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ABSTRACT 
 Infestations on the susceptibility of eight sugarcane varieties (tillering stage), namely; Phil 58-
260, Phil 66-07, Q 130, 85-2-352, Co 1148, K 88-92, LK 92-11 and UT 1 to three stem borer species 
were carried out at amphoe Kumpawapi, Udon thani province, Thailand, during December 2006- April 
2007. The results showed the highest infestations caused by early shoot borer; Chilo infuscatellus 
Snellen followed by pink borer; Sesamia inferens Walker and white top borer; Scirpophaga excertalis 
Walker. Phil 58- 260  variety presented the most significant varietals effect of infestation. And 85-2-
352 was the least but with no statistical different damage to LK 92-11, K 88-92, UT 1, Q 130 and CO 
1148, respectively. Only Phil 56-260 showed the higher occurrence of borers than Phil 66-07 which 
was taken as the susceptible standard. These caused loss of stem weight, height, growth shoot ability in 
Phil 58-260 than the other varieties. Co 1148 and Phil 66-07 reacted the best result on the growth shoot 
period and the number of substitute shoots. Thus, CO 1148 has a high tendency to be a recommended 
variety for the growers and the breeders.   
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาความเสียหายของออ้ยท่ีเกิดจากการเขา้ท าลายของหนอนกอออ้ยในระยะออ้ยแตกกอ  
ในออ้ย 8 สายพนัธ์ุ  คือ ฟิล 58-260 , ฟิล 66-07 , คิว 130 , 85-2-352 , ซีโอ 114 8, เค 88-92 , เเอลเค 92-1 1  
และอู่ทอง  1  ในเขตพื้นท่ีอ าเภอกุมภวาปี  จงัหวดัอุดรธานี  ระหวา่งเดือนธนัวาคม  2549  ถึงเดือน
เมษายน  2550  พบการเขา้ท าลายของหนอนกอลายจุดเล็ก Chilo infuscatellus Snellen มากท่ีสุด  
รองลงมาคือหนอนกอสีชมพ ู Sesamia inferens Walker  และหนอนกอสีขาว Scirpophaga excertalis 
Walker  โดยพบการท าลายมากท่ีสุดในออ้ยพนัธ์ุฟิล 58-260  และพบการท าลายนอ้ยท่ีสุดในออ้ยพนัธ์ุ 85-
2-352   แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบัออ้ยพนัธ์ุ เเอลเค 92-1 1, เค 88-92 , อู่ทอง  1, คิว 130  และซีโอ 
1148 ตามล าดบั และเฉพาะออ้ยพนัธ์ุ ฟิล 58-260   เท่านั้นท่ีถูกหนอนกอออ้ยเขา้ท าลายมากกวา่ พนัธ์ุฟิล 
66-07   ซ่ึงเป็นพนัธ์ุ ตรวจสอบพนัธ์ุอ่อนแอ   ท าใหอ้อ้ยพนัธ์ุ ฟิล 58-260   มีน ้าหนกั  ความสูง  และ
ความสามารถในการแตกหน่อลดลงมากกวา่ออ้ยพนัธ์ุอ่ืนๆ  ในขณะท่ีออ้ย พนัธ์ุซีโอ 1148  และพนัธ์ุฟิล 
66-07  เป็นพนัธ์ุออ้ยท่ีมีระยะเวลาในการแตกหน่อและจ านวนหน่อชดเชยการท าลายของหนอนกอออ้ย ดี
ท่ีสุด  ดงันั้น ออ้ยพนัธ์ุซีโอ 1148  จึงมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นพนัธ์ุแนะน าส าหรับเกษตรกรและนกัปรับปรุง
พนัธ์ุอยา่งยิง่   
 
ค าส าคัญ : หนอนกอออ้ย  พนัธ์ุออ้ย  การเขา้ท าลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

