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คำานำา

 ปจัจบุนัมกีารปลกูไมส้กัเปน็สวนปา่กนัอยา่งแพรห่ลาย

ท้ังในส่วนภาครัฐและเอกชน เน่ืองจากไม้สักเป็นไม้ท่ีมีลายเน้ือไม้

สวย คณุภาพด ีใชใ้นงานกอ่สรา้งและทำาเฟอรน์เิจอรไ์ดส้วยงาม 

เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก  การปลูกสวนป่าสักเป็น

พื้นที่กว้างและเปน็สกัชนิดเดียว มกัจะมีปญัหาด้านแมลงทีเ่ข้า

ทำาอันตรายต้นสัก ต้ังแต่ระยะกล้าไม้จนถึงต้นท่ีมีขนาดโตเต็มท่ี 

ต้นสักท่ีถูกแมลงทำาอันตรายมีอัตราการเจริญเติบโตลดลง เน้ือไม้ 

เป็นรตูำาหนิและคณุภาพตำา่ จำานวนผลและเมล็ดลดลง เป็นผล

ให้การปลูกสวนป่าสักไม่บรรลุผลตามเป้าประสงค์

 แมลงศัตรูต้นสักมีมากถึง 72 ชนิด ส่วนมากเป็นแมลง

ศัตรูที่ทำาอันตรายต่อต้นสักไม่มากนัก  ไม่มีผลกระทบต่อ        

การเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นสัก แต่ที่เป็นศัตรูที่สำาคัญ

และทำาอันตรายต่อต้นสักอย่างรุนแรงมีผลกระทบต่อการ  

เจริญเติบโตของต้นสักอย่างชัดเจนมีประมาณ 6-7 ชนิด  ทั้ง 

กินใบ เจาะลำาต้น กินดอก ผล และเมล็ด  ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะ

เขียนบรรยายลักษณะของแมลงศัตรูไม้สัก  การทำาลายต่อ  

ส่วนของต้นสกัและการป้องกนักำาจดัเบื้องต้น เพือ่ทีเ่กษตรกร

หรือผู้ที่ปลูกสวนป่าสักจะได้ใช้เป็นคู่มือการสังเกตการณ์  

การระบาดของแมลงศตัรตูน้สกั และสามารถควบคมุและกำาจดั

แมลงศัตรูไม้สักในเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง

  นายบุญชอบ   สุทธมนัสวงษ์
  อธิบดีกรมป่าไม้
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หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

(Xyleutes ceramicus ) 

(Family: Cossidae; Order: Lepidoptera)

วงจรชีวิตของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

หนอนผเีสือ้เจาะตน้สกัเปน็แมลงศตัรขูองตน้สกัทีส่ำาคญั 

เนื่องจากในระยะตัวหนอนจะเจาะเข้าเนื้อไม้ ทำาให้เนื้อไม้สัก

เป็นรู เป็นร่อง ตำาหนิถาวรและสะสมมากขึ้นทุกปี ทำาให้ไม้      

มีคณุภาพตำา่กว่าปกติ ราคาถกู  ตวัเตม็วยัเปน็ผีเสื้อกลางคืน

ขนาดกลาง สีนำา้ตาล มีเกล็ดสีดำาและขาวกระจายท่ัวไป ตัวเมีย

มีหนวดแบบเส้นด้าย (filliform)  และมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้        

ที่โคนหนวดของตัวผู้เป็นแบบซี่หวี (pectinate) และส่วนปลาย

หนวดเปน็แบบเส้นด้าย ตวัเมียหนึง่ตวัสามารถวางไข่ได้จำานวน 

10,000 - 50,000 ฟอง เป็นกลุ่มใต้เปลือกต้นสัก ไข่มีลักษณะ

รี สีเหลืองสด  ระยะหนอน เมื่อฟักจากไข่ ช่วงแรกๆ จะอยู่

บริเวณเปลือกต้นสัก ลักษณะของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักจะมี

แถบสีขาวเป็นปล้องสลับกับแถบสีชมพูตลอดลำาตัว 

สารบัญ
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เมื่อหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักมีขนาดใหญ่ขึ้นจะเจาะ   

เข้าสู่ลำาต้นสักเป็นร่องเฉียงขึ้นแล้วเจาะขึ้นแนวดิ่ง โดยช่องจะ

มีขนาดใหญ่ข้ึนตามขนาดของตัวหนอนและเป็นรูถาวรในเน้ือไม้ 

หนอนจะขบัขยุไม้ออกทางปากรู  ต้นสกัทีถ่กูหนอนชนิดนี้เจาะ

ทำาลาย จำานวนรูที่เกิดจากตัวหนอนจะเกิดแบบสะสมทุกปี

จนถึงช่วงตัดฟัน  ระยะดักแด ้เมื่อหนอนโตเต็มที่และใกล้เข้า

ดกัแด้ หนอนจะสร้างใยเหนียวผสมขยุไม้ปดิปากรเูพือ่ป้องกนั

ศตัรเูขา้ไปทำาอนัตราย จากนัน้จงึเคลือ่นตัวเขา้ไปอยูด่า้นในสดุ

ของร่องที่เจาะไว้ หันหัวลงสู่ปากรู สร้างแผ่นใยเหนียวสีขาว

ปิดกั้นอีกชั้นหนึ่งแล้วเข้าดักแด้  ดักแด้มีลักษณะเป็นปลอก

สีนำ้าตาล ไม่มีรยางค์  ระยะตัวเต็มวัย เมื่อดักแด้จะออกเป็น

ตัวเต็มวัย ดักแด้จะขยับตัว ดันแผ่นใยท่ีขวางก้ันออกมาท่ีปากรู 

แล้วลอกคราบออกกลายเป็นผีเส้ือ โดยจะท้ิงคราบดักแด้ติดไว้

ทีป่ากรบูนตน้สกั ผเีสือ้จะไตส่งูขึน้ไปจากคราบดกัแดป้ระมาณ 

30-40 เซนตเิมตร และเกาะนิ่งเพือ่ผึ่งปกี ขยายปกี รอกจิกรรม

ในการบินหาคู่ผสมพันธุ์แพร่พันธุ์ในเวลาคำ่าและกลางคืน    

ต่อไป 

ภาพที่ 1 วงจรชีวิตของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

 (Xyleutes ceramicus)

การตรวจสอบการทำาลายของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน เป็นช่วงที่ตัวหนอน      

มีขนาดเล็ก ให้สังเกตที่เปลือกต้นสักจะพบขุยไม้สีดำาๆ เป็น

ก้อนติดอยู่ และอาจเห็นนำ้ายางไหลเป็นทาง ซึ่งเป็นจุดที่ตัว

หนอนเจาะเขา้ตน้สกั ชว่งเวลานีห้นอนผเีสือ้เจาะตน้สกัจะอาศยั

อยู่บริเวณเปลือกหรืออาจเจาะเข้าต้นสักเล็กน้อย
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เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน  เปน็ช่วงทีต่วัหนอน

