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อนุกรมวิธานแมลงศัตรูที่พบในเบญจมาศ
Taxonomy of Insect Pests Found on Chrysanthemum
ชลิดา อุณหวุฒิ ศิรณ
ิ ี พูนไชยศรี ลักขณา บํารุงศรี
ยุวรินทร บุญทบ สุนดั ดา เชาวลิต ณัฐวัฒน แยมยิ้ม สิทธิศโิ รดม แกวสวัสดิ์
กลุมกีฏและสัตววิทยา

สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

รายงานความกาวหนา
การศึกษาอนุกรมวิธานแมลงศัตรูที่พบในเบญจมาศ ระหวางเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือน
กันยายน 2552 โดยการสํารวจ รวบรวมตัวอยางแมลงศัตรูจากแหลงปลูกเบญจมาศ ในเขตภาค
กลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นําตัวอยางแมลงที่รวบรวมไดไปศึกษาลักษณะ
สําคัญทางอนุกรมวิธานเพื่อตรวจวิเคราะหชนิด ณ หองปฏิบัติการกลุมงานอนุกรมวิธานแมลง กลุม
กีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบแมลงศัตรูเบญจมาศ 6 ชนิด ไดแก เพลี้ยไฟ
ดอกไมตะวันตก: western flower thrips; Frankliniella occidentalis Pergande เพลี้ยไฟดอกไม:
common blossom thrips; Frankliniella schultzei Trybom และเพลี้ยไฟฝาย: cotton thrips;
Thrips palmi Karny ในวงศ Thripidae อันดับ Thysanoptera หนอนเจาะสมอฝาย: cotton
bollworm; Helicoverpa armigera HÜbner หนอนกระทูผัก: common cutworm; Spodoptera
litura (Fabricius) และหนอนกระทูหอม: beet armyworm; Spodoptera exigua HÜbner ในวงศ
Noctuidae อันดับ Lepidoptera โดยพบเขาทําลายดอกเบญจมาศที่จังหวัดเชียงใหม และ
นครราชสีมา การทดลองนี้ยังไมสิ้นสุด ดําเนินการตอในป 2553
คํานํา
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม จึงมีความหลากหลายของพืชพรรณไมทางการเกษตร
มี ทั้ ง ธั ญ พื ช พื ช น้ํ า มั น พื ช อุ ต สาหกรรม ไม ผ ล พื ช ผั ก ไม ด อกไม ป ระดั บ ฯลฯ เบญจมาศ:
Chrysanthemum; Dendranthema grandiflora (Ramat) เปนไมดอกไมประดับชนิดหนึ่งที่ไดรับ
ความนิยมอยางแพรหลายเนื่องจากมีหลายพันธุใหเลือก ดอกมีรูปรางสวยงาม หลากสีสันสดใส จึง
มีการปลูกเบญจมาศเปนไมประดับตามอาคารบานเรือน สวนสาธารณะ นอกจากนี้ยังตัดดอกนําไป
ประดับภายในอาคารบานเรือน รวมทั้งใชประโยชนในงานพิธีตางๆ ปจจุบันพื้นที่ปลูกเบญจมาศเปน
การคาไดขยายอาณาบริเวณเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหไดผลผลิตเพียงพอแกความตองการของผูบริโภค
รหัสการทดลอง 09-02-49-01-02-01-37-51
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ภายในประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดตางประเทศ ซึ่งการผลิตเบญจมาศ
ใหมีคุณภาพดีเปนที่ตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศนั้น เกษตรกรตองประสบอุปสรรค
