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รายงานความกาวหนา
การศึกษาประสิทธิภาพของสารชีวินทรียในการปองกันกําจัดดวงหนวดยาวเจาะลําตน
ทุเรียนในระยะหนอน ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2551 – กันยายน 2552 ในสวนทุเรียน
เกษตรกร จังหวัดตราดที่มีการทําลายของหนอนเจาะลําตนทุเรียน จํานวน 1 แปลง วางแผนการ
ทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ํา ๆ ละ 1 ตน 7 กรรมวิธี เปรียบเทียบไสเดือนฝอย 3 ชนิด ไดแก
Steinernema carpocapsae, S. glaseri และ S. riobrave ชนิดละ 2 อัตรา คือ 50 100 10 20 50
และ 100 ลานตัว/น้ํา 20 ลิตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับการพนน้ําเปลา พบวาไสเดือนฝอยทุก
ชนิดมีผลทําใหหนอนเจาะลําตนทุเรียนตาย แตอยูในระดับคอนขางต่ํา เฉลี่ย 11.70%
คํานํา
ดวงหนวดยาวเจาะลําตนทุเรียนเปนศัตรูสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดใหมของทุเรียน
การ
ทําลายของแมลงศัตรูชนิดนีท้ ําใหตนทุเรียนก็มีอาการทรุดโทรม ใบรวง กิ่งแหง และยืนตนตาย จาก
การสํารวจในสวนทุเรียนภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต พบวา
ปญหาดังกลาวมีสาเหตุจากการทําลายของดวงหนวดยาว ซึ่งดวงหนวดยาวที่ทาํ ลายทุเรียนมีหลาย
ชนิดทีพ่ บมาก ไดแก ดวงบาหนามจุดนูนดํา (Batocera rufomaculata De Geer) จากการรายงาน
สถานการณ การระบาดของดวงหนวดยาวเจาะลําตนทุเรียน เฉพาะในจังหวัดระยอง พบมีการ
ระบาดในสวนเกษตรกร จํานวน 2,733 ราย คิดเปนพืน้ ที่ 12,127 ไร
การทําลายในทุเรียน พบตัวเต็มวัยกัดเปลือกไมเปนแผลเล็กๆ ตามลําตนจากโคนถึงยอด
รวมทัง้ กิง่ ที่มีขนาดใหญ และวางไขไวในแผลที่กัด จากการสํารวจและติดตามพฤติกรรม พบ มีการ
วางไขในเวลากลางคืน ตัวหนอนที่ฟก จากไขใหมๆ จะกัดกินไชชอนไปตามเปลือกไมดานใน หรือ
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อาจกัดควั่นเปลือกรอบตน ขณะหนอนยังเล็กอยู สังเกตแทบไมพบรอยทําลาย แตเมื่อหนอนโตขึ้น
จะพบขุยไมละเอียดซึ่งเปนมูลของหนอนบริเวณใกลๆ รอยทําลาย เมื่อใชมีดปลายแหลมแกะ
เปลือกไม จะพบหนอนอยูภายใน เกษตรกรจะสังเกตพบรอยทําลายตอเมื่อหนอนตัวโตและอาจ
เจาะเขาเนื้อไม หรือกินควั่นรอบตนทุเรียนแลวซึ่งจะมีผลทําใหทอน้ําทออาหารถูกตัดทําลายเปน
เหตุใหทุเรียนเริ่มทรุดโทรม ใบรวง และยืนตนตายได เนื่องจากตัวเต็มวัยมีอายุขัยยาวนาน ชวงเวลา
การวางไขจึงมีระยะเวลายาว ในตนหนึ่งๆ จึงพบไขและหนอนระยะตางๆ กันเปนจํานวนมาก
การระบาดของดวงหนวดยาวในทุเรียน นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ นอกจากจะ