มีขนาดใหญ่ขึ้น และเจาะเข้าเนื้อไม้สักลึกแล้ว ที่เปลือกต้น   

จะพบรูของหนอนมีขนาดใหญ่ขึ้น มีขุยไม้ละเอียดสีนำ้าตาล

เหลือง (ตามสีของเนื้อไม้) ติดที่ปากรู และบริเวณโคนต้นสัก

เดือนธันวาคมถึงมกราคม  เป็นระยะเวลาที่หนอน

เข้าดักแด้อยู่ภายในต้นสัก ที่ปากรูของหนอนจะมีแผ่นใยขุย

ไม้สีนำา้ตาลปิดปากรูเป็นสีท่ีกลมกลืนกับเปลือกสัก ทำาให้มองเห็น 

ได้ยากขึ้น  หากเป็นรอยรูเก่าสัก 2-3 ปี  ที่หนอนออกเป็น

ผีเสื้อแล้ว  รอยแผลที่พบบนเปลือกต้นสักจะเห็นเป็นลักษณะ

โป่งออกคล้ายเป็นแผลเป็น หากใช้มีดถากเข้าเนื้อไม้จะเห็นรู

เก่าของหนอน (บางรูอาจต้องถากเนื้อไม้เข้าไปลึกพอสมควร

จึงจะมองเห็นรูเก่า)  กรณีเป็นรูที่เก่ามากจะพบเห็นแค่เป็น 

รอยนูนบนเปลือกสักเท่านั้น สังเกตเห็นค่อนข้างยาก เพราะ

ลักษณะคล้ายกับรอยแผลของการลิดกิ่ง

 เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมและเมษายน  สามารถ

ตรวจสอบต้นสักที่ถูกหนอนเจาะทำาลายได้จากการตรวจหา

คราบดักแด้ที่ผีเสื้อลอกคราบออกไป โดยสังเกตคราบดักแด้

สีนำ้าตาลใสที่ติดอยู่บนต้นสัก ซึ่งการตรวจหาต้องใช้ความ

ละเอียดและรอบคอบ โดยไล่ตรวจตั้งแต่โคนต้นจนถึงปลาย

ยอดให้รอบต้น 

      

ภาพที่ 2 ลกัษณะการทำาลายของหนอนผเีสือ้เจาะตน้สกั

 1: ลักษณะภายนอกเป็นปุ่มปม  

 2: ลักษณะรูแมลงภายในต้นสัก

 3: การใช้ประโยชน์ไม้สักที่มีรูแมลง



แมลงศัตรูไม้สักและก�รป้องกันกำ�จัด สำ�นักวิจัยและพัฒน�ก�รป่�ไม ้กรมป่�ไม้10 11

การป้องกันกำาจัด

เนือ่งจากหนอนผเีสือ้เจาะตน้สกัอาศัยอยูภ่ายในตน้สกั

เป็นระยะยาวนาน 9-10 เดือน การป้องกันกำาจัดจึงเป็นเรื่อง

ที่ยาก ไม่สามารถที่จะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงวิธีเดียวใน

การป้องกันและกำาจัดที่ได้ประสิทธิภาพ จำาเป็นต้องใช้หลายๆ 

วิธี ในลักษณะแบบผสมผสาน โดยอาศัยวงจรชีวิตของหนอน

ผีเสื้อเจาะต้นสัก ดังนี้

ตัวเต็มวัย/ผีเสื้อ:  ใช้วิธีเก็บตัวผีเสื้อที่เริ่มออกจาก   

ต้นสัก ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมโดยวิธีการตรวจ

หาทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ และควรตรวจในชว่งบา่ยเนือ่งจาก

หนอนผีเสื้อเจาะต้นสกัจะลอกคราบออกเปน็ผีเสื้อในช่วงบ่าย

ของวัน เมื่อพบตัวผีเสื้อเกาะอยู่บนต้นสักให้ใช้ไม้ยาว (ไม้ไผ่) 

เขี่ยให้ผีเสื้อตกจากต้นสัก (ผีเสื้อบินไม่แข็งแรง) จับผีเสื้อนี้ไป

ทำาลายเสีย หากทำาการแบบนี้ประจำาทุกปี จะทำาให้ปริมาณ

การระบาดลดลงได้อย่างชัดเจน  อีกวิธีหนึ่งคือ การใช้ไฟแสง

สีม่วง (หลอดแบลคไลท์) เป็นกับดักล่อจับผีเสื้อ เมื่อผีเสื้อ

หนอนเจาะต้นสักบินเข้ามาที่บริเวณใกล้แสงไฟ ให้จับผีเสื้อ  

ไปทำาลาย และควรติดตั้งกับดักแสงไฟให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่

เพื่อให้ดักจับผีเสื้อหนอนเจาะต้นสักได้มากขึ้น 

หนอนขนาดเล็ก:  ช่วงเดือนมี.ค.-พ.ค. หนอนจะ        

มีขนาดเล็กและอาศัยอยู่ที่เปลือกลำาต้น  วิธีการนี้จะต้อง    

ตรวจสอบรูที่หนอนเจาะเข้าเปลือกลำาต้นอย่างละเอียด (พื้นที่

ขนาดใหญ่ทำาได้ยาก) โดยสังเกตจากขี้หนอนที่หนอนดันออก

มาที่ปากรูมีลักษณะเป็นขุยก้อนสีนำ้าตาลเข้มถึงดำา (สีของ

เปลือกสกั) และอาจมนีำา้ยางไหลร่วมดว้ย เมือ่พบให้ใช้มดีหรือ

ของมีคมขูดเอาตัวหนอนไปทำาลาย 

หนอนขนาดใหญ่:  ช่วงเดือนมิ.ย.-ธ.ค.  หนอนระยะน้ี  

จะเจาะเขา้ตน้สกัลกึถงึเนือ้ไม ้บรเิวณปากรจูะพบขีห้นอน หรือ

ขุยไม้ที่ตัวหนอนขับออกมาที่ปากรูจะมีสีเหลืองอ่อน หรือสี   

นำ้าตาลซึ่งเป็นสีของเนื้อไม้สัก  ดังนั้นเมื่อตรวจพบรูแมลง   ให้

ใช้สารเคมีกำาจดัแมลงฯ ใส่เขม็ฉีดขนาดใหญ่ แล้วฉีดอดัเข้าไป

ในรู  หนอนเมื่อสัมผัสกับสารเคมีหนอนจะตาย  หรืออาจใช้

สารเคมีแบบกระป๋องอดัความดนัสำาเรจ็รปูที่มีก้านส่งสารเคมี

ฉีดสารเคมีอัดเข้าไปในรู สารเคมีที่ฉีดเข้าไปจะมีพิษตกค้าง

ภายใน เมื่อหนอนสัมผัสจะทำาให้หนอนตายได้

ข้อสังเกตอีกอย่างคือ  เนื่องจากหนอนอาศัยอยู่ใน      

ต้นสักตลอด จึงเป็นช่วงที่ป้องกันกำาจัดหนอนได้ยาก แต่จาก

การสำารวจในพืน้ทีส่วนปา่สกั พบวา่มหีนอนบางตวัตายเนือ่งจาก
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มีเชื้อราชนิด Beauveria bassiana เข้าทำาลาย  จึงน่าจะมี       

