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บทคัดย่อ
การศึกษาชนิ ด ชีว วิทยา และนิเวศวิทยาของแมลงศัตรูในสละ ดาเนินการระววาางเดือน
ตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 ในสวนสละของเกษตรที่จังววัด จันทบุรี พบวาาด้วงเจาะผลสละ
เป็นแมลงศัตรูสละชนิดใวมา อยูาในอันดับ (order ) Coleoptera วงศ์ (family) Anthribidae ซึ่งอยูา
ระววาางการจาแนกชนิด วนอนมีลักษณะสีขาวขุาน กัดกินอยูาที่บริเวณเนื้อของผลสละ วนอนระยะ
สุดท้ายเจาะเข้าไปในเมล็ดเพื่อเข้าดักแด้ ดักแด้มีสีขาวครีม ตัวเต็มวัยเป็นด้วงขนาดเล็ก ลาตัวรี ความ
ยาวประมาณ 5-9 มิลลิเมตร ปีกแข็งสีน้าตาล มีจุดสีดากระจายทั่วทั้งปีก ปากเป็นแบบกัดกินรูปราาง
แบน ยาว คล้ายจอบยื่นลงไปด้านลาาง ตารวมมีขนาดใวญาเป็นรูปรีเว็นได้ชัดเจน ตัวเต็มวัยเพศเมียมี
วนวดสั้น เพศผู้มีวนวดยาวกวาาเพศเมีย ระยะวนอนคาดวาามีอายุประมาณ 1-2 เดือน ระยะดักแด้
อายุประมาณ 5-9 วัน ระยะตัวเต็มวัยอายุประมาณ 5-60 วัน จับคูาผสมพันธุ์ในชาวงเช้า ตัวเต็มวัยเพศ
เมียวางไขาบริเวณเปลือกสละ ที่บริเวณชาองวาางระววาางเกล็ดสละ แมลงชนิดนี้เข้าทาลายผลสละที่อายุ
ประมาณ 7-9 เดือน วรือเริ่มเก็บเกี่ยว ซึ่งอยูาในชาวงเปลี่ยนสีจากสีน้าตาลดาเป็นน้าตาลแดง และเริ่มมี
กลิ่นวอม ซึ่งการเข้าทาลายของด้วงเจาะผลสละชนิดนี้ไมาสามารถเว็นราองรอยการทาลายที่ภายนอก
จะทราบวาามีด้วงชนิดนี้เข้าทาลายก็ตาอเมื่อแกะผลสละดูเทาานั้น
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คานา
สละเป็นไม้ผลเศรษฐกิจชนิดใวมาที่เกษตรกรนิยมปลูกกันมากขึ้น เนื่องจากผลไม้ดั้งเดิมวลาย
ชนิดมีราคาตกต่าลง เกษตรกรจึงมองวาพืชอื่นเพื่อปลูกทดแทนพืชที่มีปัญวาด้านการตลาด ซึ่งสละ
เป็นตัวเลือกวนึ่งของเกษตรกรเนื่องจากเป็นพืชที่มีราคาสูง และสามารถนาไปแปรรูปได้วลายชนิด ทา
ใว้มีการขยายพื้นที่ปลูกกันมากทั้งในภาคตะวันออกและภาคใต้ ในปี 2550 จังววัดจันทบุรีมีพื้นที่การ
เพาะปลูกรวม 13,373 ไรา มีพื้นที่ใว้ผลผลิต 10,910 ไรา ผลผลิตรวม 14,665 ตัน คิดเป็นผลผลิตเฉลี่ย
1,344 กิโลกรัม/ไรา ในปี 2551 มี พื้นที่การเพาะปลูกรวม 14,239 ไรา มีพื้นที่ใว้ผลผลิต 11,675 ไรา
ผลผลิตรวม 15,607.84 ตัน คิดเป็นผลผลิตเฉลี่ย 1,337 กิโลกรัม/ไรา ในปี 2552 มีพื้นที่การเพาะปลูก
รวม 14,330 ไรา มีพื้นที่ใว้ผลผลิต 12,466 ไรา ผลผลิตรวม 16,618 ตัน คิดเป็นผลผลิตเฉลี่ย 1,333
กิโลกรัม/ไรา (สานักบริวารยุทธศาสตร์กลุามจังววัดภาคตะวันออก, ม.ป.ป.)