บทน า 
 

 ประเทศไทยมีรายงานการพบหนอนกอออ้ยหรือหนอนเจาะล าตน้ออ้ยท่ีส าคญัจ านวน 6 ชนิด คือ  
หนอนกอสีชมพ ู  Sesamia inferens Walker  หนอนกอลายจุดใหญ่  Chilo tumidicostalis (Hampson)  
หนอนกอลายจุดเล็ก Chilo infuscatellus Snellen  หนอนกอสีขาว  Scirpophaga excertalis Walker  
หนอนกอลายใหญ่ Chilo sacchariphagus (Bojer)  และหนอนกอลายแถบแดง  Chilo sacchariphagus 
stramineelus (Caradja)  ซ่ึงหนอนกอออ้ยแต่ละชนิดจะมีพฤติกรรมการท าลายออ้ยในต าแหน่งการท าลาย
ออ้ยแตกต่างกนั   และสามารถท าความเสียหายใหก้บั ออ้ยไดท้ั้งในระยะออ้ยแตกกอ (ออ้ยอาย ุ1-4 เดือน) 
และระยะออ้ยเป็นล า (ออ้ยอาย ุ5-11 เดือน)  จากรายงานในปี 2543/2544  ของ  อรรถสิทธ์ิ (2544 อา้งโดย 
พิทกัษพ์งศ ์ และคณะ, 2546)  พบวา่ผลผลิตออ้ยไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของหนอนกอออ้ยอยา่ง
รุนแรงในพื้นท่ี 21 จงัหวดั  คิดเป็นพื้นท่ีการระบาด 8.5 แสนไร่  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ีการ
ระบาดสูงสุด  ท าใหมี้ปริมาณออ้ยเขา้หีบลดลงจากปีการผลิตท่ีผา่นมามากท่ีสุด  คิดเป็นมูลค่าความ
เสียหายประมาณ 2,058 ลา้นบาท  สอดคลอ้งกั บ Suasa-ard (2000)  ซ่ึงรายงานวา่พื้นท่ี ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ในเขตจงัหวดัสระแกว้  และจงัหวดับุรีรัมย ์ มี การระบาดของหนอนกอลายจุดใหญ่  
Chilo tumidicostalis (Hampson)  มากกวา่พื้นท่ีภาคอ่ืนของประเทศ  และการปลูกออ้ยพนัธ์ุเดิมเป็น
เวลานานติดต่อกนัหลายปี  ก็เป็นอีกสาเหตุท่ีส าคญัต่อการระบาดของหนอนกอออ้ย  โดยในปี 2542  เกิด
การระบาดของหนอนเจาะล าตน้ออ้ยในพื้นท่ีประมาณ  20,000 ไร่  ออ้ยพนัธ์ุมาร์กอส  ถูกท าลายเสียหาย
มากท่ีสุดถึง  51.67  เปอร์เซ็นต ์(นิกลู, 2546)   สอดคลอ้งกบั สุภาภรณ์  และคณะ (2544  อา้งโดย สุภา
ภรณ์ และคณะ, 2546)  ซ่ึงรายงานวา่ในออ้ยพนัธ์ุมาร์กอส  มีเปอร์เซ็นตก์ารเขา้ท าลายของหนอนกอออ้ย
สูงสุด 27.55 เปอร์เซ็นต ์ ท าใหผ้ลผลิตเสียหายสูงถึง 2.13  ตนั  ต่างจากออ้ยท่ีมีแนวโนม้ทนทานจะพบ
การท าลายในระดบัต ่า  สอดคลอ้งกบั ณฐักฤต  และคณะ (2546)  ซ่ึงรายงานวา่ออ้ยพนัธ์ุมาร์กอส  และ 
คิว130  เป็นพนัธ์ุออ้ยท่ีไดรั้บความสูญเสียมากท่ีสุด  ส่วนพนัธ์ุท่ีมีแนวโนม้ตา้นทานคือ  พนัธ์ุอู่ทอง 1  
F156  และ K84-200  และพบวา่หนอนกอออ้ยยงัท าความเสียหายในดา้นอ่ืนๆ  ใหก้บัตน้ออ้ยไดอี้ก  เช่น  
การสูญเสียความบริสุทธ์ิของน ้าออ้ย  การสูญเสียความหวาน(CCS)  การสูญเสียค่าบริกซ์  และการสูญเสีย
ค่าโพล  สอดคลอ้งกบั Kuniata (2000)  ซ่ึงรายงานวา่เม่ือเกิดการระบาดของหนอนกอออ้ยสูงกวา่ระดบั 
11 เปอร์เซ็นต ์ จะส่งผลใหค้่าโพลในน ้าออ้ยลดลง  และท าใหโ้รงงานน ้าตาลผลิตน ้าตาลไดน้อ้ย   พนัธ์ุ
ออ้ยจึงถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อปริมาณการระบาดของหนอนกอออ้ย   

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพนัธ์ุออ้ยกบัชนิดหนอนกอออ้ย ในดา้นชนิดและพฤติกรรมการ
ท าลายออ้ยของหนอนกอออ้ยท่ีมีผลต่อพนัธ์ุออ้ย  และการชดเชยความเสียหายของพนัธ์ุออ้ยจากการ
ท าลายของหนอนกอออ้ย  จึง เป็นขอ้มูล ส าคญัในการ วางแผน ป้องกนัก าจดั  และเป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกรและนกัปรับปรุงพนัธ์ุเป็นอยา่งมาก 



 

 

