ด้ วงหนวดยาวอ้ อย Dorysthenes buqueti Guerin และการป้ องกันกาจัด
ศูนย์ วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรีย์แห่ งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ / มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
การป้ องกันกาจัด

บทนา
ด้ วงหนวดยาวอ้ อย มีชื่อสามัญว่ า stem boring grub (Dorysthenes buqueti Guerin) วงศ์
Cerambycidae อันดับ Coleoptera การทาลายโดยหนอนจะกัดกินภายในเหง้ าอ้ อย เมื่อกินจนกลวงมากๆ
จะทาให้ อ้อยหักล้ ม ส่ งผลทาให้ หน่ อแห้ งตายหรื อไม่ มีหน่ อแตกออกมา และความเสี ยหายส่ วนใหญ่
เกิดขึน้ ในแปลงอ้อยทีเ่ ก็บไว้ สาหรับทาท่ อนพันธุ์

การพัฒนาการเจริญเติบโต
ระยะไข่

การใช้ ไส้ เดือนฝอย
ไส้ เดือนฝอยที่ทาให้ เกิดโรคกับแมลงได้ รับการยอมรับในการนามาใช้ ควบคุมแมลงศัตรู พชื ที่
สาคัญทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ เนื่องจากมีศักยภาพที่ทาให้ เกิดโรคกับแมลงได้ มากกว่ า 200
ชนิด (species) และทาให้ แมลงตายภายในเวลาอันรวดเร็ว (Poinar, 1979)
จากการทดลองพบว่ า ไส้ เดือ นฝอยที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพควบคุ ม หนอนด้ ว งหนวดยาว D.
buqueti คือ Steinernema riobrave อัตรา 5 x 105 IJ/ม.2 ซึ่งเป็ นไส้ เดือนฝอย S. riobrave ที่
สามารถทนต่ ออุณหภูมสิ ู งได้ ดี สามารถนาไปใช้ ในสภาพไร่ ได้

ไข่ เป็ นรู ปยาวรี สี เหลืองนวล เปลือกค่ อนข้ างแข็ง

ระยะหนอน หนอนมี 9 วัย หนอนมีลาตัวสีขาวนวลตลอดลาตัว รูปร่ างแบบทรงกระบอก
บริเวณอกกว้ างกว่าส่ วนท้ อง เล็กน้ อย หัวกะโหลกมีสีนา้ ตาลและขนาดเล็กกว่ าลาตัวมาก
(ภาพที่ 1 ก)

ระยะดักแด้

หนอนจะหดตัวสั้ นเข้ าและนาเศษอ้ อยทีเหลือจากการกินมาทารังห่ อหุ้มตัวก่ อนเข้ าดักแด้

ไส้ เดือนฝอยที่ทาให้ เกิดโรคกับแมลง

ดักแด้ เป็ นแบบexarate หนวด ขา และปี กอยู่ข้างลาตัวเห็นชัดเจน (ภาพที่ 1 ข)

ระยะตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยมีสีนา้ ตาลแดง ตัวเมียตรงปลายปล้องสุ ดท้ ายของส่ วนท้ องมีลกั ษณะมน
ส่ วนตัวผู้ตรงปลายท้ องเว้ า และมีขนที่หน้ าอก (ภาพที่ 1 ค)

ลักษณะหนอนปกติ
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ค

ภาพที่ 1 การพัฒนาการเจริญเติบโตในระยะต่ างๆ

ลักษณะการทาลาย

ลักษณะหนอนที่ตายด้ วยไส้ เดือนฝอย

นอกจากไส้ เดือนฝอยที่ใช้ ในการกาจัดหนอนด้ วงหนวดยาวแล้ ว ยังมีรายงานว่ าเชื้อรา
Metarhizium anisopliae สามารถเข้ าทาลายได้ อกี ด้ วย (วิวฒ
ั น์ และคณะ, 2547) โดยหนอนที่ถูก
เชื้อราชนิดนีเ้ ข้ าทาลายจะมีสีเขียวขึน้ ปกคลุมตลอดลาตัว ทาให้ ลาตัวหนอนจะแข็งและแห้ งตาย
(ภาพที่ 2) นอกจากนั้นพบไส้ เดือนฝอยซึ่งยังไม่ ทราบชื่อและพวกไร เข้ าช่ วยทาลายในระยะดักแด้
ได้ ด้วย

หนอนกัดกินเนื่ออ้ อยภายในเหง้ าอ้ อยจนเป็ นโพรง แล้ วจะอาศัยอยู่ภายในเหง้ าอ้ อย ทาให้
ต้ น กาบใบและใบอ้ อยแห้ งมากผิดปกติต้ังแต่ ใบล่ างขึน้ ไป จนแห้ งตายไปทั้งต้ นหรื อทั้งกออ้ อย
หลังจากนั้นจะเคลื่อนย้ ายไปกินเหง้ าอ้ อยใหม่ บริ เวณใกล้ เคียง การทาลายในพืน้ ที่กว้ างจะพบ
การตายของอ้อยทัว่ ทั้งแปลง การระบาดอย่ างรุ นแรงทาให้ เกษตรกรต้ องรื้อแปลงปลูกใหม่

ภาพที่ 2 ลักษณะหนอนด้ วงหนวดยาวเจาะลาต้ นอ้ อย Dorysthenes buqueti Guerin
(Coleoptera : Cerambycidae) ทีถ่ ูกเชื้อรา Metarhizium anisopliae เข้ าทาลาย
ทีม่ า: วิวฒ
ั น์ และคณะ (2547)
หนอนด้ วงหนวดยาวอ้อย โคนลาต้ นอ้อยเป็ นโพรงจากการพืน้ ทีท่ เี่ ริ่มมีการระบาดของด้ วง พืน้ ทีท่ มี่ ีการระบาดของด้ วง
กาลังกัดกินเนือ้ ภายใน ทาลายของหนอนด้ วงหนวด
หนวดยาวอ้อย
หนวดยาวอ้ อยอย่ างรุนแรง
เหง้ าอ้อย
ยาวอ้อย
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