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ความหลากชนิดของตัก๊ แตนหนวดสัน้ วงศ์ Arcrididae ในพื้นทีภ่ าคใต้
ของประเทศไทย
Specief Diversity of Grasshoppers Family Arcrididae In The Southern
Part Thailand
สุนัดดา เชาวลิต ลักขณา บํารุงศรี ยุวรินทร์ บุญ ชมัยพร บัวมาศ
อิทธิพล บรรณาการ ชฎาภรณ์ เฉลิมวิเชียรพร เกศสุดา สนศิริ สิทธิศโิ รดม แก้วสวัสดิ์
กลุม่ กีฏและสัตววิทยา สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช

รายงานความก้าวหน้า
การศึกษาความหลากชนิดของตั๊กแตนหนวดสั้น วงศ์ Arcrididae ในพื้นที่ภาคใต้ ของ
ประเทศไทย ให้ทราบถึงชนิด ลักษณะการทําลาย และเขตการแพร่กระจาย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบการจัดทํารายชื่อชนิดแมลงศัตรูพืช ดําเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน
2554 ในพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร ทุ่งหญ้า ป่าเขา ทางภาคใต้ของประเทศไทย นําตัวอย่างที่
สํารวจได้มาจําแนกชนิด ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุม่ กีฏและสัตววิทยา
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จากการศึกษาครั้งนี้พบตั๊กแตนหนวดสั้น วงศ์ Arcrididae ทั้งหมด ๔
ชนิด ได้แก่ Oxya yezoensis Shiraki, Pternoscirta caliginosa (Haan), Acrida sp.,
Atractomorpha sp. ตัวอย่างแมลงศัตรูทั้งหมดนําเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์แมลง กรมวิชาการเกษตร
การทดลองเรื่องนี้ยังไม่สิ้นสุดต้องดําเนินการต่อในปี 2555
คํานํา
ตั๊กแตนหนวดสั้นเป็นแมลงทีม่ ีความหลากหลายของรูปร่างลักษณะค่อนข้างมาก มีขนาดลําตัว
แตกต่างกัน การเจริญเติบโต เป็นแบบเปลี่ยนแปลงรูปร่างทีละน้อย (gradual metamorphosis) ตัว
อ่อนเรียกว่า nymph มีอปุ นิสัยการกินอาหาร ที่อยู่อาศัย และลักษณะทั่วไปใกล้เคียงกับตัวเต็มวัย
ต่างกันที่ขนาดลําตัว และการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ ตั๊กแตนหนวดสั้นพบอาศัยอยู่ทั่วไป ตามทุ่ง
หญ้า ป่าเขา รวมถึงพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร หลายชนิดจัดเป็นแมลงศัตรูพืชที่สาํ คัญ เนื่องจาก
ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยกินพืชและผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหารทําให้เกิดความเสียหายทาง
เศรษฐกิจ หลายชนิดเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในธรรมชาติ จึงนับว่ามีความสําคัญในห่วงโซ่อาหาร
ช่วยเพิ่มสมดุลในระบบนิเวศน์ และมีอีกหลายชนิดที่มนุษย์สามารถนํามาบริโภคเป็นอาหารได้ นับเป็น
แหล่งโปรตีนทางเลือกอีกรูปแบบในอนาคต การระบาดหรือเพิ่มปริมาณของตั๊กแตนหนวดสั้นเกิดจาก
องค์ประกอบหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป สภาวะโลกร้อนใน
ปัจจุบัน อาจจะมีผลให้วงจรชีวิตของตั๊กแตนสั้นลง การปลูกพืชชนิดเดียวกันในพื้นที่กว้างๆ ทําให้
รหัสการทดลอง 03-04-54-04-02-00-04-54
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ตั๊กแตนมีแหล่งที่มีพืชอาหารอุดมสมบูรณ์ เพิ่มปริมาณขึน้ อย่างรวดเร็ว การทําลายป่าเพื่อเปลี่ยนเป็น
พื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหารของตั๊กแตนหลายชนิด
ทําให้เกิดการ
