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วารสารกีฏและสัตววิทยา ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565) ฉบับนี้นำเสนอผลงานวิจัยเรื ่องความ

หลากหลายของหนูหริ่งสกุล Mus ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย โดยรายงานผลการจำแนกชนิดทางสัณฐานวิทยา
ร่วมกับการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของลำดับเบส บทสรุปได้ให้ข้อคิดเห็นในการวางแผนการป้องกันกำจัดหนูหริ่ง
ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ทำการเกษตรทั้งบนที่ราบและพ้ืนที่ทำการเกษตรบนภูเขาหรือที่ราบสูงที่ติดกับพ้ืนที่ป่า เรื่องที่ 2 
เป็นผลงานวิจัยของการสำรวจและคัดเลือกชนิดของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสกุล Leptolyngbya ที่มีศักยภาพในการ
กำจัดหอยซัคซิเนีย และหอยเจดีย์ใหญ่ ผลการวิจัยพบสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน 1 ไอโซเลท ที่มีศักยภาพโดดเด่นใน
การกำจัดหอยทั้ง 2 ชนิด สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาให้เป็นชีวภัณฑ์กำจัดหอยศัตรูพืชได้ในอนาคต เรื่องท่ี 3 นำเสนอ
ผลงานการทดสอบประสิทธิภาพของสารกำจัดแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนแดงศัตรูฝรั่ง ผลลัพธ์ได้ชนิดของสาร
กำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพดี ช่วงการพ่นที่เหมาะสม พร้อมทั้งต้นทุนการใช้สาร ฯ เป็นคำแนะนำให้เกษตรกรต่อไป 
ผลงานวิจัยเรื ่องสุดท้าย เป็นรายงานการสำรวจไรบนพืชสกุลกัญชาในพื้นที่ที ่อนุญาตให้ปลูกเพื่อการสาธารณสุข
เมืองไทย พบไรแดงสกุล Tetranychus รวม 9 ชนิด ซึ่งมี 1 ชนิด คือ Tetranychus phaselus Ehara เป็นรายงาน
การพบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย  

บทความในฉบับนี้มี 3 เรื่อง เรื่องที่ 1 เป็นรายงานการเฝ้าระวังการรุกรานของผีเสื้อหนอนชอนใบมะเขือเทศ 
ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชร้ายแรงระดับโลกที่สร้างความเสียหายรุนแรงกับพืชในวงศ์มะเขือ โดยทางองค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติได้สั่งการแจ้งเตือน ผู้เขียนได้ให้ข้อมูลรูปภาพแมลง การลักษณะการทำลาย วงจรชีวิต การ
แพร่กระจายในแต่ละภูมิภาคที่ใกล้กับประเทศไทย ระบุให้เห็นว่ากรมวิชาการเกษตรมีการเฝ้าระวังการรุกรานของแมลง
ร้ายแรงชนิดนี้ด้วยวิธีอย่างไรบ้าง บทความเรื่องที่ 2 เป็นรายงานครั้งแรกของปรากฎการณ์หอยทากซอมบี้ (zombie snails) 
ในประเทศไทย ซึ่งผู้เขียนได้บรรยายที่มาของการเกิดปรากฎการณ์นี้ไว้อย่างน่าสนใจมาก บทความสุดท้าย เป็นเรื่อง
อนุกรมวิธานแบบผสมผสาน (integrative taxonomy) ในแมลงวันผลไม้ ในบทความนี้ เขียนโดยนักอนุกรมวิธานชำนาญ
ทางด้านแมลงวันผลไม้ กล่าวว่ามีวิธีการต่าง ๆ ถึง 6 วิธี ที่สามารถนำมาในการวินิจฉัยแมลงวันผลไม้ให้มีความแม่นยำเพ่ิมขี้น 
จึงควรมีการเลือกใช้วิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมด้วย  

ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยและบทความในวารสารกีฏและสัตววิทยาฉบับนี้ และฉบับที่ลงตีพิมพ์แล้ว
ได้ ผ่านทาง www.ezathai.org 
 
 
 
        ดร.มานิตา คงชื่นสิน 
             บรรณาธิการ  
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ความหลากชนิดและลักษณะทางพันธุกรรมของหนูหริ่งสกุล Mus  
(Rodentia: Muridae) ที่พบในประเทศไทย 

Diversity and Molecular Characteristic of Mice Group in the Genus Mus  
(Rodentia: Muridae) in Thailand 

 
วิชาญ วรรธนะไกวัล1/ ปราสาททอง พรหมเกิด1/ ศุภกร วงษ์เรืองพิบูล1/ 

สมเกียรติ กล้าแข็ง1/ ทรงทัพ แก้วตา1/  

Vichan Watthanakaiwan1/ Prasartong Promkerd1/ Suphakorn Wongruengpibool1/ 
Somkiat Klakaeng1/ Songtap Kaewta1/ 

_________________________ 
Abstract 

 The study of the diversity and molecular characteristics of mice groups in the genus Mus 
(Rodentia: Muridae) in Thailand was conducted from October 2016 to September 2019. This research 
aimed to study the diversity of Mice groups in the genus Mus to plan effective control of rodent pests. 
We collected 110 Mus spp. samples from 11 agricultural areas (10 provinces) in four regions of 
Thailand. Morphological identification based on external characters and cranial character 
measurements combined with molecular characteristics using the cytochrome b region 500 bp can 
be divided into four species: the Fawn-colored mouse (Mus cervicolor Hodgson, 1845), which showed 
the highest number (46%), followed by Ryukyu mouse (Mus caroli Bonhote, 1902) 38%, Cook’s mouse 
(Mus cookii Ryley, 1914) 11%, and Shortridge’s shrewmouse (Mus pahari Thomas, 1916) 5%, 
respectively. The measurements of the average number of five external characters and 21 cranial 
characters in each species showed no significant differences when separated by character. The genetic 
diversity and the neutrality test such as Tajima’s D, Fu’s Fs, Fu and Li’s D, and Fu and Li’s F indicated 
that haplotype and nucleotide diversity were very high and possibly had experienced population 
expansion in the Mus species in this study. These results can be used for model planning for rodent 
control in the future. 
 
Keywords : genus Mus, morphology, cranial character measurements, cytochrome b 

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

ผลงานวิจัย 
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บทคัดย่อ 
 ความหลากชนิดและลักษณะทางพันธุกรรมของหนูหริ่งสกุล Mus (Rodentia: Muridae) ที่พบในประเทศไทย 
ดำเนินการทดลองระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความหลากชนิดของหนูหริ่ง
สกุล Mus เพื่อนำไปสู่การวางแผนป้องกันกำจัดหนูหริ่งศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพ โดยการดักหนูหริ่ง จำนวน 110 ตัวอย่าง 
จากพื้นที่ทำการเกษตร 11 แหล่ง (10 จังหวัด) ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ผลการจำแนกชนิดทางสัณฐานวิทยา 
โดยการวัดลักษณะขนาดรูปร่างภายนอก และการวัดลักษณะกะโหลก ร่ วมกับการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของ
ลำดับเบสบริเวณยีนไซโตโครม บี ความยาว 500 คู่เบส สามารถจำแนกชนิดหนูหริ่งได้ 4 สปีชีส์ ได้แก่ หนูหริ่งนาหางสั้น 
(Fawn-colored mouse) Mus cervicolor Hodgson, 1845 พบมากที่สุดร้อยละ 46 รองลงมาคือ หนูหริ่งนาหางยาว 
(Ryukyu mouse) Mus caroli Bonhote, 1902 พบร้อยละ 38 หนูหริ่งใหญ่ (Cook’s mouse) Mus cookie Ryley, 
1914 พบร้อยละ 11 และหนูหริ่งป่าเล็กขนเสี้ยน (Shortridge’s shrewmouse) Mus pahari Thomas, 1916 พบ
ร้อยละ 5 ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยของลักษณะขนาด รูปร่างภายนอก 5 ลักษณะ และค่าเฉลี่ยของลักษณะกะโหลก 21 
ลักษณะ ในแต่ละสปีชีส์ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อแยกเปรียบเทียบกันในแต่ละลักษณะ ผลการวิเคราะห์ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมและผลการทดสอบสมดุลประชากร ทั้ง 4 พารามิเตอร์ ได้แก่ Tajima’s D, Fu’s Fs, Fu and Li’s D และ 
Fu and Li’s F บ่งชี้ว่าหนูหริ่งมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสายแม่ที่สูงและเป็นไปได้ว่าเคยมีการขยายขนาด
ประชากรมาก่อน ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการวางแผนการป้องกันกำจัดหนูหริ่ง
ศัตรูพืชต่อไป  
 
คำหลัก : สกุลหนูหริ่ง สัณฐานวิทยา การวัดขนาดกะโหลก ยีนไซโตโครมบี 
 

คำนำ 
 หนูหริ่งสกุล Mus เป็นหนูที่มีขนาดเล็กที่สุด น้ำหนักตัวอยู่ระหว่าง 8-20 กรัม ในประเทศไทยพบเป็นศัตรู
สำคัญของการผลิตธัญพืชต่าง ๆ และสร้างความเสียหายให้กับพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ข้าว ธัญพืชเมืองหนาว ถั่วเขียว 
ถั่วเหลือง และข้าวโพด เป็นต้น ตั้งแต่ระยะปลูกตลอดจนหลังการเก็บเกี่ยว หนูสกุลนี้ขนลำตัวด้านหลังสีเทา ด้านท้องสีขาว 
หางมี 2 สี ขุดรูอาศัยตามคันนาหรือในแปลงปลูกพืชที่แห้งและมีหญ้ารก ในหน้าแล้งจะอาศัยอยู่ตามรอยแยกแตก
ของดิน ในประเทศไทยพบ 2 ชนิด คือ หนูหริ่งนาหางยาว (Ryukyu mouse) Mus caroli และหนูหริ่งนาหางสั้น 
(Fawn-colored mouse) Mus cervicolor (กลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร, 2544) 
 เนื่องจากยังมีรายงานที่ขัดแย้งว่าพบหนูหริ่งบ้าน (Mus musculus) ในประเทศไทยหรือไม ่ซึ่งในปัจจุบันสภาพ
แหล่งที่อยู่อาศัยของหนูหริ่งตามธรรมชาติหรือในแหล่งทำการเกษตร เช่น นาข้าว ไร่ข้าวโพด และแปลงถั่วเหลือง นั้นมี
การเปลี่ยนแปลงส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายของกลุ่มประชากร ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติ 
หรือการเคลื่อนย้ายโดยติดไปกับผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้หนูหริ่งสามารถเคลื่อนย้ายไปยัง
แหล่งที่อยู่อาศัยใหม่ ทำให้ข้อมูลด้านแหล่งที่พบหนูหริ่งตามธรรมชาตินั้นเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้อง
ศึกษาชนิดและลักษณะทางพันธุกรรม (molecular characteristic) ของหนูหริ่งที่พบในประเทศไทย ทำให้ทราบถึง
ชนิดและการกระจายตัวของหนูหริ่งในภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานด้านอนุกรมวิธานและ
นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการวางแผนป้องกันกำจัดหนูหริ่งศัตรูพืชได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 
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อุปกรณ์และวิธีการ 
 ดักจับหนูหริ่งในธรรมชาติ ด้วยการใช้กรงดักชนิดจับเป็น (live trap) จากภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย
เพ่ือเป็นตัวแทนของหนูหริ่งศัตรูพืชที่พบในประเทศไทย 
1. วัดลักษณะทางสัณฐานวิทยา (morphological characteristics)  
 นำตัวอย่างหนูหริ่งที่ดักได้จากธรรมชาติ มาวัดลักษณะทางสัณฐานวิทยา ดังนี้ 
 1.1 การวัดขนาด รูปร่างภายนอก (external characters) 
  บันทึกลักษณะของขน สีขน ชั่งน้ำหนัก หน่วยเป็นกรัม (grams) และวัดลักษณะภายนอกของตัวอย่าง
หนูหริ่งที่ดักได้ ตามวิธีการของ Aplin et al. (2003) ได้แก่ ความยาวของหัวและลำตัว (head and body length; 
HB) ความยาวของหาง (tail length; T) ความยาวของตีนหลัง (hind foot length; HF) และความยาวของหู (ear 
length; E) หน่วยเป็นมิลลิเมตร (millimeter) 
 1.2 การวัดลักษณะกะโหลก (cranial measurements) 
  บันทึกข้อมูลและวัดลักษณะของกะโหลก 21 ลักษณะ โดยใช้เวอร์เนีย คาลิปเปอร์ (vernier caliper) 
ตามวิธีการของ Musser (1979) และ Harrison and Bates (1991) โดยมีหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตร ดังนี้ Greatest skull 
length (GSL), Occipital nasal length (ONL), Condylobasal length (CBL), Zygomatic breadth (ZB), Interorbital 
breadth (IB), Length of rostrum (LB), Breadth of rostrum (BR), Breadth of braincase (BB), Height of braincase 
(HBC), Breadth of zygomatic plate (BZB), Length of nasals (LN), Length of diastema (LD), Length of incisive 
foramina (LIF), Palatal length (PL), Post palatal length (PPL), Breadth of bony palate at first molars (BBPM1), 
Breadth of bony palate at third molars (BBPM3), Length of bullae (LB), Length of maxillary toothrow 
(ALM1-M3), Length of mandible (LM) และ Length of mandible toothrow (ALM1-M3) (Figure 1) 
  นำค่าลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอกไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธี analysis of variance (ANOVA) 
ด้วยโปรแกรม SPSS version 17.0 
2. การวิเคราะห์ทางชีวโมเลกุล (molecular characteristics) 
 สกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่าง หัวใจ ปอด ไต และตับ เป็นต้น โดยใช้ชุดสกัดดีเอ็นเอ QIAamp DNA mini kit 
(QIAGEN, Germany) ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต ทำปฏิกิริยาพีซีอาร์ (polymerase chain reaction, PCR) โดย
ใช้ไพรเมอร์ (primers) จำนวน 1 คู่ บริเวณยีนไซโตโครมบี ในไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ (cytochrome b gene, cytb) 
คือ Mus cytb F seq; 5’- CCA TGA GGA CAA ATA TCA TTC TGA GG-3’ และ Mus cytb R; 5’-GGT TGG CCT 
CCG ATT CAG GTT A-3’ เพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอโดยใช้ปริมาตรรวม 50 ul ประกอบด้วย 10x PCR buffer, 10mM 
dNTPs, เอนไซม์ hot start taq DNA polymerase 1 ยูนิต และไพรเมอร์ชนิดละ 10 mM  ทำปฏิกิริยา PCR ในเครื่อง
ควบคุมอุณหภูมิ (thermal cycler) ภายใต้อุณหภูมิ pre denature 98oC เป็นเวลา 2 นาที จากนั้นเข้าสู่รอบของการ
เพิ่มชิ้นส่วนของดีเอ็นเอ denature 98oC เป็นเวลา 30 วินาที, annealing 60oC เป็นเวลา 30 วินาที และ extension 
72oC เป็นเวลา 45 วินาที จำนวน 40 รอบ จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอน final extension 72oC เป็นเวลา 5 นาที ตรวจสอบ
แถบดีเอ็นเอที ่ได้โดยใช้ 1.5% อะกาโรสเจล อิเล็กโตรโฟริซีส (agarose gel electrophoresis) ตัดแถบดีเอ็นเอที่
ต้องการ แล้วทำให้บริสุทธิ์โดยใช้ gel elution kit (GeneMark, Taiwan) ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต และส่ง
วิเคราะห์หาลำดับเบสที่ First BASE laboratories ประเทศมาเลเซีย 



 ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY GAZETTE Volume 40 No. 2, July - December 2022                                         5 

 
 

 การวิเคราะห์ผล (data analysis) ตรวจสอบความถูกต้องของลำดับเบส จากนั้นนำไปเปรียบเทียบกับลำดับ
เบสในฐานข้อมูล GenBank ใช้โปรแกรม BLAST (www.ncbi.nlm.nih.gov) จัดเรียง รวบรวมแต่ละ contig เป็นสาย
เดียว เปรียบเทียบความแตกต่างของลำดับเบส โดยใช้โปรแกรม BioEdit version 7.0 (Hall, 1999) และสร้างแผนภูมิ
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (phylogenetic tree) 3 วิธี ได้แก่ neighbor-joining (NJ), maximum parsimony (MP) 
และ maximum likelihood (ML) วิเคราะห์ค่าทางสถิติ (bootstrap) จำนวน 1,000 รอบ โดยใช้หนูสกุลท้องขาว 
(Rattus) เป็นสัตว์นอกกลุ่ม (outgroup) โดยใช้โปรแกรม MEGA 11 software (Tamura et al., 2021) วิเคราะห์
ความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) โดยการวิเคราะห์ค่าความหลากหลายของลำดับเบส (nucleotide 
diversity, Pi) และค่าความหลากหลายของ haplotypes (haplotypes diversity, Hd) พร้อมกับวิเคราะห์ประวัติศาสตร์
ประชากร (population history) และทดสอบสมดุลประชากร (neutrality test) โดยใช้การทดสอบ 4 วิธี ได้แก่ 
Tajima D (Tajima, 1989), Fu’s Fs (Fu, 1997), Fu and Li’s D และ Fu and Li’s F (Fu and Li, 1993) ทดสอบค่า
ทางสถิติด้วย permutation 1,000 ซ้ำ คำนวณและหาค่าความมีนัยสำคัญทางสถิติโดยใช้โปรแกรม DnaSP v.5 
(Librado and Rozas, 2009) 

 

 
 
 
 

Figure 1 Nomenclature of cranial and dental structures based on Leopoldamys sabanus; Greatest 
skull length (GSL), Occipital nasal length (ONL), Condylobasal length (CBL), Zygomatic breadth 
(ZB), Interorbital breadth (IB), Length of rostrum (LB), Breadth of rostrum (BR), Breadth of 
braincase (BB), Height of braincase (HBC), Breadth of zygomatic plate (BZB), Length of nasals 
(LN), Length of diastema (LD), Length of incisive foramina (LIF), Palatal length (PL), Post palatal 
length (PPL), Breadth of bony palate at first molars (BBPM1), Breadth of bony palate at third 
molars (BBPM3), Length of bullae (LB), Length of maxillary toothrow (ALM1-M3), Length of 
mandible (LM) and Length of mandible toothrow (ALM1-M3) (Pimsai et al., 2014) 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


6 วารสารกีฏและสัตววิทยา ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565   

  

เวลาและสถานที่ 
 ดำเนินการทดลองระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2562 ภายในกลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร กลุ่มกีฏและ
สัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ทำการเกษตร 11 แหล่ง 
(10 จังหวัด) 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ 3 จังหวัด (น่าน เชียงใหม่ และเชียงราย) ภาคกลาง 3 จังหวัด 
(นครสวรรค ์เพชรบูรณ์ และนครนายก) ภาคตะวันตก 2 จังหวัด (เพชรบุรี และกาญจนบุรี) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
จังหวัด (บุรีรัมย์ และนครราชสีมา) (Table 1) 
 
Table 1 Information of location where capture Mus spp. In this study 
 

No. Region Sampling location Metres above mean 
sea level (m) Latitude Longitude 

1. Northern MaeChaem, ChiangMai  1,300 18.64732 98.476502  
Thailand (macademia plantation) 

   
  

Thoeng, ChiangRai 500 19.683735 100.191085   
(rice field) 

   
  

BoKluea, Nan 730 19.104218 101.191022   
(rice field) 

   

2. Central BanphotPhisai, NakhonSawan 100 15.967748 99.897299  
Thailand (soybean field) 

   
  

LomKao, Phetchabun 700 16.850098 101.200224   
(rice field) 

   
  

KhaoKho, Phetchabun 800 16.588535 100.960216   
(macademia plantation) 

   
  

Mueang, NakhonNayok 400 14.159897 101.134773   
(rice field) 

   

3. Western BanLat, Phetchaburi 300 13.072184 99.887626  
Thailand (peanut field) 

   
  

Mueang, Kanchanaburi 50 14.111819 99.4964177   
(lemon grass field) 

   

4. Northeast Sikhio, NakhonRatchasima; SK 150 14.872284 101.65093  
Thailand (rice field) 

   
  

NaPho, BuriRam; NP 150 15.62561 102.947091   
(sugarcane field) 

   

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 หนูหริ่งที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ทั้งหมด 110 ตัวอย่าง และนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 
1. การวัดลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
 1.1 การวัดขนาด รูปร่างภายนอก 
  ผลการวัดลักษณะภายนอก ทั้ง 5 ลักษณะ ได้แก่ ความยาวของหัวและลำตัว (HB) ความยาวหาง (T) 
ความยาวของตีนหลัง (HF) ความยาวหู € และชั่งน้ำหนัก (weight) สามารถจำแนกชนิดหนูหริ่งได้ 4 สปีชีส์ ได้แก่ หนูหริ่งนา
หางสั้น (Fawn-colored mouse) M. cervicolor พบเป็นชนิดเด่นมากที่สุดร้อยละ 46 ของตัวอย่างทั้งหมด (50 ตัวอย่าง) 
รองลงมาคือ หนูหริ่งนาหางยาว (Ryukyu mouse) M. caroli ร้อยละ 38 (42 ตัวอย่าง), หนูหริ่งใหญ่ (Cook’s mouse) 
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M. pahari ร้อยละ 11 (12 ตัวอย่าง) และหนูหริ่งป่าเล็กขนเสี้ยน (Shortridge’s shrewmouse) M. pahari ร้อยละ 5 
(6 ตัวอย่าง) ตามลำดับ (Table 2) โดยที่หนูหริ่งทั้ง 3 ชนิด ได้แก ่หนูหริ่งป่าเล็กขนเสี้ยน หนูหริ่งใหญ่ และหนูหริ่งนาหางสั้น 
มีความยาวของส่วนหัวและลำตัวสั้นกว่าความยาวของหาง โดยมีหนูหริ่งนาหางยาวเพียงสปีชีส์เดียวเท่านั้นที่มีความยาว
หางมากกว่าความยาวของส่วนหัวและลำตัว เมื่อนำค่าลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอกไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธี 
analysis of variance (ANOVA) ด้วยโปรแกรม SPSS version 17.0 ผลที่ได้พบว่า ค่าเฉลี่ยของลักษณะภายนอกของหนูหริ่ง
ทั้ง 5 ลักษณะ ในแต่ละสปีชีส์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ เมื่อแยกเปรียบเทียบกันในแต่ละลักษณะ ดังนั้นการจำแนกชนิดหนูหริ่ง
ศัตรูพืช จากลักษณะภายนอกในการศึกษาครั้งนี้ จำเป็นต้องอาศัยลักษณะต่าง ๆ ร่วมกันจึงจะสามารถจำแนกชนิดได้ดังนี้ 
  1.1.1 หนูหริ่งนาหางสั้น หางสั้นกว่าความยาวหัวและลำตัวรวมกัน หางมี 2 สี ด้านบนสีดำ ในขณะที่
ด้านล่างมีสีขาว แต่ไม่ชัดเจนเท่าหนูหริ่งนาหางยาว ฟันแทะคู่บนจะโค้งงอเข้าด้านในและไม่ตั้งฉากกับเพดานปาก (palate) 
ส่วนหน้าแหลม ตีนหลังขาว (กลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร, 2544) 
  1.1.2 หนูหริ่งใหญ่ หางสั้นกว่าความยาวหัวและลำตัวรวมกัน หางมี 2 สี ด้านบนสีน้ำตาล ในขณะที่
ด้านล่างมีสีน้ำตาลที่อ่อนกว่า ขนด้านหลังเป็นสีเข้ม ส่วนด้านท้องเป็นสีอ่อน และมีขนแข็งที่หลัง (stiff fur) (Bibi et al., 
2019) 
  1.1.3 หนูหริ่งนาหางยาว หางยาวกว่าความยาวหัวและลำตัวรวมกัน หางมี 2 สีชัดเจน ด้านบนสีดำ 
ในขณะที่ด้านล่างมีสีขาว ฟันแทะคู่บนมีสีน้ำตาลเข้ม ฟันแทะคู่ล่างมีสีขาว จมูกสั้นจึงทำให้ส่วนหน้าทู่ ตีนหลังใหญ่และ
มีสีเทา (กลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร, 2544) 
  1.1.4 หนูหริ่งป่าเล็กขนเสี้ยน หางสั้นกว่าความยาวหัวและลำตัวรวมกัน ส่วนลำตัว หู และตีนหลัง 
มีขนาดใหญ่ ขนด้านหลังเป็นสีดำ ด้านข้างเป็นสีเทา ส่วนขนด้านท้องเป็นสีขาวหรือเทา 
 
