวัง ศัตรูพืชกักกัน และศัตรูพืชที่ยังไม่ปรากฎพบในประเทศไทย รวมทั้งกำหนดมาตรการด้านการ
เฝ้าระวังศัตรูพืช ดังนั้นการให้ความสำคัญเฝ้าระวังศัตรูพืชอุบัติใหม่และการรุกรานของศัตรูต่างถิ่นของ
กรมวิชาการเกษตร จึงเป็นก้าวหนึ่งที่เสริมสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรไทยในการอารักขาพืช
กองบรรณาธิการ
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ผลงานวิจัย
ความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพภูมิอากาศกับการทำลายและการสร้างแบบจำลองการ
ระบาดของบั่วกล้วยไม้ Contarinia maculipennis Felt ในกล้วยไม้สกุลหวาย
Relationship of Climatic Factors to Damage and Calibration Outbreak Model of
Blossom Midge,Contarinia maculipennis Felt, in Dendrobium Orchids
ศรีจำนรรจ์ ศรีจนั ทรา1/ วลัยพร ศะศิประภา2/ กรกต ดำรักษ์1/ พวงผกา อ่างมณี1/ และธีราทัย บุญญะประภา1/
Srijumnun Srijuntra1/ Walaiporn Sasiprapa2/ Korrakot Damrak1/ Paungpakar Angmani1/
and Teeratai Bunyaprapa1/
-------------------------------------------

Abstract

The blossom midge, Contarinia maculipennis Felt, is an important pest of Dendrobium
orchids causing severe damage to flowers. The aim of this experiment was to study the relationship
of climatic factors; temperature, relative humidity and rainfall; with blossom midge damage in
order to create a calibration outbreak model. The study was conducted at farmers’ Dendrobium
orchid farms in Amphoe Mueang, Nakhon Pathom province and Amphoe Lat Lum Kaeo, Pathum
Thani province during April 2016 to March 2017. In each orchid farm, the experimental area was
divided into 120 sq.m. plots. Four orchid inflorescences per plot were randomly collected and
checked for blossom midge damage at 7-day intervals. Data of blossom midge damage from
Amphoe Mueang Nakhon Pathom and climatic factors were analyzed by using a correlation
analysis. From the analysis, climatic factors shown to be related to blossom midge damage were
selected and combined with other climatic factors in various time intervals from real situations to
create a calibration outbreak model. The accordance of models were then tested with real blossom
midge outbreak situations. The testing revealed that rainfall, temperature and relative humidity
affected outbreaks of blossom midge. Three calibration outbreak models were created. In Model I :
within a week, if there is at least 3 days of rainfall and the relative humidity at 6:00 pm is over
1/
1/

2/
2/

กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Information and Communication Technology Center, Department of Agriculture, Chatuchak, Bangkok 10900

3

4

วารสารกีฏและสัตววิทยา ปีที่ 36 ฉบับที่ 1-2 มกราคม - ธันวาคม 2561

60% for at least 2-3 days and the temperature range 24-27oC at 7:00-8:00 am for at least 2-3 days,
then an outbreak will occur in the following week . In Model II : if, within a week, there is rainfall
and the relative humidity at 6:00 pm is more than 60% for at least 2-3 days, then an outbreak will
occur in the following week. And in Model III : if, within a week, the relative humidity at 6:00 pm
is over 60% and the temperature ranges 24-27oC at 7:00-8:00 am for at least 2-3 days, then an
outbreak will occur in the following week. The correlations of these three models with real
outbreak situations were 82.97, 82.97 and 72.34%. However, these models can be applied only for
blossom midge outbreak prediction in areas with groups of Dendrobium orchid farms, not for
isolated farms.
Key words : blossom midge (Contarinia maculipennis Felt), climatic factors, damage, outbreak model

บทคัดย่อ

บั่วกล้วยไม้ Contarinia maculipennis Felt เป็นแมลงศัตรูพืชสำคัญที่ทำความเสียหายอย่าง
รุนแรงต่อผลผลิตกล้วยไม้สกุลหวาย การทดลองนีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ของสภาพภูมอิ ากาศ
(อุณหภูมิ ความชืน้ สัมพัทธ์ ปริมาณฝน) กับการทำลายของบัว่ กล้วยไม้ และการสร้างแบบจำลองการระบาด
ดำเนินการทีแ่ ปลงกล้วยไม้สกุลหวายของเกษตรกรอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และอำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560 โดยแบ่งพืน้ ทีเ่ ป็นแปลงย่อย แปลงย่อยละ 120 ตารางเมตร สุม่ ช่อ
ดอกกล้วยไม้ 4 ช่อดอกต่อแปลงย่อย ประเมินเปอร์เซ็นต์การทำลายของบัว่ กล้วยไม้ ทุก 7 วัน นำข้อมูลการ
ทำลายของบั่วกล้วยไม้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภูมิอากาศโดยวิธี
สหสัมพันธ์ คัดเลือกปัจจัยสภาพภูมอิ ากาศทีค่ าดว่าจะมีความสัมพันธ์กบั การทำลายของบัว่ กล้วยไม้มาประกอบ
กับเงื่อนไขที่คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการระบาดจากข้อมูลการระบาดในสถานการณ์จริง
ในหลายๆ เงือ่ นเวลา จากแปลงกล้วยไม้สกุลหวายของเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นำมาสร้าง
แบบจำลองการระบาด และทดสอบความสอดคล้องของแบบจำลองการระบาดกับสถานการณ์การระบาด
จริงในแปลงกล้วยไม้ พบว่า ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการระบาดของบัว่ กล้วยไม้ คือ ปรากฏการฝนตก อุณหภูมิ และ
ความชืน้ สัมพัทธ์ โดยสามารถสร้างแบบจำลองการระบาด ได้ 3 แบบ คือ แบบที่ 1 ในหนึง่ สัปดาห์ ถ้ามีฝน
อย่างน้อย 3 วัน และมีความชืน้ สัมพัทธ์ทเี่ วลา 18:00 น. มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ อย่างน้อย 2-3 วัน และมี
อุณหภูมิ 24-27 OC ทีเ่ วลา 7:00-8:00 น.อย่างน้อย 2-3 วัน สัปดาห์ถดั ไปจะพบการระบาด แบบที่ 2 ในหนึง่
สัปดาห์ ถ้ามีฝนตก และมีความชืน้ สัมพัทธ์ทเี่ วลา 18:00 น. มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ อย่างน้อย 2-3 วัน
สัปดาห์ถดั ไปจะพบการระบาด และแบบที่ 3 ในหนึง่ สัปดาห์ ถ้ามีความชืน้ สัมพัทธ์ทเี่ วลา 18:00 น. มากกว่า
60 เปอร์เซ็นต์ และมีอณ
ุ หภูมิ 24-27 OC ทีเ่ วลา 7:00-8:00 น. อย่างน้อย 2-3 วัน สัปดาห์ถดั ไปจะพบการ
ระบาด มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดจริง 82.97, 82.97 และ 72.34 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ
อย่างไรก็ตามแบบจำลองนีไ้ ม่สามารถนำไปใช้กบั การคาดการณ์การระบาดในแปลงกล้วยไม้แปลงเดีย่ วได้
คำหลัก : บัว่ กล้วยไม้ Contarinia maculipennis Felt สภาพภูมอิ ากาศ การทำลาย แบบจำลองการระบาด
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กล้ ว ยไม้ จั ด เป็ น พื ช ยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ ป็ น
นโยบายของภาครัฐในการผลักดันให้มีการเพิ่ม
ปริมาณ และมูลค่าในการส่งออก โดยต้องเร่ง
ปรับตัวพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้องกับ
ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ปัจจุบันมีการส่งออกกล้วยไม้กว่า 100 ประเทศ
ทั่วโลก โดยมีตลาดหลัก คือ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา
และสหภาพยุโรป ซึ่งต้องการสินค้ากล้วยไม้ที่มี
คุณภาพสูง และมีมาตรฐานสุขอนามัยและสุข
อนามั ย พื ช ปั ญ หาที่ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การผลิ ต
และการส่งออก คือ โรคและแมลงศัตรูพืชซึ่ง
สาเหตุเกิดจากเกษตรกรใช้สารป้องกันกําจัดโรค
และแมลงศัตรูพืชไม่ถูกต้องเหมาะสมตามหลัก
วิ ช าการ รวมทั้ ง มาตรการกี ด กั นทางการค้ า ที่
ประเทศคู่ ค้ า นํ า มาบั ง คั บ ใช้ ในการนํ า เข้ า สิ นค้ า
โดยเฉพาะแมลงศัตรูกล้วยไม้ที่สำคัญ คือ เพลี้ย
ไฟฝ้าย และบั่วกล้วยไม้
บัว่ กล้วยไม้ Contarinia maculipennis
Felt เป็นปัญหาสำคัญในการผลิตกล้วยไม้ และ
การส่งออก หากมีการระบาดรุนแรงดอกตูมจะ
ถูกทำลายและหลุดร่วงอย่างรวดเร็วจนเหลือแต่
ก้านดอก และหากไม่มีการป้องกันกำจัดผลผลิต
จะเสียหาย 100 เปอร์เซ็นต์ บั่วกล้วยไม้พบแพร่
ระบาดตลอดปี แต่พบความเสียหายรุนแรงใน
ช่วงฝนตกชุก ช่อดอกที่ถูกทำลายใหม่ๆ สังเกตได้
ยาก เกษตรกรจะทำการป้องกันกำจัดเมื่อพบการ
ระบาดรุนแรง ยากแก่การป้องกันกำจัด สมรวย
และคณะ (2544) ได้ ศึ ก ษาชี ว ประวั ติ ข องบั่ ว
กล้วยไม้ พบว่า ตัวเต็มวัยบั่วกล้วยไม้จะวางไข่
จำนวนมากที่หลังดอกตูม เมื่อฟักเป็นตัวหนอนจะ
กัดกินกลีบดอกด้านในใกล้กับบริเวณเกสร ทำให้
กลีบดอกด้านในผิดปกติ ส่งผลให้ดอกตูมชะงัก

การเติ บ โต บิ ด เบี้ ย ว และหงิ ก งอ ต่ อ มาจะมี
อาการเหลืองฉ่ำน้ำ และหลุดร่วงจากช่อดอกใน
ที่สุด โดยมี ระยะไข่ 2-4 วัน ระยะหนอน 15-23
วัน ระยะดักแด้ 4-7 วัน ระยะตัวเต็มวัย 2-5 วัน
รวมวงจรชีวิต 20-34 วัน
ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน พบการแพร่
ระบาดอย่ า งรุ น แรงของบั่ ว กล้ ว ยไม้ ใ นสวน
กล้วยไม้ จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี
และกาญจนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้สกุล
หวายตัดดอกแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศ กรม
วิชาการเกษตรได้แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด 2
วิธี คือ การเก็บดอกตูมที่ถูกแมลงทำลายและ
การพ่นสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพทุก 3-5 วัน
ได้แก่ อิมิดาคลอพริด 10% เอสแอล อัตรา 40
มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร อิมิดาคลอพริด 70%
ดับบลิวจี อัตรา 8 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร คาร์โบซัล
แฟน 20% อีซี อัตรา 100 มิลลิลิตร เป็นต้น
(สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, 2554) อย่างไร
ก็ตาม ยังพบการระบาดรุนแรงและการสะสม
ของประชากรบั่ ว กล้ ว ยไม้ ใ นแปลงกล้ ว ยไม้
เกษตรกรจึงใช้สารเคมีฆ่าแมลงบ่อยครั้ง จาก
การสอบถามพบว่าเกษตรกรนิยมใช้สารเมทโธมิล
50% SP อัตรา 80-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ซึ่ง
สารชนิดนี้จัดอยู่ในระดับร้ายแรงยิ่ง และเป็นสาร
เฝ้าระวัง ของกรมวิชาการเกษตร
อนึ่ง บั่วกล้วยไม้ทำความเสียหายรุนแรง
ในช่วงฝนตกชุก มีความชื้นในอากาศสูง ซึ่งการ
ให้น้ำของเกษตรกรอาจมีผลต่อความเหมาะสมใน
การขยายพันธุ์ของบั่วกล้วยไม้ นอกจากนั้นการ
ปลู ก เลี้ ย งกล้ ว ยไม้ ซึ่ ง มี ต าข่ า ยพรางแสงปิ ด อยู่
ด้ า นบน อาจมี ผ ลต่ อ ความชื้ น ภายในแปลง
Osborne และคณะ (2014) รายงานว่ า การ
จัดการบั่วกล้วยไม้ที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มต้นที่
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หนา 50 เปอร์เซ็นต์ ให้ปุ๋ยทุกสัปดาห์ รดน้ำโดยใช้
สปริงเกลอร์สัปดาห์ละ 2-3 วัน ครั้งละ 4 นาที
ในบริ เวณที่ ป ลู ก เตยร่ ว มด้ ว ย ส่ ว นในบริ เวณที่ ไม่
ปลูกเตย ให้น้ำครั้งละ 5 นาที โดยในช่วงวันที่
ฝนตกจะเว้นการให้น้ำ จนกว่าพื้นแปลงเริ่มแห้ง
จึงให้น้ำตามปกติ สถานที่ตั้งของแปลงกล้วยไม้
เดี่ยว แวดล้อมด้วยแปลงผักและบ่อน้ำธรรมชาติ
ที่มีธูปฤาษีขนึ้ อยู่
2. การเก็บและบันทึกข้อมูลการทดลอง
ประเมินการทำลายดอกตูม (เปอร์เซ็นต์)
ของบั่ ว กล้ ว ยไม้ โดยแบ่ ง พื้ นที่ เป็ น แปลงย่ อ ย
แปลงย่อยละ 120 ตารางเมตร ทำการสุ่มช่อ
ดอกกล้วยไม้ 4 ช่อดอกต่อแปลงย่อย (ช่อดอกที่
อุปกรณ์และวิธีการ
ดำเนินการเก็บข้อมูลเปอร์เซ็นต์การทำลาย มีดอกตูมอย่างน้อย 3 ดอก) รวม 48 ช่อดอกต่อ
ของบั่วกล้วยไม้ ข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ไร่ ทุ ก 7 วั น ตั้ ง แต่ เ ดื อ นเมษายน 2559 การตกของฝน ที่แปลงกล้วยไม้สกุลหวายของ มี น าคม 2560 จำนวน 12 เดื อ น รวมข้ อ มู ล
เกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และ จำนวน 48 ครั้ ง บั น ทึ ก ข้ อ มู ล อุ ณ หภู มิ และ
อ.ลาดหลุ ม แก้ ว จ.ปทุ ม ธานี ระหว่ า งเดื อ น ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ ใ นแปลงจากเครื่ อ ง Data
เมษายน ถึ ง มี น าคม 2560 โดยมี ขั้ นตอนการ logger บันทึกข้อมูลฝนตกในแปลง การพ่นสาร
ฆ่าแมลง ตลอดช่วงการทดลอง
ดำเนินงานดังนี้
3. การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพภูมิ
1. การเตรียมแปลงกล้วยไม้
ดำเนินการในแปลงกล้วยไม้สกุลหวายของ อากาศกับการทำลายของบั่วกล้วยไม้
นำข้ อ มู ล อุ ณ หภู มิ ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ ใน
เกษตรกร จำนวน 2 แปลง แปลงละ 1 ไร่ดังนี้			
- แปลงกล้วยไม้สกุลหวายของเกษตรกร แปลง การตกของฝน และข้อมูลปริมาณน้ำฝนจาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ปลูกในโรงเรือนความ กรมอุตุนิยมวิทยาช่วงปี 2559-2560 มาวิเคราะห์
สูงของโรงเรือน 5.5 เมตร ซาแลนหนา 70 เปอร์เซ็นต์ หาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสภาพภู มิ อ ากาศที่
ให้ปยุ๋ ทุกสัปดาห์รดน้ำโดยใช้สปริงเกลอร์ วันเว้นวัน เกี่ยวข้อง (อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และฝน)
ครั้ ง ละ 5-7 นาที เ ว้ น ในวั น ที่ ฝ นตกสถานที่ ตั้ ง กับเปอร์เซ็นต์การทำลายของบั่วกล้วยไม้โดยวิธี
ของแปลงแวดล้อมไปด้วยแปลงกล้วยไม้สกุลหวาย การสหสัมพันธ์
4. การสร้างแบบจำลองการระบาด
ของเพือ่ นบ้าน
คั ด เลื อ กปั จ จั ย ภู มิ อ ากาศและทิศทางที่
- แปลงกล้วยไม้สกุลหวายของเกษตรกร
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ปลูกใน คาดว่าจะมีความสัมพันธ์จากขั้นตอนที่ 3 นำมา
โรงเรือนความสูงของโรงเรือน 4 เมตร ซาแลน ประกอบกับเงือ่ นไขทีค่ าดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้
ความสะอาดภายในแปลงปลูก โดยการเก็บดอก
ที่ถูกทำลายและดอกร่วงออกจากแปลง ซึ่งการ
จัดการสภาพแวดล้อมอาจเป็นอีกทางหนึ่งในการ
ลดการขยายพันธุ์ของบั่วได้ การทดลองนี้มีจุด
ประสงค์ เพื่อศึกษาความสั ม พั นธ์ ข องสภาพภู มิ
อากาศ (อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณ
น้ำฝน) จากการทำลายของบั่วกล้วยไม้ และนำ
มาสร้างแบบจำลองการระบาด เพื่อประโยชน์ใน
การคาดการณ์การระบาดของบั่วกล้วยไม้ และ
การตั ด สิ น ใจป้ อ งกั น กำจั ด บั่ ว กล้ ว ยไม้ ข อง
เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ
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เกิดการระบาดจากข้อมูลการระบาดในสถานการณ์
จริง ในหลาย ๆ เงื่อนเวลา (ช่วงเวลาในการออก
มาผสมพั นธุ์ แ ละวางไข่ ข องบั่ ว กล้ ว ยไม้ ) จาก
แปลงกล้วยไม้สกุลหวายของเกษตรกร อำเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม นำมาสร้างแบบจำลอง
การระบาด
5. การทดสอบความสอดคล้องของแบบจำลอง
การระบาดกั บ สถานการณ์ ก ารระบาดจริ ง ใน
แปลงกล้วยไม้
จากแบบจำลองการระบาดที่สร้างขึ้นนำมา
ทดสอบความสอดคล้องโดยวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ (probability) ของการเกิดการระบาด โดยใช้
ข้อมูลจากสถานการณ์จริง (พบอาการทำลายของ
บัว่ กล้วยไม้มากกว่าหรือเท่ากับ 5% ซึง่ เป็นเกณฑ์
การระบาดที่ใช้ในการตัดสินใจป้องกันกำจัดโดย
การพ่นสารฆ่าแมลง) ในแปลงกล้วยไม้สกุลหวาย
ของเกษตรกร อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครปฐม
และแปลงอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
(สถานการณ์จริง) เป็นข้อมูลทดสอบ แล้วคำนวณ
ค่าสอดคล้องจากสูตร
จำนวนสถานการณ์การระบาดของบัว่ กล้วยไม้ทสี่ อดคล้องจริงกับแบบจำลอง
X 100
จำนวนสถานการณ์ที่สอดคล้องกับแบบจำลองทั้งหมด

ผลการทดลองและวิจารณ์

1. ความสั ม พั นธ์ ข องสภาพภู มิ อ ากาศกั บ การ
ระบาดของบั่วกล้วยไม้
จากการทดลอง พบการทำลายของบั่ว
กล้ ว ยไม้ 0-17% ของช่ อ ดอก โดยในช่ ว งที่ มี
การระบาด พบการทำลายมากกว่า 5% อยู่ใน
ช่วง 21 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2559 และ
ช่วง 13 สิงหาคม – 1 พฤศจิกายน 2560 โดย
เฉพาะช่ ว งกลางเดื อ นสิ ง หาคมถึ ง กรกฎาคม
เป็นช่วงฤดูฝนและมีฝนตกชุก ความชื้นสัมพัทธ์

เฉลี่ ย อยู่ ร ะหว่ า ง 60-90 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และ
อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย อยู่ ร ะหว่ า ง 25-30 องศา
เซลเซียส (Figure 1) ซึ่งสอดคล้องกับการเกิด
ฝนตกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม โดยมี
ปริมาณน้ำฝนสูงสุด 60 มิลลิเมตร แต่ในช่วง
กลางเดื อ นกั น ยายน และเดื อ นพฤศจิ ก ายน
2559-มี น าคม 2560 ไม่ มี ฝ นตก (Figure 2)
พบการทำลายของบั่ ว กล้ ว ยไม้ น้ อ ยสอดคล้อง
กั บ สำนั ก วิ จั ย พั ฒ นาการอารั ก ขาพื ช (2554)
ที่รายงานว่า บั่วกล้วยไม้มีการระบาดตลอดทั้งปี
แต่พบระบาดรุนแรงในช่วงฤดูฝน ในต่างประเทศ
Hara (2014) รายงานว่า ทีฟ่ ลอริดา สหรัฐอเมริกา
พบประชากรของบั่วกล้วยไม้ในเรือนกระจกลดลง
อย่างรวดเร็ว ในช่วงฤดูหนาว(อุณหภูมิ 13 องศา
เซลเซียส)
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์หลายปัจจัยและ
หลายเงือ่ นเวลาต่อการระบาดพบว่า ปรากฏการณ์
ฝนตก อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ มีความ
สัมพันธ์กบั การระบาดของบัว่ กล้วยไม้ แต่ลกั ษณะ
ความสั ม พั น ธ์ อ าจไม่ เป็ น เส้ น ตรงและมี ห ลาย
ปัจจัยเกี่ยวข้อง ที่น่าสนใจคือ
- การเกิดฝน มีความสัมพันธ์ในทางบวก
กับการระบาดของบั่วกล้วยไม้
- 1 สั ป ดาห์ ก่ อ นการระบาด มี ฝ นตก
อย่างน้อย 3 หรือ 5 หรือทุกวัน มีความสัมพันธ์
ในทางบวกกับการระบาดของบั่วกล้วยไม้
- 1 สัปดาห์ก่อนการระบาด อุณหภูมิ
24-27 องศาเซลเซียส ที่เวลา 7:00 น. อย่างน้อย
3 วัน มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการระบาด
ของบั่วกล้วยไม้
- 1 สั ป ดาห์ ก่ อ นการระบาดความชื้ น
สัมพัทธ์ทเี่ วลา 18:00 น. มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์
อย่างน้อย 3 วัน มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
การระบาดของบัว่ กล้วยไม้ (Table 1)
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Figure 1 Relationship between percentage of bloossom midge damage, humidity and
temperature in Dendrobium orchid farm in Amphoe Mueang, Nakhon Pathom
province from April 2016 - March 2017

Figure 2 Rainfall in Amphoe Mueang, Nakhon Pathom province from April 2016 - March
2017 (Data : The Thai Meteorological Department)
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Table 1 Correlation analysis between outbreak of blossom midge and climatic factors (rainfall,
temperature and relative humidity) at Dendrobium orchid farm in Amphoe Mueang,
Nakhon Pathom province from April 2016 - March 2017
Climatic factors
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rainfall>0.2 mm
Within a week : rainfall at least 3 days before outbreak
Within a week : rainfall at least 5 days before outbreak
Within a week : rainfall everyday before outbreak
Temperature> 24oC at 7:00 am at least 2-3 days before
outbreak
Within a week : temperature range 24-27oC at 7:00 am
at least 3 days before outbreak
Within a week : temperature range24-27oC at 7:00 am
at least 1 days before outbreak
Relative humidity at 5:00 pm> 60%RH
Relative humidity at 6:00 pm> 60%RH
Relative humidity at 7:00 pm > 60%RH
Within a week :relative humidity at 6:00 pm> 60%RH
at least 3 days before outbreak

Outbreak (%)
0.541**
0.597**
0.540**
0.512**
0.491**
0.605**
0.467 **
0.356*
0.405**
0.333**
0.451**

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)
2. การสร้างแบบจำลองการระบาด
จากการทดลองประกอบเงือ่ นไขทีค่ าดว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการระบาดจากข้อมูล การ
ระบาดในสถานการณ์จริง (พบอาการทำลายของ
บั่วกล้วยไม้มากกว่าหรือเท่ากับ 5%) สามารถ
สร้ า งแบบจำลองการระบาดโดยใช้ เงื่ อ นไขได้
3 แบบ (Table 2) ซึ่งมีความสอดคล้องจากการ

ประเมินด้วยข้อมูลแปลงกล้วยไม้สกุลหวายของ
เกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม คือ
แบบที่ 1   ในหนึ่งสัปดาห์ ถ้ามีฝนอย่าง
น้อย 3 วัน และมีความชืน้ สัมพัทธ์ทเี่ วลา 18:00 น.
มากกว่ า 60 เปอร์ เซ็ นต์ อย่ า งน้ อ ย 2-3 วั น
และมีอณ
ุ หภูมิ 24-27 องศาเซลเซียส ทีเ่ วลา 7:008:00 น. อย่างน้อย 2-3 วัน สัปดาห์ถัดไปจะพบ
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การระบาด โดยแบบจำลองแบบที่ 1 มี ค วาม
สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดจริง 82.97
เปอร์เซ็นต์
แบบที่ 2 ในหนึ่ ง สั ป ดาห์ ถ้ า มี ฝ นตก
และ มีความชื้นสัมพัทธ์ที่เวลา 18:00 น. มากกว่า
60 เปอร์เซ็นต์ อย่างน้อย 2-3 วัน สัปดาห์ถัดไป
จะพบการระบาดโดยแบบจำลองแบบที่ 2 มี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดจริง
82.97 เปอร์เซ็นต์

