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บทคัดยอ
การศึกษาประชากรของหนอนชอนใบสม หนอนแกวสม เพลี้ยออนและแมลงศัตรูธรรมชาติพบ

วาหนอนชอนใบสมมีแมลงศัตรูธรรมชาติที่สําคัญคือแตนเบียนหนอนและดักแด Ageniaspis citricola ซึ่ง
พบวามีจํานวนประชากรสูงกวาแตนเบียนชนิดอื่น สวนหนอนแกวสมมีแมลงศัตรูธรรมชาติท่ีสําคัญคือ
Pteromalus puparum ซึ่งพบวามีจํานวนประชากรสูงเกือบตลอดทั้งป สําหรับเพลี้ยออนซึ่งมีจํานวน
ประชากรสูงเกือบตลอดทั้งปนั้นพบวามีแมลงศัตรูธรรมชาติที่สําคัญคือ แมลงวันดอกไม Syrphid fly
แมลงศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิดนั้นจะนํามาศึกษาทางดานชีววิทยาและนํามาเพาะเลี้ยงเพื่อ
เพิ่มปริมาณเพื่อนํามาควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีตอไป
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ABSTRACT
Population study on the citrus leaf miner Phyllocnistis citrella, citrus defoliators Papilio spp.

Aphids Toxoptera spp. And Aphis spp. And the natural enemies of citrus insect pests revealed that the
larval and pupal parasite, Ageniaspis citricola ,was the most effective control of the citrus leaf miner
than other parasite species; Pteromalus puparum, the larval and pupal parasite of the citrus defoliators,
wad observed in very high number of population in all season. The aphid, with always found in a high
number almost all year round, were under control by a high number of syrphid flies, These three major
importance species were brought into the laboratory for further studies on biology, rearing techniques
and other aspects to obtained the highest number of populations for releasing in the field under
biological control program.
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คํานํา

ปญหาที่สําคัญอยางหนึ่งของการปลูกพืชตระกูลสมคือ ปญหาแมลงศัตรูสมซึ่งเขาทําลายสมทุก
ระยะของการเจริญเติบโตและมีผลทําใหผลผลิตลดลง แมลงศัตรูสมมีหลายชนิดดวยกัน แตที่สําคัญไดแก
หนอนชอนใบสม Phyllocnistis citrella หนอนแกวสม Papilio spp. และเพลี้ยหอย เพลี้ยแปงสม เปนตน
จากปญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ีทําใหเกษตรกรผูปลูกสมสวนใหญมักแกปญหาโดยการใชสารฆาแมลง เพราะ
เปนวิธีการที่สะดวกและรวดเร็ว แตการแกปญหาดวยวิธีนี้มีผลเสียมากมายเชน  การสรางความตานทาน
ตอสารฆาแมลงของแมลงศัตรูสมหลายชนิด เกษตรกรตองลงทุนสูงขึ้นจากการซื้อสารฆาแมลงมาใชและ
ปญหาสําคัญที่ตามมาคือเกิดการตกคางของสารฆาแมลงในผลผลิตและระบบนิเวศน

ดังนั้นการควบคุมแมลงศัตรูสมโดยชีววิธ ีโดยการใชแมลงศัตรูธรรมชาติ เชน ตัวเบียนและตัวห้ํา
จึงเปนวิธีการควบคุมแมลงศัตรูสมวิธีการหน่ึงที่จะชวยควบคุมประชากรของแมลงศัตรูสมใหอยูตํ่ากวา
ระดับเศรษฐกิจและชวยลดการใชสารฆาแมลงในสวนสมลงได ซึ่งจะเปนผลดีตอเกษตรกรผูปลูกสมและ
ระบบนิเวศนในระยะยาว

อุปกรณและวิธีการ

การสํารวจและศึกษาทางดานชีววิทยาของแมลงศัตรูสมและแมลงศัตรูธรรมชาติ
ทําการสํารวจแมลงศัตรูสมและแมลงศัตรูธรรมชาติในพื้นที่ปลูกสมของมูลนิธิโครงการหลวง

จํานวน  5  แปลงคือ  แปลงปลูกสมที่สถานีวิจัยเกษตรหลวงปางดะ(แปลงรวบรวมพันธุและแปลงสม 4)
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง (โปงนอยเกา)  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง (โปงนอยใหม)  ศูนย
พัฒนาโครงการหลวงหวยโปง และศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยน้ําริน (รูปที ่1-2) โดยทําการสํารวจและ
บันทึกขอมูลแมลงศัตรูสมที่พบในแปลงทุกชนิด สําหรับแมลงศัตรูสมและแมลงศัตรูธรรมชาติที่สําคัญจะ
นํามาเพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการเพื่อศึกษาลักษณะทางชีววิทยาตอไป

การศึกษาประชากรของแมลงศัตรูสมและแมลงศัตรูธรรมชาติ
การศึกษาประชากรของแมลงศัตรูสมและแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงปลูกสมของมูลนิธิโครง

การหลวงจํานวน 5 แปลงคือ แปลงปลูกสมที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ ศูนยฯ โปงนอยเกา ศูนยฯ โปง
นอยใหม  ศูนยฯ หวยโปง และศูนยฯ หวยนํ้าริน  ทําการสุมนับประชากรของแมลงศัตรูสมแตละชนิดและ
แมลงศัตรูธรรมชาติจากตนสมจํานวน 20 ตนตอแปลงทดลอง โดยสุมเก็บตัวอยางยอด สุมตนละ 1 ยอด
ทําการสํารวจแปลงละ 1 คร้ังตอเดือน บันทึกขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหประชากรของแมลงเหลานี้ตอ
ไป เร่ิมทําการศึกษาต้ังแตเดือนตุลาคม 2541 ถึง เดือนกันยายน 2544



 
 

รูปที ่ 1  อาคารเพาะเล้ียงแมลงที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ 
 

 
 

รูปที ่ 2  แปลงปลูกสมทดลองที่โปงนอยเกา  โปงนอยใหม  หวยโปง  และหวยน้ําริน 
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ผลการทดลอง

การสํารวจแมลงศัตรูสมและแมลงศัตรูธรรมชาติ
จากการสํารวจแมลงศัตรูสมและแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงสมของมูลนิธิโครงการหลวง 

จํานวน 5 แปลง ไดแก แปลงที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ ศูนยฯ โปงนอยเกา ศูนยฯ โปงนอยใหม ศูนยฯ
หวยโปง และศูนยฯ หวยนํ้าริน พบหนอนชอนใบสม Phyllocnistis citrella หนอนแกวสม Papilio spp.
เพลี้ยหอยเกราะออนสีน้ําตาล Coccus hesperidum เพลี้ยแปง Pseudococcus sp. และเพลี้ยออน Aphid sp.
เปนแมลงศัตรูที่สําคัญของสม ขณะเดียวกันก็พบแมลงศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูสมเหลานี้หลายชนิด
ดังตารางท่ี 1

การศึกษาลักษณะทางชีววิทยาของแมลงศัตรูสมและแมลงศัตรูธรรมชาติที่สําคัญ

หนอนชอนใบสม Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Phyllocnistidae)

