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ไร/สัตวศัตรูพชื สงออกไดแก มะละกอและมะพราวน้
มะละกอและมะพราวน้ําหอม
พืชนําเขา ไดแก ปาลมน้ํามันและหัวพันธุไมดอก
Insect Pest Species of Imported and Exported Crops
ลักขณา บํารุงศรี
ยุวรินทร บุญทบ
สุนดั ดา เชาวลิต
ชมัยพร บัวมาศ อิทธิพล บรรณาการ
กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
บทคัดยอ
การสํารวจรวบรวมตัวอยางแมลงศัตรูพืชทั้งตัวออนและตัวเต็มวัยจาก พืชสงออก 2 พืช
ไดแก มะพราวน้ําหอมและมะละกอ และพืชนําเขา 2 พืช ไดแก ปาลมน้ํามันและหัวพันธุไมดอก
(แกลดิโอลัส ลิลลี่ ทิวลิป) จากแหลงปลูกพืชดังกลาวทั่วประเทศ ระหวางเดือน ตุลาคม 2552 ถึง
เดือนกันยายน 2554 นําตัวอยางมาตรวจวิเคราะหชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน รวมทั้งตรวจสอบชื่อ
วิทยาศาสตรที่ถูกตองและเปLนปMจจุบันของแมลงศัตรูพืชทั้งหมดที่พบ ในการศึกษาครั้งนี้ พบแมลง
ศัตรูพืชทั้งหมด 4 อันดับ 13 วงศ 16 ชนิด โดยพบแมลงศั
แมลงศัตรูในพืชสงออก มะพราวน้ําหอม 3 อันดับ
8 วงศ 8 ชนิด ไดแก อันดับ Coleoptera 3 วงศ 3 ชนิด Lepidoptera 3 วงศ 3 ชนิด และอันดับ
Hemiptera 2 วงศ 2 ชนิด ในมะละกอพบ 2 อันดับ 3 วงศ 4 ชนิด ไดแก อันดับ Thysanoptera
1 วงศ 2 ชนิด และอันดับ Hemiptera 2 วงศ 2 ชนิด แมลงศัตรูในพื
ในพืชนําเขา ปาลมน้ํามัน 2 อันดับ 6
ใน
วงศ 8 ชนิด ไดแก อันดับ Coleoptera 3 วงศ 4 ชนิด และอันดับ Lepidoptera 3 วงศ 4 ชนิด ใน
หัวพันธุไมดอก 1 อันดับ 1 วงศ 1 ชนิด
คํานํา
ประเทศไทยเปLนประเทศเกษตรกรรม รายไดจากการสงออกของประเทศสวนใหญมาจาก
สินคาเกษตร เชน ไมดอก พืชผัก และไมผล จากการเปZดเสรีทางการคาทําใหประเทศไทยในฐานะ
ประเทศสมาชิกองคการคาโลก (World Trade Organization) ตองปฏิบัติตามกฎเกณฑเกี่ยวกับ
การคาสินคาเกษตร ภายใตความตกลงวาดวยการบังคับใชมาตรการดานสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช
(Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measure หรือ SPS) ซึ่งระบุไว
ชัดเจนวา ประเทศสมาชิกมีสิทธิ์และพันธกรณีพื้นฐาน (right and obligation) ในการกําหนด
มาตรการสุขอนามัยพืชจากตางประเทศ มิใหเขาไปเปLนอันตรายหรือเกิ ดความเสียหายตอสุขภาพ
มนุษย สัตว พืชและสิ่งแวดลอม (อรุณี, 2543) วิธีการปฏิบัติคือประเทศผูนําเขาสินคาเกษตรตองมี
การตรวจสอบศัตรูพืช โดยวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest Risk Analysis : PRA) อาจจะเปLน
โรคพืช แมลง ไร สัตวศัตรูพืช หรือวัชพืชที่ติดมากับสินคาเกษตรที่นําเขา โดยประเทศผูนําเขาจะขอ
บัญชีรายชื่อและขอมูลศัตรูพืชแตละชนิดของสินคาเกษตรที่จะนําเขานั้น ๆ ซึ่งประเทศผูสงออกจะตอง
รหัสการทดลอง 0303-0404-5454-0303-0101-0000-0101-54
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เปLนผูจัดทํา หากประเทศผูสงออกไมมีบัญชีรายชื่อศัตรูพืชพรอมขอมูลที่สมบูรณครบถวนตามความ
ตองการของผูนําเขา ทําใหประเทศผูนําเขาไมมีขอมูลเพียงพอเพื่อนําไปประกอบในการวิเคราะห
ความเสี่ยงศัตรูพืช อาจมีผลทําใหเกิดปMญหาตอการอนุญาตใหนําเขาสินคาเกษตรนั้น ซึ่งปMจจุบัน
นับวาเปLนปMญหาที่สําคัญอยางมากสําหรับประเทศที่ตองการสงออกหรือนําเขาสินคาเกษตร ซึ่งหลาย
ประเทศมีความตื่นตัวและเรงดําเนินการจัดทําบัญชีขอมูลรายละเอียดศัตรูพืชเพื่อพรอมในการเจรจา
การคาระหวางประเทศ
การศึกษาชนิดแมลงศัตรูพืชนําเขา ไดแก ปาลมน้ํามัน (Oil Palm); Elaeis guineensis
Jacq. และหัวพันธุไมดอก ไดแก แกลดิโอลัส (Gladiolus); Gladiolus spp., สิลลี่ (Lily); Lilium
spp. ทิวลิป (Tulip); Tulipa spp. (เริ่มตุลาคม 2552 ถึงกันยายน 2554) เพื่อการนําเขาพืชดังกลาว
ของประเทศไทย และสําหรับพืชสงออก ไดแก มะละกอ (Papaya); Carica papaya L. และ
มะพราวน้ําหอม (Coconut); Cocos nucifera L. (เริ่มตุลาคม 2552 ถึงกันยายน 2554) ซึ่งประเทศ
ไทยกําลังเตรียมขอมูลเพื่อสงออกไปยังประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา อิหราน นิวซีแลนด
ก็มีความจําเปLนตองเรงดําเนินการเชนกัน เพื่อไดขอมูลบัญชีรายชื่อที่พรอมใหประเทศคูคาไดนําไป
วิเคราะหความเสี่ยง เพื่อประกอบการพิจารณาการนําเขาพืชเหลานี้จากประเทศไทย ซึ่งงานลักษณะ
นี้เปLนงานที่มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อยืนยันวามีหรือไมมีแมลงศัตรูพืชในแตละพืชที่ตองการนําเขาหรือ
สงออกจากประเทศตนทาง หากพบแมลงศัตรูพืชตองมีขอมูลวาพบการทําลายที่สวนใดของพืช และ
นอกจากตองการขอมูลดังกลาวแลวยังตองตรวจสอบรายชื่อวิทยาศาสตรที่ถูกตองและเปLนปMจจุบัน
พรอมกับเก็บรวบรวมตัวอยางของจริงไวในพิพิธภัณฑ เพื่อยืนยัน ตรวจสอบ และอางอิง

