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การควบคมุโดยชีววิธี (Biological Control)

เป็นการประยกุตใ์ชส้ิ่งมชีวิีตชนดิตา่งๆ ของการควบคมุโดยธรรมชาต ิท่ี

เป็น “ศตัรธูรรมชาต”ิ (natural enemy) ซ่ึงประกอบดว้ยตวัหํา้ (predator)

ตวัเบียน (parasite หรือ parasitoid) และ เชือ้โรค (pathogen) ของแมลงชนดิ

นัน้ๆ เป็นตวักระทาํการควบคมุ (control agent)



การควบคมุโดยชีววิธี (Biological Control)

การควบคมุโดยชวีวิธีแบบคลาสสิก (Classical biological control) โดยมกีารนาํเขา้มาใน
ประเทศ (introduction) ศัตรธูรรมชาตจิากตา่งประเทศ (exotic natural enemies) มาใช ้
ควบคมุศัตรพืูชชนดิตา่งๆ ถา้ศัตรพืูชในเป้าหมายนัน้ เป็นศัตรพืูชจากตา่งประเทศ หรือ 
จากทอ้งถ่ินอ่ืน (exotic pests) ท่ีเป็นชนดิพนัธต์า่งถ่ินท่ีรกุราน (Invasive alien species –
IAS) ท่ีเขา้มาระบาดในประเทศ 

การควบคมุโดยชวีวิธีแบบเพ่ิมขยาย (Augmentative biological control) โดยการใช ้
ประโยชนจ์ากศัตรธูรรมชาติท่ีมอียู่แลว้ในทอ้งถ่ิน นาํมาเพาะเลี้ยง เพ่ิมปริมาณ แลว้
นาํไปปลดปลอ่ยคืนสูส่ภาพแวดลอ้ม เป็นคราวๆ ไป ตามแตช่นดิของศัตรธูรรมชาตนิัน้ 
ซ่ึงอาจเป็นการปลดปลอ่ยแบบเพาะเชือ้ (inoculative releases) ถา้เพาะเลี้ยงไดใ้นปริมาณ
นอ้ย หรือ เป็นการปลดปลอ่ยแบบทว่มทน้ (inundative releases) เชน่ การปลดปลอ่ย
แตนเบียนไข ่Trichogramma spp. ซ่ึงสามารถเพาะเลี้ยงไดง้ายในปริมาณสงูใน
หอ้งปฏิบตักิาร และ 

การควบคมุโดยชวีวิธีแบบอนรุกัษ ์(Conservation biological control) โดยการดดัแปลง
สภาพแวดลอ้มและระบบนเิวศ ใหเ้หมาะสม เพ่ือการอนรุกัษศ์ัตรธูรรมชาติ



การควบคมุโดยชีววิธี (Biological Control)

Julien (1997) ใหค้าํนยิามของการควบคมุวชัพืชโดยชวีวิธีอย่างงา่ยๆ ว่า

หมายถึง “การใชป้ระโยชนข์องส่ิงมชีวิีตชนดิตา่งๆในการควบคมุความ

หนาแนน่ของพืชอาศัย” (The utilization of organisms for the regulation of 

host plant densities)



การควบคมุโดยชีววิธี (Biological Control)

การควบคมุโดยชวีวิธีท่ีไมเ่ป็นแบบคลาสสิก (Non-classical biological control) ท่ี
แบ่งย่อยออกไปเป็นแบบท่วมทน้ (inundative) ซ่ึงเป็นการปลดปลอ่ยตวักระทาํ
การควบคมุเป็นจาํนวนมากเพ่ือควบคมุวขัพืชในเป้าหมาย เชน่ การใชส้าร
กาํจดัวชัพืชชวีภาพ (mycoherbicides) ซ่ึงมสีตูรสาํเร็จ (formulations) ท่ีมจีาํนา่ย
เป็นการคา้ และเป็นแบบเพ่ิมขยาย (augmentative) ซ่ึงเป็นการเพาะเล้ียงและ
ปลดปลอ่ยตวักระทาํการควบคมุท่ีไมส่ามารถนาํมาใชเ้ป็นสารกาํจดัวชัพืช
ชวีภาพได ้ดอืไมส่ามารถเพาะเล้ียงในแบบ in vitro ได ้

