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กลุ่มหลกัของศตัรพูชื (pests) ทางการเกษตรคอื แมลงศตัรพูชื หรอื “วชัแมลง” (insect pests) 
โรคพชื (plant diseases) และวชัพชื (weeds) ซึง่ศตัรพูชืเหล่านี้ เป็นอุปสรรคและปัญหาส าคญัของเกษตรกร 
ในการควบคุมหรอืการบรหิารจดัการ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรายย่อยหรอืเกษตรกรรายใหญ่ ที่ท าการ
เพาะปลูก ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกส่วนใหญ่ที่มกีารใช้ปุ๋ ยวทิยาศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิต หรอืมีการใช้
สารเคมเีพื่อก าจดัและลดความเสยีหายจากศตัรูพชื หรอื เกษตรกรที่ท าการเกษตรอินทรยี์ ที่ไม่มกีารใช้
สารเคมสีงัเคราะห ์แต่ปัญหาในการใชส้ารเคมทีางการเกษตร อนัเน่ืองมาจากการใชอ้ย่างไม่เหมาะสม และ
การใชม้ากเกนิไป  ไดก่้อใหเ้กดิมลภาวะและพษิตกคา้งในสิง่แวดลอ้ม และในห่วงโซ่อาหาร ทีม่ผีลกระทบต่อ
สุขอนามยัของมนุษยด์ว้ย ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งแสวงหาวธิคีวบคุม แนวทาง และวธิกีารบรหิารจดัการศตัรูพชื 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเช่นนัน้ การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (Biological control) ถือว่าเป็น
ยุทธศาสตรข์องการบรหิารจดัการศตัรพูชื ทีเ่หมาะสมทีสุ่ด โดยการใชป้ระโยชน์จากศตัรธูรรมชาต ิ(natural 
enemies) เช่น ตวัเบยีน (parasites หรอื parasitoids) ตวัห ้า (predators) และ เชื้อโรค (pathogens) ของ
ศตัรพูชืเหล่านัน้ ที่มอียู่แลว้ในธรรมชาต ิเป็นตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิ ี(biological control agents – 
BCAs) มาใช้ในการควบคุมโดยชีววิธีแบบต่าง ๆ คือ การควบคุมโดยชีววิธีตามธรรมชาติ (Natural 
biological control) การควบคุมโดยชีววิธีแบบคลาสสิก (Classical biological control)  การควบคุมโดย      
ชีววิธีแบบเพิ่มขยาย (Augmentative biological control) และ การควบคุมโดยชีววิธีแบบการอนุรักษ์ 
(Conservation biological control)   
 

กลุ่มศตัรพูชืในเป้าหมายของการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิใีนภาพรวม ทีม่กีารด าเนินการอยู่ทัว่
โลกเท่าทีผ่่านมาจนถงึปัจจุบนั ในรปูแบบของโครงการทีเ่ป็นตวัของตวัเอง (stand-alone projects) โดยไม่
ต้องมกีารน าไปบูรณาการร่วมกับวธิกีารควบคุมวธิีอื่น มสีดัส่วนโดยประมาณของแต่ละกลุ่ มศตัรูพชืใน
เป้าหมาย คอื รอ้ยละ 90 เป็นการควบคุมแมลงศตัรพูชืและวชัพชื ทีม่คีวามส าคญัทางการเกษตร การป่าไม ้
และการประมง ร้อยละ 5 เป็นการควบคุมแมลงศัตรูสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ที่มีความส าคัญทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสุข และ รอ้ยละ 5 เป็นการควบคุมสิง่มชีวีติอื่น ๆ ทีเ่ป็นศตัรพูชื เช่น เชือ้โรคที่เป็น
สาเหตุของโรคพชื สตัวท์ีม่กีระดูกสนัหลงั ฯลฯ ซึง่จะเหน็ไดว้่า “วชัพชื” เป็นกลุ่มศตัรพูชืหลกักลุ่มหนึ่ง ทีม่ ี
การด าเนินการควบคุมโดยชวีวธิ ีอยา่งกวา้งขวางทัว่โลก  
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แต่การน าศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ ี(biological control technology) 
มาใช้ประโยชน์ โดยเฉลี่ยยงัอยู่ในวงจ ากัด ไม่กว้างขวางเช่นในการใช้สารเคมีก าจดัศัตรูพืช อันอาจ
เนื่องมาจากปัจจยัต่าง ๆ ทัง้ทางด้านการศกึษา การวจิยั การเรยีนการสอน การส่งเสรมิและการเผยแพร่ 
องค์ความรู้ และ การรบัรู้ (perception) ของทัง้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา เกษตรกร และ
สาธารณชน จ าเป็นทีจ่ะต้องมเีครื่องมอืทีเ่ป็นรปูธรรมทางด้านการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ ีในการส่งเสรมิ
และเผยแพร ่
 

ในส่วนของการควบคุมแมลงศตัรูพืชโดยชวีวธิ ีผู้เขยีนได้จดัท าหนังสอื “การควบคุมแมลง
ศตัรูพชืโดยชวีวธิี” (Biological Control of Insect Pests) มาก่อนแล้วเมื่อ พ.ศ. 2556 โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อให้เป็นเครื่องมอืทางวชิาการ (technical tool) ในการขบัเคลื่อนวทิยาการและเทคโนโลยกีารควบคุม
แมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี ดงันัน้ วตัถุประสงค์หลกัของหนังสือ “แมลงและการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี” 
(Insects and Biological Control of Weeds) เล่มนี้ อาจถอืไดว้่าเป็นเครื่องมอืสมทบ (supplementary tool) 
ในการขบัเคลื่อนวทิยาการและเทคโนโลยดีา้นการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีดว้ยเช่นกนั 
 

เพื่อให้ผู้ใช้หนังสอืเล่มนี้ มีพื้นฐานที่เป็นระบบ ความเป็นมา ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 
กรณีศกึษาของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิใีนประเทศไทย หนังสอื “แมลงและการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิี” 
จงึมกีารจดัวางรปูแบบออกเป็น 4 ส่วน โดยส่วนที ่I เกีย่วกบั บทน า ค านิยาม ขอบเขต การทบทวนเอกสาร 
และ ประวตัิของการควบคุมวชัพืชโดยชวีวธิ ี (Introduction, Definitions, Scope, Literature Review, and 
History of Biological Control of Weeds) ส่วนที่ II เกี่ยวกับการด าเนินงานและพิธีการของการควบคุม
วัชพืชโดยชีววิธี ( Implementation and Protocol of Biological Control of Weeds) ส่วนที่ III เกี่ยวกับ
โครงการการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีในประเทศไทย (Projects on Biological Control of Weeds in 
Thailand) คือ การควบคุมวัชพืชน ้ าและวัชพืชบกในท้องถิ่นโดยชีววิธีแบบเพิ่มขยาย (Augmentative 
Biological Control of Endemic Aquatic and Terrestrial Weeds)  การควบคุมวชัพชืน ้าต่างถิ่นโดยชวีวธิี
แบบคลาสสกิ (Classical Biological Control of Exotic Aquatic Weeds) และการควบคุมวชัพชืบกต่างถิ่น
โดยชีววิธีแบบคลาสสิก  (Classical Biological Control of Exotic Terrestrial Weeds)  และ ส่วนที่  IV 
เกี่ยวกบั การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิทีี่ไม่ใช้แมลง (Biological Control of Weeds Not Using Insects) คอื 
ไรและการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิี (Mites and Biological Control of Weeds) การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิี
โดยเชื้อโรคพชื (Biological Control of Weeds with Plant Pathogens) และ การควบคุมวชัพชืโดยชีววิธี
โดยสิง่มชีวีติชนิดอื่น (Biological Control of Weeds with Other Organisms) 
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ผู้เขยีนขอยอมรบัว่า อาจจะยงัมขีอ้ผดิพลาดปรากฏอยู่ในหนังสอืเล่มนี้บ้าง จะขอน้อมรบัและ
ถือว่าเป็นพระคุณอย่างสูง หากมกีารเสนอแนะจากผู้ใช้ เพื่อการแก้ไข และผู้เขยีนหวงัว่าหนังสอืเล่มนี้         
จะเป็นองคค์วามรู้ และเครื่องมอืทางวชิาการ (technical tool) ในการขบัเคลื่อนวทิยาการและเทคโนโลยกีาร
ควบคุมแมลงศตัรูพชืโดยชวีวธิ ีที่มปีระโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยในประเทศไทย ส าหรบัผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี   
ทุกระดบั รวมทัง้เกษตรกรผู้ปฏบิตัิ และผู้สนใจ ในวงการของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิี และ ขอได้รบั
ความขอบคุณจากผูเ้ขยีนมา ณ ทีน่ี้ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ในการรวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อการเรยีบเรยีงหนงัสอื “แมลงและการควบคุมวชัพชื
โดยชีววิธี ( Insects and Biological Control of Weeds)” ที่ส าเร็จลงได้นี้  ผู้เขียนขอขอบพระคุณรอง
ศาสตราจารย ์ดร. บรรพต ณ ป้อมเพชร ผูก่้อตัง้และอดตีผูอ้ านวยการบรหิาร ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดย
ชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มาเป็นอยา่งสงู ทีใ่หค้ าปรกึษา ค าแนะน า เอกสาร ขอ้มลู และ
รายละเอยีดต่าง ๆ ของโครงการวจิยัและโครงการด าเนินงานด้านการควบคุมแมลงศตัรูพชืและวชัพชืโดย   
ชวีวธิ ีทัง้จากต่างประเทศและในประเทศไทย รวมทัง้การทบทวน ปรบัปรุง แก้ไข และการตรวจทานความ
ถูกตอ้งของตน้ฉบบัดว้ย  
 

ผูเ้ขยีนขอขอบพระคุณ ศูนยเ์รยีนรูเ้ทคโนโลยกีารควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ ีมหาวทิยาลยัแม่โจ ้
(Maejo University Biological Control Technology Learning Center หรอื MJU-BCTLC) จงัหวดัเชยีงใหม่                
ที่สนับสนุนขอ้มูลการศกึษาและการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยขีองการควบคุมแมลงศตัรูพชืและวชัพชืโดย  
ชวีวธิ ีในระดบัการปฏบิตักิาร และสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ สนบัสนุนการเรยีบเรยีงหนงัสอืเล่มนี้ 
  

ขอขอบพระคุณ คุณพ่ออุทยัและคุณแม่อุบล แสงยศ บรรดาครูบาอาจารยผ์ู้ประสทิธิป์ระสาท
วชิาการ และความรู้ด้านต่าง ๆ ซึ่งไม่สามารถกล่าวนามมาได้ทัง้หมด ณ ทนีี้ และเพื่อนร่วมงาน ตลอดจน
กลัยาณมติร ทีส่นบัสนุนเป็นก าลงัใจใหแ้ก่ผูเ้ขยีนเสมอมา 
 

ขอขอบพระคุณ กลุ่มเกษตรกร ที่พยายามลดการใช้สารเคมีสงัเคราะห์ในภาคการเกษตร         
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บทท่ี 1 
บทน า (Introduction) 

 

1.1 ศตัรพืูชและการควบคมุศตัรพืูช (Pests and Pest Control) 
 

ในบรบิทของการควบคุมศัตรูพืช (pest control) หรอื การอารกัขาพืช (plant protection) หรือ    
การบริหารจดัการศัตรูพืช (pest management) สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ  3 กลุ่มหลัก ที่ถูกก าหนดและจดัว่าเป็น 
“ศตัรพูชื” (pests) ที ่ มคีวามส าคญัทางการเกษตรและทางเศรษฐศาสตร ์คอื  
 

         1. แมลงศตัรพูชื (Insect pests) 
         2. วชัพชื (Weeds) และ  
         3. โรคพชื (Plant pathogens) 
 

Gordh & Headrick (2001) ใน A Dictionary of Entomology ระบุว่า ค าว่า “pest” มรีากศัพท์มา
จากภาษาละตนิคอื pestis ซึง่มตีน้ก าเนิดทีไ่มช่ดัเจน และหมายถงึ  
 

         1. สิง่มชีวีติใดกต็าม ทีล่ดคุณภาพหรอืผลผลติของพชืหรอืผลผลติต่าง ๆ (Any organism that reduces 
quality or yield of crops or other products) และ  

         2. ชนิดพนัธุ์หรอืสิง่มชีวีติ ที่รบกวนสุขภาพของมนุษย์ กิจกรรมหรอืทรพัย์สิน หรอืเป็นที่น่ารงัเกียจ      
( A species or organism that interferes with human health, activities or property, or is 
objectionable) 

 

ในมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช ( International Standards for 
Phytosanitary Measures - ISPM) ฉบับที่ 5 เรื่อง อภิธานศัพท์บัญญัติด้านสุขอนามัยพืช (Glossary of 
phytosanitary terms) พ.ศ. 2549 (มกอช, 2550; FAO, 2006) ภายใต้อนุสญัญาว่าดว้ยการอารกัขาพชืระหว่าง
ประเทศ (International Plant Protection Convention - IPPC) ภายใต้ความรบัผดิชอบขององคก์ารอาหารและ
เกษตรแห่งองค์การสหประชาชาต ิ(UN Food and Agriculture Organization – FAO)  ค าว่า “ศตัรูพชื” (pest) 
หมายถึง “ชนิดพนัธุ์ สายพนัธุ์ หรอื ต้นแบบชวีภาพของพืช สตัว์ หรอื ตวัเชื้อโรคชนิดใดก็ตาม ที่ท าความ
เสียหายให้แก่พืชหรือผลผลิตพืช” (Any species, strain or biotype of plant, animal or pathogenic agent 
injurious to plants or plant products)   
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โดยทัว่ไป การควบคุมศัตรูพืชส่วนใหญ่จะเป็นการควบคุมที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ (natural 
control) โดยอทิธพิลของปัจจยัต่าง ๆ ในสภาพแวดลอ้ม ทัง้ทีเ่ป็นสิง่มชีวีติ (biotic factor) และเป็นสิง่ไม่มชีวีติ 
(abiotic factor) เป็น “การควบคุมตามธรรมชาติ” (natural control) ซึ่งเป็นการรกัษาสมดุลตามธรรมชาติ 
(balance of nature หรือ natural equilibrium) และ เมื่อการควบคุมตามธรรมชาติไม่สามารถน าไปสู่การ         
ลดความเสยีหายจากศตัรพูชืถงึระดบัทีเ่ราต้องการได ้จะเป็นเพราะเหตุใดกต็าม มนุษยจ์งึต้องคน้คดิหาวธิกีาร
ควบคุมศตัรพูชื ในรปูแบบต่าง ๆ มาใช ้เป็น “การควบคุมศตัรพูชืทีม่นุษยท์ าขึน้มา” (man-made pest control) 
ซึง่เรยีกว่าเป็น “การควบคุมศตัรพูชืแบบประยกุต”์ (applied pest control) 
 

Metcalf & Flint (1962), Kilgore & Doutt (1967), Pimentel (1981) และ Metcalf & Metcalf (1993) 
จ าแนกวธิกีารควบคุมศตัรพูชือยา่งกวา้งขวางและหลากหลาย ซึง่วธิกีารควบคุมต่าง ๆ คอื 
 

1. การควบคุมโดยวธิกีล (Mechanical control) เป็นการควบคุมแบบง่ายๆ ถ้าการะบาดไม่รุนแรงและ
กวา้งขวาง เช่น การเกบ็ดว้ยมอื (hand collecting) และน าไปท าลาย การใชเ้ครือ่งมอืดดูจบั (sucking 
device) เช่น D-Vac machine การห่อผล (fruit bagging หรอื wrapping) การใช้เหยื่อล่อ (baiting) 
การดกัจบั (trapping) ด้วยกบัดกัไฟฟ้า (light trap) กบัดกักาวเหนียว (sticky trap) ตลอดจนการ
ปลกูในเรอืนตาขา่ย (screen house) หรอื เรอืนกระจก (glasshouse) เป็นตน้ 

 

2. การควบคุมโดยวธิกีายภาพ (Physical control) เป็นการใชปั้จจยัทางกายภาพ เช่นความรอ้น (heat) 
ความเย็น (cold) ความชื้น (humidity) พลังงาน (energy) แสง (light) เสียง (sound) คลื่นวิทยุ     
(radio waves) คลื่นความรอ้นอินฟราเรด (infrared) รงัสอีลัตราไวโอเลต (UV) รงัสใีนรูปแบบและ
วธิกีารต่าง ๆ 

 

3. การควบคุมโดยวิธีเขตกรรม (Cultural control) เป็นการเลือกชนิดของพืชและวิธีการเขตกรรม 
(selection of crops and cultural practices) การปลูกพชืหมุนเวยีน และการดดัแปลงแบบแผนการ
ปลูกพชื (crop rotation and modification of cropping schemes) การสรา้งพนัธุพ์ชืต้านทานต่อโรค
หรอืแมลง (development of disease - or insect- resistant varieties) การท าลายวสัดุพชืหลงัการ
เก็บเกี่ยว (crop refuse destruction after harvest) การใช้พืชกับดกั (trap crops) ฯลฯ การสร้าง
พนัธุพ์ชืตา้นทานแมลง บางครัง้ถอืว่าเป็นการควบคุมโดยวธิพีนัธุกรรม (genetic control) 
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4. การควบคุมโดยชีววิธี (Biological control) เป็นการประยุกต์วิธีการควบคุมศัตรูพืชโดยการใช้
ประโยชน์จากศตัรธูรรมชาต ิ(natural enemies) ต่าง ๆ คอื ตวัเบยีน (parasite หรอื parasitoid) ตวั
ห ้า (predator) และ เชื้อโรค (pathogen) ในการที่จะรกัษาระดบัความหนาแน่นของประชากรของ
แมลงศตัรพูชืในเป้าหมาย ใหอ้ยูต่ ่ากว่าระดบัทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสยีหายโดยเฉลีย่ (บรรพต ณ ป้อม
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) โดยจะเป็นการใชศ้ตัรธูรรมชาตทิีม่อียู่แลว้
ในประเทศ (resident natural enemy) ของแมลงศตัรพูชืในทอ้งถิน่นัน้ หรอืการน าศตัรธูรรมชาตจิาก
ต่างประเทศ (introduced natural enemy) ของแมลงและวชัพชืทีเ่ป็นชนิดพนัธุ์ต่างประเทศ (exotic 
species) หรอืชนิดพนัธุต่์างถิน่ (alien species) ทีเ่ขา้มาระบาดในประเทศ รวมถงึการเพาะเลีย้งเพิม่
ปรมิาณของศตัรูธรรมชาตเิหล่านัน้ แล้วน าไปปลดปล่อยในภาคสนามเพื่อใหข้ยายพนัธุ์เพิม่เตมิใน
ธรรมชาต ิใหสู้งเพยีงพอทีจ่ะควบคุมแมลงศตัรพูชืและวชัพชืได ้ตลอดจนการปรบัสภาพแวดลอ้มให้
เหมาะสมเพื่อเป็นการอนุรกัษ์ศตัรธูรรมชาตเิหล่านัน้ใหค้งอยู่ดว้ย แต่ปรากฏว่ามกีารควบคุมแบบที่
ไม่มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ก าจัดศัตรูพืช  เป็นการควบคุมที่มีพื้นฐานทางด้านชีววิทยา 
(biologically-based control)  เช่น การท าแมลงให้เป็นหมนั (insect sterilization) (Knipling, 1985) 
การใช้พนัธุ์พชืต้านทานแมลง (resistant plant varieties) (Painter, 1951; Russell, 1978; Maxwell 
& Jenning, 1980) การใชส้ารควบคุมการเจรญิเตบิโตของแมลง (insect growth regulators – IGRs)  
สารฟีโรโมนส์ (pheromones) (Howse et al., 1998) สารสกดัจากพชื (plant extracts) ผลติภณัฑ์
จากธรรมชาต ิ(natural products) ฯลฯ แลว้เรยีกการควบคุมเหล่านี้ว่าเป็นการควบคุมโดยชวีวธิดีว้ย
เช่นกนั ซึ่งเป็นความไม่ถูกต้องนัก โดยเหตุดงักล่าว Reece I. Sailer แห่ง University of Florida, 
Gainesville เมือ่ พ.ศ. 2524 (Sailer,1981) ใน Pimentel (1981) เสนอใหเ้รยีกการควบคุมทีม่พีืน้ฐาน
ทางด้านชีววิทยา เหล่านัน้เปืน “การควบคุมโดยชีววิธีแบบข้างเคียง” (Para-biological control) 
(Barbosa & Braxton, 1993)  

 

5. การควบคุมโดยจุลนิทรยี ์ (Microbial control) เป็นการใช้องค์ประกอบที่เป็นพษิหรอืชวีพษิ (toxin) 
ของจุลนิทรยีต่์าง ๆ เช่น แบคทเีรยี เชือ้รา และ ไวรสั จุลนิทรยีช์นิดอื่น ๆ มาผลติและพฒันาใหเ้ป็น
สูตรส าเร็จ (formulations) ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้เช่นเดียวกันหรอืคล้ายคลึงกันกับการ       
ใช้สารเคมสีงัเคราะห์ก าจดัศัตรูพชื ซึ่งจะผิดไปจากการใช้จุลนิทรยี์โดยตรง (direct use) ในการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีแบบดัง้เดิม ( traditional biological control) (Steinhaus, 1949; 
Tanada, 1959, 1967; Burges & Hussey, 1971; Burges, 1981; Tanada & Kaya, 1993) โดยทัว่ไป
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และในทางปฏบิตั ิเราจะแยกการใชจ้ลุนิทรยีอ์อกจากการใชต้วัห ้าและตวัเบยีนควบคุมศตัรพูชืโดยชวี
วธิ ีใหเ้ป็น “การควบคุมโดยจลุนิทรยี”์ (Microbial control) 

 

6. การควบคุมโดยการใชส้ารเคม ี(Chemical control) เป็นการใชส้ารเคมกี าจดัแมลง (insecticide) สาร
ก าจดัไร (acaricide หรอื miticide) สารก าจดัโรคพชื (fungicide) และ สารเคมกี าจดัวชัพชื (herbicide 
หรอื weedicide) ในส่วนของสารก าจดัแมลง อาจเป็นสารพษิประเภทถูกตวัตาย (contact poison) 
ประเภทกินตาย (stomach poison) ประเภทท าลายประสาท (nerve poison) และประเภทดูดซึม 
(systemic) (Metcalf & Metcalf, 1993) ซึง่อาจเป็นสารก าจดัแมลงประเภทสารอนินทรยี ์( inorganic 
insecticide) เช่น สารหนูต่าง ๆ สารหนูเขยีว (Paris green) และ สารอนิทรยีส์งัเคราะห ์(synthetic 
organic insecticides) เช่น สารออร์กาโนคลอรีนส์ (organochlorines) เช่น บีเอชซี (BHC) ดีดีที 
(DDT)   ดีล ด ริน  ( dieldrin)  แ ล ะ  ท๊ อ กซา ฟี น  ( toxaphene)   ส า ร อ อ ร์ก า โ นฟอส เฟตส์  
(organophosphates) เช่น ฟูราแดน (Furadan) พาราไธออน (parathion) และ คาร์บาเมตส์ 
(carbamates) เช่น คาร์บารลิ (carbaryl) และ เซวิน (Sevin) รวมถึง สารไพรธีรอยด์สงัเคราะห์ 
(synthetic pyrethroids) เช่น ไซเปอรเ์มธรนิ (cypermethrin) และ อื่น ๆ 

 

7. การควบคุมโดยวธิทีางพนัธุกรรม (Genetic control) เป็นการปรบัปรุงพนัธุ์พชืให้มคีวามต้านทาน   
ต่อการท าลายของแมลง ซึง่อาจเป็นการปรบัปรงุพนัธุพ์ชืแบบดัง้เดมิ (traditional breeding) ใหไ้ดม้า
ซึง่พนัธุพ์ชืต้านทานแมลง พนัธุพ์ชืต้านทานโรค การใชร้งัส ี(radiation) และ เทคนิคการท าแมลงให้
เป็นหมนั (Sterile Insect Technique – SIT) (Knipling, 1985; Dyck et al., 2005)  และ อาจรวมไป
ถงึการใช้เทคนิคต่าง ๆ ของชวีวทิยาโมเลกุล (molecular biology) (Marshall and Walters, 1994) 
หรอืพนัธุศาสตรโ์มเลกุล (molecular genetics) (Hoy, 1994) เทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม่ (modern 
biotechnology) หรือ พันธุวิศวกรรม (genetic engineering) (Handler and James, 2000) การ
ดดัแปลงพนัธุกรรมของพชืใหม้คีุณสมบตัใินการต้านทานแมลงศตัรพูชื โดยการน ายนีของแบคทเีรยี 
Bacillus thuringiensis (Bt) ใส่เข้าไปในต้นพืช กลายเป็น “ยีนแปลกปลอม” (transgene) ในต้น
ขา้วโพด กลายเป็นขา้วโพดบที ี(Bt corn) ตา้นทานหนอนเจาะล าตน้ขา้วโพด หรอืในตน้ฝ้ายเป็นฝ้าย
บีที (Bt cotton) ที่ต้านทานหนอนเจาะสมอฝ้าย และเรียกเหล่านึ้ เป็น “พืชดัดแปลงพันธุกรรม” 
(genetically modified crop หรอื GM crop หรอื transgenic crop) (Copping, 2009, 2010) หรอื พชื
เทคโนชวีภาพ (biotech crops) (James, 2010) ซึง่โดยทัว่ ๆ ไป พชื หรอืสตัว ์หรอืจลุนิทรยี ์ทีม่กีาร
ดดัแปลงทางพนัธุวศิวกรรมต่าง ๆ เราเรยีกโดยรวมทัว่ ๆ ไป เป็น “สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม” 
(Genetically modified organism – GMO) แต่ใน “อนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ” 
(Convention on Biological Diversity – CBD) ขององค์การสหประชาชาติ จะเรยีกเป็น “สิง่มชีวีติ
ดดัแปลงทีย่งัมชีวีติ”  (Living modified organism - LMO) และ ผลผลติทีไ่ดม้าจาก GMO หรอื LMO 
ทีม่กีารตัง้ใจน าไปใชโ้ดยตรงเป็นอาหารคน หรอื อาหารสตัว ์หรอื ในกระบวนการแปรรปูต่าง ๆ เรา
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4. การควบคุมโดยชีววิธี (Biological control) เป็นการประยุกต์วิธีการควบคุมศัตรูพืชโดยการใช้
ประโยชน์จากศตัรธูรรมชาต ิ(natural enemies) ต่าง ๆ คอื ตวัเบยีน (parasite หรอื parasitoid) ตวั
ห ้า (predator) และ เชื้อโรค (pathogen) ในการที่จะรกัษาระดบัความหนาแน่นของประชากรของ
แมลงศตัรพูชืในเป้าหมาย ใหอ้ยูต่ ่ากว่าระดบัทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสยีหายโดยเฉลีย่ (บรรพต ณ ป้อม
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) โดยจะเป็นการใชศ้ตัรธูรรมชาตทิีม่อียู่แลว้
ในประเทศ (resident natural enemy) ของแมลงศตัรพูชืในทอ้งถิน่นัน้ หรอืการน าศตัรธูรรมชาตจิาก
ต่างประเทศ (introduced natural enemy) ของแมลงและวชัพชืทีเ่ป็นชนิดพนัธุ์ต่างประเทศ (exotic 
species) หรอืชนิดพนัธุต่์างถิน่ (alien species) ทีเ่ขา้มาระบาดในประเทศ รวมถงึการเพาะเลีย้งเพิม่
ปรมิาณของศตัรูธรรมชาตเิหล่านัน้ แล้วน าไปปลดปล่อยในภาคสนามเพื่อใหข้ยายพนัธุ์เพิม่เตมิใน
ธรรมชาต ิใหสู้งเพยีงพอทีจ่ะควบคุมแมลงศตัรพูชืและวชัพชืได ้ตลอดจนการปรบัสภาพแวดลอ้มให้
เหมาะสมเพื่อเป็นการอนุรกัษ์ศตัรธูรรมชาตเิหล่านัน้ใหค้งอยู่ดว้ย แต่ปรากฏว่ามกีารควบคุมแบบที่
ไม่มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ก าจัดศัตรูพืช  เป็นการควบคุมที่มีพื้นฐานทางด้านชีววิทยา 
(biologically-based control)  เช่น การท าแมลงให้เป็นหมนั (insect sterilization) (Knipling, 1985) 
การใช้พนัธุ์พชืต้านทานแมลง (resistant plant varieties) (Painter, 1951; Russell, 1978; Maxwell 
& Jenning, 1980) การใชส้ารควบคุมการเจรญิเตบิโตของแมลง (insect growth regulators – IGRs)  
สารฟีโรโมนส์ (pheromones) (Howse et al., 1998) สารสกดัจากพชื (plant extracts) ผลติภณัฑ์
จากธรรมชาต ิ(natural products) ฯลฯ แลว้เรยีกการควบคุมเหล่านี้ว่าเป็นการควบคุมโดยชวีวธิดีว้ย
เช่นกนั ซึ่งเป็นความไม่ถูกต้องนัก โดยเหตุดงักล่าว Reece I. Sailer แห่ง University of Florida, 
Gainesville เมือ่ พ.ศ. 2524 (Sailer,1981) ใน Pimentel (1981) เสนอใหเ้รยีกการควบคุมทีม่พีืน้ฐาน
ทางด้านชีววิทยา เหล่านัน้เปืน “การควบคุมโดยชีววิธีแบบข้างเคียง” (Para-biological control) 
(Barbosa & Braxton, 1993)  

 

5. การควบคุมโดยจุลนิทรยี ์ (Microbial control) เป็นการใช้องค์ประกอบที่เป็นพษิหรอืชวีพษิ (toxin) 
ของจุลนิทรยีต่์าง ๆ เช่น แบคทเีรยี เชือ้รา และ ไวรสั จุลนิทรยีช์นิดอื่น ๆ มาผลติและพฒันาใหเ้ป็น
สูตรส าเร็จ (formulations) ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้เช่นเดียวกันหรอืคล้ายคลึงกันกับการ       
ใช้สารเคมสีงัเคราะห์ก าจดัศัตรูพชื ซึ่งจะผิดไปจากการใช้จุลนิทรยี์โดยตรง (direct use) ในการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีแบบดัง้เดิม ( traditional biological control) (Steinhaus, 1949; 
Tanada, 1959, 1967; Burges & Hussey, 1971; Burges, 1981; Tanada & Kaya, 1993) โดยทัว่ไป
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และในทางปฏบิตั ิเราจะแยกการใชจ้ลุนิทรยีอ์อกจากการใชต้วัห ้าและตวัเบยีนควบคุมศตัรพูชืโดยชวี
วธิ ีใหเ้ป็น “การควบคุมโดยจลุนิทรยี”์ (Microbial control) 

 

6. การควบคุมโดยการใชส้ารเคม ี(Chemical control) เป็นการใชส้ารเคมกี าจดัแมลง (insecticide) สาร
ก าจดัไร (acaricide หรอื miticide) สารก าจดัโรคพชื (fungicide) และ สารเคมกี าจดัวชัพชื (herbicide 
หรอื weedicide) ในส่วนของสารก าจดัแมลง อาจเป็นสารพษิประเภทถูกตวัตาย (contact poison) 
ประเภทกินตาย (stomach poison) ประเภทท าลายประสาท (nerve poison) และประเภทดูดซึม 
(systemic) (Metcalf & Metcalf, 1993) ซึง่อาจเป็นสารก าจดัแมลงประเภทสารอนินทรยี ์( inorganic 
insecticide) เช่น สารหนูต่าง ๆ สารหนูเขยีว (Paris green) และ สารอนิทรยีส์งัเคราะห ์(synthetic 
organic insecticides) เช่น สารออร์กาโนคลอรีนส์ (organochlorines) เช่น บีเอชซี (BHC) ดีดีที 
(DDT)   ดีล ด ริน  ( dieldrin)  แ ล ะ  ท๊ อ กซา ฟี น  ( toxaphene)   ส า ร อ อ ร์ก า โ นฟอส เฟตส์  
(organophosphates) เช่น ฟูราแดน (Furadan) พาราไธออน (parathion) และ คาร์บาเมตส์ 
(carbamates) เช่น คาร์บารลิ (carbaryl) และ เซวิน (Sevin) รวมถึง สารไพรธีรอยด์สงัเคราะห์ 
(synthetic pyrethroids) เช่น ไซเปอรเ์มธรนิ (cypermethrin) และ อื่น ๆ 

 

7. การควบคุมโดยวธิทีางพนัธุกรรม (Genetic control) เป็นการปรบัปรุงพนัธุ์พชืให้มคีวามต้านทาน   
ต่อการท าลายของแมลง ซึง่อาจเป็นการปรบัปรงุพนัธุพ์ชืแบบดัง้เดมิ (traditional breeding) ใหไ้ดม้า
ซึง่พนัธุพ์ชืต้านทานแมลง พนัธุพ์ชืต้านทานโรค การใชร้งัส ี(radiation) และ เทคนิคการท าแมลงให้
เป็นหมนั (Sterile Insect Technique – SIT) (Knipling, 1985; Dyck et al., 2005)  และ อาจรวมไป
ถงึการใช้เทคนิคต่าง ๆ ของชวีวทิยาโมเลกุล (molecular biology) (Marshall and Walters, 1994) 
หรอืพนัธุศาสตรโ์มเลกุล (molecular genetics) (Hoy, 1994) เทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม่ (modern 
biotechnology) หรือ พันธุวิศวกรรม (genetic engineering) (Handler and James, 2000) การ
ดดัแปลงพนัธุกรรมของพชืใหม้คีุณสมบตัใินการต้านทานแมลงศตัรพูชื โดยการน ายนีของแบคทเีรยี 
Bacillus thuringiensis (Bt) ใส่เข้าไปในต้นพืช กลายเป็น “ยีนแปลกปลอม” (transgene) ในต้น
ขา้วโพด กลายเป็นขา้วโพดบที ี(Bt corn) ตา้นทานหนอนเจาะล าตน้ขา้วโพด หรอืในตน้ฝ้ายเป็นฝ้าย
บีที (Bt cotton) ที่ต้านทานหนอนเจาะสมอฝ้าย และเรียกเหล่านึ้ เป็น “พืชดัดแปลงพันธุกรรม” 
(genetically modified crop หรอื GM crop หรอื transgenic crop) (Copping, 2009, 2010) หรอื พชื
เทคโนชวีภาพ (biotech crops) (James, 2010) ซึง่โดยทัว่ ๆ ไป พชื หรอืสตัว ์หรอืจลุนิทรยี ์ทีม่กีาร
ดดัแปลงทางพนัธุวศิวกรรมต่าง ๆ เราเรยีกโดยรวมทัว่ ๆ ไป เป็น “สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม” 
(Genetically modified organism – GMO) แต่ใน “อนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ” 
(Convention on Biological Diversity – CBD) ขององค์การสหประชาชาติ จะเรยีกเป็น “สิง่มชีวีติ
ดดัแปลงทีย่งัมชีวีติ”  (Living modified organism - LMO) และ ผลผลติทีไ่ดม้าจาก GMO หรอื LMO 
ทีม่กีารตัง้ใจน าไปใชโ้ดยตรงเป็นอาหารคน หรอื อาหารสตัว ์หรอื ในกระบวนการแปรรปูต่าง ๆ เรา
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จะเรยีกเป็น GMOs-FFP หรอื LMOs-FFP (GMOs หรอื LMOs intended for direct use as food, 
or feed, or for processing) 

 

8. การควบคุมโดยกฎหมาย (Legal หรอื Regulatory control) เป็นการบญัญตัิกฎหมายและระเบยีบ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ในประเทศ และ การน าไปปฏบิตัใิชใ้นการควบคุมศตัรพูชื เช่น พระราชบญัญตักิกั
พชื พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิม่เติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2542 และ ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2551 ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และ ประกาศกรมวิชาการเกษตรต่าง ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้   
พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 (แกไ้ขฉบบัที ่2 พ.ศ. 2544 และ แกไ้ขฉบบัที ่3 พ.ศ. 2551) 
ตลอดจน กฎระเบยีบ ขอ้ตกลงพหุภาคดีา้นสิง่แวดลอ้ม (Multilateral environmental agreements - 
MEAs) ระหว่างประเทศ เช่น อนุสญัญาว่าดว้ยการอารกัขาพชืระหว่างประเทศ (International Plant 
Protection Convention - IPPC)  อนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ (Convention on 
Biological Diversity - CBD)  พธิสีารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภยัทางชวีภาพ (Cartagena 
Protocol on Biosafety - CPB) และ ขอ้ตกลงองคก์ารคา้โลก (World Trade Organization – WTO) 
เรื่องการใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (WTO Agreement on the Application of 
Sanitary and Phytosanitary Measures หรือ WTO-SPS Agreement)  และ มาตรฐานระหว่ าง
ประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามยัพืช (International Standards for Phytosanitary Measures - 
ISPMs) ภายใต้อนุสญัญาว่าด้วยการอารักขาพชืระหว่างประเทศ (International Plant Protection 
Convention – IPPC)  

 

         9. การควบคุมแบบบรูณาการ (Integrated control) ไมเ่ป็นวธิกีารควบคุมศตัรพูชืวธิใีดวธิหีนึ่งโดยเฉพาะ 
แต่เป็นการเลอืกและการใช้วธิกีารควบคุมมากกว่าหนึ่งวธิ ีที่สามารถน ามาบูรณาการ หรอืน ามาใช้
ร่วมกนัได ้เพื่อควบคุมศตัรพูชื และ มกีารเรยีกเป็นภาษาไทยทีแ่ตกต่างกนัไป เช่น “การควบคุมแบบ
ผสมผสาน” และ “การควบคุมแบบบูรณาการ” ตามค านิยามของการควบคุมแบบบูรณาการโดย Stern 
et al. (1959) ที่กล่าวว่า “การควบคุมแบบบูรณาการ” คอื “การควบคุมศตัรูพชืแบบประยุกต์ ที่รวม 
และบูรณาการเขา้ไว้ด้วยกนั คอืการควบคุมโดยชวีวธิแีละการควบคุมโดยการใช้สารเคม ีการใช้การ
ควบคุมโดยสารเคมใีช้เมื่อจ าเป็น และในรูปแบบที่ท าให้เกดิผลกระทบน้อยที่สุดต่อการควบคุมโดย    
ชวีวธิ ีและการควบคุมแบบบรูณการ อาจใชก้ารควบคุมโดยชวีวธิทีีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิและ การ
ควบคุมโดยชวีวธิทีีเ่กดิขึน้โดยตวักระท าที่มชีวีติ (หรอื ตวักระท าชวีนะ) ทีถู่กปรบัเปลี่ยนและชกัน า ” 
( 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 ในเวลาต่อมามกีารน า “แนวความคดิใหม”่ ของ Peter W. Geier และ Loren R. Clark แห่ง CSIRO 
Entomology, Canberra, Australia ใน Geier & Clark (1961) และ Geier (1966) ทีเ่รยีกว่า “การบรหิารจดัการ
ประชากรแบบปกป้อง” (Protective population management) ที่เราอาจเรยีกกนัอย่างสัน้ ๆ เป็น “การบรหิาร
จดัการศตัรูพชื” (Pest management) ที่ให้มกีารศกึษาและใช้ความรู้ทางชวีวทิยาและนิเวศวทิยาของศตัรูพืช 
มาร่วมพจิารณาในการเลอืกและการใช้วธิกีารควบคุม ต่อมามกีารปรบัแต่งหลกัการของ “การบรหิารจดัการ
ศตัรูพชื” เมื่อ พ.ศ. 2513 โดย Rabb (1970) แห่ง North Carolina State University, Raleigh, North Carolina 
ในการประชุมเรื่อง “Concepts of Pest Management” (หลกัการของการบรหิารจดัการศตัรพูชื) ทีม่หาวทิยาลยั 
North Carolina State University, Raleigh, North Carolina ระหว่างวนัที่ 25-27 มนีาคม พ.ศ.2513 (Rabb & 
Guthrie,1970) และมกีารปรบัแต่งเพิม่เตมิอกี มาเป็นหลกัการของ “การบรหิารจดัการศตัรูพชืแบบบูรณภาพ” 
(Integrated pest management – IPM) ตัง้แต่ทศวรรษ 1980s เป็นต้นมาจนถึงในปัจจุบนั (Huffaker, 1970; 
Rabb, 1970; Bottrell, 1979; Bajwa & Marcos, 1998; Marcos, 1998 ฯลฯ)     
 

1.2 การจดุประกายต่อต้านการใช้สารก าจดัศตัรพืูชโดย Rachel Carson ในหนังสือ Silent Spring 
 

ความกังวลของสาธารณชน (public awareness) ต่อการใช้สารเคมีสังเคราะห์ (synthetic 
chemicals) ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตร เริ่มก่อตัวมาตัง้แต่ปลายทศวรรษ 1950s น า               
ไปสู่หลกัการของการควบคุมศตัรูพชืแบบบูรณาการ (Integrated control) (Stern et al., 1959) แนวความคดิ
ใหม่ของ “การบรหิารจดัการประชากรแบบปกป้อง (Protective population management) หรอืการบริหาร
จดัการศตัรพูชื” (Pest management) (Geier & Clark, 1961) และ หลกัการของการบรหิารจดัการศตัรพูชืแบบ        
บรูณาการ (Integrated pest management) ทัว่โลก ในปัจจบุนั  
 

ในสหรฐัอเมริกา ความกังวลของสาธารณชนต่อการใช้สาร DDT และสารเคมีก าจัดศัตรูพืช          
เริม่จุดประกายเมื่อ ค.ศ. 1962 (พ.ศ. 2505) เมื่อมกีารตีพมิพ์หนังสอื “Silent Spring” ประพนัธ์โดย Rachel 
Carson โดย บรษิทั Houghton Mifflin (Carson, 1962) (ภาพที ่1.1) เมื่อวนัที ่17 กนัยายน พ.ศ. 2505 ซึง่เป็น
หนงัสอื    ทีต่่อตา้นการใชส้าร DDT และสารก าจดัศตัรพูชืในสหรฐัอเมรกิา เป็นหนงัสอืทีข่ายดทีีสุ่ด (bestselling 
book) เล่มหนึ่ง มยีอดจ าหน่ายทัว่โลกสูงกว่า 60 ล้านเล่ม และอยู่ในการจดัอนัดบั The 100 best nonfiction 
books No. 20 – Silent Spring by Rachel Carson (1962) ของหนงัสอืพมิพ ์The Guardian ประเทศองักฤษ  
 

หลงัจากการตพีมิพ์ Rachel Carson ถูกโจมตแีละเยย้หยนัต่าง ๆ นานา โดยนักธุรกจิและบรษิัท    
ที่ผลติและจ าหน่ายสารเคมทีางการเกษตร นักวทิยาศาสตร ์นักพษิวทิยา และรวมทัง้  Norman Borlaug แห่ง
ศูนยว์จิยัปรบัปรุงขา้วโพดและขา้วสาลนีานาชาต ิCIMMYT ประเทศเมก็ซโิก ผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบลดา้นสนัตภิาพ
ทีส่นับสนุนการใชส้ารเคมทีางการเกษตร นักการเมอืงระดบัรฐัสภาของสหรฐัอเมรกิา ตลอดจนหนังสอืพมิพแ์ละ
วารสารต่าง ๆ ทีต่่อตา้นเธอ เป็นเวลาราว 18 เดอืน ก่อนที ่Rachel Carson จะถงึแก่กรรม  
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จะเรยีกเป็น GMOs-FFP หรอื LMOs-FFP (GMOs หรอื LMOs intended for direct use as food, 
or feed, or for processing) 

 

8. การควบคุมโดยกฎหมาย (Legal หรอื Regulatory control) เป็นการบญัญตัิกฎหมายและระเบยีบ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ในประเทศ และ การน าไปปฏบิตัใิชใ้นการควบคุมศตัรพูชื เช่น พระราชบญัญตักิกั
พชื พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิม่เติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2542 และ ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2551 ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และ ประกาศกรมวิชาการเกษตรต่าง ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้   
พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 (แกไ้ขฉบบัที ่2 พ.ศ. 2544 และ แกไ้ขฉบบัที ่3 พ.ศ. 2551) 
ตลอดจน กฎระเบยีบ ขอ้ตกลงพหุภาคดีา้นสิง่แวดลอ้ม (Multilateral environmental agreements - 
MEAs) ระหว่างประเทศ เช่น อนุสญัญาว่าดว้ยการอารกัขาพชืระหว่างประเทศ (International Plant 
Protection Convention - IPPC)  อนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ (Convention on 
Biological Diversity - CBD)  พธิสีารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภยัทางชวีภาพ (Cartagena 
Protocol on Biosafety - CPB) และ ขอ้ตกลงองคก์ารคา้โลก (World Trade Organization – WTO) 
เรื่องการใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (WTO Agreement on the Application of 
Sanitary and Phytosanitary Measures หรือ WTO-SPS Agreement)  และ มาตรฐานระหว่ าง
ประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามยัพืช (International Standards for Phytosanitary Measures - 
ISPMs) ภายใต้อนุสญัญาว่าด้วยการอารักขาพชืระหว่างประเทศ (International Plant Protection 
Convention – IPPC)  

 

         9. การควบคุมแบบบรูณาการ (Integrated control) ไมเ่ป็นวธิกีารควบคุมศตัรพูชืวธิใีดวธิหีนึ่งโดยเฉพาะ 
แต่เป็นการเลอืกและการใช้วธิกีารควบคุมมากกว่าหนึ่งวธิ ีที่สามารถน ามาบูรณาการ หรอืน ามาใช้
ร่วมกนัได ้เพื่อควบคุมศตัรพูชื และ มกีารเรยีกเป็นภาษาไทยทีแ่ตกต่างกนัไป เช่น “การควบคุมแบบ
ผสมผสาน” และ “การควบคุมแบบบูรณาการ” ตามค านิยามของการควบคุมแบบบูรณาการโดย Stern 
et al. (1959) ที่กล่าวว่า “การควบคุมแบบบูรณาการ” คอื “การควบคุมศตัรูพชืแบบประยุกต์ ที่รวม 
และบูรณาการเขา้ไว้ด้วยกนั คอืการควบคุมโดยชวีวธิแีละการควบคุมโดยการใช้สารเคม ีการใช้การ
ควบคุมโดยสารเคมใีช้เมื่อจ าเป็น และในรูปแบบที่ท าให้เกดิผลกระทบน้อยที่สุดต่อการควบคุมโดย    
ชวีวธิ ีและการควบคุมแบบบรูณการ อาจใชก้ารควบคุมโดยชวีวธิทีีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิและ การ
ควบคุมโดยชวีวธิทีีเ่กดิขึน้โดยตวักระท าที่มชีวีติ (หรอื ตวักระท าชวีนะ) ทีถู่กปรบัเปลี่ยนและชกัน า ” 
( 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 ในเวลาต่อมามกีารน า “แนวความคดิใหม”่ ของ Peter W. Geier และ Loren R. Clark แห่ง CSIRO 
Entomology, Canberra, Australia ใน Geier & Clark (1961) และ Geier (1966) ทีเ่รยีกว่า “การบรหิารจดัการ
ประชากรแบบปกป้อง” (Protective population management) ที่เราอาจเรยีกกนัอย่างสัน้ ๆ เป็น “การบรหิาร
จดัการศตัรูพชื” (Pest management) ที่ให้มกีารศกึษาและใช้ความรู้ทางชวีวทิยาและนิเวศวทิยาของศตัรูพืช 
มาร่วมพจิารณาในการเลอืกและการใช้วธิกีารควบคุม ต่อมามกีารปรบัแต่งหลกัการของ “การบรหิารจดัการ
ศตัรูพชื” เมื่อ พ.ศ. 2513 โดย Rabb (1970) แห่ง North Carolina State University, Raleigh, North Carolina 
ในการประชุมเรื่อง “Concepts of Pest Management” (หลกัการของการบรหิารจดัการศตัรพูชื) ทีม่หาวทิยาลยั 
North Carolina State University, Raleigh, North Carolina ระหว่างวนัที่ 25-27 มนีาคม พ.ศ.2513 (Rabb & 
Guthrie,1970) และมกีารปรบัแต่งเพิม่เตมิอกี มาเป็นหลกัการของ “การบรหิารจดัการศตัรูพชืแบบบูรณภาพ” 
(Integrated pest management – IPM) ตัง้แต่ทศวรรษ 1980s เป็นต้นมาจนถึงในปัจจุบนั (Huffaker, 1970; 
Rabb, 1970; Bottrell, 1979; Bajwa & Marcos, 1998; Marcos, 1998 ฯลฯ)     
 

1.2 การจดุประกายต่อต้านการใช้สารก าจดัศตัรพืูชโดย Rachel Carson ในหนังสือ Silent Spring 
 

ความกังวลของสาธารณชน (public awareness) ต่อการใช้สารเคมีสังเคราะห์ (synthetic 
chemicals) ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตร เริ่มก่อตัวมาตัง้แต่ปลายทศวรรษ 1950s น า               
ไปสู่หลกัการของการควบคุมศตัรูพชืแบบบูรณาการ (Integrated control) (Stern et al., 1959) แนวความคดิ
ใหม่ของ “การบรหิารจดัการประชากรแบบปกป้อง (Protective population management) หรอืการบริหาร
จดัการศตัรพูชื” (Pest management) (Geier & Clark, 1961) และ หลกัการของการบรหิารจดัการศตัรพูชืแบบ        
บรูณาการ (Integrated pest management) ทัว่โลก ในปัจจบุนั  
 

ในสหรฐัอเมริกา ความกังวลของสาธารณชนต่อการใช้สาร DDT และสารเคมีก าจัดศัตรูพืช          
เริม่จุดประกายเมื่อ ค.ศ. 1962 (พ.ศ. 2505) เมื่อมกีารตีพมิพ์หนังสอื “Silent Spring” ประพนัธ์โดย Rachel 
Carson โดย บรษิทั Houghton Mifflin (Carson, 1962) (ภาพที ่1.1) เมื่อวนัที ่17 กนัยายน พ.ศ. 2505 ซึง่เป็น
หนงัสอื    ทีต่่อตา้นการใชส้าร DDT และสารก าจดัศตัรพูชืในสหรฐัอเมรกิา เป็นหนงัสอืทีข่ายดทีีสุ่ด (bestselling 
book) เล่มหนึ่ง มยีอดจ าหน่ายทัว่โลกสูงกว่า 60 ล้านเล่ม และอยู่ในการจดัอนัดบั The 100 best nonfiction 
books No. 20 – Silent Spring by Rachel Carson (1962) ของหนงัสอืพมิพ ์The Guardian ประเทศองักฤษ  
 

หลงัจากการตพีมิพ์ Rachel Carson ถูกโจมตแีละเยย้หยนัต่าง ๆ นานา โดยนักธุรกจิและบรษิัท    
ที่ผลติและจ าหน่ายสารเคมทีางการเกษตร นักวทิยาศาสตร ์นักพษิวทิยา และรวมทัง้  Norman Borlaug แห่ง
ศูนยว์จิยัปรบัปรุงขา้วโพดและขา้วสาลนีานาชาต ิCIMMYT ประเทศเมก็ซโิก ผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบลดา้นสนัตภิาพ
ทีส่นับสนุนการใชส้ารเคมทีางการเกษตร นักการเมอืงระดบัรฐัสภาของสหรฐัอเมรกิา ตลอดจนหนังสอืพมิพแ์ละ
วารสารต่าง ๆ ทีต่่อตา้นเธอ เป็นเวลาราว 18 เดอืน ก่อนที ่Rachel Carson จะถงึแก่กรรม  
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หลงัการตพีมิพ ์มกีารตอบโตห้นังสอืของบรษิทั Monsanto ในเดอืนตุลาคม ค.ศ. 1962 (Monsanto 
Corp., 1962) และสมาพนัธ์สารเคมทีางการเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Chemical Association - 
NACA) ช่วยสนับสนุนทางการเงนิสูงถึง 25,000 เหรยีญสหรฐัฯ  ซึ่งถือว่าสูงมากในขณะนัน้ ท าการรณรงค์
ต่อต้านหนังสอืในทุกรปูแบบ พรอ้มทัง้สรรเสรญิเยนิยอความปลอดภยั และความจ าเป็นของการใชส้ารเคมทีาง
การเกษตร  
 

มกีารประเมนิว่าตัง้แต่ทศวรรษ 1940s มกีารผลติ DDT ทัว่โลกรวมกนัทัง้หมดราว 1.8 ล้านตนั             
ในสหรฐัฯ มบีรษิทัประมาณ 15 บรษิทัทีผ่ลติ DDT เช่น DuPont, Monsanto, Ciba, Montrose, Pennwalt และ 
Velsicol มีการผลิตสูงสุดในปี 1963 ถึง 82,000 ตันต่อปี และก่อนมีการห้ามใช้ในปี 1972 มีการใช้รวมกัน
มากกว่า 600,000 ตนั 
 

 
 

ภาพท่ี 1.1  หนงัสอื Silent Spring (1962) และ Rachel Carson (1907-1964) (แหล่งทีม่า: 
                              Wikipedia, The Free Encyclopedia)  
       

หนังสอื Silent Spring เป็นหนังสอืทีเ่กี่ยวกบัวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มของ ค.ศ. 1962 (พ.ศ. 2505)          
มทีัง้หมด 17 บท เริม่ต้นโดยบทที่ 1 “A Fable for Tomorrow” (นิทานส าหรบัวันพรุ่งนี้) ที่ Rachel Carson 
ประพนัธใ์หเ้สมอืนเป็น “นิยาย” โดยกล่าวถงึ “เมอืงหนึ่งในอเมรกิา ทีม่กีารอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นหนึ่งเดยีวกนักบั
สิง่แวดลอ้มอย่างสนัตสิุข  แต่ต่อมาโดยปัจจุบนัทนัด่วน มคีวามเจบ็ป่วยทีล่กึลบั เริม่โจมตผีูค้นและสตัวต่์าง ๆ 
พรอ้มกนัไป ต้นไมผ้ลไม่ตดิลูกอกีต่อไป และในล าธารไม่มปีลา แมแ้ต่นกต่าง ๆ กเ็จบ็ป่วยไปดว้ย และสิง่เดยีว  
ทีแ่ตกต่างคอื มผีงสขีาวชนิดหนึ่งทีต่กลงมาในรางน ้าใตช้ายคา มคีราบผงตดิอยูเ่ป็นหยอ่ม ๆ ซึง่เมือ่ไมก่ีส่ปัดาห์
มานี้ โปรยลงมาสู่หลงัคาบ้าน  สนามหญ้า ทุ่งนาและล าธารราวกบัหมิะ ท าให้มนัเป็นฤดูใบไมผ้ลทิี่เงยีบสงบ 
(silent spring) ทีป่ราศจากเสยีงในยามเชา้ ซึง่เคยมเีสยีงนกรอ้งเซง็แซ่ กลบัมแีต่ความเงยีบสงดั ปกคลุมทอ้งทุ่ง 
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ป่าดง และหนองบึงและถึงแม้ว่าภัยพิบัตินี้ยงัไม่เกิดขึ้นก็ตาม” แต่มนัก็จะช่วยเป็น “นิยาย” ที่จะเป็นการ        
ช่วยเตอืนเกีย่วกบัการใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชืทีข่าดความระมดัระวงั  
 

ในบทต่าง ๆ ทีต่ามมา หนงัสอืมุง่เขา้สู่เนื้อหาทีม่ใิช่นิยาย แนะน าผูอ่้านใหรู้จ้กัสารเคมกี าจดัศตัรพูชื 
และ ผลกระทบของสารเหล่านัน้ ที่เกดิมาจากการใช้และการคงอยู่ในร่างกาย ถ้าเราถูกบงัคบัให้กิน ดื่ม และ            
สดูหายใจสารเคมเีหล่านี้เขา้ไป และความเสีย่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

Rachel Carson กล่าวว่าในแต่ละปี มกีารน าสารเคมปีระมาณ 500 ชนิด ซึง่ส่วนใหญ่เป็นสารก าจดั
ศตัรพูชืมาใช ้ท าใหโ้ลกไมเ่หมาะสมกบัสิง่มชีวีติทัง้หมด สารก าจดัแมลงเป็นอนัตรายสงูขึน้และสงูขึน้ เธอเน้นว่า
สาร chlorinated hydrocarbons และ สาร organophosphates เป็นปัญหาใหญ่ทีน่ าไปสู่การตายของนกและปลา 
ความผิดปกติของระบบประสาทของมนุษย์และความตาย กับยกกรณีขึ้นมาว่าการพึ่งพาสารก าจดัศตัรูพชื        
ที่มากเกนิไปของมนุษย์ถอืว่าเป็นการไรป้ระโยชน์และไรผ้ลเนื่องมาจากปัจจยัสองปัจจยั ปัจจยัแรกเพราะว่า
ประชากรของแมลงถูกควบคุมอยู่แลว้ในธรรมชาตโิดยแมลงตวัห ้าทีม่ปีระโยชน์ชนิดต่าง ๆ ซึง่กถู็กขจดัออกไป
โดยสารก าจดัแมลง และปัจจยัทีส่องคอืแมลงสามารถพฒันาความต้านทานต่อสารก าจดัแมลงได ้ท าใหเ้กดิการ
ระบาดทีร่นุแรงของประชากรแมลงตดิตามมา 
 

ในบทที่ 17 “The Other Road” (ถนนสายอื่น) ซึ่งเป็นบทสุดท้าย Rachel Carson ได้เขียนว่า 
“ตอนนี้เรามายนือยู่บนถนนสองสายทีแ่ยกออกจากกนัเป็นทางสองแพร่ง กล่าวคอื เสน้ทางหนึ่งทีเ่ราใชเ้ดนิทาง
กนัมาเป็นซูเปอรไ์ฮเวย์ ทีดู่ราวกบัว่ามนัง่ายและราบเรยีบไปไดด้ว้ยความรวดเรว็ แต่มคีวามหายนะอยู่ที่ปลาย
ถนน ส่วนถนนอกีสายหนึ่ง เป็นสายที่ไม่ค่อยจะมกีารใช้เดนิทาง ที่มใีห้เราใช้เป็นโอกาสสุดท้าย เป็นเส้นทาง
เดยีวเท่านัน้ ทีเ่ราจะไปถงึจุดหมายปลายทาง ทีร่บัประกนัการอนุรกัษ์ปกป้องโลกของเรา ซึง่ทางเลอืกนัน้เป็น
ของเรา ทีจ่ะเลอืกมนั” 
 

โดยสรปุ เธอกล่าวว่าทางเลอืกต่าง ๆ ในการทีจ่ะแกไ้ขปัญหาความเสยีหายจากแมลง มอียูม่ากมาย 
ทัง้ทีย่งัอยูใ่นหอ้งปฏบิตักิาร และทีม่กีารน ามาใช้ และประสบความส าเรจ็ในความเป็นจรงิแลว้ และทัง้หมดนี้เป็น 
“การแก้ปัญหาทางชวีภาพ” (biological solutions) ซึง่ทัง้นักกฏีวทิยา นักโรคพชื นักพนัธุศาสตร์ นักสรรีวทิยา 
นักชวีเคม ีนักนิเวศวทิยา ช่วยกนัทุ่มเทความรูแ้ละแรงบนัดาลใจในการวางรูปแบบทางวทิยาศาสตรข์อง “การ
ควบคุมแบบชวีนะ” (biotic control) และเธอใช้ค าว่า “biotic control” และ “การควบคุมโดยชวีวธิี” (biological 
control) สลบักนัไป เพราะในขณะนัน้ ยงัไมม่กีารใหค้ านิยามของ “การควบคุมโดยชวีวธิ”ี จนกระทัง่ พ.ศ. 2507 
โดย DeBach (1964a) แห่ง University of California, Riverside) ซึ่งเป็นค านิยามที่เป็นที่ยอมรบั และมกีาร
น ามาใชก้นั จนถงึทุกวนัน้ี  
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หลงัการตพีมิพ ์มกีารตอบโตห้นังสอืของบรษิทั Monsanto ในเดอืนตุลาคม ค.ศ. 1962 (Monsanto 
Corp., 1962) และสมาพนัธ์สารเคมทีางการเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Chemical Association - 
NACA) ช่วยสนับสนุนทางการเงนิสูงถึง 25,000 เหรยีญสหรฐัฯ  ซึ่งถือว่าสูงมากในขณะนัน้ ท าการรณรงค์
ต่อต้านหนังสอืในทุกรปูแบบ พรอ้มทัง้สรรเสรญิเยนิยอความปลอดภยั และความจ าเป็นของการใชส้ารเคมทีาง
การเกษตร  
 

มกีารประเมนิว่าตัง้แต่ทศวรรษ 1940s มกีารผลติ DDT ทัว่โลกรวมกนัทัง้หมดราว 1.8 ล้านตนั             
ในสหรฐัฯ มบีรษิทัประมาณ 15 บรษิทัทีผ่ลติ DDT เช่น DuPont, Monsanto, Ciba, Montrose, Pennwalt และ 
Velsicol มีการผลิตสูงสุดในปี 1963 ถึง 82,000 ตันต่อปี และก่อนมีการห้ามใช้ในปี 1972 มีการใช้รวมกัน
มากกว่า 600,000 ตนั 
 

 
 

ภาพท่ี 1.1  หนงัสอื Silent Spring (1962) และ Rachel Carson (1907-1964) (แหล่งทีม่า: 
                              Wikipedia, The Free Encyclopedia)  
       

หนังสอื Silent Spring เป็นหนังสอืทีเ่กี่ยวกบัวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มของ ค.ศ. 1962 (พ.ศ. 2505)          
มทีัง้หมด 17 บท เริม่ต้นโดยบทที่ 1 “A Fable for Tomorrow” (นิทานส าหรบัวันพรุ่งนี้) ที่ Rachel Carson 
ประพนัธใ์หเ้สมอืนเป็น “นิยาย” โดยกล่าวถงึ “เมอืงหนึ่งในอเมรกิา ทีม่กีารอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นหน่ึงเดยีวกนักบั
สิง่แวดลอ้มอย่างสนัตสุิข  แต่ต่อมาโดยปัจจุบนัทนัด่วน มคีวามเจบ็ป่วยทีล่กึลบั เริม่โจมตผีูค้นและสตัวต่์าง ๆ 
พรอ้มกนัไป ต้นไมผ้ลไม่ตดิลูกอกีต่อไป และในล าธารไม่มปีลา แมแ้ต่นกต่าง ๆ กเ็จบ็ป่วยไปดว้ย และสิง่เดยีว  
ทีแ่ตกต่างคอื มผีงสขีาวชนิดหนึ่งทีต่กลงมาในรางน ้าใตช้ายคา มคีราบผงตดิอยูเ่ป็นหยอ่ม ๆ ซึง่เมือ่ไมก่ีส่ปัดาห์
มานี้ โปรยลงมาสู่หลงัคาบ้าน  สนามหญ้า ทุ่งนาและล าธารราวกบัหมิะ ท าให้มนัเป็นฤดูใบไมผ้ลทิี่เงยีบสงบ 
(silent spring) ทีป่ราศจากเสยีงในยามเชา้ ซึง่เคยมเีสยีงนกรอ้งเซง็แซ่ กลบัมแีต่ความเงยีบสงดั ปกคลุมทอ้งทุ่ง 
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ป่าดง และหนองบึงและถึงแม้ว่าภัยพิบัตินี้ยงัไม่เกิดขึ้นก็ตาม” แต่มนัก็จะช่วยเป็น “นิยาย” ที่จะเป็นการ        
ช่วยเตอืนเกีย่วกบัการใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชืทีข่าดความระมดัระวงั  
 

ในบทต่าง ๆ ทีต่ามมา หนงัสอืมุง่เขา้สู่เนื้อหาทีม่ใิช่นิยาย แนะน าผูอ่้านใหรู้จ้กัสารเคมกี าจดัศตัรพูชื 
และ ผลกระทบของสารเหล่านัน้ ที่เกดิมาจากการใช้และการคงอยู่ในร่างกาย ถ้าเราถูกบงัคบัให้กิน ดื่ม และ            
สดูหายใจสารเคมเีหล่านี้เขา้ไป และความเสีย่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

Rachel Carson กล่าวว่าในแต่ละปี มกีารน าสารเคมปีระมาณ 500 ชนิด ซึง่ส่วนใหญ่เป็นสารก าจดั
ศตัรพูชืมาใช ้ท าใหโ้ลกไมเ่หมาะสมกบัสิง่มชีวีติทัง้หมด สารก าจดัแมลงเป็นอนัตรายสงูขึน้และสงูขึน้ เธอเน้นว่า
สาร chlorinated hydrocarbons และ สาร organophosphates เป็นปัญหาใหญ่ทีน่ าไปสู่การตายของนกและปลา 
ความผิดปกติของระบบประสาทของมนุษย์และความตาย กับยกกรณีขึ้นมาว่าการพึ่งพาสารก าจดัศตัรูพชื        
ที่มากเกนิไปของมนุษย์ถอืว่าเป็นการไรป้ระโยชน์และไรผ้ลเนื่องมาจากปัจจยัสองปัจจยั ปัจจยัแรกเพราะว่า
ประชากรของแมลงถูกควบคุมอยู่แลว้ในธรรมชาตโิดยแมลงตวัห ้าทีม่ปีระโยชน์ชนิดต่าง ๆ ซึง่กถ็ูกขจดัออกไป
โดยสารก าจดัแมลง และปัจจยัทีส่องคอืแมลงสามารถพฒันาความต้านทานต่อสารก าจดัแมลงได ้ท าใหเ้กดิการ
ระบาดทีร่นุแรงของประชากรแมลงตดิตามมา 
 

ในบทที่ 17 “The Other Road” (ถนนสายอื่น) ซึ่งเป็นบทสุดท้าย Rachel Carson ได้เขียนว่า 
“ตอนน้ีเรามายนือยู่บนถนนสองสายทีแ่ยกออกจากกนัเป็นทางสองแพร่ง กล่าวคอื เสน้ทางหนึ่งทีเ่ราใชเ้ดนิทาง
กนัมาเป็นซูเปอรไ์ฮเวย์ ทีดู่ราวกบัว่ามนัง่ายและราบเรยีบไปไดด้ว้ยความรวดเรว็ แต่มคีวามหายนะอยู่ที่ปลาย
ถนน ส่วนถนนอกีสายหนึ่ง เป็นสายที่ไม่ค่อยจะมกีารใช้เดนิทาง ที่มใีห้เราใช้เป็นโอกาสสุดท้าย เป็นเส้นทาง
เดยีวเท่านัน้ ทีเ่ราจะไปถงึจุดหมายปลายทาง ทีร่บัประกนัการอนุรกัษ์ปกป้องโลกของเรา ซึง่ทางเลอืกนัน้เป็น
ของเรา ทีจ่ะเลอืกมนั” 
 

โดยสรปุ เธอกล่าวว่าทางเลอืกต่าง ๆ ในการทีจ่ะแกไ้ขปัญหาความเสยีหายจากแมลง มอียูม่ากมาย 
ทัง้ทีย่งัอยูใ่นหอ้งปฏบิตักิาร และทีม่กีารน ามาใช้ และประสบความส าเรจ็ในความเป็นจรงิแลว้ และทัง้หมดนี้เป็น 
“การแก้ปัญหาทางชวีภาพ” (biological solutions) ซึง่ทัง้นักกฏีวทิยา นักโรคพชื นักพนัธุศาสตร์ นักสรรีวทิยา 
นักชวีเคม ีนักนิเวศวทิยา ช่วยกนัทุ่มเทความรูแ้ละแรงบนัดาลใจในการวางรูปแบบทางวทิยาศาสตรข์อง “การ
ควบคุมแบบชวีนะ” (biotic control) และเธอใช้ค าว่า “biotic control” และ “การควบคุมโดยชวีวธิี” (biological 
control) สลบักนัไป เพราะในขณะนัน้ ยงัไมม่กีารใหค้ านิยามของ “การควบคุมโดยชวีวธิ”ี จนกระทัง่ พ.ศ. 2507 
โดย DeBach (1964a) แห่ง University of California, Riverside) ซึ่งเป็นค านิยามที่เป็นที่ยอมรบั และมกีาร
น ามาใชก้นั จนถงึทุกวนัน้ี  
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Silent Spring กลายเป็นหนังสอืที่ขายด ีตัง้แต่การตีพมิพ์ครัง้แรกเมื่อ ค.ศ. 1962 จนถึงปัจจุบนั  
เฉพาะในสหรฐัอเมรกิา หนังสอืเล่มนี้มยีอดจ าหน่ายสูงถงึ 60 ล้านเล่ม และ มกีารให้ฉายาหนังสอืเล่มนี้ว่าเป็น 
“หนังสือที่เปลี่ยนโลก” (The book that changed the world) (Lawlor, 2012) และเป็นที่โจษขานกันอย่าง
กวา้งขวางในเกอืบทุกวงการเกษตรและสิง่แวดลอ้ม และการถูกโจมตต่ีาง ๆ นานา โดยบรษิทัผูผ้ลติสารเคมทีาง
การเกษตร เช่น บรษิทัมอนซานโต และนักการเมอืงระดบัวุฒสิมาชกิของรฐับาลกลาง (Federal government) 
ฯลฯ ท าให้ประธานาธบิด ีJohn F. Kennedy ให้ความสนใจมาก ถงึกบัต้องสัง่ให้คณะกรรรมการที่ปรกึษาทาง
วทิยาศาสตร์ (Science Advisory Committee) ท าการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของประเด็น
อา้งองิของ Rachel Carson  
 

Dr. Norman E. Borlaug (ภาพที ่1.2) ผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบล (Nobel Prize) สาขาสนัตภิาพเมือ่ พ.ศ. 
2513 และไดร้บัฉายาว่าเป็น “บดิาของการปฏวิตัเิขยีว” (Father of the Green Revolution) เป็นอกีผูห้นึ่งทีร่ว่ม
การโจมตีด้วยเช่นกัน โดยร่วมโฆษณาสนับสนุนการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในการก าจัดศัตรูพืช ร่วมกับ
บรษิทัผูผ้ลติสารเคมทีางการเกษตร ทัง้โจมตผีูต่้อต้านการใชส้าร DDT และสารเคมทีางการเกษตร โดยกล่าวว่า 
“เราก าลงัมปัีญหาอยู่ตอนนี้ ในการเลี้ยงดูโลกที่หวิโหยใบนี้ ถ้าท่านเอาสาร DDT ออกไป อนัเนื่องมาจากคนที่
เป็นโรคจติทางอารมณ์ที่ไมส่ามารถควบคุมได ้(hysteria) ทีเ่ป็นอยู่ในสหรฐัอเมรกิา สหรฐัฯ เองกจ็ะต้องน าเขา้
อาหาร เพยีงแต่ว่าจะไม่มทีี่ใดและที่ไหนอีก ที่จะมอีาหารให้น าเข้ามาได้ ” และ บรษิทั Montrose Chemicals 
ผู้ผลิตสาร DDT รายใหญ่ของสหรฐัฯ ประกาศและโฆษณาสาร DDT โดยอ้างถึงการท านายโดย Norman 
Borlaug ว่า “ถ้าไม่มสีาร DDT และสารก าจดัศัตรูพืช การเกษตรสมยัใหม่จะล้มเหลว และ ความอดอยาก          
ทีก่วา้งขวางจะเป็นผลทีต่ดิตามมา”  

 
 

ภาพท่ี 1.2  Norman Borlaug (1904-2009) ผู้ได้ร ับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) ด้านสันติภาพ         
เมือ่เดอืนตุลาคม ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) จาก “การปฏวิตัเิขยีว” (The Green Revolution) 
และเป็นผู้ที่สนับสนุนให้มกีารใช้สารเคมสีังเคราะห์ในการผลิตพืชผล  ทางการเกษตร 
(แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 
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Dr. Norman E. Borlaug เรยีนจบปรญิญาตรดี้านวนศาสตร์ และปรญิญาเอกด้านโรคพืช จาก
มหาวิทยาลัย University of Minnesota, Saint Paul, Minnesota เริ่มท างานเป็นนักเคมีชีวะอยู่กับบริษัท 
DuPont Chemicals ทีเ่มอืง Wilmington รฐัเดลาแวร ์(Delaware) ระหว่าง ค.ศ. 1942-1944 ก่อนมาท างานเป็น
นักโรคพชืและปรบัปรุงพนัธุพ์ชืขา้วสาล ีในสถานีวจิยัโครงการของมลูนิธ ิRockefeller Foundation ในประเทศ
เม็กซิโก ซึ่งต่อมาตัง้เป็นศูนย์ปรับปรุงข้าวโพดและข้าวสาลีนานาชาติ ( International Maize and Wheat 
Improvement Center) หรือ CIMMYT (Cento Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo) เมื่อ ค.ศ. 
1966 (พ.ศ. 2509) 
 

ผลกระทบของหนังสอืเล่มนี้ ในที่สุดได้น าทางให้มกีารจดัตัง้ “ส านักงานคุ้มครองสิง่แวดล้อมของ
สหรัฐฯ” หรือ U.S. Environmental Protection Agency (US EPA) ขึ้นมาเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลาง 
(Federal agency) ในสมยัประธานาธบิด ีRichard Nixon เมื่อ พ.ศ. 2513 เพื่อดูแลและควบคุมกจิกรรมต่าง ๆ   
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนการน าไปสู่การหา้มใชส้าร DDT ในสหรฐัอเมรกิาในการเกษตร ตัง้แต่ พ.ศ. 
2515 เป็นต้นมา ยกเว้นในกรณีที่มกีารระบาดฉุกเฉินของแมลงศตัรูพชืทางการเกษตร และแมลงพาหะน าโรค
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
 

หนงัสอื Silent Spring มกีารพมิพโ์ดยส านักพมิพต่์าง ๆ มากกว่า 20 ครัง้ มกีารแปลเป็นภาษาต่าง 
ๆ มากกว่า 10 ภาษา กบัมกีารแปลเป็นภาษาไทยโดยคุณหญงิดฐิการภกัด ีและ หมอ่มวภิา จกัรพนัธุ ์(2517) ใช้
ชื่อเป็น “เงามฤตย”ู และโดยดสิทตั โรจนาลกัษณ์ (2559) ใชช้ื่อเป็น “ฤดใูบไมผ้ลอินัเงยีบงนั” (ภาพที ่1.3) 
 

 
 

  ภาพท่ี 1.3  หนงัสอื Silent Spring ทีม่กีารแปลเป็นภาษาไทย 2 ฉบบั เมือ่ พ.ศ. 2516 และ           
พ.ศ. 2559 
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Silent Spring กลายเป็นหนังสอืที่ขายด ีตัง้แต่การตีพมิพ์ครัง้แรกเมื่อ ค.ศ. 1962 จนถึงปัจจุบนั  
เฉพาะในสหรฐัอเมรกิา หนังสอืเล่มนี้มยีอดจ าหน่ายสูงถงึ 60 ล้านเล่ม และ มกีารให้ฉายาหนังสอืเล่มนี้ว่าเป็น 
“หนังสือที่เปลี่ยนโลก” (The book that changed the world) (Lawlor, 2012) และเป็นที่โจษขานกันอย่าง
กวา้งขวางในเกอืบทุกวงการเกษตรและสิง่แวดลอ้ม และการถูกโจมตต่ีาง ๆ นานา โดยบรษิทัผูผ้ลติสารเคมทีาง
การเกษตร เช่น บรษิทัมอนซานโต และนักการเมอืงระดบัวุฒสิมาชกิของรฐับาลกลาง (Federal government) 
ฯลฯ ท าให้ประธานาธบิด ีJohn F. Kennedy ให้ความสนใจมาก ถงึกบัต้องสัง่ให้คณะกรรรมการที่ปรกึษาทาง
วทิยาศาสตร์ (Science Advisory Committee) ท าการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของประเด็น
อา้งองิของ Rachel Carson  
 

Dr. Norman E. Borlaug (ภาพที ่1.2) ผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบล (Nobel Prize) สาขาสนัตภิาพเมือ่ พ.ศ. 
2513 และไดร้บัฉายาว่าเป็น “บดิาของการปฏวิตัเิขยีว” (Father of the Green Revolution) เป็นอกีผูห้นึ่งทีร่ว่ม
การโจมตีด้วยเช่นกัน โดยร่วมโฆษณาสนับสนุนการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในการก าจัดศัตรูพืช ร่วมกับ
บรษิทัผูผ้ลติสารเคมทีางการเกษตร ทัง้โจมตผีูต่้อต้านการใชส้าร DDT และสารเคมทีางการเกษตร โดยกล่าวว่า 
“เราก าลงัมปัีญหาอยู่ตอนนี้ ในการเลี้ยงดูโลกที่หวิโหยใบนี้ ถ้าท่านเอาสาร DDT ออกไป อนัเนื่องมาจากคนที่
เป็นโรคจติทางอารมณ์ที่ไมส่ามารถควบคุมได ้(hysteria) ทีเ่ป็นอยู่ในสหรฐัอเมรกิา สหรฐัฯ เองกจ็ะต้องน าเขา้
อาหาร เพยีงแต่ว่าจะไม่มทีี่ใดและที่ไหนอีก ที่จะมอีาหารให้น าเข้ามาได้ ” และ บรษิทั Montrose Chemicals 
ผู้ผลิตสาร DDT รายใหญ่ของสหรฐัฯ ประกาศและโฆษณาสาร DDT โดยอ้างถึงการท านายโดย Norman 
Borlaug ว่า “ถ้าไม่มสีาร DDT และสารก าจดัศัตรูพืช การเกษตรสมยัใหม่จะล้มเหลว และ ความอดอยาก          
ทีก่วา้งขวางจะเป็นผลทีต่ดิตามมา”  

 
 

ภาพท่ี 1.2  Norman Borlaug (1904-2009) ผู้ได้ร ับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) ด้านสันติภาพ         
เมือ่เดอืนตุลาคม ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) จาก “การปฏวิตัเิขยีว” (The Green Revolution) 
และเป็นผู้ที่สนับสนุนให้มกีารใช้สารเคมสีังเคราะห์ในการผลิตพืชผล  ทางการเกษตร 
(แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 
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Dr. Norman E. Borlaug เรยีนจบปรญิญาตรดี้านวนศาสตร์ และปรญิญาเอกด้านโรคพืช จาก
มหาวิทยาลัย University of Minnesota, Saint Paul, Minnesota เริ่มท างานเป็นนักเคมีชีวะอยู่กับบริษัท 
DuPont Chemicals ทีเ่มอืง Wilmington รฐัเดลาแวร ์(Delaware) ระหว่าง ค.ศ. 1942-1944 ก่อนมาท างานเป็น
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ผลกระทบของหนังสอืเล่มนี้ ในที่สุดได้น าทางให้มกีารจดัตัง้ “ส านักงานคุ้มครองสิง่แวดล้อมของ
สหรัฐฯ” หรือ U.S. Environmental Protection Agency (US EPA) ขึ้นมาเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลาง 
(Federal agency) ในสมยัประธานาธบิด ีRichard Nixon เมื่อ พ.ศ. 2513 เพื่อดูแลและควบคุมกจิกรรมต่าง ๆ   
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนการน าไปสู่การหา้มใชส้าร DDT ในสหรฐัอเมรกิาในการเกษตร ตัง้แต่ พ.ศ. 
2515 เป็นต้นมา ยกเว้นในกรณีที่มกีารระบาดฉุกเฉินของแมลงศตัรูพชืทางการเกษตร และแมลงพาหะน าโรค
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
 

หนงัสอื Silent Spring มกีารพมิพโ์ดยส านักพมิพต่์าง ๆ มากกว่า 20 ครัง้ มกีารแปลเป็นภาษาต่าง 
ๆ มากกว่า 10 ภาษา กบัมกีารแปลเป็นภาษาไทยโดยคุณหญงิดฐิการภกัด ีและ หมอ่มวภิา จกัรพนัธุ ์(2517) ใช้
ชื่อเป็น “เงามฤตย”ู และโดยดสิทตั โรจนาลกัษณ์ (2559) ใชช้ื่อเป็น “ฤดใูบไมผ้ลอินัเงยีบงนั” (ภาพที ่1.3) 
 

 
 

  ภาพท่ี 1.3  หนงัสอื Silent Spring ทีม่กีารแปลเป็นภาษาไทย 2 ฉบบั เมือ่ พ.ศ. 2516 และ           
พ.ศ. 2559 
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Rachel Carson เป็นนักชวีวทิยาทางทะเล (marine biologist) และ เป็นนักเขยีนสมคัรเล่น ท างาน

อยูก่บั Bureau of Fisheries ซึง่ต่อมาคอื U.S. Fish and Wildlife Service ในเมอืง Baltimore รฐั Maryland เคย
ท างานวจิยัอยู่ทีส่ถาบนัวจิยั Marine Biological Laboratory ทีเ่มอืง Woods Hole รฐั Massachusetts เธอถงึแก่
กรรมจากอาการหวัใจวายเฉียบพลนั สบืเนื่องมาจากโรคมะเรง็ทรวงอกซึง่ลามไปทีต่บั และโรคโลหติจาง ทีเ่มอืง 
Silver Spring รัฐ Maryland เมื่อวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1964 รวมอายุได้เพียง 56 ปี ในสมัยที่ Lyndon           
B. Johnson เป็นประธานาธบิดขีองสหรฐัฯ และนับเป็นเวลาเพยีง 18 เดอืน เท่านัน้ หลงัจากการตพีมิพห์นังสอื 
Silent Spring 
  

หนังสอือื่น ๆ ที่ Rachel Carson เขยีนและปีที่ตีพิมพ์ คอื 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 หลกัการของการบริหารจดัการศตัรพืูชแบบบูรณภาพ (Concepts of Integrated Pest Management) 
 

การใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชืสงัเคราะห ์ในการควบคุมศตัรพูชืชนิดต่าง ๆ ในการเกษตร เป็นทีรู่ก้นั
ดวี่า การใชท้ีไ่ม่เหมาะสมและการใชม้ากเกนิไป ก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อความหลากหลายทางชวีภาพ 
สภาพนิเวศวทิยา และมลพษิในสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนสุขอนามยัของสาธารณะชนและผูบ้รโิภคดว้ย เนื่องมาจาก
พษิตกค้าง (residual effect) แมลงศตัรูพชืสรา้งความต้านทานต่อสารก าจดัศตัรูพชื (resistance to pesticide) 
และรวมถงึการท าใหแ้มลงศตัรพูชืชนิดหลกั (major pests) ระบาดรุนแรงมากขึน้ (resurgence of major pests)  
กบัมกีารระบาดของแมลงศตัรพูชืชนิดรอง (emergence of minor pests) ตามมา เพราะศตัรธูรรมชาตทิีค่วบคุม
แมลงศตัรูพชืเหล่านี้ ในรูปแบบของการควบโดยชวีวธิตีามธรรมชาต ิ(natural biological control) และ ความ
สมดุลทางธรรมชาต ิ(natural equilibrium) ถูกท าลาย จนไมส่ามารถทีจ่ะฟ้ืนฟูได ้ 
 

ปรากฏการณ์ดงักล่าว น าไปสู่การเสนอแนวทางใหม่ในการควบคุมศตัรูพชื ที่จะช่วยลดการใช้
สารเคม ีโดย Stern et al. (1959) โดยการใช้การควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิ ี ร่วมกนักบัการควบคุมโดยการใช้
สารเคม ีเรยีกว่า “การควบคุมแบบบูรณาการ” (Integrated control หรอื Integrated pest control) และที่เรยีก
กนัทัว่ ๆ ไปเป็น “การควบคุมแบบผสมผสาน” ซึง่หมายถงึ “การควบคุมศตัรพูชืแบบประยุกต์ ทีร่วมและบรูณา
การเขา้ไวด้ว้ยกนั ซึง่การควบคุมโดยชวีวธิแีละการควบคุมโดยสารเคม ีโดยจะมกีารใชส้ารเคมเีมือ่จ าเป็นเท่านัน้ 
ในรปูแบบทีจ่ะท าใหเ้กดิผลกระทบน้อยทีสุ่ดต่อการควบคุมโดยชวีวธิี” (Stern et al., 1959; Smith & Reynolds, 
1966) ซึง่เป็นทฤษฎทีีใ่นทางปฏบิตัจิะไม่ไดผ้ลเท่าทีค่วรนัก เพราะสารเคมกี าจดัศตัรพูืชกย็งัคงสามารถท าลาย
ศตัรธูรรมชาตทิัง้ตวัห ้าและตวัเบยีน ทัง้ในทางตรงและทางออ้ม ไมม่ากกน้็อย  
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ในช่วงเวลาทีใ่กลเ้คยีงกนัมกีารเสนอแนวความคดิหรอืหลกัการ (concepts) ของการควบคุมแมลง
ศตัรพูชื เรยีกว่า “การบรหิารจดัการศตัรพูชื” (Pest management) โดย Geier & Clark (1961) ว่าการควบคุม
ศตัรพูชื ควรอยู่บนพืน้ฐานของประชากรและระบบนิเวศวทิยาของแมลงศตัรพูชืและแมลงที่ เป็นประโยชน์ และ
น ามาขยายแนวความคิดใน Geier (1966) กับต่อมา Smith (1969) ได้สร้างและวิเคราะห์ภาพรวม หรือ
สภาวะการณ์ หรือ ฉากทัศน์ (scenario) ของการวิวัฒนาการของการควบคุมศัตรูพืช (Evolution of pest 
control) ออกเป็นยุคสมยั (phases) ต่าง ๆ โดยการใช้กรณีศกึษาของการปลูกฝ้ายและการควบคุมแมลงศตัรู
ฝ้ายในหุบเขา (Cañate Valley) ประเทศเปร ูซึง่คลุมพืน้ทีก่ารปลกูมากกว่าสองในสามของพืน้ทีก่ารเพาะปลูกใน
หุบเขานัน้ทัง้หมด และการควบคุมแมลงศตัรฝู้าย จะเป็นการใชส้ารเคมแีต่เพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ โดยยุคสมยั
ต่าง ๆ เหล่านัน้ คอื 
 

         1. ยคุสมยัเพื่อการประทงัชวีติ (Subsistence phase) 
         2. ยคุสมยัของการแสวงหาประโยชน์ (Exploitation phase) 
         3. ยคุสมยัของความวกิฤต ิ(Crisis phase) 
         4. ยคุสมยัของความวบิตั ิ(Disaster phase) และ  
         5. ยคุสมยัของการควบคุมแบบบูรณาการและการฟ้ืนตวั (Integrated control &                 

Recovery phase) 
 

จากยุคสมยัที ่1 เพื่อการประทงัชวีติ หรอืการเกษตรแบบชายขอบ (marginal agriculture) ยงัไม่มี
การใชส้ารเคม ีววิฒันาการเขา้ไปสู่ยุคของการใชส้ารเคมเีป็นการแสวงหาผลประโยชน์ในยุคสมยัที ่2 และจาก
การใช้สารเคมทีี่มากเกนิไปและไม่ถูกต้อง น าไปสู่ความวกิฤตใินยุคสมยัที่ 3 ที่ต้องใช้สารเคมมีากขึน้ น าไปสู่
ความวบิตัใินยคุสมยัที ่4 เมือ่การผลติไม่คุม้ทุน พรอ้มมคีวามเจบ็ป่วยของผูใ้ช ้จนตอ้งเลกิการเพาะปลกู แลว้จงึ
พฒันาไปสู่การน าการควบคุมแบบบูรณาการเข้ามาใช้ น าไปสู่การววิฒันาการยุคสมยัที่ 5 โดยการใช้วิธกีาร
ควบคุมแบบบรูณาการ ท าใหส้ามารถฟ้ืนฟูการเพาะปลกูทีคุ่ม้ทุนอกีครัง้  
 

ในทีสุ่ด สภาวการณ์เหล่านี้น าไปสู่การววิฒันาการหลกัการของ “การบรหิารจดัการศตัรพูชื” (Pest 
management) ที่มกีารพฒันาต่อเนื่องตัง้แต่ต้นทศวรรษ 1970s เป็นต้นมา (Rabb, 1970; Rabb & Guthrie, 
1970) และน าไปสู่หลกัการของ “การบรหิารจดัการศตัรูพชืแบบบูรณภาพ” (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) ทัง้นี้  Kogan (1998) ในการทบทวน
มุมมอง ในภาพรวมของความเป็นมาของการควบคุมศตัรูพชืตัง้แต่ในอดตี จนถงึการพฒันาแนวความคดิหรอื
หลักการบริหารจดัการศัตรูพืชในยุคปัจจุบัน ให้ค านิยามของ “การบริหารจดัการศัตรูพืชแบบบูรณภาพ” 
(Integrated pest  management - IPM) ว่าหมายถึง “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ในการเลือกและการใช้ 
ยทุธวธิกีารควบคุมศตัรพูชือย่างเดีย่ว ๆ หรอืหลายวธิ ีทีน่ ามาประสานใหค้ลอ้งจองกนัเป็นกลยทุธห์นึ่งเดยีว บน
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Rachel Carson เป็นนักชวีวทิยาทางทะเล (marine biologist) และ เป็นนักเขยีนสมคัรเล่น ท างาน

อยูก่บั Bureau of Fisheries ซึง่ต่อมาคอื U.S. Fish and Wildlife Service ในเมอืง Baltimore รฐั Maryland เคย
ท างานวจิยัอยู่ทีส่ถาบนัวจิยั Marine Biological Laboratory ทีเ่มอืง Woods Hole รฐั Massachusetts เธอถงึแก่
กรรมจากอาการหวัใจวายเฉียบพลนั สบืเนื่องมาจากโรคมะเรง็ทรวงอกซึง่ลามไปทีต่บั และโรคโลหติจาง ทีเ่มอืง 
Silver Spring รัฐ Maryland เมื่อวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1964 รวมอายุได้เพียง 56 ปี ในสมัยที่ Lyndon           
B. Johnson เป็นประธานาธบิดขีองสหรฐัฯ และนับเป็นเวลาเพยีง 18 เดอืน เท่านัน้ หลงัจากการตพีมิพห์นังสอื 
Silent Spring 
  

หนังสอือื่น ๆ ที่ Rachel Carson เขยีนและปีที่ตีพิมพ์ คอื 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 หลกัการของการบริหารจดัการศตัรพืูชแบบบูรณภาพ (Concepts of Integrated Pest Management) 
 

การใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชืสงัเคราะห ์ในการควบคุมศตัรพูชืชนิดต่าง ๆ ในการเกษตร เป็นทีรู่ก้นั
ดวี่า การใชท้ีไ่ม่เหมาะสมและการใชม้ากเกนิไป ก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อความหลากหลายทางชวีภาพ 
สภาพนิเวศวทิยา และมลพษิในสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนสุขอนามยัของสาธารณะชนและผูบ้รโิภคดว้ย เนื่องมาจาก
พษิตกค้าง (residual effect) แมลงศตัรูพชืสรา้งความต้านทานต่อสารก าจดัศตัรูพชื (resistance to pesticide) 
และรวมถงึการท าใหแ้มลงศตัรพูชืชนิดหลกั (major pests) ระบาดรุนแรงมากขึน้ (resurgence of major pests)  
กบัมกีารระบาดของแมลงศตัรพูชืชนิดรอง (emergence of minor pests) ตามมา เพราะศตัรธูรรมชาตทิีค่วบคุม
แมลงศตัรูพชืเหล่านี้ ในรูปแบบของการควบโดยชวีวธิตีามธรรมชาต ิ(natural biological control) และ ความ
สมดุลทางธรรมชาต ิ(natural equilibrium) ถูกท าลาย จนไมส่ามารถทีจ่ะฟ้ืนฟูได ้ 
 

ปรากฏการณ์ดงักล่าว น าไปสู่การเสนอแนวทางใหม่ในการควบคุมศตัรูพชื ที่จะช่วยลดการใช้
สารเคม ีโดย Stern et al. (1959) โดยการใช้การควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิ ี ร่วมกนักบัการควบคุมโดยการใช้
สารเคม ีเรยีกว่า “การควบคุมแบบบูรณาการ” (Integrated control หรอื Integrated pest control) และที่เรยีก
กนัทัว่ ๆ ไปเป็น “การควบคุมแบบผสมผสาน” ซึง่หมายถงึ “การควบคุมศตัรพูชืแบบประยุกต์ ทีร่วมและบรูณา
การเขา้ไวด้ว้ยกนั ซึง่การควบคุมโดยชวีวธิแีละการควบคุมโดยสารเคม ีโดยจะมกีารใชส้ารเคมเีมือ่จ าเป็นเท่านัน้ 
ในรปูแบบทีจ่ะท าใหเ้กดิผลกระทบน้อยทีสุ่ดต่อการควบคุมโดยชวีวธิี” (Stern et al., 1959; Smith & Reynolds, 
1966) ซึง่เป็นทฤษฎทีีใ่นทางปฏบิตัจิะไม่ไดผ้ลเท่าทีค่วรนัก เพราะสารเคมกี าจดัศตัรพูืชกย็งัคงสามารถท าลาย
ศตัรธูรรมชาตทิัง้ตวัห ้าและตวัเบยีน ทัง้ในทางตรงและทางออ้ม ไมม่ากกน้็อย  
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ในช่วงเวลาทีใ่กลเ้คยีงกนัมกีารเสนอแนวความคดิหรอืหลกัการ (concepts) ของการควบคุมแมลง
ศตัรพูชื เรยีกว่า “การบรหิารจดัการศตัรพูชื” (Pest management) โดย Geier & Clark (1961) ว่าการควบคุม
ศตัรพูชื ควรอยู่บนพืน้ฐานของประชากรและระบบนิเวศวทิยาของแมลงศตัรพูชืและแมลงที่ เป็นประโยชน์ และ
น ามาขยายแนวความคิดใน Geier (1966) กับต่อมา Smith (1969) ได้สร้างและวิเคราะห์ภาพรวม หรือ
สภาวะการณ์ หรือ ฉากทัศน์ (scenario) ของการวิวัฒนาการของการควบคุมศัตรูพืช (Evolution of pest 
control) ออกเป็นยุคสมยั (phases) ต่าง ๆ โดยการใช้กรณีศกึษาของการปลูกฝ้ายและการควบคุมแมลงศตัรู
ฝ้ายในหุบเขา (Cañate Valley) ประเทศเปร ูซึง่คลุมพืน้ทีก่ารปลกูมากกว่าสองในสามของพืน้ทีก่ารเพาะปลูกใน
หุบเขานัน้ทัง้หมด และการควบคุมแมลงศตัรฝู้าย จะเป็นการใชส้ารเคมแีต่เพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ โดยยุคสมยั
ต่าง ๆ เหล่านัน้ คอื 
 

         1. ยคุสมยัเพื่อการประทงัชวีติ (Subsistence phase) 
         2. ยคุสมยัของการแสวงหาประโยชน์ (Exploitation phase) 
         3. ยคุสมยัของความวกิฤต ิ(Crisis phase) 
         4. ยคุสมยัของความวบิตั ิ(Disaster phase) และ  
         5. ยคุสมยัของการควบคุมแบบบูรณาการและการฟ้ืนตวั (Integrated control &                 

Recovery phase) 
 

จากยุคสมยัที ่1 เพื่อการประทงัชวีติ หรอืการเกษตรแบบชายขอบ (marginal agriculture) ยงัไม่มี
การใชส้ารเคม ีววิฒันาการเขา้ไปสู่ยุคของการใชส้ารเคมเีป็นการแสวงหาผลประโยชน์ในยุคสมยัที ่2 และจาก
การใช้สารเคมทีี่มากเกนิไปและไม่ถูกต้อง น าไปสู่ความวกิฤตใินยุคสมยัที่ 3 ที่ต้องใช้สารเคมมีากขึน้ น าไปสู่
ความวบิตัใินยคุสมยัที ่4 เมือ่การผลติไม่คุม้ทุน พรอ้มมคีวามเจบ็ป่วยของผูใ้ช ้จนตอ้งเลกิการเพาะปลกู แลว้จงึ
พฒันาไปสู่การน าการควบคุมแบบบูรณาการเข้ามาใช้ น าไปสู่การววิฒันาการยุคสมยัที่ 5 โดยการใช้วิธกีาร
ควบคุมแบบบรูณาการ ท าใหส้ามารถฟ้ืนฟูการเพาะปลกูทีคุ่ม้ทุนอกีครัง้  
 

ในทีสุ่ด สภาวการณ์เหล่านี้น าไปสู่การววิฒันาการหลกัการของ “การบรหิารจดัการศตัรพูชื” (Pest 
management) ที่มกีารพฒันาต่อเนื่องตัง้แต่ต้นทศวรรษ 1970s เป็นต้นมา (Rabb, 1970; Rabb & Guthrie, 
1970) และน าไปสู่หลกัการของ “การบรหิารจดัการศตัรูพชืแบบบูรณภาพ” (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) ทัง้นี้  Kogan (1998) ในการทบทวน
มุมมอง ในภาพรวมของความเป็นมาของการควบคุมศตัรูพชืตัง้แต่ในอดตี จนถงึการพฒันาแนวความคดิหรอื
หลักการบริหารจดัการศัตรูพืชในยุคปัจจุบัน ให้ค านิยามของ “การบริหารจดัการศัตรูพืชแบบบูรณภาพ” 
(Integrated pest  management - IPM) ว่าหมายถึง “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ในการเลือกและการใช้ 
ยทุธวธิกีารควบคุมศตัรพูชือย่างเดีย่ว ๆ หรอืหลายวธิ ีทีน่ ามาประสานใหค้ลอ้งจองกนัเป็นกลยทุธห์นึ่งเดยีว บน
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พืน้ฐานของการวเิคราะหอ์ตัราส่วนของต้นทุน/ก าไร ทีม่กีารพจิารณาจากผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผูผ้ลติ 
สงัคม และสิง่แวดล้อม” ซึ่งเป็นค านิยามซึ่งเป็นที่ยอมรบัว่าเป็น “ระบบของการตดัสนิใจ” (decision-making 
system) ในการเลือกและการใช้การใช้วิธีการควบคุม แต่ไม่ใช่วิธีการควบคุม ( control method) ในการ
ด าเนินการควบคุมศตัรูพชื ไม่ว่าจะเป็นการใช้แต่เพียงวธิเีดียวเท่านัน้ หรอื จะเป็นรวมการใช้หลายวิธีเข้า
ดว้ยกนักต็าม 
 

ในปัจจุบนั มกีารใช้ค าว่า “การบรหิารจดัการศตัรูพชื” (Pest management) สลบักนัไปกบัค าว่า 
“การบรหิารจดัการศตัรพูชืแบบบูรณภาพ” (Integrated pest management - IPM) ซึง่จะมคีวามเป็นมาอย่างไร
ก็ตาม จนท าให้ค าว่า “ไอพเีอ็ม” (IPM) กลายเป็นค าที่เป็นที่นิยม และมกีารน ามาใช้กนัอย่างกว้างขวาง และ
ทางด้านวิทยาการวัชพืช มีการใช้เ ป็น “การบริหารจัดการวัชพืชแบบบูรณภาพ ” ( Integrated weed 
management) เช่น ใน Charudattan (2001) 
 

1.4 วชัพืชคืออะไร? (What is a Weed?) 
 

โดยทัว่ไป เราอาจให้ค านิยามของวัชพืชว่า เป็น “พืชชนิดหนึ่ ง ที่ถือว่าไม่เป็นที่ปรารถนา              
ไม่น่าสนใจ หรอื เป็นพืชที่ก่อปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็นพืชชนิดที่เจรญิเติบโตอยู่ในพื้นที่ ที่ไม่เป็นที่
ตอ้งการ” หรอื เป็น “พชืชนิดหนึ่ง ทีเ่ขา้ไปรบกวนกบัการจดัการพืน้ทีท่ีก่ าหนด ในเวลาทีก่ าหนด” 
 

พชืชนิดใดชนิดหนึ่ง อาจถูกจดัใหเ้ป็นพชืทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิระดบัใดระดบัหนึ่ง ในสภาพ
นิเวศวทิยา หรอื สภาพแวดลอ้มสภาพใดสภาพหนึ่ง หรอื ในสภาพสงัคมและเศรษฐกจิของชุมชนแต่ละประเทศ 
ในแต่ละพืน้ทีท่างภูมศิาสตรแ์ละการเมอืง หรอื แมแ้ต่ในพืน้ทีเ่ดยีวกนัแต่ต่างชุมชน หรอื อาจถูกจดัให้ เป็นพชื    
ที่มคีุณค่าสูง เป็นพชืที่หายาก หรอื เป็นพชืชนิดที่ใกล้ที่จะสูญพนัธุ์ (endangered species) ต้องมกีารอนุรกัษ์ 
หรอื เป็นพชืที่ไม่เป็นที่ต้องการแล้วถูกจดัให้เป็น “วชัพชื” (weeds) ซึ่งจากการประเมนิโดย Burnside (1979) 
และ McWhorter & Chandler (1982) ว่าในบรรดาพชืมากกว่า 300,000 ชนิดบนโลก มพีชืประมาณ 30,000 
ชนิดเท่านัน้ ทีจ่ดัว่าเป็นวชัพชื แต่มเีพยีงประมาณ 1,800 ชนิดเท่านัน้ ทีท่ าใหเ้กดิความเสยีหายทางเศรษฐกิจ
ในการเพาะปลกู และ มวีชัพชืประมาณ 300 ชนิดเท่านัน้ ทีจ่ดัว่าเป็นชนิดทีรุ่นแรงในพืน้ที่การเพาะปลูกทัว่โลก 
และ พชืทีม่กีารเพาะปลกูส่วนใหญ่ จะมวีชัพชืทีท่ าความเสยีหายเพยีง 10-30 ชนิดเท่านัน้ ทีจ่ะตอ้งมกีารควบคุม 
เพื่อหลกีเลีย่งการทีว่ชัพชืเหล่านัน้จะท าใหผ้ลผลติลดลง อนึ่ง พชืเศรษฐกจิทีม่กีารเพาะปลกูบางชนิด แต่พบว่ามี
การเจรญิเตบิโตอยูใ่นพืน้ทีซ่ึง่มกีารปลกูพชืเศรษฐกจิอกีชนิดหนึ่งเป็นพชืประธาน (main crop) เช่น ขา้วโพดใน
แปลงขา้วฟ่าง ตลอดจนขา้วป่าหรอืขา้ววชัพชื ในแปลงขา้วปลูก ซึง่เป็นพชืทีเ่ราไม่ต้องการ (unwanted plant) 
กถ็อืว่าเป็นวชัพชืดว้ยเช่นกนั  
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รายงานของสวนพฤกษศาสตร์ Kew Gardens หรือ RBG (Royal Botanic Gardens) (2016) 
ประเทศองักฤษระบุว่า ณ ปัจจุบนับนโลกของเรา มพีชืที่มที่อล าเลยีงอาหาร (vascular plants) ที่เป็นที่รู้จกั 
391,000 ชนิด มกีารคน้พบพชืชนิดใหมใ่น ค.ศ. 2015 รวม 2,054 ชนิด และสามประเทศแรกทีม่กีารคน้พบมาก
ทีสุ่ดคอืบราซลิ ออสเตรเลยี และ จนี ในบรรดาพชืทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทัง้หมดนี้ พบว่ามพีชื 13,168 ชนิดทีแ่พรก่ระจาย
ไปปรบัตวัอยู่ได้ตามธรรมชาติ (naturalized) นอกถิน่ดัง้เดมิของตน กบัมพีชื 4,979 ชนิด ที่ถูกจดัให้เป็นชนิด
พนัธุต่์างถิน่ทีร่กุราน (invasive alien species – IAS) 
 

การจดัประเภทของพชืต่าง ๆ เหล่านัน้ ถอืได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ปกติของความแตกต่างกนัไม่
มากกน้็อยของพชืชนิดนัน้ในชุมชนนัน้ ในการรบัรู ้(perception) ในการใชห้รอืการไม่ใชป้ระโยชน์ของพชืแต่ละ
ชนิด และ “การขดัแยง้ผลประโยชน์” (Conflict of interest) ซึง่ในคุณค่าของพชืชนิดใดชนิดหน่ึง หรอืถงึแมว้่าพชื
ชนิดนัน้จะถอืว่าเป็นวชัพชืแลว้กต็าม การขดัผลประโยชน์ กย็งัอาจเกดิขึน้ไดอ้กี ในการทีจ่ะใชว้ธิกีารควบคุมวธิี
ใดที่เหมาะสม ซึ่งจะรวมไปถึงแม้แต่ผลกระทบต่อ ทรพัยากรความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity 
resources) และสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้สุขอนามยัของมนุษยด์ว้ย ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  
 

ตวัอย่างของพชือาหารที่มกีารขดัแย้งผลประโยชน์กนั คอื ต าลงึ (ivy gourd) (Coccinia grandis, 
Cucurbitaceae) (ภาพที่ 1.4) ซึ่งมถีิน่ก าเนิดอยู่ในแอฟรกิาตะวนัออก เอเชยีใต้ ปาปัวนิวกนีิ จนถงึ Northern 
Territory ในออสเตรเลยี จดัว่าเป็นพชือาหารในอนิเดยีตอนใต้ ในประเทศไทย และในอกีหลายประเทศ แต่เขา้
ไประบาดเป็นวชัพชืทีเ่ป็นชนิดพนัธุต่์างถิน่ทีรุ่กรานในฮาวายและหมู่ เกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซฟิิก ทีต่้องมี
การควบคุมในประเทศเหล่านัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในฮาวาย ซึ่งมกีารน าด้วงงวง 2 ชนิด คือ Acythopeus 
burkhartorum และ A. cocciniae (Coleoptera: Curculionidae) จากแอฟรกิา เขา้ไปใชค้วบคุมในฮาวาย 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1.4  ต าลงึ (Coccinia grandis) ทีเ่ป็นพชือาหารในหลายประเทศในเอเชยี แต่เป็นวชัพชืในฮาวาย
และหมูเ่กาะต่าง ๆ ในมหาสมทุรแปซฟิิก (แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 
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พืน้ฐานของการวเิคราะหอ์ตัราส่วนของต้นทุน/ก าไร ทีม่กีารพจิารณาจากผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผูผ้ลติ 
สงัคม และสิง่แวดล้อม” ซึ่งเป็นค านิยามซึ่งเป็นที่ยอมรบัว่าเป็น “ระบบของการตดัสนิใจ” (decision-making 
system) ในการเลือกและการใช้การใช้วิธีการควบคุม แต่ไม่ใช่วิธีการควบคุม ( control method) ในการ
ด าเนินการควบคุมศตัรูพชื ไม่ว่าจะเป็นการใช้แต่เพียงวธิเีดียวเท่านัน้ หรอื จะเป็นรวมการใช้หลายวิธีเข้า
ดว้ยกนักต็าม 
 

ในปัจจุบนั มกีารใช้ค าว่า “การบรหิารจดัการศตัรูพชื” (Pest management) สลบักนัไปกบัค าว่า 
“การบรหิารจดัการศตัรพูชืแบบบูรณภาพ” (Integrated pest management - IPM) ซึง่จะมคีวามเป็นมาอย่างไร
ก็ตาม จนท าให้ค าว่า “ไอพเีอ็ม” (IPM) กลายเป็นค าที่เป็นที่นิยม และมกีารน ามาใชก้นัอย่างกว้างขวาง และ
ทางด้านวิทยาการวัชพืช มีการใช้เ ป็น “การบริหารจัดการวัชพืชแบบบูรณภาพ ” ( Integrated weed 
management) เช่น ใน Charudattan (2001) 
 

1.4 วชัพืชคืออะไร? (What is a Weed?) 
 

โดยทัว่ไป เราอาจให้ค านิยามของวัชพืชว่า เป็น “พืชชนิดหนึ่ ง ที่ถือว่าไม่เป็นที่ปรารถนา              
ไม่น่าสนใจ หรอื เป็นพืชที่ก่อปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็นพืชชนิดที่เจรญิเติบโตอยู่ในพื้นที่ ที่ไม่เป็นที่
ตอ้งการ” หรอื เป็น “พชืชนิดหนึ่ง ทีเ่ขา้ไปรบกวนกบัการจดัการพืน้ทีท่ีก่ าหนด ในเวลาทีก่ าหนด” 
 

พชืชนิดใดชนิดหนึ่ง อาจถูกจดัใหเ้ป็นพชืทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิระดบัใดระดบัหนึ่ง ในสภาพ
นิเวศวทิยา หรอื สภาพแวดลอ้มสภาพใดสภาพหนึ่ง หรอื ในสภาพสงัคมและเศรษฐกจิของชุมชนแต่ละประเทศ 
ในแต่ละพืน้ทีท่างภูมศิาสตรแ์ละการเมอืง หรอื แมแ้ต่ในพืน้ทีเ่ดยีวกนัแต่ต่างชุมชน หรอื อาจถูกจดัให้ เป็นพชื    
ที่มคีุณค่าสูง เป็นพชืที่หายาก หรอื เป็นพชืชนิดที่ใกล้ที่จะสูญพนัธุ์ (endangered species) ต้องมกีารอนุรกัษ์ 
หรอื เป็นพชืที่ไม่เป็นที่ต้องการแล้วถูกจดัให้เป็น “วชัพชื” (weeds) ซึ่งจากการประเมนิโดย Burnside (1979) 
และ McWhorter & Chandler (1982) ว่าในบรรดาพชืมากกว่า 300,000 ชนิดบนโลก มพีชืประมาณ 30,000 
ชนิดเท่านัน้ ทีจ่ดัว่าเป็นวชัพชื แต่มเีพยีงประมาณ 1,800 ชนิดเท่านัน้ ทีท่ าใหเ้กดิความเสยีหายทางเศรษฐกจิ
ในการเพาะปลกู และ มวีชัพชืประมาณ 300 ชนิดเท่านัน้ ทีจ่ดัว่าเป็นชนิดทีรุ่นแรงในพืน้ที่การเพาะปลูกทัว่โลก 
และ พชืทีม่กีารเพาะปลกูส่วนใหญ่ จะมวีชัพชืทีท่ าความเสยีหายเพยีง 10-30 ชนิดเท่านัน้ ทีจ่ะตอ้งมกีารควบคุม 
เพื่อหลกีเลีย่งการทีว่ชัพชืเหล่านัน้จะท าใหผ้ลผลติลดลง อนึ่ง พชืเศรษฐกจิทีม่กีารเพาะปลกูบางชนิด แต่พบว่ามี
การเจรญิเตบิโตอยูใ่นพืน้ทีซ่ึง่มกีารปลกูพชืเศรษฐกจิอกีชนิดหนึ่งเป็นพชืประธาน (main crop) เช่น ขา้วโพดใน
แปลงขา้วฟ่าง ตลอดจนขา้วป่าหรอืขา้ววชัพชื ในแปลงขา้วปลูก ซึง่เป็นพชืทีเ่ราไม่ต้องการ (unwanted plant) 
กถ็อืว่าเป็นวชัพชืดว้ยเช่นกนั  
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รายงานของสวนพฤกษศาสตร์ Kew Gardens หรือ RBG (Royal Botanic Gardens) (2016) 
ประเทศองักฤษระบุว่า ณ ปัจจุบนับนโลกของเรา มพีชืที่มที่อล าเลยีงอาหาร (vascular plants) ที่เป็นที่รู้จกั 
391,000 ชนิด มกีารคน้พบพชืชนิดใหมใ่น ค.ศ. 2015 รวม 2,054 ชนิด และสามประเทศแรกทีม่กีารคน้พบมาก
ทีสุ่ดคอืบราซลิ ออสเตรเลยี และ จนี ในบรรดาพชืทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทัง้หมดนี้ พบว่ามพีชื 13,168 ชนิดทีแ่พรก่ระจาย
ไปปรบัตวัอยู่ได้ตามธรรมชาติ (naturalized) นอกถิน่ดัง้เดมิของตน กบัมพีชื 4,979 ชนิด ที่ถูกจดัให้เป็นชนิด
พนัธุต่์างถิน่ทีร่กุราน (invasive alien species – IAS) 
 

การจดัประเภทของพชืต่าง ๆ เหล่านัน้ ถอืได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ปกติของความแตกต่างกนัไม่
มากกน้็อยของพชืชนิดนัน้ในชุมชนนัน้ ในการรบัรู ้(perception) ในการใชห้รอืการไม่ใชป้ระโยชน์ของพชืแต่ละ
ชนิด และ “การขดัแยง้ผลประโยชน์” (Conflict of interest) ซึง่ในคุณค่าของพชืชนิดใดชนิดหน่ึง หรอืถงึแมว้่าพชื
ชนิดนัน้จะถอืว่าเป็นวชัพชืแลว้กต็าม การขดัผลประโยชน์ กย็งัอาจเกดิขึน้ไดอ้กี ในการทีจ่ะใชว้ธิกีารควบคุมวธิี
ใดที่เหมาะสม ซึ่งจะรวมไปถึงแม้แต่ผลกระทบต่อ ทรพัยากรความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity 
resources) และสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้สุขอนามยัของมนุษยด์ว้ย ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  
 

ตวัอย่างของพชือาหารที่มกีารขดัแย้งผลประโยชน์กนั คอื ต าลงึ (ivy gourd) (Coccinia grandis, 
Cucurbitaceae) (ภาพที่ 1.4) ซึ่งมถีิน่ก าเนิดอยู่ในแอฟรกิาตะวนัออก เอเชยีใต้ ปาปัวนิวกนิี จนถงึ Northern 
Territory ในออสเตรเลยี จดัว่าเป็นพชือาหารในอนิเดยีตอนใต้ ในประเทศไทย และในอกีหลายประเทศ แต่เขา้
ไประบาดเป็นวชัพชืทีเ่ป็นชนิดพนัธุต่์างถิน่ทีรุ่กรานในฮาวายและหมู่ เกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซฟิิก ทีต่้องมี
การควบคุมในประเทศเหล่านัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในฮาวาย ซึ่งมกีารน าด้วงงวง 2 ชนิด คือ Acythopeus 
burkhartorum และ A. cocciniae (Coleoptera: Curculionidae) จากแอฟรกิา เขา้ไปใชค้วบคุมในฮาวาย 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1.4  ต าลงึ (Coccinia grandis) ทีเ่ป็นพชือาหารในหลายประเทศในเอเชยี แต่เป็นวชัพชืในฮาวาย
และหมูเ่กาะต่าง ๆ ในมหาสมทุรแปซฟิิก (แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 
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เช่นเดยีวกนั พชือาหารอกีชนิดหนึ่งทมีกีารขดัแยง้ผลประโยชน์ คอื มะเขอืพวง (cluster eggplant 
หรอื turkey berry, Solanaceae) (ภาพที ่1.5) มะเขอืพวงมถีิน่ก าเนิดเดมิอยู่ในเขตรอ้นของแอฟรกิาและเอเชยี
และถอืว่าเป็นพชือาหารในหลายประเทศรวมถงึประเทศไทยดว้ย ปัจจุบนัมกีารแพร่กระจายเป็นวชัพชืต่างถิน่ที่
รกุรานในเขตรอ้นเกอืบทัว่โลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในหมูเ่กาะต่าง ๆ ในมหาสมทุรแปซฟิิกและออสเตรเลยี ทีต่อ้ง
มกีารท าการควบคุม 
 

 

 
ภาพท่ี 1.5   มะเขอืพวงทีเ่ป็นพชือาหารชนิดหนึ่งในประเทศไทย แต่เป็นวชัพชืต่างถิน่ทีร่กุรานในฮาวาย              

หมูเ่กาะต่าง ๆ ในมหาสมทุรแปซฟิิก และ ออสเตรเลยี (แหล่งทีม่า: Wikipedia                  
The Free Encyclopedia) 

 
ส่วนพชืทีไ่มใ่ช่พชือาหารคอื ตน้ดองดงึ หรอื ดาวดงึส ์หรอื กา้มป ูหรอื ว่านกา้มป ู(flame lily หรอื 

climbing lily) (Gloriosa superba, Colchicinaceae) ซึ่งมถีิน่ก าเนิดอยู่ในทวปีแอฟรกิาและเอเชยี (ภาพที่ 1.6) 
ต้นดองดงึเป็นไดท้ัง้พชืไมป้ระดบัในหลายประเทศ เป็นดอกไมป้ระจ าชาตขิองประเทศซมิบบัเว หรอื โรดเิซยีใน
อดตีในแอฟรกิา เป็นดอกไมป้ระจ าแควน้ทมฬินาด ู(Tamil Nadu) ทางตอนใตข้องอนิเดยี เป็นพชืทีม่สีารแอลคา
ลอยด์ ใช้ในการผลติโคลชซินิ (colchicine) ซึ่งเป็นยาแก้โรคเกาต์ (gout)  มกีารปลูกเป็นการค้า เป็นพชืที่ใกล้
สูญพนัธุใ์นศรลีงักา เป็นพชืทีทุ่กส่วนเป็นพษิรุนแรงต่อทัง้คนและสตัว ์ใชเ้ป็นยาพษิได ้และ เป็นพชืทีเ่ป็นชนิด
พนัธุต่์างถิน่ทีร่กุราน ในออสเตรเลยี 
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ภาพท่ี 1.6   ดอกดองดงึ (Gloriosa superba) และแปลงปลูกเป็นการคา้เพื่อผลติโคลชซินิ (colchicine) ยา
รกัษาโรคเก๊าท ์ในแควน้ทมฬินาด ูประเทศอนิเดยี  

 

ในแต่ละประเทศหรอืในแต่ละภูมภิาค โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขตรอ้น เราจะพบว่ามพีชืหลายชนิด
เจรญิเตบิโตร่วมกนัได ้แต่เราจะทราบหรอืไม่ว่าพชืชนิดใดบ้างทีเ่ป็นพชืพืน้เมอืง (native หรอื endemic plant) 
หรอื พชืชนิดใดบา้งทีเ่ป็นพชืต่างถิน่ (alien หรอื exotic plant) พชืต่างถิน่หลายชนิดทีเ่ขา้มาไมว่่าจะโดยวธิใีดก็
ตาม ทัง้ที่โดยตัง้ใจและโดยไม่ตัง้ใจ อาจสามารถหรอืไม่สามารถตัง้รกรากได้ (establishment) หรอืสามารถ
ปรบัตวัเองไม่ก่อให้เกดิความเสยีหายตามธรรมชาติ (naturalization) ทัง้เป็นประโยชน์หรอืไม่เป็นประโยชน์ 
หรอืแพรร่ะบาดท าความเสยีหายในระดบัใดระดบัหนึ่ง 
 

ในประเทศไทยมพีชืหลากหลายชนิดทีเ่ป็นพชืทางการเกษตรและมคีวามส าคญัทางเศรษฐกจิ เป็น
พชืต่างถิน่ทีม่แีหล่งก าเนิดดัง้เดมิอยูใ่นต่างประเทศ เช่น ขา้วโพดมาจากเมก็ซโิก มนัส าปะหลงั มะละกอ มะเขอื
เทศ ถัว่ลสิง ฝรัง่ ยางพารา กระถนิ มาจากทวปีอเมรกิากลางและอเมรกิาใต ้กาแฟ และปาลม์น ้ามนัมาจากทวปี
แอฟรกิา เป็นต้น หรอืแมแ้ต่พชืสมุนไพรในบญัชยีาหลกัแห่งชาตขิองกระทรวงสาธารณสุข กม็พีชืสมุนไพรไทย
แต่ไม่ใช่พชืพื้นเมอืงของไทยรวมอยู่ด้วยหลายชนิด เป็นพชืต่างถิน่เขา้มาจากต่างประเทศ เช่น ฟ้าทะลายโจร 
(andrographis หรือ  king of bitters)  (Andrographis paniculata, Acanthaceae)  จากอินเดียและศรีลังกา 
สะระแหน่  (mint)  (Mentha cordiflia, Labiatae)  จากยุ โ รป ฝ่ิน  (opium poppy)  (Papaver somniferum, 
Papaveraceae) จากยุโรปตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันตก น้อยหน่า ( custard apple) (Annona 
squamosa, Annonaceae) จากอเมริกากลางและหมู่เกาะอินดีสตะวันตก และพืชอื่น ๆ อีก เช่น ไมยราบ 
(sensitive plant) (Mimosa pudica, Fabaceae)  ฉ าฉา หรอื ก้ามปู หรอื จามจุร ี(monkeypod หรอื raintree) 
(Albizia saman, Leguminosae) และ มะขามเทศ (Manila tamarind) (Pithecellobium dulce, Fabaceae) จาก
อเมรกิากลางและอเมรกิาใต ้เป็นตน้ 
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เช่นเดยีวกนั พชือาหารอกีชนิดหนึ่งทมีกีารขดัแยง้ผลประโยชน์ คอื มะเขอืพวง (cluster eggplant 
หรอื turkey berry, Solanaceae) (ภาพที ่1.5) มะเขอืพวงมถีิน่ก าเนิดเดมิอยู่ในเขตรอ้นของแอฟรกิาและเอเชยี
และถอืว่าเป็นพชือาหารในหลายประเทศรวมถงึประเทศไทยดว้ย ปัจจุบนัมกีารแพร่กระจายเป็นวชัพชืต่างถิน่ที่
รกุรานในเขตรอ้นเกอืบทัว่โลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในหมูเ่กาะต่าง ๆ ในมหาสมทุรแปซฟิิกและออสเตรเลยี ทีต่อ้ง
มกีารท าการควบคุม 
 

 

 
ภาพท่ี 1.5   มะเขอืพวงทีเ่ป็นพชือาหารชนิดหนึ่งในประเทศไทย แต่เป็นวชัพชืต่างถิน่ทีร่กุรานในฮาวาย              

หมูเ่กาะต่าง ๆ ในมหาสมทุรแปซฟิิก และ ออสเตรเลยี (แหล่งทีม่า: Wikipedia                  
The Free Encyclopedia) 

 
ส่วนพชืทีไ่มใ่ช่พชือาหารคอื ตน้ดองดงึ หรอื ดาวดงึส ์หรอื กา้มป ูหรอื ว่านกา้มป ู(flame lily หรอื 

climbing lily) (Gloriosa superba, Colchicinaceae) ซึ่งมถีิน่ก าเนิดอยู่ในทวปีแอฟรกิาและเอเชยี (ภาพที่ 1.6) 
ต้นดองดงึเป็นไดท้ัง้พชืไมป้ระดบัในหลายประเทศ เป็นดอกไมป้ระจ าชาตขิองประเทศซมิบบัเว หรอื โรดเิซยีใน
อดตีในแอฟรกิา เป็นดอกไมป้ระจ าแควน้ทมฬินาด ู(Tamil Nadu) ทางตอนใตข้องอนิเดยี เป็นพชืทีม่สีารแอลคา
ลอยด์ ใช้ในการผลติโคลชซินิ (colchicine) ซึ่งเป็นยาแก้โรคเกาต์ (gout)  มกีารปลูกเป็นการค้า เป็นพชืที่ใกล้
สูญพนัธุใ์นศรลีงักา เป็นพชืทีทุ่กส่วนเป็นพษิรุนแรงต่อทัง้คนและสตัว ์ใชเ้ป็นยาพษิได ้และ เป็นพชืทีเ่ป็นชนิด
พนัธุต่์างถิน่ทีร่กุราน ในออสเตรเลยี 
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ภาพท่ี 1.6   ดอกดองดงึ (Gloriosa superba) และแปลงปลูกเป็นการคา้เพื่อผลติโคลชซินิ (colchicine) ยา
รกัษาโรคเก๊าท ์ในแควน้ทมฬินาด ูประเทศอนิเดยี  

 

ในแต่ละประเทศหรอืในแต่ละภูมภิาค โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขตรอ้น เราจะพบว่ามพีชืหลายชนิด
เจรญิเตบิโตร่วมกนัได ้แต่เราจะทราบหรอืไม่ว่าพชืชนิดใดบ้างทีเ่ป็นพชืพืน้เมอืง (native หรอื endemic plant) 
หรอื พชืชนิดใดบา้งทีเ่ป็นพชืต่างถิน่ (alien หรอื exotic plant) พชืต่างถิน่หลายชนิดทีเ่ขา้มาไมว่่าจะโดยวธิใีดก็
ตาม ทัง้ที่โดยตัง้ใจและโดยไม่ตัง้ใจ อาจสามารถหรอืไม่สามารถตัง้รกรากได้ (establishment) หรอืสามารถ
ปรบัตวัเองไม่ก่อให้เกดิความเสยีหายตามธรรมชาติ (naturalization) ทัง้เป็นประโยชน์หรอืไม่เป็นประโยชน์ 
หรอืแพรร่ะบาดท าความเสยีหายในระดบัใดระดบัหนึ่ง 
 

ในประเทศไทยมพีชืหลากหลายชนิดทีเ่ป็นพชืทางการเกษตรและมคีวามส าคญัทางเศรษฐกจิ เป็น
พชืต่างถิน่ทีม่แีหล่งก าเนิดดัง้เดมิอยูใ่นต่างประเทศ เช่น ขา้วโพดมาจากเมก็ซโิก มนัส าปะหลงั มะละกอ มะเขอื
เทศ ถัว่ลสิง ฝรัง่ ยางพารา กระถนิ มาจากทวปีอเมรกิากลางและอเมรกิาใต ้กาแฟ และปาลม์น ้ามนัมาจากทวปี
แอฟรกิา เป็นต้น หรอืแมแ้ต่พชืสมุนไพรในบญัชยีาหลกัแห่งชาตขิองกระทรวงสาธารณสุข กม็พีชืสมุนไพรไทย
แต่ไม่ใช่พชืพื้นเมอืงของไทยรวมอยู่ด้วยหลายชนิด เป็นพชืต่างถิน่เขา้มาจากต่างประเทศ เช่น ฟ้าทะลายโจร 
(andrographis หรือ  king of bitters)  (Andrographis paniculata, Acanthaceae)  จากอินเดียและศรีลังกา 
สะระแหน่  (mint)  (Mentha cordiflia, Labiatae)  จากยุ โ รป ฝ่ิน  (opium poppy)  (Papaver somniferum, 
Papaveraceae) จากยุโรปตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันตก น้อยหน่า ( custard apple) (Annona 
squamosa, Annonaceae) จากอเมริกากลางและหมู่เกาะอินดีสตะวันตก และพืชอื่น ๆ อีก เช่น ไมยราบ 
(sensitive plant) (Mimosa pudica, Fabaceae)  ฉ าฉา หรอื ก้ามปู หรอื จามจุร ี(monkeypod หรอื raintree) 
(Albizia saman, Leguminosae) และ มะขามเทศ (Manila tamarind) (Pithecellobium dulce, Fabaceae) จาก
อเมรกิากลางและอเมรกิาใต ้เป็นตน้ 
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โดยทัว่ไปเราอาจกล่าวไดว้่า “วชัพชื” คอืพชืชนิดหนึ่งทีเ่จรญิเตบิโตไดด้จีนเป็นสิง่ทีร่บกวน หรอืก่อ
ความร าคาญ ตวัอย่างเช่น การเขา้ไปแทนที่พชืที่มคีุณค่าชนิดอื่น ๆ ตลอดจนการลดการผลติ หรอืการท าให้
สภาพแวดล้อมเสยีหาย กบัเป็นที่กล่าวกนัว่าวชัพชืที่ส าคญัมกัจะเป็นพชืที่เป็นชนิดพนัธุ์ต่างถิ่น (alien plant 
species) ทีแ่พร่กระจายเขา้ไปสู่พืน้ทีใ่หม่ทีม่สีภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม และไม่มศีตัรธูรรมชาตทิีม่อียู่ในทอ้งถิน่
เดมิของพชืชนิดนัน้ และถอืว่าเป็นชนิดพนัธุต่์างถิน่ทีร่กุราน (invasive alien species – IAS) 
 

อนึ่ง การเรยีกชื่อสามญั (common name) ของวชัพชืในภาษาองักฤษ จะมมีาตรฐานของการเขยีน
ชื่อ เช่น ชื่อสามญัของผกัตบชวาในภาษาองักฤษ คอื waterhyacinth, water hyacinth และ water-hyacinth แต่
ชื่อที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งก าหนดโดย Weed Science Society of America - WSSA) (1984) จะแนะน าให้เขยีน
ติดกนัเป็นค าเดยีวเป็น “waterhyacinth” เพื่อแสดงว่าไม่ใช่ true “hyacinth” (Hyacinthus spp.) ที่เป็นพชืน ้า 
(Center, 2002b) ดงันัน้เราจะพบการเขยีนชื่อวชัพืชที่เขยีนสองค าติดกันในเอกสารต่าง ๆ เช่น ผกัเป็ดน ้า 
alligatorweed (ผกัเป็ดน ้า) nutgrass หรอื nutsedge (หญ้าแห้วหมู) pigweed (หนามผกัโขม) waterlettuce 
(จอก) และ waterhyacinth (ผกัตบชวา) เป็นต้น แต่ก็ยงัพบอยู่เสมอว่ามกีารเขยีนแยกค าหรอืเขียนติดกัน 
แตกต่างกนัไป  
 

ในท านองเดยีวกนั การเขยีนชื่อสามญัของแมลงสองตวัที่เขยีนตดิกนั เช่น dragonfly (แมลงปอ) 
หรอื butterfly (ผเีสือ้) จะแสดงว่า ทัง้ dragonfly ในอนัดบั Odonata และ butterfly ในอนัดบั Lepidoptera ไม่ใช่
แมลงวนัทีแ่ทจ้รงิ (true fly) ในอนัดบั Diptera เช่น house fly (แมลงวนั) หรอื fruit fly (แมลงวนัผลไม)้ ทีจ่ะตอ้ง
เขยีนแยกออกเป็นสองค าเสมอ จะเขยีนตดิกนัเป็น housefly หรอื fruitfly ไมไ่ด ้เป็นตน้ 
 

1.5 การบริหารจดัการวชัพืช (Weed Management) 
 

การบรหิารจดัการวชัพชืแต่ละชนิด จะแตกต่างกนัไปในแต่ละชนิดของวชัพชื ระบบนิเวศวทิยา และ
พื้นที่ซึ่งวชัพชืปรากฏอยู่ ทัง้ที่เป็นสภาพพื้นที่อนุรกัษ์ พื้นที่ตามธรรมชาต ิพื้นที่รกรา้งว่างเปล่า หรอืพื้นที่ที่มี
การใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ป่าไม้ และการประมง ฯลฯ บริหารจัดการวัชพืช อาจเป็นการป้องกัน 
(protection) หรอืการควบคุม (control) หรอืการก าจดัใหห้มดสิน้ (eradication) วธิกีารควบคุมอาจแบ่งออกเป็น
การควบคุมโดยการใชส้ารเคม ี(chemical control) โดยการใชส้ารก าจดัวชัพชื (herbicide หรอื weedicide) ชนิด 
ประเภท และวิธีการใช้ต่าง ๆ หรือ การควบคุมโดยการไม่ใช้สารเคมี (non-chemical control) โดยวิธีกล 
(mechanical control) เช่น การถอน (hand removal) หรอืการตดั (mowing หรอื cutting) ที่เรยีกว่าการท ารุ่น
ด้วยเครื่องมอืง่าย ๆ หรอืเครื่องจกัรกลขนาดต่าง ๆ โดยวิธีกายภาพ เช่น การเผา (burning) การคลุมดิน 
(mulching) หรอืการปล่อยให้น ้าท่วม (flooding)  โดยวิธีเขตกรรม (cultural control) เช่น การปลูกพืชแซม 
(intercropping) หรอืการปลูกพชืหมุนเวยีน (crop rotation) โดยการไถพรวน (tillage) ซึ่งมกัจะเป็นการใช้สาร
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ก าจดัวชัพชืฉีดพ่นท าลายวชัพชืเพื่อลดการไถพรวนโดยเครื่องจกัรกลให้น้อยที่สุด (minimum tillage) เพื่อลด
การพงัทลายของผวิดนิ (soil erosion) โดยการน ามาใช้ประโยชน์ (utilization) รวมไปถงึโดยการควบคุมโดย   
ชวีวธิ ี(biological control) เช่นการใช้แมลงที่เป็นศตัรูธรรมชาติของวชัพชืหรอืเชื้อราโรคพชื ตลอดจนการใช้
แนวทางการบรหิารจดัการวชัพชืแบบบูรณภาพ (integrated weed management) ซึง่เป็นการเลอืกและการน า
วธิกีารควบคุมต่าง ๆ ทีเ่หมาะสมมาใชร้ว่มกนั เป็นการลดการพึง่พาการใชส้ารก าจดัวชัพชืแต่เพยีงอย่างเดยีว 
 

นอกจากนัน้วิธีการบริหารจัดการและการควบคุมวัชพืช จะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ และ
วตัถุประสงคข์องการใชป้ระโยชน์ของพืน้ทีด่ว้ย เช่น การควบคุมวชัพชืในพชืเศรษฐกจิ เช่น ขา้ว พชืไร ่พชืสวน 
พชืผกั และไมผ้ลชนิดต่าง ๆ พชือุตสาหกรรม เช่น กลว้ย อ้อย มนัส าปะหลงั สบัปะรด ปาลม์น ้ามนั ยางพารา 
รวมไปถงึการควบคุมวชัพชืในระบบนิเวศวทิยาอื่น ๆ เช่น วชัพชืบก วชัพชืในทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว ์วชัพชืในพืน้ที่
ป่าสงวนและป่าไม ้วชัพชืในสวนสาธารณะ พืน้ทีส่องขา้งรมิทางหลวง ถนน และทางรถไฟ และพืน้ทีร่กรา้งว่าง
เปล่าทีไ่ม่มกีารท าประโยชน์แต่มวีชัพชืที่มคีวามส าคญัอยู่ในพื้นที่นัน้ ฯลฯ  หรอืวชัพชืน ้าในแหล่งน ้าธรรมชาต ิ
อ่างเกบ็น ้า คลองชลประทาน ทะเลสาบ แมน่ ้า ล าธาร และ การประมง 
 

มกีารน าสารเคมกี าจดัวชัพชืไปใช้เพื่อวตัถุประสงค์อื่น เช่น ใช้เป็นสารท าให้ใบร่วง (defoliants)     
ในพชืไร่ เช่น ฝ้าย ถัว่เหลอืง และมะเขอืเทศ ก่อนการเก็บเกี่ยวโดยเครื่องจกัรกล ใชใ้นการควบคุมพชืเสพตดิ 
(narcotic plants)ที่มีการปลูกแบบผิดกฎหมาย เช่นกัญชา Cannabis indica, Cannabaceae และโคคา 
Erythroxylum coca, Erythroxylaceae และ ใช้เป็นสารพิษในสงครามชีวภาพ (biological warfare) เช่น ใน
สงครามเวยีดนาม ระหว่าง พ.ศ. 2508 - 2514 สหรฐัอเมรกิาใชส้ารก าจดัวชัพชืทีเ่รยีกว่า “สารก าจดัวชัพชืรุง้กนิ
น ้ า” (rainbow herbicides) ผลิตโดยบริษัท Monsanto และ Dow Chemicals มากกว่า 75 ล้านลิตร ทัง้ทาง
อากาศและภาคพื้นดนิ บนพื้นที่มากกว่า 11 ล้านไร่ ในพื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ทัว่ไป ในเวยีดนาม 
ลาว และกมัพูชา ท าใหใ้บไมร้่วง ต้นไมใ้บหญ้าและวชัพชืตาย เพื่อท าให้สามารถมองเหน็ขา้ศกึทีห่ลบซ่อนตาม
พุ่มไมใ้บหญ้าบนพืน้ดนิไดง้่ายขึน้ ส่วน “สารก าจดัวชัพชืรุง้กนิน ้า” เป็นการเรยีกตามแถบสต่ีาง ๆ ของถงับรรจุ 
200 ลติร คอื สารสสี้ม หรอื “ฝนเหลอืง” (Agent Orange) สารสขีาว (Agent White) สารสชีมพู (Agent Pink) 
สารสมี่วง (Agent Purple) สารสนี ้าเงนิ (Agent Blue) และสารสเีขยีว (Agent Green) โดยชนิดทีใ่ชม้ากทีสุ่ดคอื
สารสสีม้ (Agent Orange) ทีเ่ราเรยีกเป็น “ฝนเหลอืง” ซึง่สารออกฤทธทิีส่ าคญัคอื 2,4-D และ 2,4,5-T แต่มสีาร 
dioxin เป็นสิง่ปลอมปน (impurity) จากกระบวนการผลติ เช่นในการเผาขยะในเตาเผา (garbage incinerator) 
โรงงานอุตสาหกรรม หรอืในธรรมชาติจากการเผาไหม้ เช่นไฟป่า ฯลฯ dioxin เป็นสารพษิที่มคีวามเป็นพษิ
รุนแรงสูง และจากการทดสอบพบว่ามคีวามเป็นพษิสูงกว่า potassium cyanide ถงึ 6 หมื่นเท่า (Wada, 2002) 
ซึง่สาร potassium cyanide เองกม็พีษิสูงมาก มคี่า LD50 ในมนุษยเ์พยีง 200-300 mg เท่านัน้ และสามารถฆ่า
คนไดอ้ยา่งรวดเรว็   
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โดยทัว่ไปเราอาจกล่าวไดว้่า “วชัพชื” คอืพชืชนิดหนึ่งทีเ่จรญิเตบิโตไดด้จีนเป็นสิง่ทีร่บกวน หรอืก่อ
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สภาพแวดล้อมเสยีหาย กบัเป็นที่กล่าวกนัว่าวชัพชืที่ส าคญัมกัจะเป็นพชืที่เป็นชนิดพนัธุ์ต่างถิ่น (alien plant 
species) ทีแ่พร่กระจายเขา้ไปสู่พืน้ทีใ่หม่ทีม่สีภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม และไม่มศีตัรธูรรมชาตทิีม่อียู่ในทอ้งถิน่
เดมิของพชืชนิดนัน้ และถอืว่าเป็นชนิดพนัธุต่์างถิน่ทีร่กุราน (invasive alien species – IAS) 
 

อนึ่ง การเรยีกชื่อสามญั (common name) ของวชัพชืในภาษาองักฤษ จะมมีาตรฐานของการเขยีน
ชื่อ เช่น ชื่อสามญัของผกัตบชวาในภาษาองักฤษ คอื waterhyacinth, water hyacinth และ water-hyacinth แต่
ชื่อที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งก าหนดโดย Weed Science Society of America - WSSA) (1984) จะแนะน าให้เขยีน
ติดกนัเป็นค าเดยีวเป็น “waterhyacinth” เพื่อแสดงว่าไม่ใช่ true “hyacinth” (Hyacinthus spp.) ที่เป็นพืชน ้า 
(Center, 2002b) ดงันัน้เราจะพบการเขยีนชื่อวชัพืชที่เขยีนสองค าติดกันในเอกสารต่าง ๆ เช่น ผกัเป็ดน ้า 
alligatorweed (ผกัเป็ดน ้า) nutgrass หรอื nutsedge (หญ้าแห้วหมู) pigweed (หนามผกัโขม) waterlettuce 
(จอก) และ waterhyacinth (ผกัตบชวา) เป็นต้น แต่ก็ยงัพบอยู่เสมอว่ามกีารเขยีนแยกค าหรอืเขยีนติดกัน 
แตกต่างกนัไป  
 

ในท านองเดยีวกนั การเขยีนชื่อสามญัของแมลงสองตวัที่เขยีนตดิกนั เช่น dragonfly (แมลงปอ) 
หรอื butterfly (ผเีสือ้) จะแสดงว่า ทัง้ dragonfly ในอนัดบั Odonata และ butterfly ในอนัดบั Lepidoptera ไม่ใช่
แมลงวนัทีแ่ทจ้รงิ (true fly) ในอนัดบั Diptera เช่น house fly (แมลงวนั) หรอื fruit fly (แมลงวนัผลไม)้ ทีจ่ะตอ้ง
เขยีนแยกออกเป็นสองค าเสมอ จะเขยีนตดิกนัเป็น housefly หรอื fruitfly ไมไ่ด ้เป็นตน้ 
 

1.5 การบริหารจดัการวชัพืช (Weed Management) 
 

การบรหิารจดัการวชัพชืแต่ละชนิด จะแตกต่างกนัไปในแต่ละชนิดของวชัพชื ระบบนิเวศวทิยา และ
พื้นที่ซึ่งวชัพชืปรากฏอยู่ ทัง้ที่เป็นสภาพพื้นที่อนุรกัษ์ พื้นที่ตามธรรมชาต ิพื้นที่รกรา้งว่างเปล่า หรอืพื้นที่ที่มี
การใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ป่าไม้ และการประมง ฯลฯ บริหารจัดการวัชพืช อาจเป็นการป้องกัน 
(protection) หรอืการควบคุม (control) หรอืการก าจดัใหห้มดสิน้ (eradication) วธิกีารควบคุมอาจแบ่งออกเป็น
การควบคุมโดยการใชส้ารเคม ี(chemical control) โดยการใชส้ารก าจดัวชัพชื (herbicide หรอื weedicide) ชนิด 
ประเภท และวิธีการใช้ต่าง ๆ หรือ การควบคุมโดยการไม่ใช้สารเคมี (non-chemical control) โดยวิธีกล 
(mechanical control) เช่น การถอน (hand removal) หรอืการตดั (mowing หรอื cutting) ที่เรยีกว่าการท ารุ่น
ด้วยเครื่องมอืง่าย ๆ หรอืเครื่องจกัรกลขนาดต่าง ๆ โดยวิธีกายภาพ เช่น การเผา (burning) การคลุมดิน 
(mulching) หรอืการปล่อยให้น ้าท่วม ( flooding)  โดยวิธีเขตกรรม (cultural control) เช่น การปลูกพืชแซม 
(intercropping) หรอืการปลูกพชืหมุนเวยีน (crop rotation) โดยการไถพรวน (tillage) ซึ่งมกัจะเป็นการใช้สาร

19 
 

 

ก าจดัวชัพชืฉีดพ่นท าลายวชัพชืเพื่อลดการไถพรวนโดยเครื่องจกัรกลให้น้อยที่สุด (minimum tillage) เพื่อลด
การพงัทลายของผวิดนิ (soil erosion) โดยการน ามาใช้ประโยชน์ (utilization) รวมไปถึงโดยการควบคุมโดย   
ชวีวธิ ี(biological control) เช่นการใช้แมลงที่เป็นศตัรูธรรมชาติของวชัพชืหรอืเชื้อราโรคพชื ตลอดจนการใช้
แนวทางการบรหิารจดัการวชัพชืแบบบูรณภาพ (integrated weed management) ซึง่เป็นการเลอืกและการน า
วธิกีารควบคุมต่าง ๆ ทีเ่หมาะสมมาใชร้ว่มกนั เป็นการลดการพึง่พาการใชส้ารก าจดัวชัพชืแต่เพยีงอย่างเดยีว 
 

นอกจากนัน้วิธีการบริหารจัดการและการควบคุมวัชพืช จะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ และ
วตัถุประสงคข์องการใชป้ระโยชน์ของพืน้ทีด่ว้ย เช่น การควบคุมวชัพชืในพชืเศรษฐกจิ เช่น ขา้ว พชืไร ่พชืสวน 
พชืผกั และไมผ้ลชนิดต่าง ๆ พชือุตสาหกรรม เช่น กลว้ย อ้อย มนัส าปะหลงั สบัปะรด ปาลม์น ้ามนั ยางพารา 
รวมไปถงึการควบคุมวชัพชืในระบบนิเวศวทิยาอื่น ๆ เช่น วชัพชืบก วชัพชืในทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว ์วชัพชืในพืน้ที่
ป่าสงวนและป่าไม ้วชัพชืในสวนสาธารณะ พืน้ทีส่องขา้งรมิทางหลวง ถนน และทางรถไฟ และพืน้ทีร่กรา้งว่าง
เปล่าทีไ่ม่มกีารท าประโยชน์แต่มวีชัพชืที่มคีวามส าคญัอยู่ในพื้นที่นัน้ ฯลฯ  หรอืวชัพชืน ้าในแหล่งน ้าธรรมชาต ิ
อ่างเกบ็น ้า คลองชลประทาน ทะเลสาบ แมน่ ้า ล าธาร และ การประมง 
 

มกีารน าสารเคมกี าจดัวชัพชืไปใช้เพื่อวตัถุประสงค์อื่น เช่น ใช้เป็นสารท าให้ใบร่วง (defoliants)     
ในพชืไร่ เช่น ฝ้าย ถัว่เหลอืง และมะเขอืเทศ ก่อนการเก็บเกี่ยวโดยเครื่องจกัรกล ใชใ้นการควบคุมพชืเสพตดิ 
(narcotic plants)ที่มีการปลูกแบบผิดกฎหมาย เช่นกัญชา Cannabis indica, Cannabaceae และโคคา 
Erythroxylum coca, Erythroxylaceae และ ใช้เป็นสารพิษในสงครามชีวภาพ (biological warfare) เช่น ใน
สงครามเวยีดนาม ระหว่าง พ.ศ. 2508 - 2514 สหรฐัอเมรกิาใชส้ารก าจดัวชัพชืทีเ่รยีกว่า “สารก าจดัวชัพชืรุง้กนิ
น ้ า” (rainbow herbicides) ผลิตโดยบริษัท Monsanto และ Dow Chemicals มากกว่า 75 ล้านลิตร ทัง้ทาง
อากาศและภาคพื้นดนิ บนพื้นที่มากกว่า 11 ล้านไร่ ในพื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ทัว่ไป ในเวยีดนาม 
ลาว และกมัพูชา ท าใหใ้บไมร้่วง ต้นไมใ้บหญ้าและวชัพชืตาย เพื่อท าให้สามารถมองเหน็ขา้ศกึทีห่ลบซ่อนตาม
พุ่มไมใ้บหญ้าบนพืน้ดนิไดง้่ายขึน้ ส่วน “สารก าจดัวชัพชืรุง้กนิน ้า” เป็นการเรยีกตามแถบสต่ีาง ๆ ของถงับรรจุ 
200 ลติร คอื สารสสี้ม หรอื “ฝนเหลอืง” (Agent Orange) สารสขีาว (Agent White) สารสชีมพู (Agent Pink) 
สารสมี่วง (Agent Purple) สารสนี ้าเงนิ (Agent Blue) และสารสเีขยีว (Agent Green) โดยชนิดทีใ่ชม้ากทีสุ่ดคอื
สารสสีม้ (Agent Orange) ทีเ่ราเรยีกเป็น “ฝนเหลอืง” ซึง่สารออกฤทธทิีส่ าคญัคอื 2,4-D และ 2,4,5-T แต่มสีาร 
dioxin เป็นสิง่ปลอมปน (impurity) จากกระบวนการผลติ เช่นในการเผาขยะในเตาเผา (garbage incinerator) 
โรงงานอุตสาหกรรม หรอืในธรรมชาติจากการเผาไหม้ เช่นไฟป่า ฯลฯ dioxin เป็นสารพษิที่มคีวามเป็นพษิ
รุนแรงสูง และจากการทดสอบพบว่ามคีวามเป็นพษิสูงกว่า potassium cyanide ถงึ 6 หมื่นเท่า (Wada, 2002) 
ซึง่สาร potassium cyanide เองกม็พีษิสูงมาก มคี่า LD50 ในมนุษยเ์พยีง 200-300 mg เท่านัน้ และสามารถฆ่า
คนไดอ้ยา่งรวดเรว็   
 
 
 
 
 



20 
 

 

 

Stübler & Busch (2016)  แห่ ง  Weed Control Research, Bayer AG, Division Crop Science, 
Frankfurt ประเทศเยอรมนี ในการประชุม International Weeds Science Congress (IWSC) ครัง้ที่ 7 ของ 
International Weed Science Society (IWSS) ณ กรุงปราก สาธารณรฐัเช็ก บรรยายว่า “สารก าจดัวชัพชืจะ
ยงัคงเป็นรากฐานส าหรบัการควบคุมวชัพชืในพืน้ทีก่ารปลูกพชื เป็นทรพัยากรทีม่คีุณค่าอย่างมากทีจ่ าเป็น เพื่อ
การปกป้องและอารกัขาความต่อเนื่องของผลผลติทางการเกษตรทีส่งูขึน้”  
 

ทัง้วาระและหวัขอ้หลกัในการประชุม IWSC ครัง้ที ่7 มคีวามหลากหลายทางดา้นวชิาการทีเ่กี่ยวกบั
วชัพชื เช่น ชวีวทิยาและนิเวศวทิาของวชัพชื สารก าจดัวชัพชื เทคนิคการใช ้การต้านทานต่อสารก าจดัวชัพชื 
ฯลฯ แต่ไม่มหีวัขอ้โดยเฉพาะด้านการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีมแีต่หวัขอ้ “การควบคุมโดยการไม่ใช้สารเคม”ี 
(Non-chemical weed control) และ “สารก าจดัวชัพชืชวีภาพ” (Bioherbicides) เกี่ยวกบัการทดสอบและการ
พฒันาเชื้อราเป็นสูตรส าเร็จ ( formulations) ไม่มหีวัข้อด้านการบรหิารจดัการวัชพืช (weed management) 
โดยเฉพาะ แต่มหีวัขอ้ “การบรหิารจดัการวชัพชืแบบบูรณาการ” (Integrated weed management - IWM) ซึง่
เป็นเรื่องของการบูรณาการวธิกีารควบคุมต่าง ๆ แต่ไม่รวมการบูรณาการกบัการควบคุมโดยชวีวธิ ีที่มกีารใช้
แมลงและสิง่มชีวีติต่าง ๆ เป็นตวัควบคุม  ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ (proceedings) ของการ
ประชุม IWSC ครัง้ที่ 7 มกีารเสนอบทคดัย่อของบทความวชิาการมากกว่า 827 เรื่อง รวม 685 หน้า แต่ไม่มี
บทความเกี่ยวกบัการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิีโดยการใช้แมลง แมแ้ต่บทความเดยีว ในบทความที่ทดสอบและ
พฒันาการใช้เชื้อราควบคุมวชัพชื ซึ่งมเีพยีงไม่กี่บทความภายใต้หวัข้อ “การควบคุมโดยการไม่ใช้สารเคมี” 
(Non-chemical weed control) เท่านัน้ ที่มกีารใช้ค าว่า “biocontrol” ในการใช้เชื้อราเป็นตัวควบคุมควบคุม
วชัพชืโดยชวีวธิ ี
 

อนึ่ง ประเทศไทยโดยสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย (Weed Science Society of 
Thailand – WSST) ได้รบัมอบหมายให้เป็นเจา้ภาพจดัการประชุม IWSC ครัง้ที่ 8 ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวนัที่ 
21-26 มถุินายน 2563 โดยมชีื่อหวัเรื่อง (theme) คือ “Weed Science in a Climate of Change” (วิทยาการ
วชัพชืในสภาพภูมอิากาศของการเปลี่ยนแปลง) แต่ต้องเลื่อนออกไปโดยไม่มกี าหนด เพราะมกีารระบาดของ
ไวรสั Covid-19 pandemic ในประเทศไทยและทัว่โลกในขณะนัน้ 
 

แต่อย่างไรก็ตาม นักวชิาการด้านการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิี ก็มกีารจดัประชุมทางวชิาการด้าน
การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิีเป็นการเฉพาะ อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานพอสมควรอยู่แล้ว คอื การประชุม 
International Symposium on Biological Control of Weeds (ISBCW) ซึง่มกีารประชุมครัง้แรกเมื่อ ค.ศ. 1969 
(พ.ศ. 2512) ที่  European Station ของ Commonwealth Institute of Biological Control (CIBC European 
Station) ณ เมอืง Delémont ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ และการประชุมครัง้ล่าสุดคอื การประชุม ISBCW ครัง้ที่ 
15 ระหว่างวนัที ่26-31 สงิหาคม 2562 ทีเ่มอืง Engelberg ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ดงันัน้ การประชุม ISBCW 
จะเป็นเวทขีองการประชุมวชิาการด้านการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีทีเ่หมาะสมและมสีาระมากกว่าการประชุม 
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International Weeds Science Congress (IWSC) ของ International Weed Science Society (IWSS) ทุกครัง้
ทีผ่่านมา 
 

ส่วนการควบคุมวชัพชืในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นการใชส้ารก าจดัวชัพชื โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในการเกษตรกรรมและการใช้ทัว่ ๆ ไป ส่วนการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีซึง่โดยทัว่ไปจะไม่สามารถน ามาใช้ได้
กบัพชืฤดเูดยีว (annual crops) ทางการเกษตรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จงึไม่เป็นที่รูห้รอืทีน่่าสนใจ และไม่ค่อย
จะเป็นทีรู่ก้นัอย่างกวา้งขวางโดยเกษตรกร สาธารณชน หรอืแมแ้ต่นกัวทิยาการดา้นวชัพชืในวงการวชัพชืทัว่ไป
ในประเทศไทย เช่นกนั นอกจากนัน้ ความส าเรจ็ของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิีในวชัพชืหลายชนิด จะเป็น 
“ผลบัน้ปลายที่มองไม่เห็น” (invisible end-results) ท าให้สาธารณชนไม่เล็งเห็นคุณค่าหรอืมคีวามยนิดีด้วย
เท่าทีค่วร 
 

1.6 การควบคมุวชัพืชโดยชีววิธี (Biological Control of Weeds) 
 

ค าว่า “biological control” ในภาษาองักฤษ บางครัง้มกีารย่อใหเ้ป็น “biocontrol” เพื่อใหเ้กดิความ
สะดวกและกะทดัรดัในการเรยีก ซึง่อาจถอืไดว้่าเป็น “ชื่อเล่น” ของ “biological control” และมกีารใชแ้ทนกนัได้
ในหลายโอกาส บรรพต ณ ป้อมเพชร (2525a) กล่าวว่าค าว่า “biological control” หรอื “biocontrol” ถ้าแปล
โดยตรงก็คอื “การควบคุมโดยชวีวธิี” เป็นค าที่กว้างซึ่งไม่ระบุโดยตรงว่าควบคุมอะไร ดงันั ้น ในสายงานการ
อารกัขาพชื (plant protection หรอื crop protection) หรอืการควบคุมศตัรูพชื (pest control) หรอืการบรหิาร
จดัการศตัรูพชื (pest management) เราควรที่จะเรยีกเป็น “การควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิี” ทัง้น้ีเพื่อที่จะให้
แตกต่างไปจาก “การควบคุมโดยชวีวธิ”ี ทีม่กีารใชก้นัในวงการอื่น ๆ ทีไ่มเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงหรอืในทางอ้อมกบั
การควบคุมศตัรูพชืทางการเกษตร ทางการแพทย์ และสาธารณสุข ซึ่งเป้าหมายของการควบคุมโดยชีววิธี       
คอืศตัรพูชื (pests) ทีป่ระกอบดว้ยแมลงศตัรพูชื ซึง่น่าทีจ่ะเรยีกเป็น “วชัแมลง” (insect pests) วชัพชื (weeds) 
และโรคพชื (plant pathogens) ดงันัน้ แทนทีเ่ราจะใชค้ าว่า “biological control” ในภาษาไทยเป็น “การควบคุม
โดยชีววิธี” เราควรที่จะใช้เป็น “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” จะท าให้มีความหมายที่ชัดเจน มีความ
เฉพาะเจาะจง และมคีวามเหมาะสมทางวชิาการมากขึน้ 
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Stübler & Busch (2016)  แ ห่ ง  Weed Control Research, Bayer AG, Division Crop Science, 
Frankfurt ประเทศเยอรมนี ในการประชุม International Weeds Science Congress (IWSC) ครัง้ที่ 7 ของ 
International Weed Science Society (IWSS) ณ กรุงปราก สาธารณรฐัเช็ก บรรยายว่า “สารก าจดัวชัพชืจะ
ยงัคงเป็นรากฐานส าหรบัการควบคุมวชัพชืในพืน้ทีก่ารปลูกพชื เป็นทรพัยากรทีม่คีุณค่าอย่างมากทีจ่ าเป็น เพื่อ
การปกป้องและอารกัขาความต่อเนื่องของผลผลติทางการเกษตรทีส่งูขึน้”  
 

ทัง้วาระและหวัขอ้หลกัในการประชุม IWSC ครัง้ที ่7 มคีวามหลากหลายทางดา้นวชิาการทีเ่กี่ยวกบั
วชัพชื เช่น ชวีวทิยาและนิเวศวทิาของวชัพชื สารก าจดัวชัพชื เทคนิคการใช ้การต้านทานต่อสารก าจดัวชัพชื 
ฯลฯ แต่ไม่มหีวัขอ้โดยเฉพาะด้านการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีมแีต่หวัขอ้ “การควบคุมโดยการไม่ใช้สารเคม”ี 
(Non-chemical weed control) และ “สารก าจดัวชัพชืชวีภาพ” (Bioherbicides) เกี่ยวกบัการทดสอบและการ
พฒันาเชื้อราเป็นสูตรส าเร็จ ( formulations) ไม่มหีวัข้อด้านการบรหิารจดัการวัชพืช (weed management) 
โดยเฉพาะ แต่มหีวัขอ้ “การบรหิารจดัการวชัพชืแบบบูรณาการ” (Integrated weed management - IWM) ซึง่
เป็นเรื่องของการบูรณาการวธิกีารควบคุมต่าง ๆ แต่ไม่รวมการบูรณาการกบัการควบคุมโดยชวีวธิ ีที่มกีารใช้
แมลงและสิง่มชีวีติต่าง ๆ เป็นตวัควบคุม  ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ (proceedings) ของการ
ประชุม IWSC ครัง้ที่ 7 มกีารเสนอบทคดัย่อของบทความวชิาการมากกว่า 827 เรื่อง รวม 685 หน้า แต่ไม่มี
บทความเกี่ยวกบัการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิีโดยการใช้แมลง แมแ้ต่บทความเดยีว ในบทความที่ทดสอบและ
พฒันาการใช้เชื้อราควบคุมวชัพชื ซึ่งมเีพยีงไม่กี่บทความภายใต้หวัข้อ “การควบคุมโดยการไม่ใช้สารเคมี” 
(Non-chemical weed control) เท่านัน้ ที่มกีารใช้ค าว่า “biocontrol” ในการใช้เชื้อราเป็นตัวควบคุมควบคุม
วชัพชืโดยชวีวธิ ี
 

อน่ึง ประเทศไทยโดยสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย (Weed Science Society of 
Thailand – WSST) ได้รบัมอบหมายให้เป็นเจา้ภาพจดัการประชุม IWSC ครัง้ที่ 8 ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวนัที่ 
21-26 มถุินายน 2563 โดยมชีื่อหวัเรื่อง (theme) คือ “Weed Science in a Climate of Change” (วิทยาการ
วชัพชืในสภาพภูมอิากาศของการเปลี่ยนแปลง) แต่ต้องเลื่อนออกไปโดยไม่มกี าหนด เพราะมกีารระบาดของ
ไวรสั Covid-19 pandemic ในประเทศไทยและทัว่โลกในขณะนัน้ 
 

แต่อย่างไรก็ตาม นักวชิาการด้านการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิี ก็มกีารจดัประชุมทางวชิาการด้าน
การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิีเป็นการเฉพาะ อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานพอสมควรอยู่แล้ว คอื การประชุม 
International Symposium on Biological Control of Weeds (ISBCW) ซึง่มกีารประชุมครัง้แรกเมื่อ ค.ศ. 1969 
(พ.ศ. 2512) ที่  European Station ของ Commonwealth Institute of Biological Control (CIBC European 
Station) ณ เมอืง Delémont ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ และการประชุมครัง้ล่าสุดคอื การประชุม ISBCW ครัง้ที่ 
15 ระหว่างวนัที ่26-31 สงิหาคม 2562 ทีเ่มอืง Engelberg ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ดงันัน้ การประชุม ISBCW 
จะเป็นเวทขีองการประชุมวชิาการด้านการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีทีเ่หมาะสมและมสีาระมากกว่าการประชุม 
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International Weeds Science Congress (IWSC) ของ International Weed Science Society (IWSS) ทุกครัง้
ทีผ่่านมา 
 

ส่วนการควบคุมวชัพชืในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นการใชส้ารก าจดัวชัพชื โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในการเกษตรกรรมและการใช้ทัว่ ๆ ไป ส่วนการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีซึง่โดยทัว่ไปจะไม่สามารถน ามาใช้ได้
กบัพชืฤดเูดยีว (annual crops) ทางการเกษตรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จงึไม่เป็นที่รูห้รอืทีน่่าสนใจ และไม่ค่อย
จะเป็นทีรู่ก้นัอย่างกวา้งขวางโดยเกษตรกร สาธารณชน หรอืแมแ้ต่นกัวทิยาการดา้นวชัพชืในวงการวชัพชืทัว่ไป
ในประเทศไทย เช่นกนั นอกจากนัน้ ความส าเรจ็ของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิีในวชัพชืหลายชนิด จะเป็น 
“ผลบัน้ปลายที่มองไม่เห็น” (invisible end-results) ท าให้สาธารณชนไม่เล็งเห็นคุณค่าหรอืมคีวามยนิดีด้วย
เท่าทีค่วร 
 

1.6 การควบคมุวชัพืชโดยชีววิธี (Biological Control of Weeds) 
 

ค าว่า “biological control” ในภาษาองักฤษ บางครัง้มกีารย่อใหเ้ป็น “biocontrol” เพื่อใหเ้กดิความ
สะดวกและกะทดัรดัในการเรยีก ซึง่อาจถอืไดว้่าเป็น “ชื่อเล่น” ของ “biological control” และมกีารใชแ้ทนกนัได้
ในหลายโอกาส บรรพต ณ ป้อมเพชร (2525a) กล่าวว่าค าว่า “biological control” หรอื “biocontrol” ถ้าแปล
โดยตรงก็คอื “การควบคุมโดยชวีวธิี” เป็นค าที่กว้างซึ่งไม่ระบุโดยตรงว่าควบคุมอะไร ดงันั ้น ในสายงานการ
อารกัขาพชื (plant protection หรอื crop protection) หรอืการควบคุมศตัรูพชื (pest control) หรอืการบรหิาร
จดัการศตัรูพชื (pest management) เราควรที่จะเรยีกเป็น “การควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิี” ทัง้นี้เพื่อที่จะให้
แตกต่างไปจาก “การควบคุมโดยชวีวธิ”ี ทีม่กีารใชก้นัในวงการอื่น ๆ ทีไ่มเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงหรอืในทางอ้อมกบั
การควบคุมศตัรูพชืทางการเกษตร ทางการแพทย์ และสาธารณสุข ซึ่งเป้าหมายของการควบคุมโดยชีววิธี       
คอืศตัรพูชื (pests) ทีป่ระกอบดว้ยแมลงศตัรพูชื ซึง่น่าทีจ่ะเรยีกเป็น “วชัแมลง” (insect pests) วชัพชื (weeds) 
และโรคพชื (plant pathogens) ดงันัน้ แทนทีเ่ราจะใชค้ าว่า “biological control” ในภาษาไทยเป็น “การควบคุม
โดยชีววิธี” เราควรที่จะใช้เป็น “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” จะท าให้มีความหมายที่ชัดเจน มีความ
เฉพาะเจาะจง และมคีวามเหมาะสมทางวชิาการมากขึน้ 
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         ในการศกึษาพืน้ฐาน การวจิยัและพฒันา และการน าวธิกีารควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิไีปประยุกต์เพื่อใช้
ประโยชน์จากศตัรธูรรมชาต ิเราสามารถแบ่งประเภทของการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ ีออกเป็นประเภทต่าง ๆ 
คอื 
 

1. การควบคุมโดยชีววิธีตามธรรมชาติ (Natural biological control) หรือ การควบคุมโดยชีววิธี           
ทีเ่กดิขึน้เองตามตามธรรมชาต ิ(Naturally-occurring biological control) 

 

2. การควบคุมโดยชวีวิธแีบบคลาสสกิ (Classical biological control) เป็นการน าศตัรูธรรมชาติจาก
ต่างประเทศ (exotic natural enemies) เขา้มาในประเทศ (introduction) เพื่อใชค้วบคุมศตัรพูชืชนิด
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้าศตัรพูชืในเป้าหมาย เป็นศตัรพูชืจากต่างประเทศ หรอื จากทอ้งถิน่อื่น 
(exotic pests) ทีเ่ป็นชนิดพนัธต่์างถิน่ทีร่กุราน (Invasive alien species – IAS) 

 

3. การควบคุมโดยชวีวธิแีบบเพิม่ขยาย (Augmentative biological control) เป็นการใช้ประโยชน์จาก
ศตัรธูรรมชาตทิีม่อียู่แลว้ในทอ้งถิน่ (endemic natural enemies) น ามาเพาะเลีย้ง เพิม่ปรมิาณ แลว้
น าไปปลดปล่อยคนืสู่สภาพแวดลอ้ม เป็นคราวๆ ไป (periodic releases) ซึง่อาจเป็นการปลดปล่อย
เป็นแบบการเพาะเชือ้ (inoculative releases) ถ้าเพาะเลีย้งได้ปรมิาณน้อย หรอื เป็นการปลดปล่อย
แบบท่วมทน้ (inundative releases) ถา้สามารถเพาะเลีย้งไดใ้นปรมิาณสงู 

 

4. การควบคุมโดยชีววิธีแบบการอนุรักษ์ (Conservation biological control) เป็นการดัดแปลง
สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศ ใหเ้หมาะสมเพื่อการอนุรกัษ์ศตัรธูรรมชาต ิทัง้ทีเ่ป็นศตัรธูรรมชาตใิน
ทอ้งถิน่ (resident natural enemies) และ ศตัรธูรรมชาตจิากต่างประเทศ (exotic natural enemies) 
ที่ได้น าเข้ามา ( introduction) ในการควบคุมโดยชีววธิีแบบคลาสสิก ที่ได้ตัง้รกรากและสถาปนา
ตนเอง (established) และ มคีวามคงอยู ่(persistence) ตามธรรมชาตไิดแ้ลว้ในประเทศ 

 

กลุ่มศตัรพูชืในเป้าหมายของการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิใีนภาพรวม ทีม่กีารด าเนินการอยู่ทัว่โลก
เท่าทีผ่่านมาจนถงึปัจจบุนั ในรปูแบบของการเป็นโครงการแบบทีเ่ป็นตวัของตวัเอง (stand-alone projects) โดย
ไม่ต้องมกีารน าไปบูรณาการร่วมกบัวธิกีารควบคุมวธิอีื่น ๆ มสีดัส่วนโดยประมาณของแต่ละกลุ่มศตัรูพชืใน
เป้าหมาย ดงัต่อไปนี้ คอื 
         1. รอ้ยละ 90 เป็นการควบคุมแมลงและไรศตัรพูชื และวชัพชื ทีม่คีวามส าคญัทางการเกษตร การป่าไม ้

และการประมง  ( Insect and mite pests and weeds of importance in agriculture, forestry and 
fisheries) 

         2. รอ้ยละ 5 เป็นการควบคุมแมลงศตัรูสตัว์และแมลงพาหะน าโรค ที่มคีวามส าคญัทางการแพทย์และ
สาธารณสุข (Insect pests and insect vectors of medical and public health importance) 
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         3. รอ้ยละ 5 เป็นการควบคุมสิง่มชีวีติอื่น ๆ ทีเ่ป็นศตัรพูชื เช่น เชือ้โรคทีเ่ป็นสาเหตุของโรคพชื สตัวท์ีม่ ี
กระดกูสนัหลงั ฯลฯ (Other pest organisms such as plant pathogens, vertebrate pests, etc.)  

  

โดยเช่นนัน้ เราจะเหน็ไดว้่าวชัพชืเป็นกลุ่มศตัรพูชืหลกักลุ่มหนึ่ ง ทีม่กีารด าเนินการควบคุมโดยชวี
วธิอีย่างกว้างขวางทัว่โลก เช่นเดยีวกนักบัการควบคุมแมลงศตัรูพชืและไรศตัรูพชืโดยชวีวธิ ีHarris (1971) 
กล่าวว่า “การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ”ี (biological control of weeds) คอื “การใชป้ระโยชน์ของแมลงหรอืปรสติ
ของพชือื่น ๆ เพื่อลดความหนาแน่นของวชัพชื ให้อยู่ในระดบัหนึ่งที่เป็นที่ยอมรบัได้” (Biological control of 
weeds is the utilization of insects or other plant parasites to reduce the density of a weed to an 
acceptable level) และระบวุ่าการควบคุมวชัพชืมแีนวทางพืน้ฐาน 4 แนวทาง คอื  
 

1. การควบคุมโดยวธิกีล (Mechanical control) โดยการไถพรวน (tillage) และการใชแ้รงงาน (manual 
removal) 

2. การควบคุมโดยวธิเีขตกรรม (Cultural control) โดยวธิกีารเขตกรรม เช่น การปลูกพชืหมุนเวยีน 
(crop rotation) และการปลกูพชืผสมกนั (mixed cropping) 

3. การควบคุมโดยสารเคม ี(Chemical control) โดยการใชส้ารเคมกี าจดัวชัพชื  
4. การควบคุมโดยชวีวธิ ี(Biological control) โดยการใชส้ิง่มชีวีติทีก่นิพชื (phytophagous organisms) 

เช่น แมลง ไร หรอื โรคพชื บางครัง้รวมสิง่มชีวีติชนิดอื่น เช่น ปลากนิพชืดว้ย 
 

Andrés et al. (1976) กล่าวว่าพชืทุกชนิดรวมทัง้วชัพชื จะมศีตัรธูรรมชาตขิองมนั ทีเ่ราสามารถที่
จะปรบัเปลี่ยนประชากรของศตัรูธรรมชาติเหล่านัน้ ให้มอีิทธิพลต่อความมากน้อยของพืชอาศัยของมนัได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้าพชืชนิดนัน้เป็นวชัพชืที่เราต้องการควบคุม และมศีตัรูธรรมชาตชินิดต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่แมลง ในการควบคุมวชัพชืชนิดนัน้โดยชวีวธิ ีเหตุผลคอืขนาดของตวั การมอีตัราการขยายพนัธุ์ และ
ความเฉพาะเจาะจงต่อพชือาศยัสูง และในขณะเดยีวกนั ก็มกีารศึกษาและขยายการใช้สิง่มชีวีติอื่น ๆ ด้วย         
เช่น เชือ้ราโรคพชื ไสเ้ดอืนฝอย (nematodes) พชืกาฝาก (parasitic plants) และ พชืคู่แขง่ (competing plants) 
เป็นตน้  
 

ทัง้นี้การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีอาจเป็นการใช้แมลงศตัรธูรรมชาตทิีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาติและ
มอียู่แล้วในพื้นที่ เป็นการควบคุมโดยชีวิธีแบบเพิ่มขยาย (Augmentative biological control) หรอื โดยการ      
น าแมลงศตัรูธรรมชาตขิองวชัพชืต่างถิน่ (exotic หรอื alien weed) ที่เขา้มาระบาดจากท้องถิน่เดมิของวชัพชื       
เขา้มาใช้ในการควบคุมวชัพชืชนิดนัน้ โดยไม่มผีลกระทบต่อพชืชนิดอื่นที่ไม่ใช่พชือาศยั เป็นการควบคุมโดย    
ชวีวธิแีบบคลาสสกิ (Classical biological control) 
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         ในการศกึษาพืน้ฐาน การวจิยัและพฒันา และการน าวธิกีารควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิไีปประยุกต์เพื่อใช้
ประโยชน์จากศตัรธูรรมชาต ิเราสามารถแบ่งประเภทของการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ ีออกเป็นประเภทต่าง ๆ 
คอื 
 

1. การควบคุมโดยชีววิธีตามธรรมชาติ (Natural biological control) หรือ การควบคุมโดยชีววิธี           
ทีเ่กดิขึน้เองตามตามธรรมชาต ิ(Naturally-occurring biological control) 

 

2. การควบคุมโดยชวีวิธแีบบคลาสสกิ (Classical biological control) เป็นการน าศตัรูธรรมชาติจาก
ต่างประเทศ (exotic natural enemies) เขา้มาในประเทศ (introduction) เพื่อใชค้วบคุมศตัรพูชืชนิด
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้าศตัรพูชืในเป้าหมาย เป็นศตัรพูชืจากต่างประเทศ หรอื จากทอ้งถิน่อื่น 
(exotic pests) ทีเ่ป็นชนิดพนัธต่์างถิน่ทีร่กุราน (Invasive alien species – IAS) 

 

3. การควบคุมโดยชวีวธิแีบบเพิม่ขยาย (Augmentative biological control) เป็นการใช้ประโยชน์จาก
ศตัรธูรรมชาตทิีม่อียู่แลว้ในทอ้งถิน่ (endemic natural enemies) น ามาเพาะเลีย้ง เพิม่ปรมิาณ แลว้
น าไปปลดปล่อยคนืสู่สภาพแวดลอ้ม เป็นคราวๆ ไป (periodic releases) ซึง่อาจเป็นการปลดปล่อย
เป็นแบบการเพาะเชือ้ (inoculative releases) ถ้าเพาะเลีย้งได้ปรมิาณน้อย หรอื เป็นการปลดปล่อย
แบบท่วมทน้ (inundative releases) ถา้สามารถเพาะเลีย้งไดใ้นปรมิาณสงู 

 

4. การควบคุมโดยชีววิธีแบบการอนุรักษ์ (Conservation biological control) เป็นการดัดแปลง
สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศ ใหเ้หมาะสมเพื่อการอนุรกัษ์ศตัรธูรรมชาต ิทัง้ทีเ่ป็นศตัรธูรรมชาตใิน
ทอ้งถิน่ (resident natural enemies) และ ศตัรธูรรมชาตจิากต่างประเทศ (exotic natural enemies) 
ที่ได้น าเข้ามา ( introduction) ในการควบคุมโดยชีววธิีแบบคลาสสิก ที่ได้ตัง้รกรากและสถาปนา
ตนเอง (established) และ มคีวามคงอยู ่(persistence) ตามธรรมชาตไิดแ้ลว้ในประเทศ 

 

กลุ่มศตัรพูชืในเป้าหมายของการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิใีนภาพรวม ทีม่กีารด าเนินการอยู่ทัว่โลก
เท่าทีผ่่านมาจนถงึปัจจบุนั ในรปูแบบของการเป็นโครงการแบบทีเ่ป็นตวัของตวัเอง (stand-alone projects) โดย
ไม่ต้องมกีารน าไปบูรณาการร่วมกบัวธิกีารควบคุมวธิอีื่น ๆ มสีดัส่วนโดยประมาณของแต่ละกลุ่มศตัรูพชืใน
เป้าหมาย ดงัต่อไปนี้ คอื 
         1. รอ้ยละ 90 เป็นการควบคุมแมลงและไรศตัรพูชื และวชัพชื ทีม่คีวามส าคญัทางการเกษตร การป่าไม ้

และการประมง  ( Insect and mite pests and weeds of importance in agriculture, forestry and 
fisheries) 

         2. รอ้ยละ 5 เป็นการควบคุมแมลงศตัรูสตัว์และแมลงพาหะน าโรค ที่มคีวามส าคญัทางการแพทย์และ
สาธารณสุข (Insect pests and insect vectors of medical and public health importance) 
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         3. รอ้ยละ 5 เป็นการควบคุมสิง่มชีวีติอื่น ๆ ทีเ่ป็นศตัรพูชื เช่น เชือ้โรคทีเ่ป็นสาเหตุของโรคพชื สตัวท์ีม่ ี
กระดกูสนัหลงั ฯลฯ (Other pest organisms such as plant pathogens, vertebrate pests, etc.)  

  

โดยเช่นนัน้ เราจะเหน็ไดว้่าวชัพชืเป็นกลุ่มศตัรพูชืหลกักลุ่มหนึ่ ง ทีม่กีารด าเนินการควบคุมโดยชวี
วธิอีย่างกว้างขวางทัว่โลก เช่นเดยีวกนักบัการควบคุมแมลงศตัรูพชืและไรศตัรูพชืโดยชวีวธิ ีHarris (1971) 
กล่าวว่า “การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ”ี (biological control of weeds) คอื “การใชป้ระโยชน์ของแมลงหรอืปรสติ
ของพชือื่น ๆ เพื่อลดความหนาแน่นของวชัพชื ให้อยู่ในระดบัหนึ่งที่เป็นที่ยอมรบัได้” (Biological control of 
weeds is the utilization of insects or other plant parasites to reduce the density of a weed to an 
acceptable level) และระบุว่าการควบคุมวชัพชืมแีนวทางพืน้ฐาน 4 แนวทาง คอื  
 

1. การควบคุมโดยวธิกีล (Mechanical control) โดยการไถพรวน (tillage) และการใชแ้รงงาน (manual 
removal) 

2. การควบคุมโดยวธิเีขตกรรม (Cultural control) โดยวธิกีารเขตกรรม เช่น การปลูกพชืหมุนเวยีน 
(crop rotation) และการปลกูพชืผสมกนั (mixed cropping) 

3. การควบคุมโดยสารเคม ี(Chemical control) โดยการใชส้ารเคมกี าจดัวชัพชื  
4. การควบคุมโดยชวีวธิ ี(Biological control) โดยการใชส้ิง่มชีวีติทีก่นิพชื (phytophagous organisms) 

เช่น แมลง ไร หรอื โรคพชื บางครัง้รวมสิง่มชีวีติชนิดอื่น เช่น ปลากนิพชืดว้ย 
 

Andrés et al. (1976) กล่าวว่าพชืทุกชนิดรวมทัง้วชัพชื จะมศีตัรธูรรมชาตขิองมนั ทีเ่ราสามารถที่
จะปรบัเปลี่ยนประชากรของศัตรูธรรมชาติเหล่านัน้ ให้มอีิทธิพลต่อความมากน้อยของพืชอาศัยของมนัได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้าพชืชนิดนัน้เป็นวชัพชืที่เราต้องการควบคุม และมศีตัรูธรรมชาตชินิดต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่แมลง ในการควบคุมวชัพชืชนิดนัน้โดยชวีวธิ ีเหตุผลคอืขนาดของตวั การมอีตัราการขยายพนัธุ์ และ
ความเฉพาะเจาะจงต่อพชือาศยัสูง และในขณะเดยีวกนั ก็มกีารศึกษาและขยายการใช้สิง่มชีวีติอื่น ๆ ด้วย         
เช่น เชือ้ราโรคพชื ไสเ้ดอืนฝอย (nematodes) พชืกาฝาก (parasitic plants) และ พชืคู่แขง่ (competing plants) 
เป็นตน้  
 

ทัง้นี้การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีอาจเป็นการใช้แมลงศตัรธูรรมชาตทิีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาติและ
มอียู่แล้วในพื้นที่ เป็นการควบคุมโดยชีวิธีแบบเพิ่มขยาย (Augmentative biological control) หรอื โดยการ      
น าแมลงศตัรูธรรมชาตขิองวชัพชืต่างถิน่ (exotic หรอื alien weed) ที่เขา้มาระบาดจากท้องถิน่เดมิของวชัพชื       
เขา้มาใช้ในการควบคุมวชัพชืชนิดนัน้ โดยไม่มผีลกระทบต่อพชืชนิดอื่นที่ไม่ใช่พชือาศยั เป็นการควบคุมโดย    
ชวีวธิแีบบคลาสสกิ (Classical biological control) 
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เนื่องจากระดบัของความเสยีหายทางเศรษฐกจิของวชัพชืแต่ละชนิดจะแตกต่างกนัไป  ขึน้อยู่กบั
ชนิดของพชืที่ท าการเพาะปลูก พื้นที่ และปัจจยัอื่น ๆ  ดงันัน้เราจะต้องมกีารใช้ “หลกัการระมดัระวงัไว้ก่อน” 
(Precautionary principle) ในการด าเนินการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิีแบบคลาสสกิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ความ
ปลอดภยั ถ้ามกีารน าแมลงศตัรธูรรมชาตจิากต่างประเทศเขา้มาใช ้ทัง้นี้เทคนิคของการน าศตัรธูรรมชาติเขา้มา 
จะประกอบด้วยการมแีมลงศตัรูธรรมชาต ิ(availability of insect natural enemies) ที่มคีวามเฉพาะเจาะจงต่อ
พชือาศยั (host plant) ทีส่ามารถลดความรุนแรงของวชัพชืได ้แต่ไม่เป็นอนัตรายต่อพชืทีไ่ม่ใช่พชือาศยั (non-
host plants) ต้องมีการด าเนินการตามขัน้ตอนต่าง ๆ ตามระเบียบการหรือพิธีการ (protocol) ตัง้แต่การ
ตรวจสอบความเหมาะสมของวชัพชืต่อการควบคุมโดยชวีวธิ ีการส ารวจหาแมลงศตัรธูรรมชาต ิการศกึษาและ
การประเมนิสภาพทางนิเวศวทิยาของศตัรธูรรมชาต ิทดสอบความเฉพาะเจาะจงต่อพชือาศยั (host specificity 
tests) ตลอดจนการน าเขา้มา (introduction) การตัง้รกราก (establishment) และการประเมนิผล (evaluation) 
ตัง้แต่การเริม่ต้นของโครงการ (sunrise evaluation) ระหว่างการด าเนินการ (daytime evaluation) และเมื่อ
โครงการสิน้สุดลง (sunset evaluation) 
 

McFadyen & Wilson (1997) และ McFadyen (1998) กล่าวว่า 5 ประเทศที่มกีารท าการควบคุม
วชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิมากทีสุ่ด หากพจิารณาจากจ านวนชนิดของวชัพชืในเป้าหมายและตวักระท าการ
ควบคุมที่ปลดปล่อย คอื สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี แอฟรกิาใต้ แคนาดา และ นิวซแีลนด์ ตามล าดบั และใน
ประเทศเหล่านี้ มกีารปลดปล่อยแมลงตวัควบคุมวชัพชื 130, 123, 61, 53 และ 24 ชนิด เพื่อควบคุมวชัพชืใน
เป้าหมาย 54, 45, 28, 18 และ 15 ชนิด ตามล าดบั นอกจากนัน้ McFadyen (1998) ยงักล่าวเพิม่เตมิอกีว่าใน
ทวีปเอเชีย ประเทศที่มกีารด าเนินการควบคุมวชัพืชโดยชีววิธีมาก โดยการเรยีงชื่อประเทศตามตัวอักษร
ภาษาองักฤษ คอื จนี อนิเดยี อนิโดนีเซยี มาเลเซยี ปาปัวนิวกนิี ประเทศไทย และ เวยีดนาม  
 

ในประเทศไทย ตัง้แต่ พ.ศ. 2520 จนถงึ พ.ศ. 2555 รวมเป็นเวลา 35 ปี มกีารน าแมลงตวัควบคุม
วชัพชืโดยชวีวธิเีขา้มาจากต่างประเทศ เพื่อควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ รวม 23 ชนิด มกีารปลดปล่อย
ในภาคสนาม  21 ชนิด  และไม่ปลดปล่อย 2 ชนิด  คือ ด้วงหนวดยาว  Milothris irrorata (Coleoptera: 
Cerambycidae) จากอินโดนีเซีย  และ หนอนเจาะยอดและล าต้น Neurostrota gunniella (Lepidoptera: 
Gracillariidae) จากเมก็ซโิกผ่านออสเตรเลยี เพื่อควบคุมไมยราบยกัษ์ และแมลงที่น าเขา้มาทัง้หมด สามารถ   
ตัง้รกรากได้รวม 10 ชนิด ใหผ้ลในการควบคุมเป็นบางส่วน (partial control) และมากพอสมควร (substantial)   
4 ชนิด และให้ผลในการควบคุมที่สมบูรณ์ (complete control) 6 ชนิด คือ ด้วงงวงผกัตบชวา Neochetina 
eichhorniae และ N. bruchi (Coleoptera: Erirhinidae) เพื่อควบคุมผกัตบชวา ด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยกัษ์ 
Acanthoscelides puniceus และ  A. quadridentatus (Coleoptera:  Bruchidae)  เพื่อควบคุมไมยราบยักษ์        
ด้วงหมดั Agasicles hygrophila (Coleoptera: Chrysomelidae) เพื่อควบคุมต้นผกัเป็ด และ แมลงวนัท าปม 
Procecidochares utilis (Diptera: Tephritidae) เพื่อควบคุมต้นสาบหมา กับไม่สามารถตัง้รกรากได้รวม          
11 ชนิด และประเทศไทยส่งแมลงเขา้ไปใชใ้นเวยีดนามรวม 5 ชนิดคอื ดว้งงวงผกัตบชวา 2 ชนิด ดว้งเจาะเมลด็
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ไมยราบยกัษ์ 2 ชนิด และ ผเีสือ้ Pareuchaetes pseudoinsulata (Lepidoptera: Arctiidae) เพื่อควบคุมสาบเสอื 
และ น าดว้ง Phyllocharis undulata  (Coleoptera: Chrysomelidae) จากเวยีดนามเขา้มาควบคุมตน้นางแยม้ป่า
ในประเทศไทย ท าให้ประเทศเวียดนามมชีื่อว่ามกีารด าเนินงานการควบคุมวชัพืชโดยชีววิธีแบบคลาสสกิ       
ดว้ยเช่นกนั 
 

1.7 วชัพืชต่างถ่ินท่ีรกุรานท่ีเลวร้ายท่ีสดุในโลก (The World’s Worst Invasive Alien Weeds)  
 

ตามนัยของมาตรา 8 h ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on 
Biological Diversity – CBD) ใหป้ระเทศภาค ี“ป้องกนัการน าเขา้มา ควบคุม หรอืก าจดัใหห้มดสิน้ ซึง่ชนิดพนัธุ์
ต่างถิ่นเหล่านัน้ ที่คุกคามระบบนิเวศ ถิ่นอาศัย หรือชนิดพันธุ์ ” (Prevent the introduction of, control or 
eradicate those alien species which threaten ecosystems, habitats or species)  มีก า ร จัด ตั ้ง  “กลุ่ ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านชนิดพันธุ์ที่รุกราน ” (The Invasive Species Specialist Group - ISSG) ภายใต้องค์การ 
“สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรกัษ์ธรรมชาติ” (International Union for Conservation of Nature) หรอื 
IUCN ซึง่มชีื่อเตม็ว่า สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละทรพัยากรธรรมชาต ิ( International 
Union for Conservation of Nature and Natural Resources) ในการนี้ Lowe et al. (2004) จดัท าเอกสารเรื่อง 
“100 of the World’s Worst Invasive Alien Species” (ชนิดพนัธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่เลวร้ายที่สุด 100 ชนิดใน
โลก) พิมพ์ครัง้แรกเมื่อ ค.ศ. 2000 และปรบัปรุงพิมพ์ใหม่เมื่อ ค.ศ. 2004 ชนิดพนัธ์เหล่านัน้ประกอบด้วย
จลุนิทรยี ์8 ชนิด พชืน ้า 4 ชนิด เป็นสาหรา่ยทะเล 2 ชนิด หญา้ 1 ชนิด และผกัตบชวา และพชืบก 32 ชนิด สตัว์
ไม่มกีระดูกสนัหลงัในน ้า 9 ชนิด สตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลงับนบก 17 ชนิด เป็นแมลง 14 ชนิด สตัว์สะเทนิน ้า
สะเทนิบก 3 ชนิด ปลา 8 ชนิด นก 3 ชนิด สตัว์เลื้อยคลาน 2 ชนิด และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยน ้านม 14 ชนิด รวม
เป็น 100 ชนิด และในบรรดาพชืน ้าและพชืบก ประกอบดว้ย  
 

           ก. พืชน ้า (Aquatic plants) 
         1. Caulerpa seaweed (Caulerpa taxifolia) (Caulerpaceae) -สาหรา่ยพวงองุน่ 
         2. Common cord-grass (Spartina anglica) (Poaceae) - หญา้เจา้ชูท้ะเล 
         3. Wakame seaweed (Undaria pinnatifida) (Alariaceae) - สาหรา่ยวากาเม ่
         4. Water hyacinth (Eichhornia crassipes) (Pontederiaceae) – ผกัตบชวา 
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เนื่องจากระดบัของความเสยีหายทางเศรษฐกจิของวชัพชืแต่ละชนิดจะแตกต่างกนัไป  ขึน้อยู่กบั
ชนิดของพชืที่ท าการเพาะปลูก พื้นที่ และปัจจยัอื่น ๆ  ดงันัน้เราจะต้องมกีารใช้ “หลกัการระมดัระวงัไว้ก่อน” 
(Precautionary principle) ในการด าเนินการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิีแบบคลาสสกิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ความ
ปลอดภยั ถ้ามกีารน าแมลงศตัรธูรรมชาตจิากต่างประเทศเขา้มาใช ้ทัง้นี้เทคนิคของการน าศตัรธูรรมชาติเขา้มา 
จะประกอบด้วยการมแีมลงศตัรูธรรมชาต ิ(availability of insect natural enemies) ที่มคีวามเฉพาะเจาะจงต่อ
พชือาศยั (host plant) ทีส่ามารถลดความรุนแรงของวชัพชืได ้แต่ไม่เป็นอนัตรายต่อพชืทีไ่ม่ใช่พชือาศยั (non-
host plants) ต้องมีการด าเนินการตามขัน้ตอนต่าง ๆ ตามระเบียบการหรือพิธีการ (protocol) ตัง้แต่การ
ตรวจสอบความเหมาะสมของวชัพชืต่อการควบคุมโดยชวีวธิ ีการส ารวจหาแมลงศตัรธูรรมชาต ิการศกึษาและ
การประเมนิสภาพทางนิเวศวทิยาของศตัรธูรรมชาต ิทดสอบความเฉพาะเจาะจงต่อพชือาศยั (host specificity 
tests) ตลอดจนการน าเขา้มา (introduction) การตัง้รกราก (establishment) และการประเมนิผล (evaluation) 
ตัง้แต่การเริม่ต้นของโครงการ (sunrise evaluation) ระหว่างการด าเนินการ (daytime evaluation) และเมื่อ
โครงการสิน้สุดลง (sunset evaluation) 
 

McFadyen & Wilson (1997) และ McFadyen (1998) กล่าวว่า 5 ประเทศที่มกีารท าการควบคุม
วชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิมากทีสุ่ด หากพจิารณาจากจ านวนชนิดของวชัพชืในเป้าหมายและตวักระท าการ
ควบคุมที่ปลดปล่อย คอื สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี แอฟรกิาใต้ แคนาดา และ นิวซแีลนด์ ตามล าดบั และใน
ประเทศเหล่านี้ มกีารปลดปล่อยแมลงตวัควบคุมวชัพชื 130, 123, 61, 53 และ 24 ชนิด เพื่อควบคุมวชัพชืใน
เป้าหมาย 54, 45, 28, 18 และ 15 ชนิด ตามล าดบั นอกจากนัน้ McFadyen (1998) ยงักล่าวเพิม่เตมิอกีว่าใน
ทวีปเอเชีย ประเทศที่มกีารด าเนินการควบคุมวชัพืชโดยชีววิธีมาก โดยการเรยีงชื่อประเทศตามตัวอักษร
ภาษาองักฤษ คอื จนี อนิเดยี อนิโดนีเซยี มาเลเซยี ปาปัวนิวกนิี ประเทศไทย และ เวยีดนาม  
 

ในประเทศไทย ตัง้แต่ พ.ศ. 2520 จนถงึ พ.ศ. 2555 รวมเป็นเวลา 35 ปี มกีารน าแมลงตวัควบคุม
วชัพชืโดยชวีวธิเีขา้มาจากต่างประเทศ เพื่อควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ รวม 23 ชนิด มกีารปลดปล่อย
ในภาคสนาม  21 ชนิด  และไม่ปลดปล่อย 2 ชนิด  คือ ด้วงหนวดยาว  Milothris irrorata (Coleoptera: 
Cerambycidae) จากอินโดนีเซีย  และ หนอนเจาะยอดและล าต้น Neurostrota gunniella (Lepidoptera: 
Gracillariidae) จากเมก็ซโิกผ่านออสเตรเลยี เพื่อควบคุมไมยราบยกัษ์ และแมลงที่น าเขา้มาทัง้หมด สามารถ   
ตัง้รกรากได้รวม 10 ชนิด ใหผ้ลในการควบคุมเป็นบางส่วน (partial control) และมากพอสมควร (substantial)   
4 ชนิด และให้ผลในการควบคุมที่สมบูรณ์ (complete control) 6 ชนิด คือ ด้วงงวงผกัตบชวา Neochetina 
eichhorniae และ N. bruchi (Coleoptera: Erirhinidae) เพื่อควบคุมผกัตบชวา ด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยกัษ์ 
Acanthoscelides puniceus และ  A. quadridentatus (Coleoptera:  Bruchidae)  เพื่อควบคุมไมยราบยักษ์        
ด้วงหมดั Agasicles hygrophila (Coleoptera: Chrysomelidae) เพื่อควบคุมต้นผกัเป็ด และ แมลงวนัท าปม 
Procecidochares utilis (Diptera: Tephritidae) เพื่อควบคุมต้นสาบหมา กับไม่สามารถตัง้รกรากได้รวม          
11 ชนิด และประเทศไทยส่งแมลงเขา้ไปใชใ้นเวยีดนามรวม 5 ชนิดคอื ดว้งงวงผกัตบชวา 2 ชนิด ดว้งเจาะเมลด็

25 
 

 

ไมยราบยกัษ์ 2 ชนิด และ ผเีสือ้ Pareuchaetes pseudoinsulata (Lepidoptera: Arctiidae) เพื่อควบคุมสาบเสอื 
และ น าดว้ง Phyllocharis undulata  (Coleoptera: Chrysomelidae) จากเวยีดนามเขา้มาควบคุมตน้นางแยม้ป่า
ในประเทศไทย ท าให้ประเทศเวียดนามมชีื่อว่ามกีารด าเนินงานการควบคุมวชัพืชโดยชีววิธีแบบคลาสสกิ       
ดว้ยเช่นกนั 
 

1.7 วชัพืชต่างถ่ินท่ีรกุรานท่ีเลวร้ายท่ีสดุในโลก (The World’s Worst Invasive Alien Weeds)  
 

ตามนัยของมาตรา 8 h ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on 
Biological Diversity – CBD) ใหป้ระเทศภาค ี“ป้องกนัการน าเขา้มา ควบคุม หรอืก าจดัใหห้มดสิน้ ซึง่ชนิดพนัธุ์
ต่างถิ่นเหล่านัน้ ที่คุกคามระบบนิเวศ ถิ่นอาศัย หรือชนิดพันธุ์ ” (Prevent the introduction of, control or 
eradicate those alien species which threaten ecosystems, habitats or species)  มีก า ร จัด ตั ้ง  “กลุ่ ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านชนิดพันธุ์ที่รุกราน ” (The Invasive Species Specialist Group - ISSG) ภายใต้องค์การ 
“สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรกัษ์ธรรมชาติ” (International Union for Conservation of Nature) หรอื 
IUCN ซึง่มชีื่อเตม็ว่า สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละทรพัยากรธรรมชาต ิ( International 
Union for Conservation of Nature and Natural Resources) ในการนี้ Lowe et al. (2004) จดัท าเอกสารเรื่อง 
“100 of the World’s Worst Invasive Alien Species” (ชนิดพนัธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่เลวร้ายที่สุด 100 ชนิดใน
โลก) พิมพ์ครัง้แรกเมื่อ ค.ศ. 2000 และปรบัปรุงพิมพ์ใหม่เมื่อ ค.ศ. 2004 ชนิดพนัธ์เหล่านัน้ประกอบด้วย
จลุนิทรยี ์8 ชนิด พชืน ้า 4 ชนิด เป็นสาหรา่ยทะเล 2 ชนิด หญา้ 1 ชนิด และผกัตบชวา และพชืบก 32 ชนิด สตัว์
ไม่มกีระดูกสนัหลงัในน ้า 9 ชนิด สตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลงับนบก 17 ชนิด เป็นแมลง 14 ชนิด สตัว์สะเทนิน ้า
สะเทนิบก 3 ชนิด ปลา 8 ชนิด นก 3 ชนิด สตัว์เลื้อยคลาน 2 ชนิด และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยน ้านม 14 ชนิด รวม
เป็น 100 ชนิด และในบรรดาพชืน ้าและพชืบก ประกอบดว้ย  
 

           ก. พืชน ้า (Aquatic plants) 
         1. Caulerpa seaweed (Caulerpa taxifolia) (Caulerpaceae) -สาหรา่ยพวงองุน่ 
         2. Common cord-grass (Spartina anglica) (Poaceae) - หญา้เจา้ชูท้ะเล 
         3. Wakame seaweed (Undaria pinnatifida) (Alariaceae) - สาหรา่ยวากาเม ่
         4. Water hyacinth (Eichhornia crassipes) (Pontederiaceae) – ผกัตบชวา 
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         ข. พืชบก (Terrestrial plants)   
         1. African tulip tree (Spathodea campanulata) (Bignoniaceae) - ตน้ดอกทวิลปิแอฟรกิา 
         2. Black wattle (Acacia mearnsii) (Fabaceae) - ตน้กระถนิด า 
         3. Brazilian pepper tree (Schinus terebinthifolius) (Anacardiaceae) - ตน้มะตูมแขก หรอื 
            มะตูมซาอุฯ  
         4. Cogon grass (Imperata cylindrica) (Poaceae) - หญา้คา 
         5. Cluster pine (Pinus pinaster) (Pinaceae) - ตน้สนกลุ่ม 
         6. Erect pricklypear (Opuntia stricta) (Cactaceae) - กระบองเพชรใบเสมา 
         7. Fire tree Morella (Myrica) faya) (Myricaceae) - ตน้พุ่มไฟ 
         8. Giant reed (Arundo donax) (Poaceae) - ตน้ออ้ 
         9. Gorse (Ulex europaeus) (Fabaceae) - ตน้กอซ 
        10. Hiptage (Hiptage benghalensis) (Malpighiaceae) - ตน้โนรา หรอื ก าลงัชา้งเผอืก 
        11. Japanese knotweed (Reynoutria (Fallopia) japonica) (Polygonaceae) - ผกัไผ่ญีปุ่่ น 
        12. Kahili ginger (Hedychium gardnerianum) (Zingiberaceae) - มหาหงส ์ขา่ป่าชนิดหนึ่ง  
        13. Koster’s curse, soapbush (Clidemia hirta) (Melastomataceae) - โคลงเคลงขนต่อม 
        14. Kudzu (Pueraria montana var. lobata) (Fabaceae) - กวาวเครอื 
        15. Lantana (Lantana camara) (Verbenaceae) - ผกากรอง  
        16. Leafy spurge (Euphorbia esula) (Euphorbiaceae) - หญา้ยางชนิดหนึ่ง 
        17. Leucaena (Leucaena leucocephala) (Fabaceae) - กระถนิ  
        18. Melaleuca (Melaleuca quinquenervia) (Myrtaceae) - เสมด็ 
        19. Mesquite (Prosopis glandulosa) (Fabaceae) - เมสคตี, เมสเก ้
        20. Miconia (Miconia calvescens) (Melastomataceae) - ??? 
        21. Mile-a-minute weed (Mikania micrantha) (Asteraceae) - ขีไ้ก่ยา่น 
        22. Mimosa (Mimosa pigra) (Mimosaceae) - ไมยราบยกัษ์  
        23. Privet (Ligustrum robustum) (Oleaceae) - ขา้วสารหลวง 
        24. Pumpwood (Cecropia peltata) (Urticaceae) - (trumpet tree, wild paw paw) ??? 
        25. Purple loosestrife (Lythrum salicaria) (Lythraceae) - ??? 
        26. Quinine tree (Cinchona pubescens) (Rubiacea) - ตน้ควนิิน 
        27. Shoebutton ardisia (Ardisia elliptica) (Primulaceae) - รามใหญ่, ทุลงักาสา 
        28. Siam weed (Chromolaena odorata) (Asteraceae)  - สาบเสอื  
        29. Strawberry guava (Psidium cattleianum) (Myrtaceae) - ฝรัง่สตรอเบอรร ี
        30. Tamarisk, saltcedar (Tamarix ramosissima) (Tamaricaceae) - ??? 
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        31. Wedelia, Singapore daisy (Sphagneticola trilobata) (Asteraceae) - กระดุมทองเลือ้ย 
        32. Yellow Himalayan raspberry (Rubus ellipticus) (Rosaceae) - หนามไขป่ ู

         

รายชื่อพืชเหล่านี้  จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ดินแดน และภูมิศาสตร์นอกเหนือไปจาก        
ความขดัแยง้ของผลประโยชน์ของพชืแต่ละชนิด ตามสภาพสงัคมและเศรษฐกจิ และในรายชื่อนี้ มพีชืหลายชนิด
ที่ไม่ถือว่าเป็นวชัพชืในประเทศไทย แต่เป็นพชืที่มปีระโยชน์ เช่น กระถิน (L. leucocephala) เป็นไม้โตเร็ว
เอนกประสงค ์(multipurpose tree species – MPTS) ตน้ควนิิน (quinine tree, C. pubescens) ใชผ้ลติยาควนิิน 
และกระดุมทองเลื้อย (wedelia หรือ Singapore daisy, S. trilobata) เป็นไม้ประดับ และหลายชนิดไม่มี           
ในประเทศไทย เช่น ตน้ mesquite ตน้ miconia และตน้ tamarisk หรอื saltcedar  
 

ในส่วนของประเทศไทย Napompeth & Saengyot (2007) จดัท ารายชื่อเบือ้งต้นแบบคร่าวๆ ของ 
“ชนิดพนัธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่เลวร้ายที่สุด100 ชนิดในประเทศไทย” (Preliminary and Tentative list of “100       
of Thailand’s Worst Invasive Alien Species” และบางชนิดเป็นวชัพืชในเป้าหมายในการควบคุมโดยชีววิธี 
เช่น ผกัเป็ดน ้า ผกัตบชวา จอก จอกหูหนู สาบหมา ผกัขมหนาม สาบเสอื ผกากรอง ขีไ้ก่ย่าน ไมยราบยกัษ์ 
หญ้าโขย่ง และ หนามไข่ปู ประกอบด้วย พชืน ้า 6 ชนิด พชืบก 25 ชนิด และพชืกาฝาก 2 ชนิด รวม 33 ชนิด 
ประกอบดว้ย 
 

         ก. พืชน ้า (Aquatic plants)  
         1. Arundo  donax (Giant reed) (Poaceae) - ตน้ออ้ 
         2. Eichhornia crassipes (Water hyacinth) (Pontederiaceae) - ผกัตบชวา 
         3. Hydrilla verticillata (Hydrilla) (Hydrocharitaceae) - สาหรา่ยหางกระรอก 
         4. Pistia stratiotes (water lettuce) (Araceae) - จอก 
         5. Salvinia molesta (giant salvinia) (Salviniaceae) - จอกหหูนูยกัษ์ 
         6. Typha domingensis (= T. angustifolia) (cattail) (Typhaceae) - ธปูฤาษ ีกกชา้ง 

 

         ข. พืชบก (Terrestrial plants) 
1. Ageratina adenophora (Crofton weed, Maui pamakani) (Asteraceae) – สาบหมา 
2. Alternanthera philoxeroides (alligator weed) (Amaranthaceae) – ผกัเป็ดน ้า 
3. Amaranthus spinosus (spiny amaranth) (Amaranthaceae) – ผกัขมหนาม 
4. Bidens alba var. radiata (beggartick) (Asteraceae) - ดาวกระจายไต้หวนั ก้นจ ้าขาวดอกใหญ่ 

และ เชยีงรายเดซี ่
5. Chromolaena odorata (Siam weed) (Asteraceae) – สาบเสอื 
6. Coccinia grandis (ivy gourd) (Cucurbitaceae) – ต าลงึ 
7. Euphorbia heterophylla (leafy spurge) (Euphorbiaceae) – หญา้ยางชนิดหนึ่ง 
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         ข. พืชบก (Terrestrial plants)   
         1. African tulip tree (Spathodea campanulata) (Bignoniaceae) - ตน้ดอกทวิลปิแอฟรกิา 
         2. Black wattle (Acacia mearnsii) (Fabaceae) - ตน้กระถนิด า 
         3. Brazilian pepper tree (Schinus terebinthifolius) (Anacardiaceae) - ตน้มะตูมแขก หรอื 
            มะตูมซาอุฯ  
         4. Cogon grass (Imperata cylindrica) (Poaceae) - หญา้คา 
         5. Cluster pine (Pinus pinaster) (Pinaceae) - ตน้สนกลุ่ม 
         6. Erect pricklypear (Opuntia stricta) (Cactaceae) - กระบองเพชรใบเสมา 
         7. Fire tree Morella (Myrica) faya) (Myricaceae) - ตน้พุ่มไฟ 
         8. Giant reed (Arundo donax) (Poaceae) - ตน้ออ้ 
         9. Gorse (Ulex europaeus) (Fabaceae) - ตน้กอซ 
        10. Hiptage (Hiptage benghalensis) (Malpighiaceae) - ตน้โนรา หรอื ก าลงัชา้งเผอืก 
        11. Japanese knotweed (Reynoutria (Fallopia) japonica) (Polygonaceae) - ผกัไผ่ญีปุ่่ น 
        12. Kahili ginger (Hedychium gardnerianum) (Zingiberaceae) - มหาหงส ์ขา่ป่าชนิดหนึ่ง  
        13. Koster’s curse, soapbush (Clidemia hirta) (Melastomataceae) - โคลงเคลงขนต่อม 
        14. Kudzu (Pueraria montana var. lobata) (Fabaceae) - กวาวเครอื 
        15. Lantana (Lantana camara) (Verbenaceae) - ผกากรอง  
        16. Leafy spurge (Euphorbia esula) (Euphorbiaceae) - หญา้ยางชนิดหนึ่ง 
        17. Leucaena (Leucaena leucocephala) (Fabaceae) - กระถนิ  
        18. Melaleuca (Melaleuca quinquenervia) (Myrtaceae) - เสมด็ 
        19. Mesquite (Prosopis glandulosa) (Fabaceae) - เมสคตี, เมสเก ้
        20. Miconia (Miconia calvescens) (Melastomataceae) - ??? 
        21. Mile-a-minute weed (Mikania micrantha) (Asteraceae) - ขีไ้ก่ยา่น 
        22. Mimosa (Mimosa pigra) (Mimosaceae) - ไมยราบยกัษ์  
        23. Privet (Ligustrum robustum) (Oleaceae) - ขา้วสารหลวง 
        24. Pumpwood (Cecropia peltata) (Urticaceae) - (trumpet tree, wild paw paw) ??? 
        25. Purple loosestrife (Lythrum salicaria) (Lythraceae) - ??? 
        26. Quinine tree (Cinchona pubescens) (Rubiacea) - ตน้ควนิิน 
        27. Shoebutton ardisia (Ardisia elliptica) (Primulaceae) - รามใหญ่, ทุลงักาสา 
        28. Siam weed (Chromolaena odorata) (Asteraceae)  - สาบเสอื  
        29. Strawberry guava (Psidium cattleianum) (Myrtaceae) - ฝรัง่สตรอเบอรร ี
        30. Tamarisk, saltcedar (Tamarix ramosissima) (Tamaricaceae) - ??? 
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        31. Wedelia, Singapore daisy (Sphagneticola trilobata) (Asteraceae) - กระดุมทองเลือ้ย 
        32. Yellow Himalayan raspberry (Rubus ellipticus) (Rosaceae) - หนามไขป่ ู

         

รายชื่อพืชเหล่านี้  จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ดินแดน และภูมิศาสตร์นอกเหนือไปจาก        
ความขดัแยง้ของผลประโยชน์ของพชืแต่ละชนิด ตามสภาพสงัคมและเศรษฐกจิ และในรายชื่อนี้ มพีชืหลายชนิด
ที่ไม่ถือว่าเป็นวชัพชืในประเทศไทย แต่เป็นพชืที่มปีระโยชน์ เช่น กระถิน (L. leucocephala) เป็นไม้โตเร็ว
เอนกประสงค ์(multipurpose tree species – MPTS) ตน้ควนิิน (quinine tree, C. pubescens) ใชผ้ลติยาควนิิน 
และกระดุมทองเลื้อย (wedelia หรือ Singapore daisy, S. trilobata) เป็นไม้ประดับ และหลายชนิดไม่มี           
ในประเทศไทย เช่น ตน้ mesquite ตน้ miconia และตน้ tamarisk หรอื saltcedar  
 

ในส่วนของประเทศไทย Napompeth & Saengyot (2007) จดัท ารายชื่อเบือ้งต้นแบบคร่าวๆ ของ 
“ชนิดพนัธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่เลวร้ายที่สุด100 ชนิดในประเทศไทย” (Preliminary and Tentative list of “100       
of Thailand’s Worst Invasive Alien Species” และบางชนิดเป็นวชัพืชในเป้าหมายในการควบคุมโดยชีววิธี 
เช่น ผกัเป็ดน ้า ผกัตบชวา จอก จอกหูหนู สาบหมา ผกัขมหนาม สาบเสอื ผกากรอง ขีไ้ก่ย่าน ไมยราบยกัษ์ 
หญ้าโขย่ง และ หนามไข่ปู ประกอบด้วย พชืน ้า 6 ชนิด พชืบก 25 ชนิด และพชืกาฝาก 2 ชนิด รวม 33 ชนิด 
ประกอบดว้ย 
 

         ก. พืชน ้า (Aquatic plants)  
         1. Arundo  donax (Giant reed) (Poaceae) - ตน้ออ้ 
         2. Eichhornia crassipes (Water hyacinth) (Pontederiaceae) - ผกัตบชวา 
         3. Hydrilla verticillata (Hydrilla) (Hydrocharitaceae) - สาหรา่ยหางกระรอก 
         4. Pistia stratiotes (water lettuce) (Araceae) - จอก 
         5. Salvinia molesta (giant salvinia) (Salviniaceae) - จอกหหูนูยกัษ์ 
         6. Typha domingensis (= T. angustifolia) (cattail) (Typhaceae) - ธปูฤาษ ีกกชา้ง 

 

         ข. พืชบก (Terrestrial plants) 
1. Ageratina adenophora (Crofton weed, Maui pamakani) (Asteraceae) – สาบหมา 
2. Alternanthera philoxeroides (alligator weed) (Amaranthaceae) – ผกัเป็ดน ้า 
3. Amaranthus spinosus (spiny amaranth) (Amaranthaceae) – ผกัขมหนาม 
4. Bidens alba var. radiata (beggartick) (Asteraceae) - ดาวกระจายไต้หวนั ก้นจ ้าขาวดอกใหญ่ 

และ เชยีงรายเดซี ่
5. Chromolaena odorata (Siam weed) (Asteraceae) – สาบเสอื 
6. Coccinia grandis (ivy gourd) (Cucurbitaceae) – ต าลงึ 
7. Euphorbia heterophylla (leafy spurge) (Euphorbiaceae) – หญา้ยางชนิดหนึ่ง 
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8. Hyptis (Mesosphaerum) suaveolens (pignut) (Lamiaceae) – แมงลกัคา 
9. Imperata cylindrica (cogon grass) (Poaceae) – หญา้คา 
10. Lantana camara (lantana) (Verbenaceae) – ผกากรอง 
11. Mikania micrantha (mile-a-minute) (Asteraceae) – ขีไ้ก่ยา่น 
12. Mimosa diplotricha (= M. invisa) (creeping mimosa) (Mimosaceae) – ไมยราบเลือ้ย 
13. M. pigra (giant sensitive plant (Mimosaceae) – ไมยราบยกัษ์ 
14. Pennisetum pedicellatum (communist grass) (Poaceae) – หญา้ขจรจบดอกเลก็ 
15. P. polystachyon (communist grass) (Poaceae) – หญา้ขจรจบดอกใหญ่ 
16. P. purpureum (Nepier grass) (Poaceae) – หญา้เนเปียร ์
17. P. setosum (communist grass) (Poaceae) – หญา้ขจรจบดอกเหลอืง 
18. Rottboellia cochinchinensis (itchgrass) (Poaceae) – หญา้โขยง่ 
19. Rubus alceifolius (raspberry) (Rosaceae) – หนามไขป่ ู
20. R. ellipticus (yellow Himalayan raspberry) (Rosaceae) – หนามไขป่ ู
21. Spathodea  campanulata (African tulip tree) (Bignoniaceae) - ตน้ดอกทวิลปิ 

แอฟรกิา 
22. Sphagneticola (Wedelia) trilobata (wedelia, Singapore daisy) (Asteraceae) -    

กระดุมทองเลือ้ย 
23. Tithonia diversifolia (Mexican sunflower, tithonia) (Asteraceae) – บวัตอง 
24. Tribulus terrestris  (puncture vine) (Zygophyllaceae) – โคกกระสุน 
25. Xanthium strumarium (cocklebur) (Asteraceae) - ผกักระชบั หญา้ผมยุง่ ขีค้รอก 

 
         ค. พืชกาฝาก (Parasitic plant) 

         1. Cuscuta chinensis (Chinese dodder plant) (Convolvulaceae) - ตน้ฝอยทอง 
         2. Dendrophthoe pentandra (mango mistletoe) (Loranthaceae) - กาฝากมะมว่ง 
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บทท่ี 2 
ค านิยามและขอบเขตของการควบคมุวชัพืชโดยชีววิธี 
(Definitions and Scope of Biological Control of Weeds) 

 

2.1 ค านิยามของการควบคมุศตัรพืูชโดยชีววิธี (Definitions of Biological Control) 
 

ในการศกึษาที่จะน าไปสู่การวจิยัและพฒันา (Research and Development – R&D) ทางวชิาการ
ต่าง ๆ ความรูพ้ืน้ฐานทีส่ าคญัทีสุ่ดในการทีจ่ะน าไปด าเนินการคอื ค านิยาม (definition) ทีม่คีวามถูกต้อง เป็นที่
ยอมรบั และมกีารน าไปใชอ้ย่างกวา้งขวางในสาขาวชิาการหรอืสายงานนัน้ และเช่นเดยีวกนั ในการด าเนินงาน
ด้านการควบคุมศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี ก็จะต้องมีค านิยามที่ เป็นที่ยอมรบั มีการน ามาใช้กันอย่าง
กว้างขวาง และเป็นสากล ซึ่งเราต้องยอมรบัด้วยว่าคงจะไม่มคี านิยามใดที่เป็นค านิยามหน่ึงเดยีว (singular 
definition) หรอืที่เป็นค านิยามครอบจกัรวาล (universal definition) แต่จะมคี านิยามที่เป็นค านิยามดัง้เดมิตาม
ประเพณ ี(conventional หรอื traditional definition) ทีเ่ป็นทีย่อมรบัและน ามาใชก้นัอย่างกวา้งขวาง เป็นพืน้ฐาน
อยู่เสมอ นอกจากนัน้ ในบางกรณีเราจะพบว่ามกีารใช้ค านิยามทางกฎหมาย (legal หรอื regulatory definition) 
ด้วยเช่นกนั โดยค านิยามนัน้จะไม่ใช้พื้นฐานทางวชิาการ เช่น พระราชบญัญตัิการประมง พ.ศ. 2558 ให้ค า
นิยามของ “สตัวน์ ้า” ว่า “หมายความว่าเป็นสตัวท์ีอ่าศยัอยู่ในน ้าเป็นปกต ิสตัวจ์ าพวกสะเทนิน ้าสะเทนิบก สตัวท์ี่
อาศยัอยูใ่นบรเิวณน ้าท่วมถงึ สตัวท์ีม่กีารด ารงชวีติส่วนหนึ่งอยูใ่นน ้า สตัวท์ีม่วีงจรชวีติช่วงหนึ่งทีอ่าศยัอยู่ในน ้า
เฉพาะช่วงชวีติทีอ่าศยัอยู่ในน ้า รวมทัง้ไข่และน ้าเชือ้ของสตัวน์ ้า และสาหร่ายทะเล ซาก หรอื  ส่วนหนึ่งส่วนใด
ของสตัวน์ ้าเหล่านัน้ และใหห้มายความรวมถงึ พนัธุไ์มน้ ้า ตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด และ ซาก หรอื ส่วน
หนึ่งส่วนใดของพนัธุไ์มน้ ้า นัน้ดว้ย” 
 

อนึ่ ง  ถึงแม้ว่ าการควบคุมเพลี้ยหอยนวมฝ้าย ( cottony cushion scale)  ( Icerya purchasi, 
Hemiptera: Monophlebidae) ซึ่งเป็นแมลงศตัรูส้มที่ส าคญัมากในแคลฟิอรเ์นียโดยชวีวธิ ีโดยการน าด้วงเต่า   
ตัวห ้าเวดาเลีย (Vedalia beetle) (Rodolia cardinalis, Coleoptera: Coccinellidae) จากออสเตรเลียและ
นิวซแีลนด ์ (Morales & Hill, 1989) เขา้มาใชเ้ป็นตวักระท าการควบคุม ตัง้แต่ ค.ศ. 1888 (พ.ศ. 2431) จนไดร้บั
ความส าเรจ็เป็นอย่างดแีละเป็นทีรู่ก้นัอย่างกวา้งขวางทัว่โลกจนถงึทุกวนันี้กต็าม ในช่วงเวลานัน้ ยงัไม่มกีารให้
ค านิยามของ “การควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ”ี (biological control) ทีเ่ป็นรปูธรรมแต่อยา่งใดทัง้สิน้ 
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8. Hyptis (Mesosphaerum) suaveolens (pignut) (Lamiaceae) – แมงลกัคา 
9. Imperata cylindrica (cogon grass) (Poaceae) – หญา้คา 
10. Lantana camara (lantana) (Verbenaceae) – ผกากรอง 
11. Mikania micrantha (mile-a-minute) (Asteraceae) – ขีไ้ก่ยา่น 
12. Mimosa diplotricha (= M. invisa) (creeping mimosa) (Mimosaceae) – ไมยราบเลือ้ย 
13. M. pigra (giant sensitive plant (Mimosaceae) – ไมยราบยกัษ์ 
14. Pennisetum pedicellatum (communist grass) (Poaceae) – หญา้ขจรจบดอกเลก็ 
15. P. polystachyon (communist grass) (Poaceae) – หญา้ขจรจบดอกใหญ่ 
16. P. purpureum (Nepier grass) (Poaceae) – หญา้เนเปียร ์
17. P. setosum (communist grass) (Poaceae) – หญา้ขจรจบดอกเหลอืง 
18. Rottboellia cochinchinensis (itchgrass) (Poaceae) – หญา้โขยง่ 
19. Rubus alceifolius (raspberry) (Rosaceae) – หนามไขป่ ู
20. R. ellipticus (yellow Himalayan raspberry) (Rosaceae) – หนามไขป่ ู
21. Spathodea  campanulata (African tulip tree) (Bignoniaceae) - ตน้ดอกทวิลปิ 

แอฟรกิา 
22. Sphagneticola (Wedelia) trilobata (wedelia, Singapore daisy) (Asteraceae) -    

กระดุมทองเลือ้ย 
23. Tithonia diversifolia (Mexican sunflower, tithonia) (Asteraceae) – บวัตอง 
24. Tribulus terrestris  (puncture vine) (Zygophyllaceae) – โคกกระสุน 
25. Xanthium strumarium (cocklebur) (Asteraceae) - ผกักระชบั หญา้ผมยุง่ ขีค้รอก 

 
         ค. พืชกาฝาก (Parasitic plant) 

         1. Cuscuta chinensis (Chinese dodder plant) (Convolvulaceae) - ตน้ฝอยทอง 
         2. Dendrophthoe pentandra (mango mistletoe) (Loranthaceae) - กาฝากมะมว่ง 
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บทท่ี 2 
ค านิยามและขอบเขตของการควบคมุวชัพืชโดยชีววิธี 
(Definitions and Scope of Biological Control of Weeds) 

 

2.1 ค านิยามของการควบคมุศตัรพืูชโดยชีววิธี (Definitions of Biological Control) 
 

ในการศกึษาที่จะน าไปสู่การวจิยัและพฒันา (Research and Development – R&D) ทางวชิาการ
ต่าง ๆ ความรูพ้ืน้ฐานทีส่ าคญัทีสุ่ดในการทีจ่ะน าไปด าเนินการคอื ค านิยาม (definition) ทีม่คีวามถูกต้อง เป็นที่
ยอมรบั และมกีารน าไปใชอ้ย่างกวา้งขวางในสาขาวชิาการหรอืสายงานนัน้ และเช่นเดยีวกนั ในการด าเนินงาน
ด้านการควบคุมศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี ก็จะต้องมีค านิยามที่ เป็นที่ยอมรบั มีการน ามาใช้กันอย่าง
กว้างขวาง และเป็นสากล ซึ่งเราต้องยอมรบัด้วยว่าคงจะไม่มคี านิยามใดที่เป็นค านิยามหนึ่งเดยีว (singular 
definition) หรอืที่เป็นค านิยามครอบจกัรวาล (universal definition) แต่จะมคี านิยามที่เป็นค านิยามดัง้เดมิตาม
ประเพณ ี(conventional หรอื traditional definition) ทีเ่ป็นทีย่อมรบัและน ามาใชก้นัอย่างกวา้งขวาง เป็นพืน้ฐาน
อยู่เสมอ นอกจากนัน้ ในบางกรณีเราจะพบว่ามกีารใช้ค านิยามทางกฎหมาย (legal หรอื regulatory definition) 
ด้วยเช่นกนั โดยค านิยามนัน้จะไม่ใช้พื้นฐานทางวชิาการ เช่น พระราชบญัญตัิการประมง พ.ศ. 2558 ให้ค า
นิยามของ “สตัวน์ ้า” ว่า “หมายความว่าเป็นสตัวท์ีอ่าศยัอยู่ในน ้าเป็นปกต ิสตัวจ์ าพวกสะเทนิน ้าสะเทนิบก สตัวท์ี่
อาศยัอยูใ่นบรเิวณน ้าท่วมถงึ สตัวท์ีม่กีารด ารงชวีติส่วนหนึ่งอยูใ่นน ้า สตัวท์ีม่วีงจรชวีติช่วงหนึ่งทีอ่าศยัอยู่ในน ้า
เฉพาะช่วงชวีติทีอ่าศยัอยู่ในน ้า รวมทัง้ไข่และน ้าเชือ้ของสตัวน์ ้า และสาหร่ายทะเล ซาก หรอื  ส่วนหนึ่งส่วนใด
ของสตัวน์ ้าเหล่านัน้ และใหห้มายความรวมถงึ พนัธุไ์มน้ ้า ตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด และ ซาก หรอื ส่วน
หนึ่งส่วนใดของพนัธุไ์มน้ ้า นัน้ดว้ย” 
 

อนึ่ ง  ถึงแม้ว่ าการควบคุมเพลี้ยหอยนวมฝ้าย ( cottony cushion scale)  ( Icerya purchasi, 
Hemiptera: Monophlebidae) ซึ่งเป็นแมลงศตัรูส้มที่ส าคญัมากในแคลฟิอรเ์นียโดยชวีวธิ ีโดยการน าด้วงเต่า   
ตัวห ้าเวดาเลีย (Vedalia beetle) (Rodolia cardinalis, Coleoptera: Coccinellidae) จากออสเตรเลียและ
นิวซแีลนด ์ (Morales & Hill, 1989) เขา้มาใชเ้ป็นตวักระท าการควบคุม ตัง้แต่ ค.ศ. 1888 (พ.ศ. 2431) จนไดร้บั
ความส าเรจ็เป็นอย่างดแีละเป็นทีรู่ก้นัอย่างกวา้งขวางทัว่โลกจนถงึทุกวนันี้กต็าม ในช่วงเวลานัน้ ยงัไม่มกีารให้
ค านิยามของ “การควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ”ี (biological control) ทีเ่ป็นรปูธรรมแต่อยา่งใดทัง้สิน้ 
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การให้ค านิยามของการควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิ ีมจีุดเริม่ต้นตัง้แต่ ค.ศ. 1919 (พ.ศ. 2462) เมื่อ
ศาสตราจารย์ Harry S. Smith แห่ง University of California, Berkeley, California (ภาพที่ 2.1) ใช้ค าว่า        
“ชีววิธี”  (biological method) ในการบรรยายเรื่อง “On some phases of insect control by the biological 
method”  (Smith, 1919)  ในการประชุมของสมาคม American Association of Economic Entomologists, 
Pacific Slope Branch ที่โรงแรม Mission Inn เมือง Riverside, California เมื่อเดือน กรกฎาคม ค.ศ. 1919 
(พ.ศ. 2462) แต่ไม่มกีารให้ค านิยามของค าว่า “ชวีวธิ”ี และเมื่อ ค.ศ. 1920 (พ.ศ. 2463) Smith & Armitage 
(1920) ใชค้ าว่า “การควบคุมโดยชวีวธิ”ี (biological control)  ในบทความทางวชิาการเรื่อง “Biological control 
of mealybug in California” ใน California Department of Agriculture Monthly Bulletin แต่ก็ยังไม่มีการให้     
ค านิยามของค าว่า “การควบคุมโดยชวีวธิ”ี (biological control) ในขณะนัน้ 
 

 
ภาพท่ี 2.1   ศาสตราจารย ์Harry Scott Smith (1893-1957) แห่ง University of California, Berkeley, 

California, USA ผูเ้ริม่ตน้ใชค้ าว่า "ชวีวธิ”ี (Biological method) เมือ่ค.ศ.1919          
(พ.ศ. 2462) และค าว่า “การควบคุมโดยชวีวธิ”ี (Biological control) เมือ่ ค.ศ.1920            
(พ.ศ. 2463) (แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 

                      
แม้ต่อมาเมื่ อ  ค .ศ .  1936 (พ .ศ .  2479)  เมื่ อผู้ช่ วยศาสตราจารย์ Harvey L.  Sweetman                 

แห่ ง  Massachusetts State College ( University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts)  ป ร ะ เ ทศ
สหรัฐอ เมริกา  แ ต่งหนังสือ เรื่ อ ง  “The Biological Control of Insects with a Chapter on Weed Control”        
(การควบคุมแมลงโดยชีววิธี กับบทหนึ่งที่เกี่ยวกับการควบคุมวัชพืช) (Sweetman, 1936) ซึ่งเป็นหนังสือ
เกี่ยวกบัการควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิเีล่มแรกของโลก ก็ยงัไม่มกีารให้ค านิยามของ “การควบคุมโดยชวีวธิ”ี 
(biological control) หรอื “การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ”ี (biological control of weed) แต่อยา่งใดเช่นกนั   
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จนกระทัง่เมื่อ  พ.ศ. 2507 ศาสตราจารย์ Paul H. DeBach (ภาพที่ 2.2) แห่ง University of 
California, Riverside, California คณาจารย์ และผู้ เชี่ยวชาญทางด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี                   
ในสหรฐัอเมรกิา ได้ร่วมกนัเขยีนบทต่าง ๆ ในหนังสอืเรื่อง “Biological Control of Insect Pests and Weeds” 
(DeBach, 1964b) โดยม ีPaul H. DeBach ท าหน้าทีเ่ป็นบรรณาธกิาร จดัพมิพโ์ดย Reinhold, New York เมื่อ 
พ.ศ. 2507 จงึมกีารให้ค านิยามของการควบคุมศตัรูพืชโดยชวีวธิี ใน DeBach (1964a) ที่มกีารน ามาใช้กัน      
อยา่งกวา้งขวาง จนถงึปัจจบุนั 
 

 
         

ภาพท่ี 2.2   ศาสตราจารย ์Paul H. DeBach (1904-1992) แห่ง University of California, Riverside, 
California ผูใ้หค้ านิยามของค าว่า Biological control เมื่อ ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507)               
ในหนงัสอื “Biological Control of Insect Pests and Weeds” (แหล่งทีม่า:           
Wikipedia, The Free Encyclopedia) 

 
         DeBach (1964a) ไดใ้หค้ านิยามของ “การควบคุมโดยชวีวธิ”ี (Biological control) ว่าหมายถงึ   
 
 

1. “การกระท าของตัวเบียน ตัวห ้า หรอื เชื้อโรคต่าง ๆ ในการที่จะรกัษาระดบัความหนาแน่นของ
ประชากรของสิ่งมชีีวิตอีกชนิดหนึ่ง ให้อยู่ต ่ากว่าระดบัโดยเฉลี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่มศีัตรู
ธรรมชาตเิหล่านัน้อยู่” (The action of parasites, predators, or pathogens in maintaining another 
organism’s population density at a lower average than would occur in their absence) ซึ่งเป็น
ค านิยามจากมุมมองของการควบคุมโดยชีววิธีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Naturally-occurring 
biological control) หรอื การควบคุมตามธรรมชาต ิ(Natural biological control) และ 
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การให้ค านิยามของการควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิ ีมจีุดเริม่ต้นตัง้แต่ ค.ศ. 1919 (พ.ศ. 2462) เมื่อ
ศาสตราจารย์ Harry S. Smith แห่ง University of California, Berkeley, California (ภาพที่ 2.1) ใช้ค าว่า        
“ชีววิธี”  (biological method) ในการบรรยายเรื่อง “On some phases of insect control by the biological 
method”  (Smith, 1919)  ในการประชุมของสมาคม American Association of Economic Entomologists, 
Pacific Slope Branch ที่โรงแรม Mission Inn เมือง Riverside, California เมื่อเดือน กรกฎาคม ค.ศ. 1919 
(พ.ศ. 2462) แต่ไม่มกีารให้ค านิยามของค าว่า “ชวีวธิ”ี และเมื่อ ค.ศ. 1920 (พ.ศ. 2463) Smith & Armitage 
(1920) ใชค้ าว่า “การควบคุมโดยชวีวธิ”ี (biological control)  ในบทความทางวชิาการเรื่อง “Biological control 
of mealybug in California” ใน California Department of Agriculture Monthly Bulletin แต่ก็ยังไม่มีการให้     
ค านิยามของค าว่า “การควบคุมโดยชวีวธิ”ี (biological control) ในขณะนัน้ 
 

 
ภาพท่ี 2.1   ศาสตราจารย ์Harry Scott Smith (1893-1957) แห่ง University of California, Berkeley, 

California, USA ผูเ้ริม่ตน้ใชค้ าว่า "ชวีวธิ”ี (Biological method) เมือ่ค.ศ.1919          
(พ.ศ. 2462) และค าว่า “การควบคุมโดยชวีวธิ”ี (Biological control) เมือ่ ค.ศ.1920            
(พ.ศ. 2463) (แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 

                      
แม้ต่อมา เมื่ อ  ค .ศ .  1936 (พ .ศ .  2479)  เมื่ อผู้ช่ วยศาสตราจารย์ Harvey L.  Sweetman                 

แห่ ง  Massachusetts State College ( University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts)  ป ร ะ เ ทศ
สหรัฐอ เมริกา  แ ต่งหนังสือ เรื่ อ ง  “The Biological Control of Insects with a Chapter on Weed Control”        
(การควบคุมแมลงโดยชีววิธี กับบทหนึ่งที่เกี่ยวกับการควบคุมวัชพืช) (Sweetman, 1936) ซึ่งเป็นหนังสือ
เกี่ยวกบัการควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิเีล่มแรกของโลก ก็ยงัไม่มกีารให้ค านิยามของ “การควบคุมโดยชวีวธิ”ี 
(biological control) หรอื “การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ”ี (biological control of weed) แต่อยา่งใดเช่นกนั   
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จนกระทัง่เมื่อ  พ.ศ. 2507 ศาสตราจารย์ Paul H. DeBach (ภาพที่ 2.2) แห่ง University of 
California, Riverside, California คณาจารย์ และผู้ เชี่ยวชาญทางด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี                   
ในสหรฐัอเมรกิา ได้ร่วมกนัเขยีนบทต่าง ๆ ในหนังสอืเรื่อง “Biological Control of Insect Pests and Weeds” 
(DeBach, 1964b) โดยม ีPaul H. DeBach ท าหน้าทีเ่ป็นบรรณาธกิาร จดัพมิพโ์ดย Reinhold, New York เมื่อ 
พ.ศ. 2507 จงึมกีารให้ค านิยามของการควบคุมศตัรูพืชโดยชวีวธิี ใน DeBach (1964a) ที่มกีารน ามาใช้กัน      
อยา่งกวา้งขวาง จนถงึปัจจบุนั 
 

 
         

ภาพท่ี 2.2   ศาสตราจารย ์Paul H. DeBach (1904-1992) แห่ง University of California, Riverside, 
California ผูใ้หค้ านิยามของค าว่า Biological control เมื่อ ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507)               
ในหนงัสอื “Biological Control of Insect Pests and Weeds” (แหล่งทีม่า:           
Wikipedia, The Free Encyclopedia) 

 
         DeBach (1964a) ไดใ้หค้ านิยามของ “การควบคุมโดยชวีวธิ”ี (Biological control) ว่าหมายถงึ   
 
 

1. “การกระท าของตัวเบียน ตัวห ้า หรอื เชื้อโรคต่าง ๆ ในการที่จะรกัษาระดบัความหนาแน่นของ
ประชากรของสิ่งมชีีวิตอีกชนิดหนึ่ง ให้อยู่ต ่ากว่าระดบัโดยเฉลี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่มศีัตรู
ธรรมชาตเิหล่านัน้อยู่” (The action of parasites, predators, or pathogens in maintaining another 
organism’s population density at a lower average than would occur in their absence) ซึ่งเป็น
ค านิยามจากมุมมองของการควบคุมโดยชีววิธีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Naturally-occurring 
biological control) หรอื การควบคุมตามธรรมชาต ิ(Natural biological control) และ 
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2. “การศกึษาและการใช้ประโยชน์ของตวัเบยีน ตวัห ้า และ เชื้อโรคต่าง ๆ ส าหรบัการควบคุมความ
หนาแน่นของประชากรของศัตรูพืช ” (The study and utilization of parasites, predators, and 
pathogens for the regulation of pest population densities) เมื่อเป็นค านิยามในการด าเนินงาน
การควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ (Classical biological control) การควบคุมโดยชวีวธิีแบบเพิม่
ขยาย (Augmentative biological control) และ การควบคุมโดยชวีวธิแีบบอนุรกัษ์ (Conservation 
biological control) 

 

ค านิยามทีก่ล่าวมาขา้งต้นของ DeBach (1964a) ตัง้แต่ พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา อาจกล่าวไดว้่าเป็น
ค านิยามแรก ที่เป็นทัง้ค านิยามหนึ่งเดยีว (singular definition) ค านิยามครอบจกัรวาล (universal definition) 
และค านิยามตามประเพณ ี(traditional definition) พรอ้มกนัไป ทีก่ล่าวถงึ “สิง่มชีวีติอกีชนิดหน่ึง” ในการควบคุม
ตามธรรมชาต ิโดยไม่ระบุว่าเป็น “ศตัรพูชื” ซึง่ถอืว่าเป็นเพยีง “สิง่มชีวีติอกีชนิดหนึ่ง” เท่านัน้ แต่เมื่อมกีารน า
ศัตรูธรรมชาติ คือตัวเบียน ตัวห ้า หรือ เชื้อโรค มาท าการศึกษาและใช้ประโยชน์ จึงระบุอย่างชัดเจนว่า 
“สิง่มชีวีติอีกชนิดหนึ่ง” คอื “ศตัรูพชื” ในภาพรวม และไม่ระบุว่า “ศตัรูพชื” เหล่านัน้ เป็นแมลงศตัรูพชื หรอื 
วชัพชื หรอืโรคพชื จนกระทัง่ทุกวนัน้ี 
 

แต่ปรากฏในภายหลัง จากการทบทวนเอกสารโดย ศาสตราจารย์ Curtis P. Clausen แห่ง 
University of California, Riverside, California พบว่าผูท้ีน่่าจะเป็นผูใ้หค้ านิยามของการควบคุมศตัรพูชืโดยชวี
วธิเีป็นคนแรกมาก่อนแลว้ตัง้แต่ ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) คอื ศาสตราจารย ์Harry S. Smith แห่ง University of 
California, Berkeley, California ในบทความเรื่อง “Biological control of insect pests” (Smith, 1948) โดย
กล่าวว่า “การควบคุมแมลงศตัรูพชืโดยชวีวธิี” (Biological control of insect pests) หมายถงึ “การปราบปราม
ศตัรพูชืชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยการน าเขา้มา การเพาะเลีย้ง และ การน าไปแพร่กระจาย ซึง่ตวัห ้า ตวัเบยีน และ 
โรค ทีศ่ตัรพูชืชนิดนัน้ถูกลงท าลาย” (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 นหนั ง สือ 
“The Citrus Industry” Volume II. The Production of the Crop. L.D. Batchelór and H.J. Webber (eds.) . 
Revised Edition 1978 (พ.ศ. 2421) จดัพมิพโ์ดย University of California Division of Agriculture and Natural 
Resources. University of California Press, Berkeley and Los Angeles 
 

หนังสือ “The Citrus Industry” มกีารจดัพิมพ์ครัง้แรกในวาระต่าง ๆ ระหว่าง ค.ศ. 1943-1948 
(พ.ศ. 2486-2491) และมกีารปรบัปรงุแกไ้ขเป็นการพมิพค์รัง้ที ่2 ในวาระต่าง ๆ ระหว่าง ค.ศ. 1967-1989 (พ.ศ. 
2510-2532) เป็นชุดรวมทัง้หมด 5 เล่ม ซึง่ถอืว่าเป็น “คมัภรีไ์บเบลิส าหรบัการปลูกส้ม” (The Bible for Citrus 
Farming) ของรฐัแคลฟิอรเ์นีย 
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ในหนงัสอื “The Citrus Industry” Volume IV. Crop Protection. Revised edition. Walter Reuther, 
E. Clair Calavan and Glenn E. Carmen (eds.) Revised edition 1978 ในบทที ่6 เรือ่ง Biological Control of 
Citrus Insects ศาสตราจารย ์Curtis P. Clausen แห่ง University of California, Riverside, California ได้แยก
ออกจากกนัว่า ในทางปฏบิตัแิมลงทุกชนิดในธรรมชาต ิจะถูกควบคุมใหอ้ยูใ่นบางระดบัอยูแ่ลว้ โดยศตัรชูนิดต่าง 
ๆ และอทิธพิลของศตัรเูหล่านัน้ โดยทีม่นุษยม์ไิด้มสี่วนช่วยส่งเสรมิ หรอืเกี่ยวขอ้งแต่อยา่งใดทัง้สิ้น ถอืว่าเป็น            
“การควบคุมตามธรรมชาติ” (Natural control) เพื่อที่จะแยกให้เห็นความแตกต่างกบั “การควบคุมโดยชวีวธิี” 
(Biological control) เมื่อมนุษยเ์ขา้ไปมสี่วนเกี่ยวขอ้งโดยการใชศ้ตัรธูรรมชาต ิทัง้ไดก้ล่าวเพิม่เตมิอกีว่า “แมลง
ทีก่นิพชืตามธรรมชาตสิ่วนใหญ่ จะถูกควบคุมอยู่แลว้อย่างมปีระสทิธภิาพ ใหอ้ยู่ในระดบัทีไ่ม่มคีวามส าคญัทาง
เศรษฐกิจและผลที่ตามมาคือ ไม่จ าเป็นต้องมกีารท าการควบคุมโดยชีววิธี” (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 เป็นทีน่่าสงัเกตว่าขอ้มลูของเอกสารทัง้สองเรือ่ง คอื Smith (1948) และ Clausen (1948) และ
การที่ศาสตราจารย์ Harry S. Smith ได้ให้ค านิยามของ “การควบคุมโดยชวีวธิี” เป็นคนแรก ไม่พบว่ามกีาร
อา้งองิถงึในเอกสารวชิาการ ต ารา หรอืหนงัสอืทีเ่กีย่วกบัการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ ีไมว่่าจะเป็นโดย 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) ทัง้นี้อาจจะเป็นการพบขอ้มลูภายหลงั
เมือ่ ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) แต่เพื่อความถูกตอ้งทางวชิาการ เราอาจกล่าวไดว้่า ผูใ้หค้ านิยามของ “การควบคุม
โดยชวีวธิ”ี เป็นคนแรกตัง้แต่เมือ่ ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) คอื ศาสตราจารย ์Harry S. Smith แห่ง University of 
California, Berkeley มใิช่ ศาสตราจารย ์Paul H. DeBach แห่ง University of California, Riverside เมื่อ ค.ศ. 
1964 (พ.ศ. 2507) 
 

จากการทีค่ านิยามของ “การควบคุมโดยชวีวธิ”ี โดย DeBach (1964a) ไมม่กีารระบุอยา่งเด่นชดัว่า
ศัตรูพืชเป็นแมลงศัตรูพืช หรอื วชัพืช หรอื โรคพืช  จงึท าให้มคีวามจ าเป็นที่จะต้องมีการให้ค านิยามของ        
“การควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิี” ที่เด่นชดัและเฉเพาะเจาะจงตามกลุ่มศตัรูพชืต่าง ๆ ตามชนิดของศตัรูพืชใน
เป้าหมาย เช่น ในการใชต้วัเบยีนและตวัห ้าเป็นตวักระท าการควบคุมแมลงศตัรพูชื การควบคุมจะเรยีกเป็น “การ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี ”  (Biological control of insect pests)  แ ต่ถ้า เ ป็นการใช้แมลงกินพืช 
(phytophagous insects ในการควบคุมวชัพชื จะเรยีกเป็น “การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ”ี (Biological control of 
weeds)  และ ในการใช้จุลนิทรยีท์ี่ก่อโรคในแมลง เช่น แบคทเีรยี เชื้อรา ไวรสั และไส้เดอืนฝอย ฯลฯ ในการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืช มกัจะถูกแยกออกมาเป็นสายงานทางด้าน “โรควิทยาของแมลง” (Insect pathology) 
(Burges & Hussey,1971; Burges, 1981; Cantwell, 1974; Steinhaus, 1949; Tanada, 1959, 1967; Tanada 
& Kaya, 1993) และการควบคุมจะเรยีกเป็น “การควบคุมโดยจลุนิทรยี”์ (Microbial control) และเมือ่น าจลุนิทรยี์
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2. “การศกึษาและการใช้ประโยชน์ของตวัเบยีน ตวัห ้า และ เชื้อโรคต่าง ๆ ส าหรบัการควบคุมความ
หนาแน่นของประชากรของศัตรูพืช ” (The study and utilization of parasites, predators, and 
pathogens for the regulation of pest population densities) เมื่อเป็นค านิยามในการด าเนินงาน
การควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ (Classical biological control) การควบคุมโดยชวีวธิแีบบเพิม่
ขยาย (Augmentative biological control) และ การควบคุมโดยชวีวธิแีบบอนุรกัษ์ (Conservation 
biological control) 

 

ค านิยามทีก่ล่าวมาขา้งต้นของ DeBach (1964a) ตัง้แต่ พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา อาจกล่าวไดว้่าเป็น
ค านิยามแรก ที่เป็นทัง้ค านิยามหนึ่งเดยีว (singular definition) ค านิยามครอบจกัรวาล (universal definition) 
และค านิยามตามประเพณ ี(traditional definition) พรอ้มกนัไป ทีก่ล่าวถงึ “สิง่มชีวีติอกีชนิดหน่ึง” ในการควบคุม
ตามธรรมชาต ิโดยไม่ระบุว่าเป็น “ศตัรพูชื” ซึง่ถอืว่าเป็นเพยีง “สิง่มชีวีติอกีชนิดหน่ึง” เท่านัน้ แต่เมื่อมกีารน า
ศัตรูธรรมชาติ คือตัวเบียน ตัวห ้า หรือ เชื้อโรค มาท าการศึกษาและใช้ประโยชน์ จึงระบุอย่างชัดเจนว่า 
“สิง่มชีวีติอีกชนิดหนึ่ง” คอื “ศตัรูพชื” ในภาพรวม และไม่ระบุว่า “ศตัรูพชื” เหล่านัน้ เป็นแมลงศตัรูพชื หรอื 
วชัพชื หรอืโรคพชื จนกระทัง่ทุกวนัน้ี 
 

แต่ปรากฏในภายหลัง จากการทบทวนเอกสารโดย ศาสตราจารย์ Curtis P. Clausen แห่ง 
University of California, Riverside, California พบว่าผูท้ีน่่าจะเป็นผูใ้หค้ านิยามของการควบคุมศตัรพูชืโดยชวี
วธิเีป็นคนแรกมาก่อนแลว้ตัง้แต่ ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) คอื ศาสตราจารย ์Harry S. Smith แห่ง University of 
California, Berkeley, California ในบทความเรื่อง “Biological control of insect pests” (Smith, 1948) โดย
กล่าวว่า “การควบคุมแมลงศตัรูพชืโดยชวีวธิี” (Biological control of insect pests) หมายถงึ “การปราบปราม
ศตัรพูชืชนิดใดชนิดหน่ึง โดยการน าเขา้มา การเพาะเลีย้ง และ การน าไปแพร่กระจาย ซึง่ตวัห ้า ตวัเบยีน และ 
โรค ทีศ่ตัรพูชืชนิดนัน้ถูกลงท าลาย” (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 นหนั ง สือ 
“The Citrus Industry” Volume II. The Production of the Crop. L.D. Batchelór and H.J. Webber (eds.) . 
Revised Edition 1978 (พ.ศ. 2421) จดัพมิพโ์ดย University of California Division of Agriculture and Natural 
Resources. University of California Press, Berkeley and Los Angeles 
 

หนังสือ “The Citrus Industry” มกีารจดัพิมพ์ครัง้แรกในวาระต่าง ๆ ระหว่าง ค.ศ. 1943-1948 
(พ.ศ. 2486-2491) และมกีารปรบัปรงุแกไ้ขเป็นการพมิพค์รัง้ที ่2 ในวาระต่าง ๆ ระหว่าง ค.ศ. 1967-1989 (พ.ศ. 
2510-2532) เป็นชุดรวมทัง้หมด 5 เล่ม ซึง่ถอืว่าเป็น “คมัภรีไ์บเบลิส าหรบัการปลูกส้ม” (The Bible for Citrus 
Farming) ของรฐัแคลฟิอรเ์นีย 
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ในหนงัสอื “The Citrus Industry” Volume IV. Crop Protection. Revised edition. Walter Reuther, 
E. Clair Calavan and Glenn E. Carmen (eds.) Revised edition 1978 ในบทที ่6 เรือ่ง Biological Control of 
Citrus Insects ศาสตราจารย ์Curtis P. Clausen แห่ง University of California, Riverside, California ได้แยก
ออกจากกนัว่า ในทางปฏบิตัแิมลงทุกชนิดในธรรมชาต ิจะถูกควบคุมใหอ้ยูใ่นบางระดบัอยูแ่ลว้ โดยศตัรชูนิดต่าง 
ๆ และอทิธพิลของศตัรเูหล่านัน้ โดยทีม่นุษยม์ไิด้มสี่วนช่วยส่งเสรมิ หรอืเกี่ยวขอ้งแต่อย่างใดทัง้สิน้ ถอืว่าเป็น            
“การควบคุมตามธรรมชาติ” (Natural control) เพื่อที่จะแยกให้เห็นความแตกต่างกบั “การควบคุมโดยชวีวธิี” 
(Biological control) เมื่อมนุษยเ์ขา้ไปมส่ีวนเกี่ยวขอ้งโดยการใชศ้ตัรธูรรมชาต ิทัง้ไดก้ล่าวเพิม่เตมิอกีว่า “แมลง
ทีก่นิพชืตามธรรมชาตสิ่วนใหญ่ จะถูกควบคุมอยู่แลว้อย่างมปีระสทิธภิาพ ใหอ้ยู่ในระดบัทีไ่ม่มคีวามส าคญัทาง
เศรษฐกิจและผลที่ตามมาคือ ไม่จ าเป็นต้องมกีารท าการควบคุมโดยชีววิธี” (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 เป็นทีน่่าสงัเกตว่าขอ้มลูของเอกสารทัง้สองเรือ่ง คอื Smith (1948) และ Clausen (1948) และ
การที่ศาสตราจารย ์Harry S. Smith ได้ให้ค านิยามของ “การควบคุมโดยชวีวธิี” เป็นคนแรก ไม่พบว่ามกีาร
อา้งองิถงึในเอกสารวชิาการ ต ารา หรอืหนงัสอืทีเ่กีย่วกบัการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ ีไมว่่าจะเป็นโดย 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) ทัง้นี้อาจจะเป็นการพบขอ้มลูภายหลงั
เมือ่ ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) แต่เพื่อความถูกตอ้งทางวชิาการ เราอาจกล่าวไดว้่า ผูใ้หค้ านิยามของ “การควบคุม
โดยชวีวธิ”ี เป็นคนแรกตัง้แต่เมือ่ ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) คอื ศาสตราจารย ์Harry S. Smith แห่ง University of 
California, Berkeley มใิช่ ศาสตราจารย ์Paul H. DeBach แห่ง University of California, Riverside เมื่อ ค.ศ. 
1964 (พ.ศ. 2507) 
 

จากการทีค่ านิยามของ “การควบคุมโดยชวีวธิ”ี โดย DeBach (1964a) ไมม่กีารระบุอยา่งเด่นชดัว่า
ศัตรูพืชเป็นแมลงศัตรูพืช หรอื วชัพืช หรอื โรคพืช  จงึท าให้มคีวามจ าเป็นที่จะต้องมีการให้ค านิยามของ        
“การควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิี” ที่เด่นชดัและเฉเพาะเจาะจงตามกลุ่มศตัรูพชืต่าง ๆ ตามชนิดของศตัรูพืชใน
เป้าหมาย เช่น ในการใชต้วัเบยีนและตวัห ้าเป็นตวักระท าการควบคุมแมลงศตัรพูชื การควบคุมจะเรยีกเป็น “การ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี ”  (Biological control of insect pests)  แ ต่ถ้า เ ป็นการใช้แมลงกินพืช 
(phytophagous insects ในการควบคุมวชัพชื จะเรยีกเป็น “การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ”ี (Biological control of 
weeds)  และ ในการใช้จุลนิทรยีท์ี่ก่อโรคในแมลง เช่น แบคทเีรยี เชื้อรา ไวรสั และไส้เดอืนฝอย ฯลฯ ในการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืช มกัจะถูกแยกออกมาเป็นสายงานทางด้าน “โรควิทยาของแมลง” (Insect pathology) 
(Burges & Hussey,1971; Burges, 1981; Cantwell, 1974; Steinhaus, 1949; Tanada, 1959, 1967; Tanada 
& Kaya, 1993) และการควบคุมจะเรยีกเป็น “การควบคุมโดยจลุนิทรยี”์ (Microbial control) และเมือ่น าจลุนิทรยี์
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เหล่านัน้ มาพฒันาเป็นผลผลติที่มกีารผลติเป็นสูตรส าเรจ็ (formulations) คล้ายกนักบัในการใช้สารเคมกี าจดั
ศตัรพูชื เราจะเรยีกผลผลตินัน้เป็น “ยาเชือ้ก าจดัศตัรพูชื” (microbial pesticides)  
 

ด้วยเหตุนี้  Fred J.  Simmonds (1968)  ผู้อ านวยการ Commonwealth Institute of Biological 
Control – CIBC) ซึ่งในปัจจุบันคือ CABI (Center for Agriculture and Bioscience International) ประเทศ
องักฤษ จงึให้ค านยามของการควบคุมโดยชวีวธิขี ึน้มาใหม่ว่า “การควบคุมโดยชวีวธิ ีเป็นค าศพัท์ที่ใช้ส าหรบั
การควบคุมศตัรพูชื ซึ่งโดยปกตคิอืแมลงหรอืวชัพชื โดยการใชส้ิง่มชีวีติซึง่โดยบ่อยครัง้แต่ไม่เสมอไป คอืแมลง
ตวัเบยีนหรอืแมลงตวัห ้าเพื่อการควบคุมแมลงศตัรูพชื และ แมลงที่กนิพชืเพื่อการควบคุมวชัพชื” (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)  
 

ตามมาด้วยการแก้ไขและเพิ่มเติมค าว่า “สิง่มชีวีติที่กินพืช” (phytophagous organisms) ในค า
นิยามของ DeBach (1964a) เพื่อเป็นการระบุการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิใีหเ้ด่นชดั โดย Doug F. Waterhouse 
(ภาพที่ 2.3) แห่ง Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization  (CSIRO) ออสเตรเลยี 
เมื่อ พ.ศ. 2530  ใน Waterhouse & Norris (1987) ว่า “การควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิ ีคอื การกระท าของตวั
เบยีน ตวัห ้า สิง่มชีวีติทีก่นิพชื และ เชื้อโรคต่าง ๆ ในการที่จะรกัษาสิง่มชีวีติอกีชนิดหนึ่งไว้ที่ระดบัที่ต ่ากว่า
ระดบัเฉลีย่ทีจ่ะสูงขึน้ไปถงึได ้ถ้าไม่มสีิง่มชีวีติเหล่านี้ปรากฏอยู่” (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)  
 

 
 

ภาพท่ี 2.3  Douglas F. Waterhouse (1916-2000) แห่ง CSIRO Division of Entomology,  
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO),    
Australia (แหล่งทีม่า: CSIRO, Canberra, Australia) 
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แต่ค านิยามของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ที่สะเทือนวงการการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี         
ในสหรฐัอเมรกิาและทัว่โลกมากที่สุด คอืค านิยามของสถาบนัวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Academy of 
Sciences - NAS) ของสหรฐัอเมรกิา โดย คณะผูเ้ชีย่วชาญดา้นการควบคุมโดยชวีวธิใีนระบบนิเวศวทิยาที่มกีาร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ”  (Research Briefing Panel on Biological Control in Managed Ecosystems)  ข อ ง 
คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ วศิวกรรม และนโยบายสาธารณะ (Committee on Science, Engineering, and 
Public Policy - COSEPUP) ซึ่งม ีDr. R. James Cook นักโรคพชืทางด้านการควบคุมโรคพชืโดยชวีวธิ ีจาก
กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (US Department of Agriculture – USDA)  ที่ เมือง Pullman มลรัฐ 
Washington เป็นประธาน มกีรรมการ 11 คน เป็นนักกฏีวทิยาทางดา้นการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิีเพยีง 1 คน 
และ ทางการแพทย ์1 คน ส่วนกรรมการอกี 8 คน เป็นนักพนัธุศาสตร ์นักเทคโนโลยชีวีภาพ นักชวีะเคมี จาก
สถาบนัเอกชน และพนักงานขาย (salesman) อีก 1  คน (salesman) (NAS, 1987) ที่เป็นผู้ให้ค านิยามของ 
“การควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ”ี ว่าหมายถงึ “การใชส้ิง่มชีวีติตามธรรมชาต ิหรอื สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมต่าง 
ๆ การใชย้นีส ์หรอื ผลติผลต่างจากยนีส ์เพื่อลดผลกระทบของสิง่มชีวีติทีไ่ม่พงึปรารถนา (ศตัรพูชืต่าง ๆ) และ 
เพื่อให้การสนับสนุนสิง่มชีวีติที่พงึปรารถนา เช่น พชื ต้นไม้ สตัว์ และ แมลง และ จุลนิทรยี์ที่เป็นประโยชน์     
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 นค า นิ ย ามที่ โ น้ ม เ อี ย ง ไปกับ ก า รพัฒน าท า ง ด้ า น
เทคโนโลยชีวีภาพ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม (genetically modified organisms – GMOs) เช่น 
การใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม (genetically modified crops หรือ GM crops) ที่ต้านทานแมลงศัตรูพืช เช่น 
ขา้วโพดบที ีฝ้ายบที ีมะเขอืบที ีฯลฯ  
 

แต่ค านิยามนี้ไม่เป็นที่ยอมรบัอย่างกว้างขวาง และ ได้ก่อให้เกดิความไม่พงึพอใจเป็นอย่างมาก 
จากผูท้ีท่ างานทางดา้นการควบคุมโดยชวีวธิสี่วนใหญ่ทัว่โลก เพราะท าใหป้รชัญาของการควบคุมโดยชวีวธิแีบบ
ดัง้เดมิ (traditional biological control) หมดความหมาย ไม่มเีนื้อหา สาระ และ แก่นสารทางวชิาการทีถู่กต้อง 
ในสายงานกฏีวทิยาแต่อยา่งใด (Garcia et al., 1988) 
 

อนึ่ง ในโอกาสทีไ่ด้รบัรางวลัเป็นบุคคลดเีด่นสาขากฏีและสตัววทิยา ในวงการอารกัขาพชื ในการ
ประชุมวชิาการอารกัขาพชืแห่งชาต ิครัง้ที่ 12 ระหว่างวนัที่ 20-22 ตุลาคม 2558 ณ จงัหวดัเชยีงราย บรรพต     
ณ ป้อมเพชร (2558) บรรยายเรื่อง “ค านิยามใหม่ของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีในประเทศไทย”             
(New Definition of Biological Control in Thailand) ว่าตัง้แต่ พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา มกีารเสนอค านิยามของ
การควบคุมศตัรพูชืโดย  ชวีวธิขี ึน้มาใหม่ มากกว่า 17 ค านิยาม นอกเหนือไปจากค านิยามดัง้เดมิโดย DeBach 
(1964a) รวมถึงในประเทศไทยด้วย เช่น Barbosa & Braxton (1993) แห่ง University of Maryland, College 
Park, Maryland เสนอชื่อใหม่และใหค้ านิยามเป็น “การควบคุมโดยชวีวธิใีนอุดมคติ” (Ideal biological control) 
ว่าหมายถงึ “การปรบัเปลีย่นศตัรธูรรมชาต ิตวัแข่งขนักบัศตัรพูชื (ทัง้หมดหรอืบางส่วน) หรอื ทรพัยากรต่าง ๆ 



34 
 

 

เหล่านัน้ มาพฒันาเป็นผลผลติที่มกีารผลติเป็นสูตรส าเรจ็ (formulations) คล้ายกนักบัในการใช้สารเคมกี าจดั
ศตัรพูชื เราจะเรยีกผลผลตินัน้เป็น “ยาเชือ้ก าจดัศตัรพูชื” (microbial pesticides)  
 

ด้วยเหตุนี้  Fred J.  Simmonds (1968)  ผู้อ านวยการ Commonwealth Institute of Biological 
Control – CIBC) ซึ่งในปัจจุบันคือ CABI (Center for Agriculture and Bioscience International) ประเทศ
องักฤษ จงึให้ค านยามของการควบคุมโดยชวีวธิขี ึน้มาใหม่ว่า “การควบคุมโดยชวีวธิ ีเป็นค าศพัท์ที่ใช้ส าหรบั
การควบคุมศตัรพูชื ซึ่งโดยปกตคิอืแมลงหรอืวชัพชื โดยการใชส้ิง่มชีวีติซึง่โดยบ่อยครัง้แต่ไม่เสมอไป คอืแมลง
ตวัเบยีนหรอืแมลงตวัห ้าเพื่อการควบคุมแมลงศตัรูพชื และ แมลงที่กนิพชืเพื่อการควบคุมวชัพชื” (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)  
 

ตามมาด้วยการแก้ไขและเพิ่มเติมค าว่า “สิง่มชีวีติที่กินพืช” (phytophagous organisms) ในค า
นิยามของ DeBach (1964a) เพื่อเป็นการระบุการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิใีหเ้ด่นชดั โดย Doug F. Waterhouse 
(ภาพที่ 2.3) แห่ง Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization  (CSIRO) ออสเตรเลยี 
เมื่อ พ.ศ. 2530  ใน Waterhouse & Norris (1987) ว่า “การควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิ ีคอื การกระท าของตวั
เบยีน ตวัห ้า สิง่มชีวีติทีก่นิพชื และ เชื้อโรคต่าง ๆ ในการที่จะรกัษาสิง่มชีวีติอกีชนิดหนึ่งไว้ที่ระดบัที่ต ่ากว่า
ระดบัเฉลีย่ทีจ่ะสูงขึน้ไปถงึได ้ถ้าไม่มสีิง่มชีวีติเหล่านี้ปรากฏอยู่” (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)  
 

 
 

ภาพท่ี 2.3  Douglas F. Waterhouse (1916-2000) แห่ง CSIRO Division of Entomology,  
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO),    
Australia (แหล่งทีม่า: CSIRO, Canberra, Australia) 
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แต่ค านิยามของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ที่สะเทือนวงการการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี         
ในสหรฐัอเมรกิาและทัว่โลกมากที่สุด คอืค านิยามของสถาบนัวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Academy of 
Sciences - NAS) ของสหรฐัอเมรกิา โดย คณะผูเ้ชีย่วชาญดา้นการควบคุมโดยชวีวธิใีนระบบนิเวศวทิยาที่มกีาร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ”  (Research Briefing Panel on Biological Control in Managed Ecosystems)  ข อ ง 
คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ วศิวกรรม และนโยบายสาธารณะ (Committee on Science, Engineering, and 
Public Policy - COSEPUP) ซึ่งม ีDr. R. James Cook นักโรคพชืทางด้านการควบคุมโรคพชืโดยชวีวธิ ีจาก
กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (US Department of Agriculture – USDA)  ที่ เมือง Pullman มลรัฐ 
Washington เป็นประธาน มกีรรมการ 11 คน เป็นนักกฏีวทิยาทางดา้นการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิีเพยีง 1 คน 
และ ทางการแพทย ์1 คน ส่วนกรรมการอกี 8 คน เป็นนักพนัธุศาสตร ์นักเทคโนโลยชีวีภาพ นักชวีะเคมี จาก
สถาบนัเอกชน และพนักงานขาย (salesman) อีก 1  คน (salesman) (NAS, 1987) ที่เป็นผู้ให้ค านิยามของ 
“การควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ”ี ว่าหมายถงึ “การใชส้ิง่มชีวีติตามธรรมชาต ิหรอื สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมต่าง 
ๆ การใชย้นีส ์หรอื ผลติผลต่างจากยนีส ์เพื่อลดผลกระทบของสิง่มชีวีติทีไ่ม่พงึปรารถนา (ศตัรพูชืต่าง ๆ) และ 
เพื่อให้การสนับสนุนสิง่มชีวีติที่พงึปรารถนา เช่น พชื ต้นไม้ สตัว์ และ แมลง และ จุลนิทรยี์ที่เป็นประโยชน์     
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 นค า นิ ย ามที่ โ น้ ม เ อี ย ง ไปกับ ก า รพัฒน าท า ง ด้ า น
เทคโนโลยชีวีภาพ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม (genetically modified organisms – GMOs) เช่น 
การใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม (genetically modified crops หรือ GM crops) ที่ต้านทานแมลงศัตรูพืช เช่น 
ขา้วโพดบที ีฝ้ายบที ีมะเขอืบที ีฯลฯ  
 

แต่ค านิยามนี้ไม่เป็นที่ยอมรบัอย่างกว้างขวาง และ ได้ก่อให้เกดิความไม่พงึพอใจเป็นอย่างมาก 
จากผูท้ีท่ างานทางดา้นการควบคุมโดยชวีวธิสี่วนใหญ่ทัว่โลก เพราะท าใหป้รชัญาของการควบคุมโดยชวีวธิแีบบ
ดัง้เดมิ (traditional biological control) หมดความหมาย ไม่มเีนื้อหา สาระ และ แก่นสารทางวชิาการทีถู่กต้อง 
ในสายงานกฏีวทิยาแต่อยา่งใด (Garcia et al., 1988) 
 

อนึ่ง ในโอกาสทีไ่ด้รบัรางวลัเป็นบุคคลดเีด่นสาขากฏีและสตัววทิยา ในวงการอารกัขาพชื ในการ
ประชุมวชิาการอารกัขาพชืแห่งชาต ิครัง้ที่ 12 ระหว่างวนัที่ 20-22 ตุลาคม 2558 ณ จงัหวดัเชยีงราย บรรพต     
ณ ป้อมเพชร (2558) บรรยายเรื่อง “ค านิยามใหม่ของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีในประเทศไทย”             
(New Definition of Biological Control in Thailand) ว่าตัง้แต่ พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา มกีารเสนอค านิยามของ
การควบคุมศตัรพูชืโดย  ชวีวธิขี ึน้มาใหม่ มากกว่า 17 ค านิยาม นอกเหนือไปจากค านิยามดัง้เดมิโดย DeBach 
(1964a) รวมถึงในประเทศไทยด้วย เช่น Barbosa & Braxton (1993) แห่ง University of Maryland, College 
Park, Maryland เสนอชื่อใหม่และใหค้ านิยามเป็น “การควบคุมโดยชวีวธิใีนอุดมคติ” (Ideal biological control) 
ว่าหมายถงึ “การปรบัเปลีย่นศตัรธูรรมชาต ิตวัแข่งขนักบัศตัรพูชื (ทัง้หมดหรอืบางส่วน) หรอื ทรพัยากรต่าง ๆ 
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ทีต่้องใช ้โดยสิง่มชีวีติต่าง ๆ เหล่านี้ โดยตรงและอย่างมวีตัถุประสงค ์เพื่อการลดผลกระทบจากศตัรพูชืในทาง
ลบต่าง ๆ หรอื การลดความหนาแน่นของศตัรพูชื ใหอ้ยู่ในระดบัทีต่ ่ากว่าระดบัเศรษฐกจิของศตัรพูชืเหล่านัน้” 
( 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) ซึ่งเป็นค านิยามที่ไม่มี
ผูใ้ดยอมรบัหรอืน าไปใช ้
 

นอกจากนัน้ Barbosa & Braxton (1993) ยงัใหค้ านิยามของ “การควบคุมโดยชวีวธิแีบบใกลเ้คยีง” 
(Parabiological control) ของ Sailer (1981) ใน Pimentel (1981) ทีก่ล่าวว่าการขยายขอบเขตของการควบคุม
ศตัรพูชืโดยชวีวธิอีอกไปนอกขอบเขตดัง้เดมิ รวมไปถงึการใชว้ธิใีดกไ็ด ้ทีม่พีืน้ฐานทางชวีวทิยา แมก้ระทัง่วธิใีด
ก็ตามที่ไม่ใช่เป็นการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช เช่น การใช้สารฟีโรโมนส์ (pheromone) สารควบคุมการ
เจรญิเตบิโตของแมลง (insect growth regulator – IGR) วธิกีารท าใหแ้มลงเป็นหมนั (sterile insect technique 
– SIT) หรอื การใชส้ารสกดัจากพชืหรอืชวีภณัฑต่์าง ๆ (biological extracts) ว่าเป็นการควบคุมโดยชวีวธิ ีเป็น
การไมถู่กตอ้ง และ เป็นการแปลความหมายของการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิทีี่ยงัไมถู่กตอ้งเท่าทีค่วร และ การ
ควบคุมโดยการใช้ชีวภัณฑ์และวิธีการเหล่านั ้น ควรเรียกเป็น “การควบคุมโดยชีววิธีแบบใกล้เคียง ” 
(Parabiological control) เพื่อแยกให้เหน็ความแตกต่างไปจาก “การควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิทีี่แท้จรงิ” (True 
biological control) และเพราะว่า Sailer (1981) มไิด้ค านิยาม แต่อย่างใด ดงันัน้ Barbosa & Braxton (1993) 
จงึใหค้ านิยามของ “การควบคุมโดยชวีวธิแีบบใกลเ้คยีง” (Parabiological control) ว่าหมายถงึ “การปรบัเปลีย่น
ศตัรพูชื หรอื ทรพัยากรต่าง ๆ (ทัง้หมดหรอืบางส่วน) โดยตรง และอย่างมวีตัถุประสงค ์เพื่อการลดผลกระทบ
จากศตัรูพชืในทางลบ หรอื ความหนาแน่นของศตัรูพืช ให้อยู่ในระดบัที่ต ่ากว่าระดบัเศรษฐกิจของศัตรูพืช
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) ซึง่กไ็มเ่ป็นทีย่อมรบัในวงการอกีเช่นกนั  
 

ส่วนในยุโรป J. Eilenberg และ C. Lomer แห่ง Royal Veterinary and Agricultural University 
ประเทศเดนมารก์ และ A. Hajek ซึง่ปัจจุบนัอยู่ที่ Cornell University, Ithaca, New York พยายามใหค้ านิยาม
ของการควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิแีต่ละแบบ ที่มกีารเรยีกชื่อแตกต่างกนัออกไป แต่ยงัอยู่ในกรอบค านิยาม
ดัง้เดมิ โดย Eilenberg, Hajek & Lomer (2001) แยก “การควบคุมโดยชวีวธิแีบบเพิม่ขยาย” (Augmentative 
biological control) ออกเป็น “การควบคุมโดยชวีวธิีแบบการเพาะเชื้อ” (Inoculative biological control) และ 
“การควบคุมโดยชวีวธิแีบบปลดปล่อยให้ท่วมท้น” (Inundative biological control) และเสนอให้มกีารบญัญตัิ
ค าศพัท์ให้เป็นหนึ่งเดยีวกนั โดยให้ค านิยามว่า “การควบคุมโดยชวีวธิี” คอื “การใช้สิง่มชีวีติต่าง ๆ เพื่อระงบั
ประชากรของสิง่มชีวีติทีเ่ป็นศตัรพูชืโดยเฉพาะชนิดหนึ่ง ท าใหม้นัชุกชุมหรอืท าความเสยีหายน้อยลงกว่าที่มนั
ควรจะเป็น” (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)  และ ต่อมา Ann E.  Hajek แห่ ง  Cornell 
University, Ithaca, NY ได้เขียนหนังสือ “Natural Enemies. An Introduction to Biological Control” (Hajek, 
2004) จดัพมิพ์โดย Cambridge University Press ให้เป็นต าราการควบคุมศัตรูพชืโดยชวีวธิ ีที่ใช้ภาษาง่ายๆ 
และไม่เป็นวชิาการมากเช่นของ DeBach (1964b) หรอื Huffaker & Messenger (1976) เพื่อใช้กบันักศึกษา
ระดบัปรญิญาตร ีที่มพีื้นฐานทางด้านกฏีวทิยา โรคพชื และวชัพชื ค่อนขา้งน้อย แต่มคีวามสนใจทางด้านการ
ควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ ีในหนังสือเล่มนี้ มสี่วนทีเ่กี่ยวกบัการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีทีก่ล่าวถงึชวีวทิยาและ
นิเวศวทิยาของตวักระท าการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีสตัวท์ีไ่ม่มกีระดกูสนัหลงั และสตัวท์ีม่กีระดกูสนัหลงัทีก่นิ
พชื และ เชือ้โรคพชืส าหรบัการควบคุมวชัพชื แต่ไมม่กีารใหค้ านิยามของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ี
 

ค านิยามของการควบคุมโดยชีววิธีของศาสตราจารย์ Gordon Gordh แห่ง University of 
California, Riverside, California ขณะทีเ่ป็นศาสตราจารยก์ติตมิศกัดิ ์(honorary professor) อยูท่ี ่University of 
Queensland, Brisbane, Queensland ประเทศออสเตรเลยี และ David Headrick แห่ง California Polytechnic 
State University,  San Luis Obispo, California ในการจัดท าพจนานุกรม “A Dictionary of Entomology”  
(Gordh & Headrick, 2001) จัดพิมพ์โดย CABI Publishing โดยให้ค านิยามของการควบคุมโดยชีววิธีว่า        
“การควบคุมโดยชวีธิ”ี คอื “การควบคุมศตัรูพชืต่าง ๆ (โรค ไร แมลง สตัวม์กีระดูกสนัหลงั วชัพชื) โดยการใช้        
ศตัรูธรรมชาติ รวมทัง้ตวัห ้า ตวัเบยีน และเชื้อโรค ” (Biological control = The control of pests (pathogens, 
mites, insects, vertebrates, weeds)  by employing natural enemies including predators, parasites and 
pathogens) ซึง่เป็นอกีค านิยามหนึ่ง ทีร่ะบุและรวมวชัพชืเขา้ไว้เป็นศตัรพูชืดว้ย นอกเหนือไปจากค านิยามของ
การควบคุมโดยชีววิธี ที่ระบุวชัพืชไว้ด้วยอย่างเด่นชัดของ Simmonds (1968) และ Waterhouse & Norris 
(1987) 
 

เมื่อ พ.ศ. 2549 FAO ในมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามยัพชื ( ISPM) ของ 
FAO ฉบบัที ่5 อภธิานศพัทบ์ญัญตัดิา้นสุขอนามยัพชื ภายใต้อนุสญัญาว่าดว้ยการอารกัขาพชืระหว่างประเทศ 
(IPPC) ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) ระบุว่า “การควบคุมศตัรูพืชโดยชวีวธิี” หมายถึง “ยุทธศาสตร์การควบคุม
ศตัรพูชื โดยการใชศ้ตัรธูรรมชาต ิตวัปฏปัิกษ์ หรอื ตวัแยง่ชงิทีม่ชีวีติ หรอื ตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิอีื่น  
ๆ” และ เมื่อ พ.ศ. 2557 ภายใต้กลุ่มยุวเกษตรกร (4-H Natural Resource club) ของภาควิชากีฏวิทยา 
มหาวทิยาลยั Purdue University, West Lafayette, Indiana ระบุอย่างง่าย ๆ ว่า “การควบคุมโดยชวีวธิี” คอื 
“การควบคุมศตัรูพชืโดยการใชส้ิง่มชีวีติอื่น ๆ” หรอื “การควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิี” คอื “วธิกีารบรหิารจดัการ
ประชากรของศตัรพูชื โดยการปรบัเปลีย่นตวัเบยีน ตวัห ้า หรอื โรคต่าง ๆ ในสภาพแวดลอ้มของศตัรพูชื เพื่อให้
เป็นอนัตรายต่อประชากรของศตัรพูชืชนิดนัน้”  
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ทีต่้องใช ้โดยสิง่มชีวีติต่าง ๆ เหล่านี้ โดยตรงและอย่างมวีตัถุประสงค ์เพื่อการลดผลกระทบจากศตัรพูชืในทาง
ลบต่าง ๆ หรอื การลดความหนาแน่นของศตัรพูชื ใหอ้ยู่ในระดบัทีต่ ่ากว่าระดบัเศรษฐกจิของศตัรพูชืเหล่านัน้” 
( 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) ซึ่งเป็นค านิยามที่ไม่มี
ผูใ้ดยอมรบัหรอืน าไปใช ้
 

นอกจากนัน้ Barbosa & Braxton (1993) ยงัใหค้ านิยามของ “การควบคุมโดยชวีวธิแีบบใกลเ้คยีง” 
(Parabiological control) ของ Sailer (1981) ใน Pimentel (1981) ทีก่ล่าวว่าการขยายขอบเขตของการควบคุม
ศตัรพูชืโดยชวีวธิอีอกไปนอกขอบเขตดัง้เดมิ รวมไปถงึการใชว้ธิใีดกไ็ด ้ทีม่พีืน้ฐานทางชวีวทิยา แมก้ระทัง่วธิใีด
ก็ตามที่ไม่ใช่เป็นการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช เช่น การใช้สารฟีโรโมนส์ (pheromone) สารควบคุมการ
เจรญิเตบิโตของแมลง (insect growth regulator – IGR) วธิกีารท าใหแ้มลงเป็นหมนั (sterile insect technique 
– SIT) หรอื การใชส้ารสกดัจากพชืหรอืชวีภณัฑต่์าง ๆ (biological extracts) ว่าเป็นการควบคุมโดยชวีวธิ ีเป็น
การไมถู่กตอ้ง และ เป็นการแปลความหมายของการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิทีี่ยงัไมถู่กตอ้งเท่าทีค่วร และ การ
ควบคุมโดยการใช้ชีวภัณฑ์และวิธีการเหล่านั ้น ควรเรียกเป็น “การควบคุมโดยชีววิธีแบบใกล้เคียง ” 
(Parabiological control) เพื่อแยกให้เหน็ความแตกต่างไปจาก “การควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิทีี่แท้จรงิ” (True 
biological control) และเพราะว่า Sailer (1981) มไิด้ค านิยาม แต่อย่างใด ดงันัน้ Barbosa & Braxton (1993) 
จงึใหค้ านิยามของ “การควบคุมโดยชวีวธิแีบบใกลเ้คยีง” (Parabiological control) ว่าหมายถงึ “การปรบัเปลีย่น
ศตัรพูชื หรอื ทรพัยากรต่าง ๆ (ทัง้หมดหรอืบางส่วน) โดยตรง และอย่างมวีตัถุประสงค ์เพื่อการลดผลกระทบ
จากศตัรูพชืในทางลบ หรอื ความหนาแน่นของศตัรูพืช ให้อยู่ในระดบัที่ต ่ากว่าระดบัเศรษฐกิจของศัตรูพืช
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) ซึง่กไ็มเ่ป็นทีย่อมรบัในวงการอกีเช่นกนั  
 

ส่วนในยุโรป J. Eilenberg และ C. Lomer แห่ง Royal Veterinary and Agricultural University 
ประเทศเดนมารก์ และ A. Hajek ซึง่ปัจจุบนัอยู่ที่ Cornell University, Ithaca, New York พยายามใหค้ านิยาม
ของการควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิแีต่ละแบบ ที่มกีารเรยีกชื่อแตกต่างกนัออกไป แต่ยงัอยู่ในกรอบค านิยาม
ดัง้เดมิ โดย Eilenberg, Hajek & Lomer (2001) แยก “การควบคุมโดยชวีวธิแีบบเพิม่ขยาย” (Augmentative 
biological control) ออกเป็น “การควบคุมโดยชวีวธิีแบบการเพาะเชื้อ” (Inoculative biological control) และ 
“การควบคุมโดยชวีวธิแีบบปลดปล่อยให้ท่วมท้น” (Inundative biological control) และเสนอให้มกีารบญัญตัิ
ค าศพัท์ให้เป็นหนึ่งเดยีวกนั โดยให้ค านิยามว่า “การควบคุมโดยชวีวธิี” คอื “การใช้สิง่มชีวีติต่าง ๆ เพื่อระงบั
ประชากรของสิง่มชีวีติทีเ่ป็นศตัรพูชืโดยเฉพาะชนิดหนึ่ง ท าใหม้นัชุกชุมหรอืท าความเสยีหายน้อยลงกว่าที่มนั
ควรจะเป็น” (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)  และ ต่อมา Ann E.  Hajek แห่ ง  Cornell 
University, Ithaca, NY ได้เขียนหนังสือ “Natural Enemies. An Introduction to Biological Control” (Hajek, 
2004) จดัพมิพ์โดย Cambridge University Press ให้เป็นต าราการควบคุมศัตรูพชืโดยชวีวธิ ีที่ใช้ภาษาง่ายๆ 
และไม่เป็นวชิาการมากเช่นของ DeBach (1964b) หรอื Huffaker & Messenger (1976) เพื่อใช้กบันักศึกษา
ระดบัปรญิญาตร ีที่มพีื้นฐานทางด้านกฏีวทิยา โรคพชื และวชัพชื ค่อนขา้งน้อย แต่มคีวามสนใจทางด้านการ
ควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ ีในหนังสือเล่มน้ี มสี่วนทีเ่กี่ยวกบัการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีทีก่ล่าวถงึชวีวทิยาและ
นิเวศวทิยาของตวักระท าการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีสตัวท์ีไ่ม่มกีระดูกสนัหลงั และสตัวท์ีม่กีระดกูสนัหลงัทีก่นิ
พชื และ เชือ้โรคพชืส าหรบัการควบคุมวชัพชื แต่ไมม่กีารใหค้ านิยามของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ี
 

ค านิยามของการควบคุมโดยชีววิธีของศาสตราจารย์ Gordon Gordh แห่ง University of 
California, Riverside, California ขณะทีเ่ป็นศาสตราจารยก์ติตมิศกัดิ ์(honorary professor) อยูท่ี ่University of 
Queensland, Brisbane, Queensland ประเทศออสเตรเลยี และ David Headrick แห่ง California Polytechnic 
State University,  San Luis Obispo, California ในการจัดท าพจนานุกรม “A Dictionary of Entomology”  
(Gordh & Headrick, 2001) จัดพิมพ์โดย CABI Publishing โดยให้ค านิยามของการควบคุมโดยชีววิธีว่า        
“การควบคุมโดยชวีธิ”ี คอื “การควบคุมศตัรูพชืต่าง ๆ (โรค ไร แมลง สตัวม์กีระดูกสนัหลงั วชัพชื) โดยการใช้        
ศตัรูธรรมชาติ รวมทัง้ตวัห ้า ตวัเบยีน และเชื้อโรค ” (Biological control = The control of pests (pathogens, 
mites, insects, vertebrates, weeds)  by employing natural enemies including predators, parasites and 
pathogens) ซึง่เป็นอกีค านิยามหนึ่ง ทีร่ะบุและรวมวชัพชืเขา้ไว้เป็นศตัรพูชืดว้ย นอกเหนือไปจากค านิยามของ
การควบคุมโดยชีววิธี ที่ระบุวชัพืชไว้ด้วยอย่างเด่นชัดของ Simmonds (1968) และ Waterhouse & Norris 
(1987) 
 

เมื่อ พ.ศ. 2549 FAO ในมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามยัพชื ( ISPM) ของ 
FAO ฉบบัที ่5 อภธิานศพัทบ์ญัญตัดิา้นสุขอนามยัพชื ภายใต้อนุสญัญาว่าดว้ยการอารกัขาพชืระหว่างประเทศ 
(IPPC) ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) ระบุว่า “การควบคุมศตัรูพืชโดยชวีวธิี” หมายถึง “ยุทธศาสตร์การควบคุม
ศตัรพูชื โดยการใชศ้ตัรธูรรมชาต ิตวัปฏปัิกษ์ หรอื ตวัแย่งชงิทีม่ชีวีติ หรอื ตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิอีื่น  
ๆ” และ เมื่อ พ.ศ. 2557 ภายใต้กลุ่มยุวเกษตรกร (4-H Natural Resource club) ของภาควิชากีฏวิทยา 
มหาวทิยาลยั Purdue University, West Lafayette, Indiana ระบุอย่างง่าย ๆ ว่า “การควบคุมโดยชวีวธิี” คอื 
“การควบคุมศตัรูพชืโดยการใชส้ิง่มชีวีติอื่น ๆ” หรอื “การควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิี” คอื “วธิกีารบรหิารจดัการ
ประชากรของศตัรพูชื โดยการปรบัเปลีย่นตวัเบยีน ตวัห ้า หรอื โรคต่าง ๆ ในสภาพแวดลอ้มของศตัรพูชื เพื่อให้
เป็นอนัตรายต่อประชากรของศตัรพูชืชนิดนัน้”  
 
 
 



38 
 

 

2.2 ค านิยามของการควบคมุวชัพืชโดยชีววิธี (Definitions of Biological Control of Weeds) 
 

ค านิยามของการควบคุมศตัรูพชืโดยชีววธิทีี่ให้ไว้โดย DeBach (1964a) เป็นค านิยามที่ใช้ได้กบั
แมลงศตัรูพชืเท่านัน้ ไม่ค านึงถงึวชัพชืและโรคพชื และไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้กบัวชัพชื ส่วนค านิยามโดย 
Simmonds (1968) เป็นค านิยามหนึ่งทีค่รอบคลุมทัง้แมลงศตัรพูชืและวชัพชืไวใ้นค านิยามเดยีวกนั โดยเพิม่ค า
ว่า “แมลงทีก่นิพชืเพื่อการควบคุมวชัพืช” (phytophagous insects to control weeds) แต่ค านิยามนี้ ไม่ค่อยจะ
เป็นทีรู่แ้ละน าไปใช้กนัอย่างกว้างขวางนัก และค านิยามของ Waterhouse & Norris (1987) เป็นเพยีงการเพิม่
ค าว่า “สิง่มชีวีติทีก่นิพชื” (phytophagous organisms)  เขา้ไปในค านิยามโดย DeBach (1964a) ใหค้รอบคลุม
การควบคุมวชัพชืดว้ยเท่านัน้  แต่อาจจะยงัไมเ่หมาะสมกบัการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิโีดยตรง เท่าใดนกั   
 

ด้วยเหตุนี้  นอกจากจะมีการอ้างอิงค านิยามของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีของ DeBach 
(1964a) ในการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิกีนับา้งกต็าม ในวงการของการควบคุมวชัพชืโดยเฉพาะ ยงัมกีารใหค้ า
นิยามของ “การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ”ี  (Biological control of weeds) ขึน้มาใหม ่โดยผูเ้ชีย่วชาญและองคก์ร
ทีม่กีารด าเนินงานดา้นการควบคุมวชัพชื เป็นค านิยามทีม่คีวามหลากหลาย ในการทีจ่ะน ามาใชก้บัการควบคุม
และการบรหิารจดัการวชัพชืโดยเฉพาะ และ ค านิยามเหล่านี้จะมกีารดดัแปลงและมคีวามแตกต่างไปจากค า
นิยามของการควบคุมโดยชวีวธิขีอง DeBach (1964a), Simmonds (1968) และ Waterhouse & Norris (1987) 
อยา่งเด่นชดั ดงัเช่นค านิยามต่าง ๆ ของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีต่อไปนี้ คอื  
 

1. คณะท างานการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี (Biological Control of Weeds Working Group) ของ 
สมาคมการวิจยัวัชพืชแห่งยุโรป European Weed Research Society (EWRS) (no date) ให้ค า
นิยาม”การควบคุมวชัพชืโดยชวีวิธ ีคอื “การใช้สิง่มชีวีติในท้องถิ่นหรอืที่มกีารน าเข้ามาใช้อย่าง
รอบคอบ (โดยหลกั ๆ คอืสตัวข์าปลอ้ง ไสเ้ดอืนฝอย และเชือ้โรคพชื) ในการควบคุมประชากรของ
วัชพืชในเป้าหมาย” (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. คณะกรรมการการควบคุมวชัพืชโดยชีววิธี ของสมาคมวิทยาการวชัพืชแห่งอเมรกิา Biological 
Weed Control Committee, Weed Science Society of America (WSSA) (no date) ระบุว่า “การ
ควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี เกี่ยวข้องกับการใช้สิ่งมีชีวิตที่ยงัมีชีวิตอยู่  เช่น แมลง ไส้เดือนฝอย 
แบคทเีรยีหรอืเชือ้รา เพื่อลดประชากรวชัพชื โดยในธรรมชาต ิพชืต่าง ๆ ถูกควบคุมโดยสิง่มชีวีติที่
เกดิขึน้เองตามธรรมชาตอิยู่แล้ว พชืต่าง ๆ กลายมาเป็นศตัรูพชื - และถูกตตีราว่าเป็น “วชัพชื” -  
เมือ่แพรก่ระจายออกไปจนควบคุมไดย้าก เพราะศตัรธูรรมชาตต่ิาง ๆ ไมม่ปีระสทิธภิาพหรอืไม่มอียู่” 
(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) ในแอฟรกิาใต้ ระบุว่า “การควบคุม [วชัพืช] 
โดยชีววิธี คือความพยามที่จะน าศัตรูธรรมชาติต่าง ๆ ของพืชเข้ามาไว้ในถิ่นอาศัยใหม่ โดย
สนันิษฐานว่าศตัรธูรรมชาตเิหล่านัน้ จะลดการไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั จนกระทัง่ลดความรุนแรงลง 
ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่ปรยีบเทยีบกนัไดก้บัพชืพรรณต่าง ๆ ในธรรมชาต ิและตวัควบคุมโดยชวีวธิ ีทีม่กีาร
น ามาใชบ้่อยครัง้ทีสุ่ดคอื แมลง ไร และเชือ้โรค (สิง่มชีวีติต่าง ๆ ทีก่่อโรค เช่น เชือ้รา)” (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) จดัท าแถลงการณ์จุดยนืของสมาคมเรื่อง
การควบคุมวชัพืชโดยชีววิธี (WSSA Position Statement on Biological Control of Weeds) เพื่อ
สนบัสนุนการพฒันาและการด าเนินการวธิกีารควบคุมโดยชวีวธิ ีใหเ้ป็นองคป์ระกอบและยทุธศาสตร์
หนึ่ งของระบบการบริหารจัดการวัชพืชแบบบูรณาการ (Integrated weed management) ซึ่ง
ประกอบดว้ยตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิหีลายรปูแบบ และ การใชว้ธิกีารควบคุมทีม่เีหตุผล ทัง้
ในการใชส้ารเคม ีการเขตกรรม คอืการศกึษาและการใชป้ระโยชน์ตวัเบยีน ตวัห ้า และเชือ้โรค เพื่อ
รกัษาระดบัประชากรของศตัรพูชืต่าง ๆ และการควบคุมทางกายภาพ และระบุว่า การควบคุมวชัพชื
โดยชีววิธี มกีารให้ค านิยามอย่างกว้าง ๆ ว่าเป็น  “การใช้ตัวควบคุม กลุ่มของตัวควบคุม หรอื
กระบวนการทางชวีภาพ เพื่อให้เกิดการปราบปรามวชัพืช รูปแบบทัง้หมดของสิง่มชีวีติทัง้มหพั
อินทรีย์ (macrobial organisms) และจุลินทรีย์ (microbial organisms) ถือว่าเป็นตัวกระท าการ
ควบคุมโดยชวีวธิ ีและตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิจีะรวมถึงและไม่จ ากดัเฉพาะสตัว์ขาปล้อง 
(แมลงและไร) เชื้อโรคพืช (เชื้อรา แบคทเีรยี ไวรสั และไส้เดอืนฝอย) ปลา นก และสตัว์ชนิดอื่น” 
( 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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2.2 ค านิยามของการควบคมุวชัพืชโดยชีววิธี (Definitions of Biological Control of Weeds) 
 

ค านิยามของการควบคุมศตัรูพชืโดยชีววธิทีี่ให้ไว้โดย DeBach (1964a) เป็นค านิยามที่ใช้ได้กบั
แมลงศตัรูพชืเท่านัน้ ไม่ค านึงถงึวชัพชืและโรคพชื และไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้กบัวชัพชื ส่วนค านิยามโดย 
Simmonds (1968) เป็นค านิยามหนึ่งทีค่รอบคลุมทัง้แมลงศตัรพูชืและวชัพชืไวใ้นค านิยามเดยีวกนั โดยเพิม่ค า
ว่า “แมลงทีก่นิพชืเพื่อการควบคุมวชัพืช” (phytophagous insects to control weeds) แต่ค านิยามนี้ ไม่ค่อยจะ
เป็นทีรู่แ้ละน าไปใช้กนัอย่างกว้างขวางนัก และค านิยามของ Waterhouse & Norris (1987) เป็นเพยีงการเพิม่
ค าว่า “สิง่มชีวีติทีก่นิพชื” (phytophagous organisms)  เขา้ไปในค านิยามโดย DeBach (1964a) ใหค้รอบคลุม
การควบคุมวชัพชืดว้ยเท่านัน้  แต่อาจจะยงัไมเ่หมาะสมกบัการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิโีดยตรง เท่าใดนกั   
 

ด้วยเหตุนี้  นอกจากจะมีการอ้างอิงค านิยามของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีของ DeBach 
(1964a) ในการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิกีนับา้งกต็าม ในวงการของการควบคุมวชัพชืโดยเฉพาะ ยงัมกีารใหค้ า
นิยามของ “การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ”ี  (Biological control of weeds) ขึน้มาใหม ่โดยผูเ้ชีย่วชาญและองคก์ร
ทีม่กีารด าเนินงานดา้นการควบคุมวชัพชื เป็นค านิยามทีม่คีวามหลากหลาย ในการทีจ่ะน ามาใชก้บัการควบคุม
และการบรหิารจดัการวชัพชืโดยเฉพาะ และ ค านิยามเหล่านี้จะมกีารดดัแปลงและมคีวามแตกต่างไปจากค า
นิยามของการควบคุมโดยชวีวธิขีอง DeBach (1964a), Simmonds (1968) และ Waterhouse & Norris (1987) 
อยา่งเด่นชดั ดงัเช่นค านิยามต่าง ๆ ของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีต่อไปนี้ คอื  
 

1. คณะท างานการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี (Biological Control of Weeds Working Group) ของ 
สมาคมการวิจยัวัชพืชแห่งยุโรป European Weed Research Society (EWRS) (no date) ให้ค า
นิยาม”การควบคุมวชัพชืโดยชวีวิธ ีคอื “การใช้สิง่มชีวีติในท้องถิ่นหรอืที่มกีารน าเข้ามาใช้อย่าง
รอบคอบ (โดยหลกั ๆ คอืสตัวข์าปลอ้ง ไสเ้ดอืนฝอย และเชือ้โรคพชื) ในการควบคุมประชากรของ
วัชพืชในเป้าหมาย” (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. คณะกรรมการการควบคุมวชัพืชโดยชีววิธี ของสมาคมวิทยาการวชัพืชแห่งอเมรกิา Biological 
Weed Control Committee, Weed Science Society of America (WSSA) (no date) ระบุว่า “การ
ควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี เกี่ยวข้องกับการใช้สิ่งมีชีวิตที่ยงัมีชีวิตอยู่  เช่น แมลง ไส้เดือนฝอย 
แบคทเีรยีหรอืเชือ้รา เพื่อลดประชากรวชัพชื โดยในธรรมชาต ิพชืต่าง ๆ ถูกควบคุมโดยสิง่มชีวีติที่
เกดิขึน้เองตามธรรมชาตอิยู่แล้ว พชืต่าง ๆ กลายมาเป็นศตัรูพชื - และถูกตตีราว่าเป็น “วชัพชื” -  
เมือ่แพรก่ระจายออกไปจนควบคุมไดย้าก เพราะศตัรธูรรมชาตต่ิาง ๆ ไมม่ปีระสทิธภิาพหรอืไม่มอียู่” 
(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 

39 
 

 

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) ในแอฟรกิาใต้ ระบุว่า “การควบคุม [วชัพืช] 
โดยชีววิธี คือความพยามที่จะน าศัตรูธรรมชาติต่าง ๆ ของพืชเข้ามาไว้ในถิ่นอาศัยใหม่ โดย
สนันิษฐานว่าศตัรธูรรมชาตเิหล่านัน้ จะลดการไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั จนกระทัง่ลดความรุนแรงลง 
ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่ปรยีบเทยีบกนัไดก้บัพชืพรรณต่าง ๆ ในธรรมชาต ิและตวัควบคุมโดยชวีวธิ ีทีม่กีาร
น ามาใชบ้่อยครัง้ทีสุ่ดคอื แมลง ไร และเชือ้โรค (สิง่มชีวีติต่าง ๆ ทีก่่อโรค เช่น เชือ้รา)” (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) จดัท าแถลงการณ์จุดยนืของสมาคมเรื่อง
การควบคุมวชัพืชโดยชีววิธี (WSSA Position Statement on Biological Control of Weeds) เพื่อ
สนบัสนุนการพฒันาและการด าเนินการวธิกีารควบคุมโดยชวีวธิ ีใหเ้ป็นองคป์ระกอบและยทุธศาสตร์
หน่ึงของระบบการบริหารจัดการวัชพืชแบบบูรณาการ (Integrated weed management) ซึ่ง
ประกอบดว้ยตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิหีลายรปูแบบ และ การใชว้ธิกีารควบคุมทีม่เีหตุผล ทัง้
ในการใชส้ารเคม ีการเขตกรรม คอืการศกึษาและการใชป้ระโยชน์ตวัเบยีน ตวัห ้า และเชือ้โรค เพื่อ
รกัษาระดบัประชากรของศตัรพูชืต่าง ๆ และการควบคุมทางกายภาพ และระบุว่า การควบคุมวชัพชื
โดยชีววิธี มกีารให้ค านิยามอย่างกว้าง ๆ ว่าเป็น  “การใช้ตัวควบคุม กลุ่มของตัวควบคุม หรอื
กระบวนการทางชวีภาพ เพื่อให้เกิดการปราบปรามวชัพืช รูปแบบทัง้หมดของสิง่มชีวีติทัง้มหพั
อินทรีย์ (macrobial organisms) และจุลินทรีย์ (microbial organisms) ถือว่าเป็นตัวกระท าการ
ควบคุมโดยชวีวธิ ีและตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิจีะรวมถึงและไม่จ ากดัเฉพาะสตัว์ขาปล้อง 
(แมลงและไร) เชื้อโรคพืช (เชื้อรา แบคทเีรยี ไวรสั และไส้เดอืนฝอย) ปลา นก และสตัว์ชนิดอื่น” 
( 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) ให้ค านิยามว่า “การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิี” (Biological control of weeds) คอื 
“การใช้ประโยชน์ของแมลงหรอืปรสติของพชือื่น ๆ เพื่อลดความหนาแน่นของวชัพชืที่ชนิดใดชนิด
หนึ่ง ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่ป็นทีย่อมรบัได้” (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) กล่าวว่าการควบคุมวชัพชืมแีนวทางพื้นฐาน 4 แนวทางคอื การควบคุมโดยวธิีกล 
(mechanical control) โดยการใชเ้ครื่องจกัรกล การควบคุมโดยวธิเีขตกรรม (cultural control) เช่น 
การปลูกพชืหมุนเวยีน (crop rotation) การควบคุมโดยสารเคม ี(chemical control) โดยการใช้สาร
ก าจดัวชัพชื (herbicides) และ การควบคุมโดยชวีวธิ ี(biological control) โดยการใช้สิง่มชีวีติที่กนิ
พชื (phytophagous organisms) 

 

6. ศาสตราจารย ์Alan Watson แห่ง McGill University, Macdonald Campus, Ste-Anne-de-Bellevue, 
Quebec, Canada ใน Watson (1977) กล่าวว่า ”การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี คือการใช้ศัตรู
ธรรมชาตอิย่างรอบคอบ เพื่อลดความหนาแน่นของวชัพชืทีเ่ฉพาะเจาะจงชนิดหนึ่ง ใหอ้ยู่ในระดบัที่
พอจะทนได้” (Biological control of weeds is the deliberate use of natural enemies to reduce 
the density of a particular weed to a tolerable level) และวตัถุประสงค์ของการควบคุมโดยชวีวธิ ี
ไม่ใช่การก าจดัใหห้มดสิน้ (eradication) แต่เป็นเพยีงการลดประชากรวชัพชื ใหอ้ยูใ่นระดบัทีต่ ่าทาง
เศรษฐกิจ และ ในความเป็นจรงิ ถ้าจะให้การควบคุมโดยชีววิธีได้รบัความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 
จ านวนของวชัพชือาศยัเลก็ ๆ จ านวนหน่ึง จะตอ้งมปีรากฏอยูเ่สมอ เพื่อท าใหม้ัน่ใจความอยูร่อดของ
ศตัรธูรรมชาต ิ 

 

7. Mic H.  Julien แห่ ง  CSIRO Entomology, Long Pocket Laboratories, Indooroopilly, Brisbane, 
Queensland ประเทศออสเตรเลยี ใน Julien (1997a) ให้ค านิยามของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิี
อยา่งงา่ย ๆ ว่าหมายถงึ “การใชป้ระโยชน์ของสิง่มชีวีติชนิดต่าง ๆ ในการควบคุมความหนาแน่นของ
พืช อ าศัย ”  ( The utilization of organisms for the regulation of host plant densities)  ซึ่ ง มีวิ ธี        
การด าเนินการสองวธิ ีคอื การควบคุมโดยชวีวธิทีี่ไม่เป็นแบบคลาสสกิ (Non-classical biological 
control) ซึง่เป็นการปลดปล่อยตวักระท าการควบคุมเป็นจ านวนมากเพื่อควบคุมวชัพชืในเป้าหมาย  
เป็นแบบเพิม่ขยาย (augmentative) ซึง่เป็นการเพาะเลีย้งและปลดปล่อยตวักระท าการควบคุม และ
การควบคุมโดยชีววิธีแบบคลาสสิก (Classical biological control) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุด 
เกีย่วขอ้งกบัการน าศตัรธูรรมชาต ิ(introduction) จากทอ้งถิน่เดมิ เขา้มาใชใ้นพืน้ทีน่อกถิน่เดมิ ทีพ่ชื
อาศยัของสิง่มชีวีติเหล่านัน้กลายมาเป็นวชัพชื เช่นการใชแ้มลงชนิดต่าง ๆ จากอเมรกิาใต ้เขา้ไปใช้
ควบคุมผกัตบชวาในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก 
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8. R.D. Goeden แห่ง University of California, Riverside, California และ L.A. Andrés แห่ง USDA-
ARS, Western Research Center, Albany, California ใน Goeden & Andrés (1999) ให้ค านิยาม
ว่า “การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ”ี คอื “การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างวชัพชืต่าง ๆ สิง่มชีวีติต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั และ สภาพแวดลอ้มทีต่ดิตามมาดว้ยการปรบัเปลีย่นชนิดพนัธุข์องสิง่มชีวีติเหล่านัน้ที่
คดัเลอืกมา (ศตัรูธรรมชาติ) ให้เป็นการท าลายวชัพืชเป้าหมายชนิดใดชนิดหน่ึง ” (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 เรื่องการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิใีนทุ่งหญ้า 
ในรฐั Alberta, Manitoba และ Saskatchewan ประเทศแคนาดา ระบุว่า “การควบคุมโดยชวีวธิ ีคลุม
แนวทางหลักสองแนวทาง คือการใช้ศัตรูธรรมชาติของวัชพืชอย่างรอบคอบ  เพื่อปราบปราม
ประชากรวชัพชื และการใช้ชวีนิทรยี์ที่มชีวีติเหล่านี้ เพื่อที่จะรกัษาไว้ซึ่งความหนาแน่นที่ต ่าของ
ประชากรวชัพืช“ (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) และศตัรูธรรมชาตขิองวชัพชื อาจเป็นสตัว์ขาปล้อง (แมลง ไร และ 
เครอืญาต)ิ แบคทเีรยี หรอื เชือ้รา กบัมแีนวทางหลกัเบือ้งต้นสองแนวทางในการควบคุมวัชพชืโดย
ชวีวธิ ีคอื แบบเพาะเชือ้ และ แบบปลดปล่อยท่วมทน้ 

 

10. Lynley Hayes แห่ง Landcare Research, Lincoln, New Zealand ใน Hayes (2014) อธบิายว่า การ
ควบคุมโดยชวีวธิคีอืการใชส้ิง่มชีวีติควบคุมสิง่มชีวีติอกีชนิดหนึ่ง และการควบคุมโดยชวีวธิมีอียูส่อง
ชนิด คอื แบบคลาสสกิและแบบท่วมทน้ ในแบบคลาสสกิ เมือ่ตวัควบคุม (โดยปกตเิป็นแมลงหรอืเชือ้
รา) ตัง้รกรากได้เป็นอย่างดแีลว้ ไม่จ าเป็นต้องมกีารปลดปล่อยเพิม่เตมิอกี ต่อไป เพราะตวัควบคุม
เหล่านัน้จะคงอยู่ตลอดไป ส่วนการควบคุมแบบท่วมท้น ใช้เชื้อโรคในปรมิาณที่สูง ท าให้เกิดโรค
ระบาดเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งจะไม่คงอยู่เป็นเวลานาน และจ าเป็นที่จะต้องมีการน 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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5. P.  Harris แ ห่ ง  Canada Department of Agriculture, Research Institute, Belleville, Ontario           
ใน Harris (1971) ให้ค านิยามว่า “การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิี” (Biological control of weeds) คอื 
“การใช้ประโยชน์ของแมลงหรอืปรสติของพชือื่น ๆ เพื่อลดความหนาแน่นของวชัพชืที่ชนิดใดชนิด
หนึ่ง ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่ป็นทีย่อมรบัได้” (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 น้ี  Harris 
(1971, 1991) กล่าวว่าการควบคุมวชัพชืมแีนวทางพื้นฐาน 4 แนวทางคอื การควบคุมโดยวธิีกล 
(mechanical control) โดยการใชเ้ครื่องจกัรกล การควบคุมโดยวธิเีขตกรรม (cultural control) เช่น 
การปลูกพชืหมุนเวยีน (crop rotation) การควบคุมโดยสารเคม ี(chemical control) โดยการใช้สาร
ก าจดัวชัพชื (herbicides) และ การควบคุมโดยชวีวธิ ี(biological control) โดยการใช้สิง่มชีวีติที่กนิ
พชื (phytophagous organisms) 

 

6. ศาสตราจารย ์Alan Watson แห่ง McGill University, Macdonald Campus, Ste-Anne-de-Bellevue, 
Quebec, Canada ใน Watson (1977) กล่าวว่า ”การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี คือการใช้ศัตรู
ธรรมชาตอิย่างรอบคอบ เพื่อลดความหนาแน่นของวชัพชืทีเ่ฉพาะเจาะจงชนิดหนึ่ง ใหอ้ยู่ในระดบัที่
พอจะทนได้” (Biological control of weeds is the deliberate use of natural enemies to reduce 
the density of a particular weed to a tolerable level) และวตัถุประสงค์ของการควบคุมโดยชวีวธิ ี
ไม่ใช่การก าจดัใหห้มดสิน้ (eradication) แต่เป็นเพยีงการลดประชากรวชัพชื ใหอ้ยูใ่นระดบัทีต่ ่าทาง
เศรษฐกิจ และ ในความเป็นจรงิ ถ้าจะให้การควบคุมโดยชีววิธีได้รบัความส าเร็จอย่างต่อเน่ือง 
จ านวนของวชัพชือาศยัเลก็ ๆ จ านวนหน่ึง จะตอ้งมปีรากฏอยูเ่สมอ เพื่อท าใหม้ัน่ใจความอยูร่อดของ
ศตัรธูรรมชาต ิ 

 

7. Mic H.  Julien แห่ ง  CSIRO Entomology, Long Pocket Laboratories, Indooroopilly, Brisbane, 
Queensland ประเทศออสเตรเลยี ใน Julien (1997a) ให้ค านิยามของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิี
อยา่งงา่ย ๆ ว่าหมายถงึ “การใชป้ระโยชน์ของสิง่มชีวีติชนิดต่าง ๆ ในการควบคุมความหนาแน่นของ
พืช อ าศัย ”  ( The utilization of organisms for the regulation of host plant densities)  ซึ่ ง มีวิ ธี        
การด าเนินการสองวธิ ีคอื การควบคุมโดยชวีวธิทีี่ไม่เป็นแบบคลาสสกิ (Non-classical biological 
control) ซึง่เป็นการปลดปล่อยตวักระท าการควบคุมเป็นจ านวนมากเพื่อควบคุมวชัพชืในเป้าหมาย  
เป็นแบบเพิม่ขยาย (augmentative) ซึง่เป็นการเพาะเลีย้งและปลดปล่อยตวักระท าการควบคุม และ
การควบคุมโดยชีววิธีแบบคลาสสิก (Classical biological control) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุด 
เกีย่วขอ้งกบัการน าศตัรธูรรมชาต ิ(introduction) จากทอ้งถิน่เดมิ เขา้มาใชใ้นพืน้ทีน่อกถิน่เดมิ ทีพ่ชื
อาศยัของสิง่มชีวีติเหล่านัน้กลายมาเป็นวชัพชื เช่นการใชแ้มลงชนิดต่าง ๆ จากอเมรกิาใต ้เขา้ไปใช้
ควบคุมผกัตบชวาในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก 
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8. R.D. Goeden แห่ง University of California, Riverside, California และ L.A. Andrés แห่ง USDA-
ARS, Western Research Center, Albany, California ใน Goeden & Andrés (1999) ให้ค านิยาม
ว่า “การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ”ี คอื “การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างวชัพชืต่าง ๆ สิง่มชีวีติต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั และ สภาพแวดลอ้มทีต่ดิตามมาดว้ยการปรบัเปลีย่นชนิดพนัธุข์องสิง่มชีวีติเหล่านัน้ที่
คดัเลอืกมา (ศตัรูธรรมชาติ) ให้เป็นการท าลายวชัพืชเป้าหมายชนิดใดชนิดหนึ่ง ” (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 เรื่องการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิใีนทุ่งหญ้า 
ในรฐั Alberta, Manitoba และ Saskatchewan ประเทศแคนาดา ระบุว่า “การควบคุมโดยชวีวธิ ีคลุม
แนวทางหลักสองแนวทาง คือการใช้ศัตรูธรรมชาติของวัชพืชอย่างรอบคอบ  เพื่อปราบปราม
ประชากรวชัพชื และการใช้ชวีนิทรยี์ที่มชีวีติเหล่านี้ เพื่อที่จะรกัษาไว้ซึ่งความหนาแน่นที่ต ่าของ
ประชากรวชัพืช“ (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) และศตัรูธรรมชาตขิองวชัพชื อาจเป็นสตัว์ขาปล้อง (แมลง ไร และ 
เครอืญาต)ิ แบคทเีรยี หรอื เชือ้รา กบัมแีนวทางหลกัเบือ้งต้นสองแนวทางในการควบคุมวัชพชืโดย
ชวีวธิ ีคอื แบบเพาะเชือ้ และ แบบปลดปล่อยท่วมทน้ 

 

10. Lynley Hayes แห่ง Landcare Research, Lincoln, New Zealand ใน Hayes (2014) อธบิายว่า การ
ควบคุมโดยชวีวธิคีอืการใชส้ิง่มชีวีติควบคุมสิง่มชีวีติอกีชนิดหนึ่ง และการควบคุมโดยชวีวธิมีอียูส่อง
ชนิด คอื แบบคลาสสกิและแบบท่วมทน้ ในแบบคลาสสกิ เมือ่ตวัควบคุม (โดยปกตเิป็นแมลงหรอืเชือ้
รา) ตัง้รกรากได้เป็นอย่างดแีลว้ ไม่จ าเป็นต้องมกีารปลดปล่อยเพิม่เตมิอกี ต่อไป เพราะตวัควบคุม
เหล่านัน้จะคงอยู่ตลอดไป ส่วนการควบคุมแบบท่วมท้น ใช้เชื้อโรคในปรมิาณที่สูง ท าให้เกิดโรค
ระบาดเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งจะไม่คงอยู่เป็นเวลานาน และจ าเป็นที่จะต้องมีการน 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 ขอบเขตของการควบคมุวชัพืชโดยชีววิธี (Scope of Biological Control of Weeds) 
 

โดยบรบิท หลกัการ และเหตุผล “การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ”ี ถอืไดว้่าเป็นสายงานย่อยของ “การ
ควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ”ี เป็นวธิกีารควบคุมทีไ่มก่่อใหเ้กดิความเสีย่ง (risk) หรอืผลกระทบในทางลบ (adverse 
effects) ต่อสิง่มชีวีตินอกเป้าหมาย ความหลากหลายทางชวีภาพ และสิง่แวดล้อม ตลอดจนสุขอนามยัของ
มนุษยด์ว้ย 
 

จากค านิยามต่าง ๆ ของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีทีไ่ดก้ล่าวมานัน้ การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ี
จะเป็น “การควบคุมโดยชวีวธิแีบบเพิม่ขยาย” (Augmentative biological control) โดยการน าศตัรธูรรมชาตทิี่มี
อยูแ่ลว้ในทอ้งถิน่ (resident natural enemies) ทีม่ปีระสทิธภิาพ ประชากร และการแพรก่ระจายยงัไมส่งูพอ เรา
สามารถน าศตัรูธรรมชาตชินิดนัน้ มาท าการเพาะเลี้ยงเพิม่จ านวนและปรมิาณให้สูงขึน้ แล้วน าไปปลดปล่อย      
ในภาคสนาม หรอืจะเป็น “การควบคุมโดยชีววิธีแบบคลาสสิก” (Classical biological control) โดยการน า      
ศตัรูธรรมชาติจากท้องถิ่นเดิมของวชัพชื เข้ามาทดสอบความปลอดภยั เพาะเลี้ยง และน าไปปลดปล่อยให้
สถาปนาหรอืตัง้รกรากและควบคุมวชัพชืชนิดนัน้อย่างยัง่ยนืและถาวร โดยไม่จ าเป็นต้องมกีารปลดปล่อย      
ศตัรธูรรมชาตเิพิม่เตมิอกี และ/หรอื ในหลายกรณีศตัรธูรรมชาตทิีน่ าเขา้มา อาจไม่สามารถตัง้รกรากไดใ้นเวลา
อนัสมควร จ าเป็นที่จะต้องเพาะเลี้ยงศตัรูธรรมชาติชนิดนัน้ ให้ได้จ านวนและปรมิาณที่มากขึน้ แล้วน าออกไป
ปลดปล่อยอีกเป็นช่วงเวลาเป็นการควบคุมโดยชวีวธิแีบบเพิม่ขยาย ซึ่งอาจเป็นการปลดปล่อยแบบท่วมท้น 
(inundative release) ถ้าสามารถเพาะเลี้ยงศตัรูธรรมชาตไิด้ในจ านวนและปรมิาณที่สูงเพยีงพอ หรอื เป็นการ
ปลดปล่อยแบบการเพาะเชื้อ (inoculative release) ถ้าสามารถเพาะเลี้ยงศตัรธูรรมชาติในแต่ละครัง้ได้จ านวน
และปรมิาณทีไ่มส่งูนกั ตามคุณลกัษณะทางชวีวทิยาของศตัรธูรรมชาตแิต่ละชนิด   
 

2.3.1 พิธีการด าเนินการโครงการควบคมุวชัพืชโดยชีววิธี (Protocol for Biological Control 
of Weed Projects) 

 

วชัพชืเป้าหมายในการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีอาจเป็นทัง้วชัพชืในทอ้งถิน่ (native หรอื endemic 
weeds) และวชัพชืต่างถิน่ (alien หรอื exotic weeds) วธิดี าเนินการการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิขีองวชัพชืแต่ละ
ประเภท จะแตกต่างกนัและคลา้ยคลงึกนัในบางเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่การทีจ่ะใหไ้ดม้าซึง่ศตัรธูรรมชาติ หรอื 
“ตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิ”ี (biological control agent)  
 

ในการด าเนินการควบคุมวชัพชืที่เป็นวชัพชืท้องถิน่ (endemic weeds) ศตัรูธรรมชาตขิองวชัพชื
ชนิดนัน้จะเป็น “ศตัรธูรรมชาตใินถิน่ทีอ่ยู่” (resident natural enemies) หลากหลายชนิดทีเ่ราจะต้องท าการคดั
กรอง (screening) ส ารวจหาชนิดที่มศีกัยภาพมาใช้ประโยชน์ ในรูปแบบของการควบคุมโดยชวีวธิแีบบเพิม่
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ขยาย (Augmentative biological control) โดยการน าศัตรูธรรมชาติชนิดนัน้ มาท าการเพาะเลี้ยงเพิ่มขยาย
จ านวนและปรมิาณใหสู้งเพยีงพอส าหรบัการปลดปล่อยในภาคสนาม ซึง่อาจเป็นการปลดปล่อยทัง้แบบท่วมทน้ 
(inundative release) หรอื แบบการเพาะเชือ้ (inoculative release) เช่น การใชผ้เีสือ้หนอนจอก (water lettuce 
moth)  (Spodoptera pectinicornis, Lepidoptera:  Noctuidae) ( =  Namangana pectinicornis, Epipsammea 
pectinicornis, Episammia pectinicornis) ในการควบคุมจอก (water lettuce) (Pistia stratiotes, Araceae) และ
การใช้ด้วงหมดั (flea beetle) (Altica foveicollis, Coleoptera: Chrysomelidae) ในการควบคุมต้นแพงพวย 
(water primrose) (Ludwigia adscendens, Onagraceae) ในประเทศไทย (Julien & Griffiths, 1998)  
 

ส่วนการด าเนินการควบคุมวชัพืชที่เป็นวัชพืชต่างถิ่น ซึ่งมกัจะเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน 
( invasive alien species – IAS) จะเป็นการควบคุมโดยชีววิธีแบบคลาสสิก (Classical biological control) 
จะต้องมกีารน าศตัรธูรรมชาตทิีท่ดสอบเบือ้งต้นแลว้ว่ามปีระสทิธภิาพ จากทอ้งถิน่เดมิของวชัพชืเป้าหมาย เขา้
มาในประเทศปลายทาง    ท าการประเมนิความเสี่ยงและทดสอบความปลอดภยั ท าการเพาะเลี้ยงเพิม่ขยาย
ปรมิาณเพื่อการปลดปล่อยในภาคสนาม วธิกีารจะต้องมขี ัน้ตอนทัง้ทางด้านวชิาการและทางกฎหมายทัง้ใน
ประเทศและระหว่างประเทศ และจะแตกต่างกนัไปบา้งในแต่ละประเทศ เช่น ระเบยีบขอ้บงัคบัในการน าเขา้มา 
(import หรอื introduction) และการปลดปล่อยในภาคสนาม (field releases) เป็นต้น Harley & Forno (1992), 
Forno (1997) และ Julien & White (1997) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนต่าง ๆ โดยย่อ ที่จะต้องปฏิบัติตามในการ
ด าเนินงานการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิในประเทศออสเตรเลยี เช่น การรเิริม่โครงการ การอนุมตัิ
การด าเนินงาน การส ารวจหาศตัรธูรรมชาตใินต่างประเทศ การทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพชือาศยั การขอ
อนุญาตการน าเข้า การเพาะเลี้ยงและการปลดปล่อย การประเมนิผล และ การแบ่งสนัปันส่วนตวักระท าการ
ควบคุม ฯลฯ 
 

ตวัอย่างของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ ซึ่งวชัพชืเป้าหมายจะเป็นวชัพชืต่างถิ่นที่
เป็นชนิดพนัธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ได้แก่ การน าแมลงที่กินต้นผกากรองในเมก็ซโิกหลายชนิด เช่น มวนปีกแก้ว 
Teleonemia scrupulosa (Hemiptera: Tingidae) เข้าไปใช้ควบคุมต้นผกากรองในฮาวาย การน าผีเสื้อต้น
ตะบองเพชรหนามเสมา Cactoblastis cactorum (Lepidoptera: Noctuidae) จากอเมรกิาใต ้เขา้ไปใชค้วบคุมต้น
กระบองเพชรหนามเสมาในออสเตรเลีย แอฟรกิาใต้ อนิเดยี ศรลีงักา และ ในอกีหลายประเทศ การน าดว้งหมดั
ผกัเป็ดน ้า Agasicles hygrophila (Coleoptera: Chrysomelidae) จากถิน่ดัง้เดมิในประเทศอารเ์จนตนิา เขา้ไป
ใช้ควบคุมผกัเป็ดน ้า ในสหรฐัอเมรกิาและประเทศต่าง ๆ ที่น าไปใช้ต่อ การใช้ด้วงงวงผกัตบชวา Neochetina 
eichhorniae และ N. bruchi (Coleoptera Erirhinidae) จากถิน่ดัง้เดมิในประเทศอารเ์จนตนิา เพื่อการควบคุม
ผกัตบชวา ในสหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี และประเทศต่าง ๆ ทีน่ าไปใชต่้อ รวมทัง้ประเทศไทยดว้ย เป็นตน้  
 



42 
 

 

2.3 ขอบเขตของการควบคมุวชัพืชโดยชีววิธี (Scope of Biological Control of Weeds) 
 

โดยบรบิท หลกัการ และเหตุผล “การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ”ี ถอืไดว้่าเป็นสายงานย่อยของ “การ
ควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ”ี เป็นวธิกีารควบคุมทีไ่มก่่อใหเ้กดิความเสีย่ง (risk) หรอืผลกระทบในทางลบ (adverse 
effects) ต่อสิง่มชีวีตินอกเป้าหมาย ความหลากหลายทางชวีภาพ และสิง่แวดล้อม ตลอดจนสุขอนามยัของ
มนุษยด์ว้ย 
 

จากค านิยามต่าง ๆ ของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีทีไ่ดก้ล่าวมานัน้ การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ี
จะเป็น “การควบคุมโดยชวีวธิแีบบเพิม่ขยาย” (Augmentative biological control) โดยการน าศตัรธูรรมชาตทิี่มี
อยูแ่ลว้ในทอ้งถิน่ (resident natural enemies) ทีม่ปีระสทิธภิาพ ประชากร และการแพรก่ระจายยงัไมส่งูพอ เรา
สามารถน าศตัรูธรรมชาตชินิดนัน้ มาท าการเพาะเลี้ยงเพิม่จ านวนและปรมิาณให้สูงขึน้ แล้วน าไปปลดปล่อย      
ในภาคสนาม หรอืจะเป็น “การควบคุมโดยชีววิธีแบบคลาสสิก” (Classical biological control) โดยการน า      
ศตัรูธรรมชาติจากท้องถิ่นเดิมของวชัพชื เข้ามาทดสอบความปลอดภยั เพาะเลี้ยง และน าไปปลดปล่อยให้
สถาปนาหรอืตัง้รกรากและควบคุมวชัพชืชนิดนัน้อย่างยัง่ยนืและถาวร โดยไม่จ าเป็นต้องมกีารปลดปล่อย      
ศตัรธูรรมชาตเิพิม่เตมิอกี และ/หรอื ในหลายกรณีศตัรธูรรมชาตทิีน่ าเขา้มา อาจไม่สามารถตัง้รกรากไดใ้นเวลา
อนัสมควร จ าเป็นที่จะต้องเพาะเลี้ยงศตัรูธรรมชาติชนิดนัน้ ให้ได้จ านวนและปรมิาณที่มากขึน้ แล้วน าออกไป
ปลดปล่อยอีกเป็นช่วงเวลาเป็นการควบคุมโดยชวีวธิแีบบเพิม่ขยาย ซึ่งอาจเป็นการปลดปล่อยแบบท่วมท้น 
(inundative release) ถ้าสามารถเพาะเลี้ยงศตัรูธรรมชาตไิด้ในจ านวนและปรมิาณที่สูงเพยีงพอ หรอื เป็นการ
ปลดปล่อยแบบการเพาะเชื้อ (inoculative release) ถ้าสามารถเพาะเลี้ยงศตัรธูรรมชาติในแต่ละครัง้ได้จ านวน
และปรมิาณทีไ่มส่งูนกั ตามคุณลกัษณะทางชวีวทิยาของศตัรธูรรมชาตแิต่ละชนิด   
 