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ
1. ตัวอยางแมลงศัตรูพืช
2. อุปกรณเก็บจัดรูปรางแมลง ไดแก สวิงจับแมลง ขวดฆาแมลงที่บรรจุสารเอททิลอะซีเตท
(Ethyl acetate) กระดาษแข็งขนาด A4 ขวดดองแมลงพรอมแอลกอฮอล 70-80% ขวดพรอมน้ํายา
เก็บรักษาตัวอยางเพลี้ยไฟเอจีเอ (AGA) ซึ่งเปLนสวนผสมของแอลกอฮอล 60% 10 สวน กลีเซอรีน 1
สวน และกรดน้ําสม 1 สวน ปากคีบ ซองกระดาษสามเหลี่ยม พูกัน กลองพลาสติก ถุงพลาสติก กลอง
รักษาความเย็น ถังแชตัวอยางแมลง ไมจัดรูปรางตัวอยางแมลง เข็มไรสนิม ตูอบตัวอยางแมลง หีบไม/
ตูเก็บตัวอยางแมลง การบูร โหลชื้น
3. อุปกรณและสารเคมีทําสไลดถาวร
3.1 อุปกรณ แผนสไลดแกว แผนแกวปZดสไลด (Cover glass) เข็มเขี่ย หลอดดูด
กระจกนาฬิกา บีคเกอร หลอดแกวทดลอง เตาไฟฟ|า ตูอบแผนสไลด
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3.2 สารเคมี น้ํากลั่น แอลกอฮอล 60-100% โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 5%
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) 10% คารบอลไซลีน (Carbol xylene) ซึ่งเปLนสารละลายของไซลีน
3 สวนและผลึกกรดคารโบลิค (Carbolic acid crystal) 1 สวน กรดเกลือ (Hydrochlorlic acid)
10% สารละลายเอ็น-บิวทิลแอลกอฮอล (N-butyl alcohol) น้ํายายอมสีซึ่งเปLนสารละลายของ
แอซิดฟุชชิน (Acid fuchsin) 0.5 กรัม และกรดเกลือ 10% 25 มิลลิลิตร สารละลายคารบอนไซลอล
(Carbon-xylol) ซึ่งมีสวนผสมของไซลีน 90 สวน กับฟ€นอล 10 สวน แลคติกแอซิด (Lactic acid)
โคลฟออย (Clove oil) แคนาดาบัลซัม (Canada balsum)
4. อุปกรณในการวาดภาพ กลองถายรูป กลองจุลทรรศนชนิด Stereomicroscope และ
ชนิด Compound microscope
วิธกี าร
1. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับชนิดของแมลงศัตรูพืชนําเขา 4 พืช ไดแก ปาลมน้ํามัน และหัวพันธุ
ไมดอก (แกลดิโอลัส ลิลลี่ ทิวลิป) ในพืชสงออก 2 พืช ไดแก มะพราวน้ําหอม และมะละกอจาก
เอกสารที่มีรายงานเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชทั้งในและตางประเทศ
2. สํารวจ รวบรวมตัวอยางแมลงศัตรูพืชจากแหลงปลูกพืชทั้ง 2 พืช โดยใชสวิงโฉบ / เคาะ
หรือเขยากิ่ง ตน หรือดอกของพืชเพื่อใหแมลงศัตรูพืชตกลงบนอุปกรณที่รองรับ หรือตัดใบ / กิ่ง /
ยอดของพืชที่มีแมลงศัตรูพืชเกาะอาศัยดวยกรรไกรตัดกิ่ง ใชพูกันเขี่ยแมลงศัตรูพืชที่พบใสขวดที่บรรจุ
น้ํายาดอง หรือนําตัวอยางแมลงศัตรูพืชพรอมพืชใสถุงพลาสติก กลองพลาสติก หรือถุงกระดาษ เก็บ
ตัวอยางดังกลาวในกลองรักษาความเย็น ภายในบรรจุน้ําแข็งแหงเพื่อรักษาตัวอยางใหสดอยูเสมอ
หากตัวอยางที่รวบรวมไดอยูในระยะตัวออน เชน เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป|ง เพลี้ยหอย เพลี้ยออน หนอน
ผีเสื้อ หนอนแมลงวันผลไม ฯลฯ ตองนําตัวอยางไปเลี้ยงในหองปฏิบัติการจนเปLนตัวเต็มวัย
วิธีการที่กลาวถึงทั้งหมดเปLนวิธีการสากลที่ใชในการศึกษางานดานอนุกรมวิธาน โดยจะไมมี
วิธีการสุมหรือกําหนดขนาดตัวอยางที่เหมาะสมเหมือนงานวิจัยอื่นๆ เนื่องจากงานอนุกรมวิธานเปLน
งานวิจัยเชิงสํารวจไมใชเปLนงานวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมี หรือรูปแบบการแพรกระจาย
ของศัตรูพืช การสํารวจรวบรวมสามารถดําเนินการไดทุกสถานที่ที่มีการปลูกพืชนั้นๆ ซึ่งหากสามารถ
รวบรวมตัวอยางไดมากก็จะสามารถยืนยันลักษณะทางอนุกรมวิธานของแมลงแตละชนิดที่ไดศึกษา
หรื ออาจพบลักษณะที่แปรปรวนของแมลงชนิ ดเดี ยวกัน แตหากรวบรวมตัว อยางแมลงไดเพี ยง 1
ตัวอยางในพืชหรือสถานที่ใดก็ตามก็สามารถนํามาศึกษาดานอนุกรมวิธานไดเชนกัน ซึ่งตัวอยางที่เก็บ
ไดเพียงตัวอยางเดียวนี้ในบางครั้งอาจพบวาเปLนแมลงที่พบใหม (New record) หรือแมลงชนิดใหม
(New species) ซึ่งการศึกษาถึงชนิดของแมลงก็อยูในขอบขายของงานวิจัยดานอนุกรมวิธาน จึงใช
หลักการและวิธีการเชนเดียวกัน
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3. บันทึกรายละเอียดของแมลงศัตรูพืช และขอมูลอื่นที่สําคัญ ไดแก ชนิดของพืช สวนของ
พืชที่พบตัวอยาง ลักษณะการทําลาย วัน / เดือน / ป€ สถานที่ และชื่อผูเก็บตัวอยาง รวมทั้งบันทึกโดย
การถายภาพ
4. นําตัวอยางที่บันทึกรายละเอียดไปจัดเตรียมตัวอยางแมลง เพื่อวิเคราะหชนิดโดยการจัด
รูปรางหรือทําสไลดถาวรแมลงแตละชนิดตามวิธีการของ (ศิริณี, 2548)
5. นํ า ตั ว อยางจากขอ 4 ไปตรวจวิ เ คราะหชนิ ด โดยตรวจสอบลั ก ษณะที่ สํ า คั ญ ทาง
อนุ ก รมวิ ธ านใตกลองจุ ล ทรรศน และใชเอกสารแนวทางการวิ 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
6. จั ด ทํา ป| ายและบั นทึ กขอมู ลรายละเอี ยดบนป| า ยบั น ทึกกํ ากั บตั ว อยางแมลง ไดแก ชื่ อ
วิทยาศาสตร พืชอาหาร วัน / เดือน / ป€ สถานที่และชื่อผูเก็บตัวอยาง รวมทั้งวัน / เดือน / ป€ และ
ชื่อผูวิเคราะหชนิด
7. นํ า ตั ว อยางแมลงศั ต รู พืช ที่ ไ ดศึ กษาวิ จั ย ทั้ งหมด เก็ บ รั กษาไวในพิ พิธ ภั ณฑแมลง โดย
แบงเปLนหมวดหมูตามระบบสากลของพิพิธภัณฑสิ่งสําคัญของการจัดทําบัญชีรายชื่อศัตรูพืช (Pest
List) จําเปLนอยางยิ่งที่ตองมีตัวอยางจริงของแมลงศัตรูพืชทุกชนิดที่ไดรายงาน เก็บรักษาไวเพื่อการ
ตรวจสอบ / สืบคน / อางอิง
เวลาสถานที
เวลาสถานที่
เวลา เริ่มตนเดือนตุลาคม 2552 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2554
สถานที่
1. แปลงปลูก มะละกอ มะพราวน้ําหอม ปาลมน้ํามัน และหัวพันธุไมดอก ในจังหวัด
ตางๆ ทุกภาคของประเทศไทย
2. หองปฏิบัติการกลุมงานอนุกรมวิธานแมลง กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
ผลและวิ
ผลและวิจารณผล
ารณผลการทดลอง
ผลการทดลอง
การศึกษาชนิดแมลงศัตรูพืชเพื่อการนําเขาและสงออก ระหวางเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือน
กันยายน 2554 ในพืชสงออก 2 พืช คือ มะละกอ และมะพราวน้ําหอม ในพืชนําเขา 2 พืช คือ
ปาลมน้ํามัน และหัวพันธุไมดอก (แกลดิโอลัส ลิลลี่ ทิวลิป) โดยสํารวจเก็บรวบรวมตัวอยางแมลง จาก
แหลงปลูกปาลมน้ํามัน หัวพันธุไมดอก มะพราวน้ําหอม และมะละกอ ในจังหวัดตางๆ ทุกภาคของ
ประเทศไทย พบแมลงศัตรูดังนี้ดังนี้
มะละกอ พบแมลงศัตรู 4 ชนิด ไดแก เพลี้ยไฟดอกไมฮาวาย Thrips hawaiiensis (Morgan)
(Thysanoptera: Thripidae) เพลี้ยไฟมะละกอ Thrips parvispinus Karny (Thysanoptera:
Thripidae) เพลี้ยแป|งมะละกอ Paracoccus marginatus Williams & Granara de Willink
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(Hemiptera: Pseudococcidae) และแมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus disperses Russell
(Hemiptera: Aleyrodidae)
มะพราวน้ําหอม พบแมลงศัตรู 8 ชนิด ไดแก แมลงดําหนามมะพราว Brontispa longissima
Gestro (Coleoptera: Hispidae) ดวงงวงมะพราว Rhynchophorus schach (Oliver)
(Coleoptera: Curculionidae) ดวงกุหลาบ Adoretus compressus (Weber) (Coleoptera:
Retelidae) หนอนหัวดํามะพราว Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecopholidae)
หนอนหอยมะพราว Parasa lepida (Cramer) (Lepidoptera: Limacodidae) หนอนปลอกมะพราว
Mahasena corbetti Tams (Lepidoptera: Psychidae) มวนป€กแกว Stephanitis typica
(Distant) (Hemiptera: Tingidae) และเพลี้ยออน Cerataphis orchidearum (Westwood)
(Hemiptera: Aphididae)
ปาลมน้
ปาลมน้ํามัน พบแมลงศัตรู 8 ชนิด ไดแก ดวงแรดมะพราว Oryctes rhinoceros L.
(Coleoptera: Scarabaeidae) ดวงงวงมะพราว Rhynchophorus schach (Oliver) (Coleoptera:
Curculionidae) ดวงกุหลาบ Adoretus compressus (Weber) (Coleoptera: Retelidae) แมลง
นูนเขียว Anomala sp. (Coleoptera: Scarabaeidae) หนอนหอยมะพราว Parasa lepida
(Cramer) (Lepidoptera: Limacodidae) หนอนหอยหลังเตา Thosea siamica Holloway
(Lepidoptera: Limacodidae) หนอนปลอกมะพราว Mahasena corbetti Tams (Lepidoptera:
Psychidae) หนอนหัวดําหนอนหัวดํามะพราว Opisina arenosella Walker (Lepidoptera:
Oecophoridae)
หัวพันธุไมดอกพบแมลงศั
ตรูแกลดิโอลัส 1 ชนิด ไดแก ดวงเตาแตงแดง Aulacophora
ไมดอก
indica (Gmelin) (Coleoptera: Chrysomelidae)
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ตารางที่ 1 รายชื่อแมลงศัตรูพืชนําเขา (ตุลาคม 2552 - กันยายน 2554)
ชื่อพืช
ปาลม
น้ํามัน