ลักษณะทางชีววิทยา ตัวเต็มวัยเปนผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก ลําตัวมีความยาวประมาณ 2.0-2.5 มม.
ปกสขีาวเหลือบเงิน ปลายปกคูหนามีจุดสีดําขางละ 1 จุด ผีเสื้อตัวเมียจะวางไขลงบนใบออนสมที่แตกยอด
ใหม ๆ ไขเปนรูปคร่ึงวงกลม สีขาวใสคลายวุน มีขนาดเล็กมากไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา มีความยาว
ประมาณ 0.20-0.33 มม. ความกวางประมาณ 0.18-0.26 มม. ประมาณ 2-5 วันจะฟกเปนตัวหนอน ระยะ
หนอนมี 4 วัย หนอนมีลักษณะลําตัวแบน วัยที่ 1 ระยะแรกลําตัวใส เม่ือกินอาหารลําตัวจะเปนสีเหลืองอม
เขียว ประมาณ 3-6 วันจึงจะเขาดักแดที่ขอบใบโดยดึงขอบใบพับมาคลุมลําตัวแลวเขาดักแดอยูขางใน จาก
น้ัน 6-13 วันจึงฟกเปนตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยตัวเมียมีอายุประมาณ 2-7 วัน ตัวผูมีอายุประมาณ 1-4 วัน ตัวเมีย
หนึ่งตัวสามารถวางไขไดประมาณ 36-76 ฟอง
  ลักษณะการทําลาย เมื่อหนอนฟกออกจากไขจะชอนลงไปอยูใตชั้นเอพิเดอรมิสของใบสมทันที
และดูดกินน้ําเลี้ยงจากเซลลที่อยูใตชั้นเอพิเดอรมิสเปนอาหาร ทําใหมองเห็นลักษณะการทําลายเปนเสน
ทางสีขาวคดเคี้ยวไปมาคลายงูเลื้อย ขนาดของทางเดินจะขยายใหญข้ึนตามขนาดลําตัวของหนอน การ
ทําลายของหนอนชอนใบสมจะทําใหใบสมมวนงอและสูญเสียความสามารถในการสังเคราะหแสง และ
จะเปนรอยแผลทําใหเชื้อโรคพืชเขาทําลายได เชน โรคแคงเกอร ถาเปนสมตนเล็กทําใหสมชะงักการเจริญ
เติบโต ถาเปนสมที่โตแลวอาจทําใหผลผลิตลดลง
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แมลงศัตรูธรรมชาติของหนอนชอนใบสม P. citrella ที่สําคัญ

แตนเบียนหนอนและดกัแด Ageniaspis citricola Logvinovskaya (Hymenoptera: Encyrtidae)
ตัวเต็มวัยเปนแตนเบียนขนาดเล็กสีดําตัวตัวผูและตัวเมียมีลักษณะคลายกันมาก สวนปลายหนวด

และ tarsi สีเหลืองออน ปลาย tibia ของขาคูที่ 2 มี spur แหลมยาวใชสําหรับดัดตัวได ลําตัวยาวประมาณ
0.60-1.00 มม. เปนแตนเบียนภายใน (endoparasites) จากการสํารวจพบสัดสวนหนอนชอนใบสมตอดักแด
ของแตนเบียน A. citricola ต้ังแต 1:1 ถึง 1:6 แตนเบียนชนิดนี้จะทําใหหนอนชอนใบสมตายในระยะ
ดักแด ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 1-2 วันซ่ึงเปอรเซ็นตของแตนเบียนหนอนและดักแดของหนอนชอนใบสม
ซึ่งแสดงไวดังภาพที่ 1 และรูปที ่3-6

ตารางท่ี 1 แมลงศัตรูสมและแมลงศัตรูธรรมชาติที่สํารวจพบจากศูนยตาง ๆ

แมลงศัตรูสม แมลงศัตรูธรรมชาติ
หนอนชอนใบสม Phyllocnistis citrella แตนเบียนหนอนและดักแด Ageniaspis citricola

แตนเบียนหนอนและดักแด Cirrospilus ingenuus
แตนเบียนหนอน Citrostichus phyllocnistoides
แตนเบียนหนอน Quadrastichus sp.
แตนเบียนหนอน Teleopterus sp.
แตนเบียนหนอนและดักแด  Sympiesis striatipes
แตนเบียนดักแด Eurytoma sp.
แตนเบียนดักแด Kratoysma sp.

หนอนแกวสม Papilio demoleus malayanus แตนเบียนไข Trichogramma sp.
                       Papilio polytes polytes
                      Papilio memnon

แตนเบียนไข Ooencyrtus sp.
แตนเบียนหนอน Melalophacharops sp.
แตนเบียนดักแด Pteromalus puparum
แตนเบียนดักแด Brachymeria euploeae
มวนตัวหํ้า Eocanthecona furcellata
มวนเพชฌฆาต Sycanus sp.

เพลี้ยหอยเกราะออนสีน้ําตาล แตนเบียนตัวออน Coccophagus sp.
Coccus hesperidum
เพลี้ยหอยสีแดง Chrysomphalus ficus แตนเบียนตัวออน Coccophagus sp.
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ตารางท่ี 1. (ตอ)…

แมลงศัตรูสม แมลงศัตรูธรรมชาติ
เพลี้ยแปง Pseudococcus sp. แตนเบียนตัวออน Anagyrus sp.

หนอนผีเส้ือ Spalgis epius epius

เพลีย้ออน Toxoptera spp. แตนเบียน Aphidius sp.
แตนเบียน Aphelinus sp.
ดวงเตา Menochilus sexmaculatus
ดวงเตา Scymnus sp.
ดวงเตา Micraspis discolor
ดวงเตา Oenopia sp.
ดวงเตา Synonycha grandis
หนอนแมลงวันดอกไม (syrphid fly)
ตัวออนแมลงชางปกใส Chrysoperla sp.
แมลงวันขายาว Dolichopus sp.

มวนเขียวสม Rhynchocoris poseidon แตนเบียนไข Anastatus sp.
แตนเบียนไข Telenomus sp.

เพลี้ยไกแจสม Diaphorina citri แตนเบียนตัวออน Tamarixia radiata

หนอนมวนใบ Archips micaceana แตนเบียนหนอน Apanteles sp.

ดวงหนวดยาวเจาะกิ่งและยอดสม แตนเบียนหนอน pteromalid
Chelidonium sp. แตนเบียนหนอน encyrtid





รูปที ่ 3  แตนเบียนหนอนชอนใบสม

รูปที ่ 4  แตนเบียนหนอนชอนใบสม



รูปที ่ 5  แตนเบียนหนอนชอนใบสม

รูปที ่ 6  แตนเบียนดักแดผีเส้ือหนอนชอนใบสม
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แตนเบียนหนอนและดกัแด Cirrospilus ingenuus Gahan (Hymenoptera: Eulophidae)
ตัวเต็มวัยมีสีเหลืองอมสม ลําตัวมีความยาวประมาณ 0.80-1.60 มม. ตัวเต็มวัยเพศเมียมีแถบสีน้ํา

ตาลหาแถบที่สวนทอง เปนแตนเบียนภายนอก (ectoparasites) ทําใหหนอนชอนใบสมตายในระยะดักแด
จะพบแตนเบียนชนิดนี้ตัวเดียวจากหนอนชอนใบสมหนึ่งตัว ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 5-6 วัน

แตนเบียนหนอน Citrostichus phyllocnistoides (Narayanan) (Hymenoptera: Eulophidae)
เปนแตนเบียนขนาดเลก็ ตัวเต็มวัยมีลําตัวสีดํา ที่สวนทองมีแถบใหญสีขาวใส ลําตัวมีความยาว

ประมาณ 0.75-1.00 มม. เปนแตนเบียนภายนอก (ectoparasites) ทําใหหนอนชอนใบสมตายในระยะ
หนอนวัย 3 หรือ 4 จากหนอนชอนใบสมหนึ่งตัวจะไดแตนเบียนชนิดนี้หนึ่งตัว  ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ
2-3 วัน

แตนเบียนหนอน Quadrastichus sp. (Hymenoptera: Eulophidae)
เปนแตนเบียนขนาดเลก็ สีเหลือง ความยาวของลําตัวประมาณ 0.50-1.00 มม. ตัวเต็มวัยเพศเมียมี