ระบาดในสวนทุเรียนภาคตะวันออกแลวยังพบระบาดในทุเรียนที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใตเชนกัน ตัวเต็มวัยมีอายุขัยยาว มีชวงเวลาวางไขไดนานทําใหมี
การระบาดที่รุนแรงและตอเนื่อง เปนเหตุใหตนทุเรียนแสดงอาการทรุดโทรม และยืนตนตายอยาง
รวดเร็ว ในขณะนี้แมจะไดมีการแนะนําสารฆาแมลงบางชนิดที่มีประสิทธิภาพดีในการปองกันกําจัด
หนอนดวงหนวดยาวเจาะลําตนทุเรียนแลวแตการระบาดของหนอนเจาะลําตนมีตลอดปรวมทั้งชวง
ที่ตนทุเรียนติดดอกออกผล การใชสารเคมีในชวงดังกลาวตองมีการใชอยางรัดกุมเพื่อลดความเสี่ยง
เกี่ยวกั บสารพิษ ตกคา ง การใชสารชีวินทรียจึงเปนทางเลือกที่ควรมีการศึ กษาเตรียมไว โดยมี
รายงานการใชเชื้อ Bacillus thuriginsnsis Berl. และ B. popillae Dutky จะไมใหผลในการฆาหนอน
เจาะลําตน P. ferrugineus และ B. rufomaculata (Kaliannan และ คณะ,1979) แตไสเดือนฝอย
(Neoaplectana carpocapsae W. และ Achromabacter nematophilus) อัตรา 100 ตัวตอ
น้ําหนักหนอน P. ferrugineus 1 กรัม ทําใหหนอนตาย 50 – 60% ใน 24 ชั่วโมง สวนการใชเชื้อรา
Metarhizium anisopliae Metch มีผลทําใหหนอน Plocaederus ตายภายใน 10 – 12 วัน กรม
วิชาการเกษตรไดมีการศึกษาวิจัยการใชไสเดือนฝอยในการควบคุมแมลงศัตรูพืชชนิดตาง ๆ และได
พัฒนาผลิตภัณฑในหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งสูตรผงละลายน้ําซึ่งมีความสะดวกในการใช จึงนํา
ไสเดือนฝอยในสูตรดังกลาว 3 ชนิดมาทดสอบประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดหนอนดวงหนวด
ยาวเจาะลําตนทุเรียน

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
 สวนทุเรียนที่มกี ารทําลายของหนอนดวงหนวดยาวเจาะลําตน
 ไสเดือนฝอย 3 ชนิด ไดแก Steinernema carpocapsae, S. glaseri และ S.
riobrave
 เครื่องพนสารแบบสูบโยกสะพายหลัง
 มีด และอุปกรณสําหรับตรวจเช็ค
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 กลองพลาสติกสําหรับเก็บตัวอยาง และเลีย้ งแมลง
 ปายพลาสติก และอุปกรณทาํ เครื่องหมายตางๆ
 สมุดบันทึก
วิธีการ
ศึกษาในสวนทุเรียนพันธุหมอนทอง จังหวัดตราด ที่มีการระบาดของหนอนดวงหนวดยาว
เจาะลําตนทุเรียนอยางสม่ําเสมอ ทําเครื่องหมายกํากับตน และใชหมุดสีตางๆ ทําเครื่องหมายรอย
ทําลายที่พบอยูตามเปลือกไมเพื่อกําหนดตําแหนงและจํานวนตัวหนอนกอนการทดลอง ทําการพน
ไสเดือนฝอยในอัตราที่กําหนดในบริเวณตนที่มีการทําลายสูงจากระดับพื้นดิน 2 เมตร จํานวน 1
แปลง วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ํา ใชทุเรียน 1 ตนตอซ้ํา 7 กรรมวิธี คือการพนดวย
ไสเดือนฝอย ดังนี้
1. พนไสเดือนฝอย Steinernema carpocapsae อัตรา 50 ลานตัว/น้ํา 20 ลิตร
2. พนไสเดือนฝอย Steinernema carpocapsae อัตรา 100 ลานตัว/น้ํา 20 ลิตร