ชื่อแมลง

วงศ

อันดับ

ดวงแรด
มะพราว

Oryctes
rhinoceros L.

Scarabaeidae

Coleoptera

ดวงงวง
มะพราว

Rhynchophorus
schach (Oliver)

Curculionidae

Coleoptera

ดวง
กุหลาบ

Adoretus
compressus

Rutelidae

Coleoptera

Weber

หัวพันธุ
ไมดอก
แกลดิ
โอลัส

แมลงนูน
เขียว

Anomala sp.

Scarabaeidae

Coleoptera

หนอน
หอย
มะพราว
หนอน
หอยหลัง
เตา
หนอน
ปลอก
มะพราว

Parasa lepida

Limacodidae

Lepidoptera

Limacodidae

Lepidoptera

Mahasena
corbetti Tams

Psychidae

Lepidoptera

Opisina
arenosella

Xyloryctidae

Lepidoptera

Chrysomelidae

Coleoptera

หนอนหัว
ดํา
มะพราว
ดวงเตา
แตงแดง

เขตการ
สวนทีถ่ ูก
แพรกระจาย
ทําลาย
สุราษฎรธานี โคนทางใบ
กาฬสินธุ
ยอดออน
ประจวบคีร-ี
ขันธ ชุมพร
สุราษฎรธานี
กาฬสินธุ
ประจวบคีร-ี
ขันธ ชุมพร
สุราษฎรธานี
ประจวบคีร-ี
ขันธ ชุมพร
สุราษฎรธานี
ชุมพร

ยอด
ลําตน

ใบ

ใบ

ใบ

Cramer

Thosea siamica
Holloway

ประจวบคีร-ี
ขันธ ชุมพร
สุราษฎรธานี
ประจวบคีร-ี
ขันธ ชุมพร
สุราษฎรธานี
สระบุรี
สุราษฎรธานี
สระบุรี

ใบ

เชียงใหม

ใบ

ใบ

ใบ

Walker

Aulacophora
indica (Gmelin)
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ตารางที
ตารางที่ 2 รายชื่อแมลงศัตรูพืชสงออก (ตุลาคม 2552 - กันยายน 2554)
ชื่อพืช
มะพราว
น้ําหอม

