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อนุกรมวิธานแมลงศัตรูที่พบในไมดอกสกุล Curcuma (ปทุมมาและกระเจียว)
Taxonomy of Insect Pests Found on Curcuma
สุนัดดา เชาวลิต ศิริณี พูนไชยศรี ชลิดา อุณหวุฒิ ลักขณา บํารุงศรี
ยุวรินทร บุญทบ ณัฐวัฒน แยมยิ้ม สิทธิศิโรดม แกวสวัสดิ์
กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความกาวหนา
สํารวจ รวบรวมแมลงศัตรูไมดอกสกุล Curcuma (ปทุมมาและกระเจียว) ในแหลงปลูก
ปทุมมาและกระเจียว ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ระหวางเดือนตุลาคม
2551 ถึง เดือนกันยายน 2552 นําตัวอยางแมลงที่รวบรวมไดไปศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธาน
เพื่อตรวจจําแนกชนิด ณ หองปฏิบัติการกลุมงานอนุกรมวิธานแมลง กลุมกีฏและสัตววิทยา
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบแมลงศัตรูปทุมมาและกระเจียวจํานวน 3 อันดับ 4 วงศ 8
สกุล ซึ่งอยูในอันดับ Coleoptera 2 วงศ 6 สกุล ไดแก สกุล Anomala ในวงศ Scarabaeidae สกุล
Anisodera, Basilepta, Aulacophora, Monolepta และ Sphaeroderma ในวงศ
Chrysomelidae อันดับ Lepidoptera วงศ Arctiidae พบ 1 สกุล ไดแก สกุล Creatonota และ
อันดับ Thysanoptera วงศ Thripidae พบเพียง 1 สกุล เชนกัน คือ สกุล Thrips การวิจัยเรื่องนี้
ยังไมสิ้นสุดตองดําเนินการตอในป 2553
คํานํา
ปทุมมา Curcuma alismatifolia Gagnep. เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีลําตนสะสมอาหารอยู
ใตดินแบบเหงา จัดเปนพืชในวงศ Zingiberaceae ซึ่งเปนวงศเดียวกับขิงและขา อยูในสกุล
Curcuma จะพบเห็นปทุมมาไดเกือบทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีไมในสกุลนี้แบงออกไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ กลุมปทุมมา พบไดทวั่ ไปใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปทุมมาจะแทงชอดอกออกมาจากสวนกลางของลําตนเทียม กาน
ชอดอกยาวตรง และกลุมกระเจียว พบไดทั่วทุกภาคของประเทศไทย ชอดอกจะเปนทรงกระบอก
อาจแทงชอดอกขึ้นมาจากเหงาโดยตรงหรือออกจากทางดานขางของลําตนเทียม
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ปทุมมาเปนพืชที่มีศักยภาพในการสงออก ทํารายไดใหประเทศปละหลายสิบลานบาท การ
สงออกสงได 2 รูปแบบ คือในรูปของหัวพันธุและไมตัดดอก การสงออกปทุมมาสวนมากพบปญหา
เรื่องโรคที่ติดไปกับหัวพันธุ สวนขอมูลดานแมลงศัตรูยังไมเคยมีการศึกษามากอน ดังนั้นจึงควรที่
จะศึกษาวิจัยเพื่อเตรียมพรอมขอมูลเพื่อรองรับปญหาดานการสงออกพืชชนิดนี้ในอนาคต

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
ตัวอยางแมลงศัตรูปทุมมาและกระเจียว อุปกรณเก็บตัวอยาง ไดแก สวิงจับแมลง ปากคีบ
พูกัน กลองพลาสติก ถุงพลาสติก กลองรักษาความเย็น ขวดฆาแมลง ตูควบคุมอุณหภูมิ ขวดดอง
แมลง สารเคมีตางๆ เชน สารเอททิลอะซิเตท แอลกอฮอล 70-80% AGA (น้ํายาเก็บตัวอยางเพลี้ย
ไฟ) อุปกรณที่ใชจัดรูปรางแมลง โดยวิธีการอบแหง ไดแก เข็มปกแมลง ไมจัดรูปรางแมลง (setting
board) ปากคีบ ตูอบแมลง อุปกรณที่ใชในการทําสไลดถาวร ไดแก สารเคมีตางๆ เชนแอลกอฮอล
60-100% โซเดียมไฮดรอกไซด ไซลีน โคลฟออย แคนาดาบัลซัม บีคเกอร เตาไฟฟา แผนสไลดแกว
แผนแกวปดสไลด กลองถายภาพ กลองจุลทรรศน compound microscope และ stereo
microscope
วิธีการ
สื บ ค น ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ชนิ ด ของแมลงศั ต รู ป ทุ ม มาและกระเจี ย วจากเอกสารวิ ช าการที่