แบบที่ 3   ในหนึ่งสัปดาห์ ถ้ามีความชื้น
สัมพัทธ์ที่เวลา 18:00 น. มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์
และมีอุณหภูมิ 24-27 องศาเซลเซี ย ส ที่ เวลา
7:00-8:00 น. อย่างน้อย 2-3 วัน สัปดาห์ถัดไปจะ
พบการระบาด ซึ่งแบบจำลองนี้สามารถจะนำไป
ใช้ได้ในกรณีที่ไม่มีการบันทึกข้อมูลฝนตกหรือไม่มี
ฝนตกในพื้นที่ แต่มีสภาพความชื้นสัมพัทธ์และ
อุณหภมิทเี่ หมาะสมต่อการระบาดโดยแบบจำลอง
แบบที่ 3 มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การ
ระบาดจริง 72.34 เปอร์เซ็นต์

Table 2 Correspondence of prediction model and the outbreak of blossom midge in
Dendrobium orchid farm, Amphoe Mueang, Nakhon Pathom province from
April 2016- March 2017
Prediction model
1) Within a week : rainfall at least 3 days before outbreak,
relative humidity at 6.00 pm> 60% at least 3 days before
outbreak and temperature range 24-27oC at 7:00-8:00 am
at least 2-3 days
2) Within a week : rainfall and relative humidity at 6:00 pm
> 60% at least 2-3 days
3) Within a week : relative humidity at 6:00 pm > 60% and
temperature range 24-27oC at 7:00-8:00 am at least 2-3 days
เมือ่ พิจารณาแบบจำลองร่วมกับวงจรชีวติ
ของบัว่ กล้วยไม้ พบว่า มีความสอดคล้องกัน กล่าว
คือ เมื่อบั่วกล้วยไม้วางไข่และพัฒนาเป็นหนอน
ภายใน 2-4 วันจะทำลายดอกกล้วยไม้ โดยสังเกต
เห็นดอกตูมมีอาการบวมซีด สอดคล้องกับแบบ
จำลองทีม่ สี ภาพฝนตก สภาพอุณหภูมทิ เี่ วลา 7:008:00 น. ระหว่าง 24-27 องศาเซลเซียส และ

Outbreak (%)
82.97

82.97
72.34

ความชืน้ สัมพัทธ์ที่ 18:00 น. มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์
เป็นเวลาอย่างน้อย 2-3 วัน ซึง่ บัว่ กล้วยไม้มวี งจร
ชีวติ ประมาณ 20-34 วัน การเกิดการระบาดจะพบ
ว่ า บั่ ว กล้ ว ยไม้ ตั้ ง แต่ ช่ ว งกลางเดื อ นมิ ถุ น ายนถึ ง
ตุลาคม 2559 หรือประมาณ 135 วัน หากสภาพภูมิ
อากาศ (อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ การเกิดฝน)
เหมาะสม และบริเวณนั้นมีแปลงกล้วยไม้ก็จะพบ
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การระบาดของบัว่ กล้วยไม้และการระบาดจะเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง 4-7 ชั่วอายุขัย และหากสภาพภูมิ
อากาศเหมาะสม จะมีการเคลื่อนย้ายเข้าของตัวเต็ม
วัยบัว่ กล้วยไม้ ถ้าไม่มกี ารป้องกันกำจัด (เก็บดอกที่
ถู ก ทำลายไปทำลาย หรื อ พ่ น สารฆ่ า แมลงที่ มี
ประสิทธิภาพ) จะเกิ ด การสู ญ เสี ย ผลผลิ ต ดอก
กล้วยไม้ทั้งปริมาณและคุณภาพ
3. ทดสอบความสอดคล้ อ งของแบบ
จำลองการระบาดกับสถานการณ์การระบาดจริง
ของบัว่ กล้วยไม้
การนำแบบจำลองการระบาดแบบที่ 3
(เนื่ อ งจากไม่ มี ข้ อ มู ล ฝนตก) มาทดสอบความ
สอดคล้องของสถานการณ์การระบาดจริงของบัว่
กล้วยไม้ที่เก็บได้จากแปลงกล้วยไม้ของเกษตรกร
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งพบการ
ทำลายของบั่วกล้วยไม้เฉลี่ย 0 - 3 เปอร์เซ็นต์
ของช่อดอก พบว่าแบบจำลองการระบาดแบบที่ 3
มี โ อกาสเกิ ด ในสถานการณ์ จ ริ ง เพี ย ง 41.91
เปอร์เซ็นต์
จะเห็ น ได้ ว่ า แบบจำลองการระบาดไม่
สามารถใช้คาดการณ์การระบาดของบัว่ กล้วยไม้ใน
แปลงกล้วยไม้ซงึ่ เป็นแปลงเดีย่ ว หรือแปลงกล้วยไม้
สกุลหวายอืน่ ๆซึง่ ไม่มกี ารเคลือ่ นย้ายของบัว่ กล้วย
ไม้เข้ามาในแปลงเพิม่ เติม ประกอบกับวิธกี ารให้นำ้
ของเกษตรกรอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
เมือ่ เทียบกับการให้นำ้ ในแปลงอำเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม แล้วมีปริมาณน้อยกว่ามาก และความ
หนาของตาข่ายพรางแสงเพียง 50 เปอร์เซ็นต์
ส่งผลให้มกี ารระบายความชืน้ สัมพัทธ์ในแปลงได้เร็ว
กว่าแปลงที่ อ.เมือง จ.นครปฐม ซึ่งอาจมีผลต่อ
การระบาดของบั่วกล้วยไม้ได้

อย่ า งไรก็ ต าม แบบจำลองการระบาด
ของบั่วมีประโยชน์ในการคาดการณ์การระบาด
เพื่อการป้องกันกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
ควรจะนำการจัดการสภาพแปลงปลูกอื่นๆ เช่น
การให้น้ำ ความหนาของตาข่ายพรางแสง ความ
สูงของโรงเรือน ซึ่งมีผลต่อสภาพอุณหภูมิและ
ความชื้นในแปลงปลูก มาพิจารณาประกอบด้วย
และเนื่องจากการสร้างแบบจำลองการระบาดนี้
เป็นเพียงการศึกษาในเบื้องต้น จำเป็นต้องมีการ
วิจัยต่อยอด และพัฒนาแบบจำลองโดยใช้ข้อมูล
หลายๆ ปี เพื่อสามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ
และน่าเชื่อถือต่อไป

สรุปผลการทดลองและคำแนะนำ

จากผลการทดลอง พบว่า สภาพภูมอิ ากาศ
ทีม่ ผี ลต่อการระบาดของบัว่ กล้วยไม้ คือ ปรากฏการณ์
ฝนตก อุณหภูมิ และความชืน้ สัมพัทธ์ และสามารถ
สร้างแบบจำลองการระบาด ได้ 3 แบบ คือ
แบบที่ 1   ในหนึ่ ง สั ป ดาห์ ถ้ า มี ฝ นอย่ า งน้ อ ย
3 วัน และมีความชื้นสัมพัทธ์ที่เวลา 18:00 น.
มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์   อย่างน้อย 2-3 วัน และมี
อุณหภูมิ 24-27 องศาเซลเซียส ทีเ่ วลา 7:00-8:00 น.
อย่างน้อย 2-3 วัน สัปดาห์ถดั ไปจะพบการระบาด
แบบที่ 2 ในหนึ่ ง สั ป ดาห์ ถ้ า มี ฝ นตก และ 

มีความชืน้ สัมพัทธ์ทเี่ วลา 18:00 น. มากกว่า 60%
อย่างน้อย 2-3 วัน สัปดาห์ถดั ไปจะพบการระบาด
แบบที่ 3 ในหนึ่งสัปดาห์ ถ้ามีความชื้นสัมพัทธ์ที่
เวลา 18:00 น. มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ และมี
อุณหภูมิ 24-27 องศาเซลเซียส ทีเ่ วลา 7:00-8:00 น.
อย่างน้อย 2-3 วัน สัปดาห์ถดั ไปจะพบการระบาด
พบว่า มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด

11

12

วารสารกีฏและสัตววิทยา ปีที่ 36 ฉบับที่ 1-2 มกราคม - ธันวาคม 2561

จริง 82.97, 82.97 และ 72.34 เปอร์เซ็นต์ ตาม
ลำดับ อย่างใดก็ตามแบบจำลองนี้ไม่สามารถนำ
ไปใช้ กั บ การคาดการณ์ ก ารระบาดในแปลง
กล้วยไม้ที่เป็นแปลงเดี่ยวได้

คำขอบคุณ

ขอขอบคุณ คุณศุภจักรกฤษ อัครโชติคณ
ุ
และคุณศิรกิ ร โรจนอุณหเสถียร เกษตรกรเจ้าของ
สวนกล้วยไม้ทอี่ นุเคราะห์แปลงทดลอง คุณสุรยิ ะ
เกาะม่วงหมู่ เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์โครงการ คุณณิชาพร
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โครงสร้างทางพันธุกรรมของแมลงวันแตง Zeugodacus cucurbitae
(Coquillett)(Diptera: Tephritidae) ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
Genetic Structure in Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) (Diptera: Tephritidae)
Across Thailand and All Contiguous Countries
ยุวรินทร์ บุญทบ1/,2/ อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์3/ Nagalingam Kumaran2/ Mark Schutze2/
Anthony R. Clarke2/ Stephen L. Cameron2/,4/ และ Matt N. Krosch2/
Yuvarin Boontop1/,2/Akarapong Swatdipong3/ Nagalingam Kumaran2/ Mark Schutze2/
Anthony R. Clarke2/ Stephen L. Cameron2/,4/ and Matt N. Krosch2/
----------------------------------

Abstract

The melon fly, Zeugodacus cucurbitae (Coquillett), is one of the major pest fruit fly
species of the world. It is a widely distributed horticultural pest that infests fruit of over
125 plant species, predominantly cucurbits. A molecular tool (microsatellites) was applied to
resolve the genetic structure in Z. cucurbitae across Thailand and all contiguous countries
(Myanmar, Laos, Cambodia and Malaysia). Microsatellites suggested a distinctive structure
within Northeastern populations associated with the mountainous biogeographical barriers
(Khorat Plateau: KhP). Transitions in climate and vegetation (Kangar-Pattani Line: KPL)
have also significantly influenced population structures in this species (especially in Yala
and Narathiwat populations). Furthermore, the present study confirms that Thai melon fly
are conspecific with melon fly in 3 contiguous countries (Myanmar, Laos and Cambodia)
but non-conspecific with melon fly in Malaysia. The information from this research
facilitates more efficient pest control and plant quarantine in Thailand.
Key words : genetic structure, melon fly, microsatellites, Khorat Plateau and Kangar- Pattani Line
1/
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3/
3/
4/
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บทคัดย่อ

แมลงวันแตง Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) เป็นแมลงศัตรูพืชที่มีความสำคัญต่อ
เศรษฐกิจทั่วโลก เนื่องจากสามารถเข้าทำลายพืชผัก ผลไม้ ได้มากกว่า 125 ชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
พืชตระกูลแตง ในประเทศไทยพบแมลงวันแตง Z. cucurbitae ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างยิ่งต่อ
การเกษตร ส่งผลกระทบต่อการนำเข้าและส่งออก การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้เครือ่ งหมายโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์
มาตรวจสอบโครงสร้างทางพันธุกรรมแมลงวันแตง Z. cucurbitae จากพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย
และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประชากรแมลงวันแตง Z. cucurbitae ของประเทศไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้านที่มีแนวชายแดนติดกับประเทศไทย (พม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
กั ม พู ช า และมาเลเซี ย ) ผลการศึ ก ษา พบว่ า โครงสร้ า งทางพั น ธุ ก รรมแมลงวั น แตง
Z. cucurbitae ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณที่ราบสูงโคราช (Khorat Plateau) และประชากร
แมลงวันแตง Z. cucurbitae บริเวณชายแดนภาคใต้ (ยะลา และนราธิวาส) นั้น มีความแตกต่างจาก
ประชากรแมลงวันแตง Z. cucurbitae จากพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทยเนื่องจากมีแนวขวางกั้นทางชีว
ภูมิศาสตร์ (Biogeographical barriers) และรอยต่อที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ (Transition
zone) บริเวณ Kangar-Pattani Line ซึ่งส่งผลทำให้ลักษณะทางพันธุกรรมของแมลงวันแตง Z.
cucurbitae จากประเทศไทยนั้นมีความแตกต่างจากประชากรแมลงวันแตง Z. cucurbitae ของ
มาเลเซีย ในขณะที่ลักษณะทางพันธุกรรมของแมลงวันแตง Z. cucurbitae จากประเทศไทยมีลักษณะ
เหมือนกับประชากรแมลงวันแตง Z. cucurbitae จากประเทศพม่า สปป.ลาว และกัมพูชา ข้อมูลจาก
การศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการประยุกต์ใช้กับงานควบคุมกำจัดและด้านกักกันพืช
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ในอนาคต
คำหลัก : โครงสร้างทางพันธุกรรมแมลงวันแตง Z. cucurbitae ไมโครแซทเทลไลท์บริเวณทีร่ าบสูงโคราช
และ เส้นเคนก้าร์- ปัตตานี

คำนำ

แมลงวันแตง Zeugodacus cucurbitae
(Coquillett) เป็นแมลงวันผลไม้ที่มีความสำคัญ
และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก สามารถเข้า
ทำลายผลผลิตทางการเกษตรได้มากมายหลาก
หลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืชตระกูลแตง
แมลงวันแตง Z. cucurbitae เป็นแมลงศัตรูพืช
สำคั ญ ของการทำเกษตรกรรมในประเทศไทย
เนื่ อ งจากสร้ า งความเสี ย หายให้ กั บ ผลผลิ ต อยู่
ระหว่าง 30-100% ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช ส่งผล

กระทบต่อการส่งออกพืชผักผลไม้ของไทยไปยัง
ต่างประเทศ และจัดได้ว่าเป็นสาเหตุหลักในการ
กีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ
ประเทศไทยได้ รั บ การจั ด อั นดั บ ให้ เป็ น
พื้ น ที่ ที่ มี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพสู ง เป็ น
แหล่งรวมสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต (สัตว์และพืช)
ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม ประกอบกับ
ความหลากหลายทางนิ เวศวิ ท ยาที่ มี ค วามแตก
ต่างกันไปตามลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศ ถือ
ได้ว่าเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดความหลากหลาย
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ทางพันธุกรรมของแมลงศัตรูพชื โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในแมลงวั น แตง Z. cucurbitae นั้ น มี ค วาม
แปรผั นด้ า นรู ป ร่ า งลั ก ษณะสี สั นของลำตั ว เป็ น
อย่างมาก นอกจากนีป้ ระเทศไทยถือว่าเป็นบริเวณ
จุดศูนย์กลางของแหล่งกำเนิด (native range)
ของแมลงวันแตง Z. cucurbitae ดังนัน้ ประเทศ
ไทยจึงเป็นตัวแทนของพื้นที่ในการศึกษาเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางพันธุกรรม การกระจายตัว
และวิวัฒนาการของแมลงวันแตง Z. cucurbitae
ในปัจจุบนั ได้เป็นอย่างดี ประเทศไทยมีลกั ษณะเด่น
ทางชี ว ภาพหลายประการที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของสิง่ มีชวี ติ เนือ่ งจาก
ประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดบรรจบของการกระจาย
ของพันธุพ์ ชื และพันธุส์ ตั ว์เขตซ้อนทับของกลุม่ สิง่ มี
ชี วิ ต 3 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม อิ น โด-เบอร์ มิ ส (IndoBurmese elements) กลุ่มอินโดไชนีส (IndoChinese elements) และกลุ่ ม มาเลเซี ย
(Malaysian elements) นอกจากนีป้ ระเทศไทยยัง
เป็นบริเวณ biogeographic transition zone
ทีส่ ำคัญของโลกบริเวณคอคอดกระ (Isthmus of
Kra) ซึ่งจัดเป็นบริเวณรอยต่อของ Sundaland
และ Mainland Asian พื้นที่บริเวณนี้จึงมีความ
หลากหลายทางชีวภาพเป็นอันดับหนึง่ ของโลก
ปั จ จั ย ทางนิ เวศวิ ท ยา การอพยพหรื อ
การกลายพั น ธุ์ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต ส่ ง ผลต่ อ ความ
แปรผันของพันธุกรรม ที่เกิดจากเปลี่ยนแปลง
ความถี่ของยีนภายในกลุ่มประชากรหรือระหว่าง
ประชากรของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆ การศึกษาความ
แปรผั น ของประชากรสามารถศึ ก ษาได้ จ าก
โครงสร้างทางพันธุกรรม (genetic structure)
(Slatkin, 1987) ซึ่งรูปแบบโครงสร้างทางพันธุ
กรรมจะบ่งบอกถึงความสามารถในการอยู่รอด

ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ส ามารถปรั บ ตั ว ให้ เหมาะสมกั บ
แหล่ ง ที่ อ ยู่ โดยแสดงออกในรู ป แบบของความ
หลากหลายทางพันธุกรรมที่มีความเหมาะสมใน
แต่ ล ะกลุ่ ม ประชากร ดั ง นั้ น สามารถนำข้ อ มู ล
โครงสร้ า งทางพั นธุ ก รรมไปใช้ ป ระโยชน์ ในการ
จัดการทรัพยากรให้เหมาะสมกับกลุ่มประชากร
รวมทัง้ ในการควบคุมกำจัดแมลงศัตรูพชื ด้วยวิธกี าร
แบบผสมผสาน (integrated pest management)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมแมลงด้วยการฉาย
รังสี (sterile insect technique) เพื่อให้แมลง
เป็ น หมั น ในปั จ จุ บั น นี้ มี ก ารนำเครื่ อ งหมาย
โมเลกุลหลายชนิดมาใช้ศึกษาโครงสร้างทางพันธุ
กรรม แต่ที่ได้รับความนิยมและให้ผลการศึกษาที่
ดีทสี่ ดุ คือ เครือ่ งหมายโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์
(microsatellite หรื อ simple sequence
repeats, SSRs) ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการเรียงตัว
ของลำดับนิวคลีโอไทด์ซ้ำเป็นช่วงสั้นๆ บนสาย
ดี เ อ็ น เอเป็ น เครื่ อ งหมายโมเลกุ ล ที่ มี ค วาม
หลากหลายของอัลลีลสูง (allele) เหมาะสำหรับ
ใช้ในการศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของ
ประชากรการเฝ้าระวัง และติดตามการเปลีย่ นแปลง
ทางพันธุกรรมของประชากรของสิ่งมีชีวิต ถึงแม้
ความรู้ด้านโครงสร้างทางพันธุกรรมจะมีความ
สำคัญต่อการวางแผนจัดการประชากรแมลงวันผล
ไม้ ในธรรมชาติ แต่ ป ระเทศไทยยั ง ไม่ เคยมี ก าร
ศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ ม าก่ อ น ดั ง นั้ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างทางพันธุกรรม
แมลงวันแตง Z. cucurbitae ด้วยเครื่องหมาย
โมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์ โดยศึกษาประชากร
แมลงวันแตง Z. cucurbitae ที่เก็บรวบรวมจาก
พื้ นที่ เ กษตรกรรมต่ า งๆ ในประเทศไทย และ
แมลงวันแตง Z. cucurbitae จากประเทศที่มี
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แนวชายแดนติดกัน เพื่อนำมาประยุกต์กับงาน
ควบคุมกำจัด และด้านกักกันพืชต่อไปในอนาคต

อุปกรณ์และวิธีการ

1. รวบรวมตั ว อย่ า งแมลงวั น แตง Z.
cucurbitae โดยเก็บตัวอย่างแมลงวันแตง Z.
cucurbitae จาก 6 ภู มิ ภ าคของประเทศไทย
(ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวัน
ออก ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้) รวม
ทั้ ง จากเกาะขนาดใหญ่ ได้ แ ก่ เกาะช้ า ง และ

เกาะสมุยรวมทั้งหมด 20 แหล่งเก็บตัวอย่าง (20
ตั ว อย่ า งต่ อ หนึ่ ง พื้ น ที่ ) และเก็ บ ตั ว อย่ า งจาก
ประเทศพม่า สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย
โดยเก็ บ ตั ว อย่ า งประเทศละ 20 ตั ว อย่ า ง
(เก็บรวบรวมตัวอย่างระหว่าง เมษายน 2555
ถึง เมษายน 2557) แต่สำหรับประเทศไทยนั้น
ใช้ตวั แทนแมลงวันแตง Z. cucurbitae จำนวน 40
ตั ว อย่ า ง จาก 6 ภู มิ ภ าคของประเทศไทย
(Figure 1)

Thailand
Contiguous countries

Figure 1 Locations of sampling sites in Thailand and contiguous countries at which
Zeugodacus cucurbitae were collected
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Table 1 Collection locations and numbers of individuals used for microsatellite analyses for
samples of male Zeugodacus cucurbitae collected from six regions and two islands
of Thailand
Location
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Chiang Mai
Nan
Tak
Udon Thani
Ubon Ratchathani
Nakhon Ratchasima
Suphan Buri
Nonthaburi
Ratchaburi
Petchaburi
Chang Island
Prachuap Khiri Khan
Amphoe Bang Saphan
Chumphon
Amphoe Tha Chana
Samui Island
Surat Thani
Phang-nga
Yala
Narathiwat

Region
North
North
West
Northeast
Northeast
Northeast
Central
Central
Central
Central
East
South
South
South
South
South
South
South
South
South

Latitude
18.942
18.764
17.225
17.218
15.233
14.848
14.478
14.03
13.221
12.421
12.074
11.541
11.135
10.225
9.361
9.285
9.11
8.852
6.305
6.069

of   
Longitude Number
sample
99.021
100.773
99.157
102.762
105.029
101.226
100.05
100.181
99.434
99.542
102.165
99.464
99.255
99.055
99.085
99.562
99.281
98.35
101.162
101.875

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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Table 2 Collection locations and numbers of individuals used for microsatellite analyses
for samples of male Zeugodacus cucurbitae collected from Thailand and all
contiguous countries
Location

Country

1

Thailand

2
3
4
5

Location

North (Nan)
East (Tak)
Northeast (Udon Thani)
(Ubon Ratchathani
East (Chang Island)
Central (Suphan Buri)
South (Surat Thani)
Myanmar Yangon
Laos
Vientiane
Cambodia Trapeang Srae
Malaysia
Malacca

Latitude

Longitude

18.764
17.225
17.218
15.233
12.074
14.478
9.110
17.090
18.011
11.277
3.005

100.773
99.157
102.762
105.029
102.165
100.050
99.281
96.175
102.643
105.583
101.298

Number of
sample
6
6
5
5
6
6
6
20
20
20
20

2. การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
สกัดดีเอ็นเอ (DNA extraction) จากตัวอย่างแมลงวันแตง Z. cucurbitae จำนวน 20 ตัวอย่าง
ต่อแหล่งเก็บตัวอย่าง จากนั้นเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่ (Polymerase Chain Reaction,
PCR) จากเครือ่ งหมายโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์ จำนวน 14 ตำแหน่ง (Boontop et al., 2017)(Table3)
Table 3 Primer details for 14 microsatellite loci used in this study
Locus
1
2
3
4
5
6
7

Primer sequences

BcCIRD3 F: CTGATGAGTCCAATAAAATGC
R: CTGCCATCATATCCTTTGTT
BcCIRE8 F: CGACTTTGGAGTGCTTTG
R: ACACGAGCGCATAACAAC
BcuG3.4 F:GGATGAAGTCGCAAAGGAAG
R:TCAGCTTGTTTGTCCTGCTG
BcCIRG1 F: AAAATGTTAGATAAACAAAATACTG
R: CCATACAACACAATGCTCT
BcuB5.2 F:CCAAAACCAATCACGACG
R:AAACATACGCACGCAACT
BcuA2.5 F:TTTCGTTTTCCTGCCAGAGTT
R:CAATGCAGCAAATTCACCTAC
BcuB4.3 F:CTCGCCGTAATAGCCTGT
R:GGGTCGTAAATTCCGTTG