อพยพจากป่ามาสู่พื้นที่เกษตรมากขึ้น ปัจจุบันนี้พื้นที่ภาคใต้มีการส่งเสริมการปลูกพืชน้ํามัน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของประเทศ มีการขยายแปลงเพาะปลูกให้มีขนาดใหญ่ในบริเวณ
เดียวกัน ซึ่งอาจจะมีผลต่อการดํารงอยู่และหายไป หรือการเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วของตั๊กแตน
หลายชนิด ดังนั้นการศึกษาความหลากชนิดของตั๊กแตนหนวดสั้นวงศ์ Arcrididae ในพื้นที่ภาคใต้
จึงนับว่าเป็นงานที่สําคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น จํานวน
ชนิด ลักษณะความแตกต่าง พืชอาหาร และเขตการแพร่กระจาย ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานมีความสําคัญ
อย่างมากสําหรับงานศึกษาวิจัยในลําดับ ต่อไป
ตั๊กแตนเป็นแมลงที่มีความหลากหลายของชนิดค่อนข้างมาก ประกอบด้วยแมลงหลายวงศ์
ด้วยกัน ทั่วโลกมีประมาณ 22 วงศ์ (Grzimek et al. 2004, Rowell and Flook 2001) สําหรับใน
ประเทศไทย Chaweewan et al. (2007) รายงานไว้ 10 วงศ์ วงศ์ที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ วงศ์
Acrididae จําแนกได้ 47 ชนิด อาศัยอยู่ทั้งพื้นที่เกษตร และพื้นที่ป่าทั่วไป สมุทร (2524) ศึกษา
ตั๊กแตนหนวดสั้นในประเทศไทย โดยแบ่งตามความสําคัญทางเศรษฐกิจออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่
กลุ่มที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ คือตั๊กแตนที่เคยระบาด ทําลายพืชสําคัญมาแล้ว มี 7 ชนิด กลุ่มที่มี
แนวโน้มที่จะมีความสําคัญทางเศรษฐกิจในอนาคต คือชนิดที่เคยปรากฏและมีประชากรหนาแน่นบาง
พื้นที่ แต่ยังไม่ระบาดในพื้นที่กว้าง มี 7 ชนิดและกลุ่มที่ไม่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจยังไม่ระบุจํานวน
ชนิด บุปผา (2526) ศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธานตั๊กแตนหนวดสั้น วงศ์ Acrididae ในนาข้าว
พบ 22 ชนิด ณัฐกฤต และคณะ (2544) สํารวจชนิดตั๊กแตนในพื้นที่ปลูกอ้อยและข้าวโพด พบ 10
ชนิด นอกจากนี้ตั๊กแตนหนวดสั้นอีกหลายชนิดที่เป็นที่รู้จักและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เช่น
ตั๊กแตนปาทังก้า APPPC (1987) รายงานการแพร่ระบาดในประเทศจีน อินเดีย ญี่ปุ่น ลาว เวียดนาม
และประเทศไทย พบว่าเป็นศัตรูสําคัญของพืชไม่น้อยกว่า 34 ชนิด เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าว อ้อย
ปาล์มน้ํามัน และถั่วเหลือง CABI (2007) รายานการแพร่ระบาดตั๊กแตนผี ในประเทศบังคลาเทศ
อินเดีย อินโดนีเซียและประเทศไทย พืชอาหารหลักได้แก่ มะพร้าว ในแง่ของการนํามาใช้ประโยชน์
องุ่น (2531) นําแมลงกินได้ทั้งหมดกว่า 100 ชนิดมาวิเคราะห์คุณค่าทางอาหาร ตั๊กแตนปาทังก้า
พบว่า ให้โปรตีนมากที่สุด ยังมีตั๊กแตนอีกจํานวนมาก

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ์
1) ตัวอย่างตั๊กแตนหนวดสั้น ที่รวบรวมได้จากแปลงปลูกพืช
2) อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง ได้แก่ สวิงจับแมลง ขวดฆ่า ขวดดอง ปากคีบ พู่กัน กล่องพลาสติก
ถุงพลาสติก ซองกระดาษใส่ตัวอย่างแมลง ถังรักษาความเย็น
3) สารเคมีต่างๆ เช่น เอทิลอะซีเตท แอลกอฮอล์ 80%
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4) อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการทําสไลด์ถาวร ได้แก่ สารเคมีต่างๆ เช่น น้ํากลั่น alcohol 50-100%,