เกี่ ย วข อ ง ดํ า เนิ น การสํ า รวจ รวบรวมตั ว อย า งแมลงศัต รู ป ทุ ม าและกระเจีย วจากแปลงปลู ก
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชสวิงโฉบ / เคาะหรือเขยากิ่ง ตน หรือดอก เพื่อให
แมลงตกลงบนอุปกรณที่รองรับ หรือตัดใบ / กิ่ง / ยอดของพืชที่มีแมลงศัตรูพืชเกาะอาศัยดวย
กรรไกรตัดกิ่ง ใชพูกันเขี่ยแมลงศัตรูพืชที่พบใสขวดที่บรรจุน้ํายาดอง หรือนําตัวอยางแมลงศัตรูพืช
พรอมพืชใสถุงพลาสติก กลองพลาสติก หรือถุงกระดาษ เก็บตัวอยางดังกลาวในกลองรักษาความ
เย็น ภายในบรรจุน้ําแข็งแหงเพื่อรักษาตัวอยางใหสดอยูเสมอ หากตัวอยางที่รวบรวมไดอยูใน
ระยะตัวออน เชน เพลี้ยไฟ เพลี้ยแปง เพลี้ยหอย เพลี้ยออน หนอนผีเสื้อ หนอนแมลงวันผลไม ฯลฯ
ตองนําตัวอยางไปเลี้ยงในหองปฏิบัติการจนเปนตัวเต็มวัย บันทึกรายละเอียดของแมลงศัตรูพืช
ไดแก สวนของพืชที่พบตัวอยาง ลักษณะการทําลาย วัน / เดือน / ป สถานที่ และชื่อผูเก็บตัวอยาง
รวมทั้งบันทึกโดยการถายภาพ นําตัวอยางที่บันทึกรายละเอียดไปจัดเตรียมตัวอยางแมลง เพื่อ
วิเคราะหชนิดโดยการจัดรูปราง หรือทําสไลดถาวรและอบใหแหง นําตัวอยางไปตรวจวิเคราะหชนิด
จุลทรรศนประกอบเอกสารของศิริณี
โดยตรวจสอบลักษณะที่สําคัญทางอนุกรมวิธานใตกลอง
(2544) องุน (2544) และ Triplehorn and Johoson (2005) รวมทั้งศึกษาจากตัวอยางที่เก็บรักษา
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ไวในพิพิธภัณฑแมลง จัดทําปายและบันทึกขอมูลรายละเอียดบนปายบันทึกกํากับตัวอยางแมลง
ไดแก ชื่อวิทยาศาสตร พืชอาหาร วัน / เดือน / ป สถานที่และชื่อผูเก็บตัวอยาง รวมทั้งวัน / เดือน /
นําตัวอยางแมลงศัตรูพืชที่ไดศึกษาวิจัยทั้งหมด เก็บรักษาไวใน
ป และชื่อผูวิเคราะหชนิด
พิพิธภัณฑแมลง โดยแบงเปนหมวดหมูตามระบบสากลของพิพิธภัณฑ เพื่อใชในการตรวจสอบ
สืบคนและอางอิง
เวลาและสถานที่
เดือนตุลาคม 2551 ถึง เดือนกันยายน 2552
1. แปลงปลูกไมดอกสกุล Curcuma (ปทุมมาและกระเจียว) ภาคเหนือและ ภาค
ตะวันออกเฉียงหนือ
2. หองปฏิบัตกิ ารกลุมงานอนุกรมวิธานแมลง กลุมกีฏและสัตววิทยา
สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
ผลการทดลองและวิจารณ
พบแมลงศัตรูปทุมมาและกระเจียวจํานวน 3 อันดับ 4 วงศ 8 สกุล ซึ่งอยูใ นอันดับ
Coleoptera 2 วงศ 6 สกุล ไดแก สกุล Anomala ในวงศ Scarabaeidae สกุล Anisodera,
Basilepta, Aulacophora, Monolepta และ Sphaeroderma ในวงศ Chrysomelidae อันดับ
Lepidoptera วงศ Arctiidae พบ 1 สกุล ไดแก สกุล Creatonota และอันดับ Thysanoptera วงศ
Thripidae พบเพียง 1 สกุล เชนกัน คือ สกุล Thrips
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การศึกษาอนุกรมวิธานของแมลงศัตรูปทุมมาและกระเจียว ระหวางเดือนตุลาคม 2551 ถึง
เดือนกันยายน 2552 ในแปลงปลูกปทุมมาและกระเจียว ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือ พบแมลงศัตรูปทุ มมาและกระเจี ยวจํ านวน 3 อันดับ 4 วงศ 8 สกุล ซึ่ง อยูใ นอัน ดับ
Coleoptera 2 วงศ 6 สกุล ไดแก สกุล Anomala ในวงศ Scarabaeidae สกุล Anisodera,
Basilepta, Aulacophora, Monolepta และ Sphaeroderma ในวงศ Chrysomelidae อันดับ
Lepidoptera วงศ Arctiidae พบ 1 สกุล ไดแก สกุล Creatonota และอันดับ Thysanoptera วงศ
Thripidae พบเพียง 1 สกุล เชนกัน คือ สกุล Thrips การศึกษาเรื่องนี้ยังไมสิ้นสุดตองดําเนินการ
ตอในป 2553
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