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ศึกษาชนิดแมลงศัตรูพืชสงออก (หนอไมฝรัง่ และถั่วลันเตา)
และพืชนําเขา (พืชตระกูลแตงและพืชตระกูลกะหล่ํา)
Study on the Species of Insect Pests of Exported Crops (Asparagus and
Garden Pea) and Imported Crops (Cucumis spp. and Brassica spp.)
ศิริณี พูนไชยศรี ชลิดา อุณหวุฒิ ลักขณา บํารุงศรี ยุวรินทร บุญทบ
สุนัดดา เชาวลิต ณัฐวัฒน แยมยิ้ม สิทธิศโิ รดม แกวสวัสดิ์
กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักพืช
_______________________
บทคัดยอ
โดยการสํารวจรวบรวมตัวอยางแมลงศัตรูพืชทั้งตัวออนและตัวเต็มวัยจากพืชสงออกและ
นําเขา 4 พืช ไดแก พืชสงออก 2 พืช ไดแก หนอไมฝรั่งและถั่วลันเตา สวนพืชสงออก 2 พืช ไดแก
พืชตระกูลแตง และพืชตระกูลกะหล่ํา จากแหลงปลูกพืชดังกลาวทั่วประเทศ ระหวางเดือนตุลาคม
2550 ถึงเดือนกันยายน 2552 นําตัวอยางมาตรวจวิเคราะหชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน รวมทั้ง
ตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตรที่ถูกตองและเปนปจจุบันของแมลงศัตรูพืชทั้งหมดที่ไดศึกษา พบแมลง
ศัตรูพืชดังตอไปนี้ พืชสงออก: หนอไมฝรั่ง พบแมลงศัตรู อันดับ Thysanoptera 1 วงศ 5 ชนิด
ถั่วลันเตา พบแมลงศัตรู 3 อันดับ 4 วงศ 6 ชนิด ไดแก อันดับ Thysanoptera 1 วงศ 3 ชนิด อันดับ
Homoptera 1 วงศ 1 ชนิด และ อันดับ Lepidoptera 2 วงศ 2 ชนิด สวนพืชนําเขา: พืชตระกูล
แตง พบแมลงศัตรู 3 อันดับ 3 วงศ 5 ชนิด ไดแก อันดับ Homoptera 1 วงศ 1 ชนิด อันดับ
Thysanoptera 1 วงศ 2 ชนิด และอันดับ Coleoptera 1 วงศ 2 ชนิด พืชตระกูลกะหล่ํา พบ
1 วงศ 2 ชนิด อันดับ
แมลงศัตรู 3 อันดับ 5 วงศ 8 ชนิด ไดแก อันดับ Homoptera
Thysanoptera 1 วงศ 1 ชนิด และอันดับ Lepidoptera 3 วงศ 5 ชนิด ไดจัดทํารายละเอียดชนิด
ของศัตรูพืช รวมทั้งสวนของพืชที่ถูกทําลายไวอยางสมบูรณ
คํานํา
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม รายไดจากการสงออกของประเทศ สวนใหญมาจาก
สินคาเกษตร เชน ไมดอก พืชผักและไมผล จากการเปดเสรีทางการคาทําใหประเทศไทยในฐานะ
ประเทศสมาชิกองคการคาโลก (World Trade Organization) ตองปฏิบัติตามกฎเกณฑเกีย่ วกับ
การคาสินคาเกษตร ภายใตความตกลงวาดวยการบังคับใชมาตรการดานสุขอนามัย และสุขอนามัย
___________________________
รหัสการทดลอง 07-01-49-07-03-01-01-51
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พืช (Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measure หรือ SPS) ซึ่งระบุ
ไวชัดเจนวา ประเทศสมาชิกมีสิทธิ์และพันธกรณีพื้นฐาน (right and obligation) ในการกําหนด
มาตรการสุขอนามัยพืชจากตางประเทศ มิใหเขาไปเปนอันตรายหรือเกิดความเสียหายตอสุขภาพ
มนุษย สัตว พืชและสิ่งแวดลอม (อรุณี,2543) วิธีการปฏิบัติคือประเทศผูนําเขาสินคาเกษตรตองมี
การตรวจสอบศัตรูพืช โดยวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest Risk Analysis : PRA) อาจจะเปน
โรคพืช แมลง ไร สัตวศัตรูพืช และวัชพืช ชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่ติดมากับสินคาเกษตรที่นําเขา โดยที่
ประเทศผูนําเขาจะตองมีการขอบัญชีรายชื่อศัตรูพืช และขอมูลดานศัตรูพืช แตละชนิดของสินคา
เกษตรนั้นๆ ซึ่งประเทศผูสงออกสินคาเกษตรจะตองเปนผูจัดทํา หากประเทศผูสงออกไมมีบัญชี
รายชื่อศัตรูพืชและขอมูลศัตรูพืชที่พรอม หรือครบถวนตามความตองการของผูนําเขา ทําให
ประเทศผูนําเขาไมมีขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช นําไปสูการถูกกีดกันทางการคา
โดยจะไมไดรับอนุญาตใหนําเขาสินคาเกษตรนั้น
การศึกษาชนิดแมลงศัตรูพืชสงออก (หนอไมฝรั่งและถั่วลันเตา) มีความจําเปนตองเรง
ดําเนินการเพื่อเตรียมขอมูลใหพรอมสําหรับประเทศคูคานําไปใชในการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช
เพื่อการนําเขาพืชดังกลาวจากประเทศไทย สวนพืชนําเขา (พืชตระกูลแตงและพืชตระกูลกะหล่ํา) ก็
ตองเรงดําเนินการเชนกัน ทั้งนี้เพื่อเตรียมพรอมขอมูลไวสําหรับเปรียบเทียบกับขอมูลบัญชีรายชื่อที่
ประเทศคูคาสงมา ซึ่งนําไปสูการวิเคราะหความเสี่ยงที่รวดเร็วขึ้น งานวิจัยครั้งนี้นอกจากตองการ
ทราบชนิดของแมลงศัตรูแลว ตองมีการตรวจสอบรายชื่อวิทยาศาสตรที่ถูกตองและเปนปจจุบัน
พรอมกับการเก็บรวบรวมตัวอยางของจริงไวในพิพิธภัณฑ เพื่อการยืนยัน ตรวจสอบ และอางอิง

