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รายงานความกาวหนา
การศึ ก ษาเทคนิ ค การป อ งกั น กํ า จั ด ตั ว เต็ ม วั ย ด ว งหนวดยาวเจาะลํ า ต น ทุ เ รี ย นอย า ง
เหมาะสมในสภาพสวน ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2550 – กันยายน 2551 ในสวนทุเรียน
เกษตรกร จังหวัดจันทบุรีที่มีการทําลายของดวงหนวดยาวเจาะลําตนทุเรียนอยางรุนแรง และเลือก
ตนทุเรียนที่มีรองรอยการทําลายและมีความสูงสม่ําเสมอใกลเคียงกัน พันดวยตาขายตาถี่ในระดับ
ความสูงตางๆ พบวา กับดักตาขายสามารถดักจับตัวเต็มวัยดวงหนวดยาวที่บินเขามาที่ตนทุเรียน
ได ทั้งหมด 4 ตัว โดยติดกับดักที่ระดับความสูง 0.9 – 3.85 เมตร ดวงหนวดยาวที่ติดกับดัก คือ
Batocera rufomaculata จํานวน 3 ตัว และ Batocera numitor จํานวน 1 ตัว
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คํานํา
ดวงหนวดยาวเจาะลําตนทุเรียนเปนศัตรูสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดใหมของทุเรียน การ
ทําลายของแมลงศัตรูชนิดนี้ทําใหตนทุเรียนก็มีอาการทรุดโทรม ใบรวง กิ่งแหง และยืนตนตาย จาก
การสํารวจในสวนทุเรียนภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต พบวา
ปญหาดังกลาวมีสาเหตุจากการทําลายของดวงหนวดยาว ซึ่งดวงหนวดยาวที่ทําลายทุเรียนมีหลาย
ชนิดที่พบมาก ไดแก ดวงบาหนามจุดนูนดํา (Batocera rufomaculata De Geer) จากการรายงาน
สถานการณ การระบาดของดวงหนวดยาวเจาะลําตนทุเรียน เฉพาะในจังหวัดระยอง พบมีการ
ระบาดในสวนเกษตรกร จํานวน 2,733 ราย คิดเปนพื้นที่ 12,127 ไร ความเสียหายที่เกิดจาการ
ทําลายของศัตรูพืชชนิดนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเกษตรบางรายไดตัดโคนตนทุเรียนทิ้งเปน
จํานวนมาก
การทําลายในทุเรียน พบตัวเต็มวัยกัดเปลือกไมเปนแผลเล็กๆ ตามลําตนจากโคนถึงยอด
รวมทั้งกิ่งที่มีขนาดใหญ และวางไขไวในแผลที่กัด จากการสํารวจและติดตามพฤติกรรม พบ มีการ
วางไขในเวลากลางคืน ตัวหนอนที่ฟกจากไขใหมๆ จะกัดกินไชชอนไปตามเปลือกไมดานใน หรือ
อาจกัดควั่นเปลือกรอบตน ขณะหนอนยังเล็กอยู สังเกตแทบไมพบรอยทําลาย แตเมื่อหนอนโตขึ้น
จะพบขุยไมละเอียดซึ่งเปนมูลของหนอนบริเวณใกลๆ รอยทําลาย เมื่อใชมีดปลายแหลมแกะ
เปลือกไม จะพบหนอนอยูภายใน เกษตรกรจะสังเกตพบรอยทําลายตอเมื่อหนอนตัวโตและอาจ
เจาะเขาเนื้อไม หรือกินควั่นรอบตนทุเรียนแลวซึ่งจะมีผลทําใหทอน้ําทออาหารถูกตัดทําลายเปน
เหตุใหทุเรียนเริ่มทรุดโทรม ใบรวง และยืนตนตายได เนื่องจากตัวเต็มวัยมีอายุขัยยาวนาน ชวงเวลา
การวางไขจึงมีระยะเวลายาว ในตนหนึ่งๆ จึงพบไขและหนอนระยะตางๆ กันเปนจํานวนมาก
การปองกันกําจัดดวงหนวดยาวเจาะลําตนทุเรียนของเกษตรกรที่ผานมายังไมประสบ
ความสําเร็จอยางเต็มที่ เนื่องจากยังมีปญหาการเขาทําลายซ้ําในตนทุเรียนที่ไดมีการปองกันกําจัด
หนอนที่เจาะทําลายอยูภายในตนแลว นอกจากนี้ยังพบปญหาการแพรระบาดที่ขยายพื้นที่ออกไป
เนื่องจากขณะนี้ยังไมมีวิธีปองกันกําจัดตัวเต็มวัยของดวงหนวดยาว จากศึกษาพฤติกรรมการเขา
ทําลายของหนอนดวงหนวดยาวเจาะลําตนทุเรียนที่ผานมา พบวาตัวเต็มวัยซึ่งอาศัยอยูนอกแปลง
ทุเรียนจะบินเขามาวางไขในเวลากลางคืน และมักจะกลับมาวางไขซ้ําบนตนเดิมที่มีการทําลายอยู
กอนแลวจนกวาตนทุเรียนจะตาย (เกรียงไกร และคณะ 2549) จึงมีแนวคิดที่จะทําการปองกันตัว
เต็มวัยดวงหนวดยาวที่จะเขามาวางไข โดยใชตาขายเพื่อดักจับตัวเต็มวัยมาทําลาย
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วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
 สวนทุเรียนอายุประมาณ 10-15 ปที่มีการทําลายของหนอนดวงหนวดยาวเจาะลํา
ตน
 ตาขายไนลอนขนาดสูง 1 ม. ขนาดชองตาขาย ประมาณ 1.5 X 1.5 ซม.