หลายประการ ประการหนึ่งก็คือ แมลงศัตรูพืช ศิริณี (2544) รายงานวาพบเพลี้ยไฟ Frankliniella
occidentalis Pergande ดูดน้ําเลี้ยงจากเซลลกลีบดอกเบญจมาศ ทําใหเกิดรอยแผลลักษณะเปน
ขีดๆ ตามความยาวของกลีบดอก และยังพบเขาทําลายไมดอกทุกชนิดที่ปลูกบนดอยอินทนนท เกิด
การระบาดอยางรุนแรงมาตั้งแตป พ.ศ.2540 ดังนั้นการศึกษาอนุกรมวิธานแมลงศัตรูเบญจมาศจึง
มีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากเปนขอมูลพื้นฐานสําคัญของการศึกษาวิจัยดานตางๆ ของแมลง
เพื่อใชประกอบการพิจารณาแนวทางการจัดการแมลงศัตรูเบญจมาศแตละชนิดอยางเหมาะสม
และใชเปนขอมูลวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชประกอบการนําเขาและสงออกเบญจมาศ

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
ตัวอยางแมลงศัตรูเบญจมาศ อุปกรณเก็บตัวอยาง ไดแก สวิงจับแมลง ปากคีบ พูกัน
กลองพลาสติก ถุงพลาสติก กลองรักษาความเย็น ขวดฆาแมลง ขวดดองแมลง ตูควบคุมอุณหภูมิ
สารเคมีตางๆ เชน สารเอททิลอะซิเตท แอลกอฮอล 70-80% AGA (น้ํายาเก็บตัวอยางเพลี้ยไฟ)
อุปกรณจัดรูปรางแมลง โดยวิธีการอบแหง ไดแก เข็มปกแมลง ไมจัดรูปรางแมลง (setting board)
ปากคีบ อุปกรณทําสไลดถาวร ไดแก สารเคมีตางๆ เชนแอลกอฮอล 60-100% โซเดียมไฮดรอกไซด
ไซลีน โคลฟออย แคนาดาบัลซัม บีคเกอร เตาไฟฟา แผนสไลดแกว แผนแกวปดสไลด ตูอบ กลอง
ถายภาพ กลองจุลทรรศน compound microscope และ stereo microscope
วิธีการ
สืบคนขอมูลเกี่ยวกับชนิดแมลงศัตรูเบญจมาศจากเอกสารวิชาการตางๆ ดําเนิน การ
สํารวจ รวบรวมตัวอยางแมลงศัตรูเบญจมาศจากแปลงปลูกเบญจมาศในเขตภาคกลาง ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชสวิงโฉบ / เคาะหรือเขยากิ่ง ตน หรือดอก เพื่อใหแมลงศัตรู
ตกลงบนอุปกรณที่รองรับ หรือตัดใบ / กิ่ง / ยอดของเบญจมาศที่มีแมลงศัตรูเกาะอาศัยดวยกรรไกร
ตัดกิ่ง ใชพูกันเขี่ยแมลงศัตรูที่พบใสขวดที่บรรจุน้ํายาดอง หรือนําตัวอยางแมลงศัตรูพรอมสวนของ
เบญจมาศใสถุงพลาสติก กลองพลาสติก หรือถุงกระดาษ เก็บตัวอยางดังกลาวในกลองรักษา
ความเย็น ภายในบรรจุน้ําแข็งแหงเพื่อรักษาตัวอยางใหสดอยูเสมอ หากตัวอยางที่รวบรวมไดอยู
ในระยะตัวออน เชน เพลี้ยไฟ เพลี้ยแปง เพลี้ยหอย เพลี้ยออน หนอนผีเสื้อ หนอนแมลงวันผลไม
ฯลฯ ตองนําตัวอยางไปเลี้ยงในหองปฏิบัติการจนเปนตัวเต็มวัย บันทึกรายละเอียดของแมลง
เหลานั้นไดแก สวนของเบญจมาศที่พบตัวอยาง ลักษณะการทําลาย วัน / เดือน / ป สถานที่ และ
ชื่อผูเก็บตัวอยาง รวมทั้งบันทึกโดยการถายภาพ นําตัวอยางที่บันทึกรายละเอียดไปจัดเตรียม
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ตัวอยางแมลง เพื่อวิเคราะหชนิดโดยการจัดรูปรางหรือทําสไลดถาวรและอบใหแหง จากนั้นนําไป
ตรวจวิเคราะหชนิด โดยตรวจสอบลักษณะที่สําคัญทางอนุกรมวิธานใตกลองจุลทรรศน ประกอบ