การควบคมุโดยชวีวิธีแบบคลาสสิก (Classical biological control) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีใช ้
กนัมากท่ีสดุท่ีเกีย่วขอ้งกบัการนาํศัตรธูรรมชาต ิ(introduction) จากทอ้งถ่ิน
เดมิเขา้มาใชใ้นพ้ืนท่ีนอกถ่ินเดมิท่ีพืชอาศยัของมนักลายมาเป็นวชัพืช เชน่การ
ใชแ้มลงชนดิตา่งๆ จากอเมริกาใต ้เขา้ไปใชค้วบคมุผกัตบชวาในประเทศอ่ืน



การควบคมุโดยชีววิธี (Biological Control)

Goeden & Andrés (1999) ใหค้าํนยิามว่า “การควบคมุวัชพืชโดยชีววิธี คือ

“การศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างวัชพืชต่างๆ สิ่งมีชีวิตต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกนั และ 

สภาพแวดลอ้ม ท่ีติดตามมาดว้ยการปรับเปลี่ยนชนดิพนัธุข์องสิ่งมีชวิีตเหล่านัน้ท่ี

คัดเลือกมา (ศัตรธูรรมชาติ) ใหเ้ป็นการทาํลายวัชพืชเป้าหมายชนิดใดชนิดหนึ่ง” 

(The study of relationship among weeds, their associated organisms, and the 

environment, followed by the manipulation of selected species of these organisms 

(natural enemies) to the detriment of a target weed species) ซ่ึงเป็นคาํนยิามของ

การควบคมุวชัพืชโดยชวีวิธีโดยตรงและเป็นการเฉพาะเพียงคาํนยิามเดยีว 



การควบคมุโดยชีววิธี (Biological Control)

การประเมนิผลของการควบคมุวชัพืชโดยชวีวิธี Liang & Hamai (1976) 

แบ่งระดบัของการควบคมุออกตามรปูธรรมอย่างคร่าวๆ และงา่ยๆ เป็น

1) การควบคมุท่ีไดผ้ลเป็นบางสว่น (partial control) 

2) การควบคมุท่ีไดผ้ลมากพอสมควร (substantial control) 

3) การควบคมุท่ีไดร้บัความสาํเร็จสมบรูณ ์(complete control)

4) การควบคมุท่ีไมม่ผีล (no control)



การควบคมุโดยชีววิธี (Biological Control)

Julien (1997b) ประเมนิความสาํเร็จของโครงการการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบ
คลาสสกิท ัว่โลก ต ัง้แต่มกีารปลดปลอ่ยตวักระทาํการควบคุมเป็นครัง้แรกจนถงึปี ค.ศ. 1980
ดงัน้ีคอื

จากโครงการท ัง้หมด 174 โครงการ ไดร้บัความสาํเร็จ 39%

มวีชัพชืเป้าหมายท ัง้หมด 101 ชนิด ทีส่ามารถควบคุมได ้48%

มสีิง่มชีวีติทีเ่ป็นตวักระทาํการควบคุมทีม่กีารปลดปลอ่ยท ัง้หมด 178 ชนิด มกีารต ัง้รกรากได ้71% 
และ 34% มปีระสทิธภิาพ

มกีารปลดปลอ่ยตวักระทาํการควบคุมท ัง้หมดรวม 729 ครัง้ มกีารต ัง้รกรากได ้64% และ 28% ที่
ไดร้บัความสาํเร็จในการควบคุม



การควบคมุโดยชีววิธี (Biological Control)

การควบคมุตน้ตะบองเพชรหนามเสมา (prickly pears) (Opuntia spp., Cactaceae) ใน

อินเดยีและศรีลงักา และอินโดนเีซียโดยการใชเ้พลี้ยหอยโคชนิลี (cochineal insects) ใน

สกลุ Dactylopius spp. (Hemiptera: Dactylopiidae) และ ในออสเตรเลีย และ นวิแคลิโด

เนยี โดยการใชห้นอนผเีส้ือตน้ตะบองเพชร (cactus moth) (Cactoblastis cactorum, 

Lepidoptera: Pyralidae) ซ่ึงมถ่ิีนดัง้เดมิอยูใ่นอารเ์จนตนิา แตน่าํเขา้มาจาก

ออสเตรเลีย ซ่ึงนาํเขา้มาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469) และเพลี้ยหอยโคชนิลีใน

สกลุ Dactylopius spp. จากอเมริกาใต ้ท่ีนาํเขา้มาใชใ้นอินเดยีและออสเตรเลีย ตัง้แต่