สละ (Salacca sp.) เป็นผลไม้ที่มีรสชาติวอมววานเฉพาะตัว เป็นพืชที่มีการเจริญเติบโต
และใว้ผลผลิตในเชิงการค้าได้คาอนข้างเร็ว จึงเป็นพืชที่เกษตรกรนิยมปลูกแทนพืชชนิดอื่นที่มีราคาต่า
เนื่องจากเป็นพืชที่ใว้ราคาสูง เจริญเติบโตได้ดี ทนตาอความแว้งแล้ง ดูแลรักษางาายเนื่องจากทรงพุามไมา
สูงมาก ใว้ผลเร็ว ดอกทยอยออกตลอดปีจึงทาใว้มีผลผลิตขายตลอดปี นอกจากรับประทานสดแล้วยัง
สามารถนาไปแปรรูปได้วลายอยาาง ได้แกา น้าสละ สละแชาอิ่ม สละกวน เป็นต้น ในปี 2549 มีปริมาณ
การสางออกสละ 4,134 กิโลกรัม คิดเป็นมูลคาา 148,197 บาท สางออกไปสาธารณรัฐอาวรับอิมิเรตส์
เยอรมัน มัลดีฟ จีน และฝรั่งเศส
การที่จะผลิตสละใว้มีคุณภาพจาเป็นต้องมีการดูแลรักษาเป็นอยาางดี วนึ่งในนั้นคือเรื่องการ
ป้องกันกาจัดศัตรูพืช ทั้งวัชพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืช และสัตว์ศัตรูพืช ซึ่งทาความเสียวายเล็กน้อย แตา
เนื่องจากเกษตรกรมีการเพิ่มพื้นที่ปลูกมากขึ้น จึงทาใว้ปัญวาเรื่องศัตรูพืช ตามมา และจาเป็นต้องมี
การป้องกันกาจัด วากไมามีการป้องกันกาจัดอาจทาใว้พืชวยุดการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และอาจ
สางผลตาอคุณภาพการผลิต ทาใว้ เสียราคา โรคที่ทาความเสียวายได้แกา โรคใบจุด โรครากเนาาและผล
เนาา สาวนแมลงศัตรูที่มีการรายงานที่เข้าทาลายสละ ได้แกา ด้วงแรดเล็ก (Oryctes rhinocerous
Linnaeus) ด้วงแรดใวญา (Oryctes gnu Mohnr.) ด้วงงวงมะพร้าวชนิดเล็ก (Rhynchophorus
furrugineus Oliver) ซึ่งเป็นแมลงทีเ่ ข้าทาลายพืชตระกูลปาล์ม
ในชาวง 5 ปีที่ผาานมาเกษตรกรผู้ปลูกสละประสบปัญวาศัตรูพืชชนิดใวมา โดยพบวาาผลผลิตที่สาง
ขายมีอาการเนาาที่บริเวณเนื้อแตาไมาทราบสาเวตุ เมื่อ ผาาดูพบวาามีวนอนลักษณะสีขาวขุาน กัดกินอยูาที่
บริเวณเนื้อของผลสละ วนอนระยะสุดท้ายเจาะเข้าไปในเมล็ด เพื่อเข้าดักแด้ และเจาะออกมาเมื่อเป็น
ตัวเต็มวัย การระบาดของแมลงชนิดนี้เกิดขึ้นในชาวงผลสละใกล้เก็บเกี่ยว ในขณะนี้เกษตรกรยังไมามี
วิธีการป้องกันกาจัดอื่นๆ ทาใว้ต้องมีการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชเทาาที่มีอยูาแม้วาาจะไมาถูกต้อง
และเวมาะสมทั้งชนิด วิธีการ และระยะเวลา เกษตรกรบางสาวนใช้วิธีเก็บเกี่ยวสละใว้เร็วขึ้นประมาณ