การศกึษาวจิยัการใชเ้ชือ้ราดงักลา่วในการปอ้งกนักำาจดัหนอน

ผีเสื้อนี้ต่อไป  นอกจากนี้ยังพบหนอนบางตัวตายโดยตัวเบียน

เข้าทำาอันตราย เช่น แมลงวันก้นขน (Cossidophaga atkinson) 

เข้าเบียนในช่วงเป็นตวัหนอน  โดยหนอนของแมลงวนัจะเข้าไป

อาศัยและกินอยู่ภายในตัวหนอน  เมื่อหนอนตายแมลงก้นขน

จะเข้าดักแด้ และออกเป็นแมลงวันในรุ่นต่อไป

ดักแด้:  เป็นระยะของแมลงก่อนออกเป็นผีเสื้อ ดักแด้

จะยังอยู่ภายในต้นสัก เป็นระยะพักตัว ไม่กินอาหาร ไม่เจาะ

ต้นสัก รอการออกเป็นผีเสื้อ สามารถใช้วัสดุไม้หรือตาข่าย

ปิดปากรูของหนอนที่มีดักแด้อยู่ภายใน  ผีเสื้อที่ลอกคราบ   

จากดกัแด้จะไม่สามารถออกจากรไูด้ ทำาให้ปริมาณผีเสื้อที่จะ

วางไข่ในรุ่นต่อไปลดลง

อีกวิธีหนึ่งคือปล่อยให้แมลงบางชนิดช่วยควบคุม

ผีเสือ้หนอนเจาะตน้สกัโดยธรรมชาติ เปน็การใช้แมลงศัตรู

ธรรมชาติของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักที่มีอยู่ในธรรมชาติหรือ

ในแปลงสักเป็นตัวควบคุมจำานวนผีเสื้อ หนอนและไข่ แมลง

ศัตรูธรรมชาติเหล่านี้ได้แก่ มดดำา (Crematogastor sp.) (ส่วน

ท้องมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ) พบทั่วไปในแปลงสัก และมด  

อีกหลายชนิดที่เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติของหนอนผีเสื้อเจาะ

ต้นสกั มดต่างๆ เหล่านี้จะกินไข่ ตัวหนอนและผีเสื้อของหนอน

ผีเสื้อเจาะต้นสัก ทำาให้อัตราการตายของหนอนที่เพิ่งฟักจาก

ไข่สูงมากขึ้น นอกจากนี้ยังมี ตั๊กแตนหลายชนิดที่เป็นศัตรู

ธรรมชาติของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสกั เช่น ต๊ักแตนตำาข้าว หรือ

ตั๊กแตนชกมวย โดยจะจับตัวเต็มวัย (ผีเสื้อ) กินเป็นอาหาร 

เป็นต้น ดังนั้นควรส่งเสริมให้แมลงเหล่านี้มีปริมาณเพิ่มมาก

ขึ้นในพื้นที่สวนสัก  เพื่อช่วยในการควบคุมหนอนผีเสื้อเจาะ  

ต้นสักโดยทางธรรมชาติอีกวิธีหนึ่ง

ภาพที่ 3 แมลงศตรธูรรมชาตขิองหนอนผเีสือ้เจาะตน้สกั

 1: มดที่พบทั่วไปในสวนสักกินไข่และหนอนฯ  

 2: ตั๊กแตนตำาข้าวเป็นตัวหำ้ากินผีเสื้อฯ

12 

 

ลักษณะคลายรูปหัวใจ) พบท่ัวไปในแปลงสัก และมดอีกหลาย

ชนิดที่เปนแมลงศัตรูธรรมชาติของหนอนผีเสื้อเจาะตนสัก มด

ตางๆ เหลาน้ีจะกินไข ตัวหนอนและผีเสื้อของหนอนผีเสื้อเจาะ

ตนสัก ทําใหอัตราการตายของหนอนที่เพิ่งฟกจากไขสูงมากข้ึน 

นอกจากน้ียังมี ต๊ักแตนหลายชนิดที่เปนศัตรูธรรมชาติของ

หนอนผเีสื้อเจาะตนสัก เชน ต๊ักแตนตําขาว หรือต๊ักแตนชกมวย 

โดยจะจับตัวเต็มวัย (ผีเสื้อ) กินเปนอาหาร เปนตน ดังน้ันควร

สงเสริมใหแมลงเหลาน้ีมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนในพื้นที่สวนสัก 

เพื่อชวยในการควบคุมหนอนผเีสื้อเจาะตนสักโดยทางธรรมชาติ

อกีวธิหีน่ึง 

 

ภาพท่ี 3 แมลงศตรูธรรมชาติของหนอนผีเส้ือเจาะตนสัก 

1: มดที่พบท่ัวไปในสวนสักกนิไขและหนอนฯ   

2: ต๊ักแตนตําขาวเปนตัวห้ํากนิผเีสื้อฯ 
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ข้อแนะนำา  ไม่ควรปลูกสักในลักษณะเชิงเดี่ยวที่มี   

ไมส้กัเพยีงชนดิเดยีวเป็นพืน้ทีใ่หญ ่หรอืแปลงขนาดใหญ ่เพราะ

หากมีการระบาดของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักจะทำาให้เกิดการ

ระบาดที่รุนแรงและเป็นแหล่งขยายพันธุ์ของหนอนผีเสื้อเจาะ

ตน้สกั เนือ่งจากสภาพแวดลอ้มทีม่แีตต่น้สกัจะเป็นแหลง่อาหาร

ของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก และเหมาะสมกับการแพร่ขยาย

พันธุ์ของแมลงได้เป็นอย่างดี การระบาดจึงรุนแรงมาก ดังนั้น

จึงควรปลูกสักในลักษณะผสมผสานกับพืชชนิดอื่น แบบ

ธรรมชาติที่มีพรรณพืชหลายชนิดขึ้นปะปนกันอยู่ เป็นการ

ควบคุมให้การระบาดของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักอยู่ในระดับ

ไม่รุนแรง เนื่องจากพืชอาหารมีจำานวนจำากัดนั่นเอง หรืออาจ

ปลูกลักษณะเป็นแปลงสักสลับกับแปลงพืชชนิดอื่น ซึ่งแต่ละ

แปลงควรกว้างอย่างน้อย 90 เมตร เนือ่งจากผีเสื้อหนอนเจาะ

ต้นสกับินได้ไม่ไกลนกั แต่ทั้งนี้การตรวจสอบ และการควบคมุ

ป้องกัน กำาจัดหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักตามขั้นตอนดังกล่าวยัง

จำาเป็นต้องปฏิบัติควบคู่กันด้วยจึงจะได้ผลดี

หนอนผีเสื้อกินใบสัก

(Hyblaea puera Cramer) 

(Family :Hyblaeidae; Order: Lepidoptera)