ชื่อแมลง
วงศ
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร
แมลงดําหนาม Brontispa
Hispidae
มะพราว
longissima Gestro

ดวงงวง
มะพราว
ดวงกุหลาบ

Rhynchophorus
schach (Oliver)
Adoretus
compressus

สวนทีถ่ ูก
ทําลาย
ดอก

Curculionidae

Coleoptera

เขตการ
แพรกระจาย
ประจวบคีรี ขันธ
ชุมพร
สุราษฎรธานี
นครศรีธรรม ราช
นครศรีธรรม ราช

Rutelidae

Coleoptera

ประจวบคีรี ขันธ

ใบ ผล

Oecopholidae

Lepidoptera

ใบ
ผลออน

Limacodidae

Lepidoptera

ประจวบคีรี ขันธ
ชุมพร
สุราษฎรธานี
นครศรีธรรม ราช
ชุมพร

ใบ

ใบ

อันดับ
Coleoptera

ใบ

Weber
หนอนหัวดํา
มะพราว

Opisina
arenosella
Walker

หนอนหอย
มะพราว

Parasa lepida

หนอนปลอก
มะพราว

Mahasena
corbetti Tams

Psychidae

Lepidoptera

มวนป€กแกว

Stephanitis
typica (Distant)

Tingidae

Hemiptera

ประจวบคีรี ขันธ
ชุมพร
สุราษฎรธานี
นครศรีธรรม ราช
สระบุรี
สระบุรี

เพลี้ยออน
ปาลม

Cerataphis
brasiliensis

Aphididae

Hemiptera

จันทบุรี

ใบ ผล

Cramer

(Hempel)
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ตอ)
ชือ่ พืช
มะละกอ

ชือ่ แมลง
ชือ่ สามัญ
ชือ่ วิทยาศาสตร
เพลี้ยไฟ
Thrips
ดอกไมฮาวาย hawaiiensis
(Morgan)
เพลี้ยไฟ
Thrips
มะละกอ
parvispinus
Karny
เพลี้ยแป|ง
Paracoccus
มะละกอ
marginatus
Williams &
Granara de
Willink
แมลงหวี่ขาว Aleurodicus
ใยเกลียว
disperses
Russell