sodium hydroxide 10%, clove oil และ canabalsam เข็มเขี่ย แผ่นสไลด์แก้ว แผ่นแก้วปิดสไลด์
กล่องสไลด์ถาวร ตู้อบสไลด์ถาวร
5) กล้องจุลทรรศน์ชนิด stereomicroscope ,compound microscope และกล้อง
ถ่ายภาพ
6) อุปกรณ์วาดภาพ ได้แก่ ปากกา rotting และกระดาษไขเขียนแบบ
7) เอกสารประกอบการจําแนกชนิดของตั๊กแตนหนวดสั้น และตัวอย่างตั๊กแตนหนวดสั้น ใน
พิพิธภัณฑ์แมลง สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
วิธกี าร
1) สํารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างตั๊กแตนหนวดสั้นวงศ์ Arcrididae จากพื้นต่างๆ เช่น
พื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร ทุ่งหญ้า ป่าเขา ทางภาคใต้ของประเทศไทย
2) เก็บตัวอย่างโดยใช้สวิงจับแมลง (insect net) โฉบ เพื่อเก็บตัวอย่างตั๊กแตนหนวดสั้นใน
ช่วงเวลากลางวัน และติดตั้งกับดักแสงไฟ (light trap) เพื่อดึงดูดตั๊กแตนหนวดสั้นที่ออกหากินตอน
กลางคืน ฆ่าตัวเต็มวัยในขวดฆ่า (killing jar) ซึ่งใส่สารฆ่าแมลงเอทิลอะซิเตท หลังจากตั๊กแตนตาย
แล้ว ห่อในกระดาษห่อแบบท๊อฟฟี่ บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่างแมลง ได้แก่ พืชอาหาร วัน
เดือน ปี สถานที่เก็บตัวอย่าง และชื่อผู้เก็บตัวอย่าง บันทึกรายละเอียดสภาพแวดล้อม เช่น พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ เป็นต้น จากนั้นนําตัวอย่างใส่กล่องกระดาษ เก็บรวมไว้ในกล่อง
รักษาความเย็นเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวอย่างเน่า ตัวอ่อนที่ต้องการเลี้ยงให้เป็นตัวเต็มวัยนําใส่กล่องพลาสติก
พร้อมใส่พืชอาหาร บันทึกรายละเอียดเช่นเดียวกับตัวเต็มวัย รวมทั้งบันทึกโดยการถ่ายภาพ นํา
ตัวอย่างทั้งหมดที่รวบรวมได้กลับไปยังห้องปฏิบัติการ นอกจากการเก็บตัวอย่างตั๊กแตนจากสภาพ
ธรรมชาติแล้ว มีตัวอย่างตั๊กแตนที่มีอยู่เดิมในพิพิธภัณฑ์ กรมวิชาการเกษตร ตัวอย่างที่ได้รับจาก
นักวิชาการ และตัวอย่างจากผู้มาขอรับบริการตรวจจําแนกวิเคราะห์ชนิด เพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ด้วย
3) ตัวเต็มวัยที่ตายแล้วนําไปจัดรูปร่างบนไม้จัดรูปร่างตัวอย่างแมลง โดยใช้เข็มไร้สนิม ปักที่
กึ่งกลางบริเวณอก ใช้ปากคีบจัดขาทั้ง 3 คู่ ให้อยู่ในลักษณะเกาะหรือเดินโดยใช้เข็มหมุดขนาดกลาง
เป็นตัวยึด นําไปอบให้แห้งในตู้อบ (oven) ปรับอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 15-30 วัน ขึน้ กับ
ขนาดตัวอย่าง
4) นําตัวอย่างตั๊กแตนหนวดสั้นที่รวบรวมได้มาตรวจจําแนกวิเคราะห์ชนิด โดยดูลักษณะ
ภายนอกภายใต้กล้องจุลทรรศน์ Stereo microscope แล้วบันทึกรายละเอียดต่างๆ เช่น ขนาดลําตัว
รูปร่าง ลักษณะ และสี เป็นต้น โดยตรวจสอบลักษณะที่สําคัญทางอนุกรมวิธานด้วยการใช้เอกสาร
แนวทางการวินิจฉัยชนิด ตั๊กแตนหนวดสั้นวงศ์ Arcrididae ประกอบการเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่เก็บ
รวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์
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5) ตัวอย่างตั๊กแตนที่มีการจัดจําแนกแล้ว บันทึกรายละเอียดของแมลงบนแผ่นป้ายบันทึก
กํากับตัวอย่าง จากนั้นนําจัดเก็บลงในกล่องกระดาษสี่เหลี่ยมสีขาว จัดเรียงตามอักษรของลําดับชนิด