Table 2 The body length measurements (mean ± SD) of Mus spp. In this study 
 

No. Common 
name Scientific name N 

Weight ± SD 
(g) 

Body length (mm) 
HB ± SD Tail ± SD (Tail/HB)  E ± SD HF ± SD 

(min – max) (min – max) (min – max) % (min – max) (min – max) 
1. Fawn-colored 

mouse 
Mus cervicolor 50 16.83 ± 4.09 81.47 ± 8.33 62.61 ± 6.63 76.85% 13.14 ± 1.22 15.63 ± 1.58 

    
(8.8 – 30.1) (59 – 100) (50 – 84) 

 
(10 – 15) (11 – 19) 

2. Cook’s mouse Mus cookii 12 19.61 ± 8.76 82.81 ± 13.72 69.82 ± 4.83 84.31% 13.64 ± 1.86 16.64 ± 2.69     
(11.5 – 31.5) (62 – 105) (66 – 84) 

 
(11 – 16) (11 – 20) 

3. Ryukyu mouse Mus caroli 42 12.24 ± 2.88 73.08 ± 7.34 78.54 ± 6.83 107.47% 12.67 ± 1.47 16.18 ± 1.76     
(7.6 – 19) (58 – 88) (65 – 95) 

 
(8 – 15) (11 – 19) 

4. Shortridge’s 
shrewmouse 

Mus pahari 6 27 ± 4.31 114 ± 25.2 98.5 ± 0.71 86.40% 16.8 ± 1.1 20.8 ± 1.3 
    

(22 – 31.5) (93 – 150) (98-99) 
 

(16 – 18) (20 – 23)   
Total 110 

      

 
 1.2 การวัดลักษณะกะโหลก  
  ผลการวัดลักษณะกะโหลก จำนวน 21 ลักษณะ พบว่า หนูหริ่งป่าเล็กขนเสี้ยน มีค่าเฉลี่ยของลักษณะ
กะโหลก ที่มีค่ามากที่สุด จำนวน 15 ลักษณะ (GSL, ONL, CBL, ZB, IB, LR, BR, BB, BZP, LN, LD, PL, PPL, BBPM3 
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และ ML) ขณะเดียวกันหนูหริ่งนาหางหางยาว มีค่าเฉลี่ยของลักษณะกะโหลก ที่มีค่าน้อยที่สุด จำนวน 18 ลักษณะ 
(GSL, ONL, IB, LR, BR, BB, HBC, BZP, LN, LD, LIF, PL, PPL, BBPM1, BBPM3, ALM1-M3, ML และ  ALM1-M3) 
และเมื่อนำค่าลักษณะกะโหลกทุกลักษณะที่นำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธี ANOVA ด้วยโปรแกรม 
SPSS version 17.0 พบว่า ค่าเฉลี ่ยของกะโหลกทุกลักษณะในแต่ละสปีชีส์นั ้น ไม่แตกต่างกันทางสถิติ  เมื ่อแยก
เปรียบเทียบกันในแต่ละลักษณะ เช่นเดียวกับผลการวัดขนาดรูปร่างภายนอก 
2. การวิเคราะห์ทางชีวโมเลกุล 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสกุลหนูหริ่ง  130 ตัวอย่าง เป็นตัวอย่างหนูหริ่งที่ใช้ในการศึกษา
ครั ้งนี ้ 110 ตัวอย่าง และลำดับเบสจากฐานข้อมูล GenBank 20 ตัวอย่าง บริเวณยีนไซโตโครมบี 500 คู ่เบส 
เปรียบเทียบตำแหน่งกับลำดับเบสของหนูหริ่งนาหางสั ้น Accessions number; AY057811 M. cervicolor cytb 
gene, complete cds ตรงกับตำแหน่งที่ 450 – 950 bp พบความแตกต่างของลำดับเบส 79 ตำแหน่ง และสามารถ
แบ่งได้เป็น 61 haplotypes  
 ผลการสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม 3 วิธี ได้แก่ NJ/MP/ML พบว่า ทั้ง 3 วิธีให้ผลการวิเคราะห์ใน
รูปแบบเดียวกัน และสามารถแบ่งกลุ่มหนูหริ่ง ได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ (clades) ประกอบด้วย Clade A (หนูหริ่งนาหางสั้น 
M. cervicolor, หนูหริ ่งใหญ่ M. cookii และหนูหริ่งนาหางยาว M. caroli) Clade B (หนูหริ ่งป่าเล็กขนเสี ้ยน M. 
pahari) และ Clade C (หนูหริ่งบ้าน M. musculus, Macedonian mouse M. macedonicus และ Steppe mouse 
M. spicilegus) (Figure 2) Clade A สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มย่อย (sub clade) ได้แก่ AI และ AII ซึ่งหนูหริ่งในกลุ่ม
นี้เป็น monophyletic ทั้ง 2 กลุ่มย่อย สามารถแยกออกออกจากกันอย่างชัดเจน ไม่มีสมาชิกของหนูหริ่งในสปีชีส์อ่ืน
เข้ามาปะปนและ interior branch ระหว่างสปีชีส์ให้ค่าผลการทดสอบ bootstrap ที่มีค่าสูง โดยกลุ่มย่อย AI ประกอบ
ไปด้วยสมาชิก 2 กลุ่ม คือ AI/I; กลุ่มหนูหริ่งนาหางสั้น มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด 50 ตัวอย่าง จากแปลงปลูกตะไคร้  
จ. กาญจนบุรี (15 ตัว) นาข้าว จ. นครนายก และ เพชรบูรณ์ (1 และ 5 ตัว) แปลงอ้อย จ. บุรีรัมย์ (8 ตัว) แปลงถั่วลิสง 
จ. เพชรบุรี (9 ตัว) แปลงถั่วเหลือง จ. นครสวรรค์ (12 ตัว) คิดเป็นร้อยละ 46 ของตัวอย่างทั้งหมด สามารถแบ่งได้เป็น 
27 haplotypes (Hap 1-27) มีค่าร้อยละความเหมือนของลำดับเบส (nucleotide identity; NI) อยู่ที่ร้อยละ 96 – 
99 และระยะห่างทางพันธุกรรม (genetic distance; GD) เท่ากับ 0.002 – 0.04 และ AI/II; กลุ่ม หนูหริ่งใหญ่ มี
จำนวนสมาชิก 12 ตัวอย่าง จากนาข้าว จ. น่าน และเพชรบูรณ์ (2 และ 1 ตัว) และแปลงมะคาเดเมีย จ. เพชรบูรณ์ (9 
ตัว) คิดเป็นร้อยละ 11 ของตัวอย่างทั้งหมด สามารถแบ่งได้เป็น 6 haplotypes (Hap 28 – 33) มีค่า NI และ GD อยู่ที่
ร้อยละ 98-99 และเท่ากับ 0.002 – 0.01 ตามลำดับ ส่วนกลุ่มย่อย AII นั้น มีสมาชิกเพียงสปีชีส์เดียว คือกลุ่มหนูหริ่ง
นาหางยาว จำนวน 42 ตัวอย่าง จากนาข้าว จ.เชียงราย, นครนายก, เพชรบูรณ์ และนครราชสีมา (4, 6, 2 และ 10 ตัว 
ตามลำดับ) แปลงอ้อย จ. บุรีรัมย์ (5 ตัว) แปลงถั่วเหลือง จ. นครสวรรค์ (13 ตัว) และแปลงมะคาเดเมีย จ. เพชรบูรณ์ 
(2 ตัว) คิดเป็น ร้อยละ 38 ของตัวอย่างทั้งหมด สามารถแบ่งได้เป็น 22 haplotypes (Hap 34 – 55) มีค่า NI และ 
GDÿ อยู่ที่ร้อยละ 95-99 และเท่ากับ 0.002 – 0.05 ตามลำดับ ขณะที่ Clade B เป็นกลุ่มของหนูหริ่งป่าเล็กขนเสี้ยน มี
จำนวนสมาชิก 6 ตัวอย่าง จากแปลงมะคาเดเมีย จ. เชียงใหม่ ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 5 ของตัวอย่างทั้งหมด สามารถ
แบ่งได้เป็น 6 haplotypes (Hap 56-61) มีค่า NI และ GD อยู่ที่ร้อยละ 93 – 99 และเท่ากับ 0.002 – 0.06 ตามลำดับ 
ส่วน Clade C นั้น เป็นกลุ่มหนูหริ่งบ้าน Macedonian mouse และ Steppe mouse จากฐานข้อมูล GenBank ซึ่ง
หนูหริ่งทั้ง 3 กลุ่มนี้ไม่พบในประเทศไทยจากการศึกษาในครั้งนี้ ซึ ่งสอดคล้องกับรายงานของกลุ่มงานสัตววิทยา
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การเกษตร (2544) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Krystufek and Vohralik (2016) และ Coroiu et al. (2016) ที ่ได้
รายงานไว้ว่า Macedonian mouse พบได้ในประเทศตุรกี อิรัก อิหร่าน และจอร์แดน ส่วน Steppe mouse นั้น พบ
ได้ในทวีปยุโรปแถบประเทศยูเครน โรมาเนีย และฮังการี เป็นต้น ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ Musser and Carleton 
(2005) ที่รายงานไว้ว่าสามารถพบแพร่กระจายได้ตามทวีปต่าง ๆ ทั่วโลก  
 การวิเคราะห์ค่าความหลากหลายทางพันธุกรรม พบว่าหนูหริ ่งทั ้ง 4 สปีชีส์ มีค่าความหลากหลายของ 
haplotypes เท่ากับ 1 ทุกสปีชีส์ และมีค่าความหลากหลายทางพันธุกรรมอยู่ในช่วง 0.007 – 0.025 (Table 3) แสดง
ให้เห็นว่าหนูหริ่งทั้ง 4 สปีชีส์ มีค่าความหลากหลายทางพันธุกรรมสายแม่สูง สอดคล้องกับจำนวน haplotypes เมื่อ
เปรียบเทียบกับจำนวนตัวอย่างที่พบในแต่ละสปีชีส์ โดยเฉพาะในกลุ่มหนูหริ่งป่าเล็กขนเสี้ยน ที่มีจำนวนตัวอย่างน้อย (8 
ตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ 6 ตัวอย่าง และจากฐานข้อมูล GenBank 2 ตัวอย่าง) แต่สามารถพบได้ 6 haplotypes  
 การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ประชากรและการทดสอบสมดุลประชากร โดยการทดสอบสมดุลประชากร 4 วิธี 
ได้แก่ Tajima’s D, Fu’s Fs, Fu and Li’s D และ Fu and Li’s F ด้วยการทดสอบการเบี ่ยงเบนไปจาก neutral 
population พบว่า ค่า Tajima’s D มีค่าเบี่ยงเบนไปจาก neutral state โดยมีค่าติดลบในกลุ่มหนูหริ่งทั้ง 4 สปีชีส์ 
ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าประชากรหนูหริ่งนั้นมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น (population expansion) อาจเกิดการ
ขยายขนาดประชากรมาก่อน อีกทั้งค่า Fu’s Fs, Fu and Li’s D และ Fu and Li’s F มีค่าติดลบทุกพารามิเตอร์ในหนูหริ่ง
ทั้ง 4 สปีชีส์ จึงเป็นการยืนยันว่าประชากรหนูหริ่งเคยมีการขยายขนาดประชากรมาก่อน  โดยเฉพาะในหนูหริ่งป่าเล็ก
ขนเสี้ยนที่ค่า Tajima D มีค่าเป็นลบที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจากค่าศูนย์ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
(Table 3) ซึ่งสอดคล้องกับจำนวน haplotypes ที่พบและผลการสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม รวมถึงผล
การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม ซึ่งบ่งชี้ว่าหนูหริ่งทั ้ง 4 สปีชีส์ ที่นำมาศึกษาในครั ้งนี ้ นั ้นมีความ
หลากหลายทางพันธุกรรมทางสายแม่ที่สูง ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าการขยายขนาดประชากรหนูหริ่งในประเทศไทย 
ส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมสายแม่ที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสภาพหนูหริ่งที่สา มารถพบได้ทั่วไปใน
ธรรมชาติ เป็นผลจากการที่หนูเป็นสัตว์ที่มีการเรียนรู้และมีการปรับตัวให้สามารถเข้ากับปัจจัยสภาพแวดล้อมที่อาศัยได้  
 
Table 3 Summary statistics of the genetic diversity indicies and neutrality test of Cytb sequence (500 bp) 

of Mus spp. in this study 
 

Populations  
(species) 

N 
Haplotypes 

(n) 
S Hd ± SD  Pi ± SD  Tajima’s D  Fu’s Fs  Fu and Li ‘s D Fu and Li ‘s F  

Mus cervicolor 50 27 51 1 ± 0.01 0.015 ± 0.002 -1.622 -24.709 -1.214 -1.583 
Mus cookii 12 6 11 1 ± 0.096 0.007 ± 0.002 -1.445 -2.814 -1.481 -1.593 
Mus caroli 42 22 46 1 ± 0.014 0.025 ± 0.003 -0.424 -12.702 -0.319 -0.411 
Mus pahari 6 6 32 1 ± 0.096 0.022 ± 0.012 -1.488* -0.804 -1.458 -1.602 

 Remark: N = numbers of samples, S = number of polymorphic (segregation), Hd = haplotype diversity, Pi = nucleotide diversity, 
SD = standard deviation. (Estimates of Tajima’s D, Fu’s Fs, Fu and Li ‘s D and Fu and Li ‘s F are follow by 95% confidence 
and statistical significance derived from 1000 coalescent simulation). 
* P < 0.05: significant 
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 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า หนูหริ่งป่าเล็กขนเสี้ยนมีที่อยู่อาศัยที่ค่อนข้างจำกัดและไม่แพร่กระจายไปตาม
ภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยสามารถพบได้เฉพาะในแปลงปลูกมะคาเดเมียที่  จ. เชียงใหม่ เท่านั้น ซึ่งแปลงมี
ลักษณะถูกโอบล้อมรอบด้วยป่าบนภูเขาตามธรรมชาติ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,300 เมตร และมีอากาศหนาว
ทั้งปี ส่งผลให้ประชากรหนูกลุ่มนี้มีแหล่งอาหารตลอดทั้งปี อีกทั้งสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงอาจเป็นกำแพงตาม
ธรรมชาติ (natural barrier) จึงทำให้ประชากรหนูกลุ่มนี้ไม่มีการอพยพเคลื่อนย้ายไปยังแหล่งอื่น  เช่นเดียวกับหนูหริ่ง
ใหญ่ที่พบในนาข้าว และแปลงมะคาเดเมีย จ. น่าน และเพชรบูรณ์ ซึ่งทั้ง 2 พื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นที่ราบสูงติดกับ
แนวป่าสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 700 – 800 เมตร ต่างกับหนูหริ่งอีก 2 สปีชีส์ (หนูหริ่งนาหางสั้น และหนูหริ่งนา
หางยาว) ที่สามารถพบได้ในพื้นที่เกษตรตามภูมิภาคต่าง ๆ ยกเว้นทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้
ทำการสำรวจในนาข้าวและปาล์มน้ำมันที่ จ. สงขลา พัทลุง และชุมพร แต่ไม่พบหนูหริ่งในพื้นที่ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า
ลักษณะภูมิประเทศและความสูงจากระดับน้ำทะเลนั้น เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพบชนิดของหนูตามธรรมชาติ 
 ดังนั้นผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานสำหรับการวางแผนป้องกันกำจัดหนูหริ่ง
ศัตรูพืช โดยคำนึงถึงความแตกต่างในลักษณะภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่ได้ 2 กรณี ได้แก่ กรณีในพื้นที่ทำการเกษตร
บริเวณพื้นราบ ในระยะเตรียมแปลงควรกำจัดหนูที่มีในพื้นที่ด้วยการใช้สารเคมีกำจัดหนูชนิดออกฤทธิ์เร็ว (acute 
poisoned rodenticides) หลังจากนั้นใช้วิธีการป้องกันกำจัดหนูโดยวิธีผสมผสานเพื่อควบคุมประชากรหนูให้อยู่ใน
ระดับต่ำเสมอ ขณะเดียวกันหากเป็นพื้นที่ทำการเกษตรบนภูเขาหรือที่ราบสูงที่ติดกับพื้นที่ป่า ควรทำแนวป้องกันหรือ
การใช้กับดักล้อมรั้วร่วมกับกรงดักหนู (trap barrier system, TBS) และการตัดกิ่งไม้ควบคู่กับการตัดหญ้ารอบแปลง
ระหว่างพื้นที่แปลงที่ติดกับป่าให้โล่ง เพื่อเป็นการลดการเคลื่อนย้ายประชากรหนูจากป่าเข้ามาสู่แปลง ร่วมกับการ
ป้องกันกำจัดหนูโดยวิธีผสมผสาน ทำให้การป้องกันกำจัดหนูนั้นเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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Figure 2 Phylogenetic tree of cytb sequences (500 bp) of Mus spp. And depicting the genetic relatedness 

of the Mus species. Bootstrap support 1,000 replicated are given below the branches and 
reconstructed following 3 different methods neighbor-joining/maximum parsimony/maximum 
likelihood respectively. The tree has been rooted using Rattus spp.   
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สรุปผลการทดลองและคำแนะนำ 

 หนูหริ่งที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 110 ตัวอย่าง จากพื้นเกษตร 11 แหล่ง (10 จังหวัด) 4 ภูมิภาคของ
ประเทศไทย ผลการจำแนกชนิดทางสัณฐานวิทยา โดยการวัดลักษณะขนาดรูปร่างภายนอก และการวัดลักษณะ
กะโหลก ร่วมกับการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของลำดับเบสบริเวณยีนไซโตโครม บี ความยาว 500 คู่เบส สามารถ
จำแนกชนิดได้ 4 สปีชีส์ โดยพบหนูหริ่งนาหางสั้นมากที่สุดเป็นชนิดเด่น พบร้อยละ 46 รองลงมาคือหนูหริ่งนาหางยาว 
หนูหริ่งใหญ่ และหนูหริ่งป่าเล็กขนเสี้ยน โดยพบร้อยละ 38, 11 และ 5 ตามลำดับ โดยที่ไม่พบหนูหริ่งบ้านตามพื้นที่
เกษตรและสภาพตามธรรมชาติในประเทศไทย ขณะเดียวกันผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของลักษณะขนาด รูปร่าง
ภายนอก 5 ลักษณะ และค่าเฉลี่ยของลักษณะกะโหลก 21 ลักษณะ ในแต่ละสปีชีส์นั้นไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อแยก
เปรียบเทียบกันในแต่ละลักษณะ ขณะที่ผลการวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม และการทดสอบสมดุล
ประชากร บ่งชี้ว่าหนูหริ่งมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสายแม่ที่สูง และมีความเป็นไปได้ว่าเคยมีการขยายขนาด
ประชากรเพิ่มขึ้น ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำไปใช้ในการวางแผนป้องกันกำจัดหนูให้เหมาะสมตามสภาพ
พ้ืนที่ 2 กรณ ีได้แก่ กรณีในพื้นที่ทำการเกษตรบริเวณพ้ืนราบและในกรณีพ้ืนที่ทำการเกษตรบนภูเขาหรือที่ราบสูงที่ติด
กับพื้นที่ป่า ควรทำแนวป้องกันหรือการใช้กับดัก TBS ร่วมกับวิธีผสมผสาน เพื่อทำให้การป้องกันกำจัดหนูนั ้นมี
ประสิทธิภาพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยต่อยอดด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 

คำขอบคุณ 
 ขอขอบคุณ ดร.พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท ผู้อำนวยการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
กรมวิชาการเกษตร คุณยุวลักษณ์ ขอประเสริฐ ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร ที่ให้คำแนะนำในการเขียนงานวิจัย 
และ ดร.ยุวรินทร์ บุญทบ นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
กรมวิชาการเกษตร ที่ให้คำแนะนำพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนงานวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณ คุณอุรัสยาน์ ขวัญเรือน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย กรมการข้าว 
คุณปรีชา มีนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
คุณพิกุลทอง สุอนงค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ กรมวิชาการเกษตร และ
เกษตรกรเจ้าของแปลง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บตัวอย่างหนูเพ่ือใช้ในงานวิจัยนี้  
 ขอขอบคุณ คุณกาญจนา วาระวิชนี นักวิชาการโรคพืชชำนาญการ และคุณแสนชัย คำหล้า นักวิชาการโรคพืช
ปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้เครื่อง 
thermal cycler 
 ขอขอบคุณ คุณนุสรา สุขขะตะ คุณบรรจง บุญครอบ คุณวิชา สีแจ่ม คุณเกษมสุข อินสุธา และคุณธนากรณ์ 
ภักดีสุข กลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 
ที่ทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
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การคัดเลือกสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสกุล Leptolyngbya ที่มีศักยภาพในการกำจัดหอย 
Succinea sp. และ Prosopeas walkeri ศัตรูพืชในประเทศไทย 

Screening of Cyanobacteria Genus Leptolyngbya for Controlling Snail pest, 
 Succinea sp. and Prosopeas walkeri in Thailand 

 
ศุภกร วงษ์เรืองพิบูล1/ อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข1/  

วิชาญ วรรธนะไกวัล1/ สมเกียรติ กล้าแข็ง1/ 
Suphakorn Wongruengpibool1/ Apinan Iamsuwansuk1/  

Vichan Watthanakaiwan1/ Somkiat Klakhaeng1/ 
_________________________ 

Abstract 

 This research study surveyed and selected highly efficient cyanobacteria in the genus 
Leptolyngbya in order to control and eradicate two agricultural snail - pest species. A contact method 
was used to identify highly efficient cyanobacteria. The experiment was conducted on amber snail, 
Succinea sp. and Prosopeas walkeri, to investigate the potentiality of 42 cyanobacteria isolates. The 
results revealed that twelve isolates selected from 42 competitors were able to control the amber 
snail significantly. One of those 12 isolates, PWSK01, was able to achieve a mortality rate of Prosopeas 
walkeri higher than the control group. The cyanobacteria isolate PWSK01 was identified using 16s 
rDNA as Leptolyngbya sp. CENA129 (ACCESSION NUMBER: KP835533.1, showing 98.80 percent identity). 
 