 มีด และอุปกรณสําหรับตรวจเช็ค
 กลองพลาสติกสําหรับเก็บตัวอยาง และเลีย้ งแมลง
 ปายพลาสติก และอุปกรณทาํ เครื่องหมายตางๆ
 สมุดบันทึก
วิธีการ
ศึกษาในสวนทุเรียนที่มีการระบาดของหนอนดวงหนวดยาวเจาะลําตนทุเรียนทําลายอยาง
สม่ําเสมอ พันตาขายตาถี่ ประมาณ 1.5 X 1.5 ซม. รอบตนทุเรียน โดยพันทับกัน 2 – 3 ทบ แบบ
หลวมๆ รอบลําตนทุเรียน ตลอดความสูงของลําตนทุเรียน (ประมาณ 5 เมตร) จํานวน 4 ตน
ติดตอกันเปนระยะเวลา 1 เดือน
เวลาและสถานที่
 ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552
 สวนทุเรียนเกษตรกร จังหวัดจันทบุรี
ผลและวิจารณผลการทดลอง
การศึ ก ษาเทคนิ ค การป อ งกั น กํ า จั ด ตั ว เต็ ม วั ย ด ว งหนวดยาวเจาะลํ า ต น ทุ เ รี ย นอย า ง
เหมาะสมในสภาพสวน ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2551 – กันยายน 2552 โดยใชตาขาตาถี่
พันรอบตนทุเรียนที่มีการทําลายของดวงหนวดยาวในความสูงระดับตางๆ เพื่อดักจับตัวเต็มวัยทีเ่ ขา
มาจับคูผสมพันธุและวางไขในชวงกลางคืน (เกรียงไกร และคณะ 2549) พบวากับดักตาขายที่พัน
ตนไวสามารถดักจับตัวเต็มวัยดวงหนวดยาวที่บินเขามาที่ตนทุเรียนได ตลอดความสูงของลําตน
ตั้งแตบริเวณโคนตนจนไปถึงบริเวณยอดที่ระดับความสูงปลายยอดทุเรียน โดยตัวเต็มวัยดวงหนวด
ยาวเจาะลําตนทุเรียนติดกับดักที่ระดับความสูงตั้งแต 0.9 – 3.85 เมตรจากพื้นดิน มีดวงหนวดยาว
เจาะลําตนทุเรียนที่ติดกับดักมีสองชนิดคือ ดวงบาหนามจุดนูนดํา (Batocera rufomaculata De
Geer) และ ดวงบาหนามจุดสม (Batocera numitor ferruginea Thomson) จํานวน 3 และ 1 ตัว
ตามลําดับ
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สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
เนื่องจากเปนการทดลองที่ตองเก็บขอมูลในระยะยาว และการระบาดของหนอนเจาะลําตน
ทุเรียนในปนี้อยูในระดับที่รุนแรงทํ าใหสวนทุเรียนที่มีการระบาดเสี ยหายตน ทุเรียนยื นตนตาย
เจาของสวนโคนทุเรียนทิ้งเปลี่ยนไปปลูกไมผลชนิดอื่น ทําใหสวนที่ยังมีการระบาดของดวงตัวเต็ม
วัยมีนอยมาก จึงไมสามารถดําเนินการทดลองไดเต็มที่และไมอาจสรุปผลการทดลองได
เอกสารอางอิง
เกรียงไกร จําเริญมา ศรุต สุทธิอารมณ พิเชฐ เชาวนวัฒนวงศ วิภาดา ปลอดครบุรี. 2549. หนอน
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