2.3.1 พิธีการด าเนินการโครงการควบคมุวชัพืชโดยชีววิธี (Protocol for Biological Control 
of Weed Projects) 

 

วชัพชืเป้าหมายในการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีอาจเป็นทัง้วชัพชืในทอ้งถิน่ (native หรอื endemic 
weeds) และวชัพชืต่างถิน่ (alien หรอื exotic weeds) วธิดี าเนินการการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิขีองวชัพชืแต่ละ
ประเภท จะแตกต่างกนัและคลา้ยคลงึกนัในบางเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่การทีจ่ะใหไ้ดม้าซึง่ศตัรธูรรมชาติ หรอื 
“ตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิ”ี (biological control agent)  
 

ในการด าเนินการควบคุมวชัพชืที่เป็นวชัพชืท้องถิน่ (endemic weeds) ศตัรูธรรมชาตขิองวชัพชื
ชนิดนัน้จะเป็น “ศตัรธูรรมชาตใินถิน่ทีอ่ยู่” (resident natural enemies) หลากหลายชนิดทีเ่ราจะต้องท าการคดั
กรอง (screening) ส ารวจหาชนิดที่มศีกัยภาพมาใช้ประโยชน์ ในรูปแบบของการควบคุมโดยชวีวธิแีบบเพิม่
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ขยาย (Augmentative biological control) โดยการน าศัตรูธรรมชาติชนิดนัน้ มาท าการเพาะเลี้ยงเพิ่มขยาย
จ านวนและปรมิาณใหสู้งเพยีงพอส าหรบัการปลดปล่อยในภาคสนาม ซึง่อาจเป็นการปลดปล่อยทัง้แบบท่วมทน้ 
(inundative release) หรอื แบบการเพาะเชือ้ (inoculative release) เช่น การใชผ้เีสือ้หนอนจอก (water lettuce 
moth)  (Spodoptera pectinicornis, Lepidoptera:  Noctuidae) ( =  Namangana pectinicornis, Epipsammea 
pectinicornis, Episammia pectinicornis) ในการควบคุมจอก (water lettuce) (Pistia stratiotes, Araceae) และ
การใช้ด้วงหมดั (flea beetle) (Altica foveicollis, Coleoptera: Chrysomelidae) ในการควบคุมต้นแพงพวย 
(water primrose) (Ludwigia adscendens, Onagraceae) ในประเทศไทย (Julien & Griffiths, 1998)  
 

ส่วนการด าเนินการควบคุมวชัพืชที่เป็นวัชพืชต่างถิ่น ซึ่งมกัจะเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน 
( invasive alien species – IAS) จะเป็นการควบคุมโดยชีววิธีแบบคลาสสิก (Classical biological control) 
จะต้องมกีารน าศตัรธูรรมชาตทิีท่ดสอบเบือ้งต้นแลว้ว่ามปีระสทิธภิาพ จากทอ้งถิน่เดมิของวชัพชืเป้าหมาย เขา้
มาในประเทศปลายทาง    ท าการประเมนิความเสี่ยงและทดสอบความปลอดภยั ท าการเพาะเลี้ยงเพิม่ขยาย
ปรมิาณเพื่อการปลดปล่อยในภาคสนาม วธิกีารจะต้องมขี ัน้ตอนทัง้ทางด้านวชิาการและทางกฎหมายทัง้ใน
ประเทศและระหว่างประเทศ และจะแตกต่างกนัไปบา้งในแต่ละประเทศ เช่น ระเบยีบขอ้บงัคบัในการน าเขา้มา 
(import หรอื introduction) และการปลดปล่อยในภาคสนาม (field releases) เป็นต้น Harley & Forno (1992), 
Forno (1997) และ Julien & White (1997) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนต่าง ๆ โดยย่อ ที่จะต้องปฏิบัติตามในการ
ด าเนินงานการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิในประเทศออสเตรเลยี เช่น การรเิริม่โครงการ การอนุมตัิ
การด าเนินงาน การส ารวจหาศตัรธูรรมชาตใินต่างประเทศ การทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพชือาศยั การขอ
อนุญาตการน าเข้า การเพาะเลี้ยงและการปลดปล่อย การประเมนิผล และ การแบ่งสนัปันส่วนตวักระท าการ
ควบคุม ฯลฯ 
 

ตวัอย่างของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ ซึ่งวชัพชืเป้าหมายจะเป็นวชัพชืต่างถิ่นที่
เป็นชนิดพนัธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ได้แก่ การน าแมลงที่กินต้นผกากรองในเมก็ซโิกหลายชนิด เช่น มวนปีกแก้ว 
Teleonemia scrupulosa (Hemiptera: Tingidae) เข้าไปใช้ควบคุมต้นผกากรองในฮาวาย การน าผีเสื้อต้น
ตะบองเพชรหนามเสมา Cactoblastis cactorum (Lepidoptera: Noctuidae) จากอเมรกิาใต ้เขา้ไปใชค้วบคุมต้น
กระบองเพชรหนามเสมาในออสเตรเลีย แอฟรกิาใต ้อนิเดยี ศรลีงักา และ ในอกีหลายประเทศ การน าดว้งหมดั
ผกัเป็ดน ้า Agasicles hygrophila (Coleoptera: Chrysomelidae) จากถิน่ดัง้เดมิในประเทศอารเ์จนตนิา เขา้ไป
ใช้ควบคุมผกัเป็ดน ้า ในสหรฐัอเมรกิาและประเทศต่าง ๆ ที่น าไปใช้ต่อ การใช้ด้วงงวงผกัตบชวา Neochetina 
eichhorniae และ N. bruchi (Coleoptera Erirhinidae) จากถิน่ดัง้เดมิในประเทศอารเ์จนตนิา เพื่อการควบคุม
ผกัตบชวา ในสหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี และประเทศต่าง ๆ ทีน่ าไปใชต่้อ รวมทัง้ประเทศไทยดว้ย เป็นตน้  
 



44 
 

 

ขอ้เทจ็จรงิที่น่าสนใจเกี่ยวขอ้งกบัการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีทีเ่ราจ าเป็นต้องท าความเขา้ใจและ
น ามาพิจารณาในขัน้ต้น ที่แนะน าโดย Hayes (2014) ใน “The Biological Control of Weeds Book. A New 
Zealand Guide” จดัพมิพโ์ดย Landcare Research, Lincoln, New Zealand คอื 
 

1. การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิเีป็นทางเลอืกหนึ่ง เมื่อเราไม่จ าเป็นที่จะต้องปราบวชัพชืให้หมด
สิน้ (eradication) ตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิ ี(biological control agent หรอื biocontrol 
agent) จะไม่สามารถปราบวชัพชืให้หมดสิ้นไปได้ การควบคุมที่ถอืว่าได้รบัความส าเรจ็เป็น
อย่างดีคือเมื่อตัวกระท าการควบคุมสามารถท าให้วชัพืชชนิดนัน้ลดความรุนแรงหรือการ
แพรก่ระจายลง จนถงึระดบัทีเ่ป็นทีย่อมรบัได ้

2. ตวักระท าการควบคุมไม่มขีอบเขตจ ากดัในการควบคุม ถ้าไดร้บัความส าเรจ็ในพืน้ที่ใดซึง่อาจ
เป็นพืน้ทีต่ามธรรมชาต ิพืน้ทีส่าธารณะรกรา้งว่างเปล่า หรอื พืน้ทีท่ีม่เีจา้ของกไ็ด ้

3. การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีเป็นทางเลอืกหนึ่ง เมื่อเราไม่จ าเป็นที่จะต้องควบคุมวชัพชืโดย
เร่งด่วน เพราะว่าตวักระท าการควบคุมจะต้องใช้เวลา ในการที่จะเพิ่มปรมิาณให้สูงเพียง
พอทีจ่ะท าความเสยีหายใหแ้ก่วชัพชืเป้าหมายได้ 

4. การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีเป็นทางเลอืกหนึ่ง เมือ่เราตอ้งการควบคุมวชัพชืชนิดใดชนิดหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ และไม่จ าเป็นต้องควบคุมวชัพชืชนิดอื่น ๆ ในพื้นที่เดยีวกนั ซึ่งการควบคุม
โดยวธิอีื่น เช่นโดยวธิกีลหรอืโดยการใชส้ารเคม ีไมส่ามารถน ามาใชไ้ด ้       

5. การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี อาจเป็นทางเลือกเพียงทางเดียวในการควบคุมวัชพืชที่ไม่
สามารถด าเนินการไดท้างกายภาพ หรอื คุม้ทุนทางเศรษฐศาสตร ์ทีก่ารควบคุมโดยวธิอีื่น ๆ 
ไมส่ามารถทีจ่ะน ามาใชไ้ด ้

 
2.3.2  ความส าเรจ็และความล้มเหลวของการควบคมุวชัพืชโดยชีววิธี (Success and Failure  
          in Biological Control of Weeds) 

 

ในภาพรวม อตัราของความส าเรจ็ของโครงการการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีอยู่ในระดบัทีค่่อนขา้ง
สงู ถา้หากพจิารณาจากขอ้จ ากดัต่าง ๆ Julien (1997b) ประเมนิความส าเรจ็ของโครงการการควบคุมวชัพชืโดย
ชวีวธิแีบบคลาสสกิทัว่โลก ตัง้แต่มกีารปลดปล่อยตวักระท าการควบคุมเป็นครัง้แรกจนถงึ ค.ศ. 1980 ดงันี้คอืฃ 
 

1. จากโครงการทัง้หมด 174 โครงการ ไดร้บัความส าเรจ็รอ้ยละ 39 
2. มวีชัพชืเป้าหมายทัง้หมด 101 ชนิด ทีส่ามารถควบคุมไดร้อ้ยละ 48 
3. สิง่มชีวีติที่เป็นตวักระท าการควบคุมที่มกีารปลดปล่อยทัง้หมด 178 ชนิด มกีารตัง้รกรากได้

รอ้ยละ 71 และรอ้ยละ 34 มปีระสทิธภิาพ 
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4. มกีารปลดปล่อยตวักระท าการควบคุมทัง้หมดรวม 729 ครัง้ มกีารตัง้รกรากได้รอ้ยละ 64 และ 
รอ้ยละ 28 ทีไ่ดร้บัความส าเรจ็ในการควบคุม 

 

         ส่วนปัจจยัทีม่ผีลกระทบในทางบวก ต่อความส าเรจ็ของโครงการ คอื  
 

1. องค์กรต่าง ๆ ที่ด าเนินการ เช่น Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization 
(CSIRO) (องค์การวจิยัวทิยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครอืจกัรภพ) ประเทศออสเตรเลยี และ 
Hawaiian Department of Agriculture (HDOA) (กระทรวงเกษตรฮาวาย) เป็นองค์กรที่เน้นการ
ด าเนินการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีท าใหม้อีตัราส่วนของความส าเรจ็สงู  
 

2. การใชป้ระโยชน์ของตวักระท าการควบคุมทีไ่ดร้บัความส าเรจ็เป็นอย่างดแีลว้ในอกีประเทศหนึ่ง ท าให้
มโีอกาสทีจ่ะไดร้บัความส าเรจ็สงู เช่น  

 

1) การน าด้ ว ง งว งผักตบชวา  (waterhyacinth weevil)  (Neochetina eichhorniae, Coleoptera: 
Erirhinidae) จากอารเ์จนตินา เขา้มาใชค้วบคุมผกัตบชวา ในประเทศไทยเมื่อ ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 
2524) จากฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา ซึ่งน าเข้ามาจากถิ่นดัง้เดมิในประเทศอารเ์จนตินา เมื่อ ค.ศ. 
1972 (พ.ศ. 2515) แล้วมกีารน าไปใช้ในแอฟรกิาใต้เมื่อ ค.ศ. 1974 (พ.ศ. 2517)  ในออสเตรเลยี
เมื่อ ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) และประเทศอื่น ๆ อกีหลายประเทศ และจากประเทศไทยได้มกีาร
น าเขา้ไปใช้ในสหภาพพม่า จนี ไต้หวนั เวยีดนาม ฟิลปิปินส์ และ ศรลีงักา กบัแพร่กระจายตาม
ธรรมชาตเิขา้ไปใน สปป.ลาว กมัพชูา และมาเลเซยี  

2) การน าด้วงหมดัผกัเป็ดน ้า Agasicles hygrophila (Coleoptera: Chrysomelidae) จากอารเ์จนตนิา 
เขา้มาใชค้วบคุมผกัเป็ดน ้าในประเทศไทยเมือ่ ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) จากฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา 
ซึง่น าเขา้มาจากถิน่ดัง้เดมิในประเทศอารเ์จนตนิา เมื่อ ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) แลว้มกีารน าไปใช้
ในออสเตรเลยีเมื่อ ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) นิวซแีลนดเ์มื่อ ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) และ ประเทศ
จนีเมือ่ ค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529) 

3) กา รน า ด้ ว ง เ จ า ะ เ มล็ด ไ มย ร าบยักษ์  Acanthoscelides puniceus แ ล ะ  Acanthoscelides 
quadridentatus (Coleoptera: Bruchidae) จากเมก็ซโิกเขา้มาใชค้วบคุมไมยราบยกัษ์ ในประเทศ
ไทยเมื่อ ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) จากออสเตรเลยี ซึ่งน าเขา้มาจากถิน่ดัง้เดมิในประเทศเมก็ซโิก 
เมื่อ ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) และได้มกีารน าด้วงทัง้สองชนิดจากประเทศไทย กลบัเข้าไปใช้ใน
ออสเตรเลยีอกี เมื่อ ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) เพราะด้วงไม่สามารถตัง้รกรากได้ดใีนออสเตรเลยี 
(W. Forno, pers. com.)  และน าเขา้ไปใชใ้นสหภาพพม่าและเวยีดนามเมื่อช่วง พ.ศ. 2530-2531 
และไดแ้พร่กระจายตามธรรมชาตจิากประเทศไทยเขา้ไปใน สปป. ลาว กมัพูชา มาเลเซยี สงิคโปร ์
และ อนิโดนีเซยี แต่กม็รีายงานว่ามกีารน าเขา้ไปในมาเลเซยีจากออสเตรเลยีเมือ่ ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 
2538) และสามารถตัง้รกรากได ้(Julien & Griffiths, 1998)   
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ขอ้เทจ็จรงิที่น่าสนใจเกี่ยวขอ้งกบัการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีทีเ่ราจ าเป็นต้องท าความเขา้ใจและ
น ามาพิจารณาในขัน้ต้น ที่แนะน าโดย Hayes (2014) ใน “The Biological Control of Weeds Book. A New 
Zealand Guide” จดัพมิพโ์ดย Landcare Research, Lincoln, New Zealand คอื 
 

1. การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิเีป็นทางเลอืกหนึ่ง เมื่อเราไม่จ าเป็นที่จะต้องปราบวชัพชืให้หมด
สิน้ (eradication) ตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิ ี(biological control agent หรอื biocontrol 
agent) จะไม่สามารถปราบวชัพชืให้หมดสิ้นไปได้ การควบคุมที่ถอืว่าได้รบัความส าเรจ็เป็น
อย่างดีคือเมื่อตัวกระท าการควบคุมสามารถท าให้วชัพืชชนิดนัน้ลดความรุนแรงหรือการ
แพรก่ระจายลง จนถงึระดบัทีเ่ป็นทีย่อมรบัได ้

2. ตวักระท าการควบคุมไม่มขีอบเขตจ ากดัในการควบคุม ถ้าไดร้บัความส าเรจ็ในพืน้ที่ใดซึง่อาจ
เป็นพืน้ทีต่ามธรรมชาต ิพืน้ทีส่าธารณะรกรา้งว่างเปล่า หรอื พืน้ทีท่ีม่เีจา้ของกไ็ด ้

3. การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีเป็นทางเลอืกหนึ่ง เมื่อเราไม่จ าเป็นที่จะต้องควบคุมวชัพชืโดย
เร่งด่วน เพราะว่าตวักระท าการควบคุมจะต้องใช้เวลา ในการที่จะเพิ่มปรมิาณให้สูงเพียง
พอทีจ่ะท าความเสยีหายใหแ้ก่วชัพชืเป้าหมายได้ 

4. การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีเป็นทางเลอืกหนึ่ง เมือ่เราตอ้งการควบคุมวชัพชืชนิดใดชนิดหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ และไม่จ าเป็นต้องควบคุมวชัพชืชนิดอื่น ๆ ในพื้นที่เดยีวกนั ซึ่งการควบคุม
โดยวธิอีื่น เช่นโดยวธิกีลหรอืโดยการใชส้ารเคม ีไมส่ามารถน ามาใชไ้ด ้       

5. การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี อาจเป็นทางเลือกเพียงทางเดียวในการควบคุมวัชพืชที่ไม่
สามารถด าเนินการไดท้างกายภาพ หรอื คุม้ทุนทางเศรษฐศาสตร ์ทีก่ารควบคุมโดยวธิอีื่น ๆ 
ไมส่ามารถทีจ่ะน ามาใชไ้ด ้

 
2.3.2  ความส าเรจ็และความล้มเหลวของการควบคมุวชัพืชโดยชีววิธี (Success and Failure  
          in Biological Control of Weeds) 

 

ในภาพรวม อตัราของความส าเรจ็ของโครงการการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีอยู่ในระดบัทีค่่อนขา้ง
สงู ถา้หากพจิารณาจากขอ้จ ากดัต่าง ๆ Julien (1997b) ประเมนิความส าเรจ็ของโครงการการควบคุมวชัพชืโดย
ชวีวธิแีบบคลาสสกิทัว่โลก ตัง้แต่มกีารปลดปล่อยตวักระท าการควบคุมเป็นครัง้แรกจนถงึ ค.ศ. 1980 ดงันี้คอืฃ 
 

1. จากโครงการทัง้หมด 174 โครงการ ไดร้บัความส าเรจ็รอ้ยละ 39 
2. มวีชัพชืเป้าหมายทัง้หมด 101 ชนิด ทีส่ามารถควบคุมไดร้อ้ยละ 48 
3. สิง่มชีวีติที่เป็นตวักระท าการควบคุมที่มกีารปลดปล่อยทัง้หมด 178 ชนิด มกีารตัง้รกรากได้

รอ้ยละ 71 และรอ้ยละ 34 มปีระสทิธภิาพ 
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4. มกีารปลดปล่อยตวักระท าการควบคุมทัง้หมดรวม 729 ครัง้ มกีารตัง้รกรากได้รอ้ยละ 64 และ 
รอ้ยละ 28 ทีไ่ดร้บัความส าเรจ็ในการควบคุม 

 

         ส่วนปัจจยัทีม่ผีลกระทบในทางบวก ต่อความส าเรจ็ของโครงการ คอื  
 

1. องค์กรต่าง ๆ ที่ด าเนินการ เช่น Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization 
(CSIRO) (องค์การวจิยัวทิยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครอืจกัรภพ) ประเทศออสเตรเลยี และ 
Hawaiian Department of Agriculture (HDOA) (กระทรวงเกษตรฮาวาย) เป็นองค์กรที่เน้นการ
ด าเนินการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีท าใหม้อีตัราส่วนของความส าเรจ็สงู  
 

2. การใชป้ระโยชน์ของตวักระท าการควบคุมทีไ่ดร้บัความส าเรจ็เป็นอย่างดแีลว้ในอกีประเทศหนึ่ง ท าให้
มโีอกาสทีจ่ะไดร้บัความส าเรจ็สงู เช่น  

 

1) การน าด้ ว ง งว งผักตบชวา  (waterhyacinth weevil)  (Neochetina eichhorniae, Coleoptera: 
Erirhinidae) จากอารเ์จนตินา เขา้มาใชค้วบคุมผกัตบชวา ในประเทศไทยเมื่อ ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 
2524) จากฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา ซึ่งน าเข้ามาจากถิ่นดัง้เดมิในประเทศอารเ์จนตินา เมื่อ ค.ศ. 
1972 (พ.ศ. 2515) แล้วมกีารน าไปใช้ในแอฟรกิาใต้เมื่อ ค.ศ. 1974 (พ.ศ. 2517)  ในออสเตรเลยี
เมื่อ ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) และประเทศอื่น ๆ อกีหลายประเทศ และจากประเทศไทยได้มกีาร
น าเขา้ไปใช้ในสหภาพพม่า จนี ไต้หวนั เวยีดนาม ฟิลปิปินส์ และ ศรลีงักา กบัแพร่กระจายตาม
ธรรมชาตเิขา้ไปใน สปป.ลาว กมัพชูา และมาเลเซยี  

2) การน าด้วงหมดัผกัเป็ดน ้า Agasicles hygrophila (Coleoptera: Chrysomelidae) จากอารเ์จนตนิา 
เขา้มาใชค้วบคุมผกัเป็ดน ้าในประเทศไทยเมือ่ ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) จากฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา 
ซึง่น าเขา้มาจากถิน่ดัง้เดมิในประเทศอารเ์จนตนิา เมื่อ ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) แลว้มกีารน าไปใช้
ในออสเตรเลยีเมื่อ ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) นิวซแีลนดเ์มื่อ ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) และ ประเทศ
จนีเมือ่ ค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529) 

3) กา รน า ด้ ว ง เ จ า ะ เ มล็ด ไ มย ร าบยักษ์  Acanthoscelides puniceus แ ล ะ  Acanthoscelides 
quadridentatus (Coleoptera: Bruchidae) จากเมก็ซโิกเขา้มาใชค้วบคุมไมยราบยกัษ์ ในประเทศ
ไทยเมื่อ ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) จากออสเตรเลยี ซึ่งน าเขา้มาจากถิน่ดัง้เดมิในประเทศเมก็ซโิก 
เมื่อ ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) และได้มกีารน าด้วงทัง้สองชนิดจากประเทศไทย กลบัเข้าไปใช้ใน
ออสเตรเลยีอกี เมื่อ ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) เพราะด้วงไม่สามารถตัง้รกรากได้ดใีนออสเตรเลยี 
(W. Forno, pers. com.)  และน าเขา้ไปใชใ้นสหภาพพม่าและเวยีดนามเมื่อช่วง พ.ศ. 2530-2531 
และไดแ้พร่กระจายตามธรรมชาตจิากประเทศไทยเขา้ไปใน สปป. ลาว กมัพูชา มาเลเซยี สงิคโปร ์
และ อนิโดนีเซยี แต่กม็รีายงานว่ามกีารน าเขา้ไปในมาเลเซยีจากออสเตรเลยีเมือ่ ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 
2538) และสามารถตัง้รกรากได ้(Julien & Griffiths, 1998)   
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4) การใช้ด้วงงวงจอกหูหนูยักษ์ Cyrtobagous salviniae (Coleoptera: Erirhinidae) ที่น าเข้าจาก
บราซลิเมื่อ พ.ศ. 2523 เพื่อใช้ควบคุมจอกหูหนูยกัษ์ (Salvinia molesta) ในออสเตรเลยี ที่ได้รบั
ความส าเรจ็เป็นอย่างด ีและหลงัจากนัน้ มกีารน าเขา้ไปใชต่้อในฟิจแิละปาปัวนิวกนิี ในมหาสมุทร
แปซฟิิก ในมาเลเซยี อินเดยี และศรลีงักาในเอเชยี ในกานา เคนยา นามเิบยี แอฟรกิาใต้ และ
แซมเบยี ในแอฟรกิา จนไดร้บัความส าเรจ็เป็นอย่างด ีเป็นต้น 

 
2.3.3  การประเมินผล (Evaluation) 

 

ในโครงการการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีการประเมนิผลส่วนมากจะเป็นการประเมนิประสทิธภิาพ
ของตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิ ี(biological control agents) และผลกระทบที่มต่ีอวชัพชืในเป้าหมายเป็น
หลกั ตลอดจนการยอมรบัโดยสงัคมและความคุม้ค่าทางเศรษฐกจิ และประเดน็ประกอบอื่น ๆ เช่น ความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) กบัมคีวามแตกต่างและความหลากหลายในการใชว้ธิกีารและมาตรฐาน
ดว้ยเช่นกนั 
 

ในการประเมินประสิทธิภาพของตัวควบคุม (control agents) ของวัชพืช Myers (2008) แห่ง 
University of British Columbia, Vancouver, Canada กล่าวว่า “โดยปกตติวัควบคุมเพยีงชนิดเดยีวกเ็พยีงพอ
ส าหรบัการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิใีห้ได้รบัความส าเรจ็” จากการทบทวนและวเิคราะห์โครงการควบคุมวชัพชื
โดยชวีวธิรีวม 10 โครงการในประเทศแคนาดา ซึ่งในแต่ละโครงการพบว่าตวัควบคุมเพยีงชนิดเดยีวเท่านัน้      
ทีท่ าใหค้วามหนาแน่นและชวีมวลของวชัพชืในเป้าหมายลดลง แต่ละตวัท าความเสยีหายทีฉ่ับพลนัและการอยู่
รอดของวชัพชืในเป้าหมายลดลง แต่ในขณะเดยีวกนัเป็นการยากอกีเช่นกนั ที่จะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ว่าตวั
ควบคุมชนิดใดคอืตวัควบคุมชนิดนัน้ แต่ในอดตีจะพบว่าตวัควบคุมชนิดใด ทีท่ าความเสยีหายต่อความหนาแน่น
และชวีมวลทีรุ่นแรงคอืตวัควบคุมชนิดเดยีวนัน้ ทัง้ไดก้ล่าวเพิม่เตมิดว้ยว่าในทางปฏบิตั ิเราจะไม่สามารถบอก
ไดว้่าตวัควบคุมชนิดใดจะท าความเสยีหาย นอกจากนัน้ความเสยีหายในการท าลายส่วนต่าง ๆ ของต้นวชัพชื 
โดยตัวควบคุมชนิดต่าง ๆ รวมกัน ไม่จ าเป็นต่อการควบคุมที่ได้รบัความส าเร็จ จึงไม่จ าเป็นที่จะต้องใช้           
ตวัควบคุมหลายชนิด การใช้ตวัควบคุมให้น้อยชนิดลง จะเป็นการน าไปสู่ประสิทธภิาพที่สูงขึ้น กบัจะเป็นการ
คุม้ค่ามากกว่าอกีดว้ย 
 

ในประเทศไทย ในการด าเนินการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิทีัง้หมด 17 โครงการ ความส าเรจ็ในการ
ควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิโีดยการใชต้วัควบคุมเพยีงชนิดเดยีว พบไดใ้นความส าเรจ็ของการควบคุมต้นผกัเป็ดน ้า 
(alligator weed, Alternanthera philoxeroides, Amaranthaceae) ทัว่ประเทศไทย โดยการใช้ด้วงผักเป็ด 
(Agasicles hygrophila, Coleoptera:  Chrysomelidae)  ที่น า เข้ามาจากอาร์เจนตินา  ผ่านฟลอริดา และ
ออสเตรเลีย เมื่อ ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524)  และเริ่มปลดปล่อยครัง้แรกเมื่อ ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) และ 
ความส าเร็จของการควบคุมต้นสาบหมา (Crofton weed หรือ Maui pamakani, Ageratina adenophora, 
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Asteraceae) ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ตัง้แต่ที่ระดบัความสูง 900 เมตรขึน้ไปจนถงึยอดดอยอนิทน์ 
จังหวัดเชียงใหม่ที่ ระดับความสูง  2,565 เมตร  โดยการใช้แมลงบัว่ท าปม  (Eupatorium gall midge, 
Procecidochares utilis, Diptera: Tephritidae) ที่น าเขา้มาจากเมก็ซโิกผ่านฮาวาย เมื่อ ค.ศ. 1991 และ 1992 
(พ.ศ. 2534 และ 2535)  และเริม่ปลดปล่อยครัง้แรกเมือ่ ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) ซึง่เป็นการควบคุมวชัพชืโดย
ชวีวธิแีบบคลาสสกิ และ ในการใช้ตวัควบคุมในท้องถิน่เพยีงชนิดเดยีวที่ไดร้บัความส าเรจ็ในการควบคุมแบบ
แพรข่ยาย คอืการใชผ้เีสือ้หนอนจอก (water lettuce moth, Spodoptera pectinicornis, Lepidoptera: Noctuidae
) ในการควบคุมจอก  (water lettuce, Pistia stratiotes, Araceae) และการใช้ด้วงหมัด  (Altica foevicollis, 
Coleoptera:  Chrysomelidae)  ในการควบคุมแพงพวยน ้ า  (Ludwigia ascendens, Onagracae)  (Julien & 
Griffiths,1998; Winston et al., 2014; Saengyot, 2018) 
 

ในการประเมนิประสทิธภิาพของตวักระท าการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ Morin et al. 
(2009) ท าการทบทวนประเดน็หลกั แนวทางการควบคุม และการวเิคราะห์ต่าง ๆ เพื่อทีจ่ะเป็นการช่วยส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการพฒันาแผนงาน ในการประเมนิประสทิธภิาพของตวักระท าการควบคุมตามขัน้ตอนต่าง ๆ ของ
การด าเนินการ ตัง้แต่การคดัเลอืกตวัควบคุม การน าเข้า การทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพืชอาศยั การ
เพาะเลีย้ง ก่อนและหลงัการปลดปล่อยในภาคสนาม แต่ค าแนะน าทัง้หมดส่วนใหญ่เป็นทฤษฎ ีทีจ่ะน าไปปฏบิตัิ
อยา่งต่อเนื่องกนัตลอดอายขุองโครงการไมไ่ดแ้ละไมคุ่ม้ทุน 
 

ส่วนการประเมนิผลของโครงการในภาพรวม And rés  et al. (1976) กล่าวว่าการศกึษาทีเ่กีย่วกบั
การประเมนิผล ไม่เป็นสิง่ที่จ าเป็นต่อความส าเรจ็ของโครงการเท่าใรนัก แต่จะเป็นทศิทางของการด าเนินการ
และความส าเรจ็ของโครงการที่จะด าเนินการในอนาคต และจะเป็นการดทีี่ควรมกีารเฝ้าตดิตาม (monitoring) 
ประชากรของศตัรูธรรมชาติหรอืตวัควบคุม ที่มคีวามสมัพนัธ์กันกับความเสียหายต่อวชัพืชเป้าหมาย โดย
ผลกระทบอาจแตกต่างกนัไป จากทีเ่ป็นการเด่นชดั ท าลายวชัพชืไดอ้ย่างรวดเรว็ ลดการแข่งขนักบัพชืชนิดอื่น 
ๆ ในชุมชนพืชนัน้ กับกล่าวเพิ่มเติมว่า การใช้ภาพถ่ายแบบ “ก่อนและหลงั” (before and after) สามารถ
น ามาใชแ้สดงใหเ้หน็ความส าเรจ็ หรอืความลม้เหลวของโครงการไดเ้ป็นอบ่างด ี
 

ทัง้นี้ในภาพรวม การประเมนิผลของโครงการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ี Liang & Hamai (1976) แบ่ง
ระดบัของการควบคุมออกตามรปูธรรมอย่างคร่าวๆ และงา่ยๆ เป็น 

 
         1. การควบคุมทีไ่ดผ้ลเป็นบางส่วน (Partial control)  
         2. การควบคุมทีไ่ดผ้ลมากพอสมควร (Substantial control)  
         3. การควบคุมทีไ่ดร้บัความส าเรจ็สมบรูณ์ (Complete control) 
         4. การควบคุมทีไ่มม่ผีล (No control) 
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4) การใช้ด้วงงวงจอกหูหนูยักษ์ Cyrtobagous salviniae (Coleoptera: Erirhinidae) ที่น าเข้าจาก
บราซลิเมื่อ พ.ศ. 2523 เพื่อใช้ควบคุมจอกหูหนูยกัษ์ (Salvinia molesta) ในออสเตรเลยี ที่ได้รบั
ความส าเรจ็เป็นอย่างด ีและหลงัจากนัน้ มกีารน าเขา้ไปใชต่้อในฟิจแิละปาปัวนิวกนีิ ในมหาสมุทร
แปซฟิิก ในมาเลเซยี อินเดยี และศรลีงักาในเอเชยี ในกานา เคนยา นามเิบยี แอฟรกิาใต้ และ
แซมเบยี ในแอฟรกิา จนไดร้บัความส าเรจ็เป็นอย่างด ีเป็นต้น 

 
2.3.3  การประเมินผล (Evaluation) 

 

ในโครงการการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีการประเมนิผลส่วนมากจะเป็นการประเมนิประสทิธภิาพ
ของตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิ ี(biological control agents) และผลกระทบที่มต่ีอวชัพชืในเป้าหมายเป็น
หลกั ตลอดจนการยอมรบัโดยสงัคมและความคุม้ค่าทางเศรษฐกจิ และประเดน็ประกอบอื่น ๆ เช่น ความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) กบัมคีวามแตกต่างและความหลากหลายในการใชว้ธิกีารและมาตรฐาน
ดว้ยเช่นกนั 
 

ในการประเมินประสิทธิภาพของตัวควบคุม (control agents) ของวัชพืช Myers (2008) แห่ง 
University of British Columbia, Vancouver, Canada กล่าวว่า “โดยปกตติวัควบคุมเพยีงชนิดเดยีวกเ็พยีงพอ
ส าหรบัการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิใีห้ได้รบัความส าเรจ็” จากการทบทวนและวเิคราะห์โครงการควบคุมวชัพชื
โดยชวีวธิรีวม 10 โครงการในประเทศแคนาดา ซึ่งในแต่ละโครงการพบว่าตวัควบคุมเพยีงชนิดเดยีวเท่านัน้      
ทีท่ าใหค้วามหนาแน่นและชวีมวลของวชัพชืในเป้าหมายลดลง แต่ละตวัท าความเสยีหายทีฉ่ับพลนัและการอยู่
รอดของวชัพชืในเป้าหมายลดลง แต่ในขณะเดยีวกนัเป็นการยากอกีเช่นกนั ที่จะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ว่าตวั
ควบคุมชนิดใดคอืตวัควบคุมชนิดนัน้ แต่ในอดตีจะพบว่าตวัควบคุมชนิดใด ทีท่ าความเสยีหายต่อความหนาแน่น
และชวีมวลทีรุ่นแรงคอืตวัควบคุมชนิดเดยีวนัน้ ทัง้ไดก้ล่าวเพิม่เตมิดว้ยว่าในทางปฏบิตั ิเราจะไม่สามารถบอก
ไดว้่าตวัควบคุมชนิดใดจะท าความเสยีหาย นอกจากนัน้ความเสยีหายในการท าลายส่วนต่าง ๆ ของต้นวชัพชื 
โดยตัวควบคุมชนิดต่าง ๆ รวมกัน ไม่จ าเป็นต่อการควบคุมที่ได้รบัความส าเร็จ จึงไม่จ าเป็นที่จะต้องใช้           
ตวัควบคุมหลายชนิด การใช้ตวัควบคุมให้น้อยชนิดลง จะเป็นการน าไปสู่ประสิทธภิาพที่สูงขึ้น กบัจะเป็นการ
คุม้ค่ามากกว่าอกีดว้ย 
 

ในประเทศไทย ในการด าเนินการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิทีัง้หมด 17 โครงการ ความส าเรจ็ในการ
ควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิโีดยการใชต้วัควบคุมเพยีงชนิดเดยีว พบไดใ้นความส าเรจ็ของการควบคุมต้นผกัเป็ดน ้า 
(alligator weed, Alternanthera philoxeroides, Amaranthaceae) ทัว่ประเทศไทย โดยการใช้ด้วงผักเป็ด 
(Agasicles hygrophila, Coleoptera:  Chrysomelidae)  ที่น า เข้ามาจากอาร์เจนตินา  ผ่านฟลอริดา และ
ออสเตรเลีย เมื่อ ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524)  และเริ่มปลดปล่อยครัง้แรกเมื่อ ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) และ 
ความส าเร็จของการควบคุมต้นสาบหมา (Crofton weed หรือ Maui pamakani, Ageratina adenophora, 
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Asteraceae) ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ตัง้แต่ที่ระดบัความสูง 900 เมตรขึน้ไปจนถงึยอดดอยอนิทน์ 
จังหวัดเชียงใหม่ที่ ระดับความสูง  2,565 เมตร  โดยการใช้แมลงบัว่ท าปม  (Eupatorium gall midge, 
Procecidochares utilis, Diptera: Tephritidae) ที่น าเขา้มาจากเมก็ซโิกผ่านฮาวาย เมื่อ ค.ศ. 1991 และ 1992 
(พ.ศ. 2534 และ 2535)  และเริม่ปลดปล่อยครัง้แรกเมือ่ ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) ซึง่เป็นการควบคุมวชัพชืโดย
ชวีวธิแีบบคลาสสกิ และ ในการใช้ตวัควบคุมในท้องถิน่เพยีงชนิดเดยีวที่ไดร้บัความส าเรจ็ในการควบคุมแบบ
แพรข่ยาย คอืการใชผ้เีสือ้หนอนจอก (water lettuce moth, Spodoptera pectinicornis, Lepidoptera: Noctuidae
) ในการควบคุมจอก  (water lettuce, Pistia stratiotes, Araceae) และการใช้ด้วงหมัด  (Altica foevicollis, 
Coleoptera:  Chrysomelidae)  ในการควบคุมแพงพวยน ้ า  (Ludwigia ascendens, Onagracae)  (Julien & 
Griffiths,1998; Winston et al., 2014; Saengyot, 2018) 
 

ในการประเมนิประสทิธภิาพของตวักระท าการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ Morin et al. 
(2009) ท าการทบทวนประเดน็หลกั แนวทางการควบคุม และการวเิคราะห์ต่าง ๆ เพื่อทีจ่ะเป็นการช่วยส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการพฒันาแผนงาน ในการประเมนิประสทิธภิาพของตวักระท าการควบคุมตามขัน้ตอนต่าง ๆ ของ
การด าเนินการ ตัง้แต่การคดัเลอืกตวัควบคุม การน าเข้า การทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพืชอาศยั การ
เพาะเลีย้ง ก่อนและหลงัการปลดปล่อยในภาคสนาม แต่ค าแนะน าทัง้หมดส่วนใหญ่เป็นทฤษฎ ีทีจ่ะน าไปปฏบิตัิ
อยา่งต่อเนื่องกนัตลอดอายขุองโครงการไมไ่ดแ้ละไมคุ่ม้ทุน 
 

ส่วนการประเมนิผลของโครงการในภาพรวม And rés  et al. (1976) กล่าวว่าการศกึษาทีเ่กีย่วกบั
การประเมนิผล ไม่เป็นสิง่ที่จ าเป็นต่อความส าเรจ็ของโครงการเท่าใรนัก แต่จะเป็นทศิทางของการด าเนินการ
และความส าเรจ็ของโครงการที่จะด าเนินการในอนาคต และจะเป็นการดทีี่ควรมกีารเฝ้าตดิตาม (monitoring) 
ประชากรของศตัรูธรรมชาติหรอืตวัควบคุม ที่มคีวามสมัพนัธ์กันกับความเสียหายต่อวชัพืชเป้าหมาย โดย
ผลกระทบอาจแตกต่างกนัไป จากทีเ่ป็นการเด่นชดั ท าลายวชัพชืไดอ้ย่างรวดเรว็ ลดการแข่งขนักบัพชืชนิดอื่น 
ๆ ในชุมชนพืชนัน้ กับกล่าวเพิ่มเติมว่า การใช้ภาพถ่ายแบบ “ก่อนและหลงั” (before and after) สามารถ
น ามาใชแ้สดงใหเ้หน็ความส าเรจ็ หรอืความลม้เหลวของโครงการไดเ้ป็นอบ่างด ี
 

ทัง้นี้ในภาพรวม การประเมนิผลของโครงการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ี Liang & Hamai (1976) แบ่ง
ระดบัของการควบคุมออกตามรปูธรรมอย่างคร่าวๆ และงา่ยๆ เป็น 

 
         1. การควบคุมทีไ่ดผ้ลเป็นบางส่วน (Partial control)  
         2. การควบคุมทีไ่ดผ้ลมากพอสมควร (Substantial control)  
         3. การควบคุมทีไ่ดร้บัความส าเรจ็สมบรูณ์ (Complete control) 
         4. การควบคุมทีไ่มม่ผีล (No control) 
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โดยบ่อยครัง้ในการประเมนิผลแบบง่ายๆ ต่อสาธารณชน จะมกีารแสดงเป็นภาพถ่ายของพื้นที่ที่
ได้รบัความส าเรจ็เป็นแบบ “ก่อน” (before) และ “หลงั” (after) การปลดปล่อยตวักระท าการควบคุม (control 
agent) ในภาคสนาม เช่น การน าด้วงหมดัผกัเป็ดน ้า Agasicles hygrophila จากฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา ซึ่ง
น าเข้ามาจากถิ่นดัง้เดมิในประเทศอาร์เจนตนิา เข้าไปใช้ควบคุมผกัเป็ดน ้า Alternanthera philoxeroides ใน
สหรฐัอเมรกิา เมื่อ ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) แล้วมกีารน าไปใช้ในออสเตรเลยี เมื่อ ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520)  
รวมทัง้ประเทศไทยด้วยเมื่อ ค.ศ. 1981  (พ.ศ. 2524)  (Julien, 1981; Julien & Griffiths, 1998; Napompeth, 
1990a,b, 1992a,b,c) จนไดร้บัผลการควบคุมทีส่ าเรจ็สมบรูณ์ “ก่อน” (before) และ “หลงั” (after) การปลดปล่อย 
(ภาพที ่2.4)  
 

 
 

ภาพท่ี 2.4  การควบคุมผกัเป็ดโดยชวีวธิใีนออสเตรเลยี โดยการใช้ด้วงหมดัผกัเป็ดน ้า Agasicles hygrophila             
ที่น าเข้ามาจากอาร์เจนตินา (แหล่งที่มา: ดดัแปลงจาก ศมาพร แสงยศ และ Shon Schooler         
CSIRO Entomology, Long Pocket Laboratories, Indooroopilly, Queensland Australia) 

 
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ศัตรูธรรมชาติที่ใช้เป็นตัวกระท าการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี เป็น

สิง่มชีวีติทีก่นิพชืเป็นอาหาร เช่น แมลงหรอืไรชนิดต่าง ๆ หรอืเชือ้โรคพชื จงึท าใหเ้กดิมคี าถามอยูเ่สมอว่า ถ้า
หากวชัพชืในเป้าหมายถูกกนิหรอืท าลายหมดไปแลว้ จะม ี“ความเสีย่ง” (risk) หรอืไม่ ว่าตวักระท าการควบคุม
เหล่านัน้จะไปกินหรอืท าลายพืช   ที่มคีวามส าคญัทางเศรษฐกิจหรอืพืชใกล้เคียงกันชนิดอื่น จนกลายเป็น
ศตัรพูชืชนิดใหม ่หรอื จะม ี“ความปลอดภยั” (safety) ในการใชห้รอืไม่ ซึง่โดยขอ้เทจ็จรงิแล้ว ความปลอดภยั
ของศตัรธูรรมชาตทิีจ่ะน าเขา้มาใชน้ัน้ จะมพีธิกีาร (protocol) ทีจ่ะตอ้งผ่านการทดสอบความปลอดภยัเป็นอย่าง
ด ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ “การทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพืชอาศัย” (host specificity test) โดยต้องมกีาร
ด าเนินการทัง้ในท้องถิน่เดมิ และในประเทศปลายทางที่จะน าเข้าไปใช้ อย่างเข้มงวด ภายใต้สภาพโรงเลี้ยง
แมลงกกักนั (insect quarantine) ก่อนทีจ่ะมกีารน าไปปลดปล่อยในภาคสนาม (field release)  
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โดยทัว่ไปเช่นกนั ในธรรมชาตแิทบจะไม่มคีวามเป็นไปได ้ทีศ่ตัรธูรรมชาตจิะขาดอาหาร เพราะว่า
ศตัรธูรรมชาตจิะไมส่ามารถปราบปรามวชัพชืเป้าหมายใหห้มดสิน้ไปอยา่งสมบูรณ์ (complete eradication) โดย
การท าลายทุกส่วนของพชืเป้าหมายทุกตน้ได ้ ดงันัน้ ถา้การควบคุมไดร้บัความส าเรจ็เป็นอย่างด ีและเมือ่วชัพชื
ในเป้าหมายลดลง ประชากรของศตัรูธรรมชาตกิ็จะลดลงตามไปด้วย เป็นการสร้างระดบัสมดุล  (equilibrium 
level) ใหม ่ไมม่กีารเจรญิเตบิโตของศตัรธูรรมชาตแิบบประชากรของมลัธสั (Malthusian population) (Malthus, 
1798)   ทีไ่ม่สิน้สุด หรอืถ้าหากวชัพชืในเป้าหมายถูกกนิหรอืท าลายจนหมดสิน้ไปแลว้ ศตัรธูรรมชาตชินิดนัน้ก็
จะขาดอาหาร ไม่สามารถอยู่รอดหรอืขยายพนัธุไ์ด ้และจะสูญพนัธุไ์ปเอง แต่สถานภาพดงักล่าวกจ็ะไม่เกิดขึน้
ไดง้า่ย ๆ เพราะศตัรธูรรมชาตจิะตอ้งปรบัความเป็นอยู่ของตน เพื่อการอยูร่อดตาม “ความสมดุลตามธรรมชาต”ิ 
(Balance of nature) และตัง้แต่มกีารด าเนินการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิเีป็นเวลามากกว่า 100 ปีมาแลว้ ยงัไม่
เคยมปีรากฏการณ์ ทีศ่ตัรธูรรมชาตชินิดใดกต็ามทีม่กีารน าเขา้มาใช ้และรวมทัง้การใชศ้ตัรธูรรมชาตใินทอ้งถิน่
ด้วย ที่ศตัรูธรรมชาตเิหล่านัน้ จะสามารถปรบัเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นศตัรูพชืได้  กบัได้มกีารประเมนิความ
เสี่ยงของความเป็นไปได้ (probability) ที่จะเกิดสภาพการณ์ ที่ศตัรูธรรมชาตเิหล่านัน้ จะววิฒันาการมาเป็น
ศตัรูพชืได้ มคี่าอยู่ที่ระหว่าง 1 ใน 10 ล้าน ถงึ 1 ใน 100 ล้าน ของการใช้ศตัรูธรรมชาตจิากต่างประเทศ และ 
การใชศ้ตัรธูรรมชาตใินทอ้งถิน่ตามล าดบั (Paynter, 2008) 
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โดยบ่อยครัง้ในการประเมนิผลแบบง่ายๆ ต่อสาธารณชน จะมกีารแสดงเป็นภาพถ่ายของพื้นที่ที่
ได้รบัความส าเรจ็เป็นแบบ “ก่อน” (before) และ “หลงั” (after) การปลดปล่อยตวักระท าการควบคุม (control 
agent) ในภาคสนาม เช่น การน าด้วงหมดัผกัเป็ดน ้า Agasicles hygrophila จากฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา ซึ่ง
น าเข้ามาจากถิ่นดัง้เดมิในประเทศอาร์เจนตนิา เข้าไปใช้ควบคุมผกัเป็ดน ้า Alternanthera philoxeroides ใน
สหรฐัอเมรกิา เมื่อ ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) แล้วมกีารน าไปใช้ในออสเตรเลยี เมื่อ ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520)  
รวมทัง้ประเทศไทยด้วยเมื่อ ค.ศ. 1981  (พ.ศ. 2524)  (Julien, 1981; Julien & Griffiths, 1998; Napompeth, 
1990a,b, 1992a,b,c) จนไดร้บัผลการควบคุมทีส่ าเรจ็สมบรูณ์ “ก่อน” (before) และ “หลงั” (after) การปลดปล่อย 
(ภาพที ่2.4)  
 

 
 

ภาพท่ี 2.4  การควบคุมผกัเป็ดโดยชวีวธิใีนออสเตรเลยี โดยการใช้ด้วงหมดัผกัเป็ดน ้า Agasicles hygrophila             
ที่น าเข้ามาจากอาร์เจนตินา (แหล่งที่มา: ดดัแปลงจาก ศมาพร แสงยศ และ Shon Schooler         
CSIRO Entomology, Long Pocket Laboratories, Indooroopilly, Queensland Australia) 

 
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ศัตรูธรรมชาติที่ใช้เป็นตัวกระท าการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี เป็น

สิง่มชีวีติทีก่นิพชืเป็นอาหาร เช่น แมลงหรอืไรชนิดต่าง ๆ หรอืเชือ้โรคพชื จงึท าใหเ้กดิมคี าถามอยู่เสมอว่า ถ้า
หากวชัพชืในเป้าหมายถูกกนิหรอืท าลายหมดไปแลว้ จะม ี“ความเสีย่ง” (risk) หรอืไม่ ว่าตวักระท าการควบคุม
เหล่านัน้จะไปกินหรอืท าลายพืช   ที่มคีวามส าคญัทางเศรษฐกิจหรอืพืชใกล้เคียงกันชนิดอื่น จนกลายเป็น
ศตัรพูชืชนิดใหม ่หรอื จะม ี“ความปลอดภยั” (safety) ในการใชห้รอืไม่ ซึง่โดยขอ้เทจ็จรงิแล้ว ความปลอดภยั
ของศตัรธูรรมชาตทิีจ่ะน าเขา้มาใชน้ัน้ จะมพีธิกีาร (protocol) ทีจ่ะตอ้งผ่านการทดสอบความปลอดภยัเป็นอย่าง
ด ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ “การทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพืชอาศัย” (host specificity test) โดยต้องมกีาร
ด าเนินการทัง้ในท้องถิน่เดมิ และในประเทศปลายทางที่จะน าเข้าไปใช้ อย่างเข้มงวด ภายใต้สภาพโรงเลี้ยง
แมลงกกักนั (insect quarantine) ก่อนทีจ่ะมกีารน าไปปลดปล่อยในภาคสนาม (field release)  
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โดยทัว่ไปเช่นกนั ในธรรมชาตแิทบจะไม่มคีวามเป็นไปได ้ทีศ่ตัรธูรรมชาตจิะขาดอาหาร เพราะว่า
ศตัรธูรรมชาตจิะไมส่ามารถปราบปรามวชัพชืเป้าหมายใหห้มดสิน้ไปอยา่งสมบูรณ์ (complete eradication) โดย
การท าลายทุกส่วนของพชืเป้าหมายทุกตน้ได ้ ดงันัน้ ถา้การควบคุมไดร้บัความส าเรจ็เป็นอย่างด ีและเมือ่วชัพชื
ในเป้าหมายลดลง ประชากรของศตัรูธรรมชาตกิ็จะลดลงตามไปด้วย เป็นการสร้างระดบัสมดุล  (equilibrium 
level) ใหม ่ไมม่กีารเจรญิเตบิโตของศตัรธูรรมชาตแิบบประชากรของมลัธสั (Malthusian population) (Malthus, 
1798)   ทีไ่ม่สิน้สุด หรอืถ้าหากวชัพชืในเป้าหมายถูกกนิหรอืท าลายจนหมดสิน้ไปแลว้ ศตัรธูรรมชาตชินิดนัน้ก็
จะขาดอาหาร ไม่สามารถอยู่รอดหรอืขยายพนัธุไ์ด ้และจะสูญพนัธุไ์ปเอง แต่สถานภาพดงักล่าวกจ็ะไม่เกิดขึน้
ไดง้า่ย ๆ เพราะศตัรธูรรมชาตจิะตอ้งปรบัความเป็นอยู่ของตน เพื่อการอยูร่อดตาม “ความสมดุลตามธรรมชาต”ิ 
(Balance of nature) และตัง้แต่มกีารด าเนินการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิเีป็นเวลามากกว่า 100 ปีมาแลว้ ยงัไม่
เคยมปีรากฏการณ์ ทีศ่ตัรธูรรมชาตชินิดใดกต็ามทีม่กีารน าเขา้มาใช ้และรวมทัง้การใชศ้ตัรธูรรมชาตใินทอ้งถิน่
ด้วย ที่ศตัรูธรรมชาตเิหล่านัน้ จะสามารถปรบัเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นศตัรูพชืได้  กบัได้มกีารประเมนิความ
เสี่ยงของความเป็นไปได้ (probability) ที่จะเกิดสภาพการณ์ ที่ศตัรูธรรมชาติเหล่านัน้ จะววิฒันาการมาเป็น
ศตัรูพชืได้ มคี่าอยู่ที่ระหว่าง 1 ใน 10 ล้าน ถงึ 1 ใน 100 ล้าน ของการใช้ศตัรูธรรมชาตจิากต่างประเทศ และ 
การใชศ้ตัรธูรรมชาตใินทอ้งถิน่ตามล าดบั (Paynter, 2008) 
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บทท่ี 3 
การทบทวนเอกสาร (Literature Review) 

 

 
ทรพัยากรหลกัของการศึกษา การค้นคว้า และการวจิยัที่เกี่ยวกบัการควบคุมแมลงศตัรูพชืและ

วชัพชืโดยชวีวธิ ีตลอดจนการด าเนินงานต่าง ๆ ในเรื่องใดก็ตาม นอกเหนือไปจากค านิยามโดยเฉพาะ และ
ขอบเขตของการด าเนินงาน คอืการทบทวนเอกสารวชิาการพืน้ฐานและเอกสารวชิาการทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนชื่อ
บุคลากร ผูเ้ชีย่วชาญ นักวจิยั นักวชิาการ องคก์ร และสถาบนัทีเ่กี่ยวขอ้ง ในสาขาวชิาการหลกั สาขาวชิาการ
รอง และสาขาวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง ดว้ยเหตุนี้ จงึมคีวามจ าเป็นเบือ้งตน้ทีเ่ราจะตอ้งท าความรูจ้กัและความคุน้เคย
กบัเอกสารเหล่านัน้ เพื่อการอ้างองิ บรบิท แนวความคดิ และแนวทางของการด าเนินงาน หรอืแมแ้ต่ปรชัญาที่
ส าคญัในแต่ละเรือ่งนัน้ 
 

การทบทวนเอกสารทีเ่กี่ยวกบัการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีอาจแยกออกไดเ้ป็นการทบทวนเอกสาร
พืน้ฐาน (Review of Basic Literature) การทบทวนเอกสารวชิาการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ ี
(Review of pertinent literature) วารสารวชิาการทีเ่กี่ยวขอ้ง (Pertinent periodicals)  และ เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง
กับการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี ในประเทศไทย (Pertinent literature on biological control of weeds in 
Thailand) 

 

3.1 การทบทวนเอกสารพ้ืนฐาน (Review of Basic Literature) 
 

ในการตรวจทบทวนเอกสารพืน้ฐานเบือ้งตน้ ทีเ่กีย่วกบัการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีมบีทความหลกั
ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วกบัการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีโดย 
 

1. Carl B. Huffaker (1957, 1959, 1964) และ Bennett (1984) เกี่ยวกบัการควบคุมวชัพชืโดยชวี
วิธีโดยการใช้แมลง ตัวอย่างของ “การขดัแย้งผลประโยชน์” (Conflict of interest) ของการ
ด าเนินการควบคุมวชัพชืชนิดต่าง ๆ 

2. Frank Wilson (1960) เกี่ยวกบัการควบคุมแมลงและวชัพชืโดยชวีวธิ ีในออสเตรเลยีและปาปัว
นิวกนิี  

3. Frank Wilson (1964) เกี่ยวกับโครงการการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีทัว่ไป ของวชัพืชล้มลุก 
วชัพชืพืน้เมอืง และวชัพชืน ้า 

4. V.P. Rao et al. (1971) เกี่ยวกบัการควบคุมแมลงและศตัรูพชืชนิดอื่น ๆ โดยชวีวธิ ีในภูมภิาค
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละภาคพืน้แปซฟิิก 
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5. Lloyd A. Andres & Fred D. Bennett (1975) เกีย่วกบัการทบทวนเอกสารดา้นการควบคุมวชัพชืน ้า
โดยชวีวธิ ีโดยการใช้ตวัท าการควบคุมชนิดต่าง ๆ และการควบคุมผกัเป็ดน ้า ผกัตบชวา สาหร่าย
ญีปุ่่ น และจอกหหูนู 

6. G.S. Schuytema (1977) ทบทวนเอกสารเกี่ยวกบัการควบคุมสิง่รบกวนในน ้า (aquatic nuisance) 
ทีเ่ป็นสิง่มชีวีติในน ้าทัง้พชืและสตัวโ์ดยชวีวธิ ีในการควบคุมพชืน ้าขนาดใหญ่ (macrophytes) มกีาร
ใช้แมลงและไร หอยชนิดต่าง ๆ กุ้ง crayfish เต่า ปลา และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยน ้านม เช่น นากหญ้า 
(nutria, Myocaster coypu, Myocastoridae) และ แมนนาทหีรอืพะยนูหางกลม 

7. Curtis P. Clausen (1978) เกีย่วกบัการทบทวนเอกสารการน าตวัเบยีนและตวัห ้าของศตัรพูชืทีม่ขีา
เป็นรยางค์และแมลงศัตรูธรรมชาติของวัชพืช ที่มีการน าเข้ามาใช้กันทัว่โลก  และในประเทศ
สหรฐัอเมรกิารวมทัง้ฮาวาย จนถงึ ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511)     

8. Richard D. Goeden (1978) เกี่ยวกบัการทบทวนเอกสารของโครงการการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิี
ทัว่โลกในขณะนัน้จนถงึ ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2511) 

9. Raghavan Charudattan & H. Lynn Walker (1982) เกีย่วกบัการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิโีดยการใช้
เชื้อโรคพืช  ทัง้แบบวิธีดัง้เดิม (traditional method) และ การพฒันาการเพาะเลี้ยงและการผลติ     
“ยาเชือ้ก าจดัวชัพชื” (microbial herbicides) เป็นการคา้  

10. Rachel C. McFadyen (1998) เกี่ยวกบัภาพรวมของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีในกรอบของการ
ควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบเพิม่ขยาย และ แบบคลาสสกิ และประเทศต่าง ๆ ทีม่กีารด าเนินการ  

11. การจดัพมิพเ์อกสารเรื่อง “การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีบญัชรีายชื่อตวักระท าการควบคุมและวชัพชื
เป้าหมายทัว่โลก” (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
เป็นการพมิพ์ครัง้ที่ 1 ถึง 4 ซึ่งในการอ้างองิที่เรยีกกนัว่า “Julien’s Catalogue” (แคตาลอกของจู
เลยีน) โดยจ านวนชนิดของวชัพชืทีม่กีารด าเนินการควบคุมโดยชวีวธิทีัว่โลกเพิม่ขึน้จาก 82 ชนิดใน 
ค.ศ. 1982 เป็น 93, 117 และ 133 ชนิด ใน ค.ศ. 1987, 1992 และ 1998 ตามล าดบั จดัพมิพ์โดย 
ACIAR และ CABI Publishing และต่อมามกีารปรบัปรุงแก้ไขและเพิม่เตมิเอกสารฉบบันี้ในรูปแบบ 
electronic format (www. ibiocontrol.org/catalog/) และ เป็นเล่ม เป็นการพมิพ ์“Julien’s Catalogue” 
ครัง้ที ่5 โดย Winston et al. (2014) จดัพมิพโ์ดย USDA Forest Service, Forest Health Technology 
Enterprise Team (FHTET), Morgantown, West Virginia ครอบคลุมโครงการการควบคุมวัชพืช
โดยชวีวธิใีน 130 ประเทศ ตวักระท าการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ี551 ชนิด และวชัพชืในเป้าหมาย 
224 ชนิด ซึง่ส่วนใหญ่เป็นโครงการทีม่กีารด าเนินการในประเทศสหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี แคนาดา 
แอฟรกิาใต้ และ นิวซแีลนด์ รวมทัง้โครงการการควบคุมวชัพืชโดยชวีวธิี ในทุกประเทศที่มกีาร
ด าเนินการ รวมทัง้ในประเทศไทยดว้ย  
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บทท่ี 3 
การทบทวนเอกสาร (Literature Review) 

 

 
ทรพัยากรหลกัของการศึกษา การค้นคว้า และการวจิยัที่เกี่ยวกบัการควบคุมแมลงศตัรูพชืและ

วชัพชืโดยชวีวธิ ีตลอดจนการด าเนินงานต่าง ๆ ในเรื่องใดก็ตาม นอกเหนือไปจากค านิยามโดยเฉพาะ และ
ขอบเขตของการด าเนินงาน คอืการทบทวนเอกสารวชิาการพืน้ฐานและเอกสารวชิาการทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนชื่อ
บุคลากร ผูเ้ชีย่วชาญ นักวจิยั นักวชิาการ องคก์ร และสถาบนัทีเ่กี่ยวขอ้ง ในสาขาวชิาการหลกั สาขาวชิาการ
รอง และสาขาวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง ดว้ยเหตุนี้ จงึมคีวามจ าเป็นเบือ้งตน้ทีเ่ราจะตอ้งท าความรูจ้กัและความคุน้เคย
กบัเอกสารเหล่านัน้ เพื่อการอ้างองิ บรบิท แนวความคดิ และแนวทางของการด าเนินงาน หรอืแมแ้ต่ปรชัญาที่
ส าคญัในแต่ละเรือ่งนัน้ 
 

การทบทวนเอกสารทีเ่กี่ยวกบัการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีอาจแยกออกไดเ้ป็นการทบทวนเอกสาร
พืน้ฐาน (Review of Basic Literature) การทบทวนเอกสารวชิาการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ ี
(Review of pertinent literature) วารสารวชิาการทีเ่กี่ยวขอ้ง (Pertinent periodicals)  และ เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง
กับการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี ในประเทศไทย (Pertinent literature on biological control of weeds in 
Thailand) 

 

3.1 การทบทวนเอกสารพ้ืนฐาน (Review of Basic Literature) 
 

ในการตรวจทบทวนเอกสารพืน้ฐานเบือ้งตน้ ทีเ่กีย่วกบัการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีมบีทความหลกั
ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วกบัการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีโดย 
 

1. Carl B. Huffaker (1957, 1959, 1964) และ Bennett (1984) เกี่ยวกบัการควบคุมวชัพชืโดยชวี
วิธีโดยการใช้แมลง ตัวอย่างของ “การขดัแย้งผลประโยชน์” (Conflict of interest) ของการ
ด าเนินการควบคุมวชัพชืชนิดต่าง ๆ 

2. Frank Wilson (1960) เกี่ยวกบัการควบคุมแมลงและวชัพชืโดยชวีวธิ ีในออสเตรเลยีและปาปัว
นิวกนิี  

3. Frank Wilson (1964) เกี่ยวกับโครงการการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีทัว่ไป ของวชัพืชล้มลุก 
วชัพชืพืน้เมอืง และวชัพชืน ้า 

4. V.P. Rao et al. (1971) เกี่ยวกบัการควบคุมแมลงและศตัรูพชืชนิดอื่น ๆ โดยชวีวธิ ีในภูมภิาค
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละภาคพืน้แปซฟิิก 
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5. Lloyd A. Andres & Fred D. Bennett (1975) เกีย่วกบัการทบทวนเอกสารดา้นการควบคุมวชัพชืน ้า
โดยชวีวธิ ีโดยการใช้ตวัท าการควบคุมชนิดต่าง ๆ และการควบคุมผกัเป็ดน ้า ผกัตบชวา สาหร่าย
ญีปุ่่ น และจอกหหูนู 

6. G.S. Schuytema (1977) ทบทวนเอกสารเกี่ยวกบัการควบคุมสิง่รบกวนในน ้า (aquatic nuisance) 
ทีเ่ป็นสิง่มชีวีติในน ้าทัง้พชืและสตัวโ์ดยชวีวธิ ีในการควบคุมพชืน ้าขนาดใหญ่ (macrophytes) มกีาร
ใช้แมลงและไร หอยชนิดต่าง ๆ กุ้ง crayfish เต่า ปลา และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยน ้านม เช่น นากหญ้า 
(nutria, Myocaster coypu, Myocastoridae) และ แมนนาทหีรอืพะยนูหางกลม 

7. Curtis P. Clausen (1978) เกี่ยวกบัการทบทวนเอกสารการน าตวัเบยีนและตวัห ้าของศตัรพูชืทีม่ขีา
เป็นรยางค์และแมลงศัตรูธรรมชาติของวัชพืช ที่มีการน าเข้ามาใช้กันทัว่โลก  และในประเทศ
สหรฐัอเมรกิารวมทัง้ฮาวาย จนถงึ ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511)     

8. Richard D. Goeden (1978) เกี่ยวกบัการทบทวนเอกสารของโครงการการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิี
ทัว่โลกในขณะนัน้จนถงึ ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2511) 

9. Raghavan Charudattan & H. Lynn Walker (1982) เกีย่วกบัการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิโีดยการใช้
เชื้อโรคพืช  ทัง้แบบวิธีดัง้เดิม (traditional method) และ การพฒันาการเพาะเลี้ยงและการผลติ     
“ยาเชือ้ก าจดัวชัพชื” (microbial herbicides) เป็นการคา้  

10. Rachel C. McFadyen (1998) เกี่ยวกบัภาพรวมของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีในกรอบของการ
ควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบเพิม่ขยาย และ แบบคลาสสกิ และประเทศต่าง ๆ ทีม่กีารด าเนินการ  

11. การจดัพมิพเ์อกสารเรื่อง “การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีบญัชรีายชื่อตวักระท าการควบคุมและวชัพชื
เป้าหมายทัว่โลก” (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
เป็นการพมิพ์ครัง้ที่ 1 ถึง 4 ซึ่งในการอ้างอิงที่เรยีกกนัว่า “Julien’s Catalogue” (แคตาลอกของจู
เลยีน) โดยจ านวนชนิดของวชัพชืทีม่กีารด าเนินการควบคุมโดยชวีวธิทีัว่โลกเพิม่ขึน้จาก 82 ชนิดใน 
ค.ศ. 1982 เป็น 93, 117 และ 133 ชนิด ใน ค.ศ. 1987, 1992 และ 1998 ตามล าดบั จดัพมิพ์โดย 
ACIAR และ CABI Publishing และต่อมามกีารปรบัปรุงแก้ไขและเพิม่เตมิเอกสารฉบบันี้ในรูปแบบ 
electronic format (www. ibiocontrol.org/catalog/) และ เป็นเล่ม เป็นการพมิพ ์“Julien’s Catalogue” 
ครัง้ที ่5 โดย Winston et al. (2014) จดัพมิพโ์ดย USDA Forest Service, Forest Health Technology 
Enterprise Team (FHTET), Morgantown, West Virginia ครอบคลุมโครงการการควบคุมวัชพืช
โดยชวีวธิใีน 130 ประเทศ ตวักระท าการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ี551 ชนิด และวชัพชืในเป้าหมาย 
224 ชนิด ซึง่ส่วนใหญ่เป็นโครงการทีม่กีารด าเนินการในประเทศสหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี แคนาดา 
แอฟรกิาใต้ และ นิวซแีลนด์ รวมทัง้โครงการการควบคุมวชัพืชโดยชวีวธิี ในทุกประเทศที่มกีาร
ด าเนินการ รวมทัง้ในประเทศไทยดว้ย  
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ทัง้นี้ Huffaker (1959) กล่าวถงึหลกัการและแนวความคดิของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิโีดยการ
ใชแ้มลง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ “การขดัแยง้ผลประโยชน์” (Conflict of interest) ว่าพชืชนิดใดชนิดหนึ่งทีเ่กดิขึน้มา
ในพืน้ทีท่ีไ่ม่เป็นทีต่้องการ ถอืว่าเป็นวชัพชืหรอืไม่ พชืทีเ่ป็นตวัท าความเสยีหายในสถานทีห่นึ่งอาจเป็นพชืที่มี
คุณค่าในอกีสถานทีห่นึ่ง หรอื ในสถานทีเ่ดยีวกนั พชืชนิดนัน้อาจเป็นทีป่รารถนาของชุมชนกลุ่มหนึ่ง แต่ไมเ่ป็น
ทีต่้องการของชุมชนอกีกลุ่มหนึ่ง ความเสีย่งของการน าแมลงเขา้มาควบคุม ( introduction) ความเฉพาะเจาะจง
พืชอาศัย (host specificity) การทดสอบโดยการให้อดอาหาร (starvation test) และ ความเป็นไปได้ของ
ความส าเรจ็ พรอ้มยกตวัอยา่งโครงการควบคุมตน้ผกากรอง ในฮาวาย โครงการควบคุมตน้กระะบองเพชรหนาม
เสมา ในออสเตรเลยี อนิเดยีและศรลีงักา แอฟรกิาใต้ ฮาวาย และ มอรเิชยีส  โครงการควบคุมต้นโคลงเคลงขน
ต่อมในฟิจิ และ ฮาวาย โครงการควบคุมต้นสาบหมา และ โครงการควบคุมหญ้าแห้วหมูในฮาวาย และ 
ออสเตรเลยี 
 

Wilson (1960) ในการศกึษาทบทวนเกี่ยวกบัการควบคุมแมลงและวชัพชืโดยชวีวธิ ีในออสเตรเลยี
และปาปัวนิวกนิี กล่าวถงึการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีของวชัพชืเหล่านี้ คอื 
 

1. การควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา (prickly pears) (Opuntia spp., Cactaceae) สองชนิดคอื 
Opuntia inermis และ O. stricta ในออสเตรเลยี โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพืน้ทีร่ะบาดรอ้ยละ 80 ที่
อยูใ่นรฐัควนีสแ์ลนด ์

2. การควบคุมตน้บวัทอง (St. John’s wort) (Hypericum perforatum, Guttiferae) 
3. การควบคุมตน้ผกากรอง (lantana) (Lantana camara, Verbenaceae)  
4. การควบคุมต้นสาบหมา (Crofton weed หรือ Maui pamakani) (Ageratina adenophora, 

Asteraceae)  
5. การควบคุมตน้ gorse (Ulex europaeus, Leguminosae)   
6. การควบคุมตน้กระชบั (noogoora bur หรอื cocklebur) (Xanthium strumarium, Asteraceae) 
7. การควบคุมตน้ขาง (ragwort) (Senecio jacobaea, Asteraceae) 
8. การควบคุมหญา้แหว้หม ู(nut grass หรอื purple nutsedge) (Cyperus rotundus, Cyperaceae)  
9. การควบคุมหญา้งวงชา้ง (common heliotrope) (Heliotropium europaeum, Boraginaceae) 
10. การควบคุมตน้โครงกระดกู (skeleton weed) (Chondrilla juncea, Asteraceae) 

 
Wilson (1964) กล่าวถึงการยอมรบั ความส าเรจ็ และความก้าวหน้าเกี่ยวกบัการควบคุมวชัพืช    

โดยชวีวธิใีนภาพรวม และปัญหาที่เกิดจากวชัพชืต่างถิ่น (alien weeds) ในระบบนิเวศต่าง ๆ ตลอดจนการ
ควบคุมวชัพชืล้มลุก (annual weeds) เช่น หญ้างวงช้าง ต้นกระชบั และต้นหนามกระสุน การควบคุมวชัพชื
พืน้เมอืง (native weeds) และการควบคุมวชัพชืน ้า เช่น ผกัตบชวา และ จอกหหูนูยกัษ์โดยชวีวธิ ี 
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Rao et al. (1971) ในการศึกษาทบทวนการควบคุมแมลงและศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ โดยชีววิธี          
ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละภาคพืน้แปซฟิิก กล่าวถงึการควบคุมวชัพชืเหล่านี้ คอื 
  

1. การควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา ในอนิเดยีและศรลีงักา และอนิโดนีเซยีโดยการใชเ้พลีย้หอยโค
ชนิีล (cochineal insects) ในสกุล Dactylopius spp. (Hemiptera: Dactylopiidae) และ ในออสเตรเลยี 
และ นิวแคลโิดเนีย โดยการใชห้นอนผเีสือ้ตน้กระบองเพชร (cactus moth) (Cactoblastis cactorum, 
Lepidoptera: Pyralidae) ซึง่มถีิน่ดัง้เดมิอยูใ่นอารเ์จนตนิา แต่น าเขา้ไปจากออสเตรเลยี ซึง่น าเขา้ไป
ตัง้แต่ ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469) และเพลี้ยหอยโคชินีลในสกุล Dactylopius spp. จากอเมริกาใต้        
ทีน่ าเขา้มไปใชใ้นอนิเดยีและออสเตรเลยี ตัง้แต่ในช่วง ค.ศ. 1926 ซึง่ใหผ้ลในการควบคุมทีด่ ี

 

2. การควบคุมต้นผกากรอง ในอนิเดยี มาเลเซยี เกาะฟิจ ิหมู่เกาะคุก นิวแคลโิดเนีย และหมู่เกาะคา
โรไลน์ ในมหาสมทุรแปซฟิิก โดยตวักระท าการควบคุมทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสุดคอืมวนปีกแกว้ (tingid 
bug) (Teleonemia scrupulosa, Hemiptera: Tingidae) ซึง่มแีหล่งดัง้เดมิอยู่ในเมก็ซโิก น าเขา้ไปใน
ฮาวายตัง้แต่ ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) แต่น าเขา้ไปจากฮาวายผ่านมาทางออสเตรเลีย ซึง่น าเข้าไป
จากฮาวายตัง้แต่ ค.ศ. 1936 (พ.ศ. 2479) 

 

3. การควบคุมตน้โคลงเคลงขนต่อม (Koster’s curse) (Clidemia hirta, Melastomataceae) ในฟิจ ิและ 
หมู่ เกาะโซโลมอน โดยการใช้เพลี้ยไฟ ( thrips) (Liothrips urichi, Thysanopetra: Thripidae)            
ที่น าเข้าไปจากตรนิิแดด เมื่อ ค.ศ. 1930 (พ.ศ. 2473) ได้ผลดใีนเกาะฟิจ ิแต่ล้มเหลวในหมู่เกาะ
โซโลมอน 

 

4. การควบคุมวชัพืชกาฝากฝอยทอง (dodder) (Cuscuta reflexa, Convolvulaceae) ในปากีสถาน
ตะวันออก (ปัจจุบันคือบังคลาเทศ) เมื่อ  ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) โดยการใช้ด้วงงวง (weevil) 
(Smicronix roridus, Coleoptera: Curculionidae) จากปากีสถานตะวนัตก (ปัจจุบนัคอืปากีสถาน) 
โดยเมื่อการควบคุมได้ผลดีแล้ว ประชากรของด้วงงวงชนิดนี้สูญหายไป และไม่ปรากฏว่าได้
แพรก่ระจายออกไปสู่บรเิวณใกลเ้คยีง 

 

5. กา รค วบคุ มต้ น โ ด่ ไ ม่ รู้ ล้ ม  ( tobacco weed หรือ  elephant’ s foot)  ( Elephantopus mollis, 
Compositae) ในเกาะฟิจ ิโดยการใชแ้มลงวนัหนอนเจาะเมลด็ (tephritid seed fly) (Tetraeuaresta 
obscuriventris, Diptera: Tephritidae) น าเขา้ไปจากตรนิิแดด เมือ่ ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500)  

 

6. การควบคุมตน้สาบหมา (Crofton weed) (Ageratina adenophora, Asteraceae) ในอนิเดยี โดยการ
ใชแ้มลงวนัท าปม (tephritid gall fly) (Procecidochares utilis, Diptera: Tephritidae) ซึง่มถีิน่ก าเนิด
ดัง้เดมิอยู่ในเมก็ซโิก น าเข้าจากฮาวายผ่านนิวซแีลนด์เมื่อ ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506) แต่ไม่ได้ผล
เท่าทีค่วร 
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ทัง้นี้ Huffaker (1959) กล่าวถงึหลกัการและแนวความคดิของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิโีดยการ
ใชแ้มลง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ “การขดัแยง้ผลประโยชน์” (Conflict of interest) ว่าพชืชนิดใดชนิดหนึ่งทีเ่กดิขึน้มา
ในพืน้ทีท่ีไ่ม่เป็นทีต่้องการ ถอืว่าเป็นวชัพชืหรอืไม่ พชืทีเ่ป็นตวัท าความเสยีหายในสถานทีห่นึ่งอาจเป็นพชืที่มี
คุณค่าในอกีสถานทีห่นึ่ง หรอื ในสถานทีเ่ดยีวกนั พชืชนิดนัน้อาจเป็นทีป่รารถนาของชุมชนกลุ่มหนึ่ง แต่ไมเ่ป็น
ทีต่้องการของชุมชนอกีกลุ่มหนึ่ง ความเสีย่งของการน าแมลงเขา้มาควบคุม ( introduction) ความเฉพาะเจาะจง
พืชอาศัย (host specificity) การทดสอบโดยการให้อดอาหาร (starvation test) และ ความเป็นไปได้ของ
ความส าเรจ็ พรอ้มยกตวัอยา่งโครงการควบคุมตน้ผกากรอง ในฮาวาย โครงการควบคุมตน้กระะบองเพชรหนาม
เสมา ในออสเตรเลยี อนิเดยีและศรลีงักา แอฟรกิาใต้ ฮาวาย และ มอรเิชยีส  โครงการควบคุมต้นโคลงเคลงขน
ต่อมในฟิจิ และ ฮาวาย โครงการควบคุมต้นสาบหมา และ โครงการควบคุมหญ้าแห้วหมูในฮาวาย และ 
ออสเตรเลยี 
 

Wilson (1960) ในการศกึษาทบทวนเกี่ยวกบัการควบคุมแมลงและวชัพชืโดยชวีวธิ ีในออสเตรเลยี
และปาปัวนิวกนิี กล่าวถงึการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีของวชัพชืเหล่านี้ คอื 
 

1. การควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา (prickly pears) (Opuntia spp., Cactaceae) สองชนิดคอื 
Opuntia inermis และ O. stricta ในออสเตรเลยี โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพืน้ทีร่ะบาดรอ้ยละ 80 ที่
อยูใ่นรฐัควนีสแ์ลนด ์

2. การควบคุมตน้บวัทอง (St. John’s wort) (Hypericum perforatum, Guttiferae) 
3. การควบคุมตน้ผกากรอง (lantana) (Lantana camara, Verbenaceae)  
4. การควบคุมต้นสาบหมา (Crofton weed หรือ Maui pamakani) (Ageratina adenophora, 

Asteraceae)  
5. การควบคุมตน้ gorse (Ulex europaeus, Leguminosae)   
6. การควบคุมตน้กระชบั (noogoora bur หรอื cocklebur) (Xanthium strumarium, Asteraceae) 
7. การควบคุมตน้ขาง (ragwort) (Senecio jacobaea, Asteraceae) 
8. การควบคุมหญา้แหว้หม ู(nut grass หรอื purple nutsedge) (Cyperus rotundus, Cyperaceae)  
9. การควบคุมหญา้งวงชา้ง (common heliotrope) (Heliotropium europaeum, Boraginaceae) 
10. การควบคุมตน้โครงกระดกู (skeleton weed) (Chondrilla juncea, Asteraceae) 

 
Wilson (1964) กล่าวถึงการยอมรบั ความส าเรจ็ และความก้าวหน้าเกี่ยวกบัการควบคุมวชัพืช    

โดยชวีวธิใีนภาพรวม และปัญหาที่เกิดจากวชัพชืต่างถิ่น (alien weeds) ในระบบนิเวศต่าง ๆ ตลอดจนการ
ควบคุมวชัพชืล้มลุก (annual weeds) เช่น หญ้างวงช้าง ต้นกระชบั และต้นหนามกระสุน การควบคุมวชัพชื
พืน้เมอืง (native weeds) และการควบคุมวชัพชืน ้า เช่น ผกัตบชวา และ จอกหหูนูยกัษ์โดยชวีวธิ ี 
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Rao et al. (1971) ในการศึกษาทบทวนการควบคุมแมลงและศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ โดยชีววิธี          
ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละภาคพืน้แปซฟิิก กล่าวถงึการควบคุมวชัพชืเหล่านี้ คอื 
  

1. การควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา ในอนิเดยีและศรลีงักา และอนิโดนีเซยีโดยการใชเ้พลีย้หอยโค
ชนิีล (cochineal insects) ในสกุล Dactylopius spp. (Hemiptera: Dactylopiidae) และ ในออสเตรเลยี 
และ นิวแคลโิดเนีย โดยการใชห้นอนผเีสือ้ตน้กระบองเพชร (cactus moth) (Cactoblastis cactorum, 
Lepidoptera: Pyralidae) ซึง่มถีิน่ดัง้เดมิอยูใ่นอารเ์จนตนิา แต่น าเขา้ไปจากออสเตรเลยี ซึง่น าเขา้ไป
ตัง้แต่ ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469) และเพลี้ยหอยโคชินีลในสกุล Dactylopius spp. จากอเมริกาใต้        
ทีน่ าเขา้มไปใชใ้นอนิเดยีและออสเตรเลยี ตัง้แต่ในช่วง ค.ศ. 1926 ซึง่ใหผ้ลในการควบคุมทีด่ ี

 

2. การควบคุมต้นผกากรอง ในอนิเดยี มาเลเซยี เกาะฟิจ ิหมู่เกาะคุก นิวแคลโิดเนีย และหมู่เกาะคา
โรไลน์ ในมหาสมทุรแปซฟิิก โดยตวักระท าการควบคุมทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสุดคอืมวนปีกแกว้ (tingid 
bug) (Teleonemia scrupulosa, Hemiptera: Tingidae) ซึง่มแีหล่งดัง้เดมิอยู่ในเมก็ซโิก น าเขา้ไปใน
ฮาวายตัง้แต่ ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) แต่น าเขา้ไปจากฮาวายผ่านมาทางออสเตรเลีย ซึง่น าเข้าไป
จากฮาวายตัง้แต่ ค.ศ. 1936 (พ.ศ. 2479) 

 

3. การควบคุมตน้โคลงเคลงขนต่อม (Koster’s curse) (Clidemia hirta, Melastomataceae) ในฟิจ ิและ 
หมู่ เกาะโซโลมอน โดยการใช้เพลี้ยไฟ ( thrips) (Liothrips urichi, Thysanopetra: Thripidae)            
ที่น าเข้าไปจากตรนิิแดด เมื่อ ค.ศ. 1930 (พ.ศ. 2473) ได้ผลดใีนเกาะฟิจ ิแต่ล้มเหลวในหมู่เกาะ
โซโลมอน 

 

4. การควบคุมวชัพืชกาฝากฝอยทอง (dodder) (Cuscuta reflexa, Convolvulaceae) ในปากีสถาน
ตะวันออก (ปัจจุบันคือบังคลาเทศ) เมื่อ  ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) โดยการใช้ด้วงงวง (weevil) 
(Smicronix roridus, Coleoptera: Curculionidae) จากปากีสถานตะวนัตก (ปัจจุบนัคอืปากีสถาน) 
โดยเมื่อการควบคุมได้ผลดีแล้ว ประชากรของด้วงงวงชนิดนี้สูญหายไป และไม่ปรากฏว่าได้
แพรก่ระจายออกไปสู่บรเิวณใกลเ้คยีง 

 

5. กา รค วบคุ มต้ น โ ด่ ไ ม่ รู้ ล้ ม  ( tobacco weed หรือ  elephant’ s foot)  ( Elephantopus mollis, 
Compositae) ในเกาะฟิจ ิโดยการใชแ้มลงวนัหนอนเจาะเมลด็ (tephritid seed fly) (Tetraeuaresta 
obscuriventris, Diptera: Tephritidae) น าเขา้ไปจากตรนิิแดด เมือ่ ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500)  

 

6. การควบคุมตน้สาบหมา (Crofton weed) (Ageratina adenophora, Asteraceae) ในอนิเดยี โดยการ
ใชแ้มลงวนัท าปม (tephritid gall fly) (Procecidochares utilis, Diptera: Tephritidae) ซึง่มถีิน่ก าเนิด
ดัง้เดมิอยู่ในเมก็ซโิก น าเข้าจากฮาวายผ่านนิวซแีลนด์เมื่อ ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506) แต่ไม่ได้ผล
เท่าทีค่วร 



54 
 

 

7. การควบคุมต้นกระชับ (noogoora bur หรอืcocklebur) (Xanthium strumarium, Asteraceae) ใน
เกาะฟิจิ โดยการน าแมลงวันผลไม้เจาะเมล็ด (seed tephritid) (Euarestaa aequalis, Diptera: 
Tephritidae) ซึง่มถีิน่ก าเนิดดัง้เดมิอยู่ในแคลฟิอรเ์นีย แคนซัส และ เทกซสั สหรฐัอเมรกิาเมื่อ ค.ศ. 
1951) (พ.ศ. 2494) โดยน าเขา้ไปจากออสเตรเลยี ซึ่งน าเขา้มาจากสหรฐัอเมรกิาตัง้แต่ ค.ศ. 1932 
(พ.ศ. 2475) แต่ไมไ่ดผ้ลเท่าทีค่วร 

 

8. การควบคุมวัชพืชน ้ าชนิด ต่าง ๆ เช่น สาหร่ายหางกระรอก (hydrilla) (Hydrilla verticillata, 
Hydrocharitaceae) แหนแดง (water fern) (Azolla pinnata, Azollaceae) แหนเป็ด (duck weed) 
(Lemna minor, Lemnaceae) และจอกหูหนู (salvinia) (Salvinia cucullata, Salviniaceae) โดยการ
ใ ช้ ป ล ากินพืช  ( herbivorous fish)  เ ช่ น  ปล า เ ฉ าห รือ ปล า เ ฉ าฮื้ 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 หรอื ปลาตะเพียนเงิน (Java barb หรอื silver barb) 
(Barbonymus gonionotus (= Puntius javanicus), Cyprinidae) 

 

Andres & Bennett (1975) ในการทบทวนการควบคุมวชัพชืน ้าโดยชวีวธิ ีกล่าวถงึการใชต้วัท าการ
ควบคุมโดยชวีวธิชีนิดต่าง ๆ  เช่น ปลากนิพชื (herbivorous fish) เช่นปลาจนี (white amur) (Ctenopharyngodon 
idella)  หอย Marisa cornuarietis ยกเว้นในนาข้าว  และหอย Pomacea australis)  การใช้ กุ้ ง  crayfish 
(Orconectes causeyi) การใชแ้มมาทหีรอืพะยูนหางกลม (manatee, Trichechus manatus, Trichechidae) ใน
กายอานาและในฟลอรดิา และการใชแ้มลงชนิดต่าง ๆ โดยกล่าวถงึโครงการควบคุมผกัเป็ดน ้า (alligator weed, 
Alternanthera philloxeroides) ผกัตบชวา (water hyacinth, Eichhornia crassipes) สาหร่ายญี่ปุ่ น (Eurasian 
watermilfoil, Myriophyllum spicatum) และ จอกหูหนู (Salvinia, Salvinia molesta) และในขณะนัน้พบว่ามเีชือ้
โรคพชืจ านวนหน่ึงลงท าลายวชัพชืน ้า แต่ยงัไมม่กีารน ามาใชป้ระโยชน์ 
 

Schuytema (1977) ในการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการควบคุมสิ่งรบกวนในน ้ า (aquatic 
nuisance) ทีเ่ป็นสิง่มชีวีติในน ้าทัง้พชืและสตัวโ์ดยชวีวธิ ีกล่าวว่าในการควบคุมพชืน ้าขนาดใหญ่ (macrophytes) 
มกีารใชแ้มลงและไร หอยชนิดต่าง ๆ กุ้ง crayfish เต่า ปลา และสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยน ้านม เช่น นากหญ้า (nutria, 
Myocaster coypu, Myocastoridae) และ แมนนาทหีรอืพะยนูหางกลม 
 

Clausen (1978)  ผู้ท าหน้าที่ เ ป็นบรรณาธิการและผู้ร่วมเขียน ร่วมกับคณาจารย์ ต่าง ๆ 
ประกอบด้วย B.R. Bartlett, P. DeBach, R.D. Goeden, E.F. Legner, J.A. McMurty, E.R. Oatman แห่ง 
University of California at Riverside; E.C. Bay แห่ง University of Maryland และ David Rosen แห่ง Hebrew 
University of Jerusalem, Israel ตรวจทบทวนเอกสารทัว่โลกจนถงึ ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) และ รายละเอยีด
ทัว่ไปของการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ ทีม่กีารน าศตัรธูรรมชาตจิากต่างประเทศเขา้มาใชใ้นการควบคุม
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แมลงศัตรูพืช ไรศัตรูพืช แมงมุม และวัชพืชทัว่โลก ในหนังสือ “Introduced Parasites and Predators of 
Arthropod Pests and Weeds: A World Review” โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วน  ส่วนที่หนึ่งเป็นชนิดของ
ศตัรูพชืที่มขีาเป็นรยางค์ ตามกลุ่มอนุกรมวธิานต่าง ๆ ใน 12 อนัดบั (orders) และ 74 วงศ์ (families) ของ      
แมงมุม ไร และ แมลง ทีม่กีารน าตวัเบยีนและตวัห ้าเขา้มาใชค้วบคุมในประเทศต่าง ๆ ส่วนทีส่องเป็นวชัพชืใน 
16 วงศ์ ทีม่กีารน าศตัรธูรรมชาตเิขา้มาใชใ้นการควบคุมในประเทศต่าง ๆ เช่นกนั พรอ้มเอกสารอ้างองิรวมกนั
มากกว่า 2,600 รายการ  
 

วชัพชืในเป้าหมายบางชนิดในการทบทวนโดย Clausen (1978) คอื  
 

1. ผกัเป็ดน ้าในสหรฐัอเมรกิา โดยการน าด้วงหมดัผกัเป็ด Agasicles sp. (Coleoptera: Chrysomelidae) 
( ปั จ จุ บันมีก า รตั ้ง ชื่ อ แล้ ว คือ  Agasicles hygrophila)  แ ล ะ  เพลี้ ย ไฟ  Amynothrips andersoni 
(Thysanoptera: Thripidae) จากอาร์เจนตินา โดยเริ่มปลดปล่อยตัง้แต่  ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507)           
ในแอละแบมา ฟลอรดิา จอรเ์จยี มสิซสิซปิปี นอรทแ์คโรไลนา เซา้ทแ์คโรไลนา และ เทกซสั 
 

2. ต้นกระบองเพชรใบเสมา ในอินเดียและศรีลังกา ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ มอริเชียส อินโดนีเซีย          
นิวแคลโิดเนีย และ ฮาวาย โดยการใช้แมลงศตัรธูรรมชาตหิลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิง่เพลีย้หอยโค
ชินีล (cochineal insects) (Dactylopius spp., Hemiptera: Dactylopiidae) จากเม็กซิโก และ หนอน
ผเีสื้อต้นกระบองเพชร (cactus moth) (Cactoblastis cactorum, Lepidoptera: Pyralidae) จากบราซลิ 
ตัง้แต่ ค.ศ. 1795 (พ.ศ. 2238) จนถงึช่วงทศวรรษ 1940s  
 

3. ต้นผกากรองในฮาวาย ฟิจ ิอนิเดยี ฮ่องกง อนิโดนีเซยี ออสเตรเลยี แอฟรกิาตะวนัออก มอรเิชยีส และ
แอฟรกิาใต้ โดยการใช้แมลงศตัรูธรรมชาติหลายชนิดจากเมก็ซโิก เช่น หนอนชอนใบ ( leaf miner) 
(Ophiomyia lantanae, Diptera: Agromyzidae) จากเมก็ซโิก มวนปีกแก้ว (tingid bug) (Teleonemia 
scrupulosa, Hemiptera: Tingidae) จากควิบา และแมลงศตัรธูรรมชาตอิื่น ๆ อกีหลายชนิด ตัง้แต่ ค.ศ. 
1902 (พ.ศ. 2445) ในฮาวาย เป็นตน้มา 

 

4. วัชพืชอื่นอีกหลายชนิด เช่น ต้นโด่ไม่รู้ล้ม (elephant’s foot หรือ tobacco weed) (Elephantopus 
mollis, Compositae)  ในฟิจิ และ  ฮาวาย ต้นสาบหมา (Crofton weed  หรือ  Maui pamakani) 
(Ageratina adenophora, Compositae)  ในเกาะมาวี (Maui island)  ในฮาวาย ออสเตรเลีย และ
นิ วซีแลนด์  ต้นกระชับ  ( noogoora bur หรือ  cocklebur)  (Xanthium strumarium, Compositae)             
ในออสเตรเลีย และ ฟิจิ หญ้าแห้วหมู ( nutgrass หรือ  purple nutsedge)  (Cyperus rotundus, 
Cyperaceae) ในฮาวาย ตน้โคลงเคลง (melastoma) (Melastoma malabathricum, Melastomataceae) 
ในฮาวาย ต้นหนามไข่ปู (blackberry) (Rubus spp., Rosaceae) ในนิวซีแลนด์ และฮาวาย และต้น
โคกกระสุน (puncture vine) (Tribulus terrestris, Zygophyllaceae) ในสหรฐัอเมรกิา และฮาวาย 
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7. การควบคุมต้นกระชับ (noogoora bur หรอืcocklebur) (Xanthium strumarium, Asteraceae) ใน
เกาะฟิจิ โดยการน าแมลงวันผลไม้เจาะเมล็ด (seed tephritid) (Euarestaa aequalis, Diptera: 
Tephritidae) ซึง่มถีิน่ก าเนิดดัง้เดมิอยู่ในแคลฟิอรเ์นีย แคนซัส และ เทกซสั สหรฐัอเมรกิาเมื่อ ค.ศ. 
1951) (พ.ศ. 2494) โดยน าเขา้ไปจากออสเตรเลยี ซึ่งน าเขา้มาจากสหรฐัอเมรกิาตัง้แต่ ค.ศ. 1932 
(พ.ศ. 2475) แต่ไมไ่ดผ้ลเท่าทีค่วร 

 

8. การควบคุมวัชพืชน ้ าชนิด ต่าง ๆ เช่น สาหร่ายหางกระรอก (hydrilla) (Hydrilla verticillata, 
Hydrocharitaceae) แหนแดง (water fern) (Azolla pinnata, Azollaceae) แหนเป็ด (duck weed) 
(Lemna minor, Lemnaceae) และจอกหูหนู (salvinia) (Salvinia cucullata, Salviniaceae) โดยการ
ใ ช้ ป ล ากินพืช  ( herbivorous fish)  เ ช่ น  ปล า เ ฉ าห รือ ปล า เ ฉ าฮื้ 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 หรอื ปลาตะเพียนเงิน (Java barb หรอื silver barb) 
(Barbonymus gonionotus (= Puntius javanicus), Cyprinidae) 

 

Andres & Bennett (1975) ในการทบทวนการควบคุมวชัพชืน ้าโดยชวีวธิ ีกล่าวถงึการใชต้วัท าการ
ควบคุมโดยชวีวธิชีนิดต่าง ๆ  เช่น ปลากนิพชื (herbivorous fish) เช่นปลาจนี (white amur) (Ctenopharyngodon 
idella)  หอย Marisa cornuarietis ยกเว้นในนาข้าว  และหอย Pomacea australis)  การใช้ กุ้ ง  crayfish 
(Orconectes causeyi) การใชแ้มมาทหีรอืพะยูนหางกลม (manatee, Trichechus manatus, Trichechidae) ใน
กายอานาและในฟลอรดิา และการใชแ้มลงชนิดต่าง ๆ โดยกล่าวถงึโครงการควบคุมผกัเป็ดน ้า (alligator weed, 
Alternanthera philloxeroides) ผกัตบชวา (water hyacinth, Eichhornia crassipes) สาหร่ายญี่ปุ่ น (Eurasian 
watermilfoil, Myriophyllum spicatum) และ จอกหูหนู (Salvinia, Salvinia molesta) และในขณะนัน้พบว่ามเีชือ้
โรคพชืจ านวนหน่ึงลงท าลายวชัพชืน ้า แต่ยงัไมม่กีารน ามาใชป้ระโยชน์ 
 

Schuytema (1977) ในการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการควบคุมสิ่งรบกวนในน ้ า (aquatic 
nuisance) ทีเ่ป็นสิง่มชีวีติในน ้าทัง้พชืและสตัวโ์ดยชวีวธิ ีกล่าวว่าในการควบคุมพชืน ้าขนาดใหญ่ (macrophytes) 
มกีารใชแ้มลงและไร หอยชนิดต่าง ๆ กุ้ง crayfish เต่า ปลา และสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยน ้านม เช่น นากหญ้า (nutria, 
Myocaster coypu, Myocastoridae) และ แมนนาทหีรอืพะยนูหางกลม 
 

Clausen (1978)  ผู้ท าหน้าที่ เ ป็นบรรณาธิการและผู้ร่วมเขียน ร่วมกับคณาจารย์ ต่าง ๆ 
ประกอบด้วย B.R. Bartlett, P. DeBach, R.D. Goeden, E.F. Legner, J.A. McMurty, E.R. Oatman แห่ง 
University of California at Riverside; E.C. Bay แห่ง University of Maryland และ David Rosen แห่ง Hebrew 
University of Jerusalem, Israel ตรวจทบทวนเอกสารทัว่โลกจนถงึ ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) และ รายละเอยีด
ทัว่ไปของการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ ทีม่กีารน าศตัรธูรรมชาตจิากต่างประเทศเขา้มาใชใ้นการควบคุม
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แมลงศัตรูพืช ไรศัตรูพืช แมงมุม และวัชพืชทัว่โลก ในหนังสือ “Introduced Parasites and Predators of 
Arthropod Pests and Weeds: A World Review” โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วน  ส่วนที่หนึ่งเป็นชนิดของ
ศตัรูพชืที่มขีาเป็นรยางค์ ตามกลุ่มอนุกรมวธิานต่าง ๆ ใน 12 อนัดบั (orders) และ 74 วงศ์ (families) ของ      
แมงมุม ไร และ แมลง ทีม่กีารน าตวัเบยีนและตวัห ้าเขา้มาใชค้วบคุมในประเทศต่าง ๆ ส่วนทีส่องเป็นวชัพชืใน 
16 วงศ์ ทีม่กีารน าศตัรธูรรมชาตเิขา้มาใชใ้นการควบคุมในประเทศต่าง ๆ เช่นกนั พรอ้มเอกสารอ้างองิรวมกนั
มากกว่า 2,600 รายการ  
 

วชัพชืในเป้าหมายบางชนิดในการทบทวนโดย Clausen (1978) คอื  
 

1. ผกัเป็ดน ้าในสหรฐัอเมรกิา โดยการน าด้วงหมดัผกัเป็ด Agasicles sp. (Coleoptera: Chrysomelidae) 
( ปั จ จุ บันมีก า รตั ้ง ชื่ อ แล้ ว คือ  Agasicles hygrophila)  แ ล ะ  เพลี้ ย ไฟ  Amynothrips andersoni 
(Thysanoptera: Thripidae) จากอาร์เจนตินา โดยเริ่มปลดปล่อยตัง้แต่  ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507)           
ในแอละแบมา ฟลอรดิา จอรเ์จยี มสิซสิซปิปี นอรทแ์คโรไลนา เซา้ทแ์คโรไลนา และ เทกซสั 
 

2. ต้นกระบองเพชรใบเสมา ในอินเดียและศรีลังกา ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ มอริเชียส อินโดนีเซีย          
นิวแคลโิดเนีย และ ฮาวาย โดยการใช้แมลงศตัรธูรรมชาตหิลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิง่เพลีย้หอยโค
ชินีล (cochineal insects) (Dactylopius spp., Hemiptera: Dactylopiidae) จากเม็กซิโก และ หนอน
ผเีสื้อต้นกระบองเพชร (cactus moth) (Cactoblastis cactorum, Lepidoptera: Pyralidae) จากบราซลิ 
ตัง้แต่ ค.ศ. 1795 (พ.ศ. 2238) จนถงึช่วงทศวรรษ 1940s  
 

3. ต้นผกากรองในฮาวาย ฟิจ ิอนิเดยี ฮ่องกง อนิโดนีเซยี ออสเตรเลยี แอฟรกิาตะวนัออก มอรเิชยีส และ
แอฟรกิาใต้ โดยการใช้แมลงศตัรูธรรมชาติหลายชนิดจากเมก็ซโิก เช่น หนอนชอนใบ ( leaf miner) 
(Ophiomyia lantanae, Diptera: Agromyzidae) จากเมก็ซโิก มวนปีกแก้ว (tingid bug) (Teleonemia 
scrupulosa, Hemiptera: Tingidae) จากควิบา และแมลงศตัรธูรรมชาตอิื่น ๆ อกีหลายชนิด ตัง้แต่ ค.ศ. 
1902 (พ.ศ. 2445) ในฮาวาย เป็นตน้มา 

 

4. วัชพืชอื่นอีกหลายชนิด เช่น ต้นโด่ไม่รู้ล้ม (elephant’s foot หรือ tobacco weed) (Elephantopus 
mollis, Compositae)  ในฟิจิ และ  ฮาวาย ต้นสาบหมา (Crofton weed  หรือ  Maui pamakani) 
(Ageratina adenophora, Compositae)  ในเกาะมาวี (Maui island)  ในฮาวาย ออสเตรเลีย และ
นิ วซีแลนด์  ต้นกระชับ  ( noogoora bur หรือ  cocklebur)  (Xanthium strumarium, Compositae)             
ในออสเตรเลีย และ ฟิจิ หญ้าแห้วหมู ( nutgrass หรือ  purple nutsedge)  (Cyperus rotundus, 
Cyperaceae) ในฮาวาย ตน้โคลงเคลง (melastoma) (Melastoma malabathricum, Melastomataceae) 
ในฮาวาย ต้นหนามไข่ปู (blackberry) (Rubus spp., Rosaceae) ในนิวซีแลนด์ และฮาวาย และต้น
โคกกระสุน (puncture vine) (Tribulus terrestris, Zygophyllaceae) ในสหรฐัอเมรกิา และฮาวาย 
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Richard D. Goeden (1978) ทบทวนโครงการการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิหีลายโครงการทัว่โลกที่
มกีารด าเนินการอยูใ่นขณะนัน้ และมผีลของการด าเนินงาน จนถงึ ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) เช่น 
 

1. การควบคุมผกัเป็ดน ้าในสหรฐัอเมรกิา โดยการน าด้วงหมดัผกัเป็ดน ้า (chrysomelid) (Agasicles 
hygrophila, Coleoptera: Chrysomelidae) จากอารเ์จนตนิา เขา้มาใชใ้นการควบคุม เมือ่ ค.ศ. 1964 
(พ.ศ. 2507) 

 

2. การควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา โดยการใช้เพลี้ยหอยโคชินีล (cochineal insects) ในสกุล 
Dactylopius spp. (Hemiptera: Dactylopiidae) ในอนิเดยีและศรลีงักา อนิโดนีเซยี ออสเตรเลยี และ
แอฟริกาใต้ และการใช้หนอนผีเสื้อต้นกระบองเพชร (cactus moth) (Cactoblastis cactorum, 
Lepidoptera: Pyralidae) จากบราซลิ ในออสเตรเลยี 

 

3. การควบคุมต้นโด่ไม่รู้ล้ม ในฟิจ ิโดยการใช้แมลงวนัผลไม้กินเมล็ด (seed-infesting tephritid fly) 
(Tetraeuresta obscuriventris, Diptera: Tephritidae) จากตรนิิแดด เมื่อ ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) 
และในฮาวาย เมือ่ ค.ศ. 1961 (พ.ศ. 2504) 

 

4. การควบคุมต้นสาบหมา ในฮาวาย ออสเตรเลยี และนิวซแีลนด ์โดยแมลงวนัผลไมท้ าปม ( tephritid 
gall fly) (Procecidochares utilis, Diptera: Tephritidae) จากเมก็ซโิก เมือ่ ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) 

 

5. การควบคุมต้นกระชบั ในออสเตรเลยีและฟิจ ิ โดยการน าแมลงวนัผลไมเ้จาะเมลด็ (seed tephritid) 
(Euarestaa aequalis, Diptera: Tephritidae) ซึง่มถีิน่ก าเนิดดัง้เดมิอยู่ในแคลฟิอรเ์นีย แคนซัส และ 
เทกซสั สหรฐัอเมรกิาเมือ่ ค.ศ. 1929 (พ.ศ. 2472) และฟิจ ิเมือ่ ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494)  

6. การควบคุมหญ้าแห้วหมู ในฮาวาย โดยการน าผีเสื้อกลางคืน Bactra truculenta (Lepidoptera: 
Tortricidae) (ชื่อในปัจจุบนัคอื Bactra venosana) และ ดว้งงวง Athesapeuta cyperi (Coleoptera: 
Curculionidae) เขา้มาจากฟิลปิปินสเ์มือ่ ค.ศ. 1922 (พ.ศ. 2465) 

 

Raghavan Charudattan แห่ง University of Florida, Gainesville, Florida และ H. Lynn Walker 
แห่ง USDA-ARS, Southern Weed Science Laboratory, Stoneville, Mississippi รวบรวมเอกสารรายงาน
วิชาการต่าง ๆ และท าหน้าที่เป็นบรรณาธิการจัดพิมพ์หนังสือ “Biological Control of Weeds with Plant 
Pathogens” (Charudattan & Walker, 1982) จากการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “Biological Control of 
Weeds with Fungal Plant Pathogens”  ซึ่งสนับสนุนโดย University of Arkansas, Fayetteville, Arkansas 
และ  U.S.  Department of Agriculture, Science and Education Administration, Cooperative Research ณ 
เมอืง Little Rock, Arkansas ระหว่างวนัที ่8-10 กนัยายน 1980   
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หนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงภาพรวมของเทคโนโลยกีารควบคุมวชัพืชแบบดัง้เดิม และ Templeton 
(1982) รวบรวมรายละเอยีดเกีย่วกบัสถานภาพของโครงการการควบคุมวชัพชืโดยการใชเ้ชือ้โรคพชื โดยรวมทัง้
วชัพชืบก (terrestrial weeds) และ วชัพชืน ้า (aquatic weed) ทัง้ในสหรฐัอเมรกิาและจากทัว่โลกในขณะนัน้ 
รวมกนัไม่ต ่ากว่า 83 โครงการ โดยการใชแ้บคทเีรยี เชือ้รา ไสเ้ดอืนฝอย และไวรสั  3, 71, 3, และ 6 โครงการ 
ตามล าดับ และกลุ่มเชื้อราที่ใช้ส่วนใหญ่คือ Deuteromycetes และ Basidiomycetes จ านวน 38 และ 18 
โครงการ ตามล าดบั การเพาะเลี้ยงและการผลติจุลนิทรยี์ที่เป็นตวักระท าการควบคุมวชัพชื (microbial weed 
control agents) เป็นการคา้ การประเมนิผลการใชเ้ชือ้รา Alternaria alternantherae ในการควบคุมผกัเป็ดน ้าใน
ลุยเชยีนา และ การควบคุมผกัตบชวาโดยการใชเ้ชือ้รา Cercospora rodmanni ในฟลอรดิา รวมทัง้การควบคุม
และระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และการบูรณการการใช้ “ยาเชื้อก าจดัวชัพชื” (microbial herbicides) 
ในระบบการบรหิารจดัการศตัรพูชื ตามแนวทางเดยีวกนักบัการใช ้“ยาเชือ้ก าจดัศตัรพูชื” (microbial pesticides) 
อื่น ๆ  
 

Rachel McFadyen ( 1998)  แห่ ง ส ถ านี วิ จ ัย  Alan Fletcher Research Station, Queensland 
Department of Natural Resources, Sherwood, Queensland ประเทศออสเตรเลยี กล่าวถึงแนวความคดิของ
การควบคุมวชัพชืและแมลงโดยชวีวธิ ีที่น ามาใช้โดยนักกีฏวทิยาและนักโรคพชื และขอใช้ค านิยามของการ
ควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิขีอง DeBach (1964a) ทีก่ล่าวว่า “การควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ”ี คอื “การกระท าของ
ตวัเบยีน ตวัห ้า หรอื เชื้อโรคต่าง ๆ ในการรกัษาไว้ซึ่งความหนาแน่นของประชากรของสิง่มชีวีติอกีชนิดหนึ่ง     
ที่ระดับเฉลี่ยที่ต ่ ากว่าลงมา ที่อาจเกิดขึ้นมาได้ ถ้าไม่มีการปรากฏอยู่ของพวกตัวเหล่าน้ี ” (The action of 
parasites, predators, or pathogens in maintaining another organism’ s population density at a lower 
average than would occur in their absence) ซึง่ในการประยกุตใ์ช ้จะม ี3 วธิ ีคอื   
 

1. “การอนุรกัษ์” (Conservation) เป็นการอารกัขาหรอืรกัษาไว ้ซึง่ประชากรของตวักระท าการควบคุม
โดยชวีวธิ ีทีม่อียูใ่นขณะนัน้ 

   

2. “การเพาะเลี้ยงเพิม่ขยาย” (Augmentation) เป็นการเพาะเลี้ยงขยายประชากรของตวักระท าการ
ควบคุมโดยชวีวธิ ีโดยการปลดปล่อยในภาคสนามเป็นช่วงเวลา (periodic releases) และ  

 

3. “การควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ” (Classical biological control) เป็นการน าเขา้มา (introduction 
หรอื importation) ซึง่ตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิ ีและการปลดปล่อยในภาคสนาม ใหต้ัง้รกราก
โดยไมต่อ้งปลดปล่อยอกี   
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Richard D. Goeden (1978) ทบทวนโครงการการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิหีลายโครงการทัว่โลกที่
มกีารด าเนินการอยูใ่นขณะนัน้ และมผีลของการด าเนินงาน จนถงึ ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) เช่น 
 

1. การควบคุมผกัเป็ดน ้าในสหรฐัอเมรกิา โดยการน าด้วงหมดัผกัเป็ดน ้า (chrysomelid) (Agasicles 
hygrophila, Coleoptera: Chrysomelidae) จากอารเ์จนตนิา เขา้มาใชใ้นการควบคุม เมือ่ ค.ศ. 1964 
(พ.ศ. 2507) 

 

2. การควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา โดยการใช้เพลี้ยหอยโคชินีล (cochineal insects) ในสกุล 
Dactylopius spp. (Hemiptera: Dactylopiidae) ในอนิเดยีและศรลีงักา อนิโดนีเซยี ออสเตรเลยี และ
แอฟริกาใต้ และการใช้หนอนผีเสื้อต้นกระบองเพชร (cactus moth) (Cactoblastis cactorum, 
Lepidoptera: Pyralidae) จากบราซลิ ในออสเตรเลยี 

 

3. การควบคุมต้นโด่ไม่รู้ล้ม ในฟิจ ิโดยการใช้แมลงวนัผลไม้กินเมล็ด (seed-infesting tephritid fly) 
(Tetraeuresta obscuriventris, Diptera: Tephritidae) จากตรนิิแดด เมื่อ ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) 
และในฮาวาย เมือ่ ค.ศ. 1961 (พ.ศ. 2504) 

 

4. การควบคุมต้นสาบหมา ในฮาวาย ออสเตรเลยี และนิวซแีลนด ์โดยแมลงวนัผลไมท้ าปม ( tephritid 
gall fly) (Procecidochares utilis, Diptera: Tephritidae) จากเมก็ซโิก เมือ่ ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) 

 

5. การควบคุมต้นกระชบั ในออสเตรเลยีและฟิจ ิ โดยการน าแมลงวนัผลไมเ้จาะเมลด็ (seed tephritid) 
(Euarestaa aequalis, Diptera: Tephritidae) ซึง่มถีิน่ก าเนิดดัง้เดมิอยู่ในแคลฟิอรเ์นีย แคนซัส และ 
เทกซสั สหรฐัอเมรกิาเมือ่ ค.ศ. 1929 (พ.ศ. 2472) และฟิจ ิเมือ่ ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494)  

6. การควบคุมหญ้าแห้วหมู ในฮาวาย โดยการน าผีเสื้อกลางคืน Bactra truculenta (Lepidoptera: 
Tortricidae) (ชื่อในปัจจุบนัคอื Bactra venosana) และ ดว้งงวง Athesapeuta cyperi (Coleoptera: 
Curculionidae) เขา้มาจากฟิลปิปินสเ์มือ่ ค.ศ. 1922 (พ.ศ. 2465) 

 

Raghavan Charudattan แห่ง University of Florida, Gainesville, Florida และ H. Lynn Walker 
แห่ง USDA-ARS, Southern Weed Science Laboratory, Stoneville, Mississippi รวบรวมเอกสารรายงาน
วิชาการต่าง ๆ และท าหน้าที่เป็นบรรณาธิการจัดพิมพ์หนังสือ “Biological Control of Weeds with Plant 
Pathogens” (Charudattan & Walker, 1982) จากการประชุมวชิาการนานาชาติเรื่อง “Biological Control of 
Weeds with Fungal Plant Pathogens”  ซึ่งสนับสนุนโดย University of Arkansas, Fayetteville, Arkansas 
และ  U.S.  Department of Agriculture, Science and Education Administration, Cooperative Research ณ 
เมอืง Little Rock, Arkansas ระหว่างวนัที ่8-10 กนัยายน 1980   
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หนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงภาพรวมของเทคโนโลยกีารควบคุมวชัพืชแบบดัง้เดิม และ Templeton 
(1982) รวบรวมรายละเอยีดเกีย่วกบัสถานภาพของโครงการการควบคุมวชัพชืโดยการใชเ้ชือ้โรคพชื โดยรวมทัง้
วชัพชืบก (terrestrial weeds) และ วชัพชืน ้า (aquatic weed) ทัง้ในสหรฐัอเมรกิาและจากทัว่โลกในขณะนัน้ 
รวมกนัไม่ต ่ากว่า 83 โครงการ โดยการใชแ้บคทเีรยี เชือ้รา ไสเ้ดอืนฝอย และไวรสั  3, 71, 3, และ 6 โครงการ 
ตามล าดับ และกลุ่มเชื้อราที่ใช้ส่วนใหญ่คือ Deuteromycetes และ Basidiomycetes จ านวน 38 และ 18 
โครงการ ตามล าดบั การเพาะเลี้ยงและการผลติจุลนิทรยี์ที่เป็นตวักระท าการควบคุมวชัพชื (microbial weed 
control agents) เป็นการคา้ การประเมนิผลการใชเ้ชือ้รา Alternaria alternantherae ในการควบคุมผกัเป็ดน ้าใน
ลุยเชยีนา และ การควบคุมผกัตบชวาโดยการใชเ้ชือ้รา Cercospora rodmanni ในฟลอรดิา รวมทัง้การควบคุม
และระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และการบูรณการการใช้ “ยาเชื้อก าจดัวชัพชื” (microbial herbicides) 
ในระบบการบรหิารจดัการศตัรพูชื ตามแนวทางเดยีวกนักบัการใช ้“ยาเชือ้ก าจดัศตัรพูชื” (microbial pesticides) 
อื่น ๆ  
 

Rachel McFadyen ( 1998)  แห่ ง ส ถ านี วิ จ ัย  Alan Fletcher Research Station, Queensland 
Department of Natural Resources, Sherwood, Queensland ประเทศออสเตรเลยี กล่าวถึงแนวความคดิของ
การควบคุมวชัพชืและแมลงโดยชวีวธิ ีที่น ามาใช้โดยนักกีฏวทิยาและนักโรคพชื และขอใช้ค านิยามของการ
ควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิขีอง DeBach (1964a) ทีก่ล่าวว่า “การควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ”ี คอื “การกระท าของ
ตวัเบยีน ตวัห ้า หรอื เชื้อโรคต่าง ๆ ในการรกัษาไว้ซึ่งความหนาแน่นของประชากรของสิง่มชีวีติอกีชนิดหนึ่ง     
ที่ระดับเฉลี่ยที่ต ่ ากว่าลงมา ที่อาจเกิดขึ้นมาได้ ถ้าไม่มีการปรากฏอยู่ของพวกตัวเหล่านี้ ” (The action of 
parasites, predators, or pathogens in maintaining another organism’ s population density at a lower 
average than would occur in their absence) ซึง่ในการประยกุตใ์ช ้จะม ี3 วธิ ีคอื   
 

1. “การอนุรกัษ์” (Conservation) เป็นการอารกัขาหรอืรกัษาไว ้ซึง่ประชากรของตวักระท าการควบคุม
โดยชวีวธิ ีทีม่อียูใ่นขณะนัน้ 

   

2. “การเพาะเลี้ยงเพิม่ขยาย” (Augmentation) เป็นการเพาะเลี้ยงขยายประชากรของตวักระท าการ
ควบคุมโดยชวีวธิ ีโดยการปลดปล่อยในภาคสนามเป็นช่วงเวลา (periodic releases) และ  

 

3. “การควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ” (Classical biological control) เป็นการน าเขา้มา (introduction 
หรอื importation) ซึง่ตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิ ีและการปลดปล่อยในภาคสนาม ใหต้ัง้รกราก
โดยไมต่อ้งปลดปล่อยอกี   
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โดยสรุปว่า ในการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีส่วนใหญ่จะเป็นการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ     
แต่ไม่มีการใช้การควบคุมโดยชีววิธีแบบการอนุรักษ์ (Conservation biological control)  ส่วนการใช้การ
เพาะเลีย้งขยายเพิม่เตมิ มกัจะใชก้บัเชือ้โรคพชืและแมลงบางชนิด และกล่าวถงึการเลอืกวชัพชืเป้าหมาย ความ
เป็นไปได้ของความส าเรจ็ การขดัแย้งผลประโยชน์ วธิกีารเลอืกตวักระท าการควบคุม วธิกีารทดสอบความ
เฉพาะเจาะจงพชือาศยั (host-specificity testing) การประเมนิผลความส าเรจ็และความล้มเหลวของโครงการ 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ความเสยีหายต่อพชืนอกเป้าหมาย และ อนาคตของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ี
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การควบคุมวชัพชืต่าง ๆ ทีเ่ป็นชนิดพนัธุต่์างถิน่ทีร่กุราน (Invasive alien species – IAS) 
 

นอกจากนัน้ McFadyen (1998) ยงัระบุด้วยว่า 5 ประเทศที่มกีารด าเนินงานการควบคุมวัชพืช    
โดยชวีวธิสีูงมาก คอื สหรฐัอเมรกิารวมฮาวาย ออสเตรเลยี แอฟรกิาใต้ แคนาดา และ นิวซแีลนด์ โดยมกีาร
ปลดปล่อยตวักระท าการควบคุม (control agents) จ านวน 130, 123, 61, 53 และ 24 ชนิด เพื่อควบคุมวชัพชื
ในเป้าหมาย (target weeds) จ านวน 54, 45, 28,18 และ 15 ชนิด ตามล าดบั ในแต่ละประเทศ ส่วนประเทศอื่น
ที่มกีารด าเนินงานการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ คอื มาเลเซยี ประเทศไทย อินเดยี อินโดนีเซยี 
เวยีดนาม ปาปัวนิวกินี และประเทศจนี ในทวปีเอเชยี นอกจากนัน้มีการด าเนินงานบางโครงการในอูกันดา 
แซมเบยี แทนซาเนีย เคนยา กาน่า โกตดวิวัร์ และ เบนิน ในแอฟรกิา ในอาร์เจนตินาและชลิ ีในอเมรกิาใต้      
กบัมกีารด าเนินการไม่มากนกัในทวปียโุรป ในประเทศองักฤษ และสหภาพโซเวยีดในอดตี 
 

เพื่อให้มกีารร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักวิจยั ผู้ด าเนินงาน และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง ในการด าเนินงานการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิจีากประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก จงึเริม่มกีารปรกึษาหารอืให้
มกีารจดัการประชุมทางวชิาการระดบันานาชาติ โดยกลุ่มนักวชิาการด้านการควบคุมวชัพืชโดยชวีวธิ ี เช่น 
Helmut Zwölfer และ Dieter Schröder จาก Commonwealth Institute of Biological Control (CIBC), European 
Station, Delémont ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ ร่วมกบั Jean-Paul Aeschlimann และ Siraj Hasan จาก CSIRO 
Biological Control Unit, Montpelier ประเทศฝรัง่เศส Richard D. Goeden จากDepartment of Entomology, 
University of California, Riverside, California ประเทศสหรัฐอเมริกา Anthony J. Wapshere จาก CSIRO 
Division of Entomology, Canberra, ACT ประเทศออสเตรเลีย และPeter Harris จาก Research Institute, 
Canada Department of Agriculture, Belleville, Ontario ประเทศแคนาดา โดยมกีารจดัประชุม International 
Symposium on Biological Control of Weeds ครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) ณ เมือง Delémont 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง เ ป็นที่ตั ้งของสถาบันการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีแห่ง เครือจักรภพ 
(Commonwealth Institute of Biological Control – CIBC) สถานียุโรป (European Station) ต่อเนื่องกนัมาใน
ประเทศต่าง ๆ (Delfosse & Scott, 1992) จนถงึครัง้ที่ 15 เมื่อปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) ณ เมอืง Engelberg 
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
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3.2  การทบทวนเอกสารวิชาการท่ีเก่ียวข้องกบัควบคมุศตัรพืูชโดยชีววิธี (Review of  

       Pertinent Literature on Biological Control) 
 

การทบทวนเอกสารวชิาการที่เกี่ยวขอ้งกบัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิ ีส่วนหนึ่งได้มาจากเอกสาร
ประกอบการบรรยายพเิศษ เมื่อวนัที ่16 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เกี่ยวกบัค านิยาม พืน้ฐาน หนังสอืและต ารา ที่มี
ความส าคญัและเกีย่วขอ้งกบัการควบคุมแมลงศตัรพูชืและวชัพชืโดยชวีวธิ ีโดย รองศาสตราจารย ์ดร.บรรพต ณ 
ป้อมเพชร (ภาพที่ 3.1) แก่นักศึกษาระดบับณัฑติศึกษา สาขาวิชาอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้จงัหวดัเชยีงใหม ่ 
  

 
 

ภาพท่ี 3.1   รองศาสตราจารย ์ดร. บรรพต ณ ป้อมเพชร ผูบุ้กเบกิองคค์วามรูแ้ละวทิยาการของ        
การควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิใีนประเทศไทยมาตัง้แต่ พ.ศ. 2507 

 
อนึ่ง รองศาสตราจารย ์ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร ถอืไดว้่าเป็นบุคคลแรกผู้บุกเบกิองคค์วามรู้และ

วทิยาการของการควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิใีนประเทศไทย โดยเริม่เปิดสอนวชิาการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิี
ระดับปริญญาตรีเมื่อ พ.ศ. 2507 และระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา พร้อมกันไปกับการ
ด าเนินงานวจิยัและพฒันาด้านการควบคุมแมลงศตัรูพชืและวชัพืชโดยชวีวธิี ที่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
บางเขน กรุงเทพฯ และเป็นผู้ก่อตัง้ “ศูนย์วิจยัควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรยี์แห่งชาติ” (National Biological 
Control Research Center – NBCRC) เมือ่ พ.ศ. 2518 รว่มมอืกบัสภาวจิยัแห่งชาต ิซึง่ในขณะนัน้ศาสตราจารย ์
ดร.สง่า สรรพศร ีเป็นเลขาธกิารฯ โดยการสนับสนุนการเริม่ต้นของ ศาสตราจารยพ์เิศษ อนิทร ีจนัทรสถิตย์ 
หรือ  หลวงอิงคศรีกสิการ  (พ .ศ .  2442-2532)  อดีตอธิการบดีและหนึ่ ง ในผู้ ก่ อตั ้ง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ร่วมมอืกบัสภาวจิยัแห่งชาติ มาตัง้แต่เมื่อ พ.ศ. 2508 มศีูนย์ฯ ส่วนกลางหรอืส านักงานใหญ่ 
(headquarters) อยู่ที่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน และปัจจุบนัมศีูนย์ฯ ส่วนภูมภิาค 6 แห่ง ตัง้อยู่ที่      
1)มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน จ.นครปฐม 2) มหาวทิยาลยัแม่โจ้ จ.เชยีงใหม่ 3) มหาวทิยาลยั
นเรศวร จ.พษิณุโลก 4) มหาวทิยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น 5) มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี และ 
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โดยสรุปว่า ในการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีส่วนใหญ่จะเป็นการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ     
แต่ไม่มีการใช้การควบคุมโดยชีววิธีแบบการอนุรักษ์ (Conservation biological control)  ส่วนการใช้การ
เพาะเลีย้งขยายเพิม่เตมิ มกัจะใชก้บัเชือ้โรคพชืและแมลงบางชนิด และกล่าวถงึการเลอืกวชัพชืเป้าหมาย ความ
เป็นไปได้ของความส าเรจ็ การขดัแย้งผลประโยชน์ วธิกีารเลอืกตวักระท าการควบคุม วธิกีารทดสอบความ
เฉพาะเจาะจงพชือาศยั (host-specificity testing) การประเมนิผลความส าเรจ็และความล้มเหลวของโครงการ 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ความเสยีหายต่อพชืนอกเป้าหมาย และ อนาคตของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ี
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การควบคุมวชัพชืต่าง ๆ ทีเ่ป็นชนิดพนัธุต่์างถิน่ทีร่กุราน (Invasive alien species – IAS) 
 

นอกจากนัน้ McFadyen (1998) ยงัระบุด้วยว่า 5 ประเทศที่มกีารด าเนินงานการควบคุมวชัพืช    
โดยชวีวธิสีูงมาก คอื สหรฐัอเมรกิารวมฮาวาย ออสเตรเลยี แอฟรกิาใต้ แคนาดา และ นิวซแีลนด์ โดยมกีาร
ปลดปล่อยตวักระท าการควบคุม (control agents) จ านวน 130, 123, 61, 53 และ 24 ชนิด เพื่อควบคุมวชัพชื
ในเป้าหมาย (target weeds) จ านวน 54, 45, 28,18 และ 15 ชนิด ตามล าดบั ในแต่ละประเทศ ส่วนประเทศอื่น
ที่มกีารด าเนินงานการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ คอื มาเลเซยี ประเทศไทย อินเดยี อินโดนีเซยี 
เวยีดนาม ปาปัวนิวกินี และประเทศจนี ในทวปีเอเชยี นอกจากนัน้มีการด าเนินงานบางโครงการในอูกันดา 
แซมเบยี แทนซาเนีย เคนยา กาน่า โกตดวิวัร์ และ เบนิน ในแอฟรกิา ในอาร์เจนตินาและชลิ ีในอเมรกิาใต้      
กบัมกีารด าเนินการไม่มากนกัในทวปียโุรป ในประเทศองักฤษ และสหภาพโซเวยีดในอดตี 
 

เพื่อให้มกีารร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักวิจยั ผู้ด าเนินงาน และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง ในการด าเนินงานการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิจีากประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก จงึเริม่มกีารปรกึษาหารอืให้
มกีารจดัการประชุมทางวชิาการระดบันานาชาติ โดยกลุ่มนักวชิาการด้านการควบคุมวชัพืชโดยชวีวธิ ี เช่น 
Helmut Zwölfer และ Dieter Schröder จาก Commonwealth Institute of Biological Control (CIBC), European 
Station, Delémont ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ ร่วมกบั Jean-Paul Aeschlimann และ Siraj Hasan จาก CSIRO 
Biological Control Unit, Montpelier ประเทศฝรัง่เศส Richard D. Goeden จากDepartment of Entomology, 
University of California, Riverside, California ประเทศสหรัฐอเมริกา Anthony J. Wapshere จาก CSIRO 
Division of Entomology, Canberra, ACT ประเทศออสเตรเลีย และPeter Harris จาก Research Institute, 
Canada Department of Agriculture, Belleville, Ontario ประเทศแคนาดา โดยมกีารจดัประชุม International 
Symposium on Biological Control of Weeds ครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) ณ เมือง Delémont 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง เ ป็นที่ตั ้งของสถาบันการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีแห่ง เครือจักรภพ 
(Commonwealth Institute of Biological Control – CIBC) สถานียุโรป (European Station) ต่อเนื่องกนัมาใน
ประเทศต่าง ๆ (Delfosse & Scott, 1992) จนถงึครัง้ที่ 15 เมื่อปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) ณ เมอืง Engelberg 
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
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3.2  การทบทวนเอกสารวิชาการท่ีเก่ียวข้องกบัควบคมุศตัรพืูชโดยชีววิธี (Review of  

       Pertinent Literature on Biological Control) 
 

การทบทวนเอกสารวชิาการที่เกี่ยวขอ้งกบัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิ ีส่วนหนึ่งได้มาจากเอกสาร
ประกอบการบรรยายพเิศษ เมื่อวนัที ่16 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เกี่ยวกบัค านิยาม พืน้ฐาน หนังสอืและต ารา ที่มี
ความส าคญัและเกีย่วขอ้งกบัการควบคุมแมลงศตัรพูชืและวชัพชืโดยชวีวธิ ีโดย รองศาสตราจารย ์ดร.บรรพต ณ 
ป้อมเพชร (ภาพที่ 3.1) แก่นักศึกษาระดบับณัฑติศึกษา สาขาวิชาอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้จงัหวดัเชยีงใหม ่ 
  

 
 

ภาพท่ี 3.1   รองศาสตราจารย ์ดร. บรรพต ณ ป้อมเพชร ผูบุ้กเบกิองคค์วามรูแ้ละวทิยาการของ        
การควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิใีนประเทศไทยมาตัง้แต่ พ.ศ. 2507 

 
อนึ่ง รองศาสตราจารย ์ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร ถอืไดว้่าเป็นบุคคลแรกผู้บุกเบกิองคค์วามรู้และ

วทิยาการของการควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิใีนประเทศไทย โดยเริม่เปิดสอนวชิาการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิี
ระดับปริญญาตรีเมื่อ พ.ศ. 2507 และระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา พร้อมกันไปกับการ
ด าเนินงานวจิยัและพฒันาด้านการควบคุมแมลงศตัรูพชืและวชัพืชโดยชวีวธิี ที่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
บางเขน กรุงเทพฯ และเป็นผู้ก่อตัง้ “ศูนย์วิจยัควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรยี์แห่งชาติ” (National Biological 
Control Research Center – NBCRC) เมือ่ พ.ศ. 2518 รว่มมอืกบัสภาวจิยัแห่งชาต ิซึง่ในขณะนัน้ศาสตราจารย ์
ดร.สง่า สรรพศร ีเป็นเลขาธกิารฯ โดยการสนับสนุนการเริม่ต้นของ ศาสตราจารยพ์เิศษ อนิทร ีจนัทรสถิตย์ 
หรือ  หลวงอิงคศรีกสิการ  (พ .ศ .  2442-2532)  อดีตอธิการบดีและหนึ่ ง ในผู้ ก่ อตั ้ง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ร่วมมอืกบัสภาวจิยัแห่งชาติ มาตัง้แต่เมื่อ พ.ศ. 2508 มศีูนย์ฯ ส่วนกลางหรอืส านักงานใหญ่ 
(headquarters) อยู่ที่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน และปัจจุบนัมศีูนย์ฯ ส่วนภูมภิาค 6 แห่ง ตัง้อยู่ที่      
1)มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน จ.นครปฐม 2) มหาวทิยาลยัแม่โจ้ จ.เชยีงใหม่ 3) มหาวทิยาลยั
นเรศวร จ.พษิณุโลก 4) มหาวทิยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น 5) มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี และ 
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6) มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการบรหิาร (executive 
director) ของศูนยฯ์ ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา จนกระทัง่เกษยีณอายรุาชการเมือ่ พ.ศ. 2544 
 

ในช่วง พ.ศ. 2516 -2544 ไดร้บัผดิชอบในการน าศตัรธูรรมชาตขิองแมลงศตัรูพชืและวชัพชืหลาย
ชนิด เขา้มาใชใ้นการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิในประเทศไทย เฉพาะในการควบคุมวชัพชืโดยชวี
วธิ ีไดน้ าแมลงศตัรธูรรมชาตจิากต่างประเทศเขา้มาทัง้หมดรวม 23 ชนิด มกีารปลดปล่อยในภาคสนาม 21 ชนิด 
และไม่ปลดปล่อย 2 ชนิด แมลงทีน่ าเขา้มาปลดปล่อย สามารถตัง้รกรากได้รวม 10 ชนิด ใหผ้ลในการควบคุม
เป็นบางส่วน (partial control) และมากพอสมควร (substantial control) 4 ชนิด และในการควบคุมที่สมบูรณ์ 
(complete control) 6 ชนิด ไม่สามารถตัง้รกรากได้รวม 11 ชนิด กบัได้ส่งแมลงศตัรูธรรมชาตหิลายชนิดจาก
ประเทศไทย ใหป้ระเทศต่าง ๆ หลายประเทศ น าไปใชป้ระโยชน์ ท าใหป้ระเทศไทยเป็นทีป่รากฏอยา่งเด่นชดัใน 
“แผนทีโ่ลกของการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ”ี (World Map of Biological Control) 
 

อน่ึง ประวตักิารศกึษาของรองศาสตราจารย ์ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร คอื ในขณะทีเ่ป็นนิสติปีที่ 1 
คณะวนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์สอบไดทุ้น Colombo Plan ไปศกึษาต่อทีป่ระเทศอนิเดยี เมื่อ พ.ศ. 
2502  เ รียนจบปริญญาตรี B.Sc.Agr.  (Entomology & Zoology)  จาก  Punjab Agricultural University, 
Ludhiana, Punjab โดยสอบไดเ้กยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่งเหรยีญทองและเป็นทีห่นึ่งของมหาวทิยาลยั แบบทีเ่รยีกว่า 
“First Class First” ได้ร ับการจารึกชื่อบน Board of Honors (Best in B.Sc.Agr.) 1964 ของมหาวิทยาลัย 
Punjab Agricultural University เมื่อ พ.ศ. 2507 แลว้เขา้รบัราชการเมื่อ พ.ศ. 2507 ในแผนกกฏีวทิยาและโรค
พชื คณะกสกิรรมและสตัวบาล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นอาจารยต์ร ีเงนิเดอืนอตัรา 120 บาท หรอื 1,050 
บาท สอบเทยีบความรู้ได้รบัประกาศนียบตัรประโยคครูพเิศษมธัยม (พ.ม.) ซึ่งเทยีบเท่ากบัประกาศนียบตัร
ประโยคครมูธัยม (ป.ม.) ของกระทรวงศกึษาธกิารเมื่อ พ.ศ. 2508 และสอบไดทุ้น The East-West Center เมื่อ 
พ.ศ. 2509 ไปศึกษาต่อที่ ฮาวาย และเรียนจบปริญญาโท M.S. (Entomology) และปริญญาเอก Ph.D. 
(Entomology) จากมหาวทิยาลยั University of Hawaii, Honolulu, Hawaii เมือ่ พ.ศ. 2511 และ 2516 ตามล าดบั 
แลว้กลบัมาท างานในภาควชิากฏีวทิยาและโรคพชื คณะเกษตร เช่นเดมิ เป็นอาจารยโ์ท เงนิเดอืนอตัรา 3,030 
บาท จนเกษียณอายุราชการ เมื่อ พ.ศ. 2544 ท าการสอน และท าการวจิยัทางด้านวชิากฏีวทิยา การควบคุม
ศตัรพูชืโดยชวีวธิ ีและการบรหิารจดัการศตัรูพชื ในช่วงนัน้ ท่านไดร้บัเกยีรตโิดยการเลอืกตัง้ ใหด้ ารงต าแหน่งที่
ส าคญัต่าง ๆ ในวงการกีฏวิทยาในระดบัภูมภิาคและนานาชาติ เช่น กรรมการถาวร (Permanent standing 
committee) ของ International Plant Protection Congresses (IPPC) (พ.ศ. 2523-2547) คณะมนตร ี(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) 
และรับผิดชอบในการเปลี่ยนชื่อ SEARS เป็น Asia and the Pacific Regional Section (APRS) เพื่อรวม
ออสเตรเลยี นิวซแีลนด์ และประเทศต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซฟิิกด้วย (พ.ศ. 2524-2532) รองประธาน (Vice 
President) ของ International Organization for Biological Control (IOBC) (พ.ศ. 2535-2539) ทัง้เคยเป็น
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ผู้เชี่ยวชาญด้านการบรหิารจดัการศัตรูพืชและการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีของส านักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งองค์การสหประชาชาติ (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 ขององค์การอนามยัโลก 
(World Health Organization - WHO) (พ.ศ. 2526-2534) 
   

นอกจากนัน้ อาจารย์เคยได้รบัรางวลัต่าง ๆ อีกมาก เช่น นักวิจยัดีเด่น สมาคมวิทยาศาสตร์
การเกษตรแห่งประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2532 นักกฏีวทิยาดเีด่น สมาคมกฏีและสตัววทิยาแห่งประเทศไทยเมื่อ 
พ.ศ. 2539 นักวิจยัดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรและชีววทิยาส านักงานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาตเิทื่อ พ.ศ. 2540 ศษิยเ์ก่าวนศาสตรด์เีด่นดา้นวชิาการ สมาคมศษิยเ์ก่าวนศาสตรเ์มือ่ พ.ศ. 2551 บุคคล
ดเีด่นในวงการอารกัขาพชื สาขากีฏและสตัววทิยา สมาคมอารกัขาพชืไทยเมื่อ พ.ศ. 2558 และ เกียรติบตัร
รางวลั “Lifetime Excellence in Entomology” จาก Hawaiian Entomological Society (HES) เมื่อ ค.ศ. 2017 
เป็นตน้ 
 

ในการบรรยาย บรรพต ณ ป้อมเพชร (pers. com.) ไดใ้หข้อ้เทจ็จรงิและความรู้เกี่ยวกบัค านิยาม 
และการตพีมิพต์ ารา หนงัสอื และวารสารวชิาการพืน้ฐาน การวจิยัและพฒันา และการด าเนินการ ทีเ่กีย่วกบัการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชและวชัพืชโดยชีววธิี ตลอดจนการแข่งขนักันทางวิชาการของคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ 
นักวิจยั และนักวิชาการในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคนรุ่นหลงัควรที่จะถือเป็น
กรณศีกึษาและเป็นตวัอยา่งทีน่่าสนใจ  
 

เริม่ต้นโดยกล่าวถงึโครงการควบคุมแมลงศตัรูส้มในแคลฟิอรเ์นีย ซึง่ม ีCharles Valentine Riley, 
Chief entomologist ของ USDA ณ กรุงวอชงิตนั ด.ีซ.ี เป็นหวัหน้า และนักกฏีวทิยาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสองคนใน
แคลฟิอร์เนีย คอื Albert Koebele และ D.W. Coquillett ว่าตัง้แต่มกีารน าด้วงเต่าเวดาเลีย (Vedalia beetle) 
(Rodolia cardinalis, Coleoptera: Coccinellidae) จากออสเตรเลีย เข้าไปใช้ควบคุมเพลี้ยหอยนวมฝ้าย 
(cottony cushion scale) (Icerya purchasi, Hemiptera: Monophlebidae) แมลงศัตรูส้มในแคลิฟอร์เนียเมื่อ 
ค.ศ. 1888-1889 (พ.ศ. 2431-2432) โดย Albert Koebele (1853–1924) จนไดร้บัความส าเรจ็เป็นอย่างด ีซึง่ถอื
ว่าเป็นโครงการแรกของการควบคุมแมลงศตัรพูชืโดยชวีวธินีัน้ เป็นขอ้มลูทีไ่มถู่กตอ้งมาเป็นเวลารว่ม 100 ปี ใน
เอกสารอ้างองิต่าง ๆ ทัว่โลก 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 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม ค.ศ. 1989 ณ เมือง Riverside, California         
ได้เสนอรายงานโต้แยง้พรอ้มมหีลกัฐานสนับสนุนในที่ประชุม ว่าด้วงเต่าเวดาเลยีที่น าเขา้ในแคลฟิอรเ์นียเมื่อ
เดือนมนีาคม ค.ศ. 1889 เพื่อเพาะเลี้ยงและปลดปล่อยในสวนส้มนัน้ ส่วนใหญ่ราว 6,000 ตัว เป็นการเก็บ
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6) มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการบรหิาร (executive 
director) ของศูนยฯ์ ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา จนกระทัง่เกษยีณอายรุาชการเมือ่ พ.ศ. 2544 
 

ในช่วง พ.ศ. 2516 -2544 ไดร้บัผดิชอบในการน าศตัรธูรรมชาตขิองแมลงศตัรูพชืและวชัพชืหลาย
ชนิด เขา้มาใชใ้นการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิในประเทศไทย เฉพาะในการควบคุมวชัพชืโดยชวี
วธิ ีไดน้ าแมลงศตัรธูรรมชาตจิากต่างประเทศเขา้มาทัง้หมดรวม 23 ชนิด มกีารปลดปล่อยในภาคสนาม 21 ชนิด 
และไม่ปลดปล่อย 2 ชนิด แมลงทีน่ าเขา้มาปลดปล่อย สามารถตัง้รกรากได้รวม 10 ชนิด ใหผ้ลในการควบคุม
เป็นบางส่วน (partial control) และมากพอสมควร (substantial control) 4 ชนิด และในการควบคุมที่สมบูรณ์ 
(complete control) 6 ชนิด ไม่สามารถตัง้รกรากได้รวม 11 ชนิด กบัได้ส่งแมลงศตัรูธรรมชาตหิลายชนิดจาก
ประเทศไทย ใหป้ระเทศต่าง ๆ หลายประเทศ น าไปใชป้ระโยชน์ ท าใหป้ระเทศไทยเป็นทีป่รากฏอยา่งเด่นชดัใน 
“แผนทีโ่ลกของการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ”ี (World Map of Biological Control) 
 

อนึ่ง ประวตักิารศกึษาของรองศาสตราจารย ์ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร คอื ในขณะทีเ่ป็นนิสติปีที่ 1 
คณะวนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์สอบไดทุ้น Colombo Plan ไปศกึษาต่อทีป่ระเทศอนิเดยี เมื่อ พ.ศ. 
2502  เ รียนจบปริญญาตรี B.Sc.Agr.  (Entomology & Zoology)  จาก  Punjab Agricultural University, 
Ludhiana, Punjab โดยสอบไดเ้กยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่งเหรยีญทองและเป็นทีห่นึ่งของมหาวทิยาลยั แบบทีเ่รยีกว่า 
“First Class First” ได้ร ับการจารึกชื่อบน Board of Honors (Best in B.Sc.Agr.) 1964 ของมหาวิทยาลัย 
Punjab Agricultural University เมื่อ พ.ศ. 2507 แลว้เขา้รบัราชการเมื่อ พ.ศ. 2507 ในแผนกกฏีวทิยาและโรค
พชื คณะกสกิรรมและสตัวบาล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นอาจารยต์ร ีเงนิเดอืนอตัรา 120 บาท หรอื 1,050 
บาท สอบเทยีบความรู้ได้รบัประกาศนียบตัรประโยคครูพเิศษมธัยม (พ.ม.) ซึ่งเทยีบเท่ากบัประกาศนียบตัร
ประโยคครมูธัยม (ป.ม.) ของกระทรวงศกึษาธกิารเมื่อ พ.ศ. 2508 และสอบไดทุ้น The East-West Center เมื่อ 
พ.ศ. 2509 ไปศึกษาต่อที่ ฮาวาย และเรียนจบปริญญาโท M.S. (Entomology) และปริญญาเอก Ph.D. 
(Entomology) จากมหาวทิยาลยั University of Hawaii, Honolulu, Hawaii เมือ่ พ.ศ. 2511 และ 2516 ตามล าดบั 
แลว้กลบัมาท างานในภาควชิากฏีวทิยาและโรคพชื คณะเกษตร เช่นเดมิ เป็นอาจารยโ์ท เงนิเดอืนอตัรา 3,030 
บาท จนเกษียณอายุราชการ เมื่อ พ.ศ. 2544 ท าการสอน และท าการวจิยัทางด้านวชิากฏีวทิยา การควบคุม
ศตัรพูชืโดยชวีวธิ ีและการบรหิารจดัการศตัรพูชื ในช่วงนัน้ ท่านไดร้บัเกยีรตโิดยการเลอืกตัง้ ใหด้ ารงต าแหน่งที่
ส าคญัต่าง ๆ ในวงการกีฏวิทยาในระดบัภูมภิาคและนานาชาติ เช่น กรรมการถาวร (Permanent standing 
committee) ของ International Plant Protection Congresses (IPPC) (พ.ศ. 2523-2547) คณะมนตร ี(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) 
และรับผิดชอบในการเปลี่ยนชื่อ SEARS เป็น Asia and the Pacific Regional Section (APRS) เพื่อรวม
ออสเตรเลยี นิวซแีลนด์ และประเทศต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซฟิิกด้วย (พ.ศ. 2524-2532) รองประธาน (Vice 
President) ของ International Organization for Biological Control (IOBC) (พ.ศ. 2535-2539) ทัง้เคยเป็น
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ผู้เชี่ยวชาญด้านการบรหิารจดัการศัตรูพืชและการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีของส านักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งองค์การสหประชาชาติ (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 ขององค์การอนามยัโลก 
(World Health Organization - WHO) (พ.ศ. 2526-2534) 
   

นอกจากนัน้ อาจารย์เคยได้รบัรางวลัต่าง ๆ อีกมาก เช่น นักวิจยัดีเด่น สมาคมวิทยาศาสตร์
การเกษตรแห่งประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2532 นักกฏีวทิยาดเีด่น สมาคมกฏีและสตัววทิยาแห่งประเทศไทยเมื่อ 
พ.ศ. 2539 นักวิจยัดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรและชีววทิยาส านักงานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาตเิทื่อ พ.ศ. 2540 ศษิยเ์ก่าวนศาสตรด์เีด่นดา้นวชิาการ สมาคมศษิยเ์ก่าวนศาสตรเ์มือ่ พ.ศ. 2551 บุคคล
ดเีด่นในวงการอารกัขาพชื สาขากีฏและสตัววทิยา สมาคมอารกัขาพชืไทยเมื่อ พ.ศ. 2558 และ เกียรติบตัร
รางวลั “Lifetime Excellence in Entomology” จาก Hawaiian Entomological Society (HES) เมื่อ ค.ศ. 2017 
เป็นตน้ 
 

ในการบรรยาย บรรพต ณ ป้อมเพชร (pers. com.) ไดใ้หข้อ้เทจ็จรงิและความรู้เกี่ยวกบัค านิยาม 
และการตพีมิพต์ ารา หนงัสอื และวารสารวชิาการพืน้ฐาน การวจิยัและพฒันา และการด าเนินการ ทีเ่กีย่วกบัการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชและวชัพืชโดยชีววธิี ตลอดจนการแข่งขนักันทางวิชาการของคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ 
นักวิจยั และนักวิชาการในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคนรุ่นหลงัควรที่จะถือเป็น
กรณศีกึษาและเป็นตวัอยา่งทีน่่าสนใจ  
 

เริม่ต้นโดยกล่าวถงึโครงการควบคุมแมลงศตัรูส้มในแคลฟิอรเ์นีย ซึง่ม ีCharles Valentine Riley, 
Chief entomologist ของ USDA ณ กรุงวอชงิตนั ด.ีซ.ี เป็นหวัหน้า และนักกฏีวทิยาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสองคนใน
แคลฟิอร์เนีย คอื Albert Koebele และ D.W. Coquillett ว่าตัง้แต่มกีารน าด้วงเต่าเวดาเลีย (Vedalia beetle) 
(Rodolia cardinalis, Coleoptera: Coccinellidae) จากออสเตรเลีย เข้าไปใช้ควบคุมเพลี้ยหอยนวมฝ้าย 
(cottony cushion scale) (Icerya purchasi, Hemiptera: Monophlebidae) แมลงศัตรูส้มในแคลิฟอร์เนียเมื่อ 
ค.ศ. 1888-1889 (พ.ศ. 2431-2432) โดย Albert Koebele (1853–1924) จนไดร้บัความส าเรจ็เป็นอย่างด ีซึง่ถอื
ว่าเป็นโครงการแรกของการควบคุมแมลงศตัรพูชืโดยชวีวธินีัน้ เป็นขอ้มลูทีไ่มถู่กตอ้งมาเป็นเวลารว่ม 100 ปี ใน
เอกสารอ้างองิต่าง ๆ ทัว่โลก 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 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม ค.ศ. 1989 ณ เมือง Riverside, California         
ได้เสนอรายงานโต้แยง้พรอ้มมหีลกัฐานสนับสนุนในที่ประชุม ว่าด้วงเต่าเวดาเลยีที่น าเขา้ในแคลฟิอรเ์นียเมื่อ
เดือนมนีาคม ค.ศ. 1889 เพื่อเพาะเลี้ยงและปลดปล่อยในสวนส้มนัน้ ส่วนใหญ่ราว 6,000 ตัว เป็นการเก็บ
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รวบรวมไปจากเมอืง Nepier ในนิวซีแลนด์ และมจี านวนเพียงเล็กน้อยเป็นเพียงร้อยตัวเท่านัน้ ที่เก็บและ
รวบรวมก่อนหน้านัน้ไปจาก North Adelaide ในออสเตรเลยีเมือ่ค.ศ. 1888 ส่งให ้D.W. Coquillett เพาะเลีย้งบน
ต้นส้มและปลดปล่อยในเมอืง Los Angeles และก่อนที่จะมกีารน าเข้าด้วงเต่าเวดาเลยี มรีายงานว่า Frazer 
Crawford ในออสแตรเลยี ไดส้่งแมลงวนัก้นขน (tachinid, Cryptochaetum iceryae, Diptera: Tachinidae) จาก 
Adelaide ออสเตรเลีย ไปให้ W.G. Klee, California State inspector of fruit pests ปลดปล่อยที่ เมือง San 
Mateo ทางตอนใต้ของเมอืง San Francisco ตอนต้น ค.ศ. 1888 จนตัง้รกรากได้ด ีก่อนที่ Charles Valentine 
Riley จะให้ Albert Koebele เดนิทางไปออสเตรเลยี ในเดอืน สงิหาคม ค.ศ. 1888 เพื่อส ารวจหาและรวบรวม
แมลงศตัรธูรรมชาตขิอง I. purchasi รวมทัง้ C. iceryae ดว้ย เพื่อน าเขา้ไปใชใ้นแคลฟิอรเ์นีย 
  

ในโครงการน้ี มกีารแข่งขนัการท างาน ระหว่าง W.G. Klee แห่งรฐัแคลฟิอร์เนีย และ Charles 
Valentine Riley กบั Albert Koebele และ D.W. Coquillett จากรฐับาลกลาง (Federal Government) ณ กรุง
วอชงิตนั ด.ีซ.ี ซึง่ Albert Koebele และ D.W. Coquillett กไ็ม่ค่อยจะลงรอยกนัเท่าไรนักในการท างาน และเมื่อ
โครงการไดร้บัความส าเรจ็และรวดเรว็เป็นอย่างด ีสมาคมผูป้ลกูสม้ในแคลฟิอรเ์นีย ไดม้อบนาฬกิาขอ้มอืทองค า
ใหแ้ก่ Albert Koebele และต่างหูเพชรใหแ้ก่ภรรยา เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ท าให ้Charles Valentine 
Riley ไมพ่อใจ จงึสัง่ยา้ย Albert Koebele กลบัไปกรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี แต่ Albert Koebele ชงิลาออกก่อน แลว้ไป
ท างานอยู่กบัสมาคมผู้ปลูกอ้อยในฮาวาย (Hawaiian Sugar Planters’ Association - HSPA) ที่เมอืงโฮโนลูลู 
อาณาเขตฮาวาย (Territory of Hawaii) ในสมยันัน้หรอืปัจจบุนัคอืรฐัฮาวาย 
 

ในท านองเดียวกัน การส่งด้วงเต่า R. cardinalis จากออสเตรเลีย เข้าไปใช้ควบคุมเพลี้ยหอย      
นวมฝ้าย I. purchasi แมลงศัตรูส้มในแคลิฟอร์เนียเมื่อ ค.ศ. 1888-1889 (พ.ศ. 2431-2432) โดย Albert 
Koebele จนได้รบัความส าเรจ็เป็นอย่างด ีและถอืว่าเป็นโครงการแรกของการควบคุมแมลงศตัรูพชืโดยชวีวธิ ี     
ที่มกีารขนส่งศตัรูธรรมชาตขิ้ามประเทศ (international shipment) ก็มกีารโต้แย้งเช่นกนัว่าไม่ถูกต้อง เพราะ 
Gerson & Smiley (1990) และ Kirchmair et al. (2009) รายงานว่าการขนส่งศตัรธูรรมชาตขิา้มประเทศครัง้แรก
ของโลกทีถู่กต้อง เป็นการขนส่งไรตวัห ้า Tyroglyphus phylloxerae (Tyroglyphidae) ซึง่เป็นไรตวัห ้าของแมลง
กนิรากต้นองุ่นในอเมรกิา เขา้ไปใชค้วบคุมเพลีย้อ่อนกนิใบและรากองุ่น Daktulosphaira vitifoliae (Hemiptera: 
Phylloxeridae) ในฝรัง่เศส โดย Charles Valentine Riley แห่ง USDA เมื่อค.ศ. 1873 (พ.ศ. 2416) โดยไร         
T. phylloxerae สามารถตัง้รกรากได้หลังการปลดปล่อย แต่ไม่สามารถควบคุมเพลี้ยกินใบและรากองุ่น             
D. vitifoliae ได ้ซึง่การขนส่งครัง้นัน้เป็นเวลาถงึ 15 ปี ก่อนมกีารขนส่งดว้งเต่า R. cardinalis จากออสเตรเลยี
และนิวซีแลนด์ เข้าไปใช้ควบคุมเพลี้ยหอยนวมฝ้าย I. purchasi แมลงศัตรูส้มในแคลิฟอร์เนีย โดย Albert 
Koebele เมือ่ ค.ศ. 1888 (พ.ศ. 2431) จนไดร้บัความส าเรจ็ในการควบคุมทีส่มบูรณ์ 
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ต่อมาในฮาวาย เมื่อค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) Albert Koebele เดนิทางเขา้ไปส ารวจ รวบรวม และน า
แมลงกนิต้นผกากรองหลายชนิดจากเมก็ซโิก เขา้ไปใช้ควบคุมต้นผกากรอง ซึ่งเป็นวชัพชืต่างถิน่ที่รุกรานใน     
ไร่อ้อย ทุ่งหญ้า และป่าไม้ ในไร่อ้อยในฮาวาย ซึ่งนับว่าเป็นโครงการแรกของการควบคุมวชัพืชโดยชวีวธิี 
เท่ากับว่า Albert Koebele เป็นบุคคลแรกที่ด าเนินการควบคุมทัง้แมลงศตัรูพชืและวชัพืชโดยชีววธิี แต่ผู้ที่     
ไดร้บัฉายาว่าเป็น “บดิาของการควบคุมโดยชวีวธิ”ี (Father of Biological Control) กลบักลายเป็น C. V. Riley 
จาก USDA 
 

จากการด าเนินการของ Albert Koebele (1853–1924) ไม่พบว่ามกีารเขยีน และการพมิพ์หนังสอื
หรอืต ารา ดา้นการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิีโดยเฉพาะ แต่อย่างใดทัง้สิน้ มเีป็นเพยีงบทความทางวชิาการโดย 
Swezey (1923) และ Swezey et al. (1926) 
 

ส่วนงานทางด้านการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีในประเทศไทย พันตรี W.R.S. Ladell         
ชาวองักฤษผู้เขา้มารบัราชการเป็นนักกฏีวทิยาคนแรก ในกรมเกษตรและการประมง กระทรวงเกษตราธกิาร    
ในประเทศสยาม เมื่อ ค.ศ. 1927 (พ.ศ. 2470) และเป็นผูเ้ริม่ก่อตัง้แผนกกฏีวทิยา เมื่อ ค.ศ. 1931 (พ.ศ. 2474) 
ได้รายงานไว้ใน Ladell (1930)  ว่ าไข่ของหนอนกอข้าวสีครีม Scirpophaga incertulas (Lepidoptera: 
Crambidae) มแีตนเบยีนไข ่Tetrastichus schoenobii (Hymenoptera: Tetrastichidae) ลงท าลายสงูกว่ารอ้ยละ 
90 และในช่วงเวลานัน้ มกีารพบและตัง้ชื่อแตนเบยีน chalcids ชนิดใหม่มากกว่า 12 ชนิดจากประเทศสยาม     
ซึง่ถอืไดว้่าเป็นขอ้มลูแรกของการควบคุมแมลงศตัรพูชืโดยชวีวธิใีนประเทศไทย ส่วนการเริม่ด าเนินการควบคุม
วัชพืชโดยชีววิธีครัง้แรกในประเทศไทย คือการน าด้วงงวงผักตบชวาลายแต้ม Neochetina eichhorniae 
(Coleoptera: Erirhinidae)  จากอาร์เจนตินาผ่านฟลอริดา เข้ามาควบคุมผักตบชวา เมื่อ พ.ศ.  2520              
โดยศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(Napompeth, 1982, 1984) 

 
3.2.1 ต าราและหนังสือด้านการควบคมุโดยชีววิธี   
 

ทางด้านหนังสือและต าราเกี่ยวกับการควบคุมโดยชีววิธี หนังสือ “The Biological Control of 
Insects” ซึ่งเขยีนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ Harvey L. Sweetman (ภาพที่ 3.2) แห่ง Massachusetts State 
College, Amherst, Massachusetts จัดพิมพ์ โดย  Comstock Publishing Company, Ithaca and New York 
เมื่อ ค.ศ. 1936 (พ.ศ. 2479) (Sweetman,1936) ถือได้ว่าเป็นหนังสอืเกี่ยวกบัการควบคุมแมลงศตัรูพืชและ
วชัพืชโดยชีววิธี เป็นเล่มแรกของโลก ซึ่งในขณะนัน้ ยงัไม่มกีารให้ค านิยามของ “การควบคุมโดยชีววิธี”          
แต่อยา่งใด 
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รวบรวมไปจากเมอืง Nepier ในนิวซีแลนด์ และมจี านวนเพียงเล็กน้อยเป็นเพียงร้อยตัวเท่านัน้ ที่เก็บและ
รวบรวมก่อนหน้านัน้ไปจาก North Adelaide ในออสเตรเลยีเมือ่ค.ศ. 1888 ส่งให ้D.W. Coquillett เพาะเลีย้งบน
ต้นส้มและปลดปล่อยในเมอืง Los Angeles และก่อนที่จะมกีารน าเข้าด้วงเต่าเวดาเลยี มรีายงานว่า Frazer 
Crawford ในออสแตรเลยี ไดส้่งแมลงวนัก้นขน (tachinid, Cryptochaetum iceryae, Diptera: Tachinidae) จาก 
Adelaide ออสเตรเลีย ไปให้ W.G. Klee, California State inspector of fruit pests ปลดปล่อยที่ เมือง San 
Mateo ทางตอนใต้ของเมอืง San Francisco ตอนต้น ค.ศ. 1888 จนตัง้รกรากได้ด ีก่อนที่ Charles Valentine 
Riley จะให้ Albert Koebele เดนิทางไปออสเตรเลยี ในเดอืน สงิหาคม ค.ศ. 1888 เพื่อส ารวจหาและรวบรวม
แมลงศตัรธูรรมชาตขิอง I. purchasi รวมทัง้ C. iceryae ดว้ย เพื่อน าเขา้ไปใชใ้นแคลฟิอรเ์นีย 
  

ในโครงการนี้ มกีารแข่งขนัการท างาน ระหว่าง W.G. Klee แห่งรฐัแคลฟิอร์เนีย และ Charles 
Valentine Riley กบั Albert Koebele และ D.W. Coquillett จากรฐับาลกลาง (Federal Government) ณ กรุง
วอชงิตนั ด.ีซ.ี ซึง่ Albert Koebele และ D.W. Coquillett กไ็ม่ค่อยจะลงรอยกนัเท่าไรนักในการท างาน และเมื่อ
โครงการไดร้บัความส าเรจ็และรวดเรว็เป็นอย่างด ีสมาคมผูป้ลกูสม้ในแคลฟิอรเ์นีย ไดม้อบนาฬกิาขอ้มอืทองค า
ใหแ้ก่ Albert Koebele และต่างหูเพชรใหแ้ก่ภรรยา เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ท าให ้Charles Valentine 
Riley ไมพ่อใจ จงึสัง่ยา้ย Albert Koebele กลบัไปกรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี แต่ Albert Koebele ชงิลาออกก่อน แลว้ไป
ท างานอยู่กบัสมาคมผู้ปลูกอ้อยในฮาวาย (Hawaiian Sugar Planters’ Association - HSPA) ที่เมอืงโฮโนลูลู 
อาณาเขตฮาวาย (Territory of Hawaii) ในสมยันัน้หรอืปัจจบุนัคอืรฐัฮาวาย 
 

ในท านองเดียวกัน การส่งด้วงเต่า R. cardinalis จากออสเตรเลีย เข้าไปใช้ควบคุมเพลี้ยหอย      
นวมฝ้าย I. purchasi แมลงศัตรูส้มในแคลิฟอร์เนียเมื่อ ค.ศ. 1888-1889 (พ.ศ. 2431-2432) โดย Albert 
Koebele จนได้รบัความส าเรจ็เป็นอย่างด ีและถอืว่าเป็นโครงการแรกของการควบคุมแมลงศตัรูพชืโดยชวีวธิ ี     
ที่มกีารขนส่งศตัรูธรรมชาตขิ้ามประเทศ (international shipment) ก็มกีารโต้แย้งเช่นกนัว่าไม่ถูกต้อง เพราะ 
Gerson & Smiley (1990) และ Kirchmair et al. (2009) รายงานว่าการขนส่งศตัรธูรรมชาตขิา้มประเทศครัง้แรก
ของโลกทีถู่กต้อง เป็นการขนส่งไรตวัห ้า Tyroglyphus phylloxerae (Tyroglyphidae) ซึง่เป็นไรตวัห ้าของแมลง
กนิรากต้นองุ่นในอเมรกิา เขา้ไปใชค้วบคุมเพลีย้อ่อนกนิใบและรากองุ่น Daktulosphaira vitifoliae (Hemiptera: 
Phylloxeridae) ในฝรัง่เศส โดย Charles Valentine Riley แห่ง USDA เมื่อค.ศ. 1873 (พ.ศ. 2416) โดยไร         
T. phylloxerae สามารถตัง้รกรากได้หลังการปลดปล่อย แต่ไม่สามารถควบคุมเพลี้ยกินใบและรากองุ่น             
D. vitifoliae ได ้ซึง่การขนส่งครัง้นัน้เป็นเวลาถงึ 15 ปี ก่อนมกีารขนส่งดว้งเต่า R. cardinalis จากออสเตรเลยี
และนิวซีแลนด์ เข้าไปใช้ควบคุมเพลี้ยหอยนวมฝ้าย I. purchasi แมลงศัตรูส้มในแคลิฟอร์เนีย โดย Albert 
Koebele เมือ่ ค.ศ. 1888 (พ.ศ. 2431) จนไดร้บัความส าเรจ็ในการควบคุมทีส่มบูรณ์ 
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ต่อมาในฮาวาย เมื่อค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) Albert Koebele เดนิทางเขา้ไปส ารวจ รวบรวม และน า
แมลงกนิต้นผกากรองหลายชนิดจากเมก็ซโิก เขา้ไปใช้ควบคุมต้นผกากรอง ซึ่งเป็นวชัพชืต่างถิน่ที่รุกรานใน     
ไร่อ้อย ทุ่งหญ้า และป่าไม้ ในไร่อ้อยในฮาวาย ซึ่งนับว่าเป็นโครงการแรกของการควบคุมวชัพืชโดยชวีวธิี 
เท่ากับว่า Albert Koebele เป็นบุคคลแรกที่ด าเนินการควบคุมทัง้แมลงศตัรูพชืและวชัพืชโดยชีววธิี แต่ผู้ที่     
ไดร้บัฉายาว่าเป็น “บดิาของการควบคุมโดยชวีวธิ”ี (Father of Biological Control) กลบักลายเป็น C. V. Riley 
จาก USDA 
 

จากการด าเนินการของ Albert Koebele (1853–1924) ไม่พบว่ามกีารเขยีน และการพมิพ์หนังสอื
หรอืต ารา ดา้นการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิีโดยเฉพาะ แต่อย่างใดทัง้สิน้ มเีป็นเพยีงบทความทางวชิาการโดย 
Swezey (1923) และ Swezey et al. (1926) 
 

ส่วนงานทางด้านการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีในประเทศไทย พันตรี W.R.S. Ladell         
ชาวองักฤษผู้เขา้มารบัราชการเป็นนักกฏีวทิยาคนแรก ในกรมเกษตรและการประมง กระทรวงเกษตราธกิาร    
ในประเทศสยาม เมื่อ ค.ศ. 1927 (พ.ศ. 2470) และเป็นผูเ้ริม่ก่อตัง้แผนกกฏีวทิยา เมื่อ ค.ศ. 1931 (พ.ศ. 2474) 
ได้รายงานไว้ใน Ladell (1930)  ว่ าไข่ของหนอนกอข้าวสีครีม Scirpophaga incertulas (Lepidoptera: 
Crambidae) มแีตนเบยีนไข ่Tetrastichus schoenobii (Hymenoptera: Tetrastichidae) ลงท าลายสงูกว่ารอ้ยละ 
90 และในช่วงเวลานัน้ มกีารพบและตัง้ชื่อแตนเบยีน chalcids ชนิดใหม่มากกว่า 12 ชนิดจากประเทศสยาม     
ซึง่ถอืไดว้่าเป็นขอ้มลูแรกของการควบคุมแมลงศตัรพูชืโดยชวีวธิใีนประเทศไทย ส่วนการเริม่ด าเนินการควบคุม
วัชพืชโดยชีววิธีครัง้แรกในประเทศไทย คือการน าด้วงงวงผักตบชวาลายแต้ม Neochetina eichhorniae 
(Coleoptera: Erirhinidae)  จากอาร์เจนตินาผ่านฟลอริดา เข้ามาควบคุมผักตบชวา เมื่อ พ.ศ.  2520              
โดยศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(Napompeth, 1982, 1984) 

 
3.2.1 ต าราและหนังสือด้านการควบคมุโดยชีววิธี   
 

ทางด้านหนังสือและต าราเกี่ยวกับการควบคุมโดยชีววิธี หนังสือ “The Biological Control of 
Insects” ซึ่งเขียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ Harvey L. Sweetman (ภาพที่ 3.2) แห่ง Massachusetts State 
College, Amherst, Massachusetts จัดพิมพ์ โดย  Comstock Publishing Company, Ithaca and New York 
เมื่อ ค.ศ. 1936 (พ.ศ. 2479) (Sweetman,1936) ถือได้ว่าเป็นหนังสอืเกี่ยวกบัการควบคุมแมลงศตัรูพืชและ
วชัพืชโดยชีววิธี เป็นเล่มแรกของโลก ซึ่งในขณะนัน้ ยงัไม่มกีารให้ค านิยามของ “การควบคุมโดยชีววิธี”          
แต่อยา่งใด 
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ภาพท่ี 3.2   ผูช้่วยศาสตราจารย ์Harvey L. Sweetman (1896-1966?) แห่ง Massachusetts State 
College, Amherst, Massachusetts ผูเ้ขยีนหนังสอื “The Biological Control of Insects 
with a Chapter on Weed Control” เป็นฉบบัแรกของโลก เมือ่ ค.ศ.  1936 (พ.ศ. 2479)          
(แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 

 

ในบท With a Chapter on Weed Control ที่เกี่ยวกบัการควบคุมวชัพชื Sweetman (1936) เรยีก 
“วชัพชื” (weed) ว่าเป็น “pest plant” และในเนื้อเรื่องมกีารใชค้ าว่า “pest plant” และ “weed” สลบักนัไปมา แต่
ยงัคงเรยีก “แมลงศตัรูพชื” (insect pest) เป็น “insect pest” ไม่เรยีกเป็น “pest insect” ให้คล้อยตามการเรยีก 
“วชัพชื” และกล่าวถงึประเภทของแมลงที่สามารถน ามาใช้ควบคุมวชัพชื การทดสอบพชือาหารของแมลงที่จะ
น ามาใชค้วบคุม หลกัการพืน้ฐานในการสรา้งโรงเลี้ยงแมลงทีก่นัแมลงได ้( insect-proof insectary) ส าหรบัการ
ทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพชือาศยั และกล่าวถงึโครงการควบคุมวชัพชืที่มกีารด าเนินการอยู่ในประเทศ
ต่าง ๆ เช่น การควบคุมต้นผกากรอง (Lantana camara) ในฮาวาย การควบคุมต้นกระะบองเพชรใบเสมา 
(Opuntia spp.) ในออสเตรเลยี อนิเดยีตอนใต้ ศรลีงักา และแอฟรกิาใต้ ต้นหนามไข่ปู (Rubus spp.) และ ต้น
ขาง (Senecio jacobaea) ในนิวซีแลนด์ ต้นบัวทอง (Hypericum perforatum) และ ต้นกระชับ (Xanthium 
strumarium) ในออสเตรเลยี และ การควบคุมวชัพืชน ้าที่ไม่ได้ระบุชื่อ โดยการใช้ปลาคาร์ป  (Cyprinus sp.)        
ทีไ่มไ่ดร้ะบุชื่อเช่นกนั ในแหล่งน ้าในเกาะ Sardinia ประเทศอติาล ี 
 

แต่หนังสือของ Harvey L. Sweetman เล่มนี้ กลบัถูกวิจารณ์ในแง่ลบอย่างรุนแรง จะเป็นด้วย
เหตุผลใดไมเ่ป็นทีรู่ก้นัอยา่งแน่ชดั โดยศาสตราจารย ์Alvah Peterson (ภาพที ่3.3) แห่ง Ohio State University, 
Columbus, Ohio ผู้ซึ่งถือกนัว่าเป็นปรมาจารย์กีฏวิทยาแนวหน้าคนหนึ่งของสหรฐัอเมรกิา และเป็นผู้เขยีน
หนังสือหลายเล่มที่ถือกันว่าเป็นอมตะและเป็นต านาน ในวงการวิชากีฏวิทยาทัว่โลก เช่น “Entomological 
Techniques. How to Work with Insects” (Peterson, 1964) ซึง่ตพีมิพเ์ป็นครัง้แรกเมือ่ ค.ศ.1934 (พ.ศ. 2477) 
และ ครัง้ที่ 10 เมื่อ ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) หนังสอื “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) โดยศาสตราจารย ์Alvah Peterson วจิารณ์ว่า “ถงึแมว้่าหนังสอืของ Harvey 
L. Sweetman จะเป็นหนังสอืเล่มแรกในภาษาองักฤษ ที่เกี่ยวกบัการควบคุมแมลงโดยชวีวธิีก็ตาม แต่หนังสอื
เล่มนี้ เป็นเพยีงต าราพืน้ ๆ ทัว่ไป ส าหรบัผูเ้รยีนเบือ้งต้นเท่านัน้ และไม่มเีนื้อหาทีจ่ะเป็นแหล่งความรู ้ส าหรบั
ผูเ้รยีนในระดบัทีสู่งขึน้และผูท้ าการศกึษาวจิยัได้เท่าไรนัก เพราะผูเ้ขยีนมปีระสบการณ์ทางดา้นการควบคุมโดย
ชีววิธีน้อยมาก” ทัง้ ๆ ที่ Ohio State University ในขณะนัน้ ก็ไม่มีอาจารย์ผู้ด าเนินการหรอืมปีระสบการณ์
ทางดา้นการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิแีมแ้ต่คนเดยีวกต็าม 
 

 
 

ภาพท่ี 3.3  ศาสตราจารย ์Alvah Peterson (1888-1972) แห่ง Ohio State University, Columbus, 
Ohio ผูเ้ขยีนหนงัสอื Entomological Techniques. How to Work with Insects ซึง่ตพีมิพ์
เป็นครัง้แรกเมือ่ ค.ศ.1934 (พ.ศ. 2477) และ ครัง้ที ่10 เมือ่ ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) 
(แหล่งทีม่า: C.L. Selman, 1973) 

ต่อจากนัน้ เมื่อ ค.ศ.1940 (พ.ศ. 2483) Curtis P. Clausen (ภาพที่ 3.4) ในขณะที่เป็น Principal 
entomologist, Division of Foreign Parasites Introduction, US Bureau of Entomology and Plant Quarantine 
กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ (USDA) ณ กรุง Washington, D.C. ก่อนย้ายมาเป็นศาสตราจารย์ที่ University of 
California, Riverside, California ได้เขยีนหนังสือเล่มหนึ่งที่ถือว่ามีความส าคญัมากที่สุดเล่มหนึ่งในวิชาการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี คือหนังสือ  “Entomophagous Insects” (Clausen, 1940) ซึ่งมีรายละเอียด
เกีย่วกบัแมลงทีก่นิแมลงในอนัดบั (order) และวงศ ์(family) ต่าง ๆ ทีเ่ป็นแมลงตวัเบยีน (parasites) และแมลงตวั
ห ้า (predators) และกล่าวในค าน าของหนังสอืเล่มนี้ว่า “แมลงคอืศตัรทูีเ่ลวรา้ยทีสุ่ดของตวัมนัเอง” (The insects 
are their own worst enemies) เพราะแมลงศตัรพูชืแค่ละชนิด ต่างกม็ทีัง้ตวัเบยีนและตวัห ้าซึง่เป็นแมลงเช่นกนั
คอยท าลายอยูด่ว้ย 
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ภาพท่ี 3.2   ผูช้่วยศาสตราจารย ์Harvey L. Sweetman (1896-1966?) แห่ง Massachusetts State 
College, Amherst, Massachusetts ผูเ้ขยีนหนังสอื “The Biological Control of Insects 
with a Chapter on Weed Control” เป็นฉบบัแรกของโลก เมือ่ ค.ศ.  1936 (พ.ศ. 2479)          
(แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 

 

ในบท With a Chapter on Weed Control ที่เกี่ยวกบัการควบคุมวชัพชื Sweetman (1936) เรยีก 
“วชัพชื” (weed) ว่าเป็น “pest plant” และในเนื้อเรื่องมกีารใชค้ าว่า “pest plant” และ “weed” สลบักนัไปมา แต่
ยงัคงเรยีก “แมลงศตัรูพชื” (insect pest) เป็น “insect pest” ไม่เรยีกเป็น “pest insect” ให้คล้อยตามการเรยีก 
“วชัพชื” และกล่าวถงึประเภทของแมลงที่สามารถน ามาใช้ควบคุมวชัพชื การทดสอบพชือาหารของแมลงที่จะ
น ามาใชค้วบคุม หลกัการพืน้ฐานในการสรา้งโรงเลี้ยงแมลงทีก่นัแมลงได ้( insect-proof insectary) ส าหรบัการ
ทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพชือาศยั และกล่าวถงึโครงการควบคุมวชัพชืที่มกีารด าเนินการอยู่ในประเทศ
ต่าง ๆ เช่น การควบคุมต้นผกากรอง (Lantana camara) ในฮาวาย การควบคุมต้นกระะบองเพชรใบเสมา 
(Opuntia spp.) ในออสเตรเลยี อนิเดยีตอนใต้ ศรลีงักา และแอฟรกิาใต้ ต้นหนามไข่ปู (Rubus spp.) และ ต้น
ขาง (Senecio jacobaea) ในนิวซีแลนด์ ต้นบัวทอง (Hypericum perforatum) และ ต้นกระชับ (Xanthium 
strumarium) ในออสเตรเลยี และ การควบคุมวชัพืชน ้าที่ไม่ได้ระบุชื่อ โดยการใช้ปลาคาร์ป  (Cyprinus sp.)        
ทีไ่มไ่ดร้ะบุชื่อเช่นกนั ในแหล่งน ้าในเกาะ Sardinia ประเทศอติาล ี 
 

แต่หนังสือของ Harvey L. Sweetman เล่มนี้ กลบัถูกวิจารณ์ในแง่ลบอย่างรุนแรง จะเป็นด้วย
เหตุผลใดไมเ่ป็นทีรู่ก้นัอยา่งแน่ชดั โดยศาสตราจารย ์Alvah Peterson (ภาพที ่3.3) แห่ง Ohio State University, 
Columbus, Ohio ผู้ซึ่งถือกนัว่าเป็นปรมาจารย์กีฏวิทยาแนวหน้าคนหนึ่งของสหรฐัอเมรกิา และเป็นผู้เขยีน
หนังสือหลายเล่มที่ถือกันว่าเป็นอมตะและเป็นต านาน ในวงการวิชากีฏวิทยาทัว่โลก เช่น “Entomological 
Techniques. How to Work with Insects” (Peterson, 1964) ซึง่ตพีมิพเ์ป็นครัง้แรกเมือ่ ค.ศ.1934 (พ.ศ. 2477) 
และ ครัง้ที่ 10 เมื่อ ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) หนังสอื “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) โดยศาสตราจารย ์Alvah Peterson วจิารณ์ว่า “ถงึแมว้่าหนังสอืของ Harvey 
L. Sweetman จะเป็นหนังสอืเล่มแรกในภาษาองักฤษ ที่เกี่ยวกบัการควบคุมแมลงโดยชวีวธิีก็ตาม แต่หนังสอื
เล่มน้ี เป็นเพยีงต าราพืน้ ๆ ทัว่ไป ส าหรบัผูเ้รยีนเบือ้งต้นเท่านัน้ และไม่มเีนื้อหาทีจ่ะเป็นแหล่งความรู ้ส าหรบั
ผูเ้รยีนในระดบัทีสู่งขึน้และผูท้ าการศกึษาวจิยัได้เท่าไรนัก เพราะผูเ้ขยีนมปีระสบการณ์ทางดา้นการควบคุมโดย
ชีววิธีน้อยมาก” ทัง้ ๆ ที่ Ohio State University ในขณะนัน้ ก็ไม่มีอาจารย์ผู้ด าเนินการหรอืมปีระสบการณ์
ทางดา้นการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิแีมแ้ต่คนเดยีวกต็าม 
 

 
 

ภาพท่ี 3.3  ศาสตราจารย ์Alvah Peterson (1888-1972) แห่ง Ohio State University, Columbus, 
Ohio ผูเ้ขยีนหนงัสอื Entomological Techniques. How to Work with Insects ซึง่ตพีมิพ์
เป็นครัง้แรกเมือ่ ค.ศ.1934 (พ.ศ. 2477) และ ครัง้ที ่10 เมือ่ ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) 
(แหล่งทีม่า: C.L. Selman, 1973) 

ต่อจากนัน้ เมื่อ ค.ศ.1940 (พ.ศ. 2483) Curtis P. Clausen (ภาพที่ 3.4) ในขณะที่เป็น Principal 
entomologist, Division of Foreign Parasites Introduction, US Bureau of Entomology and Plant Quarantine 
กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ (USDA) ณ กรุง Washington, D.C. ก่อนย้ายมาเป็นศาสตราจารย์ที่ University of 
California, Riverside, California ได้เขยีนหนังสือเล่มหนึ่งที่ถือว่ามีความส าคญัมากที่สุดเล่มหนึ่งในวิชาการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี คือหนังสือ  “Entomophagous Insects” (Clausen, 1940) ซึ่งมีรายละเอียด
เกีย่วกบัแมลงทีก่นิแมลงในอนัดบั (order) และวงศ ์(family) ต่าง ๆ ทีเ่ป็นแมลงตวัเบยีน (parasites) และแมลงตวั
ห ้า (predators) และกล่าวในค าน าของหนังสอืเล่มนี้ว่า “แมลงคอืศตัรทูีเ่ลวรา้ยทีสุ่ดของตวัมนัเอง” (The insects 
are their own worst enemies) เพราะแมลงศตัรพูชืแค่ละชนิด ต่างกม็ทีัง้ตวัเบยีนและตวัห ้าซึง่เป็นแมลงเช่นกนั
คอยท าลายอยูด่ว้ย 
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ภาพท่ี 3.4   ศาสตราจารย ์Curtis P. Clausen (1893-1976) แห่ง USDA และ University of California, 
Riverside, California ผูเ้ขยีนหนงัสอื “Entomophagous Insects” เมือ่ ค.ศ. 1940        
(พ.ศ. 2483) พมิพใ์หม ่(facsimile) เมือ่ ค.ศ. 1962 และ 1972 (พ.ศ. 2505 และ 2515)                
(แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 

 

ในวงการการควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิ ีเราถอืว่า Curtis P. Clausen เป็นปรมาจารย์ทางกีฏวทิยา
และการควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิอีกีคนหนึ่งของสหรฐัอเมรกิา และ นอกจากนัน้ ยงัเป็นผู้ตัง้ “ทฤษฎสีามปีหรอื
ทฤษฎสีามชัว่อายุ” (Three- generation หรอื Three-year theory) ของการควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิ ี(Clausen, 
1951; DeBach, 1964b) ทีก่ล่าวว่า “ตวัเบยีนหรอืตวัห ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ อาจจะคาดได ้ว่าไดแ้สดงพยานหลกัฐาน
ของการควบคุม ณ จุดปลดปล่อยนัน้ภายในช่วงเวลาสามชัว่อายุของตวัอาศยัหรอืสามปี” (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) 
 

หลังจากการพิมพ์หนังสือ “Entomophagous Insects” โดย Curtis P. Clausen เมื่อ ค.ศ.1940 
(พ.ศ.  2483)  แล้ว  มีการจัดพิมพ์หนังสือ  “The Citrus Industry”  โดย University of California Division                
of Agriculture and Natural Resources.  University of California Press, Berkeley and Los Angeles เ ป็ น      
ครัง้แรกในวาระต่าง ๆ ระหว่าง ค.ศ. 1943-1948 (พ.ศ. 2486-2491) เป็นชุดรวมทัง้หมด 5 เล่ม ซึ่งถอืว่าเป็น 
“คมัภรีไ์บเบลิส าหรบัการปลูกส้ม” (The Bible for Citrus Farming) ของรฐัแคลฟิอรเ์นีย ในหนังสอืชุดนี้ มกีาร  
ให้ค านิยามของการควบคุมแมลงศตัรูพชืโดยชวีวธิเีป็นครัง้แรกโดย ศาสตราจารย ์Harry S. Smith ใน Smith 
(1948) แต่ไม่พบว่ามกีารน ามาอ้างอิงใน DeBach (1964b) และหนังสืออื่น ๆ แต่อย่างใด และถึงแม้ว่าจะ          
มีการแก้ไข ทบทวน และจดัเพิมพ์เป็นครัง้ที่ 2 เมื่อ ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) และในวาระต่าง ๆ ระหว่าง         
ค.ศ. 1967-1989 (พ.ศ. 2510-2532) กย็งัไม่พบว่ามกีารน ามาอ้างองิในหนังสอืทีเ่กี่ยวกบัการควบคุมโดยชวีวธิ ี
แต่อยา่งใดทัง้สิน้ 
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เมื่อ ค.ศ. 1956 (พ.ศ. 2499) Curtis P. Clausen เขยีนหนังสอืออกมาอกีเล่มหนึ่ง คอื “Biological 
Control of Insects in the Continental United States” (Clausen, 1956) 
 

ต่อจากนัน้ เมื่อ ค.ศ. 1958 (พ.ศ.2501) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์Harvey L. Sweetman ท าการแก้ไข
ปรบัปรุงหนังสอื “The Biological Control of Insects” (Sweetman, 1936) เป็นการพมิพค์รัง้ที ่2 โดยใชช้ื่อเป็น 
“The Principles of Biological Control” ซึ่งจดัพมิพ์โดย Wm. C. Brown, Dubuque, Iowa และ ปรบัปรุงแก้ไข
และจดัพิมพ์ออกมาอีกเป็นครัง้ที่ 3 ในชื่อเดิมเมื่อ ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506) โดย Literary Licensing, LLC, 
Washington D.C. (Sweetman, 1963)  
 

ต่อมาในที่สุด เมื่อ ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) ศาสตราจารย์ Paul DeBach (ภาพที่ 2.2) แห่ง 
University of California, Riverside ไดจ้ดัพมิพ์หนังสอื “Biological Control of Insect Pests and Weeds” โดย 
Reinhold Publishing Corp., New York (DeBach, 1964b) และมกีารให้ค านิยามของค าว่า “การควบคุมโดยชวี
วิธี” (Biological control) ซึ่งเป็นค านิยามที่ใช้กันมากที่สุดจนถึงปัจจุบนั และเป็นที่เข้าใจอย่างไม่ถูกต้องว่า 
ศาสตราจารย์ Paul DeBach เป็นคนแรกที่ให้ค านิยาม ซึ่งในความจรงิ ศาสตราจารย์ Harry S. Smith แห่ง 
University of California, Berkeley เป็นคนแรก ที่ให้ค านิยามของค าว่า “การควบคุมแมลงศตัรูพชืโดยชวีวิธี” 
(Biological control of insect pests) มาก่อนแลว้ถงึ 16 ปี ใน Smith (1948) แต่ไมม่กีารน ามาอา้งองิใน DeBach 
(1964a,b)  
 

แต่อย่างไรก็ตาม หนังสือ  “Biological Control of Insect Pests and Weeds”   โดย DeBach 
(1964b) ถอืไดว้่าเป็นหนังสอือ้างองิทีเ่ป็นมาตรฐานของวชิาการควบคุมแมลงศตัรพูชืและวชัพชืโดยชวีวธิ ีและมี
การน าไปใช้กนัทัว่โลกจนถึงทุกวันนี้ และในหนังสอืเล่มนี้มบีทหนึ่งที่เกี่ยวกบัการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิีคอื 
“พืน้ฐานของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิี” (Fundamentals of Biological Weed Control) โดย Huffaker (1964) 
และอกีบทหนึ่ง คอื “โครงการเกีย่วกบัการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิี” (Projects in Biological Control of Weeds 
โดย Holloway (1964)  
 

ต่อมา เมื่อ ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) Fred J. Simmonds อดตีผูอ้ านวยการสถาบนัการควบคุมโดย
ชวีวธิแีห่งเครอืจกัรภพ (Commonwealth Institute of Biological Control – CIBC) ซึง่ตัง้อยู่ทีป่ระเทศ Trinidad 
& Tobago ในหมู่เกาะ West Indies คาบสมุทรแคริบเบียน ในขณะที่เข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญการวิจัยทาง
การเกษตรขององค์การสนธสิญัญาป้องกนัเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (South East Asia Treaty Organization - 
SEATO)  ในประเทศไทย ได้ดัดแปลงค านิยามของ DeBach (1964a)  โดยระบุการใช้แมลงที่กินพืช 
(phytophagous insects) ควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิไีวด้ว้ย อยา่งชดัเจน (Simmonds, 1968) 
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ภาพท่ี 3.4   ศาสตราจารย ์Curtis P. Clausen (1893-1976) แห่ง USDA และ University of California, 
Riverside, California ผูเ้ขยีนหนงัสอื “Entomophagous Insects” เมือ่ ค.ศ. 1940        
(พ.ศ. 2483) พมิพใ์หม ่(facsimile) เมือ่ ค.ศ. 1962 และ 1972 (พ.ศ. 2505 และ 2515)                
(แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 

 

ในวงการการควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิ ีเราถอืว่า Curtis P. Clausen เป็นปรมาจารย์ทางกีฏวทิยา
และการควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิอีกีคนหนึ่งของสหรฐัอเมรกิา และ นอกจากนัน้ ยงัเป็นผู้ตัง้ “ทฤษฎสีามปีหรอื
ทฤษฎสีามชัว่อายุ” (Three- generation หรอื Three-year theory) ของการควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิ ี(Clausen, 
1951; DeBach, 1964b) ทีก่ล่าวว่า “ตวัเบยีนหรอืตวัห ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ อาจจะคาดได ้ว่าไดแ้สดงพยานหลกัฐาน
ของการควบคุม ณ จุดปลดปล่อยนัน้ภายในช่วงเวลาสามชัว่อายุของตวัอาศยัหรอืสามปี” (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) 
 

หลังจากการพิมพ์หนังสือ “Entomophagous Insects” โดย Curtis P. Clausen เมื่อ ค.ศ.1940 
(พ.ศ.  2483)  แล้ว  มีการจัดพิมพ์หนังสือ  “The Citrus Industry”  โดย University of California Division                
of Agriculture and Natural Resources.  University of California Press, Berkeley and Los Angeles เ ป็ น      
ครัง้แรกในวาระต่าง ๆ ระหว่าง ค.ศ. 1943-1948 (พ.ศ. 2486-2491) เป็นชุดรวมทัง้หมด 5 เล่ม ซึ่งถอืว่าเป็น 
“คมัภรีไ์บเบลิส าหรบัการปลูกส้ม” (The Bible for Citrus Farming) ของรฐัแคลฟิอรเ์นีย ในหนังสอืชุดนี้ มกีาร  
ให้ค านิยามของการควบคุมแมลงศตัรูพชืโดยชวีวธิเีป็นครัง้แรกโดย ศาสตราจารย ์Harry S. Smith ใน Smith 
(1948) แต่ไม่พบว่ามกีารน ามาอ้างอิงใน DeBach (1964b) และหนังสืออื่น ๆ แต่อย่างใด และถึงแม้ว่าจะ          
มีการแก้ไข ทบทวน และจดัเพิมพ์เป็นครัง้ที่ 2 เมื่อ ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) และในวาระต่าง ๆ ระหว่าง         
ค.ศ. 1967-1989 (พ.ศ. 2510-2532) กย็งัไม่พบว่ามกีารน ามาอ้างองิในหนังสอืทีเ่กี่ยวกบัการควบคุมโดยชวีวธิ ี
แต่อยา่งใดทัง้สิน้ 
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เมื่อ ค.ศ. 1956 (พ.ศ. 2499) Curtis P. Clausen เขยีนหนังสอืออกมาอกีเล่มหนึ่ง คอื “Biological 
Control of Insects in the Continental United States” (Clausen, 1956) 
 

ต่อจากนัน้ เมื่อ ค.ศ. 1958 (พ.ศ.2501) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์Harvey L. Sweetman ท าการแก้ไข
ปรบัปรุงหนังสอื “The Biological Control of Insects” (Sweetman, 1936) เป็นการพมิพค์รัง้ที ่2 โดยใชช้ื่อเป็น 
“The Principles of Biological Control” ซึ่งจดัพมิพ์โดย Wm. C. Brown, Dubuque, Iowa และ ปรบัปรุงแก้ไข
และจดัพิมพ์ออกมาอีกเป็นครัง้ที่ 3 ในชื่อเดิมเมื่อ ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506) โดย Literary Licensing, LLC, 
Washington D.C. (Sweetman, 1963)  
 

ต่อมาในที่สุด เมื่อ ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) ศาสตราจารย์ Paul DeBach (ภาพที่ 2.2) แห่ง 
University of California, Riverside ไดจ้ดัพมิพ์หนังสอื “Biological Control of Insect Pests and Weeds” โดย 
Reinhold Publishing Corp., New York (DeBach, 1964b) และมกีารให้ค านิยามของค าว่า “การควบคุมโดยชวี
วิธี” (Biological control) ซึ่งเป็นค านิยามที่ใช้กันมากที่สุดจนถึงปัจจุบนั และเป็นที่เข้าใจอย่างไม่ถูกต้องว่า 
ศาสตราจารย์ Paul DeBach เป็นคนแรกที่ให้ค านิยาม ซึ่งในความจรงิ ศาสตราจารย์ Harry S. Smith แห่ง 
University of California, Berkeley เป็นคนแรก ที่ให้ค านิยามของค าว่า “การควบคุมแมลงศตัรูพชืโดยชวีวิธี” 
(Biological control of insect pests) มาก่อนแลว้ถงึ 16 ปี ใน Smith (1948) แต่ไมม่กีารน ามาอา้งองิใน DeBach 
(1964a,b)  
 

แต่อย่างไรก็ตาม หนังสือ  “Biological Control of Insect Pests and Weeds”   โดย DeBach 
(1964b) ถอืไดว้่าเป็นหนังสอือ้างองิทีเ่ป็นมาตรฐานของวชิาการควบคุมแมลงศตัรพูชืและวชัพชืโดยชวีวธิ ีและมี
การน าไปใช้กนัทัว่โลกจนถึงทุกวันนี้ และในหนังสอืเล่มนี้มบีทหนึ่งที่เกี่ยวกบัการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิีคอื 
“พืน้ฐานของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิี” (Fundamentals of Biological Weed Control) โดย Huffaker (1964) 
และอกีบทหนึ่ง คอื “โครงการเกีย่วกบัการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิี” (Projects in Biological Control of Weeds 
โดย Holloway (1964)  
 

ต่อมา เมื่อ ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) Fred J. Simmonds อดตีผูอ้ านวยการสถาบนัการควบคุมโดย
ชวีวธิแีห่งเครอืจกัรภพ (Commonwealth Institute of Biological Control – CIBC) ซึง่ตัง้อยู่ทีป่ระเทศ Trinidad 
& Tobago ในหมู่เกาะ West Indies คาบสมุทรแคริบเบียน ในขณะที่เข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญการวิจัยทาง
การเกษตรขององค์การสนธสิญัญาป้องกนัเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (South East Asia Treaty Organization - 
SEATO)  ในประเทศไทย ได้ดัดแปลงค านิยามของ DeBach (1964a)  โดยระบุการใช้แมลงที่กินพืช 
(phytophagous insects) ควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิไีวด้ว้ย อยา่งชดัเจน (Simmonds, 1968) 
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ใน University of California (UC) มกีารแข่งขนักนัทางวชิาการสูงมาก ของทมีคณาจารย ์ใน UC 
Berkeley ทางตอนเหนือใกลก้บันคร San Francisco และ ทมีคณาจารย ์ใน UC Riverside ทางตอนใต้ใกล้กบั
นคร Los Angeles  หลงัจากการพมิพห์นังสอื “Biological Control of Insect Pests and Weeds” โดย DeBach 
(1964b) แห่ง UC Riverside ก็เริม่ม ี“การแข่งขนัหรอืสงครามทางวชิาการที่ไม่มกีารประกาศ” (Undeclared 
technical war)  เมื่อ  UC Berkeley พิมพ์หนังสือ “Biological Control”  โดย van den Bosch & Messenger 
(1973) ออกมาเมือ่ ค.ศ. 1973 (พ.ศ. 2616) เป็นหนงัสอืเกีย่วกบัการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิแีบบงา่ย ๆ ทัว่ไป 
ศาสตราจารย ์Robert van den Bosch (ภาพที ่3.5) เคยเป็นอาจารยอ์ยูท่ี ่University of Hawaii, Honolulu แลว้
ย้ า ย ไปอยู่ ที่  University of California, Riverside ก่ อ นมาอยู่ ที่  University of California, Berkeley เ ป็ น
ผู้อ านวยการกองทุน Rachel Carson Trust และเป็นผู้เขียนหนังสือ The Pesticide Conspiracy (van den 
Bosch, 1978) โจมตอุีตสาหกรรมสารเคมกี าจดัศตัรูพชื และเสยีชวีติหลงัการพมิพ์หนังสอื จากหวัใจล้มเหลว
ฉบัพลนั แต่บางรายงานขา่วแจง้ว่าถูกลอบยงิ ขณะวิง่ออกก าลงักาย  

 

 
 

ภาพท่ี 3.5 ศาสตราจารย ์Robert van den Bosch (1922-1978) แห่ง University ofCalifornia, Berkeley 
ผูเ้ขยีนหนงัสอื “Biological Control” รว่มกบัศาสตราจารย ์P.S. Messenger และเป็นผูเ้ขยีน
หนงัสอื The PesticideConspiracy (แหล่งทีม่า: Journal of Economic Entomology,      
Volume 72. 1 April 1979 และ Wikipedia, The Free Encyclopedia) 

 
การพมิพห์นงัสอื “Biological Control” โดย van den Bosch & Messenger (1973)  ท าใหท้าง UC 

Riverside เร่งพิมพ์หนังสือ “Biological Control by Natural Enemies” เขยีนโดย DeBach (1974) พิมพ์ออก
ตามมาทนัทเีมื่อ ค.ศ. 1974 (พ.ศ.2517) เป็นหนังสอืเกี่ยวกบัการควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิแีบบง่าย ๆ ทัว่ไป
เช่นกนั ซึ่ง DeBach (1974) กล่าวว่าหนังสอืเล่มนี้ เขยีนขึน้มาส าหรบัผู้อ่านทัว่ ๆ ไป และนักศกึษาทีม่คีวาม
สนใจเกี่ยวกบัปรากฏการณ์ของสิง่แวดล้อม เพื่อตอบโต้หนังสอื “Biological Control” ของ van den Bosch & 
Messenger (1973)  
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ดว้ยเหตุนี้และเพื่อเป็นการโต้ตอบ เมื่อ ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519) UC Berkeley จงึจดัพมิพ์หนังสอื 
“Theory and Practice of Biological Control” (Huffaker & Messenger (1976) โดย Academic Press, New 
York โดยมศีาสตราจารย ์Carl B. Huffaker และ Power S. Messenger (ภาพที ่3.6) เป็นบรรณาธกิาร 
  

หนังสอื “Theory and Practice of Biological Control” มบีททีเ่กี่ยวกบัการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิี
คอื “การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิี” (Biological Control of Weeds) โดย Andres, Davis, Harris &  Wapshere 
(1976) และ “การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธีโดยตัวเบียน ตัวห ้า และเชื้อโรคที่น าเข้า มา” 
(Biological Control of Insect Pests and Weeds by Imported Parasites, Predators, and Pathogens)  โ ดย 
Liang & Hamai (1976) ผู้วางรูปแบบการประเมนิผลโครงการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิอีย่างคร่าว ๆ  ว่าเป็น
โครงการควบคุมทีไ่ดผ้ลเป็นบางส่วน (partial control) หรอื โครงการควบคุมทีไ่ดผ้ลมากพอสมควร (substantial 
control) หรอื โครงการควบคุมทีไ่ดร้บัความส าเรจ็สมบรูณ์ (complete control) 

  

 
                                 Carl B. Huffaker         Power S. Messenger 

                                                 (1914-1995)                  (1920-1976) 
ภาพท่ี 3.6  ศาสตราจารย ์C.B. Huffaker และ P.S. Messenger แห่ง University of California, Berkeley, 

California ผูร้ว่มเป็นบรรณาธกิาร เขยีนหนงัสอื “Theory and Practice of Biological Control” 
(แหล่งทีม่า: UCHDA (University of California History Digita Archive) 

 
อนึ่ ง  หนังสือทัง้สองเล่มคือ “Biological Control of Insect Pests and Weeds”  ของ DeBach 

(1964b) และ “Theory and Practice of Biological Control” ของ Huffaker & Messenger (1976) มเีน้ือหาและ
สาระทีค่ลา้ยคลงึกนัมาก โดยทีศ่าสตราจารยท์ัง้ 3 คน ต่างกม็สีงักดัอยู่ใน University of California แต่อยู่คนละ
วิทยาเขต กล่าวคือ ศาสตราจารย์ Paul H. DeBach สงักัดอยู่ที่ UC Riverside ส่วน Carl B. Huffaker และ 
Power S. Messenger สงักดัอยูท่ี ่UC Berkeley  
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ใน University of California (UC) มกีารแข่งขนักนัทางวชิาการสูงมาก ของทมีคณาจารย ์ใน UC 
Berkeley ทางตอนเหนือใกลก้บันคร San Francisco และ ทมีคณาจารย ์ใน UC Riverside ทางตอนใต้ใกล้กบั
นคร Los Angeles  หลงัจากการพมิพห์นังสอื “Biological Control of Insect Pests and Weeds” โดย DeBach 
(1964b) แห่ง UC Riverside ก็เริม่ม ี“การแข่งขนัหรอืสงครามทางวชิาการที่ไม่มกีารประกาศ” (Undeclared 
technical war)  เมื่อ  UC Berkeley พิมพ์หนังสือ “Biological Control”  โดย van den Bosch & Messenger 
(1973) ออกมาเมือ่ ค.ศ. 1973 (พ.ศ. 2616) เป็นหนงัสอืเกีย่วกบัการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิแีบบงา่ย ๆ ทัว่ไป 
ศาสตราจารย ์Robert van den Bosch (ภาพที ่3.5) เคยเป็นอาจารยอ์ยูท่ี ่University of Hawaii, Honolulu แลว้
ย้ า ย ไปอยู่ ที่  University of California, Riverside ก่ อ นมาอยู่ ที่  University of California, Berkeley เ ป็ น
ผู้อ านวยการกองทุน Rachel Carson Trust และเป็นผู้เขียนหนังสือ The Pesticide Conspiracy (van den 
Bosch, 1978) โจมตอุีตสาหกรรมสารเคมกี าจดัศตัรูพชื และเสยีชวีติหลงัการพมิพ์หนังสอื จากหวัใจล้มเหลว
ฉบัพลนั แต่บางรายงานขา่วแจง้ว่าถูกลอบยงิ ขณะวิง่ออกก าลงักาย  

 

 
 

ภาพท่ี 3.5 ศาสตราจารย ์Robert van den Bosch (1922-1978) แห่ง University ofCalifornia, Berkeley 
ผูเ้ขยีนหนงัสอื “Biological Control” รว่มกบัศาสตราจารย ์P.S. Messenger และเป็นผูเ้ขยีน
หนงัสอื The PesticideConspiracy (แหล่งทีม่า: Journal of Economic Entomology,      
Volume 72. 1 April 1979 และ Wikipedia, The Free Encyclopedia) 

 
การพมิพห์นงัสอื “Biological Control” โดย van den Bosch & Messenger (1973)  ท าใหท้าง UC 

Riverside เร่งพิมพ์หนังสือ “Biological Control by Natural Enemies” เขยีนโดย DeBach (1974) พิมพ์ออก
ตามมาทนัทเีมื่อ ค.ศ. 1974 (พ.ศ.2517) เป็นหนังสอืเกี่ยวกบัการควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิแีบบง่าย ๆ ทัว่ไป
เช่นกนั ซึ่ง DeBach (1974) กล่าวว่าหนังสอืเล่มนี้ เขยีนขึน้มาส าหรบัผู้อ่านทัว่ ๆ ไป และนักศกึษาทีม่คีวาม
สนใจเกี่ยวกบัปรากฏการณ์ของสิง่แวดล้อม เพื่อตอบโต้หนังสอื “Biological Control” ของ van den Bosch & 
Messenger (1973)  
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ดว้ยเหตุนี้และเพื่อเป็นการโต้ตอบ เมื่อ ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519) UC Berkeley จงึจดัพมิพ์หนังสอื 
“Theory and Practice of Biological Control” (Huffaker & Messenger (1976) โดย Academic Press, New 
York โดยมศีาสตราจารย ์Carl B. Huffaker และ Power S. Messenger (ภาพที ่3.6) เป็นบรรณาธกิาร 
  

หนังสอื “Theory and Practice of Biological Control” มบีททีเ่กี่ยวกบัการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิี
คอื “การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิี” (Biological Control of Weeds) โดย Andres, Davis, Harris &  Wapshere 
(1976) และ “การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธีโดยตัวเบียน ตัวห ้า และเชื้อโรคที่น าเข้า มา” 
(Biological Control of Insect Pests and Weeds by Imported Parasites, Predators, and Pathogens)  โ ดย 
Liang & Hamai (1976) ผู้วางรูปแบบการประเมนิผลโครงการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิอีย่างคร่าว ๆ  ว่าเป็น
โครงการควบคุมทีไ่ดผ้ลเป็นบางส่วน (partial control) หรอื โครงการควบคุมทีไ่ดผ้ลมากพอสมควร (substantial 
control) หรอื โครงการควบคุมทีไ่ดร้บัความส าเรจ็สมบรูณ์ (complete control) 

  

 
                                 Carl B. Huffaker         Power S. Messenger 

                                                 (1914-1995)                  (1920-1976) 
ภาพท่ี 3.6  ศาสตราจารย ์C.B. Huffaker และ P.S. Messenger แห่ง University of California, Berkeley, 

California ผูร้ว่มเป็นบรรณาธกิาร เขยีนหนงัสอื “Theory and Practice of Biological Control” 
(แหล่งทีม่า: UCHDA (University of California History Digita Archive) 

 
อนึ่ ง  หนังสือทัง้สองเล่มคือ “Biological Control of Insect Pests and Weeds”  ของ DeBach 

(1964b) และ “Theory and Practice of Biological Control” ของ Huffaker & Messenger (1976) มเีนื้อหาและ
สาระทีค่ลา้ยคลงึกนัมาก โดยทีศ่าสตราจารยท์ัง้ 3 คน ต่างกม็สีงักดัอยู่ใน University of California แต่อยู่คนละ
วิทยาเขต กล่าวคือ ศาสตราจารย์ Paul H. DeBach สงักัดอยู่ที่ UC Riverside ส่วน Carl B. Huffaker และ 
Power S. Messenger สงักดัอยูท่ี ่UC Berkeley  
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ต่อมาเมื่อ P.S. Messenger (ภาพที่ 3.6)  ถงึแก่กรรมเมื่อ ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519) และ R. van 
den Bosch (ภาพที่ 3.5) ถงึแก่กรรมเมื่อ ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) ศาสตราจารย ์A.P. Gutierrez (ภาพที่ 3.7) 
ไดแ้กไ้ขและปรบัปรงุหนงัสอื “Biological Control” โดย van den Bosch & Messenger (1973) ทีพ่มิพเ์มือ่ ค.ศ. 
1973 (พ.ศ. 2516) ออกมาเป็น “An Introduction to Biological Control” โดย van den Bosch, Messenger & 
Gutierrez (1982) พมิพ์ออกมาเมื่อ ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) และพมิพ์เพิ่มเติมอีกเป็นการพมิพ์ครัง้ที่ 2 โดย 
Springer Science เมือ่ ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) 
 

 
 

ภาพท่ี 3.7   ศาสตราจารย ์Andrew P. Gutierrez แห่ง University of California, Berkeley, California      
ผูแ้กไ้ขและปรบัปรงุหนงัสอื “Biological Control” (van den Bosch & Messenger (1973) 
เป็น “An Introduction to Biological Control” (van den Bosch,Messenger & Gutierrez 
(1982). Second Printing 1985 (แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจากDepartment of Environmental 
Science, Policy, and Management, University of California, (ESPM UC), Berkeley, CA) 

 
จนกระทัง่ศาสตราจารย์ David Rosen (ภาพที่ 3.8) แห่ง Hebrew University of Jerusalem, 

Rehovot ประเทศอสิราเอล ไดล้าพกัเพื่อการเพิม่พูนทางวชิาการ (sabbatical leave) ที ่UC Riverside ท าการ
แก้ไขปรับปรุงหนังสือ “Biological Control by Natural Enemies” โดย DeBach (1974) พิมพ์ออกมาเป็น 
“Biological Control by Natural Enemies” โดย DeBach & Rosen (1991) เป็นการพิมพ์ครัง้ที่ 2 เมื่อ ค.ศ. 
1991 (พ.ศ. 2534) เพื่อใหม้ขีอ้มลูทีท่นัสมยั หลงัจากนัน้อกีหนึ่งปี Paul DeBach กถ็งึแก่กรรม และต่อมา David 
Rosen กถ็งึแก่กรรม เมือ่ปี ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540)  
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ภาพท่ี 3.8   ศาสตราจารย ์David Rosen (1936-1997) แห่ง Hebrew University of Jerusalem, Israel           
ผูแ้กไ้ขปรบัปรงุหนงัสอื “Biological Control by Natural Enemies” (DeBach 1974 พมิพค์รัง้ที ่2 
เป็น “Biological Control by Natural Enemies” (DeBach & Rosen, 1991, 2nd edition)    
Source: Hebrew University of Jerusalem, Israel (แหล่งทีม่า: “Wikipedia, The Free 
Encyclopedia) 

 
 

ในช่วงของเวลาที่ใกล้เคียงกันนี้   Waterhouse & Norris (1987) ได้จดัท าเอกสารเฉพาะเรื่อง 
(dossier) ของการควบคุมแมลงศตัรพูชืและวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิหลากหลายชนิดในภูมภิาคแปซฟิิก
ตอนใต้ (South Pacific) ครอบคลุมกลุ่มประเทศที่เรยีกว่า “ประเทศที่เป็นเกาะในภูมภิาคแปซฟิิก” (Pacific 
island countries – PIC) อันประกอบด้วย หมู่เกาะคุก (Cook Island) ฟิจ ิ(Fiji) เฟรนช์โปลีนีเชีย (French 
Polynesia) เกาะกวม (Guam) ครีบีาส (Kiribati) หมู่เกาะมารเ์คซสั (Marquesas Islands) นิวแคลโีดเนีย (New 
Caledonia) นีอูเอ (Niue) ปาปัวนิวกินี (Papua New Guinea) อเมริกันซามัว (American Samoa) ซามัว
ตะวันตก (Western Samoa) หมู่เกาะโซโลมอน (Solomon Islands) หมู่เกาะโตเกเลา (Tokelau Islands)        
หมูเ่กาะตองกา (Tonga) ตูวาล ู(Tuvalu) วานูอาตู (Vanuatu) และ หมูเ่กาะวาลลสิและฟุตูนา (Wallis & Futuna)  
 

ในส่วนของวชัพชื Waterhouse & Norris (1987) จดัท าเอกสารเฉพาะเรือ่งของการควบคุมหญ้าก้น
จ ้าดอกขาว (Spanish needle, cobbler’s pegs) (Bidens pilosa, Asteraceae)  ต้นโด่ไม่รูล้ม้ (elephant’s foot) 
(Elephantopus scaber, Compositae) ต้นขี้ไก่ย่าน (mile-a-minute) (Mikania micrantha, Compositae) ต้น
ชุมเห็ดไทย (foetid cassia) (Cassia tora, Caesalpiniaceae) หญ้าแห้วหมู (nutgrass) (Cyperus rotundus, 
Cyperaceae) ต้นไมก้วาด หรอื ต้นหญ้าขดั (broom weed) (Sida eluta และ S. rhombifolia, Malvaceae) ต้น
โคลงเคลงขนต่อม (Koster’s curse)  (Clidemia hirta, Melastomataceae) ไมยราบเถา (creeping sensitive 
plant)  (Mimosa diplotricha (= M. invisa) และ ไมยราบธรรมดา หรอื ตน้กระทบืยอด (common mimosa) (M. 
pudica, Mimosaceae หรอื Fabaceae) ผกัตบชวา (water hyacinth)  (Eichhornia crassipes, Pontederiaceae) 
และ ต้นผกากรอง (lantana) (Lantana camara, Verbenaceae) กบั เพิม่ต้นนางแยม้ทีเ่รยีกว่ากุหลาบโฮโนลูลู 
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ต่อมาเมื่อ P.S. Messenger (ภาพที่ 3.6)  ถงึแก่กรรมเมื่อ ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519) และ R. van 
den Bosch (ภาพที่ 3.5) ถงึแก่กรรมเมื่อ ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) ศาสตราจารย ์A.P. Gutierrez (ภาพที่ 3.7) 
ไดแ้กไ้ขและปรบัปรงุหนงัสอื “Biological Control” โดย van den Bosch & Messenger (1973) ทีพ่มิพเ์มือ่ ค.ศ. 
1973 (พ.ศ. 2516) ออกมาเป็น “An Introduction to Biological Control” โดย van den Bosch, Messenger & 
Gutierrez (1982) พมิพ์ออกมาเมื่อ ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) และพมิพ์เพิ่มเติมอีกเป็นการพมิพ์ครัง้ที่ 2 โดย 
Springer Science เมือ่ ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) 
 

 
 

ภาพท่ี 3.7   ศาสตราจารย ์Andrew P. Gutierrez แห่ง University of California, Berkeley, California      
ผูแ้กไ้ขและปรบัปรงุหนงัสอื “Biological Control” (van den Bosch & Messenger (1973) 
เป็น “An Introduction to Biological Control” (van den Bosch,Messenger & Gutierrez 
(1982). Second Printing 1985 (แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจากDepartment of Environmental 
Science, Policy, and Management, University of California, (ESPM UC), Berkeley, CA) 

 
จนกระทัง่ศาสตราจารย์ David Rosen (ภาพที่ 3.8) แห่ง Hebrew University of Jerusalem, 

Rehovot ประเทศอสิราเอล ไดล้าพกัเพื่อการเพิม่พูนทางวชิาการ (sabbatical leave) ที ่UC Riverside ท าการ
แก้ไขปรับปรุงหนังสือ “Biological Control by Natural Enemies” โดย DeBach (1974) พิมพ์ออกมาเป็น 
“Biological Control by Natural Enemies” โดย DeBach & Rosen (1991) เป็นการพิมพ์ครัง้ที่ 2 เมื่อ ค.ศ. 
1991 (พ.ศ. 2534) เพื่อใหม้ขีอ้มลูทีท่นัสมยั หลงัจากนัน้อกีหนึ่งปี Paul DeBach กถ็งึแก่กรรม และต่อมา David 
Rosen กถ็งึแก่กรรม เมือ่ปี ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540)  

71 
 

 

 

ภาพท่ี 3.8   ศาสตราจารย ์David Rosen (1936-1997) แห่ง Hebrew University of Jerusalem, Israel           
ผูแ้กไ้ขปรบัปรงุหนงัสอื “Biological Control by Natural Enemies” (DeBach 1974 พมิพค์รัง้ที ่2 
เป็น “Biological Control by Natural Enemies” (DeBach & Rosen, 1991, 2nd edition)    
Source: Hebrew University of Jerusalem, Israel (แหล่งทีม่า: “Wikipedia, The Free 
Encyclopedia) 

 
 

ในช่วงของเวลาที่ใกล้เคียงกันนี้   Waterhouse & Norris (1987) ได้จดัท าเอกสารเฉพาะเรื่อง 
(dossier) ของการควบคุมแมลงศตัรูพชืและวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิหลากหลายชนิดในภูมภิาคแปซฟิิก
ตอนใต้ (South Pacific) ครอบคลุมกลุ่มประเทศที่เรยีกว่า “ประเทศที่เป็นเกาะในภูมภิาคแปซฟิิก” (Pacific 
island countries – PIC) อันประกอบด้วย หมู่เกาะคุก (Cook Island) ฟิจิ (Fiji) เฟรนช์โปลีนีเชีย (French 
Polynesia) เกาะกวม (Guam) ครีบีาส (Kiribati) หมู่เกาะมารเ์คซสั (Marquesas Islands) นิวแคลโีดเนีย (New 
Caledonia) นีอูเอ (Niue) ปาปัวนิวกินี (Papua New Guinea) อเมริกันซามัว (American Samoa) ซามัว
ตะวันตก (Western Samoa) หมู่เกาะโซโลมอน (Solomon Islands) หมู่เกาะโตเกเลา (Tokelau Islands)        
หมูเ่กาะตองกา (Tonga) ตูวาล ู(Tuvalu) วานูอาตู (Vanuatu) และ หมูเ่กาะวาลลสิและฟุตูนา (Wallis & Futuna)  
 

ในส่วนของวชัพชื Waterhouse & Norris (1987) จดัท าเอกสารเฉพาะเรือ่งของการควบคุมหญ้าก้น
จ ้าดอกขาว (Spanish needle, cobbler’s pegs) (Bidens pilosa, Asteraceae)  ต้นโด่ไม่รูล้ม้ (elephant’s foot) 
(Elephantopus scaber, Compositae) ต้นขี้ไก่ย่าน (mile-a-minute) (Mikania micrantha, Compositae) ต้น
ชุมเห็ดไทย (foetid cassia) (Cassia tora, Caesalpiniaceae) หญ้าแห้วหมู (nutgrass) (Cyperus rotundus, 
Cyperaceae) ต้นไมก้วาด หรอื ต้นหญ้าขดั (broom weed) (Sida eluta และ S. rhombifolia, Malvaceae) ต้น
โคลงเคลงขนต่อม (Koster’s curse)  (Clidemia hirta, Melastomataceae) ไมยราบเถา (creeping sensitive 
plant)  (Mimosa diplotricha (= M. invisa) และ ไมยราบธรรมดา หรอื ตน้กระทบืยอด (common mimosa) (M. 
pudica, Mimosaceae หรอื Fabaceae) ผกัตบชวา (water hyacinth)  (Eichhornia crassipes, Pontederiaceae) 
และ ต้นผกากรอง (lantana) (Lantana camara, Verbenaceae) กบั เพิม่ต้นนางแยม้ทีเ่รยีกว่ากุหลาบโฮโนลูลู 



72 
 

 

(Honolulu rose) (Clerodendrum chinense, Verbenaceae) ในฟิจิ และ ผักเบี้ยใหญ่ (pigweed) (Portulaca 
oleraceae, Portulacaceae) ขึน้มาอกีใน Waterhouse (1993a) ดว้ย 
  

หนังสือที่เกี่ยวกับการควบคุมวชัพืชโดยชีววิธีในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้โดยตรง คือ 
“ Biological Control of Weeds:  Southeast Asian Prospects”  ( Waterhouse, 1994)  โ ด ย  Douglas F. 
Waterhouse แห่ง CSIRO Division of Entomology, Canberra, Australia ตีพมิพ์เมื่อค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) 
ในขณะทีด่ ารงต าแหน่งเป็นทีป่รกึษาของ Australian Center for International Agricultural Research (ACIAR) 
จากรายชื่อวชัพชืทีน่่าจะเป็นเป้าหมายในการควบคุมโดยชวีวธิใีนภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ทัง้ในประเทศ
ทีเ่ป็นผนืแผ่นดนิของทวปี (continental area) เช่น ประเทศไทย พมา่ ลาว เวยีดนาม กมัพชูาและ มาเลเชยี และ 
ที่เป็นพื้นที่เกาะ (insular area) เช่น บรูไน สงิคโปร ์อนิโดนีเซยี และ ฟิลปิปินส์ มอียู่ทัง้หมด 27 ชนิด ที่อาจ
ด าเนินการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิได ้โดยการน าศตัรธูรรมชาตจิากถิน่ก าเนิดดัง้เดมิของวชัพชืชนิดนัน้ 
ๆ เข้ามาใช้ ทัง้น้ี Waterhouse (1994) จดัท าเอกสารเฉพาะเรื่อง (dossier) ของวชัพืชทัง้ 27 ชนิด และจดั
ประเภทของวชัพชืเหล่านี้ออกเป็น 

 
 

1. ชนิดทีม่คีวามเป็นไปไดด้ถีงึดเียีย่ม 6 ชนิดคอื ตน้สาบเสอื (Siam weed) (Chromolaena odorata, 
Compositae) ผกัตบชวา (water hyacinth) (Eichhornia crassipes, Pontederiaceae) ไมยราบเถา 
(creeping sensitive plant) (Mimosa invisa (= M. diplotricha) ไมยราบยกัษ์ (giant sensitive 
plant) (Mimosa pigra, Mimosaceae หรอื Fabaceae) จอก (water lettuce) (Pistia stratiotes, 
Araceae) และ ผกัเบีย้ใหญ่ (pigweed) (Portulaca oleraceae, Portulacaceae) 

 

2. ชนิดทีม่คีวามเป็นไปได ้6 ชนิด คอื ตน้สาบแรง้สาบกา (goatweed) (Ageratum conyzoides, 
Compositae) ผกัโขมหนาม (spiny amaranth) (Amaranthus spinosus, Amaranthaceae)      
หญา้กน้จ า้ขาว (Spanish needle) (Bidens pilosa, Compositae) หญา้ตนีกา (goose grass) 
(Eleusine indica, Poeceae) ตน้โคลงเคลง (melastoma หรอื Indian rhododendron) (Melastoma 
malabathricum, Melastomataceae) และ เถาขีไ้ก่ย่าน (mile-a-minute) (Mikania micrantha, 
Compositae) 

 

3. ส่วนวชัพชืทีเ่หลอือกี 15 ชนิด ยงัไมม่ขีอ้มลูเพยีงพอ ว่าจะมตีวัท าการควบคุมโดยชวีวธิ ีทีจ่ะ
สามารถน ามาใชใ้นการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิไดห้รอืไม่? 
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ต่อมาเมื่อ ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) มีการพิมพ์หนังสือ “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 โดยผู้เขยีนชี้แจงว่าเขยีนขึ้นมา
เพื่อใชใ้นการอบรมเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิใีหแ้ก่คนรุน่ใหม ่และใหค้ านิยามของการควบคุม
โดยชวีวธิวี่า “การควบคุมโดยชวีวธิ ีคอื การใช้ประชากรของแมลงตวัเบยีน ตวัห ้า เชื้อโรค ตวัปฏปัิกษ์ หรอื     
ตวัแข่งขนั ในการปราบปรามประชากรของศตัรูพชื เพื่อให้มคีวามชุกชุมน้อยลง และโดยเช่นนัน้ ท าให้ความ
เสียหายลดน้อยลงกว่าที่ควรจะเ ป็น ” (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 เป้าหมายของการควบคุมโดยชวีวธิคีอื แมลง ไร วชัพชื โรค
พชื และสตัวม์กีระดกูสนัหลงั 
  

Van Driesche & Bellows (1996) เน้นว่า “การควบคุมที่ไม่มีการใช้สารเคมี” (non-chemical 
control) ทัง้หมด รวมทัง้การปรบัปรงุพนัธุพ์ชื การควบคุมแบบเขตกรรม  (cultural control) หรอื การใชส้ารปรบั
อุปนิสยั (semiochemicals) ต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกบัการใช้ตวัห ้า หรอื ตวัเบยีน หรอื เชื้อโรค ไม่ถือว่าเป็นการ
ควบคุมโดยชีววิธี ซึ่งศาสตราจารย์ Reece I. Sailer (ภาพที่ 3.9) แห่ง University of Florida, Gainesville, 
Florida ตัง้แต่เมื่อ ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) ใน Pimentel (1981) ให้เรียกวิธีการควบคุมศัตรูพืชเหล่านัน้ 
ตลอดจนการใช้สารชีวภณัฑ์ต่าง ๆ ให้เป็น “การควบคุมโดยชีววิธีแบบใกล้เคียง” (Parabiological control) 
เพื่อให้แตกต่างไปจาก “การควบคุมโดยชวีวธิทีี่แทจ้รงิ” (true biological control) (Sailer, 1981) ส่วน บรรพต 
ณ ป้อมเพชร (2558) กล่าวว่าควรทีจ่ะเรยีกวธิกีารเหล่านัน้เป็น “การควบคุมโดยชวีวธิเีทยีม” (Pseudobiological 
control) ส่วนการควบคุมโดยการใชส้ารชวีภณัฑต่์าง ๆ ไมว่่าจะไดม้าจากพชืหรอืสตัวค์วรเรยีกเป็น “การควบคุม
โดยชวีวธิแีบบก ามะลอ” (Bogus biological control) เพราะไม่มกีารใชต้วัห ้า ตวัเบยีน หรอื จุลนิทรยีท์ีเ่ป็นเชื้อ
โรค ในการควบคุมแต่อยา่งใด 
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(Honolulu rose) (Clerodendrum chinense, Verbenaceae) ในฟิจิ และ ผักเบี้ยใหญ่ (pigweed) (Portulaca 
oleraceae, Portulacaceae) ขึน้มาอกีใน Waterhouse (1993a) ดว้ย 
  

หนังสือที่เกี่ยวกับการควบคุมวชัพืชโดยชีววิธีในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้โดยตรง คือ 
“ Biological Control of Weeds:  Southeast Asian Prospects”  ( Waterhouse, 1994)  โ ด ย  Douglas F. 
Waterhouse แห่ง CSIRO Division of Entomology, Canberra, Australia ตีพมิพ์เมื่อค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) 
ในขณะทีด่ ารงต าแหน่งเป็นทีป่รกึษาของ Australian Center for International Agricultural Research (ACIAR) 
จากรายชื่อวชัพชืทีน่่าจะเป็นเป้าหมายในการควบคุมโดยชวีวธิใีนภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ทัง้ในประเทศ
ทีเ่ป็นผนืแผ่นดนิของทวปี (continental area) เช่น ประเทศไทย พมา่ ลาว เวยีดนาม กมัพชูาและ มาเลเชยี และ 
ที่เป็นพื้นที่เกาะ (insular area) เช่น บรูไน สงิคโปร ์อนิโดนีเซยี และ ฟิลปิปินส์ มอียู่ทัง้หมด 27 ชนิด ที่อาจ
ด าเนินการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิได ้โดยการน าศตัรธูรรมชาตจิากถิน่ก าเนิดดัง้เดมิของวชัพชืชนิดนัน้ 
ๆ เข้ามาใช้ ทัง้นี้ Waterhouse (1994) จดัท าเอกสารเฉพาะเรื่อง (dossier) ของวชัพืชทัง้ 27 ชนิด และจดั
ประเภทของวชัพชืเหล่านี้ออกเป็น 

 
 

1. ชนิดทีม่คีวามเป็นไปไดด้ถีงึดเียีย่ม 6 ชนิดคอื ตน้สาบเสอื (Siam weed) (Chromolaena odorata, 
Compositae) ผกัตบชวา (water hyacinth) (Eichhornia crassipes, Pontederiaceae) ไมยราบเถา 
(creeping sensitive plant) (Mimosa invisa (= M. diplotricha) ไมยราบยกัษ์ (giant sensitive 
plant) (Mimosa pigra, Mimosaceae หรอื Fabaceae) จอก (water lettuce) (Pistia stratiotes, 
Araceae) และ ผกัเบีย้ใหญ่ (pigweed) (Portulaca oleraceae, Portulacaceae) 

 

2. ชนิดทีม่คีวามเป็นไปได ้6 ชนิด คอื ตน้สาบแรง้สาบกา (goatweed) (Ageratum conyzoides, 
Compositae) ผกัโขมหนาม (spiny amaranth) (Amaranthus spinosus, Amaranthaceae)      
หญา้กน้จ า้ขาว (Spanish needle) (Bidens pilosa, Compositae) หญา้ตนีกา (goose grass) 
(Eleusine indica, Poeceae) ตน้โคลงเคลง (melastoma หรอื Indian rhododendron) (Melastoma 
malabathricum, Melastomataceae) และ เถาขีไ้ก่ย่าน (mile-a-minute) (Mikania micrantha, 
Compositae) 

 

3. ส่วนวชัพชืทีเ่หลอือกี 15 ชนิด ยงัไมม่ขีอ้มลูเพยีงพอ ว่าจะมตีวัท าการควบคุมโดยชวีวธิ ีทีจ่ะ
สามารถน ามาใชใ้นการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิไดห้รอืไม่? 
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ต่อมาเมื่อ ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) มีการพิมพ์หนังสือ “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 โดยผู้เขยีนชี้แจงว่าเขยีนขึ้นมา
เพื่อใชใ้นการอบรมเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิใีหแ้ก่คนรุน่ใหม ่และใหค้ านิยามของการควบคุม
โดยชวีวธิวี่า “การควบคุมโดยชวีวธิ ีคอื การใช้ประชากรของแมลงตวัเบยีน ตวัห ้า เชื้อโรค ตวัปฏปัิกษ์ หรอื     
ตวัแข่งขนั ในการปราบปรามประชากรของศตัรูพชื เพื่อให้มคีวามชุกชุมน้อยลง และโดยเช่นนัน้ ท าให้ความ
เสียหายลดน้อยลงกว่าที่ควรจะเ ป็น ” (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 เป้าหมายของการควบคุมโดยชวีวธิคีอื แมลง ไร วชัพชื โรค
พชื และสตัวม์กีระดกูสนัหลงั 
  

Van Driesche & Bellows (1996) เน้นว่า “การควบคุมที่ไม่มีการใช้สารเคมี” (non-chemical 
control) ทัง้หมด รวมทัง้การปรบัปรงุพนัธุพ์ชื การควบคุมแบบเขตกรรม  (cultural control) หรอื การใชส้ารปรบั
อุปนิสยั (semiochemicals) ต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกบัการใช้ตวัห ้า หรอื ตวัเบยีน หรอื เชื้อโรค ไม่ถือว่าเป็นการ
ควบคุมโดยชีววิธี ซึ่งศาสตราจารย์ Reece I. Sailer (ภาพที่ 3.9) แห่ง University of Florida, Gainesville, 
Florida ตัง้แต่เมื่อ ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) ใน Pimentel (1981) ให้เรียกวิธีการควบคุมศัตรูพืชเหล่านัน้ 
ตลอดจนการใช้สารชีวภณัฑ์ต่าง ๆ ให้เป็น “การควบคุมโดยชีววิธีแบบใกล้เคียง” (Parabiological control) 
เพื่อให้แตกต่างไปจาก “การควบคุมโดยชวีวธิทีี่แทจ้รงิ” (true biological control) (Sailer, 1981) ส่วน บรรพต 
ณ ป้อมเพชร (2558) กล่าวว่าควรทีจ่ะเรยีกวธิกีารเหล่านัน้เป็น “การควบคุมโดยชวีวธิเีทยีม” (Pseudobiological 
control) ส่วนการควบคุมโดยการใชส้ารชวีภณัฑต่์าง ๆ ไมว่่าจะไดม้าจากพชืหรอืสตัวค์วรเรยีกเป็น “การควบคุม
โดยชวีวธิแีบบก ามะลอ” (Bogus biological control) เพราะไม่มกีารใชต้วัห ้า ตวัเบยีน หรอื จุลนิทรยีท์ีเ่ป็นเชื้อ
โรค ในการควบคุมแต่อยา่งใด 
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ภาพท่ี 3.9  ศาสตราจารย ์Reece I. Sailer (1915-1986) แห่ง University of Florida, Gainesville, Florida 

ผูเ้สนอใหใ้ชค้ าว่า “การควบคุมโดยชวีวธิแีบบใกลเ้คยีง” (Parabiological control) ส าหรบัการ
ควบคุมศตัรพูชืทีไ่มม่กีารใชศ้ตัรธูรรมชาต ิแต่ใชว้ธิกีารทาง ชวีวทิยาอื่น ๆ หรอื สารสกดัจาก
พชื และ ชวีภณัฑอ์ื่น (แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก University of Florida, Gainesville, Florida) 

 
ในหนงัสอื “Biological Control” โดย Van Driesche & Bellows, 1996) มบีทที ่17 กล่าวถงึชวีวทิยา

ของตวักระท าการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีเช่น สตัวท์ีไ่มม่กีระดกูสนัหลงัทีก่นิพชื เชือ้โรคพชื (plant pathogens) 
และ ปลากนิพชื (herbivorous fish) ซึง่ถอืว่าสาระส าคญัทีเ่กี่ยวกบัการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีในหนังสอืเล่มนี้ 
มอียูน้่อยมาก 
 

หนั ง สือ อี ก เ ล่ มหนึ่ ง คือ  “ Handbook of Biological Control.  Principles and Applications of 
Biological Control” (Bellows & Fisher, 1999) ซึง่ม ีThomas S. Bellows และ T.W. Fisher แห่ง University of 
California, Riverside, California เป็นบรรณาธกิาร จดัพมิพเ์มือ่ ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) มบีทที ่17 ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีทีว่่าดว้ย สตัวข์าปลอ้ง และสตัวท์ีม่กีระดูกสนัหลงั ในการควบคุมพชืโดยชวีวธิ ี
(Arthropods and Vertebrates in Biological Control of Plants) (Bellows & Headrick, 1999) และ บทที่ 34 
ที่ว่าด้วยการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีในสภาพแวดล้อมทางบกและทางน ้ า (Biological Control of Weeds          
in Terrestrial and Aquatic Environments) (Goeden & Andrés, 1999)  ทัง้นี้ Goeden & Andrés (1999) ให้
ค านิยามว่า “การควบคุมวชัพืชโดยชีววิธี คือ “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัชพืชและสิ่งมชีีวิตต่าง ๆ           
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั และ สภาพแวดลอ้ม ทีต่ดิตามมาดว้ยการปรบัเปลีย่นชนิดพนัธุข์องสิง่มชีีวติเหล่านัน้ทีค่ดัเลอืกมา 
(ศัตรูธรรมชาติ) ให้เป็นการท าลายวัชพืชเป้าหมายชนิดใดชนิดหนึ่ง ” (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) ซึ่งพอที่จะถือ
ได้ว่าเป็นค านิยามของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิเีป็นการเฉพาะค านิยามเดยีวเท่านัน้ ที่พบในการทบทวน
เอกสารวชิาการทีเ่กี่ยวขอ้ง กบักล่าวถงึวธิกีาร ความเป็นมา ขอบเขตของการควบคุมโดยการใช้แมลง เชือ้โรค
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พชื และ ตวักระท าการควบคุมอื่น ๆ เช่น ไร ไสเ้ดอืนฝอย และปลากนิพชื และ ตวัอยา่งของโครงการต่าง ๆ โดย
สรปุว่ามกีารด าเนินงานในโครงการการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิมีากกว่า 70 ประเทศทัว่โลก และมกีารปลดปล่อย
ตวักระท าการควบคุมทัง้หมดเกอืบ 500 ชนิด 
 

ด้วย เห ตุนี้  ต่ อมา เมื่ อ  ค .ศ .  2008 (พ .ศ .  2551)   Roy Van Driesche แห่ ง  University of 
Massachusetts, Amherst, Massachusetts รว่มกบั 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) ได้ร่วมกนัเขยีนหนังสอืเล่มใหม่ขึ้นมาแทนหนังสอื “Biological Control” (Van Driesche & Bellows, 
1996) เป็นต าราวิชาการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเล่มใหม่คือ “Control of Pests and Weeds by Natural 
Enemies:  An Introduction to Biological Control”  (Van Driesche, Hoddle & Center, 2008) จัดพิมพ์โดย 
John Wiley & Sons, New York 
 

 
 

ภาพท่ี 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 ผูเ้ขยีนหนังสอื “Control of Pests and Weeds by Natural 
Enemies: An Introduction to Biological Control” (แหล่งทีม่า: University of Massachusetts, 
Amherst, MA; University of California, Riverside, CA; USDA-ARS Invasive Plant 
Laboratory, FortLauderdale, FL (แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 
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ภาพท่ี 3.9  ศาสตราจารย ์Reece I. Sailer (1915-1986) แห่ง University of Florida, Gainesville, Florida 
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ในหนงัสอื “Biological Control” โดย Van Driesche & Bellows, 1996) มบีทที ่17 กล่าวถงึชวีวทิยา
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ในอารมัภบท (preface) ผู้เขยีนกล่าวว่าหนังสอืเล่มนี้ว่าเขยีนขึน้มาแทนที่ (replace) หนังสอืเล่ม
เก่าคอื “Biological Control” โดย Van Driesche & Bellows (1996) และ ปรบัปรงุทศันคตทิีเ่กีย่วกบัการควบคุม
ศตัรูพชืโดยชวีวธิใีห้ทนัสมยัยิง่ขึน้ ในหนังสอืเล่มนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัคอืการครอบคลุมเนื้อหาของการ
ควบคุมแมลงและวชัพืชโดยชีววิธี ให้มคีวามลึกมากขึ้นและเท่าเทียมกัน โดยในส่วนของวชัพืชได้รบัการ
อนุเคราะห์จาก Ted Center แห่ง USDA-ARS Invasive Plant Laboratory, Fort Lauderdale, Florida เ ป็น
ผูเ้ขยีนร่วม ในการจดัประเภท (types) ของศตัรพูชืในเป้าหมาย (targets) และ ตวักระท าการควบคุม (control 
agents) ของการควบคุมโดยชวีวธิ ีและในการอธบิายว่า “การควบคุมโดยชวีวธิคีอือะไร?” ผู้เขยีนกล่าวว่าค า
นิยามของการควบคุมโดยชวีวธิ ีมหีลกัการทีเ่ชื่อมโยงอยู่กบัค าว่า “ประชากร” (population) การควบคุมโดยชวี
วธิทีัง้หมดเป็นเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการใช ้ “ประชากรของศตัรธูรรมชาติ” (populations of natural enemies) เพื่อลด
ความหนาแน่นของประชากรของศตัรูพืช ไม่ว่าจะเป็นแบบถาวรหรอืแบบชัว่คราว ส่วนวธิกีารต่าง  ๆ ที่ไม่
เกีย่วกบัประชากรทีม่ชีวีติของศตัรธูรรมชาต ิไมใ่ช่วธิกีารควบคุมโดยชวีวธิ ีวธิกีารอื่น ๆ ทีม่พีืน้ฐานทางชวีวทิยา
ที่ไม่มกีารใช้สารเคมกี าจดัศตัรูพชื เช่น การปลดปล่อยแมลงที่เป็นหมนั การใช้สารฟีโรโมนส์  การใช้พชืที่มี
ความต้านทาน หรอื การใชพ้ชืดดัแปลงพนัธุกรรม (genetically modified crops) กไ็ม่ถอืว่าเป็นวธิกีารควบคุม
โดยชวีวธิ ี 
 

นอกจากการกล่าวถึงวิธกีารควบคุมโดยชวีวธิแีบบต่าง ๆ ผู้เขยีนได้เพิม่ “การควบคุมโดยชวีวธิี
แบบการรว่มกนัใหม่” (New-association biological control) ขึน้มา เมื่อมกีารควบคุมศตัรพูชืในเป้าหมายทีเ่ป็น
ศตัรูพชืในท้องถิน่ หรอื เป็นชนิดพนัธุ์ที่รุกรานที่ไม่รูถ้ิ่นก าเนิด โดยการใช้ศตัรูธรรมชาตทิี่รวบรวมได้มาจาก
ศตัรพูชืในเป้าหมายชนิดอื่นทีแ่ตกต่างกนั และทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทางอนุกรมวธิานหรอืทางนิเวศวทิยา เช่น การใช้
แตนเบียนหนอนกออ้อย Cotesia flavipes จากประเทศอินเดียเข้าไปควบคุมหนอนกออ้อย Diatraea 
saccharalis ในประเทศบารเ์บโดส ในแถบแครบิเบยีน [หมายเหตุ: มกีารน าแตนเบยีน C. flavipes จากประเทศ
ไทยเข้าไปใช้ควบคุมหนอนกออ้อย D. saccharalis ในอเมรกิาใต้และในเทกซสั สหรฐัอเมรกิา ด้วยเช่นกัน] 
นอกจากนัน้ ผูเ้ขยีนยงัมกีารจดัประเภทของตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิ ี(biological control agents - BCAs) 
ออกเป็น 4 ชนิด คอื แมลงตวัเบยีน (parasitoids) ตวัห ้า (predators) เชือ้โรค (pathogens) และ ตวักระท าการ
ควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี (weed biological control agents) ในหนังสือเล่มนี้  และมีการเพิ่มผลกระทบของ       
การควบคุมโดยชีววิธี ที่อาจมต่ีอสิ่งมชีีวิตนอกเป้าหมาย ในส่วนของวิธีการต่าง ๆ รวม 4 วิธี คือ การน า        
ศตัรธูรรมชาตเิขา้มาใช ้หรอื การควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ (Classical biological control) การเพาะเลี้ยง
เพิม่ขยาย (augmentation) การอนุรกัษ์ (conservation) และ การใช้สารก าจดัศตัรูพชืชวีภาพ (Biopesticidal 
method) มกีารเน้นการควบคุมแบบคลาสสกิเป็นส่วนใหญ่ เพราะเป็นแนวทางที่มปีระโยชน์มากที่สุด ในการ
ตอบสนองต่อชนิดพนัธุ์ต่างถิน่ที่รุกราน ( invasive alien species - IAS) ในบรบิทของ “ชวีวทิยาการอนุรกัษ์” 
(conservation biology) และมคีวามส าเรจ็ในประวตัศิาสตรม์ากในการควบคุมแมลงศตัรพูชืทีเ่ป็นชนิดพนัธุ์ต่าง
ถิ่นที่รุกราน และในทางกลับกัน ได้ลดการเน้นสารก าจัดศัตรูพืชทางชีวภาพ    ลงไป เพราะไม่ประสบ
ความส าเรจ็และไม่มบีทบาททีส่ าคญัในการควบคุมศตัรพูชืเท่าใดนัก มกีารกล่าวถงึ “พชืบที”ี (Bt crop plants)   
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ที่ช่วยลดการใช้สารก าจดัศตัรูพชืในฝ้ายและขา้วโพด เป็นการสนับสนุนชวีวทิยาการอนุรกัษ์อย่างมาก กบัมี
ความเหน็ว่าการควบคุมโดยชวีวธิแีบบเพิม่ขยายและแบบการอนุรกัษ์ ว่าเป็นแนวทางที่ไม่สามารถพสิูจน์ได้ 
(unproven approaches) โดยถือว่าเป็นเรื่องของการวจิยัมากกว่า มกีารกล่าวถึงการเพาะเลี้ยงเพิม่ขยายตวั
เบยีนและตวัห ้า เพื่อการปลดปล่อยในพชืเรอืนกระจก (greenhouse crops) โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัพชืผกั ซึง่ถอื
ว่าใช้ได้ผลด ีและ การปลดปล่อยแบบเปิด (outdoor releases) ซึ่งถอืว่าส่วนใหญ่ประสบความลม้เหลว เพราะ
เหตุผลของการไม่คุม้ค่าทางเศรษฐกจิ ส่วนการควบคุมแบบการอนุรกัษ์นัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในแนวร่วมกบั
การเคลื่อนไหวของการเกษตรอนิทรยี ์(organic farming) ทีเ่ป็นทีน่ิยมกนัอยา่งสงูนัน้ ในทางปฏบิตัมิคีวามส าเรจ็
เป็นเพยีงส่วนน้อย โดยในส่วนท้ายสุด ได้เพิม่บทที่เกี่ยวกบั “การควบคุมสตัว์ที่มกีระดูกสนัหลงัโดยชีววิธี” 
(vertebrate biological control) เขา้ไวด้ว้ย ทัง้นี้ผูเ้ขยีนหวงัว่าหนงัสอืเล่มนี้ จะเป็นต าราทีใ่ชใ้นการสอนวชิาการ
ควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ ีเพื่ออบรมผูใ้ชก้ารควบคุมโดยชวีวธิรีุน่ใหม่ 
 

ส่วนการวจิารณ์หนังสอืเล่มนี้ Ivo Hodek นักกฏีวทิยาผูเ้ชี่ยวชาญเกี่ยวกบัเพลีย้อ่อน แห่ง Czech 
Institute of Entomology, Venicna, Prague ประเทศสาธารณรฐัเชก็ (Czech Republic) ใน Hodek (2009) ได้
วิจารณ์หนังสือเล่มนี้ในทางบวก ว่าได้ครอบคลุมการควบคุมวชัพืชโดยชีววิธีอย่างเพียงพอ และรวมบทที่
เกี่ยวกบัผลกระทบของการควบคุมโดยชวีวธิต่ีอสิง่มชีวีตินอกเป้าหมายเขา้ไวด้ว้ย หนังสอืเล่มนี้เน้นการควบคุม
โดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ ไม่ให้ความส าคญัของการควบคุมโดยชวีวธิแีบบอื่น และการใช้สารก าจดัศตัรูพชืทาง
ชวีภาพมากนัก เพราะว่าเป็นแนวทางที่ไม่มกีารพสิูจน์ที่เพียงพอ และหนังสอืเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่
ท างานทางดา้นการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ในการควบคุมพชืและสตัวท์ีไ่ม่มกีระดูกสนัหลงั
ทีร่กุรานโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ ทีผู่เ้ขยีนไดต้ัง้ความหวงัเอาไว ้
 

ในออสเตรเลยี Julien, McFadyen & Cullen (2012) จดัพมิพห์นงัสอื Biological Control of Weeds 
in Australia รวบรวมขอ้มลูของการควบคุมวชัพชืต่าง ๆ โดยชวีวธิมีากกว่า 90 ชนิด ในออสเตรเลยี  ในช่วงกว่า 
100 ปีที่ผ่ านมา ตั ้ง แ ต่มีการน า เพลี้ ยหอยโคชินี ล  ( cochineal insect)  (Dactylopius sp. , Hemiptera: 
Dactylopiidae) จากอนิเดยีเขา้มาใช้ในการควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา ในรฐัควนีส์แลนด์ ตัง้แต่เมื่อ ค.ศ. 
1903 (พ.ศ. 2446) ตามมาดว้ยการน าแมลงต่าง ๆ อกี 48 ชนิดเขา้มาจากประเทศต่าง ๆ ในอเมรกิาใต้ ในช่วง 
ค.ศ. 1921-1925 รวมทัง้ผีเสื้อต้นกระะบองเพชร (cactus moth) (Cactoblastis cactorum, Lepidoptera: 
Pyralidae) ที่น าเข้ามาเมื่อ ค.ศ. 1925 (พ.ศ. 2468) และเป็นศัตรูธรรมชาติตัวหลักที่ท าให้การควบคุมต้น
กระบองเพชรใบเสมา จนไดร้บัความส าเรจ็เป็นอย่างด ี
 

หนังสอืเล่มนี้ เป็นแหล่งขอ้มูลที่มคีุณค่ามากในการด าเนินงานการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีทัง้ใน
ออสเตรเลยีและในประเทศอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการที่จะน าศตัรูธรรมชาตขิองวชัพชืชนิดใดชนิด
หนึ่งทีม่กีารทดสอบแลว้ว่าปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ ในการทีจ่ะน าไปใชป้ระโยชน์ไดเ้ป็นอย่างด ีโดยไม่ตอ้ง
ไปท าการส ารวจหาในทอ้งถิน่เดมิของวชัพชืชนิดนัน้ ๆ อกี 
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ในอารมัภบท (preface) ผู้เขยีนกล่าวว่าหนังสอืเล่มนี้ว่าเขยีนขึน้มาแทนที่ (replace) หนังสอืเล่ม
เก่าคอื “Biological Control” โดย Van Driesche & Bellows (1996) และ ปรบัปรงุทศันคตทิีเ่กีย่วกบัการควบคุม
ศตัรูพชืโดยชวีวธิใีห้ทนัสมยัยิง่ขึน้ ในหนังสอืเล่มนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัคอืการครอบคลุมเนื้อหาของการ
ควบคุมแมลงและวชัพืชโดยชีววิธี ให้มคีวามลึกมากขึ้นและเท่าเทียมกัน โดยในส่วนของวชัพืชได้รบัการ
อนุเคราะห์จาก Ted Center แห่ง USDA-ARS Invasive Plant Laboratory, Fort Lauderdale, Florida เ ป็น
ผูเ้ขยีนร่วม ในการจดัประเภท (types) ของศตัรพูชืในเป้าหมาย (targets) และ ตวักระท าการควบคุม (control 
agents) ของการควบคุมโดยชวีวธิ ีและในการอธบิายว่า “การควบคุมโดยชวีวธิคีอือะไร?” ผู้เขยีนกล่าวว่าค า
นิยามของการควบคุมโดยชวีวธิ ีมหีลกัการทีเ่ชื่อมโยงอยู่กบัค าว่า “ประชากร” (population) การควบคุมโดยชวี
วธิทีัง้หมดเป็นเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการใช ้ “ประชากรของศตัรธูรรมชาติ” (populations of natural enemies) เพื่อลด
ความหนาแน่นของประชากรของศตัรูพืช ไม่ว่าจะเป็นแบบถาวรหรอืแบบชัว่คราว ส่วนวธิกีารต่าง  ๆ ที่ไม่
เกีย่วกบัประชากรทีม่ชีวีติของศตัรธูรรมชาต ิไมใ่ช่วธิกีารควบคุมโดยชวีวธิ ีวธิกีารอื่น ๆ ทีม่พีืน้ฐานทางชวีวทิยา
ที่ไม่มกีารใช้สารเคมกี าจดัศตัรูพชื เช่น การปลดปล่อยแมลงที่เป็นหมนั การใช้สารฟีโรโมนส์  การใช้พชืที่มี
ความต้านทาน หรอื การใชพ้ชืดดัแปลงพนัธุกรรม (genetically modified crops) กไ็ม่ถอืว่าเป็นวธิกีารควบคุม
โดยชวีวธิ ี 
 

นอกจากการกล่าวถึงวิธกีารควบคุมโดยชวีวธิแีบบต่าง ๆ ผู้เขยีนได้เพิม่ “การควบคุมโดยชวีวธิี
แบบการรว่มกนัใหม่” (New-association biological control) ขึน้มา เมื่อมกีารควบคุมศตัรพูชืในเป้าหมายทีเ่ป็น
ศตัรูพชืในท้องถิน่ หรอื เป็นชนิดพนัธุ์ที่รุกรานที่ไม่รูถ้ิ่นก าเนิด โดยการใช้ศตัรูธรรมชาตทิี่รวบรวมได้มาจาก
ศตัรพูชืในเป้าหมายชนิดอื่นทีแ่ตกต่างกนั และทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทางอนุกรมวธิานหรอืทางนิเวศวทิยา เช่น การใช้
แตนเบียนหนอนกออ้อย Cotesia flavipes จากประเทศอินเดียเข้าไปควบคุมหนอนกออ้อย Diatraea 
saccharalis ในประเทศบารเ์บโดส ในแถบแครบิเบยีน [หมายเหตุ: มกีารน าแตนเบยีน C. flavipes จากประเทศ
ไทยเข้าไปใช้ควบคุมหนอนกออ้อย D. saccharalis ในอเมรกิาใต้และในเทกซสั สหรฐัอเมรกิา ด้วยเช่นกัน] 
นอกจากนัน้ ผูเ้ขยีนยงัมกีารจดัประเภทของตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิ ี(biological control agents - BCAs) 
ออกเป็น 4 ชนิด คอื แมลงตวัเบยีน (parasitoids) ตวัห ้า (predators) เชือ้โรค (pathogens) และ ตวักระท าการ
ควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี (weed biological control agents) ในหนังสือเล่มนี้  และมีการเพิ่มผลกระทบของ       
การควบคุมโดยชีววิธี ที่อาจมต่ีอสิ่งมชีีวิตนอกเป้าหมาย ในส่วนของวิธีการต่าง ๆ รวม 4 วิธี คือ การน า        
ศตัรธูรรมชาตเิขา้มาใช ้หรอื การควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ (Classical biological control) การเพาะเลี้ยง
เพิม่ขยาย (augmentation) การอนุรกัษ์ (conservation) และ การใช้สารก าจดัศตัรูพชืชวีภาพ (Biopesticidal 
method) มกีารเน้นการควบคุมแบบคลาสสกิเป็นส่วนใหญ่ เพราะเป็นแนวทางที่มปีระโยชน์มากที่สุด ในการ
ตอบสนองต่อชนิดพนัธุ์ต่างถิน่ที่รุกราน ( invasive alien species - IAS) ในบรบิทของ “ชวีวทิยาการอนุรกัษ์” 
(conservation biology) และมคีวามส าเรจ็ในประวตัศิาสตรม์ากในการควบคุมแมลงศตัรพูชืทีเ่ป็นชนิดพนัธุ์ต่าง
ถิ่นที่รุกราน และในทางกลับกัน ได้ลดการเน้นสารก าจัดศัตรูพืชทางชีวภาพ    ลงไป เพราะไม่ประสบ
ความส าเรจ็และไม่มบีทบาททีส่ าคญัในการควบคุมศตัรพูชืเท่าใดนัก มกีารกล่าวถงึ “พชืบที”ี (Bt crop plants)   
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ที่ช่วยลดการใช้สารก าจดัศตัรูพชืในฝ้ายและขา้วโพด เป็นการสนับสนุนชวีวทิยาการอนุรักษ์อย่างมาก กบัมี
ความเหน็ว่าการควบคุมโดยชวีวธิแีบบเพิม่ขยายและแบบการอนุรกัษ์ ว่าเป็นแนวทางที่ไม่สามารถพสิูจน์ได้ 
(unproven approaches) โดยถือว่าเป็นเรื่องของการวจิยัมากกว่า มกีารกล่าวถึงการเพาะเลี้ยงเพิม่ขยายตวั
เบยีนและตวัห ้า เพื่อการปลดปล่อยในพชืเรอืนกระจก (greenhouse crops) โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัพชืผกั ซึง่ถอื
ว่าใช้ได้ผลด ีและ การปลดปล่อยแบบเปิด (outdoor releases) ซึ่งถอืว่าส่วนใหญ่ประสบความลม้เหลว เพราะ
เหตุผลของการไม่คุม้ค่าทางเศรษฐกจิ ส่วนการควบคุมแบบการอนุรกัษ์นัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในแนวร่วมกบั
การเคลื่อนไหวของการเกษตรอนิทรยี ์(organic farming) ทีเ่ป็นทีน่ิยมกนัอยา่งสงูนัน้ ในทางปฏบิตัมิคีวามส าเรจ็
เป็นเพยีงส่วนน้อย โดยในส่วนท้ายสุด ได้เพิม่บทที่เกี่ยวกบั “การควบคุมสตัว์ที่มกีระดูกสนัหลงัโดยชีววิธี” 
(vertebrate biological control) เขา้ไวด้ว้ย ทัง้นี้ผูเ้ขยีนหวงัว่าหนงัสอืเล่มนี้ จะเป็นต าราทีใ่ชใ้นการสอนวชิาการ
ควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ ีเพื่ออบรมผูใ้ชก้ารควบคุมโดยชวีวธิรีุน่ใหม่ 
 

ส่วนการวจิารณ์หนังสอืเล่มนี้ Ivo Hodek นักกฏีวทิยาผูเ้ชี่ยวชาญเกี่ยวกบัเพลีย้อ่อน แห่ง Czech 
Institute of Entomology, Venicna, Prague ประเทศสาธารณรฐัเชก็ (Czech Republic) ใน Hodek (2009) ได้
วิจารณ์หนังสือเล่มนี้ในทางบวก ว่าได้ครอบคลุมการควบคุมวชัพืชโดยชีววิธีอย่างเพียงพอ และรวมบทที่
เกี่ยวกบัผลกระทบของการควบคุมโดยชวีวธิต่ีอสิง่มชีวีตินอกเป้าหมายเขา้ไวด้ว้ย หนังสอืเล่มนี้เน้นการควบคุม
โดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ ไม่ให้ความส าคญัของการควบคุมโดยชวีวธิแีบบอื่น และการใช้สารก าจดัศตัรูพชืทาง
ชวีภาพมากนัก เพราะว่าเป็นแนวทางที่ไม่มกีารพสิูจน์ที่เพียงพอ และหนังสอืเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่
ท างานทางดา้นการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ในการควบคุมพชืและสตัวท์ีไ่ม่มกีระดูกสนัหลงั
ทีร่กุรานโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ ทีผู่เ้ขยีนไดต้ัง้ความหวงัเอาไว ้
 

ในออสเตรเลยี Julien, McFadyen & Cullen (2012) จดัพมิพห์นงัสอื Biological Control of Weeds 
in Australia รวบรวมขอ้มลูของการควบคุมวชัพชืต่าง ๆ โดยชวีวธิมีากกว่า 90 ชนิด ในออสเตรเลยี  ในช่วงกว่า 
100 ปีที่ผ่ านมา ตั ้ง แ ต่มีการน า เพลี้ ยหอยโคชินี ล  ( cochineal insect)  (Dactylopius sp. , Hemiptera: 
Dactylopiidae) จากอนิเดยีเขา้มาใช้ในการควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา ในรฐัควนีส์แลนด์ ตัง้แต่เมื่อ ค.ศ. 
1903 (พ.ศ. 2446) ตามมาดว้ยการน าแมลงต่าง ๆ อกี 48 ชนิดเขา้มาจากประเทศต่าง ๆ ในอเมรกิาใต้ ในช่วง 
ค.ศ. 1921-1925 รวมทัง้ผีเสื้อต้นกระะบองเพชร (cactus moth) (Cactoblastis cactorum, Lepidoptera: 
Pyralidae) ที่น าเข้ามาเมื่อ ค.ศ. 1925 (พ.ศ. 2468) และเป็นศัตรูธรรมชาติตัวหลักที่ท าให้การควบคุมต้น
กระบองเพชรใบเสมา จนไดร้บัความส าเรจ็เป็นอย่างด ี
 

หนังสอืเล่มนี้ เป็นแหล่งขอ้มูลที่มคีุณค่ามากในการด าเนินงานการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีทัง้ใน
ออสเตรเลยีและในประเทศอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการที่จะน าศตัรูธรรมชาตขิองวชัพชืชนิดใดชนิด
หนึ่งทีม่กีารทดสอบแลว้ว่าปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ ในการทีจ่ะน าไปใชป้ระโยชน์ไดเ้ป็นอย่างด ีโดยไม่ต้อง
ไปท าการส ารวจหาในทอ้งถิน่เดมิของวชัพชืชนิดนัน้ ๆ อกี 
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ในขณะที่การแข่งขันกันทางวิชาการและการด าเนินงานการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีใน
แคลฟิอร์เนีย เป็นที่รู้กนัอย่างกว้างขวาง แต่การด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รบัความส าเร็จสูง ทัง้
โครงการควบคุมแมลงศตัรพูชืและวชัพชืโดยชวีวธิ ีเกดิขึน้ในฮาวาย น าไปสู่  “ทฤษฎเีกาะ” (The Island Theory 
in Biological Control)  ซึง่ Thompson (1928) กล่าวว่า การควบคุมโดยชวีวธิจีะไดร้บัความส าเรจ็อย่างเด่นชดั
ทีสุ่ด ถา้ด าเนินการบนเกาะ หรอื พืน้ทีท่ีเ่ป็นเกาะ (insular areas) เช่น ในฮาวายและฟิจ ิในขณะทีโ่ครงการส่วน
ใหญ่ในพืน้ทีท่ี่เป็นแผ่นดนิใหญ่ (continental areas) ลม้เหลว ตามทีไ่ดห้วงัเอาไว ้หรอืโดยนัยอย่างสัน้ๆ “การ
ควบคุมโดยชวีวธิ ีคาดว่าจะได้รบัความส าเรจ็มากขึน้ ถ้าด าเนินการบนเกาะหรอืพื้นที่ที่เป็นเกาะ ” (Biological 
control would be more successful if carried out in an island or insular area) ซึ่งเกาะเหล่านี้  คือหมู่เกาะ
ฮาวาย และ เกาะฟิจิ ซึ่งเป็นเกาะที่เป็น “เกาะแท้จริง” ( true islands) รวมทัง้พื้นที่ทางภูมิศาสตร์เช่น
แคลฟิอรเ์นียกถ็อืว่าเป็น “เกาะ” เช่นกนั โดยจะเป็น "เกาะทางนิเวศวทิยา" (ecological islands) ตามบรบิทของ 
Imms (1931, 1937)  
 

Funasaki et al. (1988) รายงานว่าระหว่าง ค.ศ. 1890-1985 (พ.ศ. 2433-2528)  ในฮาวายมกีาร
ด าเนินการโครงการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีแบบคลาสสิก เป็นเวลากว่า 100 ปีมาแล้ว มกีารน าเข้าศัตรู
ธรรมชาตเิขา้มาและปลดปล่อยรวม 679 ชนิด เพื่อการควบคุมแมลงศตัรพูชื วชัพชื และศตัรพูชืชนิดอื่น เช่น หนู
ในไร่อ้อย หอยทากยกัษ์แอฟรกิา ฯลฯ พบว่า 243 ชนิด (รอ้ยละ 35.8) สามารถตัง้รกรากได้ และพบว่า 210 
ชนิด (รอ้ยละ 86.4) จาก 243 ชนิดทีต่ ัง้รกรากได ้ลงท าลายศตัรพูชืประมาณ 200 ชนิด ในส่วนของวชัพชื มกีาร
น าเขา้ศตัรธูรรมชาต ิเขา้มาและปลดปล่อยรวม 71 ชนิด และเชือ้รา 1 ชนิด พบว่า 43 ชนิด สามารถตัง้รกรากได ้
เพื่อควบคุมวชัพชื 21 ชนิด โดยศตัรธูรรมชาตหิลายชนิดมกีารน าเขา้มาจากฮาวาย เพื่อการควบคุมศตัรพูืชโดย     
ชวีวธิใีนประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2516-2520 (บรรพต ณ ป้อมเพชร และ โกศล เจรญิสม, 2521) และมกีาร     
น าแตนเบียน  Cotesia erionotae, Hymenoptera:  Braconidae)  จากประ เทศไทย  เข้า ไป ใช้ควบคุ ม              
หนอนมว้นใบกลว้ย banana skipper (Pelopidas thrax, Lepidoptera: Hesperiidae) เมือ่ พ.ศ. 2516 ดว้ย (Mau 
et al., 1980) 
 

ผลงานเหล่านี้ทัง้หมด เป็นการด าเนินงานของนักกีฏวทิยาจากมหาวทิยาลยัฮาวาย (University      
of Hawaii – UH) กระทรวงเกษตรแห่งรฐัฮาวาย (Hawaii Department of Agriculture – HDOA), Hawaiian 
Sugar Planters’ Association (HSPA), Pineapple Research Institute of Hawaii (PRI), USDA-ARS Pacific 
Basin Agricultural Research Center, พิพิธภัณฑ์ Bernice P. Bishop Museum ฯลฯ เช่น 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 ร่วมมอืกนัภายใต้โครงการต่าง ๆ และสมาคมกีฏวทิยาแห่งฮาวาย (Hawaiian 
Entomological Society – HES) ซึง่เริม่ตัง้ขึน้มาตัง้แต่ตน้ ค.ศ.1900 (พ.ศ. 2443) มกีารประชุมประจ าเดอืนของ
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สมาชกิอย่างสม ่าเสมอ ตัง้แต่ ค.ศ.1905 (พ.ศ. 2448) (Kirkaldy, 1906) และจดัพมิพ์วารสาร Proceedings of 
the Hawaiian Entomological Society (PHES) ตัง้แต่ Volume 1 (ค.ศ.1905) (พ.ศ. 2448) จนถงึ Volume 51 
(ค.ศ. 2019) (พ.ศ. 2562) ต่อเนื่องจนถงึปัจจบุนั 
 

ในการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี Hagen & Franz (1973) สรุปโดยอ้างถึง Pemberton (1964)         
ว่าฮาวายเป็นภมูภิาคแห่งหนึ่งทีเ่ป็นผูน้ าของโลกในการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีและ ไดร้บัผลในการควบคุมเป็น
อย่างดีด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้  Dr. V.P. Rao แห่ง Commonwealth Institute of Biological Control (CIBC), 
Indian Station, Bengaluru (Bangalore) ประเทศอินเดยี ใน Rao, Ghani, Sankaran & Mathur, 1971) กล่าว
เปรยีบเทยีบว่า “ฮาวายเปรยีบเสมอืนว่าเป็นนครเมกกะ ของการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิี” (Hawaii is like the 
Mecca of biological control) ของชาวมุสลมิ ทีอ่ย่างน้อยครัง้หนึ่งในชวีติจะต้องไปแสวงบุญประกอบพธิฮีจัญ์ที่
นครเมกกะ ซึง่มนียัว่าผูท้ีท่ างานเกี่ยวกบัการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ ีว่าอยา่งน้อยครัง้หนึ่งในชวีติ จะตอ้งไปที่
ฮาวายใหไ้ด ้  
      
3.2.2  สรปุต าราและหนังสือด้านการควบคมุโดยชีววิธี 
 

ในการด าเนินการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีเอกสารทีจ่ะขาดไม่ได ้คอื 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 ต าราและหนังสอืต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงและส่วนใหญ่เกี่ยวกบัการควบคุม
แมลงศตัรพูชืและวชัพชืโดยชวีวธิ ีทีเ่ป็นเอกสารหลกั ซึง่คณาจารยใ์นมหาวทิยาลยั และสถาบนัวจิยัต่าง ๆ ใน
สหรฐัอเมรกิาและประเทศต่าง ๆ เป็นผูแ้ต่งทีก่ล่าวมานัน้ เราอาจจะน ามาสรุป แสดงใหเ้หน็ความเชื่อมโยง และ
ความเป็นมาก่อนหลงั (chronology) พอเป็นสงัเขปได ้ในตารางที ่3.1 
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ตารางท่ี 3.1 ปีทีต่พีมิพ ์ผูเ้ขยีน สถาบนั และ ชื่อต าราหรอืหนังสอืดา้นการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ ีรวมการใหค้ านิยาม และการตัง้ทฤษฎทีางดา้นการ
ควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ ี

Year 
(A.D./B.E.) 

           Author/s          University/Institute           Title/Publisher/Event 

1919/2462 Harry S. Smith University of California, Berkeley, CA Used the term “biological method” 
1920/2463 Harry S.  Smith and H.M. 

Armitage 
University of California, Berkeley, CA Used the term “biological control” 

1936/2479  Harvey L. Sweetman Massachusetts State College, 
Amherst, MA 

“ The Biological Control of Insects with a Chapter on 
Weed Control”. Comstock Publ., Ithaca, NY 

1940/2483 Curtis P. Clausen University of California, Riverside, 
CA and USDA 

“Entomophagous Insects”. McGraw-Hill, New York 

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, 

CA, USDA 
Propounded the “ Three- Generations or Three- years 
Theory” in biological control 

1956/2499 
 
1958/2501 

Curtis P. Clausen 
 
Harvey L. Sweetman 

University of California, Riverside, 
CA, USDA 
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Amherst, MA 

“ Biological Control of Insects in the Continental United 
States”, USDA 
“ Principles of Biological Control” .  Wm.  C.  Brown, 
Dubuque, Iowa 
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“ Principle of Biological Control.  Interrelation of Hosts 
and Pests and Utilization in Regulation of Animal and 
Plant Populations”. Literary Licensing, LLC 
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USDA 
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Pests and Weeds:  A World Review” .  USDA, 
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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, 

CA, USDA 
Propounded the “ Three- Generations or Three- years 
Theory” in biological control 

1956/2499 
 
1958/2501 

Curtis P. Clausen 
 
Harvey L. Sweetman 

University of California, Riverside, 
CA, USDA 
University of Massachusetts, 
Amherst, MA 

“ Biological Control of Insects in the Continental United 
States”, USDA 
“ Principles of Biological Control” .  Wm.  C.  Brown, 
Dubuque, Iowa 

1963/2506 Harvey L. Sweetman University of Massachusetts, 
Amherst, MA 

“ Principle of Biological Control.  Interrelation of Hosts 
and Pests and Utilization in Regulation of Animal and 
Plant Populations”. Literary Licensing, LLC 

 

81 
 

 

ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 

Year 
(A.D./B.E.) 

     Author/s   University/Institute                Title/Publisher/Event 

1964/2507 Paul DeBach (ed.) University of California, Riverside, CA “ Biological Control of Insect Pests and Weeds” , 
Reinhold, New York.  Defined the term “ biological 
control” 

1973/2516 Robert van den Bosch and 
P.S. Messenger 

University of California, Berkeley, CA “Biological Control” .  Intertext Intl.  Publisher, New 
York 

1974/2517 Paul DeBach University of California, Riverside, CA “ Biological Control by Natural Enemies” . 
Cambridge University Press, London 

1976/2519 C. B.  Huffaker and P. S. 
Messenger (eds.) 

University of California, Berkeley, CA “ Theory and Practice of Biological Control” . 
Academic Press, New York 

1978/2521 Curtis P.  Clausen et al. 
(eds.) 

University of California, Riverside, CA, 
USDA 

“ Introduced Parasites and Predators of Arthropod 
Pests and Weeds:  A World Review” .  USDA, 
Washington D.C. 

1982/2525 Robert van den Bosch, P. S. 
Messenger and A. P. 
Gutierrez 

University of California, Berkeley, CA “ An Introduction to Biological Control” .  Plenum 
Press, New York  

 

 

 



82 
 

 

ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 

Year 
(A.D./B.E.) 

Author/s University/Institute Title/Publisher/Event 

1982/2525 Robert van den Bosch, P. S. 
Messenger and A. P. 
Gutierrez 

University of California, Berkeley, CA “ An Introduction to Biological Control” .  Plenum 
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University of California, Riverside, CA 
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“ Biological Control by Natural Enemies” .  2nd ed. 
Cambridge University Press, Cambridge 

1996/2539 Roy G.  Van Driesche and 
Thomas S. Bellows 

University of Massachusetts, Amherst, 
MA & University of California, Riverside, 
CA  

“Biological Control”. Chapman & Hall, New York 

1999/2542 Thomas S. Bellows and T.W. 
Fisher (eds.) 

University of California, Riverside, CA “ Handbook of Biological Control.  Principles and 
Applications of Biological Control” ; Academic 
Press, San Diego 

2008/2551 Roy Van Driesche, Mark S. 
Hoddle and Ted Center 

University of Massachusetts, Amherst, 
MA, University of California, Riverside, 
CA, and USDA- ARS Invasive Plant 
Laboratory, Fort Lauderdale, FL 

“Control of Pests and Weeds by Natural Enemies: 
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1971/2514 V.P. Rao, M.A. Ghani, T. 

Sankaran and K. C. 
Mathur  
 

Commonwealth Institute of Biological 
Control ( CIBC) , Indian Station, 
Bangalore, India  
 

“ 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 

1976/2519 V.L. Delucchi (ed.) Swiss Federal Institute of Technology, 
Zurich, Switzerland 

“ Studies in Biological Control” .  Cambridge University 
Press, Cambridge, UK 

1976/2519 T.E. Freeman (ed.) Department of Plant Pathology, 
University of Florida, Gainesville, FL. 

“ Proceedings of the IV Intl.  Symposium on Biological 
Control of Weeds” .  IFAS, University of Florida, 
Gainesville, FL. 

1980/2523 E.S. Delfosse (ed.) CSIRO Division of Entomology, 
Canberra, Australia 

“ Proceedings of the V Intl.  Symposium on Biological 
Control of Weeds”. CSIRO, Canberra 
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1981/2524 G.C. Papavizas (ed.) USDA Plant Protection Institute, Soil 
borne Diseases Laboratory, Beltsville, 
Maryland  

“ Biological Control in Crop Production. ”  Beltsville 
Symposium in Agricultural Research 5, May 18- 21, 
1980, Beltsville, MD & Allanheld, Osman, Totowa, New 
Jersey/Granada, London 

1981/2524 M.J. Samways Citrus and Sub- tropical Fruit Research 
Institute, Nelspruit, South Africa 

“ Biological Control of Pests and Weeds” .  Studies in 
Biological Control No. 132. Edward Arnold, London 

1982/2525 R.  Charudattan and H.  L. 
Walker (eds.) 

University of Florida, Gainesville, FL & 
USDA- ARS Southern Weeds Science 
Laboratory, Stoneville, Mississippi 

“ Biological Control of Weeds with Plant Pathogens” . 
John Wiley, New York 

1985/2528 Marjorie A.  Hoy and D.C. 
Herzog 

University of California, Berkeley, CA, 
now at University of Florida, 
Gainesville, FL and University of 
Florida, Gainesville, FL 

“ Biological Control in Agricultural IPM Systems” ; 
Academic Press, Orlando, FL 

1985/2528 N. W.  Hussey and N. 
Scopes (eds.) 

Commonwealth Institute of Biological 
Control ( CIBC) , Silwood Park, Ascot, 
Berkshire, UK; formerly with 
Glasshouse Crops Research Institute, 
Littlehampton, Sussex, England 

“Biological Pest Control. The Glasshouse Experience”. 
Blandford Press, Poole & Dorset. 
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1987/2530 D.F. Waterhouse and K.R. 
Norris 

CSIRO Entomology, Canberra “ Biological control:  Pacific prospects” .  Inkata Press, 
Melbourne 

1992/2535 E. S.  Delfosse and R. R. 
Scott (eds.) 

National Biological Control Institute, 
USDA, APHIS, Hyattsville, M, and 
Lincoln University, Canterbury, New 
Zealand 

“Biological Control of Weeds” , Proceedings of the VIII 
Intl.  Symposium on Biological Control of Weeds” . 
Lincoln University, Canterbury, New Zealand 

1992/2535 NARC ( National 
Agricultural Research 
Center) 

National Agricultural Research Center, 
Tsukuba, Japan 

“ Biological Control and Integrated Management of 
Paddy and Aquatic Weeds in Asia” .  NARC, Tsukuba, 
Japan. 

1993/2536 D.F. Waterhouse CSIRO Entomology, Canberra “Biological control: Pacific prospects – Supplement 2”. 
ACIAR, Canberra 

1994/2537 D.  Rosen, F. D.  Bennett 
and J.L. Capinera (eds.) 

Hebrew University of Jerusalem, Israel; 
former CIBC Director, Trinidad & 
University of Florida, Gainesville, FL 

“Pest management in the Subtropics. Biological control 
– Florida perspective”. Intercept, Andover 
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1994/2537 D.F. Waterhouse CSIRO Entomology, Canberra “Biological control of weeds: Southeast Asian prospects”. 

ACIAR, Canberra 
1997/2540 M.H. Julien and G. White CSIRO Entomology, Indooroopilly, 

Australia and CTPM, Gehrmann 
Laboratory, University of Queensland, 
Australia 

“ Biological control of weeds:  Theory and practical 
Application”. ACIAR, Canberra 
 

1998/2441 M. H.  Julien and M. W. 
Griffiths (eds.)   
 

CSIRO Entomology, Indooroopilly, 
Australia and Horticulture and Forestry 
Science, Department of Agriculture, 
Fisheries & Forestry, Queensland 
Government, Australia  

“Biological control of weeds:  A world catalogue of agents 
and their target weeds. ”  4th ed.  CABI Publishing, 
Wallingford, UK 

1998/2541 D.F. Waterhouse  
 

CSIRO Entomology, and ACIAR 
consultant in plant protection, ACIAR, 
Canberra 

“ Biological control of insect pests:  Southeast Asian 
prospects”. ACIAR, Canberra 

1999/2542 B. A.  Hankins and H. V. 
Cornell (eds.)   

University of California, Irvine, CA and 
University of Delaware, DE 

“Theoretical approach to biological control” .  Cambridge 
University Press, Cambridge 

2000/2543 P. A.  Follett and J. J.  Duan 
(eds.)   

USDA- ARS Pacific Basin Agricultural 
Research Center, Hawaii and University 
of Hawaii, Honolulu, HI 

“Nontarget effects of biological control”. Kluwer, Boston. 
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Cambridge University Press, Cambridge, UK 

2007/2550 
 
 
 
2012/2555 
 
2014/2557 

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

Agriculture & Agri-Food Canada: Saint-
Jean- sur- Richelieu, Quebec; 
Lethbridge, Alberta.  and London, 
Ontario, respectively 
CSIRO Entomology                                           
 
Various affiliation 

“ Biological control.  A global perspective” .  CABI, 
Wallingford, UK 
 
 
Biological Control of Weeds in Australia.  CSIRO 
Publishing, Collingwood, VIC 
“ 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. 
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3.3 วารสารวิชาการท่ีเก่ียวข้อง (Pertinent Periodicals) 
 

เอกสารทางวชิาการประเภทวารสาร (periodicals) ตลอดจนนิตยสาร (journals, reviews, etc.)  
และ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (proceedings) ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี
โดยเฉพาะ เช่น Proceedings of the International Symposium on Biological Control of Weeds มกัจะไมเ่ป็น
ที่ปรากฏ ส่วนใหญ่จะเป็นบทคดัย่อ บทความ หรอืรายงานทางวชิาการ แทรกอยู่ในวารสารวชิาการด้านการ
ควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี การอารกัขาพืชหรือการบริหารจดัการศัตรูพืชทัว่  ๆ ไป  ตัวอย่างของวารสาร            
ทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ าคญั คอื 

 
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 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุวชัพืชโดยชีววิธีในประเทศไทย 
 

ส่วนในประเทศไทย หนงัสอืทีเ่กีย่วกบัการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิเีล่มแรก คอื “การควบคุมแมลง
ศตัรูพชืและวชัพืชโดยชวีวธิี” โดยบรรพต ณ ป้อมเพชร (2525) แห่งศูนย์วจิยัควบคุมศตัรูพืชโดยชีวินทรีย์
แห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(202 หน้า) ต่อมาคอื “การควบคุมศตัรพูชืและวชัพชืโดยชวีวธิ”ี โดยจริาพร 
เพชรรตัน์ (2535) แห่งมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ (249 หน้า) หนังสอื “การควบคุมแมลงศตัรพูชืโดยชวีวธิี” 
โดยนุชรยี ์ศริ ิ(2546) แห่งมหาวทิยาลยัขอนแก่น (141 หน้า) หนงัสอื “พืน้ฐานของการควบคุมแมลงศตัรพูชืโดย
ชวีวธิ”ี โดยชาญณรงค ์ดวงสะอาด (2552) แห่งมหาวทิยาลยัแม่โจ้ (109 หน้า) และ หนังสอื “การควบคุมแมลง
ศตัรพูชืโดยชวีวธิ”ี  โดย ศมาพร แสงยศ (2556) แห่งมหาวทิยาลยัแม่โจ้ (207 หน้า) โดยผูเ้ขยีนหนังสอืเหล่าน้ี 
เป็นผู้ร่วมงานในศูนย์วจิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีนิทรยี์แห่งชาติส่วนภูมภิาคฯ (Regional Centers) ซึ่งตัง้อยู่      
ในมหาวทิยาลยัเหล่านัน้ เป็นเครอืข่ายการศกึษา การวจิยั และการด าเนินงานเกี่ยวกบัการควบคุมศตัรูพชืโดย
ชีววิธีในประเทศไทย ของศูนย์วิจ ัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ  ส่วนกลาง (Headquarters)                 
ทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
 

ในหนังสอื “การควบคุมแมลงศตัรูพชืและวชัพชืโดยชวีวธิี” (Biological Control of Insect Pests 
and Weeds) ของบรรพต ณ ป้อมเพชร (2525) มบีทหนึ่งโดยเฉพาะที่เกี่ยวกบัการควบคุมวชัพืชโดยชีววิธี        
มหีวัขอ้ครอบคลุมเกี่ยวกบัการควบคุมวชัพชืโดยวธิธีรรมชาต ิการด าเนินงาน ความเหมาะสมของวชัพชืที่จะ
ควบคุม การส ารวจหาศตัรธูรรมชาต ิการสงัเกตทางดา้นนิเวศวทิยา การตรวจสอบความเฉพาะเจาะจงของพชื
อาศยั การปลดปล่อยและการตัง้รกราก หลกัแหล่งของศตัรธูรรมชาต ิการประเมนิผล และการใชป้ระโยชน์ของ
วธิกีารควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ี
 

นอกจากนัน้ จะเป็นเอกสารเผยแพร่และเอกสารวชิาการต่าง ๆ ของศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพชืโดย
ชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เช่น เรื่องการควบคุมวชัพชืน ้าโดยชวีวธิ ี(บรรพต ณ ป้อมเพชร, 
2520) เรื่องการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ี(บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2521) เรื่องการน าศตัรธูรรมชาตเิข้ามาใช้เพื่อ
การควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิใีนประเทศไทยระหว่างปี 2516-2520 (บรรพต ณ ป้อมเพชร และ โกศล เจรญิสม, 



 

 

3.3 วารสารวิชาการท่ีเก่ียวข้อง (Pertinent Periodicals) 
 

เอกสารทางวชิาการประเภทวารสาร (periodicals) ตลอดจนนิตยสาร (journals, reviews, etc.)  
และ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (proceedings) ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี
โดยเฉพาะ เช่น Proceedings of the International Symposium on Biological Control of Weeds มกัจะไมเ่ป็น
ที่ปรากฏ ส่วนใหญ่จะเป็นบทคดัย่อ บทความ หรอืรายงานทางวชิาการ แทรกอยู่ในวารสารวชิาการด้านการ
ควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี การอารกัขาพืชหรือการบริหารจดัการศัตรูพืชทัว่  ๆ ไป  ตัวอย่างของวารสาร            
ทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ าคญั คอื 

 
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 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุวชัพืชโดยชีววิธีในประเทศไทย 
 

ส่วนในประเทศไทย หนงัสอืทีเ่กีย่วกบัการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิเีล่มแรก คอื “การควบคุมแมลง
ศตัรูพชืและวชัพืชโดยชวีวธิี” โดยบรรพต ณ ป้อมเพชร (2525) แห่งศูนย์วจิยัควบคุมศตัรูพืชโดยชีวินทรีย์
แห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(202 หน้า) ต่อมาคอื “การควบคุมศตัรพูชืและวชัพชืโดยชวีวธิ”ี โดยจริาพร 
เพชรรตัน์ (2535) แห่งมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ (249 หน้า) หนังสอื “การควบคุมแมลงศตัรพูชืโดยชวีวธิี” 
โดยนุชรยี ์ศริ ิ(2546) แห่งมหาวทิยาลยัขอนแก่น (141 หน้า) หนงัสอื “พืน้ฐานของการควบคุมแมลงศตัรพูชืโดย
ชวีวธิ”ี โดยชาญณรงค ์ดวงสะอาด (2552) แห่งมหาวทิยาลยัแม่โจ้ (109 หน้า) และ หนังสอื “การควบคุมแมลง
ศตัรพูชืโดยชวีวธิ”ี  โดย ศมาพร แสงยศ (2556) แห่งมหาวทิยาลยัแม่โจ้ (207 หน้า) โดยผูเ้ขยีนหนังสอืเหล่านี้ 
เป็นผู้ร่วมงานในศูนย์วจิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีนิทรยี์แห่งชาติส่วนภูมภิาคฯ (Regional Centers) ซึ่งตัง้อยู่      
ในมหาวทิยาลยัเหล่านัน้ เป็นเครอืข่ายการศกึษา การวจิยั และการด าเนินงานเกี่ยวกบัการควบคุมศตัรูพชืโดย
ชีววิธีในประเทศไทย ของศูนย์วิจ ัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ  ส่วนกลาง (Headquarters)                 
ทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
 

ในหนังสอื “การควบคุมแมลงศตัรูพชืและวชัพชืโดยชวีวธิี” (Biological Control of Insect Pests 
and Weeds) ของบรรพต ณ ป้อมเพชร (2525) มบีทหนึ่งโดยเฉพาะที่เกี่ยวกบัการควบคุมวชัพืชโดยชีววิธี        
มหีวัขอ้ครอบคลุมเกี่ยวกบัการควบคุมวชัพชืโดยวธิธีรรมชาต ิการด าเนินงาน ความเหมาะสมของวชัพชืที่จะ
ควบคุม การส ารวจหาศตัรธูรรมชาต ิการสงัเกตทางดา้นนิเวศวทิยา การตรวจสอบความเฉพาะเจาะจงของพชื
อาศยั การปลดปล่อยและการตัง้รกราก หลกัแหล่งของศตัรธูรรมชาต ิการประเมนิผล และการใชป้ระโยชน์ของ
วธิกีารควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ี
 

นอกจากนัน้ จะเป็นเอกสารเผยแพร่และเอกสารวชิาการต่าง ๆ ของศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพชืโดย
ชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เช่น เรื่องการควบคุมวชัพชืน ้าโดยชวีวธิ ี(บรรพต ณ ป้อมเพชร, 
2520) เรื่องการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ี(บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2521) เรื่องการน าศตัรธูรรมชาตเิข้ามาใช้เพื่อ
การควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิใีนประเทศไทยระหว่างปี 2516-2520 (บรรพต ณ ป้อมเพชร และ โกศล เจรญิสม, 
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2521) เรื่องแมลงที่มคีวามส าคญัในการควบคุมวชัพชืน ้าโดยชวีวธิ ี(บรรพต ณ ป้อมเพชร และคณะ, 2522)    
เรื่องการใชด้ว้งงวงผกัตบชวา Neochetina eichhorniae (Coleoptera: Erirhinidae) เพื่อการควบคุมผกัตบชวา
โดยชวีวธิใีนประเทศไทย (ววิฒัน์ เสอืสะอาด โกศล เจรญิสม และบรรพต ณ ป้อมเพชร, 2522) เรื่อง Gesonula 
punctifrons (Orthoptera: Acrididae) ศตัรธูรรมชาตขิองผกัตบชวา (อนิทวฒัน์ บุรคี า และบรรพต ณ ป้อมเพชร, 
2523) เรื่องการใช้หนอนจอก Episammia pectinicornis (Lepidoptera: Noctuidae) เพื่อการควบคุมจอกโดย   
ชวีวธิใีนประเทศไทย (ววิฒัน์ เสอืสะอาด และบรรพต ณ ป้อมเพชร, 2525) และ เอกสารเผยแพร่ เรื่องดว้งงวง
ผกัตบชวา (บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2528) ฯลฯ เป็นตน้  
 

ทัง้นี้  อาจจะรวมไปถึงบทความและเอกสารทางวิชาการที่ลงพิมพ์ในต่างประเทศ เช่น  เรื่อง 
Biological control research and development in Thailand (Napompeth, 1982) เรื่อง 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) เรือ่ง Biological control of weeds in Thailand (Napompeth, 1990a) เรือ่ง 
Use of natural enemies to control agricultural pests in Thailand (บทคัดย่อภาษาจีน ญี่ปุ่ น และเกาหลี) 
(Napompeth, 1990b) เรื่อง Aquatic weed management by biological methods in Thailand (Napompeth, 
1991) เรือ่ง Biological control of insect pests and weeds in Thailand (ภาษารสัเซยี บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ) 
(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)  เรือ่ง 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)  เรื่อง Thailand’  country report on the status of invasive alien species ( IAS)  in the 
country (Napompeth & Saengyot, 2007)  เรื่อง Biological control of insect peats and weeds in Thailand 
(Napompeth & Saengyot, 2018)  และ เรื่อง An overview of classical weed biocontrol in Thailand: 1974 
to present (Saengyot, 2018)  เป็นตน้ 
       

 

 

บทท่ี 4 
ประวติัของการควบคมุวชัพืชโดยชีววิธี 

(History of Biological Control of Weeds) 
 

 
ในภาพรวมประวตัิของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี จะพบใน Doutt (1964); Hagen & Franz 

(1973) และ Simmonds, Franz & Sailer (1976) และในการกล่าวถึงประวตัิและความเป็นมาของการควบคุม
แมลงศตัรูพชืโดย  ชวีวธิ ีเรามกัจะกล่าวถึงการใช้มดแดง (common red ant หรอื weaver ant) (Oecophylla 
smaragdina, Hymenoptera: Formicidae) ในประเทศจนี เป็นตวัห ้าเพื่อควบคุมแมลงศตัรูพืชในสวนส้มและ
สวนลิน้จี ่ตัง้แต่เมือ่ประมาณ ค.ศ. 1200 (พ.ศ. 1743) โดยเจา้ของสวนจะรวบรวมหรอืซือ้รงัมดแดง น าไปวางไว้
ตามต้นส้มเพื่อที่จะลดจ านวนของแมลงที่กัดกินใบส้ม หรอืต้นลิ้นจี่เพื่อที่จะควบคุมแมงแกง หรือ มวนลิ้นจี่ 
(Tessaratoma papillosa, Hemiptera: Tessaratomidae) และ ถอืกนัว่าเป็นการควบคุมแมลงศตัรพูชืโดยชวีวธิี
เป็นครัง้แรกในโลก ตามมาดว้ยบนัทกึของ Pehr Forskal (1732-1738) เมื่อ ค.ศ. 1775 (พ.ศ. 2318) ระบุว่าทุก 
ๆ ปี ชาวอาหรับผู้ปลูกอินทผลัม (date palms) (Phoenix dactylifera, Palmae) ในประเทศเยเมนในแถบ
ตะวนัออกกลาง จะท าการย้ายรงัมดชนิดหน่ึง จากบรเิวณแถบเชงิเขาใกล้เคียง มาปลดปล่อยตามโอเอซิส 
(oasis) ในทะเลทรายที่มกีารปลูกต้นอนิทผลมัเพื่อควบคุมมดกดัใบ แต่ไม่ระบุชนิดของมด และ ความส าเรจ็ที่
โด่งดงัไปทัว่โลกในการควบคุมเพลี้ยหอยนวมฝ้าย (cottony cushion scale) (Icerya purchasi, Hemiptera: 
Monophlebidae) แมลงศตัรูส้มในแคลฟิอร์เนีย สหรฐัอเมรกิา โดยการน าด้วงเต่าเวดาเลยี (Vedalia beetle) 
(Rodolia cardinalis, Coleoptera: Cocinellidae) จากออสเตรเลยีและนิวซแีลนด ์(Morales & Hill, 1989) เขา้ไป
ใช้ในการควบคุมเมื่อ ค.ศ. 1888-1889 (พ.ศ. 2431-2432) (Sweetman, 1936; DeBach, 1964b; Huffaker & 
Messenger, 1976) ส่วนประวตัิและความเป็นมาของการควบคุมวชัพชืพชืโดยชวีวธิ ี ไม่มคีวามเป็นมาและ
ประวตัทิีย่าวนานนกั เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการควบคุมแมลงศตัรพูชืโดยชวีวธิ ี(Freeman et al., 1977) 
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2521) เรื่องแมลงที่มคีวามส าคญัในการควบคุมวชัพชืน ้าโดยชวีวธิ ี(บรรพต ณ ป้อมเพชร และคณะ, 2522)    
เรื่องการใชด้ว้งงวงผกัตบชวา Neochetina eichhorniae (Coleoptera: Erirhinidae) เพื่อการควบคุมผกัตบชวา
โดยชวีวธิใีนประเทศไทย (ววิฒัน์ เสอืสะอาด โกศล เจรญิสม และบรรพต ณ ป้อมเพชร, 2522) เรื่อง Gesonula 
punctifrons (Orthoptera: Acrididae) ศตัรธูรรมชาตขิองผกัตบชวา (อนิทวฒัน์ บุรคี า และบรรพต ณ ป้อมเพชร, 
2523) เรื่องการใช้หนอนจอก Episammia pectinicornis (Lepidoptera: Noctuidae) เพื่อการควบคุมจอกโดย   
ชวีวธิใีนประเทศไทย (ววิฒัน์ เสอืสะอาด และบรรพต ณ ป้อมเพชร, 2525) และ เอกสารเผยแพร่ เรื่องดว้งงวง
ผกัตบชวา (บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2528) ฯลฯ เป็นตน้  
 

ทัง้นี้  อาจจะรวมไปถึงบทความและเอกสารทางวิชาการที่ลงพิมพ์ในต่างประเทศ เช่น  เรื่อง 
Biological control research and development in Thailand (Napompeth, 1982) เรื่อง 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) เรือ่ง Biological control of weeds in Thailand (Napompeth, 1990a) เรือ่ง 
Use of natural enemies to control agricultural pests in Thailand (บทคัดย่อภาษาจีน ญี่ปุ่ น และเกาหลี) 
(Napompeth, 1990b) เรื่อง Aquatic weed management by biological methods in Thailand (Napompeth, 
1991) เรือ่ง Biological control of insect pests and weeds in Thailand (ภาษารสัเซยี บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ) 
(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)  เรือ่ง 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)  เรื่อง Thailand’  country report on the status of invasive alien species ( IAS)  in the 
country (Napompeth & Saengyot, 2007)  เรื่อง Biological control of insect peats and weeds in Thailand 
(Napompeth & Saengyot, 2018)  และ เรื่อง An overview of classical weed biocontrol in Thailand: 1974 
to present (Saengyot, 2018)  เป็นตน้ 
       

 

 

บทท่ี 4 
ประวติัของการควบคมุวชัพืชโดยชีววิธี 

(History of Biological Control of Weeds) 
 

 
ในภาพรวมประวตัิของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี จะพบใน Doutt (1964); Hagen & Franz 

(1973) และ Simmonds, Franz & Sailer (1976) และในการกล่าวถึงประวตัิและความเป็นมาของการควบคุม
แมลงศตัรูพชืโดย  ชวีวธิ ีเรามกัจะกล่าวถึงการใช้มดแดง (common red ant หรอื weaver ant) (Oecophylla 
smaragdina, Hymenoptera: Formicidae) ในประเทศจนี เป็นตวัห ้าเพื่อควบคุมแมลงศตัรูพืชในสวนส้มและ
สวนลิน้จี ่ตัง้แต่เมือ่ประมาณ ค.ศ. 1200 (พ.ศ. 1743) โดยเจา้ของสวนจะรวบรวมหรอืซือ้รงัมดแดง น าไปวางไว้
ตามต้นส้มเพื่อที่จะลดจ านวนของแมลงที่กัดกินใบส้ม หรอืต้นลิ้นจี่เพื่อที่จะควบคุมแมงแกง หรือ มวนลิ้นจี่ 
(Tessaratoma papillosa, Hemiptera: Tessaratomidae) และ ถอืกนัว่าเป็นการควบคุมแมลงศตัรพูชืโดยชวีวธิี
เป็นครัง้แรกในโลก ตามมาดว้ยบนัทกึของ Pehr Forskal (1732-1738) เมื่อ ค.ศ. 1775 (พ.ศ. 2318) ระบุว่าทุก 
ๆ ปี ชาวอาหรับผู้ปลูกอินทผลัม (date palms) (Phoenix dactylifera, Palmae) ในประเทศเยเมนในแถบ
ตะวนัออกกลาง จะท าการย้ายรงัมดชนิดหน่ึง จากบรเิวณแถบเชงิเขาใกล้เคียง มาปลดปล่อยตามโอเอซิส 
(oasis) ในทะเลทรายที่มกีารปลูกต้นอนิทผลมัเพื่อควบคุมมดกดัใบ แต่ไม่ระบุชนิดของมด และ ความส าเรจ็ที่
โด่งดงัไปทัว่โลกในการควบคุมเพลี้ยหอยนวมฝ้าย (cottony cushion scale) (Icerya purchasi, Hemiptera: 
Monophlebidae) แมลงศตัรูส้มในแคลฟิอร์เนีย สหรฐัอเมรกิา โดยการน าด้วงเต่าเวดาเลยี (Vedalia beetle) 
(Rodolia cardinalis, Coleoptera: Cocinellidae) จากออสเตรเลยีและนิวซแีลนด ์(Morales & Hill, 1989) เขา้ไป
ใช้ในการควบคุมเมื่อ ค.ศ. 1888-1889 (พ.ศ. 2431-2432) (Sweetman, 1936; DeBach, 1964b; Huffaker & 
Messenger, 1976) ส่วนประวตัิและความเป็นมาของการควบคุมวชัพชืพชืโดยชวีวธิ ี ไม่มคีวามเป็นมาและ
ประวตัทิีย่าวนานนกั เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการควบคุมแมลงศตัรพูชืโดยชวีวธิ ี(Freeman et al., 1977) 
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4.1 การควบคมุวชัพืชโดยชีววิธี (Biological Control of Weeds) 
 

ในบทความที่เกี่ยวกบัประวตัแิละความเป็นมาของการควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิ ีHagen & Franz 
(1973) กล่าวถงึโครงการควบคุมแมลงศตัรพูชืโดยชวีวธิใีนภูมภิาคทางภูมศิาสตรต่์าง ๆ ของโลก และกล่าวถงึ
โครงการการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิทีี่ส าคญัในภูมภิาคนัน้  ๆ เช่น ในแถบออสเตรเลยีคอื ความส าเรจ็ของ
โครงการการควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา (prickly pear) (Opuntia spp., Cactaceae) ในรฐัควนีส์แลนด์ 
เมื่อ  ค .ศ.  1925 (พ.ศ.  2468)  โดยการน าเพลี้ยหอยโคชินีล  ( cochineal insect)  (Dactylopius indicus                 
(= D. ceylonicus), Hemiptera: Dactylopiidae) จากอนิเดยีเขา้มาใชใ้นการควบคุมเมือ่ ค.ศ. 1903 (พ.ศ. 2446) 
ตามมาด้วยการน าแมลงอีก 48 ชนิดเข้าไปจากประเทศต่าง ๆ ในช่วง ค.ศ. 1921-1925 รวมทัง้ผีเสื้อต้น
กระบองเพชร (cactus moth) (Cactoblastis cactorum, Lepidoptera: Pyralidae) เมื่อ ค.ศ. 1925 (พ.ศ. 2468) 
ซึ่งความส าเร็จที่ใหญ่หลวงของโครงการนี้ สามารถเทียบได้กับความส าเร็จของการควบคุมแมลงศัตรูส้ม           
ในแคลฟิอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา คอืเพลี้ยหอยนวมฝ้าย (cottony cushion scale) (Icerya purchasi, Hemiptera: 
Monophlebidae)  โ ด ยก า รน า ด้ ว ง เ ต่ า เ ว ด า เ ลี ย  ( Vedalia beetle)  (Rodolia cardinalis, Coleoptera: 
Coccinellidae) จากออสเตรเลยีและนิวซแีลนด ์เขา้มาใชค้วบคุมเมือ่ ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2431) 
 
 

ในแอฟริกาใต้การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีเริ่มต้นเมื่อ ค.ศ. 1913 และวัชพืชเป้าหมายคือต้น
กระบองเพชรใบเสมา Opuntia spp. ชนิดต่าง ๆ 
 
 

อีกโครงการหนึ่งในออสเตรเลียคือโครงการควบคุม St. John’s wort (Hypericum perforatum, 
Clusiaceae) โดยการใชด้ว้งหมดั (chrysomelids) ชนิดต่าง ๆ จากประเทศองักฤษเมื่อ ค.ศ. 1930 และประเทศ
ฝรัง่เศสเมือ่ ค.ศ. 1939 ไดผ้ลในการควบคุมบา้ง แต่ไมไ่ดผ้ลเท่าทีค่วรในนิวซแีลนด ์และต่อมามกีารน าดว้งหมดั
เหล่านี้ ไปใช้ควบคุมวัชพืชชนิดเดียวกันนี้  ที่เรียกว่า Klamath weed ได้ผลเป็นที่น่าประทับใจมากใน
สหรฐัอเมรกิาและแคนาดา ในแคลฟิอร์เนียโดยความร่วมมอืระหว่าง J.K. Holloway จาก USDA และ C.B. 
Huffaker จาก University of California, Berkeley ได้มกีารน าด้วงหมดั Chrysolina hyperici และ Chrysolina 
quadrigemina (Coleoptera: Chrysomelidae) จากออสเตรเลยีเขา้ไปใชค้วบคุมในสหรฐัอเมรกิาเมือ่ ค.ศ. 1945-
46 และ ในแคนาดาเมื่อ ค.ศ. 1951-52 และ โครงการนี้ถอืว่าเป็นโครงการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิโีครงการแรก
ในทวปีอเมรกิาเหนือ ทัง้ในสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา โดยไม่รวมโครงการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิใีนรฐัฮาวาย 
(Holloway & Huffaker, 1951) 
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ในภาพรวม Hagen & Franz (1973) สรุปโดยอ้างถึง Pemberton (1964) ว่าฮาวายเป็นภูมภิาค
แห่งหนึ่งทีเ่ป็นผู้น าของโลกในการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีและ ไดร้บัผลในการควบคุมเป็นอย่างดดีว้ยเช่นกนั 
เช่นโครงการควบคุมต้นผกากรอง ( lantana) (Lantana camara, Verbenaceae) โครงการควบคุมสาบหมา 
( Crofton weed หรือ  Maui pamakani)  (Ageratina adenophora, Asteraceae)  แ ล ะ  โ ค ร งก า รค วบคุ ม                
ตน้กระบองเพชรใบเสมา (prickly pear) (Opuntia spp., Cactaceae) เป็นตน้ 
 
   

มกีารถกเถียงและโต้แย้งกันบ้าง ในเรื่องความเป็นมาของการควบคุมวชัพืชพืชโดยชีววธิี ว่า
โครงการการควบคุมต้นผกากรองในฮาวายโดยชวีวธิ ีหรือ โครงการการควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมาใน
อนิเดยี ศรลีงักา แอฟรกิาใต้ และ ออสเตรเลยี โครงการใดถอืว่าเป็นโครงการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีที่มกีาร
ด าเนินการเป็นโครงการแรกของโลก 
 
 

โครงการการควบคุมต้นผกากรองในฮาวายโดยชวีวธิ ีมกีารเริม่ด าเนินการเมื่อ ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 
2445) โดย Albert Koebele นักกีฏวิทยาของสมาพันธ์ผู้ปลูกอ้อยในฮาวาย (Hawaiian Sugar Planters’ 
Association - HSPA) ได้รบัมอบหมายให้ไปท าการส ารวจหาแมลงศตัรูธรรมชาตขิองต้นผกากรองในเมก็ซโิก  
เพื่อน ามาใช้ในการควบคุมผกากรองโดยชวีวธิใีนฮาวาย และ ในปีนัน้ Albert Koebele สามารถหาแมลงศตัรู
ธรรมชาติของต้นผกากรองได้ 23 ชนิด และ ได้น าแมลงเหล่านัน้เขา้มาเพาะเลี้ยง ทดสอบและปลดปล่อยใน
ฮาวาย จนสามารถตัง้รกรากได ้8 ชนิด (Swezey, 1923) และใหผ้ลในการควบคุมตน้ผกากรองไดไ้มม่ากกน้็อย  
 
   

ส่วนโครงการการควบคุมตน้กระบองเพชรใบเสมาในอนิเดยี ศรลีงักา แอฟรกิาใต ้และ ออสเตรเลยี 
โดยการใช้เพลี้ยหอยโคชินีล ที่มกีารอ้างอิงว่าเริม่ต้นมาตัง้แต่ ค.ศ. 1787 (พ.ศ. 2330) ในออสเตรเลยี เมื่อ 
Governor Philip ได้น าเพลี้ยหอยโคชินีล (D. indicus) เข้าไปจากประเทศอาร์เจนตินาเพื่อการผลติสีโคชินีล 
(Wilson, 1960) หรอื ตัง้แต่ ค.ศ. 1795 (พ.ศ. 2338) ในอนิเดยี เมื่อมกีารน า D. indicus เขา้ไปจากบราซลิ และ 
เมื่อ ค.ศ. 1821 (พ.ศ. 2364) จากเมก็ซโิก โดยเขา้ใจผดิว่าเป็น D. coccus เพื่อการผลติสโีคชนิีล เช่นกนั หรอื 
ตัง้แต่ ค.ศ. 1832 (พ.ศ. 2375) จากอเมรกิาใต้ ผ่านเยอรมนี ในแอฟรกิาใต ้หรอื ตัง้แต่ ค.ศ. 1865 (พ.ศ. 2408) 
ในศรลีงักา จากบราซลิ ผ่านอนิเดยี ซึง่ทัง้หมดเป็นอุตสาหกรรมการผลติสโีคชินีล มใิช่เพื่อเป็นการควบคุมต้น
กระบองเพชรใบเสมาโดยตรง แต่เป็นผลพลอยไดท้ีต่ามมาภายหลงั 
 
 

นอกจากนัน้ ในออสเตรเลยีมกีารอ้างว่าได้มกีารรเิริม่ในการควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมาใน
ออสเตรเลยีมาตัง้แต่ ค.ศ.1899 (พ.ศ. 2442) โดยกระทรวงเกษตรแห่งรฐัควนีสแ์ลนด ์และเป็นผลต่อมาใหม้กีาร
น าเพลี้ยหอยโคชนิีล D. indicus เขา้ไปจากอนิเดยีและศรลีงักา เพื่อการควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมาเมื่อ 
ค.ศ. 1903 (พ.ศ. 2446) ซึ่งเป็นเวลาหนึ่งปีหลงัจาก Albert Koebele แห่งสมาพนัธ์ผู้ปลูกอ้อยในฮาวาย หรอื 
HSPA น าแมลง 23 ชนิด จากเมก็ซโิก เขา้ไปใช้ควบคุมต้นผกากรองในฮาวาย เมื่อ ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) 
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4.1 การควบคมุวชัพืชโดยชีววิธี (Biological Control of Weeds) 
 

ในบทความที่เกี่ยวกบัประวตัแิละความเป็นมาของการควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิ ีHagen & Franz 
(1973) กล่าวถงึโครงการควบคุมแมลงศตัรพูชืโดยชวีวธิใีนภูมภิาคทางภูมศิาสตรต่์าง ๆ ของโลก และกล่าวถงึ
โครงการการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิทีี่ส าคญัในภูมภิาคนัน้  ๆ เช่น ในแถบออสเตรเลยีคอื ความส าเรจ็ของ
โครงการการควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา (prickly pear) (Opuntia spp., Cactaceae) ในรฐัควนีส์แลนด์ 
เมื่อ  ค .ศ.  1925 (พ.ศ.  2468)  โดยการน าเพลี้ยหอยโคชินีล  ( cochineal insect)  (Dactylopius indicus                 
(= D. ceylonicus), Hemiptera: Dactylopiidae) จากอนิเดยีเขา้มาใชใ้นการควบคุมเมือ่ ค.ศ. 1903 (พ.ศ. 2446) 
ตามมาด้วยการน าแมลงอีก 48 ชนิดเข้าไปจากประเทศต่าง ๆ ในช่วง ค.ศ. 1921-1925 รวมทัง้ผีเสื้อต้น
กระบองเพชร (cactus moth) (Cactoblastis cactorum, Lepidoptera: Pyralidae) เมื่อ ค.ศ. 1925 (พ.ศ. 2468) 
ซึ่งความส าเร็จที่ใหญ่หลวงของโครงการนี้ สามารถเทียบได้กับความส าเร็จของการควบคุมแมลงศัตรูส้ม           
ในแคลฟิอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา คอืเพลี้ยหอยนวมฝ้าย (cottony cushion scale) (Icerya purchasi, Hemiptera: 
Monophlebidae)  โ ด ยก า รน า ด้ ว ง เ ต่ า เ ว ด า เ ลี ย  ( Vedalia beetle)  (Rodolia cardinalis, Coleoptera: 
Coccinellidae) จากออสเตรเลยีและนิวซแีลนด ์เขา้มาใชค้วบคุมเมือ่ ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2431) 
 
 

ในแอฟริกาใต้การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีเริ่มต้นเมื่อ ค.ศ. 1913 และวัชพืชเป้าหมายคือต้น
กระบองเพชรใบเสมา Opuntia spp. ชนิดต่าง ๆ 
 
 

อีกโครงการหนึ่งในออสเตรเลียคือโครงการควบคุม St. John’s wort (Hypericum perforatum, 
Clusiaceae) โดยการใชด้ว้งหมดั (chrysomelids) ชนิดต่าง ๆ จากประเทศองักฤษเมื่อ ค.ศ. 1930 และประเทศ
ฝรัง่เศสเมือ่ ค.ศ. 1939 ไดผ้ลในการควบคุมบา้ง แต่ไมไ่ดผ้ลเท่าทีค่วรในนิวซแีลนด ์และต่อมามกีารน าดว้งหมดั
เหล่านี้ ไปใช้ควบคุมวัชพืชชนิดเดียวกันนี้  ที่เรียกว่า Klamath weed ได้ผลเป็นที่น่าประทับใจมากใน
สหรฐัอเมรกิาและแคนาดา ในแคลฟิอร์เนียโดยความร่วมมอืระหว่าง J.K. Holloway จาก USDA และ C.B. 
Huffaker จาก University of California, Berkeley ได้มกีารน าด้วงหมดั Chrysolina hyperici และ Chrysolina 
quadrigemina (Coleoptera: Chrysomelidae) จากออสเตรเลยีเขา้ไปใชค้วบคุมในสหรฐัอเมรกิาเมือ่ ค.ศ. 1945-
46 และ ในแคนาดาเมื่อ ค.ศ. 1951-52 และ โครงการนี้ถอืว่าเป็นโครงการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิโีครงการแรก
ในทวปีอเมรกิาเหนือ ทัง้ในสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา โดยไม่รวมโครงการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิใีนรฐัฮาวาย 
(Holloway & Huffaker, 1951) 
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ในภาพรวม Hagen & Franz (1973) สรุปโดยอ้างถึง Pemberton (1964) ว่าฮาวายเป็นภูมภิาค
แห่งหนึ่งทีเ่ป็นผู้น าของโลกในการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีและ ไดร้บัผลในการควบคุมเป็นอย่างดดีว้ยเช่นกนั 
เช่นโครงการควบคุมต้นผกากรอง ( lantana) (Lantana camara, Verbenaceae) โครงการควบคุมสาบหมา 
( Crofton weed หรือ  Maui pamakani)  (Ageratina adenophora, Asteraceae)  แ ล ะ  โ ค ร งก า รค วบคุ ม                
ตน้กระบองเพชรใบเสมา (prickly pear) (Opuntia spp., Cactaceae) เป็นตน้ 
 
   

มกีารถกเถียงและโต้แย้งกันบ้าง ในเรื่องความเป็นมาของการควบคุมวชัพืชพืชโดยชวีวธิี ว่า
โครงการการควบคุมต้นผกากรองในฮาวายโดยชวีวธิ ีหรือ โครงการการควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมาใน
อนิเดยี ศรลีงักา แอฟรกิาใต้ และ ออสเตรเลยี โครงการใดถอืว่าเป็นโครงการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีที่มกีาร
ด าเนินการเป็นโครงการแรกของโลก 
 
 

โครงการการควบคุมต้นผกากรองในฮาวายโดยชวีวธิ ีมกีารเริม่ด าเนินการเมื่อ ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 
2445) โดย Albert Koebele นักกีฏวิทยาของสมาพันธ์ผู้ปลูกอ้อยในฮาวาย (Hawaiian Sugar Planters’ 
Association - HSPA) ได้รบัมอบหมายให้ไปท าการส ารวจหาแมลงศตัรูธรรมชาตขิองต้นผกากรองในเมก็ซโิก  
เพื่อน ามาใช้ในการควบคุมผกากรองโดยชวีวธิใีนฮาวาย และ ในปีนัน้ Albert Koebele สามารถหาแมลงศตัรู
ธรรมชาติของต้นผกากรองได้ 23 ชนิด และ ได้น าแมลงเหล่านัน้เขา้มาเพาะเลี้ยง ทดสอบและปลดปล่อยใน
ฮาวาย จนสามารถตัง้รกรากได ้8 ชนิด (Swezey, 1923) และใหผ้ลในการควบคุมตน้ผกากรองไดไ้มม่ากกน้็อย  
 
   

ส่วนโครงการการควบคุมตน้กระบองเพชรใบเสมาในอนิเดยี ศรลีงักา แอฟรกิาใต ้และ ออสเตรเลยี 
โดยการใช้เพลี้ยหอยโคชินีล ที่มกีารอ้างอิงว่าเริม่ต้นมาตัง้แต่ ค.ศ. 1787 (พ.ศ. 2330) ในออสเตรเลยี เมื่อ 
Governor Philip ได้น าเพลี้ยหอยโคชินีล (D. indicus) เข้าไปจากประเทศอาร์เจนตินาเพื่อการผลติสีโคชินีล 
(Wilson, 1960) หรอื ตัง้แต่ ค.ศ. 1795 (พ.ศ. 2338) ในอนิเดยี เมื่อมกีารน า D. indicus เขา้ไปจากบราซลิ และ 
เมื่อ ค.ศ. 1821 (พ.ศ. 2364) จากเมก็ซโิก โดยเขา้ใจผดิว่าเป็น D. coccus เพื่อการผลติสโีคชนิีล เช่นกนั หรอื 
ตัง้แต่ ค.ศ. 1832 (พ.ศ. 2375) จากอเมรกิาใต้ ผ่านเยอรมนี ในแอฟรกิาใต ้หรอื ตัง้แต่ ค.ศ. 1865 (พ.ศ. 2408) 
ในศรลีงักา จากบราซลิ ผ่านอนิเดยี ซึง่ทัง้หมดเป็นอุตสาหกรรมการผลติสโีคชินีล มใิช่เพื่อเป็นการควบคุมต้น
กระบองเพชรใบเสมาโดยตรง แต่เป็นผลพลอยไดท้ีต่ามมาภายหลงั 
 
 

นอกจากนัน้ ในออสเตรเลยีมกีารอ้างว่าได้มกีารรเิริม่ในการควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมาใน
ออสเตรเลยีมาตัง้แต่ ค.ศ.1899 (พ.ศ. 2442) โดยกระทรวงเกษตรแห่งรฐัควนีสแ์ลนด ์และเป็นผลต่อมาใหม้กีาร
น าเพลี้ยหอยโคชนิีล D. indicus เขา้ไปจากอนิเดียและศรลีงักา เพื่อการควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมาเมื่อ 
ค.ศ. 1903 (พ.ศ. 2446) ซึ่งเป็นเวลาหนึ่งปีหลงัจาก Albert Koebele แห่งสมาพนัธ์ผู้ปลูกอ้อยในฮาวาย หรอื 
HSPA น าแมลง 23 ชนิด จากเมก็ซโิก เขา้ไปใช้ควบคุมต้นผกากรองในฮาวาย เมื่อ ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) 
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โดยเช่นนี้เราถอืว่าโครงการการควบคุมต้นผกากรองในฮาวายโดยชวีวธิ ีซึง่มกีารเริม่ด าเนินการเมื่อ ค.ศ. 1902 
เป็นโครงการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีทีม่กีารด าเนินการเป็นโครงการแรกของโลก 

 
4.1.1 การควบคมุต้นผกากรอง Lantana camara ในฮาวาย 
 

การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิทีีส่ าคญัโครงการหนึ่ง คอืการควบคุมตน้ผกากรอง (lantana) (Lantana 
camara, Verbenaceae) ซึง่เป็นวชัพชืต่างถิน่ทีส่ าคญัในไร่อ้อยในมลรฐัฮาวาย ประเทศสหรฐัอเมรกิาเมื่อ ค.ศ. 
1902 (พ.ศ. 2445) โดยการด าเนินการของ Albert Koebele (ภาพที่ 4.1) นักกฏีวทิยาของสมาคมผู้ปลูกอ้อย
แห่งรฐัฮาวาย (Hawaiian Sugar Planters Association – HSPA) ณ เมอืงโฮโนลูลู ที่มกีารน าเข้าตัวท าการ
ควบคุม (control agents) ทีไ่ดม้าจากการส ารวจและคน้หาในแหล่งก าเนิดของวชัพชืในเมก็ซโิก เพื่อน ามาใชใ้น
การควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ (Classical biological control) (MacFadyen & Wilson, 1997) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.1  Albert Koebele (1853–1924) (แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Wikipedia, The Free 
Encyclopedia & Hawaiian Entomological Society)   

 

โดยก่อนหน้านัน้ Albert Koebele ผู้เป็นชาวเยอรมนัที่เขา้มาตัง้รกรากในสหรฐัอเมรกิา ท าหน้าที่
เป็นนักกฏีวทิยาผู้ช่วยของกระทรวงเกษตรแห่งสหรฐัฯ (U.S. Department of Agriculture – USDA) เมื่อ ค.ศ. 
1881 (พ.ศ. 2424)  และต่อมาใน ค.ศ. 1885 (พ.ศ. 2428)  ได้รบัมอบหมายให้ไปประจ าอยู่ทเีมอืงอลาเมดา 
(Alameda)  ในรฐัแคลิฟอร์เนีย เพื่อดูแลรบัผิดชอบโครงการควบคุมเพลี้ยหอยนวมฝ้าย (cottony cushion 
scale, Icerya purchasi) ซึง่มถีิน่ก าเนิดดัง้เดมิอยูใ่นประเทศออสเตรเลยี แต่แพรก่ระจายเขา้มาเป็นแมลงศตัรสู้ม
ที่รุนแรงและส าคญัมากทางตอนใต้ของแคลฟิอรเ์นีย โดยม ีC. V. Riley นักกฏีวทิยาของกระทรวงเกษตรแห่ง
สหรฐัฯ ซึง่ประจ าอยูท่ีก่รงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี เป็นหวัหน้าโครงการ 
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Albert Koebele ได้เดนิทางไปส ารวจหาและรวบรวมศตัรูธรรมขาตใินออสเตรเลยี และพบว่าด้วง
เต่า Vedalia beetle หรอื Rodolia cardinalis เป็นตวัควบคุมเพลีย้หอยสม้ทีส่ าคญั จงึรวบรวมดว้งเต่าชนิดนี้จาก
ประเทศออสเตรเลยีและนิวซแีลนด ์(Morales & Hill, 1989) น าเขา้ไปใชค้วบคุมเพลีย้หอยนวมฝ้าย I. purchasi 
ในแคลฟิอรเ์นีย จนได้รบัความส าเรจ็เป็นอย่างดเีมื่อ ค.ศ. 1888 (พ.ศ. 2431) (ภาพที่ 4.2)  ซึ่งถอืว่าเป็นการ
ควบคุมแมลงศตัรูพชืโดยชวีวธิ ีที่มกีารน าศตัรูธรรมชาติจากแหล่งดัง้เดมิของแมลงศตัรูพชื เขา้ไปใช้ควบคุม
ศตัรูพชืชนิดนัน้ ที่เขา้ไประบาดในพื้นที่ใหม่ที่ไม่ใช่แหล่งดัง้เดมิ เป็นครัง้แรกของโลกที่  ได้รบัความส าเรจ็เป็น
อยา่งด ีเป็นทีรู่ ้และมกีารกล่าวถงึกนัทัว่โลกจนกระทัง่ทุกวนัน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 4.2 การควบคุมเพลีย้หอยนวมฝ้ายศตัรสูม้ Icerya purchasi ในแคลฟิอรเ์นีย โดยการน า ดว้งเต่าเวดา
เลยี Rodolia cardinalis เขา้ไปจากออสเตรเลยีและนิวซแีลนด์ เมื่อ ค.ศ.1888-89 ควบคุมได้ผล
อยา่งสมบรูณ์ (แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia & University of California) 
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ภาพท่ี 4.1  Albert Koebele (1853–1924) (แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Wikipedia, The Free 
Encyclopedia & Hawaiian Entomological Society)   
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Albert Koebele ได้เดนิทางไปส ารวจหาและรวบรวมศตัรูธรรมขาตใินออสเตรเลยี และพบว่าด้วง
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ภาพท่ี 4.2 การควบคุมเพลีย้หอยนวมฝ้ายศตัรสูม้ Icerya purchasi ในแคลฟิอรเ์นีย โดยการน า ดว้งเต่าเวดา
เลยี Rodolia cardinalis เขา้ไปจากออสเตรเลยีและนิวซแีลนด์ เมื่อ ค.ศ.1888-89 ควบคุมได้ผล
อยา่งสมบรูณ์ (แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia & University of California) 
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เป็นเพราะความส าเรจ็ของโครงการนี้ ต่อมาจงึมกีารเรยีกการควบคุมโดยชวีวธิ ีที่มกีารน าศตัรู
ธรรมชาติ ( introduction หรือ importation) จากแหล่งดัง้เดิมของศัตรูพืช เข้ามาใช้ในการควบคุมว่าเป็น         
“การควบคุมโดยชีววิธีแบบคลาสสิก” (Classical biological control) เช่นเดียวกันกับการที่เราเรียกดนตรี          
ทีเ่ก่าแก่และเป็นทีรู่จ้กักนัดวี่าเป็น “ดนตรคีลาสสกิ” (classical music) เป็นตน้ 
 

ในฮาวาย นายแพทย์ William Hillebrand  (ภาพที่ 4.3) ชาวเยอรมนั ผู้เป็นทัง้นักพฤกษศาสตร์
ด้วย ในช่วงที่พ านักรกัษาตัวจากวัณโรคอยู่ในฮาวายร่วม 20 ปี  เป็นผู้น าต้นผกากรองที่มหีนาม ( thorny 
lantana) (Lantana camara) เข้าไปปลูกเป็นพืชไม้ประดับ ในสวนพฤกษศาสตร์ Foster Botanic Garden           
ณ เมอืงโฮโนลลู ูเมือ่ ค.ศ. 1860 (พ.ศ. 2403) (Sweetman, 1936) ซึง่ต่อมาตน้ผกากรองแพร่กระจายออกไปใน
ทีร่าบทีเ่ป็นทุ่งหญ้า รวมทัง้ในไร่ออ้ยดว้ย กลายเป็นชนิดพนัธุต่์างถิน่ทีรุ่กราน ( invasive alien species - IAS) 
ทีร่นุแรงมากในฮาวาย 

 
 

 

ภาพท่ี 4.3 ตน้ผกากรอง และ นพ. William Hillebrand (1821-1886) ชาวเยอรมนัผูน้ าตน้ผกากรองเขา้มา 
ปลกูในฮาวายเป็นพชืไมป้ระดบั ซึง่ต่อมาแพรก่ระจายออกไปเป็นวชัพชืต่างถิน่ทีร่กุรานและ
รนุแรงชนิดหนึ่ง (แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)  
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ต้นผกากรองมถีิน่ก าเนิดอยู่ในเมก็ซโิก และ อเมรกิาใต้ แต่ไม่เป็นวชัพชืทีรุ่นแรงในถิน่ก าเนิดเดมิ
อยูใ่นเมก็ซโิก และ เพราะจากความส าเรจ็ของ Albert Koebele ในการน าดว้งเต่า R. cardinalis จากออสเตรเลยี
และนิวซแีลนด์ เข้าไปควบคุมเพลี้ยหอย I. purchasi โดยชวีวธิแีบบคลาสสกิในแคลฟิอร์เนียมาก่อน  ดงันัน้ 
Albert Koebele จงึไดร้บัมอบหมายจากสมาคมผูป้ลูกอ้อยแห่งรฐัฮาวาย (HSPA) เมื่อ ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445)  
ใหไ้ปท าการส ารวจหาแมลงศตัรธูรรมชาตขิองต้นผกากรองในเมก็ซโิก เพื่อน ามาใชใ้นการควบคุมผกากรองโดย
ชวีวธิแีบบคลาสสกิในฮาวาย และ ในปีนัน้ Albert Koebele ก็สามารถหาแมลงศตัรูธรรมชาตขิองผกากรองได้ 
23 ชนิด และ ไดน้ าแมลงเหล่านัน้เขา้มาในฮาวาย มาท าการทดสอบความเฉพาะเจาะจง (host specificity test) 
และ ความปลอดภยั (safety) และ น าไปปลดปล่อยเพื่อควบคุมตน้ผกากรองในไรอ่อ้ย ซึง่มแีมลงทัง้หมด 8 ชนิด
ทีส่ามารถตัง้รกรากได ้เช่น หนอนแมลงวนัเจาะเมลด็ Ophiomyia lantanae (Diptera: Agromyzidae) และมวน
ปีกแก้ว Teleonemia scrupulosa (Hemiptera: Tingidae) (ภาพที ่4.4) เป็นต้น ในไร่อ้อยบรเิวณใกลเ้คยีงเมอืง
โฮโนลูลู และ ได้แพร่กระจายออกไปในไร่อ้อยบนเกาะโอวาฮู (Oahu) เกาะโมโลกาย (Molokai) เกาะคาวาย 
(Kauai) เกาะมาว ี(Maui) และเกาะใหญ่ (The Big Island) หรอื เกาะฮาวาย (Hawaii) ด้วย (Swezey, 1923)  
โครงการนี้จงึถอืได้ว่าเป็นโครงการการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ (Classical biological control of 
weed) โครงการแรกสุดของโลกโครงการหน่ึง (MacFadyen & Wilson, 1997) 
  