แถบสีน้ําตาลหนึ่งแถบที่สวนทอง ตัวเต็มวัยเพศผูมีขนาดเล็กกวาเพศเมียเล็กนอย สวนปลายทองมีสีน้ําตาล
เปนแตนเบียนภายนอก (ectoparasites) ทําใหหนอนชอนใบสมตายในระยะหนอนวัย 3 หรือ 4 จากหนอน
ชอนใบสมหนึ่งตัวจะไดแตนเบียนชนิดนี้เพียงตัวเดียว ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 4-5 วัน

หนอนแกวสม Papilio demoleus malayanus Wallace (Lepidoptera: Papilionidae)

ลักษณะทางชีววิทยา ตัวเต็มวัยเปนผีเส้ือกลางวันขนาดใหญ ปกคูหนาและคูหลังมีสีเทาปนดํา
และมีจุดสีเหลืองกระจายอยูทั่วปกทั้งสองคู ตัวเต็มวัยตัวเมียจะวางไขเปนฟองเด่ียว ๆ ลงบนยอดออนสม
ไขมีลักษณะกลม สีเหลืองออน ระยะไข 2-3 วัน จึงฟกเปนตัวหนอน หนอนระยะแรกมีสีน้ําตาลปนเหลือง
หรือดํา และมีลายสีขาว เม่ือโตข้ึนมีสีเขียว ระยะหนอนมี 5 ระยะ ประมาณ 14-16 วันจึงเขาดักแด ดักแดมี
สีเขียวหรือน้ําตาล และมีเสนใยเล็ก ๆ ยึดติดกับกิ่งสม ระยะดักแดใชเวลาประมาณ 7-10 วัน จึงฟกเปนตัว
เต็มวัย ตัวเต็มวัยตัวผูมีอายุประมาณ 2-5 วัน ตัวเต็มวัยตัวเมียมีอายุประมาณ 6-9 วัน

ลักษณะการทําลาย ระยะหนอนจะกัดกนิใบออนและยอดออนของสม ถาระบาดรุนแรงในชั่ว
ระยะเวลา 2-3 วัน หนอนจะกัดกินจนยอดออนและใบออนหมดท้ังตน ทําใหตนสมชะงักการเจริญเติบโต
หรืออาจตายได

แมลงศัตรูธรรมชาติของหนอนแกวสม P. demoleus ที่สําคัญ (รูปท่ี 7-10)

แตนเบียนดักแด Pteromalus puparum (Hymenoptera: Pteromalidae)
เปนแตนเบียนที่สําคัญของหนอนแกวสมจะเห็นไดจากเปอรเซ็นตการเบียนในภาพที ่ 2 ตัวผูมีลํา

ตัวสเีขียวมันวาว ตัวเมียลําตัวสีดํา ตัวเมียมักจะวางไขลงในหนอนแกวสมวัยสุดทายหรือดักแดระยะแรก ๆ
และทําใหหนอนแกวสมตายในระยะดักแด แตนเบียนชนิดนี้มีวงชีวิตประมาณ 14 วัน จากดักแดหนอน
แกวสม 1 ตัวจะสามารถพบแตนเบียน P. puparum ไดต้ังแต 3-187 ตัว



รูปที ่ 7  แตนเบียนไขผีเส้ือหนอนแกวสม

รูปที ่ 8  แตนเบียนหนอนแกวสม



รูปที ่ 9  แตนเบียนดักแดผีเส้ือหนอนแกวสม

รูปที ่ 10  มวนตวัหํ้าหนอนแกวสมและหนอนอ่ืนๆ
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มวนตัวห้ํา Eocanthecona furcellata (Wolff) (Hemiptera: Pentatomidae)
ระยะไขของมวนตัวห้ํา E. furcellata เมื่อออกมาใหม ๆ มีสีครีมออน และสีจะเขมขึ้นจนเปนสีเทา

เมื่อใกลฟกจะเปลี่ยนเปนสีสมออน ไขมีรูปรางกลมรี มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 0.82 มม. ตัวเต็มวัยจะ
วางไขเปนกลุม ๆ โดยไขแตละกลุมมีจํานวนโดยเฉลี่ยประมาณ 41 ฟอง โดยเฉลี่ยตัวเมียหนึ่งตัวสามารถ
วางไขไดประมาณ 190 ฟอง ระยะไขประมาณ 6-8 วัน จึงฟกเปนตัวออน ตัวออนของมวนตัวหํ้ามี 5 ระยะ
ตัวออนระยะแรกเมื่อออกจากไขใหม ๆ มีสีแดงสมและมีหัวสีดํา ตัวออนระยะนี้จะอยูเปนกลุม ๆ และดูด
กินนํ้าเปนอาหาร หลังจากลอกคราบเขาสูตัวออนวัยที ่ 2 จึงเริ่มมีนิสัยเปนตัวห้ํา โดยเร่ิมดูดกินหนอนชนิด
ตาง ๆ เปนอาหาร ลําตัวมีสีแดงเขม หัวดําและขาดํา สีลําตัวจะไมเปลี่ยนแปลงมากนักในแตละระยะใน
ชวงที่เปนตัวออน แตขนาดของลําตัวจะแตกตางกันไป ชวงอายุตัวออนต้ังแตท่ี 1-5 ใชเวลาประมาณ 15-21
วัน จึงเปนตัวเต็มวัย

ตัวเต็มวัยมีลักษณะรูปรางทั่วไป เมื่อมองดานหลังจะเห็นเปนรูปสามเหลี่ยม มี humeral angles ที่
ยาวและแหลม ทั้งตัวผูและตัวเมียมีสีสรรเหมือนกันคือ สีเทาดํา โดยท่ัวไปจะมีจุดหรือแถบสีเหลืองออน ๆ
สลับเปนลายตลอดปกคูหนาและอก ตัวเมียมีขนาดใหญกวาตัวผูเล็กนอย ตัวเมียมีขนาดความยาวโดยเฉลี่ย
ประมาณ 14 มม. ตัวผูมีความยาวโดยเฉลี่ยประมาณ 11 มม. ลักษณะที่แตกตางกันของเพศสังเกตภายนอก
ไดจากลักษณะของสวนทอง ตัวเมียจะมีสวนของทองที่ใหญโดยเฉพาะชวง 3-4 ปลองสุดทาย สําหรับตัวผู
ปลายทองจะมีลักษณะเรียวยาว ตามสภาพไรจะพบมวนตัวห้ําผสมพันธุอยูตามใบพืช โดยจะพบมากใน
ชวงเชา ๆ และมักจะหลบซอนอยูตามใตใบพืช หลังจากผสมพันธุแลวตัวเมียจะวางไขเปนกลุม ๆ ไวตาม
ใบพืช ตัวเต็มวัยตัวเมียมีอายุประมาณ 15-41 วัน สําหรับตัวผูมีอายุสั้นกวาตัวเมียคือประมาณ 10-30 วัน ดัง
ตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2 ชวงระยะเวลาการเจริญเติบโตในวัยตาง ๆ ของมวนตัวหํ้า Eocanthecona furcellata
  (Wolff) ภายใตสภาพหองทดลอง (27+2oc และ 70+5%RH)

ระยะการเจริญเติบโต คาเฉล่ีย (วัน) พิสัย (วัน)
ไข : 7.46+0.48 6-8

ตัวออน :       วัยที่ 1 3.80+0.42 3-4
                    วัยที่ 2 3.47+0.27 3-4
                    วัยที่ 3 3.10+0.31 3-4
                    วัยที่ 4 3.40+0.31 3-4
                    วัยที่ 5 4.64+0.50 4-5