วงจรชีวิตหนอนผีเสื้อกินใบสัก

หนอนผีเสื้อกินใบสัก มีวงจรชีวิตแบบสมบูรณ์คือ  

มี 4 ระยะ คือ ระยะตัวเต็มวัย (ผีเสื้อ) ระยะไข่ ระยะหนอน 

และระยะดักแด้ โดยใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 2-4 สัปดาห์ ซ่ึง 

Beeson (1941) รายงานว่าวงจรชีวิตของหนอนผีเส้ือกินใบสัก 

ประมาณ 15-34 วัน 
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ภาพที่ 4  วงจรชีวิตของหนอนผีเสื้อกินใบสัก

ระยะตัวเต็มวัย :  เป็นผีเสื้อกลางคืน ปีกคู่หน้า         

สีนำ้าตาล ปีกคู่หลังสีนำ้าตาลเข้ม มีแถบสีส้มขอบแดงที่กลาง

ปีก (ภาพที่ 4) ช่วงเวลากลางวันผีเสื้อจะเกาะนิ่งอยู่ตามใต้     

ใบสักหรือที่ใบของพืชชั้นล่างชนิดอื่น ผีเสื้อหนอนกินใบสักจะ

มีกิจกรรมและว่องไวในช่วงเวลากลางคืน  บินได้ระยะไกล  

หลงัออกจากดกัแด้ 2-3 วนั จะมีการจบัคู่ผสมพันธุ์และวางไข่  

ตัวเมียตัวหนึ่งสามารถออกไข่ได้ 500-600 ฟอง และใช้เวลา

วางไข่ประมาณ 1 สัปดาห์

ระยะไข่ เป็นฟองเดี่ยว ขนาดเล็ก สีขาวขุ่น ติดแน่น

กระจายทั่วใบสักทั้งด้านหน้าใบและหลังใบโดยเฉพาะใบสัก    

ที่อ่อน การฟักไข่เป็นตัวหนอนใช้ระยะเวลา 2-4 วัน ไข่จะ

เปลีย่นสเีลก็นอ้ยและมองเห็นจุดสดีำาอยา่งชดัเจนเมือ่ใกลฟ้กัตัว

เป็นหนอน

ภาพที่ 5  ลักษณะไข่บนใบสัก
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 ระยะหนอน หนอนผีเสื้อกินใบสักหลังออกจากไข่จะ

มขีนาดเลก็สเีขยีวออ่น สเีทาหรือดำา กนิผวิใบสกัทีอ่อ่นนุม่ และ

สร้างเส้นใยคลุมตัวเป็นการป้องกันตัวเองจากศัตรูอื่นๆ เมื่อ

หนอนมีขนาดใหญ่ขึ้นสีของตัวหนอนจะเปลี่ยนเป็นสีนำ้าตาล

ปนเหลืองและมีแถบสีดำาปนนำ้าเงินทีข่้างลำาตวั จะกดักินใบสกั

จนใบทะลเุปน็รูและมกักดักนิบรเิวณขอบใบเป็นรปูครึง่วงกลม 

หรือสามเหลีย่มแล้วพบัใบปิดบงัตวัเองโดยยึดด้วยใยเหนียวที่

ตวัหนอนสรา้งขึน้ ถา้มหีนอนจำานวนมากหนอนจะกดักนิบรเิวณ

กลางใบและพับใบปิดบังตัวหนอนเช่นเดียวกัน การกินใบจะ

ขยายกว้างขึ้นตามขนาดของตัวหนอน โดยใบจะแหว่งเป็นรู

มากขึน้จนกระทัง่เหลอืแตเ่สน้กลางใบและเสน้ใบทีม่ขีนาดใหญ ่

การระบาดจะระบาดเป็นหย่อมๆ และรวดเร็ว ระยะหนอนมี    

5 ระยะ ใช้เวลาประมาณ 12-18 วัน (Nair et al., 1985)  

ระยะดักแด้ เมื่อหนอนเจริญเติบโตเต็มที่ หนอนจะ

ชักใยแล้วทิ้งตัวลงสู่พื้นดินแล้วเข้าดักแด้ตามใต้เศษใบไม้ท่ีร่วง

หล่นอยู่ใต้ต้น หนอนบางตัวจะเข้าดักแด้ท่ีใบสัก หรือท่ีใบของพืช 

ช้ันล่างโดยหนอนจะดึงใบพืชน้ันมาปิดตัวแล้วยึดด้วยใยเหนียว 

ช่วงนี้จะพบเห็นเส้นใยที่ตัวหนอนสร้างขึ้นและโยงจากต้นสัก

ลงสู่พื้นดินจำานวนมากในสวนป่าสักที่มีการระบาด ดักแด้มี

สีนำ้าตาล ส่วนปลายสามารถขยับได้ เป็นระยะที่ไม่กินอาหาร

เพียงรอเวลาที่จะลอกคราบเป็นผีเสื้อ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 

10-14 วัน

ลักษณะการทำาลายและการสังเกตตรวจสอบ

การระบาดของหนอนผีเสื้อกินใบสักจะเริ่มพบในช่วง

ปลายเดือนเมษายน หรือช่วงที่ฝนเริ่มตกและสักเริ่มแตกใบ

ใหม่ การระบาดช่วงทีห่นอนมีขนาดเลก็ จะมองเหน็ขอบใบสกั

ถูกหนอนกัดกินเปน็รอยแหว่งหลายๆ จดุ และหนอนพับใบปดิ

ตวัเอง (ลกัษณะนีใ้ชเ้ปน็จดุสงัเกตในการตรวจหาการเริม่ทำาลาย

ใบสักของหนอนได้) ใบสักหนึ่งใบมีหนอนกินอยู่หลายตัว หากภาพที่ 6  ลักษณะหนอนผีเสื้อกินใบสัก
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มีการระบาดอย่างรุนแรงใบสักจะถูกหนอนกินใบจนหมดทั้ง

ใบเหลือแต่เส้นกลางใบและเส้นใบขนาดใหญ่ และใบสกัจะถูก

กินหมดทั้งต้น ใบสักที่ถูกหนอนทำาลายจะร่วงในเวลาต่อมา 

ทำาให้เห็นต้นสักมีแต่กิ่งและก้านไม่มีใบ 

ภาพที่ 7 การทำาลายของหนอนผีเส้ือกินใบสักในสวนป่าสัก

ต้นสักที่ถูกหนอนกินใบระบาดอย่างรุนแรงทุกปี และ

ต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นสักโดย

เฉพาะในต้นที่มีอายุน้อย ต้นสักจะมีอัตราการเจริญเติบโต   

ลดลงอย่างมาก ทำาให้ช่วงการตัดฟันต้องใช้เวลานานกว่าเดิม 

เชน่ สวนปา่สกัอาย ุ5 ป ีหากไมม่กีารปอ้งกนัและควบคมุหนอน

ผีเสื้อกินใบสักปล่อยให้มีการระบาดของหนอนในช่วง 5 ปี 

อย่างต่อเนื่อง จะพบว่าต้นสักจะสูญเสียการเจริญเติบโตถึง 

44% (Nair et al., 1985) และสักอายุ 3 ปี หากปล่อยให้หนอน

กินใบหมดทั้งต้นจะทำาให้สูญเสียการเจริญเติบโตถึง 70%  

(รุ่งกาญจน์ และบรรพต, 2525) ทั้งนี้การระบาดของหนอน

ผีเสื้อกินใบสกัในสวนป่าสกัทีม่ีอายนุ้อยส่งผลกระทบมากกว่า

สักที่มีอายุมาก เนื่องจากสักที่มีอายุน้อยมีอัตราการเจริญ

เติบโตสูงกว่าสักที่มีอายุมาก (อภิชาต, 2521) การระบาดของ

หนอนกินใบสักในสวนป่าสัก สามารถระบาดได้ถึง 1-3 ครั้ง

ในรอบหนึ่งปี
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ภาพที่ 8 การระบาดของหนอนผีเส้ือกินใบสักในป่าชายเลน