Locus
8
9
10
11
12
13
14

Primer sequences

BcCIRF3 F: CCGGATAGACGTAAGCACT
R: AACCGTAGGTGACGTGTG
BcCIRH9 F: CAACAACCTAACTTCAATCACA
R: AACCTTCTCTTAAACCGTTAGAC
BcCIRD11 F: ATCTCTGCGGTGCATTTA
R: CAATAATAACAGCAATAACAACG
BcCIRC F: AAGCGTCAATGAGACAGC
R: CTGCTTGAGGGCAAGTAA
BcCIRE7 F: CTGCCACTATCCCTCTTG
R: CCAACGAGAAAAGCAATAA
BcCIRH10 F: TCAGCTCTGCACCTACTCA
R: TGCTGTAATGCACGATTG
BcCIRH7 F: GTGCAGCTAGGCAGGTAG
F: CCGGATAGACGTAAGCACT
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ประเมินเครื่องหมายโมเลกุลไมโครแซท
เทลไลท์ ที่ ให้ ค่ า ของขนาดอั ล ลี ล (allele size)
ทีเ่ หมาะสมโดยโปรแกรม GeneMapper Version 5
(ABI) ศึ ก ษาความหลากหลายทางพั นธุ ก รรม
ภายในประชากร โดยหาจำนวนอัลลีลต่อตำแหน่ง
(number of alleles), allelic richness และ
ความหลากหลายของยีน (gene diversity) โดย
โปรแกรม ARLEQUIN และค่าความเบี่ยงเบน
(deviations) ของอั ล ลี ล จากสมดุ ล (HardyWeinberg equilibrium: HWE) โดยโปรแกรม
Microsatellite Toolkit 3.1 (Park, 2001) จาก
นั้ น หาค่ า Heterozygote excess (H e )และ
Heterozygote deficit (H O)สำหรับประชากร
แต่ละกลุ่มโดยใช้ค่าFISด้วยโปรแกรม GenAlEx
version 6.1 (Peakall and Smouse, 2006)
คำนวณหาค่ า การจั ด กลุ่ ม ประชากรที่
เหมาะสม (K) โดยค่า K สูงสุดเป็นตัวแทนการ
แบ่งกลุม่ ประชากรทีด่ ที สี่ ดุ (Evanno et al., 2005)
โดยใช้โปรแกรม STRUCTURE Version 2.3
(Pritchard et al., 2000) สรุปผลการวิเคราะห์การ
จัดกลุ่มประชากรด้วยโปรแกรม STRUCTURE
HARVESTER (Earl and vonHoldt, 2011) และ
โปรแกรม CLUMPP Version 1.1.2 (Jakobsson
and Rosenberg, 2007) จำลองแบบการ
จัดกลุ่มประชากรที่เหมาะสมที่สุดด้วยโปรแกรม
DISTRUCT Version11 (Rosenberg, 2004)

ผลการทดลองและวิจารณ์

1. โครงสร้ า งทางพั น ธุ ก รรมแมลงวั น แตง 

Z. cucurbitae ในประเทศไทย
จากการวิ เ คราะห์ ตั ว อย่ า งประชากร

แมลงวั น แตง Z. cucurbitae ทั้ ง หมด 400
ตัวอย่างจาก 20 แหล่งเก็บตัวอย่าง (Tables 1 -2)
ทดสอบด้วยเทคนิคเครือ่ งหมายโมเลกุลไมโครแซท
เทลไลท์ 14 ตำแหน่ง (loci) ผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บ
ค่าทางสถิตทิ ไี่ ด้จากการวิเคราะห์ความหลากหลาย
ทางพั นธุ ก รรมเครื่ อ งหมายโมเลกุ ล ไมโครแซท
เทลไลท์จากโปรแกรม ARLEQUIN นั้น ไม่แตก
ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยจำนวนอัลลีลเฉลี่ย
เท่ากับ 41.80 ค่าเฉลี่ย allelic richness เท่ากับ
3.76 และความหลากหลายของยีนโดยเฉลีย่ เท่ากับ
0.49 นอกจากนี้ระดับความหลากหลายทางพันธุ
กรรมของประชากรในระดับปานกลางถึงระดับสูง
สะท้อนให้เห็นความหลากหลายทีเ่ กิดจากวิวฒ
ั นาการ
ที่เปลี่ยนปลงไป (HO) จากเกาะสมุย (0.33) ถึง
ประจวบคีรขี นั ธ์ (0.46) (Table 4) และความหลาก
หลายของยีน (gene diversity) ของประชากร
แมลงวันแตง Z. cucurbitae จากเกาะสมุย (3.64)
ซึ่ ง เป็ น เกาะขนาดใหญ่ ข องประเทศไทยนั้ น มี
ลักษณะพันธุกรรมเหมือนกับประชากรแมลงวันแตง
Z. cucurbitae จากแผ่นดินใหญ่ แต่ประชากรมี
ความหลากหลายทางพันธุกรรมในระดับต่ำกว่า
ประชากรแผ่นดินใหญ่ทอี่ ยูใ่ กล้สดุ คือ สุราษฎร์ธานี
(3.91) (Table 4) แสดงให้ เห็ น ว่ า ประชากร
แมลงวันแตง Z. cucurbitae บนพืน้ ทีเ่ กาะเหล่านี้
อาจแยกหรือกระจายตัวมาจากแผ่นดินใหญ่ซงึ่ อาจ
เคยเชือ่ มติดกันมาก่อนในอดีต ผลการศึกษาครัง้ นี้
แตกต่างจากการศึกษาโครงสร้างทางพันธุกรรม
ของผึง้ โพรง Apis cerana ทีพ่ บว่าโครงสร้างทาง
พันธุกรรมของผึ้งโพรงจากเกาะสมุยนั้นแตกต่าง
อย่างชัดเจนจากประชากรผึ้งโพรงจากพื้นที่อื่น ๆ
ของประเทศไทย (Warrit et al., 2006)
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Table 4 Microsatellite summary statistics for Zeugodacus curcurbitae populations collected
across the 20 sampled locations from Thailand
Location
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Chiang Mai
Nan
Tak
Udon Thani
Ubon Ratchathani
Nakhon Ratchasima
Suphan Buri
Nonthaburi
Ratchaburi
Petchaburi
Chang Island
Prachuap Khiri Khan
Amphoe Bang Saphan
Chumphon
Amphoe Tha Chana
Samui Island
Surat Thani
Phang-nga
Yala
Narathiwat

No. of
allele
39
40
42
48
43
45
42
43
45
36
40
45
43
41
43
40
43
42
39
37
41.8

การจั ด กลุ่ ม ประชากรแมลงวั น แตง
Z. cucurbitae จากข้ อ มู ล พั นธุ ก รรมที่ ได้ จ าก
เครื่ อ งหมายโมเลกุ ล ไมโครแซทเทลไลท์ แ บบ
Bayesian clustering ซึ่งค่า K สูงสุดแสดงค่าที่
เหมาะสมทีส่ ดุ ในการแบ่งกลุม่ ประชากร การศึกษา
ครั้งนี้พบค่า K สูงสุด คือ 3 ดังนั้นการจัดกลุ่ม

Allelic
richness
3.36
3.55
3.82
4.36
3.91
4.09
3.82
3.91
4.09
3.18
3.55
4.09
3.82
3.73
3.82
3.64
3.91
3.73
3.55
3.36
3.76

Gene
diversity
0.47
0.56
0.51
0.53
0.48
0.48
0.54
0.49
0.57
0.48
0.55
0.54
0.48
0.51
0.46
0.44
0.46
0.47
0.41
0.42
0.49

He

Ho

0.43
0.46
0.49
0.54
0.46
0.52
0.47
0.50
0.51
0.46
0.46
0.51
0.46
0.50
0.48
0.45
0.45
0.46
0.45
0.42
0.47

0.40
0.41
0.44
0.42
0.39
0.40
0.42
0.41
0.38
0.41
0.44
0.46
0.41
0.43
0.42
0.33
0.37
0.38
0.34
0.37
0.40

ประชากรแมลงวันแตง Z. cucurbitae ทีเ่ หมาะสม
คือ 3 กลุม่ (Group) ดังนี้ กลุม่ ที่ 1 ประชากรจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณที่ราบสูงโคราช
(Khorat Pateau: KhP) (แหล่งเก็บตัวอย่างที่ 4 - 6)
กลุม่ ที่ 2 ประชากรแมลงวันแตง Z. cucurbitae
จากจังหวัดยะลาและนราธิวาส (แหล่งเก็บตัวอย่าง
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ที่ 19 และ 20) และกลุม่ ที่ 3 ประชากรแมลงวันแตง
Z. cucurbitae จากพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทย
(แหล่งเก็บตัวอย่างที่ 1-3 และ 7-18) และพบว่า

ประชากรแมลงวันแตง Z. cucurbitae กลุม่ ที่ 1
นัน้ มีความแตกต่างอย่างชัดเจนอย่างเห็นได้ชดั จาก
ประชากรกลุม่ อืน่ ๆ ของประเทศไทย (Figure 2)

Figure 2 Geographical location of sample sites in Thailand from which Zeugodacus
cucurbitae were collected. Bar plots from Bayesian cluster analysis in STRUCTURE
show population assignment results for K = 3. Each horizontal line represents
a single individual and its probability of assignment to a particular cluster is
given as a uniquecolour. Solid black lines separate individuals from each of the
twenty sites
จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาโครงสร้าง การศึกษาก่อนหน้านี้ในแมลงผลไม้ (Boontop et
ทางพันธุกรรมของแมลงวันแตง Z. cucurbitae al., 2017) แต่การศึกษาครั้งนี้กลับพบหลักฐาน
ในประเทศไทยนั้ น ไม่ พ บอิ ท ธิ พ ลจากบริ เวณ สำคัญทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากพบความแตกต่าง
คอคอดกระ ซึ่งเป็นบริเวณรอยต่อทางธรรมชาติ ของลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรมของประชากร
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การกระจายของสิ่ ง มี ชี วิ ต หลาย แมลงวั น แตง Z. cucurbitae จากยะลาและ
ชนิดเนื่องจากไม่พบความแตกต่างทางพันธุกรรม นราธิวาสไปจากประชากรในพื้นที่อื่น ๆ นั้น เกิด
ของประชากรแมลงวั น แตง Z. cucurbitae จากบริ เวณรอยต่ อ ที่ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทาง
บริเวณคอคอดกระ (Figure 2) สอดคล้องกับ ธรรมชาติ (transition zone) บริเวณ Kanger-
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Pattani line สอดคล้องกับแนวความคิดในการ
เป็นอุปสรรคทางชีวภูมิศาสตร์บริเวณ Kanger Pattani Line ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม สภาพภูมอิ ากาศจากป่าเบญจพรรณ
ไปสู่ป่าดิบแล้ง (Lohman et al., 2011) ทำให้พืช
อาหารและสภาพแวดล้ อ มของแมลงมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว เช่ น เดี ย วกั บ การ
กระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด รวม
ทั้งนกและค้างคาวซึ่งหยุดการกระจายตัวบริเวณ
Kanger - Pattani Line (Hughes et al., 2011)
การศึกษาครั้งนี้แสดงหลักฐานที่สำคัญ
เกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเกิดเป็นแนว
กีดขวางทางชีวภูมศิ าสตร์ทมี่ อี ทิ ธิพลต่อโครงสร้าง
ทางพันธุกรรมแมลงวันแตง Z. cucurbitae คือ
แนวเทื อ กเขาที่ เป็ น แนวกี ด ขวางทางธรรมชาติ
บริเวณที่ราบสูงโคราช (Khorat Plateau) และ
บริเวณ Kangar-Pattani Line เนื่องจากผลการ
ศึกษาแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของประชากร
แมลงวันแตง Z. cucurbitae จากภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ (ที่ ร าบสู ง โคราช) ว่ า มี ลั ก ษณะ
โครงสร้างทางพันธุกรรมแตกต่างจากประชากร
แมลงวันแตง Z. cucurbitae ในพื้นที่อื่น ๆ ซึ่ง
บริเวณดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ในยุค Mesozoic (252-66 Mya) ทำให้
เกิ ด แนวเทื อ กเขาสู ง ทำให้ ที่ ร าบสู ง โคราชมี
ลักษณะแตกต่างจากภูมิภาคอื่นของประเทศไทย
และเทือกเขาเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแนวทางกั้นตาม
ชี ว ภู มิ ศ าสตร์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การกระจายตั ว ของ
แมลงวันแตง Z. cucurbitae สอดคล้องกับการ
ศึกษาที่ผ่านมาว่าแนวเทือกเขาขนาดใหญ่นั้นเป็น
อุปสรรคทางชีวภาพที่สำคัญต่อการไหลของยีน
(gene flow) ในแมลงวันผลไม้อนื่ ๆ (Meeyen et al.,

2014, Kunprom et al., 2015) ข้ อ มู ล
ดังกล่าวนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเฝ้าระวัง
ติดตามการแยกออกเป็นสายพันธุใ์ หม่ (divergence)
ของแมลงวันแตง Z. cucurbitae ซึ่งสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีจนสามารถเข้า
ทำลายพืชได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ข้ อ มู ล จากการศึ ก ษาโครงสร้ า งทางพั นธุ ก รรม
แมลงวันแตง Z. cucurbitae ในครั้งนี้ก่อให้เกิด
ประโยชน์มากในการควบคุมและจัดการศัตรูพืช
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยุทธศาสตร์การจัดการควบคุม
แมลงด้วยเทคนิคการฉายรังสี ซึง่ เป็นวิธกี ารปล่อย
แมลงวันผลไม้ทเี่ ป็นหมันจำนวนมากไปในสิง่ แวดล้อม
เพื่ อ แข่ ง ขั นจั บ คู่ กั บ ประชากรแมลงวั น ผลไม้ ใน
ธรรมชาติ แล้วส่งผลให้ลดการขยายพันธุ์ของ
ประชากรในรุ่นต่อ ๆ ไป ผลจากการศึกษาจึงเป็น
ข้อมูลพื้นฐานที่ชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ในบริเวณที่ราบสูง
โคราชนั้ น มี ค วามเหมาะสมในการควบคุ ม
แมลงวันแตง Z. Cucurbitae โดยการฉายรังสี
เนื่องจากประชากรแมลงวันแตง Z. cucurbitae
ในพื้นที่เหล่านั้นมีแนวเทือกเขาเป็นแนวขวางกั้น
ทางธรรมชาติ ซึ่ ง เป็ นตั ว กำหนดขอบเขตของ
พื้ น ที่ ที่ ต้ อ งการควบคุ ม ทำให้ โ อกาสในการ
ควบคุมแมลงวันแตง Z. cucurbitae โดยการ
ฉายรังสีนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมาก
ยิ่งขึ้น
2. โครงสร้ า งทางพั น ธุ ก รรมแมลงวั น แตง 

Z. cucurbitae ของประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบ้าน
จากการวิเคราะห์ตัวอย่างแมลงวันแตง
Z. cucurbitae จำนวน 140 ตัวอย่าง จาก 5
ประเทศ ได้ แ ก่ ประเทศไทย พม่ า สปป.ลาว

23

ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY GAZETTE Volume 36 No.1-2, January - December 2018

กัมพูชา และมาเลเซีย ด้วยเทคนิคเครื่องหมาย
โมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์ พบว่า จำนวนอัลลีล
ต่อ loci มีความแปรผันมากมีค่าอยู่ระหว่าง 2.82
(มาเลเซีย) ถึง 3.82 (ประเทศไทย พม่า และ
กัมพูชา) ในขณะที่ allelic richness อยู่ระหว่าง
1.36 (มาเลเซีย) ถึง 1.49 (พม่า) และค่าเฉลี่ย

ความหลากหลายทางพันธุกรรมจากทุก loci ใน
แต่ละพื้นที่มีค่าตั้งแต่ 0.41 0.24 (มาเลเซีย) ถึง
0.57 0.30 (ประเทศไทย) นอกจากนี้ความหลาก
หลายระหว่างประชากร นั้นแสดงออกมาในค่า
H O ซึ่ ง มี ค วามแปรผั น อย่ า งมากจาก 0.28
(มาเลเซีย) ถึง 0.42 (พม่า) (Table 5)

Table 5 Microsatellite summary statistics for Zeugodacus curcurbitae populations collected
across the five sampled locations from Thailand and contiguous countries
Allelic
Richness
1.47

Gene
diversity
0.57 ± 0.30

Fis

H-W

He

HO

Thailand

No.of
allele
3.82

0.11

0.07

0.47

0.42

Laos

3.55

1.44

0.49 ± 0.28

0.04

0.87

0.44

0.42

Cambodia

3.82

1.46

0.48 ± 0.26

0.14

0.01

0.46

0.40

Myanmar

3.82

1.49

0.53 ± 0.32

0.24

0.00

0.49

0.38

Malaysia

2.82

1.36

0.41 ± 0.24

0.21

0.11

0.36

0.28

Location

การจั ด กลุ่ ม ประชากรแมลงวั น แตง
Z. cucurbitae ของประเทศไทยและประเทศ
เพื่ อ นบ้ า นที่ มี ช ายแดนติ ด กั น แบบ Bayesian
clustering พบว่าค่า K สูงสุด (2) เป็นค่าที่เหมาะ
สมที่สุดในการนำมาจัดกลุ่มประชากร ดังนั้นการ
ศึกษาครั้งนี้สามารถแบ่งประชากรแมลงวันแตง
Z. cucurbitae ของประเทศไทยและประเทศ
เพือ่ นบ้านออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ที่ 1 ประชากร

แมลงวันแตง Z. cucurbitae ของประเทศไทยกับ
ประเทศสปป.ลาว พม่ า และกั ม พู ช าเนื่ อ งจาก
ทั้งหมดมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกัน และ
กลุ่ ม ที่ 2 คื อ ประชากรแมลงวั น แตง Z.
cucurbitae จากมาเลเซียซึ่งมีลักษณะโครงสร้าง
ทางพั น ธุ ก รรมแตกต่ า งจากประเทศไทยและ
ประเทศอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด (Figure 3)
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Myanmar

Figure 3 Geographical location of sample sites from Thailand and contiguous countries
which Zeugodacus cucurbitae were collected. Bar plots from Bayesian cluster
analysis in STRUCTURE show population assignment results for K = 2. Each
horizontal line represents a single individual and its cluster assignment to a
particular cluster is given as a particular colour. Solid black lines separate
individuals from each of the five sites
เมื่อทำการศึกษาลักษณะพันธุกรรมของ
แมลงวันแตง Z. cucurbitae จากประเทศไทย
จากทุ ก ภู มิ ภ าคเปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศที่ มี
ชายแดนติ ด กั บ ประเทศไทยพบว่ า ประชากร
แมลงวันแตง Z. cucurbitae ของประเทศไทย
นั้ น มี ลั ก ษณะพั น ธุ ก รรมเหมื อ นกั บ ประชากร
แมลงวั น แตง Z. cucurbitae จากประเทศ
สปป.ลาว พม่า และ กัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศที่มี
ชายแดนเชื่ อ มติ ด กั น และไม่ มี แ นวกั้ น ทาง
ธรรมชาติ แต่ลกั ษณะทางพันธุกรรมแมลงวันแตง
Z. cucurbitae ของประเทศไทยนั้นแตกต่างจาก

ประชากรแมลงวั น แตง Z. cucurbitae จาก
มาเลเซี ย อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด สอดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของประชากรแมลงวัน
แตง Z. cucurbitae ที่เกิดขึ้นบริเวณรอยต่อ
ธรรมชาติบริเวณ Kangar - Pattani Line ซึ่ง
เป็ น หลั ก ฐานชี้ ชั ด ว่ า บริ เ วณดั ง กล่ า วมี ส ภาพ
แวดล้อม ลักษณะพืชพันธุ์ที่มีความแตกต่าง และ
ส่งผลให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนต่อประชากร
แมลงวันแตง Z. cucurbitae ของประชากรแตง
ของประเทศไทย และมาเลเซีย
นอกจากนีข้ อ้ มูลทางโครงสร้างทางพันธุกรรม
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เหล่านี้ยังถูกนำมาใช้ในการอ้างอิงถึงขั้นตอนการ
ตั้ง รกราก (colonization process) และเส้น
ทางการอพยพ (migration routes) ของ
แมลงวันผลไม้ได้อีกด้วย (Boontop et al., 2017)
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่าการกักกันพืช
ของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นยังไม่มี
มาตรการที่ เข้ ม งวดมากนั ก ส่ ง ผลกระทบให้ มี
แมลงศัตรูพืชหลายชนิดมีโอกาสที่จะแพร่กระจาย
เข้ามาได้ ดังนั้นด่านกักกันพืชบริเวณชายแดนควร
มีการจัดการและเฝ้าระวังให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเข้ามาของศัตรู
พืชต่างถิ่น (invasive species) อีกหลายชนิดไม่
ให้เข้ามาในประเทศไทย ที่อาจก่อให้เกิดความเสีย
หายตามมาอีกมากมายในอนาคต

สรุปผลการทดลอง

การศึ ก ษาโครงสร้ า งทางพั น ธุ ก รรม
แมลงวันแตง Z. cucurbitae จากพื้นที่ต่างๆ
ของประเทศไทย และศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์
ระหว่างประชากรแมลงวันแตง Z. cucurbitae
ของประเทศไทยกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นที่ มี แนว
ชายแดนติ ด กั บ ประเทศไทย (พม่ า สปป.ลาว
กัมพูชา และมาเลเซีย) ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล
ไมโครแซทเทลไลท์ พบว่ า โครงสร้ า งทางพั นธุ
กรรมแมลงวันแตง Z. cucurbitae ของประเทศ
ไทยนั้ น มี ค วามสั ม พั นธ์ กั บ แนวขวางกั้ นทางชี ว
ภูมิศาสตร์ที่เป็นแนวเทือกเขายาวบริเวณที่ราบสูง
โคราช ทำให้ โ ครงสร้ า งทางพั น ธุ ก รรมของ
ประชากรแมลงวั น แตง Z. cucurbitae จาก
ที่ ร าบสู ง โคราชนั้ น แตกต่ า งจากประชากรใน
ภู มิ ภ าคอื่ น ๆ ของประเทศไทย และรอยต่ อ
ที่ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางธรรมชาติ ที่ บ ริ เวณ

Kangar-Pattani Line ส่ ง ผลให้ ป ระชากร
แมลงวันแตง Z. cucurbitae บริเวณจังหวัด
ยะลา และนราธิวาส นั้น แตกต่างจากประชากร
อื่ น ๆ ของประเทศไทยเช่ นกั น และเมื่ อ ศึ ก ษา
โครงสร้ า งทางพั น ธุ ก รรมของแมลงวั น แตง
Z. cucurbitae ของประเทศไทยกั บ ประเทศ
เพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย พบว่า
มีโครงสร้างทางพันธุกรรมเหมือนกับประชากร
แมลงวันแตง Z. cucurbitae จากพม่า สปป.ลาว
และกั ม พู ช า แต่ มี ค วามแตกต่ า งกั บ ประชากร
แมลงวั น แตง Z. cucurbitae จากมาเลเซี ย
ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในควบคุมกำจัด การประยุกต์ใช้กับงานฉาย
รั ง สี เพื่ อ ควบคุ ม แมลงวั น ผลไม้ และงานด้ า น
กักกันพืชระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ
ในอนาคต
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ชีววิทยาและศักยภาพของไรตัวห้ำ Amblyseius swirskii
(Athias-Henriot) (Acari: Phytoseiidae) ในการกำจัดเพลี้ยไฟ
Biology and Potential of Amblyseius swirskii
(Athias-Henriot) (Acari: Phytoseiidae) for Controlling Thrips
อทิติยา แก้วประดิษฐ์1/ พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์1/ พลอยชมพู กรวิภาสเรือง1/
อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล1/ และ ณพชรกร ธไภษัชย์1/
Athitiya Kaewpadit1/ Pichate Chaowattanawong1/ Ploychompoo Konvipasruang1/
Atcharabhorn Prasoetphon1/ and Naphacharakorn Ta-Phaisach1/
-------------------------------------------

Abstract

A cohort of the predaceous mite, Amblyseius swirskii, from the Netherlands was
introduced to Thailand in May 2016. Laboratory studies were conducted on its life cycle
using the chili thrips, Scirtothrips dorsalis, as food; its potential in terms of biological
attributes were obtained from the life table analysis using S. dorsalis larvae, eggs of the rice
moth, Corcyra cephalonica, and pollens of cattail, Typha angustifolia, as food. Thrips’
consumption efficiency was determined using larvae of chili thrips, S. dorsalis, bean thrips,
Caliothrips phaseoli, and melon thrips, Thrips palmi, as prey. The experiments were carried
out from October 2016 to September 2017 at the Plant Protection Research and
Development Office, Department of Agriculture. All experiments were conducted under
laboratory conditions at 28±±2 °° C, 75±±2% RH. The life cycle study revealed durations of 1.50±
0.28, 0.67±±0.04, 0.88±±0.72, 1.00±±0.13 days for the egg, larval, protonymph and deutonymph
stages, respectively, and 4.05±±1.17 days from egg to adult. Females laid 3.63±0.65 eggs per
day, totaling 52.25±±5.25 eggs during the oviposition period of 18.19±±3.34 days. Study of its
potential using the three prey in terms of its biological attributes obtained from the life
table analysis yielded a net reproductive rate of increase (Ro) of 12.54, 20.02 and 4.53 times,
the cohort generation time (Tc) of 14.83, 14.99 and 14.22 days, the capacity for increase (rc)
of 0.17, 0.19 and 0.10 times, and the finite rate of increase (λ) of 1.18, 1.22 and 1.11 per day,
for chili thrips, bean thrips, melon thrips, respectively. Study of the thrips’ consumption
efficiency using S. dorsalis, C. phaseoli and T. palmi larvae as prey showed that during its
1/
1/