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
ตัว อยา งแมลงศั ตรูพื ช อุ ป กรณเ ก็บตัว อยา ง ได แก สวิง จั บแมลง ปากคีบ พู กั น กลอ ง
พลาสติก ถุงพลาสติก กลองรักษาความเย็น ขวดฆาแมลง ตูควบคุมอุณหภูมิ ขวดดองแมลง
สารเคมีตางๆ เชน สารเอททิลอะซิเตท แอลกอฮอล 70-80% AGA (น้ํายาเก็บตัวอยาเพลี้ยไฟ)
อุปกรณที่ใชจัดรูปรางแมลง โดยวิธีการอบแหง ไดแก เข็มปกแมลง ไมจัดรูปรางแมลง (setting
board)
ปากคีบ ตูอบแมลง อุปกรณที่ใชในการทําสไลดถาวร ไดแก สารเคมีตางๆ เชน
แอลกอฮอล 60-100% โซเดียมไฮดรอกไซด ไซลีน โคลฟออย แคนาดาบัลซัม บีคเกอร เตาไฟฟา
แผนสไลดแกว แผนแกวปดสไลด กลองถายภาพ กลองจุลทรรศน compound microscope และ
stereo microscope
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วิธีการ
สืบคนขอมูลเกี่ยวกับชนิดของแมลงศัตรูพืชของทั้ง 4 พืช จากเอกสารที่มีรายงานเกี่ยวกับ
แมลงศัตรูพืชทั้งในและตางประเทศ ดําเนินการสํารวจ รวบรวมตัวอยางแมลงศัตรูพืชสงออก 2
พืช ไดแก หนอไมฝรั่ง และถั่วลันเตา สวนพืชนําเขา 2 พืช ไดแก พืชตระกูลแตง และพืชตระกูล
กะหล่ํา จากแหลงปลูกพืชดังกลาว โดยใชสวิงโฉบ / เคาะหรือเขยากิ่ง ตน หรือดอกของพืชเพื่อให
แมลงศัตรูพืชตกลงบนอุปกรณที่รองรับ หรือตัดใบ / กิ่ง / ยอดของพืชที่มีแมลงศัตรูพืชเกาะอาศัย
ดวยกรรไกรตัดกิ่ง ใชพูกันเขี่ยแมลงศัตรูพืชที่พบใสขวดที่บรรจุน้ํายาดอง หรือนําตัวอยางแมลง
ศัตรูพืชพรอมพืชใสถุงพลาสติก กลองพลาสติก หรือถุงกระดาษ เก็บตัวอยางดังกลาวในกลอง
รักษาความเย็น ภายในบรรจุน้ําแข็งแหงเพื่อรักษาตัวอยางใหสดอยูเสมอ หากตัวอยางที่รวบรวม
ไดอยูในระยะตัวออน เชน เพลี้ยไฟ เพลี้ยแปง เพลี้ยหอย เพลี้ยออน หนอนผีเสื้อ หนอนแมลงวัน
ผลไม ฯลฯ ตองนําตัวอยางไปเลี้ยงในหองปฏิบัติการจนเปนตัวเต็มวัย บันทึกรายละเอียดของ
แมลงศัตรูพืช และขอมูลอื่นที่สําคัญ ไดแก ชนิดของพืช สวนของพืชที่พบตัวอยาง ลักษณะการ
ทําลาย วัน / เดือน / ป สถานที่ และชื่อผูเก็บตัวอยาง รวมทั้งบันทึกโดยการถายภาพ นําตัวอยางที่
บันทึกรายละเอียดไปจัดเตรียมตัวอยางแมลง เพื่อวิเคราะหชนิดโดยการจัดรูปราง หรือทําสไลด
ถาวรและอบให แ ห ง นํ า ตั ว อย า งไปตรวจวิ เ คราะห ช นิ ด โดยตรวจสอบลั ก ษณะที่ สํ า คั ญ ทาง
อนุ ก รมวิ ธ านใต ก ล อ งจุ ล ทรรศน และใช เ อกสารแนวทางการวิ นิ จ ฉั ย ชนิ ด แมลงศั ต รู พื ช และ
เอกสารรายงานถึงชนิดศัตรูพืชที่พบในประเทศไทยจาก CABI (2003), CABI (2007), Flint (1991),
