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คานา
กลุ่มหลักของศัตรูพชื (pests) ทางการเกษตรคือ แมลงศัตรูพชื หรือ “วัชแมลง” (insect pests)
โรคพืช (plant diseases) และวัชพืช (weeds) ซึง่ ศัตรูพชื เหล่านี้ เป็ นอุปสรรคและปั ญหาสาคัญของเกษตรกร
ในการควบคุ มหรือ การบริห ารจัดการ ไม่ว่าจะเป็ นเกษตรกรรายย่อ ยหรือ เกษตรกรรายใหญ่ ที่ทาการ
เพาะปลูก ไม่ว่าจะเป็ นการเพาะปลูก ส่ ว นใหญ่ ท่มี กี ารใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เ พื่อ เพิ่มผลผลิต หรือ มี การใช้
สารเคมีเพื่อกาจัดและลดความเสียหายจากศัตรูพชื หรือ เกษตรกรที่ทาการเกษตรอินทรีย์ ที่ไม่มกี ารใช้
สารเคมีสงั เคราะห์ แต่ปัญหาในการใช้สารเคมีทางการเกษตร อันเนื่องมาจากการใช้อย่างไม่เหมาะสม และ
การใช้มากเกินไป ได้ก่อให้เกิดมลภาวะและพิษตกค้างในสิง่ แวดล้อม และในห่วงโซ่อาหาร ทีม่ ผี ลกระทบต่อ
สุขอนามัยของมนุษย์ดว้ ย ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องแสวงหาวิธคี วบคุม แนวทาง และวิธกี ารบริหารจัดการศัตรูพชื
ที่เ ป็ น มิต รต่ อ สิ่ง แวดล้อ ม โดยเช่ น นั น้ การควบคุ ม ศัต รูพ ืช โดยชีว วิธ ี (Biological control) ถือ ว่ า เป็ น
ยุทธศาสตร์ของการบริหารจัดการศัตรูพชื ทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด โดยการใช้ประโยชน์จากศัตรูธรรมชาติ (natural
enemies) เช่น ตัวเบียน (parasites หรือ parasitoids) ตัวห้า (predators) และ เชื้อโรค (pathogens) ของ
ศัตรูพชื เหล่านัน้ ที่มอี ยู่แล้วในธรรมชาติ เป็ นตัวกระทาการควบคุมโดยชีววิธ ี (biological control agents –
BCAs) มาใช้ ใ นการควบคุ ม โดยชีว วิธ ีแ บบต่ า ง ๆ คือ การควบคุ ม โดยชีว วิธ ีต ามธรรมชาติ (Natural
biological control) การควบคุ มโดยชีว วิธ ีแ บบคลาสสิก (Classical biological control) การควบคุ ม โดย
ชีว วิธ ีแ บบเพิ่ม ขยาย (Augmentative biological control) และ การควบคุ ม โดยชีว วิธ ีแ บบการอนุ ร ัก ษ์
(Conservation biological control)
กลุ่มศัตรูพชื ในเป้ าหมายของการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธใี นภาพรวม ทีม่ กี ารดาเนินการอยู่ทวั ่
โลกเท่าทีผ่ ่านมาจนถึงปั จจุบนั ในรูปแบบของโครงการทีเ่ ป็ นตัวของตัวเอง (stand-alone projects) โดยไม่
ต้อ งมีก ารนาไปบูรณาการร่วมกับวิธกี ารควบคุ มวิธ ีอ่นื มีส ดั ส่ ว นโดยประมาณของแต่ ละกลุ่ มศัต รูพชื ใน
เป้ าหมาย คือ ร้อยละ 90 เป็ นการควบคุมแมลงศัตรูพชื และวัชพืช ทีม่ คี วามสาคัญทางการเกษตร การป่ าไม้
และการประมง ร้อ ยละ 5 เป็ น การควบคุ ม แมลงศัต รูส ัต ว์แ ละแมลงพาหะน าโรค ที่ม ีค วามส าคัญ ทาง
การแพทย์และสาธารณสุข และ ร้อยละ 5 เป็ นการควบคุมสิง่ มีชวี ติ อื่น ๆ ทีเ่ ป็ นศัตรูพชื เช่น เชือ้ โรคที่เป็ น
สาเหตุของโรคพืช สัตว์ทม่ี กี ระดูกสันหลัง ฯลฯ ซึง่ จะเห็นได้ว่า “วัชพืช” เป็ นกลุ่มศัตรูพชื หลักกลุ่มหนึ่ง ทีม่ ี
การดาเนินการควบคุมโดยชีววิธ ี อย่างกว้างขวางทัวโลก
่

ข
แต่การนาศาสตร์และเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี (biological control technology)
มาใช้ป ระโยชน์ โดยเฉลี่ย ยัง อยู่ใ นวงจ ากัด ไม่ ก ว้า งขวางเช่ น ในการใช้ ส ารเคมีก าจัด ศัต รูพืช อัน อาจ
เนื่องมาจากปั จจัยต่าง ๆ ทัง้ ทางด้านการศึกษา การวิจยั การเรียนการสอน การส่งเสริมและการเผยแพร่
องค์ค วามรู้ และ การรับรู้ (perception) ของทัง้ คณาจารย์ นัก วิชาการ นิส ิต นัก ศึก ษา เกษตรกร และ
สาธารณชน จาเป็ นทีจ่ ะต้องมีเครื่องมือทีเ่ ป็ นรูปธรรมทางด้านการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี ในการส่งเสริม
และเผยแพร่
ในส่ ว นของการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีว วิธ ี ผู้เ ขียนได้จดั ทาหนังสือ “การควบคุมแมลง
ศัตรูพชื โดยชีววิธ ี” (Biological Control of Insect Pests) มาก่อนแล้วเมื่อ พ.ศ. 2556 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้เป็ นเครื่องมือทางวิชาการ (technical tool) ในการขับเคลื่อนวิทยาการและเทคโนโลยีการควบคุม
แมลงศัต รูพ ืชโดยชีว วิธ ี ดังนัน้ วัต ถุ ประสงค์ห ลัก ของหนังสือ “แมลงและการควบคุ มวัชพืชโดยชีว วิธ ี ”
(Insects and Biological Control of Weeds) เล่มนี้ อาจถือได้ว่าเป็ นเครื่องมือสมทบ (supplementary tool)
ในการขับเคลื่อนวิทยาการและเทคโนโลยีดา้ นการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี ด้วยเช่นกัน
เพื่อให้ผู้ใช้หนังสือเล่มนี้ มีพ้นื ฐานที่เป็ นระบบ ความเป็ นมา ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
กรณีศกึ ษาของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธใี นประเทศไทย หนังสือ “แมลงและการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี”
จึงมีการจัดวางรูปแบบออกเป็ น 4 ส่วน โดยส่วนที่ I เกีย่ วกับ บทนา คานิยาม ขอบเขต การทบทวนเอกสาร
และ ประวัติของการควบคุ มวัชพืชโดยชีววิธ ี (Introduction, Definitions, Scope, Literature Review, and
History of Biological Control of Weeds) ส่ ว นที่ II เกี่ย วกับ การด าเนิ น งานและพิธ ีก ารของการควบคุ ม
วัช พืช โดยชีว วิธ ี (Implementation and Protocol of Biological Control of Weeds) ส่ ว นที่ III เกี่ ย วกั บ
โครงการการควบคุ ม วัช พื ช โดยชีว วิธ ีใ นประเทศไทย (Projects on Biological Control of Weeds in
Thailand) คือ การควบคุ ม วัช พืช น้ า และวัช พืช บกในท้อ งถิ่น โดยชีว วิธ ีแ บบเพิ่ม ขยาย (Augmentative
Biological Control of Endemic Aquatic and Terrestrial Weeds) การควบคุมวัชพืชน้ า ต่างถิ่นโดยชีววิธ ี
แบบคลาสสิก (Classical Biological Control of Exotic Aquatic Weeds) และการควบคุมวัชพืชบกต่างถิ่น
โดยชี ว วิ ธ ี แ บบคลาสสิ ก (Classical Biological Control of Exotic Terrestrial Weeds) และ ส่ ว นที่ IV
เกี่ยวกับ การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธที ่ไี ม่ใช้แมลง (Biological Control of Weeds Not Using Insects) คือ
ไรและการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี (Mites and Biological Control of Weeds) การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี
โดยเชื้อโรคพืช (Biological Control of Weeds with Plant Pathogens) และ การควบคุมวัชพืชโดยชีว วิธ ี
โดยสิง่ มีชวี ติ ชนิดอื่น (Biological Control of Weeds with Other Organisms)

ค
ผู้เขียนขอยอมรับว่า อาจจะยังมีขอ้ ผิดพลาดปรากฏอยู่ในหนังสือเล่ม นี้บ้าง จะขอน้อมรับและ
ถือว่าเป็ นพระคุณอย่างสูง หากมีการเสนอแนะจากผู้ใ ช้ เพื่อการแก้ ไข และผู้เขียนหวังว่าหนังสือ เล่ ม นี้
จะเป็ นองค์ความรู้ และเครื่องมือทางวิชาการ (technical tool) ในการขับเคลื่อนวิทยาการและเทคโนโลยีการ
ควบคุมแมลงศัตรูพชื โดยชีววิธ ี ที่มปี ระโยชน์ บ้างไม่มากก็น้อยในประเทศไทย สาหรับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ทุกระดับ รวมทัง้ เกษตรกรผู้ปฏิบตั ิ และผู้สนใจ ในวงการของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี และ ขอได้รบั
ความขอบคุณจากผูเ้ ขียนมา ณ ทีน่ ้ี

ง

กิตติกรรมประกาศ
ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อการเรียบเรียงหนังสือ “แมลงและการควบคุมวัชพืช
โดยชีว วิธ ี (Insects and Biological Control of Weeds)” ที่ ส าเร็จ ลงได้ น้ี ผู้ เ ขีย นขอขอบพระคุ ณ รอง
ศาสตราจารย์ ดร. บรรพต ณ ป้ อมเพชร ผูก้ ่อตัง้ และอดีตผูอ้ านวยการบริหาร ศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดย
ชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็ นอย่างสูง ทีใ่ ห้คาปรึกษา คาแนะนา เอกสาร ข้อมูล และ
รายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการวิจยั และโครงการดาเนินงานด้านการควบคุมแมลงศัตรูพชื และวัชพืชโดย
ชีววิธ ี ทัง้ จากต่างประเทศและในประเทศไทย รวมทัง้ การทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และการตรวจทานความ
ถูกต้องของต้นฉบับด้วย
ผูเ้ ขียนขอขอบพระคุณ ศูนย์เรียนรูเ้ ทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(Maejo University Biological Control Technology Learning Center หรือ MJU-BCTLC) จังหวัดเชียงใหม่
ที่สนับสนุ นข้อมูลการศึกษาและการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีของการควบคุมแมลงศัตรูพชื และวัชพืชโดย
ชีววิธ ี ในระดับการปฏิบตั กิ าร และสิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ สนับสนุนการเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้
ขอขอบพระคุณ คุณพ่ออุทยั และคุณแม่อุบล แสงยศ บรรดาครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ ์ประสาท
วิชาการ และความรู้ด้านต่าง ๆ ซึ่งไม่สามารถกล่าวนามมาได้ทงั ้ หมด ณ ทีน้ี และเพื่อนร่วมงาน ตลอดจน
กัลยาณมิตร ทีส่ นับสนุนเป็ นกาลังใจให้แก่ผเู้ ขียนเสมอมา
ขอขอบพระคุ ณ กลุ่ มเกษตรกร ที่พ ยายามลดการใช้ส ารเคมีส งั เคราะห์ใ นภาคการเกษตร
ทีม่ คี วามสนใจ ศึกษาหาความรู้ และให้การสนับสนุ นการดาเนินงานด้านการควบคุมแมลงศัตรูพชื โดยชีววิธ ี
จากงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ขอขอบคุณบรรดานิสติ และนักศึกษา ผู้มาศึกษาเล่าเรียนกับผู้เขียน ที่เป็ นส่วนหนึ่งของแรง
บันดาลใจในการศึกษาค้นคว้าและการวิจยั และพัฒนา เพื่อให้ได้มาซึง่ ศาสตร์ วิทยาการ และองค์ความรูด้ ้าน
การควบคุมแมลงศัตรูพชื และวัชพืชโดยชีววิธ ี ให้มคี วามก้าวหน้า มันคงและยั
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ส่วนที่ I บทนา คานิ ยาม ขอบเขต การทบทวนเอกสาร
และ ประวัติของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิ ธี
(Introduction, Definitions, Scope, Literature Review,
and History of Biological Control of Weeds)
บทที่ 1

บทนา (Introduction)
1.1 ศัตรูพชื และการควบคุมศัตรูพชื
(Pests and Pest Control)
1.2 การจุดประกายต่อต้านการใช้สารกาจัดศัตรูพชื โดย
(Rachel Carson ในหนังสือ Silent Spring)
1.3 หลักการของการบริหารจัดการศัตรูพชื แบบบูรณภาพ
(Concepts of Integrated Pest Management)
1.4 วัชพืชคืออะไร?
(What is a Weed?)
1.5 การบริหารจัดการวัชพืช
(Weed Management)
1.6 การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี
(Biological Control of Weeds)
1.7 ชนิดพันธุต์ ่างถิน่ ทีร่ กุ รานทีเ่ ลวร้ายทีส่ ุดในโลก
(The World’s Worst Invasive Alien Species)
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บทที่ 2

บทที่ 3

คานิ ยามและขอบเขตของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิ ธี
(Definitions and Scope of Biological Control of Weeds)
2.1 คานิยามของการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี
(Definitions of Biological Control)
2.2 คานิยามของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี
(Definitions of Biological Control of Weeds)
2.3 ขอบเขตของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี
(Scope of Biological Control of Weeds)
2.3.1 พิธกี ารดาเนินการโครงการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี
(Protocol for biological control of weed projects)
2.3.2 ความเหมาะสมของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี
(Suitability of biological control of weeds)
2.3.3 ความสาเร็จและความล้มเหลวของการควบคุมวัชพืช
โดยชีววิธ ี
(Success and failure of biological control of weeds)
การทบทวนเอกสาร
(Literature Review)
3.1 การทบทวนเอกสารพืน้ ฐาน
(Review of Basic Literature)
3.2 การทบทวนเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี
(Review of Pertinent Literature)
3.2.1 ตาราและหนังสือด้านการควบคุมโดยชีววิธ ี
3.2.2 สรุปตาราและหนังสือด้านการควบคุมโดยชีววิธ ี
3.2.3 ตาราและหนังสืออื่น ๆ ทีม่ คี าว่าการควบคุมโดย
ชีววิธเี ป็ นชื่อเรือ่ ง
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บทที่ 4

3.3 วารสารวิชาการทีเ่ กี่ยวข้อง (Pertinent Periodicals)
3.4 เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธใี นประเทศไทย
(Pertinent Literature on Biological Control of Weeds in Thailand)
ประวัติของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิ ธี
(History of Biological Control of Weeds)
4.1 การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี
(Biological Control of Weeds)
4.1.1 การควบคุมต้นผกากรอง Lantana camara ในฮาวาย
4.1.2 การควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา Opuntia spp.
ในอินเดียและศรีลงั กา
4.1.3 การควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา Opuntia spp. ในแอฟริกาใต้
4.1.4 การควบคุมต้นกระะบองเพชรใบเสมา Opuntia spp. ในออสเตรเลีย
4.1.5 การควบคุมต้น Klamath weed ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
4.1.6 การควบคุมต้นโคลงเคลงขนต่อม Clidemia hirta ในฟิ จ ิ
4.2 การควบคุมพืชสารเสพติดโดยชีววิธ ี
(Biological Control of Narcotic Plants
4.2.1 การควบคุมต้นฝิ่น (Papaver somniferum)
4.2.2 การควบคุมต้นกัญชา (Cannabis sativa indica)
4.2.3 การควบคุมต้นโคคา (Erythroxylum coca
และ Erythroxylum novogranatense)
4.3 การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธใี นประเทศไทย
(Biological Control of Weeds in Thailand)
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ส่วนที่ II การดาเนิ นงานและพิ ธีการของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิ ธี
(Implementation and Protocol of Biological Control of
Weeds)
บทที่ 5

การดาเนิ นงานและพิ ธีการของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิ ธี
(Implementation and Protocol of Biological Control of Weeds)
5.1 พิธกี ารสาหรับโปรแกรมการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี
(Protocol for Biological Control of Weed Programs)
5.2 บทบัญญัตวิ ธิ กี ารปฏิบตั งิ านทีด่ ที ส่ี ุดสาหรับการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี
(Code of Best Practices for Biological Control of Weeds)
5.3 ขัน้ ตอนการดาเนินงานการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี
(Steps in the Implementation of Biological Control of Weeds)
5.3.1 การริเริม่ โครงการ
(Project initiation)
5.3.2 การอนุ มตั แิ ละทุนสนับสนุนโครงการ
(Project approval and funding)
5.3.3 การสารวจหาศัตรูธรรมชาติในต่างประเทศ
(Foreign exploration of natural enemies)
5.3.4 การสารวจในพืน้ ทีท่ จ่ี ะมีการนาเข้า
(Surveys in the introduced range)
5.3.5 นิเวศวิทยาของวัชพืชและศัตรูธรรมชาติ
(Ecology of the weed and its natural enemies)
5.3.6 การขออนุญาตและใบอนุญาตการนาเข้าศัตรูธรรมชาติ
(Application and permit to import natural enemies)
5.3.7 การนาเข้าเพื่อการปลดปล่อย
(Importation for release)
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5.3.8 การศึกษาความเฉพาะเจาะจงต่อพืชอาศัย
(Host specificity study
5.3.9 กรณีศึกษาของการทดสอบความเฉพาะเจาะจงพืช อาศัย
(Case studies on host specificity)
5.3.10 การเพาะเลี้ยงเพิม่ ปริมาณศัตรูธรรมชาติของวัชพืช
(Mass rearing of weed natural enemy)
5.3.11 การประเมินผล
(Evaluation)
5.3.12. การแพร่กระจาย
(Distribution)
สรุป (Conclusion)
ส่วนที่ III โครงการการควบคุมวัชพืชโดยชีววิ ธีในประเทศไทย
(Projects on Biological Control of Weeds in Thailand)
บทที่ 6

การควบคุมวัชพืชน้าและวัชพืชบกในท้องถิ่ นโดยชีววิ ธีแบบเพิ่ มขยาย
(Augmentative Biological Control of Endemic Aquatic and Terrestrial
Weeds)
6.1 วัชพืชในท้องถิน่ ในเป้ าหมาย
6.2 การควบคุมวัชพืชน้าในท้องถิน่ โดยชีววิธ ี
6.2.1 สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla, Hydrilla verticellata)
6.2.2 แพงพวยน้า (Water primrose, Ludwigia adscendens)
6.2.3 จอก (Water lettuce, Pistia stratiotes)
6.2.4 จอกหูหนู (Salvinia, water fern, Salvinia cucullata)
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บทที่ 7

6.3 การควบคุมวัชพืชบกในท้องถิน่ โดยชีววิธ ี
6.3.1 ผักขมหนาม
(Spiny amaranth, spiny pigweed, Amaranthus spinosus)
6.3.2 หญ้าแห้วหมู
(Nutgrass, purple nutsedge, Cyperus rotundus)
6.3.3 โคลงเคลง
(Melastoma, Indian rhododendron, Melastoma malabathricum)
6.3.4 หญ้าโขย่ง
(Itchgrass, Rottboellia cochinchinensis)
6.3.5 หนามไข่ปู
(Giant bramble, wild raspberry, Rubus alceifolius)
6.4 วัชพืชในท้องถิน่ นอกเป้ าหมาย
6.4.1 กาฝากมะม่วง
(Mango mistletoe, Dendrophthoe pentandra)
6.4.2 ต้นตูดหมูตูดหมา (กระพังโหม)
(Stinkvine หรือ skunk vine, Paederia foetida)
6.4.3 ย่านลิเภา
(Climbing maidenhair, Lygodium microphyllum)
สรุป (Conclusion)
การควบคุมวัชพืชน้าต่างถิ่นโดยชีววิ ธีแบบคลาสสิ ก
(Classical Biological Control of Exotic Aquatic Weeds)
7.1 ผักเป็ ดน้า (Alligator weed, Alternanthera philloxeroides)
7.2 ผักตบชวา (Water hyacinth, Eichhornia crassipes)
7.2.1 ชื่อวิทยาศาสตร์ของผักตบชวา
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7.2.2 การแพร่กระจายของผักตบชวา
7.2.3 การนาผักตบชวาเข้ามาในประเทศไทย
7.2.4 พระราชบัญญัตสิ าหรับกาจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456
7.2.5 การควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธแี บบคลาสสิก
7.2.6. การควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธใี นประเทศไทย
7.2.7 แมลงศัตรูธรรมชาติของผักตบชวาทีน่ าเข้ามาใช้ในประเทศไทย
7.2.7.1 ด้วงงวงผักตบชวาลายแต้ม
(Mottled water hyacinth weevil)
7.2.7.2 ด้วงงวงผักตบชวาลายบัง้
(Chevroned water hyacinth weevil)
7.2.7.3 ผีเสือ้ ผักตบชวา
(Water hyacinth moth)
7.2.7.4 ผีเสือ้ หนอนเจาะลาต้นผักตบชวา
(Water hyacinth stalk borer)
7.2.7.5 มวนผักตบชวา
(Water hyacinth mirid)
7.2.8 ผลกระทบของการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธใี นประเทศไทย
7.2.9 ระดับของการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธใี นประเทศไทย
7.2.10 ความขัดแย้งของผลประโยชน์
(Conflict of interest)
7.3 จอกหูหนูยกั ษ์
(Giant salvinia, giant water fern, Kariba weed, Salvinia molesta)
สรุป (Conclusion)
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บทที่ 8

การควบคุมวัชพืชบกต่างถิ่นโดยชีววิ ธีแบบคลาสสิ ก
(Classical Biological Control of ExoticTerrestrial Weeds)
8.1 สาบหมา (Crofton weed, Maui pamakani, Ageratina adenophora)
8.2 สาบเสือ (Siam weed, Chromolaena odorata)
8.2.1 แมลงวันเจาะยอดสาบเสือ
(Shoot-tip borer, Melanagromyza eupatoriella)
8.2.2 ผีเสือ้ เสือ
(Tiger moth, Pareuchaetes pseudoinsulata)
8.2.3 แมลงวันทาปมสาบเสือ
(Chromolaena gall fly, Cecidochares connexa)
8.3 นางแย้มป่ า (Honolulu rose, stickbush, Clerodendrum chinense)
8.4 ผกากรอง (Lantana, Lantana camara)
8.4.1 โครงการทีเ่ กิดขึน้ โดยบังเอิญ (Accidental project)
8.4.2 โครงการทีเ่ กิดขึน้ ตามมาจากเหตุการณ์ (Incidental project)
8.4.2.1 มวนแก้วหรือมวนปี กใสต้นผกากรอง
(Lantana lace bug, Teleonemia scrupulosa)
8.4.2.2 ด้วงหนอนชอนใบต้นผกากรอง
(Lantana leaf-mining beetle, Uroplata girardi)
8.5 ขีไ้ ก่ยา่ น (Mile-a-minute, bitter vine, Mikania micrantha)
8.6 ไมยราบยักษ์ (Giant sensitive plant, Mimosa pigra)
8.6.1 อนุกรมวิธานของไมยราบยักษ์
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8.6.2 การระบาดและการแพร่กระจายของไมยราบยักษ์
8.6.3 การควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธใี นประเทศไทย
8.6.4 แมลงศัตรูธรรมชาติของไมยราบยักษ์ในประเทศไทย
8.6.5 การนาแมลงศัตรูธรรมชาติจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศไทย
8.6.5.1 ด้วงหนวดยาวเจาะลาต้น
(Cerambycid, Milothris irrorata)
8.6.5.2 ด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์
(Seed bruchid, Acanthoscelides puniceus)
8.6.5.3 ด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์
(Seed bruchid, Acanthoscelides
quadridentatus)
8.6.5.4 ด้วงกินใบ
(Leaf-feeding chrysomelid, Chlamisus mimosae)
8.6.5.5 ผีเสือ้ หนอนชอนใบ
(Mimosa leaf-mining moth, Neurostrota gunniella)
8.6.5.6 ผีเสือ้ ปี กใสหนอนชอนลาต้น
(Mimosa clearwing moth, Carmenta mimosa)
8.6.5.7 ด้วงงวงกินดอกอ่อน
(Mimosa flower bud weevil,
Coelocephalapion aculeatum)
8.6.6 สถานะปั จจุบนั ของการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธ ี
สรุป (Conclusion)
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ส่วนที่ IV การควบคุมวัชพืชโดยชีววิ ธีที่ไม่ใช้แมลง
(Biological Control of Weeds Not Using Insects)
บทที่ 9

บทที่ 10

ไรและการควบคุมวัชพืชโดยชีววิ ธี
(Mites and Biological Control of Weeds)
9.1 การใช้ไรกินพืชควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี
9.2 การใช้ไรควบคุมวัชพืชโดยชีววิธใี นประเทศไทย
สรุป (Conclusion)
การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธโี ดยเชือ้ โรคพืช
(Biological Control of Weeds with Plant Pathogens)
10.1 สถานภาพของการใช้เชือ้ โรคพืชในการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี
10.2 การควบคุมโดยการใช้เชือ้ โรคพืชแบบคลาสสิก
10.3 การควบคุมโดยการใช้เชือ้ โรคพืชแบบเพาะเชือ้
10.4 การควบคุมโดยการใช้เชือ้ โรคพืชแบบการปลดปล่อยแบบท่วม
ท้น
สรุป (Conclusion)
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บทที่ 11 การควบคุมวัชพืชโดยชีววิ ธีโดยสิ่ งมีชีวิตชนิ ดอื่น
(Biological Control of Weeds with Other Organisms)
11.1 การควบคุมผักตบชวาและวัชพืชน้าโดยสัตว์เลีย้ งลูกด้วยน้านม
11.2 การควบคุมวัชพืชน้าโดยการใช้ปลากินพืช
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บทที่ 1
บทนา (Introduction)
1.1 ศัตรูพืชและการควบคุมศัตรูพืช (Pests and Pest Control)
ในบริบทของการควบคุ มศัต รูพืช (pest control) หรือ การอารักขาพืช (plant protection) หรือ
การบริห ารจัด การศัต รูพืช (pest management) สิ่ง มีชีว ิต ต่ า ง ๆ 3 กลุ่ ม หลัก ที่ถู ก ก าหนดและจัด ว่ า เป็ น
“ศัตรูพชื ” (pests) ที่ มีความสาคัญทางการเกษตรและทางเศรษฐศาสตร์ คือ
1. แมลงศัตรูพชื (Insect pests)
2. วัชพืช (Weeds) และ
3. โรคพืช (Plant pathogens)
Gordh & Headrick (2001) ใน A Dictionary of Entomology ระบุว่า ค าว่า “pest” มีรากศัพ ท์มา
จากภาษาละตินคือ pestis ซึง่ มีตน้ กาเนิดทีไ่ ม่ชดั เจน และหมายถึง
1. สิง่ มีชวี ติ ใดก็ตาม ทีล่ ดคุณภาพหรือผลผลิตของพืชหรือผลผลิต ต่าง ๆ (Any organism that reduces
quality or yield of crops or other products) และ
2. ชนิดพันธุ์หรือสิง่ มีชวี ติ ที่รบกวนสุข ภาพของมนุ ษ ย์ กิจกรรมหรือทรัพ ย์ส ิน หรือเป็ นที่น่ารังเกีย จ
( A species or organism that interferes with human health, activities or property, or is
objectionable)
ในมาตรฐานระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยมาตรการสุ ข อนามัย พืช ( International Standards for
Phytosanitary Measures - ISPM) ฉบับ ที่ 5 เรื่อ ง อภิธ านศัพ ท์ บ ัญ ญัติ ด้ า นสุ ข อนามัย พืช ( Glossary of
phytosanitary terms) พ.ศ. 2549 (มกอช, 2550; FAO, 2006) ภายใต้อนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่าง
ประเทศ (International Plant Protection Convention - IPPC) ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์การอาหารและ
เกษตรแห่งองค์การสหประชาชาติ (UN Food and Agriculture Organization – FAO) คาว่า “ศัตรูพชื ” (pest)
หมายถึง “ชนิดพันธุ์ สายพันธุ์ หรือ ต้นแบบชีวภาพของพืช สัตว์ หรือ ตัวเชื้อโรคชนิดใดก็ตาม ที่ทาความ
เสีย หายให้ แ ก่ พืช หรือ ผลผลิต พืช ” (Any species, strain or biotype of plant, animal or pathogenic agent
injurious to plants or plant products)
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โดยทัวไป
่ การควบคุ มศัต รูพืช ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นการควบคุ มที่เ กิดขึ้น เองในธรรมชาติ (natural
control) โดยอิทธิพลของปั จจัยต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อม ทัง้ ทีเ่ ป็ นสิง่ มีชวี ติ (biotic factor) และเป็ นสิง่ ไม่มชี วี ติ
(abiotic factor) เป็ น “การควบคุ ม ตามธรรมชาติ ” (natural control) ซึ่ง เป็ น การรัก ษาสมดุ ล ตามธรรมชาติ
(balance of nature หรือ natural equilibrium) และ เมื่อ การควบคุ ม ตามธรรมชาติไ ม่ ส ามารถน าไปสู่ ก าร
ลดความเสียหายจากศัตรูพชื ถึงระดับทีเ่ ราต้องการได้ จะเป็ นเพราะเหตุใดก็ตาม มนุ ษย์จงึ ต้องค้นคิดหาวิธกี าร
ควบคุมศัตรูพชื ในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ เป็ น “การควบคุมศัตรูพชื ทีม่ นุ ษย์ทาขึน้ มา” (man-made pest control)
ซึง่ เรียกว่าเป็ น “การควบคุมศัตรูพชื แบบประยุกต์” (applied pest control)
Metcalf & Flint (1962), Kilgore & Doutt (1967), Pimentel (1981) และ Metcalf & Metcalf (1993)
จาแนกวิธกี ารควบคุมศัตรูพชื อย่างกว้างขวางและหลากหลาย ซึง่ วิธกี ารควบคุมต่าง ๆ คือ
1. การควบคุมโดยวิธกี ล (Mechanical control) เป็ นการควบคุมแบบง่ายๆ ถ้าการะบาดไม่รุนแรงและ
กว้างขวาง เช่น การเก็บด้วยมือ (hand collecting) และนาไปทาลาย การใช้เครือ่ งมือดูดจับ (sucking
device) เช่น D-Vac machine การห่อผล (fruit bagging หรือ wrapping) การใช้เหยื่อล่อ (baiting)
การดักจับ (trapping) ด้วยกับดักไฟฟ้ า (light trap) กับดักกาวเหนียว (sticky trap) ตลอดจนการ
ปลูกในเรือนตาข่าย (screen house) หรือ เรือนกระจก (glasshouse) เป็ นต้น
2. การควบคุมโดยวิธกี ายภาพ (Physical control) เป็ นการใช้ปัจจัยทางกายภาพ เช่นความร้อน (heat)
ความเย็น (cold) ความชื้น (humidity) พลัง งาน (energy) แสง (light) เสีย ง (sound) คลื่น วิท ยุ
(radio waves) คลื่นความร้อนอินฟราเรด (infrared) รังสีอลั ตราไวโอเลต (UV) รังสีในรูปแบบและ
วิธกี ารต่าง ๆ
3. การควบคุ ม โดยวิธ ีเ ขตกรรม (Cultural control) เป็ น การเลือ กชนิ ด ของพืช และวิธ ีการเขตกรรม
(selection of crops and cultural practices) การปลูกพืชหมุนเวียน และการดัดแปลงแบบแผนการ
ปลูกพืช (crop rotation and modification of cropping schemes) การสร้างพันธุพ์ ชื ต้านทานต่อโรค
หรือแมลง (development of disease - or insect- resistant varieties) การทาลายวัสดุพชื หลังการ
เก็บเกี่ยว (crop refuse destruction after harvest) การใช้พ ืชกับดัก (trap crops) ฯลฯ การสร้า ง
พันธุพ์ ชื ต้านทานแมลง บางครัง้ ถือว่าเป็ นการควบคุมโดยวิธพี นั ธุกรรม (genetic control)

4
4. การควบคุ ม โดยชีว วิธ ี (Biological control) เป็ น การประยุ ก ต์ ว ิธ ีก ารควบคุ ม ศัต รูพ ื ช โดยการใช้
ประโยชน์จากศัตรูธรรมชาติ (natural enemies) ต่าง ๆ คือ ตัวเบียน (parasite หรือ parasitoid) ตัว
ห้า (predator) และ เชื้อโรค (pathogen) ในการที่จะรักษาระดับความหนาแน่ นของประชากรของ
แมลงศัตรูพชื ในเป้ าหมาย ให้อยูต่ ่ากว่าระดับทีจ่ ะก่อให้เกิดความเสียหายโดยเฉลีย่ (บรรพต ณ ป้ อม
เพชร, 2525; ศมาพร แสงยศ, 2556; DeBach, 1964, 1974; van den Bosch & Messenger, 1973;
Huffaker & Messenger, 1976; van den Bosch, Messenger & Gutierrez, 1982; Waterhouse &
Norris, 1987; DeBach & Rosen, 1991; Waterhouse, 1994, 1998; Van Driesche & Bellows,
1996; Julien & Griffiths,1998; Bellows & Fisher, 1999) โดยจะเป็ นการใช้ศตั รูธรรมชาติทม่ี อี ยู่แล้ว
ในประเทศ (resident natural enemy) ของแมลงศัตรูพชื ในท้องถิน่ นัน้ หรือการนาศัตรูธรรมชาติจาก
ต่างประเทศ (introduced natural enemy) ของแมลงและวัชพืชทีเ่ ป็ นชนิดพันธุ์ต่างประเทศ (exotic
species) หรือชนิดพันธุต์ ่างถิน่ (alien species) ทีเ่ ข้ามาระบาดในประเทศ รวมถึงการเพาะเลีย้ งเพิม่
ปริมาณของศัตรูธรรมชาติเหล่านัน้ แล้วนาไปปลดปล่อยในภาคสนามเพื่อให้ขยายพันธุ์เพิม่ เติมใน
ธรรมชาติ ให้สูงเพียงพอทีจ่ ะควบคุมแมลงศัตรูพชื และวัชพืชได้ ตลอดจนการปรับสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมเพื่อเป็ นการอนุ รกั ษ์ศตั รูธรรมชาติเหล่านัน้ ให้คงอยู่ดว้ ย แต่ปรากฏว่ามีการควบคุมแบบที่
ไม่ ม ีก ารใช้ ส ารเคมีส ัง เคราะห์ ก าจัด ศัต รู พ ืช เป็ นการควบคุ ม ที่ม ีพ้ืน ฐานทางด้ า นชีว วิ ท ยา
(biologically-based control) เช่น การทาแมลงให้เป็ นหมัน (insect sterilization) (Knipling, 1985)
การใช้พนั ธุ์พชื ต้านทานแมลง (resistant plant varieties) (Painter, 1951; Russell, 1978; Maxwell
& Jenning, 1980) การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง (insect growth regulators – IGRs)
สารฟี โรโมนส์ (pheromones) (Howse et al., 1998) สารสกัดจากพืช (plant extracts) ผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติ (natural products) ฯลฯ แล้วเรียกการควบคุมเหล่านี้ว่าเป็ นการควบคุมโดยชีววิธดี ว้ ย
เช่นกัน ซึ่งเป็ นความไม่ถูกต้องนัก โดยเหตุดงั กล่าว Reece I. Sailer แห่ง University of Florida,
Gainesville เมือ่ พ.ศ. 2524 (Sailer,1981) ใน Pimentel (1981) เสนอให้เรียกการควบคุมทีม่ พี น้ื ฐาน
ทางด้านชีว วิทยา เหล่ านัน้ เปื น “การควบคุ มโดยชีว วิธ ีแบบข้างเคียง” (Para-biological control)
(Barbosa & Braxton, 1993)
5. การควบคุมโดยจุลนิ ทรีย์ (Microbial control) เป็ นการใช้องค์ประกอบที่เป็ นพิษหรือชีวพิษ (toxin)
ของจุลนิ ทรียต์ ่าง ๆ เช่น แบคทีเรีย เชือ้ รา และ ไวรัส จุลนิ ทรียช์ นิดอื่น ๆ มาผลิตและพัฒนาให้เป็ น
สูต รสาเร็จ (formulations) ในรูปแบบต่ าง ๆ เพื่อ นาไปใช้เ ช่นเดียวกันหรือ คล้ายคลึงกันกับ การ
ใช้ส ารเคมีส งั เคราะห์กาจัดศัตรูพชื ซึ่งจะผิดไปจากการใช้จุลนิ ทรีย์โดยตรง ( direct use) ในการ
ควบคุ ม แมลงศัต รู พืช โดยชีว วิธ ีแ บบดัง้ เดิม (traditional biological control) (Steinhaus, 1949;
Tanada, 1959, 1967; Burges & Hussey, 1971; Burges, 1981; Tanada & Kaya, 1993) โดยทัวไป
่
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และในทางปฏิบตั ิ เราจะแยกการใช้จลุ นิ ทรียอ์ อกจากการใช้ตวั ห้าและตัวเบียนควบคุมศัตรูพชื โดยชีว
วิธ ี ให้เป็ น “การควบคุมโดยจุลนิ ทรีย”์ (Microbial control)
6. การควบคุมโดยการใช้สารเคมี (Chemical control) เป็ นการใช้สารเคมีกาจัดแมลง (insecticide) สาร
กาจัดไร (acaricide หรือ miticide) สารกาจัดโรคพืช (fungicide) และ สารเคมีกาจัดวัชพืช (herbicide
หรือ weedicide) ในส่วนของสารกาจัดแมลง อาจเป็ นสารพิษประเภทถูกตัวตาย (contact poison)
ประเภทกินตาย (stomach poison) ประเภททาลายประสาท (nerve poison) และประเภทดูด ซึม
(systemic) (Metcalf & Metcalf, 1993) ซึง่ อาจเป็ นสารกาจัดแมลงประเภทสารอนินทรีย์ (inorganic
insecticide) เช่น สารหนูต่าง ๆ สารหนูเขีย ว (Paris green) และ สารอินทรียส์ งั เคราะห์ (synthetic
organic insecticides) เช่น สารออร์กาโนคลอรีน ส์ (organochlorines) เช่น บีเ อชซี (BHC) ดีดีที
( DDT) ดี ล ด ริ น ( dieldrin) แ ล ะ ท๊ อ ก ซ า ฟี น ( toxaphene) ส า ร อ อ ร์ ก า โ น ฟ อ ส เ ฟ ต ส์
(organophosphates) เช่ น ฟู ร าแดน (Furadan) พาราไธออน (parathion) และ คาร์ บ าเมตส์
(carbamates) เช่น คาร์บาริล (carbaryl) และ เซวิน (Sevin) รวมถึง สารไพรีธ รอยด์ส งั เคราะห์
(synthetic pyrethroids) เช่น ไซเปอร์เมธริน (cypermethrin) และ อื่น ๆ
7. การควบคุมโดยวิธที างพันธุกรรม (Genetic control) เป็ นการปรับปรุงพันธุ์พชื ให้มคี วามต้านทาน
ต่อการทาลายของแมลง ซึง่ อาจเป็ นการปรับปรุงพันธุพ์ ชื แบบดัง้ เดิม (traditional breeding) ให้ได้มา
ซึง่ พันธุพ์ ชื ต้านทานแมลง พันธุพ์ ชื ต้านทานโรค การใช้รงั สี (radiation) และ เทคนิคการทาแมลงให้
เป็ นหมัน (Sterile Insect Technique – SIT) (Knipling, 1985; Dyck et al., 2005) และ อาจรวมไป
ถึงการใช้เทคนิค ต่าง ๆ ของชีววิทยาโมเลกุล (molecular biology) (Marshall and Walters, 1994)
หรือพันธุศาสตร์โมเลกุล (molecular genetics) (Hoy, 1994) เทคโนโลยีชวี ภาพสมัยใหม่ (modern
biotechnology) หรือ พัน ธุ ว ิศ วกรรม (genetic engineering) (Handler and James, 2000) การ
ดัดแปลงพันธุกรรมของพืชให้มคี ุณสมบัตใิ นการต้านทานแมลงศัตรูพชื โดยการนายีนของแบคทีเรีย
Bacillus thuringiensis (Bt) ใส่ เ ข้า ไปในต้น พืช กลายเป็ น “ยีน แปลกปลอม” (transgene) ในต้น
ข้าวโพด กลายเป็ นข้าวโพดบีที (Bt corn) ต้านทานหนอนเจาะลาต้นข้าวโพด หรือในต้นฝ้ ายเป็ นฝ้ าย
บีที (Bt cotton) ที่ต้า นทานหนอนเจาะสมอฝ้ า ย และเรีย กเหล่ า นึ้ เ ป็ น “พืช ดัด แปลงพัน ธุ ก รรม”
(genetically modified crop หรือ GM crop หรือ transgenic crop) (Copping, 2009, 2010) หรือ พืช
เทคโนชีวภาพ (biotech crops) (James, 2010) ซึง่ โดยทัว่ ๆ ไป พืช หรือสัตว์ หรือจุลนิ ทรีย์ ทีม่ กี าร
ดัดแปลงทางพันธุวศิ วกรรมต่าง ๆ เราเรียกโดยรวมทัว่ ๆ ไป เป็ น “สิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรม”
(Genetically modified organism – GMO) แต่ใน “อนุ สญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ”
(Convention on Biological Diversity – CBD) ขององค์การสหประชาชาติ จะเรียกเป็ น “สิง่ มีชวี ติ
ดัดแปลงทีย่ งั มีชวี ติ ” (Living modified organism - LMO) และ ผลผลิตทีไ่ ด้มาจาก GMO หรือ LMO
ทีม่ กี ารตัง้ ใจนาไปใช้โดยตรงเป็ นอาหารคน หรือ อาหารสัตว์ หรือ ในกระบวนการแปรรูปต่าง ๆ เรา
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จะเรียกเป็ น GMOs-FFP หรือ LMOs-FFP (GMOs หรือ LMOs intended for direct use as food,
or feed, or for processing)
8. การควบคุมโดยกฎหมาย (Legal หรือ Regulatory control) เป็ นการบัญญัติกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ในประเทศ และ การนาไปปฏิบตั ใิ ช้ในการควบคุมศัตรูพชื เช่น พระราชบัญญัตกิ กั
พืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และ ประกาศกรมวิช าการเกษตรต่ า ง ๆ ภายใต้ พ ระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้
พระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 (แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 และ แก้ไขฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551)
ตลอดจน กฎระเบียบ ข้อตกลงพหุภาคีดา้ นสิง่ แวดล้อม (Multilateral environmental agreements MEAs) ระหว่างประเทศ เช่น อนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ (International Plant
Protection Convention - IPPC) อนุ สญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on
Biological Diversity - CBD) พิธสี ารคาร์ต าเฮน่ าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีว ภาพ (Cartagena
Protocol on Biosafety - CPB) และ ข้อตกลงองค์การค้าโลก (World Trade Organization – WTO)
เรื่อ งการใช้ ม าตรการสุ ข อนามัย และสุ ข อนามัย พืช (WTO Agreement on the Application of
Sanitary and Phytosanitary Measures หรือ WTO-SPS Agreement) และ มาตรฐานระหว่ า ง
ประเทศว่าด้ว ยมาตรการสุ ขอนามัยพืช (International Standards for Phytosanitary Measures ISPMs) ภายใต้อนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ (International Plant Protection
Convention – IPPC)
9. การควบคุมแบบบูรณาการ (Integrated control) ไม่เป็ นวิธกี ารควบคุมศัตรูพชื วิธใี ดวิธหี นึ่งโดยเฉพาะ
แต่เป็ นการเลือกและการใช้วธิ กี ารควบคุมมากกว่าหนึ่งวิธ ี ที่สามารถนามาบูรณาการ หรือนามาใช้
ร่วมกันได้ เพื่อควบคุมศัตรูพชื และ มีการเรียกเป็ นภาษาไทยทีแ่ ตกต่างกันไป เช่น “การควบคุมแบบ
ผสมผสาน” และ “การควบคุมแบบบูรณาการ” ตามคานิยามของการควบคุมแบบบูรณาการโดย Stern
et al. (1959) ที่กล่าวว่า “การควบคุมแบบบูรณาการ” คือ “การควบคุมศัตรูพชื แบบประยุกต์ ที่รวม
และบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน คือการควบคุมโดยชีววิธแี ละการควบคุมโดยการใช้สารเคมี การใช้การ
ควบคุมโดยสารเคมีใช้เมื่อจาเป็ น และในรูปแบบที่ทาให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อการควบคุ มโดย
ชีววิธ ี และการควบคุมแบบบูรณการ อาจใช้การควบคุมโดยชีววิธที เ่ี กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ และ การ
ควบคุมโดยชีววิธที เ่ี กิดขึน้ โดยตัวกระทาที่มชี วี ติ (หรือ ตัวกระทาชีวนะ) ทีถ่ ูกปรับเปลี่ยนและชักนา”
( Integrated control is an applied pest control which combines and integrates biological control
and chemical control. Chemical control is used as necessary and in a manner which is least
disruptive to biological control. Integrated control may make use of naturally-occurring biological
control as well as biological control effected by manipulated or induced biotic agents.)
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อนึ่ง ในเวลาต่อมามีการนา “แนวความคิดใหม่” ของ Peter W. Geier และ Loren R. Clark แห่ง CSIRO
Entomology, Canberra, Australia ใน Geier & Clark (1961) และ Geier (1966) ทีเ่ รียกว่า “การบริหารจัดการ
ประชากรแบบปกป้ อง” (Protective population management) ที่เราอาจเรียกกันอย่างสัน้ ๆ เป็ น “การบริหาร
จัดการศัตรูพชื ” (Pest management) ที่ให้มกี ารศึกษาและใช้ความรู้ทางชีววิทยาและนิเวศวิทยาของศัต รูพ ืช
มาร่วมพิจารณาในการเลือกและการใช้วธิ กี ารควบคุ ม ต่อมามีการปรับแต่งหลักการของ “การบริหารจัดการ
ศัตรูพชื ” เมื่อ พ.ศ. 2513 โดย Rabb (1970) แห่ง North Carolina State University, Raleigh, North Carolina
ในการประชุมเรื่อง “Concepts of Pest Management” (หลักการของการบริหารจัดการศัตรูพชื ) ทีม่ หาวิทยาลัย
North Carolina State University, Raleigh, North Carolina ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม พ.ศ.2513 (Rabb &
Guthrie,1970) และมีการปรับแต่งเพิม่ เติมอีก มาเป็ นหลักการของ “การบริหารจัดการศัตรูพชื แบบบูรณภาพ”
(Integrated pest management – IPM) ตัง้ แต่ ทศวรรษ 1980s เป็ น ต้นมาจนถึงในปั จจุบนั (Huffaker, 1970;
Rabb, 1970; Bottrell, 1979; Bajwa & Marcos, 1998; Marcos, 1998 ฯลฯ)
1.2 การจุดประกายต่อต้านการใช้สารกาจัดศัตรูพืชโดย Rachel Carson ในหนังสือ Silent Spring
ความกัง วลของสาธารณชน (public awareness) ต่ อ การใช้ ส ารเคมีส ัง เคราะห์ (synthetic
chemicals) ในการควบคุ ม แมลงศัต รู พืช ทางการเกษตร เริ่ม ก่ อ ตัว มาตัง้ แต่ ป ลายทศวรรษ 1950s น า
ไปสู่หลักการของการควบคุมศัตรูพชื แบบบูรณาการ (Integrated control) (Stern et al., 1959) แนวความคิด
ใหม่ของ “การบริห ารจัดการประชากรแบบปกป้ อ ง (Protective population management) หรือ การบริห าร
จัดการศัตรูพชื ” (Pest management) (Geier & Clark, 1961) และ หลักการของการบริหารจัดการศัตรูพชื แบบ
บูรณาการ (Integrated pest management) ทัวโลก
่
ในปั จจุบนั
ในสหรัฐ อเมริก า ความกัง วลของสาธารณชนต่ อ การใช้ ส าร DDT และสารเคมีก าจัด ศัต รู พืช
เริม่ จุดประกายเมื่อ ค.ศ. 1962 (พ.ศ. 2505) เมื่อมีการตีพมิ พ์หนังสือ “Silent Spring” ประพันธ์โดย Rachel
Carson โดย บริษทั Houghton Mifflin (Carson, 1962) (ภาพที่ 1.1) เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2505 ซึง่ เป็ น
หนังสือ ทีต่ ่อต้านการใช้สาร DDT และสารกาจัดศัตรูพชื ในสหรัฐอเมริกา เป็ นหนังสือทีข่ ายดีทส่ี ุด (bestselling
book) เล่มหนึ่ง มียอดจาหน่ ายทัวโลกสู
่
งกว่า 60 ล้านเล่ม และอยู่ในการจัดอันดับ The 100 best nonfiction
books No. 20 – Silent Spring by Rachel Carson (1962) ของหนังสือพิมพ์ The Guardian ประเทศอังกฤษ
หลังจากการตีพมิ พ์ Rachel Carson ถูกโจมตีและเย้ยหยันต่าง ๆ นานา โดยนักธุรกิจและบริษัท
ที่ผลิตและจาหน่ ายสารเคมีทางการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ นักพิษวิทยา และรวมทัง้ Norman Borlaug แห่ง
ศูนย์วจิ ยั ปรับปรุงข้าวโพดและข้าวสาลีนานาชาติ CIMMYT ประเทศเม็กซิโก ผูไ้ ด้รบั รางวัลโนเบลด้านสันติภาพ
ทีส่ นับสนุ นการใช้สารเคมีทางการเกษตร นักการเมืองระดับรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนหนังสือพิมพ์และ
วารสารต่าง ๆ ทีต่ ่อต้านเธอ เป็ นเวลาราว 18 เดือน ก่อนที่ Rachel Carson จะถึงแก่กรรม
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หลังการตีพมิ พ์ มีการตอบโต้หนังสือของบริษทั Monsanto ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1962 (Monsanto
Corp., 1962) และสมาพันธ์สารเคมีทางการเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Chemical Association NACA) ช่วยสนับสนุ นทางการเงินสู งถึง 25,000 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งถือว่าสูงมากในขณะนัน้ ทาการรณรงค์
ต่อต้านหนังสือในทุกรูปแบบ พร้อมทัง้ สรรเสริญเยินยอความปลอดภัย และความจาเป็ นของการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร
มีการประเมินว่าตัง้ แต่ทศวรรษ 1940s มีการผลิต DDT ทัวโลกรวมกั
่
นทัง้ หมดราว 1.8 ล้านตัน
ในสหรัฐฯ มีบริษทั ประมาณ 15 บริษทั ทีผ่ ลิต DDT เช่น DuPont, Monsanto, Ciba, Montrose, Pennwalt และ
Velsicol มีก ารผลิต สูง สุ ด ในปี 1963 ถึง 82,000 ตัน ต่ อ ปี และก่ อ นมีก ารห้า มใช้ใ นปี 1972 มีก ารใช้ร วมกัน
มากกว่า 600,000 ตัน

ภาพที่ 1.1 หนังสือ Silent Spring (1962) และ Rachel Carson (1907-1964) (แหล่งทีม่ า:
Wikipedia, The Free Encyclopedia)
หนังสือ Silent Spring เป็ นหนังสือทีเ่ กี่ยวกับวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อมของ ค.ศ. 1962 (พ.ศ. 2505)
มีทงั ้ หมด 17 บท เริม่ ต้นโดยบทที่ 1 “A Fable for Tomorrow” (นิทานส าหรับวันพรุ่ง นี้) ที่ Rachel Carson
ประพันธ์ให้เสมือนเป็ น “นิยาย” โดยกล่าวถึง “เมืองหนึ่งในอเมริกา ทีม่ กี ารอยู่ร่วมกันอย่างเป็ นหนึ่งเดียวกันกับ
สิง่ แวดล้อมอย่างสันติสุข แต่ต่อมาโดยปั จจุบนั ทันด่วน มีความเจ็บป่ วยทีล่ กึ ลับ เริม่ โจมตีผคู้ นและสัตว์ต่าง ๆ
พร้อมกันไป ต้นไม้ผลไม่ตดิ ลูกอีกต่อไป และในลาธารไม่มปี ลา แม้แต่นกต่าง ๆ ก็เจ็บป่ วยไปด้วย และสิง่ เดียว
ทีแ่ ตกต่างคือ มีผงสีขาวชนิดหนึ่งทีต่ กลงมาในรางน้าใต้ชายคา มีคราบผงติดอยูเ่ ป็ นหย่อม ๆ ซึง่ เมือ่ ไม่กส่ี ปั ดาห์
มานี้ โปรยลงมาสู่หลังคาบ้าน สนามหญ้า ทุ่งนาและลาธารราวกับหิมะ ทาให้มนั เป็ นฤดูใบไม้ผลิท่เี งียบสงบ
(silent spring) ทีป่ ราศจากเสียงในยามเช้า ซึง่ เคยมีเสียงนกร้องเซ็งแซ่ กลับมีแต่ความเงียบสงัด ปกคลุมท้องทุ่ง
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ป่ าดง และหนองบึง และถึงแม้ว่ า ภัย พิบ ัติน้ี ย งั ไม่เ กิด ขึ้น ก็ต าม” แต่ ม นั ก็จ ะช่ ว ยเป็ น “นิ ย าย” ที่จ ะเป็ น การ
ช่วยเตือนเกีย่ วกับการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพชื ทีข่ าดความระมัดระวัง
ในบทต่าง ๆ ทีต่ ามมา หนังสือมุง่ เข้าสู่เนื้อหาทีม่ ใิ ช่นิยาย แนะนาผูอ้ ่านให้รจู้ กั สารเคมีกาจัดศัตรูพชื
และ ผลกระทบของสารเหล่านัน้ ที่เกิดมาจากการใช้และการคงอยู่ในร่างกาย ถ้าเราถู กบังคับให้กิน ดื่ม และ
สูดหายใจสารเคมีเหล่านี้เข้าไป และความเสีย่ งต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
Rachel Carson กล่าวว่าในแต่ละปี มีการนาสารเคมีประมาณ 500 ชนิด ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสารกาจัด
ศัตรูพชื มาใช้ ทาให้โลกไม่เหมาะสมกับสิง่ มีชวี ติ ทัง้ หมด สารกาจัดแมลงเป็ นอันตรายสูงขึน้ และสูงขึน้ เธอเน้นว่า
สาร chlorinated hydrocarbons และ สาร organophosphates เป็ นปั ญหาใหญ่ทน่ี าไปสู่การตายของนกและปลา
ความผิดปกติของระบบประสาทของมนุ ษ ย์ และความตาย กับยกกรณีข้นึ มาว่าการพึ่งพาสารกาจัดศัตรูพชื
ที่มากเกินไปของมนุ ษย์ถอื ว่าเป็ นการไร้ประโยชน์และไร้ผลเนื่องมาจากปั จจัยสองปั จจัย ปั จจัยแรกเพราะว่า
ประชากรของแมลงถูกควบคุมอยู่แล้วในธรรมชาติโดยแมลงตัวห้าทีม่ ปี ระโยชน์ชนิดต่าง ๆ ซึง่ ก็ถูกขจัดออกไป
โดยสารกาจัดแมลง และปั จจัยทีส่ องคือแมลงสามารถพัฒนาความต้านทานต่อสารกาจัดแมลงได้ ทาให้เกิดการ
ระบาดทีร่ นุ แรงของประชากรแมลงติดตามมา
ในบทที่ 17 “The Other Road” (ถนนสายอื่น ) ซึ่ง เป็ น บทสุ ด ท้า ย Rachel Carson ได้เ ขีย นว่ า
“ตอนนี้เรามายืนอยู่บนถนนสองสายทีแ่ ยกออกจากกันเป็ นทางสองแพร่ง กล่าวคือ เส้นทางหนึ่งทีเ่ ราใช้เดินทาง
กันมาเป็ นซูเปอร์ไฮเวย์ ทีด่ ูราวกับว่ามันง่ายและราบเรียบไปได้ดว้ ยความรวดเร็ว แต่มคี วามหายนะอยู่ท่ปี ลาย
ถนน ส่วนถนนอีกสายหนึ่ง เป็ นสายที่ไม่ค่อยจะมีการใช้เดินทาง ที่ มใี ห้เราใช้เป็ นโอกาสสุดท้าย เป็ นเส้นทาง
เดียวเท่านัน้ ทีเ่ ราจะไปถึงจุดหมายปลายทาง ทีร่ บั ประกันการอนุ รกั ษ์ปกป้ องโลกของเรา ซึง่ ทางเลือกนัน้ เป็ น
ของเรา ทีจ่ ะเลือกมัน”
โดยสรุป เธอกล่าวว่าทางเลือกต่าง ๆ ในการทีจ่ ะแก้ไขปั ญหาความเสียหายจากแมลง มีอยูม่ ากมาย
ทัง้ ทีย่ งั อยูใ่ นห้องปฏิบตั กิ าร และทีม่ กี ารนามาใช้ และประสบความสาเร็จในความเป็ นจริงแล้ว และทัง้ หมดนี้เป็ น
“การแก้ปัญหาทางชีวภาพ” (biological solutions) ซึง่ ทัง้ นักกีฏวิทยา นักโรคพืช นักพันธุศาสตร์ นักสรีรวิทยา
นักชีวเคมี นักนิเวศวิทยา ช่วยกันทุ่มเทความรูแ้ ละแรงบันดาลใจในการวางรูปแบบทางวิทยาศาสตร์ของ “การ
ควบคุมแบบชีวนะ” (biotic control) และเธอใช้คาว่า “biotic control” และ “การควบคุมโดยชีววิธ ี” (biological
control) สลับกันไป เพราะในขณะนัน้ ยังไม่มกี ารให้คานิยามของ “การควบคุมโดยชีววิธ”ี จนกระทัง่ พ.ศ. 2507
โดย DeBach (1964a) แห่ง University of California, Riverside) ซึ่ง เป็ น ค านิยามที่เ ป็ นที่ยอมรับ และมีการ
นามาใช้กนั จนถึงทุกวันนี้
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Silent Spring กลายเป็ นหนังสือที่ขายดี ตัง้ แต่การตีพมิ พ์ครัง้ แรกเมื่อ ค.ศ. 1962 จนถึงปั จจุบนั
เฉพาะในสหรัฐอเมริกา หนังสือเล่มนี้มยี อดจาหน่ ายสูงถึง 60 ล้านเล่ม และ มีการให้ฉายาหนังสือเล่มนี้ว่าเป็ น
“หนั ง สือ ที่เ ปลี่ย นโลก” (The book that changed the world) (Lawlor, 2012) และเป็ น ที่โ จษขานกัน อย่ า ง
กว้างขวางในเกือบทุกวงการเกษตรและสิง่ แวดล้อม และการถูกโจมตีต่าง ๆ นานา โดยบริษทั ผูผ้ ลิตสารเคมีทาง
การเกษตร เช่น บริษทั มอนซานโต และนักการเมืองระดับวุฒสิ มาชิกของรัฐบาลกลาง (Federal government)
ฯลฯ ทาให้ประธานาธิบดี John F. Kennedy ให้ความสนใจมาก ถึงกับต้องสังให้
่ คณะกรรรมการที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Advisory Committee) ทาการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของประเด็น
อ้างอิงของ Rachel Carson
Dr. Norman E. Borlaug (ภาพที่ 1.2) ผูไ้ ด้รบั รางวัลโนเบล (Nobel Prize) สาขาสันติภาพเมือ่ พ.ศ.
2513 และได้รบั ฉายาว่าเป็ น “บิดาของการปฏิวตั เิ ขียว” (Father of the Green Revolution) เป็ นอีกผูห้ นึ่งทีร่ ว่ ม
การโจมตีด้ว ยเช่ น กัน โดยร่ ว มโฆษณาสนั บ สนุ น การใช้ส ารเคมีส ัง เคราะห์ใ นการก าจัด ศัต รูพ ืช ร่ ว มกับ
บริษทั ผูผ้ ลิตสารเคมีทางการเกษตร ทัง้ โจมตีผตู้ ่อต้านการใช้สาร DDT และสารเคมีทางการเกษตร โดยกล่าวว่า
“เรากาลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ ในการเลี้ยงดูโลกที่หวิ โหยใบนี้ ถ้าท่านเอาสาร DDT ออกไป อันเนื่องมาจากคนที่
เป็ นโรคจิตทางอารมณ์ท่ไี ม่สามารถควบคุมได้ (hysteria) ทีเ่ ป็ นอยู่ในสหรัฐอเมริกา สหรัฐฯ เองก็จะต้องนาเข้า
อาหาร เพียงแต่ว่าจะไม่มที ่ใี ดและที่ไหนอีก ที่จะมีอาหารให้นาเข้ามาได้ ” และ บริษทั Montrose Chemicals
ผู้ผ ลิต สาร DDT รายใหญ่ ข องสหรัฐฯ ประกาศและโฆษณาสาร DDT โดยอ้า งถึง การท านายโดย Norman
Borlaug ว่า “ถ้าไม่มสี าร DDT และสารกาจัดศัต รูพ ืช การเกษตรสมัยใหม่จ ะล้ม เหลว และ ความอดอยาก
ทีก่ ว้างขวางจะเป็ นผลทีต่ ดิ ตามมา”

ภาพที่ 1.2 Norman Borlaug (1904-2009) ผู้ ไ ด้ ร ับ รางวัล โนเบล (Nobel Prize) ด้ า นสัน ติภ าพ
เมือ่ เดือนตุลาคม ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) จาก “การปฏิวตั เิ ขียว” (The Green Revolution)
และเป็ นผู้ท่สี นับสนุ นให้มกี ารใช้ส ารเคมีส ังเคราะห์ใ นการผลิต พืช ผล ทางการเกษตร
(แหล่งทีม่ า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)
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Dr. Norman E. Borlaug เรียนจบปริญ ญาตรีด้า นวนศาสตร์ และปริญ ญาเอกด้านโรคพืช จาก
มหาวิท ยาลัย University of Minnesota, Saint Paul, Minnesota เริ่ม ท างานเป็ นนั ก เคมีชีว ะอยู่ ก ับ บริษั ท
DuPont Chemicals ทีเ่ มือง Wilmington รัฐเดลาแวร์ (Delaware) ระหว่าง ค.ศ. 1942-1944 ก่อนมาทางานเป็ น
นักโรคพืชและปรับปรุงพันธุพ์ ชื ข้าวสาลี ในสถานีวจิ ยั โครงการของมูลนิธ ิ Rockefeller Foundation ในประเทศ
เม็ก ซิโ ก ซึ่ง ต่ อ มาตัง้ เป็ น ศู น ย์ป รับ ปรุ ง ข้า วโพดและข้า วสาลีน านาชาติ ( International Maize and Wheat
Improvement Center) หรือ CIMMYT (Cento Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo) เมื่อ ค.ศ.
1966 (พ.ศ. 2509)
ผลกระทบของหนังสือเล่มนี้ ในที่สุดได้นาทางให้มกี ารจัดตัง้ “สานักงานคุ้มครองสิง่ แวดล้อมของ
สหรัฐ ฯ” หรือ U.S. Environmental Protection Agency (US EPA) ขึ้น มาเป็ น หน่ ว ยงานของรัฐ บาลกลาง
(Federal agency) ในสมัยประธานาธิบดี Richard Nixon เมื่อ พ.ศ. 2513 เพื่อดูแลและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อม ตลอดจนการนาไปสู่การห้ามใช้สาร DDT ในสหรัฐอเมริกาในการเกษตร ตัง้ แต่ พ.ศ.
2515 เป็ นต้นมา ยกเว้นในกรณีท่มี กี ารระบาดฉุ กเฉินของแมลงศัตรูพชื ทางการเกษตร และแมลงพาหะนาโรค
ทางการแพทย์และสาธารณสุข
หนังสือ Silent Spring มีการพิมพ์โดยสานักพิมพ์ต่าง ๆ มากกว่า 20 ครัง้ มีการแปลเป็ นภาษาต่าง
ๆ มากกว่า 10 ภาษา กับมีการแปลเป็ นภาษาไทยโดยคุณหญิงดิฐการภักดี และ หม่อมวิภา จักรพันธุ์ (2517) ใช้
ชื่อเป็ น “เงามฤตยู” และโดยดิสทัต โรจนาลักษณ์ (2559) ใช้ช่อื เป็ น “ฤดูใบไม้ผลิอนั เงียบงัน” (ภาพที่ 1.3)

ภาพที่ 1.3 หนังสือ Silent Spring ทีม่ กี ารแปลเป็ นภาษาไทย 2 ฉบับ เมือ่ พ.ศ. 2516 และ
พ.ศ. 2559
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Rachel Carson เป็ นนักชีววิทยาทางทะเล (marine biologist) และ เป็ นนักเขียนสมัครเล่น ทางาน
อยูก่ บั Bureau of Fisheries ซึง่ ต่อมาคือ U.S. Fish and Wildlife Service ในเมือง Baltimore รัฐ Maryland เคย
ทางานวิจยั อยู่ทส่ี ถาบันวิจยั Marine Biological Laboratory ทีเ่ มือง Woods Hole รัฐ Massachusetts เธอถึงแก่
กรรมจากอาการหัวใจวายเฉียบพลัน สืบเนื่องมาจากโรคมะเร็งทรวงอกซึง่ ลามไปทีต่ บั และโรคโลหิตจาง ทีเ่ มือง
Silver Spring รัฐ Maryland เมื่อ วัน ที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1964 รวมอายุ ไ ด้ เ พีย ง 56 ปี ในสมัย ที่ Lyndon
B. Johnson เป็ นประธานาธิบดีของสหรัฐฯ และนับเป็ นเวลาเพียง 18 เดือน เท่านัน้ หลังจากการตีพมิ พ์หนังสือ
Silent Spring
หนังสืออื่น ๆ ที่ Rachel Carson เขียนและปี ท่ตี ีพ ิมพ์ คือ Under the Sea World (ค.ศ.1941), The
Sea Around Us (ค.ศ.1951) และ The Edge of the Sea (ค.ศ.1955)
1.3 หลักการของการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณภาพ (Concepts of Integrated Pest Management)
การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพชื สังเคราะห์ ในการควบคุมศัตรูพชื ชนิดต่าง ๆ ในการเกษตร เป็ นทีร่ กู้ นั
ดีว่า การใช้ทไ่ี ม่เหมาะสมและการใช้มากเกินไป ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
สภาพนิเวศวิทยา และมลพิษในสิง่ แวดล้อม ตลอดจนสุขอนามัยของสาธารณะชนและผูบ้ ริโภคด้วย เนื่องมาจาก
พิษตกค้าง (residual effect) แมลงศัตรูพชื สร้างความต้านทานต่อสารกาจัดศัตรูพชื (resistance to pesticide)
และรวมถึงการทาให้แมลงศัตรูพชื ชนิดหลัก (major pests) ระบาดรุนแรงมากขึน้ (resurgence of major pests)
กับมีการระบาดของแมลงศัตรูพชื ชนิดรอง (emergence of minor pests) ตามมา เพราะศัตรูธรรมชาติทค่ี วบคุม
แมลงศัตรูพชื เหล่านี้ ในรูปแบบของการควบโดยชีววิธตี ามธรรมชาติ (natural biological control) และ ความ
สมดุลทางธรรมชาติ (natural equilibrium) ถูกทาลาย จนไม่สามารถทีจ่ ะฟื้ นฟูได้
ปรากฏการณ์ดงั กล่าว นาไปสู่ การเสนอแนวทางใหม่ใ นการควบคุ มศัตรูพชื ที่จะช่วยลดการใช้
สารเคมี โดย Stern et al. (1959) โดยการใช้การควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี ร่วมกันกับการควบคุมโดยการใช้
สารเคมี เรียกว่า “การควบคุมแบบบูรณาการ” (Integrated control หรือ Integrated pest control) และที่เรียก
กันทัว่ ๆ ไปเป็ น “การควบคุมแบบผสมผสาน” ซึง่ หมายถึง “การควบคุมศัตรูพชื แบบประยุกต์ ทีร่ วมและบูรณา
การเข้าไว้ดว้ ยกัน ซึง่ การควบคุมโดยชีววิธแี ละการควบคุมโดยสารเคมี โดยจะมีการใช้สารเคมีเมือ่ จาเป็ นเท่านัน้
ในรูปแบบทีจ่ ะทาให้เกิดผลกระทบน้อยทีส่ ุดต่อการควบคุมโดยชีววิธ ี” (Stern et al., 1959; Smith & Reynolds,
1966) ซึง่ เป็ นทฤษฎีทใ่ี นทางปฏิบตั จิ ะไม่ได้ผลเท่าทีค่ วรนัก เพราะสารเคมีกาจัดศัตรูพ ืชก็ยงั คงสามารถทาลาย
ศัตรูธรรมชาติทงั ้ ตัวห้าและตัวเบียน ทัง้ ในทางตรงและทางอ้อม ไม่มากก็น้อย
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ในช่วงเวลาทีใ่ กล้เคียงกันมีการเสนอแนวความคิด หรือหลักการ (concepts) ของการควบคุมแมลง
ศัตรูพชื เรียกว่า “การบริหารจัดการศัตรูพชื ” (Pest management) โดย Geier & Clark (1961) ว่าการควบคุม
ศัตรูพชื ควรอยู่บนพืน้ ฐานของประชากรและระบบนิเวศวิทยาของแมลงศัตรูพชื และแมลงที่ เป็ นประโยชน์ และ
น ามาขยายแนวความคิด ใน Geier (1966) กับ ต่ อ มา Smith (1969) ได้ส ร้า งและวิเ คราะห์ภ าพรวม หรือ
สภาวะการณ์ หรือ ฉากทัศ น์ (scenario) ของการวิว ัฒ นาการของการควบคุ ม ศัต รูพ ืช (Evolution of pest
control) ออกเป็ นยุคสมัย (phases) ต่าง ๆ โดยการใช้กรณีศกึ ษาของการปลูกฝ้ ายและการควบคุมแมลงศัตรู
ฝ้ ายในหุบเขา (Cañate Valley) ประเทศเปรู ซึง่ คลุมพืน้ ทีก่ ารปลูกมากกว่าสองในสามของพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกใน
หุบเขานัน้ ทัง้ หมด และการควบคุมแมลงศัตรูฝ้าย จะเป็ นการใช้สารเคมีแต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ โดยยุคสมัย
ต่าง ๆ เหล่านัน้ คือ
1. ยุคสมัยเพื่อการประทังชีวติ (Subsistence phase)
2. ยุคสมัยของการแสวงหาประโยชน์ (Exploitation phase)
3. ยุคสมัยของความวิกฤติ (Crisis phase)
4. ยุคสมัยของความวิบตั ิ (Disaster phase) และ
5. ยุคสมัยของการควบคุมแบบบูรณาการและการฟื้ นตัว (Integrated control &
Recovery phase)
จากยุคสมัยที่ 1 เพื่อการประทังชีวติ หรือการเกษตรแบบชายขอบ (marginal agriculture) ยังไม่ม ี
การใช้สารเคมี วิวฒ
ั นาการเข้าไปสู่ยุคของการใช้สารเคมีเป็ นการแสวงหาผลประโยชน์ในยุคสมัยที่ 2 และจาก
การใช้สารเคมีท่มี ากเกินไปและไม่ถูกต้อง นาไปสู่ความวิกฤติในยุคสมัยที่ 3 ที่ต้องใช้สารเคมีมากขึน้ นาไปสู่
ความวิบตั ใิ นยุคสมัยที่ 4 เมือ่ การผลิตไม่คุม้ ทุน พร้อมมีความเจ็บป่ วยของผูใ้ ช้ จนต้องเลิกการเพาะปลูก แล้วจึง
พัฒนาไปสู่การนาการควบคุมแบบบูรณาการเข้ามาใช้ นาไปสู่การวิวฒ
ั นาการยุคสมัยที่ 5 โดยการใช้ว ิธกี าร
ควบคุมแบบบูรณาการ ทาให้สามารถฟื้ นฟูการเพาะปลูกทีค่ ุม้ ทุนอีกครัง้
ในทีส่ ุด สภาวการณ์เหล่านี้นาไปสู่การวิวฒ
ั นาการหลักการของ “การบริหารจัดการศัตรูพชื ” (Pest
management) ที่มกี ารพัฒนาต่ อ เนื่อ งตัง้ แต่ ต้นทศวรรษ 1970s เป็ นต้นมา (Rabb, 1970; Rabb & Guthrie,
1970) และนาไปสู่หลักการของ “การบริหารจัดการศัตรูพชื แบบบูรณภาพ” (Integrated pest management IPM) โดย Council on Environmental Quality (1972) ตามมาโดย Apple & Smith (1976); Bottrell (1979);
Flint & van den Bosch (1981); Pimentel (1981) และ Kogan (1998) ทัง้ นี้ Kogan (1998) ในการทบทวน
มุมมอง ในภาพรวมของความเป็ นมาของการควบคุมศัตรูพชื ตัง้ แต่ในอดีต จนถึงการพัฒนาแนวความคิดหรือ
หลัก การบริห ารจัด การศัต รูพืช ในยุค ปั จ จุบ ัน ให้ค านิ ย ามของ “การบริห ารจัด การศัต รูพ ืช แบบบูร ณภาพ”
(Integrated pest management - IPM) ว่ า หมายถึง “ระบบสนับ สนุ น การตัด สิน ใจ ในการเลือ กและการใช้
ยุทธวิธกี ารควบคุมศัตรูพชื อย่างเดีย่ ว ๆ หรือหลายวิธ ี ทีน่ ามาประสานให้คล้องจองกันเป็ นกลยุทธ์หนึ่งเดียว บน
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พืน้ ฐานของการวิเคราะห์อตั ราส่วนของต้นทุน/กาไร ทีม่ กี ารพิจารณาจากผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผูผ้ ลิต
สังคม และสิง่ แวดล้อม” ซึ่งเป็ นคานิยามซึ่งเป็ นที่ยอมรับว่าเป็ น “ระบบของการตัดสินใจ” (decision-making
system) ในการเลือ กและการใช้ก ารใช้ว ิธ ีก ารควบคุ ม แต่ ไ ม่ ใ ช่ ว ิธ ีก ารควบคุ ม ( control method) ในการ
ดาเนินการควบคุ มศัต รูพชื ไม่ว่าจะเป็ นการใช้แต่ เ พียงวิธเี ดียวเท่านัน้ หรือ จะเป็ น รวมการใช้หลายวิธ ีเ ข้า
ด้วยกันก็ตาม
ในปั จจุบนั มีการใช้คาว่า “การบริหารจัดการศัตรูพชื ” (Pest management) สลับกันไปกับคาว่า
“การบริหารจัดการศัตรูพชื แบบบูรณภาพ” (Integrated pest management - IPM) ซึง่ จะมีความเป็ นมาอย่างไร
ก็ตาม จนทาให้คาว่า “ไอพีเอ็ม” (IPM) กลายเป็ นคาที่เป็ นที่นิยม และมีการนามาใช้กนั อย่างกว้างขวาง และ
ทางด้ า นวิ ท ยาการวัช พื ช มีก ารใช้ เ ป็ น “การบริห ารจัด การวัช พื ช แบบบู ร ณภาพ ” (Integrated weed
management) เช่น ใน Charudattan (2001)
1.4 วัชพืชคืออะไร? (What is a Weed?)
โดยทัว่ ไป เราอาจให้ ค านิ ย ามของวัช พืช ว่ า เป็ น “พืช ชนิ ด หนึ่ ง ที่ถือ ว่ า ไม่ เ ป็ นที่ป รารถนา
ไม่น่าสนใจ หรือ เป็ นพืชที่ก่ อ ปั ญ หา โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็ นพืช ชนิดที่เ จริญ เติบโตอยู่ในพื้นที่ ที่ไ ม่เ ป็ นที่
ต้องการ” หรือ เป็ น “พืชชนิดหนึ่ง ทีเ่ ข้าไปรบกวนกับการจัดการพืน้ ทีท่ ก่ี าหนด ในเวลาทีก่ าหนด”
พืชชนิดใดชนิดหนึ่ง อาจถูกจัดให้เป็ นพืชทีม่ คี วามสาคัญทางเศรษฐกิจระดับใดระดับหนึ่ง ในสภาพ
นิเวศวิทยา หรือ สภาพแวดล้อมสภาพใดสภาพหนึ่ง หรือ ในสภาพสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนแต่ละประเทศ
ในแต่ละพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์และการเมือง หรือ แม้แต่ในพืน้ ทีเ่ ดียวกันแต่ต่างชุมชน หรือ อาจถูกจัดให้ เป็ นพืช
ที่มคี ุณค่าสูง เป็ นพืชที่หายาก หรือ เป็ นพืชชนิดที่ใกล้ท่จี ะสูญพันธุ์ (endangered species) ต้องมีการอนุ รกั ษ์
หรือ เป็ นพืชที่ไม่เป็ นที่ต้องการแล้วถูกจัดให้เป็ น “วัชพืช” (weeds) ซึ่งจากการประเมินโดย Burnside (1979)
และ McWhorter & Chandler (1982) ว่าในบรรดาพืชมากกว่า 300,000 ชนิดบนโลก มีพชื ประมาณ 30,000
ชนิดเท่านัน้ ทีจ่ ดั ว่าเป็ นวัชพืช แต่มเี พียงประมาณ 1,800 ชนิดเท่านัน้ ทีท่ าให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ในการเพาะปลูก และ มีวชั พืชประมาณ 300 ชนิดเท่านัน้ ทีจ่ ดั ว่าเป็ นชนิดทีร่ ุนแรงในพืน้ ที่การเพาะปลูกทัวโลก
่
และ พืชทีม่ กี ารเพาะปลูกส่วนใหญ่ จะมีวชั พืชทีท่ าความเสียหายเพียง 10-30 ชนิดเท่านัน้ ทีจ่ ะต้องมีการควบคุม
เพื่อหลีกเลีย่ งการทีว่ ชั พืชเหล่านัน้ จะทาให้ผลผลิตลดลง อนึ่ง พืชเศรษฐกิจทีม่ กี ารเพาะปลูกบางชนิด แต่พบว่ามี
การเจริญเติบโตอยูใ่ นพืน้ ทีซ่ ง่ึ มีการปลูกพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งเป็ นพืชประธาน (main crop) เช่น ข้าวโพดใน
แปลงข้าวฟ่ าง ตลอดจนข้าวป่ าหรือข้าววัชพืช ในแปลงข้าวปลูก ซึง่ เป็ นพืชทีเ่ ราไม่ต้องการ (unwanted plant)
ก็ถอื ว่าเป็ นวัชพืชด้วยเช่นกัน
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รายงานของสวนพฤกษศาสตร์ Kew Gardens หรือ RBG (Royal Botanic Gardens) (2016)
ประเทศอังกฤษระบุว่า ณ ปั จจุบนั บนโลกของเรา มีพชื ที่มที ่อลาเลียงอาหาร (vascular plants) ที่เป็ นที่รู้จกั
391,000 ชนิด มีการค้นพบพืชชนิดใหม่ใน ค.ศ. 2015 รวม 2,054 ชนิด และสามประเทศแรกทีม่ กี ารค้นพบมาก
ทีส่ ุดคือบราซิล ออสเตรเลีย และ จีน ในบรรดาพืชทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั ทัง้ หมดนี้ พบว่ามีพชื 13,168 ชนิดทีแ่ พร่กระจาย
ไปปรับตัวอยู่ได้ตามธรรมชาติ (naturalized) นอกถิน่ ดัง้ เดิมของตน กับมีพชื 4,979 ชนิด ที่ถูกจัดให้เป็ นชนิด
พันธุต์ ่างถิน่ ทีร่ กุ ราน (invasive alien species – IAS)
การจัดประเภทของพืชต่าง ๆ เหล่านัน้ ถือได้ว่าเป็ น ปรากฏการณ์ปกติของความแตกต่างกัน ไม่
มากก็น้อยของพืชชนิดนัน้ ในชุมชนนัน้ ในการรับรู้ (perception) ในการใช้หรือการไม่ใช้ประโยชน์ ของพืชแต่ละ
ชนิด และ “การขัดแย้งผลประโยชน์” (Conflict of interest) ซึง่ ในคุณค่าของพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือถึงแม้ว่าพืช
ชนิดนัน้ จะถือว่าเป็ นวัชพืชแล้วก็ตาม การขัดผลประโยชน์ ก็ยงั อาจเกิดขึน้ ได้อกี ในการทีจ่ ะใช้วธิ กี ารควบคุมวิธ ี
ใดที่เ หมาะสม ซึ่ง จะรวมไปถึง แม้แ ต่ ผ ลกระทบต่ อ ทรัพ ยากรความหลากหลายทางชีว ภาพ (biodiversity
resources) และสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ สุขอนามัยของมนุษย์ดว้ ย ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
ตัวอย่างของพืชอาหารที่มกี ารขัดแย้งผลประโยชน์ กนั คือ ตาลึง (ivy gourd) (Coccinia grandis,
Cucurbitaceae) (ภาพที่ 1.4) ซึ่งมีถนิ่ กาเนิดอยู่ในแอฟริกาตะวันออก เอเชียใต้ ปาปั วนิวกินี จนถึง Northern
Territory ในออสเตรเลีย จัดว่าเป็ นพืชอาหารในอินเดียตอนใต้ ในประเทศไทย และในอีกหลายประเทศ แต่เข้า
ไประบาดเป็ นวัชพืชทีเ่ ป็ นชนิดพันธุต์ ่างถิน่ ทีร่ ุกรานในฮาวายและหมู่ เกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทีต่ ้องมี
การควบคุ มในประเทศเหล่า นัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในฮาวาย ซึ่งมีก ารนาด้ว งงวง 2 ชนิด คือ Acythopeus
burkhartorum และ A. cocciniae (Coleoptera: Curculionidae) จากแอฟริกา เข้าไปใช้ควบคุมในฮาวาย

ภาพที่ 1.4 ตาลึง (Coccinia grandis) ทีเ่ ป็ นพืชอาหารในหลายประเทศในเอเชีย แต่เป็ นวัชพืชในฮาวาย
และหมูเ่ กาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก (แหล่งทีม่ า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)
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เช่นเดียวกัน พืชอาหารอีกชนิดหนึ่งทีมกี ารขัดแย้งผลประโยชน์ คือ มะเขือพวง (cluster eggplant
หรือ turkey berry, Solanaceae) (ภาพที่ 1.5) มะเขือพวงมีถนิ่ กาเนิดเดิมอยู่ในเขตร้อนของแอฟริกาและเอเชีย
และถือว่าเป็ นพืชอาหารในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย ปั จจุบนั มีการแพร่กระจายเป็ นวัชพืชต่างถิน่ ที่
รุกรานในเขตร้อนเกือบทัวโลก
่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในหมูเ่ กาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกและออสเตรเลีย ทีต่ อ้ ง
มีการทาการควบคุม

ภาพที่ 1.5 มะเขือพวงทีเ่ ป็ นพืชอาหารชนิดหนึ่งในประเทศไทย แต่เป็ นวัชพืชต่างถิน่ ทีร่ กุ รานในฮาวาย
หมูเ่ กาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก และ ออสเตรเลีย (แหล่งทีม่ า: Wikipedia
The Free Encyclopedia)
ส่วนพืชทีไ่ ม่ใช่พชื อาหารคือ ต้นดองดึง หรือ ดาวดึงส์ หรือ ก้ามปู หรือ ว่านก้ามปู (flame lily หรือ
climbing lily) (Gloriosa superba, Colchicinaceae) ซึ่งมีถนิ่ กาเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกาและเอเชีย (ภาพที่ 1.6)
ต้นดองดึงเป็ นได้ทงั ้ พืชไม้ประดับในหลายประเทศ เป็ นดอกไม้ประจาชาติของประเทศซิมบับเว หรือ โรดิเซีย ใน
อดีตในแอฟริกา เป็ นดอกไม้ประจาแคว้นทมิฬนาดู (Tamil Nadu) ทางตอนใต้ของอินเดีย เป็ นพืชทีม่ สี ารแอลคา
ลอยด์ ใช้ในการผลิตโคลชิซนิ (colchicine) ซึ่งเป็ นยาแก้โรคเกาต์ (gout) มีการปลูกเป็ นการค้า เป็ นพืชที่ใกล้
สูญพันธุใ์ นศรีลงั กา เป็ นพืชทีท่ ุกส่วนเป็ นพิษรุนแรงต่อทัง้ คนและสัตว์ ใช้เป็ นยาพิษได้ และ เป็ นพืชทีเ่ ป็ นชนิด
พันธุต์ ่างถิน่ ทีร่ กุ ราน ในออสเตรเลีย
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ภาพที่ 1.6 ดอกดองดึง (Gloriosa superba) และแปลงปลูกเป็ นการค้าเพื่อผลิตโคลชิซนิ (colchicine) ยา
รักษาโรคเก๊าท์ ในแคว้นทมิฬนาดู ประเทศอินเดีย
ในแต่ละประเทศหรือในแต่ละภูมภิ าค โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเขตร้อน เราจะพบว่ามีพชื หลายชนิด
เจริญเติบโตร่วมกันได้ แต่เราจะทราบหรือไม่ว่าพืชชนิดใดบ้างทีเ่ ป็ นพืชพืน้ เมือง (native หรือ endemic plant)
หรือ พืชชนิดใดบ้างทีเ่ ป็ นพืชต่างถิน่ (alien หรือ exotic plant) พืชต่างถิน่ หลายชนิดทีเ่ ข้ามาไม่ว่าจะโดยวิธใี ดก็
ตาม ทัง้ ที่โดยตัง้ ใจและโดยไม่ตงั ้ ใจ อาจสามารถหรือไม่สามารถตัง้ รกรากได้ (establishment) หรือสามารถ
ปรับตัวเองไม่ก่อให้เกิดความเสียหายตามธรรมชาติ (naturalization) ทัง้ เป็ นประโยชน์ หรือไม่เป็ นประโยชน์
หรือแพร่ระบาดทาความเสียหายในระดับใดระดับหนึ่ง
ในประเทศไทยมีพชื หลากหลายชนิดทีเ่ ป็ นพืชทางการเกษตรและมีความสาคัญทางเศรษฐกิจ เป็ น
พืชต่างถิน่ ทีม่ แี หล่งกาเนิดดัง้ เดิมอยูใ่ นต่างประเทศ เช่น ข้าวโพดมาจากเม็กซิโก มันสาปะหลัง มะละกอ มะเขือ
เทศ ถัวลิ
่ สง ฝรัง่ ยางพารา กระถิน มาจากทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ กาแฟ และปาล์มน้ ามันมาจากทวีป
แอฟริกา เป็ นต้น หรือแม้แต่พชื สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของกระทรวงสาธารณสุข ก็มพี ชื สมุนไพรไทย
แต่ไม่ใช่พชื พื้นเมืองของไทยรวมอยู่ด้วยหลายชนิด เป็ นพืชต่ างถิน่ เข้ามาจากต่างประเทศ เช่น ฟ้ าทะลายโจร
(andrographis หรื อ king of bitters) (Andrographis paniculata, Acanthaceae) จากอิ น เดี ย และศรี ล ั ง กา
สะระแหน่ (mint) (Mentha cordiflia, Labiatae) จากยุ โ รป ฝิ่ น ( opium poppy) (Papaver somniferum,
Papaveraceae) จากยุ โ รปตะวัน ออกเฉี ย งใต้ แ ละเอเชีย ตะวัน ตก น้ อ ยหน่ า ( custard apple) (Annona
squamosa, Annonaceae) จากอเมริก ากลางและหมู่เ กาะอิน ดีส ตะวัน ตก และพืช อื่น ๆ อีก เช่ น ไมยราบ
(sensitive plant) (Mimosa pudica, Fabaceae) ฉาฉา หรือ ก้ามปู หรือ จามจุร ี (monkeypod หรือ raintree)
(Albizia saman, Leguminosae) และ มะขามเทศ (Manila tamarind) (Pithecellobium dulce, Fabaceae) จาก
อเมริกากลางและอเมริกาใต้ เป็ นต้น
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โดยทัวไปเราอาจกล่
่
าวได้ว่า “วัชพืช” คือพืชชนิดหนึ่งทีเ่ จริญเติบโตได้ดจี นเป็ นสิง่ ทีร่ บกวน หรือก่อ
ความราคาญ ตัวอย่างเช่น การเข้า ไปแทนที่พชื ที่มคี ุณค่าชนิดอื่น ๆ ตลอดจนการลดการผลิต หรือการทาให้
สภาพแวดล้อมเสียหาย กับเป็ นที่กล่าวกันว่าวัชพืชที่สาคัญมักจะเป็ นพืชที่เป็ นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (alien plant
species) ทีแ่ พร่กระจายเข้าไปสู่พน้ื ทีใ่ หม่ทม่ี สี ภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม และไม่มศี ตั รูธรรมชาติทม่ี อี ยู่ในท้องถิน่
เดิมของพืชชนิดนัน้ และถือว่าเป็ นชนิดพันธุต์ ่างถิน่ ทีร่ กุ ราน (invasive alien species – IAS)
อนึ่ง การเรียกชื่อสามัญ (common name) ของวัชพืชในภาษาอังกฤษ จะมีมาตรฐานของการเขียน
ชื่อ เช่น ชื่อสามัญของผักตบชวาในภาษาอังกฤษ คือ waterhyacinth, water hyacinth และ water-hyacinth แต่
ชื่อที่เป็ นมาตรฐาน ซึ่งกาหนดโดย Weed Science Society of America - WSSA) (1984) จะแนะนาให้เขียน
ติดกันเป็ นคาเดียวเป็ น “waterhyacinth” เพื่อแสดงว่าไม่ใช่ true “hyacinth” (Hyacinthus spp.) ที่เป็ นพืชน้ า
(Center, 2002b) ดังนัน้ เราจะพบการเขียนชื่อ วัชพืชที่เ ขียนสองค าติดกันในเอกสารต่ าง ๆ เช่น ผัก เป็ ดน้ า
alligatorweed (ผักเป็ ดน้ า) nutgrass หรือ nutsedge (หญ้าแห้ว หมู) pigweed (หนามผัก โขม) waterlettuce
(จอก) และ waterhyacinth (ผักตบชวา) เป็ นต้น แต่ ก็ยงั พบอยู่เ สมอว่ามีก ารเขียนแยกค าหรือ เขียนติด กัน
แตกต่างกันไป
ในทานองเดียวกัน การเขียนชื่อสามัญของแมลงสองตัว ที่เขียนติดกัน เช่น dragonfly (แมลงปอ)
หรือ butterfly (ผีเสือ้ ) จะแสดงว่า ทัง้ dragonfly ในอันดับ Odonata และ butterfly ในอันดับ Lepidoptera ไม่ใช่
แมลงวันทีแ่ ท้จริง (true fly) ในอันดับ Diptera เช่น house fly (แมลงวัน) หรือ fruit fly (แมลงวันผลไม้) ทีจ่ ะต้อง
เขียนแยกออกเป็ นสองคาเสมอ จะเขียนติดกันเป็ น housefly หรือ fruitfly ไม่ได้ เป็ นต้น
1.5 การบริหารจัดการวัชพืช (Weed Management)
การบริหารจัดการวัชพืชแต่ละชนิด จะแตกต่างกันไปในแต่ละชนิดของวัชพืช ระบบนิเวศวิทยา และ
พื้นที่ซ่งึ วัชพืชปรากฏอยู่ ทัง้ ที่เป็ นสภาพพื้นที่อนุ รกั ษ์ พื้นที่ตามธรรมชาติ พื้นที่รกร้างว่างเปล่า หรือพื้นที่ท่มี ี
การใช้ป ระโยชน์ ท างการเกษตร ป่ าไม้ และการประมง ฯลฯ บริห ารจัด การวัช พืช อาจเป็ น การป้ อ งกัน
(protection) หรือการควบคุม (control) หรือการกาจัดให้หมดสิน้ (eradication) วิธกี ารควบคุมอาจแบ่งออกเป็ น
การควบคุมโดยการใช้สารเคมี (chemical control) โดยการใช้สารกาจัดวัชพืช (herbicide หรือ weedicide) ชนิด
ประเภท และวิธ ีก ารใช้ต่ า ง ๆ หรือ การควบคุ ม โดยการไม่ใ ช้ส ารเคมี (non-chemical control) โดยวิธ ีก ล
(mechanical control) เช่น การถอน (hand removal) หรือการตัด (mowing หรือ cutting) ที่เรียกว่าการทารุ่น
ด้ว ยเครื่อ งมือ ง่าย ๆ หรือ เครื่อ งจักรกลขนาดต่ าง ๆ โดยวิธ ีกายภาพ เช่น การเผา (burning) การคลุ มดิน
(mulching) หรือ การปล่ อ ยให้น้ าท่ว ม (flooding) โดยวิธ ีเ ขตกรรม (cultural control) เช่น การปลูก พืชแซม
(intercropping) หรือการปลูกพืชหมุนเวียน (crop rotation) โดยการไถพรวน (tillage) ซึ่งมักจะเป็ นการใช้สาร
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กาจัดวัชพืชฉีดพ่นทาลายวัชพืชเพื่อลดการไถพรวนโดยเครื่องจักรกลให้น้อยที่สุด (minimum tillage) เพื่อลด
การพังทลายของผิวดิน (soil erosion) โดยการนามาใช้ประโยชน์ (utilization) รวมไปถึงโดยการควบคุ มโดย
ชีววิธ ี (biological control) เช่นการใช้แมลงที่เป็ นศัตรูธรรมชาติของวัชพืช หรือเชื้อราโรคพืช ตลอดจนการใช้
แนวทางการบริหารจัดการวัชพืชแบบบูรณภาพ (integrated weed management) ซึง่ เป็ นการเลือกและการนา
วิธกี ารควบคุมต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสมมาใช้รว่ มกัน เป็ นการลดการพึง่ พาการใช้สารกาจัดวัชพืชแต่เพียงอย่างเดียว
นอกจากนั น้ วิธ ีก ารบริห ารจัด การและการควบคุ ม วัช พืช จะแตกต่ า งกัน ไปตามพื้น ที่ และ
วัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ของพืน้ ทีด่ ว้ ย เช่น การควบคุมวัชพืชในพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว พืชไร่ พืชสวน
พืชผัก และไม้ผลชนิดต่าง ๆ พืชอุตสาหกรรม เช่น กล้วย อ้อย มันสาปะหลัง สับปะรด ปาล์มน้ ามัน ยางพารา
รวมไปถึงการควบคุมวัชพืชในระบบนิเวศวิทยาอื่น ๆ เช่น วัชพืชบก วัชพืชในทุ่งหญ้าเลีย้ งสัตว์ วัชพืชในพืน้ ที่
ป่ าสงวนและป่ าไม้ วัชพืชในสวนสาธารณะ พืน้ ทีส่ องข้างริมทางหลวง ถนน และทางรถไฟ และพืน้ ทีร่ กร้างว่าง
เปล่าทีไ่ ม่มกี ารทาประโยชน์ แต่มวี ชั พืชที่มคี วามสาคัญอยู่ในพื้นที่นนั ้ ฯลฯ หรือวัชพืชน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ
อ่างเก็บน้า คลองชลประทาน ทะเลสาบ แม่น้า ลาธาร และ การประมง
มีการนาสารเคมีกาจัดวัชพืชไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื เช่น ใช้เป็ นสารทาให้ใบร่วง (defoliants)
ในพืชไร่ เช่น ฝ้ าย ถัวเหลื
่ อง และมะเขือเทศ ก่อนการเก็บเกี่ยวโดยเครื่องจักรกล ใช้ในการควบคุมพืชเสพติด
(narcotic plants)ที่ ม ีก ารปลู ก แบบผิ ด กฎหมาย เช่ น กั ญ ชา Cannabis indica, Cannabaceae และโคคา
Erythroxylum coca, Erythroxylaceae และ ใช้เ ป็ น สารพิษ ในสงครามชีว ภาพ (biological warfare) เช่ น ใน
สงครามเวียดนาม ระหว่าง พ.ศ. 2508 - 2514 สหรัฐอเมริกาใช้สารกาจัดวัชพืชทีเ่ รียกว่า “สารกาจัดวัชพืชรุง้ กิน
น้ า ” (rainbow herbicides) ผลิต โดยบริษัท Monsanto และ Dow Chemicals มากกว่ า 75 ล้า นลิต ร ทัง้ ทาง
อากาศและภาคพื้นดิน บนพื้นที่มากกว่า 11 ล้านไร่ ในพื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ทวไป
ั ่ ในเวียดนาม
ลาว และกัมพูชา ทาให้ใบไม้ร่วง ต้นไม้ใบหญ้าและวัชพืชตาย เพื่อทาให้ สามารถมองเห็นข้าศึกทีห่ ลบซ่อนตาม
พุ่มไม้ใบหญ้าบนพืน้ ดินได้ง่ายขึน้ ส่วน “สารกาจัดวัชพืชรุง้ กินน้ า” เป็ นการเรียกตามแถบสีต่าง ๆ ของถังบรรจุ
200 ลิตร คือ สารสีส้ม หรือ “ฝนเหลือง” (Agent Orange) สารสีขาว (Agent White) สารสีชมพู (Agent Pink)
สารสีม่วง (Agent Purple) สารสีน้ าเงิน (Agent Blue) และสารสีเขียว (Agent Green) โดยชนิดทีใ่ ช้มากทีส่ ุดคือ
สารสีสม้ (Agent Orange) ทีเ่ ราเรียกเป็ น “ฝนเหลือง” ซึง่ สารออกฤทธิทส่ี าคัญคือ 2,4-D และ 2,4,5-T แต่มสี าร
dioxin เป็ นสิง่ ปลอมปน (impurity) จากกระบวนการผลิต เช่นในการเผาขยะในเตาเผา (garbage incinerator)
โรงงานอุตสาหกรรม หรือในธรรมชาติจากการเผาไหม้ เช่นไฟป่ า ฯลฯ dioxin เป็ นสารพิษที่มคี วามเป็ นพิษ
รุนแรงสูง และจากการทดสอบพบว่ามีความเป็ นพิษสูงกว่า potassium cyanide ถึง 6 หมื่นเท่า (Wada, 2002)
ซึง่ สาร potassium cyanide เองก็มพี ษิ สูงมาก มีค่า LD50 ในมนุ ษย์เพียง 200-300 mg เท่านัน้ และสามารถฆ่า
คนได้อย่างรวดเร็ว
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Stübler & Busch ( 2016) แ ห่ ง Weed Control Research, Bayer AG, Division Crop Science,
Frankfurt ประเทศเยอรมนี ในการประชุ ม International Weeds Science Congress (IWSC) ครัง้ ที่ 7 ของ
International Weed Science Society (IWSS) ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก บรรยายว่า “สารกาจัดวัชพืชจะ
ยังคงเป็ นรากฐานสาหรับการควบคุมวัชพืชในพืน้ ทีก่ ารปลูกพืช เป็ นทรัพยากรทีม่ คี ุณค่าอย่างมากทีจ่ าเป็ น เพื่อ
การปกป้ องและอารักขาความต่อเนื่องของผลผลิตทางการเกษตรทีส่ งู ขึน้ ”
ทัง้ วาระและหัวข้อหลักในการประชุม IWSC ครัง้ ที่ 7 มีความหลากหลายทางด้านวิชาการทีเ่ กี่ยวกับ
วัชพืช เช่น ชีววิทยาและนิเวศวิทาของวัชพืช สารกาจัดวัชพืช เทคนิคการใช้ การต้านทานต่อสารกาจัดวัชพืช
ฯลฯ แต่ไม่มหี วั ข้อโดยเฉพาะด้านการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี มีแต่ หวั ข้อ “การควบคุมโดยการไม่ใช้สารเคมี”
(Non-chemical weed control) และ “สารกาจัดวัชพืชชีวภาพ” (Bioherbicides) เกี่ยวกับการทดสอบและการ
พัฒนาเชื้อ ราเป็ นสูต รสาเร็จ (formulations) ไม่มหี วั ข้อ ด้านการบริหารจัดการวัชพืช (weed management)
โดยเฉพาะ แต่มหี วั ข้อ “การบริหารจัดการวัชพืชแบบบูรณาการ” (Integrated weed management - IWM) ซึง่
เป็ นเรื่องของการบูรณาการวิธกี ารควบคุมต่าง ๆ แต่ไม่รวมการบูรณาการกับการควบคุมโดยชีววิธ ี ที่มกี ารใช้
แมลงและสิง่ มีชวี ติ ต่าง ๆ เป็ นตัวควบคุม ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (proceedings) ของการ
ประชุม IWSC ครัง้ ที่ 7 มีการเสนอบทคัดย่อของบทความวิชาการมากกว่า 827 เรื่อง รวม 685 หน้า แต่ไม่ม ี
บทความเกี่ยวกับการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ีโดยการใช้แมลง แม้แต่บทความเดียว ในบทความที่ทดสอบและ
พัฒนาการใช้เชื้อราควบคุมวัชพืช ซึ่งมีเพียงไม่ก่บี ทความภายใต้ หวั ข้อ “การควบคุมโดยการไม่ใช้สารเคมี”
(Non-chemical weed control) เท่านัน้ ที่มกี ารใช้ค าว่า “biocontrol” ในการใช้เ ชื้อ ราเป็ นตัว ควบคุ มควบคุ ม
วัชพืชโดยชีววิธ ี
อนึ่ ง ประเทศไทยโดยสมาคมวิท ยาการวัช พืช แห่ ง ประเทศไทย ( Weed Science Society of
Thailand – WSST) ได้รบั มอบหมายให้เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุม IWSC ครัง้ ที่ 8 ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่
21-26 มิถุ นายน 2563 โดยมีช่อื หัว เรื่อ ง (theme) คือ “Weed Science in a Climate of Change” (วิทยาการ
วัชพืชในสภาพภูมอิ ากาศของการเปลี่ยนแปลง) แต่ต้องเลื่อนออกไปโดยไม่มกี าหนด เพราะมีการระบาดของ
ไวรัส Covid-19 pandemic ในประเทศไทยและทัวโลกในขณะนั
่
น้
แต่อย่างไรก็ตาม นักวิชาการด้านการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี ก็มกี ารจัดประชุมทางวิชาการด้าน
การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ีเป็ นการเฉพาะ อย่างต่อเนื่องมาเป็ นเวลานานพอสมควรอยู่แล้ว คือ การประชุม
International Symposium on Biological Control of Weeds (ISBCW) ซึง่ มีการประชุมครัง้ แรกเมื่อ ค.ศ. 1969
(พ.ศ. 2512) ที่ European Station ของ Commonwealth Institute of Biological Control (CIBC European
Station) ณ เมือง Delémont ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และการประชุมครัง้ ล่าสุดคือ การประชุม ISBCW ครัง้ ที่
15 ระหว่างวันที่ 26-31 สิงหาคม 2562 ทีเ่ มือง Engelberg ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดังนัน้ การประชุม ISBCW
จะเป็ นเวทีของการประชุมวิชาการด้านการควบคุมวัชพืชโดยชีว วิธ ี ทีเ่ หมาะสมและมีสาระมากกว่าการประชุม
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International Weeds Science Congress (IWSC) ของ International Weed Science Society (IWSS) ทุกครัง้
ทีผ่ ่านมา
ส่วนการควบคุมวัชพืชในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็ นการใช้สารกาจัดวัชพืช โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในการเกษตรกรรมและการใช้ทวั ่ ๆ ไป ส่วนการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี ซึง่ โดยทัวไปจะไม่
่
สามารถนามาใช้ได้
กับพืชฤดูเดียว (annual crops) ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงไม่เป็ นที่รหู้ รือทีน่ ่ าสนใจ และไม่ค่อย
จะเป็ นทีร่ กู้ นั อย่างกว้างขวางโดยเกษตรกร สาธารณชน หรือแม้แต่นกั วิทยาการด้านวัชพืชในวงการวัชพืชทัวไป
่
ในประเทศไทย เช่นกัน นอกจากนัน้ ความสาเร็จของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ีในวัชพืชหลายชนิด จะเป็ น
“ผลบัน้ ปลายที่มองไม่เห็น ” (invisible end-results) ทาให้สาธารณชนไม่เล็งเห็นคุณค่ าหรือ มีความยินดีด้ว ย
เท่าทีค่ วร
1.6 การควบคุมวัชพืชโดยชีววิ ธี (Biological Control of Weeds)
คาว่า “biological control” ในภาษาอังกฤษ บางครัง้ มีการย่อให้เป็ น “biocontrol” เพื่อให้เกิดความ
สะดวกและกะทัดรัดในการเรียก ซึง่ อาจถือได้ว่าเป็ น “ชื่อเล่น” ของ “biological control” และมีการใช้แทนกันได้
ในหลายโอกาส บรรพต ณ ป้ อมเพชร (2525a) กล่าวว่าคาว่า “biological control” หรือ “biocontrol” ถ้าแปล
โดยตรงก็คอื “การควบคุมโดยชีววิธ ี” เป็ นคาที่กว้างซึ่งไม่ระบุโดยตรงว่าควบคุมอะไร ดังนั ้น ในสายงานการ
อารักขาพืช (plant protection หรือ crop protection) หรือการควบคุมศัตรูพชื (pest control) หรือการบริหาร
จัดการศัตรูพชื (pest management) เราควรที่จะเรียกเป็ น “การควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี” ทัง้ นี้เพื่อที่จะให้
แตกต่างไปจาก “การควบคุมโดยชีววิธ”ี ทีม่ กี ารใช้กนั ในวงการอื่น ๆ ทีไ่ ม่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือในทางอ้อมกับ
การควบคุมศัตรูพชื ทางการเกษตร ทางการแพทย์ และสาธารณสุข ซึ่งเป้ าหมายของการควบคุ มโดยชีว วิธ ี
คือศัตรูพชื (pests) ทีป่ ระกอบด้วยแมลงศัตรูพชื ซึง่ น่ าทีจ่ ะเรียกเป็ น “วัชแมลง” (insect pests) วัชพืช (weeds)
และโรคพืช (plant pathogens) ดังนัน้ แทนทีเ่ ราจะใช้คาว่า “biological control” ในภาษาไทยเป็ น “การควบคุม
โดยชีว วิธ ี” เราควรที่จ ะใช้เ ป็ น “การควบคุ ม ศัต รูพ ืช โดยชีว วิธ ี ” จะท าให้ม ีค วามหมายที่ช ัด เจน มีค วาม
เฉพาะเจาะจง และมีความเหมาะสมทางวิชาการมากขึน้
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ในการศึกษาพืน้ ฐาน การวิจยั และพัฒนา และการนาวิธกี ารควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธไี ปประยุกต์เพื่อใช้
ประโยชน์จากศัตรูธรรมชาติ เราสามารถแบ่งประเภทของการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี ออกเป็ นประเภทต่าง ๆ
คือ
1. การควบคุ ม โดยชีว วิธ ีต ามธรรมชาติ (Natural biological control) หรือ การควบคุ ม โดยชีว วิธ ี
ทีเ่ กิดขึน้ เองตามตามธรรมชาติ (Naturally-occurring biological control)
2. การควบคุมโดยชีววิธแี บบคลาสสิก (Classical biological control) เป็ นการนาศัต รูธ รรมชาติจ าก
ต่างประเทศ (exotic natural enemies) เข้ามาในประเทศ (introduction) เพื่อใช้ควบคุมศัตรูพชื ชนิด
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าศัตรูพชื ในเป้ าหมาย เป็ นศัตรูพชื จากต่างประเทศ หรือ จากท้องถิน่ อื่น
(exotic pests) ทีเ่ ป็ นชนิดพันธ์ต่างถิน่ ทีร่ กุ ราน (Invasive alien species – IAS)
3. การควบคุมโดยชีววิธแี บบเพิม่ ขยาย (Augmentative biological control) เป็ นการใช้ประโยชน์ จาก
ศัตรูธรรมชาติทม่ี อี ยู่แล้วในท้องถิน่ (endemic natural enemies) นามาเพาะเลีย้ ง เพิม่ ปริมาณ แล้ว
นาไปปลดปล่อยคืนสู่สภาพแวดล้อม เป็ นคราวๆ ไป (periodic releases) ซึง่ อาจเป็ นการปลดปล่อย
เป็ นแบบการเพาะเชือ้ (inoculative releases) ถ้าเพาะเลีย้ งได้ปริมาณน้อย หรือ เป็ นการปลดปล่อย
แบบท่วมท้น (inundative releases) ถ้าสามารถเพาะเลีย้ งได้ในปริมาณสูง
4. การควบคุ ม โดยชีว วิธ ีแ บบการอนุ ร ัก ษ์ (Conservation biological control) เป็ นการดัด แปลง
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ ให้เหมาะสมเพื่อการอนุรกั ษ์ศตั รูธรรมชาติ ทัง้ ทีเ่ ป็ นศัตรูธรรมชาติใน
ท้องถิน่ (resident natural enemies) และ ศัตรูธรรมชาติจากต่างประเทศ (exotic natural enemies)
ที่ได้นาเข้ามา (introduction) ในการควบคุ มโดยชีววิธ ีแบบคลาสสิก ที่ได้ต งั ้ รกรากและสถาปนา
ตนเอง (established) และ มีความคงอยู่ (persistence) ตามธรรมชาติได้แล้วในประเทศ
กลุ่มศัตรูพชื ในเป้ าหมายของการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธใี นภาพรวม ทีม่ กี ารดาเนินการอยู่ทวโลก
ั่
เท่าทีผ่ ่านมาจนถึงปั จจุบนั ในรูปแบบของการเป็ นโครงการแบบทีเ่ ป็ นตัวของตัวเอง (stand-alone projects) โดย
ไม่ต้องมีการนาไปบูรณาการร่วมกับวิธกี ารควบคุม วิธอี ่นื ๆ มีสดั ส่วนโดยประมาณของแต่ละกลุ่มศัตรูพชื ใน
เป้ าหมาย ดังต่อไปนี้ คือ
1. ร้อยละ 90 เป็ นการควบคุมแมลงและไรศัตรูพชื และวัชพืช ทีม่ คี วามสาคัญทางการเกษตร การป่ าไม้
และการประมง ( Insect and mite pests and weeds of importance in agriculture, forestry and
fisheries)
2. ร้อยละ 5 เป็ นการควบคุมแมลงศัตรูสตั ว์และแมลงพาหะนาโรค ที่มคี วามสาคัญทางการแพทย์และ
สาธารณสุข (Insect pests and insect vectors of medical and public health importance)
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3. ร้อยละ 5 เป็ นการควบคุมสิง่ มีชวี ติ อื่น ๆ ทีเ่ ป็ นศัตรูพชื เช่น เชือ้ โรคทีเ่ ป็ นสาเหตุของโรคพืช สัตว์ทม่ี ี
กระดูกสันหลัง ฯลฯ (Other pest organisms such as plant pathogens, vertebrate pests, etc.)
โดยเช่นนัน้ เราจะเห็นได้ว่าวัชพืชเป็ นกลุ่มศัตรูพชื หลักกลุ่มหนึ่ ง ทีม่ กี ารดาเนินการควบคุมโดยชีว
วิธอี ย่างกว้างขวางทัวโลก
่
เช่นเดียวกันกับการควบคุมแมลงศัตรูพชื และไรศัตรูพชื โดยชีววิธ ี Harris (1971)
กล่าวว่า “การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ”ี (biological control of weeds) คือ “การใช้ประโยชน์ของแมลงหรือปรสิต
ของพืชอื่น ๆ เพื่อลดความหนาแน่ นของวัชพืช ให้อยู่ในระดับ หนึ่งที่เป็ นที่ยอมรับได้” (Biological control of
weeds is the utilization of insects or other plant parasites to reduce the density of a weed to an
acceptable level) และระบุว่าการควบคุมวัชพืชมีแนวทางพืน้ ฐาน 4 แนวทาง คือ
1. การควบคุมโดยวิธกี ล (Mechanical control) โดยการไถพรวน (tillage) และการใช้แรงงาน (manual
removal)
2. การควบคุมโดยวิธเี ขตกรรม (Cultural control) โดยวิธกี ารเขตกรรม เช่น การปลูกพืชหมุนเวียน
(crop rotation) และการปลูกพืชผสมกัน (mixed cropping)
3. การควบคุมโดยสารเคมี (Chemical control) โดยการใช้สารเคมีกาจัดวัชพืช
4. การควบคุมโดยชีววิธ ี (Biological control) โดยการใช้สงิ่ มีชวี ติ ทีก่ นิ พืช (phytophagous organisms)
เช่น แมลง ไร หรือ โรคพืช บางครัง้ รวมสิง่ มีชวี ติ ชนิดอื่น เช่น ปลากินพืชด้วย
Andrés et al. (1976) กล่าวว่าพืชทุกชนิดรวมทัง้ วัชพืช จะมีศตั รูธรรมชาติของมัน ทีเ่ ราสามารถที่
จะปรับเปลี่ยนประชากรของศัต รูธ รรมชาติเหล่านัน้ ให้มอี ิทธิพ ลต่อ ความมากน้ อยของพืชอาศัยของมันได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าพืชชนิดนัน้ เป็ นวัชพืชที่เราต้องการควบคุม และมีศตั รูธรรมชาติชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ แมลง ในการควบคุมวัชพืชชนิดนัน้ โดยชีววิธ ี เหตุผลคือขนาดของตัว การมีอตั ราการขยายพันธุ์ และ
ความเฉพาะเจาะจงต่อพืชอาศัยสูง และในขณะเดียวกัน ก็ มกี ารศึกษาและขยายการใช้สงิ่ มีชวี ติ อื่น ๆ ด้วย
เช่น เชือ้ ราโรคพืช ไส้เดือนฝอย (nematodes) พืชกาฝาก (parasitic plants) และ พืชคู่แข่ง (competing plants)
เป็ นต้น
ทัง้ นี้การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี อาจเป็ นการใช้แมลงศัตรูธรรมชาติทเ่ี กิดขึน้ เองตามธรรมชาติและ
มีอ ยู่แล้ว ในพื้นที่ เป็ นการควบคุ มโดยชีว ิธ ีแบบเพิ่มขยาย (Augmentative biological control) หรือ โดยการ
นาแมลงศัตรูธรรมชาติของวัชพืชต่างถิน่ (exotic หรือ alien weed) ที่เข้ามาระบาดจากท้องถิน่ เดิม ของวัชพืช
เข้ามาใช้ในการควบคุมวัชพืชชนิดนัน้ โดยไม่มผี ลกระทบต่อพืช ชนิดอื่นที่ไม่ใช่พชื อาศัย เป็ นการควบคุมโดย
ชีววิธแี บบคลาสสิก (Classical biological control)
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เนื่องจากระดับของความเสียหายทางเศรษฐกิจของวัชพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไป ขึน้ อยู่กบั
ชนิดของพืชที่ทาการเพาะปลูก พื้นที่ และปั จจัย อื่น ๆ ดังนัน้ เราจะต้องมีการใช้ “หลักการระมัดระวังไว้ก่อน”
(Precautionary principle) ในการดาเนินการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ีแบบคลาสสิก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความ
ปลอดภัย ถ้ามีการนาแมลงศัตรูธรรมชาติจากต่างประเทศเข้ามาใช้ ทัง้ นี้เทคนิคของการนาศัตรูธรรมชาติเข้ามา
จะประกอบด้วยการมีแมลงศัตรูธรรมชาติ (availability of insect natural enemies) ที่มคี วามเฉพาะเจาะจงต่อ
พืชอาศัย (host plant) ทีส่ ามารถลดความรุนแรงของวัชพืชได้ แต่ไม่เป็ นอันตรายต่อพืชทีไ่ ม่ใช่พชื อาศัย (nonhost plants) ต้อ งมีก ารด าเนิ น การตามขัน้ ตอนต่ า ง ๆ ตามระเบีย บการหรือ พิธ ีก าร (protocol) ตัง้ แต่ ก าร
ตรวจสอบความเหมาะสมของวัชพืชต่อการควบคุมโดยชีววิธ ี การสารวจหาแมลงศัตรูธ รรมชาติ การศึกษาและ
การประเมินสภาพทางนิเวศวิทยาของศัตรูธรรมชาติ ทดสอบความเฉพาะเจาะจงต่อพืชอาศัย (host specificity
tests) ตลอดจนการนาเข้ามา (introduction) การตัง้ รกราก (establishment) และการประเมินผล (evaluation)
ตัง้ แต่การเริม่ ต้น ของโครงการ (sunrise evaluation) ระหว่างการดาเนินการ (daytime evaluation) และเมื่อ
โครงการสิน้ สุดลง (sunset evaluation)
McFadyen & Wilson (1997) และ McFadyen (1998) กล่าวว่า 5 ประเทศที่มกี ารทาการควบคุม
วัชพืชโดยชีววิธแี บบคลาสสิก มากทีส่ ุด หากพิจารณาจากจานวนชนิดของวัชพืชในเป้ าหมายและตัวกระทาการ
ควบคุมที่ปลดปล่อย คือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ แคนาดา และ นิวซีแลนด์ ตามลาดับ และใน
ประเทศเหล่านี้ มีการปลดปล่อยแมลงตัวควบคุมวัชพืช 130, 123, 61, 53 และ 24 ชนิด เพื่อควบคุมวัชพืชใน
เป้ าหมาย 54, 45, 28, 18 และ 15 ชนิด ตามลาดับ นอกจากนัน้ McFadyen (1998) ยังกล่าวเพิม่ เติมอีกว่าใน
ทวีปเอเชีย ประเทศที่มกี ารดาเนินการควบคุ มวัชพืชโดยชีว วิธ ี มาก โดยการเรียงชื่อ ประเทศตามตัว อักษร
ภาษาอังกฤษ คือ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปาปั วนิวกินี ประเทศไทย และ เวียดนาม
ในประเทศไทย ตัง้ แต่ พ.ศ. 2520 จนถึง พ.ศ. 2555 รวมเป็ นเวลา 35 ปี มีการนาแมลงตัวควบคุม
วัชพืชโดยชีววิธเี ข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อควบคุมวัชพืชโดยชีววิธแี บบคลาสสิก รวม 23 ชนิด มีการปลดปล่อย
ในภาคสนาม 21 ชนิ ด และไม่ ป ลดปล่ อ ย 2 ชนิ ด คื อ ด้ ว งหนวดยาว Milothris irrorata (Coleoptera:
Cerambycidae) จากอิ น โดนี เ ซี ย และ หนอนเจาะยอดและล าต้ น Neurostrota gunniella (Lepidoptera:
Gracillariidae) จากเม็กซิโกผ่านออสเตรเลีย เพื่อควบคุมไมยราบยักษ์ และแมลงที่นาเข้ามาทัง้ หมด สามารถ
ตัง้ รกรากได้รวม 10 ชนิด ให้ผลในการควบคุมเป็ นบางส่วน (partial control) และมากพอสมควร (substantial)
4 ชนิด และให้ผ ลในการควบคุ ม ที่ส มบูรณ์ (complete control) 6 ชนิด คือ ด้ว งงวงผัก ตบชวา Neochetina
eichhorniae และ N. bruchi (Coleoptera: Erirhinidae) เพื่อ ควบคุ มผักตบชวา ด้ว งเจาะเมล็ดไมยราบยัก ษ์
Acanthoscelides puniceus และ A. quadridentatus (Coleoptera: Bruchidae) เพื่ อ ควบคุ ม ไมยราบยัก ษ์
ด้ว งหมัด Agasicles hygrophila (Coleoptera: Chrysomelidae) เพื่อ ควบคุ มต้นผัก เป็ ด และ แมลงวันทาปม
Procecidochares utilis (Diptera: Tephritidae) เพื่อ ควบคุ ม ต้ น สาบหมา กับ ไม่ ส ามารถตัง้ รกรากได้ ร วม
11 ชนิด และประเทศไทยส่งแมลงเข้าไปใช้ในเวียดนามรวม 5 ชนิดคือ ด้วงงวงผักตบชวา 2 ชนิด ด้วงเจาะเมล็ด
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ไมยราบยักษ์ 2 ชนิด และ ผีเสือ้ Pareuchaetes pseudoinsulata (Lepidoptera: Arctiidae) เพื่อควบคุมสาบเสือ
และ นาด้วง Phyllocharis undulata (Coleoptera: Chrysomelidae) จากเวียดนามเข้ามาควบคุมต้นนางแย้มป่ า
ในประเทศไทย ทาให้ประเทศเวียดนามมีช่ ือ ว่ามีการดาเนินงานการควบคุ มวัชพืชโดยชีว วิธ ี แบบคลาสสิก
ด้วยเช่นกัน
1.7 วัชพืชต่างถิ่ นที่รกุ รานที่เลวร้ายที่สดุ ในโลก (The World’s Worst Invasive Alien Weeds)
ตามนัย ของมาตรา 8 h ของอนุ ส ัญ ญาว่ า ด้ว ยความหลากหลายทางชีว ภาพ (Convention on
Biological Diversity – CBD) ให้ประเทศภาคี “ป้ องกันการนาเข้ามา ควบคุม หรือกาจัดให้หมดสิน้ ซึง่ ชนิดพันธุ์
ต่ า งถิ่น เหล่ า นั น้ ที่คุ ก คามระบบนิ เ วศ ถิ่น อาศัย หรือ ชนิ ด พัน ธุ์ ” (Prevent the introduction of, control or
eradicate those alien species which threaten ecosystems, habitats or species) มี ก า ร จั ด ตั ้ ง “ ก ลุ่ ม
ผู้ เ ชี่ย วชาญด้ า นชนิ ด พัน ธุ์ ท่ีรุ ก ราน” (The Invasive Species Specialist Group - ISSG) ภายใต้ อ งค์ ก าร
“สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุ รกั ษ์ธ รรมชาติ” (International Union for Conservation of Nature) หรือ
IUCN ซึง่ มีช่อื เต็มว่า สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุ รกั ษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International
Union for Conservation of Nature and Natural Resources) ในการนี้ Lowe et al. (2004) จัดทาเอกสารเรื่อง
“100 of the World’s Worst Invasive Alien Species” (ชนิดพันธุ์ต่ างถิ่นที่รุกรานที่เ ลวร้ายที่สุ ด 100 ชนิดใน
โลก) พิมพ์ค รัง้ แรกเมื่อ ค.ศ. 2000 และปรับปรุงพิมพ์ใ หม่เ มื่อ ค.ศ. 2004 ชนิดพันธ์เ หล่ านัน้ ประกอบด้วย
จุลนิ ทรีย์ 8 ชนิด พืชน้า 4 ชนิด เป็ นสาหร่ายทะเล 2 ชนิด หญ้า 1 ชนิด และผักตบชวา และพืชบก 32 ชนิด สัตว์
ไม่มกี ระดูกสันหลังในน้ า 9 ชนิด สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังบนบก 17 ชนิด เป็ นแมลง 14 ชนิด สัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบก 3 ชนิด ปลา 8 ชนิด นก 3 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 2 ชนิด และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 14 ชนิด รวม
เป็ น 100 ชนิด และในบรรดาพืชน้าและพืชบก ประกอบด้วย
ก. พืชน้า (Aquatic plants)
1. Caulerpa seaweed (Caulerpa taxifolia) (Caulerpaceae) -สาหร่ายพวงองุน่
2. Common cord-grass (Spartina anglica) (Poaceae) - หญ้าเจ้าชูท้ ะเล
3. Wakame seaweed (Undaria pinnatifida) (Alariaceae) - สาหร่ายวากาเม่
4. Water hyacinth (Eichhornia crassipes) (Pontederiaceae) – ผักตบชวา
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ข. พืชบก (Terrestrial plants)
1. African tulip tree (Spathodea campanulata) (Bignoniaceae) - ต้นดอกทิวลิปแอฟริกา
2. Black wattle (Acacia mearnsii) (Fabaceae) - ต้นกระถินดา
3. Brazilian pepper tree (Schinus terebinthifolius) (Anacardiaceae) - ต้นมะตูมแขก หรือ
มะตูมซาอุฯ
4. Cogon grass (Imperata cylindrica) (Poaceae) - หญ้าคา
5. Cluster pine (Pinus pinaster) (Pinaceae) - ต้นสนกลุ่ม
6. Erect pricklypear (Opuntia stricta) (Cactaceae) - กระบองเพชรใบเสมา
7. Fire tree Morella (Myrica) faya) (Myricaceae) - ต้นพุ่มไฟ
8. Giant reed (Arundo donax) (Poaceae) - ต้นอ้อ
9. Gorse (Ulex europaeus) (Fabaceae) - ต้นกอซ
10. Hiptage (Hiptage benghalensis) (Malpighiaceae) - ต้นโนรา หรือ กาลังช้างเผือก
11. Japanese knotweed (Reynoutria (Fallopia) japonica) (Polygonaceae) - ผักไผ่ญป่ี ่ นุ
12. Kahili ginger (Hedychium gardnerianum) (Zingiberaceae) - มหาหงส์ ข่าป่ าชนิดหนึ่ง
13. Koster’s curse, soapbush (Clidemia hirta) (Melastomataceae) - โคลงเคลงขนต่อม
14. Kudzu (Pueraria montana var. lobata) (Fabaceae) - กวาวเครือ
15. Lantana (Lantana camara) (Verbenaceae) - ผกากรอง
16. Leafy spurge (Euphorbia esula) (Euphorbiaceae) - หญ้ายางชนิดหนึ่ง
17. Leucaena (Leucaena leucocephala) (Fabaceae) - กระถิน
18. Melaleuca (Melaleuca quinquenervia) (Myrtaceae) - เสม็ด
19. Mesquite (Prosopis glandulosa) (Fabaceae) - เมสคีต, เมสเก้
20. Miconia (Miconia calvescens) (Melastomataceae) - ???
21. Mile-a-minute weed (Mikania micrantha) (Asteraceae) - ขีไ้ ก่ยา่ น
22. Mimosa (Mimosa pigra) (Mimosaceae) - ไมยราบยักษ์
23. Privet (Ligustrum robustum) (Oleaceae) - ข้าวสารหลวง
24. Pumpwood (Cecropia peltata) (Urticaceae) - (trumpet tree, wild paw paw) ???
25. Purple loosestrife (Lythrum salicaria) (Lythraceae) - ???
26. Quinine tree (Cinchona pubescens) (Rubiacea) - ต้นควินิน
27. Shoebutton ardisia (Ardisia elliptica) (Primulaceae) - รามใหญ่, ทุลงั กาสา
28. Siam weed (Chromolaena odorata) (Asteraceae) - สาบเสือ
29. Strawberry guava (Psidium cattleianum) (Myrtaceae) - ฝรังสตรอเบอรรี
่
30. Tamarisk, saltcedar (Tamarix ramosissima) (Tamaricaceae) - ???
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31. Wedelia, Singapore daisy (Sphagneticola trilobata) (Asteraceae) - กระดุมทองเลือ้ ย
32. Yellow Himalayan raspberry (Rubus ellipticus) (Rosaceae) - หนามไข่ปู
รายชื่อ พืช เหล่ า นี้ จะแตกต่ า งกัน ไปในแต่ ล ะประเทศ ดิน แดน และภูม ิศ าสตร์น อกเหนื อ ไปจาก
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ของพืชแต่ละชนิด ตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจ และในรายชื่อนี้ มีพชื หลายชนิด
ที่ไม่ถือว่าเป็ นวัชพืช ในประเทศไทย แต่เป็ นพืชที่มปี ระโยชน์ เช่น กระถิน (L. leucocephala) เป็ นไม้โตเร็ว
เอนกประสงค์ (multipurpose tree species – MPTS) ต้นควินิน (quinine tree, C. pubescens) ใช้ผลิตยาควินิน
และกระดุ ม ทองเลื้อ ย (wedelia หรือ Singapore daisy, S. trilobata) เป็ นไม้ป ระดับ และหลายชนิ ด ไม่ ม ี
ในประเทศไทย เช่น ต้น mesquite ต้น miconia และต้น tamarisk หรือ saltcedar
ในส่วนของประเทศไทย Napompeth & Saengyot (2007) จัดทารายชื่อเบือ้ งต้นแบบคร่าวๆ ของ
“ชนิดพันธุ์ต่ างถิ่นที่รุกรานที่เลวร้ายที่สุ ด 100 ชนิดในประเทศไทย” (Preliminary and Tentative list of “100
of Thailand’s Worst Invasive Alien Species” และบางชนิดเป็ นวัชพืชในเป้ าหมายในการควบคุ มโดยชีว วิธ ี
เช่น ผักเป็ ดน้ า ผักตบชวา จอก จอกหูหนู สาบหมา ผักขมหนาม สาบเสือ ผกากรอง ขีไ้ ก่ย่าน ไมยราบยักษ์
หญ้าโขย่ง และ หนามไข่ปู ประกอบด้วย พืชน้ า 6 ชนิด พืชบก 25 ชนิด และพืชกาฝาก 2 ชนิด รวม 33 ชนิด
ประกอบด้วย
ก. พืชน้า (Aquatic plants)
1. Arundo donax (Giant reed) (Poaceae) - ต้นอ้อ
2. Eichhornia crassipes (Water hyacinth) (Pontederiaceae) - ผักตบชวา
3. Hydrilla verticillata (Hydrilla) (Hydrocharitaceae) - สาหร่ายหางกระรอก
4. Pistia stratiotes (water lettuce) (Araceae) - จอก
5. Salvinia molesta (giant salvinia) (Salviniaceae) - จอกหูหนูยกั ษ์
6. Typha domingensis (= T. angustifolia) (cattail) (Typhaceae) - ธูปฤาษี กกช้าง
ข. พืชบก (Terrestrial plants)
1. Ageratina adenophora (Crofton weed, Maui pamakani) (Asteraceae) – สาบหมา
2. Alternanthera philoxeroides (alligator weed) (Amaranthaceae) – ผักเป็ ดน้า
3. Amaranthus spinosus (spiny amaranth) (Amaranthaceae) – ผักขมหนาม
4. Bidens alba var. radiata (beggartick) (Asteraceae) - ดาวกระจายไต้หวัน ก้นจ้าขาวดอกใหญ่
และ เชียงรายเดซี่
5. Chromolaena odorata (Siam weed) (Asteraceae) – สาบเสือ
6. Coccinia grandis (ivy gourd) (Cucurbitaceae) – ตาลึง
7. Euphorbia heterophylla (leafy spurge) (Euphorbiaceae) – หญ้ายางชนิดหนึ่ง
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8. Hyptis (Mesosphaerum) suaveolens (pignut) (Lamiaceae) – แมงลักคา
9. Imperata cylindrica (cogon grass) (Poaceae) – หญ้าคา
10. Lantana camara (lantana) (Verbenaceae) – ผกากรอง
11. Mikania micrantha (mile-a-minute) (Asteraceae) – ขีไ้ ก่ยา่ น
12. Mimosa diplotricha (= M. invisa) (creeping mimosa) (Mimosaceae) – ไมยราบเลือ้ ย
13. M. pigra (giant sensitive plant (Mimosaceae) – ไมยราบยักษ์
14. Pennisetum pedicellatum (communist grass) (Poaceae) – หญ้าขจรจบดอกเล็ก
15. P. polystachyon (communist grass) (Poaceae) – หญ้าขจรจบดอกใหญ่
16. P. purpureum (Nepier grass) (Poaceae) – หญ้าเนเปี ยร์
17. P. setosum (communist grass) (Poaceae) – หญ้าขจรจบดอกเหลือง
18. Rottboellia cochinchinensis (itchgrass) (Poaceae) – หญ้าโขย่ง
19. Rubus alceifolius (raspberry) (Rosaceae) – หนามไข่ปู
20. R. ellipticus (yellow Himalayan raspberry) (Rosaceae) – หนามไข่ปู
21. Spathodea campanulata (African tulip tree) (Bignoniaceae) - ต้นดอกทิวลิป
แอฟริกา
22. Sphagneticola (Wedelia) trilobata (wedelia, Singapore daisy) (Asteraceae) กระดุมทองเลือ้ ย
23. Tithonia diversifolia (Mexican sunflower, tithonia) (Asteraceae) – บัวตอง
24. Tribulus terrestris (puncture vine) (Zygophyllaceae) – โคกกระสุน
25. Xanthium strumarium (cocklebur) (Asteraceae) - ผักกระชับ หญ้าผมยุง่ ขีค้ รอก
ค. พืชกาฝาก (Parasitic plant)
1. Cuscuta chinensis (Chinese dodder plant) (Convolvulaceae) - ต้นฝอยทอง
2. Dendrophthoe pentandra (mango mistletoe) (Loranthaceae) - กาฝากมะม่วง
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บทที่ 2
คานิยามและขอบเขตของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี
(Definitions and Scope of Biological Control of Weeds)
2.1 คานิ ยามของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิ ธี (Definitions of Biological Control)
ในการศึกษาที่จะนาไปสู่การวิจยั และพัฒนา (Research and Development – R&D) ทางวิชาการ
ต่าง ๆ ความรูพ้ น้ื ฐานทีส่ าคัญทีส่ ุดในการทีจ่ ะนาไปดาเนินการคือ คานิยาม (definition) ทีม่ คี วามถูกต้อง เป็ นที่
ยอมรับ และมีการนาไปใช้อย่างกว้างขวางในสาขาวิชาการหรือสายงานนัน้ และเช่นเดียวกัน ในการดาเนินงาน
ด้า นการควบคุ ม ศัต รูพืช และวัช พืช โดยชีว วิธ ี ก็จ ะต้อ งมีค านิ ย ามที่ เ ป็ น ที่ย อมรับ มีก ารน ามาใช้กัน อย่ า ง
กว้างขวาง และเป็ นสากล ซึ่งเราต้องยอมรับด้วยว่าคงจะไม่มคี านิยามใดที่เป็ น คานิยามหนึ่งเดียว (singular
definition) หรือที่เป็ นคานิยามครอบจักรวาล (universal definition) แต่จะมีคานิยามที่เป็ นคานิยามดัง้ เดิมตาม
ประเพณี (conventional หรือ traditional definition) ทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับและนามาใช้กนั อย่างกว้างขวาง เป็ นพืน้ ฐาน
อยู่เสมอ นอกจากนัน้ ในบางกรณีเราจะพบว่ามีการใช้คานิยามทางกฎหมาย (legal หรือ regulatory definition)
ด้วยเช่นกัน โดยคานิยามนัน้ จะไม่ใช้พ้นื ฐานทางวิชาการ เช่น พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 ให้คา
นิยามของ “สัตว์น้า” ว่า “หมายความว่าเป็ นสัตว์ทอ่ี าศัยอยู่ในน้าเป็ นปกติ สัตว์จาพวกสะเทินน้าสะเทินบก สัตว์ท่ี
อาศัยอยูใ่ นบริเวณน้ าท่วมถึง สัตว์ทม่ี กี ารดารงชีวติ ส่วนหนึ่งอยูใ่ นน้ า สัตว์ทม่ี วี งจรชีวติ ช่วงหนึ่ง ทีอ่ าศัยอยู่ในน้ า
เฉพาะช่วงชีวติ ทีอ่ าศัยอยู่ในน้ า รวมทัง้ ไข่และน้ าเชือ้ ของสัตว์น้ า และสาหร่ายทะเล ซาก หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใด
ของสัตว์น้ าเหล่านัน้ และให้หมายความรวมถึง พันธุไ์ ม้น้ า ตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนด และ ซาก หรือ ส่วน
หนึ่งส่วนใดของพันธุไ์ ม้น้า นัน้ ด้วย”
อนึ่ ง ถึ ง แม้ ว่ า การควบคุ ม เพลี้ ย หอยนวมฝ้ าย ( cottony cushion scale) (Icerya purchasi,
Hemiptera: Monophlebidae) ซึ่งเป็ นแมลงศัตรูส้มที่สาคัญมากในแคลิฟอร์เนียโดยชีววิธ ี โดยการนาด้ว งเต่ า
ตัว ห้ า เวดาเลี ย (Vedalia beetle) (Rodolia cardinalis, Coleoptera: Coccinellidae) จากออสเตรเลี ย และ
นิวซีแลนด์ (Morales & Hill, 1989) เข้ามาใช้เป็ นตัวกระทาการควบคุม ตัง้ แต่ ค.ศ. 1888 (พ.ศ. 2431) จนได้รบั
ความสาเร็จเป็ นอย่างดีและเป็ นทีร่ กู้ นั อย่างกว้างขวางทัวโลกจนถึ
่
งทุกวันนี้กต็ าม ในช่วงเวลานัน้ ยังไม่มกี ารให้
คานิยามของ “การควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ”ี (biological control) ทีเ่ ป็ นรูปธรรมแต่อย่างใดทัง้ สิน้
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การให้คานิยามของการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี มีจุดเริม่ ต้นตัง้ แต่ ค.ศ. 1919 (พ.ศ. 2462) เมื่อ
ศาสตราจารย์ Harry S. Smith แห่ ง University of California, Berkeley, California (ภาพที่ 2.1) ใช้ ค าว่ า
“ชีว วิธ ี ” (biological method) ในการบรรยายเรื่อ ง “On some phases of insect control by the biological
method” (Smith, 1919) ในการประชุ ม ของสมาคม American Association of Economic Entomologists,
Pacific Slope Branch ที่โ รงแรม Mission Inn เมือ ง Riverside, California เมื่อ เดือ น กรกฎาคม ค.ศ. 1919
(พ.ศ. 2462) แต่ไม่มกี ารให้คานิยามของคาว่า “ชีววิธ ”ี และเมื่อ ค.ศ. 1920 (พ.ศ. 2463) Smith & Armitage
(1920) ใช้คาว่า “การควบคุมโดยชีววิธ”ี (biological control) ในบทความทางวิชาการเรื่อง “Biological control
of mealybug in California” ใน California Department of Agriculture Monthly Bulletin แต่ ก็ ย ัง ไม่ ม ีก ารให้
คานิยามของคาว่า “การควบคุมโดยชีววิธ”ี (biological control) ในขณะนัน้

ภาพที่ 2.1 ศาสตราจารย์ Harry Scott Smith (1893-1957) แห่ง University of California, Berkeley,
California, USA ผูเ้ ริม่ ต้นใช้คาว่า "ชีววิธ”ี (Biological method) เมือ่ ค.ศ.1919
(พ.ศ. 2462) และคาว่า “การควบคุมโดยชีววิธ”ี (Biological control) เมือ่ ค.ศ.1920
(พ.ศ. 2463) (แหล่งทีม่ า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)
แม้ ต่ อ มาเมื่ อ ค.ศ. 1936 (พ.ศ. 2479) เมื่ อ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ Harvey L. Sweetman
แ ห่ ง Massachusetts State College ( University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts) ป ร ะ เ ท ศ
สหรั ฐ อเมริ ก า แต่ ง หนั ง สื อ เรื่ อ ง “The Biological Control of Insects with a Chapter on Weed Control”
(การควบคุ มแมลงโดยชีว วิธ ี กับบทหนึ่งที่เ กี่ยวกับการควบคุ มวัชพืช) (Sweetman, 1936) ซึ่งเป็ นหนัง สือ
เกี่ยวกับการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธเี ล่มแรกของโลก ก็ยงั ไม่มกี ารให้คานิยามของ “การควบคุมโดยชีววิธ”ี
(biological control) หรือ “การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ”ี (biological control of weed) แต่อย่างใดเช่นกัน
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จนกระทัง่ เมื่อ พ.ศ. 2507 ศาสตราจารย์ Paul H. DeBach (ภาพที่ 2.2) แห่ ง University of
California, Riverside, California คณาจารย์ และผู้ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นการควบคุ ม ศั ต รู พ ื ช โดยชี ว วิ ธ ี
ในสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันเขียนบทต่าง ๆ ในหนังสือเรื่อง “Biological Control of Insect Pests and Weeds”
(DeBach, 1964b) โดยมี Paul H. DeBach ทาหน้าทีเ่ ป็ นบรรณาธิการ จัดพิมพ์โดย Reinhold, New York เมื่อ
พ.ศ. 2507 จึงมีการให้ค านิยามของการควบคุ มศัต รูพ ืชโดยชีววิธ ี ใน DeBach (1964a) ที่มกี ารนามาใช้กัน
อย่างกว้างขวาง จนถึงปั จจุบนั

ภาพที่ 2.2 ศาสตราจารย์ Paul H. DeBach (1904-1992) แห่ง University of California, Riverside,
California ผูใ้ ห้คานิยามของคาว่า Biological control เมื่อ ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507)
ในหนังสือ “Biological Control of Insect Pests and Weeds” (แหล่งทีม่ า:
Wikipedia, The Free Encyclopedia)
DeBach (1964a) ได้ให้คานิยามของ “การควบคุมโดยชีววิธ”ี (Biological control) ว่าหมายถึง
1. “การกระทาของตัว เบียน ตัว ห้า หรือ เชื้อ โรคต่ าง ๆ ในการที่จะรักษาระดับความหนาแน่ นของ
ประชากรของสิ่งมีชีว ิต อีกชนิดหนึ่ง ให้อ ยู่ต่ ากว่าระดับโดยเฉลี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่มศี ัต รู
ธรรมชาติเหล่านัน้ อยู่” (The action of parasites, predators, or pathogens in maintaining another
organism’s population density at a lower average than would occur in their absence) ซึ่ง เป็ น
ค านิยามจากมุม มองของการควบคุ มโดยชีว วิธ ีท่เี กิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Naturally-occurring
biological control) หรือ การควบคุมตามธรรมชาติ (Natural biological control) และ
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2. “การศึกษาและการใช้ประโยชน์ ของตัวเบียน ตัวห้า และ เชื้อโรคต่าง ๆ สาหรับการควบคุมความ
หนาแน่ น ของประชากรของศัต รู พ ืช ” (The study and utilization of parasites, predators, and
pathogens for the regulation of pest population densities) เมื่อ เป็ น ค านิ ย ามในการด าเนิ น งาน
การควบคุมโดยชีววิธแี บบคลาสสิก (Classical biological control) การควบคุมโดยชีววิธ แี บบเพิม่
ขยาย (Augmentative biological control) และ การควบคุมโดยชีววิธ แี บบอนุ รกั ษ์ (Conservation
biological control)
คานิยามทีก่ ล่าวมาข้างต้นของ DeBach (1964a) ตัง้ แต่ พ.ศ. 2507 เป็ นต้นมา อาจกล่าวได้ว่าเป็ น
คานิยามแรก ที่เป็ นทัง้ คานิยามหนึ่งเดียว (singular definition) คานิยามครอบจักรวาล (universal definition)
และคานิยามตามประเพณี (traditional definition) พร้อมกันไป ทีก่ ล่าวถึง “สิง่ มีชวี ติ อีกชนิดหนึ่ง” ในการควบคุม
ตามธรรมชาติ โดยไม่ระบุว่าเป็ น “ศัตรูพชื ” ซึง่ ถือว่าเป็ นเพียง “สิง่ มีชวี ติ อีกชนิดหนึ่ง” เท่านัน้ แต่เมื่อมีการนา
ศัต รูธ รรมชาติ คือ ตัว เบีย น ตัว ห้ า หรือ เชื้อ โรค มาท าการศึก ษาและใช้ป ระโยชน์ จึง ระบุ อ ย่า งชัด เจนว่า
“สิง่ มีชวี ติ อีกชนิดหนึ่ง” คือ “ศัตรูพชื ” ในภาพรวม และไม่ระบุว่า “ศัตรูพชื ” เหล่านัน้ เป็ นแมลงศัตรูพชื หรือ
วัชพืช หรือโรคพืช จนกระทังทุ
่ กวันนี้
แต่ ป รากฏในภายหลัง จากการทบทวนเอกสารโดย ศาสตราจารย์ Curtis P. Clausen แห่ ง
University of California, Riverside, California พบว่าผูท้ น่ี ่ าจะเป็ นผูใ้ ห้คานิยามของการควบคุมศัตรูพชื โดยชีว
วิธเี ป็ นคนแรกมาก่อนแล้วตัง้ แต่ ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) คือ ศาสตราจารย์ Harry S. Smith แห่ง University of
California, Berkeley, California ในบทความเรื่อ ง “Biological control of insect pests” (Smith, 1948) โดย
กล่าวว่า “การควบคุมแมลงศัตรูพชื โดยชีววิธ ี” (Biological control of insect pests) หมายถึง “การปราบปราม
ศัตรูพชื ชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยการนาเข้ามา การเพาะเลีย้ ง และ การนาไปแพร่กระจาย ซึง่ ตัวห้า ตัวเบียน และ
โรค ทีศ่ ตั รูพชื ชนิดนัน้ ถูกลงทาลาย” (The suppression of a pest by means of the introduction, propagation,
and dissemination of the predators, the parasites, and the disease by which it is attacked) ใ น ห นั ง สื อ
“The Citrus Industry” Volume II. The Production of the Crop. L.D. Batchelór and H.J. Webber (eds.).
Revised Edition 1978 (พ.ศ. 2421) จัดพิมพ์โดย University of California Division of Agriculture and Natural
Resources. University of California Press, Berkeley and Los Angeles
หนังสือ “The Citrus Industry” มีการจัดพิมพ์ค รัง้ แรกในวาระต่ าง ๆ ระหว่าง ค.ศ. 1943-1948
(พ.ศ. 2486-2491) และมีการปรับปรุงแก้ไขเป็ นการพิมพ์ครัง้ ที่ 2 ในวาระต่าง ๆ ระหว่าง ค.ศ. 1967-1989 (พ.ศ.
2510-2532) เป็ นชุดรวมทัง้ หมด 5 เล่ม ซึง่ ถือว่าเป็ น “คัมภีรไ์ บเบิลสาหรับการปลูกส้ม ” (The Bible for Citrus
Farming) ของรัฐแคลิฟอร์เนีย
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ในหนังสือ “The Citrus Industry” Volume IV. Crop Protection. Revised edition. Walter Reuther,
E. Clair Calavan and Glenn E. Carmen (eds.) Revised edition 1978 ในบทที่ 6 เรือ่ ง Biological Control of
Citrus Insects ศาสตราจารย์ Curtis P. Clausen แห่ง University of California, Riverside, California ได้แยก
ออกจากกันว่า ในทางปฏิบตั แิ มลงทุกชนิดในธรรมชาติ จะถูกควบคุมให้อยูใ่ นบางระดับอยูแ่ ล้ว โดยศัตรูชนิดต่าง
ๆ และอิทธิพลของศัตรูเหล่านัน้ โดยทีม่ นุ ษย์มไิ ด้มสี ่วนช่วยส่งเสริม หรือเกี่ยวข้องแต่อย่างใดทัง้ สิน้ ถือว่าเป็ น
“การควบคุมตามธรรมชาติ” (Natural control) เพื่อที่จะแยกให้เห็นความแตกต่างกับ “การควบคุมโดยชีววิธ ี”
(Biological control) เมื่อมนุ ษย์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยการใช้ศตั รูธรรมชาติ ทัง้ ได้กล่าวเพิม่ เติมอีกว่า “แมลง
ทีก่ นิ พืชตามธรรมชาติส่วนใหญ่ จะถูกควบคุมอยู่แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ ให้อยู่ในระดับทีไ่ ม่มคี วามสาคัญทาง
เศรษฐกิจและผลที่ต ามมาคือ ไม่จาเป็ นต้อ งมีการทาการควบคุ มโดยชีว วิธ ี ” (The great majority of natural
plant- feeding insects is under effective control at a non- economic level, and consequently presents no
need for biological control effect)
อนึ่ง เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่าข้อมูลของเอกสารทัง้ สองเรือ่ ง คือ Smith (1948) และ Clausen (1948) และ
การที่ศาสตราจารย์ Harry S. Smith ได้ให้คานิยามของ “การควบคุมโดยชีววิธ ี” เป็ นคนแรก ไม่พบว่า มีการ
อ้างอิงถึงในเอกสารวิชาการ ตารา หรือหนังสือทีเ่ กีย่ วกับการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี ไม่ว่าจะเป็ นโดย DeBach
(1964b), van den Bosch & Messenger (1973), DeBach (1974), Huffaker & Messenger (1976), van den
Bosch, Messenger & Gutierrez ( 1 9 8 2 ) , DeBach & Rosen ( 1 9 9 1 ) , Van Driesche & Bellows ( 1996) ,
Bellows & Fisher (1999) และ Van Driesche, Hoddle & Center (2008) ทัง้ นี้อาจจะเป็ นการพบข้อมูลภายหลัง
เมือ่ ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) แต่เพื่อความถูกต้องทางวิชาการ เราอาจกล่าวได้ว่า ผูใ้ ห้คานิยามของ “การควบคุม
โดยชีววิธ”ี เป็ นคนแรกตัง้ แต่เมือ่ ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) คือ ศาสตราจารย์ Harry S. Smith แห่ง University of
California, Berkeley มิใช่ ศาสตราจารย์ Paul H. DeBach แห่ง University of California, Riverside เมื่อ ค.ศ.
1964 (พ.ศ. 2507)
จากการทีค่ านิยามของ “การควบคุมโดยชีววิธ”ี โดย DeBach (1964a) ไม่มกี ารระบุอย่างเด่นชัดว่า
ศัต รูพืชเป็ นแมลงศัต รูพืช หรือ วัชพืช หรือ โรคพืช จึง ทาให้มคี วามจ าเป็ น ที่จะต้อ งมีก ารให้ค านิ ยามของ
“การควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี” ที่เด่นชัดและเฉเพาะเจาะจงตามกลุ่มศัตรูพชื ต่าง ๆ ตามชนิดของศัตรูพ ืชใน
เป้ าหมาย เช่น ในการใช้ตวั เบียนและตัวห้าเป็ นตัวกระทาการควบคุมแมลงศัตรูพชื การควบคุมจะเรียกเป็ น “การ
ควบคุ ม แมลงศั ต รู พื ช โดยชี ว วิ ธ ี ” (Biological control of insect pests) แต่ ถ้ า เป็ นการใช้ แ มลงกิ น พื ช
(phytophagous insects ในการควบคุมวัชพืช จะเรียกเป็ น “การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ”ี (Biological control of
weeds) และ ในการใช้จุลนิ ทรียท์ ่กี ่อโรคในแมลง เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และไส้เดือนฝอย ฯลฯ ในการ
ควบคุ มแมลงศัตรูพืช มัก จะถู ก แยกออกมาเป็ นสายงานทางด้าน “โรควิทยาของแมลง” (Insect pathology)
(Burges & Hussey,1971; Burges, 1981; Cantwell, 1974; Steinhaus, 1949; Tanada, 1959, 1967; Tanada
& Kaya, 1993) และการควบคุมจะเรียกเป็ น “การควบคุมโดยจุลนิ ทรีย”์ (Microbial control) และเมือ่ นาจุลนิ ทรีย์
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เหล่านัน้ มาพัฒนาเป็ นผลผลิตที่มกี ารผลิตเป็ นสูตรสาเร็จ (formulations) คล้ายกันกับในการใช้สารเคมีกาจัด
ศัตรูพชื เราจะเรียกผลผลิตนัน้ เป็ น “ยาเชือ้ กาจัดศัตรูพชื ” (microbial pesticides)
ด้ ว ยเหตุ น้ี Fred J. Simmonds (1968) ผู้ อ านวยการ Commonwealth Institute of Biological
Control – CIBC) ซึ่ง ในปั จ จุ บ ัน คือ CABI (Center for Agriculture and Bioscience International) ประเทศ
อังกฤษ จึงให้คานยามของการควบคุมโดยชีววิธขี น้ึ มาใหม่ว่า “การควบคุมโดยชีววิธ ี เป็ นคาศัพท์ท่ใี ช้สาหรับ
การควบคุมศัตรูพชื ซึ่งโดยปกติคอื แมลงหรือวัชพืช โดยการใช้สงิ่ มีชวี ติ ซึง่ โดยบ่อยครัง้ แต่ไม่เสมอไป คือแมลง
ตัวเบียนหรือแมลงตัวห้าเพื่อการควบคุมแมลงศัตรูพชื และ แมลงที่กนิ พืชเพื่อการควบคุมวัชพืช” (Biological
control is the term used for the control of pests, usually insects or weeds, by means of living organisms
often, but not always, parasitic and predaceous insects, to control insect pests; and phytophagous
insects to control weeds)
ตามมาด้ว ยการแก้ ไขและเพิ่มเติม ค าว่า “สิง่ มีชวี ติ ที่กินพืช ” (phytophagous organisms) ในค า
นิยามของ DeBach (1964a) เพื่อเป็ นการระบุการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธใี ห้เด่นชัด โดย Doug F. Waterhouse
(ภาพที่ 2.3) แห่ง Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) ออสเตรเลีย
เมื่อ พ.ศ. 2530 ใน Waterhouse & Norris (1987) ว่า “การควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี คือ การกระทาของตัว
เบียน ตัวห้า สิง่ มีชวี ติ ทีก่ นิ พืช และ เชื้อโรคต่าง ๆ ในการที่จะรักษาสิง่ มีชวี ติ อีกชนิดหนึ่งไว้ท่รี ะดับที่ต่ ากว่า
ระดับเฉลีย่ ทีจ่ ะสูงขึน้ ไปถึงได้ ถ้าไม่มสี งิ่ มีชวี ติ เหล่านี้ปรากฏอยู่ ” (Biological control is defined as the action
of parasites, predators, phytophagous organisms and pathogens in maintaining another organism at a
lower average density than it would attain in their absence)

ภาพที่ 2.3 Douglas F. Waterhouse (1916-2000) แห่ง CSIRO Division of Entomology,
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO),
Australia (แหล่งทีม่ า: CSIRO, Canberra, Australia)
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แต่ ค านิยามของการควบคุ มศัต รูพ ืช โดยชีว วิธ ี ที่ส ะเทือ นวงการการควบคุ มศัต รูพ ืชโดยชีว วิธ ี
ในสหรัฐอเมริกาและทัวโลกมากที
่
่สุ ด คือคานิยามของสถาบันวิทยาศาสตร์แ ห่งชาติ (National Academy of
Sciences - NAS) ของสหรัฐอเมริกา โดย คณะผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการควบคุมโดยชีววิธใี นระบบนิเวศวิทยาที่มกี าร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ” ( Research Briefing Panel on Biological Control in Managed Ecosystems) ข อ ง
คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และนโยบายสาธารณะ (Committee on Science, Engineering, and
Public Policy - COSEPUP) ซึ่งมี Dr. R. James Cook นักโรคพืชทางด้านการควบคุม โรคพืชโดยชีววิธ ี จาก
กระทรวงเกษตรแห่ ง สหรัฐ อเมริก า (US Department of Agriculture – USDA) ที่ เ มือ ง Pullman มลรัฐ
Washington เป็ นประธาน มีกรรมการ 11 คน เป็ นนักกีฏวิทยาทางด้านการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ีเพียง 1 คน
และ ทางการแพทย์ 1 คน ส่วนกรรมการอีก 8 คน เป็ นนักพันธุศาสตร์ นักเทคโนโลยีชวี ภาพ นักชีวะเคมี จาก
สถาบันเอกชน และพนักงานขาย (salesman) อีก 1 คน (salesman) (NAS, 1987) ที่เป็ นผู้ให้คานิยามของ
“การควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ”ี ว่าหมายถึง “การใช้สงิ่ มีชวี ติ ตามธรรมชาติ หรือ สิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรมต่าง
ๆ การใช้ยนี ส์ หรือ ผลิตผลต่างจากยีนส์ เพื่อลดผลกระทบของสิง่ มีชวี ติ ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา (ศัตรูพชื ต่าง ๆ) และ
เพื่อให้การสนับสนุ นสิง่ มีชวี ติ ที่พงึ ปรารถนา เช่น พืช ต้นไม้ สัตว์ และ แมลง และ จุลนิ ทรีย์ท่เี ป็ นประโยชน์
ต่ า ง ๆ ” ( The use of natural or modified organisms, genes, or gene products to reduce the effects
of undesirable organisms ( pests) , and to favor desirable organisms such as crops, trees, animals, and
beneficial insects and microorganisms) ซึ่ ง เ ป็ น ค า นิ ย า ม ที่ โ น้ ม เ อี ย ง ไ ป กั บ ก า ร พั ฒ น า ท า ง ด้ า น
เทคโนโลยีชวี ภาพ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรม (genetically modified organisms – GMOs) เช่น
การใช้พืช ดัด แปลงพัน ธุ ก รรม (genetically modified crops หรือ GM crops) ที่ต้า นทานแมลงศัต รูพืช เช่ น
ข้าวโพดบีที ฝ้ ายบีที มะเขือบีที ฯลฯ
แต่คานิยามนี้ไม่เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และ ได้ก่อให้เกิดความไม่พงึ พอใจเป็ นอย่างมาก
จากผูท้ ท่ี างานทางด้านการควบคุมโดยชีววิธสี ่วนใหญ่ทวโลก
ั่
เพราะทาให้ปรัชญาของการควบคุมโดยชีววิธแี บบ
ดัง้ เดิม (traditional biological control) หมดความหมาย ไม่มเี นื้อหา สาระ และ แก่นสารทางวิชาการทีถ่ ูกต้อ ง
ในสายงานกีฏวิทยาแต่อย่างใด (Garcia et al., 1988)
อนึ่ง ในโอกาสทีไ่ ด้รบั รางวัลเป็ นบุคคลดีเด่นสาขากีฏและสัตววิทยา ในวงการอารักขาพืช ในการ
ประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครัง้ ที่ 12 ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงราย บรรพต
ณ ป้ อมเพชร (2558) บรรยายเรื่อ ง “ค านิ ย ามใหม่ ข องการควบคุ ม ศัต รู พ ืช โดยชีว วิธ ีใ นประเทศไทย”
(New Definition of Biological Control in Thailand) ว่าตัง้ แต่ พ.ศ. 2507 เป็ นต้นมา มีการเสนอคานิยามของ
การควบคุมศัตรูพชื โดย ชีววิธขี น้ึ มาใหม่ มากกว่า 17 คานิยาม นอกเหนือไปจากคานิยามดัง้ เดิมโดย DeBach
(1964a) รวมถึงในประเทศไทยด้วย เช่น Barbosa & Braxton (1993) แห่ง University of Maryland, College
Park, Maryland เสนอชื่อใหม่และให้คานิยามเป็ น “การควบคุมโดยชีววิธใี นอุดมคติ” (Ideal biological control)
ว่าหมายถึง “การปรับเปลีย่ นศัตรูธรรมชาติ ตัวแข่งขันกับศัตรูพชื (ทัง้ หมดหรือบางส่วน) หรือ ทรัพยากรต่าง ๆ
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ทีต่ ้องใช้ โดยสิง่ มีชวี ติ ต่าง ๆ เหล่านี้ โดยตรงและอย่างมีวตั ถุประสงค์ เพื่อการลดผลกระทบจากศัตรูพชื ในทาง
ลบต่าง ๆ หรือ การลดความหนาแน่ นของศัตรูพชื ให้อยู่ในระดับทีต่ ่ า กว่าระดับเศรษฐกิจของศัตรูพชื เหล่านัน้ ”
( Ideal biological control = Direct and purposeful manipulation of natural enemies, pest competitors
( in whole or in part) , or the resources required by these organisms for the reduction of negative pest
effects, or pest species’ density to levels at or below their economic thresholds) ซึ่ง เป็ น ค านิ ย ามที่ไ ม่ ม ี
ผูใ้ ดยอมรับหรือนาไปใช้
นอกจากนัน้ Barbosa & Braxton (1993) ยังให้คานิยามของ “การควบคุมโดยชีววิธแี บบใกล้เคียง”
(Parabiological control) ของ Sailer (1981) ใน Pimentel (1981) ทีก่ ล่าวว่าการขยายขอบเขตของการควบคุม
ศัตรูพชื โดยชีววิธอี อกไปนอกขอบเขตดัง้ เดิม รวมไปถึงการใช้วธิ ใี ดก็ได้ ทีม่ พี น้ื ฐานทางชีววิทยา แม้กระทังวิ
่ ธใี ด
ก็ต ามที่ไ ม่ ใ ช่ เ ป็ น การใช้ส ารเคมีก าจัด ศัต รูพืช เช่ น การใช้ส ารฟี โ รโมนส์ ( pheromone) สารควบคุ ม การ
เจริญเติบโตของแมลง (insect growth regulator – IGR) วิธกี ารทาให้แมลงเป็ นหมัน (sterile insect technique
– SIT) หรือ การใช้สารสกัดจากพืชหรือชีวภัณฑ์ต่าง ๆ (biological extracts) ว่าเป็ นการควบคุมโดยชีววิธ ี เป็ น
การไม่ถูกต้อง และ เป็ นการแปลความหมายของการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธที ่ยี งั ไม่ถูกต้องเท่าทีค่ วร และ การ
ควบคุ ม โดยการใช้ ชีว ภัณ ฑ์แ ละวิธ ีก ารเหล่ า นั ้น ควรเรีย กเป็ น “การควบคุ ม โดยชีว วิธ ีแ บบใกล้ เ คีย ง”
(Parabiological control) เพื่อแยกให้เห็นความแตกต่างไปจาก “การควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธที ่แี ท้จริง ” (True
biological control) และเพราะว่า Sailer (1981) มิได้คานิยาม แต่อย่างใด ดังนัน้ Barbosa & Braxton (1993)
จึงให้คานิยามของ “การควบคุมโดยชีววิธแี บบใกล้เคียง” (Parabiological control) ว่าหมายถึง “การปรับเปลีย่ น
ศัตรูพชื หรือ ทรัพยากรต่าง ๆ (ทัง้ หมดหรือบางส่วน) โดยตรง และอย่างมีวตั ถุประสงค์ เพื่อการลดผลกระทบ
จากศัตรูพชื ในทางลบ หรือ ความหนาแน่ นของศัต รูพ ืช ให้อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าระดับเศรษฐกิจของศัต รูพ ืช
เ ห ล่ า นั ้ น ” ( Parabiological control = Direct and purposeful manipulation of pest species or the pests’
resources ( in whole or in part) for the reduction of negative pest effects, or pest species’ density to
levels at or below their economic thresholds) ซึง่ ก็ไม่เป็ นทีย่ อมรับในวงการอีกเช่นกัน
ส่ ว นในยุ โ รป J. Eilenberg และ C. Lomer แห่ ง Royal Veterinary and Agricultural University
ประเทศเดนมาร์ก และ A. Hajek ซึง่ ปั จจุบนั อยู่ท่ี Cornell University, Ithaca, New York พยายามให้คานิยาม
ของการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธแี ต่ละแบบ ที่มกี ารเรียกชื่อแตกต่างกันออกไป แต่ยงั อยู่ในกรอบคานิยาม
ดัง้ เดิม โดย Eilenberg, Hajek & Lomer (2001) แยก “การควบคุมโดยชีววิธแี บบเพิม่ ขยาย” (Augmentative
biological control) ออกเป็ น “การควบคุมโดยชีววิธ ีแบบการเพาะเชื้อ ” (Inoculative biological control) และ
“การควบคุมโดยชีววิธแี บบปลดปล่อยให้ท่วมท้น ” (Inundative biological control) และเสนอให้มกี ารบัญญัติ
คาศัพท์ให้เป็ นหนึ่งเดียวกัน โดยให้คานิยามว่า “การควบคุมโดยชีววิธ ี” คือ “การใช้สงิ่ มีชวี ติ ต่าง ๆ เพื่อระงับ
ประชากรของสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ ป็ นศัตรูพชื โดยเฉพาะชนิดหนึ่ง ทาให้มนั ชุ กชุมหรือทาความเสียหายน้อยลงกว่าที่มนั
ควรจะเป็ น” (The use of living organisms to suppress the population of a specific pest organism, making
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it less abundant or less damaging than it would otherwise be) และต่ อ มา Ann E. Hajek แห่ ง Cornell
University, Ithaca, NY ได้เ ขีย นหนัง สือ “Natural Enemies. An Introduction to Biological Control” (Hajek,
2004) จัดพิมพ์โดย Cambridge University Press ให้เป็ นตาราการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี ที่ใช้ภาษาง่ายๆ
และไม่เป็ นวิชาการมากเช่นของ DeBach (1964b) หรือ Huffaker & Messenger (1976) เพื่อใช้กบั นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ที่มพี ้นื ฐานทางด้านกีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช ค่อนข้างน้อย แต่มคี วามสนใจทางด้านการ
ควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี ในหนังสือเล่มนี้ มีส่วนทีเ่ กี่ยวกับการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี ทีก่ ล่าวถึงชีววิทยาและ
นิเวศวิทยาของตัวกระทาการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี สัตว์ทไ่ี ม่มกี ระดูกสันหลัง และสัตว์ทม่ี กี ระดูกสันหลังทีก่ นิ
พืช และ เชือ้ โรคพืชสาหรับการควบคุมวัชพืช แต่ไม่มกี ารให้คานิยามของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี
ค านิ ย ามของการควบคุ ม โดยชี ว วิ ธ ี ข องศาสตราจารย์ Gordon Gordh แห่ ง University of
California, Riverside, California ขณะทีเ่ ป็ นศาสตราจารย์กติ ติมศักดิ ์ (honorary professor) อยูท่ ่ี University of
Queensland, Brisbane, Queensland ประเทศออสเตรเลีย และ David Headrick แห่ง California Polytechnic
State University, San Luis Obispo, California ในการจัด ท าพจนานุ กรม “A Dictionary of Entomology”
(Gordh & Headrick, 2001) จัด พิม พ์ โ ดย CABI Publishing โดยให้ ค านิ ย ามของการควบคุ ม โดยชีว วิธ ี ว่ า
“การควบคุมโดยชีวธิ ”ี คือ “การควบคุมศัตรูพชื ต่าง ๆ (โรค ไร แมลง สัตว์มกี ระดูกสันหลัง วัชพืช) โดยการใช้
ศัตรูธรรมชาติ รวมทัง้ ตัวห้า ตัวเบียน และเชื้อโรค” (Biological control = The control of pests (pathogens,
mites, insects, vertebrates, weeds) by employing natural enemies including predators, parasites and
pathogens) ซึง่ เป็ นอีกคานิยามหนึ่ง ทีร่ ะบุและรวมวัชพืชเข้าไว้เป็ นศัตรูพชื ด้วย นอกเหนือไปจากคานิยามของ
การควบคุ มโดยชีว วิธ ี ที่ระบุว ชั พืชไว้ด้ว ยอย่างเด่ นชัด ของ Simmonds (1968) และ Waterhouse & Norris
(1987)
เมื่อ พ.ศ. 2549 FAO ในมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช (ISPM) ของ
FAO ฉบับที่ 5 อภิธานศัพท์บญ
ั ญัตดิ า้ นสุขอนามัยพืช ภายใต้อนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ
(IPPC) ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) ระบุว่า “การควบคุมศัตรูพ ืชโดยชีววิธ ี” หมายถึง “ยุทธศาสตร์การควบคุ ม
ศัตรูพชื โดยการใช้ศตั รูธรรมชาติ ตัวปฏิปักษ์ หรือ ตัวแย่งชิงทีม่ ชี วี ติ หรือ ตัวกระทาการควบคุมโดยชีววิธอี ่นื
ๆ” และ เมื่อ พ.ศ. 2557 ภายใต้ ก ลุ่ ม ยุ ว เกษตรกร (4-H Natural Resource club) ของภาควิช ากีฏ วิท ยา
มหาวิทยาลัย Purdue University, West Lafayette, Indiana ระบุอย่างง่าย ๆ ว่า “การควบคุมโดยชีววิธ ี” คือ
“การควบคุมศัตรูพชื โดยการใช้สงิ่ มีชวี ติ อื่น ๆ” หรือ “การควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี” คือ “วิธกี ารบริหารจัดการ
ประชากรของศัตรูพชื โดยการปรับเปลีย่ นตัวเบียน ตัวห้า หรือ โรคต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมของศัตรูพชื เพื่อให้
เป็ นอันตรายต่อประชากรของศัตรูพชื ชนิดนัน้ ”
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2.2 คานิ ยามของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิ ธี (Definitions of Biological Control of Weeds)
คานิยามของการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธที ่ใี ห้ไว้โดย DeBach (1964a) เป็ นคานิยามที่ใช้ไ ด้กบั
แมลงศัตรูพชื เท่านัน้ ไม่คานึงถึงวัชพืชและโรคพืช และไม่เหมาะสมที่จะนามาใช้กบั วัชพืช ส่วนคานิยามโดย
Simmonds (1968) เป็ นคานิยามหนึ่งทีค่ รอบคลุมทัง้ แมลงศัตรูพชื และวัชพืชไว้ในคานิยามเดียวกัน โดยเพิม่ คา
ว่า “แมลงทีก่ นิ พืชเพื่อการควบคุมวัชพืช” (phytophagous insects to control weeds) แต่คานิยามนี้ ไม่ค่อยจะ
เป็ นทีร่ แู้ ละนาไปใช้กนั อย่างกว้างขวางนัก และคานิยามของ Waterhouse & Norris (1987) เป็ นเพียงการเพิม่
คาว่า “สิง่ มีชวี ติ ทีก่ นิ พืช” (phytophagous organisms) เข้าไปในคานิยามโดย DeBach (1964a) ให้ครอบคลุม
การควบคุมวัชพืชด้วยเท่านัน้ แต่อาจจะยังไม่เหมาะสมกับการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธโี ดยตรง เท่าใดนัก
ด้ว ยเหตุ น้ี นอกจากจะมีก ารอ้ า งอิง ค านิ ย ามของการควบคุ ม ศัต รูพ ืช โดยชีว วิธ ีข อง DeBach
(1964a) ในการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ กี นั บ้างก็ตาม ในวงการของการควบคุมวัชพืชโดยเฉพาะ ยังมีการให้คา
นิยามของ “การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ”ี (Biological control of weeds) ขึน้ มาใหม่ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญและองค์กร
ทีม่ กี ารดาเนินงานด้านการควบคุมวัชพืช เป็ นคานิยามทีม่ คี วามหลากหลาย ในการทีจ่ ะนามาใช้กบั การควบคุม
และการบริหารจัดการวัชพืชโดยเฉพาะ และ คานิยามเหล่านี้จะมีการดัดแปลงและมีความแตกต่างไปจากค า
นิยามของการควบคุมโดยชีววิธขี อง DeBach (1964a), Simmonds (1968) และ Waterhouse & Norris (1987)
อย่างเด่นชัด ดังเช่นคานิยามต่าง ๆ ของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี ต่อไปนี้ คือ
1. คณะท างานการควบคุ ม วัช พืช โดยชีว วิธ ี (Biological Control of Weeds Working Group) ของ
สมาคมการวิจ ยั วัช พืช แห่ ง ยุโ รป European Weed Research Society (EWRS) (no date) ให้ค า
นิยาม”การควบคุ มวัชพืชโดยชีววิธ ี คือ “การใช้สงิ่ มีชวี ติ ในท้อ งถิ่นหรือ ที่มกี ารนาเข้ามาใช้อ ย่าง
รอบคอบ (โดยหลัก ๆ คือสัตว์ขาปล้อง ไส้เดือนฝอย และเชือ้ โรคพืช) ในการควบคุมประชากรของ
วัช พื ช ในเป้ าหมาย” (Biological weed control is the deliberate use of endemic or introduced
organisms ( primarily phytophagous arthropods, nematodes and plant pathogens) for the
regulation of the target weed populations)
2. คณะกรรมการการควบคุ มวัชพืชโดยชีว วิธ ี ของสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งอเมริกา Biological
Weed Control Committee, Weed Science Society of America (WSSA) (no date) ระบุว่า “การ
ควบคุ ม วัช พืช โดยชีว วิธ ี เกี่ย วข้อ งกับ การใช้ส ิ่ง มีชีว ิต ที่ย งั มีชีว ิต อยู่ เช่ น แมลง ไส้เ ดือ นฝอย
แบคทีเรียหรือเชือ้ รา เพื่อลดประชากรวัชพืช โดยในธรรมชาติ พืชต่าง ๆ ถูกควบคุมโดยสิง่ มีชวี ติ ที่
เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติอยู่แล้ว พืชต่าง ๆ กลายมาเป็ นศัตรูพชื - และถูกตีตราว่าเป็ น “วัชพืช” เมือ่ แพร่กระจายออกไปจนควบคุมได้ยาก เพราะศัตรูธรรมชาติต่าง ๆ ไม่มปี ระสิทธิภาพหรือไม่มอี ยู่ ”
(Biological weed control involves using living organisms, such as insects, nematodes, bacteria
or fungi, to reduce weed populations. In nature, plants are controlled by naturally occurring
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organisms. Plants become pests - and are labelled “weeds” - when they run rampant because
their natural enemies become ineffective or are nonexistent)
3. Water Affairs, Republic of South Africa (no date) ในแอฟริก าใต้ ระบุว่า “การควบคุ ม [วัชพืช ]
โดยชีว วิธ ี คือ ความพยามที่จ ะน าศัต รูธ รรมชาติต่ า ง ๆ ของพืช เข้ า มาไว้ใ นถิ่น อาศัย ใหม่ โดย
สันนิษฐานว่าศัตรูธรรมชาติเหล่านัน้ จะลดการได้เปรียบในการแข่งขัน จนกระทังลดความรุ
่
นแรงลง
ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ ปรียบเทียบกันได้กบั พืชพรรณต่าง ๆ ในธรรมชาติ และตัวควบคุมโดยชีววิธ ี ทีม่ กี าร
นามาใช้บ่อยครัง้ ทีส่ ุดคือ แมลง ไร และเชือ้ โรค (สิง่ มีชวี ติ ต่าง ๆ ทีก่ ่อโรค เช่น เชือ้ รา)” (Biological
[ weed] control is an attempt to introduce the plant’ s natural enemies to its new habitat, with
the assumption that these natural enemies will remove the plant’s competitive advantage until
the rigor is reduced to a level comparable to that of the natural vegetation. The biocontrol
agents used most frequently are insects, mites and pathogens ( disease- causing organisms
such as fungi)
4. Weed Science Society of America (WSSA) (no date) จัดทาแถลงการณ์จุด ยืนของสมาคมเรื่อง
การควบคุ มวัชพืชโดยชีว วิธ ี (WSSA Position Statement on Biological Control of Weeds) เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาและการดาเนินการวิธกี ารควบคุมโดยชีววิธ ี ให้เ ป็ นองค์ประกอบและยุทธศาสตร์
หนึ่ ง ของระบบการบริห ารจัด การวัช พืช แบบบู ร ณาการ (Integrated weed management) ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวกระทาการควบคุมโดยชีววิธหี ลายรูปแบบ และ การใช้วธิ กี ารควบคุมทีม่ เี หตุผล ทัง้
ในการใช้สารเคมี การเขตกรรม คือการศึกษาและการใช้ประโยชน์ตวั เบียน ตัวห้า และเชือ้ โรค เพื่อ
รักษาระดับประชากรของศัตรูพชื ต่าง ๆ และการควบคุมทางกายภาพ และระบุว่า การควบคุมวัชพืช
โดยชีว วิธ ี มีก ารให้ค านิ ย ามอย่า งกว้าง ๆ ว่าเป็ น “การใช้ต ัว ควบคุ ม กลุ่ มของตัว ควบคุ ม หรือ
กระบวนการทางชีว ภาพ เพื่อให้เกิดการปราบปรามวัชพืช รูปแบบทัง้ หมดของสิง่ มีชวี ติ ทัง้ มหัพ
อิน ทรีย์ (macrobial organisms) และจุ ล ิน ทรีย์ (microbial organisms) ถือ ว่ า เป็ น ตัว กระท าการ
ควบคุมโดยชีววิธ ี และตัวกระทาการควบคุมโดยชีววิธจี ะรวมถึงและไม่จากัด เฉพาะสัตว์ขาปล้อง
(แมลงและไร) เชื้อโรคพืช (เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และไส้เดือนฝอย) ปลา นก และสัตว์ชนิดอื่น”
( Biological control of weeds is broadly defined as the use of an agent, a complex of agents,
or biological processes to bring about weed suppression. All forms of macrobial and microbial
organisms are considered as biological control agents. BCAs include, but are not limited to
arthropods ( insects and mites) , plant pathogens ( fungi, bacteria, viruses, and nematodes) ,
fish, birds and other animals)
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5. P. Harris แ ห่ ง Canada Department of Agriculture, Research Institute, Belleville, Ontario
ใน Harris (1971) ให้คานิยามว่า “การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี” (Biological control of weeds) คือ
“การใช้ประโยชน์ของแมลงหรือปรสิตของพืชอื่น ๆ เพื่อลดความหนาแน่ นของวัชพืชที่ชนิดใดชนิด
หนึ่ง ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับได้” (Biological control of weeds is the utilization of insects or
other plant parasites to reduce the density of a weed to an acceptable level) ทั ้ง นี้ Harris
(1971, 1991) กล่าวว่าการควบคุมวัชพืชมีแนวทางพื้นฐาน 4 แนวทางคือ การควบคุมโดยวิธ ีก ล
(mechanical control) โดยการใช้เครื่องจักรกล การควบคุมโดยวิธเี ขตกรรม (cultural control) เช่น
การปลูกพืชหมุนเวียน (crop rotation) การควบคุมโดยสารเคมี (chemical control) โดยการใช้สาร
กาจัดวัชพืช (herbicides) และ การควบคุมโดยชีววิธ ี (biological control) โดยการใช้สงิ่ มีชวี ติ ที่กนิ
พืช (phytophagous organisms)
6. ศาสตราจารย์ Alan Watson แห่ง McGill University, Macdonald Campus, Ste-Anne-de-Bellevue,
Quebec, Canada ใน Watson (1977) กล่ า วว่ า ”การควบคุ ม วัช พืช โดยชีว วิธ ี คือ การใช้ ศ ัต รู
ธรรมชาติอย่างรอบคอบ เพื่อลดความหนาแน่ นของวัชพืชทีเ่ ฉพาะเจาะจงชนิดหนึ่ง ให้อยู่ในระดับที่
พอจะทนได้ ” (Biological control of weeds is the deliberate use of natural enemies to reduce
the density of a particular weed to a tolerable level) และวัตถุประสงค์ของการควบคุมโดยชีววิธ ี
ไม่ใช่การกาจัดให้หมดสิน้ (eradication) แต่เป็ นเพียงการลดประชากรวัชพืช ให้อยูใ่ นระดับทีต่ ่ าทาง
เศรษฐกิจ และ ในความเป็ นจริง ถ้าจะให้การควบคุ มโดยชีว วิธ ีได้รบั ความส าเร็จอย่างต่ อ เนื่ อ ง
จานวนของวัชพืชอาศัยเล็ก ๆ จานวนหนึ่ง จะต้องมีปรากฏอยูเ่ สมอ เพื่อทาให้มนใจความอยู
ั่
ร่ อดของ
ศัตรูธรรมชาติ
7. Mic H. Julien แ ห่ ง CSIRO Entomology, Long Pocket Laboratories, Indooroopilly, Brisbane,
Queensland ประเทศออสเตรเลีย ใน Julien (1997a) ให้คานิยามของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี
อย่างง่าย ๆ ว่าหมายถึง “การใช้ประโยชน์ของสิง่ มีชวี ติ ชนิดต่าง ๆ ในการควบคุมความหนาแน่ นของ
พื ช อ า ศั ย ” ( The utilization of organisms for the regulation of host plant densities) ซึ่ ง มี ว ิ ธ ี
การดาเนินการสองวิธ ี คือ การควบคุมโดยชีววิธที ่ไี ม่เป็ นแบบคลาสสิก (Non-classical biological
control) ซึง่ เป็ นการปลดปล่อยตัวกระทาการควบคุมเป็ นจานวนมากเพื่อควบคุมวัชพืชในเป้ าหมาย
เป็ นแบบเพิม่ ขยาย (augmentative) ซึง่ เป็ นการเพาะเลีย้ งและปลดปล่อยตัวกระทาการควบคุม และ
การควบคุ ม โดยชีว วิธ ีแ บบคลาสสิก (Classical biological control) ซึ่ง เป็ น วิธ ีท่ีใ ช้ก ัน มากที่สุ ด
เกีย่ วข้องกับการนาศัตรูธรรมชาติ (introduction) จากท้องถิน่ เดิม เข้ามาใช้ในพืน้ ทีน่ อกถิน่ เดิม ทีพ่ ชื
อาศัยของสิง่ มีชวี ติ เหล่านัน้ กลายมาเป็ นวัชพืช เช่นการใช้แมลงชนิดต่าง ๆ จากอเมริกาใต้ เข้าไปใช้
ควบคุมผักตบชวาในประเทศต่าง ๆ ทัวโลก
่
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8. R.D. Goeden แห่ง University of California, Riverside, California และ L.A. Andrés แห่ง USDAARS, Western Research Center, Albany, California ใน Goeden & Andrés (1999) ให้ค านิ ย าม
ว่า “การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ”ี คือ “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัชพืชต่าง ๆ สิง่ มีชวี ติ ต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน และ สภาพแวดล้อมทีต่ ดิ ตามมาด้วยการปรับเปลีย่ นชนิดพันธุข์ องสิง่ มีชวี ติ เหล่านัน้ ที่
คัดเลือกมา (ศัตรูธรรมชาติ) ให้เป็ นการทาลายวัชพืชเป้ าหมายชนิดใดชนิดหนึ่ง ” (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)
9. Anonymous (2000) ในเอกสารเผยแพร่ Agdex 641-1 เรื่องการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธใี นทุ่งหญ้า
ในรัฐ Alberta, Manitoba และ Saskatchewan ประเทศแคนาดา ระบุว่า “การควบคุมโดยชีววิธ ี คลุม
แนวทางหลัก สองแนวทาง คือ การใช้ศ ัต รูธ รรมชาติข องวัช พืช อย่า งรอบคอบ เพื่อ ปราบปราม
ประชากรวัชพืช และการใช้ชวี นิ ทรีย์ท่มี ชี วี ติ เหล่ านี้ เพื่อที่จะรักษาไว้ซ่งึ ความหนาแน่ นที่ต่ า ของ
ประชากรวัชพืช “ (Biological control covers two key concepts: the deliberate use of a weed’s
“natural enemies” to suppress its population and the use of these live organisms to maintain
this lower population density) และศัตรูธรรมชาติของวัชพืช อาจเป็ นสัตว์ขาปล้อง (แมลง ไร และ
เครือญาติ) แบคทีเรีย หรือ เชือ้ รา กับมีแนวทางหลักเบือ้ งต้นสองแนวทางในการควบคุมวั ชพืชโดย
ชีววิธ ี คือ แบบเพาะเชือ้ และ แบบปลดปล่อยท่วมท้น
10. Lynley Hayes แห่ง Landcare Research, Lincoln, New Zealand ใน Hayes (2014) อธิบายว่า การ
ควบคุมโดยชีววิธคี อื การใช้สงิ่ มีชวี ติ ควบคุมสิง่ มีชวี ติ อีกชนิดหนึ่ง และการควบคุมโดยชีววิธมี อี ยูส่ อง
ชนิด คือ แบบคลาสสิกและแบบท่วมท้น ในแบบคลาสสิก เมือ่ ตัวควบคุม (โดยปกติเป็ นแมลงหรือเชือ้
รา) ตัง้ รกรากได้เป็ นอย่างดีแล้ว ไม่จาเป็ นต้องมีการปลดปล่อยเพิม่ เติมอีก ต่อไป เพราะตัวควบคุม
เหล่านัน้ จะคงอยู่ตลอดไป ส่วนการควบคุมแบบท่วมท้น ใช้เชื้อโรคในปริมาณที่สูง ทาให้เกิดโรค
ระบาดเลีย นแบบธรรมชาติ ซึ่ง จะไม่ค งอยู่เ ป็ น เวลานาน และจ าเป็ น ที่จ ะต้อ งมีก ารน ามาใช้อีก
(Biocontrol uses living organism to control another. There are two kinds of biocontrol: classical
and inundative. In classical biocontrol, once the agents ( usually insects or fungi) are well
established there is no need to make further releases as they persist forever. Inundative
biocontrol uses large quantities of pathogens to create artificial disease epidemics, but they
do not persist for long and need to be reapplied)
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2.3 ขอบเขตของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิ ธี (Scope of Biological Control of Weeds)
โดยบริบท หลักการ และเหตุผล “การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ”ี ถือได้ว่าเป็ นสายงานย่อยของ “การ
ควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ”ี เป็ นวิธกี ารควบคุมทีไ่ ม่ก่อให้เกิดความเสีย่ ง (risk) หรือผลกระทบในทางลบ (adverse
effects) ต่อสิง่ มีชวี ติ นอกเป้ าหมาย ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิง่ แวดล้อม ตลอดจนสุขอนามัยของ
มนุษย์ดว้ ย
จากคานิยามต่าง ๆ ของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี ทีไ่ ด้กล่าวมานั น้ การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี
จะเป็ น “การควบคุมโดยชีววิธแี บบเพิม่ ขยาย” (Augmentative biological control) โดยการนาศัตรูธรรมชาติท่มี ี
อยูแ่ ล้วในท้องถิน่ (resident natural enemies) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ประชากร และการแพร่กระจายยังไม่สงู พอ เรา
สามารถนาศัตรูธรรมชาติชนิดนัน้ มาทาการเพาะเลี้ยงเพิม่ จานวนและปริมาณให้สูงขึน้ แล้วนาไปปลดปล่อย
ในภาคสนาม หรือ จะเป็ น “การควบคุ มโดยชีว วิธ ีแบบคลาสสิก ” (Classical biological control) โดยการน า
ศัตรูธรรมชาติจากท้องถิ่นเดิมของวัชพืช เข้ามาทดสอบความปลอดภัย เพาะเลี้ยง และนาไปปลดปล่ อ ยให้
สถาปนาหรือ ตัง้ รกรากและควบคุ มวัชพืชชนิดนัน้ อย่างยังยื
่ นและถาวร โดยไม่จาเป็ นต้อ งมีการปลดปล่ อย
ศัตรูธรรมชาติเพิม่ เติมอีก และ/หรือ ในหลายกรณีศตั รูธรรมชาติทน่ี าเข้ามา อาจไม่สามารถตัง้ รกรากได้ในเวลา
อันสมควร จาเป็ นที่จะต้องเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติชนิดนัน้ ให้ได้จานวนและปริมาณที่มากขึน้ แล้วนาออกไป
ปลดปล่อยอีกเป็ นช่วงเวลาเป็ นการควบคุมโดยชีววิธแี บบเพิม่ ขยาย ซึ่งอาจเป็ นการปลดปล่อยแบบท่วมท้น
(inundative release) ถ้าสามารถเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติได้ในจานวนและปริมาณที่สูงเพียงพอ หรือ เป็ นการ
ปลดปล่อยแบบการเพาะเชื้อ (inoculative release) ถ้าสามารถเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติในแต่ละครัง้ ได้จานวน
และปริมาณทีไ่ ม่สงู นัก ตามคุณลักษณะทางชีววิทยาของศัตรูธรรมชาติแต่ละชนิด
2.3.1 พิ ธีการดาเนิ นการโครงการควบคุมวัชพืชโดยชีววิ ธี (Protocol for Biological Control
of Weed Projects)
วัชพืชเป้ าหมายในการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี อาจเป็ นทัง้ วัชพืชในท้องถิน่ (native หรือ endemic
weeds) และวัชพืชต่างถิน่ (alien หรือ exotic weeds) วิธดี าเนินการการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธขี องวัชพืชแต่ละ
ประเภท จะแตกต่างกันและคล้ายคลึงกันในบางเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทีจ่ ะให้ได้มาซึง่ ศัตรูธรรมชาติ หรือ
“ตัวกระทาการควบคุมโดยชีววิธ”ี (biological control agent)
ในการดาเนินการควบคุมวัชพืชที่เป็ นวัชพืชท้องถิน่ (endemic weeds) ศัตรูธรรมชาติของวัชพืช
ชนิดนัน้ จะเป็ น “ศัตรูธรรมชาติในถิน่ ทีอ่ ยู่” (resident natural enemies) หลากหลายชนิดทีเ่ ราจะต้องทาการคัด
กรอง (screening) สารวจหาชนิดที่มศี กั ยภาพมาใช้ประโยชน์ ในรูปแบบของการควบคุมโดยชีววิธแี บบเพิม่
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ขยาย (Augmentative biological control) โดยการนาศัต รูธ รรมชาติชนิดนัน้ มาทาการเพาะเลี้ยงเพิ่มขยาย
จานวนและปริมาณให้สูงเพียงพอสาหรับการปลดปล่อยในภาคสนาม ซึง่ อาจเป็ นการปลดปล่อยทัง้ แบบท่วมท้น
(inundative release) หรือ แบบการเพาะเชือ้ (inoculative release) เช่น การใช้ผเี สือ้ หนอนจอก (water lettuce
moth) ( Spodoptera pectinicornis, Lepidoptera: Noctuidae) ( = Namangana pectinicornis, Epipsammea
pectinicornis, Episammia pectinicornis) ในการควบคุมจอก (water lettuce) (Pistia stratiotes, Araceae) และ
การใช้ด้ว งหมัด (flea beetle) (Altica foveicollis, Coleoptera: Chrysomelidae) ในการควบคุ ม ต้น แพงพวย
(water primrose) (Ludwigia adscendens, Onagraceae) ในประเทศไทย (Julien & Griffiths, 1998)
ส่ ว นการดาเนินการควบคุ มวัช พืช ที่เ ป็ นวัชพืชต่ างถิ่น ซึ่งมักจะเป็ นชนิดพันธุ์ต่ างถิ่นที่รุก ราน
(invasive alien species – IAS) จะเป็ น การควบคุ ม โดยชีว วิธ ีแ บบคลาสสิก (Classical biological control)
จะต้องมีการนาศัตรูธรรมชาติทท่ี ดสอบเบือ้ งต้นแล้วว่ามีประสิทธิภาพ จากท้องถิน่ เดิมของวัชพืชเป้ าหมาย เข้า
มาในประเทศปลายทาง ทาการประเมินความเสี่ยงและทดสอบความปลอดภัย ทาการเพาะเลี้ยงเพิม่ ขยาย
ปริมาณเพื่อการปลดปล่อยในภาคสนาม วิธกี ารจะต้อ งมีขนั ้ ตอนทัง้ ทางด้านวิชาการและทางกฎหมายทัง้ ใน
ประเทศและระหว่างประเทศ และจะแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละประเทศ เช่น ระเบียบข้อบังคับในการนาเข้ามา
(import หรือ introduction) และการปลดปล่อยในภาคสนาม (field releases) เป็ นต้น Harley & Forno (1992),
Forno (1997) และ Julien & White (1997) ได้ก ล่ า วถึง ขัน้ ตอนต่ า ง ๆ โดยย่อ ที่จ ะต้อ งปฏิบ ัติต ามในการ
ดาเนินงานการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธแี บบคลาสสิกในประเทศออสเตรเลีย เช่น การริเริม่ โครงการ การอนุ มตั ิ
การดาเนินงาน การสารวจหาศัตรูธรรมชาติในต่างประเทศ การทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพืชอาศัย การขอ
อนุ ญาตการนาเข้า การเพาะเลี้ยงและการปลดปล่อย การประเมินผล และ การแบ่งสันปั นส่วนตัวกระทาการ
ควบคุม ฯลฯ
ตัวอย่างของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธแี บบคลาสสิก ซึ่งวัช พืชเป้ าหมายจะเป็ นวัชพืชต่างถิ่น ที่
เป็ นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ได้แก่ การนาแมลงที่กินต้นผกากรองในเม็กซิโกหลายชนิด เช่น มวนปี กแก้ว
Teleonemia scrupulosa (Hemiptera: Tingidae) เข้า ไปใช้ค วบคุ ม ต้น ผกากรองในฮาวาย การน าผีเ สื้อ ต้ น
ตะบองเพชรหนามเสมา Cactoblastis cactorum (Lepidoptera: Noctuidae) จากอเมริกาใต้ เข้าไปใช้ควบคุมต้น
กระบองเพชรหนามเสมาในออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ อินเดีย ศรีลงั กา และ ในอีกหลายประเทศ การนาด้วงหมัด
ผักเป็ ดน้ า Agasicles hygrophila (Coleoptera: Chrysomelidae) จากถิน่ ดัง้ เดิมในประเทศอาร์เจนตินา เข้าไป
ใช้ควบคุมผักเป็ ดน้ า ในสหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ ที่นาไปใช้ต่อ การใช้ด้วงงวงผักตบชวา Neochetina
eichhorniae และ N. bruchi (Coleoptera Erirhinidae) จากถิน่ ดัง้ เดิมในประเทศอาร์เจนตินา เพื่อการควบคุม
ผักตบชวา ในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศต่าง ๆ ทีน่ าไปใช้ต่อ รวมทัง้ ประเทศไทยด้วย เป็ นต้น
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ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี ทีเ่ ราจาเป็ นต้องทาความเข้าใจและ
นามาพิจารณาในขัน้ ต้น ที่แ นะนาโดย Hayes (2014) ใน “The Biological Control of Weeds Book. A New
Zealand Guide” จัดพิมพ์โดย Landcare Research, Lincoln, New Zealand คือ
1. การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธเี ป็ นทางเลือกหนึ่ง เมื่อเราไม่จาเป็ นที่จะต้องปราบวัชพืชให้หมด
สิน้ (eradication) ตัวกระทาการควบคุมโดยชีววิธ ี (biological control agent หรือ biocontrol
agent) จะไม่สามารถปราบวัชพืชให้หมดสิ้นไปได้ การควบคุมที่ถอื ว่าได้รบั ความสาเร็จเป็ น
อย่างดีค ือ เมื่อ ตัว กระทาการควบคุ มสามารถทาให้ว ชั พืชชนิดนัน้ ลดความรุนแรงหรือ การ
แพร่กระจายลง จนถึงระดับทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับได้
2. ตัวกระทาการควบคุมไม่มขี อบเขตจากัดในการควบคุม ถ้าได้รบั ความสาเร็จในพืน้ ที่ใดซึง่ อาจ
เป็ นพืน้ ทีต่ ามธรรมชาติ พืน้ ทีส่ าธารณะรกร้างว่างเปล่า หรือ พืน้ ทีท่ ม่ี เี จ้าของก็ได้
3. การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี เป็ นทางเลือกหนึ่ง เมื่อเราไม่จาเป็ นที่จะต้องควบคุมวัชพืชโดย
เร่งด่วน เพราะว่าตัวกระทาการควบคุ มจะต้อ งใช้เวลา ในการที่จะเพิ่มปริมาณให้สูงเพียง
พอทีจ่ ะทาความเสียหายให้แก่วชั พืชเป้ าหมายได้
4. การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี เป็ นทางเลือกหนึ่ง เมือ่ เราต้องการควบคุมวัชพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง
เป็ นการเฉพาะ และไม่จาเป็ นต้องควบคุมวัชพืชชนิดอื่น ๆ ในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งการควบคุม
โดยวิธอี ่นื เช่นโดยวิธกี ลหรือโดยการใช้สารเคมี ไม่สามารถนามาใช้ได้
5. การควบคุ ม วัช พืช โดยชีว วิธ ี อาจเป็ น ทางเลือ กเพีย งทางเดีย วในการควบคุ ม วัช พืช ที่ไ ม่
สามารถดาเนินการได้ทางกายภาพ หรือ คุม้ ทุนทางเศรษฐศาสตร์ ทีก่ ารควบคุมโดยวิธอี ่นื ๆ
ไม่สามารถทีจ่ ะนามาใช้ได้
2.3.2 ความสาเร็จและความล้มเหลวของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิ ธี (Success and Failure
in Biological Control of Weeds)
ในภาพรวม อัตราของความสาเร็จของโครงการการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี อยู่ในระดับทีค่ ่อนข้าง
สูง ถ้าหากพิจารณาจากข้อจากัดต่าง ๆ Julien (1997b) ประเมินความสาเร็จของโครงการการควบคุมวัชพืชโดย
ชีววิธแี บบคลาสสิกทัวโลก
่
ตัง้ แต่มกี ารปลดปล่อยตัวกระทาการควบคุมเป็ นครัง้ แรกจนถึง ค.ศ. 1980 ดังนี้คอื ฃ
1. จากโครงการทัง้ หมด 174 โครงการ ได้รบั ความสาเร็จร้อยละ 39
2. มีวชั พืชเป้ าหมายทัง้ หมด 101 ชนิด ทีส่ ามารถควบคุมได้รอ้ ยละ 48
3. สิง่ มีชวี ติ ที่เป็ นตัวกระทาการควบคุมที่มกี ารปลดปล่อยทัง้ หมด 178 ชนิด มีการตัง้ รกรากได้
ร้อยละ 71 และร้อยละ 34 มีประสิทธิภาพ
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4. มีการปลดปล่อยตัวกระทาการควบคุมทัง้ หมดรวม 729 ครัง้ มีการตัง้ รกรากได้รอ้ ยละ 64 และ
ร้อยละ 28 ทีไ่ ด้รบั ความสาเร็จในการควบคุม
ส่วนปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบในทางบวก ต่อความสาเร็จของโครงการ คือ
1. องค์กรต่าง ๆ ที่ดาเนินการ เช่น Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization
(CSIRO) (องค์การวิจยั วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือจักรภพ) ประเทศออสเตรเลีย และ
Hawaiian Department of Agriculture (HDOA) (กระทรวงเกษตรฮาวาย) เป็ นองค์ ก รที่เ น้ น การ
ดาเนินการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี ทาให้มอี ตั ราส่วนของความสาเร็จสูง
2. การใช้ประโยชน์ของตัวกระทาการควบคุมทีไ่ ด้รบั ความสาเร็จเป็ นอย่างดีแล้วในอีกประเทศหนึ่ง ทาให้
มีโอกาสทีจ่ ะได้รบั ความสาเร็จสูง เช่น
1) การน าด้ ว งงว งผั ก ต บ ชว า ( waterhyacinth weevil) ( Neochetina eichhorniae, Coleoptera:
Erirhinidae) จากอาร์เจนตินา เข้ามาใช้ค วบคุมผักตบชวา ในประเทศไทยเมื่อ ค.ศ. 1979 (พ.ศ.
2524) จากฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ซึ่งนาเข้ามาจากถิ่นดัง้ เดิมในประเทศอาร์เจนตินา เมื่อ ค.ศ.
1972 (พ.ศ. 2515) แล้วมีการนาไปใช้ในแอฟริกาใต้เมื่อ ค.ศ. 1974 (พ.ศ. 2517) ในออสเตรเลีย
เมื่อ ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) และประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศ และจากประเทศไทยได้มกี าร
นาเข้าไปใช้ในสหภาพพม่า จีน ไต้หวัน เวียดนาม ฟิ ลปิ ปิ นส์ และ ศรีลงั กา กับแพร่กระจายตาม
ธรรมชาติเข้าไปใน สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย
2) การนาด้วงหมัดผักเป็ ดน้ า Agasicles hygrophila (Coleoptera: Chrysomelidae) จากอาร์เจนตินา
เข้ามาใช้ควบคุมผักเป็ ดน้ าในประเทศไทยเมือ่ ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) จากฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
ซึง่ นาเข้ามาจากถิน่ ดัง้ เดิมในประเทศอาร์เจนตินา เมื่อ ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) แล้วมีการนาไปใช้
ในออสเตรเลียเมื่อ ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) นิวซีแลนด์เมื่อ ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) และ ประเทศ
จีนเมือ่ ค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529)
3) ก า ร น า ด้ ว ง เ จ า ะ เ ม ล็ ด ไ ม ย ร า บ ยั ก ษ์ Acanthoscelides puniceus แ ล ะ Acanthoscelides
quadridentatus (Coleoptera: Bruchidae) จากเม็กซิโกเข้ามาใช้ควบคุ มไมยราบยักษ์ ในประเทศ
ไทยเมื่อ ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) จากออสเตรเลีย ซึ่งนาเข้ามาจากถิน่ ดัง้ เดิมในประเทศเม็กซิโก
เมื่อ ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) และได้มกี ารนาด้วงทัง้ สองชนิดจากประเทศไทย กลับเข้าไปใช้ใน
ออสเตรเลียอีก เมื่อ ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) เพราะด้วงไม่สามารถตัง้ รกรากได้ ดใี นออสเตรเลีย
(W. Forno, pers. com.) และนาเข้าไปใช้ในสหภาพพม่าและเวียดนามเมื่อ ช่วง พ.ศ. 2530-2531
และได้แพร่กระจายตามธรรมชาติจากประเทศไทยเข้าไปใน สปป. ลาว กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์
และ อินโดนีเซีย แต่กม็ รี ายงานว่ามีการนาเข้าไปในมาเลเซียจากออสเตรเลียเมือ่ ค.ศ. 1995 (พ.ศ.
2538) และสามารถตัง้ รกรากได้ (Julien & Griffiths, 1998)
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4) การใช้ด้ว งงวงจอกหู ห นู ย ัก ษ์ Cyrtobagous salviniae (Coleoptera: Erirhinidae) ที่น าเข้า จาก
บราซิลเมื่อ พ.ศ. 2523 เพื่อใช้ควบคุมจอกหูหนู ยกั ษ์ (Salvinia molesta) ในออสเตรเลีย ที่ได้รบั
ความสาเร็จเป็ นอย่างดี และหลังจากนัน้ มีการนาเข้าไปใช้ต่อในฟิ จแิ ละปาปั วนิวกินี ในมหาสมุทร
แปซิฟิก ในมาเลเซีย อินเดีย และศรีลงั กาในเอเชีย ในกานา เคนยา นามิเบีย แอฟริกาใต้ และ
แซมเบีย ในแอฟริกา จนได้รบั ความสาเร็จเป็ นอย่างดี เป็ นต้น
2.3.3 การประเมินผล (Evaluation)
ในโครงการการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี การประเมินผลส่วนมากจะเป็ นการประเมิน ประสิทธิภาพ
ของตัวกระทาการควบคุมโดยชีววิธ ี (biological control agents) และผลกระทบที่มตี ่อวัชพืชในเป้ าหมายเป็ น
หลัก ตลอดจนการยอมรับโดยสังคมและความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ และประเด็นประกอบอื่น ๆ เช่น ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) กับมีความแตกต่างและความหลากหลายในการใช้วธิ กี ารและมาตรฐาน
ด้วยเช่นกัน
ในการประเมิน ประสิท ธิภ าพของตัว ควบคุ ม (control agents) ของวัช พืช Myers (2008) แห่ ง
University of British Columbia, Vancouver, Canada กล่าวว่า “โดยปกติตวั ควบคุมเพียงชนิดเดียวก็เพียงพอ
สาหรับการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธใี ห้ได้รบั ความสาเร็จ ” จากการทบทวนและวิเคราะห์โครงการควบคุมวัชพืช
โดยชีววิธ รี วม 10 โครงการในประเทศแคนาดา ซึ่งในแต่ละโครงการพบว่าตัวควบคุ มเพียงชนิดเดียวเท่านัน้
ทีท่ าให้ความหนาแน่ นและชีวมวลของวัชพืชในเป้ าหมายลดลง แต่ละตัวทาความเสียหายทีฉ่ ับพลันและการอยู่
รอดของวัชพืชในเป้ าหมายลดลง แต่ในขณะเดียวกันเป็ นการยากอีกเช่นกัน ที่จะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ว่าตัว
ควบคุมชนิดใดคือตัวควบคุมชนิดนัน้ แต่ในอดีตจะพบว่าตัวควบคุมชนิดใด ทีท่ าความเสียหายต่อความหนาแน่ น
และชีวมวลทีร่ ุนแรงคือตัวควบคุมชนิดเดียวนัน้ ทัง้ ได้กล่าวเพิม่ เติมด้วยว่าในทางปฏิบตั ิ เราจะไม่สามารถบอก
ได้ว่าตัวควบคุมชนิดใดจะทาความเสียหาย นอกจากนัน้ ความเสียหายในการทาลายส่วนต่าง ๆ ของต้นวัชพืช
โดยตัว ควบคุ ม ชนิ ด ต่ า ง ๆ รวมกัน ไม่จ าเป็ น ต่ อ การควบคุ ม ที่ ไ ด้ร บั ความส าเร็จ จึง ไม่จ าเป็ น ที่จ ะต้อ งใช้
ตัวควบคุมหลายชนิด การใช้ตวั ควบคุมให้น้อยชนิดลง จะเป็ นการนาไปสู่ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น กับจะเป็ นการ
คุม้ ค่ามากกว่าอีกด้วย
ในประเทศไทย ในการดาเนินการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธที งั ้ หมด 17 โครงการ ความสาเร็จในการ
ควบคุมวัชพืชโดยชีววิธโี ดยการใช้ตวั ควบคุมเพียงชนิดเดียว พบได้ในความสาเร็จของการควบคุมต้นผักเป็ ดน้ า
(alligator weed, Alternanthera philoxeroides, Amaranthaceae) ทัว่ ประเทศไทย โดยการใช้ ด้ ว งผัก เป็ ด
(Agasicles hygrophila, Coleoptera: Chrysomelidae) ที่ น าเข้ า มาจากอาร์ เ จนติ น า ผ่ า นฟลอริ ด า และ
ออสเตรเลีย เมื่อ ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) และเริ่ม ปลดปล่ อ ยครัง้ แรกเมื่อ ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) และ
ความส าเร็จ ของการควบคุ ม ต้ น สาบหมา (Crofton weed หรือ Maui pamakani, Ageratina adenophora,