ระยะตัวออน : 17.46+1.76 15-21

ตัวเต็มวัย :     ตัวผู 19.66+8.41 10-30
                     ตัวเมีย 24.37+9.16 15-41
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เพลี้ยออนสม Toxoptera aurantii (Fonscolombe) (Homoptera: Aphididae)
ลักษณะทางชีววิทยา เพลีย้ออนสมออกลูกเปนตัวออนโดยไมมีการออกไข และไมตองมีการผสม

พันธุ มีขนาดตัวยาวประมาณ 2 มม. ตัวออนสีน้ําตาล ตัวเต็มวัยซีด
  ลักษณะการทําลาย เพลี้ยออนสมทั้งตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบออนและยอดออน
ของสมทําใหใบหงิกงอ และเปนแมลงที่ถายทอดโรคสมจําพวกโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เช้ือไวรัส และ
มายโคพลาสมา หลายชนิด ไดแก โรคทรีสซา โรคไซโลโฟโรซสี โรคเสนใบโปง และลําตนปม

  แมลงศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยออนสม T. aurantii ที่สําคัญ (รูปท่ี 11-19)
  แมลงห้ําเพลี้ยออน ไดแก หนอนแมลงวันดอกไม ตัวออนแมลงชางปกใส ดวงเตาลายหยัก
Menochilus sexmaculatus และดวงเตาชนิดอ่ืน ๆ

ดวงเตา Menochilus sexmaculatus
เปนตัวหํ้าที่สําคัญในการชวยกําจัดเพลี้ยออน

  ตัวเต็มวัยจะวางไขเปนกลุมเล็ก ๆ สีเหลือง จํานวน 8-20 ฟองตอกลุม ไขจะฟกออกเปนตัวออน
ภายในระยะเวลา 2-5 วัน ตัวออนจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็วโดยกินเพล้ียออนเปนอาหาร โดยปกติจะใช
ระยะเวลาประมาณ 10 วันจึงจะเขาดักแด จากระยะดักแดใชเวลาประมาณ 3 วันจึงจะออกมาเปนตัวเต็มวัย
ตัวเต็มวัยสีแดงมีลายหยักเปนขีดซิกแซกสีดําบนปก และมีจุดสีดําตรงปลายปกขางละหนึ่งจุด วงจรชีวิตใช
เวลาประมาณ 15 วัน ตัวเมียดวงเตาจะวางไข 7-17 วันหลังจากออกจากดักแด และตัวเต็มวัยอาจมีอายุได
นานถึง 8-12 สัปดาห ตัวเมียวางไขได 2,500-3,500 ฟอง

ประสิทธิภาพการทําลาย ตัวออนดวงเตา 1 ตัว สามารถกินเพลี้ยออนไดประมาณ 20 ตัวตอวัน ตัว
เต็มวัยของดวงเตามีความวองไวในการหาอาหารสูง กัดกินเพลี้ยไดทีละมาก ๆ สามารถทําลายเพลี้ยออน
ไดประมาณ 60-70 ตัวตอวัน

ชีววิทยาของดวงเตาลายขวาง
  ระยะไข   ดวงเตาลายขวางมักจะวางไขเรียงเปนแถวหรือวางเดี่ยว ๆ บนใบพืช กานใบ และในที่ที่
มีเพลี้ยออนซึ่งเปนอาหารของดวงเตาลายขวาง ไขมีรูปรางกลมรี หัวและทายเรียว เมื่อวางไขใหม ๆ จะมีสี
เหลืองสม และจะเปลี่ยนเปนสีดําเมื่อใกลฟก ไขมีความกวางเฉลี่ย 0.5111+0.0142 มิลลิเมตร มีพิสัยตั้งแต
0.4864-0.5376 มิลลิเมตร ความยาวเฉลี่ย 1.1742+0.0502 มิลลิเมตร มีพิสัยตั้งแต 1.1008-1.2544 มิลลิเมตร

ระยะตัวออน ตัวออนของดวงเตาลายขวางมีรูปรางแบบ campodeiform ลําตัวมีลักษณะเรียวยาว
คอนขางบอบบาง ดานบนของลําตัวปกคลุมไปดวยหนาม สวนทองม ี 9 ปลอง ตัวออนเมื่อเริ่มฟกออกจาก
ไขใหม ๆ มีสีเทาดํา ทองปลองแรกมีสีเหลือง และจะเริ่มเปลี่ยนเปนสีเทาเมื่อใกลลอกคราบ ตัวออนวัยที่ 1
ลําตัวสีเทาดํา สวนทองปลองที่ 1 มีสีเหลือง ลําตัวมีความกวาง 0.4557+0.0183 มิลลิเมตร มีพิสัยตั้งแต
0.41-0.49 มิลลิเมตร  และมีความยาว 1.2757+0.0746  มิลลิเมตร  พิสัยตั้งแต 0.92-1.36 มิลลิเมตร ตัวออน



รูปที ่ 11  ไขและหนอนแมลงวันดอกไมตัวหํ้าเพล้ียออน

รูปที ่ 12  แมลงวันดอกไม  ระยะหนอนกินเพล้ียออน



รูปที ่ 13  แมลงวันดอกไม  ระยะหนอนกินเพล้ียออน  และเพล้ียไกแจสม

รูปที ่ 14  หนอนดวงเตาคลายเพล้ียหอยและหนอนดวงเตาคลายเพล้ียแปง  กินเพล้ียออน
เพล้ียหอย  และเพล้ียแปง



รูปที ่ 15  ดวงเตาคลายเพล้ียแปง  ระยะหนอนและตัวเต็มวัย

รูปที ่ 16  ดวงเตาลายขวางและดวงเตาลายจุด



รูปที ่ 17  ดวงเตาเจ็ดจุด  ดวงเตาลายจุดใหญ  และดวงเตาสีสม

รูปที ่ 18  ดวงเตาลายหยัก



รูปที ่ 19  แตนเบียนเพลี้ยออน  และแตนเบ้ียนเพล้ียหอย
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วัยที่  2  มีสีดํา  และจะเปลี่ยนเปนสีเทากอนลอกคราบ  มีหนามสั้น ๆ เริ่มโผลออกมาจากลําตัว  สวนทอง
จะเห็นสีเหลืองสมของทองปลองที ่ 4 ชัดกวาทองปลองที่ 1 ตัวออนวัยที่ 2 นี้ลําตัวมีความกวางเฉลี่ย
0.7171+0.0287 มิลลิเมตร มีพิสัยตั้งแต 0.67-0.77 มิลลิเมตร ความยาวเฉลี่ย 2.6007+0.0497 มิลลิเมตร มี
พิสัยตั้งแต  2.50-2.66  มิลลิเมตร ตัวออนวัยที่ 3 มีสีดําและมีสีเหลืองรอบปลองทองชัดเจน  ลําตัวมีความ
กวาเฉลี่ย 1.0983+0.0594 มิลลิเมตร มีพิสัยตั้งแต 0.90-1.20 มิลลิเมตร ความยาวเฉลี่ย 3.8667+0.1642
มิลลิเมตร มีพิสัยตั้งแต 3.70-4.10 มิลลิเมตร ตัวออนวัยที่ 4 ลําตัวสีดํา มีแตมสีเหลืองสมบนขอบอกปลอง
แรก แตมสีเหลืองสมของทองปลองที ่ 1 และทองปลองที ่ 4 จะมองเห็นไดชัดเจนยิ่งขึ้น ลําตัวกวางเฉลี่ย
1.7564+0.0729 มิลลิเมตร มีพิสัยตั้งแต 1.6008-1.8676 มิลลิเมตร มีความยาวเฉลี่ย 5.6495+0.2331
มิลลิเมตร มีพิสัยตั้งแต 5.336-6.2031 มิลลิเมตร