 
 

ภาพท่ี 4.4  ตน้ผกากรอง และ ตวัเตม็วยัของแมลงวนัหนอนเจาะเมลด็ Ophiomyia lantanae และ         
มวนปีกแกว้ตน้ผกากรองTeleonemia scrupulosa (แหล่งทีม่า: Wikipedia,                    
The FreeEncyclopedia) 
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4.1.2 การควบคมุต้นกระบองเพชรใบเสมา Opuntia spp. ในอินเดียและ ศรีลงักา 
 

เมื่อ ค.ศ. 1795 (พ.ศ. 2338) ในประเทศอนิเดยี ได้มกีารน าเพลี้ยหอยโคชนิีล (cochineal insect) 
Dactylopius ceylonicus (แต่ก่อนใช้ชื่อเป็น Coccus indicus และ Dactylopius indicus) โดยเข้าใจผิดว่าเป็น 
Dactylopius coccus จากประเทศบราซลิ เขา้ไปเพาะเลีย้งบนต้นกระบองเพชรใบเสมา O. ficus-indica ซึง่เป็น
ต้นกระบองเพชรที่เป็นพชือาหารหลกัชนิดหนึ่ง เพื่อการผลติส ีcarmine dye หรอื cochineal dye หรอื สแีดง     
ที่เรียกว่า “ชาดลิ้นจี่” ซึ่งใช้เป็นสีในอุตสาหกรรมการย้อมสิ่งทอ สีผสมและปรุงแต่งอาหาร และสีผสมใน
เครื่องส าอาง (ภาพที่ 4.5) และ ต่อมาเมื่อ ค.ศ. 1821 (พ.ศ. 2364) ยงัมกีารน า D. ceylonicus เข้าไปจาก
เมก็ซโิกโดยเข้าใจผดิอีก โดยคดิว่าเป็น D. coccus  เช่นกนั กลายเป็นว่าเป็นการน า D. ceylonicus เข้าไป
เพิม่เตมิ ซึ่งต่อมา D. ceylonicus กลายเป็นตวัควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา O. vulgaris โดยชวีวธิ ีและ 
ต่อมามกีารน าเพลีย้หอยโคชนิีลชนิดนี้ ไปปลดปล่อยทางตอนใต้ของอนิเดยีเมื่อ ค.ศ. 1863  (พ.ศ. 2406) แลว้
แพร่กระจายต่อลงไปถงึประเทศศรลีงักาเมื่อ ค.ศ. 1865 (พ.ศ. 2408) จนสามารถช่วยควบคุมต้นกระบองเพชร
ใบเสมา O. vulgaris ซึง่ถอืว่าเป็นวชัพชืไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ทัง้ในประเทศอนิเดยีและศรลีงักา 

 

 
 

ภาพท่ี 4.5  ส ีcarmine dye หรอื cochineal dye หรอื สแีดงทีเ่รยีกว่า “ชาดลิน้จี”่ ซึง่ใชเ้ป็น 
               สใีนอุตสาหกรรมการยอ้มสิง่ทอ สผีสมและปรงุแต่งอาหาร และสผีสมใน 
               เครือ่งส าอาง (แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 
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Julien & Griffiths (1998) และ Winston et al. (2014) รายงานว่ามีการน าเพลี้ยหอยโคชินีล 
Dactylopius confusus (Hemiptera: Dactylopiidae) จากอเมรกิาใต้ผ่านเยอรมนี ไปใชค้วบคุมตน้กระบองเพชร   
ใบเสมา Opuntia  ficus- indica และ Opuntia vulgaris ( ปัจจุบันคือ  Opuntia humifusa)  (Cactaceae)  ใน
แอฟรกิาใต้ตัง้แต่เมื่อ ค.ศ. 1832 (พ.ศ. 2375) และ ประเทศอนิเดยี เมื่อ ค.ศ. 1836 (พ.ศ. 2379) ด้วยเช่นกนั 
แต่ไม่มรีายงานผลทีไ่ดร้บั และโดยเช่นนี้  McFadyen & Wilson (1997) จงึกล่าวว่าโครงการดงักล่าว ควรถอืได้
ว่าเป็นการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิอีย่างไมต่ัง้ใจ (unintentional biological control) ครัง้แรกสุดในประวตัศิาสตร์
ของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีและต่อมาไดม้กีารน า D. ceylonicus จากอนิเดยีและศรลีงักา เขา้ไปใชค้วบคุม
ต้นกระบองเพชรใบเสมา (prickly pears) ในรฐัควีนส์แลนด์และนิวเซ้าท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ           
ค.ศ. 1903 (พ.ศ. 2446) (Tryon, 1910) 
 

Green (1912) กล่าวว่าเพลี้ยหอยโคชินีล Coccus indicus (ชื่อเดิมคือ C. cacti var. ceylonicus 
และ    ชื่อในปัจจบุนัคอื Dactylopius ceylonicus) ลงท าลายตน้กระบองเพชรใบเสมา O. monacantha และ จาก
การสบืคน้หาประวตักิารน าเขา้เพลีย้หอยโคชนิีลป่า (wild cochineal insect) ซึง่น่าทีจ่ะเป็น C. indicus รายงาน
ของ Tryon (1910) กล่าวว่า เมือ่ ค.ศ. 1795 (พ.ศ. 2338) Captain R. Nielson เป็นผูน้ าเพลีย้หอยโคชนิีลป่า ซึง่
เรียกเป็น “Grana sylvestris” ในอเมริกาใต้ เข้ามาในอินเดียจากประเทศบราซิล และมอบให้ Dr. William 
Roxburgh นักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้ดูแลสวนพฤกษศาสตร์ของบรษิัทอีสต์อินเดีย (East India 
Company) ณ เมอืงกลักตัตา (Calcutta) หรอื ปัจจุบนัคอืโกลกตัตา (Kolkata) พรอ้มกบัไดส้่งเพลีย้หอยโคชนิีล
ส่วนหนึ่งไปที่เมอืงมาดรสั (Madras) หรอื ปัจจุบนัคอืเชนไน (Chennai) ถึง Dr. John Anderson นายแพทย์
ใหญ่ของกองทพับกมาดรสั ซึง่การเพาะเลีย้งไดร้บัการสนบัสนุนและส่งเสรมิเป็นอย่างดโีดยรฐับาลชองรฐัมาดรสั
ในช่วง ค.ศ. 1796-1809 (พ.ศ. 2339-2352) โดยบรษิทัอสีต์อนิเดยีรบัซือ้สโีคชนิีล ส่งออกไปทีป่ระเทศองักฤษ 
และมชีื่อเรยีกทางการคา้เป็น “สโีคชนิีลมาดรสั” (Madras cochineal) นับไดว้่าเป็นการน าเพลีย้หอยโคชนิีล เขา้
ไปในประเทศอนิเดยีเป็นครัง้แรก 
 

นอกจากนัน้ยงัมกีารน าเพลีย้หอยโคชนิีลป่า “Grana sylvestris” เขา้ไปในอนิเดยีอกีเป็นครัง้ทีส่อง
โดย G.A. Princep ผูอ้าศยัอยูท่ีเ่มอืง Vera Cruz ประเทศเมก็ซโิก โดยเขา้ใจผดิว่าเป็นเพลีย้หอยโคชนิีล “Grana 
fina” ที่มกีารเลี้ยงในเมก็ซโิก โดยน าเพลี้ยที่เก็บมาตดิตวัไปที่ประเทศองักฤษ ในช่วง ค.ศ. 1821-1822 (พ.ศ. 
2364-2365) และน าไปเลี้ยงไว้บนต้นกระบองเพชรใบเสมาในสวนพฤกษศาสตร์เชลซี (Chelsea Botanic 
Garden) แลว้ในช่วงเดยีวกนัน าไปทีเ่มอืง Bombay หรอื ปัจจุบนัคอื Mumbai ประเทศอนิเดยี ซึง่เมื่อไปถงึแลว้ 
พบว่าเป็นเพลี้ยหอยโคชนิีลที่ใกลเ้คยีงกนักบัเพลีย้หอยโคชนิีลป่า “Grana sylvestris” ซึ่งสามารถพบได้ทัว่ไป
มากมายอยูแ่ลว้ในอนิเดยี อนัเน่ืองมาจากการน าเขา้ไปโดย Captain R. Neilson ตัง้แต่ ค.ศ. 1795 (พ.ศ. 2338) 
แต่ถูกลมืกนัไปแล้ว การน าเพลี้ยหอยโคชนิีลป่าเขา้ไปในอนิเดยีครัง้ที่สามเกดิขึน้ใน ค.ศ. 1836 (พ.ศ. 2379) 
เมื่อ Captain Charlton แห่งแหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ในแอฟรกิาใต ้น าเพลีย้หอยโคชนิีลป่าเขา้ไป
ให ้Mr. G.A. Prinsep เพาะเลีย้งทีส่วนพฤกษศาสตรข์องบรษิทัอสีตอ์นิเดยี ณ เมอืง Calcutta  เพลีย้หอยโคชนิีล
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4.1.2 การควบคมุต้นกระบองเพชรใบเสมา Opuntia spp. ในอินเดียและ ศรีลงักา 
 

เมื่อ ค.ศ. 1795 (พ.ศ. 2338) ในประเทศอนิเดยี ได้มกีารน าเพลี้ยหอยโคชนีิล (cochineal insect) 
Dactylopius ceylonicus (แต่ก่อนใช้ชื่อเป็น Coccus indicus และ Dactylopius indicus) โดยเข้าใจผิดว่าเป็น 
Dactylopius coccus จากประเทศบราซลิ เขา้ไปเพาะเลีย้งบนต้นกระบองเพชรใบเสมา O. ficus-indica ซึง่เป็น
ต้นกระบองเพชรที่เป็นพชือาหารหลกัชนิดหนึ่ง เพื่อการผลติส ีcarmine dye หรอื cochineal dye หรอื สแีดง     
ที่เรียกว่า “ชาดลิ้นจี่” ซึ่งใช้เป็นสีในอุตสาหกรรมการย้อมสิ่งทอ สีผสมและปรุงแต่งอาหาร และสีผสมใน
เครื่องส าอาง (ภาพที่ 4.5) และ ต่อมาเมื่อ ค.ศ. 1821 (พ.ศ. 2364) ยงัมกีารน า D. ceylonicus เข้าไปจาก
เมก็ซโิกโดยเข้าใจผดิอีก โดยคดิว่าเป็น D. coccus  เช่นกนั กลายเป็นว่าเป็นการน า D. ceylonicus เข้าไป
เพิม่เติม ซึ่งต่อมา D. ceylonicus กลายเป็นตวัควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา O. vulgaris โดยชวีวธิ ีและ 
ต่อมามกีารน าเพลีย้หอยโคชนิีลชนิดนี้ ไปปลดปล่อยทางตอนใต้ของอนิเดยีเมื่อ ค.ศ. 1863  (พ.ศ. 2406) แลว้
แพร่กระจายต่อลงไปถงึประเทศศรลีงักาเมื่อ ค.ศ. 1865 (พ.ศ. 2408) จนสามารถช่วยควบคุมต้นกระบองเพชร
ใบเสมา O. vulgaris ซึง่ถอืว่าเป็นวชัพชืไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ทัง้ในประเทศอนิเดยีและศรลีงักา 

 

 
 

ภาพท่ี 4.5  ส ีcarmine dye หรอื cochineal dye หรอื สแีดงทีเ่รยีกว่า “ชาดลิน้จี”่ ซึง่ใชเ้ป็น 
               สใีนอุตสาหกรรมการยอ้มสิง่ทอ สผีสมและปรงุแต่งอาหาร และสผีสมใน 
               เครือ่งส าอาง (แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 
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Julien & Griffiths (1998) และ Winston et al. (2014) รายงานว่ามีการน าเพลี้ยหอยโคชินีล 
Dactylopius confusus (Hemiptera: Dactylopiidae) จากอเมรกิาใต้ผ่านเยอรมนี ไปใชค้วบคุมตน้กระบองเพชร   
ใบเสมา Opuntia  ficus- indica และ Opuntia vulgaris ( ปัจจุบันคือ  Opuntia humifusa)  (Cactaceae)  ใน
แอฟรกิาใต้ตัง้แต่เมื่อ ค.ศ. 1832 (พ.ศ. 2375) และ ประเทศอนิเดยี เมื่อ ค.ศ. 1836 (พ.ศ. 2379) ด้วยเช่นกนั 
แต่ไม่มรีายงานผลทีไ่ดร้บั และโดยเช่นนี้  McFadyen & Wilson (1997) จงึกล่าวว่าโครงการดงักล่าว ควรถอืได้
ว่าเป็นการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิอีย่างไมต่ัง้ใจ (unintentional biological control) ครัง้แรกสุดในประวตัศิาสตร์
ของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีและต่อมาไดม้กีารน า D. ceylonicus จากอนิเดยีและศรลีงักา เขา้ไปใชค้วบคุม
ต้นกระบองเพชรใบเสมา (prickly pears) ในรฐัควีนส์แลนด์และนิวเซ้าท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ           
ค.ศ. 1903 (พ.ศ. 2446) (Tryon, 1910) 
 

Green (1912) กล่าวว่าเพลี้ยหอยโคชินีล Coccus indicus (ชื่อเดิมคือ C. cacti var. ceylonicus 
และ    ชื่อในปัจจบุนัคอื Dactylopius ceylonicus) ลงท าลายตน้กระบองเพชรใบเสมา O. monacantha และ จาก
การสบืคน้หาประวตักิารน าเขา้เพลีย้หอยโคชนิีลป่า (wild cochineal insect) ซึง่น่าทีจ่ะเป็น C. indicus รายงาน
ของ Tryon (1910) กล่าวว่า เมือ่ ค.ศ. 1795 (พ.ศ. 2338) Captain R. Nielson เป็นผูน้ าเพลีย้หอยโคชนิีลป่า ซึง่
เรียกเป็น “Grana sylvestris” ในอเมริกาใต้ เข้ามาในอินเดียจากประเทศบราซิล และมอบให้ Dr. William 
Roxburgh นักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้ดูแลสวนพฤกษศาสตร์ของบรษิัทอีสต์อินเดีย (East India 
Company) ณ เมอืงกลักตัตา (Calcutta) หรอื ปัจจบุนัคอืโกลกตัตา (Kolkata) พรอ้มกบัไดส้่งเพลีย้หอยโคชนิีล
ส่วนหนึ่งไปที่เมอืงมาดรสั (Madras) หรอื ปัจจุบนัคอืเชนไน (Chennai) ถึง Dr. John Anderson นายแพทย์
ใหญ่ของกองทพับกมาดรสั ซึง่การเพาะเลีย้งไดร้บัการสนบัสนุนและส่งเสรมิเป็นอย่างดโีดยรฐับาลชองรฐัมาดรสั
ในช่วง ค.ศ. 1796-1809 (พ.ศ. 2339-2352) โดยบรษิทัอสีต์อนิเดยีรบัซือ้สโีคชนิีล ส่งออกไปทีป่ระเทศองักฤษ 
และมชีื่อเรยีกทางการคา้เป็น “สโีคชนีิลมาดรสั” (Madras cochineal) นับไดว้่าเป็นการน าเพลีย้หอยโคชนิีล เขา้
ไปในประเทศอนิเดยีเป็นครัง้แรก 
 

นอกจากนัน้ยงัมกีารน าเพลีย้หอยโคชนิีลป่า “Grana sylvestris” เขา้ไปในอนิเดยีอกีเป็นครัง้ทีส่อง
โดย G.A. Princep ผูอ้าศยัอยูท่ีเ่มอืง Vera Cruz ประเทศเมก็ซโิก โดยเขา้ใจผดิว่าเป็นเพลีย้หอยโคชนิีล “Grana 
fina” ที่มกีารเลี้ยงในเมก็ซโิก โดยน าเพลี้ยที่เก็บมาตดิตวัไปที่ประเทศองักฤษ ในช่วง ค.ศ. 1821-1822 (พ.ศ. 
2364-2365) และน าไปเลี้ยงไว้บนต้นกระบองเพชรใบเสมาในสวนพฤกษศาสตร์เชลซี (Chelsea Botanic 
Garden) แลว้ในช่วงเดยีวกนัน าไปทีเ่มอืง Bombay หรอื ปัจจุบนัคอื Mumbai ประเทศอนิเดยี ซึง่เมื่อไปถงึแลว้ 
พบว่าเป็นเพลี้ยหอยโคชนิีลที่ใกลเ้คยีงกนักบัเพลีย้หอยโคชนิีลป่า “Grana sylvestris” ซึ่งสามารถพบได้ทัว่ไป
มากมายอยูแ่ลว้ในอนิเดยี อนัเน่ืองมาจากการน าเขา้ไปโดย Captain R. Neilson ตัง้แต่ ค.ศ. 1795 (พ.ศ. 2338) 
แต่ถูกลมืกนัไปแล้ว การน าเพลี้ยหอยโคชนิีลป่าเขา้ไปในอนิเดยีครัง้ที่สามเกดิขึน้ใน ค.ศ. 1836 (พ.ศ. 2379) 
เมื่อ Captain Charlton แห่งแหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ในแอฟรกิาใต ้น าเพลีย้หอยโคชนิีลป่าเขา้ไป
ให ้Mr. G.A. Prinsep เพาะเลีย้งทีส่วนพฤกษศาสตรข์องบรษิทัอสีตอ์นิเดยี ณ เมอืง Calcutta  เพลีย้หอยโคชนิีล
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ป่าจากแหลมกู๊ดโฮปในแอฟรกิาใต้ชนิดนี้ Baron Ludowigne หรอื Baron C.F.H. von Ludwig of Cape Town 
ได้น ามาจากเมอืง Hamburg ในเยอรมนี เพื่อการเพาะเลี้ยงจนตัง้รกรากได้ดีเมื่อ ค.ศ. 1832 (พ.ศ. 2375)       
โดยไม่รูว้่าน ามาจากแหล่งดัง้เดมิทีใ่ด หรอื เป็นชนิดใด     แต่อาจเป็น D. coccus (= Coccus cacti) (Annecke 
& Moran, 1978) 
 
4.1.3 การควบคมุต้นกระบองเพชรใบเสมา Opuntia spp. ในแอฟริกาใต้ 
 

ในส่วนของการควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมาโดยชวีวธิใีนแอฟรกิาใต้นัน้ ในเบื้องต้นเป็นผล
พลอยไดจ้ากการเพาะเลีย้งเพลีย้หอยเพื่อการผลติสโีคชนิีลเป็นการคา้ในเบือ้งต้น เช่นเดยีวกนักบัในอนิเดยีและ
ออสเตรเลยี โดยมกีารน าเพลี้ยหอยโคชนิีลจากอเมรกิาใต้ ผ่านเยอรมนีเขา้ไปตัง้แต่ ค.ศ. 1832 (พ.ศ. 2375) 
เพื่อการผลติสโีคชนิีล และ ตามมาด้วยการใช้เพลี้ยหอยโคชนิีลโดยตัง้ใจ เพื่อการควบคุมต้นกระบองเพชรใบ
เสมา  Annecke & Moran (1978) รายงานว่าความส าเรจ็ในการควบคุม O. vulgaris เกิดมาจากการที่จะน า
เพลีย้หอยโคชนิีล D. ceylonicus เขา้ไปใชจ้ากอนิเดยีตัง้แต่เมือ่ ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453)  และ ต่อมาจงึน าเพลี้ย
หอยโคชนิีล D. ceylonicus เขา้ไปจากออสเตรเลยีเมือ่ ค.ศ. 1915 จาก Queensland Prickly Pear Commission 
ซึ่งออสเตรเลยีเพิง่จะน าเข้าไปจากอินเดยีและศรลีงักาเพยีงหนึ่งปีก่อนหน้านัน้เมื่อ ค.ศ. 1914 (พ.ศ. 2457)  
และปรากฏว่า D. ceylonicus สามารถควบคุม O. vulgaris ไดเ้ป็นอย่างดใีนแอฟรกิาใต้ แต่ไม่สามารถควบคุม 
O. ficus- indica ได้ และต่อจากนั ้นจึงได้น าหนอนผีเสื้อต้นกระบองเพชร (cactus moth) (Cactoblastis 
cactorum, Lepidoptera: Pyralidae) จากอาร์เจนตินาผ่านออสเตรเลียเข้าไปใช้เมื่อ ค.ศ.1933 (พ.ศ. 2476)      
ซึง่สามารถควบคุม O. ficus-indica และ ตน้กระบองเพชรใบเสมาอกีชนิดหน่ึงคอื tiger pear หรอื South African 
jointed cactus, O. aurantiaca ในแอฟรกิาใต้ จนไดร้บัความส าเรจ็ในการควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมาโดย
ชวีวธิเีป็นอยา่งดแีละใหผ้ลเป็นทีน่่าพอใจในแอฟรกิาใต ้ 

  
4.1.4 การควบคมุต้นกระบองเพชรใบเสมา Opuntia spp. ในออสเตรเลีย 
 

ในทวปีออสเตรเลยี Wilson (1960) รายงานว่า เมื่อ ค.ศ. 1787 (พ.ศ. 2330) Governor Philip ได้
น าเพลี้ยหอยโคชนิีล (Dactylopius indicus) (= D. ceylonicus) จากประเทศอารเ์จนตนิา เขา้ไปในออสเตรเลยี 
เพื่อการผลิตสีโคชินีล แต่ไม่มขี้อมูลเพิ่มเติม และ ต้นกระบองเพชรใบเสมาในสกุล Opuntia sp. หรอื ต้น
กระบองเพชรใบเสมา (prickly pear) หลายชนิดที่พบในออสเตรเลยี มแีหล่งก าเนิดดัง้เดมิอยู่ในทวปีอเมรกิา
ทัง้หมด แต่มอียู่ 2 ชนิด ทีม่คีวามส าคญัคอื ต้นกระบองเพชรใบเสมาธรรมดา (common prickly pear) Opuntia 
inermis และต้นกระบองเพชรใบเสมาหนามดก (spiny prickly pear) Opuntia stricta, Cactaceae ส่วนต้น
กระบองเพชรใบเสมาชนิดอื่นที่มอียู่ด้วยคอื 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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ต้นกระบองเพชรใบเสมา เป็นปัญหาที่มีความส าคัญมากในช่วงปี ค.ศ. 1925 (พ.ศ. 2468)  
ครอบคลุมพื้นที่การระบาดกว่า 50 ล้านเอเคอร ์(1,250 ล้านไร่) โดยพื้นที่รอ้ยละ 80 อยู่ในรฐัควนีส์แลนด ์และ
รอ้ยละ 20 อยูใ่นรฐันิวเซา้ทเ์วลส ์ซึง่กว่าครึง่หนึ่งของพืน้ที ่ไมส่ามารถใชป้ระโยชน์ไดเ้ลย ทัง้มหีลกัฐานว่ามกีาร
น าเพลีย้หอยโคชนิีล D. ceylonicus จากประเทศอารเ์จนตนิาเขา้ไปในออสเตรเลยีตัง้แต่ ค.ศ. 1787 (พ.ศ. 2330)  
เพื่อการผลติสโีคชนิีล  กบัไดม้กีารรเิริม่ในการควบคุมตน้กระบองเพชรใบเสมาในออสเตรเลยีมาตัง้แต่ ค.ศ.1899 
(พ.ศ. 2442) และกระทรวงเกษตรรฐัควนีสแ์ลนดไ์ดน้ าเพลีย้หอยโคชนิีล D. ceylonicus เขา้ไปจากอนิเดยีและศรี
ลังกาเมื่อ ค.ศ. 1903 (พ.ศ. 2446)  ซึ่งมีอยู่ในอินเดียมาตัง้แต่ ค.ศ. 1795 (พ.ศ. 2338)  และควบคุมต้น
กระบองเพชรใบเสมา O. vulgaris ได้ดทีัง้ในอินเดยีและศรลีงักา กบัได้น าเข้าไปอีกในช่วง ค.ศ. 1913-1914 
(พ.ศ.2457-2458) พรอ้มกบัเพลีย้หอยโคชนิีล D. cacti และ D. greeni เขา้ไปจากแอฟรกิาใต้ และ หนอนผเีสือ้
ตน้กระบองเพชร (Cactoblastis cactorum, Lepidoptera: Pyralidae) เขา้ไปจากอารเ์จนตนิา หลงัการปลดปล่อย
แมลงเหล่านี้ พบว่า D. ceylonicus เท่านัน้ ทีส่ามารถตัง้รกรากและควบคุม O. vulgaris ไดด้ทีัง้ในรฐัควนีสแ์ลนด ์
และ นิวเซา้ทเ์วลส ์ (ภาพที ่4.6) ส่วนแมลงชนิดอื่นไมส่ามารถตัง้รกรากไดใ้นช่วงนัน้ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.6 การท าลายต้นกระบองเพชรใบเสมา Opuntia vulgaris ในควนีสแ์ลนด ์ออสเตรเลยี               
โดยเพลีย้หอยโคชนิีล Dactylopius ceylonicus (แหล่งทีม่า: www.daf.qld.gov.au) 
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ป่าจากแหลมกู๊ดโฮปในแอฟรกิาใต้ชนิดนี้ Baron Ludowigne หรอื Baron C.F.H. von Ludwig of Cape Town 
ได้น ามาจากเมอืง Hamburg ในเยอรมนี เพื่อการเพาะเลี้ยงจนตัง้รกรากได้ดีเมื่อ ค.ศ. 1832 (พ.ศ. 2375)       
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ทัง้หมด แต่มอียู่ 2 ชนิด ทีม่คีวามส าคญัคอื ต้นกระบองเพชรใบเสมาธรรมดา (common prickly pear) Opuntia 
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กระบองเพชรใบเสมาชนิดอื่นที่มอียู่ด้วยคอื tiger pear (O. aurantiaca), velvety tree pear (O. tomentosa), 
white spine prickly pear (O. streptacantha), drooping prickly pear (O. vulgaris) (= O. monocantha = O. 
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การส ารวจหาแมลงท าลายต้นกระบองเพชรใบเสมาเพิม่เตมิต่อมา เน้นอยูใ่นทวปีอเมรกิาเหนือทาง
ตอนใตข้องสหรฐัอเมรกิา เมก็ซโิก และ อารเ์จนตนิา ในช่วง ค.ศ. 1921-1935 (พ.ศ. 2464-2478) ภายใตก้ารน า
ของ Alan Parkhurst Dodd (1896-1981) ส ารวจพบแมลงที่ลงท าลายต้นกระบองเพชรใบเสมาชนิดต่าง ๆ 
ทัง้หมด 160 ชนิด แต่น าเข้าไปทดสอบต่อในออสเตรเลียได้เพียง 48 ชนิดเท่านัน้ และเมื่อทดสอบความ
เฉพาะเจาะจงพชือาหาร (host specificity test) ในออสเตรเลยีแล้ว ได้ปลดปล่อยออกไป 18 ชนิด ซึ่งพบว่า
แมลงทีป่ลดปล่อยออกไปนัน้ สามารถตัง้รกรากไดบ้นต้นกระบองเพชรใบเสมาชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
O. inermis ได ้10 ชนิด และ O. stricta และ O. streptacantha ได ้6 ชนิด รวมทัง้หนอนผเีสือ้ต้นกระบองเพชร 
C. cactorum จากอารเ์จนตนิาดว้ย ใหผ้ลในการควบคุมเป็นทีน่่าพอใจอยา่งมาก  
 

โดยภาพรวมหนอนผเีสื้อต้นกระบองเพชร C. cactorum (ภาพที่ 4.7) เป็นแมลงชนิดหลกัในการ
ควบคุม O. inermis และ O. stricta ส่วนเพลี้ยหอยโคชนิีล D. ceylonicus เป็นแมลงชนิดหลกัในการควบคุม      
O. vulgaris ในออสเตรเลีย ที่ให้ผลเป็นที่น่าพอใจมากจนถึงทุกวนันี้  (Dodd, 1940; Wilson, 1960, 1964; 
MacFadyen, 1998; Julien & Griffiths, 1998; Goeden & Andrés, 1999; Winston et al., 2014) 
           

 
 

ภาพท่ี 4.7 ผเีสือ้ตน้กระบองเพชร Cactoblastis cactorum ตวัเตม็วยั ตวัหนอน และการท าลายตน้
กระบองเพชร   ใบเสมา (แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Wikipedia, The Free Encyclopedia           
และ insectimages.or) 
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นอกจากนัน้ยงัได้มกีารน าเพลี้ยหอยโคชินีล Dactylopius opuntiae จากออสเตรเลีย เข้าไปใช้
ควบคุมตน้กระบองเพชรใบเสมา Opuntia elatior บนเกาะ Celebes และเกาะชวา ประเทศอนิโดนีเซยี เมือ่ ค.ศ. 
1934 (พ.ศ. 2477) ซึ่งได้ร ับผลเป็นอย่างดี (Goeden, 1978) กับมีการน าหนอนผีเสื้อต้นกระบองเพชร                
C. cactorum เขา้ไปใชค้วบคุมต้นกระบองเพชรชนิดต่าง ๆ ในหลายประเทศ เช่น O. aurantiaca ในแอฟรกิาใต้ 
จากออสเตรเลยี (ค.ศ. 1933) (พ.ศ. 2476) O. stricta ในหมู่เกาะนิวแคลโีดเนีย จากออสเตรเลยี (ค.ศ.1933) 
(พ.ศ. 2476) O. ficus-indica  ในฮาวาย จากออสเตรเลีย (ค.ศ. 1950) O. tuna และ O. vulgaris ในเกาะ
มอรเิชยีส จากแอฟรกิาใต้ (ค.ศ.1950) (พ.ศ. 2493) และ O. triacantha ในแถบแครบิเบยีนในเนวสิ (Nevis) 
(ค.ศ.1957) (พ.ศ. 2500) ในแอนตกิวั (Antigua) และ มอนต์เซอรร์ตั (Montserrat) จากแอฟรกิาใต้ (ค.ศ.1960) 
(พ.ศ. 2503) และ ในอีกหลายประเทศ แต่ไม่สามารถตัง้รกรากได้ เช่น เคนยา (ค.ศ.1966) (พ.ศ. 2509)  
อสิราเอล (ค.ศ.1973) (พ.ศ. 2516)  และ ปากสีถาน (ค.ศ.1994) (พ.ศ. 2537) เป็นตน้ (Julien & Griffiths, 1998; 
Winston et al., 2014)  
 

อันเนื่ องมาจากความส าเร็จของหนอนผีเสื้อต้นกระบองเพชร C. cactorum ในการก าจัดต้น
กระบองเพชรใบเสมาจนหมดสิ้นในรฐัควนีส์แลนด์ และนิวเซ้าท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลยี จงึได้มกีารสร้าง
อนุสาวรยีเ์ป็นที่ระลกึ ตัง้ไว ้ณ เมอืง Dalby ในรฐัควนีสแ์ลนด ์ประเทศออสเตรเลยี ในสวนสาธารณะรมิล าธาร 
Myall Creek ซึง่ไหลผ่านตวัเมอืง (ภาพที ่4.8) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.8   อนุสาวรยีท์ีร่ะลกึผเีสือ้ตน้กระบองเพชร Cactoblastis cactorum  ณ เมอืง Dalby                 
ในรฐัควนีสแ์ลนด ์ประเทศออสเตรเลยี (แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Wikipedia,                       
The Free Encyclopedia) 
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การส ารวจหาแมลงท าลายต้นกระบองเพชรใบเสมาเพิม่เตมิต่อมา เน้นอยูใ่นทวปีอเมรกิาเหนือทาง
ตอนใตข้องสหรฐัอเมรกิา เมก็ซโิก และ อารเ์จนตนิา ในช่วง ค.ศ. 1921-1935 (พ.ศ. 2464-2478) ภายใตก้ารน า
ของ Alan Parkhurst Dodd (1896-1981) ส ารวจพบแมลงที่ลงท าลายต้นกระบองเพชรใบเสมาชนิดต่าง ๆ 
ทัง้หมด 160 ชนิด แต่น าเข้าไปทดสอบต่อในออสเตรเลียได้เพียง 48 ชนิดเท่านัน้ และเมื่อทดสอบความ
เฉพาะเจาะจงพชือาหาร (host specificity test) ในออสเตรเลยีแล้ว ได้ปลดปล่อยออกไป 18 ชนิด ซึ่งพบว่า
แมลงทีป่ลดปล่อยออกไปนัน้ สามารถตัง้รกรากไดบ้นต้นกระบองเพชรใบเสมาชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
O. inermis ได ้10 ชนิด และ O. stricta และ O. streptacantha ได ้6 ชนิด รวมทัง้หนอนผเีสือ้ต้นกระบองเพชร 
C. cactorum จากอารเ์จนตนิาดว้ย ใหผ้ลในการควบคุมเป็นทีน่่าพอใจอยา่งมาก  
 

โดยภาพรวมหนอนผเีสื้อต้นกระบองเพชร C. cactorum (ภาพที่ 4.7) เป็นแมลงชนิดหลกัในการ
ควบคุม O. inermis และ O. stricta ส่วนเพลี้ยหอยโคชนิีล D. ceylonicus เป็นแมลงชนิดหลกัในการควบคุม      
O. vulgaris ในออสเตรเลีย ที่ให้ผลเป็นที่น่าพอใจมากจนถึงทุกวนันี้  (Dodd, 1940; Wilson, 1960, 1964; 
MacFadyen, 1998; Julien & Griffiths, 1998; Goeden & Andrés, 1999; Winston et al., 2014) 
           

 
 

ภาพท่ี 4.7 ผเีสือ้ตน้กระบองเพชร Cactoblastis cactorum ตวัเตม็วยั ตวัหนอน และการท าลายตน้
กระบองเพชร   ใบเสมา (แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Wikipedia, The Free Encyclopedia           
และ insectimages.or) 
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นอกจากนัน้ยงัได้มกีารน าเพลี้ยหอยโคชินีล Dactylopius opuntiae จากออสเตรเลีย เข้าไปใช้
ควบคุมตน้กระบองเพชรใบเสมา Opuntia elatior บนเกาะ Celebes และเกาะชวา ประเทศอนิโดนีเซยี เมือ่ ค.ศ. 
1934 (พ.ศ. 2477) ซึ่งได้ร ับผลเป็นอย่างดี (Goeden, 1978) กับมีการน าหนอนผีเสื้อต้นกระบองเพชร                
C. cactorum เขา้ไปใชค้วบคุมต้นกระบองเพชรชนิดต่าง ๆ ในหลายประเทศ เช่น O. aurantiaca ในแอฟรกิาใต้ 
จากออสเตรเลยี (ค.ศ. 1933) (พ.ศ. 2476) O. stricta ในหมู่เกาะนิวแคลโีดเนีย จากออสเตรเลยี (ค.ศ.1933) 
(พ.ศ. 2476) O. ficus-indica  ในฮาวาย จากออสเตรเลีย (ค.ศ. 1950) O. tuna และ O. vulgaris ในเกาะ
มอรเิชยีส จากแอฟรกิาใต้ (ค.ศ.1950) (พ.ศ. 2493) และ O. triacantha ในแถบแครบิเบยีนในเนวสิ (Nevis) 
(ค.ศ.1957) (พ.ศ. 2500) ในแอนตกิวั (Antigua) และ มอนต์เซอรร์ตั (Montserrat) จากแอฟรกิาใต้ (ค.ศ.1960) 
(พ.ศ. 2503) และ ในอีกหลายประเทศ แต่ไม่สามารถตัง้รกรากได้ เช่น เคนยา (ค.ศ.1966) (พ.ศ. 2509)  
อสิราเอล (ค.ศ.1973) (พ.ศ. 2516)  และ ปากสีถาน (ค.ศ.1994) (พ.ศ. 2537) เป็นตน้ (Julien & Griffiths, 1998; 
Winston et al., 2014)  
 

อันเน่ืองมาจากความส าเร็จของหนอนผีเสื้อต้นกระบองเพชร C. cactorum ในการก าจัดต้น
กระบองเพชรใบเสมาจนหมดสิ้นในรฐัควนีส์แลนด์ และนิวเซ้าท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลยี จงึได้มกีารสร้าง
อนุสาวรยีเ์ป็นที่ระลกึ ตัง้ไว ้ณ เมอืง Dalby ในรฐัควนีสแ์ลนด ์ประเทศออสเตรเลยี ในสวนสาธารณะรมิล าธาร 
Myall Creek ซึง่ไหลผ่านตวัเมอืง (ภาพที ่4.8) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.8   อนุสาวรยีท์ีร่ะลกึผเีสือ้ตน้กระบองเพชร Cactoblastis cactorum  ณ เมอืง Dalby                 
ในรฐัควนีสแ์ลนด ์ประเทศออสเตรเลยี (แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Wikipedia,                       
The Free Encyclopedia) 
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พร้อมค าจารึกว่า: 
 

 “ใน ค.ศ. 1925 ต้นกระะบองเพชรใบเสมา ตวัอย่างของการรุกรานของพชืทีเ่ป็นอนัตรายทีย่ ิง่ใหญ่
ที่สุดที่มนุษย์พึงรู้จกั เข้าไปท าความเสยีหายแก่พื้นที่ 50 ล้านเอเคอร์ ในรฐัควีนส์แลนด์ โดยพื้นที่ 30 ล้าน
เอเคอร์ ถูกปกคลุมหนาแน่นเต็มพื้นที่ ในช่วงนัน้ เมืองแดลบี้ได้รบัความเสียหายอย่างใหญ่หลวง มีการ
ด าเนินการศึกษาด้านการควบคุมโดยชีววิธี โดยคณะกรรมการต้นกระบองเพชรใบเสมาแห่งเครอืจกัรภพ       
เป็นโครงการรว่มมอืของรฐับาลเครอืจกัรภพ รฐับาลควนีสแ์ลนด ์และ นิวเซา้ทเ์วลส์” 
 
 

 “ 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 มกีารน าแมลง แคคโตแบลสตสิ แคคตอรมั จ านวนหนึ่ง เขา้มาจากประเทศ
อาร์เจนตินาโดย อลนั พาร์คเฮอร์สต์ ดอดด์ O.B.E. ผู้เป็นหวัหน้าโครงการรบัผิดชอบการด าเนินการทาง
วทิยาศาสตรม์กีารน าแมลงชนิดนัน้มาเพาะเลีย้งจนได้จ านวนมาก และมกีารน าไปปลดปล่อยทัว่ทุกอาณาเขต      
ทีม่ตี้นกระะบองเพชรใบเสมาระบาดอยู่ ภายในเวลา 10 ปี แมลงชนิดนัน้ ไดท้ าลายต้นกระะบองเพชรใบเสมา    
ทีข่ ึน้อยูอ่ยา่งหนาแน่น จนหมดสิน้ไป” 
 

 “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” 
 

 “แผ่นป้ายที่ระลึกแผ่นนี้ ติดตัง้โดย สมาคมประวตัิศาสตร์ของสตรแีห่งรฐัควีนส์แลนด์ เมื่อวนั
พฤหสับดทีี ่27 พฤษภาคม ค.ศ. 1965 เพื่อเป็นการบนัทกึความเป็นหนี้บุญคุณของประชากรของรฐัควนีส์แลนด ์
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ประชากรของเมอืงแดลบี ้ทีม่ต่ีอแมลง แคคโตแบลสตสิ แคคตอรมั และความกตญัญู ใน
การช่วยปลดปล่อยใหพ้น้จากสิง่ทีน่ ามาซึง่ความหายนะ” 
 

”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” 
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อนึ่ง เรื่องสืบเนื่องภายหลงั ที่ติดตามการใช้ผีเสื้อ C. cactorum ควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา 
Opuntia spp. จนไดร้บัความส าเรจ็อย่างดเียีย่มในออสเตรเลยีและในประเทศอื่น คอืการโตแ้ย้งว่ามกีารมองขา้ม
ประเดน็ทีส่ าคญัว่าความส าเรจ็ทีท่ าใหต้้นกระบองเพชรใบเสมาตายไดน้ัน้ ไม่ใช่เป็นเพราะการกดักนิของหนอน
แต่เพยีงอย่างเดยีว แต่เป็นเพราะปฏกิริยิาของหนอนและเชื้อโรคพชืที่เป็นทัง้เชื้อราและแบคทเีรยี ที่เรยีกเป็น 
“ปาราสติทุตยิภูม”ิ (secondary parasites) (Caesar, 1999) และในกรณขีอง C. cactorum และตน้กระบองเพชร
ใบเสมา Dodd (1940) คาดว่าน่าที่จะเป็นเชื้อรา Fusarium spp.  ที่ตดิมาภายนอกกบัตวัหนอน C. cactorum 
จากแหล่งดัง้เดิม เป็น “สภาวะเสริมระหว่างแมลงและเชื้อโรคพืช” (insects/plant pathogen synergisms) 
(Caesar, 1999, 2011) 
 

ยิง่ไปกว่านัน้ การขดัแยง้ผลประโยชน์  (Conflict of interest) ในการใชผ้เีสือ้ C. cactorum ควบคุม
ต้นกระบองเพชรใบเสมา ก็เกดิขึน้มาจนได้ เมื่อมกีารน า C. cactorum เขา้ไปใช้ในประเทศที่เป็นเกาะต่าง ๆ 
(island countries) ในหมู่เกาะเวสต์อนิดสี ในคาบทะเลแครบิเบยีน ทางด้านตะวนัออกเฉียงใต้ของรฐัฟลอรดิา 
สหรัฐอเมริกา โดยมีการน าเข้าไปที่เนวิส (Navis) เมื่อ ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) เพื่อควบคุม Opuntia 
curassavica และ  Opuntia spp. ซึ่งได้ผลอย่างรวดเร็ว แล้วจากเนวิสมีการน าเข้าไปที่มอนต์เซอร์ร ัต 
(Montserrat) และ แอนตกิวั (Antigua) เมื่อ ค.ศ. 1962 (พ.ศ. 2505) และ แกรนด์ เคยแ์มน (Grand Cayman) 
เมื่อ ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) โดยพบว่า C. cactorum ได้ระบาดเข้าไปในเฮติ (Haiti) โดมนิิกนั (Dominican) 
และ บาฮามาส (Bahamas) มาตัง้แต่ ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2501) แลว้ และ พบในฟลอรดิาเป็นครัง้แรกในแนวเกาะ 
Florida Keys ด้านใต้สุดของฟลอริดาและเมก็ซโิก เมื่อ ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532)  และในสหรฐัอเมรกิาพบว่า
ปัจจุบนัได้แพร่กระจายเหนือสุดถึงรฐัเซ้าท์แคโรไลนา และด้านทิศตะวนัตกถึงรฐัลุยเซยีนา กลายเป็นแมลง
ศตัรพูชืทีส่ าคญัของต้นกระบองเพชรชนิดทีเ่ป็นพชืพืน้เมอืงชนิดทีห่ายาก ชนิดทีเ่ป็นไมป้ระดบั และชนิดทีเ่ป็น
อาหารสตัวป่์าและปศุสตัวใ์นเขตแหง้แลง้ และถอืว่าเป็นแมลงชนิดพนัธุต่์างถิน่ทีร่กุราน (invasive alien species 
– IAS) ทีจ่ะต้องมกีารควบคุม (Pemberton & Cordo, 2001) ซึง่มตีัง้แต่การใชแ้บคทเีรยี Bacillus thuringiensis 
(Bt) จนถงึการท าให้แมลงเป็นหมนั (Sterile insect technique – SIT) ของส านักงานพลงังานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ (International Atomic Energy Agency – IAEA) และ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(UN Food and Agriculture Organization – FAO) (Zimmerman et al., 2004) กับได้มีการก าจดัจนหมดสิ้น
แลว้บนเกาะ Majeures ซึง่อยูน่อกชายฝัง่ของอ่าวเมก็ซโิกห่างจากแคนคูน (Cancun) ออกไป 16 กโิลเมตร เมือ่ 
ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552)  และ ยงัมกีารด าเนินการอยูใ่นแถบตะวนัออกเฉียงใตข้องรฐัลุยเซยีนา  
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พร้อมค าจารึกว่า: 
 

 “ใน ค.ศ. 1925 ต้นกระะบองเพชรใบเสมา ตวัอย่างของการรุกรานของพชืทีเ่ป็นอนัตรายทีย่ ิง่ใหญ่
ที่สุดที่มนุษย์พึงรู้จกั เข้าไปท าความเสยีหายแก่พื้นที่ 50 ล้านเอเคอร์ ในรฐัควีนส์แลนด์ โดยพื้นที่ 30 ล้าน
เอเคอร์ ถูกปกคลุมหนาแน่นเต็มพื้นที่ ในช่วงนัน้ เมืองแดลบี้ได้รบัความเสียหายอย่างใหญ่หลวง มีการ
ด าเนินการศึกษาด้านการควบคุมโดยชีววิธี โดยคณะกรรมการต้นกระบองเพชรใบเสมาแห่งเครอืจกัรภพ       
เป็นโครงการรว่มมอืของรฐับาลเครอืจกัรภพ รฐับาลควนีสแ์ลนด ์และ นิวเซา้ทเ์วลส์” 
 
 

 “ 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 มกีารน าแมลง แคคโตแบลสตสิ แคคตอรมั จ านวนหนึ่ง เขา้มาจากประเทศ
อาร์เจนตินาโดย อลนั พาร์คเฮอร์สต์ ดอดด์ O.B.E. ผู้เป็นหวัหน้าโครงการรบัผิดชอบการด าเนินการทาง
วทิยาศาสตรม์กีารน าแมลงชนิดนัน้มาเพาะเลีย้งจนได้จ านวนมาก และมกีารน าไปปลดปล่อยทัว่ทุกอาณาเขต      
ทีม่ตี้นกระะบองเพชรใบเสมาระบาดอยู่ ภายในเวลา 10 ปี แมลงชนิดนัน้ ไดท้ าลายต้นกระะบองเพชรใบเสมา    
ทีข่ ึน้อยูอ่ยา่งหนาแน่น จนหมดสิน้ไป” 
 

 “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” 
 

 “แผ่นป้ายที่ระลึกแผ่นนี้ ติดตัง้โดย สมาคมประวตัิศาสตร์ของสตรแีห่งรฐัควีนส์แลนด์ เมื่อวนั
พฤหสับดทีี ่27 พฤษภาคม ค.ศ. 1965 เพื่อเป็นการบนัทกึความเป็นหนี้บุญคุณของประชากรของรฐัควนีส์แลนด ์
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ประชากรของเมอืงแดลบี ้ทีม่ต่ีอแมลง แคคโตแบลสตสิ แคคตอรมั และความกตญัญู ใน
การช่วยปลดปล่อยใหพ้น้จากสิง่ทีน่ ามาซึง่ความหายนะ” 
 

”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” 
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อนึ่ง เรื่องสืบเนื่องภายหลงั ที่ติดตามการใช้ผีเสื้อ C. cactorum ควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา 
Opuntia spp. จนไดร้บัความส าเรจ็อย่างดเียีย่มในออสเตรเลยีและในประเทศอื่น คอืการโตแ้ย้งว่ามกีารมองขา้ม
ประเดน็ทีส่ าคญัว่าความส าเรจ็ทีท่ าใหต้้นกระบองเพชรใบเสมาตายไดน้ัน้ ไม่ใช่เป็นเพราะการกดักนิของหนอน
แต่เพยีงอย่างเดยีว แต่เป็นเพราะปฏกิริยิาของหนอนและเชื้อโรคพชืที่เป็นทัง้เชื้อราและแบคทเีรยี ที่เรยีกเป็น 
“ปาราสติทุตยิภูม”ิ (secondary parasites) (Caesar, 1999) และในกรณขีอง C. cactorum และตน้กระบองเพชร
ใบเสมา Dodd (1940) คาดว่าน่าที่จะเป็นเชื้อรา Fusarium spp.  ที่ตดิมาภายนอกกบัตวัหนอน C. cactorum 
จากแหล่งดัง้เดิม เป็น “สภาวะเสริมระหว่างแมลงและเชื้อโรคพืช” (insects/plant pathogen synergisms) 
(Caesar, 1999, 2011) 
 

ยิง่ไปกว่านัน้ การขดัแยง้ผลประโยชน์  (Conflict of interest) ในการใชผ้เีสือ้ C. cactorum ควบคุม
ต้นกระบองเพชรใบเสมา ก็เกดิขึน้มาจนได้ เมื่อมกีารน า C. cactorum เขา้ไปใช้ในประเทศที่เป็นเกาะต่าง ๆ 
(island countries) ในหมู่เกาะเวสต์อนิดสี ในคาบทะเลแครบิเบยีน ทางด้านตะวนัออกเฉียงใต้ของรฐัฟลอรดิา 
สหรัฐอเมริกา โดยมีการน าเข้าไปที่เนวิส (Navis) เมื่อ ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) เพื่อควบคุม Opuntia 
curassavica และ  Opuntia spp. ซึ่งได้ผลอย่างรวดเร็ว แล้วจากเนวิสมีการน าเข้าไปที่มอนต์เซอร์ร ัต 
(Montserrat) และ แอนตกิวั (Antigua) เมื่อ ค.ศ. 1962 (พ.ศ. 2505) และ แกรนด์ เคยแ์มน (Grand Cayman) 
เมื่อ ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) โดยพบว่า C. cactorum ได้ระบาดเข้าไปในเฮติ (Haiti) โดมนิิกนั (Dominican) 
และ บาฮามาส (Bahamas) มาตัง้แต่ ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2501) แลว้ และ พบในฟลอรดิาเป็นครัง้แรกในแนวเกาะ 
Florida Keys ด้านใต้สุดของฟลอริดาและเมก็ซโิก เมื่อ ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532)  และในสหรฐัอเมรกิาพบว่า
ปัจจุบนัได้แพร่กระจายเหนือสุดถึงรฐัเซ้าท์แคโรไลนา และด้านทิศตะวนัตกถึงรฐัลุยเซยีนา กลายเป็นแมลง
ศตัรพูชืทีส่ าคญัของต้นกระบองเพชรชนิดทีเ่ป็นพชืพืน้เมอืงชนิดทีห่ายาก ชนิดทีเ่ป็นไมป้ระดบั และชนิดทีเ่ป็น
อาหารสตัวป่์าและปศุสตัวใ์นเขตแหง้แลง้ และถอืว่าเป็นแมลงชนิดพนัธุต่์างถิน่ทีร่กุราน (invasive alien species 
– IAS) ทีจ่ะต้องมกีารควบคุม (Pemberton & Cordo, 2001) ซึง่มตีัง้แต่การใชแ้บคทเีรยี Bacillus thuringiensis 
(Bt) จนถงึการท าให้แมลงเป็นหมนั (Sterile insect technique – SIT) ของส านักงานพลงังานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ (International Atomic Energy Agency – IAEA) และ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(UN Food and Agriculture Organization – FAO) (Zimmerman et al., 2004) กับได้มีการก าจดัจนหมดสิ้น
แลว้บนเกาะ Majeures ซึง่อยูน่อกชายฝัง่ของอ่าวเมก็ซโิกห่างจากแคนคูน (Cancun) ออกไป 16 กโิลเมตร เมือ่ 
ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552)  และ ยงัมกีารด าเนินการอยูใ่นแถบตะวนัออกเฉียงใตข้องรฐัลุยเซยีนา  
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นอกจากนัน้ และ เนื่องจากออสเตรเลยีเป็นทวปีที่ผู้เข้ามาตัง้รกรากส่วนใหญ่จะมาจากประเทศ
องักฤษ ทัง้ที่เป็นเจา้หน้าที่ของรฐั พ่อค้า ประชาชนที่เขา้ไปแสวงโชค นักโทษ และชาวยุโรป จงึมกีารน าชนิด
พนัธุต่์างถิน่ (alien species)  ทัง้พชืและสตัวต์ดิตวัเขา้ไปดว้ย และต่อมา ชนิดพนัธุบ์างชนิดกลายเป็นศตัรูพชื
และวชัพชืที่ส าคญั ด้วยเหตุนี้ ออสเตรเลยีจงึตัง้หน่วยปฏบิตัิการ CSIRO Biological Control Unit เมื่อเดอืน
พฤศจกิายน ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) ขึน้มาในยุโรปที่เมอืง Montpelier ทางตอนใต้ของประเทศฝรัง่เศส และ
ต่อมาเรยีกเป็น CSIRO European Laboratory เพื่อท าการส ารวจรวบรวมศตัรธูรรมชาตขิองแมลงศตัรพูชืและ
วชัพชืทีม่แีหล่งดัง้เดมิอยู่ในยุโรป เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการควบคุมศตัรพูชืต่างถิน่จากยุโรปโดยชวีวธิ ีโดย
โครงการแรกคือการควบคุม skeleton weed (Chondrilla juncea, Asteraceae)  ซึ่งเริม่ต้นตัง้แต่ ค.ศ. 1967 
(พ.ศ. 2510) จนถงึ ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) ปัจจุบนัหน่วยงานนี้ยงัคงมกีารด าเนินการต่อเนื่องมาตลอด กบัมี
การตัง้ USDA-ARS-European Biological Control Laboratory ของกระทรวงเกษตรสหรฐัอเมริกา (USDA) 
และ CIRAD ของฝรัง่เศส ในสถานทีเ่ดยีวกนั จนเป็นสถานที่ที่มกีารด าเนินงานด้านการควบคุมศตัรพูชืโดยชวี
วธิทีีเ่ป็นศูนยก์ลางใหญ่ทีสุ่ดในยโุรป (Sheppard et al., 2007) ในปัจจบุนั 

 
4.1.5 การควบคมุวชัพืช Klamath weed ในสหรฐัอเมริกาและแคนาดา 
 

พืชในสกุล Hypericum เป็นพืชที่มีการแพร่กระจายอยู่ทัว่โลก ชนิดที่พบในประเทศไทยคือ 
Hypericum hookerianum หรอื บวัทอง (เตม็ สมตินิันท,์ 2544) พชืในสกุล Hypericum เคยถูกจดัใหอ้ยู่ในวงศ์ 
Guttiferae หรอื Clusiaceae แต่ในปัจจบุนัมกีารจดัใหอ้ยูใ่นวงศ ์Hypericaceae   
 

วชัพชื Klamath weed หรอื St. John’s wort (Hypericum perforatum) มถีิน่ก าเนิดอยูใ่นแถบเหนือ
ของแอฟรกิา ในยุโรปจนถงึเดนมารก์และในแถบเอเชยีตะวนัตก ถอืว่าเป็นชนิดพนัธุ์ต่างถิน่ที่รุกรานในหลาย
ประเทศในเขตอบอุ่น (temperate region) เข้าไประบาดอยู่ในออสเตรเลยีและนิวซแีลนด์ตัง้แต่ช่วงศตวรรษ 
1800s นอกจาก  ชื่อสามญัที่เรยีกว่า goatweed แล้ว มกีารใช้ชื่อสามญัเป็น St. John’s wort เพราะว่าจะเริม่
ออกดอกในวนัที่ 24 มถุินายน ของทุกปี ซึ่งตรงกบัวนั St. John’s Day ในครสิต์ศาสนา ส่วนในสหรฐัอเมรกิา
พบว่ามกีารระบาดในแถบแม่น ้า Klamath River ทางตอนเหนือของรฐัแคลฟิอรเ์นีย ในช่วงต้นของศตวรรษ 
1900s จงึเรยีกชื่อสามญัเป็น Klamath weed ทัง้ในสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา ซึง่มพีืน้ที่การระบาดกว้างขวาง
ในแคลฟิอรเ์นีย ออรกีอน วอชงิตนั ทางภาคตะวนัตกของสหรฐัอเมรกิา และ บรติชิโคลมัเบยีในแคนาดา แต่ใน
ประเทศอื่นยงัคงเรยีกเป็น St. John’s wort 
 

มกีารเริม่ต้นควบคุมต้น St. John’s wort โดยชวีวธิใีนออสเตรเลยี โดยการน าแมลงหลายชนิด     
จากยุโรปเข้าไปใช้ เช่น ด้วงหมัด Crysolina brunsvicensis, C.  hyperici และ C.  varians (Coleoptera: 
Chrysomelidae) จากประเทศอังกฤษ เมื่อ ค.ศ. 1930 (พ.ศ. 2473) ด้วง Agrilus hyperici (Coleoptera: 
Buprestidae) และ ดว้งหมดั C. quadrigemina จากประเทศฝรัง่เศส เมื่อ ค.ศ. 1939 (พ.ศ. 2482) แต่ไม่ได้รบั
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ผลดใีนเบื้องต้นในออสเตรเลยี รวมทัง้การใช้ด้วงหมดั C. hyperici และ C. quadrigemina ในออสเตรเลยีและ
นิวซแีลนดด์ว้ย ต้องท าการคดัเลอืกสายพนัธุแ์ละน าเขา้มาอกีเมื่อ ค.ศ.1980 (พ.ศ. 2523) จนเริม่ได้รบัผลดใีน
ปัจจบุนั 
 

ในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที่สอง ทัง้สหรฐัอเมรกิาและแคนาดามคีวามสนใจในการควบคุม ต้น     
St. John’s wort ด้วยเช่นกัน แต่ไม่สามารถน าด้วงเหล่านัน้เข้ามาจากยุโรปได้ และโดยความร่วมมือกับ
ออสเตรเลยี สหรฐัอเมรกิาไดน้ าดว้ง C. hyperici และ C. quadrigemina (ภาพที ่4.9) จากออสเตรเลยีเขา้ไปใช้
เมื่อ ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) และ  ค.ศ. 1946 (พ.ศ. 2489) ตามล าดบั กบัเมื่อ ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) ไดน้ า
ดว้ง A. hyperici เขา้ไปใชโ้ดยตรงจากประเทศฝรัง่เศส ถอืว่าเป็นโครงการการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิโีครงการ
แรกในแผ่นดนิใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมรกิา และเป็นโครงการที่ได้รบัผลและความส าเรจ็เป็นอย่างดีทางฝัง่
ตะวนัตกหรอืทางฝัง่แปซฟิิก ทัง้ในสหรฐัอเมรกิา และ แคนาดา 
 

 
 

ภาพท่ี 4.9  วชัพชื St. John’s wort หรอื Klamath weed ตวัเตม็วยั และตวัหนอนของดว้งหมดั              
Chrysolina quadrigemina ในแคลฟิอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา (แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก           
Wikipedia, The Free Encyclopedia) 
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นอกจากนัน้ และ เนื่องจากออสเตรเลยีเป็นทวปีที่ผู้เข้ามาตัง้รกรากส่วนใหญ่จะมาจากประเทศ
องักฤษ ทัง้ที่เป็นเจา้หน้าที่ของรฐั พ่อค้า ประชาชนที่เขา้ไปแสวงโชค นักโทษ และชาวยุโรป จงึมกีารน าชนิด
พนัธุต่์างถิน่ (alien species)  ทัง้พชืและสตัวต์ดิตวัเขา้ไปดว้ย และต่อมา ชนิดพนัธุบ์างชนิดกลายเป็นศตัรูพชื
และวชัพชืที่ส าคญั ด้วยเหตุนี้ ออสเตรเลยีจงึตัง้หน่วยปฏบิตัิการ CSIRO Biological Control Unit เมื่อเดอืน
พฤศจกิายน ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) ขึน้มาในยุโรปที่เมอืง Montpelier ทางตอนใต้ของประเทศฝรัง่เศส และ
ต่อมาเรยีกเป็น CSIRO European Laboratory เพื่อท าการส ารวจรวบรวมศตัรธูรรมชาตขิองแมลงศตัรพูชืและ
วชัพชืทีม่แีหล่งดัง้เดมิอยู่ในยุโรป เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการควบคุมศตัรพูชืต่างถิน่จากยุโรปโดยชวีวธิ ีโดย
โครงการแรกคือการควบคุม skeleton weed (Chondrilla juncea, Asteraceae)  ซึ่งเริม่ต้นตัง้แต่ ค.ศ. 1967 
(พ.ศ. 2510) จนถงึ ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) ปัจจุบนัหน่วยงานนี้ยงัคงมกีารด าเนินการต่อเนื่องมาตลอด กบัมี
การตัง้ USDA-ARS-European Biological Control Laboratory ของกระทรวงเกษตรสหรฐัอเมริกา (USDA) 
และ CIRAD ของฝรัง่เศส ในสถานทีเ่ดยีวกนั จนเป็นสถานที่ที่มกีารด าเนินงานด้านการควบคุมศตัรพูชืโดยชวี
วธิทีีเ่ป็นศูนยก์ลางใหญ่ทีสุ่ดในยโุรป (Sheppard et al., 2007) ในปัจจบุนั 

 
4.1.5 การควบคมุวชัพืช Klamath weed ในสหรฐัอเมริกาและแคนาดา 
 

พืชในสกุล Hypericum เป็นพืชที่มีการแพร่กระจายอยู่ทัว่โลก ชนิดที่พบในประเทศไทยคือ 
Hypericum hookerianum หรอื บวัทอง (เตม็ สมตินิันท,์ 2544) พชืในสกุล Hypericum เคยถูกจดัใหอ้ยู่ในวงศ์ 
Guttiferae หรอื Clusiaceae แต่ในปัจจบุนัมกีารจดัใหอ้ยูใ่นวงศ ์Hypericaceae   
 

วชัพชื Klamath weed หรอื St. John’s wort (Hypericum perforatum) มถีิน่ก าเนิดอยูใ่นแถบเหนือ
ของแอฟรกิา ในยุโรปจนถงึเดนมารก์และในแถบเอเชยีตะวนัตก ถอืว่าเป็นชนิดพนัธุ์ต่างถิน่ที่รุกรานในหลาย
ประเทศในเขตอบอุ่น (temperate region) เข้าไประบาดอยู่ในออสเตรเลยีและนิวซแีลนด์ตัง้แต่ช่วงศตวรรษ 
1800s นอกจาก  ชื่อสามญัที่เรยีกว่า goatweed แล้ว มกีารใช้ชื่อสามญัเป็น St. John’s wort เพราะว่าจะเริม่
ออกดอกในวนัที่ 24 มถุินายน ของทุกปี ซึ่งตรงกบัวนั St. John’s Day ในครสิต์ศาสนา ส่วนในสหรฐัอเมรกิา
พบว่ามกีารระบาดในแถบแม่น ้า Klamath River ทางตอนเหนือของรฐัแคลฟิอรเ์นีย ในช่วงต้นของศตวรรษ 
1900s จงึเรยีกชื่อสามญัเป็น Klamath weed ทัง้ในสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา ซึง่มพีืน้ที่การระบาดกว้างขวาง
ในแคลฟิอรเ์นีย ออรกีอน วอชงิตนั ทางภาคตะวนัตกของสหรฐัอเมรกิา และ บรติชิโคลมัเบยีในแคนาดา แต่ใน
ประเทศอื่นยงัคงเรยีกเป็น St. John’s wort 
 

มกีารเริม่ต้นควบคุมต้น St. John’s wort โดยชวีวธิใีนออสเตรเลยี โดยการน าแมลงหลายชนิด     
จากยุโรปเข้าไปใช้ เช่น ด้วงหมัด Crysolina brunsvicensis, C.  hyperici และ C.  varians (Coleoptera: 
Chrysomelidae) จากประเทศอังกฤษ เมื่อ ค.ศ. 1930 (พ.ศ. 2473) ด้วง Agrilus hyperici (Coleoptera: 
Buprestidae) และ ด้วงหมดั C. quadrigemina จากประเทศฝรัง่เศส เมื่อ ค.ศ. 1939 (พ.ศ. 2482) แต่ไม่ได้รบั

107 
 

 

ผลดใีนเบื้องต้นในออสเตรเลยี รวมทัง้การใช้ด้วงหมดั C. hyperici และ C. quadrigemina ในออสเตรเลยีและ
นิวซแีลนดด์ว้ย ต้องท าการคดัเลอืกสายพนัธุแ์ละน าเขา้มาอกีเมื่อ ค.ศ.1980 (พ.ศ. 2523) จนเริม่ได้รบัผลดใีน
ปัจจบุนั 
 

ในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที่สอง ทัง้สหรฐัอเมรกิาและแคนาดามคีวามสนใจในการควบคุม ต้น     
St. John’s wort ด้วยเช่นกัน แต่ไม่สามารถน าด้วงเหล่านัน้เข้ามาจากยุโรปได้ และโดยความร่วมมือกับ
ออสเตรเลยี สหรฐัอเมรกิาไดน้ าดว้ง C. hyperici และ C. quadrigemina (ภาพที ่4.9) จากออสเตรเลยีเขา้ไปใช้
เมื่อ ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) และ  ค.ศ. 1946 (พ.ศ. 2489) ตามล าดบั กบัเมื่อ ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) ไดน้ า
ดว้ง A. hyperici เขา้ไปใชโ้ดยตรงจากประเทศฝรัง่เศส ถอืว่าเป็นโครงการการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิโีครงการ
แรกในแผ่นดนิใหญ่ของประเทศสหรฐัอเมรกิา และเป็นโครงการที่ได้รบัผลและความส าเรจ็เป็นอย่างดีทางฝัง่
ตะวนัตกหรอืทางฝัง่แปซฟิิก ทัง้ในสหรฐัอเมรกิา และ แคนาดา 
 

 
 

ภาพท่ี 4.9  วชัพชื St. John’s wort หรอื Klamath weed ตวัเตม็วยั และตวัหนอนของดว้งหมดั              
Chrysolina quadrigemina ในแคลฟิอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา (แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก           
Wikipedia, The Free Encyclopedia) 
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ส่วนในแคนาดา ไดม้กีารน าดว้ง C. hyperici จากประเทศองักฤษผ่านออสเตรเลยีและสหรฐัอเมรกิา 
และ C. quadrigemina จากประเทศฝรัง่เศสผ่านออสเตรเลียและสหรฐัอเมริกา เข้าไปใช้เมื่อ ค.ศ. 1951       
(พ.ศ. 2494) และ ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495) ตามล าดบั และไดร้บัผลเป็นทีน่่าพอใจ ส่วนดว้ง A. hyperici ทีน่ าเขา้
จากฝรัง่เศสผ่านสหรฐัอเมรกิา เมือ่ ค.ศ. 1955 (พ.ศ. 2498) ไมส่ามารถตัง้รกรากได ้
 

ในฮาวาย มกีารน าด้วงหมดั C. quadrigemina จากฝรัง่เศส ผ่านออสเตรเลยีและแคลิฟอร์เนีย
สหรัฐอเมริกา และ แมลงบัว่ (gall midge) (Zeuxidiplosis giardia, Diptera: Cecidomyiidae) จากฝรัง่เศส      
ผ่านสหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี และนิวซแีลนด ์เช้าไปใชใ้นการควบคุม เมื่อ ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508) และแมลง
ทัง้สองชนิดรว่มกนั ใหผ้ลในการควบคุมอยา่งดเียีย่ม 

 
4.1.6 การควบคมุต้นโคลงเคลงขนต่อม Clidemia hirta ในฟิจิ 
 

ต้นโคลง เคลงขนต่อม  Koster’s curse หรือ  soapbush, Clidemia hirta (Melastomataceae)             
(ภาพที ่4.10)  เป็นพชืทีม่เีขตแพร่กระจายดัง้เดมิอยู่ในทวปีอเมรกิากลาง หมู่เกาะเวสต์อนิดสี และทวปีอเมรกิา
ใต้ และถือว่าเป็นชนิดพนัธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ( invasive alien species – IAS) ที่ส าคญัชนิดหนึ่งโดยองค์การ
ระหว่างประเทศเพื่อการอนุรกัษ์ธรรมชาต ิ(International Union for Conservation of Nature – IUCN) 
 

ต้นโคลงเคลงขนต่อม C. hirta จากท้องถิ่นเดมิในอเมรกิากลาง เริม่ระบาดเข้าไปที่หมู่เกาะฟิจ ิ
ออสเตรเลีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศรีลังกา และ ฮาวาย เป็นที่ รู้จกักันว่าเริ่มต้นมาตัง้แต่ ค.ศ. 1920         
(พ.ศ. 2463) ในหมู่เกาะฟิจ ิในมหาสมุทรแปซิฟิก และมชีื่อสามญันอกจาก soapbush ในภาษาอังกฤษคอื 
Koster’s curse ซึง่เป็นชื่อทีไ่มถู่กตอ้งนกั  
 

Evenhuis (2014) ได้สบืค้นความเป็นมาของชื่อสามญันี้ว่าชื่อที่ถูกต้องควรจะเป็น “Parr’s curse” 
เพราะมคีวามเขา้ใจผดิว่า Carl H. Köster ผูเ้ริม่ท าการปลกูกาแฟในฟิจ ิในช่วง ค.ศ. 1880-1886 น าเมลด็กาแฟ
เขา้มาปลกูจากกูยานา (Guyana) ทางตอนเหนือของทวปีอเมรกิาใต ้และมเีมลด็ของตน้โคลงเคลงขนต่อมปะปน
ตดิมาดว้ยโดยไม่ตัง้ใจ ต่อมา C. hirta เริม่ระบาดเขา้ไปในสวนมะพรา้วและพืน้ทีอ่ื่นอย่างรุนแรงเมื่อ ค.ศ.1920 
(พ.ศ. 2463)  และ เขา้ใจกนัว่าระบาดมาจากไรก่าแฟของ Carl H. Köster เป็น “ค าสาปแช่ง” (curse) จงึเรยีกชื่อ
เป็น “Köster’s curse” (อกัษรตวั o ม ีumlaut หรอื ö) แต่ขอ้มลูอกีขอ้มลูหนึ่งกล่าวว่าผูท้ีน่่าจะเป็นผูน้ า C. hirta 
เขา้มาในฟิจมิากกว่า โดยตัง้ใจน ามาเป็นไมป้ระดบัคอื William Fillingham Parr (1844-1912) โดยน าเขา้มาจาก
บราซลิ พร้อมกบัไม้ประดบัอื่น ๆ อีกหลายชนิด แล้วระบาดออกไปทัว่เกาะ ท าให้ Carl H. Köster เป็นผู้รบั
เคราะห์แทน ต่อจากนัน้จงึมคีวามพยายามพสิูจน์ขอ้เทจ็จรงิ โดยมผีู้ไปสอบถามบุตรชายของ Carl H. Köster 
ว่าใครเป็นผูน้ า C. hirta เขา้มากนัแน่  
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เพราะบิดาของตนกลายเป็นผู้ต้องหา ค าตอบคือ “Parr” แต่ผู้พิสูจน์ได้ยินว่าเป็น “Pa” หรือ        
“พ่อ” จงึยนืยนัว่าชื่อสามญั “Köster’s curse” ซึ่งบางทเีขยีนเป็น “Koster’s curse” นัน้ถูกต้องแล้ว  ในส่วนตวั
ของ Carl H. Köster ก็พยายามแก้ไขชื่อให้ถูกต้อง แต่ไม่ประสบความส าเรจ็ และเสยีชวีติไปเมื่อ ค.ศ.1820 
(พ.ศ. 2643) นัน้เอง  และหลายคนกล่าวว่าเขยีนเป็น “Koster’s curse” ไมไ่ดเ้ขยีนเป็น “Köster’s curse”  
 

ในการควบคุมต้นโคลงเคลงขนต่อมโดยชวีวธิใีนฟิจ ิมกีารน าเพลีย้ไฟ Clidemia thrips,  Liothrips 
urichi (Thysanoptera:  Phlaeothripidae)  (ภาพที่  4.10)  จากตรินิแดด เข้าไปใช้ตัง้แต่เมื่อ  ค.ศ. 1930            
(พ.ศ. 2473) สามารถควบคุม C. hirta ไดเ้ป็นอย่างด ีลดค่าใชจ้า่ยในการควบคุมถงึรอ้ยละ 75 กบัมกีารน าเข้า
ไปใชใ้น ฮาวายเมื่อ ค.ศ. 1953 (พ.ศ. 2496) ซึง่สามารถตัง้รกรากไดด้บีนเกาะโอวาฮู (Oahu) เกาะมาว ี(Maui) 
และเกาะฮาวาย (Hawaii) (Julien & Griffiths, 1998)  
  

 
ภาพท่ี 4.10  ตน้โคลงเคลงขนต่อม soap bush หรอื Koster’s curse, Clidemia hirta และ เพลีย้ไฟ           

ตน้โคลงเคลงขนต่อม Liothrips urichi (แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Wikipedia,                
TheFree Encyclopedia) 
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ส่วนในแคนาดา ไดม้กีารน าดว้ง C. hyperici จากประเทศองักฤษผ่านออสเตรเลยีและสหรฐัอเมรกิา 
และ C. quadrigemina จากประเทศฝรัง่เศสผ่านออสเตรเลียและสหรฐัอเมริกา เข้าไปใช้เมื่อ ค.ศ. 1951       
(พ.ศ. 2494) และ ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495) ตามล าดบั และไดร้บัผลเป็นทีน่่าพอใจ ส่วนดว้ง A. hyperici ทีน่ าเขา้
จากฝรัง่เศสผ่านสหรฐัอเมรกิา เมือ่ ค.ศ. 1955 (พ.ศ. 2498) ไมส่ามารถตัง้รกรากได ้
 

ในฮาวาย มกีารน าด้วงหมดั C. quadrigemina จากฝรัง่เศส ผ่านออสเตรเลยีและแคลิฟอร์เนีย
สหรัฐอเมริกา และ แมลงบัว่ (gall midge) (Zeuxidiplosis giardia, Diptera: Cecidomyiidae) จากฝรัง่เศส      
ผ่านสหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี และนิวซแีลนด ์เช้าไปใชใ้นการควบคุม เมื่อ ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508) และแมลง
ทัง้สองชนิดรว่มกนั ใหผ้ลในการควบคุมอยา่งดเียีย่ม 

 
4.1.6 การควบคมุต้นโคลงเคลงขนต่อม Clidemia hirta ในฟิจิ 
 

ต้นโคลง เคลงขนต่อม  Koster’s curse หรือ  soapbush, Clidemia hirta (Melastomataceae)             
(ภาพที ่4.10)  เป็นพชืทีม่เีขตแพร่กระจายดัง้เดมิอยู่ในทวปีอเมรกิากลาง หมู่เกาะเวสต์อนิดสี และทวปีอเมรกิา
ใต้ และถือว่าเป็นชนิดพนัธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ( invasive alien species – IAS) ที่ส าคญัชนิดหนึ่งโดยองค์การ
ระหว่างประเทศเพื่อการอนุรกัษ์ธรรมชาต ิ(International Union for Conservation of Nature – IUCN) 
 

ต้นโคลงเคลงขนต่อม C. hirta จากท้องถิ่นเดมิในอเมรกิากลาง เริม่ระบาดเข้าไปที่หมู่เกาะฟิจ ิ
ออสเตรเลีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศรีลังกา และ ฮาวาย เป็นที่ รู้จกักันว่าเริ่มต้นมาตัง้แต่ ค.ศ. 1920         
(พ.ศ. 2463) ในหมู่เกาะฟิจ ิในมหาสมุทรแปซิฟิก และมชีื่อสามญันอกจาก soapbush ในภาษาอังกฤษคอื 
Koster’s curse ซึง่เป็นชื่อทีไ่มถู่กตอ้งนกั  
 

Evenhuis (2014) ได้สบืค้นความเป็นมาของชื่อสามญันี้ว่าชื่อที่ถูกต้องควรจะเป็น “Parr’s curse” 
เพราะมคีวามเขา้ใจผดิว่า Carl H. Köster ผูเ้ริม่ท าการปลกูกาแฟในฟิจ ิในช่วง ค.ศ. 1880-1886 น าเมลด็กาแฟ
เขา้มาปลกูจากกูยานา (Guyana) ทางตอนเหนือของทวปีอเมรกิาใต ้และมเีมลด็ของตน้โคลงเคลงขนต่อมปะปน
ตดิมาดว้ยโดยไม่ตัง้ใจ ต่อมา C. hirta เริม่ระบาดเขา้ไปในสวนมะพรา้วและพืน้ทีอ่ื่นอย่างรุนแรงเมื่อ ค.ศ.1920 
(พ.ศ. 2463)  และ เขา้ใจกนัว่าระบาดมาจากไรก่าแฟของ Carl H. Köster เป็น “ค าสาปแช่ง” (curse) จงึเรยีกชื่อ
เป็น “Köster’s curse” (อกัษรตวั o ม ีumlaut หรอื ö) แต่ขอ้มลูอกีขอ้มลูหนึ่งกล่าวว่าผูท้ีน่่าจะเป็นผูน้ า C. hirta 
เขา้มาในฟิจมิากกว่า โดยตัง้ใจน ามาเป็นไมป้ระดบัคอื William Fillingham Parr (1844-1912) โดยน าเขา้มาจาก
บราซลิ พร้อมกบัไม้ประดบัอื่น ๆ อีกหลายชนิด แล้วระบาดออกไปทัว่เกาะ ท าให้ Carl H. Köster เป็นผู้รบั
เคราะห์แทน ต่อจากนัน้จงึมคีวามพยายามพสิูจน์ขอ้เทจ็จรงิ โดยมผีู้ไปสอบถามบุตรชายของ Carl H. Köster 
ว่าใครเป็นผูน้ า C. hirta เขา้มากนัแน่  
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เพราะบิดาของตนกลายเป็นผู้ต้องหา ค าตอบคือ “Parr” แต่ผู้พิสูจน์ได้ยินว่าเป็น “Pa” หรือ        
“พ่อ” จงึยนืยนัว่าชื่อสามญั “Köster’s curse” ซึ่งบางทเีขยีนเป็น “Koster’s curse” นัน้ถูกต้องแล้ว  ในส่วนตวั
ของ Carl H. Köster ก็พยายามแก้ไขชื่อให้ถูกต้อง แต่ไม่ประสบความส าเรจ็ และเสยีชวีติไปเมื่อ ค.ศ.1820 
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ภาพท่ี 4.10  ตน้โคลงเคลงขนต่อม soap bush หรอื Koster’s curse, Clidemia hirta และ เพลีย้ไฟ           

ตน้โคลงเคลงขนต่อม Liothrips urichi (แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Wikipedia,                
TheFree Encyclopedia) 
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4.2 การควบคมุพืชสารเสพติดโดยชีววิธี (Biological Control of Narcotic Plants) 
 

การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีไม่จ ากดัขอบเขตในการด าเนินการเฉพาะพชืทีถ่อืว่าเป็นวชัพชืเท่านัน้ 
แต่จะรวมไปถงึพชืชนิดอื่น ๆ ทีถ่อืว่าเป็นพชืทีไ่ม่ต้องการ (unwanted plants) ดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิง่พชืทีถ่อื
ว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย (illicit plants) หรอืพชืสารเสพตดิ (narcotic plants) ด้วย เช่น ฝ่ิน (opium poppy) 
(Papaver somniferum, Papaveraceae) ซึ่งเป็นวตัถุดบิในการผลติฝ่ินดิบ มอร์ฟีน (morphine) และเฮโรอีน 
(heroin) กญัชา (cannabis, marijuana) (Cannabis sativa indica, Cannabaceae) โดยการใช้ใบ ยอดช่อดอก 
และกิง่กา้นน ามาตากแดดจนแหง้ แลว้บดใหล้ะเอยีด แลว้น ามาสบูในบอ้งกญัชา หรอืน ามามว้นผสมกบับุหรีเ่พื่อ
ใช้ในการเสพ และโคคา(coca) (Erythroxylum coca และ Erythroxylum novogranatense, Erythroxylaceae) 
ซึ่งมกีารใช้ใบเป็นวตัถุดบิในการสกดัสารโคเคน (cocaine) เป็นต้น ตวักระท าการควบคุมพชืสารเสพติดโดย     
ชวีวธิ ีทีม่กีารแสวงหา ทดสอบ และ น ามาใชป้ระโยชน์ เป็นทัง้แมลงชนิดต่าง ๆ และเชือ้โรคพชื ในการใช้เชื้อ
โรคพชืมกีารวจิยัและพฒันาก้าวหน้าไปจนถงึการพฒันาสูตรส าเรจ็ ( formulation) คล้ายกบัสารเคมสีงัเคราะห์ 
ในรปูแบบของ “สารก าจดัวชัพชืชวีภาพ” (biological herbicides หรอื mycoherbicides) 
 
4.2.1 การควบคมุต้นฝ่ิน (Papaver somniferum) 
 

ในกรณีของการควบคุมต้นฝ่ิน มกีารส ารวจหาแมลงศตัรูต้นฝ่ินในยุโรป และพบด้วงงวง 2 ชนิด     
ที่มศีกัยภาพที่จะน ามาใช้ควบคุมต้นฝ่ินโดยชวีวธิไีด้ Rizza et al. (1980) ทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพชื
อาศยัของด้วงงวง Neoglocianus maculaalba (= Ceutorhynchus maculaalba) (Coleoptera: Curculionidae) 
(ภาพที่ 4.13) ในห้องปฏบิตักิารของกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ (USDA) ในกรุงโรมประเทศอติาล ีด้วงตวัเตม็วยั     
จะเจาะรวูางไข่บนฝักดอก (capsule) และตวัหนอนจะกนิเมลด็ฝ่ินอยู่ภายในฝัก และทัง้ตวัเตม็วยัและตวัหนอน
จะท าลายฝัก 
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ภาพท่ี 4.13 ดว้งงวงตวัเตม็วยัและตวัหนอนของ Neoglocianus maculaalba และ การท าลายฝักและ           
เมลด็ฝ่ิน  (แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Wikipedia, The Free Encyclopedia) 

 
Buckingham et al. (1983) ทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพืชอาศัยของด้วงงวงกินรากต้นฝ่ิน 

( poppy root weevil)  ( Stenocarus ruficornis, Coleoptera:  Curculionidae)  ( =  Stenocarus fuliginosus)            
ในอติาล ี S. ruficornis เป็นศตัรพูชืทีส่ าคญัของฝ่ินที่มกีารเพาะปลูกในยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสาธารณรฐั
เชก็ (Czech Republic)  โดยตวัเต็มวยัจะกนิใบและวางไข่บนใบ ตวัหนอนจะชอนใบอยู่ประมาณหน่ึงวนั แล้ว    
จะคลานลงดนิเพื่อลงกนิรากของตน้ฝ่ิน (ภาพที ่4.14) 

 

 
 
ภาพท่ี 4.14  ดว้งงวงตวัเตม็วยั Stenocarus ruficornis กนิใบ และความเสยีหายจากหนอนทีก่นิรากตน้ฝ่ิน

(แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Wikipedia, The Free Encyclopedia และ Jlfi Rotrekl, 2013) 
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ภาพท่ี 4.14  ดว้งงวงตวัเตม็วยั Stenocarus ruficornis กนิใบ และความเสยีหายจากหนอนทีก่นิรากตน้ฝ่ิน

(แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Wikipedia, The Free Encyclopedia และ Jlfi Rotrekl, 2013) 
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นอกจากนัน้ มกีารศึกษาศักยภาพของเชื้อราเพื่อการควบคุมต้นฝ่ินด้วย  เช่น เชื้อรา Crivellia 
papaveracea และ Brachycladium papaveris (Foster et al., 2008) นอกเหนือไปจากการแยกสายพนัธุเ์ชื้อรา
ชนิดอื่น ๆ ที่อาจมคีวามเฉพาะเจาะจงในการท าลายต้นฝ่ินได้ เช่น Fusarium oxysporum และ Rhizoctonia 
callae ในรสัเซยี เป็นตน้ 

 
4.2.2 การควบคมุต้นกญัชา (Cannabis sativa indica) 
 

ในส่วนของการควบคุมต้นกญัชา Kalacska et al. (2016) รายงานว่านอกเหนือไปจากเชื้อราแลว้ 
กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ (USDA) รายงานว่าแมลงทีม่ศีกัยภาพการควบคุมต้นกญัชาทีพ่บจากการส ารวจในยุโรป
และเอเชยี คอื ดว้งงวง Cardipennis rubripes และ ดว้งงวง Rhinoncus percarpus (Coleoptera: Curculionidae) 
ด้วงหมัด Psylloides attenuata (Coleoptera: Chrysomelidae) หนอน European hemp borer, Grapholita 
delineana (Lepidoptera:  Tortricidae)  (ภาพที่  4.15)  และ ต่อสน (sawfly)  (Cladius (= Trichiocampus) 
cannabis, Hymenoptera: Tenthredinidae)  ในยุโรปพบว่าแมลงที่ท าความเสยีหายใหแ้ก่ต้นกญัชามากที่สุดมี
อยู่สองชนิดคือ หนอนเจาะล าต้นข้าวโพดยุโรป (European corn borer) (Ostrinia nubilalis, Lepidoptera: 
Crambidae) ซึง่เป็นแมลงศตัรพูชืทีส่ าคญัของขา้วโพดในยโุรป และ หนอนเจาะล าต้น G. delineana ส่วนเชือ้รา
ทีเ่หมาะสมส าหรบัการควบคุมตน้กญัชาทีพ่บในประเทศอติาลคีอื เชือ้รา Fusarium oxysporum f. sp. cannabis 
(McCain & Noviello, 1985) 
 

 
 
ภาพท่ี 4.15 ตน้กญัชา ผเีสือ้ตวัเตม็วยั หนอน และดกัแด ้ของ European hemp, borer Grapholita 

delineana(แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Michigan’s Organic Medical Marijuana Caregiver 
Services Forum; xespok.net และ Wikipedia, The Free Encyclopedia) 
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4.2.3 การควบคมุต้นโคคา (Erythroxylum coca และ Erythroxylum novogranatense) 
 

การควบคุมต้นโคคาในโคลอมเบียและเปรู มกีารเพาะเลี้ยงหนอนผีเสื้อ tussock moth (Eloria 
noyesi, Lepidoptera: Lymantriidae) (ภาพที ่4.16) น าไปปลดปล่อยเพื่อเป็นการควยคุมตน้โคคา ในโคลอมเบยี
นัน้ นอกจากการตดัต้นท าลายในภาคพื้นดนิแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้การฉีดพ่นสารไกลโฟเสตทางอากาศ 
คลา้ยกนักบัการพ่นสาร 2,4,5-T ทีเ่รยีกว่า “ฝนเหลอืง” (Agent Orange) ทางอากาศใหต้้นไมต้าย โดยกองทพั
ของสหรฐัอเมรกิาในช่วงสงครามเวยีดนาม ในการควบคุมต้นโคคา กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ (USDA) ไดพ้ฒันา
เชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. erythroxyli จากตัวอย่างที่รวบรวมได้จากประเทศเปรูและเกาะคาวาย 
(Kauai Island) ในหมูเ่กาะฮาวาย เพื่อการฉีดพ่นทางอากาศในการท าลายต้นโคคา  

 

 
 

ภาพท่ี 4.16  ตน้โคคา Erythroxylum coca และ E. novogranatense และ ผเีสือ้ Eloria noyesi ตวัเตม็วยั       
และหนอนกนิใบตน้โคคา (แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Google.com/image และ Wikipedia,        
The Free Encyclopedia) 

 

 
โครงการควบคุมพชืสารเสพตดิโดยชวีวธิสี่วนใหญ่ทีไ่ดก้ล่าวมานัน้ เป็นโครงการทีด่ าเนินการโดย

กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ หรอื USDA ซึ่งมทีุนสนับสนุนสูงถึง 13 ล้านเหรยีญสหรฐั แต่โครงการต้องยุติลง
หลงัจากการด าเนินงานได้เพยีงปีเดยีวเมื่อ พ.ศ. 2548 และใช้ทุนไปเพยีง 3 ล้านเหรยีญเท่านัน้ ด้วยเหตุผล    
ต่าง ๆ แต่เหตุผลหนึ่งเป็นเพราะว่าการด าเนินการอาจเป็นการโยงไปถงึการไม่ปฏบิตัติาม (non-compliance) 
พนัธกรณีของอนุสญัญาการหา้มอาวุธชวีภาพ (Biological Weapons Convention – BWC หรอื Biological and 
Toxin Weapons Convention – BTWC) ขององค์การสหประชาชาติ ที่สหรฐัอเมริกาและอีกหลายประเทศ
รวมทัง้ประเทศไทยเป็นภาค ี(Parties) อยู่ดว้ย ตลอดจนการต่อต้านและการกล่าวหาว่าโครงการเหล่านัน้ อาจ
เป็นการแอบแฝงการพฒันา “สารชีวภาพ” (biological agents) ที่สามารถน าไปใช้ใน “การก่อการร้ายทาง
ชวีภาพ” (bioterrorism) หรอื “การก่อการรา้ยทางการเกษตร” (agroterrorism) ได ้
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ชนิดอื่น ๆ ที่อาจมคีวามเฉพาะเจาะจงในการท าลายต้นฝ่ินได้ เช่น Fusarium oxysporum และ Rhizoctonia 
callae ในรสัเซยี เป็นตน้ 

 
4.2.2 การควบคมุต้นกญัชา (Cannabis sativa indica) 
 

ในส่วนของการควบคุมต้นกญัชา Kalacska et al. (2016) รายงานว่านอกเหนือไปจากเชื้อราแลว้ 
กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ (USDA) รายงานว่าแมลงทีม่ศีกัยภาพการควบคุมต้นกญัชาทีพ่บจากการส ารวจในยุโรป
และเอเชยี คอื ดว้งงวง Cardipennis rubripes และ ดว้งงวง Rhinoncus percarpus (Coleoptera: Curculionidae) 
ด้วงหมัด Psylloides attenuata (Coleoptera: Chrysomelidae) หนอน European hemp borer, Grapholita 
delineana (Lepidoptera:  Tortricidae)  (ภาพที่  4.15)  และ ต่อสน (sawfly)  (Cladius (= Trichiocampus) 
cannabis, Hymenoptera: Tenthredinidae)  ในยุโรปพบว่าแมลงที่ท าความเสยีหายใหแ้ก่ต้นกญัชามากที่สุดมี
อยู่สองชนิดคือ หนอนเจาะล าต้นข้าวโพดยุโรป (European corn borer) (Ostrinia nubilalis, Lepidoptera: 
Crambidae) ซึง่เป็นแมลงศตัรพูชืทีส่ าคญัของขา้วโพดในยโุรป และ หนอนเจาะล าต้น G. delineana ส่วนเชือ้รา
ทีเ่หมาะสมส าหรบัการควบคุมตน้กญัชาทีพ่บในประเทศอติาลคีอื เชือ้รา Fusarium oxysporum f. sp. cannabis 
(McCain & Noviello, 1985) 
 

 
 
ภาพท่ี 4.15 ตน้กญัชา ผเีสือ้ตวัเตม็วยั หนอน และดกัแด ้ของ European hemp, borer Grapholita 

delineana(แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Michigan’s Organic Medical Marijuana Caregiver 
Services Forum; xespok.net และ Wikipedia, The Free Encyclopedia) 
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4.2.3 การควบคมุต้นโคคา (Erythroxylum coca และ Erythroxylum novogranatense) 
 

การควบคุมต้นโคคาในโคลอมเบียและเปรู มกีารเพาะเลี้ยงหนอนผีเสื้อ tussock moth (Eloria 
noyesi, Lepidoptera: Lymantriidae) (ภาพที ่4.16) น าไปปลดปล่อยเพื่อเป็นการควยคุมตน้โคคา ในโคลอมเบยี
นัน้ นอกจากการตดัต้นท าลายในภาคพื้นดนิแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้การฉีดพ่นสารไกลโฟเสตทางอากาศ 
คลา้ยกนักบัการพ่นสาร 2,4,5-T ทีเ่รยีกว่า “ฝนเหลอืง” (Agent Orange) ทางอากาศใหต้้นไมต้าย โดยกองทพั
ของสหรฐัอเมรกิาในช่วงสงครามเวยีดนาม ในการควบคุมต้นโคคา กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ (USDA) ไดพ้ฒันา
เชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. erythroxyli จากตัวอย่างที่รวบรวมได้จากประเทศเปรูและเกาะคาวาย 
(Kauai Island) ในหมูเ่กาะฮาวาย เพื่อการฉีดพ่นทางอากาศในการท าลายต้นโคคา  

 

 
 

ภาพท่ี 4.16  ตน้โคคา Erythroxylum coca และ E. novogranatense และ ผเีสือ้ Eloria noyesi ตวัเตม็วยั       
และหนอนกนิใบตน้โคคา (แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Google.com/image และ Wikipedia,        
The Free Encyclopedia) 

 

 
โครงการควบคุมพชืสารเสพตดิโดยชวีวธิสี่วนใหญ่ทีไ่ดก้ล่าวมานัน้ เป็นโครงการทีด่ าเนินการโดย

กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ หรอื USDA ซึ่งมทีุนสนับสนุนสูงถึง 13 ล้านเหรยีญสหรฐั แต่โครงการต้องยุติลง
หลงัจากการด าเนินงานได้เพยีงปีเดยีวเมื่อ พ.ศ. 2548 และใช้ทุนไปเพยีง 3 ล้านเหรยีญเท่านัน้ ด้วยเหตุผล    
ต่าง ๆ แต่เหตุผลหนึ่งเป็นเพราะว่าการด าเนินการอาจเป็นการโยงไปถงึการไม่ปฏบิตัติาม (non-compliance) 
พนัธกรณีของอนุสญัญาการหา้มอาวุธชวีภาพ (Biological Weapons Convention – BWC หรอื Biological and 
Toxin Weapons Convention – BTWC) ขององค์การสหประชาชาติ ที่สหรฐัอเมริกาและอีกหลายประเทศ
รวมทัง้ประเทศไทยเป็นภาค ี(Parties) อยู่ดว้ย ตลอดจนการต่อต้านและการกล่าวหาว่าโครงการเหล่านัน้ อาจ
เป็นการแอบแฝงการพฒันา “สารชีวภาพ” (biological agents) ที่สามารถน าไปใช้ใน “การก่อการร้ายทาง
ชวีภาพ” (bioterrorism) หรอื “การก่อการรา้ยทางการเกษตร” (agroterrorism) ได ้
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4.3 การควบคมุวชัพืชโดยชีววิธีในประเทศไทย (Biological Control of Weeds in Thailand) 
 

ส าหรบัประเทศไทย มกีารเริม่ต้นการด าเนินงานการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีมาตัง้แต่ พ.ศ. 2517 
(บรรพต ณ ป้อมเพชร และ คณะ, 2520; บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2521, 2525a, b, 2528a; Napompeth, 1982, 
1989)  โดยภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร และ ศูนย์วิจ ัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่ งชาติ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ในขณะนัน้ และมวีชัพชืในเป้าหมายทัง้หมดรวม 10 ชนิด ประกอบด้วยวชัพชืบก 
(terrestrial weeds) รวม 4 ชนิด คอื ผกัขมหนาม (spiny amaranth) (Amaranthus spinosus, Amaranthaceae) 
ส าบ เ สือ  (Siam weed)  (Chromolaena odorata, Asteraceae)  โ ค ล ง เ ค ล ง  (melastoma)  (Melastoma 
malabathricum, Melastomataceae) และ ไมยราบยกัษ์ (giant sensitive plant) (Mimosa pigra, Mimosaceae) 
(บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2524) และ วชัพชืน ้า (aquatic weeds) รวม 6 ชนิด คอืผกัเป็ดน ้า (alligator weed) 
( Alternanthera philoxeroides, Amaranthaceae)  ผั ก ต บ ช ว า ( water hyacinth)  ( Eichhornia crassipes, 
Pontederiaceae) (ววิฒัน์ เสอืสะอาด, โกศล เจรญิสม และ บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2522; อนิทวฒัน์ บุรคี า และ 
บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2523; บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2528 (Saengyot, 2018) สาหร่ายหางกระรอก (hydrilla) 
(Hydrilla verticillata, Hydrocharitaceae) (Subchucherdwong, 2000) แพงพวย (water primrose) (Ludwigia 
adscendens, Onagraceae) จอก (water lettuce) (Pistia stratiotes, Araceae) (ววิฒัน์ เสอืสะอาด และ บรรพต 
ณ ป้อมเพชร, 2521; Suasa-ard, 1976; Suasa-ard & Napompeth, 1978) และ จอกหูหนู (salvinia) (Salvinia 
cucullata, Salviniaceae) (Nasaree,1986) 
 

ต่อจากนัน้มกีารเลอืกวชัพชืในเป้าหมายทีม่กีารด าเนินการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิเพิม่เตมิ
อกีหลายชนิดทีจ่ดัว่าเป็นชนิดพนัธุต่์างถิน่ทีร่กุราน (invasive alien species –IAS) ในประเทศไทย (Napompeth 
& Saengyot, 2007)  เ ช่ น  ส าบหมา  (Crofton weed หรือ  Maui pamakani)  (Ageratina adenophora, 
Compositae) (Saengyot, 2018)  นางแย้มป่า หรือ ป้ิงหอม (Honolulu rose) (Clerodendrum chinense, 
Lamiaceae) (Napompeth & Saengyot, 2007; Saengyot & Napompeth, 2008; Saengyot, 2018) ผกากรอง 
(lantana) (Lantana camara, Verbenaceae) และ ขีไ้ก่ยา่น (mile-a-minute) (Mikania micrantha, Asteraceae) 
และ จอกหูหนูยกัษ์ (giant salvinia หรอื Kariba weed) (Salvinia molesta, Salviniaceae) (Saengyot, 2018) 
เป็นตน้ 
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วชัพชืในเป้าหมายทีด่ าเนินการโดยการควบคุมโดยชวีวธิแีบบเพิม่ขยาย (Augmentative biological 
control) เพราะพบว่ามแีมลงศตัรธูรรมชาตใินประเทศทีม่ศีกัยภาพ คอื 
 

1. แพงพวย(Ludwigia adscendens) โดยดว้งหมดัแพงพวย Altica foevicollis           
(Coleoptera: Chrysomelidae)  

2. จอกหหูนู (Salvinia cucullata) โดยดว้ง Bagous nodeiri (Coleoptera: Curculionidae) 
3. ผกัขมหนาม (Amaranthus spinosus) โดยดว้ง Hypolixus truncatulus                

(Coleoptera: Curculionidae) 
4. สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) โดยหนอนแมลงวนั Hydrellia spp.            

(Diptera: Ephydridae) 
5. จอก (Pistia stratiotes) โดยหนอนผเีสือ้ Spodoptera pectinicornis                   

(Lepidoptera: Noctuidae)  
         

วชัพชืในเป้าหมายทีเ่ป็นวชัพชืต่างถิน่ทีร่กุราน (alien invasive weeds) ทีต่อ้งด าเนินการโดยการ
ควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ (Classical biological control) โดยการน าแมลงศตัรธูรรมชาตจิากทอ้งถิน่เดมิ 
หรอืทีม่กีารใชอ้ยู่แลว้ โดยความรว่มมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศ เขา้มาใชเ้ป็นตวักระท าการ
ควบคุม (control agents) คอื 
 

1. หนอนแมลงวนัเจาะยอด (shoot tip borer) Melanagromyza eupatoriella (Diptera: 
Agromyzidae) เพื่อควบคุมสาบเสอื Chromolaena odorata จากตรนิิแดดและโตเบโก         
เมือ่ พ.ศ. 2520 ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2520 ตัง้รกรากได ้แต่การควบคุมใหผ้ลไมเ่ด่นชดั         

2. ดว้งงวงผกัตบชวาลายแตม้ (mottled water hyacinth weevil) Neochetina eichhorniae 
(Coleoptera: Erirhinidae) เพื่อควบคุมผกัตบชวา Eichhornia crassipes จากอารเ์จนตนิา    
ผ่านฟลอรดิา เมือ่ พ.ศ. 2520 ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2522 ตัง้รกราก และแพรก่ระจายไดด้ทีัว่
ประเทศ ใหผ้ลในการควบคุมทีส่มบรูณ์ดพีอสมควร แพรก่ระจายตามธรรมชาตเิขา้ไปใน     
สปป. ลาว กมัพชูา และมาเลเซยี  

3. ดว้งหมดัผกัเป็ด (alligator weed flea beetle) Agasicles hygrophila (Coleoptera: 
Chrysomelidae) เพื่อควบคุมผกัเป็ด Alternanthera philloxeroides จากอารเ์จนตนิา         
ผ่านฟลอรดิา  และออสเตรเลยี เมือ่ พ.ศ. 2524 และ 2525 ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2525          
ตัง้รกรากไดด้ ีและใหผ้ลในการควบคุมทีส่มบรูณ์ 

4. ดว้งหนวดยาว (cerambycid) Milothris irrorata (Coleoptera: Cerambycidae) เพื่อควบคุม
ไมยราบยกัษ์ Mimosa pigra จากอนิโดนีเชยี เมือ่ พ.ศ. 2524 ไมส่ามารถเพาะเลีย้งได ้       
และ    ไมม่กีารปลดปล่อยในภาคสนาม 
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4.3 การควบคมุวชัพืชโดยชีววิธีในประเทศไทย (Biological Control of Weeds in Thailand) 
 

ส าหรบัประเทศไทย มกีารเริม่ต้นการด าเนินงานการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีมาตัง้แต่ พ.ศ. 2517 
(บรรพต ณ ป้อมเพชร และ คณะ, 2520; บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2521, 2525a, b, 2528a; Napompeth, 1982, 
1989)  โดยภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร และ ศูนย์วิจ ัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่ งชาติ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ในขณะนัน้ และมวีชัพชืในเป้าหมายทัง้หมดรวม 10 ชนิด ประกอบด้วยวชัพชืบก 
(terrestrial weeds) รวม 4 ชนิด คอื ผกัขมหนาม (spiny amaranth) (Amaranthus spinosus, Amaranthaceae) 
ส าบ เ สือ  (Siam weed)  (Chromolaena odorata, Asteraceae)  โ ค ล ง เ ค ล ง  (melastoma)  (Melastoma 
malabathricum, Melastomataceae) และ ไมยราบยกัษ์ (giant sensitive plant) (Mimosa pigra, Mimosaceae) 
(บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2524) และ วชัพชืน ้า (aquatic weeds) รวม 6 ชนิด คอืผกัเป็ดน ้า (alligator weed) 
( Alternanthera philoxeroides, Amaranthaceae)  ผั ก ต บ ช ว า ( water hyacinth)  ( Eichhornia crassipes, 
Pontederiaceae) (ววิฒัน์ เสอืสะอาด, โกศล เจรญิสม และ บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2522; อนิทวฒัน์ บุรคี า และ 
บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2523; บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2528 (Saengyot, 2018) สาหร่ายหางกระรอก (hydrilla) 
(Hydrilla verticillata, Hydrocharitaceae) (Subchucherdwong, 2000) แพงพวย (water primrose) (Ludwigia 
adscendens, Onagraceae) จอก (water lettuce) (Pistia stratiotes, Araceae) (ววิฒัน์ เสอืสะอาด และ บรรพต 
ณ ป้อมเพชร, 2521; Suasa-ard, 1976; Suasa-ard & Napompeth, 1978) และ จอกหูหนู (salvinia) (Salvinia 
cucullata, Salviniaceae) (Nasaree,1986) 
 

ต่อจากนัน้มกีารเลอืกวชัพชืในเป้าหมายทีม่กีารด าเนินการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิเพิม่เตมิ
อกีหลายชนิดทีจ่ดัว่าเป็นชนิดพนัธุต่์างถิน่ทีร่กุราน (invasive alien species –IAS) ในประเทศไทย (Napompeth 
& Saengyot, 2007)  เ ช่ น  ส าบหมา  (Crofton weed หรือ  Maui pamakani)  (Ageratina adenophora, 
Compositae) (Saengyot, 2018)  นางแย้มป่า หรือ ป้ิงหอม (Honolulu rose) (Clerodendrum chinense, 
Lamiaceae) (Napompeth & Saengyot, 2007; Saengyot & Napompeth, 2008; Saengyot, 2018) ผกากรอง 
(lantana) (Lantana camara, Verbenaceae) และ ขีไ้ก่ยา่น (mile-a-minute) (Mikania micrantha, Asteraceae) 
และ จอกหูหนูยกัษ์ (giant salvinia หรอื Kariba weed) (Salvinia molesta, Salviniaceae) (Saengyot, 2018) 
เป็นตน้ 
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วชัพชืในเป้าหมายทีด่ าเนินการโดยการควบคุมโดยชวีวธิแีบบเพิม่ขยาย (Augmentative biological 
control) เพราะพบว่ามแีมลงศตัรธูรรมชาตใินประเทศทีม่ศีกัยภาพ คอื 
 

1. แพงพวย(Ludwigia adscendens) โดยดว้งหมดัแพงพวย Altica foevicollis           
(Coleoptera: Chrysomelidae)  

2. จอกหหูนู (Salvinia cucullata) โดยดว้ง Bagous nodeiri (Coleoptera: Curculionidae) 
3. ผกัขมหนาม (Amaranthus spinosus) โดยดว้ง Hypolixus truncatulus                

(Coleoptera: Curculionidae) 
4. สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) โดยหนอนแมลงวนั Hydrellia spp.            

(Diptera: Ephydridae) 
5. จอก (Pistia stratiotes) โดยหนอนผเีสือ้ Spodoptera pectinicornis                   

(Lepidoptera: Noctuidae)  
         

วชัพชืในเป้าหมายทีเ่ป็นวชัพชืต่างถิน่ทีร่กุราน (alien invasive weeds) ทีต่อ้งด าเนินการโดยการ
ควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ (Classical biological control) โดยการน าแมลงศตัรธูรรมชาตจิากทอ้งถิน่เดมิ 
หรอืทีม่กีารใชอ้ยู่แลว้ โดยความรว่มมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศ เขา้มาใชเ้ป็นตวักระท าการ
ควบคุม (control agents) คอื 
 

1. หนอนแมลงวนัเจาะยอด (shoot tip borer) Melanagromyza eupatoriella (Diptera: 
Agromyzidae) เพื่อควบคุมสาบเสอื Chromolaena odorata จากตรนิิแดดและโตเบโก         
เมือ่ พ.ศ. 2520 ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2520 ตัง้รกรากได ้แต่การควบคุมใหผ้ลไมเ่ด่นชดั         

2. ดว้งงวงผกัตบชวาลายแตม้ (mottled water hyacinth weevil) Neochetina eichhorniae 
(Coleoptera: Erirhinidae) เพื่อควบคุมผกัตบชวา Eichhornia crassipes จากอารเ์จนตนิา    
ผ่านฟลอรดิา เมือ่ พ.ศ. 2520 ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2522 ตัง้รกราก และแพรก่ระจายไดด้ทีัว่
ประเทศ ใหผ้ลในการควบคุมทีส่มบรูณ์ดพีอสมควร แพรก่ระจายตามธรรมชาตเิขา้ไปใน     
สปป. ลาว กมัพชูา และมาเลเซยี  

3. ดว้งหมดัผกัเป็ด (alligator weed flea beetle) Agasicles hygrophila (Coleoptera: 
Chrysomelidae) เพื่อควบคุมผกัเป็ด Alternanthera philloxeroides จากอารเ์จนตนิา         
ผ่านฟลอรดิา  และออสเตรเลยี เมือ่ พ.ศ. 2524 และ 2525 ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2525          
ตัง้รกรากไดด้ ีและใหผ้ลในการควบคุมทีส่มบรูณ์ 

4. ดว้งหนวดยาว (cerambycid) Milothris irrorata (Coleoptera: Cerambycidae) เพื่อควบคุม
ไมยราบยกัษ์ Mimosa pigra จากอนิโดนีเชยี เมือ่ พ.ศ. 2524 ไมส่ามารถเพาะเลีย้งได ้       
และ    ไมม่กีารปลดปล่อยในภาคสนาม 



116 
 

 

5. ดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ (bruchid) 2 ชนิด Acanthoscelides puniceus และ                      
A. quadridentatus (Coleoptera: Bruchidae) เพื่อควบคุมไมยราบยกัษ์ Mimosa pigra        
จากเมก็ซโิก  ผ่านออสเตรเลยี เมือ่ พ.ศ. 2526 ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2527 ตัง้รกรากไดด้ ี
แพรก่ระจายไปทุกพืน้ทีใ่นประเทศทีม่กีารระบาดของไมยราบยกัษ์ และใหผ้ลในการควบคุม      
ทีส่มบูรณ์ แพรก่ระจายตามธรรมชาตเิขา้ไปในสหภาพพมา่ สปป.ลาว กมัพชูา มาเลเซยี 
สงิคโปร ์และอนิโดนีเซยี     

6. ด้ ว ง กิ น ใ บ  ( leaf- feeding beetle)  Chlamisus mimosae ( Coleoptera:  Chrysomelidae)            
เพื่อควบคุมไมยราบยักษ์ Mimosa pigra จากบราซิล ผ่านออสเตรเลีย เมื่อ พ.ศ. 2528 
ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2527 ตัง้รกรากไดบ้า้งในภาคเหนือ แต่ไมม่ผีลในการควบคุม 

7. มวนปีกแกว้ตน้ผกากรอง (lantana lace bug) Teleonemia scrupulosa (Hemiptera: Tingidae) 
เพื่อควบคุมต้นผกากรอง Lantana camara จากเม็กซิโก ผ่านฮาวาย และออสเตรเลีย เมื่อ    
พ.ศ. 2528 พบว่าตัง้รกรากไดห้ลงัการปลดปล่อย แต่ไมพ่บว่ามผีลในการควบคุม 

8. หนอนด้วงชอนใบต้นผกากรอง (lantana leaf-mining beetle) Uroplata Girardi (Coleoptera: 
Chrysomelidae) เพื่อควบคุมต้นผกากรอง Lantana camara จากบราซิล ผ่านออสเตรเลีย      
เมือ่ พ.ศ. 2528 พบว่าตัง้รกรากไดห้ลงัการปลดปล่อย แต่ไมพ่บว่ามผีลในการควบคุม 

9. หนอนผเีสือ้ tiger moth, Pareuchaetes pseudoinsulata (Lepidoptera: Arctiidae) for Siam 
weed, Chromolaena odorata เพื่อควบคุมสาบเสอื Chromolaena odorata จากตรนิิแดด    
และโตเบโก ผ่านอนิเดยี และกวม เมือ่ พ.ศ. 2529 และ 2531 ไมส่ามารถตัง้รกรากไดห้ลงั           
การปลดปล่อย 

10. ดว้งงวง Cyrtobagous salviniae (Coleoptera: Erirhinidae) เพื่อควบคุมจอกหหูนู               
Salvinia cucullata จากบราซลิ ผ่านออสเตรเลยี เมือ่ พ.ศ. 2530 ไมส่ามารถเพาะเลีย้ง        
โดยจอกหหูนูได้ 

11. หนอนเจาะล าต้น (mimosa stem-mining moth) Neurostrota gunniella (Lepidoptera: 
Gracillariidae) เพื่อควบคุมไมยราบยกัษ์ Mimosa pigra จากเมก็ซโิก ผ่านออสเตรเลยี        
เมือ่ พ.ศ. 2531 ไม่มกีารปลดปล่อยเพราะในการทดสอบพชือาศยัพบว่าสามารถลงท าลาย            
ผกักระเฉดได ้

12. หนอนผเีสือ้ปีกใส (clearwing moth) Carmenta mimosae (Lepidoptera: Sessiidae)          
เพื่อควบคุมไมยราบยกัษ์ Mimosa pigra จากเมก็ซโิก ผ่านออสเตรเลยี เมือ่ พ.ศ. 2532 
ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2532 ไมพ่บว่าสามารถตัง้รกรากได ้
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13. ดว้งงวงผกัตบชวาลายบัง้ (chevroned water hyacinth weevil) Neochetina bruchi 
(Coleoptera: Erirhinidae) เพื่อควบคุมผกัตบชวา Eichhornia crassipes จากอารเ์จนตนิา     
ผ่านฟลอรดิา และออสเตรเลยี เมือ่ พ.ศ. 2533 ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2533 ตัง้รกรากไดด้ ี       
ทัว่ประเทศ ปะปนไปกบัดว้งงวงผกัตบชวาลายแต้ม ใหผ้ลในการควบคุมทีส่มบรูณ์ดพีอสมควร  

14. ดว้งหมดักนิใบนางแยม้ป่า (clerodendrum leaf beetle) Phyllocharis undulata (Coleoptera: 
Chrysomelidae) เพื่อควบคุมนางแยม้ป่า Clerodendrum chinense จากเวยีดนาม เมือ่      
พ.ศ. 2533 และ 2548  ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2533 และ 2548  สามารถตัง้รกรากได ้            
แต่ผลการควบคุมไมเ่ด่นชดั 

15. ดว้งงวงกนิดอก (flower-feeding weevil) Coelocephalapion aculeum (Coleoptera: 
Apionidae) เพื่อควบคุมไมยราบยกัษ์ Mimosa pigra จากเมก็ซโิก ผ่านออสเตรเลยี            
เมือ่ พ.ศ. 2534 และ 2535 ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2535 ไมพ่บว่าสามารถตัง้รกรากได้ 

16. แมลงวนัท าปม (eupatorium gall fly) Procecidochares utilis (Diptera: Tephritidae)          
เพื่อควบคุมตน้สาบหมา Ageratina adenophora จากเมก็ซโิก ผ่านฮาวาย เมือ่ พ.ศ. 2534    
และ 2535 ปลดปล่อยในปีเดยีวกนั ไมพ่บการตัง้รกราก ตอ้งน าเขา้มาและปลดปล่อยอกีเมือ่ 
พ.ศ. 2535 พบว่าสามารถตัง้รกรากไดด้มีาก และใหผ้ลในการควบคุมทีส่มบูรณ์และ             
พบเหน็ไดอ้ยา่งเด่นชดัในทุกพืน้ทีท่ีม่กีารระบาด 

17. ผเีสือ้ผกัตบชวา (water hyacinth moth) Niphograpta (Sameodes) albiguttalis  
(Lepidoptera: Crambidae) เพื่อควบคุมผกัตบชวา Eichhornia crassipes จากอารเ์จนตนิา 
ผ่านฟลอรดิา และออสเตรเลยี เมือ่ พ.ศ. 2537 ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2538 พบว่าสามารถ      
ตัง้รกรากไดใ้นพืน้ทีลุ่่มแมน่ ้าเจา้พระยาและภาคกลางของประเทศ ใหผ้ลในการ             
ควบคุมเป็นบางส่วนแต่ไมเ่ด่นชดันกั ส่งเขา้ไปใชใ้นมาเลเซยีเมือ่ พ.ศ. 2539 

18. หนอนเจาะหน่อผกัตบชวา (water hyacinth stalk borer) Xubida infusellus (Lepidoptera: 
Crambidae) เพื่อควบคุมผกัตบชวา Eichhornia crassipes จากอเมรกิาใต ้ผ่านฟลอรดิา      
และออสเตรเลยี เมือ่ พ.ศ. 2540 ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2541 ไมพ่บว่าสามารถตัง้รกรากได้ 

19. มวนผกัตบชวา (water hyacinth mirid) Eccritotarsus catarensis (Hemiptera: Miridae)     
เพื่อควบคุมผกัตบชวา Eichhornia crassipes จากบราซลิ ผ่านออสเตรเลยี และโดยการ        
ซือ้จากแอฟรกิาใต ้เมือ่ พ.ศ. 2541) ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2541 ไมส่ามารถตัง้รกรากได ้

20. หนอนแมลงวนัท าปมสาบเสอื (chromolaena gall fly) Cecidochares connexa          
(Diptera: Tephritidae) เพื่อควบคุมสาบเสอื Chromolaena odorata จากตรนิิแดดและโตเบโก 
ผ่านโคลอมเบยี และอนิโดนีเชยี และกวม เมือ่ พ.ศ. 2544 และ 2545 ปลดปล่อยเมือ่         
พ.ศ. 2444 ไมพ่บว่าสามารถตัง้รกรากได ้     
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5. ดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ (bruchid) 2 ชนิด Acanthoscelides puniceus และ                      
A. quadridentatus (Coleoptera: Bruchidae) เพื่อควบคุมไมยราบยกัษ์ Mimosa pigra        
จากเมก็ซโิก  ผ่านออสเตรเลยี เมือ่ พ.ศ. 2526 ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2527 ตัง้รกรากไดด้ ี
แพรก่ระจายไปทุกพืน้ทีใ่นประเทศทีม่กีารระบาดของไมยราบยกัษ์ และใหผ้ลในการควบคุม      
ทีส่มบูรณ์ แพรก่ระจายตามธรรมชาตเิขา้ไปในสหภาพพมา่ สปป.ลาว กมัพชูา มาเลเซยี 
สงิคโปร ์และอนิโดนีเซยี     

6. ด้ ว ง กิ น ใ บ  ( leaf- feeding beetle)  Chlamisus mimosae ( Coleoptera:  Chrysomelidae)            
เพื่อควบคุมไมยราบยักษ์ Mimosa pigra จากบราซิล ผ่านออสเตรเลีย เมื่อ พ.ศ. 2528 
ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2527 ตัง้รกรากไดบ้า้งในภาคเหนือ แต่ไมม่ผีลในการควบคุม 

7. มวนปีกแกว้ตน้ผกากรอง (lantana lace bug) Teleonemia scrupulosa (Hemiptera: Tingidae) 
เพื่อควบคุมต้นผกากรอง Lantana camara จากเม็กซิโก ผ่านฮาวาย และออสเตรเลีย เมื่อ    
พ.ศ. 2528 พบว่าตัง้รกรากไดห้ลงัการปลดปล่อย แต่ไมพ่บว่ามผีลในการควบคุม 

8. หนอนด้วงชอนใบต้นผกากรอง (lantana leaf-mining beetle) Uroplata Girardi (Coleoptera: 
Chrysomelidae) เพื่อควบคุมต้นผกากรอง Lantana camara จากบราซิล ผ่านออสเตรเลีย      
เมือ่ พ.ศ. 2528 พบว่าตัง้รกรากไดห้ลงัการปลดปล่อย แต่ไมพ่บว่ามผีลในการควบคุม 

9. หนอนผเีสือ้ tiger moth, Pareuchaetes pseudoinsulata (Lepidoptera: Arctiidae) for Siam 
weed, Chromolaena odorata เพื่อควบคุมสาบเสอื Chromolaena odorata จากตรนิิแดด    
และโตเบโก ผ่านอนิเดยี และกวม เมือ่ พ.ศ. 2529 และ 2531 ไมส่ามารถตัง้รกรากไดห้ลงั           
การปลดปล่อย 

10. ดว้งงวง Cyrtobagous salviniae (Coleoptera: Erirhinidae) เพื่อควบคุมจอกหหูนู               
Salvinia cucullata จากบราซลิ ผ่านออสเตรเลยี เมือ่ พ.ศ. 2530 ไมส่ามารถเพาะเลีย้ง        
โดยจอกหหูนูได้ 

11. หนอนเจาะล าต้น (mimosa stem-mining moth) Neurostrota gunniella (Lepidoptera: 
Gracillariidae) เพื่อควบคุมไมยราบยกัษ์ Mimosa pigra จากเมก็ซโิก ผ่านออสเตรเลยี        
เมือ่ พ.ศ. 2531 ไม่มกีารปลดปล่อยเพราะในการทดสอบพชือาศยัพบว่าสามารถลงท าลาย            
ผกักระเฉดได ้

12. หนอนผเีสือ้ปีกใส (clearwing moth) Carmenta mimosae (Lepidoptera: Sessiidae)          
เพื่อควบคุมไมยราบยกัษ์ Mimosa pigra จากเมก็ซโิก ผ่านออสเตรเลยี เมือ่ พ.ศ. 2532 
ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2532 ไมพ่บว่าสามารถตัง้รกรากได ้
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13. ดว้งงวงผกัตบชวาลายบัง้ (chevroned water hyacinth weevil) Neochetina bruchi 
(Coleoptera: Erirhinidae) เพื่อควบคุมผกัตบชวา Eichhornia crassipes จากอารเ์จนตนิา     
ผ่านฟลอรดิา และออสเตรเลยี เมือ่ พ.ศ. 2533 ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2533 ตัง้รกรากไดด้ ี       
ทัว่ประเทศ ปะปนไปกบัดว้งงวงผกัตบชวาลายแต้ม ใหผ้ลในการควบคุมทีส่มบรูณ์ดพีอสมควร  

14. ดว้งหมดักนิใบนางแยม้ป่า (clerodendrum leaf beetle) Phyllocharis undulata (Coleoptera: 
Chrysomelidae) เพื่อควบคุมนางแยม้ป่า Clerodendrum chinense จากเวยีดนาม เมือ่      
พ.ศ. 2533 และ 2548  ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2533 และ 2548  สามารถตัง้รกรากได ้            
แต่ผลการควบคุมไมเ่ด่นชดั 

15. ดว้งงวงกนิดอก (flower-feeding weevil) Coelocephalapion aculeum (Coleoptera: 
Apionidae) เพื่อควบคุมไมยราบยกัษ์ Mimosa pigra จากเมก็ซโิก ผ่านออสเตรเลยี            
เมือ่ พ.ศ. 2534 และ 2535 ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2535 ไมพ่บว่าสามารถตัง้รกรากได้ 

16. แมลงวนัท าปม (eupatorium gall fly) Procecidochares utilis (Diptera: Tephritidae)          
เพื่อควบคุมตน้สาบหมา Ageratina adenophora จากเมก็ซโิก ผ่านฮาวาย เมือ่ พ.ศ. 2534    
และ 2535 ปลดปล่อยในปีเดยีวกนั ไมพ่บการตัง้รกราก ตอ้งน าเขา้มาและปลดปล่อยอกีเมือ่ 
พ.ศ. 2535 พบว่าสามารถตัง้รกรากไดด้มีาก และใหผ้ลในการควบคุมทีส่มบูรณ์และ             
พบเหน็ไดอ้ยา่งเด่นชดัในทุกพืน้ทีท่ีม่กีารระบาด 

17. ผเีสือ้ผกัตบชวา (water hyacinth moth) Niphograpta (Sameodes) albiguttalis  
(Lepidoptera: Crambidae) เพื่อควบคุมผกัตบชวา Eichhornia crassipes จากอารเ์จนตนิา 
ผ่านฟลอรดิา และออสเตรเลยี เมือ่ พ.ศ. 2537 ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2538 พบว่าสามารถ      
ตัง้รกรากไดใ้นพืน้ทีลุ่่มแมน่ ้าเจา้พระยาและภาคกลางของประเทศ ใหผ้ลในการ             
ควบคุมเป็นบางส่วนแต่ไมเ่ด่นชดันกั ส่งเขา้ไปใชใ้นมาเลเซยีเมือ่ พ.ศ. 2539 

18. หนอนเจาะหน่อผกัตบชวา (water hyacinth stalk borer) Xubida infusellus (Lepidoptera: 
Crambidae) เพื่อควบคุมผกัตบชวา Eichhornia crassipes จากอเมรกิาใต ้ผ่านฟลอรดิา      
และออสเตรเลยี เมือ่ พ.ศ. 2540 ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2541 ไมพ่บว่าสามารถตัง้รกรากได้ 

19. มวนผกัตบชวา (water hyacinth mirid) Eccritotarsus catarensis (Hemiptera: Miridae)     
เพื่อควบคุมผกัตบชวา Eichhornia crassipes จากบราซลิ ผ่านออสเตรเลยี และโดยการ        
ซือ้จากแอฟรกิาใต ้เมือ่ พ.ศ. 2541) ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2541 ไมส่ามารถตัง้รกรากได ้

20. หนอนแมลงวนัท าปมสาบเสอื (chromolaena gall fly) Cecidochares connexa          
(Diptera: Tephritidae) เพื่อควบคุมสาบเสอื Chromolaena odorata จากตรนิิแดดและโตเบโก 
ผ่านโคลอมเบยี และอนิโดนีเชยี และกวม เมือ่ พ.ศ. 2544 และ 2545 ปลดปล่อยเมือ่         
พ.ศ. 2444 ไมพ่บว่าสามารถตัง้รกรากได ้     
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นอกจากนัน้ ยงัมกีารน าศตัรธูรรมชาตขิองวชัพชืทีม่อียู่ประเทศไทย เขา้ไปใชใ้นประเทศอื่น ดงันี้ คอื 
 

1. ดว้งงวงผกัตบชวาลายแตม้ (mottled water hyacinth weevil) (Neochetina eichhorniae, 
Coleoptera: Erirhinidae) เพื่อควบคุมผกัตบชวา Eichhornia crassipes ใหแ้ก่ ศรลีงักา   
(พ.ศ. 2522, 2548 และ 2557) สหภาพพมา่ (พ.ศ. 2522) อนิเดยี (พ.ศ. 2522) เวยีดนาม 
(พ.ศ. 2533) ประเทศจนี (พ.ศ. 2535) ฟิลปิปินส ์(พ.ศ. 2535) และไตห้วนั (พ.ศ. 2537). 

2. ดว้งงวงผกัตบชวาลายบัง้ (chevroned water hyacinth weevil) (Neochetina bruchi, 
Coleoptera: Erirhinidae) เพื่อควบคุมผกัตบชวา Eichhornia crassipes ใหแ้ก่ฟิลปิปินส ์
(พ.ศ. 2535) ไตห้วนั (พ.ศ.2537) และ ศรลีงักา (พ.ศ. 2548 และ 2557). 

3. ผเีสือ้หนนอนจอก (water lettuce moth) (Spodoptera pectinicornis,               
Lepidoptera: Noctuidae) เพื่อควบคุมจอก Pistia stratiotes ใหแ้ก่ฟลอรดิา         
สหรฐัอเมรกิา (พ.ศ. 2523 และ 2537) 

4. หนอนผเีสือ้เสอื (tiger moth) (Pareuchaetes pseudoinsulata, Lepidoptera: Arctiidae)     
จากโคโลนีในโรงเลีย้งแมลง เพื่อควบคุมตน้สาบเสอื ใหแ้ก่เวยีดนาม (พ.ศ. 2532) 

5. ดว้งเจาะเมลด็ (seed bruchid) ไมยราบยกัษ์ 2 ชนิดคอื Acanthoscelides puniceus         
และ A. quadridentatus (Coleoptera: Bruchidae) เพื่อควบคุมไมยราบยกัษ์ Mimosa pigra 
ใหแ้ก่เวยีดนาม (พ.ศ. 2533) และแพรก่ระจายตามธรรมชาต ิเขา้ไปในสหภาพพม่า        
สปป.ลาว กมัพูชา มาเลเซยี สงิคโ์ปร ์และอนิโดนีเซยี และ ส่งกลบัไปใหอ้อสเตรเลยี        
(พ.ศ. 2534) ใชเ้พาะเลีย้งและปลดปล่อยเพิม่เตมิ เพราะการปลดปล่อยในออสเตรเลยี         
ไมส่ามารถตัง้รกรากไดด้เีช่นในประเทศไทย (W. Forno, pers. com.) 

6. ผเีสือ้ผกัตบชวา (water hyacinth moth) (Niphograpta (Sameodes) albiguttalis, 
(Lepidoptera: Crambidae) เพื่อควบคุมผกัตบชวา Eichhornia crassipes ใหแ้ก่       
มาเลเซยี (พ.ศ. 2539) 

7. แมลงวนัหนอนชอนใบสาหร่ายหางกระรอก (hydrilla leaf-mining fly)                   
(Hydrellia pakistanae?, Diptera: Ephydridae) เพื่อควบคุมสาหรา่ยหางกระรอก        
Hydrilla verticillata ใหแ้ก่ฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา (พ.ศ. 2539)  
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ส่วนท่ี II 
การด าเนินงานและพิธีการของการควบคมุวชัพืชโดยชีววิธี 

Implementation and Protocol of Biological Control                    
of Weeds 
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นอกจากนัน้ ยงัมกีารน าศตัรธูรรมชาตขิองวชัพชืทีม่อียู่ประเทศไทย เขา้ไปใชใ้นประเทศอื่น ดงันี้ คอื 
 

1. ดว้งงวงผกัตบชวาลายแตม้ (mottled water hyacinth weevil) (Neochetina eichhorniae, 
Coleoptera: Erirhinidae) เพื่อควบคุมผกัตบชวา Eichhornia crassipes ใหแ้ก่ ศรลีงักา   
(พ.ศ. 2522, 2548 และ 2557) สหภาพพมา่ (พ.ศ. 2522) อนิเดยี (พ.ศ. 2522) เวยีดนาม 
(พ.ศ. 2533) ประเทศจนี (พ.ศ. 2535) ฟิลปิปินส ์(พ.ศ. 2535) และไตห้วนั (พ.ศ. 2537). 

2. ดว้งงวงผกัตบชวาลายบัง้ (chevroned water hyacinth weevil) (Neochetina bruchi, 
Coleoptera: Erirhinidae) เพื่อควบคุมผกัตบชวา Eichhornia crassipes ใหแ้ก่ฟิลปิปินส ์
(พ.ศ. 2535) ไตห้วนั (พ.ศ.2537) และ ศรลีงักา (พ.ศ. 2548 และ 2557). 

3. ผเีสือ้หนนอนจอก (water lettuce moth) (Spodoptera pectinicornis,               
Lepidoptera: Noctuidae) เพื่อควบคุมจอก Pistia stratiotes ใหแ้ก่ฟลอรดิา         
สหรฐัอเมรกิา (พ.ศ. 2523 และ 2537) 

4. หนอนผเีสือ้เสอื (tiger moth) (Pareuchaetes pseudoinsulata, Lepidoptera: Arctiidae)     
จากโคโลนีในโรงเลีย้งแมลง เพื่อควบคุมตน้สาบเสอื ใหแ้ก่เวยีดนาม (พ.ศ. 2532) 

5. ดว้งเจาะเมลด็ (seed bruchid) ไมยราบยกัษ์ 2 ชนิดคอื Acanthoscelides puniceus         
และ A. quadridentatus (Coleoptera: Bruchidae) เพื่อควบคุมไมยราบยกัษ์ Mimosa pigra 
ใหแ้ก่เวยีดนาม (พ.ศ. 2533) และแพรก่ระจายตามธรรมชาต ิเขา้ไปในสหภาพพม่า        
สปป.ลาว กมัพูชา มาเลเซยี สงิคโ์ปร ์และอนิโดนีเซยี และ ส่งกลบัไปใหอ้อสเตรเลยี        
(พ.ศ. 2534) ใชเ้พาะเลีย้งและปลดปล่อยเพิม่เตมิ เพราะการปลดปล่อยในออสเตรเลยี         
ไมส่ามารถตัง้รกรากไดด้เีช่นในประเทศไทย (W. Forno, pers. com.) 

6. ผเีสือ้ผกัตบชวา (water hyacinth moth) (Niphograpta (Sameodes) albiguttalis, 
(Lepidoptera: Crambidae) เพื่อควบคุมผกัตบชวา Eichhornia crassipes ใหแ้ก่       
มาเลเซยี (พ.ศ. 2539) 

7. แมลงวนัหนอนชอนใบสาหร่ายหางกระรอก (hydrilla leaf-mining fly)                   
(Hydrellia pakistanae?, Diptera: Ephydridae) เพื่อควบคุมสาหรา่ยหางกระรอก        
Hydrilla verticillata ใหแ้ก่ฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา (พ.ศ. 2539)  
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บทท่ี 5 
การด าเนินงานและพิธีการของควบคมุวชัพืชโดยชีววิธี 

(Implementation and Protocol of Biological Control of Weeds) 
 

5.1 พิธีการส าหรบัโปรแกรมการควบคมุวชัพืชโดยชีววิธึ (Protocol for Biological Control of  Weed 
Programs) 
 

โดยทัว่ไปการด าเนินงานการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีแบบคลาสสิก จะมีพิธีการ (protocol)              
เป็นระเบยีบแบบแผนในการด าเนินงาน Wapshere (1975) ได้อธบิายพธิกีารให้เป็นหลกัปฏิบตัิส าหรบัการ
ด าเนินงานการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาก่อนการน าศัตรูธรรมชาติเข้ามาใช้            
(pre-introduction studies) เกี่ยวกับการแพร่กระจาย (distribution) และนิเวศวิทยาของวัชพืช การค้นหา
สิง่มชีวีติทีป่รบัตวัเขา้กบัวชัพชืชนิดนัน้ การคาดประมาณประสทิธภิาพของสิง่มชีวีติเหล่านัน้ การคดัเลอืกชนิด
พนัธุห์รอืสายพนัธุท์ีท่ าความเสยีหายสงูทีสุ่ด การตรวจสอบความปลอดภยัทีจ่ะใชเ้ป็นตวัท าการควบคุมโดยชวี
วธิ ี(biocontrol agents) และการศกึษาหลงัการน าศตัรธูรรมชาตเิขา้มาแลว้ (post-introduction studies) เพื่อให้
มกีารตัง้รกราก (establishment) และ การเฝ้าสงัเกตผลกระทบต่อประชากรของวชัพชื และกล่าวว่าจากการ
ประเมนิโครงการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิีทีผ่่านมา พบว่าโครงการทีม่องขา้มพธิกีารดงักล่าว จะพบว่าไม่ได้รบั
ความส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งแตกต่างไปจากโครงการที่มกีารใช้พธิกีารอย่างเต็มรูปแบบเท่านัน้ ที่พบว่าได้รบั
ความส าเรจ็ในการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ี
 

การด าเนินงานการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีจะมีพธิกีารพื้นฐาน ทางด้านที่เป็นทัง้วิชาการและ      
ไม่เป็นวชิาการ และทางกฎหมาย ตลอดจนประเดน็ต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม เช่นเดยีวกนักบัการ
ด าเนินงานการควบคุมแมลงศตัรพูชืโดยชวีวธิ ีทัง้นี้จะเริม่ตัง้แต่การก าหนดวชัพชืในเป้าหมายที่มคีวามส าคญั
ทางเศรษฐกจิ ทีค่าดว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะด าเนินการควบคุมโดยชวีวธิ ีการมศีตัรธูรรมชาตทิีม่ศีกัยภาพและ
ประสทิธภิาพ ที่มคีวามเสี่ยงต ่าและมคีวามปลอดภยัที่จะน ามาใช้ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อความ
หลากหลายทางชวีภาพและสิง่แวดล้อม และมีความขดัแย้งผลประโยชน์ (Conflict of interest) ต ่าที่สุด ผ่าน
ขัน้ตอนต่าง ๆ ของการส ารวจและแสวงหาศตัรูธรรมชาตทิัง้ในประเทศและต่างประเทศ การขออนุญาตน าเขา้
ศตัรธูรรมชาต ิ(introduction หรอื importation) ถ้าเป็นศตัรธูรรมชาตจิากต่างประเทศ  การตรวจสอบในสถานที่
กักกัน (quarantine) การประเมนิความเสี่ยง (risk assessment) การทดสอบความเฉพาะเจาะจงพืชอาศัย     
(host specificity test) การเพาะเลี้ยงเพิม่ปรมิาณ (mass rearing) การปลดปล่อยภาคสนาม (field releases) 
การตัง้รกราก (establishment) การตดิตาม (monitoring) และการประเมนิผล (evaluation) ตัง้แต่การเริม่การ
ด าเนินงาน (sunrise evaluation) จนกระทัง่เมือ่สิน้สุดการด าเนินงาน (sunset evaluation) 
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การน าศตัรูธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิง่แมลง เพื่อน ามาใช้เป็นชวีนิทรยี์หรอืตวัท าการควบคุม
ศตัรพูชืโดยชวีวธิ ี(biological control agent - BCA) เป็นวธิกีารทีย่อมรบัว่าปลอดภยัและใชไ้ดผ้ลดทีัว่โลก เป็น
วธิทีีใ่หผ้ลคุม้ค่าทางเศรษฐกจิ เพราะเป็นการลงทุนไม่สูงนักถ้าเปรยีบเทยีบกบัการใชว้ธิกีารอื่น ๆ ซึง่นอกจาก
จะใหผ้ลในการควบคุมที่ ถาวรและยาวนานแล้ว ยงัไม่ท าให้เกดิสภาพแวดลอ้มเป็นพษิ อนัเนื่องมาจากการใช้
สารเคมดีว้ย วตัถุประสงคข์องการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีคอื การลดความหนาแน่น และความเสยีหายที่เกดิ
จากวชัพชืใหน้้อยลง และต ่ากว่าระดบัที่จะก่อให้เกดิความเสยีหายทางเศรษฐกจิ วตัถุประสงค์จะไม่มุ่งในการ
ปราบวชัพชืใหห้มดสิน้ไปอย่างสิน้เชงิ (eradication) แต่เป็นการรกัษาระดบัความสมดุลทางธรรมชาตขิองวชัพชื
เหล่านัน้ 
 

อนัตรายที่เกดิจากแมลงที่น าเขา้มาจากแหล่งดัง้เดมิในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการควบคุม จะระบาด
และลุกลามท าความเสยีหายใหแ้ก่พชืเศรษฐกจิจะมน้ีอยมาก เพราะไดม้กีารทดสอบและทดลองมาแลว้เป็นอย่าง
ดก่ีอนทีน่ าไปใช ้ทัง้ขอ้พงึสงัวรณ์ทีส่ าคญัทีสุ่ดในการด าเนินงานทางดา้นนี้คอื "ความปลอดภยั" (safety)  อกีทัง้
วธิดี าเนินการต่าง ๆ กไ็ดท้ าไปดว้ยความรอบคอบ ทัง้ผูด้ าเนินการและนักวชิาการทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หลาย กไ็ดน้ า
ความรูแ้ละประสบการณ์ทีม่อียู่ มาใชก้นัอย่างสุดความสามารถ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาต ิมไิด้
เป็นการด าเนินการกนัอย่างไม่รบัผดิชอบแต่อย่างใดทัง้สิน้ แต่กย็งัมกีารโต้แยง้ต่าง ๆ ทีห่ลากหลายในทางลบ 
บนพืน้ฐานของ “ความเหน็” (opinions) ทีม่แีละแสดงออกกนัมากมาย ในขณะที ่“ความจรงิ” (fact) คอื มคีวาม
ปลอดภยัและไม่มอีนัตราย และตัง้แต่มกีารควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิเีป็นเวลามากกว่า 100 ปีมาแลว้ ยงัไม่เคยมี
ปรากฏการณ์ ทีศ่ตัรธูรรมชาตชินิดใดกต็ามที่มกีารน าเขา้มาใช ้และรวมทัง้การใชศ้ตัรธูรรมชาตใินทอ้งถิน่ด้วย 
ทีศ่ตัรธูรรมชาตเิหล่านัน้จะสามารถปรบัเปลีย่นสถานภาพมาเป็นศตัรพูชืได ้ กบัไดม้กีารประเมนิความเสีย่งของ
ความเป็นไปได้ (probability) ที่จะเกิดสภาพการณ์ที่ศตัรูธรรมชาติเหล่านัน้ จะววิฒันาการมาเป็นศตัรูพชืได้      
มคี่าอยู่ที่ระหว่าง 1 ใน 10 ล้าน ถงึ 1 ใน 100 ล้าน ของการใช้ศตัรูธรรมชาตจิากต่างประเทศ และ การใช้ศตัรู
ธรรมชาตใินทอ้งถิน่ตามล าดบั (Paynter, 2008) 
 

อุปสรรคของการด าเนินงานทางด้านนี้ในประเทศไทยยงัมีอีกมาก และยงัมิได้รบัการสนับสนุน
เท่าทีค่วร ซึง่อาจจะเป็นเพราะนักบรหิาร นกัวชิาการอื่น ๆ และสาธารณชน ยงัไมท่ราบขอ้เทจ็จรงิอนัถ่องแท้ถงึ
วธิกีารด าเนินงาน อาจจะเป็นเพราะว่าผลของการด าเนินงานไม่สามารถที่จะมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน แต่การที่
วชัพชืหรอืศตัรพูชืส่วนใหญ่ไม่ระบาดท าความเสยีหายใหเ้ราเหน็อย่างชดัแจง้นัน้ สาเหตุทีส่ าคญัคอื การควบคุม
ในธรรมชาติได้เกิดขึ้น และท าให้เห็นผลออกมาเป็นเช่นนัน้ แต่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
มฉิะนัน้แลว้เราอาจจะมปัีญหาจากวชัพชื และศตัรพูชืชนิดอื่น ๆ อยู่รอบดา้น และเราจะไม่สามารถทีจ่ะเอาชนะ
สิง่เหล่านี้ไดอ้ยา่งงา่ย ๆ  
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บทท่ี 5 
การด าเนินงานและพิธีการของควบคมุวชัพืชโดยชีววิธี 

(Implementation and Protocol of Biological Control of Weeds) 
 

5.1 พิธีการส าหรบัโปรแกรมการควบคมุวชัพืชโดยชีววิธึ (Protocol for Biological Control of  Weed 
Programs) 
 

โดยทัว่ไปการด าเนินงานการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีแบบคลาสสิก จะมีพิธีการ (protocol)              
เป็นระเบยีบแบบแผนในการด าเนินงาน Wapshere (1975) ได้อธบิายพธิกีารให้เป็นหลกัปฏิบตัิส าหรบัการ
ด าเนินงานการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาก่อนการน าศัตรูธรรมชาติเข้ามาใช้            
(pre-introduction studies) เกี่ยวกับการแพร่กระจาย (distribution) และนิเวศวิทยาของวัชพืช การค้นหา
สิง่มชีวีติทีป่รบัตวัเขา้กบัวชัพชืชนิดนัน้ การคาดประมาณประสทิธภิาพของสิง่มชีวีติเหล่านัน้ การคดัเลอืกชนิด
พนัธุห์รอืสายพนัธุท์ีท่ าความเสยีหายสูงทีสุ่ด การตรวจสอบความปลอดภยัทีจ่ะใชเ้ป็นตวัท าการควบคุมโดยชวี
วธิ ี(biocontrol agents) และการศกึษาหลงัการน าศตัรธูรรมชาตเิขา้มาแลว้ (post-introduction studies) เพื่อให้
มกีารตัง้รกราก (establishment) และ การเฝ้าสงัเกตผลกระทบต่อประชากรของวชัพชื และกล่าวว่าจากการ
ประเมนิโครงการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิีทีผ่่านมา พบว่าโครงการทีม่องขา้มพธิกีารดงักล่าว จะพบว่าไม่ได้รบั
ความส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งแตกต่างไปจากโครงการที่มกีารใช้พธิกีารอย่างเต็มรูปแบบเท่านัน้ ที่พบว่าได้รบั
ความส าเรจ็ในการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ี
 

การด าเนินงานการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีจะมีพธิกีารพื้นฐาน ทางด้านที่เป็นทัง้วิชาการและ      
ไม่เป็นวชิาการ และทางกฎหมาย ตลอดจนประเดน็ต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม เช่นเดยีวกนักบัการ
ด าเนินงานการควบคุมแมลงศตัรพูชืโดยชวีวธิ ีทัง้นี้จะเริม่ตัง้แต่การก าหนดวชัพชืในเป้าหมายที่มคีวามส าคญั
ทางเศรษฐกจิ ทีค่าดว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะด าเนินการควบคุมโดยชวีวธิ ีการมศีตัรธูรรมชาตทิีม่ศีกัยภาพและ
ประสทิธภิาพ ที่มคีวามเสี่ยงต ่าและมคีวามปลอดภยัที่จะน ามาใช้ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อความ
หลากหลายทางชวีภาพและสิง่แวดล้อม และมีความขดัแย้งผลประโยชน์ (Conflict of interest) ต ่าที่สุด ผ่าน
ขัน้ตอนต่าง ๆ ของการส ารวจและแสวงหาศตัรูธรรมชาตทิัง้ในประเทศและต่างประเทศ การขออนุญาตน าเขา้
ศตัรธูรรมชาต ิ(introduction หรอื importation) ถ้าเป็นศตัรธูรรมชาตจิากต่างประเทศ  การตรวจสอบในสถานที่
กักกัน (quarantine) การประเมนิความเสี่ยง (risk assessment) การทดสอบความเฉพาะเจาะจงพืชอาศัย     
(host specificity test) การเพาะเลี้ยงเพิม่ปรมิาณ (mass rearing) การปลดปล่อยภาคสนาม (field releases) 
การตัง้รกราก (establishment) การตดิตาม (monitoring) และการประเมนิผล (evaluation) ตัง้แต่การเริม่การ
ด าเนินงาน (sunrise evaluation) จนกระทัง่เมือ่สิน้สุดการด าเนินงาน (sunset evaluation) 
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การน าศตัรูธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิง่แมลง เพื่อน ามาใช้เป็นชวีนิทรยี์หรอืตวัท าการควบคุม
ศตัรพูชืโดยชวีวธิ ี(biological control agent - BCA) เป็นวธิกีารทีย่อมรบัว่าปลอดภยัและใชไ้ดผ้ลดทีัว่โลก เป็น
วธิทีีใ่หผ้ลคุม้ค่าทางเศรษฐกจิ เพราะเป็นการลงทุนไม่สูงนักถ้าเปรยีบเทยีบกบัการใชว้ธิกีารอื่น ๆ ซึง่นอกจาก
จะใหผ้ลในการควบคุมที่ ถาวรและยาวนานแล้ว ยงัไม่ท าให้เกดิสภาพแวดลอ้มเป็นพษิ อนัเนื่องมาจากการใช้
สารเคมดีว้ย วตัถุประสงคข์องการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีคอื การลดความหนาแน่น และความเสยีหายที่เกดิ
จากวชัพชืใหน้้อยลง และต ่ากว่าระดบัที่จะก่อให้เกดิความเสยีหายทางเศรษฐกจิ วตัถุประสงค์จะไม่มุ่งในการ
ปราบวชัพชืใหห้มดสิน้ไปอย่างสิน้เชงิ (eradication) แต่เป็นการรกัษาระดบัความสมดุลทางธรรมชาตขิองวชัพชื
เหล่านัน้ 
 

อนัตรายที่เกดิจากแมลงที่น าเขา้มาจากแหล่งดัง้เดมิในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการควบคุม จะระบาด
และลุกลามท าความเสยีหายใหแ้ก่พชืเศรษฐกจิจะมน้ีอยมาก เพราะไดม้กีารทดสอบและทดลองมาแลว้เป็นอย่าง
ดก่ีอนทีน่ าไปใช ้ทัง้ขอ้พงึสงัวรณ์ทีส่ าคญัทีสุ่ดในการด าเนินงานทางดา้นนี้คอื "ความปลอดภยั" (safety)  อกีทัง้
วธิดี าเนินการต่าง ๆ กไ็ดท้ าไปดว้ยความรอบคอบ ทัง้ผูด้ าเนินการและนักวชิาการทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หลาย กไ็ดน้ า
ความรูแ้ละประสบการณ์ทีม่อียู่ มาใชก้นัอย่างสุดความสามารถ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาต ิมไิด้
เป็นการด าเนินการกนัอย่างไม่รบัผดิชอบแต่อย่างใดทัง้สิน้ แต่กย็งัมกีารโต้แยง้ต่าง ๆ ทีห่ลากหลายในทางลบ 
บนพืน้ฐานของ “ความเหน็” (opinions) ทีม่แีละแสดงออกกนัมากมาย ในขณะที ่“ความจรงิ” (fact) คอื มคีวาม
ปลอดภยัและไม่มอีนัตราย และตัง้แต่มกีารควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิเีป็นเวลามากกว่า 100 ปีมาแลว้ ยงัไม่เคยมี
ปรากฏการณ์ ทีศ่ตัรธูรรมชาตชินิดใดกต็ามที่มกีารน าเขา้มาใช ้และรวมทัง้การใชศ้ตัรธูรรมชาตใินทอ้งถิน่ด้วย 
ทีศ่ตัรธูรรมชาตเิหล่านัน้จะสามารถปรบัเปลีย่นสถานภาพมาเป็นศตัรพูชืได ้ กบัไดม้กีารประเมนิความเสีย่งของ
ความเป็นไปได้ (probability) ที่จะเกิดสภาพการณ์ที่ศตัรูธรรมชาติเหล่านัน้ จะววิฒันาการมาเป็นศตัรูพชืได้      
มคี่าอยู่ที่ระหว่าง 1 ใน 10 ล้าน ถงึ 1 ใน 100 ล้าน ของการใช้ศตัรูธรรมชาตจิากต่างประเทศ และ การใช้ศตัรู
ธรรมชาตใินทอ้งถิน่ตามล าดบั (Paynter, 2008) 
 

อุปสรรคของการด าเนินงานทางด้านนี้ในประเทศไทยยงัมีอีกมาก และยงัมิได้รบัการสนับสนุน
เท่าทีค่วร ซึง่อาจจะเป็นเพราะนักบรหิาร นกัวชิาการอื่น ๆ และสาธารณชน ยงัไมท่ราบขอ้เทจ็จรงิอนัถ่องแท้ถงึ
วธิกีารด าเนินงาน อาจจะเป็นเพราะว่าผลของการด าเนินงานไม่สามารถที่จะมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน แต่การที่
วชัพชืหรอืศตัรพูชืส่วนใหญ่ไม่ระบาดท าความเสยีหายใหเ้ราเหน็อย่างชดัแจง้นัน้ สาเหตุทีส่ าคญัคอื การควบคุม
ในธรรมชาติได้เกิดขึ้น และท าให้เห็นผลออกมาเป็นเช่นนัน้ แต่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
มฉิะนัน้แลว้เราอาจจะมปัีญหาจากวชัพชื และศตัรพูชืชนิดอื่น ๆ อยู่รอบดา้น และเราจะไม่สามารถทีจ่ะเอาชนะ
สิง่เหล่านี้ไดอ้ยา่งงา่ย ๆ  
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แมลงที่เป็นตวัท าการควบคุมโดยชีววิธีของวชัพืชในเป้าหมาย จะลงท าลายวชัพืช ด้วยวิธีการที่
เฉพาะเจาะจง อาการของการลงท าลายทีม่องเหน็ได ้อาจเป็นความเสยีหายจากการกดักนิใบ ดอก ผล เมลด็ ล า
ต้น หรอื ราก และ/หรอื การเหี่ยวเฉา การเปลี่ยนส ีการร่วงหล่นของใบ การลดลงของจ านวนเมลด็ที่สมบูรณ์ 
และการเจรญิเตบิโตหรอืการออกดอกทีช่ะงกังนั เป็นตน้ รวมทัง้การปรากฏอยูข่องตวัแมลง ไข ่หรอืระยะตวัอ่อน 
หนอน หรอื ดกัแด ้รอ่งรอยการวางไข ่รเูจาะเขา้หรอืรเูจาะออก ฯลฯ 
 

         แมลงทีเ่ป็นตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิ ีอาจแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ไดด้งันี้คอื 
 

1. แมลงกนิใบ (defoliators) แมลงเหล่านี้ อาจกนิใบบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืชอนใบและเนื้อเยือ่
ทีเ่กีย่วขอ้ง ลดความสามารถของพชืในการสรา้งอาหาร ระงบัการเจรญิเตบิโตและการอยู่รอด 

2. แมลงดดูกนิน ้าเลีย้ง (sap suckers) แมลงและไรทีม่ปีากแบบเจาะดดู (piercing-sucking 
mouthparts) จะดดูกนิน ้าเลีย้งของพชืเป็นอาหาร ท าใหพ้ชืนัน้อ่อนแอ เป็นตวัพาหะ (vector) 
ถ่ายทอดไวรสั แบคทเีรยี และเชือ้รา ทีเ่ป็นเชือ้โรคเฉพาะเจาะจงของพชืชนิดนัน้ได้ 

3. แมลงกนิดอกและเมลด็ (flower and seed feeders) แมลงกนิดอกและเมลด็ ท าใหเ้กดิผล
กระทบโดยตรงต่อการขยายพนัธุแ์ละการสรา้งเมลด็ของพชื 

4. แมลงเจาะและชอนกิง่และล าตน้ (branch and stem miners and borers) ตวัหนอน (larvae) 
ของแมลงหลายชนิดในอนัดบั Lepidoptera, Coleoptera และ Diptera ในการเจรญิเตบิโต      
จะชอนหรอืเจาะเขา้ไปกนิเน้ือเยือ่ภายในล าตน้ หรอืบนเปลอืกล าตน้ ท าลายท่อส่งน ้าและอาหาร 
ท าใหพ้ชือ่อนแอ และอาจน าเชือ้โรคเขา้ไปท าใหเ้กดิโรคพชืได ้

5. แมลงกนิโคนต้นหรอืเรอืนยอด (crown feeders) จะมผีลกระทบต่อระบบอาหารของพชืโดยตรง 
และอาจน าไปสู่ความเสยีหายขัน้ทุตยิภูม ิ(secondary damage) โดยเชือ้โรคพชืได้ 

6. แมลงกนิราก (root feeders) แมลงในดนิทีก่ดักนิรากขน รากอ่อน หรอื กดักนิภายในราก       
จะหยุดยัง้การคดูซมึอาหารจากดนิ และการเคลื่อนทีข่องอาหารสู่ล าตน้ ชะลอการเจรญิเตบิโต
ตามปกตขิองพชื 

7. แมลงท าปม (gall-making insects) แมลงหลายชนิดเช่น แตนในวงศ ์Cypinidae เพลีย้ไก่ฟ้า 
(psyllids) เพลีย้อ่อน เพลีย้ไฟ หนอนในอนัดบั Lepidoptera, Coleoptera และ ไร ตลอดจน 
ไสเ้ดอืนฝอย (nematodes) แบคทเีรยี และเชือ้รา สามารถท าใหเ้กดิปม (galls) บนใบ กิง่      
หรอืล าตน้ของวชัพชืได ้จากการวางไขห่รอืการกดักนิของตวัอ่อน กระทบกระเทอืนการสรา้ง
หรอืการไดร้บัอาหารตามปกต ิปมต่าง ๆ เหล่านี้อาจเกดิขึน้บนใบ ดอก ล าตน้ หรอื ราก     
ขึน้อยูก่บัชนิดของแมลง ไร และจลุนิทรยีท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 
 

123 
 

 

นอกจากแมลงและไรแล้ว วัชพืชในเป้าหมายอาจเป็นตัวอาศัย  (host) ของปรสิตชนิดต่าง ๆ          
ทีไ่มก่่อใหเ้กดิความเสยีหาย และ จลุนิทรยีช์นิดต่าง ๆ ทีเ่ป็นสาเหตุของโรคพชืทีส่ามารถท าความเสยีหายให้แก่
วชัพชืในเป้าหมายได ้ทัง้ทีเ่ป็นไวรสั แบคทเีรยี เชือ้รา และไสเ้ดอืนฝอย และถ้าหากมคีวามเฉพาะเจาะสูง และ
ความปลอดภยั อาจน าสิง่มชีวีติเหล่านี้ มาทดสอบเพื่อการใช้เป็นตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิ ีในรูปแบบที่
แตกต่างไปจากการใชแ้มลงและไรไดเ้ช่นกนั 
 

5.2 บทบญัญติัวิธีการปฏิบติังานท่ีดีท่ีสดุส าหรบัการควบคมุวชัพืชโดยชีววิธี                                     
(Code of Best Practices for Biological Control of Weeds) 

 

ในปัจจุบันมีการก าหนด “วิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด ” หรือ “กระบวนการท างานที่ดีที่สุด ”            
(Best practices) มาใช้กันมากขึ้นในองค์กร หรือโครงการต่าง ๆ เช่น “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี”          
(Good Agricultural Practices – GAP) เป็นต้น ในการด าเนินงานของโครงการการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิี       
กเ็ช่นกนั มกีารก าหนดวธิกีารปฏบิตังิานทีด่ทีีสุ่ด ทีม่แีนวทางปฏบิตัต่ิาง ๆ ขึน้มาดว้ยในการด าเนินงาน 
 

ในการประชุม X International Symposium on Biological Control of Weeds ระหว่างวนัที่ 4-14 
กรกฎาคม 1999 (พ.ศ. 2542) ที่มหาวิทยาลัย Montana State University, Bozeman, Montana ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเหน็ว่า ในการด าเนินการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ มคีวามจ าเป็นที่
จะตอ้งมมีาตรฐานวชิาชพี (professional standards) โดยทีผู่ด้ าเนินการควรยอมรบัน าไปปฏบิตัดิว้ยความสมคัร
ใจซึ่ง “บทบญัญตัหิรอืขอ้ก าหนดวธิกีารปฏบิตัิงานที่ดทีี่สุดส าหรบัการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสิก ” 
(Code of Best Practices for Classical Biological Control of Weeds) ที่มกีารให้สตัยาบนั (ratification) โดย
ผู้เขา้ร่วมประชุมเมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม 1999 (พ.ศ. 2542) และที่ตพีมิพ์ใน “รายงานสบืเนื่องจากการประชุม
วชิาการ” (proceedings) และปฏบิตัติามหลกัการต่าง ๆ ทีท่ าเป็นโครงรา่งไวใ้นบทบญัญตั ิ(Balciunas, 2000)  
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แมลงที่เป็นตวัท าการควบคุมโดยชีววิธีของวชัพืชในเป้าหมาย จะลงท าลายวชัพืช ด้วยวิธีการที่
เฉพาะเจาะจง อาการของการลงท าลายทีม่องเหน็ได ้อาจเป็นความเสยีหายจากการกดักนิใบ ดอก ผล เมลด็ ล า
ต้น หรอื ราก และ/หรอื การเหีย่วเฉา การเปลี่ยนส ีการร่วงหล่นของใบ การลดลงของจ านวนเมลด็ที่สมบูรณ์ 
และการเจรญิเตบิโตหรอืการออกดอกทีช่ะงกังนั เป็นตน้ รวมทัง้การปรากฏอยูข่องตวัแมลง ไข ่หรอืระยะตวัอ่อน 
หนอน หรอื ดกัแด ้รอ่งรอยการวางไข ่รเูจาะเขา้หรอืรเูจาะออก ฯลฯ 
 

         แมลงทีเ่ป็นตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิ ีอาจแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ไดด้งันี้คอื 
 

1. แมลงกนิใบ (defoliators) แมลงเหล่านี้ อาจกนิใบบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืชอนใบและเนื้อเยือ่
ทีเ่กีย่วขอ้ง ลดความสามารถของพชืในการสรา้งอาหาร ระงบัการเจรญิเตบิโตและการอยู่รอด 

2. แมลงดดูกนิน ้าเลีย้ง (sap suckers) แมลงและไรทีม่ปีากแบบเจาะดดู (piercing-sucking 
mouthparts) จะดดูกนิน ้าเลีย้งของพชืเป็นอาหาร ท าใหพ้ชืนัน้อ่อนแอ เป็นตวัพาหะ (vector) 
ถ่ายทอดไวรสั แบคทเีรยี และเชือ้รา ทีเ่ป็นเชือ้โรคเฉพาะเจาะจงของพชืชนิดนัน้ได้ 

3. แมลงกนิดอกและเมลด็ (flower and seed feeders) แมลงกนิดอกและเมลด็ ท าใหเ้กดิผล
กระทบโดยตรงต่อการขยายพนัธุแ์ละการสรา้งเมลด็ของพชื 

4. แมลงเจาะและชอนกิง่และล าตน้ (branch and stem miners and borers) ตวัหนอน (larvae) 
ของแมลงหลายชนิดในอนัดบั Lepidoptera, Coleoptera และ Diptera ในการเจรญิเตบิโต      
จะชอนหรอืเจาะเขา้ไปกนิเน้ือเยือ่ภายในล าตน้ หรอืบนเปลอืกล าตน้ ท าลายท่อส่งน ้าและอาหาร 
ท าใหพ้ชือ่อนแอ และอาจน าเชือ้โรคเขา้ไปท าใหเ้กดิโรคพชืได ้

5. แมลงกนิโคนต้นหรอืเรอืนยอด (crown feeders) จะมผีลกระทบต่อระบบอาหารของพชืโดยตรง 
และอาจน าไปสู่ความเสยีหายขัน้ทุตยิภูม ิ(secondary damage) โดยเชือ้โรคพชืได้ 

6. แมลงกนิราก (root feeders) แมลงในดนิทีก่ดักนิรากขน รากอ่อน หรอื กดักนิภายในราก       
จะหยุดยัง้การคดูซมึอาหารจากดนิ และการเคลื่อนทีข่องอาหารสู่ล าตน้ ชะลอการเจรญิเตบิโต
ตามปกตขิองพชื 

7. แมลงท าปม (gall-making insects) แมลงหลายชนิดเช่น แตนในวงศ ์Cypinidae เพลีย้ไก่ฟ้า 
(psyllids) เพลีย้อ่อน เพลีย้ไฟ หนอนในอนัดบั Lepidoptera, Coleoptera และ ไร ตลอดจน 
ไสเ้ดอืนฝอย (nematodes) แบคทเีรยี และเชือ้รา สามารถท าใหเ้กดิปม (galls) บนใบ กิง่      
หรอืล าตน้ของวชัพชืได ้จากการวางไขห่รอืการกดักนิของตวัอ่อน กระทบกระเทอืนการสรา้ง
หรอืการไดร้บัอาหารตามปกต ิปมต่าง ๆ เหล่านี้อาจเกดิขึน้บนใบ ดอก ล าตน้ หรอื ราก     
ขึน้อยูก่บัชนิดของแมลง ไร และจลุนิทรยีท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
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นอกจากแมลงและไรแล้ว วัชพืชในเป้าหมายอาจเป็นตัวอาศัย  (host) ของปรสิตชนิดต่าง ๆ          
ทีไ่มก่่อใหเ้กดิความเสยีหาย และ จลุนิทรยีช์นิดต่าง ๆ ทีเ่ป็นสาเหตุของโรคพชืทีส่ามารถท าความเสยีหายให้แก่
วชัพชืในเป้าหมายได ้ทัง้ทีเ่ป็นไวรสั แบคทเีรยี เชือ้รา และไสเ้ดอืนฝอย และถ้าหากมคีวามเฉพาะเจาะสูง และ
ความปลอดภยั อาจน าสิง่มชีวีติเหล่านี้ มาทดสอบเพื่อการใช้เป็นตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิ ีในรูปแบบที่
แตกต่างไปจากการใชแ้มลงและไรไดเ้ช่นกนั 
 

5.2 บทบญัญติัวิธีการปฏิบติังานท่ีดีท่ีสดุส าหรบัการควบคมุวชัพืชโดยชีววิธี                                     
(Code of Best Practices for Biological Control of Weeds) 

 

ในปัจจุบันมีการก าหนด “วิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด ” หรือ “กระบวนการท างานที่ดีที่สุด ”            
(Best practices) มาใช้กันมากขึ้นในองค์กร หรือโครงการต่าง ๆ เช่น “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี”          
(Good Agricultural Practices – GAP) เป็นต้น ในการด าเนินงานของโครงการการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิี       
กเ็ช่นกนั มกีารก าหนดวธิกีารปฏบิตังิานทีด่ทีีสุ่ด ทีม่แีนวทางปฏบิตัต่ิาง ๆ ขึน้มาดว้ยในการด าเนินงาน 
 

ในการประชุม X International Symposium on Biological Control of Weeds ระหว่างวนัที่ 4-14 
กรกฎาคม 1999 (พ.ศ. 2542) ที่มหาวิทยาลัย Montana State University, Bozeman, Montana ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเหน็ว่า ในการด าเนินการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ มคีวามจ าเป็นที่
จะตอ้งมมีาตรฐานวชิาชพี (professional standards) โดยทีผู่ด้ าเนินการควรยอมรบัน าไปปฏบิตัดิว้ยความสมคัร
ใจซึ่ง “บทบญัญตัหิรอืขอ้ก าหนดวธิกีารปฏบิตัิงานที่ดทีี่สุดส าหรบัการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสิก ” 
(Code of Best Practices for Classical Biological Control of Weeds) ที่มกีารให้สตัยาบนั (ratification) โดย
ผู้เขา้ร่วมประชุมเมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม 1999 (พ.ศ. 2542) และที่ตพีมิพ์ใน “รายงานสบืเนื่องจากการประชุม
วชิาการ” (proceedings) และปฏบิตัติามหลกัการต่าง ๆ ทีท่ าเป็นโครงรา่งไวใ้นบทบญัญตั ิ(Balciunas, 2000)  
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ต่อมา Balciunas & Coombs (2004) อธบิายและขยายความบทบญัญตัิวธิกีารปฏบิตังิานที่ดทีี่สุดฯ 
ฉบบัน้ี พรอ้มแนวทางปฏบิตั ิ(guidelines) รวม 12 เรือ่ง เรยีกเป็น “บทบญัญตัวิธิกีารปฏบิตังิานทีด่ทีีสุ่ดระหว่าง
ประเทศส าหรบัการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ี(International Code of Best Practices for Biological Control of 
Weeds) ทัง้นี้ แนวทางปฏบิตั ิ12 เรือ่ง คอื 

 
1. ท าใหแ้น่ใจว่าผลกระทบทีม่ศีกัยภาพของวชัพชืในเป้าหมาย สมควรทีจ่ะมกีารปลดปล่อยตวั

กระท าการควบคุม ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นทอ้งถิน่ (Ensure target weed’s potential impact        
justifies release of non-endemic agent) 

2. ไดร้บัการอนุมตัสิ าหรบัวชัพชืในเป้าหมาย จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง                         
(Obtain multi-agency approval for target weed) 

3. คดัเลอืกตวักระท าการควบคุม ทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะควบคุมวชัพชืในเป้าหมายได ้              
(Select agents with potential to control target weed) 

4. ปลดปล่อยตวักระท าการควบคุม ทีม่คีวามปลอดภยั และไดร้บัการอนุมตัแิลว้             
(Release safe and approved agents) 

5. ท าใหแ้น่ใจว่ามกีารปลดปล่อยตวักระท าการควบคุมทีต่ ัง้ใจใชเ้ท่านัน้                         
(Ensure only the intended agent is released) 

6. ใชร้ะเบยีบหรอืพธิกีารส าหรบัการปลดปล่อยและการจดัท าเอกสารทีเ่หมาะสม                  
(Use appropriate protocols for release and documentation) 

7. ตรวจสอบและตดิตามผลกระทบต่อวชัพชืในเป้าหมาย (Monitor impact on target weed) 
8. หยดุปลดปล่อยตวักระท าการควบคุมทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ หรอื เมือ่การควบคุมไดบ้รรลุผลแลว้ 

(Stop releases of ineffective agents, or when control is achieved) 
9. ตรวจสอบและตดิตาม ผลกระทบต่าง ๆ ต่อตวันอกเป้าหมายทีม่ศีกัยภาพ                  

(Monitor impacts on potential non-targets)  
10. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการประเมนิการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ในชุมชนพชืและสตัว ์       

(Encourage assessment of changes in plant and animal communities) 
11. ตรวจสอบและตดิตามการปฏสิมัพนัธข์องตวักระท าการควบคุมต่าง ๆ                       

(Monitor interaction among agents) 
12. สื่อสารผลงานต่าง ๆ ทีไ่ดร้บั ใหส้าธารณชนและสงัคมทราบและรบัรู ้               

(Communicate results to public)      
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บรรพต ณ ป้อมเพชร (pers. com.) ใหค้วามเหน็ว่า “แนวทางปฏบิตั”ิ ทัง้ 12 เรื่องในบทบญัญตันิี้ 
ได้มกีารน ามาใช้ในโอกาสต่าง ๆ ในการด าเนินงานโครงการการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิต่าง ๆ 
หรอืไม่ หรอื มากน้อยและเคร่งครดัเท่าไร ด้วยความสมคัรใจ ในประเทศต่าง ๆ ไม่เป็นที่รูก้นัอย่างกวา้งขวาง 
และไม่มกีรณีศกึษา (case studies) ที่เป็นที่รูก้นัมากนัก เพราะแนวทางปฏบิตัทิัง้หมดนัน้ จะเป็นภารกิจและ
บรรจุอยู่ในกระบวนการของการด าเนินงานตามขัน้ตอน (protocol) ต่าง ๆ อยู่แล้ว อีกทัง้ Dr. Joseph K. 
Balciunas จาก USDA-ARS Exotic and Invasive Weed Research Unit, Albany, California ผู้รบัผิดชอบใน
การจดัท าบทบญัญัตินี้ เป็นผู้ที่มปัีญหาในการสื่อสารและการปฏิบตัิงานมาก เคยเข้ามาปฏิบตัิงานอยู่กับ
ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ระยะหนึ่ง โดยเขา้มาเพื่อส ารวจหา
แมลงศัตรูธรรมชาติของต้นเสม็ด (paperbark tree, Melaleuca quinquenervia, Myrtaceae) ในประเทศไทย 
ส าหรับการควบคุมต้นเสม็ดโดยชีววิธีในฟลอริดา ก่อนไปประจ าอยู่ ในออสเตรเลีย อน่ึง ต้นเสม็ด                    
(M. quinquenervia) มถีิน่ก าเนิดอยู่ในออสเตรเลยี เช่นเดยีวกบัต้น tea tree (M. alternifolia) ที่มกีารน าน ้ามนั 
tea tree oil มาผสมเป็นเครื่องส าอางจากออสเตรเลีย และมกีารน าด้วงงวง Oxyops vitiosa และเพลี้ยไก่ฟ้า 
Birerioglycaspis melaleucae จากออสเตรเลยี เขา้ไปใช้ควบคุมต้นสเมด็ M. quinquenervia ในฟลอรดิาเมื่อปี 
ค.ศ. 1997 และ 2002 ตามล าดบั 

 
5.3 ขัน้ตอนการด าเนินงานการควบคมุวชัพืชโดยชีววิธี                                                                                                            

(Steps in the Implementation of Biological Control of Weeds) 
 

วิธีการและขัน้ตอนของการด าเนินงานการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี จะคล้ายคลึงกับวิธีการ
ด าเนินงานด้านการควบคุมแมลงศตัรูพชืโดยชวีวธิี เช่นในศมาพร แสงยศ (2556) สิง่ที่จะแตกต่างกนัคอืการ
สอดคล้องกนั (synchronization) ของวงจรชวีติของศัตรูพืชในเป้าหมายและศตัรูธรรมชาติที่เป็นตวัควบคุม 
(control agent)    ในการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีจะมวีงจรชวีติที่เกี่ยวขอ้งกนัเพยีง 2 วงจรเท่านัน้ คอื วงจร
ชวีติของวชัพชืในเป้าหมายซึง่เป็นพชือาศยั (host plant) ของศตัรธูรรมชาต ิและวงจรชวีติของศตัรธูรรมชาติที่
เป็นสิง่มชีวีติทีก่นิพชื (phytophagous organism) ของวชัพชืนัน้  แต่ในการควบคุมแมลงศตัรพูชืโดยชวีวธิ ีจะมี
วงจรชวีติทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 3 วงจรชวีติทีต่อ้งสอดคลอ้งกนั คอื วงจรชวีติของพชือาศยั (host plant) ซึง่เป็นอาหาร
ของแมลงศตัรูพชืในเป้าหมาย วงจรชวีติของแมลงศตัรพูชืในเป้าหมาย และวงจรชวีติของศตัรธูรรมชาติที่เป็น  
ตวัห ้า (predator) หรอื ตวัเบยีน (parasite หรอื parasitoid) ของแมลงศตัรพูชืในเป้าหมาย  
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ต่อมา Balciunas & Coombs (2004) อธบิายและขยายความบทบญัญตัิวธิกีารปฏบิตัิงานที่ดทีี่สุดฯ 
ฉบบัน้ี พรอ้มแนวทางปฏบิตั ิ(guidelines) รวม 12 เรือ่ง เรยีกเป็น “บทบญัญตัวิธิกีารปฏบิตังิานทีด่ทีีสุ่ดระหว่าง
ประเทศส าหรบัการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ี(International Code of Best Practices for Biological Control of 
Weeds) ทัง้นี้ แนวทางปฏบิตั ิ12 เรือ่ง คอื 

 
1. ท าใหแ้น่ใจว่าผลกระทบทีม่ศีกัยภาพของวชัพชืในเป้าหมาย สมควรทีจ่ะมกีารปลดปล่อยตวั

กระท าการควบคุม ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นทอ้งถิน่ (Ensure target weed’s potential impact        
justifies release of non-endemic agent) 

2. ไดร้บัการอนุมตัสิ าหรบัวชัพชืในเป้าหมาย จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง                         
(Obtain multi-agency approval for target weed) 

3. คดัเลอืกตวักระท าการควบคุม ทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะควบคุมวชัพชืในเป้าหมายได ้              
(Select agents with potential to control target weed) 

4. ปลดปล่อยตวักระท าการควบคุม ทีม่คีวามปลอดภยั และไดร้บัการอนุมตัแิลว้             
(Release safe and approved agents) 

5. ท าใหแ้น่ใจว่ามกีารปลดปล่อยตวักระท าการควบคุมทีต่ ัง้ใจใชเ้ท่านัน้                         
(Ensure only the intended agent is released) 

6. ใชร้ะเบยีบหรอืพธิกีารส าหรบัการปลดปล่อยและการจดัท าเอกสารทีเ่หมาะสม                  
(Use appropriate protocols for release and documentation) 

7. ตรวจสอบและตดิตามผลกระทบต่อวชัพชืในเป้าหมาย (Monitor impact on target weed) 
8. หยดุปลดปล่อยตวักระท าการควบคุมทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ หรอื เมือ่การควบคุมไดบ้รรลุผลแลว้ 

(Stop releases of ineffective agents, or when control is achieved) 
9. ตรวจสอบและตดิตาม ผลกระทบต่าง ๆ ต่อตวันอกเป้าหมายทีม่ศีกัยภาพ                  

(Monitor impacts on potential non-targets)  
10. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการประเมนิการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ในชุมชนพชืและสตัว ์       

(Encourage assessment of changes in plant and animal communities) 
11. ตรวจสอบและตดิตามการปฏสิมัพนัธข์องตวักระท าการควบคุมต่าง ๆ                       

(Monitor interaction among agents) 
12. สื่อสารผลงานต่าง ๆ ทีไ่ดร้บั ใหส้าธารณชนและสงัคมทราบและรบัรู ้               

(Communicate results to public)      
   
 

125 
 

 

บรรพต ณ ป้อมเพชร (pers. com.) ใหค้วามเหน็ว่า “แนวทางปฏบิตั”ิ ทัง้ 12 เรื่องในบทบญัญตันิี้ 
ได้มกีารน ามาใช้ในโอกาสต่าง ๆ ในการด าเนินงานโครงการการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิต่าง ๆ 
หรอืไม่ หรอื มากน้อยและเคร่งครดัเท่าไร ด้วยความสมคัรใจ ในประเทศต่าง ๆ ไม่เป็นที่รูก้นัอย่างกวา้งขวาง 
และไม่มกีรณีศกึษา (case studies) ที่เป็นที่รูก้นัมากนัก เพราะแนวทางปฏบิตัทิัง้หมดนัน้ จะเป็นภารกิจและ
บรรจุอยู่ในกระบวนการของการด าเนินงานตามขัน้ตอน (protocol) ต่าง ๆ อยู่แล้ว อีกทัง้ Dr. Joseph K. 
Balciunas จาก USDA-ARS Exotic and Invasive Weed Research Unit, Albany, California ผู้รบัผิดชอบใน
การจดัท าบทบญัญัตินี้ เป็นผู้ที่มปัีญหาในการสื่อสารและการปฏิบตัิงานมาก เคยเข้ามาปฏิบตัิงานอยู่กับ
ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ระยะหนึ่ง โดยเขา้มาเพื่อส ารวจหา
แมลงศัตรูธรรมชาติของต้นเสม็ด (paperbark tree, Melaleuca quinquenervia, Myrtaceae) ในประเทศไทย 
ส าหรับการควบคุมต้นเสม็ดโดยชีววิธีในฟลอริดา ก่อนไปประจ าอยู่ ในออสเตรเลีย อนึ่ ง  ต้นเสม็ด                    
(M. quinquenervia) มถีิน่ก าเนิดอยู่ในออสเตรเลยี เช่นเดยีวกบัต้น tea tree (M. alternifolia) ที่มกีารน าน ้ามนั 
tea tree oil มาผสมเป็นเครื่องส าอางจากออสเตรเลีย และมกีารน าด้วงงวง Oxyops vitiosa และเพลี้ยไก่ฟ้า 
Birerioglycaspis melaleucae จากออสเตรเลยี เขา้ไปใช้ควบคุมต้นสเมด็ M. quinquenervia ในฟลอรดิาเมื่อปี 
ค.ศ. 1997 และ 2002 ตามล าดบั 

 
5.3 ขัน้ตอนการด าเนินงานการควบคมุวชัพืชโดยชีววิธี                                                                                                            

(Steps in the Implementation of Biological Control of Weeds) 
 

วิธีการและขัน้ตอนของการด าเนินงานการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี จะคล้ายคลึงกับวิธีการ
ด าเนินงานด้านการควบคุมแมลงศตัรูพชืโดยชวีวธิี เช่นในศมาพร แสงยศ (2556) สิง่ที่จะแตกต่างกนัคอืการ
สอดคล้องกนั (synchronization) ของวงจรชวีติของศัตรูพืชในเป้าหมายและศตัรูธรรมชาติที่เป็นตวัควบคุม 
(control agent)    ในการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีจะมวีงจรชวีติที่เกี่ยวขอ้งกนัเพยีง 2 วงจรเท่านัน้ คอื วงจร
ชวีติของวชัพชืในเป้าหมายซึง่เป็นพชือาศยั (host plant) ของศตัรธูรรมชาต ิและวงจรชวีติของศตัรธูรรมชาติที่
เป็นสิง่มชีวีติทีก่นิพชื (phytophagous organism) ของวชัพชืนัน้  แต่ในการควบคุมแมลงศตัรพูชืโดยชวีวธิ ีจะมี
วงจรชวีติทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 3 วงจรชวีติทีต่อ้งสอดคลอ้งกนั คอื วงจรชวีติของพชือาศยั (host plant) ซึง่เป็นอาหาร
ของแมลงศตัรูพชืในเป้าหมาย วงจรชวีติของแมลงศตัรพูชืในเป้าหมาย และวงจรชวีติของศตัรธูรรมชาติที่เป็น  
ตวัห ้า (predator) หรอื ตวัเบยีน (parasite หรอื parasitoid) ของแมลงศตัรพูชืในเป้าหมาย  
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วัชพืชในเป้าหมายในการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี อาจเป็นทัง้วัชพืชในท้องถิ่น ( native หรือ 
endemic weeds) และวชัพชืต่างถิน่ (alien หรอื exotic weeds) วธิดี าเนินการการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิขีอง
วชัพชืแต่ละชนิดและแต่ละประเภท จะแตกต่างกนัและคลา้ยคลงึกนัในบางเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่การที่จะให้
ไดม้าซึง่ศตัรธูรรมชาตหิรอืตวักระท าการควบคุม (control agent)    
 

ในการด าเนินการควบคุมวชัพชืที่เป็นวชัพชืท้องถิน่ (endemic weeds) ศตัรูธรรมชาตขิองวชัพชื
ชนิดนัน้จะเป็น “ศตัรธูรรมชาตใินถิน่ทีอ่ยู่” (resident natural enemies) หลากหลายชนิดทีเ่ราจะต้องท าการคดั
กรอง (screening) หาชนิดที่มศีกัยภาพมาใช้ประโยชน์ ในรูปแบบของการควบคุมโดยชวีวธิแีบบเพิ่มขยาย 
(Augmentative biological control) โดยการน าศตัรธูรรมชาตชินิดนัน้ มาท าการเพาะเลีย้งเพิม่ขยายปรมิาณให้
สูงเพยีงพอส าหรบัการปลดปล่อยในภาคสนาม ซึง่อาจเป็นการปลดปล่อยทัง้แบบท่วมทน้ ( inundative release) 
หรอื แบบการเพาะเชือ้ (inoculative release) เช่น การใชผ้เีสือ้หนอนจอก (water lettuce moth) (Spodoptera 
pectinicornis (= Namangana pectinicornis, Epipsammea pectinicornis, Episammia pectinicornis) ในการ
ควบคุมจอก (water lettuce) (Pistia stratiotes) และการใช้ด้วงหมดั (flea beetle) (Altica foveicollis) ในการ
ควบคุมตน้แพงพวย (water primrose) (Ludwigia adscendens) ในประเทศไทย (Julien & Griffiths, 1998) 
  

ส่วนการด าเนินการควบคุมวชัพชืที่เป็นวชัพชืต่างถิน่ (exotic weeds) ซึ่งมกัจะเป็นชนิดพนัธุ์ต่าง
ถิน่ที่รุกราน (invasive alien species – IAS) จะเป็นการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ (Classical biological 
control) จะต้องมกีารน าศตัรูธรรมชาตทิี่ทดสอบเบื้องต้นแล้วว่ามปีระสทิธภิาพ จากท้องถิน่เดมิของวชัพืชใน
เป้าหมาย เขา้มาในประเทศปลายทาง ท าการประเมนิความเสี่ยงและทดสอบความปลอดภยั ท าการเพาะเลี้ยง
เพิม่ขยายปรมิาณเพื่อการปลดปล่อยในภาคสนาม วธิกีารจะต้องมขี ัน้ตอนทัง้ทางดา้นวชิาการและทางกฎหมาย
ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ และจะแตกต่างกนัไปบ้างในแต่ละประเทศ เช่น ระเบยีบข้อบงัคบัในการ
น าเขา้มา (import หรอื introduction) และการปลดปล่อยในภาคสนาม (field releases) เป็นตน้ 
 

ตวัอย่างของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ ซึ่งวชัพชืเป้าหมายจะเป็นวชัพืชต่างถิ่น       
ที่เป็นชนิดพนัธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ( invasive alien species – IAS) ได้แก่ การน าแมลงที่ลงกินต้นผกากรองใน
เมก็ซโิกหลายชนิด เช่น มวนปีกแก้ว Teleonemia scrupulosa เขา้ไปใชค้วบคุมต้นผกากรองในฮาวาย การน า
ผเีสือ้ตน้กระบองเพชรใบเสมา Cactoblastis cactorum จากอเมรกิาใต ้เขา้ไปใชค้วบคุมตน้กระบองเพชรใบเสมา
ในออสเตรเลยี แอฟรกิาใต้ อินเดยี ศรลีงักา และ ในอีกหลายประเทศ การน าด้วงหมดัผกัเป็ดน ้า Agasicles 
hygrophila จากถิน่ดัง้เดมิในประเทศอารเ์จนตนิา เขา้ไปใชค้วบคุมผกัเป็ดน ้า (Alternanthera philoxeroides) ใน
สหรฐัอเมรกิาและประเทศต่าง ๆ ทีน่ าไปใช ้รวมทัง้ในประเทศไทยดว้ย การใชด้ว้งงวงผกัตบชวา Neochetina 
eichhorniae และ Neochetina bruchi จากถิ่นดัง้เดิมในประเทศอาร์เจนตินา เพื่อการควบคุมผกัตบชวา ใน
สหรฐัอเมรกิาและประเทศต่าง ๆ ในเอเชยีและแอฟรกิา ที่น าไปใช้ต่อ ๆ กนัไป รวมทัง้ประเทศไทยด้วยอีก
เช่นกนั เป็นตน้ (Napompeth, 2004) 
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การควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิตีามธรรมชาต ิ(Natural biological control) หรอื การควบคุมศตัรพูชื
โดยชีววิธีที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Naturally-occurring biological control)  เ ป็นปรากฎการณ์หรือ
กระบวนการทางธรรมชาต ิทีเ่กดิขึน้มานานแลว้และตลอดเวลา ท าใหเ้กดิความสมดุลตามธรรมชาต ิ(balance of 
nature) ของสิง่มชีวีติทัง้พชื สตัว์ และจุลนิทรยี ์ในแต่ละชุมชนของแต่ละระบบนิเวศวทิยา ไม่ก่อให้เกดิความ
เสยีหายทางเศรษฐกจิ ไมก่ระทบกระเทอืนทางดา้นสภาวะของสงัคม และไมม่ผีลเสยีต่อสิง่แวดลอ้ม โดยทีม่นุษย์
ไมต่อ้งท าอะไรแต่อยา่งใด 
 

แต่เมื่อในระบบนิเวศใดก็ตามที่มนุษย์เข้าไปใช้ประโยชน์ (utilization) หรอื ใช้ประโยชน์อย่าง
เสยีหาย (exploitation) เช่นในระบบนิเวศการเกษตร ท าการเพาะปลูกพชืเป็นอาหาร ใช้สารเคมกี าจดัศตัรพูชื
ทางการเกษตร (agropesticides) ในการควบคุมศตัรพูชื หรอืการใชปุ้๋ ยเคมเีพื่อเพิม่ผลผลติ เพื่อการบรโิภคและ
อุปโภค เพื่อการด ารงชวีติหรอืเพื่อการคา้ ปัญหาทีต่ามมาคอืการท าลายความสมดุลตามธรรมชาตโิดยไม่ตัง้ใจ  
วธิกีารฟ้ืนฟูสมดุลตามธรรมชาติวธิหีนึ่ง ที่มนุษย์พงึจะกระท าได้ก็คอืการควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิ ีโดยการ
แสวงหาและน าศตัรูธรรมชาตขิองศตัรูพชืเหล่านัน้จากท้องถิน่เดมิ เขา้มาใช้ประโยชน์ในการควบคุม เป็นการ
ควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิแีบบประยกุต ์(applied biological control) แบบทีเ่รยีกว่าการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิี
แบบคลาสสิก (Classical biological control) ซึ่งมกีารน ามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมทัง้แมลงศตัรูพชืและ
วชัพชื เมือ่ 100 กว่าปีมาแลว้เท่านัน้ เช่น ในกรณขีองแมลงศตัรพูชื คอืการควบคุมเพลีย้หอยนวมฝ้าย (cottony 
cushion scale, Icerya purchasi) ในสวนส้มในแคลฟิอร์เนีย โดยการใช้ด้วงเต่าตวัห ้า หรอื ด้วงเต่าเวดาเลยี 
(Vedalia  beetle, Rodolia cardinalis) จากนิวซแีลนดแ์ละออสเตรเลยี เขา้มาใชค้วบคุมจนไดร้บัความส าเรจ็เป็น
อย่างดีเมื่อ ค.ศ. 1888 (พ.ศ. 2431) (DeBach, 1964b; Morales & Hill, 1989)  และในกรณีของวัชพืช คือ 
โครงการการควบคุมต้นผกากรองในฮาวายโดยชวีวธิ ีเมื่อค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) โดย Albert Koebele นักกฏี
วทิยาของสมาคมผู้ปลูกอ้อยในฮาวาย (Hawaiian Sugar Planters’ Association - HSPA) ได้ส ารวจหาแมลง
ศตัรธูรรมชาตขิองต้นผกากรองในเมก็ซโิก และ สามารถหาแมลงศตัรธูรรมชาตขิองต้นผกากรองได ้23 ชนิด น า
แมลงเหล่านัน้มาเพาะเลี้ยง ทดสอบและปลดปล่อยในฮาวาย จนสามารถตัง้รกรากได ้ 8 ชนิด (Swezey, 1923) 
อกีโครงการหนึ่งคอืการควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา (Opuntia vulgaris) ในแอฟรกิาใต้ โดยการน าเพลี้ย
หอยโคชนิีล (cochineal insect, Dactylopius  confusus) จากอเมรกิาใต้ ผ่านเยอรมนี เมื่อ ค.ศ. 1832 (พ.ศ. 
2375) และจากแอฟรกิาใต้ ไปใช้ในอนิเดยีเมื่อ ค.ศ. 1938   (พ.ศ. 2381) ซึ่งไม่ประสบความส าเรจ็ (Julien & 
Griffiths, 1998) ความส าเร็จของการควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา เกิดขึ้นในรฐัควีนส์แลนด์ ประเทศ
ออสเตรเลีย โดยการน าแมลงรวม 48 ชนิดเข้ามาจากอเมรกิาใต้ ในช่วง ค.ศ. 1921-1925 รวมทัง้ผีเสื้อต้น
กระบองเพชร (cactus moth, Cactoblastis cactorum) จากอารเ์จนตนิา เมื่อ ค.ศ. 1925  (พ.ศ. 2468) (Tryon, 
1910; Julien et al., 2012) 
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วัชพืชในเป้าหมายในการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี อาจเป็นทัง้วัชพืชในท้องถิ่น ( native หรือ 
endemic weeds) และวชัพชืต่างถิน่ (alien หรอื exotic weeds) วธิดี าเนินการการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิขีอง
วชัพชืแต่ละชนิดและแต่ละประเภท จะแตกต่างกนัและคลา้ยคลงึกนัในบางเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่การที่จะให้
ไดม้าซึง่ศตัรธูรรมชาตหิรอืตวักระท าการควบคุม (control agent)    
 

ในการด าเนินการควบคุมวชัพชืที่เป็นวชัพชืท้องถิน่ (endemic weeds) ศตัรูธรรมชาตขิองวชัพชื
ชนิดนัน้จะเป็น “ศตัรธูรรมชาตใินถิน่ทีอ่ยู่” (resident natural enemies) หลากหลายชนิดทีเ่ราจะต้องท าการคดั
กรอง (screening) หาชนิดที่มศีกัยภาพมาใช้ประโยชน์ ในรูปแบบของการควบคุมโดยชวีวธิแีบบเพิ่มขยาย 
(Augmentative biological control) โดยการน าศตัรธูรรมชาตชินิดนัน้ มาท าการเพาะเลีย้งเพิม่ขยายปรมิาณให้
สูงเพยีงพอส าหรบัการปลดปล่อยในภาคสนาม ซึง่อาจเป็นการปลดปล่อยทัง้แบบท่วมทน้ ( inundative release) 
หรอื แบบการเพาะเชือ้ (inoculative release) เช่น การใชผ้เีสือ้หนอนจอก (water lettuce moth) (Spodoptera 
pectinicornis (= Namangana pectinicornis, Epipsammea pectinicornis, Episammia pectinicornis) ในการ
ควบคุมจอก (water lettuce) (Pistia stratiotes) และการใช้ด้วงหมดั (flea beetle) (Altica foveicollis) ในการ
ควบคุมตน้แพงพวย (water primrose) (Ludwigia adscendens) ในประเทศไทย (Julien & Griffiths, 1998) 
  

ส่วนการด าเนินการควบคุมวชัพชืที่เป็นวชัพชืต่างถิน่ (exotic weeds) ซึ่งมกัจะเป็นชนิดพนัธุ์ต่าง
ถิน่ที่รุกราน (invasive alien species – IAS) จะเป็นการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ (Classical biological 
control) จะต้องมกีารน าศตัรูธรรมชาตทิี่ทดสอบเบื้องต้นแล้วว่ามปีระสทิธภิาพ จากท้องถิน่เดมิของวชัพืชใน
เป้าหมาย เขา้มาในประเทศปลายทาง ท าการประเมนิความเสี่ยงและทดสอบความปลอดภยั ท าการเพาะเลี้ยง
เพิม่ขยายปรมิาณเพื่อการปลดปล่อยในภาคสนาม วธิกีารจะต้องมขี ัน้ตอนทัง้ทางดา้นวชิาการและทางกฎหมาย
ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ และจะแตกต่างกนัไปบ้างในแต่ละประเทศ เช่น ระเบยีบข้อบงัคบัในการ
น าเขา้มา (import หรอื introduction) และการปลดปล่อยในภาคสนาม (field releases) เป็นตน้ 
 

ตวัอย่างของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ ซึ่งวชัพชืเป้าหมายจะเป็นวชัพืชต่างถิ่น       
ที่เป็นชนิดพนัธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ( invasive alien species – IAS) ได้แก่ การน าแมลงที่ลงกินต้นผกากรองใน
เมก็ซโิกหลายชนิด เช่น มวนปีกแก้ว Teleonemia scrupulosa เขา้ไปใชค้วบคุมต้นผกากรองในฮาวาย การน า
ผเีสือ้ตน้กระบองเพชรใบเสมา Cactoblastis cactorum จากอเมรกิาใต ้เขา้ไปใชค้วบคุมตน้กระบองเพชรใบเสมา
ในออสเตรเลยี แอฟรกิาใต้ อินเดยี ศรลีงักา และ ในอีกหลายประเทศ การน าด้วงหมดัผกัเป็ดน ้า Agasicles 
hygrophila จากถิน่ดัง้เดมิในประเทศอารเ์จนตนิา เขา้ไปใชค้วบคุมผกัเป็ดน ้า (Alternanthera philoxeroides) ใน
สหรฐัอเมรกิาและประเทศต่าง ๆ ทีน่ าไปใช ้รวมทัง้ในประเทศไทยดว้ย การใชด้ว้งงวงผกัตบชวา Neochetina 
eichhorniae และ Neochetina bruchi จากถิ่นดัง้เดิมในประเทศอาร์เจนตินา เพื่อการควบคุมผกัตบชวา ใน
สหรฐัอเมรกิาและประเทศต่าง ๆ ในเอเชยีและแอฟรกิา ที่น าไปใช้ต่อ ๆ กนัไป รวมทัง้ประเทศไทยด้วยอีก
เช่นกนั เป็นตน้ (Napompeth, 2004) 
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การควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิตีามธรรมชาต ิ(Natural biological control) หรอื การควบคุมศตัรพูชื
โดยชีววิธีที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Naturally-occurring biological control)  เ ป็นปรากฎการณ์หรือ
กระบวนการทางธรรมชาต ิทีเ่กดิขึน้มานานแลว้และตลอดเวลา ท าใหเ้กดิความสมดุลตามธรรมชาต ิ(balance of 
nature) ของสิง่มชีวีติทัง้พชื สตัว์ และจุลนิทรยี ์ในแต่ละชุมชนของแต่ละระบบนิเวศวทิยา ไม่ก่อให้เกดิความ
เสยีหายทางเศรษฐกจิ ไมก่ระทบกระเทอืนทางดา้นสภาวะของสงัคม และไมม่ผีลเสยีต่อสิง่แวดลอ้ม โดยทีม่นุษย์
ไมต่อ้งท าอะไรแต่อยา่งใด 
 

แต่เมื่อในระบบนิเวศใดก็ตามที่มนุษย์เข้าไปใช้ประโยชน์ (utilization) หรอื ใช้ประโยชน์อย่าง
เสยีหาย (exploitation) เช่นในระบบนิเวศการเกษตร ท าการเพาะปลูกพชืเป็นอาหาร ใช้สารเคมกี าจดัศตัรพูชื
ทางการเกษตร (agropesticides) ในการควบคุมศตัรพูชื หรอืการใชปุ้๋ ยเคมเีพื่อเพิม่ผลผลติ เพื่อการบรโิภคและ
อุปโภค เพื่อการด ารงชวีติหรอืเพื่อการคา้ ปัญหาทีต่ามมาคอืการท าลายความสมดุลตามธรรมชาตโิดยไม่ตัง้ใจ  
วธิกีารฟ้ืนฟูสมดุลตามธรรมชาติวธิหีนึ่ง ที่มนุษย์พงึจะกระท าได้ก็คอืการควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิ ีโดยการ
แสวงหาและน าศตัรูธรรมชาตขิองศตัรูพชืเหล่านัน้จากท้องถิน่เดมิ เขา้มาใช้ประโยชน์ในการควบคุม เป็นการ
ควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิแีบบประยกุต ์(applied biological control) แบบทีเ่รยีกว่าการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิี
แบบคลาสสิก (Classical biological control) ซึ่งมกีารน ามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมทัง้แมลงศตัรูพชืและ
วชัพชื เมือ่ 100 กว่าปีมาแลว้เท่านัน้ เช่น ในกรณขีองแมลงศตัรพูชื คอืการควบคุมเพลีย้หอยนวมฝ้าย (cottony 
cushion scale, Icerya purchasi) ในสวนส้มในแคลฟิอร์เนีย โดยการใช้ด้วงเต่าตวัห ้า หรอื ด้วงเต่าเวดาเลยี 
(Vedalia  beetle, Rodolia cardinalis) จากนิวซแีลนดแ์ละออสเตรเลยี เขา้มาใชค้วบคุมจนไดร้บัความส าเรจ็เป็น
อย่างดีเมื่อ ค.ศ. 1888 (พ.ศ. 2431) (DeBach, 1964b; Morales & Hill, 1989)  และในกรณีของวัชพืช คือ 
โครงการการควบคุมต้นผกากรองในฮาวายโดยชวีวธิ ีเมื่อค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) โดย Albert Koebele นักกฏี
วทิยาของสมาคมผู้ปลูกอ้อยในฮาวาย (Hawaiian Sugar Planters’ Association - HSPA) ได้ส ารวจหาแมลง
ศตัรธูรรมชาตขิองต้นผกากรองในเมก็ซโิก และ สามารถหาแมลงศตัรธูรรมชาตขิองต้นผกากรองได ้23 ชนิด น า
แมลงเหล่านัน้มาเพาะเลี้ยง ทดสอบและปลดปล่อยในฮาวาย จนสามารถตัง้รกรากได ้ 8 ชนิด (Swezey, 1923) 
อกีโครงการหนึ่งคอืการควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา (Opuntia vulgaris) ในแอฟรกิาใต้ โดยการน าเพลี้ย
หอยโคชนิีล (cochineal insect, Dactylopius  confusus) จากอเมรกิาใต้ ผ่านเยอรมนี เมื่อ ค.ศ. 1832 (พ.ศ. 
2375) และจากแอฟรกิาใต้ ไปใช้ในอนิเดยีเมื่อ ค.ศ. 1938   (พ.ศ. 2381) ซึ่งไม่ประสบความส าเรจ็ (Julien & 
Griffiths, 1998) ความส าเร็จของการควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา เกิดขึ้นในรฐัควีนส์แลนด์ ประเทศ
ออสเตรเลีย โดยการน าแมลงรวม 48 ชนิดเข้ามาจากอเมรกิาใต้ ในช่วง ค.ศ. 1921-1925 รวมทัง้ผีเสื้อต้น
กระบองเพชร (cactus moth, Cactoblastis cactorum) จากอารเ์จนตนิา เมื่อ ค.ศ. 1925  (พ.ศ. 2468) (Tryon, 
1910; Julien et al., 2012) 
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ในขณะเดยีวกนั การใช้วธิกีารควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิ ีก็ยงัมขีอ้จ ากดัอยู่บ้าง ว่าจะไม่สามารถ
น ามาใชไ้ดก้บัศตัรพูชืทุกชนิด และในทุกระบบนิเวศ (ecosystem)  แต่จะต้องมขี ัน้ตอนทีจ่ะต้องพจิารณาพรอ้ม
เหตุผลประกอบสนับสนุนการด าเนินการ เป็นขัน้ตอนที่ต่อเนื่องกนั ขัน้ตอนเหล่านี้อาจแตกต่างกนัไปในแต่ละ
ประเทศ หรอืแมแ้ต่ในประเทศเดยีวกนั ขึน้อยูก่บัความรูแ้ละความสามารถของทรพัยากรบุคคลและทุนสนับสนุน
โครงการ กระทรวงอาหารและเกษตรแคลฟิอรเ์นีย (California Department of Food and Agriculture – CDFA) 
(2000) แนะน าขัน้ตอนพื้นฐาน เป็นแนวทางในการด าเนินงานการควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิ ีรวม 6 ขัน้ตอน 
(ภาพที ่5.1)  คอื 

 
ขัน้ตอนท่ี 1. ท าการจ าแนกชนิดของศัตรูพืชที่ถูกต้องและแม่นย า และ การยนืยนัว่าเป็นศัตรูพืช          

ในเป้าหมาย เพื่อการควบคุมโดยชวีวธิ ี
 

ขัน้ตอนท่ี 2. ท าการส ารวจหาศัตรูธรรมชาติ ซึ่งโดยทัว่ไปคือ แมลง ไร ใส้เดือนฝอย และเชื้อโรค        
ในพืน้ทีท่ีเ่ป็นแหล่งตน้ก าเนิดโพน้ทะเลในต่างประเทศของศตัรพูชืชนิดนัน้ 

 

ขัน้ตอนท่ี 3. ท าการตรวจสอบความเฉพาะเจาะจงต่อพืชอาศัยของตัวควบคุมที่มีศักยภาพเพื่อ
ประเมนิผลกระทบต่อศตัรพูชืในเป้าหมาย ต่อชวีนิทรยี์นอกเป้าหมาย และความปลอดภยั
ต่อสภาพแวดลอ้ม 

     

ขัน้ตอนท่ี 4. ท าการขออนุมตัิต่อหน่วยงานที่รบัผดิชอบทางกฎหมาย เพื่อการขนส่งและน าเข้าตัว
กระท าการควบคุมโดยชีววิธี (biological control agent –  BCA)  ผ่ านด่านกักกัน 
(quarantine) ในประเทศ เพื่อการตรวจสอบยนืยนัชนิด และการตรวจสอบว่าไม่มตีัว
เบยีนหรอืเชือ้โรคตดิมาดว้ย 

 

ขัน้ตอนท่ี 5. ท าการทดสอบในภาคสนามขนาดเลก็ ว่าศตัรธูรรมชาตทิี่น าเขา้มานัน้ สามารถลดความ
หนาแน่นของศัตรูพืชในเป้าหมายได้ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวินทรีย์นอก
เป้าหมาย และเมื่อการทดสอบขนาดเล็กเสรจ็สิ้นแล้ว ท าการเพาะเลี้ยงเพิม่ปรมิาณให้
มากขึน้ น าไปปลดปล่อย (release) ในภาคสนามต่อไป 

 

ขัน้ตอนท่ี 6. เมื่อท าการปลดปล่อยแล้ว ท าการประเมินผลของการปรับตัวและการตัง้รกราก
(establishment) การแพร่กระจาย (spread) และผลกระทบต่อชวีนิทรยี์นอกเป้าหมาย 
การปลดปล่อยเพิม่เตมิสามารถท าไดใ้นรูปแบบของการแบบเพิม่ขยาย (augmentation) 
เพื่อใหเ้กดิความเป็นอยู่ทีค่งที ่(stability) ของศตัรธูรรมชาตชินิดนัน้ ในระบบนิเวศต่าง ๆ 
ทีต่อ้งการ 
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ภาพท่ี 5.1 ขัน้ตอนพืน้ฐาน ทีเ่ป็นแนวทางในการด าเนินการโครงการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ ี

 
ในการด าเนินงานการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีตัง้แต่การรเิริม่โครงการ การส ารวจหาศตัรธูรรมชาติ

ทีม่ศีกัยภาพและความเหมาะสม ทัง้ในประเทศถ้าพบว่ามอียู ่และอาจน ามาใชป้ระโยชน์ในการควบคุมโดยชวีวธิี
แบบเพิม่ขยาย หรอืจากต่างประเทศ ทีจ่ะน าเขา้มาใชป้ระโยชน์วชัพชืต่างถิน่ทีร่กุรานแบบคลาสสกิ การประเมนิ
ความปลอดภยั การทดสอบความเฉพาะเจาะจงพชือาศยั และการประเมนิประสทิธภิาพ การเพาะเลีย้งเพิม่ขยาย
ปรมิาณ การปลดปล่อยภาคสนาม การติดตาม และการประเมนิผล จะมขีัน้ตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ทัง้น้ี 
Harley & Forno (1992), Forno (1997) และ Julien & White (1997) ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนต่าง ๆ ทีจ่ะต้องยดึถอื
และปฏบิตัติาม ในการด าเนินงานการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ โดยในประเทศออสเตรเลยี การ
ด าเนินงานการโครงการการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีแบบคลาสสิก จะมีขัน้ตอนต่าง ๆ ที่ต้องด าเนินการ           
ทีส่ามารถน ามาดดัแปลงตามความเหมาะสมเป็นแนวทางได ้คอื 

 
 
 
 
 
 

จ าแนกชนิดศตัรพูืชใน
เป้าหมาย ส ารวจศตัรธูรรมชาติ

ศึกษาความเฉพาะเจาะจง

ขออนุมติัด าเนินโครงการทดสอบภาคสนามขนาด
เลก็

ปลดปล่อยศตัรธูรรมชาติ
และประเมินผล
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ในขณะเดยีวกนั การใช้วธิกีารควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิ ีก็ยงัมขีอ้จ ากดัอยู่บ้าง ว่าจะไม่สามารถ
น ามาใชไ้ดก้บัศตัรพูชืทุกชนิด และในทุกระบบนิเวศ (ecosystem)  แต่จะต้องมขี ัน้ตอนทีจ่ะต้องพจิารณาพรอ้ม
เหตุผลประกอบสนับสนุนการด าเนินการ เป็นขัน้ตอนที่ต่อเนื่องกนั ขัน้ตอนเหล่านี้อาจแตกต่างกนัไปในแต่ละ
ประเทศ หรอืแมแ้ต่ในประเทศเดยีวกนั ขึน้อยูก่บัความรูแ้ละความสามารถของทรพัยากรบุคคลและทุนสนับสนุน
โครงการ กระทรวงอาหารและเกษตรแคลฟิอรเ์นีย (California Department of Food and Agriculture – CDFA) 
(2000) แนะน าขัน้ตอนพื้นฐาน เป็นแนวทางในการด าเนินงานการควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิ ีรวม 6 ขัน้ตอน 
(ภาพที ่5.1)  คอื 

 
ขัน้ตอนท่ี 1. ท าการจ าแนกชนิดของศัตรูพืชที่ถูกต้องและแม่นย า และ การยนืยนัว่าเป็นศัตรูพืช          

ในเป้าหมาย เพื่อการควบคุมโดยชวีวธิ ี
 

ขัน้ตอนท่ี 2. ท าการส ารวจหาศัตรูธรรมชาติ ซึ่งโดยทัว่ไปคือ แมลง ไร ใส้เดือนฝอย และเชื้อโรค        
ในพืน้ทีท่ีเ่ป็นแหล่งตน้ก าเนิดโพน้ทะเลในต่างประเทศของศตัรพูชืชนิดนัน้ 

 

ขัน้ตอนท่ี 3. ท าการตรวจสอบความเฉพาะเจาะจงต่อพืชอาศัยของตัวควบคุมที่มีศักยภาพเพื่อ
ประเมนิผลกระทบต่อศตัรพูชืในเป้าหมาย ต่อชวีนิทรยี์นอกเป้าหมาย และความปลอดภยั
ต่อสภาพแวดลอ้ม 

     

ขัน้ตอนท่ี 4. ท าการขออนุมตัิต่อหน่วยงานที่รบัผดิชอบทางกฎหมาย เพื่อการขนส่งและน าเข้าตัว
กระท าการควบคุมโดยชีววิธี (biological control agent –  BCA)  ผ่ านด่านกักกัน 
(quarantine) ในประเทศ เพื่อการตรวจสอบยนืยนัชนิด และการตรวจสอบว่าไม่มตีัว
เบยีนหรอืเชือ้โรคตดิมาดว้ย 

 

ขัน้ตอนท่ี 5. ท าการทดสอบในภาคสนามขนาดเลก็ ว่าศตัรธูรรมชาตทิี่น าเขา้มานัน้ สามารถลดความ
หนาแน่นของศัตรูพืชในเป้าหมายได้ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวินทรีย์นอก
เป้าหมาย และเมื่อการทดสอบขนาดเล็กเสรจ็สิ้นแล้ว ท าการเพาะเลี้ยงเพิม่ปรมิาณให้
มากขึน้ น าไปปลดปล่อย (release) ในภาคสนามต่อไป 

 

ขัน้ตอนท่ี 6. เมื่อท าการปลดปล่อยแล้ว ท าการประเมินผลของการปรับตัวและการตัง้รกราก
(establishment) การแพร่กระจาย (spread) และผลกระทบต่อชวีนิทรยี์นอกเป้าหมาย 
การปลดปล่อยเพิม่เตมิสามารถท าไดใ้นรูปแบบของการแบบเพิม่ขยาย (augmentation) 
เพื่อใหเ้กดิความเป็นอยู่ทีค่งที ่(stability) ของศตัรธูรรมชาตชินิดนัน้ ในระบบนิเวศต่าง ๆ 
ทีต่อ้งการ 
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ภาพท่ี 5.1 ขัน้ตอนพืน้ฐาน ทีเ่ป็นแนวทางในการด าเนินการโครงการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ ี

 
ในการด าเนินงานการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีตัง้แต่การรเิริม่โครงการ การส ารวจหาศตัรธูรรมชาติ

ทีม่ศีกัยภาพและความเหมาะสม ทัง้ในประเทศถ้าพบว่ามอียู ่และอาจน ามาใชป้ระโยชน์ในการควบคุมโดยชวีวธิี
แบบเพิม่ขยาย หรอืจากต่างประเทศ ทีจ่ะน าเขา้มาใชป้ระโยชน์วชัพชืต่างถิน่ทีร่กุรานแบบคลาสสกิ การประเมนิ
ความปลอดภยั การทดสอบความเฉพาะเจาะจงพชือาศยั และการประเมนิประสทิธภิาพ การเพาะเลีย้งเพิม่ขยาย
ปรมิาณ การปลดปล่อยภาคสนาม การติดตาม และการประเมนิผล จะมขีัน้ตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ทัง้นี้ 
Harley & Forno (1992), Forno (1997) และ Julien & White (1997) ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนต่าง ๆ ทีจ่ะต้องยดึถอื
และปฏบิตัติาม ในการด าเนินงานการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ โดยในประเทศออสเตรเลยี การ
ด าเนินงานการโครงการการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีแบบคลาสสิก จะมีขัน้ตอนต่าง ๆ ที่ต้องด าเนินการ           
ทีส่ามารถน ามาดดัแปลงตามความเหมาะสมเป็นแนวทางได ้คอื 

 
 
 
 
 
 

จ าแนกชนิดศตัรพูืชใน
เป้าหมาย ส ารวจศตัรธูรรมชาติ

ศึกษาความเฉพาะเจาะจง

ขออนุมติัด าเนินโครงการทดสอบภาคสนามขนาด
เลก็

ปลดปล่อยศตัรธูรรมชาติ
และประเมินผล
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1. การรเิรมิโครงการ (Project initiation)  
 

2. การอนุมตัแิละทุนสนบัสนุนโครงการ (Project approval and funding) 
 

3. การส ารวจหาศตัรธูรรมชาตใินต่างประเทศ (Foreign exploration of natural enemies) 
 

4. การส ารวจในพืน้ทีท่ีม่กีารน าเขา้มา (Surveys in the introduced range) 
 

5. การศกึษานิเวศวทิยาของวชัพชื และศตัรธูรรมชาต ิ                                           
(Ecology of the weed and its natural enemies) 

 

6. การขออนุมตัแิละใบอนุญาตการน าเขา้ศตัรธูรรมชาต ิ                                                   
(Approval and permit to import natural enemies) 

 

7. การน าเขา้เพื่อการปลดปล่อย (Importation for release) 
 

8. การศกึษาความเฉพาะเจาะจงต่อพชือาศยั (Host specificity study) 
 

9. การทดสอบการกนิพชือาหารของตวัเตม็วยั (Adult feeding tests) 
 

10. การเพาะเลีย้งเพิม่ปรมิาณศตัรธูรรมชาตขิองวชัพชื (Mass rearing of weed natural enemy) 
 

11. การประเมนิผล (Evaluation) 
 

12. การแพรก่ระจาย (Distribution)  
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5.3.1 การริเร่ิมโครงการ (Project initiation) 
 

สิง่แรกในการรเิริม่โครงการคอืการเลอืกวชัพชืในเป้าหมาย (target weed) และจ าแนกความขดัแยง้
ผลประโยชน์ (Conflict of interest) ของพชืชนิดนัน้ ว่าเป็นวชัพชืหรอืเป็นพชืทีเ่ป็นประโยชน์ และหากเป็นไปได้ 
ควรแกไ้ขความขดัแยง้เหล่านัน้ก่อนการเริม่ต้นของโครงการ 
 

ท าการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกบัวชัพชืในเป้าหมาย เพื่อให้ได้ขอ้มูลทัง้หมดที่เป็นที่รูเ้กี่ยวกบัถิน่
ก าเนิดดัง้เดมิ (center of origin) อนุกรมวธิานทางชวีวทิยา (biosystematics) การแพรก่ระจาย ความส าคญัทาง
เศรษฐกจิ และ ยุทธวธิใีนการบรหิารจดัการ ในประเทศไทยขอ้มลูเหล่านี้จะค้นหาไดใ้น เตม็ สมตินิันท ์(2544) 
(พมิพ์ครัง้แรกเมื่อ พ.ศ. 2491) ผู้จดัท าและแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอื “ชื่อพรรณไมแ้ห่งประเทศไทย” ที่ระบุว่าพชื
พรรณในประเทศไทยชนิดใดเป็นพชืน ้าหรอืพชืบก หรอืเป็นพชืต่างถิน่มาจากต่างประเทศ (exotic plants) แต่
มไิด้ระบุถิ่นก าเนิดดัง้เดมิ และ หนังสอือีกเล่มหนึ่งซึ่งจดัพมิพ์โดยราชบณัฑติสถาน (ปัจจุบนัเปลี่ยนเป็นราช
บณัฑติสภา) เมื่อปี พ.ศ. 2521 คอื “Flora of Thailand” โดย โชต ิสุวตัถ ิ(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 “คู่มอืทะเบยีนชนิดพนัธุ์พืชต่างถิ่น      
ที่ควรป้องกนั ควบคุม และก าจดัของประเทศไทย” ของส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม (2556) ซึง่มกีารระบุการควบคุมวชัพชืทีเ่ป็นชนิดพนัธุต่์างถิน่ทีร่กุรานแลว้ในประเทศไทย 
 

ส่วนถิน่ก าเนิดดัง้เดมิของพรรณพชืชนิดที่เป็นวชัพชื เราสามารถที่จะค้นหาได้จากหนังสอืต่าง 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”  พิมพ์ครัง้ที่  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” พิมพ์ครัง้ที่ 5 โดย Winston et al. (2014) เป็นต้น และจากการทบทวน
ค้นคว้าเอกสารเหล่านี้ จะท าให้เรารู้ว่าพรรณพชืทางเศรษฐกิจของประเทศไทยหลายชนิด เช่น ขา้วโพด ถัว่
เหลอืง สปัปะรด มนัส าปะหลงั ยางพารา ปาลม์น ้ามนั กาแฟ โกโก ้มะละกอ มะเขอืเทศ น้อยหน่า ฝรัง่ ผกัต าลงึ 
ผกักระเฉด ฯลฯ และ พชืสมุนไพรหลายชนิด ที่เราคดิว่าเป็นพรรณพชืพื้นเมอืงของไทย เช่น ฟ้าทะลายโจร 
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1. การรเิรมิโครงการ (Project initiation)  
 

2. การอนุมตัแิละทุนสนบัสนุนโครงการ (Project approval and funding) 
 

3. การส ารวจหาศตัรธูรรมชาตใินต่างประเทศ (Foreign exploration of natural enemies) 
 

4. การส ารวจในพืน้ทีท่ีม่กีารน าเขา้มา (Surveys in the introduced range) 
 

5. การศกึษานิเวศวทิยาของวชัพชื และศตัรธูรรมชาต ิ                                           
(Ecology of the weed and its natural enemies) 

 

6. การขออนุมตัแิละใบอนุญาตการน าเขา้ศตัรธูรรมชาต ิ                                                   
(Approval and permit to import natural enemies) 

 

7. การน าเขา้เพื่อการปลดปล่อย (Importation for release) 
 

8. การศกึษาความเฉพาะเจาะจงต่อพชือาศยั (Host specificity study) 
 

9. การทดสอบการกนิพชือาหารของตวัเตม็วยั (Adult feeding tests) 
 

10. การเพาะเลีย้งเพิม่ปรมิาณศตัรธูรรมชาตขิองวชัพชื (Mass rearing of weed natural enemy) 
 

11. การประเมนิผล (Evaluation) 
 

12. การแพรก่ระจาย (Distribution)  
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5.3.1 การริเร่ิมโครงการ (Project initiation) 
 

สิง่แรกในการรเิริม่โครงการคอืการเลอืกวชัพชืในเป้าหมาย (target weed) และจ าแนกความขดัแยง้
ผลประโยชน์ (Conflict of interest) ของพชืชนิดนัน้ ว่าเป็นวชัพชืหรอืเป็นพชืทีเ่ป็นประโยชน์ และหากเป็นไปได้ 
ควรแกไ้ขความขดัแยง้เหล่านัน้ก่อนการเริม่ต้นของโครงการ 
 

ท าการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกบัวชัพชืในเป้าหมาย เพื่อให้ได้ขอ้มูลทัง้หมดที่เป็นที่รูเ้กี่ยวกบัถิน่
ก าเนิดดัง้เดมิ (center of origin) อนุกรมวธิานทางชวีวทิยา (biosystematics) การแพรก่ระจาย ความส าคญัทาง
เศรษฐกจิ และ ยุทธวธิใีนการบรหิารจดัการ ในประเทศไทยขอ้มลูเหล่านี้จะค้นหาไดใ้น เตม็ สมตินิันท ์(2544) 
(พมิพ์ครัง้แรกเมื่อ พ.ศ. 2491) ผู้จดัท าและแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอื “ชื่อพรรณไมแ้ห่งประเทศไทย” ที่ระบุว่าพชื
พรรณในประเทศไทยชนิดใดเป็นพชืน ้าหรอืพชืบก หรอืเป็นพชืต่างถิน่มาจากต่างประเทศ (exotic plants) แต่
มไิด้ระบุถิ่นก าเนิดดัง้เดมิ และ หนังสอือีกเล่มหนึ่งซึ่งจดัพมิพ์โดยราชบณัฑติสถาน (ปัจจุบนัเปลี่ยนเป็นราช
บณัฑติสภา) เมื่อปี พ.ศ. 2521 คอื “Flora of Thailand” โดย โชต ิสุวตัถ ิ(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 “คู่มอืทะเบยีนชนิดพนัธุ์พืชต่างถิ่น      
ที่ควรป้องกนั ควบคุม และก าจดัของประเทศไทย” ของส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม (2556) ซึง่มกีารระบุการควบคุมวชัพชืทีเ่ป็นชนิดพนัธุต่์างถิน่ทีร่กุรานแลว้ในประเทศไทย 
 

ส่วนถิน่ก าเนิดดัง้เดมิของพรรณพชืชนิดที่เป็นวชัพชื เราสามารถที่จะค้นหาได้จากหนังสอืต่าง 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”  พิมพ์ครัง้ที่  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” พิมพ์ครัง้ที่ 5 โดย Winston et al. (2014) เป็นต้น และจากการทบทวน
ค้นคว้าเอกสารเหล่านี้ จะท าให้เรารู้ว่าพรรณพชืทางเศรษฐกิจของประเทศไทยหลายชนิด เช่น ขา้วโพด ถัว่
เหลอืง สปัปะรด มนัส าปะหลงั ยางพารา ปาลม์น ้ามนั กาแฟ โกโก ้มะละกอ มะเขอืเทศ น้อยหน่า ฝรัง่ ผกัต าลงึ 
ผกักระเฉด ฯลฯ และ พชืสมุนไพรหลายชนิด ที่เราคดิว่าเป็นพรรณพชืพื้นเมอืงของไทย เช่น ฟ้าทะลายโจร 
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(Andrographis paniculata)  ซึ่งมีถิ่นก าเนิดอยู่ ในแถบอินเดียและศรีลังกา หรือ กระดังงา (Artabotrys 
hexapetalus หรอื A. odoratissima) ทีน่ าเขา้มาประเทศไทยจากประเทศจนี แต่มถีิน่ก าเนิดดัง้เดมิอยูใ่นศรลีงักา 
ลว้นแต่เป็นพรรณพชืทีถู่กน าเขา้มาจากต่างประเทศ ทัง้สิน้ 
 

ท าการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกบัศตัรูธรรมชาติของวชัพชืเป้าหมาย ชวีวทิยาของศตัรูธรรมชาติ
เหล่านัน้ พิสัยของพืชอาหาร (host range) และการน ามาใช้เป็นตัวควบคุมโดยชีววิธี (biological control 
agents) ในประเทศอื่น ๆ ถา้มกีารใชก้นัแลว้ไมม่ากกน้็อย 
  

ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเหล่านัน้ไวเ้ป็นเอกสารอา้งองิ แลว้ตรวจหาว่ามสีถาบนัหรอืองคก์รทีไ่หน 
นักวจิยัหรอืผูใ้ดบา้งทัว่โลก ทีก่ าลงัด าเนินการในเรื่องนี้ หรอืไดด้ าเนินการเกี่ยวกบัการควบคุมวชัพชืเป้าหมาย
นัน้มาก่อนบา้งแลว้ 
 

จดัท ารายละเอยีดเอกสารโครงการ (project document) หรอืเรยีกกนัสัน้ ๆ เป็น “prodoc” ส าหรบั
การด าเนินการ และ ขอ้เสนอโครงการ (project proposal) เพื่อเสนอขอทุนวจิยัหรอืทุนด าเนินการ โดยระบุชื่อ
โครงการ หวัหน้าโครงการและผูร้่วมงาน หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ หลกัการและเหตุผล ความส าคญัของโครงการ 
วตัถุประสงค ์อุปกรณ์และวธิกีาร สถานที ่ระยะเวลา และผลทีค่าดว่าจะไดร้บั พรอ้มรายละเอยีดงบประมาณใน
หมวดค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ 
 

การรเิริม่โครงการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิใีนประเทศไทย เริม่ต้นพรอ้มกนัไปกบัการก่อตัง้และการ
ด าเนินการวจิยัและพฒันาของ “ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาติ” (National Biological Control 
Research Center – NBCRC) ซึ่งตัง้ขึ้นตามมติของคณะรฐัมนตรี เมือวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้
คณะอนุกรรมการด าเนินงานศูนยฯ์ ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิตัง้แต่ พ.ศ. 2518 และต่อมาไดร้บัการ
สนับสนุนในหลกัการโดยคณะอนุกรรมการวชัพชืน ้าของ วช. โดยจะเน้นในเรื่องการควบคุมผกัตบชวา และ
วชัพชืน ้าอื่น ๆ ทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิโดยชวีวธิ ีโดยไม่มทีุนสนับสนุน แต่ใหใ้ชง้บประมาณประจ าปีของ
ศูนยฯ์ จากส านกังบประมาณ ผ่านส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ  

      
 
 
 
 
 
 
 

133 
 

 

5.3.2 การอนุมติัและทุนสนับสนุนโครงการ (Project approval and funding) 
 

จดัท ารายละเอียดเอกสารโครงการ (project document) ส าหรบัการด าเนินการ และ ข้อเสนอ
โครงการ (project proposal) เพื่อการขออนุมตักิารด าเนินการของโครงการต่อผูม้อี านาจหน้าที ่หากม ีหรอืเพื่อ
เสนอขอการสนับสนุนทุนวจิยัหรอืทุนด าเนินการ จากหน่วยงานหรอืองค์กรที่มกีารสนับสนุนเงนิทุน ( funding 
agency) ทัง้ภายในประเทศ ในภมูภิาค หรอืในต่างประเทศ 
 

ประเทศไทยม ี“ระเบยีบสภาวจิยัแห่งชาต ิว่าดว้ยการอนุญาตใหน้กัวจิยัชาวต่างประเทศเขา้มาท า
การวิจ ั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 ะบุ ว่ า นั ก วิ จ ั ย
ต่างประเทศที่จะเขา้มาท าการวจิยัในประเทศ จะต้องขออนุญาตภายใต้เงื่อนใขต่าง ๆ เช่น ต้องมผีูร้่วมท าการ
วจิยัที่เป็นคนไทยของสถาบนัการศึกษาหรอืสถาบนัวจิยั หรอืหน่วยงานต่าง ๆ ของรฐั ร่วมด้วย ในประเทศ
ออสเตรเลีย การน าแมลงศัตรูธรรมชาติที่มีชีวิตออกไปต่า งประทศ จะต้องมีใบอนุญาตก ากับด้วย ใน
สหรฐัอเมรกิา นกัวจิยัทีน่ าตวัอยา่งสิง่มชีวีติทัง้พชืและสตัวเ์ขา้ไปท าการวจิยั จะตอ้งแจง้และแสดงหลกัฐานทีเ่ป็น
ทางการ ออกโดยหน่วยงานของประเทศทีน่ าตวัอย่างเขา้มา ว่าไดร้บัอนุญาตจากประเทศตน้ก าเนิด เป็นต้น ซึง่
ในทางปฏบิตัิและการใช้บงัคบัระเบยีบเหล่านี้ หรอืการหลบเลี่ยงในรูปแบบของ “การโจรกรรมทางชวีวิทยา” 
(biopiracy) จะเป็นไปมากน้อยประการใดบา้ง ไมเ่ป็นทีรู่ก้นัอยา่งกวา้งขวาง 
 

จากการรเิริม่โครงการดงักล่าว ศูนยฯ์ ได้รบัการสนับสนุนทุนวจิยัจากศูนยช์วีวทิยาเขตร้อนส่วน
ภูมิภาค (SEAMEO Regional Center for Tropical Biology – SEAMEO BIOTROP) ขององค์การรัฐมนตรี
ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization – SEAMEO)      
ณ เมือง Bogor ประเทศอินโดนีเซีย และความร่วมมือกับ USDA ARS Gainesville, Florida น าด้วงงวง
ผักตบชวาลายแต้ม ( the mottled water hyacinth weevil, Neochetina eichhorniae) (ภาพที่ 27) เข้ามาใช้
ควบคุมผกัตบชวาในประเทศไทยเป็นครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) และเริม่ปลดปล่อยเมื่อ ค.ศ. 1979 
(พ.ศ. 2522) 
 

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2523 ภายใต้รฐับาลของพล.อ.เปรม ตณิสลูานนท ์มกีารจดัตัง้ “โครงการสรา้งงาน
ในชนบท (กสช.)” และในโครงการนี้มกีารตัง้คณะท างานเฉพาะกิจเพื่อการปราบศตัรูพชืทางการเกษตร ม ี      
คุณด ารง ลทัธพพิฒัน์  รมว. กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ การพลงังาน ในขณะนัน้ เป็นประธาน และ 
ดร. เสนาะ อุณากูล เป็นเลขานุการ โดยเน้นศตัรพูชืทางการเกษตร ทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิสูง 3 ชนิด คอื 
ผกัตบชวา ไมยราบยกัษ์ และหนูนา มมีตใินที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยอธบิดขีองกรมต่าง ๆ ภายใต้กระทรวง
ทบวงกรมทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น กรมวชิาการเกษตร กรมส่งเสรมิการเกษตร กรมประมง กรมชลประทาน ฯลฯ และ
ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ใหร้่วมมอืกนัในการด าเนินงานการ
ควบคุมศตัรพูชืทัง้ 3 ชนิดดงักล่าว   
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(Andrographis paniculata)  ซึ่งมีถิ่นก าเนิดอยู่ ในแถบอินเดียและศรีลังกา หรือ กระดังงา (Artabotrys 
hexapetalus หรอื A. odoratissima) ทีน่ าเขา้มาประเทศไทยจากประเทศจนี แต่มถีิน่ก าเนิดดัง้เดมิอยูใ่นศรลีงักา 
ลว้นแต่เป็นพรรณพชืทีถู่กน าเขา้มาจากต่างประเทศ ทัง้สิน้ 
 

ท าการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกบัศตัรูธรรมชาติของวชัพชืเป้าหมาย ชวีวทิยาของศตัรูธรรมชาติ
เหล่านัน้ พิสัยของพืชอาหาร (host range) และการน ามาใช้เป็นตัวควบคุมโดยชีววิธี (biological control 
agents) ในประเทศอื่น ๆ ถา้มกีารใชก้นัแลว้ไมม่ากกน้็อย 
  

ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเหล่านัน้ไวเ้ป็นเอกสารอา้งองิ แลว้ตรวจหาว่ามสีถาบนัหรอืองคก์รทีไ่หน 
นักวจิยัหรอืผูใ้ดบา้งทัว่โลก ทีก่ าลงัด าเนินการในเรื่องนี้ หรอืไดด้ าเนินการเกี่ยวกบัการควบคุมวชัพชืเป้าหมาย
นัน้มาก่อนบา้งแลว้ 
 

จดัท ารายละเอยีดเอกสารโครงการ (project document) หรอืเรยีกกนัสัน้ ๆ เป็น “prodoc” ส าหรบั
การด าเนินการ และ ขอ้เสนอโครงการ (project proposal) เพื่อเสนอขอทุนวจิยัหรอืทุนด าเนินการ โดยระบุชื่อ
โครงการ หวัหน้าโครงการและผูร้่วมงาน หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ หลกัการและเหตุผล ความส าคญัของโครงการ 
วตัถุประสงค ์อุปกรณ์และวธิกีาร สถานที ่ระยะเวลา และผลทีค่าดว่าจะไดร้บั พรอ้มรายละเอยีดงบประมาณใน
หมวดค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ 
 

การรเิริม่โครงการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิใีนประเทศไทย เริม่ต้นพรอ้มกนัไปกบัการก่อตัง้และการ
ด าเนินการวจิยัและพฒันาของ “ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาติ” (National Biological Control 
Research Center – NBCRC) ซึ่งตัง้ขึ้นตามมติของคณะรฐัมนตรี เมือวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้
คณะอนุกรรมการด าเนินงานศูนยฯ์ ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิตัง้แต่ พ.ศ. 2518 และต่อมาไดร้บัการ
สนับสนุนในหลกัการโดยคณะอนุกรรมการวชัพชืน ้าของ วช. โดยจะเน้นในเรื่องการควบคุมผกัตบชวา และ
วชัพชืน ้าอื่น ๆ ทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิโดยชวีวธิ ีโดยไม่มทีุนสนับสนุน แต่ใหใ้ชง้บประมาณประจ าปีของ
ศูนยฯ์ จากส านกังบประมาณ ผ่านส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ  
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5.3.2 การอนุมติัและทุนสนับสนุนโครงการ (Project approval and funding) 
 

จดัท ารายละเอียดเอกสารโครงการ (project document) ส าหรบัการด าเนินการ และ ข้อเสนอ
โครงการ (project proposal) เพื่อการขออนุมตักิารด าเนินการของโครงการต่อผูม้อี านาจหน้าที ่หากม ีหรอืเพื่อ
เสนอขอการสนับสนุนทุนวจิยัหรอืทุนด าเนินการ จากหน่วยงานหรอืองค์กรที่มกีารสนับสนุนเงนิทุน ( funding 
agency) ทัง้ภายในประเทศ ในภมูภิาค หรอืในต่างประเทศ 
 

ประเทศไทยม ี“ระเบยีบสภาวจิยัแห่งชาต ิว่าดว้ยการอนุญาตใหน้กัวจิยัชาวต่างประเทศเขา้มาท า
การวิจ ั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 ะบุ ว่ า นั ก วิ จ ั ย
ต่างประเทศที่จะเขา้มาท าการวจิยัในประเทศ จะต้องขออนุญาตภายใต้เงื่อนใขต่าง ๆ เช่น ต้องมผีูร้่วมท าการ
วจิยัที่เป็นคนไทยของสถาบนัการศึกษาหรอืสถาบนัวจิยั หรอืหน่วยงานต่าง ๆ ของรฐั ร่วมด้วย ในประเทศ
ออสเตรเลีย การน าแมลงศัตรูธรรมชาติที่มีชีวิตออกไปต่า งประทศ จะต้องมีใบอนุญาตก ากับด้วย ใน
สหรฐัอเมรกิา นกัวจิยัทีน่ าตวัอยา่งสิง่มชีวีติทัง้พชืและสตัวเ์ขา้ไปท าการวจิยั จะตอ้งแจง้และแสดงหลกัฐานทีเ่ป็น
ทางการ ออกโดยหน่วยงานของประเทศทีน่ าตวัอย่างเขา้มา ว่าไดร้บัอนุญาตจากประเทศตน้ก าเนิด เป็นต้น ซึง่
ในทางปฏบิตัิและการใช้บงัคบัระเบยีบเหล่านี้ หรอืการหลบเลี่ยงในรูปแบบของ “การโจรกรรมทางชวีวิทยา” 
(biopiracy) จะเป็นไปมากน้อยประการใดบา้ง ไมเ่ป็นทีรู่ก้นัอยา่งกวา้งขวาง 
 

จากการรเิริม่โครงการดงักล่าว ศูนยฯ์ ได้รบัการสนับสนุนทุนวจิยัจากศูนยช์วีวทิยาเขตร้อนส่วน
ภูมิภาค (SEAMEO Regional Center for Tropical Biology – SEAMEO BIOTROP) ขององค์การรัฐมนตรี
ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization – SEAMEO)      
ณ เมือง Bogor ประเทศอินโดนีเซีย และความร่วมมือกับ USDA ARS Gainesville, Florida น าด้วงงวง
ผักตบชวาลายแต้ม ( the mottled water hyacinth weevil, Neochetina eichhorniae) (ภาพที่ 27) เข้ามาใช้
ควบคุมผกัตบชวาในประเทศไทยเป็นครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) และเริม่ปลดปล่อยเมื่อ ค.ศ. 1979 
(พ.ศ. 2522) 
 

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2523 ภายใต้รฐับาลของพล.อ.เปรม ตณิสลูานนท ์มกีารจดัตัง้ “โครงการสรา้งงาน
ในชนบท (กสช.)” และในโครงการนี้มกีารตัง้คณะท างานเฉพาะกิจเพื่อการปราบศตัรูพชืทางการเกษตร ม ี      
คุณด ารง ลทัธพพิฒัน์  รมว. กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ การพลงังาน ในขณะนัน้ เป็นประธาน และ 
ดร. เสนาะ อุณากูล เป็นเลขานุการ โดยเน้นศตัรพูชืทางการเกษตร ทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิสูง 3 ชนิด คอื 
ผกัตบชวา ไมยราบยกัษ์ และหนูนา มมีตใินที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยอธบิดขีองกรมต่าง ๆ ภายใต้กระทรวง
ทบวงกรมทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น กรมวชิาการเกษตร กรมส่งเสรมิการเกษตร กรมประมง กรมชลประทาน ฯลฯ และ
ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ใหร้่วมมอืกนัในการด าเนินงานการ
ควบคุมศตัรพูชืทัง้ 3 ชนิดดงักล่าว   
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ในการควบคุมผกัตบชวา กรมชลประทาน และ กระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ ท าการจดัซื้อเรอืก าจดั
วชัพชืน ้า Mud Cat เขา้มาจากประเทศแคนาดา ทดสอบการก าจดัผกัตบชวาโดยวธิกีล ทีค่ลองรงัสติ ส่วนการ
ควบคุมผกัตบชวาโดยชวีวธิ ีศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมกีารด าเนินงานมาบ้างก่อนแล้ว 
โดยได้น าด้วงงวงผกัตบชวาลายแต้ม Neochetina eichhorniae  (ภาพที่ 5.2) เขา้มาจากประเทศอารเ์จนตินา
ผ่านฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา โดยความร่วมมอืกบั Dr. George E. Allen, USDA-ARS Florida Biocontrol Lab, 
Gainesville, Florida เข้ามาตัง้แต่เมื่อ ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) (Napompeth, 1989, 1990, 1994; Julien & 
Griffiths, 1998; Julien et al., 1999; Winston et al., 2014) และหลงัจากการประเมนิความปลอดภยัแล้ว ได้
ปลดปล่อยด้วงงวงชนิดนี้ ในพื้นที่ที่มผีกัตบชวาระบาดอยู่ในกรุงเทพมหานคร จนสามารถตัง้รกรากและแพร่
ขยายพนัธุ์ได้ด ีในบ่อน ้าที่มผีกัตบชวาในบรเิวณมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรท์ี่บางเขน บงึมกักะสนัแถบสถานี
รถไฟมกักะสนั ประตูน ้า ในกรุงเทพฯ และบงึน ้าแถบย่านพหลโยธนิ เขตจตุจกัร ซึ่งปัจจุบนัถูกถมและมกีาร
ก่อสรา้งเป็นตลาดและสถานีขนส่งหมอชติ 2 ไปแลว้ 
 

 
  

ภาพท่ี 5.2 ดว้งวงผกัตบชวาลายแต้ม (mottled water hyacinth weevil, Neochetina eichhorniae)              
ตวัเตม็วยัและรอยแผลทีด่ว้งตวัเตม็วยักดักนิบนผวิใบ  
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ต่อมาเมื่ อ  ค .ศ .  1983 (พ .ศ .  2526)  ศูนย์ฯ  ได้น าด้วง เจาะเมล็ดไมยราบยักษ์  2 ชนิด                      
คือ Acanthoscelides puniceus  และ A. quadridentatus (ภาพที่ 5.3) เข้ามาจากประเทศเม็กซิโกผ่าน
ออสเตรเลีย โดยโครงการความร่วมมือกับ CSIRO Entomology, Long Pocket Laboratory, Indooroopilly, 
Brisbane, Queensland สนับสนุนโดย Australian Center for International Agricultural Research (ACIAR), 
Canberra ประเทศออสเตรเลยี เพื่อควบคุมไมยราบยกัษ์โดยชวีวธิ ีปลดปล่อยเป็นครัง้แรก ทีค่ลองชลประทาน 
ส านักงานชลประทานแม่รมิ และ หลายจุดบนสองข้างถนนเชียงใหม่ -พร้าว และถนนดอยสะเก็ด-เชียงราย         
จ. เชยีงใหม ่และทีอ่่างเกบ็น ้าคลองเพรยีว จ. สระบุร ีตน้ถนนมติรภาพไปภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่ดว้งเจาะ
เมลด็ทัง้สองชนิดทีป่ลดปล่อยออกไป สามารถตัง้รกรากแพรก่ระจายเป็นอยา่งด ีบนทุกบรเิวณจดุปลดปล่อย 
 

 
ภาพท่ี 5.3   ดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ (seed bruchids, Acanthoscelides puniceus และ A. quadrdentatus)  

และการท าลายเมล็ดไมยราบยกัษ์ (แหล่งที่มา: ดดัแปลงจาก ศมาพร แสงยศ และ Wikipedia,       
The Free Encyclopedia) 

 

แมลงศัตรูธรรมชาติทัง้ของผกัตบชวาและไมยราบยกัษ์ที่ได้น าเข้ามาเหล่านี้ ได้มกีารทดสอบ 
ประเมนิความปลอดภยั ในประเทศตน้ก าเนิด และในสหรฐัอเมรกิาและออสเตรเลยี ตามล าดบั ก่อนการน าเขา้มา
ในประเทศ เพื่อทดสอบเพิม่เตมิ เพาะเลี้ยงขยายปรมิาณ และปลดปล่อยในภาคสนาม ด้วยความร่วมมอืเป็น
อย่างดกีบักรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัแม่โจ้  
มหาวทิยาลยัขอนแก่น และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์โดยงบประมาณของศูนยฯ์ จนกระทัง่ศตัรธูรรมชาตทิี่
น าเขา้มา สามารถตัง้รกรากไดด้ ีขยายพนัธุแ์ละแพรก่ระจายอยูท่ ัว่ประเทศ ช่วยในการควบคุมไดด้ใีนระดบัหนึ่ง 
แต่ไม่เป็นทีรู่ก้นัอย่างกวา้งขวาง โดยทัง้นักการเมอืง ผู้บรหิาร นักวชิาการ และสาธารณชนทัว่ไป (บรรพต ณ 
ป้อมเพชร , 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) ส่วนการติดตาม
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ในการควบคุมผกัตบชวา กรมชลประทาน และ กระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ ท าการจดัซื้อเรอืก าจดั
วชัพชืน ้า Mud Cat เขา้มาจากประเทศแคนาดา ทดสอบการก าจดัผกัตบชวาโดยวธิกีล ทีค่ลองรงัสติ ส่วนการ
ควบคุมผกัตบชวาโดยชวีวธิ ีศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมกีารด าเนินงานมาบ้างก่อนแล้ว 
โดยได้น าด้วงงวงผกัตบชวาลายแต้ม Neochetina eichhorniae  (ภาพที่ 5.2) เขา้มาจากประเทศอารเ์จนตินา
ผ่านฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา โดยความร่วมมอืกบั Dr. George E. Allen, USDA-ARS Florida Biocontrol Lab, 
Gainesville, Florida เข้ามาตัง้แต่เมื่อ ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) (Napompeth, 1989, 1990, 1994; Julien & 
Griffiths, 1998; Julien et al., 1999; Winston et al., 2014) และหลงัจากการประเมนิความปลอดภยัแล้ว ได้
ปลดปล่อยด้วงงวงชนิดนี้ ในพื้นที่ที่มผีกัตบชวาระบาดอยู่ในกรุงเทพมหานคร จนสามารถตัง้รกรากและแพร่
ขยายพนัธุ์ได้ด ีในบ่อน ้าที่มผีกัตบชวาในบรเิวณมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรท์ี่บางเขน บงึมกักะสนัแถบสถานี
รถไฟมกักะสนั ประตูน ้า ในกรุงเทพฯ และบงึน ้าแถบย่านพหลโยธนิ เขตจตุจกัร ซึ่งปัจจุบนัถูกถมและมกีาร
ก่อสรา้งเป็นตลาดและสถานีขนส่งหมอชติ 2 ไปแลว้ 
 

 
  

ภาพท่ี 5.2 ดว้งวงผกัตบชวาลายแต้ม (mottled water hyacinth weevil, Neochetina eichhorniae)              
ตวัเตม็วยัและรอยแผลทีด่ว้งตวัเตม็วยักดักนิบนผวิใบ  
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ต่อมาเมื่ อ  ค .ศ .  1983 (พ .ศ .  2526)  ศูนย์ฯ  ได้น าด้วง เจาะเมล็ดไมยราบยักษ์  2 ชนิด                      
คือ Acanthoscelides puniceus  และ A. quadridentatus (ภาพที่ 5.3) เข้ามาจากประเทศเม็กซิโกผ่าน
ออสเตรเลีย โดยโครงการความร่วมมือกับ CSIRO Entomology, Long Pocket Laboratory, Indooroopilly, 
Brisbane, Queensland สนับสนุนโดย Australian Center for International Agricultural Research (ACIAR), 
Canberra ประเทศออสเตรเลยี เพื่อควบคุมไมยราบยกัษ์โดยชวีวธิ ีปลดปล่อยเป็นครัง้แรก ทีค่ลองชลประทาน 
ส านักงานชลประทานแม่รมิ และ หลายจุดบนสองข้างถนนเชียงใหม่ -พร้าว และถนนดอยสะเก็ด-เชียงราย         
จ. เชยีงใหม ่และทีอ่่างเกบ็น ้าคลองเพรยีว จ. สระบุร ีตน้ถนนมติรภาพไปภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่ดว้งเจาะ
เมลด็ทัง้สองชนิดทีป่ลดปล่อยออกไป สามารถตัง้รกรากแพรก่ระจายเป็นอยา่งด ีบนทุกบรเิวณจดุปลดปล่อย 
 

 
ภาพท่ี 5.3   ดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ (seed bruchids, Acanthoscelides puniceus และ A. quadrdentatus)  

และการท าลายเมล็ดไมยราบยกัษ์ (แหล่งที่มา: ดดัแปลงจาก ศมาพร แสงยศ และ Wikipedia,       
The Free Encyclopedia) 

 

แมลงศัตรูธรรมชาติทัง้ของผกัตบชวาและไมยราบยกัษ์ที่ได้น าเข้ามาเหล่านี้ ได้มกีารทดสอบ 
ประเมนิความปลอดภยั ในประเทศตน้ก าเนิด และในสหรฐัอเมรกิาและออสเตรเลยี ตามล าดบั ก่อนการน าเขา้มา
ในประเทศ เพื่อทดสอบเพิม่เตมิ เพาะเลี้ยงขยายปรมิาณ และปลดปล่อยในภาคสนาม ด้วยความร่วมมอืเป็น
อย่างดกีบักรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัแม่โจ้  
มหาวทิยาลยัขอนแก่น และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์โดยงบประมาณของศูนยฯ์ จนกระทัง่ศตัรธูรรมชาตทิี่
น าเขา้มา สามารถตัง้รกรากไดด้ ีขยายพนัธุแ์ละแพรก่ระจายอยูท่ ัว่ประเทศ ช่วยในการควบคุมไดด้ใีนระดบัหนึ่ง 
แต่ไม่เป็นทีรู่ก้นัอย่างกวา้งขวาง โดยทัง้นักการเมอืง ผู้บรหิาร นักวชิาการ และสาธารณชนทัว่ไป (บรรพต ณ 
ป้อมเพชร , 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) ส่วนการติดตาม
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ประเมนิผล การตัง้รกรากและแพรข่ยายในพืน้ทีท่ีม่กีารปลดปล่อยท าไดง้า่ย ในกรณขีองผกัตบชวา ใหด้รูอยแผล
ถลอกทรงกลมด้านบนของใบ ที่เห็นได้ชดัด้วยตาเปล่า ที่ด้วงงวงตัวเต็มวยัแทะกัดกินใบ เป็นจุดหลายจุด
ประปรายอยู่ทัว่ใบ ส่วนตวัหนอนของด้วง จะกดักนิอยู่ในเหงา้ต้นผกัตบที่โคนใบ (ภาพที่ 5.2) ในกรณีของต้น
ไมยราบยกัษ์ ต้องดูฝักทีแ่ก่ซึง่มรีปูร่างและขนาดคลา้ยฝักถัว่เหลอืง เป็นช่อทีม่สีนี ้าตาล ว่ามรีเูป็นวงกลมเลก็ ๆ 
บนเมลด็หรอืไม ่ ซึง่เป็นรทูีด่ว้งตวัเตม็วยัเจาะออกมา เมือ่เจรญิเตบิโตครบวงจรชวีติในระยะตวัหนอนทีก่นิเมลด็
อยู่ภายใน แลว้เป็นดกัแดแ้ละตวัเตม็วยั (ภาพที ่5.3)  หากไม่พบ ใหร้วบรวมฝักแก่ในปรมิาณพอสมควร น ามา
เกบ็ไวใ้นกล่องพลาสตกิในหอ้งปฏบิตักิารระยะหนึ่ง เพื่อดวู่าจะมดีว้งตวัเตม็วยัออกมาหรอืไม่ 
 

ในอดตี (พ.ศ. 2518-2543) การรเิริม่โครงการควบคุมวชัพชืที่ส าคญัอื่น ๆ และน่าที่จะด าเนินการ
ควบคุมโดยชวีวธิไีด้ในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นการด าเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการบรหิารศูนย์วจิยั
ควบคุมศตัรพูชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิภายใต้ วช. ซึง่ม ีดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร แห่งภาควชิากฏีวทิยา คณะ
เกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ และ ผู้อ านวยการบรหิารศูนยฯ์ ซึง่มศีูนยฯ์ 
ส่วนกลาง (NBCRC Headquarters) ตัง้อยู่ที่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ ศูนย์ฯ 
ส่วนภมูภิาค (NBCRC Regional Centers) 6 แห่ง ตัง้อยูท่ี ่1) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน 
จ. นครปฐม 2) มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้จ. เชยีงใหม ่3) มหาวทิยาลยันเรศวร จ. พษิณุโลก 4) มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
จ. ขอนแก่น 5) มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี และ 6) มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์อ.หาดใหญ่      
จ.สงขลา และหน่วยงานรว่ม (NBCRC Collaborating Agencies) อกี 13 หน่วยงาน คอื 1) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
2) มหาวทิยาลยัมหดิล 3) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คอื 4) กรมวชิาการเกษตร 
5) กรมส่งเสรมิการเกษตร 6) กรมป่าไม ้7) กรมปศุสตัว ์8) กรมประมง และ 9) กรมชลประทาน  ในกระทรวง
สาธารณสุข คอื 10) กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์และ 11) กรมควบคุมโรคตดิต่อ 12) สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย และ 13) การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย โดยทัง้ศูนยฯ์ ส่วนกลาง ศูนยฯ์ 
ส่วนภูมภิาค และหน่วยงานร่วมในเครอืข่ายการวจิยั (NBCRC research network) ของศูนยฯ์ ไดร้บัการจดัสรร
งบประมาณที่เพียงพอและต่อเนื่องทุกปี (บรรพต ณ ป้อมเพชร , 2525a; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 2545; ศูนย์วิจ ัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ , 2519; 
Napompeth, 1982; Julien & Griffiths, 1998; Winston et al. , 2014; Napompeth & Saengyot, 2018; 
Saengyot, 2018) 
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5.3.3 การส ารวจหาศตัรธูรรมชาติในต่างประเทศ (Foreign exploration of natural enemies) 
          

สิง่มชีวีติหรอืชวีนิทรยี์ชนิดใดก็ตาม ที่จะช่วยลดการเจรญิเติบโตและการขยายพนัธุ์ของวัชพืช 
สามารถทีจ่ะน ามาใชใ้นการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิไีด ้ชวีนิทรยีเ์หล่านัน้อาจเป็นสตัวต่์าง ๆ ทีน่อกเหนือไปจาก
แมลง  ถึงแม้ว่าไรจะมคีวามคล้ายคลงึกบัแมลงมาก แต่การใช้ไรในการควบคุมวชัพชืยงัด าเนินกนัน้อยมาก      
ซึง่ไดเ้คยมกีารใชไ้ร Tetranychus opuntiae หรอื Tetranychus desertorum ในการการควบคุมตน้กระบองเพชร
ใบเสมา Opuntia inermis  และ Opuntia stricta  ในออสเตรเลยี จนกระทัง่ในทีสุ่ดถูกทดแทน โดยการน าผเีสื้อ
กลางคนื Cactoblastis cactorum เขา้มาจากอารเ์จนตน่ิา ไรอกีชนิดหนึ่งที่ได้น ามาใช้ คอื eriophyid gall mite 
(Aceria chondrillae) ซึ่งได้น ามาใช้ในออสเตรเลียในการควบคุม Chondrilla juncea เมื่อ ค.ศ. 1974 หรือ       
อาจเป็นพชืกาฝาก เชือ้รา แบคทเีรยี หรอื เชือ้ไวรสักไ็ด ้ดว้ยเหตุนี้การส ารวจแสวงหาศตัรธูรรมชาตขิองวชัพชื 
จงึจะตอ้งครอบคลุมถงึชวีนิทรยีท์ุกชนิดทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชัพชืในเป้าหมายชนิดนัน้ ๆ  
 

สิง่ที่มชีวีติอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากแมลง ก็ได้มกีารน ามาใช้ควบคุมวชัพชืเช่นกนั แต่ยงัอยู่ใน
ขอบเขตจ ากดั ส่วนการใชเ้ชือ้โรคและไสเ้ดอืนฝอยนัน้ กไ็ดเ้กดิปัญหา เพราะความไม่แน่นอนในการตรวจสอบ
ชนิด และความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ มกัจะไม่เป็นทีเ่หน็ชดั เหมือนความเสยีหายทีเ่กดิจากแมลง และระยะของพชื   
ทีถู่กท าลายกไ็มอ่าจทีจ่ะประเมนิผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ทัง้ความเสยีหายกจ็ะเกดิเป็นฤดกูาล เท่านัน้    
 

ในการควบคุมวชัพชืแต่เพยีงชนิดเดยีว เพื่อไม่ให้มผีลกระทบต่อพชืชนิดอื่น ความเฉพาะเจาะจง
พชือาศยั (host specificity) ของศตัรธูรรมชาตมิคีวามส าคญัมาก เพื่อเป็นการป้องกนัพชืชนิดอื่น ๆ ในบรเิวณ
ใกลเ้คยีงมใิหเ้ป็นอนัตราย ส่วนการควบคุมวชัพชืหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้าจะควบคุมวชัพชืในที่นัน้ ๆ 
ให้หมดไป ศัตรูธรรมชาติที่มีความเฉพาะเจาะจงพืชอาศัยต ่ า ก็อาจน ามาใช้ได้ ถ้ าสามารถควบคุมการ
แพร่กระจายของศตัรธูรรมชาตเิหล่านัน้ได ้และพชืทีม่ปีระโยชน์อื่น ๆ ไม่ไดร้บัอนัตราย  สภาพการณ์ดงักล่าวนี้
ได้แก่ การควบคุมวชัพืชน ้าส่วนใหญ่ โดยการใช้ปลาชนิดต่าง ๆ เช่น Tilapia spp. และ Cyprinus sp. เป็ด 
พะยนูแมนนาท ีหรอื พะยนูหางกลม หรอื ววัทะเล (manatee, sea cow, Mammalia, Trichechidae)  หอย และ
กุง้ เป็นตน้  ซึง่จะรวมไปถงึการใชป้ลาจนี Ctenopharyngodon idella ซึง่ใชไ้ดผ้ลดใีนยโุรป เช่นในออสเตรยีและ 
เนเธอรแ์ลนด์ และในสหรฐัอเมรกิา แต่ในการควบคุมผกัเป็ดโดยการใช้ด้วงหมดั นับว่าเป็นการควบคุมวชัพชื
เฉพาะชนิด โดยที่จะเป็นการรกัษาพชืพรรณอื่น ๆ ทีม่ปีระโยชน์ในการช่วยรกัษาป้องกนัการทะลายของชายฝัง่
และชายขอบแหล่งน ้า และเป็นอาหารของสตัวป่์าอื่น ๆ ดว้ย 
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ประเมนิผล การตัง้รกรากและแพรข่ยายในพืน้ทีท่ีม่กีารปลดปล่อยท าไดง้า่ย ในกรณขีองผกัตบชวา ใหด้รูอยแผล
ถลอกทรงกลมด้านบนของใบ ที่เห็นได้ชดัด้วยตาเปล่า ที่ด้วงงวงตัวเต็มวยัแทะกัดกินใบ เป็นจุดหลายจุด
ประปรายอยู่ทัว่ใบ ส่วนตวัหนอนของด้วง จะกดักนิอยู่ในเหงา้ต้นผกัตบที่โคนใบ (ภาพที่ 5.2) ในกรณีของต้น
ไมยราบยกัษ์ ต้องดูฝักทีแ่ก่ซึง่มรีปูร่างและขนาดคลา้ยฝักถัว่เหลอืง เป็นช่อทีม่สีนี ้าตาล ว่ามรีเูป็นวงกลมเลก็ ๆ 
บนเมลด็หรอืไม ่ ซึง่เป็นรทูีด่ว้งตวัเตม็วยัเจาะออกมา เมือ่เจรญิเตบิโตครบวงจรชวีติในระยะตวัหนอนทีก่นิเมลด็
อยู่ภายใน แลว้เป็นดกัแดแ้ละตวัเตม็วยั (ภาพที ่5.3)  หากไม่พบ ใหร้วบรวมฝักแก่ในปรมิาณพอสมควร น ามา
เกบ็ไวใ้นกล่องพลาสตกิในหอ้งปฏบิตักิารระยะหนึ่ง เพื่อดวู่าจะมดีว้งตวัเตม็วยัออกมาหรอืไม่ 
 

ในอดตี (พ.ศ. 2518-2543) การรเิริม่โครงการควบคุมวชัพชืที่ส าคญัอื่น ๆ และน่าที่จะด าเนินการ
ควบคุมโดยชวีวธิไีด้ในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นการด าเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการบรหิารศูนย์วจิยั
ควบคุมศตัรพูชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิภายใต้ วช. ซึง่ม ีดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร แห่งภาควชิากฏีวทิยา คณะ
เกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ และ ผู้อ านวยการบรหิารศูนยฯ์ ซึง่มศีูนยฯ์ 
ส่วนกลาง (NBCRC Headquarters) ตัง้อยู่ที่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ ศูนย์ฯ 
ส่วนภมูภิาค (NBCRC Regional Centers) 6 แห่ง ตัง้อยูท่ี ่1) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน 
จ. นครปฐม 2) มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้จ. เชยีงใหม ่3) มหาวทิยาลยันเรศวร จ. พษิณุโลก 4) มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
จ. ขอนแก่น 5) มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี และ 6) มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์อ.หาดใหญ่      
จ.สงขลา และหน่วยงานรว่ม (NBCRC Collaborating Agencies) อกี 13 หน่วยงาน คอื 1) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
2) มหาวทิยาลยัมหดิล 3) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คอื 4) กรมวชิาการเกษตร 
5) กรมส่งเสรมิการเกษตร 6) กรมป่าไม ้7) กรมปศุสตัว ์8) กรมประมง และ 9) กรมชลประทาน  ในกระทรวง
สาธารณสุข คอื 10) กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์และ 11) กรมควบคุมโรคตดิต่อ 12) สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย และ 13) การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย โดยทัง้ศูนยฯ์ ส่วนกลาง ศูนยฯ์ 
ส่วนภูมภิาค และหน่วยงานร่วมในเครอืข่ายการวจิยั (NBCRC research network) ของศูนยฯ์ ไดร้บัการจดัสรร
งบประมาณที่เพียงพอและต่อเนื่องทุกปี (บรรพต ณ ป้อมเพชร , 2525a; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 2545; ศูนย์วิจ ัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ , 2519; 
Napompeth, 1982; Julien & Griffiths, 1998; Winston et al. , 2014; Napompeth & Saengyot, 2018; 
Saengyot, 2018) 
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5.3.3 การส ารวจหาศตัรธูรรมชาติในต่างประเทศ (Foreign exploration of natural enemies) 
          

สิง่มชีวีติหรอืชวีนิทรยี์ชนิดใดก็ตาม ที่จะช่วยลดการเจรญิเติบโตและการขยายพนัธุ์ของวัชพืช 
สามารถทีจ่ะน ามาใชใ้นการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิไีด ้ชวีนิทรยีเ์หล่านัน้อาจเป็นสตัวต่์าง ๆ ทีน่อกเหนือไปจาก
แมลง  ถึงแม้ว่าไรจะมคีวามคล้ายคลงึกบัแมลงมาก แต่การใช้ไรในการควบคุมวชัพชืยงัด าเนินกนัน้อยมาก      
ซึง่ไดเ้คยมกีารใชไ้ร Tetranychus opuntiae หรอื Tetranychus desertorum ในการการควบคุมตน้กระบองเพชร
ใบเสมา Opuntia inermis  และ Opuntia stricta  ในออสเตรเลยี จนกระทัง่ในทีสุ่ดถูกทดแทน โดยการน าผเีสื้อ
กลางคนื Cactoblastis cactorum เขา้มาจากอารเ์จนตน่ิา ไรอกีชนิดหนึ่งที่ได้น ามาใช้ คอื eriophyid gall mite 
(Aceria chondrillae) ซึ่งได้น ามาใช้ในออสเตรเลียในการควบคุม Chondrilla juncea เมื่อ ค.ศ. 1974 หรือ       
อาจเป็นพชืกาฝาก เชือ้รา แบคทเีรยี หรอื เชือ้ไวรสักไ็ด ้ดว้ยเหตุนี้การส ารวจแสวงหาศตัรธูรรมชาตขิองวชัพชื 
จงึจะตอ้งครอบคลุมถงึชวีนิทรยีท์ุกชนิดทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชัพชืในเป้าหมายชนิดนัน้ ๆ  
 

สิง่ที่มชีวีติอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากแมลง ก็ได้มกีารน ามาใช้ควบคุมวชัพชืเช่นกนั แต่ยงัอยู่ใน
ขอบเขตจ ากดั ส่วนการใชเ้ชือ้โรคและไสเ้ดอืนฝอยนัน้ กไ็ดเ้กดิปัญหา เพราะความไม่แน่นอนในการตรวจสอบ
ชนิด และความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ มกัจะไม่เป็นทีเ่หน็ชดั เหมือนความเสยีหายทีเ่กดิจากแมลง และระยะของพชื   
ทีถู่กท าลายกไ็มอ่าจทีจ่ะประเมนิผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ทัง้ความเสยีหายกจ็ะเกดิเป็นฤดกูาล เท่านัน้    
 

ในการควบคุมวชัพชืแต่เพยีงชนิดเดยีว เพื่อไม่ให้มผีลกระทบต่อพชืชนิดอื่น ความเฉพาะเจาะจง
พชือาศยั (host specificity) ของศตัรธูรรมชาตมิคีวามส าคญัมาก เพื่อเป็นการป้องกนัพชืชนิดอื่น ๆ ในบรเิวณ
ใกลเ้คยีงมใิหเ้ป็นอนัตราย ส่วนการควบคุมวชัพชืหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้าจะควบคุมวชัพชืในที่นัน้ ๆ 
ให้หมดไป ศัตรูธรรมชาติที่มีความเฉพาะเจาะจงพืชอาศัยต ่ า ก็อาจน ามาใช้ได้ ถ้ าสามารถควบคุมการ
แพร่กระจายของศตัรธูรรมชาตเิหล่านัน้ได ้และพชืทีม่ปีระโยชน์อื่น ๆ ไม่ไดร้บัอนัตราย  สภาพการณ์ดงักล่าวนี้
ได้แก่ การควบคุมวชัพืชน ้าส่วนใหญ่ โดยการใช้ปลาชนิดต่าง ๆ เช่น Tilapia spp. และ Cyprinus sp. เป็ด 
พะยนูแมนนาท ีหรอื พะยนูหางกลม หรอื ววัทะเล (manatee, sea cow, Mammalia, Trichechidae)  หอย และ
กุง้ เป็นตน้  ซึง่จะรวมไปถงึการใชป้ลาจนี Ctenopharyngodon idella ซึง่ใชไ้ดผ้ลดใีนยโุรป เช่นในออสเตรยีและ 
เนเธอรแ์ลนด์ และในสหรฐัอเมรกิา แต่ในการควบคุมผกัเป็ดโดยการใช้ด้วงหมดั นับว่าเป็นการควบคุมวชัพชื
เฉพาะชนิด โดยที่จะเป็นการรกัษาพชืพรรณอื่น ๆ ทีม่ปีระโยชน์ในการช่วยรกัษาป้องกนัการทะลายของชายฝัง่
และชายขอบแหล่งน ้า และเป็นอาหารของสตัวป่์าอื่น ๆ ดว้ย 
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ถึงแม้ว่าจะได้มกีารศึกษาหาชีวินทรีย์ชนิดอื่น ๆ เพื่อน ามาใช้ในการควบคุมวชัพืชโดยชีววิธี
นอกเหนือไปจากการใชแ้มลงกต็าม การใชช้วีนิทรยีเ์หล่านัน้ยงัอยู่ในขอบเขตทีไ่ม่กวา้งขวางและยงัมไิดท้ าการ
ส ารวจกนัอย่างละเอยีดเท่าใดนัก ในอนาคต ไร ไส้เดอืนฝอย และเชื้อรา อาจจะถูกน ามาใช้ได้ ถ้าจะมวีธิกีาร
ตรวจสอบความเฉพาะเจาะจงพืชอาศัยที่แน่นอน  ซึ่งเรื่องนี้การทดสอบความเฉพาะเจาะจงพืชอาศัยของ
แบคทเีรยี ไวรสั และจุลนิทรยี์ต่าง ๆ ยงัมอุีปสรรคอีกมาก และถ้าได้มกีารใช้สิ่งที่มชีวี ิตเหล่านี้มากขึ้นแล้ว  
ต่อไปในอนาคต การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีกจ็ะไม่จ ากดัเฉพาะการใชแ้มลงเป็นศตัรธูรรมชาต ิแต่เพยีงอย่าง
เดยีวเท่านัน้ 
 

ในการส ารวจหาศตัรธูรรมชาตใินพืน้ทีด่ ัง้เดมิของวชัพชืในต่างประเทศ จะตอ้งรูข้ ัน้ตอนและระเบยีบ
ข้อบังคับของประเทศที่จะมีการด าเนินการ เช่นการขออนุญาตในการท าการส ารวจ หรือการส่งออกศัตรู
ธรรมชาติในเบื้องต้น โดยการแสวงหาความร่วมมอืและค าแนะน าของบุคลากรของสถาบนัหรอืหน่วยงาน         
ทีเ่หมาะสมจากประเทศเหล่านัน้ หรอืท าเป็นโครงการรว่มมอืเฉพาะกจิกไ็ด ้ซึง่อาจจะตอ้งใชเ้วลาพอสมควร 
 

ในการส ารวจหาศตัรูธรรมชาตทิี่มศีกัยภาพ ควรรวบรวมขอ้มูลของแหล่งแพร่กระจาย ศูนยก์ลาง
ของต้นก าเนิดของวชัพชืในเป้าหมาย พชืชนิดใกล้เคยีง ชนิด ความชุกชุมและการขึน้ลงตามฤดูกาลของศตัรู
ธรรมชาต ิและการจ าแนกชนิดจากผูเ้ชี่ยวชาญทางอนุกรมวธิาน แลว้จดัท าบญัชรีายการ ( inventory) ของศตัรู
ธรรมชาตทิี่พบว่าลงท าลายวชัพชื ทัง้แมลง ไร และโรคต่าง ๆ พรอ้มกบัท าการประเมนิศกัยภาพเบื้องต้นของ
ศตัรธูรรมชาตเิหล่านัน้ 
 

อนึ่ง รปูแบบของการส ารวจหาศตัรธูรรมชาตใินประเทศต้นก าเนิดของศตัรพูชื อาจแตกต่างกนัไป 
ตัง้แต่การม ี“นักกฏีวทิยาส ารวจ” (exploratory entomologist) ซึง่อาจเป็นนักกฏีวทิยาคนเดีย่ว ๆ หรอืเป็นคณะ
เลก็ ๆ เดนิทางไปส ารวจในประเทศในเป้าหมาย ท าการส ารวจ เปรยีบเทยีบเสมอืนเป็น “นักกฏีวทิยาขา้งถนน” 
(roadside entomologist)  
 

กระทรวงเกษตรฮาวาย (Hawaii Department of Agriculture – HDOA) เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งใช้
รูปแบบนี้  โดยมีนักกีฏวิทยาส ารวจที่มีชื่อเสียงหลายคนตัง้แต่ในอดีต เช่น Noel H.L. Krauss, Kenneth            
T.  Murai, Robert Burkhart, George Funasaki, Marianne Early Chun, Mohsen Ramadan แ ล ะ  Larry 
Nakahara ซึง่ทุกคน ยกเวน้ Noel H.L. Krauss เคยเขา้มาท าการส ารวจหาแมลงศตัรธูรรมชาตใินประเทศไทย 
รว่มกบัศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และศูนยฯ์ ภาคเหนือตอนบน
ที ่มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ในโอกาสต่าง ๆ 
 

ในระดบัองคก์ร กลุ่มประเทศในเครอืจกัรภพ (Commonwealth) ประเทศองักฤษ มกีารจดัตัง้สถานี
ของสถาบนัการควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิแีห่งเครอืจกัรภพ (Commonwealth Institute of Biological Control - 
CIBC Stations) ตัง้แต่ ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490) ในประเทศเครอืจกัรภพต่าง ๆ ในแคนาดา ยุโรป แอฟรกิา 
อเมรกิากลาง อเมรกิาใต้ และ ในเอเชยี ในอนิเดยี ปากสีถาน  และ รฐัซาบาห์ ประเทศมาเลเซยี โดยล่าสุดมี
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ส านักงานใหญ่อยู่ในแถบคาบสมุทรแครบิเบียน ที่เมอืง Curepe ตัง้อยู่ใกล้ ๆ กบัวิทยาเขต St. Augustine 
Campus ของ University of the West Indies ในประเทศตรนิิแดดและโตเบโก เพื่อด าเนินงานดา้นการควบคุม
ศตัรพูชืโดยชวีวธิโีดยเฉพาะ ทัง้ CIBC เคยเตรยีมการจดัตัง้ CIBC Thailand Station ขึน้มาในประเทศไทย โดย 
Dr. Fred J. Simmonds โดยการสรวมรอยโครงการจดัตัง้ศูนย์วจิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชีวนิทรยี์แห่งชาติ ที่
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์โดยความร่วมมอืกบัสภาวจิยัแห่งชาต ิเมื่อ พ.ศ. 2514 ให้อยู่ในอาณัตขิอง CIBC 
แต่ ดร. บรรพต ณ ป้อมเพชร ขอใหร้ฐับาลไทยปฏเิสธ คดัคา้น และปรบัโครงการใหเ้ป็นศูนยฯ์ ของประเทศไทย 
ซึง่มใิช่ประเทศเครอืจกัรภพ โดยด าเนินการผ่านกรมวเิทศสหการและสถานทูตอังกฤษ (สถานเอกอคัรราชทูตส
หราชอาณาจกัรประจ าประเทศไทย) กรงุเทพฯ ท าให ้CIBC ไมส่ามารถตัง้ CIBC Station ในประเทศไทยได ้แต่
ประเทศไทยตั ้งศูนย์วิจ ัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่ งชาติ ขึ้นมาด า เนินการเ ป็นอิสระโดย
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

ต่อมา CIBC เปลี่ยนชื่อเป็น International Institute of Biological Control (IIBC) ในปัจจุบนั IIBC 
เลิกกิจกรรมเพื่อรวมตัวไปอยู่ในสงักัดของ CABI (Commonwealth Agricultural Bureaux International) ซึ่ง
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น Center for Agriculture and Bioscience International ซึ่งยังคงใช้ชื่อย่อเป็น CABI 
เช่นเดมิ และมสี านักงานใหญ่อยู่ที่ Wallingford, Oxfordshire ประเทศองักฤษ และศูนยต่์าง ๆ อยู่ในประเทศ
อังกฤษ และ สวิตเซอร์แลนด์ในทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกาในทวีปอเมริกาเหนือ ที่ตรินิแดดและโตเบโก               
ในแครบิเบยีน ทวปีอเมรกิากลาง ทีบ่ราซลิในทวปีอเมรกิาใต้ ทีก่านาและเคนยาในทวปีแอฟรกิา  ส่วนในทวปี
เอเชยีมอียู่ในประเทศจนี อินเดยี ปากีสถาน และมาเลเซยี  ในปัจจุบนั CABI รวบรวมและจดัพมิพ์บทคดัย่อ 
(abstracts) ของสิง่ตพีมิพ์ในวารสารวชิาการทางด้าน life sciences ทัว่โลก เช่น CABI Abstracts, Review of 
Applied Entomology  และ Biocontrol News and Information รวมทัง้จัดพิมพ์แผนที่การแพร่กระจายของ
ศตัรพูชื (Distribution Map of Pest) เป็นตน้ 
 

นักกีฏวทิยาของ CIBC ที่เคยเข้ามาร่วมงานกับศูนย์วิจยัควบคุมศตัรูพืชโดยชวีินทรยี์แห่งชาติ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในประเทศไทย คอื 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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ถึงแม้ว่าจะได้มกีารศึกษาหาชีวินทรีย์ชนิดอื่น ๆ เพื่อน ามาใช้ในการควบคุมวชัพืชโดยชีววิธี
นอกเหนือไปจากการใชแ้มลงกต็าม การใชช้วีนิทรยีเ์หล่านัน้ยงัอยู่ในขอบเขตทีไ่ม่กวา้งขวางและยงัมไิดท้ าการ
ส ารวจกนัอย่างละเอยีดเท่าใดนัก ในอนาคต ไร ไส้เดอืนฝอย และเชื้อรา อาจจะถูกน ามาใช้ได้ ถ้าจะมวีธิกีาร
ตรวจสอบความเฉพาะเจาะจงพืชอาศัยที่แน่นอน  ซึ่งเรื่องนี้การทดสอบความเฉพาะเจาะจงพืชอาศัยของ
แบคทเีรยี ไวรสั และจุลนิทรยี์ต่าง ๆ ยงัมอุีปสรรคอีกมาก และถ้าได้มกีารใช้สิ่งที่มชีวี ิตเหล่านี้มากขึ้นแล้ว  
ต่อไปในอนาคต การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีกจ็ะไม่จ ากดัเฉพาะการใชแ้มลงเป็นศตัรธูรรมชาต ิแต่เพยีงอย่าง
เดยีวเท่านัน้ 
 

ในการส ารวจหาศตัรธูรรมชาตใินพืน้ทีด่ ัง้เดมิของวชัพชืในต่างประเทศ จะตอ้งรูข้ ัน้ตอนและระเบยีบ
ข้อบังคับของประเทศที่จะมีการด าเนินการ เช่นการขออนุญาตในการท าการส ารวจ หรือการส่งออกศัตรู
ธรรมชาติในเบื้องต้น โดยการแสวงหาความร่วมมอืและค าแนะน าของบุคลากรของสถาบนัหรอืหน่วยงาน         
ทีเ่หมาะสมจากประเทศเหล่านัน้ หรอืท าเป็นโครงการรว่มมอืเฉพาะกจิกไ็ด ้ซึง่อาจจะตอ้งใชเ้วลาพอสมควร 
 

ในการส ารวจหาศตัรูธรรมชาตทิี่มศีกัยภาพ ควรรวบรวมขอ้มูลของแหล่งแพร่กระจาย ศูนยก์ลาง
ของต้นก าเนิดของวชัพชืในเป้าหมาย พชืชนิดใกล้เคยีง ชนิด ความชุกชุมและการขึน้ลงตามฤดูกาลของศตัรู
ธรรมชาต ิและการจ าแนกชนิดจากผูเ้ชี่ยวชาญทางอนุกรมวธิาน แลว้จดัท าบญัชรีายการ ( inventory) ของศตัรู
ธรรมชาตทิี่พบว่าลงท าลายวชัพชื ทัง้แมลง ไร และโรคต่าง ๆ พรอ้มกบัท าการประเมนิศกัยภาพเบื้องต้นของ
ศตัรธูรรมชาตเิหล่านัน้ 
 

อนึ่ง รปูแบบของการส ารวจหาศตัรธูรรมชาตใินประเทศต้นก าเนิดของศตัรพูชื อาจแตกต่างกนัไป 
ตัง้แต่การม ี“นักกฏีวทิยาส ารวจ” (exploratory entomologist) ซึง่อาจเป็นนักกฏีวทิยาคนเดีย่ว ๆ หรอืเป็นคณะ
เลก็ ๆ เดนิทางไปส ารวจในประเทศในเป้าหมาย ท าการส ารวจ เปรยีบเทยีบเสมอืนเป็น “นักกฏีวทิยาขา้งถนน” 
(roadside entomologist)  
 

กระทรวงเกษตรฮาวาย (Hawaii Department of Agriculture – HDOA) เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งใช้
รูปแบบน้ี โดยมีนักกีฏวิทยาส ารวจที่มีชื่อเสียงหลายคนตัง้แต่ในอดีต เช่น Noel H.L. Krauss, Kenneth            
T.  Murai, Robert Burkhart, George Funasaki, Marianne Early Chun, Mohsen Ramadan แ ล ะ  Larry 
Nakahara ซึง่ทุกคน ยกเวน้ Noel H.L. Krauss เคยเขา้มาท าการส ารวจหาแมลงศตัรธูรรมชาตใินประเทศไทย 
รว่มกบัศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และศูนยฯ์ ภาคเหนือตอนบน
ที ่มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ในโอกาสต่าง ๆ 
 

ในระดบัองคก์ร กลุ่มประเทศในเครอืจกัรภพ (Commonwealth) ประเทศองักฤษ มกีารจดัตัง้สถานี
ของสถาบนัการควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิแีห่งเครอืจกัรภพ (Commonwealth Institute of Biological Control - 
CIBC Stations) ตัง้แต่ ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490) ในประเทศเครอืจกัรภพต่าง ๆ ในแคนาดา ยุโรป แอฟรกิา 
อเมรกิากลาง อเมรกิาใต้ และ ในเอเชยี ในอนิเดยี ปากสีถาน  และ รฐัซาบาห ์ประเทศมาเลเซยี โดยล่าสุดมี
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ส านักงานใหญ่อยู่ในแถบคาบสมุทรแครบิเบียน ที่เมอืง Curepe ตัง้อยู่ใกล้ ๆ กับวิทยาเขต St. Augustine 
Campus ของ University of the West Indies ในประเทศตรนิิแดดและโตเบโก เพื่อด าเนินงานดา้นการควบคุม
ศตัรพูชืโดยชวีวธิโีดยเฉพาะ ทัง้ CIBC เคยเตรยีมการจดัตัง้ CIBC Thailand Station ขึน้มาในประเทศไทย โดย 
Dr. Fred J. Simmonds โดยการสรวมรอยโครงการจดัตัง้ศูนย์วจิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชีวนิทรยี์แห่งชาติ ที่
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์โดยความร่วมมอืกบัสภาวจิยัแห่งชาต ิเมื่อ พ.ศ. 2514 ให้อยู่ในอาณัตขิอง CIBC 
แต่ ดร. บรรพต ณ ป้อมเพชร ขอใหร้ฐับาลไทยปฏเิสธ คดัคา้น และปรบัโครงการใหเ้ป็นศูนยฯ์ ของประเทศไทย 
ซึง่มใิช่ประเทศเครอืจกัรภพ โดยด าเนินการผ่านกรมวเิทศสหการและสถานทูตอังกฤษ (สถานเอกอคัรราชทูตส
หราชอาณาจกัรประจ าประเทศไทย) กรงุเทพฯ ท าให ้CIBC ไมส่ามารถตัง้ CIBC Station ในประเทศไทยได ้แต่
ประเทศไทยตั ้งศูนย์วิจ ัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่ งชาติ ขึ้นมาด า เนินการเ ป็นอิสระโดย
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

ต่อมา CIBC เปลี่ยนชื่อเป็น International Institute of Biological Control (IIBC) ในปัจจุบนั IIBC 
เลิกกิจกรรมเพื่อรวมตัวไปอยู่ในสงักัดของ CABI (Commonwealth Agricultural Bureaux International) ซึ่ง
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น Center for Agriculture and Bioscience International ซึ่งยังคงใช้ชื่อย่อเป็น CABI 
เช่นเดมิ และมสี านักงานใหญ่อยู่ที่ Wallingford, Oxfordshire ประเทศองักฤษ และศูนยต่์าง ๆ อยู่ในประเทศ
อังกฤษ และ สวิตเซอร์แลนด์ในทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกาในทวีปอเมริกาเหนือ ที่ตรินิแดดและโตเบโก               
ในแครบิเบยีน ทวปีอเมรกิากลาง ทีบ่ราซลิในทวปีอเมรกิาใต้ ทีก่านาและเคนยาในทวปีแอฟรกิา  ส่วนในทวปี
เอเชยีมอียู่ในประเทศจนี อินเดยี ปากีสถาน และมาเลเซยี  ในปัจจุบนั CABI รวบรวมและจดัพมิพ์บทคดัย่อ 
(abstracts) ของสิง่ตพีมิพ์ในวารสารวชิาการทางด้าน life sciences ทัว่โลก เช่น CABI Abstracts, Review of 
Applied Entomology  และ Biocontrol News and Information รวมทัง้จัดพิมพ์แผนที่การแพร่กระจายของ
ศตัรพูชื (Distribution Map of Pest) เป็นตน้ 
 

นักกีฏวทิยาของ CIBC ที่เคยเข้ามาร่วมงานกับศูนย์วิจยัควบคุมศตัรูพืชโดยชวีินทรยี์แห่งชาติ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในประเทศไทย คอื 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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โดยวตัถุประสงค์ที่ใกล้เคยีงกนั CSIRO ของประเทศออสเตรเลยี ก็มกีารจดัตัง้หน่วยงานอยู่นอก
ประเทศด้วยเช่นกัน เ ช่น CSIRO European Laboratory ที่  Agropolis International Campus  ใกล้เมือง 
Montpelier ประเทศฝรัง่เศส เป็นต้น เพื่อร่วมมอืกบัประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ในการส ารวจหาศตัรูธรรมชาตใิน
พืน้ทีด่ ัง้เดมิของแมลงศตัรพูชืและวชัพชื 
 

กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (USDA ARS) กม็กีารจดัตัง้หอ้งปฏบิตักิารการควบคุมศตัรูพชืโดย
ชีววิธีโพ้นทะเล (Overseas Biological Control Lab - OBCL) ด้วยเช่นกัน คือ European Biological Control 
Laboratory (EBCL) ตัง้อยู่ที่เมอืง Montpellier ประเทศฝรัง่เศส โดยร่วมมอืกบั Biotechnology and Biological 
Control Agency กรุงโรม ประเทศอิตาลี; ARS Australian Biological Control Laboratory (ABCL) ตัง้อยู่ที่  
Brisbane ประเทศออสเตรเลยี; Sino-American Biological Control Laboratory (Sino-ABCL) อยู่ที่กรุงปักกิ่ง 
ประเทศจนี; และ FueDEI (South America) อยู่ที่ Hurlingham ประเทศอารเ์จนตนิา โดยเน้นความส าคญัไปที่
การควบคุมชนิดพนัธุต่์างถิน่ที่รุกราน (Invasive alien species – IAS) ตามนัยของมาตรา 8h - การอนุรกัษ์ใน
พื้นที่ (In-situ conservation)  ของอนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ (Convention on Biological 
Diversity – CBD) ที่ระบุว่า “เท่าที่เป็นไปได้และเหมาะสม ประเทศภาคจีะป้องกันการน าเข้า ( introduction) 
ควบคุม (control) หรอืก าจดัให้หมดสิ้น (eradication ซึ่งชนิดพนัธุ์ต่างถิน่เหล่านัน้ที่คุกคามระบบนิเวศ พื้นที่
อาศยั หรอืชนิดพนัธุต่์าง ๆ” ถงึแมว้่าสหรฐัอเมรกิา จะไมย่อมเขา้เป็นประเทศภาคขีองอนุสญัญาฉบบันี้ กต็าม  
 

นอกจากนี้ ยงัมนีักกฏีวทิยาเป็นจ านวนมากจากต่างประเทศ ที่เขา้มาท าการส ารวจและรวบรวม
ศตัรูธรรมชาติของแมลงศตัรูพชืและวชัพชื ปฏบิตัิงานร่วมกบัศูนย์วจิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีนิทรยี์แห่งชาติ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ในประเทศไทยอกีหลายคน จากสหราชอาณาจกัร 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;  จากสหรฐัอเมรกิา เช่น D. Elmo Hardy, Toshiyuki 
Nishida และ Wallace C.  Mitchell จาก University of Hawaii, Honolulu, Hawaii และ Walter Carter อดีต
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 ขณะที่ ส อนอยู่ ที่  Florida A&M University, Tallahassee, Florida และ 
Lawrence A. “Lerry” Lacey แห่ง Washington State University, Pullman ขณะที่ท างานอยู่ที่ USDA ARS 
European Biological Control Laboratory (EBCL)  ประ เทศฝรัง่ เศส ;  จากออสเตร เลีย  เ ช่น  Douglas 
Waterhouse, Max Whitten, Jim Cullen จ าก  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 กบัจากประเทศ
อื่น เช่น Stefan Nesser จาก Plant Protection Research Institute, Pretoria, South Africa; R. Muniappan 
จาก University of Guam, Guam; Po-Yung Lai จาก National Pingtung University ประเทศไต้หวนั Thomas 
Le Burgeois และ Siraj Hasan จาก CIRAD และ Michel Donskoff จาก National Museum of Natural History, 
Paris ประเทศฝรัง่เศส  จากประเทศญี่ปุ่ น เช่น Keizo Yasumatsu, Yoshimi Hirose, Hiroshi Kajita และ 
Masami Takagi จาก  Kyushu University, Fukuoka, Shuji Okajima จาก  Tokyo University of Agriculture, 
Tokyo  และ Koji Yano จาก Yamaguchi University, Yamaguchi ประเทศญีปุ่่ นเป็นตน้ (บรรพต ณ ป้อมเพชร, 
pers. com.) 
 

ส่วนในประเทศไทย ไม่มตี าแหน่งนักกฏีวทิยาส ารวจ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการส ารวจ รวบรวม และ
น าเขา้ศตัรูธรรมชาตจิากต่างประเทศ แต่ทีป่ระเทศไทยสามารถน าศตัรธูรรมชาตเิขา้มาจากต่างประเทศ ทัง้เพื่อ
การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวชัพชืเป็นจ านวนมากได้นัน้ เป็นการด าเนินการในโครงการวิจยัต่าง ๆ ของ
ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ทีร่่วมมอืกบัต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่กบัออสเตรเลยี และ รฐัฮาวายและฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา รวมทัง้การส ารวจ และ รวบรวมศตัรธูรรมชาต ิ
ที่มกีารใช้กนัอย่างกว้างขวาง และพบอยู่ในภาคสนามในต่างประเทศ เช่น ฮาวายและออสเตรเลยี โดยการ
รว่มมอืกบันกักฏีวทิยาในพืน้ทีด่ว้ยตนเอง 
 

อนึ่ง ในโครงการการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิีแบบคลาสสกิของทัง้แมลงศตัรพูชืและวชัพชื ทไีดร้บั
ความส าเรจ็ในประเทศต่าง ๆ ในปัจจบุนัหลายโครงการ ไม่ต้องมกีารส ารวจหาศตัรธูรรมชาตใินถิน่ก าเนิดของ
ศตัรพูชืในเป้าหมายในต่างประเทศ แต่สามารถน าเขา้ศตัรธูรรมชาตทิีม่ปีระสทิธภิาพและมกีารใชม้าก่อนแลว้ใน
ประเทศทีเ่ริม่ด าเนินการ หรอื ประเทศอื่นทีไ่ดม้กีารน าเขา้ไปใช ้เช่นในการควบคุมต้นผกากรองในฮาวาย เมื่อ 
ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) Albert Koebele ไปส ารวจหาแมลงศตัรูธรรมชาติของต้นผกากรองทางตอนใต้ของ
เมก็ซโิก และส่งแมลง 23 ชนิดเขา้มาใชใ้นฮาวาย และมกีารปลดปล่อยลงภาคสนามโดยไม่มกีารทดสอบความ
เฉพาะเจาะจงของพชือาศยัเมื่อ ค.ศ. 1903 และใน ค.ศ. 1905 พบว่ามแีมลงศตัรธูรรมชาตขิองต้นผกากรอง 8 
ชนิดสามารถตัง้รกรากได้อย่างถาวร และได้มกีารส่งต่อแมลงศตัรูธรรมชาติหลายชนิดจากฮาวาย ไปใช้ใน
ประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชยีและแปซฟิิก แอฟรกิา และ ออสเตรเลยี (Julian and Griffiths, 1998; Winston et 
al. 2004) โดยครัง้แรกสุด มกีารส่งต่อแมลงวนักนิเมลด็ต้นผกากรอง (Lantana seed fly, Ophiomyia lantanae) 
จากฮาวายไปทีเ่กาะนิวแคลโิดเนีย ในช่วง ค.ศ. 1908-1909 และ Fiji เมือ่ ค.ศ. 1911 (Rao et al., 1971) เท่ากบั
ว่าในประเทศเหล่านัน้ไม่ต้องท าการส ารวจหาศตัรูธรรมชาติในถิ่นก าเนิดของต้นผกากรอง โดยธรรมเนียม
ประเพณีปฏิบตัิดงักล่าว DeBach (1964b) เรยีกเป็น “โครงการส่งต่อ” หรอื “โครงการถ่ายทอด” (Transfer 
projects)  
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โดยวตัถุประสงค์ที่ใกล้เคยีงกนั CSIRO ของประเทศออสเตรเลยี ก็มกีารจดัตัง้หน่วยงานอยู่นอก
ประเทศด้วยเช่นกัน เช่น CSIRO European Laboratory ที่  Agropolis International Campus  ใกล้เมือง 
Montpelier ประเทศฝรัง่เศส เป็นต้น เพื่อร่วมมอืกบัประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ในการส ารวจหาศตัรูธรรมชาตใิน
พืน้ทีด่ ัง้เดมิของแมลงศตัรพูชืและวชัพชื 
 

กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (USDA ARS) กม็กีารจดัตัง้หอ้งปฏบิตักิารการควบคุมศตัรูพชืโดย
ชีววิธีโพ้นทะเล (Overseas Biological Control Lab - OBCL) ด้วยเช่นกัน คือ European Biological Control 
Laboratory (EBCL) ตัง้อยู่ที่เมอืง Montpellier ประเทศฝรัง่เศส โดยร่วมมอืกบั Biotechnology and Biological 
Control Agency กรุงโรม ประเทศอิตาลี; ARS Australian Biological Control Laboratory (ABCL) ตัง้อยู่ที่  
Brisbane ประเทศออสเตรเลยี; Sino-American Biological Control Laboratory (Sino-ABCL) อยู่ที่กรุงปักกิ่ง 
ประเทศจนี; และ FueDEI (South America) อยู่ที่ Hurlingham ประเทศอารเ์จนตนิา โดยเน้นความส าคญัไปที่
การควบคุมชนิดพนัธุต่์างถิน่ที่รุกราน (Invasive alien species – IAS) ตามนัยของมาตรา 8h - การอนุรกัษ์ใน
พื้นที่ (In-situ conservation)  ของอนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ (Convention on Biological 
Diversity – CBD) ที่ระบุว่า “เท่าที่เป็นไปได้และเหมาะสม ประเทศภาคจีะป้องกันการน าเข้า ( introduction) 
ควบคุม (control) หรอืก าจดัให้หมดสิ้น (eradication ซึ่งชนิดพนัธุ์ต่างถิน่เหล่านัน้ที่คุกคามระบบนิเวศ พื้นที่
อาศยั หรอืชนิดพนัธุต่์าง ๆ” ถงึแมว้่าสหรฐัอเมรกิา จะไมย่อมเขา้เป็นประเทศภาคขีองอนุสญัญาฉบบันี้ กต็าม  
 

นอกจากนี้ ยงัมนีักกฏีวทิยาเป็นจ านวนมากจากต่างประเทศ ที่เขา้มาท าการส ารวจและรวบรวม
ศตัรูธรรมชาติของแมลงศตัรูพชืและวชัพชื ปฏบิตัิงานร่วมกบัศูนย์วจิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีนิทรยี์แห่งชาติ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ในประเทศไทยอกีหลายคน จากสหราชอาณาจกัร 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;  จากสหรฐัอเมรกิา เช่น D. Elmo Hardy, Toshiyuki 
Nishida และ Wallace C.  Mitchell จาก University of Hawaii, Honolulu, Hawaii และ Walter Carter อดีต
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 ขณะที่ ส อนอยู่ ที่  Florida A&M University, Tallahassee, Florida และ 
Lawrence A. “Lerry” Lacey แห่ง Washington State University, Pullman ขณะที่ท างานอยู่ที่ USDA ARS 
European Biological Control Laboratory (EBCL)  ประ เทศฝรัง่ เศส ;  จากออสเตร เลีย  เช่น  Douglas 
Waterhouse, Max Whitten, Jim Cullen จ าก  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 กบัจากประเทศ
อื่น เช่น Stefan Nesser จาก Plant Protection Research Institute, Pretoria, South Africa; R. Muniappan 
จาก University of Guam, Guam; Po-Yung Lai จาก National Pingtung University ประเทศไต้หวนั Thomas 
Le Burgeois และ Siraj Hasan จาก CIRAD และ Michel Donskoff จาก National Museum of Natural History, 
Paris ประเทศฝรัง่เศส  จากประเทศญี่ปุ่ น เช่น Keizo Yasumatsu, Yoshimi Hirose, Hiroshi Kajita และ 
Masami Takagi จาก  Kyushu University, Fukuoka, Shuji Okajima จาก  Tokyo University of Agriculture, 
Tokyo  และ Koji Yano จาก Yamaguchi University, Yamaguchi ประเทศญีปุ่่ นเป็นตน้ (บรรพต ณ ป้อมเพชร, 
pers. com.) 
 