วธีิการทดลอง 
 
 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพนัธ์ุออ้ยกบัชนิดหนอนกอออ้ยในระยะออ้ยแตกกอ  
ท าการศึกษาในพื้นท่ีปลูกออ้ย  ต าบลหนองหวา้  อ าเภอกุมภวาปี  จงัหวดัอุดรธานี  โดยมีรายละเอียดการ
ด าเนินการศึกษาดงัน้ี 
     1)  ปลูกออ้ยในแปลงทดลองโดยใชอ้อ้ยจ านวน 8 สายพนัธ์ุ  คือ 1) พนัธ์ุฟิล 58-260  2) พนัธ์ุ
ฟิล 66-07 (มาร์กอส)  3) พนัธ์ุคิว 130  4) พนัธ์ุ 85-2-352   5) พนัธ์ุซีโอ 1148  6) พนัธ์ุเค 88-92  7) พนัธ์ุ
เเอลเค  92-11  และ  8) พนัธ์ุอู่ทอง  1  โดยมีพนัธ์ุ ฟิล 66-07 เป็นพนัธ์ุตรวจสอบพนัธ์ุอ่อนแอ   และพนัธ์ุ อู่
ทอง 1 เป็นพนัธ์ุตรวจสอบพนัธ์ุตา้นทาน  วางแผนการปลูกแบบ RCBD (Randomized Complete Block 
Design) จ านวน  4  ซ ้ า  ปลูกออ้ยพนัธ์ุละ 5 แถว  แถวยาว 8 เมตร  ระยะปลูก 1.50 x 1 เมตร  หลุมละ  2  
ท่อนๆละ  3  ตา  ใส่ปุ๋ย  2  คร้ัง  คร้ังท่ี   1 ใส่ปุ๋ยรองพื้นพร้อมปลูกออ้ยโดยใชปุ๋้ยสูต ร 28-11-5  อตัรา  50  
กิโลกรัมต่อไร่  คร้ังท่ี  2  ใส่เม่ือออ้ยอาย ุ 6  เดือน โดยใชปุ๋้ยสูตร 28-11-5  อตัรา  50  กิโลกรัมต่อไร่  และ
ก าจดัวชัพืช 2 คร้ัง   คร้ังท่ี 1 พน่สารเคมีก าจดัวชัพืชประเภทคุม  เม่ือออ้ยอาย ุ2 เดือน  และ คร้ังท่ี  2  ใช้
แรงงานคนดายหญา้เม่ือออ้ยอาย ุ6 เดือน   
     2)  ส ารวจและเก็บขอ้มูลดงัน้ี  

        2.1  จ าแนกชนิดหนอนกอออ้ยท่ีเขา้ท าลาย  และการท าลายของหนอนกอออ้ย  ด าเนินเม่ือ
ออ้ยอาย ุ1.5 เดือน  จาก 3 แถวกลางต่อแปลงยอ่ย ( 36 ตารางเมตร)  ทุก 15 วนั   

        2.2  ระยะเวลาการงอกของหน่อออ้ยเพื่อชดเชยการท าลายของหนอนกอออ้ย  สุ่มส ารวจ
หน่อออ้ยท่ีพบการท าลายของหนอนกอออ้ย  จ  านวน 2 ตวัอยา่งต่อแปลงยอ่ย  จากนั้นบนัทึกระยะเวลา
จ านวนวนัการงอกหน่อของออ้ยใหม่เพื่อชดเชยการท าลายของหนอนกอ  และส้ินสุดการบนัทึกขอ้มูลเม่ือ
หน่อออ้ยใหม่สูง 5 เซนติเมตร   
         2.3  การแตกหน่อของออ้ยเพื่อชดเชยการท าลายของหนอนกอออ้ย  สุ่มส ารวจหน่อออ้ยอาย ุ
3 เดือน  ท่ีพบหนอนกอออ้ยท าลาย  จ  านวน 3 ตวัอยา่งต่อแปลงยอ่ย  เม่ือออ้ยอายคุรบ 6 เดือน  บนัทึก
จ านวนหน่อออ้ยใหม่ทั้งหมดท่ีงอกชดเชยการท าลายของหนอนกอออ้ย 

        2.4  ความสูงและน ้าหนกัของหน่อออ้ยท่ีงอกชดเชยการท าลายของหนอนกอออ้ย  ท าโดย
สุ่มส ารวจตวัอยา่งหน่อออ้ยท่ีพบการท าลายหนอนกอออ้ย  และหน่อออ้ยปกติท่ีไม่พบการท าลายหนอน
กอออ้ย  จ  านวน 2 ตวัอยา่งต่อแปลงยอ่ย  เม่ือหน่อออ้ยงอกพน้ดินอายไุด ้3 เดือน  บนัทึกความสูงและ
น ้าหนกัของหน่อออ้ยท่ีงอกชดเชยการท าลายหนอนกอออ้ย  และบนัทึกความสูงและน ้าหนกัของหน่อ
ออ้ยใหม่ท่ีงอกจากหน่อปกติ                                        



 

 