Keywords : Isolation, Potential, Leptolyngbya, Snail pest, Molluscicide 
 

บทคัดย่อ 
 สำรวจและคัดเลือกชนิดของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสกุล Leptolyngbya ที่มีศักยภาพในการกำจัดหอย
ศัตรูพืชจากระบบนิเวศแหล่งน้ำในประเทศไทย โดยทดสอบศักยภาพในการกำจัดหอยทากบกศัตรูพืชที่สำคัญสองชนิด 
ได้แก่ หอยซัคซิเนีย Succinea sp. และหอยเจดีย์ใหญ่ Prosopeas walker การทดสอบใช้ว ิธ ีการเคลือบหรือ 
Contact Method ผลการทดสอบพบสาหร่ายจำนวน 12 ไอโซเลต ที่มีศักยภาพในการกำจัดหอยซัคซิเนียจากทั้งหมด 
42 ไอโซเลต จากนั้นนำไปทดสอบศักยภาพกับหอยเจดีย์ใหญ่พบว่ามีเพียงหนึ่งไอโซเลตเท่านั้น  ได้แก่ PWSK01 ที่มี
ศักยภาพในการกำจัดหอยชนิดดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ ผลการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ยีน 16s rDNA ความยาว 
526 เบสแพร์ ด้วยว ิธ ี  BLAST พบว่าตรงกับลำดับน ิวคล ีโอไทด ์ของเช ื ้อชน ิด Leptolyngbya sp. CENA129 
(ACCESSION NUMBER: KP835533.1) ในฐานข้อมูล GenBank โดยมีค่าความเหมือนเท่ากับ 98.80% 
 
คำหลัก : การคัดเลือกชนิด ศักยภาพ Leptolyngbya หอยศัตรูพืช สารกำจัดหอย 
______________________________________________________________________________________ 
1/ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 10900 
1/ Entomology and Zoology Group, Plant Protection Research and Development Office, Department of Agriculture, Bangkok 10900 
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คำนำ 
 การป้องกันและกำจัดสัตว์ศัตรูพืชที่สำคัญทางการเกษตรในปัจจุบันเกษตรกรมีกรรมวิธีที่หลากหลาย แต่ละ
วิธีการนั้นก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างวิธีการได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ยุคการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้านเคมีอย่างก้าวกระโดด นั่นคือการใช้
สารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรงกำจัดศัตรูพืช ซึ่งช่วงเวลาในอดีตสารกำจัดศัตรูพืชเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์สังคมโลก เนื่องจากสามารถ
หยุดยั้งวงจรการขาดแคลนอาหารที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษย์ การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ประสบผลสำเร็จอย่างมากและสามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรต่อพื้นที่ได้อย่างมีนัยสำคัญ แต่เมื่อกาลเวลาดำเนิน
มาถึงคริสต์ศตวรรษที่ 21 สังคมโลกเริ่มมีการตื่นตัวทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทางอาหาร ส่งผลให้ผลผลิต
ทางการเกษตรมูลค่าสูงโดยเฉพาะสินค้าเกษตรระดับส่งออกนั้นมิได้ถูกจำกัดแค่รสชาติ ปริมาณ และความสวยงามของ
ผลผลิตเป็นบรรทัดฐานเท่านั้น แต่จำเป็นต้องมีเกณฑ์ทางด้านความปลอดภัยเพ่ิมขึ้น ขณะเดียวกันมีการดำเนินการวิจัย
และพัฒนาแนวทางการกำจัดหอยศัตรูพืชด้วยชีววิธีซึ่งเป็นการใช้สิ่งมีชีวิตหรือผลผลิตจากสิ่งมีชีวิตมาใช้ในการควบคุม 
ป้องกัน และกำจัดหอยศัตรูพืชทางการเกษตร ตัวอย่างเช่น การใช้กากของเมล็ดชาน้ำมัน Camellia oleifera 
(ปราสาททองและคณะ, 2560) เชื้อราสกุล Aspergillus (อภินันท์และคณะ, 2560) แบคทีเรียสกุล Streptomyces 
(อภินันท์และคณะ, 2562) หอยน้ำตัวห้ำชนิด Anentome helena (ณัฐฐิญาและคณะ, 2560) อย่างไรก็ตามมีสิ่งมีชีวิต
อีกหนึ่งกลุ่มที่มีงานวิจัยรายงานจากต่างประเทศว่าสามารถสร้างสารเมตาโบไลต์ทุติยภูมิที่มีศักยภาพในการป้องกันและ
กำจัดหอยฝาเดียวซึ่งหลายชนิดเป็นศัตรูที่สำคัญทางการเกษตร นั่นคือสิ่งมีชีวิตกลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินหรือ 
Cyanobacteria 
 สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถือกำเนิดมาตั้งแต่ในยุคดึกดำบรรพ์ มีส่วนสำคัญในการสร้างชั้น
บรรยากาศที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตบนโลก เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตหลักของระบบนิเวศ มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง นอกจากนี้ยังเป็นนักปรับตัวชั้นยอด ทำให้สามารถพบสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินได้เกือบทุก
สถานที่บนโลก หนึ่งในยุทธวิธีที่สาหร่ายดังกล่าวใช้ในการปรับตัวคือ การสร้างสารเมตาโบไลต์ทุติยภูมิ โดยสร้างขึ้นมา
เพ่ือป้องกันตัว เพ่ือแก่งแย่งแข่งขันกับจุลชีพชนิดอ่ืน หรือเพ่ือปรับตัวให้อยู่รอดยามที่สภาวะแวดล้อมไม่เอ้ืออำนวย
ต่อการมีชีวิต ทำให้นักวิทยาศาสตร์เล็งเห็นความสามารถดังกล่าวจึงได้ทำการสกัดสารมาใช้ประโยชน์ ในบรรดา
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินมากกว่า 6,000 ชนิด ยังมีสาหร่ายอีกกลุ่มหนึ่งที่พบว่ามีศักยภาพในการสร้างสารที่ออกฤทธิ์
ทางชีวภาพที่หลากหลายและมีแนวโน้มนำมาใช้กำจัดสิ่งมีชีวิตในกลุ่มหอยฝาเดียว (Gastropod) ได้ นั่นก็คือ สาหร่าย
สกุล Leptolyngbya ซึ่งอยู่ในวงศ์ Leptolyngbyaceae เนื่องจากมีงานวิจัยที่รายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับการสร้าง
สารออกฤทธิ ์ว่ามีคุณสมบัติที ่หลากหลาย งานวิจัยของ Choi et al. (2012) รายงานว่าพบการสร้างสารในกลุ่ม 
Lactones ของสาหร่ายชนิด Leptolyngbya crossbyana ซึ่งมีฤทธิ์ในการยังยั้งกระบวนการ Quorum-sensing 
ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสารกันระหว่างเซลล์แบคทีเรียที่อยู่ภายในโคโลนีเดียวกันเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม หรือควบคุม
การแสดงออกของยีนหลายชนิดรวมถึงยีนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการก่อโรค จากการศึกษาของ  Costa et al. (2014) 
รายงานว่าสาหร่ายทะเลสกุล Synechocystis และ Leptolyngbya สามารถสร้างสารที่มีฤทธิ์ในการทำลายเซลล์มะเร็ง
ตับชนิด hepatocellular carcinoma HepG2 นอกจากนี้ยังมีการรายงานของ Boltovskoy et al. (2013) กล่าวว่า
พบการสร้างสาร Microcystins มีคุณสมบัติในการลดการแพร่พันธุ์ไม่ให้มีมากเกินไป (blooming) ของหอยสองฝา 
Limnoperna fortunei ในระบบนิเวศที่กำลังถูกหอยชนิดนี้รุกราน การศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสาหร่ายสกุลดังกล่าว



 ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY GAZETTE Volume 40 No. 2, July - December 2022                                         17 

 
 

มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลายและมีความน่าสนใจในการศึกษาเพ่ิมเติม โดยเฉพาะในแง่ของการนำมาใช้ในการป้องกัน
และกำจัดสิ่งมีชีวิตกลุ่มหอยฝาเดียวศัตรูพืช การทดสอบศักยภาพของสาหร่ายดำเนินการทดสอบกับหอยศัตรูพืชสองชนิด 
ได้แก่ หอยซัคซิเนีย (amber snail) Succinea sp. และหอยเจดีย์ใหญ่ Prosopea walkeri (Benson) ซึ ่งเป็นหอย
ศัตรูพืชที ่สำคัญทางการเกษตรของไทย (Plant Protection Research and Development Office, 2016) ดังนั้น 
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและคัดเลือกชนิดของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในสกุล Leptolyngbya ที่มี
ศักยภาพในการกำจัดหอยศัตรูพืช เพ่ือที่จะนำสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสกุลดังกล่าวที่มีแนวโน้มมีศักยภาพสูงไปพัฒนา
และถ่ายทอดให้เกษตรกรนำไปใช้ในการป้องกันและกำจัดหอยศัตรูพืชต่อไป 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

 เก็บตัวอย่างสาหร่ายจากธรรมชาติและเตรียมตัวอย่างก่อนการคัดแยกสาหร่ายให้ได้ไอโซเลตเดี ่ยว ใช้ 
Plankton net ขนาด 21 ไมครอน เพื่อกรองแหล่งน้ำจากธรรมชาติทั้งหมด 7 สถานที่ 6 จังหวัด ได้แก่ คลองส่งน้ำ 
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี (CPSB) อ่างเก็บน้ำห้วยส้ม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (HMLB) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (KUBK) สวนกล้วยไม้ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (OTCK) อ่างเก็บน้ำพระปรง 
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (PWSK) อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (SMLB) แหล่งน้ำบริเวณ
ศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (SMSP) จนได้อัตราส่วนของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินต่อน้ำปริมาณมาก
ที่สุดเพื่อนำไปคัดแยกภายใต้กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ (Inverted microscope) เพิ่มปริมาณสาหร่ายจากแหล่งน้ำ
ธรรมชาติภายใต้หลอดไฟที่มีค่าความสว่างประมาณ 1,000-1,500 lux (Jaki et al., 1999) ตั้งเวลาเปิดปิดหลอดไฟ
ประมาณ 12 ชั่วโมงต่อวัน 
 จากนั้นคัดแยกสาหร่ายเพื่อให้ได้สาหร่ายไอโซเลตเดี่ยว (Single-Cell Isolation by Micropipette) โดยใช้
ไปเปตแก้วปลายแหลมเล็ก (pipette) ดูดโคโลนีสาหร่ายภายใต้กล้องจุลทรรศน์ตามวิธีการของ Andersen (2005) 
เริ ่มจากนำไปเปตแก้วปลายเรียวเล็กทำการลนไฟบริเวณปลายปาก ใช้คีม (forceps) ดึงที ่ปลายปากให้ยืดยาว
เพ่ือที่จะให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทำการหักปลายปากส่วนที่เล็กที่สุดให้แตกออก จะได้ไปเปตแก้ว
ปลายแหลมเล็กที่พร้อมใช้งาน นำไปเปตไปใช้ดูดโคโลนีของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน  ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เมื่อ
ได้โคโลนีที่มีลักษณะเป็นเส้นเดี่ยว ๆ ของสาหร่ายแล้วทำการย้ายโคโลนีสาหร่ายไปเพาะเลี้ยงในอาหาร BG-11 แบบเหลวที่
บรรจุใน 96-well plate แบบปลอดเชื้อ บ่มโคโลนีสาหร่ายเป็นเวลา 7 – 14 วัน สามารถสังเกตโคโลนีสีเขียวจากหลุม 
96-well plate ได้ด้วยตาเปล่าในกรณีที่สาหร่ายมีชีวิตรอดจนเจริญได้ในอาหาร BG11 ทำการย้ายโคโลนีของสาหรา่ย
ไปยังภาชนะใหม่ปลอดเชื้อที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ดำเนินการบ่มโคโลนีสาหร่าย จนกระท่ังเจริญถึงระยะ Secondary phase 
ตอนต้นซึ่งเป็นระยะที่มีการสร้างสารเมตาโบไลต์ทุติยภูมิมากที่สุด (ประมาณ 30 – 45 วัน) จากนั้นนำสารเมตาโบไลต์
ทุติยภูมิภายในเซลล์สาหร่ายมาใช้ทดสอบศักยภาพในการกำจัดหอยศัตรูพืช เริ่มจากใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonic 
wave) จากเครื่องแยกเซลล์และสารชีวภาพด้วยคลื่นอัลตราโซนิค (Ultrasonic cell disruptor) BIOBASE; UCD-650 
เพื่อทำให้ผนังเซลล์สาหร่ายแตกออก ใช้สารละลายเมทานอลต่อน้ำกลั่นที่อัตราส่วน 7:3 (Jaki et al., 1999) ในการหมัก 
(maceration) โคโลนีของสาหร่ายที่ผ่านกระบวนการทำให้เซลล์แตก ดำเนินการบ่มเป็นเวลา 24  – 48 ชั่วโมงที่
อุณหภูมิห้องในที่ไม่มีแสง จากนั้นนำไปปั่นเหวี่ยงสารละลายโดยใช้เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง  (centrifuge) 
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ที่ความเร็วรอบ 5000 rpm เป็นเวลา 5 นาที นำสารละลายส่วนใส (supernatant) ของสาหร่ายแต่ละไอโซเลตเก็บไว้
ในขวดสีชาที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 
 ทดสอบศักยภาพในการกำจัดหอยศัตรูพืชของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินโดยใช้กระบวนการ Contact Method 
หรือการเคลือบสารละลายสาหร่ายกับภาชนะตามวิธีการของสุนีรัตน์และคณะ (2557) โดยใช้จานเพาะเชื้อแก้ว (petri 
dish) ขนาด 60 มิลลิเมตร x สูง 15 มิลลิเมตร เป็นภาชนะทดสอบ ดำเนินการเคลือบสารละลายจากไอโซเลตของ
สาหร่ายบนผิวด้านในจานเพาะเชื้อโดยคำนวนน้ำหนักของสาหร่ายแห้งเท่ากับ 117 ไมโครกรัมต่อตารางเซนติเมตร บ่ม
ในที่ไร้แสงเป็นเวลา 2 - 3 ชั่วโมง หรือจนกว่าเมทานอลซึ่งเป็นพิษต่อหอยศัตรูพืชระเหยไปจนหมด จะได้ภาชนะที่
พร้อมนำไปใช้ทดสอบศักยภาพกับหอยศัตรูพืช โดยปล่อยหอยศัตรูพืชลงไปในภาชนะดังกล่าวภายใต้สภาวะไร้แสง 
บันทึกอัตราการตายของหอยศัตรูพืชที่ 24, 48 และ 72 ชั่วโมง โดยทุก ๆ 24 ชั่วโมงทำการหยดน้ำเปล่า 1 - 2 หยด ลงไป
ในภาชนะเพ่ือป้องกันไม่ให้หอยศัตรูพืชตายจากขาดน้ำ ทดสอบสาหร่ายแต่ละไอโซเลตกับหอยศัตรูพืชสองชนิด โดยเริ่มจาก
หอยซัคซิเนีย Succinea sp. และหอยเจดีย์ใหญ่ Prosopea walkeri ตามลำดับ วางแผนการทดลองแบบ CRD 3 ซ้ำ 
ซ้ำละ 5 ตัว ต่อการทดสอบสาหร่าย 1 ไอโซเลต ในการทดสอบกับหอยซัคซิเนีย วางแผนการทดลองแบบ CRD 6 ซ้ำ 
ซ้ำละ 5 ตัว ต่อการทดสอบสาหร่าย 1 ไอโซเลต ในการทดสอบกับหอยเจดีย์ใหญ่ สำหรับกลุ่มควบคุมใช้น้ำกลั่นใน
การทดสอบแทนสาหร่าย 
 ดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพในการกำจัดหอยศัตรูพืชของสาหร่ายแต่ละไอโซเลท คำนวนเปอร์เซ็นต์การตาย
ของหอยที่ 24, 48 และ 72 ชั่วโมง จากนั้นนำข้อมูลไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) 
เพ่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย เมื่อพบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้มีความแตกต่างเกิดขึ้นระหว่างประชากร ทำการวิเคราะห์
การเปรียบเทียบค่าเฉลี ่ยภายหลังการทดสอบรวมหรือ Post Hoc Tests โดยใช้สถิต ิ LSD (Least Significant 
Difference) เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม 
 การระบุชนิดของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่มีแนวโน้มมีศักยภาพในการกำจัดหอยศัตรูพืช ใช้ลักษณะทางสัญฐาน
วิทยาจากการสังเกตผ่านกล้องจุลทรรศน์ และยืนยันผลด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา ทำการระบุสกุลและชนิดสาหร่ายสีเขียว
แกมน้ำเงินที่มีศักยภาพในการกำจัดหอยศัตรูพืชด้วยยีน 16s rDNA ซึ่งเป็นยีนที่นิยมใช้ในการจัดจำแนกแบคทีเรียและ
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (Kim and Chun, 2014) ดำเนินการเพิ่มปริมาณยีนด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส 
(polymerase chain reaction; PCR) ใช้คู่ไพร์เมอร์ 106F และ 781Rb จะได้ลำดับนิวคลีโอไทด์มีความยาวของ
นิวคลีโอไทด์ประมาณ 526 คู่เบส ทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์พีซีอาร์และอ่านลำดับนิวคลีโอไทด์ จากนั้นนำไปวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับลำดับนิวคลีโอไทด์ของสิ ่งมีช ีว ิตที ่ม ีความใกล้เคียงท างพันธุกรรมจากฐานข้อมูล  GenBank 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/) โดยใช้โปรแกรม BLAST จากนั ้นดำเนินการวิเคราะห์ชนิดของ
สาหร่ายโดยทำแผนภูมิต้นไม้ (phylogenetic tree) เปรียบเทียบกับข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์จากฐานข้อมูลดังกล่าว 
เลือกลำดับข้อมูลของสิ ่งมีช ีว ิตที ่มีความคล้ายคลึงกันของลำดับมากที ่ส ุด 20 ลำดับแรก มาดำเนินการสร้าง 
phylogenetic tree เพื่อดูลำดับความใกล้ชิดของสายพันธุ์ โดยใช้วิธีการ Maximum likelihood โดยใช้โปรแกรม 
MEGA version 11 (Tamura et al., 2021) 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 คัดแยกและเพิ่มปริมาณสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินจากแหล่งธรรมชาติ โดยเลือกสาหร่ายที่คาดว่าจะมีลักษณะ
ทางสัญฐานวิทยาของโคโลนีคล้ายคลึงกับสาหร่ายในสกุล Leptolyngbya ได้ไอโซเลตเดี่ยวทั้งหมด 42 ไอโซเลต 
จากนั้นนำสาหร่ายดังกล่าวไปทดสอบศักยภาพในการกำจัดหอยกับหอยศัตรูพืชทั้งสองชนิด 
การทดสอบศักยภาพของสาหร่ายในการกำจัดหอยศัตรูพืช 
 ผลการทดสอบศักยภาพในการกำจัดหอยซัคซิเนีย Succinea sp. ในห้องปฏิบัติการของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
ทั้งหมด 42 ไอโซเลต ปรากฏว่าที่เวลา 48 และ 72 ชั่วโมง มีสาหร่ายจำนวน 12 ไอโซเลตที่มีศักยภาพทำให้หอยซัคซิเนีย
ตายอย่างมีนัยสำคัญต่างจากกลุ่มควบคุม (p-value < 0.01) ได้แก่ ไอโซเลต CPSB05, HMLB01, HMLB02, HMLB03, 
HMLB04, HMLB06, HMLB07, HMLB08, KUBK03, KUBK06, OTCK05 และ PWSK01 (Table 1) จึงทำการคัดเลือก
สาหร่ายทั้ง 12 ไอโซเลตไปทดสอบศักยภาพกับหอยเจดีย์ใหญ่เป็นลำดับถัดไป  
 การทดสอบศักยภาพในการกำจัดหอยหอยเจดีย์ใหญ่ P. walkeri โดยใช้สาหร่ายที่ผ่านการคัดเลือกในการ
ทดสอบการกำจัดหอยซัคซิเนียในการทดลองก่อนหน้านี้ทั้งหมด 12 ไอโซเลต พบว่า ที่เวลา 24, 48 และ 72 ชั่วโมง 
มีสาหร่ายเพียงไอโซเลตเดียวเท่านั้นที่มีฤทธิ์ทำให้หอยเจดีย์ใหญ่ตายแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (p-value 
< 0.01) นั่นคือสาหร่ายไอโซเลต PWSK01 (Table 2) 

 
Table 1 Potential of cyanobacteria with molluscicidal activity for the snail Succinea sp. The data show 

the percentage of mortality, significant values at 24, 48 and 72 hours compared with the 
control group (*significantly at p<0.05, **significantly at p<0.01) 