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Plant Protection Research and Development Office, Chatuchak, Bangkok 10900
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life span the highest consumptions obtained were 66.50±±5.54 larvae of T. palmi per day
which is statistically different (P<0.05) from 60.80±±4.16 and 58.40±4.81 larvae of S. dorsalis
and C. phaseoli per day, respectively.
Key words : predaceous mite, Amblyseius swirski, life cycle, prey, biological attributes,
thrips’ consumption efficiency

บทคัดย่อ

นำเข้าไรตัวห้ำ Amblyseius swirskii ในเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2559 จากประเทศเนเธอร์แลนด์
เพื่อทำการศึกษาวงจรชีวิตอาหารที่เหมาะสม ศักยภาพและประสิทธิภาพการกินเพลี้ยไฟ ในการศึกษา
วงจรชีวิตของไรตัวห้ำที่เลี้ยงด้วยเพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis ดำเนินการ ณ กลุ่มกีฏและ
สัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือน
กันยายน 2560 ในสภาพห้องปฏิบตั กิ ารทีอ่ ณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ 28±±2 องศาเซลเซียส และความชืน้ สัมพัทธ์ 75.2
เปอร์เซ็นต์ พบว่าระยะไข่ตัวอ่อน protonymph และ deutonymph มีค่าเฉลี่ย 1.50 ± 0.28, 0.67 0.04,
0.88 0.72 และ 1.00± 0.13 วัน ตามลำดับ ระยะตัวเต็มวัย มีค่าเฉลี่ย 4.05± 1.17 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมีย
วางไข่ 3.63 0.65 ฟองต่อวัน ตลอดชีวิตวางไข่ได้ 52.25±+5.25 ฟอง มีระยะเวลาการวางไข่ 18.19+3.34
วัน จากการศึกษาอาหารที่เหมาะสมโดยใช้ตัวอ่อนเพลี้ยไฟพริก ไข่ผีเสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica
และเกสรต้นธูปฤาษี Typha angustifolia พบว่า มีอัตราการขยายพันธุ์สุทธิ (Ro) เท่ากับ 12.54, 20.02
และ 4.53 เท่า ชั่วอายุขัยของกลุ่ม (Tc) เท่ากับ 14.83, 14.99 และ 14.22 วัน ความสามารถในการขยาย
พันธุ์ทางกรรมพันธุ์ (rc) เท่ากับ 0.17, 0.19 และ 0.10 เท่าและมีอัตราการเพิ่มแท้จริง (λ) เท่ากับ 1.18,
1.22 และ 1.11 ตามลำดับ การศึกษาประสิทธิภาพการกินเพลี้ยไฟระยะตัวอ่อนจำนวน 3 ชนิด ได้แก่
เพลี้ยไฟพริก S. dorsalis เพลี้ยไฟถั่ว Caliothrips phaseoli และ เพลี้ยไฟฝ้าย Thrips palmi พบว่า
ตลอดชีวิตไรตัวห้ำกินเพลี้ยไฟฝ้ายได้มากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 66.50+±5.54 ตัว ซึ่งมีความแตกต่างอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ (P <0.05) กับเพลี้ยไฟพริกและเพลี้ยไฟถั่ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 60.80± +4.16 และ
58.40+4.81 ตัว ตามลำดับ
คำหลัก : ไรตัวห้ำ Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) วงจรชีวิต เหยื่อ คุณลักษณะทาง
ชีววิทยา ประสิทธิภาพในการกินเพลี้ยไฟ

คำนำ

เนื่ อ งจากเพลี้ ย ไฟเป็ น แมลงศั ต รู พื ช ที่
สำคัญของพืชเศรษฐกิจหลายชนิด การปนเปื้อน

ของสารกำจั ด ศั ต รู พื ช ที่ ใ ช้ ใ นการควบคุ ม เป็ น
อุปสรรคหนึ่งที่ทำให้การผลิตพืชส่งออกมีปัญหา
และการกีดกันทางการค้า นอกจากนั้น มีรายงาน
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การวิวัฒนาการการดื้อยาของศัตรูพืชในบางพื้นที่
ที่ใช้สารกำจัดแมลงติดต่อกันเป็นเวลานาน เช่น
เพลี้ยไฟ และแมลงหวี่ขาว ซึ่งมักจะลงระบาด
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ นทางเลื อ กของการแก้ ไข
ปั ญ หาอี ก ทางหนึ่ ง คื อ การหาแนวทางลดการ
ระบาดของเพลี้ยไฟโดยไม่ใช้สารเคมี เช่น การ
อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยไฟศัตรูพืช หรือ
การควบคุมโดยชีววิธี (biological control) โดย
การเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติ ทั้งตัวห้ำและตัว
เบียนที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น หรือที่นำเข้ามาจาก
ต่ า งประเทศ ให้ มี ป ริ ม าณมาก แล้ ว นำไปปลด
ปล่อยในภาคสนาม เพื่อการควบคุมแมลงศัตรูพืช
ในเป้าหมาย
ไรตัวห้ำในสกุล Amblyseius ซึ่งเป็นที่
รู้จักกันทั่วโลก มีทั้งหมดมากกว่า 280 ชนิด และ
มีการนำมาใช้เป็นตัวห้ำควบคุมแมลงและไรศัตรู
พืชประมาณ 25 ชนิด (Sabelis and Van Rijn,
1997) ไรตั ว ห้ ำ ในสกุ ล นี้ ซึ่ ง เป็ น ที่ รู้ กั น ดี ว่ า มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในการควบคุ ม ทั้ ง ไรศั ต รู พื ช
เพลี้ยไฟ และแมลงหวี่ขาว คือ ไรตัวห้ำ Swirski
mite, Amblyseius swirskii (AthiasHenriot)(Acari: Phytoseiidae) ซึ่ ง ถู ก จั ด ให้
เป็นไรตัวห้ำแบบกินอาหารทัว่ ไป (diet generalist)
หรือ กินทั่วไปแบบที่ III (Type III generalist)
ไม่เป็นแบบกินเฉพาะ (diet specialist หรือ Type
I & II specialists) (McMurtry and Croft,
1997; Croft et al., 2004) ชอบกินเหยื่อศัตรูพืชที่
มีล ำตั ว อ่ อ นขนาดเล็ก รวมทั้งละอองเกสรพื ช
และเมือก (exudates) ที่ขับออกมาโดยต้นพืช มี
การนำไปใช้กันมากในการควบคุมไรศัตรูพืช เพลี้ย
ไฟ และแมลงหวี่ขาวในแปลงกล้า พืชและพืชที่
ปลู ก ในโรงเรื อ น และมี ก ารเพาะเลี้ ย งเพื่ อ

จำหน่ า ยเป็ นการค้ า ในยุ โรปและอเมริ ก าเหนื อ
(Doğramaci et al., 2016) ไรตัวห้ำ A. swirskii
มีถิ่นเดิมอยู่ในประเทศแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ตะวันออก ในอิสราเอลและอียปิ ต์ อิตาลี ไซปรัส
กรี ซ และตุ ร กี เป็ น ไรตั ว ห้ ำ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง
ถ้ า มี ก ารนำเข้ า มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นประเทศไทย
สามารถนำไปใช้ควบคุมเพลีย้ ไฟและแมลงหวีข่ าวที่
เป็นแมลงชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานได้อีกหลาย
ชนิด (Anonymous, 2014, 2017) รวมทั้งการ
ควบคุมเพลี้ยไฟที่มีการระบาดรุนแรงในประเทศ
ไทยด้วย
ดั ง นั้ น จึ ง สมควรที่ จ ะนำไรตั ว ห้ ำ A.
swirskii เข้ามาทำการศึกษาเพือ่ การใช้ประโยชน์ใน
ประเทศไทย จึงได้มกี ารนำไรตัวห้ำชนิดนีเ้ ข้ามาจาก
ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559
มาทำการศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพ เพือ่ นำไป
ใช้เป็นตัวกระทำการควบคุมโดยชีววิธี (biological
control agent – BCA) ของเพลีย้ ไฟ และสามารถ
ที่จะแนะนำให้เกษตรกรนำไปใช้ควบคุมเพลี้ยไฟที่
เป็นศัตรูพืชที่ปลูกในโรงเรือนเพาะปลูก หรือใน
การนำไปปลดปล่ อ ยในแปลงปลู ก ภาคสนามให้
สามารถตั้งรกรากได้ในระบบนิเวศ นอกเหนือไป
จากศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยไฟที่พบในประเทศไทย
หลายชนิด เช่น แตนเบียนไข่ แตนเบียนตัวหนอน
Ceranisus menes (Hymenoptera: Eulophidae)
และแมลงตัวห้ำอีกหลายชนิด ตามรายงานของ
Hirose et al. (1989,1993) และ Okajima et al.
(1992) รวมทัง้ เพลีย้ ไฟตัวห้ำ (predatory thrips)
อี ก มากกว่ า 10 ชนิ ด ใน 5 สกุ ล ในวงศ์
Phalaeothripidae เช่ น Aleurodothrips
fasciapennis, Androthrips flavipes,
Karnyothrips flavipes, Leptothrips sp.
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และ Podothrips sp. ตามรายงานของ Saengyot
(2016) เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือ ทำการ
นำเข้ า ไรตั ว ห้ ำ A. swirskii จากประเทศ
เนเธอร์แลนด์ มาทำการศึกษาชีววิทยา วงจรชีวิต
ความสามารถในการวางไข่ อาหารที่เหมาะสมใน
การเลี้ยง โดยการวิเคราะห์ตารางชีวิต หาค่า
คุณลักษณะทางชีววิทยาเมื่อใช้เหยื่อหรืออาหาร
ชนิดต่าง ๆ และประสิทธิภาพในการกินเพลี้ยไฟ
ชนิดต่าง ๆ ของไรตัวห้ำ A. swirskii ในห้อง
ปฏิบัติการกักกัน (quarantine) ตามเงื่อนไขของ
การอนุ ญ าตนำสิ่ ง ต้ อ งห้ า มเข้ า มาในราช
อาณาจักรเพื่อการทดลองหรือวิจัย ตามพระราช
บั ญ ญั ติ กั ก พื ช พ.ศ.2507 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
ภายใต้ ก รมวิ ช าการเกษตร ก่ อ นที่ จ ะมี ก าร
ทดสอบในสภาพโรงเรือน และการปลดปล่อยใน
โรงเรื อ นเพาะปลู ก ภาคสนาม เมื่ อ ได้ ข้ อ มู ล ใน
สภาพห้องปฏิบัติการกักกันเพียงพอแล้วว่าไรตัว
ห้ำชนิดนี้มีศักยภาพที่ดีพอสมควร สามารถนำไป
ประโยชน์ได้ จะทำการทดลองและวิจัยในสภาพ
โรงเรือนเพาะเลีย้ งแมลง (insectary greenhouse)
เพื่ อ พั ฒ นาวิ ธี ก ารเพาะเลี้ ย งเพิ่ ม ปริ ม าณ เพื่ อ
การนำไปใช้ควบคุมเพลี้ยไฟในโรงเรือนเพาะปลูก
และแปลงปลูกพืชในภาคสนามต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ

การเตรียมพ่อแม่พนั ธุข์ องไรตัวห้ำ A. swirskii
นำไรตั ว ห้ ำ A. swirskii เข้ า มาจาก
ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยการสั่งซื้อจากบริษัท
Koppart B.V. Koppart Biological Systems
เมื่ อ เดื อ นพฤษภาคม 2559 จำนวนประมาณ
50,000 ตัว นำมาเก็บรักษาและเพาะเลี้ยงให้เป็น

แหล่งสำรอง (stock culture) ในจานเพาะเลี้ยง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.0 เซนติเมตร สูง 1.5
เซนติเมตร รองพื้นด้วยขี้เลื่อยละเอียด ให้เป็นที่
หลบซ่ อ นตั ว รวม 5 จาน วางไว้ ไม่ ให้ ถู ก แสง
โดยตรงบนชั้น ในห้องปฏิบัติการกักกัน กลุ่มงาน
วิจัยไรและแมงมุม กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนัก
วิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
ที่อุณหภูมิ 25+2°ºC ความชื้นสัมพัทธ์ 80+10%
และ ช่วงแสง 14D:10L โดยให้ไข่ผีเสื้อข้าวสาร
Corcyra cephalonica เป็นอาหารในการเก็บรักษา
ไรตัวห้ำไว้ เพือ่ นำมาใช้ในการศึกษาทดลองต่าง ๆ
ต่อไป
1. การศึกษาชีววิทยาและวงจรชีวิต
ศึกษาชีววิทยาและวงจรชีวิตของไรตัวห้ำ
A. swirskii โดยเขี่ ย ไรตั ว ห้ ำ ตั ว ผู้ แ ละตั ว เมี ย
จำนวน 20 คู่ ใส่ลงในจานพลาสติกใส ขนาดเส้น
ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 5.0 เซนติ เ มตร สู ง 1.5
เซนติ เมตร บนใบมะเขื อ เปราะขนาด 4.5x4.5
เซนติ เมตร ที่ ว างบนแผ่ น สำลี ชุ บ น้ ำ อยู่ ในจาน
วางจานทิ้งไว้ให้ตัวเมียวางไข่ 1 วัน ต่อจากนั้น
นำไข่ที่ได้จำนวน 50 ฟอง มาแยกเลี้ยงเดี่ยว ๆ
ในจานพลาสติกใส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.0
เซนติ เมตร สู ง 1.5 เซนติ เมตร บนใบมะเขื อ
เปราะ ที่ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 2.5x2.5
เซนติเมตร วางบนแผ่นสำลีชุบน้ำ เมื่อไข่ฟักออก
มา ใส่ตัวอ่อนเพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis
ให้ เป็ น อาหาร บั นทึ ก ระยะเวลาของการเจริ ญ
เติบโตตั้งแต่ระยะไข่ ระยะตัวอ่อน จนกระทั่ง
เป็นตัวเต็มวัย ทุก ๆ 6 ชั่วโมง เป็นการศึกษาช่วง
เวลาของการเจริญเติบโตในระยะต่าง ๆ ในวงจร
ชีวิตของไรตัวห้ำ A. swirskii และความสามารถ
ในการวางไข่ของไรตัวห้ำตัวเมีย
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2. การศึกษาชนิดของอาหารที่เหมาะสมในการ
เพาะเลี้ยง
ในการศึกษาชนิดของอาหารหรือเหยื่อที่
เหมาะสม ใช้คณ
ุ ลักษณะทางชีววิทยาต่าง ๆ เป็น
ตัวเปรียบเทียบ อาหารหรือเหยื่อสามชนิดที่ใช้
ได้แก่ ตัวอ่อนเพลีย้ ไฟพริก S. dorsalis ไข่ของผีเสือ้
ข้าวสาร C. cephalonica และละอองเกสรของต้น
ธูปฤาษี Typha angustifolia โดยรวบรวมไข่ของ
ไรตัวห้ำ A. swirskii ที่เลี้ยงจากห้องปฏิบัติการ
จำนวน 100 ฟองนำไข่ทไี่ ด้มาแยกเลีย้ งเดีย่ ว ๆ บน
ใบหม่อนทีต่ ดั เป็นแผ่นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.7
เซนติเมตร วางบนแผ่นสำลีชุ่มน้ำลงในจานแก้ว
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.0 เซนติเมตร สูง 1.5
เซนติเมตร จากนัน้ เมือ่ ไข่ฟกั จึงให้อาหารทีต่ อ้ งการ
ทดสอบเป็นอาหาร โดยเขีย่ ไรตัวห้ำลงไปจานละ 1
ตัว ให้อาหารทีต่ อ้ งการศึกษาทุกวัน จนเป็นตัวเต็ม
วัย แล้วนำไรตัวห้ำเพศผู้และเพศเมีย มาให้ผสม
พันธุก์ นั
บันทึกจำนวนไข่ของไรตัวห้ำทุก ๆ วัน จน
กระทั่งไรตัวห้ำตาย นำข้อมูลที่ได้ไปสร้างตาราง
ชีวติ แบบชีววิทยา (biological life table) ตามวิธี
ของ Napompeth (1973) และอินทวัฒน์ (2548)
และวิเคราะห์หาค่าของคุณลักษณะทางชีววิทยา
ต่าง ๆ คือ การขยายพันธุ์สุทธิ (Ro) ชั่วอายุขัย
ของกลุม่ (Tc) ความสามารถในการขยายพันธุท์ าง
กรรมพันธุ์ (rc) และอัตราการเพิม่ แท้จริง (λ) ของ
ไรตัวห้ำ ทีไ่ ด้รบั จากการเลีย้ งด้วยอาหารหรือเหยือ่
แต่ละชนิด
3. การศึกษาศักยภาพการกินเพลี้ยไฟ
ในการศึกษาศักยภาพเพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถของไรตั ว ห้ ำ ในการกิ น เพลี้ ย ไฟ
วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized

design (CRD) ทั้งหมด 3 กรรมวิธี (เหยื่อ 3
ชนิด) ได้แก่ ตัวอ่อนของเพลีย้ ไฟพริก Scirtothrips
dorsalis เพลี้ยไฟถั่ว Caliothrips phaseoli และ
เพลี้ยไฟฝ้าย Thrips palmi โดยแต่ละกรรมวิธีมี
20 ซ้ำ หน่วยการทดลองคือ จานทดลอง 1 จาน
(ไรตัวห้ำ 1 ตัว ต่อ 1 จานที่มีเหยื่อ 20 ตัว)
ต่อกรรมวิธีต่อซ้ำ เป็นการทดลองแบบไม่มีตัว
เลือก (no-choice test) โดยให้เหยื่อวันละ 20 ตัว
ในเวลาเดียวกันทุกวัน บันทึกจำนวนเหยื่อแต่ละ
ชนิดที่ไรตัวห้ำกินทั้งหมด และนำข้อมูลที่ได้มา
วิ เคราะห์ ท างสถิ ติ โดยวิ ธี Duncan multiple
range test (DMRT)

ผลการทดลองและวิจารณ์

1. การศึกษาคุณลักษณะทางชีววิทยา
ในการศึกษาชีววิทยาและวงจรชีวิตของ
ไรตัวห้ำ A. swirskii เมื่อเลี้ยงด้วยเพลี้ยไฟพริก
S. dorsalis พบว่า ลำตัวมีสีขาวนวล เหลือง ไข่มี
รูปร่างยาวรีสีขาวใสขนาด กว้าง 0.17 มิลลิเมตร
ยาว 0.22 มิลลิเมตร และเปลี่ยนเป็นสีขาวนวล
เมื่ อ ใกล้ ฟั ก มี ร ะยะการเจริ ญ เติ บ โต 5 ระยะ
เหมือนไรตัวห้ำในวงศ์ Phytoseiidae อื่น ๆ คือ
ระยะไข่ ตั ว อ่ อ นวั ย 1 (larva) ตั ว อ่ อ นวั ย 2
(protonymph) ตัวอ่อนวัย 3 (deutonymph)
และระยะตัวเต็มวัย (Figure 1) (Table 1) โดยมี
ช่ ว งเวลา 1.50 +± 0 .28, 0.67± + 0.04, 0.88± + 0.72,
1.00±+0.13 วัน ตามลำดับ และ ช่วงระยะไข่ถงึ ตัว
เต็มวัย 4.05+1± .17 วัน ตัวเต็มวัยตัวเมียและตัวผู้ มี
ช่วงเวลา 18.19±+3.34 และ 8.95+±1.85 วัน ตาม
ลำดับ ตัวเมียวางไข่ได้ 3.63±+0.65 ฟองต่อวัน และ
52.25+5± .25 ฟอง ตลอดช่วงอายุ 18.19+3± .34 วัน
(Table 2)
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Figure 1 Stages of development of Amblyseius swirskii fed with egg and larvae of
Scirtothrips dorsalis
	
		
A. Egg of Amblyseius swirskii laid on leaf
		
B. Larva
		
C. The protonymph (2nd stage)
		
D. The deutonymph (3rd stage)
		
E. Adult Female 
		
F. Adult Male

A. swirskii
T. palmi

Figure 2 Amblyseius swirskii fed on Thrips palmi
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Figure 3 Mean number of larvae Scirtothrips dorsalis, Caliothrips phaseoli and
Thrips palmi consumed in 24 h by adult female Amblyseius swirskii
Table 1 Body size of various stages of development of Amblyseius swirskii fed with larvae
of Scirtothrips dorsalis under laboratory condition (27 + 2 ๐° C and 75 + 2 % RH)
Stage of development
egg
larva
protonymph
deutonymph
adult
Park et al. (2010) รายงานว่าเมือ่ เลีย้ ง
ด้วยไรกำมะหยี่ tomato russet mite Aculops
lycopersici (Acari: Eriophyidae) ไรตัวห้ำ A.
swirskii จะเจริญเติบโตครบวงจรชีวิตภายใน 5
วันทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 25oCº ซึง่ ใกล้เคียงกับการศึกษาครัง้ นี้
ที่ 4.05±+1.17 วัน นอกจากนัน้ Park et al. (2011)
ยังรายงานว่าไรตัวห้ำ A. swirskii เจริญเติบโตได้
เร็วกว่าเมื่อเลี้ยงด้วยเหยื่อที่มีชีวิต และวางไข่ได้
สูงกว่าเมื่อเลี้ยงด้วยละอองเกสรของต้นธูปฤาษี
Typha latifolia แต่ในขณะเดียวกัน Goleva and
Zebitz (2013) ในการศึกษาการใช้ละอองเกสร
ของพืชชนิดต่าง ๆ 21 ชนิด ซึง่ มีคณ
ุ ค่าทางอาหาร

Size of various stages of
development of A. swirskii (mm)
Mean ±SD
Width
Length
0.17±0.01
0.22±0.02
0.18±0.02
0.23±0.02
0.18±0.02
0.26±0.01
0.20±0.01
0.32±0.02
0.22±0.01
0.39±0.03
แตกต่างกัน เป็นอาหารเสริมในการเลี้ยงไรตัวห้ำ
A. swirskii รายงานว่าละอองเกสรของพืชบาง
ชนิดเป็นพิษสูง บางชนิดเป็นอาหารเสริมทีด่ ี โดยใน
ภาพรวมพบว่าละอองเกสรของพืช 18 ชนิด เช่น
ละหุง่ และทานตะวัน มีคณ
ุ สมบัตใิ กล้เคียงหรือดี
กว่าละอองเกสรต้นธูปฤาษี ซึง่ ไม่เป็นส่วนหนึง่ ของ
งานวิจยั นี้ แต่นา่ ทีจ่ ะมีการศึกษาเพิม่ เติมได้
2. การศึกษาชนิดของอาหารหรือเหยื่อที่เหมาะ
สมในการเพาะเลี้ยง
จากการศึกษาตารางชีวิตแบบชีววิทยา
(biological life table) ของไรตัวห้ำ A. swirskii
เมือ่ เลีย้ งด้วยอาหารสามชนิด ได้แก่ ตัวอ่อน		
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Table 2 Duration of various stages of developmental of Amblyseius swirskii when fed with
larvae of Scirtothrips dorsalis under laboratory condition (27+2° ๐C and 75+2 % RH)
Stage of development(days)
egg
larva
protonymph
deutonymph
egg - adult
adult : female
male
daily fecundity
total fecundity

Mean + S.D.
1.50± + 0.28
0.67 + ±0.04
0.88 + ±0.72
1.00± + 0.13
4.05± + 1.17
18.19 + ±3.34
8.95 + ±1.85
3.63± + 0.65
52.25± + 5.25