Pholboon (1965) และ Wongsiri (1991) ประกอบการเปรียบเทียบกับตัวอยางที่เก็บรักษาไวใน
พิพิธภัณฑแมลง จัดทําปายและบันทึกขอมูลรายละเอียดบนปายบันทึกกํากับตัวอยางแมลง ไดแก
ชื่อวิทยาศาสตร พืชอาหาร วัน / เดือน / ป สถานที่และชื่อผูเก็บตัวอยาง รวมทั้งวัน / เดือน / ป
และชื่อผูวิเคราะหชนิด นําตัวอยางแมลงศัตรูพืชที่ไดศึกษาวิจัยทั้งหมด เก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑ
แมลง โดยแบงเปนหมวดหมูตามระบบสากลของพิพิธภัณฑสิ่งสําคัญของการจัดทําบัญชีรายชื่อ
ศัตรูพืช (Pest List) จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีตัวอยางจริงของแมลงศัตรูพืชทุกชนิดที่ไดรายงาน เก็บ
รักษาไวเพื่อการตรวจสอบ / สืบคน / อางอิง
เวลาและสถานที่
เวลา
เดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือนกันยายน 2552
สถานที่ 1. แปลงปลูก หนอไมฝรั่ง ถั่วลันเตา พืชตระกูลแตงและพืชตระกูลกะหล่ํา
ทุกภาคของประเทศ
2. หองปฏิบัติการกลุมงานอนุกรมวิธานแมลง กลุม กีฏและสัตววิทยา
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
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ผลการทดลองและวิจารณ
การศึกษาชนิดแมลงศัตรูพืชเพื่อการนําเขาและสงออก ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง
เดือนกันยายน 2552 ในพืชสงออก 2 พืช คือ หนอไมฝรั่งและถั่วลันเตา และในพืชนําเขา 2 พืช คือ
พืชตระกูลแตงและพืชตระกูลกะหล่ํา โดยสํารวจเก็บรวบรวมตัวอยางแมลง จากแหลงปลูกพืช
ดังกลาวทั่วประเทศ นําตัวอยางมาศึกษาทางอนุกรมวิธาน โดยตรวจวิเคราะหชนิดและตรวจสอบ
ชื่อวิทยาศาสตรที่ถูกตองและเปนปจจุบันของแมลงศัตรูพืชเพื่อการนําเขาและสงออก พบแมลง
ศัตรูพืชดังตอไปนี้
พืชสงออก
หนอไมฝรั่ง พบแมลงศัตรู อันดับ Thysanoptera 1 วงศ 5 ชนิด
ถั่วลันเตา พบแมลงศัตรู 3 อันดับ 4 วงศ 6 ชนิด ไดแกอันดับ Thysanoptera 1 วงศ 3
ชนิด อันดับ Homoptera 1 วงศ 1 ชนิด และอันดับ Lepidoptera 2 วงศ 2 ชนิด
พืชนําเขา
พืชตระกูลแตง พบแมลงศัตรู 3 อันดับ 3 วงศ 5 ชนิด ไดแก อันดับ Homoptera 1 วงศ 1
ชนิด อันดับ Thysanoptera 1 วงศ 2 ชนิด และอันดับ Coleoptera 1 วงศ 2 ชนิด
พืชตระกูลกะหล่ํา พบแมลงศัตรู 3 อันดับ 5 วงศ 8 ชนิด ไดแกอันดับ Homoptera 1 วงศ
2 ชนิด อันดับ Thysanoptera 1 วงศ 1 ชนิด และ อันดับ Lepidoptera 3 วงศ 5 ชนิด
ศัตรูพืชที่พบทัง้ หมด มีรายละเอียดดังตอไปนี้
รายชื่อแมลงศัตรูพืชสงออก (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2552)
ชื่อพืช
หนอไมฝรั่ง