 

Isolate 24 hours 48 hours 72 hours 
% Mortality p-values % Mortality p-values % Mortality p-values 

Control 0.0000 a - 0.0000 a - 0.0000 a - 
CPSB05 53.3333 ab 0.0240* 93.3333 bc 0.0000** 100.0000 b 0.0000** 
HMLB01 26.6667 ab 0.2400 73.3333 bc 0.0000** 100.0000 b 0.0000** 
HMLB02 53.3333 ab 0.0240* 86.6667 bc 0.0000** 100.0000 b 0.0000** 
HMLB03 60.0000 b 0.0120* 86.6667 bc 0.0000** 100.0000 b 0.0000** 
HMLB04 53.3333 ab 0.0240* 100.0000 c 0.0000** 100.0000 b 0.0000** 
HMLB06 33.3333 ab 0.1450 66.6667 bc 0.0010** 93.3333 b 0.0000** 
HMLB07 40.0000 ab 0.0830 66.6667 bc 0.0010** 93.3333 b 0.0000** 
HMLB08 53.3333 ab 0.0240* 100.0000 c 0.0000** 100.0000 b 0.0000** 
KUBK03 40.0000 ab 0.0830 53.3333 b 0.0040** 73.3333 b 0.0000** 
KUBK06 46.6667 ab 0.0450* 73.3333 bc 0.0000** 100.0000 b 0.0000** 
OTCK05 53.3333 ab 0.0240* 100.0000 c 0.0000** 100.0000 b 0.0000** 
PWSK01 46.6667 ab 0.0450* 86.6667 bc 0.0000** 93.3333 b 0.0000** 
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Table 2 Potential of cyanobacteria with molluscicidal activity for the snail Prosopeas walkeri. The 
data show the percentage of mortality, significant values at 24, 48 and 72 hours compared 
with the control group (*significantly at p<0.05, **significantly at p<0.01) 

 

Isolate 24 hours 48 hours 72 hours 
% Mortality p-values % Mortality p-values % Mortality p-values 

Control 0.0000 a - 0.0000 a - 0.0000 a - 
CPSB05 0.0000 a 1.0000 6.6667 a 0.6040 10.0000 ab 0.4510 
HMLB01 6.6667 a 0.5540 6.6667 a 0.6040 16.6667 ab 0.2110 
HMLB02 13.3333 a 0.2380 20.0000 ab 0.1230 26.6667 ab 0.0470* 
HMLB03 6.6667 a 0.5540 6.6667 a 0.6040 10.0000 ab 0.4510 
HMLB04 0.0000 a 1.0000 6.6667 a 0.6040 16.6667 ab 0.2110 
HMLB06 16.6667 ab 0.1420 30.0000 ab 0.0220* 33.3333 b 0.0140* 
HMLB07 0.0000 a 1.0000 0.0000 a 1.0000 0.0000 a 1.0000 
HMLB08 3.3333 a 0.7670 6.6667 a 0.6040 13.3333 ab 0.3160 
KUBK03 6.6667 a 0.5540 13.3333 a 0.3010 13.3333 ab 0.3160 
KUBK06 13.3333 a 0.2380 16.6667 a 0.1970 16.6667 ab 0.2110 
OTCK05 16.6667 ab 0.1420 20.0000 ab 0.1230 20.0000 ab 0.1340 
PWSK01 40.0000 b 0.0010** 46.6667 b 0.0010** 80.0000 c 0.0000** 

 
ลักษณะสัณฐานวิทยาและพันธุกรรมสาหร่าย PWSK01 ที่มีแนวโน้มมีศักยภาพในการกำจัดหอยศัตรูพืช 
 เมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าพบว่าสาหร่ายไอโซเลตดังกล่าว มีลักษณะเป็นเส้นใยเจริญรวมกลุ่มกันเป็นแผ่นแบน 
มีสีเขียวอมเหลืองเมื่ออยู่ในอาหาร BG11 ที่มีไนโตรเจน แต่มีสีเหลืองอมน้ำตาลและโตค่อนข้างช้าเมื่ออยู่ในอาหาร  
BG11 ที่ไม่มีไนโตรเจน แต่เมื่อทำการสังเกตผ่านกล้องจุลทรรศน์ พบลักษณะเส้นใย filamentous สายยาว มีสีเขียวเข้ม 
ไม่พบลักษณะ branching หรือโครงสร้างเฉพาะอ่ืน ๆ ที่ชัดเจน (Figure 1) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Cyanobacteria Isolate PWSK01 Under Microscope view. 
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 ผลจากการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณยีน 16s rDNA ของสาหร่ายไอโซเลต PWSK01 จากการเทียบ
กับลำดับพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่ได้จากโปรแกรม BLAST ในฐานข้อมูล GenBank พบว่าตรงกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำ
เงินสกุล Leptolyngbya sp. CENA129 accession number KP835533.1 ซึ่งจัดอยู่ในวงศ์ Leptolyngbyaceae 
นั้น มีความใกล้เคียงทางพันธุกรรมคล้ายกับสาหร่ายไอโซเลต PWSK01 มากที่สุดโดยมีเปอร์เซ็นต์ความเหมือนของ
ลำดับนิวคลีโอไทด์ (percentage Identities) เท่ากับ 98.80% 
 จากผลการวิเคราะห์ความใกล้ชิดทางเครือญาติและการสร้าง Phylogenetic tree ด้วยวิธี Maximum likelihood 
(Bootstrap =1,000 replicates) สามารถระบุได้ว่าสาหร่ายไอโซเลต PWSK01 เป็นสาหร่ายสกุลเดียวกันกับไซยาโน
แบคทีเรีย Leptolyngbya sp. (Figure 2) เนื่องจากยีน 16s rDNA เป็นยีนที่นักวิทยาศาสตร์นิยมนำมาใช้ในการจัดจำแนก
สิ่งมีชีวิตจำพวกโปรคารีโอต โดยเฉพาะสิ่งมีชีวีตในกลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน เนื่องจากมีความแปรผันภายในสกุล
หรือภายในชนิดเดียวกันในระดับที่ไม่สูงและไม่ต่ำมากจนเกินไป โดยร้อยละความเหมือนหรือ Percentage Identities 
ที่ใช้ตัดสินว่าจุลินทรีย์สองไอโซเลตเป็นชนิดเดียวกันหรือไม่จะต้องมีร้อยละความเหมือนมากกว่า 98.65% จึงจัดเป็น
ชนิดเดียวกัน และมีร้อยละความเหมือนมากกว่า 94.5% สำหรับการจัดจำแนกให้อยู่สกุลเดียวกัน (Kim and Chun, 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Phylogenetic tree (Maximum Likelihood method) inferred from the 16s rDNA mitochondrial gene 

of PWSK01 isolate (526 Base pairs) and 20 cyanobacteria squences from GenBank. The numbers of 
the above branches indicate the percentages of bootstrap support values (with 1,000 replicates). 
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 งานวิจัยจากต่างประเทศท่ีรายงานผลเกี่ยวกับการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารเมตาโบไลต์ทุติยภูมิในสาหร่าย
สกุล Leptolyngbya ได้แก่ การศึกษาของ Martins et al. (2007) และ Lopes et al. (2010) รายงานว่า สารสกัด
จากสาหร่าย Leptolyngbya spp. ออกฤทธิ์เฉียบพลันในการกำจัดไรน้ำทะเล Artemia salina ตัวอ่อนเม่นทะเล และ
ยับยั ้งการเจริญเติบโตของตัวอ่อนหอยแมลงภู ่เมดิเตอร์เรเนียน Mytilus galloprovincialis การทดลองของ 
Boltovskoy et al. (2013) รายงานว่าสารเมตาโบไลต์ทุติยภูมิที่สาหร่าย Leptolyngbya sp. สร้างได้แก่สารจำพวก 
microcystin มีฤทธิ์ในการยับยั้งการแพร่พันธุ์ของหอยสองฝา Limnoperna fortunei ยิ่งไปกว่านั้นยังมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่
รายงานข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสาหร่ายสกุลนี้ นั่นคืองานวิจัยของ Mironov et al. (2019) ที่ศึกษาและทำการสร้าง 
Draft Genome Sequences ของสาหร่าย Leptolyngbya sp. สายพันธุ์ IPPAS B-1204 รวมถึงวิเคราะห์จีโนมด้วย
โปรแกรม AntiSMASH ซึ่งเป็นโปรแกรมวิเคราะห์หากลุ่มของยีนที่แสดงออกของสิ่งมีชีวิตจาก DNA sequence (Blin 
et. Al., 2021) พบกลุ่มของยีนหรือ Gene-clusters ที่มีความสามารถในการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการตรึง
ไนโตรเจน การสร้างสารแคโรทีนอยด์ แอลคาลอยด์ ผลิตยาปฏิชีวนะ และมีการแสดงออกของกลุ่มยีนที่ควบคุมการ
สร้างสารที่มีความเป็นพิษต่อสัตว์ในกลุ่มหอยฝาเดียวที่ชื่อว่าสาร barbamide ประกอบไปด้วย 12 ยีน มีความยาว
ประมาณ 26,000 คู่เบส ซึ่งเป็นสารกลุ่ม chlorinated lipopeptide มีการรายงานว่ามีประสิทธิภาพในการกำจัด
หอยฝาเดียวน้ำจืด Biomphalaria glabrata มีค่า absolute lethal concentration หรือค่า LC100 อยู่ที่ 10 ppm 
(Essack et al., 2014) จึงเป็นไปได้ว่าสาร barbamide จะเป็นสาเหตุการตายของหอยซัคซิเนียและหอยเจดีย์ใหญ่
ในการทดสอบประสิทธิภาพของสาหร่ายไอโซเลต PWSK01 
 สำหรับการทดลองนี้ใช้ความเข้มข้นของสาหร่ายแห้ง 117 ไมโครกรัมเคลือบลงบนพ้ืนผิวที่ใช้ทดสอบ 1 ตาราง
เซนติเมตร ซึ่งมีความเข้มข้นมากกว่าเกณฑ์ของความเข้มข้นสารสกัดจากพืชในการกำจัดหอยน้ำฝาเดียวขององค์การ
อนามัยโลก (WHO) ระบุไว้ว่า ไม่เกิน 100 ไมโครลิตรต่อมิลลิลิตร หรือ 100 ppm (Duncan and Sturrock, 1987) 
เล็กน้อย อย่างไรก็ดีเมื ่อพิจารณาเปรียบเทียบกับงานวิจัยของสุนีรัตน์และคณะ (2557) ซึ่งใช้วิธีการเคลือบหรือ 
Contact method เช่นเดียวกัน โดยนำสารสกัดหยาบจากสาหร่าย Phormidium angustissimum ทดสอบประสิทธิภาพ
ในการปราบไรฝุ่น Dermatophagoides pteronyssinus พบว่าใช้สารสกัดหยาบเคลือบบนพื้นผิวเพื่อทดสอบที่
ความเข้มข้นเพียง 48 ไมโครกรัมต่อตารางเซนติเมตร สามารถฆ่าไรฝุ่นชนิดดังกล่าวได้ 100 เปอร์เซนต์ ซึ่งผลิตภัณฑ์
สาหร่ายที่นำมาทดสอบศักยภาพสำหรับการกำจัดไรฝุ่นเป็นสารสกัดหยาบที่มาจากสาหร่ายแห้งในอัตราส่วนผลผลิต
ของสารสกัดหยาบ 2.92 ± 0.02 กรัม จากสาหร่ายแห้ง 100 กรัม ดังนั้น จึงควรมีการทดสอบศักยภาพในการกำจัด
หอยศัตรูพืช โดยเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์สาหร่ายที่ใช้เคลือบบนพื้นผิวเพื่อทดสอบ โดยเปลี่ยนจากรูปแบบสาหร่ายแห้ง
เป็นสารสกัดหยาบจากสาหร่าย ซึ่งอาจจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดหอยศัตรูพืชที่ดีกว่านี้ก็เป็นได้ 
 การศึกษาเกี่ยวกับการนำเอาสารเมตาโบไลต์ทุติยภูมิจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในประเทศไทยไปใช้ประโยชน์
ด้านต่าง ๆ มีมากมายหลายด้าน เช่น ด้านอาหาร ด้านเคมีภัณฑ์ ด้านสาธารณสุข แต่สำหรับทางด้านการเกษตร งานวิจัย
ชิ้นนี้ถือเป็นงานชิ้นแรก ๆ ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการกำจัด
ศัตรูพืชในประเทศไทย โดยทำการศึกษาเกี่ยวกับการออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการนำไปใช้ป้องกันและกำจัดหอยศัตรูพืช
ที่สำคัญทางการเกษตรด้วยชีววิธี ในอนาคตหากมีผู้สนใจนำข้อมูลที่ได้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์กำจัดหอย
ศัตรูพืชได้เป็นผลสำเร็จจะเป็นการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งจะตอบรับกับนโ ยบายของรัฐบาลและของ
กรมวิชาการเกษตรในด้านอาหารปลอดภัย และยังสามารถลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อทั้งเกษตรกร 



 ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY GAZETTE Volume 40 No. 2, July - December 2022                                         23 

 
 

ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้สามารถลดการนำเข้าสารเคมีทางการเกษตรจากต่างประเทศ อันเป็นการลดการขาดดุล
ทางการค้าของประเทศไทยได้ในอนาคต 
 

สรุปผลการทดลอง 
 การทดสอบศักยภาพในการกำจัดหอยศัตรูพืชของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินจากแหล่งน้ำธรรมชาติในประเทศไทย 
ที่คาดว่าเป็นสาหร่ายสกุล Leptolyngbya ทดสอบกับหอยทากบกฝาเดียวที่สำคัญทางการเกษตรสองชนิด โดยเริ่มจาก
หอยซัคซิเนีย Succinea sp. และหอยเจดีย์ใหญ่ Prosopea walkeri ตามลำดับ ผลการทดสอบพบว่ามีสาหร่ายจำนวน 
12 ไอโซเลต จากทั้งหมด 42 ไอโซเลตที่มีศักยภาพในการกำจัดหอยซัคซิเนียที่เวลา 48 และ 72 ชั่วโมง (Table 1) 
จากนั้นนำไอโซเลตสาหร่ายที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 12 ไอโซเลต ทำการทดสอบศักยภาพในการกำจัดหอยเจดีย์ใหญ่ 
ปรากฏว่ามีสาหร่ายเพียงหนึ่งไอโซเลตที่มีศักยภาพในการกำจัดหอยเจดีย์ใหญ่ นั่นคือ  ไอโซเลต PWSK01 โดยร้อยละ
การตายของหอยเจดีย์ใหญ่เท่ากับ 80.00 ที่ เวลา 72 ชั่วโมง (Table 2) เมื่อทำการวิเคราะห์ลำดับทางพันธุกรรมของ
สาหร่ายชนิดดังกล่าวเปรียบเทียบกับลำดับพันธุกรรมของจุลินทรีย์ที่ได้จากโปรแกรม BLAST ในฐานข้อมูล GenBank 
พบว่า มีลำดับทางพันธุกรรมสาหร่ายไอโซเลต PWSK01 คล้ายคลึงกับลำดับนิวคลีโอไทด์ของสิ ่งมีช ีว ิตชนิด 
Leptolyngbya sp. CENA129 accession number KP835533.1 โดยมีเปอร์เซ็นต์ความเหมือนเท่ากับ 98.80% จาก
ผลการทดสอบสรุปได้ว่า สาหร่ายไอโซเลต PWSK01 มีศักยภาพโดดเด่นในการกำจัดหอยซัคซิเนียและหอยเจดีย์ใหญ่ 
จึงมีความน่าสนใจในการนำไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือผลิตชีวภัณฑ์ในการกำจัดหอยศัตรูพืชได้ในอนาคต 
 

คำขอบคุณ 
 ขอขอบคุณ ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการทดสอบศักยภาพของสาหร่าย ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์ จาก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมอาหารเลี้ยง
สาหร่าย ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา จากภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ให้
คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนงานวิจัย คุณดาราพร รินทะรักษ์ จากกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานวิจัย คุณไตรเดช ข่ายทอง จากกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรม
วิชาการเกษตร ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ห้องปฏิบัตการการทดลองคัดแยกสาหร่าย และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุก
ท่านในกลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร  ที่ให้ความร่วมมือผลักดัน
งานวิจัยชิ้นนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดแมลงในการควบคุมหนอนแดง  
(Fruit Boring Caterpillar) Meridarchis scyrodes Meyrick ในฝร่ัง 

Efficacy of Insecticides for Controlling Fruit Boring Caterpillar,  
Meridarchis scyrodes Meyrick on Guava 
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Abstract 
 Guava, Psidium guajava Linn. Is an important commercial fruit in Thailand. Its fruit has high 
nutritional value and can be cultivated in every region of the country. It is produced for domestic 
sales and exports. One of the major pests found to damage guava fruit in plantations is the fruit boring 
caterpillar Meridarchis scyrodes Meyrick. The purpose of this research was to determine effective 
insecticides and recommended rates of application to control these fruit boring caterpillars. The 
research was conducted at a farmer’s orchard in the Rang Phikun sub-district, Kamphaeng Saen district, 
Nakhon Pathom province, during May and June 2021 and December 2021. The experiments were 
arranged in the Randomized Complete Block design (RCB) with four replicates consisting of five 
treatments: 10 ml of emamectin benzoate 1.92% EC per 20 litres of water, 10 ml of methoxyfenozide 
24% SC per 20 litres of water, 20 ml of lambda-cyhalothrin 2.5% CS per 20 litres of water, 30 g of 
diflubenzuron 25% WP per 20 litres of water, and untreated. The results showed that all insecticides 
were significantly effective in the control of fruit boring caterpillars when compared to the untreated control. 
The application costs of lambda-cyhalothrin 2.5% CS, emamectin benzoate 1.92% EC, methoxyfenozide 
24% SC, and diflubenzuron 25% WP were 380, 1,300, 1,500 and 2,550 baht/application/rai, respectively. All 
treatments showed no phytotoxic symptoms caused by each insecticide. For maximum efficacy, all 
insecticides should be sprayed at least twice with each application being seven days apart.  
 
Keywords : fruit boring caterpillar, guava, insecticides 
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บทคัดย่อ 
 ฝรั่ง Psidium guajava เป็นผลไม้ที่สำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถ
ปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศ มีการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ หนึ่งในศัตรูพืชสำคัญท่ีพบเข้า
ทำลายผลฝรั่งในแปลงปลูก คือ หนอนแดง (fruit boring caterpillar) Meridarchis scyrodes Meyrick งานวิจัยนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อได้ชนิดสารกำจัดแมลงและอัตราการใช้ที่มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันกำจัดหนอนแดงในฝรั่ง 
โดยดำเนินการทดลองในแปลงปลูกฝรั่งของเกษตรกรที่ ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ระหว่างเดือนพฤษภาคม 
- มิถุนายน 2564 และเดือนธันวาคม 2564 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) มี 4 ซ้ำ 
5 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีพ่นสารกำจัดแมลง emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 
methoxyfenozide 24% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร lambda-cyhalothrin 2.5% CS อัตรา 20 มิลลิลิตร
ต่อน้ำ 20 ลิตร และ diflubenzuron 25% WP อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร และกรรมวิธีไม่พ่นสาร ผลการทดลองพบว่า 
กรรมวิธีพ่นสารกำจัดแมลง lambda-cyhalothrin 2.5% CS สาร emamectin benzoate 1.92% EC สาร methoxyfenozide 
24% SC และสาร diflubenzuron 25% WP มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันกำจัดหนอนแดงในฝรั่ง โดยมีต้นทุนการพ่นสาร 
380, 1,300, 1,500 และ 2,550 บาท/ครั้ง/ไร่ ตามลำดับ และพบว่าทุกกรรมวิธีที่พ่นสารกำจัดแมลงไม่เกิดความเป็นพิษ
ต่อต้นฝรั่ง โดยแนะนำให้พ่นสารอย่างน้อย 2 ครั้งติดต่อกัน ห่างกัน 7 วัน 
 