Table 3 Biological attributes of Amblyseius swirskii when fed on preys under laboratory
condition (27 + 2 ๐°C and 75 + 2 % RH)
Prey
Biological attribute
S. dorsalis C. cephaloniga T. angustifolia
Net reproductive rate of increase (Ro)
12.54
20.02
4.53
Cohort generation time (Tc)
14.83
14.99
14.22
Capacity for increase (rc)
0.17
0.19
0.10
Finite rate of increase (λ)
1.18
1.22
1.11
เพลี้ ย ไฟพริ ก S. dorsalis ไข่ ผี เ สื้ อ ข้ า วสาร
C. cephalonica และละอองเกสรต้ นธู ป ฤาษี
T. angustifolia นำข้ อ มู ล มาคำนวณค่ า
คุณลักษณะทางชีววิทยาของไรตัวห้ำ พบว่าไรตัว
ห้ ำ A. swirskii ให้ ค่ า ของคุ ณ ลั ก ษณะทาง
ชีววิทยา คือค่าอัตราการขยายพันธุ์สุทธิ (net
reproductive rate, R o) ชั่ ว อายุ ขั ย ของกลุ่ ม
(cohort generation time, Tc) ความสามารถใน
การขยายพั นธุ์ ท างกรรมพั นธุ์ (capacity for
increase, rc) และ อัตราการเพิ่มแท้จริง (finite

rate of increase, λ) ของไรตัวห้ำทีเ่ ลีย้ งด้วยตัว
อ่อนเพลีย้ ไฟพริก มีคา่ เท่ากับ 12.54, 14.83, 0.17
และ 1.18 ตามลำดับ เมื่อเลี้ยงด้วยไข่ผีเสื้อ
ข้าวสารมีคา่ เท่ากับ 20.02, 14.99, 0.19 และ 1.22
ตามลำดับ และเมื่อเลี้ยงด้วยละอองเกสรต้นธูป
ฤาษี มีคา่ เท่ากับ 4.53, 14.22, 0.10 และ 1.11 ตาม
ลำดับซึง่ ทุกค่าของคุณลักษณะทางชีววิทยาของไร
ตัวห้ำทีเ่ ลีย้ งด้วยไข่ผเี สือ้ ข้าวสาร มีคา่ สูงกว่าไรตัว
ห้ำทีเ่ ลีย้ งด้วยเพลีย้ ไฟพริก และละอองเกสรต้นธูป
ฤาษี (Table 3) ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า ไข่ ผี เ สื้ อ
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ข้าวสาร เป็นอาหารทีม่ คี วามเหมาะสมในการนำมา
เพาะเลีย้ งไรตัวห้ำ
3. การศึกษาศักยภาพการกินเพลี้ยไฟ
จากการศึกษาพบว่า ตัวเต็มวัยเพศเมีย
ของไรตั ว ห้ ำ กิ น ตั ว อ่ อ นของเพลี้ ย ไฟพริ ก S.
dorsalis เพลี้ยไฟถั่ว C. phaseoli และเพลี้ยไฟ
ฝ้าย T. palmi ได้วนั ละ 3.8, 3.6 และ 4.1 ตัวต่อ
วัน ตามลำดับ และตลอดอายุขัยของตัวเต็มวัย
เพศเมียของไรตัวห้ำกินตัวอ่อนของเพลีย้ ไฟฝ้ายได้
มากทีส่ ดุ โดยเฉลีย่ 66.5±+5.54 ตัว ซึง่ มีความแตก
ต่างอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (P<0.05) กับเพลีย้
ไฟพริก และเพลี้ยไฟถั่ว (Table 4) และค่าเฉลี่ย
ของตัวอ่อนของเพลี้ยไฟทั้งสามชนิดที่ถูกกินใน
เวลา 24 ชั่วโมงหรือหนึ่งวัน ของแต่ละวัน เป็น
เวลา 16 วัน ได้แสดงไว้ใน Figure 3 กับมีรายงาน
ว่ า Xu and Annie (2010) ทำการทดสอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพการกิ น เพลี้ ย ไฟของไรตั ว ห้ ำ A.
swirskii และพบว่าไรตัวห้ำระยะ protonymph
และระยะ deutonymph สามารถกินตัวอ่อนเพลีย้
ไฟได้ 4.71 และ 4.33 ตัวต่อวัน ซึง่ มีคา่ ใกล้เคียง
กับผลของการศึกษาครัง้ นี้

สรุปผลการทดลองและคำแนะนำ

ในการศึกษาทางชีววิทยา ได้ข้อมูลของ
การเจริญเติบโตของไรตัวห้ำ A. swirskii ในระยะ
ต่าง ๆ ตั้งแต่ระยะไข่จนถึงระยะตัวเต็มวัย และ
ช่วงเวลาของวงจรชีวิต และความสามารถในการ
วางไข่ พบว่ามีวงจรชีวิตสั้น จากไข่เป็นตัวเต็มวัย
ใช้ เวลานาน 4.05 +± 1 .17 วั น ระยะการวางไข่
18.19±+3.34 วัน วางไข่เฉลีย่ 52.25+5± .25 ฟอง การ
เลื อ กอาหารที่ เหมาะสมในการเพาะเลี้ ย งเพิ่ ม
ปริมาณไรตัวห้ำ A. swirskii โดยการเปรียบเทียบ
คุ ณ ลั ก ษณะทางชี ว วิ ท ยา พบว่ า เมื่ อ ใช้ ไข่ ผี เ สื้ อ
ข้าวสารเป็นอาหาร ไรตัวห้ำ A. swirskii ให้อตั รา
การขยายพันธุ์สูงสุดมีค่าเท่ากับ 20.05 เท่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับการใช้ตัวอ่อนของเพลี้ยไฟพริก
และ ละอองเกสรของต้นธูปฤาษีเป็นอาหาร ทาง
ด้านศักยภาพและประสิทธิภาพในการกินเหยือ่ พบ
ว่าตลอดอายุขัย ไรตัวห้ำ A. swirskii เพศเมีย
สามารถกินเพลีย้ ไฟพริก เพลีย้ ไฟถัว่ และเพลีย้ ไฟ
ฝ้าย ได้ 60.8, 58.4 และ 66.5 ตัว ตามลำดับ
ผลที่ได้รับทั้งหมดเป็นผลของการศึกษา
และทดสอบภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการกักกัน

Table 4 Feeding capacity of adult female Amblyseius swirskii in as expressed by number
of Scirtothrips dorsalis, Caliothrips phaseoli and Thrips palmi consumed using a
no-choice test under laboratory conditions (27±+2 ๐C and 75+±2%)
Prey
Scirtothrips dorsalis
Caliothrips phaseoli
Thrips palmi
1/

N
20
20
20

No. prey consumed1/
(Mean+±SD)
60.80+±4.16b
58.40±+4.81b
66.50±+5.54a

Means in the same column followed by the different superscript are significantly different (P<0.05) by DMRT

35

36

วารสารกีฏและสัตววิทยา ปีที่ 36 ฉบับที่ 1-2 มกราคม - ธันวาคม 2561

(quarantine laboratory) แสดงให้เห็นว่า ไรตัว
ห้ำ A. swirskii สามารถเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณ
ได้มากและมีประสิทธิภาพในการกินเพลี้ยไฟชนิด
ที่สำคัญในประเทศไทย ข้อมูลที่ได้รับนี้สนับสนุน
ให้มีการศึกษาและทดสอบเพิ่มเติมในสภาพโรง
เรือนระดับต่าง ๆ ต่อไปได้ ตามเงื่อนไขของการ
อนุ ญ าตนำสิ่ ง ต้ อ งห้ า มเข้ า มาในราชอาณาจั ก ร
เพื่อการทดลองหรือวิจัย (ตามพระราชบัญญัติ
กักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใต้
กรมวิชาการเกษตร) เมื่อได้ข้อมูลในสภาพห้อง
ปฏิบัติการกักกันเพียงพอแล้วว่า ไรตัวห้ำชนิดนี้มี
ศักยภาพที่ดี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ จึงจะ
ได้รับอนุญาตให้ทำการทดลองและวิจัยในสภาพ
โรงเรือนเพาะเลีย้ งแมลง (insectary greenhouse)
เพื่อพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณ และเพื่อ
การนำไปใช้ควบคุมเพลี้ยไฟในโรงเรือนเพาะปลูก
และแปลงปลูกพืชในภาคสนามต่อไป

คำขอบคุณ

ขอขอบคุณ รศ. ดร. บรรพต ณ ป้อม
เพชร ศู น ย์ วิ จั ย การควบคุ ม ศั ต รู พื ช โดยชี ว วิ ธี
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และดร.มานิ ต า
คงชื่นสิน ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตรด้านกีฏวิทยา
ที่ให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่ า ง ๆ ขอขอบคุ ณ คุ ณ อิ ท ธิ พ ล บรรณาการ
นั ก กี ฏ วิ ท ยาชำนาญการ กลุ่ ม งานอนุ ก รมวิ ธ าน
แมลง ที่ให้ความอนุเคราะห์จำแนกชนิดของเพลี้ย
ไฟและการถ่ายภาพ ขอขอบคุณผู้ช่วยนักวิจัย คุณ
สำลี เหลือทรัพย์ กลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม กลุ่ม
กีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
กรมวิชาการเกษตร ที่ช่วยทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จ
ลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์
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ประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรีย และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอมในพริก
Efficacy of Bacteria  and Insecticides for Controlling Beet Armyworm :
Spodoptera exigua (Hüübner) in Chili
สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น1/ และ สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง1/
Somsak Siriphontangmun1/ and Suprada Sukonthabhorom na Pattalung1/
---------------------------------------

Abstract

A study on the efficacy of bacteria and insecticides for controlling the beet
armyworm: Spodoptera exigua (Hüübner) in chili was conducted on farmer’s fields in
Amphoe Huai Krachao and Tha Muang Kanchanaburi province, from December 2016 to June
2017. The trial was a randomized complete block design with 4 replicates and 9 treatments
namely, sprays of Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, chlorantraniliprole 5.17%SC,
emamectin benzoate 1.92%EC, lufenuron 5%EC, spinetoram 12%SC, indoxacarb 15%EC,
chlorfenapyr 10%SC, methoxyfenozide 24%SC and non-treated control. The results revealed
that chlorantraniliprole 5.17%SC, chlorfenapyr 10%SC, indoxacarb 15%EC, emamectin
benzoate 1.92%EC, spinetoram 12%SC, methoxyfenozide 24%SC, lufenuron 5%EC and
Bacillus thuringiensis subsp. aizawai were effective for controlling beet armyworm. One
species of natural enemy, stink bug : Eocanthecona furcellata (Wolff) was found in trials.
Key words : bacteria, insecticides, beet armyworm, chili

บทคัดย่อ

ศึกษาประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรีย และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอมในพริก
ทำการทดลองที่แปลงเกษตรกร อำเภอห้วยกระเจา และอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือน
ธันวาคม 2559-มิถุนายน 2560 วางแผนการทดลองแบบ randomized complete block มี 4 ซ้ำ 9
กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีพ่น Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, chlorantraniliprole 5.17%SC,
emamectin benzoate 1.92%EC, lufenuron 5%EC, spinetoram 12%SC, indoxacarb 15%EC,
chlorfenapyr 10%SC และmethoxyfenozide 24%SC เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่ใช้สารฯ ผลการ
1/
1/

กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Intergrated Pest Management Research Group, Plant Protection Research and Development Office, Department
of Agriculture, Chatuchak, Bangkok 10900
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ทดลอง พบว่ากรรมวิธีพ่น chlorantraniliprole 5.17%SC, chlorfenapyr10%SC, indoxacarb 15%EC,
emamectin benzoate 1.92%EC, spinetoram 12%SC, methoxyfenozide 24%SC, lufenuron 5%EC
และ Bacillus thuringiensis subsp. aizawai มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอมใน
พริก และพบแมลงศัตรูธรรมชาติหนอนกระทูห้ อม 1 ชนิด คือ มวนพิฆาต (stink bug) Eocanthecona
furcellata (Wolff)
คำหลัก : เชื้อแบคทีเรีย สารฆ่าแมลง หนอนกระทู้หอม พริก

คำนำ

พริก เป็นพืชผักชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญ
ทางเศรษฐกิจ ที่ใช้บริโภคภายในประเทศ และส่ง
ออกไปต่างประเทศ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกทั่วประเทศกว่า
3 แสนไร่ ได้ผลผลิตกว่า 3 แสนตัน (นิรนาม,
2559) การปลูกซ้ำที่เดิมและขยายพื้นที่การปลูก
เป็นบริเวณกว้างติดต่อกัน ปัญหาต่าง ๆ ก็จะ
สะสมมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาแมลงศัตรูพริก
หนอนกระทูห้ อม (beet armyworm) Spodoptera
exigua (Hüübner) เป็นหนอนผีเสื้อที่สำคัญชนิด
หนึ่งที่พบเข้าทำลายพริกเป็นประจำ โดยหนอนจะ
กัดกินใบ กิ่งก้าน ดอก และผลพริกทำให้ผลผลิต
พริกเน่าเสียคุณภาพ (สมศักดิ์, 2554) ซึ่งการ
ทำลายที่ เ กิ ด ขึ้ น อาจรุ น แรงมากหากไม่ มี ก าร
ป้ อ งกั น กำจั ด ทำให้ เ กษตรกรต้ อ งพ่ น สารฆ่ า
แมลงเพื่อแก้ไขปัญหาและควบคุมการระบาดเข้า
ทำลายของแมลงศัตรูดังกล่าว และจากการใช้
สารฆ่ า แมลงอย่ า งไม่ มี แบบแผนของเกษตรกร
การขาดคำแนะนำและส่งเสริมการบริหารศัตรู
พืช รวมทั้งนักวิชาการขาดแคลนข้อมูลใหม่ๆโดย
เฉพาะประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงซึ่งปัจจุบัน
IRAC (Insecticide Resistance Action
Committee) ได้แบ่งกลุ่มสารฆ่าแมลงออกเป็น
29 กลุ่มตามกลไกการออกฤทธิ์ (IRAC, 2017)

แต่สารฆ่าแมลงที่จะแนะนำในการป้องกันกำจัด
หนอนกระทู้หอมในพริกยังไม่มีรายงานการศึกษา
ทดลองในพริก ดังนั้นการศึกษาประสิทธิภาพเชื้อ
แบคทีเรีย และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัด
หนอนกระทู้หอมก็จะเป็นแนวทางการใช้สารฆ่า
แมลงได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และทีส่ ำคัญ
เชื้อแบคทีเรียไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ สิ่งแวดล้อม
และปลอดภัยต่อศัตรูธรรมชาติ ซึ่งเป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะช่วยชะลอความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง
และลดปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิตได้

อุปกรณ์และวิธีการ

การวางแผนการทดลองและกรรมวิธี
วางแผนการทดลองแบบ Randomized
complete block มี 4 ซ้ำ 9 กรรมวิธี ได้แก่
กรรมวิธีที่ 1 พ่น Bacillus thuringiensis
subsp. aizawai อัตรา 100 มิลลิลติ ร/น้ำ 20 ลิตร
กรรมวิ ธี ที่ 2 พ่ น chlorantraniliprole
5.17%SC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 3 พ่น emamectin benzoate
1.92%EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 4 พ่น lufenuron 5%EC
อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร
กรรมวิ ธี ที่ 5 พ่ น spinetoram 12%SC
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อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 6 พ่น indoxacarb 15%EC
อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 7 พ่น chlorfenapyr 10%SC
อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร
กรรมวิ ธี ที่ 8 พ่ น methoxyfenozide
24%SC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 9 ไม่ใช้สารฯ
2. วิธีการทดลอง
ย้ายกล้าพริกใหญ่พันธุ์หยกขาวอายุ 30
วัน ปลูกในแปลงทดลองพริกของเกษตรกรอำเภอ
ห้วยกระเจา และอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
รวม2แปลง ระหว่างเดือนเดือนธันวาคม 2559 –
มีนาคม 2560 และเดือนเมษายน – มิถุนายน
2560 มีขนาดแปลงย่อย 4.8x7 เมตร ระยะปลูก
0.8x 0.7 เมตร หลุมละ 1 ต้น จำนวน 77 ต้น/
แปลงย่อย ปฏิบัติดูแลต้นพริกตามคำแนะนำของ
กรมวิชาการเกษตร (สัจจะ, 2560) เริ่มพ่นสาร
ทดลองตามกรรมวิธีครั้งแรก เมื่อพบการระบาด
เข้าทำลายของหนอนกระทู้หอมเฉลี่ย 1 ตัว/ต้น
และทำการพ่นสารทดลองทุก 5 วัน โดยใช้อตั รา
การพ่นสารทดลอง 80 ลิตร/ไร่ ดำเนินการตรวจ
นับจำนวนหนอนกระทูห้ อม จำนวน 10 ต้น/แปลง
ย่ อ ย พร้ อ มทั้ ง ตรวจนั บ ชนิ ด และจำนวนศั ต รู
ธรรมชาติ และทำการสุ่ ม เก็ บ ผลพริ ก ระยะส่ ง
ตลาดจำนวน 20 ต้น/แปลงย่อย เพื่อชั่งน้ำหนัก
ผลผลิ ต พริ ก ที่ มี คุ ณ ภาพ แล้ ว นำข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไป
วิเคราะห์ผลทางสถิติ

ผลการทดลองและวิจารณ์

แปลงทดลองที่ 1 อำเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี (เดือนธันวาคม 2559 – มีนาคม 2560)

จำนวนหนอนกระทู้หอม
ใน Table 1 จากการตรวจนั บ จำนวน
หนอนกระทู้หอม รวม 5 ครั้ง (ก่อนพ่นสารฯครั้ง
แรก 1 ครั้ง และหลังพ่นสารฯ 4 ครั้ง) พบว่า
ก่ อ นพ่ น สารฯ ครั้ ง แรกพบจำนวนหนอนกระทู้
หอมในทุกกรรมวิธีเฉลี่ยระหว่าง 12.5-17.8 ตัว/
10ต้น ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และหลัง
พ่นสารฯ 4 ครั้ง พบจำนวนหนอนกระทู้หอมมี
ความแตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ ทุ ก ครั้ ง คื อ ทุ ก
กรรมวิธีที่ใช้สารฯ พบจำนวนหนอนกระทู้หอม
เฉลี่ยระหว่าง 7.5 -14.3, 5.0 - 17.0, 2.0 - 14.5
และ 0.8 - 8.8 ตัว/10 ต้น หลังการพ่นสารฯครั้ง
ที่ 1, 2, 3 และ4 ตามลำดับ ซึ่งน้อยกว่าและแตก
ต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้
สารฯที่ พ บจำนวนหนอนกระทู้ ห อมเฉลี่ ย 22.5,
31.5, 34.3 และ 17.8 ตัว/10ต้น หลังการพ่น
สารฯครั้งที่ 1, 2, 3 และ4 ตามลำดับ ยกเว้นหลัง
การพ่ น สารฯครั้ ง ที่ 1 ในกรรมวิ ธี พ่ น Bacillus
thuringiensis subsp. aizawai, lufenuron
5%EC และ methoxyfenozide 24%SC อัตรา
100, 40 และ30 มิลลิลิตร/น้ำ 20ลิตรตามลำดับ
พบจำนวนหนอนกระทู้หอมเฉลี่ย 19.3, 15.3 และ
14.8 ตัว/10ต้น ตามลำดับ ไม่แตกต่างทางสถิติ
กับกรรมวิธีไม่ใช้สารฯ โดยหลังการพ่นสารฯครั้ง
ที่ 2, 3 และ4 กรรมวิธีพ่น chlorantraniliprole
5.17%SC, emamectin benzoate 1.92%EC,
lufenuron 5%EC, spinetoram 12%SC,
indoxacarb 15%EC, chlorfenapyr 10%SC
และ methoxyfenozide 24%SC อัตรา 30, 30,
40, 20, 20, 40 และ 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร
ตามลำดั บ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ใ นการควบคุ ม
ประชากรหนอนกระทู้ ห อม รองลงมา คื อ
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กรรมวิธีพ่น Bacillus thuringiensis subsp
aizawai อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร
จำนวนศัตรูธรรมชาติ
ใน Table 1 จากการตรวจนับชนิดและ
จำนวนศัตรูธรรมชาติ รวม 4 ครั้ง พบแมลงศัตรู
ธรรมชาติ 1 ชนิด คือ มวนพิฆาต (stink bug)
Eocanthecona furcellata (Wolff) โดยทุ ก
กรรมวิ ธี ที่ ใ ช้ ส ารฯพบจำนวนมวนพิ ฆ าตเฉลี่ ย
ระหว่าง 0-2.0 ตัว/40 ต้น ซึ่งน้อยกว่าและแตก
ต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้
สารฯที่พบจำนวนมวนพิฆาตเฉลี่ย 3.5 ตัว/40 ต้น
โดยกรรมวิธีพ่น Bacillus thuringiensis subsp.
aizawai อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร พบ
จำนวนมวนพิฆาตเฉลี่ย 2.0 ตัว/40 ต้น มากกว่า
และแตกต่างอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตกิ บั กรรมวิธี
พ่น chlorantraniliprole 5.17%SC, emamectin
benzoate 1.92%EC, lufenuron 5%EC,
spinetoram 12%SC, indoxacarb 15%EC และ
chlorfenapyr 10%SC อัตรา 30, 30, 40, 20, 20
และ 40 มิ ล ลิ ลิ ต ร/น้ ำ 20 ลิ ต ร ตามลำดั บ
ที่พบจำนวนมวนพิฆาตเฉลี่ย 0.3, 0.3, 0.8, 0.3,
0 และ 0.3 ตัว/40 ต้น ตามลำดับ แต่ไม่แตกต่าง
อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ กั บ กรรมวิ ธี พ่ น
methoxyfenozide 24%SC
ผลผลิตพริกและต้นทุนสารฆ่าแมลง
ใน Table 2 จากการเปรียบเทียบน้ำหนัก
ผลพริ ก ที่ มี คุ ณ ภาพระยะส่ ง ตลาด พบว่ า ทุ ก
กรรมวิ ธี ที่ ใ ช้ ส ารฯมี ต้ น ทุ น สารฆ่ า แมลงเฉลี่ ย
ระหว่าง 1.31-4.70บาท/20ต้น/ครั้ง ซึ่งได้น้ำหนัก
ผลพริกเฉลี่ยระหว่าง 6.5-10.4 กิโลกรัม/20ต้น
มากกว่ า และแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทาง
สถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สารฯ ที่ได้น้ำหนักผลพริก

เฉลี่ ย 5.0 กิ โลกรั ม /20 ต้ น โดยกรรมวิ ธี พ่ น
chlorantraniliprole 5.17%SC อั ต รา 30
มิ ล ลิ ลิ ต ร/น้ ำ 20 ลิ ต ร ได้ น้ ำ หนั ก ผลพริ ก
มากสุดเฉลี่ย 10.4 กิโลกรัม/20 ต้น ซึ่งมากกว่า
และแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ กั บ
กรรมวิธีพ่น Bacillus thuringiensis subsp.
aizawai, lufenuron 5%EC, spinetoram
12%SC และ methoxyfenozide 24%SC อัตรา
100, 40, 20 และ 40 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร
ตามลำดับ ที่ได้น้ำหนักผลพริกเฉลี่ย 6.5, 7.4, 8.3
และ 8.2 กิ โลกรั ม /20 ต้ น ตามลำดั บ แต่ ไม่
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่น
emamectin benzoate 1.92%EC, indoxacarb
15%EC และ chlorfenapyr 10%SC
แปลงทดลองที่ 2 อำเภอท่ า ม่ ว ง จั ง หวั ด
กาญจนบุรี (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2560)
จำนวนหนอนกระทู้หอม
ใน Table 3 จากการตรวจนั บ จำนวน
หนอนกระทู้หอม รวม 4 ครั้ง (ก่อนพ่นสารฯ
ครัง้ แรก 1 ครัง้ และหลังพ่นสารฯ 3 ครัง้ ) พบว่า
ก่ อ นพ่ น สารฯ ครั้ ง แรกพบจำนวนหนอนกระทู้
หอมในทุกกรรมวิธีเฉลี่ยระหว่าง 13.5-24.0 ตัว/
10 ต้น ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และหลัง
พ่นสารฯ 3 ครั้ง พบจำนวนหนอนกระทู้หอมมี
ความแตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ ทุ ก ครั้ ง คื อ ทุ ก
กรรมวิ ธี ที่ ใ ช้ ส ารฯพบจำนวนหนอนกระทู้ ห อม
เฉลี่ยระหว่าง 6.0-12.0, 2.3-10.3 และ 0.5-8.3
ตัว/10 ต้น หลังการพ่นสารฯครั้งที่ 1, 2 และ 3
ตามลำดับ ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัย
สำคั ญ ทางสถิ ติ กั บ กรรมวิ ธี ไ ม่ ใ ช้ ส ารฯ ที่ พ บ
จำนวนหนอนกระทู้หอมเฉลี่ย 18.8, 29.8 และ
26.5 ตัว/10 ต้น หลังการพ่นสารฯครั้งที่ 1, 2
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และ 3 ตามลำดับ ยกเว้นหลังการพ่นสารฯ ครั้ง
ที่ 1 ในกรรมวิธีพ่น Bacillus thuringiensis
subsp. aizawai อั ต รา 100 มิ ล ลิ ลิ ต ร/น้ ำ
20ลิตร พบจำนวนหนอนกระทู้หอมเฉลี่ย 12.5
ตัว/10 ต้น ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้
สารฯ โดยกรรมวิ ธี พ่ น chlorantraniliprole
5.17%SC, emamectin benzoate 1.92%EC,
lufenuron 5%EC, spinetoram 12%SC,
indoxacarb 15%EC, chlorfenapyr 10%SC,
และ methoxyfenozide 24%SC อัตรา 30, 30,
40, 20, 20, 40 และ 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร
ตามลำดั บ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ใ นการควบคุ ม
ประชากรหนอนกระทู้ ห อมตลอดการทดลอง
รองลงมา คือกรรมวิธพี น่ Bacillus thuringiensis
subsp. aizawai อัตรา 100 มิลลิลติ ร/น้ำ 20 ลิตร
จำนวนศัตรูธรรมชาติ
ใน Table 3 จากการตรวจนับชนิดและ
จำนวนศัตรูธรรมชาติ รวม 3 ครัง้ พบแมลงศัตรู
ธรรมชาติ 1 ชนิด คือ มวนพิฆาต (stink bug)
Eocanthecona furcellata (Wolff) โดยทุ ก
กรรมวิ ธี ที่ ใ ช้ ส ารฯพบจำนวนมวนพิ ฆ าตเฉลี่ ย
ระหว่าง 0 - 1.3 ตัว/40 ต้น ซึง่ น้อยกว่าและแตก
ต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้
สารฯ ทีพ่ บจำนวนมวนพิฆาตเฉลีย่ 3.0 ตัว/40 ต้น
โดยกรรมวิธพี น่ Bacillus thuringiensis subsp.
aizawai อัตรา 100 มิลลิลติ ร/น้ำ 20 ลิตร พบ
จำนวนมวนพิฆาตเฉลีย่ 1.3 ตัว/40 ต้น มากกว่า
และแตกต่างอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตกิ บั กรรมวิธี
พ่ น spinetoram 12%SC และ indoxacarb
15%EC อัตรา 20 และ 20 มิลลิลติ ร/น้ำ 20 ลิตร
ตามลำดับ ทีไ่ ม่พบมวนพิฆาต