ถั่วลันเตา

ชื่อสามัญ
เพลี้ยไฟพริก

ชื่อแมลง
ชื่อวิทยาศาสตร
Scirtothrips dorsalis Hood

Thripidae

Thysanoptera

สวนที่ถูก
ทําลาย
ดอก

เพลี้ยไฟดอกไม

Frankliniella schultzei Trybom

Thripidae

Thysanoptera

ดอก

เพลี้ยไฟหนอไม
ฝรั่ง
เพลี้ยไฟขอบ
ปลองหยัก
เพลี้ยไฟฝาย
เพลี้ยไฟดอกไม
ตะวันตก
เพลี้ยไฟดอกถั่ว

Chirothrips spiniceps Hood

Thripidae

Thysanoptera

ดอก

Microcephalothrips abdominalis
Crawford
Thrips palmi Karny
Frankliniella occidentalis
Pergande
Megalurothrips usitatus Bagnall

Thripidae

Thysanoptera

ดอก

Thripidae
Thripidae

Thysanoptera
Thysanoptera

ดอก
ดอก

Thripidae

Thysanoptera

ดอก

เพลี้ยไฟฝาย

Thrips palmi Karny

Thripidae

Thysanoptera

ดอก

วงศ

อันดับ
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รายชื่อแมลงศัตรูพืชสงออก (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2552) (ตอ)
ชื่อพืช
ถั่วลันเตา
(ตอ)

พืชตระกูล
แตง

ชื่อแมลง
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร
เพลี้ยออนถั่ว
Aphis craccivora
Koch
ผีเสื้อหนอนเจาะ Helicoverpa
armigera (Hübner)
สมอฝาย
ผีเสื้อหนอนเจาะ Lampides bacticus
(Linnaeus)
ฝกถั่ว
เพลี้ยออนฝาย
Aphis gossypii
Glover
เพลี้ยไฟดอกไม
Frankliniella
schultzei Trybom
เพลี้ยไฟฝาย
Thrips palmi Karny
ดวงเตาแตงแดง Aulacophora
indica (Gmelin)
Aulacophora frontalis
ดวงเตาแตงดํา

Aphididae

Homoptera

สวนที่ถูก
ทําลาย
ใบออน

Noctuidae

Lepidoptera

ดอก

Lycaenidae

Lepidoptera

ฝก

Aphididae

Homoptera

ใบออน

Thripidae

Thysanoptera

ดอก

Thripidae
Thysanoptera
Chrysomelidae Coleoptera

ดอก
ใบ

Chrysomelidae Coleoptera

ใบ

วงศ

อันดับ

Baly

รายชื่อแมลงศัตรูพืชนําเขา (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2552)
ชื่อพืช
พืชตระกูล
กะหล่าํ

ชื่อแมลง
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร
เพลี้ยไฟฝาย
Thrips palmi Karny
เพลี้ยออนกะหล่ํา Lipaphis erysimi
Kaltenbach
เพลี้ยออนลูกทอ Myzus persicae
(Sulzer)
ผีเสื้อหนอนคืบ
Trichoplusia ni
Hübner
กะหล่าํ
ผีเสื้อหนอนกระทู Spodoptera exigua
(Hübner)
หอม

Thripidae
Aphididae

Thysanoptera
Homoptera

สวนที่ถูก
ทําลาย
ดอก
ใบออน

Aphididae

Homoptera

ใบออน

Noctuidae

Lepidoptera

ใบ

Noctuidae

Lepidoptera

ใบ

วงศ

อันดับ
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รายชื่อแมลงศัตรูพืชนําเขา (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2552) (ตอ)
ชื่อพืช
พืชตระกูล
กะหล่าํ
(ตอ)

ชื่อแมลง
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร
ผีเสื้อหนอนกระทู Spodoptera litura
(Fabricius)
ผัก
ผีเสื้อหนอน
Artogeia canidia
(Sparman)
กะหล่าํ อินเดีย
หนอนใยผัก
Plutella xylostella
Linnaeus

Noctuidae

สวนที่ถูก
ทําลาย
Lepidoptera ใบ

Pieridae

Lepidoptera ใบ

วงศ

อันดับ

Yponomeutidae Lepidoptera ใบ

รายละเอียดแมลงศัตรูพชื สงออก-นําเขาแตละชนิด
Scirtothrips dorsalis Hood
อันดับ
Thysanoptera
วงศ
Thripidae
ชื่อสามัญ
เพลี้ยไฟพริก: Chilli Thrips
ลักษณะสําคัญ เปนเพลี้ยไฟมีขนาดลําตัวยาว 0.05-0.07 เซนติเมตร สีเหลืองออน ดานบนปลอง
ทองปลองที่ 2 ถึงปลองที่ 7 ทั้งเพศเมียและเพศผูมีรอยปนสีเทาดําและใตรอยปนมีขีดสีดํา สวน
ทองดานลางเฉพาะเพศเมียมีรอยขีดสีดํา
พืชอาหาร: สม องุน มะมวง เงาะ มังคุด ทุเรียน ลิน้ จี่ ลําไย สมโอ พริก ทับทิม
Frankliniella schultzei Trybom
อันดับ
Thysanoptera
วงศ
Thripidae
ชื่อสามัญ
เพลี้ยไฟดอกไม: Common Blossom Thrips
ลักษณะสําคัญ เปนเพลี้ยไฟที่มีขนาดลําตัวยาว 0.07-0.09 เซนติเมตร สีเหลืองใสหรือสีน้ําตาล
สวนหัวคอนขางกวาง หนวดมี 8 ปลอง ปลองที่ 1-2 เหลืองใส ปลองที่ 3-5 สีน้ําตาล ปลองที่ 6-8
สีน้ําตาลเขม อกปลองแรกมีขนขนาดใหญจํานวน 5 คู ขาทุกคูมีสีเดียวกับลําตัว ขนบริเวณปกคู
หนาเรียงกันเปนเสนปกแบบสมบรูณ สวนทองสีเหลืองใส
พืชอาหาร: ขาวฟาง ถัว่ ลิสง ฝาย พริก หอมใหญ พืชตระกูลแตง ถัว่ ลันเตาและดอกไมหลายชนิด
Chirothrips spiniceps Hood
อันดับ
วงศ
ชื่อสามัญ