47
Asteraceae) ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ตัง้ แต่ท่รี ะดับความสูง 900 เมตรขึน้ ไปจนถึงยอดดอยอินทน์
จัง หวั ด เชี ย งใหม่ ท่ี ร ะดั บ ความสู ง 2,565 เมตร โดยการใช้ แ มลงบั ว่ ท าปม (Eupatorium gall midge,
Procecidochares utilis, Diptera: Tephritidae) ที่นาเข้ามาจากเม็กซิโกผ่านฮาวาย เมื่อ ค.ศ. 1991 และ 1992
(พ.ศ. 2534 และ 2535) และเริม่ ปลดปล่อยครัง้ แรกเมือ่ ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) ซึง่ เป็ นการควบคุมวัชพืชโดย
ชีววิธแี บบคลาสสิก และ ในการใช้ตวั ควบคุมในท้องถิน่ เพียงชนิดเดียวที่ได้รบั ความสาเร็จในการควบคุมแบบ
แพร่ขยาย คือการใช้ผเี สือ้ หนอนจอก (water lettuce moth, Spodoptera pectinicornis, Lepidoptera: Noctuidae
) ในการควบคุ ม จอก (water lettuce, Pistia stratiotes, Araceae) และการใช้ ด้ ว งหมัด (Altica foevicollis,
Coleoptera: Chrysomelidae) ในการควบคุ ม แพงพวยน้ า (Ludwigia ascendens, Onagracae) (Julien &
Griffiths,1998; Winston et al., 2014; Saengyot, 2018)
ในการประเมินประสิทธิภาพของตัวกระทาการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธแี บบคลาสสิก Morin et al.
(2009) ทาการทบทวนประเด็นหลัก แนวทางการควบคุม และการวิเคราะห์ ต่าง ๆ เพื่อทีจ่ ะเป็ นการช่วยส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาแผนงาน ในการประเมินประสิทธิภาพของตัวกระทาการควบคุมตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ของ
การดาเนินการ ตัง้ แต่การคัดเลือกตัวควบคุม การนาเข้า การทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพื ชอาศัย การ
เพาะเลีย้ ง ก่อนและหลังการปลดปล่อยในภาคสนาม แต่คาแนะนาทัง้ หมดส่วนใหญ่เป็ นทฤษฎี ทีจ่ ะนาไปปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนื่องกันตลอดอายุของโครงการไม่ได้และไม่คุม้ ทุน
ส่วนการประเมินผลของโครงการในภาพรวม Andrés et al. (1976) กล่าวว่าการศึกษาทีเ่ กีย่ วกับ
การประเมินผล ไม่เป็ นสิง่ ที่จาเป็ นต่อความสาเร็จของโครงการเท่าใรนัก แต่จะเป็ นทิศทางของการดาเนินการ
และความสาเร็จของโครงการที่จะดาเนินการในอนาคต และจะเป็ นการดีท่คี วรมีการเฝ้ าติดตาม (monitoring)
ประชากรของศัต รูธ รรมชาติห รือตัว ควบคุ ม ที่มคี วามสัมพันธ์กันกับความเสียหายต่อวัชพืชเป้ าหมาย โดย
ผลกระทบอาจแตกต่างกันไป จากทีเ่ ป็ นการเด่นชัด ทาลายวัชพืชได้อย่างรวดเร็ว ลดการแข่งขันกับพืชชนิด อื่น
ๆ ในชุมชนพืช นัน้ กับกล่ าวเพิ่มเติมว่ า การใช้ภาพถ่ า ยแบบ “ก่ อ นและหลัง ” (before and after) สามารถ
นามาใช้แสดงให้เห็นความสาเร็จ หรือความล้มเหลวของโครงการได้เป็ นอบ่างดี
ทัง้ นี้ในภาพรวม การประเมินผลของโครงการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี Liang & Hamai (1976) แบ่ง
ระดับของการควบคุมออกตามรูปธรรมอย่างคร่าวๆ และง่ายๆ เป็ น
1. การควบคุมทีไ่ ด้ผลเป็ นบางส่วน (Partial control)
2. การควบคุมทีไ่ ด้ผลมากพอสมควร (Substantial control)
3. การควบคุมทีไ่ ด้รบั ความสาเร็จสมบูรณ์ (Complete control)
4. การควบคุมทีไ่ ม่มผี ล (No control)
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โดยบ่อยครัง้ ในการประเมินผลแบบง่ายๆ ต่อสาธารณชน จะมีการแสดงเป็ นภาพถ่ายของพื้นที่ท่ี
ได้รบั ความสาเร็จเป็ นแบบ “ก่อน” (before) และ “หลัง” (after) การปลดปล่อยตัวกระทาการควบคุม (control
agent) ในภาคสนาม เช่น การนาด้วงหมัดผักเป็ ดน้ า Agasicles hygrophila จากฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ซึ่ง
นาเข้ามาจากถิ่นดัง้ เดิมในประเทศอาร์เจนตินา เข้าไปใช้ควบคุมผักเป็ ดน้ า Alternanthera philoxeroides ใน
สหรัฐอเมริกา เมื่อ ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) แล้วมีการนาไปใช้ใ นออสเตรเลีย เมื่อ ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520)
รวมทัง้ ประเทศไทยด้วยเมื่อ ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) (Julien, 1981; Julien & Griffiths, 1998; Napompeth,
1990a,b, 1992a,b,c) จนได้รบั ผลการควบคุมทีส่ าเร็จสมบูรณ์ “ก่อน” (before) และ “หลัง” (after) การปลดปล่อย
(ภาพที่ 2.4)

ภาพที่ 2.4 การควบคุมผักเป็ ดโดยชีววิธใี นออสเตรเลีย โดยการใช้ด้วงหมัดผักเป็ ดน้ า Agasicles hygrophila
ที่นาเข้า มาจากอาร์เ จนติน า (แหล่ งที่มา: ดัดแปลงจาก ศมาพร แสงยศ และ Shon Schooler
CSIRO Entomology, Long Pocket Laboratories, Indooroopilly, Queensland Australia)
ตามที่ได้ก ล่ าวมาแล้ว ว่ า ศัต รูธ รรมชาติท่ใี ช้เ ป็ นตัว กระท าการควบคุ มวัชพืชโดยชีว วิธ ี เป็ น
สิง่ มีชวี ติ ทีก่ นิ พืชเป็ นอาหาร เช่น แมลงหรือไรชนิดต่าง ๆ หรือเชือ้ โรคพืช จึงทาให้เกิดมีคาถามอยูเ่ สมอว่า ถ้า
หากวัชพืชในเป้ าหมายถูกกินหรือทาลายหมดไปแล้ว จะมี “ความเสีย่ ง” (risk) หรือไม่ ว่าตัวกระทาการควบคุม
เหล่านัน้ จะไปกินหรือ ทาลายพืช ที่มคี วามสาคัญ ทางเศรษฐกิจหรือ พืชใกล้เคียงกันชนิดอื่น จนกลายเป็ น
ศัตรูพชื ชนิดใหม่ หรือ จะมี “ความปลอดภัย” (safety) ในการใช้หรือไม่ ซึง่ โดยข้อเท็จจริงแล้ว ความปลอดภัย
ของศัตรูธรรมชาติทจ่ี ะนาเข้ามาใช้นนั ้ จะมีพธิ กี าร (protocol) ทีจ่ ะต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยเป็ นอย่าง
ดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ “การทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพืชอาศั ย” (host specificity test) โดยต้องมีการ
ดาเนินการทัง้ ในท้องถิน่ เดิม และในประเทศปลายทางที่จะนาเข้าไปใช้ อย่างเข้มงวด ภายใต้สภาพโรงเลี้ยง
แมลงกักกัน (insect quarantine) ก่อนทีจ่ ะมีการนาไปปลดปล่อยในภาคสนาม (field release)
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โดยทัวไปเช่
่
นกัน ในธรรมชาติแทบจะไม่มคี วามเป็ นไปได้ ทีศ่ ตั รูธรรมชาติจะขาดอาหาร เพราะว่า
ศัตรูธรรมชาติจะไม่สามารถปราบปรามวัชพืชเป้ าหมายให้หมดสิน้ ไปอย่างสมบูรณ์ (complete eradication) โดย
การทาลายทุกส่วนของพืชเป้ าหมายทุกต้นได้ ดังนัน้ ถ้าการควบคุมได้รบั ความสาเร็จเป็ นอย่างดี และเมือ่ วัชพืช
ในเป้ าหมายลดลง ประชากรของศัตรูธรรมชาติก็จะลดลงตามไปด้วย เป็ นการสร้างระดับสมดุล (equilibrium
level) ใหม่ ไม่มกี ารเจริญเติบโตของศัตรูธรรมชาติแบบประชากรของมัลธัส (Malthusian population) (Malthus,
1798) ทีไ่ ม่สน้ิ สุด หรือถ้าหากวัชพืชในเป้ าหมายถูกกินหรือทาลายจนหมดสิน้ ไปแล้ว ศัตรูธรรมชาติชนิดนัน้ ก็
จะขาดอาหาร ไม่สามารถอยู่รอดหรือขยายพันธุไ์ ด้ และจะสูญพันธุไ์ ปเอง แต่สถานภาพดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึน้
ได้งา่ ย ๆ เพราะศัตรูธรรมชาติจะต้องปรับความเป็ นอยู่ของตน เพื่อการอยูร่ อดตาม “ความสมดุลตามธรรมชาติ”
(Balance of nature) และตัง้ แต่มกี ารดาเนินการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธเี ป็ นเวลามากกว่า 100 ปี มาแล้ว ยังไม่
เคยมีปรากฏการณ์ ทีศ่ ตั รูธรรมชาติชนิดใดก็ตามทีม่ กี ารนาเข้ามาใช้ และรวมทัง้ การใช้ศตั รูธรรมชาติในท้องถิน่
ด้วย ที่ศตั รูธรรมชาติเหล่านัน้ จะสามารถปรับเปลี่ยนสถานภาพมาเป็ นศัตรูพชื ได้ กับได้มกี ารประเมินความ
เสี่ยงของความเป็ นไปได้ (probability) ที่จะเกิดสภาพการณ์ ที่ศตั รูธรรมชาติเหล่านัน้ จะวิวฒ
ั นาการมาเป็ น
ศัตรูพชื ได้ มีค่าอยู่ท่รี ะหว่าง 1 ใน 10 ล้าน ถึง 1 ใน 100 ล้าน ของการใช้ศตั รูธรรมชาติจากต่ างประเทศ และ
การใช้ศตั รูธรรมชาติในท้องถิน่ ตามลาดับ (Paynter, 2008)
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บทที่ 3
การทบทวนเอกสาร (Literature Review)
ทรัพยากรหลัก ของการศึกษา การค้นคว้า และการวิจยั ที่เกี่ยวกับการควบคุมแมลงศัตรูพชื และ
วัชพืชโดยชีววิธ ี ตลอดจนการดาเนินงานต่าง ๆ ในเรื่องใดก็ตาม นอกเหนือไปจากคานิยามโดยเฉพาะ และ
ขอบเขตของการดาเนินงาน คือการทบทวนเอกสารวิชาการพืน้ ฐานและเอกสารวิชาการทีเ่ กี่ยวข้อง ตลอดจนชื่อ
บุคลากร ผูเ้ ชีย่ วชาญ นักวิจยั นักวิชาการ องค์กร และสถาบันทีเ่ กี่ยวข้อง ในสาขาวิชาการหลัก สาขาวิชาการ
รอง และสาขาวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง ด้วยเหตุน้ี จึงมีความจาเป็ นเบือ้ งต้นทีเ่ ราจะต้องทาความรูจ้ กั และความคุน้ เคย
กับเอกสารเหล่านัน้ เพื่อการอ้างอิง บริบท แนวความคิด และแนวทางของการดาเนินงาน หรือแม้แต่ปรัชญาที่
สาคัญในแต่ละเรือ่ งนัน้
การทบทวนเอกสารทีเ่ กี่ยวกับการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี อาจแยกออกได้เป็ นการทบทวนเอกสาร
พืน้ ฐาน (Review of Basic Literature) การทบทวนเอกสารวิชาการทีเ่ กี่ยวข้องกับ การควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี
(Review of pertinent literature) วารสารวิชาการทีเ่ กี่ยวข้อง (Pertinent periodicals) และ เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
กั บ การควบคุ ม วัช พื ช โดยชี ว วิ ธ ี ใ นประเทศไทย (Pertinent literature on biological control of weeds in
Thailand)
3.1 การทบทวนเอกสารพื้นฐาน (Review of Basic Literature)
ในการตรวจทบทวนเอกสารพืน้ ฐานเบือ้ งต้น ทีเ่ กีย่ วกับการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี มีบทความหลัก
ทีส่ าคัญทีเ่ กีย่ วกับการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี โดย
1. Carl B. Huffaker (1957, 1959, 1964) และ Bennett (1984) เกี่ยวกับการควบคุมวัชพืชโดยชีว
วิธ ีโ ดยการใช้แ มลง ตัว อย่า งของ “การขัด แย้ง ผลประโยชน์ ” (Conflict of interest) ของการ
ดาเนินการควบคุมวัชพืชชนิดต่าง ๆ
2. Frank Wilson (1960) เกี่ยวกับการควบคุมแมลงและวัชพืชโดยชีววิธ ี ในออสเตรเลียและปาปั ว
นิวกินี
3. Frank Wilson (1964) เกี่ยวกับโครงการการควบคุ มวัช พืช โดยชีว วิธ ีทวไป
ั ่ ของวัชพื ช ล้ม ลุ ก
วัชพืชพืน้ เมือง และวัชพืชน้า
4. V.P. Rao et al. (1971) เกี่ยวกับการควบคุมแมลงและศัตรูพชื ชนิด อื่น ๆ โดยชีววิธ ี ในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภาคพืน้ แปซิฟิก

51
5. Lloyd A. Andres & Fred D. Bennett (1975) เกีย่ วกับการทบทวนเอกสารด้านการควบคุมวัชพืชน้ า
โดยชีววิธ ี โดยการใช้ตวั ทาการควบคุมชนิด ต่าง ๆ และการควบคุมผักเป็ ดน้ า ผักตบชวา สาหร่าย
ญีป่ ่ นุ และจอกหูหนู
6. G.S. Schuytema (1977) ทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการควบคุมสิง่ รบกวนในน้ า (aquatic nuisance)
ทีเ่ ป็ นสิง่ มีชวี ติ ในน้ าทัง้ พืชและสัตว์โดยชีววิธ ี ในการควบคุมพืชน้ าขนาดใหญ่ (macrophytes) มีการ
ใช้แมลงและไร หอยชนิดต่าง ๆ กุ้ง crayfish เต่า ปลา และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม เช่น นากหญ้า
(nutria, Myocaster coypu, Myocastoridae) และ แมนนาทีหรือพะยูนหางกลม
7. Curtis P. Clausen (1978) เกี่ยวกับการทบทวนเอกสารการนาตัวเบียนและตัวห้าของศัตรูพชื ทีม่ ขี า
เป็ น รยางค์แ ละแมลงศัต รูธ รรมชาติข องวัช พืช ที่ม ีก ารน าเข้า มาใช้ก ัน ทัว่ โลก และในประเทศ
สหรัฐอเมริการวมทัง้ ฮาวาย จนถึง ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511)
8. Richard D. Goeden (1978) เกี่ยวกับการทบทวนเอกสารของโครงการการควบคุม วัชพืชโดยชีววิธ ี
ทัวโลกในขณะนั
่
น้ จนถึง ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2511)
9. Raghavan Charudattan & H. Lynn Walker (1982) เกีย่ วกับการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธโี ดยการใช้
เชื้อ โรคพืช ทัง้ แบบวิธ ีดงั ้ เดิม (traditional method) และ การพัฒนาการเพาะเลี้ยงและการผลิต
“ยาเชือ้ กาจัดวัชพืช” (microbial herbicides) เป็ นการค้า
10. Rachel C. McFadyen (1998) เกี่ยวกับภาพรวมของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี ในกรอบของการ
ควบคุมวัชพืชโดยชีววิธแี บบเพิม่ ขยาย และ แบบคลาสสิก และประเทศต่าง ๆ ทีม่ กี ารดาเนินการ
11. การจัดพิมพ์เอกสารเรื่อง “การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี บัญชีรายชื่อตัวกระทาการควบคุมและวัชพืช
เป้ าหมายทัวโลก”
่
(Biological Control of Weeds. A World Catalogue of Agents and Their Target
Weeds โดย Mic H. Julien (1982, 1987, 1992) และ M. H. Julien & M. W. Griffiths (1998) ซึ่ง
เป็ นการพิมพ์ครัง้ ที่ 1 ถึง 4 ซึ่งในการอ้างอิงที่เรียกกันว่า “Julien’s Catalogue” (แคตาลอกของจู
เลียน) โดยจานวนชนิดของวัชพืชทีม่ กี ารดาเนินการควบคุมโดยชีววิธที วโลกเพิ
ั่
ม่ ขึน้ จาก 82 ชนิดใน
ค.ศ. 1982 เป็ น 93, 117 และ 133 ชนิด ใน ค.ศ. 1987, 1992 และ 1998 ตามลาดับ จัดพิมพ์โดย
ACIAR และ CABI Publishing และต่อมามีการปรับปรุงแก้ไขและเพิม่ เติมเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบ
electronic format (www. ibiocontrol.org/catalog/) และ เป็ นเล่ม เป็ นการพิมพ์ “Julien’s Catalogue”
ครัง้ ที่ 5 โดย Winston et al. (2014) จัดพิมพ์โดย USDA Forest Service, Forest Health Technology
Enterprise Team (FHTET), Morgantown, West Virginia ครอบคลุ ม โครงการการควบคุ ม วัชพืช
โดยชีววิธใี น 130 ประเทศ ตัวกระทาการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี 551 ชนิด และวัชพืชในเป้ าหมาย
224 ชนิด ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นโครงการทีม่ กี ารดาเนินการในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา
แอฟริกาใต้ และ นิวซีแลนด์ รวมทัง้ โครงการการควบคุ มวัชพืชโดยชีววิธ ี ในทุกประเทศที่มกี าร
ดาเนินการ รวมทัง้ ในประเทศไทยด้วย
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ทัง้ นี้ Huffaker (1959) กล่าวถึงหลักการและแนวความคิดของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธโี ดยการ
ใช้แมลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ “การขัดแย้งผลประโยชน์” (Conflict of interest) ว่าพืชชนิดใดชนิดหนึ่งทีเ่ กิดขึน้ มา
ในพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่เป็ นทีต่ ้องการ ถือว่าเป็ นวัชพืชหรือไม่ พืชทีเ่ ป็ นตัวทาความเสียหายในสถานทีห่ นึ่งอาจเป็ นพืชที่ม ี
คุณค่าในอีกสถานทีห่ นึ่ง หรือ ในสถานทีเ่ ดียวกัน พืชชนิดนัน้ อาจเป็ นทีป่ รารถนาของชุมชนกลุ่มหนึ่ ง แต่ไม่เป็ น
ทีต่ ้องการของชุมชนอีกกลุ่มหนึ่ง ความเสีย่ งของการนาแมลงเข้ามาควบคุม (introduction) ความเฉพาะเจาะจง
พืช อาศัย (host specificity) การทดสอบโดยการให้อ ดอาหาร (starvation test) และ ความเป็ น ไปได้ข อง
ความสาเร็จ พร้อมยกตัวอย่างโครงการควบคุมต้นผกากรอง ในฮาวาย โครงการควบคุมต้นกระะบองเพชรหนาม
เสมา ในออสเตรเลีย อินเดียและศรีลงั กา แอฟริกาใต้ ฮาวาย และ มอริเชียส โครงการควบคุมต้นโคลงเคลงขน
ต่ อ มในฟิ จ ิ และ ฮาวาย โครงการควบคุ ม ต้น สาบหมา และ โครงการควบคุ ม หญ้า แห้ ว หมูใ นฮาวาย และ
ออสเตรเลีย
Wilson (1960) ในการศึกษาทบทวนเกี่ยวกับการควบคุมแมลงและวัชพืชโดยชีววิธ ี ในออสเตรเลีย
และปาปั วนิวกินี กล่าวถึงการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี ของวัชพืชเหล่านี้ คือ
1. การควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา (prickly pears) (Opuntia spp., Cactaceae) สองชนิดคือ
Opuntia inermis และ O. stricta ในออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพืน้ ทีร่ ะบาดร้อยละ 80 ที่
อยูใ่ นรัฐควีนส์แลนด์
2. การควบคุมต้นบัวทอง (St. John’s wort) (Hypericum perforatum, Guttiferae)
3. การควบคุมต้นผกากรอง (lantana) (Lantana camara, Verbenaceae)
4. การควบคุ ม ต้ น สาบหมา (Crofton weed หรือ Maui pamakani) (Ageratina adenophora,
Asteraceae)
5. การควบคุมต้น gorse (Ulex europaeus, Leguminosae)
6. การควบคุมต้นกระชับ (noogoora bur หรือ cocklebur) (Xanthium strumarium, Asteraceae)
7. การควบคุมต้นขาง (ragwort) (Senecio jacobaea, Asteraceae)
8. การควบคุมหญ้าแห้วหมู (nut grass หรือ purple nutsedge) (Cyperus rotundus, Cyperaceae)
9. การควบคุมหญ้างวงช้าง (common heliotrope) (Heliotropium europaeum, Boraginaceae)
10. การควบคุมต้นโครงกระดูก (skeleton weed) (Chondrilla juncea, Asteraceae)
Wilson (1964) กล่าวถึงการยอมรับ ความสาเร็จ และความก้าวหน้ าเกี่ยวกับการควบคุมวัชพืช
โดยชีววิธใี นภาพรวม และปั ญหาที่เกิดจากวัชพืชต่างถิ่น (alien weeds) ในระบบนิเวศต่าง ๆ ตลอดจนการ
ควบคุมวัชพืชล้มลุก (annual weeds) เช่น หญ้างวงช้าง ต้นกระชับ และต้นหนามกระสุน การควบคุมวัชพืช
พืน้ เมือง (native weeds) และการควบคุมวัชพืชน้า เช่น ผักตบชวา และ จอกหูหนูยกั ษ์โดยชีววิธ ี
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Rao et al. (1971) ในการศึก ษาทบทวนการควบคุ ม แมลงและศัต รูพ ืช ชนิ ด อื่น ๆ โดยชีว วิธ ี
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภาคพืน้ แปซิฟิก กล่าวถึงการควบคุมวัชพืชเหล่านี้ คือ
1. การควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา ในอินเดียและศรีลงั กา และอินโดนีเซียโดยการใช้เพลีย้ หอยโค
ชินีล (cochineal insects) ในสกุล Dactylopius spp. (Hemiptera: Dactylopiidae) และ ในออสเตรเลีย
และ นิวแคลิโดเนีย โดยการใช้หนอนผีเสือ้ ต้นกระบองเพชร (cactus moth) (Cactoblastis cactorum,
Lepidoptera: Pyralidae) ซึง่ มีถนิ่ ดัง้ เดิมอยูใ่ นอาร์เจนตินา แต่นาเข้าไปจากออสเตรเลีย ซึง่ นาเข้าไป
ตัง้ แต่ ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469) และเพลี้ยหอยโคชินีล ในสกุ ล Dactylopius spp. จากอเมริก าใต้
ทีน่ าเข้ามไปใช้ในอินเดียและออสเตรเลีย ตัง้ แต่ในช่วง ค.ศ. 1926 ซึง่ ให้ผลในการควบคุมทีด่ ี
2. การควบคุมต้นผกากรอง ในอินเดีย มาเลเซีย เกาะฟิ จ ิ หมู่เกาะคุก นิวแคลิโดเนีย และหมู่เกาะคา
โรไลน์ ในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยตัวกระทาการควบคุมทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุดคือมวนปี กแก้ว (tingid
bug) (Teleonemia scrupulosa, Hemiptera: Tingidae) ซึง่ มีแหล่งดัง้ เดิมอยู่ในเม็กซิโก นาเข้าไปใน
ฮาวายตัง้ แต่ ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) แต่นาเข้าไปจากฮาวายผ่านมาทางออสเตรเลีย ซึง่ นาเข้าไป
จากฮาวายตัง้ แต่ ค.ศ. 1936 (พ.ศ. 2479)
3. การควบคุมต้นโคลงเคลงขนต่อม (Koster’s curse) (Clidemia hirta, Melastomataceae) ในฟิ จ ิ และ
หมู่ เ กาะโซโลมอน โดยการใช้ เ พลี้ย ไฟ (thrips) (Liothrips urichi, Thysanopetra: Thripidae)
ที่นาเข้าไปจากตรินิแดด เมื่อ ค.ศ. 1930 (พ.ศ. 2473) ได้ผลดีในเกาะฟิ จ ิ แต่ล้มเหลวในหมู่เกาะ
โซโลมอน
4. การควบคุ มวัช พืช กาฝากฝอยทอง (dodder) (Cuscuta reflexa, Convolvulaceae) ในปากีส ถาน
ตะวัน ออก (ปั จ จุบ ัน คือ บัง คลาเทศ) เมื่อ ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) โดยการใช้ด้ว งงวง (weevil)
(Smicronix roridus, Coleoptera: Curculionidae) จากปากีสถานตะวันตก (ปั จจุบนั คือปากีสถาน)
โดยเมื่อ การควบคุ ม ได้ผ ลดีแ ล้ว ประชากรของด้ว งงวงชนิ ด นี้ สูญ หายไป และไม่ป รากฏว่ า ได้
แพร่กระจายออกไปสู่บริเวณใกล้เคียง
5. ก า ร ค ว บ คุ ม ต้ น โ ด่ ไ ม่ รู้ ล้ ม ( tobacco weed ห รื อ elephant’ s foot) ( Elephantopus mollis,
Compositae) ในเกาะฟิ จ ิ โดยการใช้แมลงวันหนอนเจาะเมล็ด (tephritid seed fly) (Tetraeuaresta
obscuriventris, Diptera: Tephritidae) นาเข้าไปจากตรินิแดด เมือ่ ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500)
6. การควบคุมต้นสาบหมา (Crofton weed) (Ageratina adenophora, Asteraceae) ในอินเดีย โดยการ
ใช้แมลงวันทาปม (tephritid gall fly) (Procecidochares utilis, Diptera: Tephritidae) ซึง่ มีถนิ่ กาเนิด
ดัง้ เดิมอยู่ในเม็กซิโก นาเข้าจากฮาวายผ่านนิวซีแลนด์เมื่อ ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506) แต่ไม่ได้ผล
เท่าทีค่ วร
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7. การควบคุ มต้น กระชับ (noogoora bur หรือ cocklebur) (Xanthium strumarium, Asteraceae) ใน
เกาะฟิ จ ิ โดยการน าแมลงวัน ผลไม้เ จาะเมล็ด (seed tephritid) (Euarestaa aequalis, Diptera:
Tephritidae) ซึง่ มีถนิ่ กาเนิดดัง้ เดิมอยู่ในแคลิฟอร์เนีย แคนซัส และ เทกซัส สหรัฐอเมริกาเมื่อ ค.ศ.
1951) (พ.ศ. 2494) โดยนาเข้าไปจากออสเตรเลีย ซึ่งนาเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาตัง้ แต่ ค.ศ. 1932
(พ.ศ. 2475) แต่ไม่ได้ผลเท่าทีค่ วร
8. การควบคุ ม วัช พืช น้ า ชนิ ด ต่ า ง ๆ เช่ น สาหร่ า ยหางกระรอก (hydrilla) (Hydrilla verticillata,
Hydrocharitaceae) แหนแดง (water fern) (Azolla pinnata, Azollaceae) แหนเป็ ด (duck weed)
(Lemna minor, Lemnaceae) และจอกหูหนู (salvinia) (Salvinia cucullata, Salviniaceae) โดยการ
ใ ช้ ป ล า กิ น พื ช ( herbivorous fish) เ ช่ น ป ล า เ ฉ า ห รื อ ป ล า เ ฉ า ฮื้ อ ( Chinese grass carp)
(Ctenopharyngodon idella, Cyprinidae) ปลานิล (Nile tilapia) (Oreochromis niloticus, Cichlidae)
ปลานิลอกแดง (redbreast tilapia) (Tilapia rendalli, Cichlidae) ปลานิลท้องแดง (redbelly tilapia)
(Tilapia zillii, Cichlidae) ปลาตะเพียนขาว หรือ ปลาตะเพีย นเงิน (Java barb หรือ silver barb)
(Barbonymus gonionotus (= Puntius javanicus), Cyprinidae)
Andres & Bennett (1975) ในการทบทวนการควบคุมวัชพืชน้ าโดยชีววิธ ี กล่าวถึงการใช้ตวั ทาการ
ควบคุมโดยชีววิธชี นิดต่าง ๆ เช่น ปลากินพืช (herbivorous fish) เช่นปลาจีน (white amur) (Ctenopharyngodon
idella) หอย Marisa cornuarietis ยกเว้ น ในนาข้ า ว และหอย Pomacea australis) การใช้ กุ้ ง crayfish
(Orconectes causeyi) การใช้แมมาทีหรือพะยูนหางกลม (manatee, Trichechus manatus, Trichechidae) ใน
กายอานาและในฟลอริดา และการใช้แมลงชนิดต่าง ๆ โดยกล่าวถึงโครงการควบคุมผักเป็ ดน้ า (alligator weed,
Alternanthera philloxeroides) ผักตบชวา (water hyacinth, Eichhornia crassipes) สาหร่ายญี่ป่ ุน (Eurasian
watermilfoil, Myriophyllum spicatum) และ จอกหูหนู (Salvinia, Salvinia molesta) และในขณะนัน้ พบว่ามีเชือ้
โรคพืชจานวนหนึ่งลงทาลายวัชพืชน้า แต่ยงั ไม่มกี ารนามาใช้ประโยชน์
Schuytema (1977) ในการทบทวนเอกสารเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม สิ่ ง รบกวนในน้ า (aquatic
nuisance) ทีเ่ ป็ นสิง่ มีชวี ติ ในน้าทัง้ พืชและสัตว์โดยชีววิธ ี กล่าวว่าในการควบคุมพืชน้าขนาดใหญ่ (macrophytes)
มีการใช้แมลงและไร หอยชนิดต่าง ๆ กุ้ง crayfish เต่า ปลา และสัตว์เลีย้ งลูกด้วยน้ านม เช่น นากหญ้า (nutria,
Myocaster coypu, Myocastoridae) และ แมนนาทีหรือพะยูนหางกลม
Clausen (1978) ผู้ ท าหน้ า ที่ เ ป็ นบรรณาธิ ก ารและผู้ ร่ ว มเขี ย น ร่ ว มกั บ คณาจารย์ ต่ า ง ๆ
ประกอบด้ ว ย B.R. Bartlett, P. DeBach, R.D. Goeden, E.F. Legner, J.A. McMurty, E.R. Oatman แห่ ง
University of California at Riverside; E.C. Bay แห่ง University of Maryland และ David Rosen แห่ง Hebrew
University of Jerusalem, Israel ตรวจทบทวนเอกสารทัวโลกจนถึ
่
ง ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) และ รายละเอียด
ทัวไปของการควบคุ
่
มโดยชีววิธแี บบคลาสสิก ทีม่ กี ารนาศัตรูธรรมชาติจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในการควบคุม
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แมลงศัต รูพืช ไรศัต รูพืช แมงมุ ม และวัช พืช ทัว่ โลก ในหนั ง สือ “Introduced Parasites and Predators of
Arthropod Pests and Weeds: A World Review” โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็ นชนิดของ
ศัตรูพชื ที่มขี าเป็ นรยางค์ ตามกลุ่มอนุ กรมวิธานต่าง ๆ ใน 12 อันดับ (orders) และ 74 วงศ์ (families) ของ
แมงมุม ไร และ แมลง ทีม่ กี ารนาตัวเบียนและตัวห้าเข้ามาใช้ควบคุมในประเทศต่าง ๆ ส่วนทีส่ องเป็ นวัชพืชใน
16 วงศ์ ทีม่ กี ารนาศัตรูธรรมชาติเข้ามาใช้ในการควบคุมในประเทศต่าง ๆ เช่นกัน พร้อมเอกสารอ้างอิงรวมกัน
มากกว่า 2,600 รายการ
วัชพืชในเป้ าหมายบางชนิดในการทบทวนโดย Clausen (1978) คือ
1. ผักเป็ ดน้ าในสหรัฐอเมริกา โดยการนาด้วงหมัดผักเป็ ด Agasicles sp. (Coleoptera: Chrysomelidae)
( ปั จ จุ บ ั น มี ก า ร ตั ้ ง ชื่ อ แ ล้ ว คื อ Agasicles hygrophila) แ ล ะ เ พ ลี้ ย ไ ฟ Amynothrips andersoni
(Thysanoptera: Thripidae) จากอาร์เ จนติน า โดยเริ่ม ปลดปล่ อ ยตัง้ แต่ ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507)
ในแอละแบมา ฟลอริดา จอร์เจีย มิสซิสซิปปี นอรท์แคโรไลนา เซ้าท์แคโรไลนา และ เทกซัส
2. ต้น กระบองเพชรใบเสมา ในอิน เดีย และศรีล ัง กา ออสเตรเลีย แอฟริก าใต้ มอริเ ชีย ส อิน โดนี เ ซีย
นิวแคลิโดเนีย และ ฮาวาย โดยการใช้แมลงศัตรูธรรมชาติหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพลีย้ หอยโค
ชินี ล (cochineal insects) (Dactylopius spp., Hemiptera: Dactylopiidae) จากเม็ก ซิโ ก และ หนอน
ผีเสื้อต้นกระบองเพชร (cactus moth) (Cactoblastis cactorum, Lepidoptera: Pyralidae) จากบราซิล
ตัง้ แต่ ค.ศ. 1795 (พ.ศ. 2238) จนถึงช่วงทศวรรษ 1940s
3. ต้นผกากรองในฮาวาย ฟิ จ ิ อินเดีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย แอฟริกาตะวันออก มอริเชียส และ
แอฟริกาใต้ โดยการใช้แมลงศัต รูธรรมชาติหลายชนิดจากเม็กซิโก เช่น หนอนชอนใบ (leaf miner)
(Ophiomyia lantanae, Diptera: Agromyzidae) จากเม็กซิโก มวนปี กแก้ว (tingid bug) (Teleonemia
scrupulosa, Hemiptera: Tingidae) จากคิวบา และแมลงศัตรูธรรมชาติอ่นื ๆ อีกหลายชนิด ตัง้ แต่ ค.ศ.
1902 (พ.ศ. 2445) ในฮาวาย เป็ นต้นมา
4. วัช พืช อื่น อีก หลายชนิ ด เช่ น ต้ น โด่ ไ ม่ รู้ล้ม (elephant’s foot หรือ tobacco weed) (Elephantopus
mollis, Compositae) ในฟิ จิ และ ฮาวาย ต้ น สาบหมา ( Crofton weed หรื อ Maui pamakani)
(Ageratina adenophora, Compositae) ในเกาะมาวี (Maui island) ในฮาวาย ออสเตรเลี ย และ
นิ ว ซี แ ล นด์ ต้ น กระชั บ ( noogoora bur หรื อ cocklebur) (Xanthium strumarium, Compositae)
ในออสเตรเลี ย และ ฟิ จิ หญ้ า แห้ ว หมู ( nutgrass หรื อ purple nutsedge) (Cyperus rotundus,
Cyperaceae) ในฮาวาย ต้นโคลงเคลง (melastoma) (Melastoma malabathricum, Melastomataceae)
ในฮาวาย ต้นหนามไข่ปู (blackberry) (Rubus spp., Rosaceae) ในนิว ซีแลนด์ และฮาวาย และต้น
โคกกระสุน (puncture vine) (Tribulus terrestris, Zygophyllaceae) ในสหรัฐอเมริกา และฮาวาย
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Richard D. Goeden (1978) ทบทวนโครงการการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธหี ลายโครงการทัว่ โลกที่
มีการดาเนินการอยูใ่ นขณะนัน้ และมีผลของการดาเนินงาน จนถึง ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) เช่น
1. การควบคุมผักเป็ ดน้ าในสหรัฐอเมริกา โดยการนาด้วงหมัดผักเป็ ด น้ า (chrysomelid) (Agasicles
hygrophila, Coleoptera: Chrysomelidae) จากอาร์เจนตินา เข้ามาใช้ในการควบคุม เมือ่ ค.ศ. 1964
(พ.ศ. 2507)
2. การควบคุ มต้นกระบองเพชรใบเสมา โดยการใช้เ พลี้ยหอยโคชินีล (cochineal insects) ในสกุ ล
Dactylopius spp. (Hemiptera: Dactylopiidae) ในอินเดียและศรีลงั กา อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และ
แอฟริก าใต้ และการใช้ห นอนผีเ สื้อ ต้ น กระบองเพชร (cactus moth) (Cactoblastis cactorum,
Lepidoptera: Pyralidae) จากบราซิล ในออสเตรเลีย
3. การควบคุมต้นโด่ไม่รู้ล้ม ในฟิ จ ิ โดยการใช้แมลงวันผลไม้กินเมล็ด (seed-infesting tephritid fly)
(Tetraeuresta obscuriventris, Diptera: Tephritidae) จากตรินิแดด เมื่อ ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500)
และในฮาวาย เมือ่ ค.ศ. 1961 (พ.ศ. 2504)
4. การควบคุมต้นสาบหมา ในฮาวาย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยแมลงวันผลไม้ทาปม (tephritid
gall fly) (Procecidochares utilis, Diptera: Tephritidae) จากเม็กซิโก เมือ่ ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488)
5. การควบคุมต้นกระชับ ในออสเตรเลียและฟิ จ ิ โดยการนาแมลงวันผลไม้เจาะเมล็ด (seed tephritid)
(Euarestaa aequalis, Diptera: Tephritidae) ซึง่ มีถนิ่ กาเนิดดัง้ เดิมอยู่ในแคลิฟอร์เนีย แคนซัส และ
เทกซัส สหรัฐอเมริกาเมือ่ ค.ศ. 1929 (พ.ศ. 2472) และฟิ จ ิ เมือ่ ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494)
6. การควบคุ มหญ้าแห้ว หมู ในฮาวาย โดยการน าผีเ สื้อ กลางคืน Bactra truculenta (Lepidoptera:
Tortricidae) (ชื่อในปั จจุบนั คือ Bactra venosana) และ ด้วงงวง Athesapeuta cyperi (Coleoptera:
Curculionidae) เข้ามาจากฟิ ลปิ ปิ นส์เมือ่ ค.ศ. 1922 (พ.ศ. 2465)
Raghavan Charudattan แห่ ง University of Florida, Gainesville, Florida และ H. Lynn Walker
แห่ ง USDA-ARS, Southern Weed Science Laboratory, Stoneville, Mississippi รวบรวมเอกสารรายงาน
วิช าการต่ า ง ๆ และท าหน้ า ที่เ ป็ น บรรณาธิก ารจัด พิม พ์ห นั ง สือ “Biological Control of Weeds with Plant
Pathogens” (Charudattan & Walker, 1982) จากการประชุมวิชาการนานาชาติเ รื่อ ง “Biological Control of
Weeds with Fungal Plant Pathogens” ซึ่ ง สนั บ สนุ นโดย University of Arkansas, Fayetteville, Arkansas
แล ะ U.S. Department of Agriculture, Science and Education Administration, Cooperative Research ณ
เมือง Little Rock, Arkansas ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 1980
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หนังสือ เล่ มนี้ กล่ าวถึงภาพรวมของเทคโนโลยีการควบคุ มวัชพืชแบบดัง้ เดิม และ Templeton
(1982) รวบรวมรายละเอียดเกีย่ วกับสถานภาพของโครงการการควบคุมวัชพืชโดยการใช้เชือ้ โรคพืช โดยรวมทัง้
วัชพืชบก (terrestrial weeds) และ วัชพืชน้ า (aquatic weed) ทัง้ ในสหรัฐอเมริกาและจากทัวโลกในขณะนั
่
น้
รวมกันไม่ต่ ากว่า 83 โครงการ โดยการใช้แบคทีเรีย เชือ้ รา ไส้เดือนฝอย และไวรัส 3, 71, 3, และ 6 โครงการ
ตามล าดับ และกลุ่ ม เชื้อ ราที่ใ ช้ ส่ ว นใหญ่ ค ือ Deuteromycetes และ Basidiomycetes จ านวน 38 และ 18
โครงการ ตามลาดับ การเพาะเลี้ยงและการผลิตจุลนิ ทรีย์ท่เี ป็ นตัวกระทาการควบคุมวัชพืช (microbial weed
control agents) เป็ นการค้า การประเมินผลการใช้เชือ้ รา Alternaria alternantherae ในการควบคุมผักเป็ ดน้ าใน
ลุยเชียนา และ การควบคุมผักตบชวาโดยการใช้เชือ้ รา Cercospora rodmanni ในฟลอริดา รวมทัง้ การควบคุม
และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการบูรณการการใช้ “ยาเชื้อกาจัดวัชพืช” (microbial herbicides)
ในระบบการบริหารจัดการศัตรูพชื ตามแนวทางเดียวกันกับการใช้ “ยาเชือ้ กาจัดศัตรูพชื ” (microbial pesticides)
อื่น ๆ
Rachel McFadyen ( 1998) แ ห่ ง ส ถ า นี วิ จ ั ย Alan Fletcher Research Station, Queensland
Department of Natural Resources, Sherwood, Queensland ประเทศออสเตรเลีย กล่าวถึงแนวความคิดของ
การควบคุมวัชพืชและแมลงโดยชีววิธ ี ที่นามาใช้โดยนักกีฏวิทยาและนักโรคพืช และขอใช้คานิยามของการ
ควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธขี อง DeBach (1964a) ทีก่ ล่าวว่า “การควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ”ี คือ “การกระทาของ
ตัวเบียน ตัวห้า หรือ เชื้อโรคต่าง ๆ ในการรักษาไว้ซ่งึ ความหนาแน่ นของประชากรของสิง่ มีชวี ติ อีกชนิดหนึ่ง
ที่ร ะดับ เฉลี่ย ที่ต่ า กว่า ลงมา ที่อ าจเกิด ขึ้น มาได้ ถ้า ไม่ม ีก ารปรากฏอยู่ข องพวกตัว เหล่ า นี้ ” (The action of
parasites, predators, or pathogens in maintaining another organism’ s population density at a lower
average than would occur in their absence) ซึง่ ในการประยุกต์ใช้ จะมี 3 วิธ ี คือ
1. “การอนุ รกั ษ์” (Conservation) เป็ นการอารักขาหรือรักษาไว้ ซึง่ ประชากรของตัวกระทาการควบคุม
โดยชีววิธ ี ทีม่ อี ยูใ่ นขณะนัน้
2. “การเพาะเลี้ยงเพิม่ ขยาย” (Augmentation) เป็ นการเพาะเลี้ยงขยายประชากรของตัวกระท าการ
ควบคุมโดยชีววิธ ี โดยการปลดปล่อยในภาคสนามเป็ นช่วงเวลา (periodic releases) และ
3. “การควบคุมโดยชีววิธแี บบคลาสสิก ” (Classical biological control) เป็ นการนาเข้ามา (introduction
หรือ importation) ซึง่ ตัวกระทาการควบคุมโดยชีววิธ ี และการปลดปล่อยในภาคสนาม ให้ตงั ้ รกราก
โดยไม่ตอ้ งปลดปล่อยอีก
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โดยสรุปว่า ในการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี ส่วนใหญ่จะเป็ นการควบคุมโดยชีววิธแี บบคลาสสิก
แต่ ไ ม่ ม ีก ารใช้ก ารควบคุ ม โดยชีว วิธ ีแ บบการอนุ ร ัก ษ์ (Conservation biological control) ส่ ว นการใช้ก าร
เพาะเลีย้ งขยายเพิม่ เติม มักจะใช้กบั เชือ้ โรคพืชและแมลงบางชนิด และกล่าวถึงการเลือกวัชพืชเป้ าหมาย ความ
เป็ นไปได้ของความสาเร็จ การขัด แย้งผลประโยชน์ วิธกี ารเลือกตัวกระทาการควบคุม วิธกี ารทดสอบความ
เฉพาะเจาะจงพืชอาศัย (host-specificity testing) การประเมินผลความสาเร็จและความล้มเหลวของโครงการ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ความเสียหายต่อพืชนอกเป้ าหมาย และ อนาคตของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การควบคุมวัชพืชต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นชนิดพันธุต์ ่างถิน่ ทีร่ กุ ราน (Invasive alien species – IAS)
นอกจากนัน้ McFadyen (1998) ยังระบุด้วยว่า 5 ประเทศที่มกี ารดาเนินงานการควบคุ มวัชพืช
โดยชีววิธสี ูงมาก คือ สหรัฐอเมริการวมฮาวาย ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ แคนาดา และ นิวซีแลนด์ โดยมีการ
ปลดปล่อยตัวกระทาการควบคุม (control agents) จานวน 130, 123, 61, 53 และ 24 ชนิด เพื่อควบคุมวัชพืช
ในเป้ าหมาย (target weeds) จานวน 54, 45, 28,18 และ 15 ชนิด ตามลาดับ ในแต่ละประเทศ ส่วนประเทศอื่น
ที่มกี ารดาเนินงานการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธแี บบคลาสสิก คือ มาเลเซีย ประเทศไทย อินเดีย อินโดนีเซีย
เวียดนาม ปาปั วนิวกินี และประเทศจีน ในทวีปเอเชีย นอกจากนัน้ มีการดาเนินงานบางโครงการในอูกันดา
แซมเบีย แทนซาเนีย เคนยา กาน่ า โกตดิววั ร์ และ เบนิน ในแอฟริกา ในอาร์เจนตินาและชิล ี ในอเมริกาใต้
กับมีการดาเนินการไม่มากนักในทวีปยุโรป ในประเทศอังกฤษ และสหภาพโซเวียดในอดีต
เพื่อ ให้ม กี ารร่ว มมือ และการแลกเปลี่ย นข้อ มูล ระหว่า งนักวิจ ยั ผู้ด าเนิ น งาน และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการดาเนินงานการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธจี ากประเทศต่าง ๆ ทัวโลก
่
จึงเริม่ มีการปรึกษาหารือให้
มีการจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยกลุ่มนักวิชาการด้านการควบคุ มวัชพืชโดยชีววิธ ี เช่น
Helmut Zwölfer และ Dieter Schröder จาก Commonwealth Institute of Biological Control (CIBC), European
Station, Delémont ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกับ Jean-Paul Aeschlimann และ Siraj Hasan จาก CSIRO
Biological Control Unit, Montpelier ประเทศฝรังเศส
่
Richard D. Goeden จากDepartment of Entomology,
University of California, Riverside, California ประเทศสหรัฐ อเมริก า Anthony J. Wapshere จาก CSIRO
Division of Entomology, Canberra, ACT ประเทศออสเตรเลีย และPeter Harris จาก Research Institute,
Canada Department of Agriculture, Belleville, Ontario ประเทศแคนาดา โดยมีการจัดประชุม International
Symposium on Biological Control of Weeds ครัง้ แรกเมื่อ ปี ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) ณ เมือ ง Delémont
ประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ซึ่ ง เป็ นที่ ต ั ้ง ของสถาบั น การควบคุ ม ศั ต รู พื ช โดยชี ว วิ ธ ี แ ห่ ง เครื อ จัก รภพ
(Commonwealth Institute of Biological Control – CIBC) สถานียุโรป (European Station) ต่อเนื่องกันมาใน
ประเทศต่าง ๆ (Delfosse & Scott, 1992) จนถึงครัง้ ที่ 15 เมื่อปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) ณ เมือง Engelberg
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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3.2 การทบทวนเอกสารวิ ชาการที่เกี่ยวข้องกับควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิ ธี (Review of
Pertinent Literature on Biological Control)
การทบทวนเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี ส่วนหนึ่งได้มาจากเอกสาร
ประกอบการบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับคานิยาม พืน้ ฐาน หนังสือและตารา ที่ม ี
ความสาคัญและเกีย่ วข้องกับการควบคุมแมลงศัตรูพชื และวัชพืชโดยชีววิธ ี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บรรพต ณ
ป้ อ มเพชร (ภาพที่ 3.1) แก่ นัก ศึก ษาระดับบัณ ฑิต ศึกษา สาขาวิชาอารัก ขาพืช คณะผลิต กรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ 3.1 รองศาสตราจารย์ ดร. บรรพต ณ ป้ อมเพชร ผูบ้ ุกเบิกองค์ความรูแ้ ละวิทยาการของ
การควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธใี นประเทศไทยมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2507
อนึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.บรรพต ณ ป้ อมเพชร ถือได้ว่าเป็ นบุคคลแรกผู้บุกเบิกองค์ความรู้และ
วิทยาการของการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธใี นประเทศไทย โดยเริม่ เปิ ดสอนวิชาการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี
ระดับ ปริญ ญาตรีเ มื่อ พ.ศ. 2507 และระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาเมื่อ พ.ศ. 2516 เป็ น ต้น มา พร้อ มกัน ไปกับ การ
ดาเนินงานวิจยั และพัฒนาด้านการควบคุมแมลงศัต รูพชื และวัชพืชโดยชีววิธ ี ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน กรุงเทพฯ และเป็ นผู้ก่ อ ตัง้ “ศูนย์ว ิจยั ควบคุ มศัต รูพ ืชโดยชีว ินทรีย์แ ห่ งชาติ” (National Biological
Control Research Center – NBCRC) เมือ่ พ.ศ. 2518 ร่วมมือกับสภาวิจยั แห่งชาติ ซึง่ ในขณะนัน้ ศาสตราจารย์
ดร.สง่า สรรพศรี เป็ นเลขาธิการฯ โดยการสนับสนุ น การเริม่ ต้นของ ศาสตราจารย์พเิ ศษ อินทรี จันทรสถิตย์
หรื อ หลวงอิ ง คศรี ก สิ ก าร (พ.ศ. 2442-2532) อดี ต อธิ ก ารบดี แ ละหนึ่ งในผู้ ก่ อ ตั ้ง มหาวิ ท ย าลั ย
เกษตรศาสตร์ ร่วมมือกับสภาวิจยั แห่งชาติ มาตัง้ แต่เมื่อ พ.ศ. 2508 มีศูนย์ฯ ส่วนกลางหรือสานักงานใหญ่
(headquarters) อยู่ท่มี หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และปั จจุบนั มีศูนย์ฯ ส่วนภูมภิ าค 6 แห่ง ตัง้ อยู่ท่ี
1)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาแพงแสน จ.นครปฐม 2) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 3) มหาวิทยาลัย
นเรศวร จ.พิษณุโลก 4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 5) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี และ
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6) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และดารงตาแหน่ งเป็ นผู้อานวยการบริหาร (executive
director) ของศูนย์ฯ ตัง้ แต่นนั ้ เป็ นต้นมา จนกระทังเกษี
่ ยณอายุราชการเมือ่ พ.ศ. 2544
ในช่วง พ.ศ. 2516 -2544 ได้รบั ผิดชอบในการนาศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพชื และวัชพืชหลาย
ชนิด เข้ามาใช้ในการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธแี บบคลาสสิกในประเทศไทย เฉพาะในการควบคุมวัชพืชโดยชีว
วิธ ี ได้นาแมลงศัตรูธรรมชาติจากต่างประเทศเข้ามาทัง้ หมดรวม 23 ชนิด มีการปลดปล่อยในภาคสนาม 21 ชนิด
และไม่ปลดปล่อย 2 ชนิด แมลงทีน่ าเข้ามาปลดปล่อย สามารถตัง้ รกรากได้รวม 10 ชนิด ให้ผลในการควบคุม
เป็ นบางส่วน (partial control) และมากพอสมควร (substantial control) 4 ชนิด และในการควบคุมที่ส มบูรณ์
(complete control) 6 ชนิด ไม่สามารถตัง้ รกรากได้รวม 11 ชนิด กับได้ส่งแมลงศัตรูธรรมชาติหลายชนิดจาก
ประเทศไทย ให้ประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ นาไปใช้ประโยชน์ ทาให้ประเทศไทยเป็ นทีป่ รากฏอย่างเด่นชัดใน
“แผนทีโ่ ลกของการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ”ี (World Map of Biological Control)
อนึ่ง ประวัตกิ ารศึกษาของรองศาสตราจารย์ ดร.บรรพต ณ ป้ อมเพชร คือ ในขณะทีเ่ ป็ นนิสติ ปี ท่ี 1
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบได้ทุน Colombo Plan ไปศึกษาต่อทีป่ ระเทศอินเดีย เมื่อ พ.ศ.
2502 เรี ย นจบปริ ญ ญาต รี B.Sc.Agr. (Entomology & Zoology) จาก Punjab Agricultural University,
Ludhiana, Punjab โดยสอบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองและเป็ นทีห่ นึ่งของมหาวิทยาลัย แบบทีเ่ รียกว่า
“First Class First” ได้ ร ับ การจารึก ชื่อ บน Board of Honors (Best in B.Sc.Agr.) 1964 ของมหาวิท ยาลัย
Punjab Agricultural University เมื่อ พ.ศ. 2507 แล้วเข้ารับราชการเมื่อ พ.ศ. 2507 ในแผนกกีฏวิทยาและโรค
พืช คณะกสิกรรมและสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นอาจารย์ตรี เงินเดือนอัตรา 120 บาท หรือ 1,050
บาท สอบเทียบความรู้ได้รบั ประกาศนียบัตรประโยคครูพเิ ศษมัธยม (พ.ม.) ซึ่งเทียบเท่ากับประกาศนียบัต ร
ประโยคครูมธั ยม (ป.ม.) ของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ พ.ศ. 2508 และสอบได้ทุน The East-West Center เมื่อ
พ.ศ. 2509 ไปศึก ษาต่ อ ที่ ฮาวาย และเรีย นจบปริญ ญาโท M.S. (Entomology) และปริญ ญาเอก Ph.D.
(Entomology) จากมหาวิทยาลัย University of Hawaii, Honolulu, Hawaii เมือ่ พ.ศ. 2511 และ 2516 ตามลาดับ
แล้วกลับมาทางานในภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตร เช่นเดิม เป็ นอาจารย์โท เงินเดือนอัตรา 3,030
บาท จนเกษียณอายุราชการ เมื่อ พ.ศ. 2544 ทาการสอน และทาการวิจยั ทางด้านวิชากีฏวิทยา การควบคุม
ศัตรูพชื โดยชีววิธ ี และการบริหารจัดการศัตรูพชื ในช่วงนัน้ ท่านได้รบั เกียรติโดยการเลือกตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งที่
สาคัญต่าง ๆ ในวงการกีฏวิทยาในระดับ ภูมภิ าคและนานาชาติ เช่น กรรมการถาวร (Permanent standing
committee) ของ International Plant Protection Congresses (IPPC) (พ.ศ. 2523-2547) คณะมนตรี (Council
member) ของ International Congresses of Entomology (ICE) (พ.ศ. 2539-2551) ประธาน (President) ของ
South and East Asia Regional Section (SEARS), International Organization for Biological Control (IOBC)
และรับ ผิด ชอบในการเปลี่ย นชื่อ SEARS เป็ น Asia and the Pacific Regional Section (APRS) เพื่อ รวม
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก ด้วย (พ.ศ. 2524-2532) รองประธาน (Vice
President) ของ International Organization for Biological Control (IOBC) (พ.ศ. 2535-2539) ทัง้ เคยเป็ น
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ผู้เ ชี่ยวชาญด้านการบริหารจัด การศัต รูพืชและการควบคุ มศัต รูพ ืชโดยชีว วิธ ีของส านัก งานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งองค์การสหประชาชาติ (UN Economic and Social Commission for Asia and the
Pacific - ESCAP (พ.ศ. 2522-2524) องค์การอาหารและเกษตรแห่งองค์การสหประชาชาติ (UN Food and
Agriculture Organization - FAO) (พ.ศ. 2525-2535 และ พ.ศ.2548-2549) และ กรรมการใน Steering
Committee of Scientific Working Group (SWG) on Biological Control of Vectors ขององค์การอนามัย โลก
(World Health Organization - WHO) (พ.ศ. 2526-2534)
นอกจากนัน้ อาจารย์เ คยได้รบั รางวัล ต่ าง ๆ อีกมาก เช่น นัก วิจยั ดีเ ด่น สมาคมวิทยาศาสตร์
การเกษตรแห่งประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2532 นักกีฏวิทยาดีเด่น สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยเมื่อ
พ.ศ. 2539 นักวิจยั ดีเ ด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรและชีววิทยาส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติเทื่อ พ.ศ. 2540 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดเี ด่นด้านวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์เมือ่ พ.ศ. 2551 บุคคล
ดีเด่นในวงการอารักขาพืช สาขากีฏและสัตววิทยา สมาคมอารักขาพืชไทยเมื่อ พ.ศ. 2558 และ เกียรติบตั ร
รางวัล “Lifetime Excellence in Entomology” จาก Hawaiian Entomological Society (HES) เมื่อ ค.ศ. 2017
เป็ นต้น
ในการบรรยาย บรรพต ณ ป้ อมเพชร (pers. com.) ได้ให้ขอ้ เท็จจริงและความรู้เกี่ยวกับคานิยาม
และการตีพมิ พ์ตารา หนังสือ และวารสารวิชาการพืน้ ฐาน การวิจยั และพัฒนา และการดาเนินการ ทีเ่ กีย่ วกับการ
ควบคุ มแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธ ี ตลอดจนการแข่งขัน กันทางวิชาการของคณาจารย์ ผู้เ ชี่ยวชาญ
นักวิจยั และนัก วิชาการในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจ ยั ต่ าง ๆ ที่เ กี่ยวข้อ ง ซึ่งคนรุ่นหลังควรที่จะถือ เป็ น
กรณีศกึ ษาและเป็ นตัวอย่างทีน่ ่าสนใจ
เริม่ ต้นโดยกล่าวถึงโครงการควบคุมแมลงศัตรูส้มในแคลิฟอร์เนีย ซึง่ มี Charles Valentine Riley,
Chief entomologist ของ USDA ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็ นหัวหน้า และนักกีฏวิทยาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาสองคนใน
แคลิฟอร์เนีย คือ Albert Koebele และ D.W. Coquillett ว่าตัง้ แต่มกี ารนาด้ว งเต่ าเวดาเลีย (Vedalia beetle)
(Rodolia cardinalis, Coleoptera: Coccinellidae) จากออสเตรเลีย เข้ า ไปใช้ ค วบคุ ม เพลี้ย หอยนวมฝ้ าย
(cottony cushion scale) (Icerya purchasi, Hemiptera: Monophlebidae) แมลงศัต รูส้ม ในแคลิฟ อร์เ นี ย เมื่อ
ค.ศ. 1888-1889 (พ.ศ. 2431-2432) โดย Albert Koebele (1853–1924) จนได้รบั ความสาเร็จเป็ นอย่างดี ซึง่ ถือ
ว่าเป็ นโครงการแรกของการควบคุมแมลงศัตรูพชื โดยชีววิธนี นั ้ เป็ นข้อมูลทีไ่ ม่ถูกต้องมาเป็ นเวลาร่วม 100 ปี ใน
เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ทัวโลก
่
โดย Morales & Hill (1989) แห่ง New Zealand Department of Scientific and
Industrial Research (DSIR) Plant Protection ในการประชุม International Vedalia Symposium on Biological
Control. A Century of Success ระหว่ า งวัน ที่ 27-30 มีน าคม ค.ศ. 1989 ณ เมือ ง Riverside, California
ได้เสนอรายงานโต้แย้งพร้อมมีหลักฐานสนับสนุ นในที่ประชุม ว่าด้วงเต่าเวดาเลียที่นาเข้าในแคลิฟอร์เนีย เมื่อ
เดือ นมีนาคม ค.ศ. 1889 เพื่อ เพาะเลี้ยงและปลดปล่อยในสวนส้มนัน้ ส่ ว นใหญ่ ราว 6,000 ตัว เป็ นการเก็บ
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รวบรวมไปจากเมือ ง Nepier ในนิว ซีแลนด์ และมีจานวนเพียงเล็กน้ อ ยเป็ น เพียงร้อ ยตัว เท่านัน้ ที่เ ก็บและ
รวบรวมก่อนหน้านัน้ ไปจาก North Adelaide ในออสเตรเลียเมือ่ ค.ศ. 1888 ส่งให้ D.W. Coquillett เพาะเลีย้ งบน
ต้นส้มและปลดปล่อยในเมือง Los Angeles และก่ อนที่จะมีการนาเข้าด้วงเต่ าเวดาเลีย มีรายงานว่า Frazer
Crawford ในออสแตรเลีย ได้ส่งแมลงวันก้นขน (tachinid, Cryptochaetum iceryae, Diptera: Tachinidae) จาก
Adelaide ออสเตรเลีย ไปให้ W.G. Klee, California State inspector of fruit pests ปลดปล่ อ ยที่ เมือ ง San
Mateo ทางตอนใต้ของเมือง San Francisco ตอนต้น ค.ศ. 1888 จนตัง้ รกรากได้ดี ก่อนที่ Charles Valentine
Riley จะให้ Albert Koebele เดินทางไปออสเตรเลีย ในเดือน สิงหาคม ค.ศ. 1888 เพื่อสารวจหาและรวบรวม
แมลงศัตรูธรรมชาติของ I. purchasi รวมทัง้ C. iceryae ด้วย เพื่อนาเข้าไปใช้ในแคลิฟอร์เนีย
ในโครงการนี้ มีการแข่งขันการทางาน ระหว่าง W.G. Klee แห่งรัฐแคลิฟอร์เ นีย และ Charles
Valentine Riley กับ Albert Koebele และ D.W. Coquillett จากรัฐบาลกลาง (Federal Government) ณ กรุง
วอชิงตัน ดี.ซี. ซึง่ Albert Koebele และ D.W. Coquillett ก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไรนัก ในการทางาน และเมื่อ
โครงการได้รบั ความสาเร็จและรวดเร็วเป็ นอย่างดี สมาคมผูป้ ลูกส้มในแคลิฟอร์เนีย ได้มอบนาฬิกาข้อมือทองคา
ให้แก่ Albert Koebele และต่างหูเพชรให้แก่ภรรยา เพื่อเป็ นการแสดงความขอบคุณ ทาให้ Charles Valentine
Riley ไม่พอใจ จึงสังย้
่ าย Albert Koebele กลับไปกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. แต่ Albert Koebele ชิงลาออกก่อน แล้วไป
ทางานอยู่กบั สมาคมผู้ปลูกอ้อยในฮาวาย (Hawaiian Sugar Planters’ Association - HSPA) ที่เมืองโฮโนลูลู
อาณาเขตฮาวาย (Territory of Hawaii) ในสมัยนัน้ หรือปั จจุบนั คือรัฐฮาวาย
ในทานองเดียวกัน การส่ งด้ว งเต่ า R. cardinalis จากออสเตรเลีย เข้าไปใช้ค วบคุ มเพลี้ย หอย
นวมฝ้ า ย I. purchasi แมลงศัต รูส้ม ในแคลิฟ อร์เ นี ย เมื่อ ค.ศ. 1888-1889 (พ.ศ. 2431-2432) โดย Albert
Koebele จนได้รบั ความสาเร็จเป็ นอย่างดี และถือว่าเป็ นโครงการแรกของการควบคุมแมลงศัตรูพชื โดยชีววิธ ี
ที่มกี ารขนส่งศัตรูธรรมชาติข้ามประเทศ (international shipment) ก็มกี ารโต้แย้งเช่นกันว่าไม่ถูกต้อง เพราะ
Gerson & Smiley (1990) และ Kirchmair et al. (2009) รายงานว่าการขนส่งศัตรูธรรมชาติขา้ มประเทศครัง้ แรก
ของโลกทีถ่ ูกต้อง เป็ นการขนส่งไรตัวห้า Tyroglyphus phylloxerae (Tyroglyphidae) ซึง่ เป็ นไรตัวห้าของแมลง
กินรากต้นองุ่นในอเมริกา เข้าไปใช้ควบคุมเพลีย้ อ่อนกินใบและรากองุ่น Daktulosphaira vitifoliae (Hemiptera:
Phylloxeridae) ในฝรังเศส
่
โดย Charles Valentine Riley แห่ ง USDA เมื่อ ค.ศ. 1873 (พ.ศ. 2416) โดยไร
T. phylloxerae สามารถตัง้ รกรากได้ห ลัง การปลดปล่ อ ย แต่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม เพลี้ย กิน ใบและรากองุ่น
D. vitifoliae ได้ ซึง่ การขนส่งครัง้ นัน้ เป็ นเวลาถึง 15 ปี ก่อนมีการขนส่งด้วงเต่า R. cardinalis จากออสเตรเลีย
และนิว ซีแ ลนด์ เข้าไปใช้ค วบคุ มเพลี้ยหอยนวมฝ้ าย I. purchasi แมลงศัต รูส้มในแคลิฟ อร์เ นีย โดย Albert
Koebele เมือ่ ค.ศ. 1888 (พ.ศ. 2431) จนได้รบั ความสาเร็จในการควบคุมทีส่ มบูรณ์

63
ต่อมาในฮาวาย เมื่อค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) Albert Koebele เดินทางเข้าไปสารวจ รวบรวม และนา
แมลงกินต้นผกากรองหลายชนิดจากเม็กซิโก เข้าไปใช้ควบคุมต้ นผกากรอง ซึ่งเป็ นวัชพืชต่างถิน่ ที่รุกรานใน
ไร่อ้อ ย ทุ่งหญ้า และป่ าไม้ ในไร่อ้อ ยในฮาวาย ซึ่ง นับว่าเป็ นโครงการแรกของการควบคุ มวัชพืชโดยชีววิธ ี
เท่ากับว่า Albert Koebele เป็ นบุค คลแรกที่ดาเนินการควบคุ มทัง้ แมลงศัต รูพชื และวัชพืช โดยชีว วิธ ี แต่ ผู้ท่ี
ได้รบั ฉายาว่าเป็ น “บิดาของการควบคุมโดยชีววิธ ”ี (Father of Biological Control) กลับกลายเป็ น C. V. Riley
จาก USDA
จากการดาเนินการของ Albert Koebele (1853–1924) ไม่พบว่ามีการเขียน และการพิมพ์หนังสือ
หรือตารา ด้านการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ีโดยเฉพาะ แต่อย่างใดทัง้ สิน้ มีเป็ นเพียงบทความทางวิชาการโดย
Swezey (1923) และ Swezey et al. (1926)
ส่ ว นงานทางด้า นการควบคุ ม แมลงศัต รูพ ืช โดยชีว วิธ ี ใ นประเทศไทย พัน ตรี W.R.S. Ladell
ชาวอังกฤษผู้เข้ามารับราชการเป็ นนักกีฏวิทยาคนแรก ในกรมเกษตรและการประมง กระทรวงเกษตราธิการ
ในประเทศสยาม เมื่อ ค.ศ. 1927 (พ.ศ. 2470) และเป็ นผูเ้ ริม่ ก่อตัง้ แผนกกีฏวิทยา เมื่อ ค.ศ. 1931 (พ.ศ. 2474)
ได้ ร ายงานไว้ ใ น Ladell (1930) ว่ า ไข่ ข องหนอนกอข้ า วสี ค รี ม Scirpophaga incertulas (Lepidoptera:
Crambidae) มีแตนเบียนไข่ Tetrastichus schoenobii (Hymenoptera: Tetrastichidae) ลงทาลายสูงกว่าร้อยละ
90 และในช่วงเวลานัน้ มีการพบและตัง้ ชื่อแตนเบียน chalcids ชนิดใหม่มากกว่า 12 ชนิดจากประเทศสยาม
ซึง่ ถือได้ว่าเป็ นข้อมูลแรกของการควบคุมแมลงศัตรูพชื โดยชีววิธใี นประเทศไทย ส่วนการเริม่ ดาเนินการควบคุม
วัช พืช โดยชีว วิธ ีค รัง้ แรกในประเทศไทย คือ การน าด้ว งงวงผัก ตบชวาลายแต้ ม Neochetina eichhorniae
(Coleoptera: Erirhinidae) จากอาร์ เ จนติ น าผ่ า นฟลอริด า เข้ า มาควบคุ ม ผัก ตบชวา เมื่อ พ.ศ. 2520
โดยศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Napompeth, 1982, 1984)
3.2.1 ตาราและหนังสือด้านการควบคุมโดยชีววิ ธี
ทางด้า นหนั ง สือ และต าราเกี่ย วกับ การควบคุ ม โดยชีว วิธ ี หนัง สือ “The Biological Control of
Insects” ซึ่ง เขีย นโดยผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ Harvey L. Sweetman (ภาพที่ 3.2) แห่ ง Massachusetts State
College, Amherst, Massachusetts จั ด พิ ม พ์ โ ดย Comstock Publishing Company, Ithaca and New York
เมื่อ ค.ศ. 1936 (พ.ศ. 2479) (Sweetman,1936) ถือได้ว่าเป็ น หนังสือ เกี่ยวกับการควบคุม แมลงศัตรูพืชและ
วัชพืชโดยชีว วิธ ี เป็ นเล่ มแรกของโลก ซึ่ง ในขณะนัน้ ยังไม่มกี ารให้ค านิ ย ามของ “การควบคุ มโดยชีว วิธ ี”
แต่อย่างใด
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ภาพที่ 3.2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ Harvey L. Sweetman (1896-1966?) แห่ง Massachusetts State
College, Amherst, Massachusetts ผูเ้ ขียนหนังสือ “The Biological Control of Insects
with a Chapter on Weed Control” เป็ นฉบับแรกของโลก เมือ่ ค.ศ. 1936 (พ.ศ. 2479)
(แหล่งทีม่ า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)
ในบท With a Chapter on Weed Control ที่เกี่ยวกับการควบคุมวัชพืช Sweetman (1936) เรียก
“วัชพืช” (weed) ว่าเป็ น “pest plant” และในเนื้อเรื่องมีการใช้คาว่า “pest plant” และ “weed” สลับกันไปมา แต่
ยังคงเรียก “แมลงศัตรูพชื ” (insect pest) เป็ น “insect pest” ไม่เรียกเป็ น “pest insect” ให้คล้อยตามการเรียก
“วัชพืช” และกล่าวถึงประเภทของแมลงที่สามารถนามาใช้ควบคุมวัชพืช การทดสอบพืชอาหารของแมลงที่จะ
นามาใช้ควบคุม หลักการพืน้ ฐานในการสร้างโรงเลี้ยงแมลงทีก่ นั แมลงได้ (insect-proof insectary) สาหรับการ
ทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพืชอาศัย และกล่าวถึงโครงการควบคุมวัชพืชที่มกี ารดาเนินการอยู่ในประเทศ
ต่ าง ๆ เช่น การควบคุ ม ต้นผกากรอง (Lantana camara) ในฮาวาย การควบคุ ม ต้นกระะบองเพชรใบเสมา
(Opuntia spp.) ในออสเตรเลีย อินเดียตอนใต้ ศรีลงั กา และแอฟริกาใต้ ต้นหนามไข่ปู (Rubus spp.) และ ต้น
ขาง (Senecio jacobaea) ในนิ ว ซีแ ลนด์ ต้ น บัว ทอง (Hypericum perforatum) และ ต้ น กระชับ (Xanthium
strumarium) ในออสเตรเลีย และ การควบคุ มวัชพืชน้ าที่ไม่ได้ระบุช่อื โดยการใช้ปลาคาร์ป (Cyprinus sp.)
ทีไ่ ม่ได้ระบุช่อื เช่นกัน ในแหล่งน้าในเกาะ Sardinia ประเทศอิตาลี
แต่ หนังสือ ของ Harvey L. Sweetman เล่ มนี้ กลับ ถู กวิจารณ์ ใ นแง่ล บอย่างรุนแรง จะเป็ น ด้ว ย
เหตุผลใดไม่เป็ นทีร่ กู้ นั อย่างแน่ชดั โดยศาสตราจารย์ Alvah Peterson (ภาพที่ 3.3) แห่ง Ohio State University,
Columbus, Ohio ผู้ซ่งึ ถือกันว่าเป็ นปรมาจารย์กีฏวิทยาแนวหน้ าคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา และเป็ นผู้เ ขียน
หนังสือ หลายเล่ มที่ถือ กันว่าเป็ นอมตะและเป็ น ต านาน ในวงการวิชากีฏวิทยาทัวโลก
่
เช่น “Entomological
Techniques. How to Work with Insects” (Peterson, 1964) ซึง่ ตีพมิ พ์เป็ นครัง้ แรกเมือ่ ค.ศ.1934 (พ.ศ. 2477)
และ ครัง้ ที่ 10 เมื่อ ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) หนังสือ “Larvae of Insects” Part I (Peterson,1960) เมื่อ ค.ศ.
1948 (พ.ศ. 2491) และ “Larvae of Insects” Part II (Peterson, 1965) เมื่ อ ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494)
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(Campbell,1973; Selman, 1973) โดยศาสตราจารย์ Alvah Peterson วิจารณ์ว่า “ถึงแม้ว่าหนังสือของ Harvey
L. Sweetman จะเป็ นหนังสือเล่มแรกในภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับการควบคุมแมลงโดยชีววิธ ีก็ตาม แต่หนังสือ
เล่มนี้ เป็ นเพียงตาราพืน้ ๆ ทัวไป
่ สาหรับผูเ้ รียนเบือ้ งต้นเท่านัน้ และไม่มเี นื้อหาทีจ่ ะเป็ นแหล่งความรู้ สาหรับ
ผูเ้ รียนในระดับทีส่ ูงขึน้ และผูท้ าการศึกษาวิจยั ได้เท่าไรนัก เพราะผูเ้ ขียนมีประสบการณ์ทางด้านการควบคุมโดย
ชีว วิธ ีน้อ ยมาก” ทัง้ ๆ ที่ Ohio State University ในขณะนัน้ ก็ไม่ม ีอ าจารย์ผู้ดาเนินการหรือ มีประสบการณ์
ทางด้านการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธแี ม้แต่คนเดียวก็ตาม

ภาพที่ 3.3 ศาสตราจารย์ Alvah Peterson (1888-1972) แห่ง Ohio State University, Columbus,
Ohio ผูเ้ ขียนหนังสือ Entomological Techniques. How to Work with Insects ซึง่ ตีพมิ พ์
เป็ นครัง้ แรกเมือ่ ค.ศ.1934 (พ.ศ. 2477) และ ครัง้ ที่ 10 เมือ่ ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507)
(แหล่งทีม่ า: C.L. Selman, 1973)
ต่อจากนัน้ เมื่อ ค.ศ.1940 (พ.ศ. 2483) Curtis P. Clausen (ภาพที่ 3.4) ในขณะที่เป็ น Principal
entomologist, Division of Foreign Parasites Introduction, US Bureau of Entomology and Plant Quarantine
กระทรวงเกษตรสหรัฐ ฯ (USDA) ณ กรุง Washington, D.C. ก่ อ นย้า ยมาเป็ น ศาสตราจารย์ท่ี University of
California, Riverside, California ได้เ ขียนหนังสือ เล่ ม หนึ่ง ที่ถือ ว่ ามีค วามส าคัญ มากที่สุ ด เล่ ม หนึ่ ง ในวิช าการ
ควบคุ ม แมลงศัต รูพืช โดยชีว วิธ ี คือ หนั ง สือ “Entomophagous Insects” (Clausen, 1940) ซึ่ง มีร ายละเอีย ด
เกีย่ วกับแมลงทีก่ นิ แมลงในอันดับ (order) และวงศ์ (family) ต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นแมลงตัวเบียน (parasites) และแมลงตัว
ห้า (predators) และกล่าวในคานาของหนังสือเล่มนี้ว่า “แมลงคือศัตรูทเ่ี ลวร้ายทีส่ ุดของตัว มันเอง” (The insects
are their own worst enemies) เพราะแมลงศัตรูพชื แค่ละชนิด ต่างก็มที งั ้ ตัวเบียนและตัวห้าซึง่ เป็ นแมลงเช่นกัน
คอยทาลายอยูด่ ว้ ย
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ภาพที่ 3.4 ศาสตราจารย์ Curtis P. Clausen (1893-1976) แห่ง USDA และ University of California,
Riverside, California ผูเ้ ขียนหนังสือ “Entomophagous Insects” เมือ่ ค.ศ. 1940
(พ.ศ. 2483) พิมพ์ใหม่ (facsimile) เมือ่ ค.ศ. 1962 และ 1972 (พ.ศ. 2505 และ 2515)
(แหล่งทีม่ า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)
ในวงการการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี เราถือว่า Curtis P. Clausen เป็ นปรมาจารย์ทางกีฏวิทยา
และการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธอี กี คนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา และ นอกจากนัน้ ยังเป็ นผู้ตงั ้ “ทฤษฎีสามปี หรือ
ทฤษฎีสามชัวอายุ
่ ” (Three- generation หรือ Three-year theory) ของการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี (Clausen,
1951; DeBach, 1964b) ทีก่ ล่าวว่า “ตัวเบียนหรือตัวห้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ อาจจะคาดได้ ว่าได้แสดงพยานหลักฐาน
ของการควบคุม ณ จุดปลดปล่อยนัน้ ภายในช่วงเวลาสามชัวอายุ
่ ของตัวอาศัยหรือสามปี ” (An effective parasite
or predator might be expected to show evidence of control at the point of release within a period of three
host generations or three years)
หลัง จากการพิม พ์ห นั ง สือ “Entomophagous Insects” โดย Curtis P. Clausen เมื่อ ค.ศ.1940
(พ.ศ. 2483) แล้ ว มี ก ารจัด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ “The Citrus Industry” โดย University of California Division
of Agriculture and Natural Resources. University of California Press, Berkeley and Los Angeles เ ป็ น
ครัง้ แรกในวาระต่าง ๆ ระหว่าง ค.ศ. 1943-1948 (พ.ศ. 2486-2491) เป็ นชุดรวมทัง้ หมด 5 เล่ม ซึ่งถือว่าเป็ น
“คัมภีรไ์ บเบิลสาหรับการปลูกส้ม ” (The Bible for Citrus Farming) ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ในหนังสือชุดนี้ มีการ
ให้คานิยามของการควบคุมแมลงศัตรูพชื โดยชีววิธเี ป็ นครัง้ แรกโดย ศาสตราจารย์ Harry S. Smith ใน Smith
(1948) แต่ ไม่พบว่ามีก ารน ามาอ้างอิงใน DeBach (1964b) และหนังสือ อื่น ๆ แต่ อ ย่างใด และถึงแม้ว่ า จะ
มีก ารแก้ไ ข ทบทวน และจัด เพิม พ์เ ป็ น ครัง้ ที่ 2 เมื่อ ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) และในวาระต่ า ง ๆ ระหว่ าง
ค.ศ. 1967-1989 (พ.ศ. 2510-2532) ก็ยงั ไม่พบว่ามีการนามาอ้างอิงในหนังสือทีเ่ กี่ยวกับการควบคุมโดยชีววิธ ี
แต่อย่างใดทัง้ สิน้
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เมื่อ ค.ศ. 1956 (พ.ศ. 2499) Curtis P. Clausen เขียนหนังสือออกมาอีกเล่มหนึ่ง คือ “Biological
Control of Insects in the Continental United States” (Clausen, 1956)
ต่อจากนัน้ เมื่อ ค.ศ. 1958 (พ.ศ.2501) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Harvey L. Sweetman ทาการแก้ไข
ปรับปรุงหนังสือ “The Biological Control of Insects” (Sweetman, 1936) เป็ นการพิมพ์ครัง้ ที่ 2 โดยใช้ช่อื เป็ น
“The Principles of Biological Control” ซึ่งจัดพิมพ์โดย Wm. C. Brown, Dubuque, Iowa และ ปรับปรุงแก้ไข
และจัด พิม พ์อ อกมาอีก เป็ น ครัง้ ที่ 3 ในชื่อ เดิม เมื่อ ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506) โดย Literary Licensing, LLC,
Washington D.C. (Sweetman, 1963)
ต่ อ มาในที่สุ ด เมื่อ ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) ศาสตราจารย์ Paul DeBach (ภาพที่ 2.2) แห่ ง
University of California, Riverside ได้จดั พิมพ์หนังสือ “Biological Control of Insect Pests and Weeds” โดย
Reinhold Publishing Corp., New York (DeBach, 1964b) และมีการให้คานิยามของคาว่า “การควบคุมโดยชีว
วิธ ี” (Biological control) ซึ่ง เป็ นค านิยามที่ใ ช้กัน มากที่สุด จนถึงปั จจุบนั และเป็ นที่เ ข้าใจอย่างไม่ถูกต้องว่า
ศาสตราจารย์ Paul DeBach เป็ นคนแรกที่ใ ห้ค านิยาม ซึ่งในความจริง ศาสตราจารย์ Harry S. Smith แห่ง
University of California, Berkeley เป็ นคนแรก ที่ให้คานิยามของคาว่า “การควบคุมแมลงศัตรูพชื โดยชีววิธ ี”
(Biological control of insect pests) มาก่อนแล้วถึง 16 ปี ใน Smith (1948) แต่ไม่มกี ารนามาอ้างอิงใน DeBach
(1964a,b)
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม หนั ง สื อ “Biological Control of Insect Pests and Weeds” โดย DeBach
(1964b) ถือได้ว่าเป็ นหนังสืออ้างอิงทีเ่ ป็ นมาตรฐานของวิชาการควบคุมแมลงศัตรูพชื และวัชพืชโดยชีววิธ ี และมี
การนาไปใช้กนั ทัวโลกจนถึ
่
งทุกวันนี้ และในหนังสือเล่มนี้มบี ทหนึ่งที่เกี่ยวกับ การควบคุมวัชพืชโดยชีว วิธ ีคอื
“พืน้ ฐานของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี” (Fundamentals of Biological Weed Control) โดย Huffaker (1964)
และอีกบทหนึ่ง คือ “โครงการเกีย่ วกับการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี” (Projects in Biological Control of Weeds
โดย Holloway (1964)
ต่อมา เมื่อ ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) Fred J. Simmonds อดีตผูอ้ านวยการสถาบันการควบคุมโดย
ชีววิธแี ห่งเครือจักรภพ (Commonwealth Institute of Biological Control – CIBC) ซึง่ ตัง้ อยู่ทป่ี ระเทศ Trinidad
& Tobago ในหมู่เ กาะ West Indies คาบสมุ ท รแคริบ เบีย น ในขณะที่เ ข้า มาเป็ น ผู้เ ชี่ย วชาญการวิจ ัย ทาง
การเกษตรขององค์การสนธิสญ
ั ญาป้ องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia Treaty Organization SEATO) ในประเทศไทย ได้ ด ัด แปลงค านิ ย ามของ DeBach (1964a) โดยระบุ ก ารใช้ แ มลงที่ กิ น พื ช
(phytophagous insects) ควบคุมวัชพืชโดยชีววิธไี ว้ดว้ ย อย่างชัดเจน (Simmonds, 1968)
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ใน University of California (UC) มีการแข่งขันกันทางวิชาการสูงมาก ของทีมคณาจารย์ ใน UC
Berkeley ทางตอนเหนือใกล้กบั นคร San Francisco และ ทีมคณาจารย์ ใน UC Riverside ทางตอนใต้ใกล้กบั
นคร Los Angeles หลังจากการพิมพ์หนังสือ “Biological Control of Insect Pests and Weeds” โดย DeBach
(1964b) แห่ง UC Riverside ก็เริม่ มี “การแข่งขันหรือสงครามทางวิชาการที่ไ ม่มกี ารประกาศ” (Undeclared
technical war) เมื่อ UC Berkeley พิ ม พ์ ห นั ง สื อ “Biological Control” โดย van den Bosch & Messenger
(1973) ออกมาเมือ่ ค.ศ. 1973 (พ.ศ. 2616) เป็ นหนังสือเกีย่ วกับการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธแี บบง่าย ๆ ทัวไป
่
ศาสตราจารย์ Robert van den Bosch (ภาพที่ 3.5) เคยเป็ นอาจารย์อยูท่ ่ี University of Hawaii, Honolulu แล้ว
ย้ า ย ไ ป อ ยู่ ที่ University of California, Riverside ก่ อ น ม า อ ยู่ ที่ University of California, Berkeley เ ป็ น
ผู้อ านวยการกองทุ น Rachel Carson Trust และเป็ น ผู้เ ขีย นหนั ง สือ The Pesticide Conspiracy (van den
Bosch, 1978) โจมตีอุตสาหกรรมสารเคมีกาจัดศัตรูพชื และเสียชีวติ หลังการพิมพ์หนังสือ จากหัวใจล้มเหลว
ฉับพลัน แต่บางรายงานข่าวแจ้งว่าถูกลอบยิง ขณะวิง่ ออกกาลังกาย

ภาพที่ 3.5 ศาสตราจารย์ Robert van den Bosch (1922-1978) แห่ง University ofCalifornia, Berkeley
ผูเ้ ขียนหนังสือ “Biological Control” ร่วมกับศาสตราจารย์ P.S. Messenger และเป็ นผูเ้ ขียน
หนังสือ The PesticideConspiracy (แหล่งทีม่ า: Journal of Economic Entomology,
Volume 72. 1 April 1979 และ Wikipedia, The Free Encyclopedia)
การพิมพ์หนังสือ “Biological Control” โดย van den Bosch & Messenger (1973) ทาให้ทาง UC
Riverside เร่งพิมพ์หนังสือ “Biological Control by Natural Enemies” เขียนโดย DeBach (1974) พิมพ์อ อก
ตามมาทันทีเมื่อ ค.ศ. 1974 (พ.ศ.2517) เป็ นหนังสือเกี่ยวกับการควบคุมศัตรูพชื โดยชีว วิธแี บบง่าย ๆ ทัวไป
่
เช่นกัน ซึ่ง DeBach (1974) กล่าวว่าหนังสือเล่มนี้ เขียนขึน้ มาสาหรับผู้อ่านทัว่ ๆ ไป และนักศึกษาทีม่ คี วาม
สนใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของสิง่ แวดล้อม เพื่อตอบโต้หนังสือ “Biological Control” ของ van den Bosch &
Messenger (1973)
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ด้วยเหตุน้ีและเพื่อเป็ นการโต้ตอบ เมื่อ ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519) UC Berkeley จึงจัดพิมพ์หนังสือ
“Theory and Practice of Biological Control” (Huffaker & Messenger (1976) โดย Academic Press, New
York โดยมีศาสตราจารย์ Carl B. Huffaker และ Power S. Messenger (ภาพที่ 3.6) เป็ นบรรณาธิการ
หนังสือ “Theory and Practice of Biological Control” มีบททีเ่ กี่ยวกับการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี
คือ “การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี” (Biological Control of Weeds) โดย Andres, Davis, Harris & Wapshere
(1976) และ “การควบคุ ม แมลงศัต รูพืช และวัช พืช โดยชีว วิธ ีโ ดยตัว เบีย น ตัว ห้ า และเชื้อ โรคที่น าเข้า มา”
( Biological Control of Insect Pests and Weeds by Imported Parasites, Predators, and Pathogens) โ ด ย
Liang & Hamai (1976) ผู้วางรูปแบบการประเมินผลโครงการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธอี ย่างคร่าว ๆ ว่าเป็ น
โครงการควบคุมทีไ่ ด้ผลเป็ นบางส่วน (partial control) หรือ โครงการควบคุมทีไ่ ด้ผลมากพอสมควร (substantial
control) หรือ โครงการควบคุมทีไ่ ด้รบั ความสาเร็จสมบูรณ์ (complete control)

Carl B. Huffaker
Power S. Messenger
(1914-1995)
(1920-1976)
ภาพที่ 3.6 ศาสตราจารย์ C.B. Huffaker และ P.S. Messenger แห่ง University of California, Berkeley,
California ผูร้ ว่ มเป็ นบรรณาธิการ เขียนหนังสือ “Theory and Practice of Biological Control”
(แหล่งทีม่ า: UCHDA (University of California History Digita Archive)
อนึ่ ง หนั ง สื อ ทัง้ สองเล่ ม คื อ “Biological Control of Insect Pests and Weeds” ของ DeBach
(1964b) และ “Theory and Practice of Biological Control” ของ Huffaker & Messenger (1976) มีเนื้อหาและ
สาระทีค่ ล้ายคลึงกันมาก โดยทีศ่ าสตราจารย์ทงั ้ 3 คน ต่างก็มสี งั กัดอยู่ใน University of California แต่อยู่คนละ
วิทยาเขต กล่ าวคือ ศาสตราจารย์ Paul H. DeBach สังกัดอยู่ท่ี UC Riverside ส่ ว น Carl B. Huffaker และ
Power S. Messenger สังกัดอยูท่ ่ี UC Berkeley
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ต่อมาเมื่อ P.S. Messenger (ภาพที่ 3.6) ถึงแก่กรรมเมื่อ ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519) และ R. van
den Bosch (ภาพที่ 3.5) ถึงแก่กรรมเมื่อ ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) ศาสตราจารย์ A.P. Gutierrez (ภาพที่ 3.7)
ได้แก้ไขและปรับปรุงหนังสือ “Biological Control” โดย van den Bosch & Messenger (1973) ทีพ่ มิ พ์เมือ่ ค.ศ.
1973 (พ.ศ. 2516) ออกมาเป็ น “An Introduction to Biological Control” โดย van den Bosch, Messenger &
Gutierrez (1982) พิมพ์ออกมาเมื่อ ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) และพิมพ์เพิ่มเติมอีกเป็ นการพิมพ์ครัง้ ที่ 2 โดย
Springer Science เมือ่ ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528)

ภาพที่ 3.7 ศาสตราจารย์ Andrew P. Gutierrez แห่ง University of California, Berkeley, California
ผูแ้ ก้ไขและปรับปรุงหนังสือ “Biological Control” (van den Bosch & Messenger (1973)
เป็ น “An Introduction to Biological Control” (van den Bosch,Messenger & Gutierrez
(1982). Second Printing 1985 (แหล่งทีม่ า: ดัดแปลงจากDepartment of Environmental
Science, Policy, and Management, University of California, (ESPM UC), Berkeley, CA)
จนกระทัง่ ศาสตราจารย์ David Rosen (ภาพที่ 3.8) แห่ ง Hebrew University of Jerusalem,
Rehovot ประเทศอิสราเอล ได้ลาพักเพื่อการเพิม่ พูนทางวิชาการ (sabbatical leave) ที่ UC Riverside ทาการ
แก้ ไ ขปรับ ปรุ ง หนั ง สือ “Biological Control by Natural Enemies” โดย DeBach (1974) พิม พ์ อ อกมาเป็ น
“Biological Control by Natural Enemies” โดย DeBach & Rosen (1991) เป็ น การพิม พ์ค รัง้ ที่ 2 เมื่อ ค.ศ.
1991 (พ.ศ. 2534) เพื่อให้มขี อ้ มูลทีท่ นั สมัย หลังจากนัน้ อีกหนึ่งปี Paul DeBach ก็ถงึ แก่กรรม และต่อมา David
Rosen ก็ถงึ แก่กรรม เมือ่ ปี ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540)
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ภาพที่ 3.8 ศาสตราจารย์ David Rosen (1936-1997) แห่ง Hebrew University of Jerusalem, Israel
ผูแ้ ก้ไขปรับปรุงหนังสือ “Biological Control by Natural Enemies” (DeBach 1974 พิมพ์ครัง้ ที่ 2
เป็ น “Biological Control by Natural Enemies” (DeBach & Rosen, 1991, 2nd edition)
Source: Hebrew University of Jerusalem, Israel (แหล่งทีม่ า: “Wikipedia, The Free
Encyclopedia)

ในช่ ว งของเวลาที่ใ กล้เ คีย งกัน นี้ Waterhouse & Norris (1987) ได้จ ดั ท าเอกสารเฉพาะเรื่อ ง
(dossier) ของการควบคุมแมลงศัตรูพชื และวัชพืชโดยชีววิธแี บบคลาสสิกหลากหลายชนิดในภูมภิ าคแปซิฟิก
ตอนใต้ (South Pacific) ครอบคลุมกลุ่มประเทศที่เ รียกว่า “ประเทศที่เ ป็ นเกาะในภูมภิ าคแปซิฟิก ” (Pacific
island countries – PIC) อัน ประกอบด้ว ย หมู่เ กาะคุ ก (Cook Island) ฟิ จ ิ (Fiji) เฟรนช์โ ปลีนี เ ชีย (French
Polynesia) เกาะกวม (Guam) คีรบี าส (Kiribati) หมู่เกาะมาร์เคซัส (Marquesas Islands) นิวแคลีโดเนีย (New
Caledonia) นี อู เ อ (Niue) ปาปั ว นิ ว กินี (Papua New Guinea) อเมริก ัน ซามัว (American Samoa) ซามัว
ตะวัน ตก (Western Samoa) หมู่เ กาะโซโลมอน (Solomon Islands) หมู่เ กาะโตเกเลา (Tokelau Islands)
หมูเ่ กาะตองกา (Tonga) ตูวาลู (Tuvalu) วานูอาตู (Vanuatu) และ หมูเ่ กาะวาลลิสและฟุตูนา (Wallis & Futuna)
ในส่วนของวัชพืช Waterhouse & Norris (1987) จัดทาเอกสารเฉพาะเรือ่ งของการควบคุมหญ้าก้น
จ้าดอกขาว (Spanish needle, cobbler’s pegs) (Bidens pilosa, Asteraceae) ต้นโด่ไม่รลู้ ม้ (elephant’s foot)
(Elephantopus scaber, Compositae) ต้น ขี้ไ ก่ ย่า น (mile-a-minute) (Mikania micrantha, Compositae) ต้น
ชุ ม เห็ด ไทย (foetid cassia) (Cassia tora, Caesalpiniaceae) หญ้า แห้ว หมู (nutgrass) (Cyperus rotundus,
Cyperaceae) ต้นไม้กวาด หรือ ต้นหญ้าขัด (broom weed) (Sida eluta และ S. rhombifolia, Malvaceae) ต้น
โคลงเคลงขนต่ อ ม (Koster’s curse) (Clidemia hirta, Melastomataceae) ไมยราบเถา (creeping sensitive
plant) (Mimosa diplotricha (= M. invisa) และ ไมยราบธรรมดา หรือ ต้นกระทืบยอด (common mimosa) (M.
pudica, Mimosaceae หรือ Fabaceae) ผักตบชวา (water hyacinth) (Eichhornia crassipes, Pontederiaceae)
และ ต้นผกากรอง (lantana) (Lantana camara, Verbenaceae) กับ เพิม่ ต้นนางแย้มทีเ่ รียกว่ากุหลาบโฮโนลูลู

72
(Honolulu rose) (Clerodendrum chinense, Verbenaceae) ในฟิ จ ิ และ ผัก เบี้ย ใหญ่ (pigweed) (Portulaca
oleraceae, Portulacaceae) ขึน้ มาอีกใน Waterhouse (1993a) ด้วย
หนังสือ ที่เ กี่ยวกับการควบคุ มวัชพืชโดยชีว วิธ ีใ นภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้โดยตรง คือ
“ Biological Control of Weeds: Southeast Asian Prospects” ( Waterhouse, 1994) โ ด ย Douglas F.
Waterhouse แห่ง CSIRO Division of Entomology, Canberra, Australia ตีพมิ พ์เมื่อ ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537)
ในขณะทีด่ ารงตาแหน่งเป็ นทีป่ รึกษาของ Australian Center for International Agricultural Research (ACIAR)
จากรายชื่อวัชพืชทีน่ ่ าจะเป็ นเป้ าหมายในการควบคุมโดยชีววิธใี นภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทัง้ ในประเทศ
ทีเ่ ป็ นผืนแผ่นดินของทวีป (continental area) เช่น ประเทศไทย พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชาและ มาเลเชีย และ
ที่เป็ นพื้นที่เกาะ (insular area) เช่น บรูไน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และ ฟิ ลปิ ปิ นส์ มีอยู่ทงั ้ หมด 27 ชนิด ที่อาจ
ดาเนินการควบคุมโดยชีววิธแี บบคลาสสิกได้ โดยการนาศัตรูธรรมชาติจากถิน่ กาเนิดดัง้ เดิมของวัชพืชชนิดนัน้
ๆ เข้ามาใช้ ทัง้ นี้ Waterhouse (1994) จัดทาเอกสารเฉพาะเรื่อ ง (dossier) ของวัชพืชทัง้ 27 ชนิด และจัด
ประเภทของวัชพืชเหล่านี้ออกเป็ น
1. ชนิดทีม่ คี วามเป็ นไปได้ดถี งึ ดีเยีย่ ม 6 ชนิดคือ ต้นสาบเสือ (Siam weed) (Chromolaena odorata,
Compositae) ผักตบชวา (water hyacinth) (Eichhornia crassipes, Pontederiaceae) ไมยราบเถา
(creeping sensitive plant) (Mimosa invisa (= M. diplotricha) ไมยราบยักษ์ (giant sensitive
plant) (Mimosa pigra, Mimosaceae หรือ Fabaceae) จอก (water lettuce) (Pistia stratiotes,
Araceae) และ ผักเบีย้ ใหญ่ (pigweed) (Portulaca oleraceae, Portulacaceae)
2. ชนิดทีม่ คี วามเป็ นไปได้ 6 ชนิด คือ ต้นสาบแร้งสาบกา (goatweed) (Ageratum conyzoides,
Compositae) ผักโขมหนาม (spiny amaranth) (Amaranthus spinosus, Amaranthaceae)
หญ้าก้นจา้ ขาว (Spanish needle) (Bidens pilosa, Compositae) หญ้าตีนกา (goose grass)
(Eleusine indica, Poeceae) ต้นโคลงเคลง (melastoma หรือ Indian rhododendron) (Melastoma
malabathricum, Melastomataceae) และ เถาขีไ้ ก่ย่าน (mile-a-minute) (Mikania micrantha,
Compositae)
3. ส่วนวัชพืชทีเ่ หลืออีก 15 ชนิด ยังไม่มขี อ้ มูลเพียงพอ ว่าจะมีตวั ทาการควบคุมโดยชีววิธ ี ทีจ่ ะ
สามารถนามาใช้ในการควบคุมโดยชีววิธแี บบคลาสสิกได้หรือไม่?
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ต่ อ มาเมื่อ ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) มีก ารพิม พ์ ห นัง สือ “Biological Control” (Van Driesche &
Bellows, 1996) โดย Roy G. Van Driesch แห่ง University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts และ
Thomas S. Bellow, Jr. แห่ง University of California, Riverside, California โดยผู้เขียนชี้แ จงว่าเขียนขึ้น มา
เพื่อใช้ในการอบรมเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธใี ห้แก่คนรุน่ ใหม่ และให้คานิยามของการควบคุม
โดยชีววิธวี ่า “การควบคุมโดยชีววิธ ี คือ การใช้ประชากรของแมลงตัวเบียน ตัวห้า เชื้อโรค ตัวปฏิปักษ์ หรือ
ตัวแข่งขัน ในการปราบปรามประชากรของศัตรูพชื เพื่อให้มคี วามชุกชุมน้อยลง และโดยเช่นนัน้ ทาให้ความ
เสี ย หายลดน้ อ ยลงกว่ า ที่ ค วรจะเป็ น ” (Biological control is the use of parasitoid, predator, pathogen,
antagonist, or competitor populations to suppress a pest population, making it less abundant and thus
less damaging than it would otherwise be” และ เป้ าหมายของการควบคุมโดยชีววิธคี อื แมลง ไร วัชพืช โรค
พืช และสัตว์มกี ระดูกสันหลัง
Van Driesche & Bellows (1996) เน้ น ว่ า “การควบคุ ม ที่ไ ม่ ม ีก ารใช้ ส ารเคมี” (non-chemical
control) ทัง้ หมด รวมทัง้ การปรับปรุงพันธุพ์ ชื การควบคุมแบบเขตกรรม (cultural control) หรือ การใช้สารปรับ
อุปนิสยั (semiochemicals) ต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการใช้ตวั ห้า หรือ ตัวเบียน หรือ เชื้อโรค ไม่ถือว่าเป็ นการ
ควบคุ ม โดยชีว วิธ ี ซึ่ง ศาสตราจารย์ Reece I. Sailer (ภาพที่ 3.9) แห่ ง University of Florida, Gainesville,
Florida ตัง้ แต่ เ มื่อ ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) ใน Pimentel (1981) ให้เ รีย กวิธ ีก ารควบคุ ม ศัต รูพืช เหล่ า นัน้
ตลอดจนการใช้ส ารชีว ภัณฑ์ต่ าง ๆ ให้เ ป็ น “การควบคุ มโดยชีว วิธ ีแบบใกล้เ คียง” (Parabiological control)
เพื่อให้แตกต่างไปจาก “การควบคุมโดยชีววิธที ่แี ท้จริง ” (true biological control) (Sailer, 1981) ส่วน บรรพต
ณ ป้ อมเพชร (2558) กล่าวว่าควรทีจ่ ะเรียกวิธกี ารเหล่านัน้ เป็ น “การควบคุมโดยชีววิธเี ทียม” (Pseudobiological
control) ส่วนการควบคุมโดยการใช้สารชีวภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะได้มาจากพืชหรือสัตว์ควรเรียกเป็ น “การควบคุม
โดยชีววิธแี บบกามะลอ” (Bogus biological control) เพราะไม่มกี ารใช้ตวั ห้า ตัวเบียน หรือ จุลนิ ทรียท์ เ่ี ป็ นเชื้อ
โรค ในการควบคุมแต่อย่างใด
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ภาพที่ 3.9 ศาสตราจารย์ Reece I. Sailer (1915-1986) แห่ง University of Florida, Gainesville, Florida
ผูเ้ สนอให้ใช้คาว่า “การควบคุมโดยชีววิธแี บบใกล้เคียง” (Parabiological control) สาหรับการ
ควบคุมศัตรูพชื ทีไ่ ม่มกี ารใช้ศตั รูธรรมชาติ แต่ใช้วธิ กี ารทาง ชีววิทยาอื่น ๆ หรือ สารสกัดจาก
พืช และ ชีวภัณฑ์อ่นื (แหล่งทีม่ า: ดัดแปลงจาก University of Florida, Gainesville, Florida)
ในหนังสือ “Biological Control” โดย Van Driesche & Bellows, 1996) มีบทที่ 17 กล่าวถึงชีววิทยา
ของตัวกระทาการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี เช่น สัตว์ทไ่ี ม่มกี ระดูกสันหลังทีก่ นิ พืช เชือ้ โรคพืช (plant pathogens)
และ ปลากินพืช (herbivorous fish) ซึง่ ถือว่าสาระสาคัญทีเ่ กี่ยวกับการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี ในหนังสือเล่มนี้
มีอยูน่ ้อยมาก
ห นั ง สื อ อี ก เ ล่ ม ห นึ่ ง คื อ “ Handbook of Biological Control. Principles and Applications of
Biological Control” (Bellows & Fisher, 1999) ซึง่ มี Thomas S. Bellows และ T.W. Fisher แห่ง University of
California, Riverside, California เป็ นบรรณาธิการ จัดพิมพ์เมือ่ ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) มีบทที่ 17 ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี ทีว่ ่าด้วย สัตว์ขาปล้อง และสัตว์ทม่ี กี ระดูกสันหลัง ในการควบคุมพืชโดยชีววิธ ี
(Arthropods and Vertebrates in Biological Control of Plants) (Bellows & Headrick, 1999) และ บทที่ 34
ที่ว่ า ด้ว ยการควบคุ ม วัช พืช โดยชีว วิธ ีใ นสภาพแวดล้อ มทางบกและทางน้ า (Biological Control of Weeds
in Terrestrial and Aquatic Environments) (Goeden & Andrés, 1999) ทัง้ นี้ Goeden & Andrés (1999) ให้
ค านิยามว่า “การควบคุ มวัชพืชโดยชีว วิธ ี คือ “การศึก ษาความสัมพันธ์ร ะหว่ างวัชพืช และสิ่ง มีชีว ิต ต่ าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน และ สภาพแวดล้อม ทีต่ ดิ ตามมาด้วยการปรับเปลีย่ นชนิดพันธุข์ องสิง่ มีชีวติ เหล่านัน้ ทีค่ ดั เลือกมา
(ศัต รูธ รรมชาติ) ให้เ ป็ น การท าลายวัช พืช เป้ า หมายชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง ” (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) ซึ่ง พอที่จ ะถือ
ได้ว่าเป็ นคานิยามของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธเี ป็ นการเฉพาะคานิยามเดียวเท่านัน้ ที่พบในการทบทวน
เอกสารวิชาการทีเ่ กี่ยวข้อง กับกล่าวถึงวิธกี าร ความเป็ นมา ขอบเขตของการควบคุมโดยการใช้แมลง เชือ้ โรค
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พืช และ ตัวกระทาการควบคุมอื่น ๆ เช่น ไร ไส้เดือนฝอย และปลากินพืช และ ตัวอย่างของโครงการต่าง ๆ โดย
สรุปว่ามีการดาเนินงานในโครงการการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธมี ากกว่า 70 ประเทศทัวโลก
่
และมีการปลดปล่อย
ตัวกระทาการควบคุมทัง้ หมดเกือบ 500 ชนิด
ด้ ว ยเหตุ นี้ ต่ อ มาเมื่ อ ค.ศ. 2008 (พ.ศ . 2551) Roy Van Driesche แห่ ง University of
Massachusetts, Amherst, Massachusetts ร่วมกับ Mark S. Hoddle แห่ง University of California, Riverside,
California และ Ted D. Center แห่ง USDA-ARS Invasive Plant Laboratory, Fort Lauderdale, Florida (ภาพ
ที่ 3.10) ได้ร่วมกันเขียนหนังสือเล่ มใหม่ข้นึ มาแทนหนังสือ “Biological Control” (Van Driesche & Bellows,
1996) เป็ น ต าราวิช าการควบคุ ม ศัต รูพืช โดยชีว วิธ ีเ ล่ ม ใหม่ ค ือ “Control of Pests and Weeds by Natural
Enemies: An Introduction to Biological Control” (Van Driesche, Hoddle & Center, 2008) จัด พิ ม พ์ โ ดย
John Wiley & Sons, New York

ภาพที่ 3.10 Roy Van Driesche แห่ง University of Massachusetts, Amherst, MA; Mark S. Hoddle แห่ง
University of California, Riverside, CA และTed D. Center แห่ง USDA-ARS Invasive Plant
Laboratory, Fort Lauderdale, FL ผูเ้ ขียนหนังสือ “Control of Pests and Weeds by Natural
Enemies: An Introduction to Biological Control” (แหล่งทีม่ า: University of Massachusetts,
Amherst, MA; University of California, Riverside, CA; USDA-ARS Invasive Plant
Laboratory, FortLauderdale, FL (แหล่งทีม่ า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)
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ในอารัมภบท (preface) ผู้เขียนกล่าวว่าหนังสือเล่มนี้ ว่าเขียนขึน้ มาแทนที่ (replace) หนังสือเล่ม
เก่าคือ “Biological Control” โดย Van Driesche & Bellows (1996) และ ปรับปรุงทัศนคติทเ่ี กีย่ วกับการควบคุม
ศัตรูพชื โดยชีววิธใี ห้ทนั สมัยยิง่ ขึน้ ในหนังสือเล่มนี้ การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญคือการครอบคลุมเนื้อหาของการ
ควบคุ มแมลงและวัชพืชโดยชีว วิธ ี ให้มคี วามลึกมากขึ้นและเท่า เทีย มกัน โดยในส่ ว นของวัชพืช ได้ร บั การ
อนุ เ คราะห์ จ าก Ted Center แห่ ง USDA-ARS Invasive Plant Laboratory, Fort Lauderdale, Florida เป็ น
ผูเ้ ขียนร่วม ในการจัดประเภท (types) ของศัตรูพชื ในเป้ าหมาย (targets) และ ตัวกระทาการควบคุม (control
agents) ของการควบคุมโดยชีววิธ ี และในการอธิบายว่า “การควบคุมโดยชีววิธคี อื อะไร?” ผู้เขียนกล่าวว่าคา
นิยามของการควบคุมโดยชีววิธ ี มีหลักการทีเ่ ชื่อมโยงอยู่กบั คาว่า “ประชากร” (population) การควบคุมโดยชีว
วิธที งั ้ หมดเป็ นเรื่องทีเ่ กี่ยวกับการใช้ “ประชากรของศัตรูธรรมชาติ” (populations of natural enemies) เพื่อลด
ความหนาแน่ นของประชากรของศัต รูพืช ไม่ว่าจะเป็ นแบบถาวรหรือแบบชัวคราว
่
ส่วนวิธกี ารต่าง ๆ ที่ไม่
เกีย่ วกับประชากรทีม่ ชี วี ติ ของศัตรูธรรมชาติ ไม่ใช่วธิ กี ารควบคุมโดยชีววิธ ี วิธกี ารอื่น ๆ ทีม่ พี น้ื ฐานทางชีววิทยา
ที่ไม่มกี ารใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพชื เช่น การปลดปล่อยแมลงที่เป็ นหมัน การใช้สารฟี โรโมนส์ การใช้พชื ที่ม ี
ความต้านทาน หรือ การใช้พชื ดัดแปลงพันธุกรรม (genetically modified crops) ก็ไม่ถอื ว่าเป็ นวิธกี ารควบคุม
โดยชีววิธ ี
นอกจากการกล่าวถึงวิธกี ารควบคุมโดยชีววิธแี บบต่าง ๆ ผู้เขียนได้เพิม่ “การควบคุมโดยชีววิธ ี
แบบการร่วมกันใหม่” (New-association biological control) ขึน้ มา เมื่อมีการควบคุมศัตรูพชื ในเป้ าหมายทีเ่ ป็ น
ศัตรูพชื ในท้องถิน่ หรือ เป็ นชนิดพันธุ์ท่รี ุกรานที่ไม่รถู้ ิ่นกาเนิด โดยการใช้ศตั รูธรรมชาติท่รี วบรวมได้มาจาก
ศัตรูพชื ในเป้ าหมายชนิดอื่นทีแ่ ตกต่างกัน และทีเ่ กี่ยวข้องกันทางอนุ กรมวิธานหรือทางนิเวศวิทยา เช่น การใช้
แตนเบีย นหนอนกออ้ อ ย Cotesia flavipes จากประเทศอิ น เดีย เข้ า ไปควบคุ ม หนอนกออ้ อ ย Diatraea
saccharalis ในประเทศบาร์เบโดส ในแถบแคริบเบียน [หมายเหตุ: มีการนาแตนเบียน C. flavipes จากประเทศ
ไทยเข้าไปใช้ควบคุมหนอนกออ้อย D. saccharalis ในอเมริกาใต้และในเทกซัส สหรัฐอเมริกา ด้วยเช่นกัน ]
นอกจากนัน้ ผูเ้ ขียนยังมีการจัดประเภทของตัวกระทาการควบคุมโดยชีววิธ ี (biological control agents - BCAs)
ออกเป็ น 4 ชนิด คือ แมลงตัวเบียน (parasitoids) ตัวห้า (predators) เชือ้ โรค (pathogens) และ ตัวกระทาการ
ควบคุ ม วัช พืช โดยชีว วิธ ี (weed biological control agents) ในหนัง สือ เล่ ม นี้ และมีก ารเพิ่ม ผลกระทบของ
การควบคุ มโดยชีว วิธ ี ที่อ าจมีต่ อ สิ่งมีชีว ิต นอกเป้ าหมาย ในส่ ว นของวิธ ีก ารต่ าง ๆ รวม 4 วิธ ี คือ การน า
ศัตรูธรรมชาติเข้ามาใช้ หรือ การควบคุม โดยชีววิธแี บบคลาสสิก (Classical biological control) การเพาะเลี้ยง
เพิม่ ขยาย (augmentation) การอนุ รกั ษ์ (conservation) และ การใช้สารกาจัดศัตรูพชื ชีวภาพ (Biopesticidal
method) มีการเน้นการควบคุมแบบคลาสสิกเป็ นส่วนใหญ่ เพราะเป็ นแนวทางที่มปี ระโยชน์ มากที่สุด ในการ
ตอบสนองต่อชนิดพันธุ์ต่างถิน่ ที่รุกราน (invasive alien species - IAS) ในบริบทของ “ชีววิทยาการอนุ รกั ษ์ ”
(conservation biology) และมีความสาเร็จในประวัตศิ าสตร์มากในการควบคุมแมลงศัตรูพชื ทีเ่ ป็ น ชนิดพันธุ์ต่าง
ถิ่น ที่รุก ราน และในทางกลับ กัน ได้ล ดการเน้ น สารก าจัด ศัต รูพ ืช ทางชีว ภาพ ลงไป เพราะไม่ ป ระสบ
ความสาเร็จและไม่มบี ทบาททีส่ าคัญในการควบคุมศัตรูพชื เท่าใดนัก มีการกล่าวถึง “พืชบีท”ี (Bt crop plants)

77
ที่ช่วยลดการใช้สารกาจัดศัตรูพชื ในฝ้ ายและข้าวโพด เป็ นการสนับสนุ นชีววิทยาการอนุ ร ักษ์อย่างมาก กับมี
ความเห็นว่าการควบคุมโดยชีววิธแี บบเพิม่ ขยายและแบบการอนุ รกั ษ์ ว่าเป็ นแนวทางที่ไม่สามารถพิสูจน์ ไ ด้
(unproven approaches) โดยถือว่าเป็ นเรื่องของการวิจยั มากกว่า มีการกล่าวถึงการเพาะเลี้ยงเพิม่ ขยายตัว
เบียนและตัวห้า เพื่อการปลดปล่อยในพืชเรือนกระจก (greenhouse crops) โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับพืชผัก ซึง่ ถือ
ว่าใช้ได้ผลดี และ การปลดปล่อยแบบเปิ ด (outdoor releases) ซึ่งถือว่าส่วนใหญ่ประสบความล้มเหลว เพราะ
เหตุผลของการไม่คุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ ส่วนการควบคุมแบบการอนุ รกั ษ์นัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในแนวร่วมกับ
การเคลื่อนไหวของการเกษตรอินทรีย์ (organic farming) ทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมกันอย่างสูงนัน้ ในทางปฏิบตั มิ คี วามสาเร็จ
เป็ นเพียงส่วนน้ อย โดยในส่วนท้ายสุด ได้เพิม่ บทที่เกี่ยวกับ “การควบคุมสัตว์ท่มี กี ระดูกสันหลังโดยชีว วิธ ี ”
(vertebrate biological control) เข้าไว้ดว้ ย ทัง้ นี้ผเู้ ขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็ นตาราทีใ่ ช้ในการสอนวิชาการ
ควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี เพื่ออบรมผูใ้ ช้การควบคุมโดยชีววิธรี นุ่ ใหม่
ส่วนการวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ Ivo Hodek นักกีฏวิทยาผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับเพลีย้ อ่อน แห่ง Czech
Institute of Entomology, Venicna, Prague ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) ใน Hodek (2009) ได้
วิจารณ์ หนังสือ เล่ มนี้ใ นทางบวก ว่าได้ค รอบคลุ มการควบคุ มวัชพืชโดยชีว วิธ ีอ ย่างเพียงพอ และรวมบทที่
เกี่ยวกับผลกระทบของการควบคุมโดยชีววิธตี ่อสิง่ มีชวี ติ นอกเป้ าหมายเข้าไว้ดว้ ย หนังสือเล่มนี้เน้นการควบคุม
โดยชีววิธแี บบคลาสสิก ไม่ให้ความสาคัญของการควบคุมโดยชีววิธแี บบอื่น และการใช้สารกาจัดศัตรูพชื ทาง
ชีวภาพมากนัก เพราะว่าเป็ นแนวทางที่ไม่มกี ารพิสูจน์ ท่เี พียงพอ และหนังสือเล่มนี้จะเป็ นประโยชน์ กับผู้ท่ี
ทางานทางด้านการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการควบคุมพืชและสัตว์ทไ่ี ม่มกี ระดูกสันหลัง
ทีร่ กุ รานโดยชีววิธแี บบคลาสสิก ทีผ่ เู้ ขียนได้ตงั ้ ความหวังเอาไว้
ในออสเตรเลีย Julien, McFadyen & Cullen (2012) จัดพิมพ์หนังสือ Biological Control of Weeds
in Australia รวบรวมข้อมูลของการควบคุมวัชพืชต่าง ๆ โดยชีววิธมี ากกว่า 90 ชนิด ในออสเตรเลีย ในช่วงกว่า
100 ปี ที่ ผ่ า นมา ตั ้ง แต่ ม ี ก ารน าเพลี้ ย หอยโคชิ นี ล ( cochineal insect) (Dactylopius sp., Hemiptera:
Dactylopiidae) จากอินเดียเข้ามาใช้ในการควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา ในรัฐควีนส์แลนด์ ตัง้ แต่เ มื่อ ค.ศ.
1903 (พ.ศ. 2446) ตามมาด้วยการนาแมลงต่าง ๆ อีก 48 ชนิดเข้ามาจากประเทศต่าง ๆ ในอเมริกาใต้ ในช่วง
ค.ศ. 1921-1925 รวมทัง้ ผีเ สื้อ ต้ น กระะบองเพชร (cactus moth) (Cactoblastis cactorum, Lepidoptera:
Pyralidae) ที่นาเข้า มาเมื่อ ค.ศ. 1925 (พ.ศ. 2468) และเป็ นศัต รูธ รรมชาติต ัว หลัก ที่ท าให้ก ารควบคุ ม ต้ น
กระบองเพชรใบเสมา จนได้รบั ความสาเร็จเป็ นอย่างดี
หนังสือเล่มนี้ เป็ นแหล่งข้อมูลที่ม คี ุณค่ามากในการดาเนินงานการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี ทัง้ ใน
ออสเตรเลียและในประเทศอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการที่จะนาศัตรูธรรมชาติของวัชพืชชนิดใดชนิด
หนึ่งทีม่ กี ารทดสอบแล้วว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ในการทีจ่ ะนาไปใช้ประโยชน์ได้เป็ นอย่างดี โดยไม่ต้อง
ไปทาการสารวจหาในท้องถิน่ เดิมของวัชพืชชนิดนัน้ ๆ อีก

78
ในขณะที่ก ารแข่ ง ขัน กัน ทางวิช าการและการด าเนิ น งานการควบคุ ม ศัต รู พืช โดยชีว วิธ ีใ น
แคลิฟอร์เนีย เป็ นที่รู้กนั อย่างกว้างขวาง แต่ การดาเนินงานของโครงการต่ าง ๆ ที่ได้รบั ความสาเร็จสูง ทัง้
โครงการควบคุมแมลงศัตรูพชื และวัชพืชโดยชีววิธ ี เกิดขึน้ ในฮาวาย นาไปสู่ “ทฤษฎีเกาะ” (The Island Theory
in Biological Control) ซึง่ Thompson (1928) กล่าวว่า การควบคุมโดยชีววิธจี ะได้รบั ความสาเร็จอย่างเด่นชัด
ทีส่ ุด ถ้าดาเนินการบนเกาะ หรือ พืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นเกาะ (insular areas) เช่น ในฮาวายและฟิ จ ิ ในขณะทีโ่ ครงการส่วน
ใหญ่ในพืน้ ทีท่ ่เี ป็ นแผ่นดินใหญ่ (continental areas) ล้มเหลว ตามทีไ่ ด้หวังเอาไว้ หรือโดยนัยอย่างสัน้ ๆ “การ
ควบคุมโดยชีววิธ ี คาดว่าจะได้รบั ความสาเร็จมากขึน้ ถ้าดาเนินการบนเกาะหรือพื้นที่ท่เี ป็ นเกาะ” (Biological
control would be more successful if carried out in an island or insular area) ซึ่ง เกาะเหล่ า นี้ คือ หมู่เ กาะ
ฮาวาย และ เกาะฟิ จิ ซึ่ง เป็ นเกาะที่เ ป็ น “เกาะแท้ จ ริง ” (true islands) รวมทัง้ พื้น ที่ท างภู ม ิศ าสตร์เ ช่ น
แคลิฟอร์เนียก็ถอื ว่าเป็ น “เกาะ” เช่นกัน โดยจะเป็ น "เกาะทางนิเวศวิทยา" (ecological islands) ตามบริบทของ
Imms (1931, 1937)
Funasaki et al. (1988) รายงานว่าระหว่าง ค.ศ. 1890-1985 (พ.ศ. 2433-2528) ในฮาวายมีการ
ดาเนินการโครงการควบคุ มศัต รูพืชโดยชีว วิธ ีแ บบคลาสสิก เป็ น เวลากว่า 100 ปี มาแล้ว มีการนาเข้า ศัต รู
ธรรมชาติเข้ามาและปลดปล่อยรวม 679 ชนิด เพื่อการควบคุมแมลงศัตรูพชื วัชพืช และศัตรูพชื ชนิดอื่น เช่น หนู
ในไร่อ้อย หอยทากยักษ์แอฟริกา ฯลฯ พบว่า 243 ชนิด (ร้อยละ 35.8) สามารถตัง้ รกรากได้ และพบว่า 210
ชนิด (ร้อยละ 86.4) จาก 243 ชนิดทีต่ งั ้ รกรากได้ ลงทาลายศัตรูพชื ประมาณ 200 ชนิด ในส่วนของวัชพืช มีการ
นาเข้าศัตรูธรรมชาติ เข้ามาและปลดปล่อยรวม 71 ชนิด และเชือ้ รา 1 ชนิด พบว่า 43 ชนิด สามารถตัง้ รกรากได้
เพื่อควบคุมวัชพืช 21 ชนิด โดยศัตรูธรรมชาติหลายชนิดมีการนาเข้ามาจากฮาวาย เพื่อการควบคุมศัตรูพ ืชโดย
ชีววิธใี นประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2516-2520 (บรรพต ณ ป้ อมเพชร และ โกศล เจริญสม, 2521) และมีการ
น าแต นเบี ย น Cotesia erionotae, Hymenoptera: Braconidae) จากประเทศ ไทย เข้ า ไปใช้ ค ว บคุ ม
หนอนม้วนใบกล้วย banana skipper (Pelopidas thrax, Lepidoptera: Hesperiidae) เมือ่ พ.ศ. 2516 ด้วย (Mau
et al., 1980)
ผลงานเหล่านี้ ทงั ้ หมด เป็ นการดาเนินงานของนักกีฏวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาวาย (University
of Hawaii – UH) กระทรวงเกษตรแห่ ง รัฐ ฮาวาย (Hawaii Department of Agriculture – HDOA), Hawaiian
Sugar Planters’ Association (HSPA), Pineapple Research Institute of Hawaii (PRI), USDA-ARS Pacific
Basin Agricultural Research Center, พิพิธ ภัณ ฑ์ Bernice P. Bishop Museum ฯลฯ เช่ น John W. (Jack)
Beardsley, Henry A. Bess, Fred A. Bianchi, Walter Carter, Curtis P. Clausen, Cliff J. Davis, Frank H.
Haramoto, D. Elmo Hardy, George W. Kirkaldy, Albert Koebele, Noel H.L. Krauss, Frederick A.G. Muir,
Toshiyuki Nishida, Cyril E. Pemberton, Robert C.L. Perkins, Otto H. Swezey, Francis X. Williams และ
Elwood C. Zimmerman ฯลฯ ร่วมมือกันภายใต้โครงการต่าง ๆ และสมาคมกีฏวิทยาแห่งฮาวาย (Hawaiian
Entomological Society – HES) ซึง่ เริม่ ตัง้ ขึน้ มาตัง้ แต่ตน้ ค.ศ.1900 (พ.ศ. 2443) มีการประชุมประจาเดือนของ
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สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ ตัง้ แต่ ค.ศ.1905 (พ.ศ. 2448) (Kirkaldy, 1906) และจัดพิมพ์วารสาร Proceedings of
the Hawaiian Entomological Society (PHES) ตัง้ แต่ Volume 1 (ค.ศ.1905) (พ.ศ. 2448) จนถึง Volume 51
(ค.ศ. 2019) (พ.ศ. 2562) ต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั
ในการควบคุ ม วัช พืช โดยชีว วิธ ี Hagen & Franz (1973) สรุ ป โดยอ้ า งถึง Pemberton (1964)
ว่าฮาวายเป็ นภูมภิ าคแห่งหนึ่งทีเ่ ป็ นผูน้ าของโลกในการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี และ ได้รบั ผลในการควบคุมเป็ น
อย่า งดีด้ว ยเช่ น กัน ด้ว ยเหตุ น้ี Dr. V.P. Rao แห่ ง Commonwealth Institute of Biological Control (CIBC),
Indian Station, Bengaluru (Bangalore) ประเทศอินเดีย ใน Rao, Ghani, Sankaran & Mathur, 1971) กล่าว
เปรียบเทียบว่า “ฮาวายเปรียบเสมือนว่าเป็ นนครเมกกะ ของการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี” (Hawaii is like the
Mecca of biological control) ของชาวมุสลิม ทีอ่ ย่างน้อยครัง้ หนึ่งในชีวติ จะต้องไปแสวงบุญ ประกอบพิธฮี จั ญ์ท่ี
นครเมกกะ ซึง่ มีนยั ว่าผูท้ ท่ี างานเกี่ยวกับการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี ว่าอย่างน้อยครัง้ หนึ่งในชีวติ จะต้องไปที่
ฮาวายให้ได้
3.2.2 สรุปตาราและหนังสือด้านการควบคุมโดยชีววิ ธี
ในการดาเนินการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี เอกสารทีจ่ ะขาดไม่ได้ คือ The World's Worst Weeds:
Distribution and Biology โดย Holm et al. 1977) และ World Weeds: Natural Histories and Distribution โดย
Holm et al. (1997) ในภาพรวม ตาราและหนังสือต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงและส่วนใหญ่เกี่ยวกับการควบคุม
แมลงศัตรูพชื และวัชพืชโดยชีววิธ ี ทีเ่ ป็ นเอกสารหลัก ซึง่ คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจยั ต่าง ๆ ใน
สหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ เป็ นผูแ้ ต่งทีก่ ล่าวมานัน้ เราอาจจะนามาสรุป แสดงให้เห็นความเชื่อมโยง และ
ความเป็ นมาก่อนหลัง (chronology) พอเป็ นสังเขปได้ ในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ปี ทต่ี พี มิ พ์ ผูเ้ ขียน สถาบัน และ ชื่อตาราหรือหนังสือด้า นการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี รวมการให้คานิยาม และการตัง้ ทฤษฎีทางด้านการ
ควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี
Year
Author/s
University/Institute
Title/Publisher/Event
(A.D./B.E.)
1919/2462
Harry S. Smith
University of California, Berkeley, CA Used the term “biological method”
1920/2463
Harry S. Smith and H.M. University of California, Berkeley, CA Used the term “biological control”
Armitage
1936/2479
Harvey L. Sweetman
Massachusetts State College, “ The Biological Control of Insects with a Chapter on
Amherst, MA
Weed Control”. Comstock Publ., Ithaca, NY
1940/2483
Curtis P. Clausen
University of California, Riverside, “Entomophagous Insects”. McGraw-Hill, New York
CA and USDA
1948/2491
Harry S. Smith
University of California, Berkeley, CA Defined “biological control of insect pests”
1951/2494
Curtis P. Clausen
University of California, Riverside, Propounded the “ Three- Generations or Three- years
CA, USDA
Theory” in biological control
1956/2499
Curtis P. Clausen
University of California, Riverside,
“ Biological Control of Insects in the Continental United
CA, USDA
States”, USDA
University of Massachusetts, “ Principles of Biological Control” . Wm. C. Brown,
1958/2501
Harvey L. Sweetman
Amherst, MA
Dubuque, Iowa
1963/2506
Harvey L. Sweetman
University of Massachusetts, “ Principle of Biological Control. Interrelation of Hosts
Amherst, MA
and Pests and Utilization in Regulation of Animal and
Plant Populations”. Literary Licensing, LLC
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
Year
(A.D./B.E.)
1964/2507

1973/2516
1974/2517
1976/2519
1978/2521

1982/2525

Author/s
Paul DeBach (ed.)

Robert van den Bosch and
P.S. Messenger
Paul DeBach
C. B. Huffaker and P. S.
Messenger (eds.)
Curtis P. Clausen et al.
(eds.)
Robert van den Bosch, P. S.
Messenger and A. P.
Gutierrez

University/Institute
University of California, Riverside, CA

Title/Publisher/Event

“ Biological Control of Insect Pests and Weeds” ,
Reinhold, New York. Defined the term “ biological
control”
University of California, Berkeley, CA “Biological Control”. Intertext Intl. Publisher, New
York
University of California, Riverside, CA “ Biological Control by Natural Enemies” .
Cambridge University Press, London
University of California, Berkeley, CA
“ Theory and Practice of Biological Control” .
Academic Press, New York
University of California, Riverside, CA, “ Introduced Parasites and Predators of Arthropod
USDA
Pests and Weeds: A World Review” . USDA,
Washington D.C.
University of California, Berkeley, CA
“ An Introduction to Biological Control” . Plenum
Press, New York
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
Year
(A.D./B.E.)
1982/2525

1991/2534

1996/2539

1999/2542

2008/2551

Author/s

University/Institute

Title/Publisher/Event

Robert van den Bosch, P. S. University of California, Berkeley, CA
Messenger and A. P.
Gutierrez
Paul DeBach and David University of California, Riverside, CA
Rosen
and Hebrew University of Jerusalem,
Israel
Roy G. Van Driesche and University of Massachusetts, Amherst,
Thomas S. Bellows
MA & University of California, Riverside,
CA
Thomas S. Bellows and T.W. University of California, Riverside, CA
Fisher (eds.)

“ An Introduction to Biological Control” . Plenum
Press. New York
“ Biological Control by Natural Enemies” . 2nd ed.
Cambridge University Press, Cambridge
“Biological Control”. Chapman & Hall, New York

“ Handbook of Biological Control. Principles and
Applications of Biological Control” ; Academic
Press, San Diego
Roy Van Driesche, Mark S. University of Massachusetts, Amherst, “Control of Pests and Weeds by Natural Enemies:
Hoddle and Ted Center
MA, University of California, Riverside, An Introduction to Biological Control” . Wiley
CA, and USDA- ARS Invasive Plant Blackwell, Malden, MA
Laboratory, Fort Lauderdale, FL
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3.2.3 ตาราและหนังสืออื่น ๆ ที่มีคาว่าการควบคุมโดยชีววิ ธีเป็ นชื่อเรื่อง
หนังสืออื่น ๆ ทีเกี่ยวข้องกับการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี ที่มคี าว่า “biological control” หรือ “biocontrol” ปรากฏอยู่เป็ นชื่อหนังสือ และ
เนื้อหาหลัก ทีเ่ ราควรทีจ่ ะรูจ้ กั ไว้บา้ ง ได้นามารวมไว้ในตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 ปี ทต่ี พี มิ พ์ ผูเ้ ขียน สถาบัน และชื่อตาราหรือหนังสืออื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี
Year
(A.D./B.E.)
1971/2514
1971/2514
1971/2514

Author/s
R.R. Askew
C.B. Huffaker (ed.)
V.P. Rao, M.A. Ghani, T.
Sankaran and K. C.
Mathur

1976/2519

V.L. Delucchi (ed.)

1976/2519

T.E. Freeman (ed.)

1980/2523

E.S. Delfosse (ed.)

University/Institute
University of Manchester, UK
University of California, Berkeley, CA
Commonwealth Institute of Biological
Control ( CIBC) , Indian Station,
Bangalore, India

Title/Publisher

“Parasitic Insects”. American Elsevier, New York.
“Biological Control”. Plenum Press, New York
“ A Review of the Biological Control of Insects and
Other Pests in South- east Asia and the Pacific
Region” . Commonwealth Agricultural Bureaux,
Farnham Royal, Slough, England; Stated that “Hawaii”
is like the “Mecca” of biological control
Swiss Federal Institute of Technology, “ Studies in Biological Control” . Cambridge University
Zurich, Switzerland
Press, Cambridge, UK
Department of Plant Pathology, “ Proceedings of the IV Intl. Symposium on Biological
University of Florida, Gainesville, FL. Control of Weeds” . IFAS, University of Florida,
Gainesville, FL.
CSIRO Division of Entomology, “ Proceedings of the V Intl. Symposium on Biological
Canberra, Australia
Control of Weeds”. CSIRO, Canberra
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
Year
Author/s
(A.D./B.E.)
1981/2524
G.C. Papavizas (ed.)

1981/2524
1982/2525

1985/2528

1985/2528

University/Institute

Title/Publisher

USDA Plant Protection Institute, Soil “ Biological Control in Crop Production. ” Beltsville
borne Diseases Laboratory, Beltsville, Symposium in Agricultural Research 5, May 18- 21,
Maryland
1980, Beltsville, MD & Allanheld, Osman, Totowa, New
Jersey/Granada, London
M.J. Samways
Citrus and Sub- tropical Fruit Research “ Biological Control of Pests and Weeds” . Studies in
Institute, Nelspruit, South Africa
Biological Control No. 132. Edward Arnold, London
R. Charudattan and H. L. University of Florida, Gainesville, FL & “ Biological Control of Weeds with Plant Pathogens” .
Walker (eds.)
USDA- ARS Southern Weeds Science John Wiley, New York
Laboratory, Stoneville, Mississippi
Marjorie A. Hoy and D.C. University of California, Berkeley, CA, “ Biological Control in Agricultural IPM Systems” ;
Herzog
now at University of Florida, Academic Press, Orlando, FL
Gainesville, FL and University of
Florida, Gainesville, FL
N. W. Hussey and N. Commonwealth Institute of Biological “Biological Pest Control. The Glasshouse Experience”.
Scopes (eds.)
Control ( CIBC) , Silwood Park, Ascot, Blandford Press, Poole & Dorset.
Berkshire, UK; formerly with
Glasshouse Crops Research Institute,
Littlehampton, Sussex, England
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
Year
Author/s
University/Institute
(A.D./B.E.)
1987/2530
D.F. Waterhouse and K.R. CSIRO Entomology, Canberra
Norris
1992/2535
E. S. Delfosse and R. R. National Biological Control Institute,
Scott (eds.)
USDA, APHIS, Hyattsville, M, and
Lincoln University, Canterbury, New
Zealand
1992/2535
NARC
(
National National Agricultural Research Center,
Agricultural
Research Tsukuba, Japan
Center)
1993/2536
D.F. Waterhouse
CSIRO Entomology, Canberra
1994/2537

Title/Publisher
“ Biological control: Pacific prospects” . Inkata Press,
Melbourne
“Biological Control of Weeds”, Proceedings of the VIII
Intl. Symposium on Biological Control of Weeds” .
Lincoln University, Canterbury, New Zealand

“ Biological Control and Integrated Management of
Paddy and Aquatic Weeds in Asia” . NARC, Tsukuba,
Japan.
“Biological control: Pacific prospects – Supplement 2”.
ACIAR, Canberra
D. Rosen, F. D. Bennett Hebrew University of Jerusalem, Israel; “Pest management in the Subtropics. Biological control
and J.L. Capinera (eds.) former CIBC Director, Trinidad & – Florida perspective”. Intercept, Andover
University of Florida, Gainesville, FL
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
Year
(A.D./B.E.)
1994/2537
1997/2540

1998/2441

1998/2541

1999/2542
2000/2543

Author/s

D.F. Waterhouse

University/Institute

CSIRO Entomology, Canberra

Title/Publisher

“Biological control of weeds: Southeast Asian prospects”.
ACIAR, Canberra
M.H. Julien and G. White
CSIRO Entomology, Indooroopilly, “ Biological control of weeds: Theory and practical
Australia and CTPM, Gehrmann Application”. ACIAR, Canberra
Laboratory, University of Queensland,
Australia
M. H. Julien and M. W. CSIRO Entomology, Indooroopilly, “Biological control of weeds: A world catalogue of agents
Griffiths (eds.)
Australia and Horticulture and Forestry and their target weeds. ” 4th ed. CABI Publishing,
Science, Department of Agriculture, Wallingford, UK
Fisheries & Forestry, Queensland
Government, Australia
D.F. Waterhouse
CSIRO Entomology, and ACIAR “ Biological control of insect pests: Southeast Asian
consultant in plant protection, ACIAR, prospects”. ACIAR, Canberra
Canberra
B. A. Hankins and H. V. University of California, Irvine, CA and “ Theoretical approach to biological control” . Cambridge
Cornell (eds.)
University of Delaware, DE
University Press, Cambridge
P. A. Follett and J. J. Duan USDA- ARS Pacific Basin Agricultural “Nontarget effects of biological control”. Kluwer, Boston.
(eds.)
Research Center, Hawaii and University
of Hawaii, Honolulu, HI
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
Year
Author/s
(A.D./B.E.)
2004/2547
A.E. Hajek
2007/2550

C. Vincent, M. S. Goettel
and G. Lazarovits (eds.)

2012/2555

M.H. Julien, R. McFadyen
and J. Cullen
R. L. Winston, R. L. , M.
Schwarzländer, H.L. Hinz,
M. D. Day, M. J. W. Cock
and M.H. Julien. (eds.)

2014/2557

University/Institute
Cornell University, Ithaca, NY

Title/Publisher

“Natural enemies. An introduction to biological control”.
Cambridge University Press, Cambridge, UK
Agriculture & Agri-Food Canada: Saint- “ Biological control. A global perspective” . CABI,
Jean- sur- Richelieu, Quebec; Wallingford, UK
Lethbridge, Alberta. and London,
Ontario, respectively
CSIRO Entomology
Biological Control of Weeds in Australia. CSIRO
Publishing, Collingwood, VIC
Various affiliation
“ Biological control of weeds: A world catalogue of
agents and their target weeds. ” 5th ed. USDA Forest
Service, Forest Health Technology Enterprise Team,
Morgantown, West Virginia. FHTET-2014.