นอกจากพบการระบาดของหนอนผีเสื้อกินใบสักใน

พื้นที่สวนป่าสักทั่วไปแล้ว ยังพบว่าหนอนผีเสื้อกินใบสักนี้

สามารถแพร่ระบาดในพื้นที่ป่าชายเลนได้อีกด้วย โดยหนอน

ผีเสื้อจะกินใบแสมในพื้นทีป่่าชายเลน หากมีการระบาดรุนแรง

ต้นแสมจะถกูหนอนกินใบหมดทั้งต้น กระจายท่ัวไปในพื้นที่ป่า

ชายเลน มองเห็นเป็นสีนำ้าตาลเป็นกลุ่มๆ การเข้าดักแด้ของ

หนอนผเีสือ้กนิใบสกัในพืน้ทีป่า่ชายเลนจะแตกตา่งจากในสวน

ป่าสัก คือ หนอนเมื่อโตเต็มที่ส่วนมากจะเข้าดักแด้บนต้นแสม 

โดยการเอาใบแสมเข้าหุ้มตัวและยึดด้วยใยเหนียว ต้นแสมจึง

ยังคงมีใบแห้งให้เห็นบนต้น  เป็นการปรับตัวของหนอนเพื่อ   

ไม่ให้ตกลงไปในนำ้า  และมีบางส่วนทิ้งตัวลงพื้นดินและเข้า

ดักแด้ 

การป้องกันและกำาจัด

การป้องกันกำาจัดแมลงศัตรูพืชป่าไม้ให้ได้ผลดีและ      

มปีระสทิธภิาพสงู จะตอ้งเรยีนรูแ้ละรูว้า่แมลงทีต่อ้งการกำาจดั

เป็นแมลงชนิดใด มีลักษณะและการเป็นอยู่อย่างไร แล้วนำา

ความรู้เหล่านี้มาประมวล สรุปหาวิธีการป้องกันและควบคุม

แมลงเหล่านี้อย่างเหมาะสมทั้งช่วงเวลา ระยะของแมลงที่

อ่อนแอต่อสารต่างๆ ซึ่งอาจต้องใช้หลายๆ วิธี ผสมผสานกัน
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และวิธีปฏิบัติในเวลาที่ต่างกัน ซึ่งจะทำาให้การป้องกันและ

ควบคุมแมลงศัตรูได้ผลดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ภาพที่ 9 การใช้สารเคมีควบคุมหนอนผีเสื้อกินใบสัก

 ด้วยเครื่องบิน

การป้องกันและควบคุมหนอนผีเสื้อกินใบสัก จำาเป็น

ต้องใช้หลายวิธีผสมผสานกัน โดยขั้นแรกต้องเริ่มตรวจสอบ

การระบาดของหนอนผีเสื้อกินใบสักตั้งแต่สักเริ่มมีการแตก   

ใบใหม่ และมีใบใหม่จำานวนมากขึ้น ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝน โดย

ให้สังเกตจากขอบใบสัก หากพบว่าขอบใบสักมีรอยแหว่ง 

จำานวน 4-5 รอยต่อใบโดยเฉลีย่ และพบตวัหนอนกำาลงักดักิน

ใบ ให้เร่ิมวิธีการป้องกันกำาจัดหนอนผีเส้ือกินใบสักได้ในเบ้ืองต้น 

ดังนี้

1. การเก็บทำาลายโดยตรง กระทำาโดยสำารวจตรวจ

สอบใบสักในแปลงสวนสักหรือแปลงเพาะกล้าสัก  เมื่อพบ    

ตัวหนอนกำาลังกินใบสักให้เก็บตัวหนอนแล้วนำาไปทำาลายหรือ

นำาไปเป็นอาหารปลา หรือหากพบดักแด้ของหนอนที่บริเวณ

ใต้เศษใบไม้ที่พื้นดิน ในสวนสัก ให้เก็บกวาดดักแด้นั้นมากอง

รวมกันแล้วเผาทำาลาย 

ภาพที่ 10  การเก็บทำาลายโดยตรง

2. ฉีดพน่ดว้ยสารชีวภาพ  การใช้สารชีวภาพในการ

กำาจัดหนอนผีเสื้อกินใบสักมีความปลอดภัยสูงกับมนุษย์และ

สตัว์เลี้ยง รวมถึงสิง่แวดล้อม สารชีวภาพทีส่ามารถใช้ควบคมุ
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แมลงศัตรูพืชหลายมีชนิด เช่น แบคทีเรีย เชื้อราชนิด     

Beauveria bassiana และ Metarhizium sp. เป็นต้น  แบคทีเรีย 

ที่กรมป่าไม้ใช้พ่นในการควบคุมและกำาจัดหนอนผีเสื้อกิน       

ใบสัก มีลักษณะเป็นผง บรรจุขวด และมีขายในท้องตลาดชื่อ 

ธูริไซด์ อะโกนา แบคโทสปิน เป็นต้น โดยนำาผงแบคทีเรีย        

ละลายนำ้าแล้วพ่นด้วยเครื่องพ่นในช่วงที่พบหนอนผีเสื้อกิน    

ใบสักกำาลังเริ่มระบาด เมื่อหนอนกินใบสักที่มีแบคทีเรียเข้าไป 

แบคทีเรียจะทำาให้เกิดความเป็นพิษ ทำาอันตรายให้หนอนตาย

ในที่สุด

การฉีดพ่นสารชีวภาพสามารถใช้เครื่องพ่นที่เป็น   

แบบสะพายหลงัและมคีนัโยก หรือแบบอดัความดนั โดยเครือ่ง

พ่นที่มีขนาดเล็ก จะเหมาะสำาหรับสวนสักที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก 

ต้นสกัยงัมีความสูงไม่มากนัก เช่น แปลงเพาะชำา เป็นต้น  หาก

สวนป่าสักมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ อาจต้องใช้เครื่องพ่นแบบมี