ระยะดักแด   ดักแดของดวงเตาลายขวางเปนแบบ exarate ซึ่งสวนปลายทองจะยึดติดกับใบพืช มี
สีเหลืองถึงสีเหลืองสม และมีแตมสีดําดานบนของลําตัว มีความกวางเฉลี่ย 3.3959+0.1773 มิลลิเมตร มี
พิสัยตั้งแต 2.9988-3.7485 มิลลิเมตร ความยาวเฉลี่ย 5.2701+0.3259 มิลลิเมตร มีพิสัยตั้งแต 4.4648-5.8310
มิลลิเมตร
   ระยะตัวเต็มวัย   ตัวเต็มวัยของดวงเตาลายขวางจะมีดานสันหลังของลําตัวโคงนูน เปนมันเรียบ
ปกคูหนามีลายสีดําพาดตามขวางกลางปกเห็นไดชัดเจน ปลายปกมีแถบสีดํารูปรางคลายสมอเรือ ตัวเต็ม
วัยเพศเมียจะมีขนาดใหญกวาเพศผู ลําตัวของเพศเมียกวางเฉลี่ย 4.3961+0.2689 มิลลิเมตร มีพิสัยตั้งแต
4.00-4.998 มิลลิเมตร ความยาวเฉลี่ย 6.0984+0.3762 มิลลิเมตร มีพิสัยตั้งแต 5.50-6.9972 มิลลิเมตร เพศผู
ลําตัวกวางเฉลี่ย 4.0555+0.2899 มิลลิเมตร มีพิสัยตั้งแต 3.4986-4.5815 มิลลิเมตร ความยาวเฉลี่ย
5.5550+0.2804 มิลลิเมตร มีพิสัยตั้งแต 4.998-5.9976 มิลลิเมตร ตัวเต็มวัยเพศผูมีอายุเฉลี่ย 37.40+16.9529
วัน มีพิสัยตั้งแต 9-62 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียมีอายุเฉลี่ย 45.5333+18.1457 วัน มีพิสัยตั้งแต 8-72 วัน
  จากการศึกษาประสิทธิภาพในการกินอาหารตั้งแตระยะตัวออนวัยที ่ 1 ถึงระยะตัวเต็มวัย เทากับ
10.25+2.67,  13.40+3.69,  31.40+5.06,  64.95+8.08  และ  1,251.95+238.69  ตัว  ตามลําดับ  ระยะตัวออน
สามารถกินเพลี้ยออนไดเฉลี่ย 119.50+11.27 ตัว และระยะตัวเต็มวัยสามารถกินเพลี้ยออนไดเฉลี่ย
1,251.45+238.69 ตัว

การเพาะเลีย้งแมลงศัตรูธรรมชาติ ซึ่งไดทําการเพาะเลี้ยงไวที่สถานีวิจัยเกษตรหลวงปางดะม ี 5
ชนิดดวยกันคือ มวนตัวหํ้า Ecanthecona fucellata แตนเบียนดักแด Pteromalus puparum มวนเพชฌฆาต
Sycanus sp. มวนตัวหํ้า Anderllus spiniden และดวงเตาตัวห้ํา Menochilus sexmaculatus  ดังตารางที ่ 3
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ตารางท่ี 3 แสดงปริมาณการเพาะเลี้ยงและปลดปลอยแมลงศัตรูธรรมชาติตั้งแตเดือนตุลาคม 2541
   ถึงเดือนกันยายน 2544

ต.ค. 2541 – ก.ย. 2541 ต.ค. 2542  - ก.ย. 2543 ต.ค. 2543 – ก.ย. 2544แมลงศัตรูธรรมชาติ
จํานวนท่ี
เพาะเลีย้ง

(ตัว)

จํานวนท่ี
ปลดปลอย

(ตัว)

จํานวนท่ี
เพาะเลีย้ง

(ตัว)

จํานวนท่ี
ปลดปลอย

(ตัว)

จํานวนท่ี
เพาะเลีย้ง

(ตัว)

จํานวนท่ี
ปลดปลอย

(ตัว)
Ecanthecona fucellata 411,035 19,103 33,120 1,410 27,480 2,210
Pteromalus puparum 125,567 67,651 193,049 83,253 162,362 81,038
Sycanus sp.1 - - 17,194 1,300 - -
Anderllus spiniden 12,060 6,260 12,040 7,500 - -
Menochilus sexmaculatus2 - - - - 7,063 170
1เร่ิมเพาะเลีย้งในเดือนตุลาคม 2542
2เร่ิมเพาะเลีย้งในเดือนตุลาคม 2543

การศึกษาประชากรของแมลงศัตรูสมที่สําคัญและแมลงศัตรูธรรมชาติ (รูปท่ี 20-22)
การศึกษาประชากรของแมลงศัตรูสมที่สําคัญและแมลงศัตรูธรรมชาติจากแปลงทดลองของโครง

การทั้ง 5 แปลง ไดผลการทดลองดังนี้

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยนํ้าริน

ผลการศึกษาประชากรของหนอนชอนใบสม หนอนแกวสม เพลี้ยออน และแมลงศัตรูธรรมชาติ
ผลการศึกษาประชากรหนอนชอนใบสมในป 2541 –2544 ผลการศึกษาปรากฏ ดังภาพที ่3,4,5 ซึ่งพอสรุป
ไดวา ประชากรของหนอนชอนใบสมมีสูงในเดือนมกราคม และเดือนมีนาคม 2542 จากนั้นจะลดลงและ
คอย ๆ เพิ่มสูงขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2542 และคอย ๆ ลดลงอีกคร้ัง จากการศึกษาพบวา ประชากรของ
แตนเบียนหนอนและดักแด A. citricola มีสูงกวาแตนเบียนชนิดอ่ืน แตในเดือนมกราคม 2542 ประชากร
ของแตนเบียนหนอนและดักแด  C. ingenuus มีสูงกวาแตนเบียนชนิดอ่ืนและสูงกวาประชากรของหนอน
ชอนใบสม ประชากรของหนอนชอนใบสมจะสูงในชวงเดือนกรกฎาคมป 2543 จากนั้นจะลดลงและสูง
ขึ้นในเดือนกรกฎาคมป 2544 สําหรับแมลงศัตรูธรรมชาติของหนอนชอนใบสมที่สําคัญมีจํานวน 3 ชนิด
คือ แตนเบียนหนอนและดักแด A.citricola แตนเบียนหนอนและดักแด C. ingenuus และแตนเบียนหนอน
Quadrastichus sp. จากการศึกษาประชาการของแตนเบียนทั้ง 3 ชนิดพบวาแตนเบียนหนอนและดักแด
A.citricola เปนแตนเบียนที่มีประชากรสูงกวาแตนเบียนชนิดอ่ืน แตนเบียนชนิดนี้จะมีแระชากรสูงในชวง
เดือนตุลาคม 2543 และเดือนพฤศจิกายน 2544



รูปที ่ 20  แตนเบียนไขมวนเขียวสม

รูปที ่ 21  แตนเบียนไขมวนเขียวสม



รูปที ่ 22  แตนเบียนไขมวนเขียวสม
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การศึกษาประชากรของเพลีย้ออนและแมลงศัตรูธรรมชาติ พบวา ประชากรเพลีย้ออนมีสูงเปน
ชวง ๆ คือเดือนมกราคม เดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม 2542 จากการศึกษาพบวาหนอนแมลงวัน
ดอกไม (syrphid fly) เปนแมลงศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยออนที่มีประชากรสูงกวาแมลงศัตรูธรรมชาติชนิด
อ่ืน และในชวงป 2544 ประชากรของเพลี้ยออนมีสูงเกือบตลอดทั้งปโดยเฉพาะในเดือนเมษายน 2544
และจะคอยๆลดลง สําหรับแมลงศัตรูธรรมชาติแมลงวันดอกไม (syrphid fly) เปนแมลงศัตรูธรรมชาติท่ีมี
จํานวนประชากรสูงกวาแมลงศัตรูธรรมชาติชนิดอื่นจะสูงมาในเดือนกุมภาพันธ 2544

