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การศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา และเขตการแพรระบาดของ
หนอนแมลงวันเซียริดแมลงศัตรูเห็ดที่สําคัญ
สัญญาณี ศรีคชา อุราพร หนูนารถ เทวินทร กุลปยะวัฒน
กลุมกีฏและสัตววิทยา

สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

รายงานความกาวหนา
การศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา และเขตการแพรระบาดของหนอนแมลงวันเซียริค แมลง
ศัตรูเห็ดที่สําคัญในหองปฏิบัติการกลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และโรง
เพาะเห็ ด ของเกษจรกรจั ง หวั ด กาญจนบุ รี และนครปฐม จากการสํ า รวจและเก็ บ รวบรวม
แมลงวันเซียริคจากโรงเพาะเห็ดเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ชลบุรี และระยอง พบ
หนอนแมลงวันเซียริด Lycoriella sp. ลงทําลายเห็ดนางฟาภูฐาน เห็ดนางนวล และเห็ดฮังการี จาก
การศึกษาวงจรชีวิตของหนอนแมลงวันเชียริด (Lycoriella sp. ; Dipterra : Sciaridae) ใน
หองปฏิบัติการที่อุณหภูมิเฉลี่ย 25.61+0.62 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพันธเฉลี่ย
92.00+0.25 เปอรเซ็นต พบวาตัวเต็มวัยมีอายุ 18-20 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียหลังฟกออกจากดักแด
แลว 1 วัน จึงเริ่มจับคูผสมพันธุ ระยะไข 3-4 วัน หนอนมี 4 วัย ระยะหนอน 12-13 วัน ระยะดักแด
3-5 วัน ตลอดวงจรชีวิต 18-22 วัน
คํานํา
เห็ ด จั ด เป น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ อี ก ชนิ ด หนึ่ ง มี คุ ณ ค า ทางด า นโภชนาการสู ง และมี
คุณสมบัติเปนสมุนไพรรักษาโรคได ในปจจุบันเกษตรกรมีการตื่นตัวในการเพาะเลี้ยงเห็ดมากขึ้น
โดยมี ก ารขยายกิ จ การการเพาะเลี้ ย งเห็ ด อย า งกว า งขวางและรวดเร็ ว และประกอบกั บ การ
เพาะเลี้ยงเห็ดสามารถทําไดทุกพื้นที่ของประเทศ ในการเพาะเลี้ยงเห็ดสวนใหญมักจะประสบกับ
ปญหาแมลง-ศัตรูพืชเขาทําลาย ทําความเสียหายแกผลผลิต จากการศึกษาของกอบเกียรติ์ และ
คณะ (2544) พบหนอนแมลงวัน 4 ชนิด คือ หนอนแมลงวันเซียริด (Lycoriella sp.) หนอน
แมลงวันฟอริค (Megasellia sp.) หนอนแมลงวันซีซิด (Heteropeza sp.) และแมลงหวี่ดํา
(Scatopse sp.) เขาทําลายกอนเชื้อเห็ด และดอกเห็ด โดยเฉพาะอยางยิ่งหนอนแมลงวันเซียริด
เมื่อมีการระบาดสามารถทําความเสียหายไดมากกวา 80% ในประเทศสหรัฐอเมริกา สวนในบาน
รหัสการทดลอง 01-16-49-03-06-03-10-52
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เราพบวาทําใหผลผลิตลดลง 30% ในการลงทําลายเห็ดหูหนู ที่ปลูกดวยขี้เลื่อยจากไมยางพารา ที่
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยทําใหดอกเห็ดเสียหาย คุณภาพต่ํา และราคาตก นอกจากนี้ยังพบ
ลงทําลายเห็ดแชมปญองที่ผลิตในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม ทําใหผลผลิตลดลง 26-40%
ดังนั้นจึงไดทําการศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยา นิเวศวิทยา และการแพรระบาดของหนอนแมลงวันเซียริด
เพื่อใชเปนแนวทางเพื่อวางแผนการดําเนินการปองกันกําจัดแมลงศัตรูเห็ดทั้งระยะสัน้ และระยะยาว
ตอไปได
วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1.
2.
3.
4.