คำหลัก : หนอนแดง ฝรั่ง สารป้องกันกำจัดแมลง 

 
คำนำ 

 ฝรั่ง เป็นผลไม้ท่ีนิยมบริโภคเป็นผลสดและสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แยม วุ้นฝรั่ง และน้ำคั้นฝรั่ง 
เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีวิตามินซีและเอสูงกว่ามะนาวถึง 4 เท่า และมีสารเพคตินสูง มีสรรพคุณทางยา
ช่วยเคลือบลำไส้ สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะในเขตภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี (กลุ่มบริหารศัตรูพืช, 2557) เกษตรกรสามารถผลิตฝรั่งเพื่อจำหน่ายได้
ทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในทวีปเอเชียและยุโรป สถิติการส่งออกตั้งแต่ปี 2560 – 2564 
มีปริมาณการส่งออกท่ัวโลกรวมทั้งสิ้นกว่า 31,704 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 875 ล้านบาท (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2565)  
 หนอนแดง (fruit boring caterpillar) Meridarchis scyrodes Meyrick เป็นแมลงอยู่ในอันดับ Lepidoptera 
วงศ์ Carposinidae เป็นหนึ่งในแมลงศัตรูสำคัญของฝรั่ง ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก มีสีน้ำตาลอมเทา ไข่มีสีขาวใส 
ผิวเป็นมันสะท้อนแสง รูปร่างกลมรี มีขนาดค่อนข้างเล็ก ขนาดกว้าง 0.1 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 0.15 มิลลิเมตร 
หนอนเข้าทำลายฝรั่งตั้งแต่เป็นผลเล็ก ทำให้ผลเน่าร่วงก่อนที่จะเก็บเกี่ยวได้ หนอนกัดกินเนื้อภายในผลแล้วขับถ่ายไว้
เป็นเม็ดกลม ๆ เล็ก ๆ ทำให้ผลสกปรก ตัวหนอนมีสีขาวและค่อย ๆ มีสีชมพูแดง สีเข้มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อหนอนโตเต็มที่มีสีแดง
หรือสีแดงอมชมพูเล็กน้อย ดักแด้มีรูปร่างยาวรี สีน้ำตาล ลำตัวส่วนท้องเป็นปล้อง ๆ ตามแนวขวางสีน้ำตาลอ่อนและ
สีเข้มขึ้นเรื่อย ๆ จนออกเป็นตัวเต็มวัย ระยะดักแด้ไม่เคลื่อนไหว อาศัยอยู่ในดินลึกประมาณ 2 เซนติเมตร หรืออยู่ใต้ใบไม้
ที่ร่วงหล่นอยู่โคนต้น พืชอาหาร ได้แก่ ชมพู่ พุทรา และฝรั่ง และยังสำรวจไม่พบศัตรูธรรมชาติ (กองกีฏและสัตววิทยา, 
2542; กลุ่มบริหารศัตรูพืช, 2557) มีรายงานการศึกษาระยะการเข้าทำลายของหนอนแดงในฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง
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โดยสัญญาณีและคณะ (2562) ไดด้ำเนินการศึกษาในแปลงปลูกฝรั่งเกษตรกรที่ ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 
พบว่าผลฝรั่งที่อายุ 7 – 42 วัน ไม่พบการเข้าทำลายของหนอนแดง ส่วนผลฝรั่งที่อายุ 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91 และ 
98 วัน พบการทำลายของหนอนแดง 55, 60, 70, 85, 90, 90, 95 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ จากการที่หนอนแดง
เป็นศัตรูพืชที่พบเข้าทำลายผลผลิตฝรั ่งในแปลงปลูก ที่มีการผลิตจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ 
เกษตรกรจึงต้องใช้สารกำจัดศัตรูพืชเพื่อป้องกันกำจัดแมลงบ่อยครั้ง สารเคมีที่แนะนำให้ใช้อยู่เดิมมีจำนวนน้อยและไม่มี
การศึกษาหาสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดหนอนแดงในฝรั่งเพ่ิมเติมมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้การใช้สารป้องกัน
กำจัดศัตรูพืชไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากเกษตรกรอาจเลือกใช้สารชนิดอ่ืน ซึ่งอาจเป็นสารที่ไม่ได้มีการทดสอบว่า
มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดแหนอนแดงในฝรั่ง ทั้งนี้การใช้สารกำจัดแมลงชนิดเดียวหรือสารที่มีกลไกการออกฤทธิ์ 
(Mode of Action) เดียวกันติดต่อกันเป็นเวลานานยังสามารถทำให้แมลงสร้างความต้านทานได ้ดังนั้นจึงทำการศึกษา
หาสารเคมีที่มีประสิทธิภาพมาทดแทนเพิ่มเติมสำหรับใช้ในป้องกันกำจัดที่เหมาะสม และสามารถนำไปใชในการปรับปรุง
เอกสารคำแนะนำการใชสารปองกันกำจัดศัตรูพืช เพ่ือถายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร ผู้เกี่ยวของและผู้ที่สนใจตอไป 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
การเตรียมแปลงและวางแผนการทดลอง 
 ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดหนอนแดง ในแปลงปลูกฝรั่งพันธุ์กิมจูของเกษตรกร ตำบลราง
พิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 จำนวน 1 แปลงทดลอง และใน
เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 แปลงทดลอง ใช้ต้นฝรั่งมีความสูงไม่เกิน 2 เมตร และมีทรงพุ่มกว้างประมาณ 2 เมตร 
จำนวนทั้งสิ้น 40 ต้น ในพื้นที่แปลงปลูกสภาพสวน (จำนวน 250 ต้นต่อไร่) ทำการสำรวจการระบาดของหนอนแดง
ในผลฝรั่ง ด้วยการสุ่ม 5 ผลต่อแปลงย่อย ตรวจสอบรอยทำลายที่เกิดจากรอยเจาะของหนอนแดง จะมีมูลที่ถ่ายออกมาไว้
เป็นเม็ดกลม ๆ เล็ก ๆ สีน้ำตาลหรือสีดำ หรือบริเวณรอบรอยเจาะมีลักษณะเน่าช้ำและมีน้ำที่เกิดจากการเน่าของผลไหล
ออกมาด้วย (Figure 1) เมื่อพบผลฝรั่งถูกทำลาย 10% จึงเริ่มทำการพ่นสารทดลองตามกรรมวิธีต่าง ๆ ด้วยการใช้อัตรา
พ่น 4 ลิตรต่อต้น ด้วยเครื่องยนต์พ่นสารแบบใช้แรงดันน้ำสูงชนิดลากสาย จำนวน 2 ครั้งห่างกัน 7 วัน 
 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) มี 5 กรรมวิธี 4 ซ้ำ (แปลงย่อย) (2 ต้นต่อซ้ำ) 
ซึ่งมีกรรมวิธี ดังนี้ 
 กรรมวิธีที่ 1 พ่นสาร emamectin benzoate 1.92% EC (กลุ่ม 6*) อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 2 พ่นสาร methoxyfenozide 24% SC (กลุ่ม 18*) อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 3 พ่นสาร lambda-cyhalothrin 2.5% CS (กลุ่ม 3A*) อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 4 พ่นสาร diflubenzuron 25% WP (กลุ่ม 15*) อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (สารเปรียบเทียบ) 
 กรรมวิธีที่ 5 ไม่พ่นสาร 
 * กลุ่มสารกำจัดแมลงตามกลไกการออกฤทธิ์ของสาร (IRAC, 2022) 
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Figure 1 Guava fruits are damaged by fruit boring caterpillar (A. – D.) and fruit boring caterpillar (E. – F.) 
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การบันทึกข้อมูลและการวิเคราะห์ผลการทดลอง 
 - บันทึกจำนวนผลฝรั่งที่พบรอยทำลายของหนอนแดงและจำนวนหนอนแดงที่มีชีวิต จากการสุ่ม 5 ผลต่อแปลง
ย่อย ก่อนพ่นสาร 1 วัน และหลังพ่นสารทุกครั้ง 3, 5 และ 7 วัน นำข้อมูลที่ได้ไปคำนวณเปอร์เซ็นต์ต้นที่ถูกทำลาย 
วิเคราะห์และเปรียบเทียบทางสถิติโดยใช้โปรแกรม IRRISTAT ถ้าข้อมูลก่อนพ่นสารไม่แตกต่างกันทางสถิติ วิเคราะห์
ความแปรปรวนหลังพ่นสารด้วยวิธี Analysis of Variance แต่ถ้าข้อมูลก่อนพ่นสารมีความแตกต่างกันทางสถิติ 
วิเคราะห์ความแปรปรวนหลังพ่นสารด้วยวิธี Analysis of Covariance จากนั้นเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละกรรมวธิี
ด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) 
 - บันทึกความเป็นพิษต่อพืช (phytotoxicity) 
 - บันทึกต้นทุนการใช้สาร 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

แปลงทดลองที ่1 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564  
 การทำลายของหนอนแดงท่ีผลฝรั่ง (Table 1)  
  ก่อนพ่นสาร พบว่า ทุกกรรมวิธีพบการทำลายของหนอนแดงที่ผลฝรั่ง 40.00 – 45.00 เปอร์เซ็นต์ ไม่
มีความแตกต่างทางสถิติ 
  หลังพ่นสารครั้งที่ 1 แล้ว 3, 5 และ 7 วัน พบว่า ที่ 3 และ 5 วันหลังการพ่นสารครั้งที่ 1 ทุกกรรมวิธีที่พ่น
สารพบการทำลายของหนอนแดงที่ผลฝรั่ง 37.50 – 55.00 และ 55.00 – 65.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ไม่แตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบการทำลายของหนอนแดงที่ผลฝรั่ง 75.00 และ 75.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ 
ที ่ 7 วันหลังการพ่นสารครั ้งที ่ 1 ทุกกรรมวิธีที ่พ่นสารพบการทำลายของหนอนแดงที ่ผลฝรั ่งลดลง 45.00 – 50.00 
เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบการทำลายของหนอนแดงที่ผลฝรั่ง 
85.00 เปอร์เซ็นต์ และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีพ่นสาร พบว่าทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
  หลังพ่นสารครั้งที่ 2 แล้ว 3, 5 และ 7 วัน พบว่า ที่ 3 วันหลังการพ่นสารครั้งที่ 2 กรรมวิธีที่พ่นสาร 
methoxyfenozide 24% SC และ diflubenzuron 25% WP พบการทำลายของหนอนแดงที ่ผลฝรั ่ง 25.00 และ 
35.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที ่พ่นสาร emamectin benzoate 1.92% EC และ 
lambda-cyhalothrin 2.5% CS ซึ่งพบการทำลายของหนอนแดงท่ีผลฝรั่ง 45.00 และ 45.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ แต่
น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบการทำลายของหนอนแดงที่ผลฝรั่ง 85.00 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีพ่นสาร พบว่าทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
  ที่ 5 และ 7 วัน หลังการพ่นสารครั้งที่ 2 ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารพบการทำลายของหนอนแดงที่ผลฝรั่ง 
5.00 – 25.00 และ 0.00 – 5.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่
พ่นสารซึ่งพบการทำลายของหนอนแดงที่ผลฝรั่ง 85.00 และ 35.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
กรรมวิธีพ่นสาร พบว่าทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
 จำนวนหนอนแดง (Table 2)  
  ก่อนพ่นสาร พบว่า ทุกกรรมวิธีพบหนอนแดงในผลฝรั่ง 0.43 – 0.55 ตัวต่อผล ไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติ 
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  หลังพ่นสารครั้งที่ 1 แล้ว 3, 5 และ 7 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารพบหนอนแดงในผลฝรั่ง 0.30 – 
1.00, 0.45 – 0.85 และ 0.50 – 0.75 ตัวต่อผล ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบหนอน
แดงในผลฝรั่ง 1.05, 0.75 และ 1.35 ตัวต่อผล  
  หลังพ่นสารครั้งที่ 2 แล้ว 3, 5 และ 7 วัน พบว่า ที่ 3 วันหลังการพ่นสารครั้งที่ 2 กรรมวิธีที่พ่นสาร 
methoxyfenozide 24% SC พบหนอนแดงในผลฝรั ่ง 0.15 ตัวต่อผล ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธ ีที ่พ่นสาร 
diflubenzuron 25% WP, lambda-cyhalothrin 2.5% CS และ emamectin benzoate 1.92% EC ซึ่งพบหนอนแดง
ในผลฝรั่ง 0.35, 0.45 และ 0.50 ตัวต่อผล ตามลำดับ แต่น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่
พ่นสารซึ่งพบหนอนแดงในผลฝรั่ง 0.87 ตัวต่อผล เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีพ่นสาร พบว่าทุกกรรมวิธีไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ ที่ 5 วันหลังการพ่นสารครั้งที่ 2 กรรมวิธีที่พ่นสาร methoxyfenozide 24% SC, diflubenzuron 
25% WP และ emamectin benzoate 1.92% EC พบหนอนแดงในผลฝร ั ่ ง 0.00, 0.00 และ 0.05 ตัวต ่อผล 
ตามลำดับ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสาร lambda-cyhalothrin 2.5% CS ซึ่งพบหนอนแดงในผลฝรั่ง 0.40 
ตัวต่อผล แต่น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบหนอนแดงในผลฝรั่ง 0.75 ตัวต่อผล 
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีพ่นสาร พบว่าทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ 7 วัน หลังการพ่นสารครั้งที่ 2 
ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารพบหนอนแดงในผลฝรั่ง 0.00 – 0.25 ตัวต่อผล น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตกิับ
กรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบหนอนแดงในผลฝรั่ง 0.80 ตัวต่อผล และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีพ่นสาร พบว่า
ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 จากการทดลองที่ 1 พบว่า หลังการพ่นสารครั้งที่ 2 การทำลายของหนอนแดงที่ผลฝรั่งกับจำนวนหนอนแดงที่พบ
ในผลฝรั่ง มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยทุกกรรมวิธีที่พ่นสาร โดยหลังการพ่นสารครั้งที่ 2 แล้ว 5 และ 7 วัน 
ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารพบการทำลายของหนอนแดงที่ผลฝรั่งน้อยลง น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีไม่พ่นสาร และหลังการพ่นสารครั้งที่ 2 แล้ว 7 วัน ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารพบจำนวนหนอนแดงในผลฝรั่งลดลง น้อยกว่า
และแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร  
 
Table 1 Efficacy of insecticides on fruit damage (percent) caused by fruit boring caterpillar, Meridarchis 

scyrodes Meyrick on guava under field conditions at Rang Phikun sub-district, Kamphaeng Saen 
district, Nakhon Pathom province, May - June 2021 

 

Treatment 

Rate of 
application  
(g, ml/20 l  
of water) 

Damage caused by fruit boring caterpillar on guava fruits (%)1/ 

Before 
spraying 

Day after 1st application Day after 2nd application 
3 5 7 3 5 7 

1. emamectin benzoate 1.92% EC 10 45.00 37.50 55.00 45.00 a 45.00 ab 10.00 a 0.00 a 
2. methoxyfenozide 24% SC 10 40.00 50.00 55.00 45.00 a 35.00 a 5.00 a 0.00 a 
3. lambda-cyhalothrin 2.5% CS 20 45.00 55.00 60.00 45.00 a 45.00 ab 25.00 a 5.00 a 
4. diflubenzuron 25% WP  30 45.00 50.00 65.00 50.00 a 25.00 a 5.00 a 0.00 a 
5. control - 45.00 75.00 75.00 85.00 b 85.00 b 85.00 b 35.00 b 
C.V. (%)  35.7 54.1 26.3 42.0 60.7 60.4 149.6 
R.E. (%)  - - - - 92.4 99.5 106.4 

  1/ In a column, means followed by the same letters are not significantly different at the level of 95% level by DMRT  
 Average from 4 replications 
  2/ Relative efficacy 
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Table 2 Mean number of fruit boring caterpillar, Meridarchis scyrodes Meyrick in treatments found 
on guava fruit at Rang Phikun sub-district, Kamphaeng Saen district, Nakhon Pathom province, 
May - June 2021 

 

Treatment 

Rate of 
application  
(g, ml/20 l  
of water) 

Mean number of fruit boring caterpillar (No. of larvae per fruit)1/ 

Before 
spraying 

Day after 1st application Day after 2nd application 
3 5 7 3 5 7 

1. emamectin benzoate 1.92% EC 10 0.50 0.55 0.45 0.70 0.50 ab 0.05 a 0.00 a 
2. methoxyfenozide 24% SC 10 0.45 0.35 0.50 0.60 0.15 a 0.00 a 0.00 a 
3. lambda-cyhalothrin 2.5% CS 20 0.45 1.00 0.85 0.50 0.45 ab 0.40 ab 0.25 a 
4. diflubenzuron 25% WP  30 0.43 0.30 0.50 0.75 0.35 ab 0.00 a 0.00 a 
5. control - 0.55 1.05 0.75 1.35 0.87 b 0.75 b 0.80 b 
C.V. (%)  30.7 86.8 48.3 88.5 82.1 102.7 159.2 

  1/ In a column, means followed by the same letters are not significantly different at the level of 95% level by DMRT  
 Average from 4 replications 

 
แปลงทดลองที ่2 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ในเดือนธันวาคม 2564  
 การทำลายของหนอนแดงท่ีผลฝรั่ง (Table 3)  
  ก่อนพ่นสาร พบว่า ทุกกรรมวิธีพบการทำลายของหนอนแดงที่ผลฝรั่ง 55.00 – 60.00 เปอร์เซ็นต์ ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ 
  หลังพ่นสารครั้งที่ 1 แล้ว 3, 5 และ 7 วัน พบว่า ที่ 3 วันหลังการพ่นสารครั้งที่ 1 ทุกกรรมวิธีที่พ่นสาร
พบการทำลายของหนอนแดงที่ผลฝรั่ง 60.00 - 75.00 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร
ซึ่งพบการทำลายของหนอนแดงที่ผลฝรั่ง 95.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ที่ 5 วันหลังการพ่นสารครั้งที่ 1 กรรมวิธีที่พ่นสาร 
emamectin benzoate 1.92% EC และ lambda-cyhalothrin 2.5% CS พบการทำลายของหนอนแดงท่ีผลฝรั่ง 65.00 
และ 65.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธ ีที ่พ่นสาร methoxyfenozide 24% SC และ 
diflubenzuron 25% WP ซึ่งพบการทำลายของหนอนแดงที่ผลฝรั่ง 70.00 และ 70.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ แต่น้อยกว่า
และแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบการทำลายของหนอนแดงท่ีผลฝรั่ง 100.00 เปอร์เซ็นต์ 
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีพ่นสาร พบว่าทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ 7 วันหลังการพ่นสารครั้งที่ 1 
ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารพบการทำลายของหนอนแดงที่ผลฝรั่ง 50.00 - 60.00 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบการทำลายของหนอนแดงที่ผลฝรั่ง 95.00 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างกรรมวิธีพ่นสาร พบว่าทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
  หลังพ่นสารครั้งที่ 2 แล้ว 3, 5 และ 7 วัน พบว่า ที่ 3, 5 และ 7 วัน หลังการพ่นสารครั้งที่ 2 ทุกกรรมวิธี
ที ่พ่นสารพบการทำลายของหนอนแดงที ่ผลฝรั ่ง  25.00 – 40.00, 10.00 – 15.00 และ 5.00 – 5.00 เปอร์เซ็นต์ 
ตามลำดับ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบการทำลายของหนอน แดง
ที่ผลฝรั่ง 75.00, 60.00 และ 50.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีพ่นสาร พบว่าทุก
กรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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 จำนวนหนอนแดง (Table 2) 
  ก่อนพ่นสาร พบว่า ทุกกรรมวิธีพบหนอนแดงในผลฝรั่ง 0.55 – 0.65 ตัวต่อผล ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
  หลังพ่นสารครั้งที่ 1 แล้ว 3, 5 และ 7 วัน ที่ 3 วันหลังการพ่นสารครั้งที่ 1 ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารพบ
หนอนแดงในผลฝรั่ง 1.05 - 1.30 ตัวต่อผล ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบหนอนแดง
ในผลฝรั่ง 2.00 ตัวต่อผล ที ่5 วันหลังการพ่นสารครั้งที่ 1 กรรมวิธีที่พ่นสาร emamectin benzoate 1.92% EC และ 
methoxyfenozide 24% SC พบหนอนแดงในผลฝรั่ง 0.75 และ 1.00 ตัวต่อผล ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสาร 
lambda-cyhalothrin 2.5% CS และ diflubenzuron 25% WP ซึ่งพบหนอนแดงในผลฝรั่ง 1.15 และ 1.25 ตัวต่อผล 
ตามลำดับ แต่น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบหนอนแดงในผลฝรั่ง 2.05 ตัวต่อผล 
และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีพ่นสาร พบว่าทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  ที่ 7 วันหลังการพ่นสาร
ครั้งที่ 1 กรรมวิธีที่พ่นสาร emamectin benzoate 1.92% EC พบหนอนแดงในผลฝรั่ง 0.55 ตัวต่อผล ไม่แตกต่างทางสถิติ
กับกรรมวิธีที่พ่นสาร lambda-cyhalothrin 2.5% CS และ methoxyfenozide 24% SC ซึ่งพบหนอนแดงในผลฝรั่ง 0.85 
และ 1.00 ตัวต่อผล ตามลำดับ แต่น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธี diflubenzuron 25% WP 
ซึ่งพบหนอนแดงในผลฝรั่ง 1.45 ตัวต่อผล โดยทุกกรรมวิธีที่พ่นสารพบหนอนแดงในผลฝรั่ง น้อยกว่าและแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบหนอนแดงในผลฝรั่ง 2.65 ตัวต่อผล  
  หลังพ่นสารครั้งที่ 2 แล้ว 3, 5 และ 7 วัน พบว่า  ที่ 3, 5 และ 7 วัน หลังการพ่นสารครั้งที่ 2 ทุก
กรรมวิธีที่พ่นสารพบหนอนแดงในผลฝรั่ง 0.30 – 0.60, 0.10 – 0.20 และ 0.00 – 0.10 ตัวต่อผล ตามลำดับ น้อยกว่าและ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบหนอนแดงในผลฝรั่ง 1.85, 1.85 และ 1.70 ตัวต่อผล 
ตามลำดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีพ่นสาร พบว่าทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
  จากการทดลองที่ 2 พบว่า หลังการพ่นสารครั้งที ่2 ที่ 3, 5 และ 7 วัน การทำลายของหนอนแดงที่ผลฝรั่ง
กับจำนวนหนอนแดงที่พบในผลฝรั่ง มีความสอดคล้องกัน โดยทุกกรรมวิธีที่พ่นสาร พบการทำลายของหนอนแดงที่ผลฝรั่ง
ลดลงและพบหนอนแดงในผลฝรั่งน้อยลงมาก น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร 
และทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
Table 3 Efficacy of insecticides on fruit damage (percent) caused by fruit boring caterpillar, Meridarchis 

scyrodes Meyrick on guava under field conditions at Rang Phikun sub-district, Kamphaeng Saen 
district, Nakhon Pathom province, December 2021 

 

Treatment 

Rate of 
application  
(g, ml/20 l  
of water) 

Damage caused by fruit boring caterpillar on guava fruits (%)1/ 

Before 
spraying 

Day after 1st application Day after 2nd application 
3 5 7 3 5 7 

1. emamectin benzoate 1.92% EC 10 60.00 60.00 65.00 a 50.00 a 40.00 a 15.00 a 5.00 a 
2. methoxyfenozide 24% SC 10 55.00 65.00 70.00 ab 55.00 a 35.00 a 10.00 a 5.00 a 
3. lambda-cyhalothrin 2.5% CS 20 55.00 75.00 65.00 a 50.00 a 40.00 a 15.00 a 5.00 a 
4. diflubenzuron 25% WP  30 55.00 67.50 70.00 ab 60.00 a 25.00 a 10.00 a 5.00 a 
5. control - 60.00 95.00 100.00 b 95.00 b 75.00 b 60.00 b 50.00 b 
C.V. (%)  19.5 34.8 27.1 25.8 26.7 39.6 32.6 
R.E. (%)  - - - - 64.0 63.0 65.5 

  1/ In a column, means followed by the same letters are not significantly different at the level of 95% level by DMRT  
 Average from 4 replications 
  2/ Relative efficacy 
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Table 4 Mean number of fruit boring caterpillar, Meridarchis scyrodes Meyrick in treatments found 
on guava fruit at Rang Phikun sub-district, Kamphaeng Saen district, Nakhon Pathom province, 
December 2021 

 

Treatment 

Rate of 
application  
(g, ml/20 l  
of water) 