ส่วนในประเทศไทย ไม่มตี าแหน่งนักกฏีวทิยาส ารวจ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการส ารวจ รวบรวม และ
น าเขา้ศตัรูธรรมชาตจิากต่างประเทศ แต่ทีป่ระเทศไทยสามารถน าศตัรธูรรมชาตเิขา้มาจากต่างประเทศ ทัง้เพื่อ
การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวชัพชืเป็นจ านวนมากได้นัน้ เป็นการด าเนินการในโครงการวิจยัต่าง ๆ ของ
ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ทีร่่วมมอืกบัต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่กบัออสเตรเลยี และ รฐัฮาวายและฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา รวมทัง้การส ารวจ และ รวบรวมศตัรธูรรมชาต ิ
ที่มกีารใช้กนัอย่างกว้างขวาง และพบอยู่ในภาคสนามในต่างประเทศ เช่น ฮาวายและออสเตรเลยี โดยการ
รว่มมอืกบันกักฏีวทิยาในพืน้ทีด่ว้ยตนเอง 
 

อนึ่ง ในโครงการการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิีแบบคลาสสกิของทัง้แมลงศตัรพูชืและวชัพชื ทไีดร้บั
ความส าเรจ็ในประเทศต่าง ๆ ในปัจจบุนัหลายโครงการ ไม่ต้องมกีารส ารวจหาศตัรธูรรมชาตใินถิน่ก าเนิดของ
ศตัรพูชืในเป้าหมายในต่างประเทศ แต่สามารถน าเขา้ศตัรธูรรมชาตทิีม่ปีระสทิธภิาพและมกีารใชม้าก่อนแลว้ใน
ประเทศทีเ่ริม่ด าเนินการ หรอื ประเทศอื่นทีไ่ดม้กีารน าเขา้ไปใช ้เช่นในการควบคุมต้นผกากรองในฮาวาย เมื่อ 
ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) Albert Koebele ไปส ารวจหาแมลงศตัรูธรรมชาติของต้นผกากรองทางตอนใต้ของ
เมก็ซโิก และส่งแมลง 23 ชนิดเขา้มาใชใ้นฮาวาย และมกีารปลดปล่อยลงภาคสนามโดยไม่มกีารทดสอบความ
เฉพาะเจาะจงของพชือาศยัเมื่อ ค.ศ. 1903 และใน ค.ศ. 1905 พบว่ามแีมลงศตัรธูรรมชาตขิองต้นผกากรอง 8 
ชนิดสามารถตัง้รกรากได้อย่างถาวร และได้มกีารส่งต่อแมลงศตัรูธรรมชาติหลายชนิดจากฮาวาย ไปใช้ใน
ประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชยีและแปซฟิิก แอฟรกิา และ ออสเตรเลยี (Julian and Griffiths, 1998; Winston et 
al. 2004) โดยครัง้แรกสุด มกีารส่งต่อแมลงวนักนิเมลด็ต้นผกากรอง (Lantana seed fly, Ophiomyia lantanae) 
จากฮาวายไปทีเ่กาะนิวแคลโิดเนีย ในช่วง ค.ศ. 1908-1909 และ Fiji เมือ่ ค.ศ. 1911 (Rao et al., 1971) เท่ากบั
ว่าในประเทศเหล่านัน้ไม่ต้องท าการส ารวจหาศตัรูธรรมชาติในถิ่นก าเนิดของต้นผกากรอง โดยธรรมเนียม
ประเพณีปฏิบตัิดงักล่าว DeBach (1964b) เรยีกเป็น “โครงการส่งต่อ” หรอื “โครงการถ่ายทอด” (Transfer 
projects)  

 



142 
 

 

5.3.4 การส ารวจในพ้ืนท่ีท่ีจะมีการน าเข้ามา (Surveys in the introduced range) 
 

ในการด าเนินงาน ควรท าการส ารวจในพื้นที่ปลายทาง ที่จะน าศตัรูธรรมชาตเิข้ามาใช้ประโยชน์
ด้วย ว่ามศีตัรูธรรมชาตเิช่นแมลง หรอืไร หรอืเชื้อโรคอะไรบ้าง ที่ใช้วชัพชืในเป้าหมายเป็นพชือาศยั ท าการ
ตรวจสอบว่าชนิดใดบ้างที่เป็นชนิดพื้นเมอืงในท้องถิ่น (endemic หรอื native species) หรอืชนิดใดบ้างเป็น    
ชนิดต่างถิน่ (exotic หรอื alien species) โดยมกีารจ าแนกชนิดโดยผูเ้ชี่ยวชาญทางอนุกรมวธิาน แลว้รวบรวม
ขอ้มลูเกบ็ไว ้
 

เมื่อมกีารรเิริม่โครงการการควบคุมวชัพชืน ้าโดยชวีวธิใีนประเทศไทย โดยทุนวจิยัจาก SEAMEO 
Regional Center of Tropical Biology หรอื SEAMEO-BIOTROP ประเทศอนิโดนีเซยี ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชื
โดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิไดด้ าเนินการส ารวจเบือ้งต้น รวบรวม และประเมนิผลศตัรธูรรมชาตพิืน้เมอืงชนิดต่าง ๆ 
ที่มีศักยภาพและความส าคัญในการควบคุมวัชพืชน ้ าโดยชีววิธีแบบเพาะเลี้ยงเพิ่มขยาย (Augmentative 
biological control) ในประเทศไทย ก่อนทีจ่มกีารน าศตัรธูรรมชาตจิากต่างประเทศเขา้มาใชใ้นการควบคุมวชัพชื
น ้าโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ (Classical biological control) (บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2520; บรรพต ณ ป้อมเพชร 
และ คณะ, 2520;  อนิทวฒัน์ บุรคี าและ บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2523) โดยมวีชัพชืน ้าในเป้าหมายในขณะนัน้ 12 
ชนิด คอื ผกัตบชวา (Eichhornia crassipes) จอก (Pistia stratiotes) จอกหูหนู (Salvinia cucullata) สาหร่าย
หางกระรอก (Hydrilla verticellata) สาหร่ายพุงชะโด (Ceratophyllum demersum) ผักเป็ด (Alternanthera 
phylloxeroides) แหน (Lemna minor) แหนแดง (Azolla pinnata) ผกัตบไทย (Monochoria hastata) ขาเขยีด 
(Monochoria vaginalis) เทยีนนา (Ludwigia hyssoppifoia) และ แพงพวย (Ludwigia adscendens) 
 

ในภาพรวมโครงการสามารถรวบรวมแมลงศตัรธูรรมชาตไิดท้ัง้หมด 14 ชนิด ประกอบดว้ยตัก๊แตน
ในอนัดบั Orthoptera รวม 2 ชนิด หนอนในอนัดบั Lepidoptera รวม 9 ชนิด และ หนอนในอนัดบั Coleoptera 
รวม 3 ชนิด และจากการประเมนิผลปรากฏว่าแมลงพืน้เมอืงที่พบ ที่สามารถน ามาใช้ในการควบคุมวชัพชืน ้า
โดยชีววิธีได้อย่างมปีระสิทธิภาพสูง คือ หนอนผีเสื้อ Spodoptera pectinicornis ในการควบคุมจอก หนอน 
Parapoynx diminutalis ในการควบคุมจอก แหน และ แหนแดง และ หนอน Psara basalis และ P. hipponalis, 
Hymenia recurvalis และ Nanophyes sp. ในการควบคุมผกัเป็ด และ หนอน Altica foveicollis ในการควบคุม
แพงพวย โดยได้มกีารเพาะเลีย้งและใช้หนอนผเีสือ้ S. pectinicornis ในการควบคุมจอก ที่อ่างเก็บน ้าเขื่อนศรี
นครนิทร ์จ. กาญจนบุร ีร่วมกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ไดร้บัผลส าเรจ็อย่างดเียีย่ม ซึง่ต่อมาได้มี
การน าหนอน S. pectinicornis จากประเทศไทยเข้าไปใช้ควบคุมจอกโดยชีววิธีในฟลอริดา ประเทศ
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สหรฐัอเมรกิา แต่ไมไ่ดร้บัความส าเรจ็เท่าทีค่วร และการใชห้นอนของดว้ง A. foveicollis ในการควบคุมแพงพวย
ในประเทศไทย ไดอ้ยา่งดเียีย่มเช่นกนั  

แมลงศตัรผูกัตบชวาทีส่ ารวจพบในประเทศไทย ก่อนมกีารน าดว้งงวงผกัตบชวาจากอารเ์จนตินา
ผ่านฟลอรดิาเขา้มาใช้คอื ตัก๊แตน Atractomorpha crenulata, Gesonula punctifrons และ Oxya minima และ 
หนอนผเีสื้อกลางคนืบางชนิด ซึ่งจากการสงัเกตในภาคสนาม พบว่าไม่มศีกัยภาพในการควบคุมแต่อย่างใด 
จ าเป็นที่จะต้องน าศตัรูธรรมชาตจิากถิน่ดัง้เดมิเช่น ด้วงงวงผกัตบชวา (water hyacinth weevils, Neochetina 
spp.) เขา้มาใช ้(บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2525a,b, 2528a,b)  
 

แมลงทีพ่บว่าลงท าลายผกัเป็ดคอืหนอนผเีสือ้กลางคนื Psara basalis และ P. hipponalis หนอนใย 
Hymenia recurvalis และ ด้วงงวง Nanophyes sp. เป็นแมลงศตัรูธรรมชาตทิี่ไม่มศีกัยภาพเพยีงพอ จ าเป็นที่
จะต้องน าศตัรูธรรมชาติจากถิ่นดัง้เดมิคอืด้วงหมดัผกัเป็ด Agasicles hygrophila เข้ามาใช้ (บรรพต ณ ป้อม
เพชร และ คณะ, 2520) 
  

ในกรณีของไมยราบยกัษ์ Napompeth (1982, 1983a,b) ส ารวจและคัดเลือกแมลงที่พบว่าลง
ท าลายไมยราบยกัษ์ ไมพ่บแมลงทีม่ศีกัยภาพในประเทศไทย ยกเวน้ดว้งหนอนเจาะล าตน้ Sagra femorata และ
หนอนเจาะล าต้นกาแฟ Zeuzera coffeae แต่ไม่มีศักยภาพเพียงพอ จึงจ าเป็นทีจะต้องน าด้วงเจาะเมล็ด 
Acanthoscelides puniceus และ A. quadridentatus ศตัรูธรรมชาตจิากถิน่ดัง้เดมิในเมก็ซโิก ผ่านออสเตรเลยี 
เขา้มาใชเ้ป็นการควบคุมวชัพชืเหล่านี้โดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ เมือ่ ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) 
 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ของการท าการส ารวจในพืน้ทีท่ีจ่ะน าศตัรธูรรมชาตเิขา้มาใชป้ระโยชน์เหล่านี้ จงึเป็น
เหตุผลส าคญั ที่สนับสนุนการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิในประเทศไทย โดยการน าศตัรูธรรมชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีเ่ป็นแมลงเขา้มาใชใ้นประเทศ โดยการส ารวจหาในต่างประเทศ และ/หรอื น าเขา้แมลงชนิด
ต่าง ๆ ทีใ่ชไ้ดเ้ป็นผลดแีลว้ในต่างประเทศ เขา้มาทดสอบและใชป้ระโยชน์ 
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5.3.4 การส ารวจในพ้ืนท่ีท่ีจะมีการน าเข้ามา (Surveys in the introduced range) 
 

ในการด าเนินงาน ควรท าการส ารวจในพื้นที่ปลายทาง ที่จะน าศตัรูธรรมชาตเิข้ามาใช้ประโยชน์
ด้วย ว่ามศีตัรูธรรมชาตเิช่นแมลง หรอืไร หรอืเชื้อโรคอะไรบ้าง ที่ใช้วชัพชืในเป้าหมายเป็นพชือาศยั ท าการ
ตรวจสอบว่าชนิดใดบ้างที่เป็นชนิดพื้นเมอืงในท้องถิ่น (endemic หรอื native species) หรอืชนิดใดบ้างเป็น    
ชนิดต่างถิน่ (exotic หรอื alien species) โดยมกีารจ าแนกชนิดโดยผูเ้ชี่ยวชาญทางอนุกรมวธิาน แลว้รวบรวม
ขอ้มลูเกบ็ไว ้
 

เมื่อมกีารรเิริม่โครงการการควบคุมวชัพชืน ้าโดยชวีวธิใีนประเทศไทย โดยทุนวจิยัจาก SEAMEO 
Regional Center of Tropical Biology หรอื SEAMEO-BIOTROP ประเทศอนิโดนีเซยี ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชื
โดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิไดด้ าเนินการส ารวจเบือ้งต้น รวบรวม และประเมนิผลศตัรธูรรมชาตพิืน้เมอืงชนิดต่าง ๆ 
ที่มีศักยภาพและความส าคัญในการควบคุมวัชพืชน ้ าโดยชีววิธีแบบเพาะเลี้ยงเพิ่มขยาย (Augmentative 
biological control) ในประเทศไทย ก่อนทีจ่มกีารน าศตัรธูรรมชาตจิากต่างประเทศเขา้มาใชใ้นการควบคุมวชัพชื
น ้าโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ (Classical biological control) (บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2520; บรรพต ณ ป้อมเพชร 
และ คณะ, 2520;  อนิทวฒัน์ บุรคี าและ บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2523) โดยมวีชัพชืน ้าในเป้าหมายในขณะนัน้ 12 
ชนิด คอื ผกัตบชวา (Eichhornia crassipes) จอก (Pistia stratiotes) จอกหูหนู (Salvinia cucullata) สาหร่าย
หางกระรอก (Hydrilla verticellata) สาหร่ายพุงชะโด (Ceratophyllum demersum) ผักเป็ด (Alternanthera 
phylloxeroides) แหน (Lemna minor) แหนแดง (Azolla pinnata) ผกัตบไทย (Monochoria hastata) ขาเขยีด 
(Monochoria vaginalis) เทยีนนา (Ludwigia hyssoppifoia) และ แพงพวย (Ludwigia adscendens) 
 

ในภาพรวมโครงการสามารถรวบรวมแมลงศตัรธูรรมชาตไิดท้ัง้หมด 14 ชนิด ประกอบดว้ยตัก๊แตน
ในอนัดบั Orthoptera รวม 2 ชนิด หนอนในอนัดบั Lepidoptera รวม 9 ชนิด และ หนอนในอนัดบั Coleoptera 
รวม 3 ชนิด และจากการประเมนิผลปรากฏว่าแมลงพืน้เมอืงที่พบ ที่สามารถน ามาใช้ในการควบคุมวชัพชืน ้า
โดยชีววิธีได้อย่างมปีระสิทธิภาพสูง คือ หนอนผีเสื้อ Spodoptera pectinicornis ในการควบคุมจอก หนอน 
Parapoynx diminutalis ในการควบคุมจอก แหน และ แหนแดง และ หนอน Psara basalis และ P. hipponalis, 
Hymenia recurvalis และ Nanophyes sp. ในการควบคุมผกัเป็ด และ หนอน Altica foveicollis ในการควบคุม
แพงพวย โดยได้มกีารเพาะเลีย้งและใช้หนอนผเีสือ้ S. pectinicornis ในการควบคุมจอก ที่อ่างเก็บน ้าเขื่อนศรี
นครนิทร ์จ. กาญจนบุร ีร่วมกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ไดร้บัผลส าเรจ็อย่างดเียีย่ม ซึง่ต่อมาได้มี
การน าหนอน S. pectinicornis จากประเทศไทยเข้าไปใช้ควบคุมจอกโดยชีววิธีในฟลอริดา ประเทศ
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สหรฐัอเมรกิา แต่ไมไ่ดร้บัความส าเรจ็เท่าทีค่วร และการใชห้นอนของดว้ง A. foveicollis ในการควบคุมแพงพวย
ในประเทศไทย ไดอ้ยา่งดเียีย่มเช่นกนั  

แมลงศตัรผูกัตบชวาทีส่ ารวจพบในประเทศไทย ก่อนมกีารน าดว้งงวงผกัตบชวาจากอารเ์จนตินา
ผ่านฟลอรดิาเขา้มาใช้คอื ตัก๊แตน Atractomorpha crenulata, Gesonula punctifrons และ Oxya minima และ 
หนอนผเีสื้อกลางคนืบางชนิด ซึ่งจากการสงัเกตในภาคสนาม พบว่าไม่มศีกัยภาพในการควบคุมแต่อย่างใด 
จ าเป็นที่จะต้องน าศตัรูธรรมชาตจิากถิน่ดัง้เดมิเช่น ด้วงงวงผกัตบชวา (water hyacinth weevils, Neochetina 
spp.) เขา้มาใช ้(บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2525a,b, 2528a,b)  
 

แมลงทีพ่บว่าลงท าลายผกัเป็ดคอืหนอนผเีสือ้กลางคนื Psara basalis และ P. hipponalis หนอนใย 
Hymenia recurvalis และ ด้วงงวง Nanophyes sp. เป็นแมลงศตัรูธรรมชาตทิี่ไม่มศีกัยภาพเพยีงพอ จ าเป็นที่
จะต้องน าศตัรูธรรมชาติจากถิ่นดัง้เดมิคอืด้วงหมดัผกัเป็ด Agasicles hygrophila เข้ามาใช้ (บรรพต ณ ป้อม
เพชร และ คณะ, 2520) 
  

ในกรณีของไมยราบยกัษ์ Napompeth (1982, 1983a,b) ส ารวจและคัดเลือกแมลงที่พบว่าลง
ท าลายไมยราบยกัษ์ ไมพ่บแมลงทีม่ศีกัยภาพในประเทศไทย ยกเวน้ดว้งหนอนเจาะล าตน้ Sagra femorata และ
หนอนเจาะล าต้นกาแฟ Zeuzera coffeae แต่ไม่มีศักยภาพเพียงพอ จึงจ าเป็นทีจะต้องน าด้วงเจาะเมล็ด 
Acanthoscelides puniceus และ A. quadridentatus ศตัรูธรรมชาตจิากถิน่ดัง้เดมิในเมก็ซโิก ผ่านออสเตรเลยี 
เขา้มาใชเ้ป็นการควบคุมวชัพชืเหล่านี้โดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ เมือ่ ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) 
 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ของการท าการส ารวจในพืน้ทีท่ีจ่ะน าศตัรธูรรมชาตเิขา้มาใชป้ระโยชน์เหล่านี้ จงึเป็น
เหตุผลส าคญั ที่สนับสนุนการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิในประเทศไทย โดยการน าศตัรูธรรมชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีเ่ป็นแมลงเขา้มาใชใ้นประเทศ โดยการส ารวจหาในต่างประเทศ และ/หรอื น าเขา้แมลงชนิด
ต่าง ๆ ทีใ่ชไ้ดเ้ป็นผลดแีลว้ในต่างประเทศ เขา้มาทดสอบและใชป้ระโยชน์ 
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5.3.5 นิเวศวิทยาของวชัพืช และศตัรธูรรมชาติ (Ecology of the weed and its natural enemies) 

การสังเกตและการศึกษาทางด้านนิเวศวิทยาของชีวินทรีย์ที่ท าลายวัชพืช  ไม่เพียงแต่จะมี
ความส าคญัในเรือ่งความเฉพาะเจาะจงพชือาศยัเท่านัน้ แต่กน็บัว่ามคี่ายิง่ในการคดัเลอืกชนิดของชวีนิทรยี์ ทีจ่ะ
มคีวามส าคญัในการควบคุมทีไ่ด้ผลดว้ย ความกงัวลในเรื่องความเฉพาะเจาะจงพชือาศยั จงึเป็นสิง่ที่จะต้องมี
การประเมนิผลก่อน ในการที่จะคดัเลอืกชวีนิทรยีท์ี่จะน ามาใช้ ด้วยเหตุผลดงักล่าวจงึท าให้มกีารน าแมลงที่มี
ความเฉพาะเจาะจงพชือาศยัเขา้มาหลายชนิดก่อน แต่แมลงเพยีงสองสามชนิดเท่านัน้ทีจ่ะมคีุณค่าด ีดงัตวัอยา่ง 
เช่น ในการควบคุมต้นแคคตสัในออสเตรเลยีไดม้กีารน าแมลงเขา้มาใชท้ัง้หมดถงึ 51 ชนิด แต่จะมแีมลงเพยีง 5 
ชนิดเท่านัน้ที่มคีุณค่าและประ-สทิธภิาพดพีอที่จะน าไปใชไ้ด ้แต่เนื่องจากการที่จะน าแมลงแต่ละชนิดไปใช้นัน้
จะต้องเสยีทัง้เวลา และค่าใชจ้่ายสูงมาก ในทางปฏบิตัจิงึไดม้กีารเลอืกเพยีงชนิดเดยีวทีม่ปีระสทิธภิาพในการ
ควบคุมสงูเท่านัน้มาใช ้

ชวีนิทรยีท์ีไ่ด้น าเขา้มาแลว้จะต้องทนสภาพใหม่และปรบัตวัเอง เพื่อใหเ้ขา้กบัสภาพแวดล้อมใหม่ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในแหล่งทีเ่ป็นปัญหา ทัง้นี้เพื่อที่จะได้มกีารขยายพนัธุ์ และเพิม่จ านวนถงึระดบัที่จะช่วยใน
การควบคุมวชัพชืได ้ในการศกึษาขัน้ต้น จงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้องหาศตัรธูรรมชาตทิี่มาจากทอ้งถิน่ที่มคีวาม
คลา้ยคลงึกนัทางสภาพนิเวศวทิยา กบับรเิวณที่วชัพชืก าลงัเป็นปัญหา ในการควบคุมวชัพชื Klamath นัน้ ดว้ง
หมดัทีไ่ดน้ ามาใชม้หีลายชนิด ดว้งหมดัชนิด Chrysolina hyperici  จะแพร่ขยายไดด้ใีนที่ทีเ่ป็นป่าดกัลาสเฟอร ์
แต่ในทีท่ีแ่หง้แลง้กว่า ซึง่เป็นทีท่ีส่นพอนเดอโรซ่าเจรญิเตบิโต ดว้งหมดัชนิดนี้จะถูกแทนทีโ่ดยดว้งหมดัอกีชนิด
หน่ึงคอื Chrysolina quadrigemina และในทีท่ีแ่หง้แลง้เกนิไปกว่าทีด่ว้งหมดัทัง้สองชนิดจะเจรญิเตบิโตไดด้กีไ็ด้
มกีารใช้ผเีสื้อ Anaitis plagiata แทนในการควบคุม แต่ในฮาวายซึ่งมคีวามชื้นสูงกว่าที่ดงักล่าว การควบคุม
วชัพชืชนิดเดยีวกนัโดยด้วงหมดัทัง้สองชนิด และผีเสื้อกลบัไม่ได้ผลดเีท่ากบัการใช้บัว่อีกชนิดหนึ่งแทนคือ 
Zeuxidiplosis girardia 
 

ศตัรธูรรมชาตทิีไ่ดน้ าเขา้มาแลว้ และสามารถจะปรบัตวักบัตัง้รกรากไดใ้นทอ้งทีใ่หม่ ควรสามารถ    
ที่จะปรบัตวัในสภาพแวดล้อมใหม่ได้ด ีและเริม่ขยายขอบเขตการแพร่กระจายทลีะเล็กน้อยกบั ให้ผลในการ
ควบคุมทีด่ขี ึน้ดว้ย ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดั คอื ดว้งหมดั Chrysolina quadrigemina ซึง่เมือ่ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพ
ดนิฟ้าอากาศในบรติซิโคลมัเบยีได ้แลว้สามารถทีจ่ะใหผ้ลในการควบคุมวชัพชื Klamath ไดด้ยีิง่ขึน้ 
 

สิง่ที่มคีวามส าคญัมากอกีประการหนึ่งก็คอื การท าให้เกดิพรอ้มกนั (synchronization) ของความ
เสยีหายทีเ่กดิจากศตัรธูรรมชาต ิกบัวงจรการเจรญิเตบิโตของวชัพชื หรอืสภาพเฉพาะอยา่ง หรอืปัจจยับงัคบัทีม่ ี
อทิธพิลต่อการเจรญิเตบิโตของวชัพชืนัน้ ๆ ซึง่การกดักนิดอกของวชัพชืโดยตวัหนอนของดว้งหมดั Chrysolina 
quadrigemina ในระหว่างฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว จะท าให้วชัพชืตายในฤดูรอ้น ในสภาพของแคลฟิอร์เนีย 
เพราะวชัพชืจะไม่มเีวลาเพยีงพอที่จะสรา้งรากขึน้มาทดแทนใหม่ไดท้นั ก่อนความแห้งแล้งในฤดูรอ้นจะมาถงึ 
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Teleonemia scrupulosa จะท าลายใบของต้นผกากรองในระหว่างฤดรูอ้นในฮาวาย แต่ผกากรองสามารถฟ้ืนตวั
ขึน้มาไดอ้กีในฤดูอื่นของปี แต่ถ้าใชห้นอนชนิดอื่นช่วยในการท าลายใบในระหว่างฤดูทีเ่ยน็ลง ผกากรองในทีท่ีม่ ี
ฝนไม่ชุกนกักจ็ะถูกท าลายหมดไป ซึง่ตวัอย่างดงักล่าวคอื การท าใหเ้กดิพรอ้มกนัของการท าลายและวงจรของ
การเจรญิเตบิโตของวชัพชืทีจ่ะท าใหเ้กดิผลในการควบคุมที่ดแีละมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 

การสงัเกตวงจรการเจรญิเตบิโตของวชัพชื อาจชี้ให้เหน็ถงึประเภทและเวลาที่เหมาะสมของการ
ท าลายวชัพชื ระดบัการสะสมคาร์โบไฮเดรตในวชัพชื เป็นแนวทางหนึ่งของการควบคุมวชัพชื ในการใช้สาร
ก าจดัวชัพชื  ถ้าจะใหไ้ดผ้ลดทีีสุ่ดควรใชเ้มื่อระดบัการสะสมต ่า ซึง่นักปศุสตัวก์ไ็ดใ้ชห้ลกันี้มาเช่นกนั โดยการมิ
ใหม้กีารปล่อยสตัวล์งในทุ่งหญา้ เมือ่ระดบัการสะสมของคารโ์บไฮเดรตต ่า เพราะจะท าใหพ้ชือาหารสตัวเ์สยีหาย
ได้ การใช้ชวีนิทรยีใ์นการควบคุมวชัพชืก็เช่นเดยีวกนั การใช้ด้วงหมดัผกัเป็ด Agasicles hygrophila  ในการ
ควบคุมผกัเป็ดที่แถบเมอืงแจ๊คสนัวลิล์ ในรฐัฟลอรดิา ได้ผลอย่างสมบูรณ์  เพราะได้มกีารปล่อยด้วงหมดัให้
ท าลายผกัเป็ดในระหว่างเดอืนมนีาคม ถงึ เดอืนมถุินายน ซึง่เป็นช่วงเวลาทีร่ะดบัการสะสมคารโ์บไฮเดรตของ
ผกัเป็ดต ่า 

 
5.3.6 การขออนุญาตและใบอนุญาตการน าเข้าศตัรธูรรมชาติ                                                                

(Application and permit timport natural enemies) 
 

ส าหรบัในประเทศไทย ตามพระราชบญัญตักิกัพชื พ.ศ. 2507 มาตรา 4 ระบุว่า “พชื” หมายความว่า 
พนัธุพ์ชืทุกชนิด ทัง้พชืบก พชืน ้า และพชืประเภทอื่น รวมทัง้ส่วนหน่ีงส่วนใดของพชื เช่น ตน้ ตา แขนง หน่อ 
กิ่ง ใบ ราก เหง้า หัว ดอก ผล เมล็ดเชื้อ และ สปอร์ของเห็ด ไม่ว่าที่ยงัท าพันธุ์ได้หรือตายแล้ว และให้
หมายความรวมถึงตวัห ้า ตวัเบยีน ตวัไหม ไข่ไหม รงัไหม ผึ้ง รงัผึ้ง และ จุลนิทรยี์ด้วย และ “สิง่ต้องห้าม” 
หมายความว่า พชื ศตัรพูชื และ พาหะ ทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนดในราชกจิจานุเบกษาใหเ้ป็นสิง่ต้องหา้ม และ 
มาตรา 8 ระบุว่า ห้ามมใิห้บุคคลใดน าเข้าหรืออน าผ่านซึ่งสิง่ต้องห้าม เว้นแต่ไดรับัอนุญาตจากอธบิด ีและมี
ใบรบัรองปลอดศตัรพูชืของเจา้หน้าทีข่องประเทศทีส่่งสิง่ตอ้งหา้มนัน้ หรอืหนงัสอืส าคญัอยา่งอื่นอนัเป็นทีเ่ชื่อถอื
ได ้ส าหรบัประเทศทีไ่ม่มกีารออกใบรบัรองปลอดศตัรพูชืก ากบัมาดว้ย และในกรณีน าเขา้นี้ อธบิดจีะอนุญาตได ้
เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทดลองหรอืการวจิยัเท่านัน้ 
 

โดยเช่นนัน้ แมลงศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช ที่เป็นตัวห ้าหรือตัวเบียน และแมลงศัตรู
ธรรมชาตขิองวชัพชื ถอืว่าเป็น “สิง่ต้องหา้ม” (prohibited articles) ตามพระราชบญัญตัฉิบบันี้ ดงันัน้การน าเขา้
ตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิทีุกชนิด ทีไ่ดม้าจากการส ารวจและรวบรวมโดยตนเอง หรอืจากการร่วมมอืกบั
องคก์รหรอืสถาบนัต่าง ๆ หรอืทีม่จี าหน่ายเป็นการคา้ในต่างประเทศ  จะตอ้งขอและไดร้บัอนุญาตจากอธบิดกีรม
วชิาการเกษตร ในเบื้องต้นเฉพาะเพื่อประโชน์ในการทดลองหรอืการวจิยัเท่านัน้ โดยการขออนุญาตน าเขา้สิง่
ต้องห้ามเขา้มาในราชอาณาจกัรเพื่อการทดลองหรอืวจิยั ตามพระราชบญัญตักิกัพชื พ.ศ. 2507 และที่แก้ไข 
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5.3.5 นิเวศวิทยาของวชัพืช และศตัรธูรรมชาติ (Ecology of the weed and its natural enemies) 

การสังเกตและการศึกษาทางด้านนิเวศวิทยาของชีวินทรีย์ที่ท าลายวัชพืช  ไม่เพียงแต่จะมี
ความส าคญัในเรือ่งความเฉพาะเจาะจงพชือาศยัเท่านัน้ แต่กน็บัว่ามคี่ายิง่ในการคดัเลอืกชนิดของชวีนิทรยี ์ทีจ่ะ
มคีวามส าคญัในการควบคุมทีไ่ด้ผลดว้ย ความกงัวลในเรื่องความเฉพาะเจาะจงพชือาศยั จงึเป็นสิง่ที่จะต้องมี
การประเมนิผลก่อน ในการที่จะคดัเลอืกชวีนิทรยีท์ี่จะน ามาใช้ ด้วยเหตุผลดงักล่าวจงึท าให้มกีารน าแมลงที่มี
ความเฉพาะเจาะจงพชือาศยัเขา้มาหลายชนิดก่อน แต่แมลงเพยีงสองสามชนิดเท่านัน้ทีจ่ะมคีุณค่าด ีดงัตวัอยา่ง 
เช่น ในการควบคุมต้นแคคตสัในออสเตรเลยีไดม้กีารน าแมลงเขา้มาใชท้ัง้หมดถงึ 51 ชนิด แต่จะมแีมลงเพยีง 5 
ชนิดเท่านัน้ที่มคีุณค่าและประ-สทิธภิาพดพีอที่จะน าไปใชไ้ด ้แต่เนื่องจากการที่จะน าแมลงแต่ละชนิดไปใช้นัน้
จะต้องเสยีทัง้เวลา และค่าใชจ้่ายสูงมาก ในทางปฏบิตัจิงึไดม้กีารเลอืกเพยีงชนิดเดยีวทีม่ปีระสทิธภิาพในการ
ควบคุมสงูเท่านัน้มาใช ้

ชวีนิทรยีท์ีไ่ด้น าเขา้มาแลว้จะต้องทนสภาพใหม่และปรบัตวัเอง เพื่อใหเ้ขา้กบัสภาพแวดล้อมใหม่ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในแหล่งทีเ่ป็นปัญหา ทัง้นี้เพื่อที่จะได้มกีารขยายพนัธุ์ และเพิม่จ านวนถงึระดบัที่จะช่วยใน
การควบคุมวชัพชืได ้ในการศกึษาขัน้ต้น จงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้องหาศตัรธูรรมชาตทิี่มาจากทอ้งถิน่ที่มคีวาม
คลา้ยคลงึกนัทางสภาพนิเวศวทิยา กบับรเิวณที่วชัพชืก าลงัเป็นปัญหา ในการควบคุมวชัพชื Klamath นัน้ ดว้ง
หมดัทีไ่ดน้ ามาใชม้หีลายชนิด ดว้งหมดัชนิด Chrysolina hyperici  จะแพร่ขยายไดด้ใีนที่ทีเ่ป็นป่าดกัลาสเฟอร ์
แต่ในทีท่ีแ่หง้แลง้กว่า ซึง่เป็นทีท่ีส่นพอนเดอโรซ่าเจรญิเตบิโต ดว้งหมดัชนิดนี้จะถูกแทนทีโ่ดยดว้งหมดัอกีชนิด
หนึ่งคอื Chrysolina quadrigemina และในทีท่ีแ่หง้แลง้เกนิไปกว่าทีด่ว้งหมดัทัง้สองชนิดจะเจรญิเตบิโตไดด้กีไ็ด้
มกีารใช้ผเีสื้อ Anaitis plagiata แทนในการควบคุม แต่ในฮาวายซึ่งมคีวามชื้นสูงกว่าที่ดงักล่าว การควบคุม
วชัพชืชนิดเดยีวกนัโดยด้วงหมดัทัง้สองชนิด และผีเสื้อกลบัไม่ได้ผลดเีท่ากบัการใช้บัว่อีกชนิดหนึ่งแทนคือ 
Zeuxidiplosis girardia 
 

ศตัรธูรรมชาตทิีไ่ดน้ าเขา้มาแลว้ และสามารถจะปรบัตวักบัตัง้รกรากไดใ้นทอ้งทีใ่หม่ ควรสามารถ    
ที่จะปรบัตวัในสภาพแวดล้อมใหม่ได้ด ีและเริม่ขยายขอบเขตการแพร่กระจายทลีะเล็กน้อยกบั ให้ผลในการ
ควบคุมทีด่ขี ึน้ดว้ย ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดั คอื ดว้งหมดั Chrysolina quadrigemina ซึง่เมือ่ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพ
ดนิฟ้าอากาศในบรติซิโคลมัเบยีได ้แลว้สามารถทีจ่ะใหผ้ลในการควบคุมวชัพชื Klamath ไดด้ยีิง่ขึน้ 
 

สิง่ที่มคีวามส าคญัมากอกีประการหนึ่งก็คอื การท าให้เกดิพรอ้มกนั (synchronization) ของความ
เสยีหายทีเ่กดิจากศตัรธูรรมชาต ิกบัวงจรการเจรญิเตบิโตของวชัพชื หรอืสภาพเฉพาะอยา่ง หรอืปัจจยับงัคบัทีม่ ี
อทิธพิลต่อการเจรญิเตบิโตของวชัพชืนัน้ ๆ ซึง่การกดักนิดอกของวชัพชืโดยตวัหนอนของดว้งหมดั Chrysolina 
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เพราะวชัพชืจะไม่มเีวลาเพยีงพอที่จะสรา้งรากขึน้มาทดแทนใหม่ไดท้นั ก่อนความแห้งแล้งในฤดูรอ้นจะมาถงึ 
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Teleonemia scrupulosa จะท าลายใบของต้นผกากรองในระหว่างฤดรูอ้นในฮาวาย แต่ผกากรองสามารถฟ้ืนตวั
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การสงัเกตวงจรการเจรญิเตบิโตของวชัพชื อาจชี้ให้เหน็ถงึประเภทและเวลาที่เหมาะสมของการ
ท าลายวชัพชื ระดบัการสะสมคาร์โบไฮเดรตในวชัพชื เป็นแนวทางหนึ่งของการควบคุมวชัพชื ในการใช้สาร
ก าจดัวชัพชื  ถ้าจะใหไ้ดผ้ลดทีีสุ่ดควรใชเ้มื่อระดบัการสะสมต ่า ซึง่นักปศุสตัวก์ไ็ดใ้ชห้ลกันี้มาเช่นกนั โดยการมิ
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5.3.6 การขออนุญาตและใบอนุญาตการน าเข้าศตัรธูรรมชาติ                                                                

(Application and permit timport natural enemies) 
 

ส าหรบัในประเทศไทย ตามพระราชบญัญตักิกัพชื พ.ศ. 2507 มาตรา 4 ระบุว่า “พชื” หมายความว่า 
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หมายความรวมถึงตวัห ้า ตวัเบยีน ตวัไหม ไข่ไหม รงัไหม ผึ้ง รงัผึ้ง และ จุลนิทรยี์ด้วย และ “สิง่ต้องห้าม” 
หมายความว่า พชื ศตัรพูชื และ พาหะ ทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนดในราชกจิจานุเบกษาใหเ้ป็นสิง่ต้องหา้ม และ 
มาตรา 8 ระบุว่า ห้ามมใิห้บุคคลใดน าเข้าหรืออน าผ่านซึ่งสิง่ต้องห้าม เว้นแต่ไดรับัอนุญาตจากอธบิด ีและมี
ใบรบัรองปลอดศตัรพูชืของเจา้หน้าทีข่องประเทศทีส่่งสิง่ตอ้งหา้มนัน้ หรอืหนงัสอืส าคญัอยา่งอื่นอนัเป็นทีเ่ชื่อถอื
ได ้ส าหรบัประเทศทีไ่ม่มกีารออกใบรบัรองปลอดศตัรพูชืก ากบัมาดว้ย และในกรณีน าเขา้นี้ อธบิดจีะอนุญาตได ้
เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทดลองหรอืการวจิยัเท่านัน้ 
 

โดยเช่นนัน้ แมลงศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช ที่เป็นตัวห ้าหรือตัวเบียน และแมลงศัตรู
ธรรมชาตขิองวชัพชื ถอืว่าเป็น “สิง่ต้องหา้ม” (prohibited articles) ตามพระราชบญัญตัฉิบบันี้ ดงันัน้การน าเขา้
ตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิทีุกชนิด ทีไ่ดม้าจากการส ารวจและรวบรวมโดยตนเอง หรอืจากการร่วมมอืกบั
องคก์รหรอืสถาบนัต่าง ๆ หรอืทีม่จี าหน่ายเป็นการคา้ในต่างประเทศ  จะตอ้งขอและไดร้บัอนุญาตจากอธบิดกีรม
วชิาการเกษตร ในเบื้องต้นเฉพาะเพื่อประโชน์ในการทดลองหรอืการวจิยัเท่านัน้ โดยการขออนุญาตน าเขา้สิง่
ต้องห้ามเขา้มาในราชอาณาจกัรเพื่อการทดลองหรอืวจิยั ตามพระราชบญัญตักิกัพชื พ.ศ. 2507 และที่แก้ไข 
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(permit) โดยมอีตัราค่าธธรรมเนียมใบอนุญาตน าเข้าหรอืน าผ่านสิ่งต้องห้าม ฉบบัละ 200 บาท ใบอนุญาต 
(permit) ที่ได้รบั ให้ใช้ได้ 6เดอืน นับตัง้แต่วนัที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้ 1 ครัง้เท่านัน้ แต่หากไม่สามารถ
ด าเนินการไดท้นัภายในก าหนดเวลา สามารถขอใหมไ่ดอ้กี 
 

ตวัอยา่งของใบอนุญาตน าเขา้ซึง่สิง่ตอ้งหา้ม ตามพระราชบญัญตักิกัพชื พ.ศ. 2507 คอื ใบอนุญาต
น าเขา้แมลงวนัท าปม (Tephritid gall fly, Procecidochares utilis Stone, Diptera: Tephritidae) เพื่อการควบคุม
ต้ น ส าบหมา  (Crofton weed หรือ  Maui pamakani, Ageratina adenophora, Asteraceae)  จ ากฮ า ว าย           
(ภาพที ่5.4) และ เงือ่นไข (ภาพที ่5.5) ทีต่อ้งปฏบิตั ิ
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ภาพท่ี 5.4  ใบอนุญาตน าเขา้แมลงวนัท าปม (Tephritid gall fly, Procecidochares utilis) เพื่อการควบคุมต้น    

สาบหมา (Crofton weed หรอื Maui pamakani, Ageratina adenophora) 
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ภาพท่ี 5.5  เงื่อนไขการน าเขา้แมลงวนัท าปม (Tephritid gall fly, Procecidochares utilis) เพื่อการควบคุม

ตน้สาบหมา (Crofton weed หรอื Maui pamakani, Ageratina adenophora) 
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นอกจากนัน้ ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัการค้า (trade-related matter) ระหว่างประเทศ ของตวั
กระท าการควบคุมโดยชวีวธิ ีหรอืศตัรูธรรมชาต ิเราควรที่จะรูจ้กั “มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการ
สุขอนามยัพชื” (International Standards for Phytosanitary Measures – ISPM) ทีป่ระเทศภาคขีอง “อนุสญัญา
ว่าดว้ยการอารกัขาพชืระหว่างประเทศ” (International Plant Protection Convention – IPPC) ภายใต้องคก์าร
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิหรอื FAO ซึง่ประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นประเทศภาค ี(party) ดว้ย มพีนัธะ
กรณีภายใต้ “ข้อตกลงองค์การการค้าโลก (World Trade Organization – WTO) ว่าด้วยการประยุกต์ใช้
มาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพชื” (WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 
Measures) ที่เรยีกว่า “SPS Agreement”  ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ISPM No. 3 “แนวทางการปฏบิตัสิ าหรบั
การส่งออก การจดัส่ง การน าเข้า และ การปลดปล่อยตัวกระท าการควบคุมโดยชีววิธี และสิ่งมชีีวิตที่เป็น
ประโยชน์อยา่งอื่น” (Guidelines for the Export, Shipment, Import and Release of Biological Control Agents 
and Other Beneficial Organisms) ค.ศ. 2005 ซึง่ส าหรบัประเทศไทย ISPMs ทัง้หมดกว่า 30 เรื่อง มกีารแปล
เป็นภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการทัง้หมดโดย ดร. บรรพต ณ ป้อมเพชร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(www.acfs.go.th) จะอยูภ่ายใตก้ารดแูลของส านกัมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ(มกอช.) (National 
Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards – ACFS) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
5.3.7 การน าเข้าเพ่ือการปลดปล่อย (Importation for release) 

 

ในการน าเขา้เพื่อการปลดปล่อย ขัน้ตอนแรกที่ส าคญัที่ต้องด าเนินการคอืเมื่อได้น าสิง่เพาะเลี้ยง
ศตัรูธรรมชาต ิ(natural enemy culture) ในวสัดุที่ส่งมอบ (consignment) เขา้มาแล้ว จะต้องดูแลสิง่เพาะเลีย้ง
ศัตรูธรรมชาติชนิดนั ้นในห้องกักกันแมลง ( insect quarantine) ท าการเพาะเลี้ยงอย่างน้อย 1 ชัว่อายุ 
(generation) เพื่อก าจดัทัง้ตวัเบยีนและเชื้อโรค ที่อาจตดิมาให้หมดไป ก่อนการปลดปล่อยในภาคสนาม ( field 
release) หากจะต้องน าไปปลดปล่อยทนัท ีหรอื ก่อนการน าไปเพาะเลีย้งเพิม่ปรมิาณ (mass rearing) เพิม่เตมิ 
เพื่อการปลดปล่อยในภายหลงั 
 

เมื่อเป็นที่แน่ใจแล้ว ว่าสิง่เพาะเลี้ยงศตัรูธรรมชาตนิัน้ปราศจากตวัเบยีนและเชื้อโรคแล้ว จะต้อง
ยา้ยสิง่เพาะเลีย้งนัน้ไปไวใ้นภาชนะบรรจุใหม่ เพื่อน าไปปลดปล่อยในภาคสนาม จะต้องท าลายวสัดุต่าง ๆ เช่น 
พชือาหาร วสัดุการบรรจุหบีห่อสิง่เพาะเลี้ยง และวสัดุอื่น ๆ ทัง้หมด ที่ส่งมาเป็นวสัดุที่ส่งมอบ ใน autoclave 
หรอืเผาในเตาเผา (incinerator)  
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ศตัรูธรรมชาต ิ(natural enemy culture) ในวสัดุที่ส่งมอบ (consignment) เขา้มาแล้ว จะต้องดูแลสิง่เพาะเลีย้ง
ศัตรูธรรมชาติชนิดนั ้นในห้องกักกันแมลง ( insect quarantine) ท าการเพาะเลี้ยงอย่างน้อย 1 ชัว่อายุ 
(generation) เพื่อก าจดัทัง้ตวัเบยีนและเชื้อโรค ที่อาจตดิมาให้หมดไป ก่อนการปลดปล่อยในภาคสนาม ( field 
release) หากจะต้องน าไปปลดปล่อยทนัท ีหรอื ก่อนการน าไปเพาะเลีย้งเพิม่ปรมิาณ (mass rearing) เพิม่เตมิ 
เพื่อการปลดปล่อยในภายหลงั 
 

เมื่อเป็นที่แน่ใจแล้ว ว่าสิง่เพาะเลี้ยงศตัรูธรรมชาตนิัน้ปราศจากตวัเบยีนและเชื้อโรคแล้ว จะต้อง
ยา้ยสิง่เพาะเลีย้งนัน้ไปไวใ้นภาชนะบรรจุใหม่ เพื่อน าไปปลดปล่อยในภาคสนาม จะต้องท าลายวสัดุต่าง ๆ เช่น 
พชือาหาร วสัดุการบรรจุหบีห่อสิง่เพาะเลี้ยง และวสัดุอื่น ๆ ทัง้หมด ที่ส่งมาเป็นวสัดุที่ส่งมอบ ใน autoclave 
หรอืเผาในเตาเผา (incinerator)  
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5.3.8 การศึกษาความเฉพาะเจาะจงต่อพืชอาศยั (Host specificity study) 
 

การใชศ้ตัรธูรรมชาตใินการควบคุมวชัพชื ไม่ว่าจะเป็นศตัรธูรรมชาตพิื้นเมอืง หรอืทีไ่ดน้ ามาจาก
ต่างประเทศกต็าม จะน ามาใชป้ระโยชน์ได ้กต่็อเมือ่ศตัรธูรรมชาตเิหล่านัน้ จะไมไ่ปท าลายพชืเศรษฐกจิชนิดอื่น 
ๆ ด้วยเหตุนี้ ทัง้ประจกัษ์พยานและความเชื่อถือได้ของการตรวจสอบ จงึนับว่าเป็นสิง่ที่มคีวามส าคญัที่สุด 
ประจกัษ์พยานเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะไดม้าจากการทดสอบในหอ้งปฏบิตักิาร หรอืหอ้งกกักนั (quarantine) นอกไป
จากนัน้ จะต้องมกีารทดสอบเพิ่มเติมด้วยว่าศตัรูธรรมชาติชนิดนัน้ ๆ จะต้องสามารถที่จะหาพชือาศัยและ
เจรญิเติบโตครบวงจรชีวิตได้ในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องด้วย การตรวจสอบโดยสมบูรณ์อาจด าเนินเป็น
ขัน้ตอน และการตรวจสอบเหล่านี้ เป็นวธิกีารที่ใช้กบัศตัรูธรรมชาตทิี่เป็นแมลงเท่านัน้ ส าหรบัศตัรูธรรมชาติ
ชนิดอื่น ๆ และโรค จะตอ้งมกีารดดัแปลงแกไ้ขตามความสมควรและเหมาะสม 
 

         ในหลักการ พืชอาศัยหรือพืชอาหาร ที่จะน ามาใช้ในการทดสอบความเฉพาะเจาะจงต่อพืชอาศัย        
(host specificity test) กล่าวอยา่งกวา้ง ๆ ว่าควรจะเป็น  
 

1. พชืทีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้งกนัทางอนุกรมวธิาน (Taxonomically unrelated plants) เป็นพชืชนิด
ต่าง ๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนัทางอนุกรมวธิาน ทัง้ทีม่แีละไมม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิ และความ
หลากหลายทางชวีภาพ 

2. พืชที่มีความเกี่ยวข้องกันทางอนุกรมวิธาน (Taxonomically related plants) เป็นพืชชนิด     
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกนัทางอนุกรมวธิาน ทัง้ที่มแีละไม่มคีวามส าคญัทางเศรษฐกจิ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ แต่เป็นพืชที่อยู่ในสกุล (genus) หรอื ในวงศ์หรอืตระกูล (family) 
เดยีวกนั 

 

ในการทดสอบความเฉพาะเจาะจงต่อพืชอาศัย สิ่งแรกที่จะต้องด าเนินการคือ การตรวจสอบ
ชวีวทิยาของแมลงชนิดนัน้ ซึ่งจะรวมไปถงึการปรบัตวัทางสณัฐานวทิยา ทางสรรีวทิยา ทางอุปนิสยั และการ
ปรบัตวัอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวพนักบัพชือาศยัของมนั เช่น ความยาวของท่อวางไข่ทีว่างไข่ในดอก ตรวจสอบขนาดของ
ดอก และชนิดของพชืนัน้ ๆ ทีอ่าจจะถูกท าลายได ้หรอืปฏกิริยิาตอบโตอ้นัสลบัซบัซอ้น ระหว่างนิสยัของแมลงที่
สร้างปม และการตอบสนองทางสรีรวิทยาของพืช ซึ่งจะเป็นตัวบ่งความเหมาะสมของพืชอาศัย เป็นต้น 
การศกึษาเหล่านี้มกัท ากนัอยา่งกวา้งๆ ซึง่จะรวมไปถงึการคน้ควา้จากเอกสารในเรือ่งพสิยั (range) และขอบเขต
ของพชือาศยัของแมลงเหล่านี้ดว้ย แมลงชนิดใดกต็าม ทีไ่ดม้กีารใชใ้นการควบคุมโดยชวีวธิไีดผ้ลและปลอดภยั
แลว้ จะเป็นขอ้พสิูจน์ทีด่ทีีสุ่ด แต่การทดสอบเพิม่เตมิ อาจมคีวามจ าเป็น ถ้าวชัพชืทีเ่กี่ยวขอ้งนัน้อาจจะมคีวาม
แตกต่างกนัไปบา้งในสภาพแวดลอ้มใหม่ 
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ระดบัความเชื่อมัน่ที่สูงอาจจะได้มาจากความเฉพาะเจาะจงพชือาศยัของแมลง ที่อยู่ในระดบัทาง
อนุกรมวธิานกลุ่มเดยีวกนั เช่น สกุลทีจ่ ากดัตวัเองในการท าลายพชืในประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึง่หมายความว่า
แมลงชนิดนัน้ ๆ ได้มคีวามเฉพาะเจาะจงกับพืชในกลุ่มนัน้เท่านัน้ ด้วยเหตุนี้ ในช่วงเวลาที่นานพอและใน
ขอบเขตทางภูมศิาสตรท์ีก่วา้งขวางเพยีงพอ แมลงเหล่าน้ีไม่แสดงใหเ้หน็ประจกัษ์พยานแน่ชดั ว่าจะไม่ท าลาย
พชืชนิดอื่นแต่อยา่งใดทัง้สิน้ จากการสงัเกตเช่นน้ี กจ็ะเป็นการยนืยนัในเรือ่งความเฉพาะเจาะจงของพชือาศยัได้ 
 

ในการทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพืชอาศัย (host specificity test) จะมหีลกัหรอืแนวทาง
พืน้ฐานของการทดสอบสองแนวทาง คอื 
 

1. วธิทีดสอบกบัพชืเพาะปลกู (Crop testing method) 
2. วธิทีดสอบความเกีย่วขอ้งทางชวีภาพ (Biological relevant method)  

 

การทดสอบทัง้สองวธินีี้ อาจแยกออกจากกนัอย่างเดด็ขาดไม่ได ้และในการทดสอบมกัจะตอ้งใช้ทัง้
สองวิธีร่วมกัน วิธีทดสอบกับพืชเพาะปลูก โดยทัว่ไปจะใช้กับแมลงที่ได้มาจากท้องถิ่นที่ข้อมูลทางด้าน
อนุกรมวธิาน หรอืขอบเขตพชือาศยัของแมลงชนิดนัน้ ๆ ยงัมไีมม่ากนกั ซึง่รวมไปถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัศตัรพูชืใน
ทอ้งถิน่นัน้ ๆ ดว้ย ในวธิทีดสอบทางดา้นความเกี่ยวขอ้งทางชวีภาพ มกัจะน ามาใชเ้มือ่ขอ้มลูต่าง ๆ มพีรอ้มมลู
แลว้ ในการทดสอบทัง้สองแบบนี้อาจท าในหอ้งปฏบิตักิาร หรอืหอ้งกกักนั หรอืในกรงสนาม หรอืแมก้ระทัง่พชืที่
ไมไ่ดใ้ส่กรงไวด้ว้ย 
 

ในการทดสอบกบัพชืเพาะปลกู จะมกีารเน้นเพื่อใหแ้น่ใจ ว่าพชืเศรษฐกจิทีใ่ชใ้นการเพาะปลูกจะไม่
ถูกกดักนิหรอืท าลายโดยแมลงชนิดนัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่พชืเศรษฐกจิทีม่กีารปลูกในบรเิวณที่มวีชัพชืระบาด
อยู ่และเป็นพชืทีแ่มลงเหล่านัน้อาจจะยงัไมเ่คยพบมาก่อน พชืเศรษฐกจิเหล่านี้ส่วนใหญ่อาจจะไม่มสีารกระตุ้นที่
จะท าใหแ้มลงเหล่านี้กดักนิ แต่ในท านองเดยีวกนัอาจจะไม่มสีารกดีกนั ทีจ่ะป้องกนัมใิหแ้มลงท าลายดว้ยเช่นกนั 
ด้วยเหตุนี้พชืดงักล่าวอาจจะเป็นพืชอาศยัชัว่คราว (casual transfer host) และอาจท าให้เกิดความเสียหาย
ชัว่คราวได ้ในการทดสอบพชือาศยันัน้  ซึง่ผลของการทดสอบอาจน าไปถงึการประเมนิผลทีไ่มถู่กตอ้งได ้เพราะ
การทดสอบแมลงในกรงเลก็ ๆ หรอืภายใต้สภาพบงัคบั อาจท าใหแ้มลงเหล่านัน้ จ าเป็นต้องกนิแต่พชืทดสอบ 
เพื่อการอยูร่อดของมนัเอง แต่ในธรรมชาตมินัจะไมก่นิพชืทดสอบเหล่านัน้เลย และบางทจีากผลของการทดสอบ
เหล่านี้ จะท าใหเ้ราละทิง้หรอืเลกิใชแ้มลงชนิดนัน้ ซึง่แทท้ีจ่รงิแลว้อาจจะมปีระสทิธภิาพสูงในการควบคุมวชัพชื
ได ้
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5.3.8 การศึกษาความเฉพาะเจาะจงต่อพืชอาศยั (Host specificity study) 
 

การใชศ้ตัรธูรรมชาตใินการควบคุมวชัพชื ไม่ว่าจะเป็นศตัรธูรรมชาตพิื้นเมอืง หรอืทีไ่ดน้ ามาจาก
ต่างประเทศกต็าม จะน ามาใชป้ระโยชน์ได ้กต่็อเมือ่ศตัรธูรรมชาตเิหล่านัน้ จะไมไ่ปท าลายพชืเศรษฐกจิชนิดอื่น 
ๆ ด้วยเหตุนี้ ทัง้ประจกัษ์พยานและความเชื่อถือได้ของการตรวจสอบ จงึนับว่าเป็นสิง่ที่มคีวามส าคญัที่สุด 
ประจกัษ์พยานเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะไดม้าจากการทดสอบในหอ้งปฏบิตักิาร หรอืหอ้งกกักนั (quarantine) นอกไป
จากนัน้ จะต้องมกีารทดสอบเพิ่มเติมด้วยว่าศตัรูธรรมชาติชนิดนัน้ ๆ จะต้องสามารถที่จะหาพชือาศัยและ
เจรญิเติบโตครบวงจรชีวิตได้ในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องด้วย การตรวจสอบโดยสมบูรณ์อาจด าเนินเป็น
ขัน้ตอน และการตรวจสอบเหล่านี้ เป็นวธิกีารที่ใช้กบัศตัรูธรรมชาตทิี่เป็นแมลงเท่านัน้ ส าหรบัศตัรูธรรมชาติ
ชนิดอื่น ๆ และโรค จะตอ้งมกีารดดัแปลงแกไ้ขตามความสมควรและเหมาะสม 
 

         ในหลักการ พืชอาศัยหรือพืชอาหาร ที่จะน ามาใช้ในการทดสอบความเฉพาะเจาะจงต่อพืชอาศัย        
(host specificity test) กล่าวอยา่งกวา้ง ๆ ว่าควรจะเป็น  
 

1. พชืทีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้งกนัทางอนุกรมวธิาน (Taxonomically unrelated plants) เป็นพชืชนิด
ต่าง ๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนัทางอนุกรมวธิาน ทัง้ทีม่แีละไมม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิ และความ
หลากหลายทางชวีภาพ 

2. พืชที่มีความเกี่ยวข้องกันทางอนุกรมวิธาน (Taxonomically related plants) เป็นพืชชนิด     
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกนัทางอนุกรมวธิาน ทัง้ที่มแีละไม่มคีวามส าคญัทางเศรษฐกจิ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ แต่เป็นพืชที่อยู่ในสกุล (genus) หรอื ในวงศ์หรอืตระกูล (family) 
เดยีวกนั 

 

ในการทดสอบความเฉพาะเจาะจงต่อพืชอาศัย สิ่งแรกที่จะต้องด าเนินการคือ การตรวจสอบ
ชวีวทิยาของแมลงชนิดนัน้ ซึ่งจะรวมไปถงึการปรบัตวัทางสณัฐานวทิยา ทางสรรีวทิยา ทางอุปนิสยั และการ
ปรบัตวัอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวพนักบัพชือาศยัของมนั เช่น ความยาวของท่อวางไข่ทีว่างไข่ในดอก ตรวจสอบขนาดของ
ดอก และชนิดของพชืนัน้ ๆ ทีอ่าจจะถูกท าลายได ้หรอืปฏกิริยิาตอบโตอ้นัสลบัซบัซอ้น ระหว่างนิสยัของแมลงที่
สร้างปม และการตอบสนองทางสรีรวิทยาของพืช ซึ่งจะเป็นตัวบ่งความเหมาะสมของพืชอาศัย เป็นต้น 
การศกึษาเหล่านี้มกัท ากนัอยา่งกวา้งๆ ซึง่จะรวมไปถงึการคน้ควา้จากเอกสารในเรือ่งพสิยั (range) และขอบเขต
ของพชือาศยัของแมลงเหล่านี้ดว้ย แมลงชนิดใดกต็าม ทีไ่ดม้กีารใชใ้นการควบคุมโดยชวีวธิไีดผ้ลและปลอดภยั
แลว้ จะเป็นขอ้พสิูจน์ทีด่ทีีสุ่ด แต่การทดสอบเพิม่เตมิ อาจมคีวามจ าเป็น ถ้าวชัพชืทีเ่กี่ยวขอ้งนัน้อาจจะมคีวาม
แตกต่างกนัไปบา้งในสภาพแวดลอ้มใหม่ 
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ระดบัความเชื่อมัน่ที่สูงอาจจะได้มาจากความเฉพาะเจาะจงพชือาศยัของแมลง ที่อยู่ในระดบัทาง
อนุกรมวธิานกลุ่มเดยีวกนั เช่น สกุลทีจ่ ากดัตวัเองในการท าลายพชืในประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึง่หมายความว่า
แมลงชนิดนัน้ ๆ ได้มคีวามเฉพาะเจาะจงกับพืชในกลุ่มนัน้เท่านัน้ ด้วยเหตุนี้ ในช่วงเวลาที่นานพอและใน
ขอบเขตทางภูมศิาสตรท์ีก่วา้งขวางเพยีงพอ แมลงเหล่านี้ไม่แสดงใหเ้หน็ประจกัษ์พยานแน่ชดั ว่าจะไม่ท าลาย
พชืชนิดอื่นแต่อยา่งใดทัง้สิน้ จากการสงัเกตเช่นน้ี กจ็ะเป็นการยนืยนัในเรือ่งความเฉพาะเจาะจงของพชือาศยัได้ 
 

ในการทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพืชอาศัย (host specificity test) จะมหีลกัหรอืแนวทาง
พืน้ฐานของการทดสอบสองแนวทาง คอื 
 

1. วธิทีดสอบกบัพชืเพาะปลกู (Crop testing method) 
2. วธิทีดสอบความเกีย่วขอ้งทางชวีภาพ (Biological relevant method)  

 

การทดสอบทัง้สองวธินีี้ อาจแยกออกจากกนัอย่างเดด็ขาดไม่ได ้และในการทดสอบมกัจะตอ้งใช้ทัง้
สองวิธีร่วมกัน วิธีทดสอบกับพืชเพาะปลูก โดยทัว่ไปจะใช้กับแมลงที่ได้มาจากท้องถิ่นที่ข้อมูลทางด้าน
อนุกรมวธิาน หรอืขอบเขตพชือาศยัของแมลงชนิดนัน้ ๆ ยงัมไีมม่ากนกั ซึง่รวมไปถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัศตัรพูชืใน
ทอ้งถิน่นัน้ ๆ ดว้ย ในวธิทีดสอบทางดา้นความเกี่ยวขอ้งทางชวีภาพ มกัจะน ามาใชเ้มือ่ขอ้มลูต่าง ๆ มพีรอ้มมลู
แลว้ ในการทดสอบทัง้สองแบบนี้อาจท าในหอ้งปฏบิตักิาร หรอืหอ้งกกักนั หรอืในกรงสนาม หรอืแมก้ระทัง่พชืที่
ไมไ่ดใ้ส่กรงไวด้ว้ย 
 

ในการทดสอบกบัพชืเพาะปลกู จะมกีารเน้นเพื่อใหแ้น่ใจ ว่าพชืเศรษฐกจิทีใ่ชใ้นการเพาะปลูกจะไม่
ถูกกดักนิหรอืท าลายโดยแมลงชนิดนัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่พชืเศรษฐกจิทีม่กีารปลูกในบรเิวณที่มวีชัพชืระบาด
อยู ่และเป็นพชืทีแ่มลงเหล่านัน้อาจจะยงัไมเ่คยพบมาก่อน พชืเศรษฐกจิเหล่านี้ส่วนใหญ่อาจจะไม่มสีารกระตุ้นที่
จะท าใหแ้มลงเหล่านี้กดักนิ แต่ในท านองเดยีวกนัอาจจะไม่มสีารกดีกนั ทีจ่ะป้องกนัมใิหแ้มลงท าลายดว้ยเช่นกนั 
ด้วยเหตุน้ีพชืดงักล่าวอาจจะเป็นพืชอาศยัชัว่คราว (casual transfer host) และอาจท าให้เกิดความเสียหาย
ชัว่คราวได ้ในการทดสอบพชือาศยันัน้  ซึง่ผลของการทดสอบอาจน าไปถงึการประเมนิผลทีไ่มถู่กตอ้งได ้เพราะ
การทดสอบแมลงในกรงเลก็ ๆ หรอืภายใต้สภาพบงัคบั อาจท าใหแ้มลงเหล่านัน้ จ าเป็นต้องกนิแต่พชืทดสอบ 
เพื่อการอยูร่อดของมนัเอง แต่ในธรรมชาตมินัจะไมก่นิพชืทดสอบเหล่านัน้เลย และบางทจีากผลของการทดสอบ
เหล่านี้ จะท าใหเ้ราละทิง้หรอืเลกิใชแ้มลงชนิดนัน้ ซึง่แทท้ีจ่รงิแลว้อาจจะมปีระสทิธภิาพสูงในการควบคุมวชัพชื
ได ้
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เหตุผลส าคัญของการใช้วิธีการทดสอบแบบความเกี่ยวข้องทางชีวภาพ เป็นการทดสอบ             
เมื่อขอบเขตพชือาศยัเป็นทีรู่อ้ย่างชดัแจง้ และจากขอ้มลูน้ีพอทีจ่ะเป็นการคาดคะเนไดว้่าพชือื่น ๆ ทีไ่ม่มคีวาม
เกี่ยวขอ้งกนักบัวชัพชืทางพฤกษศาสตรแ์ละชวีวทิยา กจ็ะปลอดภยัจากการถูกท าลาย โดยแมลงทีก่ าลงัท าการ
ทดสอบด้วย แต่จะอย่างไรก็ตาม ไม่มกีารทดสอบแต่เพยีงวธิใีดวธิหีนึ่ง ที่จะให้ขอ้สรุปที่แน่นอนได้  และโดย     
ทัว่ ๆ ไปแลว้ การทดสอบจะตอ้งใชท้ัง้สองวธิรีว่มกนั 
 

การศกึษและการตรวจสอบความเฉพาะเจาะจงต่อพชือาศยั (host specificity) เป็นขัน้ตอนพืน้ฐาน
ที่มคีวามส าคญัของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีและไม่ควรน าแมลงที่เรายงัไม่รูค้วามเฉพาะเจาะจงพชือาศยั 
และขอบเขตหรอืพสิยัของพชือาศยั (host range) เขา้มาใช ้จนกว่าจะมกีารตรวจสอบที่แน่นอนก่อนในท้องถิ่น
ดัง้เดมิ หรอื ในหอ้งกกักนั (quarantine) หรอืภาคสนามแลว้แต่กรณ ี(Heard, 1997)  
 

การทดสอบพืชอาศัยของแมลงศัตรูธรรมชาติของวชัพืชในเป้าหมาย ที่มศีักยภาพที่จะเป็นตัว
ควบคุมทีม่ปีระสทิธภิาพ อาจใชว้ธิกีารทดสอบต่าง ๆ เช่น 
 

1. การทดสอบการกนิพชือาหารของตวัเตม็วยั (Adult feeding tests) 
2. การทดสอบการวางไข ่(Oviposition tests)  
3. การทดสอบการเจรญิเตบิโตของตวัอ่อน (Larval development tests)  
4. การทดสอบแบบมทีางเลอืกกบัแบบไมม่ทีางเลอืก (Choice versus no-choice tests)  
5. การทดสอบโดยการใหอ้ดอาหาร (Starvation tests) 
6. การทดสอบหลายช่วงอาย ุ(Multi-generation tests) 
7. การทดสอบแบบเปิดในภาคสนาม (Open-field tests) 
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รายละเอียดของการทดสอบพืชอาศยัต่าง ๆ ในแต่ละขัน้ตอนโดยสงัเขป 
 

         1. การทดสอบการกินพืชอาหารของตวัเตม็วยั (Adult feeding tests) 
การทดสอบการกนิพชือาหารของตวัเต็มวยั จะใช้กบัแมลงที่ตวัอ่อนกนิส่วนต่าง ๆ ของพชือาศยั 

ถ้าทัง้ตวัอ่อนและตวัเตม็วยัท าความเสยีหายพชือาหารอย่างรุนแรง ต้องมกีารตรวจสอบพสิยัของการกนิของตวั
เตม็วยัดว้ย พรอ้มกนัไปกบัการทดสอบการวางไข่บนพชือาศยัชนิดต่าง ๆ ทีน่ ามาทดสอบ การประเมนิการกิน
อาจเปรยีบเทยีบระหว่างพชือาศยัที่น ามาทดสอบและวเิคราะหค์วามส าคญัทางสถิต ิความเสยีหายจากการกิน 
อาจใชจ้ านวนแผลของการกดักนิ จ านวนหรอืส่วนของพชืทีเ่สยีหาย หรอืการวดัพืน้ทีใ่บทีถู่กกดักนิ ฯลฯ   
 

          2. การทดสอบการวางไข่ (Oviposition tests) 
การทดสอบการวางไข่ (oviposition tests) มกัจะใชเ้พื่อตรวจสอบพสิยัของพชือาศยั (host range) 

ของแมลง ซึง่เป็นกลุ่มของชนิดพชืทีต่วัอ่อนของแมลงสามารถเจรญิเตบิโตไดใ้นธรรมชาต ิพชืทีเ่ป็นอาหารของ
ตวัอ่อน มกัจะเป็นพชืทีต่วัเต็มวยัตวัเมยีชอบมาวางไข่ โดยเช่นนัน้ขบวนการเลอืกพชือาศยัโดยการวางไข่ของ
ตวัเมยี จงึมกีารน ามาใช้เป็นตวัชี้วดัพสิยัของพืชอาศยั  การทดสอบอาจท าได้โดยปล่อยตวัเมยีให้วางไข่ใน
ช่วงเวลาหนึ่ง บนพชือาศยัหลากชนิดรวมทัง้วชัพชืในเป้าหมายดว้ย ในกรงหรอืโรงเลีย้งแมลง ( insectary) แลว้
นับจ านวนไข่ที่วางบนพืชอาศัยแต่ละชนิด แต่การทดสอบนี้ อาจท าไม่ได้กับแมลงหลายชนิดที่จะไม่วางไข่
ภายใต้สภาพการจ ากดับรเิวณหรอืพื้นทีเ่ช่นในกรงที่เลก็หรอืแคบ ซึง่อาจต้องใชก้รงทีใ่หญ่ขึน้ และถ้าท าไม่ได้    
กจ็ะตอ้งใชว้ธิกีารทดสอบอื่นแทน 
 

         3. การทดสอบการเจริญเติบโตของตวัอ่อน (Larval development tests) 
ถ้าพบว่ามกีารวางไข่บนพชือาศยัทีน่ ามาทดสอบ  จ าเป็นต้องทดสอบการอยู่รอดของไข่ (viability) 

ความสามารถของพชือาศยัทีจ่ะรองรบัการเจรญิเตบิโตของตวัอ่อนในระยะตวัหนอนและการเขา้ดกัแด ้การตาย
ในระยะต่าง ๆ และปรมิาณการวางไข่ของตวัเตม็วยัทีไ่ดม้า ทัง้นี้อาจรวบรวมไข ่ใหอ้อกเป็นตวัหนอนบนชิน้ส่วน
หรอืใบของพชือาหารในกรงหรอืภาชนะเพาะเลีย้ง 
 

การทดสอบการเจรญิเตบิโตของตวัอ่อนบนพชือาศยั ใชก้บัแมลงทีเ่ฉพาะตวัอ่อนเท่านัน้ทีเ่ป็นตวัที่
ท าความเสยีหายใหก้บัพชือาศยั เช่นตวัอ่อนของแมลงในอนัดบั Lepidoptera และ Diptera  หรอืแมลงในอนัดบั 
Coleoptera ซึง่บางททีัง้ตวัอ่อนและตวัเตม็วยั เป็นระยะทีท่ าลายพชือาศยัด้วย การทดสอบนี้ เป็นการตรวจหา
ความเหมาะสมของพชือาศยั ว่าเป็นอาหารทีต่วัอ่อนสามารถเจรญิเตบิโตจนครบวงจรชวีติไดห้รอืไม ่โดยการให้
ตวัอ่อนกนิชิน้ส่วนของพชืที่เป็นอาหาร ตามลกัษณะการท าลายของแมลง เช่น ยอดใบ ใบอ่อนหรอืใบแก่ ดอก 
หรอื ผล กิง่ หรอื ล าตน้ หรอื ราก เป็นต้น 
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เหตุผลส าคัญของการใช้วิธีการทดสอบแบบความเกี่ยวข้องทางชีวภาพ เป็นการทดสอบ             
เมื่อขอบเขตพชือาศยัเป็นทีรู่อ้ย่างชดัแจง้ และจากขอ้มลูน้ีพอทีจ่ะเป็นการคาดคะเนไดว้่าพชือื่น ๆ ทีไ่ม่มคีวาม
เกี่ยวขอ้งกนักบัวชัพชืทางพฤกษศาสตรแ์ละชวีวทิยา กจ็ะปลอดภยัจากการถูกท าลาย โดยแมลงทีก่ าลงัท าการ
ทดสอบด้วย แต่จะอย่างไรก็ตาม ไม่มกีารทดสอบแต่เพยีงวธิใีดวธิหีนึ่ง ที่จะให้ขอ้สรุปที่แน่นอนได้  และโดย     
ทัว่ ๆ ไปแลว้ การทดสอบจะตอ้งใชท้ัง้สองวธิรีว่มกนั 
 

การศกึษและการตรวจสอบความเฉพาะเจาะจงต่อพชือาศยั (host specificity) เป็นขัน้ตอนพืน้ฐาน
ที่มคีวามส าคญัของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีและไม่ควรน าแมลงที่เรายงัไม่รูค้วามเฉพาะเจาะจงพชือาศยั 
และขอบเขตหรอืพสิยัของพชือาศยั (host range) เขา้มาใช ้จนกว่าจะมกีารตรวจสอบที่แน่นอนก่อนในท้องถิ่น
ดัง้เดมิ หรอื ในหอ้งกกักนั (quarantine) หรอืภาคสนามแลว้แต่กรณ ี(Heard, 1997)  
 

การทดสอบพืชอาศัยของแมลงศัตรูธรรมชาติของวชัพืชในเป้าหมาย ที่มศีักยภาพที่จะเป็นตัว
ควบคุมทีม่ปีระสทิธภิาพ อาจใชว้ธิกีารทดสอบต่าง ๆ เช่น 
 

1. การทดสอบการกนิพชือาหารของตวัเตม็วยั (Adult feeding tests) 
2. การทดสอบการวางไข ่(Oviposition tests)  
3. การทดสอบการเจรญิเตบิโตของตวัอ่อน (Larval development tests)  
4. การทดสอบแบบมทีางเลอืกกบัแบบไมม่ทีางเลอืก (Choice versus no-choice tests)  
5. การทดสอบโดยการใหอ้ดอาหาร (Starvation tests) 
6. การทดสอบหลายช่วงอาย ุ(Multi-generation tests) 
7. การทดสอบแบบเปิดในภาคสนาม (Open-field tests) 
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รายละเอียดของการทดสอบพืชอาศยัต่าง ๆ ในแต่ละขัน้ตอนโดยสงัเขป 
 

         1. การทดสอบการกินพืชอาหารของตวัเตม็วยั (Adult feeding tests) 
การทดสอบการกนิพชือาหารของตวัเต็มวยั จะใช้กบัแมลงที่ตวัอ่อนกนิส่วนต่าง ๆ ของพชือาศยั 

ถ้าทัง้ตวัอ่อนและตวัเตม็วยัท าความเสยีหายพชือาหารอย่างรุนแรง ต้องมกีารตรวจสอบพสิยัของการกนิของตวั
เตม็วยัดว้ย พรอ้มกนัไปกบัการทดสอบการวางไข่บนพชือาศยัชนิดต่าง ๆ ทีน่ ามาทดสอบ การประเมนิการกนิ
อาจเปรยีบเทยีบระหว่างพชือาศยัที่น ามาทดสอบและวเิคราะหค์วามส าคญัทางสถิต ิความเสยีหายจากการกิน 
อาจใชจ้ านวนแผลของการกดักนิ จ านวนหรอืส่วนของพชืทีเ่สยีหาย หรอืการวดัพืน้ทีใ่บทีถู่กกดักนิ ฯลฯ   
 

          2. การทดสอบการวางไข่ (Oviposition tests) 
การทดสอบการวางไข่ (oviposition tests) มกัจะใชเ้พื่อตรวจสอบพสิยัของพชือาศยั (host range) 

ของแมลง ซึง่เป็นกลุ่มของชนิดพชืทีต่วัอ่อนของแมลงสามารถเจรญิเตบิโตไดใ้นธรรมชาต ิพชืทีเ่ป็นอาหารของ
ตวัอ่อน มกัจะเป็นพชืทีต่วัเต็มวยัตวัเมยีชอบมาวางไข่ โดยเช่นนัน้ขบวนการเลอืกพชือาศยัโดยการวางไข่ของ
ตวัเมยี จงึมกีารน ามาใช้เป็นตวัชี้วดัพสิยัของพืชอาศยั  การทดสอบอาจท าได้โดยปล่อยตวัเมยีให้วางไข่ใน
ช่วงเวลาหนึ่ง บนพชือาศยัหลากชนิดรวมทัง้วชัพชืในเป้าหมายดว้ย ในกรงหรอืโรงเลีย้งแมลง ( insectary) แลว้
นับจ านวนไข่ที่วางบนพืชอาศัยแต่ละชนิด แต่การทดสอบนี้ อาจท าไม่ได้กับแมลงหลายชนิดที่จะไม่วางไข่
ภายใต้สภาพการจ ากดับรเิวณหรอืพื้นทีเ่ช่นในกรงที่เลก็หรอืแคบ ซึง่อาจต้องใชก้รงทีใ่หญ่ขึน้ และถ้าท าไม่ได้    
กจ็ะตอ้งใชว้ธิกีารทดสอบอื่นแทน 
 

         3. การทดสอบการเจริญเติบโตของตวัอ่อน (Larval development tests) 
ถ้าพบว่ามกีารวางไข่บนพชือาศยัทีน่ ามาทดสอบ  จ าเป็นต้องทดสอบการอยู่รอดของไข่ (viability) 

ความสามารถของพชือาศยัทีจ่ะรองรบัการเจรญิเตบิโตของตวัอ่อนในระยะตวัหนอนและการเขา้ดกัแด ้การตาย
ในระยะต่าง ๆ และปรมิาณการวางไข่ของตวัเตม็วยัทีไ่ดม้า ทัง้นี้อาจรวบรวมไข ่ใหอ้อกเป็นตวัหนอนบนชิน้ส่วน
หรอืใบของพชือาหารในกรงหรอืภาชนะเพาะเลีย้ง 
 

การทดสอบการเจรญิเตบิโตของตวัอ่อนบนพชือาศยั ใชก้บัแมลงทีเ่ฉพาะตวัอ่อนเท่านัน้ทีเ่ป็นตวัที่
ท าความเสยีหายใหก้บัพชือาศยั เช่นตวัอ่อนของแมลงในอนัดบั Lepidoptera และ Diptera  หรอืแมลงในอนัดบั 
Coleoptera ซึง่บางททีัง้ตวัอ่อนและตวัเตม็วยั เป็นระยะทีท่ าลายพชือาศยัด้วย การทดสอบนี้ เป็นการตรวจหา
ความเหมาะสมของพชือาศยั ว่าเป็นอาหารทีต่วัอ่อนสามารถเจรญิเตบิโตจนครบวงจรชวีติไดห้รอืไม ่โดยการให้
ตวัอ่อนกนิชิน้ส่วนของพชืที่เป็นอาหาร ตามลกัษณะการท าลายของแมลง เช่น ยอดใบ ใบอ่อนหรอืใบแก่ ดอก 
หรอื ผล กิง่ หรอื ล าตน้ หรอื ราก เป็นต้น 
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         4. การทดสอบแบบมีทางเลือกกบัแบบไม่มีทางเลือก (Choice versus No-choice tests) 
การทดสอบการกินพืชอาหารและการทดสอบการวางไข่ของตัวเต็มวัย อาจเป็นได้ทัง้แบบมี

ทางเลอืกและแบบไม่มทีางเลอืก ในแบบทีม่ทีางเลอืก จะปล่อยแมลงจ านวนหนึ่งบนพชือาศยัชนิดต่าง ๆ ทีม่พีชื
อาศยัปกตริวมอยู่ดว้ยพรอ้มกนัไป  ส่วนในแบบไม่มทีางเลอืก จะปล่อยแมลงบนพชือาศยัและพชืทดสอบเพยีง
ชนิดเดยีว ในแต่ละการทดสอบเท่านัน้ จนครบจ านวนพชืทดสอบทัง้หมด และในการทดสอบทัง้สองแบบ จะตอ้ง
มพีชืในเป้าหมายรวมอยู่ด้วย เพื่อใช้เป็นตวัเปรยีบเทยีบ (control host plant) และการทดสอบทัง้สองแบบนี้ 
จะตอ้งอยูใ่นสภาพทีเ่หมาะสม ทีแ่มลงจะสามารถวางไขแ่ละกนิพชือาหารได้ 
 

ขอ้ได้เปรยีบของการทดสอบแบบมทีางเลอืก คอืความเป็นธรรมชาติมากกว่า ส าหรบัแมลงที่จะ
เลอืกพชือาศยัไดต้ลอดเวลา และมปีระสทิธภิาพสูงกว่า ส่วนการทดสอบแบบไม่มทีางเลอืก เป็นการทดสอบที่
เขม้งวดกว่าการทดสอบแบบมทีางเลอืก แมลงอาจไมว่างไขห่รอืกนิพชืทดสอบทีไ่มใ่ช่พชืปกต ิ การทดสอบแบบ
ไมม่ทีางเลอืก อาจตามมาดว้ยการทดสอบแบบมทีางเลอืก โดยการใชพ้ชืทมีกีารวางไข ่และ/หรอื การกนิเกดิขึน้
บา้ง โดยพาะอย่างยิง่ ถ้าเป็นพชืชนิดใกลเ้คยีงทีเ่ป็นพชืเศรษฐกจิ การทดสอบแบบไม่มทีางเลอืกอาจเป็นแบบ
ต่อเนื่องกนัไป (serial) หรอื สบืเนื่องกนัเป็นล าดบั (sequential) หรอื ขนานกนัไป (parallel) ในการทดสอบแบบ
ต่อเนื่องกนัหรอืสบืเนื่องกนัเป็นล าดบั แมลงจะไดร้บัพชืในเป้าหมายและพชืทดสอบสลบักนัไป ส่วนแบบทีข่นาน
กนัไป แมลงจะไดร้บัพชืในเป้าหมาย และพชืทดสอบแยกออกจากกนั 
 

         5. การทดสอบโดยการให้อดอาหาร (Starvation tests) 
การทดสอบโดยการให้แมลงอดอาหารช่วงเวลาหนึ่ง ก่อนให้พชืทดสอบกนิเป็นอาหาร เป็นการ

ทดสอบแบบไม่มทีางเลอืก ของทัง้ตวัเตม็วยัและในระยะตวัหนอน ซึง่ตอ้งด าเนินการจนกระทัง่แมลงตายในที่สุด 
เป็นการตรวจสอบว่าแมลงจะไมก่นิพชือาหารทีท่ดสอบเพื่อการอยูร่อด หลงัจากการไมใ่หอ้าหารระยะหนึ่งแลว้    
     

         6. การทดสอบหลายช่วงอาย ุ(Multi-generation tests) 
ในกรณทีีพ่ชืทีไ่มใ่ช่พชืในเป้าหมาย เป็นทีย่อมรบัได ้โดยแมลงวางไขไ่ด ้และพชืนัน้สามารถรองรบั

การเจรญิเติบโตของระยะตัวอ่อนได้  จะต้องมกีารตรวจสอบเพิ่มเติม ว่าพชือาหารชนิดนัน้สามา รถรองรบั
ประชากรของแมลงชนิดนัน้ไดต่้อไปไมเ่ป็นทีส่ ิน้สุดหรอืไม ่โดยการขยายพนัธุบ์นพชืชนิดนัน้เช่นเดยีวกนักบัการ
ขยายพนัธุ์บนพชือาหารปกต ิโดยมแีผนการทดลองทางสถติ ิที่สามารถท าการเปรยีบเทยีบและวเิคราะห์นัย
ความส าคญัทางสถติไิด ้ในแต่ละช่วงอายขุยัหลาย ๆ ช่วง เพื่อการตดัสนิใจในการทีจ่ะใชป้ระโยชน์แมลงชนิดนัน้ 
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         7. การทดสอบแบบเปิดในภาคสนาม (Open-field tests) 
Clement & Cristofaro (1995) ทบทวนการทดสอบความเฉพาะเจาะจงพืชอาศัยของแมลงศตัรู

ธรรมชาตขิองวชัพชืแบบเปิดในภาคสนาม ซึ่งการทดสอบแบบนี้ สามารถที่จะด าเนินการได้เฉพาะในประเทศ
ดัง้เดมิของแมลงศตัรธูรรมชาตทิีม่ศีกัยภาพเท่านัน้ หรอื ในประเทศทีไ่ดม้กีารน าศตัรธูรรมชาตชินิดนัน้เขา้ไปใช้
ในการควบคุมมาก่อนแล้ว กบัไม่สมควรที่จะน าศตัรธูรรมชาตไิปท าการทดสอบแบบเปิด ในประเทศทีจ่ะมกีาร
น าเขา้ไปใชป้ระโยชน์  
 

การทดสอบความเฉพาะเจาะจงพชือาศยัของแมลงศตัรธูรรมชาตขิองวชัพชืแบบเปิดในภาคสนาม 
จะกระท าโดยการน าพชืตวัเปรยีบเทยีบ (control plant) พรอ้มกบัพชืทดสอบ (test plants) ชนิดต่าง ๆ เขา้ไปไว้
ในพืน้ทีท่ีม่ศีตัรธูรรมชาตปิรากฏอยู่อย่างชุกชุมและมคีวามหนาแน่นสูง แต่มกัจะไม่ไดผ้ลตามวตัถุประสงคข์อง
การทดสอบ และผลของการทดสอบแบบน้ี จะคลาดเคลื่อนไปตามฤดูกาลและพืน้ทีท่ดสอบ    
 

5.3.9 กรณีศึกษาของการทดสอบความเฉพาะเจาะจงพืชอาศยั                                                                        
(Case Studies on Host Specificity Tests) 

 

         1. การควบคมุผกัตบชวา 
 

ในการควบคุมผกัตบชวาโดยการใช้ด้วงงวงผกัตบชวา 2 ชนิด คอื Neochetina eichhorniae และ 
N. bruchi มกีารทดสอบความเฉพาะเจาะจงพชือาศยั โดยการใชพ้ชืทดสอบรวม 274 ชนิดใน 77 วงศ ์เริม่มกีาร
ปลดปล่อยในสหรฐัอเมรกิาเมือ่ ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515) และ ค.ศ.1974 (พ.ศ. 2517) ตามล าดบั และต่อมามกีาร
ปลดปล่อยภาคสนามใน 39 และ 27 ประเทศ ตามล าดบั (Julien et al., 1999) ในการทดสอบความเฉพาะเจาะจง
พชือาศยัของ N. eichhorniae ในอนิโดนีเซยี โดย BIOTROP ในเบือ้งต้น พบว่าดว้งตวัเตม็วยั สามารถแทะเลม็
ใบของตน้พุทธรกัษากนิหวั (edible canna, Canna edulis) ได ้และถงึจะไมส่ามารถเจรญิเตบิโตไดใ้นหวัของต้น
พุทธรกัษาไดก้ต็าม จงึไม่อนุญาตให้มกีารปลดปล่อย จนเมื่อมกีารใช้กนัอย่างกว้างขวางและแพร่หลายทัว่โลก 
รฐับาลอนิโดนีเซยีจงึไดอ้นุญาตการน าเขา้และการปลดปล่อยเมือ่ ค.ศ. 1979 และ1996 ตามล าดบั 
 

         2. การควบคมุต้นไมยราบยกัษ์ 
          

การส ารวจหาแมลงศัตรูธรรมชาติในเม็กซิโก เพื่อการควบคุมต้นไมยราบยกัษ์ ในออสเตรเลีย 
เริม่ต้นมาตัง้แต่ ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) โดย CSIRO Entomology พบแมลงทัง้หมด 417 ชนิด ที่กดักินต้น
ไมยราบยกัษ์ น าแมลงเขา้ไปประเมนิต่อในออสเตรเลยี 43 ชนิด และปลดปล่อยในภาคสนามรวม 13-14 ชนิด 
จากแมลงทีป่ลดปล่อย ปรากฏว่าดว้งเจาะเมลด็ Acanthoscelides puniceus หนอนผเีสือ้ชอนล าตน้ Neurostrota 
gunniella หนอนผเีสือ้ปีกใสเจาะล าตน้ Carmenta mimosa และดว้งกนิดอก Coelocephalapion pigrae สามารถ
ลดการเจรญิเตบิโตและการผลติเมลด็ของต้นไมยราบยกัษ์ ไดอ้ย่างเป็นทีน่่าพอใจ (Flanagan & Julien, 2004) 
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         4. การทดสอบแบบมีทางเลือกกบัแบบไม่มีทางเลือก (Choice versus No-choice tests) 
การทดสอบการกินพืชอาหารและการทดสอบการวางไข่ของตัวเต็มวัย อาจเป็นได้ทัง้แบบมี

ทางเลอืกและแบบไม่มทีางเลอืก ในแบบทีม่ทีางเลอืก จะปล่อยแมลงจ านวนหนึ่งบนพชือาศยัชนิดต่าง ๆ ทีม่พีชื
อาศยัปกตริวมอยู่ดว้ยพรอ้มกนัไป  ส่วนในแบบไม่มทีางเลอืก จะปล่อยแมลงบนพชือาศยัและพชืทดสอบเพยีง
ชนิดเดยีว ในแต่ละการทดสอบเท่านัน้ จนครบจ านวนพชืทดสอบทัง้หมด และในการทดสอบทัง้สองแบบ จะตอ้ง
มพีชืในเป้าหมายรวมอยู่ด้วย เพื่อใช้เป็นตวัเปรยีบเทยีบ (control host plant) และการทดสอบทัง้สองแบบน้ี 
จะตอ้งอยูใ่นสภาพทีเ่หมาะสม ทีแ่มลงจะสามารถวางไขแ่ละกนิพชือาหารได้ 
 

ขอ้ได้เปรยีบของการทดสอบแบบมทีางเลอืก คอืความเป็นธรรมชาติมากกว่า ส าหรบัแมลงที่จะ
เลอืกพชือาศยัไดต้ลอดเวลา และมปีระสทิธภิาพสูงกว่า ส่วนการทดสอบแบบไม่มทีางเลอืก เป็นการทดสอบที่
เขม้งวดกว่าการทดสอบแบบมทีางเลอืก แมลงอาจไมว่างไขห่รอืกนิพชืทดสอบทีไ่มใ่ช่พชืปกต ิ การทดสอบแบบ
ไมม่ทีางเลอืก อาจตามมาดว้ยการทดสอบแบบมทีางเลอืก โดยการใชพ้ชืทมีกีารวางไข ่และ/หรอื การกนิเกดิขึน้
บา้ง โดยพาะอย่างยิง่ ถ้าเป็นพชืชนิดใกลเ้คยีงทีเ่ป็นพชืเศรษฐกจิ การทดสอบแบบไม่มทีางเลอืกอาจเป็นแบบ
ต่อเนื่องกนัไป (serial) หรอื สบืเนื่องกนัเป็นล าดบั (sequential) หรอื ขนานกนัไป (parallel) ในการทดสอบแบบ
ต่อเนื่องกนัหรอืสบืเนื่องกนัเป็นล าดบั แมลงจะไดร้บัพชืในเป้าหมายและพชืทดสอบสลบักนัไป ส่วนแบบทีข่นาน
กนัไป แมลงจะไดร้บัพชืในเป้าหมาย และพชืทดสอบแยกออกจากกนั 
 

         5. การทดสอบโดยการให้อดอาหาร (Starvation tests) 
การทดสอบโดยการให้แมลงอดอาหารช่วงเวลาหนึ่ง ก่อนให้พชืทดสอบกนิเป็นอาหาร เป็นการ

ทดสอบแบบไม่มทีางเลอืก ของทัง้ตวัเตม็วยัและในระยะตวัหนอน ซึง่ตอ้งด าเนินการจนกระทัง่แมลงตายในที่สุด 
เป็นการตรวจสอบว่าแมลงจะไมก่นิพชือาหารทีท่ดสอบเพื่อการอยูร่อด หลงัจากการไมใ่หอ้าหารระยะหนึ่งแลว้    
     

         6. การทดสอบหลายช่วงอาย ุ(Multi-generation tests) 
ในกรณทีีพ่ชืทีไ่มใ่ช่พชืในเป้าหมาย เป็นทีย่อมรบัได ้โดยแมลงวางไขไ่ด ้และพชืนัน้สามารถรองรบั

การเจรญิเติบโตของระยะตัวอ่อนได้  จะต้องมกีารตรวจสอบเพิ่มเติม ว่าพชือาหารชนิดนัน้สามา รถรองรบั
ประชากรของแมลงชนิดนัน้ไดต่้อไปไมเ่ป็นทีส่ ิน้สุดหรอืไม ่โดยการขยายพนัธุบ์นพชืชนิดนัน้เช่นเดยีวกนักบัการ
ขยายพนัธุ์บนพชือาหารปกต ิโดยมแีผนการทดลองทางสถติ ิที่สามารถท าการเปรยีบเทยีบและวเิคราะห์นัย
ความส าคญัทางสถติไิด ้ในแต่ละช่วงอายขุยัหลาย ๆ ช่วง เพื่อการตดัสนิใจในการทีจ่ะใชป้ระโยชน์แมลงชนิดนัน้ 
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         7. การทดสอบแบบเปิดในภาคสนาม (Open-field tests) 
Clement & Cristofaro (1995) ทบทวนการทดสอบความเฉพาะเจาะจงพืชอาศัยของแมลงศตัรู

ธรรมชาตขิองวชัพชืแบบเปิดในภาคสนาม ซึ่งการทดสอบแบบนี้ สามารถที่จะด าเนินการได้เฉพาะในประเทศ
ดัง้เดมิของแมลงศตัรธูรรมชาตทิีม่ศีกัยภาพเท่านัน้ หรอื ในประเทศทีไ่ดม้กีารน าศตัรธูรรมชาตชินิดนัน้เขา้ไปใช้
ในการควบคุมมาก่อนแล้ว กบัไม่สมควรที่จะน าศตัรธูรรมชาตไิปท าการทดสอบแบบเปิด ในประเทศทีจ่ะมกีาร
น าเขา้ไปใชป้ระโยชน์  
 

การทดสอบความเฉพาะเจาะจงพชือาศยัของแมลงศตัรธูรรมชาตขิองวชัพชืแบบเปิดในภาคสนาม 
จะกระท าโดยการน าพชืตวัเปรยีบเทยีบ (control plant) พรอ้มกบัพชืทดสอบ (test plants) ชนิดต่าง ๆ เขา้ไปไว้
ในพืน้ทีท่ีม่ศีตัรธูรรมชาตปิรากฏอยู่อย่างชุกชุมและมคีวามหนาแน่นสงู แต่มกัจะไม่ไดผ้ลตามวตัถุประสงคข์อง
การทดสอบ และผลของการทดสอบแบบน้ี จะคลาดเคลื่อนไปตามฤดูกาลและพืน้ทีท่ดสอบ    
 

5.3.9 กรณีศึกษาของการทดสอบความเฉพาะเจาะจงพืชอาศยั                                                                        
(Case Studies on Host Specificity Tests) 

 

         1. การควบคมุผกัตบชวา 
 

ในการควบคุมผกัตบชวาโดยการใช้ด้วงงวงผกัตบชวา 2 ชนิด คอื Neochetina eichhorniae และ 
N. bruchi มกีารทดสอบความเฉพาะเจาะจงพชือาศยั โดยการใชพ้ชืทดสอบรวม 274 ชนิดใน 77 วงศ ์เริม่มกีาร
ปลดปล่อยในสหรฐัอเมรกิาเมือ่ ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515) และ ค.ศ.1974 (พ.ศ. 2517) ตามล าดบั และต่อมามกีาร
ปลดปล่อยภาคสนามใน 39 และ 27 ประเทศ ตามล าดบั (Julien et al., 1999) ในการทดสอบความเฉพาะเจาะจง
พชือาศยัของ N. eichhorniae ในอนิโดนีเซยี โดย BIOTROP ในเบือ้งต้น พบว่าดว้งตวัเตม็วยั สามารถแทะเลม็
ใบของตน้พุทธรกัษากนิหวั (edible canna, Canna edulis) ได ้และถงึจะไมส่ามารถเจรญิเตบิโตไดใ้นหวัของต้น
พุทธรกัษาไดก้ต็าม จงึไม่อนุญาตให้มกีารปลดปล่อย จนเมื่อมกีารใช้กนัอย่างกว้างขวางและแพร่หลายทัว่โลก 
รฐับาลอนิโดนีเซยีจงึไดอ้นุญาตการน าเขา้และการปลดปล่อยเมือ่ ค.ศ. 1979 และ1996 ตามล าดบั 
 

         2. การควบคมุต้นไมยราบยกัษ์ 
          

การส ารวจหาแมลงศัตรูธรรมชาติในเม็กซิโก เพื่อการควบคุมต้นไมยราบยกัษ์ ในออสเตรเลีย 
เริม่ต้นมาตัง้แต่ ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) โดย CSIRO Entomology พบแมลงทัง้หมด 417 ชนิด ที่กดักินต้น
ไมยราบยกัษ์ น าแมลงเขา้ไปประเมนิต่อในออสเตรเลยี 43 ชนิด และปลดปล่อยในภาคสนามรวม 13-14 ชนิด 
จากแมลงทีป่ลดปล่อย ปรากฏว่าดว้งเจาะเมลด็ Acanthoscelides puniceus หนอนผเีสือ้ชอนล าตน้ Neurostrota 
gunniella หนอนผเีสือ้ปีกใสเจาะล าตน้ Carmenta mimosa และดว้งกนิดอก Coelocephalapion pigrae สามารถ
ลดการเจรญิเตบิโตและการผลติเมลด็ของต้นไมยราบยกัษ์ ไดอ้ย่างเป็นทีน่่าพอใจ (Flanagan & Julien, 2004) 
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และ มกีารแนะน าว่าควรใชแ้มลงทัง้ 4 ชนิดนี้ หากมกีารท าการควบคุมต้นไมยราบยกัษ์ในพืน้ทีส่งวนชวีมณฑล
ทะเลสาบ (Tonle Sap Biosphere Reserve - TSBR) ในประเทศกมัพชูา (van Zalinge, 2005)     
 

ในบรรดาแมลงทัง้ 4 ชนิด ดังกล่าว หนอนผีเสื้อชอนล าต้น (mimosa stem-mining moth, 
Neurostrota gunniella, Lepidoptera: Gracillariidae) (ภาพที่ 5.6) ซึ่งมีการตัง้ชื่อโดยใช้ตัวอย่างต้นแบบ 
holotype จากรฐั Texas สหรฐัอเมรกิา หนอนจะเจาะท ายอดอ่อนแลว้ชอนเขา้ไปในล าต้นของไมยราบยกัษ์ และ
พืชในสกุลเดยีวกับผกักระเฉด (Neptunia oleraceae) ในประเทศไทย แต่เป็นพืชพื้นเมอืงของเม็กซิโก คือ        
N.  plena มกีารท าการทดสอบความเฉพาะเจาะจงในเมก็ซโิก จนได้รบัผลเป็นที่พอใจ แล้วจงึส่งตวัอย่างเข้า
ออสเตรเลยี เพื่อทดสอบเพิม่เตมิในเรอืนกกักนัของ CSIRO ที่ Brisbane เมื่อ ค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529) โดยใช้
พชืทดสอบทัง้หมด 99 ชนิด พบว่า N. gunniella สามารถวางไข่บนพชืวงศ์ถัว่ 9 ชนิด และตวัหนอนสามารถ
เจรญิเติบโตจนเป็นตวัเต็มวยัได้บนพชื 5 ชนิด ซึ่งเป็นพืชต่างถิ่น 2 ชนิด คือ M. pigra และ M. pudica อีก          
3 ชนิดเป็นพชืพืน้เมอืงของออสเตรเลยี คอื Neptunia dimorphantha, N. gracilis และ N. Monosperma 

 

 
 

ภาพท่ี 5.6  ผีเสื้อหนอนชอนต้นไมยราบ (Mimosa stem-mining moth, Neurostrota gunniella) ที่จากการ
ทดสอบในเรอืนกกักนั พบว่าสามารถลงท าลายผกักระเฉดได ้จงึไมม่กีารปลดปล่อยในประเทศไทย 
(แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 
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แต่ในประเทศออสเตรเลยี ผลจากการทดสอบพบว่า M. pigra ถูกท าลายสงูทีสุ่ด ส่วนพชืทีเ่หลอือกึ 
4 ชนิด ตวัหนอนมกีารตายสูงกว่ารอ้ยละ 60-90 และเจรญิเป็นตวัเตม็วยัต ่าเพยีง 3 -18 ตวั แต่ใน M. pigra ตวั
หนอนตายน้อยกว่ารอ้ยละ 25 และออกเป็นตวัเตม็วยัสูงถงึ 95 ตวั ส่วนความเสยีหายต่อพชืทดลองอื่น ๆ อกี   
90 ชนิด ไม่มีนัยความส าคัญทางสถิติ จึงใดัรบัการอนุมตัิให้ปลดปล่อยในภาคสนามได้ ในแถบชานเมอืง 
Darwin, Northern Territory ซึง่มกีารระบาดของไมยราบยกัษ์ทีร่นุแรง เมือ่ ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530)  
 

หลงัการปลดปล่อย Julien & Griffiths (1998) รายงานว่า N. gunniella สามารถแพร่กระจายเป็น
ระยะทางอย่างต ่าถงึ 160 กม. จากจุดปลดปล่อย และท าลายล าต้นได้มากกว่ารอ้ยละ 90 แต่ไม่มรีายงานว่ามี
การน าไปใช้ในประเทศอื่นแม้แต่ประเทศเดยีว มกีารน า N. gunniella จากเม็กซิโกผ่านออสเตรเลยี เข้ามา
ทดสอบในประเทศไทยในเรอืนกกักนัแมลง เมื่อ ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) และพบว่าสามารถเจรญิเตบิโตและ
ท าลายยอดอ่อนและล าต้นของต้นไมยราบยกัษ์ได้ด ีแต่พบว่าสามารถชอนท าลายท าลายล าต้นผกักระเฉด 
(Neptunia oleracea) ไดด้เีช่นกนั  ผกักระเฉดชนิดทีพ่บในประเทศไทย มถีิน่ก าเนิดอยูใ่นตอนใตข้องเมก็ซโิกถงึ
ตอนเหนือของอเมรกิาใต้ แต่ไม่ปรากฏว่ามกีารน าเขา้มาในทวปีเอเชยีตัง้แต่เมื่อไร แต่ไดป้รบัตวัตามธรรมชาต ิ
(naturalize) จนราวกบัว่าเป็นพชืพื้นเมอืง กลายเป็นพชือาหารเศรษฐกิจในหลายประเทศในเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต ้ทัง้ในประเทศไทย สหภาพพมา่ สปป. ลาว เวยีดนาม กมัพชูา และมาเลเซยี จงึตอ้งท าลาย N. gunniella 
ในเรอืนกกักนัแมลง และไม่มกีารใชป้ระโยชน์ในประเทศไทย (Winotai et al. 1992; Napompeth, 1994) เพราะ
ไม่มคีวามปลอดภยัในการใช้ N. gunniella ในพื้นที่การระบาดของไมยราบยกัษ์ในประเทศต่าง ๆ แถบเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต้ ซึ่งผกักระเฉดเป็นพชืเศรษฐกิจ จงึไม่มกีารน าไปใช้ต่อเช่นแมลงชนิดอื่น และเป็นการใช้
เฉพาะในออสเตรเลยีเท่านัน้ 
 

ดงันัน้ การแนะน าว่าควรใช้ N. gunniella ซึ่งเป็นแมลงชนิดหน่ึงของแมลง 4 ชนิด คอื ด้วงเจาะ
เมล็ด A. puniceus หนอนผเีสื้อชอนล าต้น N. gunniella หนอนผเีสื้อเจาะล าต้น C. mimosa และด้วงกินดอก     
C. pigrae หากมกีารท าการควบคุมต้นไมยราบยักษ์โดยชวีวธิใีนพื้นที่สงวนชวีมณฑลทะเลสาบ (Tonle Sap 
Biosphere Reserve - TSBR) ในประเทศกมัพูชา โดย van Zalinge (2005) จะเป็นความผดิพลาดทีรุ่นแรงมาก 
และกรณีศกึษานี้ เป็นการย ้าและชีใ้หเ้หน็ความส าคญัของการทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพชือาหารและพชื
อาศยั ของแมลงศตัรธูรรมชาตทิีจ่ะน าเขา้มาใชจ้ากต่างประเทศดว้ย 
 

Ostermeyer & Grace (2007) รายงานว่าในการส ารวจศัตรูธรรมชาติ 8 ชนิด จาก 14 ชนิด           
ทีป่ลดปล่อยในออสเตรเลยี เป็นเวลา 8 ปี ระหว่าง ค.ศ. 1997-2004 เช่น หนอนผเีสือ้ปีกใสCarmenta mimosa 
หนอนเจาะล าตน้ (Neurostrota gunniella) ดว้งงวงเลก็กนิดอก (Coelocephalapion  pigrae) ดว้งเจาะเมลด็ชนิด 
(Acanthoscelides puniceus) ดว้งกนิใบ (Chlamisus mimosae) และ ดว้งกนิตน้กลา้และกนิราก (Malacorhinus 
irregularis) ปรากฏว่าหนอนเจาะล าต้น C. mimosa ท าความเสยีหายสูงสุด แพร่กระจายอยู่ทุกทีแ่ละขยายมาก
ขึ้น N. gunniella พบในทุกท้องที่เช่นกัน ท าลายยอดต้นไมยราบยกัษ์ สูงถึง 94% แต่ทัง้ A. puniceus และ       
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และ มกีารแนะน าว่าควรใชแ้มลงทัง้ 4 ชนิดนี้ หากมกีารท าการควบคุมต้นไมยราบยกัษ์ในพืน้ทีส่งวนชวีมณฑล
ทะเลสาบ (Tonle Sap Biosphere Reserve - TSBR) ในประเทศกมัพชูา (van Zalinge, 2005)     
 

ในบรรดาแมลงทัง้ 4 ชนิด ดังกล่าว หนอนผีเสื้อชอนล าต้น (mimosa stem-mining moth, 
Neurostrota gunniella, Lepidoptera: Gracillariidae) (ภาพที่ 5.6) ซึ่งมีการตัง้ชื่อโดยใช้ตัวอย่างต้นแบบ 
holotype จากรฐั Texas สหรฐัอเมรกิา หนอนจะเจาะท ายอดอ่อนแลว้ชอนเขา้ไปในล าต้นของไมยราบยกัษ์ และ
พืชในสกุลเดยีวกับผกักระเฉด (Neptunia oleraceae) ในประเทศไทย แต่เป็นพืชพื้นเมอืงของเม็กซิโก คือ        
N.  plena มกีารท าการทดสอบความเฉพาะเจาะจงในเมก็ซโิก จนได้รบัผลเป็นที่พอใจ แล้วจงึส่งตวัอย่างเข้า
ออสเตรเลยี เพื่อทดสอบเพิม่เตมิในเรอืนกกักนัของ CSIRO ที่ Brisbane เมื่อ ค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529) โดยใช้
พชืทดสอบทัง้หมด 99 ชนิด พบว่า N. gunniella สามารถวางไข่บนพชืวงศ์ถัว่ 9 ชนิด และตวัหนอนสามารถ
เจรญิเติบโตจนเป็นตวัเต็มวยัได้บนพชื 5 ชนิด ซึ่งเป็นพืชต่างถิ่น 2 ชนิด คือ M. pigra และ M. pudica อีก          
3 ชนิดเป็นพชืพืน้เมอืงของออสเตรเลยี คอื Neptunia dimorphantha, N. gracilis และ N. Monosperma 

 

 
 

ภาพท่ี 5.6  ผีเสื้อหนอนชอนต้นไมยราบ (Mimosa stem-mining moth, Neurostrota gunniella) ที่จากการ
ทดสอบในเรอืนกกักนั พบว่าสามารถลงท าลายผกักระเฉดได ้จงึไมม่กีารปลดปล่อยในประเทศไทย 
(แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 
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แต่ในประเทศออสเตรเลยี ผลจากการทดสอบพบว่า M. pigra ถูกท าลายสงูทีสุ่ด ส่วนพชืทีเ่หลอือกึ 
4 ชนิด ตวัหนอนมกีารตายสูงกว่ารอ้ยละ 60-90 และเจรญิเป็นตวัเตม็วยัต ่าเพยีง 3 -18 ตวั แต่ใน M. pigra ตวั
หนอนตายน้อยกว่ารอ้ยละ 25 และออกเป็นตวัเตม็วยัสูงถงึ 95 ตวั ส่วนความเสยีหายต่อพชืทดลองอื่น ๆ อกี   
90 ชนิด ไม่มีนัยความส าคัญทางสถิติ จึงใดัรบัการอนุมตัิให้ปลดปล่อยในภาคสนามได้ ในแถบชานเมอืง 
Darwin, Northern Territory ซึง่มกีารระบาดของไมยราบยกัษ์ทีร่นุแรง เมือ่ ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530)  
 

หลงัการปลดปล่อย Julien & Griffiths (1998) รายงานว่า N. gunniella สามารถแพร่กระจายเป็น
ระยะทางอย่างต ่าถงึ 160 กม. จากจุดปลดปล่อย และท าลายล าต้นได้มากกว่ารอ้ยละ 90 แต่ไม่มรีายงานว่ามี
การน าไปใช้ในประเทศอื่นแม้แต่ประเทศเดยีว มกีารน า N. gunniella จากเม็กซิโกผ่านออสเตรเลยี เข้ามา
ทดสอบในประเทศไทยในเรอืนกกักนัแมลง เมื่อ ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) และพบว่าสามารถเจรญิเตบิโตและ
ท าลายยอดอ่อนและล าต้นของต้นไมยราบยกัษ์ได้ด ีแต่พบว่าสามารถชอนท าลายท าลายล าต้นผกักระเฉด 
(Neptunia oleracea) ไดด้เีช่นกนั  ผกักระเฉดชนิดทีพ่บในประเทศไทย มถีิน่ก าเนิดอยูใ่นตอนใตข้องเมก็ซโิกถงึ
ตอนเหนือของอเมรกิาใต้ แต่ไม่ปรากฏว่ามกีารน าเขา้มาในทวปีเอเชยีตัง้แต่เมื่อไร แต่ไดป้รบัตวัตามธรรมชาต ิ
(naturalize) จนราวกบัว่าเป็นพชืพื้นเมอืง กลายเป็นพชือาหารเศรษฐกิจในหลายประเทศในเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต ้ทัง้ในประเทศไทย สหภาพพมา่ สปป. ลาว เวยีดนาม กมัพชูา และมาเลเซยี จงึตอ้งท าลาย N. gunniella 
ในเรอืนกกักนัแมลง และไม่มกีารใชป้ระโยชน์ในประเทศไทย (Winotai et al. 1992; Napompeth, 1994) เพราะ
ไม่มคีวามปลอดภยัในการใช้ N. gunniella ในพื้นที่การระบาดของไมยราบยกัษ์ในประเทศต่าง ๆ แถบเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต้ ซึ่งผกักระเฉดเป็นพชืเศรษฐกิจ จงึไม่มกีารน าไปใช้ต่อเช่นแมลงชนิดอื่น และเป็นการใช้
เฉพาะในออสเตรเลยีเท่านัน้ 
 

ดงันัน้ การแนะน าว่าควรใช้ N. gunniella ซึ่งเป็นแมลงชนิดหน่ึงของแมลง 4 ชนิด คอื ด้วงเจาะ
เมล็ด A. puniceus หนอนผเีสื้อชอนล าต้น N. gunniella หนอนผเีสื้อเจาะล าต้น C. mimosa และด้วงกินดอก     
C. pigrae หากมกีารท าการควบคุมต้นไมยราบยักษ์โดยชวีวธิใีนพื้นที่สงวนชวีมณฑลทะเลสาบ (Tonle Sap 
Biosphere Reserve - TSBR) ในประเทศกมัพูชา โดย van Zalinge (2005) จะเป็นความผดิพลาดทีรุ่นแรงมาก 
และกรณีศกึษานี้ เป็นการย ้าและชีใ้หเ้หน็ความส าคญัของการทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพชือาหารและพชื
อาศยั ของแมลงศตัรธูรรมชาตทิีจ่ะน าเขา้มาใชจ้ากต่างประเทศดว้ย 
 

Ostermeyer & Grace (2007) รายงานว่าในการส ารวจศัตรูธรรมชาติ 8 ชนิด จาก 14 ชนิด           
ทีป่ลดปล่อยในออสเตรเลยี เป็นเวลา 8 ปี ระหว่าง ค.ศ. 1997-2004 เช่น หนอนผเีสือ้ปีกใสCarmenta mimosa 
หนอนเจาะล าตน้ (Neurostrota gunniella) ดว้งงวงเลก็กนิดอก (Coelocephalapion  pigrae) ดว้งเจาะเมลด็ชนิด 
(Acanthoscelides puniceus) ดว้งกนิใบ (Chlamisus mimosae) และ ดว้งกนิตน้กลา้และกนิราก (Malacorhinus 
irregularis) ปรากฏว่าหนอนเจาะล าต้น C. mimosa ท าความเสยีหายสูงสุด แพร่กระจายอยู่ทุกทีแ่ละขยายมาก
ขึ้น N. gunniella พบในทุกท้องที่เช่นกัน ท าลายยอดต้นไมยราบยกัษ์ สูงถึง 94% แต่ทัง้ A. puniceus และ       
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C. mimosa ไม่แพร่กระจายหรอืชุกชุมเท่าใดนัก และประชากรลดลงในช่วงการส ารวจ ส่วนแมลงชนิดอื่น          
มาพบว่าตัง้รกรากได ้หรอื ประชากรอาจต ่าจนไมส่ามารถตรวจพบได้ 
 

ประเทศไทยน าด้วงเจาะเมล็ด 2 ชนิด คือ Acanthoscelides puniceus และ A. quadridentatus 
(Coleoptera: Bruchidae) จากเมก็ซโิกผ่านออสเตรเลยีเมื่อ ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) มกีารทดสอบที่เคร่งครดั 
เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เป็นศตัรูพชืของเมลด็ถัว่เช่นเดยีวกบัด้วงถัว่ (bean bruchid, Acanthoscelides obtectus) 
ซึ่งระบาดอยู่ในยุโรป หลายประเทศในเอเชยี และ ออสเตรเลยี ตัง้แต่มกีารปลดปล่อยภาคสนามตัง้แต่ ค.ศ. 
1984 (พ.ศ. 2527) ด้วงทัง้ 2 ชนิดสามารถตัง้รกรากได้ด ีในทุกพื้นที่การระบาดของไมยราบยกัษ์ ทัว่ประเทศ
ไทย และแพรก่ระจายไปสู่ประเทศเพื่อนบา้นรอบประเทศไทยดว้ย 
 
         3. การควบคมุต้นผกากรอง 
 

การควบคุมต้นผกากรองโดยชวีวธิใีนฮาวายเริม่ตน้ใน ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) และจากการส ารวจ
หาแมลงศตัรูธรรมชาตใินเมก็ซโิก Albert Koebele ส่งแมลงรวม 23 ชนิดเขา้มาที่ฮาวายเมื่อ ค.ศ. 1903 (พ.ศ. 
2446) แล้วปลดปล่อยในภาคสนามโดยไม่มกีารทดสอบความเฉพาะเจาะจงต่อพชือาศยั และพบว่าใน ค.ศ. 
1905 (พ.ศ. 2448) มแีมลงทัง้หมด 8 ชนิดทีส่ามารถตัง้รกรากไดแ้ละพบไดใ้นทุกเกาะ โดยแมลงบางชนิด เช่น 
มวนปีกแก้วผกากรอง (lantana lace bug, Teleonomus scrupulosa, Hemiptera: Tingidae) (ภาพที ่5.7) เป็น
ศัตรูธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดชนิดหนึ่ง (Davies & Greathead, 1967; Andrés & Goeden, 1971; 
Johnson, 2011)  และมกีารน ามวนแกว้ชนิดนี้ เขา้ไปใชค้วบคุมตน้ผกากรองในหลายประเทศในแถบเอเชยีและ
แปซฟิิก เช่น ฟิจเิมื่อ ค.ศ.1928 วานูอาตูเมื่อ ค.ศ.1935 ออสเตรเลยี นิวแคลโิดเนีย และ ซามวั เมื่อ ค.ศ.1936 
ตองกาเมื่อ ค.ศ.1937 เกาะกวมเมื่อ ค.ศ.1969 และประเทศไทยเมื่อ ค.ศ.1985 (พ.ศ. 2528) และในแอฟรกิา 
เช่น เคนยาเมือ่ ค.ศ.1953 แทนซาเนียเมือ่ ค.ศ.1958 ยกูนัดาเมือ่ ค.ศ. 1960 ซมิบบัเวเมือ่ ค.ศ. 1961 แซมเบยี
เมือ่ ค.ศ. 1962 มอรเิชยีสเมือ่ ค.ศ. 1967 กานาเมือ่ ค.ศ.1971 และแอฟรกิาใตเ้มือ่ ค.ศ.1974 เป็นตน้ ซึง่ในบาง
ประเทศไม่สามารถตัง้รกรากได ้ต้องน าเขา้ไปใหม่ ในบางประเทศใหผ้ลในการควบคุมไม่เพยีงพอบา้ง เลก็น้อย
บา้ง ไดผ้ลดบีา้ง 
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ภาพท่ี 5.7 ตวัเตม็วยัและตวัอ่อนของมวนปีกแกว้ตน้ผกากรอง (lantana lace bug, Teleonemia    

scrupulosa) และการท าลายใบของตน้ผกากรอง (แหล่งทีม่า: Wikipedia,                                          
The Free Encyclopedia) 

 

พชืทีน่ ามาทดสอบความเฉพาะเจาะจง ส่วนใหญ่จะเป็นพชืทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกนัทางอนุกรมวธิาน 
เช่น ในการจ าแนกชนิดอยู่ในสกุลหรอืวงศ์เดยีวกนักบัวชัพชืในเป้าหมาย และเป็นพชืเศรษฐกจิ ต้นผกากรอง 
Lantana camara ถูกจดัอยู่ในวงศ์ Verbenaceae เช่นเดยีวกนักบัต้นสกั teak, Tectona grandis ดงันัน้ ควรท า
การทดสอบ T. scrupulosa กับต้นสกัด้วย ก่อนที่จะน าเข้ามาใช้ แต่ปัจจุบนัต้นสกัถูกแยกให้มาอยู่ในวงศ์ 
Lamiaceae หรอื Labiatae แล้วพบว่ามวน T. scrupulosa เจรญิเตบิโตได้บนต้นผกากรองเท่านัน้ จงึสามารถ
น าเขา้ไปใชแ้ละปลดปล่อยไดใ้นฟิจ ิและออสเตรเลยีเมื่อ ค.ศ. 1928 และ 1936 ตามล าดบั ต่อมามกีารน ามวน    
T. scrupulosa จากออสเตรเลยีเข้าไปทดสอบ ในอินโดนีเซยีและอนิเดยี ซึ่งมตี้นสกัเป็นพชืเศรฐกจิเมื่ อ ค.ศ.
1940 และ1941 ตามล าดบั ในอนิโดนีเซยีไม่มกีารปลดปล่อย แต่พบว่ามวน T. scrupulosa เลด็รอดออกจาก
หอ้งปฏบิตักิารได ้และแพร่กระจายออกไปตัง้รกรากอยู่บนต้นผกากรอง โดยจะพบการแพร่กระจายไปทัว่เกาะ
ชวา และเกาะสุลาเวส ีกบัมกีารน าไปปลดปล่อยในตมิอรเ์มื่อ ค.ศ.1954 ซึง่สามารถตัง้รกรากไดด้ี แต่ไม่ค่อยมี
ประสทิธภิาพ และต่อมามกีารพบมวน T. scrupulosa ในซาบาห ์มาเลเซยีใน ค.ศ.1971 ทัง้ ๆ ทีไ่ม่มกีารน าเขา้
แต่อยา่งใด  
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C. mimosa ไม่แพร่กระจายหรอืชุกชุมเท่าใดนัก และประชากรลดลงในช่วงการส ารวจ ส่วนแมลงชนิดอื่น          
มาพบว่าตัง้รกรากได ้หรอื ประชากรอาจต ่าจนไมส่ามารถตรวจพบได้ 
 

ประเทศไทยน าด้วงเจาะเมล็ด 2 ชนิด คือ Acanthoscelides puniceus และ A. quadridentatus 
(Coleoptera: Bruchidae) จากเมก็ซโิกผ่านออสเตรเลยีเมื่อ ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) มกีารทดสอบที่เคร่งครดั 
เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เป็นศตัรูพชืของเมลด็ถัว่เช่นเดยีวกบัด้วงถัว่ (bean bruchid, Acanthoscelides obtectus) 
ซึ่งระบาดอยู่ในยุโรป หลายประเทศในเอเชยี และ ออสเตรเลยี ตัง้แต่มกีารปลดปล่อยภาคสนามตัง้แต่ ค.ศ. 
1984 (พ.ศ. 2527) ด้วงทัง้ 2 ชนิดสามารถตัง้รกรากได้ด ีในทุกพื้นที่การระบาดของไมยราบยกัษ์ ทัว่ประเทศ
ไทย และแพรก่ระจายไปสู่ประเทศเพื่อนบา้นรอบประเทศไทยดว้ย 
 
         3. การควบคมุต้นผกากรอง 
 

การควบคุมต้นผกากรองโดยชวีวธิใีนฮาวายเริม่ตน้ใน ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) และจากการส ารวจ
หาแมลงศตัรูธรรมชาตใินเมก็ซโิก Albert Koebele ส่งแมลงรวม 23 ชนิดเขา้มาที่ฮาวายเมื่อ ค.ศ. 1903 (พ.ศ. 
2446) แล้วปลดปล่อยในภาคสนามโดยไม่มกีารทดสอบความเฉพาะเจาะจงต่อพชือาศยั และพบว่าใน ค.ศ. 
1905 (พ.ศ. 2448) มแีมลงทัง้หมด 8 ชนิดทีส่ามารถตัง้รกรากไดแ้ละพบไดใ้นทุกเกาะ โดยแมลงบางชนิด เช่น 
มวนปีกแก้วผกากรอง (lantana lace bug, Teleonomus scrupulosa, Hemiptera: Tingidae) (ภาพที ่5.7) เป็น
ศัตรูธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดชนิดหนึ่ง (Davies & Greathead, 1967; Andrés & Goeden, 1971; 
Johnson, 2011)  และมกีารน ามวนแกว้ชนิดนี้ เขา้ไปใชค้วบคุมตน้ผกากรองในหลายประเทศในแถบเอเชยีและ
แปซฟิิก เช่น ฟิจเิมื่อ ค.ศ.1928 วานูอาตูเมื่อ ค.ศ.1935 ออสเตรเลยี นิวแคลโิดเนีย และ ซามวั เมื่อ ค.ศ.1936 
ตองกาเมื่อ ค.ศ.1937 เกาะกวมเมื่อ ค.ศ.1969 และประเทศไทยเมื่อ ค.ศ.1985 (พ.ศ. 2528) และในแอฟรกิา 
เช่น เคนยาเมือ่ ค.ศ.1953 แทนซาเนียเมือ่ ค.ศ.1958 ยกูนัดาเมือ่ ค.ศ. 1960 ซมิบบัเวเมือ่ ค.ศ. 1961 แซมเบยี
เมือ่ ค.ศ. 1962 มอรเิชยีสเมือ่ ค.ศ. 1967 กานาเมือ่ ค.ศ.1971 และแอฟรกิาใตเ้มือ่ ค.ศ.1974 เป็นตน้ ซึง่ในบาง
ประเทศไม่สามารถตัง้รกรากได ้ต้องน าเขา้ไปใหม่ ในบางประเทศใหผ้ลในการควบคุมไม่เพยีงพอบา้ง เลก็น้อย
บา้ง ไดผ้ลดบีา้ง 
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ภาพท่ี 5.7 ตวัเตม็วยัและตวัอ่อนของมวนปีกแกว้ตน้ผกากรอง (lantana lace bug, Teleonemia    

scrupulosa) และการท าลายใบของตน้ผกากรอง (แหล่งทีม่า: Wikipedia,                                          
The Free Encyclopedia) 

 

พชืทีน่ ามาทดสอบความเฉพาะเจาะจง ส่วนใหญ่จะเป็นพชืทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกนัทางอนุกรมวธิาน 
เช่น ในการจ าแนกชนิดอยู่ในสกุลหรอืวงศ์เดยีวกนักบัวชัพชืในเป้าหมาย และเป็นพชืเศรษฐกจิ ต้นผกากรอง 
Lantana camara ถูกจดัอยู่ในวงศ์ Verbenaceae เช่นเดยีวกนักบัต้นสกั teak, Tectona grandis ดงันัน้ ควรท า
การทดสอบ T. scrupulosa กับต้นสกัด้วย ก่อนที่จะน าเข้ามาใช้ แต่ปัจจุบนัต้นสกัถูกแยกให้มาอยู่ในวงศ์ 
Lamiaceae หรอื Labiatae แล้วพบว่ามวน T. scrupulosa เจรญิเตบิโตได้บนต้นผกากรองเท่านัน้ จงึสามารถ
น าเขา้ไปใชแ้ละปลดปล่อยไดใ้นฟิจ ิและออสเตรเลยีเมื่อ ค.ศ. 1928 และ 1936 ตามล าดบั ต่อมามกีารน ามวน    
T. scrupulosa จากออสเตรเลยีเข้าไปทดสอบ ในอินโดนีเซยีและอนิเดยี ซึ่งมตี้นสกัเป็นพชืเศรฐกจิเมื่ อ ค.ศ.
1940 และ1941 ตามล าดบั ในอนิโดนีเซยีไม่มกีารปลดปล่อย แต่พบว่ามวน T. scrupulosa เลด็รอดออกจาก
หอ้งปฏบิตักิารได ้และแพร่กระจายออกไปตัง้รกรากอยู่บนต้นผกากรอง โดยจะพบการแพร่กระจายไปทัว่เกาะ
ชวา และเกาะสุลาเวส ีกบัมกีารน าไปปลดปล่อยในตมิอรเ์มื่อ ค.ศ.1954 ซึง่สามารถตัง้รกรากไดด้ี แต่ไม่ค่อยมี
ประสทิธภิาพ และต่อมามกีารพบมวน T. scrupulosa ในซาบาห ์มาเลเซยีใน ค.ศ.1971 ทัง้ ๆ ทีไ่ม่มกีารน าเขา้
แต่อยา่งใด  
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ส่วนในอนิเดยี มกีารทดสอบมวน T. scrupulosa กบัต้นสกั พบว่า T. scrupulosa   สามารถดูดกนิ
ใบสกัเป็นอาหาร และขยายพนัธุ์ได้แต่ช้ามาก และมวนจะชอบต้นผกากรองมากกว่า จงึไม่มกีารให้น าไป
ปลดปล่อย แต่ปรากฏว่ามวน T. scrupulosa ทีเ่ลด็รอดออกไปจากหอ้งปฏบิตักิารที ่Forest Research Institute, 
Dehra Dun สามารถตัง้รกรากได้บนต้นผกากรอง และไม่พบมวนบนต้นสกัในบรเิวณที่ใกล้เคยีง (Davies & 
Greathead, 1967) และมกีารปลดปล่อยเพิม่เตมิภายหลงัเมื่อ ค.ศ. 1972 และ 1976 ท าใหม้วน T. scrupulosa 
กระจายไปทัว่ แต่การควบคุมตน้ผกากรองยงัอยูใ่นวงจ ากดั (Julien & Griffiths, 1998) 
 

ในปัจจุบันต้นผกากรองยังถูกจัดอยู่ในวงศ์ Verbenaceae แต่มีการแยกต้นสักไปอยู่ในวงศ์ 
Lamiaceae หรือ Labiatae ซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกับต้นนางแย้มป่า (Clerodendrum chinense)  กระเพรา 
(Ocimum tenuiflorum) โหระพา (O. basilicum) และ แมงลกั (O. americanum) 
 

ในยูกันดา Davies & Greathead (1967) และ Johnson (2011) รายงานว่ามวน T. scrupulosa 
สามารถดูดกินน ้าเลี้ยงใบงา (sesame, Sesamum indicum, Pedaliaeae) แต่ไม่สามารถเจริญเติบโตจนครบ
วงจรชวีติได ้และรายงานว่า มกีารพบมวน T. scrupulosa กนิตน้ purple poppy-mallow (Callirhoe involucrate, 
Malvaceae) และพชือกีชนิดหนึ่งในวงศ์สระแหน่ ในเทกซสั แต่ไม่สามารถขยายพนัธุ์ได้ และมกีารพบบนต้น 
naio ห รือ  bastard sandalwood หรือ  false sandalwood (Myoporum sandwichcensis, Scrophulariaceae) 
และตน้กระชบั (cocklebur, Xanthium sp., Asteraceae) ในฮาวาย 

 
5.3.10 การเพาะเลี้ยงเพ่ิมปริมาณศตัรธูรรมชาติของวชัพืช                                                                        

(Mass rearing of weed natural enemy) 
 

ถงึแมจ้ะไดม้กีารเตรยีมงาน และการทดสอบที่ไดผ้ลดเีรยีบรอ้ยไปแลว้ อยา่งใรกต็าม ศตัรธูรรมชาติ
ที่จะน ามาใช้ในการควบคุมวชัพชืนัน้ จะต้องมกีารเพาะเลีย้งเพิม่ปรมิาณในหอ้งปฏบิตักิาร หรอืโรงเลี้ยงแมลง 
(insectary) ให้ได้จ านวนที่มากเพยีงพอส าหรบัการปลดปล่อยในภาคสนาม ไม่ว่าจะเป็นการปลดปล่อยแบบ
เพาะเชือ้ (inoculative releases) หรอื การปลดปล่อยแบบท่วมทน้ (inundative release)   
 

หลงัจากการปลดปล่อยในภาคสนามแลว้ ศตัรธูรรมชาตอิาจสามารถที่จะตัง้รกรากในพื้นที่ใหม่ได้
ทนัท ีชา้หรอืเรว็ หรอืไม่สามารถตัง้รกรากได ้ทัง้ตวัเบยีนและตวัห ้า ทีม่อียู่ในพืน้ที่ที่ท าการปลดปล่อย อาจจะ
ท าลายศตัรธูรรมชาตขิองวชัพชืนัน้ทีน่ าไปปลดปล่อย หรอืแมลงทีศ่ตัรธูรรมชาตมินีิสยัออกหากนิตอนกลางคนื 
(nocturnal) ถ้าน าไปปลดปล่อยตอนกลางวนัอาจถูกท าลายโดยตวัห ้าอื่น ๆ ไดเ้ช่นกนั อกีทัง้โรคต่าง ๆ ทีอ่าจ
ตดิมากบัแมลงที่ได้น ามาใช้ อาจท าลายแมลงชนิดนัน้ได้ด้วย นอกจากนัน้ ในพื้นที่ที่ท าการปลดปล่อย อาจมี
ปัจจยัอื่นทีจ่ะท าลายแมลงทีจ่ะน าไปปลดปล่อยดว้ยเช่นกนั เช่น การใชส้ารเคมสีงัเคราะหก์ าจดัศตัรพูชื การแทะ
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เลม็ต้นวชัพชืของสตัวใ์หญ่ ความแหง้แลง้หรอืน ้าท่วม ซึง่ปัจจยัทางชวีภาพและกายภาพเหล่าน้ี จะประกอบกนั
เป็นปัจจยัทีท่ าใหก้ารตัง้รกรากของแมลงศตัรธูรรมชาตเิหล่านัน้ มอุีปสรรคและลม้เหลวได ้

 
5.3.11 การประเมินผล (Evaluation) 

 

การประเมินผลอาจไม่มคีวามจ าเป็นแต่ประการใด ถ้าโครงการนัน้ได้รบัความส าเร็จด ีแต่การ
ประเมนิผลของโครงการจะมสี่วนช่วยในการด าเนินการ และแนวทางไปสู่ความส าเร็จของโครงการอื่น ๆ         
ในอนาคตได ้ 
 

ในการด าเนินงานการควบคุมโดยชีววิธแีบบคลาสสกิ ได้มคีวามพยายามที่จะค านวณหาเวลา        
ทีจ่ะต้องใชโ้ดยศตัรธูรรมชาตชินิดใดชนิดหนึ่งที่น าเขา้มา ว่าจะใชเ้วลานานเท่าไร จงึจะสามารถเหน็ผลในการ
ควบคุมได ้ทีเ่รยีกกนัว่าเป็น “ปัจจยัทางเวลาในการควบคุมโดยชวีวธิี” (Time factor in biological control) โดย
Clausen (1951) แห่ง Agricultural Research Service, U.S. Department of Agriculture (ARS, USDA) ไดท้ า
การวเิคราะหผ์ลของความส าเรจ็ของโครงการต่าง ๆ ทัว่โลก และ ตรวจหาระยะเวลาของโครงการเหล่านัน้ ตัง้แต่
เริม่ต้นจนกระทัง่ได้รบัความส าเรจ็ และได้มาซงึ “ทฤษฎสีามชัว่อายุหรอืสามปี” (The Three-generation หรอื 
Three-year Theory)” โดยกล่าวว่า “ตวัเบยีนหรอืตวัห ้าทีม่ปีระสทิธภิาพชนิดใดชนิดหนึ่ง อาจเป็นทีค่าดไดว้่าจะ
แสดงหลักฐานของการควบคุม ณ ที่จุดปลดปล่อย ภายในเวลาสามชัว่อายุของตัวอาศัย 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) ซึ่งจะใช้กับศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช แต่
สามารถน ามาใชก้บัศตัรธูรรมชาตขิองวชัพชืทีน่ าเขา้มาแลว้ปลดปล่อยลงในภาคสนามได ้เพราะศตัรธูรรมชาตทิี่
มปีระสทิธภิาพสูง จะสามารถตัง้รกรากไดง้่ายและรวดเรว็ ถ้าไม่เป็นเช่นนัน้ ก็จะถอืได้ว่าไม่มปีระสทิธภิาพสูง 
ดงันัน้ตามทฤษฎีนี้ หากศตัรูธรรมชาตทิี่น าเข้ามาใช้ ไม่สามารถที่จะสถาปนาตัวเอง หรอืไม่สามารถควบคุม
ศัตรูพืชในเป้าหมายได้ภายในเวลาสามปี หรือ สามชัว่อายุของตัวอาศัย หลังจากการปลดปล่อย ณ จุด
ปลดปล่อย หรอื ในบรเิวณพืน้ทีใ่กลเ้คยีง จะถอืว่าการควบคุมลม้เหลว และ โดยเช่นนัน้ ควรทีจ่ะยกเลกิโครงการ 
 

แต่ทฤษฎีนี้เป็นเพยีงแนวทางโดยทัว่ ๆ ไปเท่านัน้ เพราะตามความเป็นจรงิแล้ว บางโครงการ
อาจจะได้รบัผลส าเรจ็ภายในระยะเวลาที่ส ัน้กว่าหรอืยาวกว่านัน้ก็ได้ หรอื บางโครงการที่ไม่บงัเกดิผลในเวลา
สามปีให้หลงั แต่จะเกดิผลหลงัจากเวลาผ่านไปแล้วมากกว่า 10 ปี ก็เป็นได้  (บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2525a) 
ตวัอย่างของโครงการในประเทศไทย เช่น การน าด้วงผกัเป็ด (Agasicles hygrophila) จากอารเ์จนตินา ผ่าน
ฟลอรดิาและออสเตรเลยี มาใช้ควบคุมผกัเป็ด เมื่อ ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) ด้วงผกัเป็ดสามารถตัง้รกรากได้
ภายในเวลาเพยีงปีเดยีวเท่านัน้ และจาการน าดว้งชนิดนี้มาเพาะเลีย้งเพิม่เตมิ แลว้น าไปปลดปล่อยทัว่ประเทศ 
สามารถควบคุมผกัเป็ดได้อย่างถาวรและสมบูรณ์ จนทุกวนันี้ นับว่าเป็นการสนับสนุนทฤษฎสีามปี แต่ในการ
ควบคุมผักตบชวา โดยการปลดปล่อยด้วงงวงผักตบชวา Neochetina eichhorniae จากอาร์เจนตินาผ่าน
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ส่วนในอนิเดยี มกีารทดสอบมวน T. scrupulosa กบัต้นสกั พบว่า T. scrupulosa   สามารถดูดกนิ
ใบสกัเป็นอาหาร และขยายพนัธุ์ได้แต่ช้ามาก และมวนจะชอบต้นผกากรองมากกว่า จงึไม่มกีารให้น าไป
ปลดปล่อย แต่ปรากฏว่ามวน T. scrupulosa ทีเ่ลด็รอดออกไปจากหอ้งปฏบิตักิารที ่Forest Research Institute, 
Dehra Dun สามารถตัง้รกรากได้บนต้นผกากรอง และไม่พบมวนบนต้นสกัในบรเิวณที่ใกล้เคยีง (Davies & 
Greathead, 1967) และมกีารปลดปล่อยเพิม่เตมิภายหลงัเมื่อ ค.ศ. 1972 และ 1976 ท าใหม้วน T. scrupulosa 
กระจายไปทัว่ แต่การควบคุมตน้ผกากรองยงัอยูใ่นวงจ ากดั (Julien & Griffiths, 1998) 
 

ในปัจจุบันต้นผกากรองยังถูกจัดอยู่ในวงศ์ Verbenaceae แต่มีการแยกต้นสักไปอยู่ในวงศ์ 
Lamiaceae หรือ Labiatae ซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกับต้นนางแย้มป่า (Clerodendrum chinense)  กระเพรา 
(Ocimum tenuiflorum) โหระพา (O. basilicum) และ แมงลกั (O. americanum) 
 

ในยูกันดา Davies & Greathead (1967) และ Johnson (2011) รายงานว่ามวน T. scrupulosa 
สามารถดูดกินน ้าเลี้ยงใบงา (sesame, Sesamum indicum, Pedaliaeae) แต่ไม่สามารถเจริญเติบโตจนครบ
วงจรชวีติได ้และรายงานว่า มกีารพบมวน T. scrupulosa กนิตน้ purple poppy-mallow (Callirhoe involucrate, 
Malvaceae) และพชือกีชนิดหนึ่งในวงศ์สระแหน่ ในเทกซสั แต่ไม่สามารถขยายพนัธุ์ได้ และมกีารพบบนต้น 
naio ห รือ  bastard sandalwood หรือ  false sandalwood (Myoporum sandwichcensis, Scrophulariaceae) 
และตน้กระชบั (cocklebur, Xanthium sp., Asteraceae) ในฮาวาย 

 
5.3.10 การเพาะเลี้ยงเพ่ิมปริมาณศตัรธูรรมชาติของวชัพืช                                                                        

(Mass rearing of weed natural enemy) 
 

ถงึแมจ้ะไดม้กีารเตรยีมงาน และการทดสอบที่ไดผ้ลดเีรยีบรอ้ยไปแลว้ อยา่งใรกต็าม ศตัรธูรรมชาติ
ที่จะน ามาใช้ในการควบคุมวชัพชืนัน้ จะต้องมกีารเพาะเลีย้งเพิม่ปรมิาณในหอ้งปฏบิตักิาร หรอืโรงเลี้ยงแมลง 
(insectary) ให้ได้จ านวนที่มากเพยีงพอส าหรบัการปลดปล่อยในภาคสนาม ไม่ว่าจะเป็นการปลดปล่อยแบบ
เพาะเชือ้ (inoculative releases) หรอื การปลดปล่อยแบบท่วมทน้ (inundative release)   
 

หลงัจากการปลดปล่อยในภาคสนามแลว้ ศตัรธูรรมชาตอิาจสามารถที่จะตัง้รกรากในพื้นที่ใหม่ได้
ทนัท ีชา้หรอืเรว็ หรอืไม่สามารถตัง้รกรากได ้ทัง้ตวัเบยีนและตวัห ้า ทีม่อียู่ในพืน้ที่ที่ท าการปลดปล่อย อาจจะ
ท าลายศตัรธูรรมชาตขิองวชัพชืนัน้ทีน่ าไปปลดปล่อย หรอืแมลงทีศ่ตัรธูรรมชาตมินีิสยัออกหากนิตอนกลางคนื 
(nocturnal) ถ้าน าไปปลดปล่อยตอนกลางวนัอาจถูกท าลายโดยตวัห ้าอื่น ๆ ไดเ้ช่นกนั อกีทัง้โรคต่าง ๆ ทีอ่าจ
ตดิมากบัแมลงที่ได้น ามาใช้ อาจท าลายแมลงชนิดนัน้ได้ด้วย นอกจากนัน้ ในพื้นที่ที่ท าการปลดปล่อย อาจมี
ปัจจยัอื่นทีจ่ะท าลายแมลงทีจ่ะน าไปปลดปล่อยดว้ยเช่นกนั เช่น การใชส้ารเคมสีงัเคราะหก์ าจดัศตัรพูชื การแทะ
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เลม็ต้นวชัพชืของสตัวใ์หญ่ ความแหง้แลง้หรอืน ้าท่วม ซึง่ปัจจยัทางชวีภาพและกายภาพเหล่านี้ จะประกอบกนั
เป็นปัจจยัทีท่ าใหก้ารตัง้รกรากของแมลงศตัรธูรรมชาตเิหล่านัน้ มอุีปสรรคและลม้เหลวได ้

 
5.3.11 การประเมินผล (Evaluation) 

 

การประเมินผลอาจไม่มคีวามจ าเป็นแต่ประการใด ถ้าโครงการนัน้ได้รบัความส าเร็จด ีแต่การ
ประเมนิผลของโครงการจะมส่ีวนช่วยในการด าเนินการ และแนวทางไปสู่ความส าเร็จของโครงการอื่น ๆ         
ในอนาคตได ้ 
 

ในการด าเนินงานการควบคุมโดยชีววิธแีบบคลาสสกิ ได้มคีวามพยายามที่จะค านวณหาเวลา        
ทีจ่ะต้องใชโ้ดยศตัรธูรรมชาตชินิดใดชนิดหนึ่งที่น าเขา้มา ว่าจะใชเ้วลานานเท่าไร จงึจะสามารถเหน็ผลในการ
ควบคุมได ้ทีเ่รยีกกนัว่าเป็น “ปัจจยัทางเวลาในการควบคุมโดยชวีวธิี” (Time factor in biological control) โดย
Clausen (1951) แห่ง Agricultural Research Service, U.S. Department of Agriculture (ARS, USDA) ไดท้ า
การวเิคราะหผ์ลของความส าเรจ็ของโครงการต่าง ๆ ทัว่โลก และ ตรวจหาระยะเวลาของโครงการเหล่านัน้ ตัง้แต่
เริม่ต้นจนกระทัง่ได้รบัความส าเรจ็ และได้มาซงึ “ทฤษฎสีามชัว่อายุหรอืสามปี” (The Three-generation หรอื 
Three-year Theory)” โดยกล่าวว่า “ตวัเบยีนหรอืตวัห ้าทีม่ปีระสทิธภิาพชนิดใดชนิดหนึ่ง อาจเป็นทีค่าดไดว้่าจะ
แสดงหลักฐานของการควบคุม ณ ที่จุดปลดปล่อย ภายในเวลาสามชัว่อายุของตัวอาศัย 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) ซึ่งจะใช้กับศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช แต่
สามารถน ามาใชก้บัศตัรธูรรมชาตขิองวชัพชืทีน่ าเขา้มาแลว้ปลดปล่อยลงในภาคสนามได ้เพราะศตัรธูรรมชาตทิี่
มปีระสทิธภิาพสูง จะสามารถตัง้รกรากไดง้่ายและรวดเรว็ ถ้าไม่เป็นเช่นนัน้ ก็จะถอืได้ว่าไม่มปีระสทิธภิาพสูง 
ดงันัน้ตามทฤษฎีนี้ หากศตัรูธรรมชาตทิี่น าเข้ามาใช้ ไม่สามารถที่จะสถาปนาตัวเอง หรอืไม่สามารถควบคุม
ศัตรูพืชในเป้าหมายได้ภายในเวลาสามปี หรือ สามชัว่อายุของตัวอาศัย หลังจากการปลดปล่อย ณ จุด
ปลดปล่อย หรอื ในบรเิวณพืน้ทีใ่กลเ้คยีง จะถอืว่าการควบคุมลม้เหลว และ โดยเช่นนัน้ ควรทีจ่ะยกเลกิโครงการ 
 

แต่ทฤษฎีนี้เป็นเพยีงแนวทางโดยทัว่ ๆ ไปเท่านัน้ เพราะตามความเป็นจรงิแล้ว บางโครงการ
อาจจะได้รบัผลส าเรจ็ภายในระยะเวลาที่ส ัน้กว่าหรอืยาวกว่านัน้ก็ได้ หรอื บางโครงการที่ไม่บงัเกดิผลในเวลา
สามปีให้หลงั แต่จะเกดิผลหลงัจากเวลาผ่านไปแล้วมากกว่า 10 ปี ก็เป็นได้  (บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2525a) 
ตวัอย่างของโครงการในประเทศไทย เช่น การน าด้วงผกัเป็ด (Agasicles hygrophila) จากอารเ์จนตินา ผ่าน
ฟลอรดิาและออสเตรเลยี มาใช้ควบคุมผกัเป็ด เมื่อ ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) ด้วงผกัเป็ดสามารถตัง้รกรากได้
ภายในเวลาเพยีงปีเดยีวเท่านัน้ และจาการน าดว้งชนิดนี้มาเพาะเลีย้งเพิม่เตมิ แลว้น าไปปลดปล่อยทัว่ประเทศ 
สามารถควบคุมผกัเป็ดได้อย่างถาวรและสมบูรณ์ จนทุกวนันี้ นับว่าเป็นการสนับสนุนทฤษฎสีามปี แต่ในการ
ควบคุมผักตบชวา โดยการปลดปล่อยด้วงงวงผักตบชวา Neochetina eichhorniae จากอาร์เจนตินาผ่าน
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ฟลอรดิา เมื่อ ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) และ N. bruchi จากอาร์เจนตินา ผ่านฟลอรดิาและออสเตรเลีย เมื่อ      
ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534)  (Julien and Griffith, 1998) ถึงแม้ว่าด้วงงวงทัง้สองชนิดจะสามารถตัง้รกรากไดใ้น
เวลาน้อยกว่าหน่ึงปีกต็าม กบัทัง้สามารถลดการระบาดของผกัตบชวาไดด้ใีนหลายพืน้ที ่เช่น กว๊านพะเยา และ 
ทะเลสาปสงขลา และ แพร่กระจายเขา้ไปในทุกลุ่มน ้าทีส่ าคญัของประเทศ ใหผ้ลในการควบคุมไดเ้ป็นบางส่วน 
แต่จน ณ วนัน้ีเป็นเวลา 30 กว่าปีมาแลว้ กย็งัไมส่ามารถควบคุมผกัตบชวาไดเ้พยีงพอ ตามทีเ่ราตอ้งการ 
 

มกีารน าผเีสื้อ Pareuchaetes pseudoinsulata จากตรนิิแดดผ่านอินเดยีและกวม เมื่อ ค.ศ.1986 
(พ.ศ. 2529)  และ ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531)  เพื่อการควบคุมตน้สาบเสอื การเพาะเลีย้งในหอ้งปฏบิตักิารไดผ้ลด ี
สามารถส่งต่อให้เวยีดนามได้ แต่การปลดปล่อยในภาคสนามในประเทศไทยตัง้แต่ ค.ศ. 1986-1988 (พ.ศ. 
2529-2531)  ไม่พบว่ามกีารตัง้รกรากได้จนทุกวนันี้ และเช่นเดยีวกนั การน าแมลงวนัท าปม Cecidochares 
connexa จากโคลัมเบีย ผ่านอินโดนีเซีย และกวม เมื่อ ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2534) และ จากโคลัมเบียผ่าน
อนิโดนีเซยี เมื่อ ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2534) หลงัการปลดปล่อยแล้ว ไม่พบว่ามกีารตัง้รกรากได้ จงึต้องยกเลกิ
โครงการควบคุมตน้สาบเสอืในประเทศไทย 
 

ส่วนการน าแมลงวนัท าปม Procecidochares utilis จากเมก็ซโิกผ่านฮาวาย เมื่อ ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 
2534)  และ ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535)  เพื่อการควบคุมต้นสาบหมา (Crofton weed หรอื Maui pamakani) โดย
ท าการปลดปล่อยในอุทยานแห่งชาตดิอยสุเทพ-ปยุ เมือ่ ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534)   และ ในอุทยานแห่งชาตดิอย
อนิทนนท ์จ.เชยีงใหม่ เมื่อ ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) ในเบือ้งต้นไม่พบว่ามกีารตัง้รกรากได ้(Julien & Griffiths, 
1998) แต่เมื่อ ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) พบว่ามกีารตัง้รกรากได้ทัว่ไป และท าลายต้นสาบหมาทัว่พืน้ที่ทีมกีาร
ระบาดของต้นสาบหมา ใน จ.เชยีงราย และ ตัง้แต่ยอดดอยอินทนนท์ จ.เชยีงใหม่ ผ่าน จ.แม่ฮ่องสอน และ       
จ.ตาก จนถงึบรเิวณ อ.สงัขละบุร ีจ.กาญจนบุร ีและโดยเฉลี่ยพบว่ามกีารท าลายสูงถงึรอ้ยละ 60-100 รวมใช้
เวลาประมาน 3 ปี ทีจ่ะตัง้รกรากไดอ้ยา่งถาวร และใหผ้ลในการควบคุมทีด่เียีย่ม  
 

แต่ถ้าจะใหเ้ป็นการเหมาะสมทีสุ่ดแลว้ เมื่อพบว่าศตัรธูรรมชาตทิีน่ าเขา้มาปลดปล่อยนัน้  สามารถ
ตัง้รกรากได้แล้ว ควรมกีารตรวจสอบระดบัประชากรของศตัรูธรรมชาต ิและระดบัความเสยีหายที่วชัพชืไดร้บั 
ซึ่งผลที่จะได้รบัจากศตัรูธรรมชาตนิัน้ อาจเป็นการท าลายวชัพชืได้อย่างช้า ๆ หรอื รวดเรว็ ที่อาจมองเหน็ได้
อย่างไม่ชดัเจนนัก และการควบคุมอาจไดผ้ลของการควบคุมระดบั “เป็นบางส่วน” (partial) หรอื ระดบั “อย่าง
เห็นได้ชดั” (substantial) หรือ ระดับ “สมบูรณ์” (complete) ในแคลิฟอร์เนียจะใช้ระดับต่าง ๆ คือ ระดับ 
“เลก็น้อยมาก” (negligible) ระดบั “เป็นบางส่วน” (partial) ระดบั “อย่างเหน็ได้ชดั” (substantial) หรอื ระดบั 
“สมบรูณ์” (complete) แต่จะระบุผลกระทบดว้ย โดยแบ่งผลกระทบออกเป็น ระดบั 1 “เลก็น้อยไมส่ าคญั” (trivial) 
ระดบั 2 “ ปานกลาง” (moderate) ระดบั 3 “ค่อนข้างมาก” (considerable) และ ระดบั 4 “ขยายออกไปในวง
กวา้ง” (extensive)   
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ในการประเมินผลอีกแบบหนึ่ ง  เ ป็นวิธีการประเมินผลโดยการถ่ายภาพเปรียบเทียบเช่น              
"ก่อน" (before) และ "หลงั" (after) การปลดปล่อย ซึ่งหมายถงึการบนัทกึภาพความเสยีหายที่เกดิจากวชัพืช 
"ก่อน" การปลดปล่อย และ เมื่อถึงระยะเวลาพอสมควร ก็จะมกีารบนัทกึภาพ "หลงั" การปลดปล่อย น ามา
เปรยีบเทียบกัน เพื่อประเมนิผลของการควบคุม เช่นการควบคุมผกัเป็ดน ้า (Alternanthera philoxeroides)       
ในรฐัควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย “ก่อน” และ “หลัง” การปลดปล่อยด้วงหมดั Agasicles hygrophila          
ทีน่ าเขา้มาจากอารเ์จนตนิา ผ่านฟลอรดิา และการควบคุมจอกหูหนูยกัษ์ (Salvinia molesta) ทีท่ะเลสาบ Lake 
Moondara, Mt. Isa รฐัควนีสแ์ลนด ์ประเทศออสเตรเลยี “ก่อน” และ “หลงั” การปลดปล่อยดว้งงวง Cyrtobagous 
salviniae ทีน่ าเขา้มาจากบราซลิ (ภาพที ่5.8) 
 

 
ภาพท่ี 5.8   การควบคุมผกัเป็ดน ้าโดยการใชด้ว้งหมดัผกัเป็ด Agasicles hygrophila (บน) และจอกหหูนูยกัษ์

โดยการใชด้ว้งงวง Cyrtobagous salviniae (ล่าง) ในรฐัควนีสแ์ลนด ์ประเทศออสเตรเลยี 
(แหล่งทีม่า: CSIRO Entomology, Long Pocket Laboratories, Indooroopilly,                              
Queensland, Australia) 
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ฟลอรดิา เมื่อ ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) และ N. bruchi จากอาร์เจนตินา ผ่านฟลอรดิาและออสเตรเลีย เมื่อ      
ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534)  (Julien and Griffith, 1998) ถึงแม้ว่าด้วงงวงทัง้สองชนิดจะสามารถตัง้รกรากไดใ้น
เวลาน้อยกว่าหนึ่งปีกต็าม กบัทัง้สามารถลดการระบาดของผกัตบชวาไดด้ใีนหลายพืน้ที ่เช่น กว๊านพะเยา และ 
ทะเลสาปสงขลา และ แพร่กระจายเขา้ไปในทุกลุ่มน ้าทีส่ าคญัของประเทศ ใหผ้ลในการควบคุมไดเ้ป็นบางส่วน 
แต่จน ณ วนัน้ีเป็นเวลา 30 กว่าปีมาแลว้ กย็งัไมส่ามารถควบคุมผกัตบชวาไดเ้พยีงพอ ตามทีเ่ราตอ้งการ 
 

มกีารน าผเีสื้อ Pareuchaetes pseudoinsulata จากตรนิิแดดผ่านอินเดยีและกวม เมื่อ ค.ศ.1986 
(พ.ศ. 2529)  และ ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531)  เพื่อการควบคุมตน้สาบเสอื การเพาะเลีย้งในหอ้งปฏบิตักิารไดผ้ลด ี
สามารถส่งต่อให้เวยีดนามได้ แต่การปลดปล่อยในภาคสนามในประเทศไทยตัง้แต่ ค.ศ. 1986-1988 (พ.ศ. 
2529-2531)  ไม่พบว่ามกีารตัง้รกรากได้จนทุกวนันี้ และเช่นเดยีวกนั การน าแมลงวนัท าปม Cecidochares 
connexa จากโคลัมเบีย ผ่านอินโดนีเซีย และกวม เมื่อ ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2534) และ จากโคลัมเบียผ่าน
อนิโดนีเซยี เมื่อ ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2534) หลงัการปลดปล่อยแล้ว ไม่พบว่ามกีารตัง้รกรากได้ จงึต้องยกเลกิ
โครงการควบคุมตน้สาบเสอืในประเทศไทย 
 

ส่วนการน าแมลงวนัท าปม Procecidochares utilis จากเมก็ซโิกผ่านฮาวาย เมื่อ ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 
2534)  และ ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535)  เพื่อการควบคุมต้นสาบหมา (Crofton weed หรอื Maui pamakani) โดย
ท าการปลดปล่อยในอุทยานแห่งชาตดิอยสุเทพ-ปยุ เมือ่ ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534)   และ ในอุทยานแห่งชาตดิอย
อนิทนนท ์จ.เชยีงใหม่ เมื่อ ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) ในเบือ้งต้นไม่พบว่ามกีารตัง้รกรากได ้(Julien & Griffiths, 
1998) แต่เมื่อ ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) พบว่ามกีารตัง้รกรากได้ทัว่ไป และท าลายต้นสาบหมาทัว่พืน้ที่ทีมกีาร
ระบาดของต้นสาบหมา ใน จ.เชยีงราย และ ตัง้แต่ยอดดอยอินทนนท์ จ.เชยีงใหม่ ผ่าน จ.แม่ฮ่องสอน และ       
จ.ตาก จนถงึบรเิวณ อ.สงัขละบุร ีจ.กาญจนบุร ีและโดยเฉลี่ยพบว่ามกีารท าลายสูงถงึรอ้ยละ 60-100 รวมใช้
เวลาประมาน 3 ปี ทีจ่ะตัง้รกรากไดอ้ยา่งถาวร และใหผ้ลในการควบคุมทีด่เียีย่ม  
 

แต่ถ้าจะใหเ้ป็นการเหมาะสมทีสุ่ดแลว้ เมื่อพบว่าศตัรธูรรมชาตทิีน่ าเขา้มาปลดปล่อยนัน้  สามารถ
ตัง้รกรากได้แล้ว ควรมกีารตรวจสอบระดบัประชากรของศตัรูธรรมชาต ิและระดบัความเสยีหายที่วชัพชืไดร้บั 
ซึ่งผลที่จะได้รบัจากศตัรูธรรมชาตนิัน้ อาจเป็นการท าลายวชัพชืได้อย่างช้า ๆ หรอื รวดเรว็ ที่อาจมองเหน็ได้
อย่างไม่ชดัเจนนัก และการควบคุมอาจไดผ้ลของการควบคุมระดบั “เป็นบางส่วน” (partial) หรอื ระดบั “อย่าง
เห็นได้ชดั” (substantial) หรือ ระดับ “สมบูรณ์” (complete) ในแคลิฟอร์เนียจะใช้ระดับต่าง ๆ คือ ระดับ 
“เลก็น้อยมาก” (negligible) ระดบั “เป็นบางส่วน” (partial) ระดบั “อย่างเหน็ได้ชดั” (substantial) หรอื ระดบั 
“สมบรูณ์” (complete) แต่จะระบุผลกระทบดว้ย โดยแบ่งผลกระทบออกเป็น ระดบั 1 “เลก็น้อยไมส่ าคญั” (trivial) 
ระดบั 2 “ ปานกลาง” (moderate) ระดบั 3 “ค่อนข้างมาก” (considerable) และ ระดบั 4 “ขยายออกไปในวง
กวา้ง” (extensive)   
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ในการประเมินผลอีกแบบหนึ่ ง  เ ป็นวิธีการประเมินผลโดยการถ่ายภาพเปรียบเทียบเช่น              
"ก่อน" (before) และ "หลงั" (after) การปลดปล่อย ซึ่งหมายถงึการบนัทกึภาพความเสยีหายที่เกดิจากวชัพชื 
"ก่อน" การปลดปล่อย และ เมื่อถึงระยะเวลาพอสมควร ก็จะมกีารบนัทกึภาพ "หลงั" การปลดปล่อย น ามา
เปรยีบเทียบกัน เพื่อประเมนิผลของการควบคุม เช่นการควบคุมผกัเป็ดน ้า (Alternanthera philoxeroides)       
ในรฐัควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย “ก่อน” และ “หลัง” การปลดปล่อยด้วงหมดั Agasicles hygrophila          
ทีน่ าเขา้มาจากอารเ์จนตนิา ผ่านฟลอรดิา และการควบคุมจอกหูหนูยกัษ์ (Salvinia molesta) ทีท่ะเลสาบ Lake 
Moondara, Mt. Isa รฐัควนีสแ์ลนด ์ประเทศออสเตรเลยี “ก่อน” และ “หลงั” การปลดปล่อยดว้งงวง Cyrtobagous 
salviniae ทีน่ าเขา้มาจากบราซลิ (ภาพที ่5.8) 
 

 
ภาพท่ี 5.8   การควบคุมผกัเป็ดน ้าโดยการใชด้ว้งหมดัผกัเป็ด Agasicles hygrophila (บน) และจอกหหูนูยกัษ์

โดยการใชด้ว้งงวง Cyrtobagous salviniae (ล่าง) ในรฐัควนีสแ์ลนด ์ประเทศออสเตรเลยี 
(แหล่งทีม่า: CSIRO Entomology, Long Pocket Laboratories, Indooroopilly,                              
Queensland, Australia) 
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Morin et al. (2009) ตรวจสอบและทบทวนแนวทางการประเมนิผลประสทิธภิาพของศตัรธูรรมชาติ
หรือ  ตัวกระท าการควบคุม ที่น ามาใช้ในการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี โดยการเริ่มตัง้แต่การประเมิน
ประสทิธภิาพของตวักระท าการควบคุมที่เป็นที่คาดหวงัก่อนการปลดปล่อย เป็นการช่วยในกระบวนการการ
เลอืกใช้ตวักระท าการควบคุม และการประเมนิผลหลงัการปลดปล่อย ว่าตวักระท าการควบคุมได้ช่วยบรรเทา
ผลกระทบต่าง ๆ ทางนิเวศวทิยา สงัคม และ เศรษฐศาสตร ์ของวชัพชืในเป้าหมาย ไดม้ากน้อยเท่าไร  ซึง่ควรที่
จะมกีารรวบรวมขอ้มลูไวก่้อนการเริม่ด าเนินการของโครงการ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐาน ส าหรับการประเมนิผล
และการการวเิคราะหใ์นระยะยาว หลงัการปลดปล่อยตวักระท าการควบคุมแลว้ การประเมนิผลเหล่านี้ เป็นการ
ประเมนิผลโดยผูด้ าเนินการโครงการ 
  

แต่ที่เราจะพบกนัเสมอคอื การประเมนิผลจากบุคคลนอกโครงการ ซึ่งเป็นการประเมนิผลจาก
ผลงานที่เป็นเอกสารและสิง่ตีพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น McFadyen (1998), McFadyen & Wilson (1997), 
Cock et al. (2015) และ Day et al. (2018) 
 

McFadyen (1998) และ McFadyen & Wilson (1997) กล่าวว่าม ี5 ประเทศทีม่คีวามแขง็ขนัในการ
ด าเนินงานการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิสีูงที่สุด ตามจ านวนของชนิดวชัพชืในเป้าหมายและการปลดปล่อยตวั
กระท าการควบคุม คอื สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี แอฟรกิาใต ้แคนาดา และนิวซแีลนด ์โดยมกีารปลดปล่อยตวั
กระท าการควบคุม 130, 123, 61, 53 และ 24 ชนิด ในการควบคุมวชัพชืในเป้าหมาย 54, 45, 28 18 และ 15 
ชนิด ตามล าดบั และ McFadyen (1998) ระบุว่าในเอเชยี ประเทศที่มกีารด าเนินการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิี
แบบคลาสสิก คือ จนี อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี ประเทศไทย และ เวียดนาม ตามล าดบั
ตวัอกัษรชื่อประเทศ  
 

Cock et al. (2015) รายงานว่าไนการรวบรวมข้อมูลและจดัท าฐานข้อมูล (database) ของการ
ควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ พบว่ามกีารน าเขา้ ( introduction) ศตัรธูรรมชาตจินถงึ ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) 
ทัง้หมดมากกว่า 7,000 ครัง้ เพื่อควบคุมทัง้แมลงศตัรูพชืและวชัพชื มกีารปลดปล่อย 2,677 ครัง้ เพื่อควบคุม
ศตัรูพชืในเป้าหมายทัง้หมด 763 ชนิด ใน 146 ประเทศหรอืเขตแดน มกีารปลดปล่อยตวักระท าการควบคุม
มากกว่า 100 ชนิด ตามล าดบัจากมากไปหาน้อย 12 ประเทศหรอืเขตแดน คอื สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลีย 
แคนาดา นิวซแีลนด์ แอฟรกิาใต้ เขตแดนของสหราชอาณาจกัร ฟิจ ิมอรเิชยีส อนิเดยี เขตแดนของฝรัง่เศส  
อสิราเอล และ เกาะกวม ส าหรบัประเทศไทย มกีารน าเขา้ตวักระท าการควบคุมรวมทัง้หมด 58 ชนิด คอืหอยตวั
ห ้า 2 ชนิด และปลดปล่อยทัง้สองชนิด เพื่อควบคุมหอยทากยกัษ์แอฟรกิา ตวัห ้าและตวัเบยีนรวม  32 ชนิด 
ปลดปล่อย 28 ชนิด เพื่อควบคุมแมลงศตัรูพชื ตวักระท าการควบคุมวชัพชืรวม 24 ชนิด ปลดปล่อย 21 ชนิด 
รวมมกีารปลดปล่อยตวักระท าการควบคุมทัง้หมดเพยีง 51 ชนิด เท่านัน้ (Napompeth & Saengyot, 2018; 
Saengyot, 2018) 
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นอกจากนัน้ Cock et al. (2015) ท าการวเิคราะหค์วามส าเรจ็และผลกระทบของการควบคุมแมลง
ศตัรูพชืและวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ ที่ CABI เขา้ไปมสี่วนเกี่ยวขอ้งไม่มากก็น้อยในการด าเนินการ และ
เลอืกเสนอกรณีศกึษาจากประสบการณ์ส่วนตวัของคณะผู้รายงานรวม 10 โครงการ เป็นโครงการด้านแมลง
ศตัรูพชื 6 โครงการ และโครงการด้านวชัพชื 4 โครงการ คอื black sage (Verronia  curassavica) (= Cordia 
curassavica) ในมอรเิชียส มาเลเซีย และ ศรลีงักา rubber vine (Cryptostegia grandiflora) ในออสเตรเลีย 
leafy spurge (Euphorbia esula) ในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา และ ผักตบชวา (Eichhornia crassipes)          
ในซดูาน มาลาว ีและ เบนิน ในแอฟรกิา 
 

Day et al. (2018) ไดจ้ดัท ารายงานการศกึษาทบทวน และวเิคราะหส์ถานภาพและโอกาสส าหรบั
อนาคตของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง (Greater Mekong Subregion – GMS)       
ซึง่ครอบคลุมประเทศต่าง ๆ รวม 6 ประเทศ คอื ประเทศไทย สหภาพพม่า สปป. ลาว กมัพูชา เวยีดนาม และ 
จนี (ยนูนาน และกวางซ)ี โดยแยกใชข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเทศในอนุภูมภิาคเท่านัน้ จาก Biological Control 
of Weeds:  A World Catalog of Agents and Their Target Weeds. 5th ed. โดย Winston et al. (2014) ซึ่ง
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม จาก Biological Control of Weeds:  A World Catalog of Agents and Their Target 
Weeds 4th ed. โดย Julien & Griffiths (1998) มกีารประเมนิสถานภาพของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีและ 
การเสนอโอกาสที่จะพฒันาการควบคุมโดยชวีวธิใีนอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง โดยการฝึกอบรมบุคลากร และจดั
ใหม้โีครงสรา้งพืน้ฐาน ในการด าเนินงานโครงการ และรายงานว่าไดม้กีารน าตวักระท าการควบคุมรวม 20 ชนิด 
ส าหรบัวชัพชืในเป้าหมาย 9 ชนิด เขา้มาในอนุภูมภิาคฯ มกีารตัง้รกรากได ้13 ชนิดในวชัพชืเป้าหมาย 7 ชนิด 
มตีวักระท าการควบคุม 9 ชนิด ทีไ่มม่กีารน าเขา้โดยตัง้ใจ แต่พบในพืน้ที ่และในภาพรวมวชัพชืในเป้าหมายที่มี
การควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง ถอืว่าเป็นสดัส่วนที่เลก็น้อยมาก จากวชัพชืใน
เป้าหมาย 45 ชนิด ทีม่กีารควบคุมโดยชวีวธิใีนภูมภิาคและประเทศอื่น ๆ จงึจะกล่าวไดว้่าเป็นโอกาสทีจ่ะมกีาร
เพิ่มและขยายงานการควบคุมวชัพืชโดยชีววิธีได้อีกมากในอนุภูมิภาคฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัชพืชที่มี
ความส าคัญสูง เช่น จอก (Pistia stratiotes) จอกหูหนูยักษ์ (Salvinia molesta) สาบเสือ (Chromolaena 
odorata) และ ขีไ้ก่ย่าน (Mikania micrantha) เป็นต้น และพรอ้มกนัไปกบัการน าเขา้ตวักระท าการควบคุม ควร
มกีารอบรมเพิม่ความรูแ้ละความสามารถในการด าเนินงานในประเทศต่าง ๆ ซึง่ถอืว่าเป็นประเทศทีก่ าลงัพฒันา 
(developing countries) ในอนุภาคฯ ดว้ย 
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Morin et al. (2009) ตรวจสอบและทบทวนแนวทางการประเมนิผลประสทิธภิาพของศตัรธูรรมชาติ
หรือ  ตัวกระท าการควบคุม ที่น ามาใช้ในการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี โดยการเริ่มตัง้แต่การประเมิน
ประสทิธภิาพของตวักระท าการควบคุมที่เป็นที่คาดหวงัก่อนการปลดปล่อย เป็นการช่วยในกระบวนการการ
เลอืกใช้ตวักระท าการควบคุม และการประเมนิผลหลงัการปลดปล่อย ว่าตวักระท าการควบคุมได้ช่วยบรรเทา
ผลกระทบต่าง ๆ ทางนิเวศวทิยา สงัคม และ เศรษฐศาสตร ์ของวชัพชืในเป้าหมาย ไดม้ากน้อยเท่าไร  ซึง่ควรที่
จะมกีารรวบรวมขอ้มลูไวก่้อนการเริม่ด าเนินการของโครงการ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐาน ส าหรับการประเมนิผล
และการการวเิคราะหใ์นระยะยาว หลงัการปลดปล่อยตวักระท าการควบคุมแลว้ การประเมนิผลเหล่าน้ี เป็นการ
ประเมนิผลโดยผูด้ าเนินการโครงการ 
  

แต่ที่เราจะพบกนัเสมอคอื การประเมนิผลจากบุคคลนอกโครงการ ซึ่งเป็นการประเมนิผลจาก
ผลงานที่เป็นเอกสารและสิง่ตีพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น McFadyen (1998), McFadyen & Wilson (1997), 
Cock et al. (2015) และ Day et al. (2018) 
 

McFadyen (1998) และ McFadyen & Wilson (1997) กล่าวว่าม ี5 ประเทศทีม่คีวามแขง็ขนัในการ
ด าเนินงานการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิสีูงที่สุด ตามจ านวนของชนิดวชัพชืในเป้าหมายและการปลดปล่อยตวั
กระท าการควบคุม คอื สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี แอฟรกิาใต ้แคนาดา และนิวซแีลนด ์โดยมกีารปลดปล่อยตวั
กระท าการควบคุม 130, 123, 61, 53 และ 24 ชนิด ในการควบคุมวชัพชืในเป้าหมาย 54, 45, 28 18 และ 15 
ชนิด ตามล าดบั และ McFadyen (1998) ระบุว่าในเอเชยี ประเทศที่มกีารด าเนินการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิี
แบบคลาสสิก คือ จนี อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี ประเทศไทย และ เวียดนาม ตามล าดบั
ตวัอกัษรชื่อประเทศ  
 

Cock et al. (2015) รายงานว่าไนการรวบรวมข้อมูลและจดัท าฐานข้อมูล (database) ของการ
ควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ พบว่ามกีารน าเขา้ ( introduction) ศตัรธูรรมชาตจินถงึ ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) 
ทัง้หมดมากกว่า 7,000 ครัง้ เพื่อควบคุมทัง้แมลงศตัรูพชืและวชัพชื มกีารปลดปล่อย 2,677 ครัง้ เพื่อควบคุม
ศตัรูพชืในเป้าหมายทัง้หมด 763 ชนิด ใน 146 ประเทศหรอืเขตแดน มกีารปลดปล่อยตวักระท าการควบคุม
มากกว่า 100 ชนิด ตามล าดบัจากมากไปหาน้อย 12 ประเทศหรอืเขตแดน คอื สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลีย 
แคนาดา นิวซแีลนด์ แอฟรกิาใต้ เขตแดนของสหราชอาณาจกัร ฟิจ ิมอรเิชยีส อนิเดยี เขตแดนของฝรัง่เศส  
อสิราเอล และ เกาะกวม ส าหรบัประเทศไทย มกีารน าเขา้ตวักระท าการควบคุมรวมทัง้หมด 58 ชนิด คอืหอยตวั
ห ้า 2 ชนิด และปลดปล่อยทัง้สองชนิด เพื่อควบคุมหอยทากยกัษ์แอฟรกิา ตวัห ้าและตวัเบยีนรวม  32 ชนิด 
ปลดปล่อย 28 ชนิด เพื่อควบคุมแมลงศตัรูพชื ตวักระท าการควบคุมวชัพชืรวม 24 ชนิด ปลดปล่อย 21 ชนิด 
รวมมกีารปลดปล่อยตวักระท าการควบคุมทัง้หมดเพยีง 51 ชนิด เท่านัน้ (Napompeth & Saengyot, 2018; 
Saengyot, 2018) 
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นอกจากนัน้ Cock et al. (2015) ท าการวเิคราะหค์วามส าเรจ็และผลกระทบของการควบคุมแมลง
ศตัรูพชืและวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ ที่ CABI เขา้ไปมสี่วนเกี่ยวขอ้งไม่มากก็น้อยในการด าเนินการ และ
เลอืกเสนอกรณีศกึษาจากประสบการณ์ส่วนตวัของคณะผู้รายงานรวม 10 โครงการ เป็นโครงการด้านแมลง
ศตัรูพชื 6 โครงการ และโครงการด้านวชัพชื 4 โครงการ คอื black sage (Verronia  curassavica) (= Cordia 
curassavica) ในมอรเิชียส มาเลเซีย และ ศรลีงักา rubber vine (Cryptostegia grandiflora) ในออสเตรเลีย 
leafy spurge (Euphorbia esula) ในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา และ ผักตบชวา (Eichhornia crassipes)          
ในซดูาน มาลาว ีและ เบนิน ในแอฟรกิา 
 

Day et al. (2018) ไดจ้ดัท ารายงานการศกึษาทบทวน และวเิคราะหส์ถานภาพและโอกาสส าหรบั
อนาคตของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง (Greater Mekong Subregion – GMS)       
ซึง่ครอบคลุมประเทศต่าง ๆ รวม 6 ประเทศ คอื ประเทศไทย สหภาพพม่า สปป. ลาว กมัพูชา เวยีดนาม และ 
จนี (ยนูนาน และกวางซ)ี โดยแยกใชข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเทศในอนุภูมภิาคเท่านัน้ จาก Biological Control 
of Weeds:  A World Catalog of Agents and Their Target Weeds. 5th ed. โดย Winston et al. (2014) ซึ่ง
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม จาก Biological Control of Weeds:  A World Catalog of Agents and Their Target 
Weeds 4th ed. โดย Julien & Griffiths (1998) มกีารประเมนิสถานภาพของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีและ 
การเสนอโอกาสที่จะพฒันาการควบคุมโดยชวีวธิใีนอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง โดยการฝึกอบรมบุคลากร และจดั
ใหม้โีครงสรา้งพืน้ฐาน ในการด าเนินงานโครงการ และรายงานว่าไดม้กีารน าตวักระท าการควบคุมรวม 20 ชนิด 
ส าหรบัวชัพชืในเป้าหมาย 9 ชนิด เขา้มาในอนุภูมภิาคฯ มกีารตัง้รกรากได ้13 ชนิดในวชัพชืเป้าหมาย 7 ชนิด 
มตีวักระท าการควบคุม 9 ชนิด ทีไ่มม่กีารน าเขา้โดยตัง้ใจ แต่พบในพืน้ที ่และในภาพรวมวชัพชืในเป้าหมายที่มี
การควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง ถอืว่าเป็นสดัส่วนทีเ่ลก็น้อยมาก จากวชัพชืใน
เป้าหมาย 45 ชนิด ทีม่กีารควบคุมโดยชวีวธิใีนภูมภิาคและประเทศอื่น ๆ จงึจะกล่าวไดว้่าเป็นโอกาสทีจ่ะมกีาร
เพิ่มและขยายงานการควบคุมวชัพืชโดยชีววิธีได้อีกมากในอนุภูมิภาคฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัชพืชที่มี
ความส าคัญสูง เช่น จอก (Pistia stratiotes) จอกหูหนูยักษ์ (Salvinia molesta) สาบเสือ (Chromolaena 
odorata) และ ขีไ้ก่ย่าน (Mikania micrantha) เป็นต้น และพรอ้มกนัไปกบัการน าเขา้ตวักระท าการควบคุม ควร
มกีารอบรมเพิม่ความรูแ้ละความสามารถในการด าเนินงานในประเทศต่าง ๆ ซึง่ถอืว่าเป็นประเทศทีก่ าลงัพฒันา 
(developing countries) ในอนุภาคฯ ดว้ย 
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Day et al. (2018) ระบุว่าในอนุภูมภิาคฯ โดยอ้างถึง Winston et al. (2014) ว่ามกีารน าเข้าตัว
กระท าการควบคุมในประเทศจนี เมยีนมา ประเทศไทย และ เวยีดนาม เท่านัน้ แต่มไิด้ระบุว่าการน าเขา้ตวั
กระท าการควบคุมทุกชนิดในเมยีนมาและเวยีดนาม เป็นการรเิริม่และด าเนินการโดยประเทศไทยทัง้หมด 
รวมทัง้การน าเขา้ดว้งงวงผกัตบชวาจากประเทศไทยในมณฑลกวางซ ี(Guangxi) ประเทศจนีดว้ย และกล่าวว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มคีวามเขม้แขง็ในการด าเนินงานการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิสีูงทีสุ่ดในอนุภูมภิาคฯ 
มกีารน าเข้าตวักระท าการควบคุมวชัพชืรวม 14 ชนิด เพื่อควบคุมวชัพชืในเป้าหมาย 6 ชนิดโดยชวีวธิแีบบ
คลาสสกิ ตามมาด้วยประเทศจนี ซึ่งมกีารน าเขา้ตวักระท าการควบคุม 9 ชนิด เพื่อควบคุมวชัพชื 5 ชนิด ซึ่ง
ขอ้มูลและตวัเลขในส่วนของประเทศไทยโดย Day et al. (2018) ไม่ถูกต้องนัก คลาดเคลื่อนไปมาก และขาด
เอกสารอา้งองิทีถู่กตอ้ง (บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers. com.) 
 

ในบรรดาผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้ด าเนินการประเมนิผลเหล่านี้  เกือบทุกคนเคยเข้ามาร่วมการ
ด า เนินงานและศึกษาดู ง านในประ เทศไทยกับศูนย์วิจ ัยควบคุมศัตรูพืช โดยชีวินทรีย์แ ห่ งชาติ  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ในวาระต่าง ๆ กนั  เช่น Matthew J.W. Cock จาก CABI ประเทศองักฤษ 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 ประเทศออสเตรเลยี 
 

Day et al. (2018) ให้ขอ้สงัเกตว่า ถงึแมว้่าจะมคีวามส าเรจ็ของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบ
คลาสสกิในอนุภูมภิาคฯ ก็ตาม ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา (ค.ศ.1998-2018) มกีารปลดปล่อยศตัรูธรรมชาติของ
วชัพชืในอนุภูมภิาคเพยีงครัง้เดียวเท่านัน้ โดยมไิด้ระบุชนิดและวชัพืชในเป้าหมาย ซึ่งคาดว่าอาจเป็นการ
ปลดปล่อยแมลงวนัท าปม Cecidochares connexa จากโคลมัเบยีผ่านอนิโดนีเซยีและกวม เพื่อการควบคุมต้น
สาบเสอืในประเทศไทย เมือ่ ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) กบักล่าวว่าไมม่กีารด าเนินงานการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิี
ในสหภาพพม่า กมัพูชา และ สปป.ลาว แต่อย่างใด ส่วนการพบตวักระท าการควบคุมในประเทศบางชนิด เช่น 
ด้วงงวงผกัตบชวา และด้วงเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ เป็นการแพร่กระจายข้ามเขตแดนทางภูมศิาสตร์ไปจาก
ประเทศไทยทัง้สิน้ โดยไมม่กีารน าเขา้และปลดปล่อยทีต่ ัง้ใจ (intentional introduction and release) ในประเทศ
นัน้ ๆ 
 

นอกจากนัน้ บรรพต ณ ป้อมเพชร (pers. com.) ได้โต้แยง้และให้ขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัการแนะน า
ของ Day et al. (2018) ทีใ่หม้กีารด าเนินงานการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ึในวชัพชืทีม่คีวามส าคญัสงู 4 ชนิด คอื 
1)  จอก  (P. stratiotes) ;  2)  จอกหูหนูยักษ์  (S. molesta) ; 3)  สาบเสือ (C. odorata)  และ 4)  ขี้ไ ก่ย่าน                 
(M. micrantha) ในประเทศต่าง ๆ ในอนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง ว่าการแนะน านัน้อาจจะเหมาะสมกบัประเทศอื่น ๆ 
ในอนุภูมภิาคฯ แต่ไม่ใช่ในประเทศไทย ซึง่ไดม้กีารด าเนินงานเกี่ยวกบัวชัพชืทัง้ 4 ชนิดนี้เป็นเวลานานมาแล้ว 
ทีพ่อจะสรปุครา่ว ๆ ไดด้งันี้ คอื 
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1. จอก (water lettuce, Pistia stratiotes) มีถิ่นก าเนิดที่ไม่รู้กันอย่างแน่นอน และพบว่ามีการ
แพรก่ระจายทัว่โลกในเขตรอ้น (cosmopolitan tropical) และ ใกลเ้ขตรอ้น (subtropical) การควบคุมจอกโดยชวี
วธิใีนประเทศไทย เป็นการใชต้วักระท าการควบคุมทีพ่บและมอียู่แลว้อยู่ในพื้นที ่( resident BCA) ในอนิเดยีใน
เอเชยีใต้ และในประเทศไทยในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ จงึไม่จ าเป็นต้องน าตวักระท าการควบคุมเขา้มาจาก
ต่างประเทศ โดยในการควบคุมจอก ได้มีการน าหนอนของผีเสื้อหนอนจอก Episammia pectinicornis             
(= Namangana pectinicornis) ทีพ่บในประเทศ มาท าการเพาะเลีย้งเพิม่ปรมิาณในห้องปฏบิตักิาร (ววิฒัน์ เสอื
สะอาด และ บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2521; Center, 1992; Habeck & Thompson, 1997) แล้วน าไปปลดปล่อย 
ทัง้ในรปูแบบของการปลดปล่อยแบบเพาะเชือ้ (inoculative release) ทัว่ประเทศ เป็นการเพิม่ประชากรให้สูงขึน้ 
และ ปลดปล่อยแบบท่วมท้น (Inundative release) เพื่อหวงัผลของการควบคุมที่เรว็ขึน้ เช่นการปลดปล่อยให้
ควบคุมจอกในอ่างเก็บน ้าเขื่อนศรนีครนิทร์ จงัหวดักาญจนบุร ีจนได้ผลการควบคุมแบบสมบูรณ์ (complete 
control) ทัง้ได้มกีารน าหนอนผเีสื้อชนิดนี้ เขา้ไปทดสอบและใช้ควบคุมจอกในฟลอรดิา ประเทศสหรฐัอเมรกิา
ดว้ย (Napompeth, 1989, 1990) 
 

2. จอกหูหนูยกัษ์ (giant salvinia หรอื Kariba weed, Salvinia molesta) มกีารตัง้ชื่อโดย Mitchell 
(1972) มแีหล่งก าเนิดในตอนใต้ของบราซลิ (Waterhouse & Norris, 1987)  และมกีารพบในบางประเทศใน
ยุโรปและในอเมรกิาเหนือ ในอเมรกิากลางมกีารระบาดรุนแรงและกวา้งขวางในควิบา และตรนิิแดด ในอเมรกิา
ใต้ ในอาร์เจนตินา บราซิล โคลัมเบีย และ กูยานา ในประเทศในแถบมหาสมุทร์แปซิฟิก ในออสเตรเลีย 
นิวซแีลนด์ และฟิจ ิบางประเทศในแอฟรกิา ในบอตสวานา คองโก เคนยา ในจเีรยี แอฟรกิาใต้ แซมเบยี และ 
ซมิบบัเว ส่วนในเอเชยี พบใน ปากีสถาน โอกินาวา ใต้หวนั สงิคโปร์ เกาะชวา และประเทศไทย แต่ระบาด
รุนแรงในอนิเดยี อนิโดนีเซยี (กะลมินัตนัหรอืบอรเ์นียว) มาเลเซยี และศรลีงักา ในประเทศไทยจอกหูหนูยกัษ์ 
เริม่ระบาดทางภาคใต้ของประเทศโดยเขา้มาจากประเทศมาเลเซยี ตัง้แต่ประมาณ พ.ศ. 2520 โดยพบในอ่าง
เก็บน ้าในคลองสะเดา และ หนองน ้าเล็ก ๆ ในสวนยางพาราหลายแห่ง ใน อ.สะเดา จ.สงขลา แต่ไม่พบใน
ทะเลสาบสงขลา หรอื แหล่งน ้าในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอื่นของประเทศ มรีายงานผดิ ๆ ว่าพบทัว่
ประเทศ เพราะเข้าใจว่าจอกหูหนูชนิด Salvinia cucullata ที่มอียู่แล้วในเกือบทุกแหล่งน ้าทัว่ประเทศว่าเป็น 
Salvinia molesta ซึ่งแมแ้ต่ Dr. David Mitchell ผู้ตัง้ชื่อ S. molesta และเคยเขา้มาท างานกบัศูนยว์จิยัควบคุม
ศตัรูพชืโดยชวีนิทรยี์แห่งชาติในประเทศไทย ก็เคยเข้าใจผดิด้วยเช่นกนั ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2535 พบว่ามกีาร
จ าหน่ายจอกหูหนูยกัษ์เป็นพชืน ้าประดบัทีต่ลาดสวนจตุจกัร กรงุเทพฯ จงึมกีารแจง้ใหก้รมวชิาการเกษตรทราบ 
ออกประกาศหา้มน าเขา้หรอืจ าหน่าย ตดิป้ายประกาศเตอืนทีส่นามบนิระหว่างประเทศทีด่อนเมอืง และ หากพบ
จะเขา้เกบ็ท าลาย ซึง่มกีารเกบ็ท าลายทัง้ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล และ หนองน ้าต่าง ๆ ในสวนยางพารา ใน 
อ.สะเดา จ.สงขลาดว้ย แต่ทีต่ลาดสวนจตุจกัร กย็งัคงมกีารลกัลอบจ าหน่ายกนัหลงัรา้น หลงัจากนัน้ เมื่อ พ.ศ. 
2555 พบว่าเริม่มกีารระบาดประปรายในแหล่งน ้าเลก็ ๆ ในภาคกลางของประเทศ ส่วนรายงานจากแหล่งน ้าอื่น
ทัง้ในภาคเหนือและภาคอิสาน เป็นการรายงานที่ไม่ถูกต้อง และจากการตรวจสอบโดยผู้เขยีน พบว่าเป็น
จอกหูหนูชนิด S. cucullata ที่พบและมีอยู่นานแล้วในประเทศไทย ในการพยายามที่จะควบคุมจอกหูหนู            
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Day et al. (2018) ระบุว่าในอนุภูมภิาคฯ โดยอ้างถึง Winston et al. (2014) ว่ามกีารน าเข้าตัว
กระท าการควบคุมในประเทศจนี เมยีนมา ประเทศไทย และ เวยีดนาม เท่านัน้ แต่มไิด้ระบุว่าการน าเขา้ตวั
กระท าการควบคุมทุกชนิดในเมยีนมาและเวยีดนาม เป็นการรเิริม่และด าเนินการโดยประเทศไทยทัง้หมด 
รวมทัง้การน าเขา้ดว้งงวงผกัตบชวาจากประเทศไทยในมณฑลกวางซ ี(Guangxi) ประเทศจนีดว้ย และกล่าวว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มคีวามเขม้แขง็ในการด าเนินงานการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิสีูงทีสุ่ดในอนุภูมภิาคฯ 
มกีารน าเข้าตวักระท าการควบคุมวชัพชืรวม 14 ชนิด เพื่อควบคุมวชัพชืในเป้าหมาย 6 ชนิดโดยชวีวธิแีบบ
คลาสสกิ ตามมาด้วยประเทศจนี ซึ่งมกีารน าเขา้ตวักระท าการควบคุม 9 ชนิด เพื่อควบคุมวชัพชื 5 ชนิด ซึ่ง
ขอ้มูลและตวัเลขในส่วนของประเทศไทยโดย Day et al. (2018) ไม่ถูกต้องนัก คลาดเคลื่อนไปมาก และขาด
เอกสารอา้งองิทีถู่กตอ้ง (บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers. com.) 
 

ในบรรดาผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้ด าเนินการประเมนิผลเหล่านี้  เกือบทุกคนเคยเข้ามาร่วมการ
ด า เนินงานและศึกษาดู ง านในประ เทศไทยกับศูนย์วิจ ัยควบคุมศัตรูพืช โดยชีวินทรีย์แ ห่ งชาติ  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ในวาระต่าง ๆ กนั  เช่น Matthew J.W. Cock จาก CABI ประเทศองักฤษ 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 ประเทศออสเตรเลยี 
 

Day et al. (2018) ให้ขอ้สงัเกตว่า ถงึแมว้่าจะมคีวามส าเรจ็ของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบ
คลาสสกิในอนุภูมภิาคฯ ก็ตาม ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา (ค.ศ.1998-2018) มกีารปลดปล่อยศตัรูธรรมชาติของ
วชัพชืในอนุภูมภิาคเพยีงครัง้เดียวเท่านัน้ โดยมไิด้ระบุชนิดและวชัพืชในเป้าหมาย ซึ่งคาดว่าอาจเป็นการ
ปลดปล่อยแมลงวนัท าปม Cecidochares connexa จากโคลมัเบยีผ่านอนิโดนีเซยีและกวม เพื่อการควบคุมต้น
สาบเสอืในประเทศไทย เมือ่ ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) กบักล่าวว่าไมม่กีารด าเนินงานการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิี
ในสหภาพพม่า กมัพูชา และ สปป.ลาว แต่อย่างใด ส่วนการพบตวักระท าการควบคุมในประเทศบางชนิด เช่น 
ด้วงงวงผกัตบชวา และด้วงเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ เป็นการแพร่กระจายข้ามเขตแดนทางภูมศิาสตร์ไปจาก
ประเทศไทยทัง้สิน้ โดยไมม่กีารน าเขา้และปลดปล่อยทีต่ ัง้ใจ (intentional introduction and release) ในประเทศ
นัน้ ๆ 
 

นอกจากนัน้ บรรพต ณ ป้อมเพชร (pers. com.) ได้โต้แยง้และให้ขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัการแนะน า
ของ Day et al. (2018) ทีใ่หม้กีารด าเนินงานการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ึในวชัพชืทีม่คีวามส าคญัสงู 4 ชนิด คอื 
1)  จอก  (P. stratiotes) ;  2)  จอกหูหนูยักษ์  (S. molesta) ; 3)  สาบเสือ (C. odorata)  และ 4)  ขี้ไ ก่ย่าน                 
(M. micrantha) ในประเทศต่าง ๆ ในอนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง ว่าการแนะน านัน้อาจจะเหมาะสมกบัประเทศอื่น ๆ 
ในอนุภูมภิาคฯ แต่ไม่ใช่ในประเทศไทย ซึง่ไดม้กีารด าเนินงานเกี่ยวกบัวชัพชืทัง้ 4 ชนิดนี้เป็นเวลานานมาแล้ว 
ทีพ่อจะสรปุครา่ว ๆ ไดด้งันี้ คอื 
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1. จอก (water lettuce, Pistia stratiotes) มีถิ่นก าเนิดที่ไม่รู้กันอย่างแน่นอน และพบว่ามีการ
แพรก่ระจายทัว่โลกในเขตรอ้น (cosmopolitan tropical) และ ใกลเ้ขตรอ้น (subtropical) การควบคุมจอกโดยชวี
วธิใีนประเทศไทย เป็นการใชต้วักระท าการควบคุมทีพ่บและมอียู่แลว้อยู่ในพื้นที ่( resident BCA) ในอนิเดยีใน
เอเชยีใต้ และในประเทศไทยในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ จงึไม่จ าเป็นต้องน าตวักระท าการควบคุมเขา้มาจาก
ต่างประเทศ โดยในการควบคุมจอก ได้มีการน าหนอนของผีเสื้อหนอนจอก Episammia pectinicornis             
(= Namangana pectinicornis) ทีพ่บในประเทศ มาท าการเพาะเลีย้งเพิม่ปรมิาณในห้องปฏบิตักิาร (ววิฒัน์ เสอื
สะอาด และ บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2521; Center, 1992; Habeck & Thompson, 1997) แล้วน าไปปลดปล่อย 
ทัง้ในรปูแบบของการปลดปล่อยแบบเพาะเชือ้ (inoculative release) ทัว่ประเทศ เป็นการเพิม่ประชากรให้สูงขึน้ 
และ ปลดปล่อยแบบท่วมท้น (Inundative release) เพื่อหวงัผลของการควบคุมที่เรว็ขึน้ เช่นการปลดปล่อยให้
ควบคุมจอกในอ่างเก็บน ้าเขื่อนศรนีครนิทร์ จงัหวดักาญจนบุร ีจนได้ผลการควบคุมแบบสมบูรณ์ (complete 
control) ทัง้ได้มกีารน าหนอนผเีสื้อชนิดนี้ เขา้ไปทดสอบและใช้ควบคุมจอกในฟลอรดิา ประเทศสหรฐัอเมรกิา
ดว้ย (Napompeth, 1989, 1990) 
 

2. จอกหูหนูยกัษ์ (giant salvinia หรอื Kariba weed, Salvinia molesta) มกีารตัง้ชื่อโดย Mitchell 
(1972) มแีหล่งก าเนิดในตอนใต้ของบราซลิ (Waterhouse & Norris, 1987)  และมกีารพบในบางประเทศใน
ยุโรปและในอเมรกิาเหนือ ในอเมรกิากลางมกีารระบาดรุนแรงและกวา้งขวางในควิบา และตรนิิแดด ในอเมรกิา
ใต้ ในอาร์เจนตินา บราซิล โคลมัเบีย และ กูยานา ในประเทศในแถบมหาสมุทร์แปซิฟิก ในออสเตรเลีย 
นิวซแีลนด์ และฟิจ ิบางประเทศในแอฟรกิา ในบอตสวานา คองโก เคนยา ในจเีรยี แอฟรกิาใต้ แซมเบยี และ 
ซมิบบัเว ส่วนในเอเชยี พบใน ปากีสถาน โอกินาวา ใต้หวนั สงิคโปร์ เกาะชวา และประเทศไทย แต่ระบาด
รุนแรงในอนิเดยี อนิโดนีเซยี (กะลมินัตนัหรอืบอรเ์นียว) มาเลเซยี และศรลีงักา ในประเทศไทยจอกหูหนูยกัษ์ 
เริม่ระบาดทางภาคใต้ของประเทศโดยเขา้มาจากประเทศมาเลเซยี ตัง้แต่ประมาณ พ.ศ. 2520 โดยพบในอ่าง
เก็บน ้าในคลองสะเดา และ หนองน ้าเล็ก ๆ ในสวนยางพาราหลายแห่ง ใน อ.สะเดา จ.สงขลา แต่ไม่พบใน
ทะเลสาบสงขลา หรอื แหล่งน ้าในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอื่นของประเทศ มรีายงานผดิ ๆ ว่าพบทัว่
ประเทศ เพราะเข้าใจว่าจอกหูหนูชนิด Salvinia cucullata ที่มอียู่แล้วในเกือบทุกแหล่งน ้าทัว่ประเทศว่าเป็น 
Salvinia molesta ซึ่งแมแ้ต่ Dr. David Mitchell ผู้ตัง้ชื่อ S. molesta และเคยเขา้มาท างานกบัศูนยว์จิยัควบคุม
ศตัรูพชืโดยชวีนิทรยี์แห่งชาติในประเทศไทย ก็เคยเข้าใจผดิด้วยเช่นกนั ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2535 พบว่ามกีาร
จ าหน่ายจอกหูหนูยกัษ์เป็นพชืน ้าประดบัทีต่ลาดสวนจตุจกัร กรงุเทพฯ จงึมกีารแจง้ใหก้รมวชิาการเกษตรทราบ 
ออกประกาศหา้มน าเขา้หรอืจ าหน่าย ตดิป้ายประกาศเตอืนทีส่นามบนิระหว่างประเทศทีด่อนเมอืง และ หากพบ
จะเขา้เกบ็ท าลาย ซึง่มกีารเกบ็ท าลายทัง้ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล และ หนองน ้าต่าง ๆ ในสวนยางพารา ใน 
อ.สะเดา จ.สงขลาดว้ย แต่ทีต่ลาดสวนจตุจกัร กย็งัคงมกีารลกัลอบจ าหน่ายกนัหลงัรา้น หลงัจากนัน้ เมื่อ พ.ศ. 
2555 พบว่าเริม่มกีารระบาดประปรายในแหล่งน ้าเลก็ ๆ ในภาคกลางของประเทศ ส่วนรายงานจากแหล่งน ้าอื่น
ทัง้ในภาคเหนือและภาคอิสาน เป็นการรายงานที่ไม่ถูกต้อง และจากการตรวจสอบโดยผู้เขยีน พบว่าเป็น
จอกหูหนูชนิด S. cucullata ที่พบและมีอยู่นานแล้วในประเทศไทย ในการพยายามที่จะควบคุมจอกหูหนู            
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S. cucullata ในประเทศไทย มกีารส ารวจพบว่าดว้งงวง Bagous sp. (Coleoptera: Erirhinidae) มศีกัยภาพทีจ่ะ
น ามาใช้ในการควบคุมแบบเพิ่มขยาย (Augmentative biological control) ได้ (Nasaree, 1986) แต่มิได้
ด าเนินการต่อ และมกีารน าดว้งงวง Cyrtobagous salviniae (Coleoptera: Erirhinidae) เขา้มาจากออสเตรเลยี
เพื่อการทดสอบ เมื่อ พ.ศ. 2530 และพบว่า C. salviniae ไม่สามารถกินและเจริญเติบโตบนจอกหูหนู             
S. cucullata ได ้แต่จากการที่ในปัจจุบนัเริม่มกีารเริม่ขยายพืน้ทีก่ารระบาดของจอกหูหนูยกัษ์ S. molesta มาก
ขึ้น จนถึงแหล่งน ้าในภาคกลางตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา จงึน่าที่จะมกีารน าด้วงงวง C. salviniae จาก
ออสเตรเลยีเขา้มาใชค้วบคุมจอกหหูนูยกัษ์ เพื่อมใิหร้ะบาดรนุแรงในอนาคต 
 

3. สาบเสอื (Siam weed, Chromolaena odorata) เป็นพชืพืน้เมอืงของอเมรกิากลาง Bennett and 
Rao (1968) และ McFadyen (1988) รายงานว่าสาบเสอืติดมากบัน ้าอบัเฉา (ballast water) ในเรอืจากเวสต์
อินดสี โดยพบในสงิคโปร์และมาเลเซยีในช่วงทศวรรษ 1920s  (ระหว่าง พ.ศ. 2453-2472) แต่ Kerr (1931) 
รายงานว่ามกีารพบที่จงัหวดัจนัทบุรตีัง้แต่ยงัอยู่ภายใต้การครอบครองของฝรัง่เศส เมื่อราว ค.ศ. 1893 (พ.ศ. 
2436) ในการควบคุมต้นสาบเสอืในประเทศไทย มกีารน าหนอนแมลงวนักนิยอด agromyzid shoot-tip borer 
(Melanagromyza eupatoriella) เขา้มาจากทรนิิแดดและโตเบโกโดยตรง และปลดปล่อยเมื่อ ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 
2520) พบว่าตัง้รกรากได้ แต่การควบคุมอยู่ในระดบัเลก็น้อยไม่ส าคญั ต่อมามกีารน าหนอนผเีสื้อ tiger moth 
(Pareuchaetes pseudoinsulata) เขา้มาจากทรนิิแดดและโตเบโก ผ่านเกาะกวม เมื่อ ค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529) 
และปลดปล่อยจนถึง ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) แต่ไม่พบว่าสามารถตัง้รกรากได้จนถึงทุกวนันี้ ล่าสุดมกีารน า
แมลงวนัท าปม tephritid gall fly (Cecidochares connexa) เขา้มาจากโคลมัเบยี ผ่านอนิโดนีเซยี และปลดปล่อย
เมือ่ ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) แต่กไ็มพ่บว่าสามารถตัง้รกรากไดเ้ช่นกนั 
 

4. ขีไ้ก่ยา่น (mile-a-minute หรอื bitter vine) ชนิด Mikania micrantha  เป็นพชืพืน้เมอืงในอเมรกิา
กลางและอเมรกิาใต้ พบในเอเชยีครัง้แรกสุดเมื่อ ค.ศ. 1884 ในฮ่องกง ในฟิจเิมื่อ ค.ศ. 1908 ในจนีเมื่อ ค.ศ. 
1910 ในอินเดยีเมื่อ ค.ศ. 1918 และพบเป็นพชืคลุมดนิในสวนยางพาราในมาเลเซยีเมื่อช่วงทศวรรษ 1950s 
(Day, 2015) ส่วนในประเทศไทย พบเจรญิเตบิโตปะปนอยู่กบัตน้ขีไ้ก่ย่านพืน้เมอืง Mikania cordata ในภาคใต้
ตามชายแดนทีต่ดิกบัมาเลเซยีในช่วงทศวรรษ 1980s ไม่มกีารระบาดมากนัก และไม่พบการระบาดในภาคอื่น
ของประเทศไทย จนกระทัง่ประมาณในช่วงต้นของทศวรรษ 1990s พบว่ามกีารระบาดเลก็น้อยครัง้แรกในวทิยา
เขตมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ และต่อมาเริม่รุกรานไปอย่างรวดเรว็ ปกคลุมต้นไมต่้าง ๆ ในตวัเมอืง     
จ.เชยีงใหม ่ในสวนล าไย ตน้ไมยราบยกัษ์ในพืน้ทีร่กรา้ง และ ตน้ไมต่้าง ๆ สองขา้งถนนไป อ. สะเมงิ และ พืน้ที่
ของอุทยานแห่งชาตดิอยสุเทพ-ปยุ 
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Cock (1982) รายงานว่าเพลี้ยไฟขี้ไก่ย่าน mikania thrips (Liohtrips mikaniae) ในทรินิแดดมี
ศกัยภาพสงูทีจ่ะสามารถน าไปใชค้วบคุม M. micrantha ได ้ต่อมา Cock et al. (2000) รายงานว่ามกีารน าเพลี้ย
ไฟ L. mikaniae เขา้ไปปลดปล่อยบนเกาะโซโลมอน เมือ่ ค.ศ. 1988 และมาเลเซยีเมือ่ ค.ศ. 1990 จงึคาดหวงัว่า
จะน าเขา้มาใช้ในประเทศไทยได้ แต่ปรากฏว่า L. mikaniae ไม่สามารถตัง้รกรากได้ ทัง้ในเกาะโซโลมอนและ
มาเลเซยี จงึต้องพกัโครงการไวก่้อนจนกว่าจะมตีวักระท าการควบคุมที่มปีระสทิธภิาพที่จะน าเขา้มาใช้ในการ
ควบคุมได้ในอนาคต ล่าสุด Day et al. (2018) เสนอให้มกีารน าราสนิม Puccinia spagazzizinii จากบราซิล       
เขา้มาใชใ้นอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง ซึง่ก่อนหน้านี้ มกีารปลดปล่อยราสนิมชนิดนี้ ในหลายพืน้ทีใ่นอนิเดยีและจนี 
แต่ไมพ่บว่าตัง้รกรากได ้และพบในใตห้วนัว่ามปีระสทิธภิาพสงูในการควบคุม M. micrantha     

 
5.3.12 การแพร่กระจาย (Distribution) 

การแพร่กระจายของศตัรูธรรมชาตขิองวชัพชืในเป้าหมาย ที่ได้น าเขา้มา ทดสอบความปลอดภยั 
เพาะเลี้ยงเพิม่ปรมิาณ ปลดปล่อยในภาคสนาม และสามารถตัง้ รกรากได้ดีพอสมควรแล้ว ควรที่จะท าการ
ปลดปล่อยให้แพร่กระจายในพื้นที่การระบาดของวชัพชืให้ครอบคุมกว้างขวางและทัว่ถงึให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ด าเนินการได้ ซึ่งอาจเป็นการใช้ตวัท าการควบคุมจากแหล่งเพาะเลี้ยงในห้องปฏบิตักิาร ( laboratory culture) 
หรอืเก็บรวบรวมจากภาคสนาม (field-collected materials) ในการปลดปล่อย ทัง้นี้การแพร่กระจายจะท าได้ดี
และมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ หากมคีวามรว่มมอืโดยองคก์รหรอืหน่วยงานทีม่สี่วนไดเ้สยีและมคีวามรบัผดิชอบ 
 

Wright (1997) กล่าวว่าเมื่อตัวกระท าการควบคุมผ่านการกักกัน และเริม่มกีารเพาะเลี้ยงเพิ่ม
ปรมิาณแลว้ มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปลดปล่อยในภาคสนาม เพื่อใหม้กีารตัง้รกรากอยา่งกวา้งขวาง โดยเรว็ทีสุ่ด
เท่าทีจ่ะเป็นได ้และจะตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพยีงพอในการด าเนินงาน และพรอ้มกนัไปควรมกีารเตรยีมการในการเฝ้า
ระวงัต่อไป เพื่อเป็นการวดัความส าเรจ็ของการปลดปล่อย และความคบืหน้าของการควบคุมในภาพรวม และ
การบรรลุผลของการแพรก่ระจายตวักระท าการควบคุมจะเป็นกุญแจไปสู่ความส าเรจ็ของโครงการดว้ย 
 

การแพรก่ระจายเป็นกระบวนการสนับสนุนการตัง้รกรากของตวักระท าการควบคุมอย่างกวา้งขวาง  
แงม่มุของกระบวนการแพรก่ระจายทีส่ าคญัคอื 1) การเลอืกพืน้ทีส่ าหรบัการปลดปล่อยขนาดใหญ่และขนาดเลก็ 
และ 2) การบรรจุ การจดัส่ง และวธิกีารปลดปล่อยตวักระท าการควบคุมให้เป็นอิสระ ( liberation) หรอื การ
ปลดปล่อย (release) 

 
 
 
 
 

 



168 
 

 

S. cucullata ในประเทศไทย มกีารส ารวจพบว่าดว้งงวง Bagous sp. (Coleoptera: Erirhinidae) มศีกัยภาพทีจ่ะ
น ามาใช้ในการควบคุมแบบเพิ่มขยาย (Augmentative biological control) ได้ (Nasaree, 1986) แต่มิได้
ด าเนินการต่อ และมกีารน าดว้งงวง Cyrtobagous salviniae (Coleoptera: Erirhinidae) เขา้มาจากออสเตรเลยี
เพื่อการทดสอบ เมื่อ พ.ศ. 2530 และพบว่า C. salviniae ไม่สามารถกินและเจริญเติบโตบนจอกหูหนู             
S. cucullata ได ้แต่จากการที่ในปัจจุบนัเริม่มกีารเริม่ขยายพืน้ทีก่ารระบาดของจอกหูหนูยกัษ์ S. molesta มาก
ขึ้น จนถึงแหล่งน ้าในภาคกลางตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา จงึน่าที่จะมกีารน าด้วงงวง C. salviniae จาก
ออสเตรเลยีเขา้มาใชค้วบคุมจอกหหูนูยกัษ์ เพื่อมใิหร้ะบาดรนุแรงในอนาคต 
 

3. สาบเสอื (Siam weed, Chromolaena odorata) เป็นพชืพืน้เมอืงของอเมรกิากลาง Bennett and 
Rao (1968) และ McFadyen (1988) รายงานว่าสาบเสอืติดมากบัน ้าอบัเฉา (ballast water) ในเรอืจากเวสต์
อินดสี โดยพบในสงิคโปร์และมาเลเซยีในช่วงทศวรรษ 1920s  (ระหว่าง พ.ศ. 2453-2472) แต่ Kerr (1931) 
รายงานว่ามกีารพบที่จงัหวดัจนัทบุรตีัง้แต่ยงัอยู่ภายใต้การครอบครองของฝรัง่เศส เมื่อราว ค.ศ. 1893 (พ.ศ. 
2436) ในการควบคุมต้นสาบเสอืในประเทศไทย มกีารน าหนอนแมลงวนักนิยอด agromyzid shoot-tip borer 
(Melanagromyza eupatoriella) เขา้มาจากทรนิิแดดและโตเบโกโดยตรง และปลดปล่อยเมื่อ ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 
2520) พบว่าตัง้รกรากได้ แต่การควบคุมอยู่ในระดบัเลก็น้อยไม่ส าคญั ต่อมามกีารน าหนอนผเีสื้อ tiger moth 
(Pareuchaetes pseudoinsulata) เขา้มาจากทรนิิแดดและโตเบโก ผ่านเกาะกวม เมื่อ ค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529) 
และปลดปล่อยจนถึง ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) แต่ไม่พบว่าสามารถตัง้รกรากได้จนถึงทุกวนันี้ ล่าสุดมกีารน า
แมลงวนัท าปม tephritid gall fly (Cecidochares connexa) เขา้มาจากโคลมัเบยี ผ่านอนิโดนีเซยี และปลดปล่อย
เมือ่ ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) แต่กไ็มพ่บว่าสามารถตัง้รกรากไดเ้ช่นกนั 
 

4. ขีไ้ก่ยา่น (mile-a-minute หรอื bitter vine) ชนิด Mikania micrantha  เป็นพชืพืน้เมอืงในอเมรกิา
กลางและอเมรกิาใต้ พบในเอเชยีครัง้แรกสุดเมื่อ ค.ศ. 1884 ในฮ่องกง ในฟิจเิมื่อ ค.ศ. 1908 ในจนีเมื่อ ค.ศ. 
1910 ในอินเดยีเมื่อ ค.ศ. 1918 และพบเป็นพชืคลุมดนิในสวนยางพาราในมาเลเซยีเมื่อช่วงทศวรรษ 1950s 
(Day, 2015) ส่วนในประเทศไทย พบเจรญิเตบิโตปะปนอยู่กบัตน้ขีไ้ก่ย่านพืน้เมอืง Mikania cordata ในภาคใต้
ตามชายแดนทีต่ดิกบัมาเลเซยีในช่วงทศวรรษ 1980s ไม่มกีารระบาดมากนัก และไม่พบการระบาดในภาคอื่น
ของประเทศไทย จนกระทัง่ประมาณในช่วงต้นของทศวรรษ 1990s พบว่ามกีารระบาดเลก็น้อยครัง้แรกในวทิยา
เขตมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ และต่อมาเริม่รุกรานไปอย่างรวดเรว็ ปกคลุมต้นไมต่้าง ๆ ในตวัเมอืง     
จ.เชยีงใหม ่ในสวนล าไย ตน้ไมยราบยกัษ์ในพืน้ทีร่กรา้ง และ ตน้ไมต่้าง ๆ สองขา้งถนนไป อ. สะเมงิ และ พืน้ที่
ของอุทยานแห่งชาตดิอยสุเทพ-ปยุ 
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Cock (1982) รายงานว่าเพลี้ยไฟขี้ไก่ย่าน mikania thrips (Liohtrips mikaniae) ในทรินิแดดมี
ศกัยภาพสงูทีจ่ะสามารถน าไปใชค้วบคุม M. micrantha ได ้ต่อมา Cock et al. (2000) รายงานว่ามกีารน าเพลี้ย
ไฟ L. mikaniae เขา้ไปปลดปล่อยบนเกาะโซโลมอน เมือ่ ค.ศ. 1988 และมาเลเซยีเมือ่ ค.ศ. 1990 จงึคาดหวงัว่า
จะน าเขา้มาใช้ในประเทศไทยได้ แต่ปรากฏว่า L. mikaniae ไม่สามารถตัง้รกรากได้ ทัง้ในเกาะโซโลมอนและ
มาเลเซยี จงึต้องพกัโครงการไวก่้อนจนกว่าจะมตีวักระท าการควบคุมที่มปีระสทิธภิาพที่จะน าเขา้มาใช้ในการ
ควบคุมได้ในอนาคต ล่าสุด Day et al. (2018) เสนอให้มกีารน าราสนิม Puccinia spagazzizinii จากบราซิล       
เขา้มาใชใ้นอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง ซึง่ก่อนหน้านี้ มกีารปลดปล่อยราสนิมชนิดนี้ ในหลายพืน้ทีใ่นอนิเดยีและจนี 
แต่ไมพ่บว่าตัง้รกรากได ้และพบในใตห้วนัว่ามปีระสทิธภิาพสงูในการควบคุม M. micrantha     

 
5.3.12 การแพร่กระจาย (Distribution) 

การแพร่กระจายของศตัรูธรรมชาตขิองวชัพชืในเป้าหมาย ที่ได้น าเขา้มา ทดสอบความปลอดภยั 
เพาะเลี้ยงเพิม่ปรมิาณ ปลดปล่อยในภาคสนาม และสามารถตัง้ รกรากได้ดีพอสมควรแล้ว ควรที่จะท าการ
ปลดปล่อยให้แพร่กระจายในพื้นที่การระบาดของวชัพชืให้ครอบคุมกว้างขวางและทัว่ถงึให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ด าเนินการได้ ซึ่งอาจเป็นการใช้ตวัท าการควบคุมจากแหล่งเพาะเลี้ยงในห้องปฏบิตักิาร ( laboratory culture) 
หรอืเก็บรวบรวมจากภาคสนาม (field-collected materials) ในการปลดปล่อย ทัง้นี้การแพร่กระจายจะท าได้ดี
และมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ หากมคีวามรว่มมอืโดยองคก์รหรอืหน่วยงานทีม่สี่วนไดเ้สยีและมคีวามรบัผดิชอบ 
 

Wright (1997) กล่าวว่าเมื่อตัวกระท าการควบคุมผ่านการกักกัน และเริม่มกีารเพาะเลี้ยงเพิ่ม
ปรมิาณแลว้ มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปลดปล่อยในภาคสนาม เพื่อใหม้กีารตัง้รกรากอยา่งกวา้งขวาง โดยเรว็ทีสุ่ด
เท่าทีจ่ะเป็นได ้และจะตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพยีงพอในการด าเนินงาน และพรอ้มกนัไปควรมกีารเตรยีมการในการเฝ้า
ระวงัต่อไป เพื่อเป็นการวดัความส าเรจ็ของการปลดปล่อย และความคบืหน้าของการควบคุมในภาพรวม และ
การบรรลุผลของการแพรก่ระจายตวักระท าการควบคุมจะเป็นกุญแจไปสู่ความส าเรจ็ของโครงการดว้ย 
 

การแพรก่ระจายเป็นกระบวนการสนับสนุนการตัง้รกรากของตวักระท าการควบคุมอย่างกวา้งขวาง  
แงม่มุของกระบวนการแพรก่ระจายทีส่ าคญัคอื 1) การเลอืกพืน้ทีส่ าหรบัการปลดปล่อยขนาดใหญ่และขนาดเลก็ 
และ 2) การบรรจุ การจดัส่ง และวธิกีารปลดปล่อยตวักระท าการควบคุมให้เป็นอิสระ ( liberation) หรอื การ
ปลดปล่อย (release) 
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         1. การเลือกพื้นท่ีเพ่ือการปลดปล่อย  (Selection of release sites) 

พื้นที่เพื่อการปลดปล่อย (release sites) ควรมทีัง้เป็นพืน้ที่ส าหรบัการปลดปล่อยขนาดใหญ่และ
พืน้ทีข่นาดเลก็ พืน้ทีส่ าหรบัการปลดปล่อยขนาดใหญ่ควรเป็นพื้นทีท่ี่มคีวามเหมาะสมทัง้ทางดา้นสภาพดนิฟ้า
อากาศ สภาพทางนิเวศวทิยา และ การกระจายตวั (dispersal) ของตวักระท าการควบคุมด้วย เพื่อที่ให้เป็น
แหล่งทีอ่ยู่ทีค่่อนขา้งจะถาวรของตวัท าการควบคุม และเป็นแหล่งทีเ่ราสามารถกลบัเขา้ไปท าการรวบรวมตวัท า
การควบคุมในภายหลงั เพื่อทีจ่ะน าไปใชป้ลดปล่อยใหแ้พร่กระจายต่อ ในแหล่งอื่นในอนาคตดว้ย พืน้ทีด่งักล่าว
ควรเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นการดแูลของเจา้ของพืน้ทีห่รอืเจา้หน้าทีข่องรฐัพอสมควร 
 

ในการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีในประเทศไทย ในขัน้ต้นมีการน าด้วงงวงผักตบชวา 
Neochetina eichhorniae ประมาณ 1,000 ตวั เขา้มาจากอารเ์จนตินาผ่านฟลอรดิา เมื่อ พ.ศ. 2520 เมื่อผ่าน
การทดสอบความปลอดภยัดแีลว้ เริม่มกีารปลดปล่อยในภาคสนามเมื่อ พ.ศ. 2522 โดยในขัน้ต้นนอกจากการ
ปลดปล่อยในสระน ้าทีม่ผีกัตบชวาในพืน้ทีข่องมหาวยิาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน และบรเิวณรายรอบ ซึง่ใชเ้ป็น
แหล่งเพาะเลีย้งและขยายพนัธุข์องดว้งโดยปรยิายแลว้ ยงัมกีารปลดปล่อยทีห่นองน ้าขนาดเลก็ ซึง่ในปัจจุบนัมี
การพัฒนาพื้นที่กลายเป็นตลาดสวนจตุจักรและสถานีขนส่งหมอชิต 2 ไปแล้วนั ้น และ ที่บึงมักกะสัน               
ในกรงุเทพฯ 
 

ต่อจากนัน้ เมื่อดว้งงวงสามารถตัง้รกรากไดด้ ีและขยายพนัธุเ์ป็นจ านวนมากและเพยีงพอแลว้ จงึ
ท าการเก็บรวบรวมด้วงตวัเตม็วยัไปปลดปล่อยในแหล่งน ้าขนาดใหญ่ที่มกีารระบาดของผกัตบชวาทัว่ประเทศ 
เช่น ที่กว๊านพะเยา อ. เมอืง จ. พะเยา และอ่างเก็บน ้าเขื่อนภูมพิล อ.สามเงา  จ.ตาก ในภาคเหนือ ที่บงึสไีฟ     
อ. เมอืง จ. พจิติร บงึบอระเพด็ อ. เมอืง จ. นครสวรรค ์และอ่างเกบ็น ้าคลองเพรยีว อ. เมอืง จ. สระบุร ีในภาค
กลาง ทีห่นองกองแกว้ อ. ชนบท จ. ขอนแก่น และ หนองหาร อ. เมอืง จ. สกลนคร ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และทีท่ะเลน้อย อ. ควนขนุน จ. พทัลุง ระหว่างปี พ.ศ. 2523 จนครบทุกพืน้ทีใ่น พ.ศ. 2525  
 

อน่ึง นอกจากบ่อเพาะเลี้ยงดว้งงวงผกัตบชวา ทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน มกีารจดัท า
บ่อเพาะเลีย้งดว้งงวงผกัตบชวา ไวท้ีม่หาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และ สถาบนัเทคโนโลยกีารเกษตรแม่โจ ้ซึง่ปัจจุบนั
คอืมหาวทิยาลยัแม่โจ ้จ. เชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัขอนแก่น จ. ขอนแก่น และ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์อ. 
หาดใหญ่    จ. สงขลา เพื่อใชเ้ป็นเป็นแหล่งส ารองไวด้ว้ย ต่อจากนัน้ มกีารรวบรวมดว้งจากแหล่งน ้าต่าง ๆ และ
บ่อเพาะเลีย้งเหล่านี้ ไปท าการปลดปล่อยในพืน้ทีต่ามล าคลอง ล าน ้า แม่น ้า หว้ยหนองคลองบงึ บ่อยมืตามทาง
หลวง แหล่งน ้า และอ่างเกบ็น ้าต่าง ๆ ทีพ่บว่ามผีกัตบชวาระบาดอยู่ทัว่ประเทศ มกีารปลดปล่อยทีต่่อเนื่องกนั
อย่างสม ่าเสมอตัง้แต่นัน้เป็นต้นมาจนถงึ พ.ศ. 2544 ไม่มกีารปลดปล่อยเพิม่เตมิอกี จนเราสามารถทีจ่ะพบดว้ง
งวงลงท าลายผกัตบชวา ไมม่ากกน้็อยทัว่ทุกแหล่งน ้าทัว่ประเทศจนถงึทุกวนัน้ี 
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เช่นเดยีวกนัในการควบคุมต้นไมยราบยกัษ์โดยชวีวธิ ีประเทศไทยน าดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์
สองชนิดคอื Acanthoscelides puniceus และ A. quadridentatus) เขา้มาจากเมก็ซโิกผ่านออสเตรเลยี เมือ่ พ.ศ. 
2526 และ เริม่ปลดปล่อยใหต้ัง้รกรากและแพร่กระจายออกไปในพืน้ทีข่นาดใหญ่ โดยเริม่ตัง้แต่ พ.ศ. 2527 และ
มกีารปลดปล่อยในพืน้ทีข่นาดทีเ่ลก็ลงมา ทีต่่อเนื่องกนัอย่างสม ่าเสมอ ในพืน้ทีท่ีม่กีารระบาดของไมยราบยกัษ์
ทัว่ประเทศ ตัง้แต่นัน้มาจนถงึ พ.ศ. 2544 แลว้หยุดการปลดปล่อยเพิม่เตมิ ในปัจจบุนัเราจะพบดว้งเจาะเมลด็
ไมยราบยกัษ์อยูใ่นทุกพืน้ทีท่ีม่ไีมยราบยกัษ์ระบาดอยู่ 
 

ในขัน้ต้น พืน้ทีข่นาดใหญ่ทีเ่ลอืกมาใชใ้นการปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์มสีามพื้นที่คอื 
ภาคเหนือที่จ ังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย  ภาคกลางที่ อ. เมือง จ.สระบุรี และภาคใต้ที่ อ. สุไหงโกลก            
จ. นราธวิาส 
 

การเลอืกภาคเหนือใน จ. เชยีงใหม ่และ จ. เชยีงราย เป็นพืน้ทีห่ลกัขนาดใหญ่ เพื่อการปลดปล่อย
ด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยกัษ์ เพราะว่ามกีารน าไมยราบยกัษ์จากอินโดนี เซียเข้ามาใช้เป็นพืชปุ๋ ยสด (green 
manure) ในไร่ยาสูบใน อ. แม่แตง จ.เชยีงใหม่ เมื่อประมาณ พ.ศ. 2495 และเป็นจุดเริม่ต้นของการระบาดของ
ไมยราบยกัษ์ในประเทศไทย เป็นการปลดปล่อยบนพื้นที่ทีว่่างเปล่าไม่มกีารใช้ท าประโยชน์ ทีป่ล่อยทิง้ไว้ให้มี
การระบาดของตน้ไมยราบยกัษ์ อยา่งประปรายหรอือยา่งหนาแน่น ในตวั จ.เชยีงใหม ่สองขา้งทางของทางหลวง
หมายเลข 107 จาก จ.เชยีงใหม่ผ่าน อ. แม่รมิ ถงึ อ. แม่แตง ทางหลวงหมายเลข 1001 จาก จ. เชยีงใหม่ถงึ     
อ. พรา้ว ทางหลวงหมายเลข 118 จาก จ. เชยีงใหม่ผ่านดอยสะเกด็ ถงึ อ.แม่สรวย จ. เชยีงราย และสองขา้ง
ทางหลวงหมายเลข 1 จากตวั จ. เชยีงรายถงึ อ. แม่สาย จ. เชยีงราย และทางหลวงหมายเลข 1016 แยกจาก
ทางหลวงหมายเลข 1 จาก จ.เชยีงราย ที ่อ. แมจ่นั ถงึ อ. เชยีงแสน จ. เชยีงราย 
 

การเลือกพื้นที่เพื่อการปลดปล่อยในภาคกลาง ที่อ่างเก็บน ้าคลองเพรียว อ. เมอืง  จ. สระบุรี 
เพราะว่าในสมยัช่วง พ.ศ. 2527 นัน้ ไม่มกีารระบาดของไมยราบยกัษ์ในพื้นที่อื่น นอกจากในภาคเหนือ และ
พบว่ามกีารระบาดที่อ่างเก็บน ้ าคลองเพรียว ซึ่งคาดได้ว่าเกิดมาจากการที่ ยานพาหนะและรถบรรทุกจาก
ภาคเหนือ ทีจ่ะเขา้ไปสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่ในขณะนัน้ยงัต้องใชถ้นนมติรภาพเป็นหลกั จะมาแวะพกั
และท าความสะอาดยานพาหนะและรถทีจุ่ดนี้ ท าให้เมลด็ไมยราบยกัษ์ทีต่ดิยานพาหนะมาด้วย สะสมและงอก
เจรญิเตบิโตและระบาดอยู่มากมายตามรมิอ่างเก็บน ้า โดยหวงัว่าการปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ทีจุ่ดนี้ อาจช่วย
ลดการระบาดต่อในพืน้ทีอ่ื่น ๆ ในภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดบ้า้ง ไมม่ากกน้็อย   
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         1. การเลือกพื้นท่ีเพ่ือการปลดปล่อย  (Selection of release sites) 

พื้นที่เพื่อการปลดปล่อย (release sites) ควรมทีัง้เป็นพืน้ที่ส าหรบัการปลดปล่อยขนาดใหญ่และ
พืน้ทีข่นาดเลก็ พืน้ทีส่ าหรบัการปลดปล่อยขนาดใหญ่ควรเป็นพื้นทีท่ี่มคีวามเหมาะสมทัง้ทางดา้นสภาพดนิฟ้า
อากาศ สภาพทางนิเวศวทิยา และ การกระจายตวั (dispersal) ของตวักระท าการควบคุมด้วย เพื่อที่ให้เป็น
แหล่งทีอ่ยู่ทีค่่อนขา้งจะถาวรของตวัท าการควบคุม และเป็นแหล่งทีเ่ราสามารถกลบัเขา้ไปท าการรวบรวมตวัท า
การควบคุมในภายหลงั เพื่อทีจ่ะน าไปใชป้ลดปล่อยใหแ้พร่กระจายต่อ ในแหล่งอื่นในอนาคตดว้ย พืน้ทีด่งักล่าว
ควรเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นการดแูลของเจา้ของพืน้ทีห่รอืเจา้หน้าทีข่องรฐัพอสมควร 
 

ในการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีในประเทศไทย ในขัน้ต้นมีการน าด้วงงวงผักตบชวา 
Neochetina eichhorniae ประมาณ 1,000 ตวั เขา้มาจากอารเ์จนตนิาผ่านฟลอรดิา เมื่อ พ.ศ. 2520 เมื่อผ่าน
การทดสอบความปลอดภยัดแีลว้ เริม่มกีารปลดปล่อยในภาคสนามเมื่อ พ.ศ. 2522 โดยในขัน้ต้นนอกจากการ
ปลดปล่อยในสระน ้าทีม่ผีกัตบชวาในพืน้ทีข่องมหาวยิาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน และบรเิวณรายรอบ ซึง่ใชเ้ป็น
แหล่งเพาะเลีย้งและขยายพนัธุข์องดว้งโดยปรยิายแลว้ ยงัมกีารปลดปล่อยทีห่นองน ้าขนาดเลก็ ซึง่ในปัจจุบนัมี
การพัฒนาพื้นที่กลายเป็นตลาดสวนจตุจักรและสถานีขนส่งหมอชิต 2 ไปแล้วนั ้น และ ที่บึงมักกะสัน               
ในกรงุเทพฯ 
 

ต่อจากนัน้ เมื่อดว้งงวงสามารถตัง้รกรากไดด้ ีและขยายพนัธุเ์ป็นจ านวนมากและเพยีงพอแลว้ จงึ
ท าการเก็บรวบรวมด้วงตวัเตม็วยัไปปลดปล่อยในแหล่งน ้าขนาดใหญ่ที่มกีารระบาดของผกัตบชวาทัว่ประเทศ 
เช่น ที่กว๊านพะเยา อ. เมอืง จ. พะเยา และอ่างเก็บน ้าเขื่อนภูมพิล อ.สามเงา  จ.ตาก ในภาคเหนือ ที่บงึสไีฟ     
อ. เมอืง จ. พจิติร บงึบอระเพด็ อ. เมอืง จ. นครสวรรค ์และอ่างเกบ็น ้าคลองเพรยีว อ. เมอืง จ. สระบุร ีในภาค
กลาง ทีห่นองกองแกว้ อ. ชนบท จ. ขอนแก่น และ หนองหาร อ. เมอืง จ. สกลนคร ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และทีท่ะเลน้อย อ. ควนขนุน จ. พทัลุง ระหว่างปี พ.ศ. 2523 จนครบทุกพืน้ทีใ่น พ.ศ. 2525  
 

อนึ่ง นอกจากบ่อเพาะเลี้ยงดว้งงวงผกัตบชวา ทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน มกีารจดัท า
บ่อเพาะเลีย้งดว้งงวงผกัตบชวา ไวท้ีม่หาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และ สถาบนัเทคโนโลยกีารเกษตรแม่โจ ้ซึง่ปัจจุบนั
คอืมหาวทิยาลยัแม่โจ ้จ. เชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัขอนแก่น จ. ขอนแก่น และ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์อ. 
หาดใหญ่    จ. สงขลา เพื่อใชเ้ป็นเป็นแหล่งส ารองไวด้ว้ย ต่อจากนัน้ มกีารรวบรวมดว้งจากแหล่งน ้าต่าง ๆ และ
บ่อเพาะเลีย้งเหล่านี้ ไปท าการปลดปล่อยในพืน้ทีต่ามล าคลอง ล าน ้า แม่น ้า หว้ยหนองคลองบงึ บ่อยมืตามทาง
หลวง แหล่งน ้า และอ่างเกบ็น ้าต่าง ๆ ทีพ่บว่ามผีกัตบชวาระบาดอยู่ทัว่ประเทศ มกีารปลดปล่อยทีต่่อเนื่องกนั
อย่างสม ่าเสมอตัง้แต่นัน้เป็นต้นมาจนถงึ พ.ศ. 2544 ไม่มกีารปลดปล่อยเพิม่เตมิอกี จนเราสามารถทีจ่ะพบดว้ง
งวงลงท าลายผกัตบชวา ไมม่ากกน้็อยทัว่ทุกแหล่งน ้าทัว่ประเทศจนถงึทุกวนัน้ี 
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เช่นเดยีวกนัในการควบคุมต้นไมยราบยกัษ์โดยชวีวธิ ีประเทศไทยน าดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์
สองชนิดคอื Acanthoscelides puniceus และ A. quadridentatus) เขา้มาจากเมก็ซโิกผ่านออสเตรเลยี เมือ่ พ.ศ. 
2526 และ เริม่ปลดปล่อยใหต้ัง้รกรากและแพร่กระจายออกไปในพืน้ทีข่นาดใหญ่ โดยเริม่ตัง้แต่ พ.ศ. 2527 และ
มกีารปลดปล่อยในพืน้ทีข่นาดทีเ่ลก็ลงมา ทีต่่อเนื่องกนัอย่างสม ่าเสมอ ในพืน้ทีท่ีม่กีารระบาดของไมยราบยกัษ์
ทัว่ประเทศ ตัง้แต่นัน้มาจนถงึ พ.ศ. 2544 แลว้หยุดการปลดปล่อยเพิม่เตมิ ในปัจจบุนัเราจะพบดว้งเจาะเมลด็
ไมยราบยกัษ์อยูใ่นทุกพืน้ทีท่ีม่ไีมยราบยกัษ์ระบาดอยู่ 
 

ในขัน้ต้น พืน้ทีข่นาดใหญ่ทีเ่ลอืกมาใชใ้นการปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์มสีามพื้นที่คอื 
ภาคเหนือที่จ ังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย  ภาคกลางที่ อ. เมือง จ.สระบุรี และภาคใต้ที่ อ. สุไหงโกลก            
จ. นราธวิาส 
 

การเลอืกภาคเหนือใน จ. เชยีงใหม ่และ จ. เชยีงราย เป็นพืน้ทีห่ลกัขนาดใหญ่ เพื่อการปลดปล่อย
ด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยกัษ์ เพราะว่ามกีารน าไมยราบยกัษ์จากอินโดนี เซียเข้ามาใช้เป็นพืชปุ๋ ยสด (green 
manure) ในไร่ยาสูบใน อ. แม่แตง จ.เชยีงใหม่ เมื่อประมาณ พ.ศ. 2495 และเป็นจุดเริม่ต้นของการระบาดของ
ไมยราบยกัษ์ในประเทศไทย เป็นการปลดปล่อยบนพื้นที่ทีว่่างเปล่าไม่มกีารใช้ท าประโยชน์ ทีป่ล่อยทิง้ไว้ให้มี
การระบาดของตน้ไมยราบยกัษ์ อยา่งประปรายหรอือยา่งหนาแน่น ในตวั จ.เชยีงใหม ่สองขา้งทางของทางหลวง
หมายเลข 107 จาก จ.เชยีงใหม่ผ่าน อ. แม่รมิ ถงึ อ. แม่แตง ทางหลวงหมายเลข 1001 จาก จ. เชยีงใหม่ถงึ     
อ. พรา้ว ทางหลวงหมายเลข 118 จาก จ. เชยีงใหม่ผ่านดอยสะเกด็ ถงึ อ.แม่สรวย จ. เชยีงราย และสองขา้ง
ทางหลวงหมายเลข 1 จากตวั จ. เชยีงรายถงึ อ. แม่สาย จ. เชยีงราย และทางหลวงหมายเลข 1016 แยกจาก
ทางหลวงหมายเลข 1 จาก จ.เชยีงราย ที ่อ. แมจ่นั ถงึ อ. เชยีงแสน จ. เชยีงราย 
 

การเลือกพื้นที่เพื่อการปลดปล่อยในภาคกลาง ที่อ่างเก็บน ้าคลองเพรียว อ. เมอืง  จ. สระบุรี 
เพราะว่าในสมยัช่วง พ.ศ. 2527 นัน้ ไม่มกีารระบาดของไมยราบยกัษ์ในพื้นที่อื่น นอกจากในภาคเหนือ และ
พบว่ามกีารระบาดที่อ่างเก็บน ้ าคลองเพรียว ซึ่งคาดได้ว่าเกิดมาจากการที่ ยานพาหนะและรถบรรทุกจาก
ภาคเหนือ ทีจ่ะเขา้ไปสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่ในขณะนัน้ยงัต้องใชถ้นนมติรภาพเป็นหลกั จะมาแวะพกั
และท าความสะอาดยานพาหนะและรถทีจุ่ดนี้ ท าให้เมลด็ไมยราบยกัษ์ทีต่ดิยานพาหนะมาด้วย สะสมและงอก
เจรญิเตบิโตและระบาดอยู่มากมายตามรมิอ่างเก็บน ้า โดยหวงัว่าการปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ทีจุ่ดนี้ อาจช่วย
ลดการระบาดต่อในพืน้ทีอ่ื่น ๆ ในภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดบ้า้ง ไมม่ากกน้็อย   
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ส่วนการเลอืกพื้นที่เพื่อการปลดปล่อยในภาคใต้ ที่ อ. สุไหงโก-ลก จ. นราธวิาส นัน้ เพราะว่า
ในช่วง พ.ศ. 2527 เช่นกนั ไมม่กีารระบาดของไมยราบยกัษ์ในประเทศไทย นอกจากในภาคเหนือและทีอ่่างเก็บ
น ้าคลองเพรยีว จ. สระบุรเีท่านัน้ ไม่พบการะบาดจากภาคกลางจนถงึชายแดนไทย-มาเลเซยี ที ่อ. สุไหงโก-ลก 
จ. นราธวิาส และพบว่าเป็นการระบาดของไมยราบยกัษ์ที ่รุกรานเขา้มาจากเมอืงโกตาบาร ูรฐักลนัตนั ประเทศ
มาเลเซยี ซึง่มกีารระบาดมากเช่นเดยีวกนักบัการระบาดใน จ. เชยีงใหม ่โดยคาดว่าการปลดปล่อยบนพืน้ทีก่าร
ระบาดซึ่งไม่ไกลนัก จากด่านสุไหงโก-ลก และรมิฝัง่แม่น ้าโก-ลก ด้านฝัง่ไทย อาจช่วยลดการระบาดเขา้มาใน
ภาคใต้ของประเทศไทยได้บ้าง อนึ่ง ในช่วงปีเดยีวกนั พบว่ามกีารระบาดของไมยราบยกัษ์มากในพื้นที่รอบ
สนามบนิชางง ี(Changi Airport) ในสงิคโปร ์และเหมอืงดบีุกรา้งในมาเลเซยี อนัเป็นการระบาดที่คงจะลามเข้า
มาจากอนิโดนีเซยี ซึง่เป็นการระบาดทีล่ามเขา้มาจากเมอืง Darwin, Northern Territory ประเทศออสเตรเลยี ซึง่
พบเป็นครัง้แรกในสวนพฤกษศาสตรข์องเมอืงดารว์นิ เมือ่ประมาณ 20 ปี ก่อน ค.ศ. 1891 (พ.ศ. 2434) จากการ
น าเขา้ซึง่อาจโดยตัง้ใจหรอืไมต่ัง้ใจกไ็ด้ (Ian Miller, pers. com.) 
 

ส่วนการเลือกพื้นที่เพื่อการปลดปล่อยขนาดเล็ก อาจจะเป็นพื้นที่ที่มกีารระบาดของวัชพืชใน
เป้าหมาย ทีม่คีวามปลอดภยัในการเขา้ถงึและเขา้ไปปฏบิตังิานไดง้า่ยพอสมควร แต่ไม่ว่าจะเป็นการปลดปล่อย
ขนาดใหญ่หรอืขนาดเลก็ ควรตรวจสอบทัง้คุณภาพและความเหมาะสมของวชัพชืส าหรบัตวัท าการควบคุมในแต่
ละพืน้ที ่ทีจ่ะท าการปลดปล่อยดว้ย 

 
          2. การบรรจ ุการจดัส่ง และการปลดปล่อย (Packaging, shipment and release) 
         

ตวัท าการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีส่วนใหญ่จะเป็นแมลงศตัรูธรรมชาติของวชัพืชในเป้าหมาย 
ดงันัน้การเลอืกระยะของการเจรญิเตบิโตทีเ่หมาะสม ทีจ่ะต้องมกีารบรรจุและการจดัส่งเพื่อการน าไปปลดปล่อย
ในภาคสนาม มคีวามส าคญัมาก ขอ้พจิารณาทีเ่ราจะตอ้งน ามาดแูล จะขึน้อยูก่บั 
 

1) ชวีวทิยาและระยะการเจรญิเตบิโต 
2) ความสามารถทีจ่ะทนทานต่อการบรรจ ุและการขนส่ง 
3) ระยะเวลาของการจดัส่งและการเดนิทาง และ 
4) การจดัส่งเป็นการส่งเพื่อน าไปเป็นแหล่งเพาะเลีย้งเบือ้งตน้ (starter culture)                     

หรอืเพื่อการน าไปปลดปล่อยทนัทใีนภาคสนาม 
 

ทัง้นี้การบรรจุและการจดัส่ง ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศจะตอ้งมกีารพจิารณาอย่างรอบคอบ 
ว่าเป็นตวักระท าการควบคุมในระยะใดของการเจรญิเตบิโต เช่น ระยะไข ่หรอืระยะตวัอ่อน หรอืระยะดกัแด ้หรอื
ระยะตวัเตม็วยั ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งภาคพืน้ดนิหรอืทางอากาศกต็าม ซึง่จะแตกต่างกนัไปตามชนิดของแมลง
และส่วนของวชัพชืทีเ่ป็นอาหารของตวัอ่อนและตวัเตม็วยั 
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สรปุ (Conclusion) 
 

การน าชีวินทรีย์ที่เป็นศัตรูธรรมชาติของวัชพืชจากท้องถิ่นเดิมที่เป็นแหล่งก าเนิดของวชัพืช          
ในเป้าหมาย มาใชใ้นการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีจะใหป้ระโยชน์และผลการควบคุมทีด่อีย่างมาก ถ้าในทอ้งถิน่
นัน้ขาดศตัรธูรรมชาตทิี่มปีระสทิธภิาพ และถ้าทีใ่ดได้มศีตัรธูรรมชาตทิี่มปีระสทิธภิาพดอียู่แลว้ กค็วรทีจ่ะได้มี
การอนุรกัษ์และการดูแลปกปักรกัษาศตัรธูรรมชาตเิหล่านัน้ไวใ้หด้ดีว้ย ในปัจจุบนัวชัพชืมากกว่า 75 ชนิด ไดม้ี
การใช้การควบคุมโดยชวีวธิีแบบคลาสสกิ ที่ได้รบัผลเป็นที่น่าพอใจและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และทุกปีจ านวน
โครงการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีไดข้ยายมากขึน้ตลอดมา โครงการใดกต็ามทีไ่ดร้บัความส าเรจ็ในประเทศหนึ่ง
กจ็ะมกีารน าไปใชใ้นประเทศอื่น ๆ ตามกนัไป เป็น “โครงการส่งต่อ” หรอื “โครงการถ่ายทอด” (transfer projects
) จากประเทศหนึ่งน าเขา้ไปใช้ในประเทศอื่น (DeBach, 1964b) เช่นโครงการควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา 
ซึ่งได้รบัผลดใีนออสเตรเลยีก็ได้ถูกน าไปใช้ในฮาวาย แอฟรกิาใต้ และประเทศอื่น ๆ มากกว่า 10 ประเทศ 
โครงการควบคุมผกากรองโดยแมลง 8 ชนิดในฮาวาย ได้มกีารน าแมลงจากฮาวายเข้าไปใช้ด าเนินงานใน         
11 ประเทศ การใชด้ว้งงวงควบคุมผกัตบชวาซึง่ไดร้บัผลดใีนฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา และในออสเตรเลยี กไ็ดม้ี
การน าไปใชใ้นหลายประเทศในเอเชยีและแอฟรกิา รวมทัง้ในประเทศไทย ซึง่เมือ่ไดร้บัผลด ีประเทศไทยกไ็ดร้บั
การขอรอ้งใหส้่งด้วงงวงผกัตบชวาไปทดลองใช้ และปลดปล่อยในอนิโดนีเซีย อนิเดยี ศรลีงักา เวยีดนาม จนี 
ไต้หวนั และฟิลปิปินส ์เช่นเดยีวกบัการใชท้ีด่ว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ จากเมก็ซโิกในออสเตรเลยีและประเทศ
ไทย ซึง่มกีารด าเนินงานพรอ้มกนัไป แต่ไม่ไดร้บัผลดเีท่าทีค่วรในออสเตรเลยี ส่วนในประเทศไทยไดร้บัผลที่ดี
มาก ทัง้ ๆ ทีน่ าเขา้มาใชพ้รอ้มกนักต็าม ท าใหอ้อสเตรเลยีตอ้งขอน าเขา้ดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์จากประเทศ
ไทยกลบัไปใช้ในออสเตรเลยี เพื่อเสรมิผลงานของด้วงอีกค ารบหนึ่งในออสเตรเลยี  (W. Forno, pers. com.)  
รวมไปถงึการควบคุมจอกโดยการใชผ้เีสือ้หนอนจอกในประเทศไทย ซึง่ไดร้บัผลดแีละไดม้กีารน าหนอนจอกจาก
ประเทศไทย เขา้ไปใช้และปลดปล่อยในฟลอรดิา ประเทศสหรฐัอเมรกิา เพื่อไปใช้ควบคุมจอก ซึ่งผลของการ
ด าเนินงานของโครงการเหล่านี้ ไดเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ชดัแลว้ว่า แมลงมบีทบาทส าคญัมากในการควบคุมวชัพชืโดย
ชวีวธิ ีซึง่ในบางสถานทีแ่ละระบบนิเวศของวชัพชืเหล่านัน้ อาจจะไม่สามารถท าการบรหิารจดัการหรอืควบคุมได ้
โดยวธิกีารควบคุมวชัพชืแบบอื่น ๆ  
 

แต่ในการด าเนินงานการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิขีองแต่ละโครงการ แต่ละวชัพชืในเป้าหมาย และ
ในแต่ละพื้นที่หรอืชุมชน ตลอดจนสาธารณชนทัว่ไป เราจะต้องตระหนักและระมดัระวงัอยู่เสมอ ในเรื่องของ 
“ความขดัแย้งผลประโยชน์” (Conflict of interest) ไม่ว่าจะเป็นในระดบัส่วนบุคคล กลุ่มชน องค์กร ทัง้ทาง
วชิาการและไม่เป็นวชิาการ ฯลฯ ในส่วนทางวชิาการมกัจะมคีวามขดัแยง้เป็นพื้นฐานอยู่ เสมอ เช่นการให้ภาพ
ลบของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีแบบคลาสสิกโดย Howarth (1983, 1991) นักอนุกรมวิธานแมลงแห่ง         
J. Linsley Gressitt Center for Research in Entomology และเป็นภัณฑารักษ์ (curator) อยู่ที่  Bernice P. 
Bishop Museum ในฮอนโนลูลู ฮาวาย กบัท าการวจิยัเกี่ยวกบัแมลงที่พบในท่อหนิภูเขาไฟ ( lava tube) และ
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ส่วนการเลอืกพื้นที่เพื่อการปลดปล่อยในภาคใต้ ที่ อ. สุไหงโก-ลก จ. นราธวิาส นัน้ เพราะว่า
ในช่วง พ.ศ. 2527 เช่นกนั ไมม่กีารระบาดของไมยราบยกัษ์ในประเทศไทย นอกจากในภาคเหนือและทีอ่่างเก็บ
น ้าคลองเพรยีว จ. สระบุรเีท่านัน้ ไม่พบการะบาดจากภาคกลางจนถงึชายแดนไทย-มาเลเซยี ที ่อ. สุไหงโก-ลก 
จ. นราธวิาส และพบว่าเป็นการระบาดของไมยราบยกัษ์ที ่รุกรานเขา้มาจากเมอืงโกตาบาร ูรฐักลนัตนั ประเทศ
มาเลเซยี ซึง่มกีารระบาดมากเช่นเดยีวกนักบัการระบาดใน จ. เชยีงใหม ่โดยคาดว่าการปลดปล่อยบนพืน้ทีก่าร
ระบาดซึ่งไม่ไกลนัก จากด่านสุไหงโก-ลก และรมิฝัง่แม่น ้าโก-ลก ด้านฝัง่ไทย อาจช่วยลดการระบาดเขา้มาใน
ภาคใต้ของประเทศไทยได้บ้าง อน่ึง ในช่วงปีเดยีวกนั พบว่ามกีารระบาดของไมยราบยกัษ์มากในพื้นที่รอบ
สนามบนิชางง ี(Changi Airport) ในสงิคโปร ์และเหมอืงดบีุกรา้งในมาเลเซยี อนัเป็นการระบาดที่คงจะลามเข้า
มาจากอนิโดนีเซยี ซึง่เป็นการระบาดทีล่ามเขา้มาจากเมอืง Darwin, Northern Territory ประเทศออสเตรเลยี ซึง่
พบเป็นครัง้แรกในสวนพฤกษศาสตรข์องเมอืงดารว์นิ เมือ่ประมาณ 20 ปี ก่อน ค.ศ. 1891 (พ.ศ. 2434) จากการ
น าเขา้ซึง่อาจโดยตัง้ใจหรอืไมต่ัง้ใจกไ็ด้ (Ian Miller, pers. com.) 
 

ส่วนการเลือกพื้นที่เพื่อการปลดปล่อยขนาดเล็ก อาจจะเป็นพื้นที่ที่มกีารระบาดของวัชพืชใน
เป้าหมาย ทีม่คีวามปลอดภยัในการเขา้ถงึและเขา้ไปปฏบิตังิานไดง้า่ยพอสมควร แต่ไม่ว่าจะเป็นการปลดปล่อย
ขนาดใหญ่หรอืขนาดเลก็ ควรตรวจสอบทัง้คุณภาพและความเหมาะสมของวชัพชืส าหรบัตวัท าการควบคุมในแต่
ละพืน้ที ่ทีจ่ะท าการปลดปล่อยดว้ย 

 
          2. การบรรจ ุการจดัส่ง และการปลดปล่อย (Packaging, shipment and release) 
         

ตวัท าการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีส่วนใหญ่จะเป็นแมลงศตัรูธรรมชาติของวชัพชืในเป้าหมาย 
ดงันัน้การเลอืกระยะของการเจรญิเตบิโตทีเ่หมาะสม ทีจ่ะต้องมกีารบรรจุและการจดัส่งเพื่อการน าไปปลดปล่อย
ในภาคสนาม มคีวามส าคญัมาก ขอ้พจิารณาทีเ่ราจะตอ้งน ามาดแูล จะขึน้อยูก่บั 
 

1) ชวีวทิยาและระยะการเจรญิเตบิโต 
2) ความสามารถทีจ่ะทนทานต่อการบรรจ ุและการขนส่ง 
3) ระยะเวลาของการจดัส่งและการเดนิทาง และ 
4) การจดัส่งเป็นการส่งเพื่อน าไปเป็นแหล่งเพาะเลีย้งเบือ้งตน้ (starter culture)                     

หรอืเพื่อการน าไปปลดปล่อยทนัทใีนภาคสนาม 
 

ทัง้นี้การบรรจุและการจดัส่ง ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศจะตอ้งมกีารพจิารณาอย่างรอบคอบ 
ว่าเป็นตวักระท าการควบคุมในระยะใดของการเจรญิเตบิโต เช่น ระยะไข ่หรอืระยะตวัอ่อน หรอืระยะดกัแด ้หรอื
ระยะตวัเตม็วยั ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งภาคพืน้ดนิหรอืทางอากาศกต็าม ซึง่จะแตกต่างกนัไปตามชนิดของแมลง
และส่วนของวชัพชืทีเ่ป็นอาหารของตวัอ่อนและตวัเตม็วยั 
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สรปุ (Conclusion) 
 

การน าชีวินทรีย์ที่เป็นศัตรูธรรมชาติของวัชพืชจากท้องถิ่นเดิมที่เป็นแหล่งก าเนิดของวชัพืช          
ในเป้าหมาย มาใชใ้นการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีจะใหป้ระโยชน์และผลการควบคุมทีด่อีย่างมาก ถ้าในทอ้งถิน่
นัน้ขาดศตัรธูรรมชาตทิี่มปีระสทิธภิาพ และถ้าทีใ่ดได้มศีตัรธูรรมชาตทิี่มปีระสทิธภิาพดอียู่แลว้ กค็วรทีจ่ะได้มี
การอนุรกัษ์และการดูแลปกปักรกัษาศตัรธูรรมชาตเิหล่านัน้ไวใ้หด้ดีว้ย ในปัจจุบนัวชัพชืมากกว่า 75 ชนิด ไดม้ี
การใช้การควบคุมโดยชวีวธิีแบบคลาสสกิ ที่ได้รบัผลเป็นทีน่่าพอใจและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และทุกปีจ านวน
โครงการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีไดข้ยายมากขึน้ตลอดมา โครงการใดกต็ามทีไ่ดร้บัความส าเรจ็ในประเทศหนึ่ง
กจ็ะมกีารน าไปใชใ้นประเทศอื่น ๆ ตามกนัไป เป็น “โครงการส่งต่อ” หรอื “โครงการถ่ายทอด” (transfer projects
) จากประเทศหนึ่งน าเขา้ไปใช้ในประเทศอื่น (DeBach, 1964b) เช่นโครงการควบคุมต้นกระบองเพชรใบเสมา 
ซึ่งได้รบัผลดใีนออสเตรเลยีก็ได้ถูกน าไปใช้ในฮาวาย แอฟรกิาใต้ และประเทศอื่น ๆ มากกว่า 10 ประเทศ 
โครงการควบคุมผกากรองโดยแมลง 8 ชนิดในฮาวาย ได้มกีารน าแมลงจากฮาวายเข้าไปใช้ด าเนินงานใน         
11 ประเทศ การใชด้ว้งงวงควบคุมผกัตบชวาซึง่ไดร้บัผลดใีนฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา และในออสเตรเลยี กไ็ดม้ี
การน าไปใชใ้นหลายประเทศในเอเชยีและแอฟรกิา รวมทัง้ในประเทศไทย ซึง่เมือ่ไดร้บัผลด ีประเทศไทยกไ็ดร้บั
การขอรอ้งใหส้่งด้วงงวงผกัตบชวาไปทดลองใช้ และปลดปล่อยในอนิโดนีเซีย อนิเดยี ศรลีงักา เวยีดนาม จนี 
ไต้หวนั และฟิลปิปินส ์เช่นเดยีวกบัการใชท้ีด่ว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ จากเมก็ซโิกในออสเตรเลยีและประเทศ
ไทย ซึง่มกีารด าเนินงานพรอ้มกนัไป แต่ไม่ไดร้บัผลดเีท่าทีค่วรในออสเตรเลยี ส่วนในประเทศไทยไดร้บัผลที่ดี
มาก ทัง้ ๆ ทีน่ าเขา้มาใชพ้รอ้มกนักต็าม ท าใหอ้อสเตรเลยีตอ้งขอน าเขา้ดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์จากประเทศ
ไทยกลบัไปใช้ในออสเตรเลยี เพื่อเสรมิผลงานของด้วงอีกค ารบหนึ่งในออสเตรเลยี  (W. Forno, pers. com.)  
รวมไปถงึการควบคุมจอกโดยการใชผ้เีสือ้หนอนจอกในประเทศไทย ซึง่ไดร้บัผลดแีละไดม้กีารน าหนอนจอกจาก
ประเทศไทย เขา้ไปใช้และปลดปล่อยในฟลอรดิา ประเทศสหรฐัอเมรกิา เพื่อไปใช้ควบคุมจอก ซึ่งผลของการ
ด าเนินงานของโครงการเหล่านี้ ไดเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ชดัแลว้ว่า แมลงมบีทบาทส าคญัมากในการควบคุมวชัพชืโดย
ชวีวธิ ีซึง่ในบางสถานทีแ่ละระบบนิเวศของวชัพชืเหล่านัน้ อาจจะไม่สามารถท าการบรหิารจดัการหรอืควบคุมได ้
โดยวธิกีารควบคุมวชัพชืแบบอื่น ๆ  
 

แต่ในการด าเนินงานการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิขีองแต่ละโครงการ แต่ละวชัพชืในเป้าหมาย และ
ในแต่ละพื้นที่หรอืชุมชน ตลอดจนสาธารณชนทัว่ไป เราจะต้องตระหนักและระมดัระวงัอยู่เสมอ ในเรื่องของ 
“ความขดัแย้งผลประโยชน์” (Conflict of interest) ไม่ว่าจะเป็นในระดบัส่วนบุคคล กลุ่มชน องค์กร ทัง้ทาง
วชิาการและไม่เป็นวชิาการ ฯลฯ ในส่วนทางวชิาการมกัจะมคีวามขดัแยง้เป็นพื้นฐานอยู่ เสมอ เช่นการให้ภาพ
ลบของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีแบบคลาสสิกโดย Howarth (1983, 1991) นักอนุกรมวิธานแมลงแห่ง         
J. Linsley Gressitt Center for Research in Entomology และเป็นภัณฑารักษ์ (curator) อยู่ที่  Bernice P. 
Bishop Museum ในฮอนโนลูลู ฮาวาย กบัท าการวจิยัเกี่ยวกบัแมลงที่พบในท่อหนิภูเขาไฟ ( lava tube) และ
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แมลงในถ ้า แต่ไมม่ปีระสบการณ์ทางดา้นการควบคุมโดยชวีวธิแีต่อย่างใด ทัง้ ๆ ทีเ่ป็นนกักฏีวทิยาอยูใ่นฮาวาย
ก็ตาม (บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers. com.) ในการบรรยาย Presidential Address ในการประชุมประจ าเดอืน
ธันวาคม ค.ศ.1980 ของสมาคม Hawaiian Entomological Society วิจารณ์ว่าการควบคุมโดยชีววิธีแบบ
คลาสสิก เป็น “สิ่งวิเศษที่แก้ปัญหาได้หมดทุกเรื่อง” (panacea) หรอืเป็น “กล่องของเทพสตรีแพนดอร่า” 
(Pandora’s Box) ซึง่หมายถงึ “กล่องความหายนะ” ในต านานกรกี ซึง่แพนดอร่าเป็นสตรคีนแรกทีส่วยงามทีสุ่ด
ในโลก ทีเ่ทพเจา้กรกีคอื เทพซุส (Zeus) ไดส้รา้งขึน้มา (ภาพที ่5.9 ) แต่มกีารโต้แยง้โดยการให้ภาพบวกของ
การควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิ ีโดย Lai (1988) หรอืการตัง้ค าถามต่าง ๆ ของ Simberloff & Stiling (1996a,b) 
ว่าการควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิมีคีวามเสี่ยงอย่างใดบ้าง และความเสี่ยงที่จะตดิตามมาจากการน าชนิดพนัธุ์      
ต่าง ๆ เขา้มาใช้ในการควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิี ซึ่งถอืไดว้่าเป็นเรื่องปกตขิองการแสดงความเห็น (opinion)      
ทีแ่ตกต่างกนัไป ไมใ่ช่ความจรงิ (fact) 

 

  
ภาพท่ี 5.9  เทพสตรแีพนดอรา่และกล่องความหายนะ (Pandora’s Box) (แหล่งทีม่า: Wikipedia,                   

The Free Encyclopedia) 
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ส่วนท่ี III 
โครงการควบคมุวชัพืชโดยชีววิธีในประเทศไทย 

Projects on Biological Control of Weeds in Thailand 
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ทีแ่ตกต่างกนัไป ไมใ่ช่ความจรงิ (fact) 

 

  
ภาพท่ี 5.9  เทพสตรแีพนดอรา่และกล่องความหายนะ (Pandora’s Box) (แหล่งทีม่า: Wikipedia,                   

The Free Encyclopedia) 
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ส่วนท่ี III 
โครงการควบคมุวชัพืชโดยชีววิธีในประเทศไทย 

Projects on Biological Control of Weeds in Thailand 
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บทท่ี 6 
การควบคมุวชัพืชน ้าและวชัพืชบกในท้องถ่ินโดยชีววิธีแบบเพ่ิมขยาย 

(Augmentative Biological Control of Endemic Aquatic and Terrestrial Weeds) 
 

วชัพชืในเป้าหมาย (target weed species) ของการควบคุมโดยชวีวธิ ีเป็นพชืทีม่คีวามหลากหลาย
ทางชวีวทิยา การเจรญิเตบิโต และนิเวศวทิยาสูง อาจเป็นพชืบก ( terrestrial plant) พชืน ้า (aquatic plant) พชื
กาฝาก (parasitic plant) พชืล้มลุก (herb) พชืฤดูเดยีว (annual) พชืขา้มฤดูหรอืพชืหลายฤดู (perennial) พชื
หวั (root crop) ไมต้น้ (tree) ขนาดต่าง ๆ ไมเ้ลือ้ย (crawler หรอื vine) ฯลฯ ซึง่อาจเป็นพชืในทอ้งถิน่ (endemic 
plant) หรอื พืชต่างถิ่น (exotic plant) หรอื พืชต่างถิ่นที่รุกราน (invasive alien plant) หรอืชนิดที่ไม่รุกราน 
(non-invasive alien plant) ที่ถูกจดัให้เป็น “วัชพืช” (weed หรือ plant pest) บนปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ เช่น 
นโยบาย การเมอืง ความส าคญัทางสงัคมและเศรษฐกจิ ความคุ้มค่า และผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชวีภาพและสิง่แวดลอ้ม และสุขอนามยัของมนุษย ์ฯลฯ ตลอดจนความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ในแต่ละชุมชน 
หรอืพื้นที่หรอืท้องถิ่น ในแต่ละภูมภิาคหรอืประเทศ ซึ่งจะน าไปสู่การบรหิารจดัการที่เหมาะสม อันได้แก่        
การควบคุมโดยวิธีการต่าง ๆ ทัง้โดยวิธีกล (mechanical control) โดยการใช้สารเคม ี(chemical; control)       
วธิทีางกายภาพ (physical control) และการควบคุมโดยชวีวธิ ี(biological control) เป็นตน้ 
 

การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีจะเป็นการใชต้วักระท าการควบคุมทีเ่ป็นศตัรธูรรมชาตขิองวชัพชืแต่
ละชนิด ทีม่ปีระสทิธภิาพและทีม่อียู่แลว้ในทอ้งถิน่ ทีน่ ามาเพาะเลีย้งเพิม่ปรมิาณ แลว้น าไปปลดปล่อย เรยีกว่า
การควบคุมโดย  ชวีวธิแีบบเพิม่ขยาย (Augmentative biological control) หรอื โดยการน า (introduction หรอื 
importation) ตวักระท าการควบคุมทีเ่ป็นศตัรธูรรมชาตทิีม่ปีระสทิธภิาพ จากประเทศอื่นเขา้มาใช ้ในแบบทีเ่ป็น
การควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ (Classical biological control) 
 

การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบเพิม่ขยาย โดยการใชต้วักระท าการควบคุมทีเ่ป็นศตัรธูรรมชาตใิน
ท้องถิน่หรอืพื้นเมอืง (endemic or native natural enemy) ในการควบคุมวชัพชืในเป้าหมาย ซึ่งเป็นวชัพชืใน
ท้องถิ่นหรอืวชัพชืพื้นเมอืง (endemic or native weed) มกีารด าเนินการไม่มากนัก เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการ
ควบคุมวัชพืชต่างถิ่น (exotic weed) โดยชีววิธีแบบคลาสสิก ที่มีการน าตัวกระท าการควบคุมที่เ ป็น              
ศตัรธูรรมชาตต่ิางถิน่ (exotic natural enemy) เขา้มาใชเ้ป็นศตัรธูรรมชาตทิีม่กีารน าเขา้มา (introduced natural 
enemy) ในขณะที่การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิทัว่โลก มวีชัพชืในเป้าหมายมากกว่า 130 ชนิด        
มกีารด าเนินการในมากกว่า 70 ประเทศในทุกทวปี แต่การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิโีดยการใช้ตวักระท าการ
ควบคุมทีเ่ป็นศตัรธูรรมชาตใินทอ้งถิน่หรอืพื้นเมอืง มวีชัพชืในเป้าหมายเพยีง 40 ชนิด ใน 18 ประเทศเท่านัน้ 
และส่วนใหญ่ในสหรฐัอเมรกิา (16 ชนิด และ 28 โครงการ) แคนาดา (4 ชนิด และ 8 โครงการ) ในแอฟรกิาใต ้(3 
ชนิด และ 3 โครงการ) ในออสเตรเลยี (3 ชนิด และ 3 โครงการ) ในยุโรป ในรสัเซยี (4 ชนิด และ 4 โครงการ) 
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ในยเูครน และ คาซคัสถาน ประเทศละ 3 ชนิด และ 3 โครงการ ในโรมาเนีย (2 ชนิด และ 2 โครงการ)  ในบุลกา
เรยี ฮงัการ ีอุซเบกิสถาน และยูโกสลาเวยี (ปัจจุบนัคอืเซอร์เบยีและมอนเตเนโกร) ประเทศละ 1 ชนิด และ        
1 โครงการ ในอเมรกิาใต้ ในอารเ์จนตนิาและโบลเิวยี ประเทศละ 1 ชนิด และ 1 โครงการ ในเอเชยี ในประเทศ
ไทย (9 ชนิด และ 9 โครงการ) ประเทศจนี (4 ชนิด และ 4 โครงการ) และในญี่ปุ่ น (1 ชนิด และ 1 โครงการ) 
(Julien & Griffiths, 1998; Winston, 2014; Napompeth & Saengyot, 2018; Saengyot, 2018) 

 

6.1 วชัพืชในท้องถ่ินในเป้าหมาย 
 

วชัพชืในเป้าหมายเพื่อการควบคุมโดยชวีวธิ ีอาจเป็นชนิดของวชัพืชในท้องถิ่นที่แท้จรงิ ( true 
endemic species) หรอืเป็นชนิดของวชัพชืต่างถิน่ (exotic หรอื alien species) ทีม่กีารน าเขา้มาในประเทศทัง้
ด้วยความตัง้ใจและไม่มคีวามตัง้ใจมาเป็นเวลานานแล้วในอดตี ที่มกีารววิฒันาการ ปรบัตวัจนราวกบัว่าเป็น
วชัพชืในทอ้งถิน่ (naturalized species) ดงัเช่นพชืเศรษฐกจิหลายชนิดในประเทศไทยเช่น มะละกอ มะเขอืเทศ 
สปัปะรด มนัส าปะหลงั และ ยางพารา ซึง่เป็นพชืต่างถิน่ในประเทศไทย มถีิน่ก าเนิดดัง้เดมิอยูใ่นอเมรกิาใต ้     
 

โครงการควบคุมวชัพชืในทอ้งถิน่หรอืวชัพชืพืน้เมอืงโดยชวีวธิใีนประเทศไทย เริม่มกีารด าเนินการ
มาตัง้แต่ พ.ศ. 2518 โดยการส ารวจและประเมนิศกัยภาพของศตัรธูรรมชาต ิโดยเฉพาะอย่างยิง่แมลงชนิดต่าง 
ๆ ที่พบว่ามกีารลงท าลายวชัพชืในเป้าหมายทัง้วชัพชืบกและวชัพชืน ้าแต่ละชนิด ว่าจะมแีมลงชนิดใดบ้างที่มี
ศกัยภาพและประสทิธภิาพ ตลอดทัง้ความเฉพาะเจาะจงต่อพชือาศยัเพยีงพอ และสมควรที่จะน ามาใชเ้ป็นตวั
กระท าการควบคุมโดยชวีวธิไีด ้ในระดบัใดระดบัหนี่ง เพื่อน าไปพฒันาใชป้ระโยชน์ในการควบคุมโดยชวีวธิแีบบ
เพิม่ขยาย (Augmentative biological control) โดยตนเอง หรอืร่วมกบัตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิชีนิดอื่น 
ถา้ม ีและ ทีจ่ะมกีารน าเขา้มาจากต่างประเทศเพื่อการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ 
 

จากแนวทางและขอ้มลูเบือ้งต้น พบว่าในประเทศไทย มวีชัพชืในเป้าหมายทีเ่หมาะสมกบัการที่จะ
ด าเนินการควบคุมโดยชีววิธีแบบเพิ่มขยายใด้ดีหลายชนิด กล่าวคือ มีศัตรูธรรมชาติที่มีศักยภาพและ
ประสทิธภิาพอยู่แล้วในประเทศ เป็นศตัรูธรรมชาตใินพื้นที่ (resident natural enemy) และ ไม่พบว่ามกีารใช้
ศตัรธูรรมชาตขิองวชัพชืชนิดนัน้ในต่างประเทศ จงึจะไมม่กีารน าศตัรธูรรมชาตจิากต่างประเทศเขา้มาใชค้วบคุม 
 

ในเบือ้งตน้ วชัพชืในเป้าหมายเพื่อการควบคุมโดยชวีวธิแีบบเพิม่ขยายในประเทศไทย มทีัง้หมด 9 
ชนิด พร้อมถิ่นก าเนิด เรียงกันตามอักษรตัวแรกของชื่อวิทยาศาสตร์ พร้อมชื่อสามัญภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ เป็นวชัพชืน ้า 4 ชนิด และวชัพชืบก 5 ชนิด คอื 
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บทท่ี 6 
การควบคมุวชัพืชน ้าและวชัพืชบกในท้องถ่ินโดยชีววิธีแบบเพ่ิมขยาย 

(Augmentative Biological Control of Endemic Aquatic and Terrestrial Weeds) 
 

วชัพชืในเป้าหมาย (target weed species) ของการควบคุมโดยชวีวธิ ีเป็นพชืทีม่คีวามหลากหลาย
ทางชวีวทิยา การเจรญิเตบิโต และนิเวศวทิยาสูง อาจเป็นพชืบก ( terrestrial plant) พชืน ้า (aquatic plant) พชื
กาฝาก (parasitic plant) พชืล้มลุก (herb) พชืฤดูเดยีว (annual) พชืขา้มฤดูหรอืพชืหลายฤดู (perennial) พชื
หวั (root crop) ไมต้น้ (tree) ขนาดต่าง ๆ ไมเ้ลือ้ย (crawler หรอื vine) ฯลฯ ซึง่อาจเป็นพชืในทอ้งถิน่ (endemic 
plant) หรอื พืชต่างถิ่น (exotic plant) หรอื พืชต่างถิ่นที่รุกราน (invasive alien plant) หรอืชนิดที่ไม่รุกราน 
(non-invasive alien plant) ที่ถูกจดัให้เป็น “วัชพืช” (weed หรือ plant pest) บนปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ เช่น 
นโยบาย การเมอืง ความส าคญัทางสงัคมและเศรษฐกจิ ความคุ้มค่า และผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชวีภาพและสิง่แวดลอ้ม และสุขอนามยัของมนุษย ์ฯลฯ ตลอดจนความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ในแต่ละชุมชน 
หรอืพื้นที่หรอืท้องถิ่น ในแต่ละภูมภิาคหรอืประเทศ ซึ่งจะน าไปสู่การบรหิารจดัการที่เหมาะสม อันได้แก่        
การควบคุมโดยวิธีการต่าง ๆ ทัง้โดยวิธีกล (mechanical control) โดยการใช้สารเคม ี(chemical; control)       
วธิทีางกายภาพ (physical control) และการควบคุมโดยชวีวธิ ี(biological control) เป็นตน้ 
 

การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีจะเป็นการใชต้วักระท าการควบคุมทีเ่ป็นศตัรธูรรมชาตขิองวชัพชืแต่
ละชนิด ทีม่ปีระสทิธภิาพและทีม่อียู่แลว้ในทอ้งถิน่ ทีน่ ามาเพาะเลีย้งเพิม่ปรมิาณ แลว้น าไปปลดปล่อย เรยีกว่า
การควบคุมโดย  ชวีวธิแีบบเพิม่ขยาย (Augmentative biological control) หรอื โดยการน า (introduction หรอื 
importation) ตวักระท าการควบคุมทีเ่ป็นศตัรธูรรมชาตทิีม่ปีระสทิธภิาพ จากประเทศอื่นเขา้มาใช ้ในแบบทีเ่ป็น
การควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ (Classical biological control) 
 

การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบเพิม่ขยาย โดยการใชต้วักระท าการควบคุมทีเ่ป็นศตัรธูรรมชาตใิน
ท้องถิน่หรอืพื้นเมอืง (endemic or native natural enemy) ในการควบคุมวชัพชืในเป้าหมาย ซึ่งเป็นวชัพชืใน
ท้องถิ่นหรอืวชัพชืพื้นเมอืง (endemic or native weed) มกีารด าเนินการไม่มากนัก เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการ
ควบคุมวัชพืชต่างถิ่น (exotic weed) โดยชีววิธีแบบคลาสสิก ที่มีการน าตัวกระท าการควบคุมที่เ ป็น              
ศตัรธูรรมชาตต่ิางถิน่ (exotic natural enemy) เขา้มาใชเ้ป็นศตัรธูรรมชาตทิีม่กีารน าเขา้มา (introduced natural 
enemy) ในขณะที่การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิทัว่โลก มวีชัพชืในเป้าหมายมากกว่า 130 ชนิด        
มกีารด าเนินการในมากกว่า 70 ประเทศในทุกทวปี แต่การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิโีดยการใช้ตวักระท าการ
ควบคุมทีเ่ป็นศตัรธูรรมชาตใินทอ้งถิน่หรอืพื้นเมอืง มวีชัพชืในเป้าหมายเพยีง 40 ชนิด ใน 18 ประเทศเท่านัน้ 
และส่วนใหญ่ในสหรฐัอเมรกิา (16 ชนิด และ 28 โครงการ) แคนาดา (4 ชนิด และ 8 โครงการ) ในแอฟรกิาใต ้(3 
ชนิด และ 3 โครงการ) ในออสเตรเลยี (3 ชนิด และ 3 โครงการ) ในยุโรป ในรสัเซยี (4 ชนิด และ 4 โครงการ) 
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ในยเูครน และ คาซคัสถาน ประเทศละ 3 ชนิด และ 3 โครงการ ในโรมาเนีย (2 ชนิด และ 2 โครงการ)  ในบุลกา
เรยี ฮงัการ ีอุซเบกิสถาน และยูโกสลาเวยี (ปัจจุบนัคอืเซอร์เบยีและมอนเตเนโกร) ประเทศละ 1 ชนิด และ        
1 โครงการ ในอเมรกิาใต้ ในอารเ์จนตนิาและโบลเิวยี ประเทศละ 1 ชนิด และ 1 โครงการ ในเอเชยี ในประเทศ
ไทย (9 ชนิด และ 9 โครงการ) ประเทศจนี (4 ชนิด และ 4 โครงการ) และในญี่ปุ่ น (1 ชนิด และ 1 โครงการ) 
(Julien & Griffiths, 1998; Winston, 2014; Napompeth & Saengyot, 2018; Saengyot, 2018) 

 

6.1 วชัพืชในท้องถ่ินในเป้าหมาย 
 

วชัพชืในเป้าหมายเพื่อการควบคุมโดยชวีวธิ ีอาจเป็นชนิดของวชัพืชในท้องถิ่นที่แท้จรงิ ( true 
endemic species) หรอืเป็นชนิดของวชัพชืต่างถิน่ (exotic หรอื alien species) ทีม่กีารน าเขา้มาในประเทศทัง้
ด้วยความตัง้ใจและไม่มคีวามตัง้ใจมาเป็นเวลานานแล้วในอดตี ที่มกีารววิฒันาการ ปรบัตวัจนราวกบัว่าเป็น
วชัพชืในทอ้งถิน่ (naturalized species) ดงัเช่นพชืเศรษฐกจิหลายชนิดในประเทศไทยเช่น มะละกอ มะเขอืเทศ 
สปัปะรด มนัส าปะหลงั และ ยางพารา ซึง่เป็นพชืต่างถิน่ในประเทศไทย มถีิน่ก าเนิดดัง้เดมิอยูใ่นอเมรกิาใต ้     
 

โครงการควบคุมวชัพชืในทอ้งถิน่หรอืวชัพชืพืน้เมอืงโดยชวีวธิใีนประเทศไทย เริม่มกีารด าเนินการ
มาตัง้แต่ พ.ศ. 2518 โดยการส ารวจและประเมนิศกัยภาพของศตัรธูรรมชาต ิโดยเฉพาะอย่างยิง่แมลงชนิดต่าง 
ๆ ที่พบว่ามกีารลงท าลายวชัพชืในเป้าหมายทัง้วชัพชืบกและวชัพชืน ้าแต่ละชนิด ว่าจะมแีมลงชนิดใดบ้างที่มี
ศกัยภาพและประสทิธภิาพ ตลอดทัง้ความเฉพาะเจาะจงต่อพชือาศยัเพยีงพอ และสมควรที่จะน ามาใชเ้ป็นตวั
กระท าการควบคุมโดยชวีวธิไีด ้ในระดบัใดระดบัหนี่ง เพื่อน าไปพฒันาใชป้ระโยชน์ในการควบคุมโดยชวีวธิแีบบ
เพิม่ขยาย (Augmentative biological control) โดยตนเอง หรอืร่วมกบัตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิชีนิดอื่น 
ถา้ม ีและ ทีจ่ะมกีารน าเขา้มาจากต่างประเทศเพื่อการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ 
 

จากแนวทางและขอ้มลูเบือ้งต้น พบว่าในประเทศไทย มวีชัพชืในเป้าหมายทีเ่หมาะสมกบัการที่จะ
ด าเนินการควบคุมโดยชีววิธีแบบเพิ่มขยายใด้ดีหลายชนิด กล่าวคือ มีศัตรูธรรมชาติที่มีศักยภาพและ
ประสทิธภิาพอยู่แล้วในประเทศ เป็นศตัรูธรรมชาตใินพื้นที่ (resident natural enemy) และ ไม่พบว่ามกีารใช้
ศตัรธูรรมชาตขิองวชัพชืชนิดนัน้ในต่างประเทศ จงึจะไมม่กีารน าศตัรธูรรมชาตจิากต่างประเทศเขา้มาใชค้วบคุม 
 

ในเบือ้งตน้ วชัพชืในเป้าหมายเพื่อการควบคุมโดยชวีวธิแีบบเพิม่ขยายในประเทศไทย มทีัง้หมด 9 
ชนิด พร้อมถิ่นก าเนิด เรียงกันตามอักษรตัวแรกของชื่อวิทยาศาสตร์ พร้อมชื่อสามัญภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ เป็นวชัพชืน ้า 4 ชนิด และวชัพชืบก 5 ชนิด คอื 
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         ก. วชัพืชน ้า (Aquatic weeds) ประกอบด้วย 
1. สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla) (Hydrilla verticellata, Hydrocharitaceae)                

(แอฟรกิา หรอื เอเชยี และ ออสเตรเลยี) 
2. แพงพวยน ้า (Water primrose) (Ludwigia adscendens, Onagraceae)                         

(เขตรอ้นของเอเชยีหรอืเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต)้  
3. จอก (Water lettuce) (Pistia stratiotes, Araceae) (แถบรอ้นของทวปีอเมรกิา               

อยีปิต ์แพรก่ระจายทัว่โลกในเขตรอ้นและใกลเ้ขตรอ้น) 
4. จอกหหูนู (Salvinia, water fern) (Salvinia cucullata, Salviniaceae) (อนิเดยี เอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต ้ยกเวน้ฟิลปิปินส ์จนถงึภาคตะวนัตกของออสเตรเลยี) 
 

         ข. วชัพืชบก (Terrestrial weeds) ประกอบด้วย 
1. ผกัขมหนาม (Spiny amaranth) (Amaranthus spinosus, Amaranthaceae)               

(อเมรกิากลาง แพรก่ระจายทัว่โลกในเขตรอ้นและใกลเ้ขตรอ้น) 
2. หญา้แหว้หม ู(Nutgrass, purple nutsedge) (Cyperus rotundus, Cyperaceae)          

(แอฟรกิา ยโุรปตอนใต ้และเอเชยีใต)้ 
3. โคลงเคลง (Indian rhododendron) (Melastoma malabathricum, Melastomaceae)        

(เอเชยีใต ้อนิเดยี ศรลีงักา แพรก่ระจายผ่านเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้อนิโดนีเซยี             
จนถงึออสเตรเลยี)   

4. หญา้โขยง่ (Itchgrass) (Rottboellia cochinchinensis, Poaceae)                           
(เวยีดนามและเชตรอ้นของเอเชยี) 

5. หนามไขป่ ู(Giant bramble, Wild raspberry) (Rubus alceifolius, Rosaceae)                  
(จนี ใตห้วนั เมยีนมาร ์ไทย ลาว เวยีดนาม กมัพชูา มาเลเซยี และอนิโดนีเซยี)  
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6.2 การควบคมุวชัพืชน ้าในท้องถ่ินโดยชีววิธี 
 

6.2.1 สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla, Hydrilla verticellata) 
 

สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticellata) (ภาพที่ 6.1) เป็นวชัพชืใต้น ้า (submersed weed) มี
ถิ่นก าเนิดที่ไม่เป็นที่รู้แน่นอน คาดว่าอาจอยู่ในแอฟริกา หรอื เอเชีย และ ออสเตรเลีย โดย Waterhouse 
(1993a) และ Julien & Griffiths (1998) รายงานว่าน่าจะเป็นออสเตรเลยี และ Sainty & Jacobs (1994) ระบุว่า
เป็นพชืพืน้เมอืงของออสเตรเลยี ในประเทศไทย ถอืว่าเป็นวชัพชืน ้าทีรุ่นแรงในการคมนาคมทางน ้า สระ หนอง
น ้า อ่างเก็บน ้า และระบบการชลประทาน นอกจากนัน้Suwatabandhu (1950) อ าไพ ยงบุญเกดิ (2518) และ 
ประสาน วงศาโรจน์ (2540) รายงานว่าสาหร่ายหางกระรอกเป็นวชัพชืทีส่ าคญัในนาขา้ว และมกีารใชเ้ป็นพชืใน
ตูเ้ลีย้งปลา เป็นอาหารสุกรและอาหารเป็ด และเป็นพชืปุ๋ ยสด (green manure) 
 

 
 

ภาพท่ี 6.1 สาหรา่ยหางกระรอก (hydrilla, Hydrilla verticellata) 

 
การควบคุมสาหร่ายหางกระรอกในประเทศไทยเริม่ด าเนินการมาตัง้แต่เมื่อ พ.ศ. 2524 โดยการ

ส ารวจแมลงศตัรธูรรมชาตใินประเทศ แต่ไมม่คีวามกา้วหน้าเท่าทีค่วร จนกระทัง่เมือ่ พ.ศ. 2539 โดยการรว่มมอื
ในการส ารวจเบื่องต้นร่วมกับ USDA, ARS Aquatic Weeds Research Unit, Fort Lauderdale, Florida  พบ
แมลงสองกลุ่มเพื่อท าการศึกษาเพิ่มเติม ประกอบด้วยกลุ่มของด้วงงวง Bagous sp. และ B. subvittatus 
(Coleoptera: Erirhinidae) และกลุ่มหนอนแมลงวันเจาะไชใบ Hydrellia spp. (Diptera: Ephydridae) โดย
การศกึษากลุ่มของด้วงงวง Bagous sp. และ B. subvittatus โดย Sabchucherdwong (2000) และกลุ่มหนอน
แมลงวนัเจาะไชใบ Hydrellia sp. โดย Klaokliang (2000) โดยสรปุว่าแมลงทัง้สองกลุ่มมศีกัยภาพในการควบคุม 
และไดม้กีารน าเขา้ไปศกึษาเพิม่เตมิในฟลอรดิา ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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         ก. วชัพืชน ้า (Aquatic weeds) ประกอบด้วย 
1. สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla) (Hydrilla verticellata, Hydrocharitaceae)                

(แอฟรกิา หรอื เอเชยี และ ออสเตรเลยี) 
2. แพงพวยน ้า (Water primrose) (Ludwigia adscendens, Onagraceae)                         

(เขตรอ้นของเอเชยีหรอืเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต)้  
3. จอก (Water lettuce) (Pistia stratiotes, Araceae) (แถบรอ้นของทวปีอเมรกิา               

อยีปิต ์แพรก่ระจายทัว่โลกในเขตรอ้นและใกลเ้ขตรอ้น) 
4. จอกหหูนู (Salvinia, water fern) (Salvinia cucullata, Salviniaceae) (อนิเดยี เอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต ้ยกเวน้ฟิลปิปินส ์จนถงึภาคตะวนัตกของออสเตรเลยี) 
 

         ข. วชัพืชบก (Terrestrial weeds) ประกอบด้วย 
1. ผกัขมหนาม (Spiny amaranth) (Amaranthus spinosus, Amaranthaceae)               

(อเมรกิากลาง แพรก่ระจายทัว่โลกในเขตรอ้นและใกลเ้ขตรอ้น) 
2. หญา้แหว้หม ู(Nutgrass, purple nutsedge) (Cyperus rotundus, Cyperaceae)          

(แอฟรกิา ยโุรปตอนใต ้และเอเชยีใต)้ 
3. โคลงเคลง (Indian rhododendron) (Melastoma malabathricum, Melastomaceae)        

(เอเชยีใต ้อนิเดยี ศรลีงักา แพรก่ระจายผ่านเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้อนิโดนีเซยี             
จนถงึออสเตรเลยี)   

4. หญา้โขยง่ (Itchgrass) (Rottboellia cochinchinensis, Poaceae)                           
(เวยีดนามและเชตรอ้นของเอเชยี) 

5. หนามไขป่ ู(Giant bramble, Wild raspberry) (Rubus alceifolius, Rosaceae)                  
(จนี ใตห้วนั เมยีนมาร ์ไทย ลาว เวยีดนาม กมัพชูา มาเลเซยี และอนิโดนีเซยี)  
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6.2 การควบคมุวชัพืชน ้าในท้องถ่ินโดยชีววิธี 
 

6.2.1 สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla, Hydrilla verticellata) 
 

สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticellata) (ภาพที่ 6.1) เป็นวชัพชืใต้น ้า (submersed weed) มี
ถิ่นก าเนิดที่ไม่เป็นที่รู้แน่นอน คาดว่าอาจอยู่ในแอฟริกา หรอื เอเชีย และ ออสเตรเลีย โดย Waterhouse 
(1993a) และ Julien & Griffiths (1998) รายงานว่าน่าจะเป็นออสเตรเลยี และ Sainty & Jacobs (1994) ระบุว่า
เป็นพชืพืน้เมอืงของออสเตรเลยี ในประเทศไทย ถอืว่าเป็นวชัพชืน ้าทีรุ่นแรงในการคมนาคมทางน ้า สระ หนอง
น ้า อ่างเก็บน ้า และระบบการชลประทาน นอกจากนัน้Suwatabandhu (1950) อ าไพ ยงบุญเกดิ (2518) และ 
ประสาน วงศาโรจน์ (2540) รายงานว่าสาหร่ายหางกระรอกเป็นวชัพชืทีส่ าคญัในนาขา้ว และมกีารใชเ้ป็นพชืใน
ตูเ้ลีย้งปลา เป็นอาหารสุกรและอาหารเป็ด และเป็นพชืปุ๋ ยสด (green manure) 
 

 
 

ภาพท่ี 6.1 สาหรา่ยหางกระรอก (hydrilla, Hydrilla verticellata) 

 
การควบคุมสาหร่ายหางกระรอกในประเทศไทยเริม่ด าเนินการมาตัง้แต่เมื่อ พ.ศ. 2524 โดยการ

ส ารวจแมลงศตัรธูรรมชาตใินประเทศ แต่ไมม่คีวามกา้วหน้าเท่าทีค่วร จนกระทัง่เมือ่ พ.ศ. 2539 โดยการรว่มมอื
ในการส ารวจเบื่องต้นร่วมกับ USDA, ARS Aquatic Weeds Research Unit, Fort Lauderdale, Florida  พบ
แมลงสองกลุ่มเพื่อท าการศึกษาเพิ่มเติม ประกอบด้วยกลุ่มของด้วงงวง Bagous sp. และ B. subvittatus 
(Coleoptera: Erirhinidae) และกลุ่มหนอนแมลงวันเจาะไชใบ Hydrellia spp. (Diptera: Ephydridae) โดย
การศกึษากลุ่มของด้วงงวง Bagous sp. และ B. subvittatus โดย Sabchucherdwong (2000) และกลุ่มหนอน
แมลงวนัเจาะไชใบ Hydrellia sp. โดย Klaokliang (2000) โดยสรปุว่าแมลงทัง้สองกลุ่มมศีกัยภาพในการควบคุม 
และไดม้กีารน าเขา้ไปศกึษาเพิม่เตมิในฟลอรดิา ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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ในต่างประเทศมกีารน าด้วงงวงกินหน่อ (hydrilla tuber weevil, Bagous affinis) ที่พบในอินเดีย 
และหนอนแมลงวนัชอนใบ (hydrilla leaf-mining fly, Hydrellia pakistanae) ทีพ่บในอนิเดยีและปากสีถาน เขา้
ไปปลดปล่อยในสหรฐัอเมรกิา เมื่อ พ.ศ. 2530 แต่ B. affinis ไม่สามารถตัง้รกรากได้ ส่วน H. pakistanae 
สามารถตัง้รกรากไดใ้นฟลอรดิา จอรเ์จยี และเทกซสั แต่ไม่สามารถตัง้รกรากไดใ้นแคลฟิอรเ์นียและลุยเซยีนา 
ทัง้ ๆ ที่ท าการปลดปล่อยซ ้าติดต่อกัน มีการแพร่กระจายตามธรรมชาติดี มีการน า H. pakistanae จาก
ปากีสถานเข้าไปอีกเมื่อ  พ.ศ. 2533 แต่แยกไม่ออกจากประชากรเดิมในการตัง้รกราก กับมีการน า                       
H. pakistanae จากประเทศจนี เขา้ไปเมื่อ พ.ศ. 2536 แต่ไม่รูส้ถานภาพ นอกจากนัน้มกีารน า H. pakistanae 
เข้าไปปลดปล่อยในเมก็ซโิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ซึ่งสามารถตัง้รกรากได้ดพีอสมควร (Julien & Griffiths, 1998) 
(ภาพที ่6.2) 
 

 
ภาพท่ี 6.2  แมลงศตัรธูรรมชาตทิีถู่กน ามาใชค้วบคุมสาหรา่ยหางกระรอก แมลงวนัตวัเตม็วยัและตวัหนอน     

ของ Hydrellia pakistanae (ซา้ย) และ ตวัเตม็วยัและตวัอ่อนของดว้งงวง Bagous affinis (ขวา) 
(แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 

         

ในออสเตรเลยีพบ Hydrellia balciunasi และ Bagous hydrilliae ซึ่งมกีารน าเข้าไปปลดปล่อยใน
สหรฐัอเมรกิา เมื่อ พ.ศ. 2532 และ 2534 ตามล าดบั พบว่าแมลงทัง้สองชนิดสามารถตัง้รกรากได้ในฟลอรดิา 
และเทกซสั แต่ระดบัประชากรต ่า ไมเ่หน็ผลในการควบคุม 
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ในการวเิคราะห์ทางอนุกรมวธิานของแมลงวนัในกลุ่ม Hydrellia pakistanae species ที่ลงท าลาย
สาหร่ายหางกระรอก Deonier (1993) พบชนิดใหม่คอื H. sarahae sarahae ในประเทศจนี และ H. sarahae 
laticapsula ในอนิเดยีและปากสีถาน พบ H. balciunasi ในออสเตรเลยี และพบชนิดใหม่ H. bogorae ในเกาะ
ชวา อนิโดนีเซยี และทุกชนิดมศีกัยภาพที่จะน ามาใชค้วบคุมสาหร่ายหางกระรอกในสหรฐัอเมรกิาและประเทศ
อื่นที่สาหร่ายหางกระรอกเป็นวชัพืชที่เป็นปัญหาได้ ด้วยเหตุนี้ จงึเป็นที่คาดว่าแมลงวนัในกลุ่ม Hydrellia         
ที่ลงท าลายสาหร่ายหางกระรอกในประเทศไทย น่าที่จะเป็น H. pakistanae ซึ่งมกีารน าเข้าไปทดสอบใน
ฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา ดว้ยแลว้ 
 

ในนาขา้วซึง่มสีาหรา่ยหางกระรอกเป็นวชัพชืชนิดหนึ่ง เราจะพบแมลงวนัในสกุล Hydrellia อกีชนิด
หนึ่ง ที่มคีวามใกล้เคยีงกบั H. pakistanae ซึ่งเป็นที่รูจ้กักนัดคีอื แมลงวนัหนอนเจาะยอดข้าว H. philippinna 
(rice whorl maggot หรอื rice leafminer) เป็นแมลงศัตรูข้าวที่ส าคญัชนิดหนึ่ง แต่ไม่ลงท าลายสาหร่ายหาง
กระรอก มคีวามเฉพาะเจาะจงกบัพชือาศยัในวงศธ์ญัพชื Poaceae เท่านัน้ 

 
6.2.2 แพงพวยน ้า (Water primrose, Ludwigia adscendens) 
 

ในประเทศไทยพบว่ามแีพงพวยน ้าทัง้หมด 4 ชนิด คอื Ludwigia adscendens, L. hyssopifolia,   
L. octovalvis และ L. perrenis (เต็ม สมตินิันท์, 2544) โดยแพงพวยน ้า (L. adscendens) (ภาพที่ 6.3) ถอืว่า
เป็นวชัพชืทีส่ าคญัในนาขา้ว (ประสาน วงศาโรจน์, 2540; Suwatabandhu,1950)  

 

 
ภาพท่ี 6.3  แพงพวยน ้า (water primrose, Ludwigia adscendens) ซึง่พบว่าระบาดอยูใ่นหนองน ้าใกล ้        
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ในต่างประเทศมกีารน าด้วงงวงกินหน่อ (hydrilla tuber weevil, Bagous affinis) ที่พบในอินเดีย 
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ทัง้ ๆ ที่ท าการปลดปล่อยซ ้าติดต่อกัน มีการแพร่กระจายตามธรรมชาติดี มีการน า H. pakistanae จาก
ปากีสถานเข้าไปอีกเมื่อ  พ.ศ. 2533 แต่แยกไม่ออกจากประชากรเดิมในการตัง้รกราก กับมีการน า                       
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(ภาพที ่6.2) 
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แพงพวยน ้า L. adscendens มถีิน่ก าเนิดอยู่ในแถบเขตรอ้นของเอเชยีหรอืเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
(Waterhouse, 1993b) แต่ Nayek & Banerjee (1987) คาดว่าอาจมีแหล่งก าเนิดดัง้เดิมอยู่ในอเมริกาใต้           
ในปัจจุบนัมกีารแพร่กระจายไปทัว่แถบ Indo-Australian และทัว่โลก มกีารควบคุมโดยชวีวธิแีบบเพิม่ขยาย      
ที่ได้ร ับผลเป็นที่น่าพอใจในประเทศไทย โดยการใช้ด้วงหมัด Altica foeveicollis (ภาพที่ 6.4) (Julien & 
Griffiths, 1998) 

 

 
ภาพท่ี 6.4  ดว้งหมดัแพงพวย Altica foevicollis แมลงควบคุมแพงพวยน ้าโดยชวีวธิ ี

 
โครงการควบคุมแพงพวยน ้าในประเทศไทย เริม่คน้ตัง้แต่ พ.ศ. 2518 จากการพบว่าแพงพวยน ้าใน

นาข้าว ตามบ่อยมื (borrow pit) สองข้างทางหลวง และ รมิฝัง่หนอง คลอง บึง ในภาคเหนือ ภาคกลางใน
กรุงเทพฯ และปรมิณฑล และลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา จะถูกหนอนและตัวเต็มวยัของด้วงหมดั A. foeveicollis        
ลง    ท าความเสยีหายอยา่งเด่นชดั ในช่วงหลงัฤดฝูนและตน้ฤดหูนาวระหว่างเดอืนตุลาคมถงึเดอืนธนัวาคมของ
ปี แสดงให้เหน็ประสทิธภิาพที่จะน าไปใช้ในการควบคุมแพงพวยน ้า L. adscendens ได้เป็นอย่างด ีและโดย
เช่นนัน้จงึมกีารน าด้วงหมดัมาท าการเพาะเลี้ยงเพิม่ปรมิาณในโรงเลี้ยงแมลง ( insectary) เพื่อการปลดปล่อย
ภาคสนามในพืน้ทีแ่ละในภูมภิาคอื่นของประเทศทีม่กีารแพร่กระจายของแพงพวยน ้า โดยการใชด้ว้งทีไ่ดม้าจาก
การเพาะเลีย้ง สมทบกบัการเกบ็ตวัอย่างในภาคสนามทีม่ดีว้งลงท าลายอยู ่น าไปใชใ้นการปลดปล่อย อยา่งเป็น
ประจ าและต่อเนื่อง น าไปสู่การควบคุมแพงพวยน ้าที่ได้รบัผลดอีย่างเด่นชดัตามฤดูกาล (Julien & Griffiths, 
1998) ตัง้แต่ช่วงทศวรรษ 1980s เป็นตน้มา จนถงึปัจจบุนั 
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ในอนิเดยี มกีารศกึษาวงจรชวีติและความเฉพาะเจาะจงต่อพชือาศยัของดว้งหมดั Altica cyanea 
ซึง่มศีกัยภาพสงูในการควบคุมแพงพวยน ้า L. adscendens โดย Nayek & Banerjee (1987) แต่ในขณะเดยีวกนั 
Kamaruddin & Shah (1978) รายงานว่าในมาเลเซยีด้วงหมดั Haltica cyanea มศีกัยภาพในการควบคุมต้น
โคลงเคลง (Melastoma) ในสวนปาลม์น ้ามนั ซึง่ในภาคใตข้องประเทศไทย พบว่าดว้งชนิดนี้ลงท าความเสยีหาย
โดยการกัดกินใบต้นโคลงเคลงในสวนยางพารา ส่วนในทางตอนใต้ของประเทศจีน ที่จงัหวัดหนานชาง 
(Nanchang) มณฑลเจยีงซ ี(Jiangxi)  Xiao-Shui (1990) รายงานว่าในการทดสอบโดยการใช้กรงภาคสนาม 
(field cage) ดว้ง A. cyanea สามารถท าลายแพงพวยน ้าชนิด L. prostrata ไดด้ ีและอาจน าไปใชใ้นการควบคุม
โดยชวีวธิไีด ้ถงึแมว้่าดว้ง A. cyanea จะลงท าลายพชืน ้าอกีชนิดหน่ึงคอืตน้หว้ยชนิส ี(Indian toothcup) (Rotala 
indica, Lythraceae) ไดก้ต็าม ตน้หว้ยชนิสเีป็นพชืทอ้งถิน่ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ เป็นวชัพชืในนาขา้ว แต่มี
การน ามาใช้เป็นพชืไมน้ ้าประดบัในตู้เลี้ยงปลา เพราะมสีสีนัต่าง ๆ ที่สวยงาม กบัมกีารน าเขา้ไปใช้เป็นไมน้ ้า
ประดบัในแคลฟิอรเ์นียและลุยเซยีนา ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 

อนึ่งการใช้ชื่อสกุลด้วงหมดัแพงพวยน ้าชนิดต่าง ๆ เป็น Altica หรอื Haltica มกีารโต้แย้งกันมา
นานแลว้ตัง้แต่ ค.ศ. 1923 (พ.ศ. 2466)  โดย Woods (1923) กล่าวว่า Linnaeus เมื่อ ค.ศ. 1785 รวมดว้งหมดั
ส่วนใหญ่ไวใ้นสกุล Chrysomela ต่อมาใน ค.ศ. 1762 นกักฏีวทิยาชาวฝรัง่เศส Geoffroy แยก Chrysomela บาง
ชนิดที่มขีาหลงัหนาขึน้เพื่อการกระโดดเช่นด้วงหมดั ( flea beetle) ออกมาตัง้เป็นสกุลใหม่คอื Altica ซึ่งมรีาก
ศพัท์มาจากค าคุณศพัท์ในภาษากรกี “álma” หมายถงึ “กระโดด” (leaping) แต่ต่อมาเมื่อ ค.ศ. 1802 Johann 
Carl Wilhelm Illiger นักกฏีวทิยาชาวเยอรมนี เปลี่ยนและแก้ไขตวัสะกดของชื่อวทิยาศาสตรท์ี่มกีารตพีมิพไ์ป
ก่อนแล้ว (emendment) จาก Altica มาเป็น Haltica เพราะ Geoffroy สะกด Haltica เป็น Altica จากการออก
เสยีง ดงันัน้ตวัสะกดทีถู่กต้องควรเป็น Haltica เพราะตวั h แรกของค า (aspirate) ไม่มกีารออกเสยีง หรอืออก
เสยีงเป็น a ในภาษาฝรัง่เศส (เช่น Henri Dunant จะออกเสยีงเป็น องัร ีดูนังต์)  และ Haltica เป็น “ตวัสะกดที่
ชอบน ามาใช้” (preferred name) ในรายชื่อของด้วงในอันดับ Coleoptera ของ Charles William Leng’s 
Catalogue แต่ Altica เป็นตวัสะกดดัง้เดมิ (original orthography) และ ควรที่จะเป็นชื่อที่รกัษาไว ้(conserved 
name) ตามมาตรา 19 (Application to Homonymy) และ มาตรา 23 (Principle of Priority) ของ International 
Code of Zoological Nomenclature (ICZN)  จงึควรปรบัเปลีย่นใหม้าใชต้วัสะกดดัง้เดมิคอื Altica ไมใ่ช ้Haltica 
เพราะไม่เช่นนัน้สกุลอื่น เช่น สกุล Aproderus, Elodes และ Ormiscus  ต้องเปลี่ยนมาเป็น Haproderus, 
Helodes และ Hormiscus ตามล าดบั และอีกไม่น้อยกว่า 85 สกุลของด้วงหมดัในวงศ์ Chrysomelidae และ
จะต้องรวมไปถงึการที่จะต้องปรบัเปลี่ยนชื่อของวงศ์ย่อย (subfamily) ที่จะตามมา ท าให้ยุ่งยากและสบัสนอีก
ดว้ย ดงันัน้โดยสรปุใหใ้ชช้ื่อสกุล Altica แทนทีจ่ะใช ้Haltica ในทุกกรณ ี
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แพงพวยน ้า L. adscendens มถีิน่ก าเนิดอยู่ในแถบเขตรอ้นของเอเชยีหรอืเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
(Waterhouse, 1993b) แต่ Nayek & Banerjee (1987) คาดว่าอาจมีแหล่งก าเนิดดัง้เดิมอยู่ในอเมริกาใต้           
ในปัจจุบนัมกีารแพร่กระจายไปทัว่แถบ Indo-Australian และทัว่โลก มกีารควบคุมโดยชวีวธิแีบบเพิม่ขยาย      
ที่ได้ร ับผลเป็นที่น่าพอใจในประเทศไทย โดยการใช้ด้วงหมัด Altica foeveicollis (ภาพที่ 6.4) (Julien & 
Griffiths, 1998) 

 

 
ภาพท่ี 6.4  ดว้งหมดัแพงพวย Altica foevicollis แมลงควบคุมแพงพวยน ้าโดยชวีวธิ ี

 
โครงการควบคุมแพงพวยน ้าในประเทศไทย เริม่คน้ตัง้แต่ พ.ศ. 2518 จากการพบว่าแพงพวยน ้าใน

นาข้าว ตามบ่อยมื (borrow pit) สองข้างทางหลวง และ รมิฝัง่หนอง คลอง บึง ในภาคเหนือ ภาคกลางใน
กรุงเทพฯ และปรมิณฑล และลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา จะถูกหนอนและตัวเต็มวยัของด้วงหมดั A. foeveicollis        
ลง    ท าความเสยีหายอยา่งเด่นชดั ในช่วงหลงัฤดฝูนและตน้ฤดหูนาวระหว่างเดอืนตุลาคมถงึเดอืนธนัวาคมของ
ปี แสดงให้เหน็ประสทิธภิาพที่จะน าไปใช้ในการควบคุมแพงพวยน ้า L. adscendens ได้เป็นอย่างด ีและโดย
เช่นนัน้จงึมกีารน าด้วงหมดัมาท าการเพาะเลี้ยงเพิม่ปรมิาณในโรงเลี้ยงแมลง ( insectary) เพื่อการปลดปล่อย
ภาคสนามในพืน้ทีแ่ละในภูมภิาคอื่นของประเทศทีม่กีารแพร่กระจายของแพงพวยน ้า โดยการใชด้ว้งทีไ่ดม้าจาก
การเพาะเลีย้ง สมทบกบัการเกบ็ตวัอย่างในภาคสนามทีม่ดีว้งลงท าลายอยู ่น าไปใชใ้นการปลดปล่อย อยา่งเป็น
ประจ าและต่อเนื่อง น าไปสู่การควบคุมแพงพวยน ้าที่ได้รบัผลดอีย่างเด่นชดัตามฤดูกาล (Julien & Griffiths, 
1998) ตัง้แต่ช่วงทศวรรษ 1980s เป็นตน้มา จนถงึปัจจบุนั 
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ในอนิเดยี มกีารศกึษาวงจรชวีติและความเฉพาะเจาะจงต่อพชือาศยัของดว้งหมดั Altica cyanea 
ซึง่มศีกัยภาพสงูในการควบคุมแพงพวยน ้า L. adscendens โดย Nayek & Banerjee (1987) แต่ในขณะเดยีวกนั 
Kamaruddin & Shah (1978) รายงานว่าในมาเลเซยีด้วงหมดั Haltica cyanea มศีกัยภาพในการควบคุมต้น
โคลงเคลง (Melastoma) ในสวนปาลม์น ้ามนั ซึง่ในภาคใตข้องประเทศไทย พบว่าดว้งชนิดนี้ลงท าความเสยีหาย
โดยการกัดกินใบต้นโคลงเคลงในสวนยางพารา ส่วนในทางตอนใต้ของประเทศจีน ที่จงัหวัดหนานชาง 
(Nanchang) มณฑลเจยีงซ ี(Jiangxi)  Xiao-Shui (1990) รายงานว่าในการทดสอบโดยการใช้กรงภาคสนาม 
(field cage) ดว้ง A. cyanea สามารถท าลายแพงพวยน ้าชนิด L. prostrata ไดด้ ีและอาจน าไปใชใ้นการควบคุม
โดยชวีวธิไีด ้ถงึแมว้่าดว้ง A. cyanea จะลงท าลายพชืน ้าอกีชนิดหน่ึงคอืตน้หว้ยชนิส ี(Indian toothcup) (Rotala 
indica, Lythraceae) ไดก้ต็าม ตน้หว้ยชนิสเีป็นพชืทอ้งถิน่ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ เป็นวชัพชืในนาขา้ว แต่มี
การน ามาใช้เป็นพชืไมน้ ้าประดบัในตู้เลี้ยงปลา เพราะมสีสีนัต่าง ๆ ที่สวยงาม กบัมกีารน าเขา้ไปใช้เป็นไมน้ ้า
ประดบัในแคลฟิอรเ์นียและลุยเซยีนา ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 

อนึ่งการใช้ชื่อสกุลด้วงหมดัแพงพวยน ้าชนิดต่าง ๆ เป็น Altica หรอื Haltica มกีารโต้แย้งกันมา
นานแลว้ตัง้แต่ ค.ศ. 1923 (พ.ศ. 2466)  โดย Woods (1923) กล่าวว่า Linnaeus เมื่อ ค.ศ. 1785 รวมดว้งหมดั
ส่วนใหญ่ไวใ้นสกุล Chrysomela ต่อมาใน ค.ศ. 1762 นกักฏีวทิยาชาวฝรัง่เศส Geoffroy แยก Chrysomela บาง
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Catalogue แต่ Altica เป็นตวัสะกดดัง้เดมิ (original orthography) และ ควรที่จะเป็นชื่อที่รกัษาไว ้(conserved 
name) ตามมาตรา 19 (Application to Homonymy) และ มาตรา 23 (Principle of Priority) ของ International 
Code of Zoological Nomenclature (ICZN)  จงึควรปรบัเปลีย่นใหม้าใชต้วัสะกดดัง้เดมิคอื Altica ไมใ่ช ้Haltica 
เพราะไม่เช่นนัน้สกุลอื่น เช่น สกุล Aproderus, Elodes และ Ormiscus  ต้องเปลี่ยนมาเป็น Haproderus, 
Helodes และ Hormiscus ตามล าดบั และอีกไม่น้อยกว่า 85 สกุลของด้วงหมดัในวงศ์ Chrysomelidae และ
จะต้องรวมไปถงึการที่จะต้องปรบัเปลี่ยนชื่อของวงศ์ย่อย (subfamily) ที่จะตามมา ท าให้ยุ่งยากและสบัสนอีก
ดว้ย ดงันัน้โดยสรปุใหใ้ชช้ื่อสกุล Altica แทนทีจ่ะใช ้Haltica ในทุกกรณ ี
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6.2.3 จอก (Water lettuce, Pistia stratiotes)   
 

จอก (Pistia stratiotes) (ภาพที ่6.5) มถีิน่ก าเนิดทีไ่มรู่ก้นัอยา่งแน่นอน Waterhouse (1993b) ระบุ
ว่าจอกมตี้นก าเนิดอยู่ในแถบรอ้นของทวปีอเมรกิา แต่ในการศกึษาโดย Dray et al. (1993) เกี่ยวกบัแมลงชนิด
ต่าง ๆ ทีพ่บว่าอยู่รวมกนักบัจอกในฟลอรดิา ไม่พบว่ามแีมลงชนิดใด ทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงในการกนิจอก จงึ
สรปุว่าจอกมใิช่พชืพืน้เมอืงในฟลอรดิา Habeck & Thompson (1997) รายงานว่าจอกเป็นพชืต่างถิน่ในประเทศ
ไทย ส่วน Julien & Griffiths (1998) รายงานว่าจอกมีการแพร่กระจายทัว่โลกในเขตร้อน (cosmopolitan 
tropical) และ ใกลเ้ขตรอ้น (subtropical)  นอกจากนัน้ Thayer et al. (2019) กล่าวว่ามกีารพบเมลด็จอกที่เป็น
ซากดกึด าบรรพ ์(fossil) อยู่ทัว่โลก มกีารกล่าวถงึ “จอก” ทีเ่ขยีนเป็นภาษาอยีปิต์โบราณ (hieroglyphics) และ
นักพฤกษศาสตร์ชาวกรกีโบราณกล่าวถึงจอกที่ลอยเป็นแพอยู่ในแม่น ้าไนล์ในประเทศอียปิต์กว่า 2,000 ปี
มาแลว้ เป็นการสนับสนุนว่าจอกน่าทีจ่ะมแีหล่งต้นก าเนิดอยู่ในแอฟรกิา ส่วน Center et al. (2002) กล่าวว่าใน
อาร์เจนตินาและบราซิลมีแมลงหลายชนิดที่มีการวิวัฒนาการร่วม ( coevolution) กับจอก และมีความ
เฉพาะเจาะจงกบัจอกเท่านัน้ ดงันัน้แหล่งต้นก าเนิดของจอกน่าที่จะเป็นอเมรกิาใต้ แต่ก็ยงัมกีารโต้แย้งอีก        
ว่าแหล่งก าเนิดน่าจะเป็นอเมรกิาเหนือในฟลอรดิาดว้ยเช่นกนั 

 

 
 

ภาพท่ี 6.5  จอก (water lettuce, Pistia stratiotes) และการระบาดในรอ่งน ้าสวนผกั อ. สามพราน จ.นครปฐม  
(บน) และ แมน่ ้าปิง อ.เมอืง จ.ล าพูน (ล่าง) เมือ่ พ.ศ. 2562 
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นอกจากการเป็นวัชพืชน ้ าที่ส าคัญชนิดหนึ่ง เป็นปัญหาตามแหล่งน ้ าต่าง ๆ ตามธรรมชาติ 
ตลอดจนแม่น ้า ล าคลอง และคลองชลประทานทัว่ประเทศแลว้ มกีารใชจ้อกเป็นไมป้ระดบัชนิดหนึ่งในบ่อและตู้
เลีย้งปลาดว้ยเช่นกนั และมคีวามส าคญัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขระดบัหนึ่ง เพราะรากจอกในแหล่งน ้าเป็น
แหล่งเกาะอาศยัและออกซเิจนของลูกน ้าของยุงเสอื Mansonia spp. ในประเทศไทย Harinasuta et al. (1970) 
รายงานว่ายงุเสอื Mansonia bonneae, M. indiana และ M. uniformis เป็นพาหะของโรคเทา้ชา้ง (filariasis หรอื 
elephantiasis) ซึ่งมีสาเหตุมาจากใส้เดือนฝอย (nematode) ชนิด Brugia malayi ที่พบในมาเลเซียและ       
ภาคใตข้องประเทศ และ Apiwathnasorn et al. (2006) รายงานว่าพบยงุ 54 ชนิดใน 12 สกุล ในป่าพร ุ(swamp) 
ใน จ. นราธิวาส และพบว่าเป็นยุงเสือ Mansonia ถึงร้อยละ 60-70 ตลอดปี และพบ M. bonneae สูงที่สุด         
ทีร่อ้ยละ 47.5 
 

ในฟลอรดิา Lounibos & Escher (1985) รายงานว่ายงุทีอ่ยูก่บัจอกในคลองระบายน ้า และบ่อยมืใน 
St. Lucie county จากการใชก้บัดกัรวบรวมเป็นเวลา 3 ปี คอื ยุงเสอื Mansonia dyari และ M. titillans และ ยุง
ร าคาญ Culex erraticus ในสดัส่วนรอ้ยละ 89.7, 6.2 และ 1.5 ตามล าดบั นอกนัน้ยงัพบยุงชนิดอื่นอกี 11 ชนิด 
แต่เพยีงเลก็น้อยและไม่มคีวามส าคญั และลูกน ้าของยุงเสอืทัง้สองชนิด จะไม่แตกต่างกนัในการเกาะอยู่กบัราก
จอกส าหรับอออกซิเจน ส่วน Lounibos & Dewald (2008) ศึกษาการเลือกที่วางไข่บนใบจอกของยุงเสือ         
M. dyari และ M. titillans และพบว่า M. dyari จะวางไข่ทัง้บนด้านบนและด้านล่างของใบจอก แต่ M. titillans    
จะวางไขบ่นดา้นล่างของใบจอกเท่านัน้ 
 

การควบคุมจอกโดยชีววิธีแบบเพิ่มขยายในประเทศไทย เริ่มต้นโดยการส ารวจหาแมลง            
ศตัรธูรรมชาตขิองจอกทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาเพื่อใชเ้ป็นตวักระท าการควบคุม แมลงศตัรธูรรมชาตทิีพ่บว่าลง
ท าลายจอกคอื ตัก๊แตนแคระ Criotettix sp. (Orthoptera: Tettrigidae) หนอน Nymphula turbata (Lepidoptera: 
Crambidae) หนอน Parapoynx diminutalis (Lepidoptera: Crambidae) และ ผเีสื้อหนอนจอก (water lettuce 
moth)  Spodoptera pectinicornis (Lepidoptera:  Noctuidae)  (ภาพที่  6.6)  ซึ่งมีชื่ อ เดิม คือ  Namangana 
pectinicornis, Epipsammea pectinicornis และ Episammea pectinicornis ที่มเีขตแพร่กระจายอยู่ในเอเชยีใต้ 
และ เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 
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เฉพาะเจาะจงกบัจอกเท่านัน้ ดงันัน้แหล่งต้นก าเนิดของจอกน่าที่จะเป็นอเมรกิาใต้ แต่ก็ยงัมกีารโต้แย้งอีก        
ว่าแหล่งก าเนิดน่าจะเป็นอเมรกิาเหนือในฟลอรดิาดว้ยเช่นกนั 

 

 
 

ภาพท่ี 6.5  จอก (water lettuce, Pistia stratiotes) และการระบาดในรอ่งน ้าสวนผกั อ. สามพราน จ.นครปฐม  
(บน) และ แมน่ ้าปิง อ.เมอืง จ.ล าพูน (ล่าง) เมือ่ พ.ศ. 2562 
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นอกจากการเป็นวัชพืชน ้ าที่ส าคัญชนิดหนึ่ง เป็นปัญหาตามแหล่งน ้ าต่าง ๆ ตามธรรมชาติ 
ตลอดจนแม่น ้า ล าคลอง และคลองชลประทานทัว่ประเทศแลว้ มกีารใชจ้อกเป็นไมป้ระดบัชนิดหนึ่งในบ่อและตู้
เลีย้งปลาดว้ยเช่นกนั และมคีวามส าคญัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขระดบัหนึ่ง เพราะรากจอกในแหล่งน ้าเป็น
แหล่งเกาะอาศยัและออกซเิจนของลูกน ้าของยุงเสอื Mansonia spp. ในประเทศไทย Harinasuta et al. (1970) 
รายงานว่ายงุเสอื Mansonia bonneae, M. indiana และ M. uniformis เป็นพาหะของโรคเทา้ชา้ง (filariasis หรอื 
elephantiasis) ซึ่งมีสาเหตุมาจากใส้เดือนฝอย (nematode) ชนิด Brugia malayi ที่พบในมาเลเซียและ       
ภาคใตข้องประเทศ และ Apiwathnasorn et al. (2006) รายงานว่าพบยงุ 54 ชนิดใน 12 สกุล ในป่าพร ุ(swamp) 
ใน จ. นราธิวาส และพบว่าเป็นยุงเสือ Mansonia ถึงร้อยละ 60-70 ตลอดปี และพบ M. bonneae สูงที่สุด         
ทีร่อ้ยละ 47.5 
 

ในฟลอรดิา Lounibos & Escher (1985) รายงานว่ายงุทีอ่ยูก่บัจอกในคลองระบายน ้า และบ่อยมืใน 
St. Lucie county จากการใชก้บัดกัรวบรวมเป็นเวลา 3 ปี คอื ยุงเสอื Mansonia dyari และ M. titillans และ ยุง
ร าคาญ Culex erraticus ในสดัส่วนรอ้ยละ 89.7, 6.2 และ 1.5 ตามล าดบั นอกนัน้ยงัพบยุงชนิดอื่นอกี 11 ชนิด 
แต่เพยีงเลก็น้อยและไม่มคีวามส าคญั และลูกน ้าของยุงเสอืทัง้สองชนิด จะไม่แตกต่างกนัในการเกาะอยู่กบัราก
จอกส าหรับอออกซิเจน ส่วน Lounibos & Dewald (2008) ศึกษาการเลือกที่วางไข่บนใบจอกของยุงเสือ         
M. dyari และ M. titillans และพบว่า M. dyari จะวางไข่ทัง้บนด้านบนและด้านล่างของใบจอก แต่ M. titillans    
จะวางไขบ่นดา้นล่างของใบจอกเท่านัน้ 
 

การควบคุมจอกโดยชีววิธีแบบเพิ่มขยายในประเทศไทย เริ่มต้นโดยการส ารวจหาแมลง            
ศตัรธูรรมชาตขิองจอกทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาเพื่อใชเ้ป็นตวักระท าการควบคุม แมลงศตัรธูรรมชาตทิีพ่บว่าลง
ท าลายจอกคอื ตัก๊แตนแคระ Criotettix sp. (Orthoptera: Tettrigidae) หนอน Nymphula turbata (Lepidoptera: 
Crambidae) หนอน Parapoynx diminutalis (Lepidoptera: Crambidae) และ ผเีสื้อหนอนจอก (water lettuce 
moth)  Spodoptera pectinicornis (Lepidoptera:  Noctuidae)  (ภาพที่  6.6)  ซึ่งมีชื่ อ เดิม คือ  Namangana 
pectinicornis, Epipsammea pectinicornis และ Episammea pectinicornis ที่มเีขตแพร่กระจายอยู่ในเอเชยีใต้ 
และ เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 
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ภาพท่ี 6.6  ตวัเตม็วยัของผเีสือ้หนอนจอก (Spodoptera pectinicornis) กลุ่มไข ่ตวัหนอน ดกัแด ้        
และลกัษณะการท าลายจอก (แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก ศมาพร แสงยศ และ Wikipedia,    
The Free Encyclopedia) 

 
ในการทดสอบศกัยภาพเบือ้งตน้ พบว่าการเพาะเลีย้งเพิม่ปรมิาณผเีสือ้หนอนจอก S. pectinicornis 

ในโรงเลี้ยงแมลง ท าได้ง่ายและคุ้มทุน สามารถที่จะน าไปใช้ในการควบคุมจอกโดยชีววิธีแบบแพร่ขยาย 
(Augmentative biological control) ได้เป็นอย่างดี จนได้ร ับผลส าเร็จในการควบคุมที่ สมบูรณ์ (complete 
control) ในประเทศไทย (ววิฒัน์ เสอืสะอาด และ บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2521; Napompeth, 1982; Suasa-
ard,1976; Suasa- ard & Napompeth, 1978)  ไ ม่ จ า เ ป็ นต้ อ งน า ด้ ว ง ง ว ง จอก  (water lettuce weevil) 
Neohydronomus affinis (Coleoptera: Erirhinidae) จากบราซลิ ทีม่กีารน าเขา้ไปใชอ้ยูใ่ออสเตรเลยี แอฟรกิาใต้ 
และสหรฐัอเมรกิา เขา้มาใชใ้นประเทศไทย 
 

ในต่างประเทศ มกีารน าด้วงงวงจอก N. affinis จากบราซลิ เขา้ไปใช้ควบคุมจอกในออสเตรเลยี 
เมื่อ ค.ศ. 1982 และจากออสเตรเลีย เข้าไปใช้ในแอฟรกิาใต้เมื่อ ค.ศ. 1985 และ ฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา         
เมื่อ ค.ศ. 1987 (Harley et al., 1990; Julien & Griffiths, 1998) กบัมกีารน าผเีสื้อหนอนจอก S. pectinicornis 
จากประเทศไทยเข้าไปใช้ควบคุมจอกในฟลอริดา สหรฐัอเมริกา เมื่อ ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) (Julien & 
Griffiths, 1998)   
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ดงันัน้ การควบคุมจอกโดยชวีวธิใีนประเทศไทย จงึเป็นการใชต้วักระท าการควบคุมทีพ่บและมอียู่
แลว้อยูใ่นพืน้ที ่(resident BCA) ไมจ่ าเป็นตอ้งน าตวักระท าการควบคุมเขา้มาจากต่างประเทศ โดยการน าหนอน
ของผเีสือ้หนอนจอก S. pectinicornis ทีพ่บตามสระน ้าและหนองน ้าในพืน้ทีข่องมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรแ์ละ
พื้นที่โดยรอบและใกล้เคยีง และชานเมอืงรอบนอกของกรุงเทพฯ และ จ. ปทุมธานี มาท าการเพาะเลี้ยงเพิ่ม
ปรมิาณในห้องปฏบิตักิาร (ววิฒัน์ เสอืสะอาด และ บรรพต ณ ป้อมเพชร , 2521) แล้วน าไปปลดปล่อย ทัง้ใน
รูปแบบของการปลดปล่อยแบบเพาะเชื้อ (inoculative release) และ การปลดปล่อยแบบท่วมท้น (inundative 
release)  
 

การปลดปล่อยแบบเพาะเชื้อ เป็นการปลดปล่อยโดยการใช้หนอนผเีสื้อจ านวนที่ไม่สูงมากนัก 
ปลดปล่อยในช่วงเวลาต่าง ๆ (periodical inoculative field releases) ทัว่ประเทศ ต่อเน่ืองกนั โดยการใช้ต้น
จอกที่มีทัง้หนอนและดักแด้ที่มีการเพาะเลี้ยงอยู่ ในโรงเลี้ยง บรรจุไว้ในกล่องโฟมแบบกลม ขนาด
เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 15 ซม. จ านวนหนึ่ง ไปลอยไวใ้นแหล่งน ้าเช่นอ่างเกบ็น ้าหลงัเขื่อน ปล่อยใหห้นอนและดกัแด้
เจรญิเตบิโตเป็นตวัเตม็วยั บนิออกไปวางไขแ่ละเพิม่ขยายปรมิาณและการแพรก่ระจายใหข้ยายมากออกในพืน้ที่
การระบาดของจอกในแหล่งน ้านัน้ ๆ เป็นการควบคุมในระยะยาว เช่นการปลดปล่อยใหค้วบคุมจอกทีค่ลุมพืน้ที่
ผิวน ้ามากกว่า 3 ตร.กม. ในอ่างเก็บน ้าเขื่อนศรนีครนิทร์ จ.กาญจนบุร ีจนได้ผลการควบคุมแบบสมบูรณ์ 
(complete control) และ การปลดปล่อยแบบท่วมท้น (Inundative release) ซี่งเป็นการปลดปล่อยเพื่อหวงัผล
ของการควบคุมทีเ่รว็ขึน้ คลา้ยกบัการใชส้ารก าจดัวชัพชื เป็น “สารก าจดัวชัพชืชวีภาพ” (biological herbicide) 
ซึ่งอตัราการใช้ ได้มาจากการทดสอบกับจอกที่พบในบ่อยมืสองข้างทางของถนนพหลโยธินตัง้แต่สามแยก
ลาดพรา้ว ผ่านสามแยกเกษตรในขณะนัน้ จนถงึอนุสาวรยีห์ลกัสี ่และ บ่อยมืสองขา้งทางถนนงามวงศว์าน จาก
สามแยกเกษตรจนถงึสีแ่ยกแคราย (ซึง่ในปัจจบุนับ่อยมืและพืน้ทีเ่หล่านี้ ไมม่อียูอ่กีต่อไปแลว้ กลายมาเป็นพืน้ที่
การจราจรทัง้หมด) ในการทดสอบพบว่าการปลดปล่อยทีอ่ตัราส่วนหนอนประมาณ 200 ตวัต่อ 1 ตร.ม. สามารถ
ควบคุมจอก ได้เทยีบเท่ากบัหรอืดกีว่าการใช้สารก าจดัวชัพชื แต่ไม่มผีลกระทบในทางลบต่อทรพัยากรความ
หลากหลายทางชวีภาพ สภาพแวดลอ้ม และสุขอนามยัของมนุษย ์
 

จากความส าเรจ็ดงักล่าวในช่วง พ.ศ. 2521 ศูนย์ชวีวทิยาเขตร้อนขององค์การซมีโีอ SEAMEO  
Regional Center for Tropical Biology (BIOTROP) ณ เมอืง Bogor ประเทศอนิโดนีเซยี ได้ส่ง Mr. Suprapto 
Mangdihardjo จากมหาวทิยาลยั Gadjah Mada University, Yogyakarta ใหม้าดูงานการควบคุมจอกโดยชวีวธิี
ในประเทศไทย เพื่อทีจ่ะน าไปด าเนินการในประเทศอนิโดนีเซยี   
 

Sankaran (1990) จาก CIBC Indian Station, Bangalore ประเทศอินเดีย ผู้เคยมาดูงานการ
ควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิใีนประเทศไทย กล่าวว่าการปลดปล่อยผเีสือ้หนอนจอกเพื่อการควบคุมจอกโดยชวีวธิี
ทัง้สองแบบ (Napompeth, 1982) ในประเทศไทย กลายเป็นรูปแบบ (model) และวิธีมาตรฐาน (standard 
method) ในการควบคุมจอกโดยการใช้ผเีสื้อหนอนจอก S. pectinicornis และควรที่จะน าแนวทางการควบคุม
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ภาพท่ี 6.6  ตวัเตม็วยัของผเีสือ้หนอนจอก (Spodoptera pectinicornis) กลุ่มไข ่ตวัหนอน ดกัแด ้        
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The Free Encyclopedia) 

 
ในการทดสอบศกัยภาพเบือ้งตน้ พบว่าการเพาะเลีย้งเพิม่ปรมิาณผเีสือ้หนอนจอก S. pectinicornis 

ในโรงเลี้ยงแมลง ท าได้ง่ายและคุ้มทุน สามารถที่จะน าไปใช้ในการควบคุมจอกโดยชีววิธีแบบแพร่ขยาย 
(Augmentative biological control) ได้เป็นอย่างดี จนได้ร ับผลส าเร็จในการควบคุมที่ สมบูรณ์ (complete 
control) ในประเทศไทย (ววิฒัน์ เสอืสะอาด และ บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2521; Napompeth, 1982; Suasa-
ard,1976; Suasa- ard & Napompeth, 1978)  ไ ม่ จ า เ ป็ นต้ อ งน า ด้ ว ง ง ว ง จอก  (water lettuce weevil) 
Neohydronomus affinis (Coleoptera: Erirhinidae) จากบราซลิ ทีม่กีารน าเขา้ไปใชอ้ยูใ่ออสเตรเลยี แอฟรกิาใต้ 
และสหรฐัอเมรกิา เขา้มาใชใ้นประเทศไทย 
 

ในต่างประเทศ มกีารน าด้วงงวงจอก N. affinis จากบราซลิ เขา้ไปใช้ควบคุมจอกในออสเตรเลยี 
เมื่อ ค.ศ. 1982 และจากออสเตรเลีย เข้าไปใช้ในแอฟรกิาใต้เมื่อ ค.ศ. 1985 และ ฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา         
เมื่อ ค.ศ. 1987 (Harley et al., 1990; Julien & Griffiths, 1998) กบัมกีารน าผเีสื้อหนอนจอก S. pectinicornis 
จากประเทศไทยเข้าไปใช้ควบคุมจอกในฟลอริดา สหรฐัอเมริกา เมื่อ ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) (Julien & 
Griffiths, 1998)   
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ดงันัน้ การควบคุมจอกโดยชวีวธิใีนประเทศไทย จงึเป็นการใชต้วักระท าการควบคุมทีพ่บและมอียู่
แลว้อยูใ่นพืน้ที ่(resident BCA) ไมจ่ าเป็นตอ้งน าตวักระท าการควบคุมเขา้มาจากต่างประเทศ โดยการน าหนอน
ของผเีสือ้หนอนจอก S. pectinicornis ทีพ่บตามสระน ้าและหนองน ้าในพืน้ทีข่องมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรแ์ละ
พื้นที่โดยรอบและใกล้เคยีง และชานเมอืงรอบนอกของกรุงเทพฯ และ จ. ปทุมธานี มาท าการเพาะเลี้ยงเพิ่ม
ปรมิาณในห้องปฏบิตักิาร (ววิฒัน์ เสอืสะอาด และ บรรพต ณ ป้อมเพชร , 2521) แล้วน าไปปลดปล่อย ทัง้ใน
รูปแบบของการปลดปล่อยแบบเพาะเชื้อ (inoculative release) และ การปลดปล่อยแบบท่วมท้น (inundative 
release)  
 

การปลดปล่อยแบบเพาะเชื้อ เป็นการปลดปล่อยโดยการใช้หนอนผเีสื้อจ านวนที่ไม่สูงมากนัก 
ปลดปล่อยในช่วงเวลาต่าง ๆ (periodical inoculative field releases) ทัว่ประเทศ ต่อเนื่องกนั โดยการใช้ต้น
จอกที่มีทัง้หนอนและดักแด้ที่มีการเพาะเลี้ยงอยู่ ในโรงเลี้ยง บรรจุไว้ในกล่องโฟมแบบกลม ขนาด
เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 15 ซม. จ านวนหนึ่ง ไปลอยไวใ้นแหล่งน ้าเช่นอ่างเกบ็น ้าหลงัเขื่อน ปล่อยใหห้นอนและดกัแด้
เจรญิเตบิโตเป็นตวัเตม็วยั บนิออกไปวางไขแ่ละเพิม่ขยายปรมิาณและการแพรก่ระจายใหข้ยายมากออกในพืน้ที่
การระบาดของจอกในแหล่งน ้านัน้ ๆ เป็นการควบคุมในระยะยาว เช่นการปลดปล่อยใหค้วบคุมจอกทีค่ลุมพืน้ที่
ผิวน ้ามากกว่า 3 ตร.กม. ในอ่างเก็บน ้าเขื่อนศรนีครนิทร์ จ.กาญจนบุร ีจนได้ผลการควบคุมแบบสมบูรณ์ 
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ของการควบคุมทีเ่รว็ขึน้ คลา้ยกบัการใชส้ารก าจดัวชัพชื เป็น “สารก าจดัวชัพชืชวีภาพ” (biological herbicide) 
ซึ่งอตัราการใช้ ได้มาจากการทดสอบกับจอกที่พบในบ่อยมืสองข้างทางของถนนพหลโยธินตัง้แต่สามแยก
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จากความส าเรจ็ดงักล่าวในช่วง พ.ศ. 2521 ศูนย์ชวีวทิยาเขตร้อนขององค์การซมีโีอ SEAMEO  
Regional Center for Tropical Biology (BIOTROP) ณ เมอืง Bogor ประเทศอนิโดนีเซยี ได้ส่ง Mr. Suprapto 
Mangdihardjo จากมหาวทิยาลยั Gadjah Mada University, Yogyakarta ใหม้าดูงานการควบคุมจอกโดยชวีวธิี
ในประเทศไทย เพื่อทีจ่ะน าไปด าเนินการในประเทศอนิโดนีเซยี   
 

Sankaran (1990) จาก CIBC Indian Station, Bangalore ประเทศอินเดีย ผู้เคยมาดูงานการ
ควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิใีนประเทศไทย กล่าวว่าการปลดปล่อยผเีสือ้หนอนจอกเพื่อการควบคุมจอกโดยชวีวธิี
ทัง้สองแบบ (Napompeth, 1982) ในประเทศไทย กลายเป็นรูปแบบ (model) และวิธีมาตรฐาน (standard 
method) ในการควบคุมจอกโดยการใช้ผเีสื้อหนอนจอก S. pectinicornis และควรที่จะน าแนวทางการควบคุม
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ดงักล่าวไปใชใ้นประเทศเพื่อนบา้นในเอเชยีทีม่จีอกเป็นปัญหา ไมว่่าจะเป็นการระบาดในระดบัใดกต็าม และควร
มกีารอนุรกัษ์ผเีสือ้หนอนจอกในพืน้ทีน่ัน้ ๆ ไว ้ 
 

ในโครงการรว่มมอืกบั Dale H. Habeck, Department of Entomology and Nematology, Institute 
of Food and Agricultural Service ( IFAS) , University of Florida, Gainesville, Florida แ ล ะCatherine R. 
Thompson, Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Division of Plant Industry, 
Gainesville, Florida ได้มกีารน าหนอนผีเสื้อ S. pectinicornis เข้าไปทดสอบและใช้ควบคุมจอกในฟลอรดิา 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา เมือ่ ค.ศ. 1986 (Napompeth, 1990, 1992; Habeck & Thompson, 1994, 1997; Julien 
& Griffiths, 1998) แต่ 10 กว่าปีต่อมา Dray et al. (2001) รายงานว่า S. pectinicornis ไม่สามารถตัง้รกรากได้
จากการปลดปล่อยเกอืบ 332,000 ตวั ใน 22 จุดปลดปล่อยในฟลอรดิา เป็นเวลา 7 ปี ระหว่าง เดอืนธนัวาคม 
ค.ศ. 1990 ถงึเดอืนธนัวาคม ค.ศ. 1997 โดยเหตุผลหลกัว่าจอกในฟลอรดิาเป็นจอกที่เป็นแบบชวีะ (biotype)     
ที่แตกต่างกนั และหนอนถูกศตัรูธรรมชาตคิอืนก boat-tailed grackle (Quiscalus major, Icteridae) มดคนัไฟ     
อีวิคต้า (red imported fire ant - RIFA, Solenopsis evicta, Hymenoptera: Formicidae) และแมงมุม ลงกิน
หนอน ท าใหผ้เีสือ้หนอนจอก S. pectinicornis ไมส่ามารถตัง้รกรากไดใ้นฟลอรดิา  
 

ในเรื่องนี้ บรรพต ณ ป้อมเพชร (pers. com.) วจิารณ์ว่าการสรุปของคณะผู้วิจยัใน Dray et al. 
(2001) ซึง่ประกอบดว้ย F.A. Dray, Jr., T.D. Center และ G.S. Wheeler เป็นทีน่่าสงสยัและแปลกใจว่าถา้เป็น
เช่นนัน้ การเพาะเลีย้งหนอนจอกท าไดอ้ย่างไร ถา้จอกทีม่อียูใ่นฟลอรดิาไมเ่หมาะสมทีจ่ะเป็นอาหาร คณะผูว้จิยั
ใช้จอกจากที่ไหนมาใช้เป็นอาหารเพาะเลี้ยงหนอน จงึสามารถเพาะเลี้ยงได้มากถึง 332,000 ตัว เพื่อการ
ปลดปล่อยใน 22 จดุปลดปล่อยในฟลอรดิาไดเ้ป็นเวลานานถงึ 7 ปี และนก boat-tailed grackle เลอืกกนิเฉพาะ
หนอนของ S. pectinicornis แต่ไม่กนิหนอนของ Samea multiplicalis (Lepidoptera: Crambidae) ทีม่จีอกและ
พชืน ้าชนิดอื่นเช่น Azolla caroliniana (water velvet) และ Salvinia rotundifolia (water fern) เป็นพชือาศยั ซึง่
มกีารน าเขา้มาจากบราซลิเพื่อใชใ้นการควบคุมจอกและจอกหูหนูโดยชวีวธิใีนฟลอรดิาดว้ย (Knopf & Habeck, 
1976) ถอืว่าเป็นการสรุปทีข่าดเหตุและผลหรอืตรรกวทิยา และไม่เป็นวทิยาศาสตร ์เท่านัน้ยงัไม่พอ คณะผูว้จิยั
ยงัไปอ้างเพิ่มเติมอีก ว่าการที่ S. pectinicornis ไม่สามารถตัง้รกรากได้ในฟลอรดิา เป็นผลอนัเนื่องมาจาก
ปรากฎการณ์ของ “ผลกระทบอลัลี” (Allee Effect) หรอื “กฎของอลัล”ี (Allee Principle) ซึ่ง Stephens et al. 
(1999) กล่าวว่า W.C. Allee นกันิเวศวทิยาชาวอเมรกินั ยกประเดน็ขึน้มาตัง้แต่ ค.ศ. 1931 ว่ามคีวามเป็นไปได้
ของความสมัพนัธใ์นทางบวก ระหว่างรปูแบบต่าง ๆ ของความเหมาะสมและขนาดของประชากร แต่ไมม่กีารให้
ค านิยาม จงึใหค้ านิยาม “ผลกระทบอลัล”ี (Allee Effect) ว่าเป็น “ปรากฎการณ์ทีข่ ึน้อยู่กบัความหนาแน่น ทีท่ า
ให้การเจรญิเตบิโตของประชากร หรอืองค์ประกอบแต่ละอย่างของความเหมาะสม จะเพิม่ขึน้พรอ้มกบัความ
หนาแน่นทีเพิ่มขึ้น” กล่าวคือประชากรที่มคีวามหนาแน่นเหมาะสม จะมกีารเจรญิเติบโตที่ดี แต่ในช่วงที่มี
ประชากรต ่า อตัราการเจรญิเตบิโตจะต ่า โดยจ านวนประชากรทีม่น้ีอย จะท าใหโ้อกาสที่พบและจบัคู่ผสมพนัธุ์
น้อยลงไปด้วย หรอื ในพชืจะท าให้มกีารผสมเกสรน้อยลงไปเช่นกัน โดย Dray et al. (2001) กล่าวว่าผเีสื้อ
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หนอนจอก S. pectinicornis มีการเคลื่อนที่ได้รวดเร็วมาก ท าให้ความหนาแน่นของประชากรน้อยลง ไม่
เหมาะสมกบัการทีจ่ะเจรญิเตบิโตไดด้แีละเหมาะสมได ้จงึท าใหไ้มส่ามารถตัง้รกรากไดใ้นฟลอรดิา 
 

ในประเทศไทยในปัจจุบนัโดยทัว่ไปในธรรมชาต ิจะไม่ค่อยพบผเีสือ้หนอนจอกลงท าลายจอกมาก
นัก ซึ่งอาจจะเป็นกลไกของพลวตัของประชากรในธรรมชาต ิหรอื จะเป็นปรากฏการณ์ของ  “ผลกระทบอลัลี” 
(Allee Effect) หรอืไม ่(Dray et al. (2001)   
 

ในขณะที่ประเทศไทยเริม่ใช้หนอนผีเสื้อ S. pectinicornis ควบคุมจอกตัง้แต่ ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 
2521)  ในออส เตร เลีย  เมื่ อ  ค .ศ .1982 (พ .ศ .  2525)  มีก ารน าด้ ว ง งว งจอก  (water lettuce weevil, 
Neohydronomus affinis, Coleoptera: Erirhinidae) จากบราซลิเขา้ไปใชเ้พิม่เตมิ และใดร้บัความส าเรจ็ดใีนการ
ควบคุมภายในเวลาเพยีงสองปี และจากออสเตรเลยีมกีารน าดว้งชนิดนี้เขา้ไปใชใ้นปาปัวนิวกนิี หลายประเทศใน
แอฟรกิารวมทัง้แอฟรกิาใต้ ในช่วง ค.ศ. 1985-1996 และในสหรฐัอเมรกิา ในฟลอรดิาและเทกซสั เมื่อ ค.ศ. 
1987 และแพรก่ระจายเขา้ไปในหลุยเซยีนา ใหผ้ลดใีนการควบคุมจอกภายในเวลา 13 -18 เดอืน (Harley et al., 
1990; Julien & Griffiths, 1998)  ซึง่ประเทศไทยอาจน าดว้งงวงชนิดนี้เขา้มาใชใ้นประเทศดว้ยในอนาคต 
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6.2.4 จอกหหูนู (Salvinia, Salvinia cucullata)  
 

พชืน ้าในสกุล Salvinia ในประเทศไทย มอียู ่2 ชนิด คอื จอกหหูนู Salvinia cucullata (ภาพที ่6.7) 
และ แหนใบมะขาม Salvinia natans (เต็ม สมตินิันทน์, 2544) จอกหูหนู S. cucullata มชีื่อสามญัคอื salvinia 
หรือ water fern หรือ Asian water moss มีถิ่นก าเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบในอินเดีย เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตย้กเวน้ฟิลปิปินส ์จนถงึภาคตะวนัตกของออสเตรเลยี ส่วนแหนใบมะขาม S. natans จะพบใน
แอฟรกิาใตถ้งึยโุรปตอนกลาง ทัง้พบในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ย (Pancho & Soerjani, 1978) 

 
 

 
ภาพท่ี 6.7  จอกหหูนู (salvinia, water fern, Salvinia cucullata) และการระบาดที ่อ.วงัน ้าเขยีว             

จ.นครราชสมีา เมือ่ พ.ศ. 2562  
 

จอกหูหนู S. cucullata ในประเทศไทย มกีารระบาดอยู่ในแหล่งน ้าต่าง ๆ ที่ส าคญัในประเทศ 
ปะปนอยูก่บัผกัตบชวา จอก และวชัพชืลอยน ้าอื่น ๆ อกีหลายชนิด ในกว๊านพะเยา จ.พะเยา อ่างเกบ็น ้าห้วยตงึ
เฒา่ อ.เมอืง อ่างเกบ็น ้าเขื่อนแมง่ดัสมบูรณ์ชล อ. แมแ่ตง และอ่างเกบ็น ้าเชื่อนแมก่วง อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม่ 
และอ่างเกบ็น ้าเขื่อนกิว่ลม จ.ล าปาง ในภาคเหนือ อ่างเกบ็น ้าเขื่อนอุบลรตัน์ จ.ขอนแก่น อ่างเกบ็น ้าหนองกอง
แก้ว อ.ชนบท จ.ขอนแก่น อ่างเก็บน ้ าเขื่อนล าปาว จ. กาฬสินธุ์ หนองประจกัษ์ฯ และอ่างเก็บน ้ าต่าง ๆ            
ใน จ. อุดรธานี ในหนองหาร จ.สกลนคร อ่างเก็บน ้ าเขื่อนสิรินธร จ. อุบลราชธานี และอ่างเก็บน ้ าเขื่อน             
พมิาย อ. พมิาย จ. นครราชสมีา ในภาค ตะวนัออกเฉียงเหนือ บงึสไีฟ จ.พจิติร บงึบอระเพด็ จ.นครสวรรค ์อ่าง
เกบ็น ้าคลองเพรยีว จ. สระบุร ีและอ่างเกบ็น ้าแก่งกระจาน จ.เพชรบุร ีในภาคกลาง ตลอดจนแหล่งน ้าต่าง ๆ ใน
ภาคใต้ของประเทศ จนถึงทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง ทะเลสาบสงขลา และอ่างเก็บน ้าสะเดา อ.สะเดา       
จ.สงขลา แต่ไมม่กีารท าการควบคุมทีจ่รงิจงั นอกจากการใชส้ารก าจดัวชัพชื หรอืการเกบ็ไปใชป้ระโยชน์เท่านัน้ 
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โครงการควบคุมจอกหูหนู S. cucullata ในประเทศไทยเริม่ต้นมาตัง้แต่กลางทศวรรษ 1970s ดว้ย
การส ารวจรวบรวมแมลงศตัรูธรรมชาติของจอกหูหนูในประเทศ ว่าจะมแีมลงชนิดใดบ้าง ที่มปีระสทิธิภาพ
พอที่จะน ามาใช้ในการควบคุม และพรอ้มกนัไปท าการเฝ้าระวงั (surveillance) จอกหูหนูยกัษ์ S. molesta ซึ่ง 
Davis S. Mitchell ตัง้ชื่อใหม่มาจากจอกหูหนู S. auriculata เมื่อ พ.ศ. 2515 (Mitchell, 1970, 1972) และมกีาร
ระบาดอยู่แล้วในอินเดยีตอนใต้ ศรลีงักา อินโดนีเซยี สงิคโปร ์และมาเลเซยี แต่ยงัไม่มกีารระบาดเข้ามาใน
ประเทศไทย เพื่อรวบรวมและบนัทกึขอ้มูลเกี่ยวกบัการเกดิขึน้ (occurrence) หรอืการไม่มปีรากฏ (absence) 
ของจอกหหูนูยกัษ์ S. molesta โดยการส ารวจ (survey) และการตดิตาม (monitoring) ดว้ย 
 

ในการส ารวจภาคสนามในช่วงปี พ.ศ. 2527-2528 โดย Nasaree (1986) พบแมลงที่ลงท าลาย
จอกหูหนูที่ส าคญัคอื ด้วงงวงพื้นที่ชุ่มน ้า (marsh weevil) (Bagous sp.nr. nodieri, Coleoptera: Erirhinidae) 
ตัก๊แตนแคระ(pygmy grasshopper) (Criotettrix bispinosus?, Orthoptera: Tettrigidae) และผเีสือ้สาหร่ายหาง
กระรอกเอเชยี (Asian hydrilla moth) (Parapoynx diminutalis, Lepidoptera: Crambidae) (ภาพที ่6.8) 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี  6.8  ดว้งงวงพืน้ทีชุ่่มน ้า Bagous sp.nr. nodieri ตัก๊แตนแคระ Criotettrix bispinosus และผเีสือ้
สาหร่ายหางกระรอก Parapoynx diminutalis ทีล่งท าลายจอกหหูนู (แหล่งทีม่า:          
Wikipedia, The Free  Encyclopedia และ The Biodiversity of Singapore) 
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ก่อนหน้านัน้ John Takara จากภาควชิากฏีวทิยา มหาวทิยาลยัฮาวาย ไดร้บัทุนจาก  East-West 
Center Food Institute (EWCFI), Honolulu, Hawaii เขา้มาท าการวจิยัที ่ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีนิทรยี์
แห่งชาต ิ ระหว่างเดอืนสงิหาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2510 พบว่าแหนแดง Azolla pinnata มดีว้งงวง Bagous sp.nr. 
nodieri ซึง่จ าแนกโดย E. C. Zimmerman แห่ง CSIRO, Canberra, Australia ลงท าลาย (Takara, 1981) และ
อกี 30 ปีต่อมาได้รบัการยนืยนัว่าเป็น Bagous nodieri โดย Charles W. O’Brien แห่ง University of Arizona, 
Tucson, Arizona ขณะที่ท าการวจิยัอยู่ที่ Florida A&M University, Tallahassee, Florida และมารวบรวมด้วง
งวงพื้นที่ชุ่มน ้า (marsh weevil) ร่วมกบัศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิ ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรใ์นช่วง
เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2540 ในประเทศไทย โดยการแนะน าและค ารบัรองของ Fred D. Bennett อดตีผูอ้ านวยการ 
Commonwealth Institute of Biological Control (CIBC), Trinidad and Tobago (ปัจจุบันคือ CABI) (บรรพต 
ณ ป้อมเพชร, pers. com.)  
 