ผลผลิตพริกและต้นทุนสารฆ่าแมลง
ใน Table 4 จากการเปรียบเทียบน้ำหนัก
ผลพริ ก ที่ มี คุ ณ ภาพระยะส่ ง ตลาด พบว่ า ทุ ก
กรรมวิ ธี ที่ ใ ช้ ส ารฯมี ต้ น ทุ น สารฆ่ า แมลงเฉลี่ ย
ระหว่าง 1.31-4.70 บาท/20 ต้น/ครั้ง ซึ่งได้น้ำ
หนักผลพริกเฉลี่ยระหว่าง 5.3 – 9.1 กิโลกรัม/20
ต้น มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สารฯ ที่ได้น้ำหนักผลพริก
เฉลี่ ย 3.3 กิ โลกรั ม /20 ต้ น โดยกรรมวิ ธี พ่ น
chlorantraniliprole 5.17%SC อั ต รา 30
มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ได้น้ำหนักผลพริกมากสุด
เฉลี่ย 9.1 กิโลกรัม/20 ต้น ซึ่งมากกว่าและแตก
ต่ า งอย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ กั บ กรรมวิ ธี พ่ น
Bacillus thuringiensis subsp. aizawai,
lufenuron 5%EC, spinetoram 12%SC และ
methoxyfenozide 24%SC อัตรา 100, 40 ,20
และ 40 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ตามลำดับ ที่ได้
น้ ำ หนั ก ผลพริ ก เฉลี่ ย 5.3, 6.3, 7.3 และ 7.0
กิโลกรัม/20 ต้น ตามลำดับ
จากการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพสารฆ่ า
แมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอมในพริก
พบว่ า สารฆ่ า แมลงที่ มี ก ลไกการออกฤทธิ์ ต่ อ
แมลงแตกต่ า งกั น คื อ chlorantraniliprole
5.17%SC, emamectin benzoate 1.92%EC,
lufenuron 5%EC, spinetoram 12%SC,
indoxacarb 15%EC, chlorfenapyr 10%SC
และ methoxyfenozide 24%SC ซึ่งมีกลุ่มกลไก
การออกฤทธิ์กลุ่มที่ 28, 6, 15, 5, 22, 13 และ18
ตามลำดับ แสดงประสิทธิภาพที่ดีในการป้องกัน
กำจั ด หนอนกระทู้ ห อมตลอดการทดลอง
สอดคล้ อ งกั บ การทดลองของ Zhou et al.
(2017) และ Hanning et al. (2009) สารฆ่า
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แมลง chlorantraniliprole, chlorfenapyr,
emamectin benzoate, indoxacarb,
methoxyfenozide, lufenuron, metaflumizone,
chlorfluazuron และ spinosad มีประสิทธิภาพ
ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอมได้ดี โดยที่สารฆ่า
แมลง chlorantraniliprole, chlorfenapyr,
emamectin benzoate และ indoxacarb
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ก ว่ า methoxyfenozide,
lufenuron, metaflumizone, spinosad และ
chlorfluazuron ซึ่งสารฆ่าแมลง emamectin
benzoate, chlorfenapyr และ indoxacarb ยังมี
ประสิทธิภาพในการฆ่าตัวเต็มวัยหนอนกระทู้หอม
ขณะที่สารฆ่าแมลง chlorantraniliprole มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของหนอน ทำให้ลำตัวหนอนหด
สั้น ซึ่งเมื่อเข้าดักแด้ได้มีขนาดและน้ำหนักลดลง
(Cook et al. (2017) และ Lai and Su (2011))
และจากการทดลองของ Osorio et al. (2008)
พบว่า เมื่อหนอนกระทู้หอมได้รับสารฆ่าแมลง
methoxyfenozide จะมีผลต่อตัวเต็มวัยเพศเมีย
ทำให้ปริมาณและอัตราการวางไข่น้อยลง ส่วน
สารฆ่ า แมลง indoxacarb, emamectin
benzoate, chlorfenapyr และ metaflumizone
ไม่ มี ผ ลต่ อ ปริ ม าณ อั ต รา และการฟั ก ไข่ ข อง
หนอนกระทู้ ห อม แต่ ท ำให้ ห นอนกระทู้ ห อมวั ย
1-3 ตายมากกว่าหนอนกระทู้หอมวัย 4-6 (Kang
et al., 2017) ปั จ จุ บั น การใช้ ส ารฆ่ า แมลง
chlorantraniliprole 5.17%SC, methoxyfenozide
24%SC, chlorfenapyr 10%SC, indoxacarb
15%EC, emamectin benzoate 1.92%EC,
spinetoram 12%SC และ lufenuron 5%EC
ยั ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการป้ อ งกั น กำจั ด หนอน
กระทู้หอม หากเกษตรกรมีการใช้สารฆ่าแมลงดัง

กล่าวบ่อยครั้งมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิด
ปัญหาหนอนกระทู้หอมสร้างความต้านทานสูงขึ้น
ได้ เช่นเดียวกับการทดลองของ Chen et al.
(2013) พบว่า พื้นที่ที่ใช้สารฆ่าแมลง spinosad,
chlorfenapyr, indoxacarb, chlorfluazuron,
chlorantraniliprole, chlorpyrifos, tebufenozide,
cypermethrin และ emamectin benzoate
ในการป้ อ งกั นกำจั ด หนอนกระทู้ ห อมอย่ า งต่ อ
เนื่องตลอด 4 ปี หนอนกระทู้หอมจะสร้างความ
ต้านทานต่อสารฆ่าแมลงดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น โดย
สร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง chlorpyrifos
และ cypermethrin มากสุดถึง 1,240 - 3,080
เท่ า และสร้ า งความต้ า นทานต่ อ สารฆ่ า แมลง
chlorantraniliprole, indoxacarb, chlorfluazuron
และ spinosad น้อยสุด 31 - 44 เท่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับพื้นที่มีการใช้สารฆ่าแมลงแต่ละชนิดบ่อยครั้ง
และต่อเนื่องมากน้อยเพียงไร ดังนั้นแนวทางการ
ป้ อ งกั น และจั ด การปั ญ หาการเพิ่ ม จำนวน
ประชากรหนอนกระทู้ ห อมต้ า นทานต่ อ สารฆ่ า
แมลง จึงควรสร้างแผนการใช้สารฆ่าแมลงแบบ
หมุนเวียน (insecticide rotation) เพื่อการใช้สาร
ฆ่าแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้หนอนกระทู้
หอมพัฒนาสร้างความต้านทานได้อย่างรวดเร็ว
ซึ่งการใช้สารฆ่าแมลงแบบหมุนเวียนเป็นวิธีการ
ใช้สารฆ่าแมลงชนิดต่าง ๆ ที่อยู่ต่างกลุ่มกัน โดย
หลีกเลี่ยงการใช้สารฆ่าแมลงที่มีกลไกการออก
ฤทธิ์แบบเดียวกันติดต่อกัน และสารฆ่าแมลงที่ใช้
ต้องมีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดจึงจะช่วย
ลดหรือชะลอปัญหาการสร้างความต้านทานได้
ทั้ ง นี้ ต้ อ งอาศั ย ข้ อ มู ล ความต้ า นทานต่ อ สารฆ่ า
แมลงในพืน้ ทีป่ ระกอบการพิจารณาด้วย (IRAC, 2017
และ Denholm and Rowland, 1992) จากการ
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เก็ บ น้ ำ หนั ก ผลผลิ ต พริ ก ที่ มี คุ ณ ภาพระยะส่ ง
ตลาดทั้ ง 2 การทดลองพบว่ า กรรมวิ ธี พ่ น
chlorantraniliprole 5.17%SC, chlorfenapyr
10%SC, emamectin benzoate 1.92%EC,
indoxacarb 15%EC, spinetoram 12%SC,
lufenuron 5%EC, methoxyfenozide 24%SC
และ Bacillus thuringiensis subsp.
aizawai ให้น้ำหนักผลผลิตพริกมากกว่าการไม่ใช้
สารฯ สอดคล้องกับผลการทดลองกรรมวิธีพ่น
chlorantraniliprole 5.17%SC, chlorfenapyr
10%SC, emamectin benzoate 1.92%EC,
indoxacarb 15%EC, spinetoram 12%SC,
lufenuron 5%EC และ methoxyfenozide
24%SC มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ในการป้ อ งกั นกำจั ด
หนอนกระทู้หอม สำหรับกรรมวิธีพ่น Bacillus
thuringiensis subsp. aizawai ได้ น้ ำ หนั ก
ผลผลิตพริกน้อยสุดในการพ่นสารฯ เนื่องจากเชื้อ
แบคทีเรีย (Bacillus thuringiensis) จะไม่ออก
ฤทธิ์ทำให้แมลงตายทันที แต่จะทำให้แมลงเกิด
โรคได้ต่อเมื่อแมลงกินอาหารที่มีเชื้อปะปนเข้าไป
และต้องการระยะเวลาก่อนที่แมลง (หนอนกระทู้
หอม) จะเกิดอาการโรคและตาย ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่
กับอายุและขนาดของหนอน ตลอดจนปริมาณ
เชื้ อ ที่ กิ น เข้ า ไป อี ก ทั้ ง เชื้ อ แบคที เรี ย ไม่ ค งทน
สลายตั ว ได้ เ ร็ ว เมื่ อ ถู ก แสงอาทิ ต ย์ และจาก
รายงานของอัจฉรา (2544) พบว่า เชื้อแบคทีเรีย
ทำให้ ห นอนกระทู้ ห อมเกิ ด อาการของโรคและ
หนอนตายใน 1-2 วันหลังกินเชื้อเข้าไปและจะมี
ประสิทธิภาพลดลงหลังพ่น 4-5 วัน ดังนั้นในการ
ทดลองจึงพบจำนวนหนอนกระทู้หอมตลอดการ
ทดลองมากกว่าและได้น้ำหนักผลผลิตพริกน้อย
กว่ากรรมวิธีพ่น chlorantraniliprole 5.17%SC,

chlorfenapyr 10%SC, lufenuron 5%EC,
methoxyfenozide 24%SC, emamectin
benzoate 1.92%EC, spinetoram 12%SC และ
indoxacarb 15%EC สำหรั บ ศั ต รู ธ รรมชาติ
กรรมวิธีพ่น Bacillus thuringiensis subsp.
aizawai, chlorantraniliprole 5.17%SC,
emamectin benzoate 1.92%EC, chlorfenapyr
10%SC, lufenuron 5%EC, spinetoram 12%SC,
indoxacarb 15%EC และ methoxyfenozide
24%SC พบแมลงศัตรูธรรมชาติ 1 ชนิดคือ มวน
พิฆาต (stink bug) Eocanthecona furcellata
(Wolff) น้อยกว่ากรรมวิธไี ม่ใช้สารฯ เนือ่ งมาจาก
ผลทางอ้อม คือ จำนวนหนอนกระทูห้ อมมีปริมาณ
น้อย หรือสารฆ่าแมลงมีผลกระทบต่อมวนพิฆาต
แมลงศัตรูธรรมชาติโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับ
รัตนาและคณะ (2553) รายงานว่า สารฆ่าแมลง
indoxacarb 15%SC มีพิษร้ายแรงต่อมวนพิฆาต
ขณะที่ ส ารฆ่ า แมลง chlorfenapyr 10%SC,
emamectin benzoate 1.92%EC และ spininosad
12%SC มีพษิ น้อยต่อมวนพิฆาต ส่วนสารฆ่าแมลง
methoxyfenozide 24%SC, lufenuron 5%EC
และ Bacillus thuringiensis subsp. aizawai
ไม่มพี ษิ ต่อมวนพิฆาต เช่นเดียวกับอัจฉรา (2544)
ทีร่ ายงานว่า เชือ้ แบคทีเรีย (Bacillus thuringiensis)
มีความเฉพาะเจาะจงต่อหนอนผีเสือ้ ศัตรูพชื เท่านัน้
ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อแมลงห้ำ แมลงเบียน และ
แมลงทีม่ ปี ระโยชน์อนื่ ๆ

สรุปผลการทดลองและคำแนะนำ

การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรีย
และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้
หอม พบว่า กรรมวิธีพ่น chlorantraniliprole

2/

1/

Number followed by the same letter in a column are not significantly different at the 5% level by Duncan’s new multiple range test
Number of stink bug per 40 plants average from 4 replications 4 times

1. Bacillus thuringiensis
2. chlorantraniliprole 5.17%W/V SC
3. emamectin benzoate 1.92%W/V EC
4. lufenuron 5%W/V EC
5. spinetoram 12%W/V SC
6. indoxacarb 15%W/V EC
7. chlorfenapyr 10% W/V SC
8. methoxyfenozide 24% W/V SC
9. control
CV (%)
R.E. (%)2/

                   Treatment

1/
Rate of application Average number of larvae beet armyworm per 10 plants   Average number of
After spraying
(ml/20 litres of
   stink bug/40
Before spraying
nd
rd
th
st
2
3
4
water)
     1
plants 1/ 2/
2.0 b
100
14.5
19.3 bc 17.0 c
14.5 c 8.8 b
0.3 c
30
17.8
7.5 a
5.0 a
2.0 a
0.8 a
0.3 c
30
12.5
11.3 ab 10.8 abc 5.8 abc 3.0 a
0.8 c
40
17.5
15.3 abc 15.5 bc 12.0 bc 5.0 ab
0.3 c
20
17.0
11.8 ab 13.0 abc 8.5 abc 2.8 a
0c
20
16.0
14.3 ab 10.5 abc 6.0 abc 3.0 a
0.3 c
40
15.5
10.8 a
7.8 ab
4.3 ab 2.5 a
1.0 bc
30
15.0
14.8 abc 14.3 bc 9.5 abc 4.0 a
3.5 a
13.5
22.5 c
34.3 d 17.8 c
31.5 d
84.6
36.1
35.2
35.6
50.3
55.6
72.0
63.5
90.6

Table 1 Average number of larvae beet armyworm and stink bug on chili before and after spraying Bacillus thuringiensis and
some insecticides in Amphoe Huai Krachao, Kanchanaburi province during December 2016 - March 2017 (Trial 1)
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1/

40
20
20
40
30

4. lufenuron 5%W/V EC

5. spinetoram 12%W/V SC

6. indoxacarb 15%W/V EC

7. chlorfenapyr 10% W/V SC

8. methoxyfenozide 24% W/V SC

5.0 e
12.3

8.2 bc

9.2 ab

8.8 abc

8.3 bc

7.4 cd

9.0 abc

10.4 a

6.5 d

0

2.44

4.70

2.20

2.85

2.26

3.64

1.95

1.31

Marketable yields1/         Product cost of insecticide
(kg/20 plants)
     (baht/20 plants/time)

Number followed by the same letter in a column are not significantly different at the 5% level by Duncan’s new multiple range test

CV %

30

3. emamectin benzoate 1.92%W/V EC

-

30

2. chlorantraniliprole 5.17%W/V SC

9. control

100

1. Bacillus thuringiensis

Treatment

Rate of application
(ml/20 litres of water)

Table 2 Average marketable yields and product cost of insecticides on chili in Amphoe Huai Krachao, Kanchanaburi province
during December 2016 - March 2017 (Trial 1)
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20
20
40
30
-

5. spinetoram 12%W/V SC

6. indoxacarb 15%W/V EC

7. chlorfenapyr 10% W/V SC

8. methoxyfenozide 24% W/V SC

9. control
29.5
-

CV (%)

R.E. (%)2/

13.5

14.8

19.3

20.5

17.5

18.3

16.5

24.0

17.5

Before spraying

-

41.5

18.8 c

9.5 ab

5.3 a

9.0 ab

12.0 ab

11.8 ab

9.0 ab

6.0 a

      1st
12.5 bc

91.2

55.1

29.8 c

5.3 ab

2.3 a

3.0 a

4.5 ab

7.3 ab

4.0 ab

2.3 a

2nd
10.3 b

After spraying

66.7

70.5

26.5 c

3.0 ab

1.3 a

1.5 a

2.5 ab

3.8 ab

1.8 ab

0.5 a

3rd
8.3 b

Average number of larvae beet armyworm per 10 plants1/

-

74.1

3.0 a

0.7 bc

0.3 bc

0c

0c

0.7 bc

0.3 bc
0.7 bc

1.3 b

Average number of
stink bug/40 plants1/2/

Number followed by the same letter in a column are not significantly different at the 5% level by Duncan’s new multiple range test.
2/
Number of stink bug per 40 plants average from 4 replications 3 times

1/

30
40

3. emamectin benzoate 1.92%W/V EC

4. lufenuron 5%W/V EC

30

2. chlorantraniliprole 5.17%W/V SC

1. Bacillus thuringiensis

                   Treatment

Rate of application
(ml./20 litres of
water)
100

Table 3 Average number of larvae beet armyworm and stink bug on chili before and after spraying Bacillus thuringiensis and
some insecticide in Tha Muang, Kanchanaburi province during April - June 2017 (Trial 2)
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1/

100
30
30
40
20
20
40
30
-

Rate of application
(ml./20 litres of water)
Marketable yields1/  
(kg./20 plants)
5.3 d
9.1 a
7.5 abc
6.3 cd
7.3 bc
8.0 abc
8.7 ab
7.0 c
3.3 e
15.7

Product cost of insecticide
(baht/20 plants/time)
1.31
1.95
3.64
2.26
2.85
2.20
4.70
2.44
0

Number followed by the same letter in a column are not significantly different at the 5% level by Duncan’s new multiple range test

1. Bacillus thuringiensis
2. chlorantraniliprole 5.17%W/V SC
3. emamectin benzoate 1.92%W/V EC
4. lufenuron 5%W/V EC
5. spinetoram 12%W/V SC
6. indoxacarb 15%W/V EC
7. chlorfenapyr 10% W/V SC
8. methoxyfenozide 24% W/V SC
9. control
CV %

Treatment

Table 4 Average marketable yields and product cost of insecticides on chili in Amphoe Tha Muang, Kanchanaburi province
during April – June 2017 (Trial 2)
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5.17%SC, emamectin benzoate 1.92%EC,
lufenuron 5%EC, spinetoram 12%SC,
indoxacarb 15%EC chlorfenapyr 10%SC และ
methoxyfenozide 24%SC อัตรา 30, 30, 40, 20,
20, 40 และ 30 มิลลิลติ ร/น้ำ 20 ลิตร ตามลำดับ
มีประสิทธิภาพดีในการควบคุมประชากรหนอน
กระทูห้ อมตลอดการทดลอง และผลผลิตพริกทีไ่ ด้
ก็ให้นำ้ หนักดี รองลงมา คือกรรมวิธพี น่ Bacillus
thuringiensis subsp. aizawai อั ต รา 100
มิลลิลติ ร/น้ำ 20 ลิตร และพบแมลงศัตรูธรรมชาติ
หนอนกระทู้หอม 1 ชนิด คือ มวนพิฆาต (stink
bug) Eocanthecona furcellata (Wolff) สำหรับ
แนวทางการใช้สารฆ่าแมลงเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
และชะลอการเกิดปัญหาการต้านทานต่อสารฆ่า
แมลงของหนอนกระทูห้ อม จึงควรใช้สารฆ่าแมลง
แบบหมุนเวียนที่มีกลไกการออกฤทธิ์ต่อแมลงแตก
ต่างกันไม่ควรใช้สารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึง่ เพียง
สารเดี ย ว หรื อ ที่ มี ก ลไกการออกฤทธิ์ ใ นกลุ่ ม
เดียวกัน รวมทั้งการพิจารณาการใช้เชื้อแบคทีเรีย
(Bacillus thuringiensis) ซึ่งปลอดภัยต่อศัตรู
ธรรมชาติ ก็ เป็ นทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ จ ะชะลอการ
ต้านทานต่อสารฆ่าแมลงได้ โดยเฉพาะช่วงก่อนการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะสั้นจะสามารถลดการใช้
สารฆ่าแมลงรวมทั้งปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งนี้
เพราะเชือ้ แบคทีเรียเป็นสารชีวนิ ทรียท์ มี่ พี ษิ ตกค้าง
สัน้ เพียง 1 วัน ซึง่ จะส่งผลให้การใช้สารฆ่าแมลง
และสารพิษตกค้างในผลผลิตพริกลดลง
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บทความ
ไรสนิมส้ม.........ที่ต้องรู้จัก
เทวินทร์ กุลปิยะวัฒน์

-------------------------------------ปั จ จุ บั น ไรสนิ ม ส้ ม จั ด เป็ น ศั ต รู ที่ ส ำคั ญ เป็นจุดที่ไรชอบขยายพันธุ์มาก (Royalty และ
ของส้มและมะนาว เกษตรกรมือใหม่จะไม่รู้จัก Peering, 1996) นอกจากนั้นไรสนิมส้มยังมีการ
ศัตรูชนิดนี้ แต่สำหรับเกษตรกรที่เชี่ยวชาญเรื่อง กระจายตั ว บนผลส้ ม ที่ อ ยู่ ในทรงพุ่ ม ของต้ น ส้ ม
การปลูกส้ม จะรู้จักเป็นอย่างดี เพราะเป็นสาเหตุ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดอีกด้วย
มีการทดลองวิจัยอย่างหลากหลายเกี่ยว
ให้เกิดเอกลักษณ์ของส้มเขียวหวานบางมด คือมี
ลักษณะผิวเป็นสีน้ำตาลคล้ายสนิม อาการนี้เกิด กั บ การทำลายของไรสนิ ม ส้ ม บริ เวณใบและผล
ขึ้ น กั บ ส้ ม และมะนาว เกษตรกรมื อ ใหม่ มั ก ภาย ได้ผลสรุปว่า เป็นการทำลายมวลของเซลล์
สั นนิ ษ ฐานว่ า เกิ ด จากเชื้ อ ราบ้ า ง เกิ ด จากการ epidermis เป็นส่วนใหญ่ เซลล์ที่ตายเหล่านี้จะ
ทำลายของเพลี้ ย ไฟบ้ า ง หรื อ เกิ ด จากสารเคมี ปรากฏเป็นแผลสีดำแกมน้ำตาล หากถูกทำลาย
ป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่พ่น ทั้งนี้เพราะว่าไรสนิม โดยประชากรไรที่ระบาดหนาแน่น บาดแผลของ
ส้ ม เป็ น ศั ต รู ที่ มี ข นาดเล็ ก มาก มองไม่ เห็ นด้ ว ย เซลล์ที่ถูกทำลายจะมีการปล่อยแก๊ส ethylene
ตาเปล่า ต้องใช้แว่นขยายขนาด 10 เท่าส่องดูจึง ออกมา ซึ่ ง สามารถกระตุ้ น ให้ ใ บและผลที่ ถู ก
จะเห็น (ภาพที่ 1) หรือในกรณีที่มีปริมาณมาก ทำลายนั้นมีสีเปลี่ยนไป ไม่เป็นสีเขียวเข้ม ซึ่งมี
เมื่อนำมาดูในที่มีแสงแดด จะเห็นมีลักษณะคล้าย ส่ ว นสั ม พั น ธ์ กั บ การสร้ า งลิ ก นิ น และการ
เปลี่ ย นแปลงของสารบางชนิ ด ใน cytoplasm
ฝุ่นมาเกาะที่ผลเป็นบริเวณกว้าง
ไรสนิมส้มมีการระบาดแพร่กระจายไป ภายใน epidermis cell
ผลที่เกิดจากการทำลายของไรสนิมส้ม
ทั่วโลก มีการใช้สารฆ่าไรประมาณ 75-100 ล้าน
ดอลลาร์เป็นประจำทุกปี ในแหล่งปลูกส้มที่รัฐ จะแตกต่างกันตามพันธุ์ของส้มและขนาดของผล
ฟลอริดา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบไรสนิมส้มตาม ผลที่ถูกทำลายระยะในเริ่มต้น กลางและระยะ
แหล่งที่ปลูกส้มเป็นการค้าทั่วไปในเขตร้อนและกึ่ง สุดท้ายของการเจริญเติบโตและการพัฒนาการ
เขตร้อน ไรจะเคลื่อนที่ภายในต้นส้ม โดยจะเริ่ม จะปรากฏอาการคล้ า ยหนั ง ปลาฉลาม (shark
เคลื่อนที่จากส่วนของส้มที่เริ่มแก่ไปยังส่วนที่อ่อน skin) มีสีน้ำตาลอมเหลืองหรืออมแดง (russet)
กว่า เช่น ใบใหม่ ลำต้นใหม่ และผลอ่อน ไรไม่ และสีบรอนซ์ (bronze) อาการเหล่านี้จะเห็นได้
ชอบอยู่นิ่งกับที่ จะอพยพไปยังกิ่งที่กำลังเจริญ เมื่ อ ส้ ม ใกล้ เ วลาเก็ บ เกี่ ย ว ผลที่ เ กิ ด จากการ
เติบโตและบริเวณใต้ใบ ก่อนที่จะเคลื่อนที่ต่อไป ทำลายของไร จะมีคุณภาพลดลง เช่น ขนาดของ
ยังบริเวณด้านบนใบและไปยังผลในภายหลัง ซึ่ง ผลลดลง สูญเสียน้ำ ผลร่วงเร็วและคุณภาพของ
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น้ำส้มเปลี่ยนไป ในขณะที่กรดและสารบางอย่าง
ที่ ล ะลายน้ ำ ได้ มี เพิ่ ม ขึ้ น มี ก ารค้ น พบว่ า รสชาติ
ของน้ ำ ส้ ม จะไม่ อ ร่ อย เพราะการเพิ่มของสาร
ethanol และacetaldehyde เข้มข้นมากขึ้น เนื่อง
ด้วยการทำลายที่รุนแรง ทำให้ผลมีสีบรอนซ์และ
เกิดการหดตัวของเปลือก เปลือกของผลไม้ที่ถูก
ไรดูดกิน จะหนากว่าเปลือกของผลไม้ที่ไม่ถูกไร
ดูดกิน และนอกจากนี้ยังทำให้ลำต้นส้มสูญเสีย
ความแข็งแรงไปทั้งต้น (Jeppson et al.,1975)
อาการที่ ป รากฏบนผิ ว ของผลส้ ม เขี ย ว
หวานและมะนาวที่ถูกดูดกินโดยไรสนิมส้ม จะมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่สำหรับเกษตรกรมือ
ใหม่ที่ปลูกส้มเขียวหวานและมะนาว มักจะสับสน
กั บ อาการที่ เ กิ ด จากการทำลายของโรคเมลา
โนส (Melanose) ที่เกิดจากเชื้อราไดอะพอเธ
(Diaporthe citri) ซึ่งส่วนมากพบอาการบนใบ
และอาการที่เกิดจากการทำลายของเพลี้ยไฟพริก
(Scirtothrips dorsalis) ลักษณะการทำลายของ
ศัตรูทั้ง 3 ชนิด บนผลส้มเขียวหวานและมะนาวมี
ดังต่อไปนี้
1. ผิวของผลส้มและมะนาวที่ถูกทำลาย
เป็นปื้นมีสีเหลืองแกมแดงหรือน้ำตาล (russet)
หรือสีบรอนซ์ bronze) เกิดจากไรสนิมส้ม (ภาพ
ที่ 2,3)
2. ผิวของผลส้มและมะนาวที่ถูกทำลาย
มีลักษณะเป็นรอยไถ เกิดจากเพลี้ยไฟพริก (ภาพ
ที่ 4)
3. ผิวของผลส้มและมะนาวที่ถูกทำลาย
มีสีน้ำตาลเป็นทางยาวจากขั้วผลลงมาประมาณ
กลางผลเรียกว่ารอยเปื้อนน้ำหมาก ซึ่งมีลักษณะ
เป็นจุดสีน้ำตาลดำกระจายทั่วไป ส่วนมากพบที่ใบ
เกิดจากเชื้อราไดอะพอเธ (ภาพที่ 5)