Mean number of fruit boring caterpillar (No. of larvae per fruit)1/ 

Before 
spraying 

Day after 1st application Day after 2nd application 
3 5 7 3 5 7 

1. emamectin benzoate 1.92% EC 10 0.65 1.05 0.75 a 0.55 a 0.35 a 0.20 a 0.10 a 
2. methoxyfenozide 24% SC 10 0.60 1.15 1.00 a 1.00 ab 0.45 a 0.10 a 0.00 a 
3. lambda-cyhalothrin 2.5% CS 20 0.55 1.25 1.15 ab 0.85 ab 0.30 a 0.15 a 0.00 a 
4. diflubenzuron 25% WP  30 0.60 1.30 1.25 ab 1.45 b 0.60 a 0.20 a 0.05 a 
5. control - 0.65 2.00 2.05 b 2.65 c 1.85 b 1.85 b 1.70 b 
C.V. (%)  17.2 68 48.4 32.5 61.7 57.8 75.5 
R.E. (%)  - - - - 44.3 64.5 44.1 

  1/ In a column, means followed by the same letters are not significantly different at the level of 95% level by DMRT  
 Average from 4 replications 
  2/ Relative efficacy 
 
 ผลการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดหนอนแดงในฝรั ่งจากทั ้ง 2 การทดลอง แสดงให้เห็นว่า สาร 
emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร สาร methoxyfenozide 24% SC อัตรา 10 
มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร สาร lambda-cyhalothrin 2.5% CS อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และสาร diflubenzuron 
25% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันกำจัดหนอนแดงในฝรั่ง และสารดังกล่าวมีกลไก
การออกฤทธิ์ของสารที่แตกต่างกัน โดยสาร emamectin benzoate 1.92% EC (กลุ่ม 6) และสาร lambda-cyhalothrin 
2.5% CS (กลุ่ม 3A) จัดอยู่ในกลุ่มสารเคมีที่มีกลไกการออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อของแมลง (IRAC, 2022) 
แต่มีกระบวนการเข้ารบกวนระบบประสาทแตกต่างกัน คือ สาร emamectin benzoate จะทำให้การส่งกระแส
ประสาทในตัวแมลงลดลง ทำให้แมลงเป็นอัมพาตอย่างรวดเร็วและหยุดกินอาหาร  และมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัด
แมลงศัตรูพืชกลุ่มผีเสื้อ (Jansson et al., 1997) ในขณะที่สาร lambda-cyhalothrin ทำให้เกิดการกระตุ้นกระแส
ประสาทมากเกินไป ทำให้แมลงเป็นอัมพาตอย่างรวดเร็วและตายเมื่อกินหรือสัมผัสสาร (National Pesticide Information 
Center, 2001) ส่วนสาร methoxyfenozide 24% SC (กลุ่ม 18) และสาร diflubenzuron 25% WP (กลุ่ม 15) จัดอยู่ใน
กลุ่มสารเคมีที่มีกลไกการออกฤทธิ์ต่อกระบวนการเจริญเติบโตของแมลง (IRAC, 2022) แต่มีกระบวนการเข้ารบกวนใน
ขั้นตอนของการเจริญเติบโตของแมลงแตกต่างกัน คือ สาร methoxyfenozide จะไปรบกวนกระบวนการลอกคราบ
ของหนอนผีเสื้อ สารจะออกฤทธิ์เหมือนฮอร์โมน ecdysone ที่กระตุ้นให้ผนังลำตัวแมลงเกิดการลอกคราบก่อนเวลาที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพสูงต่อแมลงศัตรูพืชจำพวกหนอนผีเสื้อและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ (Zhang et al., 2021) 
ส่วนสาร diflubenzuron จะไปยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์ไคตินซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างผนังลำตัว
ของแมลง ส่งผลให้หนอนลอกคราบไม่สมบูรณ์เนื่องจากไม่สามารถสร้างผนังลำตั วใหม่ทดแทน จึงทำให้หนอนตาย
ระหว่างการลอกคราบได้ คุณสมบัติดังกล่าวทำให้ diflubenzuron มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมแมลงศัตรูพืชกลุ่มที่มี
การเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์ (holometabolous) โดยเฉพาะกลุ่มผีเสื้อ (Ganguly et al., 2020) 
ซึ่งจากผลการทดลองพบว่า การใช้สาร diflubenzuron 25% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ที่เป็นคำแนะนำในการป้องกนั
กำจัดหนอนแดงในพุทราจากกองกีฏและสัตววิทยา (2541) กลุ่มกีฏและสัตววิทยา (2553) และ กลุ่มบริหารศัตรูพืช (2557) 
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ยังคงมีประสิทธิภาพดีในการป้องกันกำจัดหนอนแดงในฝรั่ง และพบว่าสาร emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 
10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร สาร methoxyfenozide 24% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และสาร lambda-
cyhalothrin 2.5% CS อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ที่นำมาทดสอบประสิทธิภาพนั้น สามารถนำมาใช้ในการป้องกัน
กำจัดหนอนแดงในฝรั่งได้ผลดีเช่นกัน โดยกรกตและคณะ (2564) พบว่าสาร lambda-cyhalothrin 2.5% CS อัตรา 20 
มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร สาร emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร สาร methoxyfenozide 
24% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และสาร diflubenzuron 25% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร มี
ประสิทธิภาพดีในการป้องกันกำจัดหนอนแดงในชมพู่ด้วย  
 ผลการศึกษานี้ ทำให้มีคำแนะนำเพ่ิมเติมให้กับเกษตรกรในการเลือกใช้สารป้องกันกำจัดหนอนแดงในฝรั่ง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิธีป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในฝรั่งได้ 
ด้วยการใช้สารป้องกันกำจัดหนอนแดงเมื่อพบการระบาดในแปลงปลูก โดยเฉพาะก่อนทำการห่อผลฝรั่ง เนื่องจาก
หนอนแดงจะเข้าทำลายผลฝรั่งตั้งแต่เป็นผลเล็ก หากไม่ทำการป้องกันกำจัดหนอนแดง อาจพบผลเน่าเสียจากการเข้า
ทำลายของหนอนแดงหลังห่อผลได้ 
 ความเป็นพิษต่อพืช (phytotoxicity) ของสารทดลองที่มีต่อต้นฝรั่ง  
  พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารไม่พบความเป็นพิษต่อต้นฝรั่งทั้งสองการทดลอง 
ต้นทุนการพ่นสารกำจัดแมลง 
 จากการทดสอบประสิทธิภาพป้องกันกำจัดหนอนแดงในฝรั่งที่มีความสูงไม่เกิน 2 เมตร และมีทรงพุ่มกว้าง
ประมาณ 2 เมตร ในพ้ืนที่แปลงปลูกสภาพสวน (จำนวน 250 ต้นต่อไร่) โดยใช้อัตราพ่น 4 ลิตรต่อต้น พบว่า สารกำจัดแมลง
ที ่มีต้นทุนการพ่นสารต่ำที่สุด คือ สาร lambda-cyhalothrin 2.5% CS มีต้นทุนการพ่นสาร 380 บาทต่อครั ้งต่อไร่ 
รองลงมาคือ สาร emamectin benzoate 1.92% EC และ methoxyfenozide 24% SC มีต้นทุนการพ่นสาร 1,300 
และ 1,500 บาทต่อครั้งต่อไร่ ตามลำดับ และสารที่มีต้นทุนการพ่นสารสูงที่สุดคือ diflubenzuron 25% WP มีต้นทุนการ
พ่นสาร 2,550 บาทต่อครั้งต่อไร่ (Table 5) 
 
Table 5 Average cost of insecticides per plant for controlling fruit boring caterpillar, Meridarchis scyrodes 

Meyrick on guava 
 

Insecticides Package 
(g, ml) 

Cost/unit1/ 

(Baht) 
Rate of 

application 
/20 l of water 

Cost 
(Baht/20 l  
of water) 

Cost 
(Baht/tree2/) 

Cost 
(Baht/rai3/) 

emamectin benzoate 1.92% EC 250 ml 650 10 26 5.20 1,300 
methoxyfenozide 24% SC 250 ml 750 10 30 6.00 1,500 
lambda-cyhalothrin 2.5% CS 1,000 ml 380 20 7.6 1.52 380 
diflubenzuron 25% WP 500 g 850 30 51 10.20 2,550 
1/ price in May 2019 
2/ Spray volume : 4 liters/tree (Height not more than 2 m/Ø about 2 m) 
3/ 250 trees/rai 
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สรุปผลการทดลองและคำแนะนำ 
 จากผลการทดลองพบว่า สารกำจัดแมลงที่นำมาทดสอบประสิทธิภาพป้องกันกำจัดหนอนแดงในฝรั่งทุกสาร คือ 
lambda-cyhalothrin 2.5% CS อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 10 
มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร methoxyfenozide 24% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และ diflubenzuron 25% 
WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันกำจัดหนอนแดงในฝรั่ง และมีต้นทุนการใช้สาร 380, 
1,300, 1,500 และ 2,550 บาทต่อครั้งต่อไร่ โดยสารกำจัดแมลงทุกชนิดไม่เป็นพิษต่อต้นฝรั่ง และแนะนำให้พ่นสารอย่าง
น้อย 2 ครั้งติดต่อกัน ห่างกัน 7 วัน 
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New record of spider mite on cannabis plant  
with key to the species of Tetranychus in Thailand  

 
Ploychompoo Konvipasruang1/ 
_________________________ 

Abstract 
 Survey and identification of mites associated with cannabis have been conducted after the 
use of this plant for medicinal purposes was legalized and allowed to grow in Thailand in 2019. The 
results obtained from the identification of specimens collected on cannabis from October 2021 to 
December 2022 revealed the occurrence of nine tetranychid mite species. Among these nine species, 
it was found that Tetranychus phaselus Ehara (1960) was recorded for the first time. The collection 
records, along with a description of the diagnostic characteristics of the newly reported species, are 
provided.  
 
Keywords : mite, taxonomy, spider mite, Trombidiforme 
 

Introduction 
 The early records of plant feeding mite in Thailand was provided by Baker (1975) who gave 
the list of 32 species of Tetranychid mites along with their host plants. Ehara (1975) also reported 26 
species of spider mites on different host plants with a brief discuss on diagnostic characters of the 
important species. A total of 18 species of tetranychid mites were later reported by Charanasri et al. 
(2001 in Thai) in the publication namely “Phytophagous mite and their control”. This publication gave 
details on some important diagnostic characters, biology and control of these mites. After that in 2013 
Flechtmann published his work on the new species of tetranychid mites infesting cassava. Later in 
2014 Naing et al. found a new species and new records of tetranychid mites collected from different 
host plants.  
 All mites reported by previous acarologists mentioned were collected from many host plants 
but none of them was collected from cannabis which used to be classified as narcotic plants.  Survey 
and identification of mites on cannabis have been conducted after the unlock of certain regulations 
allowing their plant to be used and grown o for medicinal purposes. The scientific name of mites 
associated with cannabis grown in Thailand is provided in the paper along with the key to species of 
the genus Tetranychus and descriptions of the new record species. 
______________________________________________________________________________________ 
1/ Entomology and Zoology Group, Plant Protection Research and Development Office, Department of Agriculture, Bangkok 10900 
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Material and Methods 
 The survey and identification of mites was made on cannabis grown both indoor and outdoor 
in Buri Ram Province during October 2021 to December 2022. The infested plant part were collected 
and placed on paper towels, labelled, scaled int plastic bags and stored in the cooler box before 
bringing back to the laboratory. All mites specimens were taken from the plant materials with a fine 
brush and mounted on the slides using Hoyer’s solution as a mounting medium (Krantz, 1978).  All 
dried slides were ringed with glyptal and kept in the slide cabinet for further study. Mites specimens 
were examined under a phase contrast compound microscope (Olympus BX53).  Specimens were 
identified using the key of Ehara, 1960; Ehara, 1999  and Tseng, 1990.  All illustration of diagnostic 
characters of the new record species were drawn with the help of a drawing tube. Type specimens 
of the new record species are deposited in the mites collection of the Mite and Spider Research 
Group, Entomology and Zoology Division, Department of Agriculture, Thailand  
 

Results and Discussion 
Family Tetranychidae Donnadieu 
Subfamily Tetranychinae Berlese 
Tribe Tetranychini Reck 
Tetranychus Dufour, 1832:276 
 
Tetranychus phaselus Ehara, 1960  
Figures 1 - 8 
 
Diagnosis 
 Female: peritreme strongly hooked. Opisthosoma medially with transverse striae except for 

diamond pattern striae between setae e1-f1 and longitudinal striae between f1-f1; dorsal setae with 11 

pairs of setae. (c1-3, d1-2, e1-2, f1-2, h2-3; n. b. setae h1 are absent, h2-3 are usually placed ventrally); set 
f1 typical dorsocentral position; dorsal body setae slender smooth or weakly serrated, extending 
beyond base of next row. Ventral area between coxae I-IV with smooth, transverse striae; pregenital 
striae longitudinal line, Tarsus I of female with proximal pair of duplex setae distal to other proximal 
tectile setae, Empodia with 3 pair of proximoventral hairs; empodia I-IV with mediotarsal spure rather 
inconspicuous; palp spinneret elongate, 2 – 3 times as long as wide. Typical setal count: femora 
10−6−4−4; genua; 5−5−4−4; tibiae 9(1φ) −7−6−7; tarsi 13 (1φ+2dup)-13(1φ+1dup) -9(1φ) -10(1φ);  
 
 



40 วารสารกีฏและสัตววิทยา ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565   

  

Description 
 Female (n = 10; Figures 1 - 4) Body broad oval, color in life red. Body length 477 (408 - 502) 
long including rostrum, 319 (273 - 333) wide  
 Dorsum (Figure 1): Peritremes strongly hooked (Figure 4) Palp tarsus with terminal sensillum 
(spinneret) thick, 2 time as long as broad.  Lengths of dorsal setae: v2  61 (50 - 63), 64 (57 - 67) apart; 
sc1 128 (115 - 128), 78 (73 - 84) apart; sc2 82 (75 - 84), 227 (188 - 227) apart; c1 114 (104 - 121), 69 (59 
- 74) apart; c2 113 (96 - 116 ), 162 (143 - 164) apart; c3 93 (80 - 98), 297 (252 - 311) apart; d1 112 (104 - 
113 ), 107 (87 - 107) apart;  d2 116 (101 - 117), 215 (192 - 224) apart; e1 106 (97  - 120), 55 (43 - 63) 
apart; e2 107 (101 - 115 ), 193 (147 - 193) apart; f1 91 (83 - 91), 73 (41 - 73) apart; f2 79 (72 - 85), 101 
(84 - 121) apart; h2 44 (38 - 49 ), 3 1  (24 - 33) apart; h3 46 (39 - 50), 86  (75 - 104) apart. Median 
prodosomal shield with longitudinal striae; lateral idiosoma with longitudinal to oblique striae; 
opisthosoma medially with transverse striae except area striae between e1−e1 diamond pattern striae, 
longitudinal striae between setae f1−f1, dorsal setae slender, without tubercles and longer than 
distances between their bases of the next row.  
  Leg chaetotaxy, from coxae to tarsi, solenidia in parentheses (Figure 3) 
  I: 2−1−10−5−9(1) - 13(1)+2 duplexes 
  II: 2−1−6−5−7 - 13(1)+1 duplexes 
  III:1−1−4−4−6 - 9(1) 
  IV: 1−1−4−4−7 – 10(1) 

 
 Male (n = 2; Figures 5 - 7) Body small than female. Body length (276 - 277) long including 
rostrum, 181 wide. Aedeagus without knob, largely sigmoid, small anterior projection and a long 
posterior projection taping caudad, knob of aedeagus directed upward at conspicuous angle 50 - 60° 
to the main shaft of aedeagus (Figure 6) 
 Dorsum (Figure 5): Lengths of dorsal setae: v2  (45 - 49), (43 - 54) apart; sc1 93, (64 - 65) apart; 
sc2 59, (141 - 149) apart; c1 (79 - 87), (55 - 61) apart; c2 (77 - 82), (105 - 106) apart; c3  (68 - 74), (175 - 
194) apart; d1 76, (68 - 70) apart; d2 (79 - 81), (125 - 134) apart; e1  74, (31 - 37) apart; e2 83, (82 - 90) 
apart; f1 (58 - 61), (28 - 32) apart; f2 (32 - 40), (50 - 61) apart; h2 17, (24 - 27) apart; h3 19, (51 - 55) apart. 
  Leg chaetotaxy, from coxae to tarsi, solenidia in parentheses (Figure 7) 
  I: 2−1−10−5−9(4) - 13(3)+2 duplexes 
  II: 2−1−6−5−7 - 12(1)+1 duplexes 
  III:1−1−4−4−5 - 9(1) 
  IV: 1−1−4−4−7 – 10(1) 
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 Type specimens: 21 females, 16 male, coll. P. Konvipasruang, Chum Het Sub-district, Mueang 
Buriram District, Thailand, 15.04705 ºN, 103.07396ºE', 21 December 2020, on leaves of hemp tree, 
Cannabis sativa L. (Cannabaceae) 

 
 Note 
 T. phaselus was describe originally by Ehara (1960) from the specimen collected from Kanagawa, 
Japan. The published documents of the species were distributed from China, Japan, Korea, Taiwan, 
and CIS (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and 
Uzbekistan) attacking several plants e.g., Glycine max, Gossypium sp., Humulus scandens, Leonurus 
sibicicus, Manihot sp. Etc. (Bolland et al., 1998). However, this species was found for the first time in 
Thailand and first time in Cannabis plant. 
 

Key to species of Tetranychus in Thailand 
1. Tarsus I of female with proximal pair of duplex setae distal to other proximal tectile  

setae……………………………………………………………………………………………………………………………… .………….…….2. 
- Tarsus I of female with proximal pair of duplex setae in line with most other proximal tectile 

setae…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….9. 
2. Female empodium with mediodorsal spurs rather inconspicuous or absent……………………………………3. 
- Female empodium with strong mediodorsal spurs; aedeagus head directed forward, 

ducklike…………………………………………………………………………………………………………………………T. okinawanus 
3. Pregenital area broken striae………………………………………………..……………………………………………………………14. 
- Pregenital striae design varied…………………………………………………………….………………………………….……………4. 
4. Pregenital area with longitudinal striae; aedeagus knob design varied…………………………..……..…………..5. 
- Pregenital striae irregular, vague; aedeagus knob upright, long neck, with short pointed beak 

terminal knob of aedeagus 4 µm in diameter……………………………..…………………………………..T. kanzawai 
5. pregenital area with strong longitudinal striae; aedeagus anterior projection and posterior 

projection taping caudad, knob of aedeagus directed upward at 50 – 60 degree……….……...T. phaselus 
- Pregenital area with longitudinal striae, the striae broken medially; aedeagus knob design 

varied……………………………………………..…………………………..………...................................................…………...........6. 
6. Aedeagus with distal termination more or less dilated to form definite terminal knob.......…..............7. 
- Aedeagus with distal termination scarcely dilated……………………………..…………………………..……T. piercei 
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7. Aedeagas knob with one or both projections acute…………………………………………………..…………………..…..8. 
- Aedeagas knob large 4.2 (3.9 – 4.3 µm), on averaged 1.7 times neck width 2.9 (2.1 – 2.9 µm) 

asymmetrical with poorly developed posterior rounded projection and well developed anterior 
rounded projection anterodorsally directed. Knob dorsal margin undulated. Aedeagus shaft gradually 
narrows distally, slightly upturned. Neck short and wide, aedeagal knob axis forming an acute angle 
about 50° with shaft axis (range 43° – 52°, males measured)………………………………………….T. occultaspina 

8. The dorsal margin of aedeagal knob with a medial indentation near the posterior half, shaft of 
aedeagus turned dorsad at right angle to form a distal knob, knob with a small rounded anterior 
projection and a short acute posterior projection directed dorsocaudally, dorsal surface of knob 
with a small concave in anterior 2/3; knob about ¼ the length of darsal margin of shaft, Terminal 
knob of aedeagus ca. 1.5 µm in diameter………………………………………..……………………...……...T. truncates 

- Aedeagus head nearly rounded-convex dorsally, anvil-shaped; Terminal knob of aedeagus 2.5 – 
2.6 µm in diameter……………………………………….…………………………........................................…….….T. urticae 

9. Female and male empodia (except for legs I and sometime II of male) with 3 pairs of 
proximoventral hair, about similar in length………………………………….......................................…………….….11. 