ในชว่งปี ค.ศ. 1926-193 ซ่ึงใหผ้ลในการควบคมุท่ีดี
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5) Management
c) Control

iii) Biological methods
• Least public opposition
• Number of success stories

Prickly pear (Opuntia spp.) in Australia 
Chronology (source: http://www.northwestweeds.nsw.gov.au )
• Early chemical control: boiling arsenic
• 1912 problem rampant: begin looking for biological control
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http://www.northwestweeds.nsw.gov.au/


การนําดว้งงวงผกัตบชวา (water hyacinth weevil) (Neochetina

eichhorniae, Coleoptera: Curculionidae)

การนาํดว้งงวงผกัตบชวา (water hyacinth weevil) (Neochetina eichhorniae, 
Coleoptera: Curculionidae) จากอารเ์จนตนิา เขา้มาใชค้วบคมุผกัตบชวา (water 
hyacinth) (Eichhornia crassipes, Pontereriaceae) ในประเทศไทยเมือ่ปี ค.ศ. 
1979 (พ.ศ. 2524) จากฟลอริดา สหรฐัอเมริกา ซ่ึงนาํเขา้มาจากถ่ินดัง้เดมิ
ในประเทศอารเ์จนตนิา เมือ่ปี ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515) แลว้มกีารนาํไปใชใ้น
แอฟริกาใตเ้มือ่ปี ค.ศ. 1974 (พ.ศ. 2517)  ในออสเตรเลียเมือ่ปี ค.ศ. 1975 
(พ.ศ. 2518) และประเทศอ่ืนๆ อีกหลายประเทศ กบัจากประเทศไทยไดม้กีาร
นาํไปใชใ้นประเทศพมา่ จีน ไตห้วนั เวียดนาม ฟิลิปปินส ์และ ศรีลงักา กบั
แพร่กระจายตามธรรมชาตเิขา้ไปในกมัพชูาและมาเลเซีย 



ผกัตบชวาคนุหมิง Eichhornia crassipes (Mart). Solm. (Pontederiaceae)

จากคนุหมิงประเทศจนี ในรูปพชืน้ําไมป้ระดบั ในปี พ.ศ. 2544



ดว้งงวงผกัตบชวาลายแตม้ Neochetina eichhorniae (Coleoptera: Curculionidae) นําเขา้จาก
อารเ์จนตนิา ผ่านฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา ในปี  2520 และ ดว้งงวงผกัตบชวาลายบัง้ N. bruchi จาก

ฟลอรดิา ผ่านออสเตรเลยี ในปี  2533 เพือ่ควบคมุผกัตบชวา Water hyacinth,

Eichhornia crassipes (Pontederiaceae)



ดว้งหมดัผกัเป็ดนํา้ 

Agasicles hygrophila (Coleoptera: Chrysomelidae)

การนาํดว้งหมดัผกัเป็ดนํา้ Agasicles hygrophila (Coleoptera: Chrysomelidae) 

จากอารเ์จนตินา เขา้มาใชค้วบคมุผกัเป็ดนํา้ (alligator weed) (Alternanthera

philoxeroides, Amaranthaceae) เขา้มาใชค้วบคมุผกัเป็ดนํา้ (alligator weed) 

(Alternanthera philoxeroides, Amaranthaceae) ประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ. 1981 

(พ.ศ. 2524) จากฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ซ่ึงนําเขา้มาจากถ่ินดั้งเดิมใน

ประเทศอาร์เจนตินา เมื่อปี ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) แลว้มีการนาํไปใชใ้น

ออสเตรเลียเมื่อปี ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) นิวซีแลนด์เมื่อปี ค.ศ. 1982

(พ.ศ. 2525) และ ประเทศจีนเมือ่ปี ค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529)



ดว้งหมดัผกัเป็ด Agasicles hygrophila (Coleoptera: Chrysomelidae) นําเขา้จากอเมรกิาใต ้

ผ่านออสเตรเลยี ในปี พ.ศ. 2524 เพือ่ควบคมุผกัเป็ด Alligator weed, Alternanthera philoxeroides

(Amaranthaceae)



ดว้งเจาะเมล็ดไมยราบยกัษ ์Acanthoscelides spp.