โรงเพาะเห็ดเกษตรกร
ถุงพลาสติก กลองพลาสติก
แวนขยาย กลองจุลทรรศน
อุปกรณอื่น ๆ ที่จําเปน เชน แอลกอฮอล พูก นั มีด จานเลี้ยงเชื้อ คีมคีบ ทีน่ ับแมลง
ถุงพลาสติก เครื่องชั่งน้ําหนัก

วิธีการ
1. ศึกษาชีววิทยาของหนอนแมลงวันเชียริด โดยทําการเก็บรวบรวมกอนเห็ดที่ถูกหนอน
แมลงวันลงทําลายจากโรงเพาะเห็ดของเกษตรกร แลวนํามาเลี้ยงตอในหองปฏิบัติการจนกระทั่ง
เปนตัวเต็มวัย จากนั้นทําการจําแนกชนิด เมื่อไดแมลงวันเซียริคจึงนํามาเลี้ยงขยายพันธุตอจนไดรุน
ที่ 1 (F1) แลวดําเนินการศึกษาหาวงจรชีวิตในระยะตาง ดังนี้
ระยะไข
ศึกษาอายุของไข และหาอัตราการฟก ตรวจนับและบันทึกจํานวนไขที่ฟก
โดยทําการศึกษาจากไข 500 ฟอง
ระยะหนอน ศึกษาอายุและลักษณะของหนอนวัยตางๆ รวมทัง้ อัตราการอยูรอดของหนอน
บันทึกขนาด ลักษณะ และการตายของหนอนวัยตางๆ โดยทําการศึกษา
จากหนอน 100 ตัว
ระยะดักแด ศึกษาอายุและลักษณะของดักแด รวมทั้งอัตราการฟกเปนตัวเต็มวัยของดักแด
บั น ทึ ก ขนาด และลั ก ษณะของดั ก แด โดยทํ า การศึ ก ษาจากดั ก แด 50
ดักแด
ระยะตัวเต็มวัย ศึกษาอายุขัย การผสมพันธุ การวางไข และลักษณะของตัวเต็มวัย โดย
ใชแมลงวันเซียริคจํานวน 10 คู
2. ศึกษานิเวศนวิทยาของหนอนแมลงวันเชียริด นําไขของแมลงวันเชียริด 100 ฟอง ใสใน
กอนเชื้อเห็ด จากนั้นนําไปไวในโรงเรือนเพาะเห็ด ทําการบันทึกจํานวนจํานวนไขทฟี่ ก จํานวนหนอน
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ที่มีชีวิตรอดในวัยตางๆ จํานวนดักแด และปริมาณตัวเต็มวัยทั้งเพศผูและเพศเมีย โดยทําการศึกษา
5 ซ้ํา ซ้ําละ 100 ฟอง/กอนเชื้อ
3. ศึกษาชนิดของเห็ดอาหารของหนอนแมลงวันเชียริด โดยนํากอนเชื้อของเห็ดชนิดตางๆ
ชนิดละ 3 กอน จากนั้นนําหนอนแมลงวันเชียริดที่พึ่งฟกจากไข ใสกอนละ 50 ตัว แลวนําไปไวใน
โรงเรือนเพาะเห็ด ทําการบันทึกจํานวนดักแดที่ได และปริมาณตัวเต็มวัยทั้งเพศผูและเมีย
4. ศึกษาเขตการแพรระบาดของหนอนแมลงวันเชียริด และศัตรูธรรมชาติ โดยออกสํารวจ
และเก็บรวบรวมกอนเชื้อเห็ดที่ถูกหนอนแมลงวันลงทําลายจากโรงเพาะเห็ดของเกษตรกรในเขต
ตางๆ แลวนํามาเลี้ยงตอในหองปฏิบัติการจนกระทั่งเปนตัวเต็มวัย จากนั้นทําการจําแนกชนิด เมื่อ
ได แ มลงวัน เซี ย ริ ค ทํา การบั น ทึ ก แหล ง ที่ พ บและชนิ ด ของเห็ ด ที่ ถู ก ทํา ลาย นอกจากถ า พบศั ต รู
ธรรมชาติ นํามาเลี้ยงตอในหองปฏิบัติการจนกระทั่งเปนตัวเต็มวัยแลวทําการจําแนกชนิด
เวลาและสถานที่
ตุลาคม 2551 – กันยายน 2553
หองปฏิบัติการกลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช
โรงเพาะเห็ดของเกษตรกร
ผลการทดลองและวิจารณ
1. ศึกษาชีววิทยาของหนอนแมลงวันเชียริด Lycoriella sp. ดําเนินการศึกษาในป พ.ศ. 2552
ณ หองปฏิบัติการกลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรุงเทพมหานคร โดยมี
อุณหภูมิเฉลี่ย 25.61+0.62 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพันธเฉลี่ย 92.00+0.25 เปอรเซ็นต
จากการศึกษาชีววิทยาหนอนแมลงวันเชียริด Lycoriella sp. บนกอนเชื้อเห็ดนางฟา พบวาการ
เจริญเติบโตของแมลงชนิดนี้แบงออกเปน 4 ระยะ คือ
ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไขเปนกลุม โดยสามารถวางไขไดสูงสุดถึงกลุม
ระยะไข
ละ 40 ฟองในกอนเชื้อเห็ด หรือตามผิวหนาของดินในโรงเพาะเห็ดทีม่ ีความชืน้ พอสมควร หรือตาม
ตนวัชพืชที่ขนึ้ ในโรงเพาะเห็ด ไขมีสีขาวผิวเปนมันสะทอนแสง มีขนาดเล็ก ขนาดกวางเฉลี่ย
0.17+0.01 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 0.24+0.30 มิลลิเมตร ระยะไข 3-4 วัน
ระยะหนอน หนอนมีลักษณะหัวแหลม ทายปาน ไมมีขา สวนหัวมีลักษณะเปนตะขอ
แข็งสีดํา หนอนที่ฟก ออกใหมๆ มีขนาดลําตัวกวางเฉลี่ย 0.25+0.19 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย
0.78+0.23 มิลลิเมตร ตัวหนอนเคลื่อนที่โดยการยืดหดลําตัว หนอนมี 4 วัย หนอนโตเต็มมีขนาด
ลําตัวกวางเฉลี่ย 1.67+0.14 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 5.52+1.22 มิลลิเมตร ระยะหนอน 12-13 วัน
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ระยะดักแด ดักแดมีลักษณะกลมรีคลายถังเบียร ระยะนี้แมลงไมมีการเคลื่อนไหว
ดักแดอยูที่ผิวดานนอกของกอนเชื้อเห็นในถุงพลาสติกมองเห็นไดงา ย บางครั้งอาจเขาดักแดในกอน
เห็ดสําหรับกอนเห็ดที่ถูกทําลายรุนแรง หรืออาจลงมาเขาดักแดในดินทีพ่ ื้นโรงเพาะเห็ด ดักแดมี
ขนาดกวางเฉลี่ย 0.89+0.03 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 2.54+0.35 มิลลิเมตร ระยะดักแด 3-5 วัน
ระยะตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยเปนมีลักษณะคลายยุง ขนาดประมาณ 2 มิลลิเมตร หัวและอก
มีสีดํา สวนทองมีสีนา้ํ ตาล มีปกบางใสสะทอนแสง 1 คู หนวดยาวชี้ตงั้ ระยะนี้ไมทําลายพืช ตัวเต็ม
วัยหลังจากออกจากดักแด 1 วัน จึงเริ่มจับคูผสมพันธุและเริ่มวางไข โดยวางไขในกอนเชื้อเห็ด ตัว
เต็มวัยเพศเมียมีความสามารถในการวางไขตลอดอายุขัยได 150 ฟอง วางไขไดสูงสุด 40 ฟอง/วัน
ตัวเต็มวัยเพศเมียเมื่อกางปกมีขนาดกวางเฉลี่ย 0.75+0.11 เซนติเมตร ลําตัวยาวเฉลี่ย 3.42+0.21
เซนติเมตร ตัวเต็มวัยเพศเมียมีอายุ 12-13 วัน ตัวเต็มวัยเพศผูเมื่อกางปกมีขนาดกวางเฉลี่ย
0.48+0.05 เซนติเมตร ลําตัวยาวเฉลี่ย 2.81+0.21 เซนติเมตร ตัวเต็มวัยเพศผูม ีอายุ 10-12 วัน
จากการศึกษาวงจรชีวิตของหนอนแมลงวันเชียริด Lycoriella sp. ภายใตสภาพ
หองปฏิบัติการ พบวามีวงจรชีวิต (จากไขถึงตัวเต็มวัย) 18-22 วัน
สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาวงจรชีวิตของหนอนแมลงวันเชียริด (Lycoriella sp. ; Dipterra :
Sciaridae) ในหองปฏิบัติการ พบวาตัวเต็มวัยมีอายุ 18-20 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียหลังฟกออกจาก
ดักแดแลว 1 วัน จึงเริ่มจับคูผสมพันธุ โดยวางไขเปนกลุม ตัวเมีย 1 ตัว สามารถวางไขได 150 ฟอง
ระยะไข 3-4 วัน หนอนมี 4 วัย ระยะหนอน 12-13 วัน ระยะดักแด 3-5 วัน ตลอดวงจรชีวิต 18-22
วัน
เอกสารอางอิง
กอบเกียรติ์ บันสิทธิ์ พรทิพย วิสารทานนท ฉัตรไชย ศฤงฆไพบูลย และสัจจะ ประสงคทรัพย.
2544. แมลง-ไรศัตรูเห็ดในประเทศไทย. โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว กรุงเทพมหานคร.
80 หนา.