3.3 วารสารวิ ชาการที่เกี่ยวข้อง (Pertinent Periodicals)
เอกสารทางวิชาการประเภทวารสาร (periodicals) ตลอดจนนิตยสาร (journals, reviews, etc.)
และ รายงานสืบ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิช าการ (proceedings) ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การควบคุ ม วัช พืช โดยชีว วิธ ี
โดยเฉพาะ เช่น Proceedings of the International Symposium on Biological Control of Weeds มักจะไม่เป็ น
ที่ปรากฏ ส่วนใหญ่จะเป็ นบทคัดย่อ บทความ หรือรายงานทางวิชาการ แทรกอยู่ในวารสารวิชาการด้านการ
ควบคุ ม ศัต รูพืช โดยชีว วิธ ี การอารัก ขาพืช หรือ การบริห ารจัด การศัต รูพ ืช ทัว่ ๆ ไป ตัว อย่า งของวารสาร
ทีเ่ กีย่ วข้องทีส่ าคัญ คือ
1. Annals of the Entomological Society of America. (Entomological Society America, ESA Oxford
University Press, Cary, NC, USA)
1. Annual Review of Entomology. (Annual Reviews Inc., Palo Alto, California, USA)
2. Austral Entomology (Australian Entomological Society, Australia). (Wiley) (formerly Australian
Journal of Entomology)
3. BioControl. Journal of the International Organization for Biological Control (IOBC). (Springer)
(formerly Entomophaga)
4. Biocontrol News and Information. a subset of CAB Abstracts. (CAB International, Wallingford,
UK)
5. Biocontrol Science and Technology. (Taylor & Francis Group)
6. Biological Control. Theory and Application in Pest Management. (Elsevier, Amsterdam)
4. Bulletin of Entomological Research. ( Royal Entomological Society, Cambridge University
Press, UK)
9. Chinese Journal of Biological Control. (Chinese Academy of Agricultural Science –CAAS and
China Society of Plant Protection, Beijing). (in Chinese with English abstract)
10. Environmental Entomology. (Entomological Society of America, ESA Oxford University Press,
Cary, NC, USA)
11. International Journal of Pest Management. (Taylor & Francis Group)
12. Journal of Aquatic Plant Management. (Aquatic Plant Management Society, Vicksburg, MS,
USA)
13. Journal of Biological control. ( Informatics Publishing Limited and Society for Biocontrol
Advancement, Bengaluru, India)
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14. Journal of Economic Entomology. ( Entomological Society of America, ESA Oxford University
Press, Cary, NC, USA)
15. Proceedings of the Hawaiian Entomological Society. (Hawaiian Entomological Society, Honolulu,
Hawaii, USA)
16. Proceedings of the International Symposia on Biological Control of Weeds, I – XV.
17. Review of Agricultural Entomology. A subset of CAB Abstracts. (CAB International, Wallingford,
UK). Etc.
3.4 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมวัชพืชโดยชีววิ ธีในประเทศไทย
ส่วนในประเทศไทย หนังสือทีเ่ กีย่ วกับการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธเี ล่มแรก คือ “การควบคุมแมลง
ศัตรูพชื และวัชพืชโดยชีววิธ ี” โดยบรรพต ณ ป้ อมเพชร (2525) แห่งศูนย์วจิ ยั ควบคุ มศัต รูพ ืชโดยชีว ินทรีย์
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (202 หน้า) ต่อมาคือ “การควบคุมศัตรูพชื และวัชพืชโดยชีววิธ”ี โดยจิราพร
เพชรรัตน์ (2535) แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (249 หน้า) หนังสือ “การควบคุมแมลงศัตรูพชื โดยชีววิธ ี”
โดยนุชรีย์ ศิร ิ (2546) แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (141 หน้า) หนังสือ “พืน้ ฐานของการควบคุมแมลงศัตรูพชื โดย
ชีววิธ”ี โดยชาญณรงค์ ดวงสะอาด (2552) แห่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (109 หน้า) และ หนังสือ “การควบคุมแมลง
ศัตรูพชื โดยชีววิธ”ี โดย ศมาพร แสงยศ (2556) แห่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (207 หน้า) โดยผูเ้ ขียนหนังสือเหล่านี้
เป็ นผู้ร่วมงานในศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรีย์แห่งชาติ ส่วนภูมภิ าคฯ (Regional Centers) ซึ่งตัง้ อยู่
ในมหาวิทยาลัยเหล่านัน้ เป็ นเครือข่ายการศึกษา การวิจยั และการดาเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมศัตรูพชื โดย
ชีว วิธ ีใ นประเทศไทย ของศู น ย์ว ิจ ัย ควบคุ ม ศัต รู พ ืช โดยชีว ิน ทรีย์แ ห่ ง ชาติ ส่ ว นกลาง (Headquarters)
ทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในหนังสือ “การควบคุมแมลงศัตรูพชื และวัชพืชโดยชีววิธ ี” (Biological Control of Insect Pests
and Weeds) ของบรรพต ณ ป้ อมเพชร (2525) มีบทหนึ่งโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการควบคุ มวัชพืชโดยชีว วิธ ี
มีหวั ข้อครอบคลุมเกี่ยวกับการควบคุมวัชพืชโดยวิธธี รรมชาติ การดาเนินงาน ความเหมาะสมของวัชพืชที่จะ
ควบคุม การสารวจหาศัตรูธรรมชาติ การสังเกตทางด้านนิเวศวิทยา การตรวจสอบความเฉพาะเจาะจงของพืช
อาศัย การปลดปล่อยและการตัง้ รกราก หลักแหล่งของศัตรูธรรมชาติ การประเมินผล และการใช้ประโยชน์ของ
วิธกี ารควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี
นอกจากนัน้ จะเป็ นเอกสารเผยแพร่และเอกสารวิชาการต่าง ๆ ของศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดย
ชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น เรื่องการควบคุมวัชพืชน้ าโดยชีววิธ ี (บรรพต ณ ป้ อมเพชร,
2520) เรื่องการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี (บรรพต ณ ป้ อมเพชร, 2521) เรื่องการนาศัตรูธรรมชาติเข้ามาใช้เพื่อ
การควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธใี นประเทศไทยระหว่างปี 2516-2520 (บรรพต ณ ป้ อมเพชร และ โกศล เจริญสม,

90
2521) เรื่องแมลงที่มคี วามสาคัญในการควบคุมวัชพืชน้ าโดยชีววิธ ี (บรรพต ณ ป้ อมเพชร และคณะ, 2522)
เรื่องการใช้ดว้ งงวงผักตบชวา Neochetina eichhorniae (Coleoptera: Erirhinidae) เพื่อการควบคุมผักตบชวา
โดยชีววิธใี นประเทศไทย (วิว ฒ
ั น์ เสือสะอาด โกศล เจริญสม และบรรพต ณ ป้ อมเพชร, 2522) เรื่อง Gesonula
punctifrons (Orthoptera: Acrididae) ศัตรูธรรมชาติของผักตบชวา (อินทวัฒน์ บุรคี า และบรรพต ณ ป้ อมเพชร,
2523) เรื่องการใช้หนอนจอก Episammia pectinicornis (Lepidoptera: Noctuidae) เพื่อการควบคุมจอกโดย
ชีววิธใี นประเทศไทย (วิวฒ
ั น์ เสือสะอาด และบรรพต ณ ป้ อมเพชร, 2525) และ เอกสารเผยแพร่ เรื่องด้วงงวง
ผักตบชวา (บรรพต ณ ป้ อมเพชร, 2528) ฯลฯ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ อาจจะรวมไปถึง บทความและเอกสารทางวิช าการที่ล งพิม พ์ใ นต่ า งประเทศ เช่ น เรื่อ ง
Biological control research and development in Thailand (Napompeth, 1982) เรื่อ ง Biological control of
water hyacinth in Thailand ( Napompeth, 1984) เ รื่ อ ง Biological control of insect pests and weeds in
Thailand (Napompeth, 1989a, b) เรือ่ ง Biological control of weeds in Thailand (Napompeth, 1990a) เรือ่ ง
Use of natural enemies to control agricultural pests in Thailand (บทคัด ย่ อ ภาษาจีน ญี่ป่ ุ น และเกาหลี )
(Napompeth, 1990b) เรื่อ ง Aquatic weed management by biological methods in Thailand (Napompeth,
1991) เรือ่ ง Biological control of insect pests and weeds in Thailand (ภาษารัสเซีย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ)
( Napompeth, 1992a) เ รื่ อ ง Biological control of paddy and aquatic weeds in Thailand ( Napompeth,
1992b) เรื่อง Brief review of biological control activities in Thailand (Napompeth, 1992c) เรื่อง Biological
control of insect pests and weeds in Thailand: A challenge and a theory of multiple effort (Napompeth,
1994a) เ รื่ อ ง Biological control of paddy and aquatic weeds in Thailand: Integrated management of
paddy and aquatic weeds in Asia (Napompeth, 1994b) เรือ่ ง Biological control of exotic insect and weed
pests in Thailand ( Napompeth, 2003) เ รื่ อ ง Management of invasive alien species in Thailand
(Napompeth, 2004) เรื่ อ ง Thailand’ country report on the status of invasive alien species (IAS) in the
country (Napompeth & Saengyot, 2007) เรื่อ ง Biological control of insect peats and weeds in Thailand
(Napompeth & Saengyot, 2018) และ เรื่อ ง An overview of classical weed biocontrol in Thailand: 1974
to present (Saengyot, 2018) เป็ นต้น

บทที่ 4
ประวัติของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี
(History of Biological Control of Weeds)
ในภาพรวมประวัติของการควบคุ มศัต รูพ ืชโดยชีว วิธ ี จะพบใน Doutt (1964); Hagen & Franz
(1973) และ Simmonds, Franz & Sailer (1976) และในการกล่าวถึงประวัติและความเป็ นมาของการควบคุ ม
แมลงศัตรูพชื โดย ชีววิธ ี เรามักจะกล่าวถึงการใช้มดแดง (common red ant หรือ weaver ant) (Oecophylla
smaragdina, Hymenoptera: Formicidae) ในประเทศจีน เป็ นตัวห้าเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพ ืชในสวนส้มและ
สวนลิน้ จี่ ตัง้ แต่เมือ่ ประมาณ ค.ศ. 1200 (พ.ศ. 1743) โดยเจ้าของสวนจะรวบรวมหรือซือ้ รังมดแดง นาไปวางไว้
ตามต้นส้มเพื่อที่จะลดจานวนของแมลงที่กัดกินใบส้ม หรือต้นลิ้นจี่เพื่อที่ จะควบคุมแมงแกง หรือ มวนลิ้นจี่
(Tessaratoma papillosa, Hemiptera: Tessaratomidae) และ ถือกันว่าเป็ นการควบคุมแมลงศัตรูพชื โดยชีววิธ ี
เป็ นครัง้ แรกในโลก ตามมาด้วยบันทึกของ Pehr Forskal (1732-1738) เมื่อ ค.ศ. 1775 (พ.ศ. 2318) ระบุว่าทุก
ๆ ปี ชาวอาหรับ ผู้ป ลู ก อิน ทผลัม (date palms) (Phoenix dactylifera, Palmae) ในประเทศเยเมนในแถบ
ตะวันออกกลาง จะทาการย้ายรังมดชนิดหนึ่ง จากบริเวณแถบเชิงเขาใกล้เคียง มาปลดปล่อยตามโอเอซิส
(oasis) ในทะเลทรายที่มกี ารปลูกต้นอินทผลัมเพื่อควบคุมมดกัดใบ แต่ไม่ระบุชนิดของมด และ ความสาเร็จที่
โด่งดังไปทัวโลกในการควบคุ
่
มเพลี้ยหอยนวมฝ้ า ย (cottony cushion scale) (Icerya purchasi, Hemiptera:
Monophlebidae) แมลงศัตรูส้มในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยการนาด้วงเต่าเวดาเลีย (Vedalia beetle)
(Rodolia cardinalis, Coleoptera: Cocinellidae) จากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Morales & Hill, 1989) เข้าไป
ใช้ในการควบคุมเมื่อ ค.ศ. 1888-1889 (พ.ศ. 2431-2432) (Sweetman, 1936; DeBach, 1964b; Huffaker &
Messenger, 1976) ส่วนประวัติและความเป็ นมาของการควบคุ มวัชพืชพืชโดยชีววิธ ี ไม่มคี วามเป็ นมาและ
ประวัตทิ ย่ี าวนานนัก เมือ่ เปรียบเทียบกับการควบคุมแมลงศัตรูพชื โดยชีววิธ ี (Freeman et al., 1977)
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4.1 การควบคุมวัชพืชโดยชีววิ ธี (Biological Control of Weeds)
ในบทความที่เกี่ยวกับประวัตแิ ละความเป็ นมาของการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี Hagen & Franz
(1973) กล่าวถึงโครงการควบคุมแมลงศัตรูพชื โดยชีววิธใี นภูมภิ าคทางภูมศิ าสตร์ต่าง ๆ ของโลก และกล่าวถึง
โครงการการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธที ่สี าคัญในภูมภิ าคนัน้ ๆ เช่น ในแถบออสเตรเลียคือ ความสาเร็จของ
โครงการการควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา (prickly pear) (Opuntia spp., Cactaceae) ในรัฐควีนส์แลนด์
เมื่ อ ค.ศ. 1925 (พ.ศ. 2468) โดยการน าเพลี้ ย หอยโคชิ นี ล ( cochineal insect) (Dactylopius indicus
(= D. ceylonicus), Hemiptera: Dactylopiidae) จากอินเดียเข้ามาใช้ในการควบคุมเมือ่ ค.ศ. 1903 (พ.ศ. 2446)
ตามมาด้ว ยการน าแมลงอีก 48 ชนิ ด เข้า ไปจากประเทศต่ า ง ๆ ในช่ ว ง ค.ศ. 1921-1925 รวมทัง้ ผีเ สื้อ ต้น
กระบองเพชร (cactus moth) (Cactoblastis cactorum, Lepidoptera: Pyralidae) เมื่อ ค.ศ. 1925 (พ.ศ. 2468)
ซึ่งความสาเร็จที่ใ หญ่ ห ลวงของโครงการนี้ สามารถเทีย บได้กับ ความส าเร็จของการควบคุ มแมลงศัต รูส้ม
ในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา คือเพลี้ยหอยนวมฝ้ าย (cottony cushion scale) (Icerya purchasi, Hemiptera:
Monophlebidae) โ ด ย ก า ร น า ด้ ว ง เ ต่ า เ ว ด า เ ลี ย ( Vedalia beetle) ( Rodolia cardinalis, Coleoptera:
Coccinellidae) จากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เข้ามาใช้ควบคุมเมือ่ ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2431)
ในแอฟริก าใต้ก ารควบคุ ม วัช พืช โดยชีว วิธ ีเ ริ่ม ต้น เมื่อ ค.ศ. 1913 และวัช พืช เป้ า หมายคือ ต้น
กระบองเพชรใบเสมา Opuntia spp. ชนิดต่าง ๆ
อีก โครงการหนึ่งในออสเตรเลียคือ โครงการควบคุ ม St. John’s wort (Hypericum perforatum,
Clusiaceae) โดยการใช้ดว้ งหมัด (chrysomelids) ชนิดต่าง ๆ จากประเทศอังกฤษเมื่อ ค.ศ. 1930 และประเทศ
ฝรังเศสเมื
่
อ่ ค.ศ. 1939 ได้ผลในการควบคุมบ้าง แต่ไม่ได้ผลเท่าทีค่ วรในนิวซีแลนด์ และต่อมามีการนาด้วงหมัด
เหล่ า นี้ ไ ปใช้ ค วบคุ ม วัช พืช ชนิ ด เดีย วกัน นี้ ที่เ รีย กว่ า Klamath weed ได้ ผ ลเป็ นที่น่ า ประทับ ใจมากใน
สหรัฐอเมริก าและแคนาดา ในแคลิฟอร์เนียโดยความร่ว มมือ ระหว่าง J.K. Holloway จาก USDA และ C.B.
Huffaker จาก University of California, Berkeley ได้มกี ารนาด้ว งหมัด Chrysolina hyperici และ Chrysolina
quadrigemina (Coleoptera: Chrysomelidae) จากออสเตรเลียเข้าไปใช้ควบคุมในสหรัฐอเมริกาเมือ่ ค.ศ. 194546 และ ในแคนาดาเมื่อ ค.ศ. 1951-52 และ โครงการนี้ถอื ว่าเป็ นโครงการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธโี ครงการแรก
ในทวีปอเมริกาเหนือ ทัง้ ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยไม่รวมโครงการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธใี นรัฐฮาวาย
(Holloway & Huffaker, 1951)

93
ในภาพรวม Hagen & Franz (1973) สรุปโดยอ้างถึง Pemberton (1964) ว่าฮาวายเป็ นภูมภิ าค
แห่งหนึ่งทีเ่ ป็ นผู้นาของโลกในการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี และ ได้รบั ผลในการควบคุมเป็ นอย่างดีดว้ ยเช่นกัน
เช่นโครงการควบคุ มต้นผกากรอง (lantana) (Lantana camara, Verbenaceae) โครงการควบคุ มสาบหมา
( Crofton weed ห รื อ Maui pamakani) ( Ageratina adenophora, Asteraceae) แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ค ว บ คุ ม
ต้นกระบองเพชรใบเสมา (prickly pear) (Opuntia spp., Cactaceae) เป็ นต้น
มีการถกเถียงและโต้แ ย้งกันบ้าง ในเรื่อ งความเป็ นมาของการควบคุ มวัชพืชพืชโดยชีว วิธ ี ว่า
โครงการการควบคุมต้นผกากรองในฮาวายโดยชีววิธ ี หรือ โครงการการควบคุมต้น กระบองเพชรใบเสมาใน
อินเดีย ศรีลงั กา แอฟริกาใต้ และ ออสเตรเลีย โครงการใดถือว่าเป็ นโครงการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี ที่มกี าร
ดาเนินการเป็ นโครงการแรกของโลก
โครงการการควบคุมต้นผกากรองในฮาวายโดยชีววิธ ี มีการเริม่ ดาเนินการเมื่อ ค.ศ. 1902 (พ.ศ.
2445) โดย Albert Koebele นั ก กี ฏ วิท ยาของสมาพัน ธ์ ผู้ ป ลู ก อ้ อ ยในฮาวาย ( Hawaiian Sugar Planters’
Association - HSPA) ได้รบั มอบหมายให้ไปทาการสารวจหาแมลงศัตรูธรรมชาติของต้นผกากรองในเม็กซิโก
เพื่อนามาใช้ในการควบคุมผกากรองโดยชีววิธใี นฮาวาย และ ในปี นัน้ Albert Koebele สามารถหาแมลงศัต รู
ธรรมชาติของต้นผกากรองได้ 23 ชนิด และ ได้นาแมลงเหล่านัน้ เข้ามาเพาะเลี้ยง ทดสอบและปลดปล่อยใน
ฮาวาย จนสามารถตัง้ รกรากได้ 8 ชนิด (Swezey, 1923) และให้ผลในการควบคุมต้นผกากรองได้ไม่มากก็น้อย
ส่วนโครงการการควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมาในอินเดีย ศรีลงั กา แอฟริกาใต้ และ ออสเตรเลีย
โดยการใช้เพลี้ยหอยโคชินีล ที่มกี ารอ้างอิง ว่าเริม่ ต้นมาตัง้ แต่ ค.ศ. 1787 (พ.ศ. 2330) ในออสเตรเลีย เมื่อ
Governor Philip ได้นาเพลี้ยหอยโคชินีล (D. indicus) เข้าไปจากประเทศอาร์เ จนตินาเพื่อ การผลิตสีโคชินีล
(Wilson, 1960) หรือ ตัง้ แต่ ค.ศ. 1795 (พ.ศ. 2338) ในอินเดีย เมื่อมีการนา D. indicus เข้าไปจากบราซิล และ
เมื่อ ค.ศ. 1821 (พ.ศ. 2364) จากเม็กซิโก โดยเข้าใจผิดว่าเป็ น D. coccus เพื่อการผลิตสีโคชินีล เช่นกัน หรือ
ตัง้ แต่ ค.ศ. 1832 (พ.ศ. 2375) จากอเมริกาใต้ ผ่านเยอรมนี ในแอฟริกาใต้ หรือ ตัง้ แต่ ค.ศ. 1865 (พ.ศ. 2408)
ในศรีลงั กา จากบราซิล ผ่านอินเดีย ซึง่ ทัง้ หมดเป็ นอุตสาหกรรมการผลิตสีโคชิ นีล มิใช่เพื่อเป็ นการควบคุมต้น
กระบองเพชรใบเสมาโดยตรง แต่เป็ นผลพลอยได้ทต่ี ามมาภายหลัง
นอกจากนัน้ ในออสเตรเลียมีการอ้างว่ าได้มกี ารริเริม่ ในการควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมาใน
ออสเตรเลียมาตัง้ แต่ ค.ศ.1899 (พ.ศ. 2442) โดยกระทรวงเกษตรแห่งรัฐควีนส์แลนด์ และเป็ นผลต่อมาให้มกี าร
นาเพลี้ยหอยโคชินีล D. indicus เข้าไปจากอินเดียและศรีลงั กา เพื่อการควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมาเมื่อ
ค.ศ. 1903 (พ.ศ. 2446) ซึ่งเป็ นเวลาหนึ่งปี หลังจาก Albert Koebele แห่งสมาพันธ์ผู้ปลูกอ้อยในฮาวาย หรือ
HSPA นาแมลง 23 ชนิด จากเม็กซิโก เข้าไปใช้ควบคุมต้น ผกากรองในฮาวาย เมื่อ ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445)
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โดยเช่นนี้เราถือว่าโครงการการควบคุมต้นผกากรองในฮาวายโดยชีววิธ ี ซึง่ มีการเริม่ ดาเนิน การเมื่อ ค.ศ. 1902
เป็ นโครงการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี ทีม่ กี ารดาเนินการเป็ นโครงการแรกของโลก
4.1.1 การควบคุมต้นผกากรอง Lantana camara ในฮาวาย
การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธที ส่ี าคัญโครงการหนึ่ง คือการควบคุมต้นผกากรอง (lantana) (Lantana
camara, Verbenaceae) ซึง่ เป็ นวัชพืชต่างถิน่ ทีส่ าคัญในไร่อ้อยในมลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ ค.ศ.
1902 (พ.ศ. 2445) โดยการดาเนินการของ Albert Koebele (ภาพที่ 4.1) นักกีฏวิทยาของสมาคมผู้ปลูกอ้อ ย
แห่งรัฐฮาวาย (Hawaiian Sugar Planters Association – HSPA) ณ เมือ งโฮโนลูลู ที่มกี ารนาเข้าตัว ทาการ
ควบคุม (control agents) ทีไ่ ด้มาจากการสารวจและค้นหาในแหล่งกาเนิดของวัชพืชในเม็กซิโก เพื่อนามาใช้ใน
การควบคุมโดยชีววิธแี บบคลาสสิก (Classical biological control) (MacFadyen & Wilson, 1997)

ภาพที่ 4.1 Albert Koebele (1853–1924) (แหล่งทีม่ า: ดัดแปลงจาก Wikipedia, The Free
Encyclopedia & Hawaiian Entomological Society)
โดยก่อนหน้านัน้ Albert Koebele ผู้เป็ นชาวเยอรมันที่เข้ามาตัง้ รกรากในสหรัฐอเมริกา ทาหน้าที่
เป็ นนักกีฏวิทยาผู้ช่วยของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ (U.S. Department of Agriculture – USDA) เมื่อ ค.ศ.
1881 (พ.ศ. 2424) และต่อมาใน ค.ศ. 1885 (พ.ศ. 2428) ได้รบั มอบหมายให้ไปประจาอยู่ทเี มืองอลาเมดา
(Alameda) ในรัฐแคลิฟอร์เ นีย เพื่อ ดูแลรับผิดชอบโครงการควบคุ มเพลี้ยหอยนวมฝ้ า ย (cottony cushion
scale, Icerya purchasi) ซึง่ มีถนิ่ กาเนิดดัง้ เดิมอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย แต่แพร่กระจายเข้ามาเป็ นแมลงศัตรูส้ม
ที่รุนแรงและสาคัญมากทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย โดยมี C. V. Riley นักกีฏวิทยาของกระทรวงเกษตรแห่ง
สหรัฐฯ ซึง่ ประจาอยูท่ ก่ี รุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็ นหัวหน้าโครงการ
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Albert Koebele ได้เดินทางไปสารวจหาและรวบรวมศัตรูธรรมขาติในออสเตรเลีย และพบว่าด้วง
เต่า Vedalia beetle หรือ Rodolia cardinalis เป็ นตัวควบคุมเพลีย้ หอยส้มทีส่ าคัญ จึงรวบรวมด้วงเต่าชนิดนี้จาก
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Morales & Hill, 1989) นาเข้าไปใช้ควบคุมเพลีย้ หอยนวมฝ้ าย I. purchasi
ในแคลิฟอร์เนีย จนได้รบั ความสาเร็จเป็ นอย่างดีเมื่อ ค.ศ. 1888 (พ.ศ. 2431) (ภาพที่ 4.2) ซึ่งถือว่าเป็ นการ
ควบคุมแมลงศัตรูพชื โดยชีววิธ ี ที่มกี ารนาศัตรูธรรมชาติจากแหล่งดัง้ เดิมของแมลงศัตรูพชื เข้าไปใช้ควบคุม
ศัตรูพชื ชนิดนัน้ ที่เข้าไประบาดในพื้นที่ใหม่ท่ไี ม่ใช่แหล่งดัง้ เดิม เป็ นครัง้ แรกของโลกที่ ได้รบั ความสาเร็จเป็ น
อย่างดี เป็ นทีร่ ู้ และมีการกล่าวถึงกันทัวโลกจนกระทั
่
งทุ
่ กวันนี้

ภาพที่ 4.2 การควบคุมเพลีย้ หอยนวมฝ้ ายศัตรูสม้ Icerya purchasi ในแคลิฟอร์เนีย โดยการนา ด้วงเต่าเวดา
เลีย Rodolia cardinalis เข้าไปจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เมื่อ ค.ศ.1888-89 ควบคุมได้ผล
อย่างสมบูรณ์ (แหล่งทีม่ า: Wikipedia, The Free Encyclopedia & University of California)
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เป็ นเพราะความสาเร็จของโครงการนี้ ต่อมาจึงมีการเรียกการควบคุมโดยชีววิธ ี ที่มกี ารนาศัตรู
ธรรมชาติ (introduction หรือ importation) จากแหล่ ง ดัง้ เดิม ของศัต รูพ ืช เข้า มาใช้ใ นการควบคุ ม ว่ า เป็ น
“การควบคุ ม โดยชีว วิธ ีแ บบคลาสสิก ” (Classical biological control) เช่ น เดีย วกัน กับ การที่เ ราเรีย กดนตรี
ทีเ่ ก่าแก่และเป็ นทีร่ จู้ กั กันดีว่าเป็ น “ดนตรีคลาสสิก” (classical music) เป็ นต้น
ในฮาวาย นายแพทย์ William Hillebrand (ภาพที่ 4.3) ชาวเยอรมัน ผู้เป็ นทัง้ นักพฤกษศาสตร์
ด้ว ย ในช่ว งที่พานัก รัก ษาตัว จากวัณโรคอยู่ใ นฮาวายร่ว ม 20 ปี เป็ นผู้นาต้นผกากรองที่มหี นาม (thorny
lantana) (Lantana camara) เข้า ไปปลู ก เป็ น พืช ไม้ป ระดับ ในสวนพฤกษศาสตร์ Foster Botanic Garden
ณ เมืองโฮโนลูลู เมือ่ ค.ศ. 1860 (พ.ศ. 2403) (Sweetman, 1936) ซึง่ ต่อมาต้นผกากรองแพร่กระจายออกไปใน
ทีร่ าบทีเ่ ป็ นทุ่งหญ้า รวมทัง้ ในไร่ออ้ ยด้วย กลายเป็ นชนิดพันธุต์ ่างถิน่ ทีร่ ุกราน (invasive alien species - IAS)
ทีร่ นุ แรงมากในฮาวาย

ภาพที่ 4.3 ต้นผกากรอง และ นพ. William Hillebrand (1821-1886) ชาวเยอรมันผูน้ าต้นผกากรองเข้ามา
ปลูกในฮาวายเป็ นพืชไม้ประดับ ซึง่ ต่อมาแพร่กระจายออกไปเป็ นวัชพืชต่างถิน่ ทีร่ กุ รานและ
รุนแรงชนิดหนึ่ง (แหล่งทีม่ า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)
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ต้นผกากรองมีถนิ่ กาเนิดอยู่ในเม็กซิโก และ อเมริกาใต้ แต่ไม่เป็ นวัชพืชทีร่ ุนแรงในถิน่ กาเนิดเดิม
อยูใ่ นเม็กซิโก และ เพราะจากความสาเร็จของ Albert Koebele ในการนาด้วงเต่า R. cardinalis จากออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ เข้าไปควบคุมเพลี้ยหอย I. purchasi โดยชีววิธ แี บบคลาสสิกในแคลิฟอร์เนียมาก่อน ดังนัน้
Albert Koebele จึงได้รบั มอบหมายจากสมาคมผูป้ ลูกอ้อยแห่งรัฐฮาวาย (HSPA) เมื่อ ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445)
ให้ไปทาการสารวจหาแมลงศัตรูธรรมชาติของต้นผกากรองในเม็กซิโก เพื่อนามาใช้ในการควบคุมผกากรองโดย
ชีววิธแี บบคลาสสิกในฮาวาย และ ในปี นัน้ Albert Koebele ก็สามารถหาแมลงศัตรูธรรมชาติของผกากรองได้
23 ชนิด และ ได้นาแมลงเหล่านัน้ เข้ามาในฮาวาย มาทาการทดสอบความเฉพาะเจาะจง (host specificity test)
และ ความปลอดภัย (safety) และ นาไปปลดปล่อยเพื่อควบคุมต้นผกากรองในไร่ออ้ ย ซึง่ มีแมลงทัง้ หมด 8 ชนิด
ทีส่ ามารถตัง้ รกรากได้ เช่น หนอนแมลงวันเจาะเมล็ด Ophiomyia lantanae (Diptera: Agromyzidae) และมวน
ปี กแก้ว Teleonemia scrupulosa (Hemiptera: Tingidae) (ภาพที่ 4.4) เป็ นต้น ในไร่อ้อยบริเวณใกล้เคียงเมือง
โฮโนลูลู และ ได้แพร่กระจายออกไปในไร่อ้อยบนเกาะโอวาฮู (Oahu) เกาะโมโลกาย (Molokai) เกาะคาวาย
(Kauai) เกาะมาวี (Maui) และเกาะใหญ่ (The Big Island) หรือ เกาะฮาวาย (Hawaii) ด้วย (Swezey, 1923)
โครงการนี้จงึ ถือได้ว่าเป็ นโครงการการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธแี บบคลาสสิก (Classical biological control of
weed) โครงการแรกสุดของโลกโครงการหนึ่ง (MacFadyen & Wilson, 1997)

ภาพที่ 4.4 ต้นผกากรอง และ ตัวเต็มวัยของแมลงวันหนอนเจาะเมล็ด Ophiomyia lantanae และ
มวนปี กแก้วต้นผกากรองTeleonemia scrupulosa (แหล่งทีม่ า: Wikipedia,
The FreeEncyclopedia)
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4.1.2 การควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา Opuntia spp. ในอิ นเดียและ ศรีลงั กา
เมื่อ ค.ศ. 1795 (พ.ศ. 2338) ในประเทศอินเดีย ได้มกี ารนาเพลี้ยหอยโคชินีล (cochineal insect)
Dactylopius ceylonicus (แต่ ก่ อ นใช้ช่อื เป็ น Coccus indicus และ Dactylopius indicus) โดยเข้าใจผิดว่าเป็ น
Dactylopius coccus จากประเทศบราซิล เข้าไปเพาะเลีย้ งบนต้นกระบองเพชรใบเสมา O. ficus-indica ซึง่ เป็ น
ต้นกระบองเพชรที่เป็ นพืชอาหารหลักชนิดหนึ่ง เพื่อการผลิตสี carmine dye หรือ cochineal dye หรือ สีแดง
ที่เ รีย กว่ า “ชาดลิ้น จี่” ซึ่ง ใช้เ ป็ น สีใ นอุ ต สาหกรรมการย้อ มสิ่ง ทอ สีผ สมและปรุง แต่ ง อาหาร และสีผ สมใน
เครื่อ งสาอาง (ภาพที่ 4.5) และ ต่ อ มาเมื่อ ค.ศ. 1821 (พ.ศ. 2364) ยังมีการนา D. ceylonicus เข้าไปจาก
เม็กซิโกโดยเข้าใจผิดอีก โดยคิดว่าเป็ น D. coccus เช่นกัน กลายเป็ นว่าเป็ นการนา D. ceylonicus เข้าไป
เพิม่ เติม ซึ่งต่อมา D. ceylonicus กลายเป็ นตัวควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา O. vulgaris โดยชีววิธ ี และ
ต่อมามีการนาเพลีย้ หอยโคชินีลชนิดนี้ ไปปลดปล่อยทางตอนใต้ของอินเดียเมื่อ ค.ศ. 1863 (พ.ศ. 2406) แล้ว
แพร่กระจายต่อลงไปถึงประเทศศรีลงั กาเมื่อ ค.ศ. 1865 (พ.ศ. 2408) จนสามารถช่วยควบคุมต้นกระบองเพชร
ใบเสมา O. vulgaris ซึง่ ถือว่าเป็ นวัชพืชได้อย่างสมบูรณ์ ทัง้ ในประเทศอินเดียและศรีลงั กา

ภาพที่ 4.5 สี carmine dye หรือ cochineal dye หรือ สีแดงทีเ่ รียกว่า “ชาดลิน้ จี”่ ซึง่ ใช้เป็ น
สีในอุตสาหกรรมการย้อมสิง่ ทอ สีผสมและปรุงแต่งอาหาร และสีผสมใน
เครือ่ งสาอาง (แหล่งทีม่ า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)
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Julien & Griffiths (1998) และ Winston et al. (2014) รายงานว่ า มีก ารน าเพลี้ย หอยโคชินี ล
Dactylopius confusus (Hemiptera: Dactylopiidae) จากอเมริกาใต้ผ่านเยอรมนี ไปใช้ควบคุมต้นกระบองเพชร
ใบเสมา Opuntia ficus-indica และ Opuntia vulgaris (ปั จจุ บ ั น คื อ Opuntia humifusa) (Cactaceae) ใน
แอฟริกาใต้ตงั ้ แต่เมื่อ ค.ศ. 1832 (พ.ศ. 2375) และ ประเทศอินเดีย เมื่อ ค.ศ. 1836 (พ.ศ. 2379) ด้วยเช่นกัน
แต่ไม่มรี ายงานผลทีไ่ ด้รบั และโดยเช่นนี้ McFadyen & Wilson (1997) จึงกล่าวว่าโครงการดังกล่าว ควรถือได้
ว่าเป็ นการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธอี ย่างไม่ตงั ้ ใจ (unintentional biological control) ครัง้ แรกสุดในประวัตศิ าสตร์
ของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี และต่อมาได้มกี ารนา D. ceylonicus จากอินเดียและศรีลงั กา เข้าไปใช้ควบคุม
ต้น กระบองเพชรใบเสมา (prickly pears) ในรัฐ ควีน ส์แ ลนด์แ ละนิ ว เซ้า ท์เ วลส์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ
ค.ศ. 1903 (พ.ศ. 2446) (Tryon, 1910)
Green (1912) กล่ า วว่า เพลี้ยหอยโคชินีล Coccus indicus (ชื่อ เดิมคือ C. cacti var. ceylonicus
และ ชื่อในปั จจุบนั คือ Dactylopius ceylonicus) ลงทาลายต้นกระบองเพชรใบเสมา O. monacantha และ จาก
การสืบค้นหาประวัตกิ ารนาเข้าเพลีย้ หอยโคชินีลป่ า (wild cochineal insect) ซึง่ น่ าทีจ่ ะเป็ น C. indicus รายงาน
ของ Tryon (1910) กล่าวว่า เมือ่ ค.ศ. 1795 (พ.ศ. 2338) Captain R. Nielson เป็ นผูน้ าเพลีย้ หอยโคชินีลป่ า ซึง่
เรีย กเป็ น “Grana sylvestris” ในอเมริก าใต้ เข้า มาในอิน เดีย จากประเทศบราซิล และมอบให้ Dr. William
Roxburgh นักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษ ซึ่งเป็ นผู้ดูแลสวนพฤกษศาสตร์ของบริษัทอีสต์อินเดีย (East India
Company) ณ เมืองกัลกัตตา (Calcutta) หรือ ปั จจุบนั คือโกลกัตตา (Kolkata) พร้อมกับได้ส่งเพลีย้ หอยโคชินีล
ส่วนหนึ่งไปที่เมืองมาดรัส (Madras) หรือ ปั จจุบนั คือเชนไน (Chennai) ถึง Dr. John Anderson นายแพทย์
ใหญ่ของกองทัพบกมาดรัส ซึง่ การเพาะเลีย้ งได้รบั การสนับสนุ นและส่งเสริมเป็ นอย่างดีโดยรัฐบาลชองรัฐ มาดรัส
ในช่วง ค.ศ. 1796-1809 (พ.ศ. 2339-2352) โดยบริษทั อีสต์อนิ เดียรับซือ้ สีโคชินีล ส่งออกไปทีป่ ระเทศอังกฤษ
และมีช่อื เรียกทางการค้าเป็ น “สีโคชินีลมาดรัส” (Madras cochineal) นับได้ว่าเป็ นการนาเพลีย้ หอยโคชินีล เข้า
ไปในประเทศอินเดียเป็ นครัง้ แรก
นอกจากนัน้ ยังมีการนาเพลีย้ หอยโคชินีลป่ า “Grana sylvestris” เข้าไปในอินเดียอีกเป็ นครัง้ ทีส่ อง
โดย G.A. Princep ผูอ้ าศัยอยูท่ เ่ี มือง Vera Cruz ประเทศเม็กซิโก โดยเข้าใจผิดว่าเป็ นเพลีย้ หอยโคชินีล “Grana
fina” ที่มกี ารเลี้ยงในเม็กซิโก โดยนาเพลี้ยที่เก็บมาติดตัวไปที่ประเทศอังกฤษ ในช่วง ค.ศ. 1821-1822 (พ.ศ.
2364-2365) และน าไปเลี้ย งไว้บ นต้น กระบองเพชรใบเสมาในสวนพฤกษศาสตร์เ ชลซี (Chelsea Botanic
Garden) แล้วในช่วงเดียวกันนาไปทีเ่ มือง Bombay หรือ ปั จจุบนั คือ Mumbai ประเทศอินเดีย ซึง่ เมื่อไปถึงแล้ว
พบว่าเป็ นเพลี้ยหอยโคชินีลที่ใกล้เคียงกันกับเพลีย้ หอยโคชินีลป่ า “Grana sylvestris” ซึ่งสามารถพบได้ทวไป
ั่
มากมายอยูแ่ ล้วในอินเดีย อันเนื่องมาจากการนาเข้าไปโดย Captain R. Neilson ตัง้ แต่ ค.ศ. 1795 (พ.ศ. 2338)
แต่ถูกลืมกันไปแล้ว การนาเพลี้ยหอยโคชินีลป่ าเข้าไปในอินเดียครัง้ ที่สามเกิดขึน้ ใน ค.ศ. 1836 (พ.ศ. 2379)
เมื่อ Captain Charlton แห่งแหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ในแอฟริกาใต้ นาเพลีย้ หอยโคชินีลป่ าเข้าไป
ให้ Mr. G.A. Prinsep เพาะเลีย้ งทีส่ วนพฤกษศาสตร์ของบริษทั อีสต์อนิ เดีย ณ เมือง Calcutta เพลีย้ หอยโคชินีล
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ป่ าจากแหลมกู๊ดโฮปในแอฟริกาใต้ชนิดนี้ Baron Ludowigne หรือ Baron C.F.H. von Ludwig of Cape Town
ได้นามาจากเมือ ง Hamburg ในเยอรมนี เพื่อ การเพาะเลี้ยงจนตัง้ รกรากได้ดีเ มื่อ ค.ศ. 1832 (พ.ศ. 2375)
โดยไม่รวู้ ่านามาจากแหล่งดัง้ เดิมทีใ่ ด หรือ เป็ นชนิดใด แต่อาจเป็ น D. coccus (= Coccus cacti) (Annecke
& Moran, 1978)
4.1.3 การควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา Opuntia spp. ในแอฟริ กาใต้
ในส่วนของการควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมาโดยชีววิธใี นแอฟริกาใต้นัน้ ในเบื้องต้นเป็ นผล
พลอยได้จากการเพาะเลีย้ งเพลีย้ หอยเพื่อการผลิตสีโคชินีลเป็ นการค้าในเบือ้ งต้น เช่นเดียวกันกับในอินเดียและ
ออสเตรเลีย โดยมีการนาเพลี้ยหอยโคชินีลจากอเมริกาใต้ ผ่านเยอรมนีเข้าไปตัง้ แต่ ค.ศ. 1832 (พ.ศ. 2375)
เพื่อการผลิตสีโคชินีล และ ตามมาด้วยการใช้เพลี้ยหอยโคชินีลโดยตัง้ ใจ เพื่อการควบคุมต้นกระบองเพชรใบ
เสมา Annecke & Moran (1978) รายงานว่าความสาเร็จในการควบคุ ม O. vulgaris เกิดมาจากการที่จ ะน า
เพลีย้ หอยโคชินีล D. ceylonicus เข้าไปใช้จากอินเดียตัง้ แต่เมือ่ ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453) และ ต่อมาจึงนาเพลี้ย
หอยโคชินีล D. ceylonicus เข้าไปจากออสเตรเลียเมือ่ ค.ศ. 1915 จาก Queensland Prickly Pear Commission
ซึ่งออสเตรเลียเพิง่ จะนาเข้าไปจากอินเดียและศรีล งั กาเพียงหนึ่งปี ก่อนหน้ านัน้ เมื่อ ค.ศ. 1914 (พ.ศ. 2457)
และปรากฏว่า D. ceylonicus สามารถควบคุม O. vulgaris ได้เป็ นอย่างดีในแอฟริกาใต้ แต่ไม่สามารถควบคุม
O. ficus-indica ได้ และต่ อ จากนั ้น จึง ได้ น าหนอนผีเ สื้อ ต้ น กระบองเพชร (cactus moth) (Cactoblastis
cactorum, Lepidoptera: Pyralidae) จากอาร์เ จนตินาผ่ านออสเตรเลียเข้าไปใช้เ มื่อ ค.ศ.1933 (พ.ศ. 2476)
ซึง่ สามารถควบคุม O. ficus-indica และ ต้นกระบองเพชรใบเสมาอีกชนิดหนึ่งคือ tiger pear หรือ South African
jointed cactus, O. aurantiaca ในแอฟริกาใต้ จนได้รบั ความสาเร็จในการควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมาโดย
ชีววิธเี ป็ นอย่างดีและให้ผลเป็ นทีน่ ่าพอใจในแอฟริกาใต้
4.1.4 การควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา Opuntia spp. ในออสเตรเลีย
ในทวีปออสเตรเลีย Wilson (1960) รายงานว่า เมื่อ ค.ศ. 1787 (พ.ศ. 2330) Governor Philip ได้
นาเพลี้ยหอยโคชินีล (Dactylopius indicus) (= D. ceylonicus) จากประเทศอาร์เจนตินา เข้าไปในออสเตรเลีย
เพื่อ การผลิต สีโคชินีล แต่ ไม่มขี ้อ มูล เพิ่ม เติม และ ต้ นกระบองเพชรใบเสมาในสกุ ล Opuntia sp. หรือ ต้น
กระบองเพชรใบเสมา (prickly pear) หลายชนิดที่พบในออสเตรเลีย มีแหล่งกาเนิดดัง้ เดิมอยู่ในทวีปอเมริกา
ทัง้ หมด แต่มอี ยู่ 2 ชนิด ทีม่ คี วามสาคัญคือ ต้นกระบองเพชรใบเสมาธรรมดา (common prickly pear) Opuntia
inermis และต้ น กระบองเพชรใบเสมาหนามดก (spiny prickly pear) Opuntia stricta, Cactaceae ส่ ว นต้ น
กระบองเพชรใบเสมาชนิดอื่นที่มอี ยู่ด้ว ยคือ tiger pear (O. aurantiaca), velvety tree pear (O. tomentosa),
white spine prickly pear (O. streptacantha), drooping prickly pear (O. vulgaris) (= O. monocantha = O.
humifusa) และ devil’s rope (O. imbricata) (Wilson, 1960)
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ต้ น กระบองเพชรใบเสมา เป็ น ปั ญ หาที่ม ีค วามส าคัญ มากในช่ ว งปี ค.ศ. 1925 (พ.ศ. 2468)
ครอบคลุมพื้นที่การระบาดกว่า 50 ล้านเอเคอร์ (1,250 ล้านไร่) โดยพื้นที่รอ้ ยละ 80 อยู่ในรัฐควีนส์แลนด์ และ
ร้อยละ 20 อยูใ่ นรัฐนิวเซ้าท์เวลส์ ซึง่ กว่าครึง่ หนึ่งของพืน้ ที่ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เลย ทัง้ มีหลักฐานว่ามีการ
นาเพลีย้ หอยโคชินีล D. ceylonicus จากประเทศอาร์เจนตินาเข้าไปในออสเตรเลียตัง้ แต่ ค.ศ. 1787 (พ.ศ. 2330)
เพื่อการผลิตสีโคชินีล กับได้มกี ารริเริม่ ในการควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมาในออสเตรเลียมาตัง้ แต่ ค.ศ.1899
(พ.ศ. 2442) และกระทรวงเกษตรรัฐควีนส์แลนด์ได้นาเพลีย้ หอยโคชินีล D. ceylonicus เข้าไปจากอินเดียและศรี
ลัง กาเมื่อ ค.ศ. 1903 (พ.ศ. 2446) ซึ่ง มีอ ยู่ใ นอิน เดีย มาตัง้ แต่ ค.ศ. 1795 (พ.ศ. 2338) และควบคุ ม ต้น
กระบองเพชรใบเสมา O. vulgaris ได้ดที งั ้ ในอินเดียและศรีลงั กา กับได้นาเข้าไปอีกในช่วง ค.ศ. 1913-1914
(พ.ศ.2457-2458) พร้อมกับเพลีย้ หอยโคชินีล D. cacti และ D. greeni เข้าไปจากแอฟริกาใต้ และ หนอนผีเสือ้
ต้นกระบองเพชร (Cactoblastis cactorum, Lepidoptera: Pyralidae) เข้าไปจากอาร์เจนตินา หลังการปลดปล่อย
แมลงเหล่านี้ พบว่า D. ceylonicus เท่านัน้ ทีส่ ามารถตัง้ รกรากและควบคุม O. vulgaris ได้ดที งั ้ ในรัฐควีนส์แลนด์
และ นิวเซ้าท์เวลส์ (ภาพที่ 4.6) ส่วนแมลงชนิดอื่นไม่สามารถตัง้ รกรากได้ในช่วงนัน้

ภาพที่ 4.6 การทาลายต้นกระบองเพชรใบเสมา Opuntia vulgaris ในควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย
โดยเพลีย้ หอยโคชินีล Dactylopius ceylonicus (แหล่งทีม่ า: www.daf.qld.gov.au)
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การสารวจหาแมลงทาลายต้นกระบองเพชรใบเสมาเพิม่ เติมต่อมา เน้นอยูใ่ นทวีปอเมริกาเหนือทาง
ตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และ อาร์เจนตินา ในช่วง ค.ศ. 1921-1935 (พ.ศ. 2464-2478) ภายใต้การนา
ของ Alan Parkhurst Dodd (1896-1981) สารวจพบแมลงที่ล งท าลายต้นกระบองเพชรใบเสมาชนิดต่ า ง ๆ
ทัง้ หมด 160 ชนิ ด แต่ น าเข้า ไปทดสอบต่ อ ในออสเตรเลีย ได้เ พีย ง 48 ชนิ ด เท่ า นัน้ และเมื่อ ทดสอบความ
เฉพาะเจาะจงพืชอาหาร (host specificity test) ในออสเตรเลียแล้ว ได้ปลดปล่อยออกไป 18 ชนิด ซึ่งพบว่า
แมลงทีป่ ลดปล่อยออกไปนัน้ สามารถตัง้ รกรากได้บนต้นกระบองเพชรใบเสมาชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่
O. inermis ได้ 10 ชนิด และ O. stricta และ O. streptacantha ได้ 6 ชนิด รวมทัง้ หนอนผีเสือ้ ต้นกระบองเพชร
C. cactorum จากอาร์เจนตินาด้วย ให้ผลในการควบคุมเป็ นทีน่ ่าพอใจอย่างมาก
โดยภาพรวมหนอนผีเสื้อต้นกระบองเพชร C. cactorum (ภาพที่ 4.7) เป็ นแมลงชนิดหลักในการ
ควบคุม O. inermis และ O. stricta ส่วนเพลี้ยหอยโคชินีล D. ceylonicus เป็ นแมลงชนิดหลักในการควบคุ ม
O. vulgaris ในออสเตรเลีย ที่ใ ห้ผ ลเป็ น ที่น่ า พอใจมากจนถึง ทุ ก วัน นี้ (Dodd, 1940; Wilson, 1960, 1964;
MacFadyen, 1998; Julien & Griffiths, 1998; Goeden & Andrés, 1999; Winston et al., 2014)

ภาพที่ 4.7 ผีเสือ้ ต้นกระบองเพชร Cactoblastis cactorum ตัวเต็มวัย ตัวหนอน และการทาลายต้น
กระบองเพชร ใบเสมา (แหล่งทีม่ า: ดัดแปลงจาก Wikipedia, The Free Encyclopedia
และ insectimages.or)
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นอกจากนัน้ ยังได้มกี ารน าเพลี้ยหอยโคชินีล Dactylopius opuntiae จากออสเตรเลีย เข้าไปใช้
ควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา Opuntia elatior บนเกาะ Celebes และเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย เมือ่ ค.ศ.
1934 (พ.ศ. 2477) ซึ่ง ได้ ร ับ ผลเป็ นอย่ า งดี (Goeden, 1978) กับ มีก ารน าหนอนผีเ สื้อ ต้ น กระบองเพชร
C. cactorum เข้าไปใช้ควบคุมต้นกระบองเพชรชนิดต่าง ๆ ในหลายประเทศ เช่น O. aurantiaca ในแอฟริกาใต้
จากออสเตรเลีย (ค.ศ. 1933) (พ.ศ. 2476) O. stricta ในหมู่เกาะนิวแคลีโดเนีย จากออสเตรเลีย (ค.ศ.1933)
(พ.ศ. 2476) O. ficus-indica ในฮาวาย จากออสเตรเลีย (ค.ศ. 1950) O. tuna และ O. vulgaris ในเกาะ
มอริเชียส จากแอฟริกาใต้ (ค.ศ.1950) (พ.ศ. 2493) และ O. triacantha ในแถบแคริบเบียนในเนวิส (Nevis)
(ค.ศ.1957) (พ.ศ. 2500) ในแอนติกวั (Antigua) และ มอนต์เซอร์รตั (Montserrat) จากแอฟริกาใต้ (ค.ศ.1960)
(พ.ศ. 2503) และ ในอีก หลายประเทศ แต่ ไ ม่ส ามารถตัง้ รกรากได้ เช่ น เคนยา (ค.ศ.1966) (พ.ศ. 2509)
อิสราเอล (ค.ศ.1973) (พ.ศ. 2516) และ ปากีสถาน (ค.ศ.1994) (พ.ศ. 2537) เป็ นต้น (Julien & Griffiths, 1998;
Winston et al., 2014)
อัน เนื่ อ งมาจากความส าเร็จ ของหนอนผีเ สื้ อ ต้ น กระบองเพชร C. cactorum ในการก าจัด ต้ น
กระบองเพชรใบเสมาจนหมดสิ้นในรัฐควีนส์แลนด์ และนิวเซ้าท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย จึงได้มกี ารสร้าง
อนุ สาวรียเ์ ป็ นที่ระลึก ตัง้ ไว้ ณ เมือง Dalby ในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ในสวนสาธารณะริมลาธาร
Myall Creek ซึง่ ไหลผ่านตัวเมือง (ภาพที่ 4.8)

ภาพที่ 4.8 อนุสาวรียท์ ร่ี ะลึกผีเสือ้ ต้นกระบองเพชร Cactoblastis cactorum ณ เมือง Dalby
ในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย (แหล่งทีม่ า: ดัดแปลงจาก Wikipedia,
The Free Encyclopedia)
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พร้อมคาจารึกว่า:
“ใน ค.ศ. 1925 ต้นกระะบองเพชรใบเสมา ตัวอย่างของการรุกรานของพืชทีเ่ ป็ นอันตรายทีย่ งิ่ ใหญ่
ที่สุ ดที่มนุ ษ ย์พึงรู้จกั เข้าไปทาความเสียหายแก่ พ้นื ที่ 50 ล้านเอเคอร์ ในรัฐควีนส์แลนด์ โดยพื้นที่ 30 ล้าน
เอเคอร์ ถู ก ปกคลุ ม หนาแน่ น เต็ม พื้น ที่ ในช่ ว งนัน้ เมือ งแดลบี้ไ ด้ร บั ความเสีย หายอย่า งใหญ่ ห ลวง มีก าร
ดาเนินการศึกษาด้านการควบคุ มโดยชีว วิธ ี โดยคณะกรรมการต้นกระบองเพชรใบเสมาแห่งเครือ จัก รภพ
เป็ นโครงการร่วมมือของรัฐบาลเครือจักรภพ รัฐบาลควีนส์แลนด์ และ นิวเซ้าท์เวลส์”
“ In 1925, Prickly Pear, the greatest example known to man of any noxious plant invasion,
infested fifty million acres of land in Queensland, of which thirty million represented a complete coverage.
The Dalby District was then heavily infested. The biological control investigation was undertaken by the
Commonwealth Prickly Pear Board, the joint project of the Commonwealth, Queensland and New South
Wales Governments”
“เมื่อต้น ค.ศ. 1925 มีการนาแมลง แคคโตแบลสติส แคคตอรัม จานวนหนึ่ง เข้ามาจากประเทศ
อาร์เ จนตินาโดย อลัน พาร์ค เฮอร์ส ต์ ดอดด์ O.B.E. ผู้เ ป็ นหัว หน้ าโครงการรับผิดชอบการดาเนินการทาง
วิทยาศาสตร์มกี ารนาแมลงชนิดนัน้ มาเพาะเลีย้ งจนได้จานวนมาก และมีการนาไปปลดปล่อยทัวทุ
่ กอาณาเขต
ทีม่ ตี ้นกระะบองเพชรใบเสมาระบาดอยู่ ภายในเวลา 10 ปี แมลงชนิดนัน้ ได้ทาลายต้นกระะบองเพชรใบเสมา
ทีข่ น้ึ อยูอ่ ย่างหนาแน่น จนหมดสิน้ ไป”
“Early in 1925, a small number of Cactoblastis Cactorum insects was introduced from
the Argentine by Alan Parkhurst Dodd, O.B.E., who was officer-in-charge of the scientific undertaking.
They were bred in very large numbers and liberated throughout the prickly pear territory. Within ten
years, the insects had destroyed all the dense masses of prickly pear”
“แผ่ นป้ ายที่ระลึกแผ่ นนี้ ติดตัง้ โดย สมาคมประวัติศ าสตร์ของสตรีแห่ งรัฐควี นส์แลนด์ เมื่อ วัน
พฤหัสบดีท่ี 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1965 เพื่อเป็ นการบันทึกความเป็ นหนี้บุญคุณของประชากรของรัฐควีนส์แลนด์
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ประชากรของเมืองแดลบี้ ทีม่ ตี ่อแมลง แคคโตแบลสติส แคคตอรัม และความกตัญญู ใน
การช่วยปลดปล่อยให้พน้ จากสิง่ ทีน่ ามาซึง่ ความหายนะ”
”This plaque, affixed by the Queensland Women`s Historical Association on Thursday, 27th
May, 1 9 6 5 , records the indebtedness of the people of Queensland, and Dalby in particular, to the
Cactoblastis Cactorum, and their gratitude for deliverance from that scourge”

105
อนึ่ง เรื่อ งสืบเนื่อ งภายหลัง ที่ติดตามการใช้ผ ีเ สื้อ C. cactorum ควบคุ มต้นกระบองเพชรใบเสมา
Opuntia spp. จนได้รบั ความสาเร็จอย่างดีเยีย่ มในออสเตรเลียและในประเทศอื่น คือการโต้แย้งว่ามีการมองข้าม
ประเด็นทีส่ าคัญว่าความสาเร็จทีท่ าให้ต้นกระบองเพชรใบเสมาตายได้นนั ้ ไม่ใช่เป็ นเพราะการกัดกินของหนอน
แต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็ นเพราะปฏิกริ ยิ าของหนอนและเชื้อโรคพืช ที่เป็ นทัง้ เชื้อราและแบคทีเรีย ที่เรียกเป็ น
“ปาราสิตทุตยิ ภูม”ิ (secondary parasites) (Caesar, 1999) และในกรณีของ C. cactorum และต้นกระบองเพชร
ใบเสมา Dodd (1940) คาดว่าน่ าที่จะเป็ นเชื้อรา Fusarium spp. ที่ตดิ มาภายนอกกับตัวหนอน C. cactorum
จากแหล่ ง ดัง้ เดิม เป็ น “สภาวะเสริม ระหว่ า งแมลงและเชื้อ โรคพืช ” (insects/plant pathogen synergisms)
(Caesar, 1999, 2011)
ยิง่ ไปกว่านัน้ การขัดแย้งผลประโยชน์ (Conflict of interest) ในการใช้ผเี สือ้ C. cactorum ควบคุม
ต้นกระบองเพชรใบเสมา ก็เกิดขึน้ มาจนได้ เมื่อมีการนา C. cactorum เข้าไปใช้ในประเทศที่เป็ นเกาะต่าง ๆ
(island countries) ในหมู่เกาะเวสต์อนิ ดีส ในคาบทะเลแคริบเบียน ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐฟลอริดา
สหรัฐ อเมริก า โดยมีก ารน าเข้า ไปที่เ นวิส (Navis) เมื่อ ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) เพื่อ ควบคุ ม Opuntia
curassavica และ Opuntia spp. ซึ่ง ได้ ผ ลอย่ า งรวดเร็ว แล้ ว จากเนวิส มีก ารน าเข้ า ไปที่ ม อนต์ เ ซอร์ ร ัต
(Montserrat) และ แอนติกวั (Antigua) เมื่อ ค.ศ. 1962 (พ.ศ. 2505) และ แกรนด์ เคย์แมน (Grand Cayman)
เมื่อ ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) โดยพบว่า C. cactorum ได้ระบาดเข้าไปในเฮติ (Haiti) โดมินิกนั (Dominican)
และ บาฮามาส (Bahamas) มาตัง้ แต่ ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2501) แล้ว และ พบในฟลอริดาเป็ นครัง้ แรกในแนวเกาะ
Florida Keys ด้านใต้สุดของฟลอริดาและเม็กซิโก เมื่อ ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) และในสหรัฐอเมริกาพบว่า
ปั จจุบนั ได้แพร่กระจายเหนือสุดถึงรัฐ เซ้าท์แคโรไลนา และด้านทิศตะวันตกถึงรัฐ ลุยเซียนา กลายเป็ นแมลง
ศัตรูพชื ทีส่ าคัญของต้นกระบองเพชรชนิดทีเ่ ป็ นพืชพืน้ เมืองชนิดทีห่ ายาก ชนิดทีเ่ ป็ นไม้ประดับ และชนิดทีเ่ ป็ น
อาหารสัตว์ป่าและปศุสตั ว์ในเขตแห้งแล้ง และถือว่าเป็ นแมลงชนิดพันธุต์ ่างถิน่ ทีร่ กุ ราน (invasive alien species
– IAS) ทีจ่ ะต้องมีการควบคุม (Pemberton & Cordo, 2001) ซึง่ มีตงั ้ แต่การใช้แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis
(Bt) จนถึงการทาให้แมลงเป็ นหมัน (Sterile insect technique – SIT) ของสานักงานพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ (International Atomic Energy Agency – IAEA) และ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(UN Food and Agriculture Organization – FAO) (Zimmerman et al., 2004) กับ ได้ม ีก ารก าจัด จนหมดสิ้น
แล้วบนเกาะ Majeures ซึง่ อยูน่ อกชายฝั ง่ ของอ่าวเม็กซิโกห่างจากแคนคูน (Cancun) ออกไป 16 กิโลเมตร เมือ่
ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) และ ยังมีการดาเนินการอยูใ่ นแถบตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐลุยเซียนา
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นอกจากนัน้ และ เนื่องจากออสเตรเลียเป็ นทวีปที่ผู้เข้ามาตัง้ รกรากส่วนใหญ่จะมาจากประเทศ
อังกฤษ ทัง้ ที่เป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ่อค้า ประชาชนที่เข้าไปแสวงโชค นักโทษ และชาวยุโรป จึงมีการนาชนิด
พันธุต์ ่างถิน่ (alien species) ทัง้ พืชและสัตว์ตดิ ตัวเข้าไปด้วย และต่อมา ชนิ ดพันธุบ์ างชนิดกลายเป็ นศัตรูพชื
และวัชพืชที่สาคัญ ด้วยเหตุน้ี ออสเตรเลียจึงตัง้ หน่ วยปฏิบตั ิการ CSIRO Biological Control Unit เมื่อเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) ขึน้ มาในยุโรปที่เมือง Montpelier ทางตอนใต้ของประเทศฝรังเศส
่
และ
ต่อมาเรียกเป็ น CSIRO European Laboratory เพื่อทาการสารวจรวบรวมศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพชื และ
วัชพืชทีม่ แี หล่งดัง้ เดิมอยู่ในยุโรป เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพชื ต่างถิน่ จากยุโรปโดยชีววิธ ี โดย
โครงการแรกคือ การควบคุม skeleton weed (Chondrilla juncea, Asteraceae) ซึ่งเริม่ ต้นตัง้ แต่ ค.ศ. 1967
(พ.ศ. 2510) จนถึง ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) ปั จจุบนั หน่ วยงานนี้ยงั คงมีการดาเนินการต่อเนื่องมาตลอด กับมี
การตัง้ USDA-ARS-European Biological Control Laboratory ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก า (USDA)
และ CIRAD ของฝรังเศส
่
ในสถานทีเ่ ดียวกัน จนเป็ นสถานที่ท่มี กี ารดาเนินงานด้านการควบคุมศัตรูพชื โดยชีว
วิธที เ่ี ป็ นศูนย์กลางใหญ่ทส่ี ุดในยุโรป (Sheppard et al., 2007) ในปั จจุบนั
4.1.5 การควบคุมวัชพืช Klamath weed ในสหรัฐอเมริ กาและแคนาดา
พืช ในสกุ ล Hypericum เป็ น พืช ที่ม ีก ารแพร่ ก ระจายอยู่ ท ัว่ โลก ชนิ ด ที่พ บในประเทศไทยคือ
Hypericum hookerianum หรือ บัวทอง (เต็ม สมิตนิ ันท์, 2544) พืชในสกุล Hypericum เคยถูกจัดให้อยู่ในวงศ์
Guttiferae หรือ Clusiaceae แต่ในปั จจุบนั มีการจัดให้อยูใ่ นวงศ์ Hypericaceae
วัชพืช Klamath weed หรือ St. John’s wort (Hypericum perforatum) มีถนิ่ กาเนิดอยูใ่ นแถบเหนือ
ของแอฟริกา ในยุโรปจนถึงเดนมาร์กและในแถบเอเชียตะวันตก ถือว่าเป็ นชนิดพันธุ์ต่างถิน่ ที่รุกรานในหลาย
ประเทศในเขตอบอุ่น (temperate region) เข้าไประบาดอยู่ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตงั ้ แต่ช่วงศตวรรษ
1800s นอกจาก ชื่อสามัญที่เรียกว่า goatweed แล้ว มีการใช้ช่อื สามัญเป็ น St. John’s wort เพราะว่าจะเริม่
ออกดอกในวันที่ 24 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวัน St. John’s Day ในคริสต์ศาสนา ส่วนในสหรัฐอเมริกา
พบว่ามีการระบาดในแถบแม่น้ า Klamath River ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เ นีย ในช่วงต้นของศตวรรษ
1900s จึงเรียกชื่อสามัญเป็ น Klamath weed ทัง้ ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึง่ มีพน้ื ที่ก ารระบาดกว้างขวาง
ในแคลิฟอร์เนีย ออรีกอน วอชิงตัน ทางภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกา และ บริตชิ โคลัมเบียในแคนาดา แต่ใน
ประเทศอื่นยังคงเรียกเป็ น St. John’s wort
มีการเริม่ ต้นควบคุ มต้น St. John’s wort โดยชีววิธใี นออสเตรเลีย โดยการนาแมลงหลายชนิด
จากยุ โ รปเข้ า ไปใช้ เช่ น ด้ ว งหมัด Crysolina brunsvicensis, C. hyperici และ C. varians (Coleoptera:
Chrysomelidae) จากประเทศอัง กฤษ เมื่อ ค.ศ. 1930 (พ.ศ. 2473) ด้ ว ง Agrilus hyperici (Coleoptera:
Buprestidae) และ ด้วงหมัด C. quadrigemina จากประเทศฝรังเศส
่
เมื่อ ค.ศ. 1939 (พ.ศ. 2482) แต่ไม่ได้รบั

107
ผลดีในเบื้องต้นในออสเตรเลีย รวมทัง้ การใช้ด้วงหมัด C. hyperici และ C. quadrigemina ในออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ดว้ ย ต้องทาการคัด เลือกสายพันธุแ์ ละนาเข้ามาอีกเมื่อ ค.ศ.1980 (พ.ศ. 2523) จนเริม่ ได้รบั ผลดีใน
ปั จจุบนั
ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง ทัง้ สหรัฐอเมริกาและแคนาดามีความสนใจในการควบคุม ต้น
St. John’s wort ด้ว ยเช่ น กัน แต่ ไ ม่ส ามารถน าด้ว งเหล่ า นั น้ เข้า มาจากยุโ รปได้ และโดยความร่ว มมือ กับ
ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกาได้นาด้วง C. hyperici และ C. quadrigemina (ภาพที่ 4.9) จากออสเตรเลียเข้าไปใช้
เมื่อ ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) และ ค.ศ. 1946 (พ.ศ. 2489) ตามลาดับ กับเมื่อ ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) ได้นา
ด้วง A. hyperici เข้าไปใช้โดยตรงจากประเทศฝรังเศส
่ ถือว่าเป็ นโครงการการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธโี ครงการ
แรกในแผ่นดินใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็ นโครงการที่ได้รบั ผลและความสาเร็จเป็ นอย่างดี ทางฝั ง่
ตะวันตกหรือทางฝั ง่ แปซิฟิก ทัง้ ในสหรัฐอเมริกา และ แคนาดา

ภาพที่ 4.9 วัชพืช St. John’s wort หรือ Klamath weed ตัวเต็มวัย และตัวหนอนของด้วงหมัด
Chrysolina quadrigemina ในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (แหล่งทีม่ า: ดัดแปลงจาก
Wikipedia, The Free Encyclopedia)
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ส่วนในแคนาดา ได้มกี ารนาด้วง C. hyperici จากประเทศอังกฤษผ่านออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา
และ C. quadrigemina จากประเทศฝรัง่ เศสผ่ า นออสเตรเลีย และสหรัฐ อเมริก า เข้า ไปใช้เ มื่อ ค.ศ. 1951
(พ.ศ. 2494) และ ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495) ตามลาดับ และได้รบั ผลเป็ นทีน่ ่าพอใจ ส่วนด้วง A. hyperici ทีน่ าเข้า
จากฝรังเศสผ่
่
านสหรัฐอเมริกา เมือ่ ค.ศ. 1955 (พ.ศ. 2498) ไม่สามารถตัง้ รกรากได้
ในฮาวาย มีก ารนาด้ว งหมัด C. quadrigemina จากฝรังเศส
่
ผ่ านออสเตรเลียและแคลิฟ อร์เ นีย
สหรัฐ อเมริก า และ แมลงบัว่ (gall midge) (Zeuxidiplosis giardia, Diptera: Cecidomyiidae) จากฝรัง่ เศส
ผ่านสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เช้ าไปใช้ในการควบคุม เมื่อ ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508) และแมลง
ทัง้ สองชนิดร่วมกัน ให้ผลในการควบคุมอย่างดีเยีย่ ม
4.1.6 การควบคุมต้นโคลงเคลงขนต่อม Clidemia hirta ในฟิ จิ
ต้ น โคลงเคลงขนต่ อ ม Koster’s curse หรื อ soapbush, Clidemia hirta (Melastomataceae)
(ภาพที่ 4.10) เป็ นพืชทีม่ เี ขตแพร่กระจายดัง้ เดิมอยู่ในทวีปอเมริกากลาง หมู่เกาะเวสต์อนิ ดีส และทวีปอเมริกา
ใต้ และถือ ว่าเป็ นชนิดพันธุ์ต่ างถิ่นที่รุกราน (invasive alien species – IAS) ที่ส าคัญ ชนิดหนึ่งโดยองค์การ
ระหว่างประเทศเพื่อการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature – IUCN)
ต้นโคลงเคลงขนต่อม C. hirta จากท้องถิ่นเดิมในอเมริก ากลาง เริม่ ระบาดเข้าไปที่ห มู่เ กาะฟิ จ ิ
ออสเตรเลีย เอเชีย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ศรีล ัง กา และ ฮาวาย เป็ น ที่ รู้จ กั กัน ว่ า เริ่ม ต้น มาตัง้ แต่ ค.ศ. 1920
(พ.ศ. 2463) ในหมู่เ กาะฟิ จ ิ ในมหาสมุทรแปซิฟิ ก และมีช่อื สามัญ นอกจาก soapbush ในภาษาอังกฤษคือ
Koster’s curse ซึง่ เป็ นชื่อทีไ่ ม่ถูกต้องนัก
Evenhuis (2014) ได้สบื ค้นความเป็ นมาของชื่อสามัญนี้ว่าชื่อที่ถูกต้องควรจะเป็ น “Parr’s curse”
เพราะมีความเข้าใจผิดว่า Carl H. Köster ผูเ้ ริม่ ทาการปลูกกาแฟในฟิ จ ิ ในช่วง ค.ศ. 1880-1886 นาเมล็ดกาแฟ
เข้ามาปลูกจากกูยานา (Guyana) ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ และมีเมล็ดของต้นโคลงเคลงขนต่อมปะปน
ติดมาด้วยโดยไม่ตงั ้ ใจ ต่อมา C. hirta เริม่ ระบาดเข้าไปในสวนมะพร้าวและพืน้ ทีอ่ ่นื อย่างรุนแรงเมื่อ ค.ศ.1920
(พ.ศ. 2463) และ เข้าใจกันว่าระบาดมาจากไร่กาแฟของ Carl H. Köster เป็ น “คาสาปแช่ง” (curse) จึงเรียกชื่อ
เป็ น “Köster’s curse” (อักษรตัว o มี umlaut หรือ ö) แต่ขอ้ มูลอีกข้อมูลหนึ่งกล่าวว่าผูท้ น่ี ่ าจะเป็ นผูน้ า C. hirta
เข้ามาในฟิ จมิ ากกว่า โดยตัง้ ใจนามาเป็ นไม้ประดับคือ William Fillingham Parr (1844-1912) โดยนาเข้ามาจาก
บราซิล พร้อมกับไม้ประดับอื่น ๆ อีกหลายชนิด แล้วระบาดออกไปทัวเกาะ
่
ทาให้ Carl H. Köster เป็ นผู้รบั
เคราะห์แทน ต่อจากนัน้ จึงมีความพยายามพิสูจน์ขอ้ เท็จจริง โดยมีผู้ไปสอบถามบุตรชายของ Carl H. Köster
ว่าใครเป็ นผูน้ า C. hirta เข้ามากันแน่
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เพราะบิด าของตนกลายเป็ น ผู้ต้อ งหา ค าตอบคือ “Parr” แต่ ผู้พ ิสูจ น์ ไ ด้ย ิน ว่ า เป็ น “Pa” หรือ
“พ่อ” จึงยืนยันว่าชื่อสามัญ “Köster’s curse” ซึ่งบางทีเขียนเป็ น “Koster’s curse” นัน้ ถูกต้องแล้ว ในส่วนตัว
ของ Carl H. Köster ก็พยายามแก้ไขชื่อให้ถูกต้อง แต่ไม่ประสบความสาเร็จ และเสียชีวติ ไปเมื่อ ค.ศ.1820
(พ.ศ. 2643) นัน้ เอง และหลายคนกล่าวว่าเขียนเป็ น “Koster’s curse” ไม่ได้เขียนเป็ น “Köster’s curse”
ในการควบคุมต้นโคลงเคลงขนต่อมโดยชีววิธใี นฟิ จ ิ มีการนาเพลีย้ ไฟ Clidemia thrips, Liothrips
urichi (Thysanoptera: Phlaeothripidae) (ภาพที่ 4.10) จากตรินิ แ ดด เข้ า ไปใช้ ต ั ง้ แต่ เ มื่อ ค.ศ. 1930
(พ.ศ. 2473) สามารถควบคุม C. hirta ได้เป็ นอย่างดี ลดค่าใช้จ่ายในการควบคุมถึงร้อยละ 75 กับมีการนาเข้า
ไปใช้ใน ฮาวายเมื่อ ค.ศ. 1953 (พ.ศ. 2496) ซึง่ สามารถตัง้ รกรากได้ดบี นเกาะโอวาฮู (Oahu) เกาะมาวี (Maui)
และเกาะฮาวาย (Hawaii) (Julien & Griffiths, 1998)

ภาพที่ 4.10 ต้นโคลงเคลงขนต่อม soap bush หรือ Koster’s curse, Clidemia hirta และ เพลีย้ ไฟ
ต้นโคลงเคลงขนต่อม Liothrips urichi (แหล่งทีม่ า: ดัดแปลงจาก Wikipedia,
TheFree Encyclopedia)
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4.2 การควบคุมพืชสารเสพติ ดโดยชีววิ ธี (Biological Control of Narcotic Plants)
การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี ไม่จากัดขอบเขตในการดาเนินการเฉพาะพืชทีถ่ อื ว่าเป็ นวัชพืชเท่านัน้
แต่จะรวมไปถึงพืชชนิดอื่น ๆ ทีถ่ อื ว่าเป็ นพืชทีไ่ ม่ต้องการ (unwanted plants) ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ พืชทีถ่ อื
ว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย (illicit plants) หรือพืชสารเสพติด (narcotic plants) ด้วย เช่น ฝิ่ น (opium poppy)
(Papaver somniferum, Papaveraceae) ซึ่งเป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตฝิ่ นดิบ มอร์ฟีน (morphine) และเฮโรอีน
(heroin) กัญชา (cannabis, marijuana) (Cannabis sativa indica, Cannabaceae) โดยการใช้ใบ ยอดช่อดอก
และกิง่ ก้านนามาตากแดดจนแห้ง แล้วบดให้ละเอียด แล้วนามาสูบในบ้องกัญชา หรือนามาม้วนผสมกับบุหรีเ่ พื่อ
ใช้ใ นการเสพ และโคคา(coca) (Erythroxylum coca และ Erythroxylum novogranatense, Erythroxylaceae)
ซึ่งมีการใช้ใบเป็ น วัตถุดบิ ในการสกัดสารโคเคน (cocaine) เป็ นต้น ตัวกระทาการควบคุมพืชสารเสพติดโดย
ชีววิธ ี ทีม่ กี ารแสวงหา ทดสอบ และ นามาใช้ประโยชน์ เป็ นทัง้ แมลงชนิดต่าง ๆ และเชือ้ โรคพืช ในการใช้เชื้อ
โรคพืชมีการวิจยั และพัฒนาก้าวหน้าไปจนถึงการพัฒนาสูตรสาเร็จ (formulation) คล้ายกับสารเคมีสงั เคราะห์
ในรูปแบบของ “สารกาจัดวัชพืชชีวภาพ” (biological herbicides หรือ mycoherbicides)
4.2.1 การควบคุมต้นฝิ่ น (Papaver somniferum)
ในกรณีของการควบคุมต้นฝิ่ น มีการสารวจหาแมลงศัตรูต้นฝิ่ นในยุโรป และพบด้วงงวง 2 ชนิด
ที่มศี กั ยภาพที่จะนามาใช้ควบคุมต้นฝิ่ นโดยชีววิธไี ด้ Rizza et al. (1980) ทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพืช
อาศัยของด้วงงวง Neoglocianus maculaalba (= Ceutorhynchus maculaalba) (Coleoptera: Curculionidae)
(ภาพที่ 4.13) ในห้องปฏิบตั กิ ารของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ในกรุงโรมประเทศอิตาลี ด้วงตัวเต็มวัย
จะเจาะรูวางไข่บนฝั กดอก (capsule) และตัวหนอนจะกินเมล็ดฝิ่ นอยู่ภายในฝั ก และทัง้ ตัวเต็มวัยและตัวหนอน
จะทาลายฝั ก
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ภาพที่ 4.13 ด้วงงวงตัวเต็มวัยและตัวหนอนของ Neoglocianus maculaalba และ การทาลายฝั กและ
เมล็ดฝิ่น (แหล่งทีม่ า: ดัดแปลงจาก Wikipedia, The Free Encyclopedia)
Buckingham et al. (1983) ทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพืชอาศัยของด้วงงวงกินรากต้นฝิ่ น
( poppy root weevil) ( Stenocarus ruficornis, Coleoptera: Curculionidae) ( = Stenocarus fuliginosus)
ในอิตาลี S. ruficornis เป็ นศัตรูพชื ทีส่ าคัญของฝิ่นที่มกี ารเพาะปลูกในยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสาธารณรัฐ
เช็ก (Czech Republic) โดยตัวเต็มวัยจะกินใบและวางไข่บนใบ ตัวหนอนจะชอนใบอยู่ประมาณหนึ่งวัน แล้ว
จะคลานลงดินเพื่อลงกินรากของต้นฝิ่น (ภาพที่ 4.14)

ภาพที่ 4.14 ด้วงงวงตัวเต็มวัย Stenocarus ruficornis กินใบ และความเสียหายจากหนอนทีก่ นิ รากต้นฝิ่น
(แหล่งทีม่ า: ดัดแปลงจาก Wikipedia, The Free Encyclopedia และ Jlfi Rotrekl, 2013)
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นอกจากนัน้ มีก ารศึก ษาศัก ยภาพของเชื้อ ราเพื่อ การควบคุ มต้นฝิ่ นด้ว ย เช่น เชื้อ รา Crivellia
papaveracea และ Brachycladium papaveris (Foster et al., 2008) นอกเหนือไปจากการแยกสายพันธุเ์ ชื้อรา
ชนิดอื่น ๆ ที่อาจมีความเฉพาะเจาะจงในการทาลายต้นฝิ่ นได้ เช่น Fusarium oxysporum และ Rhizoctonia
callae ในรัสเซีย เป็ นต้น
4.2.2 การควบคุมต้นกัญชา (Cannabis sativa indica)
ในส่วนของการควบคุมต้นกัญชา Kalacska et al. (2016) รายงานว่านอกเหนือไปจากเชื้อราแล้ว
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่าแมลงทีม่ ศี กั ยภาพการควบคุมต้นกัญชาทีพ่ บจากการสารวจในยุโรป
และเอเชีย คือ ด้วงงวง Cardipennis rubripes และ ด้วงงวง Rhinoncus percarpus (Coleoptera: Curculionidae)
ด้ ว งหมัด Psylloides attenuata (Coleoptera: Chrysomelidae) หนอน European hemp borer, Grapholita
delineana (Lepidoptera: Tortricidae) (ภาพที่ 4.15) และ ต่ อ สน (sawfly) (Cladius (= Trichiocampus)
cannabis, Hymenoptera: Tenthredinidae) ในยุโรปพบว่าแมลงที่ทาความเสียหายให้แก่ต้นกัญชามากที่สุดมี
อยู่ส องชนิ ด คือ หนอนเจาะล าต้ น ข้า วโพดยุ โ รป (European corn borer) (Ostrinia nubilalis, Lepidoptera:
Crambidae) ซึง่ เป็ นแมลงศัตรูพชื ทีส่ าคัญของข้าวโพดในยุโรป และ หนอนเจาะลาต้น G. delineana ส่วนเชือ้ รา
ทีเ่ หมาะสมสาหรับการควบคุมต้นกัญชาทีพ่ บในประเทศอิตาลีคอื เชือ้ รา Fusarium oxysporum f. sp. cannabis
(McCain & Noviello, 1985)

ภาพที่ 4.15 ต้นกัญชา ผีเสือ้ ตัวเต็มวัย หนอน และดักแด้ ของ European hemp, borer Grapholita
delineana(แหล่งทีม่ า: ดัดแปลงจาก Michigan’s Organic Medical Marijuana Caregiver
Services Forum; xespok.net และ Wikipedia, The Free Encyclopedia)
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4.2.3 การควบคุมต้นโคคา (Erythroxylum coca และ Erythroxylum novogranatense)
การควบคุ มต้นโคคาในโคลอมเบียและเปรู มีการเพาะเลี้ยงหนอนผีเ สื้อ tussock moth (Eloria
noyesi, Lepidoptera: Lymantriidae) (ภาพที่ 4.16) นาไปปลดปล่อยเพื่อเป็ นการควยคุมต้นโคคา ในโคลอมเบีย
นัน้ นอกจากการตัดต้นทาลายในภาคพื้นดินแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็ นการใช้การฉีดพ่นสารไกลโฟเสตทางอากาศ
คล้ายกันกับการพ่นสาร 2,4,5-T ทีเ่ รียกว่า “ฝนเหลือง” (Agent Orange) ทางอากาศให้ต้นไม้ตาย โดยกองทัพ
ของสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเวียดนาม ในการควบคุมต้นโคคา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้พฒ
ั นา
เชื้อ รา Fusarium oxysporum f. sp. erythroxyli จากตัว อย่างที่ร วบรวมได้จ ากประเทศเปรูแ ละเกาะคาวาย
(Kauai Island) ในหมูเ่ กาะฮาวาย เพื่อการฉีดพ่นทางอากาศในการทาลายต้นโคคา

ภาพที่ 4.16 ต้นโคคา Erythroxylum coca และ E. novogranatense และ ผีเสือ้ Eloria noyesi ตัวเต็มวัย
และหนอนกินใบต้นโคคา (แหล่งทีม่ า: ดัดแปลงจาก Google.com/image และ Wikipedia,
The Free Encyclopedia)
โครงการควบคุมพืชสารเสพติดโดยชีววิธสี ่วนใหญ่ทไ่ี ด้กล่าวมานัน้ เป็ นโครงการทีด่ าเนินการโดย
กระทรวงเกษตรสหรัฐ ฯ หรือ USDA ซึ่งมีทุนสนับสนุ นสูงถึง 13 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ โครงการต้อ งยุติล ง
หลังจากการดาเนินงานได้เพียงปี เดียวเมื่อ พ.ศ. 2548 และใช้ทุนไปเพียง 3 ล้านเหรียญเท่านัน้ ด้วยเหตุผล
ต่าง ๆ แต่เหตุผลหนึ่งเป็ นเพราะว่าการดาเนินการอาจเป็ นการโยงไปถึงการไม่ปฏิบตั ติ าม (non-compliance)
พันธกรณีของอนุ สญ
ั ญาการห้ามอาวุธชีวภาพ (Biological Weapons Convention – BWC หรือ Biological and
Toxin Weapons Convention – BTWC) ขององค์ก ารสหประชาชาติ ที่ส หรัฐ อเมริก าและอีก หลายประเทศ
รวมทัง้ ประเทศไทยเป็ นภาคี (Parties) อยู่ดว้ ย ตลอดจนการต่อต้านและการกล่าวหาว่าโครงการเหล่านัน้ อาจ
เป็ นการแอบแฝงการพัฒ นา “สารชีว ภาพ” (biological agents) ที่ส ามารถนาไปใช้ใ น “การก่ อ การร้า ยทาง
ชีวภาพ” (bioterrorism) หรือ “การก่อการร้ายทางการเกษตร” (agroterrorism) ได้
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4.3 การควบคุมวัชพืชโดยชีววิ ธีในประเทศไทย (Biological Control of Weeds in Thailand)
สาหรับประเทศไทย มีการเริม่ ต้นการดาเนินงานการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2517
(บรรพต ณ ป้ อมเพชร และ คณะ, 2520; บรรพต ณ ป้ อมเพชร, 2521, 2525a, b, 2528a; Napompeth, 1982,
1989) โดยภาควิ ช ากี ฏ วิ ท ยา คณะเกษตร และ ศู น ย์ ว ิ จ ั ย ควบคุ ม ศั ต รู พ ื ช โดยชี ว ิ น ทรี ย์ แ ห่ ง ชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในขณะนัน้ และมีวชั พืชในเป้ าหมายทัง้ หมดรวม 10 ชนิด ประกอบด้ว ยวัชพืชบก
(terrestrial weeds) รวม 4 ชนิด คือ ผักขมหนาม (spiny amaranth) (Amaranthus spinosus, Amaranthaceae)
ส า บ เ สื อ ( Siam weed) ( Chromolaena odorata, Asteraceae) โ ค ล ง เ ค ล ง ( melastoma) ( Melastoma
malabathricum, Melastomataceae) และ ไมยราบยักษ์ (giant sensitive plant) (Mimosa pigra, Mimosaceae)
(บรรพต ณ ป้ อมเพชร, 2524) และ วัชพืชน้ า (aquatic weeds) รวม 6 ชนิด คือผักเป็ ดน้ า (alligator weed)
( Alternanthera philoxeroides, Amaranthaceae) ผั ก ต บ ช ว า ( water hyacinth) ( Eichhornia crassipes,
Pontederiaceae) (วิวฒ
ั น์ เสือสะอาด, โกศล เจริญสม และ บรรพต ณ ป้ อมเพชร, 2522; อินทวัฒน์ บุรคี า และ
บรรพต ณ ป้ อมเพชร, 2523; บรรพต ณ ป้ อมเพชร, 2528 (Saengyot, 2018) สาหร่ายหางกระรอก (hydrilla)
(Hydrilla verticillata, Hydrocharitaceae) (Subchucherdwong, 2000) แพงพวย (water primrose) (Ludwigia
adscendens, Onagraceae) จอก (water lettuce) (Pistia stratiotes, Araceae) (วิวฒ
ั น์ เสือสะอาด และ บรรพต
ณ ป้ อมเพชร, 2521; Suasa-ard, 1976; Suasa-ard & Napompeth, 1978) และ จอกหูหนู (salvinia) (Salvinia
cucullata, Salviniaceae) (Nasaree,1986)
ต่อจากนัน้ มีการเลือกวัชพืชในเป้ าหมายทีม่ กี ารดาเนินการควบคุมโดยชีววิธแี บบคลาสสิกเพิม่ เติม
อีกหลายชนิดทีจ่ ดั ว่าเป็ นชนิดพันธุต์ ่างถิน่ ทีร่ กุ ราน (invasive alien species –IAS) ในประเทศไทย (Napompeth
& Saengyot, 2007) เ ช่ น ส า บ ห ม า ( Crofton weed ห รื อ Maui pamakani) ( Ageratina adenophora,
Compositae) (Saengyot, 2018) นางแย้ ม ป่ า หรือ ปิ้ งหอม (Honolulu rose) (Clerodendrum chinense,
Lamiaceae) (Napompeth & Saengyot, 2007; Saengyot & Napompeth, 2008; Saengyot, 2018) ผกากรอง
(lantana) (Lantana camara, Verbenaceae) และ ขีไ้ ก่ยา่ น (mile-a-minute) (Mikania micrantha, Asteraceae)
และ จอกหูหนู ยกั ษ์ (giant salvinia หรือ Kariba weed) (Salvinia molesta, Salviniaceae) (Saengyot, 2018)
เป็ นต้น
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วัชพืชในเป้ าหมายทีด่ าเนินการโดยการควบคุมโดยชีววิธแี บบเพิม่ ขยาย (Augmentative biological
control) เพราะพบว่ามีแมลงศัตรูธรรมชาติในประเทศทีม่ ศี กั ยภาพ คือ
1. แพงพวย(Ludwigia adscendens) โดยด้วงหมัดแพงพวย Altica foevicollis
(Coleoptera: Chrysomelidae)
2. จอกหูหนู (Salvinia cucullata) โดยด้วง Bagous nodeiri (Coleoptera: Curculionidae)
3. ผักขมหนาม (Amaranthus spinosus) โดยด้วง Hypolixus truncatulus
(Coleoptera: Curculionidae)
4. สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) โดยหนอนแมลงวัน Hydrellia spp.
(Diptera: Ephydridae)
5. จอก (Pistia stratiotes) โดยหนอนผีเสือ้ Spodoptera pectinicornis
(Lepidoptera: Noctuidae)
วัชพืชในเป้ าหมายทีเ่ ป็ นวัชพืชต่างถิน่ ทีร่ กุ ราน (alien invasive weeds) ทีต่ อ้ งดาเนินการโดยการ
ควบคุมโดยชีววิธแี บบคลาสสิก (Classical biological control) โดยการนาแมลงศัตรูธรรมชาติจากท้องถิน่ เดิม
หรือทีม่ กี ารใช้อยู่แล้ว โดยความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในต่างประเทศ เข้ามาใช้เป็ นตัวกระทาการ
ควบคุม (control agents) คือ
1. หนอนแมลงวันเจาะยอด (shoot tip borer) Melanagromyza eupatoriella (Diptera:
Agromyzidae) เพื่อควบคุมสาบเสือ Chromolaena odorata จากตรินิแดดและโตเบโก
เมือ่ พ.ศ. 2520 ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2520 ตัง้ รกรากได้ แต่การควบคุมให้ผลไม่เด่นชัด
2. ด้วงงวงผักตบชวาลายแต้ม (mottled water hyacinth weevil) Neochetina eichhorniae
(Coleoptera: Erirhinidae) เพื่อควบคุมผักตบชวา Eichhornia crassipes จากอาร์เจนตินา
ผ่านฟลอริดา เมือ่ พ.ศ. 2520 ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2522 ตัง้ รกราก และแพร่กระจายได้ดที วั ่
ประเทศ ให้ผลในการควบคุมทีส่ มบูรณ์ดพี อสมควร แพร่กระจายตามธรรมชาติเข้าไปใน
สปป. ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย
3. ด้วงหมัดผักเป็ ด (alligator weed flea beetle) Agasicles hygrophila (Coleoptera:
Chrysomelidae) เพื่อควบคุมผักเป็ ด Alternanthera philloxeroides จากอาร์เจนตินา
ผ่านฟลอริดา และออสเตรเลีย เมือ่ พ.ศ. 2524 และ 2525 ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2525
ตัง้ รกรากได้ดี และให้ผลในการควบคุมทีส่ มบูรณ์
4. ด้วงหนวดยาว (cerambycid) Milothris irrorata (Coleoptera: Cerambycidae) เพื่อควบคุม
ไมยราบยักษ์ Mimosa pigra จากอินโดนีเชีย เมือ่ พ.ศ. 2524 ไม่สามารถเพาะเลีย้ งได้
และ ไม่มกี ารปลดปล่อยในภาคสนาม
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5. ด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ (bruchid) 2 ชนิด Acanthoscelides puniceus และ
A. quadridentatus (Coleoptera: Bruchidae) เพื่อควบคุมไมยราบยักษ์ Mimosa pigra
จากเม็กซิโก ผ่านออสเตรเลีย เมือ่ พ.ศ. 2526 ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2527 ตัง้ รกรากได้ดี
แพร่กระจายไปทุกพืน้ ทีใ่ นประเทศทีม่ กี ารระบาดของไมยราบยักษ์ และให้ผลในการควบคุม
ทีส่ มบูรณ์ แพร่กระจายตามธรรมชาติเข้าไปในสหภาพพม่า สปป.ลาว กัมพูชา มาเลเซีย
สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
6. ด้ ว ง กิ น ใ บ ( leaf- feeding beetle) Chlamisus mimosae ( Coleoptera: Chrysomelidae)
เพื่อ ควบคุ ม ไมยราบยัก ษ์ Mimosa pigra จากบราซิล ผ่ า นออสเตรเลีย เมื่อ พ.ศ. 2528
ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2527 ตัง้ รกรากได้บา้ งในภาคเหนือ แต่ไม่มผี ลในการควบคุม
7. มวนปี กแก้วต้นผกากรอง (lantana lace bug) Teleonemia scrupulosa (Hemiptera: Tingidae)
เพื่อ ควบคุ มต้นผกากรอง Lantana camara จากเม็ก ซิโก ผ่ านฮาวาย และออสเตรเลีย เมื่อ
พ.ศ. 2528 พบว่าตัง้ รกรากได้หลังการปลดปล่อย แต่ไม่พบว่ามีผลในการควบคุม
8. หนอนด้วงชอนใบต้นผกากรอง (lantana leaf-mining beetle) Uroplata Girardi (Coleoptera:
Chrysomelidae) เพื่อ ควบคุ ม ต้น ผกากรอง Lantana camara จากบราซิล ผ่ า นออสเตรเลีย
เมือ่ พ.ศ. 2528 พบว่าตัง้ รกรากได้หลังการปลดปล่อย แต่ไม่พบว่ามีผลในการควบคุม
9. หนอนผีเสือ้ tiger moth, Pareuchaetes pseudoinsulata (Lepidoptera: Arctiidae) for Siam
weed, Chromolaena odorata เพื่อควบคุมสาบเสือ Chromolaena odorata จากตรินิแดด
และโตเบโก ผ่านอินเดีย และกวม เมือ่ พ.ศ. 2529 และ 2531 ไม่สามารถตัง้ รกรากได้หลัง
การปลดปล่อย
10. ด้วงงวง Cyrtobagous salviniae (Coleoptera: Erirhinidae) เพื่อควบคุมจอกหูหนู
Salvinia cucullata จากบราซิล ผ่านออสเตรเลีย เมือ่ พ.ศ. 2530 ไม่สามารถเพาะเลีย้ ง
โดยจอกหูหนูได้
11. หนอนเจาะลาต้น (mimosa stem-mining moth) Neurostrota gunniella (Lepidoptera:
Gracillariidae) เพื่อควบคุมไมยราบยักษ์ Mimosa pigra จากเม็กซิโก ผ่านออสเตรเลีย
เมือ่ พ.ศ. 2531 ไม่มกี ารปลดปล่อยเพราะในการทดสอบพืชอาศัยพบว่าสามารถลงทาลาย
ผักกระเฉดได้
12. หนอนผีเสือ้ ปี กใส (clearwing moth) Carmenta mimosae (Lepidoptera: Sessiidae)
เพื่อควบคุมไมยราบยักษ์ Mimosa pigra จากเม็กซิโก ผ่านออสเตรเลีย เมือ่ พ.ศ. 2532
ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2532 ไม่พบว่าสามารถตัง้ รกรากได้
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13. ด้วงงวงผักตบชวาลายบัง้ (chevroned water hyacinth weevil) Neochetina bruchi
(Coleoptera: Erirhinidae) เพื่อควบคุมผักตบชวา Eichhornia crassipes จากอาร์เจนตินา
ผ่านฟลอริดา และออสเตรเลีย เมือ่ พ.ศ. 2533 ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2533 ตัง้ รกรากได้ดี
ทัวประเทศ
่
ปะปนไปกับด้วงงวงผักตบชวาลายแต้ม ให้ผลในการควบคุมทีส่ มบูรณ์ดพี อสมควร
14. ด้วงหมัดกินใบนางแย้มป่ า (clerodendrum leaf beetle) Phyllocharis undulata (Coleoptera:
Chrysomelidae) เพื่อควบคุมนางแย้มป่ า Clerodendrum chinense จากเวียดนาม เมือ่
พ.ศ. 2533 และ 2548 ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2533 และ 2548 สามารถตัง้ รกรากได้
แต่ผลการควบคุมไม่เด่นชัด
15. ด้วงงวงกินดอก (flower-feeding weevil) Coelocephalapion aculeum (Coleoptera:
Apionidae) เพื่อควบคุมไมยราบยักษ์ Mimosa pigra จากเม็กซิโก ผ่านออสเตรเลีย
เมือ่ พ.ศ. 2534 และ 2535 ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2535 ไม่พบว่าสามารถตัง้ รกรากได้
16. แมลงวันทาปม (eupatorium gall fly) Procecidochares utilis (Diptera: Tephritidae)
เพื่อควบคุมต้นสาบหมา Ageratina adenophora จากเม็กซิโก ผ่านฮาวาย เมือ่ พ.ศ. 2534
และ 2535 ปลดปล่อยในปี เดียวกัน ไม่พบการตัง้ รกราก ต้องนาเข้ามาและปลดปล่อยอีกเมือ่
พ.ศ. 2535 พบว่าสามารถตัง้ รกรากได้ดมี าก และให้ผลในการควบคุมทีส่ มบูรณ์และ
พบเห็นได้อย่างเด่นชัดในทุกพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารระบาด
17. ผีเสือ้ ผักตบชวา (water hyacinth moth) Niphograpta (Sameodes) albiguttalis
(Lepidoptera: Crambidae) เพื่อควบคุมผักตบชวา Eichhornia crassipes จากอาร์เจนตินา
ผ่านฟลอริดา และออสเตรเลีย เมือ่ พ.ศ. 2537 ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2538 พบว่าสามารถ
ตัง้ รกรากได้ในพืน้ ทีล่ ุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาและภาคกลางของประเทศ ให้ผลในการ
ควบคุมเป็ นบางส่วนแต่ไม่เด่นชัดนัก ส่งเข้าไปใช้ในมาเลเซียเมือ่ พ.ศ. 2539
18. หนอนเจาะหน่อผักตบชวา (water hyacinth stalk borer) Xubida infusellus (Lepidoptera:
Crambidae) เพื่อควบคุมผักตบชวา Eichhornia crassipes จากอเมริกาใต้ ผ่านฟลอริดา
และออสเตรเลีย เมือ่ พ.ศ. 2540 ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2541 ไม่พบว่าสามารถตัง้ รกรากได้
19. มวนผักตบชวา (water hyacinth mirid) Eccritotarsus catarensis (Hemiptera: Miridae)
เพื่อควบคุมผักตบชวา Eichhornia crassipes จากบราซิล ผ่านออสเตรเลีย และโดยการ
ซือ้ จากแอฟริกาใต้ เมือ่ พ.ศ. 2541) ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2541 ไม่สามารถตัง้ รกรากได้
20. หนอนแมลงวันทาปมสาบเสือ (chromolaena gall fly) Cecidochares connexa
(Diptera: Tephritidae) เพื่อควบคุมสาบเสือ Chromolaena odorata จากตรินิแดดและโตเบโก
ผ่านโคลอมเบีย และอินโดนีเชีย และกวม เมือ่ พ.ศ. 2544 และ 2545 ปลดปล่อยเมือ่
พ.ศ. 2444 ไม่พบว่าสามารถตัง้ รกรากได้
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นอกจากนัน้ ยังมีการนาศัตรูธรรมชาติของวัชพืชทีม่ อี ยู่ประเทศไทย เข้าไปใช้ในประเทศอื่น ดังนี้ คือ
1. ด้วงงวงผักตบชวาลายแต้ม (mottled water hyacinth weevil) (Neochetina eichhorniae,
Coleoptera: Erirhinidae) เพื่อควบคุมผักตบชวา Eichhornia crassipes ให้แก่ ศรีลงั กา
(พ.ศ. 2522, 2548 และ 2557) สหภาพพม่า (พ.ศ. 2522) อินเดีย (พ.ศ. 2522) เวียดนาม
(พ.ศ. 2533) ประเทศจีน (พ.ศ. 2535) ฟิ ลปิ ปิ นส์ (พ.ศ. 2535) และไต้หวัน (พ.ศ. 2537).
2. ด้วงงวงผักตบชวาลายบัง้ (chevroned water hyacinth weevil) (Neochetina bruchi,
Coleoptera: Erirhinidae) เพื่อควบคุมผักตบชวา Eichhornia crassipes ให้แก่ฟิลปิ ปิ นส์
(พ.ศ. 2535) ไต้หวัน (พ.ศ.2537) และ ศรีลงั กา (พ.ศ. 2548 และ 2557).
3. ผีเสือ้ หนนอนจอก (water lettuce moth) (Spodoptera pectinicornis,
Lepidoptera: Noctuidae) เพื่อควบคุมจอก Pistia stratiotes ให้แก่ฟลอริดา
สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2523 และ 2537)
4. หนอนผีเสือ้ เสือ (tiger moth) (Pareuchaetes pseudoinsulata, Lepidoptera: Arctiidae)
จากโคโลนีในโรงเลีย้ งแมลง เพื่อควบคุมต้นสาบเสือ ให้แก่เวียดนาม (พ.ศ. 2532)
5. ด้วงเจาะเมล็ด (seed bruchid) ไมยราบยักษ์ 2 ชนิดคือ Acanthoscelides puniceus
และ A. quadridentatus (Coleoptera: Bruchidae) เพื่อควบคุมไมยราบยักษ์ Mimosa pigra
ให้แก่เวียดนาม (พ.ศ. 2533) และแพร่กระจายตามธรรมชาติ เข้าไปในสหภาพพม่า
สปป.ลาว กัมพูชา มาเลเซีย สิงค์โปร์ และอินโดนีเซีย และ ส่งกลับไปให้ออสเตรเลีย
(พ.ศ. 2534) ใช้เพาะเลีย้ งและปลดปล่อยเพิม่ เติม เพราะการปลดปล่อยในออสเตรเลีย
ไม่สามารถตัง้ รกรากได้ดเี ช่นในประเทศไทย (W. Forno, pers. com.)
6. ผีเสือ้ ผักตบชวา (water hyacinth moth) (Niphograpta (Sameodes) albiguttalis,
(Lepidoptera: Crambidae) เพื่อควบคุมผักตบชวา Eichhornia crassipes ให้แก่
มาเลเซีย (พ.ศ. 2539)
7. แมลงวันหนอนชอนใบสาหร่ายหางกระรอก (hydrilla leaf-mining fly)
(Hydrellia pakistanae?, Diptera: Ephydridae) เพื่อควบคุมสาหร่ายหางกระรอก
Hydrilla verticillata ให้แก่ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2539)
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ส่วนที่ II
การดาเนินงานและพิธีการของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี
Implementation and Protocol of Biological Control
of Weeds
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บทที่ 5
การดาเนินงานและพิธีการของควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี
(Implementation and Protocol of Biological Control of Weeds)
5.1 พิ ธีการสาหรับโปรแกรมการควบคุมวัชพืชโดยชีววิ ธึ (Protocol for Biological Control of Weed
Programs)
โดยทัว่ ไปการด าเนิ น งานการควบคุ ม วัช พืช โดยชีว วิธ ี แ บบคลาสสิก จะมีพ ิธ ีก าร (protocol)
เป็ นระเบียบแบบแผนในการดาเนินงาน Wapshere (1975) ได้อธิบายพิธกี ารให้เ ป็ นหลักปฏิบตั ิส าหรับ การ
ด าเนิ น งานการควบคุ ม วัช พืช โดยชีว วิธ ี ซึ่ง ประกอบด้ว ยการศึก ษาก่ อ นการน าศัต รูธ รรมชาติ เ ข้า มาใช้
(pre-introduction studies) เกี่ย วกับ การแพร่ก ระจาย (distribution) และนิ เ วศวิท ยาของวัช พืช การค้น หา
สิง่ มีชวี ติ ทีป่ รับตัวเข้ากับวัชพืชชนิดนัน้ การคาดประมาณประสิทธิภาพของสิง่ มีชวี ติ เหล่านัน้ การคัดเลือกชนิด
พันธุห์ รือสายพันธุท์ ท่ี าความเสียหายสูงทีส่ ุด การตรวจสอบความปลอดภัยทีจ่ ะใช้เป็ นตัวทาการควบคุมโดยชีว
วิธ ี (biocontrol agents) และการศึกษาหลังการนาศัตรูธรรมชาติเข้ามาแล้ว (post-introduction studies) เพื่อให้
มีการตัง้ รกราก (establishment) และ การเฝ้ าสังเกตผลกระทบต่อประชากรของวัชพืช และกล่าวว่าจากการ
ประเมินโครงการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ีทผ่ี ่านมา พบว่าโครงการทีม่ องข้ามพิธกี ารดังกล่าว จะพบว่าไม่ได้รบั
ความสาเร็จเท่าที่ค วร ซึ่งแตกต่างไปจากโครงการที่มกี ารใช้พธิ กี ารอย่างเต็มรูปแบบเท่านัน้ ที่พบว่าได้รบั
ความสาเร็จในการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี
การดาเนินงานการควบคุ มวัชพืชโดยชีววิธ ี จะมีพธิ กี ารพื้นฐาน ทางด้านที่เป็ นทัง้ วิช าการและ
ไม่เป็ นวิชาการ และทางกฎหมาย ตลอดจนประเด็นต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่นเดียวกันกับการ
ดาเนินงานการควบคุมแมลงศัตรูพชื โดยชีววิธ ี ทัง้ นี้จะเริม่ ตัง้ แต่การกาหนดวัชพืชในเป้ าหมายที่มคี วามสาคัญ
ทางเศรษฐกิจ ทีค่ าดว่ามีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะดาเนินการควบคุมโดยชีววิธ ี การมีศตั รูธรรมชาติทม่ี ศี กั ยภาพและ
ประสิทธิภาพ ที่มคี วามเสี่ยงต่ าและมีความปลอดภัยที่จะนามาใช้ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพและสิง่ แวดล้อม และมีความขัดแย้งผลประโยชน์ (Conflict of interest) ต่ าที่สุด ผ่าน
ขัน้ ตอนต่าง ๆ ของการสารวจและแสวงหาศัตรูธรรมชาติทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศ การขออนุ ญาตนาเข้า
ศัตรูธรรมชาติ (introduction หรือ importation) ถ้าเป็ นศัตรูธรรมชาติจากต่างประเทศ การตรวจสอบในสถานที่
กักกัน (quarantine) การประเมินความเสี่ย ง (risk assessment) การทดสอบความเฉพาะเจาะจงพืช อาศัย
(host specificity test) การเพาะเลี้ยงเพิม่ ปริมาณ (mass rearing) การปลดปล่อยภาคสนาม (field releases)
การตัง้ รกราก (establishment) การติดตาม (monitoring) และการประเมินผล (evaluation) ตัง้ แต่การเริม่ การ
ดาเนินงาน (sunrise evaluation) จนกระทังเมื
่ อ่ สิน้ สุดการดาเนินงาน (sunset evaluation)
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การนาศัตรูธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิง่ แมลง เพื่อนามาใช้เป็ นชีวนิ ทรีย์หรือตัวทาการควบคุม
ศัตรูพชื โดยชีววิธ ี (biological control agent - BCA) เป็ นวิธกี ารทีย่ อมรับว่าปลอดภัยและใช้ได้ผลดีทวโลก
ั่
เป็ น
วิธที ใ่ี ห้ผลคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ เพราะเป็ นการลงทุนไม่สูงนักถ้าเปรียบเทียบกับการใช้วธิ กี ารอื่น ๆ ซึง่ นอกจาก
จะให้ผลในการควบคุมที่ ถาวรและยาวนานแล้ว ยังไม่ทาให้เกิดสภาพแวดล้อมเป็ นพิษ อันเนื่องมาจากการใช้
สารเคมีดว้ ย วัตถุประสงค์ของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี คือ การลดความหนาแน่ น และความเสียหายที่เกิด
จากวัชพืชให้น้อยลง และต่ ากว่าระดับที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์จะไม่มุ่งในการ
ปราบวัชพืชให้หมดสิน้ ไปอย่างสิน้ เชิง (eradication) แต่เป็ นการรักษาระดับความสมดุลทางธรรมชาติของวัชพืช
เหล่านัน้
อันตรายที่เกิดจากแมลงที่นาเข้ามาจากแหล่งดัง้ เดิมในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการควบคุม จะระบาด
และลุกลามทาความเสียหายให้แก่พชื เศรษฐกิจจะมีน้อยมาก เพราะได้มกี ารทดสอบและทดลองมาแล้วเป็ นอย่าง
ดีก่อนทีน่ าไปใช้ ทัง้ ข้อพึงสังวรณ์ทส่ี าคัญทีส่ ุดในการดาเนินงานทางด้านนี้คอื "ความปลอดภัย" (safety) อีกทัง้
วิธดี าเนินการต่าง ๆ ก็ได้ทาไปด้วยความรอบคอบ ทัง้ ผูด้ าเนินการและนักวิชาการทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ หลาย ก็ได้นา
ความรูแ้ ละประสบการณ์ทม่ี อี ยู่ มาใช้กนั อย่างสุดความสามารถ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มิได้
เป็ นการดาเนินการกันอย่างไม่รบั ผิดชอบแต่อย่างใดทัง้ สิน้ แต่กย็ งั มีการโต้แย้งต่าง ๆ ทีห่ ลากหลายในทางลบ
บนพืน้ ฐานของ “ความเห็น” (opinions) ทีม่ แี ละแสดงออกกันมากมาย ในขณะที่ “ความจริง” (fact) คือ มีความ
ปลอดภัยและไม่มอี นั ตราย และตัง้ แต่มกี ารควบคุมวัชพืชโดยชีววิธเี ป็ นเวลามากกว่า 100 ปี มาแล้ว ยังไม่เคยมี
ปรากฏการณ์ ทีศ่ ตั รูธรรมชาติชนิดใดก็ตามที่มกี ารนาเข้ามาใช้ และรวมทัง้ การใช้ศตั รูธรรมชาติในท้องถิน่ ด้วย
ทีศ่ ตั รูธรรมชาติเหล่านัน้ จะสามารถปรับเปลีย่ นสถานภาพมาเป็ นศัตรูพชื ได้ กับได้มกี ารประเมินความเสีย่ งของ
ความเป็ นไปได้ (probability) ที่จะเกิดสภาพการณ์ท่ศี ตั รูธรรมชาติเหล่านัน้ จะวิวฒ
ั นาการมาเป็ นศัตรูพชื ได้
มีค่าอยู่ท่รี ะหว่าง 1 ใน 10 ล้าน ถึง 1 ใน 100 ล้าน ของการใช้ศตั รูธรรมชาติจากต่างประเทศ และ การใช้ศตั รู
ธรรมชาติในท้องถิน่ ตามลาดับ (Paynter, 2008)
อุ ป สรรคของการด าเนิ น งานทางด้า นนี้ ใ นประเทศไทยยัง มีอีก มาก และยัง มิไ ด้ร บั การสนั บ สนุ น
เท่าทีค่ วร ซึง่ อาจจะเป็ นเพราะนักบริหาร นักวิชาการอื่น ๆ และสาธารณชน ยังไม่ทราบข้อ เท็จจริงอันถ่องแท้ถงึ
วิธกี ารดาเนินงาน อาจจะเป็ นเพราะว่าผลของการดาเนินงานไม่สามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจน แต่การที่
วัชพืชหรือศัตรูพชื ส่วนใหญ่ไม่ระบาดทาความเสียหายให้เราเห็นอย่างชัดแจ้งนัน้ สาเหตุทส่ี าคัญคือ การควบคุม
ในธรรมชาติได้เ กิดขึ้น และทาให้เ ห็นผลออกมาเป็ นเช่นนัน้ แต่ เ ราไม่ส ามารถที่จะมองเห็น ได้ด้วยตาเปล่า
มิฉะนัน้ แล้วเราอาจจะมีปัญหาจากวัชพืช และศัตรูพชื ชนิดอื่น ๆ อยู่รอบด้าน และเราจะไม่สามารถทีจ่ ะเอาชนะ
สิง่ เหล่านี้ได้อย่างง่าย ๆ
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แมลงที่เ ป็ นตัว ทาการควบคุ มโดยชีว วิธ ีของวัชพืชในเป้ าหมาย จะลงทาลายวัชพืช ด้ว ยวิธ ีการที่
เฉพาะเจาะจง อาการของการลงทาลายทีม่ องเห็นได้ อาจเป็ นความเสียหายจากการกัดกินใบ ดอก ผล เมล็ด ลา
ต้น หรือ ราก และ/หรือ การเหี่ยวเฉา การเปลี่ยนสี การร่วงหล่นของใบ การลดลงของจานวนเมล็ดที่สมบูรณ์
และการเจริญเติบโตหรือการออกดอกทีช่ ะงักงัน เป็ นต้น รวมทัง้ การปรากฏอยูข่ องตัวแมลง ไข่ หรือระยะตัวอ่อน
หนอน หรือ ดักแด้ ร่องรอยการวางไข่ รูเจาะเข้าหรือรูเจาะออก ฯลฯ
แมลงทีเ่ ป็ นตัวกระทาการควบคุมโดยชีววิธ ี อาจแบ่งออกเป็ นประเภทต่าง ๆ ได้ดงั นี้คอื
1. แมลงกินใบ (defoliators) แมลงเหล่านี้ อาจกินใบบางส่วนหรือทัง้ หมด หรือชอนใบและเนื้อเยือ่
ทีเ่ กีย่ วข้อง ลดความสามารถของพืชในการสร้างอาหาร ระงับการเจริญเติบโตและการอยู่รอด
2. แมลงดูดกินน้าเลีย้ ง (sap suckers) แมลงและไรทีม่ ปี ากแบบเจาะดูด (piercing-sucking
mouthparts) จะดูดกินน้ าเลีย้ งของพืชเป็ นอาหาร ทาให้พชื นัน้ อ่อนแอ เป็ นตัวพาหะ (vector)
ถ่ายทอดไวรัส แบคทีเรีย และเชือ้ รา ทีเ่ ป็ นเชือ้ โรคเฉพาะเจาะจงของพืชชนิดนัน้ ได้
3. แมลงกินดอกและเมล็ด (flower and seed feeders) แมลงกินดอกและเมล็ด ทาให้เกิดผล
กระทบโดยตรงต่อการขยายพันธุแ์ ละการสร้างเมล็ดของพืช
4. แมลงเจาะและชอนกิง่ และลาต้น (branch and stem miners and borers) ตัวหนอน (larvae)
ของแมลงหลายชนิดในอันดับ Lepidoptera, Coleoptera และ Diptera ในการเจริญเติบโต
จะชอนหรือเจาะเข้าไปกินเนื้อเยือ่ ภายในลาต้น หรือบนเปลือกลาต้น ทาลายท่อส่งน้ าและอาหาร
ทาให้พชื อ่อนแอ และอาจนาเชือ้ โรคเข้าไปทาให้เกิดโรคพืชได้
5. แมลงกินโคนต้นหรือเรือนยอด (crown feeders) จะมีผลกระทบต่อระบบอาหารของพืชโดยตรง
และอาจนาไปสู่ความเสียหายขัน้ ทุตยิ ภูม ิ (secondary damage) โดยเชือ้ โรคพืชได้
6. แมลงกินราก (root feeders) แมลงในดินทีก่ ดั กินรากขน รากอ่อน หรือ กัดกินภายในราก
จะหยุดยัง้ การคูดซึมอาหารจากดิน และการเคลื่อนทีข่ องอาหารสู่ลาต้น ชะลอการเจริญเติบโต
ตามปกติของพืช
7. แมลงทาปม (gall-making insects) แมลงหลายชนิดเช่น แตนในวงศ์ Cypinidae เพลีย้ ไก่ฟ้า
(psyllids) เพลีย้ อ่อน เพลีย้ ไฟ หนอนในอันดับ Lepidoptera, Coleoptera และ ไร ตลอดจน
ไส้เดือนฝอย (nematodes) แบคทีเรีย และเชือ้ รา สามารถทาให้เกิดปม (galls) บนใบ กิง่
หรือลาต้นของวัชพืชได้ จากการวางไข่หรือการกัดกินของตัวอ่อน กระทบกระเทือนการสร้าง
หรือการได้รบั อาหารตามปกติ ปมต่าง ๆ เหล่านี้อาจเกิดขึน้ บนใบ ดอก ลาต้น หรือ ราก
ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของแมลง ไร และจุลนิ ทรียท์ เ่ี กีย่ วข้อง
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นอกจากแมลงและไรแล้ว วัช พืช ในเป้ า หมายอาจเป็ น ตัว อาศัย (host) ของปรสิต ชนิ ด ต่ า ง ๆ
ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดความเสียหาย และ จุลนิ ทรียช์ นิดต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นสาเหตุของโรคพืชทีส่ ามารถทาความเสียหายให้แก่
วัชพืชในเป้ าหมายได้ ทัง้ ทีเ่ ป็ นไวรัส แบคทีเรีย เชือ้ รา และไส้เดือนฝอย และถ้าหากมีความเฉพาะเจาะสูง และ
ความปลอดภัย อาจนาสิง่ มีชวี ติ เหล่านี้ มาทดสอบเพื่อการใช้เป็ นตัวกระทาการควบคุมโดยชีววิธ ี ในรูปแบบที่
แตกต่างไปจากการใช้แมลงและไรได้เช่นกัน
5.2 บทบัญญัติวิธีการปฏิ บตั ิ งานที่ดีที่สดุ สาหรับการควบคุมวัชพืชโดยชีววิ ธี
(Code of Best Practices for Biological Control of Weeds)
ในปั จ จุ บ ัน มีก ารก าหนด “วิธ ีก ารปฏิบ ัติง านที่ดีท่ีสุ ด ” หรือ “กระบวนการท างานที่ดี ท่ีสุ ด ”
(Best practices) มาใช้ ก ัน มากขึ้น ในองค์ ก ร หรือ โครงการต่ า ง ๆ เช่ น “การปฏิบ ัติท างการเกษตรที่ดี ”
(Good Agricultural Practices – GAP) เป็ นต้น ในการดาเนินงานของโครงการการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี
ก็เช่นกัน มีการกาหนดวิธกี ารปฏิบตั งิ านทีด่ ที ส่ี ุด ทีม่ แี นวทางปฏิบตั ติ ่าง ๆ ขึน้ มาด้วยในการดาเนินงาน
ในการประชุม X International Symposium on Biological Control of Weeds ระหว่างวันที่ 4-14
กรกฎาคม 1999 (พ.ศ. 2542) ที่ม หาวิท ยาลัย Montana State University, Bozeman, Montana ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผูเ้ ข้าร่วมประชุมเห็นว่า ในการดาเนินการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธแี บบคลาสสิก มีความจาเป็ นที่
จะต้องมีมาตรฐานวิชาชีพ (professional standards) โดยทีผ่ ดู้ าเนินการควรยอมรับนาไปปฏิบตั ดิ ว้ ยความสมัคร
ใจซึ่ง “บทบัญญัตหิ รือข้อกาหนดวิธกี ารปฏิบตั ิงานที่ดที ่สี ุดสาหรับการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธแี บบคลาสสิก ”
(Code of Best Practices for Classical Biological Control of Weeds) ที่มกี ารให้สตั ยาบัน (ratification) โดย
ผู้เข้าร่วมประชุ มเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 1999 (พ.ศ. 2542) และที่ตพี มิ พ์ใน “รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ” (proceedings) และปฏิบตั ติ ามหลักการต่าง ๆ ทีท่ าเป็ นโครงร่างไว้ในบทบัญญัติ (Balciunas, 2000)
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ต่อมา Balciunas & Coombs (2004) อธิบายและขยายความบทบัญญัติวธิ กี ารปฏิบตั งิ านที่ดที ่สี ุดฯ
ฉบับนี้ พร้อมแนวทางปฏิบตั ิ (guidelines) รวม 12 เรือ่ ง เรียกเป็ น “บทบัญญัตวิ ธิ กี ารปฏิบตั งิ านทีด่ ที ส่ี ุดระหว่าง
ประเทศสาหรับการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี (International Code of Best Practices for Biological Control of
Weeds) ทัง้ นี้ แนวทางปฏิบตั ิ 12 เรือ่ ง คือ
1. ทาให้แน่ใจว่าผลกระทบทีม่ ศี กั ยภาพของวัชพืชในเป้ าหมาย สมควรทีจ่ ะมีการปลดปล่อยตัว
กระทาการควบคุม ทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นท้องถิน่ (Ensure target weed’s potential impact
justifies release of non-endemic agent)
2. ได้รบั การอนุ มตั สิ าหรับวัชพืชในเป้ าหมาย จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
(Obtain multi-agency approval for target weed)
3. คัดเลือกตัวกระทาการควบคุม ทีม่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะควบคุมวัชพืชในเป้ าหมายได้
(Select agents with potential to control target weed)
4. ปลดปล่อยตัวกระทาการควบคุม ทีม่ คี วามปลอดภัย และได้รบั การอนุ มตั แิ ล้ว
(Release safe and approved agents)
5. ทาให้แน่ใจว่ามีการปลดปล่อยตัวกระทาการควบคุมทีต่ งั ้ ใจใช้เท่านัน้
(Ensure only the intended agent is released)
6. ใช้ระเบียบหรือพิธกี ารสาหรับการปลดปล่อยและการจัดทาเอกสารทีเ่ หมาะสม
(Use appropriate protocols for release and documentation)
7. ตรวจสอบและติดตามผลกระทบต่อวัชพืชในเป้ าหมาย (Monitor impact on target weed)
8. หยุดปลดปล่อยตัวกระทาการควบคุมทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ หรือ เมือ่ การควบคุมได้บรรลุผลแล้ว
(Stop releases of ineffective agents, or when control is achieved)
9. ตรวจสอบและติดตาม ผลกระทบต่าง ๆ ต่อตัวนอกเป้ าหมายทีม่ ศี กั ยภาพ
(Monitor impacts on potential non-targets)
10. ส่งเสริมและสนับสนุ นการประเมินการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ในชุมชนพืชและสัตว์
(Encourage assessment of changes in plant and animal communities)
11. ตรวจสอบและติดตามการปฏิสมั พันธ์ของตัวกระทาการควบคุมต่าง ๆ
(Monitor interaction among agents)
12. สื่อสารผลงานต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั ให้สาธารณชนและสังคมทราบและรับรู้
(Communicate results to public)
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บรรพต ณ ป้ อมเพชร (pers. com.) ให้ความเห็นว่า “แนวทางปฏิบตั ”ิ ทัง้ 12 เรื่องในบทบัญญัตนิ ้ี
ได้มกี ารนามาใช้ในโอกาสต่าง ๆ ในการดาเนินงานโครงการการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธแี บบคลาสสิกต่าง ๆ
หรือไม่ หรือ มากน้อยและเคร่งครัดเท่าไร ด้วยความสมัครใจ ในประเทศต่าง ๆ ไม่เป็ นที่รกู้ นั อย่างกว้างขวาง
และไม่มกี รณีศกึ ษา (case studies) ที่เป็ นที่รกู้ นั มากนัก เพราะแนวทางปฏิบตั ทิ งั ้ หมดนัน้ จะเป็ นภารกิจและ
บรรจุอ ยู่ใ นกระบวนการของการด าเนิ น งานตามขัน้ ตอน (protocol) ต่ า ง ๆ อยู่แ ล้ว อีก ทัง้ Dr. Joseph K.
Balciunas จาก USDA-ARS Exotic and Invasive Weed Research Unit, Albany, California ผู้รบั ผิดชอบใน
การจัดทาบทบัญ ญัติน้ี เป็ นผู้ท่มี ปี ั ญ หาในการสื่อ สารและการปฏิบตั ิง านมาก เคยเข้ามาปฏิบตั ิง านอยู่กับ
ศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะหนึ่ง โดยเข้ามาเพื่อสารวจหา
แมลงศัต รูธ รรมชาติของต้นเสม็ด (paperbark tree, Melaleuca quinquenervia, Myrtaceae) ในประเทศไทย
ส าหรับ การควบคุ ม ต้ น เสม็ ด โดยชี ว วิธ ี ใ นฟลอริด า ก่ อ นไปประจ าอยู่ ใ นออสเตรเลีย อนึ่ ง ต้ น เสม็ด
(M. quinquenervia) มีถนิ่ กาเนิดอยู่ในออสเตรเลีย เช่นเดียวกับต้น tea tree (M. alternifolia) ที่มกี ารนาน้ ามัน
tea tree oil มาผสมเป็ นเครื่องสาอางจากออสเตรเลีย และมีการนาด้วงงวง Oxyops vitiosa และเพลี้ยไก่ ฟ้ า
Birerioglycaspis melaleucae จากออสเตรเลีย เข้าไปใช้ควบคุมต้น สเม็ด M. quinquenervia ในฟลอริดาเมื่อปี
ค.ศ. 1997 และ 2002 ตามลาดับ
5.3 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงานการควบคุมวัชพืชโดยชี ววิ ธี
(Steps in the Implementation of Biological Control of Weeds)
วิธ ีก ารและขัน้ ตอนของการด าเนิ น งานการควบคุ ม วัช พืช โดยชีว วิธ ี จะคล้า ยคลึง กับ วิธ ีก าร
ดาเนินงานด้านการควบคุมแมลงศัตรูพชื โดยชีววิธ ี เช่นในศมาพร แสงยศ (2556) สิง่ ที่จะแตกต่างกันคือการ
สอดคล้องกัน (synchronization) ของวงจรชีวติ ของศัตรูพ ืชในเป้ าหมายและศัต รูธ รรมชาติท่เี ป็ นตัวควบคุ ม
(control agent) ในการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี จะมีวงจรชีวติ ที่เกี่ยวข้องกันเพียง 2 วงจรเท่านัน้ คือ วงจร
ชีวติ ของวัชพืชในเป้ าหมายซึง่ เป็ นพืชอาศัย (host plant) ของศัตรูธรรมชาติ และวงจรชีวติ ของศัตรูธรรมชาติ ท่ี
เป็ นสิง่ มีชวี ติ ทีก่ นิ พืช (phytophagous organism) ของวัชพืชนัน้ แต่ในการควบคุมแมลงศัตรูพชื โดยชีววิธ ี จะมี
วงจรชีวติ ทีเ่ กี่ยวข้องกัน 3 วงจรชีวติ ทีต่ อ้ งสอดคล้องกัน คือ วงจรชีวติ ของพืชอาศัย (host plant) ซึง่ เป็ นอาหาร
ของแมลงศัตรูพชื ในเป้ าหมาย วงจรชีวติ ของแมลงศัตรูพชื ในเป้ าหมาย และวงจรชีวติ ของศัตรูธรรมชาติ ท่เี ป็ น
ตัวห้า (predator) หรือ ตัวเบียน (parasite หรือ parasitoid) ของแมลงศัตรูพชื ในเป้ าหมาย
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วัช พืช ในเป้ า หมายในการควบคุ ม วัช พืช โดยชีว วิธ ี อาจเป็ น ทัง้ วัช พืช ในท้อ งถิ่น ( native หรือ
endemic weeds) และวัชพืชต่างถิน่ (alien หรือ exotic weeds) วิธดี าเนินการการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธขี อง
วัชพืชแต่ละชนิดและแต่ละประเภท จะแตกต่างกันและคล้ายคลึงกันในบางเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การที่จะให้
ได้มาซึง่ ศัตรูธรรมชาติหรือตัวกระทาการควบคุม (control agent)
ในการดาเนินการควบคุมวัชพืชที่เป็ นวัชพืชท้องถิน่ (endemic weeds) ศัตรูธรรมชาติของวัชพืช
ชนิดนัน้ จะเป็ น “ศัตรูธรรมชาติในถิน่ ทีอ่ ยู่” (resident natural enemies) หลากหลายชนิดทีเ่ ราจะต้องทาการคัด
กรอง (screening) หาชนิดที่มศี กั ยภาพมาใช้ประโยชน์ ในรูปแบบของการควบคุ มโดยชีววิธแี บบเพิ่มขยาย
(Augmentative biological control) โดยการนาศัตรูธรรมชาติชนิดนัน้ มาทาการเพาะเลีย้ งเพิม่ ขยายปริมาณให้
สูงเพียงพอสาหรับการปลดปล่อยในภาคสนาม ซึง่ อาจเป็ นการปลดปล่อยทัง้ แบบท่วมท้น (inundative release)
หรือ แบบการเพาะเชือ้ (inoculative release) เช่น การใช้ผเี สือ้ หนอนจอก (water lettuce moth) (Spodoptera
pectinicornis (= Namangana pectinicornis, Epipsammea pectinicornis, Episammia pectinicornis) ในการ
ควบคุมจอก (water lettuce) (Pistia stratiotes) และการใช้ด้วงหมัด (flea beetle) (Altica foveicollis) ในการ
ควบคุมต้นแพงพวย (water primrose) (Ludwigia adscendens) ในประเทศไทย (Julien & Griffiths, 1998)
ส่วนการดาเนินการควบคุมวัชพืชที่เป็ นวัชพืชต่างถิน่ (exotic weeds) ซึ่งมักจะเป็ นชนิดพันธุ์ต่าง
ถิน่ ที่รุกราน (invasive alien species – IAS) จะเป็ นการควบคุมโดยชีววิธแี บบคลาสสิก (Classical biological
control) จะต้องมีการนาศัตรูธรรมชาติท่ที ดสอบเบื้องต้นแล้วว่ามีประสิทธิภาพ จากท้องถิน่ เดิมของวัชพื ชใน
เป้ าหมาย เข้ามาในประเทศปลายทาง ทาการประเมินความเสี่ยงและทดสอบความปลอดภัย ทาการเพาะเลี้ยง
เพิม่ ขยายปริมาณเพื่อการปลดปล่อยในภาคสนาม วิธกี ารจะต้องมีขนั ้ ตอนทัง้ ทางด้านวิช าการและทางกฎหมาย
ทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศ และจะแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละประเทศ เช่น ระเบียบข้อบังคับในการ
นาเข้ามา (import หรือ introduction) และการปลดปล่อยในภาคสนาม (field releases) เป็ นต้น
ตัวอย่างของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธแี บบคลาสสิก ซึ่งวัชพืชเป้ าหมายจะเป็ นวัชพืชต่ างถิ่น
ที่เป็ นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน (invasive alien species – IAS) ได้แก่ การนาแมลงที่ลงกินต้นผกากรองใน
เม็กซิโกหลายชนิด เช่น มวนปี กแก้ว Teleonemia scrupulosa เข้าไปใช้ควบคุมต้นผกากรองในฮาวาย การนา
ผีเสือ้ ต้นกระบองเพชรใบเสมา Cactoblastis cactorum จากอเมริกาใต้ เข้าไปใช้ควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา
ในออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ อินเดีย ศรีลงั กา และ ในอีกหลายประเทศ การนาด้วงหมัดผักเป็ ดน้ า Agasicles
hygrophila จากถิน่ ดัง้ เดิมในประเทศอาร์เจนตินา เข้าไปใช้ควบคุมผักเป็ ดน้า (Alternanthera philoxeroides) ใน
สหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ ทีน่ าไปใช้ รวมทัง้ ในประเทศไทยด้วย การใช้ดว้ งงวงผักตบชวา Neochetina
eichhorniae และ Neochetina bruchi จากถิ่นดัง้ เดิมในประเทศอาร์เ จนตินา เพื่อ การควบคุ มผักตบชวา ใน
สหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ ในเอเชียและแอฟริกา ที่ นาไปใช้ต่อ ๆ กันไป รวมทัง้ ประเทศไทยด้วยอีก
เช่นกัน เป็ นต้น (Napompeth, 2004)
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การควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธตี ามธรรมชาติ (Natural biological control) หรือ การควบคุมศัตรูพชื
โดยชี ว วิ ธ ี ท่ี เ กิ ด ขึ้น เองตามธรรมชาติ (Naturally-occurring biological control) เป็ นปรากฎการณ์ ห รื อ
กระบวนการทางธรรมชาติ ทีเ่ กิดขึน้ มานานแล้วและตลอดเวลา ทาให้เกิดความสมดุลตามธรรมชาติ (balance of
nature) ของสิง่ มีชวี ติ ทัง้ พืช สัตว์ และจุลนิ ทรีย์ ในแต่ละชุมชนของแต่ละระบบนิเวศวิทยา ไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายทางเศรษฐกิจ ไม่กระทบกระเทือนทางด้านสภาวะของสังคม และไม่มผี ลเสียต่อสิง่ แวดล้อม โดยทีม่ นุ ษย์
ไม่ตอ้ งทาอะไรแต่อย่างใด
แต่ เ มื่อ ในระบบนิเ วศใดก็ต ามที่มนุ ษ ย์เ ข้าไปใช้ประโยชน์ (utilization) หรือ ใช้ประโยชน์ อ ย่า ง
เสียหาย (exploitation) เช่นในระบบนิเวศการเกษตร ทาการเพาะปลูกพืชเป็ นอาหาร ใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพชื
ทางการเกษตร (agropesticides) ในการควบคุมศัตรูพชื หรือการใช้ปยเคมี
ุ๋
เพื่อเพิม่ ผลผลิต เพื่อการบริโภคและ
อุปโภค เพื่อการดารงชีวติ หรือ เพื่อการค้า ปั ญหาทีต่ ามมาคือการทาลายความสมดุลตามธรรมชาติโดยไม่ตงั ้ ใจ
วิธกี ารฟื้ นฟูสมดุลตามธรรมชาติวธิ หี นึ่ง ที่มนุ ษย์พงึ จะกระทาได้ก็คอื การควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี โดยการ
แสวงหาและนาศัตรูธรรมชาติข องศัตรูพชื เหล่านัน้ จากท้องถิน่ เดิม เข้ามาใช้ประโยชน์ในการควบคุม เป็ นการ
ควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธแี บบประยุกต์ (applied biological control) แบบทีเ่ รียกว่าการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี
แบบคลาสสิก (Classical biological control) ซึ่งมีการนามาใช้ประโยชน์ ใ นการควบคุ มทัง้ แมลงศัต รูพชื และ
วัชพืช เมือ่ 100 กว่าปี มาแล้วเท่านัน้ เช่น ในกรณีของแมลงศัตรูพชื คือการควบคุมเพลีย้ หอยนวมฝ้ าย (cottony
cushion scale, Icerya purchasi) ในสวนส้มในแคลิฟอร์เนีย โดยการใช้ด้วงเต่าตัวห้า หรือ ด้วงเต่าเวดาเลีย
(Vedalia beetle, Rodolia cardinalis) จากนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย เข้ามาใช้ควบคุมจนได้รบั ความสาเร็จเป็ น
อย่า งดีเ มื่อ ค.ศ. 1888 (พ.ศ. 2431) (DeBach, 1964b; Morales & Hill, 1989) และในกรณีข องวัช พืช คือ
โครงการการควบคุมต้นผกากรองในฮาวายโดยชีววิธ ี เมื่อ ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) โดย Albert Koebele นักกีฏ
วิทยาของสมาคมผู้ปลูกอ้อยในฮาวาย (Hawaiian Sugar Planters’ Association - HSPA) ได้สารวจหาแมลง
ศัตรูธรรมชาติของต้นผกากรองในเม็กซิโก และ สามารถหาแมลงศัตรูธรรมชาติของต้นผกากรองได้ 23 ชนิด นา
แมลงเหล่านัน้ มาเพาะเลี้ยง ทดสอบและปลดปล่อยในฮาวาย จนสามารถตัง้ รกรากได้ 8 ชนิด (Swezey, 1923)
อีกโครงการหนึ่งคือการควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา (Opuntia vulgaris) ในแอฟริกาใต้ โดยการนาเพลี้ย
หอยโคชินีล (cochineal insect, Dactylopius confusus) จากอเมริกาใต้ ผ่านเยอรมนี เมื่อ ค.ศ. 1832 (พ.ศ.
2375) และจากแอฟริกาใต้ ไปใช้ในอินเดียเมื่อ ค.ศ. 1938 (พ.ศ. 2381) ซึ่งไม่ประสบความสาเร็จ (Julien &
Griffiths, 1998) ความส าเร็จ ของการควบคุ ม ต้น กระบองเพชรใบเสมา เกิด ขึ้น ในรัฐ ควีน ส์แ ลนด์ ประเทศ
ออสเตรเลีย โดยการนาแมลงรวม 48 ชนิดเข้ามาจากอเมริกาใต้ ในช่ว ง ค.ศ. 1921-1925 รวมทัง้ ผีเ สื้อต้น
กระบองเพชร (cactus moth, Cactoblastis cactorum) จากอาร์เจนตินา เมื่อ ค.ศ. 1925 (พ.ศ. 2468) (Tryon,
1910; Julien et al., 2012)
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ในขณะเดียวกัน การใช้วธิ กี ารควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี ก็ยงั มีขอ้ จากัดอยู่บ้าง ว่าจะไม่สามารถ
นามาใช้ได้กบั ศัตรูพชื ทุกชนิด และในทุกระบบนิเวศ (ecosystem) แต่จะต้องมีขนั ้ ตอนทีจ่ ะต้องพิจารณาพร้อม
เหตุผลประกอบสนับสนุ นการดาเนินการ เป็ นขัน้ ตอนที่ต่อเนื่องกัน ขัน้ ตอนเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ หรือแม้แต่ในประเทศเดียวกัน ขึน้ อยูก่ บั ความรูแ้ ละความสามารถของทรัพยากรบุคคลและทุนสนับสนุ น
โครงการ กระทรวงอาหารและเกษตรแคลิฟอร์เนีย (California Department of Food and Agriculture – CDFA)
(2000) แนะนาขัน้ ตอนพื้นฐาน เป็ นแนวทางในการดาเนิน งานการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี รวม 6 ขัน้ ตอน
(ภาพที่ 5.1) คือ
ขัน้ ตอนที่ 1. ทาการจ าแนกชนิด ของศัต รูพ ืชที่ถู กต้อ งและแม่น ย า และ การยืนยันว่ าเป็ นศัต รูพ ืช
ในเป้ าหมาย เพื่อการควบคุมโดยชีววิธ ี
ขัน้ ตอนที่ 2. ทาการสารวจหาศัต รูธ รรมชาติ ซึ่งโดยทัวไปคื
่
อ แมลง ไร ใส้เ ดือ นฝอย และเชื้อ โรค
ในพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นแหล่งต้นกาเนิดโพ้นทะเลในต่างประเทศของศัตรูพชื ชนิดนัน้
ขัน้ ตอนที่ 3. ท าการตรวจสอบความเฉพาะเจาะจงต่ อ พืช อาศัย ของตัว ควบคุ ม ที่ม ีศ ัก ยภาพเพื่อ
ประเมินผลกระทบต่อศัตรูพชื ในเป้ าหมาย ต่อชีวนิ ทรีย์นอกเป้ าหมาย และความปลอดภัย
ต่อสภาพแวดล้อม
ขัน้ ตอนที่ 4. ทาการขออนุ มตั ิต่อหน่ ว ยงานที่รบั ผิด ชอบทางกฎหมาย เพื่อการขนส่งและนาเข้า ตัว
กระท าการควบคุ ม โดยชี ว วิ ธ ี ( biological control agent – BCA) ผ่ า นด่ า นกั ก กั น
(quarantine) ในประเทศ เพื่อ การตรวจสอบยืนยันชนิด และการตรวจสอบว่าไม่มตี ัว
เบียนหรือเชือ้ โรคติดมาด้วย
ขัน้ ตอนที่ 5. ทาการทดสอบในภาคสนามขนาดเล็ก ว่าศัตรูธรรมชาติท่นี าเข้ามานัน้ สามารถลดความ
หนาแน่ น ของศัต รูพืช ในเป้ า หมายได้ และไม่ ก่ อ ให้เ กิด ผลกระทบต่ อ ชีว ิน ทรีย์น อก
เป้ าหมาย และเมื่อการทดสอบขนาดเล็กเสร็จสิ้นแล้ว ทาการเพาะเลี้ยงเพิม่ ปริมาณให้
มากขึน้ นาไปปลดปล่อย (release) ในภาคสนามต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 6. เมื่อ ท าการปลดปล่ อ ยแล้ ว ท าการประเมิน ผลของการปรับ ตัว และการตัง้ รกราก
(establishment) การแพร่กระจาย (spread) และผลกระทบต่อชีวนิ ทรีย์นอกเป้ าหมาย
การปลดปล่อยเพิม่ เติมสามารถทาได้ในรูปแบบของการแบบเพิม่ ขยาย (augmentation)
เพื่อให้เกิดความเป็ นอยู่ทค่ี งที่ (stability) ของศัตรูธรรมชาติชนิดนัน้ ในระบบนิเวศต่าง ๆ
ทีต่ อ้ งการ
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จาแนกชนิ ดศัตรูพืชใน
เป้ าหมาย

สารวจศัตรูธรรมชาติ

ปลดปล่อยศัตรูธรรมชาติ
และประเมิ นผล

ทดสอบภาคสนามขนาด
เล็ก

ศึกษาความเฉพาะเจาะจง

ขออนุมตั ิ ดาเนิ นโครงการ

ภาพที่ 5.1 ขัน้ ตอนพืน้ ฐาน ทีเ่ ป็ นแนวทางในการดาเนินการโครงการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี
ในการดาเนินงานการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี ตัง้ แต่การริเริม่ โครงการ การสารวจหาศัตรูธรรมชาติ
ทีม่ ศี กั ยภาพและความเหมาะสม ทัง้ ในประเทศถ้าพบว่ามีอยู่ และอาจนามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมโดยชีววิธ ี
แบบเพิม่ ขยาย หรือจากต่างประเทศ ทีจ่ ะนาเข้ามาใช้ประโยชน์วชั พืชต่างถิน่ ทีร่ กุ รานแบบคลาสสิก การประเมิน
ความปลอดภัย การทดสอบความเฉพาะเจาะจงพืชอาศัย และการประเมินประสิทธิภาพ การเพาะเลีย้ งเพิม่ ขยาย
ปริมาณ การปลดปล่อยภาคสนาม การติดตาม และการประเมินผล จะมีขนั ้ ตอนการดาเนินงานต่าง ๆ ทัง้ นี้
Harley & Forno (1992), Forno (1997) และ Julien & White (1997) ได้กล่าวถึงขัน้ ตอนต่าง ๆ ทีจ่ ะต้องยึดถือ
และปฏิบตั ติ าม ในการดาเนินงานการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธแี บบคลาสสิก โดยในประเทศออสเตรเลีย การ
ด าเนิ น งานการโครงการการควบคุ ม วัช พืช โดยชีว วิธ ีแ บบคลาสสิก จะมีข นั ้ ตอนต่ า ง ๆ ที่ต้อ งด าเนิ น การ
ทีส่ ามารถนามาดัดแปลงตามความเหมาะสมเป็ นแนวทางได้ คือ
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1. การริเริมโครงการ (Project initiation)
2. การอนุ มตั แิ ละทุนสนับสนุนโครงการ (Project approval and funding)
3. การสารวจหาศัตรูธรรมชาติในต่างประเทศ (Foreign exploration of natural enemies)
4. การสารวจในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารนาเข้ามา (Surveys in the introduced range)
5. การศึกษานิเวศวิทยาของวัชพืช และศัตรูธรรมชาติ
(Ecology of the weed and its natural enemies)
6. การขออนุ มตั แิ ละใบอนุญาตการนาเข้าศัตรูธรรมชาติ
(Approval and permit to import natural enemies)
7. การนาเข้าเพื่อการปลดปล่อย (Importation for release)
8. การศึกษาความเฉพาะเจาะจงต่อพืชอาศัย (Host specificity study)
9. การทดสอบการกินพืชอาหารของตัวเต็มวัย (Adult feeding tests)
10. การเพาะเลีย้ งเพิม่ ปริมาณศัตรูธรรมชาติของวัชพืช (Mass rearing of weed natural enemy)
11. การประเมินผล (Evaluation)
12. การแพร่กระจาย (Distribution)
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5.3.1 การริเริ่มโครงการ (Project initiation)
สิง่ แรกในการริเริม่ โครงการคือการเลือกวัชพืชในเป้ าหมาย (target weed) และจาแนกความขัดแย้ง
ผลประโยชน์ (Conflict of interest) ของพืชชนิดนัน้ ว่าเป็ นวัชพืชหรือเป็ นพืชทีเ่ ป็ นประโยชน์ และหากเป็ นไปได้
ควรแก้ไขความขัดแย้งเหล่านัน้ ก่อนการเริม่ ต้นของโครงการ
ทาการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับวัชพืชในเป้ าหมาย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทัง้ หมดที่เป็ นที่รเู้ กี่ยวกับถิน่
กาเนิดดัง้ เดิม (center of origin) อนุกรมวิธานทางชีววิทยา (biosystematics) การแพร่กระจาย ความสาคัญทาง
เศรษฐกิจ และ ยุทธวิธใี นการบริหารจัดการ ในประเทศไทยข้อมูลเหล่านี้จะค้นหาได้ใน เต็ม สมิตนิ ันท์ (2544)
(พิมพ์ครัง้ แรกเมื่อ พ.ศ. 2491) ผู้จดั ทาและแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือ “ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย” ที่ระบุว่าพืช
พรรณในประเทศไทยชนิดใดเป็ นพืชน้ าหรือพืชบก หรือเป็ นพืชต่างถิน่ มาจากต่างประเทศ (exotic plants) แต่
มิได้ระบุถิ่นกาเนิดดัง้ เดิม และ หนังสืออีกเล่มหนึ่งซึ่งจัดพิมพ์โดยราชบัณฑิตสถาน (ปั จจุบนั เปลี่ยนเป็ นราช
บัณฑิตสภา) เมื่อปี พ.ศ. 2521 คือ “Flora of Thailand” โดย โชติ สุวตั ถิ (Suvatti, 1948) นอกจากนัน้ “Weeds
in the Highlands of Northern Thailand” โดย Harada et al. (1987) “Major Weeds in Thailand” โดย Noda
et al. (1994) และ “Weed Names in Thailand” โดย Radanachaless & Maxwell (1994) และ “List of Weeds
Reported in Thailand” โดย Radanachaless & Maxwell (1997) รวมถึง “คู่มอื ทะเบียนชนิดพันธุ์พ ืชต่ างถิ่น
ที่ควรป้ องกัน ควบคุม และกาจัดของประเทศไทย” ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม (2556) ซึง่ มีการระบุการควบคุมวัชพืชทีเ่ ป็ นชนิดพันธุต์ ่างถิน่ ทีร่ กุ รานแล้วในประเทศไทย
ส่วนถิน่ กาเนิดดัง้ เดิมของพรรณพืชชนิดที่เป็ นวัชพืช เราสามารถที่จ ะค้นหาได้จากหนังสือต่าง ๆ
เช่น “In Gardens of Hawaii” โดย Neal (1965); “Handbook of Hawaiian Weeds” โดย Haselwood & Motter
(1966); “The World's Worst Weeds: Distribution and Biology” โดย Holm et al. (1977); “A geographical
atlas of world weeds” โดย Holm et al. (1979); “Aquatic Weeds of Southeast Asia” โดย Pancho & Soerjani
(1978); “Aquatic and Wetland Plants of India” โดย Cook (1996); “The Major Arthropod Pests and Weeds
of Agriculture in Southeast Asia: Distribution, Importance and Origin” โดย Waterhouse (1993b); “World
Weeds: Natural Histories and Distribution” โดย Holm et al. (1997); “Biological Control of Weeds: A World
Catalogue of Agents and Their Target Weeds” พิ ม พ์ ค รั ง้ ที่ 4 โดย Julien & Griffiths (1998) “A global
compendium of weeds” โดย Randall (2012) และ “Biological Control of Weeds: A World Catalogue of
Agents and Their Target Weeds” พิมพ์ค รัง้ ที่ 5 โดย Winston et al. (2014) เป็ นต้น และจากการทบทวน
ค้นคว้าเอกสารเหล่านี้ จะทาให้เรารู้ว่าพรรณพืชทางเศรษฐกิจของประเทศไทยหลายชนิด เช่น ข้าวโพด ถัว่
เหลือง สัปปะรด มันสาปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ามัน กาแฟ โกโก้ มะละกอ มะเขือเทศ น้อยหน่า ฝรัง่ ผักตาลึง
ผักกระเฉด ฯลฯ และ พืชสมุนไพรหลายชนิด ที่เราคิดว่าเป็ นพรรณพืชพื้นเมืองของไทย เช่น ฟ้ าทะลายโจร

132
(Andrographis paniculata) ซึ่ ง มีถิ่ น ก าเนิ ด อยู่ ใ นแถบอิ น เดี ย และศรีล ัง กา หรือ กระดัง งา ( Artabotrys
hexapetalus หรือ A. odoratissima) ทีน่ าเข้ามาประเทศไทยจากประเทศจีน แต่มถี นิ่ กาเนิดดัง้ เดิมอยูใ่ นศรีลงั กา
ล้วนแต่เป็ นพรรณพืชทีถ่ ูกนาเข้ามาจากต่างประเทศ ทัง้ สิน้
ทาการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับศัตรูธรรมชาติของวัชพืชเป้ าหมาย ชีว วิทยาของศัตรูธรรมชาติ
เหล่ า นัน้ พิส ัย ของพืช อาหาร (host range) และการน ามาใช้เ ป็ น ตัว ควบคุ ม โดยชีว วิธ ี (biological control
agents) ในประเทศอื่น ๆ ถ้ามีการใช้กนั แล้วไม่มากก็น้อย
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านัน้ ไว้เป็ นเอกสารอ้างอิง แล้วตรวจหาว่ามีสถาบันหรือองค์กรทีไ่ หน
นักวิจยั หรือผูใ้ ดบ้างทัวโลก
่
ทีก่ าลังดาเนินการในเรื่องนี้ หรือได้ดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมวัชพืชเป้ าหมาย
นัน้ มาก่อนบ้างแล้ว
จัดทารายละเอียดเอกสารโครงการ (project document) หรือเรียกกันสัน้ ๆ เป็ น “prodoc” สาหรับ
การดาเนินการ และ ข้อเสนอโครงการ (project proposal) เพื่อเสนอขอทุนวิจยั หรือทุนดาเนินการ โดยระบุช่อื
โครงการ หัวหน้าโครงการและผูร้ ่วมงาน หน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบ หลักการและเหตุผล ความสาคัญของโครงการ
วัตถุประสงค์ อุปกรณ์และวิธกี าร สถานที่ ระยะเวลา และผลทีค่ าดว่าจะได้รบั พร้อมรายละเอียดงบประมาณใน
หมวดค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ
การริเริม่ โครงการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธใี นประเทศไทย เริม่ ต้นพร้อมกันไปกับการก่อตัง้ และการ
ดาเนินการวิจยั และพัฒนาของ “ศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติ” (National Biological Control
Research Center – NBCRC) ซึ่ง ตัง้ ขึ้น ตามมติข องคณะรัฐ มนตรี เมือ วัน ที่ 9 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2514 ณ
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยการร่ ว มมือ กับ ส านั ก งานคณะกรรมการวิจ ัย แห่ ง ชาติ (วช.) ภายใต้
คณะอนุกรรมการดาเนินงานศูนย์ฯ สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2518 และต่อมาได้รบั การ
สนับสนุ นในหลักการโดยคณะอนุ กรรมการวัชพืชน้ าของ วช. โดยจะเน้ นในเรื่องการควบคุมผักตบชวา และ
วัชพืชน้ าอื่น ๆ ทีม่ คี วามสาคัญทางเศรษฐกิจโดยชีววิธ ี โดยไม่มที ุนสนับสนุ น แต่ให้ใช้งบประมาณประจาปี ของ
ศูนย์ฯ จากสานักงบประมาณ ผ่านสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
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5.3.2 การอนุมตั ิ และทุนสนับสนุนโครงการ (Project approval and funding)
จัดทารายละเอียดเอกสารโครงการ (project document) ส าหรับการดาเนินการ และ ข้อ เสนอ
โครงการ (project proposal) เพื่อการขออนุ มตั กิ ารดาเนินการของโครงการต่อผูม้ อี านาจหน้าที่ หากมี หรือเพื่อ
เสนอขอการสนับสนุ นทุนวิจยั หรือทุนดาเนินการ จากหน่ วยงานหรือองค์กรที่มกี ารสนับสนุ นเงินทุน (funding
agency) ทัง้ ภายในประเทศ ในภูมภิ าค หรือในต่างประเทศ
ประเทศไทยมี “ระเบียบสภาวิจยั แห่งชาติ ว่าด้วยการอนุ ญาตให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศเข้ามาทา
การวิ จ ั ย ในประเทศไทย พ.ศ. 2525” (The National Research Council of Thailand Regulation on the
Permission of Foreign Researchers to Conduct Research in Thailand B. E. 2525) ร ะ บุ ว่ า นั ก วิ จ ั ย
ต่างประเทศที่จะเข้ามาทาการวิจยั ในประเทศ จะต้องขออนุ ญาตภายใต้เงื่อนใขต่าง ๆ เช่น ต้องมีผรู้ ่วมทาการ
วิจยั ที่เป็ นคนไทยของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจยั หรือหน่ วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ร่วมด้วย ในประเทศ
ออสเตรเลีย การน าแมลงศัต รู ธ รรมชาติท่ีม ีชีว ิต ออกไปต่ า งประทศ จะต้ อ งมีใ บอนุ ญ าตก ากับ ด้ ว ย ใน
สหรัฐอเมริกา นักวิจยั ทีน่ าตัวอย่างสิง่ มีชวี ติ ทัง้ พืชและสัตว์เข้าไปทาการวิจยั จะต้องแจ้งและแสดงหลักฐานทีเ่ ป็ น
ทางการ ออกโดยหน่ วยงานของประเทศทีน่ าตัวอย่างเข้ามา ว่าได้รบั อนุ ญาตจากประเทศต้นกาเนิด เป็ นต้น ซึง่
ในทางปฏิบตั ิและการใช้บงั คับ ระเบียบเหล่านี้ หรือการหลบเลี่ยงในรูปแบบของ “การโจรกรรมทางชีววิทยา”
(biopiracy) จะเป็ นไปมากน้อยประการใดบ้าง ไม่เป็ นทีร่ กู้ นั อย่างกว้างขวาง
จากการริเริม่ โครงการดังกล่าว ศูนย์ฯ ได้รบั การสนับสนุ นทุนวิจยั จากศูนย์ชวี วิทยาเขตร้อนส่วน
ภู ม ิภ าค (SEAMEO Regional Center for Tropical Biology – SEAMEO BIOTROP) ขององค์ก ารรัฐ มนตรี
ศึก ษาแห่ ง เอเชีย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization – SEAMEO)
ณ เมือ ง Bogor ประเทศอิน โดนี เ ซีย และความร่ ว มมือ กับ USDA ARS Gainesville, Florida น าด้ ว งงวง
ผัก ตบชวาลายแต้ม (the mottled water hyacinth weevil, Neochetina eichhorniae) (ภาพที่ 27) เข้า มาใช้
ควบคุมผักตบชวาในประเทศไทยเป็ นครัง้ แรกเมื่อปี ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) และเริม่ ปลดปล่อยเมื่อ ค.ศ. 1979
(พ.ศ. 2522)
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2523 ภายใต้รฐั บาลของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ มีการจัดตัง้ “โครงการสร้างงาน
ในชนบท (กสช.)” และในโครงการนี้มกี ารตัง้ คณะทางานเฉพาะกิจเพื่อการปราบศัต รูพชื ทางการเกษตร มี
คุณดารง ลัทธพิพฒ
ั น์ รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ การพลังงาน ในขณะนัน้ เป็ นประธาน และ
ดร. เสนาะ อุณากูล เป็ นเลขานุการ โดยเน้นศัตรูพชื ทางการเกษตร ทีม่ คี วามสาคัญทางเศรษฐกิจสูง 3 ชนิด คือ
ผักตบชวา ไมยราบยักษ์ และหนู นา มีมติในที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยอธิบดีของกรมต่าง ๆ ภายใต้กระทรวง
ทบวงกรมทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมชลประทาน ฯลฯ และ
ศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ร่วมมือกันในการดาเนินงานการ
ควบคุมศัตรูพชื ทัง้ 3 ชนิดดังกล่าว
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ในการควบคุมผักตบชวา กรมชลประทาน และ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทาการจัดซื้อเรือกาจัด
วัชพืชน้ า Mud Cat เข้ามาจากประเทศแคนาดา ทดสอบการกาจัดผักตบชวาโดยวิธกี ล ทีค่ ลองรังสิต ส่วนการ
ควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธ ี ศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติ มีการดาเนินงานมาบ้างก่อนแล้ว
โดยได้นาด้วงงวงผักตบชวาลายแต้ม Neochetina eichhorniae (ภาพที่ 5.2) เข้ามาจากประเทศอาร์เจนตินา
ผ่านฟลอริดา สหรัฐอเมริกา โดยความร่วมมือกับ Dr. George E. Allen, USDA-ARS Florida Biocontrol Lab,
Gainesville, Florida เข้า มาตัง้ แต่ เ มื่อ ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) (Napompeth, 1989, 1990, 1994; Julien &
Griffiths, 1998; Julien et al., 1999; Winston et al., 2014) และหลังจากการประเมินความปลอดภัยแล้ว ได้
ปลดปล่อยด้วงงวงชนิดนี้ ในพื้นที่ท่มี ผี กั ตบชวาระบาดอยู่ในกรุงเทพมหานคร จนสามารถตัง้ รกรากและแพร่
ขยายพันธุ์ได้ดี ในบ่อน้ าที่มผี กั ตบชวาในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่บี างเขน บึงมักกะสันแถบสถานี
รถไฟมักกะสัน ประตูน้ า ในกรุงเทพฯ และบึงน้ าแถบย่านพหลโยธิน เขตจตุจกั ร ซึ่งปั จจุบนั ถูกถมและมีการ
ก่อสร้างเป็ นตลาดและสถานีขนส่งหมอชิต 2 ไปแล้ว

ภาพที่ 5.2 ด้วงวงผักตบชวาลายแต้ม (mottled water hyacinth weevil, Neochetina eichhorniae)
ตัวเต็มวัยและรอยแผลทีด่ ว้ งตัวเต็มวัยกัดกินบนผิวใบ
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ต่ อ มาเมื่ อ ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) ศู น ย์ ฯ ได้ น าด้ ว งเจาะเมล็ ด ไมยราบยั ก ษ์ 2 ชนิ ด
คือ Acanthoscelides puniceus และ A. quadridentatus (ภาพที่ 5.3) เข้ า มาจากประเทศเม็ก ซิโ กผ่ า น
ออสเตรเลีย โดยโครงการความร่ว มมือ กับ CSIRO Entomology, Long Pocket Laboratory, Indooroopilly,
Brisbane, Queensland สนับ สนุ น โดย Australian Center for International Agricultural Research (ACIAR),
Canberra ประเทศออสเตรเลีย เพื่อควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธ ี ปลดปล่อยเป็ นครัง้ แรก ทีค่ ลองชลประทาน
สานักงานชลประทานแม่รมิ และ หลายจุดบนสองข้างถนนเชียงใหม่ -พร้าว และถนนดอยสะเก็ด -เชียงราย
จ. เชียงใหม่ และทีอ่ ่างเก็บน้ าคลองเพรียว จ. สระบุร ี ต้นถนนมิตรภาพไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ ด้วงเจาะ
เมล็ดทัง้ สองชนิดทีป่ ลดปล่อยออกไป สามารถตัง้ รกรากแพร่กระจายเป็ นอย่างดี บนทุกบริเวณจุดปลดปล่อย

ภาพที่ 5.3 ด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ (seed bruchids, Acanthoscelides puniceus และ A. quadrdentatus)
และการทาลายเมล็ดไมยราบยักษ์ (แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก ศมาพร แสงยศ และ Wikipedia,
The Free Encyclopedia)
แมลงศัต รูธ รรมชาติทงั ้ ของผักตบชวาและไมยราบยักษ์ท่ไี ด้นาเข้ามาเหล่ านี้ ได้มกี ารทดสอบ
ประเมินความปลอดภัย ในประเทศต้นกาเนิด และในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ตามลาดับ ก่อนการนาเข้ามา
ในประเทศ เพื่อทดสอบเพิม่ เติม เพาะเลี้ยงขยายปริมาณ และปลดปล่อยในภาคสนาม ด้วยความร่วมมือเป็ น
อย่างดีกบั กรมชลประทาน และการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยงบประมาณของศูนย์ฯ จนกระทังศั
่ ตรูธรรมชาติท่ี
นาเข้ามา สามารถตัง้ รกรากได้ดี ขยายพันธุแ์ ละแพร่กระจายอยูท่ วประเทศ
ั่
ช่วยในการควบคุมได้ดใี นระดับหนึ่ง
แต่ไม่เป็ นทีร่ กู้ นั อย่างกว้างขวาง โดยทัง้ นักการเมือง ผู้บริห าร นักวิชาการ และสาธารณชนทัวไป
่ (บรรพต ณ
ป้ อมเพชร, pers. com.; 2521, 2524, 2525a,b, 2528 a,b; Napompeth, 1982, 1989, 1990, 1994; Julien &
Griffiths, 1998; Winston et al., 2014; Napompeth & Saengyot, 2018; Saengyot, 2018) ส่ ว นการติ ด ตาม
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ประเมินผล การตัง้ รกรากและแพร่ขยายในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารปลดปล่อยทาได้งา่ ย ในกรณีของผักตบชวา ให้ดรู อยแผล
ถลอกทรงกลมด้านบนของใบ ที่เ ห็นได้ชดั ด้ว ยตาเปล่ า ที่ด้ว งงวงตัว เต็มวัยแทะกัดกินใบ เป็ นจุดหลายจุด
ประปรายอยู่ทวใบ
ั ่ ส่วนตัวหนอนของด้วง จะกัดกินอยู่ในเหง้าต้นผักตบที่โคนใบ (ภาพที่ 5.2) ในกรณีของต้น
ไมยราบยักษ์ ต้องดูฝักทีแ่ ก่ซง่ึ มีรปู ร่างและขนาดคล้ายฝั กถัวเหลื
่ อง เป็ นช่อทีม่ สี นี ้ า ตาล ว่ามีรเู ป็ นวงกลมเล็ก ๆ
บนเมล็ดหรือไม่ ซึง่ เป็ นรูทด่ี ว้ งตัวเต็มวัยเจาะออกมา เมือ่ เจริญเติบโตครบวงจรชีวติ ในระยะตัวหนอนทีก่ นิ เมล็ด
อยู่ภายใน แล้วเป็ นดักแด้และตัวเต็มวัย (ภาพที่ 5.3) หากไม่พบ ให้รวบรวมฝั กแก่ในปริมาณพอสมควร นามา
เก็บไว้ในกล่องพลาสติกในห้องปฏิบตั กิ ารระยะหนึ่ง เพื่อดูว่าจะมีดว้ งตัวเต็มวัยออกมาหรือไม่
ในอดีต (พ.ศ. 2518-2543) การริเริม่ โครงการควบคุมวัชพืชที่สาคัญอื่น ๆ และน่ าที่จะดาเนินการ
ควบคุมโดยชีววิธไี ด้ในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็ นการดาเนินงานภายใต้คณะอนุ กรรมการบริหารศูนย์วจิ ยั
ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติ ภายใต้ วช. ซึง่ มี ดร.บรรพต ณ ป้ อมเพชร แห่งภาควิชากีฏวิทยา คณะ
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นประธานคณะอนุ กรรมการฯ และ ผู้ อานวยการบริหารศูนย์ฯ ซึง่ มีศูนย์ฯ
ส่วนกลาง (NBCRC Headquarters) ตัง้ อยู่ท่มี หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ ศูนย์ฯ
ส่วนภูมภิ าค (NBCRC Regional Centers) 6 แห่ง ตัง้ อยูท่ ่ี 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
จ. นครปฐม 2) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ 3) มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก 4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ. ขอนแก่น 5) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี และ 6) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา และหน่วยงานร่วม (NBCRC Collaborating Agencies) อีก 13 หน่วยงาน คือ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) มหาวิทยาลัยมหิดล 3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ 4) กรมวิชาการเกษตร
5) กรมส่งเสริมการเกษตร 6) กรมป่ าไม้ 7) กรมปศุสตั ว์ 8) กรมประมง และ 9) กรมชลประทาน ในกระทรวง
สาธารณสุข คือ 10) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ 11) กรมควบคุมโรคติดต่อ 12) สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ 13) การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยทัง้ ศูนย์ฯ ส่วนกลาง ศูนย์ฯ
ส่วนภูมภิ าค และหน่ วยงานร่วมในเครือข่ายการวิจยั (NBCRC research network) ของศูนย์ฯ ได้รบั การจัดสรร
งบประมาณที่เ พีย งพอและต่ อ เนื่ อ งทุ กปี (บรรพต ณ ป้ อ มเพชร, 2525a; มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์แ ละ
ส านั ก งานคณะกรรมการวิจ ัย แห่ ง ชาติ , 2545; ศู น ย์ ว ิจ ัย ควบคุ ม ศัต รู พืช โดยชีว ิน ทรีย์ แ ห่ ง ชาติ , 2519;
Napompeth, 1982; Julien & Griffiths, 1998; Winston et al. , 2014; Napompeth & Saengyot, 2018;
Saengyot, 2018)
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5.3.3 การสารวจหาศัตรูธรรมชาติ ในต่ างประเทศ (Foreign exploration of natural enemies)
สิง่ มีชวี ติ หรือชีวนิ ทรีย์ชนิดใดก็ต าม ที่จะช่วยลดการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของวัชพืช
สามารถทีจ่ ะนามาใช้ในการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธไี ด้ ชีวนิ ทรียเ์ หล่านัน้ อาจเป็ นสัตว์ต่าง ๆ ทีน่ อกเหนือไปจาก
แมลง ถึงแม้ว่าไรจะมีความคล้ายคลึงกับแมลงมาก แต่การใช้ไรในการควบคุมวัชพืชยังดาเนินกันน้ อยมาก
ซึง่ ได้เคยมีการใช้ไร Tetranychus opuntiae หรือ Tetranychus desertorum ในการการควบคุมต้นกระบองเพชร
ใบเสมา Opuntia inermis และ Opuntia stricta ในออสเตรเลีย จนกระทังในที
่ ส่ ุดถูกทดแทน โดยการนาผีเสื้อ
กลางคืน Cactoblastis cactorum เข้ามาจากอาร์เจนติน่า ไรอีกชนิดหนึ่งที่ได้นามาใช้ คือ eriophyid gall mite
(Aceria chondrillae) ซึ่ง ได้น ามาใช้ใ นออสเตรเลีย ในการควบคุ ม Chondrilla juncea เมื่อ ค.ศ. 1974 หรือ
อาจเป็ นพืชกาฝาก เชือ้ รา แบคทีเรีย หรือ เชือ้ ไวรัสก็ได้ ด้วยเหตุน้ีการสารวจแสวงหาศัตรูธรรมชาติของวัชพืช
จึงจะต้องครอบคลุมถึงชีวนิ ทรียท์ ุกชนิดทีเ่ กีย่ วข้องกับวัชพืชในเป้ าหมายชนิดนัน้ ๆ
สิง่ ที่มชี วี ติ อื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากแมลง ก็ได้มกี ารนามาใช้ควบคุมวัชพืชเช่นกัน แต่ยงั อยู่ใน
ขอบเขตจากัด ส่วนการใช้เชือ้ โรคและไส้เดือนฝอยนัน้ ก็ได้เกิดปั ญหา เพราะความไม่แน่ นอนในการตรวจสอบ
ชนิด และความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ มักจะไม่เป็ นทีเ่ ห็นชัด เหมือนความเสียหายทีเ่ กิดจากแมลง และระยะของพืช
ทีถ่ ูกทาลายก็ไม่อาจทีจ่ ะประเมินผลได้อย่างถูกต้อง ทัง้ ความเสียหายก็จะเกิดเป็ นฤดูกาล เท่านัน้
ในการควบคุมวัชพืชแต่เพียงชนิดเดียว เพื่อไม่ให้มผี ลกระทบต่อพืชชนิดอื่น ความเฉพาะเจาะจง
พืชอาศัย (host specificity) ของศัตรูธรรมชาติมคี วามสาคัญมาก เพื่อเป็ นการป้ องกันพืชชนิดอื่น ๆ ในบริเวณ
ใกล้เคียงมิให้เป็ นอันตราย ส่วนการควบคุมวัชพืชหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าจะควบคุมวัชพืชในที่นัน้ ๆ
ให้ห มดไป ศัต รูธ รรมชาติท่ีม ีค วามเฉพาะเจาะจงพืช อาศัย ต่ า ก็อ าจน ามาใช้ไ ด้ ถ้ าสามารถควบคุ ม การ
แพร่กระจายของศัตรูธรรมชาติเหล่านัน้ ได้ และพืชทีม่ ปี ระโยชน์อ่นื ๆ ไม่ได้รบั อันตราย สภาพการณ์ดงั กล่าวนี้
ได้แก่ การควบคุ มวัชพืชน้ าส่ว นใหญ่ โดยการใช้ปลาชนิดต่ าง ๆ เช่น Tilapia spp. และ Cyprinus sp. เป็ ด
พะยูนแมนนาที หรือ พะยูนหางกลม หรือ วัวทะเล (manatee, sea cow, Mammalia, Trichechidae) หอย และ
กุง้ เป็ นต้น ซึง่ จะรวมไปถึงการใช้ปลาจีน Ctenopharyngodon idella ซึง่ ใช้ได้ผลดีในยุโรป เช่นในออสเตรียและ
เนเธอร์แลนด์ และในสหรัฐอเมริกา แต่ในการควบคุมผักเป็ ดโดยการใช้ด้วงหมัด นับว่าเป็ นการควบคุมวัชพืช
เฉพาะชนิด โดยที่จะเป็ นการรักษาพืชพรรณอื่น ๆ ทีม่ ปี ระโยชน์ในการช่วยรักษาป้ องกันการทะลายของชายฝั ง่
และชายขอบแหล่งน้า และเป็ นอาหารของสัตว์ป่าอื่น ๆ ด้วย
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ถึงแม้ว่าจะได้มกี ารศึก ษาหาชีว ิน ทรีย์ช นิ ดอื่น ๆ เพื่อ นามาใช้ใ นการควบคุ ม วัช พืชโดยชีว วิธ ี
นอกเหนือไปจากการใช้แมลงก็ตาม การใช้ชวี นิ ทรียเ์ หล่านัน้ ยังอยู่ในขอบเขตทีไ่ ม่กว้างขวางและยัง มิได้ทาการ
สารวจกันอย่างละเอียดเท่ าใดนัก ในอนาคต ไร ไส้เดือนฝอย และเชื้อรา อาจจะถูกนามาใช้ได้ ถ้าจะมีวธิ กี าร
ตรวจสอบความเฉพาะเจาะจงพืชอาศัยที่แ น่ นอน ซึ่งเรื่อ งนี้การทดสอบความเฉพาะเจาะจงพืชอาศัยของ
แบคทีเรีย ไวรัส และจุลนิ ทรีย์ต่ าง ๆ ยังมีอุปสรรคอีก มาก และถ้าได้มกี ารใช้ส ิ่งที่มชี วี ิตเหล่านี้มากขึ้น แล้ว
ต่อไปในอนาคต การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี ก็จะไม่จากัดเฉพาะการใช้แมลงเป็ นศัตรูธรรมชาติ แต่เพียงอย่าง
เดียวเท่านัน้
ในการสารวจหาศัตรูธรรมชาติในพืน้ ทีด่ งั ้ เดิมของวัชพืชในต่างประเทศ จะต้องรูข้ นั ้ ตอนและระเบียบ
ข้อ บัง คับ ของประเทศที่จ ะมีการด าเนิ น การ เช่ น การขออนุ ญ าตในการท าการส ารวจ หรือ การส่ ง ออกศัต รู
ธรรมชาติใ นเบื้อ งต้น โดยการแสวงหาความร่ว มมือ และค าแนะนาของบุค ลากรของสถาบันหรือ หน่ ว ยงาน
ทีเ่ หมาะสมจากประเทศเหล่านัน้ หรือทาเป็ นโครงการร่วมมือเฉพาะกิจก็ได้ ซึง่ อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร
ในการสารวจหาศัตรูธรรมชาติท่มี ศี กั ยภาพ ควรรวบรวมข้อมูลของแหล่งแพร่กระจาย ศูนย์กลาง
ของต้นกาเนิดของวัชพืชในเป้ าหมาย พืชชนิดใกล้เคียง ชนิด ความชุกชุมและการขึน้ ลงตามฤดูกาลของศัต รู
ธรรมชาติ และการจาแนกชนิดจากผูเ้ ชี่ยวชาญทางอนุ กรมวิธาน แล้วจัดทาบัญชีรายการ (inventory) ของศัตรู
ธรรมชาติท่พี บว่าลงทาลายวัชพืช ทัง้ แมลง ไร และโรคต่าง ๆ พร้อมกับทาการประเมินศักยภาพเบื้องต้นของ
ศัตรูธรรมชาติเหล่านัน้
อนึ่ง รูปแบบของการสารวจหาศัตรูธรรมชาติในประเทศต้นกาเนิดของศัตรูพชื อาจแตกต่างกันไป
ตัง้ แต่การมี “นักกีฏวิทยาสารวจ” (exploratory entomologist) ซึง่ อาจเป็ นนักกีฏวิทยาคนเดีย่ ว ๆ หรือเป็ นคณะ
เล็ก ๆ เดินทางไปสารวจในประเทศในเป้ าหมาย ทาการสารวจ เปรียบเทียบเสมือนเป็ น “นักกีฏวิทยาข้างถนน”
(roadside entomologist)
กระทรวงเกษตรฮาวาย (Hawaii Department of Agriculture – HDOA) เป็ นหน่ วยงานหนึ่งซึ่งใช้
รูป แบบนี้ โดยมีนั ก กีฏ วิท ยาส ารวจที่ม ีช่ือ เสีย งหลายคนตัง้ แต่ ใ นอดีต เช่ น Noel H.L. Krauss, Kenneth
T. Murai, Robert Burkhart, George Funasaki, Marianne Early Chun, Mohsen Ramadan แ ล ะ Larry
Nakahara ซึง่ ทุกคน ยกเว้น Noel H.L. Krauss เคยเข้ามาทาการสารวจหาแมลงศัตรูธรรมชาติในประเทศไทย
ร่วมกับศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์ฯ ภาคเหนือตอนบน
ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโอกาสต่าง ๆ
ในระดับองค์กร กลุ่มประเทศในเครือจักรภพ (Commonwealth) ประเทศอังกฤษ มีการจัดตัง้ สถานี
ของสถาบันการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธแี ห่งเครือจักรภพ (Commonwealth Institute of Biological Control CIBC Stations) ตัง้ แต่ ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490) ในประเทศเครือ จัก รภพต่ าง ๆ ในแคนาดา ยุโรป แอฟริกา
อเมริกากลาง อเมริกาใต้ และ ในเอเชีย ในอินเดีย ปากีสถาน และ รัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย โดยล่าสุดมี
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ส านัก งานใหญ่ อ ยู่ใ นแถบคาบสมุทรแคริบเบียน ที่เ มือ ง Curepe ตัง้ อยู่ใ กล้ ๆ กับ วิทยาเขต St. Augustine
Campus ของ University of the West Indies ในประเทศตรินิแดดและโตเบโก เพื่อดาเนินงานด้านการควบคุม
ศัตรูพชื โดยชีววิธโี ดยเฉพาะ ทัง้ CIBC เคยเตรียมการจัดตัง้ CIBC Thailand Station ขึน้ มาในประเทศไทย โดย
Dr. Fred J. Simmonds โดยการสรวมรอยโครงการจัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั ควบคุ มศัต รูพชื โดยชีวนิ ทรีย์แห่งชาติ ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยความร่ วมมือกับสภาวิจยั แห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2514 ให้อยู่ในอาณัตขิ อง CIBC
แต่ ดร. บรรพต ณ ป้ อมเพชร ขอให้รฐั บาลไทยปฏิเสธ คัดค้าน และปรับโครงการให้เป็ นศูนย์ฯ ของประเทศไทย
ซึง่ มิใช่ประเทศเครือจักรภพ โดยดาเนินการผ่านกรมวิเทศสหการและสถานทูตอั งกฤษ (สถานเอกอัครราชทูตส
หราชอาณาจักรประจาประเทศไทย) กรุงเทพฯ ทาให้ CIBC ไม่สามารถตัง้ CIBC Station ในประเทศไทยได้ แต่
ประเทศไทยตั ้ง ศู น ย์ ว ิ จ ั ย ควบคุ ม ศั ต รู พ ื ช โดยชี ว ิ น ทรี ย์ แ ห่ ง ชาติ ขึ้ น มาด าเนิ น การเป็ นอิ ส ระโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต่อมา CIBC เปลี่ยนชื่อเป็ น International Institute of Biological Control (IIBC) ในปั จจุบนั IIBC
เลิกกิจกรรมเพื่อ รวมตัว ไปอยู่ใ นสังกัดของ CABI (Commonwealth Agricultural Bureaux International) ซึ่ง
ต่ อ มาได้เ ปลี่ย นชื่อ เป็ น Center for Agriculture and Bioscience International ซึ่ง ยัง คงใช้ช่ ือ ย่ อ เป็ น CABI
เช่นเดิม และมีสานักงานใหญ่อยู่ท่ี Wallingford, Oxfordshire ประเทศอังกฤษ และศูนย์ต่าง ๆ อยู่ในประเทศ
อัง กฤษ และ สวิต เซอร์แ ลนด์ใ นทวีป ยุ โ รป สหรัฐ อเมริก าในทวีป อเมริก าเหนื อ ที่ต รินิ แ ดดและโตเบโก
ในแคริบเบียน ทวีปอเมริกากลาง ทีบ่ ราซิลในทวีปอเมริกาใต้ ทีก่ านาและเคนยาในทวีปแอฟริกา ส่วนในทวีป
เอเชียมีอยู่ในประเทศจีน อินเดีย ปากีสถาน และมาเลเซีย ในปั จจุบนั CABI รวบรวมและจัดพิมพ์บทคัดย่อ
(abstracts) ของสิง่ ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการทางด้าน life sciences ทัวโลก
่
เช่น CABI Abstracts, Review of
Applied Entomology และ Biocontrol News and Information รวมทัง้ จัด พิม พ์แ ผนที่ก ารแพร่ ก ระจายของ
ศัตรูพชื (Distribution Map of Pest) เป็ นต้น
นักกีฏวิทยาของ CIBC ที่เคยเข้ามาร่ว มงานกับศูนย์ว ิจยั ควบคุ มศัต รูพ ืชโดยชีว ินทรีย์แห่ งชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในประเทศไทย คือ Fred J. Simmonds จาก CIBC, UK; Fred D. Bennett จาก
CIBC Trinidad, David J. Greathead, Matthew J.W. Cock, Jeff Waage, Harry C. Evans และ Carol Ellison
จาก CIBC (now CABI), UK; V.P. Rao, T. Sankaran และ S.P. Singh จาก CIBC, Bangalore, India; Ikram
Mohyuddin จาก CIBC, Rawalpindi, Pakistan และ Rahman A. Syed จาก CIBC, Sabah, Malaysia
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โดยวัตถุประสงค์ท่ใี กล้เคียงกัน CSIRO ของประเทศออสเตรเลีย ก็มกี ารจัดตัง้ หน่ วยงานอยู่นอก
ประเทศด้ ว ยเช่ น กั น เช่ น CSIRO European Laboratory ที่ Agropolis International Campus ใกล้ เ มือ ง
Montpelier ประเทศฝรังเศส
่
เป็ นต้น เพื่อร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ในการสารวจหาศัตรูธรรมชาติใน
พืน้ ทีด่ งั ้ เดิมของแมลงศัตรูพชื และวัชพืช
กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA ARS) ก็มกี ารจัดตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารการควบคุมศัตรูพชื โดย
ชีว วิธ ีโพ้นทะเล (Overseas Biological Control Lab - OBCL) ด้ว ยเช่นกัน คือ European Biological Control
Laboratory (EBCL) ตัง้ อยู่ท่เี มือง Montpellier ประเทศฝรังเศส
่ โดยร่วมมือกับ Biotechnology and Biological
Control Agency กรุ ง โรม ประเทศอิต าลี ; ARS Australian Biological Control Laboratory (ABCL) ตัง้ อยู่ ท่ี
Brisbane ประเทศออสเตรเลีย ; Sino-American Biological Control Laboratory (Sino-ABCL) อยู่ท่กี รุงปั กกิ่ง
ประเทศจีน; และ FueDEI (South America) อยู่ท่ี Hurlingham ประเทศอาร์เจนตินา โดยเน้นความสาคัญไปที่
การควบคุมชนิดพันธุต์ ่างถิน่ ที่รุกราน (Invasive alien species – IAS) ตามนัยของมาตรา 8h - การอนุ รกั ษ์ใน
พื้นที่ (In-situ conservation) ของอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological
Diversity – CBD) ที่ระบุว่า “เท่าที่เป็ นไปได้และเหมาะสม ประเทศภาคีจะป้ องกันการนาเข้า (introduction)
ควบคุม (control) หรือกาจัดให้หมดสิ้น (eradication ซึ่งชนิดพันธุ์ต่างถิน่ เหล่านัน้ ที่คุกคามระบบนิเวศ พื้นที่
อาศัย หรือชนิดพันธุต์ ่าง ๆ” ถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกา จะไม่ยอมเข้าเป็ นประเทศภาคีของอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ ก็ตาม
นอกจากนี้ ยังมีนักกีฏวิทยาเป็ นจานวนมากจากต่างประเทศ ที่เข้ามาทาการสารวจและรวบรวม
ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพชื และวัชพืช ปฏิบตั ิงานร่วมกับศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรีย์แห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในประเทศไทยอีกหลายคน จากสหราชอาณาจักร เช่น Tom Coaker จาก Queens’
College, Cambridge University และ George C. Varley จาก Oxford University, David Greathead, Matthew
Cock, Jeff Waage, Harry C. Evans, Carol Ellison ฯลฯ; จากสหรัฐอเมริกา เช่น D. Elmo Hardy, Toshiyuki
Nishida และ Wallace C. Mitchell จาก University of Hawaii, Honolulu, Hawaii และ Walter Carter อดี ต
ผู้อ านวยการของ Pineapple Research Institute of Hawaii, Honolulu, Hawaii ตลอดจน Daniel Gonzalez,
Gregory Ballmer และ Mark Hoddle จาก University of California, Riverside; Joseph K. Balciunas จาก
USDA ARS, Exotic & Invasive Weed Research Unit, Western Regional Research Center, Albany,
California; George E. Allen และ Dale H. Habeck จาก University of Florida, Gainesville, Florida; R.M.
Baranowski จาก University of Florida, Fort Lauderdale, Florida; Charles and Lois O’Brien จาก Arizona
State University, Tucson, Arizona ข ณ ะ ที่ ส อ น อ ยู่ ท่ี Florida A&M University, Tallahassee, Florida แ ล ะ
Lawrence A. “Lerry” Lacey แห่ ง Washington State University, Pullman ขณะที่ท างานอยู่ ท่ี USDA ARS
European Biological Control Laboratory (EBCL) ประเทศฝรั ง่ เศส ; จากออสเตรเลี ย เช่ น Douglas
Waterhouse, Max Whitten, Jim Cullen จ า ก CSIRO Entomology, Canberra; Ken L. S. Harley, Wendy
Forno, Tony Wright, Mic H. Julien และ M.W. Griffiths จาก CSIRO Entomology, Long Pocket Laboratories,
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Indooroopilly, Brisbane; David S. Mitchell จาก Murray-Darling Freshwater Research Center, Wodonga,
Victoria และ Rachael Cruttwell McFadyen จาก Alan Fletcher Research Station, Brisbane กับจากประเทศ
อื่ น เช่ น Stefan Nesser จาก Plant Protection Research Institute, Pretoria, South Africa; R. Muniappan
จาก University of Guam, Guam; Po-Yung Lai จาก National Pingtung University ประเทศไต้หวัน Thomas
Le Burgeois และ Siraj Hasan จาก CIRAD และ Michel Donskoff จาก National Museum of Natural History,
Paris ประเทศฝรัง่ เศส จากประเทศญี่ ป่ ุ น เช่ น Keizo Yasumatsu, Yoshimi Hirose, Hiroshi Kajita และ
Masami Takagi จ า ก Kyushu University, Fukuoka, Shuji Okajima จ า ก Tokyo University of Agriculture,
Tokyo และ Koji Yano จาก Yamaguchi University, Yamaguchi ประเทศญีป่ ่ นุ เป็ นต้น (บรรพต ณ ป้ อมเพชร,
pers. com.)
ส่วนในประเทศไทย ไม่มตี าแหน่ งนักกีฏวิทยาสารวจ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสารวจ รวบรวม และ
นาเข้าศัตรูธรรมชาติจากต่างประเทศ แต่ทป่ี ระเทศไทยสามารถนาศัตรูธรรมชาติเข้ามาจากต่างประเทศ ทัง้ เพื่อ
การควบคุ มแมลงศัตรูพืชและวัชพืชเป็ นจานวนมากได้นัน้ เป็ นการดาเนินการในโครงการวิจยั ต่ าง ๆ ของ
ศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีร่ ่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กับออสเตรเลีย และ รัฐฮาวายและฟลอริดา สหรัฐอเมริกา รวมทัง้ การสารวจ และ รวบรวมศัตรูธรรมชาติ
ที่มกี ารใช้กนั อย่างกว้างขวาง และพบอยู่ในภาคสนามในต่างประเทศ เช่น ฮาวายและออสเตรเลีย โดยการ
ร่วมมือกับนักกีฏวิทยาในพืน้ ทีด่ ว้ ยตนเอง
อนึ่ง ในโครงการการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ีแบบคลาสสิกของทัง้ แมลงศัตรูพชื และวัชพืช ทีได้รบั
ความสาเร็จในประเทศต่าง ๆ ในปั จจุบนั หลายโครงการ ไม่ต้องมีการสารวจหาศัตรูธรรมชาติในถิน่ กาเนิดของ
ศัตรูพชื ในเป้ าหมายในต่างประเทศ แต่สามารถนาเข้าศัตรูธรรมชาติทม่ี ปี ระสิทธิภาพและมีการใช้มาก่อนแล้วใน
ประเทศทีเ่ ริม่ ดาเนินการ หรือ ประเทศอื่นทีไ่ ด้มกี ารนาเข้าไปใช้ เช่นในการควบคุมต้นผกากรองในฮาวาย เมื่อ
ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) Albert Koebele ไปสารวจหาแมลงศัต รูธ รรมชาติของต้นผกากรองทางตอนใต้ข อง
เม็กซิโก และส่งแมลง 23 ชนิดเข้ามาใช้ในฮาวาย และมีการปลดปล่อยลงภาคสนามโดยไม่มกี ารทดสอบความ
เฉพาะเจาะจงของพืชอาศัยเมื่อ ค.ศ. 1903 และใน ค.ศ. 1905 พบว่ามีแมลงศัตรูธรรมชาติของต้นผกากรอง 8
ชนิดสามารถตัง้ รกรากได้อ ย่างถาวร และได้มกี ารส่ งต่อแมลงศัต รูธ รรมชาติหลายชนิดจากฮาวาย ไปใช้ใ น
ประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชียและแปซิฟิก แอฟริกา และ ออสเตรเลีย (Julian and Griffiths, 1998; Winston et
al. 2004) โดยครัง้ แรกสุด มีการส่งต่อแมลงวันกินเมล็ดต้นผกากรอง (Lantana seed fly, Ophiomyia lantanae)
จากฮาวายไปทีเ่ กาะนิวแคลิโดเนีย ในช่วง ค.ศ. 1908-1909 และ Fiji เมือ่ ค.ศ. 1911 (Rao et al., 1971) เท่ากับ
ว่าในประเทศเหล่ านัน้ ไม่ต้องทาการส ารวจหาศัตรูธ รรมชาติในถิ่นกาเนิดของต้นผกากรอง โดยธรรมเนี ย ม
ประเพณีปฏิบตั ิดงั กล่าว DeBach (1964b) เรียกเป็ น “โครงการส่ งต่อ ” หรือ “โครงการถ่ ายทอด” (Transfer
projects)
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5.3.4 การสารวจในพื้นที่ที่จะมีการนาเข้ามา (Surveys in the introduced range)
ในการดาเนินงาน ควรทาการสารวจในพื้นที่ปลายทาง ที่จะนาศัตรูธรรมชาติเข้ามาใช้ ประโยชน์
ด้วย ว่ามีศตั รูธรรมชาติเช่นแมลง หรือไร หรือเชื้อโรคอะไรบ้าง ที่ใช้วชั พืชในเป้ าหมายเป็ นพืชอาศัย ทาการ
ตรวจสอบว่าชนิดใดบ้างที่เป็ นชนิดพื้นเมืองในท้องถิ่น (endemic หรือ native species) หรือชนิดใดบ้างเป็ น
ชนิดต่างถิน่ (exotic หรือ alien species) โดยมีการจาแนกชนิดโดยผูเ้ ชี่ยวชาญทางอนุ กรมวิธาน แล้วรวบรวม
ข้อมูลเก็บไว้
เมื่อมีการริเริม่ โครงการการควบคุมวัชพืชน้ าโดยชีววิธใี นประเทศไทย โดยทุนวิจยั จาก SEAMEO
Regional Center of Tropical Biology หรือ SEAMEO-BIOTROP ประเทศอินโดนีเซีย ศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื
โดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติ ได้ดาเนินการสารวจเบือ้ งต้น รวบรวม และประเมินผลศัตรูธรรมชาติพน้ื เมืองชนิดต่าง ๆ
ที่ม ีศ ัก ยภาพและความส าคัญ ในการควบคุ ม วัช พืช น้ า โดยชีว วิธ ีแ บบเพาะเลี้ย งเพิ่ม ขยาย ( Augmentative
biological control) ในประเทศไทย ก่อนทีจ่ มีการนาศัตรูธรรมชาติจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในการควบคุมวัชพืช
น้ าโดยชีววิธแี บบคลาสสิก (Classical biological control) (บรรพต ณ ป้ อมเพชร, 2520; บรรพต ณ ป้ อมเพชร
และ คณะ, 2520; อินทวัฒน์ บุรคี าและ บรรพต ณ ป้ อมเพชร, 2523) โดยมีวชั พืชน้าในเป้ าหมายในขณะนัน้ 12
ชนิด คือ ผักตบชวา (Eichhornia crassipes) จอก (Pistia stratiotes) จอกหูหนู (Salvinia cucullata) สาหร่าย
หางกระรอก (Hydrilla verticellata) สาหร่า ยพุ ง ชะโด (Ceratophyllum demersum) ผัก เป็ ด (Alternanthera
phylloxeroides) แหน (Lemna minor) แหนแดง (Azolla pinnata) ผักตบไทย (Monochoria hastata) ขาเขียด
(Monochoria vaginalis) เทียนนา (Ludwigia hyssoppifoia) และ แพงพวย (Ludwigia adscendens)
ในภาพรวมโครงการสามารถรวบรวมแมลงศัตรูธรรมชาติได้ทงั ้ หมด 14 ชนิด ประกอบด้วยตักแตน
๊
ในอันดับ Orthoptera รวม 2 ชนิด หนอนในอันดับ Lepidoptera รวม 9 ชนิด และ หนอนในอันดับ Coleoptera
รวม 3 ชนิด และจากการประเมินผลปรากฏว่าแมลงพืน้ เมืองที่พบ ที่สามารถนามาใช้ในการควบคุ มวัชพืชน้ า
โดยชีว วิธ ีได้อ ย่างมีประสิทธิภาพสูง คือ หนอนผีเ สื้อ Spodoptera pectinicornis ในการควบคุ มจอก หนอน
Parapoynx diminutalis ในการควบคุมจอก แหน และ แหนแดง และ หนอน Psara basalis และ P. hipponalis,
Hymenia recurvalis และ Nanophyes sp. ในการควบคุมผักเป็ ด และ หนอน Altica foveicollis ในการควบคุม
แพงพวย โดยได้มกี ารเพาะเลีย้ งและใช้หนอนผีเสือ้ S. pectinicornis ในการควบคุมจอก ที่อ่างเก็บน้ าเขื่อนศรี
นครินทร์ จ. กาญจนบุร ี ร่วมกับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รบั ผลสาเร็จอย่างดีเยีย่ ม ซึง่ ต่อมาได้ม ี
การน าหนอน S. pectinicornis จากประเทศไทยเข้ า ไปใช้ ค วบคุ ม จอกโดยชีว วิธ ีใ นฟลอริด า ประเทศ
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สหรัฐอเมริกา แต่ไม่ได้รบั ความสาเร็จเท่าทีค่ วร และการใช้หนอนของด้วง A. foveicollis ในการควบคุมแพงพวย
ในประเทศไทย ได้อย่างดีเยีย่ มเช่นกัน
แมลงศัตรูผกั ตบชวาทีส่ ารวจพบในประเทศไทย ก่อนมีการนาด้วงงวงผักตบชวาจากอาร์เจนตินา
ผ่านฟลอริดาเข้ามาใช้คอื ตักแตน
๊
Atractomorpha crenulata, Gesonula punctifrons และ Oxya minima และ
หนอนผีเสื้อกลางคืนบางชนิด ซึ่งจากการสังเกตในภาคสนาม พบว่าไม่มศี กั ยภาพในการควบคุมแต่อย่างใด
จาเป็ นที่จะต้องนาศัตรูธรรมชาติจากถิน่ ดัง้ เดิมเช่น ด้วงงวงผักตบชวา (water hyacinth weevils, Neochetina
spp.) เข้ามาใช้ (บรรพต ณ ป้ อมเพชร, 2525a,b, 2528a,b)
แมลงทีพ่ บว่าลงทาลายผักเป็ ดคือหนอนผีเสือ้ กลางคืน Psara basalis และ P. hipponalis หนอนใย
Hymenia recurvalis และ ด้วงงวง Nanophyes sp. เป็ นแมลงศัตรูธรรมชาติท่ไี ม่มศี กั ยภาพเพียงพอ จาเป็ นที่
จะต้องนาศัตรูธรรมชาติจากถิ่นดัง้ เดิมคือด้วงหมัดผักเป็ ด Agasicles hygrophila เข้ามาใช้ (บรรพต ณ ป้ อม
เพชร และ คณะ, 2520)
ในกรณีข องไมยราบยัก ษ์ Napompeth (1982, 1983a,b) ส ารวจและคัด เลือ กแมลงที่พ บว่ า ลง
ทาลายไมยราบยักษ์ ไม่พบแมลงทีม่ ศี กั ยภาพในประเทศไทย ยกเว้นด้วงหนอนเจาะลาต้น Sagra femorata และ
หนอนเจาะล าต้น กาแฟ Zeuzera coffeae แต่ ไ ม่ม ีศ ัก ยภาพเพีย งพอ จึง จ าเป็ น ทีจ ะต้อ งน าด้ว งเจาะเมล็ด
Acanthoscelides puniceus และ A. quadridentatus ศัตรูธรรมชาติจากถิน่ ดัง้ เดิมในเม็กซิโก ผ่านออสเตรเลีย
เข้ามาใช้เป็ นการควบคุมวัชพืชเหล่านี้โดยชีววิธแี บบคลาสสิก เมือ่ ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526)
ข้อมูลเบือ้ งต้นของการทาการสารวจในพืน้ ทีท่ จ่ี ะนาศัตรูธรรมชาติเข้ามาใช้ประโยชน์เหล่านี้ จึงเป็ น
เหตุผลสาคัญ ที่สนับสนุ นการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธแี บบคลาสสิกในประเทศไทย โดยการนาศัตรูธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีเ่ ป็ นแมลงเข้ามาใช้ในประเทศ โดยการสารวจหาในต่างประเทศ และ/หรือ นาเข้าแมลงชนิด
ต่าง ๆ ทีใ่ ช้ได้เป็ นผลดีแล้วในต่างประเทศ เข้ามาทดสอบและใช้ประโยชน์
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5.3.5 นิ เวศวิ ทยาของวัชพืช และศัตรูธรรมชาติ (Ecology of the weed and its natural enemies)
การสัง เกตและการศึก ษาทางด้า นนิ เ วศวิท ยาของชีว ิน ทรีย์ท่ีท าลายวัช พืช ไม่ เ พีย งแต่ จ ะมี
ความสาคัญในเรือ่ งความเฉพาะเจาะจงพืชอาศัยเท่านัน้ แต่กน็ บั ว่ามีค่ายิง่ ในการคัดเลือกชนิดของชีวนิ ทรีย์ ทีจ่ ะ
มีความสาคัญในการควบคุมทีไ่ ด้ผลด้วย ความกังวลในเรื่องความเฉพาะเจาะจงพืชอาศัย จึงเป็ นสิง่ ที่จะต้องมี
การประเมินผลก่อน ในการที่จะคัดเลือกชีวนิ ทรียท์ ่จี ะนามาใช้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้มกี ารนาแมลงที่ม ี
ความเฉพาะเจาะจงพืชอาศัยเข้ามาหลายชนิดก่อน แต่แมลงเพียงสองสามชนิดเท่านัน้ ทีจ่ ะมีคุณค่าดี ดังตัวอย่าง
เช่น ในการควบคุมต้นแคคตัสในออสเตรเลียได้มกี ารนาแมลงเข้ามาใช้ทงั ้ หมดถึง 51 ชนิด แต่จะมีแมลงเพียง 5
ชนิดเท่านัน้ ที่มคี ุณค่าและประ-สิทธิภาพดีพอที่จะนาไปใช้ได้ แต่ เนื่องจากการที่จะนาแมลงแต่ละชนิดไปใช้นัน้
จะต้องเสียทัง้ เวลา และค่าใช้จ่ายสูงมาก ในทางปฏิบตั จิ งึ ได้มกี ารเลือกเพียงชนิดเดียวทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการ
ควบคุมสูงเท่านัน้ มาใช้
ชีวนิ ทรียท์ ไ่ี ด้นาเข้ามาแล้วจะต้องทนสภาพใหม่และปรับตัวเอง เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในแหล่งทีเ่ ป็ นปั ญหา ทัง้ นี้เพื่อที่จะได้มกี ารขยายพันธุ์ และเพิม่ จานวนถึงระดับที่จะช่วยใน
การควบคุมวัชพืชได้ ในการศึกษาขัน้ ต้น จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องหาศัตรูธรรมชาติท่มี าจากท้องถิน่ ที่มคี วาม
คล้ายคลึงกันทางสภาพนิเวศวิทยา กับบริเวณที่วชั พืชกาลังเป็ นปั ญหา ในการควบคุมวัชพืช Klamath นัน้ ด้วง
หมัดทีไ่ ด้นามาใช้มหี ลายชนิด ด้วงหมัดชนิด Chrysolina hyperici จะแพร่ขยายได้ดใี นที่ทเ่ี ป็ นป่ าดักลาสเฟอร์
แต่ในทีท่ แ่ี ห้งแล้งกว่า ซึง่ เป็ นทีท่ ส่ี นพอนเดอโรซ่าเจริญเติบโต ด้วงหมัดชนิดนี้จะถูกแทนทีโ่ ดยด้วงหมัดอีกชนิด
หนึ่งคือ Chrysolina quadrigemina และในทีท่ แ่ี ห้งแล้งเกินไปกว่าทีด่ ว้ งหมัดทัง้ สองชนิดจะเจริญเติบโตได้ดกี ไ็ ด้
มีการใช้ผเี สื้อ Anaitis plagiata แทนในการควบคุม แต่ในฮาวายซึ่งมีความชื้นสูงกว่าที่ดงั กล่ าว การควบคุ ม
วัชพืชชนิดเดียวกันโดยด้วงหมัดทัง้ สองชนิด และผี เสื้อกลับไม่ได้ผลดีเท่ากับการใช้บวอี
ั ่ กชนิดหนึ่งแทนคือ
Zeuxidiplosis girardia
ศัตรูธรรมชาติทไ่ี ด้นาเข้ามาแล้ว และสามารถจะปรับตัวกับตัง้ รกรากได้ในท้องทีใ่ หม่ ควรสามารถ
ที่จะปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี และเริม่ ขยายขอบเขตการแพร่กระจายทีละเล็กน้ อยกับ ให้ผ ลในการ
ควบคุมทีด่ ขี น้ึ ด้วย ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั คือ ด้วงหมัด Chrysolina quadrigemina ซึง่ เมือ่ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
ดินฟ้ าอากาศในบริตซิ โคลัมเบียได้ แล้วสามารถทีจ่ ะให้ผลในการควบคุมวัชพืช Klamath ได้ดยี งิ่ ขึน้
สิง่ ที่มคี วามสาคัญมากอีกประการหนึ่งก็คอื การทาให้ เกิดพร้อมกัน (synchronization) ของความ
เสียหายทีเ่ กิดจากศัตรูธรรมชาติ กับวงจรการเจริญเติบโตของวัชพืช หรือสภาพเฉพาะอย่าง หรือปั จจัยบังคับทีม่ ี
อิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของวัชพืชนัน้ ๆ ซึง่ การกัดกินดอกของวัชพืชโดยตัวหนอนของด้วงหมัด Chrysolina
quadrigemina ในระหว่างฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว จะทาให้วชั พืชตายในฤดูรอ้ น ในสภาพของแคลิฟอร์เ นีย
เพราะวัชพืชจะไม่มเี วลาเพียงพอที่จะสร้างรากขึน้ มาทดแทนใหม่ได้ทนั ก่อนความแห้งแล้งในฤดูรอ้ นจะมาถึง
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Teleonemia scrupulosa จะทาลายใบของต้นผกากรองในระหว่างฤดูรอ้ นในฮาวาย แต่ผกากรองสามารถฟื้ นตัว
ขึน้ มาได้อกี ในฤดูอ่นื ของปี แต่ถ้าใช้หนอนชนิดอื่นช่วยในการทาลายใบในระหว่างฤดูทเ่ี ย็นลง ผกากรองในทีท่ ม่ี ี
ฝนไม่ชุกนักก็จะถูกทาลายหมดไป ซึง่ ตัวอย่างดังกล่าวคือ การทาให้เกิดพร้อมกันของการทาลายและวงจรของ
การเจริญเติบโตของวัชพืชทีจ่ ะทาให้เกิดผลในการควบคุมที่ดแี ละมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
การสังเกตวงจรการเจริญเติบโตของวัชพืช อาจชี้ให้เห็นถึงประเภทและเวลาที่เหมาะสมของการ
ทาลายวัชพืช ระดับการสะสมคาร์โบไฮเดรตในวัชพืช เป็ นแนวทางหนึ่งของการควบคุมวัชพืช ในการใช้สาร
กาจัดวัชพืช ถ้าจะให้ได้ผลดีทส่ี ุดควรใช้เมื่อระดับการสะสมต่า ซึง่ นักปศุสตั ว์กไ็ ด้ใช้หลักนี้มาเช่นกัน โดยการมิ
ให้มกี ารปล่อยสัตว์ลงในทุ่งหญ้า เมือ่ ระดับการสะสมของคาร์โบไฮเดรตต่ า เพราะจะทาให้พชื อาหารสัตว์เสียหาย
ได้ การใช้ชวี นิ ทรียใ์ นการควบคุมวัชพืชก็เช่นเดียวกัน การใช้ด้วงหมัดผักเป็ ด Agasicles hygrophila ในการ
ควบคุมผักเป็ ดที่แถบเมืองแจ๊คสันวิลล์ ในรัฐฟลอริดา ได้ผลอย่างสมบูรณ์ เพราะได้มกี ารปล่อยด้วงหมัดให้
ทาลายผักเป็ ดในระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน ซึง่ เป็ นช่วงเวลาทีร่ ะดับการสะสมคาร์โบไฮเดรตของ
ผักเป็ ดต่า
5.3.6 การขออนุญาตและใบอนุญาตการนาเข้าศัตรูธรรมชาติ
(Application and permit timport natural enemies)
สาหรับในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัตกิ กั พืช พ.ศ. 2507 มาตรา 4 ระบุว่า “พืช” หมายความว่า
พันธุพ์ ชื ทุกชนิด ทัง้ พืชบก พืชน้ า และพืชประเภทอื่น รวมทัง้ ส่วนหนี่งส่วนใดของพืช เช่น ต้น ตา แขนง หน่ อ
กิ่ง ใบ ราก เหง้า หัว ดอก ผล เมล็ด เชื้อ และ สปอร์ข องเห็ด ไม่ว่ า ที่ย งั ท าพัน ธุ์ไ ด้ห รือ ตายแล้ว และให้
หมายความรวมถึงตัวห้า ตัวเบียน ตัวไหม ไข่ไหม รังไหม ผึ้ง รังผึ้ง และ จุลนิ ทรีย์ด้วย และ “สิง่ ต้องห้าม”
หมายความว่า พืช ศัตรูพชื และ พาหะ ทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุ เบกษาให้เป็ นสิง่ ต้องห้าม และ
มาตรา 8 ระบุว่า ห้ามมิให้บุคคลใดนาเข้าหรืออนาผ่านซึ่งสิง่ ต้องห้าม เว้นแต่ไดัรบั อนุ ญาตจากอธิบดี และมี
ใบรับรองปลอดศัตรูพชื ของเจ้าหน้าทีข่ องประเทศทีส่ ่งสิง่ ต้องห้ามนัน้ หรือหนังสือสาคัญอย่างอื่นอันเป็ นทีเ่ ชื่อถือ
ได้ สาหรับประเทศทีไ่ ม่มกี ารออกใบรับรองปลอดศัตรูพชื กากับมาด้วย และในกรณีนาเข้านี้ อธิบดีจะอนุ ญาตได้
เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทดลองหรือการวิจยั เท่านัน้
โดยเช่ น นัน้ แมลงศัต รูธ รรมชาติข องแมลงศัต รูพ ืช ที่เ ป็ น ตัว ห้ า หรือ ตัว เบีย น และแมลงศัต รู
ธรรมชาติของวัชพืช ถือว่าเป็ น “สิง่ ต้องห้าม” (prohibited articles) ตามพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ ดังนัน้ การนาเข้า
ตัวกระทาการควบคุมโดยชีววิธที ุกชนิด ทีไ่ ด้มาจากการสารวจและรวบรวมโดยตนเอง หรือจากการร่วมมือกับ
องค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ หรือทีม่ จี าหน่ายเป็ นการค้าในต่างประเทศ จะต้องขอและได้รบั อนุญาตจากอธิบดีกรม
วิชาการเกษตร ในเบื้องต้นเฉพาะเพื่อประโชน์ในการทดลองหรือการวิจยั เท่านัน้ โดยการขออนุ ญาตนาเข้าสิง่
ต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการทดลองหรือวิจยั ตามพระราชบัญญัตกิ กั พืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไข
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(permit) โดยมีอตั ราค่าธธรรมเนียมใบอนุ ญ าตนาเข้าหรือ นาผ่ านสิ่งต้องห้าม ฉบับละ 200 บาท ใบอนุ ญาต
(permit) ที่ได้รบั ให้ใช้ได้ 6เดือน นับตัง้ แต่วนั ที่ออกใบอนุ ญาต และให้ใช้ได้ 1 ครัง้ เท่านัน้ แต่หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ทนั ภายในกาหนดเวลา สามารถขอใหม่ได้อกี
ตัวอย่างของใบอนุ ญาตนาเข้าซึง่ สิง่ ต้องห้าม ตามพระราชบัญญัตกิ กั พืช พ.ศ. 2507 คือ ใบอนุ ญาต
นาเข้าแมลงวันทาปม (Tephritid gall fly, Procecidochares utilis Stone, Diptera: Tephritidae) เพื่อการควบคุม
ต้ น ส า บ ห ม า ( Crofton weed ห รื อ Maui pamakani, Ageratina adenophora, Asteraceae) จ า ก ฮ า ว า ย
(ภาพที่ 5.4) และ เงือ่ นไข (ภาพที่ 5.5) ทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
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ภาพที่ 5.4 ใบอนุ ญาตนาเข้าแมลงวันทาปม (Tephritid gall fly, Procecidochares utilis) เพื่อการควบคุมต้น
สาบหมา (Crofton weed หรือ Maui pamakani, Ageratina adenophora)
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ภาพที่ 5.5 เงื่อนไขการนาเข้าแมลงวันทาปม (Tephritid gall fly, Procecidochares utilis) เพื่อการควบคุม
ต้นสาบหมา (Crofton weed หรือ Maui pamakani, Ageratina adenophora)
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นอกจากนัน้ ถ้าเป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้า (trade-related matter) ระหว่างประเทศ ของตัว
กระทาการควบคุมโดยชีววิธ ี หรือศัตรูธรรมชาติ เราควรที่จะรูจ้ กั “มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการ
สุขอนามัยพืช” (International Standards for Phytosanitary Measures – ISPM) ทีป่ ระเทศภาคีของ “อนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ” (International Plant Protection Convention – IPPC) ภายใต้องค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ซึง่ ประเทศไทยเข้าร่วมเป็ นประเทศภาคี (party) ด้วย มีพนั ธะ
กรณี ภ ายใต้ “ข้อ ตกลงองค์ก ารการค้า โลก (World Trade Organization – WTO) ว่ า ด้ว ยการประยุ ก ต์ ใ ช้
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช” (WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary
Measures) ที่เรียกว่า “SPS Agreement” ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ISPM No. 3 “แนวทางการปฏิบตั สิ าหรับ
การส่ งออก การจัดส่ ง การนาเข้า และ การปลดปล่ อ ยตัว กระทาการควบคุ มโดยชีว วิธ ี และสิ่งมีชีว ิต ที่เ ป็ น
ประโยชน์อย่างอื่น” (Guidelines for the Export, Shipment, Import and Release of Biological Control Agents
and Other Beneficial Organisms) ค.ศ. 2005 ซึง่ สาหรับประเทศไทย ISPMs ทัง้ หมดกว่า 30 เรื่อง มีการแปล
เป็ น ภาษาไทยอย่ า งไม่เ ป็ น ทางการทัง้ หมดโดย ดร. บรรพต ณ ป้ อ มเพชร มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์
(www.acfs.go.th) จะอยูภ่ ายใต้การดูแลของสานักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) (National
Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards – ACFS) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5.3.7 การนาเข้าเพื่อการปลดปล่อย (Importation for release)
ในการนาเข้าเพื่อการปลดปล่อย ขัน้ ตอนแรกที่สาคัญที่ต้องดาเนินการคือเมื่อได้นาสิง่ เพาะเลี้ยง
ศัตรูธรรมชาติ (natural enemy culture) ในวัสดุท่สี ่งมอบ (consignment) เข้ามาแล้ว จะต้องดูแลสิง่ เพาะเลีย้ ง
ศัต รู ธ รรมชาติ ช นิ ด นั ้น ในห้ อ งกัก กัน แมลง (insect quarantine) ท าการเพาะเลี้ย งอย่ า งน้ อ ย 1 ชัว่ อายุ
(generation) เพื่อกาจัดทัง้ ตัวเบียนและเชื้อโรค ที่อาจติดมาให้หมดไป ก่อนการปลดปล่อยในภาคสนาม (field
release) หากจะต้องนาไปปลดปล่อยทันที หรือ ก่อนการนาไปเพาะเลีย้ งเพิม่ ปริมาณ (mass rearing) เพิม่ เติม
เพื่อการปลดปล่อยในภายหลัง
เมื่อเป็ นที่แน่ ใจแล้ว ว่าสิง่ เพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาตินัน้ ปราศจากตัวเบียนและเชื้อโรคแล้ว จะต้อง
ย้ายสิง่ เพาะเลีย้ งนัน้ ไปไว้ในภาชนะบรรจุใหม่ เพื่อนาไปปลดปล่อยในภาคสนาม จะต้องทาลายวัสดุต่าง ๆ เช่น
พืชอาหาร วัสดุการบรรจุหบี ห่อสิง่ เพาะเลี้ยง และวัสดุอ่นื ๆ ทัง้ หมด ที่ส่งมาเป็ นวัสดุท่สี ่งมอบ ใน autoclave
หรือเผาในเตาเผา (incinerator)
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5.3.8 การศึกษาความเฉพาะเจาะจงต่อพืชอาศัย (Host specificity study)
การใช้ศตั รูธรรมชาติในการควบคุมวัชพืช ไม่ว่าจะเป็ นศัตรูธรรมชาติพ้นื เมือง หรือทีไ่ ด้นามาจาก
ต่างประเทศก็ตาม จะนามาใช้ประโยชน์ได้ ก็ต่อเมือ่ ศัตรูธรรมชาติเหล่านัน้ จะไม่ไปทาลายพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น
ๆ ด้วยเหตุน้ี ทัง้ ประจักษ์พยานและความเชื่อถือได้ของการตรวจสอบ จึง นับว่าเป็ นสิง่ ที่มคี วามสาคัญ ที่สุ ด
ประจักษ์พยานเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะได้มาจากการทดสอบในห้องปฏิบตั กิ าร หรือห้องกักกัน (quarantine) นอกไป
จากนัน้ จะต้อ งมีก ารทดสอบเพิ่มเติมด้วยว่าศัตรูธรรมชาติชนิดนัน้ ๆ จะต้อ งสามารถที่จะหาพืชอาศัยและ
เจริญ เติบโตครบวงจรชีว ิต ได้ใ นสภาพแวดล้อ มที่เ กี่ยวข้องด้วย การตรวจสอบโดยสมบูรณ์ อ าจดาเนินเป็ น
ขัน้ ตอน และการตรวจสอบเหล่านี้ เป็ นวิธกี ารที่ใช้กบั ศัตรูธรรมชาติท่เี ป็ นแมลงเท่านัน้ สาหรับศัตรูธรรมชาติ
ชนิดอื่น ๆ และโรค จะต้องมีการดัดแปลงแก้ไขตามความสมควรและเหมาะสม
ในหลัก การ พืช อาศัย หรือ พืช อาหาร ที่จ ะน ามาใช้ใ นการทดสอบความเฉพาะเจาะจงต่ อ พืช อาศัย
(host specificity test) กล่าวอย่างกว้าง ๆ ว่าควรจะเป็ น
1. พืชทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องกันทางอนุกรมวิธาน (Taxonomically unrelated plants) เป็ นพืชชนิด
ต่าง ๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันทางอนุกรมวิธาน ทัง้ ทีม่ แี ละไม่มคี วามสาคัญทางเศรษฐกิจ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ
2. พืช ที่ม ีค วามเกี่ย วข้อ งกัน ทางอนุ ก รมวิธ าน (Taxonomically related plants) เป็ น พืช ชนิ ด
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันทางอนุ กรมวิธาน ทัง้ ที่มแี ละไม่มคี วามสาคัญทางเศรษฐกิจ และความ
หลากหลายทางชีว ภาพ แต่ เ ป็ นพืชที่อยู่ใ นสกุ ล (genus) หรือ ในวงศ์หรือ ตระกูล (family)
เดียวกัน
ในการทดสอบความเฉพาะเจาะจงต่ อ พืชอาศัย สิ่งแรกที่จะต้อ งดาเนิ นการคือ การตรวจสอบ
ชีววิทยาของแมลงชนิดนัน้ ซึ่งจะรวมไปถึงการปรับตัวทางสัณฐานวิทยา ทางสรีรวิทยา ทางอุปนิสยั และการ
ปรับตัวอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วพันกับพืชอาศัยของมัน เช่น ความยาวของท่อวางไข่ทว่ี างไข่ในดอก ตรวจสอบขนาดของ
ดอก และชนิดของพืชนัน้ ๆ ทีอ่ าจจะถูกทาลายได้ หรือปฏิกริ ยิ าตอบโต้อนั สลับซับซ้อน ระหว่างนิสยั ของแมลงที่
สร้า งปม และการตอบสนองทางสรีร วิท ยาของพืช ซึ่ง จะเป็ น ตัว บ่ ง ความเหมาะสมของพื ช อาศัย เป็ น ต้น
การศึกษาเหล่านี้มกั ทากันอย่างกว้างๆ ซึง่ จะรวมไปถึงการค้นคว้าจากเอกสารในเรือ่ งพิสยั (range) และขอบเขต
ของพืชอาศัยของแมลงเหล่านี้ดว้ ย แมลงชนิดใดก็ตาม ทีไ่ ด้มกี ารใช้ในการควบคุมโดยชีววิธไี ด้ผลและปลอดภัย
แล้ว จะเป็ นข้อพิสูจน์ทด่ี ที ส่ี ุด แต่การทดสอบเพิม่ เติม อาจมีความจาเป็ น ถ้าวัชพืชทีเ่ กี่ยวข้องนัน้ อาจจะมีความ
แตกต่างกันไปบ้างในสภาพแวดล้อมใหม่
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ระดับความเชื่อมันที
่ ่สูงอาจจะได้มาจากความเฉพาะเจาะจงพืชอาศัยของแมลง ที่อยู่ในระดับทาง
อนุกรมวิธานกลุ่มเดียวกัน เช่น สกุลทีจ่ ากัดตัวเองในการทาลายพืชในประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึง่ หมายความว่า
แมลงชนิดนัน้ ๆ ได้มคี วามเฉพาะเจาะจงกับพืชในกลุ่ มนัน้ เท่านัน้ ด้วยเหตุน้ี ในช่วงเวลาที่นานพอและใน
ขอบเขตทางภูมศิ าสตร์ทก่ี ว้างขวางเพียงพอ แมลงเหล่านี้ไม่แสดงให้เห็นประจักษ์พยานแน่ ชดั ว่าจะไม่ทาลาย
พืชชนิดอื่นแต่อย่างใดทัง้ สิน้ จากการสังเกตเช่นนี้ ก็จะเป็ นการยืนยันในเรือ่ งความเฉพาะเจาะจงของพืชอาศัยได้
ในการทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพืชอาศัย (host specificity test) จะมีห ลัก หรือ แนวทาง
พืน้ ฐานของการทดสอบสองแนวทาง คือ
1. วิธที ดสอบกับพืชเพาะปลูก (Crop testing method)
2. วิธที ดสอบความเกีย่ วข้องทางชีวภาพ (Biological relevant method)
การทดสอบทัง้ สองวิธนี ้ี อาจแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดไม่ได้ และในการทดสอบมักจะต้องใช้ทงั ้
สองวิธ ีร่ว มกัน วิธ ีท ดสอบกับ พืช เพาะปลูก โดยทัว่ ไปจะใช้ก ับ แมลงที่ไ ด้ม าจากท้อ งถิ่น ที่ข้อ มูล ทางด้ า น
อนุกรมวิธาน หรือขอบเขตพืชอาศัยของแมลงชนิดนัน้ ๆ ยังมีไม่มากนัก ซึง่ รวมไปถึงข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับศัตรูพชื ใน
ท้องถิน่ นัน้ ๆ ด้วย ในวิธที ดสอบทางด้านความเกี่ยวข้องทางชีวภาพ มักจะนามาใช้เมือ่ ข้อมูลต่าง ๆ มีพร้อมมูล
แล้ว ในการทดสอบทัง้ สองแบบนี้อาจทาในห้องปฏิบตั กิ าร หรือห้องกักกัน หรือในกรงสนาม หรือแม้กระทังพื
่ ชที่
ไม่ได้ใส่กรงไว้ดว้ ย
ในการทดสอบกับพืชเพาะปลูก จะมีการเน้นเพื่อให้แน่ใจ ว่าพืชเศรษฐกิจทีใ่ ช้ในการเพาะปลูกจะไม่
ถูกกัดกินหรือทาลายโดยแมลงชนิดนัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พืชเศรษฐกิจทีม่ กี ารปลูกในบริเวณที่มวี ชั พืชระบาด
อยู่ และเป็ นพืชทีแ่ มลงเหล่านัน้ อาจจะยังไม่เคยพบมาก่อน พืชเศรษฐกิจเหล่านี้ส่วนใหญ่อาจจะไม่มสี ารกระตุ้นที่
จะทาให้แมลงเหล่านี้กดั กิน แต่ในทานองเดียวกันอาจจะไม่มสี ารกีดกัน ทีจ่ ะป้ องกันมิให้แมลงทาลายด้วยเช่นกัน
ด้วยเหตุน้ีพชื ดังกล่ าวอาจจะเป็ นพืชอาศัยชัวคราว
่
(casual transfer host) และอาจทาให้เกิดความเสียหาย
ชัวคราวได้
่
ในการทดสอบพืชอาศัยนัน้ ซึง่ ผลของการทดสอบอาจนาไปถึงการประเมินผลทีไ่ ม่ถูกต้องได้ เพราะ
การทดสอบแมลงในกรงเล็ก ๆ หรือภายใต้สภาพบังคับ อาจทาให้แมลงเหล่านัน้ จาเป็ นต้องกินแต่พชื ทดสอบ
เพื่อการอยูร่ อดของมันเอง แต่ในธรรมชาติมนั จะไม่กนิ พืชทดสอบเหล่านัน้ เลย และบางทีจากผลของการทดสอบ
เหล่านี้ จะทาให้เราละทิง้ หรือเลิกใช้แมลงชนิดนัน้ ซึง่ แท้ทจ่ี ริงแล้ว อาจจะมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมวัชพืช
ได้
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เหตุ ผ ลส าคัญ ของการใช้ ว ิธ ีก ารทดสอบแบบความเกี่ย วข้อ งทางชีว ภาพ เป็ นการทดสอบ
เมื่อขอบเขตพืชอาศัยเป็ นทีร่ อู้ ย่างชัดแจ้ง และจากข้อมูลนี้พอทีจ่ ะเป็ นการคาดคะเนได้ว่าพืชอื่น ๆ ทีไ่ ม่มคี วาม
เกี่ยวข้องกันกับวัชพืชทางพฤกษศาสตร์และชีววิทยา ก็จะปลอดภัยจากการถูกทาลาย โดยแมลงทีก่ าลังทาการ
ทดสอบด้วย แต่จะอย่างไรก็ตาม ไม่มกี ารทดสอบแต่ เพียงวิธใี ดวิธหี นึ่ง ที่จะให้ขอ้ สรุปที่แน่ นอนได้ และโดย
ทัว่ ๆ ไปแล้ว การทดสอบจะต้องใช้ทงั ้ สองวิธรี ว่ มกัน
การศึกษและการตรวจสอบความเฉพาะเจาะจงต่อพืชอาศัย (host specificity) เป็ นขัน้ ตอนพืน้ ฐาน
ที่มคี วามสาคัญของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี และไม่ควรนาแมลงที่เรายังไม่รคู้ วามเฉพาะเจาะจงพืชอาศัย
และขอบเขตหรือพิสยั ของพืชอาศัย (host range) เข้ามาใช้ จนกว่าจะมีการตรวจสอบที่แน่ นอนก่อนในท้องถิ่น
ดัง้ เดิม หรือ ในห้องกักกัน (quarantine) หรือภาคสนามแล้วแต่กรณี (Heard, 1997)
การทดสอบพืชอาศัยของแมลงศัตรู ธรรมชาติของวัชพืชในเป้ าหมาย ที่มศี ักยภาพที่จะเป็ นตัว
ควบคุมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ อาจใช้วธิ กี ารทดสอบต่าง ๆ เช่น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การทดสอบการกินพืชอาหารของตัวเต็มวัย (Adult feeding tests)
การทดสอบการวางไข่ (Oviposition tests)
การทดสอบการเจริญเติบโตของตัวอ่อน (Larval development tests)
การทดสอบแบบมีทางเลือกกับแบบไม่มที างเลือก (Choice versus no-choice tests)
การทดสอบโดยการให้อดอาหาร (Starvation tests)
การทดสอบหลายช่วงอายุ (Multi-generation tests)
การทดสอบแบบเปิ ดในภาคสนาม (Open-field tests)
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รายละเอียดของการทดสอบพืชอาศัยต่าง ๆ ในแต่ละขัน้ ตอนโดยสังเขป
1. การทดสอบการกิ นพืชอาหารของตัวเต็มวัย (Adult feeding tests)
การทดสอบการกินพืชอาหารของตัวเต็มวัย จะใช้กบั แมลงที่ตวั อ่อนกินส่วนต่าง ๆ ของพืชอาศัย
ถ้าทัง้ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยทาความเสียหายพืชอาหารอย่างรุนแรง ต้องมีการตรวจสอบพิสยั ของการกินของตัว
เต็มวัยด้วย พร้อมกันไปกับการทดสอบการวางไข่บนพืชอาศัยชนิดต่าง ๆ ทีน่ ามาทดสอบ การประเมินการกิน
อาจเปรียบเทียบระหว่างพืชอาศัยที่นามาทดสอบและวิเคราะห์ความสาคัญทางสถิติ ความเสียหายจากการกิน
อาจใช้จานวนแผลของการกัดกิน จานวนหรือส่วนของพืชทีเ่ สียหาย หรือการวัดพืน้ ทีใ่ บทีถ่ ูกกัดกิน ฯลฯ
2. การทดสอบการวางไข่ (Oviposition tests)
การทดสอบการวางไข่ (oviposition tests) มักจะใช้เพื่อตรวจสอบพิสยั ของพืชอาศัย (host range)
ของแมลง ซึง่ เป็ นกลุ่มของชนิดพืชทีต่ วั อ่อนของแมลงสามารถเจริญเติบโตได้ในธรรมชาติ พืชทีเ่ ป็ นอาหารของ
ตัวอ่อน มักจะเป็ นพืชทีต่ วั เต็มวัยตัวเมียชอบมาวางไข่ โดยเช่นนัน้ ขบวนการเลือกพืชอาศัยโดยการวางไข่ของ
ตัวเมีย จึงมีการนามาใช้เป็ นตัวชี้วดั พิสยั ของพืชอาศัย การทดสอบอาจทาได้โดยปล่อยตัวเมียให้ว างไข่ใ น
ช่วงเวลาหนึ่ง บนพืชอาศัยหลากชนิดรวมทัง้ วัชพืชในเป้ าหมายด้วย ในกรงหรือโรงเลีย้ งแมลง (insectary) แล้ว
นับจานวนไข่ท่วี างบนพืชอาศัยแต่ล ะชนิด แต่การทดสอบนี้ อาจทาไม่ได้ก ับแมลงหลายชนิดที่จะไม่ว างไข่
ภายใต้สภาพการจากัดบริเวณหรือพื้นทีเ่ ช่นในกรงที่เล็กหรือแคบ ซึง่ อาจต้องใช้กรงทีใ่ หญ่ขน้ึ และถ้าทาไม่ได้
ก็จะต้องใช้วธิ กี ารทดสอบอื่นแทน
3. การทดสอบการเจริญเติ บโตของตัวอ่อน (Larval development tests)
ถ้าพบว่ามีการวางไข่บนพืชอาศัยทีน่ ามาทดสอบ จาเป็ นต้องทดสอบการอยู่รอดของไข่ (viability)
ความสามารถของพืชอาศัยทีจ่ ะรองรับการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในระยะตัวหนอนและการเข้าดักแด้ การตาย
ในระยะต่าง ๆ และปริมาณการวางไข่ของตัวเต็มวัยทีไ่ ด้มา ทัง้ นี้อาจรวบรวมไข่ ให้ออกเป็ นตัวหนอนบนชิน้ ส่วน
หรือใบของพืชอาหารในกรงหรือภาชนะเพาะเลีย้ ง
การทดสอบการเจริญเติบโตของตัวอ่อนบนพืชอาศัย ใช้กบั แมลงทีเ่ ฉพาะตัวอ่อนเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นตัวที่
ทาความเสียหายให้กบั พืชอาศัย เช่นตัวอ่อนของแมลงในอันดับ Lepidoptera และ Diptera หรือแมลงในอันดับ
Coleoptera ซึง่ บางทีทงั ้ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย เป็ นระยะทีท่ าลายพืชอาศัยด้วย การทดสอบนี้ เป็ นการตรวจหา
ความเหมาะสมของพืชอาศัย ว่าเป็ นอาหารทีต่ วั อ่อนสามารถเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวติ ได้หรือไม่ โดยการให้
ตัวอ่อนกินชิน้ ส่วนของพืชที่เป็ นอาหาร ตามลักษณะการทาลายของแมลง เช่น ยอดใบ ใบอ่อนหรือใบแก่ ดอก
หรือ ผล กิง่ หรือ ลาต้น หรือ ราก เป็ นต้น
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4. การทดสอบแบบมีทางเลือกกับแบบไม่มีทางเลือก (Choice versus No-choice tests)
การทดสอบการกิน พืช อาหารและการทดสอบการวางไข่ข องตัว เต็ม วัย อาจเป็ น ได้ท งั ้ แบบมี
ทางเลือกและแบบไม่มที างเลือก ในแบบทีม่ ที างเลือก จะปล่อยแมลงจานวนหนึ่งบนพืชอาศัยชนิดต่าง ๆ ทีม่ พี ชื
อาศัยปกติรวมอยู่ดว้ ยพร้อมกันไป ส่วนในแบบไม่มที างเลือก จะปล่อยแมลงบนพืชอาศัยและพืชทดสอบเพียง
ชนิดเดียว ในแต่ละการทดสอบเท่านัน้ จนครบจานวนพืชทดสอบทัง้ หมด และในการทดสอบทัง้ สองแบบ จะต้อง
มีพชื ในเป้ าหมายรวมอยู่ด้วย เพื่อใช้เป็ นตัวเปรียบเทียบ (control host plant) และการทดสอบทัง้ สองแบบนี้
จะต้องอยูใ่ นสภาพทีเ่ หมาะสม ทีแ่ มลงจะสามารถวางไข่และกินพืชอาหารได้
ข้อได้เปรียบของการทดสอบแบบมีทางเลือก คือความเป็ นธรรมชาติมากกว่า สาหรับแมลงที่จะ
เลือกพืชอาศัยได้ตลอดเวลา และมีประสิทธิภาพสูงกว่า ส่วนการทดสอบแบบไม่มที างเลือก เป็ นการทดสอบที่
เข้มงวดกว่าการทดสอบแบบมีทางเลือก แมลงอาจไม่วางไข่หรือกินพืชทดสอบทีไ่ ม่ใช่พชื ปกติ การทดสอบแบบ
ไม่มที างเลือก อาจตามมาด้วยการทดสอบแบบมีทางเลือก โดยการใช้พชื ทีมกี ารวางไข่ และ/หรือ การกินเกิดขึน้
บ้าง โดยพาะอย่างยิง่ ถ้าเป็ นพืชชนิดใกล้เคียงทีเ่ ป็ นพืชเศรษฐกิจ การทดสอบแบบไม่มที างเลือกอาจเป็ นแบบ
ต่อเนื่องกันไป (serial) หรือ สืบเนื่องกันเป็ นลาดับ (sequential) หรือ ขนานกันไป (parallel) ในการทดสอบแบบ
ต่อเนื่องกันหรือสืบเนื่องกันเป็ นลาดับ แมลงจะได้รบั พืชในเป้ าหมายและพืชทดสอบสลับ กันไป ส่วนแบบทีข่ นาน
กันไป แมลงจะได้รบั พืชในเป้ าหมาย และพืชทดสอบแยกออกจากกัน
5. การทดสอบโดยการให้อดอาหาร (Starvation tests)
การทดสอบโดยการให้แมลงอดอาหารช่วงเวลาหนึ่ง ก่อนให้พชื ทดสอบกินเป็ นอาหาร เป็ นการ
ทดสอบแบบไม่มที างเลือก ของทัง้ ตัวเต็มวัยและในระยะตัวหนอน ซึง่ ต้องดาเนินการจนกระทังแมลงตายในที
่
่สุด
เป็ นการตรวจสอบว่าแมลงจะไม่กนิ พืชอาหารทีท่ ดสอบเพื่อการอยูร่ อด หลังจากการไม่ให้อาหารระยะหนึ่งแล้ว
6. การทดสอบหลายช่วงอายุ (Multi-generation tests)
ในกรณีทพ่ี ชื ทีไ่ ม่ใช่พชื ในเป้ าหมาย เป็ นทีย่ อมรับได้ โดยแมลงวางไข่ได้ และพืชนัน้ สามารถรองรับ
การเจริญ เติบโตของระยะตัวอ่อ นได้ จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม ว่าพืชอาหารชนิดนัน้ สามา รถรองรับ
ประชากรของแมลงชนิดนัน้ ได้ต่อไปไม่เป็ นทีส่ น้ิ สุดหรือไม่ โดยการขยายพันธุบ์ นพืชชนิดนัน้ เช่นเดียวกันกับการ
ขยายพันธุ์บนพืชอาหารปกติ โดยมีแผนการทดลองทางสถิติ ที่สามารถทาการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ นัย
ความสาคัญทางสถิตไิ ด้ ในแต่ละช่วงอายุขยั หลาย ๆ ช่วง เพื่อการตัดสินใจในการทีจ่ ะใช้ประโยชน์แมลงชนิดนัน้
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7. การทดสอบแบบเปิ ดในภาคสนาม (Open-field tests)
Clement & Cristofaro (1995) ทบทวนการทดสอบความเฉพาะเจาะจงพืชอาศัยของแมลงศัตรู
ธรรมชาติของวัชพืชแบบเปิ ดในภาคสนาม ซึ่งการทดสอบแบบนี้ สามารถที่จะดาเนินการได้เฉพาะในประเทศ
ดัง้ เดิมของแมลงศัตรูธรรมชาติทม่ี ศี กั ยภาพเท่านัน้ หรือ ในประเทศทีไ่ ด้มกี ารนาศัตรูธรรมชาติชนิดนัน้ เข้าไปใช้
ในการควบคุมมาก่อนแล้ว กับไม่สมควรที่จะนาศัตรูธรรมชาติไปทาการทดสอบแบบเปิ ด ในประเทศทีจ่ ะมีการ
นาเข้าไปใช้ประโยชน์
การทดสอบความเฉพาะเจาะจงพืชอาศัยของแมลงศัตรูธรรมชาติของวัชพืชแบบเปิ ดในภาคสนาม
จะกระทาโดยการนาพืชตัวเปรียบเทียบ (control plant) พร้อมกับพืชทดสอบ (test plants) ชนิดต่าง ๆ เข้าไปไว้
ในพืน้ ทีท่ ม่ี ศี ตั รูธรรมชาติปรากฏอยู่อย่างชุกชุมและมีความหนาแน่ นสูง แต่มกั จะไม่ได้ผลตามวัตถุป ระสงค์ของ
การทดสอบ และผลของการทดสอบแบบนี้ จะคลาดเคลื่อนไปตามฤดูกาลและพืน้ ทีท่ ดสอบ
5.3.9 กรณี ศึกษาของการทดสอบความเฉพาะเจาะจงพืชอาศัย
(Case Studies on Host Specificity Tests)
1. การควบคุมผักตบชวา
ในการควบคุมผักตบชวาโดยการใช้ด้วงงวงผักตบชวา 2 ชนิด คือ Neochetina eichhorniae และ
N. bruchi มีการทดสอบความเฉพาะเจาะจงพืชอาศัย โดยการใช้พชื ทดสอบรวม 274 ชนิดใน 77 วงศ์ เริม่ มีการ
ปลดปล่อยในสหรัฐอเมริกาเมือ่ ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515) และ ค.ศ.1974 (พ.ศ. 2517) ตามลาดับ และต่อมามีการ
ปลดปล่อยภาคสนามใน 39 และ 27 ประเทศ ตามลาดับ (Julien et al., 1999) ในการทดสอบความเฉพาะเจาะจง
พืชอาศัยของ N. eichhorniae ในอินโดนีเซีย โดย BIOTROP ในเบือ้ งต้น พบว่าด้วงตัวเต็มวัย สามารถแทะเล็ม
ใบของต้นพุทธรักษากินหัว (edible canna, Canna edulis) ได้ และถึงจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในหัวของต้น
พุทธรักษาได้กต็ าม จึงไม่อนุ ญาตให้มกี ารปลดปล่อย จนเมื่อมีการใช้กนั อย่างกว้างขวางและแพร่หลายทัวโลก
่
รัฐบาลอินโดนีเซียจึงได้อนุญาตการนาเข้าและการปลดปล่อยเมือ่ ค.ศ. 1979 และ1996 ตามลาดับ
2. การควบคุมต้นไมยราบยักษ์
การสารวจหาแมลงศัต รูธ รรมชาติใ นเม็กซิโก เพื่อ การควบคุ มต้นไมยราบยักษ์ ใ นออสเตรเลีย
เริม่ ต้นมาตัง้ แต่ ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) โดย CSIRO Entomology พบแมลงทัง้ หมด 417 ชนิด ที่กดั กินต้น
ไมยราบยักษ์ นาแมลงเข้าไปประเมินต่อในออสเตรเลีย 43 ชนิด และปลดปล่อยในภาคสนามรวม 13-14 ชนิด
จากแมลงทีป่ ลดปล่อย ปรากฏว่าด้วงเจาะเมล็ด Acanthoscelides puniceus หนอนผีเสือ้ ชอนลาต้น Neurostrota
gunniella หนอนผีเสือ้ ปี กใสเจาะลาต้น Carmenta mimosa และด้วงกินดอก Coelocephalapion pigrae สามารถ
ลดการเจริญเติบโตและการผลิตเมล็ดของต้นไมยราบยักษ์ ได้อย่างเป็ นทีน่ ่ าพอใจ (Flanagan & Julien, 2004)
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และ มีการแนะนาว่าควรใช้แมลงทัง้ 4 ชนิดนี้ หากมีการทาการควบคุมต้นไมยราบยักษ์ในพืน้ ทีส่ งวนชีวมณฑล
ทะเลสาบ (Tonle Sap Biosphere Reserve - TSBR) ในประเทศกัมพูชา (van Zalinge, 2005)
ในบรรดาแมลงทัง้ 4 ชนิ ด ดัง กล่ า ว หนอนผีเ สื้อ ชอนล าต้ น (mimosa stem-mining moth,
Neurostrota gunniella, Lepidoptera: Gracillariidae) (ภาพที่ 5.6) ซึ่ง มีก ารตัง้ ชื่อ โดยใช้ ต ัว อย่ า งต้ น แบบ
holotype จากรัฐ Texas สหรัฐอเมริกา หนอนจะเจาะทายอดอ่อนแล้วชอนเข้าไปในลาต้นของไมยราบยักษ์ และ
พืชในสกุ ล เดียวกับผักกระเฉด (Neptunia oleraceae) ในประเทศไทย แต่ เ ป็ นพืชพื้นเมือ งของเม็กซิโก คือ
N. plena มีการทาการทดสอบความเฉพาะเจาะจงในเม็กซิโก จนได้รบั ผลเป็ นที่พอใจ แล้วจึงส่งตัวอย่างเข้า
ออสเตรเลีย เพื่อทดสอบเพิม่ เติมในเรือนกักกันของ CSIRO ที่ Brisbane เมื่อ ค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529) โดยใช้
พืชทดสอบทัง้ หมด 99 ชนิด พบว่า N. gunniella สามารถวางไข่บนพืชวงศ์ถวั ่ 9 ชนิด และตัวหนอนสามารถ
เจริญ เติบโตจนเป็ นตัวเต็มวัยได้บนพืช 5 ชนิด ซึ่งเป็ นพืชต่ างถิ่น 2 ชนิด คือ M. pigra และ M. pudica อีก
3 ชนิดเป็ นพืชพืน้ เมืองของออสเตรเลีย คือ Neptunia dimorphantha, N. gracilis และ N. Monosperma

