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อนุกรมวิธานแมลงศัตรูที่พบในสบูดํา
Taxonomy of Insect Pests Found on Physic nut
ศิริณี พูนไชยศรี ชลิดา อุณหวุฒิ ลักขณา บํารุงศรี ยุวรินทร บุญทบ
สุนัดดา เชาวลิต ณัฐวัฒน แยมยิ้ม สิทธิศิโรดม แกวสวัสดิ์
กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความกาวหนา
สํารวจรวบรวมแมลงศัตรูสบูดํา: physic nut; Jatropha curcas Linnaeus ในแหลงปลูก
สบูดํา จังหวัดนครราชสีมา เชียงใหม กาญจนบุรีและระยอง ระหวางเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือน
กันยายน 2552 นําตัวอยางแมลงที่รวบรวมไดไปศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธาน เพื่อตรวจจําแนก
ชนิด ณ หองปฏิบัติการกลุมงานอนุกรมวิธานแมลง กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช พบแมลงศัตรูเขาทําลายสบูดํา 3 ชนิด ไดแกมวนหลังแข็งสบูดํา: physic nut bug;
Chrysocoria grandis Thuberg วงศ Scutelleridae อันดับ Hemiptera เพลี้ยแปงลาย: striped
mealybug; Ferrisia virgata (Cockerell) วงศ Pseudococcidae อันดับ Homoptera และเพลี้ย
ไฟโกโก: cocoa thrips; Selenothrips rubrocinctus Giard การวิจัยเรื่องนี้ยังไมสิ้นสุด ตอง
ดําเนินการตอในป 2553
คํานํา
วิกฤตการณนา้ํ มันเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหรัฐบาลมีนโยบายสงเสริม
การปลูกพืชทีม่ ีศักยภาพในการผลิตเพื่อใชเปนพลังงานทดแทน สบูดํา physic nut, purging nut :
Jatropha curcas Linnaeus วงศ Euphorbiaceae เปนพืชชนิดหนึง่ ที่เมล็ดมีปริมาณน้ํามันถึง
รอยละ 30–35 ของน้าํ หนักเมล็ด น้าํ มันที่ไดใชไดดีกับเครื่องยนตดีเซลโดยไมตองผสมกับ
น้ํามันเครื่องชนิดอื่น ดังนัน้ ในป 2549 – 2555 รัฐบาลจึงเริ่มโครงการสงเสริมการปลูกสบูด ํา
ในชวงปแรกๆ ไดผลผลิตเพียง 300 –500 กิโลกรัม/ไร/ป ซึ่งไมเพียงพอเพื่อผลิตทดแทนพลังงาน
ระดับอุตสาหกรรมที่ตองการผลผลิตถึง 1,500 กิโลกรัม/ไร/ป ในการผลิตสบูดําเพื่อใหไดผลผลิต
ตามที่ตองการ นอกจากจะตองเรงพัฒนาเรื่องพันธุและการปลูกเปนสําคัญแลว แมลงศัตรูสบูดาํ ก็
เปนปจจัยหลักที่เขาทําลายทําใหผลผลิตของสบูดําลดลง สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูสบู
ดํา เตือนจิตตและคณะ(2525) ไดรายงานถึงกลุม แมลงศัตรูสบูดํา ซึ่งมีทงั้ ประเภทปากกัดและปาก
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ดูด แตไมมีรายงานการศึกษาถึงชนิด (species)ในดานอนุกรมวิธาน ดังนั้นการศึกษาอนุกรมวิธาน
แมลงที่เขาทําลายสบูดําในครั้งนี้ ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนอยางมาก ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การจัดการแมลงศัตรูสบูดําที่ถูกตองและเหมาะสมตอไป

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
ตัวอยางแมลงศัตรูสบูดํา อุปกรณเก็บตัวอยาง ไดแก สวิงจับแมลง ปากคีบ พูกัน กลอง
พลาสติก ถุงพลาสติก กลองรักษาความเย็น ขวดฆาแมลง ตูควบคุมอุณหภูมิ ขวดดองแมลง
สารเคมีตางๆ เชน สารเอททิลอะซิเตท แอลกอฮอล 70-80% AGA (น้ํายาเก็บตัวอยางเพลี้ยไฟ)
อุปกรณที่ใชจัดรูปรางแมลง โดยวิธีการอบแหง ไดแก เข็มปกแมลง ไมจัดรูปรางแมลง (setting
board) ปากคีบ ตูอบแมลง อุปกรณที่ใชในการทําสไลดถาวร ไดแก สารเคมีตางๆ เชนแอลกอฮอล
60-100% โซเดียมไฮดรอกไซด ไซลีน โคลฟออย แคนาดาบัลซัม บีคเกอร เตาไฟฟา แผนสไลดแกว แผน
แกวปดสไลด กลองถายภาพ กลองจุลทรรศน compound microscope และ stereo microscope