การศึกษาประชากรหนอนแกวสมมีสูงเปนชวง ๆ คือเดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนมิถุนายน
และเดือนสิงหาคม 2542 ประชากรแตนเบียนดักแด P. puparum มีสูงในเดือนสิงหาคม 2542 จากนั้นจะลด
ลง สวนมวนตัวหํ้า E. furcellata มีประชากรสูงในเดือนสิงหาคม 2542 ประชากรของหนอนแกวสมจะสูง
ในเดือนเมษายน 2543 และเมษายน 2544 สําหรับประชากรแตนเบียนดักแด P.puparum จะสูงเปนชวงๆ
คือเดือนสิงหาคม เดือนกันยายน เดือนตุลาคมป2543 และเดือนพฤษภาคม 2544

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยโปง
ผลการศึกษาประชากรของหนอนชอนใบสม หนอนแกวสม เพลี้ยออน และแมลงศัตรูธรรมชาติ

ผลการศึกษาปรากฏดังภาพที่ 6,7,8 ซึ่งพอสรุปไดวา ประชากรหนอนชอนใบสมมีสูงในเดือนมีนาคม
2542 จากนั้นจะลดลงและคอย ๆ เพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2542 และจะลดลงอีกครั้ง สําหรับ
ประชากรแตนเบียนหนอนชอนใบสมทั้ง 4 ชนิดมีสูงในเดือนมีนาคม และ เดือนพฤษภาคม 2542 จากนั้น
จะคอย ๆ ลดลงและเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนกันยายน 2542 จากการศึกษาพบวาแตนเบียนหนอนและดักแด
A. citricola เปนแตนเบียนที่มีประชากรสูงกวาแตนเบียนชนิดอ่ืน สวนในชวงป 2543-2544 ประชากรของ
หนอนชอนใบสมมีสูงในเดือนมีนาคม 2543 จากนั้นจะลดลงและเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม 2543
จากการศึกษาพบวาแตนเบียนหนอนและดักแด A.citricola เปนแตนเบียนที่มีประชากรสูงกวาแตนเบียน
ชนิดอื่นและจะมีประชากรสูงมากในเดือนมีนาคม 2543

ประชากรเพลี้ยออนในชวง 8 เดือนแรกมีนอยมาก จากนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นในเดือนกรกฎาคม และ
เดือนกันยายน 2542 สําหรับประชากรแมลงศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยออนมีสูงในชวงเดือนสิงหาคม ถึง
เดือนกันยายน 2542 โดยดวงเตา Scymnus sp. มีประชากรสูงกวาแมลงชนิดอื่นในเดือนสิงหาคม 2542 และ
หนอนแมลงวันดอกไม (syrphid fly) มีประชากรสูงกวาแมลงศัตรูธรรมชาติชนิดอื่นในเดือนกันยายน
2542 สวนในชวงป 2543-2544 ประชากรเพลี้ยออนมีประชากรสูงมากในชวงเดือนกรกฎาคม 2543 โดย
ดวงเตา Scymnus sp. มีประชากรสูงกวาแมลงศัตรูธรรมชาติชนิดอ่ืนในเดือนกรกฎาคม 2543 และหนอน
แมลงวันดอกไม (Syrphid fly) มีจํานวนประชากรสูงกวาแมลงศัตรูธรรมชาติชนิดอ่ืนตลอดป 2543 – 2544

ประชากรหนอนแกวสมมีสูงในเดือนมกราคม 2542 จากน้ันจะมีประชากรนอยมาก สําหรับ
ประชากรแตนเบียนดักแด P. puparum มีสูงเปนชวง ๆ คือเดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนมิถุนายน
และเดือนสิงหาคม 2542 และประชากรมวนตัวห้ํา E. furcellata มีสูงในเดือนมีนาคม และ เดือนมิถุนายน
2542 สวนในชวงป 2543-2544 ประชากรหนอนแกวสมมีสูงในเดือนกันยายน 2543 จากนั้นจะมีจํานวน
ประชากรนอยมาก สําหรับประชากรแตนเบียนดักแด P.puparum จะมีจํานวนประชากรสูงกวาแมลงศัตรู
ธรรมชาติชนิดอ่ืน จะสูงเปนชวงๆและจะสูงมากในเดือนเมษายน 2543
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ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง (โปงนอยเกา)
ผลการศึกษาประชากรของหนอนชอนใบสม หนอนแกวสม เพลี้ยออน และแมลงศัตรูธรรมชาติ

ผลการศึกษาปรากฏดังภาพที่ 9,10,11 ซึ่งพอสรุปไดวา ประชากรหนอนชอนใบสมมีสูงเปนชวง ๆ คือใน
เดือนมกราคม เดือนมีนาคม และเดือนมิถุนายน 2542 จากนั้นประชากรจะคอย ๆ ลดลง สําหรับแตนเบียน
หนอนชอนใบสมที่พบบอยและมีประชากรสูงกวาแตนเบียนชนิดอ่ืนคือ แตนเบียนหนอนและดักแด A.
citricola เมื่อศึกษาประชากรของแตนเบียนทั้ง 4 ชนิด พบวามีประชากรสูงในเดือนพฤศจิกายน 2541และ
มกราคม 2542 และคอย ๆ เพิ่มขึ้นจนสูงอีกครั้งในเดือนกันยายน 2542 ในชวงป 2543-2544 ประชากรของ
หนอนชอนใบสมมีสูงในเดือนสิงหาคม 2543 จากนั้นจะลดลงและเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2544
จากการศึกษาพบวาแตนเบียนหนอนและดักแด A.citricola จะมีประชากรสูงในเดือนมกราคม 2543 และ
แตนเบียนหนอน C. phyllocnistoides จะสูงในเดือนมกราคม 2544

ประชากรเพลี้ยออนมีสูงในเดือนมกราคม 2542 จากนั้นจะลดลงและเพิ่มสูงขึ้นในเดือนเมษายน
2542 และคอย ๆ เพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนกันยายน 2542 สําหรับประชากรแมลงศัตรูธรรมชาติของเพลีย้
ออนในแปลงน้ีพบวา หนอนแมลงวันดอกไม (syrphid fly) มีประชากรสูงกวาแมลงศัตรูธรรมชาติชนิดอ่ืน
และพบวาประชากรของแมลงศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยออนทั้ง 4 ชนิดมีสูงในเดือนกุมภาพันธ 2542 จาก
น้ันจะคอย ๆ ลดลง และสูงขึ้นอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2542 และในชวงป 2543-2544 ประชากรเพลี้ย
ออนมีประชากรสูงมากในชวงเดือนมกราคม 2543 โดยดวงเตา Scymnus sp. มีประชากรสูงในเดือน
มกราคม 2543 และหนอนแมลงวันดอกไม (syrphid fly) มีจํานวนประชากรสูงในชวงเดือน กันยายน 2543
เดือนมีนาคมและเมษายนป 2544