3. พนไสเดือนฝอย Steinernema glaseri อัตรา 10 ลานตัว/น้ํา 20 ลิตร
4. พนไสเดือนฝอย Steinernema glaseri อัตรา 20 ลานตัว/น้ํา 20 ลิตร
5. พนไสเดือนฝอย Steinernema riobrave อัตรา 50 ลานตัว/น้ํา 20 ลิตร
6. พนไสเดือนฝอย Steinernema riobrave อัตรา 100 ลานตัว/น้ํา 20 ลิตร
7. พนน้าํ เปลา
หลังการพน 1 สัปดาห ตรวจนับการตายของหนอน โดยใชมีดปลายแหลมแกะเปลือกไม
ตามแนวที่หนอนทําลาย เก็บตัวหนอนทั้งที่ตายและยังมีชีวิตอยู นํากลับไปยังหองปฏิบัติการกลุม
งานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ เพื่อตรวจนับการตายของหนอนตอไป สําหรับตัวที่ตายจะทํา
การตรวจวาตายเพราะไสเดือนฝอยซึ่งใชในกรรมวิธีหรือไม โดยนําไปวางบนผาขาวบางในจานแกวที่มี
ความชื้น รอใหไสเดือนฝอยออกมาจากตัวหนอนและนําไปตรวจดวยกลอง บันทึกจํานวนหนอนที่ตาย
เนื่องจากไสเดือนฝอย นําไปวิเคราะหผลทางสถิติ
เวลาและสถานที่
 ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551
 สวนทุเรียนเกษตรกร อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ผลและวิจารณผลการทดลอง
การศึกษาประสิทธิภาพของสารชีวินทรียในการปองกันกําจัดดวงหนวดยาวเจาะลําตน
ทุเรียนในระยะหนอน ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2551 – กันยายน 2552 ในสวนทุเรียน
เกษตรกร จังหวัดตราด จํานวน 1 แปลงทดลอง หลังการพน 1 สัปดาห ตรวจนับการตายของหนอน
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โดยใชมีดปลายแหลมแกะเปลือกไมตามแนวที่หนอนทําลาย เก็บตัวหนอนทั้งที่ตายและยังมีชีวิตอยู
นํากลับไปตรวจหาไสเดือนฝอยในตัวหนอนในหองปฏิบัติการ พบวาการใชไสเดือนฝอยทั้ง 3 ชนิดมี
ผลทําใหหนอนเจาะลําตนทุเรียนตาย แตมีหนอนที่มีไสเดือนฝอยอยูภายในระหวาง 0 – 33.33%
โดยพบวาไสเดือนฝอยรวมทุกชนิดมีผลทําใหหนอนเจาะลําตนทุเรียนตายเฉลี่ย 11.70% ซึ่ง
คอนขางต่ํา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากตนทุเรียนบางตนมีจํานวนหนอนเจาะลําตนเขาทําลายในปริมาณ
ที่ต่ําและเปนหนอนที่อยูในวัยที่โตแลวทําใหมีความตานทานตอการทําลายของไสเดือนฝอย ทั้งที่
การทดสอบเบื้องตนในหองปฏิบัติการแสดงใหเห็นวา ไสเดือนฝอยทั้งสามชนิดนี้ คือ Steinernema
carpocapsae, S. glaseri และ S. riobrave มีประสิทธิภาพดีทําใหหนอนดวงหนวดยาวเจาะลํา
ตนทุเรียนวัยตาง ๆ ตาย 90, 70 และ 50% ตามลําดับ ดังนั้นจึงตองมีการทดสอบซ้ําอีก
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
เนื่องจากเปนการทดลองในปแรก ผลการทดลองสวนใหญยังไมเสร็จสิ้น จึงไมสามารถ
สรุปผลการทดลองได
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