- Female and male empodia with 2 pairs of proximoventral hair............................................................…10. 
10. Aedeagus with distal part flagellate………………………..…..………..……………..……..............................T. fijiensis 
- Aedeagus with distal part very slender, but not flagellate…………………..…….…............…...T. taiwanicus 
11. Female with small but obvious spur ……………………………………………………..................................................13. 
- Female with empodial claw minute or absent………………………….………..………………….............................12. 
12. Axis of aedeagal knob forming a strong angle with shaft axis………….…..…………………...............T. evansi 
- Axis of aedeagal knob parallel to shaft axis; aedeagal knob with no posterior 

projection……………………………………………………………………………….........…............................................T. ludeni 
13. Aedeagal knob with relatively small, acute projections anteriorly and posteriorly……....T. macfarlanei 
- Aedeagal shaft bent dorsad at nearly right angle. Neck very short. Aedeagal knob axis forming an angle 

about 40° with shaft dorsal margin. Aedeagal knob small (1.9 µm in holotype), asymmetrical, with 
rounded anterior projection and pointed duck-beak like posterior projection posterodorsally directed. 
Shallow depression present on knob dorsal margin between the two projections.…T. truncatissimus 

14. Aedeagus knob with beak directed upward at 45 degree angle………..…………................…T. mariannae 
- Aedeagus with small knob, anterior projection rounded, posterior projection pointed, dorsal 

surface slightly convex, with medio-posterior indentation………………………….…………..................T. yusti 
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Figure 1 Tetranychus phaselus Ehara, female. Dorsal view of idiosoma. 
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Figure 2 Tetranychus phaselus Ehara, female. Ventral view of idiosoma. 
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Figure 3 Legs of female Tetranychus phaselus Ehara, (1) Trochanter to tarsus I; (2) Trochanter 
to tarsus II; (3) Trochanter to tarsus III; (4) Trochanter to tarsus IV 
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Figure 4 Diagnostic characters of female Tetranychus phaselus Ehara (1) Peritreme; (2) Palptarsus; 
(3) Ventral integumentary striae anterior to genital flap. (4) lobes on dorsal striae 
between e1-e1 

 

3 4 

1 2 
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  Figure 5 Tetranychus phaselus Ehara, male. Dorsal view of idiosoma. 
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Figure 6 Tetranychus phaselus Ehara, male. Ventral view of idiosoma, (1) – (3) variation of male 
aedeagus. 
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Figure 7 Legs of male Tetranychus phaselus Ehara (1) Trochanter to tarsus I; (2) Trochanter to 
tarsus II; (3) Trochanter to tarsus III; (4) Trochanter to tarsus IV. 
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Figure 8 Tetranychus phaselus Ehara (1) female; (2) male (3) group of female (4) symptom 

on cannabis leaf. 
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การเฝ้าระวังผีเสื้อหนอนชอนใบมะเขือเทศ Phthorimaea absoluta Meyrick, 1917 
 

สุนัดดา เชาวลิต1/  อาทิตย์ รักกสิกร1/ 
------------------------------------------- 

 ผีเสื้อหนอนชอนใบมะเขือเทศ (tomato leafminer) เดิมเป็นที่รู้จักในชื่อ Tuta absoluta (Meyrick, 1917) 
(Lepidoptera: Gelechiidae) แต่จากการสืบประวัติทางอนุกรมวิธาน อ้างอิงจากตัวอย่างต้นแบบที่เก็บได้จากเมืองวังกาโย 
(Huancayo) แคว้นฆูนิน บริเวณที่ราบสูงตอนกลางของประเทศเปรู ในปี ค.ศ. 1917 โดย Edward Meyrick ซึ่ง
ปัจจุบันตัวอย่างถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ (Natural History Museum) กรุงลอนดอน 
สหราชอาณาจักร การตรวจจำแนกชนิดด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ และ DNA barcoding 
พบว่าชื่อที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของผีเสื้อชนิดนี้ คือ Phthorimaea absoluta Meyrick, 1917 (Chang and Metz, 
2021; Zhang et al., 2013) 
 ผีเสื ้อหนอนชอนใบมะเขือเทศ เป็นแมลงศัตรูพืชร้ายแรงระดับโลก สร้างความเสียหายต่อพืชเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะพืชวงศ์มะเขือ เช่น มะเขือเทศ มะเขือ มันฝรั่ง พริก ยาสูบ รวมทั้งวงศ์ถั่ว หนอนสร้างความเสียหายโดยการ
กัดกินชอนไชใบ ลำต้น ดอก และผล ทำให้ผลผลิตลดลงถึง 90% โดยช่วงปลายปี พ.ศ. 2561 กรมวิชาการเกษตรได้รับ
การแจ้งเตือนจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ว่า ผีเสื้อหนอนชอนใบมะเขือเทศ P. absoluta 
ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในประเทศเปรู ได้ขยายพื้นที่การระบาดและสร้างความเสียหายอย่างมากในแหล่งปลูกมะเขือเทศหลาย
ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ รวมทั้งหลายพื้นที่ของทวีปยุโรป สำหรับในทวีปเอเชียมีรายงานพบการระบาดของผีเสื้อ
หนอนชอนใบมะเขือเทศครั ้งแรกที่ประเทศอินเดีย และเนปาล โดยล่าสุด ในปี พ.ศ. 2561 ได้รับการยืนยันจาก
หน่วยงาน World Vegetable Center และ The Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI) 
พบการระบาดของผีเสื้อหนอนชอนใบมะเขือเทศ ในบริเวณรัฐฉาน ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 จากสถานการณ์การระบาดอย่างรวดเร็ว และสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึง
ประเทศเพื่อนบ้านของไทย ส่งผลให้ประเทศไทยต้องทำการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายและทำลายพืช
เศรษฐกิจโดยเฉพาะมะเขือเทศ ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หากเกิด
การระบาดของผีเสื้อหนอนชอนใบมะเขือเทศในประเทศไทย ธุรกิจผลิตสินค้าเกี่ยวกับมะเขือเทศจะได้รับผลกระทบ
เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการป้องกันกำจัดมากข้ึน ปริมาณ
ผลผลิตลดลง คุณภาพไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นที่ต้องการของตลาด หรือหากพบการระบาดรุนแรงอาจทำให้ผลผลิต
เสียหายได้ 90 – 100% ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังตลาดบริโภคผลสด ราคาสินค้าเพ่ิมสูงขึ้น ทางภาคอุตสาหกรรม เช่น 
โรงงานผลิตซอสมะเขือเทศ อาจต้องมีการนำเข้าผลมะเขือเทศ ประเทศเกิดภาวะขาดดุลการค้า นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านการค้าระหว่างประเทศซึ่งมีมูลค่าปีละหลายร้อยล้านบาท  
______________________________________________________________________________________ 
1/ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 10900 
1/ Entomology and Zoology Group, Plant Protection Research and Development Office, Department of Agriculture, Bangkok 10900 

บทความ 
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ภาพที่ 1 การแพร่กระจายของผีเสื้อหนอนชอนใบมะเขือเทศ  

  (ท่ีมา: https://www.cabidigitallibrary.org/doi/10.1079/cabicompendium.49260)  
 
ลักษณะสำคัญของผีเสื้อหนอนชอนใบมะเขือเทศ 
 ลําตัวยาวประมาณ 10 มิลลิเมตร หนวดแบบเส้นด้าย สีดำสลับสีเหลือง มีความยาวมากกว่าครึ่งของลําตัว 
รยางค์ปากล่าง (Labial palps) โค้งข้ึนด้านบน ปีกคู่หน้าเรียวยาว เกล็ดปีกสีดำสลับสีเหลือง ปีกคู่หลังไม่มีลวดลายและ
มีขนบริเวณขอบปีกยาว ปลายปีกมีลักษณะเรียวแหลมยื่นออกมา 
 
วงจรชีวิตของผีเสื้อหนอนชอนใบมะเขือเทศ 
 ตลอดวงจรชีวิตใช้เวลาทั้งหมด 24 – 38 วัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ มีประมาณ 10 – 12 รุ่น/ปี 
 ไข่ : วางไข่บนใบ กิ่ง หรือผล มักวางไข่เป็นฟองเดี่ยว แต่บางครั้งสามารถพบเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 

2 – 5 ฟอง เพศเมียวางไข่ได้ 250 – 300 ฟอง ไข่ทรงกระบอกขนาดเล็ก สีขาวอมเหลือง ยาว 0.50 
มิลลิเมตร ระยะไข่ 4 – 6 วัน (แต่จะนานขึ้นเมื่ออุณหภูมิต่ำลง) 

 ตัวหนอน : มี 4 วัย หนอนวัย 1 ใสไม่มีสี มีขนาดยาว 1 มิลลิเมตร หนอนวัย 2 – 4 มีสีเขียวและ
เปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อใกล้เข้าดักแด้ มีขนาดยาว 6 – 7 มิลลิเมตร ระยะหนอน 8 – 14 วัน 

 ดักแด้ : ส่วนใหญ่เข้าดักแด้ใต้ใบพืชอาศัย บางส่วนเข้าดักแด้ที่วัสดุปลูก ดักแด้มีสีน้ำตาลอ่อน ระยะ
ดักแด้ 7 – 10 วัน  

 ตัวเต็มวัย : ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก ออกหากินตอนกลางวันและซ่อนตัวระหว่างใบใน
แปลงปลูกมะเขือเทศ ขนาดลำตัวยาว 5 – 7 มิลลิเมตร เพศผู้สีเทาอมดำ เพศเมียสีน้ำตาล เพศผู้มีอายุ 
26 – 36 วัน เพศเมีย 23 – 27 วัน  
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ภาพที่ 2 หนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศเข้าทำลายผลมะเขือเทศ 

 (ที่มา: https://doi.org/10.1079/cabicompendium.49260) 
 
 

https://doi.org/10.1079/cabicompendium.49260
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ภาพที่ 3 หนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศเข้าทำลายผลมะเขือเทศ 
(ที่มา: https://doi.org/10.1079/cabicompendium.49260) 

 
 

https://doi.org/10.1079/cabicompendium.49260
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ภาพที่ 4 หนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศเข้าทำลายใบมะเขือเทศ 

          (ที่มา: https://doi.org/10.1079/cabicompendium.49260) 
 
 

https://doi.org/10.1079/cabicompendium.49260
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     ภาพที่ 5 ผีเสื้อหนอนชอนใบมะเขือเทศ 
 (ที่มา: https://doi.org/10.1079/cabicompendium.49260) 
 
 

https://doi.org/10.1079/cabicompendium.49260
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ภาพที่ 6 การสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการระบาดของผีเสื้อหนอนชอนใบมะเขือเทศในประเทศไทยโดยนักกีฏวิทยา
จากกรมวิชาการเกษตร ปี พ.ศ 2564 
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ภาพที่ 7 กิจกรรมสร้างการรับรู้เรื ่องผีเสื ้อหนอนชอนใบมะเขือเทศ โดยใช้โปสเตอร์ 
แผ่นพับ ภาพอินโฟกราฟิก และมอบให้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร โดยวิทยากรจากสำนักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 
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การติดตามการระบาดของผีเสื้อหนอนชอนใบมะเขือเทศในประเทศไทย 
 กรมวิชาการเกษตรได้สำรวจและติดตามการระบาดของผีเสื้อหนอนชอนใบมะเขือเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
บริเวณจังหวัดตาก เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกมะเขือเทศ
สำคัญของไทยที่เสี่ยงต่อการระบาด นอกจากนี้ยังติดตามเฝ้าระวังแหล่งปลูกมะเขือเทศที่ผลิตเพื่อบริโภคผลสด และส่ง
เข้าโรงงานในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งแหล่งผลิตเพื่อทำเมล็ดพันธุ์ใช้ในประเทศและส่งออก และ
เพ่ิมความเข้มงวดตรวจสอบสินค้าที่นำเข้าจากชายแดนที่ผ่านช่องทางด่านตรวจพืชของกรมวิชาการเกษตรให้มากขึ้น 
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https://www.cabidigitallibrary.org/
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รายงานครั้งแรกของปรากฏการณ์หอยทากซอมบี้ (zombie snails) ในประเทศไทย 
First Record of Bird Trematode (Leucochloridium paradoxum Carus, 1835)  

Caused Zombie Snails in Thailand 
 

ดาราพร รินทะรักษ์1/  พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา2/ 
------------------------------------------- 

 หอยทากซอมบี้ (zombie snails) เป็นปรากฏการณ์ที่ใช้เรียกหอยอำพันในวงศ์ Succineidae ที่ติดเชื้อ
ปรสิต วงศ์ Leucochloridiidae  สกุล Leucochloridium (Carus, 1835; Poche, 1907) โดยวงจรชีวิตจะมีนกกิน
แมลงเป็นเจ้าบ้านหลัก (definitive host) และมีหอยทากอำพันเป็นพาหะตัวกลาง (intermediate host) (Nakao et 
al., 2019) วงจรชีวิตเริ่มจาก พยาธิใบไม้ผสมพันธุ์และวางไข่ในทางเดินอาหารของนก และถูกขับออกมาพร้อมกับมูลนก 
เมื่อหอยอำพันครูดกินมูลนกท่ีปะปนในสภาพแวดล้อม ไข่ของพยาธิดังกล่าวจะฟักตัวในทางเดินอาหารและพัฒนาเข้าสู่
ระยะสปอโรซิสต์ (sporocyst) ในต่อมสร้างน้ำย่อย (hepatopancreas) ของหอย และพัฒนาไปสู่ระยะเมตาเซอร์คาเรีย 
(metaceria) จำนวนมาก บรรจุอยู่ในถุงที่เรียกว่าถุงหุ้มตัวอ่อน (broodsac) ที่มีแถบสีต่าง ๆ เช่น สีเขียว สีน้ำตาล สีขาว 
เป็นต้น ซึ่งจะขยับไปมาคล้ายกับตัวหนอน สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยถุงดังกล่าวจะเจริญและพัฒนาดี
ในก้านตาหรือหนวดคู่ที่ 1 ของหอยอำพัน ในระยะนี้ก้านตาของหอยอำพันจะโป่งพองคล้ายกระบอง และมีพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่มักจะมีพฤติกรรมเคลื่อนที่หลบแสง เกาะอยู่ตามใต้ใบไม้หรือตามพื้นดิน มาเป็นพฤติกรรม
เคลื่อนที่เข้าหาแสง คืบคลานขึ้นไปอยู่บนใบไม้หรือที่โล่ง พร้อมกับส่ายหนวดที่มีถุงหุ้มตัวอ่อนที่คล้ายหนอนไปมา เพ่ือล่อ
ให้นกมาจิกกิน ทำให้ตัวอ่อนพยาธิเข้าสู่ตัวนกซึ่งเป็นเจ้าบ้านหลัก เพ่ือเจริญเติบโตและสืบพันธุ์ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มา: https://www.google.com/imgres) 
______________________________________________________________________________________ 
1/ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 10900 
1/ Entomology and Zoology Group, Plant Protection Research and Development Office, Department of Agriculture, Bangkok 10900 
2/ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุร ี20131 
2/ Department of Biology, Faculty of Science, Burapha University, Chon Buri 20131 

https://www.google.com/imgres
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 พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนี้ สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากตัวอ่อนพยาธิสร้างสารเคมีมาควบคุมพฤติกรรมของหอย
อำพัน (Welsolowska and Welolowski, 2013) การกระจายของพยาธิใบไม้สกุลนี้ มีรายงานในประเทศทางแถบ
ยุโรปและอเมริกาเหนือ เช่น โปร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน เป็นต้น ในทวีปเอเชียมีรายงานพบพยาธิใบไม้สกุลนี้ใน
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการกระจายที่กว้างของพยาธิใบไม้ในนกสกุลนี้ สาเหตุหนึ่งมาจากกลุ่มนกอพยพ ที่ได้อพยพไปยังพ้ืนที่
ต่าง ๆ ตามฤดูกาล (Bakke, 1980, 1982; Yamada and Fukumoto, 2011)  
 ประเทศไทยเป็นพ้ืนที่ ที่มีความหลากชนิดของนกมาก ในปัจจุบันมีรายงานจำนวนชนิดของนก 1,078 ชนิด 
ในจำนวนนี้เป็นนกอพยพ จำนวน 415 ชนิด (Bird Conservation Society of Thailand, 2020; วัลยาและมงคล, 2548) 
และจากประสบการณ์การทำงานของผู้วิจัย ได้ดำเนินการสำรวจพบหอยอำพันในวงศ์ Succineidae ในประเทศไทย
หลายชนิด (ดาราพร, 2561; Nabhitabhata, 2009) ซึ่งจากรายงานของ Bakke, 1980 และ Nakao et al., 2019 
พบว่าพาหะตัวกลางของพยาธิใบไม้สกุลนี้ว่ามีความจำเพาะกับหอยอำพันวงศ์ Succineidae เช่น Succinea putris 
(Linnaeus, 1758) ในทวีปยุโรป หรือ Succinea lauta (Gould, 1859) ในประเทศญี่ปุ่น แสดงให้เห็นถึงความเป็นไป
ได้ที่จะพบพยาธิใบไม้สกุล Leucochloridium ในประเทศไทยเช่นกัน ซึ่งผู้วิจัยได้พบหอยอำพันที่มีลักษณะอาการ
บ่งบอกว่าติดเชื้อปรสิตที่ทำให้เกิดหอยทากซอมบี้ในพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ในภาคตะวันตกของประเทศไทย 
 บทความนี้ จึงเป็นการรายงานการพบพยาธิใบไม้สกุล Leucochloridium ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก 
โดยได้ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอกและลักษณะทางภายวิภาคเบื้องต้น เพื่อยืนยันชนิดของหอยทากอำพัน
ที่ติดเชื้อปรสิตดังกล่าว ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยนำตัวอย่างหอยอำพันที่พบ
อาการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อปรสิต มาเลี้ยงในกล่องเลี้ยงขนาด 15x15x10 เซนติเมตร สังเกตลักษณะของหอยอำพันทั้ง
สองกลุ่ม เลือกหอยอำพันที ่ติดเชื้อปรสิตมาถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิตอล Cannon 700D เปรียบเทียบกับ
ตัวอย่างหอยที่ปกติ จากนั้นนำตัวอย่างหอยมาทำให้จมน้ำ (suffocation) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำตัวอย่างไป
รักษาสภาพด้วยเอธิลแอลกอฮอล์ 70% จำแนกชนิดของหอยอำพันโดยใช้เอกสารของ Patterson, 1971 และจำแนก
ชนิดและระยะต่าง ๆ ของพยาธิใบไม้ในนก โดยใช้เอกสารของ Bakke, 1980 และ Nakao et al., 2019 ทำการผ่าตัด
และถ่ายภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ Olympus SZ เพื่อศึกษากายวิภาคภายในของหอยอำพันที่ติดเชื้อปรสิต 
พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลต่าง ผลการศึกษาพบว่าหอยอำพันที่เป็นพาหะตัวกลางของพยาธิใบไม้ในนก เป็นหอยอำพันเล็ก 
Succinea cf. minuta (Martens, 1867) พยาธิใบไม้ในนกที่พบเป็นชนิด Leuchloridium paradoxum Carus, 1835  
 
ลักษณะภายนอก 
 ลักษณะของหอยอำพันที่ทำการศึกษา สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มยังไม่ติดเชื้อปรสิตหรือติดเชื้อ
แต่ยังไม่แสดงอาการ 2) คือ หอยที่เริ่มแสดงอาการผิดปกติ โคนก้านตาเริ่มบวมพอง และ 3) หอยที่ก้านตาบวมพอง 
แสดงถึงอาการติดเชื้อปรสิตอย่างชัดเจน (ภาพที่ 1 - 4)  ในส่วนของพฤติกรรมทั่วไปที่สังเกตได้ คือ หอยอำพันที่มีปรสิต
ในตัว จะมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้ากว่าเมื่อเทียบกับหอยที่ไม่พบการติดเชื้อ และมีพฤติกรรมตอบสนองต่อแสง 
โดยมักเคลื่อนที่เข้าหาสภาพแวดล้อมที่มีแสงมากกว่าด้านที่มีแสงน้อย และหอยที่มีปรสิตในตัว ตายหมดหลังจากผ่านไป 
5 วัน นับจากวันที่ได้รับตัวอย่างมาทำการศึกษา 
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ภาพที่ 1 A. หอยอำพันปกติ B. - D. หอยอำพันที่ติดเชื้อปรสิตในร่างกาย 
 
ข้อมูลด้านกายวิภาค 
 ทำการผ่าตัดหอยอำพันที่มีปรสิต พบถุงหุ้มตัวอ่อน จำนวน 1 อัน อยู่บริเวณด้านหัวของหอยทาก ไม่พบบริเวณ
ก้านตา ภายในมีตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียจำนวนมาก (ภาพที่ 2) และเมื่อทำการผ่าตัดอวัยวะภายใน พบว่าถุง
ดังกล่าวมีส่วนโคนที่เชื่อมต่อกับต่อมสร้างน้ำย่อย (hepatopancreas) ของหอยอำพัน (ภาพที่ 3) ถุงหุ้มตัวอ่อนมี
ลักษณะคล้ายกับกระบอง บริเวณส่วนปลายมีสีเขียวสลับสีขาวและแถบสีสุดท้ายเป็นสีน้ำตาลอมส้ม โดยแถบสีดังกล่าว
กินพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวถุง ส่วนที่เหลือเป็นเป็นสีขาว ส่วนโคนมีลักษณะเป็นท่อเรียวยาว (ภาพที่ 4) 
เชื่อมต่อติดกับต่อมสร้างน้ำย่อย เมื่อทำการแยกตัวหอยอำพันออกจากเปลือก พบตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียระยะ
ต่าง ๆ เกาะอยู่บริเวณด้านนอกของแมนเทิล จำนวน 20 ตัว (แสดงดังภาพที่ 5 - 8 ) 
 
 
 
 

B.   A. 

  C.   D. 
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ภาพที่ 2 แสดงตำแหน่งถุงหุ้มตัวอ่อน ก้านตา และตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        ภาพที่ 3 โคนถุงหุ้มตัวอ่อนที่เชื่อมติดกับต่อมสร้างน้ำย่อย 
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ภาพที่ 4 ถุงหุ้มตัวอ่อนที่ตัดแยกออกจากตัวหอยอำพัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ลักษณะของเมตาเซอร์คาเรียที่พบบริเวณภายนอกแมนเทิลของหอยอำพัน 
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ภาพที่ 6 เมตาเซอร์คาเรียที่พบภายในตัวหอยอำพัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 ตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียที่พบในโพรงแมนเทิลของหอยอำพัน 
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ภาพที่ 8 เมตาเซอร์คาเรียระยะต่าง ๆ ที่พบในโพรงแมนเทิล 
 
 จากผลการศึกษา ตัวอย่างหอยอำพันที ่ติดเชื ้อปรสิต พบว่าเป็นหอยอำพันชนิด Succinea cf. minuta 
Martens, 1867 และพยาธิใบไม้ในนกเป็นชนิด Leuchloridium paradoxum Carus, 1835 ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน
ของ Bakke, 1980 และ Nakao et al., 2019 ที่รายงานพาหะตัวกลางของพยาธิใบไม้สกุลนี้ว่ามีความจำเพาะกับหอยอำพัน 
ซึ่งจัดอยู่ในวงศ์ Succineidae การที่พบพยาธิใบไม้ในนกชนิดนี้ในประเทศไทย มีความเป็นไปได้ว่า พยาธิใบไม้ชนิด
ดังกล่าวอาจจะติดมากับนกกินแมลงที่เป็นนกอพยพและนำแพร่ระบาดเข้าสู่กลุ่มหอยอำพันในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของนกที่เป็นพาหะของพยาธิ สถานภาพและขอบเขตการแพร่ระบาด รวมไปถึง
ผลกระทบของพยาธิชนิดดังกล่าวต่อระบบนิเวศในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการพยาธิใบไม้
ดังกล่าวต่อไป 
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อนุกรมวิธานแบบผสมผสาน (Integrative taxonomy) ในแมลงวันผลไม ้
 