วิธีการ
สืบคนขอมูลเกี่ยวกับชนิดของแมลงศัตรูสบูดําจากเอกสารวิชาการที่เกี่ยวของ ดําเนินการ
สํารวจ รวบรวมตัวอยางแมลงศัตรูสบูดําจากแปลงปลูกทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยใชสวิงโฉบ
/ เคาะหรือเขยากิ่ง ตน หรือดอก เพื่อใหแมลงศัตรูตกลงบนอุปกรณที่รองรับ หรือตัดใบ / กิ่ง / ยอด
ของสบูดําที่มีแมลงศัตรูเกาะอาศัยดวยกรรไกรตัดกิ่ง ใชพูกันเขี่ยแมลงศัตรูที่พบใสขวดที่บรรจุน้ํายา
ดอง หรือนําตัวอยางแมลงศัตรูพรอมสวนของสบูดําใสถุงพลาสติก กลองพลาสติก หรือถุงกระดาษ
เก็บตัวอยางดังกลาวในกลองรักษาความเย็น ภายในบรรจุน้ําแข็งแหงเพื่อรักษาตัวอยางใหสดอยู
เสมอ หากตัวอยางที่รวบรวมไดอยูในระยะตัวออน เชน เพลี้ยไฟ เพลี้ยแปง เพลี้ยหอย เพลี้ยออน
หนอนผีเสื้อ หนอนแมลงวันผลไม ฯลฯ ตองนําตัวอยางไปเลี้ยงในหองปฏิบัติการจนเปนตัวเต็มวัย
บันทึกรายละเอียดของแมลงศัตรู ไดแก สวนของสบูดําที่พบแมลงศัตรู ลักษณะการทําลาย วัน /
เดือน / ป สถานที่ และชื่อผูเก็บตัวอยาง รวมทั้งบันทึกโดยการถายภาพ นําตัวอยางที่บันทึก
รายละเอียดไปจัดเตรียมตัวอยางแมลง เพื่อวิเคราะหชนิดโดยการจัดรูปราง หรือทําสไลดถาวรและ
อบใหแหง นําตัวอยางไปตรวจวิเคราะหชนิด โดยตรวจสอบลักษณะที่สําคัญทางอนุกรมวิธานใต
กลองจุลทรรศน ประกอบกับเอกสารของศิริณี(2544) และ องุน(2544) รวมทั้งศึกษาจากตัวอยางที่
เก็ บรัก ษาไว ใ นพิ พิธ ภั ณฑแมลง จั ดทํ า ป า ยและบัน ทึก ขอมูล รายละเอีย ดบนปา ยบัน ทึก กํ า กั บ
ตัวอยางแมลง ไดแก ชื่อวิทยาศาสตร พืชอาหาร วัน / เดือน / ป สถานที่และชื่อผูเก็บตัวอยาง
รวมทั้งวัน / เดือน / ป และชื่อผูวิเคราะหชนิด นําตัวอยางแมลงศัตรูพืชที่ไดศึกษาวิจัยทั้งหมด เก็บ

1614
รักษาไวในพิพิธภัณฑแมลง โดยแบงเปนหมวดหมูตามระบบสากลของพิพิธภัณฑ เพื่อใชในการ
ตรวจสอบ สืบคนและอางอิง
เวลาและสถานที่
เดือนตุลาคม 2551 ถึง เดือนกันยายน 2552
1. แปลงปลูกสบูดําทุกภาคของประเทศไทย
2. หองปฏิบัติการกลุมงานอนุกรมวิธานแมลง กลุมกีฏและสัตววิทยา
สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
ผลการทดลองและวิจารณ
พบแมลงศัตรูสบูดํา 3 ชนิด ไดแก มวนหลังแข็งสบูดํา: physic nut bug; Chrysocoris
grandis Thuberg วงศ Scutelleridae อันดับ Hemiptera เขาทําลายโดยดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบ ชอ
ดอกและผล เพลี้ยแปงลาย: striped mealybug; Ferrisia virgata (Cockerell) วงศ
Pseudococcidae อันอับ Homoptera ทําลายสบูดําโดยดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบและยอดออน และ
พบเพลี้ยไฟโกโก: cacoa thrips: Selenothrips rubrocinctus Giard วงศ Thripidae อันดับ
Thysanoptera เขาทําลายใบ แมลงศัตรูทั้ง 3 ชนิด พบในแปลงปลูกสบูดําทุกภาคของประเทศไทย
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การศึกษาอนุกรมวิธานของแมลงศัตรูสบูดํา ระหวางเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน
2552 ในแปลงปลูกสบูดํา จังหวัดนครราชสีมา เชียงใหม กาญจนบุรี ระยอง พบแมลงศัตรูสบูดํา 3
ชนิด ไดแก มวนหลังแข็งสบูดํา: physic nut bug; Chrysocoris grandis Thuberg เพลี้ยแปงลาย:
striped mealybug; Ferrisia virgata (Cockerell) และเพลี้ยไฟโกโก: cocoa thrips; Selenothrips
rubrocinctus Giard แมลงศัตรูทั้ง 3 ชนิด เขาทําลายสบูดําในแหลงปลูกทุกภาคของประเทศไทย
เอกสารอางอิง
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