1666

อนุกรมวิธานดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวง: Sternochetus spp.
(Coleoptera: Curculionidae)
Taxonomy of Mango Seed Weevils: Sternochetus spp.
(Coleoptera: Curculionidae)
ศิริณี พูนไชยศรี สุนัดดา เชาวลิต อิทธิพล บรรณาการ
กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
__________________________________
รายงานความกาวหนา
สํารวจรวบรวมผลมะมวงจากแหลงปลูกมะมวงในจังหวัด เชียงใหม ลําพูน เพชรบุรี
นครราชสีมา และระยอง ระหวางเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 นําผลมะมวงที่
รวบรวมไดกลับไปยังหองปฏิบัติการกลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรม
วิชาการเกษตร เพื่อผาตรวจหาตัวเต็มวัยดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวง จากการผาผลมะมวงทั้งหมด
2,618 ผล พบผลที่มีตัวเต็มวัยดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวง 251 ผล และพบตัวเต็มวัยทั้งหมด 252 ตัว
นําตัวเต็มวัยที่พบไปศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางอนุกรมวิธานกับตัวอยางดวงงวงในพิพิธภัณฑ
แมลงและตัวอยางดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวงชนิด Sternochetus mangiferae (Fabricius) ที่ไดรับ
จากศาสตราจารย ดร.Rolf Oberprieler ผูเชี่ยวชาญดานดวงงวงของประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย
ในสวนของหนอน หลังจากที่ผาสํารวจและพบหนอนที่ยังมีชีวิต ไดนํามาทดลองเลี้ยงเพื่อศึกษา
วงจรชีวิตในหองปฏิบัติการ การวิจัยเรื่องนี้ยังไมสิ้นสุด ตองดําเนินการตอในป 2553
คํานํา
ปจจุ บัน เป น ที่ย อมรับว า ปญ หาศั ตรูพื ชเปน ขอกําหนดสํา คัญในการตอ รองทางการค า
ระหวางประเทศ ตามมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of
Sanitary and Phytosanitary Measure : SPS Agreement) และดวยมาตรการดังกลาว ทําให
ขณะนี้ประเทศไทยกําลังประสบปญหาในการสงออกมะมวงไปยังประเทศมาเลเซีย เนื่องจาก
ทางการประเทศมาเลเซียไดแจงใหประเทศไทยทราบวาพบดวงงวงมะมวง (mango weevil) ชนิด
Sternochetus mangiferae (Fabricius) ซึ่งเปนศัตรูกักกัน (quarantine pest) ของประเทศ
มาเลเซียจากมะมวงที่นําเขาจากประเทศไทย หากยังตรวจพบอีกอาจตองมีการพิจารณาระงับการ
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นําเขา และถาเหตุการณเปนไปตามที่ประเทศมาเลเซียแจงมา จะทําใหประเทศไทยสูญเสียรายได
จากการสงออกมะมวงไปยังประเทศมาเลเซียเปนมูลคากวา 300 ลานบาท/ป ดังนั้นประเทศไทยจึง
ตองรีบเรงแกปญหานี้โดยดวนที่สุด เรื่องสําคัญที่ตองเรงดําเนินการเปนอันดับแรก คือการศึกษา
วิจัยดานอนุกรมวิธานของแมลงในสกุลนี้ ซึ่งสมหมาย (2535) ไดรายงานวาพบดวงสกุลนี้เพียง 2
ชนิด คือ Sternochetus olivieri (Faust) และ Sternochetus frigidus (Fabricius) แตไมมีรายงาน
ถึงชนิด Sternochetus mangiferae (Fabricius) จึงมีความจําเปนที่ตองเรงศึกษา เพื่อยืนยันให
ชัดเจนวาประเทศไทยไมมีดวงสกุลนี้ และนําขอมูลที่ศึกษาไดไปใชในการแกปญหาสงออกมะมวง
ไปยังประเทศมาเลเซียตอไป

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
ตัวอยางดวงงวงมะมวงทั้งหนอน และตัวเต็มวัย อุปกรณเก็บตัวอยาง ไดแก สวิงตาขาย
กรรไกรตัดกิ่งอยางดี ขวดฆา ขวดดองตัวอยางแมลง แอลกอฮอล พูกัน กลองพลาสติก ถุงพลาสติก
ถังแชเย็น ฯลฯ อุปกรณที่ใชจัดรูปรางแมลง ไดแก เข็มไรสนิม เข็มหมุดหัวกลม ไมจัดรูปรางแมลง
ปากคีบ โหลชื้น ตูอบแมลง ฯลฯ อุปกรณที่ใชในการผาอวัยวะสืบพันธุของดวงงวงมะมวง ไดแก
มีดผาตัด เข็มเขี่ย พูกัน บีคเกอร หลอดทดลอง เตาไฟฟา (hot plate) สารเคมีตางๆ เชน
แอลกอฮอล 70 – 95% potassium hydroxide 10%, glacial acetic acid, clove oil, glycerine
และน้ํากลั่น กลองจุลทรรศนชนิด stereo microscope ที่ติด camera lucida เปนอุปกรณเสริมชวย
ในการวาดภาพแมลงที่พบ กลองถายภาพ อุปกรณวาดภาพ ไดแก ปากกา rotring และกระดาษไข
เขียนแบบ เอกสารประกอบการจําแนกชนิดดวงงวงมะมวง
วิธีการ
