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ประสิทธิภาพสารฆาแมลงปองกันกําจัดดวงหนวดยาวเจาะลําตนทุเรียน
ในระยะหนอน
Efficacy of Some Insecticides on Stem Borer Larvae in Durian
ศรุต สุทธิอารมณ เกรียงไกร จําเริญมา
วิภาดา ปลอดครบุรี บุษบง มนัสมั่นคง
กลุมกีฏและสัตววิทยา

สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
บทคัดยอ

การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพสารฆ า แมลงป อ งกั น กํ า จั ด ด ว งหนวดยาวเจาะลํ า ต น ทุ เ รี ย น
(Batocera rufomaculata De Geer) ในระยะหนอน ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2550 –
กันยายน 2552 ในสวนทุเรียนเกษตรกร จังหวัดจันทบุรี จํานวน 2 แปลง ที่ อําเภอมะขาม และ ขลุง
วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ําๆ ละ 1 ตน เปรียบเทียบสารฆาแมลง 5 ชนิด ไดแก
imidacloprid (Confidor 10%SL), imidacloprid/betacyfluthrin (Solomon 21% / 9% DO),
clothianidin (Dentosu 16% SG), chlorantraniliprole (DPX-E2T45-5 SC 5%SC),
lambdacyhalothrin/thiamethoxam (Eforia 247 14.1% / 10.6% ZC) อัตรา 30 20 มิลลิลิตร 20
กรัม 20 และ 20 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร เปรียบเทียบกับการพนน้ําเปลา พบวา สารฆาแมลงที่
ใหผลในการควบคุมหนอนเจาะลําตนทุเรียนดี คือ imidacloprid/beta cyfluthrin, lambda
cyhalothrin/thiamethoxam และ clothianidin ทําใหหนอนตาย 100.00, 99.27 และ 92.59%
ตามลําดับ รองลงมา คือ สาร chlorantraniliprole และ imidacloprid ทําใหหนอนตาย 71.36
และ 59.92% ตามลําดับ
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คํานํา
ดวงหนวดยาวเจาะลําตนทุเรียนเปนศัตรูสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดใหมของทุเรียน การ
ทําลายของแมลงศัตรูชนิดนี้ทําใหตนทุเรียนมีอาการทรุดโทรม ใบรวง กิ่งแหง และยืนตนตาย จาก
การสํารวจในสวนทุเรียนภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต พบวา
ปญหาดังกลาวมีสาเหตุจากการทําลายของดวงหนวดยาว ซึ่งดวงหนวดยาวที่ทําลายทุเรียนมีหลาย
ชนิด ที่พบมาก ไดแก ดวงบาหนามจุดนูนดํา (Batocera rufomaculata De Geer) จากการ
รายงานสถานการณ การระบาดของดวงหนวดยาวเจาะลําตนทุเรียน เฉพาะในจังหวัดระยอง พบมี
การระบาดในสวนเกษตรกร จํานวน 2,733 ราย คิดเปนพื้นที่ 12,127 ไร (เกรียงไกร และคณะ,
2549)
การทําลายในทุเรียน พบวาตัวเต็มวัยดวงหนวดยาวเจาะลําตนทุเรียนกัดเปลือกไมเปนแผล
เล็กๆ ตามลําตนจากโคนถึงยอด รวมทั้งกิ่งที่มีขนาดใหญ และวางไขไวในแผลที่กัด จากการสํารวจ
และติดตามพฤติกรรม มีการวางไขในเวลากลางคืน ตัวหนอนที่ฟกจากไขใหมๆ จะกัดกินไชชอนไป
ตามเปลือกไมดานใน หรืออาจกัดควั่นเปลือกรอบตน ในขณะที่หนอนยังเล็กอยู สังเกตแทบไมพบ