Nasaree (1986) สรปุว่าจากการศกึษา มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะพฒันาการใชด้ว้ง B. nodieri เพื่อการ
ควบคุมจอกหูหนู S. cucullata เป็นการเฉพาะ หรอืใช้ร่วมกับตัก๊แตนแคระ Criotettrix sp. ในประเทศไทย      
โดยการควบคุมโดยชวีวธิแีบบเพิม่ขยาย (augmentative biological control) พร้อมกนัไปกบัการอนุรกัษ์ศตัรู
ธรรมชาติเหล่าน้ี ให้คงไว้ในท้องถิ่นที่อยู่อาศัย เป็นการควบคุมโดยชีววิธีแบบการอนุรกัษ์ ( conservation 
biological control) 
 

จากตวามส าเรจ็ของการควบคุมจอกหูหนูยกัษ์ (Salvinia molesta) ในออสเตรเลยี โดยการใช้ดว้ง
งวง Cyrtobagous salviniae (ภาพที่ 6.9) จากบราซิล เมื่อ ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523)  โดยความร่วมมือกับ 
Wendy Forno แ ห่ ง  CSIRO Entomology Long Pocket Laboratories, Indooroopilly, Brisbane ศู นย์ วิ จ ัย
ควบคุมศตัรูพชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เมื่อ ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) ได้น าด้วงงวง 
C. salviniae จากบราซลิ ผ่านออสเตรเลยี เขา้มาเพื่อท าการทดสอบว่าจะสามารถใช้เป็นตวักระท าการควบคุม
จอกหูหนู S. cucullata ในประเทศไทยได้หรือไม่ จากการทดสอบในเรือนกักกันแมลง ปรากฎว่าด้วงงวง            
C. salviniae ไม่สามารถเจรญิเติบโตครบวงจรชวีติบนจอกหูหนู S. cucullata และ S. natans ได้ จงึไม่มกีาร
ด าเนินการต่อตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา แต่จากการพบการระบาดของจอกหูหนูยกัษ์ S. molesta จากมาเลเซีย         
ในแหล่งน ้าภาคใต้มานานแล้ว และเริม่พบในภาคกลางในปัจจุบนั จงึน่าที่จะมกีารน าด้วงงวง C. salviniae       
เขา้มาทดสอบและใช้ประโยชน์อกีค ารบหนึ่ง ในประเทศไทย ถงึแมว้่ได้มกีารปลดปล่อยด้วงงวง C. salviniae        
ในมาเลเซยี ตัง้แต่เมื่อ ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) ยงัไม่พบว่าจะไดร้บัผลดเีท่าทีค่าดไว้กต็าม (Julien & Griffiths, 
1998) 
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ภาพท่ี 6.9  ดว้งงวงจอกหหูนูยกัษ์ Cyrtobagous salviniae จากบราซลิทีน่ าเขา้ไปใชค้วบคุมจอกหหูนูยกัษ์ 
(Salvinia molesta) โดยชวีวธิ ีในออสเตรเลยี ก่อนและหลงัการปลดปล่อยดว้งงวงในทะเลสาบ     
Lake Moondarra, Mt. Isa, Queensland ประเทศออสเตรเลยี โดยเริม่ปลดปล่อยตัง้แต่เมือ่        
ค.ศ. 1980 (แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia, P.M. Room et al. 1981,        
Nature 78-80) 
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ก่อนหน้านัน้ John Takara จากภาควชิากฏีวทิยา มหาวทิยาลยัฮาวาย ไดร้บัทุนจาก  East-West 
Center Food Institute (EWCFI), Honolulu, Hawaii เขา้มาท าการวจิยัที ่ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีนิทรยี์
แห่งชาต ิ ระหว่างเดอืนสงิหาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2510 พบว่าแหนแดง Azolla pinnata มดีว้งงวง Bagous sp.nr. 
nodieri ซึง่จ าแนกโดย E. C. Zimmerman แห่ง CSIRO, Canberra, Australia ลงท าลาย (Takara, 1981) และ
อกี 30 ปีต่อมาได้รบัการยนืยนัว่าเป็น Bagous nodieri โดย Charles W. O’Brien แห่ง University of Arizona, 
Tucson, Arizona ขณะที่ท าการวจิยัอยู่ที่ Florida A&M University, Tallahassee, Florida และมารวบรวมด้วง
งวงพื้นที่ชุ่มน ้า (marsh weevil) ร่วมกบัศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิ ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรใ์นช่วง
เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2540 ในประเทศไทย โดยการแนะน าและค ารบัรองของ Fred D. Bennett อดตีผูอ้ านวยการ 
Commonwealth Institute of Biological Control (CIBC), Trinidad and Tobago (ปัจจุบันคือ CABI) (บรรพต 
ณ ป้อมเพชร, pers. com.)  
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6.3 การควบคมุวชัพืชบกในท้องถ่ินโดยชีววิธี 
 

6.3.1 ผกัขมหนาม (Spiny amaranth, Spiny pig weed, Amaranthus spinosus) 

พชืในสกุล Amaranthus ในวงศ์ Amaranthaceae มมีากกว่า 70 ชนิดทัว่โลก มกีารเพาะปลูกผกั
ขมหลายชนิดเป็นผกักนิใบ (leafy amaranth) คลา้ยคลงึกบัผกัปวยเลง้ (spinach, Spinacia oleracea) และ เป็น
พชืกนิเมลด็ (grain amaranth ใกลเ้คยีงกบัคนีวั (quinoa, Chenopodium quinoa) ซึง่เป็นพชืกนิเมลด็ในอเมรกิา
กลางและอเมรกิาใต ้ในวงศ ์Chenopodiaceae และเป็นพชืทีใ่กลเ้คยีงกนักบัพชืในวงศ ์Amaranthaceae ส่วนใน
ประเทศไทย มผีกัขมกินใบในสกุล Amaranthus อยู่หลายชนิด เช่น ผกัขมแดง (A. caudatus) ผกัขมหนาม      
(A. spinosus) ผกัขมส ีหรอืผกัขมจนี หรอืผกัขมสวน (A. tricolor) และผกัขมหดั (A. viridis) เป็นต้น ที่มกีาร
น ามาใช้ประโยชน์เป็นผกักนิใบ และมกีารเรยีกผกัขมชนิดที่เป็นผกักนิใบไม่ถูกต้องเป็นผกัปวยเลง้ (spinach) 
ซึง่เป็นผกักนิใบทีส่ าคญัชนิดหนึ่งแต่เป็นพชืทีต่่างชนิดกนั ทีม่ถีิน่ก าเนิดอยู่ในแถบเปอรเ์ซยีหรอือหิร่าน มกีาร
น าเขา้ไปในประเทศจนีผ่านเนปาล และ ในปัจจบุนัมกีารแพรก่ระจายไปทัว่โลก 
 

ผกัขมที่เป็นพชืชนิดพนัธุ์ต่างถิ่นที่ปรบัตวัอยู่ในประเทศไทยคอื A. caudatus, A. spinosus และ     
A. tricolor ส่วน A. hybridus, A. lividus และ A. viridis เป็นผกัขมพืน้เมอืง ซึง่มถีิน่ก าเนิดอยู่ในเอเชยีตะวนัออก 
(เตม็ สมตินินัทน์, 2544)  
 

ผกัขมหนาม มถีิน่ก าเนิดอยู่ในอเมรกิากลาง ถอืว่าเป็นชนิดพนัธุ์ต่างถิน่ที่รุกราน ( Invasive alien 
species – IAS) ชนิดหนึ่ง ทีป่รบัตวัตามธรรมชาตไิด้ดรีาวกบัว่าเป็นพชืพืน้เมอืง เป็นพชืลม้ลุกฤดูเดยีว มอีายุ 
2-4 เดอืน ในประเทศไทย พบว่ามกีารแพร่กระจายเป็นวชัพชืในพื้นที่การเพาะปลูกพชืทางการเกษตรในพื้นที่
ราบทัว่ประเทศ A. spinosus มถีิ่นก าเนิดอยู่ในเขตร้อนของทวปีอเมรกิา ปัจจุบนัพบว่ามกีารแพร่ระบาดอยู่         
ในทุกทวปี แต่ไมพ่บว่าเขา้มาระบาดและแพรก่ระจายอยูใ่นประเทศไทยตัง้แต่เมือ่ไรและอยา่งไร  
 

ในการส ารวจแมลงศตัรธูรรมชาตขิองผกัขมหนามในประเทศไทยในช่วงปลายทศวรรษ 1970s พบ
แมลงชนิดต่าง ๆ ลงกินต้นผกัขมหลายชนิด เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดด มวนเขยีว หนอนชอนใบ และไร      
และพบว่าด้วงงวงผกัขม (amaranthus weevil), Hypolixus truncatulus (Coleoptera: Curculionidae) (ภาพที่ 
6.10) สามารถเจาะและท าปมบนล าต้นของผักขมหนาม ท าให้ต้นแคระแกรนและตายได้ มศีักยภาพและ
ประสทิธภิาพสูงพอทีจ่ะน ามาใชป้ระโยชน์ ในการควบคุมผกัขมหนามโดยชวีวธิแีบบเพิม่ขยายได ้ในปากสีถาน 
Baloch et al. (1978) รายงานว่า H. truncatulus เป็นศตัรธูรรมชาตทิีส่ าคญัชนิดหนึ่งของต้นผกัขมทีเ่ป็นวชัพชื 
(weedy amaranth) 
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ภาพท่ี 6.10  ตวัอ่อน ดกัแด ้และ ตวัเตม็วยัของดว้งงวงผกัขม (amaranthus weevil, Hypolixus truncatulus) 
 

ด้วงงวงผกัขม H. truncatulus เป็นแมลงที่มพีชือาศยัและกนิพชืหลายชนิด (polyphagous) มกีาร
ระบาดอยู่ในแอฟรกิา เอเชยีใต้ในปากีสถาน อินเดยี บงัคลาเทศ และศรลีงักา และประเทศต่าง ๆ ในเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้ถงึออสเตรเลยี ในอนิเดยี Ayyar (1963) รายงานว่า H. truncatulus ลงท าลายใบของผกัขมใน
อนิเดยีตอนใต้ ขณะที ่Tara et al. (2009) รายงานว่าดว้งงวงชนิดนี้ เป็นแมลงศตัรพูชืทีส่ าคญัของผกัขมใบแดง 
A. caudatus, A. spinosus, A. gangeticus และ A. viridis ทีม่กีารเพาะปลกูเป็นผกักนิใบในรฐัจมัมแูละแคชเมยีร์
ทางตอนเหนือของอนิเดยี และ สามารถลงท าลายตน้ยางอาหรบั (gum arabic tree, Vachellia (Acacia) nilotica) 
และ ตน้ประดู่แขกหรอืตน้ประดู่ลาย (Indian rosewood, Dalbergia sissoo) ดว้ย Rajeshkanna (2017) รายงาน
ว่า H. truncatulus เป็นแมลงศตัรูพชืหลกัของผกัขมชนิดต่าง ๆ ในศรลีงักา ส่วนในอนิโดนีเซยี van der Laan 
(1981) รายงานว่า H. pica ซึง่เป็นดว้งงวงขนาดเล็กเป็นศตัรพูชืรอง (minor pest) ของผกัขม และศตัรพูชืหลกั 
(major pest) ของผกัขมคอื H. truncatulus ซึ่งมกีารแพร่กระจายอยู่ทัว่เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ และเป็นศตัรู
ของการเพาะปลูกผักขมในอินเดีย  นอกจากนั ้น Fagg & Mugedo (2005)   รายงานว่าในแอฟริกา                    
H. truncatulus ลงท าลายต้นกลา้และต้นอ่อนของต้นยางอาหรบั นอกจากผกัขมชนิดต่าง ๆ ส่วนพชือาศยัชนิด
อื่น Napompeth & Winotai (1991) รายงานว่าพบด้วง H. truncatulus ตวัเต็มวยักดักนิกิง่อ่อนและล าต้นของ
สาบเสอื (Siam weed, Chromolaena odorata) แต่ไม่พบว่าสามารถสรา้งปมได้ ในภาคกลางของประเทศไทย 
และความเสยีหายไมร่นุแรงพอทีจ่ะใหผ้ลทีเ่พยีงพอในการควบคุมสาบเสอืได้ 
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ผกัขมที่เป็นพชืชนิดพนัธุ์ต่างถิ่นที่ปรบัตวัอยู่ในประเทศไทยคอื A. caudatus, A. spinosus และ     
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ผกัขมหนาม มถีิน่ก าเนิดอยู่ในอเมรกิากลาง ถอืว่าเป็นชนิดพนัธุ์ต่างถิน่ที่รุกราน ( Invasive alien 
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ในการส ารวจแมลงศตัรธูรรมชาตขิองผกัขมหนามในประเทศไทยในช่วงปลายทศวรรษ 1970s พบ
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(weedy amaranth) 
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ภาพท่ี 6.10  ตวัอ่อน ดกัแด ้และ ตวัเตม็วยัของดว้งงวงผกัขม (amaranthus weevil, Hypolixus truncatulus) 
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A. caudatus, A. spinosus, A. gangeticus และ A. viridis ทีม่กีารเพาะปลกูเป็นผกักนิใบในรฐัจมัมแูละแคชเมยีร์
ทางตอนเหนือของอนิเดยี และ สามารถลงท าลายตน้ยางอาหรบั (gum arabic tree, Vachellia (Acacia) nilotica) 
และ ตน้ประดู่แขกหรอืตน้ประดู่ลาย (Indian rosewood, Dalbergia sissoo) ดว้ย Rajeshkanna (2017) รายงาน
ว่า H. truncatulus เป็นแมลงศตัรูพชืหลกัของผกัขมชนิดต่าง ๆ ในศรลีงักา ส่วนในอนิโดนีเซยี van der Laan 
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การเลอืกดว้งงวง H. truncatulus มาใชเ้ป็นตวัควบคุมผกัขมหนาม เพราะว่าเป็นแมลงทีม่อียูแ่ลว้ใน
ประเทศไทย แต่การแพร่กระจายยงัไมก่วา้งขวางทัว่ทุกพืน้ที ่ทีม่กีารระบาดของผกัขมหนามในภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศ กบัการที่ผกัขมไม่ใช่พชืเศรษฐกจิ ไม่มกีารปลูกเป็นผกักนิใบในเชงิพาณิชย ์จงึไม่น่าที่จะมปัีญหาใน
เรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) และการตดิตามท าไดง้่าย จากลกัษณะความเสยีหาย
จากการเจาะล าตน้ของดว้งในระยะตวัอ่อน (ภาพที ่6.11) 

 

 
ภาพท่ี 6.11  ลกัษณะการท าลายผกัขมหนามของดว้งงวงผกัขม Hypolixus truncatulus  

                         
ในการที่จะใช้แมลงศตัรูธรรมชาตใินการควบคุมโดยชวีวธิแีบบเพิม่ขยาย จะต้องมกีารเพาะเลี้ยง

เพิม่ขยายปรมิาณใหไ้ดสู้งพอระดบัหนึ่งก่อน แลว้จงึจะน าไปปลดปล่อยในภาคสนาม แต่ในการศกึษาชวีวทิยา
ของดว้งงวง H. truncatulus ในเบือ้งตน้ในหอ้งปฏบิตักิาร โดยการใชต้น้ผกัขมหนามทีป่ลกูในกระถางเป็นอาหาร 
พบว่าดว้งมวีงจรชวีติยาวนานเกอืบ 2 เดอืน และการเพาะเลีย้งในโรงเลีย้งแมลง (insectary) ไม่คุม้ทุน จงึใชว้ธิี
เกบ็รวบรวมปมทีม่ตีวัอ่อนและดกัแดอ้ยู ่และดว้งตวัเตม็วยั ในพืน้ทีร่าบใน จ. กาญจนบุร ีและ ภาคกลางทีม่ดีว้ง
ลงท าลาย น ามาเลีย้งต่อในห้องปฏบิตักิาร จนกระทัง่ไดต้วัเตม็วยัจ านวนหนึ่งเพยีงพอ แลว้จงึน าไปปลดปล่อย
ในพื้นที่ที่การระบาดของต้นผกัขมหนามที่ยงัไม่มดี้วงลงท าลายมาก่อน ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ทัง้ใน
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้โดยด าเนินการต่อเนื่องกนัในช่วงทศวรรษ 1980s ไปเป็นเวลา
ไมต่ ่ากว่า 10 ปี ตามโอกาสทีจ่ะอ านวยและเหมาะสม  
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จากการด าเนินงานดงักล่าวตัง้แต่ พ.ศ. 2519 และการตดิตามการแพร่กระจายจนถงึ พ.ศ. 2533 
หรอื สบิกว่าปีต่อมา พบว่าด้วง H. truncatulus ที่พบในภาคกลางของประเทศไทย สามารถตัง้รกรากได้ดใีน
เกอืบทุกพื้นที่ทัว่ประเทศที่มกีารปลดปล่อย และท าความเสยีหายรอ้ยละ 30-60  (ภาพที่ 6.12) ให้ผลในการ
ควบคุมพอสมควรเป็นทีน่่าพอใจ สามารถทดแทนการใชส้ารก าจดัวชัพชืได้นอกพืน้ทีก่ารเพาะปลูก ในทุกพืน้ที่
ทีม่กีารระบาดของผกัขมหนามได ้(บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers. com.; Julien & Griffiths, 1998) ทัง้นี้ในประเทศ
ไทยผกัโขมมไิด้เป็นวชัพชืที่มคีวามส าคญัในหลายพืน้ที่ ซึ่งนอกจากด้วงงวงแลว้ ยง้มแีมลงศตัรูพชืชนิดอื่น ๆ 
ลงท าลายผกัโขม เช่น มวนและหนอนผเีสือ้ แต่มิอาจน ามาใชป้ระโยชน์ในกรอบงานของการควบคุมวชัพชืโดย
ชวีวธิไีด ้เนื่องจากแมลงกลุ่มดงักล่าวมไิดม้คีวามจ าเพาะเจาะลงต่อผกัโขม (ภาพที ่6.13) 

 

 
ภาพท่ี 6.12  การระบาดและความเสยีหายของผกัขมหนามจากการท าลายของดว้งงวงผกัขม                             

Hypolixus truncatulus ณ อ.วงัน ้าเขยีว จ.นครราชสมีา ใน พ.ศ. 2562 
 

 
 

ภาพท่ี 6.13  แมลงศตัรพูชืชนิดอื่น ๆ เช่น มวนและหนอนผเีสือ้ ทีพ่บว่าลงท าลายผกัโขมในประเทศไทย 
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6.3.2 หญ้าแห้วหม ู(Nutgrass, Purple nutsedge, Cyperus rotundus) 
 

หญ้าแห้วหมู (Cyperus rotundus) (ภาพที่ 6.13)  เป็นวชัพชืขา้มฤดู (perennial) ที่เป็นชนิดพนัธุ์
ต่างถิน่ทีรุ่กราน (Invasive alien species – IAS) อกีชนิดหนึ่งในประเทศไทย ทีส่ามารถปรบัตวัตามธรรมชาติ
ได้ดรีาวกบัว่าเป็นพชืพื้นเมอืง โดยมถีิ่นก าเนิดดัง้เดิมอยู่ในแอฟรกิา ยุโรปตอนใต้ และเอเชยีใต้ในประเทศ
อนิเดยี หญ้าแหว้หมถููกจดัว่าเป็นวชัพชืที่รา้ยแรงทีสุ่ดของโลกชนิดหนึ่งโดย Holm et al. (1977) และเป็นชนิด
พนัธุต่์างถิน่ทีร่ะบาดทัว่โลกในมากว่า 90 ประเทศ และพชืทางการเกษตรมากกว่า 50 ชนิด 
 

ในประเทศไทย หญ้าแห้วหมูเป็นวชัพชืที่พบในเกือบทุกระบบนิเวศวทิยา โดยเฉพะอย่างยิง่ใน
ระบบนิเวศวทิยาทางการเกษตร ในพชืไร่ทมีคีวามส าคญัทางเศรษฐกจิ แต่ไม่ค่อยจะพบว่ามกีารบรหิารจดัการ
การควบคุมที่เด่นชัด และด าเนินการในทางปฏิบัติได้ ท าให้การควบคุมหญ้าแห้วหมูโดยชีววิธีเป็นเพียง
ทางเลอืกหนี่งในการควบคุม หากมศีตัรธูรรมชาตทิีม่ศีกัยภาพและประสทิธภิาพสูงพอทีจ่ะด าเนินการไดใ้นระดบั
ใดระดบัหนึ่ง 
 

การส ารวจหาศตัรูธรรมชาติในประเทศ พบว่าที่ไร่สุวรรณ หรือ ศูนย์วจิยัข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์อ. ปากช่อง จ. นครราชสมีา มตี้นหญ้าแหว้หมถููกหนอนผเีสือ้ (nutgrass 
borer) , Bactra venosana (Lepidoptera: Tortricidae) (ภาพที่ 6.14) ลงเจาะท าลายหน่อของหัวแห้วหมู        
เป็นจ านวนมาก และน่าทีจ่ะน ามาทดสอบและใชใ้นการควบคุมหญ้าแหว้หมโูดบชวีวธิไีด้ 

 

 
ภาพท่ี 6.14  หญา้แหว้หม ู(Cyperus rotundus) และ หนอนผเีสือ้ nutgrass borer, Bactra venosana 

(แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 
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ในต่างประเทศหลายประเทศ มกีารใช้หนอนผเีสื้อในสกุล Bactra หลายชนิดในการควบคุมหญ้า
แหว้หม ูเช่น Bactra minima และ B. venosana ในปากสีถาน B. phaneopsis ในประเทศจนี และ B. verutana 
ในสหรฐัอเมรกิา ทัง้ในแบบการเพิ่มขยาย (Augmentative biological control) และแบบคลาสสิก (Classical 
biological control) และชนิดทีม่กีารน ามาใชก้วา้งขวางทสีุดคอื B. venosana (Habib, 1976; Julian & Griffiths, 
1998) 
 

ในปากีสถาน Habib (1976) ศึกษาการแพร่กระจาย พชือาศยั ชวีวทิยา และความเสยีหาย โดย
พบว่าในหอ้งปฏบิตักิาร B. venosana และ B. minima สามารถท าลายหญ้าแหว้หมไูดสู้งถงึรอ้ยละ 72 และ 65
ตามล าดบั และต้นที่ถูกหนอนลงท าความเสยีหาย จะไม่สามารถงอกขึน้มาใหม่ได้อกี กบัแนะน าให้ใชผ้เีสื้อทัง้
สองชนิด ปลดปล่อยพร้อมกนัไปในการควบคุมหญ้าแห้วหมูโดยชวีวธิแีบบเพิ่มขยาย ส่วนในสหรฐัอเมรกิา        
มกีารใช้ B. verutana ซึ่งเป็นผเีสื้อในท้องถิน่ ในการควบคุมหญ้าแห้วหมูแบบเพิม่ขยายด้วยเช่นกนัในไร่ฝ้าย 
แต่ถงึแมว้่าการท าลายจะสงูถงึรอ้ยละ 68 กต็าม พบว่าผลผลติของฝ้ายกลบัไมแ่ตกต่างกนัจากแปลงทีม่แีละไม่มี
การควบคุม (Frick & Chandler, 1978) นอกจากนัน้ ยงัมกีารเพาะเลีย้งและจ าหน่าย B. verutana เพื่อน าไปใช้
ควบคุมหญา้แหว้หมเูป็นการคา้ดว้ย 
 

ผีเสื้อ B. venosana หรอื nutgrass borer หรอื nutsedge borer มเีขตแพร่กระจายที่กว้างขวาง
มาก ตัง้แต่ในตอนใต้ของยุโรป ตอนเหนือของแอฟรกิา เอเชยีใมเนอร์ จนถึงอินเดยี ศรลีงักา จนี มาเลเซยี 
ออสเตรเลยี และในคาบสมุทรแปซิฟิก ในอนิโดนีเซยี ในเกาะชวา และ เกาะบอรเ์นียว หรอืเกาะกะลมินัตนั ใน
ฟิลิปปินส์ ไต้หวนั ติมอร์ หมู่เกาะโซโลมอน และ ฟิจ ิในการควบคุมหญ้าแห้วหมูแบบคลาสสิก มกีารน า           
B. venosana จากฟิลปิปินส์ เขา้ไปใช้ในฮาวายเมื่อ ค.ศ. 1925 (พ.ศ. 2468) ปลดปล่อยจนสามารถตัง้รกราก
และควบคุมหญ้าแห้วหมูได้ดพีอสมควร ปัจจุบนัจะพบ B. venosana ได้บนเกาะคาวาย (Kauai) เกาะโอวาฮู 
(Oahu) เกาะโมโลกาย (Molokai)  เกาะลานาย (Lanai)  เกาะมาวี (Maui) และ เกาะใหญ่หรอืเกาะฮาวาย 
(Hawaii) ต่อจากนัน้เมื่อ ค.ศ. 1971 (พ.ศ. 2514) มกีารน า B. minima จากปากีสถานเข้าไปในฟิจ ิและใน       
ค.ศ. 1973 (พ.ศ. 2515) เขา้ไปในบารเ์บโดส แถบทะเลคารบิเบยีน แต่ไมส่ามารถตัง้รกรากได้ 
 

นอกจากนัน้ยงัมกีารน าดว้งงวง Athesapeuta cyperi (Coleoptera: Curculionidae) จากปากสีถาน
และอนิเดยี เขา้ไปใชใ้นมอรเิชยีส ฟิจ ิและตองกา แต่ไมส่ามารถตัง้รกรากได ้หรอืไมท่ราบสถานภาพ ยกเวน้แต่
ทีน่ าเขา้ไปในฮาวายจากฟิลปิปินสพ์รอ้มกบั B. venosana เท่านัน้ทีส่ามารถตัง้รกรากได ้แต่ไม่มปีระสทิธภิาพ
เพยีงพอในการควบคุม (Julien & Griffiths, 1998) 
 

ในการด าเนินการในประเทศไทย มกีารเพาะเลีย้งหนอนผเีสือ้ B. venosana ในหอ้งปฏบิตักิาร แลว้น า
ตวัเตม็วยัไปปลดปล่อยทีไ่รสุ่วรรณ อ. ปากช่อง จ. นครราชสมีา จากการตดิตามพบว่าสามารถพบการท าลายได้
บ้าง แต่พบว่าไข่ของ B. venosana ถูกแตนเบยีนไข่ Trichogrammatoidea bactrae fumata (Hymenoptera: 
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Trichogrammatidae) ลงท าลายไข่อย่างมนีัยส าคญั เป็นอุปสรรคในการใชป้ระโยชน์ ไม่คุม้ค่าในการที่จะขยาย
การด าเนินงานต่อไป 

 
6.3.3 โคลงเคลง (Melastoma, Indian rhododendron, Melastoma malabathricum) 

 

โคลงเคลง (Melastoma malabathricum)  เ ป็นพืชในสกุล Melastoma ซึ่งมีทัง้หมด 7 ชนิด             
ในประเทศไทย  (เต็ม สมตินิันทน์, 2544) แต่มโีคลงเคลงเพยีงชนิดเดยีวที่เป็นวชัพชืในร่มเงาของพชืสวนป่า 
(plantation crop) เช่น ยางพารา และปาลมน ้ามนั คอื Melastoma malabathricum (ภาพที่ 6.15) ซึ่งเป็นพชื
พืน้เมอืงในเขตรอ้นของเอเชยี อนิเดยี และเอเชยีใต ้แพรก่ระจายผ่านอนิโดนีเซยี จนถงึออสเตรเลยี  
 

โคลงเคลงเป็นพชืที่มกีารใช้เป็นทัง้ไม้ประดบัและพชืสมุนไพร และเพราะว่ามกีารใช้ชื่อสามญัว่า 
Singapore melastoma จงึมกีารน ารูปดอกโคลงเคลงมาท าเป็นแสตมป์หรอืดวงตราไปรษณียากรในสงิคโปร์ 
โคลงเคลงถอืว่าเป็นวชัพชืต่างถิ่นในฮาวาย ซึ่งมกีารน าเข้าไปใช้เป็นไม้ประดบัที่เกาะคาวาย (Kauai island) 
ตัง้แต่เมื่อ ค.ศ. 1916 แลว้หลุดรอดออกไปเป็นวชัพชื และมกีารควบคุมโดยชวีวธิ ี(Krauss, 1965; Haselwood 
& Motter, 1966) 

 

 
 

ภาพท่ี 6.15  ตน้โคลงเคลง (Melastoma, Indian rhododendron, Melastoma malabathricum) แสตมป์        
รปูดอก โคลงเคลงของสงิคโปร ์(แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 
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Krauss (1965) ในการส ารวจศตัรูธรรมชาตขิองโคลงเคลงในประเทศต่าง ๆ ในเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้ และเกาะต่าง ๆ ในแถบตะวนัตกของมหาสมุทรแปซฟิิก พบว่ามแีมลงทัง้หมด 26 ชนิด ที่เกี่ยวขอ้ง     
และเลอืกแมลง 3 ชนิด ในอนัดบั Lepidoptera คอื หนอนมว้นใบ Ategumia (Bocchoris) adipalis (ภาพที ่6.16) 
และ Ategumia (Bocchoris) fatualis (Crambidae) จากฟิลปิปินส์ น าเข้าไปในฮาวาย เมื่อ ค.ศ. 1958 พบว่า     
A. fatualis สามารถตัง้รกรากไดเ้มือ่ ค.ศ. 1959 แต่ไมม่ปีระสทิธภิาพเท่าใดนกั (Davis, 1960; Davis & Chong, 
1960)  และ หนอนม้วนและกินใบSelca brunella (=  Rhynchopalpus brunella, R.  brunellus, Meganola 
brunellus) (Lepidoptera: Noctuidae) จากมาเลเซยีและสงิคโปร ์เมือ่ ค.ศ. 1964 กดักนิใบและผล ท าใหต้้นตาย
จากยอดลงมา (dieback) ให้ผลในการควบคุมเป็นบางส่วน (Davis, 1960; Davis & Chong, 1960; Davis & 
Krauss, 1967) 
  

 
 

ภาพท่ี 6.15  หนอนกดักนิและมว้นใบตน้โคลงเคลง ดกัแด ้และตวัเตม็วยัของผเีสือ้ Ategumia adipalis 
(แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 

                             
ในประเทศไทยพบหนอนของ A. adipalis กดักนิและมว้นใบของตน้โคลงเคลง แต่ไมพ่บว่าท าความ

เสยีหายสูง A. adipalis มเีขตแพร่กระจายในอินเดยีและออสเตรเลยี กบัพบในเวยีดนาม จนี และญี่ปุ่ น ส่วน        
A. fatualis พบในฟิลปิปินสแ์ละอนิโดนีเซยี 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) (ภาพที ่6.16) ลงกนิใบของต้นโคลงเคลงในมาเลเซยีและสงิคโปร ์มคีวามเฉพาะเจาะจงสูง แต่
ไม่พบว่ามศีกัยภาพในการควบคุมเท่าใดนัก ในขณะที่ Ooi (1987) รายงานว่า A. cyanea สามารถท าความ
เสยีหายเล็กน้อยร้อยละ 48.3 เสยีหายปานกลางร้อยละ 22.4  เสยีหายมากร้อยละ 12.1 และไม่เสยีหายเลย     
รอ้ยละ 17.3 ในการทดสอบในหอ้งปฏบิตักิาร และสรุปว่าควรมกีารอนุรกัษ์ดว้งชนิดนี้ไวใ้นธรรมชาต ิในอนิเดยี 
Nayek & Banerjee (1987) รายงานว่าพบด้วงหมัด A. cyanea ซึ่งสามารถควบคุมแพงพวยน ้ า Ludwigia 
adscendens ไดด้ ีลงกนิใบของต้นโคลงเคลงดว้ยเช่นกนั ในประเทศไทย พบดว้งหมดั A. cyanea ลงกนิใบต้น
โคลงเคลงบา้ง แต่ไมพ่บว่าท าความเสยีหายสงู    

    

 
 

ภาพท่ี 6.16  หนอนและตวัเตม็วยัของดว้งหมดั Altica cyanea ทีพ่บว่าลงท าลายตน้โคลงเคลงในมาเลเซยี
และสงิคโปร ์(© www.NatureLoveYou.sg) 

 
เนื่องจากการเพาะเลีย้งหนอนของ A. adipalis และ ด้วงหมดั A. cyanea ในห้องปฏบิตักิารไม่คุม้

ทุน และศกัยภาพของการเป็นตวักระท าการควบคุมไมส่งูเพยีงพอ โครงการการควบคุมโคลงเคลงโดยชวีวธิแีบบ
เพิม่ขยาย จงึไมม่กีารด าเนินการต่อในประเทศไทย 
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6.3.4 หญ้าโขย่ง (Itchgrass, Rottboellia cochinchinensis) 
 

หญ้าโขย่ง (Rottboellia cochinchinensis) (ภาพที่ 6.17) มถีิน่ก าเนิดอยู่ในเวยีดนามและเขตร้อน
ของเอเชีย และถือว่าเป็นวัชพืชต่างถิ่นที่รุกรานที่รุนแรงที่สุดชนิดหนึ่งนอกถิ่นก าเนิดทัว่โลกในมากกว่า           
40 ประเทศ ยกเว้นในยุโรป ทัว่เขตร้อนเอเชยี ทัง้ในตอนใต้ของสหรฐัอเมรกิา อเมรกิากลาง และอเมรกิาใต้ 
รวมทัง้แอฟรกิาและออสเตรเลยี ส่วนในประเทศไทยซึ่งอยู่ในเขตถิน่ก าเนิดของหญ้าโขย่ง ในอดตีมกีารระบาด
ประปรายอยู่ทัว่ประเทศ แต่ต่อมาในช่วงกลางทศวรรษ 1980s พบว่ามกีารระบาดทีรุ่นแรงในสวนล าใยและลิน้จี่
ในภาคเหนือ และ ในขา้วโพด ออ้ย และยาสบู ในภาคกลางของประเทศ 
 

ในการส ารวจหาแมลงศตัรธูรรมชาตขิองหญ้าโขย่งในพื้นที่ที่มกีารระบาดทัว่ประเทศ ไม่พบแมลง
แมแ้ต่ชนิดเดยีวทีจ่ะมศีกัยภาพและน าไปพฒันาใชใ้นการควบคุมหญ้าโขย่งได ้แต่พบว่าหญ้าโขย่งมรีาเขม่าด า 
(head smut) Sporisorium ophiuri (Ustilaginales) (ภาพที่ 6.17) ลงท าลาย และ Carol Ellison จาก Imperial 
College, University of London โ ดยคว าม ร่ ว มมือ กับ  CAB International ห รือ  CABI (Commonwealth 
Agricultural Bureau International) ในขณะนัน้ ซึง่ในปัจจบุนัคอื CABI (Center for Agriculture and Bioscience 
International ได้เข้ามาท าการวิจยัระดับปรญิญาเอกอยู่กับศูนย์วิจยัควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ในการทดสอบสายพนัธุ ์( isolate) ของเชือ้ราเขม่าด า ทีอ่าจน าไปใช้พฒันาเป็นสาร
เชือ้ราก าจดัวชัพชื (mycoherbicide) ภายใต้การควบคุมของ Harry C. Evans นักโรคพชืของ CABI รวมทัง้การ
ทดสอบความเฉพาะเจาะจงพืชอาศัยของสายพนัธุ์เชื้อรา Glomerella (Colletotrichum) sp. nr. graminicola 
สาเหตุของโรคล าต้นเ น่า  ( stem rot)  ของพืชในวงศ์หญ้า  (Poaceae)  โดยด า เ นินการที่ ไ ร่สุ วรรณ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์อ. ปากช่อง จ. นครราชสมีา (Ellison, 1987, 1993; Ellison & Evans, 1995) และมี
การทดสอบสายพันธุ์จากมาดาแกสการ์ และสายพันธุ์ราสนิม ( rust) Puccinia rottboelliae จากเคนยา              
มปีระสทิธภิาพในการควบคุมตน้กลา้หญ้าโขยง่ แต่ไมม่ผีลกบัตน้ทีโ่ตแลว้ 
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ในการส ารวจหาแมลงศตัรธูรรมชาตขิองหญ้าโขย่งในพื้นที่ที่มกีารระบาดทัว่ประเทศ ไม่พบแมลง
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การทดสอบสายพันธุ์จากมาดาแกสการ์ และสายพันธุ์ราสนิม ( rust) Puccinia rottboelliae จากเคนยา              
มปีระสทิธภิาพในการควบคุมตน้กลา้หญ้าโขยง่ แต่ไมม่ผีลกบัตน้ทีโ่ตแลว้ 
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ในมาเลเซยีมกีารทดสอบเชือ้รา Exserohilum (Helminthosporium) longirostratum ในการควบคุม
ต้นกล้าได้สูงถึงร้อยละ 56 ส่วนในอินเดียพบว่าเชื้อรา Exserohilum prolatum (Setosphaeria prolata)              
มปีระสทิธภิาพและศกัยภาพสงูในการควบคุมตน้กลา้ของหญา้โขยง่ หากมกีารใช้ซ ้ากนัหลาย ๆ ครัง้ 

 

 
 

ภาพท่ี 6.17  หญา้โขยง่ Rottboellia cochinchinensis และ ราเขมา่ด า (head smut) Sporisorium  ophiuri  
(แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 
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6.3.5 หนามไข่ป ู(Giant bramble, Wild raspberry, Rubus alceifolius) 
 

ต้นหนามไข่ปูหรอืไข่ปูใหญ่หรอืมะฮู้ไข่ปู (Rubus alceifolius) (ภาพที่ 6.18) มถีิ่นก าเนิดอยู่ใน
เอเชยี ในประเทศจนี ใต้หวนั สหภาพพม่า ไทย ลาว เวยีดนาม กมัพูชา มาเลเซยี และอนิโดนีเซยี และพบว่า
ปรบัตวัตามธรรมชาต ิ(naturalized) อยู่ในทางตอนเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือของควนีส์แลนด์ ประเทศ
ออสเตรเลยี 
 

โชต ิสุวตัถ ิ(2521) ในหนังสอื “Flora of Thailand” (Suvatti, 1978) มรีายชื่อพชืในสกุลหนามไข่ปู 
(Rubus spp.) รวม 8 ชนิด รวมทัง้ R. alceifolius และ R. ellipticus ในหนังสอื “ชื่อพรรณไมแ้ห่งประเทศไทย” 
ของ เต็ม สมิตินันทน์ (2544) มีรายชื่อพืชในสกุลหนามไข่ปู (Rubus spp.) ไม่น้อยกว่า 20 ชนิด รวมทัง้             
R. alceifolius และ R. ellipticus ด้วยเช่นกนั ซึ่ง R. ellipticus (yellow Himalayan raspberry) จะอยู่ในรายชื่อ 
“ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เลวร้ายที่สุดของโลก 100 ชนิด” (100 of the World’s Worst Invasive Alien Species) 
(Lowe et al. , 2000)  ของ สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ( International Union for 
Conservation of Nature – IUCN) หรือชื่อเต็ม คือ สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรกัษ์ธรรมชาติและ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources - IUCN) หรอื 
The World Conservation Union แต่ R. alceifolius (giant bramble) ไม่รวมอยู่ในรายชื่อดงักล่าว  ในขณะที่     
le Bourgeois et al. (1998) รายงานว่าม ีRubus spp. 5 ชนิด ทีอ่ยู่ในพืน้ทีร่ะดบัสูง รวมทัง้ R. alceifolius ซึง่มี
ถิน่ก าเนิดอยูใ่นเวยีดนามและเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ในประเทศไทยพบว่า R. alceifolius มกีารแพรก่ระจายอยู่
ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จนถึงจุดสูงสุด (2,565 เมตร) และบริเวณดอยอ่างขาง (1,900 เมตร)              
จ.เชยีงใหม่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (737 เมตร) จ.นครราชสมีา และ ต.ปิล๊อก (800 เมตร) อ. ทองผาภูม ิ        
จ.กาญจนบุร ี
 

 
 

ภาพท่ี 6.18  ต้นหนามไขป่ ูRubus alceifolius และการระบาด 
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Napompeth (1983) รายงานการปฏบิตังิานภายใต้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(UN Food and Agriculture Organization – FAO) ว่าในเวยีดนาม ไมม่กีารค าเนินงานการควบคุมวชัพชืโดยชวี
วธิแีต่อยา่งใดทัง้สิน้ และน่าทีจ่ะเริม่มกีารด าเนินงาน เพราะในเวยีดนามมวีชัพชืหลายชนิดทีจ่ะด าเนินการได ้ทัง้
โดยการใชศ้ตัรธูรรมชาตทิีม่อียูแ่ลว้ในประเทศ เป็นการควบคุมโดยชวีวธิแีบบเพิม่ขยาย หรอืโดยการน าศตัรธูร
รชาตจิากต่างประเทศเขา้มาใช ้เป็นการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ ไม่ว่าจะเป็นวชัพชืบกหรอืวชัพชืน ้า ทีม่ ี
ความส าคญัทางเศรษฐกจิ และผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศและสิง่แวดลอ้ม โดยในขัน้ตน้วชัพชืในเป้าหมาย
ชนิดหนึ่งคอื หนามไขป่ ู(Rubus spp., giant bramble) 
 

การส ารวจเบื้องต้นเมื่อ ค.ศ. 1983  เพื่อหาศตัรูธรรมชาติของ Rubus spp. ร่วมกบั Dr. Pierre 
H.A. Jolivet ผู้เชี่ยวชาญด้วงหมดัในวงศ์ Chrysomelidae และ UNDP/FAO VIE/79/001 project coordinator 
ในบรเิวณแถบเทอืกเขาในอ าเภอตัม่ดาว (Tam Dao) จงัหวดัวนิห์ฟู (Vinh Phu) อยู่ประมาณ 70 กม. ทางทศิ
เหนือของกรุงฮานอย พบศตัรูธรรมชาติคอืเชื้อราสนิม 1 ชนิด และแมลงหลายชนิดประกอบด้วย ด้วงหมดั 
Phaedon fulvescens ( ภ าพที่  6. 19)  Basilepta sp. , Chlamisus sp.  ( Chrysomelidae)  ด้ ว ง  brupestrid             
แมลงด าหนาม hispid และดว้งงวง curculionid ซึง่น่าทีจ่ะมกีารทดสอบศกัยภาพในการน าไปใช้ในการควบคุม
โดยชวีวธิ ีในประเทศต่าง ๆ ทีต่น้หนามไข่ปเูขา้ไประบาดเป็นวชัพชืต่างถิน่ทีรุ่กรานต่อไป (Napompeth, 1983; 
Jolivet, 1984) 

 

 

 
ภาพท่ี 6.19 ดว้งหมดั Phaedon fulvescens หนามไข่ป ู(Rubus alceifolius) (แหล่งทีม่า: Wikipedia,         

The Free Encyclopedia) 
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ต่อมาในปี ค.ศ.1991 (พ.ศ. 2534) โดยความร่วมมอืกับศูนย์วิจยัควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรยี์
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ D.H. Taysum, M. Donskoff และ Dy Phon จาก พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาต ิ(Museum National d’Histoire Naturelle) กรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส เขา้มาส ารวจศตัรธูรรมชาตขิอง 
Rubus spp. ในประเทศไทย พบตัก๊แตนกิง่ไม ้(stick insect) ทีเ่รยีกว่า “แมงหามผ”ี ลงกนิใบของต้นหนามไข่ปู 
ที ่อ. บา้นผอื จ. อุดรธานี คอื Nearchus maximus (Phasmatodea: Phasmatidae) ซึง่มกีารทบทวนชื่อมาเป็น 
Phobaeticus magnus และมีการทบทวนชื่ออีก ซึ่งในปัจจุบันคือ Tirachoidea siamnensis (ภาพที่ 6.20) 
(Taysum et al. , 1991) หรือตัก๊แตนกิ่งไม้ยักษ์สยาม (Siam giant insect) แต่ในการศึกษาต่อมาพบว่า              
T. siamnensis ไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมโดยชีววิธีที่มปีระสิทธิภาพได้ เพราะการ
เพาะเลีย้งในโรงเลีย้งแมลงและการเพิม่ปรมิาณจะใชเ้วลานานและไมคุ่ม้ค่าในการด าเนินการ 

 
 

 
 

ภาพท่ี 6.20 ตัก๊แตนกิง่ไมย้กัษ์สยาม (Siam giant insect, Tirachoidea siamnensis) ทีพ่บว่าลงท าลายต้น
หนามไขป่ ูR. alceifolius ในประเทศไทย (แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 

 

ข้อมูลเบื้องต้นดงักล่าว ได้น าไปสู่การด าเนินงานโครงการการควบคุม R. alceifolius โดยชวีวธิ ี
เป็นโครงการที่ม ีDr. Thomas  Le Bourgeois เป็นหวัหน้าโครงการ และคณะ แห่ง ศูนยค์วามร่วมมอืระหว่าง
ประเทศด้านการวจิยัเกษตรกรรมเพื่อการพฒันา หรอื Center de Cooperation International en Recherche 
Agronomique pour le Development (CIRAD) , Montpelier ประเทศฝรัง่เศส ร่วมมือกับศูนย์วิจ ัยควบคุม
ศตัรพูชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เริม่ตน้เมือ่ ค.ศ.1997 (พ.ศ. 2540) โดยมวีตัถุประสงค์
เบื้องต้นในการส ารวจหาศัตรูธรรมชาติ เพื่อท าการทดสอบและน าไปใช้ในการควบคุม R. alceifolius ใน
ประเทศเรอูนิยง (La Réunion) ซึง่เป็นหมู่เกาะเลก็ ๆ ในมหาสมุทรอนิเดยี นอกชายฝัง่แอฟรกิาตะวนัออกของ
มาดากสัการ ์และทางทศิตะวนัตกเฉียงใต้ของเกาะมอรเิชยีส (Mauritius) และในอดตีเคยเป็นอาณานิคมของ
ฝรัง่เศส ซึ่งมกีารน า R. alceifolius เขา้ไปเพาะปลูกตัง้แต่ ค.ศ. 1842 โดยมตี านานว่ามกีารน าเขา้ไปโดยชาว
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Napompeth (1983) รายงานการปฏบิตังิานภายใต้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(UN Food and Agriculture Organization – FAO) ว่าในเวยีดนาม ไมม่กีารค าเนินงานการควบคุมวชัพชืโดยชวี
วธิแีต่อยา่งใดทัง้สิน้ และน่าทีจ่ะเริม่มกีารด าเนินงาน เพราะในเวยีดนามมวีชัพชืหลายชนิดทีจ่ะด าเนินการได ้ทัง้
โดยการใชศ้ตัรธูรรมชาตทิีม่อียู่แลว้ในประเทศ เป็นการควบคุมโดยชวีวธิแีบบเพิม่ขยาย หรอืโดยการน าศตัรธูร
รชาตจิากต่างประเทศเขา้มาใช ้เป็นการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ ไม่ว่าจะเป็นวชัพชืบกหรอืวชัพชืน ้า ทีม่ ี
ความส าคญัทางเศรษฐกจิ และผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศและสิง่แวดลอ้ม โดยในขัน้ตน้วชัพชืในเป้าหมาย
ชนิดหนึ่งคอื หนามไขป่ ู(Rubus spp., giant bramble) 
 

การส ารวจเบื้องต้นเมื่อ ค.ศ. 1983  เพื่อหาศตัรูธรรมชาติของ Rubus spp. ร่วมกบั Dr. Pierre 
H.A. Jolivet ผู้เชี่ยวชาญด้วงหมดัในวงศ์ Chrysomelidae และ UNDP/FAO VIE/79/001 project coordinator 
ในบรเิวณแถบเทอืกเขาในอ าเภอตัม่ดาว (Tam Dao) จงัหวดัวนิห์ฟู (Vinh Phu) อยู่ประมาณ 70 กม. ทางทศิ
เหนือของกรุงฮานอย พบศตัรูธรรมชาติคอืเชื้อราสนิม 1 ชนิด และแมลงหลายชนิดประกอบด้วย ด้วงหมดั 
Phaedon fulvescens ( ภ าพที่  6. 19)  Basilepta sp. , Chlamisus sp.  ( Chrysomelidae)  ด้ ว ง  brupestrid             
แมลงด าหนาม hispid และดว้งงวง curculionid ซึง่น่าทีจ่ะมกีารทดสอบศกัยภาพในการน าไปใช้ในการควบคุม
โดยชวีวธิ ีในประเทศต่าง ๆ ทีต่น้หนามไข่ปเูขา้ไประบาดเป็นวชัพชืต่างถิน่ทีรุ่กรานต่อไป (Napompeth, 1983; 
Jolivet, 1984) 

 

 

 
ภาพท่ี 6.19 ดว้งหมดั Phaedon fulvescens หนามไข่ป ู(Rubus alceifolius) (แหล่งทีม่า: Wikipedia,         

The Free Encyclopedia) 
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ต่อมาในปี ค.ศ.1991 (พ.ศ. 2534) โดยความร่วมมอืกับศูนย์วิจยัควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรยี์
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ D.H. Taysum, M. Donskoff และ Dy Phon จาก พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาต ิ(Museum National d’Histoire Naturelle) กรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส เขา้มาส ารวจศตัรธูรรมชาตขิอง 
Rubus spp. ในประเทศไทย พบตัก๊แตนกิง่ไม ้(stick insect) ทีเ่รยีกว่า “แมงหามผ”ี ลงกนิใบของต้นหนามไข่ปู 
ที ่อ. บา้นผอื จ. อุดรธานี คอื Nearchus maximus (Phasmatodea: Phasmatidae) ซึง่มกีารทบทวนชื่อมาเป็น 
Phobaeticus magnus และมีการทบทวนชื่ออีก ซึ่งในปัจจุบันคือ Tirachoidea siamnensis (ภาพที่ 6.20) 
(Taysum et al. , 1991) หรือตัก๊แตนกิ่งไม้ยักษ์สยาม (Siam giant insect) แต่ในการศึกษาต่อมาพบว่า              
T. siamnensis ไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมโดยชีววิธีที่มปีระสิทธิภาพได้ เพราะการ
เพาะเลีย้งในโรงเลีย้งแมลงและการเพิม่ปรมิาณจะใชเ้วลานานและไมคุ่ม้ค่าในการด าเนินการ 

 
 

 
 

ภาพท่ี 6.20 ตัก๊แตนกิง่ไมย้กัษ์สยาม (Siam giant insect, Tirachoidea siamnensis) ทีพ่บว่าลงท าลายต้น
หนามไขป่ ูR. alceifolius ในประเทศไทย (แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 

 

ข้อมูลเบื้องต้นดงักล่าว ได้น าไปสู่การด าเนินงานโครงการการควบคุม R. alceifolius โดยชวีวธิ ี
เป็นโครงการที่ม ีDr. Thomas  Le Bourgeois เป็นหวัหน้าโครงการ และคณะ แห่ง ศูนยค์วามร่วมมอืระหว่าง
ประเทศด้านการวจิยัเกษตรกรรมเพื่อการพฒันา หรอื Center de Cooperation International en Recherche 
Agronomique pour le Development (CIRAD) , Montpelier ประเทศฝรัง่เศส ร่วมมือกับศูนย์วิจ ัยควบคุม
ศตัรพูชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เริม่ตน้เมือ่ ค.ศ.1997 (พ.ศ. 2540) โดยมวีตัถุประสงค์
เบื้องต้นในการส ารวจหาศัตรูธรรมชาติ เพื่อท าการทดสอบและน าไปใช้ในการควบคุม R. alceifolius ใน
ประเทศเรอูนิยง (La Réunion) ซึง่เป็นหมู่เกาะเลก็ ๆ ในมหาสมุทรอนิเดยี นอกชายฝัง่แอฟรกิาตะวนัออกของ
มาดากสัการ ์และทางทศิตะวนัตกเฉียงใต้ของเกาะมอรเิชยีส (Mauritius) และในอดตีเคยเป็นอาณานิคมของ
ฝรัง่เศส ซึ่งมกีารน า R. alceifolius เขา้ไปเพาะปลูกตัง้แต่ ค.ศ. 1842 โดยมตี านานว่ามกีารน าเขา้ไปโดยชาว
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เวยีดนาม โดยเขา้ใจผดิว่าเป็นต้นองุ่น (Jolivet, 1984) แต่ก็มกีารคาดคะเนว่าน่าที่จะเข้าไปจากมาดากสัการ์ 
และมอียูแ่ลว้ในมอรเิชยีสตัง้แต่ ค.ศ. 1752  
 

ในเวยีดนามมกีารส ารวจทางตอนเหนือของประทศที่ Yen Bai, Lang Son, Tam Dao, Bavi และ 
Cuc Phoung และ ทางตอนใต้ของประเทศที่ Da Lat ส่วนการส ารวจในประเทศไทย ด าเนินการในอุทยาน
แห่งชาตดิอยอินทนนท์ จ. เชยีงใหม่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ. นครราชสมีา และ ต. ปิล๊อก อ.ทองผาภูม ิ        
จ. กาญจนบุร ีไมพ่บว่ามแีมลงลงท าลาย R. alceifolius ทีพ่อจะมศีกัยภาพเป็นศตัรธูรรมชาตไิด ้และพบว่ามเีชือ้
ราสองชนิดคือ Hamaspora acutissima และ Gerwasia rubi (Basidiomycetes, Uredinales) ทีคาดว่าอาจมี
ศกัยภาพ ทีอ่าจจะน าไปทดสอบเพิม่เตมิได ้(Amsellen, 1998; le Bourgeois et al., 1998)  
 

เมื่อ ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) ประเทศไทยได ้น าดว้ง Phaedon fulvescens, Chlamisus sp. แมลง
ด าหนาม hispid และดว้งงวง curculionid ไม่ทราบชื่อ จากเวยีดนามเขา้มาทดสอบพชือาศยัในหอ้งกกักนัแมลง 
(insect quarantine) ของศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์แต่จากการ
เพาะเลี้ยงพบว่าแมลงทุกชนิดที่น าเข้ามาตายหมด ยกเว้น P. fulvescens เท่านัน้ ที่สามารถรอดชีวิตและ
เพาะเลี้ยงได้ แต่พบว่าไม่มคีวามเฉพาะเจาะจงพชือาศยัเท่าใดนัก แต่ได้ท าการเพาะเลี้ยงจนได้จ านวนหนึ่งที่
เพยีงพอ เพื่อน าเขา้ไปศกึษาและทดสอบเพิม่เตมิในหมูเ่กาะเรอูนิยง นอกฝัง่ตะวนัออกของแอฟรกิา 
 

ต่อมา การส ารวจบนเกาะสุมาตราในอนิโดนีเซยีพบหนอนต่อฟันเลื่อย (sawfly) Cibdela janthina 
(Tenthredinidae: Argidae) (ภาพที่ 6.21) ลงกินใบของ R. alceifolius ซึ่งได้น าเข้าไปทดสอบและปลดปล่อย
ในเรอูนิยงเมื่อ ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) (Le Bourgeois et al., 2011) และพบว่าสามารถตัง้รกรากและ
แพรก่ระจายไดด้ ีแต่กย็งัไมพ่บการควบคุมทีไ่ดผ้ลเท่าใดนกั 

 
 

 
 

ภาพท่ี 6.21 ตวัเตม็วยัของตวัต่อฟันเลื่อย Cibdela janthina และหนอนทีก่นิใบต้นหนามไขป่ ูบนเกาะสุมาตรา 
ประเทศอนิโดนีเซยี ทีน่ าเขา้ไปใชใ้นเรอูนิยอง แอฟรกิา (แหล่งทีม่า: Wikipedia,                                
The Free Encyclopedia) 
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6.4 วชัพืชในท้องถ่ินนอกเป้าหมาย  
 

ยงัมวีชัพชืนอกเป้าหมายในประเทศไทยอกีหลายชนิด ทีน่่าทีจ่ะด าเนินการควบคุมโดยชวีวธิแีบบ
เพิม่ขยายได้  ซึ่งขึน้อยู่กบัความส าคญัทางเศรษฐกจิชองวชัพชืนอกเป้าหมายชนิดนัน้ ๆ นโยบายขององคก์ร 
งบประมาณสนับสนุนหน่วยงาน และบุคลากรที่รบัผดิชอบ ทัง้ในการศกึษาวจิยัและการด าเนินงาน ซึ่งจะต้อง     
ใชเ้วลาต่อเนื่องที่นานพอสมควร เช่น กาฝากมะม่วง (Malayan mango mistletoe, Dendrophthoe pentandra, 
Loranthaceae)  ต้นดูดหมูตูดหมา (กระพงัโหม) (stinkvine หรอื skunk vine, Paederia foetida, Rubiaceae) 
และ ยา่นลเิภา (climbing maidenhair, Lygodium microphyllum, Lygodiaceae) ฯลฯ 

 
6.4.1 กาฝากมะม่วง (Malayan mango mistletoe, Dendrophthoe pentandra)  

 

กาฝากมะม่วง (Dendrophthoe pentandra) (= Loranthus pentandrus) (ภาพที่ 6.22) เป็นพชืใน
วงศ์ Loranthaceae ซึ่งมอียู่ประมาณ 65 สกุล และ 850 ชนิด กาฝากมะม่วง D. pentandra มเีขตแพร่กระจาย
พื้นเมอืงตัง้แต่เนปาล ด้านตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดยี จนีตอนใต้ ประเทศในแถบอินโดจนี มาเลเชยี        
อนิโดนีเชยี และฟิลปิปินส ์ถอืว่าเป็นพชืสมนุไพรในหลายประเทศ รวมทัง้ประเทศไทยดว้ย 
 

Start (2011) ในการรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบักาฝากชนิดต่าง ๆ และพชือาศยัในจงัหวดัต่าง ๆ ใน
ภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย พบกาฝากหลายชนิด และพบว่ากาฝากมะม่วง (D. pentandra) 
โดยทัว่ไปในสวนสาธารณะในเขตเมอืงและตน้ไมข้า้งถนนทัง้ในเมอืงและปรมิณฑล และเรยีกกาฝากมะม่วงเป็น 
“กาฝากในเมอืง” (urban mistletoe) และ ในการส ารวจความชุกชุมของกาฝากบนตน้ไมใ้นเมอืงในกรงุเทพฯ และ 
เชยีงใหม่ พบกาฝากมะม่วงบนต้นไม้อาศยัที่มกีารเพาะปลูกใน 24 วงศ์ 40 สกุล และมากกว่า 40 ชนิด และ
ต้นไม้ที่พบว่ามีกาฝากมะม่วงเป็นปกติไม่ว่าจะมีอยู่ที่ใดก็ตามคือ มะม่วง (Mangifera indica) สนทะเล 
(Casuarina equisettifolia) ตน้สกั (Tectona grandis) และ ตน้ไมห้ลายชนิดในสกุลตะแบก Lagerstroemia ส่วน 
พรสุดา เรอืงเสวยีด และคณะ (2558) ในการส ารวจความหลากหลายของกาฝากมะมว่ง และตน้ไมอ้าศยัในพืน้ที่
อนุรกัษ์สตัวป่์า วดัไกลกงัวล (เขาสารพดัด ีศรีเจรญิธรรม) อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท พบกาฝากมะม่วงเกาะ
อาศยัอยูบ่นไมต้น้ทีเ่ป็นพรรณไมอ้าศยั 8 ชนิด ใน 5 วงศ ์8 สกุล 8 ชนิด คอื สนทะเล (Casuarina equisettifolia, 
Casuarinaceae) กระทิง (Calophyllum inophyllum, Guttiferae) 4 ชนิดในวงศ์ Fabaceae คือ ราชพฤกษ์ 
(Cassia fistula) ขี้เหล็ก (Senna siamea) ฉนวน (Dalbergia nigrescens) และ ประดู่บ้าน (Pterocarpus 
indicus) สะเดาอนิเดยี (Azadirachta indica, Meliaceae) และ พุทรา (Zizyphus jujuba, Rhamnaceae)  
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เวยีดนาม โดยเขา้ใจผดิว่าเป็นต้นองุ่น (Jolivet, 1984) แต่ก็มกีารคาดคะเนว่าน่าที่จะเข้าไปจากมาดากสัการ์ 
และมอียูแ่ลว้ในมอรเิชยีสตัง้แต่ ค.ศ. 1752  
 

ในเวยีดนามมกีารส ารวจทางตอนเหนือของประทศที่ Yen Bai, Lang Son, Tam Dao, Bavi และ 
Cuc Phoung และ ทางตอนใต้ของประเทศที่ Da Lat ส่วนการส ารวจในประเทศไทย ด าเนินการในอุทยาน
แห่งชาตดิอยอินทนนท์ จ. เชยีงใหม่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ. นครราชสมีา และ ต. ปิล๊อก อ.ทองผาภูม ิ        
จ. กาญจนบุร ีไมพ่บว่ามแีมลงลงท าลาย R. alceifolius ทีพ่อจะมศีกัยภาพเป็นศตัรธูรรมชาตไิด ้และพบว่ามเีชือ้
ราสองชนิดคือ Hamaspora acutissima และ Gerwasia rubi (Basidiomycetes, Uredinales) ทีคาดว่าอาจมี
ศกัยภาพ ทีอ่าจจะน าไปทดสอบเพิม่เตมิได ้(Amsellen, 1998; le Bourgeois et al., 1998)  
 

เมื่อ ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) ประเทศไทยได ้น าดว้ง Phaedon fulvescens, Chlamisus sp. แมลง
ด าหนาม hispid และดว้งงวง curculionid ไม่ทราบชื่อ จากเวยีดนามเขา้มาทดสอบพชือาศยัในหอ้งกกักนัแมลง 
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ต่อมา การส ารวจบนเกาะสุมาตราในอนิโดนีเซยีพบหนอนต่อฟันเลื่อย (sawfly) Cibdela janthina 
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ภาพท่ี 6.21 ตวัเตม็วยัของตวัต่อฟันเลื่อย Cibdela janthina และหนอนทีก่นิใบต้นหนามไขป่ ูบนเกาะสุมาตรา 
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6.4 วชัพืชในท้องถ่ินนอกเป้าหมาย  
 

ยงัมวีชัพชืนอกเป้าหมายในประเทศไทยอกีหลายชนิด ทีน่่าทีจ่ะด าเนินการควบคุมโดยชวีวธิแีบบ
เพิม่ขยายได้  ซึ่งขึน้อยู่กบัความส าคญัทางเศรษฐกจิชองวชัพชืนอกเป้าหมายชนิดนัน้ ๆ นโยบายขององคก์ร 
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6.4.1 กาฝากมะม่วง (Malayan mango mistletoe, Dendrophthoe pentandra)  

 

กาฝากมะม่วง (Dendrophthoe pentandra) (= Loranthus pentandrus) (ภาพที่ 6.22) เป็นพชืใน
วงศ์ Loranthaceae ซึ่งมอียู่ประมาณ 65 สกุล และ 850 ชนิด กาฝากมะม่วง D. pentandra มเีขตแพร่กระจาย
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Start (2011) ในการรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบักาฝากชนิดต่าง ๆ และพชือาศยัในจงัหวดัต่าง ๆ ใน
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(Casuarina equisettifolia) ตน้สกั (Tectona grandis) และ ตน้ไมห้ลายชนิดในสกุลตะแบก Lagerstroemia ส่วน 
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ภาพท่ี 6.22 กาฝากมะมว่ง (Malayan mango mistletoe, Dendrophthoe pentandra)         
(แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia, Puechkaset.com, Urban Forest) 

 
“ผเีสือ้หนอนกาฝาก” (Jezebel) เป็นผเีสือ้ในสกุล Delias ในวงศผ์เีสือ้หนอนกะหล ่า (Pieridae) และ 

Braby & Pierce (2007) รายงานว่ามผีเีสื้อในสกุล Delias ประมาณ 250 ชนิดในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้
และออสเตรเลยี โดยมวีวิฒันาการเริม่ต้นอยู่ในแถบออสเตรเลยี ในประเทศไทยม ีรายงานว่ามผีเีสื้อหนอนกนิ
กาฝากหลายชนิด  (2020 Thailand Nature Project; 2020 wingscales.com Butterflies of Thailand/ผีเ สื้ อ           
ในประเทศไทย) เช่น  

 
1. Delias acalis pyramus (Red-breast jezebel, ผเีสือ้หนอนกาฝากบนปีกแดง 
2. Delias agoranis (Burmese jezebel, ผเีสือ้หนอนกาฝากเหลอืงพมา่) 
3. Delias agostina agostina (Yellow jezebel, ผเีสือ้หนอนกาฝากเหลอืง) 
4. Delias belladonna hedybia (Hill jezebel, ผเีสือ้หนอนกาฝากป่าสงู) 
5. Delias belladonna malayana (Hill jezebel, ผเีสือ้หนอนกาฝากป่าสงู) 
6. Delias berinda yadanula (Dark jezebel, ผเีสือ้หนอนกาฝากเหลอืงเขม้)   
7. Delias descombesi eranthos (Red-spot jezebel, ผเีสือ้หนอนกาฝากจดุแดง 
8. Delias hyparete indica  (Painted jezebel, ผเีสือ้หนอนกาฝากธรรมดา) 
9. Delias hyparete metarete (Painted jezebel, ผเีสือ้หนอนกาฝากธรรมดา) 
10. Delias lativitta yunnana (Bhutan jezebel, ผเีสือ้หนอนกาฝากเหลอืงภฐูาน) 
11. Delias pasithoe beata  (Red-base jezebel, ผเีสือ้หนอนกาฝากใตปี้กแดง)  
12. Delias pasithoe pasithoe (Red-base jezebel, ผเีสือ้หนอนกาฝากใตปี้กแดง) 
13. Delias patrua shan (Shan Jezebel, ผเีสือ้หนอนกาฝากเหลอืงฉาน) 
14. Delias sanaca perscipua (Pale jezebel, ผเีสือ้หนอนกาฝากเหลอืงอ่อน) 
15. Delias singhapura singhapura (Lion jezebel, ผเีสือ้หนอนกาฝากสงิคโปร)์  
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มูลนิธิโลกสีเขยีว (Green World Foundation) (2016) ท าแผนที่ของการพบผเีสื้อหนอนกาฝาก
ธรรมดา (painted jezebel) ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลทุกสปัดาห์ รวม 4 สปัดาห์ โดย สปัดาห์สุดท้ายคอืสิ้น
เดอืนธนัวาคม 2016 พบผเีสือ้ 36 จุดในสปัดาหแ์รก เพิม่ขึน้เป็น 97 จุด ในสปัดาหส์ุดทา้ย และ กล่าวว่าหนอน
ผเีสื้อกาฝาก จะกนิใบกาฝากเป็นอาหาร ช่วยก าจดักาฝากบนต้นไม ้และการพบผเีสื้อหนอนกาฝากธรรมดา 
หมายความว่าจะตอ้งมตีน้ไมใ้หญ่อยูแ่ถวนัน้ เพราะตน้กาฝากจะตอ้งมาอาศยัเกาะดูดน ้าเลีย้งของตน้ไมใ้หญ่เป็น
อาหาร ดงันัน้การพบจงึเป็นการดแีละเป็นการช่วยก าจดัต้นกาฝากดว้ย ส่วนในสงิคโปร ์Urban Forest (2017) 
รายงานว่ากาฝากมะม่วง (Malayan mistletoe, D. pentandra)) เป็นพชือาหารของผเีสื้อหนอนกาฝากธรรมดา 
(painted jezebel, Delias hyparete metarete) (ภาพที ่6.23)  
 

 
 

ภาพท่ี 6.23 ผเีสือ้หนอนกาฝากธรรมดา (Painted Jezebel, Delias hyparete metarete)                         
และหนอน  (แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia, Puechkaset.com,              
Urban Forest, wingscales.com, Thailand Nature Project) 

 
การควบคุมต้นกาฝากโดยชวีวธิ ียงัไม่มกีารด าเนินการเท่าใดนัก Shamoun & DeWald (2002) 

รายงานว่ามกีารใช้เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides และ Neonectria neomacrospora เป็นยุทธวิธีใน
การควบคุมกาฝากแคระ (dwarf mistletoe, Arceuthobium tsugense) ในสหรฐัอเมรกิา แต่ไมม่กีารด าเนินการที่
จะน าแมลงกาฝากที่มรีายงานในปากีสถานโดย Mushtaque & Baloch (1979) เข้าไปศึกษาและทดสอบ และ
เช่นเดียวกัน van der Kamp & Shamoun (2004) ท าการวิจัยเรื่องการควบคุมกาฝากแคระต้น western 
hemlock  (A.  tsugense) ในแถบฝั ่งแปซิฟิก  ใน British Columbia ประเทศแคนาดา  โดยการใช้เชื้อรา                   
C. gloeosporioides ที่ลงท าลายยอดและผล และ N. neomacrospora ที่ลงท าลายเปลอืกล าต้นในรูปแบบของ
สูตรส าเร็จ (formulation) เป็น “สารเชื้อราก าจดัวัชพืช” (mycoherbicide) และพบว่าสูตรส าเร็จที่ผลิตจาก          
C. gloeosporioides ลดการผลติลกูของตน้กาฝากแคระไดม้ากกว่ารอ้ยละ 50 
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ในปากสีถานตะวนัตก  Baloch & Mohyuddin (1969) ส ารวจแมลงศตัรพูชืทีพ่บบนต้นกาฝากชนิด 
Loranthus  longiflorus โดยไม่เกี่ยวขอ้งกบัการที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมกาฝากโดยชวีวธิ ีพบด้วง 
ambrosia beetle, Sphaerotrypes sp. (Coleoptera: Scolytidae) แมลงวันผลไม้ tephritid, Ceratitis loranthi, 
Cryptodacus silvai  และ Trirhithrum sp.  (Diptera:  Tephritidae)  ผีเสื้อ ปีกใส  Canopia sp.  (Lepidoptera: 
Sesiidae) ผเีสือ้ lycaenid, Spindasis ictus และ Tajuria cippus (Lepidoptera: Lycaenidae) และ ผเีสือ้ Physita 
sp. (Lepidoptera: Pyralidae)  
 

ส่วน Mushtaque & Baloch (1979) ในการส ารวจหาแมลงทีม่ศีกัยภาพน ามาใชค้วบคุมกาฝากชนิด 
Loranthus spp. พบ 12 ชนิด จากแมลงและไรรวม 27 ชนิด ที่มคีวามเฉพาะเจาะจง แต่ 6 ชนิดหายาก (rare) 
โดยไมรู่ส้าเหตุ ส่วนอกี 6 ชนิด พบในจ านวนทีส่งูพอทีจ่ะท าความเสยีหายได้ และจากการศกึษาชพีลกัษณวทิยา 
(phenology) ชวีวทิยา และความเฉพาะเจาะจงของพชือาศยั พบว่า 4 ชนิดคอื ผเีสือ้ 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 วัน ผ ล ไ ม้  tephritid Ceratitella asiatica ( Diptera: 
Tephritidae) มคีวามเฉพาะเจาะจงและจะเป็นตัวควบคุมโดยชวีวธิทีีม่ศีกัยภาพของประสทิธภิาพสูง ส่วนแมลง
อีก 2 ชนิด คอื ผเีสื้อหนอนกาฝากDelias eucharis (Lepidoptera: Pieridae) และผเีสื้อ Zelleria loranthivora 
(Lepidoptera: Yponomeutidae) ยงัไม่มมกีารศึกษา แต่มคีวามเฉพาะเจาะจงและเป็นศตัรูธรรมชาติที่เป็นที่ 
คาดหวงัทีด่ไีด ้และแมลงเหล่านี้คอืแมลงที ่Shamoun & DeWald (2002) กล่าวว่าน่าทีจ่ะมกีารน าเขา้ไปศกึษา
และทดสอบเพื่อการควบคุมกาฝากแคระ (dwarf mistletoe, Arceuthobium tsugense)ในสหรฐัอเมรกิาและ
แคนาดา 
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6.4.2 ต้นตดูหมตูดูหมา (ต้นกระพงัโหม) (Stinkvine หรือ skunk vine, Paederia foetida)  
 

ต้นตูดหมตููดหมา (กระพงัโหม) (Paederia foetida) (ภาพที ่6.24) เป็นพชืในวงศเ์ขม็ (Rubiaceae) 
เช่นเดยีวกบักาแฟ ซึง่เป็นพชืทอ้งถิน่ในเอเชยีใต้ เอเชยีตะวนัออก และเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ใบและเถาสดมี
กลิน่เหมน็ และกนิเป็นผกัสดได้ เช่นในขา้วย าปักษ์ใต้ หรอืลวกจิม้น ้าพรกิ กบัถอืว่าเป็นพชืสมุนไพรชนิดหนึ่ง 
ระบาดเขา้ไปเป็นวชัพชืต่างถิน่ทีร่กุรานในฮาวาย แอละแบมา และฟลอรดิา (Pemberton & Pratt, 2002) ในการ
ส ารวจหาแมลงตวัท าการควบคุมโดยชวีวธิใีนประเทศไทย และ สปป.ลาว ระหว่างเดอืนตุลาคม - ธนัวาคม ค.ศ. 
2010 (พ.ศ. 2553) Ramadan, Nagamine & Bautista (2013) รายงานว่าพบแมลงหลายชนิดลงกนิ P. foetida 
และ Paederia spp. ชนิดอื่นอกี 3 ชนิด แมลงทีพ่บคอื หนอนห่อใบ 1 ชนิดในวงศ ์Crambidae หนอนหางกนิใบ 
2 ชนิด ในวงศ์  Sphingidae ด้ว งก้นกระดก 1 ชนิด ในวงศ์  Staphylinidae ด้ว งกิน ใบ 1 ชนิด ในวงศ์  
Chrysomelidae 1 ชนิด เพลีย้จัก๊จ ัน่ 1 ชนิดในวงศ ์Cicadellidae และมวนแกว้ปีกใส 1 ชนิดในวงศ ์Tingidae ลง
ท าลายสูง และได้น าด้วงก้นกระดกและด้วงกนิใบ เขา้ไปทดสอบในห้องปฏบิตักิารของกระทรวงเกษตรฮาวาย
ฮาวาย เพื่อท าการควบคุม P. foetida ในฮาวาย 
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ต่อมา R. Pace, J. Klimaszewski และ T. Center ใน Klimaszewski et al. (2010) ไดต้ัง้ชื่อดว้งกน้
กระดกชนิดใหม่ Himalusa thailandensis sp. n. (ภาพที ่6.25) จากตวัอยา่งดว้งก้นกระดก ทีเ่กบ็มาจากต้นตูด
หมูตูดหมาชนิด Paederia pilifera โดย R.W. Pemberton แห่ง ARS Invasive Plants Research Laboratory 
(IPRL), Ft. Lauderdale, Florida แล A.D. Wright แห่ง ARS Australian Biological Control Laboratory (ABCL), 
Brisbane, Australia โดยความร่วมมอืกบั อมัพรวโินทยั แห่งกรมวชิาการเกษตร จากประเทศไทย เป็นการ
เพิม่เตมิจากสกุล Himalusa sp. ชนิดแรกที่ตัง้ชื่อจากเนปาล โดยตวัเต็มวยัจะกดักนิใบใกล้กบัเส้นใบหลกัเสน้
กลาง (mid vein) แล้วเจาะรูบนก้านใบวางไข่ ตวัหนอนจะกดักนิอยู่ภายในก้านใบ ซึ่งจะขยายขนาดแล้วแตก
ออกตามยาว ใหห้นอนตกลงบนพืน้ดนิเพื่อเขา้ดกัแด ้และไดน้ าดว้งก้นกระดกชนิดนี้เขา้ใปศกึษาต่อในฟลอรดิา 
เพื่อใชค้วบคุมตน้ P. foetida ต่อไป 
 

 

 
ภาพท่ี 6.25 Dorsal view (1) และ ventral view (2) ของดว้งกน้กระดก Himalusa thailandensis  sp.          

จากตน้ตูดหมตููดหมา (sewer vine หรอื skunk vine, Paederia pilifera ในประเทศไทย  
(แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 

 
นอกจากนัน้ พลอยชมพู กรวิภาสเรอืง แห่งกรมวิชาการเกษตร และคณะ ใน Konvipasruang       

et al. (2012) พบไรสี่ขาชนิดใหม่ ลงท าลายใบของต้นกระพังโหม P. foetida ในประเทศไทย ฮ่องกง และ 
สิงคโปร์ จงึน าไปตัง้ชื่อใหม่เป็น Aceria neopaederiae (Acari: Eriophyidae) ซึ่งเป็นงานด้านอนุกรมวิธาน
เท่านัน้ 
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6.4.3 ย่านลิเภา (Climbing maidenhair, Lygodium microphyllum)  
 

ย่านลิเภา (Lygodium microphyllum)  (ภาพที่ 6.26)  เ ป็นพืชในวงศ์ต้นเฟิร์น Lygodiaceae 
เช่นเดียวกับย่านลิเภาชนิด Lygodium polystachyum (กูดเครอื หรอื ลิเภาป่า) และ Lygodium circinatum     
(ย่านพเิภก หรอื ลเิภาหางไก่) ที่พบได้มากทางภาคใต้ของประเทศไทยและมาเลเชยี ที่น ามาใช้เป็นเป็นวสัดุ
ส าคญัในการจกัสาน เช่น กระเป๋าย่านลเิภา L. microphyllum มเีขตแพร่กระจายในแอฟรกิา เอเชยี เกาะต่าง ๆ 
ในมหาสมุทรแ์ปซฟิิก และออสเตรเลยี ระบาดเขา้ไปเป็นวชัพชืต่างถิ่นในฟลอรดิา และถูกจดัว่าเป็นวชัพชืใน
เป้าหมายชนิดใหม่เพื่อการควบคุมโดยชีววิธีโดย Wright, Goolsby & Pemberton (1999) และพบว่าหนอน 
Cataclysta camptozonale ( Lepidoptera:  Crambidae)  ใ น อ อ ส เ ต ร เ ลีย  มีศั ก ยภ าพ ใ นก า ร ค วบคุ ม                        
L. microphyllum ในฟลอรดิา  
 

 

ภาพท่ี 6.26 ย่านลเิภายุง่หรอืกะฉอดหนู (Old World fern หรอื climbing maidenhair, Lygodium 
microphyllum) (บน) และกระเป๋าย่านลเิภา ทีท่ ามาจากกูดเครอื หรอื ลเิภาป่า             
(Lygodium polystachyum) และ    ยา่นพเิภก หรอื ลเิภาหางไก่ (Lygodium circinatum) (ล่าง)      
(แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)  
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จากตน้ตูดหมตููดหมา (sewer vine หรอื skunk vine, Paederia pilifera ในประเทศไทย  
(แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 

 
นอกจากนัน้ พลอยชมพู กรวิภาสเรอืง แห่งกรมวิชาการเกษตร และคณะ ใน Konvipasruang       

et al. (2012) พบไรสี่ขาชนิดใหม่ ลงท าลายใบของต้นกระพังโหม P. foetida ในประเทศไทย ฮ่องกง และ 
สิงคโปร์ จงึน าไปตัง้ชื่อใหม่เป็น Aceria neopaederiae (Acari: Eriophyidae) ซึ่งเป็นงานด้านอนุกรมวิธาน
เท่านัน้ 
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6.4.3 ย่านลิเภา (Climbing maidenhair, Lygodium microphyllum)  
 

ย่านลิเภา (Lygodium microphyllum)  (ภาพที่ 6.26)  เ ป็นพืชในวงศ์ต้นเฟิร์น Lygodiaceae 
เช่นเดียวกับย่านลิเภาชนิด Lygodium polystachyum (กูดเครอื หรอื ลิเภาป่า) และ Lygodium circinatum     
(ย่านพเิภก หรอื ลเิภาหางไก่) ที่พบได้มากทางภาคใต้ของประเทศไทยและมาเลเชยี ที่น ามาใช้เป็นเป็นวสัดุ
ส าคญัในการจกัสาน เช่น กระเป๋าย่านลเิภา L. microphyllum มเีขตแพร่กระจายในแอฟรกิา เอเชยี เกาะต่าง ๆ 
ในมหาสมุทรแ์ปซฟิิก และออสเตรเลยี ระบาดเขา้ไปเป็นวชัพชืต่างถิ่นในฟลอรดิา และถูกจดัว่าเป็นวชัพชืใน
เป้าหมายชนิดใหม่เพื่อการควบคุมโดยชีววิธีโดย Wright, Goolsby & Pemberton (1999) และพบว่าหนอน 
Cataclysta camptozonale ( Lepidoptera:  Crambidae)  ใ น อ อ ส เ ต ร เ ลีย  มีศั ก ยภ าพ ใ นก า ร ค วบคุ ม                        
L. microphyllum ในฟลอรดิา  
 

 

ภาพท่ี 6.26 ย่านลเิภายุง่หรอืกะฉอดหนู (Old World fern หรอื climbing maidenhair, Lygodium 
microphyllum) (บน) และกระเป๋าย่านลเิภา ทีท่ ามาจากกูดเครอื หรอื ลเิภาป่า             
(Lygodium polystachyum) และ    ยา่นพเิภก หรอื ลเิภาหางไก่ (Lygodium circinatum) (ล่าง)      
(แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)  
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Goolsby, Wright & Pemberton (2003) ท าการส ารวจศตัรธูรรมชาตขิอง L. microphyllum  ในช่วง 
ค.ศ. 1997-2002 ในออสเตรเลีย นิวคาลิโดเนีย จีน อินเดีย ประเทศไทย เวียดนาม มาเลเชีย สิงคโปร์             
อนิโดนีเชยี ไตห้วนั และ ญีปุ่่ น พบไร 2 ชนิด และแมลง 20 ชนิด และพบว่าไรสีข่า Floracarus perrepae (Acari: 
Eriophyidae) มกีารแพร่กระจายสูงสุด และท าความเสยีหายที่มนีัยส าคญั ส่วนแมลงที่คาดว่าน่าจะน ามาใชไ้ด้ 
คอื หนอนกนิใบ Neomusotima conspurcatalis, Cataclysta camptozonale, Cataclysta sp. 2 และ Musotima 
sp. และ Ambia sp. ในวงศ ์Crambidae ซึง่พบว่ามคีวามหนาแน่นต ่าในภาคสนาม แต่คาดว่าจะมคีวามหนาแน่น
สงูขึน้ไดใ้นฟลอรดิา ถา้ไมม่ศีตัรธูรรมชาต ิเช่นในทอ้งถิน่เดมิ และไรสีข่า F. perrepae น่าจะมศีกัยภาพสงูในการ
ควบคุม L. microphyllum ในฟลอรดิา จากการศกึษาเบือ้งตน้ในหอ้งปฏบิตักิาร 
 

แต่ประเทศไทยไม่สมควรที่จะศกึษาหรอืด าเนินการในเรื่องนี้ บนพืน้ฐานของความขดัแยง้ทางผล
ประโยขน์ (conflict of interest) เพราะเฟิรน์ในสกุล Lygodium หลายชนิดมปีระโยชน์ช่วยคลุมผวิดนิตามพื้นที่
ว่างเปล่าที่ลาดชนั ลดการชะดนิและการพงัทลายของดนิ นอกจากนัน้ยงัมกีารใช้ย่านลเิภาบางชนิด ในงาน
หตัถกรรมการผลติเครือ่งจกัสานและกระเป๋าย่านลเิภา 
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สรปุ (Conclusion) 
 

การควบคุมโดยชวีวธิแีบบเพิม่ขยาย (Augmentative biological control) เป็นวธิกีารควบคุมทีเ่ป็น
การใชศ้ตัรธูรรมชาตทิีม่ปีรากฏอยูแ่ลว้ในพืน้ที ่(resident natural enemy) ทีม่ศีกัยภาพ มาท าการเพาะเลีย้งเพิม่
ขยายปรมิาณ แลว้น าไปปลดปล่อยแบบเพาะเชือ้ (inoculative release) หรอื แบบท่วมทน้ (inundative release
)         ให้ควบคุมวชัพชืในเป้าหมายที่เป็นวชัพชืในท้องถิน่หรอืวชัพชืพื้นเมอืง หรอืวชัพชืต่างถิน่ ที่ ได้มกีาร
ปรบัตวัตามธรรมชาตหิรอืววิฒันาการตามกาลเวลา จนเสมอืนว่าเป็นวชัพชืในทอ้งถิน่หรอืวชัพชืพื้นเมอืงชนิด
หนึ่งเช่นผกัขมหนาม (spiny amaranth, Amaranthus spinosus) ซึง่มถีิน่ก าเนิดอยู่ในอเมรกิากลางและอเมรกิา
ใต้ โดยไม่มกีารน าศตัรธูรรมชาตต่ิางถิน่จากแหล่งก าเนิดของวชัพชืในต่างประเทศเขา้มาใช ้เช่นในการควบคุม
โดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ (Classical biological control) 
 

จากมุมมองทางด้านนิเวศวทิยาประชากรของแมลงศตัรูพืชและวชัพชืในภาพรวม การควบคุม
ศตัรพูชืทุกชนิดในระบบนิเวศ ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสุดและมคีวามยัง่ยนืในระยะยาว คอืการควบคุมตามธรรมชาต ิ
(natural control) หรือ การควบคุมโดยชีววิธีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Naturally-occurring biological 
control) ทีน่ าไปสู่ความสมดุลทางธรรมชาต ิ(natural balance หรอื natural equilibrium) ของประชากรศตัรูพชื
ทีไ่ม่ก่อความเสยีหายทางเศรษฐกจิและสงัคม ซึง่โดยทัว่ไปในธรรมชาต ิสิง่มชีวีติทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสตัว์หรอื
พชืชนิดใดกต็าม จะม ี“ศกัยภาพทางชวีภาพ” (biotic potential) ในการทีจ่ะเพิม่ “ความหนาแน่นของประชากร” 
(population density) ของตน แต่ในขณะเดยีวกนั ความหนาแน่นของประชากรของสิง่มชีวีติชนิดนัน้ ก็จะถูก
ควบคุมโดยปัจจยัในธรรมชาต ิทัง้ทีเ่ป็นสิง่ทีไ่มม่ชีวีติ (abiotic factors) เช่น อุณหภมู ิความชืน้ และสภาพดนิฟ้า
อากาศ ซึง่โดยรวมจดัว่าเป็น “ปัจจยัทีไ่ม่ขึน้อยู่กบัความหนาแน่นของประชากร” (Density independent factor 
– DI factor) และ เป็นสิ่งที่มีชีวิต (biotic factors) โดยเฉพาะอย่างยิง่ศัตรูธรรมชาติ (natural enemies) ใน
ถิน่อาศยันัน้ ซึง่โดยรวมจดัว่าเป็น “ปัจจยัทีข่ ึน้อยู่กบัความหนาแน่นของประชากร” (Density dependent factor 
– DD factor) ท าใหป้ระชากรของสิง่มชีวีติในระบบนิเวศวทิยาและสิง่แวดลอ้ม อยู่ในระดบัสมดุลตามธรรมชาติ 
(natural equilibrium)  และ ปัจจยัเหล่านี้ คือ “ความต้านทานของสิ่งแวดล้อม” (environmental resistance)       
ทีค่อยกดดนัและลดศกัยภาพทางชวีภาพ (biotic potential) ทีจ่ะเพิม่ประชากรของสิง่มชีวีติชนิดนัน้ ตามสมการ
ของ Chapman (1931) (ภาพที ่6.27)  คอื    
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Goolsby, Wright & Pemberton (2003) ท าการส ารวจศตัรธูรรมชาตขิอง L. microphyllum  ในช่วง 
ค.ศ. 1997-2002 ในออสเตรเลีย นิวคาลิโดเนีย จีน อินเดีย ประเทศไทย เวียดนาม มาเลเชีย สิงคโปร์             
อนิโดนีเชยี ไตห้วนั และ ญีปุ่่ น พบไร 2 ชนิด และแมลง 20 ชนิด และพบว่าไรสีข่า Floracarus perrepae (Acari: 
Eriophyidae) มกีารแพร่กระจายสูงสุด และท าความเสยีหายที่มนีัยส าคญั ส่วนแมลงที่คาดว่าน่าจะน ามาใชไ้ด้ 
คอื หนอนกนิใบ Neomusotima conspurcatalis, Cataclysta camptozonale, Cataclysta sp. 2 และ Musotima 
sp. และ Ambia sp. ในวงศ ์Crambidae ซึง่พบว่ามคีวามหนาแน่นต ่าในภาคสนาม แต่คาดว่าจะมคีวามหนาแน่น
สงูขึน้ไดใ้นฟลอรดิา ถา้ไมม่ศีตัรธูรรมชาต ิเช่นในทอ้งถิน่เดมิ และไรสีข่า F. perrepae น่าจะมศีกัยภาพสงูในการ
ควบคุม L. microphyllum ในฟลอรดิา จากการศกึษาเบือ้งตน้ในหอ้งปฏบิตักิาร 
 

แต่ประเทศไทยไม่สมควรที่จะศกึษาหรอืด าเนินการในเรื่องนี้ บนพืน้ฐานของความขดัแยง้ทางผล
ประโยขน์ (conflict of interest) เพราะเฟิรน์ในสกุล Lygodium หลายชนิดมปีระโยชน์ช่วยคลุมผวิดนิตามพื้นที่
ว่างเปล่าที่ลาดชนั ลดการชะดนิและการพงัทลายของดนิ นอกจากนัน้ยงัมกีารใช้ย่านลเิภาบางชนิด ในงาน
หตัถกรรมการผลติเครือ่งจกัสานและกระเป๋าย่านลเิภา 
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สรปุ (Conclusion) 
 

การควบคุมโดยชวีวธิแีบบเพิม่ขยาย (Augmentative biological control) เป็นวธิกีารควบคุมทีเ่ป็น
การใชศ้ตัรธูรรมชาตทิีม่ปีรากฏอยูแ่ลว้ในพืน้ที ่(resident natural enemy) ทีม่ศีกัยภาพ มาท าการเพาะเลีย้งเพิม่
ขยายปรมิาณ แลว้น าไปปลดปล่อยแบบเพาะเชือ้ (inoculative release) หรอื แบบท่วมทน้ (inundative release
)         ให้ควบคุมวชัพชืในเป้าหมายที่เป็นวชัพชืในท้องถิน่หรอืวชัพชืพื้นเมอืง หรอืวชัพชืต่างถิน่ ที่ ได้มกีาร
ปรบัตวัตามธรรมชาตหิรอืววิฒันาการตามกาลเวลา จนเสมอืนว่าเป็นวชัพชืในทอ้งถิน่หรอืวชัพชืพื้นเมอืงชนิด
หนึ่งเช่นผกัขมหนาม (spiny amaranth, Amaranthus spinosus) ซึง่มถีิน่ก าเนิดอยู่ในอเมรกิากลางและอเมรกิา
ใต้ โดยไม่มกีารน าศตัรธูรรมชาตต่ิางถิน่จากแหล่งก าเนิดของวชัพชืในต่างประเทศเขา้มาใช ้เช่นในการควบคุม
โดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ (Classical biological control) 
 

จากมุมมองทางด้านนิเวศวทิยาประชากรของแมลงศตัรูพืชและวชัพืชในภาพรวม การควบคุม
ศตัรพูชืทุกชนิดในระบบนิเวศ ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสุดและมคีวามยัง่ยนืในระยะยาว คอืการควบคุมตามธรรมชาต ิ
(natural control) หรือ การควบคุมโดยชีววิธีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Naturally-occurring biological 
control) ทีน่ าไปสู่ความสมดุลทางธรรมชาต ิ(natural balance หรอื natural equilibrium) ของประชากรศตัรูพชื
ทีไ่ม่ก่อความเสยีหายทางเศรษฐกจิและสงัคม ซึง่โดยทัว่ไปในธรรมชาต ิสิง่มชีวีติทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสตัว์หรอื
พชืชนิดใดกต็าม จะม ี“ศกัยภาพทางชวีภาพ” (biotic potential) ในการทีจ่ะเพิม่ “ความหนาแน่นของประชากร” 
(population density) ของตน แต่ในขณะเดยีวกนั ความหนาแน่นของประชากรของสิง่มชีวีติชนิดนัน้ ก็จะถูก
ควบคุมโดยปัจจยัในธรรมชาต ิทัง้ทีเ่ป็นสิง่ทีไ่มม่ชีวีติ (abiotic factors) เช่น อุณหภมู ิความชืน้ และสภาพดนิฟ้า
อากาศ ซึง่โดยรวมจดัว่าเป็น “ปัจจยัทีไ่ม่ขึน้อยู่กบัความหนาแน่นของประชากร” (Density independent factor 
– DI factor) และ เป็นสิ่งที่มีชีวิต (biotic factors) โดยเฉพาะอย่างยิง่ศัตรูธรรมชาติ (natural enemies) ใน
ถิน่อาศยันัน้ ซึง่โดยรวมจดัว่าเป็น “ปัจจยัทีข่ ึน้อยู่กบัความหนาแน่นของประชากร” (Density dependent factor 
– DD factor) ท าใหป้ระชากรของสิง่มชีวีติในระบบนิเวศวทิยาและสิง่แวดลอ้ม อยู่ในระดบัสมดุลตามธรรมชาติ 
(natural equilibrium)  และ ปัจจยัเหล่านี้ คือ “ความต้านทานของสิ่งแวดล้อม” (environmental resistance)       
ทีค่อยกดดนัและลดศกัยภาพทางชวีภาพ (biotic potential) ทีจ่ะเพิม่ประชากรของสิง่มชีวีติชนิดนัน้ ตามสมการ
ของ Chapman (1931) (ภาพที ่6.27)  คอื    
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ภาพท่ี 6.27  การเกดิระดบัสมดุลตามธรรมชาต ิ(natural balance หรอื natural equilibrium) ในบรบิทของ

นิเวศวทิยาประชากร โดย ปัจจยั “ความตา้นทานของสิง่แวดลอ้ม”  (environmental resistance) 
ทีค่อยกดดนัและลดศกัยภาพทางชวีภาพ (biotic potential) ทีจ่ะเพิม่ประชากรของสิง่มชีวีติ    
ชนิดต่าง ๆ  
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ปรากฎการณ์ทางธรรมชาตเิหล่านี้ ทีอ่ยู่รอบตวัเราในรปูแบบของทรพัยากรความหลากหลายทาง
ชวีภาพ (biological diversity resources) เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิีม่นุษยม์องขา้มและไมใ่หค้วามสนใจ
เท่าทีค่วร ท าใหผ้ลบัน้ปลายของการควบคุมโดยธรรมชาตเิป็น “ผลบัน้ปลายทีม่องไมเ่หน็” (invisible end result)  
 
 

ด้วยเหตุนี้และควบคู่กนัไปในการด าเนินการควบคุมทัง้แมลงศตัรูพชืและวชัพชืโดยชวีวธิคีอืการ
อนุรกัษ์ศตัรูธรรมชาต ิในรูปแบบของการควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิโีดยการอนุรกัษ์ (Conservation biological 
control) ซึง่องคป์ระกอบหลกัของการด าเนินการคอื การใชม้าตรการในการดดัแปลงสภาพแวดลอ้ม ทีจ่ะน าไปสู่
การก าจดัให้หมดไป (elimination) หรอื การลดความรุนแรง (mitigation) ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในทางลบ   
ต่าง ๆ หรอือยา่งงา่ย ๆ โดยการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มจากเดมิ ใหด้ขีึน้และเหมาะสม ตอบสนองตามความ
ตอ้งการของศตัรธูรรมชาต ิทีป่ระสทิธภิาพทีผ่่านมา ยงัไมเ่ป็นทีพ่อใจ 
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ภาพท่ี 6.27  การเกดิระดบัสมดุลตามธรรมชาต ิ(natural balance หรอื natural equilibrium) ในบรบิทของ

นิเวศวทิยาประชากร โดย ปัจจยั “ความตา้นทานของสิง่แวดลอ้ม”  (environmental resistance) 
ทีค่อยกดดนัและลดศกัยภาพทางชวีภาพ (biotic potential) ทีจ่ะเพิม่ประชากรของสิง่มชีวีติ    
ชนิดต่าง ๆ  
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ปรากฎการณ์ทางธรรมชาตเิหล่านี้ ทีอ่ยู่รอบตวัเราในรปูแบบของทรพัยากรความหลากหลายทาง
ชวีภาพ (biological diversity resources) เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิีม่นุษยม์องขา้มและไมใ่หค้วามสนใจ
เท่าทีค่วร ท าใหผ้ลบัน้ปลายของการควบคุมโดยธรรมชาตเิป็น “ผลบัน้ปลายทีม่องไมเ่หน็” (invisible end result)  
 
 

ด้วยเหตุนี้และควบคู่กนัไปในการด าเนินการควบคุมทัง้แมลงศตัรูพชืและวชัพชืโดยชวีวธิคีอืการ
อนุรกัษ์ศตัรูธรรมชาต ิในรูปแบบของการควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิโีดยการอนุรกัษ์ (Conservation biological 
control) ซึง่องคป์ระกอบหลกัของการด าเนินการคอื การใชม้าตรการในการดดัแปลงสภาพแวดลอ้ม ทีจ่ะน าไปสู่
การก าจดัให้หมดไป (elimination) หรอื การลดความรุนแรง (mitigation) ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในทางลบ   
ต่าง ๆ หรอือยา่งงา่ย ๆ โดยการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มจากเดมิ ใหด้ขีึน้และเหมาะสม ตอบสนองตามความ
ตอ้งการของศตัรธูรรมชาต ิทีป่ระสทิธภิาพทีผ่่านมา ยงัไมเ่ป็นทีพ่อใจ 
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บทท่ี  7 
การควบคมุวชัพืชน ้าต่างถ่ินโดยชีววิธีแบบคลาสสิก 

(Classical Biological Control of Exotic Aquatic Weeds) 
 

ในขณะทีก่ารควบคุมวชัพชืในทอ้งถิน่และวชัพชืพืน้เมอืง (endemic หรอื native weed) โดยชวีวธิ ี
เป็นการควบคุมโดยชีววิธีแบบเพิ่มขยาย (Augmentative biological control) โดยการใช้ประโยชน์จากศัตรู
ธรรมชาตทิี่มศีกัยภาพและมปีรากฎอยู่แล้วภายในประเทศ เป็นศตัรูธรรมชาตใินที่อยู่อาศยั (resident natural 
enemy) แต่การควบคุมวชัพชืต่างถิน่ (exotic หรอื alien หรอื introduced weed) โดยเฉพาะอย่างยิง่วชัพชืต่าง
ถิ่น ที่ถือว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ( invasive alien species - IAS) ตามนัยของมาตรา 8(h) ของ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity – CBD) จะเป็นการ
ควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ (Classical biological control) โดยการใช้ประโยชน์จากศตัรูธรรมชาตต่ิางถิ่น 
(exotic natural enemy) จากแหล่งก าเนิดดัง้เดมิของวชัพชืต่างถิน่ชนิดนัน้ โดยการน าเขา้มา (introduction หรอื 
importation) เป็น “ศตัรธูรรมชาตทิีม่กีารน าเขา้มา” (introduced หรอื imported natural enemy)  
 

การควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ ทีถ่อืว่าเป็นต านาน ( legendary) ทางดา้นการควบคุม
แมลงศตัรูพชื คอืการควบคุมเพลี้ยหอยนวมฝ้าย (cottony cushion scale, Icerya purchasi) แมลงศตัรูส้มใน
แคลฟิอรเ์นีย โดยการน าด้วงเต่าตวัห ้า (Rodolia cardinalis) จากออสเตรเลยีและนิวซแีลนด์ เขา้ไปใช้ควบคุม 
น าไปสู่การควบคุมที่ได้รบัความส าเร็จสมบูรณ์เมื่อ ค.ศ. 1888-1889 (พ.ศ. 2431-2432) ส่วนทางด้านการ
ควบคุมวัชพืช คือการน าแมลงศัตรูธรรมชาติที่พบในเม็กซิโก เช่น หนอนชอนใบ ( lantana leafminer, 
Calycomyza lantanae) มวนปีกแก้ว ( lantana lace bug, Teleonomia scrupulosa) และ ด้วงหนอนชอนใบ 
(lantana leafmining beetle, Uroplata girardi) เขา้ไปใชค้วบคุมต้นผกากรอง (Lantana camara) ในฮาวายเมื่อ 
ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) และนักกฏีวทิยาผู้ที่น่าจะต้องกล่าวถงึ ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบกิและด าเนินการควบคุม
ศัตรูพืชโดยชีววธิีแบบคลาสสกิสองโครงการแรกของโลก ทัง้โครงการควบคุมแมลงศตัรูพืชโดยชีววธิ ีและ
โครงการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีคอื Albert Koebele ในโครงการควบคุมเพลีย้หอยนวมฝ้าย I. purchasi แมลง
ศตัรูส้มในมลรฐัแคลฟิอร์เนีย ในขณะที่ท างานอยู่กบักระทรวงเกษตรสหรฐัฯ (USDA) ในแคลฟิอร์เนีย และ 
โครงการควบคุมต้นผกากรอง L. camara ในฮาวาย ในขณะที่ท างานอยู่กับสมาคมผู้ปลูกอ้อยแห่งฮาวาย 
(Hawaiian Sugar Planters’ Association- (HSPA) ในฮาวาย  
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การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ มวีชัพชืในเป้าหมายมากกว่า 130 ชนิด มกีารด าเนินการ
ในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 70 ประเทศ ในทุกทวปี มากทีสุ่ดในสหรฐัอเมรกิารวมทัง้ฮาวาย และ ในออสเตรเลยี 
ตามมาด้วยในแอฟรกิาใต้ แคนาดา และ นิวซแีลนด์ และมกีารปลดปล่อยศตัรูธรรมชาติทัว่โลก เพื่อควบคุม
วชัพชืในเป้าหมายต่าง ๆ รวมกนัมากกว่า 1,000 ครัง้ 
 

McFadyen (1998) และ McFadyen & Wilson (1997) กล่าวว่า 5 ประเทศที่มกีารด าเนินงานการ
ควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีตามจ านวนของชนิดวชัพืชในเป้าหมายและตวักระท าการควบคุมทีเ่ป็นแมลงที่ท าการ
ปลดปล่อย เรยีงตามล าดบัคอื สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี แอฟรกิาใต้ แคนาดา และนิวซแีลนด ์และในประเทศ
เหล่านี้ มกีารปลดปล่อยตวักระท าการควบคุม 130, 123, 61, 53 และ 24 ชนิด เพื่อควบคุมวชัพชื 54, 45, 28, 
18 และ 15 ชนิด ตามล าดบั นอกจากนัน้ McFadyen (1998) ไดก้ล่าวเพิม่เตมิอกีว่า ในทวปีเอเชยีมปีระเทศที่
ด าเนินการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิคอื มาเลเซยี ประเทศไทย อนิเดยี อนิโดนีเซยี เวยีดนาม ปาปัว
นิวกนิี และประเทศจนี 
 

ส าหรบัประเทศไทย มกีารน าเขา้ตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิรีวมทัง้หมด 58 ชนิด ประกอบดว้ย 
หอยตัวห ้า 2 ชนิด คือ หอยตัวห ้าสีชมพู (rosy predator snail หรือ rosy wolfsnail)  (Euglandina rosea, 
Spiraxidae) จากฟลอรดิาผ่านฮาวาย และ หอยนักล่า (hunter snail) (Gonaxis quadrilateralis, Streptaxidae) 
จากแอฟรกิาผ่านฮาวาย และมกีารปลดปล่อยหอยตวัห ้าทัง้สองชนิด เพื่อควบคุมหอยทากยกัษ์แอฟรกิา (Giant 
African snail – GAS) (Achatina fulica, Achatinidae) ระหว่าง พ.ศ. 2516-2520 และแมลงตวัห ้าและตวัเบยีน
รวม  32 ชนิด ปลดปล่อย 28 ชนิด เพื่อควบคุมแมลงศตัรูพชื แมลงกนิพชืส าหรบัควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิรีวม 
24 ชนิด ปลดปล่อย 21 ชนิด รวมมกีารปลดปล่อยตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิทีัง้หมดเพยีง 51 ชนิด เท่านัน้ 
(Napompeth & Saengyot, 2018; Saengyot, 2018)  
 

โครงการการควบคุมวชัพชืน ้าต่างถิน่โดยชวีวธิแีบบคลาสสกิในประเทศไทย มกีารรเิริม่ตัง้แต่เมื่อมี
โครงการร่วมมอืทางวิชาการกับ สถาบนัการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีแห่งเครอืจกัรภพ (Commonwealth 
Institute of Biological Control - CIBC) ซึง่ในขณะนัน้ Dr. Fred J. Simmonds เป็นผูอ้ านวยการ ศูนยก์ารวจิยั
ศตัรพูชืโพน้ทะเล (Center for Oversea Pest Research - COPR) ประเทศองักฤษ และ Dr. Tom Coaker จาก 
Cambridge University และส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ในการจดัตัง้ศูนย์วจิยัควบคุมศตัรูพืชโดย
ชวีนิทรยี์แห่งชาติ (National Biological Control Research Center - NBCRC) ที่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
กรุงเทพฯ ในช่วงต้นทศวรรษ 1970s และเริม่ด าเนินการไดเ้มื่อ พ.ศ. 2518 (Napompeth, 1982) โดยเบื้องตนั
ไดร้บัทุนสนับสนุนจาก British Council ในการศกึษาและดงูานเกีย่วกบัการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิทีี ่Imperial 
College, Silwood Park, Cambridge University และ Oxford University ประเทศองักฤษ สถาบนัการควบคุม
ศตัรพูชืโดยชวีวธิเีครอืจกัรภพ (Commonwealth Institute of Biological Control - CIBC) West Indies Station 
และส านักงานใหญ่ ณ เมอืง Curepe ประเทศตรนิิแดดและโตเบโก และ CIBC Indian Station เมอืง Bangalore 
ปร ะ เ ทศอิน เ ดี ย  แ ล ะทุ น วิ จ ัย จ าก  SEAMEO Southeast Asian Regional Center for Tropical Biology 



220 
 

 

บทท่ี  7 
การควบคมุวชัพืชน ้าต่างถ่ินโดยชีววิธีแบบคลาสสิก 

(Classical Biological Control of Exotic Aquatic Weeds) 
 

ในขณะทีก่ารควบคุมวชัพชืในทอ้งถิน่และวชัพชืพืน้เมอืง (endemic หรอื native weed) โดยชวีวธิ ี
เป็นการควบคุมโดยชีววิธีแบบเพิ่มขยาย (Augmentative biological control) โดยการใช้ประโยชน์จากศัตรู
ธรรมชาตทิี่มศีกัยภาพและมปีรากฎอยู่แล้วภายในประเทศ เป็นศตัรูธรรมชาตใินที่อยู่อาศยั (resident natural 
enemy) แต่การควบคุมวชัพชืต่างถิน่ (exotic หรอื alien หรอื introduced weed) โดยเฉพาะอย่างยิง่วชัพชืต่าง
ถิ่น ที่ถือว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ( invasive alien species - IAS) ตามนัยของมาตรา 8(h) ของ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity – CBD) จะเป็นการ
ควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ (Classical biological control) โดยการใช้ประโยชน์จากศตัรูธรรมชาตต่ิางถิ่น 
(exotic natural enemy) จากแหล่งก าเนิดดัง้เดมิของวชัพชืต่างถิน่ชนิดนัน้ โดยการน าเขา้มา (introduction หรอื 
importation) เป็น “ศตัรธูรรมชาตทิีม่กีารน าเขา้มา” (introduced หรอื imported natural enemy)  
 

การควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ ทีถ่อืว่าเป็นต านาน ( legendary) ทางดา้นการควบคุม
แมลงศตัรูพชื คอืการควบคุมเพลี้ยหอยนวมฝ้าย (cottony cushion scale, Icerya purchasi) แมลงศตัรูส้มใน
แคลฟิอรเ์นีย โดยการน าด้วงเต่าตวัห ้า (Rodolia cardinalis) จากออสเตรเลยีและนิวซแีลนด์ เขา้ไปใช้ควบคุม 
น าไปสู่การควบคุมที่ได้รบัความส าเร็จสมบูรณ์เมื่อ ค.ศ. 1888-1889 (พ.ศ. 2431-2432) ส่วนทางด้านการ
ควบคุมวัชพืช คือการน าแมลงศัตรูธรรมชาติที่พบในเม็กซิโก เช่น หนอนชอนใบ ( lantana leafminer, 
Calycomyza lantanae) มวนปีกแก้ว ( lantana lace bug, Teleonomia scrupulosa) และ ด้วงหนอนชอนใบ 
(lantana leafmining beetle, Uroplata girardi) เขา้ไปใชค้วบคุมต้นผกากรอง (Lantana camara) ในฮาวายเมื่อ 
ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) และนักกฏีวทิยาผู้ที่น่าจะต้องกล่าวถงึ ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบกิและด าเนินการควบคุม
ศัตรูพืชโดยชีววธิีแบบคลาสสกิสองโครงการแรกของโลก ทัง้โครงการควบคุมแมลงศตัรูพืชโดยชีววธิี และ
โครงการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีคอื Albert Koebele ในโครงการควบคุมเพลีย้หอยนวมฝ้าย I. purchasi แมลง
ศตัรูส้มในมลรฐัแคลฟิอร์เนีย ในขณะที่ท างานอยู่กบักระทรวงเกษตรสหรฐัฯ (USDA) ในแคลฟิอร์เนีย และ 
โครงการควบคุมต้นผกากรอง L. camara ในฮาวาย ในขณะที่ท างานอยู่กับสมาคมผู้ปลูกอ้อยแห่งฮาวาย 
(Hawaiian Sugar Planters’ Association- (HSPA) ในฮาวาย  
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การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ มวีชัพชืในเป้าหมายมากกว่า 130 ชนิด มกีารด าเนินการ
ในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 70 ประเทศ ในทุกทวปี มากทีสุ่ดในสหรฐัอเมรกิารวมทัง้ฮาวาย และ ในออสเตรเลยี 
ตามมาด้วยในแอฟรกิาใต้ แคนาดา และ นิวซแีลนด์ และมกีารปลดปล่อยศตัรูธรรมชาติทัว่โลก เพื่อควบคุม
วชัพชืในเป้าหมายต่าง ๆ รวมกนัมากกว่า 1,000 ครัง้ 
 

McFadyen (1998) และ McFadyen & Wilson (1997) กล่าวว่า 5 ประเทศที่มกีารด าเนินงานการ
ควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีตามจ านวนของชนิดวชัพืชในเป้าหมายและตวักระท าการควบคุมทีเ่ป็นแมลงที่ท าการ
ปลดปล่อย เรยีงตามล าดบัคอื สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี แอฟรกิาใต้ แคนาดา และนิวซแีลนด ์และในประเทศ
เหล่านี้ มกีารปลดปล่อยตวักระท าการควบคุม 130, 123, 61, 53 และ 24 ชนิด เพื่อควบคุมวชัพชื 54, 45, 28, 
18 และ 15 ชนิด ตามล าดบั นอกจากนัน้ McFadyen (1998) ไดก้ล่าวเพิม่เตมิอกีว่า ในทวปีเอเชยีมปีระเทศที่
ด าเนินการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิคอื มาเลเซยี ประเทศไทย อนิเดยี อนิโดนีเซยี เวยีดนาม ปาปัว
นิวกนิี และประเทศจนี 
 

ส าหรบัประเทศไทย มกีารน าเขา้ตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิรีวมทัง้หมด 58 ชนิด ประกอบดว้ย 
หอยตัวห ้า 2 ชนิด คือ หอยตัวห ้าสีชมพู (rosy predator snail หรือ rosy wolfsnail)  (Euglandina rosea, 
Spiraxidae) จากฟลอรดิาผ่านฮาวาย และ หอยนักล่า (hunter snail) (Gonaxis quadrilateralis, Streptaxidae) 
จากแอฟรกิาผ่านฮาวาย และมกีารปลดปล่อยหอยตวัห ้าทัง้สองชนิด เพื่อควบคุมหอยทากยกัษ์แอฟรกิา (Giant 
African snail – GAS) (Achatina fulica, Achatinidae) ระหว่าง พ.ศ. 2516-2520 และแมลงตวัห ้าและตวัเบยีน
รวม  32 ชนิด ปลดปล่อย 28 ชนิด เพื่อควบคุมแมลงศตัรูพชื แมลงกนิพชืส าหรบัควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิรีวม 
24 ชนิด ปลดปล่อย 21 ชนิด รวมมกีารปลดปล่อยตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิทีัง้หมดเพยีง 51 ชนิด เท่านัน้ 
(Napompeth & Saengyot, 2018; Saengyot, 2018)  
 

โครงการการควบคุมวชัพชืน ้าต่างถิน่โดยชวีวธิแีบบคลาสสกิในประเทศไทย มกีารรเิริม่ตัง้แต่เมื่อมี
โครงการร่วมมอืทางวิชาการกับ สถาบนัการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีแห่งเครอืจกัรภพ (Commonwealth 
Institute of Biological Control - CIBC) ซึง่ในขณะนัน้ Dr. Fred J. Simmonds เป็นผูอ้ านวยการ ศูนยก์ารวจิยั
ศตัรพูชืโพน้ทะเล (Center for Oversea Pest Research - COPR) ประเทศองักฤษ และ Dr. Tom Coaker จาก 
Cambridge University และส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ในการจดัตัง้ศูนย์วจิยัควบคุมศตัรูพืชโดย
ชวีนิทรยี์แห่งชาติ (National Biological Control Research Center - NBCRC) ที่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
กรุงเทพฯ ในช่วงต้นทศวรรษ 1970s และเริม่ด าเนินการไดเ้มื่อ พ.ศ. 2518 (Napompeth, 1982) โดยเบื้องตนั
ไดร้บัทุนสนับสนุนจาก British Council ในการศกึษาและดงูานเกีย่วกบัการควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิทีี ่Imperial 
College, Silwood Park, Cambridge University และ Oxford University ประเทศองักฤษ สถาบนัการควบคุม
ศตัรพูชืโดยชวีวธิเีครอืจกัรภพ (Commonwealth Institute of Biological Control - CIBC) West Indies Station 
และส านักงานใหญ่ ณ เมอืง Curepe ประเทศตรนิิแดดและโตเบโก และ CIBC Indian Station เมอืง Bangalore 
ปร ะ เ ทศอิน เ ดี ย  แ ล ะทุ น วิ จ ัย จ าก  SEAMEO Southeast Asian Regional Center for Tropical Biology 
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(BIOTROP), Bogor, Indonesia ท าการส ารวจศัตรูธรรมชาติของวัชพืชน ้ าชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักตบชวา น าไปสู่การร่วมมือกับ Dr. George E. Allen แห่ง University of Florida, 
Gainesville, Florida ในการน าด้วงงวงผักตบชวาลายแต้ม (mottled water hyacinth weevil, Neochetina 
eichhorniae, Coleoptera: Erirhinidae) จากฟลอรดิา เข้ามาทดสอบในประเทศไทยและปลดปล่อยเพื่อการ
ควบคุมผกัตบชวาเมื่อ พ.ศ. 2520 นับไดว้่าเป็นโครงการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิโครงการแรกใน
ประเทศไทย ทีม่กีารน าแมลงศตัรธูรรมชาตจิากต่างประเทศเขา้มาใชป้ระโยชน์ 
 

อนึ่ง การน าศัตรูธรรมชาติของวัชพืชจากต่างประเทศเข้ามา ( introduction หรือ importation)         
ในประเทศไทย เพื่อการควบคุมวชัพชืต่างถิน่ในเป้าหมายโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิในประเทศไทย  จะต้องไดร้บั
ใบอนุญาตจากกรมวชิาการเกษตร ตามพระราชบญัญตักิกัพชื พ.ศ. 2507 ทีร่ะบุว่าแมลงศตัรธูรรมชาตขิองแมลง
ศัตรูพืช ที่เป็นตัวห ้าหรอืตัวเบียน และแมลงศัตรูธรรมชาติของวชัพืช ถือว่าเป็น “สิ่งต้องห้าม” (prohibited 
articles) และ มาตรา 8 ระบุว่า ห้ามมใิห้บุคคลใดน าเข้าหรอืน าผ่านซึ่งสิง่ต้องห้าม เว้นแต่ได้ัรบัอนุญาตจาก
อธบิด ีและมใีบรบัรองปลอดศตัรพูชืของเจา้หน้าทีข่องประเทศทีส่่งสิง่ตอ้งหา้มนัน้ หรอืหนงัสอืส าคญัอยา่งอื่นอนั
เป็นทีเ่ชื่อถอืได ้ส าหรบัประเทศทีไ่ม่มกีารออกใบรับรองปลอดศตัรพูชืก ากบัมาดว้ย และในกรณนี าเขา้นี้ อธบิดี
จะอนุญาตได ้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทดลองหรอืการวจิยัเท่านัน้ ไมว่่าจะเป็นการไปส ารวจและไดม้าซึง่ศตัรู
ธรรมชาตจิากประเทศต้นก าเนิดของวชัพชืในเป้าหมาย หรอืโดยไม่ต้องท าการส ารวจหาศตัรูธรรมชาติในถิ่น
ก าเนิด แต่เป็นการได้มาจากประเทศทีไ่ด้น าศตัรธูรรมชาติเขา้ไปใช้และปลดปล่อยในภาคสนามจนสามารถตัง้
รกรากได้ด ีแล้วส่งต่อโดยการน าเข้าประเทศ ตามธรรมเนียมประเพณีปฏบิตัิที่ใช้กนัทัว่โลก และที่ DeBach 
(1964b) เรยีกเป็น “โครงการส่งต่อ” หรอื “โครงการถ่ายทอด” (Transfer projects) กต็าม 
 

นอกจากนัน้ เราจะต้องปฏิบตัิตาม “มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามยัพืช ” 
(International Standards for Phytosanitary Measures – ISPM) ที่ประเทศภาคีของ “อนุสญัญาว่าด้วยการ
อารกัขาพชืระหว่างประเทศ” (International Plant Protection Convention – IPPC) ภายใต้องคก์ารอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ หรอื FAO ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศภาค ี(party) ของอนุสญัญาฯ ฉบบันี้ด้วย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ISPM No. 3 “แนวทางการปฏิบัติส าหรบัการส่งออก การจดัส่ง การน าเข้า และ การ
ปลดปล่อยตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิ ีและสิง่มชีวีติที่เป็นประโยชน์อย่างอื่น” (Guidelines for the Export, 
Shipment, Import and Release of Biological Control Agents and Other Beneficial Organisms)  ( FAO, 
2005) 
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ในทางปฏบิตั ิแมลงศตัรธูรรมชาตทิีเ่ป็นตวักระท าการควบคุมวชัพชื ทีม่กีารน าเขา้ไปใชใ้นประเทศ
ต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นแมลงศตัรูธรรมชาต ิที่มกีารทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพชือาศยัดแีล้ว ได้รบัการ
อนุมตัใิห้มกีารปลดปล่อยในภาคสนาม และสามารถตัง้รกรากได้ด ีในประเทศที่เป็นแหล่งที่จะน าเข้ามา และ
ส าหรบัวชัพชืในเป้าหมายบางชนิด จะเป็นการน าเขา้เพยีงครัง้เดยีว ไม่ต้องมกีารน าเขา้มาเพิม่เตมิอกี หรอืใน
วชัพืชบางชนิด อาจจะต้องเป็นการน าศัตรูธรรมชาติชนิดใดชนิดหนึ่งเข้ามาหลาย ๆ ครัง้ หรอื น าเข้าศัตรู
ธรรมชาตหิลายชนิด ตามความจ าเป็น  
 

วชัพชืน ้าในเป้าหมายที่เป็นชนิดพนัธุ์ต่างถิน่ที่รุกราน โครงการควบคุมวชัพชืน ้าต่างถิน่ที่รุกราน
โดยชวีวธิใีนประเทศไทย เริม่มกีารด าเนินการมาตัง้แต่ พ.ศ. 2517 โดยการส ารวจและประเมนิศกัยภาพของศตัรู
ธรรมชาต ิโดยเฉพาะอย่างยิง่แมลงชนิดต่าง ๆ ที่พบว่ามกีารลงท าลายวชัพชืในเป้าหมาย ว่าจะมแีมลงชนิด
ใดบา้งทีม่ศีกัยภาพและประสทิธภิาพ ตลอดทัง้ความเฉพาะเจาะจงต่อพชือาศยัเพยีงพอ และสมควรทีจ่ะน ามาใช้
เป็นตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิไีด ้ในระดบัใดระดบัหนี่ง เพื่อน าไปพฒันาใชป้ระโยชน์ในการควบคุมโดยชวี
วธิแีบบเพิม่ขยาย (Augmentative biological control) โดยตนเอง และเมื่อพบว่าไม่มแีมลงศตัรูธรรมชาติที่มี
ประสิทธิภาพสูงเพียงพอในประเทศแล้ว กับมแีมลงศัตรูธรรมชาติที่มีการใช้อยู่ในต่างประเทศ ก็จะมีการ
ด าเนินการน าแมลงศตัรธูรรมชาตเิหล่านัน้ เขา้มาทดสอบความปลอดภยัและความเฉพาะเจาะจงพชือาศยั เพื่อ
ใชใ้นการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิในประเทศ 
 

จากแนวทางและขอ้มลูเบือ้งต้น พบว่าในประเทศไทย มวีชัพชืน ้าต่างถิน่ในเป้าหมาย ทีเ่หมาะสม
กบัการทีจ่ะด าเนินการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิรวม 3 ชนิด พรอ้มถิน่ก าเนิด คอื 

 
1. ผกัเป็ดน ้า (alligator weed) (Alternanthera philoxeroides, Amaranthaceae) (อเมรกิาใต)้ 
2. ผกัตบชวา (water hyacinth) (Eichhornia crassipes, Pontederiaceae) (อเมรกิาใต)้ 
3. จอกหหูนูยกัษ์ (giant salvinia, giant water fern, Kariba weed) (Salvinia molesta) (บราซลิ) 
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(BIOTROP), Bogor, Indonesia ท าการส ารวจศัตรูธรรมชาติของวัชพืชน ้ าชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักตบชวา น าไปสู่การร่วมมือกับ Dr. George E. Allen แห่ง University of Florida, 
Gainesville, Florida ในการน าด้วงงวงผักตบชวาลายแต้ม (mottled water hyacinth weevil, Neochetina 
eichhorniae, Coleoptera: Erirhinidae) จากฟลอรดิา เข้ามาทดสอบในประเทศไทยและปลดปล่อยเพื่อการ
ควบคุมผกัตบชวาเมื่อ พ.ศ. 2520 นับไดว้่าเป็นโครงการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิโครงการแรกใน
ประเทศไทย ทีม่กีารน าแมลงศตัรธูรรมชาตจิากต่างประเทศเขา้มาใชป้ระโยชน์ 
 

อนึ่ง การน าศัตรูธรรมชาติของวัชพืชจากต่างประเทศเข้ามา ( introduction หรือ importation)         
ในประเทศไทย เพื่อการควบคุมวชัพชืต่างถิน่ในเป้าหมายโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิในประเทศไทย  จะต้องไดร้บั
ใบอนุญาตจากกรมวชิาการเกษตร ตามพระราชบญัญตักิกัพชื พ.ศ. 2507 ทีร่ะบุว่าแมลงศตัรธูรรมชาตขิองแมลง
ศัตรูพืช ที่เป็นตัวห ้าหรอืตัวเบียน และแมลงศัตรูธรรมชาติของวชัพืช ถือว่าเป็น “สิ่งต้องห้าม” (prohibited 
articles) และ มาตรา 8 ระบุว่า ห้ามมใิห้บุคคลใดน าเข้าหรอืน าผ่านซึ่งสิง่ต้องห้าม เว้นแต่ได้ัรบัอนุญาตจาก
อธบิด ีและมใีบรบัรองปลอดศตัรพูชืของเจา้หน้าทีข่องประเทศทีส่่งสิง่ตอ้งหา้มนัน้ หรอืหนงัสอืส าคญัอยา่งอื่นอนั
เป็นทีเ่ชื่อถอืได ้ส าหรบัประเทศทีไ่ม่มกีารออกใบรับรองปลอดศตัรพูชืก ากบัมาดว้ย และในกรณนี าเขา้น้ี อธบิดี
จะอนุญาตได ้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทดลองหรอืการวจิยัเท่านัน้ ไมว่่าจะเป็นการไปส ารวจและไดม้าซึง่ศตัรู
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ก าเนิด แต่เป็นการได้มาจากประเทศทีไ่ด้น าศตัรธูรรมชาติเขา้ไปใช้และปลดปล่อยในภาคสนามจนสามารถตัง้
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นอกจากนัน้ เราจะต้องปฏิบตัิตาม “มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามยัพืช ” 
(International Standards for Phytosanitary Measures – ISPM) ที่ประเทศภาคีของ “อนุสญัญาว่าด้วยการ
อารกัขาพชืระหว่างประเทศ” (International Plant Protection Convention – IPPC) ภายใต้องคก์ารอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ หรอื FAO ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศภาค ี(party) ของอนุสญัญาฯ ฉบบันี้ด้วย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ISPM No. 3 “แนวทางการปฏิบัติส าหรบัการส่งออก การจดัส่ง การน าเข้า และ การ
ปลดปล่อยตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิ ีและสิง่มชีวีติที่เป็นประโยชน์อย่างอื่น” (Guidelines for the Export, 
Shipment, Import and Release of Biological Control Agents and Other Beneficial Organisms)  ( FAO, 
2005) 
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ในทางปฏบิตั ิแมลงศตัรธูรรมชาตทิีเ่ป็นตวักระท าการควบคุมวชัพชื ทีม่กีารน าเขา้ไปใชใ้นประเทศ
ต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นแมลงศตัรูธรรมชาต ิที่มกีารทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพชือาศยัดแีล้ว ได้รบัการ
อนุมตัใิห้มกีารปลดปล่อยในภาคสนาม และสามารถตัง้รกรากได้ด ีในประเทศที่เป็นแหล่งที่จะน าเข้ามา และ
ส าหรบัวชัพชืในเป้าหมายบางชนิด จะเป็นการน าเขา้เพยีงครัง้เดยีว ไม่ต้องมกีารน าเขา้มาเพิม่เตมิอกี หรอืใน
วชัพืชบางชนิด อาจจะต้องเป็นการน าศัตรูธรรมชาติชนิดใดชนิดหนึ่งเข้ามาหลาย ๆ ครัง้ หรอืน าเข้าศัตรู
ธรรมชาตหิลายชนิด ตามความจ าเป็น  
 

วชัพชืน ้าในเป้าหมายที่เป็นชนิดพนัธุ์ต่างถิน่ที่รุกราน โครงการควบคุมวชัพชืน ้าต่างถิน่ที่รุกราน
โดยชวีวธิใีนประเทศไทย เริม่มกีารด าเนินการมาตัง้แต่ พ.ศ. 2517 โดยการส ารวจและประเมนิศกัยภาพของศตัรู
ธรรมชาต ิโดยเฉพาะอย่างยิง่แมลงชนิดต่าง ๆ ที่พบว่ามกีารลงท าลายวชัพชืในเป้าหมาย ว่าจะมแีมลงชนิด
ใดบา้งทีม่ศีกัยภาพและประสทิธภิาพ ตลอดทัง้ความเฉพาะเจาะจงต่อพชือาศยัเพยีงพอ และสมควรทีจ่ะน ามาใช้
เป็นตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิไีด ้ในระดบัใดระดบัหนี่ง เพื่อน าไปพฒันาใชป้ระโยชน์ในการควบคุมโดยชวี
วธิแีบบเพิม่ขยาย (Augmentative biological control) โดยตนเอง และเมื่อพบว่าไม่มแีมลงศตัรูธรรมชาติที่มี
ประสิทธิภาพสูงเพียงพอในประเทศแล้ว กับมแีมลงศัตรูธรรมชาติที่มีการใช้อยู่ในต่างประเทศ ก็จะมีการ
ด าเนินการน าแมลงศตัรธูรรมชาตเิหล่านัน้ เขา้มาทดสอบความปลอดภยัและความเฉพาะเจาะจงพชือาศยั เพื่อ
ใชใ้นการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิในประเทศ 
 

จากแนวทางและขอ้มลูเบือ้งต้น พบว่าในประเทศไทย มวีชัพชืน ้าต่างถิน่ในเป้าหมาย ทีเ่หมาะสม
กบัการทีจ่ะด าเนินการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิรวม 3 ชนิด พรอ้มถิน่ก าเนิด คอื 

 
1. ผกัเป็ดน ้า (alligator weed) (Alternanthera philoxeroides, Amaranthaceae) (อเมรกิาใต)้ 
2. ผกัตบชวา (water hyacinth) (Eichhornia crassipes, Pontederiaceae) (อเมรกิาใต)้ 
3. จอกหหูนูยกัษ์ (giant salvinia, giant water fern, Kariba weed) (Salvinia molesta) (บราซลิ) 
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7.1 ผกัเป็ดน ้า (Alligator weed, Alternanthera philoxeroides) 
 

ผกัเป็ดน ้า (Alternanthera philoxeroides) มกีารแพรก่ระจายอยูใ่นเขตรอ้นทัว่โลก และ สนันิษฐาน
ว่ามถีิน่ก าเนิดอยู่ในอารเ์จนตนิา ทวปีอเมรกิาใต้ กบัถูกจดัว่าเป็นชนิดพนัธุต่์างถิน่ 1 ใน 100 ชนิด ตามรายชื่อ
ในฐานข้อมูล Global Invasive Species Database (GISD) ที่จ ัดท าขึ้นโดย IUCN (International Union for 
Conservation of Nature) การแพรร่ะบาดของผกัเป็ดน ้าเขา้ไปในประเทศต่าง ๆ สนันิษฐานว่าเป็นการตดิไปกบั
น ้าอบัเฉา (ballast water) ในเรอืสนิค้าจากถิ่นก าเนิดไปสู่จุดหมายปลายทาง หรอืปะปนไปกบัสนิค้า แต่ไม่มี
ขอ้มลูว่าผกัเป็ดน ้าระบาดเขา้มาในประเทศไทยอย่างไรและตัง้แต่เมื่อใด แต่จะพบแพร่กระจายร่วมกบัวชัพชืน ้า
ชนิดอื่น ๆ อยูท่ ัว่ประเทศตามแหล่งน ้าต่าง ๆ       
 

พชืในสกุล Alternanthera sp. มอียูป่ระมาณ 300 ชนิดทัว่โลก เป็นชนิดทีย่อมรบั 137 ชนิด เป็นชื่อ
พ้อง (synonym) 127 ชนิด ในประเทศไทยมอียู่ทัง้หมด 5 ชนิดคือ ผกัเป็ดแดงหรอืผักเป็ดฝรัง่ (joyweed, 
Alternanthera bettzickiana) ผกัเป็ดดนิ (A. moquinini) ผกัเป็ดน ้า (alligatorweed, A. philoxeroides โคกกระสุน
เล็ก (sessile joy weed, A. pungens)  และผักเป็ดไทย หรือ ผักเป็ดขาว ( sessile joyweed, A. sessilis)          
(เตม็ สมตินินัทน์, 2544) ผกัเป็ดน ้า A. philoxeroides ถอืว่าเป็นพชืสมุนไพรชนิดหนึ่ง มกีารใชย้อดอ่อนเป็นพชื
อาหารได้ เป็นผกัลวกหรอืชุบแป้งทอดกบัไข่ ทัง้มกีารใช้ต้นผกัเป็ดน ้าเป็นไมน้ ้าประดบัตู้ปลา และใช้ต้นใส่ใน
ขวดเลี้ยงปลากัดไทยด้วย ในศรลีงักาและทางตอนใต้ของอินเดียมกีารใช้ผกัเป็ดทัง้ A. philoxeroides และ        
A. sessilis เป็นพชือาหาร มกีารวางจ าหน่ายอยูท่ ัว่ไปในตลาดสดทัว่ไป 
 

การควบคุมผกัเป็ดน ้าและวชัพชืน ้าทีม่คีวามส าคญัในประเทศไทยโดยชวีวธิ ีเริม่ตน้จากค าแนะน า
และจากรายงานของ Sankaran & Ramaseshiah (1976) ในการประชุม Southeast Asian Workshop on 
Aquatic Weeds ที่เขื่อน Karangates Dam เมอืง Malang ประเทศอินโดนีเซีย จดัโดย SEAMEO BIOTROP 
ระหว่างวนัที ่25-29 มถุินายน 1974 (พ.ศ. 2517) โดยเริม่ท าการส ารวจศตัรธูรรมชาตขิองวชัพชืน ้าชนิดต่าง ๆ 
ในประเทศไทย และศตัรูธรรมชาติของผกัเป็ดน ้าที่พบคือ Spoladea (= Hymenia) recurvalis (Lepidoptera: 
Crambidae)  ด้วงงวง Nanophyes sp.  (Coleoptera:  Nanophyidae)  ผีเสื้อ  Precis basalis (Lepidoptera: 
Nymphalidae) และ Psara hipponalis (Lepidoptera: Crambidae) แต่จากการประเมนิผลเบื้องต้น แมลงศตัรู
ธรรมชาตเิหล่านี้ไม่มคีวามเฉพาะเจาะจงในการกนิพชือาศยั (host specificity) หรอื คุณสมบตั ิและศกัยภาพ ใน
การที่จะน ามาใช้เป็นตัวกระท าการควบคุมที่มีประสิทธิภาพสูงเพียงพอ ในการที่จะน ามาใช้ประโยชน์ 
(Napompeth, 1982, 1989a, b) 
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มีการน าผักเป็ดน ้ าเข้าไปในสหรฐัอเมริกาจากอเมริกาใต้ ตัง้แต่เมื่อค.ศ. 1900 ระบาดอยู่ใน
แคโรไลนาเหนือ และ แคโรไลนาใต้ จอร์เจยี ฟลอรดิา แอละแบมา มสิซสิซบิปี ลุยเซยีนา และ เทกซสั การ
ควบคุมผกัเป็ดน ้าโดยชวีวธิเีริม่ตน้เมื่อค.ศ.1960 โดยการส ารวจหาศตัรธูรรมชาตใินอเมรกิาใต ้โดยนักกฏีวทิยา
ของกระทรวงเกษตรแห่งสหรฐัฯ (USDA) และมกีารน า (introduction) แมลง 3 ชนิด เขา้ไปในสหรฐัฯ เพื่อการ
ควบคุมผกัเป็ดน ้า ประกอบดว้ยดว้งหมดั Agasicles hygrophila (Coleoptera: Chrysomelidae) เมื่อ ค.ศ.1964 
เพลีย้ไฟ Amynothrips andersoni (Thysanoptera: Phlaeothripidae) เมื่อค.ศ.1967 และผเีสือ้หนอนเจาะล าตน้ 
Arcola ( =  Vogtia)  malloi (Lepidoptera:  Pyralidae:  Phycitinae)  เมื่ อ ค .ศ .  1971 ซึ่ ง เ ฉพาะด้ว งหมัด                     
A. hygrophila (ภาพที ่7.1) เท่านัน้ ทีใ่หผ้ลในการควบคุมผกัเป็ดน ้าไดเ้ป็นอยา่งด ี(Spencer & Coulson, 1976) 

 

 
ภาพท่ี 7.1  การท าลายผกัเป็ดน ้า (Alternanthera philoxeroides) โดยตวัหนอนและตวัเตม็วยัของดว้งหมดั 

Agasicles hygrophila 
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มีการน าผักเป็ดน ้ าเข้าไปในสหรฐัอเมริกาจากอเมรกิาใต้ ตัง้แต่เมื่อค.ศ. 1900 ระบาดอยู่ใน
แคโรไลนาเหนือ และ แคโรไลนาใต้ จอร์เจยี ฟลอรดิา แอละแบมา มสิซสิซบิปี ลุยเซยีนา และ เทกซสั การ
ควบคุมผกัเป็ดน ้าโดยชวีวธิเีริม่ตน้เมื่อค.ศ.1960 โดยการส ารวจหาศตัรธูรรมชาตใินอเมรกิาใต ้โดยนักกฏีวทิยา
ของกระทรวงเกษตรแห่งสหรฐัฯ (USDA) และมกีารน า (introduction) แมลง 3 ชนิด เขา้ไปในสหรฐัฯ เพื่อการ
ควบคุมผกัเป็ดน ้า ประกอบดว้ยดว้งหมดั Agasicles hygrophila (Coleoptera: Chrysomelidae) เมื่อ ค.ศ.1964 
เพลีย้ไฟ Amynothrips andersoni (Thysanoptera: Phlaeothripidae) เมื่อค.ศ.1967 และผเีสือ้หนอนเจาะล าตน้ 
Arcola ( =  Vogtia)  malloi (Lepidoptera:  Pyralidae:  Phycitinae)  เมื่ อ ค .ศ .  1971 ซึ่ ง เ ฉพาะด้ว งหมัด                     
A. hygrophila (ภาพที ่7.1) เท่านัน้ ทีใ่หผ้ลในการควบคุมผกัเป็ดน ้าไดเ้ป็นอยา่งด ี(Spencer & Coulson, 1976) 

 

 
ภาพท่ี 7.1  การท าลายผกัเป็ดน ้า (Alternanthera philoxeroides) โดยตวัหนอนและตวัเตม็วยัของดว้งหมดั 

Agasicles hygrophila 
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ส่วนเพลี้ยไฟ A. andersoni และผีเสื้อหนอนเจาะล าต้น A. malloi ที่น าเข้าไปใช้ในสหรฐัฯ เมื่อ    
ค.ศ. 1967 และ 1971 ตามล าดบันัน้ ไมม่ปีระสทิธภิาพในการควบคุมผกัเป็ดน ้าทีเ่พยีงพอ โดยไมม่กีารน าเพลี้ย
ไฟ A. andersoni ไปใชต่้อในประเทศอื่นแต่อย่างใดทัง้สิน้ ส่วนผเีสือ้หนอนเจาะล าตน้  A. malloi มกีารน าเขา้ไป
ทดสอบในออสเตรเลียเมื่อค.ศ. 1977 สามารถตัง้รกรากได้ แต่การควบคุมไม่เด่นชัดนัก และที่น าเข้า              
จากออสเตรเลยีไปทดสอบในนิวซแีลนดเ์มื่อค.ศ. 1984 และ 1987 ไม่สามารถตัง้รกรากได ้(Julien & Griffiths, 
1998) 

 

 
ภาพท่ี 7.2 การท าลายต้นผกัเป็ดน ้าโดยเพลีย้ไฟ Amynothrips andersoni และ (A, B, C) และโดยผเีสือ้หนอน

เจาะล าตน้ Arcola (= Vogtia) malloi (D, E, F) (แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 
 

หลงัจากการน าดว้งหมดั A. hygrophila จากอารเ์จนตนิา เขา้ไปใชค้วบคุมผกัเป็ดน ้าในสหรฐัฯ เมื่อ
ค.ศ. 1964 จนไดร้บัความส าเรจ็เป็นอย่างด ีและถอืว่าเป็นความส าเรจ็ในการควบคุมวชัพชืน ้าเป็นครัง้แรกของ
โลกแล้ว (Buckingham, 1996) มีการน าด้วงหมดั A. hygrophila จากอาร์เจนตินา ผ่านฟลอริดา เข้าไปใช้
ควบคุมผกัเป็ดน ้าในออสเตรเลยี ประเทศไทย นิวซแีลนด์ และประเทศจนี เมื่อค.ศ. 1977, 1981, 1982 และ 
1986 ตามล าดบั ในส่วนของประเทศไทยเป็นการน าดว้งหมดั A. hygrophila จากอารเ์จนตนิา ผ่านฟลอรดิา และ
ออสเตรเลีย เข้ามาครัง้แรกเมื่อ ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) และครัง้ที่สอง เมื่อ ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) เป็น
โครงการร่วมมอืเป็นการส่วนตวักบั Dr. Ken L.S. Harley แห่ง CSIRO Division of Entomology, Long Pocket 
Laboratories, Indooroopilly, Brisbane, Australia (บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers.com.)  
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ในประเทศไทย หลงัจากการน าด้วงหมดั A. hygrophila เขา้มาจากออสเตรเลยีเมื่อ พ.ศ. 2524 มี
การทดสอบความปลอดภยัเบื้องต้น และเมื่อเพาะเลี้ยงเพิม่ขยายปรมิาณด้วงหมดัได้เพยีงพอแล้ว เริม่ท าการ
ปลดปล่อยในภาคสนามเป็นครัง้แรกเมื่อ พ.ศ. 2525 ในสระและบ่อน ้ าที่มีผักเป็ดน ้ าระบาดอยู่ในบริเวณ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน กรุงเทพฯ ตามชายคลองบางเขนแถบบางบวั และบ่อยมืสองขา้งทางถนน
งามวงศ์วานและถนนแจง้วฒันะ เพื่อให้ตัง้รกรากและขยายพนัธุ์ตามจุดปลดปล่อยเหล่านัน้ และแพร่กระจาย
ออกไป ต่อจากนัน้การปลดปล่อยเพิ่มเติม จะเป็นการรวบรวมไข่ ตัวหนอนและตัวเต็มวยัของด้วงหมดัไป
ปลดปล่อยในพืน้ทีท่ีพ่บว่ามผีกัเป็ดน ้าระบาดอยู่รอบนอกกรุงเทพฯ และจงัหวดัต่าง ๆ ในภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคใต้ ในช่วง พ.ศ. 2525-2528 และพบว่าเมื่อ พ.ศ. 2533 ดว้ง
หมดั A. hygrophila สามารถตัง้รกรากไดอ้ย่างถาวร ขยายพนัธุ ์และแพรก่ระจายไปทัว่ประเทศ สามารถควบคุม
ผกัเป็ดน ้าจนไดร้บัผลในการควบคุมเป็นอยา่งดใีนประเทศไทย (บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers. com.) 
 

ในปัจจุบนั เราจะพบว่าผกัเป็ดน ้าจะไม่ค่อยมกีารระบาดที่เด่นชดั  ดงัเช่นก่อนการน าด้วงหมดั       
A. hygrophila เขา้มาใชค้วบคุม แต่ยงัจะพบประชากรของดว้งหมดัตวัเตม็วยับา้งหลงัฤดูฝนต้นฤดูหนาว นับได้
ว่าการควบคุมผกัเป็ดน ้าโดยด้วงหมดั A. hygrophila เป็นโครงการแรกในประเทศไทย ที่การควบคุมวชัพชืน ้า
โดยชวีวธิไึดร้บัความส าเรจ็อยา่งสมบรูณ์ (complete control) อยา่งเด่นชดั 
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7.2 ผกัตบชวา (Water hyacinth, Eichhornia crassipes) 
 

ผกัตบชวา (water hyacinth, Eichhornia crassipes) (ภาพที่ 7.3) มถีิ่นก าเนิดอยู่ในอเมริกาใต้    
และใน ปัจจุบนัแพร่กระจายอยู่ในเขตร้อนและใกล้เขตร้อนทัว่โลก และถือว่าเป็นวชัพชืน ้าที่รุนแรงที่สุดโดย 
Holm et al. (1997) กบัถูกจดัว่าเป็นชนิดพนัธุต่์างถิน่ 1 ใน 100 ชนิด ตามรายชื่อในฐานขอ้มลู Global Invasive 
Species Database (GISD) ทีจ่ดัท าขึน้โดย IUCN (International Union for Conservation of Nature)   
 

ในการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีแบบคลาสสิกในประเทศไทย มีการน าศัตรูธรรมชาติของ
ผกัตบชวาที่มกีารใช้กนัอยู่ในต่างประเทศ รวมทัง้หมด 5 ชนิด โดยด้วงงวงผกัตบชวาลายแต้ม Neochetina 
eichhorniae (Coleoptera: Erirhinidae) เป็นแมลงศตัรธูรรมชาตขิองผกัตบชวาชนิดแรก ทีม่กีารน าเขา้มา ตัง้แต่
เมือ่พ.ศ. 2520 และในช่วงยีส่บิปีต่อมา (พ.ศ. 2520-2540) มกีารน าแมลงศตัรธูรรมชาตขิองผกัตบชวา เขา้มาอกี 
4 ชนิด คือด้วงงวงผักตบชวาลายบัง้ Neochetina bruchi เมื่อพ.ศ. 2533 ผีเสื้อผักตบชวา Niphograpta 
albiguttalis (Lepidoptera: Crambidae) เมื่อพ.ศ. 2537 ผีเสื้อหนอนเจาะล าต้นผกัตบชวา Xubida infusellus 
(Lepidoptera: Crambidae) เมื่อ พ.ศ. 2540 และ มวนผกัตบชวา Eccritotarsus catarinensis (Heteroptera: 
Miridae) เมื่อ พ.ศ. 2540 และ 2541 ซึ่งเป็นแมลงศัตรูธรรมชาติชนิดสุดท้ายที่น าเข้ามา โดยมีแมลงศัตรู
ธรรมชาต ิ3 ชนิด ที่สามารถตัง้รกรากและแพร่กระจายควบคุมผกัตบชวาได้เป็นอย่างด ีคอืด้วงงวงผกัตบชวา    
N. eichhorniae และ N. bruchi และผีเสื้อผักตบชวา N. albiguttalis ส่วนแมลงศัตรูธรรมชาติ 2 ชนิด ที่ไม่
สามารถตัง้รกรากได้คอื ผเีสื้อหนอนเจาะล าต้นผกัตบชวา X. infusellus และมวนผกัตบชวา E. catarinensis 
และหลงัจากนัน้ต่อมาตัง้แต่ พ.ศ. 2541 จนถงึปัจจบุนั ไม่มกีารน าศตัรธูรรมชาตขิองผกัตบชวาจากต่างประเทศ 
เขา้มาใชใ้นประเทศไทยอกี 
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ภาพท่ี 7.3 ผกัตบชวา (Water hyacinth, Eichhornia crassipes) 

 

7.2.1 ช่ือวิทยาศาสตรข์องผกัตบชวา 
 

ถงึแมว้่าจะมหีลกัฐานว่ามกีารเกบ็ตวัอย่างของผกัตบชวา Eichhornia crassipes (Martius) Solms-
Laubach 1883, Pontederiaceae ตัง้แต่ค.ศ. 1801 เป็นครัง้แรก ในประเทศโคลอมเบยีในอเมรกิาใต ้แต่ไมม่กีาร
ตัง้ชื่อวิทยาศาสตร์ของผักตบชวาในขณะนั ้น จนกระทัง่ C.F.P. von Martius ตัง้ชื่อให้เป็น Pontederia 
crassipes Martius เมื่อค.ศ. 1823 จากตวัอย่างที่เก็บมาจากประเทศบราซลิ ต่อมาเมื่อค.ศ. 1843 Kunth แยก 
P. crassipes ออกไปตัง้สกุลใหมแ่ละชนิดใหมเ่ป็น  Eichhornia speciosa Kunth โดยมองขา้มชื่อชนิด crassipes 
และ ชื่อ Piaropus crassipes ซึ่งทบทวนโดย Rafinesque เมื่อค.ศ. 1937 จาก Pontederia crassipes Martius 
ให้เป็น Piaropus crassipes (Martius) Rafinesque เพราะมกีารใช้ชื่อสกุล Piaropus มาก่อน Pontederia ที่ 
Martius น ามาใช้ ตามกฎของการใช้มาก่อน (Law of Priority) ทางอนุกรมวิธาน ในช่วงต่อมาก็ยังมีการ
ปรบัเปลีย่นชื่อวทิยาศาสตรข์องผกัตบชวาอกีเช่นกนั จนถงึค.ศ. 1883 เมื่อ H. Solms-Laubach ปรบัเปลีย่นชื่อ
ให้มาเป็น Eichhornia crassipes (Martius) Solms-Laubach ซึ่งเป็นชื่อวทิยาศาสตร์ของผกัตบชวา ที่เป็นที่รู้
และใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน โดยมองข้ามและไม่ใช้ชื่อสกุล Piaropus ตามกฎของการใช้มาก่อน        
(Law of Priority) ทางอนุกรมวธิาน และ มกีารใชก้นัมาตัง้แต่ ค.ศ. 1843 กบัใหถ้อืว่าชื่อ Eichhornia crassipes 
(Martius) Solms-Laubach เป็นชื่อที่ต้องอนุรกัษ์ไว้ (nomen conservatum) ตามหลกัอนุกรมวิธาน เช่นกัน 
(Gopal, 1987) 
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7.2 ผกัตบชวา (Water hyacinth, Eichhornia crassipes) 
 

ผกัตบชวา (water hyacinth, Eichhornia crassipes) (ภาพที่ 7.3) มถีิ่นก าเนิดอยู่ในอเมริกาใต้    
และใน ปัจจุบนัแพร่กระจายอยู่ในเขตร้อนและใกล้เขตร้อนทัว่โลก และถือว่าเป็นวชัพชืน ้าที่รุนแรงที่สุดโดย 
Holm et al. (1997) กบัถูกจดัว่าเป็นชนิดพนัธุต่์างถิน่ 1 ใน 100 ชนิด ตามรายชื่อในฐานขอ้มลู Global Invasive 
Species Database (GISD) ทีจ่ดัท าขึน้โดย IUCN (International Union for Conservation of Nature)   
 

ในการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีแบบคลาสสิกในประเทศไทย มีการน าศัตรูธรรมชาติของ
ผกัตบชวาที่มกีารใช้กนัอยู่ในต่างประเทศ รวมทัง้หมด 5 ชนิด โดยด้วงงวงผกัตบชวาลายแต้ม Neochetina 
eichhorniae (Coleoptera: Erirhinidae) เป็นแมลงศตัรธูรรมชาตขิองผกัตบชวาชนิดแรก ทีม่กีารน าเขา้มา ตัง้แต่
เมือ่พ.ศ. 2520 และในช่วงยีส่บิปีต่อมา (พ.ศ. 2520-2540) มกีารน าแมลงศตัรธูรรมชาตขิองผกัตบชวา เขา้มาอกี 
4 ชนิด คือด้วงงวงผักตบชวาลายบัง้ Neochetina bruchi เมื่อพ.ศ. 2533 ผีเสื้อผักตบชวา Niphograpta 
albiguttalis (Lepidoptera: Crambidae) เมื่อพ.ศ. 2537 ผีเสื้อหนอนเจาะล าต้นผกัตบชวา Xubida infusellus 
(Lepidoptera: Crambidae) เมื่อ พ.ศ. 2540 และ มวนผกัตบชวา Eccritotarsus catarinensis (Heteroptera: 
Miridae) เมื่อ พ.ศ. 2540 และ 2541 ซึ่งเป็นแมลงศัตรูธรรมชาติชนิดสุดท้ายที่น าเข้ามา โดยมีแมลงศัตรู
ธรรมชาต ิ3 ชนิด ที่สามารถตัง้รกรากและแพร่กระจายควบคุมผกัตบชวาได้เป็นอย่างด ีคอืด้วงงวงผกัตบชวา    
N. eichhorniae และ N. bruchi และผีเสื้อผักตบชวา N. albiguttalis ส่วนแมลงศัตรูธรรมชาติ 2 ชนิด ที่ไม่
สามารถตัง้รกรากได้คอื ผเีสื้อหนอนเจาะล าต้นผกัตบชวา X. infusellus และมวนผกัตบชวา E. catarinensis 
และหลงัจากนัน้ต่อมาตัง้แต่ พ.ศ. 2541 จนถงึปัจจบุนั ไม่มกีารน าศตัรธูรรมชาตขิองผกัตบชวาจากต่างประเทศ 
เขา้มาใชใ้นประเทศไทยอกี 
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ชื่อสกุล Eichhornia ในชื่อวทิยาศาสตร์ Eichhornia speciosa ตัง้ขึ้นโดย Kunth เมื่อ ค.ศ. 1843 
เพื่อเป็นเกียรติแก่นักการเมืองชาวปรสัเชีย Johann Albert Friedrich Eichhorn ซึ่งในภาษาเยอรมนัค าว่า 
eichhorn แปลว่า “กระรอก” (squirrel) ส่วนชื่อชนิด crassipes ของผกัตบชวาใน Pontederia crassipes ที่ตัง้
โดย Martius เมื่อ ค.ศ. 1823 มาจากค าในภาษาละติน crassus แปลว่า “thick foot” (crassus "thick") + pes      
("foot") [ดงันัน้ ถ้าจะแปลชื่อสามญัภาษาอังกฤษของผกัตบชวาคอื water hyacinth จากค าว่า hyacinth ซึ่ง
แปลว่า กล้วยไม้ ว่าคือ “กล้วยไม้น ้า” ชื่อวิทยาศาสตร์ของผกัตบชวา Eichhornia crassipes อาจแปลเป็น
ภาษาองักฤษได้สองชื่อคอื “Mr. Eichhorn, the thick foot” (มสิเตอร์ไอคอร์นเท้าหนา) หรอื “The thick foot 
squirrel“ (กระรอกเทา้หนา) 

 
7.2.2 การแพร่กระจายของผกัตบชวา 

 

ผักตบชวาเป็นที่รู้จ ักครัง้แรกใน “งานแสดงสินค้าหนึ่ งร้อยปีของฝ้ายโลก ” (World Cotton 
Centennial หรือ Exposition World’s Industrial and Cotton Centennial Exposition 1884-85) ซึ่งจัดขึ้น ณ 
เมอืงนิวออรล์นีส ์รฐัลุยเซยีนา เมือ่ ค.ศ.1884 (พ.ศ. 2427) ไมใ่ช่ Cotton States Exposition ทีร่ะบุไวไ้มถู่กต้อง
ใน Wolverton & McDonald (1979) ในงานนี้ผู้แสดงงานจากประเทศญี่ปุ่ น ได้น าผกัตบชวาที่เก็บรวบรวมมา
จากแม่น ้าโอรโินโก (Rio Orinoco) ในประเทศเวเนซูเอลา มาแจกเป็นของที่ระลกึส าหรบัผู้มาชมงานนัน้ด้วย 
ปัญหาที่ตดิตามมาจากงานแสดงสนิค้านี้ เกดิขึน้เมื่อมกีารโยนต้นผกัตบชวาเหล่านัน้ทิ้งในคลองระบายน ้า  ล า
ธาร หนอง บงึ และ พืน้ทีแ่หล่งน ้าทีเ่รยีกว่า “บาย”ู (bayous) ในรฐัลุยเซยีนา และต่อมาไมน่านเมื่อ ค.ศ. 1890 
(พ.ศ. 2433) พบว่ามผีกัตบชวาเจรญิเติบโตหนาแน่นมาก ทัง้ในรฐัลุยเซยีนาและแหล่งน ้าต่าง ๆ ในฟลอรดิา 
กลายเป็นวชัพชืน ้าต่างถิน่ทีร่ะบาดรุนแรงและรวดเรว็ มคีวามพยายามควบคุมโดยวธิต่ีาง ๆ แต่ไมไ่ดผ้ล รวมทัง้
ใน ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453) มกีารแนะน าโดยสมาคม New Food Society ใหน้ าฮปิโปโปเตมสัจากแอฟรกิา เขา้
มากนิและปราบผกัตบชวา กบัเป็นการให้ได้เนื้อสตัว์มาทดแทนการขาดเนื้อสตัว์ในสหรฐัอเมรกิา ในขณะนัน้
ดว้ย 
 

Parolin et al. (2010) กล่าวว่าการแพร่กระจายของผกัตบชวาจากท้องถิน่เดมิในบราซลิไปทัว่ทุก
ทวีปในช่วงทศวรรษ 1880s สืบเนื่องมาจากความสวยงามของดอกผักตบชวา จึงมีการน าไปปลูกในสวน
พฤกษศาสตร์ในหลายประเทศในทวีปยุโรป และการเก็บตัวอย่างโดยนักพฤกษศาสตร์ นักชีววิทยาและ
นกัท่องเทีย่ว มกีารน าเขา้ไปเป็นไมป้ระดบัในญีปุ่่ นเมือ่ค.ศ. 1880 และ 1881 (พ.ศ. 2423, 2424) ก่อนงานแสดง
สินค้าฝ้ายที่นิวออร์ลีนส์ ชาวดัตช์ที่ปกครองอินโดนีเซียในขณะนัน้ได้น าผักตบชวาเข้าไปปลูก ณ สวน
พฤกษศาสตร ์Bogor Botanical Gardens เมอืงโบกอร ์ประเทศอนิโดนีเซยี และต่อมาผกัตบชวาทีป่ลกูกนัไวใ้น
สวนพฤกษศาสตร ์และในประเทศต่าง ๆ แพร่กระจายออกไปเป็นวชัพชืในช่วงปีต่าง ๆ กนั เช่น ออสเตรเลยี 
อียปิต์ และญี่ปุ่ น (ค.ศ. 1890) อินโดนีเซีย (ค.ศ. 1894) อินเดีย (ค.ศ. 1896) ประเทศไทยและประเทศจีน      
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(ค.ศ. 1901) เวียดนาม (ค.ศ. 1902) สิงคโปร์ (ค.ศ. 1903) ศรลีงักา (ค.ศ. 1904) แอฟรกิาใต้ (ค.ศ. 1910) 
ฟิลปิปินส ์(ค.ศ. 1912) และ สหภาพพมา่ (ค.ศ. 1913) เป็นตน้ 

 
7.2.3 การน าผกัตบชวาเข้ามาในประเทศไทย 

 

ผกัตบชวาถูกน าเขา้มาในประเทศไทยนานกว่า 100 ปีมาแล้ว จากเกาะชวา ประเทศอนิโดนีเซยี 
แต่ขอ้มลูทีเ่กี่ยวกบัปีทีม่กีารน าเขา้มามทีัง้เมื่อ พ.ศ. 2439 และ พ.ศ. 2444  และผูท้ีน่ าเขา้มาคอื สมเดจ็พระศรี
พชัรนิทรา บรมราชนิีนาถ (หรอื สมเดจ็พระพนัปีหลวง) เมื่อ พ.ศ. 2439 แลว้น าไปปลูก ณ พระราชวงัพญาไท 
หรอื ผูท้ีน่ าเขา้มาคอื พระวมิาดาเธอ กรมพระสุทธาสนิีนาฏ ปิยมหาราชปดวิรดัา พระมเหสอีกีพระองคห์นึ่งของ
รชักาลที ่5 เมื่อ พ.ศ. 2444 แลว้น าไปปลูกไวท้ีว่งัสระปทุม ก่อนทีจ่ะกลายเป็นวชัพชืน ้าทีรุ่นแรงและเป็นปัญหา
มาก จนตอ้งมกีารออก “พระราชบญัญตัสิ าหรบัก าจดัผกัตบชวา” เมือ่พ.ศ. 2456 และ อกีกว่า 90 ปี ต่อมา มกีาร
ออก “พระราชบญัญตัยิกเลกิกฎหมายบางฉบบัที่ไม่เหมาะสมกบักาลปัจจุบนั” เมื่อพ.ศ. 2546 เพราะกฎหมาย
บางฉบบัไม่มกีารใช้บังคบั เพราะใช้ไม่ได้ผล หรอื ไม่มกีรณีที่จะใช้ เพราะไม่เหมาะสมหรอืสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน โดย “พระราชบัญญัติส าหรบัก าจดัผักตบชวา พ.ศ. 2456” เป็นกฎหมาย 1 ฉบับ           
ในกฎหมาย 47 ฉบบั ภายใตพ้ระราชบญัญตัยิกเลกิกฎหมายบางฉบบัฯ พ.ศ. 2546 และ ผกัตบชวากย็งัคงเป็น
วชัพชืน ้าทีเ่ป็นปัญหารนุแรงทีสุ่ดชนิดหนึ่งในประเทศไทย ตราบจนทุกวนัน้ี (ภาพที ่7.4) 
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ชื่อสกุล Eichhornia ในชื่อวทิยาศาสตร์ Eichhornia speciosa ตัง้ขึ้นโดย Kunth เมื่อ ค.ศ. 1843 
เพื่อเป็นเกียรติแก่นักการเมืองชาวปรสัเชีย Johann Albert Friedrich Eichhorn ซึ่งในภาษาเยอรมนัค าว่า 
eichhorn แปลว่า “กระรอก” (squirrel) ส่วนชื่อชนิด crassipes ของผกัตบชวาใน Pontederia crassipes ที่ตัง้
โดย Martius เมื่อ ค.ศ. 1823 มาจากค าในภาษาละติน crassus แปลว่า “thick foot” (crassus "thick") + pes      
("foot") [ดงันัน้ ถ้าจะแปลชื่อสามญัภาษาองักฤษของผกัตบชวาคอื water hyacinth จากค าว่า hyacinth ซึ่ง
แปลว่า กล้วยไม้ ว่าคือ “กล้วยไม้น ้า” ชื่อวิทยาศาสตร์ของผกัตบชวา Eichhornia crassipes อาจแปลเป็น
ภาษาองักฤษได้สองชื่อคอื “Mr. Eichhorn, the thick foot” (มสิเตอร์ไอคอร์นเท้าหนา) หรอื “The thick foot 
squirrel“ (กระรอกเทา้หนา) 

 
7.2.2 การแพร่กระจายของผกัตบชวา 

 

ผักตบชวาเป็นที่รู้จ ักครัง้แรกใน “งานแสดงสินค้าหน่ึงร้อยปีของฝ้ายโลก ” (World Cotton 
Centennial หรือ Exposition World’s Industrial and Cotton Centennial Exposition 1884-85) ซึ่งจัดขึ้น ณ 
เมอืงนิวออรล์นีส ์รฐัลุยเซยีนา เมือ่ ค.ศ.1884 (พ.ศ. 2427) ไมใ่ช่ Cotton States Exposition ทีร่ะบุไวไ้มถู่กต้อง
ใน Wolverton & McDonald (1979) ในงานนี้ผู้แสดงงานจากประเทศญี่ปุ่ น ได้น าผกัตบชวาที่เก็บรวบรวมมา
จากแม่น ้าโอรโินโก (Rio Orinoco) ในประเทศเวเนซูเอลา มาแจกเป็นของที่ระลกึส าหรบัผู้มาชมงานนัน้ด้วย 
ปัญหาที่ตดิตามมาจากงานแสดงสนิค้านี้ เกดิขึน้เมื่อมกีารโยนต้นผกัตบชวาเหล่านัน้ทิ้งในคลองระบายน ้า  ล า
ธาร หนอง บงึ และ พืน้ทีแ่หล่งน ้าทีเ่รยีกว่า “บาย”ู (bayous) ในรฐัลุยเซยีนา และต่อมาไมน่านเมื่อ ค.ศ. 1890 
(พ.ศ. 2433) พบว่ามผีกัตบชวาเจรญิเตบิโตหนาแน่นมาก ทัง้ในรฐัลุยเซยีนาและแหล่งน ้าต่าง ๆ ในฟลอรดิา 
กลายเป็นวชัพชืน ้าต่างถิน่ทีร่ะบาดรุนแรงและรวดเรว็ มคีวามพยายามควบคุมโดยวธิต่ีาง ๆ แต่ไมไ่ดผ้ล รวมทัง้
ใน ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453) มกีารแนะน าโดยสมาคม New Food Society ใหน้ าฮปิโปโปเตมสัจากแอฟรกิา เขา้
มากนิและปราบผกัตบชวา กบัเป็นการให้ได้เนื้อสตัว์มาทดแทนการขาดเนื้อสตัว์ในสหรฐัอเมรกิา ในขณะนัน้
ดว้ย 
 

Parolin et al. (2010) กล่าวว่าการแพร่กระจายของผกัตบชวาจากท้องถิน่เดมิในบราซลิไปทัว่ทุก
ทวีปในช่วงทศวรรษ 1880s สืบเนื่องมาจากความสวยงามของดอกผักตบชวา จึงมีการน าไปปลูกในสวน
พฤกษศาสตร์ในหลายประเทศในทวีปยุโรป และการเก็บตัวอย่างโดยนักพฤกษศาสตร์ นักชีววิทยาและ
นกัท่องเทีย่ว มกีารน าเขา้ไปเป็นไมป้ระดบัในญีปุ่่ นเมือ่ค.ศ. 1880 และ 1881 (พ.ศ. 2423, 2424) ก่อนงานแสดง
สินค้าฝ้ายที่นิวออร์ลีนส์ ชาวดัตช์ที่ปกครองอินโดนีเซียในขณะนัน้ได้น าผักตบชวาเข้าไปปลูก ณ สวน
พฤกษศาสตร ์Bogor Botanical Gardens เมอืงโบกอร ์ประเทศอนิโดนีเซยี และต่อมาผกัตบชวาทีป่ลกูกนัไวใ้น
สวนพฤกษศาสตร ์และในประเทศต่าง ๆ แพร่กระจายออกไปเป็นวชัพชืในช่วงปีต่าง ๆ กนั เช่น ออสเตรเลยี 
อียปิต์ และญี่ปุ่ น (ค.ศ. 1890) อินโดนีเซีย (ค.ศ. 1894) อินเดีย (ค.ศ. 1896) ประเทศไทยและประเทศจีน      
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(ค.ศ. 1901) เวียดนาม (ค.ศ. 1902) สิงคโปร์ (ค.ศ. 1903) ศรลีงักา (ค.ศ. 1904) แอฟรกิาใต้ (ค.ศ. 1910) 
ฟิลปิปินส ์(ค.ศ. 1912) และ สหภาพพมา่ (ค.ศ. 1913) เป็นตน้ 

 
7.2.3 การน าผกัตบชวาเข้ามาในประเทศไทย 

 

ผกัตบชวาถูกน าเขา้มาในประเทศไทยนานกว่า 100 ปีมาแล้ว จากเกาะชวา ประเทศอนิโดนีเซยี 
แต่ขอ้มลูทีเ่กี่ยวกบัปีทีม่กีารน าเขา้มามทีัง้เมื่อ พ.ศ. 2439 และ พ.ศ. 2444  และผูท้ีน่ าเขา้มาคอื สมเดจ็พระศรี
พชัรนิทรา บรมราชนิีนาถ (หรอื สมเดจ็พระพนัปีหลวง) เมื่อ พ.ศ. 2439 แลว้น าไปปลูก ณ พระราชวงัพญาไท 
หรอื ผูท้ีน่ าเขา้มาคอื พระวมิาดาเธอ กรมพระสุทธาสนิีนาฏ ปิยมหาราชปดวิรดัา พระมเหสอีกีพระองคห์นึ่งของ
รชักาลที ่5 เมื่อ พ.ศ. 2444 แลว้น าไปปลูกไวท้ีว่งัสระปทุม ก่อนทีจ่ะกลายเป็นวชัพชืน ้าทีรุ่นแรงและเป็นปัญหา
มาก จนตอ้งมกีารออก “พระราชบญัญตัสิ าหรบัก าจดัผกัตบชวา” เมือ่พ.ศ. 2456 และ อกีกว่า 90 ปี ต่อมา มกีาร
ออก “พระราชบญัญตัยิกเลกิกฎหมายบางฉบบัที่ไม่เหมาะสมกบักาลปัจจุบนั” เมื่อพ.ศ. 2546 เพราะกฎหมาย
บางฉบบัไม่มกีารใช้บังคบั เพราะใช้ไม่ได้ผล หรอื ไม่มกีรณีที่จะใช้ เพราะไม่เหมาะสมหรอืสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน โดย “พระราชบัญญัติส าหรบัก าจดัผักตบชวา พ.ศ. 2456” เป็นกฎหมาย 1 ฉบับ           
ในกฎหมาย 47 ฉบบั ภายใตพ้ระราชบญัญตัยิกเลกิกฎหมายบางฉบบัฯ พ.ศ. 2546 และ ผกัตบชวากย็งัคงเป็น
วชัพชืน ้าทีเ่ป็นปัญหารนุแรงทีสุ่ดชนิดหนึ่งในประเทศไทย ตราบจนทุกวนัน้ี (ภาพที ่7.4) 
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ในพระราชบญัญตัิส าหรบัก าจดัผกัตบชวา พ.ศ. 2456 มกีารระบุว่า “มพีระบรมราชโองการฯ.... 
ด ารสัเหนือเกลา้ฯ ใหป้ระกาศจงทราบทัว่กนัว่า พนัธุไ์มอ้ย่างหนึ่ง ซึง่เรยีกกนัในประเทศนี้ว่าผกั ตบชวา เพราะ
เหตุที่ได้พนัธุ์มาจากเมอืงชวาเมื่อราวพ.ศ. 2444 เป็นพนัธุ์ไมท้ี่ประกอบด้วยโทษ เพราะเหตุที่เกดิแลงอกงาม
รวดเรว็เหลอืเกนิ .....” ท าใหโ้ดยนิตนิัย เราควรถอืว่าพ.ศ. 2444 เป็นปีทีม่กีารน าผกัตบชวาจากอนิโดนีเซยี เขา้
มาในประเทศไทย 
 

แต่เกดิมคีวามสบัสน ขอ้ขดัแยง้ และค าถามว่าปีทีม่กีารน าผกัตบชวาเขา้มาในประเทศไทยคอื พ.ศ. 
อะไรกนัแน่ เพราะมทีัง้ พ.ศ. 2439 และ พ.ศ. 2444 พรอ้มทัง้ว่าใครเป็นผูน้ าเขา้มา และน าไปปลกูกนัไวท้ีไ่หน 
 

การน าเข้ามาเมื่อพ.ศ. 2439 จะพบในสารคดเีรื่อง "เจ้าหญิงแสนสวย" จากชวามาไทย สุดท้าย
กลายเป็น "สวะ ทีต่้องประหาร!!!” โดยนักข่าวหนังสอืพมิพ ์โรม บุนนาค (2558) ซึง่นักข่าวหนังสอืพมิพ ์กเิลน 
ประลองเชงิ (2559) น าไปอา้งองิในสารคดเีรือ่ง “ตน้ทางของผกัตบ "ชกัธงรบ" และ ในสารคดเีรือ่ง “เรือ่งเล่าของ
น าเขา้จากอนิโด…ผกัตบชวา” โดย เทพชู ทบัทอง (2561) ทีไ่ม่มกีารอ้างองิถงึสารคดหีรอืขอ้มลูอื่น ๆ แต่อย่าง
ใด และผู้ที่น าเขา้มาคอื สมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนิีนาถ  (หรอื สมเดจ็พระพนัปีหลวง) จากการเสด็จ
ประพาสเกาะชวาเป็นครัง้ที่สอง ของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั โดยสมเดจ็พระบรมราชนิีนาถ 
(สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงขอเอามาปลูกในเมืองไทย และสัง่ให้ เรือโทโดด หม่องมณี 
นายทหารเรอืประจ าเรอืพระที่นัง่มหาจกัร ีเป็นผูน้ าเอาต้นผกัตบชวาทัง้รากทัง้โคนมา 3 เข่ง (เข่งใส่ถ่านขนาด
ใหญ่) กบัน ้าในบ่อผกัตบชวาอกี 10 ปีบ ส าหรบัท าเป็นน ้าเชื้อมาไว้ในเรอืพระที่นัง่จกัร ีและเมื่อเรอืพระที่นัง่ฯ 
จอดเทยีบท่าราชวรดษิฐ ์สมเดจ็พระบรมราชนิีนาถกไ็ดโ้ปรดให ้เรอืโท โดด หมอ่งมณี น าต้นผกัตบชวาพรอ้ม
กบัน ้าเชือ้ รบีน าขึน้รถมา้หลวงไปปลกู ณ พระราชวงัพญาไททนัท ี 
 

ส่วนการน าเขา้มาเมื่อ พ.ศ. 2444 จะพบในหนังสอื “ต านานไมต่้างประเทศบางชนิดในเมอืงไทย” 
โดยพระยาวนิิจวนันดร (โต โกเมศ) (2483) ซึ่งชชัพล ไชยพร (2558) อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั น าไปอา้งองิในสารคดเีรือ่ง “สบืปมขอ้กล่าวหา... ใครน า “ผกัตบชวา” เขา้มาสู่เมอืงไทย?” และ ศริิ
พจน์ เหล่ามานะเจรญิ (2559) อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวตัิศาสตร์และโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศิลปากร 
น าไปอ้างองิต่ออกีในสารคดเีรื่อง “ประวตัศิาสตรม์กัง่าย: ประวตัศิาสตรปั์ญหาของผกัตบชวา บอกเลยว่าไม่ใช่
แค่ปัญหาเลก็ ๆ” และผูท้ีน่ าเขา้มาคอื พระวมิาดาเธอ กรมพระสุทธาสนิีนาฏ ปิยมหาราชปดวิรดัา พระมเหสอีกี
พระองคห์นึ่งของรชักาลที ่5 ทรงเป็นผูน้ าเขา้มา โดยเอาตน้ผกัตบตน้เลก็ ๆ ใส่ในขนัสรงพระพกัตรท์องค า มนี ้า
เลีย้งกนัตาย โดยทรงไวใ้นหอ้งสรงในเรอืพระทีน่ัง่ เมือ่พ.ศ. 2444 และปลกูไวท้ีว่งัสระปทุม 
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Kerr (1931) นายแพทยช์าวไอรชิ ผูเ้ขา้มารบัราชการในประเทศสยามในขณะนัน้ และต่อมาสนใจ
และศกึษารวบรวมกลว้ยไมแ้ละพนัธุไ์มใ้นประเทศไทย จนเป็นนกัพฤกษศาสตรท์ีม่ชีื่อเสยีงของโลกคนหนึ่ง และ
เคยท าหน้าที่เป็นบรรณาธกิารวารสาร The Journal of the Siam Society, Natural History Supplement ของ
สยามสมาคม (The Siam Society) ในรายงานเรื่อง “Notes on Introduced Plants in Siam” กล่าวว่ามกีารน า
ผกัตบชวาเขา้มาในประเทศสยามเมือ่พ.ศ. 2444 จากการประพาสเกาะชวาในปีนัน้ (ภาพที ่7.5) และรายงานว่า
พระยาประดิพทัธภูบาล (คอยู่เหล ณ ระนอง) อ้างว่าท่านเป็นผู้น าผกัตบชวาเข้ามา ในหนังสือพิมพ์ The 
Bangkok Times ฉบบัวนัที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469) แต่ไม่มรีายละเอียดว่ามกีารน าเข้ามาเมื่อปี
อะไรและจากทีใ่ด 
 

 
 

ภาพท่ี 7.5  ภาพผกัตบชวาในสยาม เมือ่ประมาณ พ.ศ. 2573 โดย Dr. A.F.G. Kerr (แหล่งทีม่า: สยามสมาคม) 
 

อนึ่ง ถนนประดพิทัธ ์และ ตน้สนประดพิทัธ ์(Casuarina junghuhniana, Casuarinaceae) เป็นการ
ตัง้ชื่อตามชื่อพระยาประดิพทัธภูบาล ซึ่งมแีหล่งก าเนิดในเกาะชวา ผู้เป็นผู้น าเข้ามาจากสิงคโปร์ เมื่อราว       
ค.ศ. 1900 โดยเป็นต้นเพศผู้ จึงไม่มีต้นเพศเมียเช่นในต้นสนทะเล (Casuarina equisettifolia) ดังนัน้การ
ขยายพนัธุส์นประดพิทัธเ์พื่อการเพาะปลูก จะไม่มกีารใชเ้มลด็ แต่จะใชห้น่อจากราก การตอนจากกิง่ทีเ่กดิจาก
ราก ตน้ ยอดของตน้ และปลายกิง่ และการช ากิง่ เท่านัน้ และพระยาประดพิทัธภบูาล เป็นญาตกิบั พระยารษัฎา
นุประดษิฐม์หศิรภกัด ี(คอ ซมิบี ้ณ ระนอง) ผูเ้ริม่ตน้ของการน ายางพารามาชกัชวนแกมบงัคบั ใหป้ระชาชนปลูก
ทีภ่าคใต ้จนกลายเป็นพชืเศรษฐกจิและสนิคา้ส่งออกทีส่ าคญัในปัจจบุนั 
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ในพระราชบญัญตัิส าหรบัก าจดัผกัตบชวา พ.ศ. 2456 มกีารระบุว่า “มพีระบรมราชโองการฯ.... 
ด ารสัเหนือเกลา้ฯ ใหป้ระกาศจงทราบทัว่กนัว่า พนัธุไ์มอ้ย่างหนึ่ง ซึง่เรยีกกนัในประเทศนี้ว่าผกั ตบชวา เพราะ
เหตุที่ได้พนัธุ์มาจากเมอืงชวาเมื่อราวพ.ศ. 2444 เป็นพนัธุ์ไมท้ี่ประกอบด้วยโทษ เพราะเหตุที่เกดิแลงอกงาม
รวดเรว็เหลอืเกนิ .....” ท าใหโ้ดยนิตนิัย เราควรถอืว่าพ.ศ. 2444 เป็นปีทีม่กีารน าผกัตบชวาจากอนิโดนีเซยี เขา้
มาในประเทศไทย 
 

แต่เกดิมคีวามสบัสน ขอ้ขดัแยง้ และค าถามว่าปีทีม่กีารน าผกัตบชวาเขา้มาในประเทศไทยคอื พ.ศ. 
อะไรกนัแน่ เพราะมทีัง้ พ.ศ. 2439 และ พ.ศ. 2444 พรอ้มทัง้ว่าใครเป็นผูน้ าเขา้มา และน าไปปลกูกนัไวท้ีไ่หน 
 

การน าเข้ามาเมื่อพ.ศ. 2439 จะพบในสารคดเีรื่อง "เจ้าหญิงแสนสวย" จากชวามาไทย สุดท้าย
กลายเป็น "สวะ ทีต่้องประหาร!!!” โดยนักข่าวหนังสอืพมิพ ์โรม บุนนาค (2558) ซึง่นักข่าวหนังสอืพมิพ ์กเิลน 
ประลองเชงิ (2559) น าไปอา้งองิในสารคดเีรือ่ง “ตน้ทางของผกัตบ "ชกัธงรบ" และ ในสารคดเีรือ่ง “เรือ่งเล่าของ
น าเขา้จากอนิโด…ผกัตบชวา” โดย เทพชู ทบัทอง (2561) ทีไ่ม่มกีารอ้างองิถงึสารคดหีรอืขอ้มลูอื่น ๆ แต่อย่าง
ใด และผู้ที่น าเขา้มาคอื สมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนิีนาถ  (หรอื สมเดจ็พระพนัปีหลวง) จากการเสด็จ
ประพาสเกาะชวาเป็นครัง้ที่สอง ของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั โดยสมเดจ็พระบรมราชนิีนาถ 
(สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงขอเอามาปลูกในเมืองไทย และสัง่ให้ เรือโทโดด หม่องมณี 
นายทหารเรอืประจ าเรอืพระที่นัง่มหาจกัร ีเป็นผูน้ าเอาต้นผกัตบชวาทัง้รากทัง้โคนมา 3 เข่ง (เข่งใส่ถ่านขนาด
ใหญ่) กบัน ้าในบ่อผกัตบชวาอกี 10 ปีบ ส าหรบัท าเป็นน ้าเชื้อมาไว้ในเรอืพระที่นัง่จกัร ีและเมื่อเรอืพระที่นัง่ฯ 
จอดเทยีบท่าราชวรดษิฐ ์สมเดจ็พระบรมราชนิีนาถกไ็ดโ้ปรดให ้เรอืโท โดด หมอ่งมณี น าต้นผกัตบชวาพรอ้ม
กบัน ้าเชือ้ รบีน าขึน้รถมา้หลวงไปปลกู ณ พระราชวงัพญาไททนัท ี 
 

ส่วนการน าเขา้มาเมื่อ พ.ศ. 2444 จะพบในหนังสอื “ต านานไมต่้างประเทศบางชนิดในเมอืงไทย” 
โดยพระยาวนิิจวนันดร (โต โกเมศ) (2483) ซึ่งชชัพล ไชยพร (2558) อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั น าไปอา้งองิในสารคดเีรือ่ง “สบืปมขอ้กล่าวหา... ใครน า “ผกัตบชวา” เขา้มาสู่เมอืงไทย?” และ ศริิ
พจน์ เหล่ามานะเจรญิ (2559) อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวตัิศาสตร์และโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศิลปากร 
น าไปอ้างองิต่ออกีในสารคดเีรื่อง “ประวตัศิาสตรม์กัง่าย: ประวตัศิาสตรปั์ญหาของผกัตบชวา บอกเลยว่าไม่ใช่
แค่ปัญหาเลก็ ๆ” และผูท้ีน่ าเขา้มาคอื พระวมิาดาเธอ กรมพระสุทธาสนิีนาฏ ปิยมหาราชปดวิรดัา พระมเหสอีกี
พระองคห์นึ่งของรชักาลที ่5 ทรงเป็นผูน้ าเขา้มา โดยเอาตน้ผกัตบตน้เลก็ ๆ ใส่ในขนัสรงพระพกัตรท์องค า มนี ้า
เลีย้งกนัตาย โดยทรงไวใ้นหอ้งสรงในเรอืพระทีน่ัง่ เมือ่พ.ศ. 2444 และปลกูไวท้ีว่งัสระปทุม 
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Kerr (1931) นายแพทยช์าวไอรชิ ผูเ้ขา้มารบัราชการในประเทศสยามในขณะนัน้ และต่อมาสนใจ
และศกึษารวบรวมกลว้ยไมแ้ละพนัธุไ์มใ้นประเทศไทย จนเป็นนกัพฤกษศาสตรท์ีม่ชีื่อเสยีงของโลกคนหนึ่ง และ
เคยท าหน้าที่เป็นบรรณาธกิารวารสาร The Journal of the Siam Society, Natural History Supplement ของ
สยามสมาคม (The Siam Society) ในรายงานเรื่อง “Notes on Introduced Plants in Siam” กล่าวว่ามกีารน า
ผกัตบชวาเขา้มาในประเทศสยามเมือ่พ.ศ. 2444 จากการประพาสเกาะชวาในปีนัน้ (ภาพที ่7.5) และรายงานว่า
พระยาประดิพทัธภูบาล (คอยู่เหล ณ ระนอง) อ้างว่าท่านเป็นผู้น าผกัตบชวาเข้ามา ในหนังสือพิมพ์ The 
Bangkok Times ฉบบัวนัที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469) แต่ไม่มรีายละเอียดว่ามกีารน าเข้ามาเมื่อปี
อะไรและจากทีใ่ด 
 

 
 

ภาพท่ี 7.5  ภาพผกัตบชวาในสยาม เมือ่ประมาณ พ.ศ. 2573 โดย Dr. A.F.G. Kerr (แหล่งทีม่า: สยามสมาคม) 
 

อนึ่ง ถนนประดพิทัธ ์และ ตน้สนประดพิทัธ ์(Casuarina junghuhniana, Casuarinaceae) เป็นการ
ตัง้ชื่อตามชื่อพระยาประดิพทัธภูบาล ซึ่งมแีหล่งก าเนิดในเกาะชวา ผู้เป็นผู้น าเข้ามาจากสิงคโปร์ เมื่อราว       
ค.ศ. 1900 โดยเป็นต้นเพศผู้ จึงไม่มีต้นเพศเมียเช่นในต้นสนทะเล (Casuarina equisettifolia) ดังนัน้การ
ขยายพนัธุส์นประดพิทัธเ์พื่อการเพาะปลูก จะไม่มกีารใชเ้มลด็ แต่จะใชห้น่อจากราก การตอนจากกิง่ทีเ่กดิจาก
ราก ตน้ ยอดของตน้ และปลายกิง่ และการช ากิง่ เท่านัน้ และพระยาประดพิทัธภบูาล เป็นญาตกิบั พระยารษัฎา
นุประดษิฐม์หศิรภกัด ี(คอ ซมิบี้ ณ ระนอง) ผูเ้ริม่ตน้ของการน ายางพารามาชกัชวนแกมบงัคบั ใหป้ระชาชนปลูก
ทีภ่าคใต ้จนกลายเป็นพชืเศรษฐกจิและสนิคา้ส่งออกทีส่ าคญัในปัจจบุนั 
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ส่วนการรายงานโดย Parolin et al. (2010) แห่ง Max-Planck Institute for Evolutionary Biology 
เมอืง Plön ประเทศเยอรมนี ที่รายงานว่า “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.” แสดงว่าจาก
การทีเ่จา้หญงิไทยเหน็และหลงใหลความสวยงามของดอกผกัตบชวาในสวนพฤกษศาสตรท์ีเ่มอืงโบกอร ์จงึได้
น าผักตบชวาเข้ามาประเทศไทยเพียงต้นเดียว มาปลูกไว้ในสระน ้ าในวังของท่าน และเพราะว่าไม่มีศัตรู
ธรรมชาติ ภายในเวลาเพียงสี่ปีก็แพร่กระจายออกไปอย่างรุนแรง ท าให้รฐับาลต้องออกกฎหมายห้ามปลูก
ผกัตบชวา และ Thai princess ผู้ที่น าผกัตบเข้ามา น่าจะเป็นพระวมิาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ แต่ปีที่
น าเขา้มาทีร่ะบุว่าเมือ่ ค.ศ. 1907 (พ.ศ. 2450) ปรากฏชดัว่าเป็นการรายงานทีไ่มถู่กตอ้ง 
 

ล่าสุดในสมยัที่พลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา หรอื “บิก๊ตู่” เป็นนายกรฐัมนตร ีมกีารรณรงคใ์ห้มกีาร
ก าจดัผกัตบชวาทัว่ประเทศ มสีารคดเีรือ่ง “ผกัตบชวามาจากไหน? ท าไมถงึเยอะจน พลเอกประยุทธ ์ตอ้งลงมา
สัง่” ในประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันที่ 24 สิงหาคม 2559 มีเนื้อหาว่า “ผักตบชวา” เป็นพืชที่สร้างความ
เดอืดรอ้นใหป้ระชาชนหลายลุ่มน ้า ทัง้ลุ่มน ้าเจา้พระยา ลุ่มน ้าแม่กลอง ทีห่นาแน่นจนชาวบา้นใน อ. บา้นโป่ง จ.
ราชบุร ีลงไปเดนิเล่นหรอืนอนบนแพผกัตบชวาได ้ถงึขัน้ที ่พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีสงสยัว่า
ท าไมเรื่องผกัตบชวาต้องให ้(นายกฯ) สัง่เอง อยากใหทุ้กคนช่วยกนั พรอ้มตัง้ค าถามแลว้จะเอาหรอืไม่ ถ้าใคร
ปล่อยใหม้ผีกัตบอยูใ่นบา้นตอ้งถูกปรบัตน้ละ 100 บาท!  
 

 “ประชาชาตธิุรกจิออนไลน์” จงึรวบรวมขอ้มลูประวตัคิวามเป็นมาของผกัตบชวาว่า “ผกัตบชวาถูก
น าเขา้มาในประเทศไทยในปี 2444 ในสมยัรชักาลที ่5 โดยน าเขา้มาจากประเทศอนิโดนีเซยีโดยเจา้นายฝ่ายใน
ทีต่ามเสดจ็ประพาสประเทศอนิโดนีเซยี ไดเ้หน็พชืชนิดนี้มดีอกสวยงาม จงึน ากลบัมาปลูกในประเทศไทย และ
ใส่อ่างดนิเลีย้งไวห้น้าสนามวงัสระปทุม จนกระทัง่เกดิน ้าท่วมวงัสระปทุมขึน้ ท าใหผ้กัตบชวาหลุดลอยกระจาย
ไปตามแม่น ้าล าคลองทัว่ไป และแพร่พนัธุ์อย่างกว้างขวางในปัจจุบนั” ไม่มกีารระบุผู้น าเขา้มา แต่มกีารน าไป
ปลกูในวงัสระปทุม 
 

ดงันัน้ จงึท าให้มคี าถามตามมาว่า เมื่อมกีารน าผกัตบชวาเขา้มาจากอนิโดนีเซยีเป็นครัง้แรกแลว้ 
ไม่ว่าผูน้ าเขา้มาจะเป็นใคร? น าเขา้มา 3 เข่ง หรอื เพยีงต้นเดยีว หรอืน าเขา้มาเมื่อพ.ศ. 2439 หรอื พ.ศ. 2444 
แล้วนัน้ มกีารน าไปปลูกที่ไหนกนัแน่ ที่พระราชวงัพญาไทซึ่งด้านหลงัคอืคลองสามเสน หรอื วงัสระปทุมซึ่ง
ดา้นหลงัคอืคลองแสนแสบ  
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แต่ทว่าทัง้เมือ่พ.ศ. 2439 และ พ.ศ. 2444 ยงัไมม่กีารก่อสรา้งทัง้พระราชวงัพญาไทและวงัสระปทุม 
โดยแน่งน้อย ศกัดิศ์ร ี(2525) ระบุว่ามกีารเริม่สรา้งพระราชวงัพญาไทเมื่อ พ.ศ. 2452 และวงัสระปทุมสรา้งแล้ว
เสรจ็เมื่อพ.ศ. 2459 ซึ่งเป็นเวลาหลายปี หลงัขอ้มูลที่ว่ามกีารน าผกัตบชวาเขา้มาในประเทศไทยแลว้ ไม่ว่าจะ
เป็นเมือ่พ.ศ. 2439 หรอื พ.ศ. 2444 ซึง่ปีนัน้ ๆ ยงัไมม่กีารสรา้งทัง้วงัพญาไทและวงัสระปทุม และถา้เป็นเช่นนัน้ 
ค าถามที่ตามมาก็คอืจะเป็นไปไดอ้ย่างไร ว่ามกีารน าผกัตบชวาเขา้มาปลูกได ้ทัง้ที่พระราชวงัพญาไท หรอืวงั
สระปทุม กลายเป็นปรศินาภาพต่อ (jigsaw puzzle) ทีไ่มเ่ป็นทีรู่ก้นัอยา่งเด่นชดั อยูจ่นทุกวนัน้ี 
 

อนึ่ง พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่5 โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งพระราชวงัพญาไท 
รมิถนนราชวถิ ีเพื่อใชเ้ป็นทีเ่สดจ็ทอดพระเนตรการท านา การปลูกผกัและการเลีย้งสตัว ์และเริม่ก่อสรา้งตัง้แต่
พ.ศ. 2452 ใชเ้ป็นทีป่ระทบัของพระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่5 ในระยะเวลาอนัสัน้ เพราะเมือ่หลงัจากนัน้ไดเ้พยีงไม่กี่
เดอืนกเ็สดจ็สวรรคต พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้ลูเชญิสมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนิีนาถ 
พระบรมราชชนนี พระพนัปีหลวง พระราชมารดา มาประทบัทีพ่ระราชวงัแห่งนี้ดว้ย จนกระทัง่สวรรคตเมือ่พ.ศ. 
2463 ส่วนวงัสระปทุม รมิถนนพญาไท พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัรชักาลที ่5 พระราชทานทีด่นิ
ให้เป็นที่สรา้งวงัของสมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรมขุนสงขลานครนิทร ์พระราชโอรสในพระองคท์ี่ประสูตแิต่สมเด็จพระ
ศรสีวรนิทริาบรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ แต่ยงัมไิดม้กีารสรา้งวงัขึน้ ณ ขณะนัน้ เนื่องจากสมเดจ็เจ้า
ฟ้ากรมขุนสงขลานครนิทรไ์ด้เสดจ็ไปศกึษาต่อยงัต่างประเทศ หลงัจากการเสดจ็สวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั สมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ไดเ้สดจ็ออกมาประทบันอกพระบรมมหาราชวงั ทรง
เริม่สรา้งพระต าหนักเขยีวขึน้ เพื่อใช้เป็นที่ประทบัภายในวงัสระปทุม สรา้งแล้วเสรจ็เมื่อพ.ศ.2459  และเสดจ็
ประทบัเป็นการถาวรตลอดพระชนมช์พีพรอ้มดว้ยสมเดจ็พระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้ามหดิลอดุยเดช กรมขนุสงขลา
นครนิทร ์และครอบครวั ปัจจุบนัวงัสระปทุมเป็นทีป่ระทบัของสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
 

โดยเช่นนัน้ ขอ้มลูว่าปีทีม่กีารน าผกัตบชวาเขา้มาในประเทศไทย ซึง่มกีารน าเขา้ทัง้เมือ่พ.ศ. 2439 
(โรม บุนนาค, 2558; กเิลน ประลองเชงิ, 2559 และ เทพชู ทบัทอง, 2561) แลว้น าไปปลูก ณ พระราชวงัพญา
ไท และ การน าเขา้เมื่อพ.ศ. 2444 (พระยาวนิิจวนันดร, 2483; ชชัพล ไชยพร, 2558 และ ศริพิจน์ เหล่ามานะ
เจรญิ, 2559) แลว้น าไปปลกูไวท้ีว่งัสระปทุม มขีอ้เทจ็จรงิ และ แหล่งความเป็นมาของขอ้มลู อยา่งไรกนัแน่? 
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ส่วนการรายงานโดย Parolin et al. (2010) แห่ง Max-Planck Institute for Evolutionary Biology 
เมอืง Plön ประเทศเยอรมนี ที่รายงานว่า “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.” แสดงว่าจาก
การทีเ่จา้หญงิไทยเหน็และหลงใหลความสวยงามของดอกผกัตบชวาในสวนพฤกษศาสตรท์ีเ่มอืงโบกอร ์จงึได้
น าผักตบชวาเข้ามาประเทศไทยเพียงต้นเดียว มาปลูกไว้ในสระน ้ าในวังของท่าน และเพราะว่าไม่มีศัตรู
ธรรมชาติ ภายในเวลาเพียงสี่ปีก็แพร่กระจายออกไปอย่างรุนแรง ท าให้รฐับาลต้องออกกฎหมายห้ามปลูก
ผกัตบชวา และ Thai princess ผู้ที่น าผกัตบเข้ามา น่าจะเป็นพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ แต่ปีที่
น าเขา้มาทีร่ะบุว่าเมือ่ ค.ศ. 1907 (พ.ศ. 2450) ปรากฏชดัว่าเป็นการรายงานทีไ่มถู่กตอ้ง 
 

ล่าสุดในสมยัที่พลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา หรอื “บิก๊ตู่” เป็นนายกรฐัมนตร ีมกีารรณรงคใ์ห้มกีาร
ก าจดัผกัตบชวาทัว่ประเทศ มสีารคดเีรือ่ง “ผกัตบชวามาจากไหน? ท าไมถงึเยอะจน พลเอกประยุทธ ์ตอ้งลงมา
สัง่” ในประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันที่ 24 สิงหาคม 2559 มีเนื้อหาว่า “ผักตบชวา” เป็นพืชที่สร้างความ
เดอืดรอ้นใหป้ระชาชนหลายลุ่มน ้า ทัง้ลุ่มน ้าเจา้พระยา ลุ่มน ้าแม่กลอง ทีห่นาแน่นจนชาวบา้นใน อ. บา้นโป่ง จ.
ราชบุร ีลงไปเดนิเล่นหรอืนอนบนแพผกัตบชวาได ้ถงึขัน้ที ่พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีสงสยัว่า
ท าไมเรื่องผกัตบชวาต้องให ้(นายกฯ) สัง่เอง อยากใหทุ้กคนช่วยกนั พรอ้มตัง้ค าถามแลว้จะเอาหรอืไม่ ถ้าใคร
ปล่อยใหม้ผีกัตบอยูใ่นบา้นตอ้งถูกปรบัตน้ละ 100 บาท!  
 

 “ประชาชาตธิุรกจิออนไลน์” จงึรวบรวมขอ้มลูประวตัคิวามเป็นมาของผกัตบชวาว่า “ผกัตบชวาถูก
น าเขา้มาในประเทศไทยในปี 2444 ในสมยัรชักาลที ่5 โดยน าเขา้มาจากประเทศอนิโดนีเซยีโดยเจา้นายฝ่ายใน
ทีต่ามเสดจ็ประพาสประเทศอนิโดนีเซยี ไดเ้หน็พชืชนิดนี้มดีอกสวยงาม จงึน ากลบัมาปลกูในประเทศไทย และ
ใส่อ่างดนิเลีย้งไวห้น้าสนามวงัสระปทุม จนกระทัง่เกดิน ้าท่วมวงัสระปทุมขึน้ ท าใหผ้กัตบชวาหลุดลอยกระจาย
ไปตามแม่น ้าล าคลองทัว่ไป และแพร่พนัธุ์อย่างกว้างขวางในปัจจุบนั” ไม่มกีารระบุผู้น าเขา้มา แต่มกีารน าไป
ปลกูในวงัสระปทุม 
 

ดงันัน้ จงึท าให้มคี าถามตามมาว่า เมื่อมกีารน าผกัตบชวาเขา้มาจากอนิโดนีเซยีเป็นครัง้แรกแลว้ 
ไม่ว่าผูน้ าเขา้มาจะเป็นใคร? น าเขา้มา 3 เข่ง หรอื เพยีงต้นเดยีว หรอืน าเขา้มาเมื่อพ.ศ. 2439 หรอื พ.ศ. 2444 
แล้วนัน้ มกีารน าไปปลูกที่ไหนกนัแน่ ที่พระราชวงัพญาไทซึ่งด้านหลงัคอืคลองสามเสน หรอื วงัสระปทุมซึ่ง
ดา้นหลงัคอืคลองแสนแสบ  
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แต่ทว่าทัง้เมือ่พ.ศ. 2439 และ พ.ศ. 2444 ยงัไมม่กีารก่อสรา้งทัง้พระราชวงัพญาไทและวงัสระปทุม 
โดยแน่งน้อย ศกัดิศ์ร ี(2525) ระบุว่ามกีารเริม่สรา้งพระราชวงัพญาไทเมื่อ พ.ศ. 2452 และวงัสระปทุมสรา้งแล้ว
เสรจ็เมื่อพ.ศ. 2459 ซึ่งเป็นเวลาหลายปี หลงัขอ้มูลที่ว่ามกีารน าผกัตบชวาเขา้มาในประเทศไทยแลว้ ไม่ว่าจะ
เป็นเมือ่พ.ศ. 2439 หรอื พ.ศ. 2444 ซึง่ปีนัน้ ๆ ยงัไมม่กีารสรา้งทัง้วงัพญาไทและวงัสระปทุม และถา้เป็นเช่นนัน้ 
ค าถามที่ตามมาก็คอืจะเป็นไปไดอ้ย่างไร ว่ามกีารน าผกัตบชวาเขา้มาปลูกได ้ทัง้ที่พระราชวงัพญาไท หรอืวงั
สระปทุม กลายเป็นปรศินาภาพต่อ (jigsaw puzzle) ทีไ่มเ่ป็นทีรู่ก้นัอยา่งเด่นชดั อยูจ่นทุกวนัน้ี 
 

อนึ่ง พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่5 โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งพระราชวงัพญาไท 
รมิถนนราชวถิ ีเพื่อใชเ้ป็นทีเ่สดจ็ทอดพระเนตรการท านา การปลูกผกัและการเลีย้งสตัว ์และเริม่ก่อสรา้งตัง้แต่
พ.ศ. 2452 ใชเ้ป็นทีป่ระทบัของพระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่5 ในระยะเวลาอนัสัน้ เพราะเมือ่หลงัจากนัน้ไดเ้พยีงไม่กี่
เดอืนกเ็สดจ็สวรรคต พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้ลูเชญิสมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนิีนาถ 
พระบรมราชชนนี พระพนัปีหลวง พระราชมารดา มาประทบัทีพ่ระราชวงัแห่งนี้ดว้ย จนกระทัง่สวรรคตเมือ่พ.ศ. 
2463 ส่วนวงัสระปทุม รมิถนนพญาไท พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัรชักาลที ่5 พระราชทานทีด่นิ
ให้เป็นที่สรา้งวงัของสมเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมขุนสงขลานครนิทร ์พระราชโอรสในพระองคท์ี่ประสูตแิต่สมเด็จพระ
ศรสีวรนิทริาบรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ แต่ยงัมไิดม้กีารสรา้งวงัขึน้ ณ ขณะนัน้ เนื่องจากสมเดจ็เจ้า
ฟ้ากรมขุนสงขลานครนิทรไ์ด้เสดจ็ไปศกึษาต่อยงัต่างประเทศ หลงัจากการเสดจ็สวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั สมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ไดเ้สดจ็ออกมาประทบันอกพระบรมมหาราชวงั ทรง
เริม่สรา้งพระต าหนักเขยีวขึน้ เพื่อใช้เป็นที่ประทบัภายในวงัสระปทุม สรา้งแล้วเสรจ็เมื่อพ.ศ.2459  และเสดจ็
ประทบัเป็นการถาวรตลอดพระชนมช์พีพรอ้มดว้ยสมเดจ็พระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้ามหดิลอดุยเดช กรมขนุสงขลา
นครนิทร ์และครอบครวั ปัจจุบนัวงัสระปทุมเป็นทีป่ระทบัของสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
 

โดยเช่นนัน้ ขอ้มลูว่าปีทีม่กีารน าผกัตบชวาเขา้มาในประเทศไทย ซึง่มกีารน าเขา้ทัง้เมือ่พ.ศ. 2439 
(โรม บุนนาค, 2558; กเิลน ประลองเชงิ, 2559 และ เทพชู ทบัทอง, 2561) แลว้น าไปปลูก ณ พระราชวงัพญา
ไท และ การน าเขา้เมื่อพ.ศ. 2444 (พระยาวนิิจวนันดร, 2483; ชชัพล ไชยพร, 2558 และ ศริพิจน์ เหล่ามานะ
เจรญิ, 2559) แลว้น าไปปลกูไวท้ีว่งัสระปทุม มขีอ้เทจ็จรงิ และ แหล่งความเป็นมาของขอ้มลู อยา่งไรกนัแน่? 
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โดยเช่นนัน้ เราอาจจะเรยีงเหตุการณ์ล าดบัเวลา ในเรื่องการน าผกัตบชวาเขา้มาในประเทศไทย 
และใชดุ้ลยพนิิจ สนันิษฐานความถูกตอ้งของขอ้มลูต่าง ๆ ไดด้งันี้ คอื 

- พ.ศ. 2413 (ค.ศ. 1870: รชักาลที่ 5 เสด็จประพาสชวาครัง้แรก เมื่อ พ.ศ. 2413 (9 มนีาคม 
2413-15 เมษายน 2414) ในขณะทีท่รงเป็นยวุกษตัรยิ ์มพีระชนมายเุพยีง 17 พรรษา ทรงเสดจ็
ฯ เมอืงปัตตาเวยี (จาการต์า) และเมอืงเซมารงั (Semarang) เท่านัน้  

- พ.ศ. 2427 (ค.ศ. 1884): ผกัตบชวาเป็นที่รูจ้กัครัง้แรกใน “งานแสดงสนิคา้หนึ่งรอ้ยปีของฝ้าย
โลก” (World Cotton Centennial หรอื Exposition World’s Industrial and Cotton Centennial 
Exposition 1884-85) ซึ่งจดัขึน้ ณ เมอืงนิวออรล์นีส์ รฐัลุยเซยีนา เมื่อค.ศ.1884 (พ.ศ. 2427) 
ในงานน้ีผูแ้สดงงานจากประเทศญีปุ่่ น ไดน้ าผกัตบชวาทีเ่กบ็รวบรวมมาจากแมน่ ้าโอรโินโก (Rio 
Orinoco) ในประเทศเวเนซเูอลา มาแจกเป็นของทีร่ะลกึส าหรบัผูม้าชมงาน 

- พ.ศ. 2427 (ค.ศ. 1884): นักพฤกษศาสตร์ชาวดตัช์ ที่ปกครองอินโดนีเซียในขณะนัน้ได้น า
ผกัตบชวาเข้าไปปลูก ณ สวนพฤกษศาสตร์ Bogor Botanic Garden เมอืงโบกอร์ ประเทศ
อนิโดนีเซยีเมื่อค.ศ. 1884 หรอืภายหลงัเมื่อค.ศ. 1894 โดยอาจน าเข้าโดยตรงจากงานแสดง
สนิค้าที่นิวออรล์นีส์ หรอื น ามาจากสวนพฤกษศาสตร์ที่ปลูกผกัตบชวาอยู่ เพราะ NOBANIS 
(2017) และ U.S. Fish and Wildlife Service (2017) ระบุว่ามีการน าผักตบชวาเข้าไปใน
เนเธอรแ์ลนดเ์มือ่ค.ศ. 1917 แต่ไมส่ามารถตัง้รกรากไดใ้นธรรมชาต ิ 

- พ.ศ. 2439: รชักาลที่ 5 เสด็จประพาสชวาครัง้ที่สอง เมื่อพ.ศ. 2439 (9 พฤษภาคม - 12 
สงิหาคม 2439) พร้อมกบัสมเด็จพระ (ศรพีชัรนิทรา) บรมราชนิีนาถ (หรอื สมเด็จพระพนัปี
หลวง) มกีารน าผกัตบชวามาปลูกที่พระราชวังพญาไท แต่ในขณะนัน้ยงัไม่มกีารก่อสรา้งวงัจน
เมือ่ พ.ศ. 2452 

 

\ 
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- พ.ศ. 2444: รชักาลที ่5 เสดจ็ประพาสชวาครัง้ทีส่าม เมื่อพ.ศ. 2444 ไม่พบขอ้มลูช่วงเวลาของ
การเสดจ็ครัง้นี้ เป็นการเสดจ็ฯเมอืงบนัดุง (Bandung) เป็นครัง้สุดทา้ย พรอ้มกบัพระวมิาดาเธอ 
พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรดัา พระอัครชายาใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จากการดลใจการประพาสครัง้น้ี มกีารน าดอกไม้ 
ผลไม ้พชื ผกั จากชวา เช่น ลกูชดิ ตะลงิปลงิ ตน้ดาหลา ฯลฯ และ ผกัตบชวา เมือ่เจา้นายฝาย
ในที่ตามเสดจ็รชักาลที่ 5 เสดจ็ประพาสเกาะชวา ได้ทอดพระเนตรดอกไมส้มี่วงอ่อนคลา้ยช่อ
กล้วยไมส้วยงาม จงึน ากลบัมาปลูกในประเทศไทย ซึ่งบญัชา ธนบุญสมบตัิ (2555) แปลเป็น
ภาษาไทยหนังสอื “ตามรอยรชักาลที่ 5 เสดจ็ประพาสเกาะชวาสามครา” ซึ่งค้นคว้าและเรยีบ
เรยีงเป็นภาษาองักฤษโดย อิม่ทพิย ์ปัตตะโชต ิซฮูารโ์ต และ พระวมิาดาเธอ พระองคเ์จา้สายสว
ลภีริมยฯ์ ทรงโปรดเนื้อสะเต๊ะ จงึใหห้าคนท ากบัขา้วชวามาสอนและน าสตูรท าสะเต๊ะ น ากลบัมา
ประเทศไทยดว้ย และเพราะว่าสะเต๊ะนี้อร่อยเป็นทีเ่ลื่องลอื จงึเรยีกว่า “สะเต๊ะลอื” และขอ้มูลนี้
คงจะเป็นขอ้มลูในพระยาวนิิจวนันดร (2483) และชชัพล ไชยพร (2558) ทีก่ล่าวว่าผกัตบชวาที่
น าเขา้มาเพยีงต้นเดยีวเมื่อพ.ศ. 2444 แล้วน ามาปลูกที่วงัสระปทุม (ทัง้ ๆ ยงัไม่มวีงัสระปทุม 
และพระต าหนกัเขยีววงัสระปทุม สรา้งเสรจ็เมือ่พ.ศ. 2459) 

- พ.ศ. 2452: เริม่ก่อสรา้งพระราชวงัพญาไท เมือ่พ.ศ. 2452 
- พ.ศ. 2453: รชักาลที ่5 สวรรคตเมือ่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 
- พ.ศ. 2456: รชักาลที ่6 ออกพรบ. ก าจดัผกัตบชวา พ.ศ. 2456   
- พ.ศ. 2459: พระต าหนกัเขยีววงัสระปทุม สรา้งเสรจ็เมือ่พ.ศ.2459 

 
จากการสบืคน้ขอ้มลูในพระราชนิพนธข์องพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (2469) เรื่อง 

“ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดอืน” (9 พฤษภาคม - 12 สงิหาคม ร.ศ. 115) พมิพ์เมื่อพ.ศ. 2469 เป็นครัง้แรก 
และพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช ทรงใหจ้ดัพมิพพ์ระราชทานในงานพระราชทานเพลงิพระ
ศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเหมวดี ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาส วันที่             
28 กุมภาพนัธ ์พุทธศกัราช 2516 เป็นครัง้ทีส่องเมือ่ พ.ศ. 2516  
 

กบัพบว่า ใน “บานแพนก”(บาน-พะแนก = ค าน า หรอื สารบาญ หรอื ตอนต้น หรอื แรกเริม่ของ
หนังสอื) พระต าหนักจติรลดารโหฐาน ระบุว่าเป็นพระราชนิพนธ์ในคราวเสดจ็ประพาสเกาะชวาเป็นครัง้ทีส่อง 
เมื่อรศ. 115 ตรงกบั พ.ศ. 2439 พระบาทสมเดจ็พระรามาธบิดศีรสีุนทรมหาวชริาวุธ พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั 
ทรงใหคดัส าเนาต้นฉบบั พระราชทานไปยงัหอสมุดวชริญาณ ให้กรรมการหอพระสมุดฯ ตรวจฉบบั จดัพมิพ์
พระราชทานในงานพระเมรุสมเด็จพระอนุชาธริาช เจา้ฟ้าอษัฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสมีา เมื่อ พ.ศ. 
2469 เป็นครัง้แรก และหาตน้ฉบบัไดน้้อย จงึทรงใหส้ านกัพระราชวงัจดัพมิพเ์ป็นครัง้ทีส่องเมือ่ พ.ศ. 2516   
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โดยเช่นนัน้ เราอาจจะเรยีงเหตุการณ์ล าดบัเวลา ในเรื่องการน าผกัตบชวาเขา้มาในประเทศไทย 
และใชดุ้ลยพนิิจ สนันิษฐานความถูกตอ้งของขอ้มลูต่าง ๆ ไดด้งันี้ คอื 

- พ.ศ. 2413 (ค.ศ. 1870: รชักาลที่ 5 เสด็จประพาสชวาครัง้แรก เมื่อ พ.ศ. 2413 (9 มนีาคม 
2413-15 เมษายน 2414) ในขณะทีท่รงเป็นยวุกษตัรยิ ์มพีระชนมายเุพยีง 17 พรรษา ทรงเสดจ็
ฯ เมอืงปัตตาเวยี (จาการต์า) และเมอืงเซมารงั (Semarang) เท่านัน้  

- พ.ศ. 2427 (ค.ศ. 1884): ผกัตบชวาเป็นที่รูจ้กัครัง้แรกใน “งานแสดงสนิคา้หนึ่งรอ้ยปีของฝ้าย
โลก” (World Cotton Centennial หรอื Exposition World’s Industrial and Cotton Centennial 
Exposition 1884-85) ซึ่งจดัขึน้ ณ เมอืงนิวออรล์นีส์ รฐัลุยเซยีนา เมื่อค.ศ.1884 (พ.ศ. 2427) 
ในงานน้ีผูแ้สดงงานจากประเทศญีปุ่่ น ไดน้ าผกัตบชวาทีเ่กบ็รวบรวมมาจากแมน่ ้าโอรโินโก (Rio 
Orinoco) ในประเทศเวเนซเูอลา มาแจกเป็นของทีร่ะลกึส าหรบัผูม้าชมงาน 

- พ.ศ. 2427 (ค.ศ. 1884): นักพฤกษศาสตร์ชาวดตัช์ ที่ปกครองอินโดนีเซียในขณะนัน้ได้น า
ผกัตบชวาเข้าไปปลูก ณ สวนพฤกษศาสตร์ Bogor Botanic Garden เมอืงโบกอร์ ประเทศ
อนิโดนีเซยีเมื่อค.ศ. 1884 หรอืภายหลงัเมื่อค.ศ. 1894 โดยอาจน าเข้าโดยตรงจากงานแสดง
สนิค้าที่นิวออรล์นีส์ หรอื น ามาจากสวนพฤกษศาสตร์ที่ปลูกผกัตบชวาอยู่ เพราะ NOBANIS 
(2017) และ U.S. Fish and Wildlife Service (2017) ระบุว่ามีการน าผักตบชวาเข้าไปใน
เนเธอรแ์ลนดเ์มือ่ค.ศ. 1917 แต่ไมส่ามารถตัง้รกรากไดใ้นธรรมชาต ิ 

- พ.ศ. 2439: รชักาลที่ 5 เสด็จประพาสชวาครัง้ที่สอง เมื่อพ.ศ. 2439 (9 พฤษภาคม - 12 
สงิหาคม 2439) พร้อมกบัสมเด็จพระ (ศรพีชัรนิทรา) บรมราชนิีนาถ (หรอื สมเด็จพระพนัปี
หลวง) มกีารน าผกัตบชวามาปลูกที่พระราชวังพญาไท แต่ในขณะนัน้ยงัไม่มกีารก่อสรา้งวงัจน
เมือ่ พ.ศ. 2452 

 

\ 
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- พ.ศ. 2444: รชักาลที ่5 เสดจ็ประพาสชวาครัง้ทีส่าม เมื่อพ.ศ. 2444 ไม่พบขอ้มลูช่วงเวลาของ
การเสดจ็ครัง้นี้ เป็นการเสดจ็ฯเมอืงบนัดุง (Bandung) เป็นครัง้สุดทา้ย พรอ้มกบัพระวมิาดาเธอ 
พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรดัา พระอัครชายาใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จากการดลใจการประพาสครัง้นี้ มกีารน าดอกไม้ 
ผลไม ้พชื ผกั จากชวา เช่น ลกูชดิ ตะลงิปลงิ ตน้ดาหลา ฯลฯ และ ผกัตบชวา เมือ่เจา้นายฝาย
ในที่ตามเสดจ็รชักาลที่ 5 เสดจ็ประพาสเกาะชวา ได้ทอดพระเนตรดอกไมส้มี่วงอ่อนคลา้ยช่อ
กล้วยไมส้วยงาม จงึน ากลบัมาปลูกในประเทศไทย ซึ่งบญัชา ธนบุญสมบตัิ (2555) แปลเป็น
ภาษาไทยหนังสอื “ตามรอยรชักาลที่ 5 เสดจ็ประพาสเกาะชวาสามครา” ซึ่งค้นคว้าและเรยีบ
เรยีงเป็นภาษาองักฤษโดย อิม่ทพิย ์ปัตตะโชต ิซฮูารโ์ต และ พระวมิาดาเธอ พระองคเ์จา้สายสว
ลภีริมยฯ์ ทรงโปรดเนื้อสะเต๊ะ จงึใหห้าคนท ากบัขา้วชวามาสอนและน าสตูรท าสะเต๊ะ น ากลบัมา
ประเทศไทยดว้ย และเพราะว่าสะเต๊ะนี้อร่อยเป็นทีเ่ลื่องลอื จงึเรยีกว่า “สะเต๊ะลอื” และขอ้มูลนี้
คงจะเป็นขอ้มลูในพระยาวนิิจวนันดร (2483) และชชัพล ไชยพร (2558) ทีก่ล่าวว่าผกัตบชวาที่
น าเขา้มาเพยีงต้นเดยีวเมื่อพ.ศ. 2444 แล้วน ามาปลูกที่วงัสระปทุม (ทัง้ ๆ ยงัไม่มวีงัสระปทุม 
และพระต าหนกัเขยีววงัสระปทุม สรา้งเสรจ็เมือ่พ.ศ. 2459) 

- พ.ศ. 2452: เริม่ก่อสรา้งพระราชวงัพญาไท เมือ่พ.ศ. 2452 
- พ.ศ. 2453: รชักาลที ่5 สวรรคตเมือ่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 
- พ.ศ. 2456: รชักาลที ่6 ออกพรบ. ก าจดัผกัตบชวา พ.ศ. 2456   
- พ.ศ. 2459: พระต าหนกัเขยีววงัสระปทุม สรา้งเสรจ็เมือ่พ.ศ.2459 

 
จากการสบืคน้ขอ้มลูในพระราชนิพนธข์องพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (2469) เรื่อง 

“ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดอืน” (9 พฤษภาคม - 12 สงิหาคม ร.ศ. 115) พมิพ์เมื่อพ.ศ. 2469 เป็นครัง้แรก 
และพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช ทรงใหจ้ดัพมิพพ์ระราชทานในงานพระราชทานเพลงิพระ
ศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเหมวดี ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาส วันที่             
28 กุมภาพนัธ ์พุทธศกัราช 2516 เป็นครัง้ทีส่องเมือ่ พ.ศ. 2516  
 

กบัพบว่า ใน “บานแพนก”(บาน-พะแนก = ค าน า หรอื สารบาญ หรอื ตอนต้น หรอื แรกเริม่ของ
หนังสอื) พระต าหนักจติรลดารโหฐาน ระบุว่าเป็นพระราชนิพนธ์ในคราวเสดจ็ประพาสเกาะชวาเป็นครัง้ทีส่อง 
เมื่อรศ. 115 ตรงกบั พ.ศ. 2439 พระบาทสมเดจ็พระรามาธบิดศีรสีุนทรมหาวชริาวุธ พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั 
ทรงใหคดัส าเนาต้นฉบบั พระราชทานไปยงัหอสมุดวชริญาณ ให้กรรมการหอพระสมุดฯ ตรวจฉบบั จดัพมิพ์
พระราชทานในงานพระเมรุสมเด็จพระอนุชาธริาช เจา้ฟ้าอษัฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสมีา เมื่อ พ.ศ. 
2469 เป็นครัง้แรก และหาตน้ฉบบัไดน้้อย จงึทรงใหส้ านกัพระราชวงัจดัพมิพเ์ป็นครัง้ทีส่องเมือ่ พ.ศ. 2516   
 



238 
 

 

ค าน าในการพมิพค์รัง้แรก โดยสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ สภานายก
หอพระสมุดวชริญาณ กล่าวว่า “พระบาทสมเดจ็ฯ พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ไดเ้สดจ็ประพาสเกาะชวา 3 ครัง้ 
ครัง้แรกเมื่อพ.ศ. 2413 ครัง้ที่ 2 เมื่อพ.ศ. 2439 และครัง้ที่ 3 เมื่อพ.ศ. 2444 จดหมายเหตุเรื่องเสดจ็เกาะชวา 
เมื่อเสดจ็ประพาสครัง้แรกมแีต่จดหมายเหตุเจา้พนักงารแต่ง ซึ่งหอพระสมุดฯ ไดร้วบรวมพมิพเ์มื่อพ.ศ. 2460 
เสดจ็ประพาสครัง้ที ่3 มจีดหมายเหตุเจา้พนกังาร แต่งลงหนงัสอืราชกจิจานุเบกษา แต่เรือ่งทีเ่ปนพระราชนิพนธ์
นัน้หอพระสมดุฯ ยงัหาตน้ฉบบัไมไ่ด ้จงึมไิดพ้มิพใ์หป้รากฏแก่มหาชนอยู่จนบดันี้” 
 

ในการเสดจ็ประพาสเกาะชวาครัง้ที ่2 เมื่อพ.ศ. 2439 (9 พฤษภาคม -12 สงิหาคม 2439) โดยเรอื
พระยาจกัร ีรชักาลที ่5 ประทบัอยู่บนเกาะชวา ตัง้แต่ 25 พฤษภาคม ถงึ 28 กรกฎาคม เสดจ็ถงึเมอืงบตัเตเวยี 
(Batavia) (ปัตตาเวยี หรอื จาการต์า) เมือ่วนัที ่25 พฤษภาคม และเสดจ็ถงึเมอืงบุยเตนซอก (Buitenzorg) หรอื
เมอืงโบกอร ์(Bogor) ในปัจจุบนั ทรงประทบัอยู่ทีเ่มอืงบุยเตนซอก ตัง้แต่วนัที ่1-5 มถุินายน ก่อนเสดจ็ต่อไปที่
เมอืงการตุ (Garut) 
 

ในขณะที่ทรงประทบัอยู่ในเมอืงบุยเตนซอก ได้เสดจ็ไปที่ “สวนโบตะนิเกอล์กาเดน” (Buitenzorg 
Botanical Gardens) ซึง่ปัจจุบนัคอื Bogor Botanical Gardens หรอื Kebun Raya Bogor ในภาษาอนิโดนีเซยี 
ซึ่งตัง้ขึน้มาเมื่อค.ศ. 1817 (พ.ศ. 2360) ทรงใช้เวลาตอนบ่ายของวนัที่ 1 มถุินายน อยู่ในสวน และในวนัที่ 5 
มถุินายน มบีนัทกึว่า “…… เวลาเยน็ ไปถ่ายรปูทีส่วนโบตะนิเกอล์กาเดน แลว้เดริเล่น แม่เลก็แยกไปทีค่อเวอ
นเนอเยเนราลทางหนึ่ง ….” และเมือ่เสดจ็กลบัไมไ่ดผ้่านเมอืงโบกอรอ์กี 

 

 
 

ภาพท่ี 7.6  พระราชวงั Buitenzorg (Bogor) ในสวนพฤกษ์ศาสตรโ์บกอร ์(Bogor Botanical Gardens หรอื 
Kebun Raya Bogor) และ ประตูทางเขา้สวน (แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 
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ทัง้นี้ ไม่พบบนัทกึทีก่ล่าวถงึผกัตบชวาแต่อย่างใด ในพระราชนิพนธเ์รื่อง “ระยะทางเทีย่วชวากว่า
สองเดอืน” ทัง้ ๆ ที่นักพฤกษศาสตร์ชาวดตัช์ ได้น าผกัตบชวาจากประเทศเนเธอร์แลนด์เข้ามาปลูกในสวน
พฤกษศาสตร ์ณ เมอืงโบกอรแ์ล้ว ตัง้แต่ค.ศ. 1884 (พ.ศ. 2427) (Parolin et al., 2010) หรอืบางหลกัฐานว่า
ตัง้แต่ค.ศ. 1894 (พ.ศ. 2437) ก่อนการเสดจ็ประพาสครัง้ที ่2 ดงันัน้ จงึน่าทีจ่ะสนันิษฐานไดว้่าขอ้มลูของการน า
ผกัตบชวาเข้ามาจากเกาะชวาเมื่อพ.ศ. 2439 และน าไปปลูกที่วงัพญาไท ซึ่งยงัไม่มกีารก่อสร้างจนกระทัง่      
พ.ศ. 2452 โดยโรม บุนนาค (2558) และเทพช ูทบัทอง (2561) คงจะไมถู่กตอ้งนกั และการน าผกัตบชวาเขา้มา
เมื่อพ.ศ. 2444 ในพระยาวนิิจวนันดร (2483) และ Kerr (1931) น่าจะเป็นปีทีถู่กต้อง แต่การน าไปปลูกทีว่งัสระ
ปทุมเป็นไปได้อย่างไร เพราะในปีนัน้ ยงัไม่มวีงัสระปทุม จนกระทัง่พระต าหนักเขยีววงัสระปทุมจะสรา้งเสรจ็
เมือ่พ.ศ. 2459 

 
7.2.4 พระราชบญัญติัส าหรบัก าจดัผกัตบชวา พ.ศ. 2456 

 

มกีารน าผกัตบชวาเขา้ไปในประเทศศรลีงักาตัง้แต่เมื่อค.ศ. 1904 (พ.ศ. 2447) โดยการปลูกไว้ที่
สวนพฤกษศาสตร ์Peradeniya Botanic Gardens ใกลก้บัเมอืงแคนดี ้(Kandy) ซึง่ต่อมาระบาดไปทัว่ทุกแหล่ง
น ้าของประเทศ จนต้องมกีารออกกฎหมาย Water Hyacinth Ordinance เมื่อค.ศ. 1909 (พ.ศ. 2452) หา้มการ
น าเขา้หรอืการมไีว้ครอบครองผกัตบชวา และบทการลงโทษ (Anonymous, 2018) และเช่นเดยีวกนั มกีารน า
ผกัตบชวาเขา้มาจากเกาะชวาเมือ่ พ.ศ. 2444 (ค.ศ. 1901) ก่อนศรลีงักา และมกีารออกพระราชบญัญตัสิ าหรบั
ก าจดัผกัตบชวา เมือ่ พ.ศ. 2456 (ค.ศ. 1913) หลงัศรลีงักา หรอื ซลีอน (Ceylon) ในสมยันัน้ 

ในรชัสมยัรชักาลที ่6 มกีารออก “พระราชบญัญตัสิ าหรบัก าจดัผกัตบชวา พ.ศ. 2456” โดยประกาศ
ในหนังสอืราชกจิจานุเบกษา ลงวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2456 (เสถยีร วชิยัลกัษณ์ และ สบืวงศ์ วชิยัลกัษณ์, 
2525) โดยมเีนื้อหาทีส่ าคญั เช่น 
 

มาตรา 3 ระบุว่า “เมือ่ไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญตันิี้ในทีใ่ด ถา้ในทีน่ัน้ผกัตบชวาเกดิขึน้ หรอืมอียู่
ในทีข่องผูใ้ด ใหถ้อืว่าเป็นหน้าทีข่องผูอ้ยูใ่นทีน่ัน้ จะตอ้งท าลายผกัตบชวา ตามความในพระราชบญัญตันิี้ ”  
 

มาตรา 4 ระบุว่า “ถ้าผกัตบชวามอียู่ในที่ใดมากมายเกินก าลงัผู้อยู่ในที่นัน้จะก าจดัได้ ให้เจ้า
พนักงานผู้ปกครองท้องที่  เรียกระดมแรงราษฎรช่วยกันก าจัด ให้ถือว่าการก าจัดผักตบชวาเ ป็น
สาธารณประโยชน์อยา่งหนึ่ง”  
 

มาตรา 5 ระบุว่า “วธิกี าจดัผกัตบชวานัน้ ใหเ้กบ็ผกัตบชวาขึน้ไวบ้นบก ผึง่ใหแ้หง้ แลว้เผาไฟเสยี” 
 

มาตรา 6 ระบุว่า “ผู้ใดไม่กระท าตามหน้าที่แลค าสัง่ในการที่ได้กล่าวมาในมาตรา 3 มาตรา 4  
มาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตันิี้ ผูน้ัน้มคีวามผดิฐานลหุโทษ ต้องระวางโทษให้ปรบัครัง้หน่ึงเป็นเงนิไม่เกนิ 10 
บาท หรอืจ าคุกไมเ่กนิ 7 วนั หรอืทัง้ปรบัแลจ าดว้ยทัง้สองสถาน” 
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ค าน าในการพมิพค์รัง้แรก โดยสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ สภานายก
หอพระสมุดวชริญาณ กล่าวว่า “พระบาทสมเดจ็ฯ พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ไดเ้สดจ็ประพาสเกาะชวา 3 ครัง้ 
ครัง้แรกเมื่อพ.ศ. 2413 ครัง้ที่ 2 เมื่อพ.ศ. 2439 และครัง้ที่ 3 เมื่อพ.ศ. 2444 จดหมายเหตุเรื่องเสดจ็เกาะชวา 
เมื่อเสดจ็ประพาสครัง้แรกมแีต่จดหมายเหตุเจา้พนักงารแต่ง ซึ่งหอพระสมุดฯ ไดร้วบรวมพมิพเ์มื่อพ.ศ. 2460 
เสดจ็ประพาสครัง้ที ่3 มจีดหมายเหตุเจา้พนกังาร แต่งลงหนงัสอืราชกจิจานุเบกษา แต่เรือ่งทีเ่ปนพระราชนิพนธ์
นัน้หอพระสมดุฯ ยงัหาตน้ฉบบัไมไ่ด ้จงึมไิดพ้มิพใ์หป้รากฏแก่มหาชนอยู่จนบดันี้” 
 

ในการเสดจ็ประพาสเกาะชวาครัง้ที ่2 เมื่อพ.ศ. 2439 (9 พฤษภาคม -12 สงิหาคม 2439) โดยเรอื
พระยาจกัร ีรชักาลที ่5 ประทบัอยู่บนเกาะชวา ตัง้แต่ 25 พฤษภาคม ถงึ 28 กรกฎาคม เสดจ็ถงึเมอืงบตัเตเวยี 
(Batavia) (ปัตตาเวยี หรอื จาการต์า) เมือ่วนัที ่25 พฤษภาคม และเสดจ็ถงึเมอืงบุยเตนซอก (Buitenzorg) หรอื
เมอืงโบกอร ์(Bogor) ในปัจจุบนั ทรงประทบัอยู่ทีเ่มอืงบุยเตนซอก ตัง้แต่วนัที ่1-5 มถุินายน ก่อนเสดจ็ต่อไปที่
เมอืงการตุ (Garut) 
 

ในขณะที่ทรงประทบัอยู่ในเมอืงบุยเตนซอก ได้เสดจ็ไปที่ “สวนโบตะนิเกอล์กาเดน” (Buitenzorg 
Botanical Gardens) ซึง่ปัจจุบนัคอื Bogor Botanical Gardens หรอื Kebun Raya Bogor ในภาษาอนิโดนีเซยี 
ซึ่งตัง้ขึน้มาเมื่อค.ศ. 1817 (พ.ศ. 2360) ทรงใช้เวลาตอนบ่ายของวนัที่ 1 มถุินายน อยู่ในสวน และในวนัที่ 5 
มถุินายน มบีนัทกึว่า “…… เวลาเยน็ ไปถ่ายรปูทีส่วนโบตะนิเกอล์กาเดน แลว้เดริเล่น แม่เลก็แยกไปทีค่อเวอ
นเนอเยเนราลทางหนึ่ง ….” และเมือ่เสดจ็กลบัไมไ่ดผ้่านเมอืงโบกอรอ์กี 

 

 
 

ภาพท่ี 7.6  พระราชวงั Buitenzorg (Bogor) ในสวนพฤกษ์ศาสตรโ์บกอร ์(Bogor Botanical Gardens หรอื 
Kebun Raya Bogor) และ ประตูทางเขา้สวน (แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 
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ทัง้น้ี ไม่พบบนัทกึทีก่ล่าวถงึผกัตบชวาแต่อย่างใด ในพระราชนิพนธเ์รื่อง “ระยะทางเทีย่วชวากว่า
สองเดอืน” ทัง้ ๆ ที่นักพฤกษศาสตร์ชาวดตัช์ ได้น าผกัตบชวาจากประเทศเนเธอร์แลนด์เข้ามาปลูกในสวน
พฤกษศาสตร ์ณ เมอืงโบกอรแ์ล้ว ตัง้แต่ค.ศ. 1884 (พ.ศ. 2427) (Parolin et al., 2010) หรอืบางหลกัฐานว่า
ตัง้แต่ค.ศ. 1894 (พ.ศ. 2437) ก่อนการเสดจ็ประพาสครัง้ที ่2 ดงันัน้ จงึน่าทีจ่ะสนันิษฐานไดว้่าขอ้มลูของการน า
ผกัตบชวาเข้ามาจากเกาะชวาเมื่อพ.ศ. 2439 และน าไปปลูกที่วงัพญาไท ซึ่งยงัไม่มกีารก่อสร้างจนกระทัง่      
พ.ศ. 2452 โดยโรม บุนนาค (2558) และเทพช ูทบัทอง (2561) คงจะไมถู่กตอ้งนกั และการน าผกัตบชวาเขา้มา
เมื่อพ.ศ. 2444 ในพระยาวนิิจวนันดร (2483) และ Kerr (1931) น่าจะเป็นปีทีถู่กต้อง แต่การน าไปปลูกทีว่งัสระ
ปทุมเป็นไปไดอ้ย่างไร เพราะในปีนัน้ ยงัไม่มวีงัสระปทุม จนกระทัง่พระต าหนักเขยีววงัสระปทุมจะสรา้งเสรจ็
เมือ่พ.ศ. 2459 

 
7.2.4 พระราชบญัญติัส าหรบัก าจดัผกัตบชวา พ.ศ. 2456 

 

มกีารน าผกัตบชวาเขา้ไปในประเทศศรลีงักาตัง้แต่เมื่อค.ศ. 1904 (พ.ศ. 2447) โดยการปลูกไว้ที่
สวนพฤกษศาสตร ์Peradeniya Botanic Gardens ใกลก้บัเมอืงแคนดี ้(Kandy) ซึง่ต่อมาระบาดไปทัว่ทุกแหล่ง
น ้าของประเทศ จนต้องมกีารออกกฎหมาย Water Hyacinth Ordinance เมื่อค.ศ. 1909 (พ.ศ. 2452) หา้มการ
น าเขา้หรอืการมไีว้ครอบครองผกัตบชวา และบทการลงโทษ (Anonymous, 2018) และเช่นเดยีวกนั มกีารน า
ผกัตบชวาเขา้มาจากเกาะชวาเมื่อ พ.ศ. 2444 (ค.ศ. 1901) ก่อนศรลีงักา และมกีารออกพระราชบญัญตัสิ าหรบั
ก าจดัผกัตบชวา เมือ่ พ.ศ. 2456 (ค.ศ. 1913) หลงัศรลีงักา หรอื ซลีอน (Ceylon) ในสมยันัน้ 

ในรชัสมยัรชักาลที ่6 มกีารออก “พระราชบญัญตัสิ าหรบัก าจดัผกัตบชวา พ.ศ. 2456” โดยประกาศ
ในหนังสอืราชกจิจานุเบกษา ลงวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2456 (เสถยีร วชิยัลกัษณ์ และ สบืวงศ์ วชิยัลกัษณ์, 
2525) โดยมเีนื้อหาทีส่ าคญั เช่น 
 

มาตรา 3 ระบุว่า “เมือ่ไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญตันิี้ในทีใ่ด ถา้ในทีน่ัน้ผกัตบชวาเกดิขึน้ หรอืมอียู่
ในทีข่องผูใ้ด ใหถ้อืว่าเป็นหน้าทีข่องผูอ้ยูใ่นทีน่ัน้ จะตอ้งท าลายผกัตบชวา ตามความในพระราชบญัญตันิี้ ”  
 

มาตรา 4 ระบุว่า “ถ้าผกัตบชวามอียู่ในที่ใดมากมายเกินก าลงัผู้อยู่ในที่นัน้จะก าจดัได้ ให้เจ้า
พนักงานผู้ปกครองท้องที่  เรียกระดมแรงราษฎรช่วยกันก าจัด ให้ถือว่าการก าจัดผักตบชวาเ ป็น
สาธารณประโยชน์อยา่งหนึ่ง”  
 

มาตรา 5 ระบุว่า “วธิกี าจดัผกัตบชวานัน้ ใหเ้กบ็ผกัตบชวาขึน้ไวบ้นบก ผึง่ใหแ้หง้ แลว้เผาไฟเสยี” 
 

มาตรา 6 ระบุว่า “ผู้ใดไม่กระท าตามหน้าที่แลค าสัง่ในการที่ได้กล่าวมาในมาตรา 3 มาตรา 4  
มาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตันิี้ ผูน้ัน้มคีวามผดิฐานลหุโทษ ต้องระวางโทษให้ปรบัครัง้หนึ่งเป็นเงนิไม่เกนิ 10 
บาท หรอืจ าคุกไมเ่กนิ 7 วนั หรอืทัง้ปรบัแลจ าดว้ยทัง้สองสถาน” 
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มาตรา 7 ระบุว่า “ผูใ้ดพาผกัตบชวาเขา้ไปในเขตทอ้งที่ซึ่งใชพ้ระราชบญัญตันิี้กด็ ีปลูก หรอืเลี้ยง 
หรอืปล่อยใหผ้กัตบชวางอกงามในทีห่า้มตามพระราชบญัญตันิี้กด็ ีหรอืเอาผกัตบชวาทิง้ลงในแม่น ้าล าคลองหว้ย
หนองใด ๆ กด็ ีผูน้ัน้มคีวามผดิฐานลหุโทษ ต้องระวางโทษใหป้รบัครัง้หนึ่งเป็นเงนิไม่เกนิ 100 บาท หรอืจ าคุก
ไมเ่กนิเดอืนหน่ึง  หรอืทัง้ปรบัแลจ าดว้ยทัง้สองสถาน”  
          
โดยทีพ่รอ้มกนัไป มปีระกาศในหนงัสอืราชกจิจานุเบกษา ในวาระเดยีวกนัคอื 
          

ประกาศ “หา้มมใิห้บรรทุกผกัตบชวาไปในรถไฟ” เป็นความผดิฐานลหุโทษ ปรบัครัง้หนึ่งเป็นเงนิ   
ไม่เกิน 10 บาท หรอืจ าคุกครัง้หนึ่งไม่เกิน 7 วนั หรอืทัง้ปรบัแลจ าด้วยทัง้สองสถาน ลงวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2456 
 

ประกาศ “ให้ใช้พระราชบญัญตัสิ าหรบัก าจดัผกัตบชวา พ.ศ. 2456 บางเมอืง บางมณฑล” ตัง้แต่
วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2457 ในมณฑลพายพั อุดร ร้อยเอ็ด อุบล นครราชสมีา เพ็ชรบูรณ์ จนัทบุร ีปัตตานี 
ภเูกต็ นครศรธีรรมราช และ ชุมพร และ เมอืงปราณบุร ีเพช็รบุร ีและ กาญจนบุร ีในมณฑลราชบุร ี เมอืงก าแพง
เพช็ร และ ตาก ในมณฑลนครสวรรค ์ เมอืงพชิยั ในมณฑลพษิณุโลก  และ เมอืงกระบนิทร์บุร ีในมณฑลปราจนี 
ลงวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2456 และ 

 
ประกาศ “ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตัสิ าหรบัก าจดัผกัตบชวา พ.ศ. 2456 ในมณฑลนครไชยศรแีลมณฑล

กรงุเก่า” ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2459 ลงวนัที ่28 ธนัวาคม พ.ศ. 2459   
 

ประกาศ “ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตัสิ าหรบัก าจดัผกัตบชวา พ.ศ. 2456 ในจงัหวดัปราจนีบุรแีละจงัหวดั
ชลบุร”ี ตัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป ลงวนัที ่26 กรกฎาคม พ.ศ. 2460  
 

ประกาศ “ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตัสิ าหรบัก าจดัผกัตบชวา พ.ศ. 2456 ในจงัหวดัอุทยัธานี” ตัง้แต่บดันี้
เป็นตน้ไป ลงวนัที ่15 ตุลาคม พ.ศ. 2460  
 

ประกาศ “ให้ใช้พระราชบญัญตัสิ าหรบัก าจดัผกัตบชวา พ.ศ. 2456 ในจงัหวดันครสวรรค์ จงัหวดั
ชยันาท” ตัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป ลงวนัที ่10 พฤษภาคม พ.ศ. 2461 และ  
 

ประกาศ “ให้ใช้พระราชบญัญตัิส าหรบัก าจดัผกัตบชวา พ.ศ. 2456 ในมณฑลกรุงเทพฯ จงัหวดั
ราชบุร ี จงัหวดัสมทุรสงคราม จงัหวดัฉะเชงิเทรา จงัหวดันครนายก จงัหวดัพษิณุโลก จงัหวดัสวรรคโลก จงัหวดั
สุโขทยั และจงัหวดัพจิติร ” ตัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป ลงวนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2463   
 

แต่ทัง้ ๆ ทีม่บีทลงโทษการก าหนดโทษการปลูก การเลีย้ง การขนส่ง การทิง้ลงแหล่งน ้า ฯลฯ เป็น
ความผดิลหุโทษ ปรบัหรอืจ าคุก หรอืทัง้ปรบัทัง้จ า ในพระราชบญัญตัฉิบบันี้ ซึ่งถงึปัจจุบนัมอีายุกว่า 100 ปี 
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มาแล้วก็ตาม แต่ไม่พบหลกัฐานว่ามกีารบงัคบัใช้ (enforcement) และ/หรอื การลงโทษ penalty) แต่อย่างใด 
จนกระทัง่มกีารยกเลิกพระราชบญัญตัิฉบบันี้ โดยการออก “พระราชบญัญัติยกเลกิกฎหมายบางฉบบัที่ไม่
เหมาะสมกบักาลปัจจุบนั พ.ศ. 2546” เพราะกฎหมายบางฉบบัไม่มกีารใช้บงัคบั เพราะใช้ไม่ได้ผล หรอืไม่มี
กรณีที่จะใช้ เพราะไม่เหมาะสมหรอืสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบนั เมื่อวนัที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2546 
ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา เมื่อวนัที ่4 พฤศจกิายน 2546 โดยพระราชบญัญตัสิ าหรบัก าจดัผกัตบชวา พ.ศ. 
2456 เป็นกฎหมายฉบบัหน่ึงในกฎหมายทัง้หมด 47 ฉบบัภายใต้พระราชบญัญตัิยกเลกิกฎหมายบางฉบบัฯ 
พ.ศ. 2546 
 

7.2.5 การควบคมุผกัตบชวาโดยชีววิธีแบบคลาสสิก 
 

Gopal (1987) รวบรวมเอกสารอ้างองิที่เกี่ยวกบัผกัตบชวามากถงึ 2,742 เรื่อง ในหนังสอื Water 
Hyacinth ซึง่หนาถงึ 471 หน้า และใหข้อ้มลูว่ามแีมลงเกอิบ 100 ชนิด ทีพ่บว่าลงท าลายผกัตบชวาในประเทศ
ต่าง ๆ และแมลงที่มกีารน ามาใชค้วบคุมผกัตบชวาที่มคีวามส าคญัที่สุดคอื ด้วงงวง Neochetina eichhorniae, 
N. bruchi ไร Orthogalumna terebranti หนอนผีเสื้อ Acigona infusellus (Haimbachia infusella) (= Xubida 
infusellus) และ Sameodes albiguttalis (= Niphograpta albiguttalis) 
 

ล่าสุด Yao (2010) และ Tipping et al. (2014) แห่ง USDA ARS รายงานว่ามกีารพบเพลีย้กระโดด 
Megamelus scutellaris (Hemiptera: Delphacidae) ในอาร์เจนตินา เมื่อเดอืนเมษายน ค.ศ. 2006 น าเข้าไป
ทดสอบในด่านกกักนัที่ Fort Lauderdale รฐัฟลอรดิา พบว่ามคีวามเฉพาะเจาะจงกบัผกัตบชวาสูง และได้รบั
อนุญาตให้มกีารปลดปล่อยในภาคสนามได้เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2010 โดยปลดปล่อยเพลี้ยกระโดด        
M. scutellaris มากกว่า 73,000 ตวั ในเวลา 2-3 ปี ใน 10 จุดปลดปล่อย และพบว่าสามารถตัง้รกรากได้ดแีละ
แพร่กระจายกว้างขึ้นในพื้นที่ที่เป็นร่มเงา มากกว่าในพื้นที่ที่เป็นที่แจ้ง แต่การตรวจหา (detection) และการ
ตดิตาม (monitoring) ท าได้ยาก อนึ่งโครงการนี้ได้รบัทุนสนับสนุนมากกว่า US$300,000 หรอืประมาณเกอืบ 
10 ลา้นบาท ในการด าเนินการ 
 

การควบคุมผกัตบชวาโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ เริม่ต้นโดย USDA ในฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา ตัง้แต่
เมื่อค.ศ. 1961 (พ.ศ. 2504) โดยการส ารวจหาแมลงศตัรูธรรมชาต ิและทดสอบความปลอดภยัในอารเ์จนตนิา 
ก่อนการน าเขา้ (Center, 1994; Julien et al., 1999) จนกระทัง่ค.ศ. 1972 และ 1974 จงึมกีารน าดว้งงวงพื้นที่
ชุ่มน ้า (marsh weevils หรอื wetland weevils) สองชนิดเข้าไปใช้ควบคุมผกัตบชวาในฟลอรดิา คือด้วงงวง
ผกัตบชวาลายแตม้ (mottled water hyacinth weevil, Neochetina eichhorniae) และ ดว้งงวงผกัตบชวาลายบัง้ 
(chevroned water hyacinth weevil, Neochetina bruchi) Coleoptera: Erirhinidae) (ภาพที ่7.7) 
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มาตรา 7 ระบุว่า “ผูใ้ดพาผกัตบชวาเขา้ไปในเขตทอ้งที่ซึ่งใชพ้ระราชบญัญตันิี้กด็ ีปลูก หรอืเลี้ยง 
หรอืปล่อยใหผ้กัตบชวางอกงามในทีห่า้มตามพระราชบญัญตันิี้กด็ ีหรอืเอาผกัตบชวาทิง้ลงในแม่น ้าล าคลองหว้ย
หนองใด ๆ กด็ ีผูน้ัน้มคีวามผดิฐานลหุโทษ ต้องระวางโทษใหป้รบัครัง้หนึ่งเป็นเงนิไม่เกนิ 100 บาท หรอืจ าคุก
ไมเ่กนิเดอืนหน่ึง  หรอืทัง้ปรบัแลจ าดว้ยทัง้สองสถาน”  
          
โดยทีพ่รอ้มกนัไป มปีระกาศในหนงัสอืราชกจิจานุเบกษา ในวาระเดยีวกนัคอื 
          

ประกาศ “หา้มมใิห้บรรทุกผกัตบชวาไปในรถไฟ” เป็นความผดิฐานลหุโทษ ปรบัครัง้หน่ึงเป็นเงนิ   
ไม่เกิน 10 บาท หรอืจ าคุกครัง้หนึ่งไม่เกิน 7 วนั หรอืทัง้ปรบัแลจ าด้วยทัง้สองสถาน ลงวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2456 
 

ประกาศ “ให้ใช้พระราชบญัญตัสิ าหรบัก าจดัผกัตบชวา พ.ศ. 2456 บางเมอืง บางมณฑล” ตัง้แต่
วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2457 ในมณฑลพายพั อุดร ร้อยเอ็ด อุบล นครราชสมีา เพ็ชรบูรณ์ จนัทบุร ีปัตตานี 
ภเูกต็ นครศรธีรรมราช และ ชุมพร และ เมอืงปราณบุร ีเพช็รบุร ีและ กาญจนบุร ีในมณฑลราชบุร ี เมอืงก าแพง
เพช็ร และ ตาก ในมณฑลนครสวรรค ์ เมอืงพชิยั ในมณฑลพษิณุโลก  และ เมอืงกระบนิทร์บุร ีในมณฑลปราจนี 
ลงวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2456 และ 

 
ประกาศ “ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตัสิ าหรบัก าจดัผกัตบชวา พ.ศ. 2456 ในมณฑลนครไชยศรแีลมณฑล

กรงุเก่า” ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2459 ลงวนัที ่28 ธนัวาคม พ.ศ. 2459   
 

ประกาศ “ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตัสิ าหรบัก าจดัผกัตบชวา พ.ศ. 2456 ในจงัหวดัปราจนีบุรแีละจงัหวดั
ชลบุร”ี ตัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป ลงวนัที ่26 กรกฎาคม พ.ศ. 2460  
 

ประกาศ “ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตัสิ าหรบัก าจดัผกัตบชวา พ.ศ. 2456 ในจงัหวดัอุทยัธานี” ตัง้แต่บดันี้
เป็นตน้ไป ลงวนัที ่15 ตุลาคม พ.ศ. 2460  
 

ประกาศ “ให้ใช้พระราชบญัญตัสิ าหรบัก าจดัผกัตบชวา พ.ศ. 2456 ในจงัหวดันครสวรรค์ จงัหวดั
ชยันาท” ตัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป ลงวนัที ่10 พฤษภาคม พ.ศ. 2461 และ  
 

ประกาศ “ให้ใช้พระราชบญัญตัิส าหรบัก าจดัผกัตบชวา พ.ศ. 2456 ในมณฑลกรุงเทพฯ จงัหวดั
ราชบุร ี จงัหวดัสมทุรสงคราม จงัหวดัฉะเชงิเทรา จงัหวดันครนายก จงัหวดัพษิณุโลก จงัหวดัสวรรคโลก จงัหวดั
สุโขทยั และจงัหวดัพจิติร ” ตัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป ลงวนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2463   
 

แต่ทัง้ ๆ ทีม่บีทลงโทษการก าหนดโทษการปลูก การเลีย้ง การขนส่ง การทิง้ลงแหล่งน ้า ฯลฯ เป็น
ความผดิลหุโทษ ปรบัหรอืจ าคุก หรอืทัง้ปรบัทัง้จ า ในพระราชบญัญตัฉิบบันี้ ซึ่งถงึปัจจุบนัมอีายุกว่า 100 ปี 
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มาแล้วก็ตาม แต่ไม่พบหลกัฐานว่ามกีารบงัคบัใช้ (enforcement) และ/หรอื การลงโทษ penalty) แต่อย่างใด 
จนกระทัง่มกีารยกเลิกพระราชบญัญตัิฉบบันี้ โดยการออก “พระราชบญัญัติยกเลกิกฎหมายบางฉบบัที่ไม่
เหมาะสมกบักาลปัจจุบนั พ.ศ. 2546” เพราะกฎหมายบางฉบบัไม่มกีารใช้บงัคบั เพราะใช้ไม่ได้ผล หรอืไม่มี
กรณีที่จะใช้ เพราะไม่เหมาะสมหรอืสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบนั เมื่อวนัที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2546 
ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา เมื่อวนัที ่4 พฤศจกิายน 2546 โดยพระราชบญัญตัสิ าหรบัก าจดัผกัตบชวา พ.ศ. 
2456 เป็นกฎหมายฉบบัหนึ่งในกฎหมายทัง้หมด 47 ฉบบัภายใต้พระราชบญัญตัิยกเลกิกฎหมายบางฉบบัฯ 
พ.ศ. 2546 
 

7.2.5 การควบคมุผกัตบชวาโดยชีววิธีแบบคลาสสิก 
 

Gopal (1987) รวบรวมเอกสารอ้างองิที่เกี่ยวกบัผกัตบชวามากถงึ 2,742 เรื่อง ในหนังสอื Water 
Hyacinth ซึง่หนาถงึ 471 หน้า และใหข้อ้มลูว่ามแีมลงเกอิบ 100 ชนิด ทีพ่บว่าลงท าลายผกัตบชวาในประเทศ
ต่าง ๆ และแมลงที่มกีารน ามาใชค้วบคุมผกัตบชวาที่มคีวามส าคญัที่สุดคอื ด้วงงวง Neochetina eichhorniae, 
N. bruchi ไร Orthogalumna terebranti หนอนผีเสื้อ Acigona infusellus (Haimbachia infusella) (= Xubida 
infusellus) และ Sameodes albiguttalis (= Niphograpta albiguttalis) 
 

ล่าสุด Yao (2010) และ Tipping et al. (2014) แห่ง USDA ARS รายงานว่ามกีารพบเพลีย้กระโดด 
Megamelus scutellaris (Hemiptera: Delphacidae) ในอาร์เจนตินา เมื่อเดอืนเมษายน ค.ศ. 2006 น าเข้าไป
ทดสอบในด่านกกักนัที่ Fort Lauderdale รฐัฟลอรดิา พบว่ามคีวามเฉพาะเจาะจงกบัผกัตบชวาสูง และได้รบั
อนุญาตให้มกีารปลดปล่อยในภาคสนามได้เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2010 โดยปลดปล่อยเพลี้ยกระโดด        
M. scutellaris มากกว่า 73,000 ตวั ในเวลา 2-3 ปี ใน 10 จุดปลดปล่อย และพบว่าสามารถตัง้รกรากได้ดแีละ
แพร่กระจายกว้างขึ้นในพื้นที่ที่เป็นร่มเงา มากกว่าในพื้นที่ที่เป็นที่แจ้ง แต่การตรวจหา (detection) และการ
ตดิตาม (monitoring) ท าได้ยาก อนึ่งโครงการนี้ได้รบัทุนสนับสนุนมากกว่า US$300,000 หรอืประมาณเกอืบ 
10 ลา้นบาท ในการด าเนินการ 
 

การควบคุมผกัตบชวาโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ เริม่ต้นโดย USDA ในฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา ตัง้แต่
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ชุ่มน ้า (marsh weevils หรอื wetland weevils) สองชนิดเข้าไปใช้ควบคุมผกัตบชวาในฟลอรดิา คือด้วงงวง
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ภาพท่ี 7.7  ดว้งงวงผกัตบชวาลายแตม้ (Mottled water hyacinth weevil, Neochetina eichhorniae) (ขวา)     
และดว้งงวงผกัตบชวาลายบัง้ (Chevroned water hyacinth weevil, N. bruchi (ซา้ย)                    

 
อนึ่ง ในอดตีจนกระทัง่ในช่วงต้นทศวรรษ 1990s ดว้งงวงพืน้ทีชุ่่มน ้า (marsh weevils) ถูกจดัทาง

อนุกรมวธิาน ให้อยู่ในวงศ์  Curculionidae และ วงศ์ย่อย Erirhininae ซึ่งต่อมาได้ถูกยกสถานภาพเป็นวงศ์ 
Erirhinidae  ดงันัน้ ในปัจจุบนั ด้วงงวงพื้นที่ชุ่มน ้าในหลายสกุลเช่น Bagous, Cyrtobagous และ Neochetina 
จะถูกจดัให้อยู่ในวงศ์ Erirhinidae (Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999) และจนถึงในปัจจุบนั มกีารน าด้วงงวง
ผกัตบชวาทัง้สองชนิดนี้ เขา้ไปใชป้ลดปล่อยในภาคสนาม เพื่อการควบคุมผกัตบชวาในมากกว่าใน 33 ประเทศ 
(Julien & Griffiths, 1998) 
 

มีการน า N. eichhorniae ที่น าเข้าจากอาร์เจนตินาเมื่อค.ศ.1972 ผ่านฟลอริดาเข้าไปใช้ใน
แอฟริกาใต้ (ค.ศ. 1974) ออสเตรเลีย (ค.ศ.1975) ประเทศไทยและฟิจ ิ (ค.ศ.1977) ซูดาน (ค.ศ. 1978) 
อนิโดนีเซยี (ค.ศ.1979) ผ่านออสเตรเลยี เขา้ไปใชใ้นอนิเดยี (ค.ศ.1983) ฯลฯ และผ่านประเทศไทย เขา้ไปใชใ้น
สหภาพพม่า (ค.ศ.1980) ศรีลังกา (ค.ศ.1980, 2005, 2014) อินเดียและมาเลเซีย (ค.ศ.1983) เวียดนาม       
(ค.ศ.1984, 1990) ฟิลิปปินส์ ประเทศจีน และไต้หวัน (ค.ศ.1992, 1994) และ N. bruchi ที่น าเข้าจาก
อารเ์จนตนิา เมื่อ ค.ศ.1974 ผ่านฟลอรดิา เขา้ไปใชใ้นปานามา (ค.ศ. 1977) ซูดาน  (ค.ศ.1979) อนิเดยี (ค.ศ.
1984) แอฟรกิาใตแ้ละฮอนดรูสั (ค.ศ. 1989) ซมิบบัเวและออสเตรเลยี (ค.ศ.1990) เมก็ซโิก (ค.ศ.1995) ประเทศ
จนี (ค.ศ.1996) ฯลฯ ผ่านออสเตรเลยี เข้ามาใช้ในประเทศไทย (ค.ศ.1991) มาเลเซยี และ เบนิน (ค.ศ.1992) 
ปาปัวนิวกนิีและอูกนัดา (ค.ศ.1993) เคนยา และ ไนจเีรยี (ค.ศ.1995) อนิโดนีเซยี (ค.ศ.1996) และผ่านประเทศ
ไทย เขา้ไปใชใ้นฟิลปิปินส ์และประเทศจนี (ค.ศ.1992) ไตห้วนั (ค.ศ.1993) เวยีดนาม (ค.ศ.1996) และศรลีงักา 
(ค.ศ. 2005, 2014)     
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Julien et al. (1999) รวบรวมรายละเอยีดทางวงจรชวีติ ชวีวทิยา ลกัษณะการท าลาย การทดสอบ
พชือาศยั การน าเขา้ไปใชค้วบคุมผกัตบชวาในประเทศต่าง ๆ การเพาะเลีย้ง การปลดปล่อยภาคสนาม เทคนิค
การตดิตาม และการประเมนิผลของการควบคุมผกัตบชวาโดยชวีวธิโีดยดว้งงวงผกัตบชวาทัง้สองชนิด ตลอดจน
ความแตกต่างระหว่างดว้งงวง N. eichhorniae และ N. bruchi เพราะถงึแมว้่าดว้งงวงผกัตบชวาทัง้สองชนิดจะมี
ความคลา้ยคลงึกนัมากทางสณัฐานวทิยาหรอืรปูรา่ง วงจรชวีติ และอุปนิสยั แต่จะมขีอ้แตกต่างทีส่ าคญัคอืขนาด
ของตวัเตม็วยัของ N. bruchi จะใหญ่และหนกักว่า N. eichhorniae ลายปีกของ N. bruchi จะสัน้และรอ่งระหว่าง
ลายจะกว้างและเป็นรูปตวั V แต่ใน N. eichhorniae ลายปีกจะเป็นแนวยาวโดยตลอดและร่องระหว่างลายจะ
แคบกว่า ใน N. bruchi จะเหน็ลายตวั V ไดช้ดัในตวัเตม็วยัทีอ่อกมาใหม ่ซึง่จะเลอืนหายไปเมือ่แก่ตวั วงจรชวีติ
ของ N. eichhorniae จะยาวกว่าของ N. bruchi และในด้านคุณค่าทางอาหารของผกัตบชวา N. bruchi จะชอบ
ผกัตบชวาที่มคีุณค่าทางอาหารสูง ส่วน N. eichhorniae จะสามารถอยู่ได้ดถีงึแมว้่าผกัตบชวานัน้มคีุณค่าทาง
อาหารทีต่ ่า ดงันัน้ เราจะพบประชากรของ N. bruchi ในผกัตบชวาทีเ่จรญิเตบิโตอยู่ใกลเ้คยีงกบัชุมชน เพราะ
ผกัตบชวาในพืน้ทีเ่หล่านัน้จะมคีุณค่าทางอาหารสูงกว่าผกัตบชวา ในพืน้ทีท่ีห่่างไกลจากชุมชน ซึง่ประชากรที่
พบส่วนใหญ่จะเป็น N. eichhorniae  ส่วนการท าลายผกัตบชวาจะไม่แตกต่างกนั โดยตวัหนอนทัง้สามวยัจะ
เจาะและกดักนิหน่อและเหง้าของผกัตบอยู่ภายใน แต่ตวัเต็มวยัจะแทะเล็มผวิใบเป็นจุดแต้มบนใบที่เห็นได้
ชดัเจน (ภาพที ่7.8) 
 

 
 

ภาพท่ี 7.8  ลกัษณะการท าลายผกัตบชวาโดยตวัหนอนและตวัเตม็วยัของดว้งงวงผกัตบ                             
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7.2.6. การควบคมุผกัตบชวาโดยชีววิธีในประเทศไทย   
 

การควบคุมผกัตบชวาโดยชวีวธิใีนประเทศไทย เริม่ต้นเมื่อ พ.ศ. 2517 โดยในเบื้องต้นท าการ
ส ารวจศัตรูธรรมชาติของผักตบชวาที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย  พบตัก๊แตน Atractomorpha crenulata, 
Gesonula mundata laosana, Gesonula punctifrons และ Oxya minima (Orthoptera: Acrididae) และพบว่า
ตัก๊แตน G. punctifrons ลงกดักนิใบเผอืก (Colocasia esculenta) บอน (C. schomburgkii) และผกับุง้ (Ipomoea 
aquatica) บา้งแต่ไม่รุนแรงนัก (อนิทวฒัน์ บุรคี า และ บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2523) หนอนกระทู ้Spodoptera 
mauritia และ  S.  litura (Lepidoptera:  Noctuidae)  และ  หนอนหาง  Hippotion echechus (Lepidoptera: 
Sphingidae) ลงกดักินใบผกัตบชวา โดยพบว่าหนอนหางลงกินใบของผกัตบไทย Monochoria hastata และ     
M.  vaginalis ด้วย (Napompeth, 1982, 1984; Napompeth et al. , 1977; Waterhouse, 1987)   และไรแดง 
Tetranychus sp. ซึ่งต่อมา อญัชล ีสวาสดิธ์รรม (2541) จ าแนกตวัอย่างที่พบในผกัตบชวาใน จ.ปทุมธานี ว่า
เป็น Tetranychus hydrangea (Acari: Tetranychidae) ซึ่งเป็นไรศัตรูพืชที่ส าคัญของสตรอเบอรีและพืช
เศรษฐกจิอกีหลายชนิด และเป็นที่รูก้นัอย่างกว้างขวางว่าพชืน ้าในวงศ์ Pontederiaceae จะมไีรหลายชนิดใช้
เป็นพชือาศยั (A.D. Wright, pers. com.) แต่แมลงและไรศตัรพูชืเหล่านี้ทีพ่บในการส ารวจ ไมม่คีวามส าคญัและ
คุณสมบัติเพียงพอที่จะน ามาใช้ประโยชน์ได้ กับพบเชื้อราโรคพืชบางชนิด คือ Alternaria eichhorniae, 
Myrothecium roridum และ Rhizoctonia solanii ลงท าลายผักตบในระยะแก่ (senescence) บ้างพอสมควร 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้ามตีัก๊แตน G. punctifrons ลงกัดกินใบผกัตบอยู่ด้วย แต่เชื้อราเหล่านี้ไม่แสดงให้เห็น
ศกัยภาพ ที่จะน ามาใช้ควบคุมผกัตบชวาโดยชวีวธิไีด ้จงึจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาแมลงศตัรูธรรมชาต ิที่อาจมี
การใชป้ระโยชน์อยูแ่ลว้ในต่างประเทศ น าเขา้มาใชค้วบคุมผกัตบชวาโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิในประเทศไทย 
 

การควบคุมผกัตบชวาโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิในประเทศไทย เริม่ต้นโดยการน าดว้งงวงผกัตบชวา
ลายแต้ม N. eichhorniae จากอารเ์จนตินา ผ่านฟลอรดิาเขา้มาในประเทศไทย ครัง้แรกเมื่อค.ศ. 1977 (พ.ศ. 
2520) และครัง้ทีส่องเมือ่ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) ภายใตโ้ครงการรว่มมอืกบั Dr. George E. Allen, USDA-ARS 
Florida Biocontrol Lab, Gainesville, Florida แ ล ะ  Dr.  Gary Buckingham แห่ ง  University of Florida, 
Gainesville, Florida และเริม่ท าการปลดปล่อยในภาคสนามเมือ่ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) 
 

ในขณะนัน้ เมื่อ พ.ศ. 2523 ภายใต้รฐับาลของพลเอกเปรม ตณิสูลานนท์ มกีารจดัตัง้ “โครงการ
สรา้งงานในชนบท (กสช.)” และมกีารตัง้คณะท างานเฉพาะกจิเพื่อการปราบศตัรพูชืทางการเกษตร มนีายด ารง 
ลทัธพพิฒัน์  รมว. กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ พลงังาน เป็นประธาน และ ดร.เสนาะ อุณากูลเป็น
เลขานุการ โดยเน้นศตัรพูชืทางการเกษตรทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิสงู 3 ชนิด คอื ผกัตบชวา  ไมยราบยกัษ์  
และหนูนา ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยอธบิดขีองกรมต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น กรม
วชิาการเกษตร กรมส่งเสรมิการเกษตร กรมประมง กรมชลประทาน ฯลฯ และศูนย์วจิยัควบคุมศตัรูพชืโดย
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ชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มมีตใิห้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ร่วมมอืกนัในการด าเนินงานการ
ควบคุมศตัรพูชืทัง้ 3 ชนิดดงักล่าว  
 

ในส่วนของการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธี ศูนย์วิจยัควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการด าเนินงานมาก่อนแล้ว โดยได้น าด้วงงวงผักตบชวาลายแต้ม                         
N. eichhorniae เขา้มาจากประเทศอารเ์จนตนิาผ่านฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา เขา้มาตัง้แต่เมื่อ ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 
2520) (Napompeth, 1989, 1990, 1994; Julien & Griffiths, 1998; Julien et al., 1999; Winston et al., 2014) 
และ ได้ปลดปล่อยด้วงงวงชนิดนี้ตัง้แต่ พ.ศ. 2520 จนสามารถตัง้รกรากและแพร่ขยายพนัธุ์ได้ด ีในบ่อน ้าที่มี
ผกัตบชวาในบรเิวณมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรท์ี่บางเขน บงึมกักะสนัแถบสถานีรถไฟมกักะสนั ประตูน ้า และ  
บงึน ้าแถบย่านพหลโยธนิ เขตจตุจกัร ซึ่งปัจจุบนัถูกถม และมกีารก่อสรา้งเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ 
(จตุจกัร) หรอื สถานีขนส่งหมอชติใหม ่หรอื หมอชติ 2 และ ตลาดนดัจตุจกัร ไปแลว้ 
 

เมื่อมกีารตัง้รกรากไดด้แีลว้ มกีารเพาะเลีย้งขยายปรมิาณ และปลดปล่อยในภาคสนาม ดว้ยความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีกับกรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มหาวทิยาลยัขอนแก่น และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ท าใหด้ว้งงวง N. eichhorniae ที่
น าเขา้มา สามารถตัง้รกรากไดด้ ีขยายพนัธุ ์และแพร่กระจายอยู่ทัว่ประเทศ ช่วยในการควบคุมผกัตบชวาได้ดี
ในระดบัหนึ่ง แต่ไม่เป็นทีรู่ก้นัอย่างกวา้งขวาง โดยทัง้นักการเมอืง ผูบ้รหิาร นักวชิาการ และสาธารณชนทัว่ไป 
(บรรพต ณ ป้อมเพชร , pers. com.; 2521, 2524, 2525, 2528a, b; Napompeth, 1982, 1989, 1990, 1994; 
Julien & Griffiths, 1998; Winston et al., 2014; Napompeth & Saengyot, 2018; Saengyot, 2018) ถึงแม้ว่า
จะมเีอกสารเผยแพร่ เอกสารวิชาการ และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานการควบคุมผกัตบชวาใน
ประเทศไทยในสื่อต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น บรรพต ณ ป้อมเพชร (2520, 2525) บรรพต ณ ป้อมเพชร และ 
โกศล เจรญิสม (2521) บรรพต ณ ป้อมเพชร และคณะ (2522) ววิฒัน์ เสอืสะอาด และ บรรพต ณ ป้อมเพชร 
(2525) ววิฒัน์ เสอืสะอาด และ คณะ (2522) และ อนิทวฒัน์ บุรคี า และ บรรพต ณ ป้อมเพชร (2523) เกี่ยวกบั
การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิใีนประเทศไทย ตลอดจน นิรนาม (2534) เทคโนฯ-เกษตร เรื่อง “งานชวีนิทรยีไ์ทย
รดุหน้า พรอ้มใหค้วามช่วยเหลอืประเทศพฒันาแลว้” นิรนาม (2535) เรือ่ง “งานก าจดัผกัตบชวาโดยวธิขีอง ดร.
บรรพต ณ ป้อมเพชร” นิรนาม (2536) เรื่อง “ผกัตบชวาพะเยาดอ้ยคุณภาพ ชาวบา้นช ้า 1 ปี เสยีเงนิ 8 แสน” 
Trakullertsathien (1996a) เรือ่ง “The big, bug battle,” Bangkok Post Outlook และ Trakullertsathien (1996b) 
เรอืง “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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7.2.6. การควบคมุผกัตบชวาโดยชีววิธีในประเทศไทย   
 

การควบคุมผกัตบชวาโดยชวีวธิใีนประเทศไทย เริม่ต้นเมื่อ พ.ศ. 2517 โดยในเบื้องต้นท าการ
ส ารวจศัตรูธรรมชาติของผักตบชวาที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย  พบตัก๊แตน Atractomorpha crenulata, 
Gesonula mundata laosana, Gesonula punctifrons และ Oxya minima (Orthoptera: Acrididae) และพบว่า
ตัก๊แตน G. punctifrons ลงกดักนิใบเผอืก (Colocasia esculenta) บอน (C. schomburgkii) และผกับุง้ (Ipomoea 
aquatica) บา้งแต่ไม่รุนแรงนัก (อนิทวฒัน์ บุรคี า และ บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2523) หนอนกระทู ้Spodoptera 
mauritia และ  S.  litura (Lepidoptera:  Noctuidae)  และ  หนอนหาง  Hippotion echechus (Lepidoptera: 
Sphingidae) ลงกดักินใบผกัตบชวา โดยพบว่าหนอนหางลงกินใบของผกัตบไทย Monochoria hastata และ     
M.  vaginalis ด้วย (Napompeth, 1982, 1984; Napompeth et al. , 1977; Waterhouse, 1987)   และไรแดง 
Tetranychus sp. ซึ่งต่อมา อญัชล ีสวาสดิธ์รรม (2541) จ าแนกตวัอย่างที่พบในผกัตบชวาใน จ.ปทุมธานี ว่า
เป็น Tetranychus hydrangea (Acari: Tetranychidae) ซึ่งเป็นไรศัตรูพืชที่ส าคัญของสตรอเบอรีและพืช
เศรษฐกจิอกีหลายชนิด และเป็นที่รูก้นัอย่างกว้างขวางว่าพชืน ้าในวงศ์ Pontederiaceae จะมไีรหลายชนิดใช้
เป็นพชือาศยั (A.D. Wright, pers. com.) แต่แมลงและไรศตัรพูชืเหล่านี้ทีพ่บในการส ารวจ ไมม่คีวามส าคญัและ
คุณสมบัติเพียงพอที่จะน ามาใช้ประโยชน์ได้ กับพบเชื้อราโรคพืชบางชนิด คือ Alternaria eichhorniae, 
Myrothecium roridum และ Rhizoctonia solanii ลงท าลายผักตบในระยะแก่ (senescence) บ้างพอสมควร 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้ามตีัก๊แตน G. punctifrons ลงกัดกินใบผกัตบอยู่ด้วย แต่เชื้อราเหล่านี้ไม่แสดงให้เห็น
ศกัยภาพ ที่จะน ามาใช้ควบคุมผกัตบชวาโดยชวีวธิไีด ้จงึจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาแมลงศตัรูธรรมชาต ิที่อาจมี
การใชป้ระโยชน์อยูแ่ลว้ในต่างประเทศ น าเขา้มาใชค้วบคุมผกัตบชวาโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิในประเทศไทย 
 

การควบคุมผกัตบชวาโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิในประเทศไทย เริม่ต้นโดยการน าดว้งงวงผกัตบชวา
ลายแต้ม N. eichhorniae จากอารเ์จนตินา ผ่านฟลอรดิาเขา้มาในประเทศไทย ครัง้แรกเมื่อค.ศ. 1977 (พ.ศ. 
2520) และครัง้ทีส่องเมือ่ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) ภายใตโ้ครงการรว่มมอืกบั Dr. George E. Allen, USDA-ARS 
Florida Biocontrol Lab, Gainesville, Florida แ ล ะ  Dr.  Gary Buckingham แห่ ง  University of Florida, 
Gainesville, Florida และเริม่ท าการปลดปล่อยในภาคสนามเมือ่ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) 
 

ในขณะนัน้ เมื่อ พ.ศ. 2523 ภายใต้รฐับาลของพลเอกเปรม ตณิสูลานนท์ มกีารจดัตัง้ “โครงการ
สรา้งงานในชนบท (กสช.)” และมกีารตัง้คณะท างานเฉพาะกจิเพื่อการปราบศตัรพูชืทางการเกษตร มนีายด ารง 
ลทัธพพิฒัน์  รมว. กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ พลงังาน เป็นประธาน และ ดร.เสนาะ อุณากูลเป็น
เลขานุการ โดยเน้นศตัรพูชืทางการเกษตรทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิสงู 3 ชนิด คอื ผกัตบชวา  ไมยราบยกัษ์  
และหนูนา ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยอธบิดขีองกรมต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น กรม
วชิาการเกษตร กรมส่งเสรมิการเกษตร กรมประมง กรมชลประทาน ฯลฯ และศูนย์วจิยัควบคุมศตัรูพชืโดย
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ชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มมีตใิห้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ร่วมมอืกนัในการด าเนินงานการ
ควบคุมศตัรพูชืทัง้ 3 ชนิดดงักล่าว  
 

ในส่วนของการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธี ศูนย์วิจยัควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการด าเนินงานมาก่อนแล้ว โดยได้น าด้วงงวงผักตบชวาลายแต้ม                         
N. eichhorniae เขา้มาจากประเทศอารเ์จนตนิาผ่านฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา เขา้มาตัง้แต่เมื่อ ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 
2520) (Napompeth, 1989, 1990, 1994; Julien & Griffiths, 1998; Julien et al., 1999; Winston et al., 2014) 
และ ได้ปลดปล่อยด้วงงวงชนิดนี้ตัง้แต่ พ.ศ. 2520 จนสามารถตัง้รกรากและแพร่ขยายพนัธุ์ได้ด ีในบ่อน ้าที่มี
ผกัตบชวาในบรเิวณมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรท์ี่บางเขน บงึมกักะสนัแถบสถานีรถไฟมกักะสนั ประตูน ้า และ  
บงึน ้าแถบย่านพหลโยธนิ เขตจตุจกัร ซึ่งปัจจุบนัถูกถม และมกีารก่อสรา้งเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ 
(จตุจกัร) หรอื สถานีขนส่งหมอชติใหม ่หรอื หมอชติ 2 และ ตลาดนดัจตุจกัร ไปแลว้ 
 

เมื่อมกีารตัง้รกรากไดด้แีลว้ มกีารเพาะเลีย้งขยายปรมิาณ และปลดปล่อยในภาคสนาม ดว้ยความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีกับกรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มหาวทิยาลยัขอนแก่น และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ท าใหด้ว้งงวง N. eichhorniae ที่
น าเขา้มา สามารถตัง้รกรากไดด้ ีขยายพนัธุ ์และแพร่กระจายอยู่ทัว่ประเทศ ช่วยในการควบคุมผกัตบชวาได้ดี
ในระดบัหน่ึง แต่ไม่เป็นทีรู่ก้นัอย่างกวา้งขวาง โดยทัง้นักการเมอืง ผูบ้รหิาร นักวชิาการ และสาธารณชนทัว่ไป 
(บรรพต ณ ป้อมเพชร , pers. com.; 2521, 2524, 2525, 2528a, b; Napompeth, 1982, 1989, 1990, 1994; 
Julien & Griffiths, 1998; Winston et al., 2014; Napompeth & Saengyot, 2018; Saengyot, 2018) ถึงแม้ว่า
จะมเีอกสารเผยแพร่ เอกสารวิชาการ และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานการควบคุมผกัตบชวาใน
ประเทศไทยในสื่อต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น บรรพต ณ ป้อมเพชร (2520, 2525) บรรพต ณ ป้อมเพชร และ 
โกศล เจรญิสม (2521) บรรพต ณ ป้อมเพชร และคณะ (2522) ววิฒัน์ เสอืสะอาด และ บรรพต ณ ป้อมเพชร 
(2525) ววิฒัน์ เสอืสะอาด และ คณะ (2522) และ อนิทวฒัน์ บุรคี า และ บรรพต ณ ป้อมเพชร (2523) เกี่ยวกบั
การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิใีนประเทศไทย ตลอดจน นิรนาม (2534) เทคโนฯ-เกษตร เรื่อง “งานชวีนิทรยีไ์ทย
รดุหน้า พรอ้มใหค้วามช่วยเหลอืประเทศพฒันาแลว้” นิรนาม (2535) เรือ่ง “งานก าจดัผกัตบชวาโดยวธิขีอง ดร.
บรรพต ณ ป้อมเพชร” นิรนาม (2536) เรื่อง “ผกัตบชวาพะเยาดอ้ยคุณภาพ ชาวบา้นช ้า 1 ปี เสยีเงนิ 8 แสน” 
Trakullertsathien (1996a) เรือ่ง “The big, bug battle,” Bangkok Post Outlook และ Trakullertsathien (1996b) 
เรอืง “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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ส่วนการตดิตามประเมนิผล การตัง้รกรากและแพร่ขยายในพื้นที่ที่มกีารปลดปล่อยท าได้ง่าย โดย
การดรูอยแผลการแทะกดักนิใบ โดยดว้งงวงตวัเตม็วยั เป็นจดุ ๆ ทรงกลมดา้นบนของใบ ทีเ่ป็นจดุประอยู่ทัว่ใบ
ผกัตบชวา และเหน็ไดช้ดัดว้ยตาเปล่า โดยดว้งตวัเตม็วยัจะออกมาแทะกนิผวิใบ ในตอนกลางคนื แต่จะซ่อนตวั
อยู่ในระดบัผวิน ้าตามโคนใบและซอกใบทีต่ดิกบัเหงา้ ส่วนตวัหนอนของดว้ง จะกดักนิอยู่ในเหงา้ทีโ่คนใบ ช่วย
ยบัยัง้การแตกหน่อ และเป็นการลดการขยายพนัธุข์องผกัตบชวาดว้ย  

 
7.2.6 แมลงศตัรธูรรมชาติของผกัตบชวาท่ีน าเข้ามาใช้ในประเทศไทย 

 
หลังจากการประชุ ม  International Conference on Water Hyacinth จัด โดย UN Environmental 

Program (UNDP) ณ เมอืง Hyderabad ประเทศอินเดีย ระหว่างวนัที่ 7-11 กุมภาพนัธ์ 1983 (พ.ศ. 2526) 
(Thyagarajan, 1984) มีการร่วมมือกับ ACIAR (Australian Center of International Agricultural Research) 
น าเขา้ด้วงงวงผกัตบชวาลายบัง้ N. bruchi จากอารเ์จนตนิา ผ่านฟลอรดิา และออสเตรเลยี เขา้มาในประเทศ
ไทย 3 ครัง้ เมื่อ ค.ศ. 1990, 1991 และ 1992 (พ.ศ. 2533, 2534 และ 2535) และแมลงศตัรูผกัตบชวาอีก 3 
ชนิด คอื ผเีสือ้ผกัตบชวา (water hyacinth moth, Niphograpta albiguttalis) เมือ่ ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) ผเีสือ้
หนอนเจาะล าต้นผักตบชวา (water hyacinth stalk borer, Xubida infusellus) เมื่อ ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540)  
และ มวนผกัตบชวา (water hyacinth mirid, Eccritotarsus catarinensis) เมือ่ ค.ศ. 1997 และ1998 (พ.ศ. 2540 
และ 2541) และรวมกบัด้วงงวงผกัตบชวาลายแต้ม N. eichhorniae ที่ได้น าเข้ามาก่อนแล้วตัง้แต่ ค.ศ. 1977 
(พ.ศ. 2520) เป็นการน าแมลงศตัรผูกัตบชวาเขา้มาใชใ้นประเทศไทย รวมทัง้หมด 5 ชนิด ซึง่มกีารด าเนินการ
ตามระเบยีบการหรอืพธิกีารด าเนินงานการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ี(Protocol for Biological Control of weed 
Programs) (ดบูทที ่5) และปลดปล่อยในภาคสนามทัว่ประเทศ ตามรายละเอยีดต่อไปนี้ 
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7.2.7.1 ด้วงงวงผกัตบชวาลายแต้ม                                                                                                                  
(Mottled water hyacinth weevil, Neochetina  eichhorniae)  

7.2.7.2 ด้วงงวงผกัตบชวาลายบัง้ (Chevroned water hyacinth weevil, Neochetina bruchi) 
 

ก. การเพาะเลี้ยงเพ่ิมปริมาณด้วงงวงผกัตบชวา  
 

เริม่ต้นโดยการเพาะเลี้ยงในโรงเลี้ยงแมลง Insectary) เพื่อทดสอบความเฉพาะเจาะจงพืชอาศยั 
(host specificity test) ตัง้แต่การน าด้วงงวงผกัตบชวาลายแต้ม (N. eichhorniae) เขา้มาเมื่อ พ.ศ. 2520 และ
เมื่อทดสอบเรยีบรอ้ยแลว้ น าไปเพาะเลีย้งขยายปรมิาณ ในบ่อน ้าในบรเิวณศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีนิท
รยีแ์ห่งชาต ิสระน ้าในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน และในพืน้ทีร่ายรอบทีม่ผีกัตบชวา เพื่อใหด้ว้งงวงตัง้
รกรากและขยายปรมิาณประชากร ใหสู้งเพยีงพอ แลว้เกบ็รวบรวมดว้งงวงเหล่านัน้ ทัง้ในระยะตวัหนอนทีเ่จาะ
และกดักินอยู่ในเหง้า ดกัแด้ที่ใช้รากผกัตบชวาห่อตวัท าเป็นรงัดกัแด้ติดอยู่กบัราก และด้วงงวงตวัเต็ม ไป
ปลดปล่อยเพิม่เตมิตามแหล่งน ้าต่าง ๆ ทีม่ผีกัตบชวาในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล เพื่อใหเ้ป็น “แหล่งส ารองดว้ง
งวงผกัตบชวา” (water hyacinth weevil reservoir) ส าหรบัเกบ็รวบรวมดว้งงวงจากแหล่งส ารองดว้งงวงเหล่าน้ี 
น าไปปลดปล่อยต่อไปในแต่ละภูมภิาค โดยเลอืกสถานที่ที่เหมาะสมให้เ ป็น “แหล่งส ารองด้วงงวงผกัตบชวา”     
ในภาคเหนือ ทีก่ว๊านพะเยา จ.พะเยา ในภาคกลาง ทีบ่งึบอระเพด็ จ.นครสวรรค ์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ที่
อ่างเก็บน ้าหนองกองแก้ว อ. ชนบท จ. ขอนแก่น และ หนองหาร อ. เมอืง จ. สกลนคร และในภาคใต้ ที่ทะเล
น้อย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง เพื่อใชเ้ป็นแหล่งส ารองดว้งงวง ส าหรบัการเกบ็และรวบรวม เพื่อน าไปปลดปล่อยใน
แหล่งน ้าในจงัหวดัต่าง ๆ ในแต่ละภมูภิาค ใหด้ว้งงวงผกัตบชวาแพรก่ระจายออกไปทัว่ประเทศ 

 
ข. การปลดปล่อยด้วงงวงผกัตบชวา  

 

การปลดปล่อยด้วงงวงผกัตบชวาทัง้สองชนิดในภาคสนาม ตามแหล่งน ้าธรรมชาติและแหล่งน ้า
สาธารณะ ตามจุดและสถานทีต่่าง ๆ ทีม่ผีกัตบชวาทัว่ประเทศ เป็นการใชแ้นวทางของ “นักกฏีวทิยาขา้งถนน” 
(roadside entomologist) (บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers. com.) กล่าวคอืยดึการปลดปล่อยในแม่น ้า ล าน ้า หรอื 
ห้วย หนอง คลอง บงึ หรอื อ่างเก็บน ้า หรอื บ่อยมื (borrow pits) และแหล่งน ้าขนาดต่าง ๆ ตามสองขา้งทาง
หลวงแผ่นดนิ ทีเ่ป็นทางหลวงหลกั ทางหลวงรอง ทางหลวงทอ้งถิน่ ถนน และ เสน้ทางอื่น ๆ ในสภาพทีส่ามารถ
เขา้ถงึได ้ทีพ่บว่ามผีกัตบชวา  
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ส่วนการตดิตามประเมนิผล การตัง้รกรากและแพร่ขยายในพื้นที่ที่มกีารปลดปล่อยท าได้ง่าย โดย
การดรูอยแผลการแทะกดักนิใบ โดยดว้งงวงตวัเตม็วยั เป็นจดุ ๆ ทรงกลมดา้นบนของใบ ทีเ่ป็นจดุประอยู่ทัว่ใบ
ผกัตบชวา และเหน็ไดช้ดัดว้ยตาเปล่า โดยดว้งตวัเตม็วยัจะออกมาแทะกนิผวิใบ ในตอนกลางคนื แต่จะซ่อนตวั
อยู่ในระดบัผวิน ้าตามโคนใบและซอกใบทีต่ดิกบัเหงา้ ส่วนตวัหนอนของดว้ง จะกดักนิอยู่ในเหงา้ทีโ่คนใบ ช่วย
ยบัยัง้การแตกหน่อ และเป็นการลดการขยายพนัธุข์องผกัตบชวาดว้ย  
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หลังจากการประชุ ม  International Conference on Water Hyacinth จัด โดย UN Environmental 

Program (UNDP) ณ เมอืง Hyderabad ประเทศอินเดีย ระหว่างวนัที่ 7-11 กุมภาพนัธ์ 1983 (พ.ศ. 2526) 
(Thyagarajan, 1984) มีการร่วมมือกับ ACIAR (Australian Center of International Agricultural Research) 
น าเขา้ด้วงงวงผกัตบชวาลายบัง้ N. bruchi จากอารเ์จนตนิา ผ่านฟลอรดิา และออสเตรเลยี เขา้มาในประเทศ
ไทย 3 ครัง้ เมื่อ ค.ศ. 1990, 1991 และ 1992 (พ.ศ. 2533, 2534 และ 2535) และแมลงศตัรูผกัตบชวาอีก 3 
ชนิด คอื ผเีสือ้ผกัตบชวา (water hyacinth moth, Niphograpta albiguttalis) เมือ่ ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) ผเีสือ้
หนอนเจาะล าต้นผักตบชวา (water hyacinth stalk borer, Xubida infusellus) เมื่อ ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540)  
และ มวนผกัตบชวา (water hyacinth mirid, Eccritotarsus catarinensis) เมือ่ ค.ศ. 1997 และ1998 (พ.ศ. 2540 
และ 2541) และรวมกบัด้วงงวงผกัตบชวาลายแต้ม N. eichhorniae ที่ได้น าเข้ามาก่อนแล้วตัง้แต่ ค.ศ. 1977 
(พ.ศ. 2520) เป็นการน าแมลงศตัรผูกัตบชวาเขา้มาใชใ้นประเทศไทย รวมทัง้หมด 5 ชนิด ซึง่มกีารด าเนินการ
ตามระเบยีบการหรอืพธิกีารด าเนินงานการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ี(Protocol for Biological Control of weed 
Programs) (ดบูทที ่5) และปลดปล่อยในภาคสนามทัว่ประเทศ ตามรายละเอยีดต่อไปนี้ 
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7.2.7.1 ด้วงงวงผกัตบชวาลายแต้ม                                                                                                                  
(Mottled water hyacinth weevil, Neochetina  eichhorniae)  

7.2.7.2 ด้วงงวงผกัตบชวาลายบัง้ (Chevroned water hyacinth weevil, Neochetina bruchi) 
 

ก. การเพาะเลี้ยงเพ่ิมปริมาณด้วงงวงผกัตบชวา  
 

เริม่ต้นโดยการเพาะเลี้ยงในโรงเลี้ยงแมลง Insectary) เพื่อทดสอบความเฉพาะเจาะจงพืชอาศยั 
(host specificity test) ตัง้แต่การน าด้วงงวงผกัตบชวาลายแต้ม (N. eichhorniae) เขา้มาเมื่อ พ.ศ. 2520 และ
เมื่อทดสอบเรยีบรอ้ยแลว้ น าไปเพาะเลีย้งขยายปรมิาณ ในบ่อน ้าในบรเิวณศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีนิท
รยีแ์ห่งชาต ิสระน ้าในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน และในพืน้ทีร่ายรอบทีม่ผีกัตบชวา เพื่อใหด้ว้งงวงตัง้
รกรากและขยายปรมิาณประชากร ใหสู้งเพยีงพอ แลว้เกบ็รวบรวมดว้งงวงเหล่านัน้ ทัง้ในระยะตวัหนอนทีเ่จาะ
และกดักินอยู่ในเหง้า ดกัแด้ที่ใช้รากผกัตบชวาห่อตวัท าเป็นรงัดกัแด้ติดอยู่กบัราก และด้วงงวงตวัเต็ม ไป
ปลดปล่อยเพิม่เตมิตามแหล่งน ้าต่าง ๆ ทีม่ผีกัตบชวาในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล เพื่อใหเ้ป็น “แหล่งส ารองดว้ง
งวงผกัตบชวา” (water hyacinth weevil reservoir) ส าหรบัเกบ็รวบรวมดว้งงวงจากแหล่งส ารองดว้งงวงเหล่านี้ 
น าไปปลดปล่อยต่อไปในแต่ละภูมภิาค โดยเลอืกสถานที่ที่เหมาะสมให้เ ป็น “แหล่งส ารองด้วงงวงผกัตบชวา”     
ในภาคเหนือ ทีก่ว๊านพะเยา จ.พะเยา ในภาคกลาง ทีบ่งึบอระเพด็ จ.นครสวรรค ์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ที่
อ่างเก็บน ้าหนองกองแก้ว อ. ชนบท จ. ขอนแก่น และ หนองหาร อ. เมอืง จ. สกลนคร และในภาคใต้ ที่ทะเล
น้อย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง เพื่อใชเ้ป็นแหล่งส ารองดว้งงวง ส าหรบัการเกบ็และรวบรวม เพื่อน าไปปลดปล่อยใน
แหล่งน ้าในจงัหวดัต่าง ๆ ในแต่ละภมูภิาค ใหด้ว้งงวงผกัตบชวาแพรก่ระจายออกไปทัว่ประเทศ 

 
ข. การปลดปล่อยด้วงงวงผกัตบชวา  

 

การปลดปล่อยด้วงงวงผกัตบชวาทัง้สองชนิดในภาคสนาม ตามแหล่งน ้าธรรมชาติและแหล่งน ้า
สาธารณะ ตามจุดและสถานทีต่่าง ๆ ทีม่ผีกัตบชวาทัว่ประเทศ เป็นการใชแ้นวทางของ “นักกฏีวทิยาขา้งถนน” 
(roadside entomologist) (บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers. com.) กล่าวคอืยดึการปลดปล่อยในแม่น ้า ล าน ้า หรอื 
ห้วย หนอง คลอง บงึ หรอื อ่างเก็บน ้า หรอื บ่อยมื (borrow pits) และแหล่งน ้าขนาดต่าง ๆ ตามสองขา้งทาง
หลวงแผ่นดนิ ทีเ่ป็นทางหลวงหลกั ทางหลวงรอง ทางหลวงทอ้งถิน่ ถนน และ เสน้ทางอื่น ๆ ในสภาพทีส่ามารถ
เขา้ถงึได ้ทีพ่บว่ามผีกัตบชวา  
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การปลดปล่อยดว้งงวงผกัตบชวา ครอบคลุมตามแหล่งน ้าของทุกจงัหวดัทีม่ผีกัตบชวาในภูมภิาคต่าง 
ๆ ของประเทศ เป็นการปลดปล่อยที่ต่อเนื่องกนั และไม่มกีารก าหนดกรอบเวลาบงัคบั โดยเริม่ต้นด้วยการ
ปลดปล่อยด้วงงวงผกัตบชวาลายแต้ม (N. eichhorniae) ที่น าเขา้มาเมื่อ พ.ศ. 2520 ตัง้แต่ พ.ศ. 2522- 2544  
ตามมาดว้ยการปลดปล่อยดว้งงวงผกัตบชวาลายบัง้ (N. bruchi) ทีน่ าเขา้มาเมื่อ พ.ศ. 2533 ตัง้แต่ พ.ศ. 2534- 
2544 พรอ้มกนัไปกบัการปลดปล่อยด้วงงวงผกัตบชวาลายแต้ม จนสามารถครอบคลุมพื้นที่การปลดปล่อยใน
แหล่งน ้าต่าง ๆ ทีส่ าคญั ทัว่ทุกภมูภิาคต่าง ๆ ของประเทศ คอื   

 
         1. ภาคเหนือตอนบน ใน จ.แมฮ่่องสอน จ.ล าพูน จ.ล าปาง จ.เชยีงใหม ่จ.เชยีงราย จ.พะเยา             

จ.น่าน จ.แพร ่และ จ.อุตรดติถ ์ 
         2. ภาคเหนือตอนล่าง ใน จ.ตาก จ.ก าแพงเพชร จ.สุโขทยั จ.พษิณุโลก จ.เพชรบูรณ์  จ.พจิติร           

จ.นครสวรรค ์และ จ.อุทยัธานี  
         3. ภาคกลาง ใน จ.สุพรรณบุร ีจ.ชยันาท จ.สงิหบ์ุร ีจ.อ่างทอง จ.พระนครศรอียธุยา จ.ลพบุร ีจ.

สระบุร ีจ.นครปฐม จ.นนทบุร ีกรุงเทพฯ จ.ปทุมธานี จ.นครนายก จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร 
และ จ.สมทุรสงคราม  

         4. ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน ใน จ.เลย จ.หนองบวัล าภ ูจ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี จ.
หนองคาย จ.บงึกาฬ จ.สกลนคร จ.นครพนม จ.กาฬสนิธุ ์และ จ.มกุดาหาร   

         5. ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนล่าง ใน จ.นครราชสมีา จ.ชยัภูม ิจ.มหาสารคาม จ.รอ้ยเอด็           
จ. ยโสธร จ. อ านาจเจรญิ จ. อุบลราชธานี จ. บุรรีมัย ์จ. สุรนิทร ์และ จ. ศรสีะเกษ  

           6. ภาคตะวนัออก ใน จ.ฉะเชงิเทรา จ.ปราจนีบุร ีจ.สระแกว้ จ.ชลบุร ีจ.ระยอง จ.จนัทบุร ีและ จ.ตราด 
         7. ภาคตะวนัตก ใน จ.กาญจนบุร ีจ.ราชบุร ีจ.เพชรบุร ีและ จ.ประจวบครีขีนัธ ์  
         8. ภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย ใน จ.ชุมพร จ.สุราษฎรธ์านี จ.นครศรธีรรมราช จ.พทัลุง จ.สงขลา จ.ปัตตานี   

จ.ยะลา และ จ.นราธวิาส    
         9. ภาคใตฝั้ง่ทะเลอนัดามนั ใน จ.ระนอง จ.พงังา จ.ภเูกต็ จ.กระบี ่จ.ตรงั และ จ.สตูล 
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การปลดปล่อยดว้งงวงผกัตบชวา Neochetina spp. ทัง้สองชนิดในภาคสนามในประเทศไทย มกีาร
ด าเนินการโดยการปลดปล่อยด้วงงวงผักตบชวาชนิดแรกคือด้วงงวงผักตบชวาลายแต้ม N. eichhorniae           
ที่น าเข้ามา 2 ครัง้ เมื่อ พ.ศ. 2520 และ พ.ศ. 2522 จ านวน 250 ตัว และ 750 ตัวไม่แยกเพศ ตามล าดับ 
เพาะเลีย้งเพิม่ปรมิาณ และปลดปล่อยลงในแหล่งน ้าในกรุงเทพฯ ก่อน เพื่อใหส้ามารถตัง้รกรากและขยายพนัธุ์
ได้เพยีงพอ ก่อนที่จะน าไปปลดปล่อยในแหล่งน ้าต่าง ๆ ของประเทศ โดยเริม่ปลดปล่อยตดิต่อกนัตัง้แต่ พ.ศ. 
2522 – 2544 เป็นเวลา 22 ปี ส่วนดว้งงวงผกัตบชวาชนิดทีส่องคอืดว้งงวงผกัตบชวาลายบัง้ N. bruchi ทีน่ าเขา้
มา 3 ครัง้ เมือ่ พ.ศ. 2533, 2534 และ 2535 จ านวน 121 ตวั ไมแ่ยกเพศ 203 ตวั เป็นตวัผู ้101 ตวั และตวัเมยี 
102 ตวั และ 1,500 ตวัไม่แยกเพศ ตามล าดบั ท าการเพาะเลีย้งเพิม่ปรมิาณ และเริม่ปลดปล่อยตดิต่อกนัตัง้แต่ 
พ.ศ. 2534 – 2544 พรอ้มกนัไปกบัด้วงงวงผกัตบชวาลายแต้ม N. eichhorniae ที่ได้ปลดปล่อยมาก่อนแล้ว ที่
ต่อเนื่องกนัเป็นเวลา 10 ปี รวมเป็นการปลดปล่อยดว้งงวงผกัตบชวา Neochetina spp. ทัง้สองชนิด ต่อเนื่องกนั
ทัง้หมดรวมเป็นเวลา 22 ปี ในแม่น ้า ล าคลอง หนอง บงึ ที่เป็นแหล่งน ้าธรรมชาตแิละแหล่งน ้าสาธารณะ และ
อ่างเกบ็น ้าหลงัเขื่อนทัง้ของกรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฝพ .) ทีส่ าคญัทุกแห่ง 
ในภาคกลาง ภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง ภาคตะวนัออกและ
ภาคใตต้อนบนและตอนล่าง  
 

นอกจากนัน้ในการปลดปล่อยบางโอกาส มผีูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศ ร่วมเดนิทางไปปลดปล่อย
ด้วย เช่น Mr.  Mic Julien จาก CSIRO Entomology, Long Pocket Laboratories, Indooroopilly, Brisbane 
ประเทศออสเตรเลยี ในการปลดปล่อยช่วงเดอืนพฤษภาคม-มถุินายน พ.ศ. 2534 ที่ อุทยานประวตัิศาสตร์
สุโขทยั  อ .เมอืง จ. สุโขทยั มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้จ. เชยีงใหม ่กว๊านพะเยา จ.พะเยา ทะเลสาบเชยีงแสน อ. เชยีง
แสน จ. เชียงรายและ อ. เชียงของ จ. เชียงราย Mr. A.D. Wright จาก CSIRO Entomology, Long Pocket 
Laboratories, Indooroopilly, Brisbane ประเทศออสเตรเลยี ในการปลดปล่อยระหว่างวนัที ่17-22 มนีาคม พ.ศ. 
2535 ที่ อุทยานประวตัิศาสตร์สุโขทยั  อ. เมอืง จ. สุโขทยั มหาวิทยาลยัแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ กว๊านพะเยา            
จ.พะเยา บงึบอระเพด็ จ. นครสวรรค ์บ่อยมืหลกักม.143 รา้นแมล่าปลาเผา ถนนสายเอเชยี อ. เมอืง จ. สงิหบ์ุร ี
บ่อยมืหลกักม.110 ถนนสายเอเชยี อ. เมอืง จ. อ่างทอง และ อ่างเกบ็น ้าคลองเพรยีว อ. เมอืง จ. สระบุร ีและ 
Mr. A.D. Wright, CSIRO Entomology, Long Pocket Laboratories, Indooroopilly, Brisbane รวมทัง้ Dr. Fred 
D.  Bennett อดีต  CIBC Director, Trinidad และ  Dr.  Richard M.  Baranowski, University of Florida, Fort 
Lauderdale, Florida ในการปลดปล่อยระหว่างวนัที่ 19-21 มกราคม พ.ศ.2535 ที่ จ.เชยีงใหม่ และ Dr. Hans 
Pag และ Dr. Mel Menguito จาก the Philippine - German GTZ Project ประเทศฟิลปิปินส ์ในการปลดปล่อย
ระหว่างวนัที ่13-17 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ทีห่นองกุดละวา้ อ. บา้นไผ่ จ. ขอนแก่น บงึสฐีาน มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
จ. ขอนแก่น และหนองหาร อ. เมอืง จ. สกลนคร และในการน้ี Dr. Hans Pag และ Dr. Mel Menguito ไดน้ าดว้ง
งวง N. eichhorniae จ านวน 1,600 ตวั และด้วงงวง N. bruchi จ านวน 600 ตวั จากประเทศไทยเข้าไปใช้ใน
ประเทศฟิลปิปินสด์ว้ย         
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การปลดปล่อยดว้งงวงผกัตบชวา ครอบคลุมตามแหล่งน ้าของทุกจงัหวดัทีม่ผีกัตบชวาในภูมภิาคต่าง 
ๆ ของประเทศ เป็นการปลดปล่อยที่ต่อเนื่องกนั และไม่มกีารก าหนดกรอบเวลาบงัคบั โดยเริม่ต้นด้วยการ
ปลดปล่อยด้วงงวงผกัตบชวาลายแต้ม (N. eichhorniae) ที่น าเขา้มาเมื่อ พ.ศ. 2520 ตัง้แต่ พ.ศ. 2522- 2544  
ตามมาดว้ยการปลดปล่อยดว้งงวงผกัตบชวาลายบัง้ (N. bruchi) ทีน่ าเขา้มาเมื่อ พ.ศ. 2533 ตัง้แต่ พ.ศ. 2534- 
2544 พรอ้มกนัไปกบัการปลดปล่อยด้วงงวงผกัตบชวาลายแต้ม จนสามารถครอบคลุมพื้นที่การปลดปล่อยใน
แหล่งน ้าต่าง ๆ ทีส่ าคญั ทัว่ทุกภมูภิาคต่าง ๆ ของประเทศ คอื   

 
         1. ภาคเหนือตอนบน ใน จ.แมฮ่่องสอน จ.ล าพูน จ.ล าปาง จ.เชยีงใหม ่จ.เชยีงราย จ.พะเยา             

จ.น่าน จ.แพร ่และ จ.อุตรดติถ ์ 
         2. ภาคเหนือตอนล่าง ใน จ.ตาก จ.ก าแพงเพชร จ.สุโขทยั จ.พษิณุโลก จ.เพชรบูรณ์  จ.พจิติร           

จ.นครสวรรค ์และ จ.อุทยัธานี  
         3. ภาคกลาง ใน จ.สุพรรณบุร ีจ.ชยันาท จ.สงิหบ์ุร ีจ.อ่างทอง จ.พระนครศรอียธุยา จ.ลพบุร ีจ.

สระบุร ีจ.นครปฐม จ.นนทบุร ีกรุงเทพฯ จ.ปทุมธานี จ.นครนายก จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร 
และ จ.สมทุรสงคราม  

         4. ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน ใน จ.เลย จ.หนองบวัล าภ ูจ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี จ.
หนองคาย จ.บงึกาฬ จ.สกลนคร จ.นครพนม จ.กาฬสนิธุ ์และ จ.มกุดาหาร   

         5. ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนล่าง ใน จ.นครราชสมีา จ.ชยัภูม ิจ.มหาสารคาม จ.รอ้ยเอด็           
จ. ยโสธร จ. อ านาจเจรญิ จ. อุบลราชธานี จ. บุรรีมัย ์จ. สุรนิทร ์และ จ. ศรสีะเกษ  

           6. ภาคตะวนัออก ใน จ.ฉะเชงิเทรา จ.ปราจนีบุร ีจ.สระแกว้ จ.ชลบุร ีจ.ระยอง จ.จนัทบุร ีและ จ.ตราด 
         7. ภาคตะวนัตก ใน จ.กาญจนบุร ีจ.ราชบุร ีจ.เพชรบุร ีและ จ.ประจวบครีขีนัธ ์  
         8. ภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย ใน จ.ชุมพร จ.สุราษฎรธ์านี จ.นครศรธีรรมราช จ.พทัลุง จ.สงขลา จ.ปัตตานี   

จ.ยะลา และ จ.นราธวิาส    
         9. ภาคใตฝั้ง่ทะเลอนัดามนั ใน จ.ระนอง จ.พงังา จ.ภเูกต็ จ.กระบี ่จ.ตรงั และ จ.สตูล 
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การปลดปล่อยดว้งงวงผกัตบชวา Neochetina spp. ทัง้สองชนิดในภาคสนามในประเทศไทย มกีาร
ด าเนินการโดยการปลดปล่อยด้วงงวงผักตบชวาชนิดแรกคือด้วงงวงผักตบชวาลายแต้ม N. eichhorniae           
ที่น าเข้ามา 2 ครัง้ เมื่อ พ.ศ. 2520 และ พ.ศ. 2522 จ านวน 250 ตัว และ 750 ตัวไม่แยกเพศ ตามล าดับ 
เพาะเลีย้งเพิม่ปรมิาณ และปลดปล่อยลงในแหล่งน ้าในกรุงเทพฯ ก่อน เพื่อใหส้ามารถตัง้รกรากและขยายพนัธุ์
ได้เพยีงพอ ก่อนที่จะน าไปปลดปล่อยในแหล่งน ้าต่าง ๆ ของประเทศ โดยเริม่ปลดปล่อยตดิต่อกนัตัง้แต่ พ.ศ. 
2522 – 2544 เป็นเวลา 22 ปี ส่วนดว้งงวงผกัตบชวาชนิดทีส่องคอืดว้งงวงผกัตบชวาลายบัง้ N. bruchi ทีน่ าเขา้
มา 3 ครัง้ เมือ่ พ.ศ. 2533, 2534 และ 2535 จ านวน 121 ตวั ไมแ่ยกเพศ 203 ตวั เป็นตวัผู ้101 ตวั และตวัเมยี 
102 ตวั และ 1,500 ตวัไม่แยกเพศ ตามล าดบั ท าการเพาะเลีย้งเพิม่ปรมิาณ และเริม่ปลดปล่อยตดิต่อกนัตัง้แต่ 
พ.ศ. 2534 – 2544 พรอ้มกนัไปกบัด้วงงวงผกัตบชวาลายแต้ม N. eichhorniae ที่ได้ปลดปล่อยมาก่อนแล้ว ที่
ต่อเนื่องกนัเป็นเวลา 10 ปี รวมเป็นการปลดปล่อยดว้งงวงผกัตบชวา Neochetina spp. ทัง้สองชนิด ต่อเนื่องกนั
ทัง้หมดรวมเป็นเวลา 22 ปี ในแม่น ้า ล าคลอง หนอง บงึ ที่เป็นแหล่งน ้าธรรมชาตแิละแหล่งน ้าสาธารณะ และ
อ่างเกบ็น ้าหลงัเขื่อนทัง้ของกรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฝพ .) ทีส่ าคญัทุกแห่ง 
ในภาคกลาง ภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง ภาคตะวนัออกและ
ภาคใตต้อนบนและตอนล่าง  
 

นอกจากนัน้ในการปลดปล่อยบางโอกาส มผีูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศ ร่วมเดนิทางไปปลดปล่อย
ด้วย เช่น Mr.  Mic Julien จาก CSIRO Entomology, Long Pocket Laboratories, Indooroopilly, Brisbane 
ประเทศออสเตรเลยี ในการปลดปล่อยช่วงเดอืนพฤษภาคม-มถุินายน พ.ศ. 2534 ที่ อุทยานประวตัิศาสตร์
สุโขทยั  อ .เมอืง จ. สุโขทยั มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้จ. เชยีงใหม ่กว๊านพะเยา จ.พะเยา ทะเลสาบเชยีงแสน อ. เชยีง
แสน จ. เชียงรายและ อ. เชียงของ จ. เชียงราย Mr. A.D. Wright จาก CSIRO Entomology, Long Pocket 
Laboratories, Indooroopilly, Brisbane ประเทศออสเตรเลยี ในการปลดปล่อยระหว่างวนัที ่17-22 มนีาคม พ.ศ. 
2535 ที่ อุทยานประวตัิศาสตร์สุโขทยั  อ. เมอืง จ. สุโขทยั มหาวิทยาลยัแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ กว๊านพะเยา            
จ.พะเยา บงึบอระเพด็ จ. นครสวรรค ์บ่อยมืหลกักม.143 รา้นแมล่าปลาเผา ถนนสายเอเชยี อ. เมอืง จ. สงิหบ์ุร ี
บ่อยมืหลกักม.110 ถนนสายเอเชยี อ. เมอืง จ. อ่างทอง และ อ่างเกบ็น ้าคลองเพรยีว อ. เมอืง จ. สระบุร ีและ 
Mr. A.D. Wright, CSIRO Entomology, Long Pocket Laboratories, Indooroopilly, Brisbane รวมทัง้ Dr. Fred 
D.  Bennett อดีต  CIBC Director, Trinidad และ  Dr.  Richard M.  Baranowski, University of Florida, Fort 
Lauderdale, Florida ในการปลดปล่อยระหว่างวนัที่ 19-21 มกราคม พ.ศ.2535 ที่ จ.เชยีงใหม่ และ Dr. Hans 
Pag และ Dr. Mel Menguito จาก the Philippine - German GTZ Project ประเทศฟิลปิปินส ์ในการปลดปล่อย
ระหว่างวนัที ่13-17 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ทีห่นองกุดละวา้ อ. บา้นไผ่ จ. ขอนแก่น บงึสฐีาน มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
จ. ขอนแก่น และหนองหาร อ. เมอืง จ. สกลนคร และในการน้ี Dr. Hans Pag และ Dr. Mel Menguito ไดน้ าดว้ง
งวง N. eichhorniae จ านวน 1,600 ตวั และด้วงงวง N. bruchi จ านวน 600 ตวั จากประเทศไทยเข้าไปใช้ใน
ประเทศฟิลปิปินสด์ว้ย         
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ค. เส้นทางของการปลดปล่อย 
 

การปลดปล่อยด้วงงวงผกัตบชวา เป็นการปลดปล่อยตามเส้นทางที่เป็นทางหลวงแผ่นดนิ ที่เป็น
ทางหลวงหลกั ทีเ่ชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครไปยงัภมูภิาคหลกัของประเทศไทย ทีม่หีมายเลขตวัเดยีว มี
ทัง้หมด 4 สาย ได้แก่ 1. ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธนิ) สู่ภาคเหนือ 2. ทางหลวงแผ่นดนิ
หมายเลข 2 (ถนนมติรภาพ) สู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3. ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 3 (ถนนสุขมุวทิ) อยูใ่น
ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก และบางส่วนของภาคใต้ และ 4. ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4 (ถนน
เพชรเกษม) สู่ภาคใต้ ตลอดจนทางหลวงแผ่นดนิสายประธานตามภาคต่าง ๆ ที่มหีมายเลขสองตวั ทางหลวง
แผ่นดนิสายรองประธาน ทีม่หีมายเลขสามตวั ทางหลวงแผ่นดนิทีเ่ชื่อมระหว่างจงัหวดั กบัอ าเภอ หรอืสถานที่
ส าคญัของจงัหวดันัน้ ทีม่หีมายเลขสีต่วั  

 
         ทางหลวงแผน่ดินสายหลกั  

1. ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) (สายเหนือ) เริม่ต้นที่อนุสาวรยี์ชยัสมรภูม ิ
กรุงเทพฯ ผ่าน จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรอียุธยา จ.สระบุร ีจ.ลพบุร ีจ.ชยันาท จ.นครสวรรค์ อ.คลองขลุง จ.
ก าแพงเพชร อ.บา้นตาก จ.ตาก อ.เถนิ อ.เกาะคา จ.ล าปาง อ.งาว จ.พะเยา อ.พาน อ.แม่ลาว อ.เมอืง อ.แม่จนั 
จ.เชยีงราย และสุดปลายทางที่ อ.แม่สาย จ.เชยีงราย ชายแดนสหภาพพม่า รวมระยะทางประมาณ 1,000 
กโิลเมตร 

2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมติรภาพ) (สายตะวนัออกเฉียงเหนือ) ที่แยกจากถนน
พหลโยธนิ ที ่จ.สระบุร ีผ่าน อ.ปากช่อง อ.สคีิว้ จ.นครราชสมีา อ.พมิาย อ.พล อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น อ.น ้าพอง 
อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี และสุดปลายทางที่ จ. หนองคาย ชายแดน สปป.ลาว รวมระยะทางประมาณ 615 
กโิลเมตร 

3. ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวทิ) (สายตะวนัออก) เริม่ต้นจากกรุงเทพฯ ผ่าน จ.
สมทุรปราการ อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา จ.ชลบุร ีอ.สตัหบี จ.ระยอง อ.แกลง อ.ท่าใหม ่จ.จนัทบุร ีอ.ขลุง อ.เขา
สมงิ จ.ตราด และสุดปลายทางที ่บ้านหาดเลก็ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ชายแดนกมัพูชา รวมระยะทางประมาณ 
400 กโิลเมตร 

4. ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) (สายใต)้  เริม่ตน้ทีเ่ชงิสะพานแนวจ าเนียร เขต
บางกอกใหญ่ กรงุเทพฯ ผ่าน จ.สมทุรสาคร จ.นครปฐม จ.ราชบุร ีอ.ปากท่อ จ.เพชรบุร ีอ.ท่ายาง อ.ชะอ า อ.หวั
หนิ อ.ปราณบุร ีอ.สามรอ้ยยอด อ.กุยบุร ีจ.ประจวบครีขีนัธ ์อ.ทบัสะแก อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร อ.กระบุร ีอ.กะเปอร ์
อ.ตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.ระนอง อ.ทา้ยเหมอืง จ.ภเูกต็ จ.พงังา จ.กระบี ่อ.หว้ยยอด จ.ตรงั อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 
อ.เขาชยัสน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และสุดปลายทางที ่อ.สะเดา จ.สงขลา ชายแดนมาเลเซยี รวมระยะทางประ
มาน 1,300 กโิลเมตร 
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         ทางหลวงแผน่ดินสายรอง 
 

ทางหลวงแผ่นดนิสายรอง คอืทางหลวงสายประธานตามภาคต่าง ๆ ที่มหีมายเลขสองตวั ทาง
หลวงแผ่นดนิสายรองประธาน ที่มหีมายเลขสามตวั ทางหลวงแผ่นดนิที่เชื่อมระหว่างจงัหวดั กบัอ าเภอ หรอื
สถานทีส่ าคญัของจงัหวดันัน้ ทีม่หีมายเลขสีต่วั  
 

           ทางหลวงแผน่ดินสายรองในภาคเหนือ เช่น  
1. ทางหลวงจาก จ.ล าปาง ผ่าน อ.หา้งฉัตร อ. แม่ทา จ.ล าพูน จ.เชยีงใหม่ อ.แม่รมิ อ.แม่แตง อ.

เชยีงดาว อ.ไชยปราการ อ.ฝาง อ.แมอ่าย ถงึ อ.แมจ่นั จ.เชยีงราย 
2. ทางหลวงจาก จ.เชยีงใหม ่ผ่าน อ.สนัป่าตอง อ.ฮอด อ.แมส่ะเรยีง อ.แมล่าน้อย อ.ขนุยวม ถงึ จ.

แมฮ่่องสอน 
3. ทางหลวงจาก จ.เชียงใหม่ ผ่าน อ.ดอยสะเก็ด อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สรวย ถึง อ.แม่ลาว จ.

เชยีงราย 
4. ทางหลวงจาก จ.พษิณุโลก ผ่าน อ.พรมพริาม อ.พชิัย จ.อุตรดติถ์ อ.เด่นชยั จ.แพร่ อ.รอ้งกวาง 

อ.เวยีงสา จ.น่าน อ.ท่าวงัผา อ.สองแคว อ.เชยีงค า ถงึ อ.เมอืง จ.พะเยา 
5. ทางหลวงจากชายแดนสหภาพพม่า อ.แม่สอด จ.ตาก ผ่าน จ.สุโขทยั จ.พษิณุโลก อ.หล่มสกั อ.

น ้าหนาว จ.เพชรบรูณ์ อ.ชุมแพ ถงึ อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 
6. ทางหลวงจาก จ.นครสวรรค ์ผ่าน อ.ชุมแสง อ.หนองบวั อ.บงึสามพนั จ.เพชรบรูณ์ ถึง จ.ชยัภมู ิ
7. ทางหลวงจาก จ.นครสวรรค ์ผ่าน อ.โพธิป์ระทบัชา้ง จ.พจิติร ถงึ จ.พษิณุโลก 
8. ทางหลวงจาก จ.ชยันาท ผ่าน อ.ตากฟ้า อ.ไพศาล ีอ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ อ.ทบัคล้อ อ.วงั

ทรายพนู อ. สากเหลก็ จ.พจิติร อ.วงัทอง ถงึ จ.พษิณุโลก  
9. ทางหลวงจาก จ.สระบุร ีผ่าน อ.พฒันานิคม อ.ชยับาดาล จ.ลพบุร ีอ.ศรเีทพ อ.วเิชยีรบุร ีอ.บงึ

สามพนั อ.หนองไผ่ อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ อ.หล่มสกั จ.เพชรบรูณ์ อ.ภเูรอื ถงึ จ.เลย  
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ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก และบางส่วนของภาคใต้ และ 4. ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4 (ถนน
เพชรเกษม) สู่ภาคใต้ ตลอดจนทางหลวงแผ่นดนิสายประธานตามภาคต่าง ๆ ที่มหีมายเลขสองตวั ทางหลวง
แผ่นดนิสายรองประธาน ทีม่หีมายเลขสามตวั ทางหลวงแผ่นดนิทีเ่ชื่อมระหว่างจงัหวดั กบัอ าเภอ หรอืสถานที่
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         ทางหลวงแผน่ดินสายหลกั  

1. ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) (สายเหนือ) เริม่ต้นที่อนุสาวรยี์ชยัสมรภูม ิ
กรุงเทพฯ ผ่าน จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรอียุธยา จ.สระบุร ีจ.ลพบุร ีจ.ชยันาท จ.นครสวรรค์ อ.คลองขลุง จ.
ก าแพงเพชร อ.บา้นตาก จ.ตาก อ.เถนิ อ.เกาะคา จ.ล าปาง อ.งาว จ.พะเยา อ.พาน อ.แม่ลาว อ.เมอืง อ.แม่จนั 
จ.เชยีงราย และสุดปลายทางที่ อ.แม่สาย จ.เชยีงราย ชายแดนสหภาพพม่า รวมระยะทางประมาณ 1,000 
กโิลเมตร 

2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมติรภาพ) (สายตะวนัออกเฉียงเหนือ) ที่แยกจากถนน
พหลโยธนิ ที ่จ.สระบุร ีผ่าน อ.ปากช่อง อ.สคีิว้ จ.นครราชสมีา อ.พมิาย อ.พล อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น อ.น ้าพอง 
อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี และสุดปลายทางที่ จ. หนองคาย ชายแดน สปป.ลาว รวมระยะทางประมาณ 615 
กโิลเมตร 

3. ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวทิ) (สายตะวนัออก) เริม่ต้นจากกรุงเทพฯ ผ่าน จ.
สมทุรปราการ อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา จ.ชลบุร ีอ.สตัหบี จ.ระยอง อ.แกลง อ.ท่าใหม ่จ.จนัทบุร ีอ.ขลุง อ.เขา
สมงิ จ.ตราด และสุดปลายทางที ่บ้านหาดเลก็ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ชายแดนกมัพูชา รวมระยะทางประมาณ 
400 กโิลเมตร 

4. ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) (สายใต)้  เริม่ตน้ทีเ่ชงิสะพานแนวจ าเนียร เขต
บางกอกใหญ่ กรงุเทพฯ ผ่าน จ.สมทุรสาคร จ.นครปฐม จ.ราชบุร ีอ.ปากท่อ จ.เพชรบุร ีอ.ท่ายาง อ.ชะอ า อ.หวั
หนิ อ.ปราณบุร ีอ.สามรอ้ยยอด อ.กุยบุร ีจ.ประจวบครีขีนัธ ์อ.ทบัสะแก อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร อ.กระบุร ีอ.กะเปอร ์
อ.ตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.ระนอง อ.ทา้ยเหมอืง จ.ภเูกต็ จ.พงังา จ.กระบี ่อ.หว้ยยอด จ.ตรงั อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 
อ.เขาชยัสน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และสุดปลายทางที ่อ.สะเดา จ.สงขลา ชายแดนมาเลเซยี รวมระยะทางประ
มาน 1,300 กโิลเมตร 
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น ้าหนาว จ.เพชรบรูณ์ อ.ชุมแพ ถงึ อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 
6. ทางหลวงจาก จ.นครสวรรค ์ผ่าน อ.ชุมแสง อ.หนองบวั อ.บงึสามพนั จ.เพชรบรูณ์ ถึง จ.ชยัภมู ิ
7. ทางหลวงจาก จ.นครสวรรค ์ผ่าน อ.โพธิป์ระทบัชา้ง จ.พจิติร ถงึ จ.พษิณุโลก 
8. ทางหลวงจาก จ.ชยันาท ผ่าน อ.ตากฟ้า อ.ไพศาล ีอ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ อ.ทบัคล้อ อ.วงั

ทรายพนู อ. สากเหลก็ จ.พจิติร อ.วงัทอง ถงึ จ.พษิณุโลก  
9. ทางหลวงจาก จ.สระบุร ีผ่าน อ.พฒันานิคม อ.ชยับาดาล จ.ลพบุร ีอ.ศรเีทพ อ.วเิชยีรบุร ีอ.บงึ

สามพนั อ.หนองไผ่ อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ อ.หล่มสกั จ.เพชรบรูณ์ อ.ภเูรอื ถงึ จ.เลย  
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           ทางหลวงแผน่ดินสายรองในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่น 
 

1. ทางหลวงจาก จ.อุดรธานี ผ่าน จ. หนองบวัล าภู อ.วงัสะพุง จ.เลย อ.เชยีงคาน อ.ปากชม อ.
สงัคม อ.ศรเีชยีงใหม ่ถงึ อ.เมอืง จ.หนองคาย 

2. ทางหลวงจาก จ.หนองคาย ผ่าน อ.โพนพสิยั เลยีบแมน่ ้าโขง ผ่าน จ.บงึกาฬ จ.นครพนม อ.ธาตุ
พนม จ.มกุดาหาร จ.อ านาจเจรญิ ถงึ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี  

3. ทางหลวงจาก จ.ขอนแก่น ผ่าน จ.กาฬสนิธุ ์จ.สกลนคร ถงึ จ.นครพนม 
4. ทางหลวงจาก จ.ขอนแก่น ผ่าน อ.โกสุมพสิยั จ.มหาสารคาม จ.รอ้ยเอด็ ถงึ จ.ยโสธร อ.เมอืง จ.

อุบลราชธานี อ.พบิลูมงัสาหาร อ.สรินิธร ด่านพรมแดนช่องเมก็ จ.อุบลราชธานี  
5. ทางหลวงจาก อ.สคีิว้ ผ่าน อ.ด่านขุนทด อ.จตุัรสั จ.ชยัภูม ิอ.มญัจาครี ีอ.ชนบท ถึง อ.เมอืง จ.

ขอนแก่น 
6. ทางหลวงจาก จ.นครราชสมีา ผ่าน จ.บุรรีมัย ์จ.สุรนิทร ์จ.ศรสีะเกษ ถงึ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี        

          
ทางหลวงแผน่ดินสายรองในภาคกลาง ภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตก เช่น 

1. ทางหลวงจาก จ.สระบุร ีผ่าน อ.ชยับาดาล อ.ศรเีทพ อ.วเิชยีรบุร ีอ.บงึสามพนั อ.หนองไผ่ บ.วงั
ชมภ ูจ.เพชรบรูณ์ อ.หล่มสกั อ.หล่มเก่า อ.ภเูรอื ถงึ อ.เมอืง จ.เลย 

2. ทางหลวงจาก จ.ปทุมธานี ผ่าน อ.ธญับุร ีอ. องครกัษ์ จ.นครนายก อ.ปากพล ีจ.ปราจนีบุร ีอ.
กบนิทรบ์ุร ีจ.สระแกว้ ถงึ อ.อรญัประเทศ ชายแดนกมัพชูา 

3. ทางหลวงจากกรุงเทพฯ ผ่าน จ.สมุทรปราการ อ.บางประกง จ.ชลบุร ีอ.สตัหบี จ.ระยอง  อ.แก
ลง จ.จนัทบุร ีอ.ขลุง อ.เมอืง จ.ตราด บา้นหาดเลก็ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ชายแดนกมัพชูา 

4. ทางหลวงจากกรงุเทพฯ ผ่าน จ.สมทุรสาคร จ. สมทุรสงคราม ถงึ อ.ปากท่อ จ.ราชบุร ีจ.เพชรบุร ี
อ.ท่ายาง อ. ชะอ า อ.หวัหนิ อ.ปราณบุร ีอ.สามรอ้ยยอด อ.กุยบุร ีจ.ประจวบครีขีนัธ ์อ.ทบัสะแก 
อ.ท่าแซะ ถงึ จ.ชุมพร 

 5. ทางหลวงจากกรงุเทพฯ ผ่าน จ.นครปฐม อ.บา้นโป่ง อ.ท่ามว่ง จ.กาญจนบุร ีอ.ไทรโยค อ.ทอง
ผาภมู ิอ.สงัขละบุร ีถงึด่านเจดยีส์ามองค ์ชายแดนสหภาพพมา่ 

6. กรงุเทพฯ ผ่าน จ.นนทบุร ีอ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานี อ.ลาดบวัหลวง อ.บางปลามา้ อ.เมอืง จ.
สุพรรณบุร ีอ.สามชุก จ.ชยันาท ถงึ จ.อุทยัธานี 
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ทางหลวงแผน่ดินสายรองในภาคใต้ เช่น 
1. ทางหลวงจาก จ.ชุมพร ผ่าน อ.สว ีอ.หลงัสวน อ.ท่าชนะ ถงึ จ.สุราษฎรธ์านี อ.เวยีงสระ อ.ทุ่งสง 

อ.รอ่นพบิลูย ์ถงึ จ.พทัลุง 
2.  ทางหลวงจาก จ.สุราษฎรธ์านี ผ่าน อ.กาญจนดษิฐ ์อ. ดอนสกั อ.ขนอม อ. สชิล  อ.ท่าศาลา จ.

นครศรธีรรมราช อ.หวัไทร อ.ระโนด อ.สทงิพระ อ.สงิหนคร ถงึ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
3. ทางหลวงจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผ่าน อ.นาหมอ่ม อ.จะนะ อ.หนองจกิ อ.โคกโพธ ์อ.เมอืง จ.

ปัตตานี อ.ยะหริง่ อ.สายบุร ีอ.บาเจาะ อ.มอืง จ.นราธวิาส ถงึ  อ.ตากใบ และ อ.สุไหงโก-ลก 
ชายแดมาเลเซยี อ.แวง้ และ อ.สุครินิ  

4. ทางหลวงจาก สามแยก อ.โคกโพธ ์จ.ปัตตานี ผ่าน ต.นาเกตุ วดัชา้งให ้(วดัหลวงปู่ ทวด) ต.นา
ประดู่ อ.เมอืง จ.ยะลา อ.กรงปีนงั อ.บนันงัสตา อ.ธารโต และ อ.เบตง ถงึชายแดนมาเลเซยี 

5. ทางหลวงจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผ่าน อ.รตัภมู ิอ.ควนกาหลง อ.ควนโดน ถงึ อ.เมอืง จ.สตูล 
 

ง. สถานท่ีของการปลดปล่อย  
สถานทีป่ลดปล่อยดว้งงวงผกัตบชวาทัง้สองชนิด ในจงัหวดัต่าง ๆ ทีน่่าจะกล่าวถงึในภมูภิาคต่าง ๆ ของประเทศ
ไทย คอื  
 
         ภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง   

1. สระเลี้ยงด้วงงวงผกัตบชวา ศูนย์วจิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีนิทรยี์แห่งชาติภาคเหนือตอนบน 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้อ.สนัทราย แหล่งน ้าธรรมชาตแิละแหล่งน ้าสาธารณะทัว่ไปใน อ.เมอืง อ่าง
เกบ็น ้าเขือ่นแมก่วงอุดมธารา อ.สนัทราย อ่างเกบ็น ้าเขือ่นแมง่ดัสมบรูณ์ชล อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม่ 
และ แก่งกอ้ อ.ลี ้จ.ล าพนู แมน่ ้าปิง แหล่งน ้าสาธารณะ อ.เมอืง จ.ล าพนู   

2. บ่อยมืสองขา้งทางหลวงจาก จ.เชยีงใหม่ ผ่าน อ.สนัป่าตอง อ.ฮอด อ.แม่สะเรยีง อ.แม่ลาน้อย 
หนองสบหว้ย บา้นหว้ยสงิห ์ต.แมย่วม อ.ขนุยวม ถงึ จ.แมฮ่่องสอน  

3. สองขา้งทางหลวงจาก จ.เชยีงใหม่ ถงึ อ.ฝาง ผ่าน อ.แม่รมิ อ. แม่แตง อ.ไชยปราการ อ.ฝาง ถงึ 
อ.แมอ่าย 

 
 
 
 
 
 
 



252 
 

 

 
           ทางหลวงแผน่ดินสายรองในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่น 
 

1. ทางหลวงจาก จ.อุดรธานี ผ่าน จ. หนองบวัล าภู อ.วงัสะพุง จ.เลย อ.เชยีงคาน อ.ปากชม อ.
สงัคม อ.ศรเีชยีงใหม ่ถงึ อ.เมอืง จ.หนองคาย 

2. ทางหลวงจาก จ.หนองคาย ผ่าน อ.โพนพสิยั เลยีบแมน่ ้าโขง ผ่าน จ.บงึกาฬ จ.นครพนม อ.ธาตุ
พนม จ.มกุดาหาร จ.อ านาจเจรญิ ถงึ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี  

3. ทางหลวงจาก จ.ขอนแก่น ผ่าน จ.กาฬสนิธุ ์จ.สกลนคร ถงึ จ.นครพนม 
4. ทางหลวงจาก จ.ขอนแก่น ผ่าน อ.โกสุมพสิยั จ.มหาสารคาม จ.รอ้ยเอด็ ถงึ จ.ยโสธร อ.เมอืง จ.