เครื่องยนต์ขนาด 5-7 แรงม้า ช่วยในการพ่นนำ้ายา และหาก

ตน้สกัมขีาดใหญ ่นำา้ยาทีพ่น่ขึน้ไมถ่งึยอดสกั อาจตอ้งใชเ้ครือ่ง

พ่นหมอก ในการพ่นหรือปล่อยสารแบคทีเรียในรูปของหมอก 

หรือควันให้ขึ้นไปปกคลุมเรือนยอดและใบสัก ช่วงที่พ่นหมอก

ควรเปน็ชว่งเชา้ หรอืเยน็ทีม่ลีมสงบ หรอืมลีมพดัเบาๆ แบคทเีรยี

ที่ฟุ้งกระจายไปกับควันหมอกจะไปติดหรือเคลือบที่ใบสัก  วิธี

การนี้กรมป่าได้ใช้ปฏิบัติในการควบคุมหนอนผีเสื้อกินใบสัก

ในพื้นที่สวนป่าสักภาครัฐมาตลอด นอกจากนี้ยังสามารถใช้

สารสกัดจากพืช เช่น สารสกัดสะเดา แทนการใช้แบคทีเรียได้

 ขอ้กำาหนดในการใชผ้งเชือ้แบคทเีรยีควบคมุและกำาจดั

หนอนผเีสือ้กนิใบสกัใหไ้ดผ้ลดนีัน้ ตอ้งพน่ หรือปลอ่ยสารผสม

แบคทเีรยีในพืน้ทีส่วนปา่สกัขณะทีพ่บว่า มีหนอนกำาลงัระบาด

กินใบสัก เพราะจะทำาให้หนอนกินใบสักพร้อมกับแบคทีเรีย

เข้าไป แบคทีเรียจะทำาให้หนอนค่อยๆ อ่อนแอและตายในทีส่ดุ 

หากพ่นสารแบคทีเรียในพื้นที่สวนป่าสักโดยที่ยังไม่พบหนอน

กนิใบสกั แบคทเีรยีทีเ่คลอืบใบสกัจะตายและหมดประสิทธิภาพ

เน่ืองจากสภาพแวดล้อม เช่น แสงแดด ความร้อน ความช้ืน เป็นต้น

ภาพที่ 11  การฉีดพ่นด้วยสารชีวภาพ
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3. การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ เป็นวิธีการใช้แมลง

บางชนิดที่เป็นศัตรูของหนอนผีเสื้อกินใบสัก เช่น มวนพิฆาต 

มวนเพชฌฆาต ซึ่งช่วยควบคุมและกำาจดัหนอนผีเสื้อกินใบสกั 

โดยใช้ปากที่มีลักษณะเป็นงวง ยื่นเข้าไปเจาะผนังลำาตัวของ

หนอนและดูดกินของเหลวภายในตัวหนอนเป็นอาหาร ทำาให้

หนอนตายไปในที่สุด ทั้งนี้กรมป่าไม้ได้ดำาเนินการเพาะเลี้ยง

มวนทัง้ 2 ชนดินีเ้ปน็จำานวนมากเพือ่ไปปลอ่ยในสวนปา่สกัภาค

รัฐให้ช่วยควบคุมและกำาจัดหนอนกินใบสักในสวนป่าสัก

 

ภาพที่ 12  แมลงศัตรูธรรมชาติของหนอนผีเสื้อกินใบสัก

4. การใช้สารเคมี มีสารเคมีกำาจัดแมลงมากมาย

หลายชนิดสามารถกำาจัดและควบคุมหนอนผีเสื้อกินใบสักได้

อย่างดี เช่น เซฟวิน หรือ เอส 85 มาลาไธออน เป็นต้น แต่

เนื่องจากสารเคมีเหล่านี้เป็นสารที่มีพิษทั้งต่อแมลง คน สิ่ง

แวดลอ้ม ดงันัน้การใชส้ารเคมดีงักลา่วเพือ่ควบคุมหนอนผเีสือ้

กินใบสัก จะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง การใช้

สารเคมเีพือ่ตอ้งการยับยัง้การระบาดของแมลงทีม่กีารระบาด

อย่างรุนแรงให้หยุดอย่างฉับพลัน จะต้องใช้ในพื้นที่ที่สามารถ

ควบคุมการแพร่กระจายของสารเคมีได้ และต้องอยู่ไกลจาก

แหลง่นำา้ เชน่ แปลงเพาะกลา้ไมข้นาดไมใ่หญน่กั เปน็ตน้ สำาหรบั

ในทางป่าไม้ไม่นิยมใช้สารเคมีในการควบคุมแมลงศัตรูพืชป่า

ไม้ เนื่องจากพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่ขนาดกว้าง เป็นแหล่งต้นนำ้า

ลำาธาร อาจทำาให้เกิดมลพิษต่อ แหล่งนำ้าและสิ่งแวดล้อมได้

นอกจากน้ีอาจใช้วิธีการอีกหลายๆ วิธี เช่น การหลีกเล่ียง 

การปลกูพืชเชิงเดีย่ว ควรเปลีย่นเป็นการปลกูแบบผสมกบัพืช

อื่นๆ หรือปลูกแซมในพืชอื่น จะช่วยลดการระบาดของแมลง

ได้เป็นอย่างดี
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หนอนผีเสื้อกินผิวใบสัก

(Paliga damastesalis Walker)  

(Family: Pyralidae; Order: Lepidoptera) 

ภาพที่ 13  หนอนผีเสื้อกินผิวใบสัก

ลักษณะทั่วไป: ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาด

เล็ก กางปีกวัดได้ 19-26 มิลลิเมตร ปีกคู่หน้าสีเหลืองซีดมี

ลายซิกแซกเป็นสีส้ม ปีกคู่หลังมีสีเหลืองซีดเหมือนปีกคู่หน้า 

หนวดเป็นแบบเส้นด้าย กลางวันผีเสื้อเกาะนิ่งที่ใบของพืชชั้น

ล่างใต้ต้นสกั ระยะหนอน มีขนาดเลก็สีเขียวอ่อนมีจดุสีดำาทกุ

ปล้อง ลำาตัวผอมลีบโตเต็มที่ยาว 22-25 มิลลิเมตร 

วงจรชีวิต: ผีเสื้อตัวเมียวางไข่ทั้งด้านหน้าใบและหลัง

ใบของใบสัก วางไข่ได้สูงสุดถึง 500 ฟอง (Wu et al., 1979)  

ไข่ฟักเป็นตัวหนอนใช้เวลา 2-3 วัน ระยะตัวหนอน ใช้เวลา

ประมาณ 10-12 วัน จะเข้าดักแด้บนใบสักหรือใบพืชชั้นล่าง 

หรือบนผิวดินที่มีใบไม้หรือเศษซากพืช

ลักษณะการทำาลาย:  พบทำาลายใบสักในสวนสัก     

ท่ัวทกุภาคของประเทศ มักพบในชว่งปลายฤดฝูนระหวา่งเดือน

สิงหาคม-เดือนพฤศจิกายน มีช่วงเวลาการระบาดช้ากว่า     

การระบาดของหนอนผีเสื้อกินใบสัก หนอนผีเสื้อกินผิวใบสัก

จะกัดกินเฉพาะส่วนผิวใบสักเหลือเส้นใบสานกันเป็นร่างแห

และมักจะชักใยปกคลุมตัว หากมีการระบาดที่รุนแรง  ส่วน

ของเน้ือใบจะถูกหนอนกินจนหมดเหลือแต่เส้นใบเท่าน้ัน  ป่าสัก 

ที่ถูกหนอนผีเสื้อกินผิวใบสักทำาลายจะมองเห็นใบสักเป็นสี     
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นำ้าตาลทั้งต้น หรือทั้งแปลงสัก ทำาให้อัตราการเจริญเติบโต