ยุวรินทร์ บุญทบ1/ 
------------------------------------------- 

 แมลงวันผลไม้ (True fruit fly) เป็นศัตรูพืชสำคัญที่สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตทางการเกษตรเป็นอย่าง
ยิ่งนั้นพบว่ามีความหลากหลายทางด้านสัณฐาน (morphological character) และพันธุกรรม (genetics) เป็นอย่าง
มากทำให้แมลงวันผลไม้มีลักษณะทางสัณฐานภายนอกที่มีความซับซ้อนและคล้ายคลึงกันมาก (complex หรือ cryptic 
species) (Aluja and Norrbom, 1999) และในปัจจุบันพบว่าการระบุชนิดแมลงวันผลไม้ด้วยการใช้เพียงลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาภายนอก หรือการศึกษาอนุกรมวิธานแบบดังเดิม (Traditional taxonomy) เพียงอย่างเดียวนั้นเป็นเรื่อง
ที ่ยากมาก ด้วยเหตุนี้แมลงวันผลไม้จึงเป็นตัวอย่างของศัตรูพืชที ่มีประยุกต์ใช้ อนุกรมวิธานแบบผสมผสาน 
(Integrative taxonomy) ซึ่งเป็นศาสตร์แขนงใหม่ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งมาใช้ในการศึกษาชนิดของแมลงวัน
ผลไม้ โดยอาศัยหลักการผสมผสานวิธีการจำแนกชนิดอย่างน้อย 3 วิธีการร่วมกัน เพื่อให้ครอบคลุมและได้ข้อมูลที่
ถูกต้องมากที่สุด (de Quieroz, 2007) ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับงานด้านอนุกรมวิธานแมลง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการศึกษาอนุกรมวิธานแบบผสมผสานในแมลงวันผลไม้นั้นมีการประยุกต์ใช้วิธีการต่าง ๆ ดังนี้ (Clarke and 
Schutze, 2014) 
 1. วิธีการตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานแบบดั้งเดิม (Traditional taxonomy) 
  เป็นการศึกษาชนิดของแมลงวันผลไม้โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอก เช่น สี ขนาด เส้นปีก 
ลวดลายบนปีก จำนวนและขนาดของเส้นขนบริเวณอกและท้องและการใช้แนวทางวินิจฉัย (ditochomus key) มาเป็น
เครื่องมือในการจำแนกชนิด (ภาพที่ 1) ผู้ทำการศึกษาจะต้องมีประสบการณ์และความชำนาญเป็นอย่างยิ่ง จะต้อง
เข้าใจในคำศัพท์ที่มีความเฉพาะเจาะจง (technical term) และลักษณะต่างๆ ของแมลง ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้
การศึกษาชนิดของแมลงวันผลไม้จากสัณฐานภายนอกนั้นอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ และส่งผลกระทบมากมาย
ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันกำจัด 
 2. วิธีการศึกษาแบบจีโอเมตทริกมอโฟเมตทริก (Geometric morphometrics) 
  รูปร่างปีกที่มีความหลากหลายนั้นมีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อบทบาทการเกี้ยวพาราสีของแมลงวันผลไม้ 
เนื่องจากแมลงวันผลไม้เพศเมียจะสังเกตรูปร่างและพฤติกรรมการขยับปีกของแมลงวันเพศผู้ (Sivinski and Pereira, 
2005) ดังนั้นรูปร่างปีกจึงมีความสำคัญในการจำแนกชนิด  มีการนำเทคนิคต่าง ๆ ที่มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือมา
ประยุกต์ใช้ เช่น เทคนิคจีโอเมตทริกมอโฟเมตทริก ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาหลักการทางสถิติมาใช้ศึกษารูปร่างและ
ขนาดของปีกแบบละเอียด (Rohlf and Marcus, 1993) (ภาพที่ 2) เทคนิคแบบจีโอเมตทริกมอโฟเมตทริกมีคุณสมบัติ
พิเศษคือ เทคนิคนี้จะใช้เพียงแค่ส่วนของปีกเท่านั้น ดังนั้นตัวอย่างแมลงวันผลไม้ที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ ก็สามารถนำมา
ศึกษาด้วยเทคนิคจีโอเมตทริกมอโฟเมตทริกได้  
 
 
______________________________________________________________________________________ 
1/ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 10900 
1/ Entomology and Zoology Group, Plant Protection Research and Development Office, Department of Agriculture, Bangkok 10900 
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 ภาพที่ 1 ลักษณะสัณฐานภายนอก (ส่วนอก) ที่ใช้ในการศึกษาแมลงวันผลไม้ด้วยอนุกรมวิธานแบบดั้งเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การศึกษาแบบจีโอเมตทริกมอโฟเมตทริกของปีกแมลงวันผลไม้  
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 3. วิธีการการศึกษาด้วยเทคนิคทางโมเลกุล (Molecular technique)  
  เป็นการนำเทคโนโลยีด้านโมเลกุลมาใช้ในการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมจากลำดับนิวคลีโอไทด์ 
(nucleotide) ด้วยยีน (gene) Mitochondrial cytochrome c oxidase I (cox1) หรือที่เรียกว่า “ดีเอ็นเอบาร์โค้ด” 
(DNA barcode) มาระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต เทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ดได้รับการยอมรับให้เป็นวิธีการที่มีประโยชน์เป็นอย่าง
มากในการจำแนกชนิดแมลง (Hebert et al., 2003) (ภาพที่ 3) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถนำมาจำแนกชนิดแมลงวัน
ผลไม้ที่มีความแปรผันและซับซ้อนทางสัณฐานวิทยา และแมลงวันผลไม้ที่เป็นชนิดรุกราน (invasive species) ใน
ประเทศต่างๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย (Armstrong and Ball, 2005) การศึกษาทางโมเลกุลด้วยดีเอ็นเอบาร์โค้ดนั้นมี
ข้อดีเนื่องจากสามารถศึกษาแมลงวันผลไม้ได้ในทุกระยะการเจริญเติบโต อีกทั้งสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วย 
 4. การศึกษาความสามารถในการผสมพันธุ์ (Mate compatibility) 
  จากพฤติกรรมของแมลงวันผลไม้มีความหลากหลายในการเลือกเวลา สถานที่ เพื่อใช้ในการผสมพันธุ์ 
พฤติกรรมดังกล่าวจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการจำแนกชนิดของแมลงวันผลไม้ (Walter, 2003) โดยศึกษาข้อจำกัดของ
พฤติกรรมการผสมพันธุ์กันได้ในแมลงวันผลไม้ จากทฤษฎีที่สิ ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะสามารถผสมพันธุ์กันและออก
ลูกหลานได้ จึงนำมาสู่การใช้การผสมพันธุ์ของแมลงวันผลไม้ที่ใช้เป็นเครื่องมือ ในการศึกษาชนิดของแมลงวันผลไม้ 
(Miyatake, 1997) โดยการนำแมลงวันผลไม้มาศึกษาความสามารถในการผสมพันธุ์ในภาคสนาม (field study) หรือใน
กรงทดสอบ (cage study) (ภาพที่ 4) เพราะหากแมลงวันผลไม้ต่างชนิดกันนั้นจะไม่สามารถผสมพันธุ์กันได้หรือสามารถ
ผสมพันธุ์กันได้แต่ไม่สามารถออกลูกหลานได้ การศึกษาความสามารถในการผสมพันธุ์นั้นพบว่าเป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้เป็น
ข้อมูลสนับสนุนในการจำแนกชนิดของแมลงวันผลไม้ในกลุ่มที่มีความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี (Schutze et al., 2013) 
 5. การศึกษาองค์ประกอบของสารฟีโรโมน (Pheromone differences)  
  ฟีโรโมน (pheromome) เป็นสารเคมีท่ีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของแมลงวันผลไม้ โดยเฉพาะฟี
โรโมนเพศ (sex pheromome) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมการเกี้ยวพาราสีและการจับคู่ผสมพันธุ์ของ
แมลงวันผลไม้ (Cáceres et al., 2009) ดังนั ้นองค์ประกอบของฟีโรโมนเพศสามารถนำมาใช้ในการจำแนกชนิด
แมลงวันผลไม้ได้อีกด้วย (Drew et al., 2008) (ภาพที่ 5)  
 6. การวิเคราะห์การทำงานของไฮโดรคาร์บอนจากผนังลำตัวแมลง (Cuticular hydrocarbons: CHCs) 
  ไฮโดรคาร์บอนจากบริเวณผนังลำตัว (cuticular hydrocarbons: CHCs) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่พบ
บริเวณผนังลำตัวชั ้นนอกของแมลง (epicuticle) มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของน้ำภายในร่างกายแมลง 
(Gibbs, 2011) จากคุณลักษณะเฉพาะของ CHCs ในแมลงแต่ละชนิดนั้น จึงมีการนำองค์ประกอบทางเคมีของ CHCs 
มาใช้ในการจำแนกชนิดของแมลงวันผลไม้ (ภาพที่ 6) และพบว่า CHCs มีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากเทคนิคอื่น ๆ 
เนื่องจากถึงแม้ว่าตัวอย่างที่ต้องการนำมาศึกษานั้นเป็นตัวอย่างแห้งหรือแตกหักชำรุด แต่การวิเคราะห์ CHCs นั้น
สามารถทำการศึกษาได้ นอกจากนี้ CHCs ยังสามารถใช้จำแนกเพศและชนิดแมลงวันผลไม้ได้ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย
และยังสามารถแยกชนิดแมลงวันผลไม้ที่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาใกล้เคียงกันได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
แมลงวันผลไม้ที่เป็น cryptic หรือ complex species (Vaníčková et al., 2014) 
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    ภาพที่ 3 การศึกษาชนิดแมลงวันผลไม้ด้วยเทคนิคโมเลกุลหรือดีเอ็นเอบาร์โค้ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 การศึกษาความสามารถในการผสมพันธุ์ในกรงทดสอบ 

 
 
 
 



 ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY GAZETTE Volume 40 No. 2, July - December 2022                                         73 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 การศึกษาองค์ประกอบของสารฟีโรโมนเพศจากต่อมบริเวณ
ส่วนท้อง (rectal gland) ในแมลงวันผลไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 การวิเคราะห์การทำงานของ cuticular hydrocarbons 

(CHCs) ในแมลงวันผลไม้ 
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 การศึกษาอนุกรมวิธานแบบผสมผสานในแมลงวันผลไม้ในบางประเทศนั้นอาจมีข้อจำกัดเนื่องจากไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ ดังนั้นนักวิจัยจึงจึงต้องเลือกเอาวิธีการที่มีความเหมาะสมและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาใน
ประเทศของตน การศึกษาอนุกรมวิธานแบบผสมผสานนั้น ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากต่องานอารักขาพืช 
ดังเช่น เมื่อทราบชนิดแมลงวันผลไม้แล้วสามารถนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงทางอนุกรมวิธาน และนำข้อมูลที่ได้นำไป
ประยุกต์ ใช้ร่วมกับงานด้านอื่น ๆ เช่น งานด้านกักกันพืช เนื่องจากหากพบว่าเป็นแมลงวันผลไม้ต่างถิ่นที่มีการรุกราน
เข้ามา ทำให้สามารถประกาศเตือนภัยและสามารถทำการป้องกกำจัดได้อย่างทันท่วงที  
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คำแนะนำในการเตรียมเรื่องตีพิมพ์ใน “วารสารกีฏและสัตววิทยา” 
 

1. เรื่องที่จะลงพิมพ์อาจเป็นรายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ ข่าวสาร เรื่องแปล สาระน่ารู้ ข้อคิดเห็น หรือ
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องทางด้านกีฏวิทยา สัตววิทยา หรือที่เป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตร ซึ่งยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน 

2. ต้นฉบับต้องมีเนื้อเรื่องสมบูรณ์ในฉบับ พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษพิมพ์สั้น (A4) ควรมีความยาวไม่เกิน 12 
หน้า (รายงานการวิจัย) 6 หน้า (บทความ) และ 2 หน้า (สาระน่ารู้) 

3. เรื่องท่ีรายงานการวิจัยจะมีหัวข้อเรียงตามลำดับ ดังนี้ 
3.1   ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
3.2   ชื่อ และท่ีอยู่ผู้เขียน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
3.3   Abstract ความยาวไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อเรื่อง ให้ระบุ “Keywords” ท้าย Abstract 
3.4   บทคัดย่อ ความยาวไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อเรื่อง ให้ระบุ “คำหลัก” ท้าย บทคัดย่อ 
3.5   คำนำ แสดงความสำคัญของปัญหา การตรวจเอกสาร และวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3.6   อุปกรณ์และวิธีการ ควรเขียนให้กระชับ และเป็นลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน ไม่ต้องแบ่งเป็นข้อ 
3.7   ผลการทดลองและวิจารณ์   

  ผลการทดลอง บรรยายสรุปผลที่ได้จากการวิจัย/ทดลองอย่างกระชับ หลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อนกับข้อความ
ในตารางหรือรูปประกอบ (ถ้ามี) ตารางหรือรูปประกอบให้ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด 

  วิจารณ์ ควรประกอบด้วยหลักการที ่ออกมาจากการวิจัย เปรียบเทียบกับผลการวิจ ัยและการ
ตีความหมายของผู้อื ่น ปัญหาหรือข้อโต้แย้งในสาระสำคัญ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต และแนวทางที่ จะ
นำไปใช้ประโยชน์ 

3.8   สรุปผลการทดลอง/สรุปผลการทดลองและคำแนะนำ ไม่ควรซ้ำซ้อนกับผลการศึกษา แต่สรุปให้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คำแนะนำ อาจแยกหัวข้อใหม่ได้เพ่ือความกระชับ 

3.9   คำขอบคุณ (ถ้ามี) สำหรับผู้ช่วยเหลืองานวิจัย แต่มิได้เป็นผู้ร่วมงานวิจัย 
3.10 เอกสารอ้างอิง เขียนตามรูปแบบในข้อ 8 

4. การเขียนควรใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจของบุคคลทั่วไป หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์ที่เข้าใจยาก หรือการเขียนศัพท์ 
ภาษาต่างประเทศท่ีไม่จำเป็น และใช้วรรคตอนให้ถูกต้องเหมาะสม 
 การเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ ให้เขียน ดังนี้  
 - ชื่อสามัญภาษาไทย (ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ) ชื่อวิทยาศาสตร์ หรือ ชื่อสามัญภาษาไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ตัวอย่าง เช่น  
  เพล ี ้ยอ ่อนฝ้าย (cotton aphid) Aphis gossypii Glover หรือ เพล ี ้ยอ ่อนฝ้าย Aphis gossypii 
Glover 
  หรือ เพลี้ยอ่อนฝ้าย (cotton aphid) Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)  
 - ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ, ชื่อวิทยาศาสตร์ ตัวอย่าง เช่น 
  cotton aphid, Aphis gossypii Glover หรือ  
  cotton aphid, Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) 
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 - หากมีชื่อวิทยาศาสตร์หลายชนิดเขียนต่อกันในเนื้อหาภาษาไทย ให้เว้นวรรคและตามด้วยชื่อวิทยาศาสตร์
ชนิดถัดไป ตัวอย่าง เช่น  
  เพลี้ยอ่อนฝ้าย Aphis gossypii Glover หนอนกระทู้ผัก  Spodoptera litura (Fabricius) เพลี้ยไฟพริก 
Scirtothrips dorsalis Hood และหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Spodoptera frugiperda J.E. Smith  

5. การอ้างอิงในเนื้อเรื่องให้ใช้ระบบ ชื่อ-ปี ตัวอย่างเช่น เกรียงไกรและศรุต (2549) รายงานว่า....หรือ.....(เกรียงไกร
และศรุต, 2549) กรณีผู้เขียน 3 คนขึ้นไป ให้ใช้ชื่อคนแรก ตามด้วย “ และคณะ ” หรือ “ et al. ” สำหรับชื่อคนไทย
จากเอกสารภาษาไทยให้ใช้ชื่อตัวแทนชื่อสกุล 

6. หากมีตารางหรือรูปภาพ ให้จัดพิมพ์แยกไว้ท้ายเรื่อง อาจแทรกในเนื้อเรื่องตามความเหมาะสม  ใส่หมายเลข 
และคำอธิบายทุกครั้ง โดยที่หมายเหตุ (footnote) ของตาราง ให้ใช้ตัวเลขแสดงคำอธิบาย เพ่ิมเติม เช่น 1/, 2/ เป็นต้น  

7. รูปถ่ายควรเป็นรูปที่มีความชัดเจนและสื่อตรงกับเรื่อง เขียนหมายเลขกำกับไว้หลังรูป (ถ้าแยกส่ง) รูปลายเส้น
ควรพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึกบนหน้ากระดาษสีขาว 

8. การเขียนเอกสารอ้างอิง 
 8.1 การตรวจเอกสาร ในเรื่องของคำนำหรืออุปกรณ์และวิธีการหรือผลการทดลอง 
  - ตัวอย่างการเขียน 
  ผู้เขียน 1 คน  
  โกศล (2523) หรือ (โกศล, 2523) 
  Krebs (1978) หรือ (Krebs, 1978) 
  ผู้เขียน 2 คน 
  อ่ิมจิตและมานะ (2535) หรือ (อ่ิมจิตและมานะ, 2535) 
  Imchit and Mana (1992) หรือ (Imchit and Mana, 1992) 
  กรณีผู้เขียน 3 คนขึ้นไป 
  สะอาดและคณะ (2523) หรือ (สะอาดและคณะ, 2523) 
  Lekakul et al. (1977) หรือ (Lekakul et al., 1977)   
 - ถ้าเป็นเอกสารไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนให้ใช้ 
  นิรนาม (2529) หรือ (นิรนาม, 2529) 
 8.2 เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม ในบัญชีเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง 
  8.2.1 การเรียงลำดับเอกสาร 
  - ให้เอกสารภาษาไทยอยู่ในส่วนแรกและเอกสารภาษาต่างประเทศอยู่ในส่วนที่สอง 
  - ให้เรียงชื่อผู้แต่งตามอักษรแต่ละภาษา 
  - ผู้แต่งชื่อเดียวกัน มีเอกสารมากกว่า 1 ฉบับ 
 - ถ้าตีพิมพ์ในปีต่าง ๆ กัน ให้เรียงปีที่พิมพ์จากน้อยไปหามาก 
 - ถ้าตีพิมพ์ในปีเดียว ให้ใส่อักษร ก, ข, ค หรือ a, b, c กำกับในเนื้อเรื ่องที่อ้างถึงก่อนและหลั ง
 ตามลำดับ 
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การส่งเรื่อง 
 ต้นฉบับพิมพ์ด้วย Microsoft Word ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16 พิมพ์บรรทัดห่าง 1 บรรทัด 
กระดาษขนาด A4 ต้องมีชื่อและที่อยู่ของผู้เขียนที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ และ E-mail โดยส่งต้นฉบับไปที่ 
ดร.มานิตา คงชื่นสิน (manitathai@gmail.com) และสำเนาถึง (cc:) กองบรรณาธิการ (ezathaijournal@gmail.com) 
การตรวจแก้  
 กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขเรื ่องที ่ส่งไปลงพิมพ์ทุกเรื ่องตามที่เห็นสมควร โ ดยผ่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในกรณีที่จำเป็นจะส่งต้นฉบับที่แก้ไขแล้วคืนผู้เขียน เพ่ือความเห็นชอบอีกครั้งก่อนพิมพ์ 

 
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน 

เรื่องท่ีจะลงพิมพ ์ต้องเป็นเรื่องท่ียังไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอ่ืน มี 3 ประเภท คือ 
 1. ผลงานวิจัย เป็นผลงานการวิจัยทดลองที่เกี่ยวข้องทางด้านกีฏวิทยา สัตววิทยา หรือที่เป็นประโยชน์
ต่อวงการเกษตร 
 2. บทความ เป็นเรื่องที่เขียนจากการรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น และประสบการณ์ ของงานที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านกีฏวิทยา สัตววิทยา หรือที่เป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตร 
 3. สาระน่ารู้ เป็นเรื่องแปล ข่าวสารที่สำคัญ ข้อคิดเห็น หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทางด้านกีฏวิทยา สัตววิทยา 
หรือที่เป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตร 
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แบบฟอร์มการเขียนผลงานวิจัย 
 

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)  
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

Abstract  
 สรุปวัตถุประสงค์ สถานที่ เวลาทำการทดลอง ที่เป็นสาระสำคัญของการทดลองเป็นภาษาอังกฤษ ใช้สำนวนรัดกุมและให้รายละเอียด ที่ชัดเจน มีความยาว 
150 - 250 คำ หรือ 5 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อเรื่อง 
Keywords :  

 

บทคัดย่อ  
 มีเนื้อหาสาระเช่นเดียวกับบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ควรจะอยู่ในหน้าเดียวกันกับ Abstract (ถ้าเป็นได้) 
คำหลัก :  

 

คำนำ  
 อธิบายถึงเหตุผล แสดงความสำคัญของปัญหา การตรวจเอกสาร และวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
__________________________________________________________________________________________________ 
1/ ที่อยู่ของหน่วยงาน ของผู้แต่งคนที่ 1 (ภาษาไทย) 
1/ ที่อยู่ของหนว่ยงาน ของผู้แต่งคนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) 
2/ ที่อยู่ของหน่วยงาน ของผู้แต่งคนที่ 2 (ภาษาไทย) 
2/ ที่อยู่ของหนว่ยงาน ของผู้แต่งคนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) 
 

อุปกรณ์และวิธีการ  
  ควรเขียนให้กระชับ และเป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน ในการดำเนินงานทดลอง 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์  
 บรรยายสรุปผลที่ได้จากการวิจัย/ทดลองอย่างกระชับ หลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อนกับข้อความในตาราง (ถ้ามี) หรือรูปประกอบ (ถ้ามี) วิจารณ์หลักการ
ที่ออกมาจากการวิจัย เปรียบเทียบกับผลการวิจัยและการตีความหมายของผู้อื่น ปัญหาหรือข้อโต้แย้งในสาระสำคัญ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต และ
แนวทางที่จะนำไปใช้ประโยชน์ 
 

สรุปผลการทดลอง/ สรุปผลการทดลองและคำแนะนำ 
 ไม่ควรซ้ำซ้อนกับผลการศึกษา แต่สรุปให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และสำหรับคำแนะนำอาจแยกหัวข้อใหม่ได้เพื่อความกระชับและชัดเจน 

 

คำขอบคุณ  
 กล่าวถึงบุคคลผู้ช่วยเหลืองานวิจัย แต่มิได้เป็นผู้ร่วมงานวิจัย 
 

เอกสารอ้างอิง  
 ตามแบบที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนไว้ในคำแนะนำในการเตรียมเร่ืองตีพิมพ์ใน “วารสารกีฏและสัตววิทยา” ข้อที่ 8 
 

ตาราง  
 ชื่อตารางและรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ เรียงตั้งแต่ Table 1 เป็นต้นไป 
 

ภาพประกอบ  
 ภาพขาวดำ หรือภาพสี หรือภาพลายเส้น (กราฟ) เป็นต้นฉบับที่ชัดเจน สะอาด และสวยงาม พร้อมคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ เรียงตั้งแต่ Figure 1 
เป็นต้นไป 
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