ข้อมูลเกี่ยวกับไรสนิมส้มที่สำคัญดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
ไรสนิมส้ม (Citrus rust mite)
ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ Phyllocoptruta oleivora
(Ashmead)
วงศ์ Eriophyidae
อันดับย่อย Actinedida
รูปร่างลักษณะ
ตัวเต็มวัย (ภาพที่ 1) เป็นไรที่มีขนาดเล็กมาก
ยากที่จะสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า ตัวเมียมีความ
ยาวของลำตัวโดยเฉลี่ย 166.40 ไมครอน กว้าง
โดยเฉลี่ย 64.40 ไมครอน ลำตัวแบนมีสีเหลือง
อ่อน ลักษณะลำตัวเป็นปล้องคล้ายหนอน ด้าน
หน้าของลำตัวกว้างและแคบทางด้านท้าย ไรชนิด
นี้มีขาเพียง 2 คู่ ตัวผู้มีลักษณะคล้ายตัวเมีย แต่มี
ความยาวของลำตัวสั้นกว่า
ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
เป็ น ศั ต รู ที่ ส ำคั ญ ของพื ช ตระกู ล ส้ ม
เท่านั้น ส่วนมากรู้จักกันเป็นอย่างดีในส้มเขียว
หวานบางมดซึ่งมีรสชาติหวานอมเปรี้ยว โดยตัว
อ่อนและตัวเต็มวัย จะดูดทำลายใบ ผล และกิ่ง
ก้านของส้ม ที่ใบมักพบไรดูดทำลายอยู่บริเวณใต้
ใบ แต่บางครั้งก็พบดูดทำลายอยู่ที่ด้านบนของใบ
ด้วยสำหรับบนผลนั้น ไรชอบดูดทำลายผลส้มที่
เขียว ขนาดไม่โตนักประมาณเท่าผลมะนาวหรือ
เล็กกว่าเมื่อส่องดูกลางแดดด้วยตาเปล่า จะเห็น
เป็นผงขาวๆคล้ายฝุ่นจับอยู่ที่ผิวของผลส้ม บาง
ครั้งในกรณีที่มีการระบาดของไรรุนแรงมาก จะ
พบทำลายผลส้มที่มีขนาดโตระยะใกล้เก็บเกี่ยว
ด้วย คือพบในระยะที่ส้มเริ่มเปลี่ยนสี ทำให้ที่ผิว
ของผลที่ ถู ก ทำลาย มี สี เหลื อ งแกมแดง หรื อ
น้ำตาล (russet) ซึ่งชาวสวนเรียกว่า สีมันปู เป็น
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ที่ ต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคภายในประเทศมาก
เพราะเชื่อว่าส้มประเภทนี้มีรสชาติหวานแหลม
และมีราคาสูงกว่าส้มธรรมดา ส่วนส้มสายน้ำผึ้ง
และมะนาวที่ถูกไรชนิดนี้ดูดกิน ราคาจะลดต่ำลง
และเป็นที่รังเกียจของผู้บริโภค แต่สำหรับตลาด
ต่ า งประเทศแล้ ว ส้ ม ทุ ก ชนิ ด ที่ ถู ก ทำลายโดยไร
สนิ ม จะถู ก คั ด ทิ้ ง เพราะรู ป ร่ า งผิ ว พรรณและ
ขนาดของผลไม่ ไ ด้ ม าตรฐานเพื่ อ การส่ ง ออก
ผู้ บ ริ โ ภคต่ า งชาติ ต้ อ งการส้ ม ที่ มี ผิ ว ของผล
สะอาดไม่ มี ริ้ ว รอยใดๆ ของโรคหรื อ ศั ต รู ใดๆ
ทำลาย ไรชนิดนี้นอกจากทำลายใบและผลของ
ส้มแล้ว ยังทำให้เกิดรอยเป็นปื้นสีน้ำตาลคล้าย
สนิม หากมีการระบาดรุนแรง อาจทำให้ต้นส้ม
หยุดชะงักการเจริญเติบโต และมีผลกระทบต่อ
การออกดอกและติดผลของส้มได้
วงจรชี วิ ต ของไรสนิ ม ส้ ม อั ง ศุ ม าลย์ (2530)
ศึกษาวงจรชีวิตของไรสนิมส้มที่อุณหภูมิ 28+2
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 55+10% พบว่า
มันสามารถเจริญเติบโตจากไข่-ตัวเต็มวัย ใช้เวลา
7.91+0.85 วัน ไรเพศผูแ้ ละเพศเมีย มีอายุ 10+1.89
วันและ 11.6+0.55 วัน เพศเมียที่บริสุทธิ์จะเริ่ม
วางไข่หลังจากเป็นตัวเต็มวัยแล้ว 4.2 วัน จำนวน
ไข่ที่วางโดยเฉลี่ย 5.6 ฟอง/วัน
เขตแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด พบทำลาย
ส้มเขียวหวานในท้องที่หลายจังหวัดของประเทศ
ไทย เช่น ปทุมธานี สมุทรปราการ จันทบุรี ตราด
เพชรบุรี เชียงใหม่ แพร่ น่าน สระบุรี นครนายก
ราชบุรีและกรุงเทพฯ ในส้มโอ พบไรระบาดที่
ชุม พร ตรั ง สงขลา นครศรีธรรมราช พิจิต ร
ชั ย นาท นครปฐม ราชบุ รี ปราจี น บุ รี ตราด
สมุ ท รสงครามและสุ พ รรณบุ รี มะนาวด่ า น
เกวียน พบไรระบาดที่ กรุงเทพฯ มะนาวแป้น

พิจิตร พบระบาดที่สุพรรณบุรีและสมุทรปราการ
ไรจะระบาดในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่
เดือน พฤษภาคม-ธันวาคม
พืชอาหาร เป็นศัตรูสำคัญเฉพาะพืชตระกูลส้ม
เท่านั้น ได้แก่ ส้มเขียวหวาน ส้มโอ ส้มฟรีมองต์
ส้มจี๊ด ส้มโชกุน ส้มตรา และมะนาวพันธุ์แป้น
พิจิตรและด่านเกวียน
ศัตรูธรรมชาติ ไรตัวห้ำในวงศ์ Phytoseiidae
และเชื้อรา Hirsutella thompsonii Fisher

การป้องกันกำจัด

1. หมั่นสำรวจแปลงส้มและมะนาวเป็น
ประจำทุก 2 สัปดาห์ ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว
เริ่ ม เดื อ นพฤษภาคมธั น วาคม แต่ ใ นสวนที่ มี
ความชื้นสูง ควรสำรวจแปลงส้มตลอดทั้งปี
2. ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง
3. เมื่ อ พบไรสนิ ม ส้ ม ระบาดมาก จะ
สั ง เกตเห็ นง่ า ยๆ โดยเฉพาะที่ ผ ลของส้ ม เขี ย ว
หวาน จะปรากฏเป็นผงสีขาวเล็กๆ มองดูคล้าย
ฝุ่ นจั บ เมื่ อ ใช้ แ ว่ นขยายขนาด 10 เท่ า ส่ อ งดู
จะพบตั ว ไรสนิ ม ส้ ม มากกว่ า 4-6 ตั ว /ตาราง
เซ็นติเมตร ให้พ่นสารฆ่าไร ชนิดใดชนิดหนึ่งคือ
3.1 wettable sulfur (กำมะถันทอง 80 %
WG) อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตรหรือ
3.2 propargite (Omite 30% WP)
อัตรา 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตรหรือ
3.3 amitraz (Mitac 20% EC) อัตรา
30 มล./น้ำ 20 ลิตรหรือ
3.4 pyridaben (Sanmite 20% WP)
อัตรา 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
ถ้าหากพบว่า ไรยังระบาดอยู่ ให้ทำการ
พ่นสารฆ่าไรซ้ำอีกครั้ง โดยเว้นระยะห่าง 5 วัน
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สำหรับการใช้สารกำมะถันนี้ มีข้อควรระวังคือ
ไม่ควรพ่นสารในขณะที่มีแสงแดดจัด เพราะจะ
ทำให้ใบไหม้ได้ การใช้สารฆ่าไรอย่างมีประสิทธิภาพ
คือไม่ใช้สารชนิดเดียวตลอดไป ต้องมีการสลับ
บ้าง โดยสารกำจัดไรแต่ละกลุ่มให้พ่นได้ไม่เกิน 4
ครั้ง เพื่อป้องกันการดื้อยาของไร ในการพ่นสาร
ควรผสมสารจับใบ และพ่นให้ทั่วทั้งต้น ทั้งหน้าใบ
และหลังใบ และผล ส่วนสารสกัดจากสะเดาและ
น้ ำ มั น สะเดา มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ ำ ในการป้ อ งกั น
กำจัดไรชนิดนี้ (วัฒนาและคณะ, 2544)
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลต่างๆ
เกี่ยวกับไรสนิมส้มศัตรูสำคัญของส้มและมะนาว
นี้ คงเป็นข้อมูลให้เกษตรกรผู้ซึ่งกำลังวางแผนที่
จะทำสวนส้มและมะนาว หรือผู้ที่กำลังทำ ได้ใช้
ข้ อ มู ล นี้ เพื่ อ วางแผนผลิ ต ส้ ม และมะนาวให้ ได้
ผลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ ปราศจากอาการที่ เ กิ ด ขึ้ น
จากการทำลายของไรชนิดนี้ จะทำให้ได้ราคาดี
ยกเว้นส้มเขียวหวานพันธุ์บางมดที่ต้องมีอาการที่
เกิดขึ้ นที่ ผิ ว ของผลจากการดูดกินของไรชนิดนี้
จึงจะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และผู้ผลิตได้
ราคาดี แต่เมื่อมีอาการปรากฏที่ผลของส้มแล้ว
ให้พ่นสารฆ่าไร มิฉะนั้นจะทำให้ต้นส้มทรุดโทรม
เกษตรกรจะประสบความสำเร็จในการผลิตส้ม
และมะนาวในโอกาสต่อไปเมื่อได้รู้จักไรสนิมส้มนี้
เป็นอย่างดี
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ภาพที่ 1 ตัวเต็มวัย ไรสนิมส้ม Phyllocoptruta oleivora (Ashmead)

ภาพที่ 2 ลักษณะการทำลายของ
ไรสนิมส้มบนผลส้ม

ภาพที่ 3 ลักษณะการทำลายของ
ไรสนิมส้มบนผลมะนาว

55

56

วารสารกีฏและสัตววิทยา ปีที่ 36 ฉบับที่ 1-2 มกราคม - ธันวาคม 2561

ภาพที่ 4 ลักษณะการทำลายของเพลี้ยไฟพริก บนผลส้ม

ภาพที่ 5 ลักษณะการทำลายของโรคเมลาโนสบนใบส้ม เกิดจากเชื้อราไดอะพอเธ (Diaporthe citri)
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การแบ่งกลุ่มสารป้องกันกำจัดไรศัตรูพืชตามลักษณะกลไกการออกฤทธิ์

ณพชรกร ธไภษัชย์ และ พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์
---------------------------ไรนับเป็นศัตรูพืชที่สำคัญ มีการระบาด 1.สารป้องกันกำจัดไรศัตรูพืชที่เป็นพิษต่อระบบ
ทำความเสียหายอย่างรุนแรงและรวดเร็วให้กับ ประสาท และกล้ามเนื้อ (Nerve and Muscle
พืชเศรษฐกิจหลายชนิด การป้องกันกำจัดไรศัตรู Targets)
พืชโดยวิธีการใช้สารเคมี เป็นวิธีการที่เกษตรกร
โดยทั่วไปสารป้องกันกำจัดไรศัตรูพืชที่อยู่
นิยมใช้ในการควบคุมไรศัตรูพืช เพราะเป็นวิธีการ ในกลไกการออกฤทธิน์ จี้ ะส่งผลอย่างรวดเร็วต่อไร
ที่สะดวกและรวดเร็ว แต่การใช้สารป้องกันกำจัด ศัตรูพชื
ไรศัตรูพืชซ้ำกันเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดผลเสีย
กลุ่มที่ 1 ยับยั้งเอ็นไซม์อะเซทิลโคลี น
มากมาย ที่ ส ำคั ญ คื อ ไรศั ต รู พื ช สร้ า งความ เอสเตอเรส (Acetylcholinesterase: AchE
ต้านทานต่อสารเคมี ส่งผลให้การป้องกันกำจัดไร inhibitors) สารในกลุ่มนี้จะออกฤทธิ์กับระบบ
ศัตรูพืชไม่ได้ผล ปัญหาไรศัตรูพืชต้านทานต่อสาร ประสาท ยั บ ยั้ ง การทำงานของเอ็ น ไซม์อะเซ
เคมี นับว่าเป็นปัญหาใหญ่ และยากแก่การแก้ไข ทิลโคลีนเอสเตอเรส (Acetylcholinesterase:
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม การชะลอความต้ า นทาน AchE) ก่ อ ให้ เ กิ ด การสะสมสารอะเซทิ ล โคลี น
สามารถทำได้ โดยการไม่ใช้สารป้องกันกำจัดไร (สารเคมีชนิดหนึ่งที่เป็นตัวนำพากระแสประสาท
ศัตรูพืชชนิดเดียวกัน หรือมีกลไกการออกฤทธิ์ จากเซลล์ ป ระสาทเซลล์ ห นึ่ ง ไปสู่ อี ก เซลล์ ห นึ่ ง )
(Mode of Action) เหมือนกัน ติดต่อกันเป็น ที่ จุ ด ต่ อ ระหว่ า งเซลล์ ป ระสาท ทำให้ มี ก ารส่ ง
เวลานาน ควรใช้สารสลับตามกลุ่มของกลไกการ กระแสประสาทอย่างต่อเนื่อง สารป้องกันกำจัด
ออกฤทธิ์
ไรศัตรูพืชที่ออกฤทธิ์ในกลุ่มนี้มี 2 กลุ่มย่อยทาง
การแบ่งกลุ่มสารป้องกันกำจัดไรศัตรูพืช เคมี คือ
ตามกลไกการออกฤทธิ์นั้น เป็นความรู้พื้นฐานที่ 		 กลุม่ 1A คาร์บาเมต Carbamates
สำคัญของการจัดการความต้านทานของไรต่อ ได้แก่ methomyl
สารกำจัดไรศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพและยั่ง 		 กลุ่ ม 1B ออร์ แ กนโนฟอสเฟต
ยืน โดย IRAC (Insecticide Resistance Action (Organophosphates) ได้ แ ก่ pirimiphosCommittee) ได้แบ่งกลุ่มสารป้องกันกำจัดไรศัตรู methyl, ethion, triazophos)
พื ช ตามความเฉพาะเจาะจงของกลไกการออก
กลุ่มที่ 2 ตัวหยุดการทำงานของช่อง
ฤทธิ์ของสารเคมี (Mode of Action) ที่มีผลต่อ คลอไรด์ที่ทำงานโดยกรดแกมมาอะมิโนบิวไทริค
ระบบต่าง ๆ ของไรศัตรูพืชดังนี้
(GABA-gated chloride channel antagonists)
กลุ่ ม งานวิ จั ย ไรและแมงมุ ม กลุ่ ม กี ฏ และสั ต ววิ ท ยา สำนั ก วิ จั ย พั ฒ นาการอารั ก ขาพื ช กรมวิ ช าการเกษตร จตุ จั ก ร
กรุงเทพฯ 10900

57

58

วารสารกีฏและสัตววิทยา ปีที่ 36 ฉบับที่ 1-2 มกราคม - ธันวาคม 2561

สารในกลุ่ ม นี้ จ ะออกฤทธิ์ กั บ ระบบประสาท
(Nerve action) ในช่องว่างระหว่าง synaptic
transmission ซึ่ ง จะมี ส ารเคมี ใ นการนำส่ ง
กระแสประสาทอีกชนิดหนึ่ง คือ กรดแกมมาอะ
มิโนบิวไทริค (Gamma-Aminobutyric Acid :
GABA) และมี ค วามเชื่ อ มโยงต่ อ การเข้ า ออก
ของคลอไรด์อีกด้วย ลักษณะการออกฤทธิ์จะขัด
ขวางการส่ง GABA โดยการขัดขวางหรือแย่ง
ตำแหน่งการจับ (binding site) ของ GABA
สารป้องกันกำจัดไรศัตรูพืชที่ออกฤทธิ์ในกลุ่มนี้มี
1 กลุ่มย่อยทางเคมี คือ
		 กลุ่ม 2A ไซโคลไดอีน ออร์แกน
โนคลอรีน (Cyclodiene Organochlorines) 

ได้แก่ endosulfan
กลุ่ ม ที่ 3 รบกวนสมดุ ล ของโซเดี ย ม
(Sodium channel modulators) สารในกลุ่ม
นี้จะออกฤทธิ์กับระบบประสาท (Nerve action)
โดยสารจะไปทำปฏิ กิ ริ ย ากั บ ผนั ง ชั้ นนอกของ
เซลล์ ป ระสาท ทำให้ ก ระตุ้ นการเข้ า ออกของ
โซเดียม ส่งผลให้ระบบประสาทถูกกระตุ้นด้วย
กระแสประสาทจำนวนมาก เกิดการกระตุกของ
กล้ า มเนื้ อ เป็ น อั ม พาตและตายในที่ สุ ด สาร
ป้ อ งกั น กำจั ด ไรศั ต รู พื ช ที่ อ อกฤทธิ์ ใ นกลุ่ ม นี้ มี
1 กลุ่มย่อยทางเคมี คือ
		 กลุม่ 3A ไพรีทรอยด์ และไพรีทริน
(Pyrethroids and Pyrethrins) ได้ แ ก่
bifenthrin และ halfenprox
กลุ่ ม ที่ 6 กระตุ้ นช่ อ งเปิ ด ของคลอไรด์
(Glutamete – gated chloride channel (GluCl)
allosteric modulators) สารป้องกันกำจัดไรศัตรู
พืชในกลุ่มนี้ คือ อะเวอเมคติน (Avermectins)
ได้แก่ abamectin และมิลบีมายซิน (Milbemycins)

ได้แก่ milbemectin
กลุ่มที่ 19 รบกวนจุดรับสารเคมีรับส่ง
กระแสประสาท Octopamine ในระบบ
ประสาท (Octopamine receptor agonists)
สารป้องกันกำจัดไรศัตรูพชื ในกลุม่ นี้ คือ Formamidines
ได้แก่ amitraz
2. สารป้องกันกำจัดไรศัตรูพืชที่เป็นพิษต่อระบบ
หายใจ (Respiration Targets)
ในกระบวนการหายใจระดั บ เซลล์ จ ะมี
ไมโตคอนเดรียทำหน้าที่สร้างพลังงานจนได้ ATP
สารป้ อ งกั น กำจั ด ไรศั ต รู พื ช จะเข้ า ไปยั บ ยั้ ง
กระบวนการขนส่งอิเล็กตรอน และการขัดขวาง
การส่งโปรตอนในขบวนการ phosphorylation
กลุ่มที่ 12 ยับยั้งขบวนการสังเคราะห์
พลั ง งานในไมโตคอนเดรี ย (Inhibitors of
mitochondrial ATP synthase) สารในกลุ่ม
นี้จะยับยั้งเอนไซม์ที่ทำหน้าที่สังเคราะห์พลังงาน
ในไมโตคอนเดรีย สารป้องกันกำจัดไรศัตรูพืชที่
ออกฤทธิ์ในกลุ่มนี้มี 3 กลุ่มย่อยทางเคมี คือ
		 กลุ่ ม 12A ไดอะเฟนไทยู ร อน
(Diafenthiuron)
		 กลุม่ 12B ออร์แกนโนติน ไมติไซด์
(Organotin miticides) ได้แก่ azocyclotin และ
fenbutatin oxide
		 กลุม่ 12C โพรพาไกต์ (Propargite)
ได้แก่ propargite
		 กลุม่ 12D เตทตระไดฟอน (Tetradifon)
ได้แก่ tetradifon
กลุ่มที่ 13 ตัวทำให้ไม่เกิดปฏิกิริยาเติม
หมู่ฟอสเฟตแบบ oxidative โดยขัดขวางการ
ไหลของโปรตอน(Uncouplers of oxidative
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phosphorylation via disruption of the
proton gradient) กลไกการออกฤทธิ์จัดอยู่ใน
กลุ่ ม สารยั บ ยั้ ง ขบวนการเมตาโบลิ ซึ ม ของการ
สั ง เคราะห์ พ ลั ง งาน (Energy metabolism)
โดยการขั ด ขวางการส่ ง โปรตอนในขบวนการ
phosphorylation สารป้องกันกำจัดไรศัตรูพืชใน
กลุ่มนี้ มีดังนี้ คือ Pyrroles ได้แก่ chlorfenapyr
Dinitrophenols ได้ แ ก่ DNOC และ
Sulfonamides ได้แก่ sulfluramid
กลุม่ ที่ 20 ยับยัง้ ขบวนการส่งผ่านอิเลก
ตรอนที่ ค อมเพล็ ก ซ์ 3 ในไมโตคอนเดรี ย
(Mitochondrial complex III electron
transport inhibitors) กลไกการออกฤทธิ์ของ
สารในกลุ่ ม นี้ จ ะทำการยั บ ยั้ ง ขบวนการส่ ง ผ่ า น
อิเลกตรอนที่คอมเพล็กซ์ 3 ในไมโตคอนเดรีย
ออกฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง การถ่ า ยทอดอิ เ ลกตรอนจาก
cytochrome b ไปยั ง cytochrome c สาร
ป้องกันกำจัดไรศัตรูพืชที่ออกฤทธิ์ในกลุ่มนี้มี 3
กลุ่มย่อยทางเคมี คือ
		 กลุม่ 20B อะซีควิโนซิล (Acequinocyl)
		 กลุม่ 20C ฟลูอะคริปไพริม (Fluacrypyrim)
		 กลุ่ม 20D ไบฟีนาเซต (Bifenazate)		
กลุ่ ม ที่ 21 ยั บ ยั้ ง ขบวนการส่ ง ผ่ า น
อิเลกตรอนที่คอมเพล็กซ์ 1 ในไมโตคอนเดรีย
(Mitochondrial complexI electron transport
inhibitors) กลไกการออกฤทธิ์ของสารในกลุ่มนี้
จะทำการยั บ ยั้ ง ขบวนการส่งผ่านอิเลกตรอนที่
คอมเพล็กซ์ 1 ในไมโตคอนเดรียออกฤทธิ์ยับยั้ง
การส่งผ่านอิเลกตรอนจาก NADH dehydrogenase
ไปยัง coenzyme Q โดยทั่วไป คอมเพล็กซ์ 1 จะ
เป็นจุดเกิดความเสียหายได้ง่ายที่สุดในขบวนการ
การหายใจ สารป้ อ งกั นกำจั ด ไรศั ต รู พื ช ที่ อ อก