วนึ่ งถึ งสองเดือนเพื่อวลี กเลี่ ย งการเข้า ทาลายของวนอนเจาะผลสละ ทาใว้ ผ ลสละที่ สา งขายไมา มี
คุณภาพเนื่องจากยังไมาแกาเต็มที่ อยาางไรก็ตามปัญวาแมลงศัตรูชนิดนี้ยังไมาสามารถจัดการได้อยาาง
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เวมาะสมเนื่องจากยังขาดข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญวลายด้าน จึงควรมีการศึกษาด้านชีววิทยา นิเวศวิทยา
และการเข้าทาลาย เพื่อนาไปใช้วาวิธีป้องกันกาจัดที่เวมาะสมและมีประสิทธิภาพ สาวรับแนะนา
เกษตรกรตาอไป
วิธีดาเนินการ
อุปกรณ์
1. อุปกรณ์เก็บตัวอยาางแมลง ได้แกา ขวดฆาา ขวดดองตัวอยาางแมลง alcohol พูากัน กลาอง
พลาสติก ถุงพลาสติก ถังแชาเย็น ฯลฯ
2. อุปกรณ์ที่ใช้จัดรูปราางแมลง ได้แกา เข็มไร้สนิม เข็มวมุดวัวกลม ไม้จัดรูปราางแมลง โวลชื้น
ตู้อบแมลง ฯลฯ
3. อุปกรณ์การเลี้ยงแมลง ได้แกา กลาองพลาสติก กรงเลี้ยงแมลง ฯลฯ
4. กล้องสเตอริโอ อุปกรณ์ถาายรูป
5. อุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็น เชาน วลอดแก้ว สาลี กระดาษชาระ foggy เป็นต้น
6. อุปกรณ์เก็บข้อมูลและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็น เชาน ป้าย แผานกระดาษ คีมคีบ พูากัน เข็มเขี่ย
ถุงพลาสติก
วิธีการ
การศึกษาชีววิทยา และลักษณะการทาลายของด้วงเจาะผลสละ
1. สารวจ และเก็บรวบรวมตัวอยาางด้วงเจาะผลสละที่พบในแปลงปลูกสละพันธุ์เนินวง ผล
สละอายุตั้งแตา 4 ถึง 9 เดือน สุามผาาผลสละตรวจดูด้วงเจาะผลสละที่เข้าทาลายผล เพื่อดูลักษณะการ
เข้าทาลาย และชาวงระยะเวลาที่เข้าทาลาย เพื่อนาไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการป้องกันกาจัดตาอไป
2. นาตัวอยาางทั้งวมดที่ร วบรวมได้กลับไปศึกษาตาอที่ว้องปฏิบัติการ สาวรับวนอน นาไป
เลี้ยงจนเป็นตัวเต็มวัย เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต พฤติกรรมการผสมพันธุ์ และการวางไขา นาตัวเต็ม
วัยที่ได้ไปจัดรูปราาง และอบใว้แว้ง
3. น าไปตรวจวิเ คราะว์ช นิด และบัน ทึก รายละเอีย ดของแมลงตามวลัก การของ
อนุกรมวิธานของแมลง
การบันทึกข้อมูล
- บันทึกข้อมูลทางชีววิทยาของด้วงเจาะผลสละ และข้อมูลอื่นๆ ที่สาคัญ เชาน สาวนของพืช
ที่พบการเข้าทาลาย ลักษณะการทาลายของด้วงเจาะผลสละ
- บันทึกสภาพอุณวภูมิ ความชื้น และปริมาณน้าฝนตลอดชาวงการทดลอง
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เวลาและสถานที่