วงศ

อันดับ

Thripidae

Thysanopter
a

Thripidae

Thysanopter
a

เขตการ
แพรกระจาย
จันทบุรี ชุมพร
พระนครศรี
อยุธยาชุมพร
ชัยภูมิ

สวนทีถ่ กู
ทําลาย
ดอก

ใบ

Pseudococcidae Hemiptera

ระยอง
นครราชสีมา

ใบ ผล

Aleyrodidae

จันทบุรี
ประจวบคีรีขันธ
ชุมพร
สุราษฏรธานี

ใบ ผล

Hemiptera

รายละเอียดแมลงศัตรูพชื นําเขาเขา-สงออกแตละชนิ
สงออกแตละชนิด
ดวงแรดมะพราว (coconut rhinoceros beetle)
ชื่ออืน่
rhinoceros beetle, Asiatic rhinoceros beetle, coconut black beetle,
coconut palm rhinoceros beetle, date palm beetle, dung beetle,
black beetle
ชื่อวิทยาศาสตร
Oryctes rhinoceros L. (Coleoptera: Scarabaeidae)
ยาศาสตร
ชื่อเดิม
Scarabaeus rhinoceros Linnaeus
Oryctes stentor Castelnau
รูปรางลักษณะ (ภาพที่ 1 ก)
เปLนดวงป€กแข็งขนาดใหญ ตัวเต็มวัยวัดขนาดลําตัวกวาง 2.0-2.5 เซนติเมตร ยาว 4.0-5.5
เซนติเมตร สวนหัวมีเขายื่นออกมาดานหนาลักษณะคลายนอแรดจึงไดชื่อวาดวงแรด เขาของเพศผูยาว
กวาเขาเพศเมีย หนวดเปLนแบบแผนใบไม มี 3-4 ปลอง มักซอนอยูใตสวนหัว อกปลองแรกสีน้ําตาล
เขม-ดํามีรอยบุ‰มเวากวางเขาดานใน มีขนละเอียดสีน้ําตาลตามขอบดานขางของอก ป€กแข็งคูหนาสี
น้ําตาลแดงเปLนมันหรือน้ําตาลเขม มีรองหลุมเรียงกันตามยาวลําตัว ทําใหดูคลายเสนป€กลําตัว ป€กคลุม
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สวนทองปลองสุดทายไมมิด ทองสีน้ําตาลแดง มีขนสั้นสีน้ําตาลแดงเรียงเปLนแถวที่ทองปลองสุดทาย
ขาสีน้ําตาลเขมมีขนละเอียดปกคลุม
พืชอาหาร
พืชสกุลปาลมน้ํามันทุกชนิด เชน มะพราว ปาลมน้ํามัน ปาลมประดับ
แหลงทีส่ าํ รวจพบ
จังหวัดสุราษฎรธานี และกาฬสินธุ
ดวงงวงมะพราว (red(red-stripe weevil)
ชื่ออืน่
ชื่อวิทยาศาสตร
Rhynchophorus schach (Oliver) (Coleoptera: Curculionidae)
ชื่อเดิม
รูปรางลักษณะ (ภาพที่ 1 ข)
เปLนดวงป€กแข็งขนาดกลาง ตัวเต็มวัยวัดขนาดลําตัวกวาง 1.1-1.2 เซนติเมตร ยาว 2.5-3.0
เซนติเมตร หัวและลําตัวสีน้ําตาลแดง ปากยื่นยาวออกจากหัวลักษณะคลายงวง หนวดรูปรางแบบหัก
ขอศอก (geniculate) มองเห็นไดชัดเจน รอยตอระหวางหัวและอกมีแถบสีเหลืองทองขนาดเล็ก อก
ปลองแรกสีน้ําตาลแดง มีจุดขนาดเล็กสีดําหกจุด อกปลองที่สองมีขนาดเล็ก อกปลองที่สามขยายใหญ
ป€กแข็งคูหนาสีน้ําตาลแดง-น้ําตาลเขมขอบป€กสีดํา มีรองเรียงกันตามยาวลําตัว ป€กคลุมสวนทองปลอง
สุดทายไมมิด ทองคอนขางสั้นลักษณะเรียวแหลมมีหาปลอง ปลองที่หนึ่งปลองที่สองและปลองที่หาสี
น้ําตาล สวนปลองที่สามและสี่สีดํามัน
พืชอาหาร
มะพราว ปาลมน้ํามัน ตาล ลาน ปาลมประดับหลายชนิด
แหลงทีส่ าํ รวจพบ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี กาฬสินธุ
ดวงกุหลาบ (rose beetle)
ชื่ออืน่
Adoretus compressus (Weber) (Coleoptera: Retelidae)
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อเดิม
Lepadoretus compressus Weber
รูปรางลักษณะ (ภาพที่ 1 ค)
เปLนดวงขนาดเล็ก ตัวเต็มวัยวัดขนาดลําตัวกวาง 0.5-0.6 เซนติเมตร ยาว 1.2-1.5 เซนติเมตร
ลําตัว อวนป|อมสีน้ําตาลเขม มีขนละเอียดปกคลุมทั่วลําตัว หัวคอนขางใหญมองเห็นตาชัดเจน หนวด
เปLนแบบแผนใบไม มี 3-4 ปลอง มักซอนอยูใตสวนหัว ป€กแข็งคูหนาคลุมทองปลองสุดทายไมมิด
ทองปลองสุดทายมีขนขนาดเล็กสีเหลืองนวลปกคลุม
พืชอาหาร
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มะพราว ปาลมน้ํามัน ขาวโพด กุหลาบ บานชื่น พุทธรักษา หูปลาชอน หูกวาง
อินทนิล ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ขาวฟŠาง ฝ|าย ละหุง มันสําปะหลัง องุน
แหลงทีส่ าํ รวจพบ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี
แมลงนูนเขียว (leaf–
(leaf–eating beetle)
ชื่ออืน่
ชื่อวิทยาศาสตร
Anomala sp. (Coleoptera: Scarabaeidae)
ชื่อเดิม
Lepadoretus compressus Weber
รูปรางลักษณะ (ภาพที่ 1 ง)
เปLนดวงป€กแข็งขนาดกลาง ตัวเต็มวัยลําตัวอวนสั้น วัดขนาดลําตัวกวาง 1.4-1.5 เซนติเมตร
ยาว 2.8-3.0 เซนติเมตร หัวสีเขียวมองเห็นตาชัดเจน หนวดเปLนแบบแผนใบไม มี 3-4 ปลอง มักซอน
อยูใตสวนหัว อกปลองแรกสีเขียวขอบดานขางสีดํา อกปลองที่สองและสามขนาดใกลเคียงกัน ป€กแข็ง
คูหนาสีเขียงมันวาวขอบป€กสีดํา ทองสีน้ําตาลมี 6 ปลอง ป€กคลุมสวนทองปลองที่ 5 และ 6 ไมมิด โดย
ปลายทองทั้งสองปลองมีขนสั้นสีน้ําตาลกระจายอยูทั่ว
พืชอาหาร
มะพราว ปาลมน้ํามัน ตาล ลาน ปาลมประดับหลายชนิด
แหลงทีส่ าํ รวจพบ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี
ดวงเตาแตงแดง (red pumpkin beetle)
ชื่ออืน่
cucurbit leaf beetle, cucurbit beetle
ชื่อวิทยาศาสตร Aulacophora indica (Gmelin) (Coleoptera: Chrysomelidae)
ชื่อเดิม
Aulacophora similis (Olivier)
Rhaphidopalpa similis (Olivier)
Orthaulaca similis (Olivier)
Ceratia similis (Olivier)
Crioceris testacea Fabricius
Galeruca similis Olivier
Raphidopalpa femoralis Motschulsky
รูปรางลักษณะ
กษณะ (ภาพที่ 1 จ)
เปLนดวงขนาดเล็ก ตัวเต็มวัยขนาดลําตัว กวาง 0.3-0.4 เซนติเมตร ยาว 0.6-0.7 เซนติเมตร
สวนหัวและอกปลองแรกสีเหลืองเขม หนวดเรียวยาวสีเหลือง อกแคบกวาโคนป€กและมีรอยบุ‰มเปLน
ลอนกลางปลองอก ป€กคูหนาสีเหลืองเขมเปLนมัน ไมมีรองหรือลวดลาย ขายาวสีเหลืองเขม
พืชอาหาร
พืชตระกูลแตง
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แหลงทีส่ าํ รวจพบ
จังหวัดเชียงใหม นอกจากนี้สุนัดดาและคณะ (2553) พบการแพรกระจายที่จังหวัดตาก
ชัยภูมิ เลย และเพชรบูรณ
แมลงดําหนามมะพราว (coconut hispine beetle)
ชื่ออืน่
coconut leaf hispid, new hebrides coconut hispid
ชื่อวิทยาศาสตร Brontispa longissima Gestro (Coleoptera: Hispidae)
ชื่อเดิม
Brontispa froggatti Sharp
Brontispa castanea Lea
Brontispa reicherti Uhmann
Brontispa simmondsi Maulik
Oxycephala longipennis Gestro
Oxycephala longissima Gestro
Brontispa longissima var. javana Weise
Brontispa longissima var. selebensis Gestro
รูปรางลักษณะ (ภาพที่ 1 ฉ)
เปLนดวงป€กแข็งขนาดกลาง ตัวเต็มวัยวัดขนาดลําตัวกวาง 0.1-0.2 เซนติเมตร ยาว 0.8-1.0
เซนติเมตร ลําตัวเรียวยาว หัวสีดํา หนวดเรียวยาวมี 11 ปลองเห็นไดชัดเจน อกมีสีเหลืองปนสม ป€กมีสี
ดําสวนโคนป€กสีเหลืองปนสม ทองมีสีน้ําตาล
พืชอาหาร
มะพราวน้ําหอม Lever (1969) รายงานวาแมลงชนิดนี้ทําลายพืชตระกูลปาลมหลายชนิด
เชน ปาลมในสกุล Areca, Elaeis, Caryata, Latania, Metroxylon, Phoenix, Ptychosperma,
Roystonea และ Washingtonia
แหลงทีส่ าํ รวจพบ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช
หนอนหอยมะพราว (the oil palm slug caterpillar)
ชื่ออืน่