ของต้นสักลดลง ความรุนแรงในการระบาดของหนอนกินผิว

ใบสักจะตำ่ากว่าการระบาดของหนอนกินใบสัก

การป้องกันกำาจัด: ให้ใช้วิธีการป้องกันและกำาจัด

เหมือนกับหนอนผีเสื้อกินใบสัก (หน้า 23)

หนอนสร้างปมในต้นสัก

Acalolepta cervinus (Hope)  

(Family: Cerambycidae; Order: Coleoptera) 

ลักษณะแมลงและการทำาลาย

 หนอนสร้างปมในต้นสักหรือหนอนกานต้นสัก ตัวเต็มวัย 

เปน็ดว้งหนวดยาว มสีนีำา้ตาล ขนาดยาวประมาณ 2 เซนตเิมตร 

(ไม่รวมความยาวของหนวด) ในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือน

พฤษภาคม หนอนสร้างปมในต้นสักจะเจาะรูออกจากต้นสัก

บริเวณที่โป่งบวมเป็นปมเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่ต่อไป 

โดยตัวเมียจะกัดที่เปลือกสักเป็นรอยแผลคล้ายรอยเล็บจิก

แล้ววางไข่ฝงัในรอยแผลนั้นโดยการยืน่ท่อวางไข่เข้าไปในรอย

กดัใตเ้ปลือกสกั ไขเ่ปน็ฟองเดีย่วขนาดเลก็ รปูร ีสขีาวขุน่ ระยะ

ไข่เป็นตัวหนอนใช้เวลา 10-14 วัน

ภาพที่ 14 ตัวเต็มวัย: เป็นด้วงหนวดยาว
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ภาพที ่15  ลักษณะการทำาลายของหนอนสร้างปมในต้นสัก

ระยะหนอน ลกัษณะตวัหนอนเปน็สีขาว หวักลม ปาก

คมสีนำ้าตาลเข้มเห็นชัดเจน ไม่มีขา หลังจากฟักออกจากไข่ 

หนอนสรา้งปมในต้นสักจะเจาะเข้าลำาตน้สกัและกดักินบริเวณ

ใต้เปลือกรอบต้นสัก ทำาให้ต้นสักมีการสร้างเนื้อเยื่อและ    

เนื้อไม้ขึ้นมาอย่างผิดปรกติ เกิดการโป่งบวมรอบต้นสักอย่าง

เห็นได้ชัด เมื่อหนอนมีขนาดใหญ่ขึ้นจะเจาะเนื้อไม้เข้าสู่ลำาต้น

สักทำาเป็นร่องหรืออุโมงค์ และเข้าดักแด้อยู่ภายใน 

พบการทำาลายในต้นสกัขนาดเลก็ทีอ่าย ุ1-4 ป ีทีร่ะดบั

ความสูง 0.50-1.50 เมตร เป็นสาเหตุทำาให้ต้นสักหักได้ง่าย   

ที่บริเวณรอยโป่งนั้น ต้นสักที่หักสามารถแตกยอดใหม่ได้  แต่

ทำาให้ต้นสักใหม่มีลำาต้นไม่เปลาตรง มีตำาหนิ

การแพรก่ระจาย พบได้ทัว่ไปและพบการระบาดมาก

ในสวนสกัทีม่อีาย ุ1-4 ป ีในพืน้ที ่จงัหวดั แมฮ่อ่งสอน เชยีงใหม ่

เชียงราย จันทบุรี กาญจนบุรี และระนอง เป็นต้น 

การป้องกันและกำาจัด

 เนื่องจากหนอนสร้างปมต้นสักชนิดนี้เจาะเข้าไปอยู่

อาศัยในต้นสักเป็นระยะเวลานานเกือบ 1 ปี การควบคุมและ

กำาจดัจงึทำาไดย้ากจงึตอ้งใชว้ธิกีารหลายๆ วธิรีวมกนัตามวงจร

ชีวิตของแมลง ดังนี้

1. ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ซึ่งเป็นระยะเวลาที่

ตวัดว้งออกจากต้นสกัเพือ่วางไข ่เพือ่กำาจดัตวัดว้งและปอ้งกนั

ไม่ให้ตวัด้วงวางไข่ทีเ่ปลือกต้นสกั ให้พ่นสารเคมีกำาจดัแมลงที่

ลำาต้นสักตั้งแต่ผิวดินขึ้นไปถึงประมาณความสูง 2 เมตร สาร

เคมีกำาจัดแมลงที่นิยมใช้ คือ เลนเทรกส์ โนวาเรน อะโซดริน 

ลอรส์แบน หรือ พอสส ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ เพราะสารนีจ้ะทำาให้

ตัวด้วงตายได้ 

2. ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน หากพบปมและมี

ขุยไม้เกิดขึ้นบริเวณที่ปมนั้นๆ แสดงว่ามีตัวหนอนอยู่ภายใน 

ใหใ้ชม้ดีหรือของมคีมขดูเอาตวัหนอนทีย่งัอยูบ่รเิวณเปลือกสกั 

ออกไปทำาลาย หรืออาจใช้มีดปาดบริเวณจุดที่มีขุยไม้ออกมา
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ให้เป็นแผลเล็กน้อยจนเห็นทางเดินของหนอน การปาดแผล 

ไม่ควรปาดให้ชิ้นไม้ขาดจากต้น ควรปาดด้านบนโดยให้ส่วน

ล่างยังคงติดกับต้นเพื่อเป็นแอ่งรองรับนำ้ายาเคมี  จากนั้นใช้ 

เข็มฉีดยาขนาดใหญ่ (60 ซีซี) ใส่นำ้าสารเคมีในข้อ 1 อัตราที่

แนะนำาบนฉลากข้างขวด  หรือใส่ไส้เดือนฝอย (เนมาโทดิค 22) 

อัตรา 1 ห่อต่อนำ้า 2 ลิตร  ฉีดเข้าไปในช่องที่ปาดเป็นแผลไว้

ประมาณ 20 ซีซี ให้ทำาหลายๆ จุด เนื่องจากหนอนสร้างปม

ต้นสกัมีนิสยัการเจาะแบบมุ่งไปข้างหน้าตลอด รเูข้าและรอูอก

เป็นคนละรู (ต่างจากหนอนผีเสื้อที่รูเข้าและรูออกมักเป็นรู

เดียวกัน) 