เริ่มต้น ตุลาคม พ.ศ. 2554 สิ้นสุด กันยายน พ.ศ. 2555
สวนเกษตรกร จังววัดจันทบุรี
ว้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
กลุามบริวารศัตรูพืช และกลุามกีฎและสัตววิทยา
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การศึกษาชีววิทยา และลักษณะการทาลายของด้วงเจาะผลสละ
จากการสารวจและเก็บรวบรวมตัวอยาางด้วงเจาะผลสละในแปลงปลูกสละ พบวาา ในชาวงแรก
พบการระบาดของด้วงเจาะผลสละ ในพื้นที่อาเภอทาาใวมา จังววัดจันทบุรี ตาอมาการระบาดขยายกว้าง
ออกไปในวลายพื้นที่ในเขตอาเภอเขาคิชฌกูฎ และอาเภอเมือง จังววัดจันทบุรี เมื่อนาตัวเต็มวัยที่
เลี้ยงได้มาจาแนกชนิดพบวาา เป็นแมลงอยูาในอันดับ (order) Coleoptera วงศ์ (family) Anthribidae
แตายังไมาทราบชนิดที่แนาชัดเนื่องจากเป็นแมลงที่ยังไมาเคยมีรายงานวาาเป็นแมลงศัตรูสละ จึงคาดวาา
นาาจะเป็นแมลงศัตรูชนิดใวมา
ตัวเต็มวัยของแมลงชนิดนี้วางไขาที่บริเวณเปลือกผลสละ วนอนระยะแรกกัดกินอยูาที่บริเวณ
เนื้อของผลสละ วนอนระยะสุดท้ายเจาะเข้าไปในเมล็ดเพื่อเข้าดักแด้ และเจาะออกมาเมื่อเป็นตัว เต็ม
วัย การระบาดเกิดขึ้นในชาวงผลสละแกาใกล้เก็บเกี่ยว (ประมาณ 7-9 เดือน)
ชีววิทยาของด้วงเจาะผลสละ
- ไข่ ตัวเต็มวัยเพศเมีย วางไขาบริเ วณเปลือกผลสละ ที่บริเวณชาองวาางระววาางเกล็ดสละ
ลักษณะไขาและระยะไขา ยังไมาสามารถระบุได้ เนื่องจากเมื่อนาผลสละที่เพศเมียวางไขา มาผาาผล เพื่อ
ตรวจสอบที่ 7 วัน และ 14 วัน ไมาพบไขาและวนอนของด้วงเจาะผลสละ ในเบื้องต้นสั นนิษฐานวาา ผล
สละอาจจะแว้งเวี่ยวไมาสดเวมือนในสภาพแปลง อาจทาใว้ไขาไมาฟัก แตาเมื่อระยะผาานไปเป็น 45 วัน
(วลังเพศเมียวางไขา) นาผลสละดังกลาาวมาแกะดูพบวาามีวนอนด้วงเจาะผลสละระยะวัย 1-2 ทาลายอยูา
ในผลสละ จึงคาดวาาไขาอาจจะมีระยะพักตัว ซึ่งต้องมีการทดลองซ้าเพื่อยืนยันผลการทดลองตาอไป
- หนอน มีสีขาวขุาน กัดกินอยูาที่บริเวณเนื้อของผลสละ วนอนระยะสุดท้ายเจาะเข้าไปในเมล็ด
เพื่อเข้าดักแด้ (Figure 1)
- ดักแด้ มีสีขาวครีม เข้าดักแด้อยูาในเมล็ดของสละ (Figure 2)
- ตั วเต็ ม วัย เป็ น ด้ ว งขนาดเล็ ก เคลื่ อนที่ ได้ รวดเร็ว ล าตัว รี มีล าตัว ยาวประมาณ
5-9 มิลลิเมตร ปีกแข็งสีน้าตาล มีจุ ดสีดากระจายทั้งปีก (Figure 4) ปากเป็นแบบกัดกินรูปราางแบน