อุบลราชธานี อ.พบิลูมงัสาหาร อ.สรินิธร ด่านพรมแดนช่องเมก็ จ.อุบลราชธานี  
5. ทางหลวงจาก อ.สคีิว้ ผ่าน อ.ด่านขุนทด อ.จตุัรสั จ.ชยัภูม ิอ.มญัจาครี ีอ.ชนบท ถึง อ.เมอืง จ.

ขอนแก่น 
6. ทางหลวงจาก จ.นครราชสมีา ผ่าน จ.บุรรีมัย ์จ.สุรนิทร ์จ.ศรสีะเกษ ถงึ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี        

          
ทางหลวงแผน่ดินสายรองในภาคกลาง ภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตก เช่น 

1. ทางหลวงจาก จ.สระบุร ีผ่าน อ.ชยับาดาล อ.ศรเีทพ อ.วเิชยีรบุร ีอ.บงึสามพนั อ.หนองไผ่ บ.วงั
ชมภ ูจ.เพชรบรูณ์ อ.หล่มสกั อ.หล่มเก่า อ.ภเูรอื ถงึ อ.เมอืง จ.เลย 

2. ทางหลวงจาก จ.ปทุมธานี ผ่าน อ.ธญับุร ีอ. องครกัษ์ จ.นครนายก อ.ปากพล ีจ.ปราจนีบุร ีอ.
กบนิทรบ์ุร ีจ.สระแกว้ ถงึ อ.อรญัประเทศ ชายแดนกมัพชูา 

3. ทางหลวงจากกรุงเทพฯ ผ่าน จ.สมุทรปราการ อ.บางประกง จ.ชลบุร ีอ.สตัหบี จ.ระยอง  อ.แก
ลง จ.จนัทบุร ีอ.ขลุง อ.เมอืง จ.ตราด บา้นหาดเลก็ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ชายแดนกมัพชูา 

4. ทางหลวงจากกรงุเทพฯ ผ่าน จ.สมทุรสาคร จ. สมทุรสงคราม ถงึ อ.ปากท่อ จ.ราชบุร ีจ.เพชรบุร ี
อ.ท่ายาง อ. ชะอ า อ.หวัหนิ อ.ปราณบุร ีอ.สามรอ้ยยอด อ.กุยบุร ีจ.ประจวบครีขีนัธ ์อ.ทบัสะแก 
อ.ท่าแซะ ถงึ จ.ชุมพร 

 5. ทางหลวงจากกรงุเทพฯ ผ่าน จ.นครปฐม อ.บา้นโป่ง อ.ท่ามว่ง จ.กาญจนบุร ีอ.ไทรโยค อ.ทอง
ผาภมู ิอ.สงัขละบุร ีถงึด่านเจดยีส์ามองค ์ชายแดนสหภาพพมา่ 

6. กรงุเทพฯ ผ่าน จ.นนทบุร ีอ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานี อ.ลาดบวัหลวง อ.บางปลามา้ อ.เมอืง จ.
สุพรรณบุร ีอ.สามชุก จ.ชยันาท ถงึ จ.อุทยัธานี 
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ทางหลวงแผน่ดินสายรองในภาคใต้ เช่น 
1. ทางหลวงจาก จ.ชุมพร ผ่าน อ.สว ีอ.หลงัสวน อ.ท่าชนะ ถงึ จ.สุราษฎรธ์านี อ.เวยีงสระ อ.ทุ่งสง 

อ.รอ่นพบิลูย ์ถงึ จ.พทัลุง 
2.  ทางหลวงจาก จ.สุราษฎรธ์านี ผ่าน อ.กาญจนดษิฐ ์อ. ดอนสกั อ.ขนอม อ. สชิล  อ.ท่าศาลา จ.

นครศรธีรรมราช อ.หวัไทร อ.ระโนด อ.สทงิพระ อ.สงิหนคร ถงึ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
3. ทางหลวงจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผ่าน อ.นาหมอ่ม อ.จะนะ อ.หนองจกิ อ.โคกโพธ ์อ.เมอืง จ.

ปัตตานี อ.ยะหริง่ อ.สายบุร ีอ.บาเจาะ อ.มอืง จ.นราธวิาส ถงึ  อ.ตากใบ และ อ.สุไหงโก-ลก 
ชายแดมาเลเซยี อ.แวง้ และ อ.สุครินิ  

4. ทางหลวงจาก สามแยก อ.โคกโพธ ์จ.ปัตตานี ผ่าน ต.นาเกตุ วดัชา้งให ้(วดัหลวงปู่ ทวด) ต.นา
ประดู่ อ.เมอืง จ.ยะลา อ.กรงปีนงั อ.บนันงัสตา อ.ธารโต และ อ.เบตง ถงึชายแดนมาเลเซยี 

5. ทางหลวงจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผ่าน อ.รตัภมู ิอ.ควนกาหลง อ.ควนโดน ถงึ อ.เมอืง จ.สตูล 
 

ง. สถานท่ีของการปลดปล่อย  
สถานทีป่ลดปล่อยดว้งงวงผกัตบชวาทัง้สองชนิด ในจงัหวดัต่าง ๆ ทีน่่าจะกล่าวถงึในภมูภิาคต่าง ๆ ของประเทศ
ไทย คอื  
 
         ภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง   

1. สระเลี้ยงด้วงงวงผกัตบชวา ศูนย์วจิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีนิทรยี์แห่งชาติภาคเหนือตอนบน 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้อ.สนัทราย แหล่งน ้าธรรมชาตแิละแหล่งน ้าสาธารณะทัว่ไปใน อ.เมอืง อ่าง
เกบ็น ้าเขือ่นแมก่วงอุดมธารา อ.สนัทราย อ่างเกบ็น ้าเขือ่นแมง่ดัสมบรูณ์ชล อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม่ 
และ แก่งกอ้ อ.ลี ้จ.ล าพนู แมน่ ้าปิง แหล่งน ้าสาธารณะ อ.เมอืง จ.ล าพนู   

2. บ่อยมืสองขา้งทางหลวงจาก จ.เชยีงใหม่ ผ่าน อ.สนัป่าตอง อ.ฮอด อ.แม่สะเรยีง อ.แม่ลาน้อย 
หนองสบหว้ย บา้นหว้ยสงิห ์ต.แมย่วม อ.ขนุยวม ถงึ จ.แมฮ่่องสอน  

3. สองขา้งทางหลวงจาก จ.เชยีงใหม่ ถงึ อ.ฝาง ผ่าน อ.แม่รมิ อ. แม่แตง อ.ไชยปราการ อ.ฝาง ถงึ 
อ.แมอ่าย 
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4. สองขา้งทางหลวงทางหลวงจาก จ.เชยีงใหม ่ถงึ อ.พรา้ว  
5. สองขา้งทางหลวงจาก จ.เชยีงใหม ่ผ่าน อ.ดอยสะเกด็ อ.เวยีงป่าเป้า อ.แมส่รวย อ.แมล่าว อ.เมอืง 

จ.เชยีงราย  
6. แพผกัตบชวา รมิแมน่ ้ากก หลงัโรงแรมรมิกก สะพานขา้มแมน่ ้ากก จ.เชยีงราย 
7. แพผกัตบชวา สะพานขา้มแมน่ ้าแมส่าย ท่าขีเ้หลก็ สหภาพพมา่ 
8. สองข้างถนนพหลโยธินจาก จ.นครสวรรค์ ผ่าน บ่อยมืสี่แยกสลกบาตร อ.ขาณุวรลกัษบุร ีจ.

ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง แมน่ ้าปิง ทางแยกเขา้ จ.ก าแพงเพชร อ.วงัเจา้ ผ่าน จ.ตาก อ่างเกบ็น ้า
เขื่อนภูมพิล อ.สามเงา จ.ตาก อ.เถนิ อ.เกาะคา จ.ล าปาง เชื่อนกิว่ลม อ.เมอืง จ.ล าปาง สระน ้า
ข้างคลงัน ้ามนั ปตท. รมิถนนพหลโยธิน อ.เมอืง จ. ล าปาง อ่างเก็บน ้าแม่จาง อ.แม่เมาะ  จ. 
ล าปาง 

9. กว๊านพะเยา อ.เมอืง จ.พะเยา บ่อยมืหลกักม. 790 ถนนพหลโยธนิ อ.พาน อ.แม่ลาว อ.แม่จนั อ.
แมส่าย และ ทะเลสาบเชยีงแสน อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย แหล่งน ้าธรรมชาตแิละสาธารณะ อ.รอ้ง
กวาง อ.สงูเมน่ และ อ.เด่นชยั จ.แพร ่และ อ.ท่าวงัผา แมน่ ้าน่าน อ.เมอืง จ.น่าน 

10. แม่น ้าน่าน อ.เมอืง อ.ตรอน และ อ. พชิยั จ.อุตรดติถ์ และอ่างเก็บน ้าเขื่อนสริกิติ์ อ.ท่าปลา จ.
อุตรดติถ ์  

11. แมน่ ้าเมย อ.แมส่อด จ.ตาก อุทยานประวตัศิาสตรส์ุโขทยั และวดัศรชีุม อ.เมอืง จ. สุโขทยั  
12. บ่อยมืสองขา้งทาง อ.กงไกรลาส อ.บางระก า อ.เมอืง จ.พษิณุโลก  
13. สระน ้าขา้งศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาติภาคเหนือตอนล่าง ในมหาวทิยาลยั

นเรศวร อ.เมอืง จ.พษิณุโลก  
14. บ่อยืมข้างสถานีรถไฟบึงพระ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก บ่อยืมข้างทางรถไฟหลัง

โรงพยาบาลพุทธชนิราช อ.เมอืง จ.พษิณุโลก คลองโคกชา้ง ต.โคกชา้ง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก บงึ
ราชชนก อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก แม่น ้าวงัทอง อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก เขื่อนนเรศวร อ.พรมพริาม 
จ.พษิณุโลก รมิแมน่ ้าน่าน อ.ตรอน อ.พชิยั อ่างเกบ็น ้าเขือ่นสริกิติ ์อ.ท่าปลา จ.อุตรดติถ ์ 

15. บงึสไีฟ อ.เมอืง จ.พจิติร แหล่งน ้าธรรมชาตแิละแหล่งน ้าสาธารณะ อ.บางมลูนาค และ  
อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร อ.ชุมแสง บงึบอระเพ็ด อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ แม่น ้าสะแกกรงั อ.เมอืง จ.

อุทยัธานี  
16.แหล่งน ้าธรรมชาติและแหล่งน ้าสาธารณะสองข้างทางหลวงสระบุรี-เพชรบูรณ์ อ.พฒันานิคม 

เขื่อนป่าสกั อ.ชยับาดาล บ่อยมืสองขา้งทางหลวงสระบุรี-เพชรบูรณ์ อ.ศรเีทพ อ.วเิชยีรบุร ีอ.บงึ
สามพนั อ.หนองไผ่ จ. เพชรบรูณ์   
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         ภาคกลาง 
1. ปลดปล่อยด้วงงวงผกัตบชวาในพื้นที่ชุ่มน ้ า  แหล่งน ้ าธรรมชาติและแหล่งน ้ าสาธารณะที่มี

ผกัตบชวา ในทุกจงัหวดัในภาคกลาง ลุ่มน ้าแม่กลอง ลุ่มน ้าเจ้าพระยา ตัง้แต่ จ.ชยันาท จ.
สิงห์บุร ีแม่น ้าลพบุร ีจ.ลพบุร ีจ.สุพรรณบุร ีจ.อ่างทอง จ.พระนครศรอียุธยา จ.สระบุร ีจ .
นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.นครนายก กรุงเทพฯ และปริมณฑลฯลฯ จนถึง จ.
สมุทรปราการ ปากน ้าเจา้พระยา แม่น ้าป่าสกั จ.สระบุร ี และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง และแม่น ้าท่าจนี จ.
สมทุรสาคร แมน่ ้าแมก่ลอง จ.สมทุรสงคราม และแมน่ ้าบางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา  

2. โครงการส่งน ้าและบ ารงุรกัษาโพธิพ์ระยา เขือ่นโพธิพ์ระยา ต.โพธิพ์ระยา อ.เมอืง จ.สุพรรณบุร ี 
3. ณ จุดปลดปล่อยในคลองย่อยของคลองรงัสติ ตัง้แต่คลอง 9 อ.ธญับุร ีจ.ปทุมธานี จนถงึคลอง 

16 อ.องครกัษ์ จ.นครนายก  
4. คลองหนองมะม่วง อ.บางเลน จ.นครปฐม คลองพระยากง วดัพระประโทน อ.เมอืง จ.นครปฐม 

คลองหนองปรอื หลกักม. 20 วดัไผ่โรงววั อ.สองพีน้่อง จ.สุพรรณบุร ีวดัศรสี าราญ อ.สองพีน้่อง 
จ.สุพรรณบุร ี 

5. บ่อยมืสองข้างถนนกรุงเทพฯ สระบุร ีอ่างเก็บน ้าคลองเพรยีว อ.เมอืง จ.สระบุร ีแม่น ้าป่าสกั 
แหล่งน ้าธรรมชาตแิละสาธารณะ อ่างเกบ็น ้าเขือ่น ป่าสกัชลสทิธิ ์บา้นหนองบวั อ.พฒันานิคม จ.
ลพบุร ีและ บ่อยมืหลกักม.110 ถนนสายเอเชยี อ.ไชโย จ.อ่างทอง พืน้ทีชุ่มน ้าล าแมล่า ต.แมล่า 
อ.บางระจนั จ.สงิห์บุร ีบ่อยมืหลกักม.143 หน้ารา้นแม่ลาปลาเผา ถนนสายเอเชยี อ.เมอืง จ. 
สงิหบ์ุร ีแพผกัตบชวาหน้าเขือ่นเจา้พระยา อ.สรรพยา จ.ชยันาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



254 
 

 

4. สองขา้งทางหลวงทางหลวงจาก จ.เชยีงใหม ่ถงึ อ.พรา้ว  
5. สองขา้งทางหลวงจาก จ.เชยีงใหม ่ผ่าน อ.ดอยสะเกด็ อ.เวยีงป่าเป้า อ.แมส่รวย อ.แมล่าว อ.เมอืง 

จ.เชยีงราย  
6. แพผกัตบชวา รมิแมน่ ้ากก หลงัโรงแรมรมิกก สะพานขา้มแมน่ ้ากก จ.เชยีงราย 
7. แพผกัตบชวา สะพานขา้มแมน่ ้าแมส่าย ท่าขีเ้หลก็ สหภาพพมา่ 
8. สองข้างถนนพหลโยธินจาก จ.นครสวรรค์ ผ่าน บ่อยมืสี่แยกสลกบาตร อ.ขาณุวรลกัษบุร ีจ.

ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง แมน่ ้าปิง ทางแยกเขา้ จ.ก าแพงเพชร อ.วงัเจา้ ผ่าน จ.ตาก อ่างเกบ็น ้า
เขื่อนภูมพิล อ.สามเงา จ.ตาก อ.เถนิ อ.เกาะคา จ.ล าปาง เชื่อนกิว่ลม อ.เมอืง จ.ล าปาง สระน ้า
ข้างคลงัน ้ามนั ปตท. รมิถนนพหลโยธิน อ.เมอืง จ. ล าปาง อ่างเก็บน ้าแม่จาง อ.แม่เมาะ  จ. 
ล าปาง 

9. กว๊านพะเยา อ.เมอืง จ.พะเยา บ่อยมืหลกักม. 790 ถนนพหลโยธนิ อ.พาน อ.แม่ลาว อ.แม่จนั อ.
แมส่าย และ ทะเลสาบเชยีงแสน อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย แหล่งน ้าธรรมชาตแิละสาธารณะ อ.รอ้ง
กวาง อ.สงูเมน่ และ อ.เด่นชยั จ.แพร ่และ อ.ท่าวงัผา แมน่ ้าน่าน อ.เมอืง จ.น่าน 

10. แม่น ้าน่าน อ.เมอืง อ.ตรอน และ อ. พชิยั จ.อุตรดติถ์ และอ่างเก็บน ้าเขื่อนสริกิติ์ อ.ท่าปลา จ.
อุตรดติถ ์  

11. แมน่ ้าเมย อ.แมส่อด จ.ตาก อุทยานประวตัศิาสตรส์ุโขทยั และวดัศรชีุม อ.เมอืง จ. สุโขทยั  
12. บ่อยมืสองขา้งทาง อ.กงไกรลาส อ.บางระก า อ.เมอืง จ.พษิณุโลก  
13. สระน ้าขา้งศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาติภาคเหนือตอนล่าง ในมหาวทิยาลยั

นเรศวร อ.เมอืง จ.พษิณุโลก  
14. บ่อยืมข้างสถานีรถไฟบึงพระ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก บ่อยืมข้างทางรถไฟหลัง

โรงพยาบาลพุทธชนิราช อ.เมอืง จ.พษิณุโลก คลองโคกชา้ง ต.โคกชา้ง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก บงึ
ราชชนก อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก แม่น ้าวงัทอง อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก เขื่อนนเรศวร อ.พรมพริาม 
จ.พษิณุโลก รมิแมน่ ้าน่าน อ.ตรอน อ.พชิยั อ่างเกบ็น ้าเขือ่นสริกิติ ์อ.ท่าปลา จ.อุตรดติถ ์ 

15. บงึสไีฟ อ.เมอืง จ.พจิติร แหล่งน ้าธรรมชาตแิละแหล่งน ้าสาธารณะ อ.บางมลูนาค และ  
อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร อ.ชุมแสง บงึบอระเพ็ด อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ แม่น ้าสะแกกรงั อ.เมอืง จ.

อุทยัธานี  
16.แหล่งน ้าธรรมชาติและแหล่งน ้าสาธารณะสองข้างทางหลวงสระบุรี-เพชรบูรณ์ อ.พฒันานิคม 

เขื่อนป่าสกั อ.ชยับาดาล บ่อยมืสองขา้งทางหลวงสระบุรี-เพชรบูรณ์ อ.ศรเีทพ อ.วเิชยีรบุร ีอ.บงึ
สามพนั อ.หนองไผ่ จ. เพชรบรูณ์   
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         ภาคกลาง 
1. ปลดปล่อยด้วงงวงผกัตบชวาในพื้นที่ชุ่มน ้ า  แหล่งน ้ าธรรมชาติและแหล่งน ้ าสาธารณะที่มี

ผกัตบชวา ในทุกจงัหวดัในภาคกลาง ลุ่มน ้าแม่กลอง ลุ่มน ้าเจ้าพระยา ตัง้แต่ จ.ชยันาท จ.
สิงห์บุร ีแม่น ้าลพบุร ีจ.ลพบุร ีจ.สุพรรณบุร ีจ.อ่างทอง จ.พระนครศรอียุธยา จ.สระบุร ีจ .
นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.นครนายก กรุงเทพฯ และปริมณฑลฯลฯ จนถึง จ.
สมุทรปราการ ปากน ้าเจา้พระยา แม่น ้าป่าสกั จ.สระบุร ี และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง และแม่น ้าท่าจนี จ.
สมทุรสาคร แมน่ ้าแมก่ลอง จ.สมทุรสงคราม และแมน่ ้าบางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา  

2. โครงการส่งน ้าและบ ารงุรกัษาโพธิพ์ระยา เขือ่นโพธิพ์ระยา ต.โพธิพ์ระยา อ.เมอืง จ.สุพรรณบุร ี 
3. ณ จุดปลดปล่อยในคลองย่อยของคลองรงัสติ ตัง้แต่คลอง 9 อ.ธญับุร ีจ.ปทุมธานี จนถงึคลอง 

16 อ.องครกัษ์ จ.นครนายก  
4. คลองหนองมะม่วง อ.บางเลน จ.นครปฐม คลองพระยากง วดัพระประโทน อ.เมอืง จ.นครปฐม 

คลองหนองปรอื หลกักม. 20 วดัไผ่โรงววั อ.สองพีน้่อง จ.สุพรรณบุร ีวดัศรสี าราญ อ.สองพีน้่อง 
จ.สุพรรณบุร ี 

5. บ่อยมืสองข้างถนนกรุงเทพฯ สระบุร ีอ่างเก็บน ้าคลองเพรยีว อ.เมอืง จ.สระบุร ีแม่น ้าป่าสกั 
แหล่งน ้าธรรมชาตแิละสาธารณะ อ่างเกบ็น ้าเขือ่น ป่าสกัชลสทิธิ ์บา้นหนองบวั อ.พฒันานิคม จ.
ลพบุร ีและ บ่อยมืหลกักม.110 ถนนสายเอเชยี อ.ไชโย จ.อ่างทอง พืน้ทีชุ่มน ้าล าแมล่า ต.แมล่า 
อ.บางระจนั จ.สงิห์บุร ีบ่อยมืหลกักม.143 หน้ารา้นแม่ลาปลาเผา ถนนสายเอเชยี อ.เมอืง จ. 
สงิหบ์ุร ีแพผกัตบชวาหน้าเขือ่นเจา้พระยา อ.สรรพยา จ.ชยันาท  
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         ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง 
1. แหล่งน ้าธรรมชาตแิละแหล่งน ้าสาธารณะทีม่ผีกัตบชวา ใน อ.เมอืง อ.เชยีงคาน อ.ปากชม จ.เลย 

อ.สงัคม อ.ศรเีชยีงใหม่ อ.เมอืง จ.หนองคาย อ.โพนพสิยั จ.บงึกาฬ แม่น ้าสงคราม อ.ท่าอุเทน 
จ.นครพนม อ.เรณุนคร อ. ธาตุพนม อ.เมอืง จ.มกุดาหาร จ.อ านาจเจรญิ  

2. แม่น ้าล าตะคอง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา แม่น ้ามลู และ เขื่อนพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสมีา บงึ
น ้าข้างสถานีสูบน ้าประปา อ.มญัจาคีร ีจ.ขอนแก่น อ่างเก็บน ้าหนองกองแก้ว อ.ชนบท จ.
ขอนแก่น หนองกุดละวา้ อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น  

3.  บ่อ เลี้ ย งด้ว งงวงผักตบชวา ศูนย์วิจ ัยควบคุมศัตรูพืช โดยชีวินทรีย์แห่ งชาติภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน บงึสฐีาน มหาวทิยาลยัขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น เขื่อนอุบล
รตัน์ ล าน ้าพองใหม ่อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น อ่างเกบ็น ้าเขือ่นล าปาว อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ ์ 

4. หนองปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี อ.บ้านผอื จ.อุดรธานี ส านักงานโครงการชลประทาน อ.
เมอืง จ.หนองคาย  

5. เขื่อนจุฬาภรณ์ อ.ดอนสาร จ.ชยัภูม ิหนองผอื ต.บา้นกอก อ าเภอจตุัรสั จ.ชยัภูม ิหนองหาร อ.
เมอืง จ.สกลนคร บงึกุย อ.โกสุมพสิยั จ.มหาสารคาม อ.เมอืง และ อ.นางรอง จ.บุรรีมัย์ 

6. ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาตภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี อ.วารนิช าราบ จ.อุบลราชธานี         

  
         ภาคตะวนัออก 

แหล่งน ้าธรรมชาตแิละแหล่งน ้าสาธารณะที่มผีกัตบชวา คลองรงัสติ ใน อ.องครกัษ์ จ.นครนายก 
แมน่ ้านครนายก อ.เมอืง จ.นครนายก  สะพานขา้มแมน่ ้าปราจนีบุร ีอ.ปากพล ีจ.นครนายก แมน่ ้าบางปะกงหน้า
วดัหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชงิเทรา อ่างเก็บน ้าบางพระ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ีแม่น ้าระยองแม่น ้าประแสร์ แม่น ้า
จนัทบุร ีอ.เมอืง จ.จนัทบุร ีแมน่ ้าเวฬุ แมน่ ้าตราด จ.ตราด 
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         ภาคตะวนัตก 
1. แหล่งน ้าธรรมชาตแิละแหล่งน ้าสาธารณะใน จ.กาญจนบุร ีสระน ้าวดับางยาง อ.เมอืง และ บา้น

จนัลาด อ.ท่ามะกา อ่างเก็บน ้ าเขื่อนวชริาลงกรณ์ อ.ทองผาภูม ิและอ่างเก็บน ้ าเขื่อนศรี
นครนิทร ์อ.ศรสีวสัดิ ์จ. กาญจนบุร ี 

2. ตลาดน ้าคลองด าเนินสะดวก อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุร ี 
3. บ่อยมืสองขา้งทางถนนเพชรเกษม จาก อ.เมอืง และ อ.ปากท่อ จ.ราชบุร ีอ. เขายอ้ย อ.เมอืง จ.

เพชรบุร ีอ.ท่ายาง อ่างเก็บน ้าเขื่อนแก่งกระจาน อ.ชะอ า อ.หวัหนิ อ.ปราณบุร ีพื้นที่ชุ่มน ้าทุ่ง
สามรอ้ยยอด อ. สามรอ้ยยอด จ.ประจวบครีขีนัธ ์

4. อ.กุยบุร ีทางแยกเขา้ อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ ์อ.ทบัสะแก อ.บางสะพาน อ.ปะทวิ ถงึ  
จ.ชุมพร 
 

         ภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย 
1. แหล่งน ้าธรรมชาตแิละแหล่งน ้าสาธารณะ และบ่อยมืสองขา้งทางหลวงจาก จ.ชุมพร ไป อ.สว ีอ.

หลงัสวน อ.ละแม อ.ท่าชนะ อ.ไชยา แมน่ ้าตาปี หรอื แมน่ ้าสุราษฎรธ์านี อ.เมอืง จ.สุราษฎรธ์านี  
2. สองขา้งทางหลวงทางหลวงจาก จ.สุราษฎรธ์านี อ.กาญจนดษิฐ ์อ.ดอนสกั อ. เกาะสมุย อ.ขนอม 

อ.สชิล อ.ท่าศาลา จ.นครศรธีรรมราช อ.หวัไทร อ.ระโนด อ.สทงิพระ อ.สงิหนคร อ.เมอืง จ.
สงขลา 

3. สองขา้งทางหลวงทางหลวงจาก จ.สุราษฎรธ์านี อ.บา้นนาสาร อ.เวยีงสระ อ.ทุ่งสง อ.ร่อนพบิูลย ์
จ.นครศรธีรรมราช ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง อ.เขาชยัสน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

4. บ่อเลี้ยงด้วงงวงผกัตบชวา ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาตภิาคใต้ มหาวทิยาลยั
สงขลานครนิท ์สระน ้าในวทิยาเขต คลองอู่ตะเภา คลองเตย สระน ้าในมหาวทิยาลยัทกัษณิ อ่าง
เกบ็น ้าคลองหลา อ.คลองหอยโขง่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

5. สองขา้งทางหลวงจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ.นาหม่อม อ.จะนะ อ.เทพา อ.โคกโพธิ ์แม่น ้าตานี 
หอื แม่น ้าปัตตานี อ.เมอืง จ.ปัตตานี อ.ยะหริง่ อ.สายบุร ีอ.บาเจาะ อ.ยีง่อ อ.เมอืง จ.นราธวิาส 
แมน่ ้าตากใบ อ.ตากใบ แมน่ ้าโก-ลก เขตแดนมาเลเซยี อ.สุไหงโก-ลก อ.แวง้ อ. สุครินิ 

6. สองขา้งทางหลวงจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ.นาทว ีอ.โคกโพธิ ์จ.ปัตตานี วดัชา้งให ้อ.เมอืง จ.
ยะลา อ.กรงปีนงั อ.บนันงัสตา อ.ธารโต อ่างเกบ็น ้าเขือ่นบางลาง ด่านเบตง อ.เบตง จ.ยะลา 

7. สองขา้งทางหลวงจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ่างเกบ็น ้าคลองสะเดา ด่านพรมแดนสะเดา และด่าน
ปาดงัเบซาร ์อ.สะเดา จ.สงขลา 

8. สองขา้งทางหลวงจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ.รตัภมู ิอ.ควนกาหลง อ.ควนโดน อ.เมอืง จ.สตูล 
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         ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง 
1. แหล่งน ้าธรรมชาตแิละแหล่งน ้าสาธารณะทีม่ผีกัตบชวา ใน อ.เมอืง อ.เชยีงคาน อ.ปากชม จ.เลย 

อ.สงัคม อ.ศรเีชยีงใหม่ อ.เมอืง จ.หนองคาย อ.โพนพสิยั จ.บงึกาฬ แม่น ้าสงคราม อ.ท่าอุเทน 
จ.นครพนม อ.เรณุนคร อ. ธาตุพนม อ.เมอืง จ.มกุดาหาร จ.อ านาจเจรญิ  

2. แม่น ้าล าตะคอง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา แม่น ้ามลู และ เขื่อนพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสมีา บงึ
น ้าข้างสถานีสูบน ้าประปา อ.มญัจาคีร ีจ.ขอนแก่น อ่างเก็บน ้าหนองกองแก้ว อ.ชนบท จ.
ขอนแก่น หนองกุดละวา้ อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น  

3.  บ่อ เลี้ ย งด้ว งงวงผักตบชวา ศูนย์วิจ ัยควบคุมศัตรูพืช โดยชีวินทรีย์แ ห่ งชาติภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน บงึสฐีาน มหาวทิยาลยัขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น เขื่อนอุบล
รตัน์ ล าน ้าพองใหม ่อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น อ่างเกบ็น ้าเขือ่นล าปาว อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ ์ 

4. หนองปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี อ.บ้านผอื จ.อุดรธานี ส านักงานโครงการชลประทาน อ.
เมอืง จ.หนองคาย  

5. เขื่อนจุฬาภรณ์ อ.ดอนสาร จ.ชยัภูม ิหนองผอื ต.บา้นกอก อ าเภอจตุัรสั จ.ชยัภูม ิหนองหาร อ.
เมอืง จ.สกลนคร บงึกุย อ.โกสุมพสิยั จ.มหาสารคาม อ.เมอืง และ อ.นางรอง จ.บุรรีมัย์ 

6. ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาตภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี อ.วารนิช าราบ จ.อุบลราชธานี         

  
         ภาคตะวนัออก 

แหล่งน ้าธรรมชาตแิละแหล่งน ้าสาธารณะที่มผีกัตบชวา คลองรงัสติ ใน อ.องครกัษ์ จ.นครนายก 
แมน่ ้านครนายก อ.เมอืง จ.นครนายก  สะพานขา้มแมน่ ้าปราจนีบุร ีอ.ปากพล ีจ.นครนายก แมน่ ้าบางปะกงหน้า
วดัหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชงิเทรา อ่างเก็บน ้าบางพระ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ีแม่น ้าระยองแม่น ้าประแสร์ แม่น ้า
จนัทบุร ีอ.เมอืง จ.จนัทบุร ีแมน่ ้าเวฬุ แมน่ ้าตราด จ.ตราด 
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         ภาคตะวนัตก 
1. แหล่งน ้าธรรมชาตแิละแหล่งน ้าสาธารณะใน จ.กาญจนบุร ีสระน ้าวดับางยาง อ.เมอืง และ บา้น

จนัลาด อ.ท่ามะกา อ่างเก็บน ้ าเขื่อนวชริาลงกรณ์ อ.ทองผาภูม ิและอ่างเก็บน ้ าเขื่อนศรี
นครนิทร ์อ.ศรสีวสัดิ ์จ. กาญจนบุร ี 

2. ตลาดน ้าคลองด าเนินสะดวก อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุร ี 
3. บ่อยมืสองขา้งทางถนนเพชรเกษม จาก อ.เมอืง และ อ.ปากท่อ จ.ราชบุร ีอ. เขายอ้ย อ.เมอืง จ.

เพชรบุร ีอ.ท่ายาง อ่างเก็บน ้าเขื่อนแก่งกระจาน อ.ชะอ า อ.หวัหนิ อ.ปราณบุร ีพื้นที่ชุ่มน ้าทุ่ง
สามรอ้ยยอด อ. สามรอ้ยยอด จ.ประจวบครีขีนัธ ์

4. อ.กุยบุร ีทางแยกเขา้ อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ ์อ.ทบัสะแก อ.บางสะพาน อ.ปะทวิ ถงึ  
จ.ชุมพร 
 

         ภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย 
1. แหล่งน ้าธรรมชาตแิละแหล่งน ้าสาธารณะ และบ่อยมืสองขา้งทางหลวงจาก จ.ชุมพร ไป อ.สว ีอ.

หลงัสวน อ.ละแม อ.ท่าชนะ อ.ไชยา แมน่ ้าตาปี หรอื แมน่ ้าสุราษฎรธ์านี อ.เมอืง จ.สุราษฎรธ์านี  
2. สองขา้งทางหลวงทางหลวงจาก จ.สุราษฎรธ์านี อ.กาญจนดษิฐ ์อ.ดอนสกั อ. เกาะสมุย อ.ขนอม 

อ.สชิล อ.ท่าศาลา จ.นครศรธีรรมราช อ.หวัไทร อ.ระโนด อ.สทงิพระ อ.สงิหนคร อ.เมอืง จ.
สงขลา 

3. สองขา้งทางหลวงทางหลวงจาก จ.สุราษฎรธ์านี อ.บา้นนาสาร อ.เวยีงสระ อ.ทุ่งสง อ.ร่อนพบิูลย ์
จ.นครศรธีรรมราช ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง อ.เขาชยัสน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

4. บ่อเลี้ยงด้วงงวงผกัตบชวา ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาตภิาคใต้ มหาวทิยาลยั
สงขลานครนิท ์สระน ้าในวทิยาเขต คลองอู่ตะเภา คลองเตย สระน ้าในมหาวทิยาลยัทกัษณิ อ่าง
เกบ็น ้าคลองหลา อ.คลองหอยโขง่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

5. สองขา้งทางหลวงจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ.นาหม่อม อ.จะนะ อ.เทพา อ.โคกโพธิ ์แม่น ้าตานี 
หอื แม่น ้าปัตตานี อ.เมอืง จ.ปัตตานี อ.ยะหริง่ อ.สายบุร ีอ.บาเจาะ อ.ยีง่อ อ.เมอืง จ.นราธวิาส 
แมน่ ้าตากใบ อ.ตากใบ แมน่ ้าโก-ลก เขตแดนมาเลเซยี อ.สุไหงโก-ลก อ.แวง้ อ. สุครินิ 

6. สองขา้งทางหลวงจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ.นาทว ีอ.โคกโพธิ ์จ.ปัตตานี วดัชา้งให ้อ.เมอืง จ.
ยะลา อ.กรงปีนงั อ.บนันงัสตา อ.ธารโต อ่างเกบ็น ้าเขือ่นบางลาง ด่านเบตง อ.เบตง จ.ยะลา 

7. สองขา้งทางหลวงจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ่างเกบ็น ้าคลองสะเดา ด่านพรมแดนสะเดา และด่าน
ปาดงัเบซาร ์อ.สะเดา จ.สงขลา 

8. สองขา้งทางหลวงจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ.รตัภมู ิอ.ควนกาหลง อ.ควนโดน อ.เมอืง จ.สตูล 
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 ภาคใต้ฝัง่ทะเลอนัดามนั 
1. แหล่งน ้าธรรมชาตแิละแหล่งน ้าสาธารณะ และบ่อยมืสองขา้งทางหลวง จากทางแยกจากถนน

เพชรเกษม จ. ชุมพร ไป อ.กระบุร ีอ.มอืง จ.ระนอง อ.กะเปอร ์อ.คุระบุร ีอ.ตะกัว่ป่า อ.ท้าย
เหมอืง จ.พงังา 

2. แหล่งน ้าธรรมชาตแิละสาธารณะทีม่ผีกัตบชวาใน อ.กะทู ้อ.เมอืง และ อ.ถลาง จ.ภเูกต็  
3. แหล่งน ้าธรรมชาตแิละสาธารณะ สองขา้งทางหลวงจาก อ.เมอืง จ.พงังา อ.ทบัปุด อ.เมอืง จ.

กระบี่ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ อ.วงัวเิศษ อ.หว้ยยอด อ.เมอืง จ.ตรงั อ.นาโยง อ.ศรนีครนิทร์ จ.
พทัลุง อ.เมอืง จ.พทัลุง 

 
         จ. การตัง้รกรากและการแพร่กระจายของด้วงงวงผกัตบชวา 
 

เมือ่มกีารตัง้รกรากและแพรก่ระจายทัว่ไปของดว้งงวงผกัตบชวาลายแต้ม N. eichhorniae ทีน่ าเขา้
มาเมื่อพ.ศ. 2520 และปลดปล่อยครัง้แรกเมื่อ พ.ศ. 2522 ในทุกแหล่งน ้าธรรมชาตแิละอ่างเก็บน ้าที่ส าคญัทุก
แห่งในประเทศไทยนัน้ นอกจากทีจ่ะใหผ้ลในการควบคุมผกัตบชวาในระดบัต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวางในประเทศ
แลว้ ปรากฏว่าดว้งงวงชนิดนี้ไดแ้พร่กระจายตามธรรมชาต ิเขา้ไปอยู่ในแหล่งน ้าต่าง ๆ ของประเทศเพื่อนบา้น
คอื ลาว กมัพูชา และมาเลเซยีตะวนัตก ด้านแหลมมลายู กบัมกีารน าเข้าไปใช้ในสหภาพพม่า (ค.ศ. 1980, 
1990) ศรลีงักา (ค.ศ. 1980, 2005, 2014) อินเดียและมาเลเซีย (ค.ศ. 1983) เวียดนาม (ค.ศ. 1984, 1990) 
ฟิลปิปินส์ ประเทศจนี และไต้หวนั (ค.ศ. 1992, 1994) ส่วนด้วงงวงผกัตบชวาลายบัง้ N. bruchi ที่น าเข้ามา
ภายหลงัเมือ่ ค.ศ. 1990 และท าการปลดปล่อยตัง้แต่ ค.ศ. 1991 เป็นตน้มา กส็ามารถตัง้รกรากและแพรก่ระจาย
ไดด้เีช่นกนั โดยในปัจจุบนัจะพบว่าอยู่ปะปนกนัไปกบัดว้งงวงผกัตบชวาลายแต้ม N. eichhorniae ใหผ้ลในการ
ควบคุมผกัตบชวาร่วมกนัและเสรมิกนัเป็นอย่างด ีและไดแ้พร่กระจายเขา้ไปในประเทศเพื่อนบา้นเช่นกนั กบัได้
มกีารน าเขา้ไปใช้ควบคุมผกัตบชวาในฟิลปิปินส ์และประเทศจนี (ค.ศ. 1992) ไต้หวนั (ค.ศ. 1993) เวยีดนาม 
(ค.ศ. 1996) และศรลีงักา (ค.ศ. 2005, 2014)   
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7.2.7.3 ผเีส้ือผกัตบชวา (Water hyacinth moth, Niphograpta albiguttalis) 
 

ชื่อเดิมของผีเสื้อผักตบชวา  (water hyacinth moth)  (Niphograpta albiguttalis, Lepidoptera: 
Crambidae)  คือ  Sameodes albiguttalis (ภาพที่  7.9)  Center (1981)  แห่ ง  USDA, ARS, Aquatic Plant 
Management Laboratory, Fort Lauderdale, Florida รายงานว่ามกีารพบผเีสือ้ผกัตบชวา N. albiguttalis ในที่
ราบลุ่มแม่น ้าอเมซอนในบราซลิ ตัง้แต่เมื่อ ค.ศ. 1874 (พ.ศ. 2417) แต่ไม่เป็นทีรู่จ้กั จนกระทัง่มกีารส ารวจหา
ศตัรธูรรมชาตขิองผกัตบชวาในอเมรกิาใต้ในช่วงทศวรรษ 1960s โดย Mr. A. Silverra-Guido นักวทิยาศาสตร์
จากประเทศอุรุกวยั ผูป้ฏบิตังิานในโครงการภายใต้ Public Law 480 (PL-480) เป็นคนแรกที่พบว่าหนอนของ 
N. albiguttalis ลงท าลายกัดกินอยู่ภายในก้านใบ (petiole) หน่อ (bud) และใบ (leaf) ของผกัตบชวา และมี
ศกัยภาพสูงทีจ่ะน ามาใช้ควบคุมผกัตบชวาได ้และ Bennett & Zwölfer (1968) แห่ง Commonwealth Institute 
of Biological Control (CIBC), Curepe, Trinidad รายงานว่าจะพบ N. albiguttalis ในผกัตบชวาอยู่ทัว่ไป ใน
ตรนิิแดด กูยานา สุรนิาม  และบราซลิ 

 
 

 
 

ภาพท่ี 7.9  ผเีสือ้หนอนผกัตบชวา (water hyacinth moth, Niphograpta albiguttalis)                    
(แหล่งทีม่า: https://images.bugwood.org)  
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Center (1981) รายงานเพิม่เตมิว่า ต่อมา U.S. Army Corps of Engineers Aquatic Plant Control 
Research Program (APCRP) และ Florida Department of Natural Resources สนับสนุนโครงการวจิยั โดย
ตัง้แต่ ค.ศ. 1973 มี Dr. C.J. DeLoach จาก USDA ศึกษาและทดสอบพืชอาศัยของ  N. albiguttalis อยู่ใน
อาร์เจนตินา และได้รบัอนุญาตจาก Working Group on the Biological Control of Weeds (WGBCW) และ
คณะกรรมการที่ปรกึษาส าหรบั Animal and Plant Health Inspection Services (APHIS, USDA) ให้น าเข้า
สหรฐัฯ ไปที ่Mr. Neal Spencer นกัวทิยาศาสตรข์อง USDA ผูร้บัผดิชอบสถานทีก่กักนั (quarantine facility) ที ่
Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Division of Plant Industries โดยร่ วมมือ กับ 
University of Florida, Institute of Food and Agricultural Science ( IFAS) , Agricultural Research and 
Education Center ณ เมอืง Gainesville มลรฐั Florida เมื่อ ค.ศ. 1976 เพื่อการคดักรองตวัเบยีนและโรคทีอ่าจ
ติดไปด้วย และทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพืชอาศัย จนได้รบัอนุญาตจาก Working Group on Natural 
Enemies (WGNE) ใหม้กีารปลดปล่อยในภาคสนามไดใ้น ค.ศ. 1977  
 

การปลดปล่อยผเีสื้อหนอนผกัตบชวา N. albiguttalis ครัง้แรกณ 3 จุดปลดปล่อยในฟลอรดิา ใน
เดือนตุลาคม ค.ศ. 1977 โดย Mr. C.F. Zeiger แห่ง U.S. Army Corps of Engineers (COE) และ Dr. B.D. 
Perkins แห่ง USDA, Ft. Lauderdale, Florida ไม่ได้รบัความส าเรจ็เท่าทีค่วร และเมื่อ Dr. Ted Center มารบั
งานต่อจาก Dr. Perkins ไดท้ าการปลดปล่อยเพิม่เตมิเป็น 20 จุดปลดปล่อย จนกระทัง่ N. albiguttalis สามารถ
ตัง้รกรากไดใ้นเดอืนมถุินายน ค.ศ. 1979 ใน 16 จุดปลดปล่อย และต่อจากนัน้ มกีารน าไปปลดปล่อยในตอนใต้
ของลุยเซยีนาดว้ย ใหผ้ลในการควบคุมผกัตบชวาทีเ่ด่นชดั กบัพบว่าโดยทัว่ไปประชากรของ N. albiguttalis จะ
ถูกท าลายโดยการควบคุมผกัตบชวาโดยสารก าจดัวชัพชื และต่อมาจดัส่ง N. albiguttalis ให ้Dr. K.LS. Harley 
แห่ง CSIRO Entomology, Long Pocket Laboratories, Brisbane, Queensland เพื่อการทดสอบและการใช้
ควบคุมผกัตบชวาในออสเตรเลยี (Center & Durden, 1981) 

 
ก่อนมกีารน าผเีสือ้ผกัตบชวา N. albiguttalis จากอารเ์จนตนิา เขา้ไปในฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิาเป็น

ครัง้แรกเมื่อ ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) มรีายงานว่าไดม้กีารน าเขา้ไปในแซมเบยีก่อน จากตรินิแดด ผ่านอนิเดยี 
เมือ่ ค.ศ. 1971 (พ.ศ. 2514) แต่ไมส่ามารถตัง้รกรากได ้เพราะปลดปล่อยในจ านวนน้อย เมือ่ N. albiguttalis ตัง้
รกรากไดด้ใีนฟลอรดิาแลว้ มกีารน าจากฟลอรดิาเขา้ไปใชใ้นประเทศต่าง ๆ เช่น ออสเตรเลยีและปานามา (ค.ศ. 
1977) ซูดาน (ค.ศ. 1980) เบนิน (ค.ศ. 1993) แต่ไม่สามารถตัง้รกรากได้ ยกเว้นในออสเตรเลีย และจาก
ออสเตรเลยี น าเขา้ไปตัง้รกรากไดด้ใีนแอฟรกิาใต้ (ค.ศ. 1990) และ ประเทศไทยน าเขา้มาจากออสเตรเลยีเมื่อ 
ค.ศ. 1994 (พ.ศ.2537) ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2538 ซึง่ตัง้รกรากไดด้ ีและจากประเทศไทย เขา้ไปในมาเลเซยีเมื่อ 
ค.ศ. 1996 (พ.ศ.2537) ซึง่สามารถตัง้รกรากไดด้ ี(Julien & Griffiths, 1998)   
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ในการน าผเีสือ้ผกัตบชวา N. albiguttalis เขา้มาในประเทศไทย จากอารเ์จนตนิา ผ่านฟลอรดิาและ
ออสเตรเลยี เมือ่ ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) มกีารท าการทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพชือาศยัแบบ no choice 
test ในเรอืนกกักนัแมลง โดยใชพ้ชืทัง้หมด 47 ชนิด พบว่า N. albiguttalis สามารถวางไข่และเจรญิเตบิโตจน
ครบวงจรชีวิตในผกัตบชวาเท่านัน้ กับสามารถวางไข่ และหนอนจะกัดกินใบของผักตบไทย Monochoria 
hastata บ้าง แต่ไม่พบว่าเขา้ดกัแด้ ไม่สามารถเจรญิเตบิโตจนครบวงจรชวีติได้ นอกจากนัน้ ไม่พบว่าหนอน    
ไม่สามารถกัดกินพืชทดสอบที่เหลืออีก 45 ชนิด จึงสรุปได้ว่ามีความปลอดภัยและสามารถปลดปล่อย               
ในภาคสนามได ้

 
การปลดปล่อยผเีส้ือผกัตบชวา N. albiguttalis  
 

มกีารเริม่ท าการปลดปล่อยในภาคสนาม โดยการใชไ้ขแ่ละตวัหนอนในวยัต่าง ๆ ตัง้แต่วยั 1-5 เป็น
ครัง้แรกเมื่อเดอืนเมษายน พ.ศ. 2538 ตดิต่อกนัมากกว่า 60 ครัง้ จนถงึเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2540 ในแหล่งน ้า
ต่าง ๆ มากกว่า 30 แห่ง ทัว่ประเทศ เช่น สระน ้าและบ่อน ้าทีม่ผีกัตบชวา ในบรเิวณศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดย
ชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขนกรุงเทพฯ และใกล้เคยีง ณ จุดปลดปล่อยในคลองย่อย
ของคลองรงัสติ เช่น คลอง 9 อ.ธญับุร ีจ.ปทุมธานี จนถงึคลอง 16 อ.องครกัษ์ จ.นครนายก ศูนยว์จิยัควบคุม
ศัตรูพืชโดยชีวินทรยี์แห่งชาติภาคกลาง ในบ่อน ้าในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน อ.
ก าแพงแสน จ.นครปฐม คลองหนองมะม่วง อ.บางเลน จ.นครปฐม คลองพระยากง วดัพระประโทน อ.เมอืง จ.
นครปฐม ตลาดน ้าคลองด าเนินสะดวก อ. ด าเนินสะดวก จ. ราชบุร ีวดับางยาง อ.เมอืง จ.กาญจนบุร ีบ้านจนั
ลาด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุร ีคลองหนองปรอื หลกักม. 20 วดัไผ่โรงววั อ.สองพีน้่อง จ.สุพรรณบรุ ีวดัศรสี าราญ 
อ. สองพีน้่อง จ.สุพรรณบุร ีบ่อยมืหลกักม.143 ถนนสายเอเชยี อ.เมอืง จ.สงิหบ์ุร ีเขือ่นเจา้พระยา อ.สรรพยา จ.
ชยันาท บงึบอระเพด็ อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์บ่อยมืสีแ่ยกสลกบาตร อ.ขาณุวรลกัษบุร ีจ.ก าแพงเพชร บ่อยมืขา้ง
สถานีรถไฟบงึพระ ต.บงึพระ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก บ่อยมืขา้งทางรถไฟหลงัโรงพยาบาลพุทธชนิราช อ.เมอืง จ.
พษิณุโลก คลองโคกช้าง ต.โคกช้าง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก และ บงึราชชนก อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก คลงัน ้ามนั 
ปตท. รมิถนนพหลโยธนิ อ.เมอืง จ.ล าปาง สะพานขา้มแม่น ้ากวง อ.สารภ ีจ.เชยีงใหม ่ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชื
โดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาตภิาคเหนือ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม่ กว๊านพะเยา อ.เมอืง จ.พะเยา อ่าง
เก็บน ้ าหนองกองแก้ว อ .ชนบท จ.ขอนแก่น ศูนย์วิจ ัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวทิยาลยัขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น ในบงึสฐีาน อ่างเก็บน ้าหนองกองแก้ว อ.
ชนบท จ.ขอนแก่น ล าน ้าพองใหม่ อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น บงึกุย อ.โกสุมพสิยั จ.มหาสารคาม ศูนยว์จิยัควบคุม
ศตัรพูชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาตภิาคใต ้มหาวทิยาลยัสงขลานครนิท ์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในบ่อบ าบดัน ้าเสยีหลงั
คณะแพทยศาสตร ์อ่างเกบ็น ้าสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา และ อุทยานนกน ้าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง  
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Center (1981) รายงานเพิม่เตมิว่า ต่อมา U.S. Army Corps of Engineers Aquatic Plant Control 
Research Program (APCRP) และ Florida Department of Natural Resources สนับสนุนโครงการวจิยั โดย
ตัง้แต่ ค.ศ. 1973 มี Dr. C.J. DeLoach จาก USDA ศึกษาและทดสอบพืชอาศัยของ  N. albiguttalis อยู่ใน
อาร์เจนตินา และได้รบัอนุญาตจาก Working Group on the Biological Control of Weeds (WGBCW) และ
คณะกรรมการที่ปรกึษาส าหรบั Animal and Plant Health Inspection Services (APHIS, USDA) ให้น าเข้า
สหรฐัฯ ไปที ่Mr. Neal Spencer นกัวทิยาศาสตรข์อง USDA ผูร้บัผดิชอบสถานทีก่กักนั (quarantine facility) ที ่
Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Division of Plant Industries โดยร่ วมมือ กับ 
University of Florida, Institute of Food and Agricultural Science ( IFAS) , Agricultural Research and 
Education Center ณ เมอืง Gainesville มลรฐั Florida เมื่อ ค.ศ. 1976 เพื่อการคดักรองตวัเบยีนและโรคทีอ่าจ
ติดไปด้วย และทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพืชอาศัย จนได้รบัอนุญาตจาก Working Group on Natural 
Enemies (WGNE) ใหม้กีารปลดปล่อยในภาคสนามไดใ้น ค.ศ. 1977  
 

การปลดปล่อยผเีสื้อหนอนผกัตบชวา N. albiguttalis ครัง้แรกณ 3 จุดปลดปล่อยในฟลอรดิา ใน
เดือนตุลาคม ค.ศ. 1977 โดย Mr. C.F. Zeiger แห่ง U.S. Army Corps of Engineers (COE) และ Dr. B.D. 
Perkins แห่ง USDA, Ft. Lauderdale, Florida ไม่ได้รบัความส าเรจ็เท่าทีค่วร และเมื่อ Dr. Ted Center มารบั
งานต่อจาก Dr. Perkins ไดท้ าการปลดปล่อยเพิม่เตมิเป็น 20 จุดปลดปล่อย จนกระทัง่ N. albiguttalis สามารถ
ตัง้รกรากไดใ้นเดอืนมถุินายน ค.ศ. 1979 ใน 16 จุดปลดปล่อย และต่อจากนัน้ มกีารน าไปปลดปล่อยในตอนใต้
ของลุยเซยีนาดว้ย ใหผ้ลในการควบคุมผกัตบชวาทีเ่ด่นชดั กบัพบว่าโดยทัว่ไปประชากรของ N. albiguttalis จะ
ถูกท าลายโดยการควบคุมผกัตบชวาโดยสารก าจดัวชัพชื และต่อมาจดัส่ง N. albiguttalis ให ้Dr. K.LS. Harley 
แห่ง CSIRO Entomology, Long Pocket Laboratories, Brisbane, Queensland เพื่อการทดสอบและการใช้
ควบคุมผกัตบชวาในออสเตรเลยี (Center & Durden, 1981) 

 
ก่อนมกีารน าผเีสือ้ผกัตบชวา N. albiguttalis จากอารเ์จนตนิา เขา้ไปในฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิาเป็น

ครัง้แรกเมื่อ ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) มรีายงานว่าไดม้กีารน าเขา้ไปในแซมเบยีก่อน จากตรินิแดด ผ่านอนิเดยี 
เมือ่ ค.ศ. 1971 (พ.ศ. 2514) แต่ไมส่ามารถตัง้รกรากได ้เพราะปลดปล่อยในจ านวนน้อย เมือ่ N. albiguttalis ตัง้
รกรากไดด้ใีนฟลอรดิาแลว้ มกีารน าจากฟลอรดิาเขา้ไปใชใ้นประเทศต่าง ๆ เช่น ออสเตรเลยีและปานามา (ค.ศ. 
1977) ซูดาน (ค.ศ. 1980) เบนิน (ค.ศ. 1993) แต่ไม่สามารถตัง้รกรากได้ ยกเว้นในออสเตรเลีย และจาก
ออสเตรเลยี น าเขา้ไปตัง้รกรากไดด้ใีนแอฟรกิาใต้ (ค.ศ. 1990) และ ประเทศไทยน าเขา้มาจากออสเตรเลยีเมื่อ 
ค.ศ. 1994 (พ.ศ.2537) ปลดปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2538 ซึง่ตัง้รกรากไดด้ ีและจากประเทศไทย เขา้ไปในมาเลเซยีเมื่อ 
ค.ศ. 1996 (พ.ศ.2537) ซึง่สามารถตัง้รกรากไดด้ ี(Julien & Griffiths, 1998)   
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ในการน าผเีสือ้ผกัตบชวา N. albiguttalis เขา้มาในประเทศไทย จากอารเ์จนตนิา ผ่านฟลอรดิาและ
ออสเตรเลยี เมือ่ ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) มกีารท าการทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพชือาศยัแบบ no choice 
test ในเรอืนกกักนัแมลง โดยใชพ้ชืทัง้หมด 47 ชนิด พบว่า N. albiguttalis สามารถวางไข่และเจรญิเตบิโตจน
ครบวงจรชีวิตในผกัตบชวาเท่านัน้ กับสามารถวางไข่ และหนอนจะกัดกินใบของผักตบไทย Monochoria 
hastata บ้าง แต่ไม่พบว่าเขา้ดกัแด้ ไม่สามารถเจรญิเตบิโตจนครบวงจรชวีติได้ นอกจากนัน้ ไม่พบว่าหนอน    
ไม่สามารถกัดกินพืชทดสอบที่เหลืออีก 45 ชนิด จึงสรุปได้ว่ามีความปลอดภัยและสามารถปลดปล่อย               
ในภาคสนามได ้

 
การปลดปล่อยผเีส้ือผกัตบชวา N. albiguttalis  
 

มกีารเริม่ท าการปลดปล่อยในภาคสนาม โดยการใชไ้ขแ่ละตวัหนอนในวยัต่าง ๆ ตัง้แต่วยั 1-5 เป็น
ครัง้แรกเมื่อเดอืนเมษายน พ.ศ. 2538 ตดิต่อกนัมากกว่า 60 ครัง้ จนถงึเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2540 ในแหล่งน ้า
ต่าง ๆ มากกว่า 30 แห่ง ทัว่ประเทศ เช่น สระน ้าและบ่อน ้าทีม่ผีกัตบชวา ในบรเิวณศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดย
ชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขนกรุงเทพฯ และใกล้เคยีง ณ จุดปลดปล่อยในคลองย่อย
ของคลองรงัสติ เช่น คลอง 9 อ.ธญับุร ีจ.ปทุมธานี จนถงึคลอง 16 อ.องครกัษ์ จ.นครนายก ศูนยว์จิยัควบคุม
ศัตรูพืชโดยชีวินทรยี์แห่งชาติภาคกลาง ในบ่อน ้าในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน อ.
ก าแพงแสน จ.นครปฐม คลองหนองมะม่วง อ.บางเลน จ.นครปฐม คลองพระยากง วดัพระประโทน อ.เมอืง จ.
นครปฐม ตลาดน ้าคลองด าเนินสะดวก อ. ด าเนินสะดวก จ. ราชบุร ีวดับางยาง อ.เมอืง จ.กาญจนบุร ีบ้านจนั
ลาด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุร ีคลองหนองปรอื หลกักม. 20 วดัไผ่โรงววั อ.สองพีน้่อง จ.สุพรรณบรุ ีวดัศรสี าราญ 
อ. สองพีน้่อง จ.สุพรรณบุร ีบ่อยมืหลกักม.143 ถนนสายเอเชยี อ.เมอืง จ.สงิหบ์ุร ีเขือ่นเจา้พระยา อ.สรรพยา จ.
ชยันาท บงึบอระเพด็ อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์บ่อยมืสีแ่ยกสลกบาตร อ.ขาณุวรลกัษบุร ีจ.ก าแพงเพชร บ่อยมืขา้ง
สถานีรถไฟบงึพระ ต.บงึพระ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก บ่อยมืขา้งทางรถไฟหลงัโรงพยาบาลพุทธชนิราช อ.เมอืง จ.
พษิณุโลก คลองโคกช้าง ต.โคกช้าง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก และ บงึราชชนก อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก คลงัน ้ามนั 
ปตท. รมิถนนพหลโยธนิ อ.เมอืง จ.ล าปาง สะพานขา้มแม่น ้ากวง อ.สารภ ีจ.เชยีงใหม ่ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชื
โดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาตภิาคเหนือ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม่ กว๊านพะเยา อ.เมอืง จ.พะเยา อ่าง
เก็บน ้ าหนองกองแก้ว อ .ชนบท จ.ขอนแก่น ศูนย์วิจ ัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แ ห่งชาติภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวทิยาลยัขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น ในบงึสฐีาน อ่างเก็บน ้าหนองกองแก้ว อ.
ชนบท จ.ขอนแก่น ล าน ้าพองใหม่ อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น บงึกุย อ.โกสุมพสิยั จ.มหาสารคาม ศูนยว์จิยัควบคุม
ศตัรพูชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาตภิาคใต ้มหาวทิยาลยัสงขลานครนิท ์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในบ่อบ าบดัน ้าเสยีหลงั
คณะแพทยศาสตร ์อ่างเกบ็น ้าสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา และ อุทยานนกน ้าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง  
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หลงัจากการปลดปล่อยและการตดิตาม (monitor) โดยการสงัเกตจุดสดี าเลก็ ๆ บนก้านใบ (ภาพที ่
7.8) ซึง่เกดิจากการกดักนิใต้ผวิก้านใบโดยหนอนขนาดเลก็ในวยัต้น ๆ ส่วนหนอนขนาดใหญ่ ในวยัทีโ่ตขึน้ จะ
พบว่ากดักนิยอดหน่อและใบอ่อนตรงส่วนกลางของต้นผกัตบชวา พบว่าสามารถตัง้รกรากได้ดพีอสมควร ใน
พื้นที่ราบลุ่มแม่น ้าเจา้พระยา ให้ผลในการควบคุมผกัตบชวาเป็นบางส่วน และมกีารแพร่กระจายที่กว้างขวาง
มากขึน้ (Duangsuwan, 2002) แต่ไมพ่บการตัง้รกรากในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้กบัมี
การน าเขา้ไปที ่Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI), Serdang, Selangor 
เพื่อการควบคุมผกัตบชวาในมาเลเซยีเมือ่เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2539 ดว้ย 

 
7.2.7.4 ผเีส้ือหนอนเจาะล าต้นผกัตบชวา (Water hyacinth stalk borer, Xubida infusellus)  

 

ชื่อเดิมของผีเสื้อหนอนเจาะล าต้นผักตบชวา (water hyacinth stalk borer, Xubida infusellus, 
Lepidoptera: Crambidae) คอื Acigona infusellus  (ภาพที ่7.10) โดยการสนบัสนุนของ Ministry of Overseas 
Development ในลอนดอน ประเทศองักฤษ ให้มกีารส ารวจหาและคดัเลอืกศตัรูธรรมชาติของผกัตบชวา เพื่อ
น าไปใช้ควบคุมผกัตบชวาในประเทศเครอืจกัรภพ (Commonwealth country) ในแอฟรกิาและเอเชยี Bennett 
(1970)  และ Bennett & Zwölfer (1968)  พบผีเสื้อ  Acigona ignitalis (= Acigona infusellus หรือ  Xubida 
infusellus) ในตรนิิแดดและโตเบโก และประเทศต่าง ๆ ที่ท าการส ารวจ ว่ามศีกัยภาพสูงที่จะน ามาใชค้วบคุม
ผกัตบชวา ถงึแมว้่าจะมแีตนเบยีน Apanteles fluitantis และ A. cordoi ลงท าลายบ้างก็ตาม (DeLoach et al., 
1980) 

 

 
 

ภาพท่ี 7.10  ตวัหนอนและตวัเตม็วยัของผเีสือ้หนอนเจาะล าตน้ผกัตบชวา (water hyacinth stalk borer, 
Xubida infusellus) (แหล่งทีม่า: 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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มกีารน าผเีสื้อหนอนเจาะล าต้นผกัตบชวา X. infusellus จากบราซลิ เขา้ไปในออสเตรเลยี ตัง้แต่
เมื่อ ค.ศ. 1981 แต่ไม่สามารถตัง้รกรากได้ หลงัจากการพบครัง้สุดท้ายเป็นเวลา 13 เดอืนหลงัการปลดปล่อย 
และต่อมามกีารน าจากอารเ์จนตนิา เขา้ไปในออสเตรเลยีอกี เมื่อ ค.ศ. 1996 น าไปปลดปล่อย ทัง้ในพืน้ทีท่ีเ่ป็น
เขตรอ้นและเขตใกลร้อ้น จนสามารถตัง้รกรากไดพ้อสมควร และมกีารน าไปใชต่้อในปาปัวนิวกนิีและประเทศอื่น
ทีส่นใจจะน า X. infusellus เขา้ไปใช ้ 
 

ในประเทศไทย มกีารน าหนอนเจาะล าต้นผกัตบชวา จากอารเ์จนตนิา ผ่านออสเตรเลยี เขา้มาเมื่อ 
ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) และหลังจากการตรวจสอบความปลอดภัยและการทดสอบพืชอาศัย 47 ชนิด 
เช่นเดยีวกบัการทดสอบในผเีสือ้ผกัตบชวา N. albiguttalis แลว้ ท าการปลดปล่อยครัง้แรกเมือ่ ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 
2541) ในบ่อเลี้ยงผกัตบชวาและสระน ้ าที่มผีกัตบชวา ในบรเิวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และใกล้เคียง 
หลงัจากการปลดปล่อยและการตดิตาม ยงัไมพ่บว่ามกีารตัง้รกรากได ้  

 
7.2.7.5 มวนผกัตบชวา (Water hyacinth mirid, Eccritotarsus catarinensis) 

 

มีก า ร ใ ช้ ม วนผัก ตบชว า  (water hyacinth mirid, Eccritotarsus catarinensis, Heteroptera:      
Miridae) (ภาพที ่7.11) จากบราซลิ เขา้ใปใชค้วบคุมผกัตบชวาในแอฟรกิาใต้ โดย Plant Protection Research 
Institute, Pretoria ซึง่พบครัง้แรกที ่Rio de Janeiro เมือ่ ค.ศ. 1984 แต่เกบ็รวบรวมมวนชนิดนี้จากเกาะ Santa 
Catarina Island ทางตอนใต้ของบราซลิ น าเขา้ไป เมื่อ ค.ศ. 1989 ทดสอบพชือาศยั Julien & Griffiths (1998) 
รายงานว่ามกีารปลดปล่อยในแอฟรกิาใต้ มาลาว ีและแซมเบยี และมวนสามารถตัง้รกรากได้ดใีนแอฟรกิาใต้ 
และแซมเบีย แต่ไม่สามารถตัง้รกรากได้ในมาลาวี ในขัน้ต้น Hill et al. (1999) ทดสอบพืชอาศัยของมวน            
E. catarinensis ในแอฟรกิาใต้ และพบว่านอกจากผกัตบชวาแลว้ มวนชนิดนี้สามารถเจรญิเตบิโตได้ในพชืน ้า
ชนิดอื่นในวงศ์ Pontederiaceae คือ Pontederia cordata, Monochoria africana และ Heteranthera callifolia 
ในระดับต ่ าที่มีนัยส าคัญ จึงสามารถที่จะน าไปปลดปล่อยได้ เมื่อ ค.ศ. 1996 แต่การทดสอบพืชอาศัยใน
ออสเตรเลยีโดย Stanley & Julian (1999) เพื่อการน าไปใช้ควบคุมผกัตบชวาในออสเตรเลยีและปาปัวนิวกินี 
พบว่ามวนชนิดนี้สามารถเจรญิเติบโตได้สูงพอสมควรใน P. cordata, Monochoria australasica, M. cyanea 
และ M. vaginalis และเจริญเติบโตได้น้อยมากในเผือก ( taro, Colocasia esculenta, Araceae) จึงไม่มีการ
อนุญาตใหม้กีารปลดปล่อยในออสเตรเลยี ถงึแมว้่าจะมกีารแนะน าใหน้ าเขา้จากแอฟรกิาใต้โดย Coetzee et al. 
(2009) และต้องท าลายมวนทัง้หมด กบัแนะน าว่าสามารถน าเขา้ไปปลดปล่อยในปาปัวนิวกนิีได้ เพราะพบว่า
มวนชนิดน้ีสามารถลงกนิเผอืกไดน้้อยมาก และไมม่กีารปลดปล่อยมวน E. catarinensis ในสหรฐัอเมรกิา เพราะ
มีรายงานว่าในการทดสอบพืชอาศัยก่อนการปลดปล่อยในแอฟริกาใต้ เมื่อ  ค.ศ. 1996 (Hill et al., 1999; 
Coetzee et al. (2009) มวน E. catarinensis สามารถเจริญเติบโตได้บนต้นช่อครามน ้ า (pickerelweed, 
Pontederia cordata, Pontederiaceae) ซึง่เป็นพชืน ้าพืน้เมอืงชนิดหนึ่งในสหรฐัฯ  
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หลงัจากการปลดปล่อยและการตดิตาม (monitor) โดยการสงัเกตจุดสดี าเลก็ ๆ บนก้านใบ (ภาพที ่
7.8) ซึง่เกดิจากการกดักนิใต้ผวิก้านใบโดยหนอนขนาดเลก็ในวยัต้น ๆ ส่วนหนอนขนาดใหญ่ ในวยัทีโ่ตขึน้ จะ
พบว่ากดักนิยอดหน่อและใบอ่อนตรงส่วนกลางของต้นผกัตบชวา พบว่าสามารถตัง้รกรากได้ดพีอสมควร ใน
พื้นที่ราบลุ่มแม่น ้าเจา้พระยา ให้ผลในการควบคุมผกัตบชวาเป็นบางส่วน และมกีารแพร่กระจายที่กว้างขวาง
มากขึน้ (Duangsuwan, 2002) แต่ไมพ่บการตัง้รกรากในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้กบัมี
การน าเขา้ไปที ่Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI), Serdang, Selangor 
เพื่อการควบคุมผกัตบชวาในมาเลเซยีเมือ่เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2539 ดว้ย 

 
7.2.7.4 ผเีส้ือหนอนเจาะล าต้นผกัตบชวา (Water hyacinth stalk borer, Xubida infusellus)  

 

ชื่อเดิมของผีเสื้อหนอนเจาะล าต้นผักตบชวา (water hyacinth stalk borer, Xubida infusellus, 
Lepidoptera: Crambidae) คอื Acigona infusellus  (ภาพที ่7.10) โดยการสนบัสนุนของ Ministry of Overseas 
Development ในลอนดอน ประเทศองักฤษ ให้มกีารส ารวจหาและคดัเลอืกศตัรูธรรมชาติของผกัตบชวา เพื่อ
น าไปใช้ควบคุมผกัตบชวาในประเทศเครอืจกัรภพ (Commonwealth country) ในแอฟรกิาและเอเชยี Bennett 
(1970)  และ Bennett & Zwölfer (1968)  พบผีเสื้อ  Acigona ignitalis (= Acigona infusellus หรือ  Xubida 
infusellus) ในตรนิิแดดและโตเบโก และประเทศต่าง ๆ ที่ท าการส ารวจ ว่ามศีกัยภาพสูงที่จะน ามาใชค้วบคุม
ผกัตบชวา ถงึแมว้่าจะมแีตนเบยีน Apanteles fluitantis และ A. cordoi ลงท าลายบ้างก็ตาม (DeLoach et al., 
1980) 

 

 
 

ภาพท่ี 7.10  ตวัหนอนและตวัเตม็วยัของผเีสือ้หนอนเจาะล าตน้ผกัตบชวา (water hyacinth stalk borer, 
Xubida infusellus) (แหล่งทีม่า: 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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มกีารน าผเีสื้อหนอนเจาะล าต้นผกัตบชวา X. infusellus จากบราซลิ เขา้ไปในออสเตรเลยี ตัง้แต่
เมื่อ ค.ศ. 1981 แต่ไม่สามารถตัง้รกรากได้ หลงัจากการพบครัง้สุดท้ายเป็นเวลา 13 เดอืนหลงัการปลดปล่อย 
และต่อมามกีารน าจากอารเ์จนตนิา เขา้ไปในออสเตรเลยีอกี เมื่อ ค.ศ. 1996 น าไปปลดปล่อย ทัง้ในพืน้ทีท่ีเ่ป็น
เขตรอ้นและเขตใกลร้อ้น จนสามารถตัง้รกรากไดพ้อสมควร และมกีารน าไปใชต่้อในปาปัวนิวกนิีและประเทศอื่น
ทีส่นใจจะน า X. infusellus เขา้ไปใช ้ 
 

ในประเทศไทย มกีารน าหนอนเจาะล าต้นผกัตบชวา จากอารเ์จนตนิา ผ่านออสเตรเลยี เขา้มาเมื่อ 
ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) และหลังจากการตรวจสอบความปลอดภัยและการทดสอบพืชอาศัย 47 ชนิด 
เช่นเดยีวกบัการทดสอบในผเีสือ้ผกัตบชวา N. albiguttalis แลว้ ท าการปลดปล่อยครัง้แรกเมือ่ ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 
2541) ในบ่อเลี้ยงผกัตบชวาและสระน ้ าที่มผีกัตบชวา ในบรเิวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และใกล้เคียง 
หลงัจากการปลดปล่อยและการตดิตาม ยงัไมพ่บว่ามกีารตัง้รกรากได ้  

 
7.2.7.5 มวนผกัตบชวา (Water hyacinth mirid, Eccritotarsus catarinensis) 

 

มีก า ร ใ ช้ ม วนผัก ตบชว า  (water hyacinth mirid, Eccritotarsus catarinensis, Heteroptera:      
Miridae) (ภาพที ่7.11) จากบราซลิ เขา้ใปใชค้วบคุมผกัตบชวาในแอฟรกิาใต้ โดย Plant Protection Research 
Institute, Pretoria ซึง่พบครัง้แรกที ่Rio de Janeiro เมือ่ ค.ศ. 1984 แต่เกบ็รวบรวมมวนชนิดนี้จากเกาะ Santa 
Catarina Island ทางตอนใต้ของบราซลิ น าเขา้ไป เมื่อ ค.ศ. 1989 ทดสอบพชือาศยั Julien & Griffiths (1998) 
รายงานว่ามกีารปลดปล่อยในแอฟรกิาใต้ มาลาว ีและแซมเบยี และมวนสามารถตัง้รกรากได้ดใีนแอฟรกิาใต้ 
และแซมเบีย แต่ไม่สามารถตัง้รกรากได้ในมาลาวี ในขัน้ต้น Hill et al. (1999) ทดสอบพืชอาศัยของมวน            
E. catarinensis ในแอฟรกิาใต้ และพบว่านอกจากผกัตบชวาแลว้ มวนชนิดนี้สามารถเจรญิเตบิโตได้ในพชืน ้า
ชนิดอื่นในวงศ์ Pontederiaceae คือ Pontederia cordata, Monochoria africana และ Heteranthera callifolia 
ในระดับต ่ าที่มีนัยส าคัญ จึงสามารถที่จะน าไปปลดปล่อยได้ เมื่อ ค.ศ. 1996 แต่การทดสอบพืชอาศัยใน
ออสเตรเลยีโดย Stanley & Julian (1999) เพื่อการน าไปใช้ควบคุมผกัตบชวาในออสเตรเลยีและปาปัวนิวกินี 
พบว่ามวนชนิดนี้สามารถเจรญิเติบโตได้สูงพอสมควรใน P. cordata, Monochoria australasica, M. cyanea 
และ M. vaginalis และเจริญเติบโตได้น้อยมากในเผือก ( taro, Colocasia esculenta, Araceae) จึงไม่มีการ
อนุญาตใหม้กีารปลดปล่อยในออสเตรเลยี ถงึแมว้่าจะมกีารแนะน าใหน้ าเขา้จากแอฟรกิาใต้โดย Coetzee et al. 
(2009) และต้องท าลายมวนทัง้หมด กบัแนะน าว่าสามารถน าเขา้ไปปลดปล่อยในปาปัวนิวกนิีได้ เพราะพบว่า
มวนชนิดน้ีสามารถลงกนิเผอืกไดน้้อยมาก และไมม่กีารปลดปล่อยมวน E. catarinensis ในสหรฐัอเมรกิา เพราะ
มีรายงานว่าในการทดสอบพืชอาศัยก่อนการปลดปล่อยในแอฟริกาใต้ เมื่อ  ค.ศ. 1996 (Hill et al., 1999; 
Coetzee et al. (2009) มวน E. catarinensis สามารถเจริญเติบโตได้บนต้นช่อครามน ้ า (pickerelweed, 
Pontederia cordata, Pontederiaceae) ซึง่เป็นพชืน ้าพืน้เมอืงชนิดหนึ่งในสหรฐัฯ  
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ภาพท่ี 7.11 มวนผกัตบชวา (water hyacinth mirid, Eccritotarsus catarinensis) และใบผกัตบชวา       
ทีถู่กมวนท าลาย (แหล่งทีม่า: Hardi Oberholzer, AgriculturalResearch Council,        
PPRI, Weeds Research Division, Pretoria, South Africa) 

 

การน ามวนผกัตบชวา E. catarinensis เขา้มาทดสอบในประเทศไทย เมื่อ ค.ศ. 1997 และ 1998 
(พ.ศ. 2540 และ 2541) เป็นการแนะน าของ Stanley & Julian (1999) ในขณะนั ้น โดยอ้างอิงข้อมูลใน 
Waterhouse (1993b, 1994) ซึ่งมขี้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ว่าในประเทศไทยผกัเขยีดหรอืผกัขาเขยีด M. vaginalis 
เป็นวชัพชืน ้าชนิดหนึ่งทีรุ่นแรงเทยีบไดก้บัผกัตบชวา โดยการปลดปล่อยมวนชนิดนี้ใหค้วบคุมผกัตบชวา กจ็ะ
เป็นการช่วยควบคุมผดัเขยีดดว้ย โดยขอ้มลูทีถู่กตอ้งคอืประเทศไทยจะม ีMonochoria ทัง้หมด 3 ชนิดคอื โพลง
ก้านเหลีย่ม (M. elata) ผกัตบไทย (M. hastata) และผกัเขยีดหรอืผกัขาเขยีด (M. vaginalis) (เตม็ สมตินิันทน์, 
2544) ซึ่งเป็นพชืพื้นเมอืงในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ พบทัว่ไปและในนาช้าวบ้าง แต่ไม่เคยมปีระวตัิว่า          
มกีารระบาดรุนแรงในประเทศไทยแต่อย่างใด   ดงันัน้ การใหค้ าแนะน าว่าการปลดปล่อยมวนชนิดนี้ใหค้วบคุม
ผกัตบชวาในประเทศไทย ก็จะเป็นการช่วยควบคุมผดัเขยีดด้วยนัน้ เป็นความความผดิพลาดทางวิชาการ          
ทีไ่มน่่าจะเกดิขึน้ (blunder)  
 

แต่ก็ได้มีการน าน ามวนผักตบชวา  E. catarinensis เข้ามาในประเทศไทย เพื่อการศึกษาและ
ทดสอบ โดยน าเขา้มาครัง้แรกเมื่อปลาย ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) จากออสเตรเลยี ก่อนการท าลายมวนชนิดนี้ 
ในเรอืนกกักนัแมลง (insect quarantine) ในออสเตรเลยี เพราะไมไ่ดร้บัอนุญาตใหม้กีารปลดปล่อย แต่มวนทีส่่ง
มาจากออสเตรเลยีตายทัง้หมด จงึมกีารติดต่อน าเข้ามวนผกัตบชวากับแอฟรกิาใต้ผ่าน M.P. Hill, Weeds 
Division, Agricultural Research Council, Plant Protection Research Institute, Pretoria, South Africa โ ดย
ในกรณีนี้จะเป็นการซื้อ เมื่อ ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) ในราคา US$250.00 (10,340.50 บาท) ต่อแต่ละหน่วย
ของสินค้าหรือพัสดุที่ส่งมอบ (consignment) ในขณะนัน้ เพราะแอฟริกาใต้เป็นเพียงแหล่งเดียวที่มีมวน
ผกัตบชวา แต่มวนทีส่่งมาในเดอืนเมษายน ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) เป็นตวัเตม็วยั 300 ตวั และตวัอ่อนจ านวน
หนึ่ง ตายหมดเพราะตดิอยู่ในคลงัสนิค้าที่สนามบนิดอนเมอืง เนื่องจากเอกสาร airways bill ไม่ถูกต้อง ท าให้
ตอ้งขอใหท้างแอฟรกิาใตส้่งมาใหใ้หม ่ในเดอืนมถุินายน ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) ไดเ้ป็นตวัเตม็วยั 200 ตวั และ
ตวัอ่อน 120 ตวั และไขจ่ านวนหน่ึงทีว่างอยูใ่นตน้ผกัตบชวา และท าการปลดปล่อยครัง้แรกเมือ่ปลาย ค.ศ. 1998 
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(พ.ศ. 2541) ในบ่อเลีย้งผกัตบชวาและสระน ้าทีม่ผีกัตบชวา ในบรเิวณมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรแ์ละใกลเ้คยีง 
และหลงัจากการปลดปล่อยและการติดตามต่อมา ไม่พบว่ามวนชนิดนี้สามารถตัง้รกรากได้ในประเทศไทย 
(บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers. com.) 

 
7.2.8 ผลกระทบของการควบคมุผกัตบชวาโดยชีววิธีในประเทศไทย 

 

ในการควบคุมผกัตบชวา ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมโดยวิธใีดก็ตาม  เช่น การควบคุมโดยการใช้
แรงงาน  (manual control) การควบคุมโดยวธิกีลหรอืการใชเ้ครื่องจกัร (mechanical control) การควบคุมโดย
การใช้สารเคมีก าจดัวัชพืช (chemical control) การควบคุมโดยชีววิธี (biological control) โดยการใช้ศัตรู
ธรรมชาตเิช่นแมลง หรอื การควบคุมโดยการน าไปใช้ประโยชน์ ฯลฯ ความขดัแยง้ผลประโยชน์ (Conflicts of 
interest) ถือว่า “เป็นกฎมากกว่าเป็นการยกเว้น” ไม่ว่าผกัตบชวาจะมปีรากฏอยู่มากน้อยในแต่ละแหล่งน ้ า
ธรรมชาตหิรอืแหล่งน ้าสาธารณะ หรอืในระบบนิเวศวทิยาแบบใดกต็ามเช่นกนั และจะไม่มกีารควบคุมโดยวธิใีด
วธิหีนึ่ง ทีจ่ะน าไปใชไ้ดใ้นทุกระบบ ประเภท ขนาด และวตัถุประสงค ์ของแต่ละแหล่งน ้าเหล่านัน้ 
 

การควบคุมผกัตบชวาโดยชวีวธิ ีโดยการน าแมลงศตัรธูรรมชาตขิองผกัตบชวาจากทอ้งถิน่ดัง้เดมิ
ของผกัตบชวาในอเมรกิาใตเ้ขา้มาตรวจสอบความปลอดภยัว่าจะไม่ไปท าลายพชือื่น เพาะเลีย้งเพิม่ปรมิาณ แลว้
น าไปปลดปล่อย ใหต้ัง้รกรากและแพร่กระจายออกไปเจาะจงกดักนิเฉพาะผกัตบชวาเท่านัน้ เป็นกลไกหลกัของ
การควบคุมที่เลียนแบบระบบนิเวศวทิยาตามธรรมชาติ (natural ecological simulation) ของผกัตบชวาและ
แมลงศตัรธูรรมชาตใินอเมรกิาใต ้ทีม่กีารววิฒันาการรว่มกนั (coevolution) ซึง่ท าใหผ้กัตบชวาไม่มกีารระบาดที่
รุนแรง เพราะมแีมลงศตัรูธรรมชาตชินิดต่าง ๆ เหล่านี้ กดักนิและควบคุมการแพร่กระจายของผกัตบชวาอยู่
ตลอดเวลา และจะคอยรักษาระดับสมดุลทางธรรมชาติ (natural equilibrium หรือ natural balance) ของ
ผกัตบชวา ใหอ้ยูใ่นระดบัทีไ่มก่่อใหเ้กดิปัญหาเช่นทีพ่บในประเทศอื่น ๆ ทีม่กีารน าผกัตบชวาเขา้ไปปลกู โดยไม่
มแีมลงศตัรธูรรมชาตคิอยควบคุมระดบัประชากรของผักตบชวา ท าใหม้กีารระบาดทีรุ่นแรงนอกทอ้งถิน่ดัง้เดมิ
ทัว่โลก เช่นทีเ่ป็นอยู่ในขณะนี้ และในการด าเนินการเราจะไม่สามารถคาดไดอ้ย่างแน่นอนว่าจะตอ้งใชเ้วลานาน
เท่าใด ซึง่ในบางกรณีอาจรวดเรว็ แต่บางกรณีอาจชา้ และเป็นผลบัน้ปลายทีม่องไม่เหน็ดว้ยตาเปล่า (invisible 
end-results) 
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ภาพท่ี 7.11 มวนผกัตบชวา (water hyacinth mirid, Eccritotarsus catarinensis) และใบผกัตบชวา       
ทีถู่กมวนท าลาย (แหล่งทีม่า: Hardi Oberholzer, AgriculturalResearch Council,        
PPRI, Weeds Research Division, Pretoria, South Africa) 

 

การน ามวนผกัตบชวา E. catarinensis เขา้มาทดสอบในประเทศไทย เมื่อ ค.ศ. 1997 และ 1998 
(พ.ศ. 2540 และ 2541) เป็นการแนะน าของ Stanley & Julian (1999) ในขณะนั ้น โดยอ้างอิงข้อมูลใน 
Waterhouse (1993b, 1994) ซึ่งมขี้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ว่าในประเทศไทยผกัเขยีดหรอืผกัขาเขยีด M. vaginalis 
เป็นวชัพชืน ้าชนิดหนึ่งทีรุ่นแรงเทยีบไดก้บัผกัตบชวา โดยการปลดปล่อยมวนชนิดนี้ใหค้วบคุมผกัตบชวา กจ็ะ
เป็นการช่วยควบคุมผดัเขยีดดว้ย โดยขอ้มลูทีถู่กตอ้งคอืประเทศไทยจะม ีMonochoria ทัง้หมด 3 ชนิดคอื โพลง
ก้านเหลีย่ม (M. elata) ผกัตบไทย (M. hastata) และผกัเขยีดหรอืผกัขาเขยีด (M. vaginalis) (เตม็ สมตินิันทน์, 
2544) ซึ่งเป็นพชืพื้นเมอืงในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ พบทัว่ไปและในนาช้าวบ้าง แต่ไม่เคยมปีระวตัิว่า          
มกีารระบาดรุนแรงในประเทศไทยแต่อย่างใด   ดงันัน้ การใหค้ าแนะน าว่าการปลดปล่อยมวนชนิดน้ีใหค้วบคุม
ผกัตบชวาในประเทศไทย ก็จะเป็นการช่วยควบคุมผดัเขยีดด้วยนัน้ เป็นความความผดิพลาดทางวิชาการ          
ทีไ่มน่่าจะเกดิขึน้ (blunder)  
 

แต่ก็ได้มีการน าน ามวนผักตบชวา  E. catarinensis เข้ามาในประเทศไทย เพื่อการศึกษาและ
ทดสอบ โดยน าเขา้มาครัง้แรกเมื่อปลาย ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) จากออสเตรเลยี ก่อนการท าลายมวนชนิดนี้ 
ในเรอืนกกักนัแมลง (insect quarantine) ในออสเตรเลยี เพราะไมไ่ดร้บัอนุญาตใหม้กีารปลดปล่อย แต่มวนทีส่่ง
มาจากออสเตรเลยีตายทัง้หมด จงึมกีารติดต่อน าเข้ามวนผกัตบชวากับแอฟรกิาใต้ผ่าน M.P. Hill, Weeds 
Division, Agricultural Research Council, Plant Protection Research Institute, Pretoria, South Africa โ ดย
ในกรณีนี้จะเป็นการซื้อ เมื่อ ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) ในราคา US$250.00 (10,340.50 บาท) ต่อแต่ละหน่วย
ของสินค้าหรือพัสดุที่ส่งมอบ (consignment) ในขณะนัน้ เพราะแอฟริกาใต้เป็นเพียงแหล่งเดียวที่มีมวน
ผกัตบชวา แต่มวนทีส่่งมาในเดอืนเมษายน ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) เป็นตวัเตม็วยั 300 ตวั และตวัอ่อนจ านวน
หนึ่ง ตายหมดเพราะตดิอยู่ในคลงัสนิค้าที่สนามบนิดอนเมอืง เนื่องจากเอกสาร airways bill ไม่ถูกต้อง ท าให้
ตอ้งขอใหท้างแอฟรกิาใตส้่งมาใหใ้หม ่ในเดอืนมถุินายน ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) ไดเ้ป็นตวัเตม็วยั 200 ตวั และ
ตวัอ่อน 120 ตวั และไขจ่ านวนหน่ึงทีว่างอยูใ่นตน้ผกัตบชวา และท าการปลดปล่อยครัง้แรกเมือ่ปลาย ค.ศ. 1998 
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(พ.ศ. 2541) ในบ่อเลีย้งผกัตบชวาและสระน ้าทีม่ผีกัตบชวา ในบรเิวณมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรแ์ละใกลเ้คยีง 
และหลงัจากการปลดปล่อยและการติดตามต่อมา ไม่พบว่ามวนชนิดนี้สามารถตัง้รกรากได้ในประเทศไทย 
(บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers. com.) 

 
7.2.8 ผลกระทบของการควบคมุผกัตบชวาโดยชีววิธีในประเทศไทย 

 

ในการควบคุมผกัตบชวา ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมโดยวิธใีดก็ตาม  เช่น การควบคุมโดยการใช้
แรงงาน  (manual control) การควบคุมโดยวธิกีลหรอืการใชเ้ครื่องจกัร (mechanical control) การควบคุมโดย
การใช้สารเคมีก าจดัวัชพืช (chemical control) การควบคุมโดยชีววิธี (biological control) โดยการใช้ศัตรู
ธรรมชาตเิช่นแมลง หรอื การควบคุมโดยการน าไปใช้ประโยชน์ ฯลฯ ความขดัแยง้ผลประโยชน์ (Conflicts of 
interest) ถือว่า “เป็นกฎมากกว่าเป็นการยกเว้น” ไม่ว่าผกัตบชวาจะมปีรากฏอยู่มากน้อยในแต่ละแหล่งน ้ า
ธรรมชาตหิรอืแหล่งน ้าสาธารณะ หรอืในระบบนิเวศวทิยาแบบใดกต็ามเช่นกนั และจะไม่มกีารควบคุมโดยวธิใีด
วธิหีนึ่ง ทีจ่ะน าไปใชไ้ดใ้นทุกระบบ ประเภท ขนาด และวตัถุประสงค ์ของแต่ละแหล่งน ้าเหล่านัน้ 
 

การควบคุมผกัตบชวาโดยชวีวธิ ีโดยการน าแมลงศตัรธูรรมชาตขิองผกัตบชวาจากทอ้งถิน่ดัง้เดมิ
ของผกัตบชวาในอเมรกิาใตเ้ขา้มาตรวจสอบความปลอดภยัว่าจะไม่ไปท าลายพชือื่น เพาะเลีย้งเพิม่ปรมิาณ แลว้
น าไปปลดปล่อย ใหต้ัง้รกรากและแพร่กระจายออกไปเจาะจงกดักนิเฉพาะผกัตบชวาเท่านัน้ เป็นกลไกหลกัของ
การควบคุมที่เลียนแบบระบบนิเวศวทิยาตามธรรมชาติ (natural ecological simulation) ของผกัตบชวาและ
แมลงศตัรธูรรมชาตใินอเมรกิาใต ้ทีม่กีารววิฒันาการรว่มกนั (coevolution) ซึง่ท าใหผ้กัตบชวาไม่มกีารระบาดที่
รุนแรง เพราะมแีมลงศตัรูธรรมชาตชินิดต่าง ๆ เหล่านี้ กดักนิและควบคุมการแพร่กระจายของผกัตบชวาอยู่
ตลอดเวลา และจะคอยรักษาระดับสมดุลทางธรรมชาติ (natural equilibrium หรือ natural balance) ของ
ผกัตบชวา ใหอ้ยูใ่นระดบัทีไ่มก่่อใหเ้กดิปัญหาเช่นทีพ่บในประเทศอื่น ๆ ทีม่กีารน าผกัตบชวาเขา้ไปปลกู โดยไม่
มแีมลงศตัรธูรรมชาตคิอยควบคุมระดบัประชากรของผักตบชวา ท าใหม้กีารระบาดทีรุ่นแรงนอกทอ้งถิน่ดัง้เดมิ
ทัว่โลก เช่นทีเ่ป็นอยู่ในขณะนี้ และในการด าเนินการเราจะไม่สามารถคาดไดอ้ย่างแน่นอนว่าจะตอ้งใชเ้วลานาน
เท่าใด ซึง่ในบางกรณีอาจรวดเรว็ แต่บางกรณีอาจชา้ และเป็นผลบัน้ปลายทีม่องไม่เหน็ดว้ยตาเปล่า (invisible 
end-results) 
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ผกัตบชวาในอเมรกิาใต้ ไม่เป็นทีป่ระจกัษ์ว่ามกี าเนิดและการววิฒันาการมานานเท่าใด มกีารเก็บ
ตวัอยา่งครัง้แรกเมือ่ ค.ศ. 1801 (พ.ศ. 2344) จากประเทศโคลอมเบยี มกีารตัง้ชื่อวทิยาศาสตรค์รัง้แรกเมือ่ ค.ศ. 
1823  (พ.ศ. 2366) จากตวัอย่างที่เก็บมาจากประเทศบราซลิ และเป็นที่รูจ้กักว้างขวางในงานแสดงสินคา้ฯ ที่
เมอืงนิวออรล์นีส์ รฐัลุยเซยีนาเมื่อ ค.ศ. 1884 (พ.ศ. 2427) เริม่พบว่ามกีารน าไปปลูกไว้ในสวนพฤกษศาสตร ์
และระบาดในหลายประเทศ ในช่วงปลายศตวรรษที ่18 และตน้ศตวรรษที ่19 มกีารน าเขา้มาในประเทศไทยจาก
เกาะชวาเมื่อ ค.ศ. 1901 (พ.ศ. 2444) ไม่ว่าจะเป็น 3 เข่ง หรอืแค่เพยีงต้นเดยีว ตามประวตัขิองการน าเขา้มา 
แลว้ระบาดไปสู่แหล่งน ้าต่าง ๆ ทัว่ประเทศจนถงึปัจจบุนั รวมเป็นเวลาเกอืบ 120 ปีมาแลว้ 
 

ดว้งงวงผกัตบชวาสองชนิดทีน่ าเขา้มาเพื่อท าการควบคุมผกัตบชวา คอื ดว้งงวงผกัตบชวาลายบัง้ 
N. bruchi และ ผกัตบชวาลายแต้ม N. eichhorniae มกีารตัง้ชื่อวทิยาศาสตร ์เมือ่ ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469) และ 
ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) ตามล าดบั มกีารน าด้วงงวง N. eichhorniae เข้ามาในประเทศไทยเมื่อ ค.ศ. 1977 
(พ.ศ. 2520) และ ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) รวม 1,000 ตวั ปลดปล่อยครัง้แรกเมื่อ ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2422) นับ
ถงึ พ.ศ. 2563 รวมเป็นเวลา 41 ปี และดว้งงวง N. bruchi เขา้มาเมื่อ ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) จ านวน 121 ตวั 
เมื่อ ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) จ านวน 203 ตวั และเมื่อ ค.ศ.1992 (พ.ศ. 2535) จ านวน 1,500 ตวั รวมทัง้หมด 
1,824 ตวัโดยเริม่ปลดปล่อยในภาคสนามครัง้แรกเมื่อ ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) นับถงึ พ.ศ. 2563 รวมเป็นเวลา 
29 ปี ตามมาดว้ยการปลดปล่อย ผเีสือ้ผกัตบชวา N. albiguttalis เมือ่ ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) ผเีสือ้หนอนเจาะ
ล าต้นผกัตบชวา X. infusellus เมื่อ ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) และ มวนผกัตบชวา E. catarinensis เมื่อ ค.ศ. 
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ผกัตบชวา X. infusellus และมวนผกัตบชวา E. catarinensis ไมส่ามารถตัง้รกรากได ้
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ในภาพรวมเราอาจไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได ้ว่าจะต้องใชเ้วลาอกีนานเท่าใดที่การววิฒันาการ
รว่มกนั (coevolution) ของผกัตบชวาและแมลงศตัรธูรรมชาตชินิดต่าง ๆ ทีต่ ัง้รกรากไดด้แีลว้ในประเทศไทย จะ
สามารถจ าลองแบบทางนิเวศวทิยาตามธรรมชาต ิ(natural ecological simulation) ดงัเช่นที่เป็นอยู่ในท้องถิ่น
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ธรรมชาตชินิดต่าง ๆ ให้เป็นตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิ ี(biological control agents – BCAs) ที่ได้น าเขา้
มาจากแหล่งเดิมของผักตบชวา เพาะเลี้ยงและเพิ่มปริมาณ แล้วน าไปปลดปล่อยในแหล่งน ้ าต่าง ๆ ที่มี
ผกัตบชวาอยู่ จนสามารถตัง้รกรากได้อย่างถาวร และแพร่กระจายออกไปควบคุมผกัตบชวาอยู่ในแต่ละระบบ
นิเวศวทิยาไดเ้ป็นอย่างด ีตัง้แต่มกีารปลดปล่อยดว้งงวงผกัตบชวาครัง้แรก  41 ปีมาแลว้เมื่อ พ.ศ. 2522 จนถงึ
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ปัจจุบนั โดยระดบัของการควบคุมต่าง ๆ ที่ได้รบั (บรรพต ณ ป้อมเพชร. pers. com.) โดยการประเมนิอย่าง
หยาบ ๆ คอื  

 
         1. การควบคมุท่ียงัไม่ได้ผลเท่าใดนัก (Negligible control)  

การควบคุมผกัตบชวาทีย่งัไม่ไดผ้ลเท่าใดนัก จะพบในผกัตบชวาทีม่กีารเคลื่อนทีเ่กอืบตลอดเวลา 
ลอยเป็นแพอยู่ในแม่น ้า ล าคลอง ทีเ่ป็นการ “ปัดสวะ” แพผกัตบชวาใหพ้น้พืน้ทีห่รอืหน้าบ้านของตนลงสู่แหล่ง
น ้า และบ่อยครัง้เราจะพบว่าผกัตบชวาทีล่อยเป็นแพในแม่น ้า ล าคลอง ทัว่ ๆ ไป มรีอยกดักนิของดว้งงวงเป็น
แผลอยูบ่นใบผกัตบบา้งเลก็น้อย 
 

         2. การควบคมุท่ีได้ผลเป็นบางส่วน (Partial control)  
 การควบคุมผกัตบชวาทีไ่ดผ้ลเป็นบางส่วน จะพบในผกัตบชวาทีอ่ยู่ในแหล่งน ้าตามธรรมชาตหิรอื

แหล่งน ้าสาธารณะขนาดเลก็และขนาดกลาง และ อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ของเขื่อนต่าง ๆ ของกรมชลประทาน 
และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย เช่น อ่างเก็บน ้าหนองกองแก้ว อ.ชนบท จ.ขอนแก่น บงึกุย อ.โกสุม
พสิยั จ.มหาสารคาม และอ่างเกบ็น ้าเขื่อนสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เป็นต้น โดยจะพบรอยกดักนิของดว้งงวง
ผกัตบชวาเป็นแผลอยูบ่นใบผกัตบชวา แพรก่ระจดักระจายอยูแ่บบทัว่ไป คามชายขอบของแหล่งน ้านัน้ ๆ มกีาร
ตัง้รกราก ขยายพนัธุ ์และแพร่กระจายของดว้งงวงผกัตบชวา ประปรายอยู่ในบางส่วนของแหล่งน ้าเหล่านัน้ ซึ่ ง
ในเวลาต่อมาจะมคีวามหนาแน่นมากขึ้นจนถึงระดบัการควบคุมผกัตบชวาที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ และ
เช่นนี้ จะพบได้ในแหล่งน ้าค่าง ๆ ทัว่ประเทศ ถงึแมว้่าจะไม่เคยมกีารปลดปล่อยด้วงงวงผกัตบชวาด้วยความ
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         3. การควบคมุท่ีได้ผลอย่างเป็นรปูธรรม (Substantial control)  
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คลอง บงึ ในแหล่งน ้าตามธรรมชาตหิรอืแหล่งน ้าสาธารณะ ขนาดเลก็ ทีไ่ม่มกีารใชป้ระโยชน์ทีเ่ด่นชดั และอ่าง
เก็บน ้าต่าง ๆ ที่ไม่มกีารเคลื่อนที่ของผกัตบชวามากนัก และมผีกัตบชวาที่สะสมอยู่เป็นเวลานาน เพราะเป็น
ระบบนิเวศวทิยาทีไ่ม่ถูกมนุษยร์บกวน โดยจะพบว่ามรีอยกดักนิของดว้งงวงบนใบผกัตบมากมายอย่างเด่นชดั 
ความยาวของก้านใบสัน้ลง และสามารถดงึต้นและหน่อแยกออกจากกนัไดง้่าย  การควบคุมผกัตบชวาโดยดว้ง
งวงผกัตบชวาที่ถอืว่าได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม อาจเหน็ได้จากการท าให้การเจรญิเตบิโตของผกัตบชวาในบาง
แหล่งน ้าไม่ดเีท่าทีค่วร และดอ้ยคุณภาพที่จะน าไปใชเ้ป็นวตัถุดบิในการท าผลติภณัฑจ์ากผกัตบชวา (นิรนาม, 
2536) และการน าดว้งงวงผกัตบชวาไปท าการวจิยัโดย มานพ ศริวิรกุล และอุไร เพ่งพศิ (2547) และ วพิรพรรณ์ 
เนื่องเมก็ และคณะ (2557)  
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ผกัตบชวาในอเมรกิาใต้ ไม่เป็นทีป่ระจกัษ์ว่ามกี าเนิดและการววิฒันาการมานานเท่าใด มกีารเก็บ
ตวัอยา่งครัง้แรกเมือ่ ค.ศ. 1801 (พ.ศ. 2344) จากประเทศโคลอมเบยี มกีารตัง้ชื่อวทิยาศาสตรค์รัง้แรกเมือ่ ค.ศ. 
1823  (พ.ศ. 2366) จากตวัอย่างที่เก็บมาจากประเทศบราซลิ และเป็นที่รูจ้กักว้างขวางในงานแสดงสินคา้ฯ ที่
เมอืงนิวออรล์นีส์ รฐัลุยเซยีนาเมื่อ ค.ศ. 1884 (พ.ศ. 2427) เริม่พบว่ามกีารน าไปปลูกไว้ในสวนพฤกษศาสตร ์
และระบาดในหลายประเทศ ในช่วงปลายศตวรรษที ่18 และตน้ศตวรรษที ่19 มกีารน าเขา้มาในประเทศไทยจาก
เกาะชวาเมื่อ ค.ศ. 1901 (พ.ศ. 2444) ไม่ว่าจะเป็น 3 เข่ง หรอืแค่เพยีงต้นเดยีว ตามประวตัขิองการน าเขา้มา 
แลว้ระบาดไปสู่แหล่งน ้าต่าง ๆ ทัว่ประเทศจนถงึปัจจบุนั รวมเป็นเวลาเกอืบ 120 ปีมาแลว้ 
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ถงึ พ.ศ. 2563 รวมเป็นเวลา 41 ปี และดว้งงวง N. bruchi เขา้มาเมื่อ ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) จ านวน 121 ตวั 
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ล าต้นผกัตบชวา X. infusellus เมื่อ ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) และ มวนผกัตบชวา E. catarinensis เมื่อ ค.ศ. 
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ตัง้รกราก ขยายพนัธุ ์และแพร่กระจายของดว้งงวงผกัตบชวา ประปรายอยู่ในบางส่วนของแหล่งน ้าเหล่านัน้ ซึ่ ง
ในเวลาต่อมาจะมคีวามหนาแน่นมากขึ้นจนถึงระดบัการควบคุมผกัตบชวาที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ และ
เช่นนี้ จะพบได้ในแหล่งน ้าค่าง ๆ ทัว่ประเทศ ถงึแมว้่าจะไม่เคยมกีารปลดปล่อยด้วงงวงผกัตบชวาด้วยความ
ตัง้ใจกต็าม 
 

         3. การควบคมุท่ีได้ผลอย่างเป็นรปูธรรม (Substantial control)  
การควบคุมผกัตบชวาทีไ่ดผ้ลอย่างเป็นรปูธรรม จะพบในผกัตบชวาทีเ่จรญิเตบิโตอยูใ่นหว้ย หนอง 

คลอง บงึ ในแหล่งน ้าตามธรรมชาตหิรอืแหล่งน ้าสาธารณะ ขนาดเลก็ ทีไ่ม่มกีารใชป้ระโยชน์ทีเ่ด่นชดั และอ่าง
เก็บน ้าต่าง ๆ ที่ไม่มกีารเคลื่อนที่ของผกัตบชวามากนัก และมผีกัตบชวาที่สะสมอยู่เป็นเวลานาน เพราะเป็น
ระบบนิเวศวทิยาทีไ่ม่ถูกมนุษยร์บกวน โดยจะพบว่ามรีอยกดักนิของดว้งงวงบนใบผกัตบมากมายอย่างเด่นชดั 
ความยาวของก้านใบสัน้ลง และสามารถดงึต้นและหน่อแยกออกจากกนัไดง้่าย  การควบคุมผกัตบชวาโดยดว้ง
งวงผกัตบชวาที่ถอืว่าได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม อาจเหน็ได้จากการท าให้การเจรญิเตบิโตของผกัตบชวาในบาง
แหล่งน ้าไม่ดเีท่าทีค่วร และดอ้ยคุณภาพที่จะน าไปใชเ้ป็นวตัถุดบิในการท าผลติภณัฑจ์ากผกัตบชวา (นิรนาม, 
2536) และการน าดว้งงวงผกัตบชวาไปท าการวจิยัโดย มานพ ศริวิรกุล และอุไร เพ่งพศิ (2547) และ วพิรพรรณ์ 
เนื่องเมก็ และคณะ (2557)  
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นสพ.มตชินรายวนั 11 กุมภาพนัธ ์2536 ลงขา่วว่า ผกัตบชวาพะเยาดอ้ยคุณภาพ ชาวบา้นช ้า 1 ปี
เสยีเงนิ 8 แสน (นิรนาม, 2536) โดยกลุ่มแม่บา้นท าผลติภณัฑจ์ากผกัตบชวา 15 กลุ่ม กล่าวว่าตัง้แต่ไดเ้ริม่ท า
ผลติภณัฑจ์ากผกัตบชวา เมื่อ พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา ไม่เคยตอ้งซือ้ก้านผกัตบชวาจากทีอ่ื่นมาใชท้ าผลติภณัฑ์
เลย เพราะกว๊านพะเยาเป็นแหล่งที่มีผักตบชวามากที่สุดในภาคเหนือ แต่ในปีนี้ เกิดภาวะฝนแล้ง ท าให้
ผกัตบชวาในกว๊านพะเยาดอ้ยคุณภาพ ก้านผกัตบชวาเลก็และสัน้ไม่ไดข้นาดทีจ่ะน ามาท าผลติภณัฑต่์าง ๆ ได้
เหมอืนทุกปีทีผ่่านมาไดร้บัความเดอืดรอ้น จะตอ้งซือ้ผกัตบชวาจากภาคกลางมาท าผลติภณัฑ ์เฉพาะในปี 2535 
คดิเป็นเงนิประมาณ 8 แสนบาท และถ้าเป็นเช่นนัน้จรงิ กแ็สดงว่ามกีารท าผกัตบชวาแหง้จ าหน่ายที่ภาคกลาง
กระนัน้หรอื มใีครหรอืชุมชนใดท ากนับา้งและท ากนัอย่างไร ท ากนัทีไ่หนบา้ง ท าไดม้ากน้อยเท่าไร มกีารลงทุน
กนัอยา่งไร เพราะคงจะเป็นอุตสาหกรรมทีน่่าท ามากและคุม้ทุน หากท าใหม้รีายไดสุ้ทธถิงึปีละ 8 แสนบาท 
 

ทัง้นี้ การที่กลุ่มแม่บ้านกว๊านพะเยาสรุปว่าฝนแลง้ท าให้ก้านผกัตบชวาเลก็และสัน้ไม่ไดข้นาดนัน้ 
คงไมถู่กตอ้งนกั เพราะกลุ่มแมบ่า้นเหล่านัน้ไม่ทราบว่า ตัง้แต่ พ.ศ. 2522 ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีนิทรยี์
แห่งชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้ท าการการปลดปล่อยด้วงงวงผกัตบชวา ลงในกว๊านพะเยาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีเพื่อใหต้ัง้รกราก ขยายพนัธุ ์และแพรก่ระจายออกไปควบคุมผกัตบชวาในกว๊าน ก่อนทีก่ลุ่มแม่บา้น
จะเริม่ท าผลติภณัฑจ์ากผกัตบชวาเมื่อ พ.ศ. 2528 เสยีอกี จนถงึ พ.ศ. 2536 จงึพบว่าผกัตบชวาในกว๊านพะเยา 
“ดอ้ยคุณภาพ” แสดงใหเ้หน็ว่าดว้งงวงผกัตบชวาใชเ้วลาอย่างน้อย 10 กว่าปี ทีจ่ะเริม่แสดงศกัยภาพที่จะช่วย
ควบคุมผักตบชวาได้ และแสดงให้เป็นกรณีศึกษาในเรื่องความขดัแย้งผลประโยชน์ในการควบคุมวชัพืช 
(Huffaker, 1964) ไดเ้ป็นอยา่งด ี
 

เพื่อที่จะยนืยนัการควบคุมผกัตบชวาที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมในกว๊านพะเยา เราพบว่ามคีณะ
นกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัพะเยา ประกอบดว้ย พรพรรณ์ เนื่องเมก็ ชรนิทร ์คงเดมิ และ มนสั ทติยว์รรณ ใน วพิร
พรรณ์ เนื่องเมก็ และคณะ (2557) ไดท้ าการวจิยัเรื่องการควบคุมผกัตบชวาแบบผสมผสานโดยการใชด้ว้งงวง
ผกัตบชวาร่วมกบัเชื้อรา Alternaria sp. โดยการใช้ด้วงงวงผกัตบชวาในกว๊านพะเยา แสดงให้เหน็ว่าด้วงงวง
ผกัตบชวาไดต้ัง้รกรากอย่างถาวรแลว้ และการยนืยนัเพิม่เตมิจะพบไดใ้นงานวจิยัเรื่องการควบคุมผกัตบชวาใน
แหล่งน ้ าชลประทานโดยใช้แมลงร่วมกับเชื้อราสาเหตุโรคพืช โดยส่วนวิจยัและพฒันาด้านวิทยาศาสตร์ 
ส านกัวจิยัและพฒันา กรมชลประทานใน มานพ ศริวิรกุล และอุไร เพ่งพศิ (2547)  
 

ปรากฏการณ์ของการควบคุมผกัตบชวาที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ที่เกิดขึ้นในกว๊านพะเยา จ.
พะเยา ในภาคเหนือของประเทศไทย สามารถพบได้ที่บึงสีไฟ อ.เมอืง จ.พิจติร ที่บึงบอระเพ็ด อ.เมอืง จ.
นครสวรรค ์ในภาคกลาง ทีห่นองหาร อ.เมอืง จ.สกลนคร และ ทีท่ะเลน้อย อ.ควนขนุน จ. พทัลุง ดว้ยเช่นกนั 
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          4. การควบคมุท่ีได้ผลส าเรจ็และสมบูรณ์ (Successful and complete control) 
 

การควบคุมผกัตบชวาทีไ่ดผ้ลส าเรจ็และสมบูรณ์ จะพบในแหล่งน ้าทีม่ผีกัตบชวา พชืน ้าและวชัพชื
น ้าหลายชนิดปรากฏอยู ่และการปลดปล่อยดว้งงวงในแหล่งน ้าเหล่านัน้ ท าใหเ้กดิปรากฏการณ์ของกระบวนการ
สบืทอดทางนิเวศวทิยา (ecological succession) ของพชืน ้าในระบบนิเวศนนัน้ ๆ ในช่วง 30-40 ปีก่อน เราจะ
พบว่าผกัตบชวาจะเจรญิเตบิโตอยู่ในแหล่งน ้าต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล บ่อยมืสองขา้งทางหลวง เช่น 
ถนนพหลโยธนิ ช่วงกรุงเทพฯ ผ่าน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรอียุธยา จ.อ่างทอง จ.สงิหบ์ุร ีถงึ จ.
นครสวรรค์ และ ทางหลวงที่แยกออกจากถนนพหลโยธนิ ผ่าน อ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียุธยา อ.หนองแค จ.
สระบุร ีถงึ อ.เมอืง จ.สระบุร ีผ่าน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ีผ่าน อ.เมอืง จ.ลพบุร ีและ อ.ท่าวุง้ จ.ลพบุร ีถงึทาง
หลวงเอเชยี จ.สงิหบ์ุร ีจนเป็นภาพของผกัตบชวาทีช่นิตา แต่ในปัจจุบนัทัง้ในแหล่งน ้าต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑล และบ่อยมืสองขา้งทางหลวงดงักล่าว จะไมค่่อยมผีกัตบชวา และเราจะไมเ่หน็ภาพของผกัตบชวามาก
ดงัเช่นแต่ก่อน แต่ภาพทีช่นิตามากกว่าทุกวนันี้ในพื้นทีเ่หล่านัน้ จะเป็นต้นกกช้างหรอืต้นธูปฤาษ ี(narrowleaf 
cattail, Typha domingensis, Typhaceae) (Waterhouse, 1994) (ภาพที ่7.12) ซึง่ชื่อเก่าคอื Typha angustifolia 
(Cook, 1996) ซึ่งจะเจรญิเตบิโตจากธนาคารเมลด็ (seed bank) ที่มอียู่แล้วในพื้นที่ ขึน้มาแทนที่ผกัตบชวาที่
ค่อย ๆ หมดไป ตาม “กระบวนการสบืทอดทางนิเวศวทิยา” (ecological succession) ของสิง่มชีวีติในแต่ละ
ระบบนิเวศ อนึ่ง กกช้างหรอืธูปฤาษมีถีิน่ก าเนิดอยู่ในอเมรกิาเหนือ ที่ถอืว่าเป็นพชืต่างถิน่ที่รุกราน ( invasive 
alien plant species) ชนิดหนึ่งทีร่ะบาดไปทัว่เขตรอ้นทัว่โลก รวมทัง้ประเทศไทยดว้ย    

 
  

 
 

ภาพท่ี 7.12  ตน้กกชา้งหรอืตน้ธปูฤาษ ีnarrowleaf cattail, Typha domingensis 
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นสพ.มตชินรายวนั 11 กุมภาพนัธ ์2536 ลงขา่วว่า ผกัตบชวาพะเยาดอ้ยคุณภาพ ชาวบา้นช ้า 1 ปี
เสยีเงนิ 8 แสน (นิรนาม, 2536) โดยกลุ่มแม่บา้นท าผลติภณัฑจ์ากผกัตบชวา 15 กลุ่ม กล่าวว่าตัง้แต่ไดเ้ริม่ท า
ผลติภณัฑจ์ากผกัตบชวา เมื่อ พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา ไม่เคยตอ้งซือ้ก้านผกัตบชวาจากทีอ่ื่นมาใชท้ าผลติภณัฑ์
เลย เพราะกว๊านพะเยาเป็นแหล่งที่มีผักตบชวามากที่สุดในภาคเหนือ แต่ในปีนี้ เกิดภาวะฝนแล้ง ท าให้
ผกัตบชวาในกว๊านพะเยาดอ้ยคุณภาพ ก้านผกัตบชวาเลก็และสัน้ไม่ไดข้นาดทีจ่ะน ามาท าผลติภณัฑต่์าง ๆ ได้
เหมอืนทุกปีทีผ่่านมาไดร้บัความเดอืดรอ้น จะตอ้งซือ้ผกัตบชวาจากภาคกลางมาท าผลติภณัฑ ์เฉพาะในปี 2535 
คดิเป็นเงนิประมาณ 8 แสนบาท และถ้าเป็นเช่นนัน้จรงิ กแ็สดงว่ามกีารท าผกัตบชวาแหง้จ าหน่ายที่ภาคกลาง
กระนัน้หรอื มใีครหรอืชุมชนใดท ากนับา้งและท ากนัอย่างไร ท ากนัทีไ่หนบา้ง ท าไดม้ากน้อยเท่าไร มกีารลงทุน
กนัอยา่งไร เพราะคงจะเป็นอุตสาหกรรมทีน่่าท ามากและคุม้ทุน หากท าใหม้รีายไดสุ้ทธถิงึปีละ 8 แสนบาท 
 

ทัง้นี้ การที่กลุ่มแม่บ้านกว๊านพะเยาสรุปว่าฝนแลง้ท าให้ก้านผกัตบชวาเลก็และสัน้ไม่ไดข้นาดนัน้ 
คงไมถู่กตอ้งนกั เพราะกลุ่มแมบ่า้นเหล่านัน้ไม่ทราบว่า ตัง้แต่ พ.ศ. 2522 ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีนิทรยี์
แห่งชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้ท าการการปลดปล่อยด้วงงวงผกัตบชวา ลงในกว๊านพะเยาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีเพื่อใหต้ัง้รกราก ขยายพนัธุ ์และแพรก่ระจายออกไปควบคุมผกัตบชวาในกว๊าน ก่อนทีก่ลุ่มแม่บา้น
จะเริม่ท าผลติภณัฑจ์ากผกัตบชวาเมื่อ พ.ศ. 2528 เสยีอกี จนถงึ พ.ศ. 2536 จงึพบว่าผกัตบชวาในกว๊านพะเยา 
“ดอ้ยคุณภาพ” แสดงใหเ้หน็ว่าดว้งงวงผกัตบชวาใชเ้วลาอย่างน้อย 10 กว่าปี ทีจ่ะเริม่แสดงศกัยภาพที่จะช่วย
ควบคุมผักตบชวาได้ และแสดงให้เป็นกรณีศึกษาในเรื่องความขดัแย้งผลประโยชน์ในการควบคุมวชัพืช 
(Huffaker, 1964) ไดเ้ป็นอยา่งด ี
 

เพื่อที่จะยนืยนัการควบคุมผกัตบชวาที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมในกว๊านพะเยา เราพบว่ามคีณะ
นกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัพะเยา ประกอบดว้ย พรพรรณ์ เนื่องเมก็ ชรนิทร ์คงเดมิ และ มนสั ทติยว์รรณ ใน วพิร
พรรณ์ เนื่องเมก็ และคณะ (2557) ไดท้ าการวจิยัเรื่องการควบคุมผกัตบชวาแบบผสมผสานโดยการใชด้ว้งงวง
ผกัตบชวาร่วมกบัเชื้อรา Alternaria sp. โดยการใช้ด้วงงวงผกัตบชวาในกว๊านพะเยา แสดงให้เหน็ว่าด้วงงวง
ผกัตบชวาไดต้ัง้รกรากอย่างถาวรแลว้ และการยนืยนัเพิม่เตมิจะพบไดใ้นงานวจิยัเรื่องการควบคุมผกัตบชวาใน
แหล่งน ้ าชลประทานโดยใช้แมลงร่วมกับเชื้อราสาเหตุโรคพืช โดยส่วนวิจยัและพฒันาด้านวิทยาศาสตร์ 
ส านกัวจิยัและพฒันา กรมชลประทานใน มานพ ศริวิรกุล และอุไร เพ่งพศิ (2547)  
 

ปรากฏการณ์ของการควบคุมผกัตบชวาที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ที่เกิดขึ้นในกว๊านพะเยา จ.
พะเยา ในภาคเหนือของประเทศไทย สามารถพบได้ที่บึงสีไฟ อ.เมอืง จ.พิจติร ที่บึงบอระเพ็ด อ.เมอืง จ.
นครสวรรค ์ในภาคกลาง ทีห่นองหาร อ.เมอืง จ.สกลนคร และ ทีท่ะเลน้อย อ.ควนขนุน จ. พทัลุง ดว้ยเช่นกนั 
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          4. การควบคมุท่ีได้ผลส าเรจ็และสมบูรณ์ (Successful and complete control) 
 

การควบคุมผกัตบชวาทีไ่ดผ้ลส าเรจ็และสมบูรณ์ จะพบในแหล่งน ้าทีม่ผีกัตบชวา พชืน ้าและวชัพชื
น ้าหลายชนิดปรากฏอยู ่และการปลดปล่อยดว้งงวงในแหล่งน ้าเหล่านัน้ ท าใหเ้กดิปรากฏการณ์ของกระบวนการ
สบืทอดทางนิเวศวทิยา (ecological succession) ของพชืน ้าในระบบนิเวศนนัน้ ๆ ในช่วง 30-40 ปีก่อน เราจะ
พบว่าผกัตบชวาจะเจรญิเตบิโตอยู่ในแหล่งน ้าต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล บ่อยมืสองขา้งทางหลวง เช่น 
ถนนพหลโยธนิ ช่วงกรุงเทพฯ ผ่าน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรอียุธยา จ.อ่างทอง จ.สงิหบ์ุร ีถงึ จ.
นครสวรรค์ และ ทางหลวงที่แยกออกจากถนนพหลโยธนิ ผ่าน อ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียุธยา อ.หนองแค จ.
สระบุร ีถงึ อ.เมอืง จ.สระบุร ีผ่าน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ีผ่าน อ.เมอืง จ.ลพบุร ีและ อ.ท่าวุง้ จ.ลพบุร ีถงึทาง
หลวงเอเชยี จ.สงิหบุ์ร ีจนเป็นภาพของผกัตบชวาทีช่นิตา แต่ในปัจจุบนัทัง้ในแหล่งน ้าต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑล และบ่อยมืสองขา้งทางหลวงดงักล่าว จะไมค่่อยมผีกัตบชวา และเราจะไมเ่หน็ภาพของผกัตบชวามาก
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cattail, Typha domingensis, Typhaceae) (Waterhouse, 1994) (ภาพที ่7.12) ซึง่ชื่อเก่าคอื Typha angustifolia 
(Cook, 1996) ซึ่งจะเจรญิเตบิโตจากธนาคารเมลด็ (seed bank) ที่มอียู่แล้วในพื้นที่ ขึน้มาแทนที่ผกัตบชวาที่
ค่อย ๆ หมดไป ตาม “กระบวนการสบืทอดทางนิเวศวทิยา” (ecological succession) ของสิง่มชีวีติในแต่ละ
ระบบนิเวศ อนึ่ง กกช้างหรอืธูปฤาษมีถีิน่ก าเนิดอยู่ในอเมรกิาเหนือ ที่ถอืว่าเป็นพชืต่างถิน่ที่รุกราน ( invasive 
alien plant species) ชนิดหนึ่งทีร่ะบาดไปทัว่เขตรอ้นทัว่โลก รวมทัง้ประเทศไทยดว้ย    

 
  

 
 

ภาพท่ี 7.12  ตน้กกชา้งหรอืตน้ธปูฤาษ ีnarrowleaf cattail, Typha domingensis 
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ปรากฏการณ์ของกระบวนการสบืทอดทางนิเวศวทิยาของผกัตบชวาในพื้นที่ชุ่มน ้าหรอืแหล่งน ้า    
จะแตกต่างกนัไปตามความลกึของระดบัน ้า ในประเทศไทย ถ้าพื้นที่นัน้ตื้นและระดบัน ้าไม่ลกึมากนักเช่นตาม
ชายขอบของแหล่งน ้า พืชน ้าที่จะเจรญิเติบโตสืบทอดต่อจากผกัตบชวาส่วนใหญ่จะเป้นต้นกกช้างหรอืต้น
ธูปฤาษ ีแต่ในแหล่งน ้าทีร่ะดบัน ้าลกึพอสมควร เช่น ในหนองบงึตามธรรมชาต ิเช่นหนองหาร จ.สกลนคร และ
ทะเลน้อย จ.พทัลุง หรอืในหนองบงึที่มนุษยส์รา้งขึน้มานานพอสมควรราวกบัว่าหรอืเขา้ใจผดิว่าเป็นแหล่งน ้า
ธรรมชาต ิเช่นกว๊านพะเยา จ.พะเยา และบงึบอระเพด็ จ. นครสวรรค ์พชืน ้าชนิดหนึ่งทเีจรญิเตบิโตมาแทนหรอื
สบืทอดจากผกัตบชวาคอืบวัสายชนิดต่าง ๆ (water lily, Nymphaea spp., Nymphaeaceae) โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ทีเ่หน็ไดอ้ย่างชดัเจนมากกว่าบวัสายชนิดอื่น ๆ คอืบวัสายแดงหรอืบวัสายสชีมพู (hairy water lily หรอื pink 
water lily, Nymphaea pubescens) (ภาพที่ 7.13) ซึ่งเราจะพบเป็นบางส่วนในแหล่งน ้าธรรมชาตใินหนองหาร 
จ.สกลนคร และ ทะเลน้อย จ.พทัลุง และ แหล่งน ้าทีม่นุษยส์รา้งขึน้มา คอืกว๊านพะเยา จ.พะเยา และบงึบอระเพด็ 
จ. นครสวรรค ์เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพท่ี 7.13 บวัสายสชีมพ ูhairy water lily หรอื pink water lily, Nymphaea pubescens ทีบ่งึบอระเพด็        
จ.นครสวรรค ์หนองหาร จ.สกลนคร และ ทะเลน้อย จ.พทัลุง  (แหล่งทีม่า: Wikipedia,             
The Free Encyclopedia) 

 
นอกจากกกชา้งหรอืธูปฤาษ ีและบวัสายสชีมพู ทีพ่บว่าเป็นพชืน ้าสบืทอดผกัตบชวาในระบบนิเวศ

ต่าง ๆ ของพื้นที่ชุ่มน ้า แหล่งน ้าธรรมชาตแิละแหล่งน ้าสาธารณะ เรายงัพบพชืน ้าชนิดอื่นอกีหลายชนิด เช่น 
กระจับ (water caltrop หรือ buffalo nut, Trapa incisa, Trapaceae หรือ Lythraceae) ผักกระเฉด (water 
mimosa, Neptunia oleraceae, Fabaceae) หรอื แมแ้ต่จอกหูหนู (salvinia, Salvinia cucullata, Salviniaceae) 
ฯลฯ ทีเ่ป็นพชืสบืทอดผกัตบชวาได ้
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หลกัฐานอื่นทีส่ามารถน ามาเป็นตวัชีว้ดัของความส าเรจ็ของการควบคุมผกัตบชวาโดยชวีวธิ ี โดย
การใชด้ว้งงวงผกัตบชวาในประเทศไทยในระดบัหนึ่งคอื การพบว่ามกีารแพรก่ระจายตามธรรมชาตขิองดว้งงวง
ผกัตบชวาจากประเทศไทย เขา้ไปตัง้รกรากอยู่กบัผกัตบชวาในประเทศเพื่อนบ้าน ในสหภาพพม่า สปป.ลาว 
เวยีดนาม กมัพูชา และมาเลเซยี และมกีารขอดว้งงวงผกัตบชวาจากประเทศไทยเขา้ไปใชค้วบคุมผกัตบชวาใน
หลายประเทศ เช่น ด้วงงวง N. eichhorniae เข้าไปในประเทศศรีลังกา เมื่อ พ.ศ. 2522, 2548 และ 2557 
สหภาพพม่า เมื่อ พ.ศ. 2522 ประเทศอนิเดยี เมื่อ พ.ศ. 2526 ประเทศเวยีดนาม เมื่อ พ.ศ. 2533 ประเทศจนี 
เมื่อ พ.ศ. 2535 ประเทศฟิลปิปินส ์เมื่อ ค.ศ. 2525 และประเทศไต้หวนั เมื่อ พ.ศ. 2537 และดว้งงวง N. bruchi 
เขา้ไปในประเทศจนี เมื่อ พ.ศ. 2535 ประเทศฟิลปิปินส์ เมื่อ พ.ศ. 2535 ประเทศไต้หวนั เมื่อพ.ศ. 2537 และ
ประเทศศรลีงักา เมือ่ พ.ศ. 2548 และ 2557  
 

ในฟลอรดิา Center et al. (2002b) รายงานว่ามกีารเริม่ต้นการควบคุมผกัตบชวาโดยชวีวธิ ีมา
ตัง้แต่ ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515) และจากศตัรธูรรมชาตทิีส่ ารวจพบในอเมรกิาใตร้วม 43 ชนิด พบว่าม ี19 ชนิด ที่
มศีกัยภาพพอที่จะน ามาประเมนิและทดสอบความปลอดภยัทางชวีภาพ (biosafety) และจดัล าดบัความส าคญั 
ออกเป็น 3 ระดบั คอื 

 
ระดับท่ีหน่ึง - ตัวควบคุมที่มีการใช้ทัว่โลก มี 4 ชนิด คือด้วงงวงผักตบชวา Neochetina 

eichhorniae และ N. bruchi ผเีสื้อผกัตบชวา Niphograpta albiguttalis และ ไร 
Orthogalumna terebrantis (Acarina: Galumnidae) 

ระดบัท่ีสอง – ตวัที่ได้รบัเลอืก ที่เพิง่จะมกีารปลดปล่อย หรอื ก าลงัมกีารทดสอบ 6 ชนิด เช่น 
มวน Eccritotarsus catarinensis และ หนอนผเีสือ้เจาะล าตนัผกัตบชวา Xubida 
(= Acigona) infusellus) 

ระดบัท่ีสาม – ตวัที่ได้รบัเลอืก ที่ยงัรูจ้กัน้อย หรอื ความเฉพาะเจาะจงยงัเป็นที่น่าสงสยั 9 ชนิด 
เช่น ด้วง Brachinus sp. (Coleoptera: Carabidae) กินดอก และ หนอนผีเสื้อ 
Argyractis subornata (Lepidoptera: Crambidae) กนิราก เป็นตน้ 
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ปรากฏการณ์ของกระบวนการสบืทอดทางนิเวศวทิยาของผกัตบชวาในพื้นที่ชุ่มน ้าหรอืแหล่งน ้า    
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ประเทศศรลีงักา เมือ่ พ.ศ. 2548 และ 2557  
 

ในฟลอรดิา Center et al. (2002b) รายงานว่ามกีารเริม่ต้นการควบคุมผกัตบชวาโดยชวีวธิ ีมา
ตัง้แต่ ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515) และจากศตัรธูรรมชาตทิีส่ ารวจพบในอเมรกิาใตร้วม 43 ชนิด พบว่าม ี19 ชนิด ที่
มศีกัยภาพพอที่จะน ามาประเมนิและทดสอบความปลอดภยัทางชวีภาพ (biosafety) และจดัล าดบัความส าคญั 
ออกเป็น 3 ระดบั คอื 

 
ระดับท่ีหน่ึง - ตัวควบคุมที่มีการใช้ทัว่โลก มี 4 ชนิด คือด้วงงวงผักตบชวา Neochetina 

eichhorniae และ N. bruchi ผเีสื้อผกัตบชวา Niphograpta albiguttalis และ ไร 
Orthogalumna terebrantis (Acarina: Galumnidae) 

ระดบัท่ีสอง – ตวัที่ได้รบัเลอืก ที่เพิง่จะมกีารปลดปล่อย หรอื ก าลงัมกีารทดสอบ 6 ชนิด เช่น 
มวน Eccritotarsus catarinensis และ หนอนผเีสือ้เจาะล าตนัผกัตบชวา Xubida 
(= Acigona) infusellus) 

ระดบัท่ีสาม – ตวัที่ได้รบัเลอืก ที่ยงัรูจ้กัน้อย หรอื ความเฉพาะเจาะจงยงัเป็นที่น่าสงสยั 9 ชนิด 
เช่น ด้วง Brachinus sp. (Coleoptera: Carabidae) กินดอก และ หนอนผีเสื้อ 
Argyractis subornata (Lepidoptera: Crambidae) กนิราก เป็นตน้ 
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จากการด าเนินการรวมเป็นเวลาประมาณ 40 กว่าปี Martin et al. (2014) ไดท้ าการทดลองในช่วง 
ค.ศ. 2008-2010 ใน 4 สถานที ่เพื่อหาระดบัของการควบผกัตบชวาโดยดว้งงวงผกัตบชวา N. eichhorniae และ 
N. bruchi และผเีสือ้ผกัตบชวา N. albiguttalis  การวเิคราะหแ์ละสรุปสถานภาพของการควบคุมผกัตบชวาโดย
ชวีวธิใีนฟลอรดิาว่า วธิกีารหลกัในการควบคุมผกัตบชวาในฟลอรดิา ยงัเป็นการใช้สารก าจดัวชัพืช โดยไม่
ค านึงถึงการควบคุมโดยแมลงศตัรูธรรมชาติ 3 ชนิดดงักล่าว ที่เริม่น าเข้ามาใช้ตัง้แต่ในช่วงต้นของทศวรรษ 
1970s และรายงานว่าในภาคสนามพบผเีสือ้ผกัตบชวา N. albiguttalis ไดน้้อยมาก กบัมากกว่า 99% ของดว้ง
งวงผกัตบชวาทัง้สองชนิด จะเป็นดว้งงวงผกัตบชวาลายแตม้ N. eichhorniae และไม่สามารถแยกผลกระทบใน
การควบคุมโดยด้วงงวงตวัเตม็วยัและตวัหนอน แต่พบว่าตวัหนอนเป็นวยัหลกัที่ช่วยลดชวีมวลและจ านวนช่อ
ดอก กบัพบว่าในแปลงทัว่ ๆ ไป สามารถลดชวีมวลได้รอ้ยละ 58.2 และลดการผลติช่อดได้สูงถงึรอ้ยละ 97.3 
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง แต่ถงึแมจ้ะมกีารลดลงที่สูงเช่นนัน้ก็ตาม การท าลายผกัตบชวาประเมนิได้เพยีงรอ้ยละ 
16.8 เท่านัน้ ขึน้อยูก่บัธาตุอาหารในน ้าในแต่ละสถานที ่แต่ในภาพรวมการท าลายมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ในแต่ละการ
ทดลอง และสูงถงึรอ้ยละ 100 เมื่อสิน้สุดการทดลอง และการสรุปผลอาจจะไม่แน่นอนนัก เพราะผกัตบชวาเป็น
วชัพชืลอยน ้า (floating weed) ที่ขึ้นอยู่กบัความหนาแน่น การเคลื่อนที่ และการแพร่กระจาย ท าให้การรบัรู้ 
(perception) ของประสิทธิผลแตกต่างกันไป ยากต่อการที่จะน าไปพิจารณาร่วมกับการใช้สารก าจดัวชัพืช
ควบคุมผกัตบชวาในฟลอรดิา ทัง้ ๆ ที่ในปัจจุบนัการใช้แมลงได้ช่วยลดชวีมวลของผกัตบชวาลงได้มากกว่า
ครึง่หนึ่งของทีเ่คยมมีาก่อน และลดการผลติเมลด็ของผกัตบชวาไดสู้งถงึรอ้ยละ 98 ก่อนมกีารใชแ้มลง และการ
ทีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่ระดบัของการควบคุมในปัจจุบนั จะไม่มกีารเปลีย่นแปลงมากนักอย่างมนีัยส าคญั ถ้าไม่มกีารน า
แมลงศัตรูธรรมชาติชนิดอื่นเข้าไปใช้เพิ่มเติม เช่นเพลี้ยกระโดดผักตบชวา waterhyacinth planthopper, 
Megamelus scutellaris (Hemiptera: Delphacidae) (ภาพที่ 7.14) ที่ได้น าเข้าไปจากอเมริกาใต้ และเริ่ม
ปลดปล่อยในฟลอรดิาตัง้แต่เมือ่ พ.ศ. 2553 
 

 
 

ภาพท่ี 7.14 เพลีย้กระโดดผกัตบชวา waterhyacinth planthopper, Megamelus scutellaris             
(แหล่งทีม่า: UF/IFAS University of Florida) 
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Martin et al. (2014) ชี้ให้เห็นสถานภาพของการควบคุมผกัตบชวาในฟลอริดาในปัจจุบัน ว่า         
1) ไม่มกีารบูรณาการการใชส้ารก าจดัศตัรพูชืและการควบคุมโดยชวีวธิ ี2) ตวักระท าการควบคุมผกัตบชวาโดย
ชีววิธี ช่วยลดชีวมวลและการออกดอกของผักตบชวาที่เห็นได้อย่างเด่นชัด  3) การลดการคลุมผิวน ้ าของ
ผกัตบชวาได้ถงึรอ้ยละ 16.8 โดยการควบคุมโดยชวีวธิ ีไม่เป็นที่ยอมรบัของผู้บรหิารจดัการส่วนใหญ่ ในการ
ควบคุมผกัตบชวา และ 4) การเพิม่การใชต้วักระท าการควบคุมผกัตบชวาโดยชวีวธิ ีทีช่่วยลดผกัตบชวาทีค่ลุม
ผวิน ้า อาจจะเป็นการส่งเสรมิใหม้กีารบรูณาการวธิกีารควบคุมผกัตบชวาได้ 
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นอกจากนัน้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางจดัตัง้โรงงานต้นแบบก าจดัผกัตบชวาด้วย
นวตักรรมของการแปรรปู จ านวน 5 แห่ง ในพืน้ที ่จ.ฉะเชงิเทรา จ.นครพนม จ.ศรสีะเกษ จ.พษิณุโลก และ จ.
พทัลุง โดยจะใหเ้ป็นโรงงานแปรรปูสรา้งมลูค่าเพิม่ผลติภณัฑส์นิคา้ชุมชนและเป็นศูนยเ์รยีนรูค้วบคู่กนัไป พรอ้ม
ทัง้ใหส้นับสนุนและผลกัดนัการศกึษาวจิยัของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
เจา้คุณทหารลาดกระบงั เพื่อน าสารชวีพนัธุ์มาใชใ้นการก าจดัผกัตบชวาโดยพจิารณาถงึความคุ้มค่าและความ
ถูกตอ้งตามกฎหมายต่อไป 
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จากการด าเนินการรวมเป็นเวลาประมาณ 40 กว่าปี Martin et al. (2014) ไดท้ าการทดลองในช่วง 
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การควบคุมโดยด้วงงวงตวัเตม็วยัและตวัหนอน แต่พบว่าตวัหนอนเป็นวยัหลกัที่ช่วยลดชวีมวลและจ านวนช่อ
ดอก กบัพบว่าในแปลงทัว่ ๆ ไป สามารถลดชวีมวลได้รอ้ยละ 58.2 และลดการผลติช่อดได้สูงถงึรอ้ยละ 97.3 
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง แต่ถงึแมจ้ะมกีารลดลงที่สูงเช่นนัน้ก็ตาม การท าลายผกัตบชวาประเมนิได้เพยีงรอ้ยละ 
16.8 เท่านัน้ ขึน้อยูก่บัธาตุอาหารในน ้าในแต่ละสถานที ่แต่ในภาพรวมการท าลายมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ในแต่ละการ
ทดลอง และสูงถงึรอ้ยละ 100 เมื่อสิน้สุดการทดลอง และการสรุปผลอาจจะไม่แน่นอนนัก เพราะผกัตบชวาเป็น
วชัพชืลอยน ้า (floating weed) ที่ขึ้นอยู่กบัความหนาแน่น การเคลื่อนที่ และการแพร่กระจาย ท าให้การรบัรู้ 
(perception) ของประสิทธิผลแตกต่างกันไป ยากต่อการที่จะน าไปพิจารณาร่วมกับการใช้สารก าจดัวชัพืช
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ครึง่หนึ่งของทีเ่คยมมีาก่อน และลดการผลติเมลด็ของผกัตบชวาไดสู้งถงึรอ้ยละ 98 ก่อนมกีารใชแ้มลง และการ
ทีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่ระดบัของการควบคุมในปัจจุบนั จะไม่มกีารเปลีย่นแปลงมากนักอย่างมนีัยส าคญั ถ้าไม่มกีารน า
แมลงศัตรูธรรมชาติชนิดอื่นเข้าไปใช้เพิ่มเติม เช่นเพลี้ยกระโดดผักตบชวา waterhyacinth planthopper, 
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Order - NCPO) ใหค้วามส าคญัของการก าจดัผกัตบชวาโดยใหก้ารบรหิารจดัการน ้าเป็นยทุธศาสตรน์ ้าแห่งชาต ิ
มกีารแต่งตัง้ “คณะกรรมการอ านวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาผกัตบชวา” มพีล.อ.ประวติร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน ในการประชุมฯ เมื่อวนัที่ 28 มถุินายน พ.ศ.
2561 เพื่อตดิตามความคบืหน้าและเร่งรดัการแก้ไขปัญหาผกัตบชวา ประธานที่ประชุมฯ ได้ย ้าขอให้ทุกส่วน
ราชการ รว่มกนัดแูลแกปั้ญหาผกัตบชวาอย่างต่อเนื่อง จรงิจงั โดยถอืเป็นภารกจิประจ า ทีต่อ้งท าต่อเนื่องกนัไป
ถงึปี พ.ศ.2565 โดยด าเนินงานทัง้ในแหล่งน ้าปิดและแหล่งน ้าเปิด มกีระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยรบัผดิชอบ
หลกั บูรณาการท างานร่วมกบัทุกส่วนราชการ เพื่อให้ปลอดผกัตบชวาในแหล่งน ้า พรอ้มทัง้ด าเนินมาตรการ
เสรมิ ในการสนับสนุนภาคประชาชนรวมตวักนัจดัตัง้เป็น “ชมรมคนรมิน ้า” ท างานร่วมกบัองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิน่ ร่วมมอืกนัก าจดัผกัตบชวาในในพื้นที่ และให้มกีารรณรงคส์รา้งจติส านึกและการมสี่วนร่วมของชุมชน
ทอ้งถิน่ท างานไปดว้ยกนั 
 

นอกจากนัน้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางจดัตัง้โรงงานต้นแบบก าจดัผกัตบชวาด้วย
นวตักรรมของการแปรรปู จ านวน 5 แห่ง ในพืน้ที ่จ.ฉะเชงิเทรา จ.นครพนม จ.ศรสีะเกษ จ.พษิณุโลก และ จ.
พทัลุง โดยจะใหเ้ป็นโรงงานแปรรปูสรา้งมลูค่าเพิม่ผลติภณัฑส์นิคา้ชุมชนและเป็นศูนยเ์รยีนรูค้วบคู่กนัไป พรอ้ม
ทัง้ใหส้นับสนุนและผลกัดนัการศกึษาวจิยัของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
เจา้คุณทหารลาดกระบงั เพื่อน าสารชวีพนัธุ์มาใชใ้นการก าจดัผกัตบชวาโดยพจิารณาถงึความคุ้มค่าและความ
ถูกตอ้งตามกฎหมายต่อไป 
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แต่เราคงจะไมส่ามารถคาดการณ์ได ้ว่ากจิกรรมการก าจดัผกัตบชวาของคณะกรรมการฯ ชุดน้ี จะมี
การด าเนินการ และมคีวามยัง่ยนืหรอืไม่ เพราะการก าจดัผกัตบชวา มกีารด าเนินงานมานานกว่า 100 มาแล้ว 
แต่ยงัไม่ไดร้บัผลเท่าทีค่วร เมื่อ พ.ศ. 2456 มกีารออก“พระราชบญัญตัสิ าหรบัก าจดัผกัตบชวา พ.ศ. 2456” แต่
ไมม่กีารใชบ้งัคบัเพราะใชไ้มไ่ดผ้ล และไมเ่หมาะสมกบัสภาพการณ์ ท าให ้90 ปีต่อมาตอ้งออก “พระราชบญัญตัิ
ยกเลกิกฎหมายบางฉบบัทีไ่ม่เหมาะสมกบักาลปัจจุบนั พ.ศ. 2546” เพื่อยกเลกิ “พระราชบญัญตัสิ าหรบัก าจดั
ผกัตบชวา พ.ศ. 2456 กบัเมื่อ พ.ศ. 2523 ภายใต้รฐับาลของพล.อ.เปรม ตณิสูลานนท์ มกีารจดัตัง้ “โครงการ
สร้างงานในชนบท (กสช.)” และในโครงการน้ีมกีารตัง้ “คณะท างานเฉพาะกจิเพื่อการปราบศตัรูพชืทางการ
เกษตร” มนีายด ารง ลทัธพพิฒัน์  รมว. กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ การพลงังาน ในขณะนัน้ เป็น
ประธาน และ ดร.เสนาะ อุณากูล เป็นเลขานุการ โดยเน้นการปราบศตัรพูชืทางการเกษตร ทีม่คีวามส าคญัทาง
เศรษฐกจิสูง 3 ชนิด คอื ผกัตบชวา ไมยราบยกัษ์ และหนูนา โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งรว่มมอืกนั ในการด าเนินงานการควบคุมศตัรพูชืเหล่านัน้  
 

ความขดัแย้งผลประโยชน์ในการควบคุมผกัตบชวาหรอืวัชพืชชนิดอื่น ๆ เป็นเรื่องปกติ ตาม
บ้านเรอืนหรอืเรอืนแพรมิแม่น ้า แพผกัตบชวาที่ลอยมาตดิอยู่หน้าบ้านของตนมกัจะถูกปัดสวะออกไป โดยไม่
ค านึงว่าจะไปก่อใหเ้กดิปัญหาในทีอ่ื่นหรอืไม่ ผกัตบชวาทีพ่บตามหว้ย หนอง คลอง บงึ หรอืตามบ่อยมืสองขา้ง
ถนนหรอืทางหลวง ส่วนใหญ่กจ็ะคงมอียู่เช่นนัน้เรือ่ยไป เพราะไมม่ใีครเป็นเจา้ของ การเกบ็ผกัตบชวา หรอืการ
ขุดลอกแหล่งน ้าเหล่านัน้ ไม่มกีารด าเนินการโดยผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นชุมชนนัน้ ๆ หรอืแม้แต่หน่วยราชการที่
รบัผิดชอบพื้นที่ทีเป็นทางการ น าไปสู่การสะสมปัญหาที่เกิดจากผกัตบชวา การรณรงค์การก าจดัมกัจะไม่
สม ่าเสมอ หรอื ไมท่ ากนัโดยปรยิาย หลงัจากมกีารออกขา่วในสื่อมวลชนแลว้ 
 

ในเรื่องนี้ มขี่าวปรากฏในหนังสอืพมิพ์ไทยรฐั ฉบบัวันพฤหสับดทีี่ 13 มถุินายน 2562 พาดหวัว่า 
รฐัจดัทพัรบัมอืปัญหาภยัแล้ง ‘ประยุทธ์” ชวนคนไทยเก็บผกัตบชวาคนละ 3 ต้น ในการเป็นประธานเปิดงาน 
“สรา้งรู ้สื่อสาร การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าฤดฝูน ปี 2562” มรีายละเอยีดว่า “การช่วยเหลอืเยยีวยาน ้าท่วม-
ภยัแลง้ ระหว่างเดอืน ม.ค. 2551-ม.ิย. 2554 ใชง้บช่วยเหลอื 50,281 ลา้นบาท เดอืน ก.ค. 2554-ม.ิย. 2557 ใช้
งบ 89,755 ลา้นบาท และเดอืน ก.ค. 2557- ก.ย. 2561 ใชง้บ 18,574 ลา้นบาท [รวมทัง้หมด 158,590 ลา้นบาท] 
...... ล่าสุด ..... ส่วนฤดูน ้ าหลาก ก็ต้องเตรียมตัวก่อนที่น ้ าจะมา เช่นการท าล ายสิ่งกีดขวางทางน ้ า อาทิ
ผกัตบชวาที่ขยายพนัธุ์จ านวนมาก คนไทยต้องช่วยกนัคนละไมล้ะมอื คนอยู่รมิตลิง่ก็ช่วยกนัเก็บคนละ 3 ต้น 
..... ทัง้นี้ ส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ(สทนช.) ไดเ้สนอแผนแม่บทการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ
20 ปี ต่อคณะรฐัมนตร ี“หากได้รบัการอนุมตัจิะสามารถเริม่งานตามแผนตามเขตลุ่มน ้าและชุมชนต่าง ๆ รวม 
400 โครงการได้ทนัที” ที่ผ่านมารฐับาลได้ใช้งบช่วยเหลอืตัง้แต่เดอืนมกราคม 2551 ถงึเดอืนกนัยายน 2561 
รวม 11 ปี ไปแลว้รวมทัง้หมด 158,590 ลา้นบาท จงึยงัไม่สามารถคาดคะเนไดว้่ารฐับาลจะต้องใหง้บช่วยเหลอื
โครงการ 20 ปีนี้อกีเท่าไรหรอือกีกีแ่สนลา้นบาท จะไดผ้ลทีย่ ัง่ยนืหรอืจะปฏบิตัไิด ้หรอืจะคุม้ทุนหรอืไม ่
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ในทางปฏิบัติ เราจะต้องค านึงถึงว่าส่วนประกอบหลักของต้นผักตบชวาคือน ้ า Book (1969) 
รายงานว่าปรมิาณของน ้าในต้นผกัตบชวาโดยเฉลี่ยอยู่ที ่93.4% จากการตรวจสอบของรายงาน 82 เรื่อง และ 
NAS (1977) ใหข้อ้สงัเกตุว่าปรมิาณน ้าทีสู่งจะเป็นอุปสรรคขดัขวางในการขนส่ง และการแปรรปูผกัตบชวามาใช้
เป็นวตัถุดิบ ซึ่งจะเป็นสสารแห้ง (dry matter) เพียง 5% เท่านัน้ นอกจากนัน้ Solly (1984) รายงานว่า ใน
อนิเดยีผกัตบชวาทีเ่ก็บดว้ยแรงงานหรอืโดยเครื่องจกัรกล มากองทบัถมกนั มปีรมิาณน ้าสูงถงึ 95.8% ซึง่อาจ
ลดลงเป็น 72.0% ในเวลา 15 วนั ที่อุณหภูมแิละความชื้นสมัพทัธ์เฉลี่ย 25°C และ 68% ตามล าดบั การเก็บ
ผกัตบชวามากองทบัถมไว ้ความชืน้จะท าใหแ้หง้และสลายตวัชา้ ท าใหส้่งกลิน่เน่าเหมน็ มผีลกระทบในทางลบ
เป็นมลภาวะต่อสิง่แวดลอ้มของชุมชนใกล้เคยีง ดงันัน้ปรมิาณน ้าที่สูงของต้นผกัตบชวาจะเป็นปัจจยัแรกที่เรา
ควรน ามาพจิารณา ในการทีจ่ะน าผกัตบชวาไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่วธิแีละกระบวนการเอาน ้าออก 
(dewatering หรอื dehydration) 
 

ในช่วงกลางเดอืนมถุินายน 2562 ส านกัขา่วไทยรายงานว่า ใน จ.พระนครศรอียธุยา มผีูส้ามารถท า
เสือ้จากเสน้ใยผกัตบชวาได ้โดยการน าก้านใบผกัตบชวามา “ทุบน ้า” ออก แลว้น าเสน้ใยทีไ่ดม้าท าเสือ้ และใน
การนี้จะต้องใชผ้กัตบชวา 1,00 กก. หรอื 1 ตนั มาทุบน ้าออก เพื่อใหไ้ดเ้สน้ใยเพยีงพอส าหรบัการท าเสือ้ได ้1 
ตวั แต่ไม่บอกว่าใช้เวลาเท่าไรในการท าเสือ้ 1 ตวั และท าได้กี่ตวัแลว้ กบัวางจ าหน่ายราคาตวัละเท่าไร มกีาร
เปิดการฝึกอบรมใหแ้ก่ผูท้ีส่นใจ ซึง่มจี านวนผูเ้ขา้รบัการอบรมเป็นจ านวนมาก 
 

การก าจดัโดยการใชแ้รงงาน โดยการน าผกัตบชวาไปใชป้ระโยชน์ในรปูแบบต่าง ๆ เช่นการน าไป
ท าเป็นอาหารสตัว ์การน าไปท าปุ๋ ย ฯลฯ ไมคุ่ม้ทุนและใชแ้รงงานสงู จงึไมม่กีารก าจดัโดยการใชแ้รงงาน แต่ถา้ผู้
ที่อยู่ในชุมชนนัน้จะเขา้ไปจบัสตัว์น ้าในแหล่งน ้านัน้ ก็สามารถที่จะเก็บผกัตบชวาออกได้หมดเพยีงในเวลาวนั
เดยีวหรอืไม่กี่วนัเท่านัน้ ในแหล่งน ้าขนาดเลก็เช่นนั ้น การควบคุมโดยการใช้สารก าจดัวชัพชืจะไม่เหมาะสม
เพราะมีผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ในบางประเทศต้องมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(Environmental impact assessment – EIA) ถ้าจะใช้สารก าจดัวชัพชืในการก าจดัผกัตบชวาในแหล่งน ้า การ
ควบคุมโดยวธิกีลอย่างต่อเนื่อง จะเป็นวธิกีารควบคุมที่เหมาะสมที่สุดทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว การควบคุม
โดยการใชแ้มลงกไ็มเ่หมาะสมเช่นกนั ถา้ตอ้งการผลการควบคุมทีร่วดเรว็ ตอ้งใชเ้วลาหลายปี จะเปรยีบเทยีบให้
เหน็ผลเหมอืนกบัการใชส้ารก าจดัวชัพชืไมไ่ด้ 
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แต่เราคงจะไมส่ามารถคาดการณ์ได ้ว่ากจิกรรมการก าจดัผกัตบชวาของคณะกรรมการฯ ชุดน้ี จะมี
การด าเนินการ และมคีวามยัง่ยนืหรอืไม่ เพราะการก าจดัผกัตบชวา มกีารด าเนินงานมานานกว่า 100 มาแล้ว 
แต่ยงัไม่ไดร้บัผลเท่าทีค่วร เมื่อ พ.ศ. 2456 มกีารออก“พระราชบญัญตัสิ าหรบัก าจดัผกัตบชวา พ.ศ. 2456” แต่
ไมม่กีารใชบ้งัคบัเพราะใชไ้มไ่ดผ้ล และไมเ่หมาะสมกบัสภาพการณ์ ท าให ้90 ปีต่อมาตอ้งออก “พระราชบญัญตัิ
ยกเลกิกฎหมายบางฉบบัทีไ่ม่เหมาะสมกบักาลปัจจุบนั พ.ศ. 2546” เพื่อยกเลกิ “พระราชบญัญตัสิ าหรบัก าจดั
ผกัตบชวา พ.ศ. 2456 กบัเมื่อ พ.ศ. 2523 ภายใต้รฐับาลของพล.อ.เปรม ตณิสูลานนท์ มกีารจดัตัง้ “โครงการ
สร้างงานในชนบท (กสช.)” และในโครงการนี้มกีารตัง้ “คณะท างานเฉพาะกิจเพื่อการปราบศตัรูพชืทางการ
เกษตร” มนีายด ารง ลทัธพพิฒัน์  รมว. กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ การพลงังาน ในขณะนัน้ เป็น
ประธาน และ ดร.เสนาะ อุณากูล เป็นเลขานุการ โดยเน้นการปราบศตัรพูชืทางการเกษตร ทีม่คีวามส าคญัทาง
เศรษฐกจิสูง 3 ชนิด คอื ผกัตบชวา ไมยราบยกัษ์ และหนูนา โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งรว่มมอืกนั ในการด าเนินงานการควบคุมศตัรพูชืเหล่านัน้  
 

ความขดัแย้งผลประโยชน์ในการควบคุมผกัตบชวาหรอืวัชพืชชนิดอื่น ๆ เป็นเรื่องปกติ ตาม
บ้านเรอืนหรอืเรอืนแพรมิแม่น ้า แพผกัตบชวาที่ลอยมาตดิอยู่หน้าบ้านของตนมกัจะถูกปัดสวะออกไป โดยไม่
ค านึงว่าจะไปก่อใหเ้กดิปัญหาในทีอ่ื่นหรอืไม่ ผกัตบชวาทีพ่บตามหว้ย หนอง คลอง บงึ หรอืตามบ่อยมืสองขา้ง
ถนนหรอืทางหลวง ส่วนใหญ่กจ็ะคงมอียู่เช่นนัน้เรือ่ยไป เพราะไมม่ใีครเป็นเจา้ของ การเกบ็ผกัตบชวา หรอืการ
ขุดลอกแหล่งน ้าเหล่านัน้ ไม่มกีารด าเนินการโดยผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นชุมชนนัน้ ๆ หรอืแม้แต่หน่วยราชการที่
รบัผิดชอบพื้นที่ทีเป็นทางการ น าไปสู่การสะสมปัญหาที่เกิดจากผกัตบชวา การรณรงค์การก าจดัมกัจะไม่
สม ่าเสมอ หรอื ไมท่ ากนัโดยปรยิาย หลงัจากมกีารออกขา่วในสื่อมวลชนแลว้ 
 

ในเรื่องนี้ มขี่าวปรากฏในหนังสอืพมิพ์ไทยรฐั ฉบบัวันพฤหสับดทีี่ 13 มถุินายน 2562 พาดหวัว่า 
รฐัจดัทพัรบัมอืปัญหาภยัแล้ง ‘ประยุทธ์” ชวนคนไทยเก็บผกัตบชวาคนละ 3 ต้น ในการเป็นประธานเปิดงาน 
“สรา้งรู ้สื่อสาร การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าฤดฝูน ปี 2562” มรีายละเอยีดว่า “การช่วยเหลอืเยยีวยาน ้าท่วม-
ภยัแลง้ ระหว่างเดอืน ม.ค. 2551-ม.ิย. 2554 ใชง้บช่วยเหลอื 50,281 ลา้นบาท เดอืน ก.ค. 2554-ม.ิย. 2557 ใช้
งบ 89,755 ลา้นบาท และเดอืน ก.ค. 2557- ก.ย. 2561 ใชง้บ 18,574 ลา้นบาท [รวมทัง้หมด 158,590 ลา้นบาท] 
...... ล่าสุด ..... ส่วนฤดูน ้ าหลาก ก็ต้องเตรียมตัวก่อนที่น ้ าจะมา เช่นการท าล ายสิ่งกีดขวางทางน ้ า อาทิ
ผกัตบชวาที่ขยายพนัธุ์จ านวนมาก คนไทยต้องช่วยกนัคนละไมล้ะมอื คนอยู่รมิตลิง่ก็ช่วยกนัเก็บคนละ 3 ต้น 
..... ทัง้นี้ ส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ(สทนช.) ไดเ้สนอแผนแม่บทการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ
20 ปี ต่อคณะรฐัมนตร ี“หากได้รบัการอนุมตัจิะสามารถเริม่งานตามแผนตามเขตลุ่มน ้าและชุมชนต่าง ๆ รวม 
400 โครงการได้ทนัที” ที่ผ่านมารฐับาลได้ใช้งบช่วยเหลอืตัง้แต่เดอืนมกราคม 2551 ถงึเดอืนกนัยายน 2561 
รวม 11 ปี ไปแลว้รวมทัง้หมด 158,590 ลา้นบาท จงึยงัไม่สามารถคาดคะเนไดว้่ารฐับาลจะต้องใหง้บช่วยเหลอื
โครงการ 20 ปีนี้อกีเท่าไรหรอือกีกีแ่สนลา้นบาท จะไดผ้ลทีย่ ัง่ยนืหรอืจะปฏบิตัไิด ้หรอืจะคุม้ทุนหรอืไม ่
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ในทางปฏิบัติ เราจะต้องค านึงถึงว่าส่วนประกอบหลักของต้นผักตบชวาคือน ้ า Book (1969) 
รายงานว่าปรมิาณของน ้าในต้นผกัตบชวาโดยเฉลี่ยอยู่ที ่93.4% จากการตรวจสอบของรายงาน 82 เรื่อง และ 
NAS (1977) ใหข้อ้สงัเกตุว่าปรมิาณน ้าทีสู่งจะเป็นอุปสรรคขดัขวางในการขนส่ง และการแปรรปูผกัตบชวามาใช้
เป็นวตัถุดิบ ซึ่งจะเป็นสสารแห้ง (dry matter) เพียง 5% เท่านัน้ นอกจากนัน้ Solly (1984) รายงานว่า ใน
อนิเดยีผกัตบชวาทีเ่ก็บดว้ยแรงงานหรอืโดยเครื่องจกัรกล มากองทบัถมกนั มปีรมิาณน ้าสูงถงึ 95.8% ซึง่อาจ
ลดลงเป็น 72.0% ในเวลา 15 วนั ที่อุณหภูมแิละความชื้นสมัพทัธ์เฉลี่ย 25°C และ 68% ตามล าดบั การเก็บ
ผกัตบชวามากองทบัถมไว ้ความชืน้จะท าใหแ้หง้และสลายตวัชา้ ท าใหส้่งกลิน่เน่าเหมน็ มผีลกระทบในทางลบ
เป็นมลภาวะต่อสิง่แวดลอ้มของชุมชนใกล้เคยีง ดงันัน้ปรมิาณน ้าที่สูงของต้นผกัตบชวาจะเป็นปัจจยัแรกที่เรา
ควรน ามาพจิารณา ในการทีจ่ะน าผกัตบชวาไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่วธิแีละกระบวนการเอาน ้าออก 
(dewatering หรอื dehydration) 
 

ในช่วงกลางเดอืนมถุินายน 2562 ส านกัขา่วไทยรายงานว่า ใน จ.พระนครศรอียธุยา มผีูส้ามารถท า
เสือ้จากเสน้ใยผกัตบชวาได ้โดยการน าก้านใบผกัตบชวามา “ทุบน ้า” ออก แลว้น าเสน้ใยทีไ่ดม้าท าเสือ้ และใน
การนี้จะต้องใชผ้กัตบชวา 1,00 กก. หรอื 1 ตนั มาทุบน ้าออก เพื่อใหไ้ดเ้สน้ใยเพยีงพอส าหรบัการท าเสือ้ได ้1 
ตวั แต่ไม่บอกว่าใช้เวลาเท่าไรในการท าเสือ้ 1 ตวั และท าได้กี่ตวัแลว้ กบัวางจ าหน่ายราคาตวัละเท่าไร มกีาร
เปิดการฝึกอบรมใหแ้ก่ผูท้ีส่นใจ ซึง่มจี านวนผูเ้ขา้รบัการอบรมเป็นจ านวนมาก 
 

การก าจดัโดยการใชแ้รงงาน โดยการน าผกัตบชวาไปใชป้ระโยชน์ในรปูแบบต่าง ๆ เช่นการน าไป
ท าเป็นอาหารสตัว ์การน าไปท าปุ๋ ย ฯลฯ ไมคุ่ม้ทุนและใชแ้รงงานสงู จงึไมม่กีารก าจดัโดยการใชแ้รงงาน แต่ถา้ผู้
ที่อยู่ในชุมชนนัน้จะเขา้ไปจบัสตัว์น ้าในแหล่งน ้านัน้ ก็สามารถที่จะเก็บผกัตบชวาออกได้หมดเพยีงในเวลาวนั
เดยีวหรอืไม่กี่วนัเท่านัน้ ในแหล่งน ้าขนาดเลก็เช่นนั ้น การควบคุมโดยการใช้สารก าจดัวชัพชืจะไม่เหมาะสม
เพราะมีผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ในบางประเทศต้องมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(Environmental impact assessment – EIA) ถ้าจะใช้สารก าจดัวชัพชืในการก าจดัผกัตบชวาในแหล่งน ้า การ
ควบคุมโดยวธิกีลอย่างต่อเนื่อง จะเป็นวธิกีารควบคุมที่เหมาะสมที่สุดทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว การควบคุม
โดยการใชแ้มลงกไ็มเ่หมาะสมเช่นกนั ถา้ตอ้งการผลการควบคุมทีร่วดเรว็ ตอ้งใชเ้วลาหลายปี จะเปรยีบเทยีบให้
เหน็ผลเหมอืนกบัการใชส้ารก าจดัวชัพชืไมไ่ด้ 
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Rezania et al.  (2015)  แห่ง Institute of Environmental and Water Resources Management, 
Universiti Teknologi Malaysia ประเทศมาเลเซยี รายงานว่าผกัตบชวามนี ้ารอ้ยละ 95.5 ไนโตรเจนรอ้ยละ 0.04 
ขีเ้ถ้ารอ้ยละ 1.0  ฟอสเฟตรอ้ยละ 0.06 โปแตสเซยีมรอ้ยละ 0.20 และ สารอนิทรยีร์อ้ยละ 3.5 แต่ถ้ามคีวามชื้น 
รอ้ยละ 0 จะมสีารอนิทรยีร์อ้ยละ 75.8 ไนโตรเจนรอ้ยละ 1.5 และขีเ้ถา้รอ้ยละ 24.2 ซึง่ประกอบดว้ย potassium 
รอ้ยละ 28.7, nitrateรอ้ยละ 1.8, calciumรอ้ยละ 21.0 และ phosphate รอ้ยละ 7.0   
  

มกีารน าผกัตบชวาไปใช้ท าประโยชน์ต่าง ๆ หลายรูปแบบในหลายประเทศทัว่โลก เช่น ใช้เป็น
วตัถุดบิผลติปุ๋ ยชวีภาพ แกสชวีภาพ การบ าบดัน ้าเสยี ผลติภณัฑง์านหตัถกรรมจากผกัตบชวา ฯลฯ และ Chai 
& Wong (2013) แห่ง Universiti Tunku Abdul Rahman ประเทศมาเลเซยี รายงานว่าน ้าสกดัจากใบผกัตบชวา 
มศีกัยภาพที่จะน ามาใช้เป็นสารก าจดัวชัพชืส าหรบัไมยราบยกัษ์ (Mimosa pigra) และวชัพชืในแปลงถัว่เขยีว 
(Vigna radiata) ได ้โดยการยบัยัง้การงอกของเมลด็และระงบัการเจรญิเตบิโตของรากตน้กลา้ 
 

อน่ึง ไม่เป็นที่ทราบว่า “คณะกรรมการอ านวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาผกัตบชวา” ที่ม ีพล.อ.
ประวติร วงษ์สุวรรณ รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนัน้เป็นประธาน ซึ่งให้
ความส าคญัของการก าจดัผกัตบชวาโดยให้การบรหิารจดัการน ้าเป็นยุทธศาสตรน์ ้าแห่งชาต ิมขีอ้มูลเกี่ยวกบั
การควบคุมผกัตบชวาโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ ทมีกีารด าเนินการมาตัง้แต่ พ.ศ. 2520 หรอืมากกว่า 40 ปีมาแลว้ 
โดยศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์โดยการน าแมลงศตัรธูรรมชาติ
จากแหล่งก าเนิดของผกัตบชวาในอเมรกิาใต้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้วงงวงผกัตบชวา เข้ามาตรวจสอบความ
ปลอดภยัในการทีจ่ะน าเขา้มาใชค้วบคุมผกัตบชวา โดยการเพาะเลีย้งเพิม่ปรมิาณ แลว้น าไปปลดปล่อยในแหล่ง
น ้าธรรมชาติและแหล่งน ้าสาธารณะทัว่ประเทศ จนสามารถตัง้รกรากได้อย่างถาวร และแพร่กระจายออกไป
ควบคุมผกัตบชวาอยู่ทัว่ประเทศแลว้ และใหผ้ลในการควบคุมผกัตบชวาแบบทีไ่ม่สามารถมองเหน็ดว้ยตาเปล่า 
(invisible end-result) อยูต่ลอดเวลาในขณะน้ีอยูแ่ลว้ 
 

โดยเช่นน้ี ท าให้เกิดมีปุจฉาขึ้นมา ว่าในกรณีศึกษานี้  เราจะถือว่าเป็น “ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์” (Conflict of interest) (Huffaker, 1957, 1964) หรอื น่าทีจ่ะเป็น “การเพกิเฉยละเลยผลประโยชน์” 
(Ignorance of interest)  
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7.3 จอกหหูนูยกัษ์ (Giant salvinia, Kariba weed, Salvinia molesta) 
 

พชืน ้าในสกุล Salvinia ในประเทศไทย มอียู ่2 ชนิด คอื จอกหหูนู (Salvinia cucullata) และ แหนใบ
มะขาม (Salvinia natans) (เต็ม สมติินันทน์, 2544) และไม่มรีายงานว่ามจีอกหูหนูยกัษ์ (Salvinia molesta)      
ในประเทศไทย ถงึแมว้่าจะพบว่ามกีารระบาดในแหล่งน ้าตามชายแดนทีต่ดิกบัมาเลเซยี มาตัง้แต่ช่วงปลายของ
ทศวรรษ 1970s กต็าม และมปีระกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบบัที ่14 ใหจ้อกหูหนูยกัษ์เป็นสิง่ตอ้งหา้ม 
มใิหม้กีารน าเขา้มาในราชอาณาจกัร ตัง้แต่เมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม 2521 
 

จอกหูหนูยกัษ์ (Salvinia molesta) มกีารระบาดที่รุนแรงในแอฟรกิา บราซลิ ออสเตรเลยี อนิเดยี 
ศรีลังกา อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และ มาเลเซีย (Pancho & Soerjani, 1978) มีถิ่นก าเนิดอยู่บราซิลตอนใต้  
(Waterhouse & Norris, 1987)  กับถู ก จัด ว่ า เ ป็ นชนิ ดพันธุ์ ต่ า งถิ่ น  1 ใน  100 ชนิ ด  ต ามรายชื่ อ ใ น
ฐานข้อมูล  Global Invasive Species Database (GISD)  ที่จ ัดท าขึ้นโดย  IUCN  ( International Union for 
Conservation of Nature) มกีารระบาดอยู่ในศรลีงักาเมื่อ ค.ศ. 1939 ภายใต้ชื่อ Salvinia auriculata ซึ่งต่อมา
เปลี่ยนชื่อเป็น Salvinia molesta โดย Mitchell (1972) (Thayer et al., 2018) ระบาดอยู่ในมาเลเซยีตัง้แต่ช่วง
ต้นทศวรรษ 1940s และเป็นวชัพชืที่ส าคญัในนาขา้วในมาเลเซยีและอนิโดนีเซยีในช่วงทศวรรษ 1970s  แล้ว
ระบาดเขา้มาในประเทศไทยตัง้แต่ในช่วงปลายทศวรรษ 1970s ในภาคใตข้องประเทศไทย เคยมกีารตดิประกาศ
ที่สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ห้ามการน าเขา้โดยกรมวชิาการเกษตร ต่อมาพบว่ามกีารลกัลอบน าเข้ามา
จ าหน่ายเป็นพชืน ้าไมป้ระดบัที่ตลาดสวนจตุจกัรในกรุงเทพฯ ตัง้แต่ต้นทศวรรษ 1990s (บรรพต ณ ป้อมเพชร, 
pers. com.) และต่อมากรมวชิาการเกษตร ในจดหมายขา่วผลใิบ รายงานว่า “ในปี 2544 มกีารน าจอกหหูนูยกัษ์
มาจ าหน่ายเป็นสมุนไพรในตลาดพนัธุไ์มท้ีส่วนจตุจกัร  เจา้หน้าทีจ่ากกรมวชิาการเกษตรไดเ้ขา้ชีแ้จง และก าจดั
ออกไปเมือ่ปี 2550” และเริม่พบการระบาดเป็นวชัพชืต่างถิน่ทีร่กุราน (invasive alien weed) ในแหล่งน ้าในภาค
กลางของประเทศมาตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา จนถงึปัจจบุนัและจะแพร่กระจายออกไปอกีมากขึน้ หากไม่มนีโยบาย
หรอืการบรหิารจดัการ ในการควบคุมทีแ่น่นอนและมปีระสทิธภิาพ  
 

จอกหหูนูยกัษ์ S. molesta ถอืว่าเป็นวชัพชืน ้าทีม่คีวามส าคญัสูงทีสุ่ดชนิดหนึ่ง เป็นวชัพชืต่างถิน่ที่
รุกรานในเขตรอ้นและเขตใกลร้อ้น ในหลายประเทศในแอฟรกิา ในเอเชยีในอนิเดยี ศรลีงักา มาเลเซยี สงิคโปร ์
และอนิโดนีเชยี ในอเมรกิาเหนือและใต้ ในออสเตรเลยี และปาปัวนิวกนิี (Julien et al., 2009)  การจ าแนกชนิด 
identification) ของจอกหูหนูยกัษ์ S. molesta (ภาพที่ 7.15) อาจมคีวามสบัสนอยู่บ้างส าหรบันักวชัพชื หรอื
แมแ้ต่ส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญ ผูท้ีไ่มคุ่น้เคยกบัจอกหหูนูชนิดอื่น เช่น S. cucullata (ภาพที ่7.15) และ แหนใบมะขาม 
S. natans ในประเทศไทย และประเทศในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 
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Rezania et al.  (2015)  แห่ง Institute of Environmental and Water Resources Management, 
Universiti Teknologi Malaysia ประเทศมาเลเซยี รายงานว่าผกัตบชวามนี ้ารอ้ยละ 95.5 ไนโตรเจนรอ้ยละ 0.04 
ขีเ้ถ้ารอ้ยละ 1.0  ฟอสเฟตรอ้ยละ 0.06 โปแตสเซยีมรอ้ยละ 0.20 และ สารอนิทรยีร์อ้ยละ 3.5 แต่ถ้ามคีวามชื้น 
รอ้ยละ 0 จะมสีารอนิทรยีร์อ้ยละ 75.8 ไนโตรเจนรอ้ยละ 1.5 และขีเ้ถา้รอ้ยละ 24.2 ซึง่ประกอบดว้ย potassium 
รอ้ยละ 28.7, nitrateรอ้ยละ 1.8, calciumรอ้ยละ 21.0 และ phosphate รอ้ยละ 7.0   
  

มกีารน าผกัตบชวาไปใช้ท าประโยชน์ต่าง ๆ หลายรูปแบบในหลายประเทศทัว่โลก เช่น ใช้เป็น
วตัถุดบิผลติปุ๋ ยชวีภาพ แกสชวีภาพ การบ าบดัน ้าเสยี ผลติภณัฑง์านหตัถกรรมจากผกัตบชวา ฯลฯ และ Chai 
& Wong (2013) แห่ง Universiti Tunku Abdul Rahman ประเทศมาเลเซยี รายงานว่าน ้าสกดัจากใบผกัตบชวา 
มศีกัยภาพที่จะน ามาใช้เป็นสารก าจดัวชัพชืส าหรบัไมยราบยกัษ์ (Mimosa pigra) และวชัพชืในแปลงถัว่เขยีว 
(Vigna radiata) ได ้โดยการยบัยัง้การงอกของเมลด็และระงบัการเจรญิเตบิโตของรากตน้กลา้ 
 

อนึ่ง ไม่เป็นที่ทราบว่า “คณะกรรมการอ านวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาผกัตบชวา” ที่ม ีพล.อ.
ประวติร วงษ์สุวรรณ รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนัน้เป็นประธาน ซึ่งให้
ความส าคญัของการก าจดัผกัตบชวาโดยให้การบรหิารจดัการน ้าเป็นยุทธศาสตรน์ ้าแห่งชาต ิมขีอ้มูลเกี่ยวกบั
การควบคุมผกัตบชวาโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ ทมีกีารด าเนินการมาตัง้แต่ พ.ศ. 2520 หรอืมากกว่า 40 ปีมาแลว้ 
โดยศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์โดยการน าแมลงศตัรธูรรมชาติ
จากแหล่งก าเนิดของผกัตบชวาในอเมรกิาใต้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้วงงวงผกัตบชวา เข้ามาตรวจสอบความ
ปลอดภยัในการทีจ่ะน าเขา้มาใชค้วบคุมผกัตบชวา โดยการเพาะเลีย้งเพิม่ปรมิาณ แลว้น าไปปลดปล่อยในแหล่ง
น ้าธรรมชาติและแหล่งน ้าสาธารณะทัว่ประเทศ จนสามารถตัง้รกรากได้อย่างถาวร และแพร่กระจายออกไป
ควบคุมผกัตบชวาอยู่ทัว่ประเทศแลว้ และใหผ้ลในการควบคุมผกัตบชวาแบบทีไ่ม่สามารถมองเหน็ดว้ยตาเปล่า 
(invisible end-result) อยูต่ลอดเวลาในขณะน้ีอยูแ่ลว้ 
 

โดยเช่นนี้  ท าให้เกิดมีปุจฉาขึ้นมา ว่าในกรณีศึกษาน้ี เราจะถือว่าเป็น “ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์” (Conflict of interest) (Huffaker, 1957, 1964) หรอื น่าทีจ่ะเป็น “การเพกิเฉยละเลยผลประโยชน์” 
(Ignorance of interest)  

 
 
 
 
 
 
 

277 
 

 

7.3 จอกหหูนูยกัษ์ (Giant salvinia, Kariba weed, Salvinia molesta) 
 

พชืน ้าในสกุล Salvinia ในประเทศไทย มอียู ่2 ชนิด คอื จอกหหูนู (Salvinia cucullata) และ แหนใบ
มะขาม (Salvinia natans) (เต็ม สมติินันทน์, 2544) และไม่มรีายงานว่ามจีอกหูหนูยกัษ์ (Salvinia molesta)      
ในประเทศไทย ถงึแมว้่าจะพบว่ามกีารระบาดในแหล่งน ้าตามชายแดนทีต่ดิกบัมาเลเซยี มาตัง้แต่ช่วงปลายของ
ทศวรรษ 1970s กต็าม และมปีระกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบบัที ่14 ใหจ้อกหูหนูยกัษ์เป็นสิง่ตอ้งหา้ม 
มใิหม้กีารน าเขา้มาในราชอาณาจกัร ตัง้แต่เมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม 2521 
 

จอกหูหนูยกัษ์ (Salvinia molesta) มกีารระบาดที่รุนแรงในแอฟรกิา บราซลิ ออสเตรเลยี อนิเดยี 
ศรีลังกา อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และ มาเลเซีย (Pancho & Soerjani, 1978) มีถิ่นก าเนิดอยู่บราซิลตอนใต้  
(Waterhouse & Norris, 1987)  กับถู ก จัด ว่ า เ ป็ นชนิ ดพันธุ์ ต่ า งถิ่ น  1 ใน  100 ชนิ ด  ต ามรายชื่ อ ใ น
ฐานข้อมูล  Global Invasive Species Database (GISD)  ที่จ ัดท าขึ้นโดย  IUCN  ( International Union for 
Conservation of Nature) มกีารระบาดอยู่ในศรลีงักาเมื่อ ค.ศ. 1939 ภายใต้ชื่อ Salvinia auriculata ซึ่งต่อมา
เปลี่ยนชื่อเป็น Salvinia molesta โดย Mitchell (1972) (Thayer et al., 2018) ระบาดอยู่ในมาเลเซยีตัง้แต่ช่วง
ต้นทศวรรษ 1940s และเป็นวชัพชืที่ส าคญัในนาขา้วในมาเลเซยีและอนิโดนีเซยีในช่วงทศวรรษ 1970s  แล้ว
ระบาดเขา้มาในประเทศไทยตัง้แต่ในช่วงปลายทศวรรษ 1970s ในภาคใตข้องประเทศไทย เคยมกีารตดิประกาศ
ที่สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ห้ามการน าเขา้โดยกรมวชิาการเกษตร ต่อมาพบว่ามกีารลกัลอบน าเข้ามา
จ าหน่ายเป็นพชืน ้าไมป้ระดบัที่ตลาดสวนจตุจกัรในกรุงเทพฯ ตัง้แต่ต้นทศวรรษ 1990s (บรรพต ณ ป้อมเพชร, 
pers. com.) และต่อมากรมวชิาการเกษตร ในจดหมายขา่วผลใิบ รายงานว่า “ในปี 2544 มกีารน าจอกหหูนูยกัษ์
มาจ าหน่ายเป็นสมุนไพรในตลาดพนัธุไ์มท้ีส่วนจตุจกัร  เจา้หน้าทีจ่ากกรมวชิาการเกษตรไดเ้ขา้ชีแ้จง และก าจดั
ออกไปเมือ่ปี 2550” และเริม่พบการระบาดเป็นวชัพชืต่างถิน่ทีร่กุราน (invasive alien weed) ในแหล่งน ้าในภาค
กลางของประเทศมาตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา จนถงึปัจจุบนัและจะแพร่กระจายออกไปอกีมากขึน้ หากไม่มนีโยบาย
หรอืการบรหิารจดัการ ในการควบคุมทีแ่น่นอนและมปีระสทิธภิาพ  
 

จอกหหูนูยกัษ์ S. molesta ถอืว่าเป็นวชัพชืน ้าทีม่คีวามส าคญัสูงทีสุ่ดชนิดหนึ่ง เป็นวชัพชืต่างถิน่ที่
รุกรานในเขตรอ้นและเขตใกลร้อ้น ในหลายประเทศในแอฟรกิา ในเอเชยีในอนิเดยี ศรลีงักา มาเลเซยี สงิคโปร ์
และอนิโดนีเชยี ในอเมรกิาเหนือและใต้ ในออสเตรเลยี และปาปัวนิวกนิี (Julien et al., 2009)  การจ าแนกชนิด 
identification) ของจอกหูหนูยกัษ์ S. molesta (ภาพที่ 7.15) อาจมคีวามสบัสนอยู่บ้างส าหรบันักวชัพชื หรอื
แมแ้ต่ส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญ ผูท้ีไ่มคุ่น้เคยกบัจอกหหูนูชนิดอื่น เช่น S. cucullata (ภาพที ่7.15) และ แหนใบมะขาม 
S. natans ในประเทศไทย และประเทศในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 
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ภาพท่ี 7.15 จอกหหูนูยกัษ์ Salvinia molesta (บน) และ จอกหหูนู Salvinia cucullata (ล่าง) 

 
ส่วนความเป็นมาของจอกหหูนูยกัษ์ คอืมกีารแยกจอกหหูนูอกีชนิดหนึ่งคอื S. auriculata จากกลุ่ม 

S. auriculata complex ซึง่ประกอบดว้ย S. auriculata, S. biloba และ S. herzogii ในถิน่ก าเนิดในทวปีอเมรกิา 
ตัง้แต่เมก็ซโิก จนถงึบราซลิ อารเ์จนตนิา และชลิ ีออกมาตัง้ชื่อใหม่เป็น S. molesta โดย Mitchell (1972) นัก
พฤกษศาสตรแ์ห่ง Botany Department, University of Rhodesia, Salisbury ประเทศโรดเีชยี ในแอฟรกิา ซึ่ง
ปัจจุบันคือประเทศซิมบับเว หลังจากท าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก เรื่อง Autecology studies of Salvinia 
auriculata Aubl. และจบปรญิญาเอกจาก University of London เมือ่ค.ศ. 1970 (Mitchell, 1970) และ การใชช้ื่อ
สามญัของ S. molesta นอกจากเป็น giant salvinia ให้เป็น Kariba weed โดย Mitchell (1972) ตามชื่อของ
เขื่อน Kariba กัน้แม่น ้า Zambezi River และทะเลสาบ Kariba lake ในบรเิวณเขตแดนประเทศแซมเบียและ
ซมิบบัเวในแอฟรกิา ซึง่ถอืว่าเป็นทะเลสาบทีม่นุษยส์รา้งขึน้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก เป็นทีว่จิารณ์กนัว่าไม่เหมาะสม 
เพราะถิ่นก าเนิดเดิมของ S. molesta ที่เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่จาก S. auriculata ซึ่งดัง้เดมิอยู่ในบราซลิในทวีป
อเมรกิาใต้ แต่ภายหลงัมาระบาดรุนแรงอยู่ในทะเลสาบคารบิาในทวปีแอฟรกิา และบางประเทศในทวปีเอเชยี 
กบัไดเ้ขา้มาระบาดในแม่น ้า Zambezi ในแอฟรกิามาตัง้แต่ ค.ศ. 1949 หรอื 23 ปีก่อน ซึง่ต่อมา Mitchell (1972) 
เปลีย่นเรยีกชื่อเป็น S. molesta ท าใหก้ารระบาดของ S. auriculata ในประเทศต่าง ๆ ก่อน ค.ศ. 1972 กลายมา
เป็นการระบาดของ S. molesta ทัง้หมด ยกเวน้ในอเมรกิาใต้ 
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ในช่วงปลายทศวรรษ 1970s เมือ่เริม่มวีกิฤตกิารณ์ทางการเมอืงและผวิส ีDavid S. Mitchell อพยพ
ออกจากโรดเีชยี ไปท างานอยูท่ี ่CSIRO Center for Irrigation Research, Griffith, NSW, Australia และปัจจุบนั
ท างานอยูท่ี ่Murray-Darling Fresh Water Research Center, Albury, Australia   
 

บรรพต ณ ป้อมเพชร (pers. com.) กล่าวว่าการจ าแนกชนิดของจอกหูหนูยกัษ์ S. molesta ใน
ประเทศไทยยงัมคีวามสบัสนอยู่บา้ง แมแ้ต่โดยผูเ้ชีย่วชาญโดยตรงคอื David S. Mitchell ผูต้ ัง้ชื่อวทิยาศาสตร์
ของจอกหหูนูชนิดนี้ขึน้มาเป็นจอกหหูนูชนิดใหม่   
 

เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2526 David S. Mitchell เข้ามาส ารวจการแพร่ระบาดของจอกหูหนูใน
ประเทศไทย ร่วมกบัศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์โดยบรรพต ณ 
ป้อมเพชร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิเชียร เฮงสวัสดิ ์บนสมมติฐานว่าน่าที่จะมีการระบาดของ                   
S. molesta บนแผ่นดนิใหญ่ของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (Continental Southeast Asia) คอืประเทศไทย พม่า 
ลาว กมัพูชา และเวยีดนาม เพราะมกีารระบาดอยู่ในอนิโดนีเซยี สงิคโปร ์และมาเลเซยีตะวนัตกบนแหลมมาลา
ย ูมาเป็นเวลานานตัง้แต่ทศวรรษ 1940s มาแลว้ จงึน่าทีจ่ะระบาดไปทัว่แผ่นดนิใหญ่ของเอเชยีตะวนัออกเฉียง
ใต้ดว้ย จากการส ารวจแหล่งน ้าในภาคกลาง และภาคเหนือใน จ.เชยีงใหม่ ล าพูน พะเยา และเชยีงราย พบว่า
จอกหูหนูที่พบส่วนใหญ่คือ S. cucullata และส่วนหนึ่งคือ S. natans แต่ David S. Mitchell บอกว่าเป็น S. 
molesta ทีย่งัเป็นระยะต้นอ่อนยงัไม่โตเต็มที ่ซึง่บรรพต ณ ป้อมเพชร โต้แยง้ว่าไม่ใช่ S. molesta แต่เป็นจอก
พืน้เมอืงคอื S. cucullata ส่วน S. molesta ยงัไม่พบในภาคอื่นของประเทศ แต่อาจจะพบว่าเริม่ระบาดลามเข้า
มาในภาคใตข้องประเทศไทยจากมาเลเซยี  
 

อกี 5 ปีต่อมา David S. Mitchell เขา้มาในประเทศไทยอกี เมื่อเดอืนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2531 และ
เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2532 บรรพต ณ ป้อมเพชร จงึพาไปดจูอกหหูนู S. cucullata ณ จดุต่าง ๆ ทีเ่คยไปส ารวจ
ดว้ยกนัมาก่อนแลว้เมื่อ พ.ศ. 2526 ซึง่นอกจากการเปลีย่นแปลงทางนิเวศวทิยาของแหล่งน ้าเหล่านัน้มากบ้าง
น้อยบ้าง จอกหูหนูที่พบส่วนใหญ่ก็ยงัคงเป็น S. cucullata เช่นเดมิ เป็นการยนืยนัว่ายงัไม่มกีารระบาดของ
จอกหูหนูยกัษ์ S. molesta ทัว่ไปในประเทศไทย และ David S. Mitchell กย็อมรบัความผดิพลาดในการจ าแนก
ชนิดของจอกหูหนู S. cucullata ว่าเป็นต้นอ่อนของ S. molesta เมื่อ พ.ศ.2526 และต่อมา Douglas F. 
Waterhouse และ Jim M. Cullen จาก CSIRO Division of Entomology, Canberra, Australia เขา้มาประเมนิผล
โครงการควบคุมไมยราบยกัษ์ และ ผกัตบชวาโดยชวีวธิ ีของ Australian Center for International Agricultural 
Research (ACIAR) ร่วมกบัศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีวธิ ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ในประเทศไทยเมื่อ
เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2533 และจากการส ารวจวชัพชืน ้าที่อุทยานนกน ้าทะเลน้อย อ. ควนขนุน จ. พทัลุง กว๊าน
พะเยา จ. พะเยา และแหล่งน ้าทัว่ ๆ ไป ยนืยนัว่าจอกหูหนูที่พบทุกแห่งคอื S. cucullata ไม่ใช่ S. molesta 
(บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers. com.) 
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ภาพท่ี 7.15 จอกหหูนูยกัษ์ Salvinia molesta (บน) และ จอกหหูนู Salvinia cucullata (ล่าง) 

 
ส่วนความเป็นมาของจอกหหูนูยกัษ์ คอืมกีารแยกจอกหหูนูอกีชนิดหนึ่งคอื S. auriculata จากกลุ่ม 
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พฤกษศาสตรแ์ห่ง Botany Department, University of Rhodesia, Salisbury ประเทศโรดเีชยี ในแอฟรกิา ซึ่ง
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สามญัของ S. molesta นอกจากเป็น giant salvinia ให้เป็น Kariba weed โดย Mitchell (1972) ตามชื่อของ
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ในช่วงปลายทศวรรษ 1970s เมือ่เริม่มวีกิฤตกิารณ์ทางการเมอืงและผวิส ีDavid S. Mitchell อพยพ
ออกจากโรดเีชยี ไปท างานอยูท่ี ่CSIRO Center for Irrigation Research, Griffith, NSW, Australia และปัจจุบนั
ท างานอยูท่ี ่Murray-Darling Fresh Water Research Center, Albury, Australia   
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พืน้เมอืงคอื S. cucullata ส่วน S. molesta ยงัไม่พบในภาคอื่นของประเทศ แต่อาจจะพบว่าเริม่ระบาดลามเข้า
มาในภาคใตข้องประเทศไทยจากมาเลเซยี  
 

อกี 5 ปีต่อมา David S. Mitchell เขา้มาในประเทศไทยอกี เมื่อเดอืนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2531 และ
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จอกหูหนูยกัษ์ S. molesta ทัว่ไปในประเทศไทย และ David S. Mitchell กย็อมรบัความผดิพลาดในการจ าแนก
ชนิดของจอกหูหนู S. cucullata ว่าเป็นต้นอ่อนของ S. molesta เมื่อ พ.ศ.2526 และต่อมา Douglas F. 
Waterhouse และ Jim M. Cullen จาก CSIRO Division of Entomology, Canberra, Australia เขา้มาประเมนิผล
โครงการควบคุมไมยราบยกัษ์ และ ผกัตบชวาโดยชวีวธิ ีของ Australian Center for International Agricultural 
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การควบคุมจอกหูหนูยกัษ์ S. molesta โดยชวีวธิใีนประเทศต่าง ๆ ในช่วงทศวรรษ 1970s จะเป็น
การใช้ด้วงงวง Cyrtobagous singularis Hustache (Coleoptera: Erirhinidae) ตัก๊แตน Paulinia acuminata 
(Orthoptera: Pauliniidae) และผเีสือ้ Samea multiplicalis (Lepidoptera: Crambidae) จากตรนิิแดด ต่อจากนัน้
ในช่วงทศวรรษ 1980s เป็นต้นมา ไม่มกีารใช้แมลงเหล่านี้มากนัก แต่จะเป็นการใช้ด้วงงวง Cyrtobagous 
salviniae Calder & Sands (Coleoptera: Erirhinidae) ซึ่งเมื่อเริม่น ามาใช้ในออสเตรเลยี ค.ศ. 1980 เขา้ใจว่า
เป็น C. singularis (Forno et al., 1983; Sands, 1983; Sands et al., 1983; Julien & Griffiths, 1998) เพราะ
เป็นทีเ่ขา้ใจว่าในสกุล Cyrtobagous Hustache มดีว้งงวงเพยีงชนิดเดยีวเท่านัน้ (monotypic) (Kissinger,1966; 
Center et al. , 2002) จนกระทัง่เมื่อ Calder & Sands (1985) แยกด้วงงวงที่เข้าใจว่าเป็น Cyrtobagous 
singularis Hustache ทีน่ าเขา้มาจากบราซลิ เพื่อใชค้วบคุม S. molesta ในออสเตรเลยีเมื่อ ค.ศ. 1980 ว่าเป็น
ดว้งงวงในสกุล Cyrtobagous ชนิดใหม่ และตัง้ชื่อเป็น Cyrtobagous salviniae Calder & Sands (ภาพที ่7.16) 
ซึง่มคีวามแตกต่างกนัไม่มากนักทางดา้นสณัฐานวทิยา แต่จะแตกต่างกนัในนิสยัการกนิพชือาศยั (host feeding 
behavior) กล่าวคอื หนอนของ C. salviniae จะกนิเขา้ไปในเหงา้ (rhizome) และดว้งตวัเตม็วยัจะกนิหน่อ ส่วน
ทัง้หนอนและตวัเตม็วยัของ C. singularis จะกนิแต่ใบและส่วนอื่นของต้น ไมก่นิเหงา้หรอืเนื้อเยือ่ meristem ท า
ให ้C. salviniae มปีระสทิธภิาพในการกดักนิและท าลายสงูกว่า C. singularis  
 

 
 

ภาพท่ี 7.16  ตวัเตม็วยัและหนอนของดว้งงวงจอกหหูนูยกัษ์ Cyrtobagous salviniae                     
(แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 
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ซึง่ในกรณีนี้ จะเป็นการแสดงใหเ้หน็ความส าคญัของงานอนุกรมวธิาน ( taxonomy) ในการจ าแนก
ชนิด (identification) ที่ถูกต้องของทัง้วชัพชืในเป้าหมาย ว่าเป็น S. cucullata หรอื S. molesta และชนิดของ
แมลงศตัรูธรรมชาต ิว่าเป็น C. singularis หรอื C. salviniae ที่จะน าไปสู่ความส าเรจ็ของโครงการการควบคุม
จอกหหูนูยกัษ์โดยชวีวธิ ี(Center et al., 2002) 
 

มกีารน าดว้งงวง C. salviniae โดยในขณะนัน้เขา้ใจผดิว่าเป็น C. singularis จากบราซลิ เขา้ไปใช้
ควบคุมจอกหูหนูยกัษ์ในออสเตรเลยีเมื่อ ค.ศ. 1980 ซึง่สามารถควบคุมจอกหูหนูยกัษ์ไดด้มีากในเขตรอ้นและ
เขตใกลร้อ้น (tropical and subtropical areas) ภายในเวลาเพยีง 18 เดอืนเท่านัน้ แต่กลบัไม่ไดผ้ลดเีท่าที่ควร
ในเขตทีเ่ยน็ (temperate area) (Room et al., 1981; Julien et al., 2009) (ภาพที ่7.17) 

 

 
 

ภาพท่ี 7.17  ดว้งงวงจอกหหูนูยกัษ์ Cyrtobagous salviniae และการลงท าลายควบคุมจอกหหูนูยกัษ์ 
“ก่อน” และ “หลงั” การปลดปล่อย ที ่Lake Moondara, Mt. Isa, Queensland ประเทศ
ออสเตรเลยี (แหล่งทีม่า: P. Room, CSIRO, Australia)  

 
ต่อจากนัน้มกีารน าไปใช้ควบคุมจอกหูหนูยกัษ์ในแม่น ้าเซปิก (Sepik River) ในปาปัวนิวกนีิ เมื่อ

ค.ศ. 1982 ในอนิเดยีเมือ่ค.ศ. 1983 ในนามเิบยีเมือ่ค.ศ. 1984ในแอฟรกิาใตเ้มือ่ค.ศ. 1985 ในศรลีงักาเมื่อ ค.ศ. 
1986 ในมาเลเซยีเมื่อ ค.ศ. 1989 ในเคนยาและแซมเบยีเมื่อ ค.ศ. 1990 ในฟิจเิมื่อ ค.ศ. 1991 ในซมิบบัเวเมื่อ
ค.ศ. 1992 และในกานา เมือ่ค.ศ. 1996 
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เป็น C. singularis (Forno et al., 1983; Sands, 1983; Sands et al., 1983; Julien & Griffiths, 1998) เพราะ
เป็นทีเ่ขา้ใจว่าในสกุล Cyrtobagous Hustache มดีว้งงวงเพยีงชนิดเดยีวเท่านัน้ (monotypic) (Kissinger,1966; 
Center et al. , 2002) จนกระทัง่เมื่อ Calder & Sands (1985) แยกด้วงงวงที่เข้าใจว่าเป็น Cyrtobagous 
singularis Hustache ทีน่ าเขา้มาจากบราซลิ เพื่อใชค้วบคุม S. molesta ในออสเตรเลยีเมื่อ ค.ศ. 1980 ว่าเป็น
ดว้งงวงในสกุล Cyrtobagous ชนิดใหม่ และตัง้ชื่อเป็น Cyrtobagous salviniae Calder & Sands (ภาพที ่7.16) 
ซึง่มคีวามแตกต่างกนัไม่มากนักทางดา้นสณัฐานวทิยา แต่จะแตกต่างกนัในนิสยัการกนิพชือาศยั (host feeding 
behavior) กล่าวคอื หนอนของ C. salviniae จะกนิเขา้ไปในเหงา้ (rhizome) และดว้งตวัเตม็วยัจะกนิหน่อ ส่วน
ทัง้หนอนและตวัเตม็วยัของ C. singularis จะกนิแต่ใบและส่วนอื่นของต้น ไมก่นิเหงา้หรอืเนื้อเยือ่ meristem ท า
ให ้C. salviniae มปีระสทิธภิาพในการกดักนิและท าลายสงูกว่า C. singularis  
 

 
 

ภาพท่ี 7.16  ตวัเตม็วยัและหนอนของดว้งงวงจอกหหูนูยกัษ์ Cyrtobagous salviniae                     
(แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 
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ซึง่ในกรณีนี้ จะเป็นการแสดงใหเ้หน็ความส าคญัของงานอนุกรมวธิาน ( taxonomy) ในการจ าแนก
ชนิด (identification) ที่ถูกต้องของทัง้วชัพชืในเป้าหมาย ว่าเป็น S. cucullata หรอื S. molesta และชนิดของ
แมลงศตัรูธรรมชาต ิว่าเป็น C. singularis หรอื C. salviniae ที่จะน าไปสู่ความส าเรจ็ของโครงการการควบคุม
จอกหหูนูยกัษ์โดยชวีวธิ ี(Center et al., 2002) 
 

มกีารน าดว้งงวง C. salviniae โดยในขณะนัน้เขา้ใจผดิว่าเป็น C. singularis จากบราซลิ เขา้ไปใช้
ควบคุมจอกหูหนูยกัษ์ในออสเตรเลยีเมื่อ ค.ศ. 1980 ซึง่สามารถควบคุมจอกหูหนูยกัษ์ไดด้มีากในเขตรอ้นและ
เขตใกลร้อ้น (tropical and subtropical areas) ภายในเวลาเพยีง 18 เดอืนเท่านัน้ แต่กลบัไม่ไดผ้ลดเีท่าที่ควร
ในเขตทีเ่ยน็ (temperate area) (Room et al., 1981; Julien et al., 2009) (ภาพที ่7.17) 

 

 
 

ภาพท่ี 7.17  ดว้งงวงจอกหหูนูยกัษ์ Cyrtobagous salviniae และการลงท าลายควบคุมจอกหหูนูยกัษ์ 
“ก่อน” และ “หลงั” การปลดปล่อย ที ่Lake Moondara, Mt. Isa, Queensland ประเทศ
ออสเตรเลยี (แหล่งทีม่า: P. Room, CSIRO, Australia)  

 
ต่อจากนัน้มกีารน าไปใช้ควบคุมจอกหูหนูยกัษ์ในแม่น ้าเซปิก (Sepik River) ในปาปัวนิวกนิี เมื่อ

ค.ศ. 1982 ในอนิเดยีเมือ่ค.ศ. 1983 ในนามเิบยีเมือ่ค.ศ. 1984ในแอฟรกิาใตเ้มือ่ค.ศ. 1985 ในศรลีงักาเมื่อ ค.ศ. 
1986 ในมาเลเซยีเมื่อ ค.ศ. 1989 ในเคนยาและแซมเบยีเมื่อ ค.ศ. 1990 ในฟิจเิมื่อ ค.ศ. 1991 ในซมิบบัเวเมื่อ
ค.ศ. 1992 และในกานา เมือ่ค.ศ. 1996 
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มีรายงานว่าในสหรัฐอเมริกา มีการพบด้วงงวง C. salviniae ครัง้แรกเมื่อค.ศ. 1962 ในชื่อ               
C. singularis ที ่Archbold Biological Station, Venus ในฟลอรดิา ซึง่มกีารสนันิษฐานว่าเป็นการน าเขา้มาจาก
อเมรกิาใต้โดยเหตุบงัเอญิ เพราะไม่มอียู่ในบนัทกึของกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ (USDA) (Kissinger, 1966) การ
ควบคุมจอกหูหนูยกัษ์โดยชวีวธิใีนสหรฐัฯ เริม่ต้นเมื่อค.ศ. 1999 โดยการเก็บรวบรวมด้วงงวงจากจอกหูหนู       
S. minima ในฟลอรดิา แลว้น าไปปลดปล่อยในลุยเซยีนาและเทกซสั (Center et al., 2002) 
 

เมื่อค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) โดยความร่วมมอืกบั Dr. Wendy Forno แห่ง CSIRO Entomology 
Long Pocket Laboratories, Indooroopilly, Brisbane ประเทศออสเตรเลยี ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีนิท
รยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ไดน้ าดว้งงวง C. salviniae จากบราซลิ ผ่านออสเตรเลยี เขา้มาเพื่อท า
การทดสอบว่าจะสามารถใชเ้ป็นตวักระท าการควบคุมจอกหหูนู S. cucullata ในประเทศไทยไดห้รอืไม่ จากการ
ทดสอบปรากฎว่าด้วงงวง C. salviniae ไม่สามารถเจรญิเตบิโตครบวงจรชวีติบนจอกหูหนู S. cucullata และ       
S. natans ได ้จงึไมม่กีารด าเนินการต่อตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา  
 

ในแอฟรกิา มกีารพบดว้งงวง C. singularis ทีป่ลดปล่อยในแซมเบยีเมือ่ค.ศ. 1971 ในซมิบบัเวเมื่อ
ค.ศ. 1984 ใช้เวลานานถงึ 13 ปี และที่ปลดปล่อยในบอตสวานาเมื่อค.ศ. 1976 ในนามเิบยีเมื่อค.ศ. 1984 ใช้
เวลานานถึง 8 ปี และมกีารพบด้วงงวง C. salviniae ที่ปลดปล่อยในนามเิบยีเมื่อค.ศ. 1984 ในบอตสวานา 
ภายในเวลาเพยีง 1 ปี เท่านัน้ (Julien & Griffiths, 1998) 
 

นอกจากนัน้ Julien & Griffiths (1998) รายงานว่ามกีารน าด้วงงวง C. salviniae จากออสเตรเลยี
เขา้ไปใชค้วบคุมจอกหหูนูยกัษ์ S. molesta ในมาเลเซยีเมื่อค.ศ. 1989 และจากการปลดปล่อยทีส่องจุด ซึง่ไม่มี
การระบุต าแหน่ง พบว่าสามารถควบคุมจอกหูหนูยกัษ์ได้ภายในเวลาเพยีง 14 เดอืน และสมควรที่จะน าไป
ปลดปล่อยใหแ้พรก่ระจายมากขึน้ แต่จากการส ารวจในอ่างเกบ็น ้าเขือ่นสะเดา จ. สงขลา และหนองน ้าขนาดต่าง 
ๆ ตามชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่มจีอกหูหนูยกัษ์ S. molesta ปรากฏอยู่ ว่าจะมดี้วงงวง C. salviniae จาก
มาเลเซยี แพรก่ระจายเขา้มาถงึประเทศไทยหรอืไม ่เป็นเวลาเกอืบ 30 ปีทีผ่่านมา ยงัไมพ่บรอ่งรอยของดว้งงวง 
C. salviniae แต่อยา่งใด (บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers. com.) 
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นอกจากนัน้ จากรายงานว่ามกีารระบาดของจอกหหูนูยกัษ์ S. molesta ในแหล่งน ้าทัว่ประเทศไทย
เมือ่พ.ศ. 2560 นัน้ จากการตดิตามตรวจสอบโดยผูเ้ขยีน ในแหล่งน ้าทีร่ะบุว่ามกีารระบาด เช่นทีก่ว๊านพะเยา จ. 
พะเยา และอ่างเกบ็น ้าเขื่อนกิว่ลม ต. บา้นแลง อ. เมอืง จ. ล าปาง ปรากฏว่าเป็นการรายงานและจ าแนกชนิดที่
ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการระบาดทัว่ไปตามปกตขิองจอกหูหนู S. cucullata ที่ระบาดแพร่กระจายอยู่ก่อนแล้ว
ทัง้สิน้ ไม่ใช่จอกหูหนูยกัษ์ S. molesta ซึง่ในขณะนี้พบว่ามกีารระบาดอยู่ในแหล่งน ้าบางแห่งในภาคกลางของ
ประเทศเท่านัน้  
 

จงึน่าที่จะมกีารน าด้วงงวง C. salviniae เข้ามาทดสอบความปลอดภยัและใช้ประโยชน์ในการ
ควบคุมจอกหหูนูยกัษ์ S. molesta อกีค ารบหนึ่ง หลงัจากการทีเ่คยน าเขา้มาทดสอบเพื่อการควบคุมจอกหูหนู 
S. cucullata แต่ไมส่ามารถรอดชวีติได ้
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มีรายงานว่าในสหรัฐอเมริกา มีการพบด้วงงวง C. salviniae ครัง้แรกเมื่อค.ศ. 1962 ในชื่อ               
C. singularis ที ่Archbold Biological Station, Venus ในฟลอรดิา ซึง่มกีารสนันิษฐานว่าเป็นการน าเขา้มาจาก
อเมรกิาใต้โดยเหตุบงัเอญิ เพราะไม่มอียู่ในบนัทกึของกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ (USDA) (Kissinger, 1966) การ
ควบคุมจอกหูหนูยกัษ์โดยชวีวธิใีนสหรฐัฯ เริม่ต้นเมื่อค.ศ. 1999 โดยการเก็บรวบรวมด้วงงวงจากจอกหูหนู       
S. minima ในฟลอรดิา แลว้น าไปปลดปล่อยในลุยเซยีนาและเทกซสั (Center et al., 2002) 
 

เมื่อค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) โดยความร่วมมอืกบั Dr. Wendy Forno แห่ง CSIRO Entomology 
Long Pocket Laboratories, Indooroopilly, Brisbane ประเทศออสเตรเลยี ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีนิท
รยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ไดน้ าดว้งงวง C. salviniae จากบราซลิ ผ่านออสเตรเลยี เขา้มาเพื่อท า
การทดสอบว่าจะสามารถใชเ้ป็นตวักระท าการควบคุมจอกหหูนู S. cucullata ในประเทศไทยไดห้รอืไม่ จากการ
ทดสอบปรากฎว่าด้วงงวง C. salviniae ไม่สามารถเจรญิเตบิโตครบวงจรชวีติบนจอกหูหนู S. cucullata และ       
S. natans ได ้จงึไมม่กีารด าเนินการต่อตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา  
 

ในแอฟรกิา มกีารพบดว้งงวง C. singularis ทีป่ลดปล่อยในแซมเบยีเมือ่ค.ศ. 1971 ในซมิบบัเวเมื่อ
ค.ศ. 1984 ใช้เวลานานถงึ 13 ปี และที่ปลดปล่อยในบอตสวานาเมื่อค.ศ. 1976 ในนามเิบยีเมื่อค.ศ. 1984 ใช้
เวลานานถึง 8 ปี และมกีารพบด้วงงวง C. salviniae ที่ปลดปล่อยในนามเิบยีเมื่อค.ศ. 1984 ในบอตสวานา 
ภายในเวลาเพยีง 1 ปี เท่านัน้ (Julien & Griffiths, 1998) 
 

นอกจากนัน้ Julien & Griffiths (1998) รายงานว่ามกีารน าด้วงงวง C. salviniae จากออสเตรเลยี
เขา้ไปใชค้วบคุมจอกหหูนูยกัษ์ S. molesta ในมาเลเซยีเมื่อค.ศ. 1989 และจากการปลดปล่อยทีส่องจุด ซึง่ไม่มี
การระบุต าแหน่ง พบว่าสามารถควบคุมจอกหูหนูยกัษ์ได้ภายในเวลาเพยีง 14 เดอืน และสมควรที่จะน าไป
ปลดปล่อยใหแ้พรก่ระจายมากขึน้ แต่จากการส ารวจในอ่างเกบ็น ้าเขือ่นสะเดา จ. สงขลา และหนองน ้าขนาดต่าง 
ๆ ตามชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่มจีอกหูหนูยกัษ์ S. molesta ปรากฏอยู่ ว่าจะมดี้วงงวง C. salviniae จาก
มาเลเซยี แพรก่ระจายเขา้มาถงึประเทศไทยหรอืไม ่เป็นเวลาเกอืบ 30 ปีทีผ่่านมา ยงัไมพ่บรอ่งรอยของดว้งงวง 
C. salviniae แต่อยา่งใด (บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers. com.) 
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นอกจากนัน้ จากรายงานว่ามกีารระบาดของจอกหหูนูยกัษ์ S. molesta ในแหล่งน ้าทัว่ประเทศไทย
เมือ่พ.ศ. 2560 นัน้ จากการตดิตามตรวจสอบโดยผูเ้ขยีน ในแหล่งน ้าทีร่ะบุว่ามกีารระบาด เช่นทีก่ว๊านพะเยา จ. 
พะเยา และอ่างเกบ็น ้าเขื่อนกิว่ลม ต. บา้นแลง อ. เมอืง จ. ล าปาง ปรากฏว่าเป็นการรายงานและจ าแนกชนิดที่
ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการระบาดทัว่ไปตามปกตขิองจอกหูหนู S. cucullata ที่ระบาดแพร่กระจายอยู่ก่อนแล้ว
ทัง้สิน้ ไม่ใช่จอกหูหนูยกัษ์ S. molesta ซึง่ในขณะนี้พบว่ามกีารระบาดอยู่ในแหล่งน ้าบางแห่งในภาคกลางของ
ประเทศเท่านัน้  
 

จงึน่าที่จะมกีารน าด้วงงวง C. salviniae เข้ามาทดสอบความปลอดภยัและใช้ประโยชน์ในการ
ควบคุมจอกหหูนูยกัษ์ S. molesta อกีค ารบหนึ่ง หลงัจากการทีเ่คยน าเขา้มาทดสอบเพื่อการควบคุมจอกหูหนู 
S. cucullata แต่ไมส่ามารถรอดชวีติได ้
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สรุป (Conclusion) 
 
ถงึแมว้่าจะมวีชัพชืน ้าต่างถิน่ที่มคีวามส าคญัทางเศรษฐกจิในประเทศไทยหลายชนิด ที่น่าจะเป็น

วชัพชืในเป้าหมาย เพื่อการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิกต็าม การเลอืกการด าเนินการในขัน้ต้นในประเทศ
ไทย ไดก้ าหนดวชัพชืน ้าต่างถิน่ไวเ้พยีง 3 ชนิดเท่านัน้ เป็นวชัพชืในเป้าหมาย เพราะมกีารควบคุมวชัพชืน ้าต่าง
ถิน่เหล่าน้ีโดยชวีวธิอียู่ในหลายประเทศ ทีเ่ราสามารถน าแมลงศตัรธูรรมชาตทิีม่กีารใช้กนัอยู่ เขา้มาตรวจสอบ
และทดสอบเพื่อใช้ประโยชน์ได้ในประเทศไทย ซึ่งวชัพชืน ้าต่างถิ่นในเป้าหมายประกอบด้วย  1) ผกัเป็ดน ้า 
(alligator weed, Alternanthera philoxeroides); 2) ผกัตบชวา (water hyacinth, Eichhornia crassipes) และ 3) 
จอกหหูนูยกัษ์ (giant salvinia หรอื Kariba weed, Salvinia molesta)  
 

ชนิดของวชัพชืน ้าต่างถิ่น แหล่งก าเนิด แมลงศตัรูธรรมชาตหิรอืตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิ ี
แหล่งก าเนิด ปีทีน่ าเขา้มา และปีทีท่ าการปลดปล่อย และสถานภาพในปัจจบุนั ไดส้รปุไวใ้นตารางที ่7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตารางท่ี 7.1 ชนิดของวชัพชืน ้าต่างถิน่ แหล่งก าเนิด แมลงศตัรูธรรมชาตหิรอืตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิ ี
แหล่งก าเนิด ปีทีน่ าเขา้มา และปีทีท่ าการปลดปล่อย และสถานภาพในปัจจบุนั  

   
Target weed 

species, origin 
& common 

name 

 
Biocontrol 

agent 

Source and year of 
introduction and 

first release 

 
Current project status 

1. ผกัเป็ดน ้า 
   Alternanthera  
    philoxeroides 
(Amaranthaceae) 
  South America 
  (alligator weed) 

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 

2. ผกัตบชวา 
 Eichhornia 
 crassipes  
(Pontederiaceae)         
South America 
(water hyacinth) 
 

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) 
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สรุป (Conclusion) 
 
ถงึแมว้่าจะมวีชัพชืน ้าต่างถิน่ที่มคีวามส าคญัทางเศรษฐกจิในประเทศไทยหลายชนิด ที่น่าจะเป็น

วชัพชืในเป้าหมาย เพื่อการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิกต็าม การเลอืกการด าเนินการในขัน้ต้นในประเทศ
ไทย ไดก้ าหนดวชัพชืน ้าต่างถิน่ไวเ้พยีง 3 ชนิดเท่านัน้ เป็นวชัพชืในเป้าหมาย เพราะมกีารควบคุมวชัพชืน ้าต่าง
ถิน่เหล่านี้โดยชวีวธิอียู่ในหลายประเทศ ทีเ่ราสามารถน าแมลงศตัรธูรรมชาตทิีม่กีารใช้กนัอยู่ เขา้มาตรวจสอบ
และทดสอบเพื่อใช้ประโยชน์ได้ในประเทศไทย ซึ่งวชัพชืน ้าต่างถิ่นในเป้าหมายประกอบด้วย  1) ผกัเป็ดน ้า 
(alligator weed, Alternanthera philoxeroides); 2) ผกัตบชวา (water hyacinth, Eichhornia crassipes) และ 3) 
จอกหหูนูยกัษ์ (giant salvinia หรอื Kariba weed, Salvinia molesta)  
 

ชนิดของวชัพชืน ้าต่างถิ่น แหล่งก าเนิด แมลงศตัรูธรรมชาตหิรอืตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิ ี
แหล่งก าเนิด ปีทีน่ าเขา้มา และปีทีท่ าการปลดปล่อย และสถานภาพในปัจจบุนั ไดส้รปุไวใ้นตารางที ่7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตารางท่ี 7.1 ชนิดของวชัพชืน ้าต่างถิน่ แหล่งก าเนิด แมลงศตัรูธรรมชาตหิรอืตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิ ี
แหล่งก าเนิด ปีทีน่ าเขา้มา และปีทีท่ าการปลดปล่อย และสถานภาพในปัจจบุนั  

   
Target weed 

species, origin 
& common 

name 

 
Biocontrol 

agent 

Source and year of 
introduction and 

first release 

 
Current project status 

1. ผกัเป็ดน ้า 
   Alternanthera  
    philoxeroides 
(Amaranthaceae) 
  South America 
  (alligator weed) 

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 

2. ผกัตบชวา 
 Eichhornia 
 crassipes  
(Pontederiaceae)         
South America 
(water hyacinth) 
 

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) 
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ตารางท่ี 7.1  (ต่อ) 

Target weed 
species, origin 

& common 
name 

 
Biocontrol agent 

Source and year of 
introduction and 

first release 

 
Current project status 

2. ผกัตบชวา 
    Eichhornia 
    crassipes  
(Pontederiaceae)         
South America 
(water hyacinth) 
 

2. Neochetina 
    bruchi 
   (Coleoptera: 
   Erirhinidae) 
   (the chevroned 
   water hyacinth 
   weevil) 
 
3. Niphograpta 
    albiguttalis  
    (Lepidoptera: 
    Crambidae) 
    (water hyacinth 
    moth) 

Argentina via Florida, 
USA via Australia 
Introduced 1990 First 
release 1991 
 
 
 
 
Argentina via Florida, 
USA via Australia 
Introduced 1994 First 
release 1995  
 
 

 
Not established 
 
 
 
 
 
 
 
Not established 
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ตารางท่ี 7.1  (ต่อ) 

Target weed 
species, origin & 
common name 

 
Biocontrol 

agent 

Source and year 
of introduction 

and first release 

 
Current project status 

2. ผกัตบชวา 
    Eichhornia 
    crassipes  
  (Pontederiaceae)         
   South America 
  (water hyacinth) 
 

4. Xubida 
  infusellus 
(Lepidoptera: 
Crambidae) 
 (water hyacinth 
stalk borer) 
 
5. Eccritotarsus 
 catarinensis 
(Heteroptera: 
Miridae) 
 (water hyacinth 
 mirid) 

South America via 
Florida, USA via 
Australia 
Introduced 1997 
First release 1998 
 
 
Brazil via 
Australia;  
Purchased from 
South Africa 
Introduced 1998 
First release 1998 

 
Not established 
 
 
 
 
 
 
 
Not established 
 
 
 
 
 
 

 3. จอกหหูนูยกัษ์ 
Salvinia molesta      
(Salviniaceae)  
South America 
(giant salvinia, 

Kariba  weed) 

 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 Thai-
Malaysian 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 
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ตารางท่ี 7.1  (ต่อ) 

Target weed 
species, origin 

& common 
name 

 
Biocontrol agent 

Source and year of 
introduction and 

first release 

 
Current project status 

2. ผกัตบชวา 
    Eichhornia 
    crassipes  
(Pontederiaceae)         
South America 
(water hyacinth) 
 

2. Neochetina 
    bruchi 
   (Coleoptera: 
   Erirhinidae) 
   (the chevroned 
   water hyacinth 
   weevil) 
 
3. Niphograpta 
    albiguttalis  
    (Lepidoptera: 
    Crambidae) 
    (water hyacinth 
    moth) 

Argentina via Florida, 
USA via Australia 
Introduced 1990 First 
release 1991 
 
 
 
 
Argentina via Florida, 
USA via Australia 
Introduced 1994 First 
release 1995  
 
 

 
Not established 
 
 
 
 
 
 
 
Not established 
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ตารางท่ี 7.1  (ต่อ) 

Target weed 
species, origin & 
common name 

 
Biocontrol 

agent 

Source and year 
of introduction 

and first release 

 
Current project status 

2. ผกัตบชวา 
    Eichhornia 
    crassipes  
  (Pontederiaceae)         
   South America 
  (water hyacinth) 
 

4. Xubida 
  infusellus 
(Lepidoptera: 
Crambidae) 
 (water hyacinth 
stalk borer) 
 
5. Eccritotarsus 
 catarinensis 
(Heteroptera: 
Miridae) 
 (water hyacinth 
 mirid) 

South America via 
Florida, USA via 
Australia 
Introduced 1997 
First release 1998 
 
 
Brazil via 
Australia;  
Purchased from 
South Africa 
Introduced 1998 
First release 1998 

 
Not established 
 
 
 
 
 
 
 
Not established 
 
 
 
 
 
 

 3. จอกหหูนูยกัษ์ 
Salvinia molesta      
(Salviniaceae)  
South America 
(giant salvinia, 

Kariba  weed) 

 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 Thai-
Malaysian 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 

         



 

 

ในการควบคุมผกัเป็ดน ้า มกีารน าแมลงศตัรธูรรมชาตเิขา้มาเพยีงชนิดเดยีว คอืดว้งหมดัผกัเป็ดน ้า 
Agasicles hygrophila หลงัการปลดปล่อย ด้วงสามารถตัง้รกรากและแพร่กระจายไปทัว่ประเทศ ให้ผลในการ
ควบคุมเป็นที่น่าพอใจแบบการควบคุมที่ให้ผลแบบสมบูรณ์ (complete control) และถาวร ส่วนการควบคุม
ผกัตบชวา มกีารน าแมลงศตัรธูรรมชาตเิขา้มาทัง้หมด 5 ชนิด คอื ดว้งงวงผกัตบชวา Neochetina eichhorniae 
และ Neochetina bruchi ผเีสือ้ผกัตบชวา 2 ชนิด คอื Niphograpta albiguttalis และ Xubida infusellus และมวน
ผกัตบชวา Eccritotarsus catarinensis ปลดปล่อยทัง้ 5 ชนิด หลงัการปลดปล่อย พบว่าสามารถตัง้รกรากได้
ถาวรและแพร่กระจายได้ 3 ชนิด ใหผ้ลในการควบคุมเป็นทีน่่าพอใจแบบการควบคุมทีใ่ห้ผลแบบ (substantial 
control) ทัว่ประเทศ คอื ด้วงงวง N. eichhorniae และ N. bruchi  และชนิดที่ให้ผลในการควบคุมแบบที่ให้ผล
เพยีงบางส่วน (partial control) คอื ผเีสือ้ N. albiguttalis ในภาคกลาง และทีไ่มส่ามารถตัง้รกรากได ้2 ชนิด คอื
ผเีสือ้ Xubida infusellus และมวน Eccritotarsus catarinensis และในการควบคุมจอกหูหนูยกัษ์ มกีารน าแมลง
ศัตรูธรรมชาติเข้ามาเพียงชนิดเดียว คือด้วงงวง Cyrtobagous salviniae เพื่อทดสอบการควบคุมจอกหูหนู
ธรรมดา แต่ไมส่ามารถรอดชวีติได ้จงึไมม่กีารปลดปล่อยในภาคสนาม 
 

นอกจากนัน้ ยงัมกีารน าศตัรูธรรมชาตขิองวชัพชืน ้า ที่มอียู่ประเทศไทย เขา้ไปใช้ในประเทศอื่น 
ดงันี้ คอื 

1. ดว้งงวงผกัตบชวาลายแต้ม (mottled water hyacinth weevil, Neochetina eichhorniae)       
เพื่อควบคุมผกัตบชวา ใหแ้ก่ ศรลีงักา (พ.ศ. 2522, 2548 และ 2557) สหภาพพม่า            
(พ.ศ. 2522) อนิเดยี (พ.ศ. 2522) เวยีดนาม (พ.ศ. 2533) ประเทศจนี (พ.ศ. 2535)      
ฟิลปิปินส ์(พ.ศ. 2535) และไตห้วนั (พ.ศ. 2537) 

2. ดว้งงวงผกัตบชวาลายบัง้ (chevroned water hyacinth weevil, Neochetina bruchi)           
เพื่อควบคุมผกัตบชวา ใหแ้ก่ฟิลปิปินส ์(พ.ศ. 2535) ไตห้วนั (พ.ศ.2537) และ                    
ศรลีงักา (พ.ศ. 2548 และ 2557) 

3. ผเีสือ้หนนอนจอก (water lettuce moth, Spodoptera pectinicornis) เพื่อควบคุมจอก         
Pistia stratiotes ใหแ้ก่ Florida สหรฐัอเมรกิา (พ.ศ. 2523 และ 2537) 

4. ผเีสือ้ผกัตบชวา (water hyacinth moth, Niphograpta (Sameodes) albiguttalis)               
เพื่อควบคุมผกัตบชวา ใหแ้ก่ มาเลเซยี (พ.ศ. 2539)  

5. แมลงวนัหนอนชอนใบสาหรา่ยหางกระรอก (hydrilla leaf-mining fly, Hydrellia pakistanae) 
เพื่อควบคุมสาหรา่ยหางกระรอก Hydrilla verticillata ใหแ้ก่ Florida สหรฐัอเมรกิา (พ.ศ. 2539)  
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บทท่ี  8 
การควบคมุวชัพืชบกต่างถ่ินโดยชีววิธีแบบคลาสสิก 

(Classical Biological Control of Exotic Terrestrial Weeds) 
 

หลกัการ พืน้ฐาน ระเบยีบการหรอืพธิกีาร ในการด าเนินงานการควบคุมวชัพชืบกต่างถิน่โดยชวีวธิี
แบบคลาสสกิ จะเหมอืนกนักบัการด าเนินงานการควบคุมวชัพืชน ้าต่างถิ่นโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ เป็นการ
ด าเนินการโดยศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และบางโครงการโดย
ความร่วมมอืกบัองค์กร หน่วยงาน และผู้ช านาญการในต่างประเทศ ในช่วงทศวรรษ 1980s เป็นต้นมา เช่น 
Australian Center for International Agricultural Research ( ACIAR) , Canberra แล ะ  CSIRO Division of 
Entomology, Brisbane, Queensland แล 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 ประเทศสหรฐัอเมรกิา USA เป็นต้น องคก์ร 
หน่วยงาน และ ผู้ช านาญการในต่างประเทศเหล่านี้ ได้ร่วมงานกนัไม่มากก็น้อย ที่น าไปสู่ความก้าวหน้าและ
ความส าเรจ็ของโครงการควบคุมวชัพชืต่างถิ่นโดยชวีวธิแึบบคลาสสกิหลายโครงการในประเทศไทย อย่าง
เด่นชดัและมนีัยส าคญั (Napompeth, 1982, 1984, 1989a, b, 1990, 1991, 1992, 1994, 2003, 2004; Julien 
and Griffiths, 1998) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ในการควบคุมผกัเป็ดน ้า มกีารน าแมลงศตัรธูรรมชาตเิขา้มาเพยีงชนิดเดยีว คอืดว้งหมดัผกัเป็ดน ้า 
Agasicles hygrophila หลงัการปลดปล่อย ด้วงสามารถตัง้รกรากและแพร่กระจายไปทัว่ประเทศ ให้ผลในการ
ควบคุมเป็นที่น่าพอใจแบบการควบคุมที่ให้ผลแบบสมบูรณ์ (complete control) และถาวร ส่วนการควบคุม
ผกัตบชวา มกีารน าแมลงศตัรธูรรมชาตเิขา้มาทัง้หมด 5 ชนิด คอื ดว้งงวงผกัตบชวา Neochetina eichhorniae 
และ Neochetina bruchi ผเีสือ้ผกัตบชวา 2 ชนิด คอื Niphograpta albiguttalis และ Xubida infusellus และมวน
ผกัตบชวา Eccritotarsus catarinensis ปลดปล่อยทัง้ 5 ชนิด หลงัการปลดปล่อย พบว่าสามารถตัง้รกรากได้
ถาวรและแพร่กระจายได้ 3 ชนิด ใหผ้ลในการควบคุมเป็นทีน่่าพอใจแบบการควบคุมทีใ่หผ้ลแบบ (substantial 
control) ทัว่ประเทศ คอื ด้วงงวง N. eichhorniae และ N. bruchi  และชนิดที่ให้ผลในการควบคุมแบบที่ให้ผล
เพยีงบางส่วน (partial control) คอื ผเีสือ้ N. albiguttalis ในภาคกลาง และทีไ่มส่ามารถตัง้รกรากได ้2 ชนิด คอื
ผเีสือ้ Xubida infusellus และมวน Eccritotarsus catarinensis และในการควบคุมจอกหูหนูยกัษ์ มกีารน าแมลง
ศัตรูธรรมชาติเข้ามาเพียงชนิดเดียว คือด้วงงวง Cyrtobagous salviniae เพื่อทดสอบการควบคุมจอกหูหนู
ธรรมดา แต่ไมส่ามารถรอดชวีติได ้จงึไมม่กีารปลดปล่อยในภาคสนาม 
 

นอกจากนัน้ ยงัมกีารน าศตัรูธรรมชาตขิองวชัพชืน ้า ที่มอียู่ประเทศไทย เขา้ไปใช้ในประเทศอื่น 
ดงันี้ คอื 

1. ดว้งงวงผกัตบชวาลายแต้ม (mottled water hyacinth weevil, Neochetina eichhorniae)       
เพื่อควบคุมผกัตบชวา ใหแ้ก่ ศรลีงักา (พ.ศ. 2522, 2548 และ 2557) สหภาพพม่า            
(พ.ศ. 2522) อนิเดยี (พ.ศ. 2522) เวยีดนาม (พ.ศ. 2533) ประเทศจนี (พ.ศ. 2535)      
ฟิลปิปินส ์(พ.ศ. 2535) และไตห้วนั (พ.ศ. 2537) 

2. ดว้งงวงผกัตบชวาลายบัง้ (chevroned water hyacinth weevil, Neochetina bruchi)           
เพื่อควบคุมผกัตบชวา ใหแ้ก่ฟิลปิปินส ์(พ.ศ. 2535) ไตห้วนั (พ.ศ.2537) และ                    
ศรลีงักา (พ.ศ. 2548 และ 2557) 

3. ผเีสือ้หนนอนจอก (water lettuce moth, Spodoptera pectinicornis) เพื่อควบคุมจอก         
Pistia stratiotes ใหแ้ก่ Florida สหรฐัอเมรกิา (พ.ศ. 2523 และ 2537) 

4. ผเีสือ้ผกัตบชวา (water hyacinth moth, Niphograpta (Sameodes) albiguttalis)               
เพื่อควบคุมผกัตบชวา ใหแ้ก่ มาเลเซยี (พ.ศ. 2539)  

5. แมลงวนัหนอนชอนใบสาหรา่ยหางกระรอก (hydrilla leaf-mining fly, Hydrellia pakistanae) 
เพื่อควบคุมสาหรา่ยหางกระรอก Hydrilla verticillata ใหแ้ก่ Florida สหรฐัอเมรกิา (พ.ศ. 2539)  
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บทท่ี  8 
การควบคมุวชัพืชบกต่างถ่ินโดยชีววิธีแบบคลาสสิก 

(Classical Biological Control of Exotic Terrestrial Weeds) 
 

หลกัการ พืน้ฐาน ระเบยีบการหรอืพธิกีาร ในการด าเนินงานการควบคุมวชัพชืบกต่างถิน่โดยชวีวธิี
แบบคลาสสกิ จะเหมอืนกนักบัการด าเนินงานการควบคุมวชัพืชน ้าต่างถิ่นโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ เป็นการ
ด าเนินการโดยศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และบางโครงการโดย
ความร่วมมอืกบัองค์กร หน่วยงาน และผู้ช านาญการในต่างประเทศ ในช่วงทศวรรษ 1980s เป็นต้นมา เช่น 
Australian Center for International Agricultural Research ( ACIAR) , Canberra แล ะ  CSIRO Division of 
Entomology, Brisbane, Queensland แล 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 ประเทศสหรฐัอเมรกิา USA เป็นต้น องคก์ร 
หน่วยงาน และ ผู้ช านาญการในต่างประเทศเหล่านี้ ได้ร่วมงานกนัไม่มากก็น้อย ที่น าไปสู่ความก้าวหน้าและ
ความส าเรจ็ของโครงการควบคุมวชัพชืต่างถิ่นโดยชวีวธิแึบบคลาสสกิหลายโครงการในประเทศไทย อย่าง
เด่นชดัและมนีัยส าคญั (Napompeth, 1982, 1984, 1989a, b, 1990, 1991, 1992, 1994, 2003, 2004; Julien 
and Griffiths, 1998) 
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ประเทศไทยโดยศูนย์วจิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีนิทรยี์แห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้
พจิารณาคดักรองวชัพชืบกต่างถิน่ในเป้าหมาย ทีม่ถีิน่ก าเนิดนอกประเทศ และมคีวามเหมาะเหมาะสมในการที่
จะด าเนินการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ รวม 6 ชนิด คอื     

  
1. สาบหมา (Crofton weed, Maui pamakani) (Ageratina adenophora, Asteraceae)       

(อเมรกิากลาง) 
2. สาบเสอื (Siam weed) (Chromolaena odorata, Asteraceae) (แครบิเบยีน อเมรกิากลาง      

และอเมรกิาใต)้ 
3. นางแยม้ (Honolulu rose, stick bush) Clerodendrum chinense, Lamiaceae)           

(ประเทศจนีตอนใต ้และเวยีดนามตอนเหนือ)  
4. ผกากรอง (lantana) (Lantana camara, Verbenaceae) (อเมรกิาเขตรอ้น) 
5. ขีไ้ก่ยา่น (mile-a-minute, bitter vine) (Mikania micrantha, Asteraceae)                   

(อเมรกิากลาง และอเมรกิาใต)้ 
6. ไมยราบยกัษ์ (giant sensitive plant) (Mimosa pigra, Mimosaceae) (เม็กซิโก และอเมริกา

กลาง)   
          

Waterhouse & Norris (1987) และ Waterhouse (1993a) จดัท าแฟ้มเอกสารเฉพาะเรือ่ง dossier) 
ของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิขีองวชัพชืหลายชนิดในแถบภาคพืน้เอเชยีและแปซฟิิกทีพ่บในประเทศไทย ซึง่
นอกจากวชัพชืบกในเป้าหมาย 6 ชนิดที่กล่าวมาแล้ว ยงัมวีชัพชืบกต่างถิ่นอีกหลายชนิด ที่สามารถท าการ
ควบคุมโดยชีววิธีแบบคลาสสิกได้ เช่น หญ้าก้นจ ้าขาว (Spanish needle หรือ blackjack, Bidens pilosa, 
Asteraceae) จากทวปีอเมรกิา ชุมเหด็ไทย (foetid cassia, Senna (= Cassia) tora, Caesalpiniaceae) หญ้า
ขัดใบยาว (broom weed, Sida acuta, Malvaceae)  โคลงเคลงขนต่อม (Koster’s curse, Clidemia hirta, 
Melastomataceae)  และ ไมยราบเลื้อย (creeping sensitive plant, Mimosa diplotricha  หรือ  M.  invisa, 
Mimosaceae) จากอเมรกิากลาง มะเขอืพวง (cluster eggplants, Solanum torvum, Solanaceae) จากฟลอรดิา 
เม็กซิโก  อ เมริกากลาง และอเมริกาใต้  และ ผัก เบี้ย ใหญ่  (garden purslane, Portulaca oleraceae, 
Portulacaceae) จากยโุรปตอนใต้และแอฟรกิาตอนเหนือ  ซึง่ในปัจจบุนัจะพบว่าในประเทศไทย หญา้กน้จ ้าขาว
และไมยราบเลือ้ย มกีารระบาดกวา้งขวางมาก นอกจากนัน้ไม่พบว่ามกีารระบาดทีรุ่นแรง ส่วนมะเขอืพวงถอืว่า
เป็นพชือาหารชนิดหนึ่งในประเทศไทย ซึง่มกีารระบาดทีรุ่นแรงในประเทศทีเ่ป็นเกาะในมหาสมุทรแปซฟิิก เช่น 
หมูเ่กาะโซโลมอน ฟิจ ิและ ตองกา 
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8.1 สาบหมา (Crofton weed, Maui pamakani, Ageratina adenophora) 
 

ตนัสาบหมา (ภาพที่ 8.1) มชีื่อวทิยาศาสตรเ์ดมิคอื Eupatorium adenophorum แต่ชื่อทใีช้กนัใน
ปัจจุบนัคือ Ageratina adenophora เป็นพืชพื้นเมอืงของเม็กซิโกและอเมริกากลาง (Haselwood & Motter, 
1966; Harada et al., 1987) มกีารปลกูเป็นไมป้ระดบั มชีื่อสามญัหลายชื่อ เช่น Crofton weed และ mistflower 
มกีารน าเขา้ไปเป็นไมป้ระดบัทีเ่กาะมาว ี(Maui Island) ในรฐัฮาวายเมื่อ ค.ศ. 1860 และระบาดอยู่บนเกาะมาว ี
(Maui Island) จงึมชีื่อสามญัอกีชื่อหนึ่งคอื “มาว ีปามากานี” (Maui pamakani) ในภาษาฮาวาย “pamakani” 
แปลว่า “windblown” หรอื “ปลวิตามลม” และระบาดไปสู่เกาะโอวาฮู (Oahu) เกาะโมโลกาย (Molokai) เกาะลา
นาย (Lanai)  และเกาะใหญ่ (Big Island) หรือเกาะฮาวายอิ (Hawaii) ในฮาวาย ต้นสาบหมาสามารถ
เจริญเติบโตได้ตัง้แต่ที่ระดับน ้ าทะเลจนถึง 7,000 ฟุต (2,100 เมตร) (Haselwood & Motter, 1966) แต่ใน
ประเทศไทยพบว่าสาบหมาสามารถเจรญิเติบโตได้ที่ระดบั 600 ม. จากระดบัน ้าทะเลขึ้นไป เช่นในอุทยาน
แห่งชาตดิอยสุเทพ-ปุย ทีร่ะดบั 1,685 ม. และพบระบาดมากจนถงึที่ระดบั 2,565 เมตร ซึง่เป็นจดุสูงสุดบนยอด
ดอยอนิทนนท ์ในอุทยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท ์และไมพ่บในพืน้ทีท่ีต่ ่ากว่า 600 เมตร แมก้ระทัง่ใน จ.เชยีงใหม่ 
ซึง่อยู่ทีร่ะดบัความสูงเฉลีย่ 310 เมตร ในขณะที ่Harada et al. (1987) รายงานว่าพบในระดบัความสูง 1,000 - 
1,500 เมตร ในภาคเหนือของประเทศไทย ต้นสาบหมาถือว่าเป็นวชัพืชชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในหลาย
ประเทศในเขตรอ้นและใกล้เขตรอ้น ในเอเชยี ในประเทศจนี เนปาล อนิเดยี ศรลีงักา ประเทศไทย ฟิลปิปินส์ 
อนิโดนีเซยี เกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซฟิิก ฟิจ ิตาฮตี ิออสเตรเลยี และนิวซแีลนด์ ในแอฟรกิา ในไนจเีรยี 
ซมิบบัเว และแอฟรกิาใต ้ในยโุรป ในประเทศฝรัง่เศส กรกี โปรตุเกส และสเปน และในฮาวาย สหรฐัอเมรกิา  
 

ไม่เป็นทีรู่ว้่าสาบหมาเขา้มาในประเทศไทยอย่างใดและเมื่อไร มกีารน าเขา้ไปในยนูานเมื่อราวค.ศ. 
1940 จากแควน้อสัสมัในอนิเดยี จงึมกีารแพร่กระจายเขา้ไปในสหภาพพม่าและจนีตอนใต ้และสนันิษฐานว่าเริม่
ระบาด เขา้มาในประเทศไทยในช่วงทศวรรษ 1970s โดยระบาดในพืน้ทีสู่งและเทอืกเขา ปัจจุบนัจะพบว่ามกีาร
ระบาดใน จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชยีงใหม่ จ.ล าปาง จ.เชยีงราย จ.พะเยา จ.แพร ่จ.น่าน จ. อุตรดติถ์ จ.พษิณุโลก จ.
เพชรบรูณ์ จ.เลย จ.ตาก และ จ.กาญจนบุร ี
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ประเทศไทยโดยศูนย์วจิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีนิทรยี์แห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้
พจิารณาคดักรองวชัพชืบกต่างถิน่ในเป้าหมาย ทีม่ถีิน่ก าเนิดนอกประเทศ และมคีวามเหมาะเหมาะสมในการที่
จะด าเนินการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ รวม 6 ชนิด คอื     

  
1. สาบหมา (Crofton weed, Maui pamakani) (Ageratina adenophora, Asteraceae)       

(อเมรกิากลาง) 
2. สาบเสอื (Siam weed) (Chromolaena odorata, Asteraceae) (แครบิเบยีน อเมรกิากลาง      

และอเมรกิาใต)้ 
3. นางแยม้ (Honolulu rose, stick bush) Clerodendrum chinense, Lamiaceae)           

(ประเทศจนีตอนใต ้และเวยีดนามตอนเหนือ)  
4. ผกากรอง (lantana) (Lantana camara, Verbenaceae) (อเมรกิาเขตรอ้น) 
5. ขีไ้ก่ยา่น (mile-a-minute, bitter vine) (Mikania micrantha, Asteraceae)                   

(อเมรกิากลาง และอเมรกิาใต)้ 
6. ไมยราบยกัษ์ (giant sensitive plant) (Mimosa pigra, Mimosaceae) (เม็กซิโก และอเมริกา

กลาง)   
          

Waterhouse & Norris (1987) และ Waterhouse (1993a) จดัท าแฟ้มเอกสารเฉพาะเรือ่ง dossier) 
ของการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิขีองวชัพชืหลายชนิดในแถบภาคพืน้เอเชยีและแปซฟิิกทีพ่บในประเทศไทย ซึง่
นอกจากวชัพชืบกในเป้าหมาย 6 ชนิดที่กล่าวมาแล้ว ยงัมวีชัพชืบกต่างถิ่นอีกหลายชนิด ที่สามารถท าการ
ควบคุมโดยชีววิธีแบบคลาสสิกได้ เช่น หญ้าก้นจ ้าขาว (Spanish needle หรือ blackjack, Bidens pilosa, 
Asteraceae) จากทวปีอเมรกิา ชุมเหด็ไทย (foetid cassia, Senna (= Cassia) tora, Caesalpiniaceae) หญ้า
ขัดใบยาว (broom weed, Sida acuta, Malvaceae)  โคลงเคลงขนต่อม (Koster’s curse, Clidemia hirta, 
Melastomataceae)  และ ไมยราบเลื้อย (creeping sensitive plant, Mimosa diplotricha  หรือ  M.  invisa, 
Mimosaceae) จากอเมรกิากลาง มะเขอืพวง (cluster eggplants, Solanum torvum, Solanaceae) จากฟลอรดิา 
เม็กซิโก  อ เมริกากลาง และอเมริกาใต้  และ ผัก เบี้ย ใหญ่  (garden purslane, Portulaca oleraceae, 
Portulacaceae) จากยโุรปตอนใต้และแอฟรกิาตอนเหนือ  ซึง่ในปัจจบุนัจะพบว่าในประเทศไทย หญา้กน้จ ้าขาว
และไมยราบเลือ้ย มกีารระบาดกวา้งขวางมาก นอกจากนัน้ไม่พบว่ามกีารระบาดทีรุ่นแรง ส่วนมะเขอืพวงถอืว่า
เป็นพชือาหารชนิดหนึ่งในประเทศไทย ซึง่มกีารระบาดทีรุ่นแรงในประเทศทีเ่ป็นเกาะในมหาสมุทรแปซฟิิก เช่น 
หมูเ่กาะโซโลมอน ฟิจ ิและ ตองกา 
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8.1 สาบหมา (Crofton weed, Maui pamakani, Ageratina adenophora) 
 

ตนัสาบหมา (ภาพที่ 8.1) มชีื่อวทิยาศาสตรเ์ดมิคอื Eupatorium adenophorum แต่ชื่อทใีช้กนัใน
ปัจจุบนัคือ Ageratina adenophora เป็นพืชพื้นเมอืงของเม็กซิโกและอเมริกากลาง (Haselwood & Motter, 
1966; Harada et al., 1987) มกีารปลกูเป็นไมป้ระดบั มชีื่อสามญัหลายชื่อ เช่น Crofton weed และ mistflower 
มกีารน าเขา้ไปเป็นไมป้ระดบัทีเ่กาะมาว ี(Maui Island) ในรฐัฮาวายเมื่อ ค.ศ. 1860 และระบาดอยู่บนเกาะมาว ี
(Maui Island) จงึมชีื่อสามญัอกีชื่อหนึ่งคอื “มาว ีปามากานี” (Maui pamakani) ในภาษาฮาวาย “pamakani” 
แปลว่า “windblown” หรอื “ปลวิตามลม” และระบาดไปสู่เกาะโอวาฮู (Oahu) เกาะโมโลกาย (Molokai) เกาะลา
นาย (Lanai)  และเกาะใหญ่ (Big Island) หรือเกาะฮาวายอิ (Hawaii) ในฮาวาย ต้นสาบหมาสามารถ
เจริญเติบโตได้ตัง้แต่ที่ระดับน ้ าทะเลจนถึง 7,000 ฟุต (2,100 เมตร) (Haselwood & Motter, 1966) แต่ใน
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ระบาดใน จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชยีงใหม่ จ.ล าปาง จ.เชยีงราย จ.พะเยา จ.แพร ่จ.น่าน จ. อุตรดติถ์ จ.พษิณุโลก จ.
เพชรบรูณ์ จ.เลย จ.ตาก และ จ.กาญจนบุร ี
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ภาพท่ี 8.1 สาบหมา Crofton weed หรอื Maui Pamakani (Ageratina adenophora) 

          
การควบคุมต้นสาบหมาโดยชวีวธิ ีเริม่ต้นในฮาวายเมื่อค.ศ. 1944 จากการส ารวจหาแมลงศัตรู

ธรรมชาติในเม็กซิโกโดย Noel H.L.  Krauss นักกีฏวิทยาส ารวจ (survey entomologist)  ของ Hawaii 
Department of Agriculture (HDOA) รฐัฮาวาย โดยเมือ่ค.ศ. 1945 ไดน้ าแมลงแมลงวนัท าปม tephritid gall fly, 
Procecidochares utilis (Diptera: Tephritidae) (ภาพที ่8.2) เขา้มาจากเมก็ซโิก และปลดปล่อยครัง้แรกบนเกาะ
มาว ี(Maui) ซึ่งในเวลาเพยีง 1-2 ปี ก็สามารถควบคุมต้นสาบหมาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ แต่ต่อมาเมื่อ ค.ศ. 
1949 พบว่า P.  utilis ถูกแตนเบียน 5 ชนิด ประกอบด้วย Opius tryoni (=  Diachasmimorpha tryoni) ,                  
O.   longicaudatus ( =  Diachasmimorpha longicaudatus)  แ ล ะ  Bracon terryi ( Braconidae) , Eupelmus 
cushmani (Eupelmidae) และ Eurytoma tephritides (Eurytomidae) ลงท าลายบา้ง และถงึแม้ว่า P. utilis จะมี
แตนเบยีนลงท าลายบา้งกต็าม การควบคุมต้นสาบหมากไ็ม่เป็นอุปสรรค ในบางพืน้ทีท่ีต่้นสาบหมาส่วนใหญ่ถูก
ท าลายจนเหลอืต้นสาบหมาอยู่บ้าง และการเบยีนโดยแตนเบยีนในพืน้ทีน่ัน้จะสูงมากกว่า 50% กย็งัพบว่ายงัมี
ประชากรของ P. utilis สงูเพยีงพอ ทีจ่ะท าลายตน้ทีเ่หลอือยู ่จนตายหมดไปจากพืน้ทีน่ัน้ได ้(Bess & Haramoto, 
1958, 1972)  
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ภาพท่ี 8.2  แมลงวนัท าปมตน้สาบหมา Eupatorium gall fly, Procecidochares utilis 

 
จากฮาวายมกีารน า P. utilis ซึ่งน าเขา้มาจากเมก็ซโิก เขา้ไปใช้ควบคุมต้นสาบหมาโดยชวีวธิใีน

ประเทศอื่น เช่น ออสเตรเลยี ผ่านฮาวาย (ค.ศ. 1952) นิวซแีลนด์ ผ่านออสเตรเลยี (ค.ศ. 1958) อนิเดยี ผ่าน
ออสเตรเลยีและนิวซแีลนด์ และแพร่กระจายเข้าไปในเนปาล (ค.ศ. 1963) แอฟรกิาใต้ผ่านนิวซแีลนด์ (ค.ศ. 
1984) ประเทศจนี ผ่านอนิเดยีและเนปาล (ค.ศ. 1985) และประเทศไทย ผ่านฮาวาย (ค.ศ. 1991, 1992) (พ.ศ. 
2534, 2535) (Julien & Griffiths, 1998; Winston et al., 2014) ซึ่งสามารถตัง้รกรากได้ในทุกประเทศเหล่านัน้ 
และมรีะดบัการควบคุมไดผ้ลดบี้าง ไดผ้ลเป็นบางส่วน หรอืไดผ้ลดมีากและยัง่ยนื แต่มรีายงานว่าไม่ไดผ้ลดนีัก
ในประเทศจนี และเปอรเ์ซน็ต์การควบคุม จะเปลี่ยนแปลงบ้างเพราะอทิธพิลของแตนเบยีนพื้นเมอืงในแต่ละ
ทอ้งถิน่นัน้ ๆ  
 

เมือ่ค.ศ. 1952 Dodd (1961) น า P. utilis ตวัเตม็วยั เพื่อไมใ่หม้แีตนเบยีนตวัอ่อนจากฮาวายตดิไป
ดว้ย เขา้ไปในออสเตรเลยี จ านวน 2,455 ตวั ที ่Brisbane, Queensland จากตวัเตม็วยัทีร่อดชวีติจากการขนส่ง
ทางอากาศ 91.5% แบ่งปลดปล่อย 1,282 ตวั ลงภาคสนามทนัท ีณ จดุปลดปล่อย 4 จดุ และพบว่าตวัเตม็วยัจะ
วางไข่ทนัทภีายในเวลาหนึ่งชัว่โมง กบั พบว่า P. utilis สามารถตัง้รกรากและแพร่กระจายควบคุมต้นสาบหมา
ไดเ้ป็นอยา่งด ีภายในเวลาสองปีเท่านัน้ และถงึแมว้่า P. utilis จะถูกแตนเบยีนพืน้เมอืง 3 ชนิด คอื Megastignus 
sp. และ Macrodontomerus australiensis (Torymidae) และ Campyloneurus sp. (Braconidae) ลงท าลาย แต่
ไม่เป็นอุปสรรคในการควบคุมต้นสาบหมาแต่อย่างใด นอกจากนัน้อกีสองปีต่อมายงัพบว่าตวัเตม็วยั P. utilis ที่
น าเขา้ไปจากฮาวาย มสีปอรข์องเชือ้รา Cercospora eupatorii สาเหตุของโรคใบจุดทีท่ าใหใ้บร่วง ซึง่มถีิน่เดมิ
อยูใ่นอเมรกิาและพบในฮาวายตดิเขา้ไป และพบว่าตวัเตม็วยัของ P. utilis เป็นพาหะแพรเ่ชือ้ราชนิดนี้ดว้ย 
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ด้ ว ยค ว าม ร่ ว มมือ กับ  Hawaii Department of Agriculture ( HDOA)  แห่ ง รัฐ ฮ า ว าย  โ ดย                  
Mr. Kenneth T. Murai นักกีฏวิทยาส ารวจ เป็นผู้น าไปส ารวจและรวบรวมปมต้นสาบหมาที่เกิดจากการลง
ท าลายโดย P. utilis เพื่อน าเขา้มาใช้ประโยชน์ในประเทศไทย ครัง้แรกจ านวน 966 ปม จากบรเิวณที่ราบเชงิ
เทอืกเขาคาอาอาลา (Mount Kaaala) ในหุบเขาวายอานาย (Waianai Valley) บนเกาะโอวาฮู (Oahu Island) 
เมื่อวนัที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2534 และครัง้ที่สองจ านวนประมาน 800 ปม เมื่อวนัที่ 25 กนัยายน พ.ศ. 2535 
(บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers. com.) 
 

มกีารปลดปล่อยโดยใชป้ม 966 ปม ทีน่ าเขา้มาครัง้แรกเมื่อวนัที ่19 ตุลาคม 2534 ทีจุ่ดปลดปล่อย
รวม 8 จดุ จดุละประมาณ 100 ปม และตวัเตม็วยัทีอ่อกมาจ านวนหนึ่ง ในบรเิวณอุทยานแห่งชาตดิอยสุเทพ-ปุย 
4 จุด ที ่กม. 14 และ กม. 16-17 ถนนทางขึน้ดอยสุเทพ หรอื ถนนศรวีชิยั ถนนหน้าพระราชต าหนักภูพงิค์ราช
นิเวศน์ ที่ระดบัความสูง 1,400 เมตร และสถานีวจิยัดอยปุย (สวนสองแสน) ดอยปุย ที่ระดบัความสูง 900 - 
1,600 เมตร  และในบรเิวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 4 จุด ที่ถนนหมายเลข 1009 ขึ้นดอยอินทนนท์           
ที ่กม. 22-23, กม. 32-33, กม. 42-43 และ กม. 46 บนยอดดอยอนิทนนท ์ทีร่ะดบัความสงู 1,050 - 2,565 เมตร 
จากการตดิตามในช่วงต้นของ พ.ศ. 2535 ไม่พบว่ามกีารตัง้รกรากไดใ้นรายงานโดย Napompeth (1992b) ใน
การประชุ ม  International Symposium on Biological Control and Integrated Management of Paddy and 
Aquatic Weeds in Asia ระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2535 ณ เมือง Tsukuba ประเทศญี่ปุ่ น เป็นการสรุป
หลังจากการปลดปล่อยเพียงปีเดียวที่เร็วเกินไป ซึ่ง Julien & Griffiths (1998) น าไปอ้างอิงว่า P. utilis              
ไม่สามารถตัง้รกรากไดใ้นประเทศไทยเมื่อพ.ศ. 2534 ซึง่ต่อมาไดม้กีารน าปมประมาณ 800 ปม จากฮาวายเขา้
มาปลดปล่อยเพิม่เตมิอกีครัง้หนึ่ง โดยการขนส่งทางอากาศ (air freight) เมื่อวนัที ่25 กนัยายน พ.ศ. 2535 ท า
การปลดปล่อยปม ณ จุดปลดปล่อยเดมิ 8 จุด ณ บรเิวณอุทยานแห่งชาตดิอยสุเทพ-ปุย และ บรเิวณอุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2535 โดยมีผู้ร่วมท าการปลดปล่อยในภาคสนามคือ         
Dr. Chris Geiger จาก University of California, Berkeley และ ดร.ชาญณรงค์ ดวงสะอาด ศูนย์วจิยัควบคุม
ศตัรพูชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาตภิาคเหนือตอนบน มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ในการท าการปลดปล่อยในภาคสนามดว้ย 
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จากการตดิตามประมาณ 10 ปีต่อมา เมื่อพ.ศ. 2543 พบว่า P. utilis สามารถตัง้รกรากไดด้ ีทัง้ใน
บรเิวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตามรายงานของ Napompeth 
(2003) ในการประชุม International Symposium on Exotic Pests and Their Control ระหว่างวันที่ 17-20 
พฤศจิกายน 2545 ณ มหาวิทยาลัย Zhongshan (Sun Yat Sen) University เมืองกวางโจว (Guangzhou) 
ประเทศจนี และ Winston et al. (2014) รายงานเพิม่เตมิจาก Julien & Griffiths (1998) ว่า P. utilis สามารถตัง้
รกรากไดด้ ีและในรายงานโดย Saengyot (2018)   
 

ต่อจากนัน้ มีการรวบรวมปมบนต้นสาบหมาที่เกิดจากการลงท าลายโดย P. utilis ในอุทยาน
แห่งชาตดิอยสุเทพ-ปุย และอุทยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท ์น าไปปลดปล่อยในพื้นทีอ่ื่น ทีม่กีารระบาดของต้น
สาบหมา แต่ยงัไมพ่บ P. utilis ใน จ.แมฮ่่องสอน จ.เชยีงราย จ. พะเยา จ. น่าน และ จ.แพร ่อยา่งต่อเนื่อง จนใน
ปัจจุบนัจะพบว่า P. utilis สามารถตัง้รกรากได้อย่างถาวรและแพรก่ระจายออกไปตามธรรมชาตใินทุกพื้นที่ที่มี
การระบาดของต้นสาบหมา ช่วยควบคุมการระบาดของต้นสาบหมาในภาคเหนือของประเทศไทย จนถอืได้ว่า
ไดร้บัผลส าเรจ็ทีส่มบูรณ์ (successful หรอื complete control) อกีโครงการหน่ึง ในการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ี
นอกจากโครงการควบคุมผกัเป็ดน ้า และเช่นเดยีวกนักบัในฮาวายและออสเตรเลยี ในประเทศไทยพบว่า P. 
utilis ถูกแตนเบยีนแมลงวนัผลไม ้Diachasmimorpha longicaudatus (Hymenoptera: Braconidae) ซึง่เป็นแตน
เบยีนพืน้เมอืงในประเทศไทย ลงท าลายบา้งในบางพืน้ที ่ทีร่ะดบัไมเ่กนิ 10 เปอรเ์ซน็ต ์แต่ไมพ่บว่าเป็นอุปสรรค
ในการควบคุมตน้สาบหมาอยา่งมนียัส าคญั 
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ด้ ว ยค ว าม ร่ ว มมือ กับ  Hawaii Department of Agriculture ( HDOA)  แห่ ง รัฐ ฮ า ว าย  โ ดย                  
Mr. Kenneth T. Murai นักกีฏวิทยาส ารวจ เป็นผู้น าไปส ารวจและรวบรวมปมต้นสาบหมาที่เกิดจากการลง
ท าลายโดย P. utilis เพื่อน าเขา้มาใช้ประโยชน์ในประเทศไทย ครัง้แรกจ านวน 966 ปม จากบรเิวณที่ราบเชงิ
เทอืกเขาคาอาอาลา (Mount Kaaala) ในหุบเขาวายอานาย (Waianai Valley) บนเกาะโอวาฮู (Oahu Island) 
เมื่อวนัที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2534 และครัง้ที่สองจ านวนประมาน 800 ปม เมื่อวนัที่ 25 กนัยายน พ.ศ. 2535 
(บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers. com.) 
 

มกีารปลดปล่อยโดยใชป้ม 966 ปม ทีน่ าเขา้มาครัง้แรกเมื่อวนัที ่19 ตุลาคม 2534 ทีจุ่ดปลดปล่อย
รวม 8 จดุ จดุละประมาณ 100 ปม และตวัเตม็วยัทีอ่อกมาจ านวนหนึ่ง ในบรเิวณอุทยานแห่งชาตดิอยสุเทพ-ปุย 
4 จุด ที ่กม. 14 และ กม. 16-17 ถนนทางขึน้ดอยสุเทพ หรอื ถนนศรวีชิยั ถนนหน้าพระราชต าหนักภูพงิค์ราช
นิเวศน์ ที่ระดบัความสูง 1,400 เมตร และสถานีวจิยัดอยปุย (สวนสองแสน) ดอยปุย ที่ระดบัความสูง 900 - 
1,600 เมตร  และในบรเิวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 4 จุด ที่ถนนหมายเลข 1009 ขึ้นดอยอินทนนท์           
ที ่กม. 22-23, กม. 32-33, กม. 42-43 และ กม. 46 บนยอดดอยอนิทนนท ์ทีร่ะดบัความสงู 1,050 - 2,565 เมตร 
จากการตดิตามในช่วงต้นของ พ.ศ. 2535 ไม่พบว่ามกีารตัง้รกรากไดใ้นรายงานโดย Napompeth (1992b) ใน
การประชุ ม  International Symposium on Biological Control and Integrated Management of Paddy and 
Aquatic Weeds in Asia ระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2535 ณ เมือง Tsukuba ประเทศญี่ปุ่ น เป็นการสรุป
หลังจากการปลดปล่อยเพียงปีเดียวที่เร็วเกินไป ซึ่ง Julien & Griffiths (1998) น าไปอ้างอิงว่า P. utilis              
ไม่สามารถตัง้รกรากไดใ้นประเทศไทยเมื่อพ.ศ. 2534 ซึง่ต่อมาไดม้กีารน าปมประมาณ 800 ปม จากฮาวายเขา้
มาปลดปล่อยเพิม่เตมิอกีครัง้หนึ่ง โดยการขนส่งทางอากาศ (air freight) เมื่อวนัที ่25 กนัยายน พ.ศ. 2535 ท า
การปลดปล่อยปม ณ จุดปลดปล่อยเดมิ 8 จุด ณ บรเิวณอุทยานแห่งชาตดิอยสุเทพ-ปุย และ บรเิวณอุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2535 โดยมีผู้ร่วมท าการปลดปล่อยในภาคสนามคือ         
Dr. Chris Geiger จาก University of California, Berkeley และ ดร.ชาญณรงค์ ดวงสะอาด ศูนย์วจิยัควบคุม
ศตัรพูชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาตภิาคเหนือตอนบน มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ในการท าการปลดปล่อยในภาคสนามดว้ย 
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จากการตดิตามประมาณ 10 ปีต่อมา เมื่อพ.ศ. 2543 พบว่า P. utilis สามารถตัง้รกรากไดด้ ีทัง้ใน
บรเิวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตามรายงานของ Napompeth 
(2003) ในการประชุม International Symposium on Exotic Pests and Their Control ระหว่างวันที่ 17-20 
พฤศจิกายน 2545 ณ มหาวิทยาลัย Zhongshan (Sun Yat Sen) University เมืองกวางโจว (Guangzhou) 
ประเทศจนี และ Winston et al. (2014) รายงานเพิม่เตมิจาก Julien & Griffiths (1998) ว่า P. utilis สามารถตัง้
รกรากไดด้ ีและในรายงานโดย Saengyot (2018)   
 

ต่อจากนัน้ มีการรวบรวมปมบนต้นสาบหมาที่เกิดจากการลงท าลายโดย P. utilis ในอุทยาน
แห่งชาตดิอยสุเทพ-ปุย และอุทยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท ์น าไปปลดปล่อยในพื้นทีอ่ื่น ทีม่กีารระบาดของต้น
สาบหมา แต่ยงัไมพ่บ P. utilis ใน จ.แมฮ่่องสอน จ.เชยีงราย จ. พะเยา จ. น่าน และ จ.แพร ่อยา่งต่อเนื่อง จนใน
ปัจจุบนัจะพบว่า P. utilis สามารถตัง้รกรากได้อย่างถาวรและแพร่กระจายออกไปตามธรรมชาตใินทุกพื้นที่ที่มี
การระบาดของต้นสาบหมา ช่วยควบคุมการระบาดของต้นสาบหมาในภาคเหนือของประเทศไทย จนถอืได้ว่า
ไดร้บัผลส าเรจ็ทีส่มบูรณ์ (successful หรอื complete control) อกีโครงการหน่ึง ในการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ี
นอกจากโครงการควบคุมผกัเป็ดน ้า และเช่นเดยีวกนักบัในฮาวายและออสเตรเลยี ในประเทศไทยพบว่า P. 
utilis ถูกแตนเบยีนแมลงวนัผลไม ้Diachasmimorpha longicaudatus (Hymenoptera: Braconidae) ซึง่เป็นแตน
เบยีนพืน้เมอืงในประเทศไทย ลงท าลายบา้งในบางพืน้ที ่ทีร่ะดบัไมเ่กนิ 10 เปอรเ์ซน็ต ์แต่ไมพ่บว่าเป็นอุปสรรค
ในการควบคุมตน้สาบหมาอยา่งมนียัส าคญั 
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8.2 สาบเสือ (Siam weed, Chromolaena odorata) 
 

สาบเสือ  (ภาพที่  8.3)  ถูกจัดว่ า เ ป็นชนิดพันธุ์ ต่ า งถิ่น  1 ใน 100 ชนิด  ตามรายชื่ อ ใน
ฐานข้อมูล  Global Invasive Species Database (GISD)  ที่ จ ัดท าขึ้น โดย  IUCN ( International Union for 
Conservation of Nature)  สาบเสือมชีื่อวทิยาศาสตร์เดิมที่ใช้กันมานานมากคือ Eupatorium odoratum แต่ 
King & Robinson (1970) แยกพืชในสกุล Eupatorium หลายชนิดออกมาเป็นสกุล Chromolaena ท าให้ชื่อ
วทิยาศาสตรเ์ดมิต้องเปลีย่นมาเป็น Chromolaena odorata ท่ามกลางการไม่เหน็ดว้ย และไม่เป็นทีย่อมรบัของ
นักพฤกษศาสตรห์ลายคน แต่กม็กีารยอมรบัชื่อใหม่และน ามาใชก้นัอย่างกวา้งขวางในปัจจุบนั ส่วนชื่อสามญัที่
เป็นทีช่อบมากกว่า (preferred name) ของ CABI คอื “Siam weed” (วชัพชืสยาม)  นอกจากนัน้จะพบชื่อสามญั
อื่น ๆ อีกด้วย เช่น bitter bush, butterfly weed, Christmas bush, devil weed, jack in the bush และ triffid 
weed เป็นต้น กบัมกีารเสนอให้ใช้ chromolaena เป็นชื่อสามญัของสาบเสอืในการประชุม Fifth International 
Workshop on Biological Control of Chromolaena odorata ทีเ่มอืง Durban ประเทศแอฟรกิาใต้ ระหว่างวนัที่ 
23-25 ตุลาคม พ.ศ. 2543    
 

มรีายงานว่ามกีารน าสาบเสอืเป็นไมป้ระดบัเขา้มาในทวปีเอเชยีเป็นครัง้แรกที่ Calcutta Botanic 
Gardens ในอนิเดยี Prain (1903, 1906) อา้งองิใน MacFadyen (1988a) รายงานว่ามกีารปลกูสาบเสอืเลก็น้อย
ในสวนในแควน้เบงกอลตอนกลาง และเบงกอลตะวนัออก (ปัจจบุนัคอืบงัคลาเทศ) และรอบ ๆ เมอืงกลักตัตา ซึง่
ปัจจุบนัคอืเมอืงโกลกาตา (Kolkata) แพร่กระจายไปทางทศิเหนือเขา้ไปในแควน้อสัสมั และแพร่ลงไปทางทศิใต้
เข้าไปในสหภาพพม่าตอนล่างและมาเลเซีย นอกจากนัน้มีรายงานว่ามกีารปลูกสาบเสือไว้ที่ Peradeniya 
Botanic Gardens ณ เมือง Peradeniya ในศรีลังกา และที่  Bogor Botanic Gardens ณ เมือง Bogor ใน
อนิโดนีเซยี ในช่วงศตวรรษที ่19 และไดเ้ลด็ลอดออกไปสู่ภายนอกสวนในช่วงทศวรรษ 1920s แลว้แพรก่ระจาย
เขา้ไปในมาเลเซยี สุมาตรา และอนิโดนีเซยี Muniappan & Marutani (1988) รายงานว่าจากอนิเดยีสาบเสอืได้
แพร่กระจายเข้าไปในศรลีงักา เนปาล ภูฏาน บงัคลาเทศ แคว้นอสัสมั ประเทศจนี เวยีดนาม สหภาพพม่า 
ประเทศไทย สปป.ลาว กมัพูชา มาเลเซยี อนิโดนีเซยี และฟิลปิปินส์ ส่วน Peng & Yang (1998) รายงานว่า
สาบเสอืเพิง่จะระบาดเขา้ไปใน สปป.ลาว เมือ่ ค.ศ. 1960 และระบาดเขา้ไปในฟิลปิปินสใ์นปลายทศวรรษนัน้ กบั
แพร่กระจายไปทัว่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเข้าไปในตอนใต้ของไต้หวนั และ 
Pancho & Plucknett (1971) รายงานว่าสาบเสอืที่ระบาดเข้าไปในฟิลปิปินส์ ท าให้พื้นที่บางแห่งไม่เหมาะสม 
เพราะสาบเสือเป็นพิษกับการเลี้ยงปศุสัตว์ ต้องปล่อยทิ้งให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า ในขณะที่ Aterrado & 
Talatala-Sanico (1988) รายงานว่าพบการระบาดของสาบเสอื ในช่วงทศวรรษ 1960s ใน Zamboanga แล้ว
แพรร่ะบาดเขา้ไปใน Palawan แพรก่ระจายเขา้ไปบนเกาะ Luzon 
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ชื่อสามญั “Siam weed” ของสาบเสือ อาจได้มาจากรายงานของ Burkill (1935) ว่า สาบเสือ
แพร่กระจายเขา้ไปในแหลมมาลายูจากประเทศสยาม จงึเรยีกเป็น “Siam weed” ส่วน Soerjani et al. (1987) 
กล่าวว่าทีเ่รยีกสาบเสอืเป็น “Siam weed” เพราะว่ามกีารน าเขา้ไปในอนิโดนีเซยีจากประเทศ “สยาม” ซึง่คงจะ
ไม่ถูกต้องนัก เพราะมรีายงานว่ามกีารปลูกสาบเสอือยู่ในสวนพฤกษศาสตร ์Bogor Botanic Gardens อยู่ก่อน
แลว้ตัง้แต่ตน้ทศวรรษ 1900s 
 

Kerr (1931) รายงานว่าไม่เป็นทีรู่ว้่าสาบเสอืเขา้มาในประเทศสยามตัง้แต่เมือ่ไร แต่คาดว่าสาบเสอื
เขา้มาอยูใ่นประเทศสยามไม่มากไปกว่า 60 ปี และเป็นไปไดว้่าสาบเสอืเขา้มาเมือ่มกีารเปิดการใชท้างรถไฟเมื่อ 
ค.ศ. 1900 (พ.ศ. 2443)  โดยพบสาบเสอืที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ีกบัก่อนหน้านัน้ มกีารพบสาบเสอืใน จ.
จนัทบุร ีในช่วงทีย่งัอยูภ่ายใตก้ารยดึครองของฝรัง่เศส เมือ่ ค.ศ. 1893 (พ.ศ. 2436) 
 

อนึ่ง A. F. G. Kerr (1877-1942) (2420-2485) ไมใ่ช่นกัพฤกษศาสตร ์แต่เป็นนายแพทยช์าวไอรชิ 
ผู้เขา้มาท างานในประเทศสยามตัง้แต่ปลายศตวรรษที่ 19 จนถงึค.ศ. 1931 (พ.ศ. 2474) ต่อมาได้หนัมาสนใจ
เรื่องพรรณไม้ในประเทศไทย เปลี่ยนมาเป็นนักพฤกษศาสตร์ และเข้ารบัราชการเป็นนักพฤกษศาสตร์และ
หวัหน้ากองตรวจพนัธุ์รุกขชาติ กระทรวงพานิชย์ ในช่วงค.ศ. 1921-1931 (พ.ศ. 2464-2474) กับเคยเป็น
บรรณาธกิารของวารสาร The Journal of the Siam Society, Natural History Supplement ของสยามสมาคม 
(Siam Society) ดว้ย กบัเป็นผูบุ้กเบกิการรวบรวมและเพาะเลีย้งกลว้ยไมใ้นประเทศไทยทีแ่ทจ้รงิ ในบา้นพ านัก
ของตน ต่อมาเมื่อค.ศ. 1932 (พ.ศ. 2475) ได้กลบัไปประเทศองักฤษและไปพ านักอยู่ที่ Hayes ทางตะวนัตก
ของกรุงลอนดอน  A.F.G. Kerr เริม่วาดภาพกลว้ยไมช้นิดค่าง ๆ ของประเทศไทย ตัง้แต่เมื่อ ค.ศ. 1904 (พ.ศ. 
2447)  และแสดงภาพกล้วยไม้ไทยรวม 215 ภาพ ให้ Robert Allen Rolfe ผู้อ านวยการหอพรรณไม้ Kew 
Herbarium และนกักลว้ยไมท้ีม่ชีื่อเสยีงของ Kew Royal Botanical Garden ประเทศองักฤษ และเป็นผูส้นบัสนุน 
A.F.G. Kerr ใหร้วบรวมกลว้ยไมไ้ทยและศกึษาพรรณไมไ้ทยเพิม่เตมิ ซึง่ A.F.G. Kerr ไดแ้ต่งหนังสอืเกี่ยวกบั
พรรณไม้ของประเทศสยามไว้ในหนังสอื Florae Siamensis Enumeratio แต่ไม่เป็นที่รู้กนัอย่างกว้างขวางว่า 
A.F.G. Kerr เป็นผูบุ้กเบกิงานดา้นกลว้ยไมข้องประเทศไทยมาตัง้แต่ ค.ศ. 1904 (พ.ศ. 2447) ก่อนศาสตราจารย ์
ระพ ีสาครกิ (1922-2018) (2465-2561) ผูซ้ึง่ไดร้บัฉายาว่าเป็น "บดิาแห่งกลว้ยไมไ้ทย" 
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8.2 สาบเสือ (Siam weed, Chromolaena odorata) 
 

สาบเสือ  (ภาพที่  8.3)  ถูกจัดว่ า เ ป็นชนิดพันธุ์ ต่ า งถิ่น  1 ใน 100 ชนิด  ตามรายชื่ อ ใน
ฐานข้อมูล  Global Invasive Species Database (GISD)  ที่ จ ัดท าขึ้น โดย  IUCN ( International Union for 
Conservation of Nature)  สาบเสือมชีื่อวทิยาศาสตร์เดิมที่ใช้กันมานานมากคือ Eupatorium odoratum แต่ 
King & Robinson (1970) แยกพืชในสกุล Eupatorium หลายชนิดออกมาเป็นสกุล Chromolaena ท าให้ชื่อ
วทิยาศาสตรเ์ดมิต้องเปลีย่นมาเป็น Chromolaena odorata ท่ามกลางการไม่เหน็ดว้ย และไม่เป็นทีย่อมรบัของ
นักพฤกษศาสตรห์ลายคน แต่กม็กีารยอมรบัชื่อใหม่และน ามาใชก้นัอย่างกวา้งขวางในปัจจุบนั ส่วนชื่อสามญัที่
เป็นทีช่อบมากกว่า (preferred name) ของ CABI คอื “Siam weed” (วชัพชืสยาม)  นอกจากนัน้จะพบชื่อสามญั
อื่น ๆ อีกด้วย เช่น bitter bush, butterfly weed, Christmas bush, devil weed, jack in the bush และ triffid 
weed เป็นต้น กบัมกีารเสนอให้ใช้ chromolaena เป็นชื่อสามญัของสาบเสอืในการประชุม Fifth International 
Workshop on Biological Control of Chromolaena odorata ทีเ่มอืง Durban ประเทศแอฟรกิาใต้ ระหว่างวนัที่ 
23-25 ตุลาคม พ.ศ. 2543    
 

มรีายงานว่ามกีารน าสาบเสอืเป็นไมป้ระดบัเขา้มาในทวปีเอเชยีเป็นครัง้แรกที่ Calcutta Botanic 
Gardens ในอนิเดยี Prain (1903, 1906) อา้งองิใน MacFadyen (1988a) รายงานว่ามกีารปลกูสาบเสอืเลก็น้อย
ในสวนในแควน้เบงกอลตอนกลาง และเบงกอลตะวนัออก (ปัจจบุนัคอืบงัคลาเทศ) และรอบ ๆ เมอืงกลักตัตา ซึง่
ปัจจุบนัคอืเมอืงโกลกาตา (Kolkata) แพร่กระจายไปทางทศิเหนือเขา้ไปในแควน้อสัสมั และแพร่ลงไปทางทศิใต้
เข้าไปในสหภาพพม่าตอนล่างและมาเลเซีย นอกจากนัน้มีรายงานว่ามกีารปลูกสาบเสือไว้ที่ Peradeniya 
Botanic Gardens ณ เมือง Peradeniya ในศรีลังกา และที่  Bogor Botanic Gardens ณ เมือง Bogor ใน
อนิโดนีเซยี ในช่วงศตวรรษที ่19 และไดเ้ลด็ลอดออกไปสู่ภายนอกสวนในช่วงทศวรรษ 1920s แลว้แพรก่ระจาย
เขา้ไปในมาเลเซยี สุมาตรา และอนิโดนีเซยี Muniappan & Marutani (1988) รายงานว่าจากอนิเดยีสาบเสอืได้
แพร่กระจายเข้าไปในศรลีงักา เนปาล ภูฏาน บงัคลาเทศ แคว้นอสัสมั ประเทศจนี เวยีดนาม สหภาพพม่า 
ประเทศไทย สปป.ลาว กมัพูชา มาเลเซยี อนิโดนีเซยี และฟิลปิปินส์ ส่วน Peng & Yang (1998) รายงานว่า
สาบเสอืเพิง่จะระบาดเขา้ไปใน สปป.ลาว เมือ่ ค.ศ. 1960 และระบาดเขา้ไปในฟิลปิปินสใ์นปลายทศวรรษนัน้ กบั
แพร่กระจายไปทัว่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเข้าไปในตอนใต้ของไต้หวนั และ 
Pancho & Plucknett (1971) รายงานว่าสาบเสอืที่ระบาดเข้าไปในฟิลปิปินส์ ท าให้พื้นที่บางแห่งไม่เหมาะสม 
เพราะสาบเสือเป็นพิษกับการเลี้ยงปศุสัตว์ ต้องปล่อยทิ้งให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า ในขณะที่ Aterrado & 
Talatala-Sanico (1988) รายงานว่าพบการระบาดของสาบเสอื ในช่วงทศวรรษ 1960s ใน Zamboanga แล้ว
แพรร่ะบาดเขา้ไปใน Palawan แพรก่ระจายเขา้ไปบนเกาะ Luzon 
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ชื่อสามญั “Siam weed” ของสาบเสือ อาจได้มาจากรายงานของ Burkill (1935) ว่า สาบเสือ
แพร่กระจายเขา้ไปในแหลมมาลายูจากประเทศสยาม จงึเรยีกเป็น “Siam weed” ส่วน Soerjani et al. (1987) 
กล่าวว่าทีเ่รยีกสาบเสอืเป็น “Siam weed” เพราะว่ามกีารน าเขา้ไปในอนิโดนีเซยีจากประเทศ “สยาม” ซึง่คงจะ
ไม่ถูกต้องนัก เพราะมรีายงานว่ามกีารปลูกสาบเสอือยู่ในสวนพฤกษศาสตร ์Bogor Botanic Gardens อยู่ก่อน
แลว้ตัง้แต่ตน้ทศวรรษ 1900s 
 

Kerr (1931) รายงานว่าไม่เป็นทีรู่ว้่าสาบเสอืเขา้มาในประเทศสยามตัง้แต่เมือ่ไร แต่คาดว่าสาบเสอื
เขา้มาอยูใ่นประเทศสยามไม่มากไปกว่า 60 ปี และเป็นไปไดว้่าสาบเสอืเขา้มาเมือ่มกีารเปิดการใชท้างรถไฟเมื่อ 
ค.ศ. 1900 (พ.ศ. 2443)  โดยพบสาบเสอืที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ีกบัก่อนหน้านัน้ มกีารพบสาบเสอืใน จ.
จนัทบุร ีในช่วงทีย่งัอยูภ่ายใตก้ารยดึครองของฝรัง่เศส เมือ่ ค.ศ. 1893 (พ.ศ. 2436) 
 

อนึ่ง A. F. G. Kerr (1877-1942) (2420-2485) ไมใ่ช่นกัพฤกษศาสตร ์แต่เป็นนายแพทยช์าวไอรชิ 
ผู้เขา้มาท างานในประเทศสยามตัง้แต่ปลายศตวรรษที่ 19 จนถงึค.ศ. 1931 (พ.ศ. 2474) ต่อมาได้หนัมาสนใจ
เรื่องพรรณไม้ในประเทศไทย เปลี่ยนมาเป็นนักพฤกษศาสตร์ และเข้ารบัราชการเป็นนักพฤกษศาสตร์และ
หวัหน้ากองตรวจพนัธุ์รุกขชาติ กระทรวงพานิชย์ ในช่วงค.ศ. 1921-1931 (พ.ศ. 2464-2474) กับเคยเป็น
บรรณาธกิารของวารสาร The Journal of the Siam Society, Natural History Supplement ของสยามสมาคม 
(Siam Society) ดว้ย กบัเป็นผูบุ้กเบกิการรวบรวมและเพาะเลีย้งกลว้ยไมใ้นประเทศไทยทีแ่ทจ้รงิ ในบา้นพ านัก
ของตน ต่อมาเมื่อค.ศ. 1932 (พ.ศ. 2475) ได้กลบัไปประเทศองักฤษและไปพ านักอยู่ที่ Hayes ทางตะวนัตก
ของกรุงลอนดอน  A.F.G. Kerr เริม่วาดภาพกลว้ยไมช้นิดค่าง ๆ ของประเทศไทย ตัง้แต่เมื่อ ค.ศ. 1904 (พ.ศ. 
2447)  และแสดงภาพกล้วยไม้ไทยรวม 215 ภาพ ให้ Robert Allen Rolfe ผู้อ านวยการหอพรรณไม้ Kew 
Herbarium และนกักลว้ยไมท้ีม่ชีื่อเสยีงของ Kew Royal Botanical Garden ประเทศองักฤษ และเป็นผูส้นบัสนุน 
A.F.G. Kerr ใหร้วบรวมกลว้ยไมไ้ทยและศกึษาพรรณไมไ้ทยเพิม่เตมิ ซึง่ A.F.G. Kerr ไดแ้ต่งหนังสอืเกี่ยวกบั
พรรณไม้ของประเทศสยามไว้ในหนังสอื Florae Siamensis Enumeratio แต่ไม่เป็นที่รู้กนัอย่างกว้างขวางว่า 
A.F.G. Kerr เป็นผูบุ้กเบกิงานดา้นกลว้ยไมข้องประเทศไทยมาตัง้แต่ ค.ศ. 1904 (พ.ศ. 2447) ก่อนศาสตราจารย ์
ระพ ีสาครกิ (1922-2018) (2465-2561) ผูซ้ึง่ไดร้บัฉายาว่าเป็น "บดิาแห่งกลว้ยไมไ้ทย" 
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อนึ่ง ทัง้ Kerr (1931) และ McFadyen (1988) อา้งองิ Hooker (1882) ว่ามกีารปลกูสาบเสอืแต่น้อย
มากในอินเดีย โดยที่ข้อมูลเหล่านี้แตกต่างไปจากการสนันิษฐานว่าสาบเสอืแพร่เข้ามาในโลกเก่า ( the Old 
World) โดยตดิมากบัน ้าอบัเฉา (ballast water) ในเรอืเดนิทะเลจาก West Indies ในแถบแครบิเบยีน มาปรากฏ
อยู่ในสิงคโปร์และมาเลเซีย ในช่วงทศวรรษ 1920s ใน Bennett & Rao (1968), McFadyen (1988a) และ 
Napompeth et al. (1988)  
 

 
 

ภาพท่ี 8.3 สาบเสอื Siam Weed (Chromolaena odorata) 

 

การควบคุมสาบเสอืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ เริม่ต้นเมื่อค.ศ.1966 โดย Commonwealth Institute 
of Biological Control (CIBC)  ซึ่ ง ปัจจุบันคือ  CABI (Centre for Agriculture and Bioscience International, 
Wallingford, UK) และการสนับสนุน 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) โดยทุนสนับสนุนโครงการจาก Nigerian Institute of Oil Palm Research ประเทศไนจเีรยี 
ในแอฟรกิาตะวนัตก และ CIBC, West Indian Station, Trinidad ได้ว่าจ้าง Miss Rachel Cruttwell นักศึกษา
ปรญิญาเอกจากออสเตรเลีย ที่ University of West Indies, St. Augustine, Trinidad เป็นนักกีฏวิทยาผู้ช่วย 
(assistant entomologist) ท าการส ารวจรวบรวมแมลงที่ลงท าลายสาบเสอืในทรนิิแดดและเขตร้อนของทวีป
อเมรกิา (Neotropics) และส่งแมลงทีเ่หมาะสมไปปลดปล่อยเพื่อควบคุมสาบเสอืโดยชวีวธิใีนไนจเีรยี แต่เกดิมี
ปัญหาทางการเมอืงและการเงนิในประเทศ การน าด้วงงวง Apion brunneonigrum (Coleoptera: Apionidae) 
และผเีสื้อ tiger moth, Ammalo insulata (= Pareuchaetes pseudoinsulata) (Lepidoptera: Arctiidae) เข้าไป
ปลดปล่อยเมื่อค.ศ. 1970 จงึล้มเหลว และการปลดปล่อยภายหลงัได้ผลดใีนอินเดีย ศรลีงักา และเกาะกวม 
(MacFadyen, 1988a) 
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การปลดปล่อย P. pseudoinsulata ในซาบาห ์ในมาเลเซยี ในช่วงค.ศ. 1970-1973 ไม่ไดร้บัผลแต่
อยา่งใดเช่นกนั (Syed, 1979) จนกระทัง่เมือ่ค.ศ. 1985 ในฟิลปิปินส ์ซึง่ไมม่กีารด าเนินการควบคุมสาบเสอืโดย
ชีววิธีมาก่อน มีการพบหนอนชนิดหนึ่ งกินใบสาบเสือบนเกาะ Palawan และปรากฏว่าเป็นหนอนของ             
P. pseudoinsulata (Aterrado & Talatala-Sanico, 1988) อนึ่ง ปลายเกาะ Palawan ตอนใต้ ซึ่งอยู่ห่างจากซา
บาหข์องมาเลเซยี ทีอ่ยูบ่นส่วนทีเ่หนือสุดของเกาะบอรเ์นียวหรอืเกาะกาลมินัตนัของอนิโดนีเซยี เพยีง 510 กม. 
เท่านัน้ 
 

Cruttwell (1972) ท าการศึกษาเกี่ยวกับแมลงชนิดต่าง ๆ ที่มศีักยภาพที่จะเป็นตัวกระท าการ
ควบคุมสาบเสอืโดยชวีวธิใีนทรนิิแดด เป็นวทิยานิพนธ์ปรญิญาเอก (MacFadyen, 1972) พบแมลงที่ท าความ
เสียหายให้กับยอดและตาตามล าต้น เช่น หนอนแมลงวนักินยอด Melanagromyza eupatoriellae (Diptera: 
Agromyzidae) ด้วงงวง A. brunneonigrum หนอนผีเสื้อเสือ tiger moth, P. pseudoinsulata กินใบ และไร 
Acalitus odoratus (Acari: Eriophyidae) ต่อมา Cruttwell (1974) ส ารวจ รวบรวมแมลงและไรทีพ่บว่าลงท าลาย
สาบเสอืในเขตรอ้นของอเมรกิา และจดัท ารายชื่อพรอ้มค าอธบิาย (annotated list) ได้รวมทัง้หมด 240 ชนิด 
(CAB International Institute of Biological Control, 1988) และจากแมลงสาบเสอืทีพ่บประมาณ 240 ชนิดนี้ มี
เพียงด้วงงวง A. brunneonigrum  หนอนแมลงวนักินยอด M. eupatoriellae หนอนของ P. pseudoinsulata  
และแมลงอีกเพียง 1-2 ชนิดเท่านั ้น ที่มีการส่งไปใช้ แต่ไม่มีแมลงชนิดใดที่จะตัง้รกรากได้ ยกเว้น P. 
pseudoinsulata เท่านัน้ ในช่วงค.ศ. 1970 มกีารส่งดว้งงวง A. brunneonigrum  เขา้ไปในซาบาห ์มาเลเซยีและ
ไนจเีรยี แต่ไมส่ามารถตัง้รกรากได ้หรอืแมแ้ต่ P. pseudoinsulata   
 

ในการวเิคราะหค์วามคุ้มทุน จะเหน็ไดว้่าจากแมลง 240 ชนิด (Cruttwell, 1974) น ามาใช้ทดสอบ
ได้ไม่เกนิ 5 ชนิด หรอืเพยีงประมาณ 2% และ ที่พอจะใช้ได้เพยีง 1 ชนิด จาก 240 ชนิด หรอืน้อยกว่า 0.5% 
เท่านัน้ ส่วนใหญ่ทีเ่หลอือยูท่ ัง้หมดกลายเป็น “แมลงขยะ” (trash insects) ท าใหด้รูาวกบัว่ามกีารส ารวจรวบรวม
ไดแ้มลงเป็นจ านวนมาก คุม้กบัทุนทีไ่ดร้บัเท่านัน้ นอกจากนัน้ ในการทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพชือาหาร
ของแมลงแต่ละชนิด 5 ชนิด จะโดยวธิทีดสอบที่มทีางเลอืก (Choice test) หรอืวธิทีดสอบทีไ่ม่มทีางเลอืก (No 
choice test) ในกรณีของ P. pseudoinsulata มกีารน าพชืชนิดต่าง ๆ รวม 95 ชนิด มาใชใ้นการทดสอบ เพื่อให้
ได้ข้อมูลว่ามีพืชรวม 85 ชนิด ที่หนอนไม่กินเลย มีพืช 9 ชนิด ที่หนอนแทะเล็มเล็กน้อย แต่ไม่สามารถ
เจริญเติบโตจนถึงระยะตัวเต็มวัยได้ และมีพืชเพียงชนิดเดียว  ที่มีหนอนเพียงตัวเดียวเท่านัน้ที่กิน และ
เจรญิเตบิโตจนถงึระยะตวัเตม็วยัได้คอื carrot หรอื ผกักาดแดง Daucus carota [subsp. sativus] (Apiaceae) 
(Muniappan, 1988) ค าถามที่ตามมาคอื ได้ใช้เวลานานเท่าใด มคี่าใช้จ่ายเท่าไร และใช้แรงงาน ฯลฯ เท่าไร 
และคุม้ค่าทางเศรษฐกจิหรอืไม่ กบัการใชส้ามญัส านึกทีอ่าจจะเลอืกพชืทดสอบซึง่อาจมไีม่มากกว่า 10 ชนิด จะ
ดกีว่าหรอืไม ่(บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers. com.) 
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อนึ่ง ทัง้ Kerr (1931) และ McFadyen (1988) อา้งองิ Hooker (1882) ว่ามกีารปลกูสาบเสอืแต่น้อย
มากในอินเดีย โดยที่ข้อมูลเหล่านี้แตกต่างไปจากการสนันิษฐานว่าสาบเสอืแพร่เข้ามาในโลกเก่า ( the Old 
World) โดยตดิมากบัน ้าอบัเฉา (ballast water) ในเรอืเดนิทะเลจาก West Indies ในแถบแครบิเบยีน มาปรากฏ
อยู่ในสิงคโปร์และมาเลเซีย ในช่วงทศวรรษ 1920s ใน Bennett & Rao (1968), McFadyen (1988a) และ 
Napompeth et al. (1988)  
 

 
 

ภาพท่ี 8.3 สาบเสอื Siam Weed (Chromolaena odorata) 

 

การควบคุมสาบเสอืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ เริม่ต้นเมื่อค.ศ.1966 โดย Commonwealth Institute 
of Biological Control (CIBC)  ซึ่ ง ปัจจุบันคือ  CABI (Centre for Agriculture and Bioscience International, 
Wallingford, UK) และการสนับสนุน 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) โดยทุนสนับสนุนโครงการจาก Nigerian Institute of Oil Palm Research ประเทศไนจเีรยี 
ในแอฟรกิาตะวนัตก และ CIBC, West Indian Station, Trinidad ได้ว่าจ้าง Miss Rachel Cruttwell นักศึกษา
ปรญิญาเอกจากออสเตรเลีย ที่ University of West Indies, St. Augustine, Trinidad เป็นนักกีฏวิทยาผู้ช่วย 
(assistant entomologist) ท าการส ารวจรวบรวมแมลงที่ลงท าลายสาบเสอืในทรนิิแดดและเขตร้อนของทวีป
อเมรกิา (Neotropics) และส่งแมลงทีเ่หมาะสมไปปลดปล่อยเพื่อควบคุมสาบเสอืโดยชวีวธิใีนไนจเีรยี แต่เกดิมี
ปัญหาทางการเมอืงและการเงนิในประเทศ การน าด้วงงวง Apion brunneonigrum (Coleoptera: Apionidae) 
และผเีสื้อ tiger moth, Ammalo insulata (= Pareuchaetes pseudoinsulata) (Lepidoptera: Arctiidae) เข้าไป
ปลดปล่อยเมื่อค.ศ. 1970 จงึล้มเหลว และการปลดปล่อยภายหลงัได้ผลดใีนอินเดีย ศรลีงักา และเกาะกวม 
(MacFadyen, 1988a) 
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การปลดปล่อย P. pseudoinsulata ในซาบาห ์ในมาเลเซยี ในช่วงค.ศ. 1970-1973 ไม่ไดร้บัผลแต่
อยา่งใดเช่นกนั (Syed, 1979) จนกระทัง่เมือ่ค.ศ. 1985 ในฟิลปิปินส ์ซึง่ไมม่กีารด าเนินการควบคุมสาบเสอืโดย
ชีววิธีมาก่อน มีการพบหนอนชนิดหนึ่ งกินใบสาบเสือบนเกาะ Palawan และปรากฏว่าเป็นหนอนของ             
P. pseudoinsulata (Aterrado & Talatala-Sanico, 1988) อนึ่ง ปลายเกาะ Palawan ตอนใต้ ซึ่งอยู่ห่างจากซา
บาหข์องมาเลเซยี ทีอ่ยูบ่นส่วนทีเ่หนือสุดของเกาะบอรเ์นียวหรอืเกาะกาลมินัตนัของอนิโดนีเซยี เพยีง 510 กม. 
เท่านัน้ 
 

Cruttwell (1972) ท าการศึกษาเกี่ยวกับแมลงชนิดต่าง ๆ ที่มศีักยภาพที่จะเป็นตัวกระท าการ
ควบคุมสาบเสอืโดยชวีวธิใีนทรนิิแดด เป็นวทิยานิพนธ์ปรญิญาเอก (MacFadyen, 1972) พบแมลงที่ท าความ
เสียหายให้กับยอดและตาตามล าต้น เช่น หนอนแมลงวนักินยอด Melanagromyza eupatoriellae (Diptera: 
Agromyzidae) ด้วงงวง A. brunneonigrum หนอนผีเสื้อเสือ tiger moth, P. pseudoinsulata กินใบ และไร 
Acalitus odoratus (Acari: Eriophyidae) ต่อมา Cruttwell (1974) ส ารวจ รวบรวมแมลงและไรทีพ่บว่าลงท าลาย
สาบเสอืในเขตรอ้นของอเมรกิา และจดัท ารายชื่อพรอ้มค าอธบิาย (annotated list) ได้รวมทัง้หมด 240 ชนิด 
(CAB International Institute of Biological Control, 1988) และจากแมลงสาบเสอืทีพ่บประมาณ 240 ชนิดนี้ มี
เพียงด้วงงวง A. brunneonigrum  หนอนแมลงวนักินยอด M. eupatoriellae หนอนของ P. pseudoinsulata  
และแมลงอีกเพียง 1-2 ชนิดเท่านั ้น ที่มีการส่งไปใช้ แต่ไม่มีแมลงชนิดใดที่จะตัง้รกรากได้ ยกเว้น P. 
pseudoinsulata เท่านัน้ ในช่วงค.ศ. 1970 มกีารส่งดว้งงวง A. brunneonigrum  เขา้ไปในซาบาห ์มาเลเซยีและ
ไนจเีรยี แต่ไมส่ามารถตัง้รกรากได ้หรอืแมแ้ต่ P. pseudoinsulata   
 

ในการวเิคราะหค์วามคุ้มทุน จะเหน็ไดว้่าจากแมลง 240 ชนิด (Cruttwell, 1974) น ามาใช้ทดสอบ
ได้ไม่เกนิ 5 ชนิด หรอืเพยีงประมาณ 2% และ ที่พอจะใช้ได้เพยีง 1 ชนิด จาก 240 ชนิด หรอืน้อยกว่า 0.5% 
เท่านัน้ ส่วนใหญ่ทีเ่หลอือยูท่ ัง้หมดกลายเป็น “แมลงขยะ” (trash insects) ท าใหด้รูาวกบัว่ามกีารส ารวจรวบรวม
ไดแ้มลงเป็นจ านวนมาก คุม้กบัทุนทีไ่ดร้บัเท่านัน้ นอกจากนัน้ ในการทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพชือาหาร
ของแมลงแต่ละชนิด 5 ชนิด จะโดยวธิทีดสอบที่มทีางเลอืก (Choice test) หรอืวธิทีดสอบที่ไม่มทีางเลอืก (No 
choice test) ในกรณีของ P. pseudoinsulata มกีารน าพชืชนิดต่าง ๆ รวม 95 ชนิด มาใชใ้นการทดสอบ เพื่อให้
ได้ข้อมูลว่ามีพืชรวม 85 ชนิด ที่หนอนไม่กินเลย มีพืช 9 ชนิด ที่หนอนแทะเล็มเล็กน้อย แต่ไม่สามารถ
เจริญเติบโตจนถึงระยะตัวเต็มวัยได้ และมีพืชเพียงชนิดเดียว  ที่มีหนอนเพียงตัวเดียวเท่านัน้ที่กิน และ
เจรญิเตบิโตจนถงึระยะตวัเตม็วยัได้คอื carrot หรอื ผกักาดแดง Daucus carota [subsp. sativus] (Apiaceae) 
(Muniappan, 1988) ค าถามที่ตามมาคอื ได้ใช้เวลานานเท่าใด มคี่าใช้จ่ายเท่าไร และใช้แรงงาน ฯลฯ เท่าไร 
และคุม้ค่าทางเศรษฐกจิหรอืไม่ กบัการใชส้ามญัส านึกทีอ่าจจะเลอืกพชืทดสอบซึง่อาจมไีม่มากกว่า 10 ชนิด จะ
ดกีว่าหรอืไม ่(บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers. com.) 
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Chacko & Uma Narasimham (1988)  แห่ ง  CAB International Institute of Biological Control, 
Bangalore, India รายงานว่า P. pseudoinsulata สายพนัธุต์รนิิแดด (Trinidad strain) ส่วนทีส่่งเขา้ไปในกาน่า 
อนิเดยี และศรลีงักาเมื่อ ค.ศ. 1973 ไม่สามารถตัง้รกรากได้ใกาน่าและอินเดยี แต่ส่วนที่ส่งเขา้ไปในศรลีงักา 
สามารถตัง้รกรากไดด้แีละเรยีกเป็นสายพนัธุศ์รลีงักา (Sri Lanka strain) และเมื่อค.ศ. 1984 มกีารส่งสายพนัธุ์
ศรลีงักากลบัเขา้มาในอนิเดยี ซึ่งคราวนี้ปรากฏว่าตัง้รกรากได้ด ีเรยีกเป็นสายพนัธุ์อนิเดยี ( India strain) และ 
เมือ่ ค.ศ. 1985 มกีารส่งสายพนัธุอ์นิเดยีน้ี เขา้ไปปลดปล่อย ตัง้รกราก และแพรก่ระจายไดด้ใีนเกาะกวม และส่ง
ใหป้ระเทศต่าง ๆ น าไปใช ้ ซึง่มกีารน าสายพนัธุน์ี้เขา้มาในประเทศไทยและมาเรยีนาเหนือ และปาลาวเมื่อค.ศ. 
1986 เวยีดนามเมื่อ ค.ศ. 1988 แอฟรกิาใต้เมื่อ ค.ศ. 1989  และอนิโดนีเซยีเมื่อ ค.ศ. 1991 ซึ่งไม่สามารถตัง้
รกรากไดใ้นประเทศไทย เวยีดนาม และแอฟรกิาใต ้ส่วนในอนิโดนีเซยี ตัง้รกรากไดบ้นเกาะสุมาตราเท่านัน้ แต่
ไมส่ามารถตัง้รกรากไดบ้นเกาะชวาและตมิอรต์ะวนัตก (Julien & Griffiths, 1998) หรอือกีนยัหน่ึง สายพนัธุข์อง 
P. pseudoinsulata มเีพยีงสายพนัธุเ์ดยีวเท่านัน้ทีใ่ชก้นัอยู ่ทัง้ทีไ่ดผ้ลบา้งหรอืไมไ่ดผ้ลบา้งในประเทศต่าง ๆ คอื
สายพันธุ์ตรินิแดด ส่วน P. pseudoinsulata ที่เรียกเป็นสายพันธุ์เวเนซุเอลา (Venezuela strain) ไม่มีการ
น าไปใช้แต่อย่างใด และการเรยีกเป็นสายพนัธุ์ต่าง ๆ นัน้เป็นการแบ่งประเภทเพื่อความสะดวก แต่มใิช่สาย
พนัธุท์างชวีวทิยาทีแ่ทจ้รงิแต่อยา่งใดทัง้สิน้ 
 

ต่อมา ACIAR (Australian Center for International Agricultural Research ประเทศออสเตรเลีย 
ใหทุ้นสนบัสนุนโครงการควบคุมสาบเสอืโดยชวีวธิใีนอนิโดนีเซยี ปาปัวนิวกนิี และ ฟิลปิปินส ์ภายใตโ้ครงการนี้
มีก า รน า แมล ง วันท า ปม  chromolaena gall fly, Cecidochares ( Procecidochares)  connexa ( Diptera: 
Tephritidae) เขา้มาในอนิโดนีเซยีจากโคลมัเบยีเมือ่ ค.ศ. 1993 (Tjitrosemito, 1999, 2002) ปลดปล่อยครัง้แรก
เมื่อ ค.ศ. 1995 ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา สามารถตัง้รกรากไดด้แีละรวดเรว็ และการปลดปล่อยในเกาะ
ชวาด้านตะวนัตก เมื่อปลายค.ศ. 1995 พบว่าสามารถตัง้รกรากได้เมื่อ ค.ศ. 1997 และมกีารน า C. connexa 
จากเกาะสุมาตราเขา้ไปในฟิลปิปินส ์และเกาะกวม เมื่อค.ศ. 1998 และจากเกาะกวมเขา้ไปในปาลาวเมื่อ ค.ศ. 
1999 (Aterrado & Bachiller, 2002; Desmier de Chenon et al. , 2002a; Muniappan & Bamba, 2002)  ใน
ปัจจบุนัแมลงวนัท าปม C. connexa ถอืว่าเป็นตวักระท าการควบคุมสาบเสอืทีด่ทีีสุ่ดโดย Agricultural Research 
Council - Plant Protection Research Institute (ARC -PPRI) ในแอฟรกิาใต ้
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นอกจากการน า P. pseudoinsulata และ C. connexa เข้าไปในอินโดนีเซียเมื่อค.ศ. 1991 และ 
1993 ตามล าดับแล้ว Desmier de Chenon et al. (2002a, b) รายงานว่า Indonesian Oil Palm Research 
Institute (IOPRI) ที่ Marihat Research Center ในสุมาตราเหนือ ได้น าหนอนผีเสื้อกินใบสาบเสือ Actinote 
anteas (Lepidoptera: Nymphalidae) (ภาพที ่8.4) เขา้มาจากคอสตารกิา ผ่านแอฟรกิาใต้เมื่อ ค.ศ. 1996 และ 
หลงัจากการปลดปล่อยแลว้ สามารถตัง้รกรากไดใ้นเกาะสุมาตรา  
 

การน า A. anteas จากอเมริกากลางและอเมริกาใต้ เริ่มต้นในทศวรรษ 1900s ในแอฟริกาใต้ 
ในขณะที่อนุกรมวธิานของ Actinote spp. ยงัไม่ลงตวัจนถงึปัจจุบนั Cruttwell (1974) บนัทกึว่า A. anteas ใน
ตรนิิแดดมกีารแพร่กระจายทางภูมศิาสตรใ์นเวเนซุเอลาและคอสตารกิา Actinote anteas (= A. thalia anteas) 
จะพบในแถบเมก็ซโิก คอสตารกิา ฮอนดูรสั กวัเตมาลา ปานามา เวเนซุเอลา และโคลมัเบยี ส่ วน Actinote 
thalia pyrrha (= A. pyrrha pyrrha) จะพบในบราซิลใน Espirito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grando 
do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina และ São Paulo และในอารเ์จนตนิา 
 

มกีารน า A. anteas (= A. thalia anteas) จากคอสตารกิาเขา้ไปในแอฟรกิาใต้ในทศวรรษ 1900s 
แต่ไม่สามารถรกัษาสิง่เพาะเลี้ยง (culture) ได้ระหว่างการทดสอบในเรือนกักกัน เช่นเดียวกันกับการน า           
A. anteas จากโคลมัเบียเข้าไปในเกาะสุมาตราเมื่อ ค.ศ. 1996 ก็ไม่สามารถรกัษาสิ่งเพาะเลี้ยงไว้ได้ ในปี
เดียวกัน มีการน า A. thalia pyrrha จากบราซิล เข้าไปทดสอบในแอฟริกาใต้ และพบว่านอกจากสาบเสือ         
A. thalia pyrrha สามารถลงท าลายขีไ้ก่ย่านชนิดพื้นเมอืง Mikania carpensis และ M. natalensis ดว้ย จงึไม่มี
การปลดปล่อยในแอฟรกิาใต ้แต่จดัส่งสิง่เพาะเลีย้งต่อใหอ้นิโดนีเซยี เพื่อน าไปใชค้วบคุมขีไ้ก่ยา่น M. micrantha 
ซึง่เป็นปัญหารุนแรง และพรอ้มกนัไป A. thalia thalia ทีน่ าเขา้ไปจากเวเนซุเอลาเขา้ไปในแอฟรกิาใต้ ซึง่มกีาร
จ าแนกในขณะนัน้ ชนิดทีถู่กตอ้งน่าจะเป็น A. anteas ไม่สามารถน าไปปลดปล่อยได ้จงึส่งต่อใหอ้นิโดนีเซยีอกี
ดว้ยเช่นกนั 

ในการปลดปล่อยทัง้ A. thalia pyrrha และ A. anteas บนเกาะสุมาตรา พบว่า A. thalia pyrrha 
แพร่กระจายได้ดแีละกว้างขวาง แต่ A. anteas แพร่กระจายไม่กว้างขวางเท่าใดนัก มกีารน า A. thalia pyrrha 
เขา้ไปในประเทศจนีเพื่อควบคุมขีไ้ก่ย่าน M. micrantha แต่ไม่พบว่าสามารถตัง้รกรากได ้เช่นเดยีวกนักบัการ
น าเขา้ไปใชใ้นในฟิจ ิและมกีารขออนุญาตน าเขา้ไปทดสอบในปาปัวนิวกนิี เพื่อควบคุมขีไ้ก่ย่าน M. micrantha 
(Day, 2015) 
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Chacko & Uma Narasimham (1988)  แห่ ง  CAB International Institute of Biological Control, 
Bangalore, India รายงานว่า P. pseudoinsulata สายพนัธุต์รนิิแดด (Trinidad strain) ส่วนทีส่่งเขา้ไปในกาน่า 
อนิเดยี และศรลีงักาเมื่อ ค.ศ. 1973 ไม่สามารถตัง้รกรากได้ใกาน่าและอินเดยี แต่ส่วนที่ส่งเขา้ไปในศรลีงักา 
สามารถตัง้รกรากไดด้แีละเรยีกเป็นสายพนัธุศ์รลีงักา (Sri Lanka strain) และเมื่อค.ศ. 1984 มกีารส่งสายพนัธุ์
ศรลีงักากลบัเขา้มาในอนิเดยี ซึ่งคราวนี้ปรากฏว่าตัง้รกรากได้ด ีเรยีกเป็นสายพนัธุ์อนิเดยี ( India strain) และ 
เมือ่ ค.ศ. 1985 มกีารส่งสายพนัธุอ์นิเดยีน้ี เขา้ไปปลดปล่อย ตัง้รกราก และแพรก่ระจายไดด้ใีนเกาะกวม และส่ง
ใหป้ระเทศต่าง ๆ น าไปใช ้ ซึง่มกีารน าสายพนัธุน์ี้เขา้มาในประเทศไทยและมาเรยีนาเหนือ และปาลาวเมื่อค.ศ. 
1986 เวยีดนามเมื่อ ค.ศ. 1988 แอฟรกิาใต้เมื่อ ค.ศ. 1989  และอนิโดนีเซยีเมื่อ ค.ศ. 1991 ซึ่งไม่สามารถตัง้
รกรากไดใ้นประเทศไทย เวยีดนาม และแอฟรกิาใต ้ส่วนในอนิโดนีเซยี ตัง้รกรากไดบ้นเกาะสุมาตราเท่านัน้ แต่
ไมส่ามารถตัง้รกรากไดบ้นเกาะชวาและตมิอรต์ะวนัตก (Julien & Griffiths, 1998) หรอือกีนยัหน่ึง สายพนัธุข์อง 
P. pseudoinsulata มเีพยีงสายพนัธุเ์ดยีวเท่านัน้ทีใ่ชก้นัอยู ่ทัง้ทีไ่ดผ้ลบา้งหรอืไมไ่ดผ้ลบา้งในประเทศต่าง ๆ คอื
สายพันธุ์ตรินิแดด ส่วน P. pseudoinsulata ที่เรียกเป็นสายพันธุ์เวเนซุเอลา (Venezuela strain) ไม่มีการ
น าไปใช้แต่อย่างใด และการเรยีกเป็นสายพนัธุ์ต่าง ๆ นัน้เป็นการแบ่งประเภทเพื่อความสะดวก แต่มใิช่สาย
พนัธุท์างชวีวทิยาทีแ่ทจ้รงิแต่อยา่งใดทัง้สิน้ 
 

ต่อมา ACIAR (Australian Center for International Agricultural Research ประเทศออสเตรเลีย 
ใหทุ้นสนบัสนุนโครงการควบคุมสาบเสอืโดยชวีวธิใีนอนิโดนีเซยี ปาปัวนิวกนิี และ ฟิลปิปินส ์ภายใตโ้ครงการนี้
มีก า รน า แมล ง วันท า ปม  chromolaena gall fly, Cecidochares ( Procecidochares)  connexa ( Diptera: 
Tephritidae) เขา้มาในอนิโดนีเซยีจากโคลมัเบยีเมือ่ ค.ศ. 1993 (Tjitrosemito, 1999, 2002) ปลดปล่อยครัง้แรก
เมื่อ ค.ศ. 1995 ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา สามารถตัง้รกรากไดด้แีละรวดเรว็ และการปลดปล่อยในเกาะ
ชวาด้านตะวนัตก เมื่อปลายค.ศ. 1995 พบว่าสามารถตัง้รกรากได้เมื่อ ค.ศ. 1997 และมกีารน า C. connexa 
จากเกาะสุมาตราเขา้ไปในฟิลปิปินส ์และเกาะกวม เมื่อค.ศ. 1998 และจากเกาะกวมเขา้ไปในปาลาวเมื่อ ค.ศ. 
1999 (Aterrado & Bachiller, 2002; Desmier de Chenon et al. , 2002a; Muniappan & Bamba, 2002)  ใน
ปัจจบุนัแมลงวนัท าปม C. connexa ถอืว่าเป็นตวักระท าการควบคุมสาบเสอืทีด่ทีีสุ่ดโดย Agricultural Research 
Council - Plant Protection Research Institute (ARC -PPRI) ในแอฟรกิาใต ้
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นอกจากการน า P. pseudoinsulata และ C. connexa เข้าไปในอินโดนีเซียเมื่อค.ศ. 1991 และ 
1993 ตามล าดับแล้ว Desmier de Chenon et al. (2002a, b) รายงานว่า Indonesian Oil Palm Research 
Institute (IOPRI) ที่ Marihat Research Center ในสุมาตราเหนือ ได้น าหนอนผีเสื้อกินใบสาบเสือ Actinote 
anteas (Lepidoptera: Nymphalidae) (ภาพที ่8.4) เขา้มาจากคอสตารกิา ผ่านแอฟรกิาใต้เมื่อ ค.ศ. 1996 และ 
หลงัจากการปลดปล่อยแลว้ สามารถตัง้รกรากไดใ้นเกาะสุมาตรา  
 

การน า A. anteas จากอเมริกากลางและอเมริกาใต้ เริ่มต้นในทศวรรษ 1900s ในแอฟริกาใต้ 
ในขณะที่อนุกรมวธิานของ Actinote spp. ยงัไม่ลงตวัจนถงึปัจจุบนั Cruttwell (1974) บนัทกึว่า A. anteas ใน
ตรนิิแดดมกีารแพร่กระจายทางภูมศิาสตรใ์นเวเนซุเอลาและคอสตารกิา Actinote anteas (= A. thalia anteas) 
จะพบในแถบเมก็ซโิก คอสตารกิา ฮอนดูรสั กวัเตมาลา ปานามา เวเนซุเอลา และโคลมัเบยี ส่ วน Actinote 
thalia pyrrha (= A. pyrrha pyrrha) จะพบในบราซิลใน Espirito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grando 
do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina และ São Paulo และในอารเ์จนตนิา 
 

มกีารน า A. anteas (= A. thalia anteas) จากคอสตารกิาเขา้ไปในแอฟรกิาใต้ในทศวรรษ 1900s 
แต่ไม่สามารถรกัษาสิง่เพาะเลี้ยง (culture) ได้ระหว่างการทดสอบในเรือนกักกัน เช่นเดียวกันกับการน า           
A. anteas จากโคลมัเบียเข้าไปในเกาะสุมาตราเมื่อ ค.ศ. 1996 ก็ไม่สามารถรกัษาสิ่งเพาะเลี้ยงไว้ได้ ในปี
เดียวกัน มีการน า A. thalia pyrrha จากบราซิล เข้าไปทดสอบในแอฟริกาใต้ และพบว่านอกจากสาบเสือ         
A. thalia pyrrha สามารถลงท าลายขีไ้ก่ย่านชนิดพื้นเมอืง Mikania carpensis และ M. natalensis ดว้ย จงึไม่มี
การปลดปล่อยในแอฟรกิาใต ้แต่จดัส่งสิง่เพาะเลีย้งต่อใหอ้นิโดนีเซยี เพื่อน าไปใชค้วบคุมขีไ้ก่ยา่น M. micrantha 
ซึง่เป็นปัญหารุนแรง และพรอ้มกนัไป A. thalia thalia ทีน่ าเขา้ไปจากเวเนซุเอลาเขา้ไปในแอฟรกิาใต้ ซึง่มกีาร
จ าแนกในขณะนัน้ ชนิดทีถู่กตอ้งน่าจะเป็น A. anteas ไม่สามารถน าไปปลดปล่อยได ้จงึส่งต่อใหอ้นิโดนีเซยีอกี
ดว้ยเช่นกนั 

ในการปลดปล่อยทัง้ A. thalia pyrrha และ A. anteas บนเกาะสุมาตรา พบว่า A. thalia pyrrha 
แพร่กระจายได้ดแีละกว้างขวาง แต่ A. anteas แพร่กระจายไม่กว้างขวางเท่าใดนัก มกีารน า A. thalia pyrrha 
เขา้ไปในประเทศจนีเพื่อควบคุมขีไ้ก่ย่าน M. micrantha แต่ไม่พบว่าสามารถตัง้รกรากได ้เช่นเดยีวกนักบัการ
น าเขา้ไปใชใ้นในฟิจ ิและมกีารขออนุญาตน าเขา้ไปทดสอบในปาปัวนิวกนิี เพื่อควบคุมขีไ้ก่ย่าน M. micrantha 
(Day, 2015) 
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ภาพท่ี 8.4 ผเีสือ้ตวัเตม็วยั หนอน และดกัแด ้ของ Actinote anteas 

 
ในภาพรวมของการด าเนินการควบคุมสาบเสอืโดยชวีวธิโีดยการใชแ้มลงและไรเป็นตวักระท าการ

ควบคุม  ตัง้แต่ต้นทศวรรษ 1970s ตามที่ Cruttwell (1974) ท ารายการชื่อของแมลง 240 ชนิด ที่พบบนต้น
สาบเสอื จนถงึปัจจุบนัหรอืประมาณ 50 ปีมาแลว้ ARC (2014) ประเทศแอฟรกิาใต้ สรุปว่ามแีมลง 5 ชนิด และ
ไร 1 ชนิด รวมทัง้หมดเพยีง 6 ชนิด เท่านัน้ ทีน่ าไปจากแหล่งก าเนิดในอเมรกิาใต้ เขา้ไปใชใ้นประเทศต่าง ๆ 
ในแอฟรกิา และเอเชยี ทีส่ามารถตัง้รกรากได ้คอื 

 
1. หนอนผีเสื้อเสือ tiger moth กินใบ Pareuchaetes pseudoinsulata (Lepidoptera: Arctiidae) 

จากทรินิแดดเมื่อ ค.ศ. 1970-1990 เข้าไปในแอฟริกาและเอเชีย น าเข้ามาปลดปล่อยแต่ไม่
สามารถตัง้รกรากไดใ้นประเทศไทย  

2. แมลงวันท าปม chromolaena gall fly, Cecidochares connexa  (Diptera: Tephritidae) จาก
โคลมัเบยีเมือ่ ค.ศ. 1995 เขา้ไปทีเ่กาะสุมาตรา ประเทศอนิโดนีเซยี น าเขา้มาปลดปล่อย แต่ไม่
สามารถตัง้รกรากไดใ้นประเทศไทย 

3. หนอนกนิใบ Actinote thalia pyrrha  และ Actinote anteas (Lepidoptera: Nymphalidae) จาก
อเมรกิาใต้เมื่อ ค.ศ. 1996 เขา้ไปทีแ่อฟรกิาใต้ ไม่มกีารปลดปล่อยในแอฟรกิาใต้ จงึส่งต่อไปให้
อนิโดนีเซยี แต่ยงัไมม่กีารน าเขา้มาในประเทศไทย 
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4. ไรก ามะหยีห่รอืไรสีข่ากนิใบ Acalitus adoratus (Acari: Eriophyidae) จากทรนิิแดด ไม่ทราบว่า
เมื่อไร เข้าไปมาเลเซียโดยบงัเอิญ พบทัว่ไปในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ระบาดเข้ามาทาง
ภาคใต้ของประเทศไทยจากมาเลเซยี ตัง้แต่เมื่อ พ.ศ. 2528 ในปัจจุบนั พบว่ามกีารระบาดอยู่
ทัว่ไปในทุกภาคของประเทศไทย         

5. หนอนแมลงวนักนิยอดและใบอ่อน Calycomyza eupatorivora (Diptera: Agromyzidae) จากจา
ไมกาเมือ่ ค.ศ. 2003 เขา้ไปในแอฟรกิาใต ้แต่ไมม่กีารน าเขา้มาในประเทศไทย และ 

6.  หนอนผีเสื้อ เสือ tiger moth กินใบ Pareuchaetes insulata (Lepidoptera:  Arctiidae)  จาก
ฟลอรดิาเมือ่ ค.ศ. 2001 เขา้ไปในแอฟรกิาใต ้แต่ไมม่กีารน าเขา้มาในประเทศไทย  

 
การควบคมุสาบเสือโดยชีววิธีในประเทศไทย 
 

โครงการการควบคุมสาบเสอืโดยชวีวธิใีนประเทศไทย มกีารรเิริม่มาตัง้แต่พ.ศ. 2518 โดยการ
ส ารวจและการประเมนิผลแมลงศตัรธูรรมชาตใินทอ้งถิน่ ทีอ่าจมศีกัยภาพในการทีจ่ะน ามาใชเ้ป็นตวักระท าการ
ควบคุมในภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย ร่วมกับ Dr. R.A. Syed แห่ง CIBC Station, Sabah, 
Malaysia ในการนี้พบว่ามีไรก ามะหยี่ Acalitus adoratus (Acari: Eriophyidae) ท าให้ยอดอ่อนและใบต้น
สาบเสือหงิกงอผิดปกติ (ภาพที่ 8.5) และ เพลี้ยอ่อน Aphis craccivora, A. gossypii และ A. spiraecola 
(Hemiptera: Aphididae) (ภาพที ่8.6) ซึง่พบว่ามกีารลงท าความเสยีหายบนยอดและใบอ่อนของต้นสาบเสอือยู่
ทัว่ไป มถีิน่เดมิอยู่ในทรนิิแดด พบว่ามกีารน าเขา้ไปมาเลเซยีโดยบงัเอญิ และไม่ทราบว่าตัง้แต่เมื่อไร มกีารเริม่
ระบาดเขา้มาทางภาคใต้ของประเทศไทยจากมาเลเซยี ตัง้แต่เมื่อพ.ศ. 2528 ในปัจจุบนั พบว่ามกีารระบาดอยู่
ทัว่ไปในทุกภาคของประเทศไทย และในการประเมนิในเบือ้งต้นพบว่าาไม่มปีระสทิธภิาพในการควบคุมสาบเสอื
เท่าใดนกั เช่นเดยีวกบัเพลีย้อ่อนชนิดต่าง ๆ ทีพ่บบนใบตน้สาบเสอื 
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4. ไรก ามะหยีห่รอืไรสีข่ากนิใบ Acalitus adoratus (Acari: Eriophyidae) จากทรนิิแดด ไม่ทราบว่า
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การควบคมุสาบเสือโดยชีววิธีในประเทศไทย 
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ภาพท่ี 8.5  ไรก ามะหยีก่นิใบ Acalitus adoratus ซึง่ท าความเสยีหายใหแ้ก่สาบเสอื                                   
ในจงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

 
 

ภาพท่ี 8.6 เพลีย้อ่อน Aphis sp.  ซึง่ท าความเสยีหายใหแ้ก่สาบเสอืใน จ.เชยีงใหม่ 
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นอกจากนัน้ พบหนอนด้วงงวงท าปมล าต้นผักขมหนาม Hypolixus truncatulus (Coleoptera: 
Curculionidae) (ภาพที ่8.7) ท าปมบนต้นสาบเสอืดว้ย ทีบ่รเิวณสองฝัง่สะพานขา้มแม่น ้าแคว จ.กาญจนบุร ีทีม่ ี
ผกัขมหนามถูก H. truncatulus ลงท าลายอยู่ ซึ่งจะคล้ายกนักบัด้วงงวงเจาะล าต้นสาบเสอื Lixus aemulus ใน
บราซิล  ที่มีการน าเข้าไปทดสอบในแอฟริกาใต้  แต่ถึงแม้ว่ าการท าลายจะสูงกว่า  60 เปอร์เซ็นต์                         
ในหอ้งปฏบิตักิารเมือ่ปลดปล่อยไปแลว้ กลบัไมส่ามารถตัง้รกรากได ้(Kluge & Zachariades, 2006) 
 

 
ภาพท่ี 8.7 ดว้งงวงท าปมล าตน้หนามผกัโขมหนาม Hypolixus truncatulus 

 
ส่วนการควบคุมสาบเสอืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิในประเทศไทย มกีารรเิริม่มาตัง้แต่ พ.ศ. 2520 

และแมลงศตัรธูรรมชาตขิองสาบเสอืจากแหล่งดัง้เดมิ ทีน่ าเขา้มาใชใ้นประเทศไทย มเีพยีง 3 ชนิดเท่านัน้ คอื 
 

         1. แมลงวนัเจาะยอด Melanagromyza eupatoriella (Diptera: Agromyzidae) 
         2. ผเีสือ้ tiger moth, Pareuchaetes pseudoinsulata (Lepidoptera: Arctiidae) 
         3. แมลงวนัท าปม chromolaena gall fly, Cecidochares connexa (Diptera: Tephritidae) 
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8.2.1 แมลงวนัเจาะยอดสาบเสือ (Shoot-tip borer, Melanagromyza eupatoriella) 
 

ในช่วงพ.ศ. 2521 บรรพต ณ ป้อมเพชร (pers. com.) ในการเดนิทางไปดูงานการควบคุมศตัรูพชื
โดยชีววิธีที่เมอืง Curepe ประเทศทรินิแดดและโตเบโก พบว่ายอดต้นสาบเสือมหีนอนแมลงวันเจาะยอด 
Melanagromyza eupatoriella (Diptera: Agromyzidae) (ภาพที ่8.8) ลงท าลาย จงึเกบ็รวบรวมยอดต้นสาบเสอื
ที่มหีนอนลงท าลายจ านวนหนึ่ง น ากลบัเขา้มาในประเทศไทยด้วย เพื่อการทดสอบและเพาะเลี้ยงเพิม่ปรมิาณ 
ในห้องปฏิบัติการกักกัน (quarantine laboratory) ของศูนย์วิจ ัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีววินทรีย์แห่งชาติ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน และท าการปลดปล่อยที่บรเิวณวนอุทยานพระแท่นดงรงั อ.ท่ามะกา จ.
กาญจนบุรเีมื่อ พ.ศ. 2530 กบัพบว่าสามารถตัง้รกรากได้ แต่ไม่มผีลในการควบคุมสาบเสอืแต่อย่างใด และ
ขณะน้ียงัพบประปรายอยู่ทัว่ไป 
 

 
ภาพท่ี 8.8 แมลงวนัเจาะยอด shoot-tip borer, Melanagromyza eupatoriella 
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8.2.2 ผเีส้ือเสือ (Tiger moth, Pareuchaetes pseudoinsulata) 
 

โดยการร่วมมือกับ Dr. Rangaswamy Muniappan แห่ง University of Guam, Mangilao, Guam       
มกีารน าผเีสื้อเสอื Pareuchaetes. pseudoinsulata (ภาพที่ 8.9) ซึ่งมตี้นก าเนิดจากทรนิิแดดตัง้แต่เมื่อ พ.ศ. 
2513 ผ่านอินเดยี ผ่านศรลีงักา และ ผ่านอินเดยี เข้าไปในเกาะกวมเมื่อ พ.ศ. 2528 น าเข้ามาทดสอบความ
ปลอดภยัในเรอืนกกักนั เมือ่เดอืนมนีาคม พฤษภาคม และ พฤศจกิายน พ.ศ. 2529 และมกีารน าเขา้มาเพิม่เตมิ
อีกเมื่อเดอืนกรกฎาคม และ พฤศจกิายน พ.ศ. 2530 และเมื่อเดอืนพฤษภาคม และ กรกฎาคม พ.ศ. 2531 
เพาะเลี้ยงเพิม่ปรมิาณได้ดใีนโรงเลี้ยงแมลง (Napompeth et al., 1988) ปลดปล่อยในภาคสนาม ตัง้แต่เดอืน
กุมภาพนัธ ์2530 ถงึ ตุลาคม 2531 ในภาคกลางทีจุ่ดปลดปล่อย 6 จุด ในอุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ และ กม. 7 
ถนนปราจนีบุร-ีเขาใหญ่ และในภาคเหนือใน จ.เชยีงใหม่ ที ่กม. 1, 50 และ 86 ทางหลวงเชยีงใหม่-พรา้ว และ
บริเวณหน้าถ ้าดอยเชียงดาว อ.เชียงดาว ในสวนล าใยที่บ้านปงต า ต.บ้ านท่า กิ่ง อ. ไชยปราการ และ             
เชงิสะพานขา้มแมน่ ้ากก อ.ท่าตอน จ.เชยีงราย (Napompeth & Winotai, 1991) แต่ไมพ่บว่ามกีารตัง้รกรากได ้
 

 
ภาพท่ี 8.9 ผเีสือ้เสอื tiger moth, Pareuchaetes pseudoinsulata 
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ภาพท่ี 8.9 ผเีสือ้เสอื tiger moth, Pareuchaetes pseudoinsulata 
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นอกจากนัน้ ท าการปลดปล่อยรว่มกบั Dr. R. Muniappan ณ จดุปลดปล่อยในพืน้ทีต่่าง ๆ เพิม่เตมิ
อกี แต่ไมพ่บว่ามกีารตัง้รกรากไดเ้ช่นกนัที ่    

1. วนอุทยานพระแท่นดงรงั อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุร ีและ บรเิวณสะพานขา้แม่น ้าแคว อ.เมอืง จ.
กาญจนบุร ีในภาคตะวนัตก 

 

2. ทางหลวงเชงิดอยสุเทพ อุทยานแห่งชาตดิอยสุเทพ-ปุย ทางแยกทางหลวงเชยีงใหม่-พรา้ว อ. 
เมอืง จ.เชยีงใหม ่ในบรเิวณมหาวทิยาลยัแมโ่จ ้อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม ่และ บรเิวณทางเขา้วดั
ดอยแมปั่ง๋ อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม ่ในภาคเหนือ 

 

3. สวนรกุขชาตมิวกเหลก็ วนอุทยานมวกเหลก็ อุทยานแหง่ชาตนิ ้าตกเจด็สาวน้อย อ.มวกเหลก็ จ.
สระบุร ีบรเิวณหลงัเขาในฟารม์สุวรรณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พืน้ทีฝั่ง่ตรงขา้มฟารม์โชค
ชยั อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา และหลายจดุปลดปล่อยในอุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ ทีเ่คยไปร่วม
ส ารวจแมลงสาบเสอืกบั Dr. David J. Greathead และ Dr. Matthew J. W. Cock แห่ง CIBC 
Headquarters ประเทศองักฤษ 

 
รวมทัง้การน าเข้าไปทดสอบและปลดปล่อยในเวียดนามที่ Cotton Research and Experiment 

Station, Nha Ho, Phan Rang-Tap Cham เมื่อ พ.ศ. 2532 ซึ่งสามารถเพาะเลี้ยงเพิม่ปรมิาณได้ดพีอสมควร 
แต่หลงัการปลดปล่อยหลายจุดบนสองฝัง่ของทางหลวงจากเมอืงฟันรงั (Phan Rang) ขี้นไปถึงเมอืงดาลตั       
(Da Lat) และ หลายจุดในบริเวณอ่าวกัมรานห์ (Camranh Bay) เมืองยาจงั (Nha Trang) และเมืองดานัง       
(Da Nang)  ไมพ่บว่ามกีารตัง้รกรากไดด้ว้ยเช่นกนั (Nguyen Thi Hai, pers. com.) 
 