ประชากรหนอนแกวสมมีสูงในเดือนมีนาคม 2542 จากนั้นลดลง และคอย ๆ เพิ่มสูงขึ้นจนสูงอีก
ครั้งในเดือนสิงหาคม 2542 และลดลงอีกครั้ง สําหรับประชากรแตนเบียนดักแด P. puparum มีสูงในเดือน
กุมภาพันธ 2541 จากนั้นลดลง และเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2542 และมีประชากรสูงที่สุดในเดือน
กันยายน 2542 สวนประชากรมวนตัวหํ้า E. furcellata มีสูงในเดือนมีนาคม 2542 ในชวงป 2543-2544
ประชากรหนอนแกวสมมีสูงในเดือนกุมภาพันธ 2543 จากนั้นจะลดลงเรื่อยๆและมีประชากรเพิ่มขึ้นอีกใน
เดือนกุมภาพันธ และเดือนเมษายน 2544 สําหรับประชากรแตนเบียนดักแด P.puparum จะมีจํานวน
ประชากรสูงในชวงเดือนสิงหาคม 2543 และเดือนกรกฎาคม 2544

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง (โปงนอยใหม)
ผลการศึกษาประชากรของหนอนชอนใบสม หนอนแกวสม เพลี้ยออน และแมลงศัตรูธรรมชาติ

ผลการศึกษาปรากฏดังภาพที่ 12,13,14 ซึ่งพอสรุปไดวา ประชากรหนอนชอนใบสมมีสูงเปนชวง ๆ คือใน
เดือนมกราคม เดือนมีนาคม เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม และเดือนกันยายน 2542 จากการศึกษา
ประชากรแตนเบียนหนอนชอนใบสมพบวา แตนเบียนหนอนและดักแด A. citricola เปนแตนเบียนที่พบ
บอยและมีประชากรสูงกวาแตนเบียนชนิดอ่ืน ๆ และมีบางชวงที่ประชากรของแตนเบียนหนอนและดักแด
A. citricola มีสูงกวาประชากรของหนอนชอนใบสมคือ เดือนมกราคม ถึง แตนเบียน กุมภาพันธ 2542
และเดือนมิถุนายน และในชวงป 2543-2544 ประชากรของหนอนชอนใบสมมีสูงในเดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน 2543 จากนั้นจะลดลง สําหรับแมลงศัตรูธรรมชาติพบวาแตนเบียนหนอน
และดักแด A.citricola เปนแตนเบียนที่มีประชากรสูงกวาแตนเบียนชนิดอ่ืนและจะมีประชากรสูงมากใน
เดือนกันยายน 2543
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ประชากรเพลี้ยออนมีสูงในเดือนมีนาคม 2542 จากนั้นลดลงและเพิ่มสูงขึ้นในเดือนพฤษภาคม
และเดือนกันยายน 2542 สําหรับประชากรแมลงศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยออนมีสูงในเดือนกุมภาพันธ
2542 จากน้ันคอย ๆ ลดลง และเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งในเดือนกันยายน 2542 จากการศึกษาพบวาหนอน
แมลงวันดอกไม (syrphid fly) มีประชากรสูงกวาแมลงศัตรูธรรมชาติชนิดอ่ืน และในชวงป 2543-2544
ประชากรเพลี้ยออนมีจํานวนสูงมากตลอดทั้งปและมีประชากรสูงมากในชวงเดือนมีนาคม 2543 โดยดวง
เตา Scymnus sp. มีประชากรสูงกวาแมลงศัตรูธรรมชาติชนิดอื่นในเดือนมีนาคม 2543 สวนหนอน
แมลงวันดอกไม (syrphid fly) มีจํานวนประชากรสูงกวาแมลงศัตูธรรมชาติชนิดอื่นในเดือนกันยายน 2543

ประชากรหนอนแกวสมมีสูงในเดือนมีนาคม 2542 จากน้ันจะคอย ๆ ลดลงและเพิ่มสูงขึ้นในเดือน
มิถุนายน 2542 และลดลงอีกครั้ง สวนประชากรแตนเบียนดักแด P. puparum ในแปลงนี้มีสูงกวาประชา
กรของหนอนแกวสม และมีสูงเปนชวง ๆ คือเดือนมีนาคม  เดือนมิถุนายน และเดือนสิงหาคม 2542 ใน
แปลงนี้ไมพบประชากรของมวนตัวห้ํา E. furcellata ในชวงป 2543-2544 ประชากรหนอนแกวสมมีสูงใน
เดือนมีนาคม 2543 จากน้ันจะมีจํานวนประชากรลดลงสําหรับแมลงประชากรแตนเบียนดักแด P.puparum
จะสูงตลอดทั้งปและจะสูงมากในเดือนพฤศจิกายน 2543

สถานีเกษตรหลวงปางดะ(แปลงรวบรวมพันธุ)
ผลการศึกษาประชากรของหนอนชอนใบสม หนอนแกวสม เพลี้ยออน และแมลงศัตรูธรรมชาติ

ผลการศึกษาปรากฏดังภาพที่ 15,16,17 ซึ่งพอสรุปไดวา ประชากรของหนอนชอนใบสมมีสูงในเดือน
มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2543 จากนั้นจะลดลงและเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม
2544 สําหรับแมลงศัตรูธรรมชาติพบวาแตนเบียนหนอนและดักแด A.citricola จะมีประชากรสูงมากใน
เดือนมิถุนายน 2544

ประชากรเพลี้ยออนมีจํานวนสูงมากตลอดทั้งปและมีประชากรสูงมากในชวงเดือนกรกฎาคม 
2544 สวนแมลงศัตรูธรรมชาติพบวาแมลงวันดอกไม (Syrphid fly) มีจํานวนประชากรสูงกวาแมลงศัตรู
ธรรมชาติชนิดอื่นในเดือนมิถุนายน 2544 สวนดวงเตาลายขวาง C.transversalis จะมีจํานวนประชากรสูง
กวาแมลงศัตรูธรรมชาติอื่นในเดือนธันวาคม 2544

ประชากรหนอนแกวสมมีสูงในเดือนมิถุนายน 2544 สวนประชากรแตนเบียนดักแด P.puparum
จะสูงในชวงเดือนมกราคม และเดือนมีนาคม 2544 สําหรับแตนเบียนหนอน Melalopphacharop sp. จะสูง
ในเดือนกรกฎาคม 2544

สถานีเกษตรหลวงปางดะ (แปลงสม 4)
ผลการศึกษาประชากรของหนอนชอนใบสม หนอนแกวสม เพลี้ยออน และแมลงศัตรูธรรมชาติ

ผลการศึกษาปรากฏดังภาพที่ 18,19,20 ซึ่งพอสรุปไดวา ประชากรของหนอนชอนใบสมมีสูงในเดือน
กรกฎาคม 2544 พบวาแตนเบียนหนอนและดักแด A.citricola และแตนเบียนหนอน Quadrastichus sp.
เปนแมลงศัตรูธรรมชาติที่สําคัญ
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ประชากรเพลี้ยออนมีจํานวนสูงมากเดือนกุมภาพันธ 2544 สวนแมลงศัตรูธรรมชาติพบวา
แมลงวันดอกไม (syrphid fly) เปนแมลงศัตรูธรรมชาติที่สําคัญ

ประชากรหนอนแกวสมมีสูงในเดือนเมษายน 2544 สําหรับแมลงศัตรูธรรมชาติพบวาแตนเบียน
ดักแด P.puparum เปนแมลงวศัตรูธรรมชาติที่สําคัญและพบมากกวาแมลงศัตรูธรรมชาติชนิดอ่ืนและมี
จํานวนประชากรจะสูงในชวงเดือนกรกฎาคม 2544