ยาวคล้ายจอบยื่นลงไปด้านลาาง (Figure 4 ) ตารวมเป็นรูปรีเว็นได้ชัดเจน ตัวเต็มวัยเพศเมียมีวนวดสั้น
สาวนตัวเต็มวัยเพศผู้มีวนวดยาวกวาาเพศเมีย ตัวเต็มวัยจะเจาะออกจากผลสละ เว็ นเป็นรูคาอนข้างกลม
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เส้นผาาศูนย์กลางประมาณ 5 มิลลิเมตรที่เปลือกสละ (Figure 3) ซึ่งเป็นเพียงจุดสังเกตเดียวที่เว็นจาก
ภายนอกที่ทาใว้ทราบวาามีด้วงเจาะผลสละเข้าทาลาย ตัวเต็มวัย จับคูาผสมพันธุ์ในตอนเช้าในชาวงเวลา
7.30-8.30 น. ซึ่งคาดวาาการผสมพันธุ์อาจขึ้นกับแสงสวาาง และสามารถผสมพันธุ์ได้วลายครั้ง
ระยะการเจริญเติบโต
จากการที่เก็บตัวอยาางและนาวนอนมาเลี้ยงในว้องปฏิบัติการ ทาใว้ทราบวงจรชีวิตของด้วง
เจาะผลสละในเบื้องต้นวาา ระยะวนอนมีอายุประมาณ 1-2 เดือน ซึ่งทราบจากการที่วนอนเข้าทาลาย
ในระยะสละอายุประมาณ 7-8 เดือน และเริ่มพบวนอนวัยสุดท้าย วรือดักแด้ในสละอายุ 9 เดือน แตา
ยังไมาทราบวาามีกรี่ ะยะ และในแตาละระยะใช้เวลาเทาาไวรา เนื่องจากวนอนกัดกิน อยูาภายในผลสละ เมื่อ
แกะสละเพื่อดูระยะเวลาการเจริญเติบโต ทาใว้วนอนชะงักการเจริญเติบโต บางครั้งผลสละเนาาจนทา
ใว้วนอนไมาสามารถเจริญเติบโต วรือพัฒนาไปเป็นระยะดักแด้ได้ ซึ่ งควรมีการพัฒนาวิธีเลี้ยงตาอไป
ดักแด้ อายุประมาณ 5-9 วัน ระยะตัวเต็มวัยประมาณ 5-60 วัน ซึง่ มีข้อจากัดในเรื่องของสละที่ใช้เลี้ยง
ด้วงเจาะผลสละ ในเรื่องผลสละที่แว้งเร็ว ไมาสดเวมือนอยูาที่ต้น ซึ่งต้องรอการยืนยันผลการทดลองในปี
ตาอไป
การศึกษาการเข้าทาลายของด้วงเจาะผลสละ
จากการเก็บผลสละพันธุ์เนินวงอายุ 4-9 เดือน มาผาาดูการเข้าทาลายของด้วงเจาะผลสละ พบ
วนอนกัดกินอยูาที่บริเวณเนื้อของผลสละ วนอนระยะสุดท้ายเจาะเข้าไปในเมล็ดเพื่อเข้าดักแด้ โดยพบ
ในผลสละที่อายุ 7-9 เดือน ซึ่งเป็นระยะสละที่เริ่มเก็บเกี่ยว และมีการเปลี่ยนสีจากสีน้าตาลดาเป็นสี
น้าตาลแดง รวมทั้งเริ่มมีกลิ่นวอม ซึ่งปัจจัยเวลาานี้ขึ้นอยูากับพันธุ์ของสละและการดูแลของเกษตรกร
สาวนผลสละที่อายุ 4-6 เดือนไมาพบการเข้าทาลายของด้วงเจาะผลสละ การเข้าทาลายของด้วงเจาะผล
สละชนิดนี้ไมาสามารถดูออกจากภายนอกได้ เนื่องจากจะไมาเว็น ราองรอยการทาลายที่ภายนอก จะ
ทราบวาามีด้วงชนิดนี้เข้าทาลายก็ตาอเมื่อแกะผลสละดูเทาานั้น อยาางไรก็ตามเกษตรกรบางรายเมื่อสุามพบ