สืบคนขอมูลเกี่ยวกับชนิดของดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวงจากเอกสารวิชาการที่เกี่ยวของ
ดําเนินการสํารวจเก็บรวบรวมตัวอยางดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวงจากแปลงปลูกมะมวงทั่วทุกภาค
ของประเทศไทย โดยสํารวจมะมวงพันธุตางๆ ไดแก แกว แกวลืมรัง เขียวเสวย เคนท งาชาง โชค
อนันต ตลับนาค ทองดํา น้ําดอกไม ฟาลั่น แรด อกรอง อกรองปา ซึ่งเก็บรวบรวมจากแปลงเกษตรดี
ที่เหมาะสม (GAP) แปลงเกษตรกรทั่วๆไป รานขายมะมวงที่บริเวณขางเสนทางที่เดินทางสํารวจ
มะมวงที่ปลูกเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน รวมถึงผลมะมวงที่หลนแหงอยูใตตน และนํากลับมายัง
หองปฏิบัติการกลุมงานอนุกรมวิธานแมลง กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ผาผลมะมวงเพื่อตรวจดูดวงงวงมะมวงทั้งในเนื้อและในเมล็ด ตัวเต็มวัยที่ไดนําฆาในขวดที่ใสสาร
ฆาแมลงเอทิลอะซิเตท หลังจากดวงตายแลวใชปากคีบ คีบใสในซองกระดาษหอแบบทอฟฟ บันทึก
รายละเอียด พืชอาหาร วัน เดือน ป สถานที่เก็บตัวอยาง และชื่อผูเก็บตัวอยาง นําตัวอยางใสกลอง
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กระดาษ เก็บรวมไวในถังรักษาความเย็นเพื่อปองกันไมใหตัวอยางเนา สวนหนอนเก็บรักษาโดยการ
ดองในขวดดองแมลงซึ่งบรรจุแอลกอฮล 80% บันทึกรายละเอียดเชนเดียวกับตัวเต็มวัย นําตัวเต็ม
วัยที่ฆาแลวไปจัดรูปรางบนไมจัดรูปรางตัวอยางแมลง โดยใชเข็มไรสนิมปกบนกระดาษแข็งรูป
สามเหลี่ยมขนาดเล็ก จัดรูปรางใหเห็นดานหลังและดานขาง นําไปอบใหแหงในตูอบตัวอยางแมลง
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ตรวจวิเคราะหชนิดดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวง โดยศึกษาดูลักษณะ
สัณฐานวิทยาภายนอกและลักษณะความแตกตางของอวัยวะสืบพันธุเพศผู รวมทั้งศึกษา
เปรี ย บเที ย บกั บ ด ว งงวงในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ แ มลงและตั ว อย า งด ว งงวงเจาะเมล็ ด มะม ว งชนิ ด
Sternochetus mangiferae (Fabricius) ที่ไดรับจาก Dr.Rolf Oberprierler ผูเชื่ยวชาญเรื่องดวง
งวงจากประเทศออสเตรเลีย และใชแนวทางการวินิจฉัยชนิดดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวงโดยปรับปรุง
จากวิธีการของ Rolf (2008) ในการศึกษาครั้งนี้ไดแบงหนอนที่ยังมีชีวิตเพื่อนําไปศึกษาวงจรชีวิตใน
หองปฏิบัติการ
เวลาและสถานที่
เดือนตุลาคม 2551 ถึง เดือนกันยายน 2552
1. แปลงปลูกมะมวง ภาคใต ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. หองปฏิบัติการกลุมงานอนุกรมวิธานแมลง กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
ผลการทดลองและวิจารณ
พบผลที่มีตัวเต็มวัยดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวง 251 ผล และพบตัวเต็มวัยทั้งหมด 252 ตัว
และใชลักษณะสําคัญในการจําแนกชนิด คือ ลักษณะเกล็ดบนอกปลองแรก ลวดลายบนปกคูหนา
ในสวนของหนอนที่นําไปเลี้ยงเพื่อศึกษาวงจรชีวิตในหองปฏิบัติการ พบวาไมสามารถเลี้ยงได
เนื่องจากมะมวงบางผลเกิดเชื้อรา และบางผลเหี่ยวแหงทําใหหนอนตาย สันนิษฐานวาดวงงวงเจาะ
เมล็ดมะมวงจะสามารถเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิตไดในเมล็ดมะมวงที่มีสภาพเนื้อในเมล็ด
(cotyledons) สมบูรณเทานั้น ดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวงไมสามารถอาศัยอยูในเมล็ดที่ถูกทําลาย
โดยการผาสํารวจแมวาจะประกบกลับในสภาพเดิม
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การจําแนกชนิดดวงงวงสกุล Sternochetus spp. โดยการสํารวจรวบรวมผลมะมวงจาก
แหลงปลูกมะมวงในจังหวัดเชียงใหม ลําพูน เพชรบุรี นครราชสีมา และระยอง ระหวางเดือน
ตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 จํานวน 2,618 ผล พบตัวอยางดวงงวงเจาะเมล็ดมะมวง
251 ผล และพบตัวเต็มวัยทั้งหมด 252 ตัว สําหรับการจําแนกชนิดตองดําเนินการวิจัยตอในป
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2553 สวนการศึกษาวงจรชีวิตซึ่งไมสามารถเลี้ยงหนอนเจาะเมล็ดมะมวงไดก็ตองดําเนินการวิจัย
ซ้ําในป 2553 เชนกัน
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