ภาพที่ 5.6 ผีเ สื้อ หนอนชอนต้น ไมยราบ (Mimosa stem-mining moth, Neurostrota gunniella) ที่จ ากการ
ทดสอบในเรือนกักกัน พบว่าสามารถลงทาลายผักกระเฉดได้ จึงไม่มกี ารปลดปล่อยในประเทศไทย
(แหล่งทีม่ า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)
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แต่ในประเทศออสเตรเลีย ผลจากการทดสอบพบว่า M. pigra ถูกทาลายสูงทีส่ ุด ส่วนพืชทีเ่ หลืออึก
4 ชนิด ตัวหนอนมีการตายสูงกว่าร้อยละ 60-90 และเจริญเป็ นตัวเต็มวัยต่ าเพียง 3 -18 ตัว แต่ใน M. pigra ตัว
หนอนตายน้อยกว่าร้อยละ 25 และออกเป็ นตัวเต็มวัยสูงถึง 95 ตัว ส่วนความเสียหายต่อพืชทดลองอื่น ๆ อีก
90 ชนิ ด ไม่ม ีนัย ความส าคัญ ทางสถิติ จึง ใดัร บั การอนุ ม ตั ิใ ห้ป ลดปล่ อ ยในภาคสนามได้ ในแถบชานเมือ ง
Darwin, Northern Territory ซึง่ มีการระบาดของไมยราบยักษ์ทร่ี นุ แรง เมือ่ ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530)
หลังการปลดปล่อย Julien & Griffiths (1998) รายงานว่า N. gunniella สามารถแพร่กระจายเป็ น
ระยะทางอย่างต่ าถึง 160 กม. จากจุดปลดปล่อย และทาลายลาต้นได้มากกว่า ร้อยละ 90 แต่ไม่มรี ายงานว่ามี
การนาไปใช้ใ นประเทศอื่นแม้แต่ ประเทศเดียว มีการนา N. gunniella จากเม็กซิโกผ่ านออสเตรเลีย เข้ามา
ทดสอบในประเทศไทยในเรือนกักกันแมลง เมื่อ ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) และพบว่าสามารถเจริญเติบโตและ
ทาลายยอดอ่อ นและล าต้นของต้นไมยราบยักษ์ได้ดี แต่พบว่าสามารถชอนทาลายทาลายล าต้นผักกระเฉด
(Neptunia oleracea) ได้ดเี ช่นกัน ผักกระเฉดชนิดทีพ่ บในประเทศไทย มีถนิ่ กาเนิดอยูใ่ นตอนใต้ของเม็กซิโกถึง
ตอนเหนือของอเมริกาใต้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีการนาเข้ามาในทวีปเอเชียตัง้ แต่เมื่อไร แต่ได้ปรับตัวตามธรรมชาติ
(naturalize) จนราวกับว่าเป็ นพืชพื้นเมือง กลายเป็ นพืชอาหารเศรษฐกิจในหลายประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ทัง้ ในประเทศไทย สหภาพพม่า สปป. ลาว เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย จึงต้องทาลาย N. gunniella
ในเรือนกักกันแมลง และไม่มกี ารใช้ประโยชน์ในประเทศไทย (Winotai et al. 1992; Napompeth, 1994) เพราะ
ไม่มคี วามปลอดภัยในการใช้ N. gunniella ในพื้นที่การระบาดของไมยราบยักษ์ในประเทศต่าง ๆ แถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งผักกระเฉดเป็ นพืชเศรษฐกิจ จึงไม่มกี ารนาไปใช้ต่อเช่นแมลงชนิดอื่น และเป็ นการใช้
เฉพาะในออสเตรเลียเท่านัน้
ดังนัน้ การแนะนาว่าควรใช้ N. gunniella ซึ่งเป็ นแมลงชนิดหนึ่งของแมลง 4 ชนิด คือ ด้วงเจาะ
เมล็ด A. puniceus หนอนผีเสื้อชอนลาต้น N. gunniella หนอนผีเสื้อเจาะลาต้น C. mimosa และด้วงกินดอก
C. pigrae หากมีการทาการควบคุมต้นไมยราบยักษ์โดยชีววิธใี นพื้นที่สงวนชีวมณฑลทะเลสาบ (Tonle Sap
Biosphere Reserve - TSBR) ในประเทศกัมพูชา โดย van Zalinge (2005) จะเป็ นความผิดพลาดทีร่ ุนแรงมาก
และกรณีศกึ ษานี้ เป็ นการย้าและชีใ้ ห้เห็นความสาคัญของการทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพืชอาหารและพืช
อาศัย ของแมลงศัตรูธรรมชาติทจ่ี ะนาเข้ามาใช้จากต่างประเทศด้วย
Ostermeyer & Grace (2007) รายงานว่ า ในการส ารวจศัต รู ธ รรมชาติ 8 ชนิ ด จาก 14 ชนิ ด
ทีป่ ลดปล่อยในออสเตรเลีย เป็ นเวลา 8 ปี ระหว่าง ค.ศ. 1997-2004 เช่น หนอนผีเสือ้ ปี กใสCarmenta mimosa
หนอนเจาะลาต้น (Neurostrota gunniella) ด้วงงวงเล็กกินดอก (Coelocephalapion pigrae) ด้วงเจาะเมล็ดชนิด
(Acanthoscelides puniceus) ด้วงกินใบ (Chlamisus mimosae) และ ด้วงกินต้นกล้าและกินราก (Malacorhinus
irregularis) ปรากฏว่าหนอนเจาะลาต้น C. mimosa ทาความเสียหายสูงสุด แพร่กระจายอยู่ทุกทีแ่ ละขยายมาก
ขึ้น N. gunniella พบในทุกท้อ งที่เ ช่นกัน ทาลายยอดต้นไมยราบยักษ์ สูงถึง 94% แต่ ทงั ้ A. puniceus และ
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C. mimosa ไม่แ พร่กระจายหรือ ชุ กชุ มเท่า ใดนัก และประชากรลดลงในช่ว งการส ารวจ ส่ ว นแมลงชนิ ด อื่น
มาพบว่าตัง้ รกรากได้ หรือ ประชากรอาจต่าจนไม่สามารถตรวจพบได้
ประเทศไทยนาด้ว งเจาะเมล็ด 2 ชนิด คือ Acanthoscelides puniceus และ A. quadridentatus
(Coleoptera: Bruchidae) จากเม็กซิโกผ่านออสเตรเลียเมื่อ ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) มีการทดสอบที่เคร่งครัด
เพื่อให้แน่ ใจว่าจะไม่เป็ นศัตรูพชื ของเมล็ดถัวเช่
่ นเดียวกับด้วงถัว่ (bean bruchid, Acanthoscelides obtectus)
ซึ่งระบาดอยู่ในยุโรป หลายประเทศในเอเชีย และ ออสเตรเลีย ตัง้ แต่มกี ารปลดปล่ อยภาคสนามตัง้ แต่ ค.ศ.
1984 (พ.ศ. 2527) ด้วงทัง้ 2 ชนิดสามารถตัง้ รกรากได้ดี ในทุกพื้นที่การระบาดของไมยราบยักษ์ ทัวประเทศ
่
ไทย และแพร่กระจายไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านรอบประเทศไทยด้วย
3. การควบคุมต้นผกากรอง
การควบคุมต้นผกากรองโดยชีววิธใี นฮาวายเริม่ ต้นใน ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) และจากการสารวจ
หาแมลงศัตรูธรรมชาติในเม็กซิโก Albert Koebele ส่งแมลงรวม 23 ชนิดเข้ามาที่ฮาวายเมื่อ ค.ศ. 1903 (พ.ศ.
2446) แล้วปลดปล่อยในภาคสนามโดยไม่มกี ารทดสอบความเฉพาะเจาะจงต่อพืชอาศัย และพบว่าใน ค.ศ.
1905 (พ.ศ. 2448) มีแมลงทัง้ หมด 8 ชนิดทีส่ ามารถตัง้ รกรากได้และพบได้ในทุกเกาะ โดยแมลงบางชนิด เช่น
มวนปี กแก้วผกากรอง (lantana lace bug, Teleonomus scrupulosa, Hemiptera: Tingidae) (ภาพที่ 5.7) เป็ น
ศัต รูธ รรมชาติท่ีม ีป ระสิท ธิภ าพสู ง ที่สุ ด ชนิ ด หนึ่ ง (Davies & Greathead, 1967; Andrés & Goeden, 1971;
Johnson, 2011) และมีการนามวนแก้วชนิดนี้ เข้าไปใช้ควบคุมต้นผกากรองในหลายประเทศในแถบเอเชียและ
แปซิฟิก เช่น ฟิ จเิ มื่อ ค.ศ.1928 วานูอาตูเมื่อ ค.ศ.1935 ออสเตรเลีย นิวแคลิโดเนีย และ ซามัว เมื่อ ค.ศ.1936
ตองกาเมื่อ ค.ศ.1937 เกาะกวมเมื่อ ค.ศ.1969 และประเทศไทยเมื่อ ค.ศ.1985 (พ.ศ. 2528) และในแอฟริกา
เช่น เคนยาเมือ่ ค.ศ.1953 แทนซาเนียเมือ่ ค.ศ.1958 ยูกนั ดาเมือ่ ค.ศ. 1960 ซิมบับเวเมือ่ ค.ศ. 1961 แซมเบีย
เมือ่ ค.ศ. 1962 มอริเชียสเมือ่ ค.ศ. 1967 กานาเมือ่ ค.ศ.1971 และแอฟริกาใต้เมือ่ ค.ศ.1974 เป็ นต้น ซึง่ ในบาง
ประเทศไม่สามารถตัง้ รกรากได้ ต้องนาเข้าไปใหม่ ในบางประเทศให้ผลในการควบคุมไม่เพียงพอบ้าง เล็กน้อย
บ้าง ได้ผลดีบา้ ง
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ภาพที่ 5.7 ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนของมวนปี กแก้วต้นผกากรอง (lantana lace bug, Teleonemia
scrupulosa) และการทาลายใบของต้นผกากรอง (แหล่งทีม่ า: Wikipedia,
The Free Encyclopedia)
พืชทีน่ ามาทดสอบความเฉพาะเจาะจง ส่วนใหญ่จะเป็ นพืชทีม่ คี วามเกี่ยวข้องกันทางอนุ กรมวิธาน
เช่น ในการจาแนกชนิดอยู่ในสกุลหรือวงศ์เดียวกันกับวัชพืชในเป้ าหมาย และเป็ นพืชเศรษฐกิจ ต้นผกากรอง
Lantana camara ถูกจัดอยู่ในวงศ์ Verbenaceae เช่นเดียวกันกับต้นสัก teak, Tectona grandis ดังนัน้ ควรทา
การทดสอบ T. scrupulosa กับต้นสักด้ว ย ก่ อ นที่จะนาเข้า มาใช้ แต่ ปัจจุบนั ต้น สักถู กแยกให้ม าอยู่ใ นวงศ์
Lamiaceae หรือ Labiatae แล้วพบว่ามวน T. scrupulosa เจริญเติบโตได้บนต้นผกากรองเท่านัน้ จึงสามารถ
นาเข้าไปใช้และปลดปล่อยได้ในฟิ จ ิ และออสเตรเลียเมื่อ ค.ศ. 1928 และ 1936 ตามลาดับ ต่อมามีการนามวน
T. scrupulosa จากออสเตรเลียเข้าไปทดสอบ ในอินโดนีเซียและอินเดีย ซึ่งมีต้นสักเป็ นพืชเศรฐกิจเมื่ อ ค.ศ.
1940 และ1941 ตามลาดับ ในอินโดนีเซียไม่มกี ารปลดปล่อย แต่พบว่ามวน T. scrupulosa เล็ดรอดออกจาก
ห้องปฏิบตั กิ ารได้ และแพร่กระจายออกไปตัง้ รกรากอยู่บนต้นผกากรอง โดยจะพบการแพร่กระจายไปทัวเกาะ
่
ชวา และเกาะสุลาเวสี กับมีการนาไปปลดปล่อยในติมอร์เมื่อ ค.ศ.1954 ซึง่ สามารถตัง้ รกรากได้ดี แต่ไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพ และต่อมามีการพบมวน T. scrupulosa ในซาบาห์ มาเลเซียใน ค.ศ.1971 ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่มกี ารนาเข้า
แต่อย่างใด
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ส่วนในอินเดีย มีการทดสอบมวน T. scrupulosa กับต้นสัก พบว่า T. scrupulosa สามารถดูดกิน
ใบสักเป็ นอาหาร และขยายพันธุ์ได้แ ต่ ช้า มาก และมวนจะชอบต้น ผกากรองมากกว่ า จึงไม่มกี ารให้น าไป
ปลดปล่อย แต่ปรากฏว่ามวน T. scrupulosa ทีเ่ ล็ดรอดออกไปจากห้องปฏิบตั กิ ารที่ Forest Research Institute,
Dehra Dun สามารถตัง้ รกรากได้บนต้นผกากรอง และไม่พบมวนบนต้นสักในบริเวณที่ใกล้เคียง (Davies &
Greathead, 1967) และมีการปลดปล่อยเพิม่ เติมภายหลังเมื่อ ค.ศ. 1972 และ 1976 ทาให้มวน T. scrupulosa
กระจายไปทัว่ แต่การควบคุมต้นผกากรองยังอยูใ่ นวงจากัด (Julien & Griffiths, 1998)
ในปั จ จุ บ ัน ต้ น ผกากรองยัง ถู ก จัด อยู่ใ นวงศ์ Verbenaceae แต่ ม ีก ารแยกต้ น สัก ไปอยู่ ใ นวงศ์
Lamiaceae หรือ Labiatae ซึ่ง อยู่ ใ นวงศ์ เ ดี ย วกั บ ต้ น นางแย้ ม ป่ า (Clerodendrum chinense) กระเพรา
(Ocimum tenuiflorum) โหระพา (O. basilicum) และ แมงลัก (O. americanum)
ในยูกันดา Davies & Greathead (1967) และ Johnson (2011) รายงานว่ า มวน T. scrupulosa
สามารถดูดกินน้ าเลี้ยงใบงา (sesame, Sesamum indicum, Pedaliaeae) แต่ไม่สามารถเจริญเติบโตจนครบ
วงจรชีวติ ได้ และรายงานว่า มีการพบมวน T. scrupulosa กินต้น purple poppy-mallow (Callirhoe involucrate,
Malvaceae) และพืชอีกชนิดหนึ่งในวงศ์สระแหน่ ในเทกซัส แต่ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ และมีการพบบนต้น
naio ห รื อ bastard sandalwood ห รื อ false sandalwood ( Myoporum sandwichcensis, Scrophulariaceae)
และต้นกระชับ (cocklebur, Xanthium sp., Asteraceae) ในฮาวาย
5.3.10 การเพาะเลี้ยงเพิ่ มปริ มาณศัตรูธรรมชาติ ของวัชพืช
(Mass rearing of weed natural enemy)
ถึงแม้จะได้มกี ารเตรียมงาน และการทดสอบที่ได้ผลดีเรียบร้อยไปแล้ว อย่างใรก็ตาม ศัตรูธรรมชาติ
ที่จะนามาใช้ในการควบคุมวัชพืชนัน้ จะต้องมีการเพาะเลีย้ งเพิม่ ปริมาณในห้องปฏิบตั กิ าร หรือโรงเลี้ยงแมลง
(insectary) ให้ได้จานวนที่มากเพียงพอสาหรับการปลดปล่อยในภาคสนาม ไม่ว่าจะเป็ นการปลดปล่อยแบบ
เพาะเชือ้ (inoculative releases) หรือ การปลดปล่อยแบบท่วมท้น (inundative release)
หลังจากการปลดปล่อยในภาคสนามแล้ว ศัตรูธรรมชาติอาจสามารถที่จะตัง้ รกรากในพื้นที่ใหม่ได้
ทันที ช้าหรือเร็ว หรือไม่สามารถตัง้ รกรากได้ ทัง้ ตัวเบียนและตัวห้า ทีม่ อี ยู่ในพืน้ ที่ท่ที าการปลดปล่อย อาจจะ
ทาลายศัตรูธรรมชาติของวัชพืชนัน้ ทีน่ าไปปลดปล่อย หรือแมลงทีศ่ ตั รูธรรมชาติมนี ิสยั ออกหากินตอนกลางคืน
(nocturnal) ถ้านาไปปลดปล่อยตอนกลางวันอาจถูกทาลายโดยตัวห้าอื่น ๆ ได้เช่นกัน อีกทัง้ โรคต่าง ๆ ทีอ่ าจ
ติดมากับแมลงที่ได้นามาใช้ อาจทาลายแมลงชนิดนัน้ ได้ด้ วย นอกจากนัน้ ในพื้นที่ท่ที าการปลดปล่อย อาจมี
ปั จจัยอื่นทีจ่ ะทาลายแมลงทีจ่ ะนาไปปลดปล่อยด้วยเช่นกัน เช่น การใช้สารเคมีสงั เคราะห์กาจัดศัตรูพชื การแทะ
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เล็มต้นวัชพืชของสัตว์ใหญ่ ความแห้งแล้งหรือน้ าท่วม ซึง่ ปั จจัยทางชีวภาพและกายภาพเหล่านี้ จะประกอบกัน
เป็ นปั จจัยทีท่ าให้การตัง้ รกรากของแมลงศัตรูธรรมชาติเหล่านัน้ มีอุปสรรคและล้มเหลวได้
5.3.11 การประเมิ นผล (Evaluation)
การประเมินผลอาจไม่มคี วามจาเป็ นแต่ประการใด ถ้าโครงการนัน้ ได้รบั ความส าเร็จดี แต่การ
ประเมินผลของโครงการจะมีส่ ว นช่ว ยในการดาเนิ นการ และแนวทางไปสู่ค วามส าเร็จ ของโครงการอื่น ๆ
ในอนาคตได้
ในการดาเนินงานการควบคุ มโดยชีว วิธแี บบคลาสสิก ได้มคี วามพยายามที่จะค านวณหาเวลา
ทีจ่ ะต้องใช้โดยศัตรูธรรมชาติชนิดใดชนิดหนึ่งที่นาเข้ามา ว่าจะใช้เวลานานเท่าไร จึงจะสามารถเห็นผลในการ
ควบคุมได้ ทีเ่ รียกกันว่าเป็ น “ปั จจัยทางเวลาในการควบคุมโดยชีววิธ ี” (Time factor in biological control) โดย
Clausen (1951) แห่ง Agricultural Research Service, U.S. Department of Agriculture (ARS, USDA) ได้ทา
การวิเคราะห์ผลของความสาเร็จของโครงการต่าง ๆ ทัวโลก
่
และ ตรวจหาระยะเวลาของโครงการเหล่านัน้ ตัง้ แต่
เริม่ ต้นจนกระทังได้
่ รบั ความสาเร็จ และได้มาซึง “ทฤษฎีสามชัวอายุ
่ หรือสามปี ” (The Three-generation หรือ
Three-year Theory)” โดยกล่าวว่า “ตัวเบียนหรือตัวห้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพชนิดใดชนิดหนึ่ง อาจเป็ นทีค่ าดได้ว่าจะ
แสดงหลัก ฐานของการควบคุ ม ณ ที่จุ ด ปลดปล่ อ ย ภายในเวลาสามชัว่ อายุ ข องตั ว อาศัย หรือ สามปี ”
(An effective parasite or predator might be expected to show evidence of control at the point of release
within a period of three host generations or three years) ซึ่งจะใช้กับศัต รูธ รรมชาติของแมลงศัต รูพ ืช แต่
สามารถนามาใช้กบั ศัตรูธรรมชาติของวัชพืชทีน่ าเข้ามาแล้วปลดปล่อยลงในภาคสนามได้ เพราะศัตรูธรรมชาติท่ี
มีประสิทธิภาพสูง จะสามารถตัง้ รกรากได้ง่ายและรวดเร็ว ถ้าไม่เป็ นเช่นนัน้ ก็จะถือได้ว่าไม่มปี ระสิทธิภาพสูง
ดังนัน้ ตามทฤษฎีน้ี หากศัตรูธรรมชาติท่นี าเข้ามาใช้ ไม่สามารถที่จะสถาปนาตั วเอง หรือไม่สามารถควบคุ ม
ศัต รูพืช ในเป้ า หมายได้ภ ายในเวลาสามปี หรือ สามชัว่ อายุข องตัว อาศัย หลัง จากการปลดปล่ อ ย ณ จุด
ปลดปล่อย หรือ ในบริเวณพืน้ ทีใ่ กล้เคียง จะถือว่าการควบคุมล้มเหลว และ โดยเช่นนัน้ ควรทีจ่ ะยกเลิกโครงการ
แต่ทฤษฎีน้ีเป็ นเพียงแนวทางโดยทัว่ ๆ ไปเท่านัน้ เพราะตามความเป็ นจริงแล้ว บางโครงการ
อาจจะได้รบั ผลสาเร็จภายในระยะเวลาที่สนั ้ กว่าหรือยาวกว่านัน้ ก็ได้ หรือ บางโครงการที่ไม่บงั เกิดผลในเวลา
สามปี ให้หลัง แต่จะเกิดผลหลังจากเวลาผ่านไปแล้วมากกว่า 10 ปี ก็เป็ นได้ (บรรพต ณ ป้ อมเพชร, 2525a)
ตัวอย่างของโครงการในประเทศไทย เช่น การนาด้วงผักเป็ ด (Agasicles hygrophila) จากอาร์เจนตินา ผ่าน
ฟลอริดาและออสเตรเลีย มาใช้ควบคุมผักเป็ ด เมื่อ ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) ด้วงผักเป็ ดสามารถตัง้ รกรากได้
ภายในเวลาเพียงปี เดียวเท่านัน้ และจาการนาด้วงชนิดนี้มาเพาะเลีย้ งเพิม่ เติม แล้วนาไปปลดปล่อยทัวประเทศ
่
สามารถควบคุมผักเป็ ดได้อย่างถาวรและสมบูรณ์ จนทุกวันนี้ นับว่าเป็ นการสนับสนุ นทฤษฎีสามปี แต่ในการ
ควบคุ ม ผัก ตบชวา โดยการปลดปล่ อ ยด้ว งงวงผัก ตบชวา Neochetina eichhorniae จากอาร์เ จนติน าผ่ า น
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ฟลอริดา เมื่อ ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) และ N. bruchi จากอาร์เ จนตินา ผ่านฟลอริดาและออสเตรเลีย เมื่อ
ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) (Julien and Griffith, 1998) ถึงแม้ว่าด้วงงวงทัง้ สองชนิดจะสามารถตัง้ รกรากได้ใน
เวลาน้อยกว่าหนึ่งปี กต็ าม กับทัง้ สามารถลดการระบาดของผักตบชวาได้ดใี นหลายพืน้ ที่ เช่น กว๊านพะเยา และ
ทะเลสาปสงขลา และ แพร่กระจายเข้าไปในทุกลุ่มน้ าทีส่ าคัญของประเทศ ให้ผลในการควบคุมได้เป็ นบางส่วน
แต่จน ณ วันนี้เป็ นเวลา 30 กว่าปี มาแล้ว ก็ยงั ไม่สามารถควบคุมผักตบชวาได้เพียงพอ ตามทีเ่ ราต้องการ
มีการนาผีเสื้อ Pareuchaetes pseudoinsulata จากตรินิแดดผ่านอินเดียและกวม เมื่อ ค.ศ.1986
(พ.ศ. 2529) และ ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) เพื่อการควบคุมต้นสาบเสือ การเพาะเลีย้ งในห้องปฏิบตั กิ ารได้ผลดี
สามารถส่งต่อให้เวียดนามได้ แต่การปลดปล่ อยในภาคสนามในประเทศไทยตัง้ แต่ ค.ศ. 1986-1988 (พ.ศ.
2529-2531) ไม่พบว่ามีการตัง้ รกรากได้จนทุกวันนี้ และเช่นเดียวกัน การนาแมลงวันทาปม Cecidochares
connexa จากโคลัม เบีย ผ่ า นอิน โดนี เ ซีย และกวม เมื่อ ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2534) และ จากโคลัม เบีย ผ่ า น
อินโดนีเซีย เมื่อ ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2534) หลังการปลดปล่อยแล้ว ไม่พบว่ามีการตัง้ รกรากได้ จึงต้องยกเลิก
โครงการควบคุมต้นสาบเสือในประเทศไทย
ส่วนการนาแมลงวันทาปม Procecidochares utilis จากเม็กซิโกผ่านฮาวาย เมื่อ ค.ศ. 1991 (พ.ศ.
2534) และ ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) เพื่อการควบคุมต้นสาบหมา (Crofton weed หรือ Maui pamakani) โดย
ทาการปลดปล่อยในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เมือ่ ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) และ ในอุทยานแห่งชาติดอย
อินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เมื่อ ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) ในเบือ้ งต้นไม่พบว่ามีการตัง้ รกรากได้ (Julien & Griffiths,
1998) แต่เมื่อ ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) พบว่ามีการตัง้ รกรากได้ทวไป
ั ่ และทาลายต้นสาบหมาทัวพื
่ น้ ที่ทีมกี าร
ระบาดของต้นสาบหมา ใน จ.เชียงราย และ ตัง้ แต่ยอดดอยอิน ทนนท์ จ.เชียงใหม่ ผ่าน จ.แม่ฮ่องสอน และ
จ.ตาก จนถึงบริเวณ อ.สังขละบุร ี จ.กาญจนบุร ี และโดยเฉลี่ยพบว่ามีการทาลายสูงถึง ร้อยละ 60-100 รวมใช้
เวลาประมาน 3 ปี ทีจ่ ะตัง้ รกรากได้อย่างถาวร และให้ผลในการควบคุมทีด่ เี ยีย่ ม
แต่ถ้าจะให้เป็ นการเหมาะสมทีส่ ุดแล้ว เมื่อพบว่าศัตรูธรรมชาติทน่ี าเข้ามาปลดปล่อยนัน้ สามารถ
ตัง้ รกรากได้แล้ว ควรมีการตรวจสอบระดับประชากรของศัตรูธรรมชาติ และระดับความเสียหายที่วชั พืชได้รบั
ซึ่งผลที่จะได้รบั จากศัตรูธรรมชาตินัน้ อาจเป็ นการทาลายวัชพืชได้อย่างช้า ๆ หรือ รวดเร็ว ที่อาจมองเห็นได้
อย่างไม่ชดั เจนนัก และการควบคุมอาจได้ผลของการควบคุมระดับ “เป็ นบางส่วน” (partial) หรือ ระดับ “อย่าง
เห็น ได้ช ดั ” (substantial) หรือ ระดับ “สมบูร ณ์ ” (complete) ในแคลิฟ อร์เ นี ย จะใช้ร ะดับ ต่ า ง ๆ คือ ระดับ
“เล็กน้อยมาก” (negligible) ระดับ “เป็ นบางส่วน” (partial) ระดับ “อย่างเห็นได้ชดั ” (substantial) หรือ ระดับ
“สมบูรณ์” (complete) แต่จะระบุผลกระทบด้วย โดยแบ่งผลกระทบออกเป็ น ระดับ 1 “เล็กน้อยไม่สาคัญ” (trivial)
ระดับ 2 “ ปานกลาง” (moderate) ระดับ 3 “ค่อนข้างมาก” (considerable) และ ระดับ 4 “ขยายออกไปในวง
กว้าง” (extensive)
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ในการประเมิน ผลอี ก แบบหนึ่ ง เป็ นวิ ธ ี ก าร ประเมิน ผลโดยการถ่ า ยภาพเปรี ย บเที ย บเช่ น
"ก่อน" (before) และ "หลัง" (after) การปลดปล่อย ซึ่งหมายถึงการบันทึกภาพความเสียหายที่เกิดจากวัชพืช
"ก่อน" การปลดปล่อย และ เมื่อถึงระยะเวลาพอสมควร ก็จะมีการบันทึกภาพ "หลัง" การปลดปล่อย นามา
เปรียบเทียบกัน เพื่อ ประเมินผลของการควบคุ ม เช่นการควบคุ มผักเป็ ดน้ า (Alternanthera philoxeroides)
ในรัฐ ควีน ส์แ ลนด์ ประเทศออสเตรเลีย “ก่ อ น” และ “หลัง ” การปลดปล่ อ ยด้ว งหมัด Agasicles hygrophila
ทีน่ าเข้ามาจากอาร์เจนตินา ผ่านฟลอริดา และการควบคุมจอกหูหนูยกั ษ์ (Salvinia molesta) ทีท่ ะเลสาบ Lake
Moondara, Mt. Isa รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย “ก่อน” และ “หลัง” การปลดปล่อยด้วงงวง Cyrtobagous
salviniae ทีน่ าเข้ามาจากบราซิล (ภาพที่ 5.8)

ภาพที่ 5.8 การควบคุมผักเป็ ดน้าโดยการใช้ดว้ งหมัดผักเป็ ด Agasicles hygrophila (บน) และจอกหูหนูยกั ษ์
โดยการใช้ดว้ งงวง Cyrtobagous salviniae (ล่าง) ในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
(แหล่งทีม่ า: CSIRO Entomology, Long Pocket Laboratories, Indooroopilly,
Queensland, Australia)
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Morin et al. (2009) ตรวจสอบและทบทวนแนวทางการประเมินผลประสิทธิภาพของศัตรูธรรมชาติ
หรือ ตัว กระท าการควบคุ ม ที่น ามาใช้ ใ นการควบคุ ม วัช พืช โดยชีว วิธ ี โดยการเริ่ม ตัง้ แต่ ก ารประเมิน
ประสิทธิภาพของตัวกระทาการควบคุมที่เป็ นที่คาดหวังก่อนการปลดปล่อย เป็ นการช่วยในกระบวนการการ
เลือกใช้ตวั กระทาการควบคุม และการประเมินผลหลังการปลดปล่อย ว่าตัวกระทาการควบคุมได้ช่วยบรรเทา
ผลกระทบต่าง ๆ ทางนิเวศวิทยา สังคม และ เศรษฐศาสตร์ ของวัชพืชในเป้ าหมาย ได้มากน้อยเท่าไร ซึง่ ควรที่
จะมีการรวบรวมข้อมูลไว้ก่อนการเริม่ ดาเนินการของโครงการ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐาน สาหรั บการประเมินผล
และการการวิเคราะห์ในระยะยาว หลังการปลดปล่อยตัวกระทาการควบคุมแล้ว การประเมินผลเหล่านี้ เป็ นการ
ประเมินผลโดยผูด้ าเนินการโครงการ
แต่ท่เี ราจะพบกันเสมอคือ การประเมินผลจากบุคคลนอกโครงการ ซึ่งเป็ นการประเมินผลจาก
ผลงานที่เป็ นเอกสารและสิง่ ตีพิมพ์ใ นรูปแบบต่ าง ๆ เช่น McFadyen (1998), McFadyen & Wilson (1997),
Cock et al. (2015) และ Day et al. (2018)
McFadyen (1998) และ McFadyen & Wilson (1997) กล่าวว่ามี 5 ประเทศทีม่ คี วามแข็งขันในการ
ดาเนินงานการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธสี ูงที่สุด ตามจานวนของชนิดวัชพืชในเป้ าหมายและการปลดปล่อยตัว
กระทาการควบคุม คือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ แคนาดา และนิวซีแลนด์ โดยมีการปลดปล่อยตัว
กระทาการควบคุม 130, 123, 61, 53 และ 24 ชนิด ในการควบคุมวัชพืชในเป้ าหมาย 54, 45, 28 18 และ 15
ชนิด ตามลาดับ และ McFadyen (1998) ระบุว่าในเอเชีย ประเทศที่มกี ารดาเนินการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี
แบบคลาสสิก คือ จีน อินเดีย อินโดนีเ ซีย มาเลเซีย ปาปั ว นิว กินี ประเทศไทย และ เวียดนาม ตามล าดับ
ตัวอักษรชื่อประเทศ
Cock et al. (2015) รายงานว่าไนการรวบรวมข้อ มูล และจัดทาฐานข้อ มูล (database) ของการ
ควบคุมโดยชีววิธแี บบคลาสสิก พบว่ามีการนาเข้า (introduction) ศัตรูธรรมชาติจนถึง ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549)
ทัง้ หมดมากกว่า 7,000 ครัง้ เพื่อควบคุมทัง้ แมลงศัตรูพชื และวัชพืช มีการปลดปล่อย 2,677 ครัง้ เพื่อควบคุม
ศัตรูพชื ในเป้ าหมายทัง้ หมด 763 ชนิด ใน 146 ประเทศหรือเขตแดน มีการปลดปล่อยตัวกระทาการควบคุ ม
มากกว่า 100 ชนิด ตามลาดับจากมากไปหาน้ อย 12 ประเทศหรือเขตแดน คือ สหรัฐอเมริก า ออสเตรเลีย
แคนาดา นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ เขตแดนของสหราชอาณาจักร ฟิ จ ิ มอริเชียส อินเดีย เขตแดนของฝรังเศส
่
อิสราเอล และ เกาะกวม สาหรับประเทศไทย มีการนาเข้าตัวกระทาการควบคุมรวมทัง้ หมด 58 ชนิด คือหอยตัว
ห้า 2 ชนิด และปลดปล่อยทัง้ สองชนิด เพื่อควบคุมหอยทากยักษ์แอฟริกา ตัวห้าและตัวเบียนรวม 32 ชนิด
ปลดปล่อย 28 ชนิด เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพชื ตัวกระทาการควบคุมวัชพืชรวม 24 ชนิด ปลดปล่อย 21 ชนิด
รวมมีการปลดปล่อ ยตัว กระทาการควบคุ มทัง้ หมดเพียง 51 ชนิด เท่านัน้ (Napompeth & Saengyot, 2018;
Saengyot, 2018)

165
นอกจากนัน้ Cock et al. (2015) ทาการวิเคราะห์ความสาเร็จและผลกระทบของการควบคุมแมลง
ศัตรูพชื และวัชพืชโดยชีววิธแี บบคลาสสิก ที่ CABI เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อยในการดาเนินการ และ
เลือกเสนอกรณีศกึ ษาจากประสบการณ์ส่วนตัวของคณะผู้รายงานรวม 10 โครงการ เป็ นโครงการด้านแมลง
ศัตรูพชื 6 โครงการ และโครงการด้านวัชพืช 4 โครงการ คือ black sage (Verronia curassavica) (= Cordia
curassavica) ในมอริเ ชียส มาเลเซีย และ ศรีล งั กา rubber vine (Cryptostegia grandiflora) ในออสเตรเลีย
leafy spurge (Euphorbia esula) ในแคนาดาและสหรัฐ อเมริก า และ ผัก ตบชวา ( Eichhornia crassipes)
ในซูดาน มาลาวี และ เบนิน ในแอฟริกา
Day et al. (2018) ได้จดั ทารายงานการศึกษาทบทวน และวิเคราะห์สถานภาพและโอกาสสาหรับ
อนาคตของการควบคุ มวัชพืชโดยชีว วิธ ีใ นอนุ ภูม ิภ าคลุ่ มแม่น้ า โขง (Greater Mekong Subregion – GMS)
ซึง่ ครอบคลุมประเทศต่าง ๆ รวม 6 ประเทศ คือ ประเทศไทย สหภาพพม่า สปป. ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ
จีน (ยูนนาน และกวางซี) โดยแยกใช้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับประเทศในอนุ ภูมภิ าคเท่านัน้ จาก Biological Control
of Weeds: A World Catalog of Agents and Their Target Weeds. 5th ed. โดย Winston et al. (2014) ซึ่ง
เป็ น การแก้ไ ขเพิ่ม เติม จาก Biological Control of Weeds: A World Catalog of Agents and Their Target
Weeds 4th ed. โดย Julien & Griffiths (1998) มีการประเมินสถานภาพของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี และ
การเสนอโอกาสที่จะพัฒนาการควบคุมโดยชีววิธใี นอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น้ าโขง โดยการฝึกอบรมบุคลากร และจัด
ให้มโี ครงสร้างพืน้ ฐาน ในการดาเนินงานโครงการ และรายงานว่าได้มกี ารนาตัวกระทาการควบคุมรวม 20 ชนิด
สาหรับวัชพืชในเป้ าหมาย 9 ชนิด เข้ามาในอนุ ภูมภิ าคฯ มีการตัง้ รกรากได้ 13 ชนิดในวัชพืชเป้ าหมาย 7 ชนิด
มีตวั กระทาการควบคุม 9 ชนิด ทีไ่ ม่มกี ารนาเข้าโดยตัง้ ใจ แต่พบในพืน้ ที่ และในภาพรวมวัชพืชในเป้ าหมายที่ม ี
การควบคุมโดยชีววิธแี บบคลาสสิก ในอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น้ าโขง ถือว่าเป็ นสัดส่วนทีเ่ ล็กน้อ ยมาก จากวัชพืชใน
เป้ าหมาย 45 ชนิด ทีม่ กี ารควบคุมโดยชีววิธใี นภูมภิ าคและประเทศอื่น ๆ จึงจะกล่าวได้ว่าเป็ นโอกาสทีจ่ ะมีการ
เพิ่ม และขยายงานการควบคุ ม วัช พืช โดยชีว วิธ ีไ ด้อีก มากในอนุ ภูม ิภ าคฯ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ในวัช พืช ที่ม ี
ความส าคัญ สู ง เช่ น จอก (Pistia stratiotes) จอกหู ห นู ย ัก ษ์ (Salvinia molesta) สาบเสือ (Chromolaena
odorata) และ ขีไ้ ก่ย่าน (Mikania micrantha) เป็ นต้น และพร้อมกันไปกับการนาเข้าตัวกระทาการควบคุม ควร
มีการอบรมเพิม่ ความรูแ้ ละความสามารถในการดาเนินงานในประเทศต่าง ๆ ซึง่ ถือว่าเป็ นประเทศทีก่ าลังพัฒนา
(developing countries) ในอนุภาคฯ ด้วย

166
Day et al. (2018) ระบุว่าในอนุ ภูมภิ าคฯ โดยอ้างถึง Winston et al. (2014) ว่ามีการนาเข้าตัว
กระทาการควบคุมในประเทศจีน เมียนมา ประเทศไทย และ เวียดนาม เท่านัน้ แต่มไิ ด้ระบุว่าการนาเข้าตัว
กระทาการควบคุ มทุก ชนิดในเมียนมาและเวียดนาม เป็ นการริเ ริม่ และดาเนินการโดยประเทศไทยทัง้ หมด
รวมทัง้ การนาเข้าด้วงงวงผักตบชวาจากประเทศไทยในมณฑลกวางซี (Guangxi) ประเทศจีนด้วย และกล่าวว่า
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มคี วามเข้มแข็งในการดาเนินงานการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธสี ูงทีส่ ุดในอนุ ภูมภิ าคฯ
มีการนาเข้าตัวกระทาการควบคุมวัชพืชรวม 14 ชนิด เพื่อควบคุมวัชพืชในเป้ าหมาย 6 ชนิดโดยชีววิธแี บบ
คลาสสิก ตามมาด้วยประเทศจีน ซึ่งมีการนาเข้าตัวกระทาการควบคุม 9 ชนิด เพื่อควบคุมวัชพืช 5 ชนิด ซึ่ง
ข้อมูลและตัวเลขในส่วนของประเทศไทยโดย Day et al. (2018) ไม่ถูกต้องนัก คลาดเคลื่อนไปมาก และขาด
เอกสารอ้างอิงทีถ่ ูกต้อง (บรรพต ณ ป้ อมเพชร, pers. com.)
ในบรรดาผู้เ ชี่ยวชาญและคณะผู้ดาเนินการประเมินผลเหล่ านี้ เกือบทุกคนเคยเข้ามาร่ว มการ
ด าเนิ น งานและศึ ก ษาดู ง านในประเทศไทยกั บ ศู น ย์ ว ิ จ ั ย ควบคุ ม ศั ต รู พื ช โดยชี ว ิ น ทรี ย์ แ ห่ ง ชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวาระต่าง ๆ กัน เช่น Matthew J.W. Cock จาก CABI ประเทศอังกฤษ Rachel
Cruttwell McFadyen แห่ง Alan Fletcher Research Station, Queensland Department of Natural Resources,
Sherwood, Queensland; Mic H. Julien, M.W. Griffith และ Michael D. Day แห่ง CSIRO Entomology, Long
Pocket Laboratories, Indooroopilly, Brisbane ประเทศออสเตรเลีย
Day et al. (2018) ให้ขอ้ สังเกตว่า ถึงแม้ว่าจะมีความสาเร็จของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธแี บบ
คลาสสิกในอนุ ภูมภิ าคฯ ก็ตาม ในช่วง 20 ปี ท่ผี ่านมา (ค.ศ.1998-2018) มีการปลดปล่อยศัตรูธรรมชาติของ
วัชพืชในอนุ ภูมภิ าคเพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ โดยมิได้ระบุชนิดและวัชพืชในเป้ าหมาย ซึ่งคาดว่าอาจเป็ นการ
ปลดปล่อยแมลงวันทาปม Cecidochares connexa จากโคลัมเบียผ่านอินโดนีเซียและกวม เพื่อการควบคุมต้น
สาบเสือในประเทศไทย เมือ่ ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) กับกล่าวว่าไม่มกี ารดาเนินงานการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี
ในสหภาพพม่า กัมพูชา และ สปป.ลาว แต่อย่างใด ส่วนการพบตัวกระทาการควบคุมในประเทศบางชนิด เช่น
ด้วงงวงผักตบชวา และด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ เป็ นการแพร่กระจายข้ามเขตแดนทางภูมศิ าสตร์ไปจาก
ประเทศไทยทัง้ สิน้ โดยไม่มกี ารนาเข้าและปลดปล่อยทีต่ งั ้ ใจ (intentional introduction and release) ในประเทศ
นัน้ ๆ
นอกจากนัน้ บรรพต ณ ป้ อมเพชร (pers. com.) ได้โต้แย้งและให้ขอ้ เท็จจริงเกี่ยวกับการแนะนา
ของ Day et al. (2018) ทีใ่ ห้มกี ารดาเนินงานการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ึ ในวัชพืชทีม่ คี วามสาคัญสูง 4 ชนิด คือ
1) จอก (P. stratiotes); 2) จอกหู ห นู ย ัก ษ์ (S. molesta); 3) สาบเสื อ (C. odorata) และ 4) ขี้ไ ก่ ย่ า น
(M. micrantha) ในประเทศต่าง ๆ ในอนุภมู ภิ าคลุ่มแม่น้าโขง ว่าการแนะนานัน้ อาจจะเหมาะสมกับประเทศอื่น ๆ
ในอนุ ภูมภิ าคฯ แต่ไม่ใช่ในประเทศไทย ซึง่ ได้มกี ารดาเนินงานเกี่ยวกับวัชพืชทัง้ 4 ชนิดนี้เป็ นเวลานานมาแล้ว
ทีพ่ อจะสรุปคร่าว ๆ ได้ดงั นี้ คือ
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1. จอก (water lettuce, Pistia stratiotes) มีถิ่น ก าเนิ ด ที่ไ ม่รู้ก ัน อย่า งแน่ น อน และพบว่ า มีก าร
แพร่กระจายทัวโลกในเขตร้
่
อน (cosmopolitan tropical) และ ใกล้เขตร้อน (subtropical) การควบคุมจอกโดยชีว
วิธใี นประเทศไทย เป็ นการใช้ตวั กระทาการควบคุมทีพ่ บและมีอยู่แล้วอยู่ในพื้นที่ (resident BCA) ในอินเดียใน
เอเชียใต้ และในประเทศไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงไม่จาเป็ นต้องนาตัวกระทาการควบคุมเข้ามาจาก
ต่ า งประเทศ โดยในการควบคุ ม จอก ได้ ม ีก ารน าหนอนของผีเ สื้อ หนอนจอก Episammia pectinicornis
(= Namangana pectinicornis) ทีพ่ บในประเทศ มาทาการเพาะเลีย้ งเพิม่ ปริมาณในห้ องปฏิบตั กิ าร (วิวฒ
ั น์ เสือ
สะอาด และ บรรพต ณ ป้ อมเพชร, 2521; Center, 1992; Habeck & Thompson, 1997) แล้วนาไปปลดปล่อย
ทัง้ ในรูปแบบของการปลดปล่อยแบบเพาะเชือ้ (inoculative release) ทัวประเทศ
่
เป็ นการเพิม่ ประชากรให้สูงขึน้
และ ปลดปล่อยแบบท่วมท้น (Inundative release) เพื่อหวังผลของการควบคุมที่เร็วขึน้ เช่นการปลดปล่อยให้
ควบคุมจอกในอ่างเก็บน้ าเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุร ี จนได้ผลการควบคุมแบบสมบูรณ์ (complete
control) ทัง้ ได้มกี ารนาหนอนผีเสื้อชนิดนี้ เข้าไปทดสอบและใช้ควบคุมจอกในฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ด้วย (Napompeth, 1989, 1990)
2. จอกหูหนูยกั ษ์ (giant salvinia หรือ Kariba weed, Salvinia molesta) มีการตัง้ ชื่อโดย Mitchell
(1972) มีแหล่งกาเนิดในตอนใต้ของบราซิล (Waterhouse & Norris, 1987) และมีการพบในบางประเทศใน
ยุโรปและในอเมริกาเหนือ ในอเมริกากลางมีการระบาดรุนแรงและกว้างขวางในคิวบา และตรินิแดด ในอเมริกา
ใต้ ในอาร์เ จนติน า บราซิล โคลัม เบีย และ กู ย านา ในประเทศในแถบมหาสมุท ร์แ ปซิฟิ ก ในออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ และฟิ จ ิ บางประเทศในแอฟริกา ในบอตสวานา คองโก เคนยา ในจีเรีย แอฟริกาใต้ แซมเบีย และ
ซิมบับเว ส่วนในเอเชีย พบใน ปากีสถาน โอกินาวา ใต้หวัน สิงคโปร์ เกาะชวา และประเทศไทย แต่ระบาด
รุนแรงในอินเดีย อินโดนีเซีย (กะลิมนั ตันหรือบอร์เนียว) มาเลเซีย และศรีลงั กา ในประเทศไทยจอกหูหนู ยกั ษ์
เริม่ ระบาดทางภาคใต้ของประเทศโดยเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย ตัง้ แต่ประมาณ พ.ศ. 2520 โดยพบในอ่าง
เก็บน้ าในคลองสะเดา และ หนองน้ าเล็ก ๆ ในสวนยางพาราหลายแห่ ง ใน อ.สะเดา จ.สงขลา แต่ไม่พบใน
ทะเลสาบสงขลา หรือ แหล่งน้ าในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอื่นของประเทศ มีรายงานผิด ๆ ว่าพบทัว่
ประเทศ เพราะเข้าใจว่าจอกหูหนู ชนิด Salvinia cucullata ที่มอี ยู่แล้วในเกือบทุกแหล่งน้ าทัวประเทศว่
่
าเป็ น
Salvinia molesta ซึ่งแม้แต่ Dr. David Mitchell ผู้ตงั ้ ชื่อ S. molesta และเคยเข้ามาทางานกับศูนย์วจิ ยั ควบคุม
ศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรีย์แห่งชาติในประเทศไทย ก็เคยเข้าใจผิด ด้วยเช่นกัน ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2535 พบว่ามีการ
จาหน่ายจอกหูหนู ยกั ษ์เป็ นพืชน้ าประดับทีต่ ลาดสวนจตุจกั ร กรุงเทพฯ จึงมีการแจ้งให้กรมวิชาการเกษตรทราบ
ออกประกาศห้ามนาเข้าหรือจาหน่ าย ติดป้ ายประกาศเตือนทีส่ นามบินระหว่างประเทศทีด่ อนเมือง และ หากพบ
จะเข้าเก็บทาลาย ซึง่ มีการเก็บทาลายทัง้ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ หนองน้ าต่าง ๆ ในสวนยางพารา ใน
อ.สะเดา จ.สงขลาด้วย แต่ทต่ี ลาดสวนจตุจกั ร ก็ยงั คงมีการลักลอบจาหน่ า ยกันหลังร้าน หลังจากนัน้ เมื่อ พ.ศ.
2555 พบว่าเริม่ มีการระบาดประปรายในแหล่งน้ าเล็ก ๆ ในภาคกลางของประเทศ ส่วนรายงานจากแหล่งน้ าอื่น
ทัง้ ในภาคเหนือ และภาคอิส าน เป็ นการรายงานที่ไม่ถู กต้อ ง และจากการตรวจสอบโดยผู้เ ขียน พบว่า เป็ น
จอกหูห นู ช นิ ด S. cucullata ที่พ บและมีอ ยู่น านแล้ว ในประเทศไทย ในการพยายามที่จ ะควบคุ ม จอกหูห นู
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S. cucullata ในประเทศไทย มีการสารวจพบว่าด้วงงวง Bagous sp. (Coleoptera: Erirhinidae) มีศกั ยภาพทีจ่ ะ
น ามาใช้ ใ นการควบคุ ม แบบเพิ่ม ขยาย (Augmentative biological control) ได้ (Nasaree, 1986) แต่ ม ิไ ด้
ดาเนินการต่อ และมีการนาด้วงงวง Cyrtobagous salviniae (Coleoptera: Erirhinidae) เข้ามาจากออสเตรเลีย
เพื่อ การทดสอบ เมื่อ พ.ศ. 2530 และพบว่ า C. salviniae ไม่ ส ามารถกิน และเจริญ เติบ โตบนจอกหู ห นู
S. cucullata ได้ แต่จากการที่ในปั จจุบนั เริม่ มีการเริม่ ขยายพืน้ ทีก่ ารระบาดของจอกหูหนูยกั ษ์ S. molesta มาก
ขึ้น จนถึงแหล่งน้ าในภาคกลางตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นมา จึงน่ าที่จะมีการนาด้วงงวง C. salviniae จาก
ออสเตรเลียเข้ามาใช้ควบคุมจอกหูหนูยกั ษ์ เพื่อมิให้ระบาดรุนแรงในอนาคต
3. สาบเสือ (Siam weed, Chromolaena odorata) เป็ นพืชพืน้ เมืองของอเมริกากลาง Bennett and
Rao (1968) และ McFadyen (1988) รายงานว่าสาบเสือติดมากับน้ าอับเฉา (ballast water) ในเรือจากเวสต์
อินดีส โดยพบในสิงคโปร์และมาเลเซียในช่วงทศวรรษ 1920s (ระหว่าง พ.ศ. 2453-2472) แต่ Kerr (1931)
รายงานว่ามีการพบที่จงั หวัดจันทบุรตี งั ้ แต่ยงั อยู่ภายใต้ก ารครอบครองของฝรังเศส
่
เมื่อราว ค.ศ. 1893 (พ.ศ.
2436) ในการควบคุมต้นสาบเสือในประเทศไทย มีการนาหนอนแมลงวันกินยอด agromyzid shoot-tip borer
(Melanagromyza eupatoriella) เข้ามาจากทรินิแดดและโตเบโกโดยตรง และปลดปล่อยเมื่อ ค.ศ. 1977 (พ.ศ.
2520) พบว่าตัง้ รกรากได้ แต่การควบคุมอยู่ในระดับเล็กน้อยไม่สาคัญ ต่อมามีการนาหนอนผีเสื้อ tiger moth
(Pareuchaetes pseudoinsulata) เข้ามาจากทรินิแดดและโตเบโก ผ่านเกาะกวม เมื่อ ค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529)
และปลดปล่อยจนถึง ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) แต่ไม่พบว่าสามารถตัง้ รกรากได้จนถึงทุกวันนี้ ล่ าสุดมีการนา
แมลงวันทาปม tephritid gall fly (Cecidochares connexa) เข้ามาจากโคลัมเบีย ผ่านอินโดนีเซีย และปลดปล่อย
เมือ่ ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) แต่กไ็ ม่พบว่าสามารถตัง้ รกรากได้เช่นกัน
4. ขีไ้ ก่ยา่ น (mile-a-minute หรือ bitter vine) ชนิด Mikania micrantha เป็ นพืชพืน้ เมืองในอเมริกา
กลางและอเมริกาใต้ พบในเอเชียครัง้ แรกสุดเมื่อ ค.ศ. 1884 ในฮ่องกง ในฟิ จเิ มื่อ ค.ศ. 1908 ในจีนเมื่อ ค.ศ.
1910 ในอินเดียเมื่อ ค.ศ. 1918 และพบเป็ นพืชคลุมดินในสวนยางพาราในมาเลเซียเมื่อช่วงทศวรรษ 1950s
(Day, 2015) ส่วนในประเทศไทย พบเจริญเติบโตปะปนอยู่กบั ต้นขีไ้ ก่ย่านพืน้ เมือง Mikania cordata ในภาคใต้
ตามชายแดนทีต่ ดิ กับมาเลเซียในช่วงทศวรรษ 1980s ไม่มกี ารระบาดมากนัก และไม่พบการระบาดในภาคอื่น
ของประเทศไทย จนกระทังประมาณในช่
่
วงต้นของทศวรรษ 1990s พบว่ามีการระบาดเล็กน้อยครัง้ แรกในวิทยา
เขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ และต่อมาเริม่ รุกรานไปอย่างรวดเร็ว ปกคลุม ต้นไม้ต่าง ๆ ในตัวเมือง
จ.เชียงใหม่ ในสวนลาไย ต้นไมยราบยักษ์ในพืน้ ทีร่ กร้าง และ ต้นไม้ต่าง ๆ สองข้างถนนไป อ. สะเมิง และ พืน้ ที่
ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
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Cock (1982) รายงานว่ า เพลี้ย ไฟขี้ไ ก่ ย่ า น mikania thrips (Liohtrips mikaniae) ในทรินิ แ ดดมี
ศักยภาพสูงทีจ่ ะสามารถนาไปใช้ควบคุม M. micrantha ได้ ต่อมา Cock et al. (2000) รายงานว่ามีการนาเพลี้ย
ไฟ L. mikaniae เข้าไปปลดปล่อยบนเกาะโซโลมอน เมือ่ ค.ศ. 1988 และมาเลเซียเมือ่ ค.ศ. 1990 จึงคาดหวังว่า
จะนาเข้ามาใช้ในประเทศไทยได้ แต่ปรากฏว่า L. mikaniae ไม่สามารถตัง้ รกรากได้ ทัง้ ในเกาะโซโลมอนและ
มาเลเซีย จึงต้องพักโครงการไว้ก่อนจนกว่าจะมีตวั กระทาการควบคุมที่มปี ระสิทธิภาพที่จะนาเข้ามาใช้ในการ
ควบคุ มได้ในอนาคต ล่ าสุ ด Day et al. (2018) เสนอให้มกี ารนาราสนิม Puccinia spagazzizinii จากบราซิล
เข้ามาใช้ในอนุภูมภิ าคลุ่มแม่น้ าโขง ซึง่ ก่อนหน้านี้ มีการปลดปล่อยราสนิมชนิดนี้ ในหลายพืน้ ทีใ่ นอินเดียและจีน
แต่ไม่พบว่าตัง้ รกรากได้ และพบในใต้หวันว่ามีประสิทธิภาพสูงในการควบคุม M. micrantha
5.3.12 การแพร่กระจาย (Distribution)
การแพร่กระจายของศัตรูธรรมชาติของวัชพืชในเป้ าหมาย ที่ได้นาเข้ามา ทดสอบความปลอดภัย
เพาะเลี้ยงเพิม่ ปริมาณ ปลดปล่ อ ยในภาคสนาม และสามารถตัง้ รกรากได้ดีพอสมควรแล้ว ควรที่จะทาการ
ปลดปล่อยให้แพร่กระจายในพื้นที่การระบาดของวัชพืชให้ครอบคุมกว้างขวางและทัวถึ
่ งให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ดาเนินการได้ ซึ่งอาจเป็ นการใช้ตวั ทาการควบคุมจากแหล่งเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบตั กิ าร (laboratory culture)
หรือเก็บรวบรวมจากภาคสนาม (field-collected materials) ในการปลดปล่อย ทัง้ นี้การแพร่กระจายจะทาได้ดี
และมีประสิทธิภาพสูงขึน้ หากมีความร่วมมือโดยองค์กรหรือหน่วยงานทีม่ สี ่วนได้เสียและมีความรับผิดชอบ
Wright (1997) กล่ าวว่าเมื่อ ตัว กระทาการควบคุ มผ่ านการกักกัน และเริม่ มีการเพาะเลี้ย งเพิ่ม
ปริมาณแล้ว มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องปลดปล่อยในภาคสนาม เพื่อให้มกี ารตัง้ รกรากอย่างกว้างขวาง โดยเร็วทีส่ ุด
เท่าทีจ่ ะเป็ นได้ และจะต้องมีค่าใช้จา่ ยเพียงพอในการดาเนินงาน และพร้อมกันไปควรมีการเตรียมการในการเฝ้ า
ระวังต่อไป เพื่อเป็ นการวัดความสาเร็จของการปลดปล่อย และความคืบหน้าของการควบคุมในภาพรวม และ
การบรรลุผลของการแพร่กระจายตัวกระทาการควบคุมจะเป็ นกุญแจไปสู่ความสาเร็จของโครงการด้วย
การแพร่กระจายเป็ นกระบวนการสนับสนุ นการตัง้ รกรากของตัวกระทาการควบคุมอย่างกว้างขวาง
แง่มมุ ของกระบวนการแพร่กระจายทีส่ าคัญคือ 1) การเลือกพืน้ ทีส่ าหรับการปลดปล่อยขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
และ 2) การบรรจุ การจัดส่ง และวิธกี ารปลดปล่อยตัวกระทาการควบคุมให้เป็ นอิสระ (liberation) หรือ การ
ปลดปล่อย (release)
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1. การเลือกพื้นที่ เพื่อการปลดปล่อย (Selection of release sites)
พื้นที่เพื่อการปลดปล่อย (release sites) ควรมีทงั ้ เป็ นพืน้ ที่สาหรับการปลดปล่อยขนาดใหญ่และ
พืน้ ทีข่ นาดเล็ก พืน้ ทีส่ าหรับการปลดปล่อยขนาดใหญ่ควรเป็ นพื้นทีท่ ่มี คี วามเหมาะสมทัง้ ทางด้านสภาพดินฟ้ า
อากาศ สภาพทางนิเวศวิทยา และ การกระจายตัว (dispersal) ของตัวกระทาการควบคุมด้วย เพื่อที่ให้เป็ น
แหล่งทีอ่ ยู่ทค่ี ่อนข้างจะถาวรของตัวทาการควบคุม และเป็ นแหล่งทีเ่ ราสามารถกลับเข้าไปทาการรวบรวมตัวทา
การควบคุมในภายหลัง เพื่อทีจ่ ะนาไปใช้ปลดปล่อยให้แพร่กระจายต่อ ในแหล่งอื่นในอนาคตด้วย พืน้ ทีด่ งั กล่าว
ควรเป็ นพืน้ ทีท่ อ่ี ยูใ่ นการดูแลของเจ้าของพืน้ ทีห่ รือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐพอสมควร
ในการควบคุ ม ผัก ตบชวาโดยชีว วิธ ีใ นประเทศไทย ในขัน้ ต้ น มีก ารน าด้ ว งงวงผัก ตบชวา
Neochetina eichhorniae ประมาณ 1,000 ตัว เข้ามาจากอาร์เจนตินาผ่านฟลอริดา เมื่อ พ.ศ. 2520 เมื่อผ่าน
การทดสอบความปลอดภัยดีแล้ว เริม่ มีการปลดปล่อยในภาคสนามเมื่อ พ.ศ. 2522 โดยในขัน้ ต้นนอกจากการ
ปลดปล่อยในสระน้ าทีม่ ผี กั ตบชวาในพืน้ ทีข่ องมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และบริเวณรายรอบ ซึง่ ใช้เป็ น
แหล่งเพาะเลีย้ งและขยายพันธุข์ องด้วงโดยปริยายแล้ว ยังมีการปลดปล่อยทีห่ นองน้ าขนาดเล็ก ซึง่ ในปั จจุบนั มี
การพัฒ นาพื้น ที่ก ลายเป็ นตลาดสวนจตุ จ ัก รและสถานี ข นส่ ง หมอชิต 2 ไปแล้ ว นั ้น และ ที่บึง มัก กะสัน
ในกรุงเทพฯ
ต่อจากนัน้ เมื่อด้วงงวงสามารถตัง้ รกรากได้ดี และขยายพันธุเ์ ป็ นจานวนมากและเพียงพอแล้ว จึง
ทาการเก็บรวบรวมด้วงตัวเต็มวัยไปปลดปล่อยในแหล่งน้ าขนาดใหญ่ท่มี กี ารระบาดของผักตบชวาทัวประเทศ
่
เช่น ที่กว๊านพะเยา อ. เมือง จ. พะเยา และอ่างเก็บน้ าเขื่อนภูมพิ ล อ.สามเงา จ.ตาก ในภาคเหนือ ที่บงึ สีไฟ
อ. เมือง จ. พิจติ ร บึงบอระเพ็ด อ. เมือง จ. นครสวรรค์ และอ่างเก็บน้ าคลองเพรียว อ. เมือง จ. สระบุร ี ในภาค
กลาง ทีห่ นองกองแก้ว อ. ชนบท จ. ขอนแก่น และ หนองหาร อ. เมือง จ. สกลนคร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และทีท่ ะเลน้อย อ. ควนขนุน จ. พัทลุง ระหว่างปี พ.ศ. 2523 จนครบทุกพืน้ ทีใ่ น พ.ศ. 2525
อนึ่ง นอกจากบ่อเพาะเลี้ยงด้วงงวงผักตบชวา ทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีการจัดทา
บ่อเพาะเลีย้ งด้วงงวงผักตบชวา ไว้ทม่ี หาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ซึง่ ปั จจุบนั
คือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.
หาดใหญ่ จ. สงขลา เพื่อใช้เป็ นเป็ นแหล่งสารองไว้ดว้ ย ต่อจากนัน้ มีการรวบรวมด้วงจากแหล่งน้าต่าง ๆ และ
บ่อเพาะเลีย้ งเหล่านี้ ไปทาการปลดปล่อยในพืน้ ทีต่ ามลาคลอง ลาน้ า แม่น้ า ห้วยหนองคลองบึง บ่อยืมตามทาง
หลวง แหล่งน้ า และอ่างเก็บน้ าต่าง ๆ ทีพ่ บว่ามีผกั ตบชวาระบาดอยู่ทวประเทศ
ั่
มีการปลดปล่อยทีต่ ่อเนื่องกัน
อย่างสม่าเสมอตัง้ แต่นนั ้ เป็ นต้นมาจนถึง พ.ศ. 2544 ไม่มกี ารปลดปล่อยเพิม่ เติมอีก จนเราสามารถทีจ่ ะพบด้วง
งวงลงทาลายผักตบชวา ไม่มากก็น้อยทัวทุ
่ กแหล่งน้าทัวประเทศจนถึ
่
งทุกวันนี้
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เช่นเดียวกันในการควบคุมต้นไมยราบยักษ์โดยชีววิธ ี ประเทศไทยนาด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์
สองชนิดคือ Acanthoscelides puniceus และ A. quadridentatus) เข้ามาจากเม็กซิโกผ่านออสเตรเลีย เมือ่ พ.ศ.
2526 และ เริม่ ปลดปล่อยให้ตงั ้ รกรากและแพร่กระจายออกไปในพืน้ ทีข่ นาดใหญ่ โดยเริม่ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2527 และ
มีการปลดปล่อยในพืน้ ทีข่ นาดทีเ่ ล็กลงมา ทีต่ ่อเนื่องกันอย่างสม่าเสมอ ในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารระบาดของไมยราบยักษ์
ทัวประเทศ
่
ตัง้ แต่นนั ้ มาจนถึง พ.ศ. 2544 แล้วหยุดการปลดปล่อยเพิม่ เติม ในปั จจุบนั เราจะพบด้วงเจาะเมล็ด
ไมยราบยักษ์อยูใ่ นทุกพืน้ ทีท่ ม่ี ไี มยราบยักษ์ระบาดอยู่
ในขัน้ ต้น พืน้ ทีข่ นาดใหญ่ทเ่ี ลือกมาใช้ในการปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์มสี ามพื้นที่คอื
ภาคเหนื อ ที่จ ัง หวัด เชีย งใหม่แ ละเชีย งราย ภาคกลางที่ อ. เมือ ง จ.สระบุ ร ี และภาคใต้ท่ี อ. สุ ไ หงโกลก
จ. นราธิวาส
การเลือกภาคเหนือใน จ. เชียงใหม่ และ จ. เชียงราย เป็ นพืน้ ทีห่ ลักขนาดใหญ่ เพื่อการปลดปล่อย
ด้ว งเจาะเมล็ดไมยราบยัก ษ์ เพราะว่ามีก ารนาไมยราบยักษ์จากอินโดนี เ ซียเข้ามาใช้เ ป็ นพืชปุ๋ ยสด (green
manure) ในไร่ยาสูบใน อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อประมาณ พ.ศ. 2495 และเป็ นจุดเริม่ ต้นของการระบาดของ
ไมยราบยักษ์ในประเทศไทย เป็ นการปลดปล่อยบนพื้นที่ทว่ี ่างเปล่าไม่มกี ารใช้ทาประโยชน์ ทีป่ ล่อยทิง้ ไว้ให้ม ี
การระบาดของต้นไมยราบยักษ์ อย่างประปรายหรืออย่างหนาแน่ น ในตัว จ.เชียงใหม่ สองข้างทางของทางหลวง
หมายเลข 107 จาก จ.เชียงใหม่ผ่าน อ. แม่รมิ ถึง อ. แม่แตง ทางหลวงหมายเลข 1001 จาก จ. เชียงใหม่ถงึ
อ. พร้าว ทางหลวงหมายเลข 118 จาก จ. เชียงใหม่ผ่านดอยสะเก็ด ถึง อ.แม่สรวย จ. เชียงราย และสองข้าง
ทางหลวงหมายเลข 1 จากตัว จ. เชียงรายถึง อ. แม่สาย จ. เชียงราย และทางหลวงหมายเลข 1016 แยกจาก
ทางหลวงหมายเลข 1 จาก จ.เชียงราย ที่ อ. แม่จนั ถึง อ. เชียงแสน จ. เชียงราย
การเลือ กพื้นที่เ พื่อ การปลดปล่ อ ยในภาคกลาง ที่อ่ างเก็บน้ าคลองเพรียว อ. เมือ ง จ. สระบุ ร ี
เพราะว่าในสมัยช่วง พ.ศ. 2527 นัน้ ไม่มกี ารระบาดของไมยราบยักษ์ในพื้นที่อ่นื นอกจากในภาคเหนือ และ
พบว่ามีการระบาดที่อ่ า งเก็บน้ าคลองเพรียว ซึ่งคาดได้ว่าเกิดมาจากการที่ ยานพาหนะและรถบรรทุ ก จาก
ภาคเหนือ ทีจ่ ะเข้าไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ ในขณะนัน้ ยังต้องใช้ถนนมิตรภาพเป็ นหลัก จะมาแวะพัก
และทาความสะอาดยานพาหนะและรถทีจ่ ุดนี้ ทาให้เมล็ดไมยราบยักษ์ทต่ี ดิ ยานพาหนะมาด้วย สะสมและงอก
เจริญเติบโตและระบาดอยู่มากมายตามริมอ่างเก็บน้ า โดยหวังว่าการปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ดทีจ่ ุดนี้ อาจช่วย
ลดการระบาดต่อในพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้บา้ ง ไม่มากก็น้อย
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ส่วนการเลือกพื้นที่เพื่อการปลดปล่อยในภาคใต้ ที่ อ. สุไหงโก-ลก จ. นราธิวาส นัน้ เพราะว่า
ในช่วง พ.ศ. 2527 เช่นกัน ไม่มกี ารระบาดของไมยราบยักษ์ในประเทศไทย นอกจากในภาคเหนือและทีอ่ ่างเก็บ
น้ าคลองเพรียว จ. สระบุรเี ท่านัน้ ไม่พบการะบาดจากภาคกลางจนถึงชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่ อ. สุไหงโก-ลก
จ. นราธิวาส และพบว่าเป็ นการระบาดของไมยราบยักษ์ ท่ี รุกรานเข้ามาจากเมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศ
มาเลเซีย ซึง่ มีการระบาดมากเช่นเดียวกันกับการระบาดใน จ. เชียงใหม่ โดยคาดว่าการปลดปล่อยบนพืน้ ทีก่ าร
ระบาดซึ่งไม่ไกลนัก จากด่านสุไหงโก-ลก และริมฝั ง่ แม่น้ าโก-ลก ด้านฝั ง่ ไทย อาจช่วยลดการระบาดเข้ามาใน
ภาคใต้ของประเทศไทยได้บ้าง อนึ่ง ในช่วงปี เดียวกัน พบว่ามีการระบาดของไมยราบยักษ์มากในพื้นที่รอบ
สนามบินชางงี (Changi Airport) ในสิงคโปร์ และเหมืองดีบุกร้างในมาเลเซีย อันเป็ นการระบาดที่คงจะลามเข้า
มาจากอินโดนีเซีย ซึง่ เป็ นการระบาดทีล่ ามเข้ามาจากเมือง Darwin, Northern Territory ประเทศออสเตรเลีย ซึง่
พบเป็ นครัง้ แรกในสวนพฤกษศาสตร์ของเมืองดาร์วนิ เมือ่ ประมาณ 20 ปี ก่อน ค.ศ. 1891 (พ.ศ. 2434) จากการ
นาเข้าซึง่ อาจโดยตัง้ ใจหรือไม่ตงั ้ ใจก็ได้ (Ian Miller, pers. com.)
ส่ ว นการเลือ กพื้นที่เ พื่อ การปลดปล่ อ ยขนาดเล็ก อาจจะเป็ นพื้นที่ท่ีมกี ารระบาดของวัช พืช ใน
เป้ าหมาย ทีม่ คี วามปลอดภัยในการเข้าถึงและเข้าไปปฏิบตั งิ านได้งา่ ยพอสมควร แต่ไม่ว่าจะเป็ นการปลดปล่อย
ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ควรตรวจสอบทัง้ คุณภาพและความเหมาะสมของวัชพืชสาหรับตัวทาการควบคุมในแต่
ละพืน้ ที่ ทีจ่ ะทาการปลดปล่อยด้วย
2. การบรรจุ การจัดส่ง และการปลดปล่อย (Packaging, shipment and release)
ตัวทาการควบคุ มวัชพืชโดยชีววิธ ี ส่วนใหญ่จะเป็ นแมลงศัต รูธ รรมชาติของวัชพืชในเป้ า หมาย
ดังนัน้ การเลือกระยะของการเจริญเติบโตทีเ่ หมาะสม ทีจ่ ะต้องมีการบรรจุและการจัดส่งเพื่อการนาไปปลดปล่อย
ในภาคสนาม มีความสาคัญมาก ข้อพิจารณาทีเ่ ราจะต้องนามาดูแล จะขึน้ อยูก่ บั
1)
2)
3)
4)

ชีววิทยาและระยะการเจริญเติบโต
ความสามารถทีจ่ ะทนทานต่อการบรรจุ และการขนส่ง
ระยะเวลาของการจัดส่งและการเดินทาง และ
การจัดส่งเป็ นการส่งเพื่อนาไปเป็ นแหล่งเพาะเลีย้ งเบือ้ งต้น (starter culture)
หรือเพื่อการนาไปปลดปล่อยทันทีในภาคสนาม

ทัง้ นี้การบรรจุและการจัดส่ง ทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ
ว่าเป็ นตัวกระทาการควบคุมในระยะใดของการเจริญเติบโต เช่น ระยะไข่ หรือระยะตัวอ่อน หรือระยะดักแด้ หรือ
ระยะตัวเต็มวัย ไม่ว่าจะเป็ นการขนส่งภาคพืน้ ดินหรือทางอากาศก็ตาม ซึง่ จะแตกต่างกันไปตามชนิดของแมลง
และส่วนของวัชพืชทีเ่ ป็ นอาหารของตัวอ่อนและตัวเต็มวัย
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สรุป (Conclusion)
การน าชีว ิน ทรีย์ท่ีเ ป็ น ศัต รูธ รรมชาติข องวัช พืช จากท้อ งถิ่น เดิม ที่เ ป็ น แหล่ ง ก าเนิ ด ของวัชพืช
ในเป้ าหมาย มาใช้ในการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี จะให้ประโยชน์และผลการควบคุมทีด่ อี ย่างมาก ถ้าในท้องถิน่
นัน้ ขาดศัตรูธรรมชาติท่มี ปี ระสิทธิภาพ และถ้าทีใ่ ดได้ มศี ตั รูธรรมชาติท่มี ปี ระสิทธิภาพดีอยู่แล้ว ก็ควรทีจ่ ะได้ม ี
การอนุ รกั ษ์และการดูแลปกปั กรักษาศัตรูธรรมชาติเหล่านัน้ ไว้ให้ดดี ว้ ย ในปั จจุบนั วัชพืชมากกว่า 75 ชนิด ได้ม ี
การใช้การควบคุมโดยชีววิธ ีแบบคลาสสิก ที่ได้รบั ผลเป็ นทีน่ ่ าพอใจและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และทุกปี จานวน
โครงการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี ได้ขยายมากขึน้ ตลอดมา โครงการใดก็ตามทีไ่ ด้รบั ความสาเร็จในประเทศหนึ่ง
ก็จะมีการนาไปใช้ในประเทศอื่น ๆ ตามกันไป เป็ น “โครงการส่งต่อ” หรือ “โครงการถ่ายทอด” (transfer projects
) จากประเทศหนึ่งนาเข้าไปใช้ในประเทศอื่น (DeBach, 1964b) เช่นโครงการควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา
ซึ่งได้รบั ผลดีในออสเตรเลียก็ได้ถูกนาไปใช้ใ นฮาวาย แอฟริกาใต้ และประเทศอื่น ๆ มากกว่า 10 ประเทศ
โครงการควบคุมผกากรองโดยแมลง 8 ชนิดในฮาวาย ได้มกี ารนาแมลงจากฮาวายเข้าไปใช้ดาเนินงานใน
11 ประเทศ การใช้ดว้ งงวงควบคุมผักตบชวาซึง่ ได้รบั ผลดีในฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และในออสเตรเลีย ก็ได้ม ี
การนาไปใช้ในหลายประเทศในเอเชียและแอฟริกา รวมทัง้ ในประเทศไทย ซึง่ เมือ่ ได้รบั ผลดี ประเทศไทยก็ได้รบั
การขอร้องให้ส่งด้วงงวงผักตบชวาไปทดลองใช้ และปลดปล่อยในอินโดนีเซี ย อินเดีย ศรีลงั กา เวียดนาม จีน
ไต้หวัน และฟิ ลปิ ปิ นส์ เช่นเดียวกับการใช้ทด่ี ว้ งเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ จากเม็กซิโกในออสเตรเลียและประเทศ
ไทย ซึง่ มีการดาเนินงานพร้อมกันไป แต่ไม่ได้รบั ผลดีเท่าทีค่ วรในออสเตรเลีย ส่วนในประเทศไทยได้รบั ผลที่ดี
มาก ทัง้ ๆ ทีน่ าเข้ามาใช้พร้อมกันก็ตาม ทาให้ออสเตรเลียต้องขอนาเข้าด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์จากประเทศ
ไทยกลับไปใช้ในออสเตรเลีย เพื่อเสริมผลงานของด้วงอีกคารบหนึ่งในออสเตรเลีย (W. Forno, pers. com.)
รวมไปถึงการควบคุมจอกโดยการใช้ผเี สือ้ หนอนจอกในประเทศไทย ซึง่ ได้รบั ผลดีและได้มกี ารนาหนอนจอกจาก
ประเทศไทย เข้าไปใช้และปลดปล่อยในฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อไปใช้ควบคุมจอก ซึ่งผลของการ
ดาเนินงานของโครงการเหล่านี้ ได้เป็ นทีป่ ระจักษ์ชดั แล้วว่า แมลงมีบทบาทสาคัญมากในการควบคุมวัชพืชโดย
ชีววิธ ี ซึง่ ในบางสถานทีแ่ ละระบบนิเวศของวัชพืชเหล่านัน้ อาจจะไม่สามารถทาการบริหารจัดการหรือควบคุมได้
โดยวิธกี ารควบคุมวัชพืชแบบอื่น ๆ
แต่ในการดาเนินงานการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธขี องแต่ละโครงการ แต่ละวัชพืชในเป้ าหมาย และ
ในแต่ละพื้นที่หรือชุมชน ตลอดจนสาธารณชนทัวไป
่ เราจะต้องตระหนักและระมัดระวังอยู่เสมอ ในเรื่องของ
“ความขัดแย้ง ผลประโยชน์ ” (Conflict of interest) ไม่ว่าจะเป็ นในระดับส่ ว นบุค คล กลุ่ มชน องค์กร ทัง้ ทาง
วิชาการและไม่เป็ นวิชาการ ฯลฯ ในส่วนทางวิชาการมักจะมีความขัดแย้งเป็ นพื้นฐานอยู่ เสมอ เช่นการให้ภาพ
ลบของการควบคุ มศัต รูพืชโดยชีว วิธ ีแบบคลาสสิก โดย Howarth (1983, 1991) นักอนุ กรมวิธ านแมลงแห่ ง
J. Linsley Gressitt Center for Research in Entomology และเป็ นภัณ ฑารัก ษ์ (curator) อยู่ ท่ี Bernice P.
Bishop Museum ในฮอนโนลูลู ฮาวาย กับทาการวิจยั เกี่ยวกับแมลงที่พบในท่อหินภูเขาไฟ (lava tube) และ
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แมลงในถ้า แต่ไม่มปี ระสบการณ์ทางด้านการควบคุมโดยชีววิธแี ต่อย่างใด ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็ นนักกีฏวิทยาอยูใ่ นฮาวาย
ก็ตาม (บรรพต ณ ป้ อมเพชร, pers. com.) ในการบรรยาย Presidential Address ในการประชุมประจาเดือ น
ธัน วาคม ค.ศ.1980 ของสมาคม Hawaiian Entomological Society วิจ ารณ์ ว่ า การควบคุ ม โดยชีว วิธ ีแ บบ
คลาสสิก เป็ น “สิ่งวิเ ศษที่แก้ปัญ หาได้ห มดทุก เรื่อ ง” (panacea) หรือ เป็ น “กล่ อ งของเทพสตรีแพนดอร่ า ”
(Pandora’s Box) ซึง่ หมายถึง “กล่องความหายนะ” ในตานานกรีก ซึง่ แพนดอร่าเป็ นสตรีคนแรกทีส่ วยงามทีส่ ุด
ในโลก ทีเ่ ทพเจ้ากรีกคือ เทพซุส (Zeus) ได้สร้างขึน้ มา (ภาพที่ 5.9 ) แต่มกี ารโต้แย้งโดยการให้ภาพบวกของ
การควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี โดย Lai (1988) หรือการตัง้ คาถามต่าง ๆ ของ Simberloff & Stiling (1996a,b)
ว่าการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธมี คี วามเสี่ยงอย่างใดบ้าง และความเสี่ยงที่จะติดตามมาจากการนาชนิดพันธุ์
ต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี ซึ่งถือได้ว่าเป็ นเรื่องปกติของการแสดงความเห็น (opinion)
ทีแ่ ตกต่างกันไป ไม่ใช่ความจริง (fact)

ภาพที่ 5.9 เทพสตรีแพนดอร่าและกล่องความหายนะ (Pandora’s Box) (แหล่งทีม่ า: Wikipedia,
The Free Encyclopedia)
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ส่วนที่ III
โครงการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีในประเทศไทย
Projects on Biological Control of Weeds in Thailand
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บทที่ 6
การควบคุมวัชพืชน้าและวัชพืชบกในท้องถิ่นโดยชีววิธีแบบเพิ่มขยาย
(Augmentative Biological Control of Endemic Aquatic and Terrestrial Weeds)
วัชพืชในเป้ าหมาย (target weed species) ของการควบคุมโดยชีววิธ ี เป็ นพืชทีม่ คี วามหลากหลาย
ทางชีววิทยา การเจริญเติบโต และนิเวศวิทยาสูง อาจเป็ นพืชบก (terrestrial plant) พืชน้ า (aquatic plant) พืช
กาฝาก (parasitic plant) พืชล้มลุก (herb) พืชฤดูเดียว (annual) พืชข้ามฤดูหรือพืชหลายฤดู (perennial) พืช
หัว (root crop) ไม้ตน้ (tree) ขนาดต่าง ๆ ไม้เลือ้ ย (crawler หรือ vine) ฯลฯ ซึง่ อาจเป็ นพืชในท้องถิน่ (endemic
plant) หรือ พืชต่ างถิ่น (exotic plant) หรือ พืชต่ างถิ่น ที่รุกราน (invasive alien plant) หรือ ชนิดที่ไม่รุกราน
(non-invasive alien plant) ที่ถู ก จัด ให้เ ป็ น “วัช พืช ” (weed หรือ plant pest) บนปั จ จัย พื้น ฐานต่ า ง ๆ เช่ น
นโยบาย การเมือง ความสาคัญทางสังคมและเศรษฐกิจ ความคุ้มค่า และผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพและสิง่ แวดล้อม และสุขอนามัยของมนุ ษย์ ฯลฯ ตลอดจนความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในแต่ละชุมชน
หรือ พื้นที่หรือ ท้อ งถิ่น ในแต่ ล ะภูมภิ าคหรือ ประเทศ ซึ่งจะนาไปสู่ก ารบริห ารจัดการที่เ หมาะสม อันได้แ ก่
การควบคุ ม โดยวิธ ีก ารต่ า ง ๆ ทัง้ โดยวิธ ีก ล (mechanical control) โดยการใช้ส ารเคมี (chemical; control)
วิธที างกายภาพ (physical control) และการควบคุมโดยชีววิธ ี (biological control) เป็ นต้น
การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี จะเป็ นการใช้ตวั กระทาการควบคุมทีเ่ ป็ นศัตรูธรรมชาติของวัชพืชแต่
ละชนิด ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและทีม่ อี ยู่แล้วในท้องถิน่ ทีน่ ามาเพาะเลีย้ งเพิม่ ปริมาณ แล้วนาไปปลดปล่อย เรียกว่า
การควบคุมโดย ชีววิธแี บบเพิม่ ขยาย (Augmentative biological control) หรือ โดยการนา (introduction หรือ
importation) ตัวกระทาการควบคุมทีเ่ ป็ นศัตรูธรรมชาติทม่ี ปี ระสิทธิภาพ จากประเทศอื่นเข้ามาใช้ ในแบบทีเ่ ป็ น
การควบคุมโดยชีววิธแี บบคลาสสิก (Classical biological control)
การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธแี บบเพิม่ ขยาย โดยการใช้ตวั กระทาการควบคุมทีเ่ ป็ นศัตรูธรรมชาติใน
ท้องถิน่ หรือพื้นเมือง (endemic or native natural enemy) ในการควบคุมวัชพืชในเป้ าหมาย ซึ่งเป็ นวัชพืชใน
ท้องถิ่นหรือวัชพืช พื้นเมือง (endemic or native weed) มีการดาเนินการไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ควบคุ ม วัช พืช ต่ า งถิ่ น (exotic weed) โดยชีว วิธ ีแ บบคลาสสิก ที่ม ีก ารน าตัว กระท าการควบคุ ม ที่เ ป็ น
ศัตรูธรรมชาติต่างถิน่ (exotic natural enemy) เข้ามาใช้เป็ นศัตรูธรรมชาติทม่ี กี ารนาเข้ามา (introduced natural
enemy) ในขณะที่การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธแี บบคลาสสิก ทัวโลก
่
มีวชั พืชในเป้ าหมายมากกว่า 130 ชนิด
มีการดาเนินการในมากกว่า 70 ประเทศในทุกทวีป แต่การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธโี ดยการใช้ตวั กระทาการ
ควบคุมทีเ่ ป็ นศัตรูธรรมชาติในท้องถิน่ หรือพื้นเมือง มีวชั พืชในเป้ าหมายเพียง 40 ชนิด ใน 18 ประเทศเท่านัน้
และส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา (16 ชนิด และ 28 โครงการ) แคนาดา (4 ชนิด และ 8 โครงการ) ในแอฟริกาใต้ (3
ชนิด และ 3 โครงการ) ในออสเตรเลีย (3 ชนิด และ 3 โครงการ) ในยุโรป ในรัสเซีย (4 ชนิด และ 4 โครงการ)
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ในยูเครน และ คาซัคสถาน ประเทศละ 3 ชนิด และ 3 โครงการ ในโรมาเนีย (2 ชนิด และ 2 โครงการ) ในบุลกา
เรีย ฮังการี อุซเบกิสถาน และยูโกสลาเวีย (ปั จจุบนั คือเซอร์เบียและมอนเตเนโกร) ประเทศละ 1 ชนิด และ
1 โครงการ ในอเมริกาใต้ ในอาร์เจนตินาและโบลิเวีย ประเทศละ 1 ชนิด และ 1 โครงการ ในเอเชีย ในประเทศ
ไทย (9 ชนิด และ 9 โครงการ) ประเทศจีน (4 ชนิด และ 4 โครงการ) และในญี่ป่ ุน (1 ชนิด และ 1 โครงการ)
(Julien & Griffiths, 1998; Winston, 2014; Napompeth & Saengyot, 2018; Saengyot, 2018)
6.1 วัชพืชในท้องถิ่นในเป้ าหมาย
วัชพืชในเป้ าหมายเพื่อ การควบคุมโดยชีววิธ ี อาจเป็ นชนิดของวัชพืชในท้อ งถิ่นที่แท้จริง (true
endemic species) หรือเป็ นชนิดของวัชพืชต่างถิน่ (exotic หรือ alien species) ทีม่ กี ารนาเข้ามาในประเทศทัง้
ด้วยความตัง้ ใจและไม่มคี วามตัง้ ใจมาเป็ นเวลานานแล้วในอดีต ที่มกี ารวิวฒ
ั นาการ ปรับตัวจนราวกับว่าเป็ น
วัชพืชในท้องถิน่ (naturalized species) ดังเช่นพืชเศรษฐกิจหลายชนิดในประเทศไทยเช่น มะละกอ มะเขือเทศ
สัปปะรด มันสาปะหลัง และ ยางพารา ซึง่ เป็ นพืชต่างถิน่ ในประเทศไทย มีถนิ่ กาเนิดดัง้ เดิมอยูใ่ นอเมริกาใต้
โครงการควบคุมวัชพืชในท้องถิน่ หรือวัชพืชพืน้ เมืองโดยชีววิธใี นประเทศไทย เริม่ มีการดาเนินการ
มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2518 โดยการสารวจและประเมินศักยภาพของศัตรูธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แมลงชนิดต่าง
ๆ ที่พบว่ามีการลงทาลายวัชพืชในเป้ าหมายทัง้ วัชพืชบกและวัชพืชน้ า แต่ละชนิด ว่าจะมีแมลงชนิดใดบ้างที่ม ี
ศักยภาพและประสิทธิภาพ ตลอดทัง้ ความเฉพาะเจาะจงต่อพืชอาศัยเพียงพอ และสมควรที่จะนามาใช้เป็ นตัว
กระทาการควบคุมโดยชีววิธไี ด้ ในระดับใดระดับหนี่ง เพื่อนาไปพัฒนาใช้ประโยชน์ในการควบคุมโดยชีววิธแี บบ
เพิม่ ขยาย (Augmentative biological control) โดยตนเอง หรือร่วมกับตัวกระทาการควบคุมโดยชีววิธชี นิดอื่น
ถ้ามี และ ทีจ่ ะมีการนาเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อการควบคุมโดยชีววิธแี บบคลาสสิก
จากแนวทางและข้อมูลเบือ้ งต้น พบว่าในประเทศไทย มีวชั พืชในเป้ าหมายทีเ่ หมาะสมกับการที่จะ
ด าเนิ น การควบคุ ม โดยชีว วิ ธ ีแ บบเพิ่ม ขยายใด้ดีห ลายชนิ ด กล่ า วคือ มีศ ัต รูธ รรมชาติท่ีม ีศ ัก ยภาพและ
ประสิทธิภาพอยู่แล้วในประเทศ เป็ นศัตรูธรรมชาติใ นพื้นที่ (resident natural enemy) และ ไม่พบว่ามีการใช้
ศัตรูธรรมชาติของวัชพืชชนิดนัน้ ในต่างประเทศ จึงจะไม่มกี ารนาศัตรูธรรมชาติจากต่างประเทศเข้ามาใช้ควบคุม
ในเบือ้ งต้น วัชพืชในเป้ าหมายเพื่อการควบคุมโดยชีววิธแี บบเพิม่ ขยายในประเทศไทย มีทงั ้ หมด 9
ชนิ ด พร้อ มถิ่น ก าเนิ ด เรีย งกัน ตามอัก ษรตัว แรกของชื่อ วิท ยาศาสตร์ พร้อ มชื่อ สามัญ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เป็ นวัชพืชน้า 4 ชนิด และวัชพืชบก 5 ชนิด คือ
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ก. วัชพืชน้า (Aquatic weeds) ประกอบด้วย
1. สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla) (Hydrilla verticellata, Hydrocharitaceae)
(แอฟริกา หรือ เอเชีย และ ออสเตรเลีย)
2. แพงพวยน้า (Water primrose) (Ludwigia adscendens, Onagraceae)
(เขตร้อนของเอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
3. จอก (Water lettuce) (Pistia stratiotes, Araceae) (แถบร้อนของทวีปอเมริกา
อียปิ ต์ แพร่กระจายทัวโลกในเขตร้
่
อนและใกล้เขตร้อน)
4. จอกหูหนู (Salvinia, water fern) (Salvinia cucullata, Salviniaceae) (อินเดีย เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ยกเว้นฟิ ลปิ ปิ นส์ จนถึงภาคตะวันตกของออสเตรเลีย)
ข. วัชพืชบก (Terrestrial weeds) ประกอบด้วย
1. ผักขมหนาม (Spiny amaranth) (Amaranthus spinosus, Amaranthaceae)
(อเมริกากลาง แพร่กระจายทัวโลกในเขตร้
่
อนและใกล้เขตร้อน)
2. หญ้าแห้วหมู (Nutgrass, purple nutsedge) (Cyperus rotundus, Cyperaceae)
(แอฟริกา ยุโรปตอนใต้ และเอเชียใต้)
3. โคลงเคลง (Indian rhododendron) (Melastoma malabathricum, Melastomaceae)
(เอเชียใต้ อินเดีย ศรีลงั กา แพร่กระจายผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเซีย
จนถึงออสเตรเลีย)
4. หญ้าโขย่ง (Itchgrass) (Rottboellia cochinchinensis, Poaceae)
(เวียดนามและเชตร้อนของเอเชีย)
5. หนามไข่ปู (Giant bramble, Wild raspberry) (Rubus alceifolius, Rosaceae)
(จีน ใต้หวัน เมียนมาร์ ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย)
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6.2 การควบคุมวัชพืชน้าในท้องถิ่นโดยชีววิ ธี
6.2.1 สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla, Hydrilla verticellata)
สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticellata) (ภาพที่ 6.1) เป็ นวัชพืชใต้น้ า (submersed weed) มี
ถิ่นก าเนิดที่ไม่เ ป็ น ที่รู้แ น่ นอน คาดว่าอาจอยู่ใ นแอฟริ ก า หรือ เอเชีย และ ออสเตรเลีย โดย Waterhouse
(1993a) และ Julien & Griffiths (1998) รายงานว่าน่ าจะเป็ นออสเตรเลีย และ Sainty & Jacobs (1994) ระบุว่า
เป็ นพืชพืน้ เมืองของออสเตรเลีย ในประเทศไทย ถือว่าเป็ นวัชพืชน้ าทีร่ ุนแรงในการคมนาคมทางน้ า สระ หนอง
น้ า อ่างเก็บน้ า และระบบการชลประทาน นอกจากนัน้ Suwatabandhu (1950) อาไพ ยงบุญเกิด (2518) และ
ประสาน วงศาโรจน์ (2540) รายงานว่าสาหร่ายหางกระรอกเป็ นวัชพืชทีส่ าคัญในนาข้าว และมีการใช้เป็ นพืชใน
ตูเ้ ลีย้ งปลา เป็ นอาหารสุกรและอาหารเป็ ด และเป็ นพืชปุ๋ ยสด (green manure)

ภาพที่ 6.1 สาหร่ายหางกระรอก (hydrilla, Hydrilla verticellata)
การควบคุมสาหร่ายหางกระรอกในประเทศไทยเริม่ ดาเนินการมาตัง้ แต่เมื่อ พ.ศ. 2524 โดยการ
สารวจแมลงศัตรูธรรมชาติในประเทศ แต่ไม่มคี วามก้าวหน้าเท่าทีค่ วร จนกระทังเมื
่ อ่ พ.ศ. 2539 โดยการร่วมมือ
ในการสารวจเบื่อ งต้น ร่ว มกับ USDA, ARS Aquatic Weeds Research Unit, Fort Lauderdale, Florida พบ
แมลงสองกลุ่ ม เพื่อ ท าการศึก ษาเพิ่ม เติม ประกอบด้ว ยกลุ่ ม ของด้ว งงวง Bagous sp. และ B. subvittatus
(Coleoptera: Erirhinidae) และกลุ่ ม หนอนแมลงวัน เจาะไชใบ Hydrellia spp. (Diptera: Ephydridae) โดย
การศึกษากลุ่มของด้วงงวง Bagous sp. และ B. subvittatus โดย Sabchucherdwong (2000) และกลุ่มหนอน
แมลงวันเจาะไชใบ Hydrellia sp. โดย Klaokliang (2000) โดยสรุปว่าแมลงทัง้ สองกลุ่มมีศกั ยภาพในการควบคุม
และได้มกี ารนาเข้าไปศึกษาเพิม่ เติมในฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
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ในต่างประเทศมีการนาด้วงงวงกินหน่ อ (hydrilla tuber weevil, Bagous affinis) ที่พบในอินเดีย
และหนอนแมลงวันชอนใบ (hydrilla leaf-mining fly, Hydrellia pakistanae) ทีพ่ บในอินเดียและปากีสถาน เข้า
ไปปลดปล่ อ ยในสหรัฐอเมริก า เมื่อ พ.ศ. 2530 แต่ B. affinis ไม่ส ามารถตัง้ รกรากได้ ส่ ว น H. pakistanae
สามารถตัง้ รกรากได้ในฟลอริดา จอร์เจีย และเทกซัส แต่ไม่สามารถตัง้ รกรากได้ในแคลิฟอร์เนียและลุยเซียนา
ทัง้ ๆ ที่ท าการปลดปล่ อ ยซ้ า ติด ต่ อ กัน มีก ารแพร่ก ระจายตามธรรมชาติดี มีก ารน า H. pakistanae จาก
ปากี ส ถานเข้ า ไปอี ก เมื่อ พ.ศ. 2533 แต่ แ ยกไม่ อ อกจากประชากรเดิม ในการตัง้ รกราก กับ มีก ารน า
H. pakistanae จากประเทศจีน เข้าไปเมื่อ พ.ศ. 2536 แต่ไม่รสู้ ถานภาพ นอกจากนัน้ มีการนา H. pakistanae
เข้าไปปลดปล่อยในเม็กซิโกเมื่อ พ.ศ. 2538 ซึ่งสามารถตัง้ รกรากได้ดพี อสมควร (Julien & Griffiths, 1998)
(ภาพที่ 6.2)

ภาพที่ 6.2 แมลงศัตรูธรรมชาติทถ่ี ูกนามาใช้ควบคุมสาหร่ายหางกระรอก แมลงวันตัวเต็มวัยและตัวหนอน
ของ Hydrellia pakistanae (ซ้าย) และ ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนของด้วงงวง Bagous affinis (ขวา)
(แหล่งทีม่ า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)
ในออสเตรเลียพบ Hydrellia balciunasi และ Bagous hydrilliae ซึ่งมีการนาเข้า ไปปลดปล่ อ ยใน
สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2532 และ 2534 ตามลาดับ พบว่าแมลงทัง้ สองชนิดสามารถตัง้ รกรากได้ในฟลอริดา
และเทกซัส แต่ระดับประชากรต่า ไม่เห็นผลในการควบคุม
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ในการวิเคราะห์ทางอนุ กรมวิธานของแมลงวันในกลุ่ม Hydrellia pakistanae species ที่ลงทาลาย
สาหร่ายหางกระรอก Deonier (1993) พบชนิดใหม่คอื H. sarahae sarahae ในประเทศจีน และ H. sarahae
laticapsula ในอินเดียและปากีสถาน พบ H. balciunasi ในออสเตรเลีย และพบชนิดใหม่ H. bogorae ในเกาะ
ชวา อินโดนีเซีย และทุกชนิดมีศกั ยภาพที่จะนามาใช้ควบคุมสาหร่ายหางกระรอกในสหรัฐอเมริกาและประเทศ
อื่นที่ส าหร่ายหางกระรอกเป็ นวัชพืชที่เ ป็ น ปั ญ หาได้ ด้ว ยเหตุ น้ี จึงเป็ นที่ค าดว่าแมลงวันในกลุ่ ม Hydrellia
ที่ล งทาลายสาหร่า ยหางกระรอกในประเทศไทย น่ าที่จะเป็ น H. pakistanae ซึ่งมีการน าเข้าไปทดสอบใน
ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ด้วยแล้ว
ในนาข้าวซึง่ มีสาหร่ายหางกระรอกเป็ นวัชพืชชนิดหนึ่ง เราจะพบแมลงวันในสกุล Hydrellia อีกชนิด
หนึ่ง ที่มคี วามใกล้เคียงกับ H. pakistanae ซึ่งเป็ นที่รจู้ กั กันดีคอื แมลงวันหนอนเจาะยอดข้าว H. philippinna
(rice whorl maggot หรือ rice leafminer) เป็ นแมลงศัต รูข้าวที่สาคัญ ชนิดหนึ่ง แต่ ไ ม่ล งทาลายสาหร่ายหาง
กระรอก มีความเฉพาะเจาะจงกับพืชอาศัยในวงศ์ธญ
ั พืช Poaceae เท่านัน้
6.2.2 แพงพวยน้า (Water primrose, Ludwigia adscendens)
ในประเทศไทยพบว่ามีแพงพวยน้ าทัง้ หมด 4 ชนิด คือ Ludwigia adscendens, L. hyssopifolia,
L. octovalvis และ L. perrenis (เต็ม สมิตนิ ันท์, 2544) โดยแพงพวยน้ า (L. adscendens) (ภาพที่ 6.3) ถือว่า
เป็ นวัชพืชทีส่ าคัญในนาข้าว (ประสาน วงศาโรจน์, 2540; Suwatabandhu,1950)

ภาพที่ 6.3 แพงพวยน้า (water primrose, Ludwigia adscendens) ซึง่ พบว่าระบาดอยูใ่ นหนองน้ าใกล้
สถานีรถไฟ จ.ลาพูน
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แพงพวยน้า L. adscendens มีถนิ่ กาเนิดอยู่ในแถบเขตร้อนของเอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Waterhouse, 1993b) แต่ Nayek & Banerjee (1987) คาดว่ า อาจมีแ หล่ ง ก าเนิ ด ดัง้ เดิม อยู่ ใ นอเมริก าใต้
ในปั จจุบนั มีการแพร่กระจายไปทัวแถบ
่
Indo-Australian และทัวโลก
่
มีการควบคุมโดยชีววิธแี บบเพิม่ ขยาย
ที่ไ ด้ร ับ ผลเป็ น ที่น่ า พอใจในประเทศไทย โดยการใช้ด้ว งหมัด Altica foeveicollis (ภาพที่ 6.4) (Julien &
Griffiths, 1998)

ภาพที่ 6.4 ด้วงหมัดแพงพวย Altica foevicollis แมลงควบคุมแพงพวยน้าโดยชีววิธ ี
โครงการควบคุมแพงพวยน้าในประเทศไทย เริม่ ค้นตัง้ แต่ พ.ศ. 2518 จากการพบว่าแพงพวยน้ าใน
นาข้าว ตามบ่อ ยืม (borrow pit) สองข้างทางหลวง และ ริมฝั ง่ หนอง คลอง บึง ในภาคเหนือ ภาคกลางใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล และลุ่ ม แม่น้ าเจ้าพระยา จะถู กหนอนและตัว เต็มวัยของด้ว งหมัด A. foeveicollis
ลง ทาความเสียหายอย่างเด่นชัด ในช่วงหลังฤดูฝนและต้นฤดูหนาวระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของ
ปี แสดงให้เห็นประสิทธิภาพที่จะนาไปใช้ในการควบคุมแพงพวยน้ า L. adscendens ได้เป็ นอย่างดี และโดย
เช่นนัน้ จึงมีการนาด้วงหมัดมาทาการเพาะเลี้ยงเพิม่ ปริมาณในโรงเลี้ยงแมลง (insectary) เพื่อการปลดปล่อย
ภาคสนามในพืน้ ทีแ่ ละในภูมภิ าคอื่นของประเทศทีม่ กี ารแพร่กระจายของแพงพวยน้ า โดยการใช้ดว้ งทีไ่ ด้มาจาก
การเพาะเลีย้ ง สมทบกับการเก็บตัวอย่างในภาคสนามทีม่ ดี ว้ งลงทาลายอยู่ นาไปใช้ในการปลดปล่อย อย่างเป็ น
ประจาและต่อเนื่อง นาไปสู่การควบคุมแพงพวยน้ าที่ได้รบั ผลดีอย่างเด่นชัดตามฤดูกาล (Julien & Griffiths,
1998) ตัง้ แต่ช่วงทศวรรษ 1980s เป็ นต้นมา จนถึงปั จจุบนั
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ในอินเดีย มีการศึกษาวงจรชีวติ และความเฉพาะเจาะจงต่อพืชอาศัยของด้ว งหมัด Altica cyanea
ซึง่ มีศกั ยภาพสูงในการควบคุมแพงพวยน้า L. adscendens โดย Nayek & Banerjee (1987) แต่ในขณะเดียวกัน
Kamaruddin & Shah (1978) รายงานว่าในมาเลเซียด้วงหมัด Haltica cyanea มีศกั ยภาพในการควบคุ มต้น
โคลงเคลง (Melastoma) ในสวนปาล์มน้ ามัน ซึง่ ในภาคใต้ของประเทศไทย พบว่าด้วงชนิดนี้ลงทาความเสียหาย
โดยการกัด กิน ใบต้ น โคลงเคลงในสวนยางพารา ส่ ว นในทางตอนใต้ข องประเทศจีน ที่จ งั หวัด หนานชาง
(Nanchang) มณฑลเจียงซี (Jiangxi) Xiao-Shui (1990) รายงานว่าในการทดสอบโดยการใช้กรงภาคสนาม
(field cage) ด้วง A. cyanea สามารถทาลายแพงพวยน้ าชนิด L. prostrata ได้ดี และอาจนาไปใช้ในการควบคุม
โดยชีววิธไี ด้ ถึงแม้ว่าด้วง A. cyanea จะลงทาลายพืชน้าอีกชนิดหนึ่งคือต้นห้วยชินสี (Indian toothcup) (Rotala
indica, Lythraceae) ได้กต็ าม ต้นห้วยชินสีเป็ นพืชท้องถิน่ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นวัชพืชในนาข้าว แต่ม ี
การนามาใช้เป็ นพืชไม้น้ าประดับในตู้เลี้ยงปลา เพราะมีสสี นั ต่าง ๆ ที่สวยงาม กับมีการนาเข้าไปใช้เป็ นไม้น้ า
ประดับในแคลิฟอร์เนียและลุยเซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
อนึ่งการใช้ช่อื สกุลด้วงหมัดแพงพวยน้ าชนิดต่าง ๆ เป็ น Altica หรือ Haltica มีการโต้แย้งกันมา
นานแล้วตัง้ แต่ ค.ศ. 1923 (พ.ศ. 2466) โดย Woods (1923) กล่าวว่า Linnaeus เมื่อ ค.ศ. 1785 รวมด้วงหมัด
ส่วนใหญ่ไว้ในสกุล Chrysomela ต่อมาใน ค.ศ. 1762 นักกีฏวิทยาชาวฝรังเศส
่ Geoffroy แยก Chrysomela บาง
ชนิดที่มขี าหลังหนาขึน้ เพื่อการกระโดดเช่นด้วงหมัด (flea beetle) ออกมาตัง้ เป็ นสกุลใหม่คอื Altica ซึ่งมีราก
ศัพท์มาจากคาคุณศัพท์ในภาษากรีก “álma” หมายถึง “กระโดด” (leaping) แต่ต่อมาเมื่อ ค.ศ. 1802 Johann
Carl Wilhelm Illiger นักกีฏวิทยาชาวเยอรมนี เปลี่ยนและแก้ไขตัวสะกดของชื่อวิทยาศาสตร์ท่มี กี ารตีพมิ พ์ไป
ก่อนแล้ว (emendment) จาก Altica มาเป็ น Haltica เพราะ Geoffroy สะกด Haltica เป็ น Altica จากการออก
เสียง ดังนัน้ ตัวสะกดทีถ่ ูกต้องควรเป็ น Haltica เพราะตัว h แรกของคา (aspirate) ไม่มกี ารออกเสียง หรือออก
เสียงเป็ น a ในภาษาฝรังเศส
่
(เช่น Henri Dunant จะออกเสียงเป็ น อังรี ดูนังต์) และ Haltica เป็ น “ตัวสะกดที่
ชอบน ามาใช้ ” (preferred name) ในรายชื่อ ของด้ ว งในอัน ดับ Coleoptera ของ Charles William Leng’s
Catalogue แต่ Altica เป็ นตัวสะกดดัง้ เดิม (original orthography) และ ควรที่จะเป็ นชื่อที่รกั ษาไว้ (conserved
name) ตามมาตรา 19 (Application to Homonymy) และ มาตรา 23 (Principle of Priority) ของ International
Code of Zoological Nomenclature (ICZN) จึงควรปรับเปลีย่ นให้มาใช้ตวั สะกดดัง้ เดิมคือ Altica ไม่ใช้ Haltica
เพราะไม่เ ช่ น นั น้ สกุ ล อื่น เช่ น สกุ ล Aproderus, Elodes และ Ormiscus ต้อ งเปลี่ย นมาเป็ น Haproderus,
Helodes และ Hormiscus ตามล าดับ และอีกไม่น้อ ยกว่า 85 สกุ ล ของด้ว งหมัดในวงศ์ Chrysomelidae และ
จะต้องรวมไปถึงการที่จะต้องปรับเปลี่ยนชื่อของวงศ์ย่อย (subfamily) ที่จะตามมา ทาให้ยุ่งยากและสับสนอีก
ด้วย ดังนัน้ โดยสรุปให้ใช้ช่อื สกุล Altica แทนทีจ่ ะใช้ Haltica ในทุกกรณี
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6.2.3 จอก (Water lettuce, Pistia stratiotes)
จอก (Pistia stratiotes) (ภาพที่ 6.5) มีถนิ่ กาเนิดทีไ่ ม่รกู้ นั อย่างแน่ นอน Waterhouse (1993b) ระบุ
ว่าจอกมีต้นกาเนิดอยู่ในแถบร้อนของทวีปอเมริกา แต่ในการศึกษาโดย Dray et al. (1993) เกี่ยวกับแมลงชนิด
ต่าง ๆ ทีพ่ บว่าอยู่รวมกันกับจอกในฟลอริดา ไม่พบว่ามีแมลงชนิดใด ทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงในการกินจอก จึง
สรุปว่าจอกมิใช่พชื พืน้ เมืองในฟลอริดา Habeck & Thompson (1997) รายงานว่าจอกเป็ นพืชต่างถิน่ ในประเทศ
ไทย ส่ ว น Julien & Griffiths (1998) รายงานว่ า จอกมีก ารแพร่ ก ระจายทัว่ โลกในเขตร้อ น (cosmopolitan
tropical) และ ใกล้เขตร้อน (subtropical) นอกจากนัน้ Thayer et al. (2019) กล่าวว่ามีการพบเมล็ดจอกที่เป็ น
ซากดึกดาบรรพ์ (fossil) อยู่ทวโลก
ั่
มีการกล่าวถึง “จอก” ทีเ่ ขียนเป็ นภาษาอียปิ ต์โบราณ (hieroglyphics) และ
นักพฤกษศาสตร์ชาวกรีกโบราณกล่าวถึง จอกที่ลอยเป็ นแพอยู่ในแม่น้ าไนล์ ใ นประเทศอียปิ ต์กว่า 2,000 ปี
มาแล้ว เป็ นการสนับสนุ นว่าจอกน่ าทีจ่ ะมีแหล่งต้นกาเนิดอยู่ในแอฟริกา ส่วน Center et al. (2002) กล่าวว่าใน
อาร์เ จนติน าและบราซิล มีแ มลงหลายชนิ ด ที่ม ีก ารวิว ัฒ นาการร่ ว ม ( coevolution) กับ จอก และมีค วาม
เฉพาะเจาะจงกับจอกเท่านัน้ ดังนัน้ แหล่งต้นก าเนิดของจอกน่ าที่จะเป็ นอเมริก าใต้ แต่ก็ ยงั มีการโต้แ ย้งอีก
ว่าแหล่งกาเนิดน่าจะเป็ นอเมริกาเหนือในฟลอริดาด้วยเช่นกัน

ภาพที่ 6.5 จอก (water lettuce, Pistia stratiotes) และการระบาดในร่องน้าสวนผัก อ. สามพราน จ.นครปฐม
(บน) และ แม่น้ าปิ ง อ.เมือง จ.ลาพูน (ล่าง) เมือ่ พ.ศ. 2562
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นอกจากการเป็ น วัช พืช น้ า ที่ส าคัญ ชนิ ด หนึ่ ง เป็ น ปั ญ หาตามแหล่ ง น้ า ต่ า ง ๆ ตามธรรมชาติ
ตลอดจนแม่น้ า ลาคลอง และคลองชลประทานทัวประเทศแล้
่
ว มีการใช้จอกเป็ นไม้ประดับชนิดหนึ่งในบ่อและตู้
เลีย้ งปลาด้วยเช่นกัน และมีความสาคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับหนึ่ง เพราะรากจอกในแหล่งน้ าเป็ น
แหล่งเกาะอาศัยและออกซิเจนของลูกน้ าของยุงเสือ Mansonia spp. ในประเทศไทย Harinasuta et al. (1970)
รายงานว่ายุงเสือ Mansonia bonneae, M. indiana และ M. uniformis เป็ นพาหะของโรคเท้าช้าง (filariasis หรือ
elephantiasis) ซึ่ง มีส าเหตุ ม าจากใส้ เ ดือ นฝอย (nematode) ชนิ ด Brugia malayi ที่พ บในมาเลเซี ย และ
ภาคใต้ของประเทศ และ Apiwathnasorn et al. (2006) รายงานว่าพบยุง 54 ชนิดใน 12 สกุล ในป่ าพรุ (swamp)
ใน จ. นราธิว าส และพบว่าเป็ น ยุงเสือ Mansonia ถึง ร้อ ยละ 60-70 ตลอดปี และพบ M. bonneae สูงที่สุ ด
ทีร่ อ้ ยละ 47.5
ในฟลอริดา Lounibos & Escher (1985) รายงานว่ายุงทีอ่ ยูก่ บั จอกในคลองระบายน้ า และบ่อยืมใน
St. Lucie county จากการใช้กบั ดักรวบรวมเป็ นเวลา 3 ปี คือ ยุงเสือ Mansonia dyari และ M. titillans และ ยุง
ราคาญ Culex erraticus ในสัดส่วนร้อยละ 89.7, 6.2 และ 1.5 ตามลาดับ นอกนัน้ ยังพบยุงชนิดอื่นอีก 11 ชนิด
แต่เพียงเล็กน้อยและไม่มคี วามสาคัญ และลูกน้ าของยุงเสือทัง้ สองชนิด จะไม่แตกต่างกันในการเกาะอยู่กบั ราก
จอกส าหรับ อออกซิเ จน ส่ ว น Lounibos & Dewald (2008) ศึก ษาการเลือ กที่ว างไข่ บ นใบจอกของยุง เสือ
M. dyari และ M. titillans และพบว่า M. dyari จะวางไข่ทงั ้ บนด้านบนและด้านล่างของใบจอก แต่ M. titillans
จะวางไข่บนด้านล่างของใบจอกเท่านัน้
การควบคุ ม จอกโดยชีว วิธ ีแ บบเพิ่ม ขยายในประเทศไทย เริ่ม ต้ น โดยการส ารวจหาแมลง
ศัตรูธรรมชาติของจอกทีม่ ศี กั ยภาพในการพัฒนาเพื่อใช้เป็ นตัวกระทาการควบคุม แมลงศัตรูธรรมชาติทพ่ี บว่าลง
ทาลายจอกคือ ตักแตนแคระ
๊
Criotettix sp. (Orthoptera: Tettrigidae) หนอน Nymphula turbata (Lepidoptera:
Crambidae) หนอน Parapoynx diminutalis (Lepidoptera: Crambidae) และ ผีเสื้อหนอนจอก (water lettuce
moth) Spodoptera pectinicornis (Lepidoptera: Noctuidae) (ภาพที่ 6.6) ซึ่ ง มี ช่ ื อ เดิ ม คื อ Namangana
pectinicornis, Epipsammea pectinicornis และ Episammea pectinicornis ที่มเี ขตแพร่กระจายอยู่ในเอเชีย ใต้
และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ภาพที่ 6.6 ตัวเต็มวัยของผีเสือ้ หนอนจอก (Spodoptera pectinicornis) กลุ่มไข่ ตัวหนอน ดักแด้
และลักษณะการทาลายจอก (แหล่งทีม่ า: ดัดแปลงจาก ศมาพร แสงยศ และ Wikipedia,
The Free Encyclopedia)
ในการทดสอบศักยภาพเบือ้ งต้น พบว่าการเพาะเลีย้ งเพิม่ ปริมาณผีเสือ้ หนอนจอก S. pectinicornis
ในโรงเลี้ย งแมลง ท าได้ง่า ยและคุ้ม ทุ น สามารถที่จ ะน าไปใช้ใ นการควบคุ ม จอกโดยชีว วิธ ี แบบแพร่ข ยาย
(Augmentative biological control) ได้เ ป็ น อย่ า งดี จนได้ร ับ ผลส าเร็จ ในการควบคุ ม ที่ ส มบู ร ณ์ (complete
control) ในประเทศไทย (วิวฒ
ั น์ เสือสะอาด และ บรรพต ณ ป้ อมเพชร, 2521; Napompeth, 1982; Suasaard,1976; Suasa- ard & Napompeth, 1978) ไ ม่ จ า เ ป็ น ต้ อ ง น า ด้ ว ง ง ว ง จ อ ก ( water lettuce weevil)
Neohydronomus affinis (Coleoptera: Erirhinidae) จากบราซิล ทีม่ กี ารนาเข้าไปใช้อยูใ่ ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้
และสหรัฐอเมริกา เข้ามาใช้ในประเทศไทย
ในต่างประเทศ มีการนาด้วงงวงจอก N. affinis จากบราซิล เข้าไปใช้ควบคุมจอกในออสเตรเลีย
เมื่อ ค.ศ. 1982 และจากออสเตรเลีย เข้าไปใช้ใ นแอฟริกาใต้เ มื่อ ค.ศ. 1985 และ ฟลอริดา สหรัฐอเมริก า
เมื่อ ค.ศ. 1987 (Harley et al., 1990; Julien & Griffiths, 1998) กับมีการนาผีเสื้อหนอนจอก S. pectinicornis
จากประเทศไทยเข้า ไปใช้ค วบคุ ม จอกในฟลอริด า สหรัฐ อเมริก า เมื่อ ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) (Julien &
Griffiths, 1998)
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ดังนัน้ การควบคุมจอกโดยชีววิธใี นประเทศไทย จึงเป็ นการใช้ตวั กระทาการควบคุมทีพ่ บและมีอยู่
แล้วอยูใ่ นพืน้ ที่ (resident BCA) ไม่จาเป็ นต้องนาตัวกระทาการควบคุมเข้ามาจากต่างประเทศ โดยการนาหนอน
ของผีเสือ้ หนอนจอก S. pectinicornis ทีพ่ บตามสระน้ าและหนองน้ าในพืน้ ทีข่ องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
พื้นที่โดยรอบและใกล้เคียง และชานเมืองรอบนอกของกรุงเทพฯ และ จ. ปทุมธานี มาทาการเพาะเลี้ยงเพิ่ม
ปริมาณในห้องปฏิบตั กิ าร (วิวฒ
ั น์ เสือสะอาด และ บรรพต ณ ป้ อมเพชร, 2521) แล้วนาไปปลดปล่อย ทัง้ ใน
รูปแบบของการปลดปล่อยแบบเพาะเชื้อ (inoculative release) และ การปลดปล่อยแบบท่วมท้น (inundative
release)
การปลดปล่ อ ยแบบเพาะเชื้อ เป็ นการปลดปล่ อยโดยการใช้หนอนผีเ สื้อ จานวนที่ไม่สูงมากนัก
ปลดปล่อยในช่วงเวลาต่าง ๆ (periodical inoculative field releases) ทัวประเทศ
่
ต่อเนื่องกัน โดยการใช้ต้น
จอกที่ม ีท ัง้ หนอนและดัก แด้ ท่ี ม ีก ารเพาะเลี้ ย งอยู่ ใ นโรงเลี้ย ง บรรจุ ไ ว้ ใ นกล่ อ งโฟมแบบกลม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. จานวนหนึ่ง ไปลอยไว้ในแหล่งน้ าเช่นอ่างเก็บน้ าหลังเขื่อน ปล่อยให้หนอนและดักแด้
เจริญเติบโตเป็ นตัวเต็มวัย บินออกไปวางไข่และเพิม่ ขยายปริมาณและการแพร่กระจายให้ขยายมากออกในพืน้ ที่
การระบาดของจอกในแหล่งน้านัน้ ๆ เป็ นการควบคุมในระยะยาว เช่นการปลดปล่อยให้ควบคุมจอกทีค่ ลุมพืน้ ที่
ผิว น้ ามากกว่า 3 ตร.กม. ในอ่ างเก็บน้ าเขื่อ นศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุร ี จนได้ผ ลการควบคุ มแบบสมบูร ณ์
(complete control) และ การปลดปล่อยแบบท่วมท้น (Inundative release) ซี่งเป็ นการปลดปล่อยเพื่อหวังผล
ของการควบคุมทีเ่ ร็วขึน้ คล้ายกับการใช้สารกาจัดวัชพืช เป็ น “สารกาจัดวัชพืชชีวภาพ” (biological herbicide)
ซึ่งอัตราการใช้ ได้มาจากการทดสอบกับจอกที่พบในบ่อ ยืมสองข้างทางของถนนพหลโยธิน ตัง้ แต่ สามแยก
ลาดพร้าว ผ่านสามแยกเกษตรในขณะนัน้ จนถึงอนุ สาวรียห์ ลักสี่ และ บ่อยืมสองข้างทางถนนงามวงศ์วาน จาก
สามแยกเกษตรจนถึงสีแ่ ยกแคราย (ซึง่ ในปั จจุบนั บ่อยืมและพืน้ ทีเ่ หล่านี้ ไม่มอี ยูอ่ กี ต่อไปแล้ว กลายมาเป็ นพืน้ ที่
การจราจรทัง้ หมด) ในการทดสอบพบว่าการปลดปล่อยทีอ่ ตั ราส่วนหนอนประมาณ 200 ตัวต่อ 1 ตร.ม. สามารถ
ควบคุมจอก ได้เทียบเท่ากับหรือดีกว่าการใช้สารกาจัดวัชพืช แต่ไม่มผี ลกระทบในทางลบต่อทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ สภาพแวดล้อม และสุขอนามัยของมนุษย์
จากความสาเร็จดังกล่าวในช่วง พ.ศ. 2521 ศูนย์ชวี วิทยาเขตร้อนขององค์การซีมโี อ SEAMEO
Regional Center for Tropical Biology (BIOTROP) ณ เมือง Bogor ประเทศอินโดนีเซีย ได้ส่ง Mr. Suprapto
Mangdihardjo จากมหาวิทยาลัย Gadjah Mada University, Yogyakarta ให้มาดูงานการควบคุมจอกโดยชีววิธ ี
ในประเทศไทย เพื่อทีจ่ ะนาไปดาเนินการในประเทศอินโดนีเซีย
Sankaran (1990) จาก CIBC Indian Station, Bangalore ประเทศอิน เดีย ผู้ เ คยมาดู ง านการ
ควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธใี นประเทศไทย กล่าวว่าการปลดปล่อยผีเสือ้ หนอนจอกเพื่อการควบคุมจอกโดยชีววิธ ี
ทัง้ สองแบบ (Napompeth, 1982) ในประเทศไทย กลายเป็ นรูปแบบ (model) และวิธ ีมาตรฐาน (standard
method) ในการควบคุมจอกโดยการใช้ผเี สื้อหนอนจอก S. pectinicornis และควรที่จะนาแนวทางการควบคุม
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ดังกล่าวไปใช้ในประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียทีม่ จี อกเป็ นปั ญหา ไม่ว่าจะเป็ นการระบาดในระดับใดก็ตาม และควร
มีการอนุรกั ษ์ผเี สือ้ หนอนจอกในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ ไว้
ในโครงการร่วมมือกับ Dale H. Habeck, Department of Entomology and Nematology, Institute
of Food and Agricultural Service ( IFAS) , University of Florida, Gainesville, Florida แ ล ะ Catherine R.
Thompson, Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Division of Plant Industry,
Gainesville, Florida ได้มกี ารนาหนอนผีเ สื้อ S. pectinicornis เข้าไปทดสอบและใช้ค วบคุ มจอกในฟลอริดา
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมือ่ ค.ศ. 1986 (Napompeth, 1990, 1992; Habeck & Thompson, 1994, 1997; Julien
& Griffiths, 1998) แต่ 10 กว่าปี ต่อมา Dray et al. (2001) รายงานว่า S. pectinicornis ไม่สามารถตัง้ รกรากได้
จากการปลดปล่อยเกือบ 332,000 ตัว ใน 22 จุดปลดปล่อยในฟลอริดา เป็ นเวลา 7 ปี ระหว่าง เดือนธันวาคม
ค.ศ. 1990 ถึงเดือนธันวาคม ค.ศ. 1997 โดยเหตุผลหลักว่าจอกในฟลอริดาเป็ นจอกที่เป็ นแบบชีวะ (biotype)
ที่แตกต่างกัน และหนอนถูกศัตรูธรรมชาติคอื นก boat-tailed grackle (Quiscalus major, Icteridae) มดคันไฟ
อีว ิค ต้ า (red imported fire ant - RIFA, Solenopsis evicta, Hymenoptera: Formicidae) และแมงมุ ม ลงกิน
หนอน ทาให้ผเี สือ้ หนอนจอก S. pectinicornis ไม่สามารถตัง้ รกรากได้ในฟลอริดา
ในเรื่องนี้ บรรพต ณ ป้ อมเพชร (pers. com.) วิจารณ์ว่าการสรุปของคณะผู้ว ิจยั ใน Dray et al.
(2001) ซึง่ ประกอบด้วย F.A. Dray, Jr., T.D. Center และ G.S. Wheeler เป็ นทีน่ ่ าสงสัยและแปลกใจว่าถ้าเป็ น
เช่นนัน้ การเพาะเลีย้ งหนอนจอกทาได้อย่างไร ถ้าจอกทีม่ อี ยูใ่ นฟลอริดาไม่เหมาะสมทีจ่ ะเป็ นอาหาร คณะผูว้ จิ ยั
ใช้จอกจากที่ไหนมาใช้เ ป็ นอาหารเพาะเลี้ยงหนอน จึงสามารถเพาะเลี้ย งได้มากถึง 332,000 ตัว เพื่อ การ
ปลดปล่อยใน 22 จุดปลดปล่อยในฟลอริดาได้เป็ นเวลานานถึง 7 ปี และนก boat-tailed grackle เลือกกินเฉพาะ
หนอนของ S. pectinicornis แต่ไม่กนิ หนอนของ Samea multiplicalis (Lepidoptera: Crambidae) ทีม่ จี อกและ
พืชน้ าชนิดอื่นเช่น Azolla caroliniana (water velvet) และ Salvinia rotundifolia (water fern) เป็ นพืชอาศัย ซึง่
มีการนาเข้ามาจากบราซิลเพื่อใช้ในการควบคุมจอกและจอกหูหนูโดยชีววิธใี นฟลอริดาด้วย (Knopf & Habeck,
1976) ถือว่าเป็ นการสรุปทีข่ าดเหตุและผลหรือตรรกวิทยา และไม่เป็ นวิทยาศาสตร์ เท่านัน้ ยังไม่พอ คณะผูว้ จิ ยั
ยังไปอ้างเพิ่มเติมอีก ว่าการที่ S. pectinicornis ไม่สามารถตัง้ รกรากได้ใ นฟลอริดา เป็ นผลอันเนื่อ งมาจาก
ปรากฎการณ์ของ “ผลกระทบอัลลี” (Allee Effect) หรือ “กฎของอัลลี” (Allee Principle) ซึ่ง Stephens et al.
(1999) กล่าวว่า W.C. Allee นักนิเวศวิทยาชาวอเมริกนั ยกประเด็นขึน้ มาตัง้ แต่ ค.ศ. 1931 ว่ามีความเป็ นไปได้
ของความสัมพันธ์ในทางบวก ระหว่างรูปแบบต่าง ๆ ของความเหมาะสมและขนาดของประชากร แต่ไม่มกี ารให้
คานิยาม จึงให้คานิยาม “ผลกระทบอัลลี” (Allee Effect) ว่าเป็ น “ปรากฎการณ์ทข่ี น้ึ อยู่กบั ความหนาแน่ น ทีท่ า
ให้การเจริญเติบโตของประชากร หรือองค์ประกอบแต่ละอย่างของความเหมาะสม จะเพิม่ ขึน้ พร้อมกับความ
หนาแน่ นทีเ พิ่มขึ้น ” กล่ าวคือ ประชากรที่มคี วามหนาแน่ นเหมาะสม จะมีการเจริญ เติบโตที่ดี แต่ ใ นช่ว งที่ม ี
ประชากรต่ า อัตราการเจริญเติบโตจะต่ า โดยจานวนประชากรทีม่ นี ้อย จะทาให้โอกาสที่พบและจับคู่ผสมพันธุ์
น้ อยลงไปด้วย หรือ ในพืชจะทาให้มกี ารผสมเกสรน้ อยลงไปเช่นกัน โดย Dray et al. (2001) กล่าวว่าผีเสื้อ
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หนอนจอก S. pectinicornis มีก ารเคลื่อ นที่ไ ด้ร วดเร็ว มาก ท าให้ค วามหนาแน่ น ของประชากรน้ อ ยลง ไม่
เหมาะสมกับการทีจ่ ะเจริญเติบโตได้ดแี ละเหมาะสมได้ จึงทาให้ไม่สามารถตัง้ รกรากได้ในฟลอริดา
ในประเทศไทยในปั จจุบนั โดยทัวไปในธรรมชาติ
่
จะไม่ค่อยพบผีเสือ้ หนอนจอกลงทาลายจอกมาก
นัก ซึ่งอาจจะเป็ นกลไกของพลวัตของประชากรในธรรมชาติ หรือ จะเป็ นปรากฏการณ์ของ “ผลกระทบอัลลี”
(Allee Effect) หรือไม่ (Dray et al. (2001)
ในขณะที่ประเทศไทยเริม่ ใช้หนอนผีเ สื้อ S. pectinicornis ควบคุ มจอกตัง้ แต่ ค.ศ. 1978 (พ.ศ.
2521) ใ นอ อ สเตรเลี ย เมื่ อ ค.ศ .1982 (พ.ศ . 2525) มี ก ารน าด้ ว งงว งจอ ก ( water lettuce weevil,
Neohydronomus affinis, Coleoptera: Erirhinidae) จากบราซิลเข้าไปใช้เพิม่ เติม และใด้รบั ความสาเร็จดีในการ
ควบคุมภายในเวลาเพียงสองปี และจากออสเตรเลียมีการนาด้วงชนิดนี้เข้าไปใช้ในปาปั วนิวกินี หลายประเทศใน
แอฟริการวมทัง้ แอฟริกาใต้ ในช่วง ค.ศ. 1985-1996 และในสหรัฐอเมริกา ในฟลอริดาและเทกซัส เมื่อ ค.ศ.
1987 และแพร่กระจายเข้าไปในหลุยเซียนา ให้ผลดีในการควบคุมจอกภายในเวลา 13 -18 เดือน (Harley et al.,
1990; Julien & Griffiths, 1998) ซึง่ ประเทศไทยอาจนาด้วงงวงชนิดนี้เข้ามาใช้ในประเทศด้วยในอนาคต
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6.2.4 จอกหูหนู (Salvinia, Salvinia cucullata)
พืชน้าในสกุล Salvinia ในประเทศไทย มีอยู่ 2 ชนิด คือ จอกหูหนู Salvinia cucullata (ภาพที่ 6.7)
และ แหนใบมะขาม Salvinia natans (เต็ม สมิตนิ ันทน์ , 2544) จอกหูหนู S. cucullata มีช่อื สามัญคือ salvinia
หรือ water fern หรือ Asian water moss มีถิ่น ก าเนิ ด อยู่ใ นเอเชีย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ พบในอิน เดีย เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ยกเว้นฟิ ลปิ ปิ นส์ จนถึงภาคตะวันตกของออสเตรเลีย ส่วนแหนใบมะขาม S. natans จะพบใน
แอฟริกาใต้ถงึ ยุโรปตอนกลาง ทัง้ พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดว้ ย (Pancho & Soerjani, 1978)

ภาพที่ 6.7 จอกหูหนู (salvinia, water fern, Salvinia cucullata) และการระบาดที่ อ.วังน้าเขียว
จ.นครราชสีมา เมือ่ พ.ศ. 2562
จอกหูหนู S. cucullata ในประเทศไทย มีการระบาดอยู่ใ นแหล่ งน้ าต่ าง ๆ ที่ส าคัญ ในประเทศ
ปะปนอยูก่ บั ผักตบชวา จอก และวัชพืชลอยน้ าอื่น ๆ อีกหลายชนิด ในกว๊านพะเยา จ.พะเยา อ่างเก็บน้าห้วยตึง
เฒ่า อ.เมือง อ่างเก็บน้าเขื่อนแม่งดั สมบูรณ์ชล อ. แม่แตง และอ่างเก็บน้าเชื่อนแม่กวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
และอ่างเก็บน้ าเขื่อนกิว่ ลม จ.ลาปาง ในภาคเหนือ อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น อ่ างเก็บน้ าหนองกอง
แก้ว อ.ชนบท จ.ขอนแก่ น อ่ า งเก็บ น้ า เขื่อ นล าปาว จ. กาฬสิน ธุ์ หนองประจัก ษ์ ฯ และอ่ า งเก็บ น้ า ต่ า ง ๆ
ใน จ. อุ ด รธานี ในหนองหาร จ.สกลนคร อ่ า งเก็บ น้ า เขื่อ นสิร ิน ธร จ. อุ บ ลราชธานี และอ่ า งเก็บ น้ า เขื่อ น
พิมาย อ. พิมาย จ. นครราชสีมา ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงสีไฟ จ.พิจติ ร บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ อ่าง
เก็บน้าคลองเพรียว จ. สระบุร ี และอ่างเก็บน้ าแก่งกระจาน จ.เพชรบุร ี ในภาคกลาง ตลอดจนแหล่งน้ าต่าง ๆ ใน
ภาคใต้ของประเทศ จนถึงทะเลน้ อย อ.ควนขนุ น จ.พัทลุง ทะเลสาบสงขลา และอ่างเก็บ น้ าสะเดา อ.สะเดา
จ.สงขลา แต่ไม่มกี ารทาการควบคุมทีจ่ ริงจัง นอกจากการใช้สารกาจัดวัชพืช หรือการเก็บไปใช้ประโยชน์เท่านัน้
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โครงการควบคุมจอกหูหนู S. cucullata ในประเทศไทยเริม่ ต้นมาตัง้ แต่กลางทศวรรษ 1970s ด้วย
การสารวจรวบรวมแมลงศัตรูธ รรมชาติของจอกหูห นู ใ นประเทศ ว่าจะมีแมลงชนิดใดบ้าง ที่มปี ระสิทธิภ าพ
พอที่จะนามาใช้ในการควบคุม และพร้อมกันไปทาการเฝ้ าระวัง (surveillance) จอกหูหนู ยกั ษ์ S. molesta ซึ่ง
Davis S. Mitchell ตัง้ ชื่อใหม่มาจากจอกหูหนู S. auriculata เมื่อ พ.ศ. 2515 (Mitchell, 1970, 1972) และมีการ
ระบาดอยู่แล้วในอินเดียตอนใต้ ศรีลงั กา อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย แต่ยงั ไม่มกี ารระบาดเข้ามาใน
ประเทศไทย เพื่อรวบรวมและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดขึน้ (occurrence) หรือการไม่มปี รากฏ (absence)
ของจอกหูหนูยกั ษ์ S. molesta โดยการสารวจ (survey) และการติดตาม (monitoring) ด้วย
ในการสารวจภาคสนามในช่ว งปี พ.ศ. 2527-2528 โดย Nasaree (1986) พบแมลงที่ลงท าลาย
จอกหูหนู ท่สี าคัญคือ ด้วงงวงพื้นที่ชุ่มน้ า (marsh weevil) (Bagous sp.nr. nodieri, Coleoptera: Erirhinidae)
ตักแตนแคระ(pygmy
๊
grasshopper) (Criotettrix bispinosus?, Orthoptera: Tettrigidae) และผีเสือ้ สาหร่ายหาง
กระรอกเอเชีย (Asian hydrilla moth) (Parapoynx diminutalis, Lepidoptera: Crambidae) (ภาพที่ 6.8)

ภาพที่ 6.8 ด้วงงวงพืน้ ทีช่ ุ่มน้ า Bagous sp.nr. nodieri ตักแตนแคระ
๊
Criotettrix bispinosus และผีเสือ้
สาหร่ายหางกระรอก Parapoynx diminutalis ทีล่ งทาลายจอกหูหนู (แหล่งทีม่ า:
Wikipedia, The Free Encyclopedia และ The Biodiversity of Singapore)

192
ก่อนหน้านัน้ John Takara จากภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยฮาวาย ได้รบั ทุนจาก East-West
Center Food Institute (EWCFI), Honolulu, Hawaii เข้ามาทาการวิจยั ที่ ศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรีย์
แห่งชาติ ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2510 พบว่าแหนแดง Azolla pinnata มีดว้ งงวง Bagous sp.nr.
nodieri ซึง่ จาแนกโดย E. C. Zimmerman แห่ง CSIRO, Canberra, Australia ลงทาลาย (Takara, 1981) และ
อีก 30 ปี ต่อมาได้รบั การยืนยันว่าเป็ น Bagous nodieri โดย Charles W. O’Brien แห่ง University of Arizona,
Tucson, Arizona ขณะที่ทาการวิจยั อยู่ท่ี Florida A&M University, Tallahassee, Florida และมารวบรวมด้วง
งวงพื้นที่ชุ่มน้ า (marsh weevil) ร่วมกับศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วง
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2540 ในประเทศไทย โดยการแนะนาและคารับรองของ Fred D. Bennett อดีตผูอ้ านวยการ
Commonwealth Institute of Biological Control (CIBC), Trinidad and Tobago (ปั จ จุบ ัน คือ CABI) (บรรพต
ณ ป้ อมเพชร, pers. com.)
Nasaree (1986) สรุปว่าจากการศึกษา มีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะพัฒนาการใช้ดว้ ง B. nodieri เพื่อการ
ควบคุ มจอกหูหนู S. cucullata เป็ นการเฉพาะ หรือ ใช้ร่ว มกับตัก๊ แตนแคระ Criotettrix sp. ในประเทศไทย
โดยการควบคุมโดยชีววิธแี บบเพิม่ ขยาย (augmentative biological control) พร้อมกันไปกับการอนุ รกั ษ์ศตั รู
ธรรมชาติเ หล่ า นี้ ให้ค งไว้ใ นท้อ งถิ่น ที่อ ยู่อ าศัย เป็ นการควบคุ มโดยชีว วิธ ีแ บบการอนุ ร กั ษ์ ( conservation
biological control)
จากตวามสาเร็จของการควบคุมจอกหูหนู ยกั ษ์ (Salvinia molesta) ในออสเตรเลีย โดยการใช้ดว้ ง
งวง Cyrtobagous salviniae (ภาพที่ 6.9) จากบราซิล เมื่อ ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523) โดยความร่ว มมือ กับ
Wendy Forno แ ห่ ง CSIRO Entomology Long Pocket Laboratories, Indooroopilly, Brisbane ศู น ย์ ว ิ จ ั ย
ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) ได้นาด้วงงวง
C. salviniae จากบราซิล ผ่านออสเตรเลีย เข้ามาเพื่อทาการทดสอบว่าจะสามารถใช้เป็ นตัวกระทาการควบคุม
จอกหูห นู S. cucullata ในประเทศไทยได้ห รือ ไม่ จากการทดสอบในเรือ นกัก กัน แมลง ปรากฎว่ า ด้ว งงวง
C. salviniae ไม่สามารถเจริญเติบโตครบวงจรชีวติ บนจอกหูหนู S. cucullata และ S. natans ได้ จึงไม่มกี าร
ดาเนินการต่ อ ตัง้ แต่ นัน้ เป็ นต้น มา แต่ จากการพบการระบาดของจอกหูห นู ยกั ษ์ S. molesta จากมาเลเซีย
ในแหล่ งน้ า ภาคใต้มานานแล้ว และเริม่ พบในภาคกลางในปั จจุบนั จึงน่ าที่จะมีการนาด้ว งงวง C. salviniae
เข้ามาทดสอบและใช้ประโยชน์อกี คารบหนึ่ง ในประเทศไทย ถึงแม้ว่ได้มกี ารปลดปล่อยด้วงงวง C. salviniae
ในมาเลเซีย ตัง้ แต่เมื่อ ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) ยังไม่พบว่าจะได้รบั ผลดีเท่าทีค่ าดไว้กต็ าม (Julien & Griffiths,
1998)
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ภาพที่ 6.9 ด้วงงวงจอกหูหนูยกั ษ์ Cyrtobagous salviniae จากบราซิลทีน่ าเข้าไปใช้ควบคุมจอกหูหนู ยกั ษ์
(Salvinia molesta) โดยชีววิธ ี ในออสเตรเลีย ก่อนและหลังการปลดปล่อยด้วงงวงในทะเลสาบ
Lake Moondarra, Mt. Isa, Queensland ประเทศออสเตรเลีย โดยเริม่ ปลดปล่อยตัง้ แต่เมือ่
ค.ศ. 1980 (แหล่งทีม่ า: Wikipedia, The Free Encyclopedia, P.M. Room et al. 1981,
Nature 78-80)
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6.3 การควบคุมวัชพืชบกในท้องถิ่นโดยชีววิ ธี
6.3.1 ผักขมหนาม (Spiny amaranth, Spiny pig weed, Amaranthus spinosus)
พืชในสกุล Amaranthus ในวงศ์ Amaranthaceae มีมากกว่า 70 ชนิดทัวโลก
่
มีการเพาะปลูกผัก
ขมหลายชนิดเป็ นผักกินใบ (leafy amaranth) คล้ายคลึงกับผักปวยเล้ง (spinach, Spinacia oleracea) และ เป็ น
พืชกินเมล็ด (grain amaranth ใกล้เคียงกับคีนวั (quinoa, Chenopodium quinoa) ซึง่ เป็ นพืชกินเมล็ดในอเมริกา
กลางและอเมริกาใต้ ในวงศ์ Chenopodiaceae และเป็ นพืชทีใ่ กล้เคียงกันกับพืชในวงศ์ Amaranthaceae ส่วนใน
ประเทศไทย มีผกั ขมกินใบในสกุล Amaranthus อยู่หลายชนิด เช่น ผัก ขมแดง (A. caudatus) ผักขมหนาม
(A. spinosus) ผักขมสี หรือผักขมจีน หรือผักขมสวน (A. tricolor) และผักขมหัด (A. viridis) เป็ นต้น ที่มกี าร
นามาใช้ประโยชน์เป็ นผักกินใบ และมีการเรียกผัก ขมชนิดที่เป็ นผักกินใบไม่ถูกต้องเป็ นผักปวยเล้ง (spinach)
ซึง่ เป็ นผักกินใบทีส่ าคัญชนิดหนึ่งแต่เป็ นพืชทีต่ ่างชนิดกัน ทีม่ ถี นิ่ กาเนิดอยู่ในแถบเปอร์เซียหรืออิหร่าน มีการ
นาเข้าไปในประเทศจีนผ่านเนปาล และ ในปั จจุบนั มีการแพร่กระจายไปทัวโลก
่
ผักขมที่เป็ นพืชชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ปรับตัวอยู่ในประเทศไทยคือ A. caudatus, A. spinosus และ
A. tricolor ส่วน A. hybridus, A. lividus และ A. viridis เป็ นผักขมพืน้ เมือง ซึง่ มีถนิ่ กาเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออก
(เต็ม สมิตนิ นั ทน์, 2544)
ผักขมหนาม มีถนิ่ กาเนิดอยู่ในอเมริกากลาง ถือว่าเป็ นชนิดพันธุ์ต่างถิน่ ที่รุกราน (Invasive alien
species – IAS) ชนิดหนึ่ง ทีป่ รับตัวตามธรรมชาติได้ดรี าวกับว่าเป็ นพืชพืน้ เมือง เป็ นพืชล้มลุกฤดูเดียว มีอายุ
2-4 เดือน ในประเทศไทย พบว่ามีการแพร่กระจายเป็ นวัชพืชในพื้นที่การเพาะปลูกพืชทางการเกษตรในพื้นที่
ราบทัวประเทศ
่
A. spinosus มีถิ่นกาเนิดอยู่ในเขตร้อนของทวีปอเมริกา ปั จจุบนั พบว่ามีการแพร่ระบาดอยู่
ในทุกทวีป แต่ไม่พบว่าเข้ามาระบาดและแพร่กระจายอยูใ่ นประเทศไทยตัง้ แต่เมือ่ ไรและอย่างไร
ในการสารวจแมลงศัตรูธรรมชาติของผัก ขมหนามในประเทศไทยในช่วงปลายทศวรรษ 1970s พบ
แมลงชนิดต่าง ๆ ลงกินต้นผัก ขมหลายชนิด เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดด มวนเขียว หนอนชอนใบ และไร
และพบว่าด้วงงวงผัก ขม (amaranthus weevil), Hypolixus truncatulus (Coleoptera: Curculionidae) (ภาพที่
6.10) สามารถเจาะและท าปมบนล าต้น ของผัก ขมหนาม ทาให้ต้นแคระแกรนและตายได้ มีศ ักยภาพและ
ประสิทธิภาพสูงพอทีจ่ ะนามาใช้ประโยชน์ ในการควบคุมผัก ขมหนามโดยชีววิธแี บบเพิม่ ขยายได้ ในปากีสถาน
Baloch et al. (1978) รายงานว่า H. truncatulus เป็ นศัตรูธรรมชาติทส่ี าคัญชนิดหนึ่งของต้นผัก ขมทีเ่ ป็ นวัชพืช
(weedy amaranth)
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ภาพที่ 6.10 ตัวอ่อน ดักแด้ และ ตัวเต็มวัยของด้วงงวงผักขม (amaranthus weevil, Hypolixus truncatulus)
ด้วงงวงผักขม H. truncatulus เป็ นแมลงที่มพี ชื อาศัยและกินพืชหลายชนิด (polyphagous) มีการ
ระบาดอยู่ในแอฟริกา เอเชียใต้ในปากีสถาน อินเดีย บังคลาเทศ และศรีลงั กา และประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ถึงออสเตรเลีย ในอินเดีย Ayyar (1963) รายงานว่า H. truncatulus ลงทาลายใบของผักขมใน
อินเดียตอนใต้ ขณะที่ Tara et al. (2009) รายงานว่าด้วงงวงชนิดนี้ เป็ นแมลงศัตรูพชื ทีส่ าคัญของผัก ขมใบแดง
A. caudatus, A. spinosus, A. gangeticus และ A. viridis ทีม่ กี ารเพาะปลูกเป็ นผักกินใบในรัฐจัมมูและแคชเมียร์
ทางตอนเหนือของอินเดีย และ สามารถลงทาลายต้นยางอาหรับ (gum arabic tree, Vachellia (Acacia) nilotica)
และ ต้นประดู่แขกหรือต้นประดู่ลาย (Indian rosewood, Dalbergia sissoo) ด้วย Rajeshkanna (2017) รายงาน
ว่า H. truncatulus เป็ นแมลงศัตรูพชื หลักของผัก ขมชนิดต่าง ๆ ในศรีลงั กา ส่วนในอินโดนีเซีย van der Laan
(1981) รายงานว่า H. pica ซึง่ เป็ นด้วงงวงขนาดเล็กเป็ นศัตรูพชื รอง (minor pest) ของผักขม และศัตรูพชื หลัก
(major pest) ของผักขมคือ H. truncatulus ซึ่งมีการแพร่กระจายอยู่ทวเอเชี
ั่
ยตะวันออกเฉียงใต้ และเป็ นศัตรู
ของการเพาะปลู ก ผั ก ขมในอิ น เดี ย นอกจากนั ้น Fagg & Mugedo (2005) รายงานว่ า ในแอฟริ ก า
H. truncatulus ลงทาลายต้นกล้าและต้นอ่อนของต้นยางอาหรับ นอกจากผัก ขมชนิดต่าง ๆ ส่วนพืชอาศัยชนิด
อื่น Napompeth & Winotai (1991) รายงานว่าพบด้วง H. truncatulus ตัวเต็มวัยกัดกินกิง่ อ่อนและลาต้นของ
สาบเสือ (Siam weed, Chromolaena odorata) แต่ไม่พบว่าสามารถสร้างปมได้ ในภาคกลางของประเทศไทย
และความเสียหายไม่รนุ แรงพอทีจ่ ะให้ผลทีเ่ พียงพอในการควบคุมสาบเสือได้
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การเลือกด้วงงวง H. truncatulus มาใช้เป็ นตัวควบคุมผักขมหนาม เพราะว่าเป็ นแมลงทีม่ อี ยูแ่ ล้วใน
ประเทศไทย แต่การแพร่กระจายยังไม่กว้างขวางทัวทุ
่ ก พืน้ ที่ ทีม่ กี ารระบาดของผักขมหนามในภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศ กับการที่ผกั ขมไม่ใช่พชื เศรษฐกิจ ไม่มกี ารปลูกเป็ นผักกินใบในเชิงพาณิชย์ จึงไม่น่าที่จะมีปัญหาใน
เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) และการติดตามทาได้ง่าย จากลักษณะความเสียหาย
จากการเจาะลาต้นของด้วงในระยะตัวอ่อน (ภาพที่ 6.11)