nettle caterpillar, blue-striped nettle grub, nettle, grub,
bluestriped, nettle, grub, greenstriped
ชื่อวิทยาศาสตร
Parasa lepida (Cramer) (Lepidoptera: Limacodidae)
ชื่อเดิม
Latoia lepida (Cramer)
Limacodes graciosa Westwood
Nyssia latitascia Walker
Neaera media Walker
Parasa lepida lepidula Hering
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Noctua lepida Cramer
รูปรางลั
รางลักษณะ (ภาพที่ 2 ก)
ตัวเต็มวัยเปLนผีเสื้อขนาดกลาง ขนาดลําตัววัดจากขอบป€กดานหนึ่งถึงขอบป€กอีกดานหนึ่ง
กวาง 3.0-3.2 เซนติเมตร หัวสีน้ําตาลโคนหนวดเปLนแบบฟMนหวีปลายหนวดแบบเสนดาย ลําตัวอวน
ป|อมมีขนสีน้ําตาลปกคลุมทั่วลําตัว ป€กคูหนาพื้นป€กสีเขียวโคนป€กสีน้ําตาลเขม ขอบปลายป€กสีน้ําตาล
ป€กคูหลังสีน้ําตาลโคนป€กสีน้ําตาลออน
พืชอาหาร
พืชสกุลปาลม เชน มะพราว ปาลมน้ํามัน ระกํา ไมผลหลายชนิด เชน เงาะ ชมพู ลําไย
ไมดอก เชน พุทธรักษา บานบุรี กุหลาบ
แหลงทีส่ าํ รวจพบ
จังหวัดชุมพร
หนอนหอยหลังเตา (the oil palm
palm slug caterpillar)
ชื่ออืน่
Thosea siamica Holloway (Lepidoptera: Limacodidae)
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อเดิม
รูปรางลักษณะ
(ภาพที่ 2 ข)
ตัวเต็มวัยเปLนผีเสื้อขนาดกลาง ขนาดลําตัววัดจากขอบป€กดานหนึ่งถึงขอบป€กอีกดานหนึ่ง
กวาง 3.5-4.5 เซนติเมตร หัวสีน้ําตาลโคนหนวดเปLนแบบฟMนหวีปลายหนวดเรียวแบบเสนดาย ลําตัว
อวนป|อมมีขนสีน้ําตาลปกคลุมทั่วลําตัว ป€กคูหนาสีน้ําตาลมีเสนสีน้ําตาลคาดเฉียงขวางป€ก ป€กคูหลังสี
น้ําตาลออน
พืชอาหาร
พืชสกุลปาลมทุกชนิด เชน มะพราว ปาลมขวด หมาก ระกํา เปLนตน พืชอื่น ๆ เชน พุดซอน
การะเวก กระถินณรงค
แหลงทีส่ าํ รวจพบ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี
หนอนปลอกมะพราว (coconut case caterpillar)
ชื่ออืน่
coconut bagworm, oilpalm, bagworm
ชื่อวิทยาศาสตร
Mahasena corbetti Tams (Lepidoptera: Psychidae)
ชื่อเดิม
รูปรางลักษณะ
กษณะ (ภาพที่ 2 ค)
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ตัวเต็มวัยเปLนผีเสื้อขนาดเล็ก ขนาดลําตัววัดจากขอบป€กดานหนึ่งถึงขอบป€กอีกดานหนึ่งกวาง
2.2-2.7 เซนติเมตร หัวสีน้ําตาลโคนหนวดเปLนแบบฟMนหวี ลําตัวอวนป|อมมีขนสีน้ําตาลปกคลุมทั่ว
ลําตัว ป€กคูหนาสีน้ําตาลเขมมุมป€กคอนขางเรียวแหลม ป€กคูหลังมีขนาดเล็กสีน้ําตาล
พืชอาหาร
มะพราว ปาลมน้ํามัน
แหลงทีส่ าํ รวจพบ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี สระบุรี
หนอนหัวดํามะพราว (black(black-headed caterpillar)
ชื่ออืน่
palm leaf caterpillar, coconut black-headed caterpillar
ชื่อวิทยาศาสตร
Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae)
ชื่อเดิม
Nephantis serinopa Meyrick
Opisina serinopa Meyrick
รูปรางลักษณะ (ภาพที่ 2 ง)
ตัวเต็มวัยเปLนผีเสื้อกลางคืนขนาดกลาง ขนาดลําตัววัดจากขอบป€กดานหนึ่งถึงขอบป€กอีกดาน
หนึ่งกวาง 1.2-2.5 เซนติเมตร หัวสีน้ําตาลหนวดแบบเสนดาย ปากลางมีขนาดใหญมองเห็นไดชัดเจน
ป€กคูหนาสีเทาออน มีจุดสีเทาเขมบริเวณปลายป€ก ป€กคูหลังสีเทาโคนป€กสีเทาออน ลําตัวแบน มีขน
ละเอียดสีน้ําตาลออนปกคลุมทั่วลําตัว ผีเสื้อเพศเมียมีขนาดใหญกวาเพศผูเล็กนอย
พืชอาหาร
มะพราว ปาลมน้ํามัน ตาล ลาน ปาลมประดับหลายชนิด
แหลงทีส่ าํ รวจพบ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สระบุรี
มวนป€กแกว (banana lacelace-wing bug)
ชื่ออืน่
ชื่อวิทยาศาสตร Stephanitis typica (Distant) (Hemiptera: Tingidae)
ชื่อเดิม
Stephanitis typicus Distant
Cadamustus typicus Distant
Stephanitis indiana Drake
รูปรางลักษณะ (ภาพที่ 2 จ)
เปL น แมลงขนาดเล็ ก ตั ว เต็ ม วั ย วั ด ขนาดลํ า ตั ว กวาง 0.3-0.4 เซนติ เ มตร ยาว 0.6-0.7
เซนติเมตร สันหลังอกปลองแรกโปŠงเปLนกระเปราะมีลักษณะยาวรีคลายรูปไขอยูดานบนของสวนหัว
ขอบดานหนาของอกปลองแรกขยายตัวออกเปLนแผนบางไปถึงสวนตา ป€กมีลักษณะบางใสคลายแกว
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และเสนป€กสานกันเปLนรางแหสีขาวสลับดํา หนวดและขามีสีเหลืองปนสีน้ําตาลออน ยกเวนปลอง
แรกและปลองสุดทายของหนวดที่มีสีน้ําตาลเขมเกือบดํา ปลายทิเบียและทารไซสสีเกือบดํา
พืชอาหาร
มะพราวน้ําหอม
แหลงทีส่ าํ รวจพบ
จังหวัดสระบุรี
เพลีย้ ออนปาลม
ออนปาลม (palm aphid)
ชื่ออืน่
ชื่อวิทยาศาสตร Cerataphis brasiliensis Hempel (Hemiptera: Aphididae)
ชื่อเดิม
Cerataphis variabilis Hille Ris Lambers
Boisduvalia brasiliensis (Hempel)
Boisduvalia orchidearum (Westwood)
Cerataphis brasiliensis (Hempel)
Ceratovacuna brasiliensis Hempel
Ceratovacuna orchidearum (Westwood)
Cerataphis palmae (Ghesquire)
Boisduvalia variabilis (Hille Ris Lambers)
รูปรางลักษณะ (ภาพที่ 2 ฉ)
เปLนเพลี้ยออนขนาดเล็ก สีน้ําตาลดํา รูปรางคอนขางกลม แบน มีไขสีขาวเปLนแผงรอบลําตัว
ขาสั้นซอนอยูใตลําตัว
พืชอาหาร
มะพราว
แหลงทีส่ าํ รวจพบ
จังหวัดจันทบุรี
เพลีย้ ไฟดอกไมฮาวาย (Hawaiian flower thrips)
ชื่ออืน่
flower thrips
ชื่อวิทยาศาสตร Thrips hawaiiensis (Morgan) (Thysanoptera: Thripidae)
ชื่อเดิม
Euthrips hawaiiensis Morgan
Taeniothrips hawaiiensis (Morgan)
Thrips nigriflava Schmutz
Thrips albipes Bagnall
Physothrips pallipes Bagnall
Thrips sulphurea Schmutz
Taeniothrips eriobotryae Moulton Taeniothrips rhodomytri Priesner
Physothrips hawaiiensis (Morgan) Thrips versicolor Bagnall
Thrips pallipes Bagnall
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รูปรางลักษณะ (ภาพที่ 3 ก)
เปLนเพลี้ยไฟขนาดกลาง สําตัวสีน้ําตาลเขม อกสีสมสด ขนบริเวณตาเดี่ยวคูที่ 3 ปรากฏ
ภายนอกกรอบสามเหลี่ยมของตาเดี่ยวทั้ง 3 ตา หนวดสีน้ําตาลออน จํานวนปลองหนวด 7-8 ปลอง
ปลองที่ 3 และ 4 มีอวัยวะรับความรูสึกเปLนรูปสอม สันหลังอกปลองสุดทายมีรูรับความรูสึก ขน
บริเวณป€กคูหนาเรียงกันเปLนเสนป€กแบบไมสมบูรณ มีขนบริเวณสวนกลางปลองทองปลองที่ 3-7
จํานวนปลองละ 12-25 เสน เสนหวีบริเวณขอบปลองทองปลองที่ 8 มีลักษณะสมบูรณ พบเขาทําลาย
สวนดอกของพืชหลายชนิด เชน กุหลาบ บัว พุด มะมวง สมโอ เนคทาลีนและกลวย
พืชอาหาร
มะละกอ
พืชอาหาร
มะละกอ ขาวโพด มะเขือ หนอไมฝรั่ง พริก กวางตุง สะเดา กระถิน กระเจี๊ยบเขียว
กุหลาบ ดาวเรือง เข็มขาว บานชื่น ดาวกระจาย พุทธรักษา ลําโพง ยี่โถ พุดสามสี ทานตะวัน
บัว วานสี่ทิศ ปาลม มะคาเดเมีย สมโอ สมเขียวหวาน มังคุด ลองกอง ลําไย เงาะ ทุเรียน ลิ้นจี่
กลวย กระทอน ฝรั่ง มะยม มะมวง มะมวงหิมพานต ไผ
แหลงทีส่ าํ รวจพบ
จังหวัดจันทบุรี ชุมพร ชัยภูมิ พระนครศรีอยุธยา และชุมพร
เพลีย้ ไฟมะละกอ (papaya thrips)
