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รายงานความกาวหนา
การศึกษาประสิทธิภาพกับดักแสงไฟสีตางๆ เพื่อดึงดูดตัวเต็มวัยดวงหนวดยาวทําลาย
ทุเรียน ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2551 – กันยายน 2552 ในสวนทุเรียนเกษตรกร อําเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรีที่มีการทําลายของดวงหนวดยาวเจาะลําตนทุเรียน เปรียบเทียบแสงไฟสีตางๆ
ไดแก แดง เหลือง เขียว และ Black light พบวา กับดักแสงไฟสามารถดึงดูดตัวเต็มวัยดวงหนวด
ยาวที่บินเขามาเพื่อวางไขและผสมพันธุในสวนทุเรียนได เพียงสีเดียว คือ Black light เปนชนิด ดวง
หนวดยาวจุดนูนดํา Batocera rufomaculata รวมทั้งหมด 2 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
การปองกัน กํ า จั ดด ว งหนวดยาวเจาะลํา ตน ทุ เ รี ย นที่ ได มีก ารถ า ยทอดต อ เกษตรกรใน
ปจจุบันนี้ มีเฉพาะการปองกันกําจัดดวงหนวดยาวในระยะหนอนเทานั้น แตในขณะนี้พบปญหา
การเขาทําลายซ้ํา รวมทั้งยังมีการแพรระบาดที่ขยายพื้นที่ออกไปเนื่องจากยังไมมีวิธีปองกันกําจัด
ตัวเต็มวัยของดวงหนวดยาวที่มีประสิทธิภาพ จึงมีแนวคิดที่จะทําการปองกันตัวเต็มวัยดวงหนวด
ยาวซึ่งเปนแมลงกลางคืนที่จะเขามาวางไข โดยใชกับดักแสงไฟดึงดูดตัวเต็มมาเพื่อทําลาย
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วิธีดําเนินการ
อุปกรณ








สวนทุเรียนอายุประมาณ 10-15 ปที่มีการทําลายของหนอนดวงหนวดยาวเจาะลําตน
กับดักแสงไฟสีตางๆ ไดแก เหลือง แดง เขียว และ Black Light
ตาขายไนลอน ขนาดชองตาขาย ประมาณ 1.5 X 1.5 ซม.
อุปกรณตั้งเวลาเปด-ปดไฟฟา (Timer)
กลองพลาสติกสําหรับเก็บตัวอยาง และเลีย้ งแมลง
ปายพลาสติก และอุปกรณทาํ เครื่องหมายตางๆ
สมุดบันทึก

วิธีการ
ศึกษาในสวนทุเรียนซึ่งอยูในแหลงที่มีการระบาดของดวงหนวดยาวรุนแรงวางกับดักแสงไฟ
black light และ fluorescent สีตางๆ คือ เหลือง ฟา มวง เขียว ภายใตทรงพุมทุเรียน โดยใชตาขาย
ไนลอนตาถี่ (ตาขายดักปลา) คลุมรอบหลอดไฟเพื่อเปนตัวดักตัวเต็มวัยดวงหนวดยาว เปดไฟ
ระหวางเวลา 19.00 – 05.00 น. ติดตั้งกับดักแสงไฟทุกเดือนๆ ละ 10 วัน บันทึกชนิด จํานวนของ
ดวงหนวดยาวที่เขากับดักแสงไฟ ชวงเวลาที่เขากับดัก นําขอมูลที่ไดมาคํานวณหา catch index
(CI)
จาก CI = จํานวนแมลงที่จับได x
(Banett และคณะ, 1972)

คืนที่จับแมลงได
x 100
คืนทั้งหมดที่ทดลอง

บันทึกจํานวนและชนิดดวงที่จับได
เวลาและสถานที่
 ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551
 สวนทุเรียนเกษตรกร อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ผลและวิจารณผลการทดลอง
การศึกษาประสิทธิภาพกับดักแสงไฟสีตางๆ เพื่อดึงดูดตัวเต็มวัยดวงหนวดยาวเจาะลําตน
ทุเรียน ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2551 – กันยายน 2552 ในสวนทุเรียนเกษตรกร อําเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรีที่มีการระบาดของดวงหนวดยาวเจาะลําตนทุเรียน เปรียบเทียบแสงไฟสีตางๆ

299
ไดแก แดง เหลือง เขียว และ Black light เพื่อดักจับตัวเต็มวัยที่บินเขามาในสวนทุเรียนเพื่อจับ
คูผสมพันธุและวางไขในชวงกลางคืน (เกรียงไกร และคณะ 2549) พบวา กับดักแสงไฟสามารถ
ดึงดูดตัวเต็มวัยดวงหนวดยาวได เพียงสีเดียว คือ Black light เปนชนิด ดวงหนวดยาวจุดนูนดํา
Batocera rufomaculata โดยติดกับดักทั้งหมด 2 ตัว เปนเพศเมียและเพศผูอยางละ 1 ตัว
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
เนื่องจากเปนการทดลองที่ตองเก็บขอมูลในระยะยาว และการระบาดของหนอนเจาะลําตน
ทุเรียนในปนี้อยูในระดับที่รุนแรงทําใหสวนทุเรียนที่มีการระบาดเสียหายตน ทุเรียนยื นตนตาย
เจาของสวนโคนทุเรียนทิ้งเปลี่ยนไปปลูกไมผลชนิดอื่น ทําใหสวนที่ยังมีการระบาดของดวงตัวเต็ม
วัยมีนอยมาก จึงไมสามารถดําเนินการทดลองไดเต็มที่และไมอาจสรุปผลการทดลองได
เอกสารอางอิง
เกรียงไกร จําเริญมา ศรุต สุทธิอารมณ พิเชฐ เชาวนวัฒนวงศ วิภาดา ปลอดครบุรี. 2549. หนอน
ดวงหนวดยาวเจาะลําตนที่สาํ คัญในทุเรียนและการปองกันกําจัด. วารสาร วิชาการเกษตร.
24 (1) : 40-51.