ภาพที่ 6.11 ลักษณะการทาลายผักขมหนามของด้วงงวงผักขม Hypolixus truncatulus
ในการที่จะใช้แมลงศัตรูธรรมชาติในการควบคุมโดยชีววิธแี บบเพิม่ ขยาย จะต้องมีการเพาะเลี้ยง
เพิม่ ขยายปริมาณให้ได้สูงพอระดับหนึ่งก่อน แล้วจึงจะนาไปปลดปล่อยในภาคสนาม แต่ในการศึกษาชีววิทยา
ของด้วงงวง H. truncatulus ในเบือ้ งต้นในห้องปฏิบตั กิ าร โดยการใช้ตน้ ผักขมหนามทีป่ ลูกในกระถางเป็ นอาหาร
พบว่าด้วงมีวงจรชีวติ ยาวนานเกือบ 2 เดือน และการเพาะเลีย้ งในโรงเลีย้ งแมลง (insectary) ไม่คุม้ ทุน จึงใช้วธิ ี
เก็บรวบรวมปมทีม่ ตี วั อ่อนและดักแด้อยู่ และด้วงตัวเต็มวัย ในพืน้ ทีร่ าบใน จ. กาญจนบุร ี และ ภาคกลางทีม่ ดี ว้ ง
ลงทาลาย นามาเลีย้ งต่อในห้องปฏิบตั กิ าร จนกระทังได้
่ ตวั เต็มวัยจานวนหนึ่งเพียงพอ แล้วจึงนาไปปลดปล่ อย
ในพื้นที่ท่กี ารระบาดของต้นผัก ขมหนามที่ยงั ไม่มดี ้วงลงทาลายมาก่อ น ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ทัง้ ใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยดาเนินการต่อเนื่องกันในช่วงทศวรรษ 1980s ไปเป็ นเวลา
ไม่ต่ากว่า 10 ปี ตามโอกาสทีจ่ ะอานวยและเหมาะสม
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จากการดาเนินงานดังกล่าวตัง้ แต่ พ.ศ. 2519 และการติดตามการแพร่กระจายจนถึง พ.ศ. 2533
หรือ สิบกว่าปี ต่อมา พบว่าด้วง H. truncatulus ที่พบในภาคกลางของประเทศไทย สามารถตัง้ รกรากได้ดใี น
เกือบทุกพื้นที่ทวประเทศที
ั่
่มกี ารปลดปล่อย และทาความเสียหายร้อยละ 30-60 (ภาพที่ 6.12) ให้ผลในการ
ควบคุมพอสมควรเป็ นทีน่ ่ าพอใจ สามารถทดแทนการใช้สารกาจัดวัชพืชได้ นอกพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูก ในทุกพืน้ ที่
ทีม่ กี ารระบาดของผักขมหนามได้ (บรรพต ณ ป้ อมเพชร, pers. com.; Julien & Griffiths, 1998) ทัง้ นี้ในประเทศ
ไทยผักโขมมิได้เป็ นวัชพืชที่มคี วามสาคัญในหลายพืน้ ที่ ซึ่งนอกจากด้วงงวงแล้ว ย้งมีแมลงศัตรูพชื ชนิดอื่น ๆ
ลงทาลายผักโขม เช่น มวนและหนอนผีเสือ้ แต่ม ิอาจนามาใช้ประโยชน์ในกรอบงานของการควบคุมวัชพืชโดย
ชีววิธไี ด้ เนื่องจากแมลงกลุ่มดังกล่าวมิได้มคี วามจาเพาะเจาะลงต่อผักโขม (ภาพที่ 6.13)

ภาพที่ 6.12 การระบาดและความเสียหายของผักขมหนามจากการทาลายของด้วงงวงผักขม
Hypolixus truncatulus ณ อ.วังน้าเขียว จ.นครราชสีมา ใน พ.ศ. 2562

ภาพที่ 6.13 แมลงศัตรูพชื ชนิดอื่น ๆ เช่น มวนและหนอนผีเสือ้ ทีพ่ บว่าลงทาลายผักโขมในประเทศไทย
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6.3.2 หญ้าแห้วหมู (Nutgrass, Purple nutsedge, Cyperus rotundus)
หญ้าแห้วหมู (Cyperus rotundus) (ภาพที่ 6.13) เป็ นวัชพืชข้ามฤดู (perennial) ที่เป็ นชนิดพันธุ์
ต่างถิน่ ทีร่ ุกราน (Invasive alien species – IAS) อีกชนิดหนึ่งในประเทศไทย ทีส่ ามารถปรับตัวตามธรรมชาติ
ได้ดรี าวกับว่าเป็ นพืชพื้นเมือง โดยมีถิ่นกาเนิดดัง้ เดิมอยู่ใ นแอฟริก า ยุโรปตอนใต้ และเอเชียใต้ในประเทศ
อินเดีย หญ้าแห้วหมูถูกจัดว่าเป็ นวัชพืชที่รา้ ยแรงทีส่ ุดของโลกชนิดหนึ่งโดย Holm et al. (1977) และเป็ นชนิด
พันธุต์ ่างถิน่ ทีร่ ะบาดทัวโลกในมากว่
่
า 90 ประเทศ และพืชทางการเกษตรมากกว่า 50 ชนิด
ในประเทศไทย หญ้าแห้วหมูเป็ นวัชพืชที่พบในเกือบทุกระบบนิเวศวิทยา โดยเฉพะอย่างยิง่ ใน
ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตร ในพืชไร่ทมี คี วามสาคัญทางเศรษฐกิจ แต่ไม่ค่อยจะพบว่ามีการบริหารจัดการ
การควบคุ ม ที่เ ด่ น ชัด และด าเนิ น การในทางปฏิบ ัติไ ด้ ท าให้ก ารควบคุ ม หญ้า แห้ว หมูโ ดยชีว วิธ ีเ ป็ น เพียง
ทางเลือกหนี่งในการควบคุม หากมีศตั รูธรรมชาติทม่ี ศี กั ยภาพและประสิทธิภาพสูงพอทีจ่ ะดาเนินการได้ในระดับ
ใดระดับหนึ่ง
การสารวจหาศัต รูธ รรมชาติในประเทศ พบว่าที่ไร่สุวรรณ หรื อ ศูนย์วจิ ยั ข้าวโพดและข้าวฟ่ าง
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา มีต้นหญ้าแห้วหมูถูกหนอนผีเสือ้ (nutgrass
borer), Bactra venosana (Lepidoptera: Tortricidae) (ภาพที่ 6.14) ลงเจาะท าลายหน่ อ ของหัว แห้ ว หมู
เป็ นจานวนมาก และน่าทีจ่ ะนามาทดสอบและใช้ในการควบคุมหญ้าแห้วหมูโดบชีววิธไี ด้

ภาพที่ 6.14 หญ้าแห้วหมู (Cyperus rotundus) และ หนอนผีเสือ้ nutgrass borer, Bactra venosana
(แหล่งทีม่ า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)
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ในต่างประเทศหลายประเทศ มีการใช้หนอนผีเสื้อในสกุล Bactra หลายชนิดในการควบคุมหญ้า
แห้วหมู เช่น Bactra minima และ B. venosana ในปากีสถาน B. phaneopsis ในประเทศจีน และ B. verutana
ในสหรัฐอเมริก า ทัง้ ในแบบการเพิ่มขยาย (Augmentative biological control) และแบบคลาสสิก (Classical
biological control) และชนิดทีม่ กี ารนามาใช้กว้างขวางทีสุดคือ B. venosana (Habib, 1976; Julian & Griffiths,
1998)
ในปากีสถาน Habib (1976) ศึกษาการแพร่กระจาย พืชอาศัย ชีววิทยา และความเสียหาย โดย
พบว่าในห้องปฏิบตั กิ าร B. venosana และ B. minima สามารถทาลายหญ้าแห้วหมูได้สูงถึง ร้อยละ 72 และ 65
ตามลาดับ และต้นที่ถูกหนอนลงทาความเสียหาย จะไม่สามารถงอกขึน้ มาใหม่ได้อกี กับแนะนาให้ใช้ผเี สื้อทัง้
สองชนิด ปลดปล่อยพร้อมกันไปในการควบคุมหญ้าแห้วหมูโดยชีววิธแี บบเพิ่มขยาย ส่วนในสหรัฐอเมริกา
มีการใช้ B. verutana ซึ่งเป็ นผีเสื้อในท้องถิน่ ในการควบคุมหญ้าแห้วหมูแบบเพิม่ ขยายด้วยเช่นกันในไร่ฝ้าย
แต่ถงึ แม้ว่าการทาลายจะสูงถึงร้อยละ 68 ก็ตาม พบว่าผลผลิตของฝ้ ายกลับไม่แตกต่างกันจากแปลงทีม่ แี ละไม่ม ี
การควบคุม (Frick & Chandler, 1978) นอกจากนัน้ ยังมีการเพาะเลีย้ งและจาหน่ าย B. verutana เพื่อนาไปใช้
ควบคุมหญ้าแห้วหมูเป็ นการค้าด้วย
ผีเ สื้อ B. venosana หรือ nutgrass borer หรือ nutsedge borer มีเ ขตแพร่ก ระจายที่ก ว้างขวาง
มาก ตัง้ แต่ในตอนใต้ของยุโรป ตอนเหนือของแอฟริกา เอเชียใมเนอร์ จนถึงอินเดีย ศรีลงั กา จีน มาเลเซีย
ออสเตรเลีย และในคาบสมุทรแปซิฟิก ในอินโดนีเซีย ในเกาะชวา และ เกาะบอร์เนียว หรือเกาะกะลิมนั ตัน ใน
ฟิ ล ิปปิ นส์ ไต้หวัน ติมอร์ หมู่เ กาะโซโลมอน และ ฟิ จ ิ ในการควบคุ ม หญ้า แห้ว หมูแ บบคลาสสิก มีก ารน า
B. venosana จากฟิ ลปิ ปิ นส์ เข้าไปใช้ในฮาวายเมื่อ ค.ศ. 1925 (พ.ศ. 2468) ปลดปล่อยจนสามารถตัง้ รกราก
และควบคุมหญ้าแห้วหมูได้ดพี อสมควร ปั จจุบนั จะพบ B. venosana ได้บนเกาะคาวาย (Kauai) เกาะโอวาฮู
(Oahu) เกาะโมโลกาย (Molokai) เกาะลานาย (Lanai) เกาะมาวี (Maui) และ เกาะใหญ่ ห รือ เกาะฮาวาย
(Hawaii) ต่ อ จากนัน้ เมื่อ ค.ศ. 1971 (พ.ศ. 2514) มีการนา B. minima จากปากีส ถานเข้า ไปในฟิ จ ิ และใน
ค.ศ. 1973 (พ.ศ. 2515) เข้าไปในบาร์เบโดส แถบทะเลคาริบเบียน แต่ไม่สามารถตัง้ รกรากได้
นอกจากนัน้ ยังมีการนาด้วงงวง Athesapeuta cyperi (Coleoptera: Curculionidae) จากปากีสถาน
และอินเดีย เข้าไปใช้ในมอริเชียส ฟิ จ ิ และตองกา แต่ไม่สามารถตัง้ รกรากได้ หรือไม่ทราบสถานภาพ ยกเว้นแต่
ทีน่ าเข้าไปในฮาวายจากฟิ ลปิ ปิ นส์พร้อมกับ B. venosana เท่านัน้ ทีส่ ามารถตัง้ รกรากได้ แต่ไม่มปี ระสิทธิภาพ
เพียงพอในการควบคุม (Julien & Griffiths, 1998)
ในการดาเนินการในประเทศไทย มีการเพาะเลีย้ งหนอนผีเสือ้ B. venosana ในห้องปฏิบตั กิ าร แล้วนา
ตัวเต็มวัยไปปลดปล่อยทีไ่ ร่สุวรรณ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา จากการติดตามพบว่าสามารถพบการทาลายได้
บ้าง แต่ พบว่าไข่ของ B. venosana ถู กแตนเบียนไข่ Trichogrammatoidea bactrae fumata (Hymenoptera:
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Trichogrammatidae) ลงทาลายไข่อย่างมีนัยสาคัญ เป็ นอุปสรรคในการใช้ประโยชน์ ไม่คุม้ ค่าในการที่จะขยาย
การดาเนินงานต่อไป
6.3.3 โคลงเคลง (Melastoma, Indian rhododendron, Melastoma malabathricum)
โคลงเคลง (Melastoma malabathricum) เป็ นพื ช ในสกุ ล Melastoma ซึ่ ง มีท ัง้ หมด 7 ชนิ ด
ในประเทศไทย (เต็ม สมิตนิ ันทน์ , 2544) แต่มโี คลงเคลงเพียงชนิดเดียวที่เป็ นวัชพืชในร่มเงาของพืชสวนป่ า
(plantation crop) เช่น ยางพารา และปาลมน้ ามัน คือ Melastoma malabathricum (ภาพที่ 6.15) ซึ่งเป็ นพืช
พืน้ เมืองในเขตร้อนของเอเชีย อินเดีย และเอเชียใต้ แพร่กระจายผ่านอินโดนีเซีย จนถึงออสเตรเลีย
โคลงเคลงเป็ นพืชที่มกี ารใช้เป็ นทัง้ ไม้ประดับและพืชสมุนไพร และเพราะว่ามีการใช้ช่อื สามัญว่า
Singapore melastoma จึงมีการนารูปดอกโคลงเคลงมาทาเป็ นแสตมป์ หรือดวงตราไปรษณียากรในสิงคโปร์
โคลงเคลงถือว่าเป็ นวัชพืชต่างถิ่นในฮาวาย ซึ่งมีการนาเข้าไปใช้เป็ นไม้ประดับที่เกาะคาวาย (Kauai island)
ตัง้ แต่เมื่อ ค.ศ. 1916 แล้วหลุดรอดออกไปเป็ นวัชพืช และมีการควบคุมโดยชีววิธ ี (Krauss, 1965; Haselwood
& Motter, 1966)

ภาพที่ 6.15 ต้นโคลงเคลง (Melastoma, Indian rhododendron, Melastoma malabathricum) แสตมป์
รูปดอก โคลงเคลงของสิงคโปร์ (แหล่งทีม่ า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)
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Krauss (1965) ในการสารวจศัตรูธรรมชาติของโคลงเคลงในประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และเกาะต่าง ๆ ในแถบตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก พบว่ามีแมลงทัง้ หมด 26 ชนิด ที่เกี่ยวข้อง
และเลือกแมลง 3 ชนิด ในอันดับ Lepidoptera คือ หนอนม้วนใบ Ategumia (Bocchoris) adipalis (ภาพที่ 6.16)
และ Ategumia (Bocchoris) fatualis (Crambidae) จากฟิ ลปิ ปิ นส์ นาเข้าไปในฮาวาย เมื่อ ค.ศ. 1958 พบว่า
A. fatualis สามารถตัง้ รกรากได้เมือ่ ค.ศ. 1959 แต่ไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าใดนัก (Davis, 1960; Davis & Chong,
1960) และ หนอนม้ ว นและกิ น ใบ Selca brunella (= Rhynchopalpus brunella, R. brunellus, Meganola
brunellus) (Lepidoptera: Noctuidae) จากมาเลเซียและสิงคโปร์ เมือ่ ค.ศ. 1964 กัดกินใบและผล ทาให้ต้นตาย
จากยอดลงมา (dieback) ให้ผ ลในการควบคุ มเป็ นบางส่ ว น (Davis, 1960; Davis & Chong, 1960; Davis &
Krauss, 1967)

ภาพที่ 6.15 หนอนกัดกินและม้วนใบต้นโคลงเคลง ดักแด้ และตัวเต็มวัยของผีเสือ้ Ategumia adipalis
(แหล่งทีม่ า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)
ในประเทศไทยพบหนอนของ A. adipalis กัดกินและม้วนใบของต้นโคลงเคลง แต่ไม่พบว่าทาความ
เสียหายสูง A. adipalis มีเขตแพร่กระจายในอินเดียและออสเตรเลีย กับพบในเวียดนาม จีน และญี่ป่ ุน ส่วน
A. fatualis พบในฟิ ลปิ ปิ นส์และอินโดนีเซีย เท่านัน้
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Kamaruddin & Shah ( 1978) ร า ย ง า น ว่ า พ บ ด้ ว ง ห มั ด Altica cyanea ( Coleoptera:
Chrysomelidae) (ภาพที่ 6.16) ลงกินใบของต้นโคลงเคลงในมาเลเซียและสิงคโปร์ มีความเฉพาะเจาะจงสูง แต่
ไม่พบว่ามีศกั ยภาพในการควบคุมเท่าใดนัก ในขณะที่ Ooi (1987) รายงานว่า A. cyanea สามารถทาความ
เสียหายเล็กน้ อยร้อยละ 48.3 เสียหายปานกลางร้อยละ 22.4 เสียหายมากร้อยละ 12.1 และไม่เสียหายเลย
ร้อยละ 17.3 ในการทดสอบในห้องปฏิบตั กิ าร และสรุปว่าควรมีการอนุ รกั ษ์ดว้ งชนิดนี้ไว้ในธรรมชาติ ในอินเดีย
Nayek & Banerjee (1987) รายงานว่ า พบด้ว งหมัด A. cyanea ซึ่ง สามารถควบคุ ม แพงพวยน้ า Ludwigia
adscendens ได้ดี ลงกินใบของต้นโคลงเคลงด้วยเช่นกัน ในประเทศไทย พบด้วงหมัด A. cyanea ลงกินใบต้น
โคลงเคลงบ้าง แต่ไม่พบว่าทาความเสียหายสูง

ภาพที่ 6.16 หนอนและตัวเต็มวัยของด้วงหมัด Altica cyanea ทีพ่ บว่าลงทาลายต้นโคลงเคลงในมาเลเซีย
และสิงคโปร์ (© www.NatureLoveYou.sg)
เนื่องจากการเพาะเลีย้ งหนอนของ A. adipalis และ ด้วงหมัด A. cyanea ในห้องปฏิบตั กิ ารไม่คุม้
ทุน และศักยภาพของการเป็ นตัวกระทาการควบคุมไม่สงู เพียงพอ โครงการการควบคุมโคลงเคลงโดยชีววิธแี บบ
เพิม่ ขยาย จึงไม่มกี ารดาเนินการต่อในประเทศไทย
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6.3.4 หญ้าโขย่ง (Itchgrass, Rottboellia cochinchinensis)
หญ้าโขย่ง (Rottboellia cochinchinensis) (ภาพที่ 6.17) มีถนิ่ กาเนิดอยู่ในเวียดนามและเขตร้อน
ของเอเชีย และถือ ว่ า เป็ น วัช พืช ต่ า งถิ่น ที่รุก รานที่รุน แรงที่สุ ด ชนิ ด หนึ่ ง นอกถิ่น ก าเนิ ด ทัว่ โลกในมากกว่ า
40 ประเทศ ยกเว้นในยุโรป ทัวเขตร้
่
อนเอเชีย ทัง้ ในตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา อเมริกากลาง และอเมริกาใต้
รวมทัง้ แอฟริกาและออสเตรเลีย ส่วนในประเทศไทยซึ่งอยู่ในเขตถิน่ กาเนิดของหญ้าโขย่ง ในอดีตมีการระบาด
ประปรายอยู่ทวประเทศ
ั่
แต่ต่อมาในช่วงกลางทศวรรษ 1980s พบว่ามีการระบาดทีร่ ุนแรงในสวนลาใยและลิน้ จี่
ในภาคเหนือ และ ในข้าวโพด อ้อย และยาสูบ ในภาคกลางของประเทศ
ในการสารวจหาแมลงศัตรูธรรมชาติของหญ้าโขย่งในพื้นที่ท่มี กี ารระบาดทัวประเทศ
่
ไม่พบแมลง
แม้แต่ชนิดเดียวทีจ่ ะมีศกั ยภาพและนาไปพัฒนาใช้ในการควบคุมหญ้าโขย่งได้ แต่พบว่าหญ้าโขย่ง มีราเขม่าดา
(head smut) Sporisorium ophiuri (Ustilaginales) (ภาพที่ 6.17) ลงทาลาย และ Carol Ellison จาก Imperial
College, University of London โ ด ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ CAB International ห รื อ CABI ( Commonwealth
Agricultural Bureau International) ในขณะนัน้ ซึง่ ในปั จจุบนั คือ CABI (Center for Agriculture and Bioscience
International ได้เ ข้ามาท าการวิจ ยั ระดับ ปริญ ญาเอกอยู่ก ับศู น ย์ว ิจ ยั ควบคุ มศัต รูพ ืช โดยชีว ิน ทรีย์แ ห่ ง ชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการทดสอบสายพันธุ์ (isolate) ของเชือ้ ราเขม่าดา ทีอ่ าจนาไปใช้พฒ
ั นาเป็ นสาร
เชือ้ รากาจัดวัชพืช (mycoherbicide) ภายใต้การควบคุมของ Harry C. Evans นักโรคพืชของ CABI รวมทัง้ การ
ทดสอบความเฉพาะเจาะจงพืชอาศัยของสายพันธุ์เ ชื้อ รา Glomerella (Colletotrichum) sp. nr. graminicola
สาเหตุ ข องโรคล าต้ น เน่ า ( stem rot) ของพื ช ในวงศ์ ห ญ้ า (Poaceae) โดยด าเนิ น การที่ ไ ร่ สุ ว รรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา (Ellison, 1987, 1993; Ellison & Evans, 1995) และมี
การทดสอบสายพัน ธุ์ จ ากมาดาแกสการ์ และสายพัน ธุ์ ร าสนิ ม ( rust) Puccinia rottboelliae จากเคนยา
มีประสิทธิภาพในการควบคุมต้นกล้าหญ้าโขย่ง แต่ไม่มผี ลกับต้นทีโ่ ตแล้ว
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ในมาเลเซียมีการทดสอบเชือ้ รา Exserohilum (Helminthosporium) longirostratum ในการควบคุม
ต้ น กล้ า ได้ สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 56 ส่ ว นในอิ น เดี ย พบว่ า เชื้ อ รา Exserohilum prolatum (Setosphaeria prolata)
มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงในการควบคุมต้นกล้าของหญ้าโขย่ง หากมีการใช้ซ้ากันหลาย ๆ ครัง้

ภาพที่ 6.17 หญ้าโขย่ง Rottboellia cochinchinensis และ ราเขม่าดา (head smut) Sporisorium ophiuri
(แหล่งทีม่ า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)
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6.3.5 หนามไข่ปู (Giant bramble, Wild raspberry, Rubus alceifolius)
ต้นหนามไข่ปูหรือ ไข่ปูใ หญ่ หรือ มะฮู้ไ ข่ปู (Rubus alceifolius) (ภาพที่ 6.18) มีถิ่นก าเนิดอยู่ใ น
เอเชีย ในประเทศจีน ใต้หวัน สหภาพพม่า ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย และพบว่า
ปรับตัวตามธรรมชาติ (naturalized) อยู่ในทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของควีนส์แลนด์ ประเทศ
ออสเตรเลีย
โชติ สุวตั ถิ (2521) ในหนังสือ “Flora of Thailand” (Suvatti, 1978) มีรายชื่อพืชในสกุลหนามไข่ปู
(Rubus spp.) รวม 8 ชนิด รวมทัง้ R. alceifolius และ R. ellipticus ในหนังสือ “ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย”
ของ เต็ม สมิตินัน ทน์ (2544) มีร ายชื่อ พืช ในสกุ ล หนามไข่ ปู (Rubus spp.) ไม่น้ อ ยกว่ า 20 ชนิ ด รวมทัง้
R. alceifolius และ R. ellipticus ด้วยเช่นกัน ซึ่ง R. ellipticus (yellow Himalayan raspberry) จะอยู่ในรายชื่อ
“ชนิ ด พัน ธุ์ต่ า งถิ่น ที่เ ลวร้า ยที่สุ ด ของโลก 100 ชนิ ด ” (100 of the World’s Worst Invasive Alien Species)
(Lowe et al., 2000) ของ สหภาพระหว่ า งประเทศเพื่อ การอนุ ร ัก ษ์ ธ รรมชาติ ( International Union for
Conservation of Nature – IUCN) หรือ ชื่อ เต็ม คือ สหภาพระหว่ า งประเทศเพื่อ การอนุ ร กั ษ์ ธ รรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources - IUCN) หรือ
The World Conservation Union แต่ R. alceifolius (giant bramble) ไม่รวมอยู่ใ นรายชื่อดังกล่ าว ในขณะที่
le Bourgeois et al. (1998) รายงานว่ามี Rubus spp. 5 ชนิด ทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีร่ ะดับสูง รวมทัง้ R. alceifolius ซึง่ มี
ถิน่ กาเนิดอยูใ่ นเวียดนามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบว่า R. alceifolius มีการแพร่กระจายอยู่
ในอุ ท ยานแห่ ง ชาติด อยอิน ทนนท์ จนถึง จุด สู ง สุ ด (2,565 เมตร) และบริเ วณดอยอ่ า งขาง (1,900 เมตร)
จ.เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (737 เมตร) จ.นครราชสีมา และ ต.ปิ ล๊อก (800 เมตร) อ. ทองผาภูม ิ
จ.กาญจนบุร ี

ภาพที่ 6.18 ต้นหนามไข่ปู Rubus alceifolius และการระบาด
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Napompeth (1983) รายงานการปฏิบตั งิ านภายใต้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(UN Food and Agriculture Organization – FAO) ว่าในเวียดนาม ไม่มกี ารคาเนินงานการควบคุมวัชพืชโดยชีว
วิธแี ต่อย่างใดทัง้ สิน้ และน่าทีจ่ ะเริม่ มีการดาเนินงาน เพราะในเวียดนามมีวชั พืชหลายชนิดทีจ่ ะดาเนินการได้ ทัง้
โดยการใช้ศตั รูธรรมชาติทม่ี อี ยูแ่ ล้วในประเทศ เป็ นการควบคุมโดยชีววิธแี บบเพิม่ ขยาย หรือโดยการนาศัตรูธร
รชาติจากต่างประเทศเข้ามาใช้ เป็ นการควบคุมโดยชีววิธแี บบคลาสสิก ไม่ว่าจะเป็ นวัชพืชบกหรือวัชพืชน้ า ทีม่ ี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ และผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศและสิง่ แวดล้อม โดยในขัน้ ต้นวัชพืชในเป้ าหมาย
ชนิดหนึ่งคือ หนามไข่ปู (Rubus spp., giant bramble)
การสารวจเบื้อ งต้น เมื่อ ค.ศ. 1983 เพื่อหาศัตรูธรรมชาติของ Rubus spp. ร่วมกับ Dr. Pierre
H.A. Jolivet ผู้เชี่ยวชาญด้วงหมัดในวงศ์ Chrysomelidae และ UNDP/FAO VIE/79/001 project coordinator
ในบริเวณแถบเทือกเขาในอาเภอตัมดาว
่
(Tam Dao) จังหวัดวินห์ฟู (Vinh Phu) อยู่ประมาณ 70 กม. ทางทิศ
เหนือของกรุงฮานอย พบศัตรูธรรมชาติคอื เชื้อ ราสนิม 1 ชนิด และแมลงหลายชนิดประกอบด้ว ย ด้วงหมัด
Phaedon fulvescens ( ภ า พ ที่ 6. 19) Basilepta sp. , Chlamisus sp. ( Chrysomelidae) ด้ ว ง brupestrid
แมลงดาหนาม hispid และด้วงงวง curculionid ซึง่ น่ าทีจ่ ะมีการทดสอบศักยภาพในการนาไปใช้ในการควบคุม
โดยชีววิธ ี ในประเทศต่าง ๆ ทีต่ น้ หนามไข่ปเู ข้าไประบาดเป็ นวัชพืชต่างถิน่ ทีร่ ุกรานต่อไป (Napompeth, 1983;
Jolivet, 1984)

ภาพที่ 6.19 ด้วงหมัด Phaedon fulvescens หนามไข่ปู (Rubus alceifolius) (แหล่งทีม่ า: Wikipedia,
The Free Encyclopedia)
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ต่ อ มาในปี ค.ศ.1991 (พ.ศ. 2534) โดยความร่ว มมือ กับศูนย์ว ิจยั ควบคุ มศัต รูพ ืชโดยชีว ินทรีย์
แห่ ง ชาติ มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ D.H. Taysum, M. Donskoff และ Dy Phon จาก พิพ ิธ ภัณ ฑสถาน
แห่งชาติ (Museum National d’Histoire Naturelle) กรุงปารีส ประเทศฝรังเศส
่ เข้ามาสารวจศัตรูธรรมชาติของ
Rubus spp. ในประเทศไทย พบตักแตนกิ
๊
ง่ ไม้ (stick insect) ทีเ่ รียกว่า “แมงหามผี” ลงกินใบของต้นหนามไข่ปู
ที่ อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี คือ Nearchus maximus (Phasmatodea: Phasmatidae) ซึง่ มีการทบทวนชื่อมาเป็ น
Phobaeticus magnus และมีก ารทบทวนชื่อ อีก ซึ่ง ในปั จ จุ บ ัน คือ Tirachoidea siamnensis (ภาพที่ 6.20)
(Taysum et al., 1991) หรือ ตัก๊ แตนกิ่ ง ไม้ ย ัก ษ์ ส ยาม (Siam giant insect) แต่ ใ นการศึ ก ษาต่ อ มาพบว่ า
T. siamnensis ไม่เ หมาะสมที่จะนามาใช้ประโยชน์ ใ นการควบคุ มโดยชีว วิธ ีท่มี ปี ระสิทธิภาพได้ เพราะการ
เพาะเลีย้ งในโรงเลีย้ งแมลงและการเพิม่ ปริมาณจะใช้เวลานานและไม่คุม้ ค่าในการดาเนินการ

ภาพที่ 6.20 ตักแตนกิ
๊
ง่ ไม้ยกั ษ์สยาม (Siam giant insect, Tirachoidea siamnensis) ทีพ่ บว่าลงทาลายต้น
หนามไข่ปู R. alceifolius ในประเทศไทย (แหล่งทีม่ า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)
ข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าว ได้นาไปสู่การดาเนินงานโครงการการควบคุม R. alceifolius โดยชีววิธ ี
เป็ นโครงการที่ม ี Dr. Thomas Le Bourgeois เป็ นหัวหน้าโครงการ และคณะ แห่ง ศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการวิจยั เกษตรกรรมเพื่อการพัฒนา หรือ Center de Cooperation International en Recherche
Agronomique pour le Development (CIRAD), Montpelier ประเทศฝรัง่ เศส ร่ ว มมือ กับ ศู น ย์ ว ิจ ัย ควบคุ ม
ศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริม่ ต้นเมือ่ ค.ศ.1997 (พ.ศ. 2540) โดยมีวตั ถุประสงค์
เบื้อ งต้น ในการส ารวจหาศัต รูธ รรมชาติ เพื่อ ท าการทดสอบและน าไปใช้ใ นการควบคุ ม R. alceifolius ใน
ประเทศเรอูนิยง (La Réunion) ซึง่ เป็ นหมู่เกาะเล็ก ๆ ในมหาสมุทรอินเดีย นอกชายฝั ง่ แอฟริกาตะวันออกของ
มาดากัสการ์ และทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะมอริเชียส (Mauritius) และในอดีตเคยเป็ นอาณานิค มของ
ฝรังเศส
่
ซึ่งมีการนา R. alceifolius เข้าไปเพาะปลูกตัง้ แต่ ค.ศ. 1842 โดยมีตานานว่ามีการนาเข้าไปโดยชาว
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เวียดนาม โดยเข้าใจผิดว่าเป็ นต้นองุ่น (Jolivet, 1984) แต่ก็มกี ารคาดคะเนว่าน่ าที่จะเข้าไปจากมาดากัสการ์
และมีอยูแ่ ล้วในมอริเชียสตัง้ แต่ ค.ศ. 1752
ในเวียดนามมีการสารวจทางตอนเหนือของประทศที่ Yen Bai, Lang Son, Tam Dao, Bavi และ
Cuc Phoung และ ทางตอนใต้ของประเทศที่ Da Lat ส่ ว นการส ารวจในประเทศไทย ดาเนินการในอุ ทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ จ. เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ. นครราชสีมา และ ต. ปิ ล๊อก อ.ทองผาภูม ิ
จ. กาญจนบุร ี ไม่พบว่ามีแมลงลงทาลาย R. alceifolius ทีพ่ อจะมีศกั ยภาพเป็ นศัตรูธรรมชาติได้ และพบว่ามีเชือ้
ราสองชนิ ด คือ Hamaspora acutissima และ Gerwasia rubi (Basidiomycetes, Uredinales) ทีค าดว่ า อาจมี
ศักยภาพ ทีอ่ าจจะนาไปทดสอบเพิม่ เติมได้ (Amsellen, 1998; le Bourgeois et al., 1998)
เมื่อ ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) ประเทศไทยได้ นาด้วง Phaedon fulvescens, Chlamisus sp. แมลง
ดาหนาม hispid และด้วงงวง curculionid ไม่ทราบชื่อ จากเวียดนามเข้ามาทดสอบพืชอาศัยในห้องกักกันแมลง
(insect quarantine) ของศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่จากการ
เพาะเลี้ยงพบว่าแมลงทุ ก ชนิดที่น าเข้า มาตายหมด ยกเว้น P. fulvescens เท่านัน้ ที่ส ามารถรอดชีว ิต และ
เพาะเลี้ยงได้ แต่พบว่าไม่มคี วามเฉพาะเจาะจงพืชอาศัยเท่าใดนัก แต่ได้ทาการเพาะเลี้ยงจนได้จานวนหนึ่งที่
เพียงพอ เพื่อนาเข้าไปศึกษาและทดสอบเพิม่ เติมในหมูเ่ กาะเรอูนิยง นอกฝั ง่ ตะวันออกของแอฟริกา
ต่อมา การสารวจบนเกาะสุมาตราในอินโดนีเซียพบหนอนต่อฟั นเลื่อย (sawfly) Cibdela janthina
(Tenthredinidae: Argidae) (ภาพที่ 6.21) ลงกินใบของ R. alceifolius ซึ่งได้นาเข้าไปทดสอบและปลดปล่อย
ในเรอู นิ ย งเมื่อ ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) (Le Bourgeois et al., 2011) และพบว่ า สามารถตัง้ รกรากและ
แพร่กระจายได้ดี แต่กย็ งั ไม่พบการควบคุมทีไ่ ด้ผลเท่าใดนัก

ภาพที่ 6.21 ตัวเต็มวัยของตัวต่อฟั นเลื่อย Cibdela janthina และหนอนทีก่ นิ ใบต้นหนามไข่ปู บนเกาะสุมาตรา
ประเทศอินโดนีเซีย ทีน่ าเข้าไปใช้ในเรอูนิยอง แอฟริกา (แหล่งทีม่ า: Wikipedia,
The Free Encyclopedia)
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6.4 วัชพืชในท้องถิ่ นนอกเป้ าหมาย
ยังมีวชั พืชนอกเป้ าหมายในประเทศไทยอีกหลายชนิด ทีน่ ่ าทีจ่ ะดาเนินการควบคุมโดยชีววิธแี บบ
เพิม่ ขยายได้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั ความสาคัญทางเศรษฐกิจชองวัชพืชนอกเป้ าหมายชนิดนัน้ ๆ นโยบายขององค์กร
งบประมาณสนับสนุ นหน่ วยงาน และบุคลากรที่รบั ผิดชอบ ทัง้ ในการศึกษาวิจยั และการดาเนินงาน ซึ่งจะต้อง
ใช้เวลาต่อเนื่องที่นานพอสมควร เช่ น กาฝากมะม่วง (Malayan mango mistletoe, Dendrophthoe pentandra,
Loranthaceae) ต้นดูดหมูตูดหมา (กระพังโหม) (stinkvine หรือ skunk vine, Paederia foetida, Rubiaceae)
และ ย่านลิเภา (climbing maidenhair, Lygodium microphyllum, Lygodiaceae) ฯลฯ
6.4.1 กาฝากมะม่วง (Malayan mango mistletoe, Dendrophthoe pentandra)
กาฝากมะม่วง (Dendrophthoe pentandra) (= Loranthus pentandrus) (ภาพที่ 6.22) เป็ นพืชใน
วงศ์ Loranthaceae ซึ่งมีอยู่ประมาณ 65 สกุล และ 850 ชนิด กาฝากมะม่วง D. pentandra มีเขตแพร่กระจาย
พื้นเมือ งตัง้ แต่ เ นปาล ด้านตะวันออกเฉี ยงเหนือ ของอินเดีย จีนตอนใต้ ประเทศในแถบอินโดจีน มาเลเชีย
อินโดนีเชีย และฟิ ลปิ ปิ นส์ ถือว่าเป็ นพืชสมุนไพรในหลายประเทศ รวมทัง้ ประเทศไทยด้วย
Start (2011) ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกาฝากชนิดต่าง ๆ และพืชอาศัยในจังหวัดต่าง ๆ ใน
ภาคกลางและภาคเหนือ ของประเทศไทย พบกาฝากหลายชนิด และพบว่ากาฝากมะม่ว ง ( D. pentandra)
โดยทัวไปในสวนสาธารณะในเขตเมื
่
องและต้นไม้ขา้ งถนนทัง้ ในเมืองและปริมณฑล และเรียกกาฝากมะม่วงเป็ น
“กาฝากในเมือง” (urban mistletoe) และ ในการสารวจความชุกชุมของกาฝากบนต้นไม้ในเมืองในกรุงเทพฯ และ
เชียงใหม่ พบกาฝากมะม่วงบนต้นไม้อาศัยที่มกี ารเพาะปลูกใน 24 วงศ์ 40 สกุล และมากกว่า 40 ชนิด และ
ต้ น ไม้ท่ีพ บว่ า มีก าฝากมะม่ ว งเป็ นปกติไ ม่ ว่ า จะมีอ ยู่ ท่ีใ ดก็ ต ามคือ มะม่ ว ง ( Mangifera indica) สนทะเล
(Casuarina equisettifolia) ต้นสัก (Tectona grandis) และ ต้นไม้หลายชนิดในสกุลตะแบก Lagerstroemia ส่วน
พรสุดา เรืองเสวียด และคณะ (2558) ในการสารวจความหลากหลายของกาฝากมะม่วง และต้นไม้อาศัยในพืน้ ที่
อนุ รกั ษ์สตั ว์ป่า วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดี ศรีเจริญธรรม) อาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท พบกาฝากมะม่วงเกาะ
อาศัยอยูบ่ นไม้ตน้ ทีเ่ ป็ นพรรณไม้อาศัย 8 ชนิด ใน 5 วงศ์ 8 สกุล 8 ชนิด คือ สนทะเล (Casuarina equisettifolia,
Casuarinaceae) กระทิง (Calophyllum inophyllum, Guttiferae) 4 ชนิ ด ในวงศ์ Fabaceae คือ ราชพฤกษ์
(Cassia fistula) ขี้เ หล็ ก (Senna siamea) ฉนวน (Dalbergia nigrescens) และ ประดู่ บ้ า น (Pterocarpus
indicus) สะเดาอินเดีย (Azadirachta indica, Meliaceae) และ พุทรา (Zizyphus jujuba, Rhamnaceae)
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ภาพที่ 6.22 กาฝากมะม่วง (Malayan mango mistletoe, Dendrophthoe pentandra)
(แหล่งทีม่ า: Wikipedia, The Free Encyclopedia, Puechkaset.com, Urban Forest)
“ผีเสือ้ หนอนกาฝาก” (Jezebel) เป็ นผีเสือ้ ในสกุล Delias ในวงศ์ผเี สือ้ หนอนกะหล่า (Pieridae) และ
Braby & Pierce (2007) รายงานว่ามีผเี สื้อในสกุล Delias ประมาณ 250 ชนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และออสเตรเลีย โดยมีววิ ฒ
ั นาการเริม่ ต้นอยู่ในแถบออสเตรเลีย ในประเทศไทยมี รายงานว่ามีผเี สื้อหนอนกิน
กาฝากหลายชนิ ด (2020 Thailand Nature Project; 2020 wingscales.com Butterflies of Thailand/ผี เ สื้ อ
ในประเทศไทย) เช่น
1. Delias acalis pyramus (Red-breast jezebel, ผีเสือ้ หนอนกาฝากบนปี กแดง
2. Delias agoranis (Burmese jezebel, ผีเสือ้ หนอนกาฝากเหลืองพม่า)
3. Delias agostina agostina (Yellow jezebel, ผีเสือ้ หนอนกาฝากเหลือง)
4. Delias belladonna hedybia (Hill jezebel, ผีเสือ้ หนอนกาฝากป่ าสูง)
5. Delias belladonna malayana (Hill jezebel, ผีเสือ้ หนอนกาฝากป่ าสูง)
6. Delias berinda yadanula (Dark jezebel, ผีเสือ้ หนอนกาฝากเหลืองเข้ม)
7. Delias descombesi eranthos (Red-spot jezebel, ผีเสือ้ หนอนกาฝากจุดแดง
8. Delias hyparete indica (Painted jezebel, ผีเสือ้ หนอนกาฝากธรรมดา)
9. Delias hyparete metarete (Painted jezebel, ผีเสือ้ หนอนกาฝากธรรมดา)
10. Delias lativitta yunnana (Bhutan jezebel, ผีเสือ้ หนอนกาฝากเหลืองภูฐาน)
11. Delias pasithoe beata (Red-base jezebel, ผีเสือ้ หนอนกาฝากใต้ปีกแดง)
12. Delias pasithoe pasithoe (Red-base jezebel, ผีเสือ้ หนอนกาฝากใต้ปีกแดง)
13. Delias patrua shan (Shan Jezebel, ผีเสือ้ หนอนกาฝากเหลืองฉาน)
14. Delias sanaca perscipua (Pale jezebel, ผีเสือ้ หนอนกาฝากเหลืองอ่อน)
15. Delias singhapura singhapura (Lion jezebel, ผีเสือ้ หนอนกาฝากสิงคโปร์)
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มูล นิธ ิโลกสีเขียว (Green World Foundation) (2016) ทาแผนที่ของการพบผีเ สื้อหนอนกาฝาก
ธรรมดา (painted jezebel) ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลทุกสัปดาห์ รวม 4 สัปดาห์ โดย สัปดาห์สุดท้ายคือสิ้น
เดือนธันวาคม 2016 พบผีเสือ้ 36 จุดในสัปดาห์แรก เพิม่ ขึน้ เป็ น 97 จุด ในสัปดาห์สุดท้าย และ กล่าวว่าหนอน
ผีเสื้อกาฝาก จะกินใบกาฝากเป็ นอาหาร ช่วยกาจัดกาฝากบนต้นไม้ และการพบผีเสื้อหนอนกาฝากธรรมดา
หมายความว่าจะต้องมีตน้ ไม้ใหญ่อยูแ่ ถวนัน้ เพราะต้นกาฝากจะต้องมาอาศัยเกาะดูดน้ าเลีย้ งของต้นไม้ใหญ่เป็ น
อาหาร ดังนัน้ การพบจึงเป็ นการดีและเป็ นการช่วยกาจัดต้นกาฝากด้วย ส่วนในสิงคโปร์ Urban Forest (2017)
รายงานว่ากาฝากมะม่วง (Malayan mistletoe, D. pentandra)) เป็ นพืชอาหารของผีเสื้อหนอนกาฝากธรรมดา
(painted jezebel, Delias hyparete metarete) (ภาพที่ 6.23)

ภาพที่ 6.23 ผีเสือ้ หนอนกาฝากธรรมดา (Painted Jezebel, Delias hyparete metarete)
และหนอน (แหล่งทีม่ า: Wikipedia, The Free Encyclopedia, Puechkaset.com,
Urban Forest, wingscales.com, Thailand Nature Project)
การควบคุมต้นกาฝากโดยชีววิธ ี ยังไม่มกี ารดาเนินการเท่าใดนัก Shamoun & DeWald (2002)
รายงานว่ามีการใช้เ ชื้อ รา Colletotrichum gloeosporioides และ Neonectria neomacrospora เป็ นยุทธวิธ ีใ น
การควบคุมกาฝากแคระ (dwarf mistletoe, Arceuthobium tsugense) ในสหรัฐอเมริกา แต่ไม่มกี ารดาเนินการที่
จะนาแมลงกาฝากที่มรี ายงานในปากีสถานโดย Mushtaque & Baloch (1979) เข้าไปศึกษาและทดสอบ และ
เช่ น เดีย วกัน van der Kamp & Shamoun (2004) ท าการวิจ ัย เรื่อ งการควบคุ ม กาฝากแคระต้ น western
hemlock (A. tsugense) ในแถบฝั ่ง แปซิ ฟิ ก ใน British Columbia ประเทศแคนาดา โดยการใช้ เ ชื้ อ รา
C. gloeosporioides ที่ลงทาลายยอดและผล และ N. neomacrospora ที่ลงทาลายเปลือกลาต้นในรูปแบบของ
สูต รส าเร็จ (formulation) เป็ น “สารเชื้อ ราก าจัด วัช พืช ” (mycoherbicide) และพบว่ า สูต รส าเร็จ ที่ผ ลิต จาก
C. gloeosporioides ลดการผลิตลูกของต้นกาฝากแคระได้มากกว่าร้อยละ 50
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ในปากีสถานตะวันตก Baloch & Mohyuddin (1969) สารวจแมลงศัตรูพชื ทีพ่ บบนต้นกาฝากชนิด
Loranthus longiflorus โดยไม่เกี่ยวข้องกับการที่จะนามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมกาฝากโดยชีววิธ ี พบด้วง
ambrosia beetle, Sphaerotrypes sp. (Coleoptera: Scolytidae) แมลงวัน ผลไม้ tephritid, Ceratitis loranthi,
Cryptodacus silvai และ Trirhithrum sp. (Diptera: Tephritidae) ผี เ สื้ อ ปี กใส Canopia sp. (Lepidoptera:
Sesiidae) ผีเสือ้ lycaenid, Spindasis ictus และ Tajuria cippus (Lepidoptera: Lycaenidae) และ ผีเสือ้ Physita
sp. (Lepidoptera: Pyralidae)
ส่วน Mushtaque & Baloch (1979) ในการสารวจหาแมลงทีม่ ศี กั ยภาพนามาใช้ควบคุมกาฝากชนิด
Loranthus spp. พบ 12 ชนิด จากแมลงและไรรวม 27 ชนิด ที่มคี วามเฉพาะเจาะจง แต่ 6 ชนิดหายาก (rare)
โดยไม่รสู้ าเหตุ ส่วนอีก 6 ชนิด พบในจานวนทีส่ งู พอทีจ่ ะทาความเสียหายได้ และจากการศึกษาชีพลักษณวิทยา
(phenology) ชีววิทยา และความเฉพาะเจาะจงของพืชอาศัย พบว่า 4 ชนิดคือ ผีเสือ้ Euzopherodes ephestialis
( Lepidoptera: Pyralidae) ด้ ว ง Demarchus pubipennis ( Coleoptera: Chrysomelidae) ผี เ สื้ อ Anarsia
sagmatica ( Lepidoptera: Gelechiidae) แ ล ะ แ ม ล ง วั น ผ ล ไ ม้ tephritid Ceratitella asiatica ( Diptera:
Tephritidae) มีความเฉพาะเจาะจงและจะเป็ นตัวควบคุมโดยชีววิธที ม่ี ศี กั ยภาพของประสิทธิภาพสูง ส่วนแมลง
อีก 2 ชนิด คือ ผีเสื้อหนอนกาฝากDelias eucharis (Lepidoptera: Pieridae) และผีเสื้อ Zelleria loranthivora
(Lepidoptera: Yponomeutidae) ยังไม่มมีการศึกษา แต่มคี วามเฉพาะเจาะจงและเป็ นศัตรูธรรมชาติท่เี ป็ นที่
คาดหวังทีด่ ไี ด้ และแมลงเหล่านี้คอื แมลงที่ Shamoun & DeWald (2002) กล่าวว่าน่ าทีจ่ ะมีการนาเข้าไปศึกษา
และทดสอบเพื่อ การควบคุ มกาฝากแคระ (dwarf mistletoe, Arceuthobium tsugense)ในสหรัฐอเมริก าและ
แคนาดา
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6.4.2 ต้นตูดหมูตดู หมา (ต้นกระพังโหม) (Stinkvine หรือ skunk vine, Paederia foetida)
ต้นตูดหมูตูดหมา (กระพังโหม) (Paederia foetida) (ภาพที่ 6.24) เป็ นพืชในวงศ์เข็ม (Rubiaceae)
เช่นเดียวกับกาแฟ ซึง่ เป็ นพืชท้องถิน่ ในเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใบและเถาสดมี
กลิน่ เหม็น และกินเป็ นผักสดได้ เช่นในข้าวยาปั กษ์ใต้ หรือลวกจิม้ น้ าพริก กับถือว่าเป็ นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง
ระบาดเข้าไปเป็ นวัชพืชต่างถิน่ ทีร่ กุ รานในฮาวาย แอละแบมา และฟลอริดา (Pemberton & Pratt, 2002) ในการ
สารวจหาแมลงตัวทาการควบคุมโดยชีววิธใี นประเทศไทย และ สปป.ลาว ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ค.ศ.
2010 (พ.ศ. 2553) Ramadan, Nagamine & Bautista (2013) รายงานว่าพบแมลงหลายชนิดลงกิน P. foetida
และ Paederia spp. ชนิดอื่นอีก 3 ชนิด แมลงทีพ่ บคือ หนอนห่อใบ 1 ชนิดในวงศ์ Crambidae หนอนหางกินใบ
2 ชนิ ด ในวงศ์ Sphingidae ด้ ว งก้ น กระดก 1 ชนิ ด ในวงศ์ Staphylinidae ด้ ว งกิ น ใบ 1 ชนิ ด ในว งศ์
Chrysomelidae 1 ชนิด เพลีย้ จักจั
๊ น่ 1 ชนิดในวงศ์ Cicadellidae และมวนแก้วปี กใส 1 ชนิดในวงศ์ Tingidae ลง
ทาลายสูง และได้นาด้วงก้นกระดกและด้วงกินใบ เข้าไปทดสอบในห้องปฏิบตั กิ ารของกระทรวงเกษตรฮาวาย
ฮาวาย เพื่อทาการควบคุม P. foetida ในฮาวาย

ภาพที่ 6.24 ต้นกระพังโหม (stink vine หรือ skunk vine, Paederia foetida)
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ต่อมา R. Pace, J. Klimaszewski และ T. Center ใน Klimaszewski et al. (2010) ได้ตงั ้ ชื่อด้วงก้น
กระดกชนิดใหม่ Himalusa thailandensis sp. n. (ภาพที่ 6.25) จากตัวอย่างด้วงก้นกระดก ทีเ่ ก็บมาจากต้นตูด
หมูตูดหมาชนิด Paederia pilifera โดย R.W. Pemberton แห่ ง ARS Invasive Plants Research Laboratory
(IPRL), Ft. Lauderdale, Florida แล A.D. Wright แห่ง ARS Australian Biological Control Laboratory (ABCL),
Brisbane, Australia โดยความร่วมมือกับ อัมพรวิโนทัย แห่งกรมวิชาการเกษตร จากประเทศไทย เป็ นการ
เพิม่ เติมจากสกุล Himalusa sp. ชนิดแรกที่ตงั ้ ชื่อจากเนปาล โดยตัวเต็มวัยจะกัดกินใบใกล้กบั เส้นใบหลักเส้น
กลาง (mid vein) แล้วเจาะรูบนก้านใบวางไข่ ตัวหนอนจะกัดกินอยู่ภายในก้านใบ ซึ่งจะขยายขนาดแล้วแตก
ออกตามยาว ให้หนอนตกลงบนพืน้ ดินเพื่อเข้าดักแด้ และได้นาด้วงก้นกระดกชนิดนี้เข้าใปศึก ษาต่อในฟลอริดา
เพื่อใช้ควบคุมต้น P. foetida ต่อไป

ภาพที่ 6.25 Dorsal view (1) และ ventral view (2) ของด้วงก้นกระดก Himalusa thailandensis sp.
จากต้นตูดหมูตูดหมา (sewer vine หรือ skunk vine, Paederia pilifera ในประเทศไทย
(แหล่งทีม่ า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)
นอกจากนัน้ พลอยชมพู กรวิภาสเรือ ง แห่งกรมวิชาการเกษตร และคณะ ใน Konvipasruang
et al. (2012) พบไรสี่ขาชนิ ดใหม่ ลงทาลายใบของต้น กระพังโหม P. foetida ในประเทศไทย ฮ่อ งกง และ
สิงคโปร์ จึงนาไปตัง้ ชื่อ ใหม่เ ป็ น Aceria neopaederiae (Acari: Eriophyidae) ซึ่งเป็ นงานด้านอนุ กรมวิธ าน
เท่านัน้
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6.4.3 ย่านลิ เภา (Climbing maidenhair, Lygodium microphyllum)
ย่ า นลิ เ ภา (Lygodium microphyllum) (ภาพที่ 6.26) เป็ นพื ช ในวงศ์ ต้ น เฟิ ร์ น Lygodiaceae
เช่นเดียวกับ ย่า นลิเ ภาชนิด Lygodium polystachyum (กู ดเครือ หรือ ลิเ ภาป่ า) และ Lygodium circinatum
(ย่านพิเภก หรือ ลิเภาหางไก่) ที่พบได้มากทางภาคใต้ของประเทศไทยและมาเลเชีย ที่นามาใช้เป็ นเป็ นวัสดุ
สาคัญในการจักสาน เช่น กระเป๋ าย่านลิเภา L. microphyllum มีเขตแพร่กระจายในแอฟริกา เอเชีย เกาะต่าง ๆ
ในมหาสมุทร์แปซิฟิก และออสเตรเลีย ระบาดเข้าไปเป็ นวัชพืชต่างถิ่นในฟลอริดา และถูกจัดว่าเป็ นวัชพืชใน
เป้ าหมายชนิดใหม่เ พื่อ การควบคุ มโดยชีว วิธ ีโดย Wright, Goolsby & Pemberton (1999) และพบว่าหนอน
Cataclysta camptozonale ( Lepidoptera: Crambidae) ใ น อ อ ส เ ต ร เ ลี ย มี ศ ั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม
L. microphyllum ในฟลอริดา

ภาพที่ 6.26 ย่านลิเภายุง่ หรือกะฉอดหนู (Old World fern หรือ climbing maidenhair, Lygodium
microphyllum) (บน) และกระเป๋ าย่านลิเภา ทีท่ ามาจากกูดเครือ หรือ ลิเภาป่ า
(Lygodium polystachyum) และ ย่านพิเภก หรือ ลิเภาหางไก่ (Lygodium circinatum) (ล่าง)
(แหล่งทีม่ า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)
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Goolsby, Wright & Pemberton (2003) ทาการสารวจศัตรูธรรมชาติของ L. microphyllum ในช่วง
ค.ศ. 1997-2002 ในออสเตรเลีย นิ ว คาลิโ ดเนี ย จีน อิน เดีย ประเทศไทย เวีย ดนาม มาเลเชีย สิง คโปร์
อินโดนีเชีย ไต้หวัน และ ญีป่ ่ นุ พบไร 2 ชนิด และแมลง 20 ชนิด และพบว่าไรสีข่ า Floracarus perrepae (Acari:
Eriophyidae) มีการแพร่กระจายสูงสุด และทาความเสียหายที่มนี ัยสาคัญ ส่วนแมลงที่คาดว่าน่ าจะนามาใช้ได้
คือ หนอนกินใบ Neomusotima conspurcatalis, Cataclysta camptozonale, Cataclysta sp. 2 และ Musotima
sp. และ Ambia sp. ในวงศ์ Crambidae ซึง่ พบว่ามีความหนาแน่นต่าในภาคสนาม แต่คาดว่าจะมีความหนาแน่ น
สูงขึน้ ได้ในฟลอริดา ถ้าไม่มศี ตั รูธรรมชาติ เช่นในท้องถิน่ เดิม และไรสีข่ า F. perrepae น่าจะมีศกั ยภาพสูงในการ
ควบคุม L. microphyllum ในฟลอริดา จากการศึกษาเบือ้ งต้นในห้องปฏิบตั กิ าร
แต่ประเทศไทยไม่สมควรที่จะศึกษาหรือดาเนินการในเรื่องนี้ บนพืน้ ฐานของความขัดแย้งทางผล
ประโยขน์ (conflict of interest) เพราะเฟิ รน์ ในสกุล Lygodium หลายชนิดมีประโยชน์ช่วยคลุมผิวดินตามพื้นที่
ว่างเปล่าที่ลาดชัน ลดการชะดินและการพังทลายของดิน นอกจากนัน้ ยังมีการใช้ย่ านลิเภาบางชนิด ในงาน
หัตถกรรมการผลิตเครือ่ งจักสานและกระเป๋ าย่านลิเภา
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สรุป (Conclusion)
การควบคุมโดยชีววิธแี บบเพิม่ ขยาย (Augmentative biological control) เป็ นวิธกี ารควบคุมทีเ่ ป็ น
การใช้ศตั รูธรรมชาติทม่ี ปี รากฏอยูแ่ ล้วในพืน้ ที่ (resident natural enemy) ทีม่ ศี กั ยภาพ มาทาการเพาะเลีย้ งเพิม่
ขยายปริมาณ แล้วนาไปปลดปล่อยแบบเพาะเชือ้ (inoculative release) หรือ แบบท่วมท้น (inundative release
)
ให้ควบคุมวัชพืชในเป้ าหมายที่เป็ นวัชพืชในท้องถิน่ หรือวัชพืชพื้นเมือง หรือวัชพืชต่างถิน่ ที่ ได้มกี าร
ปรับตัวตามธรรมชาติหรือวิวฒ
ั นาการตามกาลเวลา จนเสมือนว่าเป็ นวัชพืชในท้องถิน่ หรือ วัชพืชพื้นเมืองชนิด
หนึ่งเช่นผักขมหนาม (spiny amaranth, Amaranthus spinosus) ซึง่ มีถนิ่ กาเนิดอยู่ในอเมริกากลางและอเมริกา
ใต้ โดยไม่มกี ารนาศัตรูธรรมชาติต่างถิน่ จากแหล่งกาเนิ ดของวัชพืชในต่างประเทศเข้ามาใช้ เช่นในการควบคุม
โดยชีววิธแี บบคลาสสิก (Classical biological control)
จากมุมมองทางด้านนิเวศวิทยาประชากรของแมลงศัต รูพ ืชและวัชพืชในภาพรวม การควบคุ ม
ศัตรูพชื ทุกชนิดในระบบนิเวศ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุดและมีความยังยื
่ นในระยะยาว คือการควบคุมตามธรรมชาติ
(natural control) หรือ การควบคุ ม โดยชีว วิธ ีท่ีเ กิด ขึ้น เองตามธรรมชาติ ( Naturally-occurring biological
control) ทีน่ าไปสู่ความสมดุลทางธรรมชาติ (natural balance หรือ natural equilibrium) ของประชากรศัตรูพชื
ทีไ่ ม่ก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจและสัง คม ซึง่ โดยทัวไปในธรรมชาติ
่
สิง่ มีชวี ติ ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็ นสัตว์หรือ
พืชชนิดใดก็ตาม จะมี “ศักยภาพทางชีวภาพ” (biotic potential) ในการทีจ่ ะเพิม่ “ความหนาแน่ นของประชากร”
(population density) ของตน แต่ในขณะเดียวกัน ความหนาแน่ นของประชากรของสิง่ มีชวี ติ ชนิดนัน้ ก็จะถูก
ควบคุมโดยปั จจัยในธรรมชาติ ทัง้ ทีเ่ ป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มชี วี ติ (abiotic factors) เช่น อุณหภูม ิ ความชืน้ และสภาพดินฟ้ า
อากาศ ซึง่ โดยรวมจัดว่าเป็ น “ปั จจัยทีไ่ ม่ขน้ึ อยู่กบั ความหนาแน่ นของประชากร” (Density independent factor
– DI factor) และ เป็ นสิ่งที่ม ีชีว ิต (biotic factors) โดยเฉพาะอย่า งยิง่ ศัต รูธ รรมชาติ (natural enemies) ใน
ถิน่ อาศัยนัน้ ซึง่ โดยรวมจัดว่าเป็ น “ปั จจัยทีข่ น้ึ อยู่กบั ความหนาแน่ นของประชากร” (Density dependent factor
– DD factor) ทาให้ประชากรของสิง่ มีชวี ติ ในระบบนิเวศวิทยาและสิง่ แวดล้อม อยู่ในระดับสมดุลตามธรรมชาติ
(natural equilibrium) และ ปั จจัยเหล่ านี้ คือ “ความต้านทานของสิ่งแวดล้อ ม” (environmental resistance)
ทีค่ อยกดดันและลดศักยภาพทางชีวภาพ (biotic potential) ทีจ่ ะเพิม่ ประชากรของสิง่ มีชวี ติ ชนิดนัน้ ตามสมการ
ของ Chapman (1931) (ภาพที่ 6.27) คือ
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ภาพที่ 6.27 การเกิดระดับสมดุลตามธรรมชาติ (natural balance หรือ natural equilibrium) ในบริบทของ
นิเวศวิทยาประชากร โดย ปั จจัย “ความต้านทานของสิง่ แวดล้อม” (environmental resistance)
ทีค่ อยกดดันและลดศักยภาพทางชีวภาพ (biotic potential) ทีจ่ ะเพิม่ ประชากรของสิง่ มีชวี ติ
ชนิดต่าง ๆ
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ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติเหล่านี้ ทีอ่ ยู่รอบตัวเราในรูปแบบของทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (biological diversity resources) เป็ นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติทม่ี นุษย์มองข้ามและไม่ให้ความสนใจ
เท่าทีค่ วร ทาให้ผลบัน้ ปลายของการควบคุมโดยธรรมชาติเป็ น “ผลบัน้ ปลายทีม่ องไม่เห็น” (invisible end result)
ด้วยเหตุน้ีและควบคู่กนั ไปในการดาเนินการควบคุมทัง้ แมลงศัตรูพชื และวัชพืชโดยชีววิธคี อื การ
อนุ รกั ษ์ศตั รูธรรมชาติ ในรูปแบบของการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธโี ดยการอนุ รกั ษ์ (Conservation biological
control) ซึง่ องค์ประกอบหลักของการดาเนินการคือ การใช้มาตรการในการดัดแปลงสภาพแวดล้อม ทีจ่ ะนาไปสู่
การกาจัดให้หมดไป (elimination) หรือ การลดความรุนแรง (mitigation) ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในทางลบ
ต่าง ๆ หรืออย่างง่าย ๆ โดยการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมจากเดิม ให้ดขี น้ึ และเหมาะสม ตอบสนองตามความ
ต้องการของศัตรูธรรมชาติ ทีป่ ระสิทธิภาพทีผ่ ่านมา ยังไม่เป็ นทีพ่ อใจ
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บทที่ 7
การควบคุมวัชพืชน้าต่างถิ่นโดยชีววิธีแบบคลาสสิก
(Classical Biological Control of Exotic Aquatic Weeds)
ในขณะทีก่ ารควบคุมวัชพืชในท้องถิน่ และวัชพืชพืน้ เมือง (endemic หรือ native weed) โดยชีววิธ ี
เป็ นการควบคุ มโดยชีว วิธ ีแบบเพิ่มขยาย (Augmentative biological control) โดยการใช้ประโยชน์ จากศัต รู
ธรรมชาติท่มี ศี กั ยภาพและมีปรากฎอยู่แล้วภายในประเทศ เป็ นศัตรูธรรมชาติในที่ อยู่อาศัย (resident natural
enemy) แต่การควบคุมวัชพืชต่างถิน่ (exotic หรือ alien หรือ introduced weed) โดยเฉพาะอย่างยิง่ วัชพืชต่าง
ถิ่น ที่ถือ ว่ า เป็ น ชนิ ด พัน ธุ์ต่ า งถิ่น ที่รุ ก ราน (invasive alien species - IAS) ตามนั ย ของมาตรา 8(h) ของ
อนุ ส ัญ ญาว่ า ด้ว ยความหลากหลายทางชีว ภาพ (Convention on Biological Diversity – CBD) จะเป็ น การ
ควบคุมโดยชีววิธแี บบคลาสสิก (Classical biological control) โดยการใช้ประโยชน์ จากศัตรูธรรมชาติต่างถิ่น
(exotic natural enemy) จากแหล่งกาเนิดดัง้ เดิมของวัชพืชต่างถิน่ ชนิดนัน้ โดยการนาเข้ามา (introduction หรือ
importation) เป็ น “ศัตรูธรรมชาติทม่ี กี ารนาเข้ามา” (introduced หรือ imported natural enemy)
การควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธแี บบคลาสสิก ทีถ่ อื ว่าเป็ นตานาน (legendary) ทางด้านการควบคุม
แมลงศัตรูพชื คือการควบคุมเพลี้ยหอยนวมฝ้ าย (cottony cushion scale, Icerya purchasi) แมลงศัตรูส้มใน
แคลิฟอร์เนีย โดยการนาด้วงเต่าตัวห้า (Rodolia cardinalis) จากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เข้าไปใช้ควบคุม
นาไปสู่การควบคุ มที่ได้รบั ความสาเร็จสมบูรณ์ เ มื่อ ค.ศ. 1888-1889 (พ.ศ. 2431-2432) ส่ ว นทางด้านการ
ควบคุ ม วัช พืช คือ การน าแมลงศัต รู ธ รรมชาติ ท่ีพ บในเม็ก ซิโ ก เช่ น หนอนชอนใบ (lantana leafminer,
Calycomyza lantanae) มวนปี ก แก้ ว (lantana lace bug, Teleonomia scrupulosa) และ ด้ว งหนอนชอนใบ
(lantana leafmining beetle, Uroplata girardi) เข้าไปใช้ควบคุมต้นผกากรอง (Lantana camara) ในฮาวายเมื่อ
ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) และนักกีฏวิทยาผู้ท่นี ่ าจะต้องกล่าวถึง ในฐานะที่เป็ นผู้บุกเบิกและดาเนินการควบคุม
ศัต รูพืชโดยชีววิธ ีแบบคลาสสิก สองโครงการแรกของโลก ทัง้ โครงการควบคุมแมลงศัตรูพ ืช โดยชีววิธ ี และ
โครงการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี คือ Albert Koebele ในโครงการควบคุมเพลีย้ หอยนวมฝ้ าย I. purchasi แมลง
ศัตรูส้มในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ในขณะที่ทางานอยู่กบั กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ในแคลิฟอร์เนีย และ
โครงการควบคุ มต้นผกากรอง L. camara ในฮาวาย ในขณะที่ทางานอยู่กับสมาคมผู้ปลูกอ้อ ยแห่ง ฮาวาย
(Hawaiian Sugar Planters’ Association- (HSPA) ในฮาวาย
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การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธแี บบคลาสสิก มีวชั พืชในเป้ าหมายมากกว่า 130 ชนิด มีการดาเนินการ
ในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 70 ประเทศ ในทุกทวีป มากทีส่ ุดในสหรัฐอเมริการวมทัง้ ฮาวาย และ ในออสเตรเลีย
ตามมาด้วยในแอฟริกาใต้ แคนาดา และ นิวซีแลนด์ และมีการปลดปล่อยศัตรูธรรมชาติทวโลก
ั่
เพื่อควบคุม
วัชพืชในเป้ าหมายต่าง ๆ รวมกันมากกว่า 1,000 ครัง้
McFadyen (1998) และ McFadyen & Wilson (1997) กล่าวว่า 5 ประเทศที่มกี ารดาเนินงานการ
ควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี ตามจานวนของชนิดวัชพืชในเป้ าหมายและตัวกระทาการควบคุมทีเ่ ป็ นแมลงที่ทาการ
ปลดปล่อย เรียงตามลาดับคือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ แคนาดา และนิวซีแลนด์ และในประเทศ
เหล่านี้ มีการปลดปล่อยตัวกระทาการควบคุม 130, 123, 61, 53 และ 24 ชนิด เพื่อควบคุมวัชพืช 54, 45, 28,
18 และ 15 ชนิด ตามลาดับ นอกจากนัน้ McFadyen (1998) ได้กล่าวเพิม่ เติมอีกว่า ในทวีปเอเชียมีประเทศที่
ดาเนินการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธแี บบคลาสสิกคือ มาเลเซีย ประเทศไทย อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ปาปั ว
นิวกินี และประเทศจีน
สาหรับประเทศไทย มีการนาเข้าตัวกระทาการควบคุมโดยชีววิธรี วมทัง้ หมด 58 ชนิด ประกอบด้วย
หอยตัว ห้ า 2 ชนิ ด คือ หอยตัว ห้ า สีช มพู (rosy predator snail หรือ rosy wolfsnail) (Euglandina rosea,
Spiraxidae) จากฟลอริดาผ่านฮาวาย และ หอยนักล่า (hunter snail) (Gonaxis quadrilateralis, Streptaxidae)
จากแอฟริกาผ่านฮาวาย และมีการปลดปล่อยหอยตัวห้าทัง้ สองชนิด เพื่อควบคุมหอยทากยักษ์แอฟริกา (Giant
African snail – GAS) (Achatina fulica, Achatinidae) ระหว่าง พ.ศ. 2516-2520 และแมลงตัวห้าและตัวเบียน
รวม 32 ชนิด ปลดปล่อย 28 ชนิด เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพชื แมลงกินพืชสาหรับควบคุมวัชพืชโดยชีววิธรี วม
24 ชนิด ปลดปล่อย 21 ชนิด รวมมีการปลดปล่อยตัวกระทาการควบคุมโดยชีววิธที งั ้ หมดเพียง 51 ชนิด เท่านัน้
(Napompeth & Saengyot, 2018; Saengyot, 2018)
โครงการการควบคุมวัชพืชน้ าต่างถิน่ โดยชีววิธแี บบคลาสสิกในประเทศไทย มีการริเริม่ ตัง้ แต่เมื่อมี
โครงการร่ว มมือ ทางวิชาการกับ สถาบันการควบคุ มศัต รูพ ืชโดยชีว วิธ ีแห่งเครือ จัก รภพ ( Commonwealth
Institute of Biological Control - CIBC) ซึง่ ในขณะนัน้ Dr. Fred J. Simmonds เป็ นผูอ้ านวยการ ศูนย์การวิจยั
ศัตรูพชื โพ้นทะเล (Center for Oversea Pest Research - COPR) ประเทศอังกฤษ และ Dr. Tom Coaker จาก
Cambridge University และสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ในการจัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั ควบคุ มศัตรูพืชโดย
ชีวนิ ทรีย์แห่งชาติ (National Biological Control Research Center - NBCRC) ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพฯ ในช่วงต้นทศวรรษ 1970s และเริม่ ดาเนินการได้เมื่อ พ.ศ. 2518 (Napompeth, 1982) โดยเบื้องตัน
ได้รบั ทุนสนับสนุ นจาก British Council ในการศึกษาและดูงานเกีย่ วกับการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธที ่ี Imperial
College, Silwood Park, Cambridge University และ Oxford University ประเทศอังกฤษ สถาบันการควบคุม
ศัตรูพชื โดยชีววิธเี ครือจักรภพ (Commonwealth Institute of Biological Control - CIBC) West Indies Station
และสานักงานใหญ่ ณ เมือง Curepe ประเทศตรินิแดดและโตเบโก และ CIBC Indian Station เมือง Bangalore
ป ร ะ เ ท ศ อิ น เ ดี ย แ ล ะ ทุ น วิ จ ั ย จ า ก SEAMEO Southeast Asian Regional Center for Tropical Biology
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(BIOTROP), Bogor, Indonesia ท าการส ารวจศัต รู ธ รรมชาติ ข องวัช พืช น้ า ชนิ ด ต่ า ง ๆ ในประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ผัก ตบชวา น าไปสู่ ก ารร่ ว มมือ กับ Dr. George E. Allen แห่ ง University of Florida,
Gainesville, Florida ในการน าด้ ว งงวงผัก ตบชวาลายแต้ ม (mottled water hyacinth weevil, Neochetina
eichhorniae, Coleoptera: Erirhinidae) จากฟลอริดา เข้ามาทดสอบในประเทศไทยและปลดปล่ อ ยเพื่อ การ
ควบคุมผักตบชวาเมื่อ พ.ศ. 2520 นับได้ว่าเป็ นโครงการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธแี บบคลาสสิกโครงการแรกใน
ประเทศไทย ทีม่ กี ารนาแมลงศัตรูธรรมชาติจากต่างประเทศเข้ามาใช้ประโยชน์
อนึ่ ง การน าศัต รูธ รรมชาติข องวัช พืช จากต่ า งประเทศเข้า มา (introduction หรือ importation)
ในประเทศไทย เพื่อการควบคุมวัชพืช ต่างถิน่ ในเป้ าหมายโดยชีววิธแี บบคลาสสิก ในประเทศไทย จะต้องได้รบั
ใบอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร ตามพระราชบัญญัตกิ กั พืช พ.ศ. 2507 ทีร่ ะบุว่าแมลงศัตรูธรรมชาติของแมลง
ศัต รูพืช ที่เ ป็ นตัว ห้าหรือ ตัว เบียน และแมลงศัต รูธ รรมชาติของวัชพืช ถือ ว่าเป็ น “สิ่งต้อ งห้าม” (prohibited
articles) และ มาตรา 8 ระบุว่า ห้ามมิให้บุคคลใดนาเข้าหรือนาผ่านซึ่งสิง่ ต้องห้าม เว้นแต่ ได้ัรบั อนุ ญาตจาก
อธิบดี และมีใบรับรองปลอดศัตรูพชื ของเจ้าหน้าทีข่ องประเทศทีส่ ่งสิง่ ต้องห้ามนัน้ หรือหนังสือสาคัญอย่างอื่นอัน
เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ สาหรับประเทศทีไ่ ม่มกี ารออกใบรับรองปลอดศัตรูพชื กากับมาด้วย และในกรณีนาเข้านี้ อธิบดี
จะอนุญาตได้ เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทดลองหรือการวิจยั เท่านัน้ ไม่ว่าจะเป็ นการไปสารวจและได้มาซึง่ ศัตรู
ธรรมชาติจากประเทศต้นกาเนิดของวัชพืชในเป้ าหมาย หรือโดยไม่ต้องทาการสารวจหาศัตรูธรรมชาติในถิ่น
กาเนิด แต่เป็ นการได้มาจากประเทศทีไ่ ด้นาศัตรูธรรมชาติเข้าไปใช้และปลดปล่อยในภาคสนามจนสามารถตัง้
รกรากได้ดี แล้วส่งต่อโดยการนาเข้าประเทศ ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบตั ิท่ใี ช้กนั ทัวโลก
่
และที่ DeBach
(1964b) เรียกเป็ น “โครงการส่งต่อ” หรือ “โครงการถ่ายทอด” (Transfer projects) ก็ตาม
นอกจากนัน้ เราจะต้องปฏิบตั ิต าม “มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้ว ยมาตรการสุ ขอนามัยพืช ”
(International Standards for Phytosanitary Measures – ISPM) ที่ประเทศภาคีของ “อนุ ส ญ
ั ญาว่าด้ว ยการ
อารักขาพืชระหว่างประเทศ” (International Plant Protection Convention – IPPC) ภายใต้องค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ซึ่งประเทศไทยเป็ นประเทศภาคี (party) ของอนุ สญ
ั ญาฯ ฉบับนี้ด้ว ย
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ISPM No. 3 “แนวทางการปฏิบ ัติส าหรับ การส่ ง ออก การจัด ส่ ง การน าเข้า และ การ
ปลดปล่อยตัวกระทาการควบคุมโดยชีววิธ ี และสิง่ มีชวี ติ ที่เป็ นประโยชน์อย่างอื่น” (Guidelines for the Export,
Shipment, Import and Release of Biological Control Agents and Other Beneficial Organisms) ( FAO,
2005)
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ในทางปฏิบตั ิ แมลงศัตรูธรรมชาติทเ่ี ป็ นตัวกระทาการควบคุมวัชพืช ทีม่ กี ารนาเข้าไปใช้ในประเทศ
ต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็ นแมลงศัตรูธรรมชาติ ที่มกี ารทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพืชอาศัยดีแล้ว ได้รบั การ
อนุ มตั ใิ ห้มกี ารปลดปล่อยในภาคสนาม และสามารถตัง้ รกรากได้ดี ในประเทศที่เป็ นแหล่งที่จะนาเข้ามา และ
สาหรับวัชพืชในเป้ าหมายบางชนิด จะเป็ นการนาเข้าเพียงครัง้ เดียว ไม่ต้องมีการนาเข้ามาเพิม่ เติมอีก หรือใน
วัชพืชบางชนิด อาจจะต้อ งเป็ นการนาศัต รูธ รรมชาติชนิดใดชนิดหนึ่งเข้ามาหลาย ๆ ครัง้ หรือ นาเข้าศัต รู
ธรรมชาติหลายชนิด ตามความจาเป็ น
วัชพืชน้ าในเป้ าหมายที่เป็ นชนิดพันธุ์ต่างถิน่ ที่รุกราน โครงการควบคุมวัชพืช น้ าต่างถิน่ ที่รุก ราน
โดยชีววิธใี นประเทศไทย เริม่ มีการดาเนินการมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2517 โดยการสารวจและประเมินศักยภาพของศัตรู
ธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แมลงชนิดต่าง ๆ ที่พบว่ามีการลงทาลายวัชพืชในเป้ าหมาย ว่าจะมีแมลงชนิด
ใดบ้างทีม่ ศี กั ยภาพและประสิทธิภาพ ตลอดทัง้ ความเฉพาะเจาะจงต่อพืชอาศัยเพียงพอ และสมควรทีจ่ ะนามาใช้
เป็ นตัวกระทาการควบคุมโดยชีววิธไี ด้ ในระดับใดระดับหนี่ง เพื่อนาไปพัฒนาใช้ประโยชน์ในการควบคุมโดยชีว
วิธแี บบเพิม่ ขยาย (Augmentative biological control) โดยตนเอง และเมื่อพบว่าไม่มแี มลงศัตรูธรรมชาติท่ีม ี
ประสิทธิภาพสูงเพีย งพอในประเทศแล้ว กับมีแ มลงศัต รูธ รรมชาติท่ีม ีก ารใช้อ ยู่ ใ นต่ างประเทศ ก็จะมีก าร
ดาเนินการนาแมลงศัตรูธรรมชาติเหล่านัน้ เข้ามาทดสอบความปลอดภัยและความเฉพาะเจาะจงพืชอาศัย เพื่อ
ใช้ในการควบคุมโดยชีววิธแี บบคลาสสิกในประเทศ
จากแนวทางและข้อมูลเบือ้ งต้น พบว่าในประเทศไทย มีวชั พืช น้ าต่างถิน่ ในเป้ าหมาย ทีเ่ หมาะสม
กับการทีจ่ ะดาเนินการควบคุมโดยชีววิธแี บบคลาสสิกรวม 3 ชนิด พร้อมถิน่ กาเนิด คือ
1. ผักเป็ ดน้า (alligator weed) (Alternanthera philoxeroides, Amaranthaceae) (อเมริกาใต้)
2. ผักตบชวา (water hyacinth) (Eichhornia crassipes, Pontederiaceae) (อเมริกาใต้)
3. จอกหูหนูยกั ษ์ (giant salvinia, giant water fern, Kariba weed) (Salvinia molesta) (บราซิล)
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7.1 ผักเป็ ดน้า (Alligator weed, Alternanthera philoxeroides)
ผักเป็ ดน้า (Alternanthera philoxeroides) มีการแพร่กระจายอยูใ่ นเขตร้อนทัวโลก
่
และ สันนิษฐาน
ว่ามีถนิ่ กาเนิดอยู่ในอาร์เจนตินา ทวีปอเมริกาใต้ กับถูกจัดว่าเป็ นชนิดพันธุต์ ่างถิน่ 1 ใน 100 ชนิด ตามรายชื่อ
ในฐานข้อ มู ล Global Invasive Species Database (GISD) ที่จ ัด ท าขึ้น โดย IUCN (International Union for
Conservation of Nature) การแพร่ระบาดของผักเป็ ดน้ าเข้าไปในประเทศต่าง ๆ สันนิษฐานว่าเป็ นการติดไปกับ
น้ าอับเฉา (ballast water) ในเรือสินค้าจากถิ่นกาเนิดไปสู่จุดหมายปลายทาง หรือปะปนไปกับสินค้า แต่ไม่ม ี
ข้อมูลว่าผักเป็ ดน้ าระบาดเข้ามาในประเทศไทยอย่างไรและตัง้ แต่เมื่อใด แต่จะพบแพร่กระจายร่วมกับวัชพืชน้ า
ชนิดอื่น ๆ อยูท่ วประเทศตามแหล่
ั่
งน้าต่าง ๆ
พืชในสกุล Alternanthera sp. มีอยูป่ ระมาณ 300 ชนิดทัวโลก
่
เป็ นชนิดทีย่ อมรับ 137 ชนิด เป็ นชื่อ
พ้อ ง (synonym) 127 ชนิด ในประเทศไทยมีอ ยู่ทงั ้ หมด 5 ชนิดคือ ผักเป็ ดแดงหรือ ผัก เป็ ดฝรัง่ (joyweed,
Alternanthera bettzickiana) ผักเป็ ดดิน (A. moquinini) ผักเป็ ดน้า (alligatorweed, A. philoxeroides โคกกระสุน
เล็ ก (sessile joy weed, A. pungens) และผัก เป็ ดไทย หรือ ผัก เป็ ดขาว ( sessile joyweed, A. sessilis)
(เต็ม สมิตนิ นั ทน์, 2544) ผักเป็ ดน้า A. philoxeroides ถือว่าเป็ นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง มีการใช้ยอดอ่อนเป็ นพืช
อาหารได้ เป็ นผักลวกหรือชุบแป้ งทอดกับไข่ ทัง้ มีการใช้ต้นผักเป็ ดน้ าเป็ นไม้น้ าประดับตู้ปลา และใช้ต้นใส่ใน
ขวดเลี้ยงปลากัดไทยด้ว ย ในศรีล งั กาและทางตอนใต้ของอินเดียมีการใช้ผกั เป็ ดทัง้ A. philoxeroides และ
A. sessilis เป็ นพืชอาหาร มีการวางจาหน่ายอยูท่ วไปในตลาดสดทั
ั่
วไป
่
การควบคุมผักเป็ ดน้ าและวัชพืชน้ าทีม่ คี วามสาคัญในประเทศไทยโดยชีววิธ ี เริม่ ต้นจากคาแนะนา
และจากรายงานของ Sankaran & Ramaseshiah (1976) ในการประชุ ม Southeast Asian Workshop on
Aquatic Weeds ที่เขื่อน Karangates Dam เมือง Malang ประเทศอินโดนีเซีย จัดโดย SEAMEO BIOTROP
ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 1974 (พ.ศ. 2517) โดยเริม่ ทาการสารวจศัตรูธรรมชาติของวัชพืชน้ าชนิดต่าง ๆ
ในประเทศไทย และศัตรูธรรมชาติของผักเป็ ดน้ าที่พบคื อ Spoladea (= Hymenia) recurvalis (Lepidoptera:
Crambidae) ด้ ว งงวง Nanophyes sp. (Coleoptera: Nanophyidae) ผี เ สื้ อ Precis basalis (Lepidoptera:
Nymphalidae) และ Psara hipponalis (Lepidoptera: Crambidae) แต่จากการประเมินผลเบื้องต้น แมลงศัตรู
ธรรมชาติเหล่านี้ไม่มคี วามเฉพาะเจาะจงในการกินพืชอาศัย (host specificity) หรือ คุณสมบัติ และศักยภาพ ใน
การที่จ ะน ามาใช้เ ป็ นตัว กระท าการควบคุ ม ที่ม ีป ระสิท ธิภ าพสู ง เพีย งพอ ในการที่จ ะน ามาใช้ ป ระโยชน์
(Napompeth, 1982, 1989a, b)
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มีก ารน าผัก เป็ ด น้ า เข้า ไปในสหรัฐ อเมริก าจากอเมริก าใต้ ตัง้ แต่ เ มื่อ ค.ศ. 1900 ระบาดอยู่ใ น
แคโรไลนาเหนือ และ แคโรไลนาใต้ จอร์เจีย ฟลอริดา แอละแบมา มิสซิสซิบปี ลุยเซียนา และ เทกซัส การ
ควบคุมผักเป็ ดน้ าโดยชีววิธเี ริม่ ต้นเมื่อค.ศ.1960 โดยการสารวจหาศัตรูธรรมชาติในอเมริกาใต้ โดยนักกีฏวิทยา
ของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ (USDA) และมีการนา (introduction) แมลง 3 ชนิด เข้าไปในสหรัฐฯ เพื่อการ
ควบคุมผักเป็ ดน้ า ประกอบด้วยด้วงหมัด Agasicles hygrophila (Coleoptera: Chrysomelidae) เมื่อ ค.ศ.1964
เพลีย้ ไฟ Amynothrips andersoni (Thysanoptera: Phlaeothripidae) เมื่อค.ศ.1967 และผีเสือ้ หนอนเจาะลาต้น
Arcola (= Vogtia) malloi (Lepidoptera: Pyralidae: Phycitinae) เมื่ อ ค.ศ . 1971 ซึ่ ง เฉพาะด้ ว งหมั ด
A. hygrophila (ภาพที่ 7.1) เท่านัน้ ทีใ่ ห้ผลในการควบคุมผักเป็ ดน้าได้เป็ นอย่างดี (Spencer & Coulson, 1976)

ภาพที่ 7.1 การทาลายผักเป็ ดน้ า (Alternanthera philoxeroides) โดยตัวหนอนและตัวเต็มวัยของด้วงหมัด
Agasicles hygrophila
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ส่ ว นเพลี้ยไฟ A. andersoni และผีเ สื้อหนอนเจาะลาต้น A. malloi ที่นาเข้าไปใช้ใ นสหรัฐฯ เมื่อ
ค.ศ. 1967 และ 1971 ตามลาดับนัน้ ไม่มปี ระสิทธิภาพในการควบคุมผักเป็ ดน้ าทีเ่ พียงพอ โดยไม่มกี ารนาเพลี้ย
ไฟ A. andersoni ไปใช้ต่อในประเทศอื่นแต่อย่างใดทัง้ สิน้ ส่วนผีเสือ้ หนอนเจาะลาต้น A. malloi มีการนาเข้าไป
ทดสอบในออสเตรเลีย เมื่อ ค.ศ. 1977 สามารถตัง้ รกรากได้ แต่ ก ารควบคุ ม ไม่ เ ด่ น ชั ด นั ก และที่น าเข้า
จากออสเตรเลียไปทดสอบในนิวซีแลนด์เมื่อ ค.ศ. 1984 และ 1987 ไม่สามารถตัง้ รกรากได้ (Julien & Griffiths,
1998)

ภาพที่ 7.2 การทาลายต้นผักเป็ ดน้าโดยเพลีย้ ไฟ Amynothrips andersoni และ (A, B, C) และโดยผีเสือ้ หนอน
เจาะลาต้น Arcola (= Vogtia) malloi (D, E, F) (แหล่งทีม่ า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)
หลังจากการนาด้วงหมัด A. hygrophila จากอาร์เจนตินา เข้าไปใช้ควบคุมผักเป็ ดน้ าในสหรัฐฯ เมื่อ
ค.ศ. 1964 จนได้รบั ความสาเร็จเป็ นอย่างดี และถือว่าเป็ นความสาเร็จในการควบคุมวัชพืชน้ าเป็ นครัง้ แรกของ
โลกแล้ว (Buckingham, 1996) มีก ารน าด้ว งหมัด A. hygrophila จากอาร์เ จนติน า ผ่ า นฟลอริด า เข้า ไปใช้
ควบคุมผักเป็ ดน้ าในออสเตรเลีย ประเทศไทย นิวซีแลนด์ และประเทศจีน เมื่อ ค.ศ. 1977, 1981, 1982 และ
1986 ตามลาดับ ในส่วนของประเทศไทยเป็ นการนาด้วงหมัด A. hygrophila จากอาร์เจนตินา ผ่านฟลอริดา และ
ออสเตรเลีย เข้ามาครัง้ แรกเมื่อ ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) และครัง้ ที่ส อง เมื่อ ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) เป็ น
โครงการร่วมมือเป็ นการส่วนตัวกับ Dr. Ken L.S. Harley แห่ง CSIRO Division of Entomology, Long Pocket
Laboratories, Indooroopilly, Brisbane, Australia (บรรพต ณ ป้ อมเพชร, pers.com.)
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ในประเทศไทย หลังจากการนาด้วงหมัด A. hygrophila เข้ามาจากออสเตรเลียเมื่อ พ.ศ. 2524 มี
การทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น และเมื่อเพาะเลี้ยงเพิม่ ขยายปริมาณด้วงหมัดได้เพียงพอแล้ว เริม่ ทาการ
ปลดปล่ อ ยในภาคสนามเป็ น ครัง้ แรกเมื่อ พ.ศ. 2525 ในสระและบ่ อ น้ า ที่ม ีผ ัก เป็ ด น้ า ระบาดอยู่ใ นบริเ วณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ตามชายคลองบางเขนแถบบางบัว และบ่อยืมสองข้างทางถนน
งามวงศ์วานและถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อให้ตงั ้ รกรากและขยายพันธุ์ตามจุดปลดปล่อยเหล่านัน้ และแพร่กระจาย
ออกไป ต่ อ จากนัน้ การปลดปล่ อ ยเพิ่มเติม จะเป็ นการรวบรวมไข่ ตัว หนอนและตัว เต็มวัยของด้ว งหมัดไป
ปลดปล่อยในพืน้ ทีท่ พ่ี บว่ามีผกั เป็ ดน้ าระบาดอยู่รอบนอกกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ ในภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ในช่วง พ.ศ. 2525-2528 และพบว่าเมื่อ พ.ศ. 2533 ด้วง
หมัด A. hygrophila สามารถตัง้ รกรากได้อย่างถาวร ขยายพันธุ์ และแพร่กระจายไปทัวประเทศ
่
สามารถควบคุม
ผักเป็ ดน้าจนได้รบั ผลในการควบคุมเป็ นอย่างดีในประเทศไทย (บรรพต ณ ป้ อมเพชร, pers. com.)
ในปั จจุบนั เราจะพบว่าผัก เป็ ดน้ าจะไม่ค่อยมีการระบาดที่เด่นชัด ดัง เช่นก่ อ นการนาด้ว งหมัด
A. hygrophila เข้ามาใช้ควบคุม แต่ยงั จะพบประชากรของด้วงหมัดตัวเต็มวัยบ้างหลังฤดูฝนต้นฤดูหนาว นับได้
ว่าการควบคุมผักเป็ ดน้ าโดยด้วงหมัด A. hygrophila เป็ นโครงการแรกในประเทศไทย ที่การควบคุมวัชพืชน้ า
โดยชีววิธไึ ด้รบั ความสาเร็จอย่างสมบูรณ์ (complete control) อย่างเด่นชัด
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7.2 ผักตบชวา (Water hyacinth, Eichhornia crassipes)
ผัก ตบชวา (water hyacinth, Eichhornia crassipes) (ภาพที่ 7.3) มีถิ่นก าเนิด อยู่ใ นอเมริก าใต้
และใน ปั จจุบนั แพร่กระจายอยู่ในเขตร้อนและใกล้เขตร้อนทัวโลก
่
และถือว่าเป็ นวัชพืชน้ าที่รุนแรงที่สุดโดย
Holm et al. (1997) กับถูกจัดว่าเป็ นชนิดพันธุต์ ่างถิน่ 1 ใน 100 ชนิด ตามรายชื่อในฐานข้อมูล Global Invasive
Species Database (GISD) ทีจ่ ดั ทาขึน้ โดย IUCN (International Union for Conservation of Nature)
ในการควบคุ ม ผัก ตบชวาโดยชีว วิธ ีแ บบคลาสสิก ในประเทศไทย มีก ารน าศัต รูธ รรมชาติข อง
ผักตบชวาที่มกี ารใช้กนั อยู่ในต่างประเทศ รวมทัง้ หมด 5 ชนิด โดยด้วงงวงผักตบชวาลายแต้ม Neochetina
eichhorniae (Coleoptera: Erirhinidae) เป็ นแมลงศัตรูธรรมชาติของผักตบชวาชนิดแรก ทีม่ กี ารนาเข้ามา ตัง้ แต่
เมือ่ พ.ศ. 2520 และในช่วงยีส่ บิ ปี ต่อมา (พ.ศ. 2520-2540) มีการนาแมลงศัตรูธรรมชาติของผักตบชวา เข้ามาอีก
4 ชนิ ด คือ ด้ ว งงวงผัก ตบชวาลายบัง้ Neochetina bruchi เมื่อ พ.ศ. 2533 ผีเ สื้อ ผัก ตบชวา Niphograpta
albiguttalis (Lepidoptera: Crambidae) เมื่อ พ.ศ. 2537 ผีเ สื้อ หนอนเจาะล าต้นผักตบชวา Xubida infusellus
(Lepidoptera: Crambidae) เมื่อ พ.ศ. 2540 และ มวนผักตบชวา Eccritotarsus catarinensis (Heteroptera:
Miridae) เมื่อ พ.ศ. 2540 และ 2541 ซึ่ง เป็ น แมลงศัต รูธ รรมชาติช นิ ด สุ ด ท้า ยที่น าเข้า มา โดยมีแ มลงศัต รู
ธรรมชาติ 3 ชนิด ที่สามารถตัง้ รกรากและแพร่กระจายควบคุมผักตบชวาได้เป็ นอย่างดี คือด้วงงวงผักตบชวา
N. eichhorniae และ N. bruchi และผีเ สื้อ ผัก ตบชวา N. albiguttalis ส่ ว นแมลงศัต รูธ รรมชาติ 2 ชนิ ด ที่ไ ม่
สามารถตัง้ รกรากได้คอื ผีเสื้อหนอนเจาะลาต้นผักตบชวา X. infusellus และมวนผักตบชวา E. catarinensis
และหลังจากนัน้ ต่อมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2541 จนถึงปั จจุบนั ไม่มกี ารนาศัตรูธรรมชาติของผักตบชวาจากต่างประเทศ
เข้ามาใช้ในประเทศไทยอีก
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ภาพที่ 7.3 ผักตบชวา (Water hyacinth, Eichhornia crassipes)
7.2.1 ชื่อวิ ทยาศาสตร์ของผักตบชวา
ถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานว่ามีการเก็บตัวอย่างของผักตบชวา Eichhornia crassipes (Martius) SolmsLaubach 1883, Pontederiaceae ตัง้ แต่ค.ศ. 1801 เป็ นครัง้ แรก ในประเทศโคลอมเบียในอเมริกาใต้ แต่ไม่มกี าร
ตัง้ ชื่อ วิท ยาศาสตร์ข องผัก ตบชวาในขณะนั ้น จนกระทัง่ C.F.P. von Martius ตัง้ ชื่อ ให้ เ ป็ น Pontederia
crassipes Martius เมื่อค.ศ. 1823 จากตัวอย่างที่เก็บมาจากประเทศบราซิล ต่อมาเมื่อ ค.ศ. 1843 Kunth แยก
P. crassipes ออกไปตัง้ สกุลใหม่และชนิดใหม่เป็ น Eichhornia speciosa Kunth โดยมองข้ามชื่อชนิด crassipes
และ ชื่อ Piaropus crassipes ซึ่งทบทวนโดย Rafinesque เมื่อค.ศ. 1937 จาก Pontederia crassipes Martius
ให้เ ป็ น Piaropus crassipes (Martius) Rafinesque เพราะมีการใช้ช่อื สกุ ล Piaropus มาก่ อ น Pontederia ที่
Martius น ามาใช้ ตามกฎของการใช้ม าก่ อ น (Law of Priority) ทางอนุ ก รมวิธ าน ในช่ ว งต่ อ มาก็ย ัง มีก าร
ปรับเปลีย่ นชื่อวิทยาศาสตร์ของผักตบชวาอีกเช่นกัน จนถึงค.ศ. 1883 เมื่อ H. Solms-Laubach ปรับเปลีย่ นชื่อ
ให้มาเป็ น Eichhornia crassipes (Martius) Solms-Laubach ซึ่งเป็ นชื่อวิทยาศาสตร์ของผักตบชวา ที่เป็ นที่รู้
และใช้กัน อย่า งกว้า งขวางในปั จ จุบ ัน โดยมองข้า มและไม่ใ ช้ช่ือ สกุ ล Piaropus ตามกฎของการใช้ม าก่ อ น
(Law of Priority) ทางอนุ กรมวิธาน และ มีการใช้กนั มาตัง้ แต่ ค.ศ. 1843 กับให้ถอื ว่าชื่อ Eichhornia crassipes
(Martius) Solms-Laubach เป็ นชื่อ ที่ต้อ งอนุ ร กั ษ์ไ ว้ (nomen conservatum) ตามหลัก อนุ ก รมวิธ าน เช่น กัน
(Gopal, 1987)

230
ชื่อสกุล Eichhornia ในชื่อวิทยาศาสตร์ Eichhornia speciosa ตัง้ ขึ้นโดย Kunth เมื่อ ค.ศ. 1843
เพื่อ เป็ น เกีย รติแ ก่ นัก การเมือ งชาวปรัส เชีย Johann Albert Friedrich Eichhorn ซึ่ง ในภาษาเยอรมัน ค าว่ า
eichhorn แปลว่า “กระรอก” (squirrel) ส่วนชื่อชนิด crassipes ของผักตบชวาใน Pontederia crassipes ที่ตงั ้
โดย Martius เมื่อ ค.ศ. 1823 มาจากคาในภาษาละติน crassus แปลว่า “thick foot” (crassus "thick") + pes
("foot") [ดังนัน้ ถ้าจะแปลชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษของผักตบชวาคือ water hyacinth จากคาว่า hyacinth ซึ่ง
แปลว่า กล้ว ยไม้ ว่าคือ “กล้ว ยไม้น้ า ” ชื่อ วิทยาศาสตร์ของผักตบชวา Eichhornia crassipes อาจแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษได้ส องชื่อ คือ “Mr. Eichhorn, the thick foot” (มิสเตอร์ไอคอร์นเท้าหนา) หรือ “The thick foot
squirrel“ (กระรอกเท้าหนา)
7.2.2 การแพร่กระจายของผักตบชวา
ผัก ตบชวาเป็ นที่รู้จ ัก ครัง้ แรกใน “งานแสดงสิน ค้ า หนึ่ ง ร้อ ยปี ของฝ้ ายโลก” (World Cotton
Centennial หรือ Exposition World’s Industrial and Cotton Centennial Exposition 1884-85) ซึ่ง จัด ขึ้น ณ
เมืองนิวออร์ลนี ส์ รัฐลุยเซียนา เมือ่ ค.ศ.1884 (พ.ศ. 2427) ไม่ใช่ Cotton States Exposition ทีร่ ะบุไว้ไม่ถูกต้อง
ใน Wolverton & McDonald (1979) ในงานนี้ผู้แสดงงานจากประเทศญี่ป่ ุน ได้นาผักตบชวาที่เก็บรวบรวมมา
จากแม่น้ าโอริโนโก (Rio Orinoco) ในประเทศเวเนซูเอลา มาแจกเป็ นของที่ระลึกสาหรับผู้มาชมงานนัน้ ด้ว ย
ปั ญหาที่ตดิ ตามมาจากงานแสดงสินค้านี้ เกิดขึน้ เมื่อมีการโยนต้นผักตบชวาเหล่านัน้ ทิ้งในคลองระบายน้ า ลา
ธาร หนอง บึง และ พืน้ ทีแ่ หล่งน้ าทีเ่ รียกว่า “บายู” (bayous) ในรัฐลุยเซียนา และต่อมาไม่นานเมื่อ ค.ศ. 1890
(พ.ศ. 2433) พบว่ามีผกั ตบชวาเจริญเติบโตหนาแน่ นมาก ทัง้ ในรัฐ ลุยเซียนาและแหล่งน้ าต่าง ๆ ในฟลอริดา
กลายเป็ นวัชพืชน้ าต่างถิน่ ทีร่ ะบาดรุนแรงและรวดเร็ว มีความพยายามควบคุมโดยวิธตี ่าง ๆ แต่ไม่ได้ผล รวมทัง้
ใน ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453) มีการแนะนาโดยสมาคม New Food Society ให้นาฮิปโปโปเตมัสจากแอฟริกา เข้า
มากินและปราบผักตบชวา กับเป็ นการให้ได้เนื้อสัตว์มาทดแทนการขาดเนื้อสัตว์ในสหรัฐอเมริกา ในขณะนัน้
ด้วย
Parolin et al. (2010) กล่าวว่าการแพร่กระจายของผักตบชวาจากท้องถิน่ เดิมในบราซิลไปทัวทุ
่ ก
ทวีป ในช่ ว งทศวรรษ 1880s สืบ เนื่ อ งมาจากความสวยงามของดอกผัก ตบชวา จึง มีก ารน าไปปลูก ในสวน
พฤกษศาสตร์ใ นหลายประเทศในทวีป ยุโ รป และการเก็บ ตัว อย่า งโดยนัก พฤกษศาสตร์ นัก ชีว วิท ยาและ
นักท่องเทีย่ ว มีการนาเข้าไปเป็ นไม้ประดับในญีป่ ่ นุ เมือ่ ค.ศ. 1880 และ 1881 (พ.ศ. 2423, 2424) ก่อนงานแสดง
สิน ค้า ฝ้ า ยที่นิ ว ออร์ล ีน ส์ ชาวดัต ช์ท่ีป กครองอิน โดนี เ ซีย ในขณะนั น้ ได้น าผัก ตบชวาเข้า ไปปลูก ณ สวน
พฤกษศาสตร์ Bogor Botanical Gardens เมืองโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย และต่อมาผักตบชวาทีป่ ลูกกันไว้ใน
สวนพฤกษศาสตร์ และในประเทศต่าง ๆ แพร่กระจายออกไปเป็ นวัชพืชในช่วงปี ต่าง ๆ กัน เช่น ออสเตรเลีย
อียปิ ต์ และญี่ป่ ุน (ค.ศ. 1890) อินโดนีเ ซีย (ค.ศ. 1894) อินเดีย (ค.ศ. 1896) ประเทศไทยและประเทศจีน
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(ค.ศ. 1901) เวียดนาม (ค.ศ. 1902) สิงคโปร์ (ค.ศ. 1903) ศรีล งั กา (ค.ศ. 1904) แอฟริก าใต้ (ค.ศ. 1910)
ฟิ ลปิ ปิ นส์ (ค.ศ. 1912) และ สหภาพพม่า (ค.ศ. 1913) เป็ นต้น
7.2.3 การนาผักตบชวาเข้ามาในประเทศไทย
ผักตบชวาถูกนาเข้ามาในประเทศไทยนานกว่า 100 ปี มาแล้ว จากเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย
แต่ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวกับปี ทม่ี กี ารนาเข้ามามีทงั ้ เมื่อ พ.ศ. 2439 และ พ.ศ. 2444 และผูท้ น่ี าเข้ามาคือ สมเด็จพระศรี
พัชรินทรา บรมราชินีนาถ (หรือ สมเด็จพระพันปี หลวง) เมื่อ พ.ศ. 2439 แล้วนาไปปลูก ณ พระราชวังพญาไท
หรือ ผูท้ น่ี าเข้ามาคือ พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิ ยมหาราชปดิวรัดา พระมเหสีอกี พระองค์หนึ่งของ
รัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2444 แล้วนาไปปลูกไว้ทว่ี งั สระปทุม ก่อนทีจ่ ะกลายเป็ นวัชพืชน้ าทีร่ ุนแรงและเป็ นปั ญหา
มาก จนต้องมีการออก “พระราชบัญญัตสิ าหรับกาจัดผักตบชวา” เมือ่ พ.ศ. 2456 และ อีกกว่า 90 ปี ต่อมา มีการ
ออก “พระราชบัญญัตยิ กเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไ ม่เหมาะสมกับกาลปั จจุบนั ” เมื่อพ.ศ. 2546 เพราะกฎหมาย
บางฉบับไม่มกี ารใช้บ ังคับ เพราะใช้ไม่ได้ผ ล หรือ ไม่มกี รณีท่จี ะใช้ เพราะไม่เ หมาะสมหรือ สอดคล้อ งกับ
สภาพการณ์ ใ นปั จ จุบ ัน โดย “พระราชบัญ ญัติส าหรับ ก าจัด ผัก ตบชวา พ.ศ. 2456” เป็ น กฎหมาย 1 ฉบับ
ในกฎหมาย 47 ฉบับ ภายใต้พระราชบัญญัตยิ กเลิกกฎหมายบางฉบับฯ พ.ศ. 2546 และ ผักตบชวาก็ยงั คงเป็ น
วัชพืชน้าทีเ่ ป็ นปั ญหารุนแรงทีส่ ุดชนิดหนึ่งในประเทศไทย ตราบจนทุกวันนี้ (ภาพที่ 7.4)

ภาพที่ 7.4 การระบาดของผักตบชวาและการกาจัดโดยการใช้แรงงานคนและเครือ่ งจักร
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ในพระราชบัญญัติสาหรับกาจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456 มีการระบุว่า “มีพระบรมราชโองการฯ....
ดารัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศจงทราบทัวกั
่ นว่า พันธุไ์ ม้อย่างหนึ่ง ซึง่ เรียกกันในประเทศนี้ว่า ผัก ตบชวา เพราะ
เหตุท่ไี ด้พนั ธุ์มาจากเมืองชวาเมื่อราวพ.ศ. 2444 เป็ นพันธุ์ไม้ท่ปี ระกอบด้วยโทษ เพราะเหตุท่เี กิดแลงอกงาม
รวดเร็วเหลือเกิน .....” ทาให้โดยนิตนิ ัย เราควรถือว่าพ.ศ. 2444 เป็ นปี ทม่ี กี ารนาผักตบชวาจากอินโดนีเซีย เข้า
มาในประเทศไทย
แต่เกิดมีความสับสน ข้อขัดแย้ง และคาถามว่าปี ทม่ี กี ารนาผักตบชวาเข้ามาในประเทศไทยคือ พ.ศ.
อะไรกันแน่ เพราะมีทงั ้ พ.ศ. 2439 และ พ.ศ. 2444 พร้อมทัง้ ว่าใครเป็ นผูน้ าเข้ามา และนาไปปลูกกันไว้ทไ่ี หน
การนาเข้ามาเมื่อ พ.ศ. 2439 จะพบในสารคดีเรื่อง "เจ้าหญิงแสนสวย" จากชวามาไทย สุดท้าย
กลายเป็ น "สวะ ทีต่ ้องประหาร!!!” โดยนักข่าวหนังสือพิมพ์ โรม บุนนาค (2558) ซึง่ นักข่าวหนังสือพิมพ์ กิเลน
ประลองเชิง (2559) นาไปอ้างอิงในสารคดีเรือ่ ง “ต้นทางของผักตบ "ชักธงรบ" และ ในสารคดีเรือ่ ง “เรือ่ งเล่าของ
นาเข้าจากอินโด…ผักตบชวา” โดย เทพชู ทับทอง (2561) ทีไ่ ม่มกี ารอ้างอิงถึงสารคดีหรือข้อมูลอื่น ๆ แต่อย่าง
ใด และผู้ท่นี าเข้ามาคือ สมเด็จพระศรีพชั รินทราบรมราชินีนาถ (หรือ สมเด็จพระพันปี หลวง) จากการเสด็จ
ประพาสเกาะชวาเป็ นครัง้ ที่สอง ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โดยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
(สมเด็จ พระศรีพ ัช ริน ทราบรมราชินี น าถ ทรงขอเอามาปลูก ในเมือ งไทย และสัง่ ให้ เรือ โทโดด หม่อ งมณี
นายทหารเรือประจาเรือพระที่นงั ่ มหาจักรี เป็ นผูน้ าเอาต้นผักตบชวาทัง้ รากทัง้ โคนมา 3 เข่ง (เข่งใส่ถ่านขนาด
ใหญ่) กับน้ าในบ่อผักตบชวาอีก 10 ปี บ สาหรับทาเป็ นน้ าเชื้อมาไว้ในเรือพระที่นัง่ จักรี และเมื่อเรือพระที่นัง่ ฯ
จอดเทียบท่าราชวรดิษฐ์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้โปรดให้ เรือโท โดด หม่องมณี นาต้นผักตบชวาพร้อม
กับน้าเชือ้ รีบนาขึน้ รถม้าหลวงไปปลูก ณ พระราชวังพญาไททันที
ส่วนการนาเข้ามาเมื่อ พ.ศ. 2444 จะพบในหนังสือ “ตานานไม้ต่างประเทศบางชนิดในเมืองไทย”
โดยพระยาวินิจวนันดร (โต โกเมศ) (2483) ซึ่งชัชพล ไชยพร (2558) อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นาไปอ้างอิงในสารคดีเรือ่ ง “สืบปมข้อกล่าวหา... ใครนา “ผักตบชวา” เข้ามาสู่เมืองไทย?” และ ศิร ิ
พจน์ เหล่ามานะเจริญ (2559) อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
นาไปอ้างอิงต่ออีกในสารคดีเรื่อง “ประวัตศิ าสตร์มกั ง่าย: ประวัตศิ าสตร์ปัญหาของผักตบชวา บอกเลยว่าไม่ใช่
แค่ปัญหาเล็ก ๆ” และผูท้ น่ี าเข้ามาคือ พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิ ยมหาราชปดิวรัดา พระมเหสีอกี
พระองค์หนึ่งของรัชกาลที่ 5 ทรงเป็ นผูน้ าเข้ามา โดยเอาต้นผักตบต้นเล็ก ๆ ใส่ในขันสรงพระพักตร์ทองคา มีน้ า
เลีย้ งกันตาย โดยทรงไว้ในห้องสรงในเรือพระทีน่ งั ่ เมือ่ พ.ศ. 2444 และปลูกไว้ทว่ี งั สระปทุม
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Kerr (1931) นายแพทย์ชาวไอริช ผูเ้ ข้ามารับราชการในประเทศสยามในขณะนัน้ และต่อมาสนใจ
และศึกษารวบรวมกล้วยไม้และพันธุไ์ ม้ในประเทศไทย จนเป็ นนักพฤกษศาสตร์ทม่ี ชี ่อื เสียงของโลกคนหนึ่ง และ
เคยทาหน้ าที่เป็ นบรรณาธิการวารสาร The Journal of the Siam Society, Natural History Supplement ของ
สยามสมาคม (The Siam Society) ในรายงานเรื่อง “Notes on Introduced Plants in Siam” กล่าวว่ามีการนา
ผักตบชวาเข้ามาในประเทศสยามเมือ่ พ.ศ. 2444 จากการประพาสเกาะชวาในปี นนั ้ (ภาพที่ 7.5) และรายงานว่า
พระยาประดิพทั ธภูบาล (คอยู่เ หล ณ ระนอง) อ้างว่าท่านเป็ นผู้น าผักตบชวาเข้ามา ในหนังสือ พิมพ์ The
Bangkok Times ฉบับวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469) แต่ไม่มรี ายละเอียดว่ามีการนาเข้ามาเมื่อ ปี
อะไรและจากทีใ่ ด

ภาพที่ 7.5 ภาพผักตบชวาในสยาม เมือ่ ประมาณ พ.ศ. 2573 โดย Dr. A.F.G. Kerr (แหล่งทีม่ า: สยามสมาคม)
อนึ่ง ถนนประดิพทั ธ์ และ ต้นสนประดิพทั ธ์ (Casuarina junghuhniana, Casuarinaceae) เป็ นการ
ตัง้ ชื่อ ตามชื่อ พระยาประดิพทั ธภูบาล ซึ่ง มีแหล่ งกาเนิดในเกาะชวา ผู้เ ป็ นผู้ นาเข้ามาจากสิงคโปร์ เมื่อ ราว
ค.ศ. 1900 โดยเป็ น ต้น เพศผู้ จึง ไม่ม ีต้น เพศเมีย เช่ น ในต้น สนทะเล (Casuarina equisettifolia) ดัง นัน้ การ
ขยายพันธุส์ นประดิพทั ธ์เพื่อการเพาะปลูก จะไม่มกี ารใช้เมล็ด แต่จะใช้หน่ อจากราก การตอนจากกิง่ ทีเ่ กิดจาก
ราก ต้น ยอดของต้น และปลายกิง่ และการชากิง่ เท่านัน้ และพระยาประดิพทั ธภูบาล เป็ นญาติกบั พระยารัษฎา
นุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอ ซิมบี้ ณ ระนอง) ผูเ้ ริม่ ต้นของการนายางพารามาชักชวนแกมบังคับ ให้ประชาชนปลูก
ทีภ่ าคใต้ จนกลายเป็ นพืชเศรษฐกิจและสินค้าส่งออกทีส่ าคัญในปั จจุบนั
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ส่วนการรายงานโดย Parolin et al. (2010) แห่ง Max-Planck Institute for Evolutionary Biology
เมือ ง Plön ประเทศเยอรมนี ที่ร ายงานว่า “Eichhornia came to Europe in 1880 and from here it reached
the Indonesian Island Java in 1884 in the botanic garden of Bogor. A Thai princess saw the water
hyacinth in 1907. Charmed of the beauty of this water plant, she decided to propagate one clone for the
pond of her palace. Missing any natural enemy, this plant spread out and became a plague within four
years. So, the Thai government enacted a law prohibiting the propagation of Eichhornia.” แสดงว่ า จาก
การทีเ่ จ้าหญิงไทยเห็นและหลงใหลความสวยงามของดอกผักตบชวาในสวนพฤกษศาสตร์ทเ่ี มืองโบกอร์ จึงได้
น าผัก ตบชวาเข้า มาประเทศไทยเพีย งต้น เดีย ว มาปลูก ไว้ใ นสระน้ า ในวังของท่ า น และเพราะว่ า ไม่ม ีศ ัต รู
ธรรมชาติ ภายในเวลาเพียงสี่ปีก็แพร่ก ระจายออกไปอย่างรุนแรง ทาให้รฐั บาลต้องออกกฎหมายห้า มปลูก
ผักตบชวา และ Thai princess ผู้ท่นี าผักตบเข้ามา น่ าจะเป็ นพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ แต่ปีท่ี
นาเข้ามาทีร่ ะบุว่าเมือ่ ค.ศ. 1907 (พ.ศ. 2450) ปรากฏชัดว่าเป็ นการรายงานทีไ่ ม่ถูกต้อง
ล่าสุดในสมัยที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือ “บิก๊ ตู่” เป็ นนายกรัฐมนตรี มีการรณรงค์ให้มกี าร
กาจัดผักตบชวาทัวประเทศ
่
มีสารคดีเรือ่ ง “ผักตบชวามาจากไหน? ทาไมถึงเยอะจน พลเอกประยุทธ์ ต้องลงมา
สัง่ ” ในประชาชาติธุ ร กิจ ออนไลน์ วัน ที่ 24 สิง หาคม 2559 มีเ นื้ อ หาว่ า “ผัก ตบชวา” เป็ น พืช ที่ส ร้า งความ
เดือดร้อนให้ประชาชนหลายลุ่มน้ า ทัง้ ลุ่มน้าเจ้าพระยา ลุ่มน้าแม่กลอง ทีห่ นาแน่ นจนชาวบ้านใน อ. บ้านโป่ ง จ.
ราชบุร ี ลงไปเดินเล่นหรือนอนบนแพผักตบชวาได้ ถึงขัน้ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สงสัยว่า
ทาไมเรื่องผักตบชวาต้องให้ (นายกฯ) สังเอง
่ อยากให้ทุกคนช่วยกัน พร้อมตัง้ คาถามแล้วจะเอาหรือไม่ ถ้าใคร
ปล่อยให้มผี กั ตบอยูใ่ นบ้านต้องถูกปรับต้นละ 100 บาท!
“ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ” จึงรวบรวมข้อมูลประวัตคิ วามเป็ นมาของผักตบชวาว่า “ผักตบชวาถูก
นาเข้ามาในประเทศไทยในปี 2444 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยนาเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียโดยเจ้านายฝ่ ายใน
ทีต่ ามเสด็จประพาสประเทศอินโดนีเซีย ได้เห็นพืชชนิดนี้มดี อกสวยงาม จึงนากลับมาปลูกในประเทศไทย และ
ใส่อ่างดินเลีย้ งไว้หน้าสนามวังสระปทุม จนกระทังเกิ
่ ดน้ าท่วมวังสระปทุมขึน้ ทาให้ผกั ตบชวาหลุดลอยกระจาย
ไปตามแม่น้ าลาคลองทัวไป
่ และแพร่พนั ธุ์อย่างกว้างขวางในปั จจุบนั ” ไม่มกี ารระบุผู้นาเข้ามา แต่มกี ารนาไป
ปลูกในวังสระปทุม
ดังนัน้ จึงทาให้มคี าถามตามมาว่า เมื่อมีการนาผักตบชวาเข้ามาจากอินโดนีเซียเป็ นครัง้ แรกแล้ว
ไม่ว่าผูน้ าเข้ามาจะเป็ นใคร? นาเข้ามา 3 เข่ง หรือ เพียงต้นเดียว หรือนาเข้ามาเมื่อพ.ศ. 2439 หรือ พ.ศ. 2444
แล้วนัน้ มีการนาไปปลูกที่ไหนกันแน่ ที่พระราชวังพญาไทซึ่งด้านหลังคือคลองสามเสน หรือ วังสระปทุมซึ่ง
ด้านหลังคือคลองแสนแสบ
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แต่ทว่าทัง้ เมือ่ พ.ศ. 2439 และ พ.ศ. 2444 ยังไม่มกี ารก่อสร้างทัง้ พระราชวังพญาไทและวังสระปทุม
โดยแน่ งน้อย ศักดิ ์ศรี (2525) ระบุว่ามีการเริม่ สร้างพระราชวังพญาไทเมื่อ พ.ศ. 2452 และวังสระปทุมสร้างแล้ว
เสร็จเมื่อพ.ศ. 2459 ซึ่งเป็ นเวลาหลายปี หลังข้อมูลที่ว่ามีการนาผักตบชวาเข้ามาในประเทศไทยแล้ว ไม่ว่าจะ
เป็ นเมือ่ พ.ศ. 2439 หรือ พ.ศ. 2444 ซึง่ ปี นนั ้ ๆ ยังไม่มกี ารสร้างทัง้ วังพญาไทและวังสระปทุม และถ้าเป็ นเช่นนัน้
คาถามที่ตามมาก็คอื จะเป็ นไปได้อย่างไร ว่ามีการนาผักตบชวาเข้ามาปลูกได้ ทัง้ ที่พระราชวังพญาไท หรือวัง
สระปทุม กลายเป็ นปริศนาภาพต่อ (jigsaw puzzle) ทีไ่ ม่เป็ นทีร่ กู้ นั อย่างเด่นชัด อยูจ่ นทุกวันนี้
อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังพญาไท
ริมถนนราชวิถี เพื่อใช้เป็ นทีเ่ สด็จทอดพระเนตรการทานา การปลูกผักและการเลีย้ งสัตว์ และเริม่ ก่อสร้างตัง้ แต่
พ.ศ. 2452 ใช้เป็ นทีป่ ระทับของพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ในระยะเวลาอันสัน้ เพราะเมือ่ หลังจากนัน้ ได้เพียงไม่ก่ี
เดือนก็เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทลู เชิญสมเด็จพระศรีพชั รินทราบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พระพันปี หลวง พระราชมารดา มาประทับทีพ่ ระราชวังแห่งนี้ดว้ ย จนกระทังสวรรคตเมื
่
อ่ พ.ศ.
2463 ส่วนวังสระปทุม ริมถนนพญาไท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 พระราชทานทีด่ นิ
ให้เป็ นที่สร้างวังของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมขุนสงขลานครินทร์ พระราชโอรสในพระองค์ท่ปี ระสูตแิ ต่สมเด็จพระ
ศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า แต่ยงั มิได้มกี ารสร้างวังขึน้ ณ ขณะนัน้ เนื่องจากสมเด็จเจ้า
ฟ้ ากรมขุนสงขลานครินทร์ได้เสด็จไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ หลังจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าได้เสด็จออกมาประทับนอกพระบรมมหาราชวัง ทรง
เริม่ สร้างพระตาหนักเขียวขึน้ เพื่อ ใช้เป็ นที่ประทับภายในวังสระปทุม สร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2459 และเสด็จ
ประทับเป็ นการถาวรตลอดพระชนม์ชพี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ ามหิดลอดุยเดช กรมขุนสงขลา
นครินทร์ และครอบครัว ปั จจุบนั วังสระปทุมเป็ นทีป่ ระทับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเ ทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเช่นนัน้ ข้อมูลว่าปี ทม่ี กี ารนาผักตบชวาเข้ามาในประเทศไทย ซึง่ มีการนาเข้าทัง้ เมือ่ พ.ศ. 2439
(โรม บุนนาค, 2558; กิเลน ประลองเชิง, 2559 และ เทพชู ทับทอง, 2561) แล้วนาไปปลูก ณ พระราชวังพญา
ไท และ การนาเข้าเมื่อ พ.ศ. 2444 (พระยาวินิจวนันดร, 2483; ชัชพล ไชยพร, 2558 และ ศิรพิ จน์ เหล่ามานะ
เจริญ, 2559) แล้วนาไปปลูกไว้ทว่ี งั สระปทุม มีขอ้ เท็จจริง และ แหล่งความเป็ นมาของข้อมูล อย่างไรกันแน่ ?
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โดยเช่นนัน้ เราอาจจะเรียงเหตุการณ์ลาดับเวลา ในเรื่องการนาผักตบชวาเข้ามาในประเทศไทย
และใช้ดุลยพินิจ สันนิษฐานความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ ได้ดงั นี้ คือ
- พ.ศ. 2413 (ค.ศ. 1870: รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสชวาครัง้ แรก เมื่อ พ.ศ. 2413 (9 มีนาคม
2413-15 เมษายน 2414) ในขณะทีท่ รงเป็ นยุวกษัตริย์ มีพระชนมายุเพียง 17 พรรษา ทรงเสด็จ
ฯ เมืองปั ตตาเวีย (จาการ์ตา) และเมืองเซมารัง (Semarang) เท่านัน้
- พ.ศ. 2427 (ค.ศ. 1884): ผักตบชวาเป็ นที่รจู้ กั ครัง้ แรกใน “งานแสดงสินค้าหนึ่งร้อยปี ของฝ้ าย
โลก” (World Cotton Centennial หรือ Exposition World’s Industrial and Cotton Centennial
Exposition 1884-85) ซึ่งจัดขึน้ ณ เมืองนิวออร์ลนี ส์ รัฐลุยเซียนา เมื่อ ค.ศ.1884 (พ.ศ. 2427)
ในงานนี้ผแู้ สดงงานจากประเทศญีป่ ่ นุ ได้นาผักตบชวาทีเ่ ก็บรวบรวมมาจากแม่น้ าโอริโนโก (Rio
Orinoco) ในประเทศเวเนซูเอลา มาแจกเป็ นของทีร่ ะลึกสาหรับผูม้ าชมงาน
- พ.ศ. 2427 (ค.ศ. 1884): นักพฤกษศาสตร์ชาวดัต ช์ ที่ปกครองอินโดนีเ ซียในขณะนัน้ ได้น า
ผักตบชวาเข้าไปปลูก ณ สวนพฤกษศาสตร์ Bogor Botanic Garden เมือ งโบกอร์ ประเทศ
อินโดนีเซียเมื่อค.ศ. 1884 หรือภายหลังเมื่อค.ศ. 1894 โดยอาจนาเข้าโดยตรงจากงานแสดง
สินค้าที่นิวออร์ลนี ส์ หรือ นามาจากสวนพฤกษศาสตร์ท่ปี ลูกผักตบชวาอยู่ เพราะ NOBANIS
(2017) และ U.S. Fish and Wildlife Service (2017) ระบุ ว่ า มีก ารน าผัก ตบชวาเข้า ไปใน
เนเธอร์แลนด์เมือ่ ค.ศ. 1917 แต่ไม่สามารถตัง้ รกรากได้ในธรรมชาติ
- พ.ศ. 2439: รัช กาลที่ 5 เสด็จ ประพาสชวาครัง้ ที่ส อง เมื่อ พ.ศ. 2439 (9 พฤษภาคม - 12
สิงหาคม 2439) พร้อมกับสมเด็จพระ (ศรีพชั รินทรา) บรมราชินีนาถ (หรือ สมเด็จพระพันปี
หลวง) มีการนาผักตบชวามาปลูกที่พระราชวังพญาไท แต่ในขณะนัน้ ยังไม่มกี ารก่อสร้างวังจน
เมือ่ พ.ศ. 2452
\
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- พ.ศ. 2444: รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสชวาครัง้ ทีส่ าม เมื่อ พ.ศ. 2444 ไม่พบข้อมูลช่วงเวลาของ
การเสด็จครัง้ นี้ เป็ นการเสด็จฯเมืองบันดุง (Bandung) เป็ นครัง้ สุดท้าย พร้อมกับพระวิมาดาเธอ
พระองค์เ จ้า สายสวลีภิร มย์ กรมพระสุ ท ธาสินี น าฏ ปิ ย มหาราชปดิว รัด า พระอัค รชายาใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จากการดลใจการประพาสครัง้ นี้ มีการนาดอกไม้
ผลไม้ พืช ผัก จากชวา เช่น ลูกชิด ตะลิงปลิง ต้นดาหลา ฯลฯ และ ผักตบชวา เมือ่ เจ้านายฝาย
ในที่ตามเสด็จรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเกาะชวา ได้ทอดพระเนตรดอกไม้สมี ่วงอ่อนคล้ายช่อ
กล้วยไม้สวยงาม จึงนากลับมาปลูกในประเทศไทย ซึ่งบัญชา ธนบุญสมบัติ (2555) แปลเป็ น
ภาษาไทยหนังสือ “ตามรอยรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเกาะชวาสามครา” ซึ่งค้นคว้าและเรียบ
เรียงเป็ นภาษาอังกฤษโดย อิม่ ทิพย์ ปั ตตะโชติ ซูฮาร์โต และ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสว
ลีภริ มย์ฯ ทรงโปรดเนื้อสะเต๊ะ จึงให้หาคนทากับข้าวชวามาสอนและนาสูตรทาสะเต๊ะ นากลับมา
ประเทศไทยด้วย และเพราะว่าสะเต๊ะนี้อร่อยเป็ นทีเ่ ลื่องลือ จึงเรียกว่า “สะเต๊ะลือ” และข้อมูลนี้
คงจะเป็ นข้อมูลในพระยาวินิจวนันดร (2483) และชัชพล ไชยพร (2558) ทีก่ ล่าวว่าผักตบชวาที่
นาเข้ามาเพียงต้นเดียวเมื่อ พ.ศ. 2444 แล้วนามาปลูกที่วงั สระปทุม (ทัง้ ๆ ยังไม่มวี งั สระปทุม
และพระตาหนักเขียววังสระปทุม สร้างเสร็จเมือ่ พ.ศ. 2459)
- พ.ศ. 2452: เริม่ ก่อสร้างพระราชวังพญาไท เมือ่ พ.ศ. 2452
- พ.ศ. 2453: รัชกาลที่ 5 สวรรคตเมือ่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
- พ.ศ. 2456: รัชกาลที่ 6 ออกพรบ. กาจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456
- พ.ศ. 2459: พระตาหนักเขียววังสระปทุม สร้างเสร็จเมือ่ พ.ศ.2459
จากการสืบค้นข้อมูลในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (2469) เรื่อง
“ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน” (9 พฤษภาคม - 12 สิงหาคม ร.ศ. 115) พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2469 เป็ นครัง้ แรก
และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงให้จดั พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงพระ
ศพ พระเจ้า บรมวงศ์เ ธอพระองค์เ จ้า เหมวดี ณ เมรุห น้ า พลับ พลาอิศ ริย าภรณ์ ว ัด เทพศิร ิน ทราวาส วัน ที่
28 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2516 เป็ นครัง้ ทีส่ องเมือ่ พ.ศ. 2516
กับพบว่า ใน “บานแพนก”(บาน-พะแนก = คานา หรือ สารบาญ หรือ ตอนต้น หรือ แรกเริม่ ของ
หนังสือ) พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน ระบุว่าเป็ นพระราชนิพนธ์ในคราวเสด็จประพาสเกาะชวาเป็ นครัง้ ทีส่ อง
เมื่อรศ. 115 ตรงกับ พ.ศ. 2439 พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั
ทรงใหคัดสาเนาต้นฉบับ พระราชทานไปยังหอสมุดวชิรญาณ ให้กรรมการหอพระสมุดฯ ตรวจฉบับ จัดพิมพ์
พระราชทานในงานพระเมรุสมเด็จพระอนุ ชาธิราช เจ้าฟ้ าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา เมื่อ พ.ศ.
2469 เป็ นครัง้ แรก และหาต้นฉบับได้น้อย จึงทรงให้สานักพระราชวังจัดพิมพ์เป็ นครัง้ ทีส่ องเมือ่ พ.ศ. 2516
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คานาในการพิมพ์ครัง้ แรก โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุ ภาพ สภานายก
หอพระสมุดวชิรญาณ กล่าวว่า “พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้เสด็จประพาสเกาะชวา 3 ครัง้
ครัง้ แรกเมื่อพ.ศ. 2413 ครัง้ ที่ 2 เมื่อพ.ศ. 2439 และครัง้ ที่ 3 เมื่อพ.ศ. 2444 จดหมายเหตุเรื่องเสด็จเกาะชวา
เมื่อเสด็จประพาสครัง้ แรกมีแต่จดหมายเหตุเจ้าพนักงารแต่ง ซึ่งหอพระสมุดฯ ได้รวบรวมพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2460
เสด็จประพาสครัง้ ที่ 3 มีจดหมายเหตุเจ้าพนักงาร แต่งลงหนังสือราชกิจจานุเบกษา แต่เรือ่ งทีเ่ ปนพระราชนิพนธ์
นัน้ หอพระสมุดฯ ยังหาต้นฉบับไม่ได้ จึงมิได้พมิ พ์ให้ปรากฏแก่มหาชนอยู่จนบัดนี้”
ในการเสด็จประพาสเกาะชวาครัง้ ที่ 2 เมื่อพ.ศ. 2439 (9 พฤษภาคม -12 สิงหาคม 2439) โดยเรือ
พระยาจักรี รัชกาลที่ 5 ประทับอยู่บนเกาะชวา ตัง้ แต่ 25 พฤษภาคม ถึง 28 กรกฎาคม เสด็จถึงเมืองบัตเตเวีย
(Batavia) (ปั ตตาเวีย หรือ จาการ์ตา) เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม และเสด็จถึงเมืองบุยเตนซอก (Buitenzorg) หรือ
เมืองโบกอร์ (Bogor) ในปั จจุบนั ทรงประทับอยู่ทเ่ี มืองบุยเตนซอก ตัง้ แต่วนั ที่ 1-5 มิถุนายน ก่อนเสด็จต่อไปที่
เมืองการุต (Garut)
ในขณะที่ทรงประทับอยู่ในเมืองบุยเตนซอก ได้เสด็จไปที่ “สวนโบตะนิเกอล์กาเดน” (Buitenzorg
Botanical Gardens) ซึง่ ปั จจุบนั คือ Bogor Botanical Gardens หรือ Kebun Raya Bogor ในภาษาอินโดนีเซีย
ซึ่งตัง้ ขึน้ มาเมื่อ ค.ศ. 1817 (พ.ศ. 2360) ทรงใช้เวลาตอนบ่ายของวันที่ 1 มิถุนายน อยู่ในสวน และในวันที่ 5
มิถุนายน มีบนั ทึกว่า “…… เวลาเย็น ไปถ่ายรูปทีส่ วนโบตะนิเกอล์กาเดน แล้วเดิรเล่น แม่เล็กแยกไปทีค่ อเวอ
นเนอเยเนราลทางหนึ่ง ….” และเมือ่ เสด็จกลับไม่ได้ผ่านเมืองโบกอร์อกี

ภาพที่ 7.6 พระราชวัง Buitenzorg (Bogor) ในสวนพฤกษ์ศาสตร์โบกอร์ (Bogor Botanical Gardens หรือ
Kebun Raya Bogor) และ ประตูทางเข้าสวน (แหล่งทีม่ า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)
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ทัง้ นี้ ไม่พบบันทึกทีก่ ล่าวถึงผักตบชวาแต่อย่างใด ในพระราชนิพนธ์เรื่อง “ระยะทางเทีย่ วชวากว่า
สองเดือน” ทัง้ ๆ ที่นักพฤกษศาสตร์ชาวดัตช์ ได้นาผักตบชวาจากประเทศเนเธอร์แลนด์เข้ามาปลูกในสวน
พฤกษศาสตร์ ณ เมืองโบกอร์แล้ว ตัง้ แต่ ค.ศ. 1884 (พ.ศ. 2427) (Parolin et al., 2010) หรือบางหลักฐานว่า
ตัง้ แต่ค.ศ. 1894 (พ.ศ. 2437) ก่อนการเสด็จประพาสครัง้ ที่ 2 ดังนัน้ จึงน่าทีจ่ ะสันนิษฐานได้ว่าข้อมูลของการนา
ผักตบชวาเข้ามาจากเกาะชวาเมื่อ พ.ศ. 2439 และนาไปปลูกที่วงั พญาไท ซึ่งยังไม่มกี ารก่อ สร้างจนกระทัง่
พ.ศ. 2452 โดยโรม บุนนาค (2558) และเทพชู ทับทอง (2561) คงจะไม่ถูกต้องนัก และการนาผักตบชวาเข้ามา
เมื่อพ.ศ. 2444 ในพระยาวินิจวนันดร (2483) และ Kerr (1931) น่ าจะเป็ นปี ทถ่ี ูกต้อง แต่การนาไปปลูกทีว่ งั สระ
ปทุมเป็ นไปได้อย่างไร เพราะในปี นัน้ ยังไม่มวี งั สระปทุม จนกระทังพระต
่
าหนักเขียววัง สระปทุมจะสร้างเสร็จ
เมือ่ พ.ศ. 2459
7.2.4 พระราชบัญญัติสาหรับกาจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456
มีการนาผักตบชวาเข้าไปในประเทศศรีลงั กาตัง้ แต่เมื่อ ค.ศ. 1904 (พ.ศ. 2447) โดยการปลูกไว้ท่ี
สวนพฤกษศาสตร์ Peradeniya Botanic Gardens ใกล้กบั เมืองแคนดี้ (Kandy) ซึง่ ต่อมาระบาดไปทัวทุ
่ กแหล่ง
น้ าของประเทศ จนต้องมีการออกกฎหมาย Water Hyacinth Ordinance เมื่อค.ศ. 1909 (พ.ศ. 2452) ห้ามการ
นาเข้าหรือการมีไว้ครอบครองผักตบชวา และบทการลงโทษ (Anonymous, 2018) และเช่นเดียวกัน มีการนา
ผักตบชวาเข้ามาจากเกาะชวาเมื่อ พ.ศ. 2444 (ค.ศ. 1901) ก่อนศรีลงั กา และมีการออกพระราชบัญญัตสิ าหรับ
กาจัดผักตบชวา เมือ่ พ.ศ. 2456 (ค.ศ. 1913) หลังศรีลงั กา หรือ ซีลอน (Ceylon) ในสมัยนัน้
ในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 มีการออก “พระราชบัญญัตสิ าหรับกาจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456” โดยประกาศ
ในหนังสือราชกิจจานุ เบกษา ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456 (เสถียร วิชยั ลักษณ์ และ สืบวงศ์ วิชยั ลักษณ์ ,
2525) โดยมีเนื้อหาทีส่ าคัญ เช่น
มาตรา 3 ระบุว่า “เมือ่ ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัตนิ ้ีในทีใ่ ด ถ้าในทีน่ นั ้ ผักตบชวาเกิดขึน้ หรือมีอยู่
ในทีข่ องผูใ้ ด ให้ถอื ว่าเป็ นหน้าทีข่ องผูอ้ ยูใ่ นทีน่ นั ้ จะต้องทาลายผักตบชวา ตามความในพระราชบัญญัตนิ ้ี ”
มาตรา 4 ระบุว่า “ถ้าผักตบชวามีอ ยู่ใ นที่ใ ดมากมายเกินก าลัง ผู้อ ยู่ใ นที่นัน้ จะก าจัด ได้ ให้เ จ้า
พนั ก งานผู้ ป กครองท้ อ งที่ เรีย กระดมแรงราษฎรช่ ว ยกั น ก าจัด ให้ ถื อ ว่ า การก าจัด ผัก ตบชวาเป็ น
สาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง”
มาตรา 5 ระบุว่า “วิธกี าจัดผักตบชวานัน้ ให้เก็บผักตบชวาขึน้ ไว้บนบก ผึง่ ให้แห้ง แล้วเผาไฟเสีย”
มาตรา 6 ระบุว่า “ผู้ใ ดไม่ก ระทาตามหน้ าที่แลค าสังในการที
่
่ได้กล่ าวมาในมาตรา 3 มาตรา 4
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตนิ ้ี ผูน้ นั ้ มีความผิดฐานลหุโทษ ต้องระวางโทษให้ปรับครัง้ หนึ่งเป็ นเงินไม่เกิน 10
บาท หรือจาคุกไม่เกิน 7 วัน หรือทัง้ ปรับแลจาด้วยทัง้ สองสถาน”
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มาตรา 7 ระบุว่า “ผูใ้ ดพาผักตบชวาเข้าไปในเขตท้องที่ซ่งึ ใช้พระราชบัญญัตนิ ้ีกด็ ี ปลูก หรือเลี้ยง
หรือปล่อยให้ผกั ตบชวางอกงามในทีห่ า้ มตามพระราชบัญญัตนิ ้กี ด็ ี หรือเอาผักตบชวาทิง้ ลงในแม่น้าลาคลองห้วย
หนองใด ๆ ก็ดี ผูน้ นั ้ มีความผิดฐานลหุโทษ ต้องระวางโทษให้ปรับครัง้ หนึ่งเป็ นเงินไม่เกิน 100 บาท หรือจาคุก
ไม่เกินเดือนหนึ่ง หรือทัง้ ปรับแลจาด้วยทัง้ สองสถาน”
โดยทีพ่ ร้อมกันไป มีประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ในวาระเดียวกันคือ
ประกาศ “ห้ามมิให้บรรทุกผักตบชวาไปในรถไฟ” เป็ นความผิดฐานลหุโทษ ปรับครัง้ หนึ่งเป็ นเงิน
ไม่เกิน 10 บาท หรือจาคุกครัง้ หนึ่งไม่เกิน 7 วัน หรือทัง้ ปรับแลจาด้วยทัง้ สองสถาน ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2456
ประกาศ “ให้ใช้พระราชบัญญัตสิ าหรับกาจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456 บางเมือง บางมณฑล” ตัง้ แต่
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2457 ในมณฑลพายัพ อุดร ร้อยเอ็ด อุบล นครราชสีมา เพ็ชรบูรณ์ จันทบุร ี ปั ตตานี
ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และ ชุมพร และ เมืองปราณบุร ี เพ็ชรบุร ี และ กาญจนบุร ี ในมณฑลราชบุร ี เมืองกาแพง
เพ็ชร และ ตาก ในมณฑลนครสวรรค์ เมืองพิชยั ในมณฑลพิษณุโลก และ เมืองกระบินทร์บุร ี ในมณฑลปราจีน
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456 และ
ประกาศ “ให้ใช้พระราชบัญญัตสิ าหรับกาจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456 ในมณฑลนครไชยศรีแลมณฑล
กรุงเก่า” ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2459 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2459
ประกาศ “ให้ใช้พระราชบัญญัตสิ าหรับกาจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456 ในจังหวัดปราจีนบุรแี ละจังหวัด
ชลบุร”ี ตัง้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไป ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2460
ประกาศ “ให้ใช้พระราชบัญญัตสิ าหรับกาจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456 ในจังหวัดอุทยั ธานี” ตัง้ แต่บดั นี้
เป็ นต้นไป ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2460
ประกาศ “ให้ใช้พระราชบัญญัตสิ าหรับกาจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456 ในจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัด
ชัยนาท” ตัง้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไป ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2461 และ
ประกาศ “ให้ใช้พระราชบัญญัติสาหรับกาจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456 ในมณฑลกรุงเทพฯ จังหวัด
ราชบุร ี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสวรรคโลก จังหวัด
สุโขทัย และจังหวัดพิจติ ร ” ตัง้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไป ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2463
แต่ทงั ้ ๆ ทีม่ บี ทลงโทษการกาหนดโทษการปลูก การเลีย้ ง การขนส่ง การทิง้ ลงแหล่งน้ า ฯลฯ เป็ น
ความผิดลหุโทษ ปรับหรือจาคุก หรือทัง้ ปรับทัง้ จา ในพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ ซึ่งถึงปั จจุบนั มีอายุกว่า 100 ปี
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มาแล้วก็ตาม แต่ไม่พบหลักฐานว่ามีการบังคับใช้ (enforcement) และ/หรือ การลงโทษ penalty) แต่อย่างใด
จนกระทังมี
่ การยกเลิก พระราชบัญ ญัติฉบับนี้ โดยการออก “พระราชบัญ ญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่
เหมาะสมกับกาลปั จจุบนั พ.ศ. 2546” เพราะกฎหมายบางฉบับไม่มกี ารใช้บงั คับ เพราะใช้ไม่ได้ผล หรือไม่ม ี
กรณีท่จี ะใช้ เพราะไม่เ หมาะสมหรือ สอดคล้อ งกั บสภาพการณ์ ใ นปั จจุบนั เมื่อ วันที่ 26 ตุ ล าคม พ.ศ. 2546
ประกาศใน ราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 โดยพระราชบัญญัตสิ าหรับกาจัดผักตบชวา พ.ศ.
2456 เป็ นกฎหมายฉบับหนึ่งในกฎหมายทัง้ หมด 47 ฉบับภายใต้พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับฯ
พ.ศ. 2546
7.2.5 การควบคุมผักตบชวาโดยชีววิ ธีแบบคลาสสิ ก
Gopal (1987) รวบรวมเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวกับผักตบชวามากถึง 2,742 เรื่อง ในหนังสือ Water
Hyacinth ซึง่ หนาถึง 471 หน้า และให้ขอ้ มูลว่ามีแมลงเกิอบ 100 ชนิด ทีพ่ บว่าลงทาลายผักตบชวาในประเทศ
ต่าง ๆ และแมลงที่มกี ารนามาใช้ควบคุมผักตบชวาที่มคี วามสาคัญที่สุดคือ ด้วงงวง Neochetina eichhorniae,
N. bruchi ไร Orthogalumna terebranti หนอนผีเ สื้อ Acigona infusellus (Haimbachia infusella) (= Xubida
infusellus) และ Sameodes albiguttalis (= Niphograpta albiguttalis)
ล่าสุด Yao (2010) และ Tipping et al. (2014) แห่ง USDA ARS รายงานว่ามีการพบเพลีย้ กระโดด
Megamelus scutellaris (Hemiptera: Delphacidae) ในอาร์เจนตินา เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 2006 นาเข้าไป
ทดสอบในด่านกักกันที่ Fort Lauderdale รัฐฟลอริดา พบว่ามีความเฉพาะเจาะจงกับผักตบชวาสูง และได้รบั
อนุ ญ าตให้มกี ารปลดปล่ อ ยในภาคสนามได้เ มื่อ เดือ นพฤษภาคม ค.ศ. 2010 โดยปลดปล่ อ ยเพลี้ยกระโดด
M. scutellaris มากกว่า 73,000 ตัว ในเวลา 2-3 ปี ใน 10 จุดปลดปล่อย และพบว่าสามารถตัง้ รกรากได้ดแี ละ
แพร่กระจายกว้างขึ้นในพื้นที่ท่เี ป็ นร่มเงา มากกว่าในพื้นที่ท่เี ป็ นที่แจ้ง แต่ การตรวจหา (detection) และการ
ติดตาม (monitoring) ทาได้ยาก อนึ่งโครงการนี้ได้รบั ทุนสนับสนุ นมากกว่า US$300,000 หรือประมาณเกือบ
10 ล้านบาท ในการดาเนินการ
การควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธแี บบคลาสสิก เริม่ ต้น โดย USDA ในฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ตัง้ แต่
เมื่อค.ศ. 1961 (พ.ศ. 2504) โดยการสารวจหาแมลงศัตรูธรรมชาติ และทดสอบความปลอดภัยในอาร์เจนตินา
ก่อนการนาเข้า (Center, 1994; Julien et al., 1999) จนกระทังค.ศ.
่
1972 และ 1974 จึงมีการนาด้วงงวงพื้นที่
ชุ่มน้ า (marsh weevils หรือ wetland weevils) สองชนิดเข้าไปใช้ควบคุ มผัก ตบชวาในฟลอริดา คือ ด้ว งงวง
ผักตบชวาลายแต้ม (mottled water hyacinth weevil, Neochetina eichhorniae) และ ด้วงงวงผักตบชวาลายบัง้
(chevroned water hyacinth weevil, Neochetina bruchi) Coleoptera: Erirhinidae) (ภาพที่ 7.7)
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ภาพที่ 7.7 ด้วงงวงผักตบชวาลายแต้ม (Mottled water hyacinth weevil, Neochetina eichhorniae) (ขวา)
และด้วงงวงผักตบชวาลายบัง้ (Chevroned water hyacinth weevil, N. bruchi (ซ้าย)
อนึ่ง ในอดีตจนกระทังในช่
่ วงต้นทศวรรษ 1990s ด้วงงวงพืน้ ทีช่ ุ่มน้ า (marsh weevils) ถูกจัดทาง
อนุ กรมวิธาน ให้อยู่ในวงศ์ Curculionidae และ วงศ์ย่อย Erirhininae ซึ่งต่อมาได้ถูก ยกสถานภาพเป็ นวงศ์
Erirhinidae ดังนัน้ ในปั จจุบนั ด้วงงวงพื้นที่ชุ่มน้ าในหลายสกุลเช่น Bagous, Cyrtobagous และ Neochetina
จะถู ก จัดให้อ ยู่ใ นวงศ์ Erirhinidae (Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999) และจนถึงในปั จจุบนั มีการนาด้ว งงวง
ผักตบชวาทัง้ สองชนิดนี้ เข้าไปใช้ปลดปล่อยในภาคสนาม เพื่อการควบคุมผักตบชวาในมากกว่าใน 33 ประเทศ
(Julien & Griffiths, 1998)
มีก ารน า N. eichhorniae ที่น าเข้า จากอาร์เ จนติน าเมื่อ ค.ศ.1972 ผ่ า นฟลอริด าเข้า ไปใช้ ใ น
แอฟริก าใต้ (ค.ศ. 1974) ออสเตรเลีย (ค.ศ.1975) ประเทศไทยและฟิ จ ิ (ค.ศ.1977) ซูด าน (ค.ศ. 1978)
อินโดนีเซีย (ค.ศ.1979) ผ่านออสเตรเลีย เข้าไปใช้ในอินเดีย (ค.ศ.1983) ฯลฯ และผ่านประเทศไทย เข้าไปใช้ใน
สหภาพพม่า (ค.ศ.1980) ศรีล ัง กา (ค.ศ.1980, 2005, 2014) อิน เดีย และมาเลเซีย (ค.ศ.1983) เวีย ดนาม
(ค.ศ.1984, 1990) ฟิ ลิป ปิ นส์ ประเทศจีน และไต้ ห วัน (ค.ศ.1992, 1994) และ N. bruchi ที่น าเข้ า จาก
อาร์เจนตินา เมื่อ ค.ศ.1974 ผ่านฟลอริดา เข้าไปใช้ในปานามา (ค.ศ. 1977) ซูดาน (ค.ศ.1979) อินเดีย (ค.ศ.
1984) แอฟริกาใต้และฮอนดูรสั (ค.ศ. 1989) ซิมบับเวและออสเตรเลีย (ค.ศ.1990) เม็กซิโก (ค.ศ.1995) ประเทศ
จีน (ค.ศ.1996) ฯลฯ ผ่านออสเตรเลีย เข้ามาใช้ในประเทศไทย (ค.ศ.1991) มาเลเซีย และ เบนิน (ค.ศ.1992)
ปาปั วนิวกินีและอูกนั ดา (ค.ศ.1993) เคนยา และ ไนจีเรีย (ค.ศ.1995) อินโดนีเซีย (ค.ศ.1996) และผ่านประเทศ
ไทย เข้าไปใช้ในฟิ ลปิ ปิ นส์ และประเทศจีน (ค.ศ.1992) ไต้หวัน (ค.ศ.1993) เวียดนาม (ค.ศ.1996) และศรีลงั กา
(ค.ศ. 2005, 2014)

243
Julien et al. (1999) รวบรวมรายละเอียดทางวงจรชีวติ ชีววิทยา ลักษณะการทาลาย การทดสอบ
พืชอาศัย การนาเข้าไปใช้ค วบคุมผักตบชวาในประเทศต่าง ๆ การเพาะเลีย้ ง การปลดปล่อยภาคสนาม เทคนิค
การติดตาม และการประเมินผลของการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธโี ดยด้วงงวงผักตบชวาทัง้ สองชนิด ตลอดจน
ความแตกต่างระหว่างด้วงงวง N. eichhorniae และ N. bruchi เพราะถึงแม้ว่าด้วงงวงผักตบชวาทัง้ สองชนิดจะมี
ความคล้ายคลึงกันมากทางสัณฐานวิทยาหรือรูปร่าง วงจรชีวติ และอุปนิสยั แต่จะมีขอ้ แตกต่างทีส่ าคัญคือขนาด
ของตัวเต็มวัยของ N. bruchi จะใหญ่และหนักกว่า N. eichhorniae ลายปี กของ N. bruchi จะสัน้ และร่องระหว่าง
ลายจะกว้างและเป็ นรูปตัว V แต่ใน N. eichhorniae ลายปี กจะเป็ นแนวยาวโดยตลอดและร่องระหว่างลายจะ
แคบกว่า ใน N. bruchi จะเห็นลายตัว V ได้ชดั ในตัวเต็มวัยทีอ่ อกมาใหม่ ซึง่ จะเลือนหายไปเมือ่ แก่ตวั วงจรชีวติ
ของ N. eichhorniae จะยาวกว่าของ N. bruchi และในด้านคุณค่าทางอาหารของผักตบชวา N. bruchi จะชอบ
ผักตบชวาที่มคี ุณค่าทางอาหารสูง ส่วน N. eichhorniae จะสามารถอยู่ได้ดถี งึ แม้ว่าผักตบชวานัน้ มีคุณค่าทาง
อาหารทีต่ ่ า ดังนัน้ เราจะพบประชากรของ N. bruchi ในผักตบชวาทีเ่ จริญเติบโตอยู่ใกล้เคียงกับชุมชน เพราะ
ผักตบชวาในพืน้ ทีเ่ หล่านัน้ จะมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าผักตบชวา ในพืน้ ทีท่ ห่ี ่างไกลจากชุมชน ซึง่ ประชากรที่
พบส่วนใหญ่จะเป็ น N. eichhorniae ส่วนการทาลายผักตบชวาจะไม่แตกต่างกัน โดยตัวหนอนทัง้ สามวัยจะ
เจาะและกัดกินหน่ อและเหง้าของผักตบอยู่ภายใน แต่ตวั เต็มวัยจะแทะเล็มผิวใบเป็ นจุดแต้มบนใบที่เ ห็นได้
ชัดเจน (ภาพที่ 7.8)

ภาพที่ 7.8 ลักษณะการทาลายผักตบชวาโดยตัวหนอนและตัวเต็มวัยของด้วงงวงผักตบ
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7.2.6. การควบคุมผักตบชวาโดยชีววิ ธีในประเทศไทย
การควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธใี นประเทศไทย เริม่ ต้นเมื่อ พ.ศ. 2517 โดยในเบื้องต้นทาการ
ส ารวจศัต รู ธ รรมชาติข องผัก ตบชวาที่ม ีอ ยู่ แ ล้ ว ในประเทศไทย พบตัก๊ แตน Atractomorpha crenulata,
Gesonula mundata laosana, Gesonula punctifrons และ Oxya minima (Orthoptera: Acrididae) และพบว่า
ตักแตน
๊
G. punctifrons ลงกัดกินใบเผือก (Colocasia esculenta) บอน (C. schomburgkii) และผักบุง้ (Ipomoea
aquatica) บ้างแต่ไม่รุนแรงนัก (อินทวัฒน์ บุรคี า และ บรรพต ณ ป้ อมเพชร, 2523) หนอนกระทู้ Spodoptera
mauritia และ S. litura (Lepidoptera: Noctuidae) และ หนอนหาง Hippotion echechus (Lepidoptera:
Sphingidae) ลงกัดกินใบผักตบชวา โดยพบว่าหนอนหางลงกินใบของผักตบไทย Monochoria hastata และ
M. vaginalis ด้ ว ย (Napompeth, 1982, 1984; Napompeth et al., 1977; Waterhouse, 1987) และไรแดง
Tetranychus sp. ซึ่งต่อมา อัญชลี สวาสดิ ์ธรรม (2541) จาแนกตัวอย่างที่พบในผักตบชวาใน จ.ปทุมธานี ว่า
เป็ น Tetranychus hydrangea (Acari: Tetranychidae) ซึ่ง เป็ นไรศัต รู พ ืช ที่ส าคัญ ของสตรอเบอรีแ ละพื ช
เศรษฐกิจอีกหลายชนิด และเป็ นที่รกู้ นั อย่างกว้างขวางว่าพืชน้ าในวงศ์ Pontederiaceae จะมีไรหลายชนิดใช้
เป็ นพืชอาศัย (A.D. Wright, pers. com.) แต่แมลงและไรศัตรูพชื เหล่านี้ทพ่ี บในการสารวจ ไม่มคี วามสาคัญและ
คุ ณ สมบัติเ พีย งพอที่จ ะน ามาใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ กับ พบเชื้อ ราโรคพืช บางชนิ ด คือ Alternaria eichhorniae,
Myrothecium roridum และ Rhizoctonia solanii ลงท าลายผัก ตบในระยะแก่ (senescence) บ้า งพอสมควร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้ามีต กั ๊ แตน G. punctifrons ลงกัดกิน ใบผัก ตบอยู่ด้วย แต่ เ ชื้อ ราเหล่ านี้ไ ม่แ สดงให้เห็น
ศักยภาพ ที่จะนามาใช้ควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธไี ด้ จึงจาเป็ นที่จะต้องแสวงหาแมลงศัตรูธรรมชาติ ที่อาจมี
การใช้ประโยชน์อยูแ่ ล้วในต่างประเทศ นาเข้ามาใช้ควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธแี บบคลาสสิกในประเทศไทย
การควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธแี บบคลาสสิกในประเทศไทย เริม่ ต้นโดยการนาด้วงงวงผักตบชวา
ลายแต้ม N. eichhorniae จากอาร์เจนตินา ผ่านฟลอริดาเข้ามาในประเทศไทย ครัง้ แรกเมื่อ ค.ศ. 1977 (พ.ศ.
2520) และครัง้ ทีส่ องเมือ่ ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) ภายใต้โครงการร่วมมือกับ Dr. George E. Allen, USDA-ARS
Florida Biocontrol Lab, Gainesville, Florida แ ล ะ Dr. Gary Buckingham แ ห่ ง University of Florida,
Gainesville, Florida และเริม่ ทาการปลดปล่อยในภาคสนามเมือ่ ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522)
ในขณะนัน้ เมื่อ พ.ศ. 2523 ภายใต้รฐั บาลของพลเอกเปรม ติณ สูลานนท์ มีการจัดตัง้ “โครงการ
สร้างงานในชนบท (กสช.)” และมีการตัง้ คณะทางานเฉพาะกิจเพื่อการปราบศัตรูพชื ทางการเกษตร มีนายดารง
ลัทธพิพฒ
ั น์ รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ พลังงาน เป็ นประธาน และ ดร.เสนาะ อุณากูลเป็ น
เลขานุการ โดยเน้นศัตรูพชื ทางการเกษตรทีม่ คี วามสาคัญทางเศรษฐกิจสูง 3 ชนิด คือ ผักตบชวา ไมยราบยักษ์
และหนู นา ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยอธิบดีของกรมต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น กรม
วิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมชลประทาน ฯลฯ และศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดย
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ชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันในการดาเนินงานการ
ควบคุมศัตรูพชื ทัง้ 3 ชนิดดังกล่าว
ในส่ ว นของการควบคุ ม ผัก ตบชวาโดยชีว วิธ ี ศู น ย์ว ิจ ยั ควบคุ ม ศัต รูพ ืช โดยชีว ิน ทรีย์แ ห่ ง ชาติ
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้ ม ีก ารด าเนิ น งานมาก่ อ นแล้ ว โดยได้ น าด้ ว งงวงผัก ตบชวาลายแต้ ม
N. eichhorniae เข้ามาจากประเทศอาร์เจนตินาผ่านฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เข้ามาตัง้ แต่เมื่อ ค.ศ. 1977 (พ.ศ.
2520) (Napompeth, 1989, 1990, 1994; Julien & Griffiths, 1998; Julien et al., 1999; Winston et al., 2014)
และ ได้ปลดปล่อยด้วงงวงชนิดนี้ ตงั ้ แต่ พ.ศ. 2520 จนสามารถตัง้ รกรากและแพร่ขยายพันธุ์ได้ดี ในบ่อน้ าที่ม ี
ผักตบชวาในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่บี างเขน บึงมักกะสันแถบสถานีรถไฟมักกะสัน ประตูน้ า และ
บึงน้ าแถบย่านพหลโยธิน เขตจตุจกั ร ซึ่งปั จจุบนั ถูกถม และมีการก่อสร้างเป็ นสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ
(จตุจกั ร) หรือ สถานีขนส่งหมอชิตใหม่ หรือ หมอชิต 2 และ ตลาดนัดจตุจกั ร ไปแล้ว
เมื่อมีการตัง้ รกรากได้ดแี ล้ว มีการเพาะเลีย้ งขยายปริมาณ และปลดปล่อยในภาคสนาม ด้วยความ
ร่ว มมือ เป็ น อย่า งดีกับ กรมชลประทาน และการไฟฟ้ า ฝ่ ายผลิต แห่ ง ประเทศไทย มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทาให้ดว้ งงวง N. eichhorniae ที่
นาเข้ามา สามารถตัง้ รกรากได้ดี ขยายพันธุ์ และแพร่กระจายอยู่ทวประเทศ
ั่
ช่วยในการควบคุม ผักตบชวาได้ดี
ในระดับหนึ่ง แต่ไม่เป็ นทีร่ กู้ นั อย่างกว้างขวาง โดยทัง้ นักการเมือง ผูบ้ ริหาร นักวิชาการ และสาธารณชนทัวไป
่
(บรรพต ณ ป้ อ มเพชร, pers. com.; 2521, 2524, 2525, 2528a, b; Napompeth, 1982, 1989, 1990, 1994;
Julien & Griffiths, 1998; Winston et al., 2014; Napompeth & Saengyot, 2018; Saengyot, 2018) ถึง แม้ว่ า
จะมีเ อกสารเผยแพร่ เอกสารวิชาการ และข้อ มูล ข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานการควบคุ มผักตบชวาใน
ประเทศไทยในสื่อต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น บรรพต ณ ป้ อมเพชร (2520, 2525) บรรพต ณ ป้ อมเพชร และ
โกศล เจริญสม (2521) บรรพต ณ ป้ อมเพชร และคณะ (2522) วิวฒ
ั น์ เสือสะอาด และ บรรพต ณ ป้ อมเพชร
(2525) วิวฒ
ั น์ เสือสะอาด และ คณะ (2522) และ อินทวัฒน์ บุรคี า และ บรรพต ณ ป้ อมเพชร (2523) เกี่ยวกับ
การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธใี นประเทศไทย ตลอดจน นิรนาม (2534) เทคโนฯ-เกษตร เรื่อง “งานชีวนิ ทรียไ์ ทย
รุดหน้า พร้อมให้ความช่วยเหลือประเทศพัฒนาแล้ว” นิรนาม (2535) เรือ่ ง “งานกาจัดผักตบชวาโดยวิธขี อง ดร.
บรรพต ณ ป้ อมเพชร” นิรนาม (2536) เรื่อง “ผักตบชวาพะเยาด้อยคุณภาพ ชาวบ้านช้า 1 ปี เสียเงิน 8 แสน”
Trakullertsathien (1996a) เรือ่ ง “The big, bug battle,” Bangkok Post Outlook และ Trakullertsathien (1996b)
เรือง “Banpot’s bugs. Biological control: Insects might be a viable solution to Thailand’s agricultural war
against pests and weeds, a solution which won’t poison the environment,” Bangkok Post Outlook
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ส่วนการติดตามประเมินผล การตัง้ รกรากและแพร่ขยายในพื้นที่ท่มี กี ารปลดปล่อยทาได้ง่าย โดย
การดูรอยแผลการแทะกัดกินใบ โดยด้วงงวงตัวเต็มวัย เป็ นจุด ๆ ทรงกลมด้านบนของใบ ทีเ่ ป็ นจุดประอยู่ทวใบ
ั่
ผักตบชวา และเห็นได้ชดั ด้วยตาเปล่า โดยด้วงตัวเต็มวัยจะออกมาแทะกินผิวใบ ในตอนกลางคืน แต่จะซ่อนตัว
อยู่ในระดับผิวน้ าตามโคนใบและซอกใบทีต่ ดิ กับเหง้า ส่วนตัวหนอนของด้วง จะกัดกินอยู่ในเหง้าทีโ่ คนใบ ช่วย
ยับยัง้ การแตกหน่อ และเป็ นการลดการขยายพันธุข์ องผักตบชวาด้วย
7.2.6 แมลงศัตรูธรรมชาติ ของผักตบชวาที่นาเข้ามาใช้ในประเทศไทย
หลั ง จากการประชุ ม International Conference on Water Hyacinth จั ด โดย UN Environmental
Program (UNDP) ณ เมือ ง Hyderabad ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 7-11 กุ มภาพันธ์ 1983 (พ.ศ. 2526)
(Thyagarajan, 1984) มีก ารร่ ว มมือ กับ ACIAR (Australian Center of International Agricultural Research)
นาเข้าด้วงงวงผักตบชวาลายบัง้ N. bruchi จากอาร์เจนตินา ผ่านฟลอริดา และออสเตรเลีย เข้ามาในประเทศ
ไทย 3 ครัง้ เมื่อ ค.ศ. 1990, 1991 และ 1992 (พ.ศ. 2533, 2534 และ 2535) และแมลงศัตรูผกั ตบชวาอีก 3
ชนิด คือ ผีเสือ้ ผักตบชวา (water hyacinth moth, Niphograpta albiguttalis) เมือ่ ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) ผีเสือ้
หนอนเจาะล าต้น ผัก ตบชวา (water hyacinth stalk borer, Xubida infusellus) เมื่อ ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540)
และ มวนผักตบชวา (water hyacinth mirid, Eccritotarsus catarinensis) เมือ่ ค.ศ. 1997 และ1998 (พ.ศ. 2540
และ 2541) และรวมกับด้วงงวงผักตบชวาลายแต้ม N. eichhorniae ที่ได้นาเข้ามาก่อนแล้วตัง้ แต่ ค.ศ. 1977
(พ.ศ. 2520) เป็ นการนาแมลงศัตรูผกั ตบชวาเข้ามาใช้ในประเทศไทย รวมทัง้ หมด 5 ชนิด ซึง่ มีการดาเนินการ
ตามระเบียบการหรือพิธกี ารดาเนินงานการควบคุม วัชพืชโดยชีววิธ ี (Protocol for Biological Control of weed
Programs) (ดูบทที่ 5) และปลดปล่อยในภาคสนามทัวประเทศ
่
ตามรายละเอียดต่อไปนี้