รอยทําลาย แตเมื่อหนอนโตขึ้นจะพบขุยไมละเอียดซึ่งเปนมูลของหนอนบริเวณใกลๆ รอยทําลาย
เมื่อใชมีดปลายแหลมแกะเปลือกไม จะพบหนอนอยูภายใน เกษตรกรจะสังเกตพบรอยทําลาย
ตอเมื่อหนอนตัวโตและอาจเจาะเขาเนื้อไม หรือกินควั่นรอบตนทุเรียนแลว ซึ่งมีผลทําใหทอน้ําทอ
อาหารถูกตัดทําลาย เปนเหตุใหทุเรียนเริ่มทรุดโทรม ใบรวง และยืนตนตาย เนื่องจากตัวเต็มวัยมี
อายุขัยยาวนาน ชวงเวลาการวางไขจึงมีระยะเวลายาว ในตนหนึ่งๆ จึงพบไขและหนอนระยะตางๆ
กันเปนจํานวนมาก
การระบาดของดวงหนวดยาวในทุเรียน นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ นอกจากจะ
ระบาดในสวนทุเรียนภาคตะวันออกแลวยังพบระบาดในทุเรียนที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใตเชนกัน ตัวเต็มวัยมีอายุขัยยาว มีชวงเวลาวางไขไดนานทําใหมี
การระบาดที่รุนแรงและตอเนื่อง เปนเหตุใหตนทุเรียนแสดงอาการทรุดโทรม และยืนตนตายอยาง
รวดเร็ว ในขณะนี้แมจะไดมีการแนะนําสารฆาแมลงบางชนิดที่มีประสิทธิภาพดีในการปองกันกําจัด
หนอนดวงหนวดยาวเจาะลําตนทุเรียนแลวแตก็ยังมีตนทุนคอนขางสูง จึงทําการทดสอบสารฆา
แมลงใหมบางชนิดที่มีประสิทธิภาพและตนทุนต่ํา
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วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
 สวนทุเรียนที่มกี ารทําลายของหนอนดวงหนวดยาวเจาะลําตน
 สารปองกันกําจัดแมลง 5 ชนิด ไดแก imidacloprid / Beta cyfluthrin (Solomon
21% / 9% OD), imidacloprid (Confidor 10%SL), fipronil (Assend 5%SC),
chlorantraniliprole (Dupont Prevathon 5%SC), Lambda cyhalothrin /
thiametoxam (Efoliar 14.1% / 10.6% ZC)
 เครื่องพนสารแบบสูบโยกสะพายหลัง
 มีด และอุปกรณสําหรับตรวจเช็ค
 กลองพลาสติกสําหรับเก็บตัวอยาง และเลีย้ งแมลง
 ปายพลาสติก และอุปกรณทาํ เครื่องหมายตางๆ
 สมุดบันทึก
วิธีการ
ศึกษาในสวนทุเรียนที่มกี ารระบาดของหนอนดวงหนวดยาวเจาะลําตนทุเรียนทําลายอยาง
สม่ําเสมอ ขนาดประมาณ 2 ไร จํานวน 1 แปลง วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ํา ใชทุเรียน 1
ตนตอซ้ํา 6 กรรมวิธี คือการพนดวยสารตาง ๆ ดังนี้
1) พน imidacloprid อัตรา 30 มล.ตอน้าํ 20 ลิตร
2) พน imidacloprid / Beta cyfluthrin อัตรา 15 มล.ตอน้ํา 20 ลิตร
3) พน fipronil อัตรา 30 มล.ตอน้ํา 20 ลิตร
4) พน chlorantraniliprole อัตรา 30 มล.ตอน้ํา 20 ลิตร
5) พน lambda cyhalothrin / thiametoxam อัตรา 30 มล.ตอน้ํา 20 ลิตร
6) พนดวยน้าํ เปลา
ศึกษาในสวนทุเรียน จังหวัดจันทบุรี ที่มีการระบาดของหนอนดวงหนวดยาวเจาะลําตน
ทุเรียนอยางรุนแรง ทําเครื่องหมายกํากับตน และใชหมุดสีตางๆ ทําเครื่องหมายรอยทําลายที่พบอยู
ตามเปลือกไมเพื่อกําหนดจํานวนตัวหนอนกอนการพนสาร ทําการพนสารทดลองชนิดตางๆ ชนิด
ละ 4 ซ้ําๆ ละ 1 ตน ทําการพนสารทดสอบ 2 ครั้ง หางกัน 1 สัปดาห ทําการตรวจเช็คผลการทดลอง