ฤทธิ์ในกลุ่มนี้มี 1 กลุ่มย่อยทางเคมี คือ
		 กลุ่ ม 21A สารป้ อ งกั นกำจั ด ไร
เอ็มอีทีไอ METI acaricides ได้แก่ fenazaquin,
pyridaben, tebufenpyrad, fenpyroximate
กลุ่ ม ที่ 25 ยั บ ยั้ ง ขบวนการส่ ง ผ่ า น
อิเลกตรอนที่คอมเพล็กซ์ 2 ในไมโตคอนเดรีย
(Mitochondrial complexII electron
transport inhibitors) กลไกการออกฤทธิ์ของ
สารในกลุม่ นีจ้ ะทำการยับยัง้ ขบวนการส่งผ่านอิเลก
ตรอน คอมเพล็กซ์ที่ 2 ในไมโตคอนเดรีย ยับ้ ยัง้ การ
ถ่ า ยทอดอิ เ ลกตรอนจาก succinate ไปยั ง
coenzyme Q ซึ่ ง ออกฤทธิ์ เป็ น competitive
inhibitor ของ succinate ในการจับกับเอนไซม์
succinase dehydrogenase, carboxin, thenoyl
trifluoroacetone (TTFA) สารป้องกันกำจัดไรศัตรู
พืชที่ออกฤทธิ์ในกลุ่มนี้มี 2 กลุ่มย่อยทางเคมี คือ
		 กลุ่ ม 25A beta-Ketonitriles
ได้แก่ cyenopyrafen และ cyflumetofen
		 กลุ่ม 25B Carboxanilides ได้แก่
pyflubumide
3. สารป้องกันกำจัดไรศัตรูพืชที่เป็นพิษต่อการ
พั ฒ นาและการเจริ ญ เติ บ โตของไรศั ต รู พื ช
(Growth and Development Targets)
สารในกลุ่มนี้มีกลไกการออกฤทธิ์ในการ
ควบคุมการเจริญเติบโตของไรศัตรูพืช โดยจะ
เลียนแบบ โกรท ฮอร์โมน ส่งผลโดยตรงต่อผนัง
ลำตัวชั้นนอกของไรศัตรูพืช หรือการสังเคราะห์
ไขมั น ไรศั ต รู พื ช จะตอบสนองต่ อ สารป้ อ งกั น
กำจัดไรศัตรูพืชในกลุ่มนี้ช้ากว่ากลุ่มอื่น
กลุ่มที่ 10 ยับยั้งการเจริญเติบโตของไร
(Mite growth inhibitors) สารในกลุ่มนี้จะ
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เข้าไปรบกวนการสังเคราะห์ไคตินในกระบวนการ
ลอกคราบ ซึ่งจะไปขัดขวางพัฒนาการในระยะ
ตัวอ่อน และการเจริญเติบโตของตัวอ่อนไรศัตรู
พืช สารป้องกันกำจัดไรศัตรูพืชที่ออกฤทธิ์ในกลุ่ม
นี้มี 2 กลุ่มย่อยทางเคมี คือ
		 กลุม่ 10A คลอเฟนเทซีน (Clofentezine),
เฮกซีไทอาซอก ได้แก่ hexythiazox
		 กลุม่ 10B อีทอ๊ กซาโซล (Etoxazole)
กลุม่ ที่ 15 ยับยัง้ กระบวนการสังเคราะห์
ไคติ น ชนิ ด O (Inhibitors of chitin
biosynthesis, type O) สารในกลุ่มนี้จะเข้าไป
มีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ไคตินชนิด O ใน
กระบวนการสร้างไคติน และการเปลี่ยนแปลงรูป
ร่างของผนังลำตัวชั้นนอก ส่งผลให้การสร้างผนัง
ลำตั ว ภายนอกใหม่ นั้ น ผิ ด รู ป แบบไปจากปกติ
สารป้ อ งกั น กำจั ด ไรศั ต รู พื ช ในกลุ่ ม นี้ คื อ
Benzoylureas ได้ แ ก่ flucycloxuron และ
flufenoxuron
กลุ่มที่ 23 ยับยั้งการสังเคราะห์ไขมัน
(Inhibitors of lipid synthesis) สารในกลุ่มนี้
จะยับยั้งการทำงานของ acetyl coenzyme A
carboxylase ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ
สังเคราะห์ไขมัน สารป้องกันกำจัดไรศัตรูพืชใน
กลุ่มนี้มีดังนี้ คือ Tetronic & Tetramic acid
derivatives ได้ แ ก่ spirodiclofen และ
spiromesifen
4. สารป้องกันกำจัดไรศัตรูพืชที่จัดอยู่ในกลุ่ม
unknown (Acaricides for which the mode
of action is unknown)
สารป้องกันกำจัดไรศัตรูพืชในกลุ่มนี้จะไม่
สามารถจำแนกกลไกการออกฤทธิ์ได้ เนื่องจากมี

ข้อมูลในการจำแนกกลไกการออกฤทธิ์ไม่เพียงพอ
สารป้ อ งกั น กำจั ด ไรศั ต รู พื ช ในกลุ่ ม นี้ ไ ด้ แ ก่
benzoximate, bromopropylate, chinomethionat,
dicofol, sulfur
อย่างไรก็ตาม ไรศัตรูพืชมีวงจรชีวิตสั้น
สามารถเพิ่มจำนวนประชากรได้มาก จึงสามารถ
พัฒนาความต้านทานได้อย่างรวดเร็ว การใช้สาร
ป้องกันกำจัดไรศัตรูพืช ควรใช้สารสลับกันตาม
กลุ่มของกลไกการออกฤทธิ์ (Mode of Action)
ที่จัดโดย IRAC การใช้แต่ละชนิดไม่ควรฉีดพ่น
เกิ น 4 ครั้ ง เพื่ อ ชะลอการต้ า นทานของสาร
ป้องกันกำจัดไรศัตรูพืช
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หิ่งห้อยสกุลใหม่ของโลก Inflata Boontop
ยุวรินทร์ บุญทบ
------------------------------------

หิง่ ห้อยเป็นแมลงทีม่ คี วามสวยงามเฉพาะ
ตัว มีคุณลักษณะพิเศษสามารถบ่งชี้ความอุดม
สมบูรณ์สมดุลของธรรมชาติได้ และสามารถใช้เป็น
ตัวห้ำในการควบคุมศัตรูพชื ได้อกี ด้วย แต่ปจั จุบนั นี้
หิ่งห้อยได้ลดปริมาณลงเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงรวมทัง้ มลพิษทีเ่ กิดขึน้
จากการสำรวจชนิดของหิง่ ห้อยใน 14 จังหวัดภาค
ใต้ ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามหลากหลายทางชีวภาพสูง
ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2558
นัน้ สำรวจพบหิง่ ห้อยสกุลใหม่ (new genus) ของ
โลกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชนิด คือ Inflata gen. nov.
Boontop
หิง่ ห้อยสกุลใหม่ของโลก (New Genus)
หนึง่ สกุล คือ Inflata gen. nov. Boontop ได้มกี าร
ตีพมิ พ์เผยแพร่จดั ทำในรูปแบบ Monograph ร่วม
กับผูเ้ ชีย่ วชาญจากเครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศ
มาเลเซียในวารสาร ZOOTAXA ฉบับที่ 3959
(Ballantyne et al., 2015) การพบหิง่ ห้อยสุกลใหม่
ของโลกในครัง้ นีเ้ กิดจากการสำรวจพบตัวอย่างหิง่
ห้อยทีม่ ลี กั ษณะทางสัณฐานวิทยาคล้ายกับหิง่ ห้อย
Luciola indica Motschulsky ซึง่ มีการกระจายตัว
อยูใ่ นหลายประเทศ เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ อินเดีย และอีกหลายประเทศในทวีป
เอเชีย โดย Mrs. Elida Davydova, The Institute
of Animal Morphology, Academy of Sciences
of the USSR ได้ให้คำจำกัดความของหิง่ ห้อยชนิดนี้
ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1967 และหลังจากนั้น ในปี
ค.ศ. 1992 พบว่ า Dr. Lesley Ballantyne

ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอนุกรมวิธานหิง่ ห้อย จาก Charles
Sturt University เครือรัฐออสเตรเลีย มีการจัด
จำแนกหิง่ ห้อยชนิดนีล้ งในสกุล Pyrophanes และ
พบว่ า เป็ นการจำแนกที่ ไม่ ถู ก ต้ อ งในเวลาต่ อ มา
(Ballantyne, 1992) ดั ง นั้ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้
จึงได้ทำการยืมตัวอย่างแมลงต้นแบบ Holotype
(Figure 1) มาทำการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา และพบว่า ตัวอย่างหิง่ ห้อยทีส่ ำรวจ
พบในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ลั ก ษณะสั ณฐานวิ ท ยา
ภายนอกแตกต่างจาก L. Indica (Figure 2) รวม
ทั้งอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ซึ่งเป็นลักษณะที่มีความ
สำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาด้านอนุกรมวิธานหิ่ง
ห้อยนัน้ มีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างจากหิง่ ห้อยสกุลอืน่ ๆ ใน
วงศ์ยอ่ ย Lucioninae โดยอวัยวะสืบพันธุเ์ พศผูข้ อง
หิง่ ห้อยสกุลนี้ มีบริเวณส่วนปลายมีลกั ษณะคล้ายท่อ
(Figure 3) ซึง่ เป็นลักษณะทีแ่ ตกต่างจากหิง่ ห้อย
ทุ ก สกุ ล ที่ เคยมี ร ายงาน ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดทาง
อนุกรมวิธานดังนี้
Genus Inflata Boontop gen. nov.
Inflata gen. nov. Boontop (Figure2)
ลักษณะสำคัญ : มีลำตัวยาว 4.50 - 6.11
มิลลิเมตร ส่วนอกกว้าง 1.81 - 2.30 มิลลิเมตร ตา
รวมโต ส่วนหัว (pronotum) สีสม้ มีลกั ษณะแบน
และแผ่ขยายออกด้านข้าง หนวดมีลกั ษณะเป็นแบบ
ฟันเลือ่ ย (serrate) สีดำปีกคูห่ น้าสีนำ้ ตาลดำ และ
บริเวณปลายปีกมีสดี ำตรงบริเวณมุม และบริเวณ
ขอบปีกมีแถบสีส้มหนาประมาณ 0.20 มิลลิเมตร
อยู่รอบปีก ขาบริเวณโคนขา (coxa) และข้อต่อ

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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Figure 1 Inflata indica (Motschulsky) gen. et comb. Nov, Holotype male, Luciola
indica Motsch
(trochanters) มีสีเหลือง แต่บริเวณปลายของ Ballantyne, L. A., C. Lambkin, Y. Boontop
and F. A. Jusoh. 2015. Revisional
โคนขามีสเี หลือง และบริเวณของปลายเล็บ (tarsi)
studies on the Luciolinae fireflies of
มีสนี ำ้ ตาลดำส่วนท้อง (abdomen segments) มีสี
Asia (Coleoptera: Lampyridae):
น้ำตาลดำ และปล้องท้องปล้องที่ 5 สีนำ้ ตาลอ่อน
1.The genus Pyrophanes Olivier
บริเวณมุมของปล้องท้อง อวัยวะทำแสง (light
with two new species. 2. Four new
organ) บนปล้องที่ 6 และ 7 เป็นสีขาว และส่วน
species of Pteroptyx Olivier and 3.
ท้องด้านล่างปล้องสุดท้ายเป็นสีเหลืองอ่อน
A new genus Inflata Boontop, with
ตัวอย่างทีใ่ ช้ศกึ ษา : EMBT.FF 1601 – EMBT.FF
redescription of Luciola indica
1620 (20 ตัวอย่าง)
(Motsch.) as Inflata indica comb.
สถานทีพ่ บ : จังหวัดตรัง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
nov. Zootaxa. 3959(1): 1-84.
หมายเหตุ: การสำรวจครัง้ นี้ ไม่พบตัวอ่อนหิง่ ห้อย
จึงไม่สามารถจัดประเภทได้วา่ เป็นหิง่ ห้อยประเภท
บกหรือน้ำ
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Figure 2 Inflata indica (Motschulsky) gen. et comb. Nov
		
(A) Dorsal view			
(B) Head		
		
(C) Front and antenna			
(D) Pronotum
		
(E) Light organ (male)			
(F) Light organ (female)

(A)

Figure 3 Inflata indica (Motschulsky) gen. et comb. Nov
(A) Aaedeagus (left lateral) (B) Aedeagus (dorsal view)	

(B)
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ไรแดงมันสำปะหลัง (cassava red mite) Oligonychus biharensis (Hirst)
ไรศัตรูมันสำปะหลัง
อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล

---------------------------ไรแดงมั น สำปะหลั ง Oligonychus และสอดคล้องกับต่างประเทศจึงขอใช้ชอื่ สามัญ
biharensis (Hirst) มี พื ช อาศั ย ประมาณ 53 ของไร O. biharensis (Hirst) (Cassava red
ชนิด และมีการแพร่กระจายอยู่ใน 24 ประเทศ mite) ว่า ไรแดงมันสำปะหลัง ไรชนิดนี้ ดูดกิน
ทั่วโลก ส่วนในประเทศไทย ไรชนิดนี้ เดิมจำแนก น้ำเลี้ยงบริเวณหน้าใบส่วนบน แล้วขยายปริมาณ
ชนิ ด ไว้ ภ ายใต้ ชื่ อ สามั ญ ไรแดงชมพู่ (Rose ลงสู่ส่วนล่างของต้น ถ้าระบาดมากใบจะเหลือง
apple red mite) พบระบาดเป็นครั้งคราว แต่ไม่ ซีด ม้วนงอ ส่วนยอดงองุ้ม โดยเฉพาะต้นมันสำ
เกิดความเสียหายรุนแรงในพืชหลายชนิด เช่น ปะหลังขนาดเล็กอาจตายได้
ไรแดงมันสำปะหลัง มีระยะการเจริญ
มันสำปะหลัง พุทรา มะขาม ชมพู่ ฝรั่ง ทุเรียน
ลิ้นจี่ ลำไย กล้วยไม้ และกุหลาบ เป็นต้น พบ เติบโต 5 ระยะ ได้แก่ ระยะไข่ (egg) ตัวอ่อนวัย
กระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้แก่กรุงเทพมหานคร 1 (larva) ตัวอ่อนวัย 2 (protonymph) ตัวอ่อน
ชั ย นาท เชี ย งใหม่ ชลบุ รี ราชบุ รี กาญจนบุ รี วัย 3 (deutonymph) และตัวเต็มวัย (adult)
สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา และขอนแก่น ต่อมา โดยมีระยะพักตัว 3 ระยะ ได้แก่ ระยะพักตัว
พบการระบาดมากขึ้นในมันสำปะหลัง โดยเฉพาะ ครั้งที่ 1 (protochrysalis) ระยะพักตัวครั้งที่ 2
เมื่อมีปัญหาภัยแล้งยาวนาน และมีการใช้สารเคมี (deutochrysalis) และระยะพั ก ตั ว ครั้ ง ที่ 3
ป้องกันกำจัดศัตรูพืชชนิดต่างๆ อย่างมาก ทำให้ (teliochrysalis) ไข่มีลักษณะกลมด้านบนค่อน
ศัตรูธรรมชาติถูกทำลายโดยพบการระบาดมาก ข้างแบน มีสีขาว ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ไข่
ในภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อใกล้ฟักมีสีส้มอมแดง ตัวอ่อนเมื่อฟักออกจาก
จากรายงานของสำนั ก งานเกษตรจั ง หวั ด 53 ไข่ มีสีเหลือง มีขาเพียง 3 คู่ ตัวอ่อนเจริญเติบโต
จังหวัด พบการระบาดของไรแดงมันสำปะหลัง โดยมีการลอกคราบ 3 ครั้ง ก่อนการลอกคราบ
ในไร่มันสำปะหลัง มีพื้นที่ระบาดรวม 3,094 ไร่ แต่ ล ะครั้ ง ตั ว อ่ อ นจะพั ก ตั ว หยุ ด กิ น อาหาร ไม่
ในจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ได้ แ ก่ อำเภอทองแสงขั น เคลื่อนไหว หลังการลอกคราบครั้งที่ 1 ตัวอ่อนมี
และ อำเภอตรอน ทั้งหมดพบในต้นมันสำปะหลัง ขาเพิ่มขึ้นเป็น 4 คู่ และมีสีแดง หรือแดงอมม่วง
อายุ 1-4 เดือน ดังนั้น เพือ่ ไม่ให้เกิดความสับสน หลังการลอกคราบครั้งที่ 3 สีจะเข้มขึ้น
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

65

66

วารสารกีฏและสัตววิทยา ปีที่ 36 ฉบับที่ 1-2 มกราคม - ธันวาคม 2561

ลักษณะการทำลาย

ทั่วไป ถ้าทำลายรุนแรงใบจะซีดขาว เหลือง และ
แห้งกรอบ มีผลต่อการสังเคราะห์แสง และการ
เจริญเติบโตของพืช

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยทำลายบริเวณหน้า
ใบ ทำให้มีรอยประเป็นจุดเล็กๆสีขาว กระจายอยู่

วงจรชีวิตของไรแดงมันสำปะหลังบนพืชอาศัยชนิดต่าง ๆ

1. วงจรชีวิตของไรแดงมันสำปะหลังบนใบมันสำปะหลัง
!

!"#

13-14!"#

3 !"#

!"#$!%&#"'

!"#$%$&#"' 1

1-2!"#

1-2!"#

!"#$%$&#"' 3

!"#$%$&#"' 2
1-2!"#

ไรแดงมันสำปะหลังที่เลี้ยงบนใบมันสำ
ปะหลั ง ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร อุ ณ หภู มิ 27±2°c
ความชื้นสัมพัทธิ์เฉลี่ย 70% ใช้เวลาในการเจริญ
เติบโตจากไข่จนเป็นตัวเต็มวัยเฉลี่ยนาน 7-8 วัน
โดยมีระยะไข่เฉลี่ย 3 วัน ระยะการเจริญเติบโต
ของตัวอ่อนระยะที่ 1, 2 และ 3 เฉลี่ย 1-2, 1-2
และ 1-2 วัน ตามลำดับ ตัวเต็มวัยเพศผู้มีอายุ

ยืนยาวเฉลี่ย 14-16 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียมีอายุ
ยืนยาวเฉลี่ย 13-14 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียระยะ
ก่อนวางไข่เฉลี่ย 1-2 วัน ระยะวางไข่เฉลี่ย 12-13
วัน และระยะหลังวางไข่เฉลี่ยนาน 0-1 วัน ตัว
เต็มวัยเพศเมียวางไข่เฉลี่ยวันละ 7-8 ฟอง ตลอด
ชั่วอายุขัยวางไข่ได้เฉลี่ย 92-99 ฟอง
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2. วงจรชีวิตของไรแดงมันสำปะหลังบนใบชมพู่
!

!"#

7-8!"#

3 !"#

!"#$!%&#"'

!"#$%$&#"' 1

1-2!"#

1-2!"#

!"#$%$&#"' 3

!"!"#"$!%& 2
1-2!"#

ไรแดงมันสำปะหลังที่เลี้ยงบนใบชมพู่ ใน
ห้องปฏิบตั กิ าร อุณหภูมิ 27±2°c ความชืน้ สัมพัทธิ์
เฉลี่ย 70% ใช้เวลาในการเจริญเติบโตจากไข่จน
เป็นตัวเต็มวัยเฉลี่ยนาน 9-10 วัน โดยมีระยะไข่
เฉลี่ย 3.00 วัน ระยะการเจริญเติบโตของตัวอ่อน
ระยะที่ 1, 2 และ 3 เฉลี่ย 1-2, 1-2 และ 1-2 วัน
ตามลำดับ ตัวเต็มวัยเพศผู้มีอายุยืนยาวเฉลี่ย 6-7
วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียมีอายุยืนยาวเฉลี่ย 7-8 วัน
ตัวเต็มวัยเพศเมียระยะก่อนวางไข่เฉลี่ย 2-3 วัน
ระยะวางไข่เฉลี่ย 4-5 วัน และระยะหลังวางไข่
เฉลี่ยนาน 0-1 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เฉลี่ย
วันละ 4-6 ฟอง ตลอดชั่วอายุขัยวางไข่ได้เฉลี่ย
44-49 ฟอง

จะเห็นได้ว่า ประชากรของไรแดงมันสำ
ปะหลั ง ที่ เ ลี้ ย งบนใบมั น สำปะหลั ง มี อ ายุ ขั ย
ยาวนานกว่ า และเพิ่ ม ประชากรได้ ม ากกว่ า เมื่ อ
เลีย้ งบนใบชมพู่ เนือ่ งจากอัตราการเพิม่ ประชากร
(intrinsic rate of increase, rm) มีปัจจัยสำคัญที่
เกี่ยวข้อง 2 ปัจจัยด้วยกัน คือ ระยะเวลาในการ
เจริญเติบโต และอัตราการวางไข่ สำหรับอัตรา
การเพิ่ ม ประชากรของไรศั ต รู พื ช นั้ น การ
เปลี่ยนแปลงของระยะเวลาในการเจริญเติบโตมี
ความสำคัญมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
การวางไข่ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ
เติบโต คือ พืชอาหาร ชนิดของพืชอาหารมีผลต่อ
การเจริญเติบโต อัตราการวางไข่ อายุขัย และ

68

วารสารกีฏและสัตววิทยา ปีที่ 36 ฉบับที่ 1-2 มกราคม - ธันวาคม 2561

การกินอาหารของไรศัตรูพืช เนื่องจากโครงสร้าง
ของพืช ธาตุอาหาร สรีรวิทยาของพืช และสาร
เคมีในพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน โครงสร้าง
ของใบพืช เช่น ผิวใบ ความหนาของใบ องค์
ประกอบเหล่ า นี้ ล้ ว นทำให้ ไรเจริ ญ เติ บ โตและ
ขยายพันธุ์ต่างกัน ไรแดงมันสำปะหลังเมื่อลงทำ
ลายบนมั น สำปะหลั ง จะระบาดอย่ า งรวดเร็ ว
เนือ่ งจากลักษณะทางชีววิทยาและสภาพแวดล้อม
ในแปลงที่เหมาะสม โดยเฉพาะสภาพอากาศร้อน
แล้ง ฝนทิ้งช่วง ทำให้การระบาดรุนแรงมากขึ้น
จึงควรเฝ้าระวังไรแดงชนิดนี้ เพื่อป้องกันกำจัด
ได้อย่างรวดเร็ว
การป้องกันกำจัดไรแดงมันสำปะหลัง
การใช้สารเคมี ในกรณีที่ระบาดรุนแรง
สารป้ อ งกั น กำจั ด ไรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได้ แ ก่
ไพริดาเบน (pyridaben) 20% WP อัตรา 15
กรั ม ต่ อ น้ ำ 20 ลิ ต ร และสไปโรมี ซิ เ ฟน
(spiromesifen) 24% SC อัตรา 6 มิลลิลิตร
ต่อน้ำ 20 ลิตร ไม่ควรพ่นสารกลุ่มเดียวกันติดต่อ
กันเกิน 3 ครั้ง ควรสลับกลุ่มสารตามกลไกการ
ออกฤทธิ์ (mode of action) เพื่อป้องกันการ
ต้านทานสารป้องกันกำจัดไร
การควบคุ ม โดยชี ว วิ ธี ศั ต รู ธ รรมชาติ
ของไรแดงมั น สำปะหลั ง มี ห ลายชนิ ด แต่ ที่ พ บ
บ่ อ ยและมี ค วามสำคั ญ คื อ ด้ ว งเต่ า ตั ว ห้ ำ
สตีธอรัส Stethorus spp. จากการสำรวจแหล่ง
ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ พบด้วงเต่าตัวห้ำ
ในสกุ ล Stethorus 3 ชนิ ด คื อ Stethorus
pauperculus (Weise) พบมากที่สุดรองลงมา
คือ Stethorus indira Kapur และ Stethorus
siphonulus Kapur ตามลำดับ ซึ่งด้วงเต่าตัวห้ำ
สตีธอรัส S. pauperculus มีประสิทธิภาพในการ

กิ น ไรศั ต รู พื ช ทุ ก ระยะการเจริ ญ เติ บ โต โดย
สามารถกินไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยของไรแดง
มันสำปะหลัง O. biharensis ได้เฉลี่ย 127.45
ฟอง, 55.90 ตัว และ 13.00 ตัวต่อวัน ตามลำดับ
จึงควรมีการอนุรักษ์ด้วงเต่าชนิดนี้ไว้ในแปลงมัน
สำปะหลัง
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