247
7.2.7.1 ด้วงงวงผักตบชวาลายแต้ม
(Mottled water hyacinth weevil, Neochetina eichhorniae)
7.2.7.2 ด้วงงวงผักตบชวาลายบัง้ (Chevroned water hyacinth weevil, Neochetina bruchi)
ก. การเพาะเลี้ยงเพิ่ มปริมาณด้วงงวงผักตบชวา
เริม่ ต้นโดยการเพาะเลี้ยงในโรงเลี้ยงแมลง Insectary) เพื่อทดสอบความเฉพาะเจาะจงพืชอาศัย
(host specificity test) ตัง้ แต่การนาด้วงงวงผักตบชวาลายแต้ม (N. eichhorniae) เข้ามาเมื่อ พ.ศ. 2520 และ
เมื่อทดสอบเรียบร้อยแล้ว นาไปเพาะเลีย้ งขยายปริมาณ ในบ่อน้ าในบริเวณศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ท
รียแ์ ห่งชาติ สระน้ าในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และในพืน้ ทีร่ ายรอบทีม่ ผี กั ตบชวา เพื่อให้ดว้ งงวงตัง้
รกรากและขยายปริมาณประชากร ให้สูงเพียงพอ แล้วเก็บรวบรวมด้วงงวงเหล่านัน้ ทัง้ ในระยะตัว หนอนทีเ่ จาะ
และกัดกินอยู่ใ นเหง้า ดักแด้ท่ใี ช้รากผักตบชวาห่อ ตัว ทาเป็ นรังดัก แด้ติดอยู่กบั ราก และด้วงงวงตัวเต็ม ไป
ปลดปล่อยเพิม่ เติมตามแหล่งน้ าต่าง ๆ ทีม่ ผี กั ตบชวาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อให้เป็ น “แหล่งสารองด้วง
งวงผักตบชวา” (water hyacinth weevil reservoir) สาหรับเก็บรวบรวมด้วงงวงจากแหล่งสารองด้วงงวงเหล่านี้
นาไปปลดปล่อยต่อไปในแต่ละภูมภิ าค โดยเลือกสถานที่ท่เี หมาะสมให้เ ป็ น “แหล่งสารองด้วงงวงผักตบชวา”
ในภาคเหนือ ทีก่ ว๊านพะเยา จ.พะเยา ในภาคกลาง ทีบ่ งึ บอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่
อ่างเก็บน้ าหนองกองแก้ว อ. ชนบท จ. ขอนแก่น และ หนองหาร อ. เมือง จ. สกลนคร และในภาคใต้ ที่ทะเล
น้อย อ.ควนขนุ น จ.พัทลุง เพื่อใช้เป็ นแหล่งสารองด้วงงวง สาหรับการเก็บและรวบรวม เพื่อนาไปปลดปล่อยใน
แหล่งน้าในจังหวัดต่าง ๆ ในแต่ละภูมภิ าค ให้ดว้ งงวงผักตบชวาแพร่กระจายออกไปทัวประเทศ
่
ข. การปลดปล่อยด้วงงวงผักตบชวา
การปลดปล่อยด้วงงวงผักตบชวาทัง้ สองชนิดในภาคสนาม ตามแหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ า
สาธารณะ ตามจุดและสถานทีต่ ่าง ๆ ทีม่ ผี กั ตบชวาทัวประเทศ
่
เป็ นการใช้แนวทางของ “นักกีฏวิทยาข้างถนน”
(roadside entomologist) (บรรพต ณ ป้ อมเพชร, pers. com.) กล่าวคือยึดการปลดปล่อยในแม่น้ า ลาน้ า หรือ
ห้วย หนอง คลอง บึง หรือ อ่างเก็บน้ า หรือ บ่อยืม (borrow pits) และแหล่งน้ าขนาดต่าง ๆ ตามสองข้างทาง
หลวงแผ่นดิน ทีเ่ ป็ นทางหลวงหลัก ทางหลวงรอง ทางหลวงท้องถิน่ ถนน และ เส้นทางอื่น ๆ ในสภาพทีส่ ามารถ
เข้าถึงได้ ทีพ่ บว่ามีผกั ตบชวา
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การปลดปล่อยด้วงงวงผักตบชวา ครอบคลุมตามแหล่งน้าของทุกจังหวัดทีม่ ผี กั ตบชวาในภูมภิ าคต่าง
ๆ ของประเทศ เป็ นการปลดปล่อยที่ต่อเนื่องกัน และไม่มกี ารกาหนดกรอบเวลาบังคับ โดยเริม่ ต้นด้วยการ
ปลดปล่อยด้วงงวงผักตบชวาลายแต้ม (N. eichhorniae) ที่นาเข้ามาเมื่อ พ.ศ. 2520 ตัง้ แต่ พ.ศ. 2522- 2544
ตามมาด้วยการปลดปล่อยด้วงงวงผักตบชวาลายบัง้ (N. bruchi) ทีน่ าเข้ามาเมื่อ พ.ศ. 2533 ตัง้ แต่ พ.ศ. 25342544 พร้อมกันไปกับการปลดปล่อยด้วงงวงผักตบชวาลายแต้ม จนสามารถครอบคลุมพื้นที่การปลดปล่อยใน
แหล่งน้าต่าง ๆ ทีส่ าคัญ ทัวทุ
่ กภูมภิ าคต่าง ๆ ของประเทศ คือ
1. ภาคเหนือตอนบน ใน จ.แม่ฮ่องสอน จ.ลาพูน จ.ลาปาง จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.พะเยา
จ.น่ าน จ.แพร่ และ จ.อุตรดิตถ์
2. ภาคเหนือตอนล่าง ใน จ.ตาก จ.กาแพงเพชร จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ จ.พิจติ ร
จ.นครสวรรค์ และ จ.อุทยั ธานี
3. ภาคกลาง ใน จ.สุพรรณบุร ี จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุร ี จ.อ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ลพบุร ี จ.
สระบุร ี จ.นครปฐม จ.นนทบุร ี กรุงเทพฯ จ.ปทุมธานี จ.นครนายก จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร
และ จ.สมุทรสงคราม
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ใน จ.เลย จ.หนองบัวลาภู จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี จ.
หนองคาย จ.บึงกาฬ จ.สกลนคร จ.นครพนม จ.กาฬสินธุ์ และ จ.มุกดาหาร
5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ใน จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูม ิ จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด
จ. ยโสธร จ. อานาจเจริญ จ. อุบลราชธานี จ. บุรรี มั ย์ จ. สุรนิ ทร์ และ จ. ศรีสะเกษ
6. ภาคตะวันออก ใน จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุร ี จ.สระแก้ว จ.ชลบุร ี จ.ระยอง จ.จันทบุร ี และ จ.ตราด
7. ภาคตะวันตก ใน จ.กาญจนบุร ี จ.ราชบุร ี จ.เพชรบุร ี และ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
8. ภาคใต้ฝัง่ อ่าวไทย ใน จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง จ.สงขลา จ.ปั ตตานี
จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส
9. ภาคใต้ฝัง่ ทะเลอันดามัน ใน จ.ระนอง จ.พังงา จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.ตรัง และ จ.สตูล
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การปลดปล่อยด้วงงวงผักตบชวา Neochetina spp. ทัง้ สองชนิดในภาคสนามในประเทศไทย มีการ
ด าเนิ น การโดยการปลดปล่ อ ยด้ว งงวงผัก ตบชวาชนิ ด แรกคือ ด้ว งงวงผัก ตบชวาลายแต้ม N. eichhorniae
ที่น าเข้า มา 2 ครัง้ เมื่อ พ.ศ. 2520 และ พ.ศ. 2522 จ านวน 250 ตัว และ 750 ตัว ไม่แ ยกเพศ ตามล าดับ
เพาะเลีย้ งเพิม่ ปริมาณ และปลดปล่อยลงในแหล่งน้ าในกรุงเทพฯ ก่อน เพื่อให้สามารถตัง้ รกรากและขยายพันธุ์
ได้เพียงพอ ก่อนที่จะนาไปปลดปล่อยในแหล่งน้ าต่าง ๆ ของประเทศ โดยเริม่ ปลดปล่อยติดต่อกันตัง้ แต่ พ.ศ.
2522 – 2544 เป็ นเวลา 22 ปี ส่วนด้วงงวงผักตบชวาชนิดทีส่ องคือด้วงงวงผักตบชวาลายบัง้ N. bruchi ทีน่ าเข้า
มา 3 ครัง้ เมือ่ พ.ศ. 2533, 2534 และ 2535 จานวน 121 ตัว ไม่แยกเพศ 203 ตัว เป็ นตัวผู้ 101 ตัว และตัวเมีย
102 ตัว และ 1,500 ตัวไม่แยกเพศ ตามลาดับ ทาการเพาะเลีย้ งเพิม่ ปริมาณ และเริม่ ปลดปล่อยติดต่อกันตัง้ แต่
พ.ศ. 2534 – 2544 พร้อมกันไปกับด้วงงวงผักตบชวาลายแต้ม N. eichhorniae ที่ได้ปลดปล่อยมาก่อนแล้ว ที่
ต่อเนื่องกันเป็ นเวลา 10 ปี รวมเป็ นการปลดปล่อยด้วงงวงผักตบชวา Neochetina spp. ทัง้ สองชนิด ต่อเนื่องกัน
ทัง้ หมดรวมเป็ นเวลา 22 ปี ในแม่น้ า ลาคลอง หนอง บึง ที่เป็ นแหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าสาธารณะ และ
อ่างเก็บน้ าหลังเขื่อนทัง้ ของกรมชลประทาน และการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝพ.) ทีส่ าคัญทุกแห่ง
ในภาคกลาง ภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง ภาคตะวันออกและ
ภาคใต้ตอนบนและตอนล่าง
นอกจากนัน้ ในการปลดปล่อยบางโอกาส มีผเู้ ชีย่ วชาญจากต่างประเทศ ร่วมเดินทางไปปลดปล่อย
ด้ ว ย เช่ น Mr. Mic Julien จาก CSIRO Entomology, Long Pocket Laboratories, Indooroopilly, Brisbane
ประเทศออสเตรเลีย ในการปลดปล่อยช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุ นายน พ.ศ. 2534 ที่ อุทยานประวัติศ าสตร์
สุโขทัย อ .เมือง จ. สุโขทัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ กว๊านพะเยา จ.พะเยา ทะเลสาบเชียงแสน อ. เชียง
แสน จ. เชียงรายและ อ. เชียงของ จ. เชียงราย Mr. A.D. Wright จาก CSIRO Entomology, Long Pocket
Laboratories, Indooroopilly, Brisbane ประเทศออสเตรเลีย ในการปลดปล่อยระหว่างวันที่ 17-22 มีนาคม พ.ศ.
2535 ที่ อุ ทยานประวัติศ าสตร์สุ โขทัย อ. เมือ ง จ. สุ โขทัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ กว๊านพะเยา
จ.พะเยา บึงบอระเพ็ด จ. นครสวรรค์ บ่อยืมหลักกม.143 ร้านแม่ลาปลาเผา ถนนสายเอเชีย อ. เมือง จ. สิงห์บุร ี
บ่อยืมหลักกม.110 ถนนสายเอเชีย อ. เมือง จ. อ่างทอง และ อ่างเก็บน้ าคลองเพรียว อ. เมือง จ. สระบุร ี และ
Mr. A.D. Wright, CSIRO Entomology, Long Pocket Laboratories, Indooroopilly, Brisbane รวมทัง้ Dr. Fred
D. Bennett อ ดี ต CIBC Director, Trinidad แล ะ Dr. Richard M. Baranowski, University of Florida, Fort
Lauderdale, Florida ในการปลดปล่อยระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม พ.ศ.2535 ที่ จ.เชียงใหม่ และ Dr. Hans
Pag และ Dr. Mel Menguito จาก the Philippine - German GTZ Project ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ ในการปลดปล่อย
ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ทีห่ นองกุดละว้า อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ. ขอนแก่น และหนองหาร อ. เมือง จ. สกลนคร และในการนี้ Dr. Hans Pag และ Dr. Mel Menguito ได้นาด้วง
งวง N. eichhorniae จานวน 1,600 ตัว และด้วงงวง N. bruchi จานวน 600 ตัว จากประเทศไทยเข้าไปใช้ใน
ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ดว้ ย
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ค. เส้นทางของการปลดปล่อย
การปลดปล่อยด้วงงวงผักตบชวา เป็ นการปลดปล่อยตามเส้นทางที่เป็ นทางหลวงแผ่นดิน ที่เป็ น
ทางหลวงหลัก ทีเ่ ชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครไปยังภูมภิ าคหลักของประเทศไทย ทีม่ หี มายเลขตัวเดียว มี
ทัง้ หมด 4 สาย ได้แก่ 1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) สู่ภาคเหนือ 2. ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขมุ วิท) อยูใ่ น
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และบางส่วนของภาคใต้ และ 4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนน
เพชรเกษม) สู่ภาคใต้ ตลอดจนทางหลวงแผ่นดินสายประธานตามภาคต่าง ๆ ที่มหี มายเลขสองตัว ทางหลวง
แผ่นดินสายรองประธาน ทีม่ หี มายเลขสามตัว ทางหลวงแผ่นดินทีเ่ ชื่อมระหว่างจังหวัด กับอาเภอ หรือสถานที่
สาคัญของจังหวัดนัน้ ทีม่ หี มายเลขสีต่ วั
ทางหลวงแผ่นดิ นสายหลัก
1. ทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน ) (สายเหนือ ) เริม่ ต้นที่อ นุ ส าวรีย์ชยั สมรภูม ิ
กรุงเทพฯ ผ่าน จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สระบุร ี จ.ลพบุร ี จ.ชัยนาท จ.นครสวรรค์ อ.คลองขลุง จ.
กาแพงเพชร อ.บ้านตาก จ.ตาก อ.เถิน อ.เกาะคา จ.ลาปาง อ.งาว จ.พะเยา อ.พาน อ.แม่ลาว อ.เมือง อ.แม่จนั
จ.เชียงราย และสุดปลายทางที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ชายแดนสหภาพพม่า รวมระยะทางประมาณ 1,000
กิโลเมตร
2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิต รภาพ) (สายตะวันออกเฉียงเหนือ ) ที่แยกจากถนน
พหลโยธิน ที่ จ.สระบุร ี ผ่าน อ.ปากช่อง อ.สีคว้ิ จ.นครราชสีมา อ.พิมาย อ.พล อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น อ.น้ าพอง
อ.กุ มภวาปี จ.อุ ดรธานี และสุ ดปลายทางที่ จ. หนองคาย ชายแดน สปป.ลาว รวมระยะทางประมาณ 615
กิโลเมตร
3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท ) (สายตะวันออก) เริม่ ต้นจากกรุงเทพฯ ผ่าน จ.
สมุทรปราการ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุร ี อ.สัตหีบ จ.ระยอง อ.แกลง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร ี อ.ขลุง อ.เขา
สมิง จ.ตราด และสุดปลายทางที่ บ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ชายแดนกัมพูชา รวมระยะทางประมาณ
400 กิโลเมตร
4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) (สายใต้) เริม่ ต้นทีเ่ ชิงสะพานแนวจาเนียร เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ผ่าน จ.สมุทรสาคร จ.นครปฐม จ.ราชบุร ี อ.ปากท่อ จ.เพชรบุร ี อ.ท่ายาง อ.ชะอา อ.หัว
หิน อ.ปราณบุร ี อ.สามร้อยยอด อ.กุยบุร ี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ อ.ทับสะแก อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร อ.กระบุร ี อ.กะเปอร์
อ.ตะกัวป่
่ า อ.ตะกัวทุ
่ ่ง จ.ระนอง อ.ท้ายเหมือง จ.ภูเก็ต จ.พังงา จ.กระบี่ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
อ.เขาชัยสน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และสุดปลายทางที่ อ.สะเดา จ.สงขลา ชายแดนมาเลเซีย รวมระยะทางประ
มาน 1,300 กิโลเมตร
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ทางหลวงแผ่นดิ นสายรอง
ทางหลวงแผ่นดิน สายรอง คือทางหลวงสายประธานตามภาคต่าง ๆ ที่มหี มายเลขสองตัว ทาง
หลวงแผ่นดินสายรองประธาน ที่มหี มายเลขสามตัว ทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างจังหวัด กับอาเภอ หรือ
สถานทีส่ าคัญของจังหวัดนัน้ ทีม่ หี มายเลขสีต่ วั
ทางหลวงแผ่นดิ นสายรองในภาคเหนื อ เช่น
1. ทางหลวงจาก จ.ลาปาง ผ่าน อ.ห้างฉัตร อ. แม่ทา จ.ลาพูน จ.เชียงใหม่ อ.แม่รมิ อ.แม่แตง อ.
เชียงดาว อ.ไชยปราการ อ.ฝาง อ.แม่อาย ถึง อ.แม่จนั จ.เชียงราย
2. ทางหลวงจาก จ.เชียงใหม่ ผ่าน อ.สันป่ าตอง อ.ฮอด อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย อ.ขุนยวม ถึง จ.
แม่ฮ่องสอน
3. ทางหลวงจาก จ.เชียงใหม่ ผ่ าน อ.ดอยสะเก็ด อ.เวียงป่ าเป้ า อ.แม่ส รวย ถึง อ.แม่ล าว จ.
เชียงราย
4. ทางหลวงจาก จ.พิษณุโลก ผ่าน อ.พรมพิราม อ.พิช ัย จ.อุตรดิตถ์ อ.เด่นชัย จ.แพร่ อ.ร้องกวาง
อ.เวียงสา จ.น่าน อ.ท่าวังผา อ.สองแคว อ.เชียงคา ถึง อ.เมือง จ.พะเยา
5. ทางหลวงจากชายแดนสหภาพพม่า อ.แม่สอด จ.ตาก ผ่าน จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก อ.หล่มสัก อ.
น้าหนาว จ.เพชรบูรณ์ อ.ชุมแพ ถึง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
6. ทางหลวงจาก จ.นครสวรรค์ ผ่าน อ.ชุมแสง อ.หนองบัว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ถึง จ.ชัยภูม ิ
7. ทางหลวงจาก จ.นครสวรรค์ ผ่าน อ.โพธิ ์ประทับช้าง จ.พิจติ ร ถึง จ.พิษณุโลก
8. ทางหลวงจาก จ.ชัยนาท ผ่าน อ.ตากฟ้ า อ.ไพศาลี อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ อ.ทับคล้อ อ.วัง
ทรายพูน อ. สากเหล็ก จ.พิจติ ร อ.วังทอง ถึง จ.พิษณุโลก
9. ทางหลวงจาก จ.สระบุร ี ผ่าน อ.พัฒนานิคม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี อ.ศรีเทพ อ.วิเชียรบุร ี อ.บึง
สามพัน อ.หนองไผ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ.ภูเรือ ถึง จ.เลย
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ทางหลวงแผ่นดิ นสายรองในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เช่น
1. ทางหลวงจาก จ.อุดรธานี ผ่าน จ. หนองบัวลาภู อ.วังสะพุง จ.เลย อ.เชียงคาน อ.ปากชม อ.
สังคม อ.ศรีเชียงใหม่ ถึง อ.เมือง จ.หนองคาย
2. ทางหลวงจาก จ.หนองคาย ผ่าน อ.โพนพิสยั เลียบแม่น้าโขง ผ่าน จ.บึงกาฬ จ.นครพนม อ.ธาตุ
พนม จ.มุกดาหาร จ.อานาจเจริญ ถึง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
3. ทางหลวงจาก จ.ขอนแก่น ผ่าน จ.กาฬสินธุ์ จ.สกลนคร ถึง จ.นครพนม
4. ทางหลวงจาก จ.ขอนแก่น ผ่าน อ.โกสุมพิสยั จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด ถึง จ.ยโสธร อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี อ.พิบลู มังสาหาร อ.สิรนิ ธร ด่านพรมแดนช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
5. ทางหลวงจาก อ.สีคว้ิ ผ่าน อ.ด่านขุนทด อ.จัตุรสั จ.ชัยภูม ิ อ.มัญจาคีร ี อ.ชนบท ถึ ง อ.เมือง จ.
ขอนแก่น
6. ทางหลวงจาก จ.นครราชสีมา ผ่าน จ.บุรรี มั ย์ จ.สุรนิ ทร์ จ.ศรีสะเกษ ถึง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ทางหลวงแผ่นดิ นสายรองในภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก เช่น
1. ทางหลวงจาก จ.สระบุร ี ผ่าน อ.ชัยบาดาล อ.ศรีเทพ อ.วิเชียรบุร ี อ.บึงสามพัน อ.หนองไผ่ บ.วัง
ชมภู จ.เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อ.หล่มเก่า อ.ภูเรือ ถึง อ.เมือง จ.เลย
2. ทางหลวงจาก จ.ปทุมธานี ผ่าน อ.ธัญบุร ี อ. องครักษ์ จ.นครนายก อ.ปากพลี จ.ปราจีนบุร ี อ.
กบินทร์บุร ี จ.สระแก้ว ถึง อ.อรัญประเทศ ชายแดนกัมพูชา
3. ทางหลวงจากกรุงเทพฯ ผ่าน จ.สมุทรปราการ อ.บางประกง จ.ชลบุร ี อ.สัตหีบ จ.ระยอง อ.แก
ลง จ.จันทบุร ี อ.ขลุง อ.เมือง จ.ตราด บ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ชายแดนกัมพูชา
4. ทางหลวงจากกรุงเทพฯ ผ่าน จ.สมุทรสาคร จ. สมุทรสงคราม ถึง อ.ปากท่อ จ.ราชบุร ี จ.เพชรบุร ี
อ.ท่ายาง อ. ชะอา อ.หัวหิน อ.ปราณบุร ี อ.สามร้อยยอด อ.กุยบุร ี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ อ.ทับสะแก
อ.ท่าแซะ ถึง จ.ชุมพร
5. ทางหลวงจากกรุงเทพฯ ผ่าน จ.นครปฐม อ.บ้านโป่ ง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุร ี อ.ไทรโยค อ.ทอง
ผาภูม ิ อ.สังขละบุร ี ถึงด่านเจดียส์ ามองค์ ชายแดนสหภาพพม่า
6. กรุงเทพฯ ผ่าน จ.นนทบุร ี อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี อ.ลาดบัวหลวง อ.บางปลาม้า อ.เมือง จ.
สุพรรณบุร ี อ.สามชุก จ.ชัยนาท ถึง จ.อุทยั ธานี
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ทางหลวงแผ่นดิ นสายรองในภาคใต้ เช่น
1. ทางหลวงจาก จ.ชุมพร ผ่าน อ.สวี อ.หลังสวน อ.ท่าชนะ ถึง จ.สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ อ.ทุ่งสง
อ.ร่อนพิบลู ย์ ถึง จ.พัทลุง
2. ทางหลวงจาก จ.สุราษฎร์ธานี ผ่าน อ.กาญจนดิษฐ์ อ. ดอนสัก อ.ขนอม อ. สิชล อ.ท่าศาลา จ.
นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อ.ระโนด อ.สทิงพระ อ.สิงหนคร ถึง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3. ทางหลวงจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผ่าน อ.นาหม่อม อ.จะนะ อ.หนองจิก อ.โคกโพธ์ อ.เมือง จ.
ปั ตตานี อ.ยะหริง่ อ.สายบุร ี อ.บาเจาะ อ.มือง จ.นราธิวาส ถึง อ.ตากใบ และ อ.สุไหงโก-ลก
ชายแดมาเลเซีย อ.แว้ง และ อ.สุคริ นิ
4. ทางหลวงจาก สามแยก อ.โคกโพธ์ จ.ปั ตตานี ผ่าน ต.นาเกตุ วัดช้างให้ (วัดหลวงปู่ ทวด) ต.นา
ประดู่ อ.เมือง จ.ยะลา อ.กรงปี นงั อ.บันนังสตา อ.ธารโต และ อ.เบตง ถึงชายแดนมาเลเซีย
5. ทางหลวงจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผ่าน อ.รัตภูม ิ อ.ควนกาหลง อ.ควนโดน ถึง อ.เมือง จ.สตูล
ง. สถานที่ของการปลดปล่อย
สถานทีป่ ลดปล่อยด้วงงวงผักตบชวาทัง้ สองชนิด ในจังหวัดต่าง ๆ ทีน่ ่าจะกล่าวถึงในภูมภิ าคต่าง ๆ ของประเทศ
ไทย คือ
ภาคเหนื อตอนบนและตอนล่าง
1. สระเลี้ยงด้วงงวงผักตบชวา ศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรีย์แห่งชาติภาคเหนือตอนบน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย แหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าสาธารณะทัวไปใน
่
อ.เมือง อ่าง
เก็บน้าเขือ่ นแม่กวงอุดมธารา อ.สันทราย อ่างเก็บน้าเขือ่ นแม่งดั สมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
และ แก่งก้อ อ.ลี้ จ.ลาพูน แม่น้าปิ ง แหล่งน้าสาธารณะ อ.เมือง จ.ลาพูน
2. บ่อยืมสองข้างทางหลวงจาก จ.เชียงใหม่ ผ่าน อ.สันป่ าตอง อ.ฮอด อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้ อย
หนองสบห้วย บ้านห้วยสิงห์ ต.แม่ยวม อ.ขุนยวม ถึง จ.แม่ฮ่องสอน
3. สองข้างทางหลวงจาก จ.เชียงใหม่ ถึง อ.ฝาง ผ่าน อ.แม่รมิ อ. แม่แตง อ.ไชยปราการ อ.ฝาง ถึง
อ.แม่อาย
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4. สองข้างทางหลวงทางหลวงจาก จ.เชียงใหม่ ถึง อ.พร้าว
5. สองข้างทางหลวงจาก จ.เชียงใหม่ ผ่าน อ.ดอยสะเก็ด อ.เวียงป่ าเป้ า อ.แม่สรวย อ.แม่ลาว อ.เมือง
จ.เชียงราย
6. แพผักตบชวา ริมแม่น้ากก หลังโรงแรมริมกก สะพานข้ามแม่น้ากก จ.เชียงราย
7. แพผักตบชวา สะพานข้ามแม่น้าแม่สาย ท่าขีเ้ หล็ก สหภาพพม่า
8. สองข้างถนนพหลโยธินจาก จ.นครสวรรค์ ผ่ าน บ่อ ยืมสี่แยกสลกบาตร อ.ขาณุ ว รลักษบุร ี จ.
กาแพงเพชร อ.คลองขลุง แม่น้าปิ ง ทางแยกเข้า จ.กาแพงเพชร อ.วังเจ้า ผ่าน จ.ตาก อ่างเก็บน้ า
เขื่อนภูมพิ ล อ.สามเงา จ.ตาก อ.เถิน อ.เกาะคา จ.ลาปาง เชื่อนกิว่ ลม อ.เมือง จ.ลาปาง สระน้ า
ข้างคลังน้ ามัน ปตท. ริมถนนพหลโยธิน อ.เมือ ง จ. ล าปาง อ่ างเก็บน้ าแม่จาง อ.แม่เ มาะ จ.
ลาปาง
9. กว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา บ่อยืมหลักกม. 790 ถนนพหลโยธิน อ.พาน อ.แม่ลาว อ.แม่จ นั อ.
แม่สาย และ ทะเลสาบเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย แหล่งน้าธรรมชาติและสาธารณะ อ.ร้อง
กวาง อ.สูงเม่น และ อ.เด่นชัย จ.แพร่ และ อ.ท่าวังผา แม่น้าน่าน อ.เมือง จ.น่าน
10. แม่น้ าน่ าน อ.เมือง อ.ตรอน และ อ. พิชยั จ.อุตรดิตถ์ และอ่างเก็บน้ าเขื่อนสิรกิ ติ ์ อ.ท่าปลา จ.
อุตรดิตถ์
11. แม่น้าเมย อ.แม่สอด จ.ตาก อุทยานประวัตศิ าสตร์สุโขทัย และวัดศรีชุม อ.เมือง จ. สุโขทัย
12. บ่อยืมสองข้างทาง อ.กงไกรลาส อ.บางระกา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
13. สระน้ าข้างศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติภาคเหนือตอนล่าง ในมหาวิทยาลัย
นเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
14. บ่ อ ยืม ข้า งสถานี ร ถไฟบึง พระ ต.บึง พระ อ.เมือ ง จ.พิษ ณุ โ ลก บ่ อ ยืม ข้า งทางรถไฟหลัง
โรงพยาบาลพุทธชินราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก คลองโคกช้าง ต.โคกช้าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก บึง
ราชชนก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก แม่น้ าวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เขื่อนนเรศวร อ.พรมพิราม
จ.พิษณุโลก ริมแม่น้าน่าน อ.ตรอน อ.พิชยั อ่างเก็บน้าเขือ่ นสิรกิ ติ ์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
15. บึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจติ ร แหล่งน้าธรรมชาติและแหล่งน้าสาธารณะ อ.บางมูลนาค และ
อ.ตะพานหิน จ.พิจติ ร อ.ชุมแสง บึงบอระเพ็ด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ แม่น้ าสะแกกรัง อ.เมือ ง จ.
อุทยั ธานี
16.แหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าสาธารณะสองข้างทางหลวงสระบุร ี -เพชรบูรณ์ อ.พัฒนานิค ม
เขื่อนป่ าสัก อ.ชัยบาดาล บ่อยืมสองข้างทางหลวงสระบุร ี-เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อ.วิเชียรบุร ี อ.บึง
สามพัน อ.หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
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ภาคกลาง
1. ปลดปล่ อ ยด้ว งงวงผัก ตบชวาในพื้น ที่ชุ่ ม น้ า แหล่ ง น้ า ธรรมชาติแ ละแหล่ ง น้ า สาธารณะที่ม ี
ผักตบชวา ในทุกจังหวัดในภาคกลาง ลุ่มน้ าแม่กลอง ลุ่มน้ าเจ้าพระยา ตัง้ แต่ จ.ชัยนาท จ.
สิงห์บุร ี แม่น้ าลพบุร ี จ.ลพบุร ี จ.สุ พ รรณบุร ี จ.อ่ างทอง จ.พระนครศรีอ ยุธ ยา จ.สระบุร ี จ .
นครปฐม จ.นนทบุ ร ี จ.ปทุ ม ธานี จ.นครนายก กรุ ง เทพฯ และปริม ณฑลฯลฯ จนถึง จ.
สมุทรปราการ ปากน้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่ าสัก จ.สระบุร ี และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง และแม่น้ าท่าจีน จ.
สมุทรสาคร แม่น้าแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม และแม่น้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
2. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาโพธิ ์พระยา เขือ่ นโพธิ ์พระยา ต.โพธิ ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุร ี
3. ณ จุดปลดปล่อยในคลองย่อยของคลองรังสิต ตัง้ แต่คลอง 9 อ.ธัญบุร ี จ.ปทุมธานี จนถึงคลอง
16 อ.องครักษ์ จ.นครนายก
4. คลองหนองมะม่วง อ.บางเลน จ.นครปฐม คลองพระยากง วัดพระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม
คลองหนองปรือ หลักกม. 20 วัดไผ่โรงวัว อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุร ี วัดศรีสาราญ อ.สองพีน่ ้อง
จ.สุพรรณบุร ี
5. บ่อยืมสองข้างถนนกรุงเทพฯ สระบุร ี อ่างเก็บน้ าคลองเพรียว อ.เมือง จ.สระบุร ี แม่น้ าป่ าสัก
แหล่งน้าธรรมชาติและสาธารณะ อ่างเก็บน้าเขือ่ น ป่ าสักชลสิทธิ ์ บ้านหนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.
ลพบุร ี และ บ่อยืมหลักกม.110 ถนนสายเอเชีย อ.ไชโย จ.อ่างทอง พืน้ ทีช่ ุมน้าลาแม่ลา ต.แม่ลา
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุร ี บ่อยืมหลักกม.143 หน้าร้านแม่ลาปลาเผา ถนนสายเอเชีย อ.เมือง จ.
สิงห์บุร ี แพผักตบชวาหน้าเขือ่ นเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
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ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบนและตอนล่าง
1. แหล่งน้าธรรมชาติและแหล่งน้าสาธารณะทีม่ ผี กั ตบชวา ใน อ.เมือง อ.เชียงคาน อ.ปากชม จ.เลย
อ.สังคม อ.ศรีเชียงใหม่ อ.เมือง จ.หนองคาย อ.โพนพิสยั จ.บึงกาฬ แม่น้ าสงคราม อ.ท่าอุเทน
จ.นครพนม อ.เรณุนคร อ. ธาตุพนม อ.เมือง จ.มุกดาหาร จ.อานาจเจริญ
2. แม่น้ าลาตะคอง อ.เมือง จ.นครราชสีมา แม่น้ ามูล และ เขื่อนพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีม า บึง
น้ าข้างสถานีสูบน้ าประปา อ.มัญ จาคีร ี จ.ขอนแก่ น อ่ างเก็บน้ าหนองกองแก้ว อ.ชนบท จ.
ขอนแก่น หนองกุดละว้า อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
3. บ่ อ เลี้ ย งด้ ว งงวงผั ก ตบชวา ศู น ย์ ว ิ จ ั ย ควบคุ ม ศั ต รู พื ช โดยชี ว ิ น ทรี ย์ แ ห่ ง ชาติ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น เขื่อนอุบล
รัตน์ ลาน้าพองใหม่ อ.น้าพอง จ.ขอนแก่น อ่างเก็บน้าเขือ่ นลาปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
4. หนองปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี สานักงานโครงการชลประทาน อ.
เมือง จ.หนองคาย
5. เขื่อนจุฬาภรณ์ อ.ดอนสาร จ.ชัยภูม ิ หนองผือ ต.บ้านกอก อาเภอจัตุรสั จ.ชัยภูม ิ หนองหาร อ.
เมือง จ.สกลนคร บึงกุย อ.โกสุมพิสยั จ.มหาสารคาม อ.เมือง และ อ.นางรอง จ.บุรรี มั ย์
6. ศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
ภาคตะวันออก
แหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าสาธารณะที่มผี กั ตบชวา คลองรังสิต ใน อ.องครักษ์ จ.นครนายก
แม่น้านครนายก อ.เมือง จ.นครนายก สะพานข้ามแม่น้าปราจีนบุร ี อ.ปากพลี จ.นครนายก แม่น้าบางปะกงหน้า
วัดหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา อ่างเก็บน้ าบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี แม่น้ าระยองแม่น้ าประแสร์ แม่น้ า
จันทบุร ี อ.เมือง จ.จันทบุร ี แม่น้าเวฬุ แม่น้าตราด จ.ตราด
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ภาคตะวันตก
1. แหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าสาธารณะใน จ.กาญจนบุร ี สระน้ าวัดบางยาง อ.เมือง และ บ้าน
จัน ลาด อ.ท่ า มะกา อ่ า งเก็บ น้ า เขื่อ นวชิร าลงกรณ์ อ.ทองผาภูม ิ และอ่ า งเก็บ น้ า เขื่อ นศรี
นครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ ์ จ. กาญจนบุร ี
2. ตลาดน้าคลองดาเนินสะดวก อ.ดาเนินสะดวก จ.ราชบุร ี
3. บ่อยืมสองข้างทางถนนเพชรเกษม จาก อ.เมือง และ อ.ปากท่อ จ.ราชบุร ี อ. เขาย้อย อ.เมือง จ.
เพชรบุร ี อ.ท่ายาง อ่างเก็บน้ าเขื่อนแก่งกระจาน อ.ชะอา อ.หัวหิน อ.ปราณบุร ี พื้นที่ชุ่มน้ าทุ่ง
สามร้อยยอด อ. สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
4. อ.กุยบุร ี ทางแยกเข้า อ.เมือง จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ อ.ทับสะแก อ.บางสะพาน อ.ปะทิว ถึง
จ.ชุมพร
ภาคใต้ฝัง่ อ่าวไทย
1. แหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าสาธารณะ และบ่อยืมสองข้างทางหลวงจาก จ.ชุมพร ไป อ.สวี อ.
หลังสวน อ.ละแม อ.ท่าชนะ อ.ไชยา แม่น้าตาปี หรือ แม่น้าสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
2. สองข้างทางหลวงทางหลวงจาก จ.สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อ.ดอนสัก อ. เกาะสมุย อ.ขนอม
อ.สิชล อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อ.ระโนด อ.สทิงพระ อ.สิงหนคร อ.เมือง จ.
สงขลา
3. สองข้างทางหลวงทางหลวงจาก จ.สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อ.เวียงสระ อ.ทุ่งสง อ.ร่อนพิบูลย์
จ.นครศรีธรรมราช ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง อ.เขาชัยสน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4. บ่อเลี้ยงด้วงงวงผักตบชวา ศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินท์ สระน้ าในวิทยาเขต คลองอู่ตะเภา คลองเตย สระน้ าในมหาวิทยาลัยทักษิณ อ่ าง
เก็บน้าคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
5. สองข้างทางหลวงจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ.นาหม่อม อ.จะนะ อ.เทพา อ.โคกโพธิ ์ แม่น้ าตานี
หือ แม่น้ าปั ตตานี อ.เมือง จ.ปั ตตานี อ.ยะหริง่ อ.สายบุร ี อ.บาเจาะ อ.ยีง่ อ อ.เมือง จ.นราธิวาส
แม่น้าตากใบ อ.ตากใบ แม่น้าโก-ลก เขตแดนมาเลเซีย อ.สุไหงโก-ลก อ.แว้ง อ. สุคริ นิ
6. สองข้างทางหลวงจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ.นาทวี อ.โคกโพธิ ์ จ.ปั ตตานี วัดช้างให้ อ.เมือง จ.
ยะลา อ.กรงปี นงั อ.บันนังสตา อ.ธารโต อ่างเก็บน้าเขือ่ นบางลาง ด่านเบตง อ.เบตง จ.ยะลา
7. สองข้างทางหลวงจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ่างเก็บน้าคลองสะเดา ด่านพรมแดนสะเดา และด่าน
ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
8. สองข้างทางหลวงจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ.รัตภูม ิ อ.ควนกาหลง อ.ควนโดน อ.เมือง จ.สตูล
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ภาคใต้ฝัง่ ทะเลอันดามัน
1. แหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าสาธารณะ และบ่อยืมสองข้างทางหลวง จากทางแยกจากถนน
เพชรเกษม จ. ชุมพร ไป อ.กระบุร ี อ.มือง จ.ระนอง อ.กะเปอร์ อ.คุระบุร ี อ.ตะกัวป่
่ า อ.ท้าย
เหมือง จ.พังงา
2. แหล่งน้าธรรมชาติและสาธารณะทีม่ ผี กั ตบชวาใน อ.กะทู้ อ.เมือง และ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
3. แหล่งน้ าธรรมชาติและสาธารณะ สองข้างทางหลวงจาก อ.เมือง จ.พังงา อ.ทับปุด อ.เมือง จ.
กระบี่ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ อ.วังวิเศษ อ.ห้วยยอด อ.เมือง จ.ตรัง อ.นาโยง อ.ศรีนครินทร์ จ.
พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง
จ. การตัง้ รกรากและการแพร่กระจายของด้วงงวงผักตบชวา
เมือ่ มีการตัง้ รกรากและแพร่กระจายทัวไปของด้
่
วงงวงผักตบชวาลายแต้ม N. eichhorniae ทีน่ าเข้า
มาเมื่อพ.ศ. 2520 และปลดปล่อยครัง้ แรกเมื่อ พ.ศ. 2522 ในทุกแหล่งน้ าธรรมชาติและอ่างเก็บน้ าที่สาคัญทุก
แห่งในประเทศไทยนัน้ นอกจากทีจ่ ะให้ผลในการควบคุมผักตบชวาในระดับต่าง ๆ อย่างกว้างขวางในประเทศ
แล้ว ปรากฏว่าด้วงงวงชนิดนี้ได้แพร่กระจายตามธรรมชาติ เข้าไปอยู่ในแหล่งน้ าต่าง ๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน
คือ ลาว กัมพูชา และมาเลเซียตะวันตก ด้านแหลมมลายู กับมีการนาเข้าไปใช้ในสหภาพพม่า (ค.ศ. 1980,
1990) ศรีล งั กา (ค.ศ. 1980, 2005, 2014) อินเดียและมาเลเซีย (ค.ศ. 1983) เวียดนาม (ค.ศ. 1984, 1990)
ฟิ ลปิ ปิ นส์ ประเทศจีน และไต้หวัน (ค.ศ. 1992, 1994) ส่วนด้วงงวงผักตบชวาลายบัง้ N. bruchi ที่นาเข้ามา
ภายหลังเมือ่ ค.ศ. 1990 และทาการปลดปล่อยตัง้ แต่ ค.ศ. 1991 เป็ นต้นมา ก็สามารถตัง้ รกรากและแพร่กระจาย
ได้ดเี ช่นกัน โดยในปั จจุบนั จะพบว่าอยู่ปะปนกันไปกับด้วงงวงผักตบชวาลายแต้ม N. eichhorniae ให้ผลในการ
ควบคุมผักตบชวาร่วมกันและเสริมกันเป็ นอย่างดี และได้แ พร่กระจายเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัน กับได้
มีการนาเข้าไปใช้ควบคุมผักตบชวาในฟิ ลปิ ปิ นส์ และประเทศจีน (ค.ศ. 1992) ไต้หวัน (ค.ศ. 1993) เวียดนาม
(ค.ศ. 1996) และศรีลงั กา (ค.ศ. 2005, 2014)
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7.2.7.3 ผีเสื้อผักตบชวา (Water hyacinth moth, Niphograpta albiguttalis)
ชื่อ เดิม ของผีเ สื้อ ผัก ตบชวา (water hyacinth moth) (Niphograpta albiguttalis, Lepidoptera:
Crambidae) คื อ Sameodes albiguttalis (ภาพที่ 7.9) Center (1981) แห่ ง USDA, ARS, Aquatic Plant
Management Laboratory, Fort Lauderdale, Florida รายงานว่ามีการพบผีเสือ้ ผักตบชวา N. albiguttalis ในที่
ราบลุ่มแม่น้ าอเมซอนในบราซิล ตัง้ แต่เมื่อ ค.ศ. 1874 (พ.ศ. 2417) แต่ไม่เป็ นทีร่ จู้ กั จนกระทังมี
่ การสารวจหา
ศัตรูธรรมชาติของผักตบชวาในอเมริกาใต้ในช่วงทศวรรษ 1960s โดย Mr. A. Silverra-Guido นักวิทยาศาสตร์
จากประเทศอุรุกวัย ผูป้ ฏิบตั งิ านในโครงการภายใต้ Public Law 480 (PL-480) เป็ นคนแรกที่พบว่าหนอนของ
N. albiguttalis ลงทาลายกัดกินอยู่ภายในก้านใบ (petiole) หน่ อ (bud) และใบ (leaf) ของผัก ตบชวา และมี
ศักยภาพสูงทีจ่ ะนามาใช้ควบคุมผักตบชวาได้ และ Bennett & Zwölfer (1968) แห่ง Commonwealth Institute
of Biological Control (CIBC), Curepe, Trinidad รายงานว่าจะพบ N. albiguttalis ในผักตบชวาอยู่ทวไป
ั ่ ใน
ตรินิแดด กูยานา สุรนิ าม และบราซิล

ภาพที่ 7.9 ผีเสือ้ หนอนผักตบชวา (water hyacinth moth, Niphograpta albiguttalis)
(แหล่งทีม่ า: https://images.bugwood.org)
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Center (1981) รายงานเพิม่ เติมว่า ต่อมา U.S. Army Corps of Engineers Aquatic Plant Control
Research Program (APCRP) และ Florida Department of Natural Resources สนับสนุ นโครงการวิจยั โดย
ตัง้ แต่ ค.ศ. 1973 มี Dr. C.J. DeLoach จาก USDA ศึก ษาและทดสอบพืช อาศัย ของ N. albiguttalis อยู่ใ น
อาร์เ จนติน า และได้ร บั อนุ ญ าตจาก Working Group on the Biological Control of Weeds (WGBCW) และ
คณะกรรมการที่ป รึก ษาส าหรับ Animal and Plant Health Inspection Services (APHIS, USDA) ให้น าเข้า
สหรัฐฯ ไปที่ Mr. Neal Spencer นักวิทยาศาสตร์ของ USDA ผูร้ บั ผิดชอบสถานทีก่ กั กัน (quarantine facility) ที่
Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Division of Plant Industries โดยร่ ว ม มื อ กั บ
University of Florida, Institute of Food and Agricultural Science ( IFAS) , Agricultural Research and
Education Center ณ เมือง Gainesville มลรัฐ Florida เมื่อ ค.ศ. 1976 เพื่อการคัดกรองตัวเบียนและโรคทีอ่ าจ
ติดไปด้วย และทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพืชอาศัย จนได้รบั อนุ ญาตจาก Working Group on Natural
Enemies (WGNE) ให้มกี ารปลดปล่อยในภาคสนามได้ใน ค.ศ. 1977
การปลดปล่อยผีเสื้อหนอนผักตบชวา N. albiguttalis ครัง้ แรกณ 3 จุดปลดปล่อยในฟลอริดา ใน
เดือ นตุ ล าคม ค.ศ. 1977 โดย Mr. C.F. Zeiger แห่ ง U.S. Army Corps of Engineers (COE) และ Dr. B.D.
Perkins แห่ง USDA, Ft. Lauderdale, Florida ไม่ได้รบั ความสาเร็จเท่าทีค่ วร และเมื่อ Dr. Ted Center มารับ
งานต่อจาก Dr. Perkins ได้ทาการปลดปล่อยเพิม่ เติมเป็ น 20 จุดปลดปล่อย จนกระทัง่ N. albiguttalis สามารถ
ตัง้ รกรากได้ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1979 ใน 16 จุดปลดปล่อย และต่อจากนัน้ มีการนาไปปลดปล่อยในตอนใต้
ของลุยเซียนาด้วย ให้ผลในการควบคุมผักตบชวาทีเ่ ด่นชัด กับพบว่าโดยทัวไปประชากรของ
่
N. albiguttalis จะ
ถูกทาลายโดยการควบคุมผักตบชวาโดยสารกาจัดวัชพืช และต่อมาจัดส่ง N. albiguttalis ให้ Dr. K.LS. Harley
แห่ ง CSIRO Entomology, Long Pocket Laboratories, Brisbane, Queensland เพื่อ การทดสอบและการใช้
ควบคุมผักตบชวาในออสเตรเลีย (Center & Durden, 1981)
ก่อนมีการนาผีเสือ้ ผักตบชวา N. albiguttalis จากอาร์เจนตินา เข้าไปในฟลอริดา สหรัฐอเมริกาเป็ น
ครัง้ แรกเมื่อ ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) มีรายงานว่าได้มกี ารนาเข้าไปในแซมเบียก่อน จากตรินิแดด ผ่านอินเดีย
เมือ่ ค.ศ. 1971 (พ.ศ. 2514) แต่ไม่สามารถตัง้ รกรากได้ เพราะปลดปล่อยในจานวนน้อย เมือ่ N. albiguttalis ตัง้
รกรากได้ดใี นฟลอริดาแล้ว มีการนาจากฟลอริดาเข้าไปใช้ในประเทศต่าง ๆ เช่น ออสเตรเลียและปานามา (ค.ศ.
1977) ซูดาน (ค.ศ. 1980) เบนิน (ค.ศ. 1993) แต่ ไม่ส ามารถตัง้ รกรากได้ ยกเว้นในออสเตรเลีย และจาก
ออสเตรเลีย นาเข้าไปตัง้ รกรากได้ดใี นแอฟริกาใต้ (ค.ศ. 1990) และ ประเทศไทยนาเข้ามาจากออสเตรเลียเมื่อ
ค.ศ. 1994 (พ.ศ.2537) ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2538 ซึง่ ตัง้ รกรากได้ดี และจากประเทศไทย เข้าไปในมาเลเซียเมื่อ
ค.ศ. 1996 (พ.ศ.2537) ซึง่ สามารถตัง้ รกรากได้ด ี (Julien & Griffiths, 1998)
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ในการนาผีเสือ้ ผักตบชวา N. albiguttalis เข้ามาในประเทศไทย จากอาร์เจนตินา ผ่านฟลอริดาและ
ออสเตรเลีย เมือ่ ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) มีการทาการทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพืชอาศัยแบบ no choice
test ในเรือนกักกันแมลง โดยใช้พชื ทัง้ หมด 47 ชนิด พบว่า N. albiguttalis สามารถวางไข่และเจริญเติบโตจน
ครบวงจรชีว ิต ในผัก ตบชวาเท่ านัน้ กับสามารถวางไข่ และหนอนจะกัดกินใบของผักตบไทย Monochoria
hastata บ้าง แต่ไม่พบว่าเข้าดักแด้ ไม่สามารถเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวติ ได้ นอกจากนัน้ ไม่พบว่าหนอน
ไม่ ส ามารถกัด กิน พืช ทดสอบที่เ หลือ อีก 45 ชนิ ด จึง สรุ ป ได้ว่ า มีค วามปลอดภัย และสามารถปลดปล่ อ ย
ในภาคสนามได้
การปลดปล่อยผีเสื้อผักตบชวา N. albiguttalis
มีการเริม่ ทาการปลดปล่อยในภาคสนาม โดยการใช้ไข่และตัวหนอนในวัยต่าง ๆ ตัง้ แต่วยั 1-5 เป็ น
ครัง้ แรกเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2538 ติดต่อกันมากกว่า 60 ครัง้ จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2540 ในแหล่งน้ า
ต่าง ๆ มากกว่า 30 แห่ง ทัวประเทศ
่
เช่น สระน้าและบ่อน้าทีม่ ผี กั ตบชวา ในบริเวณศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดย
ชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนกรุงเทพฯ และใกล้เคียง ณ จุดปลดปล่อยในคลองย่อย
ของคลองรังสิต เช่น คลอง 9 อ.ธัญบุร ี จ.ปทุมธานี จนถึงคลอง 16 อ.องครักษ์ จ.นครนายก ศูนย์วจิ ยั ควบคุม
ศัต รูพืชโดยชีว ินทรีย์แห่งชาติภาคกลาง ในบ่อ น้ าในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน อ.
กาแพงแสน จ.นครปฐม คลองหนองมะม่วง อ.บางเลน จ.นครปฐม คลองพระยากง วัดพระประโทน อ.เมือง จ.
นครปฐม ตลาดน้ าคลองดาเนินสะดวก อ. ดาเนินสะดวก จ. ราชบุร ี วัดบางยาง อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี บ้านจัน
ลาด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุร ี คลองหนองปรือ หลักกม. 20 วัดไผ่โรงวัว อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุร ี วัดศรีสาราญ
อ. สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุร ี บ่อยืมหลักกม.143 ถนนสายเอเชีย อ.เมือง จ.สิงห์บุร ี เขือ่ นเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.
ชัยนาท บึงบอระเพ็ด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ บ่อยืมสีแ่ ยกสลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุร ี จ.กาแพงเพชร บ่อยืมข้าง
สถานีรถไฟบึงพระ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก บ่อยืมข้างทางรถไฟหลังโรงพยาบาลพุทธชินราช อ.เมือง จ.
พิษณุ โลก คลองโคกช้าง ต.โคกช้าง อ.เมือง จ.พิษณุ โลก และ บึงราชชนก อ.วังทอง จ.พิษณุ โลก คลังน้ ามัน
ปตท. ริมถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.ลาปาง สะพานข้ามแม่น้ ากวง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื
โดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา อ่าง
เก็ บ น้ าหนองกองแก้ ว อ.ชนบท จ.ขอนแก่ น ศู น ย์ ว ิ จ ัย ควบคุ ม ศั ต รู พ ื ช โดยชี ว ิ น ทรี ย์ แ ห่ ง ชาติ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในบึงสีฐาน อ่างเก็บน้ าหนองกองแก้ว อ.
ชนบท จ.ขอนแก่น ลาน้ าพองใหม่ อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น บึงกุย อ.โกสุมพิสยั จ.มหาสารคาม ศูนย์วจิ ยั ควบคุม
ศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติภาคใต้ มหาวิท ยาลัยสงขลานครินท์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในบ่อบาบัดน้ าเสียหลัง
คณะแพทยศาสตร์ อ่างเก็บน้าสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา และ อุทยานนกน้าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

262
หลังจากการปลดปล่อยและการติดตาม (monitor) โดยการสังเกตจุดสีดาเล็ก ๆ บนก้านใบ (ภาพที่
7.8) ซึง่ เกิดจากการกัดกินใต้ผวิ ก้านใบโดยหนอนขนาดเล็กในวัยต้น ๆ ส่วนหนอนขนาดใหญ่ ในวัยทีโ่ ตขึน้ จะ
พบว่ากัดกินยอดหน่ อและใบอ่อนตรงส่วนกลางของต้นผักตบชวา พบว่าสามารถตัง้ รกรากได้ดพี อสมควร ใน
พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ให้ผลในการควบคุมผักตบชวาเป็ นบางส่วน และมีการแพร่กระจายที่กว้างขวาง
มากขึน้ (Duangsuwan, 2002) แต่ไม่พบการตัง้ รกรากในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ กับมี
การนาเข้าไปที่ Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI), Serdang, Selangor
เพื่อการควบคุมผักตบชวาในมาเลเซียเมือ่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2539 ด้วย
7.2.7.4 ผีเสื้อหนอนเจาะลาต้นผักตบชวา (Water hyacinth stalk borer, Xubida infusellus)
ชื่อ เดิม ของผีเ สื้อ หนอนเจาะล าต้น ผัก ตบชวา (water hyacinth stalk borer, Xubida infusellus,
Lepidoptera: Crambidae) คือ Acigona infusellus (ภาพที่ 7.10) โดยการสนับสนุ นของ Ministry of Overseas
Development ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ ให้มกี ารสารวจหาและคัดเลือกศัตรูธรรมชาติของผักตบชวา เพื่อ
นาไปใช้ควบคุมผักตบชวาในประเทศเครือจักรภพ (Commonwealth country) ในแอฟริกาและเอเชีย Bennett
(1970) และ Bennett & Zwölfer (1968) พบผี เ สื้ อ Acigona ignitalis (= Acigona infusellus หรื อ Xubida
infusellus) ในตรินิแดดและโตเบโก และประเทศต่าง ๆ ที่ทาการสารวจ ว่ามีศกั ยภาพสูงที่จะนามาใช้ควบคุ ม
ผักตบชวา ถึงแม้ว่าจะมีแตนเบียน Apanteles fluitantis และ A. cordoi ลงทาลายบ้างก็ตาม (DeLoach et al.,
1980)

ภาพที่ 7.10 ตัวหนอนและตัวเต็มวัยของผีเสือ้ หนอนเจาะลาต้นผักตบชวา (water hyacinth stalk borer,
Xubida infusellus) (แหล่งทีม่ า: UMass Amherst Biological Control of Pests in Forests
of Eastern United States และR. Van Driesche et al., 2002. Biological Control
of Invasive Plants in the Eastern United States, USDA Forest Service
Publication FHTET-2002-04)
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มีการนาผีเสื้อหนอนเจาะลาต้นผักตบชวา X. infusellus จากบราซิล เข้าไปในออสเตรเลีย ตัง้ แต่
เมื่อ ค.ศ. 1981 แต่ไม่สามารถตัง้ รกรากได้ หลังจากการพบครัง้ สุดท้ายเป็ นเวลา 13 เดือนหลังการปลดปล่อย
และต่อมามีการนาจากอาร์เจนตินา เข้าไปในออสเตรเลียอีก เมื่อ ค.ศ. 1996 นาไปปลดปล่อย ทัง้ ในพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ น
เขตร้อนและเขตใกล้รอ้ น จนสามารถตัง้ รกรากได้พอสมควร และมีการนาไปใช้ต่อในปาปั วนิวกินีและประเทศอื่น
ทีส่ นใจจะนา X. infusellus เข้าไปใช้
ในประเทศไทย มีการนาหนอนเจาะลาต้นผักตบชวา จากอาร์เจนตินา ผ่านออสเตรเลีย เข้ามาเมื่อ
ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) และหลัง จากการตรวจสอบความปลอดภัย และการทดสอบพืช อาศัย 47 ชนิ ด
เช่นเดียวกับการทดสอบในผีเสือ้ ผักตบชวา N. albiguttalis แล้ว ทาการปลดปล่อยครัง้ แรกเมือ่ ค.ศ. 1998 (พ.ศ.
2541) ในบ่อ เลี้ยงผัก ตบชวาและสระน้ าที่มผี กั ตบชวา ในบริเ วณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และใกล้เ คีย ง
หลังจากการปลดปล่อยและการติดตาม ยังไม่พบว่ามีการตัง้ รกรากได้
7.2.7.5 มวนผักตบชวา (Water hyacinth mirid, Eccritotarsus catarinensis)
มี ก า ร ใ ช้ ม ว น ผั ก ต บ ช ว า ( water hyacinth mirid, Eccritotarsus catarinensis, Heteroptera:
Miridae) (ภาพที่ 7.11) จากบราซิล เข้าใปใช้ควบคุมผักตบชวาในแอฟริกาใต้ โดย Plant Protection Research
Institute, Pretoria ซึง่ พบครัง้ แรกที่ Rio de Janeiro เมือ่ ค.ศ. 1984 แต่เก็บรวบรวมมวนชนิดนี้จากเกาะ Santa
Catarina Island ทางตอนใต้ของบราซิล นาเข้าไป เมื่อ ค.ศ. 1989 ทดสอบพืชอาศัย Julien & Griffiths (1998)
รายงานว่ามีการปลดปล่อยในแอฟริกาใต้ มาลาวี และแซมเบีย และมวนสามารถตัง้ รกรากได้ดใี นแอฟริกาใต้
และแซมเบีย แต่ ไ ม่ส ามารถตัง้ รกรากได้ใ นมาลาวี ในขัน้ ต้น Hill et al. (1999) ทดสอบพืช อาศัย ของมวน
E. catarinensis ในแอฟริกาใต้ และพบว่านอกจากผักตบชวาแล้ว มวนชนิดนี้สามารถเจริญเติบโตได้ในพืชน้ า
ชนิดอื่นในวงศ์ Pontederiaceae คือ Pontederia cordata, Monochoria africana และ Heteranthera callifolia
ในระดับ ต่ า ที่ม ีนัย ส าคัญ จึง สามารถที่จ ะน าไปปลดปล่ อ ยได้ เมื่อ ค.ศ. 1996 แต่ ก ารทดสอบพืช อาศัย ใน
ออสเตรเลียโดย Stanley & Julian (1999) เพื่อการนาไปใช้ควบคุมผักตบชวาในออสเตรเลียและปาปั ว นิวกินี
พบว่ามวนชนิดนี้สามารถเจริญเติบโตได้สูงพอสมควรใน P. cordata, Monochoria australasica, M. cyanea
และ M. vaginalis และเจริญ เติบ โตได้น้ อ ยมากในเผือ ก (taro, Colocasia esculenta, Araceae) จึง ไม่ม ีก าร
อนุ ญาตให้มกี ารปลดปล่อยในออสเตรเลีย ถึงแม้ว่าจะมีการแนะนาให้นาเข้าจากแอฟริกาใต้โดย Coetzee et al.
(2009) และต้องทาลายมวนทัง้ หมด กับแนะนาว่าสามารถนาเข้าไปปลดปล่อยในปาปั วนิวกินีได้ เพราะพบว่า
มวนชนิดนี้สามารถลงกินเผือกได้น้อยมาก และไม่มกี ารปลดปล่อยมวน E. catarinensis ในสหรัฐอเมริกา เพราะ
มีร ายงานว่ า ในการทดสอบพืช อาศัย ก่ อ นการปลดปล่ อ ยในแอฟริก าใต้ เมื่อ ค.ศ. 1996 (Hill et al., 1999;
Coetzee et al. (2009) มวน E. catarinensis สามารถเจริญ เติ บ โตได้ บ นต้ น ช่ อ ครามน้ า (pickerelweed,
Pontederia cordata, Pontederiaceae) ซึง่ เป็ นพืชน้าพืน้ เมืองชนิดหนึ่งในสหรัฐฯ
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ภาพที่ 7.11 มวนผักตบชวา (water hyacinth mirid, Eccritotarsus catarinensis) และใบผักตบชวา
ทีถ่ ูกมวนทาลาย (แหล่งทีม่ า: Hardi Oberholzer, AgriculturalResearch Council,
PPRI, Weeds Research Division, Pretoria, South Africa)
การนามวนผักตบชวา E. catarinensis เข้ามาทดสอบในประเทศไทย เมื่อ ค.ศ. 1997 และ 1998
(พ.ศ. 2540 และ 2541) เป็ นการแนะน าของ Stanley & Julian (1999) ในขณะนั ้น โดยอ้ า งอิง ข้อ มู ล ใน
Waterhouse (1993b, 1994) ซึ่งมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ว่า ในประเทศไทยผักเขียดหรือผักขาเขียด M. vaginalis
เป็ นวัชพืชน้ าชนิดหนึ่งทีร่ ุนแรงเทียบได้กบั ผักตบชวา โดยการปลดปล่อยมวนชนิดนี้ให้ควบคุมผักตบชวา ก็จะ
เป็ นการช่วยควบคุมผัดเขียดด้วย โดยข้อมูลทีถ่ ูกต้องคือประเทศไทยจะมี Monochoria ทัง้ หมด 3 ชนิดคือ โพลง
ก้านเหลีย่ ม (M. elata) ผักตบไทย (M. hastata) และผักเขียดหรือผักขาเขียด (M. vaginalis) (เต็ม สมิตนิ ันทน์ ,
2544) ซึ่งเป็ นพืชพื้นเมืองในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบทัวไปและในนาช้
่
าวบ้าง แต่ไม่เคยมีประวัติว่า
มีการระบาดรุนแรงในประเทศไทยแต่อย่างใด ดังนัน้ การให้คาแนะนาว่าการปลดปล่อยมวนชนิดนี้ให้ควบคุม
ผักตบชวาในประเทศไทย ก็จะเป็ นการช่ว ยควบคุ มผัดเขียดด้ว ยนัน้ เป็ นความความผิดพลาดทางวิช าการ
ทีไ่ ม่น่าจะเกิดขึน้ (blunder)
แต่ ก็ไ ด้ม ีก ารน าน ามวนผัก ตบชวา E. catarinensis เข้า มาในประเทศไทย เพื่อ การศึก ษาและ
ทดสอบ โดยนาเข้ามาครัง้ แรกเมื่อปลาย ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) จากออสเตรเลีย ก่อนการทาลายมวนชนิดนี้
ในเรือนกักกันแมลง (insect quarantine) ในออสเตรเลีย เพราะไม่ได้รบั อนุ ญาตให้มกี ารปลดปล่อย แต่มวนทีส่ ่ง
มาจากออสเตรเลียตายทัง้ หมด จึงมีการติดต่ อ นาเข้ามวนผักตบชวากับแอฟริกาใต้ผ่าน M.P. Hill, Weeds
Division, Agricultural Research Council, Plant Protection Research Institute, Pretoria, South Africa โ ด ย
ในกรณีน้ีจะเป็ นการซื้อ เมื่อ ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) ในราคา US$250.00 (10,340.50 บาท) ต่อแต่ละหน่ วย
ของสิน ค้า หรือ พัส ดุ ท่ีส่ ง มอบ (consignment) ในขณะนัน้ เพราะแอฟริก าใต้เ ป็ น เพีย งแหล่ ง เดีย วที่ม ีม วน
ผักตบชวา แต่มวนทีส่ ่งมาในเดือนเมษายน ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) เป็ นตัวเต็มวัย 300 ตัว และตัวอ่อนจานวน
หนึ่ง ตายหมดเพราะติดอยู่ในคลังสินค้าที่สนามบินดอนเมือง เนื่องจากเอกสาร airways bill ไม่ถูกต้อง ทาให้
ต้องขอให้ทางแอฟริกาใต้ส่งมาให้ใหม่ ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) ได้เป็ นตัวเต็มวัย 200 ตัว และ
ตัวอ่อน 120 ตัว และไข่จานวนหนึ่งทีว่ างอยูใ่ นต้นผักตบชวา และทาการปลดปล่อยครัง้ แรกเมือ่ ปลาย ค.ศ. 1998
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(พ.ศ. 2541) ในบ่อเลีย้ งผักตบชวาและสระน้ าทีม่ ผี กั ตบชวา ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และใกล้เคียง
และหลังจากการปลดปล่ อยและการติดตามต่อ มา ไม่พบว่ามวนชนิดนี้สามารถตัง้ รกรากได้ใ นประเทศไทย
(บรรพต ณ ป้ อมเพชร, pers. com.)
7.2.8 ผลกระทบของการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิ ธีในประเทศไทย
ในการควบคุ มผักตบชวา ไม่ว่าจะเป็ นการควบคุ มโดยวิธใี ดก็ตาม เช่น การควบคุ มโดยการใช้
แรงงาน (manual control) การควบคุมโดยวิธกี ลหรือการใช้เครื่องจักร (mechanical control) การควบคุมโดย
การใช้ส ารเคมีก าจัด วัช พืช (chemical control) การควบคุ ม โดยชีว วิธ ี (biological control) โดยการใช้ศ ัต รู
ธรรมชาติเช่นแมลง หรือ การควบคุมโดยการนาไปใช้ประโยชน์ ฯลฯ ความขัดแย้ง ผลประโยชน์ (Conflicts of
interest) ถือว่า “เป็ นกฎมากกว่าเป็ นการยกเว้น ” ไม่ว่าผักตบชวาจะมีปรากฏอยู่มากน้ อ ยในแต่ละแหล่ ง น้ า
ธรรมชาติหรือแหล่งน้ าสาธารณะ หรือในระบบนิเวศวิทยาแบบใดก็ตามเช่นกัน และจะไม่มกี ารควบคุมโดยวิธใี ด
วิธหี นึ่ง ทีจ่ ะนาไปใช้ได้ในทุกระบบ ประเภท ขนาด และวัตถุประสงค์ ของแต่ละแหล่งน้าเหล่านัน้
การควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธ ี โดยการนาแมลงศัตรูธรรมชาติของผักตบชวาจากท้องถิน่ ดัง้ เดิม
ของผักตบชวาในอเมริกาใต้เข้ามาตรวจสอบความปลอดภัยว่าจะไม่ไปทาลายพืชอื่น เพาะเลีย้ งเพิม่ ปริมาณ แล้ว
นาไปปลดปล่อย ให้ตงั ้ รกรากและแพร่กระจายออกไปเจาะจงกัดกินเฉพาะผักตบชวาเท่านัน้ เป็ นกลไกหลักของ
การควบคุมที่เลียนแบบระบบนิเวศวิทยาตามธรรมชาติ (natural ecological simulation) ของผักตบชวาและ
แมลงศัตรูธรรมชาติในอเมริกาใต้ ทีม่ กี ารวิวฒ
ั นาการร่วมกัน (coevolution) ซึง่ ทาให้ผกั ตบชวาไม่มกี ารระบาดที่
รุนแรง เพราะมีแมลงศัตรูธรรมชาติชนิดต่าง ๆ เหล่านี้ กัดกินและควบคุมการแพร่กระจายของผักตบชวาอยู่
ตลอดเวลา และจะคอยรัก ษาระดับ สมดุ ล ทางธรรมชาติ (natural equilibrium หรือ natural balance) ของ
ผักตบชวา ให้อยูใ่ นระดับทีไ่ ม่ก่อให้เกิดปั ญหาเช่นทีพ่ บในประเทศอื่น ๆ ทีม่ กี ารนาผักตบชวาเข้าไปปลูก โดยไม่
มีแมลงศัตรูธรรมชาติคอยควบคุมระดับประชากรของผักตบชวา ทาให้มกี ารระบาดทีร่ ุนแรงนอกท้องถิน่ ดัง้ เดิม
ทัวโลก
่
เช่นทีเ่ ป็ นอยู่ในขณะนี้ และในการดาเนินการเราจะไม่สามารถคาดได้อย่างแน่ นอนว่าจะต้องใช้เวลานาน
เท่าใด ซึง่ ในบางกรณีอาจรวดเร็ว แต่บางกรณีอาจช้า และเป็ นผลบัน้ ปลายทีม่ องไม่เห็นด้วยตาเปล่า (invisible
end-results)
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ผักตบชวาในอเมริกาใต้ ไม่เป็ นทีป่ ระจักษ์ว่ามีกาเนิดและการวิวฒ
ั นาการมานานเท่าใด มีการเก็บ
ตัวอย่างครัง้ แรกเมือ่ ค.ศ. 1801 (พ.ศ. 2344) จากประเทศโคลอมเบีย มีการตัง้ ชื่อวิทยาศาสตร์ครัง้ แรกเมือ่ ค.ศ.
1823 (พ.ศ. 2366) จากตัวอย่างที่เก็บมาจากประเทศบราซิล และเป็ นที่รจู้ กั กว้างขวางในงานแสดงสิ นค้าฯ ที่
เมืองนิวออร์ลนี ส์ รัฐลุยเซียนาเมื่อ ค.ศ. 1884 (พ.ศ. 2427) เริม่ พบว่ามีการนาไปปลูกไว้ในสวนพฤกษศาสตร์
และระบาดในหลายประเทศ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 และต้นศตวรรษที่ 19 มีการนาเข้ามาในประเทศไทยจาก
เกาะชวาเมื่อ ค.ศ. 1901 (พ.ศ. 2444) ไม่ว่าจะเป็ น 3 เข่ง หรือแค่เพียงต้นเดียว ตามประวัตขิ องการนาเข้ามา
แล้วระบาดไปสู่แหล่งน้าต่าง ๆ ทัวประเทศจนถึ
่
งปั จจุบนั รวมเป็ นเวลาเกือบ 120 ปี มาแล้ว
ด้วงงวงผักตบชวาสองชนิดทีน่ าเข้ามาเพื่อทาการควบคุมผักตบชวา คือ ด้วงงวงผักตบชวาลายบัง้
N. bruchi และ ผักตบชวาลายแต้ม N. eichhorniae มีการตัง้ ชื่อวิทยาศาสตร์ เมือ่ ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469) และ
ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) ตามลาดับ มีการนาด้ว งงวง N. eichhorniae เข้ามาในประเทศไทยเมื่อ ค.ศ. 1977
(พ.ศ. 2520) และ ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) รวม 1,000 ตัว ปลดปล่อยครัง้ แรกเมื่อ ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2422) นับ
ถึง พ.ศ. 2563 รวมเป็ นเวลา 41 ปี และด้วงงวง N. bruchi เข้ามาเมื่อ ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) จานวน 121 ตัว
เมื่อ ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) จานวน 203 ตัว และเมื่อ ค.ศ.1992 (พ.ศ. 2535) จานวน 1,500 ตัว รวมทัง้ หมด
1,824 ตัวโดยเริม่ ปลดปล่อยในภาคสนามครัง้ แรกเมื่อ ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) นับถึง พ.ศ. 2563 รวมเป็ นเวลา
29 ปี ตามมาด้วยการปลดปล่อย ผีเสือ้ ผักตบชวา N. albiguttalis เมือ่ ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) ผีเสือ้ หนอนเจาะ
ลาต้นผักตบชวา X. infusellus เมื่อ ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) และ มวนผักตบชวา E. catarinensis เมื่อ ค.ศ.
1997 (พ.ศ. 2540) และ ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) ซึ่งผีเสื้อผักตบชวา N. albiguttalis ที่ปลดปล่อยครัง้ แรกเมื่อ
ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) สามารถตัง้ รกรากและแพร่กระจายได้ แต่พบไม่มากนัก ส่วนผีเสื้อหนอนเจาะล าต้น
ผักตบชวา X. infusellus และมวนผักตบชวา E. catarinensis ไม่สามารถตัง้ รกรากได้
7.2.9 ระดับของการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิ ธีในประเทศไทย
ในภาพรวมเราอาจไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้ ว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานเท่าใดที่การวิวฒ
ั นาการ
ร่วมกัน (coevolution) ของผักตบชวาและแมลงศัตรูธรรมชาติชนิดต่าง ๆ ทีต่ งั ้ รกรากได้ดแี ล้วในประเทศไทย จะ
สามารถจาลองแบบทางนิเวศวิทยาตามธรรมชาติ (natural ecological simulation) ดังเช่นที่เป็ นอยู่ในท้องถิ่น
เดิมของผักตบชวาในประเทศต่าง ๆ ในแถบทวีปอเมริกาใต้ได้ แต่ถ้าเราจะพิจารณารูปแบบต่าง ๆ ของความ
หลากหลายทางนิเวศวิทยาของแหล่งน้ าในประเทศไทยที่มผี กั ตบชวา เราพอที่จะพบปรากฎการณ์และความ
คืบ หน้ า ของการวิว ัฒ นาการร่ว มกัน ที่น าไปสู่ก ารควบคุ ม ผัก ตบชวาในประเทศไทย โดยการใช้แ มลงศัต รู
ธรรมชาติชนิดต่าง ๆ ให้เป็ นตัวกระทาการควบคุมโดยชีววิธ ี (biological control agents – BCAs) ที่ได้นาเข้า
มาจากแหล่ ง เดิม ของผัก ตบชวา เพาะเลี้ย งและเพิ่ม ปริม าณ แล้ว น าไปปลดปล่ อ ยในแหล่ ง น้ า ต่ า ง ๆ ที่ม ี
ผักตบชวาอยู่ จนสามารถตัง้ รกรากได้อย่างถาวร และแพร่กระจายออกไปควบคุมผักตบชวาอยู่ในแต่ละระบบ
นิเวศวิทยาได้เป็ นอย่างดี ตัง้ แต่มกี ารปลดปล่อยด้วงงวงผักตบชวาครัง้ แรก 41 ปี มาแล้วเมื่อ พ.ศ. 2522 จนถึง
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ปั จจุบนั โดยระดับของการควบคุมต่าง ๆ ที่ได้รบั (บรรพต ณ ป้ อมเพชร. pers. com.) โดยการประเมินอย่าง
หยาบ ๆ คือ
1. การควบคุมที่ยงั ไม่ได้ผลเท่าใดนัก (Negligible control)
การควบคุมผักตบชวาทีย่ งั ไม่ได้ผลเท่าใดนัก จะพบในผักตบชวาทีม่ กี ารเคลื่อนทีเ่ กือบตลอดเวลา
ลอยเป็ นแพอยู่ในแม่น้ า ลาคลอง ทีเ่ ป็ นการ “ปั ดสวะ” แพผักตบชวาให้พน้ พืน้ ทีห่ รือหน้าบ้านของตนลงสู่แหล่ง
น้ า และบ่อยครัง้ เราจะพบว่าผักตบชวาทีล่ อยเป็ นแพในแม่น้ า ลาคลอง ทัว่ ๆ ไป มีรอยกัดกินของด้วงงวงเป็ น
แผลอยูบ่ นใบผักตบบ้างเล็กน้อย
2. การควบคุมที่ได้ผลเป็ นบางส่วน (Partial control)
การควบคุมผักตบชวาทีไ่ ด้ผลเป็ นบางส่วน จะพบในผักตบชวาทีอ่ ยู่ในแหล่งน้ าตามธรรมชาติหรือ
แหล่งน้ าสาธารณะขนาดเล็กและขนาดกลาง และ อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ของเขื่อนต่าง ๆ ของกรมชลประทาน
และการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย เช่น อ่างเก็บน้ าหนองกองแก้ว อ.ชนบท จ.ขอนแก่น บึงกุย อ.โกสุม
พิสยั จ.มหาสารคาม และอ่างเก็บ น้ าเขื่อนสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เป็ นต้น โดยจะพบรอยกัดกินของด้วงงวง
ผักตบชวาเป็ นแผลอยูบ่ นใบผักตบชวา แพร่กระจัดกระจายอยูแ่ บบทัวไป
่ คามชายขอบของแหล่งน้ านัน้ ๆ มีการ
ตัง้ รกราก ขยายพันธุ์ และแพร่กระจายของด้วงงวงผักตบชวา ประปรายอยู่ในบางส่วนของแหล่งน้ าเหล่านัน้ ซึ่ ง
ในเวลาต่อมาจะมีความหนาแน่ นมากขึ้นจนถึงระดับการควบคุมผักตบชวาที่ได้ผลอย่างเป็ นรูปธรรมได้ และ
เช่นนี้ จะพบได้ในแหล่งน้ าค่าง ๆ ทัวประเทศ
่
ถึงแม้ว่าจะไม่เคยมีการปลดปล่อยด้วงงวงผักตบชวาด้วยความ
ตัง้ ใจก็ตาม
3. การควบคุมที่ได้ผลอย่างเป็ นรูปธรรม (Substantial control)
การควบคุมผักตบชวาทีไ่ ด้ผลอย่างเป็ นรูปธรรม จะพบในผักตบชวาทีเ่ จริญเติบโตอยูใ่ นห้วย หนอง
คลอง บึง ในแหล่งน้ าตามธรรมชาติหรือแหล่งน้ าสาธารณะ ขนาดเล็ก ทีไ่ ม่มกี ารใช้ประโยชน์ทเ่ี ด่นชัด และอ่าง
เก็บน้ าต่าง ๆ ที่ไม่มกี ารเคลื่อนที่ของผักตบชวามากนั ก และมีผกั ตบชวาที่สะสมอยู่เป็ นเวลานาน เพราะเป็ น
ระบบนิเวศวิทยาทีไ่ ม่ถูกมนุ ษย์รบกวน โดยจะพบว่ามีรอยกัดกินของด้วงงวงบนใบผักตบมากมายอย่างเด่นชัด
ความยาวของก้านใบสัน้ ลง และสามารถดึงต้นและหน่ อแยกออกจากกันได้ง่าย การควบคุมผักตบชวาโดยด้วง
งวงผักตบชวาที่ถอื ว่าได้ผ ลอย่างเป็ นรูปธรรม อาจเห็นได้จากการทาให้การเจริญเติบโตของผักตบชวาในบาง
แหล่งน้ าไม่ดเี ท่าทีค่ วร และด้อยคุณภาพที่จะนาไปใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการทาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา (นิรนาม,
2536) และการนาด้วงงวงผักตบชวาไปทาการวิจยั โดย มานพ ศิรวิ รกุล และอุไร เพ่งพิศ (2547) และ วิพรพรรณ์
เนื่องเม็ก และคณะ (2557)
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นสพ.มติชนรายวัน 11 กุมภาพันธ์ 2536 ลงข่าวว่า ผักตบชวาพะเยาด้อยคุณภาพ ชาวบ้านช้า 1 ปี
เสียเงิน 8 แสน (นิรนาม, 2536) โดยกลุ่มแม่บา้ นทาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 15 กลุ่ม กล่าวว่าตัง้ แต่ได้เริม่ ทา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา เมื่อ พ.ศ. 2528 เป็ นต้นมา ไม่เคยต้องซือ้ ก้านผักตบชวาจากทีอ่ ่นื มาใช้ทาผลิตภัณฑ์
เลย เพราะกว๊ า นพะเยาเป็ น แหล่ ง ที่ม ีผ ัก ตบชวามากที่สุ ด ในภาคเหนื อ แต่ ใ นปี น้ี เ กิด ภาวะฝนแล้ง ท าให้
ผักตบชวาในกว๊านพะเยาด้อยคุณภาพ ก้านผักตบชวาเล็กและสัน้ ไม่ได้ขนาดทีจ่ ะนามาทาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้
เหมือนทุกปี ทผ่ี ่านมาได้รบั ความเดือดร้อน จะต้องซือ้ ผักตบชวาจากภาคกลางมาทาผลิตภัณฑ์ เฉพาะในปี 2535
คิดเป็ นเงินประมาณ 8 แสนบาท และถ้าเป็ นเช่นนัน้ จริง ก็แสดงว่ามีการทาผักตบชวาแห้ง จาหน่ ายที่ภาคกลาง
กระนัน้ หรือ มีใครหรือชุมชนใดทากันบ้างและทากันอย่างไร ทากันทีไ่ หนบ้าง ทาได้มากน้อยเท่าไร มีการลงทุน
กันอย่างไร เพราะคงจะเป็ นอุตสาหกรรมทีน่ ่าทามากและคุม้ ทุน หากทาให้มรี ายได้สุทธิถงึ ปี ละ 8 แสนบาท
ทัง้ นี้ การที่กลุ่มแม่บ้านกว๊านพะเยาสรุปว่าฝนแล้งทาให้ก้านผักตบชวาเล็กและสัน้ ไม่ได้ขนาดนัน้
คงไม่ถูกต้องนัก เพราะกลุ่มแม่บา้ นเหล่านัน้ ไม่ทราบว่า ตัง้ แต่ พ.ศ. 2522 ศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรีย์
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทาการการปลดปล่ อ ยด้ว งงวงผักตบชวา ลงในกว๊านพะเยาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ตงั ้ รกราก ขยายพันธุ์ และแพร่กระจายออกไปควบคุมผักตบชวาในกว๊าน ก่อนทีก่ ลุ่มแม่บา้ น
จะเริม่ ทาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเมื่อ พ.ศ. 2528 เสียอีก จนถึง พ.ศ. 2536 จึงพบว่าผักตบชวาในกว๊านพะเยา
“ด้อยคุณภาพ” แสดงให้เห็นว่าด้วงงวงผักตบชวาใช้เวลาอย่างน้อย 10 กว่าปี ทีจ่ ะเริม่ แสดงศักยภาพที่จะช่วย
ควบคุ ม ผัก ตบชวาได้ และแสดงให้เ ป็ น กรณีศึก ษาในเรื่อ งความขัดแย้ ง ผลประโยชน์ ใ นการควบคุ มวัชพืช
(Huffaker, 1964) ได้เป็ นอย่างดี
เพื่อที่จะยืนยันการควบคุมผักตบชวาที่ได้ผลอย่างเป็ นรูปธรรมในกว๊านพะเยา เราพบว่ามีคณะ
นักวิจยั จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย พรพรรณ์ เนื่องเม็ก ชรินทร์ คงเดิม และ มนัส ทิตย์วรรณ ใน วิพร
พรรณ์ เนื่องเม็ก และคณะ (2557) ได้ทาการวิจยั เรื่องการควบคุมผักตบชวาแบบผสมผสานโดยการใช้ดว้ งงวง
ผักตบชวาร่วมกับเชื้อรา Alternaria sp. โดยการใช้ด้วงงวงผักตบชวาในกว๊านพะเยา แสดงให้เห็นว่าด้วงงวง
ผักตบชวาได้ตงั ้ รกรากอย่างถาวรแล้ว และการยืนยันเพิม่ เติมจะพบได้ในงานวิจยั เรื่องการควบคุมผักตบชวาใน
แหล่ ง น้ า ชลประทานโดยใช้แ มลงร่ว มกับ เชื้อ ราสาเหตุ โ รคพืช โดยส่ ว นวิจ ยั และพัฒ นาด้า นวิท ยาศาสตร์
สานักวิจยั และพัฒนา กรมชลประทานใน มานพ ศิรวิ รกุล และอุไร เพ่งพิศ (2547)
ปรากฏการณ์ ของการควบคุ มผักตบชวาที่ได้ผลอย่างเป็ นรูปธรรม ที่เกิดขึ้นในกว๊ านพะเยา จ.
พะเยา ในภาคเหนือ ของประเทศไทย สามารถพบได้ท่บี ึงสีไ ฟ อ.เมือ ง จ.พิจติ ร ที่บึงบอระเพ็ด อ.เมือ ง จ.
นครสวรรค์ ในภาคกลาง ทีห่ นองหาร อ.เมือง จ.สกลนคร และ ทีท่ ะเลน้อย อ.ควนขนุน จ. พัทลุง ด้วยเช่นกัน
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4. การควบคุมที่ได้ผลสาเร็จและสมบูรณ์ (Successful and complete control)
การควบคุมผักตบชวาทีไ่ ด้ผลสาเร็จและสมบูรณ์ จะพบในแหล่งน้ าทีม่ ผี กั ตบชวา พืชน้ าและวัชพืช
น้าหลายชนิดปรากฏอยู่ และการปลดปล่อยด้วงงวงในแหล่งน้ าเหล่านัน้ ทาให้เกิดปรากฏการณ์ของกระบวนการ
สืบทอดทางนิเวศวิทยา (ecological succession) ของพืชน้ าในระบบนิเวศนนัน้ ๆ ในช่วง 30-40 ปี ก่อน เราจะ
พบว่าผักตบชวาจะเจริญเติบโตอยู่ในแหล่งน้ าต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล บ่อยืมสองข้างทางหลวง เช่น
ถนนพหลโยธิน ช่วงกรุงเทพฯ ผ่าน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.อ่างทอง จ.สิงห์บุร ี ถึง จ.
นครสวรรค์ และ ทางหลวงที่แยกออกจากถนนพหลโยธิน ผ่าน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา อ.หนองแค จ.
สระบุร ี ถึง อ.เมือง จ.สระบุร ี ผ่าน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี ผ่าน อ.เมือง จ.ลพบุร ี และ อ.ท่าวุง้ จ.ลพบุร ี ถึงทาง
หลวงเอเชีย จ.สิงห์บุร ี จนเป็ นภาพของผักตบชวาทีช่ นิ ตา แต่ในปั จจุบนั ทัง้ ในแหล่งน้ าต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล และบ่อยืมสองข้างทางหลวงดังกล่าว จะไม่ค่อยมีผกั ตบชวา และเราจะไม่เห็นภาพของผักตบชวามาก
ดังเช่นแต่ก่อน แต่ภาพทีช่ นิ ตามากกว่าทุกวันนี้ในพื้นทีเ่ หล่านัน้ จะเป็ นต้นกกช้างหรือต้นธูปฤาษี (narrowleaf
cattail, Typha domingensis, Typhaceae) (Waterhouse, 1994) (ภาพที่ 7.12) ซึง่ ชื่อเก่าคือ Typha angustifolia
(Cook, 1996) ซึ่งจะเจริญเติบโตจากธนาคารเมล็ด (seed bank) ที่มอี ยู่แล้วในพื้นที่ ขึน้ มาแทนที่ผกั ตบชวาที่
ค่อย ๆ หมดไป ตาม “กระบวนการสืบทอดทางนิเวศวิทยา” (ecological succession) ของสิง่ มีชวี ติ ในแต่ละ
ระบบนิเวศ อนึ่ง กกช้างหรือธูปฤาษีมถี นิ่ กาเนิดอยู่ในอเมริกาเหนือ ที่ถอื ว่าเป็ นพืชต่างถิน่ ที่รุกราน (invasive
alien plant species) ชนิดหนึ่งทีร่ ะบาดไปทัวเขตร้
่
อนทัวโลก
่
รวมทัง้ ประเทศไทยด้วย

ภาพที่ 7.12 ต้นกกช้างหรือต้นธูปฤาษี narrowleaf cattail, Typha domingensis
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ปรากฏการณ์ของกระบวนการสืบทอดทางนิเวศวิทยาของผักตบชวาในพื้นที่ชุ่มน้ าหรือแหล่งน้ า
จะแตกต่างกันไปตามความลึกของระดับน้ า ในประเทศไทย ถ้าพื้นที่นัน้ ตื้นและระดับน้ าไม่ลกึ มากนักเช่นตาม
ชายขอบของแหล่ งน้ า พืชน้ าที่จะเจริญ เติบโตสืบทอดต่ อจากผัก ตบชวาส่ วนใหญ่ จะเป้ นต้นกกช้างหรือต้น
ธูปฤาษี แต่ในแหล่งน้ าทีร่ ะดับน้ าลึกพอสมควร เช่น ในหนองบึงตามธรรมชาติ เช่นหนองหาร จ.สกลนคร และ
ทะเลน้อย จ.พัทลุง หรือในหนองบึงที่มนุ ษย์สร้างขึน้ มานานพอสมควรราวกับว่าหรือเข้าใจผิดว่าเป็ นแหล่งน้ า
ธรรมชาติ เช่นกว๊านพะเยา จ.พะเยา และบึงบอระเพ็ด จ. นครสวรรค์ พืชน้าชนิดหนึ่งทีเจริญเติบโตมาแทนหรือ
สืบทอดจากผักตบชวาคือบัวสายชนิดต่าง ๆ (water lily, Nymphaea spp., Nymphaeaceae) โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจนมากกว่าบัวสายชนิดอื่น ๆ คือบัวสายแดงหรือบัวสายสีชมพู (hairy water lily หรือ pink
water lily, Nymphaea pubescens) (ภาพที่ 7.13) ซึ่งเราจะพบเป็ นบางส่วนในแหล่งน้ าธรรมชาติในหนองหาร
จ.สกลนคร และ ทะเลน้อย จ.พัทลุง และ แหล่งน้าทีม่ นุษย์สร้างขึน้ มา คือกว๊านพะเยา จ.พะเยา และบึงบอระเพ็ด
จ. นครสวรรค์ เป็ นต้น

ภาพที่ 7.13 บัวสายสีชมพู hairy water lily หรือ pink water lily, Nymphaea pubescens ทีบ่ งึ บอระเพ็ด
จ.นครสวรรค์ หนองหาร จ.สกลนคร และ ทะเลน้อย จ.พัทลุง (แหล่งทีม่ า: Wikipedia,
The Free Encyclopedia)
นอกจากกกช้างหรือธูปฤาษี และบัวสายสีชมพู ทีพ่ บว่าเป็ นพืชน้ าสืบทอดผักตบชวาในระบบนิเวศ
ต่าง ๆ ของพื้นที่ชุ่มน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าสาธารณะ เรายังพบพืชน้ าชนิดอื่นอีกหลายชนิด เช่น
กระจับ (water caltrop หรือ buffalo nut, Trapa incisa, Trapaceae หรือ Lythraceae) ผัก กระเฉด (water
mimosa, Neptunia oleraceae, Fabaceae) หรือ แม้แต่จอกหูหนู (salvinia, Salvinia cucullata, Salviniaceae)
ฯลฯ ทีเ่ ป็ นพืชสืบทอดผักตบชวาได้
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หลักฐานอื่นทีส่ ามารถนามาเป็ นตัวชีว้ ดั ของความสาเร็จของการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธ ี โดย
การใช้ดว้ งงวงผักตบชวาในประเทศไทยในระดับหนึ่งคือ การพบว่ามีการแพร่กระจายตามธรรมชาติของด้วงงวง
ผักตบชวาจากประเทศไทย เข้าไปตัง้ รกรากอยู่กบั ผักตบชวาในประเทศเพื่อนบ้าน ในสหภาพพม่า สปป.ลาว
เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย และมีการขอด้วงงวงผักตบชวาจากประเทศไทยเข้าไปใช้ควบคุมผักตบชวาใน
หลายประเทศ เช่ น ด้ว งงวง N. eichhorniae เข้า ไปในประเทศศรีล ังกา เมื่อ พ.ศ. 2522, 2548 และ 2557
สหภาพพม่า เมื่อ พ.ศ. 2522 ประเทศอินเดีย เมื่อ พ.ศ. 2526 ประเทศเวียดนาม เมื่อ พ.ศ. 2533 ประเทศจีน
เมื่อ พ.ศ. 2535 ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ เมื่อ ค.ศ. 2525 และประเทศไต้หวัน เมื่อ พ.ศ. 2537 และด้วงงวง N. bruchi
เข้าไปในประเทศจีน เมื่อ พ.ศ. 2535 ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ เมื่อ พ.ศ. 2535 ประเทศไต้หวัน เมื่อ พ.ศ. 2537 และ
ประเทศศรีลงั กา เมือ่ พ.ศ. 2548 และ 2557
ในฟลอริดา Center et al. (2002b) รายงานว่ามีก ารเริม่ ต้นการควบคุ มผักตบชวาโดยชีววิธ ี มา
ตัง้ แต่ ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515) และจากศัตรูธรรมชาติทส่ี ารวจพบในอเมริกาใต้รวม 43 ชนิด พบว่ามี 19 ชนิด ที่
มีศกั ยภาพพอที่จะนามาประเมินและทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และจัดลาดับความสาคัญ
ออกเป็ น 3 ระดับ คือ
ระดับ ที่ ห นึ่ ง - ตัว ควบคุ ม ที่ม ีก ารใช้ ท ัว่ โลก มี 4 ชนิ ด คือ ด้ ว งงวงผัก ตบชวา Neochetina
eichhorniae และ N. bruchi ผีเสื้อผักตบชวา Niphograpta albiguttalis และ ไร
Orthogalumna terebrantis (Acarina: Galumnidae)
ระดับที่ สอง – ตัวที่ได้รบั เลือก ที่เพิง่ จะมีการปลดปล่อย หรือ กาลังมีการทดสอบ 6 ชนิด เช่น
มวน Eccritotarsus catarinensis และ หนอนผีเสือ้ เจาะลาตันผักตบชวา Xubida
(= Acigona) infusellus)
ระดับที่สาม – ตัวที่ได้รบั เลือก ที่ยงั รูจ้ กั น้อย หรือ ความเฉพาะเจาะจงยังเป็ นที่น่าสงสัย 9 ชนิด
เช่น ด้ว ง Brachinus sp. (Coleoptera: Carabidae) กินดอก และ หนอนผีเ สื้อ
Argyractis subornata (Lepidoptera: Crambidae) กินราก เป็ นต้น
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จากการดาเนินการรวมเป็ นเวลาประมาณ 40 กว่าปี Martin et al. (2014) ได้ทาการทดลองในช่วง
ค.ศ. 2008-2010 ใน 4 สถานที่ เพื่อหาระดับของการควบผักตบชวาโดยด้วงงวงผักตบชวา N. eichhorniae และ
N. bruchi และผีเสือ้ ผักตบชวา N. albiguttalis การวิเคราะห์และสรุปสถานภาพของการควบคุมผักตบชวาโดย
ชีววิธใี นฟลอริดาว่า วิธกี ารหลักในการควบคุมผักตบชวาในฟลอริดา ยังเป็ น การใช้สารกาจัดวัชพืช โดยไม่
คานึงถึงการควบคุมโดยแมลงศัตรูธรรมชาติ 3 ชนิดดังกล่าว ที่เริม่ นาเข้ามาใช้ตงั ้ แต่ในช่วงต้นของทศวรรษ
1970s และรายงานว่าในภาคสนามพบผีเสือ้ ผักตบชวา N. albiguttalis ได้น้อยมาก กับมากกว่า 99% ของด้วง
งวงผักตบชวาทัง้ สองชนิด จะเป็ นด้วงงวงผักตบชวาลายแต้ม N. eichhorniae และไม่สามารถแยกผลกระทบใน
การควบคุมโดยด้วงงวงตัวเต็มวัยและตัวหนอน แต่พบว่าตัวหนอนเป็ นวัยหลักที่ช่วยลดชีวมวลและจานวนช่อ
ดอก กับพบว่าในแปลงทัว่ ๆ ไป สามารถลดชีวมวลได้ รอ้ ยละ 58.2 และลดการผลิตช่อดได้สูงถึง ร้อยละ 97.3
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง แต่ถงึ แม้จะมีการลดลงที่สูงเช่นนัน้ ก็ตาม การทาลายผักตบชวาประเมินได้เพียงร้อยละ
16.8 เท่านัน้ ขึน้ อยูก่ บั ธาตุอาหารในน้าในแต่ละสถานที่ แต่ในภาพรวมการทาลายมีแนวโน้มทีส่ งู ขึน้ ในแต่ละการ
ทดลอง และสูงถึงร้อยละ 100 เมื่อสิน้ สุดการทดลอง และการสรุป ผลอาจจะไม่แน่ นอนนัก เพราะผักตบชวาเป็ น
วัชพืชลอยน้ า (floating weed) ที่ข้นึ อยู่กบั ความหนาแน่ น การเคลื่อนที่ และการแพร่กระจาย ทาให้การรับรู้
(perception) ของประสิทธิผ ลแตกต่ างกันไป ยากต่ อ การที่จะนาไปพิจารณาร่ว มกับ การใช้ส ารกาจัดวัชพืช
ควบคุมผักตบชวาในฟลอริดา ทัง้ ๆ ที่ในปั จจุบนั การใช้แมลงได้ช่วยลดชีวมวลของผักตบชวาลงได้มากกว่า
ครึง่ หนึ่งของทีเ่ คยมีมาก่อน และลดการผลิตเมล็ดของผักตบชวาได้สูงถึงร้อยละ 98 ก่อนมีการใช้แมลง และการ
ทีจ่ ะรักษาไว้ซง่ึ ระดับของการควบคุมในปั จจุบนั จะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงมากนัก อย่างมีนัยสาคัญ ถ้าไม่มกี ารนา
แมลงศัต รูธ รรมชาติช นิ ด อื่น เข้า ไปใช้เ พิ่ม เติม เช่ น เพลี้ย กระโดดผัก ตบชวา waterhyacinth planthopper,
Megamelus scutellaris (Hemiptera: Delphacidae) (ภาพที่ 7.14) ที่ไ ด้ น าเข้า ไปจากอเมริก าใต้ และเริ่ม
ปลดปล่อยในฟลอริดาตัง้ แต่เมือ่ พ.ศ. 2553

ภาพที่ 7.14 เพลีย้ กระโดดผักตบชวา waterhyacinth planthopper, Megamelus scutellaris
(แหล่งทีม่ า: UF/IFAS University of Florida)
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Martin et al. (2014) ชี้ใ ห้เ ห็น สถานภาพของการควบคุ ม ผัก ตบชวาในฟลอริด าในปั จ จุบ ัน ว่ า
1) ไม่มกี ารบูรณาการการใช้สารกาจัดศัตรูพชื และการควบคุมโดยชีววิธ ี 2) ตัวกระทาการควบคุมผักตบชวาโดย
ชีว วิธ ี ช่ว ยลดชีว มวลและการออกดอกของผัก ตบชวาที่เ ห็น ได้อ ย่า งเด่ น ชัด 3) การลดการคลุ มผิว น้ า ของ
ผักตบชวาได้ถงึ ร้อยละ 16.8 โดยการควบคุมโดยชีววิธ ี ไม่เป็ นที่ยอมรับของผู้บริหารจัดการส่วนใหญ่ ในการ
ควบคุมผักตบชวา และ 4) การเพิม่ การใช้ตวั กระทาการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธ ี ทีช่ ่ วยลดผักตบชวาทีค่ ลุม
ผิวน้า อาจจะเป็ นการส่งเสริมให้มกี ารบูรณาการวิธกี ารควบคุมผักตบชวาได้
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หลัก บูรณาการทางานร่วมกับทุกส่วนราชการ เพื่อให้ปลอดผักตบชวาในแหล่งน้ า พร้อมทัง้ ดาเนินมาตรการ
เสริม ในการสนับสนุ นภาคประชาชนรวมตัวกันจัดตัง้ เป็ น “ชมรมคนริมน้ า” ทางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ร่วมมือกันกาจัดผักตบชวาในในพื้นที่ และให้มกี ารรณรงค์สร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิน่ ทางานไปด้วยกัน
นอกจากนัน้ ที่ประชุมได้ร่ว มกันพิจ ารณาแนวทางจัดตัง้ โรงงานต้น แบบก าจัดผักตบชวาด้ว ย
นวัตกรรมของการแปรรูป จานวน 5 แห่ง ในพืน้ ที่ จ.ฉะเชิงเทรา จ.นครพนม จ.ศรีสะเกษ จ.พิษณุ โลก และ จ.
พัทลุง โดยจะให้เป็ นโรงงานแปรรูปสร้างมูลค่าเพิม่ ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชนและเป็ นศูนย์เรียนรูค้ วบคู่กนั ไป พร้อม
ทัง้ ให้สนับสนุ นและผลักดันการศึกษาวิจยั ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อนาสารชีวพันธุ์มาใช้ในการกาจัดผักตบชวาโดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าและความ
ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
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แต่เราคงจะไม่สามารถคาดการณ์ได้ ว่ากิจกรรมการกาจัดผักตบชวาของคณะกรรมการฯ ชุดนี้ จะมี
การดาเนินการ และมีความยังยื
่ นหรือไม่ เพราะการกาจัดผักตบชวา มีการดาเนินงานมานานกว่า 100 มาแล้ว
แต่ยงั ไม่ได้รบั ผลเท่าทีค่ วร เมื่อ พ.ศ. 2456 มีการออก“พระราชบัญญัตสิ าหรับกาจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456” แต่
ไม่มกี ารใช้บงั คับเพราะใช้ไม่ได้ผล และไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ ทาให้ 90 ปี ต่อมาต้องออก “พระราชบัญญัติ
ยกเลิกกฎหมายบางฉบับทีไ่ ม่เหมาะสมกับกาลปั จจุบนั พ.ศ. 2546” เพื่อยกเลิก “พระราชบัญญัตสิ าหรับกาจัด
ผักตบชวา พ.ศ. 2456 กับเมื่อ พ.ศ. 2523 ภายใต้รฐั บาลของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ มีการจัดตัง้ “โครงการ
สร้างงานในชนบท (กสช.)” และในโครงการนี้มกี ารตัง้ “คณะทางานเฉพาะกิจเพื่อการปราบศัตรูพชื ทางการ
เกษตร” มีนายดารง ลัทธพิพฒ
ั น์ รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ การพลังงาน ในขณะนัน้ เป็ น
ประธาน และ ดร.เสนาะ อุณากูล เป็ นเลขานุ การ โดยเน้นการปราบศัตรูพชื ทางการเกษตร ทีม่ คี วามสาคัญทาง
เศรษฐกิจสูง 3 ชนิด คือ ผักตบชวา ไมยราบยักษ์ และหนู นา โดยให้หน่ วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องร่วมมือกัน ในการดาเนินงานการควบคุมศัตรูพชื เหล่านัน้
ความขัดแย้ง ผลประโยชน์ ใ นการควบคุ ม ผัก ตบชวาหรือ วัชพืช ชนิ ดอื่น ๆ เป็ นเรื่อ งปกติ ตาม
บ้านเรือนหรือเรือนแพริมแม่น้ า แพผักตบชวาที่ลอยมาติดอยู่หน้าบ้านของตนมักจะถูกปั ดสวะออกไป โดยไม่
คานึงว่าจะไปก่อให้เกิดปั ญหาในทีอ่ ่นื หรือไม่ ผักตบชวาทีพ่ บตามห้วย หนอง คลอง บึง หรือตามบ่อยืมสองข้าง
ถนนหรือทางหลวง ส่วนใหญ่กจ็ ะคงมีอยู่เช่นนัน้ เรือ่ ยไป เพราะไม่มใี ครเป็ นเจ้าของ การเก็บผักตบชวา หรือการ
ขุดลอกแหล่งน้ าเหล่ านัน้ ไม่มกี ารดาเนินการโดยผู้ใด ไม่ว่าจะเป็ นชุมชนนัน้ ๆ หรือแม้แต่หน่ วยราชการที่
รับผิดชอบพื้นที่ทีเ ป็ นทางการ นาไปสู่ก ารสะสมปั ญ หาที่เกิดจากผักตบชวา การรณรงค์การกาจัดมักจะไม่
สม่าเสมอ หรือ ไม่ทากันโดยปริยาย หลังจากมีการออกข่าวในสื่อมวลชนแล้ว
ในเรื่องนี้ มีข่าวปรากฏในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันพฤหัสบดีท่ี 13 มิถุนายน 2562 พาดหัวว่า
รัฐจัดทัพรับมือปั ญหาภัยแล้ง ‘ประยุทธ์” ชวนคนไทยเก็บผักตบชวาคนละ 3 ต้น ในการเป็ นประธานเปิ ดงาน
“สร้างรู้ สื่อสาร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าฤดูฝน ปี 2562” มีรายละเอียดว่า “การช่วยเหลือเยียวยาน้ าท่วมภัยแล้ง ระหว่างเดือน ม.ค. 2551-มิ.ย. 2554 ใช้งบช่วยเหลือ 50,281 ล้านบาท เดือน ก.ค. 2554-มิ.ย. 2557 ใช้
งบ 89,755 ล้านบาท และเดือน ก.ค. 2557- ก.ย. 2561 ใช้งบ 18,574 ล้านบาท [รวมทัง้ หมด 158,590 ล้านบาท]
...... ล่ า สุ ด ..... ส่ ว นฤดูน้ า หลาก ก็ต้อ งเตรีย มตัว ก่ อ นที่น้ า จะมา เช่ น การท าล ายสิ่ง กีด ขวางทางน้ า อาทิ
ผักตบชวาที่ขยายพันธุ์จานวนมาก คนไทยต้องช่วยกันคนละไม้ละมือ คนอยู่รมิ ตลิง่ ก็ช่วยกันเก็บคนละ 3 ต้น
..... ทัง้ นี้ สานักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) ได้เสนอแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
20 ปี ต่อคณะรัฐมนตรี “หากได้รบั การอนุ มตั จิ ะสามารถเริม่ งานตามแผนตามเขตลุ่มน้ าและชุมชนต่าง ๆ รวม
400 โครงการได้ทนั ที” ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้งบช่วยเหลือตัง้ แต่เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2561
รวม 11 ปี ไปแล้วรวมทัง้ หมด 158,590 ล้านบาท จึงยังไม่สามารถคาดคะเนได้ว่ารัฐบาลจะต้องให้งบช่วยเหลือ
โครงการ 20 ปี น้อี กี เท่าไรหรืออีกกีแ่ สนล้านบาท จะได้ผลทีย่ งยื
ั ่ นหรือจะปฏิบตั ไิ ด้ หรือจะคุม้ ทุนหรือไม่
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ในทางปฏิบ ัติ เราจะต้อ งค านึ ง ถึง ว่ า ส่ ว นประกอบหลัก ของต้น ผัก ตบชวาคือ น้ า Book (1969)
รายงานว่าปริมาณของน้ าในต้นผักตบชวาโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 93.4% จากการตรวจสอบของรายงาน 82 เรื่อง และ
NAS (1977) ให้ขอ้ สังเกตุว่าปริมาณน้ าทีส่ ูงจะเป็ นอุปสรรคขัดขวางในการขนส่ง และการแปรรูปผักตบชวามาใช้
เป็ นวัต ถุ ดิบ ซึ่งจะเป็ นสสารแห้ง (dry matter) เพียง 5% เท่านัน้ นอกจากนัน้ Solly (1984) รายงานว่า ใน
อินเดียผักตบชวาทีเ่ ก็บด้วยแรงงานหรือโดยเครื่องจักรกล มากองทับถมกัน มีปริมาณน้ าสูงถึง 95.8% ซึง่ อาจ
ลดลงเป็ น 72.0% ในเวลา 15 วัน ที่อุณหภูมแิ ละความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 25°C และ 68% ตามลาดับ การเก็บ
ผักตบชวามากองทับถมไว้ ความชืน้ จะทาให้แห้งและสลายตัวช้า ทาให้ส่งกลิน่ เน่ าเหม็น มีผลกระทบในทางลบ
เป็ นมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อมของชุมชนใกล้เคียง ดังนัน้ ปริมาณน้ าที่สูงของต้นผักตบชวาจะเป็ นปั จจัยแรกที่เรา
ควรนามาพิจารณา ในการทีจ่ ะนาผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ วิธแี ละกระบวนการเอาน้ าออก
(dewatering หรือ dehydration)
ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2562 สานักข่าวไทยรายงานว่า ใน จ.พระนครศรีอยุธยา มีผสู้ ามารถทา
เสือ้ จากเส้นใยผักตบชวาได้ โดยการนาก้านใบผักตบชวามา “ทุบน้ า” ออก แล้วนาเส้นใยทีไ่ ด้มาทาเสือ้ และใน
การนี้จะต้องใช้ผกั ตบชวา 1,00 กก. หรือ 1 ตัน มาทุบน้ าออก เพื่อให้ได้เส้นใยเพียงพอสาหรับการทาเสือ้ ได้ 1
ตัว แต่ไม่บอกว่าใช้เวลาเท่าไรในการทาเสือ้ 1 ตัว และทาได้ก่ตี วั แล้ว กับวางจาหน่ ายราคาตัวละเท่าไร มีการ
เปิ ดการฝึกอบรมให้แก่ผทู้ ส่ี นใจ ซึง่ มีจานวนผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นจานวนมาก
การกาจัดโดยการใช้แรงงาน โดยการนาผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการนาไป
ทาเป็ นอาหารสัตว์ การนาไปทาปุ๋ ย ฯลฯ ไม่คุม้ ทุนและใช้แรงงานสูง จึงไม่มกี ารกาจัดโดยการใช้แรงงาน แต่ถา้ ผู้
ที่อยู่ในชุมชนนัน้ จะเข้าไปจับสัตว์น้ าในแหล่งน้ านัน้ ก็สามารถที่จะเก็บผักตบชวาออกได้หมดเพียงในเวลาวัน
เดียวหรือไม่ก่วี นั เท่านัน้ ในแหล่งน้ าขนาดเล็กเช่นนั ้น การควบคุมโดยการใช้สารกาจัดวัชพืชจะไม่เหมาะสม
เพราะมีผ ลกระทบในทางลบต่ อ สิ่ง แวดล้อ ม ในบางประเทศต้อ งมีก ารประเมิน ผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้อ ม
(Environmental impact assessment – EIA) ถ้าจะใช้สารกาจัดวัชพืชในการกาจัดผักตบชวาในแหล่งน้ า การ
ควบคุมโดยวิธกี ลอย่างต่อเนื่อง จะเป็ นวิธกี ารควบคุมที่เหมาะสมที่สุดทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว การควบคุม
โดยการใช้แมลงก็ไม่เหมาะสมเช่นกัน ถ้าต้องการผลการควบคุมทีร่ วดเร็ว ต้องใช้เวลาหลายปี จะเปรียบเทียบให้
เห็นผลเหมือนกับการใช้สารกาจัดวัชพืชไม่ได้
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Rezania et al. (2015) แห่ ง Institute of Environmental and Water Resources Management,
Universiti Teknologi Malaysia ประเทศมาเลเซีย รายงานว่าผักตบชวามีน้าร้อยละ 95.5 ไนโตรเจนร้อยละ 0.04
ขีเ้ ถ้าร้อยละ 1.0 ฟอสเฟตร้อยละ 0.06 โปแตสเซียมร้อยละ 0.20 และ สารอินทรียร์ อ้ ยละ 3.5 แต่ถ้ามีความชื้น
ร้อยละ 0 จะมีสารอินทรียร์ อ้ ยละ 75.8 ไนโตรเจนร้อยละ 1.5 และขีเ้ ถ้าร้อยละ 24.2 ซึง่ ประกอบด้วย potassium
ร้อยละ 28.7, nitrateร้อยละ 1.8, calciumร้อยละ 21.0 และ phosphate ร้อยละ 7.0
มีการนาผักตบชวาไปใช้ทาประโยชน์ ต่าง ๆ หลายรูปแบบในหลายประเทศทัวโลก
่
เช่น ใช้เป็ น
วัตถุดบิ ผลิตปุ๋ ยชีวภาพ แกสชีวภาพ การบาบัดน้ าเสีย ผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมจากผักตบชวา ฯลฯ และ Chai
& Wong (2013) แห่ง Universiti Tunku Abdul Rahman ประเทศมาเลเซีย รายงานว่าน้ าสกัดจากใบผักตบชวา
มีศกั ยภาพที่จะนามาใช้เป็ นสารกาจัดวัชพืชสาหรับไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra) และวัชพืชในแปลงถัวเขี
่ ยว
(Vigna radiata) ได้ โดยการยับยัง้ การงอกของเมล็ดและระงับการเจริญเติบโตของรากต้นกล้า
อนึ่ง ไม่เป็ นที่ทราบว่า “คณะกรรมการอานวยการบูรณาการแก้ไขปั ญหาผักตบชวา” ที่ม ี พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนัน้ เป็ นประธาน ซึ่งให้
ความสาคัญของการกาจัดผักตบชวาโดยให้การบริหารจัดการน้ าเป็ นยุทธศาสตร์น้ าแห่งชาติ มีขอ้ มูลเกี่ยวกับ
การควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธแี บบคลาสสิก ทีมกี ารดาเนินการมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2520 หรือมากกว่า 40 ปี มาแล้ว
โดยศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการนาแมลงศัตรูธรรมชาติ
จากแหล่งกาเนิดของผักตบชวาในอเมริกาใต้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้วงงวงผักตบชวา เข้ ามาตรวจสอบความ
ปลอดภัยในการทีจ่ ะนาเข้ามาใช้ควบคุมผักตบชวา โดยการเพาะเลีย้ งเพิม่ ปริมาณ แล้วนาไปปลดปล่อยในแหล่ง
น้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าสาธารณะทัวประเทศ
่
จนสามารถตัง้ รกรากได้อย่างถาวร และแพร่กระจายออกไป
ควบคุมผักตบชวาอยู่ทวประเทศแล้
ั่
ว และให้ผลในการควบคุมผักตบชวาแบบทีไ่ ม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า
(invisible end-result) อยูต่ ลอดเวลาในขณะนี้อยูแ่ ล้ว
โดยเช่ น นี้ ท าให้เ กิด มีปุ จ ฉาขึ้น มา ว่ า ในกรณี ศึก ษานี้ เราจะถือ ว่ า เป็ น “ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์” (Conflict of interest) (Huffaker, 1957, 1964) หรือ น่าทีจ่ ะเป็ น “การเพิกเฉยละเลยผลประโยชน์ ”
(Ignorance of interest)
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7.3 จอกหูหนูยกั ษ์ (Giant salvinia, Kariba weed, Salvinia molesta)
พืชน้าในสกุล Salvinia ในประเทศไทย มีอยู่ 2 ชนิด คือ จอกหูหนู (Salvinia cucullata) และ แหนใบ
มะขาม (Salvinia natans) (เต็ม สมิตินันทน์ , 2544) และไม่มรี ายงานว่ามีจอกหูห นู ยกั ษ์ (Salvinia molesta)
ในประเทศไทย ถึงแม้ว่าจะพบว่ามีการระบาดในแหล่งน้ าตามชายแดนทีต่ ดิ กับมาเลเซีย มาตัง้ แต่ช่วงปลายของ
ทศวรรษ 1970s ก็ตาม และมีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 14 ให้จอกหูหนูยกั ษ์เป็ นสิง่ ต้องห้าม
มิให้มกี ารนาเข้ามาในราชอาณาจักร ตัง้ แต่เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2521
จอกหูหนู ยกั ษ์ (Salvinia molesta) มีการระบาดที่รุนแรงในแอฟริกา บราซิล ออสเตรเลีย อินเดีย
ศรีล ัง กา อิน โดนี เ ซีย สิง คโปร์ และ มาเลเซีย (Pancho & Soerjani, 1978) มีถิ่น ก าเนิ ด อยู่บ ราซิล ตอนใต้
( Waterhouse & Norris, 1987) กั บ ถู ก จั ด ว่ า เ ป็ น ช นิ ด พั น ธุ์ ต่ า ง ถิ่ น 1 ใ น 100 ช นิ ด ต า ม ร า ย ชื่ อ ใ น
ฐานข้ อ มู ล Global Invasive Species Database (GISD) ที่ จ ัด ท าขึ้ น โดย IUCN (International Union for
Conservation of Nature) มีการระบาดอยู่ในศรีลงั กาเมื่อ ค.ศ. 1939 ภายใต้ช่อื Salvinia auriculata ซึ่งต่อมา
เปลี่ยนชื่อเป็ น Salvinia molesta โดย Mitchell (1972) (Thayer et al., 2018) ระบาดอยู่ในมาเลเซีย ตัง้ แต่ช่วง
ต้นทศวรรษ 1940s และเป็ นวัชพืชที่สาคัญในนาข้าวในมาเลเซียและอินโดนีเซีย ในช่วงทศวรรษ 1970s แล้ว
ระบาดเข้ามาในประเทศไทยตัง้ แต่ในช่วงปลายทศวรรษ 1970s ในภาคใต้ของประเทศไทย เคยมีการติดประกาศ
ที่สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ห้ามการนาเข้าโดยกรมวิชาการเกษตร ต่อมาพบว่ามีการลักลอบนาเข้ามา
จาหน่ ายเป็ นพืชน้ าไม้ประดับที่ตลาดสวนจตุจกั รในกรุงเทพฯ ตัง้ แต่ ต้นทศวรรษ 1990s (บรรพต ณ ป้ อมเพชร,
pers. com.) และต่อมากรมวิชาการเกษตร ในจดหมายข่าวผลิใบ รายงานว่า “ในปี 2544 มีการนาจอกหูหนู ยกั ษ์
มาจาหน่ ายเป็ นสมุนไพรในตลาดพันธุไ์ ม้ทส่ี วนจตุจกั ร เจ้าหน้าทีจ่ ากกรมวิชาการเกษตรได้เข้าชีแ้ จง และกาจัด
ออกไปเมือ่ ปี 2550” และเริม่ พบการระบาดเป็ นวัชพืชต่างถิน่ ทีร่ กุ ราน (invasive alien weed) ในแหล่งน้าในภาค
กลางของประเทศมาตัง้ แต่ นนั ้ เป็ นต้นมา จนถึงปั จจุบนั และจะแพร่กระจายออกไปอีกมากขึน้ หากไม่มนี โยบาย
หรือการบริหารจัดการ ในการควบคุมทีแ่ น่นอนและมีประสิทธิภาพ
จอกหูหนูยกั ษ์ S. molesta ถือว่าเป็ นวัชพืชน้าทีม่ คี วามสาคัญสูงทีส่ ุดชนิดหนึ่ง เป็ นวัชพืชต่างถิน่ ที่
รุกรานในเขตร้อนและเขตใกล้รอ้ น ในหลายประเทศในแอฟริกา ในเอเชียในอินเดีย ศรีลงั กา มาเลเซีย สิงคโปร์
และอินโดนีเชีย ในอเมริกาเหนือและใต้ ในออสเตรเลีย และปาปั วนิวกินี (Julien et al., 2009) การจาแนกชนิด
identification) ของจอกหูหนู ยกั ษ์ S. molesta (ภาพที่ 7.15) อาจมีความสับสนอยู่บ้างสาหรับนักวัชพืช หรือ
แม้แต่สาหรับผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูท้ ไ่ี ม่คุน้ เคยกับจอกหูหนูชนิดอื่น เช่น S. cucullata (ภาพที่ 7.15) และ แหนใบมะขาม
S. natans ในประเทศไทย และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ภาพที่ 7.15 จอกหูหนูยกั ษ์ Salvinia molesta (บน) และ จอกหูหนู Salvinia cucullata (ล่าง)
ส่วนความเป็ นมาของจอกหูหนูยกั ษ์ คือมีการแยกจอกหูหนู อกี ชนิดหนึ่งคือ S. auriculata จากกลุ่ม
S. auriculata complex ซึง่ ประกอบด้วย S. auriculata, S. biloba และ S. herzogii ในถิน่ กาเนิดในทวีปอเมริกา
ตัง้ แต่เม็กซิโก จนถึงบราซิล อาร์เจนตินา และชิล ี ออกมาตัง้ ชื่อใหม่เป็ น S. molesta โดย Mitchell (1972) นัก
พฤกษศาสตร์แห่ง Botany Department, University of Rhodesia, Salisbury ประเทศโรดีเชีย ในแอฟริกา ซึ่ง
ปั จ จุ บ ัน คือ ประเทศซิม บับ เว หลัง จากท าวิท ยานิ พ นธ์ ป ริญ ญาเอก เรื่อ ง Autecology studies of Salvinia
auriculata Aubl. และจบปริญญาเอกจาก University of London เมือ่ ค.ศ. 1970 (Mitchell, 1970) และ การใช้ช่อื
สามัญ ของ S. molesta นอกจากเป็ น giant salvinia ให้เ ป็ น Kariba weed โดย Mitchell (1972) ตามชื่อ ของ
เขื่อน Kariba กัน้ แม่น้ า Zambezi River และทะเลสาบ Kariba lake ในบริเวณเขตแดนประเทศแซมเบียและ
ซิมบับเวในแอฟริกา ซึง่ ถือว่าเป็ นทะเลสาบทีม่ นุ ษย์สร้างขึน้ ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก เป็ นทีว่ จิ ารณ์กนั ว่าไม่เหมาะสม
เพราะถิ่นกาเนิดเดิมของ S. molesta ที่เปลี่ยนเป็ นชื่อใหม่จาก S. auriculata ซึ่งดัง้ เดิมอยู่ในบราซิลในทวีป
อเมริกาใต้ แต่ภายหลังมาระบาดรุนแรงอยู่ในทะเลสาบคาริบาในทวีปแอฟริกา และบางประเทศในทวีปเอเชีย
กับได้เข้ามาระบาดในแม่น้า Zambezi ในแอฟริกามาตัง้ แต่ ค.ศ. 1949 หรือ 23 ปี ก่อน ซึง่ ต่อมา Mitchell (1972)
เปลีย่ นเรียกชื่อเป็ น S. molesta ทาให้การระบาดของ S. auriculata ในประเทศต่าง ๆ ก่อน ค.ศ. 1972 กลายมา
เป็ นการระบาดของ S. molesta ทัง้ หมด ยกเว้นในอเมริกาใต้
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ในช่วงปลายทศวรรษ 1970s เมือ่ เริม่ มีวกิ ฤติการณ์ทางการเมืองและผิวสี David S. Mitchell อพยพ
ออกจากโรดีเชีย ไปทางานอยูท่ ่ี CSIRO Center for Irrigation Research, Griffith, NSW, Australia และปั จจุบนั
ทางานอยูท่ ่ี Murray-Darling Fresh Water Research Center, Albury, Australia
บรรพต ณ ป้ อมเพชร (pers. com.) กล่าวว่าการจาแนกชนิดของจอกหูหนู ยกั ษ์ S. molesta ใน
ประเทศไทยยังมีความสับสนอยู่บา้ ง แม้แต่โดยผูเ้ ชีย่ วชาญโดยตรงคือ David S. Mitchell ผูต้ งั ้ ชื่อวิทยาศาสตร์
ของจอกหูหนูชนิดนี้ขน้ึ มาเป็ นจอกหูหนูชนิดใหม่
เมื่อ เดือ นตุ ล าคม พ.ศ. 2526 David S. Mitchell เข้ามาส ารวจการแพร่ระบาดของจอกหูห นู ใ น
ประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยบรรพต ณ
ป้ อ มเพชร และมหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ โดยวิเ ชีย ร เฮงสวัส ดิ ์ บนสมมติฐ านว่ า น่ า ที่จ ะมีก ารระบาดของ
S. molesta บนแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Continental Southeast Asia) คือประเทศไทย พม่า
ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพราะมีการระบาดอยู่ในอินโดนีเซีย สิงคโปร์ และมาเลเซียตะวันตกบนแหลมมาลา
ยู มาเป็ นเวลานานตัง้ แต่ทศวรรษ 1940s มาแล้ว จึงน่ าทีจ่ ะระบาดไปทัวแผ่
่ นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ดว้ ย จากการสารวจแหล่งน้ าในภาคกลาง และภาคเหนือใน จ.เชียงใหม่ ลาพูน พะเยา และเชียงราย พบว่า
จอกหูหนู ท่พี บส่ ว นใหญ่ ค ือ S. cucullata และส่ ว นหนึ่งคือ S. natans แต่ David S. Mitchell บอกว่าเป็ น S.
molesta ทีย่ งั เป็ นระยะต้นอ่อนยังไม่โตเต็มที่ ซึง่ บรรพต ณ ป้ อมเพชร โต้แย้งว่าไม่ใช่ S. molesta แต่เป็ นจอก
พืน้ เมืองคือ S. cucullata ส่วน S. molesta ยังไม่พบในภาคอื่นของประเทศ แต่อาจจะพบว่าเริม่ ระบาดลามเข้า
มาในภาคใต้ของประเทศไทยจากมาเลเซีย
อีก 5 ปี ต่อมา David S. Mitchell เข้ามาในประเทศไทยอีก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 และ
เดือนกันยายน พ.ศ. 2532 บรรพต ณ ป้ อมเพชร จึงพาไปดูจอกหูหนู S. cucullata ณ จุดต่าง ๆ ทีเ่ คยไปสารวจ
ด้วยกันมาก่อนแล้วเมื่อ พ.ศ. 2526 ซึง่ นอกจากการเปลีย่ นแปลงทางนิเวศวิทยาของแหล่งน้ าเหล่านัน้ มากบ้าง
น้ อยบ้าง จอกหูหนู ท่พี บส่วนใหญ่ก็ยงั คงเป็ น S. cucullata เช่นเดิม เป็ นการยืนยันว่ายังไม่มกี ารระบาดของ
จอกหูหนูยกั ษ์ S. molesta ทัวไปในประเทศไทย
่
และ David S. Mitchell ก็ยอมรับความผิดพลาดในการจาแนก
ชนิ ด ของจอกหู ห นู S. cucullata ว่ า เป็ นต้ น อ่ อ นของ S. molesta เมื่อ พ.ศ.2526 และต่ อ มา Douglas F.
Waterhouse และ Jim M. Cullen จาก CSIRO Division of Entomology, Canberra, Australia เข้ามาประเมินผล
โครงการควบคุมไมยราบยักษ์ และ ผักตบชวาโดยชีววิธ ี ของ Australian Center for International Agricultural
Research (ACIAR) ร่วมกับศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในประเทศไทยเมื่อ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2533 และจากการสารวจวัชพืชน้ าที่อุทยานนกน้ าทะเลน้อย อ. ควนขนุ น จ. พัทลุง กว๊าน
พะเยา จ. พะเยา และแหล่งน้ าทัว่ ๆ ไป ยืนยันว่าจอกหูหนู ท่พี บทุก แห่งคือ S. cucullata ไม่ใช่ S. molesta
(บรรพต ณ ป้ อมเพชร, pers. com.)
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การควบคุมจอกหูหนูยกั ษ์ S. molesta โดยชีววิธใี นประเทศต่าง ๆ ในช่วงทศวรรษ 1970s จะเป็ น
การใช้ ด้ ว งงวง Cyrtobagous singularis Hustache (Coleoptera: Erirhinidae) ตัก๊ แตน Paulinia acuminata
(Orthoptera: Pauliniidae) และผีเสือ้ Samea multiplicalis (Lepidoptera: Crambidae) จากตรินิแดด ต่อจากนัน้
ในช่ว งทศวรรษ 1980s เป็ นต้นมา ไม่มกี ารใช้แมลงเหล่ านี้มากนัก แต่ จะเป็ นการใช้ด้ว งงวง Cyrtobagous
salviniae Calder & Sands (Coleoptera: Erirhinidae) ซึ่งเมื่อเริม่ นามาใช้ในออสเตรเลีย ค.ศ. 1980 เข้าใจว่า
เป็ น C. singularis (Forno et al., 1983; Sands, 1983; Sands et al., 1983; Julien & Griffiths, 1998) เพราะ
เป็ นทีเ่ ข้าใจว่าในสกุล Cyrtobagous Hustache มีดว้ งงวงเพียงชนิดเดียวเท่านัน้ (monotypic) (Kissinger,1966;
Center et al., 2002) จนกระทัง่ เมื่อ Calder & Sands (1985) แยกด้ ว งงวงที่เ ข้ า ใจว่ า เป็ น Cyrtobagous
singularis Hustache ทีน่ าเข้ามาจากบราซิล เพื่อใช้ควบคุม S. molesta ในออสเตรเลียเมื่อ ค.ศ. 1980 ว่าเป็ น
ด้วงงวงในสกุล Cyrtobagous ชนิดใหม่ และตัง้ ชื่อเป็ น Cyrtobagous salviniae Calder & Sands (ภาพที่ 7.16)
ซึง่ มีความแตกต่างกันไม่มากนักทางด้านสัณฐานวิทยา แต่จะแตกต่างกันในนิสยั การกินพืชอาศัย (host feeding
behavior) กล่าวคือ หนอนของ C. salviniae จะกินเข้าไปในเหง้า (rhizome) และด้วงตัวเต็มวัยจะกินหน่ อ ส่วน
ทัง้ หนอนและตัวเต็มวัยของ C. singularis จะกินแต่ใบและส่วนอื่นของต้น ไม่กนิ เหง้าหรือเนื้อเยือ่ meristem ทา
ให้ C. salviniae มีประสิทธิภาพในการกัดกินและทาลายสูงกว่า C. singularis

ภาพที่ 7.16 ตัวเต็มวัยและหนอนของด้วงงวงจอกหูหนูยกั ษ์ Cyrtobagous salviniae
(แหล่งทีม่ า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)
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ซึง่ ในกรณีน้ี จะเป็ นการแสดงให้เห็นความสาคัญของงานอนุ กรมวิธาน (taxonomy) ในการจาแนก
ชนิด (identification) ที่ถูกต้องของทัง้ วัชพืชในเป้ าหมาย ว่าเป็ น S. cucullata หรือ S. molesta และชนิดของ
แมลงศัตรูธรรมชาติ ว่าเป็ น C. singularis หรือ C. salviniae ที่จะนาไปสู่ความสาเร็จของโครงการการควบคุม
จอกหูหนูยกั ษ์โดยชีววิธ ี (Center et al., 2002)
มีการนาด้วงงวง C. salviniae โดยในขณะนัน้ เข้าใจผิดว่าเป็ น C. singularis จากบราซิล เข้าไปใช้
ควบคุมจอกหูหนู ยกั ษ์ในออสเตรเลียเมื่อ ค.ศ. 1980 ซึง่ สามารถควบคุมจอกหูหนูยกั ษ์ได้ดมี ากในเขตร้อนและ
เขตใกล้รอ้ น (tropical and subtropical areas) ภายในเวลาเพียง 18 เดือนเท่านัน้ แต่กลับไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
ในเขตทีเ่ ย็น (temperate area) (Room et al., 1981; Julien et al., 2009) (ภาพที่ 7.17)

ภาพที่ 7.17 ด้วงงวงจอกหูหนูยกั ษ์ Cyrtobagous salviniae และการลงทาลายควบคุมจอกหูหนูยกั ษ์
“ก่อน” และ “หลัง” การปลดปล่อย ที่ Lake Moondara, Mt. Isa, Queensland ประเทศ
ออสเตรเลีย (แหล่งทีม่ า: P. Room, CSIRO, Australia)
ต่อจากนัน้ มีการนาไปใช้ควบคุมจอกหูหนู ยกั ษ์ในแม่น้ าเซปิ ก (Sepik River) ในปาปั วนิวกินี เมื่อ
ค.ศ. 1982 ในอินเดียเมือ่ ค.ศ. 1983 ในนามิเบียเมือ่ ค.ศ. 1984ในแอฟริกาใต้เมือ่ ค.ศ. 1985 ในศรีลงั กาเมื่อ ค.ศ.
1986 ในมาเลเซียเมื่อ ค.ศ. 1989 ในเคนยาและแซมเบียเมื่อ ค.ศ. 1990 ในฟิ จเิ มื่อ ค.ศ. 1991 ในซิมบับเวเมื่อ
ค.ศ. 1992 และในกานา เมือ่ ค.ศ. 1996
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มีร ายงานว่ า ในสหรัฐ อเมริก า มีก ารพบด้ว งงวง C. salviniae ครัง้ แรกเมื่อ ค.ศ. 1962 ในชื่อ
C. singularis ที่ Archbold Biological Station, Venus ในฟลอริดา ซึง่ มีการสันนิษฐานว่าเป็ นการนาเข้ามาจาก
อเมริกาใต้โดยเหตุบงั เอิญ เพราะไม่มอี ยู่ในบันทึกของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) (Kissinger, 1966) การ
ควบคุมจอกหูหนู ยกั ษ์โดยชีววิธใี นสหรัฐฯ เริม่ ต้นเมื่อ ค.ศ. 1999 โดยการเก็บรวบรวมด้วงงวงจากจอกหูหนู
S. minima ในฟลอริดา แล้วนาไปปลดปล่อยในลุยเซียนาและเทกซัส (Center et al., 2002)
เมื่อค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) โดยความร่วมมือกับ Dr. Wendy Forno แห่ง CSIRO Entomology
Long Pocket Laboratories, Indooroopilly, Brisbane ประเทศออสเตรเลีย ศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ท
รียแ์ ห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นาด้วงงวง C. salviniae จากบราซิล ผ่านออสเตรเลีย เข้ามาเพื่อทา
การทดสอบว่าจะสามารถใช้เป็ นตัวกระทาการควบคุมจอกหูหนู S. cucullata ในประเทศไทยได้หรือไม่ จากการ
ทดสอบปรากฎว่าด้วงงวง C. salviniae ไม่สามารถเจริญเติบโตครบวงจรชีวติ บนจอกหูหนู S. cucullata และ
S. natans ได้ จึงไม่มกี ารดาเนินการต่อตัง้ แต่นนั ้ เป็ นต้นมา
ในแอฟริกา มีการพบด้วงงวง C. singularis ทีป่ ลดปล่อยในแซมเบียเมือ่ ค.ศ. 1971 ในซิมบับเวเมื่อ
ค.ศ. 1984 ใช้เวลานานถึง 13 ปี และที่ปลดปล่อยในบอตสวานาเมื่อ ค.ศ. 1976 ในนามิเบียเมื่อค.ศ. 1984 ใช้
เวลานานถึง 8 ปี และมีการพบด้ว งงวง C. salviniae ที่ปลดปล่อยในนามิเ บียเมื่อ ค.ศ. 1984 ในบอตสวานา
ภายในเวลาเพียง 1 ปี เท่านัน้ (Julien & Griffiths, 1998)
นอกจากนัน้ Julien & Griffiths (1998) รายงานว่ามีการนาด้วงงวง C. salviniae จากออสเตรเลีย
เข้าไปใช้ควบคุมจอกหูหนูยกั ษ์ S. molesta ในมาเลเซียเมื่อค.ศ. 1989 และจากการปลดปล่อยทีส่ องจุด ซึง่ ไม่ม ี
การระบุตาแหน่ ง พบว่าสามารถควบคุมจอกหูหนู ยกั ษ์ได้ภายในเวลาเพียง 14 เดือน และสมควรที่จะนาไป
ปลดปล่อยให้แพร่กระจายมากขึน้ แต่จากการสารวจในอ่างเก็บน้าเขือ่ นสะเดา จ. สงขลา และหนองน้าขนาดต่าง
ๆ ตามชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่มจี อกหูหนู ยกั ษ์ S. molesta ปรากฏอยู่ ว่าจะมีด้ว งงวง C. salviniae จาก
มาเลเซีย แพร่กระจายเข้ามาถึงประเทศไทยหรือไม่ เป็ นเวลาเกือบ 30 ปี ทผ่ี ่านมา ยังไม่พบร่องรอยของด้วงงวง
C. salviniae แต่อย่างใด (บรรพต ณ ป้ อมเพชร, pers. com.)
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นอกจากนัน้ จากรายงานว่ามีการระบาดของจอกหูหนูยกั ษ์ S. molesta ในแหล่งน้าทัวประเทศไทย
่
เมือ่ พ.ศ. 2560 นัน้ จากการติดตามตรวจสอบโดยผูเ้ ขียน ในแหล่งน้าทีร่ ะบุว่ามีการระบาด เช่นทีก่ ว๊านพะเยา จ.
พะเยา และอ่างเก็บน้ าเขื่อนกิว่ ลม ต. บ้านแลง อ. เมือง จ. ลาปาง ปรากฏว่าเป็ นการรายงานและจาแนกชนิดที่
ไม่ถูกต้อง เพราะเป็ นการระบาดทัวไปตามปกติ
่
ของจอกหูหนู S. cucullata ที่ระบาดแพร่กระจายอยู่ก่อนแล้ว
ทัง้ สิน้ ไม่ใช่จอกหูหนู ยกั ษ์ S. molesta ซึง่ ในขณะนี้พบว่ามีการระบาดอยู่ในแหล่งน้ า บางแห่งในภาคกลางของ
ประเทศเท่านัน้
จึงน่ าที่จะมีก ารนาด้ว งงวง C. salviniae เข้ามาทดสอบความปลอดภัยและใช้ประโยชน์ ใ นการ
ควบคุมจอกหูหนูยกั ษ์ S. molesta อีกคารบหนึ่ง หลังจากการทีเ่ คยนาเข้ามาทดสอบเพื่อการควบคุมจอกหูหนู
S. cucullata แต่ไม่สามารถรอดชีวติ ได้
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สรุป (Conclusion)
ถึงแม้ว่าจะมีวชั พืชน้ าต่างถิน่ ที่มคี วามสาคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทยหลายชนิด ที่น่าจะเป็ น
วัชพืชในเป้ าหมาย เพื่อการควบคุมโดยชีววิธแี บบคลาสสิกก็ตาม การเลือกการดาเนินการในขัน้ ต้นในประเทศ
ไทย ได้กาหนดวัชพืชน้าต่างถิน่ ไว้เพียง 3 ชนิดเท่านัน้ เป็ นวัชพืชในเป้ าหมาย เพราะมีการควบคุมวัชพืชน้ าต่าง
ถิน่ เหล่านี้โดยชีววิธอี ยู่ในหลายประเทศ ทีเ่ ราสามารถนาแมลงศัตรูธรรมชาติทม่ี กี ารใช้กนั อยู่ เข้ามาตรวจสอบ
และทดสอบเพื่อใช้ประโยชน์ ได้ในประเทศไทย ซึ่งวัชพืชน้ าต่างถิ่นในเป้ าหมายประกอบด้วย 1) ผักเป็ ดน้ า
(alligator weed, Alternanthera philoxeroides); 2) ผักตบชวา (water hyacinth, Eichhornia crassipes) และ 3)
จอกหูหนูยกั ษ์ (giant salvinia หรือ Kariba weed, Salvinia molesta)
ชนิดของวัชพืชน้ าต่างถิ่น แหล่งกาเนิด แมลงศัตรูธรรมชาติหรือตัวกระทาการควบคุมโดยชีววิธ ี
แหล่งกาเนิด ปี ทน่ี าเข้ามา และปี ทท่ี าการปลดปล่อย และสถานภาพในปั จจุบนั ได้สรุปไว้ในตารางที่ 7.1

ตารางที่ 7.1 ชนิดของวัชพืชน้ าต่างถิน่ แหล่งกาเนิด แมลงศัตรูธรรมชาติหรือตัวกระทาการควบคุมโดยชีววิธ ี
แหล่งกาเนิด ปี ทน่ี าเข้ามา และปี ทท่ี าการปลดปล่อย และสถานภาพในปั จจุบนั
Target weed
species, origin
& common
name
1. ผักเป็ ดน้ า
Alternanthera
philoxeroides
(Amaranthaceae)
South America
(alligator weed)
2. ผักตบชวา
Eichhornia
crassipes
(Pontederiaceae)
South America
(water hyacinth)

Biocontrol
agent

Source and year of
introduction and
first release

Agasicles
hygrophila
(Coleoptera:
Chrysomelidae)
(flea beetle)

Argentina via Florida,
USA via Australia
Introduced 1981,
1982 First release
1981

Not established after first release in
1981; second introduction and release
in 1982 resulted in its wide
establishment with complete control

1. Neochetina
eichhorniae
(Coleoptera:
Erirhinidae)
(the mottled
water hyacinth
weevil)

Argentina via Florida,
USA
Introduced 1977,
1979
First release 1979

Established and wide spread all over
the country with substantial control;
Spread naturally to Laos, Cambodia
and West Malaysia; Introduced to Sri
Lanka (1979, 2005, 2014), Myanmar
(1979), India (1983), Vietnam (1990),
China (1992), Philippines (1992) and
Taiwan (1994)
Established and wide spread all over
the country with substantial control;
Introduced to China (1992),
Philippines (1992), Taiwan (1994), Sri
Lanka (2005, 2014)
Established in Chao Phraya River
Delta but with no control; Introduced
to Malaysia (1996)

Current project status
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ตารางที่ 7.1 (ต่อ)
Target weed
species, origin Biocontrol agent
& common
name
2. ผักตบชวา
2. Neochetina
Eichhornia
bruchi
crassipes
(Coleoptera:
(Pontederiaceae) Erirhinidae)
South America
(the chevroned
(water hyacinth)
water hyacinth
weevil)
3. Niphograpta
albiguttalis
(Lepidoptera:
Crambidae)
(water hyacinth
moth)

Source and year of
introduction and
first release

Current project status

Argentina via Florida,
USA via Australia
Not established
Introduced 1990 First
release 1991

Argentina via Florida,
USA via Australia
Not established
Introduced 1994 First
release 1995
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ตารางที่ 7.1 (ต่อ)
Target weed
species, origin &
common name
2. ผักตบชวา
Eichhornia
crassipes
(Pontederiaceae)
South America
(water hyacinth)

3. จอกหูหนูยกั ษ์
Salvinia molesta
(Salviniaceae)
South America
(giant salvinia,
Kariba weed)

Source and year
Biocontrol
Current project status
of introduction
agent
and first release
4. Xubida
South America via
infusellus
Florida, USA via Not established
Australia
(Lepidoptera:
Crambidae)
Introduced 1997
(water hyacinth First release 1998
stalk borer)
5. Eccritotarsus
catarinensis
(Heteroptera:
Miridae)
(water hyacinth
mirid)

Brazil via
Australia;
Purchased from
Not established
South Africa
Introduced 1998
First release 1998

Cyrtobagous
salviniae
(Coleoptera:
Erirhinidae)
(salvinia weevil)

Brazil via Australia
Introduced 1987
forSalvinia
cucullata;Failed to
survive in
quarantine
No release

Initially introduced for trial on Salvinia
cucullata when S. molesta was
present at the southern ThaiMalaysian border in the mid-1980s;
Now with S. molesta spreading to the
Central Plain, a plan to introduce C.
salviniae from Australia is in the
pipeline

ในการควบคุมผักเป็ ดน้ า มีการนาแมลงศัตรูธรรมชาติเข้ามาเพียงชนิดเดียว คือด้วงหมัดผักเป็ ดน้ า
Agasicles hygrophila หลังการปลดปล่อย ด้วงสามารถตัง้ รกรากและแพร่กระจายไปทัวประเทศ
่
ให้ผลในการ
ควบคุมเป็ นที่น่าพอใจแบบการควบคุ มที่ให้ผลแบบสมบูรณ์ (complete control) และถาวร ส่วนการควบคุ ม
ผักตบชวา มีการนาแมลงศัตรูธรรมชาติเข้ามาทัง้ หมด 5 ชนิด คือ ด้วงงวงผักตบชวา Neochetina eichhorniae
และ Neochetina bruchi ผีเสือ้ ผักตบชวา 2 ชนิด คือ Niphograpta albiguttalis และ Xubida infusellus และมวน
ผักตบชวา Eccritotarsus catarinensis ปลดปล่อยทัง้ 5 ชนิด หลังการปลดปล่อย พบว่าสามารถตัง้ รกรากได้
ถาวรและแพร่กระจายได้ 3 ชนิด ให้ผลในการควบคุมเป็ นทีน่ ่ าพอใจแบบการควบคุมทีใ่ ห้ผลแบบ (substantial
control) ทัวประเทศ
่
คือ ด้วงงวง N. eichhorniae และ N. bruchi และชนิดที่ให้ผลในการควบคุมแบบที่ให้ผล
เพียงบางส่วน (partial control) คือ ผีเสือ้ N. albiguttalis ในภาคกลาง และทีไ่ ม่สามารถตัง้ รกรากได้ 2 ชนิด คือ
ผีเสือ้ Xubida infusellus และมวน Eccritotarsus catarinensis และในการควบคุมจอกหูหนูยกั ษ์ มีการนาแมลง
ศัต รูธ รรมชาติเ ข้ามาเพียงชนิดเดียว คือ ด้ว งงวง Cyrtobagous salviniae เพื่อ ทดสอบการควบคุ มจอกหูหนู
ธรรมดา แต่ไม่สามารถรอดชีวติ ได้ จึงไม่มกี ารปลดปล่อยในภาคสนาม
นอกจากนัน้ ยังมีการนาศัตรูธรรมชาติของวัชพืชน้ า ที่มอี ยู่ประเทศไทย เข้าไปใช้ในประเทศอื่น
ดังนี้ คือ
1. ด้วงงวงผักตบชวาลายแต้ม (mottled water hyacinth weevil, Neochetina eichhorniae)
เพื่อควบคุมผักตบชวา ให้แก่ ศรีลงั กา (พ.ศ. 2522, 2548 และ 2557) สหภาพพม่า
(พ.ศ. 2522) อินเดีย (พ.ศ. 2522) เวียดนาม (พ.ศ. 2533) ประเทศจีน (พ.ศ. 2535)
ฟิ ลปิ ปิ นส์ (พ.ศ. 2535) และไต้หวัน (พ.ศ. 2537)
2. ด้วงงวงผักตบชวาลายบัง้ (chevroned water hyacinth weevil, Neochetina bruchi)
เพื่อควบคุมผักตบชวา ให้แก่ฟิลปิ ปิ นส์ (พ.ศ. 2535) ไต้หวัน (พ.ศ.2537) และ
ศรีลงั กา (พ.ศ. 2548 และ 2557)
3. ผีเสือ้ หนนอนจอก (water lettuce moth, Spodoptera pectinicornis) เพื่อควบคุมจอก
Pistia stratiotes ให้แก่ Florida สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2523 และ 2537)
4. ผีเสือ้ ผักตบชวา (water hyacinth moth, Niphograpta (Sameodes) albiguttalis)
เพื่อควบคุมผักตบชวา ให้แก่ มาเลเซีย (พ.ศ. 2539)
5. แมลงวันหนอนชอนใบสาหร่ายหางกระรอก (hydrilla leaf-mining fly, Hydrellia pakistanae)
เพื่อควบคุมสาหร่ายหางกระรอก Hydrilla verticillata ให้แก่ Florida สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2539)
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บทที่ 8
การควบคุมวัชพืชบกต่างถิ่นโดยชีววิธีแบบคลาสสิก
(Classical Biological Control of Exotic Terrestrial Weeds)
หลักการ พืน้ ฐาน ระเบียบการหรือพิธกี าร ในการดาเนินงานการควบคุมวัชพืชบกต่างถิน่ โดยชีววิธ ี
แบบคลาสสิก จะเหมือนกันกับการดาเนิ นงานการควบคุมวัชพืชน้ าต่างถิ่นโดยชีววิธแี บบคลาสสิก เป็ นการ
ดาเนินการโดยศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบางโครงการโดย
ความร่วมมือกับ องค์กร หน่ วยงาน และผู้ชานาญการในต่างประเทศ ในช่วงทศวรรษ 1980s เป็ นต้นมา เช่น
Australian Center for International Agricultural Research ( ACIAR) , Canberra แ ล ะ CSIRO Division of
Entomology, Brisbane, Queensland แ ล ะ Department of Primary Industry, Darwin, Northern Territory
ประเทศออสเตรเลีย Hawaii Department of Agriculture (HDOA), Honolulu, Hawaii; University of Florida,
Gainesville, Florida และ University of Guam, Mangilao, Guam ประเทศสหรัฐอเมริกา USA เป็ นต้น องค์กร
หน่ วยงาน และ ผู้ชานาญการในต่างประเทศเหล่านี้ ได้ร่วมงานกันไม่มากก็น้อย ที่นาไปสู่ความก้าวหน้ าและ
ความสาเร็จของโครงการควบคุ มวัชพืช ต่ างถิ่นโดยชีววิธแึ บบคลาสสิกหลายโครงการในประเทศไทย อย่าง
เด่นชัดและมีนัยส าคัญ (Napompeth, 1982, 1984, 1989a, b, 1990, 1991, 1992, 1994, 2003, 2004; Julien
and Griffiths, 1998)
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ประเทศไทยโดยศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้
พิจารณาคัดกรองวัชพืชบกต่างถิน่ ในเป้ าหมาย ทีม่ ถี นิ่ กาเนิดนอกประเทศ และมีความเหมาะเหมาะสมในการที่
จะดาเนินการควบคุมโดยชีววิธแี บบคลาสสิก รวม 6 ชนิด คือ
1. สาบหมา (Crofton weed, Maui pamakani) (Ageratina adenophora, Asteraceae)
(อเมริกากลาง)
2. สาบเสือ (Siam weed) (Chromolaena odorata, Asteraceae) (แคริบเบียน อเมริกากลาง
และอเมริกาใต้)
3. นางแย้ม (Honolulu rose, stick bush) Clerodendrum chinense, Lamiaceae)
(ประเทศจีนตอนใต้ และเวียดนามตอนเหนือ)
4. ผกากรอง (lantana) (Lantana camara, Verbenaceae) (อเมริกาเขตร้อน)
5. ขีไ้ ก่ยา่ น (mile-a-minute, bitter vine) (Mikania micrantha, Asteraceae)
(อเมริกากลาง และอเมริกาใต้)
6. ไมยราบยัก ษ์ (giant sensitive plant) (Mimosa pigra, Mimosaceae) (เม็ก ซิโก และอเมริก า
กลาง)
Waterhouse & Norris (1987) และ Waterhouse (1993a) จัดทาแฟ้ มเอกสารเฉพาะเรือ่ ง dossier)
ของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธขี องวัชพืชหลายชนิดในแถบภาคพืน้ เอเชียและแปซิฟิกทีพ่ บในประเทศไทย ซึง่
นอกจากวัชพืช บกในเป้ าหมาย 6 ชนิดที่กล่าวมาแล้ว ยังมีวชั พืช บกต่างถิ่นอีกหลายชนิด ที่สามารถทาการ
ควบคุ ม โดยชีว วิธ ีแ บบคลาสสิก ได้ เช่ น หญ้ า ก้ น จ้ า ขาว (Spanish needle หรือ blackjack, Bidens pilosa,
Asteraceae) จากทวีปอเมริกา ชุมเห็ดไทย (foetid cassia, Senna (= Cassia) tora, Caesalpiniaceae) หญ้า
ขัด ใบยาว (broom weed, Sida acuta, Malvaceae) โคลงเคลงขนต่ อ ม (Koster’s curse, Clidemia hirta,
Melastomataceae) และ ไมยราบเลื้ อ ย (creeping sensitive plant, Mimosa diplotricha หรื อ M. invisa,
Mimosaceae) จากอเมริกากลาง มะเขือพวง (cluster eggplants, Solanum torvum, Solanaceae) จากฟลอริดา
เม็ ก ซิ โ ก อเมริ ก ากลาง และอเมริ ก าใต้ และ ผั ก เบี้ ย ใหญ่ (garden purslane, Portulaca oleraceae,
Portulacaceae) จากยุโรปตอนใต้และแอฟริกาตอนเหนือ ซึง่ ในปั จจุบนั จะพบว่าในประเทศไทย หญ้าก้นจ้าขาว
และไมยราบเลือ้ ย มีการระบาดกว้างขวางมาก นอกจากนัน้ ไม่พบว่ามีการระบาดทีร่ ุนแรง ส่วนมะเขือพวงถือว่า
เป็ นพืชอาหารชนิดหนึ่งในประเทศไทย ซึง่ มีการระบาดทีร่ ุนแรงในประเทศทีเ่ ป็ นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก เช่น
หมูเ่ กาะโซโลมอน ฟิ จ ิ และ ตองกา
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8.1 สาบหมา (Crofton weed, Maui pamakani, Ageratina adenophora)
ตันสาบหมา (ภาพที่ 8.1) มีช่อื วิทยาศาสตร์เดิมคือ Eupatorium adenophorum แต่ช่อื ทีใช้กนั ใน
ปั จจุบนั คือ Ageratina adenophora เป็ นพืชพื้น เมือ งของเม็ก ซิโกและอเมริก ากลาง (Haselwood & Motter,
1966; Harada et al., 1987) มีการปลูกเป็ นไม้ประดับ มีช่อื สามัญหลายชื่อ เช่น Crofton weed และ mistflower
มีการนาเข้าไปเป็ นไม้ประดับทีเ่ กาะมาวี (Maui Island) ในรัฐฮาวายเมื่อ ค.ศ. 1860 และระบาดอยู่บนเกาะมาวี
(Maui Island) จึงมีช่อื สามัญอีกชื่อหนึ่งคือ “มาวี ปามากานี ” (Maui pamakani) ในภาษาฮาวาย “pamakani”
แปลว่า “windblown” หรือ “ปลิวตามลม” และระบาดไปสู่เกาะโอวาฮู (Oahu) เกาะโมโลกาย (Molokai) เกาะลา
นาย (Lanai) และเกาะใหญ่ (Big Island) หรือ เกาะฮาวายอิ (Hawaii) ในฮาวาย ต้ น สาบหมาสามารถ
เจริญ เติบ โตได้ต ัง้ แต่ ท่ีร ะดับ น้ า ทะเลจนถึง 7,000 ฟุ ต (2,100 เมตร) (Haselwood & Motter, 1966) แต่ ใ น
ประเทศไทยพบว่าสาบหมาสามารถเจริญเติบโตได้ท่รี ะดับ 600 ม. จากระดับน้ าทะเลขึ้นไป เช่นในอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ทีร่ ะดับ 1,685 ม. และพบระบาดมากจนถึงที่ระดับ 2,565 เมตร ซึง่ เป็ นจุดสูงสุดบนยอด
ดอยอินทนนท์ ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และไม่พบในพืน้ ทีท่ ต่ี ่ากว่า 600 เมตร แม้กระทังใน
่ จ.เชียงใหม่
ซึง่ อยู่ทร่ี ะดับความสูงเฉลีย่ 310 เมตร ในขณะที่ Harada et al. (1987) รายงานว่าพบในระดับความสูง 1,000 1,500 เมตร ในภาคเหนือ ของประเทศไทย ต้นสาบหมาถือ ว่าเป็ นวัชพืชชนิดพั นธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในหลาย
ประเทศในเขตร้อนและใกล้เขตร้อน ในเอเชีย ในประเทศจีน เนปาล อินเดีย ศรีลงั กา ประเทศไทย ฟิ ลปิ ปิ นส์
อินโดนีเซีย เกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก ฟิ จ ิ ตาฮีติ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในแอฟริกา ในไนจีเรีย
ซิมบับเว และแอฟริกาใต้ ในยุโรป ในประเทศฝรังเศส
่ กรีก โปรตุเกส และสเปน และในฮาวาย สหรัฐอเมริกา
ไม่เป็ นทีร่ วู้ ่าสาบหมาเข้ามาในประเทศไทยอย่างใดและเมื่อไร มีการนาเข้าไปในยูนานเมื่อราวค.ศ.
1940 จากแคว้นอัสสัมในอินเดีย จึงมีการแพร่กระจายเข้าไปในสหภาพพม่าและจีนตอนใต้ และสันนิษฐานว่าเริม่
ระบาด เข้ามาในประเทศไทยในช่วงทศวรรษ 1970s โดยระบาดในพืน้ ทีส่ ูงและเทือกเขา ปั จจุบนั จะพบว่ามีการ
ระบาดใน จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ จ.ลาปาง จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.แพร่ จ.น่ าน จ.อุตรดิตถ์ จ.พิษณุโลก จ.
เพชรบูรณ์ จ.เลย จ.ตาก และ จ.กาญจนบุร ี
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ภาพที่ 8.1 สาบหมา Crofton weed หรือ Maui Pamakani (Ageratina adenophora)
การควบคุมต้นสาบหมาโดยชีววิธ ี เริม่ ต้นในฮาวายเมื่อ ค.ศ. 1944 จากการสารวจหาแมลงศัต รู
ธรรมชาติ ใ นเม็ ก ซิ โ กโดย Noel H.L. Krauss นั ก กี ฏ วิ ท ยาส ารวจ (survey entomologist) ของ Hawaii
Department of Agriculture (HDOA) รัฐฮาวาย โดยเมือ่ ค.ศ. 1945 ได้นาแมลงแมลงวันทาปม tephritid gall fly,
Procecidochares utilis (Diptera: Tephritidae) (ภาพที่ 8.2) เข้ามาจากเม็กซิโก และปลดปล่อยครัง้ แรกบนเกาะ
มาวี (Maui) ซึ่งในเวลาเพียง 1-2 ปี ก็สามารถควบคุมต้นสาบหมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ต่อมาเมื่อ ค.ศ.
1949 พบว่ า P. utilis ถู ก แตนเบี ย น 5 ชนิ ด ประกอบด้ ว ย Opius tryoni (= Diachasmimorpha tryoni),
O. longicaudatus ( = Diachasmimorpha longicaudatus) แ ล ะ Bracon terryi ( Braconidae) , Eupelmus
cushmani (Eupelmidae) และ Eurytoma tephritides (Eurytomidae) ลงทาลายบ้าง และถึงแม้ว่า P. utilis จะมี
แตนเบียนลงทาลายบ้างก็ตาม การควบคุมต้นสาบหมาก็ไม่เป็ นอุปสรรค ในบางพืน้ ทีท่ ต่ี ้นสาบหมาส่วนใหญ่ถูก
ทาลายจนเหลือต้นสาบหมาอยู่บ้าง และการเบียนโดยแตนเบียนในพืน้ ทีน่ ัน้ จะสูงมากกว่า 50% ก็ยงั พบว่ายังมี
ประชากรของ P. utilis สูงเพียงพอ ทีจ่ ะทาลายต้นทีเ่ หลืออยู่ จนตายหมดไปจากพืน้ ทีน่ นั ้ ได้ (Bess & Haramoto,
1958, 1972)
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ภาพที่ 8.2 แมลงวันทาปมต้นสาบหมา Eupatorium gall fly, Procecidochares utilis
จากฮาวายมีการนา P. utilis ซึ่งนาเข้ามาจากเม็กซิโก เข้าไปใช้ควบคุมต้นสาบหมาโดยชีววิธใี น
ประเทศอื่น เช่น ออสเตรเลีย ผ่านฮาวาย (ค.ศ. 1952) นิวซีแลนด์ ผ่านออสเตรเลีย (ค.ศ. 1958) อินเดีย ผ่าน
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และแพร่กระจายเข้าไปในเนปาล (ค.ศ. 1963) แอฟริกาใต้ผ่านนิวซีแลนด์ (ค.ศ.
1984) ประเทศจีน ผ่านอินเดียและเนปาล (ค.ศ. 1985) และประเทศไทย ผ่านฮาวาย (ค.ศ. 1991, 1992) (พ.ศ.
2534, 2535) (Julien & Griffiths, 1998; Winston et al., 2014) ซึ่งสามารถตัง้ รกรากได้ในทุกประเทศเหล่านัน้
และมีระดับการควบคุมได้ผลดีบ้าง ได้ผลเป็ นบางส่วน หรือได้ผลดีมากและยังยื
่ น แต่ มรี ายงานว่าไม่ได้ผลดีนัก
ในประเทศจีน และเปอร์เซ็นต์การควบคุม จะเปลี่ยนแปลงบ้างเพราะอิทธิพลของแตนเบียนพื้นเมืองในแต่ล ะ
ท้องถิน่ นัน้ ๆ
เมือ่ ค.ศ. 1952 Dodd (1961) นา P. utilis ตัวเต็มวัย เพื่อไม่ให้มแี ตนเบียนตัวอ่อนจากฮาวายติดไป
ด้วย เข้าไปในออสเตรเลีย จานวน 2,455 ตัว ที่ Brisbane, Queensland จากตัวเต็มวัยทีร่ อดชีวติ จากการขนส่ง
ทางอากาศ 91.5% แบ่งปลดปล่อย 1,282 ตัว ลงภาคสนามทันที ณ จุดปลดปล่อย 4 จุด และพบว่าตัวเต็มวัยจะ
วางไข่ทนั ทีภายในเวลาหนึ่งชัวโมง
่
กับ พบว่า P. utilis สามารถตัง้ รกรากและแพร่กระจายควบคุมต้นสาบหมา
ได้เป็ นอย่างดี ภายในเวลาสองปี เท่านัน้ และถึงแม้ว่า P. utilis จะถูกแตนเบียนพืน้ เมือง 3 ชนิด คือ Megastignus
sp. และ Macrodontomerus australiensis (Torymidae) และ Campyloneurus sp. (Braconidae) ลงทาลาย แต่
ไม่เป็ นอุปสรรคในการควบคุมต้นสาบหมาแต่อย่างใด นอกจากนัน้ อีกสองปี ต่อมายังพบว่าตัวเต็มวัย P. utilis ที่
นาเข้าไปจากฮาวาย มีสปอร์ของเชือ้ รา Cercospora eupatorii สาเหตุของโรคใบจุดทีท่ าให้ใบร่วง ซึง่ มีถนิ่ เดิม
อยูใ่ นอเมริกาและพบในฮาวายติดเข้าไป และพบว่าตัวเต็มวัยของ P. utilis เป็ นพาหะแพร่เชือ้ ราชนิดนี้ดว้ ย
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ด้ ว ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ Hawaii Department of Agriculture ( HDOA) แ ห่ ง รั ฐ ฮ า ว า ย โ ด ย
Mr. Kenneth T. Murai นัก กีฏวิทยาสารวจ เป็ นผู้นาไปส ารวจและรวบรวมปมต้นสาบหมาที่เ กิดจากการลง
ทาลายโดย P. utilis เพื่อนาเข้ามาใช้ประโยชน์ในประเทศไทย ครัง้ แรกจานวน 966 ปม จากบริเวณที่ราบเชิง
เทือกเขาคาอาอาลา (Mount Kaaala) ในหุบเขาวายอานาย (Waianai Valley) บนเกาะโอวาฮู (Oahu Island)
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2534 และครัง้ ที่สองจานวนประมาน 800 ปม เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2535
(บรรพต ณ ป้ อมเพชร, pers. com.)
มีการปลดปล่อยโดยใช้ปม 966 ปม ทีน่ าเข้ามาครัง้ แรกเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2534 ทีจ่ ุดปลดปล่อย
รวม 8 จุด จุดละประมาณ 100 ปม และตัวเต็มวัยทีอ่ อกมาจานวนหนึ่ง ในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
4 จุด ที่ กม. 14 และ กม. 16-17 ถนนทางขึน้ ดอยสุเทพ หรือ ถนนศรีวชิ ยั ถนนหน้าพระราชตาหนักภูพงิ ค์ราช
นิเวศน์ ที่ระดับความสูง 1,400 เมตร และสถานีวจิ ยั ดอยปุย (สวนสองแสน) ดอยปุย ที่ระดับความสูง 900 1,600 เมตร และในบริเ วณอุ ทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 4 จุด ที่ถนนหมายเลข 1009 ขึ้นดอยอินทนนท์
ที่ กม. 22-23, กม. 32-33, กม. 42-43 และ กม. 46 บนยอดดอยอินทนนท์ ทีร่ ะดับความสูง 1,050 - 2,565 เมตร
จากการติดตามในช่วงต้นของ พ.ศ. 2535 ไม่พบว่ามีการตัง้ รกรากได้ในรายงานโดย Napompeth (1992b) ใน
ก า ร ป ร ะ ชุ ม International Symposium on Biological Control and Integrated Management of Paddy and
Aquatic Weeds in Asia ระหว่ า งวัน ที่ 20-23 ตุ ล าคม 2535 ณ เมือ ง Tsukuba ประเทศญี่ป่ ุน เป็ น การสรุ ป
หลัง จากการปลดปล่ อ ยเพีย งปี เ ดีย วที่เ ร็ว เกิน ไป ซึ่ง Julien & Griffiths (1998) น าไปอ้ า งอิง ว่ า P. utilis
ไม่สามารถตัง้ รกรากได้ในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2534 ซึง่ ต่อมาได้มกี ารนาปมประมาณ 800 ปม จากฮาวายเข้า
มาปลดปล่อยเพิม่ เติมอีกครัง้ หนึ่ง โดยการขนส่งทางอากาศ (air freight) เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2535 ทา
การปลดปล่อยปม ณ จุดปลดปล่อยเดิม 8 จุด ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และ บริเวณอุทยาน
แห่ ง ชาติด อยอิน ทนนท์ เมื่อ วัน ที่ 27 กัน ยายน พ.ศ. 2535 โดยมีผู้ร่ว มท าการปลดปล่ อ ยในภาคสนามคือ
Dr. Chris Geiger จาก University of California, Berkeley และ ดร.ชาญณรงค์ ดวงสะอาด ศูนย์วจิ ยั ควบคุ ม
ศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการทาการปลดปล่อยในภาคสนามด้วย
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จากการติดตามประมาณ 10 ปี ต่อมา เมื่อพ.ศ. 2543 พบว่า P. utilis สามารถตัง้ รกรากได้ดี ทัง้ ใน
บริเ วณอุ ทยานแห่งชาติดอยสุ เ ทพ-ปุย และ อุ ทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตามรายงานของ Napompeth
(2003) ในการประชุ ม International Symposium on Exotic Pests and Their Control ระหว่ า งวัน ที่ 17-20
พฤศจิก ายน 2545 ณ มหาวิท ยาลัย Zhongshan (Sun Yat Sen) University เมือ งกวางโจว (Guangzhou)
ประเทศจีน และ Winston et al. (2014) รายงานเพิม่ เติมจาก Julien & Griffiths (1998) ว่า P. utilis สามารถตัง้
รกรากได้ดี และในรายงานโดย Saengyot (2018)
ต่ อ จากนัน้ มีก ารรวบรวมปมบนต้น สาบหมาที่เ กิด จากการลงท าลายโดย P. utilis ในอุ ท ยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ นาไปปลดปล่อยในพื้นทีอ่ ่นื ทีม่ กี ารระบาดของต้น
สาบหมา แต่ยงั ไม่พบ P. utilis ใน จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงราย จ. พะเยา จ. น่าน และ จ.แพร่ อย่างต่อเนื่อง จนใน
ปั จจุบนั จะพบว่า P. utilis สามารถตัง้ รกรากได้อย่างถาวรและแพร่กระจายออกไปตามธรรมชาติในทุกพื้นที่ท่มี ี
การระบาดของต้นสาบหมา ช่วยควบคุมการระบาดของต้นสาบหมาในภาคเหนือของประเทศไทย จนถือได้ว่า
ได้รบั ผลสาเร็จทีส่ มบูรณ์ (successful หรือ complete control) อีกโครงการหนึ่ง ในการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี
นอกจากโครงการควบคุมผักเป็ ดน้ า และเช่นเดียวกันกับในฮาวายและออสเตรเลีย ในประเทศไทยพบว่า P.
utilis ถูกแตนเบียนแมลงวันผลไม้ Diachasmimorpha longicaudatus (Hymenoptera: Braconidae) ซึง่ เป็ นแตน
เบียนพืน้ เมืองในประเทศไทย ลงทาลายบ้างในบางพืน้ ที่ ทีร่ ะดับไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่พบว่าเป็ นอุปสรรค
ในการควบคุมต้นสาบหมาอย่างมีนยั สาคัญ
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8.2 สาบเสือ (Siam weed, Chromolaena odorata)
สาบเสื อ (ภาพที่ 8.3) ถู ก จั ด ว่ า เป็ นชนิ ด พั น ธุ์ ต่ า งถิ่ น 1 ใน 100 ชนิ ด ตามรายชื่ อ ใน
ฐานข้ อ มู ล Global Invasive Species Database (GISD) ที่ จ ั ด ท าขึ้ น โดย IUCN (International Union for
Conservation of Nature) สาบเสือ มีช่ือ วิทยาศาสตร์เ ดิมที่ใ ช้กัน มานานมากคือ Eupatorium odoratum แต่
King & Robinson (1970) แยกพืชในสกุ ล Eupatorium หลายชนิดออกมาเป็ นสกุ ล Chromolaena ทาให้ช่ือ
วิทยาศาสตร์เดิมต้องเปลีย่ นมาเป็ น Chromolaena odorata ท่ามกลางการไม่เห็นด้วย และไม่เป็ นทีย่ อมรับของ
นักพฤกษศาสตร์หลายคน แต่กม็ กี ารยอมรับชื่อใหม่และนามาใช้กนั อย่างกว้างขวางในปั จจุบนั ส่วนชื่อสามัญที่
เป็ นทีช่ อบมากกว่า (preferred name) ของ CABI คือ “Siam weed” (วัชพืชสยาม) นอกจากนัน้ จะพบชื่อสามัญ
อื่น ๆ อีก ด้ว ย เช่ น bitter bush, butterfly weed, Christmas bush, devil weed, jack in the bush และ triffid
weed เป็ นต้น กับมีการเสนอให้ใช้ chromolaena เป็ นชื่อสามัญของสาบเสือในการประชุม Fifth International
Workshop on Biological Control of Chromolaena odorata ทีเ่ มือง Durban ประเทศแอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่
23-25 ตุลาคม พ.ศ. 2543
มีรายงานว่ามีการนาสาบเสือเป็ นไม้ประดับเข้ามาในทวีปเอเชียเป็ นครัง้ แรกที่ Calcutta Botanic
Gardens ในอินเดีย Prain (1903, 1906) อ้างอิงใน MacFadyen (1988a) รายงานว่ามีการปลูกสาบเสือเล็กน้อย
ในสวนในแคว้นเบงกอลตอนกลาง และเบงกอลตะวันออก (ปั จจุบนั คือบังคลาเทศ) และรอบ ๆ เมืองกัลกัตตา ซึง่
ปั จจุบนั คือเมืองโกลกาตา (Kolkata) แพร่กระจายไปทางทิศเหนือเข้าไปในแคว้นอัสสัม และแพร่ลงไปทางทิศใต้
เข้าไปในสหภาพพม่าตอนล่ า งและมาเลเซีย นอกจากนัน้ มีรายงานว่ า มีก ารปลูก สาบเสือ ไว้ท่ี Peradeniya
Botanic Gardens ณ เมือ ง Peradeniya ในศรีล ัง กา และที่ Bogor Botanic Gardens ณ เมือ ง Bogor ใน
อินโดนีเซีย ในช่วงศตวรรษที่ 19 และได้เล็ดลอดออกไปสู่ภายนอกสวนในช่วงทศวรรษ 1920s แล้วแพร่กระจาย
เข้าไปในมาเลเซีย สุมาตรา และอินโดนีเซีย Muniappan & Marutani (1988) รายงานว่าจากอินเดียสาบเสือได้
แพร่กระจายเข้าไปในศรีลงั กา เนปาล ภูฏาน บังคลาเทศ แคว้นอัสสัม ประเทศจีน เวียดนาม สหภาพพม่า
ประเทศไทย สปป.ลาว กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิ ลปิ ปิ นส์ ส่วน Peng & Yang (1998) รายงานว่า
สาบเสือเพิง่ จะระบาดเข้าไปใน สปป.ลาว เมือ่ ค.ศ. 1960 และระบาดเข้าไปในฟิ ลปิ ปิ นส์ในปลายทศวรรษนัน้ กับ
แพร่ก ระจายไปทัวเอเชี
่
ยตะวันออกเฉียงใต้ และแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเข้าไปในตอนใต้ของไต้หวัน และ
Pancho & Plucknett (1971) รายงานว่าสาบเสือที่ระบาดเข้าไปในฟิ ลปิ ปิ นส์ ทาให้พ้นื ที่บางแห่งไม่เหมาะสม
เพราะสาบเสือ เป็ น พิษ กับ การเลี้ย งปศุ ส ัต ว์ ต้อ งปล่ อ ยทิ้ง ให้เ ป็ น ที่ร กร้า งว่ า งเปล่ า ในขณะที่ Aterrado &
Talatala-Sanico (1988) รายงานว่าพบการระบาดของสาบเสือ ในช่วงทศวรรษ 1960s ใน Zamboanga แล้ว
แพร่ระบาดเข้าไปใน Palawan แพร่กระจายเข้าไปบนเกาะ Luzon
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ชื่อ สามัญ “Siam weed” ของสาบเสือ อาจได้ม าจากรายงานของ Burkill (1935) ว่ า สาบเสือ
แพร่กระจายเข้าไปในแหลมมาลายูจากประเทศสยาม จึงเรียกเป็ น “Siam weed” ส่วน Soerjani et al. (1987)
กล่าวว่าทีเ่ รียกสาบเสือเป็ น “Siam weed” เพราะว่ามีการนาเข้าไปในอินโดนีเซียจากประเทศ “สยาม” ซึง่ คงจะ
ไม่ถูกต้องนัก เพราะมีรายงานว่ามีการปลูกสาบเสืออยู่ในสวนพฤกษศาสตร์ Bogor Botanic Gardens อยู่ก่อน
แล้วตัง้ แต่ตน้ ทศวรรษ 1900s
Kerr (1931) รายงานว่าไม่เป็ นทีร่ วู้ ่าสาบเสือเข้ามาในประเทศสยามตัง้ แต่เมือ่ ไร แต่คาดว่าสาบเสือ
เข้ามาอยูใ่ นประเทศสยามไม่มากไปกว่า 60 ปี และเป็ นไปได้ว่าสาบเสือเข้ามาเมือ่ มีการเปิ ดการใช้ทางรถไฟเมื่อ
ค.ศ. 1900 (พ.ศ. 2443) โดยพบสาบเสือที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี กับก่อนหน้ านัน้ มีการพบสาบเสือใน จ.
จันทบุร ี ในช่วงทีย่ งั อยูภ่ ายใต้การยึดครองของฝรังเศส
่ เมือ่ ค.ศ. 1893 (พ.ศ. 2436)
อนึ่ง A. F. G. Kerr (1877-1942) (2420-2485) ไม่ใช่นกั พฤกษศาสตร์ แต่เป็ นนายแพทย์ชาวไอริช
ผู้เข้ามาทางานในประเทศสยามตัง้ แต่ปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงค.ศ. 1931 (พ.ศ. 2474) ต่อมาได้หนั มาสนใจ
เรื่องพรรณไม้ในประเทศไทย เปลี่ยนมาเป็ นนัก พฤกษศาสตร์ และเข้ารับราชการเป็ นนักพฤกษศาสตร์แ ละ
หัว หน้ ากองตรวจพันธุ์ รุก ขชาติ กระทรวงพานิชย์ ในช่ว งค.ศ. 1921-1931 (พ.ศ. 2464-2474) กับเคยเป็ น
บรรณาธิการของวารสาร The Journal of the Siam Society, Natural History Supplement ของสยามสมาคม
(Siam Society) ด้วย กับเป็ นผูบ้ ุกเบิกการรวบรวมและเพาะเลีย้ งกล้วยไม้ในประเทศไทยทีแ่ ท้จ ริง ในบ้านพานัก
ของตน ต่อมาเมื่อค.ศ. 1932 (พ.ศ. 2475) ได้กลับไปประเทศอังกฤษและไปพานักอยู่ท่ี Hayes ทางตะวันตก
ของกรุงลอนดอน A.F.G. Kerr เริม่ วาดภาพกล้วยไม้ชนิดค่าง ๆ ของประเทศไทย ตัง้ แต่เมื่อ ค.ศ. 1904 (พ.ศ.
2447) และแสดงภาพกล้ว ยไม้ไทยรวม 215 ภาพ ให้ Robert Allen Rolfe ผู้อ านวยการหอพรรณไม้ Kew
Herbarium และนักกล้วยไม้ทม่ี ชี ่อื เสียงของ Kew Royal Botanical Garden ประเทศอังกฤษ และเป็ นผูส้ นับสนุ น
A.F.G. Kerr ให้รวบรวมกล้วยไม้ไทยและศึกษาพรรณไม้ไทยเพิม่ เติม ซึง่ A.F.G. Kerr ได้แต่งหนังสือเกี่ยวกับ
พรรณไม้ของประเทศสยามไว้ในหนังสือ Florae Siamensis Enumeratio แต่ไม่เป็ นที่รู้กนั อย่างกว้างขวางว่า
A.F.G. Kerr เป็ นผูบ้ ุกเบิกงานด้านกล้วยไม้ของประเทศไทยมาตัง้ แต่ ค.ศ. 1904 (พ.ศ. 2447) ก่อนศาสตราจารย์
ระพี สาคริก (1922-2018) (2465-2561) ผูซ้ ง่ึ ได้รบั ฉายาว่าเป็ น "บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย"
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อนึ่ง ทัง้ Kerr (1931) และ McFadyen (1988) อ้างอิง Hooker (1882) ว่ามีการปลูกสาบเสือแต่น้อย
มากในอินเดีย โดยที่ข้อมูลเหล่ านี้แตกต่างไปจากการสันนิษ ฐานว่าสาบเสือแพร่เ ข้ามาในโลกเก่ า (the Old
World) โดยติดมากับน้ าอับเฉา (ballast water) ในเรือเดินทะเลจาก West Indies ในแถบแคริบเบียน มาปรากฏ
อยู่ใ นสิง คโปร์แ ละมาเลเซีย ในช่ ว งทศวรรษ 1920s ใน Bennett & Rao (1968), McFadyen (1988a) และ
Napompeth et al. (1988)

ภาพที่ 8.3 สาบเสือ Siam Weed (Chromolaena odorata)
การควบคุมสาบเสือโดยชีววิธแี บบคลาสสิก เริม่ ต้นเมื่อ ค.ศ.1966 โดย Commonwealth Institute
of Biological Control (CIBC) ซึ่ ง ปั จจุ บ ั น คื อ CABI (Centre for Agriculture and Bioscience International,
Wallingford, UK) และการสนับ สนุ น ของ Dr. Fred Simmonds (Director, CIBC UK), Dr. Fred D. Bennett
(Director, CIBC West Indian Station, Curepe, Trinidad) และ Dr. V.P. Rao (Director, CIBC Indian Station,
Bangalore, India) โดยทุนสนับสนุ นโครงการจาก Nigerian Institute of Oil Palm Research ประเทศไนจีเรีย
ในแอฟริกาตะวันตก และ CIBC, West Indian Station, Trinidad ได้ว่าจ้าง Miss Rachel Cruttwell นักศึกษา
ปริญ ญาเอกจากออสเตรเลีย ที่ University of West Indies, St. Augustine, Trinidad เป็ นนักกีฏวิทยาผู้ช่ว ย
(assistant entomologist) ทาการสารวจรวบรวมแมลงที่ล งทาลายสาบเสือ ในทรินิแดดและเขตร้อ นของทวีป
อเมริกา (Neotropics) และส่งแมลงทีเ่ หมาะสมไปปลดปล่อยเพื่อควบคุมสาบเสือโดยชีววิธใี นไนจีเรีย แต่เกิดมี
ปั ญหาทางการเมืองและการเงินในประเทศ การนาด้วงงวง Apion brunneonigrum (Coleoptera: Apionidae)
และผีเสื้อ tiger moth, Ammalo insulata (= Pareuchaetes pseudoinsulata) (Lepidoptera: Arctiidae) เข้าไป
ปลดปล่อยเมื่อ ค.ศ. 1970 จึงล้มเหลว และการปลดปล่อยภายหลังได้ผลดีในอินเดีย ศรีลงั กา และเกาะกวม
(MacFadyen, 1988a)
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การปลดปล่อย P. pseudoinsulata ในซาบาห์ ในมาเลเซีย ในช่วงค.ศ. 1970-1973 ไม่ได้รบั ผลแต่
อย่างใดเช่นกัน (Syed, 1979) จนกระทังเมื
่ อ่ ค.ศ. 1985 ในฟิ ลปิ ปิ นส์ ซึง่ ไม่มกี ารดาเนินการควบคุมสาบเสือโดย
ชีว วิธ ีม าก่ อ น มีก ารพบหนอนชนิ ด หนึ่ ง กิน ใบสาบเสือ บนเกาะ Palawan และปรากฏว่ า เป็ นหนอนของ
P. pseudoinsulata (Aterrado & Talatala-Sanico, 1988) อนึ่ง ปลายเกาะ Palawan ตอนใต้ ซึ่งอยู่ห่างจากซา
บาห์ของมาเลเซีย ทีอ่ ยูบ่ นส่วนทีเ่ หนือสุดของเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมนั ตันของอินโดนีเซีย เพียง 510 กม.
เท่านัน้
Cruttwell (1972) ทาการศึก ษาเกี่ยวกับ แมลงชนิดต่ า ง ๆ ที่มศี ักยภาพที่จ ะเป็ นตัว กระท าการ
ควบคุมสาบเสือโดยชีววิธใี นทรินิแดด เป็ นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก (MacFadyen, 1972) พบแมลงที่ทาความ
เสียหายให้ก ับยอดและตาตามล าต้น เช่น หนอนแมลงวันกินยอด Melanagromyza eupatoriellae (Diptera:
Agromyzidae) ด้ว งงวง A. brunneonigrum หนอนผีเ สื้อ เสือ tiger moth, P. pseudoinsulata กิน ใบ และไร
Acalitus odoratus (Acari: Eriophyidae) ต่อมา Cruttwell (1974) สารวจ รวบรวมแมลงและไรทีพ่ บว่าลงทาลาย
สาบเสือในเขตร้อนของอเมริกา และจัดทารายชื่อพร้อมคาอธิบาย (annotated list) ได้รวมทัง้ หมด 240 ชนิด
(CAB International Institute of Biological Control, 1988) และจากแมลงสาบเสือทีพ่ บประมาณ 240 ชนิดนี้ มี
เพียงด้ว งงวง A. brunneonigrum หนอนแมลงวันกินยอด M. eupatoriellae หนอนของ P. pseudoinsulata
และแมลงอีก เพีย ง 1-2 ชนิ ด เท่ า นั ้น ที่ม ีก ารส่ ง ไปใช้ แต่ ไ ม่ ม ีแ มลงชนิ ด ใดที่จ ะตัง้ รกรากได้ ยกเว้น P.
pseudoinsulata เท่านัน้ ในช่วงค.ศ. 1970 มีการส่งด้วงงวง A. brunneonigrum เข้าไปในซาบาห์ มาเลเซียและ
ไนจีเรีย แต่ไม่สามารถตัง้ รกรากได้ หรือแม้แต่ P. pseudoinsulata
ในการวิเคราะห์ความคุ้มทุน จะเห็นได้ว่าจากแมลง 240 ชนิด (Cruttwell, 1974) นามาใช้ทดสอบ
ได้ไม่เกิน 5 ชนิด หรือเพียงประมาณ 2% และ ที่พอจะใช้ได้เพียง 1 ชนิด จาก 240 ชนิด หรือน้อยกว่า 0.5%
เท่านัน้ ส่วนใหญ่ทเ่ี หลืออยูท่ งั ้ หมดกลายเป็ น “แมลงขยะ” (trash insects) ทาให้ดรู าวกับว่ามีการสารวจรวบรวม
ได้แมลงเป็ นจานวนมาก คุม้ กับทุนทีไ่ ด้รบั เท่านัน้ นอกจากนัน้ ในการทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพืชอาหาร
ของแมลงแต่ละชนิด 5 ชนิด จะโดยวิธที ดสอบที่มที างเลือก (Choice test) หรือวิธที ดสอบที่ไม่มที างเลือก (No
choice test) ในกรณีของ P. pseudoinsulata มีการนาพืชชนิดต่าง ๆ รวม 95 ชนิด มาใช้ในการทดสอบ เพื่อให้
ได้ข้อ มูล ว่ า มีพืช รวม 85 ชนิ ด ที่ห นอนไม่กิน เลย มีพ ืช 9 ชนิ ด ที่ห นอนแทะเล็ม เล็ก น้ อ ย แต่ ไ ม่ส ามารถ
เจริญ เติบ โตจนถึง ระยะตัว เต็ม วัย ได้ และมีพ ืช เพีย งชนิ ด เดีย ว ที่ม ีห นอนเพีย งตัว เดีย วเท่ า นัน้ ที่กิน และ
เจริญเติบโตจนถึงระยะตัวเต็มวัยได้คอื carrot หรือ ผักกาดแดง Daucus carota [subsp. sativus] (Apiaceae)
(Muniappan, 1988) คาถามที่ตามมาคือ ได้ใช้เวลานานเท่าใด มีค่าใช้จ่ายเท่าไร และใช้แรงงาน ฯลฯ เท่าไร
และคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่ กับการใช้สามัญสานึก ทีอ่ าจจะเลือกพืชทดสอบซึง่ อาจมีไม่มากกว่า 10 ชนิด จะ
ดีกว่าหรือไม่ (บรรพต ณ ป้ อมเพชร, pers. com.)
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Chacko & Uma Narasimham (1988) แห่ ง CAB International Institute of Biological Control,
Bangalore, India รายงานว่า P. pseudoinsulata สายพันธุต์ รินิแดด (Trinidad strain) ส่วนทีส่ ่งเข้าไปในกาน่ า
อินเดีย และศรีลงั กาเมื่อ ค.ศ. 1973 ไม่สามารถตัง้ รกรากได้ใกาน่ าและอินเดีย แต่ส่วนที่ส่งเข้าไปในศรีล งั กา
สามารถตัง้ รกรากได้ดแี ละเรียกเป็ นสายพันธุศ์ รีลงั กา (Sri Lanka strain) และเมื่อค.ศ. 1984 มีการส่งสายพันธุ์
ศรีลงั กากลับเข้ามาในอินเดีย ซึ่งคราวนี้ปรากฏว่าตัง้ รกรากได้ดี เรียกเป็ นสายพันธุ์อนิ เดีย (India strain) และ
เมือ่ ค.ศ. 1985 มีการส่งสายพันธุอ์ นิ เดียนี้ เข้าไปปลดปล่อย ตัง้ รกราก และแพร่กระจายได้ดใี นเกาะกวม และส่ง
ให้ประเทศต่าง ๆ นาไปใช้ ซึง่ มีการนาสายพันธุน์ ้ีเข้ามาในประเทศไทยและมาเรียนาเหนือ และปาลาวเมื่อค.ศ.
1986 เวียดนามเมื่อ ค.ศ. 1988 แอฟริกาใต้เมื่อ ค.ศ. 1989 และอินโดนีเซียเมื่อ ค.ศ. 1991 ซึ่งไม่สามารถตัง้
รกรากได้ในประเทศไทย เวียดนาม และแอฟริกาใต้ ส่วนในอินโดนีเซีย ตัง้ รกรากได้บนเกาะสุมาตราเท่านัน้ แต่
ไม่สามารถตัง้ รกรากได้บนเกาะชวาและติมอร์ตะวันตก (Julien & Griffiths, 1998) หรืออีกนัยหนึ่ง สายพันธุข์ อง
P. pseudoinsulata มีเพียงสายพันธุเ์ ดียวเท่านัน้ ทีใ่ ช้กนั อยู่ ทัง้ ทีไ่ ด้ผลบ้างหรือไม่ได้ผลบ้างในประเทศต่าง ๆ คือ
สายพัน ธุ์ต รินิ แ ดด ส่ ว น P. pseudoinsulata ที่เ รีย กเป็ น สายพัน ธุ์เ วเนซุ เ อลา (Venezuela strain) ไม่ม ีก าร
นาไปใช้แต่อย่างใด และการเรียกเป็ นสายพันธุ์ต่าง ๆ นัน้ เป็ นการแบ่งประเภทเพื่อความสะดวก แต่มใิ ช่สาย
พันธุท์ างชีววิทยาทีแ่ ท้จริงแต่อย่างใดทัง้ สิน้
ต่อมา ACIAR (Australian Center for International Agricultural Research ประเทศออสเตรเลีย
ให้ทุนสนับสนุ นโครงการควบคุมสาบเสือโดยชีววิธใี นอินโดนีเซีย ปาปั วนิวกินี และ ฟิ ลปิ ปิ นส์ ภายใต้โครงการนี้
มี ก า ร น า แ ม ล ง วั น ท า ป ม chromolaena gall fly, Cecidochares ( Procecidochares) connexa ( Diptera:
Tephritidae) เข้ามาในอินโดนีเซียจากโคลัมเบียเมือ่ ค.ศ. 1993 (Tjitrosemito, 1999, 2002) ปลดปล่อยครัง้ แรก
เมื่อ ค.ศ. 1995 ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา สามารถตัง้ รกรากได้ดแี ละรวดเร็ว และการปลดปล่อยในเกาะ
ชวาด้านตะวันตก เมื่อปลายค.ศ. 1995 พบว่าสามารถตัง้ รกรากได้เมื่อ ค.ศ. 1997 และมีการนา C. connexa
จากเกาะสุมาตราเข้าไปในฟิ ลปิ ปิ นส์ และเกาะกวม เมื่อ ค.ศ. 1998 และจากเกาะกวมเข้าไปในปาลาวเมื่อ ค.ศ.
1999 (Aterrado & Bachiller, 2002; Desmier de Chenon et al. , 2002a; Muniappan & Bamba, 2002) ใน
ปั จจุบนั แมลงวันทาปม C. connexa ถือว่าเป็ นตัวกระทาการควบคุมสาบเสือทีด่ ที ส่ี ุดโดย Agricultural Research
Council - Plant Protection Research Institute (ARC -PPRI) ในแอฟริกาใต้
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นอกจากการนา P. pseudoinsulata และ C. connexa เข้าไปในอินโดนีเ ซีย เมื่อ ค.ศ. 1991 และ
1993 ตามล าดับ แล้ว Desmier de Chenon et al. (2002a, b) รายงานว่า Indonesian Oil Palm Research
Institute (IOPRI) ที่ Marihat Research Center ในสุ มาตราเหนือ ได้นาหนอนผีเ สื้อ กินใบสาบเสือ Actinote
anteas (Lepidoptera: Nymphalidae) (ภาพที่ 8.4) เข้ามาจากคอสตาริกา ผ่านแอฟริกาใต้เมื่อ ค.ศ. 1996 และ
หลังจากการปลดปล่อยแล้ว สามารถตัง้ รกรากได้ในเกาะสุมาตรา
การน า A. anteas จากอเมริก ากลางและอเมริก าใต้ เริ่ม ต้น ในทศวรรษ 1900s ในแอฟริก าใต้
ในขณะที่อนุ กรมวิธานของ Actinote spp. ยังไม่ลงตัวจนถึงปั จจุบนั Cruttwell (1974) บันทึกว่า A. anteas ใน
ตรินิแดดมีการแพร่กระจายทางภูมศิ าสตร์ในเวเนซุเอลาและคอสตาริกา Actinote anteas (= A. thalia anteas)
จะพบในแถบเม็กซิโก คอสตาริกา ฮอนดูรสั กัวเตมาลา ปานามา เวเนซุเอลา และโคลัมเบีย ส่ วน Actinote
thalia pyrrha (= A. pyrrha pyrrha) จะพบในบราซิล ใน Espirito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grando
do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina และ São Paulo และในอาร์เจนตินา
มีการนา A. anteas (= A. thalia anteas) จากคอสตาริกาเข้าไปในแอฟริกาใต้ในทศวรรษ 1900s
แต่ ไ ม่ส ามารถรัก ษาสิง่ เพาะเลี้ย ง (culture) ได้ร ะหว่ า งการทดสอบในเรือ นกัก กัน เช่ น เดีย วกัน กับ การนา
A. anteas จากโคลัมเบียเข้าไปในเกาะสุ มาตราเมื่อ ค.ศ. 1996 ก็ไม่ส ามารถรักษาสิ่งเพาะเลี้ยงไว้ไ ด้ ในปี
เดีย วกัน มีก ารน า A. thalia pyrrha จากบราซิล เข้า ไปทดสอบในแอฟริก าใต้ และพบว่ า นอกจากสาบเสือ
A. thalia pyrrha สามารถลงทาลายขีไ้ ก่ย่านชนิดพื้นเมือง Mikania carpensis และ M. natalensis ด้วย จึงไม่ม ี
การปลดปล่อยในแอฟริกาใต้ แต่จดั ส่งสิง่ เพาะเลีย้ งต่อให้อนิ โดนีเซีย เพื่อนาไปใช้ควบคุมขีไ้ ก่ ยา่ น M. micrantha
ซึง่ เป็ นปั ญหารุนแรง และพร้อมกันไป A. thalia thalia ทีน่ าเข้าไปจากเวเนซุเอลาเข้าไปในแอฟริกาใต้ ซึง่ มีการ
จาแนกในขณะนัน้ ชนิดทีถ่ ูกต้องน่ าจะเป็ น A. anteas ไม่สามารถนาไปปลดปล่อยได้ จึงส่งต่อให้อนิ โดนีเซียอีก
ด้วยเช่นกัน
ในการปลดปล่ อ ยทัง้ A. thalia pyrrha และ A. anteas บนเกาะสุ มาตรา พบว่า A. thalia pyrrha
แพร่กระจายได้ดแี ละกว้างขวาง แต่ A. anteas แพร่กระจายไม่กว้างขวางเท่าใดนัก มีการนา A. thalia pyrrha
เข้าไปในประเทศจีนเพื่อควบคุมขีไ้ ก่ย่าน M. micrantha แต่ไม่พบว่าสามารถตัง้ รกรากได้ เช่นเดียวกันกับการ
นาเข้าไปใช้ในในฟิ จ ิ และมีการขออนุ ญาตนาเข้าไปทดสอบในปาปั วนิวกินี เพื่อควบคุมขีไ้ ก่ย่าน M. micrantha
(Day, 2015)
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ภาพที่ 8.4 ผีเสือ้ ตัวเต็มวัย หนอน และดักแด้ ของ Actinote anteas
ในภาพรวมของการดาเนินการควบคุมสาบเสือโดยชีววิธโี ดยการใช้แมลงและไรเป็ นตัวกระทาการ
ควบคุม ตัง้ แต่ต้นทศวรรษ 1970s ตามที่ Cruttwell (1974) ทารายการชื่อของแมลง 240 ชนิด ที่พบบนต้น
สาบเสือ จนถึงปั จจุบนั หรือประมาณ 50 ปี มาแล้ว ARC (2014) ประเทศแอฟริกาใต้ สรุปว่ามีแมลง 5 ชนิด และ
ไร 1 ชนิด รวมทัง้ หมดเพียง 6 ชนิด เท่านัน้ ทีน่ าไปจากแหล่งกาเนิดในอเมริกาใต้ เข้าไปใช้ในประเทศต่าง ๆ
ในแอฟริกา และเอเชีย ทีส่ ามารถตัง้ รกรากได้ คือ
1. หนอนผีเ สื้อ เสือ tiger moth กิน ใบ Pareuchaetes pseudoinsulata (Lepidoptera: Arctiidae)
จากทรินิ แ ดดเมื่อ ค.ศ. 1970-1990 เข้า ไปในแอฟริก าและเอเชีย น าเข้า มาปลดปล่ อ ยแต่ ไ ม่
สามารถตัง้ รกรากได้ในประเทศไทย
2. แมลงวัน ท าปม chromolaena gall fly, Cecidochares connexa (Diptera: Tephritidae) จาก
โคลัมเบียเมือ่ ค.ศ. 1995 เข้าไปทีเ่ กาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย นาเข้ามาปลดปล่อย แต่ไม่
สามารถตัง้ รกรากได้ในประเทศไทย
3. หนอนกินใบ Actinote thalia pyrrha และ Actinote anteas (Lepidoptera: Nymphalidae) จาก
อเมริกาใต้เมื่อ ค.ศ. 1996 เข้าไปทีแ่ อฟริกาใต้ ไม่มกี ารปลดปล่อยในแอฟริกาใต้ จึงส่งต่อไปให้
อินโดนีเซีย แต่ยงั ไม่มกี ารนาเข้ามาในประเทศไทย

303
4. ไรกามะหยีห่ รือไรสีข่ ากินใบ Acalitus adoratus (Acari: Eriophyidae) จากทรินิแดด ไม่ทราบว่า
เมื่อ ไร เข้าไปมาเลเซียโดยบังเอิญ พบทัวไปในเอเชี
่
ยตะวันออกเฉียงใต้ ระบาดเข้ามาทาง
ภาคใต้ของประเทศไทยจากมาเลเซีย ตัง้ แต่เมื่อ พ.ศ. 2528 ในปั จจุบนั พบว่ามีการระบาดอยู่
ทัวไปในทุ
่
กภาคของประเทศไทย
5. หนอนแมลงวันกินยอดและใบอ่อน Calycomyza eupatorivora (Diptera: Agromyzidae) จากจา
ไมกาเมือ่ ค.ศ. 2003 เข้าไปในแอฟริกาใต้ แต่ไม่มกี ารนาเข้ามาในประเทศไทย และ
6. หนอนผี เ สื้ อ เสื อ tiger moth กิ น ใบ Pareuchaetes insulata (Lepidoptera: Arctiidae) จาก
ฟลอริดาเมือ่ ค.ศ. 2001 เข้าไปในแอฟริกาใต้ แต่ไม่มกี ารนาเข้ามาในประเทศไทย
การควบคุมสาบเสือโดยชีววิ ธีในประเทศไทย
โครงการการควบคุมสาบเสือโดยชีววิธใี นประเทศไทย มีการริเริม่ มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2518 โดยการ
สารวจและการประเมินผลแมลงศัตรูธรรมชาติในท้องถิน่ ทีอ่ าจมีศกั ยภาพในการทีจ่ ะนามาใช้เป็ นตัวกระทาการ
ควบคุ ม ในภาคกลางและภาคเหนื อ ของประเทศไทย ร่ว มกับ Dr. R.A. Syed แห่ ง CIBC Station, Sabah,
Malaysia ในการนี้ พ บว่ า มีไ รก ามะหยี่ Acalitus adoratus (Acari: Eriophyidae) ท าให้ย อดอ่ อ นและใบต้ น
สาบเสือ หงิก งอผิด ปกติ (ภาพที่ 8.5) และ เพลี้ย อ่ อ น Aphis craccivora, A. gossypii และ A. spiraecola
(Hemiptera: Aphididae) (ภาพที่ 8.6) ซึง่ พบว่ามีการลงทาความเสียหายบนยอดและใบอ่อนของต้นสาบเสืออยู่
ทัวไป
่ มีถนิ่ เดิมอยู่ในทรินิแดด พบว่ามีการนาเข้าไปมาเลเซียโดยบังเอิญ และไม่ทราบว่าตัง้ แต่เมื่อไร มีการเริม่
ระบาดเข้ามาทางภาคใต้ของประเทศไทยจากมาเลเซีย ตัง้ แต่เมื่อ พ.ศ. 2528 ในปั จจุบนั พบว่ามีการระบาดอยู่
ทัวไปในทุ
่
กภาคของประเทศไทย และในการประเมินในเบือ้ งต้นพบว่าาไม่มปี ระสิทธิภาพในการควบคุมสาบเสือ
เท่าใดนัก เช่นเดียวกับเพลีย้ อ่อนชนิดต่าง ๆ ทีพ่ บบนใบต้นสาบเสือ
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ภาพที่ 8.5 ไรกามะหยีก่ นิ ใบ Acalitus adoratus ซึง่ ทาความเสียหายให้แก่สาบเสือ
ในจังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ 8.6 เพลีย้ อ่อน Aphis sp. ซึง่ ทาความเสียหายให้แก่สาบเสือใน จ.เชียงใหม่
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นอกจากนัน้ พบหนอนด้ว งงวงท าปมล าต้น ผัก ขมหนาม Hypolixus truncatulus (Coleoptera:
Curculionidae) (ภาพที่ 8.7) ทาปมบนต้นสาบเสือด้วย ทีบ่ ริเวณสองฝั ง่ สะพานข้ามแม่น้ าแคว จ.กาญจนบุร ี ทีม่ ี
ผักขมหนามถูก H. truncatulus ลงทาลายอยู่ ซึ่งจะคล้ายกันกับ ด้วงงวงเจาะลาต้นสาบเสือ Lixus aemulus ใน
บราซิ ล ที่ ม ี ก ารน าเข้ า ไปทดสอบในแอฟริ ก าใต้ แต่ ถึ ง แม้ ว่ า การท าลายจะสู ง กว่ า 60 เปอร์ เ ซ็ น ต์
ในห้องปฏิบตั กิ ารเมือ่ ปลดปล่อยไปแล้ว กลับไม่สามารถตัง้ รกรากได้ (Kluge & Zachariades, 2006)