Thysanoptera
Thripidae
เพลี้ยไฟหนอไมฝรั่ง: Asparagus Thrips
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ลักษณะสําคัญ เปนเพลี้ยไฟทีม่ ีขนาดลําตัวยาว 0.08-0.10 เซนติเมตร สีเหลืองปนน้าํ ตาลออน
สวนหัวแคบยืนยาวไปทางดานหนา หนวดปลองแรกอวนและใหญกวาปลองอืน่ ๆ ปลองที่ 2 ขยาย
ออกทางดานขางคลายรูปสามเหลี่ยม อกปลองแรกมีลกั ษณะคลายรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
พืชอาหาร: หนอไมฝรั่ง
Microcephalothrips abdominalis Crawford
อันดับ
Thysanoptera
วงศ
Thripidae
ชื่อสามัญ
เพลีย้ ไฟขอบปลองหยัก: Composite Thrips
ลักษณะสําคัญ เปนเพลี้ยไฟที่มีขนาดลําตัวยาว 0.08-0.10 เซนติเมตร สีน้ําตาล สวนหัวแคบกวา
สวนอก ขอบปลายปลองทองทุกปลองมีลักษณะคลายฟนเลื่อย
พืชอาหาร: หนอไมฝรั่ง
Thrips palmi Karny
อันดับ
Thysanoptera
วงศ
Thripidae
ชื่อสามัญ
เพลี้ยไฟฝาย: Cotton Thrips
ลักษณะสําคัญ เปนเพลี้ยไฟทีม่ ีขนาดลําตัวยาว 0.07-0.09 เซนติเมตร สีเหลือง หนวดมี 7 ปลอง
สีเหลือง ขาทุกคูสีเดียวกับลําตัว ปกสีเหลือง ขนบริเวณปกคูหนาเรียงกันเปนเสนปกแบบไมสมบรูณ
พืชอาหาร: ถั่วลิสง ถั่วเหลือง มันฝรั่ง ขาวโพด งา ทานตะวัน ฝาย มะขามเทศ ตําลึง บวบ
มะระ มะระขี้นก ผักบุงจีน พริก กะเพรา กวางตุง ฟก ฟกทอง มะรุม แตงกวา ถั่วแปปผี
ถั่วฝกยาว หอมใหญ หนอไมฝรั่ง โหระพา ผักชี กระเจี๊ยบเขียว มะเขือชนิดตางๆ มะเขือเทศ
สะเดา แตงไทย พืชตระกูลกะหล่ํา ลําโพง กลวยไม กุหลาบ จําปา บัว เบญจมาศ ดาวเรือง
กระทอน ฝรั่ง พุทรา มะมวง มะละกอ ทุเรียน องุน ลิ้นจี่ กลวย สมเขียวหวาน สมโอ มังคุด
แตงโม ทอ แคนตาลูป แกวมังกร มะมวงหิมพานต ยาสูบ หมอน หญาขาวนก พญายอ วัชพืช
Frankliniella occidentalis Pergande
อันดับ
Thysanoptera
วงศ
Thripidae
เพลี้ยไฟดอกไมตะวันตก: Western Flower Thrips
ชื่อสามัญ
ลักษณะสําคัญ เปนเพลี้ยไฟที่มีขนาดลําตัวยาว 0.08-0.10 เซนติเมตร สีเหลือง/น้ําตาลปนเหลือง
อกปลองแรกมีขนขนาดใหญจํานวน 5 คู บริเวณดานบนของสวนทองมีรอยปนสีดํา
พืชอาหาร: ไมดอกเมืองหนาว ถั่วลันเตา
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Megalurothrips usitatus Bagnall
อันดับ
Thysanoptera
วงศ
Thripidae
ชื่อสามัญ
เพลี้ยไฟดอกถัว่ : Flower Bean Thrips
ลักษณะสําคัญ เปนเพลี้ยไฟที่มีขนาดลําตัวยาว 0.09-0.11 เซนติเมตร สีน้ําตาลเขมเกือบดํา สวน
หัวแคบกวาสวนอกเล็กนอย หนวดมี 7 ปลอง สีน้ําตาลเขม สวนอกปลองแรกสีน้ําตาลเขม มีขน
ยาวบริเวณดานขางดานละ 1 คู ขาทุกคูสีน้ําตาลออน ปกสีน้ําตาลใส ปกคูหนามีแถบสีน้ําตาล
บริเวณโคนปก กลางปก และปลายปก ปลองทองสีน้ําตาลเขมทุกปลอง บริเวณปลายปลองทอง
แตละปลองสีน้ําตาลออน
พืชอาหาร: ถั่วเหลือง ถัว่ ลิสง ถั่วลันเตา ถั่วพุม ถัว่ มะแฮะ ทานตะวัน ฝาย ขาวโพด ขาวฟาง
Aphis craccivora Koch
อันดับ
Homoptera
วงศ
Aphididae
ชื่อสามัญ
เพลี้ยออนถั่ว: Cowpea Aphid