ชื่ออืน่
tobacco thrips
ชื่อวิทยาศาสตร Thrips parvispinus Karny (Thysanoptera: Thripidae)
ชื่อเดิม
Isoneurothrips parnispinus Karny
Isoneurothrips parvispinus Karny
รูปรางลักษณะ (ภาพที่ 3 ข)
เปLนเพลี้ยไฟขนาดกลาง - ใหญ สีน้ําตาลเขมปนสม ขนบริเวณตาเดี่ยวคูที่ 3 ปรากฏบริเวณ
แนวขอบของกรอบสามเหลี่ยมของตาเดี่ยว 3 ตา หนวดสีน้ําตาลเขม จํานวนปลองหนวด 7 ปลอง สัน
หลังอกปลองสุดทายไมมีรูรับความรูสึก ขนบริเวณป€กคูหนาเรียงกันเปLนเสนป€กแบบสมบูรณ ปลองทอง
สีน้ําตาลมีขนบริเวณสวนกลางปลองทองดานลาง ปลองที่ 3-6 มีจํานวน 10-12 เสน ไมมีเสนหวี
บริเวณขอบปลองที่ 8
พืชอาหาร
มะละกอ มันฝรั่ง พริก ตําลึง พุด สมโอ
แหลงทีส่ าํ รวจพบ
จังหวัดชัยภูมิ
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เพลีย้ แป|งมะละกอ (papaya mealybug)
ชื่ออืน่
ชื่อวิทยาศาสตร Paracoccus marginatus Williams & Granara de Willink
(Hemiptera: Pseudococcidae)
ชื่อเดิม
รูปรางลักษณะ (ภาพที่ 3 ค)
ตัวเต็มวัยเพศเมีย รูปรางรูปไข ยาวประมาณ 1.5-2.0 มิลลิเมตร ผนังลําตัวสีเหลือง หรือ สี
เขียวอมเหลือง มีไขแป|งสีขาวปกคลุมลําตัว ผนังลําตัวมีเสนแป|งดานขางสั้นๆ เสนแป|งดานทายยาวกวา
เสนแป|งดานขาง ขาเจริญเติบโตดี สีเหลืองออน มีหนวดจํานวน 8 ปลอง cerarii มีจํานวน 18 คู
พืชอาหาร
มะละกอ
แหลงทีส่ าํ รวจพบ
จังหวัดระยอง นครราชสีมา เชียงใหม นครราชสีมา อุทัยธานี
แมลงหวี่ขาวใยเกลียว (spiralling whitefly)
ชื่ออืน่
ชื่อวิทยาศาสตร Aleurodicus disperses Russell (Hemiptera: Aleyrodidae)
ชื่อเดิม
รูปรางลักษณะ (ภาพที่ 3 ง)
ตัวเต็มวัยเปLนแมลงขนาดเล็ก ลําตัวสีเหลืองออน ยาวประมาณ 2.0 มิลลิเมตร ป€กปกคลุมดวย
ผงสีขาวคลายผงแป|ง วางไขเปLนรูปวงกลมบนใบหรือใตใบพืช ลักษณะเปLนวงเกลียว มีเสนใยสีขาวปก
คลุม แตละวงมีไขประมาณ 14-26 ฟอง ระยะไขใชเวลา 7-10 วัน ระยะตัวออนมี 4 วัย ตัวออนวัย 12 ใชเวลา 6-9 วัน ระยะนี้เริ่มมีเสนใยสีขาวปกคลุมแตไมมาก ตัวออนวัย 3 มีขนาดใหญขึ้นเริ่มสราง
เสนใยสีขาวปกคลุมตัวมากขึ้นแตยังสามารถมองเห็นสวนตางๆ ของตัวออน ระยะนี้ใชเวลา 5-13 วัน
ลอกคราบครั้งที่ 3 เพื่อเขาสูระยะที่ 4 ใชเวลา 5-16 วัน หลังจากลอกคราบครั้งที่ 4 ตัวออนจะมี
ลักษณะตัวนูนขึ้น เรียกวาระยะกอนเขาดักแด ระยะที่3-4 จะมีเสนใยสีขาวคลายเสนดายเปLนมันวาว
ปกคลุมจนไมสามารถมองเห็นสวนตางๆ ของลําตัว ดักแดมีความยาว 0.91 มิลลิเมตรกวา 0.69
มิลลิเมตร
พืชอาหาร
มะละกอ นอกจากนี้ สุนัดดา (2554) รายงานวา พบแมลงหวี่ขาวชนิดนี้อาศัยดูดกินน้ําเลี้ยง
จากทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช เชน ดอก ใบ ผล ตนออน ชนิดพืชที่แมลงหวี่ขาวใยเกลียวเขา
ทําลาย ไดแก กระเจี๊ยบเขียว กลวย ถั่วพู ฝรั่ง พุดตาน พุทรา มะเขือมวง เมเปZ•ล มะลิ ลีลาวดี หูปลา
ชอน องุน ขี้เหล็ก และนอยหนา
แหลงทีส่ าํ รวจพบ
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จังหวัดจันทบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และสุราษฏรธานี
สรุปผลการทดลองและ
ผลการทดลองและคํ
และคําแนะนํ
แนะนํา
จากการศึกษาชนิดแมลงศัตรูพืชเพื่อการสงออกและนําเขา ระหวางเดือนตุลาคม 2552 ถึง
เดือนกันยายน 2553 พบแมลงศัตรูพืชทั้งหมด
พบแมลงศั ต รู พื ช ทั้ ง หมด 4 อั น ดั บ 13 วงศ 16 ชนิ ด โดยพบแมลงศั ต รู พื ช ในพื ช สงออก
มะละกอ 2 อันดับ 3 วงศ 4 ชนิด ไดแก อันดับ Thysanoptera 1 วงศ 2 ชนิด และอันดับ
Hemiptera 2 วงศ 2 ชนิด มะพราวน้ําหอม 3 อันดับ 8 วงศ 8 ชนิด ไดแก อันดับ Coleoptera 3
วงศ 3 ชนิด Lepidoptera 3 วงศ 3 ชนิด และอันดับ Hemiptera 2 วงศ 2 ชนิด แมลงศัตรูพืชใน
พืชนําเขา ปาลมน้ํามัน 2 อันดับ 6 วงศ 8 ชนิด ไดแก อันดับ Coleoptera 3 วงศ 4 ชนิด และอันดับ
Lepidoptera 3 วงศ 4 ชนิด หัวพันธุไมดอก 1 อันดับ 1 วงศ 1 ชนิด
การศึกษาในครั้งนี้นอกจากจะเปLนการสํารวจศัตรูพืชในพืชทั้ง 4 ชนิดแลว ยังนําตัวอยางแมลง
ศัตรูพืชที่พบมาศึกษาทางดานอนุกรมวิธานโดยการตรวจวิเคราะหชนิดและสืบคนขอมูลที่เปLนปMจจุบัน
รวมทั้งไดจัดเก็บตัวอยางแมลงทั้งหมดไวในพิพิธภัณฑเพื่อการยืนยัน ตรวจสอบ และอางอิง ซึ่งจะเปLน
หลักฐานทางวิทยาศาสตรที่เปLนประโยชนอยางมากในการจัดทําบัญชีรายชื่อแมลงศัตรูพืชนําเขาและ
สงออก และสามารถนําบัญชีรายชื่อศัตรูพืชที่ไดไปใชในการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชนําเขาทั้ง 2 พืช
ตลอดจนสามารถนําขอมูลที่ไดไปใชประกอบในการพิจารณาเพื่อกําหนดแมลงศัตรูพืชกักกัน อีกทั้งยังใช
เปLนหลักฐานในการเจรจาตอรองทางการคา และกําหนดเงื่อนไขการนําเขาพืชตามพระราชบัญญัติกัก
พืช ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับชนิดของศัตรูพืชเพื่อประโยชนทางการคา จําเปLนอยางยิ่งจะตองศึกษาอยาง
ตอเนื่องและเตรียมพรอมขอมูลใหเปLนปMจจุบันตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งตองประสานกับหนวยงาน
ที่ เ กี่ ย วของ เพื่ อ กํ า หนดลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของพื ช หรื อ สิ น คาเกษตรที่ ต องการนํ า เขาหรื อ สงออก
นอกจากนี้ควรมีการรวบรวมรายชื่อแมลงศัตรูพืชทั้งหมดที่ไดศึกษา จัดพิมพเปLนเอกสารใหสมบูรณ
ซึ่งสามารถนําไปใชเปLนหลักฐานทางเอกสารวิชาการที่เปLนปMจจุบันตอไป ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดของ
ประเทศไทยในการเจรจาตอรองการคากับประเทศคูคา
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. ไดบัญชีรายชื่อพรอมขอมูลรายละเอียดชนิด ชื่อวิทยาศาสตรที่ถูกตองและเปLนปMจจุบัน
(Pest List) ของแมลงศัตรูพืชนําเขา 2 ชนิด (หัวพันธุไมดอก ปาลมน้ํามัน) เพื่อไวใชประกอบในการ
วิเคราะหความเสี่ยงในการนําเขาพืชเหลานี้จากประเทศคูคา
2. ไดบัญชีรายชื่อพรอมรายละเอียดชนิด ชื่อวิทยาศาสตรที่ถูกตองและเปLนปMจจุบันของแมลง
ศัตรูพืชสงออก 2 ชนิด (มะพราวน้ําหอม มะละกอ) เพื่อเตรียมพรอมใหกับประเทศคูคาใช
ประกอบการวิเคราะหความเสี่ยง (Pest Risk Analysis) เพื่อพิจารณานําเขาพืชดังกลาวจากประเทศ
ไทย
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3. ไดตัวอยางแมลงศัตรูพืชทั้ง 4 ชนิด เก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑ เพื่อใหนักวิจัย นักวิชาการ
และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ สามารถใชในการตรวจสอบยอนกลับ คนควา อางอิงและเปรียบเทียบ
4. ไดขอมูลพรอมจัดทําฐานขอมูลแมลงศัตรูพืชนําเขาและสงออกทั้ง 4 ชนิด (ปาลมน้ํามัน หัว
พันธุไมดอก มะพราวน้ําหอมและมะละกอ) ไวเพื่อตรวจสอบ คนควาและอางอิงตอไป
เอกสารอางอิง
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ก. Oryctes rhinoceros L.
ดวงแรดมะพราว (coconut rhinoceros
beetle)