ภาพที่ 8.7 ด้วงงวงทาปมลาต้นหนามผักโขมหนาม Hypolixus truncatulus
ส่วนการควบคุมสาบเสือโดยชีววิธแี บบคลาสสิกในประเทศไทย มีการริเริม่ มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2520
และแมลงศัตรูธรรมชาติของสาบเสือจากแหล่งดัง้ เดิม ทีน่ าเข้ามาใช้ในประเทศไทย มีเพียง 3 ชนิดเท่านัน้ คือ
1. แมลงวันเจาะยอด Melanagromyza eupatoriella (Diptera: Agromyzidae)
2. ผีเสือ้ tiger moth, Pareuchaetes pseudoinsulata (Lepidoptera: Arctiidae)
3. แมลงวันทาปม chromolaena gall fly, Cecidochares connexa (Diptera: Tephritidae)
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8.2.1 แมลงวันเจาะยอดสาบเสือ (Shoot-tip borer, Melanagromyza eupatoriella)
ในช่วงพ.ศ. 2521 บรรพต ณ ป้ อมเพชร (pers. com.) ในการเดินทางไปดูงานการควบคุมศัตรูพชื
โดยชีว วิธ ีท่เี มือ ง Curepe ประเทศทรินิแ ดดและโตเบโก พบว่ายอดต้นสาบเสือ มีห นอนแมลงวันเจาะยอด
Melanagromyza eupatoriella (Diptera: Agromyzidae) (ภาพที่ 8.8) ลงทาลาย จึงเก็บรวบรวมยอดต้นสาบเสือ
ที่มหี นอนลงทาลายจานวนหนึ่ง นากลับเข้ามาในประเทศไทยด้วย เพื่อการทดสอบและเพาะเลี้ยงเพิม่ ปริมาณ
ในห้ อ งปฏิบ ัติก ารกัก กัน (quarantine laboratory) ของศู น ย์ว ิจ ัย ควบคุ ม ศัต รู พืช โดยชีว วิน ทรีย์แ ห่ ง ชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และทาการปลดปล่อยที่บริเวณวนอุทยานพระแท่ นดงรัง อ.ท่ามะกา จ.
กาญจนบุรเี มื่อ พ.ศ. 2530 กับพบว่าสามารถตัง้ รกรากได้ แต่ไม่มผี ลในการควบคุ มสาบเสือแต่อย่างใด และ
ขณะนี้ยงั พบประปรายอยู่ทวไป
ั่

ภาพที่ 8.8 แมลงวันเจาะยอด shoot-tip borer, Melanagromyza eupatoriella
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8.2.2 ผีเสื้อเสือ (Tiger moth, Pareuchaetes pseudoinsulata)
โดยการร่ ว มมือ กับ Dr. Rangaswamy Muniappan แห่ ง University of Guam, Mangilao, Guam
มีการนาผีเสื้อ เสือ Pareuchaetes. pseudoinsulata (ภาพที่ 8.9) ซึ่งมีต้นกาเนิดจากทรินิแดดตัง้ แต่ เมื่อ พ.ศ.
2513 ผ่านอินเดีย ผ่านศรีลงั กา และ ผ่า นอินเดีย เข้าไปในเกาะกวมเมื่อ พ.ศ. 2528 นาเข้ามาทดสอบความ
ปลอดภัยในเรือนกักกัน เมือ่ เดือนมีนาคม พฤษภาคม และ พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 และมีการนาเข้ามาเพิม่ เติม
อีกเมื่อเดือนกรกฎาคม และ พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 และเมื่อเดือนพฤษภาคม และ กรกฎาคม พ.ศ. 2531
เพาะเลี้ยงเพิม่ ปริมาณได้ดใี นโรงเลี้ยงแมลง (Napompeth et al., 1988) ปลดปล่อยในภาคสนาม ตัง้ แต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2530 ถึง ตุลาคม 2531 ในภาคกลางทีจ่ ุดปลดปล่อย 6 จุด ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และ กม. 7
ถนนปราจีนบุร-ี เขาใหญ่ และในภาคเหนือใน จ.เชียงใหม่ ที่ กม. 1, 50 และ 86 ทางหลวงเชียงใหม่-พร้าว และ
บริเ วณหน้ า ถ้ า ดอยเชีย งดาว อ.เชีย งดาว ในสวนล าใยที่บ้า นปงต า ต.บ้ า นท่ า กิ่ง อ. ไชยปราการ และ
เชิงสะพานข้ามแม่น้ากก อ.ท่าตอน จ.เชียงราย (Napompeth & Winotai, 1991) แต่ไม่พบว่ามีการตัง้ รกรากได้

ภาพที่ 8.9 ผีเสือ้ เสือ tiger moth, Pareuchaetes pseudoinsulata
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นอกจากนัน้ ทาการปลดปล่อยร่วมกับ Dr. R. Muniappan ณ จุดปลดปล่อยในพืน้ ทีต่ ่าง ๆ เพิม่ เติม
อีก แต่ไม่พบว่ามีการตัง้ รกรากได้เช่นกันที่
1. วนอุทยานพระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุร ี และ บริเวณสะพานข้าแม่น้ าแคว อ.เมือง จ.
กาญจนบุร ี ในภาคตะวันตก
2. ทางหลวงเชิงดอยสุเทพ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ทางแยกทางหลวงเชียงใหม่-พร้าว อ.
เมือง จ.เชียงใหม่ ในบริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และ บริเวณทางเข้าวัด
ดอยแม่ปัง๋ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ในภาคเหนือ
3. สวนรุกขชาติมวกเหล็ก วนอุทยานมวกเหล็ก อุทยานแห่งชาติน้าตกเจ็ดสาวน้อย อ.มวกเหล็ก จ.
สระบุร ี บริเวณหลังเขาในฟาร์มสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พืน้ ทีฝ่ ั ง่ ตรงข้ามฟาร์มโชค
ชัย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และหลายจุดปลดปล่อยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทีเ่ คยไปร่วม
สารวจแมลงสาบเสือกับ Dr. David J. Greathead และ Dr. Matthew J. W. Cock แห่ง CIBC
Headquarters ประเทศอังกฤษ
รวมทัง้ การนาเข้าไปทดสอบและปลดปล่ อ ยในเวียดนามที่ Cotton Research and Experiment
Station, Nha Ho, Phan Rang-Tap Cham เมื่อ พ.ศ. 2532 ซึ่งสามารถเพาะเลี้ยงเพิม่ ปริมาณได้ดพี อสมควร
แต่ หลังการปลดปล่ อ ยหลายจุด บนสองฝั ง่ ของทางหลวงจากเมือ งฟั นรัง (Phan Rang) ขี้นไปถึงเมือ งดาลัต
(Da Lat) และ หลายจุด ในบริเ วณอ่ า วกัม รานห์ (Camranh Bay) เมือ งยาจัง (Nha Trang) และเมือ งดานัง
(Da Nang) ไม่พบว่ามีการตัง้ รกรากได้ดว้ ยเช่นกัน (Nguyen Thi Hai, pers. com.)
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2531 ศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่ ว มกับ Dr. R. Muniappan แห่ ง Guam Agricultural Experiment Station, University of Guam จัด ประชุ ม
First International Workshop on Biological Control of Chromolaena odorata ในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 29
กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม พ.ศ. 2531 ซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อริเริม่ ให้มกี ารร่วมมือระหว่างประเทศ ในการวิจยั
และพัฒนาการควบคุมสาบเสือโดยชีววิธ ี มีผเู้ ชีย่ วชาญดาเนินการควบคุมสาบเสือโดยชีววิธจี ากประเทศต่าง ๆ
เข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ย เช่ น Dr. Rachel E. Cruttwell McFadyen จาก Queensland Department of Lands
ออสเตรเลีย Dr. R. Desmier de Chenon จาก CIRAD (Center de Coopération International en Recherche
Agronomique pour le Développement) ห รื อ French Agricultural Research Centre for International
Development และ IRD (Institut de Recherche pour le Développement) ประเทศฝรังเศส
่
Dr. M.J. Chacko
จาก CIBC Indian Station, Bangalore อินเดีย Dr. Stefan Neser จาก Plant Protection Research Institute,
Agricultural Research Council, Pretoria แอฟริกาใต้ นอกจากอาจารย์และนักวิชาการจากประเทศไทยและ
เวียดนาม และในการประชุมฯ ครัง้ นี้ มีการสาธิตการปลดปล่อยหนอนผีเสื้อเสือ P. pseudoinsulata ที่ฟาร์ม
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สุวรรณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ดว้ ย และผลทีไ่ ด้รบั สืบเนื่องจากการประชุม
ฯ คือ
1. การประชุม First International Workshop on Biological Control of Chromolaena odorata มี
การให้ค าแนะน าว่ า ควรมีก ารตัง้ กลุ่ มคณะท างานฯ (Working Group – WG) ขึ้นมาภายใต้
International Organization for Biological Control of Noxious Animals and Plants (IOBC)
2. การประชุมฯ ครัง้ ที่ 2 ที่ SEAMEO BIOTROP Southeast Asian Regional Center for Tropical
Biology เมือง Bogor ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
3. การประชุมครัง้ ที่ 3 ที่เมือง Abidjan ประเทศ Côte d’Ivoire ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2536 มีการตัง้ IOBC Global Chromolaena odorata Working Group
4. การประชุมครัง้ ที่ 4 ทีเ่ มือง Bangalore ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม พ.ศ. 2539
5. การประชุมครัง้ ที่ 5 ทีเ่ มือง Durban, South Africa ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ให้ม ี
การเปลี่ยนชื่อของการประชุมในอนาคตเป็ น “International Workshop on Biological Control
and Management of Chromolaena” และ มีการยอมรับให้ใช้ “chromolaena” เป็ นชื่อ สามัญ
ของสาบเสือ
6. การประชุมครัง้ ที่ 6 ที่เมือง Cairns, Australia ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ให้ม ี
การขยายและมุง่ เน้นการประชุมให้รวมพืชสกุลต่าง ๆ ในเผ่า (tribe) Eupatorieae ทีร่ กุ ราน เช่น
Ageratina adenophora, A. riparia, Mikania micrantha etc. เข้าไปด้วย กับตัง้ ชื่อคณะทางาน
เป็ น “IOBC Working Group on Biological Control and Management of Eupatorieae Weeds”
7. การประชุมครัง้ ที่ 7 ทีเ่ มือง Pingtung, Taiwan ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน พ.ศ. 2549 2007
เปลี่ ย นชื่ อ การประชุ ม เป็ น Seventh International Workshop on Biological Control and
Management of Chromolaena odorata and Mikania micrantha
8. การประชุมครัง้ ที่ 8 ทีเ่ มือง Nairobi, Kenya ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เปลีย่ น
ชื่อ การประชุ ม เป็ น Eight International Workshop on Biological Control and Management
of Chromolaena odorata and other Eupatorieae
9. การประชุมครัง้ ที่ 9 ที่กรุง Kuala Lumpur, Malaysia ระหว่างวันที่ 12-22 มีนาคม พ.ศ. 2562
เ ป ลี่ ย น ชื่ อ ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ป็ น 9th International Workshop on Biological Control and
Management of Eupatorieae and other Invasive Weeds ซึ่ง เป็ น การประชุ ม ฯครัง้ ที่ล่ า สุ ด
ของการประชุ ม ฯครัง้ แรกสุ ด ที่จ ัด โดยศู น ย์ว ิจ ัย ควบคุ ม ศัต รู พ ืช โดยชีว ิน ทรีย์แ ห่ ง ชาติ
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ร่ว มกับ Guam Agricultural Experiment Station, University of
Guam เมือ่ พ.ศ. 2531 ทีก่ รุงเทพฯ
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8.2.3 แมลงวันทาปมสาบเสือ (Chromolaena gall fly, Cecidochares connexa)
ชื่อวิทยาศาสตร์ของแมลงวันทาปมสาบเสือก่อน พ.ศ. 2555 ถูกจัดอยู่ในสกุล Procecidochares
คือ Procecidochares connexa เช่นเดียวกันกับแมลงวันทาปมสาบหมา Procecidochares utilis แต่หลังจากนัน้
ถูกย้ายให้มาอยู่ในสกุล Cecidochares เป็ น Cecidochares connexa ส่วน Procecidochares utilis ยังคงอยู่ใน
สกุลเดิม ทัง้ นี้งานอนุกรมวิธานของแมลงวันในสองสกุลนี้ยงั ไม่เป็ นทีเ่ ด่นชัดนัก
จากการใช้แมลงเป็ นตัวกระทาการควบคุมสาบเสือโดยชีววิธใี นหลายประเทศ ทัง้ ในเอเชียและ
แอฟริกาตัง้ แต่ประมาณพ.ศ. 2513 เป็ นตันมาจนถึงปั จจุบนั แมลงวันทาปม C. connexa (ภาพที่ 8.10) ถือว่า
เป็ นตัวกระทาการควบคุมสาบเสือโดยชีววิธที ่ดี ที ่สี ุ ดโดย Agricultural Research Council - Plant Protection
Research Institute (ARC-PPRI) ในแอฟริกาใต้ ทัง้ ๆ ทีเ่ พิง่ จะมีการนาเข้ามาจากโคลัมเบียเมือ่ ค.ศ. 1993 เข้า
ไปทีส่ ุมาตราตอนเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย ปลดปล่อยและตัง้ รกรากได้เมือ่ ค.ศ. 1995

ภาพที่ 8.10 แมลงวันทาปมสาบเสือ chromolaena gall fly, Cecidochares connexa
เมื่อค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) มีการนา C. connexa เข้ามาในประเทศไทย 3 ครัง้ ครัง้ แรกเมื่อเดือน
เมษายน พ.ศ. 2544 จากเกาะกวม (ดัง้ เดิมจากโคลัมเบีย ผ่านอินโดนีเซีย ไปทีเ่ กาะกวม) โดยความเอือ้ เฟื้ อของ
Dr. R. Muniaapan แห่ง University of Guamประกอบด้วยตัวเต็มวัย 47 ตัว เป็ นตัวเมีย 31 ตัวและตัวผู้ 16 ตัว
ทาการเพาะเลี้ยงเพิม่ เติม นาไปปลดปล่อย แต่ไม่พบว่ามีการตัง้ รกรากได้ ต้องนาเข้ามาใหม่ จากอินโดนีเ ซีย
(ดัง้ เดิมจากโคลัมเบีย ผ่านอินโดนีเซีย) โดยความเอื้อเฟื้ อของ Dr. Soekisman Tjitrosemito แห่ง BIOTROP,
Bogor อีกสองครัง้ เมือ่ เดือนตุลาคม และ พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 จานวน 100 และ 250 ปม ตามลาดับ ทาการ
ปลดปล่อยเมื่อพ.ศ. 2545 และเช่นเดียวกันไม่พบว่ามีการตัง้ รกราก ทัง้ นี้อาจจะเป็ นเพราะว่าไม่มกี ารเพาะเลีย้ ง
และปลดปล่อยเพิม่ เติม (บรรพต ณ ป้ อมเพชร, pers. com.)
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แต่ท่ี Winston et al. (2014) รายงานว่ามีการปลดปล่อย C. connexa ทีน่ าเข้ามาจากปาปั วนิวกินี
(ดัง้ เดิมจากโคลัมเบีย ผ่านอินโดนีเซีย และผ่านฟิ ลปิ ปิ นส์ ไปที่ ปาปั วนิวกินี) เข้ามาในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.
2545 และไม่พบว่ามีการตัง้ รกรากได้ เป็ นข้อมูลทีไ่ ม่ถูกต้อง และรายงานในส่วนทีร่ ะบุว่ามีการปลดปล่อยอีกเมื่อ
พ.ศ. 2552 โดยมีการนาเข้ามาจากปาปั วนิวกินี (ดัง้ เดิมจากโคลัมเบีย ผ่านอินโดนีเซีย และผ่านฟิ ลปิ ปิ นส์ ไปที่
ปาปั วนิวกินี) และไม่พบว่ามีการตัง้ รกรากได้นัน้ ไม่พบว่ามีรายละเอียดของการนาเข้ามา การปลดปล่อย หรือ
การตัง้ รกรากแต่อย่างใด แต่สนั นิษฐานว่าอาจเป็ นรายงานของ Day & McFadyen (2012) ซึง่ อาจไม่ถูกต้องนัก
นอกจากนัน้ พบแต่เพียงข้อมูลว่ามีการศึกษาชีววิทยาและประสิทธิภาพของ C. connexa ในการควบคุมสาบเสือ
โดยชีววิธโี ดยปวีณา บูชาเทียน (2556) เท่านัน้
สถานะปัจจุบนั ของการควบคุมสาบเสือโดยชีววิ ธี
โครงการการควบคุมสาบเสือโดยชีววิธใี นประเทศไทย ทีเ่ ริม่ มาตัง้ แต่พ.ศ. 2518 จนถึงปั จจุบนั รวม
เป็ นเวลากว่า 40 ปี ประเมินได้อย่างเด่นชัดว่าไม่ประสบความสาเร็จในการดาเนินการเท่าที่ควร แต่ถอื ได้ว่า
ประเทศไทยได้รบั ความสาเร็จอย่างสูง ทีเ่ ป็ นประเทศทีเ่ ริม่ วางรากฐานของการวิจยั และพัฒนางานการควบคุม
สาบเสือโดยชีววิธ ี ที่มกี ารร่ว มมือเป็ นระบบในระดับนานาประเทศอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่เป็ นผู้เริม่ จัดประชุ ม
วิชาการ First International Workshop on Biological Control of Chromolaena odorata ในกรุงเทพฯ ระหว่าง
วั น ที่ 29 กุ ม ภาพั น ธ์ - 4 มี น าคม พ.ศ. 2531 โดยศู น ย์ ว ิ จ ัย ควบคุ ม ศั ต รู พื ช โดยชี ว ิ น ทรี ย์ แ ห่ ง ชาติ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ร่ ว มกั บ Dr. R. Muniappan แห่ ง Guam Agricultural Experiment Station,
University of Guam ซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อริเริม่ ให้มกี ารร่วมมือระหว่างประเทศ ในการวิจยั และพัฒนาการ
ควบคุมสาบเสือโดยชีววิธ ี และมีการประชุมต่อเนื่องในประเทศต่าง ๆ ทัง้ ในเอเชีย แอฟริกา และ ออสเตรเลีย
ต่อเนื่องกันมาเป็ นเวลากว่า 30 ปี จนถึงการประชุมฯ ครัง้ ที่ 9 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง
วันที่ 12-22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทีผ่ ่านมา
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ส่วนความสาเร็จและความล้มเหลวของโครงการในประเทศต่าง ๆ ก็แตกต่างกันไป เช่นการทีห่ นอน
tiger moth P. pseudoinsulata ไม่สามารถตัง้ รกรากได้ในประเทศบนพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นทวีป (continental area) เพราะ
พื้นที่เหล่านัน้ มีศตั รูธรรมชาติเช่นตัวห้ามากชนิดลงทาลาย ผิดกับการที่สามารถตัง้ รกรากได้ดบี นพื้นที่ท่เี ป็ น
เกาะ (insular area) เช่นเกาะกวม และประเทศทีเ่ ป็ นเกาะในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ซึง่ ไม่มศี ตั รูธรรมชาติหรือ
ตัวห้ามากชนิด นอกจากนัน้ อาจเป็ นเพราะสาบเสือมี “รูปแบบชีวะ” (biotype) ที่แตกต่างกัน เช่นรูปแบบชีวะ
แอฟริกา (African biotype) และรูปแบบชีว ะเอเชีย (Asian biotype) แมลงศัต รูธ รรมชาติบ างชนิด ที่ท าลาย
สาบเสือรูปแบบชีวะเอเชียได้ดี แต่ไม่สามารถทาลายสาบเสือรูปแบบแอฟริกาในแอฟริกาใต้ได้ เป็ นต้น ส่วน
ปั จ จัย อื่น เช่ น ในกรณี ข องแมลงวัน ท าปม C. connexa สามารถตัง้ รกรากได้ดีแ ละรวดเร็ว ในแอฟริก าใต้
อินโดนีเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ ปาปั วนิวกินี และเกาะกวม แต่ไม่สามารถตัง้ รกรากได้ในประเทศไทย โดยไม่ทราบสาเหตุ
ส่วนหนอนกินใบ A. thalia pyrrha ก็เป็ นกรณีทแ่ี ตกต่างออกไปอีก ถึงจะมีประสิทธิภาพสูง แต่ไม่สามารถทาการ
ปลดปล่อยได้ในแอฟริกาใต้ เพราะสามารถลงทาลาย Mikania spp. ชนิดพื้นเมืองในแอฟริกา แต่สามารถตัง้
รกรากได้ดแี ละปลดปล่อยได้ในอินโดนีเซีย ซึง่ นอกจากสาบเสือแล้วยังสามารถลงทาลายต้นขีไ้ ก่ย่าน Mikania
micrantha ซึ่งเป็ นวัชพืชต่างถิน่ ที่รุกรานในประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย รวมถึงประเทศไทยด้วย กับน่ าที่จะมีการ
นาเข้ามาในประเทศไทยด้วยเช่นกัน ซึง่ ในปั จจุบนั ไม่มหี น่วยงานใดทีจ่ ะริเริม่ และดาเนินการเรือ่ งนี้ ตลอดจนการ
ทีจ่ ะนาแมลงวันทาปมสาบเสือ C. connexa เข้ามาอีกคารบหนึ่งด้วย

313
8.3 นางแย้มป่ า (Honolulu rose, stickbush, Clerodendrum chinense)
มีการประเมินว่ามีพชื ในสกุล Clerodendrum อยู่ประมาณ 150-500 ชนิด (Waterhouse, 1993b)
ในประเทศไทย เต็ม สมิตนิ นั ทน์ (2544) รายงานว่ามีพชื ในสกุล Clerodendrum รวมทัง้ หมด 21 ชนิด แต่ไม่ระบุ
ว่าเป็ นพืชชนิดพื้นเมือ งหรือพืชต่างถิ่น ยกเว้นแต่เพียงพวงแก้วแดง C. splendens และ มังกรคาบแก้ว (bag
flower, bleeding heart) C. thomsoniae จากแอฟริกาเท่านัน้ มีการตัง้ ชื่อ ต้นนมสวรรค์ต้น C. smitinandii ให้
เป็ นเกียรติให้อาจารย์เต็ม สมิตนิ นั ทน์ ซึง่ พบในกัมพูชาและเวียดนามด้วยโดย H.N. Moldenke นักอนุกรมวิธาน
พืชชาวอเมริกนั Clerodendrum บางชนิดเป็ นไม้ประดับ เช่น นมสวรรค์ C. paniculatum และ Leeratiwong et
al. (2011) รายงานว่ามีพชื ในสกุล Clerodendrum รวมทัง้ หมด 28 ชนิดในประเทศไทย มีเพียง C. lloydianum
ชนิดเดียวเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นชนิดพืน้ เมือง และมี 7 ชนิด ทีม่ กี ารนาเข้ามาและเพาะปลูก คือ C. calamitosum L. จาก
อินโดนีเ ซีย C. chinense var. chinense และ var. simplex จากประเทศจีน C. laevifolium จากอินโดนี เ ซีย
C. minahassae จากฟิ ลปิ ปิ นส์และอินโดนีเซีย C. quadriloculare จากฟิ ลปิ ปิ นส์และนิวกินี C. splendens และ
C. thomsoniae จากแอฟริกา นอกจากนัน้ มีการแพร่กระจายอยู่ในประเทศไทยด้วย พร้อมข้อมูลถิน่ กาเนิด เขต
แพร่กระจายทัวไปและในประเทศไทย
่
นิเวศวิทยา และ กุญแจสาหรับการจาแนกชนิด (taxonomic key) และ
ภาพประกอบ
นางแย้ ม ป่ า Clerodendrum chinense (ภาพที่ 8.11) มีช่ ือ พ้ อ งต่ า ง ๆ เช่ น C. fragrans และ
C. philippinum มีช่อื สามัญในภาษาไทยทัวไปคื
่ อ นางแย้ม หรือ ปิ้ งช้อน ปิ้ งชะมด ปิ้ งสมุทร ในภาคเหนือ หรือ
ปิ้ งหอม ในภาคกลาง C. chinense มีถนิ่ กาเนิดอยู่ในประเทศจีนตอนใต้ในมณฑลกวางสี (Guangxi) และทาง
ตอนเหนือของเวียดนาม มีการแพร่กระจายและปรับตัวตามธรรมชาติอยู่ในประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ อเมริกากลางและอเมริกาใต้ กับมีการเพาะปลูกเป็ นไม้ประดับในแอฟริกาใต้ C. chinense ถือว่าเป็ น
วัชพืชต่างถิน่ ทีร่ ุกรานที่รุนแรงในประเทศทีเ่ ป็ นเกาะในคาบสมุท รแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในฟิ จ ิ อเมริกนั ซามัว (American Samoa) ซามัวตะวันตก (Western Samoa) และนีอูเอ (Niue) (Waterhouse,
1993b)
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ภาพที่ 8.11 นางแย้มป่ า Honolulu Rose, Clerodendrum chinense ทีม่ กี ารระบาดในบริเวณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ และด้วงนางแย้มควบคุมเป็ นผลสาเร็จ
Waterhouse (1993b) รวบรวมข้อมูลโดยละเอียดทีเ่ กี่ยวกับต้นนางแย้ม การแพร่กระจาย และศัตรู
ธรรมชาติ เพื่อประเมินความเป็ นไปได้ของการควบคุมต้นนางแย้มโดยชีววิธ ี ในประเทศทีเ่ ป็ นเกาะในมหาสมุทร
แปซิฟิก เป็ นข้อมูลในการปลูกและการแพร่กระจายในประเทศต่าง ๆ ในเอเชียและมหาสมุทรแปซิฟิก ในส่วน
ของศัตรูธรรมชาติ Jolivet (1983) ใน Waterhouse (1993b) ทารายการชื่อด้วงชนิดต่าง ๆ ในอันดับ Coleoptera
มากกว่า 20 ชนิดที่พบบน C. chinense ในเวียดนาม และแมลงศัต รูธ รรมชาติม ากกว่ า 25 ชนิด ในอันดับ
Hemiptera, Coleoptera และ Lepidoptera ที่พ บในที่อ่ืน นอกเหนื อ ไปจากที่พ บในเวีย ดนาม พร้อ มจัด ท า
รายการชื่อแมลงชนิดต่าง ๆ ทีพ่ บบน Clerodendrum ชนิดอื่น ยกเว้น C. chinense ในประเทศต่าง ๆ ทัวโลกใน
่
อันดับต่าง ๆ รวมกันมากกว่า 90 ชนิด และ ไร 4 ชนิด ไส้เดือนฝอย 3 ชนิด เชือ้ รา 38 ชนิด แบคทีเรีย 1 ชนิด
และไวรัส 3 ชนิด
ส่วนในประเทศไทย Pholboon (1965) รายงานว่ามีหนอนผีเสื้อ 2 ชนิดที่ลงกินใบต้นนางแย้มคือ
ผีเสือ้ หัวกะโหลก หรือ หนอนหาง (horn worm) Acherontia styx (Lepidoptera: Sphingidae) และ Hypolycaena
erylus himavantus (Lepidoptera: Lycaenidae) ซึ่งนอกจากนางแย้ม พืชอาศัยชนิดอื่นของ A. styx คือ สอึก
(Ipomoea obscura) มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum) ยีโ่ ถ (Nerium oleander) งา (Sesamum indicum)
และ มะเขือเปราะ (Solanum xanthocarpum) และพืชอาศัยชนิดอื่นของ H. erylus himavantus คือ นุ่ น (Ceiba
pentandra) ล าไย (Dimocarpus longan) (= Euphoria longan) กระท้อ น (Sandoricum indicum) และพุ ท รา
(Zizyphus jujuba)
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Waterhouse (1993b) สรุปว่าความรุนแรงของความเป็ นวัชพืช (weediness) ของต้นนางแย้มใน
ประเทศต่าง ๆ แตกต่างกันไป และยังไม่มขี อ้ มูลเพียงพอว่ามีแมลงศัตรูธรรมชาติทจ่ี ะมีศกั ยภาพในการควบคุม
ต้ น นางแย้ ม นอกจากด้ ว งหมัด Phyllocharis undulata (Coleoptera: Chrysomelidae) (ภาพที่ 8.12) ใน
เวียดนาม ดังนัน้ จึงยังไม่น่าที่จะดาเนินการโครงการการควบคุมนางแย้มโดยชีววิธใี นแถบมหาสมุทรแปซิฟิก
และรายงานว่า Napompeth พบ C. chinense ลงทาลายต้นนางแย้ม ในปริมณฑลของกรุง ฮานอย และการ
ท าลายรุน แรงมากในต าบล Au Voa อ าเภอ Bavi ด้า นทิศ ตะวัน ตกสุ ด ของกรุง ฮานอย ทางตอนเหนื อ ของ
เวียดนาม แต่ ไ ม่พบความเสียหายจากการทาลายของด้ว งในจังหวัด Lang Son ตามแนวชายแดนประเทศ
เวียดนามและประเทศจีน ในการสารวจในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม

ภาพที่ 8.12 ด้วงนางแย้มป่ า Phyllocharis undulata
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การควบคุมต้นนางแย้มโดยชีววิธใี นประเทศไทย เป็ นการดาเนินการทีไ่ ม่มกี ารสนับสนุ นหรือการ
ร่วมมือกับประเทศอื่น โดยการนาด้วง P. undulata จากเวียดนามเข้ามาใช้ มีรายงานว่ามีการพบด้วงชนิดนี้ใน
สปป.ลาว กัม พูช า เวีย ดนาม มาเลเซีย สิง คโปร์ เกาะชวา และติม อร์ กัด กิน ใบต้น นางแย้ม 3 ชนิ ด คือ
C. inermis, C. chinense และ C. calamitosum และเช่นเดียวกัน Kimoto & Gressitt (1981) ในรายงานเรื่อ ง
Chrysomelidae (Coleoptera) of Thailand, Cambodia, Laos and Vietnam มีการกล่าวว่าด้วง P. undulata มี
การแพร่กระจายใน สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม คาบสมุทรแหลมมลายู (Malay peninsula) ชวา และติมอร์
พร้อมกับมีตวั อย่างของด้วงชนิดนี้จากประเทศต่าง ๆ เหล่านัน้ แต่ไม่มรี ายงานว่าพบและไม่มตี วั อย่างด้วงจาก
ประเทศไทย ในอินโดนีเซีย van der Laan (1981) รายงานว่า มีการใช้ด้วง P. undulata เป็ นแมลงสาหรับการ
ทดสอบสารกาจัดแมลง แต่ไม่ค่อยจะพบเห็นด้วงชนิดนี้บนต้นนางแย้ม C. chinense ในธรรมชาติ เท่าไรนัก
บรรพต ณ ป้ อมเพชร (per s. com.) กล่าวว่าพบการแพร่กระจายของด้วง P. undulata ลงกินใบ
ต้นนางแย้มในเขตปริมณฑลของกรุงฮานอย ขึน้ ไปทางเหนือในอุทยานแห่งชาติตามดาว (Tam Dao National
Park) จังหวัด Vinh Phuc จนถึงจังหวัด Lang Son ติดชายแดนประเทศจีน และ บนต้นนางแย้มในอุ ท ยาน
แห่งชาติคุ๊คเฟื อง (Cúc Phương National Park) ในจังหวัด Ninh Binh ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงฮานอย
กับในการเพาะเลีย้ งด้วง P. undulata ที่ Plant Protection Research Center, Tu Liem นอกกรุงฮานอย พบว่า
ด้วง P. undulata ทัง้ ในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย สามารถกัด กันใบของต้นนางแย้มที่ปลูกอยู่ในกระถางไว้ใน
กรง และต้นทีป่ ลูกลงดินในแปลงทดลอง ได้หมดทัง้ ต้น และเมือ่ ใบหมดต้น จะกัดกินเปลือกลาต้นทีไ่ ม่มใี บ แสดง
ให้เห็นทัง้ ศักยภาพและประสิทธิภาพของด้วงชนิดนี้ ในการควบคุมต้นนางแย้มโดยชีววิธ ี
มีการนาด้วง P. undulata จากเวียดนามเข้ามาประเทศไทยสองครัง้ ครัง้ แรกโดยการเก็บรวบรวม
ด้วงตัวเต็มวัยจากตาบล Au Voa อาเภอ Bavi กรุงฮานอย นาเข้ามาเมือ่ ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) โดยบรรพต ณ
ป้ อมเพชร และครัง้ ทีส่ องโดยการเก็บรวบรวมด้วงตัวเต็มวัยจากตาบล Tu Liem และ Gia Lam ในปริมณฑลของ
ฮานอย นาเข้ามาเมือ่ ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) โดยผูเ้ ขียน มีการปลดปล่อยครัง้ แรกเมือ่ ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533)
และครัง้ ทีส่ องเมือ่ ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548)
Julien & Griffiths (1998) บันทึกว่ามีการนาด้วง P. undulata จากเวียดนาม เข้าไปใช้ควบคุมต้น
นางแย้มโดยชีววิธใี นประเทศไทยเมือ่ ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) และ หลังการปลดปล่อยในภาคสนามในปี เดียวกัน
สามารถตัง้ รกรากได้ เช่นเดียวกับบันทึกของ Winston et al. (2014) ซึง่ ไม่กล่าวถึงการนาด้วง P. undulata เข้า
มาประเทศไทยอีกเป็ นครัง้ ทีส่ องเมื่อค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) ในรายงานของ Saengyot & Napompeth (2008)
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การปลดปล่อยครัง้ แรกเมื่อ ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) ใน จ.เชียงใหม่ และบนอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ พบว่าด้วงสามารถตัง้ รกรากได้ดี แต่เป็ นช่วงสัน้ เท่านัน้ แล้วไม่พบอีก โดยสันนิษฐานว่าต้นนางแย้ม C.
chinense ในเวียดนาม เป็ น “รูปแบบชีวะ” (biotype) ทีแ่ ตกต่างกันกับในประเทศไทย ทัง้ ๆ ทีก่ ารเพาะเลีย้ งใน
ห้อ งปฏิบ ัติก ารโดยการใช้ต้น นางแย้ม ในประเทศไทยเป็ น อาหาร สามารถเพาะเลี้ย งด้ว งได้ดีส าหรับ การ
ปลดปล่อย
ดังนัน้ ในการนาด้วง P. undulata เข้ามาและปลดปล่อยอีกประเทศไทยอีกเป็ นครัง้ ทีส่ องเมื่อ ค.ศ.
2005 (พ.ศ. 2548) จึงทาการปลดปล่อยในหลายจุดใน จ.เชียงใหม่ ในบริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย บริเวณวัดดอยแม่ปัง๋ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ในภาคเหนือ สองข้างทางถนนขึ้นและลง
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา และ จ.ปราจีณบุร ี ในภาคกลาง และสองข้างทางจากทางแยกทางหลวง
จาก จ.ชุมพร ไป จ.ระนอง จ.พังงา จ.กระบี่ และ จ.ตรัง สองข้างทางของทางหลวงจาก จ.สุราษฎร์ธานี จ.พัทลุง
อ.หาดใหญ่ อ.สะเดา จ.สงขลา อ.โคกโพธิ ์ จ.ปั ตตานี อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
จากการปลดปล่อยครัง้ ที่สอง ไม่พบว่ามีการตัง้ รกรากของด้วง P. undulata ที่เด่นชัด ยกเว้นที่
บริเวณวัดดอยแม่ปัง๋ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เท่านัน้ แต่ต่อมาใน internet พบว่า Mr. D.J. Hiker แห่ง Le Monde
des Insectes (The Insect World - Francophone Community Forum on Insects and Other Arthropods) โชว์
ภาพด้ว งที่ค ล้า ยกับ ด้ว ง P. undulata มาก ถ่ า ยจากพื้น ที่ใ กล้ จ.ชุ ม พร เมื่อ วัน ที่ 27 กุ ม ภาพัน ธ์ 2017 ซึ่ง
Mr. David Kolh จาแนกชื่อได้ว่าเป็ น P. undulata และยืนยันโดย Mr. Matthew จากข้อมูลหลังการปลดปล่อย
P. undulata เมื่อ ค.ศ. 2005 เป็ นเวลา 12 ปี อย่างน้ อ ยทาให้เ ราอาจที่จะสรุปได้ ว่า P. undulata สามารถตัง้
รกรากได้ในประเทศไทย แต่อาจไม่มปี ระสิทธิภาพในการควบคุมต้นนางแย้มทีเ่ ด่นชัดเท่าใดนัก
การดาเนินการในประเทศไทยและประเทศเวียดนามนาไปสู่การสรุปได้ว่าด้วงนางแย้ม P. undulata
เป็ นตัวเลือกทีด่ ที ส่ี ุด ทีส่ ามารถนาไปใช้ควบคุมต้นนางแย้มทีเ่ ป็ นวัชพืชต่างถิน่ ที่รุกรานชนิดหนึ่งโดยชีววิธ ี ใน
ประเทศที่เ ป็ นเกาะในคาบสมุทรแปซิฟิ กตะวันตกเฉี ยงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในฟิ จ ิ อเมริกันซามัว ซามัว
ตะวันตก และนีอูเอ ได้เป็ นอย่างดี
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8.4 ผกากรอง (Lantana, Lantana camara)
แต่ก่อน ผกากรอง (Lantana camara) (ภาพที่ 8.13) ถูกจัดอยู่ในวงศ์ Verbenaceae ซึ่งเป็ นพืช
วงศ์เดียวกับไม้สกั (Tectona grandis) ต่อมามีการแยกออกให้มาอยู่ในวงศ์ Lamiaceae หริอ Labiatae ซึง่ เป็ น
วงศ์เดียวกับนางแย้ม (Clerodendrum chinense) และนิยมใช้ช่อื วงศ์เป็ น Lamiaceae มากกว่า Labiatae ใน
ประเทศไทย เต็ม สมิตนิ นั ทน์ (2544) รายงานว่ามีพชื ในสกุล Lantana รวม 4 ชนิดคือ L. camara (= L. aculata)
(ผกากรอง) L. salvifolia (ผกากรอง) L. sellowiana (ผกากรองเลื้อย) และ L. trifolia (= L. indica) (ผกากรอง)
และทัง้ หมดเป็ นพืชต่างถิน่ (exotic plant) ส่วน Waterhouse & Norris (1987) รายงานว่าในออสเตรเลียมีพชื ใน
สกุล Lantana รวม 29 ชนิด ไม่รวมชนิดที่เป็ นไม้ประดับ ที่ปรับตัวเป็ นวัชพืช และ GISD (2019) รายงานว่า
ผกากรองมีสายพันธุ์ (cultivar หรือ variety) มากกว่า 650 สายพันธุท์ วโลก
ั่
ผกากรอง มีถนิ่ กาเนิดอยูใ่ นอเมริกากลางและเขตร้อนของอเมริกาใต้ มีการเพาะปลูกเป็ นไม้ประดับ
และแพร่กระจายเป็ นวัชพืชต่างถิน่ ทีร่ ุกรานในประเทศต่าง ๆ ทัวโลกมากกว่
่
า 50 ประเทศ Ghisalberti (2000)
รายงานว่ามีการนาผกากรองจากบราซิลเข้าไปในยุโรปในช่วงปลายทศวรรษ 1600s โดยนักสารวจชาวดัตช์ และ
มีการเพาะปลูกเป็ น ไม้ป ระดับกันอย่างกว้างขวาง และต่ อ มาแพร่ก ระจายเข้าไปในเอเชีย และหมู่เ กาะใน
มหาสมุทรแปซิฟิก (Oceania) และชาวโปรตุเกสนาเข้าไปในแคว้น Goa ซึ่งเป็ นอาณานิคมของตนในชายฝั ง่
ตะวันตกของอินเดีย และมีการนาเข้าไปทีเ่ มืองกัลกัตตาเมือ่ ค.ศ. 1809 แพร่ออกไปจนกลายเป็ นวัชพืชทีร่ ุนแรง
และนอกจากนัน้ Waterhouse & Norris (1987) รายงานว่ามีการนาผกากรองเข้าไปในเกาะตาฮีตเิ มือ่ ค.ศ.1843
เข้าไปในหมูเ่ กาะฮาวายเมือ่ ค.ศ.1858 เข้าไปในออสเตรเลียก่อน ค.ศ. 1869 และพบทัวไปในฟิ
่
จเิ มือ่ ค.ศ. 1921
ฯลฯ
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ในขณะทีม่ กี ารควบคุมเพลี้ยหอยนวมฝ้ าย Icerya purchasi ซึง่ เป็ นเพลีย้ หอยต่างถิน่ และเป็ นศัตรู
ส้มทีร่ ุนแรงในแคลิฟอร์เนีย โดยการนาด้วงเต่าตัวห้า vedalia beetle (Rodolia cardinalis) จากออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ เข้าไปใช้ควบคุมจนได้รบั การควบคุมทีส่ าเร็จและได้ผลอย่างสมบูรณ์เมือ่ ค.ศ. 1888 (พ.ศ.2431) จน
เป็ นทีย่ อมรับและเรียกว่าเป็ น “การควบคุมแมลงศัตรูพชื โดยชีววิธแี บบคลาสสิก ” (Classical biological control
of insect pest) ตัง้ แต่นนั ้ เป็ นต้นมา เป็ นโครงการแรกของโลก และเช่นเดียวกัน ในการควบคุมต้นผกากรองจาก
เม็กซิโก ทีน่ าเข้าไปปลูกเป็ นไม้ประดับในฮาวายตัง้ แต่เมื่อ ค.ศ.1858 (พ.ศ. 2401) แล้วแพร่กระจายออกไปและ
ระบาดเป็ นวัชพืชทีร่ า้ ยแรง โดยมีการสารวจนาแมลงทีพ่ บว่าลงทาลายต้นผกากรองในเม็กซิโกรวม 23 ชนิด เข้า
ไปใช้ควบคุมต้นผกากรองในฮาวายโดยชีววิธ ีเมื่อ ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) โดยมีแมลง 8 ชนิดที่สามารถตัง้
รกรากได้และช่วยควบคุมต้นผกากรองได้ในระดับต่าง ๆ ของการควบคุม (Swezey, 1923: Perkins & Swezey,
1924) ถือได้ว่าเป็ น “การควบคุมวัช พืชโดยชีววิธแี บบคลาสสิก ” (Classical biological control of weed) เป็ น
โครงการแรกของโลกเช่นกัน โดยผูร้ บั ผิดชอบการดาเนินการของทัง้ สองโครงการ เป็ นบุคคลเดียวกันคือ Albert
Koebele ในขณะทีท่ างานอยูก่ บั กระทรวงเกษตรสหรัฐ (United State Department of Agriculture - USDA) ใน
แคลิฟอร์เนีย และ สมาคมชาวไร่อ้อยแห่งฮาวาย (Hawaiian Sugar Planters’ Association - HSPA) ในฮาวาย
ตามลาดับ (Swezey et al., 1926) ทัง้ นี้การควบคุมผกากรองโดยชีววิธที ่ีเริม่ ดาเนินการในฮาวายมาตัง้ แต่ ค.ศ.
1902 นัน้ ได้นาไปสู่การใช้และการปลดปล่อยแมลงทีเ่ ป็ นตัวกระทาการควบคุมผกากรองโดยชีววิธมี ากกว่า 40
ชนิด ทัวโลก
่
จนถึงในปั จจุบนั
ในภาพรวมของการควบคุมต้นผกากรองโดยชีววิธ ี Waterhouse & Norris (1987) กล่าวว่า
การควบคุมผกากรองโดยชีววิธ ี ทีม่ กี ารนาแมลงศัตรูธรรมชาติเข้าไปปลดปล่อย ได้ผลทีม่ ปี ระโยชน์ มาก จนถึง
ได้ผลทีม่ นี ัยสาคัญในประเทศต่าง ๆ แต่ Thomas & Ellison (2000) กล่าวว่าผลทีไ่ ด้รบั เป็ นทีน่ ่าผิดหวัง
ซึง่ บรรพต ณ ป้ อมเพชร (pers. com.) กล่าวว่าการสรุปดังกล่าว เป็ น “ความเห็น” ทีไ่ ม่ถูกต้องนัก เพราะทัง้
S.E. Thomas และ Carol C. Ellison แห่ง CABI ยังไม่มปี ระสบการณ์เพียงพอ ส่วน Carol C. Ellison
เป็ นนักโรคพืชไม่ใช่นกั กีฏวิทยาเคยเข้ามาทาวิจยั วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกด้านโรคของหญ้าโขย่ง (itch grass,
Rottboellia cochinchinensis) ในประเทศไทย เมือ่ พ.ศ. 2533-2535 อยูก่ บั ศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดย
ชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ทัง้ นี้ในหลายกรณีท่กี ารควบคุ มผกากรองโดยชีววิธ ี ไม่พบว่าได้รบั ความสาเร็จหรือล้มเหลวใน
หลายประเทศอาจเป็ นเพราะว่าต้นผกากรองมีความหลากหลายทางพันธุกรรมและทางชีวภาพสูง มีสายพันธุแ์ ละ
ลูกผสม (hybrids) มาก ทาให้เป็ นการยากสาหรับศัตรูธรรมชาติของผกากรองชนิดต่าง ๆ ทีจ่ ะสามารถควบคุม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วน Day et al. (2003) กล่าวว่าไม่มแี มลงศัตรูธรรมชาติชนิดใดก็ตามจากแมลงมากกว่า
40 ชนิดทีน่ ามาใช้ สามารถที่จะควบคุมผกากรองให้หมดไปได้ (total control) แต่แมลงบางชนิดเช่น มวนแก้ว
หรือ มวนปี กใส Teleonemia scrupulosa (Hemiptera: Tingidae) หนอนด้ว งชอนใบ Octotoma scabripennis
และ Uroplata girardi (Coleoptera: Chrysomelidae) และ หนอนแมลงวั น ชอนใบ Ophiomyia lantanae
(Diptera: Agromyzidae) สามารถให้ผลในการควบคุมในระดับทีส่ าเร็จเป็ นบางส่วน (partial control) ได้ในหลาย
ประเทศ
ตัง้ แต่มกี ารนาแมลงศัตรูธรรมชาติชนิดต่าง ๆ ของผกากรองจากเม็กซิโก เข้าไปควบคุมผกากรอง
ในฮาวายตัง้ แต่เมื่อ ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) เป็ นต้นมา Waterhouse & Norris (1987) จัดทารายชื่อของแมลง
รวม 35 ชนิด ทีม่ กี ารปลดปล่อยเพื่อการควบคุมต้นผกากรองโดยชีววิธ ี ต่อมา Julien & Griffiths (1998) บันทึก
ว่ามีการนาเข้าแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมผกากรองรวมกันมากกว่า 35 ชนิด จากแถบตอนใต้ของอเมริกา
เหนือ อเมริกากลางและอเมริกาใต้ เข้าไปใช้ในหลายประเทศ ทัง้ ในแอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย และประเทศที่
เป็ นเกาะในคาบสมุทรแปซิฟิก และแมลงหลายชนิดมีการนาไปใช้มากในหลายประเทศ เช่น แมลงวันหนอนชอน
ใบ Calycomyza lantanae (Diptera: Agromyzidae) จากตรินิแดด เทกซัส และฟลอริดา หนอนด้ว งชอนใบ
O. scabripennis จากเม็ ก ซิ โ ก หนอนชอนใบ O. lantanae จากเม็ ก ซิ โ ก หนอนผี เ สื้ อ ม้ ว นใบ Salbia
haemorrhoidalis (Lepidoptera: Crambidae) จากฟลอริดาและคิวบา มวนแก้วหรือมวนปี กใส T. scrupulosa
จากเม็กซิโก และ หนอนด้วงชอนใบ U. girardi จากอาร์เจนตินา บราซิล และปารากวัย ทัง้ นี้ แมลงที่มกี าร
นาไปใช้มากทีส่ ุดในหลายประเทศคือ มวนแก้ว T. scrupulosa และ หนอนด้วงชอนใบ U. girardi โดยประเทศ
ไทยได้นาแมลงทัง้ สองชนิดนี้เข้ามาใช้ในประเทศไทยด้วยตัง้ แต่เมื่อ ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) และในปั จจุบนั
พบว่าสามารถตัง้ รกรากได้ และท้ายสุด Winston et al. (2014) ได้ปรับปรุง แก้ไขและเพิม่ เติมรายละเอียดใน
Julien & Griffiths (1998) ซึง่ เป็ นการพิมพ์ครัง้ ที่ 4 ให้ทนั สมัยมากขึน้ เป็ นการพิมพ์ครัง้ ที่ 5 รวมทัง้ รายละเอียด
ใน Day et al. (2003) ของแมลงศัตรูธรรมชาติรวม 40 ชนิด ทีม่ กี ารนามาใช้ในการควบคุมผากรองโดยชีววิธ ี 8
ชนิดทีม่ กี ารนาเข้าแต่ไม่มกี ารปลดปล่อย และไร แมลง และเชือ้ ราทีอ่ ยู่ในการพิจารณาที่จะนาไปปลดปล่อยใน
ภาคสนามอีก 7 ชนิด
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ในประเทศไทย กมลวรรณ กฤตสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี และคณะใน
Kritasampan et al. (2016) ทาการศึกษาด้านความหลากหลายชองสัตว์ขาปล้อง (arthropod) ทีพ่ บบนดอกและ
ช่อดอกของต้นผกากรองใน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุร ี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนตุลาคม 2557
รายงานว่ามีสตั ว์ขาปล้องรวม 27 กลุ่ม ทีม่ าเยือนหรือมีชวี ติ อยูบ่ นดอกหรือช่อดอกของต้นผกากรอง ผึง้ และผีเสือ้
เป็ นกลุ่มทีม่ กี ารมาเยือนสูงสุด คิดเป็ นร้อยละ 32 และ 28 ตามลาดับ ในขณะทีม่ วนแก้วมีการเยือนดอกบ่อยครัง้
ทีส่ ุดและในแต่ละครัง้ นานทีส่ ุดด้วย ในช่อดอกจะพบเพลีย้ ไฟและไรบ่อยครัง้ ทีส่ ุด กับพบประชากรของเพลีย้ ไฟ
เป็ นจานวนมากตลอดปี ซึง่ จะสูงขึน้ ในช่วงแล้งในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนตุลาคม ทัง้ นี้ ผึง้ ผีเสือ้ และเพลีย้ ไฟ
เป็ นตัวผสมเกสรทีม่ ศี กั ยภาพ และสรุปว่ากลุ่มทีเ่ ป็ นพวกแมลงกินพืชทัง้ หมดทีพ่ บ เช่น มวนและไรชนิดต่าง ๆ มี
ศักยภาพทีจ่ ะเป็ นตัวควบคุมผกากรองโดยชีววิธเี พิม่ เติมจากแมลง 40 ชนิด ทีร่ ายงานโดย Day et al. (2003)
และในการศึกษาครัง้ นี้ ไม่พบแมลงในกลุ่มด้วงและแมลงวัน ทีม่ กี ารนามาใช้ในการควบคุมผกากรอง ตาม
รายงานของ Day et al. (2003) และ Napompeth (2004) เพราะแมลงเหล่านัน้ ลงทาลายส่วนอื่นของต้นผกากรอง
และไม่มปี ฏิกริ ยิ าร่วม (interaction) กับดอกหรือช่อดอกของต้นผกากรองเท่าใดนัก
การควบคุมต้นผกากรองโดยชีววิ ธีในประเทศไทย
โครงการการควบคุมต้นผกากรองโดยชีววิธใี นประเทศไทย เรียกได้ว่าเป็ น 1) โครงการที่เกิดขึน้
โดยบังเอิญ (Accidental project) ทีไ่ ม่มกี ารนาแมลงศัตรูธรรมชาติเข้ามาในประเทศ และ 2) โครงการทีเ่ กิดขึน้
ตามมาจากเหตุการณ์ (Incidental project) หรือ เป็ นโครงการแบบ “ฉันด้วยคน” (Me-too project) ทีม่ กี ารนา
แมลงศัตรูธรรมชาติเข้ามาจากต่ างประเทศ ทัง้ นี้ เพราะว่าจากการประเมิน พบว่าต้นผกากรองไม่ถือว่าเป็ น
วัชพืชทีม่ คี วามสาคัญและมีผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในประเทศไทยมากนัก ไม่ว่าจะเป็ นในระบบ
นิเวศใดก็ตาม ทัง้ มีการปลูกเป็ นไม้ประดับมากกว่า 100 สายพันธุ์ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of interest) ได้
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8.4.1 โครงการที่เกิ ดขึ้นโดยบังเอิ ญ (Accidental project)
มีก ารพบแมลงวันหนอนชอนใบต้นผกากรอง lantana leafminer, Calycomyza lantanae (ภาพที่
8.14) ลงทาลายใบของต้นผกากรอง ที่ปลูกเป็ นไม้ป ระดับ บนเกาะกลางถนนสีล ม ในกรุงเทพฯ เมื่อ กลาง
พ.ศ. 2528 เป็ นครัง้ แรก โดยไม่เคยมีการนาเข้ามาโดยตรง และในปั จจุบนั พบว่าลงทาลายผกากรองทีส่ ายพันธุ์
เป็ นไม้ประดับ มากกว่าสายพันธุท์ เ่ี ป็ นวัชพืช และพบแบบประปรายอยูท่ วประเทศ
ั่
แมลงวันหนอนชอนใบ C. lantanae มีถนิ่ กาเนิดอยู่ในตรินิแดด เทกซัสและฟลอริดา มีการนาจาก
ตรินิแดดนาเข้าไปในออสเตรเลียเมื่อ พ.ศ. 2517 และแอฟริกาใต้เมื่อ พ.ศ. 2525 และจากเทกซัสและฟลอริดา
เข้าไปในแอฟริกาใต้เมือ่ พ.ศ. 2532 และพบว่าแพร่กระจายตามธรรมชาติ โดยไม่มกี ารนาเข้าไปปลดปล่อย จาก
ออสเตรเลียเข้าไปในปาปั วนิวกินี อินโดนี เซีย สิงคโปร์ และมาเลเซียหลัง พ.ศ. 2520 เข้าไปในฟิ ลปิ ปิ นส์เมื่อ
พ.ศ. 2525 และประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2528 มีการนาเข้าไปในแอฟริกาใต้ เมื่อ พ.ศ. 2525 และเช่นเดียวกัน
พบว่ามีการแพร่กระจายจากแอฟริกาใต้ เข้าไปในแทนซาเนียและยูกนั ดาเมื่อ พ.ศ. 2540 และไม่พบว่าให้ผลใน
การควบคุมต้นผกากรอง ทีม่ นี ยั สาคัญในทุกประเทศ รวมทัง้ ประเทศไทยด้วย

ภาพที่ 8.14 แมลงวันหนอนชอนใบต้นผกากรอง lantana leafminer, Calycomyza lantanae
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8.4.2 โครงการที่เกิ ดขึ้นตามมาจากเหตุการณ์ (Incidental project)
โครงการควบคุมต้นผกากรองโดยชีววิธ ี เป็ นโครงการทีเ่ กิดขึน้ ตามมาจากเหตุการณ์ (Incidental
project) หรือ เป็ นโครงการแบบ “ฉันด้วยคน” (Me-too project) ไม่เป็ นโครงการที่มเี ป้ าหมายหลักในประเทศ
ไทย แต่เพราะว่าเป็ นโครงการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธที เ่ี ป็ นโครงการแรกของโลกมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2445 ในฮาวาย
และมีการดาเนิ นงานในหลายประเทศ ทัง้ ให้ผ ลในการควบคุ มในระดับ ที่แตกต่ างกันไปทางภูมศิ าสตร์ จึง
เห็นสมควรว่าน่ าที่จะมีการดาเนินการโครงการนี้ด้วยในประเทศไทยเป็ นโครงการแบบ “ฉันด้วยคน” (me-too
project) (บรรพต ณ ป้ อมเพชร, pers. com.) โดย ในโครงการนี้ มีการนาแมลงศัตรูธรรมชาติจ ากต่างประเทศ
เข้ามาในประเทศไทย 2 ชนิด คือ
1. มวนแก้วหรือมวนปี กใสต้นผกากรอง lantana lace bug, Teleonemia scrupulosa
(Hemiptera: Tingidae)
2. ด้วงหนอนชอนใบต้นผกากรอง lantana leaf-mining beetle, Uroplata Girardi
(Coleoptera: Chrysomelidae)

324
8.4.2.1 มวนแก้วหรือมวนปี กใสต้นผกากรอง (Lantana lace bug, Teleonemia scrupulosa)
มวนแก้ว Teleonemia scrupulosa (ภาพที่ 8.15) เป็ นแมลงชนิดหนึ่ง ที่มกี ารนาเข้าไปใช้ควบคุม
ต้นผกากรองมากทีส่ ุดทัวโลก
่
T. scrupulosa มีถนิ่ กาเนิดดัง้ เดิมอยู่ในเม็กซิโก นาเข้าไปใช้ในฮาวายตัง้ แต่เมื่อ
พ.ศ. 2445 แล้วนาเข้าไปใช้ในประเทศต่าง ๆ ทัวโลก
่
ทัง้ ในแอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย และ ประเทศทีเ่ ป็ นเกาะ
ต่าง ๆ ในคาบสมุทรแปซิฟิก นาไปสู่การควบคุมต้นผกากรองทีใ่ ห้ผลดีและมีนัยสาคัญสูงในหลายประเทศ
ประเทศไทยนามวน T. scrupulosa เข้ามาจากเม็ก ซิโกผ่านฮาวายเมื่อ พ.ศ. 2528 และทาการ
ปลดปล่อยครัง้ แรกบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในปี เดียวกัน ในการติดตามเบือ้ งต้น พบว่าสามารถตัง้ รกรากได้
ดี และไม่พบอีก จนกระทังเมื
่ ่อ พ.ศ. 2561 พบว่าสามารถตัง้ รกรากได้ประปรายในหลายพื้นที่ (Michael Day,
pers. com.) แต่ในการติดตามต่อมา ยังไม่พบว่าให้ผลในการควบคุมต้นผกากรองทีพ่ อจะมีนัยสาคัญเท่าไรนัก

ภาพที่ 8.15 มวนแก้วหรือมวนปี กใสต้นผกากรอง lantana lace bug, Teleonemia scrupulosa
(แหล่งทีม่ า: ดัดแปลงจาก Wikipedia, The Free Encyclopedia)
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8.4.2.2 ด้วงหนอนชอนใบต้นผกากรอง (Lantana leaf-mining beetle, Uroplata girardi)
ด้ว งหนอนชอนใบ Uroplata girardi (ภาพที่ 8.16) เป็ นแมลงอีก ชนิด หนึ่ง ที่มกี ารน าเข้า ไปใช้
ควบคุมต้นผกากรองมากทีส่ ุดทัวโลกชนิ
่
ดหนึ่ง U. girardi มีถนิ่ กาเนิดดัง้ เดิมอยูใ่ นบราซิล มีการนาเข้าไปใช้เป็ น
ครัง้ แรกในฮาวายตัง้ แต่เมื่อ พ.ศ. 2504 ในฮาวาย แล้วนาเข้าไปใช้ในประเทศต่าง ๆ ทัวโลก
่
ทัง้ ในออสเตรเลีย
แอฟริกาใต้ อินเดีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ เกาะกวม และ ประเทศทีเ่ ป็ นเกาะต่าง ๆ ในคาบสมุทรแปซิฟิก แม้แต่การนาจาก
ฮาวายเข้าไปใช้ในตรินิแดด นาไปสู่การควบคุมต้นผกากรองทีใ่ ห้ผลเป็ นที่น่าพอใจ และมีนัยสาคั ญสูงในหลาย
ประเทศ

ภาพที่ 8.16 ด้วงหนอนชอนใบต้นผกากรอง lantana leaf-mining beetle, Uroplata Girardi
(แหล่งทีม่ า: ดัดแปลงจาก Wikipedia, The Free Encyclopedia)
ประเทศไทยน าด้ว ง U. girardi เข้า มาจากบราซิล ผ่ า นฮาวาย และออสเตรเลีย เมื่อ วัน ที่ 10
มิถุนายน พ.ศ. 2528 และทาการปลดปล่อยครัง้ แรกบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในปี เดียวกัน เช่นเดียวกับมวน
T. scrupulosa ในการติดตามเบื้อ งต้น พบว่าไม่ส ามารถตัง้ รกรากได้ และจนกระทังเมื
่ ่อ พ.ศ. 2561 พบว่า
สามารถตัง้ รกรากได้ประปรายในหลายพื้นที่ (Michael Day, pers. com.) แต่ในการติดตามต่อมา ยังไม่พบการ
ตัง้ รกรากเช่นเดิม
ในภาพรวม อาจกล่าวได้ว่าโครงการควบคุมต้นผกากรองโดยชีววิธใี นประเทศไทย ถือได้ว่าเป็ น
โครงการแบบ “ฉันด้วยคน” ทีแ่ ท้จริง เพราะต้นผกากรองไม่ถอื ว่าเป็ นวัชพืชต่างถิน่ ทีร่ กุ รานทีร่ นุ แรงนัก และการ
ดาเนินงานไม่คาดว่ าจะประสบความสาเร็จ หรือให้ผลในการควบคุมแต่อย่างใด หรือเท่าที่ ควร เช่นเดียวกับใน
อีกหลายประเทศ
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8.5 ขี้ไก่ย่าน (Mile-a-minute, bitter vine, Mikania micrantha)
ขีไ้ ก่ย่านเป็ นพืชในสกุล Mikania เป็ นชื่อที่ให้เกียรติแก่นักพฤกษศาสตร์ชาวเช็ค Johann Mikan
(1784-1814) เป็ นพืช ในวงศ์ เ ดีย วกับ ทานตะวัน (sunflower, Helianthus annuus, Asteraceae) มีท ัง้ หมด
มากกว่า 450 ชนิด และชนิดทีเ่ ป็ นวัชพืชต่างถิน่ ทีร่ กุ รานและรุนแรง พบในแถบเขตร้อน คือ Mikania micrantha
(ภาพที่ 8.17) ซึง่ มีช่อื สามัญคือ mile-a-minute เพราะว่าในระยะทีย่ งั เป็ นต้นอ่อนสามารถเจริญเติบโตได้เร็วมาก
คือ 8.0-9.0 ซม. ในเวลา 24 ชัวโมง
่
และสามารถเติบโตคลุมพืชชนิดอื่นได้ รวมทัง้ ไม้พุ่ม (shrubs) และต้นไม้
(trees) ด้วย ชื่อสามัญอื่น ๆ คือ American rope, bitter vine, Chinese creeper, climbing hemp vine, climbing
hemp weed, mikania, mikania vine, mile-a-minute, mile-a-minute vine และ mile-a-minute weed และชื่อที่
ยอมรับกัน คือ mile-a-minute และ bitter vine พบได้ทวไปทั
ั ่ ง้ ในตัวเมือง ปกคลุมต้นพืชชนิดอื่น คลุมรัว้ ต้นไม้
รอบทีอ่ ยู่อาศัยหรือสนาม และจะพบในพืน้ ทีร่ กร้างว่างเปล่า ในพืน้ ทีป่ ่ าทีท่ รุดโทรม ป่ าชายน้ า สองข้างริมถนน
ในแปลงปลูกพืชและสวนผลไม้ ใน จ.เชียงใหม่ พบว่ามารถคลุมต้นไม้ป่าสองข้างถนน สวนกล้วยและสวนลาใย
รวมทัง้ ต้ น ไมยราบยัก ษ์ ท่ีเ ป็ นวัช พืช ในที่ว่ า งเปล่ า ด้ว ย ขี้ไ ก่ ย่ า นสามารถเจริญ เติบ โตได้ท่ีค วามสู ง จาก
ระดับน้าทะเลถึงระดับ 2,000 เมตร ชอบพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามชืน้ สูงและดินทีม่ อี าหารอุดมสมบูรณ์

ภาพที่ 8.17 ขี้ไก่ย่าน Mile-a-minute หรือ bitter vine, Mikania micrantha
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Mikania spp. มีมากกว่า 430 ชนิด เป็ นพืชที่มถี ิ่นกาเนิดอยู่ในเขตร้อนของทวีปอเมริกา (Holm
et al., 1977, 1997) และชนิดที่พบทัวไปคื
่ อ M. micrantha, M. cordata และ M. scandens ซึ่งที่ผ่านมามักจะมี
การจาแนกชนิดแตกต่างและปะปนกันไปไม่ถูกต้อง (Holm et al., 1991)
Holm et al. (1991) ชีแ้ จงลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของ Mikania spp. ทัง้ สามชนิด และแยกออก
จากกันว่า M. micrantha มีเขตแพร่กระจายอยูท่ วไปในแถบร้
ั่
อนของอเมริกากลาง M. cordata มีเขตแพร่กระจาย
อยู่ใ นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา และ M. scandens มีเ ขตแพร่กระจายอยู่ใ นแถบตะวันออกของ
อเมริกาเหนือ M. micrantha เป็ นชนิดทีพ่ บในโลกใหม่ (New World) โดยรายงานต่าง ๆ ของการแพร่กระจาย
ในโลกเก่า (Old World) แต่ก่อนว่าเป็ น M. cordata หรือ M. scandens รวมทัง้ รายงานของ Holm et al. (1977,
1991) ด้ว ยนั น้ ไม่ ถู ก ต้ อ ง และได้ม ีก ารแก้ ไ ขให้ถู ก ต้ อ งเมื่อ ไม่ น านมานี้ แ ล้ว ใน CABI Invasive Species
Compendium เรื่อ ง Mikania micrantha (bitter vine) ว่ า ชนิ ด ที่ม ีก ารรายงานมาก่ อ นนั น้ ชนิ ด ที่ถู ก ต้ อ งคือ
M. micrantha ส่วนรายงานที่เกี่ยวกับ M. cordata จากแอฟริกาฝั ง่ ตะวันตกนัน้ ถือว่าถูกต้อง ส่วนข้อมูลว่ามี
M. micrantha ในแอฟริกา ใน EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) Global
Database และการใช้ EPPO code เป็ น MIKMI (Mikania micrantha) นัน้ คงจะไม่ถูกต้อง เพราะยังไม่มกี าร
ยืนยันทีแ่ น่นอนว่ามี M. micrantha ทีแ่ ท้จริงอยูใ่ นแอฟริกา จะมีกแ็ ต่เพียง M. cordata ซึง่ เป็ นชนิดพืน้ เมืองทีอ่ ยู่
ในแอฟริกาเท่านัน้ ยกเว้นในเกาะมอริเชียส นอกชายฝั ง่ ตะวันออกของแอฟริกาในมหาสมุทรอินเดีย จะเป็ น
M. micrantha ทีแ่ ท้จริง
ความสับสนทางอนุ กรมวิธานของพืชในสกุล Mikania ถึงปั จจุบนั คงจะยังมีอยู่ไปอีกนาน เฉพาะที่
พบใน CABI Invasive Species Compendium เพียงแต่ M. micrantha ชนิดเดียว มีการตัง้ ชื่อวิทยาศาสตร์ไว้
มากถึง 28 ชื่อ อยู่ในสกุลต่าง ๆ เช่น Eupatorium, Mikania และ Willoughbya ทัง้ นี้ ยังไม่รวมถึงพืชในสกุ ล
Mikania ชนิดอื่น ทีม่ กี ารตัง้ ชื่อแล้วอีกมากกว่า 450 ชนิด
มีรายงานต่าง ๆ ว่าพบ M. micrantha ในเอเชียครัง้ แรกเมื่อ ค.ศ. 1884 (พ.ศ. 2447) ทีฮ่ ่องกงใน
Hong Kong Zoological and Botanical Gardens พบในประเทศจีนเมื่อ ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2447) ในอินเดียเมื่อ
ค.ศ. 1918 (พ.ศ. 2461) และมีการนาเข้าไปในอินเดียอีก ในช่วงสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง (พ.ศ. 2482-2488) เพื่อ
ปลูกให้ปกปิ ดค่ายทหารและสนามบินในช่วงสงครามโลก และเป็ นพืชคลุมดินในไร่ ชา ต่อมาพบในอินโดนีเซีย
เมือ่ ค.ศ.1910 (พ.ศ. 2453) ในมาเลเซียในช่วงทศวรรษ 1950s และในไต้หวันในช่วงทศวรรษ 1970s
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ในประเทศไทย เต็ม สมิตนิ นั ทน์ (2544) รายงานว่ามีต้นขีไ้ ก่ย่านชนิด M. cordata เป็ นไม้เถาใน จ.
นราธิวาส และรายงานก่อนหน้านี้เมื่อ พ.ศ. 2523 รายงานว่าพบใน จ.สงขลาด้วย หากจะอ้างอิงถึงรายงานต่าง
ๆ ที่กล่าวมาแล้ว น่ าที่จะเป็ นชนิด M. micrantha ด้วยเช่นกัน โดยในอดีตจะพบในภาคใต้ของประเทศในช่วง
ทศวรรษ 1980s ซึ่งน่ าที่จะระบาดเข้ามาจากมาเลเซียซึ่งมีการนาเข้าไปใช้เป็ นพืชคลุมดินมาตัง้ แต่ทศวรรษ
1950s และไม่พบในภาคอื่นของประเทศไทย จนกระทังในช่
่ วงประมาณต้นทศวรรษ 1990s เริม่ พบในภาคเหนือ
และมีการระบาดที่รุนแรงมากขึ้น ใน จ.เชียงราย จ. เชียงใหม่ และ จ.ลาพูน จะพบการระบาดในที่รกร้างว่าง
เปล่า ขึน้ ปกคลุมต้นไมยราบยักษ์ ปกคลุมสวนลาไย และสวนกล้วย สองข้างทางถนนในอุทยานแห่งชาติดอยสุ
เทพ-ปุย กับมีการระบาดทัวไปในตั
่
วเมืองด้วยเช่นกัน คลุมรัว้ ต้นไม้และพรรณไม้ต่าง ๆ ริมแม่น้ า ปิ ง ซึง่ น่ าที่จะ
เป็ นการระบาดเข้ามาจากทางตอนใต้ของประเทศจีน เช่นเดียวกับต้นสาบหมา และไม่น่าทีจ่ ะเป็ นการระบาดเข้า
มาจากภาคใต้ของประเทศ โดยทีข่ ณะนี้ยงั ไม่พบว่ามีขไ้ี ก่ย่านระบาดจากภาคใต้ ภาคตะวันตก ภาคกลาง และ
ภาคเหนือตอนล่าง (บรรพต ณ ป้ อมเพชร, pers. com.)
ในภาพรวม การควบคุมขี้ไก่ย่านโดยชีววิธเี ริม่ ต้นในช่วงปลายทศวรรษ 1970s มีการสารวจหา
ศัตรูธรรมชาติโดย CABI ในถิน่ กาเนิดในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ (Cock, 1982) พบศัตรูธรรมชาติหลัก 9
ชนิ ด และ ศัต รูธ รรมชาติร องมากกว่ า 20 ชนิ ด ศัต รูธ รรมชาติห ลัก 9 ชนิ ด คือ ไรก ามะหยี่ Acalitus sp.
(Acarina: Eriophyidae) เพลีย้ ไฟ Liothrips mikaniae (Thysanoptera: Phloeothripidae) มวนแก้ว Teleonemia
sp. (Hemiptera: Tingidae) ด้ ว ง Desmogramma conjuncta, Physimelus pygmaeus และ Omoplata sp.
( Coleoptera: Chrysomelidae) ด้ ว ง Apion luteirostre ( Coleoptera: Apionidae) แ ล ะ ด้ ว ง ง ว ง
Pseudoderelomus baridiiformis (Coleoptera: Curculionidae)
ในการดาเนินงานครัง้ นี้ พบว่าเพลีย้ ไฟ L. mikaniae (ภาพที่ 8.18) ซึง่ พบในโคลัมเบีย คอสตาริกา
ตรินิแดด เปรู และ เวเนซุเอลา น่ าทีจ่ ะมีประสิทธิภาพสูงสุด หลังจากการทดสอบความเฉพาะเจาะจงพืชอาศัย
รวม 49 ชนิดว่าปลอดภัยแล้ว มีการนาไปปลดปล่อยในหมู่เกาะโซโลมอน เมื่อ ค.ศ. 1988 และมาเลเซียเมื่อ
ค.ศ. 1990 ซึง่ พบว่าไม่สามารถตัง้ รกรากได้ทงั ้ ในสองประเทศ ส่วนการนาเข้าไปในปาปั วนิวกินีเมื่อ ค.ศ. 1989
พบว่าเพลี้ยไฟทัง้ หมดตายก่อ นการปลดปล่อ ย (Cock et al., 2000) ส่วนใน Julien’s catalogue, 4th edition
(Julien & Griffiths, 1998) เพลีย้ ไฟ L. mikaniae เป็ นแมลงศัตรูธรรมชาติเพียงชนิดเดียวของขีไ้ ก่ย่านเท่านัน้ ที่
มีการนาเข้าไปจากตรินิแดดเพื่อการปลดปล่อยในหมู่เกาะโซโลมอน และมาเลเซีย แต่ไม่สามารถตัง้ รกรากได้
และต่อมาใน Julien’s catalogue, 5th edition (Winston et al., 2014) มีการเพิม่ เติมว่า ในอินโดนีเซีย มีการ
ปลดปล่อยหนอนผีเสื้อ Actinote antheas (Lepidoptera: Nymphalidae) จากคอสตาริกาเมื่อ ค.ศ. 1999 ซึ่งตัง้
รกรากได้ปานกลาง และหนอนผีเสื้อ Actinote thalia pyrrha จากบราซิล ในปี เดียวกัน ซึ่งมีการตัง้ รกรากและ
แพร่กระจายได้ดี แต่ไม่มรี ายงานว่ามีการนาหนอนผีเสื้อทัง้ สองชนิดเข้าไปที่มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีนเมื่อ
เดือนธันวาคม ค.ศ. 2001 (Han et al., 2003)
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ภาพที่ 8.18 เพลีย้ ไฟขีไ้ ก่ย่าน mikania thrips, Liothrips mikaniae
(แหล่งทีม่ า: ดัดแปลงจาก Wikipedia, The Free Encyclopedia)
Waterhouse & Norris (1987) และ Waterhouse (1994) ได้รวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวกับ ศัต รู
ธรรมชาติของขี้ไก่ย่านที่พบและมีรายงานจากทัวโลก
่
ในช่วงทศวรรษ 1990s มีการนาหนอนผีเสื้อ Actinote
thalia anteas และ Actinote thalia pyrrha (Lepidoptera: Nymphalidae) เข้าไปทดสอบเพื่อการควบคุมสาบเสือ
โดยชีววิธใี นแอฟริกาใต้ โดยก่อนหน้านัน้ Cruttwell (1974) มีบนั ทึกว่าอนุกรมวิธานของ Actinote spp. ยังไม่ลง
ตัว จนถึง ปั จ จุ บ ัน และแยกการแพร่ ก ระจายทางภู ม ิศ าสตร์ว่ า A. thalia anteas ทีอ ยู่ ใ นตรินิ แ ดด มีก าร
แพร่กระจายอยู่ในเวเนซุเอลา คอสตาริกา เม็กซิโก ฮอนดูรสั กัวเตมาลา ปานามา และโคลัมเบีย ส่วน Actinote
thalia pyrrha จ ะ พ บ ใ น บ ร า ซิ ล ใ น Espirito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grando do Sul, Rio de
Janeiro, Santa Catarina และ São Paulo และ ในอาร์เจนตินา
มีการนา A. anteas (= A. thalia anteas) จากคอสตาริกาเข้าไปทดสอบในแอฟริกาใต้ในทศวรรษ
1990s แต่ ไม่ส ามารถรัก ษาโคโลนี (colony) ได้ระหว่างการทดสอบในเรือ นกัก กัน เช่นเดียวกันกับการน า
A. anteas จากโคลัมเบียเข้าไปในอินโดนีเซียเมือ่ ค.ศ. 1996 ก็ไม่สามารถรักษาโคโลนีไว้ได้เช่นกัน
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ในปี เ ดีย วกัน มีก ารน า A. anteas (= A. thalia anteas) (ภาพที่ 8.19) จากคอสตาริก า และ
A. thalia pyrrha จากบราซิล เข้า ไปทดสอบในแอฟริก าใต้อีก และพบว่ า นอกจากสาบเสือ ทัง้ A. anteas
(= A. thalia anteas) และ A. thalia pyrrha สามารถลงทาลายขี้ไก่ ย่านพื้นเมือ ง Mikania carpensis และ M.
natalensis ด้วย จึงไม่มกี ารปลดปล่อยในแอฟริกาใต้ แต่จดั ส่ง โคโลนีต่อให้อนิ โดนีเซีย เพื่อนาไปใช้ควบคุมขีไ้ ก่
ย่าน M. micrantha ซึ่งเป็ นปั ญ หารุนแรงอยู่ใ นอินโดนีเซีย และพร้อ มกันไป A. thalia anteas ที่นาเข้าไปใน
แอฟริกาใต้นัน้ ชนิดที่ถูกต้องน่ าจะเป็ น A. anteas และ Julien et al. (2012) รายงานว่า A. anteas สามารถ
ควบคุมขีไ้ ก่ยา่ นในหลายพืน้ ทีต่ ่าในสุมาตราได้ดี

ภาพที่ 8.19 ผีเสือ้ ตัวเต็มวัยของ Actinote anteas (แหล่งทีม่ า: ดัดแปลงจาก Wikipedia,
The Free Encyclopedia)
Desmier de Chenon et al. (2002a, b) รายงานว่าเมื่อ ค.ศ. 1996 สถาบัน Indonesian Oil Palm
Research Institute (IOPRI) ที่ Marihat Research Center ในสุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย ได้นาหนอน
ผีเสือ้ Actinote anteas จากคอสตาริกา และ A. thalia pyrrha (ภาพที่ 8.20) จากบราซิล ทีแ่ อฟริกาใต้นาเข้าไป
ทดสอบ แต่ไม่ได้รบั อนุญาตให้ปลดปล่อยได้ในแอฟริกาใต้ เข้ามาทาการศึกษาและเพาะเลีย้ งเพิม่ เติม เพื่อนาไป
ปลดปล่อยในสุมาตราเหนือ และ หลังจากการปลดปล่อยแล้ว พบว่าสามารถตัง้ รกรากได้ในเกาะสุมาตรา ในการ
ปลดปล่อยทัง้ A. thalia pyrrha และ A. anteas บนเกาะสุมาตรา พบว่า A. thalia pyrrha แพร่กระจายได้ดแี ละ
กว้างขวาง แต่ A. anteas แพร่กระจายไม่กว้างขวางเท่าใดนัก มีการนา A. thalia pyrrha เข้าไปในประเทศจีน
เพื่อควบคุมขีไ้ ก่ย่าน M. micrantha แต่พบว่าไม่สามารถตัง้ รกรากได้ เช่นเดียวกันกับการนาเข้าไปใช้ในในฟิ จ ิ
และมีการขออนุญาตนาเข้าไปทดสอบในปาปั วนิวกินี เพื่อควบคุมขีไ้ ก่ยา่ น M. micrantha (Day, 2015)
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ภาพที่ 8.20 ผีเสือ้ ตัวเต็มวัย กลุ่มไข่ หนอน และดักแด้ของ Actinote thalia pyrrha (แหล่งทีม่ า: ดัดแปลงจาก
Wikipedia, The Free Encyclopedia)
นอกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขี้ไก่ย่านเป็ นวัชพืชต่างถิ่นที่รุกรานในอนุ ทวีปอินเดีย (Indian
subcontinent) ด้วย ในศรีลงั กา อินเดีย เนปาล และบังคลาเทศ ในประเทศจีน ขีไ้ ก่ยา่ นถือว่าเป็นวัชพืชต่างถิน่ ที ่
รุกรานทีส่ าคัญทางตอนใต้ของประเทศในมณฑลกวางตุ้ ง (Guangdong) มณฑลไหหลา (Hainan) ฮ่องกง และ
ไต้หวัน ในรายงานการประชุม International Symposium on Exotic Pests and Their Control ระหว่างวันที่
17-20 พฤศจิก ายน ค.ศ. 2002 จัด โดย State Key Laboratory for Biocontrol และ Institute of Entomology,
Zhongshan (Sun Yat Sen) University ณ เมืองกว่างโจว (Guangzhou) มณฑลกวางตุง้ (Guangdong) (Zhang
et al., 2003) มีรายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขี้ไก่ย่านโดยตรงรวม 7 เรื่อง ทางด้านการควบคุมขี้
ไก่ย่าน มีการสารวจศัตรูธรรมชาติ การนาผีเสือ้ A. thalia pyrrha จากอินโดนีเซียเข้าไปศึกษาและทดสอบ การ
ประเมินการใช้พชื กาฝาก (parasitic plant) คือต้นฝอยทอง dodder, Cuscuta camprestris และ C. chinensis
(Convolvulaceae) (ภาพที่ 8.21) ในภาคสนามรวมไปถึงการปลูกมันเทศ sweet potato, Ipomeae batatas
(Convolvulaceae) ให้แข่งขันและคลุมเถาขีไ้ ก่ย่าน ตลอดจนการทดสอบการใช้ไรแมงมุมเทียม false spider
mite, Brevipalpus phoenicis (Acarina: Tenuipalpidae) ในการควบคุมขีไ้ ก่ย่านในประเทศจีน และในขณะนัน้
ได้มกี ารทาบทามจาก Dr. Liying Li ศาสตราจารย์ทางกีฏวิทยาแห่ง Guangdong Institute of Entomology ใน
การทีจ่ ะร่วมมือกันดาเนินการวิจยั เพื่อการควบคุมขีไ้ ก่ย่านโดยชีววิธ ีทงั ้ ในประเทศจีนและในประเทศไทย แต่ไม่
มีการดาเนินการต่อจนทุกวันนี้ (บรรพต ณ ป้ อมเพชร, pers. com.)
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ภาพที่ 8.21 ต้นฝอยทอง dodder, Cuscuta camprestris และ C. chinensis
ส่วนโรคที่พบในขี้ไก่ย่าน Lim et al. (1987) รายงานว่าพบเชื้อรา Rhizoctonia solani ลงทาลาย
ขีไ้ ก่ยา่ นในมาเลเซีย แต่เชือ้ รา R. solani เป็ นเชือ้ ราสาเหตุของโรคพืชทีส่ าคัญ เช่นโรคใบไหม้ (leaf blight) และ
โรคปลายตายแห้ง (dieback) ของทุเรียน ฯลฯ นอกจากนัน้ Barreto & Evans (1995) และ Evans & Ellison
(2005) รายงานว่า CABI ในการสารวจขีไ้ ก่ย่านในบราซิล ในช่วงค.ศ. 1988-1989 และ 1996-1999 สามารถ
รวบรวมโรคได้ 11 ชนิด และคาดว่าราสนิม Puccinia spegazzinii (Pucciniaceae) จะเป็ นตัวควบคุมทีม่ อี นาคต
สูง เพราะมีความเฉพาะเจาะจงกับ M. micrantha มีการนาราสนิม P. spegazzinii ไปปลดปล่อยในแคว้นอัสสัม
ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2005 และเดือนมีนาคม ค.ศ. 2006 ในรัฐ Kerala
ทางตอนใต้ของอินเดีย เมือ่ เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2006 แต่ไม่สามารถตัง้ รกรากได้ (Ellison & Day (2011) รวมทัง้
การปลดปล่อยในประเทศจีนด้วยเมื่อค.ศ. 2006 (Fu et al., 2006) แต่พบว่าสามารถตัง้ รกรากได้ในไต้หวัน จาก
การปลดปล่อยเมือ่ ค.ศ. 2008 (Ellison & Day (2011)
การควบคุมขี้ไก่ย่านโดยชีววิ ธีในประเทศไทย
การเฝ้ า ระวัง (surveillance) และการติด ตาม (monitoring) การแพร่ ร ะบาดของขี้ไ ก่ ย่ า น M.
micrantha จากมาเลเซียทีจ่ ะเข้ามาในภาคใต้ของประเทศ เริม่ มีการดาเนินการอย่างผิวเผิน ตัง้ แต่กลางทศวรรษ
1980s บนพื้นฐานว่าขีไ้ ก่ย่านที่พบในประเทศไทยเป็ นชนิดพืน้ เมือง M. cordata ที่พบทางตอนใต้ของประเทศ
ในช่วงเวลาเดียวกันกับการเฝ้ าระวังและการติดตามการแพร่ระบาดของจอกหูหนูยกั ษ์ (Salvinia molesta) ทีจ่ ะ
เข้ามาจากมาเลเซีย จนกระทังในช่
่ วงต้นทศวรรษ 1990s บรรพต ณ ป้ อมเพชร (pers. com.) พบว่ามีต้นขีไ้ ก่
ย่าน M. micrantha เจริญเติบโตเป็ นหย่อม ๆ อยูใ่ กล้แปลงทดลองของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และต่อมาไม่นานในช่วงกลางทศวรรษ 1990s พบว่ามีการระบาดแพร่กระจายไปทัวบริ
่ เวณ จ.เชียงใหม่ คลุมพืช
ต่าง ๆ ริมแม่น้าปิ ง สองข้างทางถนนขีน้ ดอยสุเทพ คลุมต้นลาใยในสวนลาไยทีท่ ง้ิ ให้รกร้าง คลุมต้นไมยราบยักษ์
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สองข้างทางถนนเชียงใหม่-พร้าว ทาให้ต้นไมยราบยักษ์ตาย แต่ดูเหมือนว่าไม่มผี ใู้ ดหรือหน่ วยงานใดให้ความ
สนใจเท่าทีค่ วรในการควบคุมขีไ้ ก่ยา่ นแต่อย่างใด
ศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์วจิ ยั ควบคุม
ศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ที่มหาวิท ยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ จึงเริม่ ทาการสารวจศัต รู
ธรรมชาติในท้องถิน่ ทีอ่ าจนามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมขีไ้ ก่ย่าน ทีม่ กี ารระบาดที่รุนแรงและกว้างขวางมาก
ขึน้ และรวบรวมข้อมูลของการควบคุมโดยชีววิธใี นต่างประเทศ เพื่อทีจ่ ะนาศัตรูธรรมชาติเข้ามาใช้ควบคุมขี้ไก่
ย่านในประเทศไทย การสารวจหาศัต รูธรรมชาติของต้นขี้ไก่ย่าน ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ใ นจังหวัด
ใกล้เคียง พบว่าแมลงทีพ่ บบนต้นขีไ้ ก่ย่าน เป็ นแมลงพวกกัดกินพืชทัวไป
่ (generalist phytophagous insects)
และเป็ นแมลงศัตรูพชื เศรษฐกิจชนิดอื่น ทีไ่ ม่สามารถทีจ่ ะนามาใช้ประโยชน์ ได้ เช่น เพลีย้ อ่อน หนอนผีเสือ้ และ
มวนชนิดต่าง ๆ รวมถึงไรบางชนิด ลงกินใบบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านัน้
ส่ ว นการใช้ แ มลงศัต รู ธ รรมชาติ ใ นต่ า งประเทศ พบว่ า CIBC (Commonwealth Institute of
Biological Control) หรือ IIBC (International Institute of Biological Control) และ CABI (Center for Agriculture
and Bioscience International) ซึ่งปรับชื่อมาจากชื่อเดิมคือ CAB International (CABI) หรือ Commonwealth
Agricultural Bureau International ในประเทศอังกฤษ ได้รเิ ริม่ โครงการมาตัง้ แต่ช่วงปลายทศวรรษ 1970s โดย
การสารวจหาศัต รูธ รรมชาติของขี้ไก่ย่านในบราซิล ได้นาเพลี้ยไฟ L. mikaniae และราสนิม P. spegazzinii
นาเข้าไปใช้ในหลายประเทศและไม่ได้ผลแต่อย่างใด จนถึงทุกวันนี้ เป็ นเวลาเกือบ 50 ปี มาแล้ว จนกระทังต่
่ อมา
ในโครงการควบคุมสาบเสือโดยชีววิธใี นอินโดนีเซีย ปาปั วนิวกินีและฟิ ลปิ ปิ นส์ โดยการสนับสนุ นของ ACIAR
(Australian Center for International Agricultural Research) มีการนาหนอนผีเ สื้อ A. anteas และ A. thalia
pyrrha จากอเมริกาใต้เข้าไปควบคุมสาบเสือและพบว่าสามารถควบคุมขีไ้ ก่ย่านได้ด้วยเช่ นกันในอินโดนีเ ซีย
ตัง้ แต่เมือ่ ค.ศ. 1999 เป็ นต้นมา และได้รบั ความสาเร็จอย่างมีนัยสาคัญ
หนอนผีเสื้อกินใบทัง้ สองชนิดคือ A. anteas และ A. thalia pyrrha จากคอสตาริกาและบราซิลใน
อเมริกาใต้ ทีม่ กี ารนาเข้าไปทดสอบเป็ นอย่างดีแล้วในแอฟริกาใต้ แต่ไม่ได้รบั อนุ ญาตให้ปลดปล่อย เพราะอาจ
ไปทาลายขีไ้ ก่ย่านพื้นเมืองชนิดต่าง ๆ ของแอฟริกาได้ จึงได้ส่งต่อไปให้อนิ โดนีเซียเพื่อทดลองใช้ควบคุมขี้ไก่
ย่าน และมีการปลดปล่อยในอินโดนีเซียจนสามารถตัง้ รกรากได้ดี และมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมขีไ้ ก่ย่าน
เป็ นศัตรูธรรมชาติทน่ี ่าจะมีการนาเข้ามาทดสอบและใช้ประโยชน์ในการควบคุมขีไ้ ก่ย่านในประเทศไทย ถึงแม้ว่า
การระบาดของขีไ้ ก่ยา่ นในประเทศไทย จะเริม่ ลดลงไปมากบ้างแล้วก็ตาม
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8.6 ไมยราบยักษ์ (Giant sensitive plant, Mimosa pigra)
ไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra) (ภาพที่ 8.22) เป็ นพืชในสกุล Mimosa ซึ่งมีอยู่มากกว่า 400-500
ชนิด ซึง่ เคยถูกจัดไว้ในวงศ์ Leguminosae และ Mimosaceae แต่ในปั จจุบนั ถูกจัดให้อยูใ่ นวงศ์ Fabaceae มีถนิ่
กาเนิดอยู่ใ นเขตร้อ นของทวีปอเมริกา (Neotropics) ตัง้ แต่ ทางใต้ของสหรัฐอเมริก าในเทกซัสและฟลอริดา
เม็กซิโก อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ แต่ Rejmánek (2002) แห่ง University of California, Davis กล่าวว่า
รายงานเกี่ยวกับไมยราบยักษ์ยงั มีไม่เพียงพอ ทัง้ ในแถบพืน้ เมืองและแถบทีถ่ ูกรุกราน กับความไม่แน่ นอนด้าน
อนุ กรมวิธาน ทาให้มขี อ้ สงสัยเกี่ยวกับถิน่ กาเนิดดัง้ เดิมของไมยราบยักษ์ในแถบเขตร้อนของทวีปอเมริกา และ
กล่าวว่าไมยราบยักษ์ไม่ใช่พชื พืน้ เมืองในอเมริกากลาง ซึง่ การกล่าวเช่นนี้ ไม่มกี ารยอมรับและไม่เป็ นทีน่ ่านับถือ
ไมยราบยักษ์ถูกจัดให้เป็ นเป็ นวัชพืชต่างถิน่ ทีร่ ุกรานใน “100 of Thailand’s Worst Invasive Alien
Species” ใน Napompeth & Saengyot (2007) และเป็ น "100 of the World's Worst Invasive Alien Species"
ใน Global Invasive Species Database (2019) พบว่าเป็ นชนิดพันธุต์ ่างถิน่ ที่รุกรานในหลายประเทศในเอเชีย
แอฟริกา และออสเตรเลีย

ภาพที่ 8.22 ไมยราบยักษ์ Giant sensitive plant, Mimosa pigra
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ไมยราบยักษ์เป็ นไม่พุ่มขนาดกลางและพืชข้ามฤดู ที่มลี าต้นที่แตกออกเป็ นหลายต้น เต็มไปด้วย
หนามแหลมคม ทัง้ ทีใ่ บ กิง่ และลาต้น สูงโดยเฉลีย่ ประมาณ 2 เมตร แต่พบว่าสูงได้ถงึ 5-6 เมตร และมีช่วงอายุ
สูงสุดประมาณ 5 ปี หรือนานกว่านัน้ ถ้าปล่อยไว้ตามธรรมชาติ ต้นทีม่ คี วามสูงประมาณ 2-3 เมตร ต้นหนึ่งจะมี
3-51 กิง่ มีฝัก 8-17 ช่อต่อกิง่ 1-16 ฝั กต่อช่อ และ 8-25 เมล็ดต่อฝั ก ฝั กแบน มีขนละเอียดและโค้งเล็กน้อย และ
มีขนาดคล้ายฝั กถัวเหลื
่ องแต่ยาวกว่าถึงขนาด 6-7 ซม. ฝั กจะเปลีย่ นจากสีเขียวอ่อนเป็ นสีออกเหลืองปนเขียว
และสีน้ าตาลเข้มเมือ่ แก่เต็มที่ มีเมล็ดโดยเฉลีย่ ประมาณ 42,000 เมล็ดต่อต้น เมื่อแก่เต็มที่ ฝั กจะแตกออกเป็ น
ชีน้ เล็ก ๆ ตามขวาง ทีม่ เี มล็ดหนึ่งเมล็ด ไมยราบยักษ์ขยายพันธุโ์ ดยเมล็ด ขึน้ ได้ในดินแทบทุกประเภท เมล็ดมี
อายุนานถึง 10 ปี ในสภาพทัวไป
่ ตามพืน้ ทีว่ ่างเปล่าและรกร้ างพื้นที่เพาะปลูกที่ทง้ิ ไว้ทาประโยชน์ ตามริมน้ า
และชายขอบอ่างเก็บน้ า ห้วย หนอง คลอง บึง ตามธรรมชาติ ฯลฯ และพืน้ ทีช่ ุ่มน้ า (wetland) หากเจริญเติบโต
ในพืน้ ทีท่ มี นี ้ าท่วมขัง จะสร้างระบบรากให้มรี ากฝอย (adventitious roots) รอบโคนต้นในน้ า ทาให้น่าทีจ่ ะเรียก
ต้นไมยราบยักษ์เป็ น “ “วัชพืชกึ่งน้ า” (semi-aquatic weed) หรือ “วัชพืชสะเทินน้ าสะเทินบก” (amphibious
weed) เพราะสามารถเจริญเติบโตได้ดี ทัง้ ในพืน้ ทีช่ ุ่มน้ า ริมแม่น้าลาธาร ชายขอบน้าของหนองคลองบึงและอ่าง
เก็บน้า และพืน้ ทีบ่ กทัวไป
่
ในประเทศไทยพบว่าไมยราบยักษ์ส ามารถเจริญ เติบโตได้ต งั ้ แต่ระดับน้ าทะเล ในพื้นที่รกร้าง
ชายหาดพัทยา และหาดจอมเทียน ที่สองข้างถนนจาก อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทราไป อ.พนัสนิคม จ.ชลบุร ี จนถึง
ระดับที่สูงกว่า 1,000 เมตร เช่น 1,180 เมตร ที่ กม. 28-29 และ 1,415 เมตร ที่ กม. 32 ทางหลวงหมายเลข
1009 ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และพบสูงสุดที่ 1,670 เมตร บนทางหลวงหมายเลข 1192 ที่แยกจาก
ทางหลวงหมายเลข 1009 ไปลงที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
8.6.1 อนุกรมวิ ธานของไมยราบยักษ์
ทางด้า นอนุ ก รมวิธ าน Linnaeus ตัง้ ชื่อ Mimosa pigra และ Mimosa asperata เมื่อ ค.ศ. 1759
ต่อมา Bentham เมื่อค.ศ. 1875 รวมทัง้ สองชนิดเข้าด้วยกัน เป็ น M. pigra pigra และ M. pigra berlandieri และ
ต่อมา Barneby (1989, 1991) เสนอให้ใช้ M. pellita เป็ นชื่อทีถ่ ูกต้องสาหรับ M. pigra pigra
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การใช้ช่อื ไมยราบยักษ์เป็ น Mimosa pigra ยังค่อนข้างเป็ นที่สบั สน เพราะมีการนาไปใช้กนั อย่าง
กว้า งขวางแทน Mimosa pellita ทัง้ นี้ Barneby (1989, 1991) ได้แ ก้ ไ ขความผิด พลาดโดยการแยกความ
แตกต่างของไมยราบยักษ์ทงั ้ สองชนิดออกจากกัน กล่าวคือ M. pigra จะเป็ นชนิดพืน้ เมืองทีจ่ ากัดอยูใ่ นตอนล่าง
ของลุ่มน้าปารานา (Paraná basin) ในส่วนของปารากวัยและอาร์เจนตินาในอเมริกาใต้ ส่วน M. pellita เป็ นชนิด
ที่เป็ นวัชพืชที่แพร่กระจายอย่างกว้างขวาง และมีการจาแนกชนิดไม่ถูกต้องว่าเป็ น M. pigra ในสิง่ ตีพมิ พ์ทาง
พฤกษศาสตร์และวิชาการที่มากมาย และเพราะว่ามีการใช้กนั อย่างผิด ๆ และแพร่กระจายอยู่ทวไป
ั ่ เมื่อค.ศ.
1989 Verdcourt จึงจัดทาข้อเสนอให้มกี ารอนุ รกั ษ์ และ/หรือ การไม่ยอมรับชื่อ (Proposal to conserve and/or
reject names หรือ Nomina conservanda et rejicienda proposita) ให้มกี ารอนุ รกั ษ์ช่อื M. pigra ไว้เช่นนัน้ ถึง
จะมีการใช้กนั อย่างไม่ถูกต้องก็ตาม โดย International Committee on Botanical Nomenclature แต่ตวั อย่าง
อ้างอิง (holotype) จะยังคงไว้เป็ น M. pellita (Heard, 2004)
ส่วนชื่อสามัญของไมยราบยักษ์ภาษาอังกฤษทีใ่ ช้กนั คือ giant sensitive plant หรือ giant sensitive
tree หรือ giant mimosa ซึง่ อาจจะสับสนกับชื่อสามัญของ M. diplotricha (= M. invisa) ซึง่ ในออสเตรเลียเรียก
เป็ น giant sensitive plant และชื่ออื่น ๆ อีก เช่น thorny sensitive plant, black mimosa, catclaw mimosa และ
bashful plant เป็ นต้น ชื่อสามัญในภาษาไทยคือ ไมยราบยักษ์ ไมยราบหลวง ไมยราบต้น ไมยราบน้ า กระถิน
น้ า และ จี้ยอบหลวง ในภาษาอินโดนีเ ซียคือ ปุต รีมาลู (putri malu = shy princess) ในภาษาเวียดนามคือ
จินหนือ (trinh nữ = virgin lady) ในเวียดนามเหนือ แต่เรียกเป็ น ไกเซย์โฮ (cây xấu hổ = ashamed tree) หรือ
ไกจินหนือ (cây trinh nữ = virgin lady tree) ในเวียดนามใต้
ในประเทศไทย เต็ม สมิตนิ ันทน์ (2523, 2544) รายงานว่ามีพชื ในสกุล Mimosa รวม 3 ชนิด คือ
ไมยราบเลื้อย หรือ ไมยราบขาว หรือ ไมยราบหนาม (creeping sensitive plant, M. diplotricha (= M. invisa)
ไมยราบยักษ์ หรือ ไมยราบต้น (giant sensitive plant, M. pigra) และ ไมยราบ หรือ หนามหญ้าราบ หรือ
กระทืบยอด (mimosa, M. pudica) แต่ไม่กล่าวถึงไมยราบไร้หนาม (spineless creeping sensitive plant, M.
diplotricha inermis) ซึ่งวิว ฒ
ั นาการและพบในอิน โดนี เ ซีย มาตัง้ แต่ ค.ศ. 1942 แต่ เ พิ่งจะมีก ารน าเข้า มาใน
ประเทศไทยในภายหลัง ใช้เ ป็ นพืชอาหารสัต ว์ นอกจากนัน้ ในหนังสือ “ชื่อ พรรณไม้แห่ งประเทศไทย ชื่อ
พฤกษศาสตร์ – ชื่อพืน้ เมือง (Siamese Plant Names) Botanical Names – Local Names)” ของกรมป่ าไม้ (นิร
นาม, 2491) หนังสือ “ชื่อพฤกษศาสตร์ของพืชสวน” โดย ปวิณ ปุณศรี (2500) และ หนังสือ “Flora of Thailand”
โดย Suvatti (2521) ไม่พบว่ามีไมยราบยักษ์ M. pigra อยู่ในรายชื่อพรรณไม้ มีเพียงแต่ ไมยราพหรือไมยราบ
M. pudica เท่านัน้
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นอกจาก M. pigra, M. diplotricha และ M. pudica ในมาเลเชีย Baki et al. (1996) รายงานว่าพบ
M. quadrivalvis var. leptocarpa อีก ชนิ ด หนึ่ ง แต่ ไ ม่ เ ป็ นวัช พืช ที่รุ น แรง ตามข้า งทางถนนในรัฐ เคดะห์
(Kedah) หรือ ไทรบุร ี ด้านฝั ง่ ทะเลอันดามัน แต่ไม่แน่ใจว่าเป็ นพืชพืน้ เมืองหรือไม่
ในอิน เดีย Gamble (1920) และ Barneby (1991) ไม่ก ล่ า วถึง M. pigra แต่ ก ล่ า วว่า ในอนุ ทวีป
อิน เดีย มี Mimosa spp. พื้น เมือ ง 6 ชนิ ด คือ M. angustisiliqua, M. barberi, M. hamata, M. himalayana, M.
prainiana และ M. Rubicaulis
8.6.2 การระบาดและการแพร่กระจายของไมยราบยักษ์
ในช่วงต้น การระบาดของไมยราบยักษ์ท่กี ่อให้เกิดปั ญหาที่รุนแรง พบในพื้นที่สองแห่งของโลก
พื้นที่แ รกคือ ภาคเหนือ ของประเทศไทย กับอีก พื้นที่ห นึ่งในประเทศออสเตรเลีย ในพื้นที่ราบใกล้ก ับแม่น้ า
Marrakai และแม่น้า Adelaide ทางด้านตะวันออกของเมือง Darwin ในรัฐ Northern Territory (NT) นอกจากนัน้
จะพบการระบาดในศรีลงั กา (Marambe et al., 2004) ในเอเชียใต้ ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และในบางประเทศในแอฟริกา เช่น กานา เบนิน เคนยา แทนซาเนีย โมซัมบิก แอฟริกาใต้ สวาซิแลนด์ ยูกนั ดา
และแซมเบีย
การระบาดของไมยราบยักษ์ในประเทศไทย เริม่ ต้นประมาณเมื่อ พ.ศ. 2490 โดยมีการกล่าวกันว่า
ผูน้ าเกษตรกรชาวไร่ยาสูบในภาคเหนือ ได้นาเมล็ดพันธุจ์ ากประเทศอินโดนีเซีย เข้ามาปลูกครัง้ แรกที่ อ.แม่แตง
และ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้เป็ นพืชคลุมและบารุงดินในแปลงเพาะกล้า ยาสูบ และต่อมามีการนาไปปลูก
เป็ นไม้ยดึ ฝั ง่ ตามคลองชลประทาน โดยสานักงานชลประทานเพื่อป้ องกันตลิง่ ทะลาย รวมถึงการปลูกเพื่อใช้เป็ น
พืชอาศัยของครังแทนต้
่
นฉาฉาหรือต้นจามจุร ี (นิรนาม, 2524) และต่อมาแพร่กระจายออกไปทัง้ ทางบกและทาง
น้ า เป็ นวัชพืชในภาคเหนือของประเทศไทย ข้ ามแม่น้ าโขงเข้าไปใน สปป.ลาว และข้ามแม่น้ าสาละวินที่ จ.
แม่ฮ่องสอน ไปบรรจบกับแม่น้ าเมยที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เข้าไปในสหภาพพม่า (บรรพต ณ ป้ อมเพชร, 2524;
Allen et al., 1980; Napompeth, 1982, 1983a) ซึง่ การระบาดใน สปป.ลาว ตามริมฝั ง่ แม่น้าโขง เป็ นการระบาด
จากประเทศไทยอย่างแน่นอน ส่วนการระบาดต่อมาในกัมพูชา และสามเหลีย่ มปากแม่น้ าโขง (Cuu Long Delta
หรือ Mekong Delta) ทางตอนใต้ของเวียดนาม เป็ นไปได้ว่าอาจเกิดจากเมล็ดของต้นไมยราบยักษ์รมิ ฝั ง่ แม่น้ า
โขง ทีล่ อยไปตามลาน้ าแม่โขง ตัง้ แต่บริเวณสามเหลีย่ มทองคา บ้านสบรวก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และระบาด
แพร่กระจายในจังหวัดต่าง ๆ ริมฝั ง่ เช่นใน อ.เชียงของ และ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เข้าไปใน สปป. ลาว แล้ว
วกกลับเข้ามาชายแดนประเทศไทยอีกที่ อ.เชียงคาน จ.เลย อ.ศรีเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ฝัง่ ตรงข้ ามกับนครหลวง
เวียงจันทน์ ของ สปป. ลาว และ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ จ.นครพนม จ.มุกดาหาร อ.โขงเจียม จ.
อุบลราชธานี เข้าไปใน สปป.ลาว อีก แล้วต่อเข้าไปในกัมพูชา เข้าไปในสามเหลี่ยมแม่น้ าโขง ทางตอนใต้ของ
เวียดนาม
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ส่วนการระบาดในภาคใต้ของประเทศไทยที่ไม่ รุนแรงมากนัก ที่ อ.ตากใบ และในเขตโครงการ
ชลประทานมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ. นราธิวาส เป็ นการระบาดเข้ามาจากเมืองโกตาบารู ในรัฐกลันตัน ทางตอน
เหนือของมาเลเซียและติดชายแดนกับประเทศไทย ด้านทะเลอ่าวไทย มหาสมุทรแปซิฟิ ก ซึ่งมีการระบาด
กว้างขวางอยู่ทวเมื
ั ่ องโกตาบารู และสองข้างทางหลวงจากตัวเมืองจนถึงด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก ริมแม่น้ าโกลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
ส่วนรายงานโดย Anwar & Sivapragasam (1999), Mansor et al. (2004) และ Mansor & Crawley
(2011) ว่าการระบาดของไมยราบยักษ์ในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ในช่วงทศวรรษ 1970s เป็ นการระบาดที่
เข้าไปจากประเทศไทยนัน้ เป็ นรายงานทีไ่ ม่ถูกต้อง เพราะในช่วงเวลานัน้ จากการเฝ้ าระวังและการติด ตามการ
ระบาดในประเทศไทย ตัง้ แต่พ.ศ. 2518 เป็ นต้นมา ในขณะนัน้ พบว่ามีการระบาดของไมยราบยักษ์สงู พอสมควร
ทีอ่ ่างเก็บน้าคลองเพรียว อ.เมือง จ.สระบุร ี ซึง่ เป็ นแหล่งของการระบาดจากภาคเหนือของประเทศไทยเข้าไปใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะเป็ นถานทีห่ ลัก สาหรับการล้างรถบรรทุกและยานพาหนะในการขนส่ง ทีม่ เี มล็ด
ไมยราบยักษ์ตดิ ยานพาหนะมาด้วย และมีการระบาดเล็กน้อยข้างทางถนนพหลโยธิน ที่ กม. 109-110 อ.ไชโย
จ.อ่างทอง บริเวณบ่อยืมข้างถนนหน้าศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบุร ี อ.เมือง จ.สุพรรณบุร ี บริเวณ
สองข้างทางรถไฟสถานีบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ทีม่ กี ารเอาไม้ซุงจากภาคเหนือมาลง พืน้ ที่
ว่างในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ถนนรังสิต -นครนายก ประตู
ระบายน้าคลอง14-15 ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก ประตูระบายน้าคลอง 17 โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
รังสิตใต้ อ.บางน้ าเปรีย้ ว จ.ฉะเชิงเทรา ในกรุงเทพฯ พบการระบาดเล็กน้อยในบางจุด เช่นทีบ่ ริเวณเก็บตู้รถไฟ
สถานีรถไฟบางซื่อ ด้านตลาดสวนจตุจกั ร ทีบ่ ริเวณทิง้ ขยะของหอพักอาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขต
ปทุมวัน ริมคลองบางบัวใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจกั ร และบางจุดเล็กน้อยข้างทางถนนเพชรเกษม
ใน จ.ราชบุร ี และ จ.เพชรบุร ี เท่านัน้ กับไม่พบการระบาดข้างถนนเพชรเกษมจาก จ.เพชรบุร ี ผ่านลงไปสู่ภาคใต้
ของประเทศไทยแม้แต่แห่งเดียว จนกระทังต้
่ นทศวรรษ 1990s เริม่ พบที่ อ.สวี และ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
การระบาดในภาคใต้ของประเทศไทย เริม่ ต้นในช่วงปลายทศวรรษ 1980s และต้นทศวรรษ 1990s
ซึ่งเป็ นการระบาด แบบประปราย ไม่รุนแรง จนถึงในปั จจุบนั การระบาดในจังหวัดต่าง ๆ ด้านทะเลอ่าวไทย
มหาสมุทรแปซิฟิก จะพบใน อ.สวี และ อ.หลังสวน จ.ชุมพร อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา และ อ.ตากใบ และ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ซึง่ เป็ นการระบาดทีเ่ ข้ามาจากมาเลเซีย เช่นเดียวกันกั บ
การระบาดของจอกหูหนู ยกั ษ์ (Salvinia molesta) จากมาเลเซียเข้ามาในประเทศไทยตัง้ แต่ช่วงปลายทศวรรษ
1970s ส่วนการระบาดในจังหวัดต่าง ๆ ด้านทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย พบที่บริเวณคอคอดกระ (Kra
Isthmus) อ.กระบุร ี จ.ระนอง การระบาดเล็กน้อยใน จ.ภูเก็ต และ อ.เมือง จ.กระบี่ ไม่พบการระบาดใน จ.ตรัง
และ จ.สตูล ซึง่ อยูต่ ดิ ชายแดนกับรัฐเปอร์ลสิ (Perlis) และรัฐเคดะห์ (Kedah) หรือไทรบุร ี ของมาเลเชีย ซึง่ มีการ
ระบาดของไมยราบยัก ษ์ ตามรายงานของ Mansor et al. (2004) และ Mansor & Crawley (2011) อนึ่ง ใน
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มาเลเซียการระบาดของไมยราบยักษ์ พบมากในรัฐต่าง ๆ ด้านทะเลอันดามัน มีการระบาดรุนแรงบนเกาะปี นัง
(Penang) รัฐเปรัค (Perak) รัฐสลังงอร์ (Selangor) กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) รัฐเนกรีเซมบีลนั (Negeri
Sembilan) และรัฐมะละกา (Melaka) และบรรพต ณ ป้ อมเพชร (pers. com.) พบว่าในปั จจุบนั มีการระบาด
เล็กน้อยบนเกาะลังกาวี (Langawi) ใต้เกาะตะรุเตา อ.ละงู จ.สตูล และ มีการระบาดด้านทะเลอ่าวไทย ในรัฐกลัน
ตัน (Kelantan) รัฐตรังกานู (Terengganu) และรัฐปะหัง (Pahang) กับใต้สุดของประเทศในเมืองยะโฮร์บารู รัฐ
ยะโฮร์ (Johore) ซึ่งอยู่ติดกับประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเมื่อ พ.ศ. 2517 พบการระบาดในพื้นที่รกร้างรอบสนามบิน
Changi International Airport ในสิงคโปร์ ซึ่งในปี นัน้ ยังเป็ นเพียงสนามบินเล็ก ๆ มีขนาดเล็กกว่าสนามบิน
นานาชาติวดั ไต ในปั จจุบนั ที่นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว กับพบการระบาดเป็ นหย่อม ๆ สองข้างถนน Orchard
Road ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นย่านธุรกิจและการค้าทีส่ าคัญของสิงคโปร์
ในประเทศไทย จะพบไมยราบยักษ์แพร่กระจายเหนือสุดที่ อ.แม่สาย จ. เชียงราย จนถึงใต้สุดที่ อ.
สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และ ทิศตะวันออกสุดที่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี จนถึงตะวันตกสุดที่ อ.เมือง จ.
แม่ฮ่องสอน และ อ.แม่สอด จ.ตาก
เริม่ มีการวิจยั การใช้แมลงควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธ ี โดยการสารวจหาแมลงศัตรูธรรมทีอ่ าจมี
ศักยภาพในการควบคุ มโดยศูนย์ว ิจยั ควบคุ มศัตรูพชื โดยชีว ินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน
คณะอนุ กรรมการวัชพืชน้ า สภาวิจยั แห่งชาติ ตัง้ แต่เมื่อ พ.ศ. 2518 (บรรพต ณ ป้ อมเพชร และ คณะ, 2522;
Napompeth, 1982, 1983b) ในช่ว งพ.ศ. 2521 มีการทดสอบการควบคุ ม ไมยราบยักษ์โดยการใช้ส ารก าจัด
วัชพืชชนิดต่าง ๆ เช่น สารป้ ายตอแอมโมเนียม ซัลฟาเมท (ammonium sulfamate) โฟซามีน (fosamine) โบร
มาซิล (bromacil) ไกลโฟเซต (glyphosate) และ 2,4-D+2,4, 5-T หรือ “ฝนเหลือง” (Agent Orange) (ซึง่ ต่อมา
ห้ามใช้ในประเทศไทยมาตัง้ แต่เมือ่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2526) โดยกรมวิชาการเกษตรและกรมชลประทาน
ส่วนการระบาดของไมยราบยักษ์ในรัฐ Northern Territory (NT) ประเทศออสเตรเลีย Miller (1983)
รายงานว่าไม่เป็ นที่รวู้ ่ามีการนาไมยราบยักษ์เข้าใน NT อย่างไรและเมื่อใด และคาดว่าจะเป็ นระหว่างในช่วง
สงครามโลกครัง้ ทีส่ อง (พ.ศ. 2482-2488) พบการระบาดครัง้ แรกเมื่อค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495) ใกล้เมืองแอดิเลด์
ริเวอร์ (Adelaide River), NT และแพร่กระจายเข้าไปในลุ่มน้ าใกล้เคียง จนถึงเมืองดาร์วนิ (Darwin) และเริม่ มี
การควบคุมโดยการใช้สารเคมีตงั ้ แต่ก่อนค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508) โดยการใช้สารกาจัดวัชพืชแต่เพียงอย่างเดียว
และไม่มกี ารวิจยั ในช่วง10 ปี ต่อจากนัน้ ต่อมาในช่วงค.ศ. 1976-1978 (พ.ศ. 2579-2581) มีการวิจยั วิธ ีก าร
ควบคุมโดยการเผา การตัด การใช้สารกาจัดวัชพืช และการใช้พชื แข่งขัน และเมื่อ ค.ศ. 1979 (พ.ศ.2521) เริม่
มีการร่วมมือกับ Dr. K.L.S. Harley แห่ง CSIRO Division of Entomology ในการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีว
วิธ ี (Miller et al., 1983)
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ส่ ว นแหล่ ง ที่ม าของไมยราบยัก ษ์ ท่ีร ะบาดในประเทศไทย เป็ น ที่รู้ว่ า เป็ นการน าเข้า ที่ต ัง้ ใจ
(intentional introduction) จากประเทศอิน โดนีเ ซียระหว่ า ง พ.ศ. 2494-2499 แต่ ใ น Northern Territory ใน
ออสเตรเลียเมื่อพบเป็ นครัง้ แรกเมื่อ ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495) ไม่เป็ นที่รวู้ ่ามีการนาเข้าไปจากที่ใดและเมื่อไร
จนกระทังต่
่ อมามีผพู้ บภาพถ่ายเก่า ๆ ของสวนพฤกษศาสตร์ดาร์วนิ (Darwin Botanic Gardens) ณ เมืองดาร์
วิน ตัง้ แต่เมือ่ ค.ศ.1936 (พ.ศ.2479) มีภาพของต้นไมยราบยักษ์ปรากฏอยู่ (Ian Miller, pers. com.) จึงมีการสืบ
ค้นหาทีม่ า โดยคาดว่ามีอาจการนาไมยราบยักษ์เข้าไปทีส่ วนพฤกษศาสตร์เมืองดาร์วนิ ราว 20 ปี ก่อนค.ศ.1891
เป็ นการบังเอิญโดยติดไปกับสัตว์ หรือตัวอย่างเมล็ด หรือ ด้วยความตัง้ ใจ เพราะความอยากรู้อยากเห็นของใบ
ของไมยราบยักษ์ทเ่ี คลื่อนไหวได้ การนาเข้าไปทีต่ งั ้ ใจ ก็เป็ นไปได้เช่นกัน เพราะว่าในสมัยนัน้ มีการนาเข้าเมล็ด
พัน ธุ์พืช ชนิ ด ต่ า ง ๆ เป็ น ปริม าณมาก เข้า ไปปลูก และเพาะเลี้ย งในสวนพฤกษศาสตร์ต่ า ง ๆ จากสถาบัน
พฤกษศาสตร์และเกษตรศาสตร์ ทัวไปในทุ
่
กภูมภิ าคของโลก และประชากรของไมยราบยักษ์ในออสเตรเลียอาจ
มาจากการนาเข้าเพียงครัง้ เดียว กับมีหลักฐานว่าประชากรของไมยราบยักษ์ในออสเตรเลีย มาจากประชากรใน
เอเชี ย (Miller & Lonsdale,1987; Lonsdale et al., 1995) เพราะมีห ลัก ฐานโดย SEAMEO BIOTROP ว่ า
ไมยราบยักษ์มปี รากฏอยูใ่ นอินโดนีเซียมาตัง้ แต่ค.ศ. 1884 (พ.ศ. 2427) แล้ว โดยมีการนาเมล็ดจากเม็กซิโกเข้า
ไปที่ Bogor Botanic Gardens ณ เมืองโบกอร์ กับถึงจะมีการนาไมยราบยักษ์เข้าไปในอินโดนีเซียมานานจน
ปรับตัวตามธรรมชาติ (naturalized) ได้ดแี ล้วก็ตาม จะพบว่ามีการระบาดอยู่เฉพาะในเกาะชวา เกาะสุมาตรา
เกาะกาลิมนั ตัน (เกาะบอร์เนียว) และเกาะปาปั วเท่านัน้ (Anonymous, 2013)
การระบาดของไมยราบยัก ษ์ ท่ี พ บหนาแน่ นทัว่ ไปในพื้ น ที่ ร กร้ า งนอกสนามบิ น Changi
International Airport ในปั จจุบนั หรือสองข้างทางถนน Orchard Road ในสิงคโปร์ในอดีต และการระบาดตาม
เหมือ งดีบุกร้างในมาเลเซีย (Mansor et al. (2004) จนถึงเมือ งโกตาบารู รัฐกลันตัน และระบาดเข้า ไปใน
อ.สุ ไหงโกลก จ.นราธิว าส เป็ นการระบาดเข้าไปจากอินโดนีเซีย ส่ ว นการระบาดของไมยราบยักษ์ท่พี บใน
เวียดนามในช่วงพ.ศ. 2525-2528 นอกบริเวณสนามบิน Noi Bai Airport จนถึงกรุงฮานอย ทางตอนเหนือของ
เวียดนาม และการระบาดในเมือง Bao Loc ทางใต้ของเมือง Da Lat ในภาคกลาง สองฝั ง่ ของแม่น้ า La Nga
100 กม. เหนือนครโฮจิมนิ ห์ และการระบาดทีเ่ มืองเกิน่ เทอ (Can Tho) ในพืน้ ทีส่ ามเหลีย่ มแม่น้ าโขง (Mekong
Delta หรือ Cuu Long Delta) ในภาคใต้ของเวียดนาม ไม่เป็ นทีร่ วู้ ่าเป็ นมาอย่างไร กับมีรายงานว่าพบไมยราบ
ยักษ์ครัง้ แรกที่เมือง Moc Hoa District, Long An Province ใกล้ชายแดนกัมพูชาเมื่อ พ.ศ. 2522 และ ไม่มกี าร
ยืนยันแหล่งทีม่ า ส่วนการระบาดในสหภาพพม่าเป็ นการระบาดทีล่ ามเข้าไปจากประเทศไทย เช่นเดียวกับการ
ระบาดใน สปป.ลาว และลุ่มแม่น้ าโขงตอนล่าง (Lower Mekong Basin) ในทะเลสาบ Tonle Sap ในประเทศ
กัมพูชา และ Cuu Long Delta ในเวียดนาม กล่าวกันว่าเป็ นการระบาดจากประเทศไทย (บรรพต ณ ป้ อมเพชร,
pers. com.)
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8.6.3 การควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิ ธีในประเทศไทย
การบริหารจัดการและการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธที เ่ี ป็ นระบบในระดับภูมภิ าคและระหว่าง
ประเทศ เริ่ม ต้ น มาจากการประชุ ม International Symposium on Mimosa pigra Management ซึ่ง จัด โดย
ศูนย์ว ิจยั ควบคุ มศัต รูพืชโดยชีว ินทรีย์แห่ง ชาติ (National Biological Control Research Center – NBCRC)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ International Plant Protection Center (IPPC), Oregon State University,
Corvallis, Oregon, USA ระหว่ า งวัน ที่ 22-26 กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2525 ณ จัง หวัด เชีย งใหม่ มี Dr. Dale H.
Habeck จาก University of Florida ดร. บรรพต ณ ป้ อมเพชร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Mr. G. Lamar
Robert จาก IPPC, Oregon State University เป็ นผู้ดาเนินการและประสานงานการประชุมฯ โดยผู้เ ข้าร่ว ม
ประชุมจากต่ างประเทศประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิจยั และนักวิชาการ ที่เ กี่ยวข้อ งกับไมยราบยักษ์ เช่น
Stanley F. Miller, International Plant Protection Center, Director & Resource Economist แ ล ะ G. Lama
Robert, Agricultural Economist, IPPC Mimosa pigra Control Project จ า ก Oregon State University,
Corvallis, Oregon รวมทัง้ Dale H. Habeck, Professor of Entomology และ William T. Haller, Professor of
Agronomy, Center of Aquatic Weeds จาก University of Florida, Gainesville, Florida จากสหรัฐ อเมริก า
Ken L.S. Harley, Entomologist จาก CSIRO Entomology, Indooroopilly, Queensland และ Ian L. Miller,
weed scientist จ า ก Department of Primary Production, Darwin, Northern Territory จ า ก อ อ ส เ ต ร เ ลี ย
Joedojono Wiroatmodjo แ ล ะ Pong Suwignyo จ า ก SEAMEO Regional Center for Tropical Biology
(BIOTROP), Bogor จากอินโดนีเซีย และคณาจารย์ นักวิจยั และนักวิชาการในประเทศ เช่น ไพฑูรย์ กิตติพงศ์
บักวิชาการวัชพืช กรมวิชาการเกษตร Kenji Noda, JICA Expert & Project Leader และ Hidejino Shibayama,
JICA Expert & Weed Biologist, National Weed Science Research Institute Project กรมวิช าการเกษตร
เสาวนีย์ ธรรมสระนักวิชาการวัชพืช กรมชลประทาน สมภพ เจริญพงศ์ นักวิชาการประมง การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดารง ใจกลม นักกีฏวิทยาป่ าไม้ กรมป่ าไม้ วิวฒ
ั น์ เสือสะอาด และไสว บูรณพานิช
พันธ์ นักกีฏวิทยา ศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติ ตลอดจนคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
เช่น อัมพร สุวรรณเมฆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สิรวิ ฒ
ั น์ วงษ์ศริ ิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิเชียร เฮงสวัสดิ ์
และอรรณพ วราอัศ วปติ มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ ชาญณรงค์ ดวงสอาด และ สุ เ มธ ศิร ินิ ร ัน ดร์ สถาบัน
เทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (ปั จจุบนั คือมหาวิทยาลัยแม่โจ้) และผูแ้ ทนจากบริษทั จาหน่ ายสารเคมีต่าง ๆ เช่น
Shell Company of Thailand, Monsanto ( Thailand) , Monsanto Singapore, DOW Chemical Thailand แ ล ะ
Du Pont Far East เป็ นต้น (Robert & Habeck, 1983)
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คาแนะนาจากการประชุมครัง้ นี้ นอกจากให้มกี ารบูรณาการกลยุทธ์ของการควบคุม แบบต่าง ๆ
ตามแนวทางการบริหารจัดการศัตรูพชื และความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารจัดการไมยราบยักษ์แล้ว
ทีป่ ระชุมเน้นให้มกี ารร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธ ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียให้เป็ นทางการมากขึน้ เพื่อหลีกเลี่ยงการดาเนินงานที่อาจทับซ้อนกันได้
และการเผยแพร่ขอ้ มูลและขยายผลงานวิจยั ให้ประเทศอื่นที่มปี ั ญหา ตลอดจนให้มกี ารฝึ กอบรมนักวิจยั ในสาย
งานกีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช ในการบริหารจัดการไมยราบยักษ์ดว้ ย
ในการประเมินปั ญหาของไมยราบยักษ์ในประเทศไทยร่วมกับศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรีย์
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ กรมชลประทาน Allen et al. (1980) จัดทาข้อเสนอการร่วมมือในการ
วิจ ยั ผลกระทบของไมยราบยัก ษ์ ท างเศรษฐศาสตร์ โดย International Plant Protection Center (IPPC),
Oregon State University และการควบคุม ไมยราบย กั ษ์โ ดยชีว วิธ ี โดย IPPC Aquatic Weed Program,
University of Florida ทัง้ นี้การวิจยั เบือ้ งต้นทีเ่ กีย่ วข้องได้มกี ารดาเนินงานกันมาบ้างแล้ว เช่นการคัดกรองแมลง
เพื่อการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธ๊ในประเทศไทย ซึ่งเริม่ มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2518 (Napompeth, 1983b) ใน
โครงการร่วมมือระหว่าง Department of Primary Production, NT และ CSIRO ซึง่ เริม่ ต้นเมือ่ พ.ศ. 2523 มีการ
สารวจแมลงศัตรูไมยราบยักษ์ในบราซิล เวเนซุเอลา และ Acapulco ในเม็กซิโก และมีการนาแมลง 4 ชนิดจาก
บราซิลเข้าไปทดสอบในเรือนกักกันของ CSIRO ทีเ่ มือง Brisbane โดย Harley et al. (1983) และ จากแมลง 4
ชนิ ด นี้ ต่ อ มามีก ารน าด้ ว งหนอนเจาะเมล็ด Acanthoscelides sp. probably quadridentatus (Coleoptera:
Bruchidae) ซึ่งต่อมา Johnson (1983) แห่ง Northern Arizona University, Flagstaff, Arizona พบว่าเป็ นด้วง
สองชนิดปะปนกัน คือ A. quadridentatus และตัง้ ชื่ออีกชนิดหนึ่งเป็ นชื่อใหม่คอื A. puniceus และด้วงกินใบและ
ยอดอ่ อ น Chlamisus sp.nr. sidae (Coleoptera: Chrysomelidae) เข้ า มาใช้ ส่ ว นในการส ารวจศั ต รู ธ รรม ชาติ
ของไมยราบยักษ์ในฮอนดูรสั เมื่อ พ.ศ. 2524 โดย Habeck & Passoa (1983) พบแมลงมากกว่า 60 ชนิด แต่
ส่วนใหญ่ไม่มคี วามเฉพาะเจาะจงกับไมยราบยักษ์ จัดเป็ น “แมลงขยะ” (thrash insects) ยกเว้นด้วงหนอนเจาะ
เ ม ล็ ด Acanthoscelides spp. แ ล ะ ห น อ น ผี เ สื้ อ ปี ก ใ ส clearwing moth, Carmenta n. sp. ( Lepidoptera:
Sessiidae) ซึง่ ต่อมาตัง้ ชื่อเป็ น Carmenta mimosa ทีม่ กี ารนาไปใช้ประโยชน์
ภูมเิ ดิมเหล่านี้นาไปสู่โครงการความร่วมมือการควบคุม ไมยราบยักษ์โดยชีววิธรี ะหว่างศูนย์วจิ ยั
ควบคุ ม ศัต รูพืช โดยชีว ิน ทรีย์แ ห่ ง ชาติ มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ประเทศไทย CSIRO Entomology,
Indooroopilly, Brisbane, Queensland และ Department of Primary Industry, NT โดยได้ร บั การสนั บ สนุ น
ทุนในการวิจยั และการดาเนินงานจาก ACIAR (Australian Center for International Agricultural Research),
Canberra ประเทศออสเตรเลีย
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8.6.4 แมลงศัตรูธรรมชาติ ของไมยราบยักษ์ในประเทศไทย
สืบ เนื่ อ งมาจากการปรึก ษาหารือ ระหว่า ง Dr. Mohamad Soerjani, weed science program
leader จาก SEAMEO BIOTROP, Bogor; Dr. David S. Mitchell ผูต้ งั ้ ชื่อวิทยาศาสตร์จอกหูหนูยกั ษ์ Salvinia
molesta จาก Botany Department, University of Rhodesia, Salisbury ประเทศ Rhodesia ในขณะนัน้ หรือ
Zimbabwe ในปั จจุบนั กับ Dr. George E. Allen นักกีฏวิทยาจาก IPPC Aquatic Weed Program, University
of Florida และ ดร.บรรพต ณ ป้ อ มเพชร นักกีฏวิทยาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างการประชุม
Southeast Asian Workshop on Aquatic Weeds ที่ เ ขื่อ น Karangkates Dam ณ เมือ ง Malang, East Java
ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 ทุกคนมีความเห็นว่า ประเทศไทยเป็ นประเทศที่
เหมาะสมและมีความสามารถที่จะเป็ นจุดโฟกัสในการริเริม่ โครงการควบคุ มวัชพืชน้ าโดยชีววิธใี นภูมภิ าคได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการควบคุ ม ผักตบชวา โดย SEAMEO BIOTROP จะสนับสนุ นทุนวิจยั ในการเริ่มงาน
เบือ้ งต้น และ Dr. George E. Allen จะแสวงหาแหล่งสนับสนุนโครงการควบคุมไมยราบยักษ์ในสหรัฐอเมริกา
โ ด ย เ ช่ น นั ้ น เ มื่ อ มี ก า ร ตั ้ ง ศู น ย์ วิ จั ย ค ว บ คุ ม ศั ต รู พื ช โ ด ย ชี วิ น ท รี ย์ แ ห่ ง ช า ติ ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นทางการเมื่อ พ.ศ. 2518 ประเทศไทยจึงริเริม่ การดาเนินงานโครงการควบคุ ม
วัชพืชน้าโดยชีววิธ ี ซึง่ มีผกั ตบชวาและไมยราบยักษ์ และวัชพืชชนิดอื่น ๆ ทัง้ วัชพืชบกและวัชพืชน้ า เป็ นวัชพืช
ในเป้ าหมาย เพื่อการควบคุมโดยชีววิธ ี
ในการสารวจแมลงชนิดต่าง ๆ บนต้นไมยราบยักษ์ในจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย
พบแมลง 19 ชนิดทีม่ ไี มยราบยักษ์เป็ นพืชอาหาร เป็ นพวกแมลงทีก่ นิ พืชหลายชนิด ไม่มคี วามเฉพาะเจาะจงพืช
อาศัย เช่น ตักแตนในอั
๊
นดับ Orthoptera เพลี้ยอ่อน Aphis craccivora และ A. gossypii และเพลี้ยแป้ ง Icerya
sp. ในอันดับ Hemiptera มวน Riptortus linearis ในอันดับ Heteroptera รวมทัง้ Euproctis sp., E. fraterna,
Archips micaceana, Cryptothelea crameri, Zeuzura coffeae และ Indarbela maculata ในอันดับ Lepidoptera
กั บ Hypomeces squamosus และ Sagra femorata ในอั น ดั บ Coleoptera เป็ นต้ น (Napompeth, 1983b)
จัดเป็ น “แมลงเบ็ดเตล็ด ” (miscellaneous insects) หรือ “แมลงขยะ” (thrash insects) ไม่มแี มลงแม้แ ต่ ช นิด
เดียว ทีพ่ อจะมีศกั ยภาพ ทีจ่ ะนามาใช้ในการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธไี ด้
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8.6.5 การนาแมลงศัตรูธรรมชาติ จากต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศไทย
แมลงศัต รูธ รรมชาติชนิด แรกจากต่างประเทศ ทีน่ าเข้ามาศึกษาและทดสอบ เพื่อ การควบคุม
ไมยราบยักษ์คอื ด้วงหนวดยาวเจาะลาต้น cerambycid, Milothris irrorata (Coleoptera, Cerambycidae) จาก
อินโดนีเชีย เมือ่ ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) ก่อนทีจ่ ะมีโครงการความร่วมมือกับ CSIRO Division of Entomology,
Brisbane และ Department of Primary Industry, Darwin, Northern Territory และการดาเนินงานสนับสนุ นทุน
วิจยั และการดาเนินการ จาก Australian Center for International Agricultural Research (ACIAR), Canberra,
Australia ในช่วงค.ศ.1983-1989 (พ.ศ. 2526-2532) ประเทศไทยได้นาแมลงศัตรูธรรมชาติของไมยราบยักษ์
จากอเมริก าใต้ ผ่ า นออสเตรเลีย เข้า มาทดสอบในประเทศไทย ก่ อ นที่จ ะน าไปใช้อีก ค ารบหนี่ ง ก่ อ นการ
ปลดปล่อยในภาคสนาม โดยแมลงศัตรูธรรมชาติเหล่านี้ ได้ผ่ านการทดสอบศักยภาพและความเฉพาะเจาะจง
ของพืชอาศัยเป็ นอย่างดี โดย CSIRO Division of Entomology ที่ Long Pocket Laboratories, Indooroopilly,
Brisbane และได้รบั อนุ ญาตให้มกี ารปลดปล่อยในภาคสนามแล้วในประเทศออสเตรเลีย ก่อนที่จะนาเข้ามาใน
ประเทศไทย เช่น ในการทดสอบความเฉพาะเจาะจงพืชอาศัย (host specificity test) ใช้พชื ทดสอบมากกว่า 70
ชนิ ด ใน 18 วงศ์ ในการทดสอบแบบมีท างเลือ ก (choice test) และในการทดสอบด้ ว งเจาะเมล็ด ทัง้
A. puniceus และ A. quadridentatus ในการทดสอบแบบมีทางเลือก พบว่าด้วงจาะเมล็ดวางไข่บนฝั กของพืช
16 ชนิ ด ตัง้ แต่ เ พีย ง 1-5 ฟอง บนพืช 8 ชนิ ด 19-50 ฟอง บนพืช 6 ชนิ ด 274 ฟอง บน Erythrophleum
chlorostachys (Cooktown ironwood) ซึง่ เป็ นไม้ซุงทางตอนเหนือของออสเตรเลีย และไม่มใี นประเทศไทย และ
มากกว่า 1,000 ฟอง บนฝั กของไมยราบยักษ์ (M. pigra) ไข่ทฟ่ี ั กออกมาเป็ นตัวหนอน ไม่สามารถเจาะเข้าไป
ในฝั กหรือเมล็ดแล้วตาย บนพืช 14 ชนิด สามารถเจาะเข้าไปในฝั กหรือเมล็ดแต่ตายในระยะแรก บนไมยราบ
เลือ้ ย (M. diplotricha) และสามารถเจาะเข้าไปในฝั กและเมล็ด และเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวติ ได้สมบูรณ์
บนฝั กของไมยราบยักษ์ (M. pigra) เท่านัน้ ส่วนผลของการทดสอบแบบไม่มที างเลือก ได้ผลใกล้เคียงกับในการ
ทดสอบแบบมีทางเลือก โดยพบว่าด้วงจาะเมล็ดวางไข่บนฝั กของไมยราบยักษ์ มากกว่า 300 ฟอง บน 5 ฝั ก
จาก 8 ฝั ก และสามารถเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวติ ได้สมบูรณ์ (Kassulke et al., 1990)
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แมลงศัตรูธรรมชาติของไมยราบยักษ์จากต่างประเทศ ทีน่ าเข้ามาศึกษาและทดสอบ เพื่อการควบคุม
ไมยราบยักษ์ รวม 7 ชนิด คือ
1. ด้วงหนวดยาวเจาะลาต้น cerambycid, Milothris irrorata (Coleoptera, Cerambycidae)
จากอินโดนีเชีย เมือ่ ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524)
2. ด้วงเจาะเมล็ด seed bruchid, Acanthoscelides puniceus (Coleoptera: Bruchidae)
จากเม็กซิโกผ่านออสเตรเลีย เมือ่ ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526)
3. ด้วงเจาะเมล็ด seed bruchid, Acanthoscelides quadridentatus (Coleoptera: Bruchidae)
จากเม็กซิโกผ่านออสเตรเลีย เมือ่ ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526)
4. ด้วงกินใบ leaf-feeding chrysomelid, Chlamisus mimosae (Coleoptera: Chrysomelidae)
จากบราซิลผ่านออสเตรเลีย เมือ่ ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528)
5. ผีเสือ้ หนอนชอนใบ mimosa leaf-mining moth, Neurostrota gunniella (Lepidoptera:
Gracillariidae) จากเม็กซิโกผ่านออสเตรเลีย เมือ่ ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531)
6. ผีเสือ้ ปี กใส mimosa clearwing moth, Carmenta mimosa (Lepidoptera: Sessiidae)
จากเม็กซิโกผ่านออสเตรเลีย เมือ่ ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) และ ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535)
7. ด้วงงวงกินดอกอ่อน mimosa flower bud weevil, Coelocephalapion aculeatum
(Coleoptera: Apionidae) จากเม็กซิโกผ่านออสเตรเลีย เมือ่ ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534)
และ ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535)
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8.6.5.1 ด้วงหนวดยาวเจาะลาต้น (Cerambycid, Milothris irrorata)
ในการส ารวจแมลงชนิ ด ต่ า ง ๆ ที่พ บบนต้ น ไมยราบยัก ษ์ ใ นปริม ณฑลของเมือ ง Bogor และ
Cisarua บนเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย พบแมลง 10 ชนิดที่มไี มยราบยักษ์เป็ นพืชอาหาร เช่น ตักแตนใน
๊
อันดับ Orthoptera เพลีย้ แป้ ง Icerya sp. และเพลีย้ หอย ในอันดับ Hemiptera มวน Riptortus linearis ในอันดับ
Heteroptera รวมทัง้ Euproctis sp. หนอนคืบ looper และ หนอนถุ ง bagworm ในอัน ดับ Lepidoptera กับ
Dynastes gideon และ ด้ ว งหนวดยาว cerambycid, Milothris irrorata ในอัน ดับ Coleoptera (Napompeth,
1983) และเช่นเดียวกัน ไม่พบแมลงที่พอจะมีมศี กั ยภาพ ที่จะนามาใช้ในการควบคุมไมยราบยักษ์ได้ ยกเว้น
ด้วงหนวดยาว Milothris irrorata (Coleoptera: Cerambycidae) (ภาพที่ 8.23) ทีพ่ บว่าเป็ นหนอนเจาะกิง่ และลา
ต้น ทีน่ ่าจะนาเข้ามาทดสอบในประเทศไทย
อนึ่ง ในปั จจุบนั มีการนาตัวอย่างแห้งของด้วงหนวดยาว M. Irrorata มาจาหน่ ายเป็ นการค้า ทัง้ ที่
เป็ นตัวอย่างแมลงและทาเป็ นของทีร่ ะลึกทางอินเตอร์เน็ตด้วย

ภาพที่ 8.23 ด้วงหนวดยาวหนอนเจาะกิง่ และลาต้นไมยราบยักษ์ Stem-boring cerambycid,
Milothris irrorata (แหล่งทีม่ า: ดัดแปลงจาก Wikipedia, The Free Encyclopedia)
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van der Laan (1981) รายงานว่ า M. irrorata เป็ นหนอ นเจาะล าต้ น ขอ งพื ช ในวงศ์ ถ ั ว่
(Leguminosae) เช่นพืชในสกุล Crotalaria, Tephrosia และ Indigofera (คราม) และ Cassia multijuga ในการ
นาเข้ามาทดสอบในประเทศไทย เมือ่ ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) ผลจาการทดสอบพบว่าด้วงหนวดยาว M. irrorata
มีวงจรชีวติ ค่อนข้างยาว และการวางไข่ต่ า การเพาะเลีย้ งและการทดสอบพืชอาศัยยุ่งยาก ไม่คุม้ ทุน จึงหยุดการ
ทดสอบ ทาลายทิง้ และไม่มกี ารปลดปล่อย
8.6.5.2 ด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ (Seed bruchid, Acanthoscelides puniceus)
8.6.5.3 ด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ (Seed bruchid, Acanthoscelides quadridentatus)
แมลงศัตรูธรรมชาติของไมยราบยักษ์ 2 ชนิดนาเข้ามาในประเทศไทย จากเม็กซิโกผ่านออสเตรเลีย
เมื่อ ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) เป็ น โคโลนี ข องด้ว งเจาะเมล็ด ไมยราบยัก ษ์ ส องชนิ ด ใน Acanthoscelides
quadridentatus group คือ A. puniceus และ A. quadridentatus ทีม่ กี ารนาเข้าจากเม็กซิโก และทดสอบความ
เฉพาะเจาะจงในเรือนกักกันของ CSIRO, Brisbane ประเทศออสเตรเลียเมือ่ ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) (Kassulke
et al., 1990)
ด้วงเจาะเมล็ดในสกุล Acanthoscelides มีอยู่ประมาณ 300-340 ชนิด ซึง่ ส่วนใหญ่โอนมาจากสกุล
Bruchus และชนิดทีเ่ ป็ นศัตรูพชื ในวงศ์ถวที
ั ่ ่แพร่กระจายอยู่มากในยุโรปและทัวโลกรวมทั
่
ง้ ประเทศไทยด้วยคือ
A. obtectus ด้วงเจาะเมล็ดทีน่ ามาใช้เป็ นตัวกระทาการควบคุมโดยชีววิธคี อื A. atronotatus ทีเ่ ปลีย่ นชื่อมาจาก
Bruchus atronotatus ซึง่ มีการนาเข้าไปในฮาวายจากบราซิลเมือ่ ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) เพื่อใช้ในการควบคุม
ต้น Brazilian pepper tree หรือ Christmas berry (Schinus terebinthifolius, Anacardiaceae) จากอเมริกาใต้
ซึ่งสามารถตัง้ รกรากได้บนเกาะโอวาฮู (Oahu) และ เกาะมาวี (Maui) แต่การควบคุม ไม่ได้ผลดีเท่าไรนัก
(Julien & Griffiths, 1998; Winston et al., 2014) และอีกชนิดหนึ่งคือ A. macrophthalmus ซึ่งมีถิ่นกาเนิดอยู่
ทางใต้ สุ ด ของเทกซัส และเม็ก ซิโ ก และอเมริก ากลาง ที่ม ีก ารน าเข้า ไปใช้ค วบคุ ม ต้ น กระถิน Leucaena
leucocephala (Leguminosae) ไม้โตเร็ว ซึง่ ถือว่าเป็ นวัชพืชต่างถิน่ ในแอฟริกาใต้ โดยมีการปลดปล่อยครัง้ แรก
ตัง้ แต่เมื่อ ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) (Kingsolver, 2004; Sharratt & Olckers, 2012) และมีการนาไปใช้ลดการ
แพร่กระจายของต้นกระถินในไต้หวัน (Wu et al., 2013)
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ในขณะเดียวกัน งานอนุ กรมวิธานของด้วงเจาะเมล็ดในสกุล Acanthoscelides spp. ก็ยงั มีความ
ขัดแย้งกันระหว่างนักอนุกรมวิธานแมลง ทัง้ นี้เพราะ Lawrence & Newton (1982) และ Reid (1996) กาหนดให้
ด้วง bruchids เป็ นวงศ์ยอ่ ย Bruchinae ของวงศ์ Chrysomelidae ตามพืน้ ฐานการจัดลาดับ (classification) ตาม
การวิว ฒ
ั นาการของบรรพบุ รุษ (cladism, cladistics) แต่ Kingsolver (1995) ยืนยันโดยการใช้ล กั ษณะทาง
สัณฐานวิทยา ว่าควรจัดให้อยู่เป็ นวงศ์ Bruchidae แต่ Hawkeswood (1996) ยังโต้แย้งให้ Bruchidae เป็ นวงศ์
ย่ อ ยของวงศ์ Chrysomelidae และโดยเช่ น นั ้น เราจะพบว่ า ในบางครัง้ จะมีก ารจ าแนกให้ ด้ ว งในสกุ ล
Acanthoscelides spp. อยูใ่ นวงศ์ Chrysomelidae
การควบคุ ม ต้ น กระถิน โดยชีว วิธ ี ในแอฟริก าใต้ แ ละในไต้ ห วัน โดยการน าด้ ว งเจาะเมล็ ด
A. macrophthalmus ถือว่าเป็ นกรณีศกึ ษาของการขัดแย้งผลประโยชน์ทเ่ี ด่นชัดทัง้ ในแอฟริกาและเอเชีย กระถิน
ถือว่าเป็ นพืชทีม่ คี วามสาคัญทางเศรษฐกิจในเกือบทุกประเทศในเอเชีย ทีม่ กี ารปลูกต้นกระถินเพื่อวัตถุประสงค์
ต่าง ๆ เมือ่ มีการระบาดของเพลีย้ ไก่ฟ้ากระถิน leucaena psyllid (Heteropsylla cubana, Hemiptera: Psyllidae
) ในช่วงปลายทศวรรษ 1980s และต้นทศวรรษ 1990s จากอเมริกาใต้ ผ่านฮาวายและประเทศทีเ่ ป็ นเกาะต่าง ๆ
ในมหาสมุทรแปซิฟิก และประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย รวมทัง้ ประเทศไทย และแทนซาเนียในแอฟริกาตะวันออก
ในการนี้ ศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นาแมลงศัตรูธรรมชาติ
เช่นด้วงเต่าตัวห้า Curinus coeruleus (Coleoptera: Coccinellidae) จากเม็กซิโกผ่านฮาวาย และแตนเบียน
Psyllaephagus yaseeni (Hymenoptera: Encyrtidae) จากตรินิแดดผ่านฮาวาย เข้ามาใช้ในการควบคุมเพลี้ย
ไก่ ฟ้ ากระถินโดยชีว วิธ ีใ นประเทศไทย จนสามารถควบคุ มเพลี้ยไก่ฟ้ ากระถินได้อย่างสมบูรณ์ สามารถลด
ประชากรและความเสียหายจากการระบาดของเพลีย้ ไก่ฟ้ากระถินทีพ่ บบนต้นกระถินทุกต้นในประเทศ ไม่ว่าที่
ปลูกเป็ นไม้โตเร็ว ปลูกเป็ นสวนป่ า ปลูกเป็ น “รัว้ กินได้” หรือที่เป็ นวัชพืชอยู่ทวั ่ ๆ ไป ให้อยู่ในระดับที่ไม่ม ี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ ไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายเช่นในปั จจุบนั และได้ส่งศัตรูธรรมชาติเหล่านี้ไปใช้ใน
ประเทศอินเดีย เนปาล ไต้หวัน ฟิ ลปิ ปิ นส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (Napompeth & MacDicken, 1990) ใน
ขณะเดียวกันการนาศัตรูธรรมชาติเข้ามาควบคุมเพลีย้ ไก่ฟ้ากระถินในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และในเอเชียใต้ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ประเทศออสเตรเลีย ซึง่ มีการนา
เพลี้ยไมยราบเลื้อย Heteropsylla spinulosa ซึ่งเป็ นแมลงในสกุลเดียวกันกับเพลีย้ ไก่ฟ้ากระถิน Heteropsylla
cubana จากบราซิลเข้าไปใช้ควบคุมไมยราบเลื้อย Mimosa diplotricha (= M. invisa) ในออสเตรเลียเมื่อค.ศ.
1988 แล้ว นาไปใช้ต่ อ ในซามัว ฟิ จ ิ ปาปั ว นิว กินี และ เกาะโซโลมอน (Kuniata, 1994: Ablin, 995; Julien &
Griffiths, 1998) โดยเกรงว่าศัตรูธรรมชาติทป่ี ระเทศไทยนาเข้ามาควบคุมเพลีย้ ไก่ฟ้ากระถิน จะแพร่กระจายไป
ทาลายเพลีย้ ไมยราบเลือ้ ยในประเทศเหล่านัน้ ซึง่ มีการปลูกต้นกระถินและมีการระบาดของเพลีย้ ไก่ฟ้า กระถิน
ด้วย
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อนึ่ง มีขอ้ สังเกตุว่าการใช้ดว้ งเจาะเมล็ด A. macrophthalmus ในการควบคุมต้นกระถินโดยชีววิธ ี
ในแอฟริกาใต้และไต้หวัน คงจะไม่สมั ฤทธิ ์ผลตามที่คาดกันไว้ หากจะเปรียบเทียบจากการระบาดและความ
เสียหายบนกระถินทุกต้น หรือ 100 เปอร์เซ็นต์ ในประเทศไทยโดยเพลี้ยไก่ฟ้ากระถิน H. cubana ซึ่งถ้าหาก
นามาใช้เป็ นตัวกระทาการควบคุมต้นกระถิน ก็จะยังไม่สามารถทีจ่ ะลด ชะลอ หรือ ยับยัง้ การแพร่ระบาดของต้น
กระถินในประเทศไทยได้แม้แต่น้อย หากจะถือว่ากระถินเป็ นวัชพืชต่างถิน่ ทีร่ กุ ราน
การใช้ดว้ งเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ A. quadridentatus group สองชนิด ประกอบด้วย A. puniceus
และ A. quadridentatus จากเม็กซิโกเป็ นครัง้ แรกในออสเตรเลียและในประเทศไทยตัง้ แต่เมื่อ ค.ศ. 1983 (พ.ศ.
2526) มีความเป็ นมาทีส่ าคัญทีเ่ กี่ยวข้องตัง้ แต่เมื่อ Bottimer (1969) รายงานว่าพบด้วง bruchid ชนิดใหม่เจาะ
เมล็ดของ M. pigra ในเทกซัส และตัง้ ชื่อใหม่เป็ น A. quadridentatus ซึง่ ต่อมา Kingsolver (1980) แห่ง Florida
State Collections of Arthropods, Gainesville, Florida ทาการศึกษา A. quadridentatus group แล้วตัง้ ชื่อใหม่
เพิม่ มาอีก 2 ชนิด คือ A. pigricola และ A. zebratus และ จากการสารวจแมลงศัตรูธรรมชาติของไมยราบยักษ์
โดย Habeck & Passoa (1983) แห่ ง Department of Entomology and Nematology, University of Florida,
Gainesville, Florida เมือ่ ค.ศ. 1981 ในฮอนดูรสั จากแมลงทีพ่ บในอันดับและวงศ์ต่าง ๆ มากกว่า 60 ชนิด พบ
A. prob. pigricola ลงทาลายเมล็ด และ Acanthoscelides sp. (quadridentatus group) ลงทาลายดอกและเมล็ด
และเช่นกัน Johnson (1983) ตัง้ ชื่อด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ ใน A. quadridentatus group ในเม็กซิโกเพิม่
ใหม่อกี 1 ชนิดคือ A. puniceus ดังนัน้ ด้วงเจาะเมล็ด ใน A. quadridentatus group ที่นาเข้าไปจากเม็กซิโก
เพื่อการทดสอบความเฉพาะเจาะจงพืชอาศัยในออสเตรเลีย และนาเข้ามาในประเทศไทย จึงเป็ นโคโลนีทม่ี ที งั ้ A.
puniceus และ A. quadridentatus (ภาพที่ 8.24) ปะปนอยูด่ ว้ ยกัน

ภาพที่ 8.24 ด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ Acanthoscelides spp. (แหล่งทีม่ า: ดัดแปลงจาก Wikipedia,
The Free Encyclopedia)
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การจาแนกชนิดของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์สองชนิด คือ A. puniceus และ A. quadridentatus
โดยสัณฐานวิทยา (morphology) อย่างง่าย ๆ อาจใช้สขี องลาตัวเป็ นหลัก (Johnson, 1983) กล่าวคือ ใน A.
puniceus บางครัง้ ทัง้ ส่วนหัว ลาตัว และรยางค์ต่าง ๆ เป็ นสีแดงส้มทัง้ หมด ขาทัง้ หมด และ 4 ปล้องแรกของ
หนวด (antennae) มีสแี ดงส้ม ส่วนหัวมีแถบกว้างบนส่วนอกส่วนแรกและมีเส้นบาง ๆ ของขนสีขาว ปี กและใต้
ปี กคู่แรกออกเป็ นสีน้ าตาล ส่วนท้อง (abdomen) ออกสีแดงส้ม ส่วนใน A. quadridentatus ส่วนหัว ลาตัว และ
รยางค์ต่าง ๆ จะเป็ นสีแดงส้ม จนถึงหัวทีม่ สี ดี า กับจุดสีแดงหลังบริเวณตา ออกสีแดง มีเส้นสีดาพาดตรงกลาง
ปี กและใต้ปีกคู่แรก (elytra) เป็ นสีดา ขาคู่แรกและคู่กลางมีสแี ดงส้ม ครึง่ หนึ่งของขาคู่หลังออกสีน้ าตาล ส่วนที่
เหลือออกสีแดงส้ม
การทดสอบความเฉพาะเจาะจงพืชอาศัย
โคโลนีของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์สองชนิด ทีน่ าเข้ามาในประเทศไทยโดย Dr. K.L.S. Harley
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2526 เป็ น A. puniceus จานวน 510 ตัว และ A. quadridentatus จานวน 503 ตัวไม่แยก
เพศ มีการนาไปเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมในห้อ งกัก กัน (quarantine insectary) ของศูนย์ว ิจยั ควบคุ มศัต รูพืชโดย
ชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทาการทดสอบความเฉพาะเจาะจงพืชอาศัย โดยวิธที ่ไี ม่ม ี
ทางเลือก (no choice test) โดยใช้ฝักสดของพืชในวงศ์ถวชนิ
ั ่ ดต่าง ๆ เช่น ถัวเหลื
่ อง ถึงแม้ว่าจะมีการทดสอบ
มาก่อนแล้วในออสเตรเลียก็ตาม พบว่าทัง้ A. puniceus และ A. quadridentatus สามารถวางไข่บนพืชทดสอบ
บางชนิดได้ แต่ตวั หนอนไม่สามารถเจาะลงทาลายเมล็ดได้ ในขณะทีด่ ว้ งทัง้ สองชนิด สามารถวางไข่บนฝั กของ
ไมยราบยัก ษ์ ตัว หนอนเมื่อ ฟั กออกมาแล้ว สามารถเข้า ท าลายเมล็ด และเจริญ เติบ โตจนครบวงจรชีว ิต ได้
ต่อจากนัน้ จึงทาการเพาะเลี้ยงเพิ่มขยายปริมาณของด้วงแต่ล ะชนิด จนได้ประชากรด้วงตัวเต็มวัยเพีย งพอ
เพื่อ การปลดปล่ อ ยในพื้น ที่ท่ีม ีก ารระบาดของไมยราบยัก ษ์ ในภาคสนาม โดยเริ่ม ด าเนิ น การตัง้ แต่ เ ดือ น
กรกฎาคม 2527 เป็ นต้นไป
การปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ในภาคสนาม
ก. การปลดปล่อยใน พ.ศ. 2527
การปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ในภาคสนามในพ.ศ. 2527 ซึง่ เป็ นปี แรก เริม่ ดาเนินการ
ในภาคเหนือ ใน จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.น่ าน จ.แพร่ และ จ. อุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2527
รวม 23 จุดปลดปล่อย ใน จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-16 สิงหาคม 2527 รวม 15 จุด
ปลดปล่อย ใน จ.ลาพูน จ. ลาปาง จ.ตาก จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.พิจติ ร จ.กาแพงเพชร และ จ.นครสวรรค์ รวม
24 จุดปลดปล่อย รวมทัง้ หมด 62 จุดปลดปล่อย
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ในแต่ละจุดปลดปล่อยใช้ดว้ ง A. puniceus และ A. quadridentatus ชนิดละประมาณ 200 ตัว รวม
ทัง้ หมดปลดปล่อยด้วงประมาณ 25,000 ตัว ตามช่วงเวลาของการปลดปล่อยและจุดปลดปล่อยในจังหวัดต่าง ๆ
ในพ.ศ. 2527 คือ
วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2527 รวม 23 จุด
จุดปลดปล่อยใน จ.เชียงราย (7 จุด)
1. สะพานข้ามลาน้าแม่กก อ.เมือง จ.เชียงราย
2. สะพานข้ามลาน้าแม่คา ทางหลวงแม่จนั -เชียงแสน อ.แม่จนั จ.เชียงราย
3. สะพานข้ามลาน้าแม่สาย ด่านพรมแดนแม่สาย-ท่าขีเ้ หล็ก อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4. ลาน้ารวกลงสู่แม่น้าโขง บ้านสบรวก สามเหลีย่ มทองคา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
5. ท้ายน้าลาน้าแม่กกลงสู่แม่น้าโขง บ้านสบกก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
6. สถานทีล่ ่าปลาบึก ริมฝั ง่ แม่น้าโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
7. อ.แม่ลาว อ.แม่สรวย และ อ.เวียงป่ าเป้ า จ.เชียงราย
จุดปลดปล่อยใน จ.พะเยา (3 จุด)
1. กว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา
2. โรงพยาบาลดอกคาใต้ อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา
3. บ้านดอนแก้ว อ.เชียงคา จ.พะเยา
จุดปลดปล่อยใน จ.น่าน จ.แพร่ และ จ. อุตรดิตถ์ (13 จุด)
1. บ้านสบสาย ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
2. ริมฝั ง่ แม่น้าน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3. วัดบุญยืน อ.เวียงสา จ.น่าน
4. บ้านกาดผาแพร่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
5. วนอุทยานแพะเมืองผี อ.เมือง จ.แพร่
6. สถานีรถไฟเด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
7. อ่างเก็บน้าเขือนสิรกิ ติ ์ อ.ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์
8. ริมฝั ง่ แม่น้าน่าน อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์
9. บ่อเหล็กน้าพี้ อ. ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
10. ริมฝั ง่ แม่น้าน่าน อ. พิชยั จ. อุตรดิตถ์
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วันที่ 12-16 สิ งหาคม 2527 รวม 15 จุด
Dr. K.L.S. Harley จาก CSIRO Brisbane และ Mr. Ian Miller จาก Department of Primary
Industry, NT, Australia ร่วมในการปลดปล่อย ในจุดปลดปล่อยต่าง ๆ คือ
จุดปลดปล่อยใน จ.แม่ฮ่องสอน (5 จุด)
1. วัดพระธาตุจอมมอญ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
2. บ้านห้วยหนองหวาย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
3. สวนรุกขชาติแม่สุรนิ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
4. บ้านปางหมู ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
5. สะพานข้ามแม่น้าปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
จุดปลดปล่อยใน จ.เชียงใหม่ (10 จุด)
1. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
2. อ่างเก็บน้าเขือ่ นแม่งดั สมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
3. บ้านปงตา อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
4. แยกบ่อน้ามันฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
5. สะพานข้ามแม่น้ากก อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
6. อ่างเก็บน้าห้วยทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
7. หน้าวัดดอยแม่ปัง๋ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
8. ด้านใต้น้าฝายแม่กวง ซึง่ กาลังมีการก่อสร้างเขือ่ นแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
9. ด่านตรวจจุดที่ 1 กม.8 ทางหลวงหมายเลข 1009 ขึน้ ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
10. บ้านห้วยริน ทะเลสาบดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
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ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2527 รวม 24 จุด
Dr. Bui van Ich, Director แ ล ะ Mr. Tran Quy Hung, Deputy Director, Department of Plant
Protection, Ministry of Agriculture and Rural Development, Hanoi ประเทศเวียดนาม ร่วมในการปลดปล่อย
คือ
จุดปลดปล่อยใน จ.ลาพูน และ จ.ลาปาง (7 จุด)
1. สถานีรถไฟลาพูน อ.เมือง จ.ลาพูน
2. ถนนเข้าวัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่ าซาง จ.ลาพูน
3. โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน
4. สถานีขนส่ง อ.ลี้ จ.ลาพูน
5. สะพานข้ามแม่น้าวัง บ้านดอนแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลาปาง
6. เขือ่ นกิว่ ลม แม่น้าวัง อ.เมือง จ.ลาปาง
7. บ้านสบแก่ง อ.เถิน จ.ลาปาง
จุดปลดปล่อยใน จ.ตาก จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก และ จ.พิจติ ร (11 จุด)
1. อ่างเก็บน้าเขือ่ นภูมพิ ล อ.สามเงา จ.ตาก
2. ริมฝั ง่ แม่น้าเมย ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
3. สะพานข้ามแม่น้าปิ ง อ.เมือง จ.ตาก
4. ถนนอ้อมเมืองไป อ.สวรรคโลก อ.เมือง จ.สุโขทัย
5. ริมฝั ง่ แม่น้ายม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
6. เขือ่ นนเรศวร อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
7. บึงราชนก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
8. พืน้ ทีโ่ ครงการชลประทานพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
9. เชิงสะพานข้ามแม่น้ายม ใกล้มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
10. บึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจติ ร
11. ริมฝั ง่ แม่น้าน่าน อ. ตะพานหิน จ.พิจติ ร
จุดปลดปล่อยใน จ.กาแพงเพชร และ จ.นครสวรรค์ (6 จุด)
1. สะพานข้ามแม่น้าปิ ง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร
2. กม.331 ทางหลวงเอเชีย อ.คลองขลุง จ.กาแพงเพชร
3. สองข้างทางถนนพหลโยธิน ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กาแพงเพชร
4. สะพานข้ามแม่น้าปิ ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
5. ถนนเข้าบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์
6. ทางแยกเข้าท่าข้าวกานันทรง อ.พยุหะคีร ี จ.นครสวรรค์
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ข. การปลดปล่อยใน พ.ศ. 2528
การปลดปล่อยและจุดปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ A. puniceus และ A. quadridentatus
ในภาคสนามใน พ.ศ. 2528 เป็ นการปลดปล่อยพร้อมกันไปแบบทัว่ ๆ ไป และการปลดปล่อยที่ transects (แนว
ตัวอย่างการทดลอง) รวม 10 แห่ง แบ่งเป็ นแนวตัวอย่างเปรียบเทียบ (control transects) 5 แห่ง ที่ไม่มกี าร
ปลดปล่อยด้วง และ แนวตัวอย่างสิง่ ทดลอง (treatment transects) 5 แห่ง ทีม่ กี ารปลดปล่อยด้วง
อนึ่ง transects ทีใ่ ช้สาหรับการประเมินผลการปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ คือพืน้ ที่ท่มี ี
การเจริญเติบโตของต้นไมยราบยักษ์ ในสภาพทีเ่ ป็ นพืน้ ทีต่ วั แทนของถิน่ ฐานทางนิเวศวิทยาต่าง ๆ (ecological
habitat) ของไมยราบยักษ์ ทีค่ ดั เลือกไว้ทงั ้ หมด 10 แห่ง ทีเ่ ป็ นพืน้ ทีร่ าบริมฝั ง่ น้ า เป็ นพืน้ ทีท่ ร่ี กร้างว่างแปล่าที่
ไม่มกี ารเพาะปลูก พื้นทีศาธารณะตามทางหลวง และพื้นที่ ท่รี ะดับความสูงจากะดับน้ าทะเลที่ระดับต่าง ๆ ใน
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย โดยการเลือก transect แบบสุ่ม (random sampling) ให้เป็ น transect
เปรียบเทียบ (control transect) 5 แห่ง ทีไ่ ม่มกี ารปลดปล่อยด้วง คือ transects ที่ T1/10, T4/10, T5/10, T6/10
และ T10/10 และ ให้เป็ น transect สิง่ ทดลอง (treatment transect) 5 แห่ง ทีม่ กี ารปลดปล่อยด้วง คือ transects
ที่ T2/10, T3/10, T7/10, T8/10 และ T9/10
พื้นที่ของแต่ละ transect เป็ นพื้นที่ส่เี หลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้างยาว 5x50 เมตร แบ่งเป็ น 10 แปลง
ย่อย (quadrat) ขนาด 5x5 เมตร มีการตอกหมุดเหล็กเส้นยาว 1 เมตร บนแต่ละแปลงย่อยรวมทัง้ หมด 22 หมุด
โดยกาหนดการเลือกพืน้ ทีจ่ ดั ทา transects ทัง้ 10 แห่ง ให้ครบภายใน พ.ศ. 2528 เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลปี
ละ 4 ครัง้ ทุก ๆ 3 เดือน เป็ นเวลา 3 ปี รวม 12 ครัง้ โดยเริม่ ตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2529 และสิน้ สุดในเดือนเดือน
ตุลาคม 2531 เพื่อการวิเคราะห์ผลโดย computer program ที่พฒ
ั นาโดย CSIRO Entomology, Brisbane อยู่
ในขณะนัน้
การปลดปล่อยและจุดปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ A. puniceus และ A. quadridentatus
ในภาคสนามเมื่อพ.ศ. 2528 เป็ นการปลดปล่อยพร้อมกันไปแบบทัว่ ๆ ไป และการปลดปล่อย ณ transect รวม
10 แห่ง แบ่งเป็ น control transect 5 แห่ง ที่ไม่มกี ารปลดปล่ อยด้วง และ เป็ น treatment transect 5 แห่ง ที่ม ี
การปลดปล่อยด้วง
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วันที่ 12 มกราคม 2528
จุดปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ด 3 แห่ง ที่
1. ด้านใต้ของสถานีเรดาร์ ทีร่ ะดับ 100 เมตร อ. เกาะคา จ.ลาปาง (ชนิดละประมาณ 500 ตัว)
2. กม. 331 ทางหลวงเอเชีย ทีร่ ะดับ 50 เมตร อ. คลองขลุง จ.กาแพงเพชร
(ชนิดละประมาณ 2,000 ตัว)
3. กม.109-110 ทางหลวงเอเชีย ทีร่ ะดับ 10 เมตร (ชนิดละประมาณ 500 ตัว)
วันที่ 2 มีนาคม 2528
ร่วมกับ Dr. K.L.S. Harley และ Mr. Ian Miller จากออสเตรเลีย คุณเสาวนีย์ ธรรมสระ และคุณ
มานพ ศิรวิ รกุล กองวิจยั และทดลอง กรมชลประทาน ปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ด 2 แห่ง ที่
1. หมูบ่ า้ นจัดสรรไทยสมุทร อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี (ชนิดละประมาณ 1,000 ตัว)
2. สองข้างทางรถไฟ สถานีรถไฟบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
(ชนิดละประมาณ 1,000 ตัว)
วันที่ 5 มีนาคม 2528
ร่วมกับ Dr. K.L.S. Harley และ Mr. Ian Miller จากออสเตรเลีย จัดทา transect ที่ T1/10 ซึง่ ใช้เป็ น
หนึ่งของแ control transects 5 แห่ง ทีไ่ ม่มกี ารปลดปล่อยด้วง ทีบ่ ริเวณใต้น้าฝายแม่กวง ซึง่ กาลังมีการก่อสร้าง
เขือ่ นแม่กวงอุดมธารา กาหนดแล้วเสร็จในปี 2532 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ปลดปล่ อ ยด้ว งเจาะเมล็ดที่ส ะพานข้ามแม่น้ ากวง กม. 34 ทางหลวงหมายเลข 118 เชียงใหม่เชียงราย ทีร่ ะดับ 460 เมตร อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ชนิดละประมาณ 1,500 ตัว
วันที่ 6 มีนาคม 2528
ร่ว มกับ Dr. K.L.S. Harley และ Mr. Ian Miller จากออสเตรเลีย ดร. ชาญณรงค์ ดวงสะอาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ดร.วิเชียร เองสวัสดิ ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทา transect ที่ T2/10 ซึ่งใช้เป็ นหนึ่ง
ของ treatment transect 5 แห่งทีม่ กี ารปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ด ริมฝั ง่ แม่น้ าแม่งดั ใกล้สะพานเชื่อมบ้านช่อแล
และบ้านหนองออน ต.อินทขิล ทีร่ ะดับ 400 เมตร อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึง่ ต่อมาภายหลังทราบว่าเป็ นพื้นที่ท่ี
ชาวบ้านใช้เป็ นพืน้ ทีส่ าหรับเผาศพ และปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ด ชนิดละประมาณ 1,500 ตัว
ปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ดที่ กม. 41 ทางแยกจากทางหลวง 107 เชียงใหม่-อ.ฝาง ทีร่ ะดับ 400 เมตร
ไปเขือ่ นแม่งดั สมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ชนิดละประมาณ 1,500 ตัว
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วันที่ 17 เมษายน 2528
นาโคโลนีของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ A. puniceus และ A. quadridentatus ชนิดละประมาณ
2,000 ตัว มอบให้ Dr. Bui Van Ich, Director of Plant Protection Department และ Plant Protection Research
Institute ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ภายใต้โครงการของ UNDP/FAO เพื่อการควบคุมไมยราบยักษ์โดย
ชีววิธ ี
วันที่ 17 เมษายน 2528
ปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ดทีอ่ ่างเก็บน้ าคลองเพรียว บริเวณต้นทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ
ไปนครราชสีมา ทีร่ ะดับ 20 เมตร อ.เมือง จ.สระบุร ี ชนิดละประมาณ 4,000 ตัว
วันที่ 19 กรกฎาคม 2528
รวบรวมฝั กไมยราบยักษ์ท่ี treatment transect ที่ T2/10 ที่มกี ารปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ด ริมฝั ง่
แม่น้าแม่งดั ใกล้สะพานเชื่อมบ้านช่อแลและบ้านหนองออน ต.อินทขิล ทีร่ ะดับ 400 เมตร อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
วันที่ 20 กรกฎาคม 2528
จัดทา treatment transect ที่ T3/10 ที่ กม. 32-33 ทางหลวงหมายเลข 1009 ขึ้นดอยอินทนนท์
ที่ ระดับ 1,415 เมตร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ด ชนิดละประมาณ 1,000 ตัว
จัดทา control transect ที่ T4/10 ที่ กม. 28-29 ทางหลวงหมายเลข 1009 ขึ้นดอยอินทนนท์ ที่
ระดับ 1,395 เมตร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ไม่มกี ารปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ด
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วันที่ 21 กรกฎาคม 2528
จัดทา control transect ที่ T5/10 ที่ กม. 86 ทางหลวงหมายเลข 1001 เชียงใหม่-อ.พร้าว บริเวณ
สะพานข้ามแม่น้าห้วยแวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ทีร่ ะดับ 440 เมตร ไม่มกี ารปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ด
จัด ท า control transect ที่ T6/10 ที่ กม. 76-77 ทางหลวงหมายเลข 1001 เชีย งใหม่ - อ.พร้า ว
บริเวณข้างถนนทางเข้าวัดดอยแม่ปัง๋ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ทีร่ ะดับ 440 เมตร ไม่มกี ารปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ด
จุดปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ด 2 แห่ง ที่
1. บ้านห้วยทราย ทางหลวงหมายเลข 1001 เชียงใหม่-อ.พร้าว ประมาณ 8 กม. ก่อนถึงทางเข้าวัด
ดอยแม่ปัง๋ ทีร่ ะดับ 440 เมตร อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ชนิดละประมาณ 3,000 ตัว
2. ทางแยกเข้าวัดดอยแม่ปัง๋ ทางหลวงหมายเลข 1001 เชียงใหม่-อ.พร้าว ที่ระดับ 440 เมตร อ.
พร้าว จ.เชียงใหม่ ชนิดละประมาณ 3,000 ตัว
วันที่ 22 กรกฎาคม 2528
จัดทา treatment transect ที่ T7/10 ทีร่ ะหว่าง กม. 17-18 ทางหลวงหมายเลข 118 อ.ดอยสะเก็ดอ.แม่สรวย บริเวณสะพานข้ามแม่น้ าห้วยแวน ทางหลวงหมายเลข 1001 เชียงใหม่-อ.พร้าว ทีร่ ะดับ 460 เมตร
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ด ชนิดละประมาณ 1,000 ตัว
วันที่ 9 สิ งหาคม 2528
ปลดปล่ อ ยด้ว งเจาะเมล็ด 2 แห่ ง ที่บ ริเ วณเขื่อ นนเรศวร ที่ร ะดับ 60 เมตร อ.พรหมพิร าม จ.
พิษณุโลก ชนิดละประมาณ 1,000 ตัว
วันที่ 10 สิ งหาคม 2528
จัดทา control transect ที่ T6/10 ที่ กม. 33-34 ทางหลวงหมายเลข 107 เชียงใหม่-อ.ฝาง ทีร่ ะดับ
410 เมตร อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ไม่มกี ารปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ด ต่อมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2529 พบว่ามี
การปลูกยาสูบทาลาย transect ทีไ่ ด้ทาไว้ ปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ด 2 แห่ง ชนิดละประมาณ 1,000 ตัว ณ จุด
ปลดปล่อยที่
1. ทางแยกเข้าบ่อน้ ามันฝางที่ กม. 144-145 ทางหลวงหมายเลข 107 เชียงใหม่-อ.ฝาง ทีร่ ะดับ
520 เมตร อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
2. บริเวณสะพานก่อนเข้าตลาด อ.เชียงดาว ทีก่ ม. 66-67 ทางหลวงหมายเลข 107 เชียงใหม่-อ.
ฝาง ทีร่ ะดับ 420 เมตร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
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วันที่ 11 สิ งหาคม 2528
จัดทา transects ที่ T8/10, T9/10 และ T10/10 รวม 3 แห่ง คือ
1. Treatment transect ที่ T8/10 ที่ ต.แม่ ค าว กม. 2-3 ทางหลวงหมายเลข 1001 เชีย งใหม่
-อ.พร้าว ที่ระดับ 360 เมตร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ดชนิดละประมาณ
1,000 ตัว
2. Treatment transect) ที่ T9/10 ที่บ้านป่ าตอง ที่ กม. 66 ทางหลวงหมายเลข 118 เชียงใหม่
-อ.แม่ส รวย ที่ระดับ 700 เมตร อ.เวียงป่ าเป้ า จ.เชียงราย ปลดปล่ อ ยด้ว งเจาะเมล็ดชนิด
ละประมาณ 1,000 ตัว
3. Control transect ที่ T10/10 ที่บ้านแม่ขะจาน ต.แม่เจดีย์ ที่ กม. 76-77 ทางหลวงหมายเลข
118 เชียงใหม่-อ.แม่สรวย ที่ระดับ 700 เมตร อ.เวียงป่ าเป้ า จ.เชียงราย ไม่มกี ารปลดปล่อย
ด้วงเจาะเมล็ด
โดยสรุป โครงการใช้เวลาประมาณ 6 เดือน (มีนาคม-สิงหาคม) ในการเลือกและจัดทา transects
ครบ 10 แห่ง ภายใน พ.ศ. 2528 เพื่อการเก็บรวบรวมข้อ มูล ปี ละ 4 ครัง้ เป็ นเวลา 3 ปี โดยเริม่ ต้นในเดือ น
กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน 2529 และสิน้ สุดใน พ.ศ. 2531 เพื่อประเมินเปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตของไมยราบยักษ์ ในตัวอย่างถิน่ ฐานทางนิเวศวิทยาต่าง ๆ การตัง้ รกรากของด้วงเจาะเมล็ดและ
ความเสียหายของเมล็ดไมยราบยักษ์ ฯลฯ
วันที่ 18-19 พฤศจิ กายน 2528
ร่วมกับ Dr. Ken L.S. Harley และ Dr. W. Forno, CSIRO Entomology, Brisbane; Mr. Ian Miller,
Department of Primary Industry, Darwin และ Dr. Mark Lonsdale, CSIRO Darwin ปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ด
ไมยราบยักษ์ 5 แห่ง ที่
1. กม. 110 ทางหลวงเอเชีย อ.ไชโย จ.อ่างทอง ชนิดละประมาณ 1,000 ตัว
2. บึงบอระเพ็ด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ชนิดละประมาณ 1,000 ตัว
3. กม. 328-322 ทางหลวงเอเชีย อ.คลองขลุง จ.กาแพงเพชร ชนิดละประมาณ 1,000 ตัว
4. บริเวณนอกอุทยานประวัติศ าสตร์สุโขทัย ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ชนิดละประมาณ
1,000 ตัว
5. บริเวณเขือ่ นนเรศวร อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ชนิดละประมาณ 1,000 ตัว