ลักษณะสําคัญ เปนเพลี้ยออนขนาดกลาง ลําตัวยาว 0.14-0.22 เซนติเมตร ตัวออนสีเหลืองออน
ตัวเต็มวัยสีเทาดําหรือสีดํา ลักษณะเปนมันเงา สวนหัวและหนวดปลองสุดทายสีน้ําตาล
พืชอาหาร: พืชตระกูลถัว่ ถั่วลันเตา มันสําปะหลัง ละหุง ผักโขม สม ขี้เหล็ก กระเจี๊ยบ ชบา
มะเขือ
Helicoverpa armigera (Hübner)
อันดับ
Lepidoptera
วงศ
Noctuidae
ชื่อสามัญ
ผีเสื้อหนอนเจาะสมอฝาย: Cotton Bollworm
ลักษณะสําคัญ ขนาดลํ า ตั ว วั ด จากขอบป ก ด า นหนึ่ ง ถึ ง ขอบป ก อี ก ด า นหนึ่ ง กว า ง 3.0-4.0
เซนติเมตร ลําตัวและปกสีน้ําตาลออน กลางปกของปกคูหนามีจุดสีดําขางละ 1 จุด ปกคูหลังขอบ
ปลายปกมีแถบสีดําขนาดใหญ
พืชอาหาร: ฝาย กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบเขียว กุหลาบ ทุเรียน มังคุด ขาวโพด ยาสูบ ถั่ว
เหลื อ ง ถั่ ว เขี ย ว ถั่ ว ลิ ส ง ถั่ ว ฝ ก ยาว ถั่ ว ลั น เตา มะเขื อ เทศ พริ ก ทานตะวั น หน อ ไม ฝ รั่ ง
สมเขียวหวาน สมโอ องุน ทุเรียน
Lampides boeticus (Linnaeus)
อันดับ
Lepidoptera
วงศ
Lycaenidae
ชื่อสามัญ
ผีเสื้อหนอนเจาะฝกถั่ว: Pod Borer Caterpillar
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ลักษณะสําคัญ ขนาดลํ า ตั ว วั ด จากขอบป ก ด า นหนึ่ ง ถึ ง ขอบป ก อี ก ด า นหนึ่ ง กว า ง 2.0-2.5
เซนติเมตร หัวและลําตัวสีดําไมมีขนปกคลุม ปกคูหนาและคูหลังพื้นปกสีดําเหลือบมวง ปลายปก
มีลักษณะคลายแถบสีเทา ขอบปกคูหลังมีจุดสีดําเรียงตามชองเสนปก
พืชอาหาร: พืชตระกูลถัว่ ถั่วลันเตา
Aphis gossypii Glover
อันดับ
Homoptera
วงศ
Aphididae
ชื่อสามัญ
เพลี้ยออนฝาย: Cotton Aphid
ลักษณะสําคัญ เปนเพลี้ยออนขนาดเล็ก ลําตัวยาว 0.09-0.18 เซนติเมตร ตัวออนสีเหลืองจาง
หรือสีขาว ตัวเต็มวัยสีเขียวอมเหลือง จนถึงสีเขียวเขม ขาสีเหลือง หนวดมี 6 ปลอง หนวดปลอง
ที่ 1, 2 และปลองสุดทายสีน้ําตาลออน
พืชอาหาร: พืชตระกูลกะหล่ํา พืชตระกูลแตง มะเขือเปราะ มะเขือพวง ผักบุงจีน ฝายฟกทอง
ตําลึง น้ําเตา พริกขี้หนู พริกหยวก
Aulacophora indica (Gmelin)
อันดับ
Coleoptera
วงศ
Chrysomelidae
ชื่อสามัญ
ดวงเตาแตงแดง: Red Cucurbid Beetle
ลักษณะสําคัญ เปนดวงที่มีขนาดลําตัววัดจากปลายสุดสวนหัวถึงปลายสุดสวนทองยาว 0.801.00 เซนติเมตร ลําตัวคอนขางยาว สีแดงอมแสด ปกแข็งเปนมันวาว
พืชอาหาร: พืชตระกูลแตง
Aulacophora frontalis Baly
อันดับ
Coleoptera
วงศ
Chrysomelidae
ชื่อสามัญ
ดวงเตาแตงดํา: Black Cucurbid Beetle
ลักษณะสําคัญ เปนดวงที่มีขนาดลําตัววัดจากปลายสุดสวนหัวถึงปลายสุดสวนทองยาว 0.700.80 เซนติเมตร ลําตัวคอนขางยาวสีน้ําตาลแดงหรือดํา สวนหัวและอกมักมีสีน้ําตาลแดง ปกแข็ง
เปนมัน ขาทุกคูสีเดียวกับสวนหัว
พืชอาหาร: พืชตระกูลแตง
Lipaphis erysimi Kaltenbach
อันดับ
Homoptera
วงศ
Aphididae
ชื่อสามัญ
เพลี้ยออนกะหล่ํา: Turnip Aphid
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ลักษณะสําคัญ เปนเพลี้ยออนขนาดเล็ก ลําตัวยาว 0.14-0.24 เซนติเมตร สีเหลืองแกมเขียวหรือสี