นําจัดเข้าลิ้นชักในตู้เก็บแมลงจัดเก็บแมลงในพิพิธภัณฑ์แมลง สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรม
วิชาการเกษตร
เวลาและสถานที่
เวลา : เดือนตุลาคม 2553 – เดือนกันยายน 2556
สถานที่ : 1) สํารวจจากพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร ทุ่งหญ้า ป่าเขา ทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย
2) ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุม่ กีฏและสัตวิวทยา
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการศึกษาความหลากชนิดของตั๊กแตนหนวดสั้น วงศ์ Arcrididae ในพื้นที่ภาคใต้ ของ
ประเทศไทย ผลการตรวจวิเคราะห์ตามหลักอนุกรมวิธาน ผลการตรวจวิเคราะห์ตามหลักอนุกรมวิธาน
โดยใช้แนวทางการวินิจฉัยตามหลักอนุกรมวิธานแมลง รวมทั้งเปรียบเทียบกับตัวอย่างตั๊กแตนหนวด
สั้น วงศ์ Arcrididae ที่มีในพิพิธภัณฑ์แมลงของสํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
สามารถวิเคราะห์ชนิด ได้ 4 ชนิด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.

2.
3.
4.

ตารางแสดงรายละเอียดของความหลากชนิดของตั๊กแตนหนวดสั้น วงศ์ Arcrididae ในพื้นที่ภาคใต้
ของประเทศไทย
แหล่งทีส่ ํารวจพบ
พืช
จํานวน
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ
อาหาร ตัวอย่าง
Oxya yezoensis Shiraki ตั๊กแตนเล็ก
ชุมพร ระนอง
12
(Japanese
ภูเก็ต
grasshopper)
Pternoscirta caliginosa ตั๊กแตนขาลายข้างแถบ สุราษฎร์ธานี ตรัง
29
(Haan)
(rutus grasshopper)
Acrida sp.
ตั๊กแตนขาลายข้างแถบ ภูเก็ต
3
(rutus grasshopper)
Atractomorpha sp.
ตั๊กแตนขาลายข้างแถบ ชุมพร สุราษฎร์
11
(rutus grasshopper) ธานี
นครศรีธรรมราช
ตั๊กแตนเล็ก (Japanese grasshopper)
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สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
จากการศึกษาความหลากชนิดของตั๊กแตนหนวดสั้น วงศ์ Arcrididae ในพื้นที่ภาคใต้ ของ
ประเทศไทย พบตั๊กแตนหนวดสั้น วงศ์ Arcrididae ทั้งหมด ๔ ชนิด ได้แก่ Oxya yezoensis
Shiraki, Pternoscirta caliginosa (Haan), Acrida sp., Atractomorpha sp. ตั๊กแตนหนวดสั้น
ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวันกัดกินพืช ผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามความต้องการ หรืออาจไม่สามารถเก็บ
ผลผลิตได้เลย ตั๊กแตนหนวดสั้นมักระบาดในปริมาณมากและมีความสามรถในการเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่ง
ไปยังอีกที่เพื่อหาแหล่งอาหารใหม่ได้อย่างรวดเร็ว การศึกษาให้ทราบถึงชนิดของตั๊กแตนหนวดสั้นที่มาร
ระบาดในพื้นที่จะทําให้สามารถหาทางป้องกันกําจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวอย่างแมลงศัตรู
ทั้งหมดนําเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์แมลง กรมวิชาการเกษตร
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ภาพที่ 1 ความหลากชนิดของตั๊กแตนหนวดสั้น วงศ์ Arcrididae ในพื้นที่ภาคใต้ ของประเทศไทย
ก. Oxya japonica (Thunberg)
ข. Pternoscirta caliginosa (Haan)
ค. Acrida sp.
ง. Atractomorpha sp.

รายงานผลงานวิจัยประจําปี 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