หลังพนสารครั้งสุดทาย 1 สัปดาห โดยใชมีดปลายแหลม หรือ ขวานแกะเปลือกไมตามตําแหนงที่
ปกหมุดไว เพื่อหารตัวหนอนที่อยูภายใตเปลือกไมหลังการพนสาร นําหนอนที่ไดไปเลี้ยงเพื่อตรวจ
การตายในหองปฏิบัติตอไป
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เวลาและสถานที่
 ตุลาคม 2550 – กันยายน 2552
 สวนทุเรียนเกษตรกร อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
ผลและวิจารณผลการทดลอง
การศึกษาประสิทธิภาพสารฆาแมลงปองกันกําจัดดวงหนวดยาวเจาะลําตนทุเรียนในระยะ
หนอน ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2550 – กันยายน 2552 ในสวนทุเรียนเกษตรกร จํานวน 2
แปลง ไดแก สวนทุเรียน อําเภอมะขาม และ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยตรวจรองรอยการ
ทําลายของหนอนเจาะลําตนทุเรียน และคัดเลือกตนทุเรียนที่มีระดับการทําลายใกลเคียงกัน พน
สารทดสอบ 2 ครั้งหางกัน 1 สัปดาห และแกะเปลือกไมตนทุเรียน ตรวจนับการตายของหนอนหลัง
พนสารครั้งสุดทาย 1 สัปดาห พบวา ที่ อําเภอมะขาม สารฆาแมลง imidacloprid/betacyfluthrin
(Solomon 21%/9%OD) และ lambdacyhalothrin/thiamethoxam (Eforia 247 14.1% / 10.6%
ZC) สามารถฆาหนอนเจาะลําตนทุเรียนตาย 100% แตไมแตกตางทางสถิติกับสาร clothianidin
(Dentosu 16%SG) ที่ทําใหหนอนตาย 91.18% สารฆาแมลงที่ใหผลดีในระดับรองลงมา คือ สาร
chlorantraniliprole (DPX-E2T45-5 SC 5%SC) และ imidacloprid 10%SL (Confidor 10% SL)
ทําใหหนอนตาย 63.78 และ 63.59% ตามลําดับ ขณะที่การพนน้ําเปลาไมพบหนอนตาย ผลการ
ท ด ล อ ง นี้ ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก า ร ท ดส อ บ ที่ อํ า เ ภ อ ข ลุ ง ส า ร ฆ า แม ล ง ที่ ใ ห ผ ล ดี ที่ สุ ด คื อ
imidacloprid/betacyfluthrin พบหนอนตายทั้งหมด และไมแตกตางทางสถิติกับการพนดวยสาร
lambda cyhalothrin/thiamethoxam และ clothianidin ที่พบหนอนตาย 99.27 และ 92.59%
ตามลําดับ แตแตกตางทางสถิติกับการพนดวยสาร chlorantraniliprole พบหนอนตาย 78.93%
การพนดวยสาร imidacloprid พบหนอนตายนอยที่สุด คือ 56.25% สวนการพนดวยน้ําเปลาไมพบ
หนอนตาย เมื่อนําประสิทธิภาพของสารฆาแมลงที่ทดสอบ จากทั้ง 2 แปลงทดลอง มาหาคาเฉลี่ย
พบ สารฆาแมลงที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด คือ imidacloprid/betacyfluthrin ทําใหหนอนดวงหนวด
ยาวตาย 100% รองลงมา คือ lambdacyhalothrin/thiamethoxam และ clothianidin ซึ่งทําให
นอนดวงหนวดยาวตาย เฉลี่ย 99.27 และ 92.59% ตามลําดับ (ตารางที่ 1) ผลการทดลองนี้แสดง
ใหเห็นวาสารฆาแมลงในกลุมนีโอนิโคตินอยด ซึ่งเปนสารเคมีชนิดดูดซึม มีประสิทธิภาพในการ
ปองกันกําจัดหนอนดวงหนวดยาวเจาะลําตนทุเรียน เชน imidacloprid และ thiamethoxam (ศรุต