359
วันที่ 20 พฤศจิ กายน 2528
ร่วมกับ Dr. K.L.S. Harley และ Dr. I.W. Forno, CSIRO, Brisbane; Mr. I. Miller, Department of
Primary Industry, Darwin และ Dr. Mark Lonsdale, CSIRO Darwin เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ที่ transects
ที่ T7/10 (อ.พร้าว) T9/10 (อ.เวียงป่ าเป้ า) และ T10/10 (อ.เวียงป่ าเป้ า) แต่ท่ี transect ที่ T1/10 (ฝายแม่กวง อ.
ดอยสะเก็ด) T2/10 (ริมฝั ง่ แม่น้ าแม่งดั อ.แม่แตง) T6/10 (อ.ฝาง) และ T8/10 (อ.เมือง จ.เชียงใหม่) น้ าท่วม
ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
วันที่ 21-22 พฤศจิ กายน 2528
เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ที่ transects ที่ T7/10 (อ.พร้าว) T9/10 (อ.เวียงป่ าเป้ า) และ T10/10
(อ.เวียงป่ าเป้ า) และที่ transects ที่ T3/10 และ T4/10 ที่ กม. 29-33 บนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ท่ี อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ชนิดละประมาณ 1,000 ตัว
วันที่ 23 พฤศจิ กายน 2528
เก็บรวบรวมข้อมูลเบือ้ งต้น ที่ transect ที่ T5/10 ที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
วันที่ 18 ธันวาคม 2528
ปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ 2 แห่ง ที่
1. บริเวณด้านทิศตะวันออกของบึงแก่นนคร ทีร่ ะดับ 120 เมตร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ชนิดละ
ประมาณ 1,500 ตัว แบ่งออกเป็ น 3 จุดปลดปล่อย
2. อ่างเก็บน้ าคลองเพรียว บริเวณต้นทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ไปนครราชสีมา
ทีร่ ะดับ 10 เมตร อ.เมือง จ.สระบุร ี ชนิดละประมาณ 1,200 ตัว
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ข. การปลดปล่อยใน พ.ศ. 2529
การปลดปล่อยและจุดปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ A. puniceus และ A. quadridentatus
ในภาคสนามใน พ.ศ. 2529 คือ
วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2529
เก็บข้อมูลจาก treatment transects รวม 10 แห่ง ครัง้ ที่ 1
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2529
ปลดปล่ อ ยด้ ว งเจาะเมล็ ด ไมยราบยัก ษ์ ท่ี บ ริเ วณสถานี ร ถไฟบางปะอิ น อ.บางปะอิ น จ.
พระนครศรีอยุธยา ชนิดละประมาณ 2,000 ตัว
วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2529
เก็บข้อมูลจาก transects รวม 10 แห่ง ครัง้ ที่ 2
วันที่ 26-30 มิ ถนุ ายน 2529
คณะนักวิจยั จากออสเตรเลีย เข้ามาประเมินโครงการฯ ประกอบด้วย Dr. K.L.S. Harley, CSIRO
Entomology, Brisbane; Dr. Bill Parson, Melbourne; Dr. Max Day, CSIRO Canberra; Mr. Ian Miller,
Department of Primary Production, Darwin และ Dr. Gabrielle J. Persley, CSIRO Canberra ในภาคเหนือ
ของประเทศไทย
วันที่ 27 มิ ถนุ ายน 2529
ร่วมกับคณะผูป้ ระเมินโครงการฯ ปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ 4 แห่ง ในอุทยานแห่งชาติ
สุเทพ-ปุย ชนิดละประมาณ 500 ตัว ที่
1. กม. 12 ทางหลวงหมายเลข 1004 ทีร่ ะดับ 860 เมตร ขึน้ ดอยสุเทพและดอยปุย
2. กม. 16-17 ทางหลวงหมายเลข 1004 ทีร่ ะดับ 1,120 เมตร ขึน้ ดอยสุเทพและดอยปุย
3. กม. 17-18 ทางหลวงหมายเลข 1004 ทีร่ ะดับ 1,200 เมตร ขึน้ ดอยสุเทพและดอยปุย
4. กม. 18-19 ทางหลวงหมายเลข 1004 ทีร่ ะดับ 1,260 เมตร ขึน้ ดอยสุเทพและดอยปุย
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วันที่ 29 มิ ถนุ ายน 2529
ร่ว มกับคณะผู้ป ระเมิน โครงการฯ ปลดปล่ อ ยด้ว งเจาะเมล็ด ไมยราบยัก ษ์ รวม 9 แห่ ง ชนิ ด ละ
ประมาณ 500 ตัว ทีจ่ ดุ ปลดปล่อยต่าง ๆ คือ
1. สะพานข้ามแม่น้ าแม่ลาว กม. 805-806 ทางหลวงเอเชียไปเชียงราย บ้านน้ าลัด ต.ธารทอง อ.
พาน จ.เชียงราย ทีร่ ะดับ 400 เมตร
2. ทางหลวงหมายเลข 1016 ทะเลสาบเชียงแสน บ้านป่ าแดด อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ที่ระดับ
360 เมตร
3. บริเวณสามเหลีย่ มทองคา บ้านสบรวก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ทีร่ ะดับ 460 เมตร
4. บ้านวังลาว ถนนจากบ้านสบรวกไป อ.แม่สาย จ.เชียงราย ทีร่ ะดับ 460 เมตร
5. สะพานข้ามแม่น้าแม่มะ ถนนจากบ้านสบรวกไป อ.แม่สาย จ.เชียงราย ทีร่ ะดับ 460 เมตร
6. สะพานข้ามแม่น้าแม่จนั อ.แม่จนั จ.เชียงราย ทีร่ ะดับ 380 เมตร
7. สะพานข้า มแม่น้ าแม่ส รวย ทางหลวงหมายเลข 118 บ้านหัว ทุ่ง ต.ป่ าแดด อ.แม่ส รวย จ.
เชียงราย ทีร่ ะดับ 500 เมตร
8. โรงกลันน
่ ้ ามันใกล้สะพาน ที่ กม. 97-98 ทางหลวงหมายเลข 109 แม่สรวย-อ.ฝาง อ.ฝาง จ.
เชียงใหม่ ทีร่ ะดับ 520 เมตร
9. สะพานทางไปบ่อน้ามันฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ทีร่ ะดับ 520 เมตร
วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2529
สรุปการประเมินโครงการฯ ทีโ่ รงแรมทีพ่ กั ใน จ.เชียงใหม่
วันที่ 13 กรกฎาคม 2529
ปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ รวม 4 แห่ง ชนิดละประมาณ 500 ตัว ที่
1. กม. 4-5 ทางหลวงหมายเลข 315 จาก จ.ฉะเชิงเทราไป อ.พนัสนิคม จ.ชลบุร ี
2. ทางแยกถนนพัทยาในและถนนไปหาดจอมเทียน เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี
3. อ.เมือ ง จ.จัน ทบุ ร ี ที่ท างแยกทางหลวงหมายเลข 316 และทางหลวงเอเชีย หมายเลข 3
ไป จ.ตราด
4. ทางแยกทางหลวงหมายเลข 3159 และทางหลวงเอเชียหมายเลข 3 อ.เขาสมิง จ.ตราด
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วันที่ 24 กรกฎาคม 2529
มอบโคโลนีของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ A. puniceus quadridentatus และ A. quadridentatus
ชนิ ด ละประมาณ 2,000 ตั ว ให้ Mr. Mark Schmaedick, American Peace Corp volunteer ประจ าอยู่ ท่ี
หน่วยงานอารักขาพืช กรมส่งเสริมการเกษตร จ.เชียงใหม่ นาไปเพาะเลีย้ งและปลดปล่อยใน จ.เชียงใหม่ และจุด
ปลดปล่อยตามทีเ่ ห็นสมควร
วันที่ 17-19 สิ งหาคม 2529
เก็บข้อมูลจาก transects รวม 10 แห่ง ครัง้ ที่ 3
วันที่ 18 สิ งหาคม 2529
ปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ ทีบ่ า้ นป่ าลัน่ ในนาข้าวรกร้าง บนทางหลวงหมายเลข 1150
จาก อ.พร้าวไป อ.เชียงดาว ระดับ 440 เมตร ชนิดละประมาณ 1,000 ตัว
วันที่ 19 สิ งหาคม 2529
ปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ 6 แห่ง ชนิดละประมาณ 500 ตัว ที่
1. สะพานข้ามแม่น้าแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ทีร่ ะดับ 460 เมตร
2. กม. 32-33 ทางหลวงหมายเลข 1088 เชื่อ มต่ อ ทางหลวงหมายเลข 108 ผ่ า นออบหลวง
ไป อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ทีร่ ะดับ 400 เมตร
3. บ้า นห้ว ยริน ริม ทะเลสาบดอยเต่ า ทางหลวงหมายเลข 1103 จาก อ.ฮอด ไป อ.ดอยเต่ า
จ.เชียงใหม่ ทีร่ ะดับ 280 เมตร
4. บ้านผาจุก ริมทะเลสาบดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ทีร่ ะดับ 280 เมตร
5. สะพานข้ า มห้ ว ยแม่ ป๊ อก ทางหลวงหมายเลข 106 จาก อ.ลี้ ไป อ.บ้ า นโฮ่ ง จ.ล าพู น
ทีร่ ะดับ 340 เมตร
6. สะพานข้ามแม่น้ าลี้ กม. 113-114 ทางหลวงหมายเลข 106 อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน ที่ระดับ 340
เมตร
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วันที่ 20 สิ งหาคม 2529
ปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ 8 แห่ง ชนิดละประมาณ 500 ตัว ที่
1. บ้านบ่อแก้ว กม. 35-36 ทางหลวงหมายเลข 108 จาก อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ไป อ.แม่สะเรียง จ.
แม่ฮ่องสอน ทีร่ ะดับ 1,000 เมตร
2. กม. 65-66 ทางหลวงหมายเลข 108 ต.กองก๋อย กิ่ง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ที่ระดับ 820
เมตร
3. ด่านตรวจตารวจ จุดตรวจสัตว์แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ทีร่ ะดับ 200 เมตร
4. กม.132-133 ทางหลวงหมายเลข 108 สะพานข้า มแม่ น้ า แม่ ล าน้ อ ย อ.แม่ ล าน้ อ ย จ.
แม่ฮ่องสอน ทีร่ ะดับ 300 เมตร
5. กม. 165-166 ทางหลวงหมายเลข 108 ฝายน้ าล้นพัฒนาชนบทแม่ลาหลวง บ้านแม่ลาหลวง
อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ทีร่ ะดับ 300 เมตร
6. กม. 176-177 ทางหลวงหมายเลข 108 สะพานข้ามแม่น้าแม่ละกา อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ทีร่ ะดับ 420 เมตร
7. สะพานโรงไฟฟ้ าพลังน้าแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ทีร่ ะดับ 240 เมตร
8. สะพานข้ามแม่น้าปาย กม. 8-9 บ้านปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ทีร่ ะดับ 240 เมตร
วันที่ 29 กันยายน 2529
มอบโคโลนีของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ A. puniceus และ A. quadridentatus ชนิดละประมาณ
2,000 ตัว ให้กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด และการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี เพื่อ
นาไปเพาะเลีย้ งและปลดปล่อยในพื้นที่รบั ผิดชอบของกรมชลประทานและการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
แต่ไม่มรี ายงานว่าปลดปล่อยทีใ่ ดบ้าง
วันที่ 10-12 พฤศจิ กายน 2529
เก็บข้อมูลจากtransect รวม 10 แห่ง ครัง้ ที่ 4
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วันที่ 13 พฤศจิ กายน 2529
นาโคโลนีของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ A. puniceus และ A. quadridentatus ภายใต้โครงการ
UNDP/FAO นาไปปลดปล่อยที่
1. สะพานข้ามแม่น้ า La Nga ใกล้กบั โรงงานน้ าตาล La Nga Sugar Factory จังหวัด Dong Nai
ทีร่ ะดับ 20 เมตร ประมาณ 100 กม. เหนือนคร Ho Chi Minh City บนทางหลวง ไป Da Lat
2. ทะเลสาบเบาล๊อค (Bao Loc lake หรือ Ho Bao Loc) เมือง Bao Loc จังหวัด Lam Dong ที่
ระดับ 830 เมตรืเหนือระดับน้าทะเล
ง. การปลดปล่อยในพ.ศ. 2530-2544
วัตถุประสงค์หลักของการปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ คือเพื่อที่จะให้ด้วงเจาะเมล็ด
ไมยราบยักษ์ A. puniceus และ A. quadridentatus สามารถตัง้ รกรากได้ถาวรและแพร่กระจายอยู่ในทุกพืน้ ทีท่ ่ี
มีการระบาดของไมยราบยักษ์ ในทุกจังหวัด ในทุกภาคของประเทศไทย ทีม่ กี ารระบาดของไมยราบยักษ์ โดย
การปลดปล่อยทีต่ ่อเนื่องกันไปเรือ่ ย ๆ เริม่ ตันตัง้ แต่พ.ศ. 2527 จนถึงพ.ศ. 2544 และไม่มกี ารกาหนดกรอบเวลา
บังคับ จนกว่าจะครอบคลุมพื้นทีก่ ารปลดปล่อยได้ทวประเทศ
ั่
ตัง้ แต่เหนือสุดที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย จนถึงใต้
สุดที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และตัง้ แต่ตะวันออกสุดที่ อ.โขงจียม จ.อุบลราชธานี จนถึงตะวันตกสุดที่ อ.แม่
สอด จ.ตาก
ผลจากการปลดปล่อยตัง้ แต่ พ.ศ. 2527 ทาให้ดว้ งเจาะเมล็ดทัง้ สองชนิดสามารถตัง้ รกรากได้อย่าง
ถาวร ในเกือบทุกจุดปลดปล่อยทัวประเทศ
่
ในบางพืน้ ทีจ่ ะพบว่ามีดว้ งเจาะเมล็ดทัง้ สองชนิดบนต้นไมยราบยักษ์
ทีร่ ะดับ 15-100% และมีการทาลายเมล็ดตัง้ แต่รอ้ ยละ 30-80 กับพบว่ามีการแพร่กระจายตามธรรมชาติเข้าไปใน
สหภาพพม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเชีย ซึ่งไม่มกี ารปลดปล่อยด้วงเหล่านี้ ส่วนที่พบใน
เวียดนาม เป็ นการนาเข้าไปทีก่ รุง Hanoi เพื่อการปลดปล่อยทางตอนเหนือของประเทศตัง้ แต่ ค.ศ. 1985 (พ.ศ.
2528) และ ทีน่ คร Ho Chi Minh City เพื่อการปลดปล่อย ทางตอนกลางและตอนใต้ของประเทศตัง้ แต่ค.ศ. 1986
(พ.ศ. 2529) และนาเข้าไปปลดปล่อยในสหภาพพม่าเมื่อค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) นอกเหนือไปจากการระบาด
ตามธรรมชาติจากประเทศไทย
นอกจากนัน้ จากการที่พบว่าประสิทธิภาพของด้วงเจาะเมล็ดทัง้ สองชนิด ที่มกี ารปลดปล่อยใน
Darwin, NT ประเทศออสเตรเลียตัง้ แต่เมื่อ ค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527) ไม่เป็ นทีพ่ อใจ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2534
Dr. W. Forno จาก CSIRO Entomology, Brisbane จึงขอนาด้วงเจาะเมล็ดทัง้ สองชนิดประมาณ 3,000 ตัว ซึง่
เก็บและรวบรวมมาจากอ่างเก็บน้ าสานักงานชลประทานคลองเพรียว อ.เมือง จ.สระบุร ี นาไปปลดปล่อยทีเ่ มือง
Darwin ประเทศออสเตรเลียอีกคารบหนึ่ง ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็ นโคโลนีดงั ้ เดิมจากออสเตรเลีย โดยคาดหวัง และคาดว่า จะ
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เป็ นการทาให้ประชากรของด้วงเจาะเมล็ดในออสเตรเลียเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทัง้ นี้ส่วนหนึ่งของ
โคโลนี Dr. W. Forno ขอนาเข้าไปให้มาเลเซีย ภายใต้โครงการของ ACIAR ในมาเลเซีย โดยผ่านทางองค์การ
กักพืช ASEAN PLANTI, Serdang ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วย (บรรพต ณ ป้ อม
เพชร และ W. Forno, pers. com.)
สถานภาพของด้วงเจาะเมล็ด A. puniceus และ A. quadridentatus
ในออสเตรเลียมีการปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ด A. puniceus และ A. quadridentatus ในภาคสนาม
ตัง้ แต่ เ มื่อ ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) Wilson & Flanagan (2007) รายงานว่ า จากการปลดปล่ อ ยใน 32 จุ ด
ปลดปล่อย ในพืน้ ทีก่ ารระบาด 6 แห่ง ใน Northern Territory ออสเตรเลีย จากเดือนเมษายน ค.ศ. 1983 (พ.ศ.
2526) จนถึงเดือนธันวาคม ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) พบว่าในเบือ้ งต้นด้วงทัง้ สองชนิดสามารถตัง้ รกรากได้ดี แต่
ประชากรของ A. puniceus ครอบครองพืน้ ทีไ่ ด้ดกี ว่าประชากรของ A. quadridentatus แต่ผลกระทบของด้วงทัง้
สองชนิดต่อประชากรของต้นไมยราบยักษ์มนี ้อยมาก การรวบรวมตัวอย่างภาคสนามเป็ นเวลา 6 ปี พบว่าด้วง
สามารถทาลายเมล็ดของไมยราบยักษ์ได้เพียงร้อยละ 0.8 และด้วงเจาะเมล็ด ร้อยละ 97.8 เป็ น A. puniceus
และต่อมาจะพบเฉพาะด้วงเจาะเมล็ดชนิดนี้เท่านัน้ และในประเทศไทยจนถึงปั จจุบนั ยังไม่มกี ารศึกษาในเรื่องนี้
นอกจากนัน้ Ostermeyer & Grace (2007) รายงานว่า ในภาพรวมเมล็ดของไมยราบยักษ์ถูกทาลายน้อยกว่า
ร้อยละ 2 และความชุกชุมของ A. puniceus เริม่ ลดลงระหว่างค.ศ. 1997 และ ค.ศ. 2004 ทัง้ จานวนของพื้นที่
ทีพ่ บและความชุกชุมในพืน้ ทีเ่ หล่านัน้ และยอมรับว่าการสารวจดาเนินการในช่วงเวลาทีอ่ าจไม่เหมาะสมที่จะพบ
ด้วงเหล่านัน้ ได้ดี ส่วน Paynter (2005) รายงนว่าอัตราของการลงทาลายสูงประมาณ 10% และ ประสิทธิภาพ
ของ A. puniceus จะสูงมากขึน้ ในพืน้ ทีท่ ก่ี ารผลิตเมล็ดทีไ่ ม่มฤี ดูกาล
แต่ ใ นประเทศไทย การท าลายเมล็ด ไมยราบยัก ษ์ โ ดยด้ ว งเจาะเมล็ด สู ง กว่ า ที่ม ีร ายงานใน
ออสเตรเลียมาก Napompeth et al. (2002) รายงานว่าจากการประเมินผลของการทาลายเมล็ดไมยราบยักษ์
A. puniceus และ A. quadridentatus ในภาคกลางใน จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอ ยุธ ยา จ.อ่ างทอง และ จ.
สุพรรณบุร ี ในช่วงค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) ระดับเฉลี่ยของการทาลายอยู่ท่ีร้อยละ 41.36, 21.30, 25.92 และ
31.30 ตามลาดับ และชีใ้ ห้เห็นความสาเร็จของการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธใี นประเทศไทย แต่ Suasa-ard
et al. (2004) รายงานว่าจากการปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ด เพื่อการควบคุมไมยราบยักษ์ในประเทศไทย การ
ประเมินผลที่ดาเนินการใน ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) พบว่าโดยเฉลี่ย มีการทาลายเมล็ดไมยราบยักษ์น้อยกว่า
50% และความเสียหายในระดับนี้ ไม่น่าทีจ่ ะลดประชากรของไมยราบยักษ์ในประเทศไทยได้ ถึงแม้จะพบว่ามี
การทาลายเมล็ดสูงถึงร้อยละ 87 ในบางพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารระบาดก็ตาม
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นอกจากนัน้ มีการนาด้วงเจาะเมล็ดจากประเทศไทยเข้าไปในเวียดนามเมื่อ วันที่ 17 เมษายน 2528 และ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2529 นาเข้าไปมาเลเซียเมื่อ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2534 โดย Dr. W. Forno, CSIRO
Entomology, Brisbane ด้วย ในโครงการของ ACIAR และหลังการปลดปล่อยพบว่า มีการตัง้ รกรากได้ แต่ไม่
แพร่กระจายออกไปจากพื้นที่ปลดปล่อย (Mansor et al., 2004) ทัง้ มีการนาด้วงจากประเทศไทยไปปลดปล่อย
และตัง้ รกรากได้ใ นสหภาพพม่ า (Julien and Griffiths, 1998) กับ พบว่ า ด้ว งเจาะเมล็ด ไมยราบยัก ษ์ ได้
แพร่กระจายตามธรรมชาติ เข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านและพบในสหภาพพม่า สปป.ลาว กัมพูชา มาเลเซีย
สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย (Napompeth, 1994).
8.6.5.4 ด้วงกิ นใบ (Leaf-feeding chrysomelid, Chlamisus mimosae)
ศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ มรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นาด้วงกินใบต้น
ไมยราบยักษ์ Chlamisus mimosae (ภาพที่ 8.25) ประมาณ 300 ตัว จากบราซิลผ่านออสเตรเลีย จาก Darwin
เข้ามาประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 1985 (พ.ศ. 2528) โดยในขณะนัน้ จาแนกชื่อเป็ นชนิดทีใ่ กล้เคียงกับ
Chlamisus sidae Monrós โดยเรียกเป็ น Chlamisus sp.nr. sidae ต่อมามีการจาแนกและตัง้ ชื่อใหม่โดย J.B.
Karren แห่ง Department of Biology, Utah State University, Logan, Utah, USA เป็ น Chlamisus mimosae
Karren เมือ่ ค.ศ.1989 (Karren, 1989)

ภาพที่ 8.25 ด้วงกินใบ Leaf-feeding chrysomelid, Chlamisus mimosa (แหล่งทีม่ า:
ดัดแปลงจาก Wikipedia, The Free Encyclopedia)
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ทัง้ ตัว หนอนและตัว เต็มวัยของ C. mimosae จะแทะเล็มผิว ใบและล าต้น ในการทดสอบความ
เฉพาะเจาะจงของพืชอาศัยของ C. mimosae ในเรือนกักกันในออสเตรเลีย โดยทัง้ วิธที ม่ี กี ารเลือกและวิธที ไ่ี ม่ม ี
ทางเลือก พบการกัดกินของด้วงตัวเต็มวัยบ้างเล็กน้อย แต่ไม่พบการกัดกินและการเจริญเติบโตของตัวหนอน
เกินระยะแรก ไม่ว่าจะเป็ นในพืชอาศัยชนิดใดก็ตาม (R. C. Kassulke & K. L. S. Harley, unpublished data)
และมีก ารปลดปล่ อ ยครัง้ แรกในออสเตรเลีย เมื่อ ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) กับ เมื่อ ท าการทดสอบความ
เฉพาะเจาะจงของพืชอาศัยโดยวิธ๊ไม่มที างเลือก (no choice test) ในประเทศไทย และทาการเพาะเลี้ยงเพิ่ม
ปริมาณในเรือนกักกันได้เพียงพอแล้ว จึงเริม่ ทาการปลดปล่อ ยในภาคสนามตัง้ แต่ ค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529)
ในประเทศไทย โดยวันทีป่ ลดปล่อยและสถานทีท่ ม่ี กี ารปลดปล่อยด้วงกินใบต้นไมยราบยักษ์ คือ
1. วันที่ 15 พฤษภาคม 2529 ที่ กม. 109-110 ทางหลวงเอเชีย อ.ไชโย จ.อ่างทอง
จานวน 300 ตัว
2. วันที่ 18 พฤษภาคม 2529 ทีส่ ะพานข้ามแม่น้ าแม่หอย ทางแยกไปน้ าตกแม่กลาง
และดอยอินทนนท์ ต.แม่หอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ทีร่ ะดับ 320 เมตร จานวน 300 ตัว
3. วันที่ 19 สิงหาคม 2529 ทีส่ ะพานข้ามแม่น้ าแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จานวน 300 ตัว
4. วันที่ 25 มิถุนายน 2532 ทีบ่ ริเวณการระบาดของไมยราบยักษ์ ก่อนทางเข้าบริเวณเมือง
เชียงแสนเก่า อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
5. วันที่ 31 สิงหาคม 2532 มอบด้วงกินใบต้นไมยราบยักษ์ให้กรมชลประทาน
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี จานวนประมาณ 500 ตัว เพื่อการเพาะเลีย้ งและการปลดปล่อย
ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของกรมชลประทาน
สถานภาพของด้วงกิ นใบต้นไมยราบยักษ์
จากการปลดปล่อยทีส่ ะพานข้ามแม่น้ าแม่หอย ทางแยกไปน้ าตกแม่กลางและดอยอินทนนท์ ต.แม่
หอย อ.จอมทอง และ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่เมื่อ พ.ศ. 2529 พบว่าด้วง C. mimosae สามารถตัง้ รกรากได้ แต่
จากการติดตามในช่วง พ.ศ. 2530-2531 ไม่พบอีก จนกระทังเมื
่ ่อ พ.ศ. 2532 สามารถพบได้อีกที่ ต.แม่หอย
และจากการนามาเพาะเลี้ยงและสามารถทาการปลดปล่อยเพิม่ เติม ในพื้นที่การระบาดของไมยราบยักษ์ตาม
ชายฝั ง่ แม่น้ า โขง ใน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และแจกจ่ายด้ว งให้ก รมชลประทาน ทาการเพาะเลี้ย งและ
ปลดปล่อย
ในการติดตามต่อมาพบประชากรของ C. mimosae บ้างที่ อ.ไชโย จ.อ่างทอง และ สะพานข้าม
แม่น้าแม่หอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ แต่ไม่พบว่ามีการลงทาความเสียหายทีเ่ ด่นชัด และหลังจากนัน้ ไม่พบ
ด้วง C. mimosae อีกจนถึงปั จจุบนั
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Heard & Segura (2004) รายงานว่ามีการปลดปล่อยด้วง C. mimosae ในเวียดนามเพียงครัง้ เดียว
แต่ไม่มรี ายงานสถานภาพเพิม่ เติม
ทางด้านประสิทธิภาพในการควบคุม ไมยราบยักษ์ใ นออสเตรเลีย หลังการปลดปล่อยเมื่อ ค.ศ.
1985 (พ.ศ. 2528) พบว่าด้วง C. mimosae สามารถตัง้ รกรากได้พ้นื ที่รบั น้ าแม่น้ า Finnis River ใน Northern
Territory และประชากรสูงขึน้ จนสามารถทาความเสียหายได้ถงึ ระดับกลาง แต่การปลดปล่อยในพืน้ ทีร่ บั น้าอื่น ๆ
ไม่ พ บว่ า มีก ารตัง้ รกรากได้ หรือ แม้แ ต่ ใ นพื้น ที่ร ับ น้ า แม่ น้ า Finnis River พบว่ า ในช่ ว งค.ศ. 1997-2004
(พ.ศ. 2540-2547) โดย Ostermeyer & Grace (2007) รายงานว่าพบว่าประชากรของด้วง C. mimosae อยู่ใน
ระดับที่ต่ ามาก และไม่น่าที่จะมีผลกระทบที่สาคัญที่ระดับความหนาแน่ นเช่นนัน้ อันเนื่องมาจากวงจรชีวติ ที่
ค่อนข้างนานคือ 3-4 เดือน ทาให้มกี ารทาลายประชากรโดยตัวห้าชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ “มดต้นไม้ส ี
เขียว” (green tree ant) (Oecophylla smaragdina, Hymenoptera: Formicidae) ซึง่ ก็คอื มดแดง (common red
ant หรือ weaver ant) ทีพ่ บในเอเชียและประเทศไทย แต่ในออสเตรเลีย ส่วนท้อง (abdomen) ของมดชนิดนี่จะ
มีสเี ขียว จึงใช้ช่อื สามัญเป็ น green tree ant
8.6.5.5 ผีเสื้อหนอนชอนใบ (Mimosa leaf-mining moth, Neurostrota gunniella)
หนอนของผีเ สื้อ หนอนชอนใบ Neurostrota gunniella (ภาพที่ 8.26) มีป ระสิท ธิภ าพสูง ในการ
ทาลายยอดอ่อนของต้นไมยราบยักษ์ และมีการแพร่กระจายจากทางตอนใต้ของเทกซัส สหรัฐอเมริกา จนถึง
คอสตาริกา และคิวบา กับสามารถเพาะเลี้ยงได้บน M. pigra, M. asperata และ Neptunia plena ในแถบร้อน
ของอเมริกา

ภาพที่ 8.26 ผีเสือ้ หนอนชอนใบ Stem-mining moth Neurostrota gunniella
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มีการนาผีเสือ้ หนอนชอนใบ N. gunniella จากเม็กซิโกเข้าไปทดสอบในออสเตรเลียเมื่อ ค.ศ. 1986
พ.ศ. 2529) และมีการปลดปล่อยหลังการทดสอบแล้วในภาคสนามเมื่อ ค.ศ. 1989 (พ.ศ.2532) (Forno et al.,
2000) และจากการปลดปล่อยแมลงทัง้ หมด 13 ชนิด ในการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธใี นออสเตรเลีย พบว่า
N. gunniella เป็ นแมลง 1 ใน 4 ชนิด ในการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธ ี ทีม่ คี วามสามารถสูงในการลดการ
เจริญ เติบ โตและการผลิต เมล็ด ของต้ น ไมยราบยัก ษ์ (Flanagan & Julien, 2004) และ Dr. W. Forno แห่ ง
CSIRO Entomology, Brisbane จึงได้นา N. gunniella จากเม็กซิโกผ่านออสเตรเลีย เข้ามาให้ศูนย์วจิ ยั ควบคุม
ศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการทดสอบพืชอาศัยในประเทศไทย เมื่อวันที่
19 สิงหาคม 1988 (พ.ศ. 2531)
ผีเสือ้ ตัวเมียของ N. gunniella จะวางไข่เดีย่ ว ๆ บนใบย่อย หนอนวัย 1 และวัย 2 จะชอนเข้าในใบ
ย่อย (pinnule) และหนอนวัย 3 จะชอนเข้าไปในก้านช่อดอกหลัก (rachis) และเจริญเติบโตจนเป็ นหนอนวัย 8
ซึ่งจะออกมาเพื่อชักใยเข้าดักแด้ระหว่างใบย่อย และมีวงจรชีวติ ในเวลาประมาณ 30 วัน (Davis et al., 1991)
ในการทดสอบในออสเตรเลีย พบว่าตัวเมียจะวางไข่และตัวหนอนสามารถเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวติ ได้ใน
Mimosa spp. ที่เป็ นวัชพืช 2 ชนิดคือ M. pigra และ M. pudica และพืชในสกุลเดียวกับผักกระเฉด Neptunia
oleracea ที่เ ป็ นพืช พื้น เมือ งของออสเตรเลีย 4 ชนิ ด คือ N. dimorphantha, N. gracilis, N. majorand และ
N. monosperma ไม่แตกต่างกัน แต่หนอนจะมีการตายใน Neptunia spp. พืน้ เมืองสูงกว่าใน M. pigra และทา
ความเสียหายให้สงู กว่าด้วย (Davis et al., 1991; Forno et al., 2000)
แต่ ใ นการทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพืชอาศัย ในประเทศไทยในเรือ นกัก กัน โดยวิธ ีไม่ม ี
ทางเลือก พบว่าหนอนของ N. gunniella สามารถกินยอดและทาลายต้นผักกระเฉดได้สูงมาก ไม่สมควรที่จะ
นาเข้ามาใช้ในการควบคุมไมยราบยักษ์ในประเทศไทย และได้ทาลายโคโลนี ด้วยเหตุผลว่าผักกระเฉดเป็ นพืช
เศรฐกิจ ในประเทศไทยและประเทศเพื่อ นบ้า น ถึง แม้ว่ า จะเป็ น พืช ต่ า งถิ่น และได้ป รับ ตัว ตามธรรมชาติ
(naturalization) จนไม่แตกต่างและราวกับว่าเป็ นพืชพืน้ เมืองชนิดหนึ่งไปแล้วก็ตาม ทาให้ Forno & Day (1994)
และ Forno et al. (2000) แนะนาว่าไม่ควรนาผีเสือ้ หนอนชอนใบ N. gunniella เข้ามาใช้ในการควบคุมไมยราบ
ยักษ์โดยชีววิธใี นประทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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8.6.5.6 ผีเสื้อปี กใสหนอนชอนลาต้น (Mimosa clearwing moth, Carmenta mimosa)
ผีเ สื้อ ปี ก ใสหนอนชอนล าต้น Carmenta mimosa (ภาพที่ 8.27) มีถิ่น ก าเนิ ด อยู่ใ นตอนใต้ข อง
เม็กซิโก ฮอนดูรสั และ นิคารากัว (Eichlin & Passoa, 1983) มีการนาผีเสือชนิดนี้จากเม็กซิโกเข้าไปทดสอบ
และปลดปล่อยครัง้ แรกเมือ่ ค.ศ. 1989 ในออสเตรเลีย (Forno et al., 1991)

ภาพที่ 8.27 ผีเสือ้ ปี กใสหนอนชอนลาต้น Clearwing moth, Carmenta mimosa (แหล่งทีม่ า:
ดัดแปลงจาก Wikipedia, The Free Encyclopedia)
Eichlin & Passoa (1983) ผูเ้ ป็ นผูต้ งั ้ ชื่อ Carmenta mimosa รายงานว่าตัวเมียของ C. mimosa ซึง่
มองเผิน ๆ จะมีลกั ษณะคล้ายกับตัวต่อในอันดับ Hymenoptera จะวางไข่บนต้นไมยราบยักษ์ และตัวหนอนจะ
เจาะชอนเข้าไปในลาต้นตามข้อต่อของกิง่ ก้าน หนอนจะเข้าดักแด้ในลาต้น ตัวเต็มวัยมีอายุ 6-12 วัน และตัวเมีย
วางไข่ โ ดยเฉลี่ย 295 ฟอง Forno et al. (1991) ท าการทดสอบพืช อาศัย ที่ส ถานที่ก ัก กั น ของ CSIRO
Entomology, Brisbane โดยใช้พชื รวม 101 ชนิด และพบว่า หนอนสามารถเจริญเติบโตจนครบวงจรชีว ิต ได้
เฉพาะใน M. pigra เท่านัน้ และหลังจากการปลดปล่อยใน Northern Territory พบว่า C. mimosa สามารถตัง้
รกรากได้ดี แต่การแพร่กระจายไม่รวดเร็ว ซึง่ อาจจะเป็ นเพราะว่ามีวงจรชีวติ ทีย่ าวนานโดยเฉลีย่ ถึง 98 วัน และ
อัตราการแพร่กระจายของผีเสือ้ ตัวเต็มวัยต่ า (Ostermeyer & Grace, 2007) กับรายงานว่าในพื้นทีส่ องแห่งที่ม ี
การปลดปล่อย พบว่า C. mimosa มีความหนาแน่ นเพิม่ ขึน้ 5 และ 10 เท่า และการแพร่กระจายเพิม่ ขึน้ 3 และ
8 เท่า ตามลาดับ ในเวลา 2 ปี แสดงให้เห็นว่าผีเสือ้ ปี กใสหนอนชอนลาต้นไมยราบยักษ์ มีอตั ราการแพร่กระจาย
เพียงประมาณ 2 กม. ต่อปี เท่านัน้ แต่ถงึ แม้กระนัน้ ก็ตาม ยังมีการพบ C. mimosa ได้ในทุกพืน้ ทีร่ บั น้ า และยัง
มีการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง และ Forno et al. (1991) รายงานว่าในเวลา 3 ปี พบว่าพืน้ ที่ 4 แห่งจากพืน้ ที่ 8 แห่ง
ทีไ่ ม่ม ี C. mimosa ปรากฏอยู่ ต้นไมยราบยักษ์ยงั คงขยายออกไปมากขึน้ และไม่ลดลงในทุกพืน้ ทีท่ งั ้ 8 พืน้ ที่ แต่
พบว่าในพื้นที่ 9 พื้นที่ท่มี ี C. mimosa ปรากฏอยู่ ไมยราบยักษ์จะไม่ขยายออกไปอีกเลย และยังพบว่ามีการ
ลดลงใน 3 พืน้ ทีด่ ว้ ย
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ศูนย์ว ิจยั ควบคุ มศัต รูพืชโดยชีว ิน ทรีย์แ ห่ งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นาผีเ สื้อ ปี ก ใส
C. mimosa จากเม็กซิโกผ่านออสเตรเลีย เข้ามาจาก CSIRO Entomology, Brisbane เพื่อทดสอบในประเทศ
ไทย ดังนี้คอื
1. นาเข้ามาเป็ นดักแด้ เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2532
2. นาเข้ามาเป็ นไข่ เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2532
3. นาเข้ามาเป็ นไข่เพิม่ เติม เมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2532
4. นาเข้ามาเป็ นไข่เพิม่ เติมอีก เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2532
5. นาเข้ามาเป็ นเป็ นโคโลนีตวั หนอน 36 ตัวในอาหารเทียม เมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม 2533
มีการปลดปล่อยครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. 2532 และการปลดปล่อยในปี ต่อ ๆ มา ทีอ่ ่างเก็บน้าคลองเพรียว
อ.เมือง จ.สระบุร ี และบริเวณคลอง 15 ถนนรังสิต-นครนายก อ.องครักษ์ จ.นครนายก และจากการติดตามการ
ปลดปล่อย ไม่พบว่ามีการตัง้ รกราก ต่อจากนัน้ มีการปลดปล่อยซ้าในจุดปลดปล่อยทีเ่ ดียวกันอีกหลายครัง้ แต่ก็
ไม่พบว่ามีการตัง้ รกรากได้อกี เข่นกัน
Forno et al. (1991) รายงานว่านอกจากประเทศไทยในช่วงพ.ศ. 2532-2536 แล้ว มีการปลดปล่อย
ผีเสื้อปี กใส C. mimosa ในเวียดนามเมื่อ พ.ศ. 2539 ในมาเลเซียเมื่อ พ.ศ. 2540 และในอินโดนีเซียเมื่อ พ.ศ.
2541 ปรากฏว่า C. mimosa ไม่สามารถตัง้ รกรากได้ในประเทศไทย และ ในอินโดนีเซีย ซึ่งมีการปลดปล่อ ย
เพียงทีเ่ ดียว แต่สามารถตัง้ รกรากได้ในเวียดนาม ซึง่ มีการแพร่กระจายได้จากการเพาะเลีย้ งและปลดปล่อย และ
ดูเหมือนว่าจะมีการตัง้ รกรากได้ แต่ไม่มขี อ้ มูลของความก้าวหน้า และจากการประเมินโครงการในออสเตรเลีย
Ostermeyer et al. (2004) แนะนาว่าจากประสบการณ์ในออสเตรเลีย ควรให้มกี ารประเมินการตัง้ รกรากและการ
ปลดปล่อยกันใหม่อกี เพราะการปลดปล่อยใหม่จะง่ายและมีค่าใช้จ่ายน้อยลงมาก แต่ในความเป็ นจริงการที่ผู้
ประเมินดังกล่าวสรุปเช่นนัน้ ก็เพื่อทีจ่ ะให้ผดู้ าเนินการโครงการคือ Dr. W. Forno นาไปเสนอเพื่อทีจ่ ะให้ได้รบั
การสนับสนุนงบประมาณดาเนินการต่อ ให้แก่ผดู้ าเนินการในออสเตรเลียมากกว่า (บรรพต ณ ป้ อมเพชร, pers.
com.)
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8.6.5.7 ด้วงงวงกิ นดอกอ่อน (Mimosa flower bud weevil, Coelocephalapion aculeatum)
ในออสเตรเลีย มีก ารปลดปล่ อ ยด้ว งงวงกิน ดอกอ่ อ น 2 ชนิ ด ในการควบคุ ม ไมยราบยัก ษ์ คือ
Coelocephalapion aculeatum จากเม็ก ซิโ ก ปลดปล่ อ ยเมื่อ ค.ศ. 1992 และ C. pigrae จากเวเนซุ เ อลา
ปลดปล่อยเมือ่ ค.ศ. 1994 (Heard and Forno, 1996; Julien & Griffiths, 1998)
C. aculeatum (ภาพที่ 8.28) มีถนิ่ กาเนิดอยูใ่ นเม็กซิโก และพบในเทกซัส สหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน
มีการนาเข้าไปทดสอบในออสเตรเลียเมื่อ ค.ศ. 1991 (พ.ศ.2534) และปลดปล่อยเมื่อ ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535)
ส่วน C. pigrae มีถนิ่ กาเนิดอยู่ในเวเนซุเอลาและบราซิล และพบหลังจากการปลดปล่อย C. aculeatum ไปก่อน
แล้ว

ภาพที่ 8.28 ด้วงงวงกินดอกอ่อน Coelocephalapion aculeatum (แหล่งทีม่ า: ดัดแปลงจาก
Wikipedia, The Free Encyclopedia)
ตัวเต็มวัยของด้ว งงวงกินดอกอ่อ นของไมยราบยักษ์ ทัง้ C. aculeatum และ C. pigrae กินและ
วางไข่บ นดอกอ่ อ นที่ย งั ไม่เ ปิ ด และ ตัว หนอนเจริญ เติบ โตครบวงจรชีว ิต ในดอก ในขณะที่ต ัว เต็ม วัยของ
C. aculeatum จะไม่กินใบ ตัวเต็มวัยของ C. pigrae สามารถกินใบได้ ในการทดสอบความเฉพาะเจาะจงพืช
อาศัย พบว่าทัง้ C. aculeatum และ C. pigrae สามารถเจริญเติบโตได้สมบูรณ์บน M. pigra เท่านัน้ และเพียง
เล็กน้อยบน Neptunia dimorphantha ซึง่ เป็ นพืชพืน้ เมืองในออสเตรเลีย ในสกุลเดียวกับ ผักกระเฉด Neptunia
oleraceae ในประเทศไทย (Forno et al., 1994; Heard and Forno, 1996)
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ในตอนเริม่ การปลดปล่อยในออสเตรเลียในตอนต้น พบว่า C. aculeatum สามารถตัง้ รกรากได้ แต่
ในการสารวจต่อมาไม่พบอีกเป็ นเวลาหลายปี ในทางตรงข้ามพบว่า C. pigrae แพร่กระจายไปทัว่ และยังพบใน
ไมยราบยักษ์ท่แี พร่กระจายออกไปด้วย (Ostermeyer & Grace, 2007) ซึง่ อาจเนื่องมาจากฤดูของการออกดอก
ของไมยราบยักษ์ กล่าวคือ C. aculeatum จะกินเฉพาะดอกเท่านัน้ ซึง่ จะไม่มตี ลอดปี ให้เป็ นอาหารเพื่อการอยู่
รอดได้ ส่วน C. pigrae สามารถกินใบเป็ นอาหารได้ ถึงแม้ว่าจะไม่มดี อกให้เป็ นอาหาร จึงสามารถอยู่รอดได้
ดีกว่า ดังนัน้ ในพื้นทีท่ ่ไี มยราบยักษ์ออกดอกได้ตลอดปี ประสิทธิภาพของการควบคุมจะสูงขึน้ กับมีการนา C.
pigrae เข้าไปในมาเลเซียเพื่อการทดสอบพืชอาศัย แต่ไม่มกี ารปลดปล่อย
ศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นา C. aculeatum
จากเม็กซิโกผ่านออสเตรเลียครัง้ แรกเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 1991 (พ.ศ. 2534) ประกอบด้วยตัวเต็มวัยที่
ออกมาใหม่ เป็ นรุ่นทีส่ อง 28 ตัว และตัวเมียทีเ่ ริม่ วางไข่ 30 ตัว จาก CSIRO Entomology, Brisbane และ ครัง้
ทีส่ องเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 1992 (พ.ศ. 2535) เป็ นด้วงตัวเต็มวัยประมาณ 200 ตัว จาก Darwin, Northern
Territory ทดลองทาการปลดปล่อยในแปลงทดลองของศูนย์ฯ จานวน 10 ตัว บนช่อดอกทีค่ ลุมด้วยผ้า organza
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2534 แต่ตายหมด เมื่อเพาะเลีย้ งเพิม่ จานวนในห้องปฏิบตั กิ ารกักกันจนได้จานวนเพียง
พอสมควรแล้ว จึง น าไปปลดปล่ อ ยในภาคสนามเมื่อ วัน ที่ 25 ธัน วาคม 2534 ที่ค ลอง 14-15 ถนนรัง สิตนครนายก และทีอ่ ่างเก็บน้ าคลองเพรียว อ.เมือง จ.สระบุร ี แห่งละประมาณ 100 ตัว และจากการติดตามต่อมา
ไม่พบว่ามีการตัง้ รกราก
ต่อมาทาการปลดปล่อยเพิม่ เติมในที่เดิม จากการนาโคโลนีของ C. aculeatum เข้ามาเป็ นครัง้ ที่
สองจากเมือ งดาร์ว ิน เมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม 1992 (พ.ศ. 2535) มาเพาะเลี้ย งเพิ่ม เติม และ จากการติด
ตามหลังการปลดปล่อย ไม่พบว่ามีการตัง้ รกราก จึงสรุปได้ว่าด้วงงวงกินดอกอ่อน C. aculeatum ไม่สามารถตัง้
รกรากได้ในประเทศไทย และไม่มกี ารนา C. pigrae เข้ามาทดสอบด้วยเช่นกัน
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8.6.6 สถานะปัจจุบนั ของการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิ ธี
ในประเทศออสเตรเลีย Flanagan & Julien (2004) รายงานว่าพบแมลงและโรคทัง้ หมดบนต้น
ไมยราบยักษ์ รวม 417 ชนิด ในการสารวจและรวบรวมระหว่างค.ศ. 1979-2002 ในทวีปอเมริกาในถิน่ ดัง้ เดิม
ตัง้ แต่ เ ทกซัสทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริก า เม็กซิโก อเมริกากลาง และ อเมริกาใต้ ถึงประเทศบราซิลและ
อาร์เ จนติน า แต่ ม ีก ารน าเข้า ไปทดสอบในออสเตรเลีย ได้เ พีย ง 43 ชนิ ด และสามารถน าไปปลดปล่ อ ยใน
ภาคสนามได้ 13 ชนิดนัน้ แต่พบว่ามีเพียง 4 ชนิดเท่านัน้ ทีม่ คี วามสามารถในการลดการเจริญเติบโตและการ
ผลิตเมล็ดของต้นไมยราบยักษ์ได้พอสมควร คือ ด้วงเจาะเมล็ด A. puniceus ผีเสือ้ หนอนชอนใบ N. gunniella
ผีเ สื้อ ปี ก ใสหนอนชอนล าต้ น C. mimosa และ ด้ ว งงวงกิน ดอกอ่ อ น Coelocephalapion pigrae และ ใน
ขณะเดียวกัน Heard & Segura (2004) ทบทวนการประเมินความเสี่ยงของแมลงในเม็ก ซิโกรวม 45 ชนิ ด
นาเข้าออสเตรเลีย 32 ชนิด และมีการปลดปล่อย 13 ชนิด ส่วนทีเ่ หลือทีไ่ ม่นาไปใช้เพราะเหตุผลหลายประการ
ทัง้ ก่อนและหลังการนาเข้าไปทดสอบในเรือนกักกัน ไม่แสดงความเฉพาะเจาะจงทีเ่ พียงพอ การเพาะเลีย้ งทาได้
ยาก และการทาความเสียหายไม่สูงเพียงพอ ตลอดจนไม่สามารถพบได้อกี เช่น ด้วงกินรากและด้วงกินใบ 6
ชนิด หนอนผีเสือ้ ผูกใบ 2 ชนิด และด้วงกินยอด เป็ นต้น กับมีแมลงอีกหลายชนิดทีร่ อการดาเนินการ หากมีการ
สนับสนุ นเงินทุนที่เพียงพอ นอกจากนัน้ Ostermeyer & Grace (2007) ได้ทาการศึกษาและสังเคราะห์การตัง้
รกราก (establishment) การแพร่ก ระจาย (distribution) และความชุ ก ชุ ม (abundance) ของแมลงที่ม ีก าร
น ามาใช้เ ป็ น ตัว ควบคุ ม ไมยราบยัก ษ์ ท างแถบเหนื อ ของออสเตรเลีย ซึ่ง มีก ารใช้แ มลงรวม 14 ชนิ ด โดย
ครอบคลุมการสารวจแมลงเหล่านัน้ 8 ชนิด ระหว่างค.ศ. 1997-2007 และสรุปว่าการแพร่กระจายและความชุก
ชุมหนอนเจาะลาต้นผีเสื้อปี กใส C. mimosa ซึ่งเป็ นแมลงที่ทาความเสียหายต้นไมยราบยักษ์สูงที่สุด เพิม่ ขึ้น
ระหว่างช่วง 8 ปี และพบว่ามีปรากฏอยู่ในทุกพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารระบาดสูง ทาลายยอดสูงถึง 94% ส่วนด้วงงวงกินใบ
และดอกอ่อน C. pigrae แพร่กระจายได้กว้างขวาง แต่ความชุกชุมคงที่ แต่ทงั ้ ด้วงเจาะเมล็ด A. puniceus และ
ด้วงกินใบ C mimosae มีการแพร่กระจายและความชุกชุมทัวไปเมื
่
่อเริม่ ทาการสารวจ แต่ประชากรลดลงในช่วง
การสารวจ ส่วนแมลงชนิดอื่นอีก 8 ชนิด คาดว่าไม่สามารถตัง้ รกรากได้ หรือ ระดับประชากรต่ากว่าทีจ่ ะสามารถ
ติดตามได้ และความล้มเหลวของการไม่สามารถตัง้ รกราก ไม่สามารถทีจ่ ะอธิบายได้เช่นกัน
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ในประเทศไทย จากการนาเข้าแมลงเพื่อการควบคุมไมยราบยักษ์ตงั ้ แต่ พ.ศ. 2527-2535 รวมเป็ น
เวลา 9 ปี จากอินโดนีเซีย 1 ชนิด และจากเขตร้อนแถบอเมริกา (Neotropics) ผ่านออสเตรเลีย 7 ชนิด รวม
ทัง้ หมด 8 ชนิด มีการปลดปล่อย 6 ชนิด และไม่ปลดปล่อยแมลง 2 ชนิด นัน้ มีแมลงเพียง 2 ชนิดเท่านัน้ ที่
สามารถตัง้ รกรากได้ คือ ด้วงเจาะเมล็ด A. puniceus และ A. quadridentatus และให้ผลในการควบคุมเป็ นทีน่ ่ า
พอใจและมีนัยสาคัญ และยังไม่มกี ารเก็บและตรวจสอบอัตราส่วนประชากรของด้วงทัง้ สองชนิดในภาคสนาม
เพื่อทีจ่ ะแยกดูว่าประชากรส่วนใหญ่ จะเป็ น A. puniceus หรือ A. quadridentatus ในประเทศไทย
ในการประเมิน ผลกระทบ (impact assessment) ของโครงการร่ ว มมือ Thailand/Australia
Collaborative Projects รวมทัง้ หมด 49 โครงการ ที่ไ ด้ร ับ ทุ น สนั บ สนุ น จาก ACIAR (Australian Center of
International Agricultural Research), Canberra ระหว่างค.ศ.1983-1995 (พ.ศ. 2526 – 2538) โดย ACIAR
Impact Assessment Program ในประเทศไทยเมื่อ เดือ นธันวาคม 2540 โดยคณะผู้เ ชี่ยวชาญจาก ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ ก ารเกษตรและทรัพ ยากร และศู น ย์ ว ิ จ ัย เศรษฐศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ มี ดร. สมพร อิศวิลานนท์ เป็ นหัวหน้าคณะผูป้ ระเมิน (Isvilanonda et al., 2001)
และ ดร. สุวรรณา ประณีตวตกุล เป็ นผูป้ ระเมิน ACIAR Research Projects on Biological Control in Thailand
ซึง่ คลุมโครงการการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธ ี 1 โครงการกับโครงการต่อเนื่อง อีก 1 โครงการ รวมเป็ น 2
โครงการ และ โครงการ การควบคุ ม ผัก ตบชวาโดยชีว วิธ ี 1 โครงการ รวมเป็ น ทัง้ หมด 3 โครงการ
(Praneetvatakul, 2001) ที่ ม ี ก ารด าเนิ น กา รโ ดยศู นย์ ว ิ จ ั ย คว บคุ มศั ต รู พ ื ช โด ยชี ว ิ น ท รี ย์ แ ห่ ง ช า ติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในโครงการการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธ ี ที่ดาเนินการโดย CSIRO Entomology, Brisbane
โครงการแรกเริม่ ต้นเมื่อ ค.ศ. 1983 (พ.ศ.2526) เป็ นโครงการ 2 ปี ได้รบั ทุนสนับสนุ น AUD$594,588 หรือ
ประมาณ 12,486,348 บาท ที่อ ัต ราการแลกเปลี่ยน AUD$1.0 เท่ากับ 21.00 บาท และ ขยายเป็ น โครงการ
ต่อเนื่องในค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) อีก 3 ปี ได้รบั ทุนสนับสนุน AUD$588,011 หรือประมาณ 12,348,231 บาท
รวม 2 โครงการเป็ นเงิน AUD$1,182,599 หรือประมาณ 24,834,579 บาท ซึ่งเกือบทัง้ หมดเป็ นงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายสาหรับบุคลากรของออสเตรเลีย ในการสารวจหาแมลงศัตรูธรรมชาติและการทดสอบพืชอาศัย ใน
สถานีปฏิบตั กิ าร CSIRO Biological Control Unit ในเม็กซิโก ก่อนนาแมลงเข้าไปทดสอบเพิม่ เติม ที่ CSIRO
Entomology, Long Pocket Laboratories, Indooroopilly, Brisbane การเพาะเลี้ย งเพื่อ การปลดปล่ อ ย การ
ติดตามการตัง้ รกราก และการประเมินผลในออสเตรเลีย ส่วนที่เหลือเพียงเล็กน้ อย ส่วนใหญ่อีกเช่นกัน ใช้
สนับสนุ นค่าใช้จ่ายของนักวิจยั จากออสเตรเลียทีเ่ ข้ามาปฏิบตั งิ านในประเทศไทย ซึง่ ในประเทศไทย ค่าใช้จ่าย
ส่ ว นใหญ่ ใ นการด าเนิ น งาน เป็ น งบประมาณประจ าปี ข องศู น ย์ว ิจ ยั ควบคุ ม ศัต รูพ ืช โดยชีว ิน ทรีย์แ ห่ ง ชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทัง้ นี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งแมลงศัตรูธรรมชาติจากการสารวจหาในอเมริกากลางและ
อเมริกาใต้ ที่ไ ด้มกี ารทดสอบเรียบร้อ ยมาก่ อ นแล้ว เพื่อ นาเข้ามาใช้ใ นประเทศโดยที่ประเทศไทยไม่ ต้อ ง
ดาเนินการด้วยตนเอง เพราะไม่มที งั ้ บุคลากรชานาญการ และงบประมาณดาเนินการทีเ่ พียงพอ ทีจ่ ะให้ผลคุม้ ค่า
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เช่นเดียวกับการดาเนินงานในโครงการการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธ ี 1 โครงการ ซึ่งเริม่ ต้นเมื่อ ค.ศ. 1990
(พ.ศ. 2533) เป็ นโครงการ 3 ปี CSIRO Entomology, Brisbane ได้ ร ับ ทุ น สนั บ สนุ น AUD$233,223 หรือ
ประมาณ 4,897,683 บาท เพื่อนาด้วงงวงผักตบชวาลายบัง้ N. bruchi จากฟลอริดาเข้าไปใช้ในออสเตรเลีย และ
ส่วนหนึ่งนาเข้ามาใช้ในประเทศไทย โดยใช้ประเทศไทยเป็ นข้ออ้าง เพราะในทางปฏิบตั ิ ประเทศไทยสามารถ
นาเข้ามาได้ดว้ ยตัวเอง โดยไม่ตอ้ งมีค่าใช้จ่ายมากนัก เช่นในการนาด้วงงวงผักตบชวาลายแต้ม N. eichhorniae
จากฟลอริดาเข้ามาเมือ่ ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) (บรรพต ณ ป้ อมเพชร, pers. com.)
โครงการควบคุ ม ไมยราบยัก ษ์ โ ดยชีว วิ ธ ี มีก ารด าเนิ น การในประเทศไทย ควบคู่ ไ ปกับ การ
ดาเนินการในรัฐ Northern Territory (NT) ทางตอนเหนือ ของออสเตรเลีย เป็ นที่ส นใจของ Hon. Anthony
Reed, Deputy Chief Minister of NT Government และคณะมาก ในการเดินทางมาราชการในประเทศไทย ได้
ถือโอกาเยีย่ มศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดูงานภาคสนามที่
อ่างเก็บน้ าคลองเพรียว อ.เมือง จ.สระบุร ี ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2532 ด้วย (บรรพต ณ ป้ อมเพชร,
pers. com.)
ในการประเมินผลกระทบของโครงการควบคุ มไมยราบยักษ์ Praneetvatakul (2001) รายงาน
เปอร์เซ็นต์ความเสียหายของเมล็ดไมยราบยักษ์ทส่ี งู กว่าร้อยละ 5 ในทุกจังหวัดทัวประเทศที
่
ม่ กี ารสารวจระหว่าง
พ.ศ. 2536-2537 และ จานวนของตัวเต็มวัยที่สูงกว่า 25 ตัว ในทุกจังหวัดที่มกี ารสารวจ ระหว่างเดือนตุลาคม
2536 ถึงเดือนพฤษภาคม 2537 รวมทัง้ จานวนด้วงตัวผู้และตัวเมีย และ เปอร์เซ็นต์ความเสียหายของเมล็ด
ไมยราบยักษ์ ในพืน้ ที่ 23 แห่ง ในจังหวัดต่าง ๆ รวม 14 จังหวัด ในระดับแตกต่างกันไป คือระนอง (0%) และ
ต่าสุดทีห่ นองคาย ( ร้อยละ 2.12) ถึง สูงสุดทีน่ ครนายก (ร้อยละ 79.90) ส่วนในจังหวัดอื่น ๆ ทีม่ กี ารสารวจ คือ
เชียงใหม่ (ร้อ ยละ 4.13) ล าปาง (ร้อ ยละ 33.51) พิษ ณุ โลก (ร้อ ยละ 14.87) อุ ต รดิต ถ์ (ร้อ ยละ 47.17) ใน
ภาคเหนื อ นครพนม (ร้ อ ยละ 15.82) ขอนแก่ น (ร้ อ ยละ 25.53) สกลนคร (ร้ อ ยละ 27.03) ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อ่างทอง (ร้อยละ 20.65) นนทบุร ี (ร้อยละ 25.35) เพชรบุร ี (ร้อยละ 35.86) ในภาคกลาง
และ นราธิวาส (ร้อยละ 32.0) ในตอนใต้สุดของประเทศไทย และเชื่ออย่างแน่ นอนว่าด้วงเจาะเมล็ดทัง้ 2 ชนิด
ได้แพร่กระจายเข้าไปในพืน้ ทีก่ ารระบาดของไมยราบยักษ์ทุกพืน้ ทีแ่ ละจังหวัดทีไ่ ม่มกี ารสารวจด้วยเช่นกัน
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ส่วน Napompeth et al. (2002) รายงานว่าการทาลายเมล็ดไมยราบยักษ์โดยด้วงเจาะเมล็ดทัง้ สอง
ชนิดในภาคกลางใน จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.อ่างทอง และ จ.สุพรรณบุร ี ในช่วงปี 2544 มีระดับเฉลีย่
ของการทาลายอยูท่ ่ี 41.36, 21.30, 25.92 และ 31.30% ตามลาดับ และ จากการประเมินผลกระทบของโครงการ
ควบคุมไมยราบยักษ์ทงั ้ สองโครงการ นาไปสู่การสรุปผลกระทบโดย Praneetvatakul (2001) ว่า “โครงการทัง้
สองเป็ นโครงการทีไ่ ด้รบั ความสาเร็จอย่างใหญ่หลวง” (These two projects were an enormous success.) ทัง้
ให้ขอ้ สังเกตุในภาพรวมว่าโครงการเป็ นความสาเร็จ และผลตอบแทนจากการสนับสนุ นให้ทุนเป็ นผลในทางบวก
และถึงแม้ว่าโครงการจะสิ้นสุดไปแล้วก็ตาม ก็ยงั มีการปลดปล่อยแมลงอยางต่อเนื่อง จนสามารถสรุปได้ว่า
ผลประโยชน์ของโครงการมีสาระทีถ่ าวร ฝั งรากอย่างมันคง
่ และมีความยังยื
่ น
อีกทัง้ ต่อมา Napompeth et al. (2002) รายงานว่าการทาลายเมล็ดไมยราบยักษ์โดยด้วงเจาะเมล็ด
ทัง้ สองชนิดในภาคกลาง ใน จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.อ่ างทอง และ จ.สุพรรณบุรเี มื่อ พ.ศ. 2544 มี
ระดับเฉลี่ยของการทาลายอยู่ท่ีรอ้ ยละ 41.36, 21.30, 25.92 และ 31.30 ตามลาดับ ชี้ให้เห็นความสาเร็จของ
โครงการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธใี นประเทศไทย ได้เป็ นอย่างดี ซึง่ นอกจากนัน้ จากการทีด่ ว้ งเจาะเมล็ด
ทัง้ สองชนิด มีการตัง้ รกรากได้อย่างถาวรในประเทศไทย และการแพร่กระจายตามธรรมชาติ เข้าไปในพืน้ ทีก่ าร
ระบาดของไมยราบยักษ์ในประเทศเพื่อนบ้าน และในที่สุดก็จะนาไปสู่การควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธ ี ใน
ประเทศเหล่านัน้ ได้ในระดับใดระดับหนึ่ง
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สรุป (Conclusion)
เช่นเดียวกันกับวัชพืชน้ า ถึงแม้ว่าจะมีวชั พืชบกต่างถิ่นที่มคี วามสาคัญทางเศรษฐกิจในประเทศ
ไทยหลายชนิด ที่น่าจะเป็ นวัชพืชในเป้ าหมาย เพื่อการควบคุมโดยชีววิธแี บบคลาสสิกก็ตาม การเลือกการ
ดาเนินการในขัน้ ต้นในประเทศไทย ได้กาหนดวัชพืชบกต่างถิน่ ไว้เพียง 6 ชนิดเท่านัน้ เป็ นวัชพืชในเป้ าหมาย
เพราะมีการควบคุมวัชพืชบกต่างถิน่ เหล่านี้โดยชีววิธอี ยู่ในหลายประเทศ ทีเ่ ราสามารถนาแมลงศัตรูธรรมชาติท่ี
มีการใช้กนั อยู่ เข้ามาตรวจสอบและทดสอบเพื่อใช้ประโยชน์ได้ในประเทศไทย ซึง่ วัชพืชบกต่างถิน่ ในเป้ าหมาย
ประกอบด้วย
1. สาบหมา (Crofton weed หรือ Maui pamakani, Ageratina adenophora)
2. สาบเสือ (Siam weed, Chromolaena odorata)
3. นางแย้มป่ า (Honolulu rose, stickbush, Clerodendrum chinense)
4. ผกากรอง (lantana, Lantana camara)
5. ขีไ้ ก่ยา่ น (mile-a-minute vine, Mikania micrantha) และ
6. ไมยราบยักษ์ (giant sensitive plant, Mimosa pigra)
ชนิดของวัชพืชบกต่างถิน่ แหล่งกาเนิด แมลงศัตรูธรรมชาติหรือตัวกระทาการควบคุมโดยชีววิธ ี
แหล่งกาเนิด ปี ทน่ี าเข้ามา และปี ทท่ี าการปลดปล่อย และสถานภาพในปั จจุบนั ได้สรุปไว้ในตารางที่ 8.1
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ตารางที่ 8.1 ชนิดของวัชพืชบกต่างถิน่ แหล่งกาเนิด แมลงศัตรูธรรมชาติหรือตัวกระทาการควบคุมโดยชีววิธ ี
แหล่งกาเนิด ปี ทน่ี าเข้ามา และปี ทท่ี าการปลดปล่อย และสถานภาพในปั จจุบนั
Target weed
species, origin &
common name
1. สาบหมา
Ageratina
adenophora
(Asteraceae)
Central America
(Crofton weed,
Maui pamakani)
2. สาบเสือ
Chromolaena
odorata
(Asteraceae)
Caribbean,
Central and South
America
(Siam weed)

Biocontrol agent
Procecidochares
utilis (Diptera:
Tephritidae)
(eupatorium gall
fly)

Source and year
of introduction
and first release
Mexico via Hawaii
Introduced 1991,
1992 First release
1991

Current project status
Not established after first release
in 1991. Subsequent introductions
and releases in 1992 resulted in
widespread establishment with
excellent control.

1. Acalitus
adoratus
(Acarina:
Eriophyidae)
(eriophyid mite)

Trinidad
No introduction
but found naturally
in 1985

No introduction but found in the
southern peninsular are in 1985;
spreading north and now wide
spread all over the country, control
not so obvious.

2. Cecidochares
connexa
(Diptera:
Tephritidae)
(chromolaena
gall fly)
3. Melanagromyza
eupatoriella
(Diptera:
Agromyzidae)
(shoot-tip borer)

Colombia via
Indonesia and
Guam
Introduced 2001,
2002

Not established

First release 2001 Established but control negligible
Trinidad
Introduced 1977
First release 1977
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ตารางที่ 8.1 (ต่อ)
Target weed
species, origin &
common name

Biocontrol agent
3. Pareuchaetes
pseudoinsulata
(Lepidoptera:
Arctiidae)
(tiger moth)

3. นางแย้มป่ า
Clerodendrum
chinense
(Labiatae)
Southern China
and north Vietnam
(Honolulu rose,
stickbush)
4. ผกากรอง
Lantana camara
(Verbenaceae)
Mexico, Central
and tropical South
America
(lantana)

Source and year
Current project status
of introduction
and first release
Trinidad via India Not established despite repeated
via Guam
releases at numerous sites until
Introduced 1986, 1989; introduced to Vietnam (1989)
1988
First release 1986

Phyllocharis
undulata
(Coleoptera:
Chrysomelidae)
(clerodendrum
leaf beetle)

Vietnam
Introduced 1990,
2005
First release 1990

Not established in 1990 release
but established by 2005
introduction
release
and
established at all release sites with
complete control.

1. Calycomyza
lantanae
(Diptera:
Agromyzidae)
(lantana
leafminer)
2. Teleonemia
scrupulosa
(Hemiptera:
Tingidae)
(lantana lace bug)

Trinidad via
Australia
No introduction
but found in
Bangkok in 1985

Found sparingly on ornamental
lantana

Mexico via Hawaii
via Australia
Introduced 1985
First release 1985

Established for a while in Khao
Yai National Park, Nakhon
Ratchasima and no longer
traceable.
Not established
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ตารางที่ 8.1 (ต่อ)
Target weed
species, origin &
common name

Biocontrol agent

3. Uroplata girardi
(Coleoptera:
Chrysomelidae)
(lantana leafmining beetle)
Liothrips
5. ขีไ้ ก่ยา่ น
mikaniae
Mikania
micrantha
(Thysanoptera:
(Asteraceae)
Phlaeothripidae)
Central and South
(mikania thrips)
America
(mile-a-minute
vine)
6. ไมยราบยักษ์
1. Milothris irrorata
Mimosa pigra
(Coleoptera:
(Mimosaceae)
Cerambycidae)
(long-horned
Tropical America
(giant sensitive
beetle)
2. Acanthoscelides
plant)
puniceus
(Coleoptera:
Bruchidae)
(seed bruchid)

Source and year
Current project status
of introduction
and first release
Brazil via Australia Established but no obvious control
Introduced 1985
First release 1985

Trinidad
Introduced to
Solomon Islands
in 1988 and
Malaysia in 1990
but failed to
establish, thus no
introduction
Indonesia in 1981
No release

Mexico via
Australia
Mixed culture of
A. puniceus and
A. quadridentatus
Introduced 1983
First release 1984

Liothrips mikaniae was introduced
from
Trinidad to Solomon Islands in
1988 and Malaysia in 1990 but
failed to establish. As a result the
project is suspended.

Established and spread in all
infested areas. With A.
quadridentatus resulted in up to
100% plant infestation and 80%
seed destruction in some areas.
Naturally spread into Myanmar,
Laos, Cambodia, Malaysia,
Singapore and Indonesia.
Introduced to Vietnam (1990); also
reintroduced to Australia (1991).
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ตารางที่ 8.1 (ต่อ)
Target weed
species, origin &
common name

Biocontrol agent
3. Acanthoscelides
quadridentatus
(Coleoptera:
Bruchidae)
(seed bruchid)

Source and year
of introduction
and first release
Mexico via
Australia
Mixed culture of
A. puniceus and
A. quadridentatus
introduced 1983
First release 1984

Current project status
Established and spread in all
infested areas. With A. puniceus
resulted in up to 100% plant
infestation and 80% seed
destruction in some areas.
Naturally spread into Myanmar,
Laos, Cambodia, Malaysia,
Singapore and Indonesia.
Introduced to Vietnam (1990); also
reintroduced to Australia (1991).
Not established
Established but not so effective

4. Carmenta
mimosa
(Lepidoptera:
Sessiidae)
(clearwing moth)

Mexico via
Australia
Introduced 1989
First release 1989

5. Chlamisus
mimosae
(Coleoptera:
Chrysomelidae)
(leaf-feeding
chrysomelid)

Brazil via Australia Not established
Introduced 1985
First release 1985
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ตารางที่ 8.1 (ต่อ)
Target weed
species, origin &
common name

Source and year
Biocontrol agent
of introduction
and first release
6. Coelocephalapion Mexico via
aculeatum
Australia via South
Africa
(Coleoptera:
Apionidae)
Introduced 1991,
(flower-feeding
1992
First release 1992
weevil)
Java Island,
Indonesia
7. Neurostrota
Introduced 1991,
gunniella
1992
First release 1992
(Lepidoptera:
Gracillariidae)
Java Island,
(mimosa stemIndonesia
mining moth)
Mexico via
Australia
Introduced 1988
No release

Current project status
Rejected and destroyed in the
quarantine because it can damage
water mimosa, Neptunia oleracea
(Mimosaceae), a commonly
cultivated vegetable in Southeast
Asian countries.

Rejected and destroyed in the
quarantine because it can damage
water mimosa, Neptunia oleracea
(Mimosaceae), a commonly
cultivated vegetable in Southeast
Asian countries.
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ในการควบคุมต้นสาบหมา มีการนาแมลงศัตรูธรรมชาติเข้ามาเพียงชนิดเดียว คือ หนอนแมลงวัน
ทาปมต้นสาบหมา Procecidochares utilis หลังการปลดปล่อ ย หนอนแมลงวันทาปมสามารถตัง้ รกรากและ
แพร่กระจายในทุกพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารระบาด ให้ผลในการควบคุมเป็ นแบบทีไ่ ด้ผลสาเร็จและสมบูรณ์ (successful and
complete control) และถาวร ส่วนการควบคุมต้นสาบเสือ มีการนาแมลงศัตรูธรรมชาติเข้ามาทัง้ หมด 3 ชนิด คือ
แมลงวันเจาะยอดต้นสาบเสือ Melanagromyza eupatoriella ผีเสื้อเสือ Pareuchaetes pseudoinsulata และ
แมลงวันทาปมต้นสาบหมา Cecidochares connexa และ อีก 1 ชนิด เข้ามาเองตามธรรมชาติ คือ ไรสีข่ าหรือไร
กามะหยี่ Acalitus adoratus พบว่ามีเพียงแมลงวันเจาะยอดต้นสาบเสือเท่านัน้ ทีต่ งั ้ รกรากได้ แต่ไม่มผี ลในการ
ควบคุมทีย่ งั ไม่ได้ผลเท่าใดนัก (negligible control) เช่นเดียวกับไรกามะหยี่ ในการควบคุมต้นนางแย้ม มีการนา
แมลงศัตรูธรรมชาติเข้ามาเพียงชนิดเดียว คือ ด้วงต้นนางแย้ม Phyllocharis undulata หลังการปลดปล่อยพบว่า
สามารถตัง้ รกรากได้ และให้ผลในการควบคุมเป็ นแบบที่ได้ผลเป็ นบางส่วน (partial control) มีการนาแมลง 2
ชนิด เข้ามาควบคุมต้นผกากรอง คือ มวนแก้วหรือมวนปี กใสต้นผกากรอง Teleonemia scrupulosa และด้วง
หนอนชอนใบต้นผกากรอง Uroplata girardi กับที่เข้ามาแบบโดยบังเอิญจากการแพร่กระจายตามธรรมชาติ 1
ชนิด คือ แมลงวันหนอนชอนใบ Calycomyza lantanae และพบว่าหลังการปลดปล่อยพบว่าสามารถตัง้ รกราก
ได้ และให้ผลในการควบคุมเป็ นแบบที่ยงั ไม่ได้ผลเท่าใดนัก (negligible control) ส่วนโครงการควบคุมต้นขีไ้ ก่
ย่าน ต้องหยุดดาเนินการต่อ เพราะไม่มตี วั กระทาการควบคุมทีน่ ่ าจะนาเข้ามาใช้ได้
โครงการควบคุมวัชพืชบกโดยชีววิธแี บบคลาสสิก มีเพียงโครงการเดียว ทีใ่ ห้ผลในการควบคุมเป็ น
แบบการควบคุมได้ผลอย่างเป็ นรูปธรรม (substantial control) คือโครงการควบคุมไมยราบยักษ์ ซึ่งมีการนา
แมลงเข้ามาทดสอบและใช้ประโยชน์รวม 7 ชนิด คือ ด้วงหนวดยาวเจาะกิง่ และลาต้น Milothris irrorata ด้วงเจาะ
เมล็ด 2 ชนิด คือ ด้วง Acanthoscelides puniceus และ A. quadridentatus ด้วงกินใบ Chlamisus mimosae
ผีเ สื้อ ปี ก ใสหนอนชอนลาต้น Carmenta mimosa ด้ว งงวงกินดอกอ่ อน Coelocephalapion aculeatum และ
ผีเสือ้ หนอนชอนใบ Neurostrota gunniella จากแมลงทัง้ หมด 7 ชนิด มีการปลดปล่อยรวม 5 ชนิด ตัง้ รกรากได้
ดีและให้ผลในการควบคุมอย่างเป็ นรูปธรรมโดยด้วงเจาะเมล็ด 2 ชนิด ตัง้ รกรากได้ 1 ชนิด แต่การควบคุมไม่
ได้ผลเท่าใดนัก อีก 2 ชนิด ไม่สามารถตัง้ รกรากได้ 1 ชนิดไม่สามารถเพาะเลีย้ งเพื่อการปลดปล่อยได้ และอีก 1
ชนิด ต้องทาลายทิง้ ในเรือนกักนั เพราะพบว่าสามารถทาลายพืชเศรษฐกิจได้
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นอกจากนัน้ ยังมีการนาศัตรูธรรมชาติของวัชพืชบก จากประเทศไทย เข้าไปใช้ในประเทศอื่น ดังนี้ คือ
1. หนอนผีเสือ้ เสือ tiger moth, Pareuchaetes pseudoinsulata เพื่อควบคุมต้นสาบเสือ
ให้แก่เวียดนาม (พ.ศ. 2532)
2. ด้วงเจาะเมล็ด (bruchid) ไมยราบยักษ์ 2 ชนิด Acanthoscelides puniceus
และ A. quadridentatus เพื่อควบคุมไมยราบยักษ์ M. pigra ให้แก่เวียดนาม (พ.ศ. 2533)
และแพร่กระจายตามธรรมชาติ เข้าไปในสหภาพพม่า สปป.ลาว กัมพูชา มาเลเซีย
สิงค์โปร์ และอินโดนีเซีย และ ส่งกลับไปให้ออสเตรเลีย (พ.ศ. 2534) ใช้เพาะเลีย้ งและ
ปลดปล่อยเพิม่ เติม เพราะการปลดปล่อยในออสเตรเลีย ไม่สามารถตัง้ รกรากได้ดี
เช่นในประเทศไทย
ในการศึกษาค้นคว้า การวิจยั และพัฒนา และ การดาเนินงานในการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ีใ น
ประเทศไทย โดยการใช้แมลงมาตัง้ แต่เมือ่ พ.ศ. 2517-2518 มีการใช้แมลงศัตรูของวัชพืชชนิดต่าง ๆ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
ในประเทศไทย มาใช้ ค วบคุ ม วัช พืช ท้ อ งถิ่น เป็ นการควบคุ ม โดยชีว วิธ ีแ บบเพาะเลี้ย งและเพิ่ม ขยาย
(Augmentative biological control) พร้อมกันไปกับการนาแมลงศัตรูของวัชพืช ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีการใช้กนั
อยู่แล้วในต่างประเทศ เข้ามาใช้ควบคุมวัชพืชต่างถิน่ ที่รุกราน (invasive alien weed species) ในประเทศไทย
เป็ นการควบคุมโดยชีววิธแี บบคลาสสิก (Classical biological control) ซึ่งเป็ นแบบเริม่ ต้นโดยการร่วมมือกับ
หน่ วยงานอื่นในต่างประเทศ แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบที่ DeBach (1964b) เรียกว่าเป็ น “โครงการส่งต่อ”
(transfer projects) โดยการนาแมลงศัตรูธรรมชาติท่มี กี ารใช้อยู่แล้วและมีประสิทธิภาพดีในประเทศอื่น เข้ามา
ทดสอบ ประเมินศักยภาพ เพาะเลีย้ งเพิม่ ปริมาณ และปลดปล่อยในภาคสนาม
“ผลบัน้ ปลาย” (end results) ทีเ่ ป็ น “ผลบัน้ ปลายมองไม่เห็น” (invisible end results) ของโครงการ
ต่ าง ๆ เหล่ านัน้ จะแตกต่ างกันไป มีต งั ้ แต่ โครงการที่ “ล้มเหลว” (failed) โครงการที่ “ควบคุ มได้บ้างเป็ น
บางส่วน” (partial control) โครงการที่ “ควบคุมได้พอสมควร” (substantial control) และ โครงการที่ “ควบคุมได้
อย่างสมบูรณ์” (complete control) ทัง้ ในระบบนิเวศวิทยาทางธรรมชาติและที่นามาใช้ประโยชน์ในพื้นทีต่ ่าง ๆ
ตลอดจนสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีใ่ นขณะนัน้
อนึ่ง แมลงชนิดต่าง ๆ ทีน่ ามาใช้และนาไปสู่การควบคุมทีส่ มบูรณ์ และถือว่าเป็ นความสาเร็จของ
โครงการ ถือว่าเป็ น “สิง่ มีชวี ติ ” (living organism) ทีอ่ าจมีการนาไปผลิตและจาหน่ ายในเชิงพาณิชย์ได้ แต่ตาม
กฎหมายจะไม่สามารถนาไปจดสิทธิบตั ร ซึ่งห้ามมิให้มกี ารจดสิทธิบตั รสิง่ มีชวี ติ ได้ โดยถือว่า “สิง่ มีชวี ติ ” เป็ น
สมบัติส าธารณะ (public domain) ทัง้ นี้จะครอบคลุ ม แมลงศัต รูธ รรมชาติท่เี ป็ นตัว ห้า และตัว เบีย น ที่ม ีก าร
นามาใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพชื และแมลงศัตรูธรรมชาติทนี ามาใช้ควบคุมวัชพืชโดยชีววิธดี ว้ ย

ส่วนที่ IV
กำรควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีที่ไม่ใช้แมลง
Biological Control of Weeds Not Using Insects
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บทที่ 9
ไรและกำรควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี
(Mites and Biological Control of Weeds)
การควบคุ ม ไรศัต รู พืช (mite pest) โดยชีว วิธ ี โดยมีไ รตัว ห้ า (predaceous mite) เช่ น ไร
phytoseiids เป็ นตัวควบคุม เป็ นทีร่ จู้ กั กันอย่างกว้างขวาง รวมทัง้ การเป็ นสัตว์ขาปล้อง (arthropod) ชนิดแรกที่
มีการนามาดัดแปลงทางพันธุวศิ วกรรม (genetic engineering) เป็ นไรดัดแปลงพันธุกรรม (genetically modified
mite หรือ transgenic mite โดย Dr. Marjorie Hoy แห่ ง University of Florida, Gainesville, Florida คื อ ไร
Galendromus (= Metaseiulus) occidentalis ให้ตา้ นทานต่อสารกาจัดศัตรูพชื (Walter & Proctor,1999)
Gerson & Smiley (1990) กล่าวในประวัตขิ องการใช้ตวั ไรในการควบคุมแมลงศัตรูพชื โดยชีววิธ ี
เป็ นครัง้ แรกว่า Henry Shime พบว่าไร Hemisarcoptes malus (Hemisarcoptidae) เป็ นตัวห้ากินไข่ของเพลี้ย
หอยแอปเปิ้ ล oyster-shell scale, Lepidosaphes ulmi (Hemiptera: Diaspididae) มาตัง้ แต่เมือ่ ค.ศ.1868 (พ.ศ.
2411) (Shimer, 1868; Ewing & Webster, 1912) พร้อมกันไป Gerson & Smiley (1990) ได้ทากุญแจ (key)
สาหรับการจาแนกวงศ์ต่าง ๆ ของไรทีเ่ ป็ นตัวควบคุมโดยชีววิธ ี (biocontrol agent) ไว้ดว้ ย และในปั จจุบนั มีการ
ผลิตไรตัวห้าเป็ นการค้า เช่น Amblyseius swirskii (Phytoseiidae) ออกมาจาหน่ ายทัวโลกโดยบริ
่
ษทั Koppert
Biological Systems ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึง่ มีสาขาอยูใ่ นกว่า 20 ประเทศในยุโรปและในเอเชียด้วย
ในขณะทีม่ กี ารนาไรตัวห้า มาใช้เป็ นตัวควบคุมแมลงศัตรูพชื และไรศัตรูพชื โดยชีววิธ ี การนาไรกิน
พืช (phytophagous mite) มาเป็ นตัวควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี ยังไม่ค่อยทีจ่ ะมีการการพัฒนามากนัก ปั ญหาหนึ่ง
ของการใช้ไร คือความยากลาบากในการจาแนกชนิดของไร เช่น ไรในสกุล Tetranychus ที่มศี กั ยภาพที่จะ
นามาใช้เป็ นตัวควบคุม ไม่เหมือนกับไรทาปม (gall mite) ในวงศ์ Eriophyidae ทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงสูง เช่น
ไรทาปม Aceria chondrillae (ภาพที่ 9.1) ที่มกี ารนามาใช้ควบคุมต้นโครงกระดูก skeleton weed (Chondrilla
juncea, Asteraceae) ในทางตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ และทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย
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ภาพที่ 9.1 ต้นโครงกระดูก (skeleton weed, Chondrilla juncea) และความเสียหายจากไรทาปม
Aceria chondrillae (แหล่งทีม่ า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)
Gerson & Smiley (1990) และ Kirchmair et al. (2009) รายงานว่าการขนส่งศัตรูธรรมชาติข้าม
ประเทศ ( international shipment) ครั ้ง แรก ของโลก เป็ นการส่ ง ไร ตั ว ห้ า Tyroglyphus phylloxerae
(Tyroglyphidae) (ภาพที่ 9.2) ทีเ่ ป็ นตัวห้าของแมลงกินรากต้นองุ่นในอเมริกา ไปใช้ควบคุมเพลีย้ อ่อนกินใบและ
รากองุ่น Daktulosphaira vitifoliae (Hemiptera: Phylloxeridae) (ภาพที่ 9.3) ในประเทศฝรังเศส
่
โดย C.V.
Riley แห่ง USDA เมื่อค.ศ. 1873 (พ.ศ. 2416) ซึ่งไร T. phylloxerae สามารถตัง้ รกรากได้หลังการปลดปล่อย
แต่ไม่สามารถควบคุมเพลีย้ กินใบและรากองุ่น D. vitifoliae ได้ และการขนส่งข้ามประเทศนัน้ เป็ นเวลา 15 ปี
ก่อนการขนส่งด้วงเต่า (vedalia, Rodolia cardinalis) จากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เข้าไปใช้ควบคุมเพลีย้ หอย
นวมฝ้ าย (cottony cushion scale, Icerya purchasi) แมลงศัตรูส้มในแคลิฟอร์เ นีย โดย Albert Koebele เมื่อ
ช่วง ค.ศ. 1888-1989 (พ.ศ. 2431-2432)

ภาพที่ 9.2 ไรตัวห้า Tyroglyphus phylloxerae ทีเ่ ป็ นตัวห้าของแมลงกินรากต้นองุน่ ในอเมริกา
(แหล่งทีม่ า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)
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ภาพที่ 9.3 เพลีย้ อ่อนกินใบและรากองุน่ Daktulosphaira vitifoliae ในประเทศฝรังเศส
่
(แหล่งทีม่ า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)
Hoy et al. (1983) จัดประชุม Work Conference on Biological Control of Pests by Mites ระหว่าง
วันที่ 5-7 เมษายน ค.ศ. 1982 (พ.ศ 2525) ณ มหาวิทยาลัย University of California at Berkeley โดยการ
สนับสนุ นของ UC Berkeley, APHIS-PPQ (Animal and Plant Health Inspection Service - Plant Protection
and Quarantine) , ARS ( Agricultural Research Service) , USDA โ ด ย บุ ค ล า ก ร ที่ ส า คั ญ ( key people)
ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง แนวความคิด และแผนงานวิจยั ในการใช้ไรเป็ นตัวควบคุมศัตรูพชื
โดยชีววิธ ี และในการประชุมครัง้ นี้ ในส่วนของการใช้ไรเพื่อการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี Lloyd A. Andres แห่ง
Biological Control of Weeds Laboratory, Albany, California เสนอรายงานเรื่อง Considerations in the use
of phytophagous mites for biological control of weeds ( Andres, 1983) แ ล ะ Harvey L. Cromroy แ ห่ ง
Department of Entomology & Nematology, University of Florida, Gainesville, Florida เสนอรายงานเรื่อ ง
Potential use of mites in biological control of terrestrial and aquatic weeds (Cromroy, 1983) และ Sara S.
Rosenthal แห่ ง Biological Control of Weeds Laboratory, Albany, California เสนอรายงานเรื่อ ง Current
status and potential for biological control of field bindweed, Convolvulus arvensis, with Aceria convolvuli
(Rosenthal, 1983)
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Andres (1983) กล่าวว่าในการใช้ไรกินพืช (phytophagous mite) ควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี มีการ
นาไร Tetranychus opuntiae (Tetranychidae) จากเทกซัสเข้าไปในออสเตรเลียโดยบังเอิญ และลงทาลายต้น
กระบองเพชรใบเสมา Opuntia inermis โดยเล็ดลอดออกไปจากกรงเลีย้ งเข้าไปสู่ภาคสนาม เป็ นการช่วยเพลี้ย
เกล็ด Dactylopius opuntiae ในการเป็ นตัว ควบคุม และเช่นเดียวกัน มีการนาไร Orthogalumna terebrantis
(Oribatida, Galumnidae) จากอาร์เจนตินาเข้าไปในสหรัฐอเมริกาโดยบังเอิญ ในการควบคุมผักตบชวา แต่ไม่ม ี
ผลกระทบมากนัก รวมทัง้ การนาไรสีข่ าทาปม Eriophyes (Aceria) chondrillae (Eriophyidae) เข้าไปใช้ควบคุม
ต้ น โครงกระดู ก (skeleton weed) (Chondrilla juncea) ในออสเตรเลีย และต่ อ มามีก ารน าเข้ า ไปใช้ ใ น
สหรัฐอเมริกาด้วย และเสนอข้อพิจารณาต่าง ๆ ทีค่ วรมีการดาเนินการในการพัฒนาโครงการควบคุมวัชพืชโดย
ชีววิธ ี ตัง้ แต่การเลือกวัชพืชในเป้ าหมาย การสารวจหาศัตรูธรรมชาติ การศึกษาชีววิทยาของศัตรูธรรมชาติทไ่ี ด้
คัด เลือ กมา และการทดสอบความเฉพาะเจาะจงต่ อ พืช อาศัย ฯลฯ โดยใช้ก รณีศึก ษาในการใช้ไ รท าปม
E. chondrillae ในการควบคุมต้นโครงกระดูก เป็ นตัวอย่าง
ส่วน Cromroy (1983) รายงานว่าในการทบทวนเอกสารวิชาการ ทีเ่ กีย่ วกับการใช้ไรในการควบคุม
วัชพืชบกและวัช พืช น้ า โดยชีว วิธ ี พบว่ามีการด าเนิ นการน้ อ ยมากในระดับ โลก แม้ก ระทังในการค้
่
น หาใน
Agricola (USDA Bibliography of Agriculture) computer search พบเอกสารเพียง 4 เรือ่ ง ทีม่ คี าว่า ไร (mites)
และ วัชพืชบก (terrestrial weeds) และอ้างอิงถึง Holm et al. (1977) ว่าจากพืชประมาณ 250,000 ชนิดทีเ่ ป็ นที่
รู้จกั กันทัวโลก
่
มีพชื น้ อยกว่า 250 ชนิด ที่ถือว่าเป็ นวัชพืชที่มคี วามสาคัญ ทางเศรษฐกิจ และมีคาถามว่าใน
การเกษตร มีพชื กี่ชนิดที่ทาความเสียหายของผลผลิต สูงถึง 90% ในขณะที่เราพึ่งพาอาศัยพืช เศรษฐกิจเพียง
12-15 ชนิดเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นพืชในการผลิตอาหารส่วนใหญ่ของโลก และเช่นเดียวกัน Holm et al. (1977) รายงาน
ว่าในการสารวจของนักการเกษตรทัวโลก
่
มีการเลือกวัชพืชรวมทัง้ หมด 18 ชนิด ที่ถือว่ามีความสาคัญ ทาง
เศรษฐกิจสูงทีส่ ุดตามลาดับ คือ
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1. หญ้าแห้วหมู Cyperus rotundus, nutgrass, purple nut sedge, Cyperaceae
2. หญ้าแพรก Cynodon dactylon, bermudagrass, Poaceae
3. หญ้าปล้องใหญ่ Echinochloa crusgalli, barnyard grass, Poaceae
4. หญ้าข้าวนก Echinochloa colonum, jungle rice, Poaceae
5. หญ้าตีนกา Eleusine indica, goosegrass, Poaceae
6. หญ้าพง Sorghum halepense, johnsongrass, Poaceae
7. หญ้าคา Imperata cylindrica, cogon grass, Poaceae
8. ผักตบชวา Eichhornia crassipes, waterhyacinth, Pontederiaceae
9. ผักเบีย้ ใหญ่ Portulaca oleracea, purslane, Portulacaceae
10. ผักขมป่ า Chenopodium album, lamb’s quarters, goosefoot, Chenopodiaceae
11. หญ้าตีนกา Digitaria sanguinalis (D. nuda), large crabgrass, Poaceae
12. ผักบุง้ ร้วม Convolvulus arvensis, field bindweed, Convolvulaceae
13. ข้าวโอ๊ตป่ า Arvena fatua and other wild oats, Poaceae
14. ผักขมดอกเขียว Amaranthus hybridus smooth amaranthus, Amaranthaceae
15. ผักขมหนาม Amaranthus spinosus, spiny amaranthus, Amaranthaceae
16. แห้วไทย Cyperus esculentus, yellow nutsedge, Cyperaceae
17. หญ้านมหนอน Paspalum conjugatum, paspalum, sour grass, Hilo grass, Poaceae
18. หญ้าโขย่ง Rottboellia exaltata, itchgrass, Poaceae
ในบรรดาวัชพืชทัง้ 18 ชนิดนี้ มีงานวิจยั ในการใช้ไรควบคุมในฟลอริดาเพียง 2 ชนิดเท่านัน้ คือหญ้าเบอร์
มิ ว ดาซึ่ ง เป็ นวั ช พื ช บก โดยศึ ก ษา ศั ก ยภาพของไร stunt mites ประกอบด้ ว ย Aceria cynodoniensis
(Eriophyidae), Steneotarsonemus furcatus และ S. paspali (Tarsonemidae) และ ผักตบชวาซึง่ เป็ นวัชพืชน้ า
ในการใช้ไร Orthogalumna terebrantis (Galumnidae) กับรายงานว่าในฟลอริดามีไร eriophyid ทีอ่ าจนาไปใช้
ควบคุ มวัชพืชโดยชีว วิธ ี ได้ คือ ไร Acalitus mikaniae เพื่อ ควบคุ มต้นขี้ไก่ ย่านชนิด Mikania scandens ใน
อินเดีย ไร Aceria lantanae เพื่อควบคุมต้นผกากรอง นอกจากนัน้ Cromroy (1983) ได้จดั ทารายชื่อของไรกิน
พืช ที่ม ีบ ัน ทึก ว่ า พบบนวัช พืช ชนิ ด ต่ า ง ๆ เช่ น ผัก ขมหนาม (Amaranthus spinosus) หญ้า ก้น จ้า ขาว หรือ
ปื นนกไส้ (Bidens pilosa) สาบเสือ (Chromolaena odorata) ผักบุ้งร้วม (Convolvulus arvensis) หญ้าแพรก
(Cynodon dactylon) แห้วหมู (Cyperus rotundus) หญ้าคา (Imperata cylindrica) และ โคกกระสุน (Tribulus
terrestris) เป็ นต้น ทีพ่ บในการทบทวนเอกสารจากทัวโลก
่
ถึงเมือ่ ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) เท่านัน้
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9.1 การใช้ไรกิ นพืชควบคุมวัชพืชโดยชีววิ ธี
Julien & Griffiths (1998) รายงานว่าก่อนปี ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) ก่อนการเริม่ โครงการควบคุม
ผักตบชวาโดยชีววิธใี นฟลอริดาโดย USDA พบไรผักตบชวา Orthogalumna terebrantis (ภาพที่ 9.4) ซึ่งคาด
ว่าอาจเข้าไปพร้อมกับการนาผักตบชวาเข้าไปในประเทศจากอเมริกาใต้ และไรได้แพร่กระจายทัวไปเป็
่
นจุด ใน
แหล่งน้ าต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง แต่พบว่าไม่สามารถควบคุมผักตบชวาได้พยี งพอ หรืออาจเข้าไปโดยบังเอิญ
พร้อมกับการนาด้วงงวงผักตบชวาลายแต้ม Neochetina eichhorniae จากอเมริกาใต้ เข้าไปในฟลอริดาเมื่อ
ค.ศ. 1968 และต่อมาพบโดยบังเอิญในเกาะจาเมกาเมื่อ ค.ศ. 1969 ในคิวบาและเม็กซิโกเมื่อ ค.ศ. 1977 กับมี
การนาเข้าไปในแซมเบียเมื่อ ค.ศ. 1971 ซึง่ พบว่าสามารถตัง้ รกรากได้ดเี มือ่ ค.ศ. 1977 และแพร่กระจายเข้าไป
ในแอฟริกาใต้เมื่อ ค.ศ. 1990 และ Malawi ก่อน ค.ศ. 1991 ส่วนการนาเข้าไปในอินเดียจากฟลอริดาเมื่อ ค.ศ.
1986 และปลดปล่อยใน Bangalore และ Kerala เมื่อ ค.ศ. 1991 ไรสามารถตัง้ รกรากได้ดใี นทุกจุดปลดปล่อย
ลงทาลายใบแก่ของผักตบชวา แต่ไม่มผี ลในการควบคุม

ภาพที่ 9.4 ไรผักตบชวา (water hyacinth mite, Orthogalumna terebrantis) (แหล่งทีม่ า: Wikipedia,
The Free Encyclopedia)
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นอกจากนัน้ Julien & Griffiths (1998) รายงานเพิม่ เติมว่า มีการใช้ไ รสี่ขา (eriophyid mites) ใน
การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี เช่นการนาไร Eriophyes (Aceria) chondrillae จากยุโรปเข้าไปใช้ควบคุมต้นโครง
กระดูก (skeleton weed, Chondrilla juncea) ซึง่ มีถนิ่ กาเนิดในแถบตอนใต้ของสหภาพโซเวียตรัสเซีย แถบเมดิ
เตอร์เรเนียนในยุโรป และเอเชียไมเนอร์ โดยออสเตรเลียนาเข้าไปจากอิตาลีเมื่อ ค.ศ. 1971 และจากกรีกเมื่อ
ค.ศ. 1985 สหรัฐอเมริก านาเข้าไปที่แ คลิฟอร์เ นียจากอิต าลีเ มื่อ ค.ศ. 1977 ตัง้ รกรากได้ดีและให้ผ ลในการ
ควบคุมอย่างเพียงพอในรัฐแคลิฟอร์เนีย ไอดาโฮ ออริกอน และ วอชิงตัน ส่วนอาร์เจนตินานาไรชนิดนี้เข้าไป
จากอิตาลีผ่านสหรัฐฯ เมื่อ ค.ศ. 1989 แพร่กระจายไปทัว่ แต่ไม่มกี ารประเมินผล รวมถึงการใช้ไร Eriophyes
(Aceria) malherbae ซึง่ สร้างปมบนใบและลาต้นของผักบุง้ ร้วม (field bindweed, Convolvulus arvensis) และมี
ถิ่น ก าเนิ ด อยู่ใ นยุ โ รปทางตอนใต้ ข องฝรัง่ เศส จากอิต าลีเ ข้า ไปใช้ใ นแคนาดา และจากกรีก เข้า ไปใช้ใ น
สหรัฐอเมริกาเมือ่ ค.ศ. 1989 และการนาไร Aculus hyperici ซึง่ มีแหล่งกาเนิดอยูใ่ นยุโรปเช่นกัน เข้าไปควบคุม
Saint John's wort (Hypericum perforatum, Clusiaceae) ในรัฐนิวเซ้าท์เวลล์และวิคตอเรียในออสเตรเลีย เมื่อ
ค.ศ. 1991 และจากการปลดปล่อยในภาคสนาม 245 ครัง้ ใน 108 จุดปลดปล่อย พบว่าสามารถลดชีวมวลของ
ยอดอ่อนและรากได้ดกี ต็ าม กลับไม่มผี ลในการควบคุมเท่าใดอย่างมีนยั สาคัญนัก
ต่อมา Carlos Vásquez แห่ง Department of Life Sciences, Faculty of Agronomy, Universidad
Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Lara State, Venezuela และคณะ ใน Vásquez (2015)
ทบทวนเอกสารและรายงานเกี่ยวกับการใช้ไรกินพืช (phytophagous mites) ในการควบคุมวัชพืชในปั จจุบนั
และศัก ยภาพของไรในการเป็ น ตัว กระท าการควบคุ ม วัช พืช โดยชีว วิธ ี ว่ า ไรเริ่ม ได้ร บั ความสนใจมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ไรสีข่ า ในวงศ์ Eriophyidae เพราะมีความเฉพาะเจาะจงสูง โดยไร eriophyids ในบางสกุล ที่
มีก ารน ามาใช้ ใ นการควบคุ ม วัช พืช บางชนิ ด ในประเทศต่ า ง ๆ ทัว่ โลกคือ Aceria, Acalitus, Aculops,
Cecidophyes, Epitrimerus, Eriophyes, Leipothrix, Metaculus, และ Phyllocoptes กับเริม่ มีการศึกษาการใช้ไร
แมงมุม (spider mite) หรือ ไรแดง (red mite) ในวงศ์ Tetranychidae) ในการควบคุมวัชพืชด้วยเช่นกัน
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9.2 การใช้ไรควบคุมวัชพืชโดยชีววิ ธีในประเทศไทย
ในประเทศไทย ยังไม่พบว่ามีการนาไรกินพืชมาใช้ประโยชน์ในการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี บรรพต
ณ ป้ อมเพชร (pers. com.) กล่าวว่าในการสารวจศัตรูธรรมชาติของผักตบชวาในประเทศไทย ในช่วงต้นของ
โครงการตัง้ แต่ พ.ศ. 2518 พบไรแมงมุม Tetranychus sp. ลงกินใบผักตบชวาเป็ นหย่อม ๆ ทัวไปตามบ่
่
อน้ าใน
บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และคลองรังสิต จ.ปทุมธานี เมือ่ ดูเผิน ๆ น่าทีจ่ ะมีศกั ยภาพดี แต่ไร
ชนิดนี้ไม่มคี วามเฉพาะเจาะจงพืชอาศัย และไม่มผี ลในการควบคุมแต่อย่างใด กับเป็ นทีร่ กู้ นั อย่างกว้างขวางว่า
พืชน้ าในวงศ์ Pontederiaceae จะมีไรหลายชนิดใช้เป็ นพืชอาศัย แต่ไรศัตรูพชื เหล่านี้ท่พี บในการสารวจ ไม่ม ี
ความสาคัญและคุณสมบัตเิ พียงพอที่จะนามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธไี ด้ (A.D. Wright,
pers. com.) ต่อมา อัญชลี สวาสดิ ์ธรรม (2541) แห่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญ บุร ี จาแนกตัว อย่า งไรแดงหรือ ไรแมงมุม ที่พ บในผักตบชวาใน จ.ปทุมธานี ว่าเป็ น Tetranychus
hydrangea (Acari: Tetranychidae) ซึ่งเป็ นไรศัตรูพชื ที่สาคัญของสตรอเบอรีและพืชเศรษฐกิจอีกหลายชนิด
และไม่น่าทีจ่ ะนามาใช้ประโยชน์ได้
McFadyen (1995) รายงานว่าไรทาปมใบสาบเสือ (chromolaena mite, Acalitus adoratus) ซึ่งมี
ถิน่ ดัง้ เดิมอยู่ในทรินิแดดและอเมริกาใต้ และมีความเฉพาะเจาะจงสูงกับสาบเสือเท่านัน้ มีการแพร่กระจายโดย
บังเอิญโดยไม่มกี ารนาเข้าที่ตงั ้ ใจ เข้าไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบตัง้ แต่ตอนเหนือของประเทศไทย
จนถึงอินโดนีเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ และ หมู่เกาะคาโรไลน์ และคาดว่าติดมา (phoresy) กับการนาด้วงกินเมล็ด Apion
brunneonigrum (Coleoptera: Apionidae) จากทรินิแดด เข้าไปควบคุมสาบเสือในซาบาห์ มาเลเซียเมื่อ ค.ศ.
1972 (พ.ศ.2515) แล้วแพร่กระจายออกไปตามธรรมชาติ โดยพบว่าแพร่กระจายเข้ามาจากมาเลเซียในภาคใต้
ของประเทศไทย ตัง้ แต่ พ.ศ. 2527-28 แล้วแพร่กระจายสู่ภาคกลาง ภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย (บรรพต ณ ป้ อมเพชร, pers.com.) และมีการยืนยันโดย McFadyen (1995) ว่าพบในอุ ทยาน
แห่ งชาติเ ขาใหญ่ ระหว่างการดูงานภาคสนามของการประชุม First International Workshop on Biological
Control of Chromolaena odorata ซึ่ ง จั ด โ ด ย ศู น ย์ วิ จั ย ค ว บ คุ ม ศั ต รู พื ช โ ด ย ชี วิ น ท รี ย์ แ ห่ ง ช า ติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ University of Guam, Mangilao, Guam ทีก่ รุงเทพฯ เมือ่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2531 และในการนาหนอนแมลงวันเจาะยอดสาบเสือ (shoot-tip borer) (Melanagromyza eupatoriella, Diptera:
Agromyzidae) จากทรินิแดด เข้ามาในประเทศไทยโดยบรรพต ณ ป้ อมเพชร (pers. com.) เมื่อ ค.ศ. 1977
(พ.ศ. 2520) นัน้ ได้นาเฉพาะยอดอ่อนของต้นสาบเสือที่มหี นอนอยู่ภายใน และไม่มกี ารนาใบสาบเสือที่มปี มที่
เกิดจากการลงทาลายของไรติดเข้ามาด้วย และพบว่าไรทาปมใบสาบเสือ ไม่มผี ลในการควบคุมสาบเสือแต่อย่าง
ใด
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สรุป (Conclusion)
ในขณะทีก่ ารใช้แมลงกินพืช (phytophagous insect) เป็ นตัวกระทาการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี มี
การดาเนินการกันอย่างกว้างขวางทัวโลกรวมทั
่
ง้ ในประเทศไทยด้วย แต่ยงั ไม่มกี ารใช้สตั ว์ขาปล้อง (arthropod)
ทีใ่ กล้เคียงกับแมลงคือไรกินพืช (phytophagous mite) เป็ นตัวกระทาการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธมี ากนัก และไร
กินพืชส่วนใหญ่ท่นี ามาใช้จะเป็ นพวกไรสี่ขาทาปมและไรกามะหยีใ่ นวงศ์ Eriophyidae เป็ นส่วนใหญ่ เช่น ไร
Eriophyes chondrillae ในการควบคุ ม ต้ น โครงกระดู ก (skeleton weed) ในสหรัฐ อเมริก า แคนาดา และ
อาร์เจนตินา และ A. lantanae ในการควบคุมต้นผกากรองในแอฟริกาใต้และออสเตรเลีย กับเริม่ มีการนาไรบาง
ชนิดในวงศ์ Tetranychidae มาใช้ค ือ Tetranychus lintearius จากประเทศอังกฤษ ในการควบคุ มต้น gorse
(Ulex europaeus, Fabaceae) ซึ่งเป็ นพืชพื้นเมืองในอังกฤษและยุโรปตะวันตก ที่ระบาดเข้าไปในนิวซีแลนด์
สหรัฐ อเมริก า และฮาวาย ส่ ว นไร oribatid ในวงศ์ Galumnidae ที่น ามาใช้ ก็ ม ีเ พีย งชนิ ด เดีย วคือ ไร
Orthogalumna terebrantis ในการควบคุมผักตบชวาในหลายประเทศ แต่กไ็ ม่ค่อยจะได้ผลดีเท่าใดนัก ส่วนใน
ประเทศไทย ไม่มกี ารใช้ไรในการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี แต่พบมีว่าไรทาปมใบต้นสาบเสือ Acalitus adoratus
จากทรินิแดด ที่นาเข้าไปใช้ควบคุมสาบเสือในซาบาห์ มาเลเซียเมื่อพ.ศ.2515 แล้วแพร่กระจายเข้ามาจาก
มาเลเซียในภาคใต้ของประเทศไทย ตัง้ แต่ พ.ศ. 2527-28 ในปั จจุบนั สามารถพบได้ทวประเทศ
ั่
แต่ไม่มผี ลในการ
ควบคุมแต่อย่างใด
ดังนัน้ จึงเป็ นทีย่ อมรับกันว่า การใช้ไรในการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี ยังมีการดาเนินการน้อยมาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับการใช้แมลง และคงจะไม่มกี ารใช้ไรกันมากนัก ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ในการควบคุมโดยชีววิธแี บบ
เพิม่ ขยาย (Augmentative biological control) หรือ ในการควบคุมโดยชีววิธแี บบคลาสสิก (Classical biological
control) ก็ตาม
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บทที่ 10
กำรควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีโดยเชื้อโรคพืช
(Biological Control of Weeds with Plant Pathogens)
การควบคุ มแมลงศัต รูพืชโดยการใช้จุล ินทรีย์ท่กี ่ อ โรคในแมลง (entomopathogens) สามารถ
ย้อนกลับไปถึง ค.ศ. 1835 (พ.ศ. 2378) เมื่อ Agostino Bassi หรือ Bassi de Lodi (1773-1856) (ภาพที่ 10.1)
นักกีฏวิทยาชาวอิตาลี พบว่าเชื้อรามัสคาร์ดนี สีขาว (white muscardine fungus) (Beauveria bassiana) เป็ น
สาเหตุของโรคในหนอนไหม (Bombyx mori) และ ได้รบั เกียรติให้เป็ น “บิดาของวิชาโรคแมลงวิทยา” (Father of
Insect Pathology) และ การพบเชื้ อ รามั ส คาร์ ดี น สี เ ขี ย ว ( green muscardine fungus) (Entomophora
anisoplae) ซึ่งในปั จจุบ นั คือ Metarhizium anisoplae ที่ลงทาลายด้วงกินเมล็ดข้าวสาลี (wheat cockchafer)
(Anisoplia austriaca, Coleoptera: Scarabaeidae) เมือ่ ค.ศ. 1879 (พ.ศ. 2422) โดย Elie Metchnikoff (18451916) (ภาพที่ 10.1) นักจุล ชีว วิทยาชาวรัส เซีย ซึ่งเป็ นผู้ร่ว มงานกับ Louise Pasteur (1822-1895) นักจุล
ชีววิทยาชาวฝรังเศสผู
่
้ค้นคิดขบวนการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและจุลนิ ทรียใ์ นน้ านมสดโดยความร้อนที่ 72°C เมื่อ
ค.ศ. 1864 (พ.ศ. 2407) ทีเ่ รียกว่าขบวนการ “pasteurization” และต่อมา Elie Metchnikoff ได้รบั รางวัลโนเบล
(Nobel Prize) ร่วมกับ Paul Ehrlich (1854-1915) (ภาพที่ 10.1) นายแพทย์ชาวเยอรมัน เมือ่ ค.ศ. 1908 (พ.ศ.
2451) จากการค้นพบกลไกของภูมคิ ุม้ กัน (immunity) ป้ องกันตนเองโดยเซลล์ทเ่ี รียกว่า phagocytes ในร่างกาย
ของสัตว์ ทีจ่ ะรวมตัวกันทาลายสิง่ แปลกปลอมทีเ่ ข้ามาในร่างกายของตน ทีเ่ รียกว่ากระบวนการ “phagocytosis”
(ฟาไกไซโทซิส) (Tanada & Kaya, 1993
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Agostino Bassi
Elie Metchnikoff
Paul Ehrlich
(1773-1856)
(1854-1915)
(1845-1916)
ภาพที่ 10.1 Agostino Bassi” ผูพ้ บว่าเชือ้ รามัสคาร์ดนี สีขาวเป็ นสาเหตุของโรคในหนอนไหม และ Elie
Metchnikoff ผูพ้ บว่าเชือ้ รามัสคาร์ดนี สีเขียวเป็ นสาเหตุของโรคในด้วงกินเมล็ด ข้าวสาลี
และได้รบั รางวัล Nobel Prize ร่วมกับนายแพทย์ Paul Ehrlich เกีย่ วกับ
กระบวนการ phagocytosis (แหล่งทีม่ า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)
10.1 สถานภาพของการใช้เชื้อโรคพืชในการควบคุมวัชพืชโดยชีววิ ธี
Charles L. Wilson ปั จจุบนั คือ Founder/Chairman & CEO, World Food Preservation Center,
Shepherdstown, West Virginia ในขณะทีเ่ ป็ นอาจารย์โรคพืชวิทยาอยูท่ ่ี University of Arkansas, Fayetteville,
Arkansas และก่ อ นย้ า ยไปอยู่ ท่ี USDA-ARS Appalachian Fruit Research Station ใน West Virginia ใน
Wilson (1969) ใน Annual Review of Phytopathology กล่าวว่าความคิดในการใช้เชือ้ โรคพืชเพื่อควบคุมวัชพืช
มีความเก่าแก่พอๆ กับวิชาโรคพืชวิทยา เป็ นความคิด ทัง้ ของบุคคลธรรมดาและนักวิทยาศาสตร์เช่นกัน ซึง่ จะ
เห็น ได้จ ากจดหมายของเกษตรกรรายหนึ่ ง ที่ส่ ง ถึง Dr. Byron D. Halsted แห่ ง New Jersey Agricultural
Experiment Station ก่ อ น ค.ศ.1893 (พ.ศ. 2436) ที่เ ขีย นว่ า “เมื่อ สองปี ท่ีผ่ า นมา แปลงพืช ไร่ป ระมาณ 1
เอเคอร์ของเรา มีตน้ หนาดแคนาดา (Canada thistle) ปกคลุมอยู่ แต่เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะออกดอกเต็มที่ ปรากฏว่ามี
ราสนิม (rust) ชนิดหนึ่ง (ซึง่ ต่อมาพบว่าราชนิดนัน้ คือ Puccinia punctiformis) ลงทาลายจนแทบจะไม่มเี มล็ดที่
จะเจริญเติบโตจนเต็มทีไ่ ด้ เราจึงไถกลบพืน้ ทีแ่ ปลงนัน้ ในฤดูใบไม้รว่ ง และในปี ทผ่ี ่านมา แทบจะไม่มตี ้นหนาด
แคนาดาปรากฏขึน้ มาให้เห็น แม้แต่ตน้ เดียว ถ้าหากมีการทาให้ราสนิมชนิดนี้แพร่กระจายไปทัวประเทศ
่
ก็ค งจะ
สามารควบคุมต้นหนาดแคนาดาได้อย่างเป็ นอย่างดี”
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ต้นหนาดแคนาดา (Canada thistle) (Cirsium arvense, Asteraceae) (ภาพที่ 10.2) เป็ นพืชล้มลุก
ชนิดทีใ่ กล้เคียงกับต้นหนาดหนาม (Cirsium lincare) ในแถบเอเชียและประเทศไทย

ภาพที่ 10.2 ต้นหนาดแคนาดา (Cirsium arvense) และการทาลายโดยราสนิม Puccinia punctiformis
(แหล่งทีม่ า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)
Wilson (1969) วิจารณ์ว่า “เมล็ดพันธุข์ องความคิด” ทีจ่ ะใช้เชือ้ โรคพืชทาลายวัชพืช ได้พกั ตัวตัง้ แต่
การหว่านเมล็ด ซึง่ มิใช่การพักตัวของเมล็ดพืช แต่เป็ นการพักตัวของการเพาะปลูกโดยนักโรคพืช ซึง่ ผิดกับนัก
กีฏวิทยาผู้ซ่งึ ประสบความสาเร็จมากมายกับการใช้แมลงควบคุ มวัชพืช และจากการก่อตัง้ และเป็ นหัว หน้ า
ผูบ้ ริหาร (Chief Executive Officer - CEO) ของ World Food Preservation Center เขาได้รบั เกียรติและฉายา
ว่าเป็ น “บิดาของการควบคุมโรคหลังการเก็บเกีย่ วของผลไม้และพืชผักโดยชีววิธ”ี (Father of biological control
of postharvest diseases of fruits and vegetables)
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ในส่วนของสถานภาพของการใช้เชื้อโรคพืชในการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี T.F. Freeman, R.
Charudattan แ ล ะ K. E. Conway แ ห่ ง Plant Pathology Department, University of Florida, Gainesville,
Florida ใน Freeman et al. (1977) สืบเนื่องมาจากการวิจารณ์โดย Wilson (1969) กล่าวว่าเป็ นการประเมินที่
ต่ ากว่าความเป็ นจริง เพราะมีข่าวลือ บนพื้นฐานของความเป็ นจริง ว่ามีการรวมโรคพืชเข้าไว้ใ นการศึกษา
เกี่ยวกับการควบคุมโดยชีววิธ ี เพื่อวัตถุประสงค์ในการทาสงครามชีวภาพ (biological warfare) ในช่วงระหว่าง
และหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง (พ.ศ. 2482-2488) และ ในการแก้ไขปรับปรุงหนังสือทีเ่ กีย่ วกับการควบคุมแมลง
ศัตรูพชื โดยชีววิธ ี โดย Sweetman (1936) ใน Sweetman (1958) มีการกล่าวถึงความสาคัญของโรค ในการ
ช่วยหนอนผีเสือ้ Cactoblastis cactorum ในการควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา Dodd (1940) รายงานว่าเชื้อ
รา Gloeosporium lunatum, Phyllosticta concava และ Montagnella opuntiarum ในบางโอกาสพบว่ า เป็ น
“ปรสิตปฐมภูม”ิ (primary parasites) ทีล่ งทาลายต้นกระบองเพชรใบเสมา และ บางครัง้ พบว่าโรคเน่ าแบคทีเรีย
(bacterial soft rot) ซึง่ เป็ น “ปรสิตทุตยิ ภูม”ิ (secondary parasite) มีบทบาททีส่ าคัญกว่าปรสิตปฐมภูม ิ และการ
ยืนยันให้มกี ารศึกษาและการใช้เชือ้ โรคพืชอย่างรัดกุมในการควบคุมวัชพืชด้วย
นอกจากนัน้ Freeman et al. (1977) กล่ า วเพิ่ม เติม ว่ า ในหนัง สือ “Biological Control of Insect
Pests and Weeds” ของ DeBach (1964b) ทัง้ หมด 844 หน้า ซึ่งเป็ นหนังสือที่เป็ นมาตรฐานในการอ้างอิง มี
เนื้อหาน้อยกว่าหนึ่งหน้า (หน้า 637) ซึง่ กล่าวถึงตัวกระทาการควบคุมทีไ่ ม่ใช่แมลง และ เนื้อหาในหน้านี้ มีการ
กล่าวถึงเชือ้ โรคพืชพร้อมกันไปกับแกะ แพะ ห่าน ปลา และ หอยต่าง ๆ อีกทัง้ ในการประชุมวิชาการเกี่ยวกับ
การควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธ ี ที่สนับสนุ นโดย The American Association for the Advancement of Science
เมื่อ ค.ศ. 1969 ไม่มนี ักโรคพืชวิทยาเข้าร่วมด้วยแม้แต่คนเดียว ส่วนในการประชุมวิชาการอื่น ๆ เช่น First
International Symposium on Biological Control of Weeds 1969 ที่ CIBC Station, Delémont ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์แลนด์ พบว่ามีนักโรคพืชวิทยาเข้าร่ว มประชุมเพียงคนเดียว ในการประชุมฯ ครัง้ ที่สองที่กรุงโรม
ประเทศอิตาลี เมื่อ ค.ศ. 1971 มี 2 คน จนกระทังเมื
่ ่อ ค.ศ. 1973 มีนักโรคพืชวิทยาเพียง 2 คนเข้าร่วมประชุม
ใน Third International Symposium on Biological Control of Weeds ณ เมือ ง Montpellier ประเทศฝรังเศส
่
ทัง้ นี้ ในการจัดทาบัญชีวชั พืชเป้ าหมาย 70 ชนิด เพื่อการควบคุมโดยชีววิธ ี โดย The Weed Science Society
of America (no date) เมื่อ ค.ศ. 1973 มีวชั พืชเพียง 5 ชนิดเท่านัน้ ที่เป็ นวัชพืชในเป้ าหมายของการควบคุ ม
โดยการใช้เชือ้ โรค ซึง่ คงจะเป็ นเพราะว่าเมื่อมีการสนับสนุ นทุนการวิจยั หรือเมื่อมีการดาเนินการทีเ่ กี่ยวกับการ
ควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี ผูบ้ ริหารกองทุนส่วนใหญ่ มักจะคิดถึงแต่ทางด้านกีฏวิทยา เท่านัน้
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ในภาพรวม Freeman et al. (1977) กล่าวว่านักโรคพืชวิทยาได้พฒ
ั นาแนวทางของการควบคุม
วัชพืชโดยชีววิธไี ว้ 2 ทาง คือ
1. การใช้เ ชื้อ โรคในท้อ งถิ่น (endemic pathogens) ในรูป แบบของ “สารก าจัด วัช พืช ชีว ภาพ”
(biological herbicides) และ
2. การค้น หา (search) และการน าเชื้อ โรคต่ า งถิ่น (exotic pathogens) เข้า มาใช้ ซึ่ง เป็ น การ
ควบคุมโดยชีววิธแี บบคลาสสิก (Classical biological control) เช่นเดียวกันกับการใช้แมลง โดย
นักกีฏวิทยาทีไ่ ด้รบั ความสาเร็จในการควบคุม
ในการใช้เชือ้ โรคในท้องถิน่ โครงการทีก่ ้าวหน้าไปมากคือ การพัฒนาการใช้เชือ้ รา Colletotrichum
gleosporiodes ในรัฐ อาร์ค ัน ซอ (Arkansas) เพื่อ การควบคุ มต้นโสน northern joint vetch (Aeschynomene
virginica, Fabaceae) ในรู ป ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ฉี ด พ่ น ในนาข้ า วทางอากาศ การใช้ เ ชื้ อ รา Phytophthora
citrophthora เพื่อควบคุม strangler vine (Morrenia odorata, Asclepiadaceae) ในสวนส้มในฟลอริดา และ การ
วิจ ัย การใช้เ ชื้อ รา Cercospora rodmanii เพื่อ ควบคุ ม ผัก ตบชวา (Eichhornia crassipes) ส่ ว นในโครงการ
การใช้เชือ้ โรคต่างถิน่ CSIRO Laboratory ใน Montpellier นาเชือ้ รา Puccinia chondrillina จากยุโรปทางตอน
ใต้ข องประเทศฝรังเศส
่
เข้า ไปทดสอบเพื่อ ใช้ค วบคุ ม ต้น โครงกระดูก (skeleton weed, Chondrilla juncea,
Asteraceae) ในออสเตรเลีย
van den Bosch et al. (1982) กล่าวว่าว่าการใช้เชือ้ โรคในท้องถิน่ ทัง้ 3 โครงการทีก่ ล่าวมานัน้ ถือ
ว่าเป็ นการใช้เชือ้ โรคพืชควบคุมวัชพืชโดยชีววิธแี บบขยายเพิม่ พูน (Augmentative biological control) ส่วนการ
ใช้เชือ้ โรคพืชต่างถิน่ ทีต่ อ้ งมีการนาเข้ามาจากต่างประเทศ (introduction) ถือได้ว่าเป็ นการใช้เชือ้ โรคพืชควบคุม
วัชพืชโดยชีววิธแี บบคลาสสิก (Classical biological control) เช่นเดียวกันกับการควบคุมแมลงศัตรูพชื โดยชีววิธ ี
เช่น การนาราสนิม Puccinia chondrillina จากประเทศอิตาลีเข้าไปใช้ควบคุมต้นโครงกระดูก (skeleton weed)
Chondrilla juncea, Asteraceae) ในออสเตรเลีย เมื่อ ค.ศ. 1971 (พ.ศ. 2514) การนาราสนิม Phragmidium
violaceum จากประเทศเยอรมนี เข้า ไปใช้ ค วบคุ ม ต้ น หนามไข่ ปู (blackberries, Rubus constrictus และ
R. ulmifolius, Rosaceae) ในประเทศชิล ี เมื่อ ค.ศ. 1973 (พ.ศ. 2516) และ การนาราเขม่าดา Cercosporella
ageratinae จากจาเมกา (Jamaica) เพื่อควบคุมต้น Hamakua pamakani หรือ mistflower (Ageratina riparia,
Asteraceae) ในฮาวาย เมื่อ ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) (Nakao & Funasaki, 1976; Trujillo et al., 1988) และ
ในแอฟริก าใต้ จ ากจาเมกาผ่ า นฮาวายเมื่ อ ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2432) ชื่อ วิท ยาศาสตร์ ข องราเขม่ า ด า
Cercosporella ageratinae ในปั จ จุ บ ัน คือ Entyloma ageratinae หรือ Entyloma compositarum (Barreto &
Evans, 1988; Trujillo et al., 1988)
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Van Driesche & Bellows (1996) กล่าวว่าการใช้ส ิ่งมีชีวติ ในการควบคุ มโรคพืชโดยชีววิธ ี ส่ว น
ใหญ่จะเน้นไปทีก่ ารอนุรกั ษ์ (conservation) และ การขยายเพิม่ พูน (augmentation) ในสภาพแวดล้อม มากกว่า
การนาเข้ามาใช้ (importation) เป็ นการควบคุมโดยชีววิธแี บบคลาสสิก ที่มกี ารดาเนินการอย่างกว้างขวาง ใน
การควบคุมแมลงศัตรูพชื และวัชพืช ซึ่งรายละเอียดของการดาเนินการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธแี บบต่าง ๆ จะ
พบได้ใน Cook & Baker (1983) และ Campbell (1989)
10.2 การควบคุมโดยการใช้เชื้อโรคพืชแบบคลาสสิ ก
Hajek (2004) กล่าวว่าจุลนิ ทรียใ์ นกลุ่มใหญ่ ๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา จุลนิ ทรียเ์ ซลล์เดียว
(protists) และใส้เดือนฝอย ต่างก็มชี นิดต่าง ๆ ที่เป็ น เชื้อโรคพืช แต่กลุ่มจุลนิ ทรีย์ท่มี กี ารเลือกมาใช้ใ นการ
ควบคุมวัชพืชมากทีส่ ุดคือเชือ้ รา โดยเน้นการใช้ประโยชน์โดยการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธแี บบคลาสสิกซึง่ ได้รบั
ความสาเร็จ โดยอ้างอิงมาจาก Charudattan (2001) คือ
1) การใช้ราสนิม (rust) Puccinia chondrillina จากอิตาลี เข้าไปควบคุมต้นโครงกระดูก
skeleton weed (Chondrilla juncea) ในออสเตรเลีย และในสหรัฐอเมริกาแผ่นดินใหญ่
2) การใช้ราสนิม (rust) Puccinia carduorum จากตุรกีและอิตาลี เข้าไปควบคุมต้น
nodding (musk) thistle (Carduus nutans) ในสหรัฐอเมริกาแผ่นดินใหญ่
3) การใช้ราสนิม (rust) Phragmidium violaceum จากยุโรป เข้าไปควบคุมต้นหนามไข่ปู
blackberry (Rubus spp.) ในประเทศชิล ี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
4) การใช้ราสนิมทาปม (gall rust) Uromyclardium tepperanum จากออสเตรเลีย
เข้าไปควบคุมต้น Acacia saligna ในแอฟริกาใต้
5) การใช้ราเขม่าดา (smut) Entyloma (Cercosporella) ageratinae จากจาเมกา
ในแถบทะเลแคริบเบียน เข้าไปควบคุมต้น Hamakua pamakani (Ageratina riparia)
ในฮาวาย
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10.3 การควบคุมโดยการใช้เชื้อโรคพืชแบบเพาะเชื้อ
ในการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธแี บบเพาะเชือ้ (Inoculative biological control) จะใช้กบั เชือ้ โรคพืช
พืน้ เมืองหรือทีป่ รับตัวตามธรรมชาติดแี ล้ว ทีม่ ปี ระสิทธิภาพแต่ไม่สามารถเพาะเลีย้ งเพิม่ ปริมาณได้ง่าย โดยการ
เพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณสายพันธุ์เ ท่ าที่จ ะท าได้ แล้ว นาไปฉี ดพ่นให้เ ป็ นการเพาะเชื้อ ในธรรมชาติ เพื่อ การ
ขยายพันธุต์ ่อไป ซึง่ ไม่ค่อยจะได้ผลเท่าใดนัก
10.4 การควบคุมโดยการใช้เชื้อโรคพืชแบบท่วมท้น
ส่วนการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธแี บบการปลดปล่อยแบบท่วมท้น (Inundative biological control)
เป็ นการใช้ผ ลิต ภัณฑ์ท่ีพฒ
ั นาขึ้นมา เหมือ นกับการใช้ส ารเคมีก าจัดวัชพืช (chemical herbicide) และเรียก
ผลิตภัณฑ์เหล่านัน้ เป็ น “สารกาจัดวัชพืชชีวภาพ” (bioherbicide) กับการทีส่ ารชีวภาพเหล่านัน้ จะได้มาจากเชือ้
รา ในบ่อยครัง้ จึงมีการเรียกเป็ น “สารเชือ้ รากาจัดวัชพืช” (mycoherbicide) ซึง่ มีตวั อย่างของเชือ้ โรคพืช ทีม่ กี าร
ขึน้ ทะเบียนและขยายการผลิตในเชิงพาณิชย์ ในประเทศต่าง ๆ โดยอ้างอิงมาจาก Charudattan (2001) เช่น
1. แบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv. poae (Camperico) ใช้ควบคุมหญ้า annual
blue grass (Poa annua) ในสนามกอล์ฟ ในประเทศญี่ป่ นุ
2. เชือ้ รา Chondrostereum purpureum (BioChon) ใช้ควบคุมต้นไม้ใบกว้างในสวนป่ า
ปลูกต้นไม้ ในสหรัฐอเมริกา
3. เชือ้ รา Colletotrichum gleosporiodes (Biomal) ใช้ควบคุมต้น mallows (Malva spp.)
ในพืชต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
4. เชือ้ รา Colletotrichum gleosporiodes (Hakatak) ใช้ควบคุมต้น silky needlebush
(Hakea sericea) ในพืน้ ทีต่ ามธรรมชาติ ในแอฟริกาใต้
5. เชือ้ รา Colletotrichum gleosporiodes f.sp. aeschynomene (Collego) ใช้ควบคุมต้น
โสนขน northern jointvetch (Aeschynomene virginica) ในข้าวและถัวเหลื
่ อง
ในสหรัฐอเมริกา
6. เชือ้ รา Cylindrobasidium laeve (Stumpout) ใช้ควบคุมต้นกระถินดา acacia
(Acacia spp.) ในสวนป่ าปลูกต้นไม้ ในแอฟริกาใต้
7. กลุ่ม Chromista (Protists) (Oomycetes) Phytophthora palmivora (DeVine) ใช้
ควบคุมต้น strangle vine (Morrenia adorata) ในสวนส้ม ในฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
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สรุป (Conclusion)
ในปั จจุบนั ได้มกี ารพัฒนาเชื้อโรคพืชบางชนิด สาหรับการควบคุมวัชพืช เป็ นการค้าคล้ายสารเคมี
กาจัดวัชพืช ในรูปแบบของ “สารก าจัดวัชพืชชีว ภาพ” (biological herbicide) (Copping, 2009) เช่น เชื้อ รา
Colletotrichum gloeosporoides f. sp. aeschynomene เพื่อ ควบคุ มต้นโสนขน Aeschynomene virginica ใน
ข้าวและถัวเหลื
่ อง มีช่อื ทางการค้าคือ Collego หรือ เชือ้ รา Colletotrichum gloeosporoides f. sp. malvae เพื่อ
ควบคุ ม วัช พืช ในวงศ์ Malvaceae ในพืช ต่ า ง ๆ และทุ่ ง หญ้ า มีช่ ือ ทางการค้า คือ Mallet WP หรือ เชื้อ รา
Cylindrobasidium laeve เพื่อควบคุมต้นกระถินดา (black wattle) (Acacia mearnsil และ Acacia pycnantha)
ในแอฟริกาใต้ ในทุ่งเลี้ยงสัต ว์ มีช่อื ทางการค้าคือ Stumpout หรือ แม้แต่ เ ชื้อ รา Entyloma ageratinae เพื่อ
ควบคุมต้น Hamakua pamakani หรือ mistflower (Ageratina riparia) ในพื้นที่ท่เี ป็ นป่ าและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัต ว์
ในฮาวายและนิวซีแลนด์
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บทที่ 11
กำรควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีโดยสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น
(Biological Control of Weeds with Other Organisms)
ในการควบคุ มวัช พืช โดยชีว วิธ ีโ ดยสิ่ง มีชีว ิต ชนิ ดอื่น นอกจากแมลง Huffaker (1964) กล่ าวว่ า
สิง่ มีชวี ติ อะไรก็ตาม ทีส่ ามารถจากัดการเจริญเติบโตหรือการสืบพันธุข์ องพืช อาจนามาใช้ในการควบคุมวัชพืช
โดยชีววิธไี ด้ ไม่ว่าจะเป็ นสัตว์ทงั ้ ที่อยู่สูงกว่าหรือต่ ากว่าแมลงทางอนุ กรมวิธาน เช่น ไรแมงมุม (spider mite)
(Tetranychus desertorum (= T. opuntiae), Acarina: Tetranychidae) จากเทกซั ส ในการควบคุ ม ต้ น
กระบองเพชรใบเสมา Opuntia stricta และ O. inermis ในออสเตรเลีย การใช้จุลนิ ทรียเ์ ช่นแบคทีเรีย และ เชือ้
รา ตลอดจนการใช้สตั ว์ท่มี กี ระดูกสันหลัง เช่น แกะ แพะ และ ห่าน และการใช้ปลาคาร์ป (Cyprinus carpio,
Cyprinidae) ในการควบคุมวัชพืชน้ า (Sweetman, 1936) การใช้ตวั ทาการควบคุมโดยชีววิธชี นิดต่าง ๆ เช่น
ปล ากิ น พื ช ( herbivorous fish) เช่ น ปล าเฉา (white amur) ( Ctenopharyngodon idella) หอย Marisa
cornuarietis ยกเว้นในนาข้าว และหอย Pomacea australis) การใช้กุ้ง crayfish (Orconectes causeyi) และ
การใช้ตวั แมนนาที หรือพะยูนหางกลม (manatee, Trichechus manatus) ในกายอานาและในฟลอริดา (Andres
& Bennett, 1975) รวมถึ ง การใช้ พืช กาฝาก (parasitic plants) ชนิ ด ต่ า ง ๆ เช่ น ต้ น ฝอยทอง (dodder)
(Cuscuta spp.) อาจนามาใช้ประโยชน์ในการช่วยควบคุมวัชพืชได้
อนึ่ ง เราควรที่จ ะตระหนั ก กัน ด้ ว ย ว่ า การใช้ ส ัต ว์ ต่ า ง ๆ เช่ น ปลา และสัต ว์ ท่ีม ีก ระดู ก สัน หลัง
(vertebrates) เช่น แกะ แพะ และ ห่าน ไม่สมควรที่จะถือว่าเป็ นการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธแี ต่อย่างใดทัง้ สิน้
เพราะสัตว์เหล่านัน้ เป็ นสัตว์ท่กี ินพืชเป็ นอาหาร (herbivores) และสามารถกินวัชพืชหลายชนิดได้เท่านัน้ เอง
คล้ายกับเป็ นการควบคุ มโดยวิธ ีกล (mechanical control) มากกว่า และเท่าที่ผ่ านมาไม่พ บว่ามีการใช้ส ตั ว์
เหล่านี้อย่างตัง้ ใจ ให้เป็ นตัวทาการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธ ี ทีจ่ ะมีนยั สาคัญ คุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ หรือ เป็ นที่
ยอมรับทางสังคมของชุมชน แต่อย่างใดทัง้ สิน้
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11.1 การควบคุมผักตบชวาและวัชพืชน้าโดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม
ผักตบชวามีถนิ่ กาเนิดในลุ่มน้ าแอมะซอนในอเมริกาใต้ เมื่อมีการนาผักตบชวาเข้าไปแสดงในงาน
World’s Industrial and Cotton Centennial Exposition ณ เมืองนิวออร์ลนี ส์ รัฐลุยเชียนา เมือ่ ค.ศ. 1884 และมี
การแจกต้นผักตบชวาเป็ นของขวัญให้ผเู้ ข้าชมงาน ต่อมาระบาดไปทัวแถบตะวั
่
นออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา
พบในฟลอริดาเมื่อ ค.ศ. 1895 และในแคลิฟอร์เนีย เมื่อ ค.ศ. 1904 เป็ นปั ญหาที่รุนแรงในทะเลสาบ หนองน้ า
พืน้ ทีช่ ุ่มน้า แม่น้า ลาธาร คลองส่งน้า และคลองระบายน้า ฯลฯ ทีต่ อ้ งมีการควบคุม
เมื่อ ค.ศ. 1910 ในสหรัฐอเมริกา สมาคมอาหารใหม่ (New Foods Society) เสนอแผนงานให้นา
ฮิปโปโปเตมัส Hippopotamus amphibius (Hippopotamidae) สัต ว์เ ลี้ยงลูก ด้ว ยน้ านมจากแอฟริก า (ภาพที่
11.1) เข้ามาทาฟาร์มเลีย้ งฮิปโปโปเตมัส (hippo ranching) ในอเมริกา เพื่อเป็ นการผลิตเนื้อสัตว์ ซึง่ ขาดแคลน
อย่างรุนแรงอยู่ในขณะนัน้ เพื่อการบริโภค และส่วนหนึ่ง ปลดปล่อยในแม่น้ าและพื้นทีห่ นองน้ าทีเ่ รียกว่า “บายู”
bayous ในลุยเซียนา เพื่อช่วยควบคุมวัชพืชน้ าและผักตบชวา โดยมีการเสนอร่างกฎหมาย American Hippo
Bill โดยวุฒสิ มาชิก Robert Broussand จากลุยเซียนา ต่อคณะกรรมาธิการเกษตร สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ
พิจารณาถกเถียงโต้แย้ง แต่ ในที่สุดแพ้ในการลงคะแนเสียงเพียง 1 คะแนนเท่านัน้ (Miller, 2013; Mooallem,
2013)

ภาพที่ 11.1 ฮิปโปโปเตมัส (Hippopotamus amphibius)
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นอกจากนัน้ มีรายงานโดย Allsopp (1960), Andres & Bennett (1975), Schuytema (1977) และ
Etheridge et al. (1985) ว่าในกายอานา (Guyana) มีการใช้พะยูนแมนนาที (manatee) หรือพะยูนหางกลม
หรือวัวทะเล (sea cow) (Trichechus manatus) ควบคุมวัชพืชน้าในแหล่งน้า ลาคลองและคลองส่งน้า ได้ผลเป็ น
อย่างดีมาตัง้ แต่ ค.ศ. 1885 จนถึงปั จจุบนั
แมนนาทีเป็ นสัตว์ทะเลเลีย้ งลูกด้วยน้านมขนาดใหญ่ จัดอยูใ่ นอันดับพะยูน (Order Sirenia) ในวงศ์
Trichechidae ใกล้เ คียงกับพะยูน หรือ หมูน้ า หรือ ดุห ยง (Dugong dugon) ซี่งอยู่ใ นวงศ์ Dugongidae ใน
ปั จจุบนั มีแมนนาทีเ พียง 3 ชนิดคือ แมนนาทีแอฟริก า หรือ หมูน้ าแอฟริก า (African manatee หรือ West
African manatee) (Trichechus senegalensis) อยู่ในแถบชายฝั ง่ มหาสมุทรแอตแลนติกด้านตะวันตกของทวีป
แอฟริก า แมนนาทีอ เมริก าใต้ หรือ หมู น้ า อเมริก าใต้ (Southern American manatee หรือ Amazonian
manatee) (T. inunguis) และ แมนนาทีแคริบเบียน หรือ หมูน้ าแคริบเบียน (Caribbean manatee หรือ West
Indian manatee หรือ North American manatee) (T. manatus manatus) ส่ ว นแมนนาทีฟ ลอริด า (Florida
manatee) ถือว่าเป็ นชนิดย่อย (subspecies) (T. manatus latirostris) ซึง่ สูญพันธุไ์ ปแล้ว ในปั จจุบนั แมนนาทีท่ี
พบในฟลอริดาถือว่าเป็ น T. manatus (ภาพที่ 11.2) แมนนาทีฟลอริดามีลาตัวยาวถึง 4.5 เมตร หรือมากกว่านัน้
และอยู่ได้ทงั ้ ในน้ าจืดและน้ าเค็ม ในอดีตแมนนาทีฟลอริดาเคยถูกล่าเพื่อเอาน้ ามันและหนัง แต่ปัจจุบนั ได้รบั
ความคุม้ ครองทางกฎหมาย เป็ นหนึ่งในกลุ่มสัตว์ชนิดทีเ่ สีย่ งต่อการสูญพันธุ์ (endangered species)

ภาพที่ 11.2 พะยูนแมนนาที หรือ พะยูนหางกลม หรือ วัวทะเล (Trichechus manatus)
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มีการทดสอบการใช้แ มนนาทีฟลอริดา (T. manatus) ซึ่งตัวที่โตเต็มที่ จะมีน้ าหนักตัว มากกว่า
1,000 กิโลกรัม และสามารถอยู่ได้ทงั ้ ในน้ าจืดที่ห่างจากน้ าเค็มถึง 300 กิโลเมตร และในน้ าเค็ม แมนนาทีจะ
สามารถกินวัชพืชน้ าได้ 5-11% ของน้ าหนักตัวต่อวัน และอัตราการใช้ในการควบคุมวัชพืชน้ า คือ 18 ตัวต่อ 1
เฮกตาร์ ในการควบคุ ม สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticellata) จอก (Pistia stratiotes) และ หญ้าเฟื อย
(wild celery) (Vallisneria americana) ในแหล่ ง น้ า ต่ า ง ๆ แต่ ไ ม่ไ ด้ผ ลดีนัก ในทางปฏิบ ัติ (Etheridge et al.,
1985) เพราะถึงแม้ว่าแมนนาทีจะกินวัชพืชน้ าได้ทุกชนิด แต่ผกั ตบชวาไม่เป็ นพืช น้ าตัวเลือกชนิดแรกที่จะกิน
และแมนนาทีออกลูกได้เพียง 1 ตัว ทุก 2-3 ปี และมีอายุ 50-60 ปี ไม่พบว่ามีศตั รูธรรมชาติ กับต้องอยู่ในเขต
น้าอุ่นตลอดปี จึงต้องล้มเลิกโครงการไปโดยปริยาย
อนึ่ ง ทัง้ ฮิป โปโปเตมัส และแมนนาทีทุ ก ชนิ ด มีส ถานภาพเป็ นสัต ว์ ส งวนที่ใ กล้ จ ะสู ญ พัน ธุ์
(endangered species) ในบัญชีรายชื่อแนบท้าย อยู่ในกลุ่มที1่ ซึง่ เป็ นรายชื่อของสัตว์และพืชทีใ่ กล้จะสูญพันธุ์
สูงทีส่ ุด ของ “อนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึง่ ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่ าทีใ่ กล้สูญพันธุ์ (Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Convention - CITES)” ซึง่ บางทีเรียก
เป็ น The Washington Convention ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 และประเทศไทยได้ให้
สัตยาบัน (ratification) เข้าเป็ นประเทศภาคี (contracting party) เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2526 และมีผล
บังคับใช้สาหรับประเทศไทย ตัง้ แต่วนั ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2526 เป็ นต้นมา
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11. 2 การควบคุมวัชพืชน้าโดยการใช้ปลากิ นพืช
Sweetman (1936) กล่าวว่าในแหล่งน้ าขนาดประมาณ 150 เอเคอร์ (ประมาณ 380 ไร่) บนเกาะ
ซาร์ดเิ นีย (Sardinia) ของประทศอิตาลี ทีเ่ ป็ นแหล่งเพาะพันธุย์ งุ มีวชั พืชน้าขึน้ อยูอ่ ย่างหนาแน่ น จนกระทังปลา
่
กินยุง (mosquito fish, Gambusia holbrooki, Poeciliidae) (= G. affinis) (ภาพที่ 11.3) ไม่สามารถที่จะแหวก
ว่ายไปมาเพื่อทีจ่ ะกินลูกน้ ายุงได้อย่างสะดวก จึงมีการนาปลาคาร์ป ทีไ่ ม่ระบุชนิดเข้าไปปลดปล่อยในแหล่งน้ า
นัน้ ทาให้วชั พืชน้าลดลงไปมาก จนกระทังไม่
่ พบว่ามีลกู น้ ายุงอยูใ่ นแหล่งน้านัน้ อีก แต่กล่าวกันว่ามิใช่เพราะปลา
กินยุง แต่ เ พราะว่าเมื่อ วัชพืชน้ าหมดไปแล้ว การเคลื่อ นไหวของน้ าดีข้นึ มาก ทาให้ไม่เ หมาะสมที่จะเป็ นที่
เพาะพันธุข์ องลูกน้ายุงอีกต่อไป

ภาพที่ 11.3 ปลากินยุง (mosquito fish, Gambusia holbrooki) (= G. affinis)
ตัวผูแ้ ละตัวเมีย
อนึ่ง ข้อมูลทีอ่ าจไม่ค่อยจะเป็ นทีร่ จู้ กั กันดีนกั ทีเ่ กีย่ วกับปลากินยุงในประเทศไทย ทีน่ ่าทีจ่ ะกล่าวไว้
ด้วย ว่ามีการนาปลากินยุงเข้ามาประเทศไทยจากประเทศซีเรีย เพื่อควบคุมลูกน้ายุงตัง้ แต่เมือ่ ค.ศ. 1929 (พ.ศ.
2472) โดยสุภาพสตรีลูกครึง่ อังกฤษและพม่า ไม่ทราบชื่อในประเทศไทย โดยนาเข้ามาทัง้ หมด 26 ตัว แต่รอด
ชีวติ เพียง 7 ตัว เมื่อเข้ามาถึงกรุงเทพ มอบให้เจ้ากรมรักษาสัตว์น้ า หรือกรมประมงในปั จจุบ ัน นาไปเพาะเลีย้ ง
เพิม่ เติมและปลดปล่อยทัวประเทศ
่
และ เอ็ดน่ า บรูเนอร์ บัลค์ลยี ์ (Ednah Bruner Bulkley) มิชชันนารีอเมริกนั
ทีเ่ ข้ามาทางานในประเทศสยามใน จ.เพชรบุร ี ขอปลากินยุงจากเจ้ากรมรักษาสัตว์น้ าไปเลีย้ งในสระน้ าในบ้านที่
จ.ตรัง โดยต้ อ งก าจัด ปลาตีน (mudskipper, Periophthalmus modestus) ออกจากสระน้ า ก่ อ น และน าไป
ปลดปล่อยให้กาจัดลูกน้ายุงใน จ.ตรัง (Stanton, 2003)
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Pieterse (1977) กล่าวว่าการควบคุมวัชพืชน้าในประเทศในเขตร้อนมีความสาคัญมาก แต่จะมีชนิด
ของตัวควบคุมโดยชีววิธนี ้อย ทีจ่ ะนามาใช้ได้ในทางปฏิบตั ไิ ด้ เช่น ปลาในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) และ
แมลงที่นามาใช้ในการควบคุมผักตบชวา ด้วยเหตุน้ี การใช้การควบคุมโดยวิธกึ ล หรือ การใช้แรงงาน หรือ
แม้แต่การใช้สารเคมีบา้ ง เป็ นแนวทางบูรณาการในการบริหารจัดการวัชพืช จะเป็ นการเหมาะสมในการควบคุม
วัชพืชน้าในประเทศในเขตร้อน
Julien (1992), Julien & Griffiths (1998) และ Bellows & Headrick (1999) รายงานว่ า ในการ
ควบคุมวัชพืชน้า มีการนาปลาในวงศ์ปลาตะเพียน Cyprinidae (ปลา carps) วงศ์ปลาหมอสี Cichlidae (cichlids)
และ วงศ์ปลากัดและปลากระดี่ Osphronemidae (gouramis หรือ gouramies) เข้าไปใช้ควบคุ มวัชพืช น้ าใน
ประเทศต่าง ๆ รวม 10 ชนิด ประกอบด้วย
1. วงศ์ปลาตะเพียน Cyprinidae คือ
- ปลาซ่ง หรือ ซ่งฮือ้ หรือ ปลาหัวโต (Hypophthalmichtys nobilis) (bighead carp)
- ปลาตะเพียน หรือ ปลาตะเพียนขาว หรือ ปลาตะเพียนเงิน (Barbonymus gonionotus)
(= Puntius javanicus) (Java barb, silver barb, white barb, common barb)
- ปลาเฉา หรือ เฉาฮือ้ หรือ ปลากินหญ้า (Ctenopharyngodon idella) (grass carp,
Chinese grass carp, white amur)
- ปลาลิน่ หรือ ลิน่ ฮือ้ หรือ ปลาเกล็ดเงิน (Hypophthalmichtys molitrix) (silver carp)
2. วงศ์ปลาหมอ Cichlidae คือ
- ปลาหมอเทศข้างลาย (Oreochromis aureus) (blue tilapia, Israeli tilapia)
- ปลาหมอเทศรีบยาว (O. macrochir) (=Tilapia macrochir) (longfin tilapia, greenhead
tilapia หรือ greenhead bream)
- ปลาหมอเทศ (O. mossambicus) (Mozambique tilapia, three spotted tilapia)
- ปลานิล (O. niloticus) (tilapia)
- ปลาหมอเทศ (Tilapia zillii) (=T. melanopleura, Coptodon zillii) (redbelly tilapia,
mango fish, St. Peter’s fish, Zill's tilapia, banded tilapia)
3. วงศ์ปลากระดีแ่ ละปลากัด Osphronemidae คือ
- ปลาแรด (Osphronemus goramy) (giant gourami)
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ปลาเหล่านี้ทุกชนิดเป็ นปลาน้ าจืดที่เป็ นปลาอาหารและแหล่งของอาหารโปรตีน ทุกชนิดเป็ นปลา
กินพืช (herbivorous fish) กินวัชพืชใต้น้ า (submersed weed) เช่น สาหร่ายไฟ (Chara sp.) สาหร่ายพุงชะโด
(Ceratophyllum demersum) สาหร่ า ยข้ า วเหนี ย ว (Utricularia aurea) สาหร่ า ยหางกระรอก (Hydrilla
verticellata) และวัชพืชลอยน้ า (free-floating weed) ขนาดเล็ก เช่น แหนแดง (Azolla pinnata) และ แหนเป็ ด
(Lemna perpusila) เป็ นต้น ในบรรดาปลาทัง้ 10 ชนิดนี้ มีการนาปลาเฉา หรือ ปลาเฉาฮื้อ หรือ ปลากินหญ้า
(Ctenopharyngodon idella) (ภาพที่ 11.4) มาใช้เป็ นตัวควบคุมวัชพืชน้ ามากทีส
่ ุด และใช้เป็ นอาหารพร้อมกัน
ไปด้วย

ภาพที่ 11.4 ปลาเฉา (Chinese grass carp, Ctenopharyngodon idella)
ปลาเฉาเป็ นปลากินพืชพื้นเมืองแถบแม่น้ าอามูร์ (Amur river) ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทวีป
เอเชีย ในเขตแดนระหว่างไซบีเรีย ประเทศรัสเซียและประเทศจีน มีเขตแพร่กระจายลงไปทางใต้ของประเทศจีน
จนถึงลุ่มแม่น้ า Xi River system หรือ Pearl River ในมณฑลกวางตุ้ง จนถึงชายแดนตอนเหนือของเวียดนาม
ปลาเฉาจะวางไข่ตามธรรมชาติเฉพาะในแม่น้ าที่ยาวและไหลเร็วที่มรี ะดับน้ าขึ้นลงที่แตกต่างกันไป แต่จะไม่
สามารถสืบพันธุ์ได้ในบึงน้ า ทะเลสาบ หรือ อ่างเก็บน้ า ปลาเฉาในระยะตัวอ่อน (juvenile stage) จะกินแพลง
ตอน และเปลีย่ นไปกินเฉพาะพืชเท่านัน้ เมือ่ ขนาดโตขึน้ ตัง้ แต่ประมาณ 15 ซม. ขึน้ ไป โดยกินพวกสาหร่าย แล้ว
เปลีย่ นไปกินพืชใต้น้ าชนิดต่าง ๆ เมือ่ อุณหภูมนิ ้าสูงกว่า 20°C ปลาเฉาจะกินพืชโดยตลอด มีการนาปลาเฉาเข้า
ไปในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 50 ประเทศทัวโลกเพื
่
่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ และเพื่อเป็ นอาหารในหลายประเทศใน
เอเชียและยุโรปตะวันออก
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11.2.1 การใช้ปลาเฉาควบคุมวัชพืชน้าในสหรัฐอเมริ กา
ในสหรัฐอเมริกามีการใช้ปลาเฉาเพื่อควบคุมวัชพืชน้ าในเกือบทุกรัฐ มีการนาปลาเฉาเข้าไปใน
สหรัฐ ฯ เป็ นครัง้ แรกโดย U.S. Fish and Wildlife Service เมื่อ ค.ศ.1963 ในสถานที่เ พาะเลี้ย งสัต ว์ น้ า
(aquaculture facility) โดยจากมาเลเซียเข้าไปที่เมือง Stuttgart รัฐอาร์คนั ซอ (Arkansas) และ จากไต้หวันเข้า
ไปที่ม หาวิท ยาลัย Auburn University เมือ ง Auburn รัฐ แอละแบมา (Alabama) เพื่อ การทดลองใช้เ ป็ น ตัว
ควบคุมโดยชีววิธ ี ควบคุมสาหร่ายหางกระรอก และพืชน้าอื่น ๆ และนาเข้าไปในรัฐฟลอริดาเมือ่ ค.ศ.1970
ภายใต้สภาพทีเ่ หมาะสม ปลาเฉาจะสามารถกินพืชได้มากกว่าน้ าหนักตัวหลายเท่าในแต่ละวัน ถ้า
มีอาหารมากปลาเฉาจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีขนาดใหญ่ หนัก 9.0 - 11.0 กิโลกรัม และบางตัวอาจหนักถึง
18.0 กิ โ ลกรั ม และมี อ ายุ ไ ด้ น านถึ ง 10 ปี และมี บ ั น ทึ ก ของ Florida Fish and Wildlife Conservation
Commission ว่ามีปลาเฉา triploid ทีเ่ ป็ นหมันที่จบั ได้มขี นาดใหญ่ มีอายุถงึ 15 ปี ลาตัวยาว 1.42 ม. และหนัก
ถึง 34 กิโลกรัม
Biss (2018) แห่ง University of Florida, Gainesville รายงานว่า ปลาเฉาเป็ นปลาชนิดพันธุต์ ่างถิน่
ในสหรัฐฯ การนาปลาเฉาไปใช้มกี ารควบคุมไม่เหมือนกันในแต่ละรัฐ และต้องมีการขออนุญาตในการทีจ่ ะนาปลา
เฉาไปใช้ประโยชน์ เพราะอาจมีผลกระทบต่อชนิดพันธุพ์ น้ื เมือง โดยทัวไปการควบคุ
่
มวัชพืชน้ าโดยการใช้ปลา
เฉา triploid ซึง่ เป็ นปลาทีเ่ ป็ นหมันในพืน้ ทีท่ ม่ี วี ชั พืชน้ ามาก จะมีความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ หากนาไปใช้ร่วมกับ
การใช้สารกาจัดวัชพืช โดยจะต้องใช้สารกาจัดวัชพืชควบคุมวัชพืชเหล่านัน้ ก่ อน เพื่อลดชีวมวลของวัชพืชใน
เบื้องต้น ต่อจากนัน้ ถึงจะปล่อยปลาลงในแหล่งน้ า ให้ควบคุมการเจริญเติบโตใหม่ (regrowth) ของวัชพืช และ
เพื่อให้เป็ นการช่วยยืดช่วงเวลาทีจ่ าเป็ นจะต้องใช้สารกาจัดวัชพืชในแต่ละครัง้ ให้นานขึน้ ออกไปอีก ซึง่ ในการนี้
อาจใช้เวลาถึง 5 ปี หรือมากกว่านัน้ ขึน้ อยูก่ บั สถานภาพของแต่ละพืน้ ที่ เพราะปั จจัยหนึ่งในการควบคุมในระยะ
ยาวคือการอยู่รอดของปลาที่ได้ปล่อยลงไป เพราะปลาก็ยงั มีศตั รูธรรมชาติท่เี ป็ นตัวล่าเหยื่อ (predator) เช่น
นาก นก ฯลฯ ทีจ่ ะกินปลาขนาดเล็กได้ และปลาทีจ่ ะปล่อยลงในแหล่งน้ า ควรมีขนาดลาตัวอย่างต่ าทีส่ ุด 30 ซม.
เพื่อป้ องกันการลงทาลายโดยตัวล่าเหยือ่ และให้สามารถควบคุมวัชพืชได้ ทัง้ นี้ ปลาเฉาจะใช้เวลาตัง้ แต่ 6 เดือน
ถึง 1 ปี ที่จะลดปั ญหาจากวัชพืชน้ า และจะให้ผลในการควบคุมได้นานถึง 5 ปี โดยที่ไม่ต้องมีการปล่อ ยปลา
เพิม่ เติมอีก ดังนัน้ แผนการบริหารจัดการต้องเป็ นแผนระยะยาวและไม่เฉพาะเจาะจงมากนัก เพราะหากปล่อย
ปลาในจานวนทีไ่ ม่เหมาะสม ปลาอาจทาลายวัชพืชน้ าชนิดทีเ่ ราต้องการเก็บรักษาไว้ในแหล่งน้ านัน้ และถ้าหาก
ปลากินวัชพืชน้ าเกือบหมด แหล่งน้ าทีป่ ราศจากวัชพืชน้ านัน้ อาจทาให้มพี ชื น้ าชนิดอื่นเข้ามาเจริญเติบโตแทน
ตามขบวนการสืบเนื่องทางนิเวศวิทยา (ecological succession) ได้เช่นกัน
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Porter (2007) แห่ง Noble Research Institute, Ardmore รัฐโอกลาโฮมา (Oklahoma) รายงานว่า
ปลาเฉาสามารถควบคุมวัชพืชน้ าได้นานมากกว่า 20 ปี ถ้ามีการปล่อยและกักกันบริเวณของแหล่งน้ าที่ดี และ
ควรปลดปล่อยเมื่อปลามีขนาดตัง้ แต่ 15 ซม. ขึน้ ไป เพื่อป้ องกันการถูกกินโดยตัวล่าเหยื่อ ในอัตรา 5-12 ตัวต่อ
เอเคอร์ (ประมาณ 2.5 ไร่) การปลดปล่อยในอัตรา 10-12 ตัวต่อเอเคอร์ สามารถควบคุมพืชใต้น้ า (submersed
plant) ได้หมด และพืชโผล่เหนือน้ า (emersed plant) ส่วนใหญ่ ภายในเวลา 2 ปี แต่ขอ้ มูลเหล่านี้จะเป็ นเฉพาะ
ในสหรัฐฯ ทีม่ คี วามเข้มงวดและความรัดกุมในการมีมาตรการป้ องกันการเล็ดลอดของปลาออกไปจากแหล่งน้ าที่
มีการปล่อยปลา เท่านัน้
ในสหรัฐฯ Biss (2018) รายงานว่าปลาเฉาจะชอบกินพืชน้ าเหล่านี้ คือ
1. สาหร่ายหางกระรอก (hydrilla, Hydrilla verticellata)
2. สาหร่ายพุงชะโด (coontail, hornwort, Ceratophyllum demersum)
3. สาหร่ายไฟ (muskgrass, Chara spp.)
4. สาหร่ายหางวัว (naiad, Najas spp.)
5. แห้วทรงกระเทียม (slender spikerush หรือ spike sedge, road grass,
Eleocharis baldwinii)
6. แห้วทรงกระเทียม (giant spikerush หรือ spike sedge, Eleocharis interstincta)
ส่วนพืชน้าทีป่ ลาเฉาไม่ชอบกิน คือ
1. ผักตบชวา (water hyacinth, Eichhornia crassipes)
2. จอก (water lettuce, Pistia stratiotes)
3. บัวสาย (water lilies, Nymphaea odorata)
4. หญ้าชันกาด (torpedo grass, Panicum repens)
5. ขาไก่ด่าง (dwarf hygrophila, Hygrophila polysperma)
6. ธูปฤาษี (cattails, Typha spp.)
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11.2.2 การใช้ปลาเฉาควบคุมวัชพืชน้าในยุโรป
Pípalová (2006) แห่ ง มหาวิ ท ยาลัย University of South Bohemia เมือ ง České Budějovice
สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) กล่าวว่ามีการนาปลาเฉาเข้าไปในยุโรปเพื่อควบคุมวัชพืชน้ า และปรับปรุง
การผลิตปลาโดยการเลีย้ งปลาแบบหลายชนิดหรือแบบรวม (polyculture) คือการเลีย้ งปลาหลายชนิดรวมกันใน
บ่อเดียวหรือชนิดเดียวแต่มขี นาดแตกต่างกัน แบ่งออกเป็ น 2-3 กลุ่ม จุดประสงค์ของการเลี้ยงปลาแบบนี้คอื
การปรับปรุงผลผลิตให้สูงขึน้ ทัง้ ปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนลดต้นทุนในการผลิต จากสหภาพโซเวียต (Union
of Soviet Socialist Republics – USSR หรือ ย่อ เป็ น Soviet Union) เข้า ไปในประเทศยุโ รปกลางและยุโ รป
ตะวันออก (Central and Eastern European Countries) คือ สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) เมือ่ ค.ศ. 1961
ฮังการี เมื่อ ค.ศ. 1963 โปแลนด์ เมื่อ ค.ศ. 1964 บัล แกเรีย และ เยอรมนี ต ะวันออกแต่ ก่ อน (former East
Germany) เมื่อ ค.ศ. 1965 และ ต่อจากนัน้ มีการนาเข้าไปในประเทศอื่นในยุโรปจากฮังการี และเหตุผลของการ
นาเข้าไปในประเทศยุโรปตะวันตกคือ ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก อังกฤษ ฝรังเศส
่
สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน
เนเธอร์แลนด์ และ เยอรมนีตะวันตก ส่วนใหญ่เพื่อเป็ นการควบคุมวัชพืชน้า
นอกจากนัน้ Pípalová (2006) กล่าวเพิม่ เติมว่ามีการนาปลาเฉาเข้าในอเมริกาเหนือเมื่อ ค.ศ. 1963
อเมริกาใต้ และหลายประเทศในเอเชียคือ มาเลเชีย สิงคโปร์ อินโดนีเชีย ประเทศไทย ฮ่องกง และ ฟิ ลปิ ปิ นส์
และ อียปิ ต์ในแอฟริกา และออสเตรเลีย ทัง้ นี้ในประเทศในเขตร้อนมีการนาปลาเฉาเข้าไปเลีย้ งเพื่อการผลิตเนื้อ
ปลา ซึง่ เป็ นแหล่งโปรตีนทีส่ าคัญสาหรับการบริโภคของมนุษย์
11.2.3 การใช้ปลาเฉาควบคุมวัชพืชน้าในประเทศไทย
ปลาเฉาเป็ นปลาจีนชนิดหนี่ง ทีใ่ ช้เป็ นชื่อเรียกปลา 3 ชนิดคือ ปลาเฉา หรือ เฉาฮือ้ หรือ ปลากิน
หญ้ า (grass carp, Ctenopharyngodon idella) ปลาลิ่ น หรื อ ลิ่ น ฮื้ อ หรื อ ปลาเกล็ ด เงิ น (silver carp,
Hypophthalmichtys molitrix) และ ปลาซ่ง หรือ ปลาซ่งฮือ้ หรือ ปลาหัวโต (bighead carp, Hypophthalmichtys
nobilis) กล่าวกันว่า ปลาทัง้ สามชนิดนี้ เป็ นปลาที่นาเข้ามาจากประเทศจีน ทางเรือสาเภาโดยชาวจีนผ่านทาง
ฮ่องกงตัง้ แต่เมื่อ พ.ศ. 2465 โดยถูกนาเข้ามาเลี้ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็ น อาหาร ส่วนการเลี้ยงปลาเฉาใน อ.
เบตง จ.ยะลา ในปั จจุบนั เป็ นการซือ้ ลูกปลา (fry) ทีน่ าเข้ามาจากมาเลเซีย
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เนื่องจากแต่เดิมพื้นที่ทเ่ี รียกว่า “เกษตรกลางบางเขน” เป็ นพืน้ ทีท่ อ้ งนา มีบ่อน้ า และแหล่งน้ าอยู่
หลายแห่ง ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลวงสุวรรณวาจกกสิกจิ (ทองดี เรศานนท์) ในช่วงที่ดารง
ตาแหน่ งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2489 - 2501) ได้สงลู
ั ่ กปลาจีนมาจากไต้หวัน มีปลาลิ่น ฮื้อ
เฉาฮื้อ ซ่งฮื้อ และเล่งฮื้อ มาทดลองเลี้ยงในบ่อ น้ า โดยใช้อาหารประเภทต่าง ๆ เช่น หญ้าขน (para grass,
Brachiaria mutica) รวมทัง้ มูลไก่ และต่อมากรมประมงได้ทดลองเพาะขยายพันธุด์ ว้ ยการฉีด ฮอร์โมนจนสาเร็จ
ในปี พ.ศ. 2509 จึงได้มกี ารขยายพัน ธุ์ปลาชนิดนี้ใ นประเทศได้สาเร็จจนถึงปั จจุบนั โดยที่ปลาจะไม่ ว างไข่
(spawn) ตามธรรมชาติ แต่ จ ะเกิด จากการฉี ด ฮอร์โ มนกระตุ้น เป็ น การผลิต ลูก ปลาขึ้น เอง ไม่ต้อ งสัง่ จาก
ต่างประเทศอีกต่อไป
ความคิดทีจ่ ะใช้ปลาเฉาควบคุมวัชพืชน้ าใประเทศไทย เริม่ ต้นโดย ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรค์
อดีตอธิบดีกรมประมง ผูก้ ่อตัง้ และคณบดีคนแรกของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2487-2505)
ในขณะทีเ่ ป็ นกรรมการสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติและประธานคณะอนุ กรรมการวัชพืชน้ า ตัง้ แต่เมื่อ
พ . ศ . 2518 โ ด ย ใ ห้ ก ร ม ช ล ป ร ะ ท า น แ ล ะ ศู น ย์ วิ จั ย ค ว บ คุ ม ศั ต รู พื ช โ ด บ ชี ว ิ น ท รี ย์ แ ห่ ง ช า ติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นผู้ร่วมกันศึกษาความเป็ นไปได้ ในการใช้ปลาเฉาควบคุมวัชพืชน้ า และมีการ
ทดสอบการปลดปล่อยปลาเฉาจานวนหนึ่งที่กว๊านพะเยาระหว่าง พ.ศ. 2518-2519 แต่โดยสรุปแล้ว ไม่ได้ผล
ตามทีค่ าดไว้ เพราะไม่มงี บประมาณสนับสนุ นไม่มแี รงงานเพียงพอ และไม่มคี วามคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ ทัง้ พบว่า
ต้องปล่อยปลาที่มขี นาดตัว 20-30 เซนติเมตรขึน้ ไป ซึ่งปรากฏว่าหลังการปลดปล่อยแล้ว ในวันรุ่งขึน้ พบว่ามี
ปลาวางจาหน่ายอยูใ่ นตลาด จึงต้องล้มเลิกโครงการ (บรรพต ณ ป้ อมเพชร, pers. com.)
ประยูร เย็นใจ (2557) แห่งสานักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา กรมชลประทาน รายงานว่า ใน
ต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา และ นิวซีแลนด์ มีการใช้ปลาเฉาควบคุมวัชพืชในคลอง และมีการศึกษาถึง
ผลกระทบในด้านต่าง ๆ ค่อนข้างสมบูรณ์ จนได้รบั ผลสาเร็จมานานแล้ว และในปี พ.ศ. 2547 กรมประมงมี
โครงการใช้ปลาเฉาควบคุมวัชพืชในแหล่งน้ าขนาดใหญ่ โดยสถานีประมงหนองคาย ผลิตลูกปลาเฉา 1 ล้านตัว
นาไปปลดปล่อยที่หนองหาร จ.สกลนคร 4 แสนตัว บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ 4 แสนตัว และ กว๊านพะเยา
จ.พะเยา 2 แสนตัว โดยคาดว่าจะควบคุมวัชพืชได้ปีละ 1 แสนตัน และผลผลิตปลากินพืชได้ 1 พันตัน คิดเป็ น
มูลค่า 20 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจะน้ อยกว่าการใช้เครื่องจักร ไม่มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และเป็ นการกาจัด
วัชพืชแบบยังยื
่ น แต่กรมประมงเคยรานงานก่อนหน้านัน้ ว่า จากการปลดปล่อยลูกปลาเฉาขนาด 2-3 ซม. เมื่อ
พ.ศ. 2540 ในกว๊านพะเยาจานวน 390,000 ตัว การสารวจโดยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ
พ.ศ. 2546 ไม่พบปลาเฉาในการสารวจเลย นอกจากนัน้ ประยูร เย็นใจ (2557) รายงานเพิม่ เติมด้วยว่าพืชน้ าที่
ปลาเฉาชอบกิน นอกจากสาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายไฟ แหนเป็ ด สาหร่ายพุงชะโดแล้ว ได้รวมธูปฤาษี จอก
และผักตบชวา เข้าไปเป็ นพืชทีป่ ลาเฉาชอบกินด้วย ซึง่ คงจะไม่ถูกต้องนัก เพราะรายงานของ Biss (2018) ระบุ
ว่าพืชน้าทีป่ ลาเฉาไม่ชอบกินคือ ผักตบชวา จอก บัวสาย และ ธูปฤาษี
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สรุป (Conclusion)
โดยสรุป การควบคุมวัชพืชโดยการใช้สงิ่ มีชวี ติ ทีไ่ ม่ใช่แมลง (insects) หรือ ไร (mites) หรือเชือ้ โรค
พืช (plant pathogens) โดยการใช้สงิ่ มีชวี ติ ชนิดอื่น เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม (mammals) และปลากินพืช
(herbivorous fish) เป็ น การควบคุ ม โดยชีว วิธ ีแ บบที่ Sailer (1981) เรีย กเป็ น “การควบคุ ม โดยชีว วิธ ีแ บบ
ใกล้เคียง” (Parabiological control) ในการควบคุมแมลงศัตรูพชื โดยการใช้ น้ าหมัก สารชีวภัณฑ์ และวิธกี าร
ทางชีวภาพต่าง ๆ ทีไ่ ม่มกี ารใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพชื รวมทัง้ ไม่มกี ารใช้ตวั กระทาการควบคุมโดยชีววิธ ี ทีเ่ ป็ น
แมลงตัว ห้ า แมลงตัว เบีย น และเชื้อ โรคของแมลงด้ว ย ถือ ได้ว่ า เป็ น การควบคุ ม โดยชีว วิธ ีแ บบชายขอบ
(Marginal biological control) และไม่อยู่ในขอบเขตหลักของการควบคุมโดยชีววิธ ีท่แี ท้จริง (True biological
control) และเป็ นเพียงการควบคุมวัชพืชทีไ่ ม่มกี ารใช้สารเคมี (Non-chemical control) เท่านัน้ เป็ นการควบคุม
วัชพืชที่ไม่มผี ลกระทบในทางลบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขอนามัยของมนุ ษย์ และไม่ก่อให้เกิด ผลในการควบคุมที่
เด่นชัด
อนึ่ง ในภาพรวมของโครงการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธโี ดยการใช้แมลง ผลที่เกิดจากการใช้แมลง
เป็ นตัวทาการควบคุม เราจะพบว่ามีทงั ้ โครงการทีล่ ม้ เหลวและโครงการทีไ่ ม่ประสบความสาเร็จ เป็ นการควบคุม
ที่ไม่มผี ล (no control) หรือ มีหลายโครงการส่ ว นใหญ่ ท่ใี ห้ผ ลการควบคุมเป็ น แบบการควบคุ มที่ไ ด้ผ ลเป็ น
บางส่วน (partial control) หรือ มีโครงการส่วนหนึ่งที่ได้ผลเป็ นรูปธรรมมากพอสมควร (substantial control)
และมีโครงการหลายโครงการทีไ่ ด้รบั ความสาเร็จสมบูรณ์ (complete control) อย่างมีนยั สาคัญ แบบใดแบบหนึ่ง
ทีน่ าไปสู่การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธที ค่ี ุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ แต่ไม่สามารถทีจ่ ะสัมผัสหรือจับต้องได้อย่างเด่นชัด
ถึงแม้ว่า มีผ ลที่นาไปสู่ก ารควบคุ ม ในระยะยาวที่ถ าวรและยังยื
่ น ซึ่ง ประเมินค่ า ผลประโยชน์ ทางสังคมและ
เศรษฐศาสตร์ (intangible socio-economic benefit) ไม่ได้ และถึงแม้ว่าผลทีไ่ ด้รบั จะเป็ นรูปธรรมแต่กไ็ ม่เป็ นที่
สนใจหรือเป็ นที่รูโ้ ดยสาธารณชนทัวไป
่ โดยรัฐบาล หรือ สถาบันและองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือแม้แต่ โดย
นักวิจยั และนักวิชาการในสถาบันการศึกษา ไม่เคยได้รบั การแสดงความชื่นชมยินดีแต่อย่างใด เป็ นเพียงแค่ “ผล
บัน้ ปลายทีม่ องไม่เห็น” (Invisible end results) เท่านัน้
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alligator weed, ผักเป็ ดน้า (Alternanthera philoxeroides), 28, 49, 51, 57, 122, 123, 226
azolla, แหนแดง (Azolla pinnata), 197
beggartick, ดาวกระจายไต้หวัน ก้นจา้ ขาว (Bidens alba var. radiata), 27
bitter vine - ดู mile-a-minute
blackberry, หนามไข่ปู (Rubus spp.), 55, 401
broom weed, ต้นหญ้าขัด (Sida eluta และ S. rhombifolia), 71, 290
Canada thistle, หนามแคนาดา (Cirsium arvense), 397, 398
cannabis, marijuana, กัญชา (Cannabis sativa indica), 110, 112, 439
cattail, ธูปฤาษี, กกช้าง (Typha domingensis) (= T. angustifolia), 27, 269
Chinese dodder plant, ต้นฝอยทอง (Cuscuta chinensis), 28
climbing maidenhair, ย่านลิเภา (Lygodium microphyllum), 209, 215
cluster eggplant, มะเขือพวง (Solanum torvum), 15
coca, โคคา (Erythroxylum coca), 7, 19 , 110, 113
coca, โคคา (Erythroxylum novogranatense), 7, 19 , 110, 113
cocklebur, ผักกระชับ หญ้าผมยุง่ ขีค้ รอก (Xanthium strumarium), 28, 52, 55, 160
common mimosa, ไมยราบธรรมดา, ต้นกระทืบยอด (Mimosa pudica), 71
communist grass, หญ้าขจรจบดอกเล็ก (Pennisetum pedicellatum), 28
communist grass, หญ้าขจรจบดอกใหญ่ (Pennisetum polystachyon), 28
communist grass, หญ้าขจรจบดอกเหลือง ((Pennisetum setosum), 28
creeping sensitive plant, ไมยราบเลือ้ ย (Mimosa diplotricha) (= M. invisa), 71, 72, 290, 336
Crofton weed, Maui pamakani, สาบหมา (Ageratina adenophora), 27, 46, 52, 53, 55, 93, 114,
146, 147, 148, 162, 290, 291, 292, 378, 379
dodder, ต้นฝอยทอง (Cuscuta camprestris), 331, 332
dodder, ต้นฝอยทอง (Cuscuta chinensis), 28
dodder, ต้นฝอยทอง (Cuscuta reflexa), 53
duck weed, แหนเป็ ด (Lemna minor), 54
erect prickly pear, กระบองเพชรใบเสมา (Opuntia stricta), 27
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Eurasian watermilfoil, สาหร่ายญีป่ ่ นุ (Myriophyllum spicatum), 54
flame lily หรือ climbing lily, (Gloriosa superba), 16
foetid cassia, ต้นชุมเห็ดไทย (Cassia tora), 71, 290
giant bramble, wild raspberry, ห น า ม ไ ข่ ปู ( Rubus alceifolius) , 10, 27, 55, 64, 178, 205, 206,
207, 208, 400, 401
giant reed, ต้นอ้อ (Arundo donax), 26, 27
giant salvinia, Kariba weed, จอกหูหนูยกั ษ์ (Salvinia molesta), 11, 46, 114, 163, 165, 166, 167,
168, 191, 192, 223, 277, 278, 229, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 288, 332, 338, 343
giant sensitive plant, ไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra) 12, 28, 72, 114,290,334,336, 378, 381
giant sensitive plant, ไมยราบยักษ์ (Mimosa pellita), 336
goatweed, ต้นสาบแร้งสาบกา (Ageratum conyzoides), 72, 106
goose grass, หญ้าตีนกา (Eleusine indica), 72
Hamakua pamakani, (Ageratina riparia), 400, 401, 403
heliotrope, หญ้างวงช้าง (Heliotropium europaeum), 52
Honolulu rose, นางแย้มป่ า (Clerodendrum chinense), 12, 72, 114, 290, 313, 314, 378
hydrilla, สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticellata), 9, 54, 114, 1145, 118, 142, 178, 179, 180,
181, 191
Indian rhododendron, 72, 178, 200
itchgrass, หญ้าโขย่ง (Rottboellia cochinchinensis), 28, 391
ivy gourd, ตาลึง (Coccinia grandis), 15, 27
Kariba weed, จอกหูหนูยกั ษ์ - ดู giant salvinia
Klamath weed, ต้นบัวทอง (Hypericum perforatum), 92, 106, 107
Koster’s curse, soapbush, โคลงเคลงขนต่อม (Clidemia hirta), 26, 53, 71, 108, 109, 290
Kudzu, กวาวเครือ (Pueraria montana var. lobata), 26
lantana, ผกากรอง (Lantana camara), 28, 52, 71, 93, 94, 96, 114, 116, 158, 159, 220, 290, 318,
321, 322, 323, 324, 325, 378, 380, 381
leafy spurge, หญ้ายาง (Euphorbia heterophylla), 27, 165
mango mistletoe, กาฝากมะม่วง (Dendrophthoe pentandra), 28, 209, 210
melastoma, โคลงเคลง (Melastoma malabathricum), 55, 72, 114, 200
Mexican sunflower, บัวตอง (Tithonia diversifolia), 28
Nepier grass, หญ้าเนเปี ยร์ (Pennisetum purpureum), 28
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northern jointvetch, ถัวโสน
่
(Aeschynomene virginica), 402
nutgrass, purple nutsedge, หญ้ า แห้ ว หมู (Cyperus rotundus), 10, 52, 55, 56, 71,178, 198,
199, 391
mile-a-minute, bitter vine, ขีไ้ ก่ยา่ น (Mikania micrantha), 29, 76, 77, 122, 175, 320
opium poppy, ฝิ่น (Papaver somniferum), 17, 110
paperbark tree, ต้นเสม็ด (Melaleuca quinquenervia), 125
pignut, แมงลักคา (Hyptis (Mesosphaerum) suaveolens), 28
pigweed, ผักเบีย้ ใหญ่ (Portulaca oleraceae), 18, 71, 72
pond weed, แหนเป็ ด (Lemna sp.), 424
prickly pears, กระบองเพชรใบเสมา (Opuntia spp.), 52, 99
puncture vine, โคกกระสุน (Tribulus terrestris), 28, 55
purple nutsedge – ดู nutgrass
salvinia, จอกหูหนู (Salvinia cucullata), 27, 53, 114, 167, 190, 223, 270, 277, 278, 284, 287
sensitive plant, ไมยราบ (Mimosa pudica), 17, 334, 336
Siam weed, สาบเสือ (Chromolaena odorata), 26, 27, 72, 114, 116, 168, 195, 290, 296, 297,
378, 379
skeleton weed, ต้ น โครงกระดู ก (Chondrilla juncea), 52, 106, 387, 388, 390, 393, 395, 400,
401
Spanish needle, cobbler’s pegs, หญ้าก้นจา้ ดอกขาว) (Bidens pilosa), 71, 72, 290
spiny amaranth, ผักขมหนาม (Amaranthus spinosus), 27, 72, 114, 217
St. John’s wort, ต้นบัวทอง (Hypericum perforatum), 52, 92, 106, 107
stickbush - ดู Honolulu rose
stinkvine, skunk vine, ต้นตูดหมูตูดหมา (กระพังโหม) (Paederia foetida), 10, 209, 213
tobacco weed หรือ elephant’s foot, ต้นโด่ไม่รลู้ ม้ (Elephantopus mollis), 53, 55
water fern, แหนแดง (Azolla pinnata), 53, 178, 188, 190, 223
water hyacinth, ผั ก ต บชว า ( Eichhornia crassipes), 18, 54, 71, 72, 90, 114, 115, 117, 118,
133, 134, 143, 222, 223, 228, 230, 234, 241, 242, 246, 247, 259, 262, 263, 264, 284, 285,
286, 287, 288, 392, 412
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water lettuce, จอก (Pistia stratiotes), 27, 42, 46, 72, 114, 118, 126, 167, 184, 185, 186, 189,
288, 412
water lily, บัวสาย (Nymphaea spp.), 270
water mimosa, ผักกระเฉด (Neptunia oleraceae), 270, 383
water primrose, แพงพวยน้า (Ludwigia adscendens), 43, 114, 126, 181
yellow Himalayan raspberry, หนามไข่ปู (Rubus ellipticus), 28, 205
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(Scientific Names of Biological Control Agents Index)
Acalitus adoratus, 309, 310, 391, 401, 402
Acanthoscelides puniceus, 24, 46, 117, 120
137, 138, 146, 158, 160, 161, 174, 351, 353,
391, 392,
Acanthoscelides quadridentatus, 46, 351, 353,
Aceria chondrillae, 140, 394, 395,
Aceria neopaederiae, 218,
Acigona infusella, 437,
Actinote pyrrha pyrrha, 471
Actinote thalia anteas, 335,
Acythopeus burkhartorum, 15,
Acythopeus cocciniae, 471
Agasicles hygrophila, 24, 44, 46, 47, 48, 49, 56,
57, 117, 129, 146, 148, 164, 166, 228, 229,
294,
alligator weed, 27, 47, 55, 116, 117, 227, 288,
290,
Alternaria alternantherae, 58,
Altica cyanea, 186, 205,
Altica foevicollis, 48, 116, 185,
Amynothrips andersoni, 56, 228, 230,
Ategumia (Bocchoris) adipalis, 204,
Athesapeuta cyperi, 58, 202,
Bacillus thuringiensis, 5, 107,
Bactra venosana, 58, 201, 202,

Bagous nodeiri, 116
Barbonymus gonionotus, 55
Basilepta sp., 209
beggartick, 28
Birerioglycaspis melaleucae, 127
bitter vine, 171, 296, 332, 333
blackberry, 57, 408
Brachycladium papaveris, 113
broom weed, 73, 296
Cactoblastis cactorum, 44, 54, 56, 57, 78, 93,
101, 102, 104, 105, 129, 130, 139, 406
Canada thistle, 404, 405
cannabis, 111, 113
Cardipennis rubripes, 113
Carmenta mimosa, 159, 348, 351, 376, 377,
391
cattail, 27, 273
Cecidochares connexa, 120, 165, 169, 171,
308, 311, 316, 391
Cercospora rodmanni, 58
Cercosporella ageratinae, 407
Chinese dodder plant, 29
Chlamisus mimosae, 118, 161, 351, 372, 391
Chlamisus sp., 209, 211
Chrysolina brunsvicensis, 472
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Chrysolina hyperici, 93, 147, 472
Chrysolina quadrigemina, 93, 109, 147, 472
Chrysolina varians, 472
Cibdela janthina, 211, 212
Cladius, 113
climbing maidenhair, 212, 219
cluster eggplant, 15
cocklebur, 29, 53, 57, 163
Coelocephalapion aculeatum, 351, 378, 379,
391
Colletotrichum gleosporiodes, 407, 409
common mimosa, 73
communist grass, 28
creeping sensitive plant, 73, 296, 342
Crivellia papaveracea, 113
Crofton weed, 27, 47, 53, 54, 57, 94, 116, 149,
150, 151, 165, 296, 297, 298, 384, 385
Ctenopharyngodon idella, 55, 140, 411
Cyprinus sp., 66, 140
Cyrtobagous salviniae, 46, 118, 166, 171, 195,
196, 284, 285, 294
Cyrtobagous singularis, 284
Dactylopius coccus, 99
Dactylopius confusus, 100
Dactylopius indicus, 93, 99, 101
Dactylopius spp., 54, 56, 57
Delias hyparete metarete, 214
Delias spp., 473
dodder, 29, 54, 337, 338, 411
duck weed, 55

Eccritotarsus catariensis, 473
Eloria noyesi, 114, 115
Epipsammea pectinicornis, 43, 128, 188
Episammea pectinicornis, 188
Eriophyes chondrillae, 402
Euarestaa aequalis, 55, 58
Eurasian watermilfoil, 55
flame lily, 16
Floracarus perrepae, 219
foetid cassia, 73, 296
Fusarium oxysporum, 113, 114
Gambusia holbrooki, 415
Gesonula mundata laosana, 248
Gesonula punctifrons, 91, 145, 248
giant sensitive plant, 28, 73, 116, 296, 342,
385, 388
goatweed, 73, 108
goose grass, 74
Grapholita delineana, 113, 114
Haltica foevicollis, 473
Hamakua pamakani, 407, 408, 410
heliotrope, 53
Himalusa thailandensis, 217, 218
Hippopotamus amphibius, 412, 413
Hydrellia pakistanae, 121, 183, 184, 295
Hypolixus truncatulus, 117, 197, 198, 199, 200,
311
Indian rhododendron, 74, 181, 203
itchgrass, 28, 398
ivy gourd, 15, 28
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Kariba weed, 116, 170, 227, 281, 282, 288
Klamath weed, 93, 107, 108, 109
Koster’s curse, soapbush, 26
Kudzu, 26
lantana, 28, 53, 73, 94, 95, 97, 116, 118, 161,
162, 223, 296, 324, 327, 328, 329, 330, 331,
385, 387
leafy spurge, 28, 168
Liothrips mikaniae, 334, 335, 388,
Liothrips urichi, 54, 110, 111
mango mistletoe, 29, 212, 213
Megamelus scutellaris, 245, 276
Melanagromyza eupatoriella, 117, 171, 311,
312, 391, 402
melastoma, 57, 74, 115, 203
Mexican sunflower, 28
Milothris irrorata, 24, 117, 350, 351, 352, 388,
391
Namangana pectinicornis, 43, 128, 170, 188
Neochetina bruchi, 119, 120, 129, 232, 245,
251, 294
Neochetina eichhorniae, 24, 44, 46, 65, 91, 117,
120, 129, 136, 137, 158, 165, 173, 225, 232,
245, 246, 275, 294, 399
Nepier grass, 28
Neurostrota gunniella, 24, 118, 158, 159, 160,
351, 374, 375, 391,
Niphograpta albiguttalis, 232, 245, 250, 263,
275, 294
northern jointvetch, 409

Ophiomyia lantanae, 56, 98, 144, 326
opium poppy, 17, 111, 432
Oreochromis niloticus, 55
Orthogalumna terebrantis, 275, 397, 398, 399,
402
paperbark tree, 127
Pareuchaetes pseudoinsulata, 25, 118, 120,
165, 171, 304, 308, 311, 313, 391, 392
Phaedon fulvescens, 209, 211
Phyllocharis undulata, 25, 119, 321, 391
pignut, 28
pigweed, 18, 73
prickly pears, 53, 100
Procecidochares utilis, 24, 47, 54, 57, 119, 149,
150, 151, 165, 298, 299, 316, 385, 390
Psylloides attenuata, 113
Puccinia chondrillina, 407, 408
Puccinia punctiformis, 404, 405
puncture vine, 28, 57
purple nutsedge, 53, 57, 181
Rhinoncus percarpus, 113
salvinia, 27, 55, 116, 170, 193, 227, 274, 281,
282, 288, 292
Sameodes albiguttalis, 245, 263
sensitive plant, 17, 340, 342
Siam weed, 27, 28, 73, 115, 118, 171, 198,
296, 302, 303, 384, 386
skeleton weed, 53, 107, 394, 395, 397, 400,
402, 407, 408
Spanish needle, 72, 74, 296
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spiny amaranth, 28, 73, 115, 220
Spodoptera pectinicornis, 43, 47, 117, 120, 128,
145, 188, 189, 294, 438
Sporisorium ophiuri, 206
St. John’s wort, 53, 93, 108, 109
Stenocarus ruficornis, 112, 113
Teleonemia scrupulosa, 44, 54, 57, 98, 118,
129, 147, 326, 329, 330, 391
Tetraeuaresta obscuriventris, 54
Tetranychus opuntiae, 139, 397
Tirachoidea siamnensis, 210
tobacco weed, 54, 57
Trichechus manatus, 55, 411
Tyroglyphus phylloxerae, 64, 395, 396
Uroplata girardi, 224, 326, 331, 387, 391
water fern, 55, 181, 191, 193, 227
water hyacinth, 18, 55, 73, 91, 116, 117, 119,
120, 121, 136, 137, 146, 225, 227, 231, 234,
238, 245, 246, 250, 251, 263, 266, 267, 268,
288, 290, 291, 292, 294, 399
water lettuce, 27, 43, 47, 73, 116, 120, 128,
170, 187, 188, 189, 192, 294, 419
water lily, 274
water mimosa, 274, 390
water primrose, 43, 116, 128, 184
Xubida infusellus, 119, 232, 245, 250, 266, 294
yellow Himalayan raspberry, 28, 208