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2531 ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ร่วมกับ Dr. R. Muniappan แห่ง Guam Agricultural Experiment Station, University of Guam จัดประชุม 
First International Workshop on Biological Control of Chromolaena odorata ในกรุงเทพฯ ระหว่างวนัที่ 29 
กุมภาพนัธ ์- 4 มนีาคม พ.ศ. 2531 ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อรเิริม่ใหม้กีารร่วมมอืระหว่างประเทศ ในการวจิยั
และพฒันาการควบคุมสาบเสอืโดยชวีวธิ ีมผีูเ้ชีย่วชาญด าเนินการควบคุมสาบเสอืโดยชวีวธิจีากประเทศต่าง ๆ 
เข้าร่วมประชุมด้วย  เช่น Dr.  Rachel E.  Cruttwell McFadyen จาก Queensland Department of Lands 
ออสเตรเลยี 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) ประเทศฝรัง่เศส  Dr. M.J. Chacko 
จาก CIBC Indian Station, Bangalore อินเดยี Dr. Stefan Neser จาก Plant Protection Research Institute, 
Agricultural Research Council, Pretoria แอฟรกิาใต้ นอกจากอาจารย์และนักวิชาการจากประเทศไทยและ
เวยีดนาม และในการประชุมฯ ครัง้นี้ มกีารสาธติการปลดปล่อยหนอนผเีสื้อเสอื P. pseudoinsulata ที่ฟาร์ม
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สุวรรณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา และบนอุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ดว้ย  และผลทีไ่ดร้บัสบืเนื่องจากการประชุม
ฯ คอื 

1. การประชุม First International Workshop on Biological Control of Chromolaena odorata มี
การให้ค าแนะน าว่าควรมกีารตัง้กลุ่มคณะท างานฯ (Working Group – WG) ขึ้นมาภายใต้ 
International Organization for Biological Control of Noxious Animals and Plants (IOBC) 

2. การประชุมฯ ครัง้ที ่2 ที ่SEAMEO BIOTROP Southeast Asian Regional Center for Tropical 
Biology เมอืง Bogor ประเทศอนิโดนีเซยี ระหว่างวนัที ่ 4-8 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2534  

3. การประชุมครัง้ที่ 3 ที่เมอืง Abidjan ประเทศ Côte d’Ivoire ระหว่างวนัที่  15-19 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2536 มกีารตัง้ IOBC Global Chromolaena odorata Working Group  

4. การประชุมครัง้ที ่4 ทีเ่มอืง Bangalore ประเทศอนิเดยี ระหว่างวนัที ่ 14-18 ตุลาคม พ.ศ. 2539  
5. การประชุมครัง้ที ่5 ทีเ่มอืง Durban, South Africa ระหว่างวนัที ่23-25 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ใหม้ี

การเปลี่ยนชื่อของการประชุมในอนาคตเป็น “International Workshop on Biological Control 
and Management of Chromolaena” และ มกีารยอมรบัให้ใช้ “chromolaena” เป็นชื่อสามญั
ของสาบเสอื  

6. การประชุมครัง้ที่ 6 ที่เมอืง Cairns, Australia ระหว่างวนัที่  6-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ให้มี
การขยายและมุง่เน้นการประชุมใหร้วมพชืสกุลต่าง ๆ ในเผ่า (tribe) Eupatorieae ทีร่กุราน เช่น 
Ageratina adenophora, A. riparia, Mikania micrantha etc. เข้าไปด้วย กบัตัง้ชื่อคณะท างาน
เป็น “IOBC Working Group on Biological Control and Management of Eupatorieae Weeds” 

7. การประชุมครัง้ที่ 7 ทีเ่มอืง Pingtung, Taiwan ระหว่างวนัที ่12-15 กนัยายน พ.ศ. 2549 2007 
เปลี่ยนชื่ อการประชุ ม เ ป็น  Seventh International Workshop on Biological Control and 
Management of Chromolaena odorata and Mikania micrantha 

8. การประชุมครัง้ที่ 8 ทีเ่มอืง Nairobi, Kenya ระหว่างวนัที ่ 1-2 พฤศจกิายน พ.ศ. 2553 เปลีย่น
ชื่อการประชุมเป็น Eight International Workshop on Biological Control and Management 
of Chromolaena odorata and other Eupatorieae  

9. การประชุมครัง้ที่ 9 ที่กรุง Kuala Lumpur, Malaysia ระหว่างวนัที่  12-22 มนีาคม 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 ซึ่งเป็นการประชุมฯครัง้ที่ล่าสุด 
ของการประชุมฯครัง้แรกสุด ที่จ ัดโดยศูนย์วิจ ัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Guam Agricultural Experiment Station, University of 
Guam เมือ่ พ.ศ. 2531 ทีก่รงุเทพฯ  
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รวมทัง้การน าเข้าไปทดสอบและปลดปล่อยในเวียดนามที่ Cotton Research and Experiment 

Station, Nha Ho, Phan Rang-Tap Cham เมื่อ พ.ศ. 2532 ซึ่งสามารถเพาะเลี้ยงเพิม่ปรมิาณได้ดพีอสมควร 
แต่หลงัการปลดปล่อยหลายจุดบนสองฝัง่ของทางหลวงจากเมอืงฟันรงั (Phan Rang) ขี้นไปถึงเมอืงดาลตั       
(Da Lat) และ หลายจุดในบริเวณอ่าวกัมรานห์ (Camranh Bay) เมืองยาจงั (Nha Trang) และเมืองดานัง       
(Da Nang)  ไมพ่บว่ามกีารตัง้รกรากไดด้ว้ยเช่นกนั (Nguyen Thi Hai, pers. com.) 
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เข้าร่วมประชุมด้วย  เช่น Dr.  Rachel E.  Cruttwell McFadyen จาก Queensland Department of Lands 
ออสเตรเลยี 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) ประเทศฝรัง่เศส  Dr. M.J. Chacko 
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การเปลี่ยนชื่อของการประชุมในอนาคตเป็น “International Workshop on Biological Control 
and Management of Chromolaena” และ มกีารยอมรบัให้ใช้ “chromolaena” เป็นชื่อสามญั
ของสาบเสอื  
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8.2.3 แมลงวนัท าปมสาบเสือ (Chromolaena gall fly, Cecidochares connexa) 
 

ชื่อวทิยาศาสตรข์องแมลงวนัท าปมสาบเสอืก่อน พ.ศ. 2555 ถูกจดัอยู่ในสกุล Procecidochares 
คอื Procecidochares connexa เช่นเดยีวกนักบัแมลงวนัท าปมสาบหมา Procecidochares utilis แต่หลงัจากนัน้
ถูกยา้ยให้มาอยู่ในสกุล Cecidochares เป็น Cecidochares connexa ส่วน Procecidochares utilis ยงัคงอยู่ใน
สกุลเดมิ ทัง้นี้งานอนุกรมวธิานของแมลงวนัในสองสกุลนี้ยงัไมเ่ป็นทีเ่ด่นชดันกั 
 

จากการใช้แมลงเป็นตวักระท าการควบคุมสาบเสอืโดยชวีวธิใีนหลายประเทศ ทัง้ในเอเชยีและ
แอฟรกิาตัง้แต่ประมาณพ.ศ. 2513 เป็นตนัมาจนถงึปัจจุบนั แมลงวนัท าปม C. connexa (ภาพที่ 8.10) ถอืว่า
เป็นตวักระท าการควบคุมสาบเสอืโดยชวีวธิทีี่ดทีี่สุดโดย Agricultural Research Council - Plant Protection 
Research Institute (ARC-PPRI) ในแอฟรกิาใต ้ทัง้ ๆ ทีเ่พิง่จะมกีารน าเขา้มาจากโคลมัเบยีเมือ่ ค.ศ. 1993 เขา้
ไปทีสุ่มาตราตอนเหนือ ประเทศอนิโดนีเซยี ปลดปล่อยและตัง้รกรากไดเ้มือ่ ค.ศ. 1995 
 

 
ภาพท่ี 8.10 แมลงวนัท าปมสาบเสอื chromolaena gall fly, Cecidochares connexa 

 
เมื่อค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) มกีารน า C. connexa เขา้มาในประเทศไทย 3 ครัง้ ครัง้แรกเมื่อเดอืน

เมษายน พ.ศ. 2544 จากเกาะกวม (ดัง้เดมิจากโคลมัเบยี ผ่านอนิโดนีเซยี ไปทีเ่กาะกวม) โดยความเอือ้เฟ้ือของ 
Dr. R. Muniaapan แห่ง University of Guamประกอบดว้ยตวัเตม็วยั 47 ตวั เป็นตวัเมยี 31 ตวัและตวัผู้ 16 ตวั 
ท าการเพาะเลี้ยงเพิม่เติม น าไปปลดปล่อย แต่ไม่พบว่ามกีารตัง้รกรากได้ ต้องน าเขา้มาใหม่จากอินโดนีเซีย 
(ดัง้เดมิจากโคลมัเบยี ผ่านอนิโดนีเซยี) โดยความเอื้อเฟ้ือของ Dr. Soekisman Tjitrosemito แห่ง BIOTROP, 
Bogor อกีสองครัง้ เมือ่เดอืนตุลาคม และ พฤศจกิายน พ.ศ. 2544  จ านวน 100 และ 250 ปม ตามล าดบั ท าการ
ปลดปล่อยเมื่อพ.ศ. 2545 และเช่นเดยีวกนัไม่พบว่ามกีารตัง้รกราก ทัง้นี้อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มกีารเพาะเลีย้ง
และปลดปล่อยเพิม่เตมิ (บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers. com.)  
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แต่ที ่Winston et al. (2014) รายงานว่ามกีารปลดปล่อย C. connexa ทีน่ าเขา้มาจากปาปัวนิวกินี 
(ดัง้เดมิจากโคลมัเบยี ผ่านอนิโดนีเซยี และผ่านฟิลปิปินส์ ไปที่ปาปัวนิวกนิี) เขา้มาในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 
2545 และไมพ่บว่ามกีารตัง้รกรากได ้เป็นขอ้มลูทีไ่มถู่กตอ้ง และรายงานในส่วนทีร่ะบุว่ามกีารปลดปล่อยอกีเมื่อ 
พ.ศ. 2552 โดยมกีารน าเขา้มาจากปาปัวนิวกนิี (ดัง้เดมิจากโคลมัเบยี ผ่านอนิโดนีเซยี และผ่านฟิลปิปินส ์ไปที่
ปาปัวนิวกนิี) และไม่พบว่ามกีารตัง้รกรากได้นัน้ ไม่พบว่ามรีายละเอยีดของการน าเขา้มา การปลดปล่อย หรอื
การตัง้รกรากแต่อย่างใด แต่สนันิษฐานว่าอาจเป็นรายงานของ Day & McFadyen (2012) ซึง่อาจไม่ถูกต้องนัก 
นอกจากนัน้พบแต่เพยีงขอ้มลูว่ามกีารศกึษาชวีวทิยาและประสทิธภิาพของ C. connexa ในการควบคุมสาบเสอื
โดยชวีวธิโีดยปวณีา บชูาเทยีน (2556) เท่านัน้         
 
สถานะปัจจบุนัของการควบคมุสาบเสือโดยชีววิธี 
 

โครงการการควบคุมสาบเสอืโดยชวีวธิใีนประเทศไทย ทีเ่ริม่มาตัง้แต่พ.ศ. 2518 จนถงึปัจจบุนั รวม
เป็นเวลากว่า 40 ปี ประเมนิได้อย่างเด่นชดัว่าไม่ประสบความส าเรจ็ในการด าเนินการเท่าที่ควร แต่ถอืได้ว่า
ประเทศไทยได้รบัความส าเรจ็อย่างสูง ทีเ่ป็นประเทศทีเ่ริม่วางรากฐานของการวจิยัและพฒันางานการควบคุม
สาบเสอืโดยชวีวธิ ีที่มกีารร่วมมอืเป็นระบบในระดบันานาประเทศอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่เป็นผู้เริม่จดัประชุม
วชิาการ First International Workshop on Biological Control of Chromolaena odorata ในกรุงเทพฯ ระหว่าง
วันที่  29 กุมภาพันธ์ -  4 มีนาคม พ.ศ.  2531 โดยศูนย์วิจ ัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่ งชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Dr.  R.  Muniappan แห่ง  Guam Agricultural Experiment Station, 
University of Guam ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อรเิริม่ใหม้กีารร่วมมอืระหว่างประเทศ ในการวจิยัและพฒันาการ
ควบคุมสาบเสอืโดยชวีวธิ ีและมกีารประชุมต่อเนื่องในประเทศต่าง ๆ ทัง้ในเอเชยี แอฟรกิา และ ออสเตรเลยี 
ต่อเนื่องกนัมาเป็นเวลากว่า 30 ปี จนถงึการประชุมฯ ครัง้ที่ 9 ณ กรุงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี ระหว่าง
วนัที ่12-22 มนีาคม พ.ศ. 2562 ทีผ่่านมา 
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8.2.3 แมลงวนัท าปมสาบเสือ (Chromolaena gall fly, Cecidochares connexa) 
 

ชื่อวทิยาศาสตรข์องแมลงวนัท าปมสาบเสอืก่อน พ.ศ. 2555 ถูกจดัอยู่ในสกุล Procecidochares 
คอื Procecidochares connexa เช่นเดยีวกนักบัแมลงวนัท าปมสาบหมา Procecidochares utilis แต่หลงัจากนัน้
ถูกยา้ยให้มาอยู่ในสกุล Cecidochares เป็น Cecidochares connexa ส่วน Procecidochares utilis ยงัคงอยู่ใน
สกุลเดมิ ทัง้นี้งานอนุกรมวธิานของแมลงวนัในสองสกุลนี้ยงัไมเ่ป็นทีเ่ด่นชดันกั 
 

จากการใช้แมลงเป็นตวักระท าการควบคุมสาบเสอืโดยชวีวธิใีนหลายประเทศ ทัง้ในเอเชยีและ
แอฟรกิาตัง้แต่ประมาณพ.ศ. 2513 เป็นตนัมาจนถงึปัจจุบนั แมลงวนัท าปม C. connexa (ภาพที่ 8.10) ถอืว่า
เป็นตวักระท าการควบคุมสาบเสอืโดยชวีวธิทีี่ดทีี่สุดโดย Agricultural Research Council - Plant Protection 
Research Institute (ARC-PPRI) ในแอฟรกิาใต ้ทัง้ ๆ ทีเ่พิง่จะมกีารน าเขา้มาจากโคลมัเบยีเมือ่ ค.ศ. 1993 เขา้
ไปทีสุ่มาตราตอนเหนือ ประเทศอนิโดนีเซยี ปลดปล่อยและตัง้รกรากไดเ้มือ่ ค.ศ. 1995 
 

 
ภาพท่ี 8.10 แมลงวนัท าปมสาบเสอื chromolaena gall fly, Cecidochares connexa 

 
เมื่อค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) มกีารน า C. connexa เขา้มาในประเทศไทย 3 ครัง้ ครัง้แรกเมื่อเดอืน

เมษายน พ.ศ. 2544 จากเกาะกวม (ดัง้เดมิจากโคลมัเบยี ผ่านอนิโดนีเซยี ไปทีเ่กาะกวม) โดยความเอือ้เฟ้ือของ 
Dr. R. Muniaapan แห่ง University of Guamประกอบดว้ยตวัเตม็วยั 47 ตวั เป็นตวัเมยี 31 ตวัและตวัผู้ 16 ตวั 
ท าการเพาะเลี้ยงเพิม่เติม น าไปปลดปล่อย แต่ไม่พบว่ามกีารตัง้รกรากได้ ต้องน าเขา้มาใหม่จากอินโดนีเซีย 
(ดัง้เดมิจากโคลมัเบยี ผ่านอนิโดนีเซยี) โดยความเอื้อเฟ้ือของ Dr. Soekisman Tjitrosemito แห่ง BIOTROP, 
Bogor อกีสองครัง้ เมือ่เดอืนตุลาคม และ พฤศจกิายน พ.ศ. 2544  จ านวน 100 และ 250 ปม ตามล าดบั ท าการ
ปลดปล่อยเมื่อพ.ศ. 2545 และเช่นเดยีวกนัไม่พบว่ามกีารตัง้รกราก ทัง้นี้อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มกีารเพาะเลีย้ง
และปลดปล่อยเพิม่เตมิ (บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers. com.)  
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แต่ที ่Winston et al. (2014) รายงานว่ามกีารปลดปล่อย C. connexa ทีน่ าเขา้มาจากปาปัวนิวกินี 
(ดัง้เดมิจากโคลมัเบยี ผ่านอนิโดนีเซยี และผ่านฟิลปิปินส์ ไปที่ปาปัวนิวกนิี) เขา้มาในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 
2545 และไมพ่บว่ามกีารตัง้รกรากได ้เป็นขอ้มลูทีไ่มถู่กตอ้ง และรายงานในส่วนทีร่ะบุว่ามกีารปลดปล่อยอกีเมื่อ 
พ.ศ. 2552 โดยมกีารน าเขา้มาจากปาปัวนิวกนิี (ดัง้เดมิจากโคลมัเบยี ผ่านอนิโดนีเซยี และผ่านฟิลปิปินส ์ไปที่
ปาปัวนิวกนีิ) และไม่พบว่ามกีารตัง้รกรากได้นัน้ ไม่พบว่ามรีายละเอยีดของการน าเขา้มา การปลดปล่อย หรอื
การตัง้รกรากแต่อย่างใด แต่สนันิษฐานว่าอาจเป็นรายงานของ Day & McFadyen (2012) ซึง่อาจไม่ถูกต้องนัก 
นอกจากนัน้พบแต่เพยีงขอ้มลูว่ามกีารศกึษาชวีวทิยาและประสทิธภิาพของ C. connexa ในการควบคุมสาบเสอื
โดยชวีวธิโีดยปวณีา บชูาเทยีน (2556) เท่านัน้         
 
สถานะปัจจบุนัของการควบคมุสาบเสือโดยชีววิธี 
 

โครงการการควบคุมสาบเสอืโดยชวีวธิใีนประเทศไทย ทีเ่ริม่มาตัง้แต่พ.ศ. 2518 จนถงึปัจจบุนั รวม
เป็นเวลากว่า 40 ปี ประเมนิได้อย่างเด่นชดัว่าไม่ประสบความส าเรจ็ในการด าเนินการเท่าที่ควร แต่ถอืได้ว่า
ประเทศไทยได้รบัความส าเรจ็อย่างสูง ทีเ่ป็นประเทศทีเ่ริม่วางรากฐานของการวจิยัและพฒันางานการควบคุม
สาบเสอืโดยชวีวธิ ีที่มกีารร่วมมอืเป็นระบบในระดบันานาประเทศอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่เป็นผู้เริม่จดัประชุม
วชิาการ First International Workshop on Biological Control of Chromolaena odorata ในกรุงเทพฯ ระหว่าง
วันที่  29 กุมภาพันธ์ -  4 มีนาคม พ.ศ.  2531 โดยศูนย์วิจ ัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่ งชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Dr.  R.  Muniappan แห่ง  Guam Agricultural Experiment Station, 
University of Guam ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อรเิริม่ใหม้กีารร่วมมอืระหว่างประเทศ ในการวจิยัและพฒันาการ
ควบคุมสาบเสอืโดยชวีวธิ ีและมกีารประชุมต่อเนื่องในประเทศต่าง ๆ ทัง้ในเอเชยี แอฟรกิา และ ออสเตรเลยี 
ต่อเน่ืองกนัมาเป็นเวลากว่า 30 ปี จนถงึการประชุมฯ ครัง้ที่ 9 ณ กรุงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี ระหว่าง
วนัที ่12-22 มนีาคม พ.ศ. 2562 ทีผ่่านมา 
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ส่วนความส าเรจ็และความลม้เหลวของโครงการในประเทศต่าง ๆ กแ็ตกต่างกนัไป เช่นการทีห่นอน 
tiger moth P. pseudoinsulata ไมส่ามารถตัง้รกรากไดใ้นประเทศบนพืน้ทีท่ีเ่ป็นทวปี (continental area) เพราะ
พื้นที่เหล่านัน้มศีตัรูธรรมชาตเิช่นตวัห ้ามากชนิดลงท าลาย ผดิกบัการที่สามารถตัง้รกรากได้ดบีนพื้นที่ที่เป็น
เกาะ (insular area) เช่นเกาะกวม และประเทศทีเ่ป็นเกาะในแถบมหาสมุทรแปซฟิิก ซึง่ไม่มศีตัรธูรรมชาตหิรอื
ตวัห ้ามากชนิด นอกจากนัน้อาจเป็นเพราะสาบเสอืม ี “รูปแบบชวีะ” (biotype) ที่แตกต่างกนั เช่นรูปแบบชวีะ
แอฟรกิา (African biotype) และรูปแบบชีวะเอเชีย (Asian biotype) แมลงศัตรูธรรมชาติบางชนิดที่ท าลาย
สาบเสอืรูปแบบชวีะเอเชยีได้ด ีแต่ไม่สามารถท าลายสาบเสอืรูปแบบแอฟรกิาในแอฟรกิาใต้ได้ เป็นต้น ส่วน
ปัจจัยอื่นเช่นในกรณีของแมลงวันท าปม C. connexa สามารถตัง้รกรากได้ดีและรวดเร็วในแอฟริกาใต้ 
อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์ปาปัวนิวกนิี และเกาะกวม แต่ไมส่ามารถตัง้รกรากไดใ้นประเทศไทย โดยไมท่ราบสาเหตุ 
ส่วนหนอนกนิใบ A. thalia pyrrha กเ็ป็นกรณทีีแ่ตกต่างออกไปอกี ถงึจะมปีระสทิธภิาพสูง แต่ไมส่ามารถท าการ
ปลดปล่อยได้ในแอฟรกิาใต้ เพราะสามารถลงท าลาย Mikania spp. ชนิดพื้นเมอืงในแอฟรกิา แต่สามารถตัง้
รกรากไดด้แีละปลดปล่อยได้ในอนิโดนีเซยี ซึง่นอกจากสาบเสอืแลว้ยงัสามารถลงท าลายต้นขีไ้ก่ย่าน Mikania 
micrantha ซึ่งเป็นวชัพชืต่างถิน่ที่รุกรานในประเทศต่าง ๆ ในเอเชยี รวมถงึประเทศไทยดว้ย กบัน่าที่จะมกีาร
น าเขา้มาในประเทศไทยดว้ยเช่นกนั ซึง่ในปัจจบุนัไม่มหีน่วยงานใดทีจ่ะรเิริม่และด าเนินการเรือ่งนี้ ตลอดจนการ
ทีจ่ะน าแมลงวนัท าปมสาบเสอื C. connexa เขา้มาอกีค ารบหนึ่งดว้ย 
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8.3 นางแย้มป่า (Honolulu rose, stickbush, Clerodendrum chinense) 
 

มกีารประเมนิว่ามพีชืในสกุล Clerodendrum อยู่ประมาณ 150-500 ชนิด (Waterhouse, 1993b)  
ในประเทศไทย เตม็ สมตินินัทน์ (2544) รายงานว่ามพีชืในสกุล Clerodendrum รวมทัง้หมด 21 ชนิด แต่ไมร่ะบุ
ว่าเป็นพชืชนิดพื้นเมอืงหรอืพชืต่างถิ่น ยกเว้นแต่เพยีงพวงแก้วแดง C. splendens และ มงักรคาบแก้ว (bag 
flower, bleeding heart) C. thomsoniae จากแอฟรกิาเท่านัน้ มกีารตัง้ชื่อต้นนมสวรรค์ต้น C. smitinandii  ให้
เป็นเกยีรตใิหอ้าจารยเ์ตม็ สมตินินัทน์ ซึง่พบในกมัพชูาและเวยีดนามดว้ยโดย H.N. Moldenke นกัอนุกรมวธิาน
พชืชาวอเมรกินั Clerodendrum บางชนิดเป็นไมป้ระดบั เช่น นมสวรรค ์C. paniculatum และ Leeratiwong et 
al. (2011) รายงานว่ามพีชืในสกุล Clerodendrum รวมทัง้หมด 28 ชนิดในประเทศไทย มเีพยีง C. lloydianum 
ชนิดเดยีวเท่านัน้ทีเ่ป็นชนิดพืน้เมอืง และม ี7 ชนิด ทีม่กีารน าเขา้มาและเพาะปลูก คอื C. calamitosum L. จาก
อินโดนีเซีย C. chinense var. chinense และ var. simplex จากประเทศจีน C. laevifolium จากอินโดนีเซีย        
C. minahassae จากฟิลปิปินส์และอนิโดนีเซยี C. quadriloculare จากฟิลปิปินสแ์ละนิวกนิี C. splendens และ 
C. thomsoniae จากแอฟรกิา นอกจากนัน้มกีารแพร่กระจายอยู่ในประเทศไทยดว้ย พรอ้มขอ้มลูถิน่ก าเนิด เขต
แพร่กระจายทัว่ไปและในประเทศไทย นิเวศวทิยา และ กุญแจส าหรบัการจ าแนกชนิด ( taxonomic key) และ
ภาพประกอบ 
 

นางแย้มป่า Clerodendrum chinense (ภาพที่ 8.11) มีชื่อพ้องต่าง ๆ เช่น C. fragrans และ                         
C. philippinum มชีื่อสามญัในภาษาไทยทัว่ไปคอื นางแยม้ หรอื ป้ิงชอ้น ป้ิงชะมด ป้ิงสมุทร ในภาคเหนือ หรอื 
ป้ิงหอม ในภาคกลาง C. chinense มถีิน่ก าเนิดอยู่ในประเทศจนีตอนใต้ในมณฑลกวางส ี(Guangxi) และทาง
ตอนเหนือของเวยีดนาม มกีารแพร่กระจายและปรบัตวัตามธรรมชาตอิยู่ในประเทศต่าง ๆ ในเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้ อเมรกิากลางและอเมรกิาใต้ กบัมกีารเพาะปลูกเป็นไมป้ระดบัในแอฟรกิาใต้ C. chinense ถอืว่าเป็น
วชัพชืต่างถิน่ทีรุ่กรานที่รุนแรงในประเทศทีเ่ป็นเกาะในคาบสมุทรแปซฟิิกตะวนัตกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในฟิจ ิอเมรกินัซามวั (American Samoa) ซามวัตะวนัตก (Western Samoa) และนีอูเอ (Niue) (Waterhouse, 
1993b) 
 



312 
 

 

ส่วนความส าเรจ็และความลม้เหลวของโครงการในประเทศต่าง ๆ กแ็ตกต่างกนัไป เช่นการทีห่นอน 
tiger moth P. pseudoinsulata ไมส่ามารถตัง้รกรากไดใ้นประเทศบนพืน้ทีท่ีเ่ป็นทวปี (continental area) เพราะ
พื้นที่เหล่านัน้มศีตัรูธรรมชาตเิช่นตวัห ้ามากชนิดลงท าลาย ผดิกบัการที่สามารถตัง้รกรากได้ดบีนพื้นที่ที่เป็น
เกาะ (insular area) เช่นเกาะกวม และประเทศทีเ่ป็นเกาะในแถบมหาสมุทรแปซฟิิก ซึง่ไม่มศีตัรธูรรมชาตหิรอื
ตวัห ้ามากชนิด นอกจากนัน้อาจเป็นเพราะสาบเสอืม ี “รูปแบบชวีะ” (biotype) ที่แตกต่างกนั เช่นรูปแบบชวีะ
แอฟรกิา (African biotype) และรูปแบบชีวะเอเชีย (Asian biotype) แมลงศัตรูธรรมชาติบางชนิดที่ท าลาย
สาบเสอืรูปแบบชวีะเอเชยีได้ด ีแต่ไม่สามารถท าลายสาบเสอืรูปแบบแอฟรกิาในแอฟรกิาใต้ได้ เป็นต้น ส่วน
ปัจจัยอื่นเช่นในกรณีของแมลงวันท าปม C. connexa สามารถตัง้รกรากได้ดีและรวดเร็วในแอฟริกาใต้ 
อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์ปาปัวนิวกนิี และเกาะกวม แต่ไมส่ามารถตัง้รกรากไดใ้นประเทศไทย โดยไมท่ราบสาเหตุ 
ส่วนหนอนกนิใบ A. thalia pyrrha กเ็ป็นกรณทีีแ่ตกต่างออกไปอกี ถงึจะมปีระสทิธภิาพสูง แต่ไมส่ามารถท าการ
ปลดปล่อยได้ในแอฟรกิาใต้ เพราะสามารถลงท าลาย Mikania spp. ชนิดพื้นเมอืงในแอฟรกิา แต่สามารถตัง้
รกรากไดด้แีละปลดปล่อยได้ในอนิโดนีเซยี ซึง่นอกจากสาบเสอืแลว้ยงัสามารถลงท าลายต้นขีไ้ก่ย่าน Mikania 
micrantha ซึ่งเป็นวชัพชืต่างถิน่ที่รุกรานในประเทศต่าง ๆ ในเอเชยี รวมถงึประเทศไทยดว้ย กบัน่าที่จะมกีาร
น าเขา้มาในประเทศไทยดว้ยเช่นกนั ซึง่ในปัจจบุนัไม่มหีน่วยงานใดทีจ่ะรเิริม่และด าเนินการเรือ่งนี้ ตลอดจนการ
ทีจ่ะน าแมลงวนัท าปมสาบเสอื C. connexa เขา้มาอกีค ารบหนึ่งดว้ย 
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ภาพท่ี 8.11 นางแยม้ป่า Honolulu Rose, Clerodendrum chinense ทีม่กีารระบาดในบรเิวณ 

มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้จ.เชยีงใหม ่และดว้งนางแยม้ควบคุมเป็นผลส าเรจ็ 
 

Waterhouse (1993b) รวบรวมขอ้มลูโดยละเอยีดทีเ่กี่ยวกบัต้นนางแยม้ การแพรก่ระจาย และศตัรู
ธรรมชาต ิเพื่อประเมนิความเป็นไปไดข้องการควบคุมต้นนางแยม้โดยชวีวธิ ีในประเทศทีเ่ป็นเกาะในมหาสมุทร
แปซฟิิก เป็นขอ้มูลในการปลูกและการแพร่กระจายในประเทศต่าง ๆ ในเอเชยีและมหาสมุทรแปซฟิิก ในส่วน
ของศตัรธูรรมชาต ิJolivet (1983) ใน Waterhouse (1993b) ท ารายการชื่อดว้งชนิดต่าง ๆ ในอนัดบั Coleoptera 
มากกว่า 20 ชนิดที่พบบน C. chinense ในเวียดนาม และแมลงศัตรูธรรมชาติมากกว่า 25 ชนิด ในอันดับ 
Hemiptera, Coleoptera และ Lepidoptera ที่พบในที่อื่น นอกเหนือไปจากที่พบในเวียดนาม พร้อมจัดท า
รายการชื่อแมลงชนิดต่าง ๆ ทีพ่บบน Clerodendrum ชนิดอื่น ยกเวน้ C. chinense ในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกใน
อนัดบัต่าง ๆ รวมกนัมากกว่า 90  ชนิด และ ไร 4 ชนิด ไสเ้ดอืนฝอย 3 ชนิด เชือ้รา 38 ชนิด แบคทเีรยี 1 ชนิด 
และไวรสั 3 ชนิด 
 

ส่วนในประเทศไทย Pholboon (1965) รายงานว่ามหีนอนผเีสื้อ 2 ชนิดที่ลงกนิใบต้นนางแยม้คอื 
ผเีสือ้หวักะโหลก หรอื หนอนหาง (horn worm) Acherontia styx (Lepidoptera: Sphingidae) และ Hypolycaena 
erylus himavantus (Lepidoptera: Lycaenidae) ซึ่งนอกจากนางแย้ม พชือาศยัชนิดอื่นของ A. styx คอื สอกึ 
(Ipomoea obscura) มะเขอืเทศ (Lycopersicon esculentum) ยีโ่ถ (Nerium oleander) งา (Sesamum indicum) 
และ มะเขอืเปราะ (Solanum xanthocarpum) และพชือาศยัชนิดอื่นของ H. erylus himavantus คอื นุ่น (Ceiba 
pentandra) ล าไย (Dimocarpus longan) (= Euphoria longan) กระท้อน (Sandoricum indicum) และพุทรา 
(Zizyphus jujuba) 
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Waterhouse (1993b) สรุปว่าความรุนแรงของความเป็นวชัพชื (weediness) ของต้นนางแย้มใน
ประเทศต่าง ๆ แตกต่างกนัไป และยงัไม่มขีอ้มลูเพยีงพอว่ามแีมลงศตัรธูรรมชาตทิีจ่ะมศีกัยภาพในการควบคุม
ต้นนางแย้ม นอกจากด้วงหมัด Phyllocharis undulata (Coleoptera: Chrysomelidae) (ภาพที่ 8.12)  ใน
เวยีดนาม ดงันัน้จงึยงัไม่น่าที่จะด าเนินการโครงการการควบคุมนางแยม้โดยชวีวธิใีนแถบมหาสมุทรแปซฟิิก 
และรายงานว่า Napompeth พบ C. chinense ลงท าลายต้นนางแย้มในปริมณฑลของกรุงฮานอย และการ
ท าลายรุนแรงมากในต าบล Au Voa อ าเภอ Bavi ด้านทิศตะวันตกสุดของกรุงฮานอย ทางตอนเหนือของ
เวียดนาม แต่ไม่พบความเสียหายจากการท าลายของด้วงในจงัหวดั Lang Son ตามแนวชายแดนประเทศ
เวยีดนามและประเทศจนี ในการส ารวจในช่วงเดอืนเมษายนถงึเดอืนพฤษภาคม 

 

 
ภาพที ่8.12  ดว้งนางแยม้ป่า Phyllocharis undulata 
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อนัดบัต่าง ๆ รวมกนัมากกว่า 90  ชนิด และ ไร 4 ชนิด ไสเ้ดอืนฝอย 3 ชนิด เชือ้รา 38 ชนิด แบคทเีรยี 1 ชนิด 
และไวรสั 3 ชนิด 
 

ส่วนในประเทศไทย Pholboon (1965) รายงานว่ามหีนอนผเีสื้อ 2 ชนิดที่ลงกนิใบต้นนางแยม้คอื 
ผเีสือ้หวักะโหลก หรอื หนอนหาง (horn worm) Acherontia styx (Lepidoptera: Sphingidae) และ Hypolycaena 
erylus himavantus (Lepidoptera: Lycaenidae) ซึ่งนอกจากนางแย้ม พชือาศยัชนิดอื่นของ A. styx คอื สอกึ 
(Ipomoea obscura) มะเขอืเทศ (Lycopersicon esculentum) ยีโ่ถ (Nerium oleander) งา (Sesamum indicum) 
และ มะเขอืเปราะ (Solanum xanthocarpum) และพชือาศยัชนิดอื่นของ H. erylus himavantus คอื นุ่น (Ceiba 
pentandra) ล าไย (Dimocarpus longan) (= Euphoria longan) กระท้อน (Sandoricum indicum) และพุทรา 
(Zizyphus jujuba) 
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Waterhouse (1993b) สรุปว่าความรุนแรงของความเป็นวชัพชื (weediness) ของต้นนางแย้มใน
ประเทศต่าง ๆ แตกต่างกนัไป และยงัไม่มขีอ้มลูเพยีงพอว่ามแีมลงศตัรธูรรมชาตทิีจ่ะมศีกัยภาพในการควบคุม
ต้นนางแย้ม นอกจากด้วงหมัด Phyllocharis undulata (Coleoptera: Chrysomelidae) (ภาพที่ 8.12)  ใน
เวยีดนาม ดงันัน้จงึยงัไม่น่าที่จะด าเนินการโครงการการควบคุมนางแยม้โดยชวีวธิใีนแถบมหาสมุทรแปซฟิิก 
และรายงานว่า Napompeth พบ C. chinense ลงท าลายต้นนางแย้มในปริมณฑลของกรุงฮานอย และการ
ท าลายรุนแรงมากในต าบล Au Voa อ าเภอ Bavi ด้านทิศตะวันตกสุดของกรุงฮานอย ทางตอนเหนือของ
เวียดนาม แต่ไม่พบความเสียหายจากการท าลายของด้วงในจงัหวดั Lang Son ตามแนวชายแดนประเทศ
เวยีดนามและประเทศจนี ในการส ารวจในช่วงเดอืนเมษายนถงึเดอืนพฤษภาคม 

 

 
ภาพที ่8.12  ดว้งนางแยม้ป่า Phyllocharis undulata 
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การควบคุมต้นนางแยม้โดยชวีวธิใีนประเทศไทย เป็นการด าเนินการทีไ่ม่มกีารสนับสนุนหรอืการ
ร่วมมอืกบัประเทศอื่น โดยการน าดว้ง P. undulata จากเวยีดนามเขา้มาใช ้มรีายงานว่ามกีารพบดว้งชนิดนี้ใน 
สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาะชวา และติมอร์ กัดกินใบต้นนางแย้ม 3 ชนิด คือ                 
C. inermis, C. chinense และ C. calamitosum และเช่นเดยีวกนั Kimoto & Gressitt (1981) ในรายงานเรื่อง 
Chrysomelidae (Coleoptera) of Thailand, Cambodia, Laos and Vietnam มกีารกล่าวว่าดว้ง P. undulata มี
การแพร่กระจายใน สปป.ลาว กมัพูชา เวยีดนาม คาบสมุทรแหลมมลายู (Malay peninsula) ชวา และติมอร์ 
พรอ้มกบัมตีวัอย่างของดว้งชนิดน้ีจากประเทศต่าง ๆ เหล่านัน้ แต่ไม่มรีายงานว่าพบและไม่มตีวัอย่างดว้งจาก
ประเทศไทย ในอนิโดนีเซยี van der Laan (1981) รายงานว่า มกีารใชด้้วง P. undulata เป็นแมลงส าหรบัการ
ทดสอบสารก าจดัแมลง แต่ไมค่่อยจะพบเหน็ดว้งชนิดนี้บนตน้นางแยม้ C. chinense ในธรรมชาต ิเท่าไรนกั 
 

บรรพต ณ ป้อมเพชร (per s. com.) กล่าวว่าพบการแพร่กระจายของด้วง P. undulata ลงกนิใบ
ต้นนางแยม้ในเขตปรมิณฑลของกรุงฮานอย ขึน้ไปทางเหนือในอุทยานแห่งชาตติามดาว (Tam Dao National 
Park) จงัหวดั Vinh Phuc จนถึงจงัหวดั Lang Son ติดชายแดนประเทศจนี และ บนต้นนางแย้มในอุทยาน
แห่งชาตคิุ๊คเฟือง (Cúc Phương National Park) ในจงัหวดั Ninh Binh ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของกรุงฮานอย 
กบัในการเพาะเลีย้งดว้ง P. undulata ที ่Plant Protection Research Center, Tu Liem นอกกรุงฮานอย พบว่า
ดว้ง P. undulata ทัง้ในระยะตวัอ่อนและตวัเต็มวยั สามารถกดักนัใบของต้นนางแยม้ที่ปลูกอยู่ในกระถางไว้ใน
กรง และตน้ทีป่ลกูลงดนิในแปลงทดลอง ไดห้มดทัง้ตน้ และเมือ่ใบหมดตน้ จะกดักนิเปลอืกล าตน้ทีไ่ม่มใีบ แสดง
ใหเ้หน็ทัง้ศกัยภาพและประสทิธภิาพของดว้งชนิดนี้ ในการควบคุมตน้นางแยม้โดยชวีวธิ ี     
 

มกีารน าดว้ง P. undulata จากเวยีดนามเขา้มาประเทศไทยสองครัง้ ครัง้แรกโดยการเกบ็รวบรวม
ดว้งตวัเตม็วยัจากต าบล Au Voa อ าเภอ Bavi กรงุฮานอย น าเขา้มาเมือ่ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) โดยบรรพต ณ 
ป้อมเพชร และครัง้ทีส่องโดยการเกบ็รวบรวมดว้งตวัเตม็วยัจากต าบล Tu Liem และ Gia Lam ในปรมิณฑลของ
ฮานอย น าเขา้มาเมือ่ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) โดยผูเ้ขยีน มกีารปลดปล่อยครัง้แรกเมือ่ ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) 
และครัง้ทีส่องเมือ่ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548)    
 

Julien & Griffiths (1998) บนัทกึว่ามกีารน าด้วง P. undulata จากเวยีดนาม เขา้ไปใช้ควบคุมต้น
นางแยม้โดยชวีวธิใีนประเทศไทยเมือ่ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) และ หลงัการปลดปล่อยในภาคสนามในปีเดยีวกนั 
สามารถตัง้รกรากได ้เช่นเดยีวกบับนัทกึของ Winston et al. (2014) ซึง่ไมก่ล่าวถงึการน าดว้ง P. undulata เขา้
มาประเทศไทยอกีเป็นครัง้ทีส่องเมื่อค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) ในรายงานของ Saengyot & Napompeth (2008)  
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การปลดปล่อยครัง้แรกเมื่อค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) ใน จ.เชยีงใหม่ และบนอุทยานแห่งชาตเิขา
ใหญ่ พบว่าด้วงสามารถตัง้รกรากได้ด ีแต่เป็นช่วงสัน้เท่านัน้ แล้วไม่พบอกี โดยสนันิษฐานว่าต้นนางแย้ม C. 
chinense ในเวยีดนาม เป็น “รปูแบบชวีะ” (biotype) ทีแ่ตกต่างกนักบัในประเทศไทย ทัง้ ๆ ทีก่ารเพาะเลีย้งใน
ห้องปฏิบัติการโดยการใช้ต้นนางแย้มในประเทศไทยเป็นอาหาร สามารถเพาะเลี้ยงด้วงได้ดีส าหรบัการ
ปลดปล่อย 
 

ดงันัน้ ในการน าดว้ง P. undulata  เขา้มาและปลดปล่อยอกีประเทศไทยอกีเป็นครัง้ทีส่องเมื่อค.ศ. 
2005 (พ.ศ. 2548) จงึท าการปลดปล่อยในหลายจุดใน จ.เชยีงใหม่ ในบรเิวณมหาวทิยาลยัแม่โจ ้และอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย บรเิวณวดัดอยแม่ปัง๋ อ.พร้าว จ.เชยีงใหม่ ในภาคเหนือ สองข้างทางถนนขึ้นและลง
อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ จ.นครราชสมีา และ จ.ปราจณีบุร ีในภาคกลาง และสองขา้งทางจากทางแยกทางหลวง
จาก จ.ชุมพร ไป จ.ระนอง จ.พงังา จ.กระบี ่และ จ.ตรงั สองขา้งทางของทางหลวงจาก จ.สุราษฎรธ์านี จ.พทัลุง 
อ.หาดใหญ่ อ.สะเดา จ.สงขลา อ.โคกโพธิ ์จ.ปัตตานี อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธวิาส 
 

จากการปลดปล่อยครัง้ที่สอง ไม่พบว่ามกีารตัง้รกรากของด้วง P. undulata ที่เด่นชดั ยกเว้นที่
บรเิวณวดัดอยแมปั่ง๋ อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม่ 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
ภาพด้วงที่คล้ายกับด้วง P. undulata มาก ถ่ายจากพื้นที่ใกล้ จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2017 ซึ่ง         
Mr. David Kolh จ าแนกชื่อได้ว่าเป็น P. undulata และยนืยนัโดย Mr. Matthew จากขอ้มูลหลงัการปลดปล่อย 
P. undulata เมื่อค.ศ. 2005 เป็นเวลา 12 ปี อย่างน้อยท าให้เราอาจที่จะสรุปได้ว่า P. undulata สามารถตัง้
รกรากไดใ้นประเทศไทย แต่อาจไมม่ปีระสทิธภิาพในการควบคุมตน้นางแยม้ทีเ่ด่นชดัเท่าใดนกั  
 

การด าเนินการในประเทศไทยและประเทศเวยีดนามน าไปสู่การสรปุไดว้่าดว้งนางแยม้ P. undulata 
เป็นตวัเลอืกทีด่ทีีสุ่ด ทีส่ามารถน าไปใชค้วบคุมต้นนางแยม้ทีเ่ป็นวชัพชืต่างถิน่ที่รุกรานชนิดหนึ่งโดยชวีวธิ ีใน
ประเทศที่เป็นเกาะในคาบสมุทรแปซิฟิกตะวนัตกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในฟิจ ิอเมรกิันซามวั ซามวั
ตะวนัตก และนีอูเอ ไดเ้ป็นอยา่งด ี
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การควบคุมต้นนางแยม้โดยชวีวธิใีนประเทศไทย เป็นการด าเนินการทีไ่ม่มกีารสนับสนุนหรอืการ
ร่วมมอืกบัประเทศอื่น โดยการน าดว้ง P. undulata จากเวยีดนามเขา้มาใช ้มรีายงานว่ามกีารพบดว้งชนิดนี้ใน 
สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาะชวา และติมอร์ กัดกินใบต้นนางแย้ม 3 ชนิด คือ                 
C. inermis, C. chinense และ C. calamitosum และเช่นเดยีวกนั Kimoto & Gressitt (1981) ในรายงานเรื่อง 
Chrysomelidae (Coleoptera) of Thailand, Cambodia, Laos and Vietnam มกีารกล่าวว่าดว้ง P. undulata มี
การแพร่กระจายใน สปป.ลาว กมัพูชา เวยีดนาม คาบสมุทรแหลมมลายู (Malay peninsula) ชวา และติมอร์ 
พรอ้มกบัมตีวัอย่างของดว้งชนิดนี้จากประเทศต่าง ๆ เหล่านัน้ แต่ไม่มรีายงานว่าพบและไม่มตีวัอย่างดว้งจาก
ประเทศไทย ในอนิโดนีเซยี van der Laan (1981) รายงานว่า มกีารใชด้้วง P. undulata เป็นแมลงส าหรบัการ
ทดสอบสารก าจดัแมลง แต่ไมค่่อยจะพบเหน็ดว้งชนิดนี้บนตน้นางแยม้ C. chinense ในธรรมชาต ิเท่าไรนกั 
 

บรรพต ณ ป้อมเพชร (per s. com.) กล่าวว่าพบการแพร่กระจายของด้วง P. undulata ลงกนิใบ
ต้นนางแยม้ในเขตปรมิณฑลของกรุงฮานอย ขึน้ไปทางเหนือในอุทยานแห่งชาตติามดาว (Tam Dao National 
Park) จงัหวดั Vinh Phuc จนถึงจงัหวดั Lang Son ติดชายแดนประเทศจนี และ บนต้นนางแย้มในอุทยาน
แห่งชาตคิุ๊คเฟือง (Cúc Phương National Park) ในจงัหวดั Ninh Binh ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของกรุงฮานอย 
กบัในการเพาะเลีย้งดว้ง P. undulata ที ่Plant Protection Research Center, Tu Liem นอกกรุงฮานอย พบว่า
ดว้ง P. undulata ทัง้ในระยะตวัอ่อนและตวัเต็มวยั สามารถกดักนัใบของต้นนางแยม้ที่ปลูกอยู่ในกระถางไว้ใน
กรง และตน้ทีป่ลกูลงดนิในแปลงทดลอง ไดห้มดทัง้ตน้ และเมือ่ใบหมดตน้ จะกดักนิเปลอืกล าตน้ทีไ่ม่มใีบ แสดง
ใหเ้หน็ทัง้ศกัยภาพและประสทิธภิาพของดว้งชนิดนี้ ในการควบคุมตน้นางแยม้โดยชวีวธิ ี     
 

มกีารน าดว้ง P. undulata จากเวยีดนามเขา้มาประเทศไทยสองครัง้ ครัง้แรกโดยการเกบ็รวบรวม
ดว้งตวัเตม็วยัจากต าบล Au Voa อ าเภอ Bavi กรงุฮานอย น าเขา้มาเมือ่ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) โดยบรรพต ณ 
ป้อมเพชร และครัง้ทีส่องโดยการเกบ็รวบรวมดว้งตวัเตม็วยัจากต าบล Tu Liem และ Gia Lam ในปรมิณฑลของ
ฮานอย น าเขา้มาเมือ่ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) โดยผูเ้ขยีน มกีารปลดปล่อยครัง้แรกเมือ่ ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) 
และครัง้ทีส่องเมือ่ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548)    
 

Julien & Griffiths (1998) บนัทกึว่ามกีารน าด้วง P. undulata จากเวยีดนาม เขา้ไปใช้ควบคุมต้น
นางแยม้โดยชวีวธิใีนประเทศไทยเมือ่ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) และ หลงัการปลดปล่อยในภาคสนามในปีเดยีวกนั 
สามารถตัง้รกรากได ้เช่นเดยีวกบับนัทกึของ Winston et al. (2014) ซึง่ไมก่ล่าวถงึการน าดว้ง P. undulata เขา้
มาประเทศไทยอกีเป็นครัง้ทีส่องเมื่อค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) ในรายงานของ Saengyot & Napompeth (2008)  
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การปลดปล่อยครัง้แรกเมื่อค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) ใน จ.เชยีงใหม่ และบนอุทยานแห่งชาตเิขา
ใหญ่ พบว่าด้วงสามารถตัง้รกรากได้ด ีแต่เป็นช่วงสัน้เท่านัน้ แล้วไม่พบอกี โดยสนันิษฐานว่าต้นนางแย้ม C. 
chinense ในเวยีดนาม เป็น “รปูแบบชวีะ” (biotype) ทีแ่ตกต่างกนักบัในประเทศไทย ทัง้ ๆ ทีก่ารเพาะเลีย้งใน
ห้องปฏิบัติการโดยการใช้ต้นนางแย้มในประเทศไทยเป็นอาหาร สามารถเพาะเลี้ยงด้วงได้ดีส าหรบัการ
ปลดปล่อย 
 

ดงันัน้ ในการน าดว้ง P. undulata  เขา้มาและปลดปล่อยอกีประเทศไทยอกีเป็นครัง้ทีส่องเมื่อค.ศ. 
2005 (พ.ศ. 2548) จงึท าการปลดปล่อยในหลายจุดใน จ.เชยีงใหม่ ในบรเิวณมหาวทิยาลยัแม่โจ ้และอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย บรเิวณวดัดอยแม่ปัง๋ อ.พร้าว จ.เชยีงใหม่ ในภาคเหนือ สองข้างทางถนนขึ้นและลง
อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ จ.นครราชสมีา และ จ.ปราจณีบุร ีในภาคกลาง และสองขา้งทางจากทางแยกทางหลวง
จาก จ.ชุมพร ไป จ.ระนอง จ.พงังา จ.กระบี ่และ จ.ตรงั สองขา้งทางของทางหลวงจาก จ.สุราษฎรธ์านี จ.พทัลุง 
อ.หาดใหญ่ อ.สะเดา จ.สงขลา อ.โคกโพธิ ์จ.ปัตตานี อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธวิาส 
 

จากการปลดปล่อยครัง้ที่สอง ไม่พบว่ามกีารตัง้รกรากของด้วง P. undulata ที่เด่นชดั ยกเว้นที่
บรเิวณวดัดอยแมปั่ง๋ อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม่ 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
ภาพด้วงที่คล้ายกับด้วง P. undulata มาก ถ่ายจากพื้นที่ใกล้ จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2017 ซึ่ง         
Mr. David Kolh จ าแนกชื่อได้ว่าเป็น P. undulata และยนืยนัโดย Mr. Matthew จากขอ้มูลหลงัการปลดปล่อย 
P. undulata เมื่อค.ศ. 2005 เป็นเวลา 12 ปี อย่างน้อยท าให้เราอาจที่จะสรุปได้ว่า P. undulata สามารถตัง้
รกรากไดใ้นประเทศไทย แต่อาจไมม่ปีระสทิธภิาพในการควบคุมตน้นางแยม้ทีเ่ด่นชดัเท่าใดนกั  
 

การด าเนินการในประเทศไทยและประเทศเวยีดนามน าไปสู่การสรปุไดว้่าดว้งนางแยม้ P. undulata 
เป็นตวัเลอืกทีด่ทีีสุ่ด ทีส่ามารถน าไปใชค้วบคุมต้นนางแยม้ทีเ่ป็นวชัพชืต่างถิน่ที่รุกรานชนิดหนึ่งโดยชวีวธิ ีใน
ประเทศที่เป็นเกาะในคาบสมุทรแปซิฟิกตะวนัตกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในฟิจ ิอเมรกิันซามวั ซามวั
ตะวนัตก และนีอูเอ ไดเ้ป็นอยา่งด ี
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8.4 ผกากรอง (Lantana, Lantana camara) 
 

แต่ก่อน ผกากรอง (Lantana camara) (ภาพที่ 8.13) ถูกจดัอยู่ในวงศ์ Verbenaceae ซึ่งเป็นพืช
วงศ์เดยีวกบัไมส้กั (Tectona grandis) ต่อมามกีารแยกออกให้มาอยู่ในวงศ์ Lamiaceae หรอิ Labiatae ซึง่เป็น
วงศ์เดยีวกบันางแยม้ (Clerodendrum chinense) และนิยมใช้ชื่อวงศ์เป็น Lamiaceae มากกว่า Labiatae ใน
ประเทศไทย เตม็ สมตินินัทน์ (2544) รายงานว่ามพีชืในสกุล Lantana รวม 4 ชนิดคอื L. camara (= L. aculata) 
(ผกากรอง) L. salvifolia (ผกากรอง) L. sellowiana (ผกากรองเลื้อย) และ L. trifolia (= L. indica) (ผกากรอง) 
และทัง้หมดเป็นพชืต่างถิน่ (exotic plant) ส่วน Waterhouse & Norris (1987) รายงานว่าในออสเตรเลยีมพีชืใน
สกุล Lantana รวม 29 ชนิด ไม่รวมชนิดที่เป็นไม้ประดบั ที่ปรบัตวัเป็นวชัพชื และ GISD (2019) รายงานว่า
ผกากรองมสีายพนัธุ ์(cultivar หรอื variety) มากกว่า 650 สายพนัธุท์ ัว่โลก 
 

ผกากรอง มถีิน่ก าเนิดอยูใ่นอเมรกิากลางและเขตรอ้นของอเมรกิาใต ้มกีารเพาะปลกูเป็นไมป้ระดบั
และแพร่กระจายเป็นวชัพชืต่างถิน่ทีรุ่กรานในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกมากกว่า 50 ประเทศ Ghisalberti (2000) 
รายงานว่ามกีารน าผกากรองจากบราซลิเขา้ไปในยุโรปในช่วงปลายทศวรรษ 1600s โดยนกัส ารวจชาวดตัช ์และ
มกีารเพาะปลูกเป็นไม้ประดับกันอย่างกว้างขวาง  และต่อมาแพร่กระจายเข้าไปในเอเชียและหมู่เกาะใน
มหาสมุทรแปซฟิิก (Oceania) และชาวโปรตุเกสน าเข้าไปในแคว้น Goa ซึ่งเป็นอาณานิคมของตนในชายฝัง่
ตะวนัตกของอนิเดยี และมกีารน าเขา้ไปทีเ่มอืงกลักตัตาเมือ่ ค.ศ. 1809 แพรอ่อกไปจนกลายเป็นวชัพชืทีรุ่นแรง 
และนอกจากนัน้ Waterhouse & Norris (1987) รายงานว่ามกีารน าผกากรองเขา้ไปในเกาะตาฮตีเิมือ่ ค.ศ.1843  
เขา้ไปในหมูเ่กาะฮาวายเมือ่ ค.ศ.1858 เขา้ไปในออสเตรเลยีก่อน ค.ศ. 1869 และพบทัว่ไปในฟิจเิมือ่ ค.ศ. 1921 
ฯลฯ  
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ในขณะทีม่กีารควบคุมเพลี้ยหอยนวมฝ้าย Icerya purchasi ซึง่เป็นเพลีย้หอยต่างถิน่และเป็นศตัรู
สม้ทีรุ่นแรงในแคลฟิอรเ์นีย โดยการน าดว้งเต่าตวัห ้า vedalia beetle (Rodolia cardinalis) จากออสเตรเลยีและ
นิวซแีลนด ์เขา้ไปใชค้วบคุมจนไดร้บัการควบคุมทีส่ าเรจ็และไดผ้ลอย่างสมบูรณ์เมือ่ ค.ศ. 1888 (พ.ศ.2431) จน
เป็นทีย่อมรบัและเรยีกว่าเป็น “การควบคุมแมลงศตัรพูชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ” (Classical biological control 
of insect pest) ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา เป็นโครงการแรกของโลก และเช่นเดยีวกนั ในการควบคุมตน้ผกากรองจาก
เมก็ซโิก ทีน่ าเขา้ไปปลกูเป็นไมป้ระดบัในฮาวายตัง้แต่เมื่อ ค.ศ.1858 (พ.ศ. 2401) แลว้แพรก่ระจายออกไปและ
ระบาดเป็นวชัพชืทีร่า้ยแรง โดยมกีารส ารวจน าแมลงทีพ่บว่าลงท าลายต้นผกากรองในเมก็ซโิกรวม 23 ชนิด เขา้
ไปใช้ควบคุมต้นผกากรองในฮาวายโดยชวีวธิีเมื่อ ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) โดยมแีมลง 8 ชนิดที่สามารถตัง้
รกรากไดแ้ละช่วยควบคุมตน้ผกากรองไดใ้นระดบัต่าง ๆ ของการควบคุม (Swezey, 1923:  Perkins & Swezey, 
1924) ถอืได้ว่าเป็น “การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ” (Classical biological control of weed) เป็น
โครงการแรกของโลกเช่นกนั โดยผูร้บัผดิชอบการด าเนินการของทัง้สองโครงการ เป็นบุคคลเดยีวกนัคอื Albert 
Koebele ในขณะทีท่ างานอยูก่บักระทรวงเกษตรสหรฐั  (United State Department of Agriculture - USDA) ใน
แคลฟิอรเ์นีย และ สมาคมชาวไร่อ้อยแห่งฮาวาย (Hawaiian Sugar Planters’ Association - HSPA) ในฮาวาย 
ตามล าดบั (Swezey et al., 1926) ทัง้นี้การควบคุมผกากรองโดยชวีวธิทีี่เริม่ด าเนินการในฮาวายมาตัง้แต่ ค.ศ. 
1902 นัน้ ไดน้ าไปสู่การใชแ้ละการปลดปล่อยแมลงทีเ่ป็นตวักระท าการควบคุมผกากรองโดยชวีวธิมีากกว่า 40 
ชนิด ทัว่โลก จนถงึในปัจจบุนั  
 

ในภาพรวมของการควบคุมตน้ผกากรองโดยชวีวธิ ี Waterhouse & Norris (1987) กล่าวว่า         
การควบคุมผกากรองโดยชวีวธิ ี ทีม่กีารน าแมลงศตัรธูรรมชาตเิขา้ไปปลดปล่อย ไดผ้ลทีม่ปีระโยชน์มาก จนถงึ
ไดผ้ลทีม่นีัยส าคญัในประเทศต่าง ๆ แต่ Thomas & Ellison (2000) กล่าวว่าผลทีไ่ดร้บัเป็นทีน่่าผดิหวงั              
ซึง่ บรรพต ณ ป้อมเพชร (pers. com.) กล่าวว่าการสรปุดงักล่าว เป็น “ความเหน็” ทีไ่มถู่กตอ้งนกั เพราะทัง้     
S.E. Thomas และ Carol C. Ellison แห่ง CABI ยงัไม่มปีระสบการณ์เพยีงพอ ส่วน Carol C. Ellison                  
เป็นนกัโรคพชืไมใ่ช่นกักฏีวทิยาเคยเขา้มาท าวจิยัวทิยานิพนธป์รญิญาเอกดา้นโรคของหญา้โขยง่ (itch grass, 
Rottboellia cochinchinensis) ในประเทศไทย เมือ่พ.ศ. 2533-2535 อยูก่บัศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดย      
ชวีนิทรยีแ์ห่งชาตมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  
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1924) ถอืได้ว่าเป็น “การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ” (Classical biological control of weed) เป็น
โครงการแรกของโลกเช่นกนั โดยผูร้บัผดิชอบการด าเนินการของทัง้สองโครงการ เป็นบุคคลเดยีวกนัคอื Albert 
Koebele ในขณะทีท่ างานอยูก่บักระทรวงเกษตรสหรฐั  (United State Department of Agriculture - USDA) ใน
แคลฟิอรเ์นีย และ สมาคมชาวไร่อ้อยแห่งฮาวาย (Hawaiian Sugar Planters’ Association - HSPA) ในฮาวาย 
ตามล าดบั (Swezey et al., 1926) ทัง้นี้การควบคุมผกากรองโดยชวีวธิทีี่เริม่ด าเนินการในฮาวายมาตัง้แต่ ค.ศ. 
1902 นัน้ ไดน้ าไปสู่การใชแ้ละการปลดปล่อยแมลงทีเ่ป็นตวักระท าการควบคุมผกากรองโดยชวีวธิมีากกว่า 40 
ชนิด ทัว่โลก จนถงึในปัจจบุนั  
 

ในภาพรวมของการควบคุมตน้ผกากรองโดยชวีวธิ ี Waterhouse & Norris (1987) กล่าวว่า         
การควบคุมผกากรองโดยชวีวธิ ี ทีม่กีารน าแมลงศตัรธูรรมชาตเิขา้ไปปลดปล่อย ไดผ้ลทีม่ปีระโยชน์มาก จนถงึ
ไดผ้ลทีม่นีัยส าคญัในประเทศต่าง ๆ แต่ Thomas & Ellison (2000) กล่าวว่าผลทีไ่ดร้บัเป็นทีน่่าผดิหวงั              
ซึง่ บรรพต ณ ป้อมเพชร (pers. com.) กล่าวว่าการสรปุดงักล่าว เป็น “ความเหน็” ทีไ่มถู่กตอ้งนกั เพราะทัง้     
S.E. Thomas และ Carol C. Ellison แห่ง CABI ยงัไม่มปีระสบการณ์เพยีงพอ ส่วน Carol C. Ellison                  
เป็นนกัโรคพชืไมใ่ช่นกักฏีวทิยาเคยเขา้มาท าวจิยัวทิยานิพนธป์รญิญาเอกดา้นโรคของหญา้โขยง่ (itch grass, 
Rottboellia cochinchinensis) ในประเทศไทย เมือ่พ.ศ. 2533-2535 อยูก่บัศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดย      
ชวีนิทรยีแ์ห่งชาตมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  
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ทัง้น้ีในหลายกรณีที่การควบคุมผกากรองโดยชวีวธิี ไม่พบว่าได้รบัความส าเรจ็หรอืล้มเหลวใน
หลายประเทศอาจเป็นเพราะว่าตน้ผกากรองมคีวามหลากหลายทางพนัธุกรรมและทางชวีภาพสงู มสีายพนัธุแ์ละ
ลูกผสม (hybrids) มาก ท าใหเ้ป็นการยากส าหรบัศตัรธูรรมชาตขิองผกากรองชนิดต่าง ๆ ทีจ่ะสามารถควบคุม
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ส่วน Day et al. (2003) กล่าวว่าไมม่แีมลงศตัรธูรรมชาตชินิดใดกต็ามจากแมลงมากกว่า 
40 ชนิดทีน่ ามาใช ้สามารถที่จะควบคุมผกากรองให้หมดไปได ้(total control) แต่แมลงบางชนิดเช่น มวนแก้ว
หรอืมวนปีกใส Teleonemia scrupulosa (Hemiptera: Tingidae) หนอนด้วงชอนใบ Octotoma scabripennis 
และ Uroplata girardi (Coleoptera:  Chrysomelidae)  และ หนอนแมลงวันชอนใบ Ophiomyia lantanae 
(Diptera: Agromyzidae) สามารถใหผ้ลในการควบคุมในระดบัทีส่ าเรจ็เป็นบางส่วน (partial control) ไดใ้นหลาย
ประเทศ 
 

ตัง้แต่มกีารน าแมลงศตัรธูรรมชาตชินิดต่าง ๆ ของผกากรองจากเมก็ซโิก เขา้ไปควบคุมผกากรอง
ในฮาวายตัง้แต่เมื่อ ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) เป็นต้นมา Waterhouse & Norris (1987) จดัท ารายชื่อของแมลง
รวม 35 ชนิด ทีม่กีารปลดปล่อยเพื่อการควบคุมต้นผกากรองโดยชวีวธิ ีต่อมา Julien & Griffiths (1998) บนัทกึ
ว่ามกีารน าเขา้แมลงศตัรธูรรมชาตเิพื่อควบคุมผกากรองรวมกนัมากกว่า 35 ชนิด จากแถบตอนใต้ของอเมรกิา
เหนือ อเมรกิากลางและอเมรกิาใต้ เขา้ไปใชใ้นหลายประเทศ ทัง้ในแอฟรกิา เอเชยี ออสเตรเลยี และประเทศที่
เป็นเกาะในคาบสมุทรแปซฟิิก และแมลงหลายชนิดมกีารน าไปใชม้ากในหลายประเทศ เช่น แมลงวนัหนอนชอน
ใบ Calycomyza lantanae (Diptera: Agromyzidae) จากตรนิิแดด เทกซสั และฟลอรดิา หนอนด้วงชอนใบ         
O.  scabripennis จากเม็กซิโก หนอนชอนใบ O.  lantanae จากเม็กซิโก หนอนผีเสื้อม้วนใบ Salbia 
haemorrhoidalis (Lepidoptera: Crambidae) จากฟลอรดิาและควิบา มวนแก้วหรอืมวนปีกใส T. scrupulosa 
จากเมก็ซโิก และ หนอนด้วงชอนใบ U. girardi จากอาร์เจนตินา บราซลิ และปารากวยั ทัง้นี้ แมลงที่มกีาร
น าไปใชม้ากทีสุ่ดในหลายประเทศคอื มวนแก้ว T. scrupulosa และ หนอนดว้งชอนใบ U. girardi  โดยประเทศ
ไทยได้น าแมลงทัง้สองชนิดนี้เข้ามาใช้ในประเทศไทยด้วยตัง้แต่เมื่อค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) และในปัจจุบนั
พบว่าสามารถตัง้รกรากได้ และท้ายสุด Winston et al. (2014) ได้ปรบัปรุง แก้ไขและเพิม่เตมิรายละเอียดใน 
Julien & Griffiths (1998) ซึง่เป็นการพมิพค์รัง้ที ่4 ใหท้นัสมยัมากขึน้ เป็นการพมิพค์รัง้ที่ 5 รวมทัง้รายละเอยีด
ใน Day et al. (2003) ของแมลงศตัรธูรรมชาตริวม 40 ชนิด ทีม่กีารน ามาใชใ้นการควบคุมผากรองโดยชวีวธิ ี8       
ชนิดทีม่กีารน าเขา้แต่ไม่มกีารปลดปล่อย และไร แมลง และเชือ้ราทีอ่ยู่ในการพจิารณาที่จะน าไปปลดปล่อยใน
ภาคสนามอกี 7 ชนิด 
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ในประเทศไทย กมลวรรณ กฤตสมัพนัธ ์จากมหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบุร ีและคณะใน 
Kritasampan et al. (2016) ท าการศกึษาดา้นความหลากหลายชองสตัวข์าปลอ้ง (arthropod) ทีพ่บบนดอกและ
ช่อดอกของตน้ผกากรองใน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุร ี ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน 2556 ถงึเดอืนตุลาคม 2557 
รายงานว่ามสีตัวข์าปลอ้งรวม 27 กลุ่ม ทีม่าเยอืนหรอืมชีวีติอยูบ่นดอกหรอืช่อดอกของตน้ผกากรอง ผึง้และผเีสือ้
เป็นกลุ่มทีม่กีารมาเยอืนสงูสุด คดิเป็นรอ้ยละ 32 และ 28 ตามล าดบั ในขณะทีม่วนแกว้มกีารเยอืนดอกบ่อยครัง้
ทีสุ่ดและในแต่ละครัง้นานทีสุ่ดดว้ย ในช่อดอกจะพบเพลีย้ไฟและไรบ่อยครัง้ทีสุ่ด กบัพบประชากรของเพลีย้ไฟ
เป็นจ านวนมากตลอดปี ซึง่จะสงูขึน้ในช่วงแลง้ในเดอืนพฤศจกิายนถงึเดอืนตุลาคม ทัง้นี้ ผึง้ ผเีสือ้และเพลีย้ไฟ 
เป็นตวัผสมเกสรทีม่ศีกัยภาพ และสรปุว่ากลุ่มทีเ่ป็นพวกแมลงกนิพชืทัง้หมดทีพ่บ เช่น มวนและไรชนิดต่าง ๆ มี
ศกัยภาพทีจ่ะเป็นตวัควบคุมผกากรองโดยชวีวธิเีพิม่เตมิจากแมลง 40 ชนิด ทีร่ายงานโดย Day et al. (2003) 
และในการศกึษาครัง้นี้ ไม่พบแมลงในกลุ่มดว้งและแมลงวนั ทีม่กีารน ามาใชใ้นการควบคุมผกากรอง ตาม
รายงานของ Day et al. (2003) และ Napompeth (2004) เพราะแมลงเหล่านัน้ลงท าลายส่วนอื่นของตน้ผกากรอง 
และไมม่ปีฏกิริยิารว่ม (interaction) กบัดอกหรอืช่อดอกของตน้ผกากรองเท่าใดนกั 

 
การควบคมุต้นผกากรองโดยชีววิธีในประเทศไทย 
 

โครงการการควบคุมต้นผกากรองโดยชวีวธิใีนประเทศไทย เรยีกได้ว่าเป็น 1) โครงการที่เกดิขึน้
โดยบงัเอญิ (Accidental project) ทีไ่ม่มกีารน าแมลงศตัรธูรรมชาตเิขา้มาในประเทศ และ 2) โครงการทีเ่กดิขึน้
ตามมาจากเหตุการณ์ (Incidental project)  หรอื เป็นโครงการแบบ “ฉันดว้ยคน” (Me-too project) ทีม่กีารน า
แมลงศตัรูธรรมชาติเข้ามาจากต่างประเทศ ทัง้นี้ เพราะว่าจากการประเมนิ พบว่าต้นผกากรองไม่ถือว่าเป็น
วชัพชืที่มคีวามส าคญัและมผีลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในประเทศไทยมากนัก ไม่ว่าจะเป็นในระบบ
นิเวศใดกต็าม ทัง้มกีารปลกูเป็นไมป้ระดบัมากกว่า 100 สายพนัธุ ์ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(Conflict of interest) ได ้
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ทัง้นี้ในหลายกรณีที่การควบคุมผกากรองโดยชวีวธิี ไม่พบว่าได้รบัความส าเรจ็หรอืล้มเหลวใน
หลายประเทศอาจเป็นเพราะว่าตน้ผกากรองมคีวามหลากหลายทางพนัธุกรรมและทางชวีภาพสงู มสีายพนัธุแ์ละ
ลูกผสม (hybrids) มาก ท าใหเ้ป็นการยากส าหรบัศตัรธูรรมชาตขิองผกากรองชนิดต่าง ๆ ทีจ่ะสามารถควบคุม
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ส่วน Day et al. (2003) กล่าวว่าไมม่แีมลงศตัรธูรรมชาตชินิดใดกต็ามจากแมลงมากกว่า 
40 ชนิดทีน่ ามาใช ้สามารถที่จะควบคุมผกากรองให้หมดไปได ้(total control) แต่แมลงบางชนิดเช่น มวนแก้ว
หรอืมวนปีกใส Teleonemia scrupulosa (Hemiptera: Tingidae) หนอนด้วงชอนใบ Octotoma scabripennis 
และ Uroplata girardi (Coleoptera:  Chrysomelidae)  และ หนอนแมลงวันชอนใบ Ophiomyia lantanae 
(Diptera: Agromyzidae) สามารถใหผ้ลในการควบคุมในระดบัทีส่ าเรจ็เป็นบางส่วน (partial control) ไดใ้นหลาย
ประเทศ 
 

ตัง้แต่มกีารน าแมลงศตัรธูรรมชาตชินิดต่าง ๆ ของผกากรองจากเมก็ซโิก เขา้ไปควบคุมผกากรอง
ในฮาวายตัง้แต่เมื่อ ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) เป็นต้นมา Waterhouse & Norris (1987) จดัท ารายชื่อของแมลง
รวม 35 ชนิด ทีม่กีารปลดปล่อยเพื่อการควบคุมต้นผกากรองโดยชวีวธิ ีต่อมา Julien & Griffiths (1998) บนัทกึ
ว่ามกีารน าเขา้แมลงศตัรธูรรมชาตเิพื่อควบคุมผกากรองรวมกนัมากกว่า 35 ชนิด จากแถบตอนใต้ของอเมรกิา
เหนือ อเมรกิากลางและอเมรกิาใต้ เขา้ไปใชใ้นหลายประเทศ ทัง้ในแอฟรกิา เอเชยี ออสเตรเลยี และประเทศที่
เป็นเกาะในคาบสมุทรแปซฟิิก และแมลงหลายชนิดมกีารน าไปใชม้ากในหลายประเทศ เช่น แมลงวนัหนอนชอน
ใบ Calycomyza lantanae (Diptera: Agromyzidae) จากตรนิิแดด เทกซสั และฟลอรดิา หนอนด้วงชอนใบ         
O.  scabripennis จากเม็กซิโก หนอนชอนใบ O.  lantanae จากเม็กซิโก หนอนผีเสื้อม้วนใบ Salbia 
haemorrhoidalis (Lepidoptera: Crambidae) จากฟลอรดิาและควิบา มวนแก้วหรอืมวนปีกใส T. scrupulosa 
จากเมก็ซโิก และ หนอนด้วงชอนใบ U. girardi จากอาร์เจนตินา บราซลิ และปารากวยั ทัง้นี้ แมลงที่มกีาร
น าไปใชม้ากทีสุ่ดในหลายประเทศคอื มวนแก้ว T. scrupulosa และ หนอนดว้งชอนใบ U. girardi  โดยประเทศ
ไทยได้น าแมลงทัง้สองชนิดนี้เข้ามาใช้ในประเทศไทยด้วยตัง้แต่เมื่อค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) และในปัจจุบนั
พบว่าสามารถตัง้รกรากได้ และท้ายสุด Winston et al. (2014) ได้ปรบัปรุง แก้ไขและเพิม่เตมิรายละเอียดใน 
Julien & Griffiths (1998) ซึง่เป็นการพมิพค์รัง้ที ่4 ใหท้นัสมยัมากขึน้ เป็นการพมิพค์รัง้ที่ 5 รวมทัง้รายละเอยีด
ใน Day et al. (2003) ของแมลงศตัรธูรรมชาตริวม 40 ชนิด ทีม่กีารน ามาใชใ้นการควบคุมผากรองโดยชวีวธิ ี8       
ชนิดทีม่กีารน าเขา้แต่ไม่มกีารปลดปล่อย และไร แมลง และเชือ้ราทีอ่ยู่ในการพจิารณาที่จะน าไปปลดปล่อยใน
ภาคสนามอกี 7 ชนิด 

 
 
 
 
 

 

321 
 

 

ในประเทศไทย กมลวรรณ กฤตสมัพนัธ ์จากมหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบุร ีและคณะใน 
Kritasampan et al. (2016) ท าการศกึษาดา้นความหลากหลายชองสตัวข์าปลอ้ง (arthropod) ทีพ่บบนดอกและ
ช่อดอกของตน้ผกากรองใน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุร ี ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน 2556 ถงึเดอืนตุลาคม 2557 
รายงานว่ามสีตัวข์าปลอ้งรวม 27 กลุ่ม ทีม่าเยอืนหรอืมชีวีติอยูบ่นดอกหรอืช่อดอกของตน้ผกากรอง ผึง้และผเีสือ้
เป็นกลุ่มทีม่กีารมาเยอืนสงูสุด คดิเป็นรอ้ยละ 32 และ 28 ตามล าดบั ในขณะทีม่วนแกว้มกีารเยอืนดอกบ่อยครัง้
ทีสุ่ดและในแต่ละครัง้นานทีสุ่ดดว้ย ในช่อดอกจะพบเพลีย้ไฟและไรบ่อยครัง้ทีสุ่ด กบัพบประชากรของเพลีย้ไฟ
เป็นจ านวนมากตลอดปี ซึง่จะสงูขึน้ในช่วงแลง้ในเดอืนพฤศจกิายนถงึเดอืนตุลาคม ทัง้นี้ ผึง้ ผเีสือ้และเพลีย้ไฟ 
เป็นตวัผสมเกสรทีม่ศีกัยภาพ และสรปุว่ากลุ่มทีเ่ป็นพวกแมลงกนิพชืทัง้หมดทีพ่บ เช่น มวนและไรชนิดต่าง ๆ มี
ศกัยภาพทีจ่ะเป็นตวัควบคุมผกากรองโดยชวีวธิเีพิม่เตมิจากแมลง 40 ชนิด ทีร่ายงานโดย Day et al. (2003) 
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และไมม่ปีฏกิริยิารว่ม (interaction) กบัดอกหรอืช่อดอกของตน้ผกากรองเท่าใดนกั 

 
การควบคมุต้นผกากรองโดยชีววิธีในประเทศไทย 
 

โครงการการควบคุมต้นผกากรองโดยชวีวธิใีนประเทศไทย เรยีกได้ว่าเป็น 1) โครงการที่เกดิขึน้
โดยบงัเอญิ (Accidental project) ทีไ่ม่มกีารน าแมลงศตัรธูรรมชาตเิขา้มาในประเทศ และ 2) โครงการทีเ่กดิขึน้
ตามมาจากเหตุการณ์ (Incidental project)  หรอื เป็นโครงการแบบ “ฉันดว้ยคน” (Me-too project) ทีม่กีารน า
แมลงศตัรูธรรมชาติเข้ามาจากต่างประเทศ ทัง้นี้ เพราะว่าจากการประเมนิ พบว่าต้นผกากรองไม่ถือว่าเป็น
วชัพชืทีม่คีวามส าคญัและมผีลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในประเทศไทยมากนัก ไม่ว่าจะเป็นในระบบ
นิเวศใดกต็าม ทัง้มกีารปลกูเป็นไมป้ระดบัมากกว่า 100 สายพนัธุ ์ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(Conflict of interest) ได ้
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8.4.1 โครงการท่ีเกิดขึ้นโดยบงัเอิญ (Accidental project) 
 

มกีารพบแมลงวนัหนอนชอนใบต้นผกากรอง lantana leafminer, Calycomyza lantanae (ภาพที่ 
8.14) ลงท าลายใบของต้นผกากรอง ที่ปลูกเป็นไม้ประดบับนเกาะกลางถนนสลีม ในกรุงเทพฯ เมื่อกลาง        
พ.ศ. 2528 เป็นครัง้แรก โดยไม่เคยมกีารน าเขา้มาโดยตรง และในปัจจุบนัพบว่าลงท าลายผกากรองทีส่ายพนัธุ์
เป็นไมป้ระดบั มากกว่าสายพนัธุท์ีเ่ป็นวชัพชื และพบแบบประปรายอยูท่ ัว่ประเทศ  
 

แมลงวนัหนอนชอนใบ C. lantanae มถีิน่ก าเนิดอยู่ในตรนิิแดด เทกซสัและฟลอรดิา มกีารน าจาก
ตรนิิแดดน าเขา้ไปในออสเตรเลยีเมื่อ พ.ศ. 2517 และแอฟรกิาใต้เมื่อ พ.ศ. 2525 และจากเทกซสัและฟลอรดิา 
เขา้ไปในแอฟรกิาใตเ้มือ่ พ.ศ. 2532 และพบว่าแพรก่ระจายตามธรรมชาต ิโดยไมม่กีารน าเขา้ไปปลดปล่อย จาก
ออสเตรเลยีเขา้ไปในปาปัวนิวกนิี อนิโดนีเซยี สงิคโปร ์และมาเลเซยีหลงั พ.ศ. 2520 เขา้ไปในฟิลปิปินส์เมื่อ 
พ.ศ. 2525 และประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2528 มกีารน าเข้าไปในแอฟรกิาใต้เมื่อ พ.ศ. 2525 และเช่นเดยีวกนั 
พบว่ามกีารแพร่กระจายจากแอฟรกิาใต้ เข้าไปในแทนซาเนียและยกูนัดาเมื่อ พ.ศ. 2540 และไม่พบว่าใหผ้ลใน
การควบคุมตน้ผกากรอง ทีม่นียัส าคญัในทุกประเทศ รวมทัง้ประเทศไทยดว้ย 

 

 
 

ภาพท่ี 8.14 แมลงวนัหนอนชอนใบตน้ผกากรอง  lantana leafminer, Calycomyza lantanae 
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8.4.2 โครงการท่ีเกิดขึ้นตามมาจากเหตุการณ์ (Incidental project)  
 

โครงการควบคุมต้นผกากรองโดยชวีวธิ ีเป็นโครงการทีเ่กดิขึน้ตามมาจากเหตุการณ์ (Incidental 
project) หรอื เป็นโครงการแบบ “ฉันด้วยคน” (Me-too project) ไม่เป็นโครงการที่มเีป้าหมายหลกัในประเทศ
ไทย แต่เพราะว่าเป็นโครงการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิทีีเ่ป็นโครงการแรกของโลกมาตัง้แต่ พ.ศ. 2445 ในฮาวาย 
และมกีารด าเนินงานในหลายประเทศ ทัง้ให้ผลในการควบคุมในระดบัที่แตกต่างกันไปทางภูมศิาสตร์ จงึ
เหน็สมควรว่าน่าที่จะมกีารด าเนินการโครงการนี้ด้วยในประเทศไทยเป็นโครงการแบบ “ฉันด้วยคน” (me-too 
project) (บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers. com.) โดย ในโครงการนี้ มกีารน าแมลงศตัรธูรรมชาตจิากต่างประเทศ
เขา้มาในประเทศไทย 2 ชนิด คอื  

 
1. มวนแกว้หรอืมวนปีกใสต้นผกากรอง lantana lace bug, Teleonemia scrupulosa 

(Hemiptera: Tingidae)  
2. ดว้งหนอนชอนใบตน้ผกากรอง lantana leaf-mining beetle, Uroplata Girardi       

(Coleoptera: Chrysomelidae) 
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8.4.1 โครงการท่ีเกิดขึ้นโดยบงัเอิญ (Accidental project) 
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ออสเตรเลยีเขา้ไปในปาปัวนิวกนิี อนิโดนีเซยี สงิคโปร ์และมาเลเซยีหลงั พ.ศ. 2520 เขา้ไปในฟิลปิปินส์เมื่อ 
พ.ศ. 2525 และประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2528 มกีารน าเข้าไปในแอฟรกิาใต้เมื่อ พ.ศ. 2525 และเช่นเดยีวกนั 
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ภาพท่ี 8.14 แมลงวนัหนอนชอนใบตน้ผกากรอง  lantana leafminer, Calycomyza lantanae 
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8.4.2 โครงการท่ีเกิดขึ้นตามมาจากเหตุการณ์ (Incidental project)  
 

โครงการควบคุมต้นผกากรองโดยชวีวธิ ีเป็นโครงการทีเ่กดิขึน้ตามมาจากเหตุการณ์ (Incidental 
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1. มวนแกว้หรอืมวนปีกใสต้นผกากรอง lantana lace bug, Teleonemia scrupulosa 

(Hemiptera: Tingidae)  
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8.4.2.1 มวนแก้วหรือมวนปีกใสต้นผกากรอง (Lantana lace bug, Teleonemia scrupulosa) 
 

มวนแก้ว Teleonemia scrupulosa (ภาพที่ 8.15) เป็นแมลงชนิดหนึ่ง ที่มกีารน าเขา้ไปใช้ควบคุม
ต้นผกากรองมากทีสุ่ดทัว่โลก T. scrupulosa มถีิน่ก าเนิดดัง้เดมิอยู่ในเมก็ซโิก น าเขา้ไปใชใ้นฮาวายตัง้แต่เมื่อ 
พ.ศ. 2445 แลว้น าเขา้ไปใชใ้นประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ทัง้ในแอฟรกิา เอเชยี ออสเตรเลยี และ ประเทศทีเ่ป็นเกาะ
ต่าง ๆ ในคาบสมทุรแปซฟิิก น าไปสู่การควบคุมตน้ผกากรองทีใ่หผ้ลดแีละมนีัยส าคญัสงูในหลายประเทศ  
 

ประเทศไทยน ามวน T. scrupulosa เข้ามาจากเม็กซโิกผ่านฮาวายเมื่อ พ.ศ. 2528 และท าการ
ปลดปล่อยครัง้แรกบนอุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ ในปีเดยีวกนั ในการตดิตามเบือ้งต้น พบว่าสามารถตัง้รกรากได้
ด ีและไม่พบอกี จนกระทัง่เมื่อ พ.ศ. 2561 พบว่าสามารถตัง้รกรากได้ประปรายในหลายพื้นที่ (Michael Day, 
pers. com.) แต่ในการตดิตามต่อมา ยงัไมพ่บว่าใหผ้ลในการควบคุมตน้ผกากรองทีพ่อจะมนีัยส าคญัเท่าไรนกั 

 

 
 

ภาพท่ี 8.15 มวนแกว้หรอืมวนปีกใสตน้ผกากรอง lantana lace bug, Teleonemia scrupulosa         
(แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Wikipedia, The Free Encyclopedia) 
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8.4.2.2 ด้วงหนอนชอนใบต้นผกากรอง (Lantana leaf-mining beetle, Uroplata girardi) 
 

ด้วงหนอนชอนใบ Uroplata girardi (ภาพที่ 8.16) เป็นแมลงอีกชนิดหนึ่ง ที่มกีารน าเข้าไปใช้
ควบคุมตน้ผกากรองมากทีสุ่ดทัว่โลกชนิดหนึ่ง U. girardi มถีิน่ก าเนิดดัง้เดมิอยูใ่นบราซลิ มกีารน าเขา้ไปใชเ้ป็น
ครัง้แรกในฮาวายตัง้แต่เมื่อ พ.ศ. 2504 ในฮาวาย แลว้น าเขา้ไปใชใ้นประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ทัง้ในออสเตรเลยี 
แอฟรกิาใต ้อนิเดยี ฟิลปิปินส ์เกาะกวม และ ประเทศทีเ่ป็นเกาะต่าง ๆ ในคาบสมุทรแปซฟิิก แมแ้ต่การน าจาก
ฮาวายเขา้ไปใชใ้นตรนิิแดด น าไปสู่การควบคุมต้นผกากรองทีใ่หผ้ลเป็นที่น่าพอใจ และมนีัยส าคัญสูงในหลาย
ประเทศ 

 
ภาพท่ี 8.16 ดว้งหนอนชอนใบตน้ผกากรอง lantana leaf-mining beetle, Uroplata Girardi              

(แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Wikipedia, The Free Encyclopedia) 

 
ประเทศไทยน าด้วง U. girardi เข้ามาจากบราซิล ผ่านฮาวาย และออสเตรเลียเมื่อวันที่ 10 

มถุินายน พ.ศ. 2528 และท าการปลดปล่อยครัง้แรกบนอุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ ในปีเดยีวกนั เช่นเดยีวกบัมวน 
T. scrupulosa ในการติดตามเบื้องต้น พบว่าไม่สามารถตัง้รกรากได้ และจนกระทัง่เมื่อ พ.ศ. 2561 พบว่า
สามารถตัง้รกรากไดป้ระปรายในหลายพื้นที ่ (Michael Day, pers. com.) แต่ในการตดิตามต่อมา ยงัไม่พบการ
ตัง้รกรากเช่นเดมิ   
 

ในภาพรวม อาจกล่าวได้ว่าโครงการควบคุมต้นผกากรองโดยชวีวธิใีนประเทศไทย ถอืได้ว่าเป็น
โครงการแบบ “ฉนัดว้ยคน” ทีแ่ทจ้รงิ เพราะตน้ผกากรองไมถ่อืว่าเป็นวชัพชืต่างถิน่ทีร่กุรานทีร่นุแรงนกั และการ
ด าเนินงานไม่คาดว่าจะประสบความส าเรจ็ หรอืใหผ้ลในการควบคุมแต่อย่างใด หรอืเท่าที่ควร เช่นเดยีวกบัใน
อกีหลายประเทศ 
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8.4.2.1 มวนแก้วหรือมวนปีกใสต้นผกากรอง (Lantana lace bug, Teleonemia scrupulosa) 
 

มวนแก้ว Teleonemia scrupulosa (ภาพที่ 8.15) เป็นแมลงชนิดหนึ่ง ที่มกีารน าเขา้ไปใช้ควบคุม
ต้นผกากรองมากทีสุ่ดทัว่โลก T. scrupulosa มถีิน่ก าเนิดดัง้เดมิอยู่ในเมก็ซโิก น าเขา้ไปใชใ้นฮาวายตัง้แต่เมื่อ 
พ.ศ. 2445 แลว้น าเขา้ไปใชใ้นประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ทัง้ในแอฟรกิา เอเชยี ออสเตรเลยี และ ประเทศทีเ่ป็นเกาะ
ต่าง ๆ ในคาบสมทุรแปซฟิิก น าไปสู่การควบคุมตน้ผกากรองทีใ่หผ้ลดแีละมนีัยส าคญัสงูในหลายประเทศ  
 

ประเทศไทยน ามวน T. scrupulosa เข้ามาจากเม็กซโิกผ่านฮาวายเมื่อ พ.ศ. 2528 และท าการ
ปลดปล่อยครัง้แรกบนอุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ ในปีเดยีวกนั ในการตดิตามเบือ้งต้น พบว่าสามารถตัง้รกรากได้
ด ีและไม่พบอกี จนกระทัง่เมื่อ พ.ศ. 2561 พบว่าสามารถตัง้รกรากได้ประปรายในหลายพื้นที่ (Michael Day, 
pers. com.) แต่ในการตดิตามต่อมา ยงัไมพ่บว่าใหผ้ลในการควบคุมตน้ผกากรองทีพ่อจะมนีัยส าคญัเท่าไรนกั 

 

 
 

ภาพท่ี 8.15 มวนแกว้หรอืมวนปีกใสตน้ผกากรอง lantana lace bug, Teleonemia scrupulosa         
(แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Wikipedia, The Free Encyclopedia) 
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8.4.2.2 ด้วงหนอนชอนใบต้นผกากรอง (Lantana leaf-mining beetle, Uroplata girardi) 
 

ด้วงหนอนชอนใบ Uroplata girardi (ภาพที่ 8.16) เป็นแมลงอีกชนิดหนึ่ง ที่มกีารน าเข้าไปใช้
ควบคุมตน้ผกากรองมากทีสุ่ดทัว่โลกชนิดหนึ่ง U. girardi มถีิน่ก าเนิดดัง้เดมิอยูใ่นบราซลิ มกีารน าเขา้ไปใชเ้ป็น
ครัง้แรกในฮาวายตัง้แต่เมื่อ พ.ศ. 2504 ในฮาวาย แลว้น าเขา้ไปใชใ้นประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ทัง้ในออสเตรเลยี 
แอฟรกิาใต ้อนิเดยี ฟิลปิปินส ์เกาะกวม และ ประเทศทีเ่ป็นเกาะต่าง ๆ ในคาบสมุทรแปซฟิิก แมแ้ต่การน าจาก
ฮาวายเขา้ไปใชใ้นตรนิิแดด น าไปสู่การควบคุมต้นผกากรองทีใ่หผ้ลเป็นที่น่าพอใจ และมนีัยส าคัญสูงในหลาย
ประเทศ 

 
ภาพท่ี 8.16 ดว้งหนอนชอนใบตน้ผกากรอง lantana leaf-mining beetle, Uroplata Girardi              

(แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Wikipedia, The Free Encyclopedia) 

 
ประเทศไทยน าด้วง U. girardi เข้ามาจากบราซิล ผ่านฮาวาย และออสเตรเลียเมื่อวันที่ 10 

มถุินายน พ.ศ. 2528 และท าการปลดปล่อยครัง้แรกบนอุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ ในปีเดยีวกนั เช่นเดยีวกบัมวน 
T. scrupulosa ในการติดตามเบื้องต้น พบว่าไม่สามารถตัง้รกรากได้ และจนกระทัง่เมื่อ พ.ศ. 2561 พบว่า
สามารถตัง้รกรากไดป้ระปรายในหลายพื้นที ่ (Michael Day, pers. com.) แต่ในการตดิตามต่อมา ยงัไม่พบการ
ตัง้รกรากเช่นเดมิ   
 

ในภาพรวม อาจกล่าวได้ว่าโครงการควบคุมต้นผกากรองโดยชวีวธิใีนประเทศไทย ถอืได้ว่าเป็น
โครงการแบบ “ฉนัดว้ยคน” ทีแ่ทจ้รงิ เพราะตน้ผกากรองไมถ่อืว่าเป็นวชัพชืต่างถิน่ทีร่กุรานทีร่นุแรงนกั และการ
ด าเนินงานไม่คาดว่าจะประสบความส าเรจ็ หรอืใหผ้ลในการควบคุมแต่อย่างใด หรอืเท่าที่ควร เช่นเดยีวกบัใน
อกีหลายประเทศ 
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8.5 ขี้ไก่ย่าน (Mile-a-minute, bitter vine, Mikania micrantha) 
 

ขีไ้ก่ย่านเป็นพชืในสกุล Mikania เป็นชื่อที่ให้เกียรติแก่นักพฤกษศาสตร์ชาวเช็ค Johann Mikan 
(1784-1814) เป็นพืชในวงศ์เดียวกับทานตะวัน (sunflower, Helianthus annuus, Asteraceae) มีทัง้หมด
มากกว่า 450 ชนิด และชนิดทีเ่ป็นวชัพชืต่างถิน่ทีร่กุรานและรุนแรง พบในแถบเขตรอ้น คอื Mikania micrantha 
(ภาพที ่8.17) ซึง่มชีื่อสามญัคอื mile-a-minute เพราะว่าในระยะทีย่งัเป็นต้นอ่อนสามารถเจรญิเตบิโตไดเ้รว็มาก 
คอื 8.0-9.0 ซม. ในเวลา 24 ชัว่โมง และสามารถเตบิโตคลุมพชืชนิดอื่นได้ รวมทัง้ไมพุ้่ม (shrubs) และต้นไม ้
(trees) ดว้ย ชื่อสามญัอื่น ๆ คอื 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
ยอมรบักนั คอื mile-a-minute และ bitter vine พบไดท้ัว่ไปทัง้ในตวัเมอืง ปกคลุมต้นพชืชนิดอื่น คลุมรัว้ต้นไม ้
รอบทีอ่ยู่อาศยัหรอืสนาม และจะพบในพืน้ทีร่กรา้งว่างเปล่า ในพืน้ทีป่่าทีท่รุดโทรม ป่าชายน ้า สองขา้งรมิถนน 
ในแปลงปลูกพชืและสวนผลไม ้ใน จ.เชยีงใหม่ พบว่ามารถคลุมต้นไมป่้าสองขา้งถนน สวนกลว้ยและสวนล า ใย 
รวมทัง้ต้นไมยราบยักษ์ที่เป็นวัชพืชในที่ว่างเปล่าด้วย ขี้ไก่ย่านสามารถเจริญเติบโตได้ที่ความสูงจาก
ระดบัน ้าทะเลถงึระดบั 2,000 เมตร ชอบพืน้ทีท่ีม่คีวามชืน้สงูและดนิทีม่อีาหารอุดมสมบูรณ์ 

 

 
 

ภาพท่ี 8.17 ขี้ไก่ย่าน Mile-a-minute หรอื bitter vine, Mikania micrantha 
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Mikania spp. มมีากกว่า 430 ชนิด เป็นพชืที่มถีิ่นก าเนิดอยู่ในเขตร้อนของทวปีอเมรกิา (Holm       
et al., 1977, 1997) และชนิดที่พบทัว่ไปคอื M. micrantha, M. cordata และ M. scandens ซึ่งที่ผ่านมามกัจะมี
การจ าแนกชนิดแตกต่างและปะปนกนัไปไมถู่กตอ้ง (Holm et al., 1991)   
 

Holm et al. (1991) ชีแ้จงลกัษณะทางพฤกษศาสตรข์อง Mikania spp. ทัง้สามชนิด และแยกออก
จากกนัว่า M. micrantha มเีขตแพรก่ระจายอยูท่ ัว่ไปในแถบรอ้นของอเมรกิากลาง M. cordata มเีขตแพรก่ระจาย
อยู่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และแอฟรกิา และ M. scandens มเีขตแพร่กระจายอยู่ในแถบตะวนัออกของ
อเมรกิาเหนือ M. micrantha เป็นชนิดทีพ่บในโลกใหม่ (New World) โดยรายงานต่าง ๆ ของการแพร่กระจาย
ในโลกเก่า (Old World) แต่ก่อนว่าเป็น M. cordata หรอื M. scandens รวมทัง้รายงานของ Holm et al. (1977, 
1991) ด้วยนัน้ไม่ถูกต้อง และได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องเมื่อไม่นานมานี้แล้ว ใน CABI Invasive Species 
Compendium เรื่อง Mikania micrantha (bitter vine) ว่าชนิดที่มีการรายงานมาก่อนนัน้ ชนิดที่ถูกต้องคือ           
M. micrantha ส่วนรายงานที่เกี่ยวกบั M. cordata จากแอฟรกิาฝัง่ตะวนัตกนัน้ ถือว่าถูกต้อง ส่วนข้อมูลว่าม ี    
M. micrantha  ในแอฟรกิา ใน EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) Global 
Database และการใช้ EPPO code เป็น MIKMI (Mikania micrantha) นัน้ คงจะไม่ถูกต้อง เพราะยงัไม่มกีาร
ยนืยนัทีแ่น่นอนว่าม ีM. micrantha ทีแ่ทจ้รงิอยูใ่นแอฟรกิา จะมกีแ็ต่เพยีง M. cordata ซึง่เป็นชนิดพืน้เมอืงทีอ่ยู่
ในแอฟรกิาเท่านัน้ ยกเว้นในเกาะมอรเิชยีส นอกชายฝัง่ตะวนัออกของแอฟรกิาในมหาสมุทรอนิเดยี จะเป็น        
M. micrantha ทีแ่ทจ้รงิ 
 

ความสบัสนทางอนุกรมวธิานของพชืในสกุล Mikania ถงึปัจจุบนัคงจะยงัมอียู่ไปอกีนาน เฉพาะที่
พบใน CABI Invasive Species Compendium เพยีงแต่ M. micrantha ชนิดเดยีว มกีารตัง้ชื่อวทิยาศาสตร์ไว้
มากถึง 28 ชื่อ อยู่ในสกุลต่าง ๆ เช่น Eupatorium, Mikania และ Willoughbya ทัง้น้ี ยงัไม่รวมถึงพชืในสกุล 
Mikania ชนิดอื่น ทีม่กีารตัง้ชื่อแลว้อกีมากกว่า 450 ชนิด 
 

มรีายงานต่าง ๆ ว่าพบ M. micrantha ในเอเชยีครัง้แรกเมื่อ ค.ศ. 1884 (พ.ศ. 2447) ทีฮ่่องกงใน 
Hong Kong Zoological and Botanical Gardens พบในประเทศจนีเมื่อ ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2447) ในอนิเดยีเมื่อ 
ค.ศ. 1918 (พ.ศ. 2461) และมกีารน าเขา้ไปในอนิเดยีอกี ในช่วงสงครามโลกครัง้ทีส่อง (พ.ศ. 2482-2488) เพื่อ
ปลูกให้ปกปิดค่ายทหารและสนามบนิในช่วงสงครามโลก และเป็นพชืคลุมดนิในไร่ชา ต่อมาพบในอนิโดนีเซยี
เมือ่ ค.ศ.1910 (พ.ศ. 2453) ในมาเลเซยีในช่วงทศวรรษ 1950s และในไตห้วนัในช่วงทศวรรษ 1970s 
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8.5 ขี้ไก่ย่าน (Mile-a-minute, bitter vine, Mikania micrantha) 
 

ขีไ้ก่ย่านเป็นพชืในสกุล Mikania เป็นชื่อที่ให้เกียรติแก่นักพฤกษศาสตร์ชาวเช็ค Johann Mikan 
(1784-1814) เป็นพืชในวงศ์เดียวกับทานตะวัน (sunflower, Helianthus annuus, Asteraceae) มีทัง้หมด
มากกว่า 450 ชนิด และชนิดทีเ่ป็นวชัพชืต่างถิน่ทีร่กุรานและรุนแรง พบในแถบเขตรอ้น คอื Mikania micrantha 
(ภาพที ่8.17) ซึง่มชีื่อสามญัคอื mile-a-minute เพราะว่าในระยะทีย่งัเป็นต้นอ่อนสามารถเจรญิเตบิโตไดเ้รว็มาก 
คอื 8.0-9.0 ซม. ในเวลา 24 ชัว่โมง และสามารถเตบิโตคลุมพชืชนิดอื่นได้ รวมทัง้ไมพุ้่ม (shrubs) และต้นไม ้
(trees) ดว้ย ชื่อสามญัอื่น ๆ คอื 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
ยอมรบักนั คอื mile-a-minute และ bitter vine พบไดท้ัว่ไปทัง้ในตวัเมอืง ปกคลุมต้นพชืชนิดอื่น คลุมรัว้ต้นไม ้
รอบทีอ่ยู่อาศยัหรอืสนาม และจะพบในพืน้ทีร่กรา้งว่างเปล่า ในพืน้ทีป่่าทีท่รุดโทรม ป่าชายน ้า สองขา้งรมิถนน 
ในแปลงปลูกพชืและสวนผลไม ้ใน จ.เชยีงใหม่ พบว่ามารถคลุมต้นไมป่้าสองขา้งถนน สวนกลว้ยและสวนล า ใย 
รวมทัง้ต้นไมยราบยักษ์ที่เป็นวัชพืชในที่ว่างเปล่าด้วย ขี้ไก่ย่านสามารถเจริญเติบโตได้ที่ความสูงจาก
ระดบัน ้าทะเลถงึระดบั 2,000 เมตร ชอบพืน้ทีท่ีม่คีวามชืน้สงูและดนิทีม่อีาหารอุดมสมบูรณ์ 

 

 
 

ภาพท่ี 8.17 ขี้ไก่ย่าน Mile-a-minute หรอื bitter vine, Mikania micrantha 
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Mikania spp. มมีากกว่า 430 ชนิด เป็นพชืที่มถีิ่นก าเนิดอยู่ในเขตร้อนของทวปีอเมรกิา (Holm       
et al., 1977, 1997) และชนิดที่พบทัว่ไปคอื M. micrantha, M. cordata และ M. scandens ซึ่งที่ผ่านมามกัจะมี
การจ าแนกชนิดแตกต่างและปะปนกนัไปไมถู่กตอ้ง (Holm et al., 1991)   
 

Holm et al. (1991) ชีแ้จงลกัษณะทางพฤกษศาสตรข์อง Mikania spp. ทัง้สามชนิด และแยกออก
จากกนัว่า M. micrantha มเีขตแพรก่ระจายอยูท่ ัว่ไปในแถบรอ้นของอเมรกิากลาง M. cordata มเีขตแพรก่ระจาย
อยู่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และแอฟรกิา และ M. scandens มเีขตแพร่กระจายอยู่ในแถบตะวนัออกของ
อเมรกิาเหนือ M. micrantha เป็นชนิดทีพ่บในโลกใหม่ (New World) โดยรายงานต่าง ๆ ของการแพร่กระจาย
ในโลกเก่า (Old World) แต่ก่อนว่าเป็น M. cordata หรอื M. scandens รวมทัง้รายงานของ Holm et al. (1977, 
1991) ด้วยนัน้ไม่ถูกต้อง และได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องเมื่อไม่นานมานี้แล้ว ใน CABI Invasive Species 
Compendium เรื่อง Mikania micrantha (bitter vine) ว่าชนิดที่มีการรายงานมาก่อนนัน้ ชนิดที่ถูกต้องคือ           
M. micrantha ส่วนรายงานที่เกี่ยวกบั M. cordata จากแอฟรกิาฝัง่ตะวนัตกนัน้ ถือว่าถูกต้อง ส่วนข้อมูลว่าม ี    
M. micrantha  ในแอฟรกิา ใน EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) Global 
Database และการใช้ EPPO code เป็น MIKMI (Mikania micrantha) นัน้ คงจะไม่ถูกต้อง เพราะยงัไม่มกีาร
ยนืยนัทีแ่น่นอนว่าม ีM. micrantha ทีแ่ทจ้รงิอยูใ่นแอฟรกิา จะมกีแ็ต่เพยีง M. cordata ซึง่เป็นชนิดพืน้เมอืงทีอ่ยู่
ในแอฟรกิาเท่านัน้ ยกเว้นในเกาะมอรเิชยีส นอกชายฝัง่ตะวนัออกของแอฟรกิาในมหาสมุทรอนิเดยี จะเป็น        
M. micrantha ทีแ่ทจ้รงิ 
 

ความสบัสนทางอนุกรมวธิานของพชืในสกุล Mikania ถงึปัจจุบนัคงจะยงัมอียู่ไปอกีนาน เฉพาะที่
พบใน CABI Invasive Species Compendium เพยีงแต่ M. micrantha ชนิดเดยีว มกีารตัง้ชื่อวทิยาศาสตร์ไว้
มากถึง 28 ชื่อ อยู่ในสกุลต่าง ๆ เช่น Eupatorium, Mikania และ Willoughbya ทัง้นี้ ยงัไม่รวมถึงพชืในสกุล 
Mikania ชนิดอื่น ทีม่กีารตัง้ชื่อแลว้อกีมากกว่า 450 ชนิด 
 

มรีายงานต่าง ๆ ว่าพบ M. micrantha ในเอเชยีครัง้แรกเมื่อ ค.ศ. 1884 (พ.ศ. 2447) ทีฮ่่องกงใน 
Hong Kong Zoological and Botanical Gardens พบในประเทศจนีเมื่อ ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2447) ในอนิเดยีเมื่อ 
ค.ศ. 1918 (พ.ศ. 2461) และมกีารน าเขา้ไปในอนิเดยีอกี ในช่วงสงครามโลกครัง้ทีส่อง (พ.ศ. 2482-2488) เพื่อ
ปลูกให้ปกปิดค่ายทหารและสนามบนิในช่วงสงครามโลก และเป็นพชืคลุมดนิในไร่ชา ต่อมาพบในอนิโดนีเซยี
เมือ่ ค.ศ.1910 (พ.ศ. 2453) ในมาเลเซยีในช่วงทศวรรษ 1950s และในไตห้วนัในช่วงทศวรรษ 1970s 
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ในประเทศไทย เตม็ สมตินินัทน์ (2544) รายงานว่ามตี้นขีไ้ก่ย่านชนิด M. cordata เป็นไมเ้ถาใน จ.
นราธวิาส และรายงานก่อนหน้านี้เมื่อ พ.ศ. 2523 รายงานว่าพบใน จ.สงขลาดว้ย หากจะอ้างองิถงึรายงานต่าง 
ๆ ที่กล่าวมาแล้ว น่าที่จะเป็นชนิด M. micrantha ด้วยเช่นกนั โดยในอดตีจะพบในภาคใต้ของประเทศในช่วง
ทศวรรษ 1980s ซึ่งน่าที่จะระบาดเข้ามาจากมาเลเซยีซึ่งมกีารน าเข้าไปใช้เป็นพชืคลุมดนิมาตัง้แต่ทศวรรษ 
1950s และไมพ่บในภาคอื่นของประเทศไทย จนกระทัง่ในช่วงประมาณต้นทศวรรษ 1990s เริม่พบในภาคเหนือ
และมกีารระบาดที่รุนแรงมากขึ้น ใน จ.เชยีงราย จ. เชยีงใหม่ และ จ.ล าพูน จะพบการระบาดในที่รกร้างว่าง
เปล่า ขึน้ปกคลุมต้นไมยราบยกัษ์ ปกคลุมสวนล าไย และสวนกลว้ย สองขา้งทางถนนในอุทยานแห่งชาตดิอยสุ
เทพ-ปุย กบัมกีารระบาดทัว่ไปในตวัเมอืงดว้ยเช่นกนั คลุมรัว้ต้นไมแ้ละพรรณไมต่้าง ๆ รมิแม่น ้า ปิง ซึง่น่าที่จะ
เป็นการระบาดเขา้มาจากทางตอนใต้ของประเทศจนี เช่นเดยีวกบัตน้สาบหมา และไมน่่าทีจ่ะเป็นการระบาดเขา้
มาจากภาคใต้ของประเทศ โดยทีข่ณะนี้ยงัไม่พบว่ามขีีไ้ก่ย่านระบาดจากภาคใต้ ภาคตะวนัตก ภาคกลาง และ
ภาคเหนือตอนล่าง (บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers. com.) 
         

ในภาพรวม การควบคุมขี้ไก่ย่านโดยชวีวธิเีริม่ต้นในช่วงปลายทศวรรษ 1970s มกีารส ารวจหา   
ศตัรูธรรมชาตโิดย CABI ในถิน่ก าเนิดในอเมรกิากลางและอเมรกิาใต้ (Cock, 1982) พบศตัรูธรรมชาตหิลกั 9 
ชนิด และ ศัตรูธรรมชาติรองมากกว่า 20 ชนิด ศัตรูธรรมชาติหลัก 9 ชนิด คือ ไรก ามะหยี่ Acalitus sp. 
(Acarina: Eriophyidae) เพลีย้ไฟ Liothrips mikaniae (Thysanoptera: Phloeothripidae) มวนแกว้ Teleonemia 
sp.  (Hemiptera:  Tingidae)  ด้ว 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)   
 

ในการด าเนินงานครัง้นี้ พบว่าเพลีย้ไฟ L. mikaniae (ภาพที ่8.18) ซึง่พบในโคลมัเบยี คอสตารกิา 
ตรนิิแดด เปร ูและ เวเนซุเอลา น่าทีจ่ะมปีระสทิธภิาพสูงสุด หลงัจากการทดสอบความเฉพาะเจาะจงพชือาศยั
รวม 49 ชนิดว่าปลอดภยัแล้ว มกีารน าไปปลดปล่อยในหมู่เกาะโซโลมอน เมื่อค.ศ. 1988 และมาเลเซยีเมื่อ     
ค.ศ. 1990 ซึง่พบว่าไม่สามารถตัง้รกรากไดท้ัง้ในสองประเทศ ส่วนการน าเขา้ไปในปาปัวนิวกนิีเมื่อ ค.ศ. 1989 
พบว่าเพลี้ยไฟทัง้หมดตายก่อนการปลดปล่อย (Cock et al., 2000) ส่วนใน Julien’s catalogue, 4th edition 
(Julien & Griffiths, 1998) เพลีย้ไฟ L. mikaniae เป็นแมลงศตัรธูรรมชาตเิพยีงชนิดเดยีวของขีไ้ก่ย่านเท่านัน้ ที่
มกีารน าเขา้ไปจากตรนิิแดดเพื่อการปลดปล่อยในหมู่เกาะโซโลมอน และมาเลเซยี แต่ไม่สามารถตัง้รกรากได้ 
และต่อมาใน Julien’s catalogue, 5th edition (Winston et al., 2014) มกีารเพิม่เติมว่า ในอินโดนีเซยี มกีาร
ปลดปล่อยหนอนผเีสื้อ Actinote antheas (Lepidoptera: Nymphalidae) จากคอสตารกิาเมื่อ ค.ศ. 1999 ซึ่งตัง้
รกรากได้ปานกลาง และหนอนผเีสื้อ Actinote thalia pyrrha จากบราซลิ ในปีเดยีวกนั ซึ่งมกีารตัง้รกรากและ
แพร่กระจายได้ด ีแต่ไม่มรีายงานว่ามกีารน าหนอนผเีสื้อทัง้สองชนิดเข้าไปที่มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจนีเมื่อ
เดอืนธนัวาคม ค.ศ. 2001 (Han et al., 2003) 
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ภาพท่ี 8.18 เพลีย้ไฟขีไ้ก่ย่าน mikania thrips, Liothrips mikaniae                                                 
(แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Wikipedia, The Free Encyclopedia) 

          
Waterhouse & Norris (1987) และ Waterhouse (1994) ได้รวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวกับศัตรู

ธรรมชาติของขี้ไก่ย่านที่พบและมรีายงานจากทัว่โลก ในช่วงทศวรรษ 1990s มกีารน าหนอนผเีสื้อ Actinote 
thalia anteas และ Actinote thalia pyrrha (Lepidoptera: Nymphalidae) เขา้ไปทดสอบเพื่อการควบคุมสาบเสอื
โดยชวีวธิใีนแอฟรกิาใต ้โดยก่อนหน้านัน้ Cruttwell (1974) มบีนัทกึว่าอนุกรมวธิานของ Actinote spp. ยงัไมล่ง
ตัวจนถึงปัจจุบัน และแยกการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ว่า A. thalia anteas ทีอยู่ในตรินิแดด มีการ
แพร่กระจายอยู่ในเวเนซุเอลา คอสตารกิา เมก็ซโิก ฮอนดูรสั กวัเตมาลา ปานามา และโคลมัเบยี ส่วน Actinote 
thalia pyrrha จ ะพบ ในบร าซิล  ใ น  Espirito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grando do Sul, Rio de 
Janeiro, Santa Catarina และ São Paulo และ ในอารเ์จนตนิา        
 

มกีารน า A. anteas (= A. thalia anteas) จากคอสตารกิาเขา้ไปทดสอบในแอฟรกิาใต้ในทศวรรษ 
1990s แต่ไม่สามารถรกัษาโคโลนี (colony) ได้ระหว่างการทดสอบในเรอืนกักกัน เช่นเดียวกันกับการน า            
A. anteas จากโคลมัเบยีเขา้ไปในอนิโดนีเซยีเมือ่ ค.ศ. 1996 กไ็มส่ามารถรกัษาโคโลนีไวไ้ดเ้ช่นกนั   
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ในประเทศไทย เตม็ สมตินินัทน์ (2544) รายงานว่ามตี้นขีไ้ก่ย่านชนิด M. cordata เป็นไมเ้ถาใน จ.
นราธวิาส และรายงานก่อนหน้านี้เมื่อ พ.ศ. 2523 รายงานว่าพบใน จ.สงขลาดว้ย หากจะอ้างองิถงึรายงานต่าง 
ๆ ที่กล่าวมาแล้ว น่าที่จะเป็นชนิด M. micrantha ด้วยเช่นกนั โดยในอดตีจะพบในภาคใต้ของประเทศในช่วง
ทศวรรษ 1980s ซึ่งน่าที่จะระบาดเข้ามาจากมาเลเซยีซึ่งมกีารน าเข้าไปใช้เป็นพชืคลุมดนิมาตัง้แต่ทศวรรษ 
1950s และไมพ่บในภาคอื่นของประเทศไทย จนกระทัง่ในช่วงประมาณต้นทศวรรษ 1990s เริม่พบในภาคเหนือ
และมกีารระบาดที่รุนแรงมากขึ้น ใน จ.เชยีงราย จ. เชยีงใหม่ และ จ.ล าพูน จะพบการระบาดในที่รกร้างว่าง
เปล่า ขึน้ปกคลุมต้นไมยราบยกัษ์ ปกคลุมสวนล าไย และสวนกลว้ย สองขา้งทางถนนในอุทยานแห่งชาตดิอยสุ
เทพ-ปยุ กบัมกีารระบาดทัว่ไปในตวัเมอืงดว้ยเช่นกนั คลุมรัว้ต้นไมแ้ละพรรณไมต่้าง ๆ รมิแม่น ้า ปิง ซึง่น่าที่จะ
เป็นการระบาดเขา้มาจากทางตอนใต้ของประเทศจนี เช่นเดยีวกบัตน้สาบหมา และไมน่่าทีจ่ะเป็นการระบาดเขา้
มาจากภาคใต้ของประเทศ โดยทีข่ณะนี้ยงัไม่พบว่ามขีีไ้ก่ย่านระบาดจากภาคใต้ ภาคตะวนัตก ภาคกลาง และ
ภาคเหนือตอนล่าง (บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers. com.) 
         

ในภาพรวม การควบคุมขี้ไก่ย่านโดยชวีวธิเีริม่ต้นในช่วงปลายทศวรรษ 1970s มกีารส ารวจหา   
ศตัรูธรรมชาตโิดย CABI ในถิน่ก าเนิดในอเมรกิากลางและอเมรกิาใต้ (Cock, 1982) พบศตัรูธรรมชาตหิลกั 9 
ชนิด และ ศัตรูธรรมชาติรองมากกว่า 20 ชนิด ศัตรูธรรมชาติหลัก 9 ชนิด คือ ไรก ามะหยี่ Acalitus sp. 
(Acarina: Eriophyidae) เพลีย้ไฟ Liothrips mikaniae (Thysanoptera: Phloeothripidae) มวนแกว้ Teleonemia 
sp.  (Hemiptera:  Tingidae)  ด้ว 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)   
 

ในการด าเนินงานครัง้นี้ พบว่าเพลีย้ไฟ L. mikaniae (ภาพที ่8.18) ซึง่พบในโคลมัเบยี คอสตารกิา 
ตรนิิแดด เปร ูและ เวเนซุเอลา น่าทีจ่ะมปีระสทิธภิาพสูงสุด หลงัจากการทดสอบความเฉพาะเจาะจงพชือาศยั
รวม 49 ชนิดว่าปลอดภยัแล้ว มกีารน าไปปลดปล่อยในหมู่เกาะโซโลมอน เมื่อค.ศ. 1988 และมาเลเซยีเมื่อ     
ค.ศ. 1990 ซึง่พบว่าไม่สามารถตัง้รกรากไดท้ัง้ในสองประเทศ ส่วนการน าเขา้ไปในปาปัวนิวกนิีเมื่อ ค.ศ. 1989 
พบว่าเพลี้ยไฟทัง้หมดตายก่อนการปลดปล่อย (Cock et al., 2000) ส่วนใน Julien’s catalogue, 4th edition 
(Julien & Griffiths, 1998) เพลีย้ไฟ L. mikaniae เป็นแมลงศตัรธูรรมชาตเิพยีงชนิดเดยีวของขีไ้ก่ย่านเท่านัน้ ที่
มกีารน าเขา้ไปจากตรนิิแดดเพื่อการปลดปล่อยในหมู่เกาะโซโลมอน และมาเลเซยี แต่ไม่สามารถตัง้รกรากได้ 
และต่อมาใน Julien’s catalogue, 5th edition (Winston et al., 2014) มกีารเพิม่เติมว่า ในอินโดนีเซยี มกีาร
ปลดปล่อยหนอนผเีสื้อ Actinote antheas (Lepidoptera: Nymphalidae) จากคอสตารกิาเมื่อ ค.ศ. 1999 ซึ่งตัง้
รกรากได้ปานกลาง และหนอนผเีสื้อ Actinote thalia pyrrha จากบราซลิ ในปีเดยีวกนั ซึ่งมกีารตัง้รกรากและ
แพร่กระจายได้ด ีแต่ไม่มรีายงานว่ามกีารน าหนอนผเีสื้อทัง้สองชนิดเข้าไปที่มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจนีเมื่อ
เดอืนธนัวาคม ค.ศ. 2001 (Han et al., 2003) 
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ภาพท่ี 8.18 เพลีย้ไฟขีไ้ก่ย่าน mikania thrips, Liothrips mikaniae                                                 
(แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Wikipedia, The Free Encyclopedia) 

          
Waterhouse & Norris (1987) และ Waterhouse (1994) ได้รวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวกับศัตรู

ธรรมชาติของขี้ไก่ย่านที่พบและมรีายงานจากทัว่โลก ในช่วงทศวรรษ 1990s มกีารน าหนอนผเีสื้อ Actinote 
thalia anteas และ Actinote thalia pyrrha (Lepidoptera: Nymphalidae) เขา้ไปทดสอบเพื่อการควบคุมสาบเสอื
โดยชวีวธิใีนแอฟรกิาใต ้โดยก่อนหน้านัน้ Cruttwell (1974) มบีนัทกึว่าอนุกรมวธิานของ Actinote spp. ยงัไมล่ง
ตัวจนถึงปัจจุบัน และแยกการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ว่า A. thalia anteas ทีอยู่ในตรินิแดด มีการ
แพร่กระจายอยู่ในเวเนซุเอลา คอสตารกิา เมก็ซโิก ฮอนดูรสั กวัเตมาลา ปานามา และโคลมัเบยี ส่วน Actinote 
thalia pyrrha จ ะพบ ในบร าซิล  ใ น  Espirito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grando do Sul, Rio de 
Janeiro, Santa Catarina และ São Paulo และ ในอารเ์จนตนิา        
 

มกีารน า A. anteas (= A. thalia anteas) จากคอสตารกิาเขา้ไปทดสอบในแอฟรกิาใต้ในทศวรรษ 
1990s แต่ไม่สามารถรกัษาโคโลนี (colony) ได้ระหว่างการทดสอบในเรอืนกักกัน เช่นเดียวกันกับการน า            
A. anteas จากโคลมัเบยีเขา้ไปในอนิโดนีเซยีเมือ่ ค.ศ. 1996 กไ็มส่ามารถรกัษาโคโลนีไวไ้ดเ้ช่นกนั   
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ในปีเดียวกัน มีการน า A. anteas (= A. thalia anteas) (ภาพที่ 8.19) จากคอสตาริกา และ              
A. thalia pyrrha จากบราซิล เข้าไปทดสอบในแอฟริกาใต้อีก และพบว่านอกจากสาบเสือ  ทัง้ A. anteas           
(= A. thalia anteas) และ A. thalia  pyrrha สามารถลงท าลายขี้ไก่ย่านพื้นเมอืง Mikania carpensis และ M. 
natalensis ดว้ย จงึไม่มกีารปลดปล่อยในแอฟรกิาใต ้แต่จดัส่งโคโลนีต่อใหอ้นิโดนีเซยี เพื่อน าไปใชค้วบคุมขีไ้ก่
ย่าน M. micrantha ซึ่งเป็นปัญหารุนแรงอยู่ในอินโดนีเซีย และพร้อมกันไป A. thalia anteas ที่น าเข้าไปใน
แอฟรกิาใต้นัน้ ชนิดที่ถูกต้องน่าจะเป็น A. anteas และ Julien et al. (2012) รายงานว่า A. anteas สามารถ
ควบคุมขีไ้ก่ยา่นในหลายพืน้ทีต่ ่าในสุมาตราไดด้ ี
 

 
 

ภาพท่ี 8.19 ผเีสือ้ตวัเตม็วยัของ Actinote anteas (แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Wikipedia,                          
The Free Encyclopedia) 

 
Desmier de Chenon et al. (2002a, b) รายงานว่าเมื่อ ค.ศ. 1996 สถาบนั Indonesian Oil Palm 

Research Institute (IOPRI) ที่ Marihat Research Center ในสุมาตราเหนือ ประเทศอนิโดนีเซยี ได้น าหนอน
ผเีสือ้ Actinote anteas จากคอสตารกิา และ A. thalia pyrrha (ภาพที ่8.20) จากบราซลิ ทีแ่อฟรกิาใต้น าเขา้ไป
ทดสอบ แต่ไมไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ลดปล่อยไดใ้นแอฟรกิาใต ้เขา้มาท าการศกึษาและเพาะเลีย้งเพิม่เตมิ เพื่อน าไป
ปลดปล่อยในสุมาตราเหนือ และ หลงัจากการปลดปล่อยแลว้ พบว่าสามารถตัง้รกรากไดใ้นเกาะสุมาตรา ในการ
ปลดปล่อยทัง้ A. thalia pyrrha และ A. anteas บนเกาะสุมาตรา พบว่า A. thalia pyrrha แพร่กระจายได้ดแีละ
กว้างขวาง แต่ A. anteas แพร่กระจายไม่กว้างขวางเท่าใดนัก มกีารน า A. thalia pyrrha เขา้ไปในประเทศจนี
เพื่อควบคุมขีไ้ก่ย่าน M. micrantha แต่พบว่าไม่สามารถตัง้รกรากได ้เช่นเดยีวกันกบัการน าเขา้ไปใชใ้นในฟิจ ิ
และมกีารขออนุญาตน าเขา้ไปทดสอบในปาปัวนิวกนิี เพื่อควบคุมขีไ้ก่ยา่น M. micrantha (Day, 2015) 
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ภาพท่ี 8.20 ผเีสือ้ตวัเตม็วยั กลุ่มไข ่หนอน และดกัแดข้อง Actinote thalia pyrrha (แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก 

Wikipedia, The Free Encyclopedia) 

 

นอกจากเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ขี้ไก่ย่านเป็นวชัพชืต่างถิ่นที่รุกรานในอนุทวปีอนิเดยี ( Indian 
subcontinent) ดว้ย ในศรลีงักา อนิเดยี เนปาล และบงัคลาเทศ ในประเทศจนี ขีไ้ก่ยา่นถอืว่าเป็นวชัพชืต่างถิน่ที ่
รุกรานทีส่ าคญัทางตอนใต้ของประเทศในมณฑลกวางตุ้ง (Guangdong) มณฑลไหหล า (Hainan) ฮ่องกง และ
ไต้หวนั ในรายงานการประชุม International Symposium on Exotic Pests and Their Control ระหว่างวนัที่         
17-20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2002 จดัโดย State Key Laboratory for Biocontrol และ Institute of Entomology, 
Zhongshan (Sun Yat Sen) University ณ เมอืงกว่างโจว (Guangzhou) มณฑลกวางตุง้ (Guangdong) (Zhang 
et al., 2003) มรีายงานที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิารจดัการขี้ไก่ย่านโดยตรงรวม 7 เรื่อง ทางด้านการควบคุมขี้      
ไก่ย่าน มกีารส ารวจศตัรธูรรมชาต ิการน าผเีสือ้ A. thalia pyrrha จากอนิโดนีเซยีเขา้ไปศกึษาและทดสอบ การ
ประเมนิการใช้พชืกาฝาก (parasitic plant) คอืต้นฝอยทอง dodder, Cuscuta camprestris และ C. chinensis 
(Convolvulaceae) (ภาพที่ 8.21) ในภาคสนามรวมไปถึงการปลูกมนัเทศ  sweet potato, Ipomeae batatas 
(Convolvulaceae) ให้แข่งขนัและคลุมเถาขีไ้ก่ย่าน  ตลอดจนการทดสอบการใช้ไรแมงมุมเทยีม false spider 
mite, Brevipalpus phoenicis (Acarina: Tenuipalpidae) ในการควบคุมขีไ้ก่ย่านในประเทศจนี และในขณะนัน้ 
ได้มกีารทาบทามจาก Dr. Liying Li ศาสตราจารย์ทางกฏีวทิยาแห่ง Guangdong Institute of Entomology ใน
การทีจ่ะรว่มมอืกนัด าเนินการวจิยัเพื่อการควบคุมขีไ้ก่ย่านโดยชวีวธิีทัง้ในประเทศจนีและในประเทศไทย  แต่ไม่
มกีารด าเนินการต่อจนทุกวนันี้ (บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers. com.) 

 



330 
 

 

ในปีเดียวกัน มีการน า A. anteas (= A. thalia anteas) (ภาพที่ 8.19) จากคอสตาริกา และ              
A. thalia pyrrha จากบราซิล เข้าไปทดสอบในแอฟริกาใต้อีก และพบว่านอกจากสาบเสือ  ทัง้ A. anteas           
(= A. thalia anteas) และ A. thalia  pyrrha สามารถลงท าลายขี้ไก่ย่านพื้นเมอืง Mikania carpensis และ M. 
natalensis ดว้ย จงึไม่มกีารปลดปล่อยในแอฟรกิาใต ้แต่จดัส่งโคโลนีต่อใหอ้นิโดนีเซยี เพื่อน าไปใชค้วบคุมขีไ้ก่
ย่าน M. micrantha ซึ่งเป็นปัญหารุนแรงอยู่ในอินโดนีเซีย และพร้อมกันไป A. thalia anteas ที่น าเข้าไปใน
แอฟรกิาใต้นัน้ ชนิดที่ถูกต้องน่าจะเป็น A. anteas และ Julien et al. (2012) รายงานว่า A. anteas สามารถ
ควบคุมขีไ้ก่ยา่นในหลายพืน้ทีต่ ่าในสุมาตราไดด้ ี
 

 
 

ภาพท่ี 8.19 ผเีสือ้ตวัเตม็วยัของ Actinote anteas (แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Wikipedia,                          
The Free Encyclopedia) 

 
Desmier de Chenon et al. (2002a, b) รายงานว่าเมื่อ ค.ศ. 1996 สถาบนั Indonesian Oil Palm 

Research Institute (IOPRI) ที่ Marihat Research Center ในสุมาตราเหนือ ประเทศอนิโดนีเซยี ได้น าหนอน
ผเีสือ้ Actinote anteas จากคอสตารกิา และ A. thalia pyrrha (ภาพที ่8.20) จากบราซลิ ทีแ่อฟรกิาใต้น าเขา้ไป
ทดสอบ แต่ไมไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ลดปล่อยไดใ้นแอฟรกิาใต ้เขา้มาท าการศกึษาและเพาะเลีย้งเพิม่เตมิ เพื่อน าไป
ปลดปล่อยในสุมาตราเหนือ และ หลงัจากการปลดปล่อยแลว้ พบว่าสามารถตัง้รกรากไดใ้นเกาะสุมาตรา ในการ
ปลดปล่อยทัง้ A. thalia pyrrha และ A. anteas บนเกาะสุมาตรา พบว่า A. thalia pyrrha แพร่กระจายได้ดแีละ
กว้างขวาง แต่ A. anteas แพร่กระจายไม่กว้างขวางเท่าใดนัก มกีารน า A. thalia pyrrha เขา้ไปในประเทศจนี
เพื่อควบคุมขีไ้ก่ย่าน M. micrantha แต่พบว่าไม่สามารถตัง้รกรากได ้เช่นเดยีวกันกบัการน าเขา้ไปใชใ้นในฟิจ ิ
และมกีารขออนุญาตน าเขา้ไปทดสอบในปาปัวนิวกนิี เพื่อควบคุมขีไ้ก่ยา่น M. micrantha (Day, 2015) 
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ภาพท่ี 8.20 ผเีสือ้ตวัเตม็วยั กลุ่มไข ่หนอน และดกัแดข้อง Actinote thalia pyrrha (แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก 

Wikipedia, The Free Encyclopedia) 

 

นอกจากเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ขี้ไก่ย่านเป็นวชัพชืต่างถิ่นที่รุกรานในอนุทวปีอนิเดยี ( Indian 
subcontinent) ดว้ย ในศรลีงักา อนิเดยี เนปาล และบงัคลาเทศ ในประเทศจนี ขีไ้ก่ยา่นถอืว่าเป็นวชัพชืต่างถิน่ที ่
รุกรานทีส่ าคญัทางตอนใต้ของประเทศในมณฑลกวางตุ้ง (Guangdong) มณฑลไหหล า (Hainan) ฮ่องกง และ
ไต้หวนั ในรายงานการประชุม International Symposium on Exotic Pests and Their Control ระหว่างวนัที่         
17-20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2002 จดัโดย State Key Laboratory for Biocontrol และ Institute of Entomology, 
Zhongshan (Sun Yat Sen) University ณ เมอืงกว่างโจว (Guangzhou) มณฑลกวางตุง้ (Guangdong) (Zhang 
et al., 2003) มรีายงานที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิารจดัการขี้ไก่ย่านโดยตรงรวม 7 เรื่อง ทางด้านการควบคุมขี้      
ไก่ย่าน มกีารส ารวจศตัรธูรรมชาต ิการน าผเีสือ้ A. thalia pyrrha จากอนิโดนีเซยีเขา้ไปศกึษาและทดสอบ การ
ประเมนิการใช้พชืกาฝาก (parasitic plant) คอืต้นฝอยทอง dodder, Cuscuta camprestris และ C. chinensis 
(Convolvulaceae) (ภาพที่ 8.21) ในภาคสนามรวมไปถึงการปลูกมนัเทศ  sweet potato, Ipomeae batatas 
(Convolvulaceae) ให้แข่งขนัและคลุมเถาขีไ้ก่ย่าน  ตลอดจนการทดสอบการใช้ไรแมงมุมเทยีม false spider 
mite, Brevipalpus phoenicis (Acarina: Tenuipalpidae) ในการควบคุมขีไ้ก่ย่านในประเทศจนี และในขณะนัน้ 
ได้มกีารทาบทามจาก Dr. Liying Li ศาสตราจารย์ทางกฏีวทิยาแห่ง Guangdong Institute of Entomology ใน
การทีจ่ะรว่มมอืกนัด าเนินการวจิยัเพื่อการควบคุมขีไ้ก่ย่านโดยชวีวธิีทัง้ในประเทศจนีและในประเทศไทย  แต่ไม่
มกีารด าเนินการต่อจนทุกวนันี้ (บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers. com.) 
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ภาพท่ี 8.21 ตน้ฝอยทอง dodder, Cuscuta camprestris และ C. chinensis 

          
ส่วนโรคที่พบในขี้ไก่ย่าน Lim et al. (1987) รายงานว่าพบเชื้อรา Rhizoctonia solani ลงท าลาย     

ขีไ้ก่ยา่นในมาเลเซยี แต่เชือ้รา R. solani เป็นเชือ้ราสาเหตุของโรคพชืทีส่ าคญั เช่นโรคใบไหม ้(leaf blight) และ
โรคปลายตายแห้ง (dieback) ของทุเรยีน ฯลฯ  นอกจากนัน้ Barreto & Evans (1995) และ Evans & Ellison 
(2005)  รายงานว่า CABI ในการส ารวจขีไ้ก่ย่านในบราซลิ ในช่วงค.ศ. 1988-1989 และ 1996-1999 สามารถ
รวบรวมโรคได ้11 ชนิด และคาดว่าราสนิม  Puccinia spegazzinii (Pucciniaceae) จะเป็นตวัควบคุมทีม่อีนาคต
สูง เพราะมคีวามเฉพาะเจาะจงกบั M. micrantha มกีารน าราสนิม P. spegazzinii ไปปลดปล่อยในแคว้นอสัสมั 
ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของอนิเดยี เมื่อเดอืนตุลาคม ค.ศ. 2005 และเดอืนมนีาคม ค.ศ. 2006 ในรฐั Kerala 
ทางตอนใตข้องอนิเดยี เมือ่เดอืนสงิหาคม ค.ศ. 2006 แต่ไมส่ามารถตัง้รกรากได ้(Ellison & Day (2011) รวมทัง้
การปลดปล่อยในประเทศจนีดว้ยเมื่อค.ศ. 2006 (Fu et al., 2006) แต่พบว่าสามารถตัง้รกรากไดใ้นไตห้วนั จาก
การปลดปล่อยเมือ่ ค.ศ. 2008 (Ellison & Day (2011) 
 
การควบคมุขี้ไก่ย่านโดยชีววิธีในประเทศไทย 
 

การเฝ้าระวัง (surveillance) และการติดตาม (monitoring) การแพร่ระบาดของขี้ไก่ย่าน M. 
micrantha จากมาเลเซยีทีจ่ะเขา้มาในภาคใต้ของประเทศ เริม่มกีารด าเนินการอย่างผวิเผนิ ตัง้แต่กลางทศวรรษ 
1980s บนพื้นฐานว่าขีไ้ก่ย่านที่พบในประเทศไทยเป็นชนิดพืน้เมอืง M. cordata ที่พบทางตอนใต้ของประเทศ 
ในช่วงเวลาเดยีวกนักบัการเฝ้าระวงัและการตดิตามการแพร่ระบาดของจอกหูหนูยกัษ์ (Salvinia molesta) ทีจ่ะ
เขา้มาจากมาเลเซยี จนกระทัง่ในช่วงต้นทศวรรษ 1990s บรรพต ณ ป้อมเพชร (pers. com.) พบว่ามตี้นขีไ้ก่
ยา่น M. micrantha เจรญิเตบิโตเป็นหยอ่ม ๆ อยูใ่กลแ้ปลงทดลองของคณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
และต่อมาไมน่านในช่วงกลางทศวรรษ 1990s พบว่ามกีารระบาดแพรก่ระจายไปทัว่บรเิวณ จ.เชยีงใหม ่คลุมพชื
ต่าง ๆ รมิแมน่ ้าปิง สองขา้งทางถนนขีน้ดอยสุเทพ คลุมตน้ล าใยในสวนล าไยทีท่ิง้ใหร้กรา้ง คลุมตน้ไมยราบยกัษ์

333 
 

 

สองขา้งทางถนนเชยีงใหม่-พรา้ว ท าใหต้้นไมยราบยกัษ์ตาย แต่ดูเหมอืนว่าไม่มผีูใ้ดหรอืหน่วยงานใดใหค้วาม
สนใจเท่าทีค่วรในการควบคุมขีไ้ก่ยา่นแต่อย่างใด 
 

ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และศูนยว์จิยัควบคุม
ศตัรูพชืโดยชวีนิทรยี์แห่งชาต ิภาคเหนือตอนบน ที่มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จ.เชยีงใหม่ จงึเริม่ท าการส ารวจศตัรู
ธรรมชาตใินทอ้งถิน่ทีอ่าจน ามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมขีไ้ก่ย่าน ทีม่กีารระบาดที่รุนแรงและกว้างขวางมาก
ขึน้และรวบรวมขอ้มูลของการควบคุมโดยชวีวธิใีนต่างประเทศ เพื่อทีจ่ะน าศตัรธูรรมชาตเิขา้มาใช้ควบคุมขี้ไก่
ย่านในประเทศไทย การส ารวจหาศัตรูธรรมชาติของต้นขี้ไก่ย่าน ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ในจงัหวดั
ใกลเ้คยีง พบว่าแมลงทีพ่บบนต้นขีไ้ก่ย่าน เป็นแมลงพวกกดักนิพชืทัว่ไป (generalist phytophagous insects) 
และเป็นแมลงศตัรพูชืเศรษฐกจิชนิดอื่น ทีไ่มส่ามารถทีจ่ะน ามาใชป้ระโยชน์ได ้เช่น เพลีย้อ่อน หนอนผเีสือ้ และ
มวนชนิดต่าง ๆ รวมถงึไรบางชนิด ลงกนิใบบา้งเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ 
 

ส่วนการใช้แมลงศัตรูธรรมชาติในต่างประเทศ พบว่า CIBC (Commonwealth Institute of 
Biological Control) หรอื IIBC (International Institute of Biological Control) และ CABI (Center for Agriculture 
and Bioscience International) ซึ่งปรบัชื่อมาจากชื่อเดมิคอื CAB International (CABI) หรอื Commonwealth 
Agricultural Bureau International ในประเทศองักฤษ ไดร้เิริม่โครงการมาตัง้แต่ช่วงปลายทศวรรษ 1970s โดย
การส ารวจหาศตัรูธรรมชาติของขี้ไก่ย่านในบราซลิ ได้น าเพลี้ยไฟ L. mikaniae และราสนิม P. spegazzinii 
น าเขา้ไปใชใ้นหลายประเทศและไมไ่ดผ้ลแต่อย่างใด จนถงึทุกวนัน้ี เป็นเวลาเกอืบ 50 ปีมาแลว้ จนกระทัง่ต่อมา
ในโครงการควบคุมสาบเสอืโดยชวีวธิใีนอนิโดนีเซยี ปาปัวนิวกนิีและฟิลปิปินส ์โดยการสนับสนุนของ ACIAR 
(Australian Center for International Agricultural Research) มกีารน าหนอนผีเสื้อ A. anteas และ A. thalia 
pyrrha จากอเมรกิาใต้เข้าไปควบคุมสาบเสอืและพบว่าสามารถควบคุมขีไ้ก่ย่านได้ด้วยเช่นกนัในอินโดนีเซีย
ตัง้แต่เมือ่ค.ศ. 1999 เป็นตน้มา และไดร้บัความส าเรจ็อยา่งมนีัยส าคญั  
 

หนอนผเีสื้อกินใบทัง้สองชนิดคอื A. anteas และ A. thalia pyrrha จากคอสตารกิาและบราซลิใน
อเมรกิาใต้ ทีม่กีารน าเขา้ไปทดสอบเป็นอย่างดแีลว้ในแอฟรกิาใต้ แต่ไม่ไดร้บัอนุญาตใหป้ลดปล่อย เพราะอาจ
ไปท าลายขีไ้ก่ย่านพื้นเมอืงชนิดต่าง ๆ ของแอฟรกิาได ้จงึไดส้่งต่อไปใหอ้นิโดนีเซยีเพื่อทดลองใชค้วบคุมขี้ไก่
ย่าน และมกีารปลดปล่อยในอนิโดนีเซยีจนสามารถตัง้รกรากไดด้ ีและมปีระสทิธภิาพสูงในการควบคุมขีไ้ก่ย่าน 
เป็นศตัรธูรรมชาตทิีน่่าจะมกีารน าเขา้มาทดสอบและใชป้ระโยชน์ในการควบคุมขีไ้ก่ย่านในประเทศไทย ถงึแมว้่า
การระบาดของขีไ้ก่ยา่นในประเทศไทย จะเริม่ลดลงไปมากบา้งแลว้กต็าม 
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ภาพท่ี 8.21 ตน้ฝอยทอง dodder, Cuscuta camprestris และ C. chinensis 

          
ส่วนโรคที่พบในขี้ไก่ย่าน Lim et al. (1987) รายงานว่าพบเชื้อรา Rhizoctonia solani ลงท าลาย     

ขีไ้ก่ยา่นในมาเลเซยี แต่เชือ้รา R. solani เป็นเชือ้ราสาเหตุของโรคพชืทีส่ าคญั เช่นโรคใบไหม ้(leaf blight) และ
โรคปลายตายแห้ง (dieback) ของทุเรยีน ฯลฯ  นอกจากนัน้ Barreto & Evans (1995) และ Evans & Ellison 
(2005)  รายงานว่า CABI ในการส ารวจขีไ้ก่ย่านในบราซลิ ในช่วงค.ศ. 1988-1989 และ 1996-1999 สามารถ
รวบรวมโรคได ้11 ชนิด และคาดว่าราสนิม  Puccinia spegazzinii (Pucciniaceae) จะเป็นตวัควบคุมทีม่อีนาคต
สูง เพราะมคีวามเฉพาะเจาะจงกบั M. micrantha มกีารน าราสนิม P. spegazzinii ไปปลดปล่อยในแคว้นอสัสมั 
ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของอนิเดยี เมื่อเดอืนตุลาคม ค.ศ. 2005 และเดอืนมนีาคม ค.ศ. 2006 ในรฐั Kerala 
ทางตอนใตข้องอนิเดยี เมือ่เดอืนสงิหาคม ค.ศ. 2006 แต่ไมส่ามารถตัง้รกรากได ้(Ellison & Day (2011) รวมทัง้
การปลดปล่อยในประเทศจนีดว้ยเมื่อค.ศ. 2006 (Fu et al., 2006) แต่พบว่าสามารถตัง้รกรากไดใ้นไตห้วนั จาก
การปลดปล่อยเมือ่ ค.ศ. 2008 (Ellison & Day (2011) 
 
การควบคมุขี้ไก่ย่านโดยชีววิธีในประเทศไทย 
 

การเฝ้าระวัง (surveillance) และการติดตาม (monitoring) การแพร่ระบาดของขี้ไก่ย่าน M. 
micrantha จากมาเลเซยีทีจ่ะเขา้มาในภาคใต้ของประเทศ เริม่มกีารด าเนินการอย่างผวิเผนิ ตัง้แต่กลางทศวรรษ 
1980s บนพื้นฐานว่าขีไ้ก่ย่านที่พบในประเทศไทยเป็นชนิดพืน้เมอืง M. cordata ที่พบทางตอนใต้ของประเทศ 
ในช่วงเวลาเดยีวกนักบัการเฝ้าระวงัและการตดิตามการแพร่ระบาดของจอกหูหนูยกัษ์ (Salvinia molesta) ทีจ่ะ
เขา้มาจากมาเลเซยี จนกระทัง่ในช่วงต้นทศวรรษ 1990s บรรพต ณ ป้อมเพชร (pers. com.) พบว่ามตี้นขีไ้ก่
ยา่น M. micrantha เจรญิเตบิโตเป็นหยอ่ม ๆ อยูใ่กลแ้ปลงทดลองของคณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
และต่อมาไมน่านในช่วงกลางทศวรรษ 1990s พบว่ามกีารระบาดแพรก่ระจายไปทัว่บรเิวณ จ.เชยีงใหม ่คลุมพชื
ต่าง ๆ รมิแมน่ ้าปิง สองขา้งทางถนนขีน้ดอยสุเทพ คลุมตน้ล าใยในสวนล าไยทีท่ิง้ใหร้กรา้ง คลุมตน้ไมยราบยกัษ์
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สองขา้งทางถนนเชยีงใหม่-พรา้ว ท าใหต้้นไมยราบยกัษ์ตาย แต่ดูเหมอืนว่าไม่มผีูใ้ดหรอืหน่วยงานใดให้ความ
สนใจเท่าทีค่วรในการควบคุมขีไ้ก่ยา่นแต่อย่างใด 
 

ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และศูนยว์จิยัควบคุม
ศตัรูพชืโดยชวีนิทรยี์แห่งชาต ิภาคเหนือตอนบน ที่มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จ.เชยีงใหม่ จงึเริม่ท าการส ารวจศตัรู
ธรรมชาตใินทอ้งถิน่ทีอ่าจน ามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมขีไ้ก่ย่าน ทีม่กีารระบาดที่รุนแรงและกว้างขวางมาก
ขึน้และรวบรวมขอ้มูลของการควบคุมโดยชวีวธิใีนต่างประเทศ เพื่อทีจ่ะน าศตัรธูรรมชาตเิขา้มาใช้ควบคุมขี้ไก่
ย่านในประเทศไทย การส ารวจหาศัตรูธรรมชาติของต้นขี้ไก่ย่าน ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ในจงัหวดั
ใกลเ้คยีง พบว่าแมลงทีพ่บบนต้นขีไ้ก่ย่าน เป็นแมลงพวกกดักนิพชืทัว่ไป (generalist phytophagous insects) 
และเป็นแมลงศตัรพูชืเศรษฐกจิชนิดอื่น ทีไ่มส่ามารถทีจ่ะน ามาใชป้ระโยชน์ได ้เช่น เพลีย้อ่อน หนอนผเีสือ้ และ
มวนชนิดต่าง ๆ รวมถงึไรบางชนิด ลงกนิใบบา้งเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ 
 

ส่วนการใช้แมลงศัตรูธรรมชาติในต่างประเทศ พบว่า CIBC (Commonwealth Institute of 
Biological Control) หรอื IIBC (International Institute of Biological Control) และ CABI (Center for Agriculture 
and Bioscience International) ซึ่งปรบัชื่อมาจากชื่อเดมิคอื CAB International (CABI) หรอื Commonwealth 
Agricultural Bureau International ในประเทศองักฤษ ไดร้เิริม่โครงการมาตัง้แต่ช่วงปลายทศวรรษ 1970s โดย
การส ารวจหาศตัรูธรรมชาติของขี้ไก่ย่านในบราซลิ ได้น าเพลี้ยไฟ L. mikaniae และราสนิม P. spegazzinii 
น าเขา้ไปใชใ้นหลายประเทศและไมไ่ดผ้ลแต่อย่างใด จนถงึทุกวนัน้ี เป็นเวลาเกอืบ 50 ปีมาแลว้ จนกระทัง่ต่อมา
ในโครงการควบคุมสาบเสอืโดยชวีวธิใีนอนิโดนีเซยี ปาปัวนิวกนิีและฟิลปิปินส ์โดยการสนับสนุนของ ACIAR 
(Australian Center for International Agricultural Research) มกีารน าหนอนผีเสื้อ A. anteas และ A. thalia 
pyrrha จากอเมรกิาใต้เข้าไปควบคุมสาบเสอืและพบว่าสามารถควบคุมขีไ้ก่ย่านได้ด้วยเช่นกนัในอินโดนีเซีย
ตัง้แต่เมือ่ค.ศ. 1999 เป็นตน้มา และไดร้บัความส าเรจ็อยา่งมนีัยส าคญั  
 

หนอนผเีสื้อกินใบทัง้สองชนิดคอื A. anteas และ A. thalia pyrrha จากคอสตารกิาและบราซลิใน
อเมรกิาใต้ ทีม่กีารน าเขา้ไปทดสอบเป็นอย่างดแีลว้ในแอฟรกิาใต้ แต่ไม่ไดร้บัอนุญาตใหป้ลดปล่อย เพราะอาจ
ไปท าลายขีไ้ก่ย่านพื้นเมอืงชนิดต่าง ๆ ของแอฟรกิาได ้จงึไดส่้งต่อไปใหอ้นิโดนีเซยีเพื่อทดลองใชค้วบคุมขี้ไก่
ย่าน และมกีารปลดปล่อยในอนิโดนีเซยีจนสามารถตัง้รกรากไดด้ ีและมปีระสทิธภิาพสูงในการควบคุมขีไ้ก่ย่าน 
เป็นศตัรธูรรมชาตทิีน่่าจะมกีารน าเขา้มาทดสอบและใชป้ระโยชน์ในการควบคุมขีไ้ก่ย่านในประเทศไทย ถงึแมว้่า
การระบาดของขีไ้ก่ยา่นในประเทศไทย จะเริม่ลดลงไปมากบา้งแลว้กต็าม 
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8.6 ไมยราบยกัษ์ (Giant sensitive plant, Mimosa pigra) 
 

ไมยราบยกัษ์ (Mimosa pigra) (ภาพที่ 8.22) เป็นพชืในสกุล Mimosa ซึ่งมอียู่มากกว่า 400-500 
ชนิด ซึง่เคยถูกจดัไวใ้นวงศ ์Leguminosae และ Mimosaceae แต่ในปัจจบุนัถูกจดัใหอ้ยูใ่นวงศ ์Fabaceae มถีิน่
ก าเนิดอยู่ในเขตร้อนของทวปีอเมรกิา (Neotropics) ตัง้แต่ทางใต้ของสหรฐัอเมรกิาในเทกซสัและฟลอรดิา 
เมก็ซโิก อเมรกิากลาง และอเมรกิาใต้ แต่ Rejmánek (2002) แห่ง University of California, Davis กล่าวว่า
รายงานเกี่ยวกบัไมยราบยกัษ์ยงัมไีม่เพยีงพอ ทัง้ในแถบพืน้เมอืงและแถบทีถู่กรุกราน กบัความไม่แน่นอนดา้น
อนุกรมวธิาน ท าใหม้ขีอ้สงสยัเกี่ยวกบัถิน่ก าเนิดดัง้เดมิของไมยราบยกัษ์ในแถบเขตรอ้นของทวปีอเมรกิา และ
กล่าวว่าไมยราบยกัษ์ไมใ่ช่พชืพืน้เมอืงในอเมรกิากลาง ซึง่การกล่าวเช่นน้ี ไมม่กีารยอมรบัและไมเ่ป็นทีน่่านบัถอื 
 

ไมยราบยกัษ์ถูกจดัใหเ้ป็นเป็นวชัพชืต่างถิน่ทีรุ่กรานใน “100 of Thailand’s Worst Invasive Alien 
Species” ใน Napompeth & Saengyot (2007) และเป็น "100 of the World's Worst Invasive Alien Species" 
ใน Global Invasive Species Database (2019) พบว่าเป็นชนิดพนัธุต่์างถิน่ที่รุกรานในหลายประเทศในเอเชยี 
แอฟรกิา และออสเตรเลยี 

 
 

 
ภาพท่ี 8.22 ไมยราบยกัษ์ Giant sensitive plant, Mimosa pigra 
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ไมยราบยกัษ์เป็นไม่พุ่มขนาดกลางและพชืขา้มฤดู ที่มลี าต้นที่แตกออกเป็นหลายต้น เต็มไปด้วย
หนามแหลมคม ทัง้ทีใ่บ กิง่และล าต้น สูงโดยเฉลีย่ประมาณ 2 เมตร แต่พบว่าสูงไดถ้งึ 5-6 เมตร และมชี่วงอายุ
สูงสุดประมาณ 5 ปี หรอืนานกว่านัน้ถ้าปล่อยไวต้ามธรรมชาติ ต้นทีม่คีวามสูงประมาณ 2-3 เมตร ต้นหนึ่งจะม ี
3-51 กิง่ มฝัีก 8-17 ช่อต่อกิง่ 1-16  ฝักต่อช่อ และ 8-25 เมลด็ต่อฝัก ฝักแบน มขีนละเอยีดและโคง้เลก็น้อย และ
มขีนาดคลา้ยฝักถัว่เหลอืงแต่ยาวกว่าถงึขนาด 6-7 ซม. ฝักจะเปลีย่นจากสเีขยีวอ่อนเป็นสอีอกเหลอืงปนเขยีว 
และสนี ้าตาลเขม้เมือ่แก่เตม็ที ่มเีมลด็โดยเฉลีย่ ประมาณ 42,000 เมลด็ต่อต้น เมื่อแก่เตม็ที ่ฝักจะแตกออกเป็น
ชีน้เลก็ ๆ ตามขวาง ทีม่เีมลด็หน่ึงเมลด็ ไมยราบยกัษ์ขยายพนัธุโ์ดยเมลด็ ขึน้ไดใ้นดนิแทบทุกประเภท เมลด็มี
อายุนานถงึ 10 ปี ในสภาพทัว่ไป ตามพืน้ทีว่่างเปล่าและรกร้างพื้นที่เพาะปลูกที่ทิง้ไว้ท าประโยชน์  ตามรมิน ้า
และชายขอบอ่างเกบ็น ้า หว้ย หนอง คลอง บงึ ตามธรรมชาต ิฯลฯ และพืน้ทีชุ่่มน ้า (wetland) หากเจรญิเตบิโต
ในพืน้ทีท่มีนี ้าท่วมขงั จะสรา้งระบบรากใหม้รีากฝอย (adventitious roots) รอบโคนต้นในน ้า ท าใหน่้าทีจ่ะเรยีก
ต้นไมยราบยกัษ์เป็น “ “วชัพชืกึ่งน ้า” (semi-aquatic weed) หรอื “วชัพชืสะเทนิน ้าสะเทินบก” (amphibious 
weed) เพราะสามารถเจรญิเตบิโตไดด้ ีทัง้ในพืน้ทีชุ่่มน ้า รมิแมน่ ้าล าธาร ชายขอบน ้าของหนองคลองบงึและอ่าง
เกบ็น ้า และพืน้ทีบ่กทัว่ไป 
 

ในประเทศไทยพบว่าไมยราบยกัษ์สามารถเจรญิเติบโตได้ตัง้แต่ระดบัน ้าทะเล ในพื้นที่รกร้าง
ชายหาดพทัยา และหาดจอมเทยีน ที่สองขา้งถนนจาก อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทราไป อ.พนัสนิคม จ.ชลบุร ีจนถึง
ระดบัที่สูงกว่า 1,000 เมตร เช่น 1,180 เมตร ที่ กม. 28-29 และ 1,415 เมตร ที่ กม. 32 ทางหลวงหมายเลข 
1009 ในอุทยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์ และพบสูงสุดที่ 1,670 เมตร บนทางหลวงหมายเลข 1192 ที่แยกจาก
ทางหลวงหมายเลข 1009 ไปลงที ่อ.แมแ่จม่ จ.เชยีงใหม ่ 

 
8.6.1 อนุกรมวิธานของไมยราบยกัษ์ 

 

ทางด้านอนุกรมวิธาน Linnaeus ตัง้ชื่อ Mimosa pigra และ Mimosa asperata เมื่อค.ศ. 1759 
ต่อมา Bentham เมื่อค.ศ. 1875 รวมทัง้สองชนิดเขา้ดว้ยกนั เป็น M. pigra pigra และ M. pigra berlandieri และ
ต่อมา Barneby (1989, 1991) เสนอใหใ้ช ้M. pellita เป็นชื่อทีถู่กตอ้งส าหรบั M. pigra pigra  
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8.6 ไมยราบยกัษ์ (Giant sensitive plant, Mimosa pigra) 
 

ไมยราบยกัษ์ (Mimosa pigra) (ภาพที่ 8.22) เป็นพชืในสกุล Mimosa ซึ่งมอียู่มากกว่า 400-500 
ชนิด ซึง่เคยถูกจดัไวใ้นวงศ ์Leguminosae และ Mimosaceae แต่ในปัจจบุนัถูกจดัใหอ้ยูใ่นวงศ ์Fabaceae มถีิน่
ก าเนิดอยู่ในเขตร้อนของทวปีอเมรกิา (Neotropics) ตัง้แต่ทางใต้ของสหรฐัอเมรกิาในเทกซสัและฟลอรดิา 
เมก็ซโิก อเมรกิากลาง และอเมรกิาใต้ แต่ Rejmánek (2002) แห่ง University of California, Davis กล่าวว่า
รายงานเกี่ยวกบัไมยราบยกัษ์ยงัมไีม่เพยีงพอ ทัง้ในแถบพืน้เมอืงและแถบทีถู่กรุกราน กบัความไม่แน่นอนดา้น
อนุกรมวธิาน ท าใหม้ขีอ้สงสยัเกี่ยวกบัถิน่ก าเนิดดัง้เดมิของไมยราบยกัษ์ในแถบเขตรอ้นของทวปีอเมรกิา และ
กล่าวว่าไมยราบยกัษ์ไมใ่ช่พชืพืน้เมอืงในอเมรกิากลาง ซึง่การกล่าวเช่นน้ี ไมม่กีารยอมรบัและไมเ่ป็นทีน่่านบัถอื 
 

ไมยราบยกัษ์ถูกจดัใหเ้ป็นเป็นวชัพชืต่างถิน่ทีรุ่กรานใน “100 of Thailand’s Worst Invasive Alien 
Species” ใน Napompeth & Saengyot (2007) และเป็น "100 of the World's Worst Invasive Alien Species" 
ใน Global Invasive Species Database (2019) พบว่าเป็นชนิดพนัธุต่์างถิน่ที่รุกรานในหลายประเทศในเอเชยี 
แอฟรกิา และออสเตรเลยี 

 
 

 
ภาพท่ี 8.22 ไมยราบยกัษ์ Giant sensitive plant, Mimosa pigra 
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ไมยราบยกัษ์เป็นไม่พุ่มขนาดกลางและพชืขา้มฤดู ที่มลี าต้นที่แตกออกเป็นหลายต้น เต็มไปด้วย
หนามแหลมคม ทัง้ทีใ่บ กิง่และล าต้น สูงโดยเฉลีย่ประมาณ 2 เมตร แต่พบว่าสูงไดถ้งึ 5-6 เมตร และมชี่วงอายุ
สูงสุดประมาณ 5 ปี หรอืนานกว่านัน้ถ้าปล่อยไวต้ามธรรมชาติ ต้นทีม่คีวามสูงประมาณ 2-3 เมตร ต้นหนึ่งจะม ี
3-51 กิง่ มฝัีก 8-17 ช่อต่อกิง่ 1-16  ฝักต่อช่อ และ 8-25 เมลด็ต่อฝัก ฝักแบน มขีนละเอยีดและโคง้เลก็น้อย และ
มขีนาดคลา้ยฝักถัว่เหลอืงแต่ยาวกว่าถงึขนาด 6-7 ซม. ฝักจะเปลีย่นจากสเีขยีวอ่อนเป็นสอีอกเหลอืงปนเขยีว 
และสนี ้าตาลเขม้เมือ่แก่เตม็ที ่มเีมลด็โดยเฉลีย่ ประมาณ 42,000 เมลด็ต่อต้น เมื่อแก่เตม็ที ่ฝักจะแตกออกเป็น
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การใช้ชื่อไมยราบยกัษ์เป็น Mimosa pigra ยงัค่อนขา้งเป็นที่สบัสน เพราะมกีารน าไปใช้กนัอย่าง
กว้างขวางแทน Mimosa pellita ทัง้นี้  Barneby (1989, 1991) ได้แก้ไขความผิดพลาดโดยการแยกความ
แตกต่างของไมยราบยกัษ์ทัง้สองชนิดออกจากกนั กล่าวคอื M. pigra จะเป็นชนิดพืน้เมอืงทีจ่ ากดัอยูใ่นตอนล่าง
ของลุ่มน ้าปารานา (Paraná basin) ในส่วนของปารากวยัและอารเ์จนตนิาในอเมรกิาใต ้ส่วน M. pellita เป็นชนิด
ที่เป็นวชัพชืที่แพร่กระจายอย่างกว้างขวาง และมกีารจ าแนกชนิดไม่ถูกต้องว่าเป็น M. pigra ในสิง่ตพีมิพ์ทาง
พฤกษศาสตรแ์ละวชิาการที่มากมาย และเพราะว่ามกีารใช้กนัอย่างผดิ ๆ และแพร่กระจายอยู่ทัว่ไป เมื่อค.ศ. 
1989 Verdcourt จงึจดัท าขอ้เสนอให้มกีารอนุรกัษ์ และ/หรอื การไม่ยอมรบัชื่อ (Proposal to conserve and/or 
reject names หรอื Nomina conservanda et rejicienda proposita) ใหม้กีารอนุรกัษ์ชื่อ M. pigra ไวเ้ช่นนัน้ ถงึ
จะมกีารใช้กนัอย่างไม่ถูกต้องก็ตาม โดย International Committee on Botanical Nomenclature แต่ตวัอย่าง
อา้งองิ (holotype) จะยงัคงไวเ้ป็น M. pellita (Heard, 2004) 
 

ส่วนชื่อสามญัของไมยราบยกัษ์ภาษาองักฤษทีใ่ชก้นัคอื giant sensitive plant หรอื giant sensitive 
tree หรอื giant mimosa ซึง่อาจจะสบัสนกบัชื่อสามญัของ M. diplotricha (= M. invisa) ซึง่ในออสเตรเลยีเรยีก
เป็น giant sensitive plant และชื่ออื่น ๆ อกี เช่น thorny sensitive plant, black mimosa, catclaw mimosa และ 
bashful plant เป็นต้น ชื่อสามญัในภาษาไทยคอื ไมยราบยกัษ์ ไมยราบหลวง ไมยราบต้น ไมยราบน ้า กระถนิ
น ้า และ จี้ยอบหลวง ในภาษาอินโดนีเซียคือ ปุตรมีาลู (putri malu = shy princess) ในภาษาเวียดนามคือ 
จนิหนือ (trinh nữ = virgin lady) ในเวยีดนามเหนือ แต่เรยีกเป็น ไกเซยโ์ฮ (cây xấu hổ = ashamed tree) หรอื 
ไกจนิหนือ (cây trinh nữ = virgin lady tree) ในเวยีดนามใต ้ 
 

ในประเทศไทย เต็ม สมตินิันทน์ (2523, 2544) รายงานว่ามพีชืในสกุล Mimosa รวม 3 ชนิด คอื 
ไมยราบเลื้อย หรอื ไมยราบขาว หรอื ไมยราบหนาม (creeping sensitive plant, M. diplotricha (= M. invisa) 
ไมยราบยกัษ์ หรอื ไมยราบต้น (giant sensitive plant, M. pigra) และ ไมยราบ หรอื หนามหญ้าราบ หรอื 
กระทบืยอด (mimosa, M. pudica) แต่ไม่กล่าวถึงไมยราบไร้หนาม (spineless creeping sensitive plant, M. 
diplotricha inermis) ซึ่งวิวฒันาการและพบในอินโดนีเซยีมาตัง้แต่ ค.ศ. 1942 แต่เพิ่งจะมกีารน าเข้ามาใน
ประเทศไทยในภายหลงัใช้เป็นพืชอาหารสตัว์ นอกจากนัน้ ในหนังสือ “ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย ชื่อ
พฤกษศาสตร ์– ชื่อพืน้เมอืง (Siamese Plant Names) Botanical Names – Local Names)” ของกรมป่าไม ้(นิร
นาม, 2491) หนงัสอื “ชื่อพฤกษศาสตรข์องพชืสวน” โดย ปวณิ ปณุศร ี(2500) และ หนงัสอื “Flora of Thailand” 
โดย Suvatti (2521) ไม่พบว่ามไีมยราบยกัษ์ M. pigra อยู่ในรายชื่อพรรณไม ้มเีพยีงแต่ ไมยราพหรอืไมยราบ 
M. pudica เท่านัน้ 
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นอกจาก M. pigra, M. diplotricha และ M. pudica ในมาเลเชยี Baki et al. (1996) รายงานว่าพบ 
M. quadrivalvis var. leptocarpa อีกชนิดหนึ่ ง แต่ไม่เป็นวัชพืชที่รุนแรง ตามข้างทางถนนในรัฐเคดะห์ 
(Kedah) หรอื ไทรบุร ีดา้นฝัง่ทะเลอนัดามนั แต่ไมแ่น่ใจว่าเป็นพชืพืน้เมอืงหรอืไม่ 

 
ในอินเดีย Gamble (1920) และ Barneby (1991) ไม่กล่าวถึง M. pigra แต่กล่าวว่าในอนุทวีป

อินเดียมี Mimosa spp. พื้นเมือง 6 ชนิดคือ M. angustisiliqua, M. barberi, M. hamata, M. himalayana, M. 
prainiana และ M. Rubicaulis 

 
8.6.2 การระบาดและการแพร่กระจายของไมยราบยกัษ์ 

 

ในช่วงต้น การระบาดของไมยราบยกัษ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาที่รุนแรง พบในพื้นที่สองแห่งของโลก 
พื้นที่แรกคือภาคเหนือของประเทศไทย กับอีกพื้นที่หนึ่งในประเทศออสเตรเลีย ในพื้นที่ราบใกล้กับแม่น ้า 
Marrakai และแมน่ ้า Adelaide ทางดา้นตะวนัออกของเมอืง Darwin ในรฐั Northern Territory (NT) นอกจากนัน้
จะพบการระบาดในศรลีงักา (Marambe et al., 2004) ในเอเชยีใต้ ประเทศต่าง ๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
และในบางประเทศในแอฟรกิา เช่น กานา เบนิน เคนยา แทนซาเนีย โมซมับกิ แอฟรกิาใต ้สวาซแิลนด ์ยกูนัดา 
และแซมเบยี   
 

การระบาดของไมยราบยกัษ์ในประเทศไทย เริม่ต้นประมาณเมื่อ พ.ศ. 2490 โดยมกีารกล่าวกนัว่า
ผูน้ าเกษตรกรชาวไรย่าสูบในภาคเหนือ ไดน้ าเมลด็พนัธุจ์ากประเทศอนิโดนีเซยี เขา้มาปลกูครัง้แรกที ่อ.แมแ่ตง 
และ อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม ่เพื่อใชเ้ป็นพชืคลุมและบ ารุงดนิในแปลงเพาะกลา้ยาสูบ และต่อมามกีารน าไปปลูก
เป็นไมย้ดึฝัง่ตามคลองชลประทาน โดยส านกังานชลประทานเพื่อป้องกนัตลิง่ทะลาย รวมถงึการปลกูเพื่อใชเ้ป็น
พชือาศยัของครัง่แทนต้นฉ าฉาหรอืต้นจามจุร ี(นิรนาม, 2524) และต่อมาแพร่กระจายออกไปทัง้ทางบกและทาง
น ้า เป็นวชัพชืในภาคเหนือของประเทศไทย ข้ามแม่น ้าโขงเขา้ไปใน สปป.ลาว และข้ามแม่น ้าสาละวนิที่ จ.
แม่ฮ่องสอน ไปบรรจบกบัแม่น ้าเมยที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เขา้ไปในสหภาพพม่า (บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2524; 
Allen et al., 1980; Napompeth, 1982, 1983a) ซึง่การระบาดใน สปป.ลาว ตามรมิฝัง่แมน่ ้าโขง เป็นการระบาด
จากประเทศไทยอย่างแน่นอน ส่วนการระบาดต่อมาในกมัพูชา และสามเหลีย่มปากแมน่ ้าโขง (Cuu Long Delta 
หรอื Mekong Delta) ทางตอนใต้ของเวยีดนาม เป็นไปไดว้่าอาจเกดิจากเมลด็ของต้นไมยราบยกัษ์รมิฝัง่แม่น ้า
โขง ทีล่อยไปตามล าน ้าแมโ่ขง ตัง้แต่บรเิวณสามเหลีย่มทองค า บา้นสบรวก อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย และระบาด
แพร่กระจายในจงัหวดัต่าง ๆ รมิฝัง่ เช่นใน อ.เชยีงของ และ อ.เวียงแก่น จ.เชยีงราย เขา้ไปใน สปป. ลาว แลว้
วกกลบัเข้ามาชายแดนประเทศไทยอีกที่ อ.เชยีงคาน จ.เลย อ.ศรเีชยีงใหม่ ซึ่งอยู่ฝัง่ตรงข้ามกบันครหลวง
เวยีงจนัทน์ ของ สปป. ลาว และ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย จ.บงึกาฬ จ.นครพนม จ.มุกดาหาร อ.โขงเจยีม จ.
อุบลราชธานี เขา้ไปใน สปป.ลาว อกี แลว้ต่อเขา้ไปในกมัพูชา เขา้ไปในสามเหลี่ยมแม่น ้าโขง ทางตอนใต้ของ
เวยีดนาม 



336 
 

 

การใช้ชื่อไมยราบยกัษ์เป็น Mimosa pigra ยงัค่อนขา้งเป็นที่สบัสน เพราะมกีารน าไปใช้กนัอย่าง
กว้างขวางแทน Mimosa pellita ทัง้นี้  Barneby (1989, 1991) ได้แก้ไขความผิดพลาดโดยการแยกความ
แตกต่างของไมยราบยกัษ์ทัง้สองชนิดออกจากกนั กล่าวคอื M. pigra จะเป็นชนิดพืน้เมอืงทีจ่ ากดัอยูใ่นตอนล่าง
ของลุ่มน ้าปารานา (Paraná basin) ในส่วนของปารากวยัและอารเ์จนตนิาในอเมรกิาใต ้ส่วน M. pellita เป็นชนิด
ที่เป็นวชัพชืที่แพร่กระจายอย่างกว้างขวาง และมกีารจ าแนกชนิดไม่ถูกต้องว่าเป็น M. pigra ในสิง่ตพีมิพ์ทาง
พฤกษศาสตรแ์ละวชิาการที่มากมาย และเพราะว่ามกีารใช้กนัอย่างผดิ ๆ และแพร่กระจายอยู่ทัว่ไป เมื่อค.ศ. 
1989 Verdcourt จงึจดัท าขอ้เสนอให้มกีารอนุรกัษ์ และ/หรอื การไม่ยอมรบัชื่อ (Proposal to conserve and/or 
reject names หรอื Nomina conservanda et rejicienda proposita) ใหม้กีารอนุรกัษ์ชื่อ M. pigra ไวเ้ช่นนัน้ ถงึ
จะมกีารใช้กนัอย่างไม่ถูกต้องก็ตาม โดย International Committee on Botanical Nomenclature แต่ตวัอย่าง
อา้งองิ (holotype) จะยงัคงไวเ้ป็น M. pellita (Heard, 2004) 
 

ส่วนชื่อสามญัของไมยราบยกัษ์ภาษาองักฤษทีใ่ชก้นัคอื giant sensitive plant หรอื giant sensitive 
tree หรอื giant mimosa ซึง่อาจจะสบัสนกบัชื่อสามญัของ M. diplotricha (= M. invisa) ซึง่ในออสเตรเลยีเรยีก
เป็น giant sensitive plant และชื่ออื่น ๆ อกี เช่น thorny sensitive plant, black mimosa, catclaw mimosa และ 
bashful plant เป็นต้น ชื่อสามญัในภาษาไทยคอื ไมยราบยกัษ์ ไมยราบหลวง ไมยราบต้น ไมยราบน ้า กระถนิ
น ้า และ จี้ยอบหลวง ในภาษาอินโดนีเซียคือ ปุตรมีาลู (putri malu = shy princess) ในภาษาเวียดนามคือ 
จนิหนือ (trinh nữ = virgin lady) ในเวยีดนามเหนือ แต่เรยีกเป็น ไกเซยโ์ฮ (cây xấu hổ = ashamed tree) หรอื 
ไกจนิหนือ (cây trinh nữ = virgin lady tree) ในเวยีดนามใต ้ 
 

ในประเทศไทย เต็ม สมตินิันทน์ (2523, 2544) รายงานว่ามพีชืในสกุล Mimosa รวม 3 ชนิด คอื 
ไมยราบเลื้อย หรอื ไมยราบขาว หรอื ไมยราบหนาม (creeping sensitive plant, M. diplotricha (= M. invisa) 
ไมยราบยกัษ์ หรอื ไมยราบต้น (giant sensitive plant, M. pigra) และ ไมยราบ หรอื หนามหญ้าราบ หรอื 
กระทบืยอด (mimosa, M. pudica) แต่ไม่กล่าวถึงไมยราบไร้หนาม (spineless creeping sensitive plant, M. 
diplotricha inermis) ซึ่งวิวฒันาการและพบในอินโดนีเซียมาตัง้แต่ ค.ศ. 1942 แต่เพิ่งจะมกีารน าเข้ามาใน
ประเทศไทยในภายหลงัใช้เป็นพืชอาหารสตัว์ นอกจากนัน้ ในหนังสือ “ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย ชื่อ
พฤกษศาสตร ์– ชื่อพืน้เมอืง (Siamese Plant Names) Botanical Names – Local Names)” ของกรมป่าไม ้(นิร
นาม, 2491) หนงัสอื “ชื่อพฤกษศาสตรข์องพชืสวน” โดย ปวณิ ปณุศร ี(2500) และ หนงัสอื “Flora of Thailand” 
โดย Suvatti (2521) ไม่พบว่ามไีมยราบยกัษ์ M. pigra อยู่ในรายชื่อพรรณไม ้มเีพยีงแต่ ไมยราพหรอืไมยราบ 
M. pudica เท่านัน้ 
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นอกจาก M. pigra, M. diplotricha และ M. pudica ในมาเลเชยี Baki et al. (1996) รายงานว่าพบ 
M. quadrivalvis var. leptocarpa อีกชนิดหนึ่ ง แต่ไม่เป็นวัชพืชที่รุนแรง ตามข้างทางถนนในรัฐเคดะห์ 
(Kedah) หรอื ไทรบุร ีดา้นฝัง่ทะเลอนัดามนั แต่ไมแ่น่ใจว่าเป็นพชืพืน้เมอืงหรอืไม่ 

 
ในอินเดีย Gamble (1920) และ Barneby (1991) ไม่กล่าวถึง M. pigra แต่กล่าวว่าในอนุทวีป

อินเดียมี Mimosa spp. พื้นเมือง 6 ชนิดคือ M. angustisiliqua, M. barberi, M. hamata, M. himalayana, M. 
prainiana และ M. Rubicaulis 

 
8.6.2 การระบาดและการแพร่กระจายของไมยราบยกัษ์ 

 

ในช่วงต้น การระบาดของไมยราบยกัษ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาที่รุนแรง พบในพื้นที่สองแห่งของโลก 
พื้นที่แรกคือภาคเหนือของประเทศไทย กับอีกพื้นที่หนึ่งในประเทศออสเตรเลีย ในพื้นที่ราบใกล้กับแม่น ้า 
Marrakai และแมน่ ้า Adelaide ทางดา้นตะวนัออกของเมอืง Darwin ในรฐั Northern Territory (NT) นอกจากนัน้
จะพบการระบาดในศรลีงักา (Marambe et al., 2004) ในเอเชยีใต้ ประเทศต่าง ๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
และในบางประเทศในแอฟรกิา เช่น กานา เบนิน เคนยา แทนซาเนีย โมซมับกิ แอฟรกิาใต ้สวาซแิลนด ์ยกูนัดา 
และแซมเบยี   
 

การระบาดของไมยราบยกัษ์ในประเทศไทย เริม่ต้นประมาณเมื่อ พ.ศ. 2490 โดยมกีารกล่าวกนัว่า
ผูน้ าเกษตรกรชาวไรย่าสูบในภาคเหนือ ไดน้ าเมลด็พนัธุจ์ากประเทศอนิโดนีเซยี เขา้มาปลกูครัง้แรกที ่อ.แมแ่ตง 
และ อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม ่เพื่อใชเ้ป็นพชืคลุมและบ ารุงดนิในแปลงเพาะกลา้ยาสูบ และต่อมามกีารน าไปปลูก
เป็นไมย้ดึฝัง่ตามคลองชลประทาน โดยส านกังานชลประทานเพื่อป้องกนัตลิง่ทะลาย รวมถงึการปลกูเพื่อใชเ้ป็น
พชือาศยัของครัง่แทนต้นฉ าฉาหรอืต้นจามจุร ี(นิรนาม, 2524) และต่อมาแพร่กระจายออกไปทัง้ทางบกและทาง
น ้า เป็นวชัพชืในภาคเหนือของประเทศไทย ข้ามแม่น ้าโขงเข้าไปใน สปป.ลาว และข้ามแม่น ้าสาละวนิที่ จ.
แม่ฮ่องสอน ไปบรรจบกบัแม่น ้าเมยที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เขา้ไปในสหภาพพม่า (บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2524; 
Allen et al., 1980; Napompeth, 1982, 1983a) ซึง่การระบาดใน สปป.ลาว ตามรมิฝัง่แมน่ ้าโขง เป็นการระบาด
จากประเทศไทยอย่างแน่นอน ส่วนการระบาดต่อมาในกมัพูชา และสามเหลีย่มปากแมน่ ้าโขง (Cuu Long Delta 
หรอื Mekong Delta) ทางตอนใต้ของเวยีดนาม เป็นไปไดว้่าอาจเกดิจากเมลด็ของต้นไมยราบยกัษ์รมิฝัง่แม่น ้า
โขง ทีล่อยไปตามล าน ้าแมโ่ขง ตัง้แต่บรเิวณสามเหลีย่มทองค า บา้นสบรวก อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย และระบาด
แพร่กระจายในจงัหวดัต่าง ๆ รมิฝัง่ เช่นใน อ.เชยีงของ และ อ.เวียงแก่น จ.เชยีงราย เขา้ไปใน สปป. ลาว แลว้
วกกลบัเข้ามาชายแดนประเทศไทยอีกที่ อ.เชยีงคาน จ.เลย อ.ศรเีชยีงใหม่ ซึ่งอยู่ฝัง่ตรงข้ามกบันครหลวง
เวยีงจนัทน์ ของ สปป. ลาว และ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย จ.บงึกาฬ จ.นครพนม จ.มุกดาหาร อ.โขงเจยีม จ.
อุบลราชธานี เขา้ไปใน สปป.ลาว อกี แลว้ต่อเขา้ไปในกมัพูชา เขา้ไปในสามเหลี่ยมแม่น ้าโขง ทางตอนใต้ของ
เวยีดนาม 
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ส่วนการระบาดในภาคใต้ของประเทศไทยที่ไม่รุนแรงมากนัก ที่ อ.ตากใบ และในเขตโครงการ
ชลประทานมโูนะ อ.สุไหงโก-ลก จ. นราธวิาส เป็นการระบาดเขา้มาจากเมอืงโกตาบาร ูในรฐักลนัตนั ทางตอน
เหนือของมาเลเซียและติดชายแดนกบัประเทศไทย ด้านทะเลอ่าวไทย มหาสมุทรแปซฟิิก ซึ่งมกีารระบาด
กวา้งขวางอยู่ทัว่เมอืงโกตาบาร ูและสองขา้งทางหลวงจากตวัเมอืงจนถงึด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก รมิแม่น ้าโก-
ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธวิาส  
 

ส่วนรายงานโดย Anwar & Sivapragasam (1999), Mansor et al. (2004) และ Mansor & Crawley 
(2011) ว่าการระบาดของไมยราบยกัษ์ในรฐักลนัตนั ประเทศมาเลเซยี ในช่วงทศวรรษ 1970s เป็นการระบาดที่
เขา้ไปจากประเทศไทยนัน้ เป็นรายงานทีไ่ม่ถูกต้อง เพราะในช่วงเวลานัน้ จากการเฝ้าระวงัและการตดิตามการ
ระบาดในประเทศไทย ตัง้แต่พ.ศ. 2518 เป็นตน้มา ในขณะนัน้พบว่ามกีารระบาดของไมยราบยกัษ์สงูพอสมควร 
ทีอ่่างเกบ็น ้าคลองเพรยีว อ.เมอืง จ.สระบุร ีซึง่เป็นแหล่งของการระบาดจากภาคเหนือของประเทศไทยเขา้ไปใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพราะเป็นถานทีห่ลกั ส าหรบัการลา้งรถบรรทุกและยานพาหนะในการขนส่ง ทีม่เีมลด็
ไมยราบยกัษ์ตดิยานพาหนะมาดว้ย และมกีารระบาดเลก็น้อยขา้งทางถนนพหลโยธนิ ที ่กม. 109-110 อ.ไชโย 
จ.อ่างทอง บรเิวณบ่อยมืขา้งถนนหน้าศูนยว์จิยัและพฒันาประมงน ้าจดืสุพรรณบุร ีอ.เมอืง จ.สุพรรณบุร ีบรเิวณ
สองขา้งทางรถไฟสถานีบางปะอนิ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา ทีม่กีารเอาไมซุ้งจากภาคเหนือมาลง พืน้ที่
ว่างในบรเิวณมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ถนนรงัสติ -นครนายก ประตู
ระบายน ้าคลอง14-15 ต.ชุมพล อ.องครกัษ์ จ.นครนายก ประตูระบายน ้าคลอง 17 โครงการส่งน ้าและบ ารงุรกัษา
รงัสติใต้ อ.บางน ้าเปรีย้ว จ.ฉะเชงิเทรา ในกรุงเทพฯ พบการระบาดเลก็น้อยในบางจุด เช่นทีบ่รเิวณเกบ็ตู้รถไฟ
สถานีรถไฟบางซื่อ ดา้นตลาดสวนจตุจกัร ทีบ่รเิวณทิง้ขยะของหอพกัอาจารยใ์นจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เขต
ปทุมวนั รมิคลองบางบวัใกลม้หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เขตจตุจกัร และบางจดุเลก็น้อยขา้งทางถนนเพชรเกษม 
ใน จ.ราชบุร ีและ จ.เพชรบุร ีเท่านัน้ กบัไมพ่บการระบาดขา้งถนนเพชรเกษมจาก จ.เพชรบุร ีผ่านลงไปสู่ภาคใต้
ของประเทศไทยแมแ้ต่แห่งเดยีว จนกระทัง่ตน้ทศวรรษ 1990s เริม่พบที ่อ.สว ีและ อ.หลงัสวน จ.ชุมพร  
 

การระบาดในภาคใตข้องประเทศไทย เริม่ต้นในช่วงปลายทศวรรษ 1980s และต้นทศวรรษ 1990s 
ซึ่งเป็นการระบาด แบบประปราย ไม่รุนแรง จนถงึในปัจจุบนั การระบาดในจงัหวดัต่าง ๆ ด้านทะเลอ่าวไทย 
มหาสมุทรแปซฟิิก จะพบใน อ.สว ีและ อ.หลงัสวน จ.ชุมพร อ.ร่อนพบิูลย ์จ.นครศรธีรรมราช อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา และ อ.ตากใบ และ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธวิาส ซึง่เป็นการระบาดทีเ่ขา้มาจากมาเลเซยี เช่นเดยีวกนักับ
การระบาดของจอกหูหนูยกัษ์ (Salvinia molesta) จากมาเลเซยีเขา้มาในประเทศไทยตัง้แต่ช่วงปลายทศวรรษ 
1970s ส่วนการระบาดในจงัหวดัต่าง ๆ ด้านทะเลอนัดามนั มหาสมุทรอนิเดยี  พบที่บรเิวณคอคอดกระ (Kra 
Isthmus) อ.กระบุร ีจ.ระนอง การระบาดเลก็น้อยใน จ.ภูเกต็ และ อ.เมอืง จ.กระบี ่ไม่พบการระบาดใน จ.ตรงั 
และ จ.สตูล ซึง่อยูต่ดิชายแดนกบัรฐัเปอรล์สิ (Perlis) และรฐัเคดะห ์(Kedah) หรอืไทรบุร ีของมาเลเชยี ซึง่มกีาร
ระบาดของไมยราบยกัษ์ ตามรายงานของ Mansor et al. (2004) และ Mansor & Crawley (2011) อนึ่ง ใน
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มาเลเซยีการระบาดของไมยราบยกัษ์ พบมากในรฐัต่าง ๆ ดา้นทะเลอนัดามนั มกีารระบาดรุนแรงบนเกาะปีนัง 
(Penang) รฐัเปรคั (Perak) รฐัสลงังอร ์(Selangor) กวัลาลมัเปอร ์(Kuala Lumpur) รฐัเนกรเีซมบลีนั  (Negeri 
Sembilan) และรฐัมะละกา (Melaka) และบรรพต ณ ป้อมเพชร (pers. com.) พบว่าในปัจจุบนัมกีารระบาด
เลก็น้อยบนเกาะลงักาว ี(Langawi) ใตเ้กาะตะรเุตา อ.ละง ูจ.สตูล และ มกีารระบาดดา้นทะเลอ่าวไทย ในรฐักลนั
ตนั (Kelantan) รฐัตรงักานู (Terengganu) และรฐัปะหงั (Pahang) กบัใต้สุดของประเทศในเมอืงยะโฮรบ์าร ูรฐั
ยะโฮร ์(Johore) ซึ่งอยู่ติดกบัประเทศสงิคโปร ์ ซึ่งเมื่อพ.ศ. 2517 พบการระบาดในพื้นที่รกร้างรอบสนามบิน 
Changi International Airport ในสิงคโปร์ ซึ่งในปีนัน้ยงัเป็นเพียงสนามบนิเล็ก ๆ มขีนาดเล็กกว่าสนามบิน
นานาชาตวิดัไต ในปัจจุบนัที่นครเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว กบัพบการระบาดเป็นหย่อม ๆ สองขา้งถนน Orchard 
Road ซึง่ปัจจบุนัเป็นยา่นธุรกจิและการคา้ทีส่ าคญัของสงิคโปร ์
 

ในประเทศไทย จะพบไมยราบยกัษ์แพร่กระจายเหนือสุดที ่อ.แมส่าย จ. เชยีงราย จนถงึใตสุ้ดที ่อ.
สุไหงโก-ลก จ.นราธวิาส และ ทศิตะวนัออกสุดที่ อ.โขงเจยีม จ.อุบลราชธานี จนถงึตะวนัตกสุดที่ อ.เมอืง จ.
แมฮ่่องสอน และ อ.แมส่อด จ.ตาก 
 

เริม่มกีารวจิยัการใชแ้มลงควบคุมไมยราบยกัษ์โดยชวีวธิ ีโดยการส ารวจหาแมลงศตัรธูรรมทีอ่าจมี
ศกัยภาพในการควบคุมโดยศูนย์วิจยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีินทรยี์แห่งชาติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ใน
คณะอนุกรรมการวชัพชืน ้า สภาวจิยัแห่งชาต ิตัง้แต่เมื่อ พ.ศ. 2518 (บรรพต ณ ป้อมเพชร และ คณะ, 2522; 
Napompeth, 1982, 1983b) ในช่วงพ.ศ. 2521 มกีารทดสอบการควบคุมไมยราบยกัษ์โดยการใช้สารก าจดั
วชัพชืชนิดต่าง ๆ เช่น สารป้ายตอแอมโมเนียม ซลัฟาเมท (ammonium sulfamate) โฟซามนี (fosamine) โบร
มาซลิ (bromacil) ไกลโฟเซต (glyphosate) และ 2,4-D+2,4, 5-T หรอื “ฝนเหลอืง” (Agent Orange)  (ซึง่ต่อมา
หา้มใชใ้นประเทศไทยมาตัง้แต่เมือ่เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2526)  โดยกรมวชิาการเกษตรและกรมชลประทาน  
 

ส่วนการระบาดของไมยราบยกัษ์ในรฐั Northern Territory (NT) ประเทศออสเตรเลยี Miller (1983) 
รายงานว่าไม่เป็นที่รูว้่ามกีารน าไมยราบยกัษ์เข้าใน NT อย่างไรและเมื่อใด และคาดว่าจะเป็นระหว่างในช่วง
สงครามโลกครัง้ทีส่อง (พ.ศ. 2482-2488) พบการระบาดครัง้แรกเมื่อค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495) ใกลเ้มอืงแอดเิลด์
รเิวอร ์(Adelaide River), NT และแพร่กระจายเขา้ไปในลุ่มน ้าใกลเ้คยีง จนถงึเมอืงดารว์นิ (Darwin) และเริม่มี
การควบคุมโดยการใชส้ารเคมตีัง้แต่ก่อนค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508)  โดยการใชส้ารก าจดัวชัพชืแต่เพยีงอย่างเดยีว 
และไม่มกีารวิจยัในช่วง10 ปีต่อจากนัน้ ต่อมาในช่วงค.ศ. 1976-1978 (พ.ศ. 2579-2581) มกีารวจิยัวิธีการ
ควบคุมโดยการเผา การตดั การใชส้ารก าจดัวชัพชื  และการใชพ้ชืแขง่ขนั และเมื่อ ค.ศ. 1979 (พ.ศ.2521) เริม่
มกีารร่วมมอืกบั Dr. K.L.S. Harley แห่ง CSIRO Division of Entomology ในการควบคุมไมยราบยกัษ์โดยชวี
วธิ ี(Miller et al., 1983)  
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ส่วนการระบาดในภาคใต้ของประเทศไทยที่ไม่รุนแรงมากนัก ที่ อ.ตากใบ และในเขตโครงการ
ชลประทานมโูนะ อ.สุไหงโก-ลก จ. นราธวิาส เป็นการระบาดเขา้มาจากเมอืงโกตาบาร ูในรฐักลนัตนั ทางตอน
เหนือของมาเลเซียและติดชายแดนกบัประเทศไทย ด้านทะเลอ่าวไทย มหาสมุทรแปซฟิิก ซึ่งมกีารระบาด
กวา้งขวางอยู่ทัว่เมอืงโกตาบาร ูและสองขา้งทางหลวงจากตวัเมอืงจนถงึด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก รมิแม่น ้าโก-
ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธวิาส  
 

ส่วนรายงานโดย Anwar & Sivapragasam (1999), Mansor et al. (2004) และ Mansor & Crawley 
(2011) ว่าการระบาดของไมยราบยกัษ์ในรฐักลนัตนั ประเทศมาเลเซยี ในช่วงทศวรรษ 1970s เป็นการระบาดที่
เขา้ไปจากประเทศไทยนัน้ เป็นรายงานทีไ่ม่ถูกต้อง เพราะในช่วงเวลานัน้ จากการเฝ้าระวงัและการตดิตามการ
ระบาดในประเทศไทย ตัง้แต่พ.ศ. 2518 เป็นตน้มา ในขณะนัน้พบว่ามกีารระบาดของไมยราบยกัษ์สงูพอสมควร 
ทีอ่่างเกบ็น ้าคลองเพรยีว อ.เมอืง จ.สระบุร ีซึง่เป็นแหล่งของการระบาดจากภาคเหนือของประเทศไทยเขา้ไปใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพราะเป็นถานทีห่ลกั ส าหรบัการลา้งรถบรรทุกและยานพาหนะในการขนส่ง ทีม่เีมลด็
ไมยราบยกัษ์ตดิยานพาหนะมาดว้ย และมกีารระบาดเลก็น้อยขา้งทางถนนพหลโยธนิ ที ่กม. 109-110 อ.ไชโย 
จ.อ่างทอง บรเิวณบ่อยมืขา้งถนนหน้าศูนยว์จิยัและพฒันาประมงน ้าจดืสุพรรณบุร ีอ.เมอืง จ.สุพรรณบุร ีบรเิวณ
สองขา้งทางรถไฟสถานีบางปะอนิ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา ทีม่กีารเอาไมซุ้งจากภาคเหนือมาลง พืน้ที่
ว่างในบรเิวณมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ถนนรงัสติ -นครนายก ประตู
ระบายน ้าคลอง14-15 ต.ชุมพล อ.องครกัษ์ จ.นครนายก ประตูระบายน ้าคลอง 17 โครงการส่งน ้าและบ ารงุรกัษา
รงัสติใต้ อ.บางน ้าเปรีย้ว จ.ฉะเชงิเทรา ในกรุงเทพฯ พบการระบาดเลก็น้อยในบางจุด เช่นทีบ่รเิวณเกบ็ตู้รถไฟ
สถานีรถไฟบางซื่อ ดา้นตลาดสวนจตุจกัร ทีบ่รเิวณทิง้ขยะของหอพกัอาจารยใ์นจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เขต
ปทุมวนั รมิคลองบางบวัใกลม้หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เขตจตุจกัร และบางจดุเลก็น้อยขา้งทางถนนเพชรเกษม 
ใน จ.ราชบุร ีและ จ.เพชรบุร ีเท่านัน้ กบัไมพ่บการระบาดขา้งถนนเพชรเกษมจาก จ.เพชรบุร ีผ่านลงไปสู่ภาคใต้
ของประเทศไทยแมแ้ต่แห่งเดยีว จนกระทัง่ตน้ทศวรรษ 1990s เริม่พบที ่อ.สว ีและ อ.หลงัสวน จ.ชุมพร  
 

การระบาดในภาคใตข้องประเทศไทย เริม่ต้นในช่วงปลายทศวรรษ 1980s และต้นทศวรรษ 1990s 
ซึ่งเป็นการระบาด แบบประปราย ไม่รุนแรง จนถงึในปัจจุบนั การระบาดในจงัหวดัต่าง ๆ ด้านทะเลอ่าวไทย 
มหาสมุทรแปซฟิิก จะพบใน อ.สว ีและ อ.หลงัสวน จ.ชุมพร อ.ร่อนพบิูลย ์จ.นครศรธีรรมราช อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา และ อ.ตากใบ และ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธวิาส ซึง่เป็นการระบาดทีเ่ขา้มาจากมาเลเซยี เช่นเดยีวกนักับ
การระบาดของจอกหูหนูยกัษ์ (Salvinia molesta) จากมาเลเซยีเขา้มาในประเทศไทยตัง้แต่ช่วงปลายทศวรรษ 
1970s ส่วนการระบาดในจงัหวดัต่าง ๆ ด้านทะเลอนัดามนั มหาสมุทรอนิเดยี  พบที่บรเิวณคอคอดกระ (Kra 
Isthmus) อ.กระบุร ีจ.ระนอง การระบาดเลก็น้อยใน จ.ภูเกต็ และ อ.เมอืง จ.กระบี ่ไม่พบการระบาดใน จ.ตรงั 
และ จ.สตูล ซึง่อยูต่ดิชายแดนกบัรฐัเปอรล์สิ (Perlis) และรฐัเคดะห ์(Kedah) หรอืไทรบุร ีของมาเลเชยี ซึง่มกีาร
ระบาดของไมยราบยกัษ์ ตามรายงานของ Mansor et al. (2004) และ Mansor & Crawley (2011) อน่ึง ใน
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มาเลเซยีการระบาดของไมยราบยกัษ์ พบมากในรฐัต่าง ๆ ดา้นทะเลอนัดามนั มกีารระบาดรุนแรงบนเกาะปีนัง 
(Penang) รฐัเปรคั (Perak) รฐัสลงังอร ์(Selangor) กวัลาลมัเปอร ์(Kuala Lumpur) รฐัเนกรเีซมบลีนั  (Negeri 
Sembilan) และรฐัมะละกา (Melaka) และบรรพต ณ ป้อมเพชร (pers. com.) พบว่าในปัจจุบนัมกีารระบาด
เลก็น้อยบนเกาะลงักาว ี(Langawi) ใตเ้กาะตะรเุตา อ.ละง ูจ.สตูล และ มกีารระบาดดา้นทะเลอ่าวไทย ในรฐักลนั
ตนั (Kelantan) รฐัตรงักานู (Terengganu) และรฐัปะหงั (Pahang) กบัใต้สุดของประเทศในเมอืงยะโฮรบ์าร ูรฐั
ยะโฮร ์(Johore) ซึ่งอยู่ติดกบัประเทศสงิคโปร ์ ซึ่งเมื่อพ.ศ. 2517 พบการระบาดในพื้นที่รกร้างรอบสนามบิน 
Changi International Airport ในสิงคโปร์ ซึ่งในปีนัน้ยงัเป็นเพียงสนามบินเล็ก ๆ มขีนาดเล็กกว่าสนามบิน
นานาชาตวิดัไต ในปัจจุบนัที่นครเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว กบัพบการระบาดเป็นหย่อม ๆ สองขา้งถนน Orchard 
Road ซึง่ปัจจบุนัเป็นยา่นธุรกจิและการคา้ทีส่ าคญัของสงิคโปร ์
 

ในประเทศไทย จะพบไมยราบยกัษ์แพร่กระจายเหนือสุดที ่อ.แมส่าย จ. เชยีงราย จนถงึใตสุ้ดที ่อ.
สุไหงโก-ลก จ.นราธวิาส และ ทศิตะวนัออกสุดที่ อ.โขงเจยีม จ.อุบลราชธานี จนถงึตะวนัตกสุดที่ อ.เมอืง จ.
แมฮ่่องสอน และ อ.แมส่อด จ.ตาก 
 

เริม่มกีารวจิยัการใชแ้มลงควบคุมไมยราบยกัษ์โดยชวีวธิ ีโดยการส ารวจหาแมลงศตัรธูรรมทีอ่าจมี
ศกัยภาพในการควบคุมโดยศูนย์วิจยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีินทรยี์แห่งชาติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ใน
คณะอนุกรรมการวชัพชืน ้า สภาวจิยัแห่งชาต ิตัง้แต่เมื่อ พ.ศ. 2518 (บรรพต ณ ป้อมเพชร และ คณะ, 2522; 
Napompeth, 1982, 1983b) ในช่วงพ.ศ. 2521 มกีารทดสอบการควบคุมไมยราบยกัษ์โดยการใช้สารก าจดั
วชัพชืชนิดต่าง ๆ เช่น สารป้ายตอแอมโมเนียม ซลัฟาเมท (ammonium sulfamate) โฟซามนี (fosamine) โบร
มาซลิ (bromacil) ไกลโฟเซต (glyphosate) และ 2,4-D+2,4, 5-T หรอื “ฝนเหลอืง” (Agent Orange)  (ซึง่ต่อมา
หา้มใชใ้นประเทศไทยมาตัง้แต่เมือ่เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2526)  โดยกรมวชิาการเกษตรและกรมชลประทาน  
 

ส่วนการระบาดของไมยราบยกัษ์ในรฐั Northern Territory (NT) ประเทศออสเตรเลยี Miller (1983) 
รายงานว่าไม่เป็นที่รูว้่ามกีารน าไมยราบยกัษ์เข้าใน NT อย่างไรและเมื่อใด และคาดว่าจะเป็นระหว่างในช่วง
สงครามโลกครัง้ทีส่อง (พ.ศ. 2482-2488) พบการระบาดครัง้แรกเมื่อค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495) ใกลเ้มอืงแอดเิลด์
รเิวอร ์(Adelaide River), NT และแพร่กระจายเขา้ไปในลุ่มน ้าใกลเ้คยีง จนถงึเมอืงดารว์นิ (Darwin) และเริม่มี
การควบคุมโดยการใชส้ารเคมตีัง้แต่ก่อนค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508)  โดยการใชส้ารก าจดัวชัพชืแต่เพยีงอย่างเดยีว 
และไม่มกีารวิจยัในช่วง10 ปีต่อจากนัน้ ต่อมาในช่วงค.ศ. 1976-1978 (พ.ศ. 2579-2581) มกีารวจิยัวิธีการ
ควบคุมโดยการเผา การตดั การใชส้ารก าจดัวชัพชื  และการใชพ้ชืแขง่ขนั และเมื่อ ค.ศ. 1979 (พ.ศ.2521) เริม่
มกีารร่วมมอืกบั Dr. K.L.S. Harley แห่ง CSIRO Division of Entomology ในการควบคุมไมยราบยกัษ์โดยชวี
วธิ ี(Miller et al., 1983)  
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ส่วนแหล่งที่มาของไมยราบยักษ์ที่ระบาดในประเทศไทย เป็นที่รู้ว่าเป็นการน าเข้าที่ตัง้ใจ 
(intentional introduction) จากประเทศอินโดนีเซียระหว่าง พ.ศ. 2494-2499  แต่ใน Northern Territory ใน
ออสเตรเลยีเมื่อพบเป็นครัง้แรกเมื่อ ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495) ไม่เป็นที่รูว้่ามกีารน าเข้าไปจากที่ใดและเมื่อไร 
จนกระทัง่ต่อมามผีูพ้บภาพถ่ายเก่า ๆ ของสวนพฤกษศาสตรด์ารว์นิ (Darwin Botanic Gardens) ณ เมอืงดาร์
วนิ ตัง้แต่เมือ่ค.ศ.1936 (พ.ศ.2479) มภีาพของตน้ไมยราบยกัษ์ปรากฏอยู ่(Ian Miller, pers. com.) จงึมกีารสบื
คน้หาทีม่า โดยคาดว่ามอีาจการน าไมยราบยกัษ์เขา้ไปทีส่วนพฤกษศาสตรเ์มอืงดารว์นิ ราว 20 ปีก่อนค.ศ.1891 
เป็นการบงัเอญิโดยตดิไปกบัสตัว ์หรอืตวัอย่างเมลด็ หรอื ดว้ยความตัง้ใจ เพราะความอยากรู้อยากเหน็ของใบ
ของไมยราบยกัษ์ทีเ่คลื่อนไหวได ้การน าเขา้ไปทีต่ ัง้ใจ กเ็ป็นไปไดเ้ช่นกนั เพราะว่าในสมยันัน้มกีารน าเขา้เมลด็
พันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เป็นปริมาณมาก เข้าไปปลูกและเพาะเลี้ยงในสวนพฤกษศาสตร์ต่าง ๆ จากสถาบัน
พฤกษศาสตรแ์ละเกษตรศาสตร ์ทัว่ไปในทุกภูมภิาคของโลก และประชากรของไมยราบยกัษ์ในออสเตรเลยีอาจ
มาจากการน าเขา้เพยีงครัง้เดยีว กบัมหีลกัฐานว่าประชากรของไมยราบยกัษ์ในออสเตรเลยี มาจากประชากรใน
เอเชีย  (Miller & Lonsdale,1987; Lonsdale et al. , 1995)  เพราะมีหลักฐานโดย SEAMEO BIOTROP ว่า
ไมยราบยกัษ์มปีรากฏอยูใ่นอนิโดนีเซยีมาตัง้แต่ค.ศ. 1884 (พ.ศ. 2427) แลว้ โดยมกีารน าเมลด็จากเมก็ซโิกเขา้
ไปที่ Bogor Botanic Gardens ณ เมอืงโบกอร ์กบัถงึจะมกีารน าไมยราบยกัษ์เข้าไปในอินโดนีเซยีมานานจน
ปรบัตวัตามธรรมชาต ิ(naturalized) ได้ดแีล้วก็ตาม จะพบว่ามกีารระบาดอยู่เฉพาะในเกาะชวา เกาะสุมาตรา 
เกาะกาลมินัตนั (เกาะบอรเ์นียว) และเกาะปาปัวเท่านัน้ (Anonymous, 2013)  
 

การระบาดของไมยราบยักษ์ที่พบหนาแน่นทัว่ไปในพื้นที่รกร้างนอกสนามบิน Changi 
International Airport ในปัจจุบนั หรอืสองขา้งทางถนน Orchard Road ในสงิคโปร์ในอดตี และการระบาดตาม
เหมอืงดีบุกร้างในมาเลเซีย (Mansor et al. (2004)  จนถึงเมอืงโกตาบารู รฐักลนัตัน และระบาดเข้าไปใน         
อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส เป็นการระบาดเข้าไปจากอินโดนีเซีย ส่วนการระบาดของไมยราบยกัษ์ที่พบใน
เวยีดนามในช่วงพ.ศ. 2525-2528 นอกบรเิวณสนามบนิ Noi Bai Airport จนถงึกรุงฮานอย ทางตอนเหนือของ
เวยีดนาม และการระบาดในเมอืง Bao Loc ทางใต้ของเมอืง Da Lat ในภาคกลาง สองฝัง่ของแม่น ้า La Nga 
100 กม. เหนือนครโฮจมินิห ์และการระบาดที่เมอืงเกิน่เทอ (Can Tho) ในพืน้ทีส่ามเหลีย่มแม่น ้าโขง (Mekong 
Delta หรอื Cuu Long Delta) ในภาคใต้ของเวยีดนาม ไม่เป็นทีรู่ว้่าเป็นมาอย่างไร กบัมรีายงานว่าพบไมยราบ
ยกัษ์ครัง้แรกที่เมอืง Moc Hoa District, Long An Province ใกล้ชายแดนกมัพูชาเมื่อพ.ศ. 2522 และ ไม่มกีาร
ยนืยนัแหล่งทีม่า ส่วนการระบาดในสหภาพพม่าเป็นการระบาดทีล่ามเขา้ไปจากประเทศไทย เช่นเดยีวกบัการ
ระบาดใน สปป.ลาว และลุ่มแม่น ้าโขงตอนล่าง (Lower Mekong Basin) ในทะเลสาบ Tonle Sap ในประเทศ
กมัพชูา และ Cuu Long Delta ในเวยีดนาม กล่าวกนัว่าเป็นการระบาดจากประเทศไทย (บรรพต ณ ป้อมเพชร, 
pers. com.) 
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8.6.3 การควบคมุไมยราบยกัษ์โดยชีววิธีในประเทศไทย           
 

การบรหิารจดัการและการควบคุมไมยราบยกัษ์โดยชวีวธิทีีเ่ป็นระบบในระดบัภูมภิาคและระหว่าง
ประเทศ เริ่มต้นมาจากการประชุม International Symposium on Mimosa pigra Management ซึ่งจัดโดย
ศูนย์วิจยัควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ (National Biological Control Research Center – NBCRC) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์รว่มกบั International Plant Protection Center (IPPC), Oregon State University, 
Corvallis, Oregon, USA ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 ณ จังหวัดเชียงใหม่ มี Dr. Dale H. 
Habeck จาก University of Florida ดร. บรรพต ณ ป้อมเพชร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และ Mr. G. Lamar 
Robert จาก IPPC, Oregon State University เป็นผู้ด าเนินการและประสานงานการประชุมฯ โดยผู้เข้าร่วม
ประชุมจากต่างประเทศประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิจยั และนักวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับไมยราบยกัษ์ เช่น 
Stanley F.  Miller, International Plant Protection Center, Director & Resource Economist และ  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 จากสหรัฐอเมริกา 
Ken L.S.  Harley, Entomologist จาก CSIRO Entomology, Indooroopilly, Queensland และ Ian L.  Miller, 
weed scientist จ าก  Department of Primary Production, Darwin, Northern Territory จ ากออส เ ต ร เ ลีย 
Joedojono Wiroatmodjo แ ล ะ  Pong Suwignyo จ า ก  SEAMEO Regional Center for Tropical Biology 
(BIOTROP), Bogor จากอนิโดนีเซยี และคณาจารย ์นักวจิยั และนักวชิาการในประเทศ เช่น ไพฑรูย ์กติตพิงศ์ 
บกัวชิาการวชัพชื กรมวชิาการเกษตร Kenji Noda, JICA Expert & Project Leader และ Hidejino Shibayama, 
JICA Expert & Weed Biologist, National Weed Science Research Institute Project กรมวิชาการเกษตร 
เสาวนีย ์ธรรมสระนักวชิาการวชัพชื กรมชลประทาน สมภพ เจรญิพงศ์ นักวชิาการประมง การไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด ารง ใจกลม นักกฏีวทิยาป่าไม้ กรมป่าไม ้ววิฒัน์ เสอืสะอาด และไสว บูรณพานิช
พนัธ ์นักกฏีวทิยา ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิตลอดจนคณาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัต่าง ๆ 
เช่น อมัพร สุวรรณเมฆ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์สริวิฒัน์ วงษ์ศริ ิจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั วเิชยีร เฮงสวสัดิ ์
และอรรณพ วราอัศวปติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชาญณรงค์ ดวงสอาด และ สุเมธ ศิรินิร ันดร์ สถาบัน
เทคโนโลยกีารเกษตรแม่โจ ้(ปัจจุบนัคอืมหาวทิยาลยัแม่โจ)้ และผูแ้ทนจากบรษิทัจ าหน่ายสารเคมต่ีาง ๆ เช่น 
Shell Company of Thailand, Monsanto (Thailand) , Monsanto Singapore, DOW Chemical Thailand และ  
Du Pont Far East เป็นตน้ (Robert & Habeck, 1983) 
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ส่วนแหล่งที่มาของไมยราบยักษ์ที่ระบาดในประเทศไทย เป็นที่รู้ว่าเป็นการน าเข้าที่ตัง้ใจ 
(intentional introduction) จากประเทศอินโดนีเซียระหว่าง พ.ศ. 2494-2499  แต่ใน Northern Territory ใน
ออสเตรเลยีเมื่อพบเป็นครัง้แรกเมื่อ ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495) ไม่เป็นที่รูว้่ามีการน าเข้าไปจากที่ใดและเมื่อไร 
จนกระทัง่ต่อมามผีูพ้บภาพถ่ายเก่า ๆ ของสวนพฤกษศาสตรด์ารว์นิ (Darwin Botanic Gardens) ณ เมอืงดาร์
วนิ ตัง้แต่เมือ่ค.ศ.1936 (พ.ศ.2479) มภีาพของตน้ไมยราบยกัษ์ปรากฏอยู ่(Ian Miller, pers. com.) จงึมกีารสบื
คน้หาทีม่า โดยคาดว่ามอีาจการน าไมยราบยกัษ์เขา้ไปทีส่วนพฤกษศาสตรเ์มอืงดารว์นิ ราว 20 ปีก่อนค.ศ.1891 
เป็นการบงัเอญิโดยตดิไปกบัสตัว ์หรอืตวัอย่างเมลด็ หรอื ดว้ยความตัง้ใจ เพราะความอยากรู้อยากเหน็ของใบ
ของไมยราบยกัษ์ทีเ่คลื่อนไหวได ้การน าเขา้ไปทีต่ ัง้ใจ กเ็ป็นไปไดเ้ช่นกนั เพราะว่าในสมยันัน้มกีารน าเขา้เมลด็
พันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เป็นปริมาณมาก เข้าไปปลูกและเพาะเลี้ยงในสวนพฤกษศาสตร์ต่าง ๆ จากสถาบัน
พฤกษศาสตรแ์ละเกษตรศาสตร ์ทัว่ไปในทุกภูมภิาคของโลก และประชากรของไมยราบยกัษ์ในออสเตรเลยีอาจ
มาจากการน าเขา้เพยีงครัง้เดยีว กบัมหีลกัฐานว่าประชากรของไมยราบยกัษ์ในออสเตรเลยี มาจากประชากรใน
เอเชีย  (Miller & Lonsdale,1987; Lonsdale et al. , 1995)  เพราะมีหลักฐานโดย SEAMEO BIOTROP ว่า
ไมยราบยกัษ์มปีรากฏอยูใ่นอนิโดนีเซยีมาตัง้แต่ค.ศ. 1884 (พ.ศ. 2427) แลว้ โดยมกีารน าเมลด็จากเมก็ซโิกเขา้
ไปที่ Bogor Botanic Gardens ณ เมอืงโบกอร ์กบัถงึจะมกีารน าไมยราบยกัษ์เข้าไปในอินโดนีเซยีมานานจน
ปรบัตวัตามธรรมชาต ิ(naturalized) ได้ดแีล้วก็ตาม จะพบว่ามกีารระบาดอยู่เฉพาะในเกาะชวา เกาะสุมาตรา 
เกาะกาลมินัตนั (เกาะบอรเ์นียว) และเกาะปาปัวเท่านัน้ (Anonymous, 2013)  
 

การระบาดของไมยราบยักษ์ที่พบหนาแน่นทัว่ไปในพื้นที่รกร้างนอกสนามบิน Changi 
International Airport ในปัจจุบนั หรอืสองขา้งทางถนน Orchard Road ในสงิคโปร์ในอดตี และการระบาดตาม
เหมอืงดีบุกร้างในมาเลเซีย (Mansor et al. (2004)  จนถึงเมอืงโกตาบารู รฐักลนัตัน และระบาดเข้าไปใน         
อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส เป็นการระบาดเข้าไปจากอินโดนีเซีย ส่วนการระบาดของไมยราบยกัษ์ที่พบใน
เวยีดนามในช่วงพ.ศ. 2525-2528 นอกบรเิวณสนามบนิ Noi Bai Airport จนถงึกรงุฮานอย ทางตอนเหนือของ
เวยีดนาม และการระบาดในเมอืง Bao Loc ทางใต้ของเมอืง Da Lat ในภาคกลาง สองฝัง่ของแม่น ้า La Nga 
100 กม. เหนือนครโฮจมินิห ์และการระบาดที่เมอืงเกิน่เทอ (Can Tho) ในพืน้ทีส่ามเหลีย่มแม่น ้าโขง (Mekong 
Delta หรอื Cuu Long Delta) ในภาคใต้ของเวยีดนาม ไม่เป็นทีรู่ว้่าเป็นมาอย่างไร กบัมรีายงานว่าพบไมยราบ
ยกัษ์ครัง้แรกที่เมอืง Moc Hoa District, Long An Province ใกล้ชายแดนกมัพูชาเมื่อพ.ศ. 2522 และ ไม่มกีาร
ยนืยนัแหล่งทีม่า ส่วนการระบาดในสหภาพพม่าเป็นการระบาดทีล่ามเขา้ไปจากประเทศไทย เช่นเดยีวกบัการ
ระบาดใน สปป.ลาว และลุ่มแม่น ้าโขงตอนล่าง (Lower Mekong Basin) ในทะเลสาบ Tonle Sap ในประเทศ
กมัพชูา และ Cuu Long Delta ในเวยีดนาม กล่าวกนัว่าเป็นการระบาดจากประเทศไทย (บรรพต ณ ป้อมเพชร, 
pers. com.) 
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8.6.3 การควบคมุไมยราบยกัษ์โดยชีววิธีในประเทศไทย           
 

การบรหิารจดัการและการควบคุมไมยราบยกัษ์โดยชวีวธิทีีเ่ป็นระบบในระดบัภูมภิาคและระหว่าง
ประเทศ เริ่มต้นมาจากการประชุม International Symposium on Mimosa pigra Management ซึ่งจัดโดย
ศูนย์วิจยัควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ (National Biological Control Research Center – NBCRC) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์รว่มกบั International Plant Protection Center (IPPC), Oregon State University, 
Corvallis, Oregon, USA ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 ณ จังหวัดเชียงใหม่ มี Dr. Dale H. 
Habeck จาก University of Florida ดร. บรรพต ณ ป้อมเพชร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และ Mr. G. Lamar 
Robert จาก IPPC, Oregon State University เป็นผู้ด าเนินการและประสานงานการประชุมฯ โดยผู้เข้าร่วม
ประชุมจากต่างประเทศประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิจยั และนักวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับไมยราบยกัษ์ เช่น 
Stanley F.  Miller, International Plant Protection Center, Director & Resource Economist และ  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 จากสหรัฐอเมริกา 
Ken L.S.  Harley, Entomologist จาก CSIRO Entomology, Indooroopilly, Queensland และ Ian L.  Miller, 
weed scientist จ าก  Department of Primary Production, Darwin, Northern Territory จ ากออส เ ต ร เ ลีย 
Joedojono Wiroatmodjo แ ล ะ  Pong Suwignyo จ า ก  SEAMEO Regional Center for Tropical Biology 
(BIOTROP), Bogor จากอนิโดนีเซยี และคณาจารย ์นักวจิยั และนักวชิาการในประเทศ เช่น ไพฑรูย ์กติตพิงศ์ 
บกัวชิาการวชัพชื กรมวชิาการเกษตร Kenji Noda, JICA Expert & Project Leader และ Hidejino Shibayama, 
JICA Expert & Weed Biologist, National Weed Science Research Institute Project กรมวิชาการเกษตร 
เสาวนีย ์ธรรมสระนักวชิาการวชัพชื กรมชลประทาน สมภพ เจรญิพงศ์ นักวชิาการประมง การไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด ารง ใจกลม นักกฏีวทิยาป่าไม้ กรมป่าไม ้ววิฒัน์ เสอืสะอาด และไสว บูรณพานิช
พนัธ ์นักกฏีวทิยา ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิตลอดจนคณาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัต่าง ๆ 
เช่น อมัพร สุวรรณเมฆ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์สริวิฒัน์ วงษ์ศริ ิจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั วเิชยีร เฮงสวสัดิ ์
และอรรณพ วราอัศวปติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชาญณรงค์ ดวงสอาด และ สุเมธ ศิรินิร ันดร์ สถาบัน
เทคโนโลยกีารเกษตรแม่โจ ้(ปัจจุบนัคอืมหาวทิยาลยัแม่โจ)้ และผูแ้ทนจากบรษิทัจ าหน่ายสารเคมต่ีาง ๆ เช่น 
Shell Company of Thailand, Monsanto (Thailand) , Monsanto Singapore, DOW Chemical Thailand และ  
Du Pont Far East เป็นตน้ (Robert & Habeck, 1983) 
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ค าแนะน าจากการประชุมครัง้นี้ นอกจากให้มกีารบูรณาการกลยุทธ์ของการควบคุมแบบต่าง ๆ 
ตามแนวทางการบรหิารจดัการศตัรพูชื และความร่วมมอืระหว่างประเทศในการบรหิารจดัการไมยราบยกัษ์แลว้ 
ทีป่ระชุมเน้นใหม้กีารร่วมมอืระหว่างประเทศในการควบคุมไมยราบยกัษ์โดยชวีวธิ ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศออสเตรเลยีใหเ้ป็นทางการมากขึน้ เพื่อหลกีเลี่ยงการด าเนินงานที่อาจทบัซ้อนกนัได้ 
และการเผยแพร่ขอ้มลูและขยายผลงานวจิยัให้ประเทศอื่นที่มปัีญหา ตลอดจนใหม้กีารฝึกอบรมนักวจิยัในสาย
งานกฏีวทิยา โรคพชื และวชัพชื ในการบรหิารจดัการไมยราบยกัษ์ดว้ย  
 

ในการประเมนิปัญหาของไมยราบยกัษ์ในประเทศไทยรว่มกบัศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีนิทรยี์
แห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และ กรมชลประทาน Allen et al. (1980) จดัท าขอ้เสนอการรว่มมอืในการ
วิจยั ผลกระทบของไมยราบยกัษ์ทางเศรษฐศาสตร์ โดย International Plant Protection Center (IPPC), 
Oregon State University และการควบคุมไมยราบยกัษ ์โดยชวีวธิ  ีโดย  IPPC Aquatic Weed Program, 
University of Florida ทัง้นี้การวจิยัเบือ้งตน้ทีเ่กีย่วขอ้งไดม้กีารด าเนินงานกนัมาบา้งแลว้ เช่นการคดักรองแมลง
เพื่อการควบคุมไมยราบยกัษ์โดยชีววธิ๊ในประเทศไทย ซึ่งเริม่มาตัง้แต่พ.ศ. 2518 (Napompeth, 1983b) ใน
โครงการรว่มมอืระหว่าง Department of Primary Production, NT และ CSIRO ซึง่เริม่ตน้เมือ่พ.ศ. 2523 มกีาร
ส ารวจแมลงศตัรไูมยราบยกัษ์ในบราซลิ เวเนซุเอลา และ Acapulco ในเมก็ซโิก และมกีารน าแมลง 4 ชนดิจาก
บราซลิเขา้ไปทดสอบในเรอืนกกักนัของ CSIRO ทีเ่มอืง Brisbane โดย Harley et al. (1983) และ จากแมลง 4 
ชนิดนี้  ต่อมามีการน าด้วงหนอนเจาะเมล็ด Acanthoscelides sp. probably quadridentatus (Coleoptera: 
Bruchidae) ซึ่งต่อมา Johnson (1983) แห่ง Northern Arizona University, Flagstaff, Arizona พบว่าเป็นด้วง
สองชนิดปะปนกนั คอื A. quadridentatus และตัง้ชื่ออกีชนิดหน่ึงเป็นชื่อใหมค่อื A. puniceus และดว้งกนิใบและ
ยอดอ่อน Chlamisus sp.nr.  sidae (Coleoptera:  Chrysomelidae)  เข้ามาใช้  ส่ วนในการส ารวจศัตรูธ รรม ชาติ
ของไมยราบยกัษ์ในฮอนดูรสัเมื่อพ.ศ. 2524 โดย Habeck & Passoa (1983) พบแมลงมากกว่า 60 ชนิด แต่
ส่วนใหญ่ไม่มคีวามเฉพาะเจาะจงกบัไมยราบยกัษ์ จดัเป็น “แมลงขยะ” (thrash insects) ยกเวน้ดว้งหนอนเจาะ
เมล็ด  Acanthoscelides spp.  แ ล ะหนอนผี เ สื้ อ ปี ก ใ ส  clearwing moth, Carmenta n. sp.  (Lepidoptera: 
Sessiidae) ซึง่ต่อมาตัง้ชื่อเป็น Carmenta mimosa ทีม่กีารน าไปใชป้ระโยชน์ 
 

ภูมเิดมิเหล่านี้น าไปสู่โครงการความร่วมมอืการควบคุมไมยราบยกัษ์โดยชวีวธิรีะหว่างศูนย์วจิยั
ควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย CSIRO Entomology, 
Indooroopilly, Brisbane, Queensland และ Department of Primary Industry, NT โดยได้รบัการสนับสนุน
ทุนในการวจิยัและการด าเนินงานจาก ACIAR (Australian Center for International Agricultural Research), 
Canberra ประเทศออสเตรเลยี 
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8.6.4 แมลงศตัรธูรรมชาติของไมยราบยกัษ์ในประเทศไทย 
 

สบืเนื่องมาจากการปรกึษาหารอืระหว่าง Dr. Mohamad Soerjani, weed science program 
leader จาก SEAMEO BIOTROP, Bogor; Dr. David S. Mitchell ผูต้ ัง้ชื่อวทิยาศาสตรจ์อกหูหนูยกัษ์ Salvinia 
molesta จาก Botany Department, University of Rhodesia, Salisbury ประเทศ Rhodesia ในขณะนัน้ หรอื 
Zimbabwe ในปัจจบุนั กบั Dr. George E. Allen นักกฏีวทิยาจาก IPPC Aquatic Weed Program, University 
of Florida และ ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร นักกฏีวทิยาจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ระหว่างการประชุม 
Southeast Asian Workshop on Aquatic Weeds ที่ เขื่อน Karangkates Dam ณ เมือง Malang, East Java 
ประเทศอนิโดนีเซยี ระหว่างวนัที ่ 25-29 มถุินายน พ.ศ. 2517 ทุกคนมคีวามเหน็ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่
เหมาะสมและมคีวามสามารถที่จะเป็นจุดโฟกสัในการรเิริม่โครงการควบคุมวชัพชืน ้าโดยชวีวธิใีนภูมภิาคได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการควบคุมผกัตบชวา โดย SEAMEO BIOTROP จะสนับสนุนทุนวิจยัในการเริ่มงาน
เบือ้งตน้ และ Dr. George E. Allen จะแสวงหาแหล่งสนบัสนุนโครงการควบคุมไมยราบยกัษ์ในสหรฐัอเมรกิา 
 

โ ด ย เ ช่ น นั ้ น  เ มื่ อ มี ก า ร ตั ้ง ศู น ย์ วิ จ ั 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 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นทางการเมื่อพ.ศ. 2518 ประเทศไทยจงึรเิริม่การด าเนินงานโครงการควบคุม
วชัพชืน ้าโดยชวีวธิ ีซึง่มผีกัตบชวาและไมยราบยกัษ์ และวชัพชืชนิดอื่น ๆ ทัง้วชัพชืบกและวชัพชืน ้า เป็นวชัพชื
ในเป้าหมาย เพื่อการควบคุมโดยชวีวธิ ี
 

ในการส ารวจแมลงชนิดต่าง ๆ บนต้นไมยราบยกัษ์ในจงัหวดัต่าง ๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย 
พบแมลง 19 ชนิดทีม่ไีมยราบยกัษ์เป็นพชือาหาร เป็นพวกแมลงทีก่นิพชืหลายชนิด ไมม่คีวามเฉพาะเจาะจงพชื
อาศยั เช่น ตัก๊แตนในอนัดบั Orthoptera เพลี้ยอ่อน Aphis craccivora และ A. gossypii และเพลี้ยแป้ง Icerya 
sp. ในอันดบั Hemiptera มวน Riptortus linearis ในอันดบั Heteroptera รวมทัง้ Euproctis sp., E. fraterna, 
Archips micaceana, Cryptothelea crameri, Zeuzura coffeae และ Indarbela maculata ในอนัดบั Lepidoptera 
กับ Hypomeces squamosus และ  Sagra femorata ในอันดับ Coleoptera เ ป็นต้น (Napompeth, 1983b) 
จดัเป็น “แมลงเบ็ดเตล็ด” (miscellaneous insects) หรอื “แมลงขยะ” (thrash insects) ไม่มแีมลงแม้แต่ชนิด
เดยีว ทีพ่อจะมศีกัยภาพ ทีจ่ะน ามาใชใ้นการควบคุมไมยราบยกัษ์โดยชวีวธิไีด้ 
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ค าแนะน าจากการประชุมครัง้นี้ นอกจากให้มกีารบูรณาการกลยุทธ์ของการควบคุมแบบต่าง ๆ 
ตามแนวทางการบรหิารจดัการศตัรพูชื และความร่วมมอืระหว่างประเทศในการบรหิารจดัการไมยราบยกัษ์แลว้ 
ทีป่ระชุมเน้นใหม้กีารร่วมมอืระหว่างประเทศในการควบคุมไมยราบยกัษ์โดยชวีวธิ ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศออสเตรเลยีใหเ้ป็นทางการมากขึน้ เพื่อหลกีเลี่ยงการด าเนินงานที่อาจทบัซ้อนกนัได้ 
และการเผยแพร่ขอ้มลูและขยายผลงานวจิยัให้ประเทศอื่นที่มปัีญหา ตลอดจนใหม้กีารฝึกอบรมนักวจิยัในสาย
งานกฏีวทิยา โรคพชื และวชัพชื ในการบรหิารจดัการไมยราบยกัษ์ดว้ย  
 

ในการประเมนิปัญหาของไมยราบยกัษ์ในประเทศไทยรว่มกบัศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีนิทรยี์
แห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และ กรมชลประทาน Allen et al. (1980) จดัท าขอ้เสนอการรว่มมอืในการ
วิจยั ผลกระทบของไมยราบยกัษ์ทางเศรษฐศาสตร์ โดย International Plant Protection Center (IPPC), 
Oregon State University และการควบคุมไมยราบยกัษ ์โดยชวีวธิ  ีโดย  IPPC Aquatic Weed Program, 
University of Florida ทัง้นี้การวจิยัเบือ้งตน้ทีเ่กีย่วขอ้งไดม้กีารด าเนินงานกนัมาบา้งแลว้ เช่นการคดักรองแมลง
เพื่อการควบคุมไมยราบยกัษ์โดยชีววธิ๊ในประเทศไทย ซึ่งเริม่มาตัง้แต่พ.ศ. 2518 (Napompeth, 1983b) ใน
โครงการรว่มมอืระหว่าง Department of Primary Production, NT และ CSIRO ซึง่เริม่ตน้เมือ่พ.ศ. 2523 มกีาร
ส ารวจแมลงศตัรไูมยราบยกัษ์ในบราซลิ เวเนซุเอลา และ Acapulco ในเมก็ซโิก และมกีารน าแมลง 4 ชนดิจาก
บราซลิเขา้ไปทดสอบในเรอืนกกักนัของ CSIRO ทีเ่มอืง Brisbane โดย Harley et al. (1983) และ จากแมลง 4 
ชนิดนี้  ต่อมามีการน าด้วงหนอนเจาะเมล็ด Acanthoscelides sp. probably quadridentatus (Coleoptera: 
Bruchidae) ซึ่งต่อมา Johnson (1983) แห่ง Northern Arizona University, Flagstaff, Arizona พบว่าเป็นด้วง
สองชนิดปะปนกนั คอื A. quadridentatus และตัง้ชื่ออกีชนิดหน่ึงเป็นชื่อใหมค่อื A. puniceus และดว้งกนิใบและ
ยอดอ่อน Chlamisus sp.nr.  sidae (Coleoptera:  Chrysomelidae)  เข้ามาใช้  ส่ วนในการส ารวจศัตรูธ รรม ชาติ
ของไมยราบยกัษ์ในฮอนดูรสัเมื่อพ.ศ. 2524 โดย Habeck & Passoa (1983) พบแมลงมากกว่า 60 ชนิด แต่
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8.6.4 แมลงศตัรธูรรมชาติของไมยราบยกัษ์ในประเทศไทย 
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8.6.5 การน าแมลงศตัรธูรรมชาติจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศไทย 
 

แมลงศตัรธูรรมชาตชินิดแรกจากต่างประเทศ ทีน่ าเขา้มาศกึษาและทดสอบ เพื่อการควบคุม
ไมยราบยกัษ์คอื ดว้งหนวดยาวเจาะล าต้น cerambycid, Milothris irrorata (Coleoptera, Cerambycidae) จาก
อนิโดนีเชยี เมือ่ ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) ก่อนทีจ่ะมโีครงการความร่วมมอืกบั CSIRO Division of Entomology, 
Brisbane และ Department of Primary Industry, Darwin, Northern Territory และการด าเนินงานสนับสนุนทุน
วจิยัและการด าเนินการ จาก  Australian Center for International Agricultural Research (ACIAR), Canberra, 
Australia ในช่วงค.ศ.1983-1989 (พ.ศ. 2526-2532) ประเทศไทยได้น าแมลงศตัรูธรรมชาตขิองไมยราบยกัษ์
จากอเมริกาใต้ผ่านออสเตรเลีย เข้ามาทดสอบในประเทศไทย ก่อนที่จะน าไปใช้อีกค ารบหนี่ง ก่อนการ
ปลดปล่อยในภาคสนาม โดยแมลงศตัรูธรรมชาตเิหล่านี้ ได้ผ่านการทดสอบศกัยภาพและความเฉพาะเจาะจง
ของพชือาศยัเป็นอย่างด ีโดย CSIRO Division of Entomology ที่ Long Pocket Laboratories, Indooroopilly, 
Brisbane และได้รบัอนุญาตให้มกีารปลดปล่อยในภาคสนามแล้วในประเทศออสเตรเลยี ก่อนที่จะน าเขา้มาใน
ประเทศไทย เช่น ในการทดสอบความเฉพาะเจาะจงพชือาศยั (host specificity test) ใชพ้ชืทดสอบมากกว่า 70 
ชนิด ใน 18 วงศ์ ในการทดสอบแบบมีทางเลือก (choice test)  และในการทดสอบด้วงเจาะเมล็ดทัง้                      
A. puniceus และ A. quadridentatus  ในการทดสอบแบบมทีางเลอืก พบว่าด้วงจาะเมลด็วางไข่บนฝักของพชื 
16 ชนิด ตัง้แต่เพียง 1-5 ฟอง บนพืช 8 ชนิด 19-50 ฟอง บนพืช 6 ชนิด 274 ฟอง บน Erythrophleum 
chlorostachys (Cooktown ironwood) ซึง่เป็นไมซุ้งทางตอนเหนือของออสเตรเลยี และไมม่ใีนประเทศไทย และ
มากกว่า 1,000 ฟอง บนฝักของไมยราบยกัษ์ (M. pigra) ไข่ทีฟั่กออกมาเป็นตวัหนอน ไม่สามารถเจาะเขา้ไป
ในฝักหรอืเมลด็แลว้ตาย บนพชื 14 ชนิด สามารถเจาะเขา้ไปในฝักหรอืเมลด็แต่ตายในระยะแรก บนไมยราบ
เลือ้ย (M. diplotricha) และสามารถเจาะเขา้ไปในฝักและเมลด็ และเจรญิเตบิโตจนครบวงจรชวีติไดส้มบูรณ์ 
บนฝักของไมยราบยกัษ์ (M. pigra) เท่านัน้ ส่วนผลของการทดสอบแบบไมม่ทีางเลอืก ไดผ้ลใกลเ้คยีงกบัในการ
ทดสอบแบบมทีางเลอืก โดยพบว่าด้วงจาะเมลด็วางไข่บนฝักของไมยราบยกัษ์ มากกว่า 300 ฟอง บน 5 ฝัก
จาก 8 ฝัก และสามารถเจรญิเตบิโตจนครบวงจรชวีติไดส้มบูรณ์ (Kassulke et al., 1990) 
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         แมลงศตัรูธรรมชาตขิองไมยราบยกัษ์จากต่างประเทศ ทีน่ าเขา้มาศกึษาและทดสอบ เพื่อการควบคุม
ไมยราบยกัษ์ รวม 7 ชนิด คอื 
 

1. ดว้งหนวดยาวเจาะล าต้น cerambycid, Milothris irrorata (Coleoptera, Cerambycidae)    
จากอนิโดนีเชยี เมือ่ ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) 

2. ดว้งเจาะเมลด็ seed bruchid, Acanthoscelides puniceus (Coleoptera: Bruchidae)           
จากเมก็ซโิกผ่านออสเตรเลยี เมือ่ ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) 

3. ดว้งเจาะเมลด็ seed bruchid, Acanthoscelides quadridentatus (Coleoptera: Bruchidae) 
จากเมก็ซโิกผ่านออสเตรเลยี เมือ่ ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) 

4. ดว้งกนิใบ leaf-feeding chrysomelid, Chlamisus mimosae (Coleoptera: Chrysomelidae) 
จากบราซลิผ่านออสเตรเลยี เมือ่ ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) 

5. ผเีสือ้หนอนชอนใบ mimosa leaf-mining moth, Neurostrota gunniella (Lepidoptera: 
Gracillariidae) จากเมก็ซโิกผ่านออสเตรเลยี เมือ่ ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) 

6. ผเีสือ้ปีกใส mimosa clearwing moth, Carmenta mimosa (Lepidoptera: Sessiidae)           
จากเมก็ซโิกผ่านออสเตรเลยี เมือ่ ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) และ ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) 

7. ดว้งงวงกนิดอกอ่อน mimosa flower bud weevil, Coelocephalapion aculeatum    
(Coleoptera: Apionidae) จากเมก็ซโิกผ่านออสเตรเลยี เมือ่ ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534)          
และ ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) 
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8.6.5.1 ด้วงหนวดยาวเจาะล าต้น (Cerambycid, Milothris irrorata) 
 

ในการส ารวจแมลงชนิดต่าง ๆ ที่พบบนต้นไมยราบยักษ์ในปริมณฑลของเมือง Bogor และ 
Cisarua บนเกาะชวา ประเทศอนิโดนีเซยี พบแมลง 10 ชนิดที่มไีมยราบยกัษ์เป็นพชือาหาร เช่น ตัก๊แตนใน
อนัดบั Orthoptera เพลีย้แป้ง Icerya sp. และเพลีย้หอย ในอนัดบั Hemiptera มวน Riptortus linearis ในอนัดบั 
Heteroptera รวมทัง้ Euproctis sp. หนอนคืบ looper และ หนอนถุง bagworm ในอันดับ Lepidoptera กับ 
Dynastes gideon และ ด้วงหนวดยาว cerambycid, Milothris irrorata ในอันดับ Coleoptera (Napompeth, 
1983)  และเช่นเดยีวกนั ไม่พบแมลงที่พอจะมมีศีกัยภาพ ที่จะน ามาใช้ในการควบคุมไมยราบยกัษ์ได้ ยกเว้น
ดว้งหนวดยาว Milothris irrorata (Coleoptera: Cerambycidae) (ภาพที ่8.23) ทีพ่บว่าเป็นหนอนเจาะกิง่และล า
ตน้ ทีน่่าจะน าเขา้มาทดสอบในประเทศไทย  
 
 

อน่ึง ในปัจจุบนัมกีารน าตวัอย่างแห้งของด้วงหนวดยาว M. Irrorata มาจ าหน่ายเป็นการค้า ทัง้ที่
เป็นตวัอยา่งแมลงและท าเป็นของทีร่ะลกึทางอนิเตอรเ์น็ตดว้ย  
 

 
ภาพท่ี 8.23 ดว้งหนวดยาวหนอนเจาะกิง่และล าตน้ไมยราบยกัษ์ Stem-boring cerambycid,  

 Milothris irrorata (แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Wikipedia, The Free Encyclopedia) 
         
 
 
 
 
 

347 
 

 

van der Laan (1981)  ร ายงานว่ า  M.  irrorata เ ป็นหนอนเจาะล าต้นของพืช ในวงศ์ถั ว่ 
(Leguminosae) เช่นพชืในสกุล Crotalaria, Tephrosia และ Indigofera (คราม) และ Cassia multijuga ในการ
น าเขา้มาทดสอบในประเทศไทย เมือ่ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) ผลจาการทดสอบพบว่าดว้งหนวดยาว M. irrorata 
มวีงจรชวีติค่อนขา้งยาว และการวางไขต่ ่า การเพาะเลีย้งและการทดสอบพชือาศยัยุ่งยาก ไมคุ่ม้ทุน จงึหยุดการ
ทดสอบ ท าลายทิง้ และไมม่กีารปลดปล่อย 
 

8.6.5.2 ด้วงเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ (Seed bruchid, Acanthoscelides puniceus) 
8.6.5.3 ด้วงเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ (Seed bruchid, Acanthoscelides quadridentatus) 

 
แมลงศตัรธูรรมชาตขิองไมยราบยกัษ์ 2 ชนิดน าเขา้มาในประเทศไทย จากเมก็ซโิกผ่านออสเตรเลยี

เมื่อ ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) เป็นโคโลนีของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์สองชนิดใน Acanthoscelides 
quadridentatus group คอื A. puniceus และ A. quadridentatus ทีม่กีารน าเขา้จากเมก็ซโิก และทดสอบความ
เฉพาะเจาะจงในเรอืนกกักนัของ CSIRO, Brisbane ประเทศออสเตรเลยีเมือ่ ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) (Kassulke 
et al., 1990)     
 

ดว้งเจาะเมลด็ในสกุล Acanthoscelides มอียู่ประมาณ 300-340 ชนิด ซึง่ส่วนใหญ่โอนมาจากสกุล 
Bruchus และชนิดทีเ่ป็นศตัรูพชืในวงศ์ถัว่ที่แพร่กระจายอยู่มากในยุโรปและทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทยด้วยคอื 
A. obtectus ดว้งเจาะเมลด็ทีน่ ามาใชเ้ป็นตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิคีอื A. atronotatus ทีเ่ปลีย่นชื่อมาจาก 
Bruchus atronotatus ซึง่มกีารน าเขา้ไปในฮาวายจากบราซลิเมือ่ ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) เพื่อใชใ้นการควบคุม
ต้น Brazilian pepper tree หรอื Christmas berry (Schinus terebinthifolius, Anacardiaceae) จากอเมรกิาใต้  
ซึ่งสามารถตัง้รกรากได้บนเกาะโอวาฮู (Oahu) และ เกาะมาว ี(Maui)  แต่การควบคุม ไม่ได้ผลดเีท่าไรนัก 
(Julien & Griffiths, 1998; Winston et al., 2014) และอีกชนิดหนึ่งคอื A. macrophthalmus ซึ่งมถีิ่นก าเนิดอยู่
ทางใต้สุดของเทกซัสและเม็กซิโก และอเมริกากลาง ที่มีการน าเข้าไปใช้ควบคุมต้นกระถิน Leucaena 
leucocephala (Leguminosae) ไมโ้ตเรว็ ซึง่ถอืว่าเป็นวชัพชืต่างถิน่ในแอฟรกิาใต ้โดยมกีารปลดปล่อยครัง้แรก
ตัง้แต่เมื่อ ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) (Kingsolver, 2004; Sharratt & Olckers, 2012) และมกีารน าไปใช้ลดการ
แพรก่ระจายของตน้กระถนิในไตห้วนั (Wu et al., 2013)  

 
 
 
 
 

 



346 
 

 

8.6.5.1 ด้วงหนวดยาวเจาะล าต้น (Cerambycid, Milothris irrorata) 
 

ในการส ารวจแมลงชนิดต่าง ๆ ที่พบบนต้นไมยราบยักษ์ในปริมณฑลของเมือง Bogor และ 
Cisarua บนเกาะชวา ประเทศอนิโดนีเซยี พบแมลง 10 ชนิดที่มไีมยราบยกัษ์เป็นพชือาหาร เช่น ตัก๊แตนใน
อนัดบั Orthoptera เพลีย้แป้ง Icerya sp. และเพลีย้หอย ในอนัดบั Hemiptera มวน Riptortus linearis ในอนัดบั 
Heteroptera รวมทัง้ Euproctis sp. หนอนคืบ looper และ หนอนถุง bagworm ในอันดับ Lepidoptera กับ 
Dynastes gideon และ ด้วงหนวดยาว cerambycid, Milothris irrorata ในอันดับ Coleoptera (Napompeth, 
1983)  และเช่นเดยีวกนั ไม่พบแมลงที่พอจะมมีศีกัยภาพ ทีจ่ะน ามาใช้ในการควบคุมไมยราบยกัษ์ได้ ยกเว้น
ดว้งหนวดยาว Milothris irrorata (Coleoptera: Cerambycidae) (ภาพที ่8.23) ทีพ่บว่าเป็นหนอนเจาะกิง่และล า
ตน้ ทีน่่าจะน าเขา้มาทดสอบในประเทศไทย  
 
 

อนึ่ง ในปัจจุบนัมกีารน าตวัอย่างแห้งของด้วงหนวดยาว M. Irrorata มาจ าหน่ายเป็นการค้า ทัง้ที่
เป็นตวัอยา่งแมลงและท าเป็นของทีร่ะลกึทางอนิเตอรเ์น็ตดว้ย  
 

 
ภาพท่ี 8.23 ดว้งหนวดยาวหนอนเจาะกิง่และล าตน้ไมยราบยกัษ์ Stem-boring cerambycid,  

 Milothris irrorata (แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Wikipedia, The Free Encyclopedia) 
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van der Laan (1981)  ร ายงานว่ า  M.  irrorata เ ป็นหนอนเจาะล าต้นของพืช ในวงศ์ถั ว่ 
(Leguminosae) เช่นพชืในสกุล Crotalaria, Tephrosia และ Indigofera (คราม) และ Cassia multijuga ในการ
น าเขา้มาทดสอบในประเทศไทย เมือ่ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) ผลจาการทดสอบพบว่าดว้งหนวดยาว M. irrorata 
มวีงจรชวีติค่อนขา้งยาว และการวางไขต่ ่า การเพาะเลีย้งและการทดสอบพชือาศยัยุ่งยาก ไมคุ่ม้ทุน จงึหยุดการ
ทดสอบ ท าลายทิง้ และไมม่กีารปลดปล่อย 
 

8.6.5.2 ด้วงเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ (Seed bruchid, Acanthoscelides puniceus) 
8.6.5.3 ด้วงเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ (Seed bruchid, Acanthoscelides quadridentatus) 

 
แมลงศตัรธูรรมชาตขิองไมยราบยกัษ์ 2 ชนิดน าเขา้มาในประเทศไทย จากเมก็ซโิกผ่านออสเตรเลยี

เมื่อ ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) เป็นโคโลนีของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์สองชนิดใน Acanthoscelides 
quadridentatus group คอื A. puniceus และ A. quadridentatus ทีม่กีารน าเขา้จากเมก็ซโิก และทดสอบความ
เฉพาะเจาะจงในเรอืนกกักนัของ CSIRO, Brisbane ประเทศออสเตรเลยีเมือ่ ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) (Kassulke 
et al., 1990)     
 

ดว้งเจาะเมลด็ในสกุล Acanthoscelides มอียู่ประมาณ 300-340 ชนิด ซึง่ส่วนใหญ่โอนมาจากสกุล 
Bruchus และชนิดทีเ่ป็นศตัรูพชืในวงศ์ถัว่ที่แพร่กระจายอยู่มากในยุโรปและทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทยด้วยคอื 
A. obtectus ดว้งเจาะเมลด็ทีน่ ามาใชเ้ป็นตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิคีอื A. atronotatus ทีเ่ปลีย่นชื่อมาจาก 
Bruchus atronotatus ซึง่มกีารน าเขา้ไปในฮาวายจากบราซลิเมือ่ ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) เพื่อใชใ้นการควบคุม
ต้น Brazilian pepper tree หรอื Christmas berry (Schinus terebinthifolius, Anacardiaceae) จากอเมรกิาใต้  
ซึ่งสามารถตัง้รกรากได้บนเกาะโอวาฮู (Oahu) และ เกาะมาว ี(Maui)  แต่การควบคุม ไม่ได้ผลดเีท่าไรนัก 
(Julien & Griffiths, 1998; Winston et al., 2014) และอีกชนิดหนึ่งคอื A. macrophthalmus ซึ่งมถีิ่นก าเนิดอยู่
ทางใต้สุดของเทกซัสและเม็กซิโก และอเมริกากลาง ที่มีการน าเข้าไปใช้ควบคุมต้นกระถิน Leucaena 
leucocephala (Leguminosae) ไมโ้ตเรว็ ซึง่ถอืว่าเป็นวชัพชืต่างถิน่ในแอฟรกิาใต ้โดยมกีารปลดปล่อยครัง้แรก
ตัง้แต่เมื่อ ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) (Kingsolver, 2004; Sharratt & Olckers, 2012) และมกีารน าไปใช้ลดการ
แพรก่ระจายของตน้กระถนิในไตห้วนั (Wu et al., 2013)  
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ในขณะเดยีวกนั งานอนุกรมวธิานของด้วงเจาะเมลด็ในสกุล Acanthoscelides spp. ก็ยงัมคีวาม
ขดัแยง้กนัระหว่างนกัอนุกรมวธิานแมลง ทัง้นี้เพราะ Lawrence & Newton (1982) และ Reid (1996) ก าหนดให้
ดว้ง bruchids เป็นวงศย์อ่ย Bruchinae ของวงศ ์Chrysomelidae ตามพืน้ฐานการจดัล าดบั (classification) ตาม
การวิวฒันาการของบรรพบุรุษ (cladism, cladistics) แต่ Kingsolver (1995) ยนืยนัโดยการใช้ลกัษณะทาง
สณัฐานวทิยา ว่าควรจดัใหอ้ยู่เป็นวงศ์ Bruchidae แต่ Hawkeswood (1996) ยงัโต้แยง้ให ้Bruchidae เป็นวงศ์
ย่อยของวงศ์ Chrysomelidae และโดยเช่นนั ้น เราจะพบว่าในบางครัง้จะมีการจ าแนกให้ด้วงในสกุล 
Acanthoscelides spp. อยูใ่นวงศ ์Chrysomelidae 
 

การควบคุมต้นกระถินโดยชีววิธี ในแอฟริกาใต้และในไต้หวัน โดยการน าด้วงเจาะเมล็ด                   
A. macrophthalmus ถอืว่าเป็นกรณศีกึษาของการขดัแยง้ผลประโยชน์ทีเ่ด่นชดัทัง้ในแอฟรกิาและเอเชยี กระถนิ
ถอืว่าเป็นพชืทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิในเกอืบทุกประเทศในเอเชยี ทีม่กีารปลูกต้นกระถนิเพื่อวตัถุประสงค์
ต่าง ๆ เมือ่มกีารระบาดของเพลีย้ไก่ฟ้ากระถนิ leucaena psyllid (Heteropsylla cubana, Hemiptera: Psyllidae
) ในช่วงปลายทศวรรษ 1980s และตน้ทศวรรษ 1990s จากอเมรกิาใต ้ผ่านฮาวายและประเทศทีเ่ป็นเกาะต่าง ๆ 
ในมหาสมุทรแปซฟิิก และประเทศต่าง ๆ ในเอเชยี รวมทัง้ประเทศไทย และแทนซาเนียในแอฟรกิาตะวนัออก 
ในการน้ี ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ไดน้ าแมลงศตัรธูรรมชาต ิ
เช่นด้วงเต่าตวัห ้า Curinus coeruleus (Coleoptera: Coccinellidae) จากเมก็ซโิกผ่านฮาวาย และแตนเบียน 
Psyllaephagus yaseeni (Hymenoptera: Encyrtidae) จากตรนิิแดดผ่านฮาวาย เขา้มาใช้ในการควบคุมเพลี้ย
ไก่ฟ้ากระถินโดยชีววิธีในประเทศไทย จนสามารถควบคุมเพลี้ยไก่ฟ้ากระถินได้อย่างสมบูรณ์ สามารถลด
ประชากรและความเสยีหายจากการระบาดของเพลีย้ไก่ฟ้ากระถนิทีพ่บบนต้นกระถนิทุกต้นในประเทศ ไม่ว่าที่
ปลูกเป็นไม้โตเรว็ ปลูกเป็นสวนป่า ปลูกเป็น “รัว้กินได้” หรอืที่เป็นวชัพชือยู่ทัว่ ๆ ไป ให้อยู่ในระดบัที่ไม่มี
ความส าคญัทางเศรษฐกิจ ไม่ก่อให้เกิดความเสยีหายเช่นในปัจจุบนั และได้ส่งศตัรูธรรมชาติเหล่านี้ไปใช้ใน
ประเทศอนิเดยี เนปาล ไต้หวนั ฟิลปิปินส์ มาเลเซยี และอนิโดนีเซยี (Napompeth & MacDicken, 1990)  ใน
ขณะเดยีวกนัการน าศตัรธูรรมชาตเิขา้มาควบคุมเพลีย้ไก่ฟ้ากระถนิในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต้และในเอเชยีใต้ ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัประเทศออสเตรเลีย ซึง่มกีารน า
เพลี้ยไมยราบเลื้อย Heteropsylla spinulosa ซึ่งเป็นแมลงในสกุลเดยีวกนักบัเพลีย้ไก่ฟ้ากระถนิ Heteropsylla 
cubana จากบราซลิเขา้ไปใช้ควบคุมไมยราบเลื้อย Mimosa diplotricha (= M. invisa) ในออสเตรเลยีเมื่อค.ศ. 
1988 แล้วน าไปใช้ต่อในซามวั ฟิจ ิปาปัวนิวกินี และ เกาะโซโลมอน (Kuniata, 1994: Ablin, 995; Julien & 
Griffiths, 1998) โดยเกรงว่าศตัรธูรรมชาตทิีป่ระเทศไทยน าเขา้มาควบคุมเพลีย้ไก่ฟ้ากระถนิ จะแพร่กระจายไป
ท าลายเพลีย้ไมยราบเลือ้ยในประเทศเหล่านัน้ ซึง่มกีารปลูกต้นกระถนิและมกีารระบาดของเพลีย้ไก่ฟ้ากระถิน
ดว้ย 
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อนึ่ง มขีอ้สงัเกตุว่าการใช้ดว้งเจาะเมลด็ A. macrophthalmus ในการควบคุมต้นกระถนิโดยชวีวธิี
ในแอฟรกิาใต้และไต้หวนั คงจะไม่สมัฤทธิผ์ลตามที่คาดกนัไว้ หากจะเปรยีบเทยีบจากการระบาดและความ
เสยีหายบนกระถนิทุกต้น หรอื 100 เปอรเ์ซน็ต์ ในประเทศไทยโดยเพลี้ยไก่ฟ้ากระถนิ H. cubana ซึ่งถ้าหาก
น ามาใชเ้ป็นตวักระท าการควบคุมต้นกระถนิ กจ็ะยงัไมส่ามารถทีจ่ะลด ชะลอ หรอื ยบัยัง้การแพร่ระบาดของต้น
กระถนิในประเทศไทยไดแ้มแ้ต่น้อย หากจะถอืว่ากระถนิเป็นวชัพชืต่างถิน่ทีร่กุราน  
 

การใชด้ว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ A. quadridentatus group สองชนิด ประกอบดว้ย A. puniceus 
และ A. quadridentatus จากเมก็ซโิกเป็นครัง้แรกในออสเตรเลยีและในประเทศไทยตัง้แต่เมื่อ ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 
2526) มคีวามเป็นมาทีส่ าคญัทีเ่กี่ยวขอ้งตัง้แต่เมื่อ Bottimer (1969) รายงานว่าพบดว้ง bruchid ชนิดใหม่เจาะ
เมลด็ของ M. pigra ในเทกซสั และตัง้ชื่อใหมเ่ป็น A. quadridentatus ซึง่ต่อมา Kingsolver (1980) แห่ง Florida 
State Collections of Arthropods, Gainesville, Florida ท าการศกึษา A. quadridentatus group แลว้ตัง้ชื่อใหม่
เพิม่มาอกี 2 ชนิด คอื A. pigricola และ A. zebratus  และ จากการส ารวจแมลงศตัรธูรรมชาตขิองไมยราบยกัษ์
โดย Habeck & Passoa (1983) แห่ง Department of Entomology and Nematology, University of Florida, 
Gainesville, Florida เมือ่ ค.ศ. 1981 ในฮอนดรูสั จากแมลงทีพ่บในอนัดบัและวงศต่์าง ๆ มากกว่า 60 ชนิด พบ 
A. prob. pigricola ลงท าลายเมลด็ และ Acanthoscelides sp. (quadridentatus group) ลงท าลายดอกและเมลด็ 
และเช่นกนั Johnson (1983) ตัง้ชื่อด้วงเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ ใน A. quadridentatus group ในเมก็ซโิกเพิม่
ใหม่อกี 1 ชนิดคอื A. puniceus  ดงันัน้ ด้วงเจาะเมลด็ ใน A. quadridentatus group ที่น าเขา้ไปจากเมก็ซิโก 
เพื่อการทดสอบความเฉพาะเจาะจงพชือาศยัในออสเตรเลยี และน าเขา้มาในประเทศไทย จงึเป็นโคโลนีทีม่ที ัง้ A. 
puniceus และ A. quadridentatus (ภาพที ่8.24) ปะปนอยูด่ว้ยกนั 

 
 

 
 

ภาพท่ี 8.24 ดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ Acanthoscelides spp. (แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Wikipedia,        
The Free Encyclopedia) 
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ในขณะเดยีวกนั งานอนุกรมวธิานของด้วงเจาะเมล็ดในสกุล Acanthoscelides spp. ก็ยงัมคีวาม
ขดัแยง้กนัระหว่างนกัอนุกรมวธิานแมลง ทัง้นี้เพราะ Lawrence & Newton (1982) และ Reid (1996) ก าหนดให้
ดว้ง bruchids เป็นวงศย์อ่ย Bruchinae ของวงศ ์Chrysomelidae ตามพืน้ฐานการจดัล าดบั (classification) ตาม
การวิวฒันาการของบรรพบุรุษ (cladism, cladistics) แต่ Kingsolver (1995) ยนืยนัโดยการใช้ลกัษณะทาง
สณัฐานวทิยา ว่าควรจดัใหอ้ยู่เป็นวงศ์ Bruchidae แต่ Hawkeswood (1996) ยงัโต้แยง้ให ้Bruchidae เป็นวงศ์
ย่อยของวงศ์ Chrysomelidae และโดยเช่นนั ้น เราจะพบว่าในบางครัง้จะมีการจ าแนกให้ด้วงในสกุล 
Acanthoscelides spp. อยูใ่นวงศ ์Chrysomelidae 
 

การควบคุมต้นกระถินโดยชีววิธี ในแอฟริกาใต้และในไต้หวัน โดยการน าด้วงเจาะเมล็ด                   
A. macrophthalmus ถอืว่าเป็นกรณศีกึษาของการขดัแยง้ผลประโยชน์ทีเ่ด่นชดัทัง้ในแอฟรกิาและเอเชยี กระถนิ
ถอืว่าเป็นพชืทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิในเกอืบทุกประเทศในเอเชยี ทีม่กีารปลูกต้นกระถนิเพื่อวตัถุประสงค์
ต่าง ๆ เมือ่มกีารระบาดของเพลีย้ไก่ฟ้ากระถนิ leucaena psyllid (Heteropsylla cubana, Hemiptera: Psyllidae
) ในช่วงปลายทศวรรษ 1980s และตน้ทศวรรษ 1990s จากอเมรกิาใต ้ผ่านฮาวายและประเทศทีเ่ป็นเกาะต่าง ๆ 
ในมหาสมุทรแปซฟิิก และประเทศต่าง ๆ ในเอเชยี รวมทัง้ประเทศไทย และแทนซาเนียในแอฟรกิาตะวนัออก 
ในการนี้ ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ไดน้ าแมลงศตัรธูรรมชาต ิ
เช่นด้วงเต่าตวัห ้า Curinus coeruleus (Coleoptera: Coccinellidae) จากเมก็ซโิกผ่านฮาวาย และแตนเบียน 
Psyllaephagus yaseeni (Hymenoptera: Encyrtidae) จากตรนิิแดดผ่านฮาวาย เขา้มาใช้ในการควบคุมเพลี้ย
ไก่ฟ้ากระถินโดยชีววิธีในประเทศไทย จนสามารถควบคุมเพลี้ยไก่ฟ้ากระถินได้อย่างสมบูรณ์ สามารถลด
ประชากรและความเสยีหายจากการระบาดของเพลีย้ไก่ฟ้ากระถนิทีพ่บบนต้นกระถนิทุกต้นในประเทศ ไม่ว่าที่
ปลูกเป็นไม้โตเรว็ ปลูกเป็นสวนป่า ปลูกเป็น “รัว้กินได้” หรอืที่เป็นวชัพชือยู่ทัว่ ๆ ไป ให้อยู่ในระดบัที่ไม่มี
ความส าคญัทางเศรษฐกิจ ไม่ก่อให้เกิดความเสยีหายเช่นในปัจจุบนั และได้ส่งศตัรูธรรมชาติเหล่านี้ไปใช้ใน
ประเทศอนิเดยี เนปาล ไต้หวนั ฟิลปิปินส์ มาเลเซยี และอนิโดนีเซยี (Napompeth & MacDicken, 1990)  ใน
ขณะเดยีวกนัการน าศตัรธูรรมชาตเิขา้มาควบคุมเพลีย้ไก่ฟ้ากระถนิในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต้และในเอเชยีใต้ ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัประเทศออสเตรเลีย ซึง่มกีารน า
เพลี้ยไมยราบเลื้อย Heteropsylla spinulosa ซึ่งเป็นแมลงในสกุลเดยีวกนักบัเพลี้ยไก่ฟ้ากระถนิ Heteropsylla 
cubana จากบราซลิเขา้ไปใช้ควบคุมไมยราบเลื้อย Mimosa diplotricha (= M. invisa) ในออสเตรเลยีเมื่อค.ศ. 
1988 แล้วน าไปใช้ต่อในซามวั ฟิจ ิปาปัวนิวกินี และ เกาะโซโลมอน (Kuniata, 1994: Ablin, 995; Julien & 
Griffiths, 1998) โดยเกรงว่าศตัรธูรรมชาตทิีป่ระเทศไทยน าเขา้มาควบคุมเพลีย้ไก่ฟ้ากระถนิ จะแพร่กระจายไป
ท าลายเพลีย้ไมยราบเลือ้ยในประเทศเหล่านัน้ ซึง่มกีารปลูกต้นกระถนิและมกีารระบาดของเพลีย้ไก่ฟ้ากระถิน
ดว้ย 

 
 

349 
 

 

อนึ่ง มขีอ้สงัเกตุว่าการใช้ดว้งเจาะเมลด็ A. macrophthalmus ในการควบคุมต้นกระถนิโดยชวีวธิี
ในแอฟรกิาใต้และไต้หวนั คงจะไม่สมัฤทธิผ์ลตามที่คาดกนัไว้ หากจะเปรยีบเทยีบจากการระบาดและความ
เสยีหายบนกระถนิทุกต้น หรอื 100 เปอรเ์ซน็ต์ ในประเทศไทยโดยเพลี้ยไก่ฟ้ากระถนิ H. cubana ซึ่งถ้าหาก
น ามาใชเ้ป็นตวักระท าการควบคุมต้นกระถนิ กจ็ะยงัไมส่ามารถทีจ่ะลด ชะลอ หรอื ยบัยัง้การแพร่ระบาดของต้น
กระถนิในประเทศไทยไดแ้มแ้ต่น้อย หากจะถอืว่ากระถนิเป็นวชัพชืต่างถิน่ทีร่กุราน  
 

การใชด้ว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ A. quadridentatus group สองชนิด ประกอบดว้ย A. puniceus 
และ A. quadridentatus จากเมก็ซโิกเป็นครัง้แรกในออสเตรเลยีและในประเทศไทยตัง้แต่เมื่อ ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 
2526) มคีวามเป็นมาทีส่ าคญัทีเ่กี่ยวขอ้งตัง้แต่เมื่อ Bottimer (1969) รายงานว่าพบดว้ง bruchid ชนิดใหม่เจาะ
เมลด็ของ M. pigra ในเทกซสั และตัง้ชื่อใหมเ่ป็น A. quadridentatus ซึง่ต่อมา Kingsolver (1980) แห่ง Florida 
State Collections of Arthropods, Gainesville, Florida ท าการศกึษา A. quadridentatus group แลว้ตัง้ชื่อใหม่
เพิม่มาอกี 2 ชนิด คอื A. pigricola และ A. zebratus  และ จากการส ารวจแมลงศตัรธูรรมชาตขิองไมยราบยกัษ์
โดย Habeck & Passoa (1983) แห่ง Department of Entomology and Nematology, University of Florida, 
Gainesville, Florida เมือ่ ค.ศ. 1981 ในฮอนดรูสั จากแมลงทีพ่บในอนัดบัและวงศต่์าง ๆ มากกว่า 60 ชนิด พบ 
A. prob. pigricola ลงท าลายเมลด็ และ Acanthoscelides sp. (quadridentatus group) ลงท าลายดอกและเมลด็ 
และเช่นกนั Johnson (1983) ตัง้ชื่อด้วงเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ ใน A. quadridentatus group ในเมก็ซโิกเพิม่
ใหม่อกี 1 ชนิดคอื A. puniceus  ดงันัน้ ด้วงเจาะเมลด็ ใน A. quadridentatus group ที่น าเขา้ไปจากเมก็ซิโก 
เพื่อการทดสอบความเฉพาะเจาะจงพชือาศยัในออสเตรเลยี และน าเขา้มาในประเทศไทย จงึเป็นโคโลนีทีม่ที ัง้ A. 
puniceus และ A. quadridentatus (ภาพที ่8.24) ปะปนอยูด่ว้ยกนั 

 
 

 
 

ภาพท่ี 8.24 ดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ Acanthoscelides spp. (แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Wikipedia,        
The Free Encyclopedia) 

 
 
 



350 
 

 

การจ าแนกชนิดของดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์สองชนิด คอื A. puniceus และ A. quadridentatus 
โดยสณัฐานวทิยา (morphology) อย่างง่าย ๆ อาจใช้สขีองล าตวัเป็นหลกั (Johnson, 1983) กล่าวคอื ใน A. 
puniceus บางครัง้ทัง้ส่วนหวั ล าตวั และรยางค์ต่าง ๆ เป็นสแีดงส้มทัง้หมด ขาทัง้หมด และ 4 ปล้องแรกของ
หนวด (antennae) มสีแีดงสม้ ส่วนหวัมแีถบกวา้งบนส่วนอกส่วนแรกและมเีสน้บาง ๆ ของขนสขีาว ปีกและใต้
ปีกคู่แรกออกเป็นสนี ้าตาล ส่วนทอ้ง (abdomen) ออกสแีดงสม้ ส่วนใน A. quadridentatus ส่วนหวั ล าตวั และ
รยางคต่์าง ๆ จะเป็นสแีดงสม้ จนถงึหวัทีม่สีดี า กบัจุดสแีดงหลงับรเิวณตา ออกสแีดง มเีสน้สดี าพาดตรงกลาง 
ปีกและใต้ปีกคู่แรก (elytra) เป็นสดี า ขาคู่แรกและคู่กลางมสีแีดงส้ม ครึง่หนึ่งของขาคู่หลงัออกสนี ้าตาล ส่วนที่
เหลอืออกสแีดงสม้   

 
การทดสอบความเฉพาะเจาะจงพืชอาศยั 
 

โคโลนีของดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์สองชนิด ทีน่ าเขา้มาในประเทศไทยโดย Dr. K.L.S. Harley 
เมื่อวนัที ่2 ธนัวาคม 2526 เป็น A. puniceus จ านวน 510 ตวั และ A. quadridentatus จ านวน 503 ตวัไม่แยก
เพศ มกีารน าไปเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมในห้องกักกัน (quarantine insectary) ของศูนย์วิจยัควบคุมศัตรูพืชโดย   
ชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เพื่อท าการทดสอบความเฉพาะเจาะจงพชือาศยั โดยวธิทีี่ไม่มี
ทางเลอืก (no choice test) โดยใชฝั้กสดของพชืในวงศ์ถัว่ชนิดต่าง ๆ เช่น ถัว่เหลอืง ถงึแมว้่าจะมกีารทดสอบ
มาก่อนแลว้ในออสเตรเลยีกต็าม พบว่าทัง้ A. puniceus และ A. quadridentatus สามารถวางไข่บนพชืทดสอบ
บางชนิดได ้แต่ตวัหนอนไม่สามารถเจาะลงท าลายเมลด็ได ้ในขณะทีด่ว้งทัง้สองชนิด สามารถวางไข่บนฝักของ
ไมยราบยกัษ์ ตัวหนอนเมื่อฟักออกมาแล้วสามารถเข้าท าลายเมล็ดและเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิตได้ 
ต่อจากนัน้จงึท าการเพาะเลี้ยงเพิ่มขยายปรมิาณของด้วงแต่ละชนิด จนได้ประชากรด้วงตวัเต็มวยัเพียงพอ      
เพื่อการปลดปล่อยในพื้นที่ที่มีการระบาดของไมยราบยกัษ์ ในภาคสนาม โดยเริ่มด าเนินการตัง้แต่เดือน
กรกฎาคม 2527 เป็นตน้ไป 
 
การปลดปล่อยด้วงเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ในภาคสนาม 
 

ก. การปลดปล่อยใน พ.ศ. 2527 
 

การปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ในภาคสนามในพ.ศ. 2527 ซึง่เป็นปีแรก เริม่ด าเนินการ
ในภาคเหนือ ใน จ.เชยีงราย จ.พะเยา จ.น่าน จ.แพร่ และ จ. อุตรดติถ์ ระหว่างวนัที่ 14-16 กรกฎาคม 2527 
รวม 23 จุดปลดปล่อย ใน จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.เชยีงใหม่ ระหว่างวนัที่ 12-16 สงิหาคม 2527 รวม 15 จุด
ปลดปล่อย ใน จ.ล าพนู จ. ล าปาง จ.ตาก จ.สุโขทยั จ.พษิณุโลก จ.พจิติร จ.ก าแพงเพชร และ จ.นครสวรรค ์รวม 
24 จดุปลดปล่อย รวมทัง้หมด 62 จดุปลดปล่อย 
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ในแต่ละจุดปลดปล่อยใชด้ว้ง A. puniceus และ A. quadridentatus ชนิดละประมาณ 200 ตวั รวม
ทัง้หมดปลดปล่อยดว้งประมาณ 25,000 ตวั ตามช่วงเวลาของการปลดปล่อยและจุดปลดปล่อยในจงัหวดัต่าง ๆ 
ในพ.ศ. 2527 คอื  

 
วนัท่ี 14-16 กรกฎาคม 2527 รวม 23 จดุ 

จดุปลดปล่อยใน จ.เชยีงราย (7 จดุ) 
        1. สะพานขา้มล าน ้าแมก่ก อ.เมอืง จ.เชยีงราย  
        2. สะพานขา้มล าน ้าแมค่ า ทางหลวงแมจ่นั-เชยีงแสน อ.แมจ่นั จ.เชยีงราย  
        3. สะพานขา้มล าน ้าแมส่าย ด่านพรมแดนแมส่าย-ท่าขีเ้หลก็ อ.แมส่าย จ.เชยีงราย  
        4. ล าน ้ารวกลงสู่แมน่ ้าโขง บา้นสบรวก สามเหลีย่มทองค า อ.แมส่าย จ.เชยีงราย  
        5. ทา้ยน ้าล าน ้าแมก่กลงสู่แมน่ ้าโขง บา้นสบกก อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย   
        6. สถานทีล่่าปลาบกึ รมิฝัง่แมน่ ้าโขง อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย  
        7. อ.แมล่าว อ.แมส่รวย และ อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชยีงราย 

จดุปลดปล่อยใน จ.พะเยา (3 จดุ)  
        1. กว๊านพะเยา อ.เมอืง จ.พะเยา 
        2. โรงพยาบาลดอกค าใต ้อ.ดอกค าใต ้จ.พะเยา 
        3. บา้นดอนแกว้ อ.เชยีงค า จ.พะเยา 

จดุปลดปล่อยใน จ.น่าน จ.แพร ่และ จ. อุตรดติถ ์(13 จดุ) 
        1. บา้นสบสาย ต.ตาลชุม อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 
        2. รมิฝัง่แมน่ ้าน่าน อ.เมอืง จ.น่าน 
        3. วดับุญยนื อ.เวยีงสา จ.น่าน 
        4. บา้นกาดผาแพร ่อ.รอ้งกวาง จ.แพร่ 
        5. วนอุทยานแพะเมอืงผ ีอ.เมอืง จ.แพร ่
        6. สถานีรถไฟเด่นชยั อ.เด่นชยั จ.แพร่ 
        7. อ่างเกบ็น ้าเขอืนสริกิติ ์อ.ท่าปลา จ. อุตรดติถ์ 
        8. รมิฝัง่แมน่ ้าน่าน อ. เมอืง จ. อุตรดติถ์ 
        9. บ่อเหลก็น ้าพี ้อ. ทองแสนขนั จ.อุตรดติถ์ 
       10. รมิฝัง่แมน่ ้าน่าน อ. พชิยั จ. อุตรดติถ ์ 
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การจ าแนกชนิดของดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์สองชนิด คอื A. puniceus และ A. quadridentatus 
โดยสณัฐานวทิยา (morphology) อย่างง่าย ๆ อาจใช้สขีองล าตวัเป็นหลกั (Johnson, 1983) กล่าวคอื ใน A. 
puniceus บางครัง้ทัง้ส่วนหวั ล าตวั และรยางค์ต่าง ๆ เป็นสแีดงส้มทัง้หมด ขาทัง้หมด และ 4 ปล้องแรกของ
หนวด (antennae) มสีแีดงสม้ ส่วนหวัมแีถบกวา้งบนส่วนอกส่วนแรกและมเีสน้บาง ๆ ของขนสขีาว ปีกและใต้
ปีกคู่แรกออกเป็นสนี ้าตาล ส่วนทอ้ง (abdomen) ออกสแีดงสม้ ส่วนใน A. quadridentatus ส่วนหวั ล าตวั และ
รยางคต่์าง ๆ จะเป็นสแีดงสม้ จนถงึหวัทีม่สีดี า กบัจุดสแีดงหลงับรเิวณตา ออกสแีดง มเีสน้สดี าพาดตรงกลาง 
ปีกและใต้ปีกคู่แรก (elytra) เป็นสดี า ขาคู่แรกและคู่กลางมสีแีดงส้ม ครึง่หนึ่งของขาคู่หลงัออกสนี ้าตาล ส่วนที่
เหลอืออกสแีดงสม้   

 
การทดสอบความเฉพาะเจาะจงพืชอาศยั 
 

โคโลนีของดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์สองชนิด ทีน่ าเขา้มาในประเทศไทยโดย Dr. K.L.S. Harley 
เมื่อวนัที ่2 ธนัวาคม 2526 เป็น A. puniceus จ านวน 510 ตวั และ A. quadridentatus จ านวน 503 ตวัไม่แยก
เพศ มกีารน าไปเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมในห้องกักกัน (quarantine insectary) ของศูนย์วิจยัควบคุมศัตรูพืชโดย   
ชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เพื่อท าการทดสอบความเฉพาะเจาะจงพชือาศยั โดยวธิทีี่ไม่มี
ทางเลอืก (no choice test) โดยใชฝั้กสดของพชืในวงศ์ถัว่ชนิดต่าง ๆ เช่น ถัว่เหลอืง ถงึแมว้่าจะมกีารทดสอบ
มาก่อนแลว้ในออสเตรเลยีกต็าม พบว่าทัง้ A. puniceus และ A. quadridentatus สามารถวางไข่บนพชืทดสอบ
บางชนิดได ้แต่ตวัหนอนไม่สามารถเจาะลงท าลายเมลด็ได ้ในขณะทีด่ว้งทัง้สองชนิด สามารถวางไข่บนฝักของ
ไมยราบยกัษ์ ตัวหนอนเมื่อฟักออกมาแล้วสามารถเข้าท าลายเมล็ดและเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิตได้ 
ต่อจากนัน้จงึท าการเพาะเลี้ยงเพิ่มขยายปรมิาณของด้วงแต่ละชนิด จนได้ประชากรด้วงตวัเต็มวยัเพียงพอ      
เพื่อการปลดปล่อยในพื้นที่ที่มีการระบาดของไมยราบยกัษ์ ในภาคสนาม โดยเริ่มด าเนินการตัง้แต่เดือน
กรกฎาคม 2527 เป็นตน้ไป 
 
การปลดปล่อยด้วงเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ในภาคสนาม 
 

ก. การปลดปล่อยใน พ.ศ. 2527 
 

การปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ในภาคสนามในพ.ศ. 2527 ซึง่เป็นปีแรก เริม่ด าเนินการ
ในภาคเหนือ ใน จ.เชยีงราย จ.พะเยา จ.น่าน จ.แพร่ และ จ. อุตรดติถ์ ระหว่างวนัที่ 14-16 กรกฎาคม 2527 
รวม 23 จุดปลดปล่อย ใน จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.เชยีงใหม่ ระหว่างวนัที่ 12-16 สงิหาคม 2527 รวม 15 จุด
ปลดปล่อย ใน จ.ล าพนู จ. ล าปาง จ.ตาก จ.สุโขทยั จ.พษิณุโลก จ.พจิติร จ.ก าแพงเพชร และ จ.นครสวรรค ์รวม 
24 จดุปลดปล่อย รวมทัง้หมด 62 จดุปลดปล่อย 
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ในแต่ละจุดปลดปล่อยใชด้ว้ง A. puniceus และ A. quadridentatus ชนิดละประมาณ 200 ตวั รวม
ทัง้หมดปลดปล่อยดว้งประมาณ 25,000 ตวั ตามช่วงเวลาของการปลดปล่อยและจุดปลดปล่อยในจงัหวดัต่าง ๆ 
ในพ.ศ. 2527 คอื  

 
วนัท่ี 14-16 กรกฎาคม 2527 รวม 23 จดุ 

จดุปลดปล่อยใน จ.เชยีงราย (7 จดุ) 
        1. สะพานขา้มล าน ้าแมก่ก อ.เมอืง จ.เชยีงราย  
        2. สะพานขา้มล าน ้าแมค่ า ทางหลวงแมจ่นั-เชยีงแสน อ.แมจ่นั จ.เชยีงราย  
        3. สะพานขา้มล าน ้าแมส่าย ด่านพรมแดนแมส่าย-ท่าขีเ้หลก็ อ.แมส่าย จ.เชยีงราย  
        4. ล าน ้ารวกลงสู่แมน่ ้าโขง บา้นสบรวก สามเหลีย่มทองค า อ.แมส่าย จ.เชยีงราย  
        5. ทา้ยน ้าล าน ้าแมก่กลงสู่แมน่ ้าโขง บา้นสบกก อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย   
        6. สถานทีล่่าปลาบกึ รมิฝัง่แมน่ ้าโขง อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย  
        7. อ.แมล่าว อ.แมส่รวย และ อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชยีงราย 

จดุปลดปล่อยใน จ.พะเยา (3 จดุ)  
        1. กว๊านพะเยา อ.เมอืง จ.พะเยา 
        2. โรงพยาบาลดอกค าใต ้อ.ดอกค าใต ้จ.พะเยา 
        3. บา้นดอนแกว้ อ.เชยีงค า จ.พะเยา 

จดุปลดปล่อยใน จ.น่าน จ.แพร ่และ จ. อุตรดติถ ์(13 จดุ) 
        1. บา้นสบสาย ต.ตาลชุม อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 
        2. รมิฝัง่แมน่ ้าน่าน อ.เมอืง จ.น่าน 
        3. วดับุญยนื อ.เวยีงสา จ.น่าน 
        4. บา้นกาดผาแพร ่อ.รอ้งกวาง จ.แพร่ 
        5. วนอุทยานแพะเมอืงผ ีอ.เมอืง จ.แพร ่
        6. สถานีรถไฟเด่นชยั อ.เด่นชยั จ.แพร่ 
        7. อ่างเกบ็น ้าเขอืนสริกิติ ์อ.ท่าปลา จ. อุตรดติถ์ 
        8. รมิฝัง่แมน่ ้าน่าน อ. เมอืง จ. อุตรดติถ์ 
        9. บ่อเหลก็น ้าพี ้อ. ทองแสนขนั จ.อุตรดติถ์ 
       10. รมิฝัง่แมน่ ้าน่าน อ. พชิยั จ. อุตรดติถ ์ 
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วนัท่ี 12-16 สิงหาคม 2527 รวม 15 จดุ 
 

Dr.  K.L.S.  Harley จาก CSIRO Brisbane และ Mr.  Ian Miller จาก Department of Primary 
Industry, NT, Australia รว่มในการปลดปล่อย ในจดุปลดปล่อยต่าง ๆ คอื 

จดุปลดปล่อยใน จ.แมฮ่่องสอน (5 จดุ) 
         1. วดัพระธาตุจอมมอญ อ.แมส่ะเรยีง จ.แมฮ่่องสอน 
         2. บา้นหว้ยหนองหวาย อ.แมล่าน้อย จ.แมฮ่่องสอน 
         3. สวนรกุขชาตแิมสุ่รนิ อ.ขนุยวม จ.แมฮ่่องสอน 
         4. บา้นปางหม ูต.ปางหม ูอ.เมอืง จ.แมฮ่่องสอน 
         5. สะพานขา้มแมน่ ้าปาย อ.ปาย จ.แมฮ่่องสอน 

จดุปลดปล่อยใน จ.เชยีงใหม ่(10 จดุ) 
        1. โครงการส่งน ้าและบ ารงุรกัษาแมแ่ตง อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม ่
        2. อ่างเกบ็น ้าเขือ่นแมง่ดัสมบรูณ์ชล อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม่  
        3. บา้นปงต า อ.ไชยปราการ จ.เชยีงใหม ่ 
        4. แยกบ่อน ้ามนัฝาง อ.ฝาง จ.เชยีงใหม ่
        5. สะพานขา้มแมน่ ้ากก อ.แมอ่าย จ.เชยีงใหม ่
        6. อ่างเกบ็น ้าหว้ยทราย อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม ่
        7. หน้าวดัดอยแมปั่ง๋ อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม ่
        8. ดา้นใตน้ ้าฝายแมก่วง ซึง่ก าลงัมกีารก่อสรา้งเขือ่นแมก่วงอุดมธารา อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม ่ 
        9. ด่านตรวจจดุที ่1 กม.8 ทางหลวงหมายเลข 1009 ขึน้ดอยอนิทนนท ์อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่ 
       10. บา้นหว้ยรนิ ทะเลสาบดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชยีงใหม่ 
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ระหว่างวนัท่ี 14-16 กนัยายน 2527 รวม 24 จดุ 
 

Dr.  Bui van Ich, Director แล ะ  Mr.  Tran Quy Hung, Deputy Director, Department of Plant 
Protection, Ministry of Agriculture and Rural Development, Hanoi ประเทศเวยีดนาม ร่วมในการปลดปล่อย 
คอื  

จดุปลดปล่อยใน จ.ล าพนู และ จ.ล าปาง (7 จดุ) 
         1. สถานีรถไฟล าพนู อ.เมอืง จ.ล าพนู 
         2. ถนนเขา้วดัพระพุทธบาทตากผา้ อ.ป่าซาง จ.ล าพนู 
         3. โรงพยาบาลบา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพนู 
         4. สถานีขนส่ง อ.ลี ้จ.ล าพนู 
         5. สะพานขา้มแมน่ ้าวงั บา้นดอนแกว้ อ.วงัเหนือ จ.ล าปาง 
         6. เขือ่นกิว่ลม แมน่ ้าวงั อ.เมอืง จ.ล าปาง 
         7. บา้นสบแก่ง อ.เถนิ จ.ล าปาง   

จดุปลดปล่อยใน จ.ตาก จ.สุโขทยั จ.พษิณุโลก และ จ.พจิติร (11 จดุ) 
         1. อ่างเกบ็น ้าเขือ่นภมูพิล อ.สามเงา จ.ตาก 
         2. รมิฝัง่แมน่ ้าเมย ด่านตรวจคนเขา้เมอืงแมส่อด อ.แมส่อด จ.ตาก  
         3. สะพานขา้มแมน่ ้าปิง อ.เมอืง จ.ตาก 
         4. ถนนออ้มเมอืงไป อ.สวรรคโลก อ.เมอืง จ.สุโขทยั  
         5. รมิฝัง่แมน่ ้ายม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 
         6. เขือ่นนเรศวร อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 
         7. บงึราชนก อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก 
         8. พืน้ทีโ่ครงการชลประทานพษิณุโลก อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 
         9. เชงิสะพานขา้มแมน่ ้ายม ใกลม้หาวทิยาลยันเรศวร อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 
       10. บงึสไีฟ อ.เมอืง จ.พจิติร 
       11. รมิฝัง่แมน่ ้าน่าน อ. ตะพานหนิ จ.พจิติร  

จดุปลดปล่อยใน จ.ก าแพงเพชร และ จ.นครสวรรค ์(6 จดุ) 
        1. สะพานขา้มแมน่ ้าปิง อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 
        2. กม.331 ทางหลวงเอเชยี อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 
        3. สองขา้งทางถนนพหลโยธนิ ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 
        4. สะพานขา้มแมน่ ้าปิง อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ 
        5. ถนนเขา้บงึบอระเพด็ จ.นครสวรรค ์
        6. ทางแยกเขา้ท่าขา้วก านนัทรง อ.พยุหะครี ีจ.นครสวรรค ์
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วนัท่ี 12-16 สิงหาคม 2527 รวม 15 จดุ 
 

Dr.  K.L.S.  Harley จาก CSIRO Brisbane และ Mr.  Ian Miller จาก Department of Primary 
Industry, NT, Australia รว่มในการปลดปล่อย ในจดุปลดปล่อยต่าง ๆ คอื 

จดุปลดปล่อยใน จ.แมฮ่่องสอน (5 จดุ) 
         1. วดัพระธาตุจอมมอญ อ.แมส่ะเรยีง จ.แมฮ่่องสอน 
         2. บา้นหว้ยหนองหวาย อ.แมล่าน้อย จ.แมฮ่่องสอน 
         3. สวนรกุขชาตแิมสุ่รนิ อ.ขนุยวม จ.แมฮ่่องสอน 
         4. บา้นปางหม ูต.ปางหม ูอ.เมอืง จ.แมฮ่่องสอน 
         5. สะพานขา้มแมน่ ้าปาย อ.ปาย จ.แมฮ่่องสอน 

จดุปลดปล่อยใน จ.เชยีงใหม ่(10 จดุ) 
        1. โครงการส่งน ้าและบ ารงุรกัษาแมแ่ตง อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม ่
        2. อ่างเกบ็น ้าเขือ่นแมง่ดัสมบรูณ์ชล อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม่  
        3. บา้นปงต า อ.ไชยปราการ จ.เชยีงใหม ่ 
        4. แยกบ่อน ้ามนัฝาง อ.ฝาง จ.เชยีงใหม ่
        5. สะพานขา้มแมน่ ้ากก อ.แมอ่าย จ.เชยีงใหม ่
        6. อ่างเกบ็น ้าหว้ยทราย อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม ่
        7. หน้าวดัดอยแมปั่ง๋ อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม ่
        8. ดา้นใตน้ ้าฝายแมก่วง ซึง่ก าลงัมกีารก่อสรา้งเขือ่นแมก่วงอุดมธารา อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม ่ 
        9. ด่านตรวจจดุที ่1 กม.8 ทางหลวงหมายเลข 1009 ขึน้ดอยอนิทนนท ์อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่ 
       10. บา้นหว้ยรนิ ทะเลสาบดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชยีงใหม่ 
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ระหว่างวนัท่ี 14-16 กนัยายน 2527 รวม 24 จดุ 
 

Dr.  Bui van Ich, Director แล ะ  Mr.  Tran Quy Hung, Deputy Director, Department of Plant 
Protection, Ministry of Agriculture and Rural Development, Hanoi ประเทศเวยีดนาม ร่วมในการปลดปล่อย 
คอื  

จดุปลดปล่อยใน จ.ล าพนู และ จ.ล าปาง (7 จดุ) 
         1. สถานีรถไฟล าพนู อ.เมอืง จ.ล าพนู 
         2. ถนนเขา้วดัพระพุทธบาทตากผา้ อ.ป่าซาง จ.ล าพนู 
         3. โรงพยาบาลบา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพนู 
         4. สถานีขนส่ง อ.ลี ้จ.ล าพนู 
         5. สะพานขา้มแมน่ ้าวงั บา้นดอนแกว้ อ.วงัเหนือ จ.ล าปาง 
         6. เขือ่นกิว่ลม แมน่ ้าวงั อ.เมอืง จ.ล าปาง 
         7. บา้นสบแก่ง อ.เถนิ จ.ล าปาง   

จดุปลดปล่อยใน จ.ตาก จ.สุโขทยั จ.พษิณุโลก และ จ.พจิติร (11 จดุ) 
         1. อ่างเกบ็น ้าเขือ่นภมูพิล อ.สามเงา จ.ตาก 
         2. รมิฝัง่แมน่ ้าเมย ด่านตรวจคนเขา้เมอืงแมส่อด อ.แมส่อด จ.ตาก  
         3. สะพานขา้มแมน่ ้าปิง อ.เมอืง จ.ตาก 
         4. ถนนออ้มเมอืงไป อ.สวรรคโลก อ.เมอืง จ.สุโขทยั  
         5. รมิฝัง่แมน่ ้ายม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 
         6. เขือ่นนเรศวร อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 
         7. บงึราชนก อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก 
         8. พืน้ทีโ่ครงการชลประทานพษิณุโลก อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 
         9. เชงิสะพานขา้มแมน่ ้ายม ใกลม้หาวทิยาลยันเรศวร อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 
       10. บงึสไีฟ อ.เมอืง จ.พจิติร 
       11. รมิฝัง่แมน่ ้าน่าน อ. ตะพานหนิ จ.พจิติร  

จดุปลดปล่อยใน จ.ก าแพงเพชร และ จ.นครสวรรค ์(6 จดุ) 
        1. สะพานขา้มแมน่ ้าปิง อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 
        2. กม.331 ทางหลวงเอเชยี อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 
        3. สองขา้งทางถนนพหลโยธนิ ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 
        4. สะพานขา้มแมน่ ้าปิง อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ 
        5. ถนนเขา้บงึบอระเพด็ จ.นครสวรรค ์
        6. ทางแยกเขา้ท่าขา้วก านนัทรง อ.พยุหะครี ีจ.นครสวรรค ์
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ข. การปลดปล่อยใน พ.ศ. 2528 
 

การปลดปล่อยและจุดปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ A. puniceus และ A. quadridentatus 
ในภาคสนามใน พ.ศ. 2528 เป็นการปลดปล่อยพรอ้มกนัไปแบบทัว่ ๆ ไป และการปลดปล่อยที ่transects (แนว
ตวัอย่างการทดลอง) รวม 10 แห่ง แบ่งเป็นแนวตวัอย่างเปรยีบเทยีบ (control transects) 5 แห่ง ที่ไม่มกีาร
ปลดปล่อยดว้ง และ แนวตวัอยา่งสิง่ทดลอง (treatment transects) 5 แห่ง ทีม่กีารปลดปล่อยดว้ง 
 

อน่ึง transects ทีใ่ชส้ าหรบัการประเมนิผลการปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ คอืพืน้ที่ที่มี
การเจรญิเตบิโตของต้นไมยราบยกัษ์ ในสภาพทีเ่ป็นพืน้ทีต่วัแทนของถิน่ฐานทางนิเวศวทิยาต่าง ๆ (ecological 
habitat) ของไมยราบยกัษ์ ทีค่ดัเลอืกไวท้ัง้หมด 10 แห่ง ทีเ่ป็นพืน้ทีร่าบรมิฝัง่น ้า เป็นพืน้ทีท่ีร่กรา้งว่างแปล่าที่
ไม่มกีารเพาะปลูก พื้นทศีาธารณะตามทางหลวง และพื้นที่ที่ระดบัความสูงจากะดบัน ้าทะเลที่ระดบัต่าง ๆ ใน
จงัหวดัเชยีงใหม่และจงัหวดัเชียงราย โดยการเลอืก transect แบบสุ่ม (random sampling) ให้เป็น transect 
เปรยีบเทยีบ (control transect) 5 แห่ง ทีไ่มม่กีารปลดปล่อยดว้ง คอื transects ที ่T1/10, T4/10, T5/10, T6/10 
และ T10/10 และ ใหเ้ป็น transect สิง่ทดลอง (treatment transect) 5 แห่ง ทีม่กีารปลดปล่อยดว้ง คอื transects 
ที ่T2/10, T3/10, T7/10, T8/10 และ T9/10 
 

พื้นที่ของแต่ละ transect เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผนืผ้าขนาดกว้างยาว 5x50 เมตร แบ่งเป็น 10 แปลง
ยอ่ย (quadrat) ขนาด 5x5 เมตร มกีารตอกหมุดเหลก็เสน้ยาว 1 เมตร บนแต่ละแปลงยอ่ยรวมทัง้หมด 22 หมุด 
โดยก าหนดการเลอืกพืน้ทีจ่ดัท า transects ทัง้ 10 แห่ง ใหค้รบภายใน พ.ศ. 2528 เพื่อการเกบ็รวบรวมขอ้มลูปี
ละ 4 ครัง้ ทุก ๆ 3 เดอืน เป็นเวลา 3 ปี รวม 12 ครัง้ โดยเริม่ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2529 และสิน้สุดในเดอืนเดอืน
ตุลาคม 2531 เพื่อการวเิคราะห์ผลโดย computer program ที่พฒันาโดย CSIRO Entomology, Brisbane อยู่
ในขณะนัน้  
 

การปลดปล่อยและจุดปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ A. puniceus และ A. quadridentatus 
ในภาคสนามเมื่อพ.ศ. 2528 เป็นการปลดปล่อยพรอ้มกนัไปแบบทัว่ ๆ ไป และการปลดปล่อย ณ transect รวม 
10 แห่ง แบ่งเป็น control transect 5 แห่ง ที่ไม่มกีารปลดปล่อยด้วง และ เป็น treatment transect 5 แห่ง ที่มี
การปลดปล่อยดว้ง 
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วนัท่ี 12 มกราคม 2528 
จดุปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ 3 แห่ง ที ่

        1. ดา้นใตข้องสถานีเรดาร ์ทีร่ะดบั 100 เมตร อ. เกาะคา จ.ล าปาง (ชนิดละประมาณ 500 ตวั) 
        2. กม. 331 ทางหลวงเอเชยี ทีร่ะดบั 50 เมตร อ. คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร                                             

(ชนิดละประมาณ 2,000 ตวั) 
        3. กม.109-110 ทางหลวงเอเชยี ทีร่ะดบั 10 เมตร (ชนิดละประมาณ 500 ตวั) 

 
วนัท่ี 2 มีนาคม 2528 

ร่วมกบั Dr. K.L.S. Harley และ Mr. Ian Miller จากออสเตรเลยี คุณเสาวนีย์ ธรรมสระ และคุณ
มานพ ศริวิรกุล กองวจิยัและทดลอง กรมชลประทาน ปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ 2 แห่ง ที ่
 

        1. หมูบ่า้นจดัสรรไทยสมทุร อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี(ชนิดละประมาณ 1,000 ตวั) 
        2. สองขา้งทางรถไฟ สถานีรถไฟบางปะอนิ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา                     

(ชนิดละประมาณ 1,000 ตวั) 
 

วนัท่ี 5 มีนาคม 2528 
 

รว่มกบั Dr. K.L.S. Harley และ Mr. Ian Miller จากออสเตรเลยี จดัท า transect ที ่T1/10 ซึง่ใชเ้ป็น
หนึ่งของแ control transects 5 แห่ง ทีไ่มม่กีารปลดปล่อยดว้ง ทีบ่รเิวณใตน้ ้าฝายแมก่วง ซึง่ก าลงัมกีารก่อสรา้ง
เขือ่นแมก่วงอุดมธารา ก าหนดแลว้เสรจ็ในปี 2532 อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม ่ 
 

ปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ดที่สะพานข้ามแม่น ้ากวง กม. 34 ทางหลวงหมายเลข 118 เชียงใหม่-
เชยีงราย ทีร่ะดบั 460 เมตร อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม ่ชนิดละประมาณ 1,500 ตวั 
 

วนัท่ี 6 มีนาคม 2528 
 

ร่วมกับ Dr. K.L.S. Harley และ Mr. Ian Miller จากออสเตรเลีย ดร. ชาญณรงค์ ดวงสะอาด 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้และ ดร.วเิชยีร เองสวสัดิ ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จดัท า transect ที่ T2/10 ซึ่งใช้เป็นหนึ่ง
ของ treatment transect 5 แห่งทีม่กีารปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ รมิฝัง่แม่น ้าแม่งดั ใกลส้ะพานเชื่อมบา้นช่อแล
และบา้นหนองออน ต.อนิทขลิ ทีร่ะดบั 400 เมตร อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ ซึง่ต่อมาภายหลงัทราบว่าเป็นพื้นที่ที่
ชาวบา้นใชเ้ป็นพืน้ทีส่ าหรบัเผาศพ และปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ ชนิดละประมาณ 1,500 ตวั 
 

ปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ที ่กม. 41 ทางแยกจากทางหลวง 107 เชยีงใหม-่อ.ฝาง ทีร่ะดบั 400 เมตร 
ไปเขือ่นแมง่ดัสมบรูณ์ชล อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม ่ชนิดละประมาณ 1,500 ตวั 
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ข. การปลดปล่อยใน พ.ศ. 2528 
 

การปลดปล่อยและจุดปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ A. puniceus และ A. quadridentatus 
ในภาคสนามใน พ.ศ. 2528 เป็นการปลดปล่อยพรอ้มกนัไปแบบทัว่ ๆ ไป และการปลดปล่อยที ่transects (แนว
ตวัอย่างการทดลอง) รวม 10 แห่ง แบ่งเป็นแนวตวัอย่างเปรยีบเทยีบ (control transects) 5 แห่ง ที่ไม่มกีาร
ปลดปล่อยดว้ง และ แนวตวัอยา่งสิง่ทดลอง (treatment transects) 5 แห่ง ทีม่กีารปลดปล่อยดว้ง 
 

อนึ่ง transects ทีใ่ชส้ าหรบัการประเมนิผลการปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ คอืพืน้ที่ที่มี
การเจรญิเตบิโตของต้นไมยราบยกัษ์ ในสภาพทีเ่ป็นพืน้ทีต่วัแทนของถิน่ฐานทางนิเวศวทิยาต่าง ๆ (ecological 
habitat) ของไมยราบยกัษ์ ทีค่ดัเลอืกไวท้ัง้หมด 10 แห่ง ทีเ่ป็นพืน้ทีร่าบรมิฝัง่น ้า เป็นพืน้ทีท่ีร่กรา้งว่างแปล่าที่
ไม่มกีารเพาะปลูก พื้นทศีาธารณะตามทางหลวง และพื้นที่ที่ระดบัความสูงจากะดบัน ้าทะเลที่ระดบัต่าง ๆ ใน
จงัหวดัเชยีงใหม่และจงัหวดัเชียงราย โดยการเลอืก transect แบบสุ่ม (random sampling) ให้เป็น transect 
เปรยีบเทยีบ (control transect) 5 แห่ง ทีไ่มม่กีารปลดปล่อยดว้ง คอื transects ที ่T1/10, T4/10, T5/10, T6/10 
และ T10/10 และ ใหเ้ป็น transect สิง่ทดลอง (treatment transect) 5 แห่ง ทีม่กีารปลดปล่อยดว้ง คอื transects 
ที ่T2/10, T3/10, T7/10, T8/10 และ T9/10 
 

พื้นที่ของแต่ละ transect เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผนืผ้าขนาดกว้างยาว 5x50 เมตร แบ่งเป็น 10 แปลง
ยอ่ย (quadrat) ขนาด 5x5 เมตร มกีารตอกหมุดเหลก็เสน้ยาว 1 เมตร บนแต่ละแปลงยอ่ยรวมทัง้หมด 22 หมุด 
โดยก าหนดการเลอืกพืน้ทีจ่ดัท า transects ทัง้ 10 แห่ง ใหค้รบภายใน พ.ศ. 2528 เพื่อการเกบ็รวบรวมขอ้มลูปี
ละ 4 ครัง้ ทุก ๆ 3 เดอืน เป็นเวลา 3 ปี รวม 12 ครัง้ โดยเริม่ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2529 และสิน้สุดในเดอืนเดอืน
ตุลาคม 2531 เพื่อการวเิคราะห์ผลโดย computer program ที่พฒันาโดย CSIRO Entomology, Brisbane อยู่
ในขณะนัน้  
 

การปลดปล่อยและจุดปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ A. puniceus และ A. quadridentatus 
ในภาคสนามเมื่อพ.ศ. 2528 เป็นการปลดปล่อยพรอ้มกนัไปแบบทัว่ ๆ ไป และการปลดปล่อย ณ transect รวม 
10 แห่ง แบ่งเป็น control transect 5 แห่ง ที่ไม่มกีารปลดปล่อยด้วง และ เป็น treatment transect 5 แห่ง ที่มี
การปลดปล่อยดว้ง 
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วนัท่ี 12 มกราคม 2528 
จดุปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ 3 แห่ง ที ่

        1. ดา้นใตข้องสถานีเรดาร ์ทีร่ะดบั 100 เมตร อ. เกาะคา จ.ล าปาง (ชนิดละประมาณ 500 ตวั) 
        2. กม. 331 ทางหลวงเอเชยี ทีร่ะดบั 50 เมตร อ. คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร                                             

(ชนิดละประมาณ 2,000 ตวั) 
        3. กม.109-110 ทางหลวงเอเชยี ทีร่ะดบั 10 เมตร (ชนิดละประมาณ 500 ตวั) 

 
วนัท่ี 2 มีนาคม 2528 

ร่วมกบั Dr. K.L.S. Harley และ Mr. Ian Miller จากออสเตรเลยี คุณเสาวนีย์ ธรรมสระ และคุณ
มานพ ศริวิรกุล กองวจิยัและทดลอง กรมชลประทาน ปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ 2 แห่ง ที ่
 

        1. หมูบ่า้นจดัสรรไทยสมทุร อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี(ชนิดละประมาณ 1,000 ตวั) 
        2. สองขา้งทางรถไฟ สถานีรถไฟบางปะอนิ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา                     

(ชนิดละประมาณ 1,000 ตวั) 
 

วนัท่ี 5 มีนาคม 2528 
 

รว่มกบั Dr. K.L.S. Harley และ Mr. Ian Miller จากออสเตรเลยี จดัท า transect ที ่T1/10 ซึง่ใชเ้ป็น
หนึ่งของแ control transects 5 แห่ง ทีไ่มม่กีารปลดปล่อยดว้ง ทีบ่รเิวณใตน้ ้าฝายแมก่วง ซึง่ก าลงัมกีารก่อสรา้ง
เขือ่นแมก่วงอุดมธารา ก าหนดแลว้เสรจ็ในปี 2532 อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม ่ 
 

ปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ดที่สะพานข้ามแม่น ้ากวง กม. 34 ทางหลวงหมายเลข 118 เชียงใหม่-
เชยีงราย ทีร่ะดบั 460 เมตร อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม ่ชนิดละประมาณ 1,500 ตวั 
 

วนัท่ี 6 มีนาคม 2528 
 

ร่วมกับ Dr. K.L.S. Harley และ Mr. Ian Miller จากออสเตรเลีย ดร. ชาญณรงค์ ดวงสะอาด 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้และ ดร.วเิชยีร เองสวสัดิ ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จดัท า transect ที่ T2/10 ซึ่งใช้เป็นหนึ่ง
ของ treatment transect 5 แห่งทีม่กีารปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ รมิฝัง่แม่น ้าแม่งดั ใกลส้ะพานเชื่อมบา้นช่อแล
และบา้นหนองออน ต.อนิทขลิ ทีร่ะดบั 400 เมตร อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ ซึง่ต่อมาภายหลงัทราบว่าเป็นพื้นที่ที่
ชาวบา้นใชเ้ป็นพืน้ทีส่ าหรบัเผาศพ และปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ ชนิดละประมาณ 1,500 ตวั 
 

ปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ที ่กม. 41 ทางแยกจากทางหลวง 107 เชยีงใหม-่อ.ฝาง ทีร่ะดบั 400 เมตร 
ไปเขือ่นแมง่ดัสมบรูณ์ชล อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม ่ชนิดละประมาณ 1,500 ตวั 
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วนัท่ี 17 เมษายน 2528 
 

น าโคโลนีของด้วงเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ A. puniceus และ A. quadridentatus ชนิดละประมาณ 
2,000 ตวั มอบให ้Dr. Bui Van Ich, Director of Plant Protection Department และ Plant Protection Research 
Institute ณ กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม ภายใต้โครงการของ UNDP/FAO เพื่อการควบคุมไมยราบยกัษ์โดย
ชวีวธิ ี
 

วนัท่ี 17 เมษายน 2528 
 

ปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ทีอ่่างเกบ็น ้าคลองเพรยีว บรเิวณต้นทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมติรภาพ 
ไปนครราชสมีา ทีร่ะดบั 20 เมตร อ.เมอืง จ.สระบุร ีชนิดละประมาณ 4,000 ตวั 
 

วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2528 
 

รวบรวมฝักไมยราบยกัษ์ที่ treatment transect ที่ T2/10 ที่มกีารปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ด รมิฝัง่
แมน่ ้าแมง่ดั ใกลส้ะพานเชื่อมบา้นช่อแลและบา้นหนองออน ต.อนิทขลิ ทีร่ะดบั 400 เมตร อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม ่ 
 

วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2528 
 

จดัท า treatment transect ที่ T3/10 ที่ กม. 32-33 ทางหลวงหมายเลข 1009 ขึ้นดอยอินทนนท์      
ที ่ระดบั 1,415 เมตร อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม ่ปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ ชนิดละประมาณ 1,000 ตวั  
 

จดัท า control transect ที่ T4/10 ที่ กม. 28-29 ทางหลวงหมายเลข 1009 ขึ้นดอยอินทนนท์ ที่
ระดบั 1,395 เมตร อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม ่ไมม่กีารปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ 
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วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2528 
 

จดัท า control transect ที ่T5/10 ที ่กม. 86 ทางหลวงหมายเลข 1001 เชยีงใหม่-อ.พรา้ว บรเิวณ
สะพานขา้มแมน่ ้าหว้ยแวน อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม ่ทีร่ะดบั 440 เมตร ไมม่กีารปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ 
 

จดัท า control transect ที่ T6/10 ที่ กม. 76-77 ทางหลวงหมายเลข 1001 เชียงใหม่-อ.พร้าว 
บรเิวณขา้งถนนทางเขา้วดัดอยแมปั่ง๋ อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม ่ทีร่ะดบั 440 เมตร ไมม่กีารปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ 
จดุปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ 2 แห่ง ที ่
 

         1. บา้นหว้ยทราย ทางหลวงหมายเลข 1001 เชยีงใหม่-อ.พรา้ว ประมาณ 8 กม. ก่อนถงึทางเขา้วดั
ดอยแมปั่ง๋ ทีร่ะดบั 440 เมตร อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม ่ชนิดละประมาณ 3,000 ตวั 

        2. ทางแยกเข้าวดัดอยแม่ปัง๋ ทางหลวงหมายเลข 1001 เชยีงใหม่-อ.พร้าว ที่ระดบั 440 เมตร อ.
พรา้ว จ.เชยีงใหม ่ชนิดละประมาณ 3,000 ตวั 

 
วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2528 

 

จดัท า treatment transect ที ่T7/10 ทีร่ะหว่าง กม. 17-18 ทางหลวงหมายเลข 118 อ.ดอยสะเกด็-
อ.แม่สรวย บรเิวณสะพานขา้มแม่น ้าหว้ยแวน ทางหลวงหมายเลข 1001 เชยีงใหม่-อ.พรา้ว ทีร่ะดบั 460 เมตร 
อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม ่ปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ ชนิดละประมาณ 1,000 ตวั 
 

วนัท่ี 9 สิงหาคม 2528 
 

ปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ด 2 แห่ง ที่บริเวณเขื่อนนเรศวร ที่ระดับ 60 เมตร อ.พรหมพิราม จ.
พษิณุโลก ชนิดละประมาณ 1,000 ตวั 
 

วนัท่ี 10 สิงหาคม 2528 
 

จดัท า control transect ที ่T6/10 ที ่กม. 33-34 ทางหลวงหมายเลข 107 เชยีงใหม่-อ.ฝาง ทีร่ะดบั 
410 เมตร อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ ไม่มกีารปลดปล่อยด้วงเจาะเมลด็ ต่อมาเมื่อเดอืนกุมภาพนัธ์ 2529 พบว่ามี
การปลูกยาสูบท าลาย transect ทีไ่ดท้ าไว้ ปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ 2 แห่ง ชนิดละประมาณ 1,000 ตวั ณ จดุ
ปลดปล่อยที ่

        1. ทางแยกเขา้บ่อน ้ามนัฝางที ่กม. 144-145 ทางหลวงหมายเลข 107 เชยีงใหม่-อ.ฝาง ทีร่ะดบั 
520 เมตร อ.ฝาง จ.เชยีงใหม ่ 

        2. บรเิวณสะพานก่อนเขา้ตลาด อ.เชยีงดาว ทีก่ม. 66-67 ทางหลวงหมายเลข 107 เชยีงใหม่-อ.
ฝาง ทีร่ะดบั 420 เมตร อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม ่ 
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วนัท่ี 17 เมษายน 2528 
 

น าโคโลนีของด้วงเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ A. puniceus และ A. quadridentatus ชนิดละประมาณ 
2,000 ตวั มอบให ้Dr. Bui Van Ich, Director of Plant Protection Department และ Plant Protection Research 
Institute ณ กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม ภายใต้โครงการของ UNDP/FAO เพื่อการควบคุมไมยราบยกัษ์โดย
ชวีวธิ ี
 

วนัท่ี 17 เมษายน 2528 
 

ปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ทีอ่่างเกบ็น ้าคลองเพรยีว บรเิวณต้นทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมติรภาพ 
ไปนครราชสมีา ทีร่ะดบั 20 เมตร อ.เมอืง จ.สระบุร ีชนิดละประมาณ 4,000 ตวั 
 

วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2528 
 

รวบรวมฝักไมยราบยกัษ์ที่ treatment transect ที่ T2/10 ที่มกีารปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ด รมิฝัง่
แมน่ ้าแมง่ดั ใกลส้ะพานเชื่อมบา้นช่อแลและบา้นหนองออน ต.อนิทขลิ ทีร่ะดบั 400 เมตร อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม ่ 
 

วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2528 
 

จดัท า treatment transect ที่ T3/10 ที่ กม. 32-33 ทางหลวงหมายเลข 1009 ขึ้นดอยอินทนนท์      
ที ่ระดบั 1,415 เมตร อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม ่ปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ ชนิดละประมาณ 1,000 ตวั  
 

จดัท า control transect ที่ T4/10 ที่ กม. 28-29 ทางหลวงหมายเลข 1009 ขึ้นดอยอินทนนท์ ที่
ระดบั 1,395 เมตร อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม ่ไมม่กีารปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ 
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วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2528 
 

จดัท า control transect ที ่T5/10 ที ่กม. 86 ทางหลวงหมายเลข 1001 เชยีงใหม่-อ.พรา้ว บรเิวณ
สะพานขา้มแมน่ ้าหว้ยแวน อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม ่ทีร่ะดบั 440 เมตร ไมม่กีารปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ 
 

จดัท า control transect ที่ T6/10 ที่ กม. 76-77 ทางหลวงหมายเลข 1001 เชียงใหม่-อ.พร้าว 
บรเิวณขา้งถนนทางเขา้วดัดอยแมปั่ง๋ อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม ่ทีร่ะดบั 440 เมตร ไมม่กีารปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ 
จดุปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ 2 แห่ง ที ่
 

         1. บา้นหว้ยทราย ทางหลวงหมายเลข 1001 เชยีงใหม่-อ.พรา้ว ประมาณ 8 กม. ก่อนถงึทางเขา้วดั
ดอยแมปั่ง๋ ทีร่ะดบั 440 เมตร อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม ่ชนิดละประมาณ 3,000 ตวั 

        2. ทางแยกเข้าวดัดอยแม่ปัง๋ ทางหลวงหมายเลข 1001 เชยีงใหม่-อ.พร้าว ที่ระดบั 440 เมตร อ.
พรา้ว จ.เชยีงใหม ่ชนิดละประมาณ 3,000 ตวั 

 
วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2528 

 

จดัท า treatment transect ที ่T7/10 ทีร่ะหว่าง กม. 17-18 ทางหลวงหมายเลข 118 อ.ดอยสะเกด็-
อ.แม่สรวย บรเิวณสะพานขา้มแม่น ้าหว้ยแวน ทางหลวงหมายเลข 1001 เชยีงใหม่-อ.พรา้ว ทีร่ะดบั 460 เมตร 
อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม ่ปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ ชนิดละประมาณ 1,000 ตวั 
 

วนัท่ี 9 สิงหาคม 2528 
 

ปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ด 2 แห่ง ที่บริเวณเขื่อนนเรศวร ที่ระดับ 60 เมตร อ.พรหมพิราม จ.
พษิณุโลก ชนิดละประมาณ 1,000 ตวั 
 

วนัท่ี 10 สิงหาคม 2528 
 

จดัท า control transect ที ่T6/10 ที ่กม. 33-34 ทางหลวงหมายเลข 107 เชยีงใหม่-อ.ฝาง ทีร่ะดบั 
410 เมตร อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ ไม่มกีารปลดปล่อยด้วงเจาะเมลด็ ต่อมาเมื่อเดอืนกุมภาพนัธ์ 2529 พบว่ามี
การปลูกยาสูบท าลาย transect ทีไ่ดท้ าไว้ ปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ 2 แห่ง ชนิดละประมาณ 1,000 ตวั ณ จุด
ปลดปล่อยที ่

        1. ทางแยกเขา้บ่อน ้ามนัฝางที ่กม. 144-145 ทางหลวงหมายเลข 107 เชยีงใหม่-อ.ฝาง ทีร่ะดบั 
520 เมตร อ.ฝาง จ.เชยีงใหม ่ 

        2. บรเิวณสะพานก่อนเขา้ตลาด อ.เชยีงดาว ทีก่ม. 66-67 ทางหลวงหมายเลข 107 เชยีงใหม่-อ.
ฝาง ทีร่ะดบั 420 เมตร อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม ่ 
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วนัท่ี 11 สิงหาคม 2528 
 

จดัท า transects ที ่T8/10, T9/10 และ T10/10 รวม 3 แห่ง คอื 
         1. Treatment transect ที่ T8/10 ที่ ต.แม่คาว กม. 2-3 ทางหลวงหมายเลข 1001 เชียงใหม่           

-อ.พรา้ว ที่ระดบั 360 เมตร อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ ปลดปล่อยด้วงเจาะเมลด็ชนิดละประมาณ 
1,000 ตวั 

         2. Treatment transect) ที่ T9/10 ที่บ้านป่าตอง ที่ กม. 66 ทางหลวงหมายเลข 118 เชยีงใหม่       
-อ.แม่สรวย ที่ระดบั 700 เมตร อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ดชนิด         
ละประมาณ 1,000 ตวั 

         3. Control transect ที่ T10/10 ที่บ้านแม่ขะจาน ต.แม่เจดยี ์ที่ กม. 76-77 ทางหลวงหมายเลข 
118 เชยีงใหม่-อ.แม่สรวย ที่ระดบั 700 เมตร อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชยีงราย ไม่มกีารปลดปล่อย
ดว้งเจาะเมลด็ 

         
โดยสรุป โครงการใช้เวลาประมาณ 6 เดอืน (มนีาคม-สงิหาคม) ในการเลอืกและจดัท า transects 

ครบ 10 แห่ง ภายใน พ.ศ. 2528 เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลปีละ 4 ครัง้ เป็นเวลา 3 ปี โดยเริม่ต้นในเดือน
กุมภาพนัธ ์พฤษภาคม สงิหาคม และ พฤศจกิายน 2529 และสิน้สุดใน พ.ศ. 2531 เพื่อประเมนิเปรยีบเทยีบการ
เจรญิเตบิโตของไมยราบยกัษ์ ในตวัอย่างถิน่ฐานทางนิเวศวทิยาต่าง ๆ การตัง้รกรากของด้วงเจาะเมล็ดและ
ความเสยีหายของเมลด็ไมยราบยกัษ์ ฯลฯ 

 
วนัท่ี 18-19 พฤศจิกายน 2528 

 

รว่มกบั 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 ปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็
ไมยราบยกัษ์ 5 แห่ง ที ่
 

         1. กม. 110 ทางหลวงเอเชยี อ.ไชโย จ.อ่างทอง ชนิดละประมาณ 1,000 ตวั 
         2. บงึบอระเพด็ อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์ชนิดละประมาณ 1,000 ตวั 
         3. กม. 328-322 ทางหลวงเอเชยี อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร ชนิดละประมาณ 1,000 ตวั 
         4. บรเิวณนอกอุทยานประวตัิศาสตร์สุโขทยั ต.บ้านเก่า อ.เมอืง จ.สุโขทยั ชนิดละประมาณ  

1,000 ตวั 
         5. บรเิวณเขือ่นนเรศวร อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก ชนิดละประมาณ 1,000 ตวั 
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วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2528 
 

รว่มกบั 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 เก็บรวบรวมขอ้มูลเบื้องต้น ที่ transects 
ที ่T7/10 (อ.พรา้ว) T9/10 (อ.เวยีงป่าเป้า) และ T10/10 (อ.เวยีงป่าเป้า) แต่ที ่transect ที ่T1/10 (ฝายแมก่วง อ.
ดอยสะเก็ด) T2/10 (รมิฝัง่แม่น ้าแม่งดั อ.แม่แตง) T6/10 (อ.ฝาง) และ T8/10 (อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่) น ้าท่วม      
ไมส่ามารถเกบ็ขอ้มลูได ้

 
วนัท่ี 21-22 พฤศจิกายน 2528 

 

เก็บรวบรวมขอ้มูลเบื้องต้น ที่ transects ที่ T7/10 (อ.พรา้ว) T9/10 (อ.เวยีงป่าเป้า) และ T10/10 
(อ.เวยีงป่าเป้า)  และที ่transects ที ่T3/10 และ T4/10 ที ่กม. 29-33 บนอุทยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท ์
        ปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ที ่อ.แมแ่จม่ จ.เชยีงใหม ่ชนิดละประมาณ 1,000 ตวั 
 

วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2528 
 

เกบ็รวบรวมขอ้มลูเบือ้งตน้ ที ่transect ที ่T5/10 ที ่อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม่ 
 

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2528 
 

         ปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ 2 แห่ง ที ่
 

        1.  บรเิวณดา้นทศิตะวนัออกของบงึแก่นนคร ทีร่ะดบั 120 เมตร อ.เมอืง จ.ขอนแก่น ชนิดละ
ประมาณ 1,500 ตวั แบ่งออกเป็น 3 จดุปลดปล่อย 

         2. อ่างเกบ็น ้าคลองเพรยีว บรเิวณต้นทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมติรภาพ ไปนครราชสมีา 
ทีร่ะดบั 10 เมตร อ.เมอืง จ.สระบุร ีชนิดละประมาณ 1,200 ตวั 
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วนัท่ี 11 สิงหาคม 2528 
 

จดัท า transects ที ่T8/10, T9/10 และ T10/10 รวม 3 แห่ง คอื 
         1. Treatment transect ที่ T8/10 ที่ ต.แม่คาว กม. 2-3 ทางหลวงหมายเลข 1001 เชียงใหม่           

-อ.พรา้ว ที่ระดบั 360 เมตร อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ ปลดปล่อยด้วงเจาะเมลด็ชนิดละประมาณ 
1,000 ตวั 

         2. Treatment transect) ที่ T9/10 ที่บ้านป่าตอง ที่ กม. 66 ทางหลวงหมายเลข 118 เชยีงใหม่       
-อ.แม่สรวย ที่ระดบั 700 เมตร อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ดชนิด         
ละประมาณ 1,000 ตวั 

         3. Control transect ที่ T10/10 ที่บ้านแม่ขะจาน ต.แม่เจดยี ์ที่ กม. 76-77 ทางหลวงหมายเลข 
118 เชยีงใหม่-อ.แม่สรวย ที่ระดบั 700 เมตร อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชยีงราย ไม่มกีารปลดปล่อย
ดว้งเจาะเมลด็ 

         
โดยสรุป โครงการใช้เวลาประมาณ 6 เดอืน (มนีาคม-สงิหาคม) ในการเลอืกและจดัท า transects 

ครบ 10 แห่ง ภายใน พ.ศ. 2528 เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลปีละ 4 ครัง้ เป็นเวลา 3 ปี โดยเริม่ต้นในเดือน
กุมภาพนัธ ์พฤษภาคม สงิหาคม และ พฤศจกิายน 2529 และสิน้สุดใน พ.ศ. 2531 เพื่อประเมนิเปรยีบเทยีบการ
เจรญิเตบิโตของไมยราบยกัษ์ ในตวัอย่างถิน่ฐานทางนิเวศวทิยาต่าง ๆ การตัง้รกรากของด้วงเจาะเมล็ดและ
ความเสยีหายของเมลด็ไมยราบยกัษ์ ฯลฯ 

 
วนัท่ี 18-19 พฤศจิกายน 2528 

 

รว่มกบั 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 ปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็
ไมยราบยกัษ์ 5 แห่ง ที ่
 

         1. กม. 110 ทางหลวงเอเชยี อ.ไชโย จ.อ่างทอง ชนิดละประมาณ 1,000 ตวั 
         2. บงึบอระเพด็ อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์ชนิดละประมาณ 1,000 ตวั 
         3. กม. 328-322 ทางหลวงเอเชยี อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร ชนิดละประมาณ 1,000 ตวั 
         4. บรเิวณนอกอุทยานประวตัิศาสตร์สุโขทยั ต.บ้านเก่า อ.เมอืง จ.สุโขทยั ชนิดละประมาณ  

1,000 ตวั 
         5. บรเิวณเขือ่นนเรศวร อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก ชนิดละประมาณ 1,000 ตวั 
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วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2528 
 

รว่มกบั 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 เก็บรวบรวมขอ้มูลเบื้องต้น ที่ transects 
ที ่T7/10 (อ.พรา้ว) T9/10 (อ.เวยีงป่าเป้า) และ T10/10 (อ.เวยีงป่าเป้า) แต่ที ่transect ที ่T1/10 (ฝายแมก่วง อ.
ดอยสะเก็ด) T2/10 (รมิฝัง่แม่น ้าแม่งดั อ.แม่แตง) T6/10 (อ.ฝาง) และ T8/10 (อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่) น ้าท่วม      
ไมส่ามารถเกบ็ขอ้มลูได ้

 
วนัท่ี 21-22 พฤศจิกายน 2528 

 

เก็บรวบรวมขอ้มูลเบื้องต้น ที่ transects ที่ T7/10 (อ.พรา้ว) T9/10 (อ.เวยีงป่าเป้า) และ T10/10 
(อ.เวยีงป่าเป้า)  และที ่transects ที ่T3/10 และ T4/10 ที ่กม. 29-33 บนอุทยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท ์
        ปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ที ่อ.แมแ่จม่ จ.เชยีงใหม ่ชนิดละประมาณ 1,000 ตวั 
 

วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2528 
 

เกบ็รวบรวมขอ้มลูเบือ้งตน้ ที ่transect ที ่T5/10 ที ่อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม่ 
 

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2528 
 

         ปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ 2 แห่ง ที ่
 

        1.  บรเิวณดา้นทศิตะวนัออกของบงึแก่นนคร ทีร่ะดบั 120 เมตร อ.เมอืง จ.ขอนแก่น ชนิดละ
ประมาณ 1,500 ตวั แบ่งออกเป็น 3 จดุปลดปล่อย 

         2. อ่างเกบ็น ้าคลองเพรยีว บรเิวณต้นทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมติรภาพ ไปนครราชสมีา 
ทีร่ะดบั 10 เมตร อ.เมอืง จ.สระบุร ีชนิดละประมาณ 1,200 ตวั 
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ข. การปลดปล่อยใน พ.ศ. 2529 
 

การปลดปล่อยและจุดปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ A. puniceus และ A. quadridentatus 
ในภาคสนามใน พ.ศ. 2529 คอื 
 

วนัท่ี 16-18 กมุภาพนัธ ์2529 
 

         เกบ็ขอ้มลูจาก treatment transects รวม 10 แห่ง ครัง้ที ่1 
 
วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2529 
 

ปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ที่บริเวณสถานีรถไฟบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรอียธุยา ชนิดละประมาณ 2,000 ตวั 

 
วนัท่ี 15-18 พฤษภาคม 2529 

 

เกบ็ขอ้มลูจาก transects รวม 10 แห่ง ครัง้ที ่2 
 

วนัท่ี 26-30 มิถนุายน 2529 
 

คณะนักวจิยัจากออสเตรเลยี เขา้มาประเมนิโครงการฯ ประกอบดว้ย 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     

     
วนัท่ี 27 มิถนุายน 2529 

รว่มกบัคณะผูป้ระเมนิโครงการฯ ปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ 4 แห่ง ในอุทยานแห่งชาติ
สุเทพ-ปยุ ชนิดละประมาณ 500 ตวั ที ่

         1. กม. 12 ทางหลวงหมายเลข 1004 ทีร่ะดบั 860 เมตร ขึน้ดอยสุเทพและดอยปยุ 
         2. กม. 16-17 ทางหลวงหมายเลข 1004 ทีร่ะดบั 1,120 เมตร ขึน้ดอยสุเทพและดอยปยุ 
         3. กม. 17-18 ทางหลวงหมายเลข 1004 ทีร่ะดบั 1,200 เมตร ขึน้ดอยสุเทพและดอยปยุ 
         4. กม. 18-19 ทางหลวงหมายเลข 1004 ทีร่ะดบั 1,260 เมตร ขึน้ดอยสุเทพและดอยปยุ  
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วนัท่ี 29 มิถนุายน 2529 
 

ร่วมกับคณะผู้ประเมินโครงการฯ ปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยกัษ์รวม 9 แห่ง ชนิดละ
ประมาณ 500 ตวั ทีจ่ดุปลดปล่อยต่าง ๆ คอื 

         1. สะพานขา้มแม่น ้าแม่ลาว กม. 805-806 ทางหลวงเอเชยีไปเชยีงราย บา้นน ้าลดั ต.ธารทอง อ.
พาน จ.เชยีงราย ทีร่ะดบั 400 เมตร 

         2. ทางหลวงหมายเลข 1016 ทะเลสาบเชยีงแสน บ้านป่าแดด อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย ที่ระดบั 
360 เมตร 

         3. บรเิวณสามเหลีย่มทองค า บา้นสบรวก อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย ทีร่ะดบั 460 เมตร 
         4. บา้นวงัลาว ถนนจากบา้นสบรวกไป อ.แมส่าย จ.เชยีงราย ทีร่ะดบั 460 เมตร 
         5. สะพานขา้มแมน่ ้าแมม่ะ ถนนจากบา้นสบรวกไป อ.แมส่าย จ.เชยีงราย ทีร่ะดบั 460 เมตร 
         6. สะพานขา้มแมน่ ้าแมจ่นั อ.แมจ่นั จ.เชยีงราย ทีร่ะดบั 380 เมตร 
         7. สะพานข้ามแม่น ้ าแม่สรวย ทางหลวงหมายเลข 118 บ้านหวัทุ่ง ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.

