
ด้วงหนวดยาวอ้อย Dorysthenes buqueti Guerin และการป้องกนัก าจัด
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ด้วงหนวดยาวอ้อย มีช่ือสามัญว่า stem boring grub (Dorysthenes buqueti Guerin) วงศ์
Cerambycidae อนัดับ Coleoptera  การท าลายโดยหนอนจะกดักนิภายในเหง้าอ้อย เมื่อกนิจนกลวงมากๆ 
จะท าให้อ้อยหักล้ม ส่งผลท าให้หน่อแห้งตายหรือไม่มีหน่อแตกออกมา   และความเสียหายส่วนใหญ่
เกดิขึน้ในแปลงอ้อยทีเ่กบ็ไว้ส าหรับท าท่อนพนัธ์ุ
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บทน า

  หนอนกัดกินเน่ืออ้อยภายในเหง้าอ้อยจนเป็นโพรง แล้วจะอาศัยอยู่ภายในเหง้าอ้อย ท าให้
ต้น  กาบใบและใบอ้อยแห้งมากผิดปกติตั้งแต่ใบล่างขึน้ไป     จนแห้งตายไปทั้งต้นหรือทั้งกออ้อย    
หลังจากน้ันจะเคลื่อนย้ายไปกินเหง้าอ้อยใหม่บริเวณใกล้เคียง       การท าลายในพืน้ที่กว้างจะพบ
การตายของอ้อยทัว่ทั้งแปลง     การระบาดอย่างรุนแรงท าให้เกษตรกรต้องร้ือแปลงปลูกใหม่

ลกัษณะการท าลาย

หนอนด้วงหนวดยาวอ้อย
ก าลงักดักนิเนือ้ภายใน

เหง้าอ้อย

โคนล าต้นอ้อยเป็นโพรงจากการ
ท าลายของหนอนด้วงหนวด

ยาวอ้อย

พืน้ทีท่ีเ่ร่ิมมีการระบาดของด้วง
หนวดยาวอ้อย

 พืน้ทีท่ีม่ีการระบาดของด้วง
หนวดยาวอ้อยอย่างรุนแรง

การพฒันาการเจริญเติบโต

ภาพที่ 1 การพฒันาการเจริญเติบโตในระยะต่างๆ

ก ข ค

ระยะไข่ ไข่เป็นรูปยาวรี สีเหลอืงนวล เปลอืกค่อนข้างแข็ง

ระยะหนอน หนอนมี 9 วยั หนอนมีล าตัวสีขาวนวลตลอดล าตัว รูปร่างแบบทรงกระบอก

บริเวณอกกว้างกว่าส่วนท้อง เลก็น้อย หัวกะโหลกมีสีน า้ตาลและขนาดเลก็กว่าล าตัวมาก

(ภาพที่ 1 ก)

ระยะดกัแด้ หนอนจะหดตวัส้ันเข้าและน าเศษอ้อยทเีหลอืจากการกนิมาท ารังห่อหุ้มตวัก่อนเข้าดกัแด้

ดักแด้เป็นแบบexarate หนวด ขา และปีกอยู่ข้างล าตวัเห็นชัดเจน (ภาพที่ 1 ข)

ระยะตัวเต็มวยั ตัวเต็มวยัมีสีน า้ตาลแดง ตวัเมยีตรงปลายปล้องสุดท้ายของส่วนท้องมลีกัษณะมน

ส่วนตวัผู้ตรงปลายท้องเว้า และมีขนที่หน้าอก (ภาพที ่1 ค)

ลกัษณะหนอนที่ตายด้วยไส้เดอืนฝอยลกัษณะหนอนปกติ

จากการส ารวจที่อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ด้วงหนวดยาวท าลายอ้อยในแปลง
ปลูกที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย    รองลงมาจะเป็นดินร่วน ซ่ึงณัฐกฤต และอนุวฒัน์ (2544) 
กล่าวว่า ด้วงหนวดยาวอ้อยจะพบระบาดมากในสภาพดินที่มี pH  6.9  และดินที่มีอนิทรียวตัถุ
1.15-1.22%

การใช้ไส้เดอืนฝอย

           ไส้เดือนฝอยที่ท าให้เกดิโรคกบัแมลงได้รับการยอมรับในการน ามาใช้ควบคุมแมลงศัตรูพชืที่
ส าคัญทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ เน่ืองจากมีศักยภาพที่ท าให้เกดิโรคกบัแมลงได้มากกว่า 200 
ชนิด (species) และท าให้แมลงตายภายในเวลาอนัรวดเร็ว (Poinar, 1979) 

           จากการทดลองพบว่า ไส้เดือนฝอยที่มีประสิทธิภาพควบคุมหนอนด้วงหนวดยาว D. 
buqueti คือ Steinernema riobrave อตัรา 5 x 105 IJ/ม.2 ซ่ึงเป็นไส้เดือนฝอย S. riobrave  ที่
สามารถทนต่ออณุหภูมสูิงได้ด ีสามารถน าไปใช้ในสภาพไร่ได้

การป้องกนัก าจัด

ไส้เดอืนฝอยที่ท าให้เกดิโรคกบัแมลง

นอกจากไส้เดือนฝอยที่ใช้ในการก าจัดหนอนด้วงหนวดยาวแล้ว ยังมีรายงานว่าเช้ือรา
Metarhizium anisopliae สามารถเข้าท าลายได้อกีด้วย (ววิฒัน์ และคณะ, 2547) โดยหนอนที่ถูก
เช้ือราชนิดนีเ้ข้าท าลายจะมีสีเขียวขึน้ปกคลุมตลอดล าตัว   ท าให้ล าตัวหนอนจะแข็งและแห้งตาย
(ภาพที่ 2) นอกจากน้ันพบไส้เดือนฝอยซ่ึงยงัไม่ทราบช่ือและพวกไร เข้าช่วยท าลายในระยะดักแด้
ได้ด้วย

ภาพที่ 2 ลกัษณะหนอนด้วงหนวดยาวเจาะล าต้นอ้อย Dorysthenes buqueti  Guerin 
(Coleoptera : Cerambycidae) ทีถู่กเช้ือรา Metarhizium anisopliae เข้าท าลาย
ทีม่า: ววิฒัน์ และคณะ (2547)
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