การนาํดว้งเจาะเมล็ดไมยราบยักษ ์Acanthoscelides puniceus และ Acanthoscelides
quadridentatus (Coleoptera: Bruchidae)จากเม็กซิโกเขา้มาใชค้วบคมุไมยราบยักษ ์(giant 
sensitive plant) (Mimosa pigra, Mimosaceae) ในประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 
2526) จากออสเตรเลีย ซ่ึงนําเขา้มาจากถ่ินดั้งเดิมในประเทศเม็กซิโก เมื่อปี ค.ศ. 
1983 (พ.ศ. 2526) และไดม้ีการนาํดว้งจากประเทศไทยกลับเขา้ไปใชใ้นออสเตรเลีย 
เพราะดว้งไม่สามารถตั้งรกรากได ้เมื่อปี ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) และนาํเขา้ไปใชใ้น
ประเทศพม่าและเวียดนามเมื่อปี ค.ศ. 1987-1988 (พ.ศ. 2530-2531) และได้
แพร่กระจายตามธรรมชาติจากประเทศไทยเขา้ไปในประเทศลาว กัมพชูา มาเลเซีย 
สิงคโปร ์และ อินโดนเีซีย ส่วนรายงานว่ามีการนาํเขา้ไปในมาเลเซียจากออสเตรเลียเมื่อ
ปี ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) และตัง้รกรากไดน้ัน้ (Julien & Griffiths, 1998) คงไม่
ถกูตอ้งนัก เพราะดว้งเหล่านี้ไดแ้พร่กระจายจากการปลดปล่อยในประเทศไทยตาม
ชายแดนไทย-มาเลเซีย ท่ี อ.สไุหงโกลก จ. นราธิวาส ตัง้แตก่ลางทศวรรษ 1980s แลว้ 
(บรรพต ณ ป้อมเพชร personal communication) 



ดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ Acanthoscelides puniceus and A. quadridentatus (Coleoptera: Bruchidae) 

นําเขา้จากเม็กซิโก ผ่านออสเตรเลยี เมื่อปี 2527 เพือ่ควบคมุไมยราบยกัษ ์

Giant sensitive plant,  Mimosa pigra (Mimosaceae)



ดว้งงวงจอกหหูนยูกัษ ์Cyrtobagous salviniae (Coleopttera: 

Curculionidae)

การใชด้ว้งงวงจอกหหูนยูักษ ์Cyrtobagous salviniae (Coleopttera: 

Curculionidae) ท่ีนาํเขา้จากบราซิลเมื่อปี ค.ศ. 1980 เพ่ือใชค้วบคมุ

จอกหหูนยูกัษ ์Salvinia molesta (Salviniaceae) ในออสเตรเลีย ท่ีไดร้บั

ความสาํเร็จเป็นอย่างดแีลว้ และหลงัจากนัน้มีการนาํเขา้ไปใชต้อ่ในฟิจิ

และปาปัวนิวกินี ในมหาสมทุรแปซิฟิก ในมาเลเซีย อินเดียและศรี

ลังกาในเอเชีย ในกานา เคนยา นามิเบีย แอฟริกาใต ้และแซมเบีย ใน

แอฟริกา จนไดร้บัความสาํเร็จเป็นอย่างด ีเป็นตน้



พชืที่เป็นชนิดพนัธุต่์างถิ่นที่รุกราน

จอกหหูนูยกัษ ์Salvinia molesta D.S. Mitchell (Salviniaceae) นําเขา้มาจากมาเลเชีย ในรูป

พชืน้ําไมป้ระดบั ในปี 2544



การควบคมุตน้ผกากรอง (lantana) (Lantana camara, Verbenaceae)

การควบคมุตน้ผกากรอง (lantana) (Lantana camara, Verbenaceae) ใน

อินเดยี มาเลเซีย เกาะฟิจิ หมูเ่กาะคกุ นวิแคลิโดเนยี และหมูเ่กาะคาโรไลน์

ในมหาสมทุรแปซิฟิก โดยตวักระทาํการควบคมุท่ีมปีระสิทธิภาพสงูสดุคือ

มวนปีกแกว้ (tingid bug) (Teleonemia scrupulosa, Hemiptera: Tingidae) ซ่ึง

มแีหลง่ดัง้เดมิอยู่ในเม็กซิโก นาํเขา้มาในฮาวายตัง้แตปี่ ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 

2445) แตน่าํเขา้มาจากฮาวายผา่นมาทางออสเตรเลีย ซ่ึงนาํเขา้มาจาก

ฮาวายตัง้แตปี่ ค.ศ. 1936 (พ.ศ. 2479)