ปมทีเ่กดินีห้ากเปน็ปมเกา่อาจมปีลวกเขา้มาอาศยัทำาให้

เนื้อไม้เสียหายมากขึ้น ก็ต้องกำาจัดปลวกด้วยเช่นกัน เพื่อลด

ความเสียหายของเนื้อไม้ดังกล่าว

ภาพที่ 16 การขดูตวัหนอนจากเปลือกตน้สกัและการฉีด

อัดนำ้ายาเคมีที่บริเวณปม
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หนอนกาแฟสีแดง

Zeuzera coffeae Neitner 

(Family: Cossidae; Order: Lepidoptera)

ภาพที่ 17 ลักษณะตัวเต็มวัยที่เป็นผีเสื้อกลางคืน

 ลักษณะของแมลง : ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน 

ขนาดกลาง ปีกมีสีขาวมีแต้มจุดสีดำาท่ัวไป หนอน มีสีชมพูแดง 

ลำาตัวมีขนบางๆ ท่ัวไป หนอนโตเต็มท่ียาวประมาณ 1 น้ิว ส่วน

หัวด้านบนมีแผ่นแข็งสีนำา้ตาล ปากคม  ดักแด้ สีนำา้ตาล อยู่

ภายในลำาต้นหรือก่ิงสัก 

ภาพที่ 18 คราบดักแด้ติดที่ต้น (บน) 

 และลักษณะการทำาลายภายในต้น (ล่าง)
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ลักษณะการทำาลาย: 

 หนอนกาแฟสีแดงหลังฟักจากไข่จะเจาะเข้าไปอาศัย   

ที่ลำาต้นสักที่มีขนาดเล็กหรือยอดสักที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง         

ไม่เกิน 1 นิ้ว กดักินเนื้อไม้และทำาอโุมงค์หรือช่องอาศยัเปน็ทาง

ขึ้นและลงอยู่ภายในยอดสัก ขุยไม้ที่ตัวหนอนกัดกินเนื้อไม้มี

ลักษณะเป็นท่อนเล็กๆ จะถูกขับออกจากช่องอาศัยทางปากรู 

ปากรอูาจมีได้ถึง 2-3 ร ูตลอดแนวช่องอาศยั ดงันั้นช่องอาศยั

จึงมีขุยไม้อยู่ภายในไม่มากนัก ขุยไม้ที่ขับออกจากต้นสักจะ

ตกลงพื้นดิน ขุยไม้ใต้ต้นสักใช้เป็นจุดสังเกตในการตรวจหา

การทำาลายของแมลงได้ กล่าวคือ เมื่อพบขุยไม้ใต้ต้นสักมี

ลักษณะกองเปน็กลุม่ทีพ่ืน้ จะพบปากรขูองแมลงไมส่งูนกั หาก

ขุยไม้ตกแบบกระจาย ปากรูหนอนจะอยู่สูงขึ้นไป การทำาลาย

ของหนอนกาแฟสีแดงจะทำาให้ส่วนที่ถูกทำาลายเหี่ยวแห้งตาย

และหัก ทำาให้ต้นสักแตกยอดใหม่  พบการระบาดได้ตลอด   

ทั้งปี โ ดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูฝนที่สักแตกยอดใหม่ และพบ

การทำาลายมากในสักอายุ 1 – 3 ปี  เมื่อสักมีอายุเกิน 3 ปี จะ

พบการทำาลายที่กิ่งก้าน ซึ่งมีผลกระทบต่อต้นสักไม่มากนัก

การป้องกันและกำาจัด : 

เนือ่งการทำาลายของหนอนกาแฟสแีดงนีพ้บการทำาลาย

ตลอดปี การป้องกันกำาจัดจำาเป็นต้องฉีดพ่นสารเคมีป้องกัน

กำาจัดแมลงที่ต้นสักทุกเดือน ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองอย่างมาก

และเปน็มลพษิตอ่สิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ เพือ่ใหคุ้ม้ทนุในการจดัการ 

จึงควรดำาเนินการตรวจหาขุยไม้ที่มีลักษณะเป็นท่อนเล็กๆ สี 

นำ้าตาลอ่อน หรือสีเหลือง บริเวณใต้ต้นสัก และสำารวจลำาต้น

สัก  หากพบเห็นรูกลมเล็กๆ จำานวน 1-3 รู ให้ใช้เข็มฉีดยา

ขนาดใหญ่ บรรจุด้วยสารเคมีกำาจัดแมลง เช่น มาลาไธออน   

ซูมิไซดิน พอสซ์ เป็นต้น  ตามอัตราส่วนที่ปรากฏบนฉลากที่

ขวด  ฉีดเข้าไปในรูหนอนประมาณ 20 ซีซี  แล้วอุดด้วยดินเหนียว 

อีกวิธีหนึ่งคือ เมื่อพบว่ายอดสักมีอาการเหี่ยวและอ่อนพับ

เนื่องจากการทำาลายของหนอนกาแฟสีแดง ให้ตัดยอดสักนั้น

ที่มีหนอนกาแฟสีแดงไปเผาทำาลายทิ้งเสีย โดยยอดสักที่เหลือ

จะต้องไม่มีรขูองหนอน เมือ่สกัแตกยอดใหม่เปน็หลายยอดให้

เลือกยอดที่ตรงและงามที่สุด 
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ด้วงนำ้ามัน

Mylabris phalerat Pall 

(Family: Meloidae; Order: Coleoptera)

ภาพที่ 19 ด้วงนำ้ามันกำาลังกินดอกสัก

 ลักษณะแมลง :  ตัวเต็มวัยเป็นด้วงขนาดกลาง ยาว

ประมาณ 2.5 เซนติเมตร ตัวสีดำา ขาสีดำา ปีกมีแถบสีเหลืองส้ม 

พาดขวาง 3 แถบ ปีกนอกนิ่มไม่แข็งเหมือนปีกด้วงทั่วไป  

หัวและหนวดเล็กกว่าลำาตัว หนวดสั้น เป็นด้วงพิษหากนำาไป

บริโภคอาจทำาให้เสียชีวิตได้ พบด้วงนำา้มันชนิดน้ีจำานวนมากใน

ช่วงท่ีสักออกดอก นอกจากกินดอกสักแล้วยังพบว่าด้วงชนิดน้ี 

กินดอกของพืชตระกูลถั่ว ตระกูลแตง ชบา และดอกไม้อีก

หลายชนิดอีกด้วย

 ลักษณะการทำาลาย :  ด้วงนำ้ามันจะกินดอกสักทั้ง

ดอกและผลอ่อน สามารถทำาลายดอกสักและผลอ่อนได้เป็น

จำานวนมากและรวดเร็ว หากเกิดการระบาดของด้วงนำ้ามัน

อย่างรุนแรงจะทำาให้ผลผลิตของเมล็ดสักลดลงอย่างมาก ซึ่ง

จะส่งผลกระทบต่อการขยายพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง

 การป้องกันและกำาจัด : ฉีดพ่นด้วยสารเคมีกำาจัด

แมลงชนดิคารบ์ารลิ แตค่วรใชด้ว้ยความระมัดระวงัและใชเ้มื่อ

จำาเป็นเท่านั้น เนื่องจากสารนี้สามารถกำาจัดแมลงที่ช่วยผสม

เกสรดอกสักด้วย
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