กั บ เอกสารของศิ ริ ณี (2544) และองุ น (2544) รวมทั้ ง ศึ ก ษาจากตั ว อย า งที่ เ ก็ บ รั ก ษาไว ใ น
พิพิธภัณฑแมลง จัดทําปายและบันทึกขอมูลรายละเอียดบนปายบันทึกกํากับตัวอยางแมลง ไดแก
ชื่อวิทยาศาสตร พืชอาหาร วัน / เดือน / ป สถานที่และชื่อผูเก็บตัวอยาง รวมทั้งวัน / เดือน / ป
และชื่อผูวิเคราะหชนิด นําตัวอยางแมลงศัตรูเบญจมาศที่ไดศึกษาวิจัยทั้งหมด เก็บรักษาไวใน
พิพิธภัณฑแมลง โดยแบงเปนหมวดหมูตามระบบสากลของพิพิธภัณฑ เพื่อใชในการตรวจสอบ
สืบคนและอางอิงตอไป
เวลาและสถานที่
เดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือนกันยายน 2553
1. แปลงปลูกเบญจมาศภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. หองปฏิบัติการกลุมงานอนุกรมวิธานแมลง กลุมกีฏและสัตววิทยา
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
ผลการทดลองและวิจารณ
พบแมลงศัตรูเบญจมาศ 6 ชนิด ซึ่งเปนเพลี้ยไฟในวงศ Thripidae อันดับ Thysanoptera
3 ชนิด ไดแก เพลี้ยไฟดอกไมตะวันตก: western flower thrips; Frankliniella occidentalis
Pergande เพลี้ยไฟดอกไม: common blossom thrips; Frankliniella schultzei Trybom และ
เพลี้ยไฟฝาย: cotton thrips; Thrips palmi Karny ดูดกินน้ําเลี้ยงจากดอก และพบหนอนกัดกิน
ดอก ในวงศ Noctuidae อันดับ Lepidoptera 3 ชนิด ไดแก หนอนเจาะสมอฝาย: cotton
bollworm; Helicoverpa armigera HÜbner หนอนกระทูผัก: common cutworm; Spodoptera
litura (Fabricius) และหนอนกระทูหอม: beet armyworm; Spodoptera exigua HÜbner ในวงศ
Noctuidae อันดับ Lepidoptera ในแหลงปลูกเบญจมาศที่จังหวัดเชียงใหมและนครราชสีมา การ
ทดลองนี้ยังไมสิ้นสุด ดําเนินการตอในป 2553
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การศึกษาอนุ กรมวิธานของแมลงศัตรูเบญจมาศระหวางเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือน
กันยายน 2552 ในแหลงปลูกเบญจมาศเขตภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบ
แมลงศัตรูเบญจมาศ 6 ชนิด ไดแก เพลี้ยไฟดอกไมตะวันตก: western flower thrips; Frankliniella
occidentalis Pergande เพลี้ยไฟดอกไม: common blossom thrips; Frankliniella schultzei
Trybom และเพลี้ยไฟฝาย: cotton thrips; Thrips palmi Karny ในวงศ Thripidae อันดับ
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Thysanoptera หนอนเจาะสมอฝาย: cotton bollworm; Helicoverpa armigera HÜbner หนอน
กระทูผัก: common cutworm; Spodoptera litura (Fabricius) และหนอนกระทูหอม: beet
armyworm; Spodoptera exigua HÜbner ในวงศ Noctuidae อันดับ Lepidoptera โดยพบเขา
ทําลายดอกเบญจมาศที่จังหวัดเชียงใหม และนครราชสีมา
เอกสารอางอิง
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