เชยีงราย ทีร่ะดบั 500 เมตร 
         8. โรงกลัน่น ้ามนัใกล้สะพาน ที่ กม. 97-98 ทางหลวงหมายเลข 109 แม่สรวย-อ.ฝาง อ.ฝาง จ.

เชยีงใหม ่ทีร่ะดบั 520 เมตร  
         9. สะพานทางไปบ่อน ้ามนัฝาง อ.ฝาง จ.เชยีงใหม ่ทีร่ะดบั 520 เมตร  

 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2529 

 

                 สรปุการประเมนิโครงการฯ ทีโ่รงแรมทีพ่กัใน จ.เชยีงใหม ่
 

วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2529 
 

                      ปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ รวม 4 แห่ง ชนิดละประมาณ 500 ตวั ที ่ 
         1. กม. 4-5 ทางหลวงหมายเลข 315 จาก จ.ฉะเชงิเทราไป อ.พนสันิคม จ.ชลบุร ี
         2. ทางแยกถนนพทัยาในและถนนไปหาดจอมเทยีน เมอืงพทัยา อ.บางละมงุ จ.ชลบุร ี
         3. อ.เมือง จ.จนัทบุรี ที่ทางแยกทางหลวงหมายเลข 316 และทางหลวงเอเชียหมายเลข 3           

ไป จ.ตราด 
         4. ทางแยกทางหลวงหมายเลข 3159 และทางหลวงเอเชยีหมายเลข 3 อ.เขาสมงิ จ.ตราด       

 
 
 



360 
 

 

ข. การปลดปล่อยใน พ.ศ. 2529 
 

การปลดปล่อยและจุดปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ A. puniceus และ A. quadridentatus 
ในภาคสนามใน พ.ศ. 2529 คอื 
 

วนัท่ี 16-18 กมุภาพนัธ ์2529 
 

         เกบ็ขอ้มลูจาก treatment transects รวม 10 แห่ง ครัง้ที ่1 
 
วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2529 
 

ปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ที่บริเวณสถานีรถไฟบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรอียธุยา ชนิดละประมาณ 2,000 ตวั 

 
วนัท่ี 15-18 พฤษภาคม 2529 

 

เกบ็ขอ้มลูจาก transects รวม 10 แห่ง ครัง้ที ่2 
 

วนัท่ี 26-30 มิถนุายน 2529 
 

คณะนักวจิยัจากออสเตรเลยี เขา้มาประเมนิโครงการฯ ประกอบดว้ย 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     

     
วนัท่ี 27 มิถนุายน 2529 

รว่มกบัคณะผูป้ระเมนิโครงการฯ ปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ 4 แห่ง ในอุทยานแห่งชาติ
สุเทพ-ปยุ ชนิดละประมาณ 500 ตวั ที ่

         1. กม. 12 ทางหลวงหมายเลข 1004 ทีร่ะดบั 860 เมตร ขึน้ดอยสุเทพและดอยปยุ 
         2. กม. 16-17 ทางหลวงหมายเลข 1004 ทีร่ะดบั 1,120 เมตร ขึน้ดอยสุเทพและดอยปยุ 
         3. กม. 17-18 ทางหลวงหมายเลข 1004 ทีร่ะดบั 1,200 เมตร ขึน้ดอยสุเทพและดอยปยุ 
         4. กม. 18-19 ทางหลวงหมายเลข 1004 ทีร่ะดบั 1,260 เมตร ขึน้ดอยสุเทพและดอยปยุ  
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วนัท่ี 29 มิถนุายน 2529 
 

ร่วมกับคณะผู้ประเมินโครงการฯ ปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยกัษ์รวม 9 แห่ง ชนิดละ
ประมาณ 500 ตวั ทีจ่ดุปลดปล่อยต่าง ๆ คอื 

         1. สะพานขา้มแม่น ้าแม่ลาว กม. 805-806 ทางหลวงเอเชยีไปเชยีงราย บา้นน ้าลดั ต.ธารทอง อ.
พาน จ.เชยีงราย ทีร่ะดบั 400 เมตร 

         2. ทางหลวงหมายเลข 1016 ทะเลสาบเชยีงแสน บ้านป่าแดด อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย ที่ระดบั 
360 เมตร 

         3. บรเิวณสามเหลีย่มทองค า บา้นสบรวก อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย ทีร่ะดบั 460 เมตร 
         4. บา้นวงัลาว ถนนจากบา้นสบรวกไป อ.แมส่าย จ.เชยีงราย ทีร่ะดบั 460 เมตร 
         5. สะพานขา้มแมน่ ้าแมม่ะ ถนนจากบา้นสบรวกไป อ.แมส่าย จ.เชยีงราย ทีร่ะดบั 460 เมตร 
         6. สะพานขา้มแมน่ ้าแมจ่นั อ.แมจ่นั จ.เชยีงราย ทีร่ะดบั 380 เมตร 
         7. สะพานข้ามแม่น ้ าแม่สรวย ทางหลวงหมายเลข 118 บ้านหวัทุ่ง ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.

เชยีงราย ทีร่ะดบั 500 เมตร 
         8. โรงกลัน่น ้ามนัใกล้สะพาน ที่ กม. 97-98 ทางหลวงหมายเลข 109 แม่สรวย-อ.ฝาง อ.ฝาง จ.

เชยีงใหม ่ทีร่ะดบั 520 เมตร  
         9. สะพานทางไปบ่อน ้ามนัฝาง อ.ฝาง จ.เชยีงใหม ่ทีร่ะดบั 520 เมตร  

 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2529 

 

                 สรปุการประเมนิโครงการฯ ทีโ่รงแรมทีพ่กัใน จ.เชยีงใหม ่
 

วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2529 
 

                      ปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ รวม 4 แห่ง ชนิดละประมาณ 500 ตวั ที ่ 
         1. กม. 4-5 ทางหลวงหมายเลข 315 จาก จ.ฉะเชงิเทราไป อ.พนสันิคม จ.ชลบุร ี
         2. ทางแยกถนนพทัยาในและถนนไปหาดจอมเทยีน เมอืงพทัยา อ.บางละมงุ จ.ชลบุร ี
         3. อ.เมือง จ.จนัทบุรี ที่ทางแยกทางหลวงหมายเลข 316 และทางหลวงเอเชียหมายเลข 3           

ไป จ.ตราด 
         4. ทางแยกทางหลวงหมายเลข 3159 และทางหลวงเอเชยีหมายเลข 3 อ.เขาสมงิ จ.ตราด       
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วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2529 
 

มอบโคโลนีของดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ A. puniceus quadridentatus  และ A. quadridentatus 
ชนิดละประมาณ 2,000 ตัว  ให้  Mr.  Mark Schmaedick, American Peace Corp volunteer ประจ าอยู่ที่
หน่วยงานอารกัขาพชื กรมส่งเสรมิการเกษตร จ.เชยีงใหม ่น าไปเพาะเลีย้งและปลดปล่อยใน จ.เชยีงใหม ่และจดุ
ปลดปล่อยตามทีเ่หน็สมควร  
 

วนัท่ี 17-19 สิงหาคม 2529 
 

         เกบ็ขอ้มลูจาก transects รวม 10 แห่ง ครัง้ที ่3 
 
วนัท่ี 18 สิงหาคม 2529 
 

ปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ ทีบ่า้นป่าลัน่ ในนาขา้วรกรา้ง บนทางหลวงหมายเลข 1150 
จาก อ.พรา้วไป อ.เชยีงดาว ระดบั 440 เมตร ชนิดละประมาณ 1,000 ตวั 

 
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2529 

 

           ปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ 6 แห่ง ชนิดละประมาณ 500 ตวั ที ่
         1. สะพานขา้มแมน่ ้าแมแ่จม่ อ.แมแ่จม่ จ.เชยีงใหม ่ทีร่ะดบั 460 เมตร 
         2. กม. 32-33 ทางหลวงหมายเลข 1088 เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 108 ผ่านออบหลวง           

ไป อ.ฮอด จ.เชยีงใหม ่ทีร่ะดบั 400 เมตร 
         3. บ้านห้วยริน ริมทะเลสาบดอยเต่า ทางหลวงหมายเลข 1103 จาก อ.ฮอด ไป อ.ดอยเต่า            

จ.เชยีงใหม ่ทีร่ะดบั 280 เมตร 
         4. บา้นผาจกุ รมิทะเลสาบดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชยีงใหม ่ทีร่ะดบั 280 เมตร 
         5. สะพานข้ามห้วยแม่ป๊อก ทางหลวงหมายเลข 106 จาก อ.ลี้ ไป อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน                   

ทีร่ะดบั 340 เมตร 
        6. สะพานขา้มแม่น ้าลี้ กม. 113-114 ทางหลวงหมายเลข 106 อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน ที่ระดบั 340 

เมตร 
 
 
 
 
 

363 
 

 

วนัท่ี 20 สิงหาคม 2529 
                     ปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ 8 แห่ง ชนิดละประมาณ 500 ตวั ที ่

         1. บา้นบ่อแกว้ กม. 35-36 ทางหลวงหมายเลข 108 จาก อ.ฮอด จ.เชยีงใหม ่ไป อ.แมส่ะเรยีง จ.
แมฮ่่องสอน ทีร่ะดบั 1,000 เมตร 

         2. กม. 65-66 ทางหลวงหมายเลข 108 ต.กองก๋อย กิ่ง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ที่ระดบั 820 
เมตร 

         3. ด่านตรวจต ารวจ จดุตรวจสตัวแ์มส่ะเรยีง อ.แมส่ะเรยีง จ.แมฮ่่องสอน ทีร่ะดบั 200 เมตร 
         4. กม.132-133 ทางหลวงหมายเลข 108 สะพานข้ามแม่น ้ าแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.

แมฮ่่องสอน ทีร่ะดบั 300 เมตร 
         5. กม. 165-166 ทางหลวงหมายเลข 108 ฝายน ้าลน้พฒันาชนบทแม่ลาหลวง บา้นแม่ลาหลวง 

อ.แมล่าน้อย จ.แมฮ่่องสอน ทีร่ะดบั 300 เมตร 
         6. กม. 176-177 ทางหลวงหมายเลข 108 สะพานขา้มแมน่ ้าแมล่ะกา อ.แมล่าน้อย จ.แมฮ่่องสอน 

ทีร่ะดบั 420 เมตร 
         7. สะพานโรงไฟฟ้าพลงัน ้าแมฮ่่องสอน อ.เมอืง จ.แมฮ่่องสอน ทีร่ะดบั 240 เมตร 
         8. สะพานขา้มแมน่ ้าปาย กม. 8-9 บา้นปางหม ูอ.เมอืง จ.แมฮ่่องสอน ทีร่ะดบั 240 เมตร 

 
วนัท่ี 29 กนัยายน 2529 

 
มอบโคโลนีของดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ A. puniceus  และ A. quadridentatus ชนิดละประมาณ 

2,000 ตวั ใหก้รมชลประทาน อ.ปากเกรด็ และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี เพื่อ
น าไปเพาะเลีย้งและปลดปล่อยในพื้นที่รบัผดิชอบของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย  
แต่ไมม่รีายงานว่าปลดปล่อยทีใ่ดบา้ง 
 

วนัท่ี 10-12 พฤศจิกายน 2529 
 

                 เกบ็ขอ้มลูจากtransect รวม 10 แห่ง ครัง้ที ่4 
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วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2529 
 

มอบโคโลนีของดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ A. puniceus quadridentatus  และ A. quadridentatus 
ชนิดละประมาณ 2,000 ตัว  ให้  Mr.  Mark Schmaedick, American Peace Corp volunteer ประจ าอยู่ที่
หน่วยงานอารกัขาพชื กรมส่งเสรมิการเกษตร จ.เชยีงใหม ่น าไปเพาะเลีย้งและปลดปล่อยใน จ.เชยีงใหม ่และจดุ
ปลดปล่อยตามทีเ่หน็สมควร  
 

วนัท่ี 17-19 สิงหาคม 2529 
 

         เกบ็ขอ้มลูจาก transects รวม 10 แห่ง ครัง้ที ่3 
 
วนัท่ี 18 สิงหาคม 2529 
 

ปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ ทีบ่า้นป่าลัน่ ในนาขา้วรกรา้ง บนทางหลวงหมายเลข 1150 
จาก อ.พรา้วไป อ.เชยีงดาว ระดบั 440 เมตร ชนิดละประมาณ 1,000 ตวั 

 
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2529 

 

           ปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ 6 แห่ง ชนิดละประมาณ 500 ตวั ที ่
         1. สะพานขา้มแมน่ ้าแมแ่จม่ อ.แมแ่จม่ จ.เชยีงใหม ่ทีร่ะดบั 460 เมตร 
         2. กม. 32-33 ทางหลวงหมายเลข 1088 เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 108 ผ่านออบหลวง           

ไป อ.ฮอด จ.เชยีงใหม ่ทีร่ะดบั 400 เมตร 
         3. บ้านห้วยรนิ ริมทะเลสาบดอยเต่า ทางหลวงหมายเลข 1103 จาก อ.ฮอด ไป อ.ดอยเต่า            

จ.เชยีงใหม ่ทีร่ะดบั 280 เมตร 
         4. บา้นผาจกุ รมิทะเลสาบดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชยีงใหม ่ทีร่ะดบั 280 เมตร 
         5. สะพานข้ามห้วยแม่ป๊อก ทางหลวงหมายเลข 106 จาก อ.ลี้ ไป อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน                   

ทีร่ะดบั 340 เมตร 
        6. สะพานขา้มแม่น ้าลี้ กม. 113-114 ทางหลวงหมายเลข 106 อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน ที่ระดบั 340 

เมตร 
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วนัท่ี 20 สิงหาคม 2529 
                     ปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ 8 แห่ง ชนิดละประมาณ 500 ตวั ที ่

         1. บา้นบ่อแกว้ กม. 35-36 ทางหลวงหมายเลข 108 จาก อ.ฮอด จ.เชยีงใหม ่ไป อ.แมส่ะเรยีง จ.
แมฮ่่องสอน ทีร่ะดบั 1,000 เมตร 

         2. กม. 65-66 ทางหลวงหมายเลข 108 ต.กองก๋อย กิ่ง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ที่ระดบั 820 
เมตร 

         3. ด่านตรวจต ารวจ จดุตรวจสตัวแ์มส่ะเรยีง อ.แมส่ะเรยีง จ.แมฮ่่องสอน ทีร่ะดบั 200 เมตร 
         4. กม.132-133 ทางหลวงหมายเลข 108 สะพานข้ามแม่น ้ าแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.

แมฮ่่องสอน ทีร่ะดบั 300 เมตร 
         5. กม. 165-166 ทางหลวงหมายเลข 108 ฝายน ้าลน้พฒันาชนบทแม่ลาหลวง บา้นแม่ลาหลวง 

อ.แมล่าน้อย จ.แมฮ่่องสอน ทีร่ะดบั 300 เมตร 
         6. กม. 176-177 ทางหลวงหมายเลข 108 สะพานขา้มแมน่ ้าแมล่ะกา อ.แมล่าน้อย จ.แมฮ่่องสอน 

ทีร่ะดบั 420 เมตร 
         7. สะพานโรงไฟฟ้าพลงัน ้าแมฮ่่องสอน อ.เมอืง จ.แมฮ่่องสอน ทีร่ะดบั 240 เมตร 
         8. สะพานขา้มแมน่ ้าปาย กม. 8-9 บา้นปางหม ูอ.เมอืง จ.แมฮ่่องสอน ทีร่ะดบั 240 เมตร 

 
วนัท่ี 29 กนัยายน 2529 

 
มอบโคโลนีของดว้งเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ A. puniceus  และ A. quadridentatus ชนิดละประมาณ 

2,000 ตวั ใหก้รมชลประทาน อ.ปากเกรด็ และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี เพื่อ
น าไปเพาะเลีย้งและปลดปล่อยในพื้นที่รบัผดิชอบของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย  
แต่ไมม่รีายงานว่าปลดปล่อยทีใ่ดบา้ง 
 

วนัท่ี 10-12 พฤศจิกายน 2529 
 

                 เกบ็ขอ้มลูจากtransect รวม 10 แห่ง ครัง้ที ่4 
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วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2529 
 

น าโคโลนีของด้วงเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ A. puniceus  และ A. quadridentatus ภายใต้โครงการ 
UNDP/FAO น าไปปลดปล่อยที ่

        1. สะพานขา้มแม่น ้า La Nga ใกลก้บัโรงงานน ้าตาล La Nga Sugar Factory จงัหวดั Dong Nai 
ทีร่ะดบั 20 เมตร ประมาณ 100 กม. เหนือนคร Ho Chi Minh City บนทางหลวง ไป Da Lat 

        2. ทะเลสาบเบาล๊อค (Bao Loc lake หรอื Ho Bao Loc) เมอืง Bao Loc จงัหวดั Lam Dong ที่
ระดบั 830 เมตรเืหนือระดบัน ้าทะเล 

 
ง. การปลดปล่อยในพ.ศ. 2530-2544 

 
วตัถุประสงค์หลกัของการปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยกัษ์ คอืเพื่อที่จะให้ด้วงเจาะเมล็ด

ไมยราบยกัษ์ A. puniceus  และ A. quadridentatus สามารถตัง้รกรากไดถ้าวรและแพร่กระจายอยู่ในทุกพืน้ทีท่ี่
มกีารระบาดของไมยราบยกัษ์ ในทุกจงัหวดั ในทุกภาคของประเทศไทย ทีม่กีารระบาดของไมยราบยกัษ์ โดย
การปลดปล่อยทีต่่อเนื่องกนัไปเรือ่ย ๆ เริม่ตนัตัง้แต่พ.ศ. 2527 จนถงึพ.ศ. 2544 และไมม่กีารก าหนดกรอบเวลา
บงัคบั จนกว่าจะครอบคลุมพื้นทีก่ารปลดปล่อยได้ทัว่ประเทศ ตัง้แต่เหนือสุดที ่อ.แม่สาย จ.เชยีงราย จนถงึใต้
สุดที ่อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธวิาส และตัง้แต่ตะวนัออกสุดที ่อ.โขงจยีม จ.อุบลราชธานี จนถงึตะวนัตกสุดที ่อ.แม่
สอด จ.ตาก 
 

ผลจากการปลดปล่อยตัง้แต่พ.ศ. 2527 ท าใหด้ว้งเจาะเมลด็ทัง้สองชนิดสามารถตัง้รกรากได้อย่าง
ถาวร ในเกอืบทุกจดุปลดปล่อยทัว่ประเทศ ในบางพืน้ทีจ่ะพบว่ามดีว้งเจาะเมลด็ทัง้สองชนิดบนต้นไมยราบยกัษ์ 
ทีร่ะดบั 15-100% และมกีารท าลายเมลด็ตัง้แต่รอ้ยละ 30-80 กบัพบว่ามกีารแพรก่ระจายตามธรรมชาตเิขา้ไปใน
สหภาพพม่า ลาว กมัพูชา มาเลเซยี สงิคโปร ์และอนิโดนีเชยี ซึ่งไม่มกีารปลดปล่อยด้วงเหล่านี้ ส่วนที่พบใน
เวยีดนาม เป็นการน าเขา้ไปทีก่รุง Hanoi เพื่อการปลดปล่อยทางตอนเหนือของประเทศตัง้แต่ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 
2528) และ ทีน่คร Ho Chi Minh City เพื่อการปลดปล่อย ทางตอนกลางและตอนใตข้องประเทศตัง้แต่ค.ศ. 1986 
(พ.ศ. 2529) และน าเขา้ไปปลดปล่อยในสหภาพพม่าเมื่อค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) นอกเหนือไปจากการระบาด
ตามธรรมชาตจิากประเทศไทย 
 

นอกจากนัน้ จากการที่พบว่าประสทิธภิาพของด้วงเจาะเมล็ดทัง้สองชนิด ที่มกีารปลดปล่อยใน 
Darwin, NT ประเทศออสเตรเลยีตัง้แต่เมื่อค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527) ไม่เป็นทีพ่อใจ เมื่อวนัที ่25 สงิหาคม 2534 
Dr. W. Forno จาก CSIRO Entomology, Brisbane จงึขอน าดว้งเจาะเมลด็ทัง้สองชนิดประมาณ 3,000 ตวั ซึง่
เกบ็และรวบรวมมาจากอ่างเกบ็น ้าส านักงานชลประทานคลองเพรยีว อ.เมอืง จ.สระบุร ีน าไปปลดปล่อยทีเ่มอืง 
Darwin ประเทศออสเตรเลยีอกีค ารบหนึ่ง ทัง้ ๆ ทีเ่ป็นโคโลนีดัง้เดมิจากออสเตรเลยี โดยคาดหวงัและคาดว่า จะ
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เป็นการท าให้ประชากรของด้วงเจาะเมลด็ในออสเตรเลยีเข้มแขง็และมปีระสทิธภิาพสูงขึ้น ทัง้นี้ส่วนหนึ่งของ
โคโลนี  Dr. W. Forno ขอน าเขา้ไปใหม้าเลเซยี ภายใต้โครงการของ ACIAR ในมาเลเซยี โดยผ่านทางองคก์าร
กกัพชื ASEAN PLANTI, Serdang ของสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ด้วย (บรรพต ณ ป้อม
เพชร และ W. Forno, pers. com.) 

 
สถานภาพของด้วงเจาะเมลด็ A. puniceus และ A. quadridentatus 
 

ในออสเตรเลยีมกีารปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ A. puniceus  และ A. quadridentatus ในภาคสนาม
ตัง้แต่เมื่อค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) Wilson & Flanagan (2007) รายงานว่า จากการปลดปล่อยใน 32 จุด
ปลดปล่อย ในพืน้ทีก่ารระบาด 6 แห่ง ใน Northern Territory ออสเตรเลยี จากเดอืนเมษายน ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 
2526) จนถงึเดอืนธนัวาคม ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) พบว่าในเบือ้งตน้ดว้งทัง้สองชนิดสามารถตัง้รกรากไดด้ ีแต่
ประชากรของ A. puniceus ครอบครองพืน้ทีไ่ดด้กีว่าประชากรของ A. quadridentatus แต่ผลกระทบของดว้งทัง้
สองชนิดต่อประชากรของต้นไมยราบยกัษ์มน้ีอยมาก การรวบรวมตวัอย่างภาคสนามเป็นเวลา 6 ปี พบว่าดว้ง
สามารถท าลายเมลด็ของไมยราบยกัษ์ได้เพยีงรอ้ยละ 0.8  และด้วงเจาะเมลด็รอ้ยละ 97.8 เป็น A. puniceus 
และต่อมาจะพบเฉพาะดว้งเจาะเมลด็ชนิดนี้เท่านัน้ และในประเทศไทยจนถงึปัจจุบนัยงัไม่มกีารศกึษาในเรื่องนี้ 
นอกจากนัน้ Ostermeyer & Grace (2007) รายงานว่า ในภาพรวมเมลด็ของไมยราบยักษ์ถูกท าลายน้อยกว่า 
รอ้ยละ 2 และความชุกชุมของ A. puniceus เริม่ลดลงระหว่างค.ศ. 1997 และ ค.ศ. 2004 ทัง้จ านวนของพื้นที่     
ทีพ่บและความชุกชุมในพืน้ทีเ่หล่านัน้ และยอมรบัว่าการส ารวจด าเนินการในช่วงเวลาทีอ่าจไมเ่หมาะสมที่จะพบ
ดว้งเหล่านัน้ได้ด ีส่วน Paynter (2005) รายงนว่าอตัราของการลงท าลายสูงประมาณ 10% และ ประสทิธภิาพ
ของ A. puniceus จะสงูมากขึน้ในพืน้ทีท่ีก่ารผลติเมลด็ทีไ่ม่มฤีดกูาล 
 

แต่ในประเทศไทย การท าลายเมล็ดไมยราบยักษ์โดยด้วงเจาะเมล็ดสูงกว่าที่มีรายงานใน
ออสเตรเลยีมาก Napompeth et al. (2002) รายงานว่าจากการประเมนิผลของการท าลายเมลด็ไมยราบยกัษ์      
A. puniceus และ A. quadridentatus ในภาคกลางใน จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรอียุธยา จ.อ่างทอง และ จ.
สุพรรณบุร ีในช่วงค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) ระดบัเฉลี่ยของการท าลายอยู่ที่ร้อยละ 41.36, 21.30, 25.92 และ 
31.30 ตามล าดบั และชีใ้หเ้หน็ความส าเรจ็ของการควบคุมไมยราบยกัษ์โดยชวีวธิใีนประเทศไทย แต่ Suasa-ard 
et al. (2004)  รายงานว่าจากการปลดปล่อยด้วงเจาะเมลด็ เพื่อการควบคุมไมยราบยกัษ์ในประเทศไทย การ
ประเมนิผลที่ด าเนินการใน ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) พบว่าโดยเฉลี่ย มกีารท าลายเมลด็ไมยราบยกัษ์น้อยกว่า 
50% และความเสยีหายในระดบันี้ ไม่น่าทีจ่ะลดประชากรของไมยราบยกัษ์ในประเทศไทยได ้ถงึแมจ้ะพบว่ามี
การท าลายเมลด็สงูถงึรอ้ยละ 87 ในบางพืน้ทีท่ีม่กีารระบาดกต็าม 
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วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2529 
 

น าโคโลนีของด้วงเจาะเมลด็ไมยราบยกัษ์ A. puniceus  และ A. quadridentatus ภายใต้โครงการ 
UNDP/FAO น าไปปลดปล่อยที ่

        1. สะพานขา้มแม่น ้า La Nga ใกลก้บัโรงงานน ้าตาล La Nga Sugar Factory จงัหวดั Dong Nai 
ทีร่ะดบั 20 เมตร ประมาณ 100 กม. เหนือนคร Ho Chi Minh City บนทางหลวง ไป Da Lat 

        2. ทะเลสาบเบาล๊อค (Bao Loc lake หรอื Ho Bao Loc) เมอืง Bao Loc จงัหวดั Lam Dong ที่
ระดบั 830 เมตรเืหนือระดบัน ้าทะเล 

 
ง. การปลดปล่อยในพ.ศ. 2530-2544 

 
วตัถุประสงค์หลกัของการปลดปล่อยด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยกัษ์ คอืเพื่อที่จะให้ด้วงเจาะเมล็ด

ไมยราบยกัษ์ A. puniceus  และ A. quadridentatus สามารถตัง้รกรากไดถ้าวรและแพร่กระจายอยู่ในทุกพืน้ทีท่ี่
มกีารระบาดของไมยราบยกัษ์ ในทุกจงัหวดั ในทุกภาคของประเทศไทย ทีม่กีารระบาดของไมยราบยกัษ์ โดย
การปลดปล่อยทีต่่อเนื่องกนัไปเรือ่ย ๆ เริม่ตนัตัง้แต่พ.ศ. 2527 จนถงึพ.ศ. 2544 และไมม่กีารก าหนดกรอบเวลา
บงัคบั จนกว่าจะครอบคลุมพื้นทีก่ารปลดปล่อยได้ทัว่ประเทศ ตัง้แต่เหนือสุดที ่อ.แม่สาย จ.เชยีงราย จนถงึใต้
สุดที ่อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธวิาส และตัง้แต่ตะวนัออกสุดที ่อ.โขงจยีม จ.อุบลราชธานี จนถงึตะวนัตกสุดที ่อ.แม่
สอด จ.ตาก 
 

ผลจากการปลดปล่อยตัง้แต่พ.ศ. 2527 ท าใหด้ว้งเจาะเมลด็ทัง้สองชนิดสามารถตัง้รกรากได้อย่าง
ถาวร ในเกอืบทุกจดุปลดปล่อยทัว่ประเทศ ในบางพืน้ทีจ่ะพบว่ามดีว้งเจาะเมลด็ทัง้สองชนิดบนต้นไมยราบยกัษ์ 
ทีร่ะดบั 15-100% และมกีารท าลายเมลด็ตัง้แต่รอ้ยละ 30-80 กบัพบว่ามกีารแพรก่ระจายตามธรรมชาตเิขา้ไปใน
สหภาพพม่า ลาว กมัพูชา มาเลเซยี สงิคโปร ์และอนิโดนีเชยี ซึ่งไม่มกีารปลดปล่อยด้วงเหล่านี้ ส่วนที่พบใน
เวยีดนาม เป็นการน าเขา้ไปทีก่รุง Hanoi เพื่อการปลดปล่อยทางตอนเหนือของประเทศตัง้แต่ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 
2528) และ ทีน่คร Ho Chi Minh City เพื่อการปลดปล่อย ทางตอนกลางและตอนใตข้องประเทศตัง้แต่ค.ศ. 1986 
(พ.ศ. 2529) และน าเขา้ไปปลดปล่อยในสหภาพพม่าเมื่อค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) นอกเหนือไปจากการระบาด
ตามธรรมชาตจิากประเทศไทย 
 

นอกจากนัน้ จากการที่พบว่าประสทิธภิาพของด้วงเจาะเมล็ดทัง้สองชนิด ที่มกีารปลดปล่อยใน 
Darwin, NT ประเทศออสเตรเลยีตัง้แต่เมื่อค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527) ไม่เป็นทีพ่อใจ เมื่อวนัที ่25 สงิหาคม 2534 
Dr. W. Forno จาก CSIRO Entomology, Brisbane จงึขอน าดว้งเจาะเมลด็ทัง้สองชนิดประมาณ 3,000 ตวั ซึง่
เกบ็และรวบรวมมาจากอ่างเกบ็น ้าส านักงานชลประทานคลองเพรยีว อ.เมอืง จ.สระบุร ีน าไปปลดปล่อยทีเ่มอืง 
Darwin ประเทศออสเตรเลยีอกีค ารบหนึ่ง ทัง้ ๆ ทีเ่ป็นโคโลนีดัง้เดมิจากออสเตรเลยี โดยคาดหวงัและคาดว่า จะ
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เป็นการท าให้ประชากรของด้วงเจาะเมลด็ในออสเตรเลยีเข้มแขง็และมปีระสทิธภิาพสูงขึ้น ทัง้นี้ส่วนหนึ่งของ
โคโลนี  Dr. W. Forno ขอน าเขา้ไปใหม้าเลเซยี ภายใต้โครงการของ ACIAR ในมาเลเซยี โดยผ่านทางองคก์าร
กกัพชื ASEAN PLANTI, Serdang ของสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ด้วย (บรรพต ณ ป้อม
เพชร และ W. Forno, pers. com.) 

 
สถานภาพของด้วงเจาะเมลด็ A. puniceus และ A. quadridentatus 
 

ในออสเตรเลยีมกีารปลดปล่อยดว้งเจาะเมลด็ A. puniceus  และ A. quadridentatus ในภาคสนาม
ตัง้แต่เมื่อค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) Wilson & Flanagan (2007) รายงานว่า จากการปลดปล่อยใน 32 จุด
ปลดปล่อย ในพืน้ทีก่ารระบาด 6 แห่ง ใน Northern Territory ออสเตรเลยี จากเดอืนเมษายน ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 
2526) จนถงึเดอืนธนัวาคม ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) พบว่าในเบือ้งตน้ดว้งทัง้สองชนิดสามารถตัง้รกรากไดด้ ีแต่
ประชากรของ A. puniceus ครอบครองพืน้ทีไ่ดด้กีว่าประชากรของ A. quadridentatus แต่ผลกระทบของดว้งทัง้
สองชนิดต่อประชากรของต้นไมยราบยกัษ์มน้ีอยมาก การรวบรวมตวัอย่างภาคสนามเป็นเวลา 6 ปี พบว่าดว้ง
สามารถท าลายเมลด็ของไมยราบยกัษ์ได้เพยีงรอ้ยละ 0.8  และด้วงเจาะเมลด็รอ้ยละ 97.8 เป็น A. puniceus 
และต่อมาจะพบเฉพาะดว้งเจาะเมลด็ชนิดนี้เท่านัน้ และในประเทศไทยจนถงึปัจจุบนัยงัไม่มกีารศกึษาในเรื่องนี้ 
นอกจากนัน้ Ostermeyer & Grace (2007) รายงานว่า ในภาพรวมเมลด็ของไมยราบยักษ์ถูกท าลายน้อยกว่า 
รอ้ยละ 2 และความชุกชุมของ A. puniceus เริม่ลดลงระหว่างค.ศ. 1997 และ ค.ศ. 2004 ทัง้จ านวนของพื้นที่     
ทีพ่บและความชุกชุมในพืน้ทีเ่หล่านัน้ และยอมรบัว่าการส ารวจด าเนินการในช่วงเวลาทีอ่าจไมเ่หมาะสมที่จะพบ
ดว้งเหล่านัน้ได้ด ีส่วน Paynter (2005) รายงนว่าอตัราของการลงท าลายสูงประมาณ 10% และ ประสทิธภิาพ
ของ A. puniceus จะสงูมากขึน้ในพืน้ทีท่ีก่ารผลติเมลด็ทีไ่ม่มฤีดกูาล 
 

แต่ในประเทศไทย การท าลายเมล็ดไมยราบยักษ์โดยด้วงเจาะเมล็ดสูงกว่าที่มีรายงานใน
ออสเตรเลยีมาก Napompeth et al. (2002) รายงานว่าจากการประเมนิผลของการท าลายเมลด็ไมยราบยกัษ์      
A. puniceus และ A. quadridentatus ในภาคกลางใน จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรอียุธยา จ.อ่างทอง และ จ.
สุพรรณบุร ีในช่วงค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) ระดบัเฉลี่ยของการท าลายอยู่ที่ร้อยละ 41.36, 21.30, 25.92 และ 
31.30 ตามล าดบั และชีใ้หเ้หน็ความส าเรจ็ของการควบคุมไมยราบยกัษ์โดยชวีวธิใีนประเทศไทย แต่ Suasa-ard 
et al. (2004)  รายงานว่าจากการปลดปล่อยด้วงเจาะเมลด็ เพื่อการควบคุมไมยราบยกัษ์ในประเทศไทย การ
ประเมนิผลที่ด าเนินการใน ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) พบว่าโดยเฉลี่ย มกีารท าลายเมลด็ไมยราบยกัษ์น้อยกว่า 
50% และความเสยีหายในระดบันี้ ไม่น่าทีจ่ะลดประชากรของไมยราบยกัษ์ในประเทศไทยได ้ถงึแมจ้ะพบว่ามี
การท าลายเมลด็สงูถงึรอ้ยละ 87 ในบางพืน้ทีท่ีม่กีารระบาดกต็าม 
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นอกจากนัน้มกีารน าดว้งเจาะเมลด็จากประเทศไทยเขา้ไปในเวยีดนามเมื่อวนัที ่17 เมษายน 2528 และ 
วนัที่ 13 พฤศจกิายน 2529 น าเขา้ไปมาเลเซยีเมื่อ เมื่อวนัที่ 25 สงิหาคม 2534 โดย Dr. W. Forno, CSIRO 
Entomology, Brisbane ด้วย ในโครงการของ ACIAR และหลงัการปลดปล่อยพบว่ามกีารตัง้รกรากได้ แต่ไม่
แพร่กระจายออกไปจากพื้นที่ปลดปล่อย (Mansor et al., 2004) ทัง้มกีารน าดว้งจากประเทศไทยไปปลดปล่อย
และตัง้รกรากได้ในสหภาพพม่า (Julien and Griffiths, 1998) กับพบว่าด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ ได้
แพร่กระจายตามธรรมชาติ เข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านและพบในสหภาพพม่า สปป.ลาว กมัพูชา มาเลเซยี 
สงิคโปร ์และอนิโดนีเซยี (Napompeth, 1994). 

 
8.6.5.4 ด้วงกินใบ (Leaf-feeding chrysomelid, Chlamisus mimosae) 

 

ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีนิมรยี์แห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ได้น าด้วงกนิใบต้น
ไมยราบยกัษ์ Chlamisus mimosae (ภาพที ่8.25) ประมาณ 300 ตวั จากบราซลิผ่านออสเตรเลยี จาก Darwin 
เขา้มาประเทศไทยเมื่อวนัที ่10 มถุินายน 1985 (พ.ศ. 2528) โดยในขณะนัน้จ าแนกชื่อเป็นชนิดทีใ่กล้เคยีงกบั 
Chlamisus sidae Monrós โดยเรยีกเป็น Chlamisus sp.nr. sidae ต่อมามกีารจ าแนกและตัง้ชื่อใหม่โดย J.B. 
Karren แห่ง Department of Biology, Utah State University, Logan, Utah, USA เป็น Chlamisus mimosae 
Karren เมือ่ค.ศ.1989 (Karren, 1989) 

 

 
 

ภาพท่ี 8.25 ดว้งกนิใบ Leaf-feeding chrysomelid, Chlamisus mimosa (แหล่งทีม่า:                                       
ดดัแปลงจาก Wikipedia, The Free Encyclopedia) 

          
 
 
 
 

367 
 

 

ทัง้ตัวหนอนและตัวเต็มวยัของ C. mimosae จะแทะเล็มผิวใบและล าต้น ในการทดสอบความ
เฉพาะเจาะจงของพชือาศยัของ C. mimosae ในเรอืนกกักนัในออสเตรเลยี โดยทัง้วธิทีีม่กีารเลอืกและวธิทีีไ่มม่ี
ทางเลอืก พบการกดักนิของด้วงตวัเตม็วยับา้งเลก็น้อย แต่ไม่พบการกดักนิและการเจรญิเตบิโตของตวัหนอน
เกนิระยะแรก ไม่ว่าจะเป็นในพชือาศยัชนิดใดก็ตาม (R. C. Kassulke & K. L. S. Harley, unpublished data) 
และมีการปลดปล่อยครัง้แรกในออสเตรเลียเมื่อ  ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) กับเมื่อท าการทดสอบความ
เฉพาะเจาะจงของพชือาศยัโดยวธิ๊ไม่มทีางเลอืก (no choice test) ในประเทศไทย และท าการเพาะเลี้ยงเพิ่ม
ปรมิาณในเรอืนกกักันได้เพียงพอแล้ว จงึเริม่ท าการปลดปล่อยในภาคสนามตัง้แต่  ค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529)       
ในประเทศไทย โดยวนัทีป่ลดปล่อยและสถานทีท่ีม่กีารปลดปล่อยดว้งกนิใบต้นไมยราบยกัษ์ คอื  

 
         1. วนัที ่15 พฤษภาคม 2529 ที ่กม. 109-110 ทางหลวงเอเชยี อ.ไชโย จ.อ่างทอง         

จ านวน 300 ตวั  
         2. วนัที ่18 พฤษภาคม 2529 ทีส่ะพานขา้มแม่น ้าแมห่อย ทางแยกไปน ้าตกแมก่ลาง           

และดอยอนิทนนท ์ต.แมห่อย อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม ่ทีร่ะดบั 320 เมตร จ านวน 300 ตวั 
         3. วนัที ่19 สงิหาคม 2529 ทีส่ะพานขา้มแมน่ ้าแมแ่จ่ม อ.แมแ่จม่ จ.เชยีงใหม ่จ านวน 300 ตวั 
         4. วนัที ่25 มถุินายน 2532 ทีบ่รเิวณการระบาดของไมยราบยกัษ์ ก่อนทางเขา้บรเิวณเมอืง

เชยีงแสนเก่า อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 
         5. วนัที ่31 สงิหาคม 2532 มอบดว้งกนิใบตน้ไมยราบยกัษ์ใหก้รมชลประทาน                    

อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ีจ านวนประมาณ 500 ตวั เพื่อการเพาะเลีย้งและการปลดปล่อย     
ในพืน้ทีร่บัผดิชอบของกรมชลประทาน 

 
สถานภาพของด้วงกินใบต้นไมยราบยกัษ์ 
 

จากการปลดปล่อยทีส่ะพานขา้มแม่น ้าแม่หอย ทางแยกไปน ้าตกแม่กลางและดอยอนิทนนท ์ต.แม่
หอย อ.จอมทอง และ อ.แม่แจ่ม จ.เชยีงใหม่เมื่อ พ.ศ. 2529 พบว่าดว้ง C. mimosae สามารถตัง้รกรากได้ แต่
จากการตดิตามในช่วง พ.ศ. 2530-2531 ไม่พบอกี จนกระทัง่เมื่อ พ.ศ. 2532 สามารถพบได้อีกที่ ต.แม่หอย 
และจากการน ามาเพาะเลี้ยงและสามารถท าการปลดปล่อยเพิม่เตมิ ในพื้นที่การระบาดของไมยราบยกัษ์ตาม
ชายฝัง่แม่น ้ าโขง ใน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และแจกจ่ายด้วงให้กรมชลประทาน ท าการเพาะเลี้ยงและ
ปลดปล่อย        ในการตดิตามต่อมาพบประชากรของ C. mimosae บา้งที ่อ.ไชโย จ.อ่างทอง และ สะพานขา้ม
แมน่ ้าแมห่อย      อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม ่แต่ไมพ่บว่ามกีารลงท าความเสยีหายทีเ่ด่นชดั และหลงัจากนัน้ไม่พบ
ดว้ง C. mimosae อกีจนถงึปัจจบุนั  
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นอกจากนัน้มกีารน าดว้งเจาะเมลด็จากประเทศไทยเขา้ไปในเวยีดนามเมื่อวนัที ่17 เมษายน 2528 และ 
วนัที่ 13 พฤศจกิายน 2529 น าเขา้ไปมาเลเซยีเมื่อ เมื่อวนัที่ 25 สงิหาคม 2534 โดย Dr. W. Forno, CSIRO 
Entomology, Brisbane ด้วย ในโครงการของ ACIAR และหลงัการปลดปล่อยพบว่ามกีารตัง้รกรากได้ แต่ไม่
แพร่กระจายออกไปจากพื้นที่ปลดปล่อย (Mansor et al., 2004) ทัง้มกีารน าดว้งจากประเทศไทยไปปลดปล่อย
และตัง้รกรากได้ในสหภาพพม่า (Julien and Griffiths, 1998) กับพบว่าด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ ได้
แพร่กระจายตามธรรมชาติ เข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านและพบในสหภาพพม่า สปป.ลาว กมัพูชา มาเลเซยี 
สงิคโปร ์และอนิโดนีเซยี (Napompeth, 1994). 

 
8.6.5.4 ด้วงกินใบ (Leaf-feeding chrysomelid, Chlamisus mimosae) 

 

ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีนิมรยี์แห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ได้น าด้วงกนิใบต้น
ไมยราบยกัษ์ Chlamisus mimosae (ภาพที ่8.25) ประมาณ 300 ตวั จากบราซลิผ่านออสเตรเลยี จาก Darwin 
เขา้มาประเทศไทยเมื่อวนัที ่10 มถุินายน 1985 (พ.ศ. 2528) โดยในขณะนัน้จ าแนกชื่อเป็นชนิดทีใ่กล้เคยีงกบั 
Chlamisus sidae Monrós โดยเรยีกเป็น Chlamisus sp.nr. sidae ต่อมามกีารจ าแนกและตัง้ชื่อใหม่โดย J.B. 
Karren แห่ง Department of Biology, Utah State University, Logan, Utah, USA เป็น Chlamisus mimosae 
Karren เมือ่ค.ศ.1989 (Karren, 1989) 

 

 
 

ภาพท่ี 8.25 ดว้งกนิใบ Leaf-feeding chrysomelid, Chlamisus mimosa (แหล่งทีม่า:                                       
ดดัแปลงจาก Wikipedia, The Free Encyclopedia) 
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ทัง้ตัวหนอนและตัวเต็มวยัของ C. mimosae จะแทะเล็มผิวใบและล าต้น ในการทดสอบความ
เฉพาะเจาะจงของพชือาศยัของ C. mimosae ในเรอืนกกักนัในออสเตรเลยี โดยทัง้วธิทีีม่กีารเลอืกและวธิทีีไ่มม่ี
ทางเลอืก พบการกดักนิของด้วงตวัเตม็วยับา้งเลก็น้อย แต่ไม่พบการกดักนิและการเจรญิเตบิโตของตวัหนอน
เกนิระยะแรก ไม่ว่าจะเป็นในพชือาศยัชนิดใดก็ตาม (R. C. Kassulke & K. L. S. Harley, unpublished data) 
และมีการปลดปล่อยครัง้แรกในออสเตรเลียเมื่อ  ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) กับเมื่อท าการทดสอบความ
เฉพาะเจาะจงของพชือาศยัโดยวธิ๊ไม่มทีางเลอืก (no choice test) ในประเทศไทย และท าการเพาะเลี้ยงเพิ่ม
ปรมิาณในเรอืนกกักันได้เพียงพอแล้ว จงึเริม่ท าการปลดปล่อยในภาคสนามตัง้แต่  ค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529)       
ในประเทศไทย โดยวนัทีป่ลดปล่อยและสถานทีท่ีม่กีารปลดปล่อยดว้งกนิใบต้นไมยราบยกัษ์ คอื  

 
         1. วนัที ่15 พฤษภาคม 2529 ที ่กม. 109-110 ทางหลวงเอเชยี อ.ไชโย จ.อ่างทอง         

จ านวน 300 ตวั  
         2. วนัที ่18 พฤษภาคม 2529 ทีส่ะพานขา้มแม่น ้าแมห่อย ทางแยกไปน ้าตกแมก่ลาง           

และดอยอนิทนนท ์ต.แมห่อย อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม ่ทีร่ะดบั 320 เมตร จ านวน 300 ตวั 
         3. วนัที ่19 สงิหาคม 2529 ทีส่ะพานขา้มแมน่ ้าแมแ่จ่ม อ.แมแ่จม่ จ.เชยีงใหม ่จ านวน 300 ตวั 
         4. วนัที ่25 มถุินายน 2532 ทีบ่รเิวณการระบาดของไมยราบยกัษ์ ก่อนทางเขา้บรเิวณเมอืง

เชยีงแสนเก่า อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 
         5. วนัที ่31 สงิหาคม 2532 มอบดว้งกนิใบตน้ไมยราบยกัษ์ใหก้รมชลประทาน                    

อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ีจ านวนประมาณ 500 ตวั เพื่อการเพาะเลีย้งและการปลดปล่อย     
ในพืน้ทีร่บัผดิชอบของกรมชลประทาน 

 
สถานภาพของด้วงกินใบต้นไมยราบยกัษ์ 
 

จากการปลดปล่อยทีส่ะพานขา้มแม่น ้าแม่หอย ทางแยกไปน ้าตกแม่กลางและดอยอนิทนนท ์ต.แม่
หอย อ.จอมทอง และ อ.แม่แจ่ม จ.เชยีงใหม่เมื่อ พ.ศ. 2529 พบว่าดว้ง C. mimosae สามารถตัง้รกรากได้ แต่
จากการตดิตามในช่วง พ.ศ. 2530-2531 ไม่พบอกี จนกระทัง่เมื่อ พ.ศ. 2532 สามารถพบได้อีกที่ ต.แม่หอย 
และจากการน ามาเพาะเลี้ยงและสามารถท าการปลดปล่อยเพิม่เตมิ ในพื้นที่การระบาดของไมยราบยกัษ์ตาม
ชายฝัง่แม่น ้ าโขง ใน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และแจกจ่ายด้วงให้กรมชลประทาน ท าการเพาะเลี้ยงและ
ปลดปล่อย        ในการตดิตามต่อมาพบประชากรของ C. mimosae บา้งที ่อ.ไชโย จ.อ่างทอง และ สะพานขา้ม
แมน่ ้าแมห่อย      อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม ่แต่ไมพ่บว่ามกีารลงท าความเสยีหายทีเ่ด่นชดั และหลงัจากนัน้ไม่พบ
ดว้ง C. mimosae อกีจนถงึปัจจบุนั  
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Heard & Segura (2004) รายงานว่ามกีารปลดปล่อยดว้ง C. mimosae ในเวยีดนามเพยีงครัง้เดยีว 
แต่ไมม่รีายงานสถานภาพเพิม่เตมิ 
 

ทางด้านประสิทธิภาพในการควบคุมไมยราบยกัษ์ในออสเตรเลีย หลงัการปลดปล่อยเมื่อ ค.ศ. 
1985 (พ.ศ. 2528) พบว่าด้วง C. mimosae สามารถตัง้รกรากได้พื้นที่รบัน ้าแม่น ้า Finnis River ใน Northern 
Territory และประชากรสงูขึน้จนสามารถท าความเสยีหายไดถ้งึระดบักลาง แต่การปลดปล่อยในพืน้ทีร่บัน ้าอื่น ๆ 
ไม่พบว่ามีการตัง้รกรากได้ หรือแม้แต่ในพื้นที่ร ับน ้ าแม่น ้ า Finnis River พบว่าในช่วงค.ศ.  1997-2004           
(พ.ศ. 2540-2547) โดย Ostermeyer & Grace (2007) รายงานว่าพบว่าประชากรของดว้ง C. mimosae อยู่ใน
ระดบัที่ต ่ามาก และไม่น่าที่จะมผีลกระทบที่ส าคญัที่ระดบัความหนาแน่นเช่นนัน้ อนัเนื่องมาจากวงจรชวีติที่
ค่อนขา้งนานคอื 3-4 เดอืน ท าให้มกีารท าลายประชากรโดยตวัห ้าชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ “มดต้นไมส้ี
เขยีว” (green tree ant) (Oecophylla smaragdina, Hymenoptera: Formicidae) ซึง่กค็อื มดแดง (common red 
ant หรอื weaver ant) ทีพ่บในเอเชยีและประเทศไทย แต่ในออสเตรเลยี ส่วนทอ้ง (abdomen) ของมดชนิดนี่จะ
มสีเีขยีว จงึใชช้ื่อสามญัเป็น green tree ant 

 
8.6.5.5 ผเีส้ือหนอนชอนใบ (Mimosa leaf-mining moth, Neurostrota gunniella) 

 

หนอนของผีเสื้อหนอนชอนใบ Neurostrota gunniella (ภาพที่ 8.26) มีประสิทธิภาพสูงในการ
ท าลายยอดอ่อนของต้นไมยราบยกัษ์ และมกีารแพร่กระจายจากทางตอนใต้ของเทกซสั สหรฐัอเมรกิา จนถงึ
คอสตารกิา และควิบา กบัสามารถเพาะเลี้ยงได้บน M. pigra, M. asperata และ Neptunia plena ในแถบร้อน
ของอเมรกิา  

 

 
ภาพท่ี 8.26 ผเีสือ้หนอนชอนใบ Stem-mining moth Neurostrota gunniella 
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มกีารน าผเีสือ้หนอนชอนใบ N. gunniella จากเมก็ซโิกเขา้ไปทดสอบในออสเตรเลยีเมื่อค.ศ. 1986 
พ.ศ. 2529) และมกีารปลดปล่อยหลงัการทดสอบแล้วในภาคสนามเมื่อค.ศ. 1989 (พ.ศ.2532) (Forno et al., 
2000) และจากการปลดปล่อยแมลงทัง้หมด 13 ชนิด ในการควบคุมไมยราบยกัษ์โดยชวีวธิใีนออสเตรเลยี พบว่า 
N. gunniella เป็นแมลง 1 ใน 4 ชนิด ในการควบคุมไมยราบยกัษ์โดยชวีวธิ ีทีม่คีวามสามารถสูงในการลดการ
เจริญเติบโตและการผลิตเมล็ดของต้นไมยราบยกัษ์ (Flanagan & Julien, 2004) และ Dr. W. Forno แห่ง 
CSIRO Entomology, Brisbane จงึไดน้ า N. gunniella จากเมก็ซโิกผ่านออสเตรเลยี เขา้มาใหศู้นยว์จิยัควบคุม
ศตัรูพชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เพื่อการทดสอบพชือาศยัในประเทศไทย เมื่อวนัที่    
19 สงิหาคม 1988 (พ.ศ. 2531) 
 

ผเีสือ้ตวัเมยีของ N. gunniella จะวางไข่เดีย่ว ๆ บนใบย่อย หนอนวยั 1 และวยั 2 จะชอนเขา้ในใบ
ย่อย (pinnule) และหนอนวยั 3 จะชอนเขา้ไปในก้านช่อดอกหลกั (rachis) และเจรญิเตบิโตจนเป็นหนอนวยั 8 
ซึ่งจะออกมาเพื่อชกัใยเขา้ดกัแด้ระหว่างใบย่อย และมวีงจรชวีติในเวลาประมาณ 30 วนั (Davis et al., 1991)  
ในการทดสอบในออสเตรเลยี พบว่าตวัเมยีจะวางไข่และตวัหนอนสามารถเจรญิเตบิโตจนครบวงจรชวีติได้ใน 
Mimosa spp. ที่เป็นวชัพชื 2 ชนิดคอื M. pigra และ M. pudica และพชืในสกุลเดยีวกบัผกักระเฉด Neptunia 
oleracea ที่เป็นพืชพื้นเมืองของออสเตรเลีย 4 ชนิดคือ N. dimorphantha, N. gracilis, N. majorand และ            
N. monosperma ไม่แตกต่างกนั แต่หนอนจะมกีารตายใน Neptunia spp. พืน้เมอืงสูงกว่าใน M. pigra และท า
ความเสยีหายใหส้งูกว่าดว้ย (Davis et al., 1991; Forno et al., 2000) 
 

แต่ในการทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพืชอาศัยในประเทศไทยในเรอืนกักกัน โดยวิธีไม่มี
ทางเลอืก พบว่าหนอนของ N. gunniella สามารถกนิยอดและท าลายต้นผกักระเฉดได้สูงมาก ไม่สมควรที่จะ
น าเขา้มาใชใ้นการควบคุมไมยราบยกัษ์ในประเทศไทย และไดท้ าลายโคโลนี ดว้ยเหตุผลว่าผกักระเฉดเป็นพชื
เศรฐกิจในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ถึงแม้ว่าจะเป็นพืชต่างถิ่นและได้ปรับตัวตามธรรมชาติ 
(naturalization) จนไมแ่ตกต่างและราวกบัว่าเป็นพชืพืน้เมอืงชนิดหน่ึงไปแลว้กต็าม ท าให้ Forno & Day (1994) 
และ Forno et al. (2000) แนะน าว่าไม่ควรน าผเีสือ้หนอนชอนใบ N. gunniella เขา้มาใชใ้นการควบคุมไมยราบ
ยกัษ์โดยชวีวธิใีนประทศต่าง ๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
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Heard & Segura (2004) รายงานว่ามกีารปลดปล่อยดว้ง C. mimosae ในเวยีดนามเพยีงครัง้เดยีว 
แต่ไมม่รีายงานสถานภาพเพิม่เตมิ 
 

ทางด้านประสิทธิภาพในการควบคุมไมยราบยกัษ์ในออสเตรเลีย หลงัการปลดปล่อยเมื่อ ค.ศ. 
1985 (พ.ศ. 2528) พบว่าด้วง C. mimosae สามารถตัง้รกรากได้พื้นที่รบัน ้าแม่น ้า Finnis River ใน Northern 
Territory และประชากรสงูขึน้จนสามารถท าความเสยีหายไดถ้งึระดบักลาง แต่การปลดปล่อยในพืน้ทีร่บัน ้าอื่น ๆ 
ไม่พบว่ามีการตัง้รกรากได้ หรือแม้แต่ในพื้นที่ร ับน ้ าแม่น ้ า Finnis River พบว่าในช่วงค.ศ.  1997-2004           
(พ.ศ. 2540-2547) โดย Ostermeyer & Grace (2007) รายงานว่าพบว่าประชากรของดว้ง C. mimosae อยู่ใน
ระดบัที่ต ่ามาก และไม่น่าที่จะมผีลกระทบที่ส าคญัที่ระดบัความหนาแน่นเช่นนัน้ อนัเนื่องมาจากวงจรชวีติที่
ค่อนขา้งนานคอื 3-4 เดอืน ท าให้มกีารท าลายประชากรโดยตวัห ้าชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ “มดต้นไมส้ี
เขยีว” (green tree ant) (Oecophylla smaragdina, Hymenoptera: Formicidae) ซึง่กค็อื มดแดง (common red 
ant หรอื weaver ant) ทีพ่บในเอเชยีและประเทศไทย แต่ในออสเตรเลยี ส่วนทอ้ง (abdomen) ของมดชนิดนี่จะ
มสีเีขยีว จงึใชช้ื่อสามญัเป็น green tree ant 

 
8.6.5.5 ผเีส้ือหนอนชอนใบ (Mimosa leaf-mining moth, Neurostrota gunniella) 

 

หนอนของผีเสื้อหนอนชอนใบ Neurostrota gunniella (ภาพที่ 8.26) มีประสิทธิภาพสูงในการ
ท าลายยอดอ่อนของต้นไมยราบยกัษ์ และมกีารแพร่กระจายจากทางตอนใต้ของเทกซสั สหรฐัอเมรกิา จนถงึ
คอสตารกิา และควิบา กบัสามารถเพาะเลี้ยงได้บน M. pigra, M. asperata และ Neptunia plena ในแถบร้อน
ของอเมรกิา  

 

 
ภาพท่ี 8.26 ผเีสือ้หนอนชอนใบ Stem-mining moth Neurostrota gunniella 
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มกีารน าผเีสือ้หนอนชอนใบ N. gunniella จากเมก็ซโิกเขา้ไปทดสอบในออสเตรเลยีเมื่อค.ศ. 1986 
พ.ศ. 2529) และมกีารปลดปล่อยหลงัการทดสอบแล้วในภาคสนามเมื่อค.ศ. 1989 (พ.ศ.2532) (Forno et al., 
2000) และจากการปลดปล่อยแมลงทัง้หมด 13 ชนิด ในการควบคุมไมยราบยกัษ์โดยชวีวธิใีนออสเตรเลยี พบว่า 
N. gunniella เป็นแมลง 1 ใน 4 ชนิด ในการควบคุมไมยราบยกัษ์โดยชวีวธิ ีทีม่คีวามสามารถสูงในการลดการ
เจริญเติบโตและการผลิตเมล็ดของต้นไมยราบยกัษ์ (Flanagan & Julien, 2004) และ Dr. W. Forno แห่ง 
CSIRO Entomology, Brisbane จงึไดน้ า N. gunniella จากเมก็ซโิกผ่านออสเตรเลยี เขา้มาใหศู้นยว์จิยัควบคุม
ศตัรูพชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เพื่อการทดสอบพชือาศยัในประเทศไทย เมื่อวนัที่    
19 สงิหาคม 1988 (พ.ศ. 2531) 
 

ผเีสือ้ตวัเมยีของ N. gunniella จะวางไข่เดีย่ว ๆ บนใบย่อย หนอนวยั 1 และวยั 2 จะชอนเขา้ในใบ
ย่อย (pinnule) และหนอนวยั 3 จะชอนเขา้ไปในก้านช่อดอกหลกั (rachis) และเจรญิเตบิโตจนเป็นหนอนวยั 8 
ซึ่งจะออกมาเพื่อชกัใยเขา้ดกัแด้ระหว่างใบย่อย และมวีงจรชวีติในเวลาประมาณ 30 วนั (Davis et al., 1991)  
ในการทดสอบในออสเตรเลยี พบว่าตวัเมยีจะวางไข่และตวัหนอนสามารถเจรญิเตบิโตจนครบวงจรชวีติได้ใน 
Mimosa spp. ที่เป็นวชัพชื 2 ชนิดคอื M. pigra และ M. pudica และพชืในสกุลเดยีวกบัผกักระเฉด Neptunia 
oleracea ที่เป็นพืชพื้นเมืองของออสเตรเลีย 4 ชนิดคือ N. dimorphantha, N. gracilis, N. majorand และ            
N. monosperma ไม่แตกต่างกนั แต่หนอนจะมกีารตายใน Neptunia spp. พืน้เมอืงสูงกว่าใน M. pigra และท า
ความเสยีหายใหส้งูกว่าดว้ย (Davis et al., 1991; Forno et al., 2000) 
 

แต่ในการทดสอบความเฉพาะเจาะจงของพืชอาศัยในประเทศไทยในเรอืนกักกัน โดยวิธีไม่มี
ทางเลอืก พบว่าหนอนของ N. gunniella สามารถกนิยอดและท าลายต้นผกักระเฉดได้สูงมาก ไม่สมควรที่จะ
น าเขา้มาใชใ้นการควบคุมไมยราบยกัษ์ในประเทศไทย และไดท้ าลายโคโลนี ดว้ยเหตุผลว่าผกักระเฉดเป็นพชื
เศรฐกิจในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ถึงแม้ว่าจะเป็นพืชต่างถิ่นและได้ปรับตัวตามธรรมชาติ 
(naturalization) จนไมแ่ตกต่างและราวกบัว่าเป็นพชืพืน้เมอืงชนิดหน่ึงไปแลว้กต็าม ท าให้ Forno & Day (1994) 
และ Forno et al. (2000) แนะน าว่าไม่ควรน าผเีสือ้หนอนชอนใบ N. gunniella เขา้มาใชใ้นการควบคุมไมยราบ
ยกัษ์โดยชวีวธิใีนประทศต่าง ๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
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8.6.5.6 ผเีส้ือปีกใสหนอนชอนล าต้น (Mimosa clearwing moth, Carmenta mimosa) 
 

ผีเสื้อปีกใสหนอนชอนล าต้น Carmenta mimosa (ภาพที่ 8.27) มีถิ่นก าเนิดอยู่ในตอนใต้ของ
เมก็ซโิก ฮอนดูรสั และ นิคารากวั (Eichlin & Passoa, 1983) มกีารน าผเีสอืชนิดนี้จากเมก็ซโิกเขา้ไปทดสอบ
และปลดปล่อยครัง้แรกเมือ่ค.ศ. 1989 ในออสเตรเลยี (Forno et al., 1991) 

 

 
 

ภาพท่ี 8.27 ผเีสือ้ปีกใสหนอนชอนล าตน้ Clearwing moth, Carmenta mimosa (แหล่งทีม่า:                                
ดดัแปลงจาก Wikipedia, The Free Encyclopedia) 

         
Eichlin & Passoa (1983) ผูเ้ป็นผูต้ ัง้ชื่อ Carmenta mimosa รายงานว่าตวัเมยีของ C. mimosa ซึง่

มองเผนิ ๆ จะมลีกัษณะคลา้ยกบัตวัต่อในอนัดบั Hymenoptera จะวางไข่บนต้นไมยราบยกัษ์ และตวัหนอนจะ
เจาะชอนเขา้ไปในล าต้นตามขอ้ต่อของกิง่ก้าน หนอนจะเขา้ดกัแดใ้นล าต้น ตวัเตม็วยัมอีาย ุ6-12 วนั และตวัเมยี
วางไข่โดยเฉลี่ย 295 ฟอง Forno et al. (1991) ท าการทดสอบพืชอาศัยที่สถานที่กักกันของ CSIRO 
Entomology, Brisbane โดยใช้พชืรวม 101 ชนิด และพบว่าหนอนสามารถเจรญิเติบโตจนครบวงจรชีวิตได้ 
เฉพาะใน M. pigra เท่านัน้ และหลงัจากการปลดปล่อยใน Northern Territory พบว่า C. mimosa สามารถตัง้
รกรากไดด้ ีแต่การแพร่กระจายไม่รวดเรว็ ซึง่อาจจะเป็นเพราะว่ามวีงจรชวีติทีย่าวนานโดยเฉลีย่ถงึ 98 วนั และ
อตัราการแพร่กระจายของผเีสือ้ตวัเตม็วยัต ่า (Ostermeyer & Grace, 2007) กบัรายงานว่าในพื้นทีส่องแห่งที่มี
การปลดปล่อย พบว่า C. mimosa มคีวามหนาแน่นเพิม่ขึน้ 5 และ 10 เท่า และการแพร่กระจายเพิม่ขึน้ 3 และ 
8 เท่า ตามล าดบั ในเวลา 2 ปี แสดงใหเ้หน็ว่าผเีสือ้ปีกใสหนอนชอนล าต้นไมยราบยกัษ์ มอีตัราการแพรก่ระจาย
เพยีงประมาณ 2 กม. ต่อปี เท่านัน้ แต่ถงึแมก้ระนัน้กต็าม ยงัมกีารพบ C. mimosa ไดใ้นทุกพืน้ทีร่บัน ้า และยงั
มกีารเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง และ Forno et al. (1991) รายงานว่าในเวลา 3 ปี พบว่าพืน้ที ่4 แห่งจากพืน้ที ่8 แห่ง
ทีไ่มม่ ีC. mimosa ปรากฏอยู ่ตน้ไมยราบยกัษ์ยงัคงขยายออกไปมากขึน้ และไมล่ดลงในทุกพืน้ทีท่ ัง้ 8 พืน้ที ่แต่
พบว่าในพื้นที่ 9 พื้นที่ที่ม ีC. mimosa ปรากฏอยู่ ไมยราบยกัษ์จะไม่ขยายออกไปอกีเลย และยงัพบว่ามกีาร
ลดลงใน 3 พืน้ทีด่ว้ย 

371 
 

 

ศูนย์วิจยัควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้น าผีเสื้อปีกใส          
C. mimosa จากเมก็ซโิกผ่านออสเตรเลยี เขา้มาจาก CSIRO Entomology, Brisbane เพื่อทดสอบในประเทศ
ไทย ดงันี้คอื 

         1. น าเขา้มาเป็นดกัแด ้เมือ่วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2532  
         2. น าเขา้มาเป็นไข ่เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2532 
         3. น าเขา้มาเป็นไขเ่พิม่เตมิ เมือ่วนัที ่7 สงิหาคม 2532  
         4. น าเขา้มาเป็นไขเ่พิม่เตมิอกี เมือ่วนัที่ 31 ตุลาคม 2532  
         5. น าเขา้มาเป็นเป็นโคโลนีตวัหนอน 36 ตวัในอาหารเทยีม เมือ่วนัที ่24 สงิหาคม 2533 

 
มกีารปลดปล่อยครัง้แรกเมือ่พ.ศ. 2532 และการปลดปล่อยในปีต่อ ๆ มา ทีอ่่างเกบ็น ้าคลองเพรยีว 

อ.เมอืง จ.สระบุร ีและบรเิวณคลอง 15 ถนนรงัสติ-นครนายก อ.องครกัษ์ จ.นครนายก และจากการตดิตามการ
ปลดปล่อย ไม่พบว่ามกีารตัง้รกราก ต่อจากนัน้มกีารปลดปล่อยซ ้าในจุดปลดปล่อยทีเ่ดยีวกนัอกีหลายครัง้ แต่ก็
ไมพ่บว่ามกีารตัง้รกรากไดอ้กีเขน่กนั 
 

Forno et al. (1991) รายงานว่านอกจากประเทศไทยในช่วงพ.ศ. 2532-2536 แลว้ มกีารปลดปล่อย
ผเีสื้อปีกใส C. mimosa ในเวยีดนามเมื่อ พ.ศ. 2539 ในมาเลเซยีเมื่อ พ.ศ. 2540 และในอนิโดนีเซยีเมื่อ พ.ศ. 
2541 ปรากฏว่า C. mimosa ไม่สามารถตัง้รกรากได้ในประเทศไทย และ ในอนิโดนีเซยี ซึ่งมกีารปลดปล่อย
เพยีงทีเ่ดยีว แต่สามารถตัง้รกรากไดใ้นเวยีดนาม ซึง่มกีารแพรก่ระจายไดจ้ากการเพาะเลีย้งและปลดปล่อย และ
ดูเหมอืนว่าจะมกีารตัง้รกรากได ้แต่ไม่มขีอ้มลูของความก้าวหน้า และจากการประเมนิโครงการในออสเตรเลยี 
Ostermeyer et al. (2004) แนะน าว่าจากประสบการณ์ในออสเตรเลยี ควรใหม้กีารประเมนิการตัง้รกรากและการ
ปลดปล่อยกนัใหม่อกี เพราะการปลดปล่อยใหม่จะง่ายและมคี่าใช้จ่ายน้อยลงมาก แต่ในความเป็นจรงิการที่ผู้
ประเมนิดงักล่าวสรุปเช่นนัน้ กเ็พื่อทีจ่ะใหผู้ด้ าเนินการโครงการคอื Dr. W. Forno น าไปเสนอเพื่อทีจ่ะให้ได้รบั
การสนบัสนุนงบประมาณด าเนินการต่อ ใหแ้ก่ผูด้ าเนินการในออสเตรเลยีมากกว่า (บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers. 
com.) 
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8.6.5.6 ผเีส้ือปีกใสหนอนชอนล าต้น (Mimosa clearwing moth, Carmenta mimosa) 
 

ผีเสื้อปีกใสหนอนชอนล าต้น Carmenta mimosa (ภาพที่ 8.27) มีถิ่นก าเนิดอยู่ในตอนใต้ของ
เมก็ซโิก ฮอนดูรสั และ นิคารากวั (Eichlin & Passoa, 1983) มกีารน าผเีสอืชนิดนี้จากเมก็ซโิกเขา้ไปทดสอบ
และปลดปล่อยครัง้แรกเมือ่ค.ศ. 1989 ในออสเตรเลยี (Forno et al., 1991) 

 

 
 

ภาพท่ี 8.27 ผเีสือ้ปีกใสหนอนชอนล าตน้ Clearwing moth, Carmenta mimosa (แหล่งทีม่า:                                
ดดัแปลงจาก Wikipedia, The Free Encyclopedia) 

         
Eichlin & Passoa (1983) ผูเ้ป็นผูต้ ัง้ชื่อ Carmenta mimosa รายงานว่าตวัเมยีของ C. mimosa ซึง่

มองเผนิ ๆ จะมลีกัษณะคลา้ยกบัตวัต่อในอนัดบั Hymenoptera จะวางไข่บนต้นไมยราบยกัษ์ และตวัหนอนจะ
เจาะชอนเขา้ไปในล าต้นตามขอ้ต่อของกิง่ก้าน หนอนจะเขา้ดกัแดใ้นล าต้น ตวัเตม็วยัมอีาย ุ6-12 วนั และตวัเมยี
วางไข่โดยเฉลี่ย 295 ฟอง Forno et al. (1991) ท าการทดสอบพืชอาศัยที่สถานที่กักกันของ CSIRO 
Entomology, Brisbane โดยใช้พชืรวม 101 ชนิด และพบว่าหนอนสามารถเจรญิเติบโตจนครบวงจรชีวิตได้ 
เฉพาะใน M. pigra เท่านัน้ และหลงัจากการปลดปล่อยใน Northern Territory พบว่า C. mimosa สามารถตัง้
รกรากไดด้ ีแต่การแพร่กระจายไม่รวดเรว็ ซึง่อาจจะเป็นเพราะว่ามวีงจรชวีติทีย่าวนานโดยเฉลีย่ถงึ 98 วนั และ
อตัราการแพร่กระจายของผเีสือ้ตวัเตม็วยัต ่า (Ostermeyer & Grace, 2007) กบัรายงานว่าในพื้นทีส่องแห่งที่มี
การปลดปล่อย พบว่า C. mimosa มคีวามหนาแน่นเพิม่ขึน้ 5 และ 10 เท่า และการแพร่กระจายเพิม่ขึน้ 3 และ 
8 เท่า ตามล าดบั ในเวลา 2 ปี แสดงใหเ้หน็ว่าผเีสือ้ปีกใสหนอนชอนล าต้นไมยราบยกัษ์ มอีตัราการแพรก่ระจาย
เพยีงประมาณ 2 กม. ต่อปี เท่านัน้ แต่ถงึแมก้ระนัน้กต็าม ยงัมกีารพบ C. mimosa ไดใ้นทุกพืน้ทีร่บัน ้า และยงั
มกีารเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง และ Forno et al. (1991) รายงานว่าในเวลา 3 ปี พบว่าพืน้ที ่4 แห่งจากพืน้ที ่8 แห่ง
ทีไ่มม่ ีC. mimosa ปรากฏอยู ่ตน้ไมยราบยกัษ์ยงัคงขยายออกไปมากขึน้ และไมล่ดลงในทุกพืน้ทีท่ ัง้ 8 พืน้ที ่แต่
พบว่าในพื้นที่ 9 พื้นที่ที่ม ีC. mimosa ปรากฏอยู่ ไมยราบยกัษ์จะไม่ขยายออกไปอกีเลย และยงัพบว่ามกีาร
ลดลงใน 3 พืน้ทีด่ว้ย 
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ศูนย์วิจยัควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้น าผีเสื้อปีกใส          
C. mimosa จากเมก็ซโิกผ่านออสเตรเลยี เขา้มาจาก CSIRO Entomology, Brisbane เพื่อทดสอบในประเทศ
ไทย ดงันี้คอื 

         1. น าเขา้มาเป็นดกัแด ้เมือ่วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2532  
         2. น าเขา้มาเป็นไข ่เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2532 
         3. น าเขา้มาเป็นไขเ่พิม่เตมิ เมือ่วนัที ่7 สงิหาคม 2532  
         4. น าเขา้มาเป็นไขเ่พิม่เตมิอกี เมือ่วนัที่ 31 ตุลาคม 2532  
         5. น าเขา้มาเป็นเป็นโคโลนีตวัหนอน 36 ตวัในอาหารเทยีม เมือ่วนัที ่24 สงิหาคม 2533 

 
มกีารปลดปล่อยครัง้แรกเมือ่พ.ศ. 2532 และการปลดปล่อยในปีต่อ ๆ มา ทีอ่่างเกบ็น ้าคลองเพรยีว 

อ.เมอืง จ.สระบุร ีและบรเิวณคลอง 15 ถนนรงัสติ-นครนายก อ.องครกัษ์ จ.นครนายก และจากการตดิตามการ
ปลดปล่อย ไม่พบว่ามกีารตัง้รกราก ต่อจากนัน้มกีารปลดปล่อยซ ้าในจุดปลดปล่อยทีเ่ดยีวกนัอกีหลายครัง้ แต่ก็
ไมพ่บว่ามกีารตัง้รกรากไดอ้กีเขน่กนั 
 

Forno et al. (1991) รายงานว่านอกจากประเทศไทยในช่วงพ.ศ. 2532-2536 แลว้ มกีารปลดปล่อย
ผเีสื้อปีกใส C. mimosa ในเวยีดนามเมื่อ พ.ศ. 2539 ในมาเลเซยีเมื่อ พ.ศ. 2540 และในอนิโดนีเซยีเมื่อ พ.ศ. 
2541 ปรากฏว่า C. mimosa ไม่สามารถตัง้รกรากได้ในประเทศไทย และ ในอนิโดนีเซยี ซึ่งมกีารปลดปล่อย
เพยีงทีเ่ดยีว แต่สามารถตัง้รกรากไดใ้นเวยีดนาม ซึง่มกีารแพรก่ระจายไดจ้ากการเพาะเลีย้งและปลดปล่อย และ
ดูเหมอืนว่าจะมกีารตัง้รกรากได ้แต่ไม่มขีอ้มลูของความก้าวหน้า และจากการประเมนิโครงการในออสเตรเลยี 
Ostermeyer et al. (2004) แนะน าว่าจากประสบการณ์ในออสเตรเลยี ควรใหม้กีารประเมนิการตัง้รกรากและการ
ปลดปล่อยกนัใหม่อกี เพราะการปลดปล่อยใหม่จะง่ายและมคี่าใช้จ่ายน้อยลงมาก แต่ในความเป็นจรงิการที่ผู้
ประเมนิดงักล่าวสรุปเช่นนัน้ กเ็พื่อทีจ่ะใหผู้ด้ าเนินการโครงการคอื Dr. W. Forno น าไปเสนอเพื่อทีจ่ะให้ได้รบั
การสนบัสนุนงบประมาณด าเนินการต่อ ใหแ้ก่ผูด้ าเนินการในออสเตรเลยีมากกว่า (บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers. 
com.) 
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8.6.5.7 ด้วงงวงกินดอกอ่อน (Mimosa flower bud weevil, Coelocephalapion aculeatum) 
 

ในออสเตรเลียมีการปลดปล่อยด้วงงวงกินดอกอ่อน 2 ชนิด ในการควบคุมไมยราบยักษ์ คือ 
Coelocephalapion aculeatum จากเม็กซิโก ปลดปล่อยเมื่อ ค.ศ. 1992  และ C. pigrae จากเวเนซุเอลา 
ปลดปล่อยเมือ่ ค.ศ. 1994 (Heard and Forno, 1996; Julien & Griffiths, 1998)   
 

C. aculeatum (ภาพที ่8.28) มถีิน่ก าเนิดอยูใ่นเมก็ซโิก และพบในเทกซสั สหรฐัอเมรกิาดว้ยเช่นกนั 
มกีารน าเขา้ไปทดสอบในออสเตรเลยีเมื่อ ค.ศ. 1991 (พ.ศ.2534) และปลดปล่อยเมื่อค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) 
ส่วน C. pigrae มถีิน่ก าเนิดอยู่ในเวเนซุเอลาและบราซลิ และพบหลงัจากการปลดปล่อย C. aculeatum ไปก่อน
แลว้   

 

 
 

ภาพท่ี 8.28 ดว้งงวงกนิดอกอ่อน Coelocephalapion aculeatum (แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก                                  
Wikipedia, The Free Encyclopedia) 

          
ตวัเต็มวยัของด้วงงวงกินดอกอ่อนของไมยราบยกัษ์ ทัง้ C. aculeatum และ C. pigrae กินและ

วางไข่บนดอกอ่อนที่ยงัไม่เปิด และ ตัวหนอนเจริญเติบโตครบวงจรชีวิตในดอก ในขณะที่ตัวเต็มวัยของ              
C. aculeatum จะไม่กินใบ ตวัเต็มวยัของ C. pigrae สามารถกินใบได้ ในการทดสอบความเฉพาะเจาะจงพชื
อาศยั พบว่าทัง้ C. aculeatum และ C. pigrae สามารถเจรญิเตบิโตได้สมบูรณ์บน M. pigra เท่านัน้ และเพยีง
เลก็น้อยบน Neptunia dimorphantha ซึง่เป็นพชืพืน้เมอืงในออสเตรเลยี ในสกุลเดยีวกบั ผกักระเฉด Neptunia 
oleraceae ในประเทศไทย (Forno et al., 1994; Heard and Forno, 1996) 
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ในตอนเริม่การปลดปล่อยในออสเตรเลยีในตอนตน้ พบว่า C. aculeatum สามารถตัง้รกรากได ้แต่
ในการส ารวจต่อมาไม่พบอกีเป็นเวลาหลายปี ในทางตรงขา้มพบว่า C. pigrae แพร่กระจายไปทัว่ และยงัพบใน
ไมยราบยกัษ์ที่แพร่กระจายออกไปดว้ย (Ostermeyer & Grace, 2007) ซึง่อาจเนื่องมาจากฤดูของการออกดอก
ของไมยราบยกัษ์ กล่าวคอื C. aculeatum จะกนิเฉพาะดอกเท่านัน้ ซึง่จะไม่มตีลอดปีใหเ้ป็นอาหารเพื่อการอยู่
รอดได้ ส่วน C. pigrae สามารถกนิใบเป็นอาหารได้ ถงึแมว้่าจะไม่มดีอกให้เป็นอาหาร จงึสามารถอยู่รอดได้
ดกีว่า ดงันัน้ในพื้นทีท่ี่ไมยราบยกัษ์ออกดอกไดต้ลอดปี ประสทิธภิาพของการควบคุมจะสูงขึน้ กบัมกีารน า C. 
pigrae เขา้ไปในมาเลเซยีเพื่อการทดสอบพชือาศยั แต่ไมม่กีารปลดปล่อย 
 

ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ได้น า C. aculeatum 
จากเมก็ซโิกผ่านออสเตรเลียครัง้แรกเมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 1991 (พ.ศ. 2534) ประกอบด้วยตวัเต็มวยัที่
ออกมาใหม่ เป็นรุ่นทีส่อง 28 ตวั และตวัเมยีทีเ่ริม่วางไข่ 30 ตวั จาก CSIRO Entomology, Brisbane และ ครัง้
ทีส่องเมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 1992 (พ.ศ. 2535) เป็นดว้งตวัเตม็วยัประมาณ 200 ตวั จาก Darwin, Northern 
Territory ทดลองท าการปลดปล่อยในแปลงทดลองของศูนยฯ์ จ านวน 10 ตวั บนช่อดอกทีค่ลมุดว้ยผา้ organza 
เมื่อวนัที ่10 มถุินายน 2534 แต่ตายหมด เมื่อเพาะเลีย้งเพิม่จ านวนในหอ้งปฏบิตักิารกกักนัจนไดจ้ านวนเพยีง
พอสมควรแล้ว จึงน าไปปลดปล่อยในภาคสนามเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2534 ที่คลอง 14-15 ถนนรังสิต-
นครนายก และทีอ่่างเกบ็น ้าคลองเพรยีว อ.เมอืง จ.สระบุร ีแห่งละประมาณ 100 ตวั และจากการตดิตามต่อมา
ไมพ่บว่ามกีารตัง้รกราก 
 

ต่อมาท าการปลดปล่อยเพิม่เติมในที่เดมิ จากการน าโคโลนีของ C. aculeatum เขา้มาเป็นครัง้ที่
สองจากเมอืงดาร์วิน เมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 1992 (พ.ศ. 2535) มาเพาะเลี้ยงเพิ่มเติม และ จากการติด
ตามหลงัการปลดปล่อย ไมพ่บว่ามกีารตัง้รกราก จงึสรปุได้ว่าดว้งงวงกนิดอกอ่อน C. aculeatum ไมส่ามารถตัง้
รกรากไดใ้นประเทศไทย และไมม่กีารน า C. pigrae เขา้มาทดสอบดว้ยเช่นกนั 
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oleraceae ในประเทศไทย (Forno et al., 1994; Heard and Forno, 1996) 
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ในตอนเริม่การปลดปล่อยในออสเตรเลยีในตอนตน้ พบว่า C. aculeatum สามารถตัง้รกรากได ้แต่
ในการส ารวจต่อมาไม่พบอกีเป็นเวลาหลายปี ในทางตรงขา้มพบว่า C. pigrae แพร่กระจายไปทัว่ และยงัพบใน
ไมยราบยกัษ์ที่แพร่กระจายออกไปดว้ย (Ostermeyer & Grace, 2007) ซึง่อาจเนื่องมาจากฤดูของการออกดอก
ของไมยราบยกัษ์ กล่าวคอื C. aculeatum จะกนิเฉพาะดอกเท่านัน้ ซึง่จะไม่มตีลอดปีใหเ้ป็นอาหารเพื่อการอยู่
รอดได้ ส่วน C. pigrae สามารถกนิใบเป็นอาหารได้ ถงึแมว้่าจะไม่มดีอกให้เป็นอาหาร จงึสามารถอยู่รอดได้
ดกีว่า ดงันัน้ในพื้นทีท่ี่ไมยราบยกัษ์ออกดอกไดต้ลอดปี ประสทิธภิาพของการควบคุมจะสงูขึน้ กบัมกีารน า C. 
pigrae เขา้ไปในมาเลเซยีเพื่อการทดสอบพชือาศยั แต่ไมม่กีารปลดปล่อย 
 

ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ได้น า C. aculeatum 
จากเมก็ซโิกผ่านออสเตรเลียครัง้แรกเมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 1991 (พ.ศ. 2534) ประกอบด้วยตวัเต็มวยัที่
ออกมาใหม่ เป็นรุ่นทีส่อง 28 ตวั และตวัเมยีทีเ่ริม่วางไข่ 30 ตวั จาก CSIRO Entomology, Brisbane และ ครัง้
ทีส่องเมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 1992 (พ.ศ. 2535) เป็นดว้งตวัเตม็วยัประมาณ 200 ตวั จาก Darwin, Northern 
Territory ทดลองท าการปลดปล่อยในแปลงทดลองของศูนยฯ์ จ านวน 10 ตวั บนช่อดอกทีค่ลุมดว้ยผา้ organza 
เมื่อวนัที ่10 มถุินายน 2534 แต่ตายหมด เมื่อเพาะเลีย้งเพิม่จ านวนในหอ้งปฏบิตักิารกกักนัจนไดจ้ านวนเพยีง
พอสมควรแล้ว จึงน าไปปลดปล่อยในภาคสนามเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2534 ที่คลอง 14-15 ถนนรังสิต-
นครนายก และทีอ่่างเกบ็น ้าคลองเพรยีว อ.เมอืง จ.สระบุร ีแห่งละประมาณ 100 ตวั และจากการตดิตามต่อมา
ไมพ่บว่ามกีารตัง้รกราก 
 

ต่อมาท าการปลดปล่อยเพิม่เติมในที่เดมิ จากการน าโคโลนีของ C. aculeatum เขา้มาเป็นครัง้ที่
สองจากเมอืงดาร์วิน เมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 1992 (พ.ศ. 2535) มาเพาะเลี้ยงเพิ่มเติม และ จากการติด
ตามหลงัการปลดปล่อย ไมพ่บว่ามกีารตัง้รกราก จงึสรปุได้ว่าดว้งงวงกนิดอกอ่อน C. aculeatum ไมส่ามารถตัง้
รกรากไดใ้นประเทศไทย และไมม่กีารน า C. pigrae เขา้มาทดสอบดว้ยเช่นกนั 
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8.6.6 สถานะปัจจบุนัของการควบคมุไมยราบยกัษ์โดยชีววิธี 
 

ในประเทศออสเตรเลีย Flanagan & Julien (2004) รายงานว่าพบแมลงและโรคทัง้หมดบนต้น
ไมยราบยกัษ์ รวม 417 ชนิด ในการส ารวจและรวบรวมระหว่างค.ศ. 1979-2002 ในทวปีอเมรกิาในถิน่ดัง้เดมิ 
ตัง้แต่เทกซสัทางตอนใต้ของสหรฐัอเมรกิา เม็กซิโก อเมรกิากลาง และ อเมรกิาใต้ ถึงประเทศบราซิลและ
อาร์เจนตินา แต่มีการน าเข้าไปทดสอบในออสเตรเลียได้เพียง 43 ชนิด และสามารถน าไปปลดปล่อยใน
ภาคสนามได ้13 ชนิดนัน้ แต่พบว่ามเีพยีง 4 ชนิดเท่านัน้ ทีม่คีวามสามารถในการลดการเจรญิเตบิโตและการ
ผลติเมลด็ของต้นไมยราบยกัษ์ได้พอสมควร คอื ดว้งเจาะเมลด็ A. puniceus ผเีสือ้หนอนชอนใบ N. gunniella 
ผีเสื้อปีกใสหนอนชอนล าต้น C. mimosa และ ด้วงงวงกินดอกอ่อน Coelocephalapion pigrae และ ใน
ขณะเดียวกัน Heard & Segura (2004) ทบทวนการประเมินความเสี่ยงของแมลงในเม็กซิโกรวม 45 ชนิด 
น าเขา้ออสเตรเลยี 32 ชนิด และมกีารปลดปล่อย 13 ชนิด ส่วนทีเ่หลอืทีไ่ม่น าไปใชเ้พราะเหตุผลหลายประการ
ทัง้ก่อนและหลงัการน าเขา้ไปทดสอบในเรอืนกกักนั ไมแ่สดงความเฉพาะเจาะจงทีเ่พยีงพอ การเพาะเลีย้งท าได้
ยาก และการท าความเสยีหายไม่สูงเพยีงพอ ตลอดจนไม่สามารถพบได้อกี เช่น ดว้งกนิรากและด้วงกนิใบ 6 
ชนิด หนอนผเีสือ้ผกูใบ 2 ชนิด และดว้งกนิยอด เป็นตน้ กบัมแีมลงอกีหลายชนิดทีร่อการด าเนินการ หากมกีาร
สนับสนุนเงนิทุนที่เพยีงพอ นอกจากนัน้ Ostermeyer & Grace (2007) ได้ท าการศกึษาและสงัเคราะห์การตัง้
รกราก (establishment) การแพร่กระจาย (distribution) และความชุกชุม (abundance) ของแมลงที่มีการ
น ามาใช้เป็นตัวควบคุมไมยราบยกัษ์ทางแถบเหนือของออสเตรเลีย ซึ่งมีการใช้แมลงรวม 14 ชนิด โดย
ครอบคลุมการส ารวจแมลงเหล่านัน้ 8 ชนิด ระหว่างค.ศ. 1997-2007 และสรุปว่าการแพร่กระจายและความชุก
ชุมหนอนเจาะล าต้นผเีสื้อปีกใส C. mimosa ซึ่งเป็นแมลงที่ท าความเสยีหายต้นไมยราบยกัษ์สูงที่สุด เพิม่ขึ้น
ระหว่างช่วง 8 ปี และพบว่ามปีรากฏอยู่ในทุกพืน้ทีท่ีม่กีารระบาดสงู ท าลายยอดสูงถงึ 94%  ส่วนดว้งงวงกนิใบ
และดอกอ่อน C. pigrae แพร่กระจายไดก้วา้งขวาง แต่ความชุกชุมคงที ่แต่ทัง้ดว้งเจาะเมลด็  A. puniceus และ 
ดว้งกนิใบ C mimosae มกีารแพร่กระจายและความชุกชุมทัว่ไปเมื่อเริม่ท าการส ารวจ แต่ประชากรลดลงในช่วง
การส ารวจ ส่วนแมลงชนิดอื่นอกี 8 ชนิด คาดว่าไมส่ามารถตัง้รกรากได ้หรอื ระดบัประชากรต ่ากว่าทีจ่ะสามารถ
ตดิตามได ้และความลม้เหลวของการไมส่ามารถตัง้รกราก ไมส่ามารถทีจ่ะอธบิายไดเ้ช่นกนั 
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ในประเทศไทย จากการน าเขา้แมลงเพื่อการควบคุมไมยราบยกัษ์ตัง้แต่ พ.ศ. 2527-2535 รวมเป็น
เวลา 9 ปี จากอินโดนีเซยี 1 ชนิด และจากเขตร้อนแถบอเมรกิา (Neotropics) ผ่านออสเตรเลยี 7 ชนิด รวม
ทัง้หมด 8 ชนิด มกีารปลดปล่อย 6 ชนิด และไม่ปลดปล่อยแมลง 2 ชนิด นัน้ มแีมลงเพยีง 2 ชนิดเท่านัน้ ที่
สามารถตัง้รกรากได ้คอื ดว้งเจาะเมลด็ A. puniceus และ A. quadridentatus และใหผ้ลในการควบคุมเป็นทีน่่า
พอใจและมนีัยส าคญั และยงัไม่มกีารเก็บและตรวจสอบอตัราส่วนประชากรของด้วงทัง้สองชนิดในภาคสนาม 
เพื่อทีจ่ะแยกดวู่าประชากรส่วนใหญ่ จะเป็น A. puniceus หรอื A. quadridentatus ในประเทศไทย 
 

ในการประเมินผลกระทบ ( impact assessment) ของโครงการร่วมมือ Thailand/Australia 
Collaborative Projects รวมทัง้หมด 49 โครงการ ที่ได้ร ับทุนสนับสนุนจาก ACIAR (Australian Center of 
International Agricultural Research), Canberra ระหว่างค.ศ.1983-1995 (พ.ศ. 2526 – 2538) โดย ACIAR 
Impact Assessment Program ในประเทศไทยเมื่อเดือนธนัวาคม 2540 โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจาก ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์การเกษตรและทรัพยากร และศูนย์วิจ ัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ซึง่ม ีดร. สมพร อศิวลิานนท ์เป็นหวัหน้าคณะผูป้ระเมนิ (Isvilanonda et al., 2001) 
และ ดร. สุวรรณา ประณตีวตกุล เป็นผูป้ระเมนิ ACIAR Research Projects on Biological Control in Thailand 
ซึง่คลุมโครงการการควบคุมไมยราบยกัษ์โดยชวีวธิ ี1 โครงการกบัโครงการต่อเนื่อง อกี 1 โครงการ รวมเป็น 2 
โครงการ และ โครงการ    การควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธี 1 โครงการ รวมเป็นทัง้หมด 3 โครงการ 
(Praneetvatakul, 2001)  ที่ มีก ารด า เนิ น การ โดยศู นย์วิจ ัยควบคุ มศัต รูพืช โดยชีวินทรีย์แห่ ง ช าติ  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

ในโครงการการควบคุมไมยราบยกัษ์โดยชวีวธิ ีที่ด าเนินการโดย CSIRO Entomology, Brisbane 
โครงการแรกเริม่ต้นเมื่อค.ศ. 1983 (พ.ศ.2526) เป็นโครงการ 2 ปี ได้รบัทุนสนับสนุน AUD$594,588 หรอื
ประมาณ 12,486,348 บาท ที่อัตราการแลกเปลี่ยน AUD$1.0 เท่ากับ 21.00 บาท และ ขยายเป็นโครงการ
ต่อเนื่องในค.ศ. 1989  (พ.ศ. 2532) อกี 3 ปี ไดร้บัทุนสนบัสนุน AUD$588,011 หรอืประมาณ 12,348,231 บาท 
รวม 2 โครงการเป็นเงนิ AUD$1,182,599 หรอืประมาณ 24,834,579 บาท ซึ่งเกือบทัง้หมดเป็นงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายส าหรบับุคลากรของออสเตรเลยี ในการส ารวจหาแมลงศตัรูธรรมชาติและการทดสอบพชือาศยั ใน
สถานีปฏบิตักิาร CSIRO Biological Control Unit ในเมก็ซโิก ก่อนน าแมลงเขา้ไปทดสอบเพิม่เติม ที่ CSIRO 
Entomology, Long Pocket Laboratories, Indooroopilly, Brisbane การเพาะเลี้ยงเพื่อการปลดปล่อย การ
ติดตามการตัง้รกราก และการประเมนิผลในออสเตรเลีย ส่วนที่เหลอืเพยีงเล็กน้อย ส่วนใหญ่อีกเช่นกนั ใช้
สนับสนุนค่าใชจ้่ายของนักวจิยัจากออสเตรเลยีทีเ่ขา้มาปฏบิตังิานในประเทศไทย ซึง่ในประเทศไทย ค่าใชจ้่าย
ส่วนใหญ่ในการด าเนินงาน เป็นงบประมาณประจ าปีของศูนย์วิจยัควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ทัง้นี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งแมลงศตัรูธรรมชาตจิากการส ารวจหาในอเมรกิากลางและ
อเมรกิาใต้ ที่ได้มกีารทดสอบเรียบร้อยมาก่อนแล้ว เพื่อน าเข้ามาใช้ในประเทศโดยที่ประเทศไทยไม่ต้อง
ด าเนินการดว้ยตนเอง เพราะไมม่ทีัง้บุคลากรช านาญการ และงบประมาณด าเนินการทีเ่พยีงพอ ทีจ่ะใหผ้ลคุม้ค่า 
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8.6.6 สถานะปัจจบุนัของการควบคมุไมยราบยกัษ์โดยชีววิธี 
 

ในประเทศออสเตรเลีย Flanagan & Julien (2004) รายงานว่าพบแมลงและโรคทัง้หมดบนต้น
ไมยราบยกัษ์ รวม 417 ชนิด ในการส ารวจและรวบรวมระหว่างค.ศ. 1979-2002 ในทวปีอเมรกิาในถิน่ดัง้เดมิ 
ตัง้แต่เทกซสัทางตอนใต้ของสหรฐัอเมรกิา เม็กซิโก อเมรกิากลาง และ อเมรกิาใต้ ถึงประเทศบราซิลและ
อาร์เจนตินา แต่มีการน าเข้าไปทดสอบในออสเตรเลียได้เพียง 43 ชนิด และสามารถน าไปปลดปล่อยใน
ภาคสนามได ้13 ชนิดนัน้ แต่พบว่ามเีพยีง 4 ชนิดเท่านัน้ ทีม่คีวามสามารถในการลดการเจรญิเตบิโตและการ
ผลติเมลด็ของต้นไมยราบยกัษ์ได้พอสมควร คอื ดว้งเจาะเมลด็ A. puniceus ผเีสือ้หนอนชอนใบ N. gunniella 
ผีเสื้อปีกใสหนอนชอนล าต้น C. mimosa และ ด้วงงวงกินดอกอ่อน Coelocephalapion pigrae และ ใน
ขณะเดียวกัน Heard & Segura (2004) ทบทวนการประเมินความเสี่ยงของแมลงในเม็กซิโกรวม 45 ชนิด 
น าเขา้ออสเตรเลยี 32 ชนิด และมกีารปลดปล่อย 13 ชนิด ส่วนทีเ่หลอืทีไ่ม่น าไปใชเ้พราะเหตุผลหลายประการ
ทัง้ก่อนและหลงัการน าเขา้ไปทดสอบในเรอืนกกักนั ไมแ่สดงความเฉพาะเจาะจงทีเ่พยีงพอ การเพาะเลีย้งท าได้
ยาก และการท าความเสยีหายไม่สูงเพยีงพอ ตลอดจนไม่สามารถพบได้อกี เช่น ดว้งกนิรากและด้วงกนิใบ 6 
ชนิด หนอนผเีสือ้ผกูใบ 2 ชนิด และดว้งกนิยอด เป็นตน้ กบัมแีมลงอกีหลายชนิดทีร่อการด าเนินการ หากมกีาร
สนับสนุนเงนิทุนที่เพยีงพอ นอกจากนัน้ Ostermeyer & Grace (2007) ได้ท าการศกึษาและสงัเคราะห์การตัง้
รกราก (establishment) การแพร่กระจาย (distribution) และความชุกชุม (abundance) ของแมลงที่มีการ
น ามาใช้เป็นตัวควบคุมไมยราบยกัษ์ทางแถบเหนือของออสเตรเลีย ซึ่งมีการใช้แมลงรวม 14 ชนิด โดย
ครอบคลุมการส ารวจแมลงเหล่านัน้ 8 ชนิด ระหว่างค.ศ. 1997-2007 และสรุปว่าการแพร่กระจายและความชุก
ชุมหนอนเจาะล าต้นผเีสื้อปีกใส C. mimosa ซึ่งเป็นแมลงที่ท าความเสยีหายต้นไมยราบยกัษ์สูงที่สุด เพิม่ขึ้น
ระหว่างช่วง 8 ปี และพบว่ามปีรากฏอยู่ในทุกพืน้ทีท่ีม่กีารระบาดสงู ท าลายยอดสูงถงึ 94%  ส่วนดว้งงวงกนิใบ
และดอกอ่อน C. pigrae แพร่กระจายไดก้วา้งขวาง แต่ความชุกชุมคงที ่แต่ทัง้ดว้งเจาะเมลด็  A. puniceus และ 
ดว้งกนิใบ C mimosae มกีารแพร่กระจายและความชุกชุมทัว่ไปเมื่อเริม่ท าการส ารวจ แต่ประชากรลดลงในช่วง
การส ารวจ ส่วนแมลงชนิดอื่นอกี 8 ชนิด คาดว่าไมส่ามารถตัง้รกรากได ้หรอื ระดบัประชากรต ่ากว่าทีจ่ะสามารถ
ตดิตามได ้และความลม้เหลวของการไมส่ามารถตัง้รกราก ไมส่ามารถทีจ่ะอธบิายไดเ้ช่นกนั 
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ในประเทศไทย จากการน าเขา้แมลงเพื่อการควบคุมไมยราบยกัษ์ตัง้แต่ พ.ศ. 2527-2535 รวมเป็น
เวลา 9 ปี จากอินโดนีเซยี 1 ชนิด และจากเขตร้อนแถบอเมรกิา (Neotropics) ผ่านออสเตรเลยี 7 ชนิด รวม
ทัง้หมด 8 ชนิด มกีารปลดปล่อย 6 ชนิด และไม่ปลดปล่อยแมลง 2 ชนิด นัน้ มแีมลงเพยีง 2 ชนิดเท่านัน้ ที่
สามารถตัง้รกรากได ้คอื ดว้งเจาะเมลด็ A. puniceus และ A. quadridentatus และใหผ้ลในการควบคุมเป็นทีน่่า
พอใจและมนีัยส าคญั และยงัไม่มกีารเก็บและตรวจสอบอตัราส่วนประชากรของด้วงทัง้สองชนิดในภาคสนาม 
เพื่อทีจ่ะแยกดวู่าประชากรส่วนใหญ่ จะเป็น A. puniceus หรอื A. quadridentatus ในประเทศไทย 
 

ในการประเมินผลกระทบ ( impact assessment) ของโครงการร่วมมือ Thailand/Australia 
Collaborative Projects รวมทัง้หมด 49 โครงการ ที่ได้ร ับทุนสนับสนุนจาก ACIAR (Australian Center of 
International Agricultural Research), Canberra ระหว่างค.ศ.1983-1995 (พ.ศ. 2526 – 2538) โดย ACIAR 
Impact Assessment Program ในประเทศไทยเมื่อเดือนธนัวาคม 2540 โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจาก ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์การเกษตรและทรัพยากร และศูนย์วิจ ัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ซึง่ม ีดร. สมพร อศิวลิานนท ์เป็นหวัหน้าคณะผูป้ระเมนิ (Isvilanonda et al., 2001) 
และ ดร. สุวรรณา ประณตีวตกุล เป็นผูป้ระเมนิ ACIAR Research Projects on Biological Control in Thailand 
ซึง่คลุมโครงการการควบคุมไมยราบยกัษ์โดยชวีวธิ ี1 โครงการกบัโครงการต่อเนื่อง อกี 1 โครงการ รวมเป็น 2 
โครงการ และ โครงการ    การควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธี 1 โครงการ รวมเป็นทัง้หมด 3 โครงการ 
(Praneetvatakul, 2001)  ที่ มีก ารด า เ นินการ โดยศู นย์วิจ ัยควบคุ มศัต รูพืช โดยชีวินทรีย์แห่ ง ช าติ  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

ในโครงการการควบคุมไมยราบยกัษ์โดยชวีวธิ ีที่ด าเนินการโดย CSIRO Entomology, Brisbane 
โครงการแรกเริม่ต้นเมื่อค.ศ. 1983 (พ.ศ.2526) เป็นโครงการ 2 ปี ได้รบัทุนสนับสนุน AUD$594,588 หรอื
ประมาณ 12,486,348 บาท ที่อัตราการแลกเปลี่ยน AUD$1.0 เท่ากับ 21.00 บาท และ ขยายเป็นโครงการ
ต่อเนื่องในค.ศ. 1989  (พ.ศ. 2532) อกี 3 ปี ไดร้บัทุนสนบัสนุน AUD$588,011 หรอืประมาณ 12,348,231 บาท 
รวม 2 โครงการเป็นเงนิ AUD$1,182,599 หรอืประมาณ 24,834,579 บาท ซึ่งเกือบทัง้หมดเป็นงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายส าหรบับุคลากรของออสเตรเลยี ในการส ารวจหาแมลงศตัรูธรรมชาติและการทดสอบพชือาศยั ใน
สถานีปฏบิตักิาร CSIRO Biological Control Unit ในเมก็ซโิก ก่อนน าแมลงเขา้ไปทดสอบเพิม่เติม ที่ CSIRO 
Entomology, Long Pocket Laboratories, Indooroopilly, Brisbane การเพาะเลี้ยงเพื่อการปลดปล่อย การ
ติดตามการตัง้รกราก และการประเมนิผลในออสเตรเลีย ส่วนที่เหลอืเพยีงเล็กน้อย ส่วนใหญ่อีกเช่นกนั ใช้
สนับสนุนค่าใชจ้่ายของนักวจิยัจากออสเตรเลยีทีเ่ขา้มาปฏบิตังิานในประเทศไทย ซึง่ในประเทศไทย ค่าใชจ้่าย
ส่วนใหญ่ในการด าเนินงาน เป็นงบประมาณประจ าปีของศูนย์วิจยัควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ทัง้นี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งแมลงศตัรูธรรมชาติจากการส ารวจหาในอเมรกิากลางและ
อเมรกิาใต้ ที่ได้มกีารทดสอบเรียบร้อยมาก่อนแล้ว เพื่อน าเข้ามาใช้ในประเทศโดยที่ประเทศไทยไม่ต้อง
ด าเนินการดว้ยตนเอง เพราะไมม่ทีัง้บุคลากรช านาญการ และงบประมาณด าเนินการทีเ่พยีงพอ ทีจ่ะใหผ้ลคุม้ค่า 
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เช่นเดยีวกบัการด าเนินงานในโครงการการควบคุมผกัตบชวาโดยชวีวธิ ี1 โครงการ ซึ่งเริม่ต้นเมื่อค.ศ. 1990 
(พ.ศ. 2533) เป็นโครงการ 3 ปี CSIRO Entomology, Brisbane ได้ร ับทุนสนับสนุน AUD$233,223 หรือ
ประมาณ 4,897,683 บาท เพื่อน าดว้งงวงผกัตบชวาลายบัง้ N. bruchi จากฟลอรดิาเขา้ไปใชใ้นออสเตรเลยี และ 
ส่วนหนึ่งน าเขา้มาใช้ในประเทศไทย โดยใชป้ระเทศไทยเป็นขอ้อ้าง เพราะในทางปฏบิตั ิประเทศไทยสามารถ
น าเขา้มาไดด้ว้ยตวัเอง โดยไมต่อ้งมคี่าใชจ้่ายมากนกั เช่นในการน าดว้งงวงผกัตบชวาลายแต้ม N. eichhorniae 
จากฟลอรดิาเขา้มาเมือ่ ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) (บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers. com.) 
 

โครงการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธี มีการด าเนินการในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการ
ด าเนินการในรฐั Northern Territory (NT) ทางตอนเหนือของออสเตรเลีย เป็นที่สนใจของ Hon.  Anthony 
Reed, Deputy Chief Minister of NT Government และคณะมาก ในการเดนิทางมาราชการในประเทศไทย ได้
ถอืโอกาเยีย่มศูนยว์จิยัควบคุมศตัรพูชืโดยชวีนิทรยีแ์ห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และดูงานภาคสนามที่
อ่างเก็บน ้าคลองเพรยีว อ.เมอืง จ.สระบุรี ระหว่างวนัที่ 5-6 พฤศจกิายน 2532 ด้วย (บรรพต ณ ป้อมเพชร, 
pers. com.) 
 

ในการประเมินผลกระทบของโครงการควบคุมไมยราบยกัษ์ Praneetvatakul (2001) รายงาน
เปอรเ์ซน็ตค์วามเสยีหายของเมลด็ไมยราบยกัษ์ทีส่งูกว่ารอ้ยละ 5 ในทุกจงัหวดัทัว่ประเทศทีม่กีารส ารวจระหว่าง
พ.ศ. 2536-2537 และ จ านวนของตวัเต็มวยัที่สูงกว่า 25 ตวั ในทุกจงัหวดัที่มกีารส ารวจ ระหว่างเดอืนตุลาคม 
2536 ถึงเดอืนพฤษภาคม 2537 รวมทัง้จ านวนด้วงตวัผู้และตวัเมยี และ เปอร์เซ็นต์ความเสยีหายของเมลด็
ไมยราบยกัษ์ ในพืน้ที ่23 แห่ง ในจงัหวดัต่าง ๆ รวม 14 จงัหวดั ในระดบัแตกต่างกนัไป คอืระนอง (0%) และ 
ต ่าสุดทีห่นองคาย ( รอ้ยละ 2.12) ถงึ สงูสุดทีน่ครนายก (รอ้ยละ 79.90) ส่วนในจงัหวดัอื่น ๆ ทีม่กีารส ารวจ คอื 
เชียงใหม่ (ร้อยละ 4.13) ล าปาง (ร้อยละ 33.51) พิษณุโลก (ร้อยละ 14.87) อุตรดิตถ์ (ร้อยละ 47.17) ใน
ภาคเหนือ นครพนม (ร้อยละ 15.82)  ขอนแก่น (ร้อยละ 25.53)  สกลนคร (ร้อยละ 27.03)  ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ อ่างทอง (รอ้ยละ 20.65) นนทบุร ี(รอ้ยละ 25.35) เพชรบุร ี(รอ้ยละ 35.86) ในภาคกลาง 
และ นราธวิาส (รอ้ยละ 32.0) ในตอนใต้สุดของประเทศไทย และเชื่ออย่างแน่นอนว่าดว้งเจาะเมลด็ทัง้ 2 ชนิด 
ไดแ้พรก่ระจายเขา้ไปในพืน้ทีก่ารระบาดของไมยราบยกัษ์ทุกพืน้ทีแ่ละจงัหวดัทีไ่ม่มกีารส ารวจดว้ยเช่นกนั 
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ส่วน Napompeth et al. (2002) รายงานว่าการท าลายเมลด็ไมยราบยกัษ์โดยดว้งเจาะเมลด็ทัง้สอง
ชนิดในภาคกลางใน จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรอียธุยา จ.อ่างทอง และ จ.สุพรรณบุร ีในช่วงปี 2544 มรีะดบัเฉลีย่
ของการท าลายอยูท่ี ่41.36, 21.30, 25.92 และ 31.30% ตามล าดบั และ จากการประเมนิผลกระทบของโครงการ
ควบคุมไมยราบยกัษ์ทัง้สองโครงการ น าไปสู่การสรุปผลกระทบโดย Praneetvatakul (2001) ว่า “โครงการทัง้
สองเป็นโครงการทีไ่ดร้บัความส าเรจ็อย่างใหญ่หลวง” (These two projects were an enormous success.) ทัง้
ใหข้อ้สงัเกตุในภาพรวมว่าโครงการเป็นความส าเรจ็ และผลตอบแทนจากการสนับสนุนใหทุ้นเป็นผลในทางบวก 
และถึงแม้ว่าโครงการจะสิ้นสุดไปแล้วก็ตาม ก็ยงัมกีารปลดปล่อยแมลงอยางต่อเน่ือง จนสามารถสรุปได้ว่า
ผลประโยชน์ของโครงการมสีาระทีถ่าวร ฝังรากอยา่งมัน่คง และมคีวามยัง่ยนื 
 

อกีทัง้ต่อมา Napompeth et al. (2002) รายงานว่าการท าลายเมลด็ไมยราบยกัษ์โดยดว้งเจาะเมลด็
ทัง้สองชนิดในภาคกลาง ใน จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรอียุธยา จ.อ่างทอง และ จ.สุพรรณบุรเีมื่อพ.ศ. 2544 มี
ระดบัเฉลี่ยของการท าลายอยู่ที่รอ้ยละ 41.36, 21.30, 25.92 และ 31.30 ตามล าดบั ชี้ให้เหน็ความส าเร็จของ
โครงการควบคุมไมยราบยกัษ์โดยชวีวธิใีนประเทศไทย ไดเ้ป็นอย่างด ีซึง่นอกจากนัน้ จากการทีด่ว้งเจาะเมลด็
ทัง้สองชนิด มกีารตัง้รกรากไดอ้ย่างถาวรในประเทศไทย และการแพร่กระจายตามธรรมชาต ิเขา้ไปในพืน้ทีก่าร
ระบาดของไมยราบยกัษ์ในประเทศเพื่อนบ้าน และในที่สุดก็จะน าไปสู่การควบคุมไมยราบยกัษ์โดยชวีวธิ ีใน
ประเทศเหล่านัน้ไดใ้นระดบัใดระดบัหนึ่ง 
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เช่นเดยีวกบัการด าเนินงานในโครงการการควบคุมผกัตบชวาโดยชวีวธิ ี1 โครงการ ซึ่งเริม่ต้นเมื่อค.ศ. 1990 
(พ.ศ. 2533) เป็นโครงการ 3 ปี CSIRO Entomology, Brisbane ได้ร ับทุนสนับสนุน AUD$233,223 หรือ
ประมาณ 4,897,683 บาท เพื่อน าดว้งงวงผกัตบชวาลายบัง้ N. bruchi จากฟลอรดิาเขา้ไปใชใ้นออสเตรเลยี และ 
ส่วนหนึ่งน าเขา้มาใช้ในประเทศไทย โดยใชป้ระเทศไทยเป็นขอ้อ้าง เพราะในทางปฏบิตั ิประเทศไทยสามารถ
น าเขา้มาไดด้ว้ยตวัเอง โดยไมต่อ้งมคี่าใชจ้่ายมากนกั เช่นในการน าดว้งงวงผกัตบชวาลายแต้ม N. eichhorniae 
จากฟลอรดิาเขา้มาเมือ่ ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) (บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers. com.) 
 

โครงการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธี มีการด าเนินการในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการ
ด าเนินการในรฐั Northern Territory (NT) ทางตอนเหนือของออสเตรเลีย เป็นที่สนใจของ Hon.  Anthony 
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ในการประเมินผลกระทบของโครงการควบคุมไมยราบยกัษ์ Praneetvatakul (2001) รายงาน
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ส่วน Napompeth et al. (2002) รายงานว่าการท าลายเมลด็ไมยราบยกัษ์โดยดว้งเจาะเมลด็ทัง้สอง
ชนิดในภาคกลางใน จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรอียธุยา จ.อ่างทอง และ จ.สุพรรณบุร ีในช่วงปี 2544 มรีะดบัเฉลีย่
ของการท าลายอยูท่ี ่41.36, 21.30, 25.92 และ 31.30% ตามล าดบั และ จากการประเมนิผลกระทบของโครงการ
ควบคุมไมยราบยกัษ์ทัง้สองโครงการ น าไปสู่การสรุปผลกระทบโดย Praneetvatakul (2001) ว่า “โครงการทัง้
สองเป็นโครงการทีไ่ดร้บัความส าเรจ็อย่างใหญ่หลวง” (These two projects were an enormous success.) ทัง้
ใหข้อ้สงัเกตุในภาพรวมว่าโครงการเป็นความส าเรจ็ และผลตอบแทนจากการสนับสนุนใหทุ้นเป็นผลในทางบวก 
และถึงแมว้่าโครงการจะสิ้นสุดไปแล้วก็ตาม ก็ยงัมกีารปลดปล่อยแมลงอยางต่อเนื่อง จนสามารถสรุปได้ว่า
ผลประโยชน์ของโครงการมสีาระทีถ่าวร ฝังรากอยา่งมัน่คง และมคีวามยัง่ยนื 
 

อกีทัง้ต่อมา Napompeth et al. (2002) รายงานว่าการท าลายเมลด็ไมยราบยกัษ์โดยดว้งเจาะเมลด็
ทัง้สองชนิดในภาคกลาง ใน จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรอียุธยา จ.อ่างทอง และ จ.สุพรรณบุรเีมื่อพ.ศ. 2544 มี
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โครงการควบคุมไมยราบยกัษ์โดยชวีวธิใีนประเทศไทย ไดเ้ป็นอย่างด ีซึง่นอกจากนัน้ จากการทีด่ว้งเจาะเมลด็
ทัง้สองชนิด มกีารตัง้รกรากไดอ้ย่างถาวรในประเทศไทย และการแพร่กระจายตามธรรมชาต ิเขา้ไปในพืน้ทีก่าร
ระบาดของไมยราบยกัษ์ในประเทศเพื่อนบ้าน และในที่สุดก็จะน าไปสู่การควบคุมไมยราบยกัษ์โดยชวีวธิ ีใน
ประเทศเหล่านัน้ไดใ้นระดบัใดระดบัหนึ่ง 
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สรุป (Conclusion) 
 

เช่นเดยีวกนักบัวชัพชืน ้า ถงึแมว้่าจะมวีชัพชืบกต่างถิ่นที่มคีวามส าคญัทางเศรษฐกิจในประเทศ
ไทยหลายชนิด ที่น่าจะเป็นวชัพชืในเป้าหมาย เพื่อการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิก็ตาม การเลอืกการ
ด าเนินการในขัน้ต้นในประเทศไทย ไดก้ าหนดวชัพชืบกต่างถิน่ไวเ้พยีง 6 ชนิดเท่านัน้ เป็นวชัพชืในเป้าหมาย 
เพราะมกีารควบคุมวชัพชืบกต่างถิน่เหล่านี้โดยชวีวธิอียู่ในหลายประเทศ ทีเ่ราสามารถน าแมลงศตัรธูรรมชาตทิี่
มกีารใชก้นัอยู ่เขา้มาตรวจสอบและทดสอบเพื่อใชป้ระโยชน์ไดใ้นประเทศไทย ซึง่วชัพชืบกต่างถิน่ในเป้าหมาย
ประกอบดว้ย  

 
         1. สาบหมา (Crofton weed หรอื Maui pamakani, Ageratina  adenophora)  
         2. สาบเสอื (Siam weed, Chromolaena odorata)  
         3. นางแยม้ป่า (Honolulu rose, stickbush, Clerodendrum chinense) 
         4. ผกากรอง (lantana, Lantana camara)  
         5. ขีไ้ก่ยา่น (mile-a-minute vine, Mikania micrantha) และ 
         6. ไมยราบยกัษ์ (giant sensitive plant, Mimosa pigra) 

 
ชนิดของวชัพชืบกต่างถิน่ แหล่งก าเนิด แมลงศตัรธูรรมชาตหิรอืตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิ ี

แหล่งก าเนิด ปีทีน่ าเขา้มา และปีทีท่ าการปลดปล่อย และสถานภาพในปัจจบุนั ไดส้รปุไวใ้นตารางที ่8.1 
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ตารางท่ี 8.1 ชนิดของวชัพชืบกต่างถิน่ แหล่งก าเนิด แมลงศตัรธูรรมชาตหิรอืตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิ ี
แหล่งก าเนิด ปีทีน่ าเขา้มา และปีทีท่ าการปลดปล่อย และสถานภาพในปัจจบุนั 

 
Target weed 

species, origin & 
common name 

 
Biocontrol agent 

Source and year 
of introduction 

and first release 

 
Current project status 

1. สาบหมา
Ageratina  
adenophora 
(Asteraceae)    
Central  America   
(Crofton weed,   
Maui pamakani) 

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

Mexico via Hawaii 
Introduced 1991, 
1992 First release 
1991 
 

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

2. สาบเสอื 
Chromolaena 
odorata  
(Asteraceae) 
Caribbean, 
Central and South 
America   
(Siam weed) 
 

1. Acalitus  
adoratus  
(Acarina: 
Eriophyidae) 
(eriophyid mite) 
 
 
2. Cecidochares 
connexa  
 (Diptera: 
Tephritidae) 
 (chromolaena 
gall fly) 
3. Melanagromyza 
eupatoriella  
 (Diptera: 
Agromyzidae) 
 (shoot-tip borer) 
 

Trinidad 
No introduction 
but found naturally 
in 1985 
  
 
 
Colombia via 
Indonesia and 
Guam 
Introduced 2001, 
2002 
 
First release 2001 
Trinidad 
Introduced 1977 
First release 1977 
 
 

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. 
 
 
Not established 
 
 
 
 
 
Established but control negligible 
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สรุป (Conclusion) 
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ตารางท่ี 8.1 ชนิดของวชัพชืบกต่างถิน่ แหล่งก าเนิด แมลงศตัรธูรรมชาตหิรอืตวักระท าการควบคุมโดยชวีวธิ ี
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Target weed 

species, origin & 
common name 

 
Biocontrol agent 

Source and year 
of introduction 

and first release 

 
Current project status 

1. สาบหมา
Ageratina  
adenophora 
(Asteraceae)    
Central  America   
(Crofton weed,   
Maui pamakani) 

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

Mexico via Hawaii 
Introduced 1991, 
1992 First release 
1991 
 

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

2. สาบเสอื 
Chromolaena 
odorata  
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Caribbean, 
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America   
(Siam weed) 
 

1. Acalitus  
adoratus  
(Acarina: 
Eriophyidae) 
(eriophyid mite) 
 
 
2. Cecidochares 
connexa  
 (Diptera: 
Tephritidae) 
 (chromolaena 
gall fly) 
3. Melanagromyza 
eupatoriella  
 (Diptera: 
Agromyzidae) 
 (shoot-tip borer) 
 

Trinidad 
No introduction 
but found naturally 
in 1985 
  
 
 
Colombia via 
Indonesia and 
Guam 
Introduced 2001, 
2002 
 
First release 2001 
Trinidad 
Introduced 1977 
First release 1977 
 
 

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. 
 
 
Not established 
 
 
 
 
 
Established but control negligible 
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ตารางท่ี 8.1 (ต่อ) 
 

Target weed 
species, origin & 
common name 

 
Biocontrol agent 

Source and year 
of introduction 

and first release 

 
Current project status 

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

Trinidad via India 
via Guam 
Introduced 1986, 
1988 
First release 1986 
 

Not established despite repeated 
releases at numerous sites until 
1989; introduced to Vietnam (1989) 

3. นางแยม้ป่า 
Clerodendrum 
chinense 
(Labiatae)  
Southern China 
and north Vietnam  
(Honolulu rose, 
stickbush) 

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.  
 

4. ผกากรอง 
Lantana camara  
(Verbenaceae)  
Mexico, Central 
and tropical South 
America 
(lantana) 
 

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 
 
Mexico via Hawaii 
via Australia  
Introduced 1985 
First release 1985 
 
 
 

Found sparingly on ornamental 
lantana 
 
 
 
 
Established for a while in Khao 
Yai National Park, Nakhon 
Ratchasima and no longer 
traceable. 
Not established 
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ตารางท่ี 8.1 (ต่อ) 
 

Target weed 
species, origin & 
common name 

 
Biocontrol agent 

Source and year 
of introduction 

and first release 

 
Current project status 

 3. Uroplata girardi 
    (Coleoptera: 
    Chrysomelidae) 
    (lantana leaf- 
    mining beetle) 

Brazil via Australia 
Introduced 1985 
First release 1985 
 

Established but no obvious control 
 

5. ขีไ้ก่ยา่น  
Mikania 
micrantha 
(Asteraceae)   
Central and South 
America 
(mile-a-minute 
vine) 

    Liothrips  
    mikaniae    
    (Thysanoptera:  
    Phlaeothripidae) 
    (mikania thrips) 

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

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. 

6. ไมยราบยกัษ์ 
Mimosa pigra  
(Mimosaceae) 
Tropical America 
(giant sensitive 
plant) 

1. Milothris irrorata  
    (Coleoptera:  
    Cerambycidae) 
    (long-horned 
    beetle) 
2. Acanthoscelides 
    puniceus   
   (Coleoptera:  
   Bruchidae) 
   (seed bruchid) 
 

Indonesia in 1981 
No release  
 
 
Mexico via 
Australia 
Mixed culture of  
A. puniceus and 
A. quadridentatus 
Introduced 1983 
First release 1984  
 

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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ตารางท่ี 8.1 (ต่อ) 
 

Target weed 
species, origin & 
common name 

 
Biocontrol agent 

Source and year 
of introduction 

and first release 

 
Current project status 
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 (Coleoptera:  
Chrysomelidae) 
 (clerodendrum  
leaf beetle) 
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First release 1990 
 

Not established  in 1990 release 
but established by 2005 
introduction release and 
established at all release sites with 
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Mexico, Central 
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America 
(lantana) 
 

1. Calycomyza  
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Agromyzidae) 
 (lantana  
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2. Teleonemia 
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Tingidae) 
 (lantana lace bug) 
 
 

Trinidad via 
Australia 
No introduction 
but found in 
Bangkok in 1985 
 
Mexico via Hawaii 
via Australia  
Introduced 1985 
First release 1985 
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Established for a while in Khao 
Yai National Park, Nakhon 
Ratchasima and no longer 
traceable. 
Not established 
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ตารางท่ี 8.1 (ต่อ) 
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species, origin & 
common name 

 
Biocontrol agent 

Source and year 
of introduction 

and first release 

 
Current project status 
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Established but no obvious control 
 

5. ขีไ้ก่ยา่น  
Mikania 
micrantha 
(Asteraceae)   
Central and South 
America 
(mile-a-minute 
vine) 

    Liothrips  
    mikaniae    
    (Thysanoptera:  
    Phlaeothripidae) 
    (mikania thrips) 

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

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. 

6. ไมยราบยกัษ์ 
Mimosa pigra  
(Mimosaceae) 
Tropical America 
(giant sensitive 
plant) 

1. Milothris irrorata  
    (Coleoptera:  
    Cerambycidae) 
    (long-horned 
    beetle) 
2. Acanthoscelides 
    puniceus   
   (Coleoptera:  
   Bruchidae) 
   (seed bruchid) 
 

Indonesia in 1981 
No release  
 
 
Mexico via 
Australia 
Mixed culture of  
A. puniceus and 
A. quadridentatus 
Introduced 1983 
First release 1984  
 

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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ตารางท่ี 8.1 (ต่อ) 
 

Target weed 
species, origin & 
common name 

 
Biocontrol agent 

Source and year 
of introduction 

and first release 

 
Current project status 

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

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

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 

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

Mexico via 
Australia 
Introduced 1989 
First release 1989 
 

Established but not so effective 
 

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

Brazil via Australia 
Introduced 1985 
First release 1985 
 

Not established 
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ตารางท่ี 8.1 (ต่อ) 
 

Target weed 
species, origin & 
common name 

 
Biocontrol agent 

Source and year 
of introduction 

and first release 

 
Current project status 

 6. Coelocephalapion 
    aculeatum  
    (Coleoptera:  
    Apionidae) 
    (flower-feeding  
    weevil) 
 

Mexico via 
Australia via South 
Africa 
Introduced 1991, 
1992 
First release 1992 
Java Island, 
Indonesia 

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

 7. Neurostrota 
    gunniella    
   (Lepidoptera:  
   Gracillariidae) 
   (mimosa stem- 
   mining moth) 

Introduced 1991, 
1992 
First release 1992 
Java Island, 
Indonesia 
Mexico via 
Australia 
Introduced 1988 
No release  

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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ตารางท่ี 8.1 (ต่อ) 
 

Target weed 
species, origin & 
common name 

 
Biocontrol agent 

Source and year 
of introduction 

and first release 

 
Current project status 
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    (seed bruchid) 
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Mixed culture of  
A. puniceus and 
A. quadridentatus 
introduced 1983 
First release 1984 
 

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 

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

Mexico via 
Australia 
Introduced 1989 
First release 1989 
 

Established but not so effective 
 

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

Brazil via Australia 
Introduced 1985 
First release 1985 
 

Not established 
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ตารางท่ี 8.1 (ต่อ) 
 

Target weed 
species, origin & 
common name 

 
Biocontrol agent 

Source and year 
of introduction 

and first release 

 
Current project status 

 6. Coelocephalapion 
    aculeatum  
    (Coleoptera:  
    Apionidae) 
    (flower-feeding  
    weevil) 
 

Mexico via 
Australia via South 
Africa 
Introduced 1991, 
1992 
First release 1992 
Java Island, 
Indonesia 

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

 7. Neurostrota 
    gunniella    
   (Lepidoptera:  
   Gracillariidae) 
   (mimosa stem- 
   mining moth) 

Introduced 1991, 
1992 
First release 1992 
Java Island, 
Indonesia 
Mexico via 
Australia 
Introduced 1988 
No release  

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 มกีารน าแมลงศตัรธูรรมชาตเิขา้มาเพยีงชนิดเดยีว คอื หนอนแมลงวนั
ท าปมต้นสาบหมา Procecidochares utilis หลงัการปลดปล่อย หนอนแมลงวนัท าปมสามารถตัง้รกรากและ
แพรก่ระจายในทุกพืน้ทีท่ีม่กีารระบาด ใหผ้ลในการควบคุมเป็นแบบทีไ่ดผ้ลส าเรจ็และสมบูรณ์ (successful and 
complete control) และถาวร ส่วนการควบคุมตน้สาบเสอื มกีารน าแมลงศตัรธูรรมชาตเิขา้มาทัง้หมด 3 ชนิด คอื 
แมลงวนัเจาะยอดต้นสาบเสอื Melanagromyza eupatoriella  ผเีสื้อเสอื Pareuchaetes pseudoinsulata และ
แมลงวนัท าปมตน้สาบหมา Cecidochares connexa และ อกี 1 ชนิด เขา้มาเองตามธรรมชาต ิคอื ไรสีข่าหรอืไร
ก ามะหยี ่Acalitus adoratus พบว่ามเีพยีงแมลงวนัเจาะยอดต้นสาบเสอืเท่านัน้ทีต่ ัง้รกรากได ้แต่ไม่มผีลในการ
ควบคุมทีย่งัไมไ่ดผ้ลเท่าใดนกั (negligible control) เช่นเดยีวกบัไรก ามะหยี ่ในการควบคุมตน้นางแยม้ มกีารน า
แมลงศตัรธูรรมชาตเิขา้มาเพยีงชนิดเดยีว คอื ดว้งตน้นางแยม้ Phyllocharis undulata หลงัการปลดปล่อยพบว่า
สามารถตัง้รกรากได้ และให้ผลในการควบคุมเป็นแบบที่ได้ผลเป็นบางส่วน (partial control) มกีารน าแมลง 2 
ชนิด เขา้มาควบคุมต้นผกากรอง คอื  มวนแก้วหรอืมวนปีกใสต้นผกากรอง Teleonemia scrupulosa และด้วง
หนอนชอนใบต้นผกากรอง Uroplata girardi กบัที่เขา้มาแบบโดยบงัเอญิจากการแพร่กระจายตามธรรมชาต ิ1 
ชนิด คอื แมลงวนัหนอนชอนใบ Calycomyza lantanae และพบว่าหลงัการปลดปล่อยพบว่าสามารถตัง้รกราก
ได้ และให้ผลในการควบคุมเป็นแบบที่ยงัไม่ได้ผลเท่าใดนัก (negligible control) ส่วนโครงการควบคุมต้นขีไ้ก่
ยา่น ตอ้งหยดุด าเนินการต่อ เพราะไมม่ตีวักระท าการควบคุมทีน่่าจะน าเขา้มาใชไ้ด ้
 

โครงการควบคุมวชัพชืบกโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ มเีพยีงโครงการเดยีว ทีใ่หผ้ลในการควบคุมเป็น
แบบการควบคุมได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม (substantial control) คอืโครงการควบคุมไมยราบยกัษ์ ซึ่งมกีารน า
แมลงเขา้มาทดสอบและใชป้ระโยชน์รวม 7 ชนิด คอื ดว้งหนวดยาวเจาะกิง่และล าตน้ Milothris irrorata ดว้งเจาะ
เมล็ด 2 ชนิด คอื ด้วง Acanthoscelides puniceus และ A. quadridentatus  ด้วงกินใบ Chlamisus mimosae 
ผีเสื้อปีกใสหนอนชอนล าต้น Carmenta mimosa  ด้วงงวงกินดอกอ่อน Coelocephalapion aculeatum  และ
ผเีสือ้หนอนชอนใบ Neurostrota gunniella จากแมลงทัง้หมด 7 ชนิด มกีารปลดปล่อยรวม 5 ชนิด ตัง้รกรากได้
ดแีละให้ผลในการควบคุมอย่างเป็นรูปธรรมโดยด้วงเจาะเมลด็ 2 ชนิด ตัง้รกรากได้ 1 ชนิด แต่การควบคุมไม่
ไดผ้ลเท่าใดนกั อกี 2 ชนิด ไมส่ามารถตัง้รกรากได ้1 ชนิดไมส่ามารถเพาะเลีย้งเพื่อการปลดปล่อยได ้และอกี 1 
ชนิด ตอ้งท าลายทิง้ในเรอืนกกันัเพราะพบว่าสามารถท าลายพชืเศรษฐกจิได ้ 
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นอกจากนัน้ ยงัมกีารน าศตัรธูรรมชาตขิองวชัพชืบก จากประเทศไทย เขา้ไปใชใ้นประเทศอื่น ดงันี้ คอื 
 

         1. หนอนผเีสือ้เสอื tiger moth, Pareuchaetes pseudoinsulata เพื่อควบคุมตน้สาบเสอื         
ใหแ้ก่เวยีดนาม (พ.ศ. 2532) 

         2. ดว้งเจาะเมลด็ (bruchid) ไมยราบยกัษ์ 2 ชนิด Acanthoscelides puniceus                     
และ A. quadridentatus เพื่อควบคุมไมยราบยกัษ์ M. pigra ใหแ้ก่เวยีดนาม (พ.ศ. 2533)   
และแพรก่ระจายตามธรรมชาต ิเขา้ไปในสหภาพพม่า สปป.ลาว กมัพูชา มาเลเซยี           
สงิคโ์ปร ์และอนิโดนีเซยี และ ส่งกลบัไปใหอ้อสเตรเลยี (พ.ศ. 2534) ใชเ้พาะเลีย้งและ
ปลดปล่อยเพิม่เตมิ เพราะการปลดปล่อยในออสเตรเลยี ไมส่ามารถตัง้รกรากได้ด ี          
เช่นในประเทศไทย 

 
ในการศึกษาค้นคว้า การวจิยัและพฒันา และ การด าเนินงานในการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิีใน

ประเทศไทย โดยการใชแ้มลงมาตัง้แต่เมือ่พ.ศ. 2517-2518 มกีารใชแ้มลงศตัรขูองวชัพชืชนิดต่าง ๆ ทีม่อียูแ่ลว้
ในประเทศไทย มาใช้ควบคุมวัชพืชท้องถิ่น เป็นการควบคุมโดยชีววิธีแบบเพาะเลี้ยงและเพิ่มขยาย 
(Augmentative biological control) พรอ้มกนัไปกบัการน าแมลงศตัรขูองวชัพชื ทีม่ปีระสทิธภิาพและมกีารใชก้นั
อยู่แลว้ในต่างประเทศ เขา้มาใชค้วบคุมวชัพชืต่างถิน่ที่รุกราน ( invasive alien weed species) ในประเทศไทย 
เป็นการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ (Classical biological control) ซึ่งเป็นแบบเริม่ต้นโดยการร่วมมอืกับ
หน่วยงานอื่นในต่างประเทศ แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบที่ DeBach (1964b) เรยีกว่าเป็น “โครงการส่งต่อ” 
(transfer projects) โดยการน าแมลงศตัรธูรรมชาตทิี่มกีารใช้อยู่แลว้และมีประสทิธภิาพดใีนประเทศอื่น เขา้มา
ทดสอบ ประเมนิศกัยภาพ เพาะเลีย้งเพิม่ปรมิาณ และปลดปล่อยในภาคสนาม   
 

“ผลบัน้ปลาย” (end results) ทีเ่ป็น “ผลบัน้ปลายมองไมเ่หน็” (invisible end results) ของโครงการ
ต่าง ๆ เหล่านัน้ จะแตกต่างกันไป มตีัง้แต่โครงการที่ “ล้มเหลว” (failed)  โครงการที่ “ควบคุมได้บ้างเป็น
บางส่วน” (partial control) โครงการที ่“ควบคุมไดพ้อสมควร” (substantial control) และ โครงการที ่“ควบคุมได้
อย่างสมบูรณ์” (complete control) ทัง้ในระบบนิเวศวทิยาทางธรรมชาตแิละที่น ามาใช้ประโยชน์ในพื้นทีต่่าง ๆ 
ตลอดจนสภาพทางสงัคมและเศรษฐกจิของชุมชนทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีใ่นขณะนัน้           
 

อนึ่ง แมลงชนิดต่าง ๆ ทีน่ ามาใช้และน าไปสู่การควบคุมทีส่มบูรณ์ และถอืว่าเป็นความส าเรจ็ของ
โครงการ ถอืว่าเป็น “สิง่มชีวีติ” (living organism) ทีอ่าจมกีารน าไปผลติและจ าหน่ายในเชงิพาณิชยไ์ด ้แต่ตาม
กฎหมายจะไม่สามารถน าไปจดสทิธบิตัร ซึ่งห้ามมใิห้มกีารจดสทิธบิตัรสิง่มชีวีติได้ โดยถอืว่า “สิง่มชีวีติ” เป็น
สมบตัิสาธารณะ (public domain) ทัง้นี้จะครอบคลุมแมลงศัตรูธรรมชาติที่เป็นตัวห ้าและตัวเบียน ที่มีการ
น ามาใชใ้นการควบคุมแมลงศตัรพูชื และแมลงศตัรธูรรมชาตทินี ามาใชค้วบคุมวชัพชืโดยชวีวธิดีว้ย 
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ในการควบคุมต้นสาบหมา มกีารน าแมลงศตัรธูรรมชาตเิขา้มาเพยีงชนิดเดยีว คอื หนอนแมลงวนั
ท าปมต้นสาบหมา Procecidochares utilis หลงัการปลดปล่อย หนอนแมลงวนัท าปมสามารถตัง้รกรากและ
แพรก่ระจายในทุกพืน้ทีท่ีม่กีารระบาด ใหผ้ลในการควบคุมเป็นแบบทีไ่ดผ้ลส าเรจ็และสมบูรณ์ (successful and 
complete control) และถาวร ส่วนการควบคุมตน้สาบเสอื มกีารน าแมลงศตัรธูรรมชาตเิขา้มาทัง้หมด 3 ชนิด คอื 
แมลงวนัเจาะยอดต้นสาบเสอื Melanagromyza eupatoriella  ผเีสื้อเสอื Pareuchaetes pseudoinsulata และ
แมลงวนัท าปมตน้สาบหมา Cecidochares connexa และ อกี 1 ชนิด เขา้มาเองตามธรรมชาต ิคอื ไรสีข่าหรอืไร
ก ามะหยี ่Acalitus adoratus พบว่ามเีพยีงแมลงวนัเจาะยอดต้นสาบเสอืเท่านัน้ทีต่ ัง้รกรากได ้แต่ไม่มผีลในการ
ควบคุมทีย่งัไมไ่ดผ้ลเท่าใดนกั (negligible control) เช่นเดยีวกบัไรก ามะหยี ่ในการควบคุมตน้นางแยม้ มกีารน า
แมลงศตัรธูรรมชาตเิขา้มาเพยีงชนิดเดยีว คอื ดว้งตน้นางแยม้ Phyllocharis undulata หลงัการปลดปล่อยพบว่า
สามารถตัง้รกรากได้ และให้ผลในการควบคุมเป็นแบบที่ได้ผลเป็นบางส่วน (partial control) มกีารน าแมลง 2 
ชนิด เขา้มาควบคุมต้นผกากรอง คอื  มวนแก้วหรอืมวนปีกใสต้นผกากรอง Teleonemia scrupulosa และด้วง
หนอนชอนใบต้นผกากรอง Uroplata girardi กบัที่เขา้มาแบบโดยบงัเอญิจากการแพร่กระจายตามธรรมชาต ิ1 
ชนิด คอื แมลงวนัหนอนชอนใบ Calycomyza lantanae และพบว่าหลงัการปลดปล่อยพบว่าสามารถตัง้รกราก
ได้ และให้ผลในการควบคุมเป็นแบบที่ยงัไม่ได้ผลเท่าใดนัก (negligible control) ส่วนโครงการควบคุมต้นขีไ้ก่
ยา่น ตอ้งหยดุด าเนินการต่อ เพราะไมม่ตีวักระท าการควบคุมทีน่่าจะน าเขา้มาใชไ้ด ้
 

โครงการควบคุมวชัพชืบกโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ มเีพยีงโครงการเดยีว ทีใ่หผ้ลในการควบคุมเป็น
แบบการควบคุมได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม (substantial control) คอืโครงการควบคุมไมยราบยกัษ์ ซึ่งมกีารน า
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นอกจากนัน้ ยงัมกีารน าศตัรธูรรมชาตขิองวชัพชืบก จากประเทศไทย เขา้ไปใชใ้นประเทศอื่น ดงันี้ คอื 
 

         1. หนอนผเีสือ้เสอื tiger moth, Pareuchaetes pseudoinsulata เพื่อควบคุมตน้สาบเสอื         
ใหแ้ก่เวยีดนาม (พ.ศ. 2532) 

         2. ดว้งเจาะเมลด็ (bruchid) ไมยราบยกัษ์ 2 ชนิด Acanthoscelides puniceus                     
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และแพรก่ระจายตามธรรมชาต ิเขา้ไปในสหภาพพม่า สปป.ลาว กมัพูชา มาเลเซยี           
สงิคโ์ปร ์และอนิโดนีเซยี และ ส่งกลบัไปใหอ้อสเตรเลยี (พ.ศ. 2534) ใชเ้พาะเลีย้งและ
ปลดปล่อยเพิม่เตมิ เพราะการปลดปล่อยในออสเตรเลยี ไมส่ามารถตัง้รกรากได้ด ี          
เช่นในประเทศไทย 

 
ในการศึกษาค้นคว้า การวจิยัและพฒันา และ การด าเนินงานในการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิีใน

ประเทศไทย โดยการใชแ้มลงมาตัง้แต่เมือ่พ.ศ. 2517-2518 มกีารใชแ้มลงศตัรขูองวชัพชืชนิดต่าง ๆ ทีม่อียูแ่ลว้
ในประเทศไทย มาใช้ควบคุมวัชพืชท้องถิ่น เป็นการควบคุมโดยชีววิธีแบบเพาะเลี้ยงและเพิ่มขยาย 
(Augmentative biological control) พรอ้มกนัไปกบัการน าแมลงศตัรขูองวชัพชื ทีม่ปีระสทิธภิาพและมกีารใชก้นั
อยู่แลว้ในต่างประเทศ เขา้มาใชค้วบคุมวชัพชืต่างถิน่ที่รุกราน ( invasive alien weed species) ในประเทศไทย 
เป็นการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ (Classical biological control) ซึ่งเป็นแบบเริม่ต้นโดยการร่วมมอืกับ
หน่วยงานอื่นในต่างประเทศ แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบที่ DeBach (1964b) เรยีกว่าเป็น “โครงการส่งต่อ” 
(transfer projects) โดยการน าแมลงศตัรธูรรมชาตทิี่มกีารใช้อยู่แลว้และมีประสทิธภิาพดใีนประเทศอื่น เขา้มา
ทดสอบ ประเมนิศกัยภาพ เพาะเลีย้งเพิม่ปรมิาณ และปลดปล่อยในภาคสนาม   
 

“ผลบัน้ปลาย” (end results) ทีเ่ป็น “ผลบัน้ปลายมองไมเ่หน็” (invisible end results) ของโครงการ
ต่าง ๆ เหล่านัน้ จะแตกต่างกันไป มตีัง้แต่โครงการที่ “ล้มเหลว” (failed)  โครงการที่ “ควบคุมได้บ้างเป็น
บางส่วน” (partial control) โครงการที ่“ควบคุมไดพ้อสมควร” (substantial control) และ โครงการที ่“ควบคุมได้
อย่างสมบูรณ์” (complete control) ทัง้ในระบบนิเวศวทิยาทางธรรมชาตแิละที่น ามาใช้ประโยชน์ในพื้นทีต่่าง ๆ 
ตลอดจนสภาพทางสงัคมและเศรษฐกจิของชุมชนทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีใ่นขณะนัน้           
 

อนึ่ง แมลงชนิดต่าง ๆ ทีน่ ามาใช้และน าไปสู่การควบคุมทีส่มบูรณ์ และถอืว่าเป็นความส าเรจ็ของ
โครงการ ถอืว่าเป็น “สิง่มชีวีติ” (living organism) ทีอ่าจมกีารน าไปผลติและจ าหน่ายในเชงิพาณิชยไ์ด ้แต่ตาม
กฎหมายจะไม่สามารถน าไปจดสทิธบิตัร ซึ่งห้ามมใิห้มกีารจดสทิธบิตัรสิง่มชีวีติได้ โดยถอืว่า “สิง่มชีวีติ” เป็น
สมบตัิสาธารณะ (public domain) ทัง้นี้จะครอบคลุมแมลงศัตรูธรรมชาติที่เป็นตัวห ้าและตัวเบียน ที่มีการ
น ามาใชใ้นการควบคุมแมลงศตัรพูชื และแมลงศตัรธูรรมชาตทินี ามาใชค้วบคุมวชัพชืโดยชวีวธิดีว้ย 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ IV 
กำรควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีที่ไม่ใช้แมลง 

Biological Control of Weeds Not Using Insects 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

387 
 

 

บทที่ 9 
ไรและกำรควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี 

(Mites and Biological Control of Weeds) 
 

การควบคุมไรศัตรูพืช (mite pest) โดยชีววิธี โดยมีไรตัวห ้า (predaceous mite)  เช่น ไร 
phytoseiids เป็นตวัควบคุม เป็นทีรู่จ้กักนัอย่างกวา้งขวาง รวมทัง้การเป็นสตัว์ขาปลอ้ง (arthropod) ชนิดแรกที่
มกีารน ามาดดัแปลงทางพนัธุวศิวกรรม (genetic engineering) เป็นไรดดัแปลงพนัธุกรรม (genetically modified 
mite หรือ  transgenic mite โดย Dr.  Marjorie Hoy แห่ง University of Florida, Gainesville, Florida คือ ไร 
Galendromus (= Metaseiulus) occidentalis ใหต้า้นทานต่อสารก าจดัศตัรพูชื (Walter & Proctor,1999)  
 

Gerson & Smiley (1990) กล่าวในประวตัขิองการใช้ตวัไรในการควบคุมแมลงศตัรูพชืโดยชวีวธิี
เป็นครัง้แรกว่า Henry Shime พบว่าไร Hemisarcoptes malus (Hemisarcoptidae) เป็นตวัห ้ากนิไข่ของเพลี้ย
หอยแอปเป้ิล oyster-shell scale, Lepidosaphes ulmi (Hemiptera: Diaspididae) มาตัง้แต่เมือ่ ค.ศ.1868 (พ.ศ. 
2411) (Shimer, 1868; Ewing & Webster, 1912)  พรอ้มกนัไป Gerson & Smiley (1990) ได้ท ากุญแจ (key) 
ส าหรบัการจ าแนกวงศต่์าง ๆ ของไรทีเ่ป็นตวัควบคุมโดยชวีวธิ ี(biocontrol agent) ไวด้ว้ย และในปัจจุบนัมกีาร
ผลติไรตวัห ้าเป็นการค้า เช่น Amblyseius swirskii (Phytoseiidae) ออกมาจ าหน่ายทัว่โลกโดยบรษิทั Koppert 
Biological Systems ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่มสีาขาอยูใ่นกว่า 20 ประเทศในยโุรปและในเอเชยีดว้ย 
 

ในขณะทีม่กีารน าไรตวัห ้า มาใชเ้ป็นตวัควบคุมแมลงศตัรพูชืและไรศตัรพูชืโดยชวีวธิ ีการน าไรกนิ
พชื (phytophagous mite) มาเป็นตวัควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ียงัไมค่่อยทีจ่ะมกีารการพฒันามากนกั ปัญหาหนึ่ง
ของการใช้ไร คอืความยากล าบากในการจ าแนกชนิดของไร เช่น ไรในสกุล Tetranychus ที่มศีกัยภาพที่จะ
น ามาใชเ้ป็นตวัควบคุม ไม่เหมอืนกบัไรท าปม (gall mite) ในวงศ์ Eriophyidae ทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงสูง เช่น 
ไรท าปม Aceria chondrillae (ภาพที่ 9.1) ที่มกีารน ามาใช้ควบคุมต้นโครงกระดูก skeleton weed (Chondrilla 
juncea, Asteraceae) ในทางตะวนัตกของทวปีอเมรกิาเหนือ และทางตะวนัออกเฉียงใตข้องออสเตรเลยี 
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ภาพท่ี 9.1 ตน้โครงกระดกู (skeleton weed, Chondrilla juncea) และความเสยีหายจากไรท าปม 
              Aceria chondrillae (แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)  

 
Gerson & Smiley (1990) และ Kirchmair et al. (2009) รายงานว่าการขนส่งศตัรูธรรมชาติข้าม

ประ เทศ  ( international shipment)  ครั ้ง แ รกของ โลก  เ ป็นการส่ ง ไ รตัวห ้ า  Tyroglyphus phylloxerae 
(Tyroglyphidae) (ภาพที ่9.2) ทีเ่ป็นตวัห ้าของแมลงกนิรากต้นองุ่นในอเมรกิา ไปใชค้วบคุมเพลีย้อ่อนกนิใบและ
รากองุ่น Daktulosphaira vitifoliae (Hemiptera: Phylloxeridae) (ภาพที่ 9.3) ในประเทศฝรัง่เศส โดย C.V. 
Riley แห่ง USDA เมื่อค.ศ. 1873 (พ.ศ. 2416) ซึ่งไร T. phylloxerae สามารถตัง้รกรากได้หลงัการปลดปล่อย 
แต่ไม่สามารถควบคุมเพลีย้กนิใบและรากองุ่น D. vitifoliae ได้ และการขนส่งขา้มประเทศนัน้ เป็นเวลา 15 ปี
ก่อนการขนส่งดว้งเต่า (vedalia, Rodolia cardinalis) จากออสเตรเลยีและนิวซแีลนด ์เขา้ไปใชค้วบคุมเพลีย้หอย
นวมฝ้าย (cottony cushion scale, Icerya purchasi) แมลงศตัรูส้มในแคลฟิอร์เนีย โดย Albert Koebele เมื่อ
ช่วง ค.ศ. 1888-1989 (พ.ศ. 2431-2432) 
  

 
ภาพท่ี 9.2  ไรตวัห ้า Tyroglyphus phylloxerae ทีเ่ป็นตวัห ้าของแมลงกนิรากตน้องุน่ในอเมรกิา 

                        (แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 
 

389 
 

 

 
 

ภาพท่ี 9.3 เพลีย้อ่อนกนิใบและรากองุน่ Daktulosphaira vitifoliae ในประเทศฝรัง่เศส              
(แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 

 
Hoy et al. (1983) จดัประชุม Work Conference on Biological Control of Pests by Mites ระหว่าง

วนัที่ 5-7 เมษายน ค.ศ. 1982 (พ.ศ 2525) ณ มหาวิทยาลัย University of California at Berkeley โดยการ
สนับสนุนของ UC Berkeley, APHIS-PPQ (Animal and Plant Health Inspection Service - Plant Protection 
and Quarantine) , ARS ( Agricultural Research Service) , USDA โ ดยบุ ค ล าก รที่ ส า คัญ  ( key people)                 
ทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อการแลกเปลี่ยนขอ้เทจ็จรงิ แนวความคดิ และแผนงานวจิยั ในการใชไ้รเป็นตวัควบคุมศตัรูพชื
โดยชวีวธิ ีและในการประชุมครัง้นี้ ในส่วนของการใชไ้รเพื่อการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ี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 แห่ ง 
Department of Entomology & Nematology, University of Florida, Gainesville, Florida เสนอรายงานเรื่อง 
Potential use of mites in biological control of terrestrial and aquatic weeds (Cromroy, 1983) และ Sara S. 
Rosenthal แห่ง Biological Control of Weeds Laboratory, Albany, California เสนอรายงานเรื่อง  Current 
status and potential for biological control of field bindweed, Convolvulus arvensis, with Aceria convolvuli 
(Rosenthal, 1983) 
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ภาพท่ี 9.1 ตน้โครงกระดกู (skeleton weed, Chondrilla juncea) และความเสยีหายจากไรท าปม 
              Aceria chondrillae (แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)  

 
Gerson & Smiley (1990) และ Kirchmair et al. (2009) รายงานว่าการขนส่งศตัรูธรรมชาติข้าม

ประ เทศ  ( international shipment)  ครั ้ง แ รกของ โลก  เ ป็นการส่ ง ไ รตัวห ้ า  Tyroglyphus phylloxerae 
(Tyroglyphidae) (ภาพที ่9.2) ทีเ่ป็นตวัห ้าของแมลงกนิรากต้นองุ่นในอเมรกิา ไปใชค้วบคุมเพลีย้อ่อนกนิใบและ
รากองุ่น Daktulosphaira vitifoliae (Hemiptera: Phylloxeridae) (ภาพที่ 9.3) ในประเทศฝรัง่เศส โดย C.V. 
Riley แห่ง USDA เมื่อค.ศ. 1873 (พ.ศ. 2416) ซึ่งไร T. phylloxerae สามารถตัง้รกรากได้หลงัการปลดปล่อย 
แต่ไม่สามารถควบคุมเพลี้ยกนิใบและรากองุ่น D. vitifoliae ได้ และการขนส่งขา้มประเทศนัน้ เป็นเวลา 15 ปี
ก่อนการขนส่งดว้งเต่า (vedalia, Rodolia cardinalis) จากออสเตรเลยีและนิวซแีลนด ์เขา้ไปใชค้วบคุมเพลีย้หอย
นวมฝ้าย (cottony cushion scale, Icerya purchasi) แมลงศตัรูส้มในแคลฟิอร์เนีย โดย Albert Koebele เมื่อ
ช่วง ค.ศ. 1888-1989 (พ.ศ. 2431-2432) 
  

 
ภาพท่ี 9.2  ไรตวัห ้า Tyroglyphus phylloxerae ทีเ่ป็นตวัห ้าของแมลงกนิรากตน้องุน่ในอเมรกิา 

                        (แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 
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ภาพท่ี 9.3 เพลีย้อ่อนกนิใบและรากองุน่ Daktulosphaira vitifoliae ในประเทศฝรัง่เศส              
(แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 

 
Hoy et al. (1983) จดัประชุม Work Conference on Biological Control of Pests by Mites ระหว่าง

วนัที่ 5-7 เมษายน ค.ศ. 1982 (พ.ศ 2525) ณ มหาวิทยาลัย University of California at Berkeley โดยการ
สนับสนุนของ UC Berkeley, APHIS-PPQ (Animal and Plant Health Inspection Service - Plant Protection 
and Quarantine) , ARS ( Agricultural Research Service) , USDA โ ดยบุ ค ล าก รที่ ส า คัญ  ( key people)                 
ทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อการแลกเปลี่ยนขอ้เทจ็จรงิ แนวความคดิ และแผนงานวจิยั ในการใชไ้รเป็นตวัควบคุมศตัรูพชื
โดยชวีวธิ ีและในการประชุมครัง้นี้ ในส่วนของการใชไ้รเพื่อการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ี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 แห่ ง 
Department of Entomology & Nematology, University of Florida, Gainesville, Florida เสนอรายงานเรื่อง 
Potential use of mites in biological control of terrestrial and aquatic weeds (Cromroy, 1983) และ Sara S. 
Rosenthal แห่ง Biological Control of Weeds Laboratory, Albany, California เสนอรายงานเรื่อง  Current 
status and potential for biological control of field bindweed, Convolvulus arvensis, with Aceria convolvuli 
(Rosenthal, 1983) 
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Andres (1983) กล่าวว่าในการใช้ไรกนิพชื (phytophagous mite) ควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิี มกีาร
น าไร Tetranychus opuntiae (Tetranychidae) จากเทกซสัเขา้ไปในออสเตรเลยีโดยบงัเอญิ และลงท าลายต้น
กระบองเพชรใบเสมา Opuntia inermis โดยเลด็ลอดออกไปจากกรงเลีย้งเขา้ไปสู่ภาคสนาม เป็นการช่วยเพลี้ย
เกล็ด Dactylopius opuntiae ในการเป็นตวัควบคุม และเช่นเดยีวกนั มกีารน าไร Orthogalumna terebrantis 
(Oribatida, Galumnidae) จากอารเ์จนตนิาเขา้ไปในสหรฐัอเมรกิาโดยบงัเอญิ ในการควบคุมผกัตบชวา แต่ไม่มี
ผลกระทบมากนัก รวมทัง้การน าไรสีข่าท าปม Eriophyes (Aceria) chondrillae (Eriophyidae) เขา้ไปใชค้วบคุม
ต้นโครงกระดูก (skeleton weed) (Chondrilla juncea) ในออสเตรเลีย และต่อมามีการน าเข้าไปใช้ใน
สหรฐัอเมรกิาดว้ย และเสนอขอ้พจิารณาต่าง ๆ ทีค่วรมกีารด าเนินการในการพฒันาโครงการควบคุมวชัพชืโดย
ชวีวธิ ีตัง้แต่การเลอืกวชัพชืในเป้าหมาย การส ารวจหาศตัรธูรรมชาต ิการศกึษาชวีวทิยาของศตัรธูรรมชาตทิีไ่ด้
คัดเลือกมา และการทดสอบความเฉพาะเจาะจงต่อพืชอาศัย ฯลฯ  โดยใช้กรณีศึกษาในการใช้ไรท าปม                 
E. chondrillae ในการควบคุมตน้โครงกระดกู เป็นตวัอยา่ง 
 

ส่วน Cromroy (1983) รายงานว่าในการทบทวนเอกสารวชิาการ ทีเ่กีย่วกบัการใชไ้รในการควบคุม
วชัพืชบกและวชัพืชน ้ าโดยชีววิธี พบว่ามกีารด าเนินการน้อยมากในระดบัโลก แม้กระทัง่ในการค้นหาใน 
Agricola (USDA Bibliography of Agriculture) computer search พบเอกสารเพยีง 4 เรือ่ง ทีม่คี าว่า ไร (mites) 
และ วชัพชืบก (terrestrial weeds) และอา้งองิถงึ Holm et al. (1977) ว่าจากพชืประมาณ 250,000 ชนิดทีเ่ป็นที่
รู้จกักนัทัว่โลก มพีชืน้อยกว่า 250 ชนิด ที่ถือว่าเป็นวชัพชืที่มคีวามส าคญัทางเศรษฐกิจ และมคี าถามว่าใน
การเกษตร มพีชืกี่ชนิดที่ท าความเสยีหายของผลผลติ สูงถงึ 90% ในขณะที่เราพึ่งพาอาศยัพชืเศรษฐกจิเพยีง 
12-15 ชนิดเท่านัน้ ทีเ่ป็นพชืในการผลติอาหารส่วนใหญ่ของโลก และเช่นเดยีวกนั Holm et al. (1977) รายงาน
ว่าในการส ารวจของนักการเกษตรทัว่โลก มกีารเลอืกวชัพชืรวมทัง้หมด 18 ชนิด ที่ถือว่ามคีวามส าคญัทาง
เศรษฐกจิสงูทีสุ่ดตามล าดบั คอื 
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         1. หญา้แหว้หม ูCyperus rotundus, nutgrass, purple nut sedge, Cyperaceae  
         2. หญา้แพรก Cynodon dactylon, bermudagrass, Poaceae  
         3. หญา้ปลอ้งใหญ่ Echinochloa crusgalli, barnyard grass, Poaceae 
         4. หญา้ขา้วนก Echinochloa colonum, jungle rice, Poaceae 
         5. หญา้ตนีกา Eleusine indica, goosegrass, Poaceae 
         6. หญา้พง Sorghum halepense, johnsongrass, Poaceae 
         7. หญา้คา Imperata cylindrica, cogon grass, Poaceae 
         8. ผกัตบชวา Eichhornia crassipes, waterhyacinth, Pontederiaceae 
         9. ผกัเบีย้ใหญ่ Portulaca oleracea, purslane, Portulacaceae 
        10. ผกัขมป่า Chenopodium album, lamb’s quarters, goosefoot, Chenopodiaceae 
        11. หญา้ตนีกา Digitaria sanguinalis (D. nuda), large crabgrass, Poaceae 
        12. ผกับุง้รว้ม Convolvulus arvensis, field bindweed, Convolvulaceae 
        13. ขา้วโอ๊ตป่า Arvena fatua and other wild oats, Poaceae 
        14. ผกัขมดอกเขยีว Amaranthus hybridus smooth amaranthus, Amaranthaceae 
        15. ผกัขมหนาม Amaranthus spinosus, spiny amaranthus, Amaranthaceae 
        16. แหว้ไทย Cyperus esculentus, yellow nutsedge, Cyperaceae 
        17. หญา้นมหนอน Paspalum conjugatum, paspalum, sour grass, Hilo grass, Poaceae 
        18. หญา้โขยง่ Rottboellia exaltata, itchgrass, Poaceae  
 
         ในบรรดาวชัพชืทัง้ 18 ชนิดนี้ มงีานวจิยัในการใชไ้รควบคุมในฟลอรดิาเพยีง 2 ชนิดเท่านัน้ คอืหญา้เบอร์
มิวดาซึ่ง เ ป็นวัชพืชบก โดยศึกษาศักยภาพของไร stunt mites ประกอบด้วย Aceria cynodoniensis 
(Eriophyidae), Steneotarsonemus furcatus และ S. paspali (Tarsonemidae) และ ผกัตบชวาซึง่เป็นวชัพชืน ้า 
ในการใชไ้ร Orthogalumna terebrantis (Galumnidae) กบัรายงานว่าในฟลอรดิามไีร eriophyid ทีอ่าจน าไปใช้
ควบคุมวชัพืชโดยชีววิธี ได้ คือ ไร Acalitus mikaniae เพื่อควบคุมต้นขี้ไก่ย่านชนิด Mikania scandens ใน
อนิเดยี ไร Aceria lantanae เพื่อควบคุมต้นผกากรอง นอกจากนัน้ Cromroy (1983) ไดจ้ดัท ารายชื่อของไรกนิ
พืชที่มีบันทึกว่าพบบนวัชพืชชนิดต่าง ๆ เช่น ผักขมหนาม (Amaranthus spinosus) หญ้าก้นจ ้าขาว หรือ        
ปืนนกไส้ (Bidens pilosa) สาบเสอื (Chromolaena odorata)  ผกับุ้งรว้ม (Convolvulus arvensis) หญ้าแพรก 
(Cynodon dactylon) แห้วหมู (Cyperus rotundus) หญ้าคา (Imperata cylindrica) และ โคกกระสุน (Tribulus 
terrestris) เป็นตน้ ทีพ่บในการทบทวนเอกสารจากทัว่โลก ถงึเมือ่ ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) เท่านัน้ 
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Andres (1983) กล่าวว่าในการใช้ไรกนิพชื (phytophagous mite) ควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิี มกีาร
น าไร Tetranychus opuntiae (Tetranychidae) จากเทกซสัเขา้ไปในออสเตรเลยีโดยบงัเอญิ และลงท าลายต้น
กระบองเพชรใบเสมา Opuntia inermis โดยเลด็ลอดออกไปจากกรงเลีย้งเขา้ไปสู่ภาคสนาม เป็นการช่วยเพลี้ย
เกล็ด Dactylopius opuntiae ในการเป็นตวัควบคุม และเช่นเดยีวกนั มกีารน าไร Orthogalumna terebrantis 
(Oribatida, Galumnidae) จากอารเ์จนตนิาเขา้ไปในสหรฐัอเมรกิาโดยบงัเอญิ ในการควบคุมผกัตบชวา แต่ไม่มี
ผลกระทบมากนัก รวมทัง้การน าไรสีข่าท าปม Eriophyes (Aceria) chondrillae (Eriophyidae) เขา้ไปใชค้วบคุม
ต้นโครงกระดูก (skeleton weed) (Chondrilla juncea) ในออสเตรเลีย และต่อมามีการน าเข้าไปใช้ใน
สหรฐัอเมรกิาดว้ย และเสนอขอ้พจิารณาต่าง ๆ ทีค่วรมกีารด าเนินการในการพฒันาโครงการควบคุมวชัพชืโดย
ชวีวธิ ีตัง้แต่การเลอืกวชัพชืในเป้าหมาย การส ารวจหาศตัรธูรรมชาต ิการศกึษาชวีวทิยาของศตัรธูรรมชาตทิีไ่ด้
คัดเลือกมา และการทดสอบความเฉพาะเจาะจงต่อพืชอาศัย ฯลฯ  โดยใช้กรณีศึกษาในการใช้ไรท าปม                 
E. chondrillae ในการควบคุมตน้โครงกระดกู เป็นตวัอยา่ง 
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9.1 การใช้ไรกินพืชควบคมุวชัพืชโดยชีววิธี  
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แหล่งน ้าต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง แต่พบว่าไม่สามารถควบคุมผกัตบชวาได้พยีงพอ หรอือาจเขา้ไปโดยบงัเอญิ 
พร้อมกบัการน าด้วงงวงผกัตบชวาลายแต้ม Neochetina eichhorniae จากอเมรกิาใต้ เข้าไปในฟลอรดิาเมื่อ 
ค.ศ. 1968 และต่อมาพบโดยบงัเอญิในเกาะจาเมกาเมื่อ ค.ศ. 1969 ในควิบาและเมก็ซโิกเมื่อ ค.ศ. 1977 กบัมี
การน าเขา้ไปในแซมเบยีเมื่อ ค.ศ. 1971 ซึง่พบว่าสามารถตัง้รกรากไดด้เีมือ่ ค.ศ. 1977 และแพรก่ระจายเขา้ไป
ในแอฟรกิาใต้เมื่อ ค.ศ. 1990 และ Malawi ก่อน ค.ศ. 1991 ส่วนการน าเขา้ไปในอนิเดยีจากฟลอรดิาเมื่อ ค.ศ. 
1986 และปลดปล่อยใน Bangalore และ Kerala เมื่อ ค.ศ. 1991 ไรสามารถตัง้รกรากได้ดใีนทุกจุดปลดปล่อย 
ลงท าลายใบแก่ของผกัตบชวา แต่ไมม่ผีลในการควบคุม  
 

 
 

ภาพท่ี 9.4  ไรผกัตบชวา (water hyacinth mite, Orthogalumna terebrantis) (แหล่งทีม่า: Wikipedia,        
The Free Encyclopedia) 
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นอกจากนัน้ Julien & Griffiths (1998) รายงานเพิม่เติมว่ามกีารใช้ไรสี่ขา (eriophyid mites) ใน
การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีเช่นการน าไร Eriophyes (Aceria) chondrillae จากยุโรปเขา้ไปใชค้วบคุมต้นโครง
กระดกู (skeleton weed, Chondrilla juncea) ซึง่มถีิน่ก าเนิดในแถบตอนใตข้องสหภาพโซเวยีตรสัเซยี แถบเมดิ
เตอรเ์รเนียนในยุโรป และเอเชยีไมเนอร ์โดยออสเตรเลยีน าเขา้ไปจากอติาลเีมื่อ ค.ศ. 1971 และจากกรกีเมื่อ 
ค.ศ. 1985 สหรฐัอเมรกิาน าเข้าไปที่แคลิฟอร์เนียจากอิตาลเีมื่อ ค.ศ. 1977 ตัง้รกรากได้ดีและให้ผลในการ
ควบคุมอย่างเพยีงพอในรฐัแคลฟิอรเ์นีย ไอดาโฮ ออรกิอน และ วอชงิตนั ส่วนอารเ์จนตนิาน าไรชนิดนี้เขา้ไป
จากอติาลผี่านสหรฐัฯ เมื่อ ค.ศ. 1989 แพร่กระจายไปทัว่ แต่ไม่มกีารประเมนิผล รวมถงึการใช้ไร Eriophyes 
(Aceria) malherbae ซึง่สรา้งปมบนใบและล าตน้ของผกับุง้รว้ม (field bindweed, Convolvulus arvensis) และมี
ถิ่นก าเนิดอยู่ในยุโรปทางตอนใต้ของฝรัง่เศส จากอิตาลีเข้าไปใช้ในแคนาดา และจากกรีกเข้าไปใช้ใน
สหรฐัอเมรกิาเมือ่ ค.ศ. 1989 และการน าไร Aculus hyperici ซึง่มแีหล่งก าเนิดอยูใ่นยุโรปเช่นกนั เขา้ไปควบคุม 
Saint John's wort (Hypericum perforatum, Clusiaceae) ในรฐันิวเซา้ท์เวลลแ์ละวคิตอเรยีในออสเตรเลยี เมื่อ 
ค.ศ. 1991 และจากการปลดปล่อยในภาคสนาม 245 ครัง้ ใน 108 จุดปลดปล่อย พบว่าสามารถลดชวีมวลของ
ยอดอ่อนและรากไดด้กีต็าม กลบัไมม่ผีลในการควบคุมเท่าใดอยา่งมนียัส าคญันกั   
 

ต่อมา Carlos Vásquez แห่ง Department of Life Sciences, Faculty of Agronomy, Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Lara State, Venezuela และคณะ ใน Vásquez (2015) 
ทบทวนเอกสารและรายงานเกี่ยวกบัการใช้ไรกินพชื (phytophagous mites) ในการควบคุมวชัพชืในปัจจุบนั 
และศักยภาพของไรในการเป็นตัวกระท าการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี ว่าไรเริ่มได้รบัความสนใจมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ไรสีข่า ในวงศ ์Eriophyidae เพราะมคีวามเฉพาะเจาะจงสงู โดยไร eriophyids ในบางสกุล ที่
มีการน ามาใช้ในการควบคุมวัชพืชบางชนิด ในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกคือ Aceria, Acalitus, Aculops, 
Cecidophyes, Epitrimerus, Eriophyes, Leipothrix, Metaculus, และ Phyllocoptes กบัเริม่มกีารศกึษาการใชไ้ร
แมงมมุ (spider mite) หรอื ไรแดง (red mite) ในวงศ ์Tetranychidae) ในการควบคุมวชัพชืดว้ยเช่นกนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



392 
 

 

9.1 การใช้ไรกินพืชควบคมุวชัพืชโดยชีววิธี  
 

Julien & Griffiths (1998) รายงานว่าก่อนปี ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) ก่อนการเริม่โครงการควบคุม
ผกัตบชวาโดยชวีวธิใีนฟลอรดิาโดย USDA พบไรผกัตบชวา Orthogalumna terebrantis (ภาพที่ 9.4) ซึ่งคาด
ว่าอาจเขา้ไปพรอ้มกบัการน าผกัตบชวาเขา้ไปในประเทศจากอเมรกิาใต้ และไรไดแ้พร่กระจายทัว่ไปเป็นจุดใน
แหล่งน ้าต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง แต่พบว่าไม่สามารถควบคุมผกัตบชวาได้พยีงพอ หรอือาจเขา้ไปโดยบงัเอญิ 
พร้อมกบัการน าด้วงงวงผกัตบชวาลายแต้ม Neochetina eichhorniae จากอเมรกิาใต้ เข้าไปในฟลอรดิาเมื่อ 
ค.ศ. 1968 และต่อมาพบโดยบงัเอญิในเกาะจาเมกาเมื่อ ค.ศ. 1969 ในควิบาและเมก็ซโิกเมื่อ ค.ศ. 1977 กบัมี
การน าเขา้ไปในแซมเบยีเมื่อ ค.ศ. 1971 ซึง่พบว่าสามารถตัง้รกรากไดด้เีมือ่ ค.ศ. 1977 และแพรก่ระจายเขา้ไป
ในแอฟรกิาใต้เมื่อ ค.ศ. 1990 และ Malawi ก่อน ค.ศ. 1991 ส่วนการน าเขา้ไปในอนิเดยีจากฟลอรดิาเมื่อ ค.ศ. 
1986 และปลดปล่อยใน Bangalore และ Kerala เมื่อ ค.ศ. 1991 ไรสามารถตัง้รกรากได้ดใีนทุกจุดปลดปล่อย 
ลงท าลายใบแก่ของผกัตบชวา แต่ไมม่ผีลในการควบคุม  
 

 
 

ภาพท่ี 9.4  ไรผกัตบชวา (water hyacinth mite, Orthogalumna terebrantis) (แหล่งทีม่า: Wikipedia,        
The Free Encyclopedia) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

393 
 

 

นอกจากนัน้ Julien & Griffiths (1998) รายงานเพิม่เติมว่ามกีารใช้ไรสี่ขา (eriophyid mites) ใน
การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีเช่นการน าไร Eriophyes (Aceria) chondrillae จากยุโรปเขา้ไปใชค้วบคุมต้นโครง
กระดกู (skeleton weed, Chondrilla juncea) ซึง่มถีิน่ก าเนิดในแถบตอนใตข้องสหภาพโซเวยีตรสัเซยี แถบเมดิ
เตอรเ์รเนียนในยุโรป และเอเชยีไมเนอร ์โดยออสเตรเลยีน าเขา้ไปจากอติาลเีมื่อ ค.ศ. 1971 และจากกรกีเมื่อ 
ค.ศ. 1985 สหรฐัอเมรกิาน าเข้าไปที่แคลิฟอร์เนียจากอิตาลเีมื่อ ค.ศ. 1977 ตัง้รกรากได้ดีและให้ผลในการ
ควบคุมอย่างเพยีงพอในรฐัแคลฟิอรเ์นีย ไอดาโฮ ออรกิอน และ วอชงิตนั ส่วนอารเ์จนตนิาน าไรชนิดนี้เขา้ไป
จากอติาลผี่านสหรฐัฯ เมื่อ ค.ศ. 1989 แพร่กระจายไปทัว่ แต่ไม่มกีารประเมนิผล รวมถงึการใช้ไร Eriophyes 
(Aceria) malherbae ซึง่สรา้งปมบนใบและล าตน้ของผกับุง้รว้ม (field bindweed, Convolvulus arvensis) และมี
ถิ่นก าเนิดอยู่ในยุโรปทางตอนใต้ของฝรัง่เศส จากอิตาลีเข้าไปใช้ในแคนาดา และจากกรีกเข้าไปใช้ใน
สหรฐัอเมรกิาเมือ่ ค.ศ. 1989 และการน าไร Aculus hyperici ซึง่มแีหล่งก าเนิดอยูใ่นยุโรปเช่นกนั เขา้ไปควบคุม 
Saint John's wort (Hypericum perforatum, Clusiaceae) ในรฐันิวเซา้ท์เวลลแ์ละวคิตอเรยีในออสเตรเลยี เมื่อ 
ค.ศ. 1991 และจากการปลดปล่อยในภาคสนาม 245 ครัง้ ใน 108 จุดปลดปล่อย พบว่าสามารถลดชวีมวลของ
ยอดอ่อนและรากไดด้กีต็าม กลบัไมม่ผีลในการควบคุมเท่าใดอยา่งมนียัส าคญันกั   
 

ต่อมา Carlos Vásquez แห่ง Department of Life Sciences, Faculty of Agronomy, Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Lara State, Venezuela และคณะ ใน Vásquez (2015) 
ทบทวนเอกสารและรายงานเกี่ยวกบัการใช้ไรกินพชื (phytophagous mites) ในการควบคุมวชัพชืในปัจจุบนั 
และศักยภาพของไรในการเป็นตัวกระท าการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี ว่าไรเริ่มได้รบัความสนใจมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ไรสีข่า ในวงศ ์Eriophyidae เพราะมคีวามเฉพาะเจาะจงสงู โดยไร eriophyids ในบางสกุล ที่
มีการน ามาใช้ในการควบคุมวัชพืชบางชนิด ในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกคือ Aceria, Acalitus, Aculops, 
Cecidophyes, Epitrimerus, Eriophyes, Leipothrix, Metaculus, และ Phyllocoptes กบัเริม่มกีารศกึษาการใชไ้ร
แมงมมุ (spider mite) หรอื ไรแดง (red mite) ในวงศ ์Tetranychidae) ในการควบคุมวชัพชืดว้ยเช่นกนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



394 
 

 

9.2 การใช้ไรควบคมุวชัพืชโดยชีววิธีในประเทศไทย 
 

ในประเทศไทย ยงัไมพ่บว่ามกีารน าไรกนิพชืมาใชป้ระโยชน์ในการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีบรรพต 
ณ ป้อมเพชร (pers. com.) กล่าวว่าในการส ารวจศตัรูธรรมชาตขิองผกัตบชวาในประเทศไทย ในช่วงต้นของ
โครงการตัง้แต่ พ.ศ. 2518 พบไรแมงมุม Tetranychus sp. ลงกนิใบผกัตบชวาเป็นหยอ่ม ๆ ทัว่ไปตามบ่อน ้าใน
บรเิวณมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน และคลองรงัสติ จ.ปทุมธาน ีเมือ่ดเูผนิ ๆ น่าทีจ่ะมศีกัยภาพด ีแต่ไร
ชนิดน้ีไม่มคีวามเฉพาะเจาะจงพชือาศยั และไม่มผีลในการควบคุมแต่อย่างใด กบัเป็นทีรู่ก้นัอย่างกวา้งขวางว่า
พชืน ้าในวงศ์ Pontederiaceae จะมไีรหลายชนิดใช้เป็นพชือาศยั แต่ไรศตัรูพชืเหล่าน้ีที่พบในการส ารวจ ไม่มี
ความส าคญัและคุณสมบตัเิพยีงพอที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมผกัตบชวาโดยชวีวธิไีด้  (A.D. Wright, 
pers. com.) ต่อมา อญัชล ีสวาสดิธ์รรม (2541) แห่งคณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธญับุรี จ าแนกตวัอย่างไรแดงหรอืไรแมงมุมที่พบในผกัตบชวาใน จ.ปทุมธานี ว่าเป็น Tetranychus 
hydrangea (Acari: Tetranychidae) ซึ่งเป็นไรศตัรูพชืที่ส าคญัของสตรอเบอรแีละพชืเศรษฐกจิอีกหลายชนิด 
และไมน่่าทีจ่ะน ามาใชป้ระโยชน์ได ้

 
McFadyen (1995) รายงานว่าไรท าปมใบสาบเสอื (chromolaena mite, Acalitus adoratus) ซึ่งมี

ถิน่ดัง้เดมิอยู่ในทรนิิแดดและอเมรกิาใต้ และมคีวามเฉพาะเจาะจงสูงกบัสาบเสอืเท่านัน้ มกีารแพร่กระจายโดย
บงัเอญิโดยไม่มกีารน าเขา้ที่ตัง้ใจ เขา้ไปในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ พบตัง้แต่ตอนเหนือของประเทศไทย
จนถงึอนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์และ หมู่เกาะคาโรไลน์ และคาดว่าตดิมา (phoresy) กบัการน าดว้งกนิเมลด็ Apion 
brunneonigrum (Coleoptera: Apionidae) จากทรนิิแดด เขา้ไปควบคุมสาบเสอืในซาบาห์ มาเลเซยีเมื่อ ค.ศ. 
1972 (พ.ศ.2515) แลว้แพร่กระจายออกไปตามธรรมชาต ิโดยพบว่าแพร่กระจายเขา้มาจากมาเลเซยีในภาคใต้
ของประเทศไทย ตัง้แต่ พ.ศ. 2527-28 แล้วแพร่กระจายสู่ภาคกลาง ภาคเหนือ และตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย (บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers.com.) และมกีารยนืยนัโดย McFadyen (1995) ว่าพบในอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่างการดูงานภาคสนามของการประชุม First International Workshop on Biological 
Control of Chromolaena odorata ซึ่ ง จั ด โ ด ย ศู น ย์ วิ จ ั 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  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์รว่มกบั University of Guam, Mangilao, Guam ทีก่รงุเทพฯ เมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 
2531 และในการน าหนอนแมลงวนัเจาะยอดสาบเสอื (shoot-tip borer) (Melanagromyza eupatoriella, Diptera: 
Agromyzidae) จากทรนิิแดด เข้ามาในประเทศไทยโดยบรรพต ณ ป้อมเพชร (pers. com.) เมื่อ ค.ศ. 1977 
(พ.ศ. 2520) นัน้ ไดน้ าเฉพาะยอดอ่อนของต้นสาบเสอืที่มหีนอนอยู่ภายใน และไม่มกีารน าใบสาบเสอืที่มปีมที่
เกดิจากการลงท าลายของไรตดิเขา้มาดว้ย และพบว่าไรท าปมใบสาบเสอื ไมม่ผีลในการควบคุมสาบเสอืแต่อย่าง
ใด  
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สรุป (Conclusion) 
          

ในขณะทีก่ารใชแ้มลงกนิพชื (phytophagous insect) เป็นตวักระท าการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีมี
การด าเนินการกนัอย่างกวา้งขวางทัว่โลกรวมทัง้ในประเทศไทยดว้ย แต่ยงัไม่มกีารใชส้ตัวข์าปลอ้ง (arthropod) 
ทีใ่กลเ้คยีงกบัแมลงคอืไรกนิพชื (phytophagous mite) เป็นตวักระท าการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิมีากนกั และไร
กนิพชืส่วนใหญ่ที่น ามาใช้จะเป็นพวกไรสี่ขาท าปมและไรก ามะหยีใ่นวงศ์ Eriophyidae เป็นส่วนใหญ่ เช่น ไร 
Eriophyes chondrillae ในการควบคุมต้นโครงกระดูก (skeleton weed) ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และ
อารเ์จนตนิา และ A. lantanae ในการควบคุมตน้ผกากรองในแอฟรกิาใตแ้ละออสเตรเลยี กบัเริม่มกีารน าไรบาง
ชนิดในวงศ์ Tetranychidae มาใช้คือ Tetranychus lintearius จากประเทศอังกฤษ ในการควบคุมต้น gorse 
(Ulex europaeus, Fabaceae) ซึ่งเป็นพชืพื้นเมอืงในองักฤษและยุโรปตะวนัตก ที่ระบาดเข้าไปในนิวซแีลนด์ 
สหรัฐอเมริกา และฮาวาย ส่วนไร oribatid ในวงศ์ Galumnidae ที่น ามาใช้ ก็มีเพียงชนิดเดียวคือ  ไร 
Orthogalumna terebrantis ในการควบคุมผกัตบชวาในหลายประเทศ แต่กไ็ม่ค่อยจะได้ผลดเีท่าใดนัก ส่วนใน
ประเทศไทย ไม่มกีารใชไ้รในการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีแต่พบมีว่าไรท าปมใบต้นสาบเสอื Acalitus adoratus 
จากทรนิิแดด ที่น าเข้าไปใช้ควบคุมสาบเสอืในซาบาห์ มาเลเซยีเมื่อพ.ศ.2515 แล้วแพร่กระจายเข้ามาจาก
มาเลเซยีในภาคใตข้องประเทศไทย ตัง้แต่ พ.ศ. 2527-28 ในปัจจบุนัสามารถพบไดท้ัว่ประเทศ แต่ไมม่ผีลในการ
ควบคุมแต่อยา่งใด  
 

         ดงันัน้ จงึเป็นทีย่อมรบักนัว่า การใชไ้รในการควบคุมวชัพชืโดยชีววธิ ียงัมกีารด าเนินการน้อยมาก เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัการใชแ้มลง และคงจะไม่มกีารใชไ้รกนัมากนัก ไม่ว่าจะเป็นการใชใ้นการควบคุมโดยชวีวธิแีบบ
เพิม่ขยาย (Augmentative biological control) หรอื ในการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ (Classical biological 
control) กต็าม 
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9.2 การใช้ไรควบคมุวชัพืชโดยชีววิธีในประเทศไทย 
 

ในประเทศไทย ยงัไมพ่บว่ามกีารน าไรกนิพชืมาใชป้ระโยชน์ในการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีบรรพต 
ณ ป้อมเพชร (pers. com.) กล่าวว่าในการส ารวจศตัรูธรรมชาตขิองผกัตบชวาในประเทศไทย ในช่วงต้นของ
โครงการตัง้แต่ พ.ศ. 2518 พบไรแมงมุม Tetranychus sp. ลงกนิใบผกัตบชวาเป็นหยอ่ม ๆ ทัว่ไปตามบ่อน ้าใน
บรเิวณมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน และคลองรงัสติ จ.ปทุมธาน ีเมือ่ดเูผนิ ๆ น่าทีจ่ะมศีกัยภาพด ีแต่ไร
ชนิดนี้ไม่มคีวามเฉพาะเจาะจงพชือาศยั และไม่มผีลในการควบคุมแต่อย่างใด กบัเป็นทีรู่ก้นัอย่างกวา้งขวางว่า
พชืน ้าในวงศ์ Pontederiaceae จะมไีรหลายชนิดใช้เป็นพชือาศยั แต่ไรศตัรูพชืเหล่านี้ที่พบในการส ารวจ ไม่มี
ความส าคญัและคุณสมบตัเิพยีงพอที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมผกัตบชวาโดยชวีวธิไีด้  (A.D. Wright, 
pers. com.) ต่อมา อญัชล ีสวาสดิธ์รรม (2541) แห่งคณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธญับุรี จ าแนกตวัอย่างไรแดงหรอืไรแมงมุมที่พบในผกัตบชวาใน จ.ปทุมธานี ว่าเป็น Tetranychus 
hydrangea (Acari: Tetranychidae) ซึ่งเป็นไรศตัรูพชืที่ส าคญัของสตรอเบอรแีละพชืเศรษฐกจิอีกหลายชนิด 
และไมน่่าทีจ่ะน ามาใชป้ระโยชน์ได ้

 
McFadyen (1995) รายงานว่าไรท าปมใบสาบเสอื (chromolaena mite, Acalitus adoratus) ซึ่งมี

ถิน่ดัง้เดมิอยู่ในทรนิิแดดและอเมรกิาใต้ และมคีวามเฉพาะเจาะจงสูงกบัสาบเสอืเท่านัน้ มกีารแพร่กระจายโดย
บงัเอญิโดยไม่มกีารน าเขา้ที่ตัง้ใจ เขา้ไปในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ พบตัง้แต่ตอนเหนือของประเทศไทย
จนถงึอนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์และ หมู่เกาะคาโรไลน์ และคาดว่าตดิมา (phoresy) กบัการน าดว้งกนิเมลด็ Apion 
brunneonigrum (Coleoptera: Apionidae) จากทรนิิแดด เขา้ไปควบคุมสาบเสอืในซาบาห์ มาเลเซยีเมื่อ ค.ศ. 
1972 (พ.ศ.2515) แลว้แพร่กระจายออกไปตามธรรมชาต ิโดยพบว่าแพร่กระจายเขา้มาจากมาเลเซยีในภาคใต้
ของประเทศไทย ตัง้แต่ พ.ศ. 2527-28 แล้วแพร่กระจายสู่ภาคกลาง ภาคเหนือ และตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย (บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers.com.) และมกีารยนืยนัโดย McFadyen (1995) ว่าพบในอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่างการดูงานภาคสนามของการประชุม First International Workshop on Biological 
Control of Chromolaena odorata ซึ่ ง จั ด โ ด ย ศู น ย์ วิ จ ั 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  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์รว่มกบั University of Guam, Mangilao, Guam ทีก่รงุเทพฯ เมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 
2531 และในการน าหนอนแมลงวนัเจาะยอดสาบเสอื (shoot-tip borer) (Melanagromyza eupatoriella, Diptera: 
Agromyzidae) จากทรนิิแดด เข้ามาในประเทศไทยโดยบรรพต ณ ป้อมเพชร (pers. com.) เมื่อ ค.ศ. 1977 
(พ.ศ. 2520) นัน้ ไดน้ าเฉพาะยอดอ่อนของต้นสาบเสอืที่มหีนอนอยู่ภายใน และไม่มกีารน าใบสาบเสอืที่มปีมที่
เกดิจากการลงท าลายของไรตดิเขา้มาดว้ย และพบว่าไรท าปมใบสาบเสอื ไมม่ผีลในการควบคุมสาบเสอืแต่อย่าง
ใด  
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สรุป (Conclusion) 
          

ในขณะทีก่ารใชแ้มลงกนิพชื (phytophagous insect) เป็นตวักระท าการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีมี
การด าเนินการกนัอย่างกวา้งขวางทัว่โลกรวมทัง้ในประเทศไทยดว้ย แต่ยงัไม่มกีารใชส้ตัวข์าปลอ้ง (arthropod) 
ทีใ่กลเ้คยีงกบัแมลงคอืไรกนิพชื (phytophagous mite) เป็นตวักระท าการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิมีากนกั และไร
กนิพชืส่วนใหญ่ที่น ามาใช้จะเป็นพวกไรสี่ขาท าปมและไรก ามะหยีใ่นวงศ์ Eriophyidae เป็นส่วนใหญ่ เช่น ไร 
Eriophyes chondrillae ในการควบคุมต้นโครงกระดูก (skeleton weed) ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และ
อารเ์จนตนิา และ A. lantanae ในการควบคุมตน้ผกากรองในแอฟรกิาใตแ้ละออสเตรเลยี กบัเริม่มกีารน าไรบาง
ชนิดในวงศ์ Tetranychidae มาใช้คือ Tetranychus lintearius จากประเทศอังกฤษ ในการควบคุมต้น gorse 
(Ulex europaeus, Fabaceae) ซึ่งเป็นพชืพื้นเมอืงในองักฤษและยุโรปตะวนัตก ที่ระบาดเข้าไปในนิวซแีลนด์ 
สหรัฐอเมริกา และฮาวาย ส่วนไร oribatid ในวงศ์ Galumnidae ที่น ามาใช้ ก็มีเพียงชนิดเดียวคือ  ไร 
Orthogalumna terebrantis ในการควบคุมผกัตบชวาในหลายประเทศ แต่กไ็ม่ค่อยจะได้ผลดเีท่าใดนัก ส่วนใน
ประเทศไทย ไม่มกีารใชไ้รในการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีแต่พบมีว่าไรท าปมใบต้นสาบเสอื Acalitus adoratus 
จากทรนิิแดด ที่น าเข้าไปใช้ควบคุมสาบเสอืในซาบาห์ มาเลเซยีเมื่อพ.ศ.2515 แล้วแพร่กระจายเข้ามาจาก
มาเลเซยีในภาคใตข้องประเทศไทย ตัง้แต่ พ.ศ. 2527-28 ในปัจจบุนัสามารถพบไดท้ัว่ประเทศ แต่ไมม่ผีลในการ
ควบคุมแต่อยา่งใด  
 

         ดงันัน้ จงึเป็นทีย่อมรบักนัว่า การใชไ้รในการควบคุมวชัพชืโดยชีววธิ ียงัมกีารด าเนินการน้อยมาก เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัการใชแ้มลง และคงจะไม่มกีารใชไ้รกนัมากนัก ไม่ว่าจะเป็นการใชใ้นการควบคุมโดยชวีวธิแีบบ
เพิม่ขยาย (Augmentative biological control) หรอื ในการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ (Classical biological 
control) กต็าม 
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บทที่ 10 
กำรควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีโดยเชื้อโรคพืช 

(Biological Control of Weeds with Plant Pathogens) 
 

การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยการใช้จุลินทรยี์ที่ก่อโรคในแมลง (entomopathogens)  สามารถ
ยอ้นกลบัไปถงึ ค.ศ. 1835 (พ.ศ. 2378) เมื่อ Agostino Bassi หรอื Bassi de Lodi (1773-1856) (ภาพที ่10.1) 
นักกฏีวทิยาชาวอติาล ีพบว่าเชื้อรามสัคาร์ดนีสขีาว (white muscardine fungus) (Beauveria bassiana) เป็น
สาเหตุของโรคในหนอนไหม (Bombyx mori) และ ไดร้บัเกยีรตใิหเ้ป็น “บดิาของวชิาโรคแมลงวทิยา” (Father of 
Insect Pathology)  และ  การพบเชื้ อ รามัสคาร์ดีนสีเ ขียว  ( green muscardine fungus)  (Entomophora 
anisoplae) ซึ่งในปัจจุบนัคอื Metarhizium anisoplae  ที่ลงท าลายด้วงกินเมล็ดข้าวสาล ี(wheat cockchafer) 
(Anisoplia austriaca, Coleoptera: Scarabaeidae) เมือ่ ค.ศ. 1879 (พ.ศ. 2422) โดย Elie Metchnikoff (1845-
1916) (ภาพที่ 10.1) นักจุลชีววิทยาชาวรสัเซีย ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับ Louise Pasteur (1822-1895) นักจุล
ชวีวทิยาชาวฝรัง่เศสผู้ค้นคดิขบวนการฆ่าเชื้อแบคทเีรยีและจุลนิทรยีใ์นน ้านมสดโดยความร้อนที่ 72°C เมื่อ 
ค.ศ. 1864 (พ.ศ. 2407) ทีเ่รยีกว่าขบวนการ “pasteurization” และต่อมา Elie Metchnikoff ไดร้บัรางวลัโนเบล 
(Nobel Prize) รว่มกบั Paul Ehrlich (1854-1915) (ภาพที ่10.1)  นายแพทยช์าวเยอรมนั เมือ่ ค.ศ. 1908 (พ.ศ. 
2451) จากการคน้พบกลไกของภมูคิุม้กนั (immunity) ป้องกนัตนเองโดยเซลลท์ีเ่รยีกว่า phagocytes ในรา่งกาย
ของสตัว ์ทีจ่ะรวมตวักนัท าลายสิง่แปลกปลอมทีเ่ขา้มาในร่างกายของตน ทีเ่รยีกว่ากระบวนการ  “phagocytosis” 
(ฟาไกไซโทซสิ) (Tanada & Kaya, 1993 
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            Agostino Bassi                   Elie Metchnikoff                   Paul Ehrlich  
             (1773-1856)                           (1854-1915)                       (1845-1916) 
ภาพท่ี 10.1  Agostino Bassi” ผูพ้บว่าเชือ้รามสัคารด์นีสขีาวเป็นสาเหตุของโรคในหนอนไหม และ Elie 

Metchnikoff ผูพ้บว่าเชือ้รามสัคารด์นีสเีขยีวเป็นสาเหตุของโรคในดว้งกนิเมลด็ ขา้วสาล ี                
และไดร้บัรางวลั Nobel Prize รว่มกบันายแพทย ์Paul Ehrlich เกีย่วกบั 

                กระบวนการ phagocytosis (แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 
  
10.1 สถานภาพของการใช้เช้ือโรคพืชในการควบคมุวชัพืชโดยชีววิธี 
   

Charles L. Wilson ปัจจุบนัคือ Founder/Chairman & CEO, World Food Preservation Center, 
Shepherdstown, West Virginia ในขณะทีเ่ป็นอาจารยโ์รคพชืวทิยาอยูท่ี ่University of Arkansas, Fayetteville, 
Arkansas และก่อนย้ายไปอยู่ที่  USDA-ARS Appalachian Fruit Research Station ใน West Virginia ใน 
Wilson (1969) ใน Annual Review of Phytopathology กล่าวว่าความคดิในการใชเ้ชือ้โรคพชืเพื่อควบคุมวชัพชื 
มคีวามเก่าแก่พอๆ กบัวชิาโรคพชืวทิยา เป็นความคดิทัง้ของบุคคลธรรมดาและนักวทิยาศาสตรเ์ช่นกนั ซึง่จะ
เห็นได้จากจดหมายของเกษตรกรรายหนึ่ง ที่ส่งถึง Dr. Byron D. Halsted แห่ง New Jersey Agricultural 
Experiment Station ก่อน ค.ศ.1893 (พ.ศ. 2436) ที่เขียนว่า “เมื่อสองปีที่ผ่านมา แปลงพืชไร่ประมาณ 1 
เอเคอรข์องเรา มตีน้หนาดแคนาดา (Canada thistle) ปกคลุมอยู ่แต่เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะออกดอกเตม็ที ่ปรากฏว่ามี
ราสนิม (rust) ชนิดหนึ่ง (ซึง่ต่อมาพบว่าราชนิดนัน้คอื Puccinia punctiformis) ลงท าลายจนแทบจะไม่มเีมลด็ที่
จะเจรญิเตบิโตจนเต็มทีไ่ด ้เราจงึไถกลบพืน้ทีแ่ปลงนัน้ในฤดูใบไมร้ว่ง และในปีทีผ่่านมา แทบจะไม่มตี้นหนาด
แคนาดาปรากฏขึน้มาใหเ้หน็ แมแ้ต่ตน้เดยีว ถา้หากมกีารท าใหร้าสนิมชนิดนี้แพรก่ระจายไปทัว่ประเทศ กค็งจะ
สามารควบคุมตน้หนาดแคนาดาไดอ้ยา่งเป็นอย่างด”ี 
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บทที่ 10 
กำรควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีโดยเชื้อโรคพืช 

(Biological Control of Weeds with Plant Pathogens) 
 

การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยการใช้จุลินทรยี์ที่ก่อโรคในแมลง (entomopathogens)  สามารถ
ยอ้นกลบัไปถงึ ค.ศ. 1835 (พ.ศ. 2378) เมื่อ Agostino Bassi หรอื Bassi de Lodi (1773-1856) (ภาพที ่10.1) 
นักกฏีวทิยาชาวอติาล ีพบว่าเชื้อรามสัคาร์ดนีสขีาว (white muscardine fungus) (Beauveria bassiana) เป็น
สาเหตุของโรคในหนอนไหม (Bombyx mori) และ ไดร้บัเกยีรตใิหเ้ป็น “บดิาของวชิาโรคแมลงวทิยา” (Father of 
Insect Pathology)  และ  การพบเชื้ อ รามัสคาร์ดีนสีเ ขียว  ( green muscardine fungus)  (Entomophora 
anisoplae) ซึ่งในปัจจุบนัคอื Metarhizium anisoplae  ที่ลงท าลายด้วงกินเมล็ดข้าวสาล ี(wheat cockchafer) 
(Anisoplia austriaca, Coleoptera: Scarabaeidae) เมือ่ ค.ศ. 1879 (พ.ศ. 2422) โดย Elie Metchnikoff (1845-
1916) (ภาพที่ 10.1) นักจุลชีววิทยาชาวรสัเซีย ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับ Louise Pasteur (1822-1895) นักจุล
ชวีวทิยาชาวฝรัง่เศสผู้ค้นคดิขบวนการฆ่าเชื้อแบคทเีรยีและจุลนิทรยี์ในน ้านมสดโดยความร้อนที่ 72°C เมื่อ 
ค.ศ. 1864 (พ.ศ. 2407) ทีเ่รยีกว่าขบวนการ “pasteurization” และต่อมา Elie Metchnikoff ไดร้บัรางวลัโนเบล 
(Nobel Prize) รว่มกบั Paul Ehrlich (1854-1915) (ภาพที ่10.1)  นายแพทยช์าวเยอรมนั เมือ่ ค.ศ. 1908 (พ.ศ. 
2451) จากการคน้พบกลไกของภมูคิุม้กนั (immunity) ป้องกนัตนเองโดยเซลลท์ีเ่รยีกว่า phagocytes ในรา่งกาย
ของสตัว ์ทีจ่ะรวมตวักนัท าลายสิง่แปลกปลอมทีเ่ขา้มาในร่างกายของตน ทีเ่รยีกว่ากระบวนการ  “phagocytosis” 
(ฟาไกไซโทซสิ) (Tanada & Kaya, 1993 
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            Agostino Bassi                   Elie Metchnikoff                   Paul Ehrlich  
             (1773-1856)                           (1854-1915)                       (1845-1916) 
ภาพท่ี 10.1  Agostino Bassi” ผูพ้บว่าเชือ้รามสัคารด์นีสขีาวเป็นสาเหตุของโรคในหนอนไหม และ Elie 

Metchnikoff ผูพ้บว่าเชือ้รามสัคารด์นีสเีขยีวเป็นสาเหตุของโรคในดว้งกนิเมลด็ ขา้วสาล ี                
และไดร้บัรางวลั Nobel Prize รว่มกบันายแพทย ์Paul Ehrlich เกีย่วกบั 

                กระบวนการ phagocytosis (แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia) 
  
10.1 สถานภาพของการใช้เช้ือโรคพืชในการควบคมุวชัพืชโดยชีววิธี 
   

Charles L. Wilson ปัจจุบนัคือ Founder/Chairman & CEO, World Food Preservation Center, 
Shepherdstown, West Virginia ในขณะทีเ่ป็นอาจารยโ์รคพชืวทิยาอยูท่ี ่University of Arkansas, Fayetteville, 
Arkansas และก่อนย้ายไปอยู่ที่  USDA-ARS Appalachian Fruit Research Station ใน West Virginia ใน 
Wilson (1969) ใน Annual Review of Phytopathology กล่าวว่าความคดิในการใชเ้ชือ้โรคพชืเพื่อควบคุมวชัพชื 
มคีวามเก่าแก่พอๆ กบัวชิาโรคพชืวทิยา เป็นความคดิทัง้ของบุคคลธรรมดาและนักวทิยาศาสตรเ์ช่นกนั ซึง่จะ
เห็นได้จากจดหมายของเกษตรกรรายหนึ่ง ที่ส่งถึง Dr. Byron D. Halsted แห่ง New Jersey Agricultural 
Experiment Station ก่อน ค.ศ.1893 (พ.ศ. 2436) ที่เขียนว่า “เมื่อสองปีที่ผ่านมา แปลงพืชไร่ประมาณ 1 
เอเคอรข์องเรา มตีน้หนาดแคนาดา (Canada thistle) ปกคลุมอยู ่แต่เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะออกดอกเตม็ที ่ปรากฏว่ามี
ราสนิม (rust) ชนิดหนึ่ง (ซึง่ต่อมาพบว่าราชนิดนัน้คอื Puccinia punctiformis) ลงท าลายจนแทบจะไม่มเีมลด็ที่
จะเจรญิเตบิโตจนเต็มทีไ่ด ้เราจงึไถกลบพืน้ทีแ่ปลงนัน้ในฤดูใบไมร้ว่ง และในปีทีผ่่านมา แทบจะไม่มตี้นหนาด
แคนาดาปรากฏขึน้มาใหเ้หน็ แมแ้ต่ตน้เดยีว ถา้หากมกีารท าใหร้าสนิมชนิดนี้แพรก่ระจายไปทัว่ประเทศ กค็งจะ
สามารควบคุมตน้หนาดแคนาดาไดอ้ยา่งเป็นอย่างด”ี 
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ตน้หนาดแคนาดา (Canada thistle) (Cirsium arvense, Asteraceae) (ภาพที ่10.2) เป็นพชืลม้ลุก
ชนิดทีใ่กลเ้คยีงกบัตน้หนาดหนาม (Cirsium lincare) ในแถบเอเชยีและประเทศไทย  

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 10.2  ตน้หนาดแคนาดา (Cirsium arvense) และการท าลายโดยราสนิม Puccinia punctiformis 
(แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)  

                             
Wilson (1969) วจิารณ์ว่า “เมลด็พนัธุข์องความคดิ” ทีจ่ะใชเ้ชือ้โรคพชืท าลายวชัพชื ไดพ้กัตวัตัง้แต่

การหว่านเมลด็ ซึง่มใิช่การพกัตวัของเมลด็พชื แต่เป็นการพกัตวัของการเพาะปลูกโดยนักโรคพชื ซึง่ผดิกบันัก
กีฏวทิยาผู้ซึ่งประสบความส าเร็จมากมายกบัการใช้แมลงควบคุมวชัพืช และจากการก่อตัง้และเป็นหวัหน้า
ผูบ้รหิาร (Chief Executive Officer - CEO) ของ World Food Preservation Center เขาไดร้บัเกยีรตแิละฉายา
ว่าเป็น “บดิาของการควบคุมโรคหลงัการเกบ็เกีย่วของผลไมแ้ละพชืผกัโดยชวีวธิ”ี (Father of biological control 
of postharvest diseases of fruits and vegetables) 
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ในส่วนของสถานภาพของการใช้เชื้อโรคพชืในการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ี T.F. Freeman, R. 
Charudattan แล ะ  K. E.  Conway แห่ ง  Plant Pathology Department, University of Florida, Gainesville, 
Florida ใน Freeman et al. (1977) สบืเนื่องมาจากการวจิารณ์โดย Wilson (1969) กล่าวว่าเป็นการประเมนิที่
ต ่ากว่าความเป็นจรงิ เพราะมขี่าวลือบนพื้นฐานของความเป็นจรงิ ว่ามกีารรวมโรคพืชเข้าไว้ในการศึกษา
เกี่ยวกบัการควบคุมโดยชวีวธิ ีเพื่อวตัถุประสงคใ์นการท าสงครามชวีภาพ (biological warfare) ในช่วงระหว่าง
และหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง (พ.ศ. 2482-2488) และ ในการแกไ้ขปรบัปรงุหนงัสอืทีเ่กีย่วกบัการควบคุมแมลง
ศตัรูพชืโดยชวีวธิ ีโดย Sweetman (1936)  ใน Sweetman (1958) มกีารกล่าวถงึความส าคญัของโรค ในการ
ช่วยหนอนผเีสือ้ Cactoblastis cactorum ในการควบคุมตน้กระบองเพชรใบเสมา Dodd (1940) รายงานว่าเชือ้
รา Gloeosporium lunatum, Phyllosticta concava และ Montagnella opuntiarum ในบางโอกาสพบว่าเป็น 
“ปรสติปฐมภูม”ิ (primary parasites) ทีล่งท าลายต้นกระบองเพชรใบเสมา และ บางครัง้พบว่าโรคเน่าแบคทเีรยี 
(bacterial soft rot) ซึง่เป็น “ปรสติทุตยิภมู”ิ (secondary parasite) มบีทบาททีส่ าคญักว่าปรสติปฐมภูม ิและการ
ยนืยนัใหม้กีารศกึษาและการใชเ้ชือ้โรคพชือย่างรดักุมในการควบคุมวชัพชืดว้ย 

 
นอกจากนัน้ Freeman et al. (1977) กล่าวเพิ่มเติมว่าในหนังสือ “Biological Control of Insect 

Pests and Weeds” ของ DeBach (1964b) ทัง้หมด 844 หน้า ซึ่งเป็นหนังสอืที่เป็นมาตรฐานในการอ้างองิ มี
เนื้อหาน้อยกว่าหนึ่งหน้า (หน้า 637) ซึง่กล่าวถงึตวักระท าการควบคุมทีไ่ม่ใช่แมลง และ เนื้อหาในหน้านี้ มกีาร
กล่าวถงึเชือ้โรคพชืพรอ้มกนัไปกบัแกะ แพะ ห่าน ปลา และ หอยต่าง ๆ อกีทัง้ในการประชุมวชิาการเกี่ยวกบั
การควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิ ีที่สนับสนุนโดย The American Association for the Advancement of Science 
เมื่อ ค.ศ. 1969 ไม่มนีักโรคพชืวทิยาเข้าร่วมด้วยแมแ้ต่คนเดยีว  ส่วนในการประชุมวชิาการอื่น ๆ เช่น First 
International Symposium on Biological Control of Weeds 1969 ที่  CIBC Station, Delémont ปร ะ เ ทศ
สวติเซอร์แลนด์ พบว่ามนีักโรคพชืวิทยาเข้าร่วมประชุมเพียงคนเดียว ในการประชุมฯ ครัง้ที่สองที่กรุงโรม 
ประเทศอติาล ีเมื่อ ค.ศ. 1971 ม ี2 คน จนกระทัง่เมื่อ ค.ศ. 1973 มนีักโรคพชืวทิยาเพยีง 2 คนเขา้ร่วมประชุม
ใน Third International Symposium on Biological Control of Weeds ณ เมือง Montpellier ประเทศฝรัง่เศส  
ทัง้นี้ ในการจดัท าบญัชวีชัพชืเป้าหมาย 70 ชนิด เพื่อการควบคุมโดยชวีวธิ ีโดย The Weed Science Society 
of America (no date) เมื่อ ค.ศ. 1973 มวีชัพชืเพยีง 5 ชนิดเท่านัน้ ที่เป็นวชัพชืในเป้าหมายของการควบคุม
โดยการใชเ้ชือ้โรค ซึง่คงจะเป็นเพราะว่าเมื่อมกีารสนับสนุนทุนการวจิยั หรอืเมื่อมกีารด าเนินการทีเ่กี่ยวกบัการ
ควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีผูบ้รหิารกองทุนส่วนใหญ่ มกัจะคดิถงึแต่ทางดา้นกฏีวทิยา เท่านัน้ 
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ตน้หนาดแคนาดา (Canada thistle) (Cirsium arvense, Asteraceae) (ภาพที ่10.2) เป็นพชืลม้ลุก
ชนิดทีใ่กลเ้คยีงกบัตน้หนาดหนาม (Cirsium lincare) ในแถบเอเชยีและประเทศไทย  

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 10.2  ตน้หนาดแคนาดา (Cirsium arvense) และการท าลายโดยราสนิม Puccinia punctiformis 
(แหล่งทีม่า: Wikipedia, The Free Encyclopedia)  

                             
Wilson (1969) วจิารณ์ว่า “เมลด็พนัธุข์องความคดิ” ทีจ่ะใชเ้ชือ้โรคพชืท าลายวชัพชื ไดพ้กัตวัตัง้แต่

การหว่านเมลด็ ซึง่มใิช่การพกัตวัของเมลด็พชื แต่เป็นการพกัตวัของการเพาะปลูกโดยนักโรคพชื ซึง่ผดิกบันัก
กีฏวทิยาผู้ซึ่งประสบความส าเร็จมากมายกบัการใช้แมลงควบคุมวชัพืช และจากการก่อตัง้และเป็นหวัหน้า
ผูบ้รหิาร (Chief Executive Officer - CEO) ของ World Food Preservation Center เขาไดร้บัเกยีรตแิละฉายา
ว่าเป็น “บดิาของการควบคุมโรคหลงัการเกบ็เกีย่วของผลไมแ้ละพชืผกัโดยชวีวธิ”ี (Father of biological control 
of postharvest diseases of fruits and vegetables) 
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ในส่วนของสถานภาพของการใช้เชื้อโรคพชืในการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ี T.F. Freeman, R. 
Charudattan แล ะ  K. E.  Conway แห่ ง  Plant Pathology Department, University of Florida, Gainesville, 
Florida ใน Freeman et al. (1977) สบืเนื่องมาจากการวจิารณ์โดย Wilson (1969) กล่าวว่าเป็นการประเมนิที่
ต ่ากว่าความเป็นจรงิ เพราะมขี่าวลือบนพื้นฐานของความเป็นจรงิ ว่ามกีารรวมโรคพืชเข้าไว้ในการศึกษา
เกี่ยวกบัการควบคุมโดยชวีวธิ ีเพื่อวตัถุประสงคใ์นการท าสงครามชวีภาพ (biological warfare) ในช่วงระหว่าง
และหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง (พ.ศ. 2482-2488) และ ในการแกไ้ขปรบัปรงุหนงัสอืทีเ่กีย่วกบัการควบคุมแมลง
ศตัรูพชืโดยชวีวธิ ีโดย Sweetman (1936)  ใน Sweetman (1958) มกีารกล่าวถงึความส าคญัของโรค ในการ
ช่วยหนอนผเีสือ้ Cactoblastis cactorum ในการควบคุมตน้กระบองเพชรใบเสมา Dodd (1940) รายงานว่าเชื้อ
รา Gloeosporium lunatum, Phyllosticta concava และ Montagnella opuntiarum ในบางโอกาสพบว่าเป็น 
“ปรสติปฐมภูม”ิ (primary parasites) ทีล่งท าลายต้นกระบองเพชรใบเสมา และ บางครัง้พบว่าโรคเน่าแบคทเีรยี 
(bacterial soft rot) ซึง่เป็น “ปรสติทุตยิภมู”ิ (secondary parasite) มบีทบาททีส่ าคญักว่าปรสติปฐมภูม ิและการ
ยนืยนัใหม้กีารศกึษาและการใชเ้ชือ้โรคพชือย่างรดักุมในการควบคุมวชัพชืดว้ย 

 
นอกจากนัน้ Freeman et al. (1977) กล่าวเพิ่มเติมว่าในหนังสือ “Biological Control of Insect 

Pests and Weeds” ของ DeBach (1964b) ทัง้หมด 844 หน้า ซึ่งเป็นหนังสอืที่เป็นมาตรฐานในการอ้างองิ มี
เนื้อหาน้อยกว่าหนึ่งหน้า (หน้า 637) ซึง่กล่าวถงึตวักระท าการควบคุมทีไ่ม่ใช่แมลง และ เนื้อหาในหน้านี้ มกีาร
กล่าวถงึเชือ้โรคพชืพรอ้มกนัไปกบัแกะ แพะ ห่าน ปลา และ หอยต่าง ๆ อกีทัง้ในการประชุมวชิาการเกี่ยวกบั
การควบคุมศตัรูพชืโดยชวีวธิ ีที่สนับสนุนโดย The American Association for the Advancement of Science 
เมื่อ ค.ศ. 1969 ไม่มนีักโรคพชืวทิยาเข้าร่วมด้วยแมแ้ต่คนเดยีว  ส่วนในการประชุมวชิาการอื่น ๆ เช่น First 
International Symposium on Biological Control of Weeds 1969 ที่  CIBC Station, Delémont ปร ะ เ ทศ
สวติเซอร์แลนด์ พบว่ามนีักโรคพชืวิทยาเข้าร่วมประชุมเพียงคนเดียว ในการประชุมฯ ครัง้ที่สองที่กรุงโรม 
ประเทศอติาล ีเมื่อ ค.ศ. 1971 ม ี2 คน จนกระทัง่เมื่อ ค.ศ. 1973 มนีักโรคพชืวทิยาเพยีง 2 คนเขา้ร่วมประชุม
ใน Third International Symposium on Biological Control of Weeds ณ เมือง Montpellier ประเทศฝรัง่เศส  
ทัง้น้ี ในการจดัท าบญัชวีชัพชืเป้าหมาย 70 ชนิด เพื่อการควบคุมโดยชวีวธิ ีโดย The Weed Science Society 
of America (no date) เมื่อ ค.ศ. 1973 มวีชัพชืเพยีง 5 ชนิดเท่านัน้ ที่เป็นวชัพชืในเป้าหมายของการควบคุม
โดยการใชเ้ชือ้โรค ซึง่คงจะเป็นเพราะว่าเมื่อมกีารสนับสนุนทุนการวจิยั หรอืเมื่อมกีารด าเนินการทีเ่กี่ยวกบัการ
ควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีผูบ้รหิารกองทุนส่วนใหญ่ มกัจะคดิถงึแต่ทางดา้นกฏีวทิยา เท่านัน้ 
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ในภาพรวม Freeman et al. (1977) กล่าวว่านักโรคพชืวทิยาได้พฒันาแนวทางของการควบคุม
วชัพชืโดยชวีวธิไีว ้2 ทาง คอื 

 
1. การใช้เชื้อโรคในท้องถิ่น (endemic pathogens) ในรูปแบบของ “สารก าจดัวัชพืชชีวภาพ”

(biological herbicides) และ 
2. การค้นหา (search) และการน าเชื้อโรคต่างถิ่น (exotic pathogens) เข้ามาใช้ ซึ่งเป็นการ

ควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ (Classical biological control) เช่นเดยีวกนักบัการใชแ้มลง โดย
นกักฏีวทิยาทีไ่ดร้บัความส าเรจ็ในการควบคุม 

 
ในการใชเ้ชือ้โรคในทอ้งถิน่ โครงการทีก่้าวหน้าไปมากคอื การพฒันาการใชเ้ชือ้รา Colletotrichum 

gleosporiodes ในรฐัอาร์คันซอ (Arkansas) เพื่อการควบคุมต้นโสน northern joint vetch (Aeschynomene 
virginica, Fabaceae)  ในรูปของผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นในนาข้าวทางอากาศ  การใช้เชื้อรา Phytophthora 
citrophthora เพื่อควบคุม strangler vine (Morrenia odorata, Asclepiadaceae) ในสวนสม้ในฟลอรดิา และ การ
วิจัยการใช้เชื้อรา Cercospora rodmanii เพื่อควบคุมผักตบชวา (Eichhornia crassipes) ส่วนในโครงการ       
การใชเ้ชือ้โรคต่างถิน่ CSIRO Laboratory ใน Montpellier น าเชือ้รา Puccinia chondrillina จากยุโรปทางตอน
ใต้ของประเทศฝรัง่เศส เข้าไปทดสอบเพื่อใช้ควบคุมต้นโครงกระดูก (skeleton weed, Chondrilla juncea, 
Asteraceae) ในออสเตรเลยี  

 
van den Bosch et al. (1982) กล่าวว่าว่าการใชเ้ชือ้โรคในทอ้งถิน่ทัง้ 3 โครงการทีก่ล่าวมานัน้ ถอื

ว่าเป็นการใชเ้ชือ้โรคพชืควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบขยายเพิม่พนู (Augmentative biological control) ส่วนการ
ใชเ้ชือ้โรคพชืต่างถิน่ทีต่อ้งมกีารน าเขา้มาจากต่างประเทศ (introduction) ถอืไดว้่าเป็นการใชเ้ชือ้โรคพชืควบคุม
วชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ (Classical biological control) เช่นเดยีวกนักบัการควบคุมแมลงศตัรพูชืโดยชวีวธิ ี
เช่น การน าราสนิม Puccinia chondrillina จากประเทศอติาลเีขา้ไปใชค้วบคุมต้นโครงกระดูก (skeleton weed) 
Chondrilla juncea, Asteraceae) ในออสเตรเลยี เมื่อ ค.ศ. 1971 (พ.ศ. 2514)  การน าราสนิม Phragmidium 
violaceum จากประเทศเยอรมนี เข้าไปใช้ควบคุมต้นหนามไข่ปู (blackberries, Rubus constrictus และ           
R. ulmifolius, Rosaceae) ในประเทศชลิ ีเมื่อ ค.ศ. 1973 (พ.ศ. 2516)  และ การน าราเขม่าด า Cercosporella 
ageratinae จากจาเมกา (Jamaica) เพื่อควบคุมต้น Hamakua pamakani หรอื mistflower (Ageratina riparia, 
Asteraceae) ในฮาวาย เมื่อ ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) (Nakao & Funasaki, 1976; Trujillo et al., 1988)  และ 
ในแอฟริกาใต้จากจาเมกาผ่านฮาวายเมื่อ ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2432) ชื่อวิทยาศาสตร์ของราเขม่าด า  
Cercosporella ageratinae ในปัจจุบันคือ Entyloma ageratinae หรือ Entyloma compositarum (Barreto & 
Evans, 1988; Trujillo et al., 1988) 
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Van Driesche & Bellows (1996) กล่าวว่าการใช้สิ่งมชีีวติในการควบคุมโรคพืชโดยชวีวธิ ีส่วน
ใหญ่จะเน้นไปทีก่ารอนุรกัษ์ (conservation) และ การขยายเพิม่พนู (augmentation) ในสภาพแวดลอ้ม มากกว่า
การน าเขา้มาใช้ (importation) เป็นการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ ที่มกีารด าเนินการอย่างกว้างขวาง ใน
การควบคุมแมลงศตัรูพชืและวชัพชื ซึ่งรายละเอยีดของการด าเนินการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบต่าง ๆ จะ
พบไดใ้น Cook & Baker (1983) และ Campbell (1989) 

 
10.2 การควบคมุโดยการใช้เช้ือโรคพืชแบบคลาสสิก 
 

Hajek (2004) กล่าวว่าจุลนิทรยีใ์นกลุ่มใหญ่ ๆ เช่น ไวรสั แบคทเีรยี เชื้อรา จุลนิทรยีเ์ซลล์เดยีว  
(protists) และใส้เดอืนฝอย ต่างก็มชีนิดต่าง ๆ ที่เป็นเชื้อโรคพชื แต่กลุ่มจุลนิทรยี์ที่มกีารเลอืกมาใช้ในการ
ควบคุมวชัพชืมากทีสุ่ดคอืเชือ้รา โดยเน้นการใชป้ระโยชน์โดยการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิซึง่ไดร้บั
ความส าเรจ็ โดยอา้งองิมาจาก Charudattan (2001) คอื  

 
1) การใชร้าสนิม (rust) Puccinia chondrillina จากอติาล ีเขา้ไปควบคุมตน้โครงกระดกู      

skeleton weed (Chondrilla juncea) ในออสเตรเลยี และในสหรฐัอเมรกิาแผ่นดนิใหญ่ 
2) การใชร้าสนิม (rust) Puccinia carduorum จากตุรกแีละอติาล ีเขา้ไปควบคุมตน้            

nodding (musk) thistle (Carduus nutans) ในสหรฐัอเมรกิาแผ่นดนิใหญ่ 
3) การใชร้าสนิม (rust) Phragmidium violaceum จากยโุรป เขา้ไปควบคุมตน้หนามไขป่ ู

blackberry (Rubus spp.) ในประเทศชลิ ีออสเตรเลยี และนิวซแีลนด์ 
4) การใชร้าสนิมท าปม (gall rust) Uromyclardium tepperanum จากออสเตรเลยี                   

เขา้ไปควบคุมต้น Acacia saligna ในแอฟรกิาใต ้ 
5) การใชร้าเขม่าด า (smut) Entyloma (Cercosporella) ageratinae จากจาเมกา                      

ในแถบทะเลแครบิเบยีน เขา้ไปควบคุมตน้ Hamakua pamakani (Ageratina riparia)            
ในฮาวาย 
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ในภาพรวม Freeman et al. (1977) กล่าวว่านักโรคพชืวทิยาได้พฒันาแนวทางของการควบคุม
วชัพชืโดยชวีวธิไีว ้2 ทาง คอื 

 
1. การใช้เชื้อโรคในท้องถิ่น (endemic pathogens) ในรูปแบบของ “สารก าจดัวัชพืชชีวภาพ”

(biological herbicides) และ 
2. การค้นหา (search) และการน าเชื้อโรคต่างถิ่น (exotic pathogens) เข้ามาใช้ ซึ่งเป็นการ

ควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ (Classical biological control) เช่นเดยีวกนักบัการใชแ้มลง โดย
นกักฏีวทิยาทีไ่ดร้บัความส าเรจ็ในการควบคุม 

 
ในการใชเ้ชือ้โรคในทอ้งถิน่ โครงการทีก่้าวหน้าไปมากคอื การพฒันาการใชเ้ชือ้รา Colletotrichum 

gleosporiodes ในรฐัอาร์คันซอ (Arkansas) เพื่อการควบคุมต้นโสน northern joint vetch (Aeschynomene 
virginica, Fabaceae)  ในรูปของผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นในนาข้าวทางอากาศ  การใช้เชื้อรา Phytophthora 
citrophthora เพื่อควบคุม strangler vine (Morrenia odorata, Asclepiadaceae) ในสวนสม้ในฟลอรดิา และ การ
วิจัยการใช้เชื้อรา Cercospora rodmanii เพื่อควบคุมผักตบชวา (Eichhornia crassipes) ส่วนในโครงการ       
การใชเ้ชือ้โรคต่างถิน่ CSIRO Laboratory ใน Montpellier น าเชือ้รา Puccinia chondrillina จากยุโรปทางตอน
ใต้ของประเทศฝรัง่เศส เข้าไปทดสอบเพื่อใช้ควบคุมต้นโครงกระดูก (skeleton weed, Chondrilla juncea, 
Asteraceae) ในออสเตรเลยี  

 
van den Bosch et al. (1982) กล่าวว่าว่าการใชเ้ชือ้โรคในทอ้งถิน่ทัง้ 3 โครงการทีก่ล่าวมานัน้ ถอื

ว่าเป็นการใชเ้ชือ้โรคพชืควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบขยายเพิม่พนู (Augmentative biological control) ส่วนการ
ใชเ้ชือ้โรคพชืต่างถิน่ทีต่อ้งมกีารน าเขา้มาจากต่างประเทศ (introduction) ถอืไดว้่าเป็นการใชเ้ชือ้โรคพชืควบคุม
วชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ (Classical biological control) เช่นเดยีวกนักบัการควบคุมแมลงศตัรพูชืโดยชวีวธิ ี
เช่น การน าราสนิม Puccinia chondrillina จากประเทศอติาลเีขา้ไปใชค้วบคุมต้นโครงกระดูก (skeleton weed) 
Chondrilla juncea, Asteraceae) ในออสเตรเลยี เมื่อ ค.ศ. 1971 (พ.ศ. 2514)  การน าราสนิม Phragmidium 
violaceum จากประเทศเยอรมนี เข้าไปใช้ควบคุมต้นหนามไข่ปู (blackberries, Rubus constrictus และ           
R. ulmifolius, Rosaceae) ในประเทศชลิ ีเมื่อ ค.ศ. 1973 (พ.ศ. 2516)  และ การน าราเขม่าด า Cercosporella 
ageratinae จากจาเมกา (Jamaica) เพื่อควบคุมต้น Hamakua pamakani หรอื mistflower (Ageratina riparia, 
Asteraceae) ในฮาวาย เมื่อ ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) (Nakao & Funasaki, 1976; Trujillo et al., 1988)  และ 
ในแอฟริกาใต้จากจาเมกาผ่านฮาวายเมื่อ ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2432) ชื่อวิทยาศาสตร์ของราเขม่าด า  
Cercosporella ageratinae ในปัจจุบันคือ Entyloma ageratinae หรือ Entyloma compositarum (Barreto & 
Evans, 1988; Trujillo et al., 1988) 
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Van Driesche & Bellows (1996) กล่าวว่าการใช้สิ่งมชีีวติในการควบคุมโรคพืชโดยชวีวธิ ีส่วน
ใหญ่จะเน้นไปทีก่ารอนุรกัษ์ (conservation) และ การขยายเพิม่พนู (augmentation) ในสภาพแวดลอ้ม มากกว่า
การน าเขา้มาใช้ (importation) เป็นการควบคุมโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิ ที่มกีารด าเนินการอย่างกว้างขวาง ใน
การควบคุมแมลงศตัรูพชืและวชัพชื ซึ่งรายละเอยีดของการด าเนินการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบต่าง ๆ จะ
พบไดใ้น Cook & Baker (1983) และ Campbell (1989) 

 
10.2 การควบคมุโดยการใช้เช้ือโรคพืชแบบคลาสสิก 
 

Hajek (2004) กล่าวว่าจุลนิทรยีใ์นกลุ่มใหญ่ ๆ เช่น ไวรสั แบคทเีรยี เชื้อรา จุลนิทรยีเ์ซลล์เดยีว  
(protists) และใส้เดอืนฝอย ต่างก็มชีนิดต่าง ๆ ที่เป็นเชื้อโรคพชื แต่กลุ่มจุลนิทรยี์ที่มกีารเลอืกมาใช้ในการ
ควบคุมวชัพชืมากทีสุ่ดคอืเชือ้รา โดยเน้นการใชป้ระโยชน์โดยการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบคลาสสกิซึง่ไดร้บั
ความส าเรจ็ โดยอา้งองิมาจาก Charudattan (2001) คอื  

 
1) การใชร้าสนิม (rust) Puccinia chondrillina จากอติาล ีเขา้ไปควบคุมตน้โครงกระดกู      

skeleton weed (Chondrilla juncea) ในออสเตรเลยี และในสหรฐัอเมรกิาแผ่นดนิใหญ่ 
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ในแถบทะเลแครบิเบยีน เขา้ไปควบคุมตน้ Hamakua pamakani (Ageratina riparia)            
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10.3 การควบคมุโดยการใช้เช้ือโรคพืชแบบเพาะเช้ือ   
 

ในการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบเพาะเชือ้ (Inoculative biological control) จะใชก้บัเชือ้โรคพชื
พืน้เมอืงหรอืทีป่รบัตวัตามธรรมชาตดิแีลว้ ทีม่ปีระสทิธภิาพแต่ไมส่ามารถเพาะเลีย้งเพิม่ปรมิาณไดง้่าย โดยการ
เพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณสายพันธุ์เท่าที่จะท าได้ แล้วน าไปฉีดพ่นให้เป็นการเพาะเชื้อในธรรมชาติ เพื่อการ
ขยายพนัธุต่์อไป ซึง่ไมค่่อยจะไดผ้ลเท่าใดนกั 

 
10.4 การควบคมุโดยการใช้เช้ือโรคพืชแบบท่วมท้น 
 

ส่วนการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีบบการปลดปล่อยแบบท่วมท้น (Inundative biological control) 
เป็นการใช้ผลติภณัฑ์ที่พฒันาขึ้นมา เหมอืนกับการใช้สารเคมกี าจดัวชัพืช (chemical herbicide) และเรยีก
ผลติภณัฑเ์หล่านัน้เป็น “สารก าจดัวชัพชืชวีภาพ” (bioherbicide) กบัการทีส่ารชวีภาพเหล่านัน้จะไดม้าจากเชือ้
รา ในบ่อยครัง้จงึมกีารเรยีกเป็น “สารเชือ้ราก าจดัวชัพชื”  (mycoherbicide) ซึง่มตีวัอยา่งของเชือ้โรคพชื ทีม่กีาร
ขึน้ทะเบยีนและขยายการผลติในเชงิพาณชิย ์ในประเทศต่าง ๆ โดยอา้งองิมาจาก Charudattan (2001) เช่น  

 
         1. แบคทเีรยี Xanthomonas campestris pv. poae (Camperico) ใชค้วบคุมหญา้ annual 

blue grass (Poa annua) ในสนามกอลฟ์ ในประเทศญี่ปุ่ น 
         2. เชือ้รา Chondrostereum  purpureum (BioChon) ใชค้วบคุมต้นไมใ้บกวา้งในสวนป่า

ปลกูตน้ไม ้ในสหรฐัอเมรกิา 
         3. เชือ้รา Colletotrichum gleosporiodes (Biomal) ใชค้วบคุมตน้ mallows (Malva spp.) 

ในพชืต่าง ๆ ในสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา 
         4. เชือ้รา Colletotrichum gleosporiodes (Hakatak) ใชค้วบคุมตน้ silky needlebush  

(Hakea sericea) ในพืน้ทีต่ามธรรมชาต ิในแอฟรกิาใต ้
         5. เชือ้รา Colletotrichum gleosporiodes f.sp. aeschynomene (Collego) ใชค้วบคุมตน้ 

โสนขน northern jointvetch (Aeschynomene virginica) ในขา้วและถัว่เหลอืง           
ในสหรฐัอเมรกิา 

         6. เชือ้รา Cylindrobasidium laeve (Stumpout) ใชค้วบคุมตน้กระถนิด า acacia       
(Acacia spp.) ในสวนป่าปลูกตน้ไม ้ในแอฟรกิาใต ้ 

         7. กลุ่ม Chromista (Protists) (Oomycetes) Phytophthora palmivora (DeVine) ใช้
ควบคุมตน้ strangle vine (Morrenia adorata) ในสวนสม้ ในฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา 
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สรุป (Conclusion) 
 

ในปัจจุบนัได้มกีารพฒันาเชื้อโรคพชืบางชนิด ส าหรบัการควบคุมวชัพชืเป็นการค้าคลา้ยสารเคมี
ก าจดัวชัพืช ในรูปแบบของ “สารก าจดัวชัพืชชีวภาพ” (biological herbicide) (Copping, 2009) เช่น เชื้อรา 
Colletotrichum gloeosporoides f. sp. aeschynomene เพื่อควบคุมต้นโสนขน Aeschynomene virginica ใน
ขา้วและถัว่เหลอืง มชีื่อทางการคา้คอื Collego หรอื เชือ้รา Colletotrichum gloeosporoides f. sp. malvae เพื่อ
ควบคุมวัชพืชในวงศ์ Malvaceae ในพืชต่าง ๆ และทุ่งหญ้า มีชื่อทางการค้าคือ Mallet WP หรือ เชื้อรา 
Cylindrobasidium laeve เพื่อควบคุมต้นกระถนิด า (black wattle) (Acacia mearnsil และ Acacia pycnantha) 
ในแอฟรกิาใต้ ในทุ่งเลี้ยงสตัว์ มชีื่อทางการค้าคือ Stumpout หรอื แม้แต่เชื้อรา Entyloma ageratinae เพื่อ
ควบคุมต้น Hamakua pamakani หรอื mistflower (Ageratina riparia) ในพื้นที่ที่เป็นป่าและทุ่งหญ้าเลี้ยงสตัว์ 
ในฮาวายและนิวซแีลนด ์ 
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บทที่ 11 
กำรควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีโดยสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 

(Biological Control of Weeds with Other Organisms) 
 

ในการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีโดยสิ่งมชีีวิตชนิดอื่นนอกจากแมลง Huffaker (1964) กล่าวว่า
สิง่มชีวีติอะไรกต็าม ทีส่ามารถจ ากดัการเจรญิเตบิโตหรอืการสบืพนัธุข์องพชื อาจน ามาใชใ้นการควบคุมวชัพชื
โดยชวีวธิไีด้ ไม่ว่าจะเป็นสตัวท์ัง้ที่อยู่สูงกว่าหรอืต ่ากว่าแมลงทางอนุกรมวธิาน เช่น ไรแมงมุม (spider mite) 
(Tetranychus desertorum (=  T.  opuntiae) , Acarina:  Tetranychidae)  จาก เทกซัส  ในการควบคุมต้น
กระบองเพชรใบเสมา Opuntia stricta  และ O. inermis ในออสเตรเลยี การใชจุ้ลนิทรยีเ์ช่นแบคทเีรยี และ เชือ้
รา ตลอดจนการใช้สตัว์ที่มกีระดูกสนัหลงั เช่น แกะ แพะ และ ห่าน และการใช้ปลาคาร์ป (Cyprinus carpio, 
Cyprinidae) ในการควบคุมวชัพชืน ้า (Sweetman, 1936) การใช้ตวัท าการควบคุมโดยชวีวธิชีนิดต่าง ๆ เช่น 
ปลากินพืช  (herbivorous fish)  เ ช่นปลา เฉา  (white amur)  (Ctenopharyngodon idella)  หอย  Marisa 
cornuarietis ยกเว้นในนาข้าว และหอย Pomacea australis) การใช้กุ้ง crayfish (Orconectes causeyi) และ
การใชต้วัแมนนาท ีหรอืพะยนูหางกลม (manatee, Trichechus manatus) ในกายอานาและในฟลอรดิา (Andres 
& Bennett, 1975) รวมถึงการใช้พืชกาฝาก (parasitic plants) ชนิดต่าง ๆ เช่น ต้นฝอยทอง (dodder)       
(Cuscuta spp.) อาจน ามาใชป้ระโยชน์ในการช่วยควบคุมวชัพชืได ้ 
 

         อน่ึง เราควรที่จะตระหนักกันด้วย ว่าการใช้สัตว์ต่าง ๆ เช่น ปลา และสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง 
(vertebrates) เช่น แกะ แพะ และ ห่าน ไม่สมควรที่จะถอืว่าเป็นการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีต่อย่างใดทัง้สิน้ 
เพราะสตัว์เหล่านัน้เป็นสตัว์ที่กินพชืเป็นอาหาร (herbivores) และสามารถกินวชัพชืหลายชนิดได้เท่านัน้เอง 
คล้ายกับเป็นการควบคุมโดยวิธีกล (mechanical control) มากกว่า และเท่าที่ผ่านมาไม่พบว่ามกีารใช้สตัว์
เหล่านี้อยา่งตัง้ใจ ใหเ้ป็นตวัท าการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีทีจ่ะมนียัส าคญั คุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร ์หรอื เป็นที่
ยอมรบัทางสงัคมของชุมชน แต่อยา่งใดทัง้สิน้  
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11.1 การควบคมุผกัตบชวาและวชัพืชน ้าโดยสตัวเ์ล้ียงลูกด้วยน ้านม 
 

ผกัตบชวามถีิน่ก าเนิดในลุ่มน ้าแอมะซอนในอเมรกิาใต ้เมื่อมกีารน าผกัตบชวาเขา้ไปแสดงในงาน 
World’s Industrial and Cotton Centennial Exposition ณ เมอืงนิวออรล์นีส ์รฐัลุยเชยีนา เมือ่ ค.ศ. 1884 และมี
การแจกต้นผกัตบชวาเป็นของขวญัใหผู้เ้ขา้ชมงาน ต่อมาระบาดไปทัว่แถบตะวนัออกเฉียงใต้ของสหรฐัอเมรกิา 
พบในฟลอรดิาเมื่อ ค.ศ. 1895 และในแคลฟิอรเ์นีย เมื่อ ค.ศ. 1904 เป็นปัญหาที่รุนแรงในทะเลสาบ หนองน ้า 
พืน้ทีชุ่่มน ้า แมน่ ้า ล าธาร คลองส่งน ้า และคลองระบายน ้า ฯลฯ ทีต่อ้งมกีารควบคุม  

 
เมื่อ ค.ศ. 1910 ในสหรฐัอเมรกิา สมาคมอาหารใหม่ (New Foods Society) เสนอแผนงานให้น า

ฮิปโปโปเตมสั Hippopotamus amphibius (Hippopotamidae) สตัว์เลี้ยงลูกด้วยน ้านมจากแอฟรกิา (ภาพที่ 
11.1) เขา้มาท าฟารม์เลีย้งฮปิโปโปเตมสั (hippo ranching) ในอเมรกิา เพื่อเป็นการผลติเนื้อสตัว ์ซึง่ขาดแคลน
อย่างรุนแรงอยู่ในขณะนัน้ เพื่อการบรโิภค และส่วนหนึ่งปลดปล่อยในแม่น ้าและพื้นทีห่นองน ้าทีเ่รยีกว่า “บายู” 
bayous ในลุยเซยีนา เพื่อช่วยควบคุมวชัพชืน ้าและผกัตบชวา โดยมกีารเสนอร่างกฎหมาย American Hippo 
Bill โดยวุฒสิมาชกิ Robert Broussand จากลุยเซยีนา ต่อคณะกรรมาธกิารเกษตร สภาผู้แทนราษฎรสหรฐัฯ 
พจิารณาถกเถยีงโต้แย้ง แต่ในที่สุดแพ้ในการลงคะแนเสยีงเพยีง 1 คะแนนเท่านัน้ (Miller, 2013; Mooallem, 
2013) 

 

 

ภาพท่ี 11.1 ฮปิโปโปเตมสั (Hippopotamus amphibius) 
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บทที่ 11 
กำรควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีโดยสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 

(Biological Control of Weeds with Other Organisms) 
 

ในการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีโดยสิ่งมชีีวิตชนิดอื่นนอกจากแมลง Huffaker (1964) กล่าวว่า
สิง่มชีวีติอะไรกต็าม ทีส่ามารถจ ากดัการเจรญิเตบิโตหรอืการสบืพนัธุข์องพชื อาจน ามาใชใ้นการควบคุมวชัพชื
โดยชวีวธิไีด้ ไม่ว่าจะเป็นสตัวท์ัง้ที่อยู่สูงกว่าหรอืต ่ากว่าแมลงทางอนุกรมวธิาน เช่น ไรแมงมุม (spider mite) 
(Tetranychus desertorum (=  T.  opuntiae) , Acarina:  Tetranychidae)  จาก เทกซัส  ในการควบคุมต้น
กระบองเพชรใบเสมา Opuntia stricta  และ O. inermis ในออสเตรเลยี การใชจุ้ลนิทรยีเ์ช่นแบคทเีรยี และ เชือ้
รา ตลอดจนการใช้สตัว์ที่มกีระดูกสนัหลงั เช่น แกะ แพะ และ ห่าน และการใช้ปลาคาร์ป (Cyprinus carpio, 
Cyprinidae) ในการควบคุมวชัพชืน ้า (Sweetman, 1936) การใช้ตวัท าการควบคุมโดยชวีวธิชีนิดต่าง ๆ เช่น 
ปลากินพืช  (herbivorous fish)  เ ช่ นปลา เฉา  (white amur)  (Ctenopharyngodon idella)  หอย  Marisa 
cornuarietis ยกเว้นในนาข้าว และหอย Pomacea australis) การใช้กุ้ง crayfish (Orconectes causeyi) และ
การใชต้วัแมนนาท ีหรอืพะยนูหางกลม (manatee, Trichechus manatus) ในกายอานาและในฟลอรดิา (Andres 
& Bennett, 1975) รวมถึงการใช้พืชกาฝาก (parasitic plants) ชนิดต่าง ๆ เช่น ต้นฝอยทอง (dodder)       
(Cuscuta spp.) อาจน ามาใชป้ระโยชน์ในการช่วยควบคุมวชัพชืได ้ 
 

         อนึ่ ง เราควรที่จะตระหนักกันด้วย ว่าการใช้สัตว์ต่าง ๆ เช่น ปลา และสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง 
(vertebrates) เช่น แกะ แพะ และ ห่าน ไม่สมควรที่จะถอืว่าเป็นการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิแีต่อย่างใดทัง้สิน้ 
เพราะสตัว์เหล่านัน้เป็นสตัว์ที่กินพชืเป็นอาหาร (herbivores) และสามารถกินวชัพชืหลายชนิดได้เท่านัน้เอง 
คล้ายกับเป็นการควบคุมโดยวิธีกล (mechanical control) มากกว่า และเท่าที่ผ่านมาไม่พบว่ามกีารใช้สตัว์
เหล่านี้อยา่งตัง้ใจ ใหเ้ป็นตวัท าการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิ ีทีจ่ะมนียัส าคญั คุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร ์หรอื เป็นที่
ยอมรบัทางสงัคมของชุมชน แต่อยา่งใดทัง้สิน้  
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11.1 การควบคมุผกัตบชวาและวชัพืชน ้าโดยสตัวเ์ล้ียงลูกด้วยน ้านม 
 

ผกัตบชวามถีิน่ก าเนิดในลุ่มน ้าแอมะซอนในอเมรกิาใต ้เมื่อมกีารน าผกัตบชวาเขา้ไปแสดงในงาน 
World’s Industrial and Cotton Centennial Exposition ณ เมอืงนิวออรล์นีส ์รฐัลุยเชยีนา เมือ่ ค.ศ. 1884 และมี
การแจกต้นผกัตบชวาเป็นของขวญัใหผู้เ้ขา้ชมงาน ต่อมาระบาดไปทัว่แถบตะวนัออกเฉียงใต้ของสหรฐัอเมรกิา 
พบในฟลอรดิาเมื่อ ค.ศ. 1895 และในแคลฟิอรเ์นีย เมื่อ ค.ศ. 1904 เป็นปัญหาที่รุนแรงในทะเลสาบ หนองน ้า 
พืน้ทีชุ่่มน ้า แมน่ ้า ล าธาร คลองส่งน ้า และคลองระบายน ้า ฯลฯ ทีต่อ้งมกีารควบคุม  

 
เมื่อ ค.ศ. 1910 ในสหรฐัอเมรกิา สมาคมอาหารใหม่ (New Foods Society) เสนอแผนงานให้น า

ฮิปโปโปเตมสั Hippopotamus amphibius (Hippopotamidae) สตัว์เลี้ยงลูกด้วยน ้านมจากแอฟรกิา (ภาพที่ 
11.1) เขา้มาท าฟารม์เลีย้งฮปิโปโปเตมสั (hippo ranching) ในอเมรกิา เพื่อเป็นการผลติเนื้อสตัว ์ซึง่ขาดแคลน
อย่างรุนแรงอยู่ในขณะนัน้ เพื่อการบรโิภค และส่วนหนึ่งปลดปล่อยในแม่น ้าและพื้นทีห่นองน ้าทีเ่รยีกว่า “บายู” 
bayous ในลุยเซยีนา เพื่อช่วยควบคุมวชัพชืน ้าและผกัตบชวา โดยมกีารเสนอร่างกฎหมาย American Hippo 
Bill โดยวุฒสิมาชกิ Robert Broussand จากลุยเซยีนา ต่อคณะกรรมาธกิารเกษตร สภาผู้แทนราษฎรสหรฐัฯ 
พจิารณาถกเถยีงโต้แย้ง แต่ในที่สุดแพ้ในการลงคะแนเสยีงเพยีง 1 คะแนนเท่านัน้ (Miller, 2013; Mooallem, 
2013) 

 

 

ภาพท่ี 11.1 ฮปิโปโปเตมสั (Hippopotamus amphibius) 
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นอกจากนัน้ มรีายงานโดย Allsopp (1960), Andres & Bennett (1975), Schuytema (1977) และ 
Etheridge et al. (1985) ว่าในกายอานา (Guyana) มกีารใช้พะยูนแมนนาท ี(manatee) หรอืพะยูนหางกลม 
หรอืววัทะเล (sea cow) (Trichechus manatus) ควบคุมวชัพชืน ้าในแหล่งน ้า ล าคลองและคลองส่งน ้า ไดผ้ลเป็น
อยา่งดมีาตัง้แต่ ค.ศ. 1885 จนถงึปัจจบุนั   
 

แมนนาทเีป็นสตัวท์ะเลเลีย้งลกูดว้ยน ้านมขนาดใหญ่ จดัอยูใ่นอนัดบัพะยนู (Order Sirenia) ในวงศ์ 
Trichechidae ใกล้เคียงกับพะยูน หรอื หมูน ้า หรอื ดุหยง (Dugong dugon) ซี่งอยู่ในวงศ์ Dugongidae ใน
ปัจจุบนั มแีมนนาทีเพียง 3 ชนิดคือ แมนนาทีแอฟรกิา หรอื หมูน ้าแอฟรกิา (African manatee หรอื West 
African manatee) (Trichechus senegalensis) อยู่ในแถบชายฝัง่มหาสมุทรแอตแลนตกิดา้นตะวนัตกของทวปี
แอฟริกา แมนนาทีอเมริกาใต้  หรือ หมูน ้ าอเมริกาใต้ (Southern American manatee หรือ Amazonian 
manatee) (T. inunguis) และ แมนนาทแีครบิเบยีน หรอื หมูน ้าแครบิเบยีน (Caribbean manatee หรอื West 
Indian manatee หรือ North American manatee) (T. manatus manatus) ส่วนแมนนาทีฟลอริดา (Florida 
manatee)  ถอืว่าเป็นชนิดยอ่ย (subspecies) (T. manatus latirostris) ซึง่สญูพนัธุไ์ปแลว้ ในปัจจบุนัแมนนาททีี่
พบในฟลอรดิาถอืว่าเป็น T. manatus (ภาพที ่11.2) แมนนาทฟีลอรดิามลี าตวัยาวถงึ 4.5 เมตร หรอืมากกว่านัน้ 
และอยู่ได้ทัง้ในน ้าจดืและน ้าเค็ม ในอดตีแมนนาทฟีลอรดิาเคยถูกล่าเพื่อเอาน ้ามนัและหนัง แต่ปัจจุบนัได้รบั
ความคุม้ครองทางกฎหมาย เป็นหน่ึงในกลุ่มสตัวช์นิดทีเ่สีย่งต่อการสญูพนัธุ ์(endangered species)  

 

 

ภาพท่ี 11.2 พะยนูแมนนาท ีหรอื พะยนูหางกลม หรอื ววัทะเล (Trichechus manatus) 
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มกีารทดสอบการใช้แมนนาทีฟลอรดิา (T. manatus) ซึ่งตวัที่โตเต็มที่ จะมนี ้าหนักตวัมากกว่า 
1,000 กิโลกรมั และสามารถอยู่ได้ทัง้ในน ้าจดืที่ห่างจากน ้าเคม็ถึง 300 กิโลเมตร และในน ้าเค็ม แมนนาทจีะ
สามารถกนิวชัพชืน ้าได้ 5-11% ของน ้าหนักตวัต่อวนั และอตัราการใช้ในการควบคุมวชัพชืน ้าคอื 18 ตวัต่อ 1 
เฮกตาร์ ในการควบคุมสาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticellata) จอก (Pistia stratiotes) และ หญ้าเฟือย 
(wild celery) (Vallisneria americana) ในแหล่งน ้ าต่าง ๆ แต่ไม่ได้ผลดีนักในทางปฏิบัติ (Etheridge et al., 
1985) เพราะถงึแมว้่าแมนนาทจีะกนิวชัพชืน ้าได้ทุกชนิด แต่ผกัตบชวาไม่เป็นพชืน ้าตวัเลอืกชนิดแรกที่จะกนิ 
และแมนนาทอีอกลูกได้เพยีง 1 ตวั ทุก 2-3 ปี และมอีายุ 50-60 ปี ไม่พบว่ามศีตัรูธรรมชาต ิกบัต้องอยู่ในเขต
น ้าอุ่นตลอดปี จงึตอ้งลม้เลกิโครงการไปโดยปรยิาย 
 

อนึ่ ง ทัง้ฮิปโปโปเตมัสและแมนนาทีทุกชนิด มีสถานภาพเป็นสัตว์สงวนที่ใกล้จะสูญพันธุ์  
(endangered species) ในบญัชรีายชื่อแนบท้าย อยู่ในกลุ่มที1่ ซึง่เป็นรายชื่อของสตัวแ์ละพชืทีใ่กล้จะสูญพนัธุ์
สูงทีสุ่ด ของ “อนุสญัญาว่าดว้ยการคา้ระหว่างประเทศซึง่ชนิดสตัวป่์าและพชืป่าทีใ่กลสู้ญพนัธุ ์(Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Convention - CITES)” ซึง่บางทเีรยีก
เป็น The Washington Convention ซึง่มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 และประเทศไทยไดใ้ห้
สตัยาบนั (ratification) เข้าเป็นประเทศภาค ี(contracting party) เมื่อวนัที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2526 และมผีล
บงัคบัใชส้ าหรบัประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่21 เมษายน พ.ศ. 2526 เป็นตน้มา 
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นอกจากนัน้ มรีายงานโดย Allsopp (1960), Andres & Bennett (1975), Schuytema (1977) และ 
Etheridge et al. (1985) ว่าในกายอานา (Guyana) มกีารใช้พะยูนแมนนาท ี(manatee) หรอืพะยูนหางกลม 
หรอืววัทะเล (sea cow) (Trichechus manatus) ควบคุมวชัพชืน ้าในแหล่งน ้า ล าคลองและคลองส่งน ้า ไดผ้ลเป็น
อยา่งดมีาตัง้แต่ ค.ศ. 1885 จนถงึปัจจบุนั   
 

แมนนาทเีป็นสตัวท์ะเลเลีย้งลกูดว้ยน ้านมขนาดใหญ่ จดัอยูใ่นอนัดบัพะยนู (Order Sirenia) ในวงศ์ 
Trichechidae ใกล้เคียงกับพะยูน หรอื หมูน ้า หรอื ดุหยง (Dugong dugon) ซี่งอยู่ในวงศ์ Dugongidae ใน
ปัจจุบนั มแีมนนาทีเพียง 3 ชนิดคือ แมนนาทีแอฟรกิา หรอื หมูน ้าแอฟรกิา (African manatee หรอื West 
African manatee) (Trichechus senegalensis) อยู่ในแถบชายฝัง่มหาสมุทรแอตแลนตกิดา้นตะวนัตกของทวปี
แอฟริกา แมนนาทีอเมริกาใต้  หรือ หมูน ้ าอเมริกาใต้ (Southern American manatee หรือ Amazonian 
manatee) (T. inunguis) และ แมนนาทแีครบิเบยีน หรอื หมูน ้าแครบิเบยีน (Caribbean manatee หรอื West 
Indian manatee หรือ North American manatee) (T. manatus manatus) ส่วนแมนนาทีฟลอริดา (Florida 
manatee)  ถอืว่าเป็นชนิดยอ่ย (subspecies) (T. manatus latirostris) ซึง่สญูพนัธุไ์ปแลว้ ในปัจจบุนัแมนนาททีี่
พบในฟลอรดิาถอืว่าเป็น T. manatus (ภาพที ่11.2) แมนนาทฟีลอรดิามลี าตวัยาวถงึ 4.5 เมตร หรอืมากกว่านัน้ 
และอยู่ได้ทัง้ในน ้าจดืและน ้าเค็ม ในอดตีแมนนาทฟีลอรดิาเคยถูกล่าเพื่อเอาน ้ามนัและหนัง แต่ปัจจุบนัได้รบั
ความคุม้ครองทางกฎหมาย เป็นหน่ึงในกลุ่มสตัวช์นิดทีเ่สีย่งต่อการสญูพนัธุ ์(endangered species)  

 

 

ภาพท่ี 11.2 พะยนูแมนนาท ีหรอื พะยนูหางกลม หรอื ววัทะเล (Trichechus manatus) 
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มกีารทดสอบการใช้แมนนาทีฟลอรดิา (T. manatus) ซึ่งตวัที่โตเต็มที่ จะมนี ้าหนักตวัมากกว่า 
1,000 กิโลกรมั และสามารถอยู่ได้ทัง้ในน ้าจดืที่ห่างจากน ้าเคม็ถึง 300 กิโลเมตร และในน ้าเค็ม แมนนาทจีะ
สามารถกนิวชัพชืน ้าได้ 5-11% ของน ้าหนักตวัต่อวนั และอตัราการใช้ในการควบคุมวชัพชืน ้าคอื 18 ตวัต่อ 1 
เฮกตาร์ ในการควบคุมสาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticellata) จอก (Pistia stratiotes) และ หญ้าเฟือย 
(wild celery) (Vallisneria americana) ในแหล่งน ้ าต่าง ๆ แต่ไม่ได้ผลดีนักในทางปฏิบัติ (Etheridge et al., 
1985) เพราะถงึแมว้่าแมนนาทจีะกนิวชัพชืน ้าได้ทุกชนิด แต่ผกัตบชวาไม่เป็นพชืน ้าตวัเลอืกชนิดแรกที่จะกนิ 
และแมนนาทอีอกลูกได้เพยีง 1 ตวั ทุก 2-3 ปี และมอีายุ 50-60 ปี ไม่พบว่ามศีตัรูธรรมชาต ิกบัต้องอยู่ในเขต
น ้าอุ่นตลอดปี จงึตอ้งลม้เลกิโครงการไปโดยปรยิาย 
 

อนึ่ ง ทัง้ฮิปโปโปเตมัสและแมนนาทีทุกชนิด มีสถานภาพเป็นสัตว์สงวนที่ใกล้จะสูญพันธุ์  
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11. 2 การควบคมุวชัพืชน ้าโดยการใช้ปลากินพืช 
 

Sweetman (1936) กล่าวว่าในแหล่งน ้าขนาดประมาณ 150 เอเคอร ์(ประมาณ 380 ไร่) บนเกาะ
ซารด์เินีย (Sardinia) ของประทศอติาล ีทีเ่ป็นแหล่งเพาะพนัธุย์งุ มวีชัพชืน ้าขึน้อยูอ่ย่างหนาแน่น จนกระทัง่ปลา
กนิยุง (mosquito fish, Gambusia holbrooki, Poeciliidae) (= G. affinis) (ภาพที่ 11.3) ไม่สามารถที่จะแหวก
ว่ายไปมาเพื่อทีจ่ะกนิลูกน ้ายุงไดอ้ย่างสะดวก จงึมกีารน าปลาคารป์ ทีไ่ม่ระบุชนิดเขา้ไปปลดปล่อยในแหล่งน ้า
นัน้ ท าใหว้ชัพชืน ้าลดลงไปมาก จนกระทัง่ไมพ่บว่ามลีกูน ้ายุงอยูใ่นแหล่งน ้านัน้อกี แต่กล่าวกนัว่ามใิช่เพราะปลา
กินยุง แต่เพราะว่าเมื่อวชัพืชน ้าหมดไปแล้ว การเคลื่อนไหวของน ้าดีขึ้นมาก ท าให้ไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่
เพาะพนัธุข์องลกูน ้ายงุอกีต่อไป 
 

 

ภาพท่ี 11.3 ปลากนิยงุ (mosquito fish, Gambusia holbrooki) (= G. affinis) 
                                     ตวัผูแ้ละตวัเมยี 
 

อนึ่ง ขอ้มลูทีอ่าจไมค่่อยจะเป็นทีรู่จ้กักนัดนีกั ทีเ่กีย่วกบัปลากนิยงุในประเทศไทย ทีน่่าทีจ่ะกล่าวไว้
ดว้ย ว่ามกีารน าปลากนิยงุเขา้มาประเทศไทยจากประเทศซเีรยี เพื่อควบคุมลกูน ้ายงุตัง้แต่เมือ่ ค.ศ. 1929 (พ.ศ. 
2472) โดยสุภาพสตรลีูกครึง่องักฤษและพม่า ไม่ทราบชื่อในประเทศไทย โดยน าเขา้มาทัง้หมด 26 ตวั แต่รอด
ชวีติเพยีง 7 ตวั เมื่อเขา้มาถงึกรุงเทพ มอบใหเ้จา้กรมรกัษาสตัวน์ ้า หรอืกรมประมงในปัจจุบัน น าไปเพาะเลีย้ง
เพิม่เตมิและปลดปล่อยทัว่ประเทศ และ เอด็น่า บรเูนอร ์บลัคล์ยี ์(Ednah Bruner Bulkley) มชิชนันารอีเมรกินั 
ทีเ่ขา้มาท างานในประเทศสยามใน จ.เพชรบุร ีขอปลากนิยุงจากเจา้กรมรกัษาสตัวน์ ้าไปเลีย้งในสระน ้าในบา้นที ่
จ.ตรัง โดยต้องก าจัดปลาตีน (mudskipper, Periophthalmus modestus) ออกจากสระน ้ าก่อน และน าไป
ปลดปล่อยใหก้ าจดัลกูน ้ายงุใน จ.ตรงั (Stanton, 2003) 
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Pieterse (1977) กล่าวว่าการควบคุมวชัพชืน ้าในประเทศในเขตรอ้นมคีวามส าคญัมาก แต่จะมชีนิด
ของตวัควบคุมโดยชวีวธิน้ีอย ทีจ่ะน ามาใชไ้ดใ้นทางปฏบิตัไิด ้เช่น ปลาในวงศ์ปลาตะเพยีน  (Cyprinidae) และ 
แมลงที่น ามาใช้ในการควบคุมผกัตบชวา ด้วยเหตุนี้ การใช้การควบคุมโดยวธิกึล หรอื การใช้แรงงาน หรอื  
แมแ้ต่การใชส้ารเคมบีา้ง เป็นแนวทางบูรณาการในการบรหิารจดัการวชัพชื จะเป็นการเหมาะสมในการควบคุม
วชัพชืน ้าในประเทศในเขตรอ้น 
 

Julien (1992), Julien & Griffiths (1998) และ Bellows & Headrick (1999) รายงานว่าในการ
ควบคุมวชัพชืน ้า มกีารน าปลาในวงศป์ลาตะเพยีน Cyprinidae (ปลา carps) วงศป์ลาหมอส ีCichlidae (cichlids) 
และ วงศ์ปลากดัและปลากระดี่ Osphronemidae (gouramis หรอื gouramies) เข้าไปใช้ควบคุมวัชพืชน ้ าใน
ประเทศต่าง ๆ รวม 10 ชนิด ประกอบดว้ย 

 
        1. วงศป์ลาตะเพยีน Cyprinidae คอื  
            - ปลาซ่ง หรอื ซ่งฮือ้ หรอื ปลาหวัโต (Hypophthalmichtys nobilis) (bighead carp) 
            - ปลาตะเพยีน หรอื ปลาตะเพยีนขาว หรอื ปลาตะเพยีนเงนิ (Barbonymus gonionotus) 

                         (= Puntius javanicus) (Java barb, silver barb, white barb, common barb)  
            - ปลาเฉา หรอื เฉาฮือ้ หรอื ปลากนิหญา้ (Ctenopharyngodon idella) (grass carp,  
              Chinese grass carp, white amur)  
             - ปลาลิน่ หรอื ลิน่ฮือ้ หรอื ปลาเกลด็เงนิ (Hypophthalmichtys  molitrix) (silver carp)  
         2. วงศป์ลาหมอ Cichlidae คอื  
             - ปลาหมอเทศขา้งลาย (Oreochromis aureus) (blue tilapia, Israeli tilapia) 
             - ปลาหมอเทศรบียาว (O. macrochir) (=Tilapia macrochir) (longfin tilapia, greenhead 
               tilapia หรอื 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. วงศป์ลากระดีแ่ละปลากดั Osphronemidae คอื 
             - ปลาแรด (Osphronemus goramy) (giant gourami) 
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ปลาเหล่านี้ทุกชนิดเป็นปลาน ้าจดืที่เป็นปลาอาหารและแหล่งของอาหารโปรตนี ทุกชนิดเป็นปลา
กนิพชื (herbivorous fish) กนิวชัพชืใต้น ้า (submersed weed) เช่น สาหร่ายไฟ (Chara sp.) สาหร่ายพุงชะโด 
(Ceratophyllum demersum)  สาหร่ายข้าว เหนียว  (Utricularia aurea)  สาหร่ายหางกระรอก  (Hydrilla 
verticellata)  และวชัพชืลอยน ้า (free-floating weed) ขนาดเลก็ เช่น แหนแดง (Azolla pinnata) และ แหนเป็ด 
(Lemna perpusila) เป็นต้น ในบรรดาปลาทัง้ 10 ชนิดนี้ มกีารน าปลาเฉา หรอื ปลาเฉาฮื้อ หรอื ปลากนิหญ้า 
(Ctenopharyngodon idella) (ภาพที ่11.4) มาใชเ้ป็นตวัควบคุมวชัพชืน ้ามากทีสุ่ด และใชเ้ป็นอาหารพร้อมกนั
ไปดว้ย  
 

 
 

ภาพท่ี 11.4 ปลาเฉา (Chinese grass carp, Ctenopharyngodon idella) 

ปลาเฉาเป็นปลากนิพชืพื้นเมอืงแถบแม่น ้าอามูร ์(Amur river) ดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของทวปี
เอเชยี ในเขตแดนระหว่างไซบเีรยี ประเทศรสัเซยีและประเทศจนี มเีขตแพรก่ระจายลงไปทางใต้ของประเทศจนี 
จนถงึลุ่มแม่น ้า Xi River system หรอื Pearl River ในมณฑลกวางตุ้ง จนถงึชายแดนตอนเหนือของเวยีดนาม 
ปลาเฉาจะวางไข่ตามธรรมชาตเิฉพาะในแม่น ้าที่ยาวและไหลเรว็ที่มรีะดบัน ้าขึ้นลงที่แตกต่างกนัไป แต่จะไม่
สามารถสบืพนัธุ์ได้ในบงึน ้า ทะเลสาบ หรอื อ่างเก็บน ้า ปลาเฉาในระยะตวัอ่อน (juvenile stage) จะกนิแพลง
ตอน และเปลีย่นไปกนิเฉพาะพชืเท่านัน้เมือ่ขนาดโตขึน้ตัง้แต่ประมาณ 15 ซม. ขึน้ไป โดยกนิพวกสาหรา่ย แลว้
เปลีย่นไปกนิพชืใตน้ ้าชนิดต่าง ๆ เมือ่อุณหภมูนิ ้าสงูกว่า 20°C ปลาเฉาจะกนิพชืโดยตลอด มกีารน าปลาเฉาเขา้
ไปในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 50 ประเทศทัว่โลกเพื่อวตัถุประสงคต่์าง ๆ และเพื่อเป็นอาหารในหลายประเทศใน
เอเชยีและยโุรปตะวนัออก 
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11.2.1 การใช้ปลาเฉาควบคมุวชัพืชน ้าในสหรฐัอเมริกา 

 

ในสหรฐัอเมรกิามกีารใช้ปลาเฉาเพื่อควบคุมวชัพชืน ้าในเกือบทุกรฐั มกีารน าปลาเฉาเข้าไปใน
สหรัฐฯ เป็นครัง้แรกโดย U.S. Fish and Wildlife Service เมื่อ ค.ศ.1963 ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น ้ า 
(aquaculture facility) โดยจากมาเลเซยีเขา้ไปที่เมอืง Stuttgart รฐัอารค์นัซอ (Arkansas) และ จากไต้หวนัเข้า
ไปที่มหาวิทยาลัย Auburn University เมือง Auburn รฐัแอละแบมา (Alabama) เพื่อการทดลองใช้เป็นตัว
ควบคุมโดยชวีวธิ ีควบคุมสาหรา่ยหางกระรอก และพชืน ้าอื่น ๆ และน าเขา้ไปในรฐัฟลอรดิาเมือ่ ค.ศ.1970   
 

ภายใต้สภาพทีเ่หมาะสม ปลาเฉาจะสามารถกนิพชืไดม้ากกว่าน ้าหนักตวัหลายเท่าในแต่ละวนั ถ้า
มอีาหารมากปลาเฉาจะเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ มขีนาดใหญ่ หนกั 9.0 - 11.0 กโิลกรมั และบางตวัอาจหนักถงึ 
18.0 กิโลกรัม  และมีอายุ ได้นานถึง  10 ปี  และมีบันทึกของ Florida Fish and Wildlife Conservation 
Commission ว่ามปีลาเฉา triploid ทีเ่ป็นหมนัที่จบัได้มขีนาดใหญ่ มอีายุถงึ 15 ปี ล าตวัยาว 1.42 ม. และหนัก
ถงึ 34 กโิลกรมั 
 

Biss (2018) แห่ง University of Florida, Gainesville รายงานว่า ปลาเฉาเป็นปลาชนิดพนัธุต่์างถิน่
ในสหรฐัฯ การน าปลาเฉาไปใชม้กีารควบคุมไมเ่หมอืนกนัในแต่ละรฐั และตอ้งมกีารขออนุญาตในการทีจ่ะน าปลา
เฉาไปใชป้ระโยชน์ เพราะอาจมผีลกระทบต่อชนิดพนัธุพ์ืน้เมอืง โดยทัว่ไปการควบคุมวชัพชืน ้าโดยการใช้ปลา
เฉา triploid ซึง่เป็นปลาทีเ่ป็นหมนัในพืน้ทีท่ีม่วีชัพชืน ้ามาก จะมคีวามคุม้ค่าทางเศรษฐกจิ หากน าไปใชร้่วมกบั
การใช้สารก าจดัวชัพชื โดยจะต้องใช้สารก าจดัวชัพชืควบคุมวชัพชืเหล่านัน้ก่อน เพื่อลดชวีมวลของวชัพชืใน
เบื้องต้น ต่อจากนัน้ถงึจะปล่อยปลาลงในแหล่งน ้า ให้ควบคุมการเจรญิเตบิโตใหม่ (regrowth) ของวชัพชื และ
เพื่อใหเ้ป็นการช่วยยดืช่วงเวลาทีจ่ าเป็นจะต้องใชส้ารก าจดัวชัพชืในแต่ละครัง้ใหน้านขึน้ออกไปอกี ซึง่ในการนี้ 
อาจใชเ้วลาถงึ 5 ปี หรอืมากกว่านัน้ ขึน้อยูก่บัสถานภาพของแต่ละพืน้ที ่เพราะปัจจยัหนึ่งในการควบคุมในระยะ
ยาวคอืการอยู่รอดของปลาที่ได้ปล่อยลงไป เพราะปลาก็ยงัมศีตัรูธรรมชาติที่เป็นตวัล่าเหยื่อ (predator) เช่น 
นาก นก ฯลฯ ทีจ่ะกนิปลาขนาดเลก็ได ้และปลาทีจ่ะปล่อยลงในแหล่งน ้า ควรมขีนาดล าตวัอย่างต ่าทีสุ่ด 30 ซม. 
เพื่อป้องกนัการลงท าลายโดยตวัล่าเหยือ่ และใหส้ามารถควบคุมวชัพชืได ้ทัง้นี้ ปลาเฉาจะใชเ้วลาตัง้แต่ 6 เดอืน 
ถงึ 1 ปี ที่จะลดปัญหาจากวชัพชืน ้า และจะให้ผลในการควบคุมได้นานถึง 5 ปี โดยที่ไม่ต้องมกีารปล่อยปลา
เพิม่เตมิอกี ดงันัน้ แผนการบรหิารจดัการต้องเป็นแผนระยะยาวและไม่เฉพาะเจาะจงมากนัก เพราะหากปล่อย
ปลาในจ านวนทีไ่ม่เหมาะสม ปลาอาจท าลายวชัพชืน ้าชนิดทีเ่ราตอ้งการเกบ็รกัษาไวใ้นแหล่งน ้านัน้ และถ้าหาก
ปลากนิวชัพชืน ้าเกอืบหมด แหล่งน ้าทีป่ราศจากวชัพชืน ้านัน้ อาจท าใหม้พีชืน ้าชนิดอื่นเขา้มาเจรญิเตบิโตแทน 
ตามขบวนการสบืเนื่องทางนิเวศวทิยา (ecological succession) ไดเ้ช่นกนั 
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ปลาเหล่านี้ทุกชนิดเป็นปลาน ้าจดืที่เป็นปลาอาหารและแหล่งของอาหารโปรตนี ทุกชนิดเป็นปลา
กนิพชื (herbivorous fish) กนิวชัพชืใต้น ้า (submersed weed) เช่น สาหร่ายไฟ (Chara sp.) สาหร่ายพุงชะโด 
(Ceratophyllum demersum)  สาหร่ายข้าว เหนียว  (Utricularia aurea)  สาหร่ายหางกระรอก  (Hydrilla 
verticellata)  และวชัพชืลอยน ้า (free-floating weed) ขนาดเลก็ เช่น แหนแดง (Azolla pinnata) และ แหนเป็ด 
(Lemna perpusila) เป็นต้น ในบรรดาปลาทัง้ 10 ชนิดนี้ มกีารน าปลาเฉา หรอื ปลาเฉาฮื้อ หรอื ปลากนิหญ้า 
(Ctenopharyngodon idella) (ภาพที ่11.4) มาใชเ้ป็นตวัควบคุมวชัพชืน ้ามากทีสุ่ด และใชเ้ป็นอาหารพร้อมกนั
ไปดว้ย  
 

 
 

ภาพท่ี 11.4 ปลาเฉา (Chinese grass carp, Ctenopharyngodon idella) 

ปลาเฉาเป็นปลากนิพชืพื้นเมอืงแถบแม่น ้าอามูร ์(Amur river) ดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของทวปี
เอเชยี ในเขตแดนระหว่างไซบเีรยี ประเทศรสัเซยีและประเทศจนี มเีขตแพรก่ระจายลงไปทางใต้ของประเทศจนี 
จนถงึลุ่มแม่น ้า Xi River system หรอื Pearl River ในมณฑลกวางตุ้ง จนถงึชายแดนตอนเหนือของเวยีดนาม 
ปลาเฉาจะวางไข่ตามธรรมชาตเิฉพาะในแม่น ้าที่ยาวและไหลเรว็ที่มรีะดบัน ้าขึ้นลงที่แตกต่างกนัไป แต่จะไม่
สามารถสบืพนัธุ์ได้ในบงึน ้า ทะเลสาบ หรอื อ่างเก็บน ้า ปลาเฉาในระยะตวัอ่อน (juvenile stage) จะกนิแพลง
ตอน และเปลีย่นไปกนิเฉพาะพชืเท่านัน้เมือ่ขนาดโตขึน้ตัง้แต่ประมาณ 15 ซม. ขึน้ไป โดยกนิพวกสาหรา่ย แลว้
เปลีย่นไปกนิพชืใตน้ ้าชนิดต่าง ๆ เมือ่อุณหภมูนิ ้าสงูกว่า 20°C ปลาเฉาจะกนิพชืโดยตลอด มกีารน าปลาเฉาเขา้
ไปในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 50 ประเทศทัว่โลกเพื่อวตัถุประสงคต่์าง ๆ และเพื่อเป็นอาหารในหลายประเทศใน
เอเชยีและยโุรปตะวนัออก 
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11.2.1 การใช้ปลาเฉาควบคมุวชัพืชน ้าในสหรฐัอเมริกา 

 

ในสหรฐัอเมรกิามกีารใช้ปลาเฉาเพื่อควบคุมวชัพชืน ้าในเกือบทุกรฐั มกีารน าปลาเฉาเข้าไปใน
สหรัฐฯ เป็นครัง้แรกโดย U.S. Fish and Wildlife Service เมื่อ ค.ศ.1963 ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น ้ า 
(aquaculture facility) โดยจากมาเลเซยีเขา้ไปที่เมอืง Stuttgart รฐัอารค์นัซอ (Arkansas) และ จากไต้หวนัเข้า
ไปที่มหาวิทยาลัย Auburn University เมือง Auburn รฐัแอละแบมา (Alabama) เพื่อการทดลองใช้เป็นตัว
ควบคุมโดยชวีวธิ ีควบคุมสาหรา่ยหางกระรอก และพชืน ้าอื่น ๆ และน าเขา้ไปในรฐัฟลอรดิาเมือ่ ค.ศ.1970   
 

ภายใต้สภาพทีเ่หมาะสม ปลาเฉาจะสามารถกนิพชืไดม้ากกว่าน ้าหนักตวัหลายเท่าในแต่ละวนั ถ้า
มอีาหารมากปลาเฉาจะเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ มขีนาดใหญ่ หนกั 9.0 - 11.0 กโิลกรมั และบางตวัอาจหนักถงึ 
18.0 กิโลกรัม  และมีอายุ ได้นานถึง  10 ปี  และมีบันทึกของ Florida Fish and Wildlife Conservation 
Commission ว่ามปีลาเฉา triploid ทีเ่ป็นหมนัที่จบัได้มขีนาดใหญ่ มอีายุถงึ 15 ปี ล าตวัยาว 1.42 ม. และหนัก
ถงึ 34 กโิลกรมั 
 

Biss (2018) แห่ง University of Florida, Gainesville รายงานว่า ปลาเฉาเป็นปลาชนิดพนัธุต่์างถิน่
ในสหรฐัฯ การน าปลาเฉาไปใชม้กีารควบคุมไมเ่หมอืนกนัในแต่ละรฐั และตอ้งมกีารขออนุญาตในการทีจ่ะน าปลา
เฉาไปใชป้ระโยชน์ เพราะอาจมผีลกระทบต่อชนิดพนัธุพ์ืน้เมอืง โดยทัว่ไปการควบคุมวชัพชืน ้าโดยการใช้ปลา
เฉา triploid ซึง่เป็นปลาทีเ่ป็นหมนัในพืน้ทีท่ีม่วีชัพชืน ้ามาก จะมคีวามคุม้ค่าทางเศรษฐกจิ หากน าไปใชร้่วมกบั
การใช้สารก าจดัวชัพชื โดยจะต้องใช้สารก าจดัวชัพชืควบคุมวชัพชืเหล่านัน้ก่อน เพื่อลดชวีมวลของวชัพชืใน
เบื้องต้น ต่อจากนัน้ถงึจะปล่อยปลาลงในแหล่งน ้า ให้ควบคุมการเจรญิเตบิโตใหม่ (regrowth) ของวชัพชื และ
เพื่อใหเ้ป็นการช่วยยดืช่วงเวลาทีจ่ าเป็นจะต้องใชส้ารก าจดัวชัพชืในแต่ละครัง้ใหน้านขึน้ออกไปอกี ซึง่ในการนี้ 
อาจใชเ้วลาถงึ 5 ปี หรอืมากกว่านัน้ ขึน้อยูก่บัสถานภาพของแต่ละพืน้ที ่เพราะปัจจยัหนึ่งในการควบคุมในระยะ
ยาวคอืการอยู่รอดของปลาที่ได้ปล่อยลงไป เพราะปลาก็ยงัมศีตัรูธรรมชาติที่เป็นตวัล่าเหยื่อ (predator) เช่น 
นาก นก ฯลฯ ทีจ่ะกนิปลาขนาดเลก็ได ้และปลาทีจ่ะปล่อยลงในแหล่งน ้า ควรมขีนาดล าตวัอย่างต ่าทีสุ่ด 30 ซม. 
เพื่อป้องกนัการลงท าลายโดยตวัล่าเหยือ่ และใหส้ามารถควบคุมวชัพชืได ้ทัง้นี้ ปลาเฉาจะใชเ้วลาตัง้แต่ 6 เดอืน 
ถงึ 1 ปี ที่จะลดปัญหาจากวชัพชืน ้า และจะให้ผลในการควบคุมได้นานถึง 5 ปี โดยที่ไม่ต้องมกีารปล่อยปลา
เพิม่เตมิอกี ดงันัน้ แผนการบรหิารจดัการต้องเป็นแผนระยะยาวและไม่เฉพาะเจาะจงมากนัก เพราะหากปล่อย
ปลาในจ านวนทีไ่ม่เหมาะสม ปลาอาจท าลายวชัพชืน ้าชนิดทีเ่ราตอ้งการเกบ็รกัษาไวใ้นแหล่งน ้านัน้ และถ้าหาก
ปลากนิวชัพชืน ้าเกอืบหมด แหล่งน ้าทีป่ราศจากวชัพชืน ้านัน้ อาจท าใหม้พีชืน ้าชนิดอื่นเขา้มาเจรญิเตบิโตแทน 
ตามขบวนการสบืเนื่องทางนิเวศวทิยา (ecological succession) ไดเ้ช่นกนั 
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Porter (2007) แห่ง Noble Research Institute, Ardmore รฐัโอกลาโฮมา (Oklahoma) รายงานว่า
ปลาเฉาสามารถควบคุมวชัพชืน ้าได้นานมากกว่า 20 ปี ถ้ามกีารปล่อยและกกักนับรเิวณของแหล่งน ้าที่ด ีและ
ควรปลดปล่อยเมื่อปลามขีนาดตัง้แต่ 15 ซม. ขึน้ไป เพื่อป้องกนัการถูกกนิโดยตวัล่าเหยื่อ ในอตัรา 5-12 ตวัต่อ
เอเคอร ์(ประมาณ 2.5 ไร่) การปลดปล่อยในอตัรา 10-12 ตวัต่อเอเคอร ์สามารถควบคุมพชืใต้น ้า (submersed 
plant) ไดห้มด และพชืโผล่เหนือน ้า (emersed plant) ส่วนใหญ่ ภายในเวลา 2 ปี แต่ขอ้มลูเหล่านี้จะเป็นเฉพาะ
ในสหรฐัฯ ทีม่คีวามเขม้งวดและความรดักุมในการมมีาตรการป้องกันการเลด็ลอดของปลาออกไปจากแหล่งน ้าที่
มกีารปล่อยปลา เท่านัน้ 

 
         ในสหรฐัฯ Biss (2018) รายงานว่าปลาเฉาจะชอบกนิพชืน ้าเหล่านี้ คอื 
         1. สาหรา่ยหางกระรอก (hydrilla, Hydrilla verticellata)  
         2. สาหรา่ยพุงชะโด (coontail, hornwort, Ceratophyllum demersum) 
         3. สาหรา่ยไฟ (muskgrass, Chara spp.) 
         4. สาหรา่ยหางววั (naiad, Najas spp.) 
         5. แหว้ทรงกระเทยีม (slender spikerush หรอื spike sedge, road grass,          
             Eleocharis baldwinii) 
         6. แหว้ทรงกระเทยีม (giant spikerush หรอื spike sedge, Eleocharis interstincta) 
         ส่วนพชืน ้าทีป่ลาเฉาไมช่อบกนิ คอื 
         1. ผกัตบชวา (water hyacinth, Eichhornia crassipes) 
         2. จอก (water lettuce, Pistia stratiotes) 
         3. บวัสาย (water lilies, Nymphaea odorata) 
         4. หญา้ชนักาด (torpedo grass, Panicum repens) 
         5. ขาไก่ด่าง (dwarf hygrophila, Hygrophila polysperma) 
         6. ธปูฤาษ ี(cattails, Typha spp.) 
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สาธารณรฐัเชก็ (Czech Republic) กล่าวว่ามกีารน าปลาเฉาเขา้ไปในยุโรปเพื่อควบคุมวชัพชืน ้า และปรบัปรุง
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บ่อเดยีวหรอืชนิดเดยีวแต่มขีนาดแตกต่างกนั แบ่งออกเป็น 2-3 กลุ่ม จุดประสงค์ของการเลี้ยงปลาแบบนี้คอื 
การปรบัปรงุผลผลติใหสู้งขึน้ทัง้ปรมิาณและคุณภาพ ตลอดจนลดตน้ทุนในการผลติ จากสหภาพโซเวยีต (Union 
of Soviet Socialist Republics – USSR หรือย่อเป็น Soviet Union) เข้าไปในประเทศยุโรปกลางและยุโรป
ตะวนัออก (Central and Eastern European Countries) คอื สาธารณรฐัเชก็ (Czech Republic) เมือ่ ค.ศ. 1961 
ฮงัการ ีเมื่อ ค.ศ. 1963 โปแลนด์ เมื่อ ค.ศ. 1964 บลัแกเรยี และ เยอรมนีตะวนัออกแต่ก่อน (former East 
Germany) เมื่อ ค.ศ. 1965 และ ต่อจากนัน้มกีารน าเขา้ไปในประเทศอื่นในยุโรปจากฮงัการ ีและเหตุผลของการ
น าเขา้ไปในประเทศยุโรปตะวนัตกคอื ออสเตรยี เบลเยยีม เดนมารก์ องักฤษ ฝรัง่เศส สวติเซอรแ์ลนด์ สวเีดน 
เนเธอรแ์ลนด ์และ เยอรมนีตะวนัตก ส่วนใหญ่เพื่อเป็นการควบคุมวชัพชืน ้า 
   

นอกจากนัน้ Pípalová (2006) กล่าวเพิม่เตมิว่ามกีารน าปลาเฉาเขา้ในอเมรกิาเหนือเมื่อ ค.ศ. 1963 
อเมรกิาใต้ และหลายประเทศในเอเชียคอื มาเลเชยี สงิคโปร์ อนิโดนีเชยี ประเทศไทย ฮ่องกง และ ฟิลปิปินส์ 
และ อยีปิต์ในแอฟรกิา และออสเตรเลยี ทัง้นี้ในประเทศในเขตรอ้นมกีารน าปลาเฉาเขา้ไปเลีย้งเพื่อการผลติเนื้อ
ปลา ซึง่เป็นแหล่งโปรตนีทีส่ าคญัส าหรบัการบรโิภคของมนุษย ์
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ปลาเฉาเป็นปลาจนีชนิดหนี่ง ทีใ่ชเ้ป็นชื่อเรยีกปลา 3 ชนิดคอื ปลาเฉา หรอื เฉาฮือ้ หรอื ปลากนิ
หญ้า  (grass carp, Ctenopharyngodon idella)  ปลาลิ่น  หรือ  ลิ่นฮื้อ  หรือ  ปลาเกล็ด เงิน  (silver carp, 
Hypophthalmichtys molitrix) และ ปลาซ่ง หรอื ปลาซ่งฮือ้ หรอื ปลาหวัโต (bighead carp, Hypophthalmichtys 
nobilis) กล่าวกนัว่า ปลาทัง้สามชนิดนี้ เป็นปลาที่น าเขา้มาจากประเทศจนี ทางเรอืส าเภาโดยชาวจนีผ่านทาง
ฮ่องกงตัง้แต่เมื่อ พ.ศ. 2465 โดยถูกน าเขา้มาเลี้ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นอาหาร ส่วนการเลี้ยงปลาเฉาใน อ.
เบตง จ.ยะลา ในปัจจบุนั เป็นการซือ้ลกูปลา (fry) ทีน่ าเขา้มาจากมาเลเซยี 
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Porter (2007) แห่ง Noble Research Institute, Ardmore รฐัโอกลาโฮมา (Oklahoma) รายงานว่า
ปลาเฉาสามารถควบคุมวชัพชืน ้าได้นานมากกว่า 20 ปี ถ้ามกีารปล่อยและกกักนับรเิวณของแหล่งน ้าที่ด ีและ
ควรปลดปล่อยเมื่อปลามขีนาดตัง้แต่ 15 ซม. ขึน้ไป เพื่อป้องกนัการถูกกนิโดยตวัล่าเหยื่อ ในอตัรา 5-12 ตวัต่อ
เอเคอร ์(ประมาณ 2.5 ไร่) การปลดปล่อยในอตัรา 10-12 ตวัต่อเอเคอร ์สามารถควบคุมพชืใต้น ้า (submersed 
plant) ไดห้มด และพชืโผล่เหนือน ้า (emersed plant) ส่วนใหญ่ ภายในเวลา 2 ปี แต่ขอ้มลูเหล่านี้จะเป็นเฉพาะ
ในสหรฐัฯ ทีม่คีวามเขม้งวดและความรดักุมในการมมีาตรการป้องกันการเลด็ลอดของปลาออกไปจากแหล่งน ้าที่
มกีารปล่อยปลา เท่านัน้ 

 
         ในสหรฐัฯ Biss (2018) รายงานว่าปลาเฉาจะชอบกนิพชืน ้าเหล่านี้ คอื 
         1. สาหรา่ยหางกระรอก (hydrilla, Hydrilla verticellata)  
         2. สาหรา่ยพุงชะโด (coontail, hornwort, Ceratophyllum demersum) 
         3. สาหรา่ยไฟ (muskgrass, Chara spp.) 
         4. สาหรา่ยหางววั (naiad, Najas spp.) 
         5. แหว้ทรงกระเทยีม (slender spikerush หรอื spike sedge, road grass,          
             Eleocharis baldwinii) 
         6. แหว้ทรงกระเทยีม (giant spikerush หรอื spike sedge, Eleocharis interstincta) 
         ส่วนพชืน ้าทีป่ลาเฉาไมช่อบกนิ คอื 
         1. ผกัตบชวา (water hyacinth, Eichhornia crassipes) 
         2. จอก (water lettuce, Pistia stratiotes) 
         3. บวัสาย (water lilies, Nymphaea odorata) 
         4. หญา้ชนักาด (torpedo grass, Panicum repens) 
         5. ขาไก่ด่าง (dwarf hygrophila, Hygrophila polysperma) 
         6. ธปูฤาษ ี(cattails, Typha spp.) 
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เน่ืองจากแต่เดมิพื้นที่ทีเ่รยีกว่า “เกษตรกลางบางเขน” เป็นพืน้ทีท่อ้งนา มบี่อน ้า และแหล่งน ้าอยู่
หลายแห่ง ในบรเิวณมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์หลวงสุวรรณวาจกกสกิจิ (ทองด ีเรศานนท์)  ในช่วงที่ด ารง
ต าแหน่งอธกิารบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2489 - 2501) ได้สัง่ลูกปลาจนีมาจากไต้หวนั มีปลาลิ่นฮื้อ 
เฉาฮื้อ ซ่งฮื้อ และเล่งฮื้อ มาทดลองเลี้ยงในบ่อน ้า โดยใช้อาหารประเภทต่าง ๆ เช่น หญ้าขน (para grass, 
Brachiaria mutica) รวมทัง้มลูไก่ และต่อมากรมประมงไดท้ดลองเพาะขยายพนัธุด์ว้ยการฉีดฮอรโ์มนจนส าเรจ็
ในปี พ.ศ. 2509 จงึได้มกีารขยายพนัธุ์ปลาชนิดน้ีในประเทศได้ส าเรจ็จนถึงปัจจุบนั โดยที่ปลาจะไม่วางไข่ 
(spawn) ตามธรรมชาติ แต่จะเกิดจากการฉีดฮอร์โมนกระตุ้น  เป็นการผลิตลูกปลาขึ้นเอง ไม่ต้องสัง่จาก
ต่างประเทศอกีต่อไป 
 

ความคดิทีจ่ะใชป้ลาเฉาควบคุมวชัพชืน ้าใประเทศไทย เริม่ตน้โดย ศาสตราจารยบ์ุญ อนิทรมัพรรค์ 
อดตีอธบิดกีรมประมง ผูก่้อตัง้และคณบดคีนแรกของคณะประมง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(พ.ศ. 2487-2505) 
ในขณะทีเ่ป็นกรรมการส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตแิละประธานคณะอนุกรรมการวชัพชืน ้า ตัง้แต่เมื่อ 
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 จ ั ย ค ว บ คุ ม ศั ต รู พื ช โ ด บ ชี วิ น ท รี ย์ แ ห่ ง ช า ติ  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นผู้ร่วมกนัศกึษาความเป็นไปได้ในการใช้ปลาเฉาควบคุมวชัพชืน ้า และมกีาร
ทดสอบการปลดปล่อยปลาเฉาจ านวนหนึ่งที่กว๊านพะเยาระหว่าง พ.ศ. 2518-2519 แต่โดยสรุปแล้ว ไม่ได้ผล
ตามทีค่าดไว ้เพราะไมม่งีบประมาณสนับสนุนไม่มแีรงงานเพยีงพอ และไมม่คีวามคุม้ค่าทางเศรษฐกจิ ทัง้พบว่า
ต้องปล่อยปลาที่มขีนาดตวั 20-30 เซนตเิมตรขึน้ไป ซึ่งปรากฏว่าหลงัการปลดปล่อยแล้ว ในวนัรุ่งขึน้พบว่ามี
ปลาวางจ าหน่ายอยูใ่นตลาด จงึตอ้งลม้เลกิโครงการ (บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers. com.) 

 
ประยูร เยน็ใจ (2557) แห่งส านักบรหิารจดัการน ้าและอุทกวทิยา กรมชลประทาน รายงานว่าใน

ต่างประเทศ เช่น สหรฐัอเมรกิา และ นิวซแีลนด์ มกีารใช้ปลาเฉาควบคุมวชัพชืในคลอง  และมกีารศึกษาถงึ
ผลกระทบในด้านต่าง ๆ ค่อนข้างสมบูรณ์ จนได้รบัผลส าเรจ็มานานแล้ว  และในปี พ.ศ. 2547 กรมประมงมี
โครงการใชป้ลาเฉาควบคุมวชัพชืในแหล่งน ้าขนาดใหญ่ โดยสถานีประมงหนองคาย ผลติลูกปลาเฉา 1 ลา้นตวั 
น าไปปลดปล่อยที่หนองหาร จ.สกลนคร 4 แสนตวั บงึบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ 4 แสนตวั และ กว๊านพะเยา       
จ.พะเยา 2 แสนตวั โดยคาดว่าจะควบคุมวชัพชืได้ปีละ 1 แสนตนั และผลผลติปลากนิพชืได ้1 พนัตนั คดิเป็น
มูลค่า 20 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจะน้อยกว่าการใช้เครื่องจกัร ไม่มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และเป็นการก าจดั
วชัพชืแบบยัง่ยนื  แต่กรมประมงเคยรานงานก่อนหน้านัน้ว่า จากการปลดปล่อยลกูปลาเฉาขนาด 2-3 ซม. เมื่อ 
พ.ศ. 2540 ในกว๊านพะเยาจ านวน 390,000 ตวั การส ารวจโดยคณะประมง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เมื่อ 
พ.ศ. 2546 ไมพ่บปลาเฉาในการส ารวจเลย  นอกจากนัน้ ประยรู เยน็ใจ (2557) รายงานเพิม่เตมิดว้ยว่าพชืน ้าที่
ปลาเฉาชอบกนิ นอกจากสาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายไฟ แหนเป็ด สาหร่ายพุงชะโดแลว้ ไดร้วมธูปฤาษ ีจอก 
และผกัตบชวา เขา้ไปเป็นพชืทีป่ลาเฉาชอบกนิดว้ย ซึง่คงจะไมถู่กตอ้งนกั เพราะรายงานของ Biss (2018) ระบุ
ว่าพชืน ้าทีป่ลาเฉาไมช่อบกนิคอื ผกัตบชวา จอก บวัสาย และ ธปูฤาษ ี
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สรุป (Conclusion) 
 

โดยสรปุ การควบคุมวชัพชืโดยการใชส้ิง่มชีวีติทีไ่มใ่ช่แมลง (insects) หรอื ไร (mites) หรอืเชือ้โรค
พชื (plant pathogens) โดยการใช้สิง่มชีวีติชนิดอื่น เช่น สตัว์เลี้ยงลูกด้วยน ้านม (mammals) และปลากินพชื 
(herbivorous fish) เป็นการควบคุมโดยชีววิธีแบบที่ Sailer (1981) เรียกเป็น “การควบคุมโดยชีววิธีแบบ
ใกล้เคยีง” (Parabiological control) ในการควบคุมแมลงศตัรูพชื โดยการใช้น ้าหมกั สารชวีภณัฑ ์และวธิกีาร
ทางชวีภาพต่าง ๆ ทีไ่ม่มกีารใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชื รวมทัง้ไม่มกีารใชต้วักระท าการควบคุมโดยชวีวธิี ทีเ่ป็น
แมลงตัวห ้า แมลงตัวเบียน และเชื้อโรคของแมลงด้วย ถือได้ว่าเป็นการควบคุมโดยชีววิธีแบบชายขอบ 
(Marginal biological control) และไม่อยู่ในขอบเขตหลกัของการควบคุมโดยชวีวธิีที่แท้จรงิ (True biological 
control) และเป็นเพยีงการควบคุมวชัพชืทีไ่ม่มกีารใชส้ารเคม ี(Non-chemical control) เท่านัน้  เป็นการควบคุม
วชัพชืที่ไม่มผีลกระทบในทางลบต่อสิง่แวดลอ้มและสุขอนามยัของมนุษย ์และไม่ก่อให้เกดิผลในการควบคุมที่
เด่นชดั  
 

อนึ่ง ในภาพรวมของโครงการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิโีดยการใช้แมลง ผลที่เกดิจากการใช้แมลง
เป็นตวัท าการควบคุม เราจะพบว่ามทีัง้โครงการทีล่ม้เหลวและโครงการทีไ่ม่ประสบความส าเรจ็ เป็นการควบคุม
ที่ไม่มผีล (no control) หรอื มหีลายโครงการส่วนใหญ่ที่ให้ผลการควบคุมเป็นแบบการควบคุมที่ได้ผลเป็น
บางส่วน (partial control) หรอื มโีครงการส่วนหนึ่งที่ได้ผลเป็นรูปธรรมมากพอสมควร (substantial control) 
และมโีครงการหลายโครงการทีไ่ดร้บัความส าเรจ็สมบรูณ์ (complete control) อยา่งมนียัส าคญั แบบใดแบบหนึ่ง 
ทีน่ าไปสู่การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิทีีคุ่ม้ค่าทางเศรษฐกจิ แต่ไม่สามารถทีจ่ะสมัผสัหรอืจบัต้องไดอ้ย่างเด่นชดั 
ถึงแม้ว่ามผีลที่น าไปสู่การควบคุมในระยะยาวที่ถาวรและยัง่ยนื ซึ่งประเมนิค่าผลประโยชน์ทางสงัคมและ
เศรษฐศาสตร ์(intangible socio-economic benefit) ไม่ได ้และถงึแมว้่าผลทีไ่ดร้บัจะเป็นรูปธรรมแต่กไ็ม่เป็นที่
สนใจหรอืเป็นที่รูโ้ดยสาธารณชนทัว่ไป โดยรฐับาล หรอื สถาบนัและองค์กรของรฐัที่เกี่ยวขอ้ง หรอืแมแ้ต่โดย
นกัวจิยัและนกัวชิาการในสถาบนัการศกึษา ไมเ่คยไดร้บัการแสดงความชื่นชมยนิดแีต่อยา่งใด เป็นเพยีงแค่ “ผล
บัน้ปลายทีม่องไมเ่หน็” (Invisible end results) เท่านัน้  
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เนื่องจากแต่เดมิพื้นที่ทีเ่รยีกว่า “เกษตรกลางบางเขน” เป็นพืน้ทีท่อ้งนา มบี่อน ้า และแหล่งน ้าอยู่
หลายแห่ง ในบรเิวณมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์หลวงสุวรรณวาจกกสกิจิ (ทองด ีเรศานนท์)  ในช่วงที่ด ารง
ต าแหน่งอธกิารบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2489 - 2501) ได้สัง่ลูกปลาจนีมาจากไต้หวนั มีปลาลิ่นฮื้อ 
เฉาฮื้อ ซ่งฮื้อ และเล่งฮื้อ มาทดลองเลี้ยงในบ่อน ้า โดยใช้อาหารประเภทต่าง ๆ เช่น หญ้าขน (para grass, 
Brachiaria mutica) รวมทัง้มลูไก่ และต่อมากรมประมงไดท้ดลองเพาะขยายพนัธุด์ว้ยการฉีดฮอรโ์มนจนส าเรจ็
ในปี พ.ศ. 2509 จงึได้มกีารขยายพนัธุ์ปลาชนิดน้ีในประเทศได้ส าเรจ็จนถึงปัจจุบนั โดยที่ปลาจะไม่วางไข่ 
(spawn) ตามธรรมชาติ แต่จะเกิดจากการฉีดฮอร์โมนกระตุ้น  เป็นการผลิตลูกปลาขึ้นเอง ไม่ต้องสัง่จาก
ต่างประเทศอกีต่อไป 
 

ความคดิทีจ่ะใชป้ลาเฉาควบคุมวชัพชืน ้าใประเทศไทย เริม่ตน้โดย ศาสตราจารยบ์ุญ อนิทรมัพรรค์ 
อดตีอธบิดกีรมประมง ผูก่้อตัง้และคณบดคีนแรกของคณะประมง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(พ.ศ. 2487-2505) 
ในขณะทีเ่ป็นกรรมการส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตแิละประธานคณะอนุกรรมการวชัพชืน ้า ตัง้แต่เมื่อ 
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 จ ั ย ค ว บ คุ ม ศั ต รู พื ช โ ด บ ชี วิ น ท รี ย์ แ ห่ ง ช า ติ  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นผู้ร่วมกนัศกึษาความเป็นไปได้ในการใช้ปลาเฉาควบคุมวชัพชืน ้า และมกีาร
ทดสอบการปลดปล่อยปลาเฉาจ านวนหนึ่งที่กว๊านพะเยาระหว่าง พ.ศ. 2518-2519 แต่โดยสรุปแล้ว ไม่ได้ผล
ตามทีค่าดไว ้เพราะไมม่งีบประมาณสนับสนุนไม่มแีรงงานเพยีงพอ และไมม่คีวามคุม้ค่าทางเศรษฐกจิ ทัง้พบว่า
ต้องปล่อยปลาที่มขีนาดตวั 20-30 เซนตเิมตรขึน้ไป ซึ่งปรากฏว่าหลงัการปลดปล่อยแล้ว ในวนัรุ่งขึน้พบว่ามี
ปลาวางจ าหน่ายอยูใ่นตลาด จงึตอ้งลม้เลกิโครงการ (บรรพต ณ ป้อมเพชร, pers. com.) 

 
ประยูร เยน็ใจ (2557) แห่งส านักบรหิารจดัการน ้าและอุทกวทิยา กรมชลประทาน รายงานว่าใน

ต่างประเทศ เช่น สหรฐัอเมรกิา และ นิวซแีลนด์ มกีารใช้ปลาเฉาควบคุมวชัพชืในคลอง  และมกีารศึกษาถงึ
ผลกระทบในด้านต่าง ๆ ค่อนข้างสมบูรณ์ จนได้รบัผลส าเรจ็มานานแล้ว  และในปี พ.ศ. 2547 กรมประมงมี
โครงการใชป้ลาเฉาควบคุมวชัพชืในแหล่งน ้าขนาดใหญ่ โดยสถานีประมงหนองคาย ผลติลูกปลาเฉา 1 ลา้นตวั 
น าไปปลดปล่อยที่หนองหาร จ.สกลนคร 4 แสนตวั บงึบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ 4 แสนตวั และ กว๊านพะเยา       
จ.พะเยา 2 แสนตวั โดยคาดว่าจะควบคุมวชัพชืได้ปีละ 1 แสนตนั และผลผลติปลากนิพชืได ้1 พนัตนั คดิเป็น
มูลค่า 20 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจะน้อยกว่าการใช้เครื่องจกัร ไม่มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และเป็นการก าจดั
วชัพชืแบบยัง่ยนื  แต่กรมประมงเคยรานงานก่อนหน้านัน้ว่า จากการปลดปล่อยลกูปลาเฉาขนาด 2-3 ซม. เมื่อ 
พ.ศ. 2540 ในกว๊านพะเยาจ านวน 390,000 ตวั การส ารวจโดยคณะประมง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เมื่อ 
พ.ศ. 2546 ไมพ่บปลาเฉาในการส ารวจเลย  นอกจากนัน้ ประยรู เยน็ใจ (2557) รายงานเพิม่เตมิดว้ยว่าพชืน ้าที่
ปลาเฉาชอบกนิ นอกจากสาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายไฟ แหนเป็ด สาหร่ายพุงชะโดแลว้ ไดร้วมธูปฤาษ ีจอก 
และผกัตบชวา เขา้ไปเป็นพชืทีป่ลาเฉาชอบกนิดว้ย ซึง่คงจะไมถู่กตอ้งนกั เพราะรายงานของ Biss (2018) ระบุ
ว่าพชืน ้าทีป่ลาเฉาไมช่อบกนิคอื ผกัตบชวา จอก บวัสาย และ ธปูฤาษ ี
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สรุป (Conclusion) 
 

โดยสรปุ การควบคุมวชัพชืโดยการใชส้ิง่มชีวีติทีไ่มใ่ช่แมลง (insects) หรอื ไร (mites) หรอืเชือ้โรค
พชื (plant pathogens) โดยการใช้สิง่มชีวีติชนิดอื่น เช่น สตัว์เลี้ยงลูกด้วยน ้านม (mammals) และปลากินพชื 
(herbivorous fish) เป็นการควบคุมโดยชีววิธีแบบที่ Sailer (1981) เรียกเป็น “การควบคุมโดยชีววิธีแบบ
ใกล้เคยีง” (Parabiological control) ในการควบคุมแมลงศตัรูพชื โดยการใช้น ้าหมกั สารชวีภณัฑ ์และวธิกีาร
ทางชวีภาพต่าง ๆ ทีไ่ม่มกีารใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชื รวมทัง้ไม่มกีารใชต้วักระท าการควบคุมโดยชวีวธิี ทีเ่ป็น
แมลงตัวห ้า แมลงตัวเบียน และเชื้อโรคของแมลงด้วย ถือได้ว่าเป็นการควบคุมโดยชีววิธีแบบชายขอบ 
(Marginal biological control) และไม่อยู่ในขอบเขตหลกัของการควบคุมโดยชวีวธิีที่แท้จรงิ (True biological 
control) และเป็นเพยีงการควบคุมวชัพชืทีไ่ม่มกีารใชส้ารเคม ี(Non-chemical control) เท่านัน้  เป็นการควบคุม
วชัพชืที่ไม่มผีลกระทบในทางลบต่อสิง่แวดลอ้มและสุขอนามยัของมนุษย ์และไม่ก่อให้เกดิผลในการควบคุมที่
เด่นชดั  
 

อนึ่ง ในภาพรวมของโครงการควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิโีดยการใช้แมลง ผลที่เกดิจากการใช้แมลง
เป็นตวัท าการควบคุม เราจะพบว่ามทีัง้โครงการทีล่ม้เหลวและโครงการทีไ่ม่ประสบความส าเรจ็ เป็นการควบคุม
ที่ไม่มผีล (no control) หรอื มหีลายโครงการส่วนใหญ่ที่ให้ผลการควบคุมเป็นแบบการควบคุมที่ได้ผลเป็น
บางส่วน (partial control) หรอื มโีครงการส่วนหนึ่งที่ได้ผลเป็นรูปธรรมมากพอสมควร (substantial control) 
และมโีครงการหลายโครงการทีไ่ดร้บัความส าเรจ็สมบรูณ์ (complete control) อยา่งมนียัส าคญั แบบใดแบบหนึ่ง 
ทีน่ าไปสู่การควบคุมวชัพชืโดยชวีวธิทีีคุ่ม้ค่าทางเศรษฐกจิ แต่ไม่สามารถทีจ่ะสมัผสัหรอืจบัต้องไดอ้ย่างเด่นชดั 
ถึงแม้ว่ามผีลที่น าไปสู่การควบคุมในระยะยาวที่ถาวรและยัง่ยนื ซึ่งประเมนิค่าผลประโยชน์ทางสงัคมและ
เศรษฐศาสตร ์(intangible socio-economic benefit) ไม่ได ้และถงึแมว้่าผลทีไ่ดร้บัจะเป็นรูปธรรมแต่กไ็ม่เป็นที่
สนใจหรอืเป็นที่รูโ้ดยสาธารณชนทัว่ไป โดยรฐับาล หรอื สถาบนัและองค์กรของรฐัที่เกี่ยวขอ้ง หรอืแมแ้ต่โดย
นกัวจิยัและนกัวชิาการในสถาบนัการศกึษา ไมเ่คยไดร้บัการแสดงความชื่นชมยนิดแีต่อยา่งใด เป็นเพยีงแค่ “ผล
บัน้ปลายทีม่องไมเ่หน็” (Invisible end results) เท่านัน้  
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พระยาวนิิจวนนัดร. 2483. ต านานไมต่้างประเทศบางชนิดในเมอืงไทย. โรงพมิพย์ิม้ศร,ี กรงุเทพฯ. 
มกอช. (ส านักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต)ิ. 2550. ISPM No. 5. รายการค าอธบิาย

ศพัทบ์ญัญตัดิา้นสุขอนามยัพชื (Glossary of Phytosanitary Terms). ส านักงานมาตรฐานสนิค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาต.ิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 195 หน้า. 

419 
 

 

มานพ ศิรวิรกุล และ อุไร เพ่งพิศ. 2547. การควบคุมผกัตบชวาในแหล่งน ้าชลประทานโดยใช้แมลง
ร่วมกบัเชื้อราสาเหตุโรคพชื. ส่วนวจิยัและพฒันาด้านวทิยาศาสตร ์ส านักวจิยัและพฒันา. กรม
ชลประทาน. นนทบุร.ี 

       มลูนิธโิลกสเีขยีว (Green World Foundation). 2016. In Wild Watch on December 31, 2016.  
แผนทีผ่เีสือ้หนอนกาฝากธรรมดา. 

ราชบณัฑติยสถาน. 2546a. พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542. พมิพค์รัง้ที ่1 พุทธศกัราช 
2546. นานมบีุ๊คสพ์บัลเิคชัน่ส,์ กรงุเทพฯ. 

ราชบณัฑติยสถาน. 2546b. ศพัทว์ทิยาศาสตร ์องักฤษ-ไทย ไทย-องักฤษ. ฉบบัราชบณัฑติยสถาน.  
         พมิพค์รัง้ที ่5 (แกไ้ขเพิม่เตมิ). ราชบณัฑติยสถาน. อรณุการพมิพ,์ กรงุเทพฯ. 
ราชบณัฑติยสถาน. 2547. ศพัท์ป่าไม ้องักฤษ-ไทย ไทย-องักฤษ. ฉบบัราชบณัฑติยสถาน. ศกัดโิสภา

การพมิพ,์ กรงุเทพฯ. 
โรม บุนนาค. 2558. “เจา้หญงิแสนสวย” จากชวามาไทย สุดทา้ยกลายเป็น “สวะ” ทีต่อ้งประหาร!!  
         เผยแพร:่ 14 ตุลาคม 2558. 
วพิรพรรณ์ เนื่องเมก็, ชรนิทร ์คงเดมิ และ มนสั ทติยว์รรณ. 2557. การควบคุมผกัตบชวาแบบ 
         ผสมผสานโดยการใชด้ว้งงวงผกัตบชวารว่มกบัเชือ้รา Alternaria sp. วารสารแก่นเกษตร 
         42(1): 677-682. 
ววิฒัน์ เสอืสะอาด และ บรรพต ณ ป้อมเพชร. 2521. การศกึษาเกีย่วกบัผเีสือ้หนอนจอก  
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alligator weed, ผกัเป็ดน ้า (Alternanthera philoxeroides), 28, 49, 51, 57, 122, 123, 226 
azolla, แหนแดง (Azolla pinnata), 197 
beggartick, ดาวกระจายไตห้วนั กน้จ า้ขาว (Bidens alba var. radiata), 27 
bitter vine - ด ูmile-a-minute 
blackberry, หนามไขป่ ู(Rubus spp.), 55, 401 
broom weed, ตน้หญา้ขดั (Sida eluta และ S. rhombifolia), 71, 290 
Canada thistle, หนามแคนาดา (Cirsium arvense), 397, 398 
cannabis, marijuana, กญัชา (Cannabis sativa indica), 110, 112, 439 
cattail, ธปูฤาษ,ี กกชา้ง (Typha domingensis) (= T. angustifolia), 27, 269  
Chinese dodder plant, ตน้ฝอยทอง (Cuscuta chinensis), 28 
climbing maidenhair, ยา่นลเิภา (Lygodium microphyllum), 209, 215 
cluster eggplant, มะเขอืพวง (Solanum torvum), 15 
coca, โคคา (Erythroxylum coca), 7, 19 , 110, 113 
coca, โคคา (Erythroxylum novogranatense), 7, 19 , 110, 113 
cocklebur, ผกักระชบั หญา้ผมยุง่ ขีค้รอก (Xanthium strumarium), 28, 52, 55, 160 
common mimosa, ไมยราบธรรมดา, ตน้กระทบืยอด (Mimosa pudica), 71 
communist grass, หญา้ขจรจบดอกเลก็ (Pennisetum pedicellatum), 28  
communist grass, หญา้ขจรจบดอกใหญ่ (Pennisetum polystachyon), 28 
communist grass, หญา้ขจรจบดอกเหลอืง ((Pennisetum setosum), 28  
creeping sensitive plant, ไมยราบเลือ้ย (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, ตน้ฝอยทอง (Cuscuta camprestris), 331, 332 
dodder, ตน้ฝอยทอง (Cuscuta chinensis), 28 
dodder, ตน้ฝอยทอง (Cuscuta reflexa), 53  
duck weed, แหนเป็ด (Lemna minor), 54 
erect prickly pear, กระบองเพชรใบเสมา (Opuntia stricta), 27 
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Eurasian watermilfoil, สาหรา่ยญีปุ่่ น (Myriophyllum spicatum), 54  
flame lily หรอื climbing lily, (Gloriosa superba), 16 
foetid cassia, ตน้ชุมเหด็ไทย (Cassia tora), 71, 290 
giant bramble, wild raspberry, หนาม ไข่ ปู  (Rubus alceifolius) , 10, 27, 55, 64, 178, 205, 206, 
207, 208, 400, 401 
giant reed, ตน้ออ้ (Arundo donax), 26, 27 
giant salvinia, Kariba weed, จอกหูหนูยกัษ์ (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, ไมยราบยกัษ์ (Mimosa pigra) 12, 28, 72, 114,290,334,336, 378, 381 
giant sensitive plant, ไมยราบยกัษ์ (Mimosa pellita), 336 
goatweed, ตน้สาบแรง้สาบกา (Ageratum conyzoides), 72, 106 
goose grass, หญา้ตนีกา (Eleusine indica), 72 
Hamakua pamakani, (Ageratina riparia), 400, 401, 403 
heliotrope, หญา้งวงชา้ง (Heliotropium europaeum), 52 
Honolulu rose, นางแยม้ป่า (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, หญา้โขยง่ (Rottboellia cochinchinensis), 28, 391 
ivy gourd, ต าลงึ (Coccinia grandis), 15, 27 
Kariba weed, จอกหหูนูยกัษ์ - ด ูgiant salvinia 
Klamath weed, ตน้บวัทอง (Hypericum perforatum), 92, 106, 107 
Koster’s curse, soapbush, โคลงเคลงขนต่อม (Clidemia hirta), 26, 53, 71, 108, 109, 290 
Kudzu, กวาวเครอื (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, หญา้ยาง (Euphorbia heterophylla), 27, 165 
mango mistletoe, กาฝากมะมว่ง (Dendrophthoe pentandra), 28, 209, 210 
melastoma, โคลงเคลง (Melastoma malabathricum), 55, 72, 114, 200 
Mexican sunflower, บวัตอง (Tithonia diversifolia), 28 
Nepier grass, หญา้เนเปียร ์(Pennisetum purpureum), 28  
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Nepier grass, หญา้เนเปียร ์(Pennisetum purpureum), 28  
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northern jointvetch, ถัว่โสน (Aeschynomene virginica), 402 
nutgrass, purple nutsedge, หญ้าแห้วหมู (Cyperus rotundus) , 10, 52, 55, 56, 71,178, 198, 
199, 391 
mile-a-minute, bitter vine, ขีไ้ก่ยา่น (Mikania micrantha), 29, 76, 77, 122, 175, 320 
opium poppy, ฝ่ิน (Papaver somniferum), 17, 110 
paperbark tree, ตน้เสมด็ (Melaleuca quinquenervia), 125 
pignut, แมงลกัคา (Hyptis (Mesosphaerum) suaveolens), 28 
pigweed, ผกัเบีย้ใหญ่ (Portulaca oleraceae), 18, 71, 72 
pond weed, แหนเป็ด (Lemna sp.), 424 
prickly pears, กระบองเพชรใบเสมา (Opuntia spp.), 52, 99 
puncture vine, โคกกระสุน (Tribulus terrestris), 28, 55 
purple nutsedge – ด ูnutgrass  
salvinia, จอกหหูนู (Salvinia cucullata), 27, 53, 114, 167, 190, 223, 270, 277, 278, 284, 287 
sensitive plant, ไมยราบ (Mimosa pudica), 17, 334, 336 
Siam weed, สาบเสอื (Chromolaena odorata), 26, 27, 72, 114, 116, 168, 195, 290, 296, 297, 
378, 379 
skeleton weed, ต้นโครงกระดูก (Chondrilla juncea), 52, 106, 387, 388, 390, 393, 395, 400, 
401 
Spanish needle, cobbler’s pegs, หญา้กน้จ า้ดอกขาว) (Bidens pilosa), 71, 72, 290 
spiny amaranth, ผกัขมหนาม (Amaranthus spinosus), 27, 72, 114, 217 
St. John’s wort, ตน้บวัทอง (Hypericum perforatum), 52, 92, 106, 107 
stickbush - ด ูHonolulu rose 
stinkvine, skunk vine, ตน้ตูดหมตููดหมา (กระพงัโหม) (Paederia foetida), 10, 209, 213 
tobacco weed หรอื elephant’s foot, ตน้โด่ไมรู่ล้ม้ (Elephantopus mollis), 53, 55 
water fern, แหนแดง (Azolla pinnata), 53, 178, 188, 190, 223 
water hyacinth, ผักตบชวา  (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, บวัสาย (Nymphaea spp.), 270 
water mimosa, ผกักระเฉด (Neptunia oleraceae), 270, 383 
water primrose, แพงพวยน ้า (Ludwigia adscendens), 43, 114, 126, 181 
yellow Himalayan raspberry, หนามไขป่ ู(Rubus ellipticus), 28, 205 
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ดรรชนีชื่อวิทยำศำสตร์ของตัวกระท ำกำรควบคุมโดยชีววิธี 
(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 
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