เขียว มีไขสีขาวตามปลองของลําตัว หนวดมี 6 ปลอง หนวดปลองที่ 1-2 มีสีขาวจาง สวนปลองที่
3-6 สีน้ําตาล
พืชอาหาร: พืชตระกูลกะหล่ํา
Myzus persicae (Sulzer)
อันดับ
Homoptera
วงศ
Aphididae
ชื่อสามัญ
เพลี้ยออนลูกทอ: Green Peach Aphid
ลักษณะสําคัญ เปนเพลี้ยออนขนาดเล็ก ลําตัวยาว 0.12-0.21 เซนติเมตร ตัวออนที่ออกมาใหมๆ
มีสีชมพูออนปนเหลือง ตัวเต็มวัยสีเหลืองออน หรือสีเหลืองอมเขียว หนวดมี 6 ปลอง หัวและหนวด
สีเหลืองออน
พืชอาหาร: ยาสูบ ขาว งา ถั่วตางๆ มันฝรั่ง พืชตระกูลกะหล่ํา
Trichoplusia ni Hübner
อันดับ
Lepidoptera
วงศ
Noctuidae
ชื่อสามัญ
ผีเสื้อหนอนคืบกะหล่าํ : Cabbage Looper
ลักษณะสําคัญ ขนาดลํ า ตั ว วั ด จากขอบป ก ด า นหนึ่ ง ถึ ง ขอบป ก อี ก ด า นหนึ่ ง กว า ง 2.50-3.00
เซนติเมตร หัวและลําตัวอวนปอมมีขนสีเทาปกคลุม ปกคูหนาพื้นปกสีเทาเขม มีรอยแตมสีดํา
กระจายทั่วปก ปกคูหลังพื้นปกสีน้ําตาลออน ขอบปลายปกมีแถบสีดําขนาดใหญ
พืชอาหาร: พืชตระกูลกะหล่ํา คึ่นฉาย มันฝรั่ง ขาวโพด
บีท ผักกาดหอม ผักกวางตุง
ผักกาดขาว
Spodoptera exigua (Hübner)
อันดับ
Lepidoptera
วงศ
Noctuidae
ชื่อสามัญ
ผีเสื้อหนอนกระทูห อม: Common Cutworm
ลักษณะสําคัญ ขนาดลํ า ตั ว วั ด จากขอบป ก ด า นหนึ่ ง ถึ ง ขอบป ก อี ก ด า นหนึ่ ง กว า ง 2.00-2.50
เซนติเมตร ปกคูหนาพื้นปกสีน้ําตาล มีจุดสีน้ําตาลออน 2 จุดตรงกลางปก ปกคูหลังบางใสไมมี
ลวดลาย
พื ช อาหาร: หอมแดง กุ ห ลาบ ถั่ ว ฝ ก ยาว ถั่ ว เหลื อ ง ถั่ ว ลั น เตา องุ น ผั ก ตระกู ล กะหล่ํ า
กลวยไม พริก กระเจี๊ยบเขียว หนอไมฝรั่ง มันเทศ ขาวโพด ทานตะวัน หอมใหญ
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Spodoptera litura (Fabricius)
อันดับ
Lepidoptera
วงศ
Noctuidae
ชื่อสามัญ
ผีเสื้อหนอนกระทูผัก: Beet Armyworm
ลักษณะสําคัญ ขนาดลํ า ตั ว วั ด จากขอบป ก ด า นหนึ่ ง ถึ ง ขอบป ก อี ก ด า นหนึ่ ง กว า ง 2.80-3.00
เซนติเมตร ปกคูหนาพื้นปกสีน้ําตาลเขมมีเสนสีเหลืองออนพาดกระจายทั่วปก ปกคูหลังบางใสไม
มีลวดลาย
พืชอาหาร: พืชตระกูลกะหล่ํา ลําโพง ละหุง ยาสูบ กุหลาบ บัว ถั่วเขียว พลูดาง สมโอ
บานชืน่ โปยเซียน องุน ทานตะวัน
Artogeia canidia (Sparman)
อันดับ
Lepidoptera
วงศ
Pieridae
ชื่อสามัญ
ผีเสื้อหนอนกะหล่ําอินเดีย: Indian Cabbage Caterpillar
ลักษณะสําคัญ ขนาดลําตัววัดจากขอบปกดานหนึ่งถึงขอบปกอีกดานหนึ่งกวาง 4.00-4.50
เซนติเมตร หัวและลําตัวสีดําไมมีขนปกคลุม ปกคูหนาและคูหลังพื้นปกสีขาว ปลายปกคูห นา มีรอย
แตมคลายจุดสีดํา 2 จุด ขอบปลายปกมีรอยแตมสีดําขนาดใหญ ขอบปกคูหลังมีรอยแตมคลาย
จุดสีดํา 5 จุด
พืชอาหาร: พืชตระกูลกะหล่ํา
Plutella xylostella Linnaeus
Lepidoptera
อันดับ
วงศ
Plutellidae
ชื่อสามัญ
ผีเสื้อหนอนใยผัก: Diamond Back Moth
ลักษณะสําคัญ ขนาดลํ า ตั ว วั ด จากขอบป ก ด า นหนึ่ ง ถึ ง ขอบป ก อี ก ด า นหนึ่ ง กว า ง 0.6.-0.7