การควบคมุตน้สาบหมา (Crofton weed หรือ Maui pamakani) 

(Eupatorium adenophorum, Compositae)

การควบคมุตน้สาบหมา (Crofton weed หรือ Maui pamakani) 

(Eupatorium adenophorum, Compositae) (ชือ่ในปัจจบุนัคือ Ageratina

adenophora) ในฮาวาย ออสเตรเลีย และนวิซีแลนด ์โดยแมลงวนัผลไมท้าํ

ปม (tephritid gall fly) (Procecidochares utilis, Diptera: Tephritidae) จาก

เม็กซิโก เมือ่ปี ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488)





• สาบหมา

หนอนคบื noctuids

แมลงวนัทาํปม



ขี้ไก่ย่าน Mikania micrantha



Acalitus adoratus

Aphis spiraecola

สาบเสือ Chromolaena odorata



ผกัโขม Amarathus spp.

ดว้งงวง H. truncatulus

หนอนผีเสื้อ pyralids



เทยีนนา ( L.  hyssopifolia )

แพงพวยน้ํา (L. adscendens)

chrysomellids



หญา้งวงชา้ง น้ํานมราชสหี ์

ผกัปลาบโทงเทง

วชัพชืท ัว่ไปที่สาํรวจพบศตัรูธรรมชาติ

ศตัรูธรรมชาติ:หนอนคืบ noctuids

หนอนผีเสื้อลายเสอื U. pulchella

ศตัรูธรรมชาติ:หนอนผีเสื้อ pyralids เพลี้ยออ่น Aphis sp. เพลี้ย

แป้ง pseudococcids 

ศตัรูธรรมชาติ: หนอนผีเสื้อ pyralids

หนอนแมลงวนัชอนใบ Liriomyza sp.
ศตัรูธรรมชาติ:หนอนผีเสื้อ

N.  curvifascia



บวับก

ผกัเสี้ยน มะแวง้นก)

ศตัรูธรรมชาต:ิหนอนชอนใบ phyllocnistids ศตัรูธรรมชาต:ิหนอนผีเสื้อไม่ทราบชนิด

ศตัรูธรรมชาต:ิหนอนผีเสื้อ pyralids
ศตัรูธรรมชาติ:เพลี้ยแป้ง pseudococcids   ดว้งเต่ามะเขือ H. 

vigintioctopunctata ดว้งไฟ Epicauta sp.เพลี้ยออ่น Aphis sp. 

ผกัเสี้ยนผี



หญา้ตนีนก ถ ัว่ผี พนังูขาว

ศตัรูธรรมชาติ:

เพลี้ยออ่น Aphis sp.

เพลี้ยแป้ง pseudococcids 

ศตัรูธรรมชาติ:

หนอนชอนใบ phyllocnistids .

ศตัรูธรรมชาติ: 

เพลี้ยแป้ง pseudococcids

หนอนผีเสื้อ pyralids 



กน้จํ้าดอกขาว(ซา้ย) และ ฝอยทอง(ขวา) วชัพืชท่ีเร่ิมความสาํคญัในพื้นท่ีภาคเหนือ



ดว้งหมดัผกัเป็ดนํา้ 

Agasicles hygrophila (Coleoptera: Chrysomelidae)

การนาํดว้งหมดัผกัเป็ดนํา้ Agasicles hygrophila (Coleoptera: Chrysomelidae) 

จากอารเ์จนตนิา เขา้มาใชค้วบคมุผกัเป็ดนํา้ (alligator weed) (Alternanthera

philoxeroides, Amaranthaceae) เขา้มาใชค้วบคมุผกัเป็ดนํา้ (alligator weed) 

(Alternanthera philoxeroides, Amaranthaceae) ประเทศไทยเมือ่ปี ค.ศ. 1981 

(พ.ศ. 2524) จากฟลอริดา สหรฐัอเมริกา ซ่ึงนาํเขา้มาจากถ่ินดัง้เดมิใน

ประเทศอารเ์จนตนิา เมือ่ปี ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) แลว้มกีารนาํไปใชใ้น

ออสเตรเลียเมือ่ปี ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) นวิซีแลนดเ์มือ่ปี ค.ศ. 1982

(พ.ศ. 2525) และ ประเทศจีนเมือ่ปี ค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529)
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