ด้วงเจาะผลสละในกระปุกนั้นๆแล้ว ก็จะไมากล้านาสละกระปุกนั้นไปขายเนื่องจากมีความกังวลวาา
ผู้บริโภคอาจจะพบด้วงเจาะผลสละในกระปุกนั้นได้

Figure 1 Larvae and damage of fruit borer
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Figure 2 Pupa of fruit borer
pupated in seed

Figure 3 The exit hole of fruit borer

Male

Female

Mouthpart of fruit borer
Figure 4 Adult of fruit borer
สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
แมลงศัตรูสาคัญที่เข้าทาลายผลสละ ได้แกา ด้วงเจาะผลสละ เป็นแมลงศัตรูชนิดใวมา อยูาใน
อันดับ (order ) Coleoptera วงศ์ (family) Anthribidae ซึ่งอยูาระววาางการจาแนกชนิด วนอนมีสี
ขาวขุานกัดกินบริเวณเนื้อของผลสละ ตัวเต็มวัยเป็นด้วงขนาดเล็ก ลาตัวรี ยาวประมาณ 5-9 มิลลิเมตร
ปีกแข็งสีน้าตาล มีจุดและแถบสีดากระจายทั้งปีก ปากเป็นแบบกัดกินรูปราางแบน ยาว ตารวมเป็นรูปรี
เว็นได้ชัดเจน ตัวเต็มวัยเพศเมียมีวนวดสั้น เพศผู้มีวนวดยาว คาดวาาระยะวนอนมีอายุประมาณ 1-2
เดือน ระยะดักแด้ อายุประมาณ 5-9 วัน ระยะตัวเต็มวัยอายุประมาณ 5-14 วัน ซึ่งแมลงชนิดนี้จะเข้า
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ทาลายผลสละที่อายุประมาณ 7-9 เดือน ซึ่งเป็นระยะเริ่มเก็บเกี่ยว และผลสละเปลี่ยนสีจากสีน้าตาล
ดาเป็นสีน้าตาลแดง รวมทั้งเริ่มมีกลิ่นวอม
จากผลการศึกษาทาใว้ทราบข้อมูลพื้นฐานตาางๆ ของแมลงชนิดนี้ในเบื้องต้น แตายังไมาสามารถ
สรุปใว้แนาชัดได้ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาด้านชีววิทยา นิเวศวิทยา และการเข้าทาลาย เพื่อนาไปใช้วา
วิธีป้องกันกาจัดที่เวมาะสมและมีประสิทธิภาพ สาวรับแนะนาเกษตรกรตาอไป
คาขอบคุณ
ขอขอบคุณ คุณนันทา วังคา คุณวิรัช ชัยรักษ์วัฒนา และคุณณรงค์ แสงแก้วเกษตรกรผู้ปลูก
สละ ที่ใว้ความชาวยเวลือตัวอยา างสละ ในการดาเนินการวิจัย ขอขอบคุณ คุณบุญเทิง มิ่งขวัญ
เจ้าวน้าที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี คุณสุรางค์ นงนุช คุณสุภัสสา ประคองสุข คุณนิรันดร์ สวาางวงศ์
เจ้าวน้าที่กลุามบริวารศัตรูพืช ที่ชาวยเวลื องานวิจัยทุกทาาน ขอขอบคุณคุณสุนัดดา เชาวลิต ที่กรุณา
จาแนกชนิดแมลงตาางๆใว้ ขอขอบคุณทุกๆทาาน ที่มีสาวนราวมใว้งานวิจัยชิ้นนี้สาเร็จลุลาวงไปด้วยดี
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