สรุปและวิจารณ

จากผลการสํารวจแมลงศัตรูสมที่แปลงสมของมูลนิธิโครงการหลวง จํานวน 6 แปลงคือ แปลงสม
ที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยน้ําริน ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง(โปงนอยเกา) ศูนยพัฒนาโครง
การหลวงขุนวาง(โปงนอยใหม) ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยโปง และสถานีวิจัยเกษตรหลวงปางดะ
(แปลงรวบรวมพันธและแปลงสม 4) พบแมลงศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูสมมากกวา 80 ชนิด จากการ
ศึกษาพบวา หนอนชอนใบสมมีแตนเบียนที่สําคัญจํานวน 4 ชนิด คือแตนเบียนหนอนและดักแด A.
citricola แตนเบียนหนอนและดักแด  C. ingenuus แตนเบียนหนอน C. phyllocnistoides และแตนเบียน
หนอน Quadrastichus sp. หนอนแกวสมมีแตนเบียนดักแด P. puparum และมวนตัวหํ้า E. furcellata เปน
แมลงศัตรูธรรมชาติที่สําคัญ สวนเพลี้ยออนมีแมลงศัตรูธรรมชาติที่สําคัญจํานวน 4 ชนิดคือ ดวงเตา M.
sexmaculatus ดวงเตา Scymnus sp. หนอนแมลงวันดอกไม (syrphid fly) และตัวออนแมลงชางปกใส C.
basalis ซึ่งโกศลและวิวัฒน, 2537 ไดรายงานวาพบแมลงศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูสมทั้ง 3 ชนิดไวเชน
กัน

เมื่อทําการศึกษาประชากรของแมลงศัตรูสมและแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงสมทั้ง 6 แปลง พบ
วาแตนเบียนหนอนและดักแด  A. citricola เปนแตนเบียนหนอนชอนใบสมที่พบบอยและมีประชากรสูง
กวาแตนเบียนชนิดอ่ืน ในทุกแปลงทดลอง ซึ่งแตนเบียนชนิดนี้อาจจะเปนแตนเบียนที่มีความสําคัญในการ
ควบคุมประชากรหนอนชอนใบสมได แตโกศลและคณะ, 2543 รายงานวาพบแตนเบียนหนอนและดักแด
A. citricola และแตนเบียนหนอน Quadrastichus sp. เปนแตนเบียนของหนอนชอนใบสมที่มีประชากรสูง
ในเขตภาคกลางของประเทศไทยจากผลการศึกษาเปอรเซ็นตการเบียนของแตนเบียนทั้ง 4 ชนิดที่ศูนย
พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง(โปงนอยใหม) พบวามีเปอรเซ็นตการเบียนโดยเฉลี่ยตลอดปมากกวา 50 %
ซึ่งเปนเปอรเซ็นตการเบียนในธรรมชาติที่คอนขางสูง จึงนับวาแตนเบียนหนอนชอนใบสมนั้นสามารถที่
จะควบคุมประชากรของหนอนชอนใบสมได ซึ่งจะไดทําการศึกษาหาแนวทางในการเพาะเลี้ยงแตนเบียน
เหลานี้เพื่อที่จะนําไปใชควบคุมหนอนชอนใบสมโดยชีววิธีตอไป

จากการศึกษาประชากรหนอนแกวสมนั้นพบวา ประชากรหนอนแกวสมที่ศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงขุนวาง (โปงนอยใหม)มีสูงเกือบตลอดทั้งปเมื่อศึกษาเปอรเซ็นตการเบียนของแตนเบียน
P. puparum ที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง(โปงนอยใหม) พบวามีเปอรเซ็นตการเบียนสูงตลอดทั้งป
นับวาแตนเบียนชนิดนี้มีบทบาทที่สําคัญในการควบคุมประชากรของหนอนแกวสม สวนแปลงสมที่ศูนย
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พัฒนาโครงการหลวงทั้ง 4 แปลง พบวาประชากรดักแดหนอนแกวสมมีต่ํากวาประชากรของแตนเบียน
ดักแด P. puparum และจะพบประชากรของมวนตัวห้ํา E. furcellata ดวย ถึงแมวาจะพบประชากรของ
มวนตัวห้ํานอยแตมวนชนิดนี้เปนแมลงศัตรูธรรมชาติที่มีบทบาทสําคัญในการกําจัดหนอนแกวสม เพราะ
มวนชนิดน้ีเปนมวนท่ีชอบกินหนอนทุกชนิดเปนอาหาร (วิวัฒน และโกศล, 2532) สําหรับสาเหตุที่พบ
ประชากรมวนตัวหํ้าในปริมาณนอยอาจเน่ืองมาจากประชากรของหนอนแกวสมหรือหนอนศัตรูสมชนิด
ตางๆ ซึ่งเปนอาหารของมวนมีนอยลงหลังจากปลดปลอยมวนตัวห้ําไปแลว แสดงใหวามวนตัวหํ้ามีประ
สิทธภิาพดีในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในสภาพไร

จากผลการศึกษาสรุปไดวา ทั้งมวนตัวห้ํา E. furcellata และแตนเบียนดักแด P. puparum เปน
แมลงศัตรูธรรมชาติที่สําคัญของหนอนแกวสมที่สามารถควบคุมประชากรของหนอนแกวสมใหอยูใน
ระดับที่ไมกอใหเกิดความเสียหายได นอกจากนั้นแมลงศัตรูธรรมชาติทั้ง 2 ชนิดนี้ยังสามารถเพาะเลี้ยงใน
หองปฏิบัติการไดในปริมาณที่มากเพียงพอตอการนําไปใชประโยชนไดอีกดวย จากการศึกษาประชากร
เพลี้ยออนในแปลงสมทั้ง 6 แปลง พบวาเพลี้ยออนมีประชากรคอนขางสูงในทุกแปลง แตจะพบวาเพลี้ย
ออนมีแมลงศัตรูธรรมชาติหลายชนิดที่คอยควบคุมประชากรอยู ซึ่งเมื่อประชากรของเพลี้ยออนสูงขึ้น
ประชากรของแมลงศัตรูธรรมชาติท้ัง 3 ชนิดจะมีสูงขึ้นตามไปดวย ถึงแมวาประชากรของเพลี้ยออนจาก
การศึกษาจะมีสูงแตก็ไมทําใหเกิดความเสียหายแกตนสม

สําหรับการดําเนินการควบคุมแมลงศัตรูสมโดยชีววิธีนั้น สถานีวิจัยเกษตรหลวงปางดะไดเพาะ
เลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อใชในการควบคุมแมลงศัตรูสมจํานวน 4 ชนิด (ตารางท่ี 3) โดยในชวงปแรก
ของการดําเนินงานคือ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2541 ถึง กันยายน 2544 ไดทําการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ
จํานวน 3 ชนิดคือ มวนตัวหํ้า E. furcellata มวนตัวหํ้า A. spiniden และแตนเบียนดักแด P. puparum ในป
2542 ไดเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติเพิ่มอีก 1 ชนิดคือ มวนเพชฌฆาต Sycanus sp. และในป 2543 ได
เพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติเพิ่มอีก 1 ชนิดคือ ดวงเตาลายหยัก Menochilus sexmaculatus ซึ่งสามารถ
เพาะเลี้ยงไดในปริมาณมากพอตอการนําไปใชประโยชน

แมลงศัตรูธรรมชาติเหลานี้เมื่อทําการเพาะเลี้ยงแลวไดนําไปปลดปลอยยังแปลงสมตาง ๆ และไม
ผลและผักชนิดอื่น ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อเปนการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธ ีซึ่งเมื่อทําการ
ปลดปลอยแลวก็ไดทําการติดตามประเมินผลหลังจากปลดปลอยแมลงศัตรูธรรมชาติเหลานี้ดวย
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