ข. Rhynchophorus schach (Oliver)
ดวงงวงมะพราว (red-stripe weevil)

ค. Adoretus compressus (Weber)
ดวงกุหลาบ (rose beetle)

ง. Anomala sp.
แมลงนูนเขียว (leaf–eating beetle)

จ. Aulacophora indica (Gmelin)
ดวงเตาแตงแดง (red pumpkin beetle)

ฉ. Brontispa longissima Gestro
แมลงดําหนามมะพราว (coconut hispine
beetle)

ภาพที่ 1 แมลงศัตรูพชื ในพืชนําเขาเขา-สงออก
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ก. Parasa lepida (Cramer)
หนอนหอยมะพราว (the oil palm slug
caterpillar)

ข. Thosea siamica Holloway
หนอนหอยหลังเตา (the oil palm slug
caterpillar)

ค. Cremastopsyche pendula de Joannis
หนอนปลอกมะพราว (coconut case
caterpillar)

ง. Opisina arenosella Walker
หนอนหัวดํา (black-headed caterpillar)

จ. Stephanitis typica (Distant)
ฉ. Cerataphis brasiliensis (Hempel)
มวนป€กแกว
เพลี้ยออนปาลม
ภาพที่ 2 แมลงศัตรูพชื ในพืชนําเขาเขา-สงออก
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ก. Thrips hawaiiensis (Morgan)
เพลี้ยไฟดอกไมฮาวาย (Hawaiian flower
thrips)

ค. Thrips parvispinus Karny
เพลี้ยไฟมะละกอ (papaya thrips)

ง. Paracoccus marginatus Williams &
Granara de Willink
เพลี้ยแป|งมะละกอ (papaya mealybug)

จ. Aleurodicus disperses Russell
แมลงหวี่ขาวใยเกลียว (spiralling
whitefly)

ภาพที่ 3 แมลงศัตรูพชื ในพืชนําเขาเขา-สงออก
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