และคณะ, 2548) เมื่อผสมกับสารในกลุมไพรีทรอยดสังเคราะหซึ่งมีฤทธิ์สัมผัสตัวตายชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการควบคุมมากยิ่งขึ้น การทดสอบประสิทธิภาพของสารฆาแมลงในการปองกัน
กําจัดดวงหนวดยาวเจาะลําตนในทุเรียน ศึกษาไดยากลําบาก เพราะหนอนกัดกินไชชอนอยูใตผิว
เปลือกไม และจะถายมูลเปนขุยไมออกมาภายนอกติดอยูตามเสนทางที่ทําลายเปนระยะๆ กอนพน
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สารจึงใชหมุดสีตางๆ ปกทําเครื่องหมายตามรอยทําลายของหนอน ตรวจสอบโดยแกะรอยทําลาย
ตามหมุดที่ปก เพื่อทราบวารอยทําลายที่ทําเครื่องหมายไวทั้งหมดจริงๆ แลวเกิดจากการทําลาย
ของหนอนกี่ตัว
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดหนอนดวงหนวดยาวเจาะลําตนทุเรียนในระยะ
หนอน ไดทําการศึกษาในสวนทุเรียนพันธุหมอนทอง จํานวน 2 สวน ซึ่งมีการระบาดของหนอนดวง
หนวดยาวอยางรุนแรงและสม่ําเสมอ จากการพนสารทดสอบ 2 ครั้ง หางกัน 1 สัปดาห และตรวจ
นั บ จํ า น ว น ห น อ น ที่ ต า ย ห ลั ง พ น ส า ร ค รั้ ง สุ ด ท า ย 7 วั น พ บ ส า ร ที่ ใ ห ผ ล ดี คื อ
imidacloprid/betacyfluthrin, lambdacyhalothrin/thiamethoxam และ clothianidin อัตรา 20,
20 มิลลิลิตร และ 20 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร ตามลําดับ โดยการพนใหโชกเฉพาะบริเวณลําตน และกิ่ง
ขนาดใหญ ๆ
เอกสารอางอิง
เกรียงไกร จําเริญมา ศรุต สุทธิอารมณ พิเชฐ เชาวนวัฒนวงศ วิภาดา ปลอดครบุรี. 2549. หนอน
ดวงหนวดยาวเจาะลําตนที่สาํ คัญในทุเรียนและการปองกันกําจัด. วารสาร วิชาการเกษตร.
24 (1) : 40-51.
ศรุต สุทธิอารมณ เกรียงไกร จําเริญมา พิเชฐ เชาวนวัฒนวงศ วิภาดา ปลอดครบุรี ยุทธนา แสง
โชติ ไพศาล รัตนเสถียร ศุภชัย แกวมีชัย. 2548. หนอนดวงหนวดยาวเจาะลําตนในทุเรียน
และการปองกันกําจัด. เอกสารประกอบ การประชุมวิชาการอารักขาพืชแหงชาติ ครั้งที่ 7.
น. 708 – 719
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการตายของหนอนดวงหนวดยาวเจาะลําตนทุเรียน หลังพน
สารฆาแมลงชนิดตาง ๆ (ตุลาคม 2550- กันยายน 2552)
อัตราการใช % การตายของหนอนดวงหนวดยาว 1/
กรรมวิธี
ในการทดลองที่
ตอน้าํ 20 ลิตร
อ. มะขาม
อ. ขลุง
imidacloprid
30 มล.
63.59 b2/
56.25 c2/
imidacloprid / beta cyfluthrin
20 มล.
100.00 a
100.00 a
clothianidin
20 กรัม
91.18 a
93.99 ab
chlorantraniliprole
20 มล.
63.78 b
78.93 b
lambdacyhalothrin/thiametox
20 มล.
100.00 a
98.53 a
am
control
0c
0d
CV (%)
18.10
16.50

คาเฉลีย่
59.92
100.00
92.59
71.36
99.27

1/

คาเฉลี่ยจาก 4 ซ้ํา

2/

คาเฉลี่ยในสดมภเดียวกันที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันไมตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น
95% วิเคราะหโดย วิธี DMRT
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-