เซนติเมตร ปกคอนขางแคบ ปกคูหนาพื้นปกสีเทาเขม มีแตมสีเทาบริเวณขอบบนและขอบลางของ
ปก ปกคูหลัง ปลายปกแหลม พื้นปกสีเทาออนไมมีลวดลาย ขอบลางของปกมีขนยาว
พืชอาหาร: พืชตระกูลกะหล่ํา
การศึกษาชนิดแมลงศัตรูพืชสงออกและนําเขาของพืช 4 พืชในครั้งนี้ นับวาเปนงานวิจัยที่มี
ประโยชนอยางมากในการคนควา วิจัย และทบทวนเกี่ยวกับศัตรูพืชของพืชที่ไดศึกษา ซึ่งสามารถ
ใชเปนหลักฐานทางวิทยาศาสตร ในการที่จะยืนยันถึงการพบหรือไมพบแมลงศัตรูพืชในพืชทั้งหมด
ในช ว งเวลาที่ ไ ด ศึ ก ษา ซึ่ ง ศั ต รู พื ช ที่ พ บมี ค วามแตกต า งจากที่ เ คยมี ร ายงาน อาทิ หน อ ไม ฝ รั่ ง
การศึกษาครั้งนี้พบแมลงศัตรูพืช 5 ชนิด ซึ่ง Wongsiri (1991) ไดรายงานไวถึง 11 ชนิด
เชนเดียวกับถั่วลันเตา Wongsiri (1991) ไดรายงานไวถึง 18 ชนิด แตการศึกษาครั้งนี้พบเพียง 6
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ชนิด เปนตน ซึ่งการเตรียมพรอมขอมูลบัญชีรายชื่อเพื่อไวประกอบกับสินคาเกษตรที่ตองการนําเขา
สงออก ตองเปนขอมูลที่เปนปจจุบัน มีหลักฐานยืนยันและสามารถตรวจสอบยอนกลับได
สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาชนิดแมลงศัตรูพืชเพื่อการนําเขาและสงออก ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง
เดือนกันยายน 2552 ในพืชสงออก 2 พืช และพืชนําเขา 2 พืช พบแมลงศัตรู หนอไมฝรั่ง พบ
แมลงศัตรูทั้งหมด 1 อันดับ 5 ชนิด และถั่วลันเตา พบแมลงศัตรูทั้งหมด 3 อันดับ 6 ชนิด พืช
ตระกูลแตง พบแมลงศัตรูทั้งหมด 3 อันดับ 5 ชนิด พืชตระกูลกะหล่ํา พบแมลงศัตรูทั้งหมด 3
อันดับ 8 ชนิด ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้นอกจากจะเปนการสํารวจในแหลงที่ปลูกพืชทั้ง 4 ชนิด แลวยัง
นํามาศึกษาทางดานอนุกรมวิธานโดยการตรวจวิเคราะหตามหลักการตรวจวิเคราะหและสืบคน
ขอมูลที่เปนปจจุบัน ซึ่งจะเปนหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่เปนประโยชนอยางมากในการจัดทํา
บัญชีรายชื่อแมลงศัตรูพืชสงออกและพืชนําเขาที่ไดศึกษา และสามารถนําบัญชีรายชื่อศัตรูพืชที่ได
ไปใชในการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชนําเขาทั้ง 4 พืช รวมทั้งนําไปศึกษาเพื่อพิจารณาในการ
กําหนดแมลงศัตรูพืชกักกัน ตลอดจนใชเปนหลักฐานในการสืบคนและอางอิงทางวิชาการสําหรับ
การเจรจาตอ รองทางการค า และกํ า หนดเงื่ อนไขการนํ า เขา พื ช ตามพระราชบั ญญั ติกั ก พื ช ซึ่ ง
การศึกษาเกี่ยวกับชนิดของศัตรูพืช เพื่อประโยชนทางการคา จําเปนอยางยิ่งจะตองศึกษาอยาง
ตอเนื่องและเตรี ย มพรอมข อมู ลใหเ ปนป จจุบัน ตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งตองประสานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดลําดับความสําคัญของพืชหรือสินคาเกษตรที่ตองการสงออกหรือ
นําเขา ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดของประเทศไทยในการเจรจาตอรองการคากับประเทศคูคา
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