     3)  การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  วเิคราะห์ความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ โปรแกรม SAS 
(Statistical Analysis System version 6.12) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยวธีิ Duncan’ 
Multiple Range Test (DMRT) ท่ี  95  เปอร์เซ็นต ์(P  0.05) 
สถานทีท่ดลอง 
 ศึกษาและเก็บตวัอยา่งในสภาพแปลงทดลองช่วงเดือนธนัวาคม  2549  ถึงเดือนเมษายน  2550  
ในเขตพื้นท่ีต าบลหนองหวา้  อ าเภอกุมภวาปี  จงัหวดัอุดรธานี   
 

ผลการทดลองและวจิารณ์ 
 
1)  ชนิดหนอนกออ้อยและการท าลาย 
 หนอนกอลายจุดเล็ก  Chilo infuscatellus Snellen  เป็นหนอนกอออ้ยท่ีเขา้ท าลายและสร้างความ
เสียหายใหก้บัหน่อออ้ยมากท่ีสุด  รองลงมาไดแ้ก่  หนอนกอสีชมพู Sesamia inferens Walker  และหนอน
กอสีขาว  Scirpophaga excertalis Walker  (Table 1)  โดยพบวา่  หนอนกอลายจุดเล็ก  และหนอนกอสี
ชมพ ู จะชอบเขา้ท าลายออ้ยพนัธ์ุ ฟิล 58-260  ส่วนหนอนกอสีขาวจะชอบเขา้ท าลายออ้ยพนัธ์ุเ เอลเค 92-
11  มากกวา่พนัธ์ุอ่ืนๆ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบัพนัธ์ุอู่ทอง 1, พนัธ์ุ ฟิล  58-260   และพนัธ์ุเค 88-92  
(Table 2)   
Table 1 Damage of borers in 8 sugarcane varieties 

Species 
Mean borer damage (%)1/ 

Phil 58-260 Phil 66-07 Q 130 85-2-352 Co 1148 K 88-92 LK 92-11 UT 1 Average 
Chilo 
infuscatellus  

2.88 a 2.18 a 1.48 a 0.85 a 1.77 a 0.84 0.46 1.06 1.44 a 

Sesamia 
inferens  

1.61 b 1.28 ab 0.78 ab 0.66 ab 0.96 b 0.75 0.63 0.65 0.92 b 

Scirpophaga 
excertalis  

0.42 c 0.11 b 0.19 b 0.26 b 0.10 c 0.38 0.69 0.65 0.35 b 

F-test ** * * * ** ns ns ns ** 
C.V. (%) 32.98 53.31 62.61 45.19 32.56 41.97 40.53 59.42 64.51 

1/ * significant at P 0.05, ** significant at P 0.01 and ns = non significant 
Means within a column followed by the same letter do not differ significant according to F-test at P 0.05 
 
 
 
 
 



 

 

Table 2 Damage of borers in sugarcane varieties 

Species 
Mean borer damage (%)1/ 

Chilo infuscatellus  Sesamia inferens  Scirpophaga excertalis  Sum 
    Phil 58-260 2.88 a 1.61 a 0.42 ab 4.92 a 
    Phil 66-07 2.18 ab 1.28 ab 0.11 b 3.57 ab 
    Q 130 1.48 bcd 0.78 b 0.19 b 2.46 bc 
    85-2-352 0.85 cd 0.66 b 0.26 b 1.77 c 
    Co 1148 1.77 bc 0.96 ab 0.10 b 2.83 bc 
    K 88-92 0.84 cd 0.75 b 0.38 ab 1.98 bc 
    LK 92-11 0.46 d 0.63 b 0.69 a 1.79 c 
    UT 1 1.06 cd 0.65 b 0.65 a 2.36 bc 

F-test ** * * ** 
C.V. (%) 47.07 46.56 70.04 38.47 

1/ * significant at P 0.05, ** significant at P 0.01 and ns = non significant 
Means within a column followed by the same letter do not differ significant according to F-test at P 0.05 
 

2)  พนัธ์ุอ้อยและความเสียหายจากการท าลายของหนอนกออ้อย 
 ออ้ยพนัธ์ุฟิล 58-260  เป็นพนัธ์ุออ้ยท่ีหนอนกอออ้ยชอบเขา้ท าลายมากท่ีสุด  รองลงมาไดแ้ก่  
พนัธ์ุฟิล 66-07, พนัธ์ุซีโอ 1148, พนัธ์ุคิว 130, พนัธ์ุอู่ทอง 1, พนัธ์ุเค 88-92,  พนัธ์ุเเอลเค 92-11   และพนัธ์ุ 
85-2-352  (Table 3)  ซ่ึงความเสียหายจากการท าลายของหนอนกอออ้ยท่ีเกิดจากการท าลายของหนอนกอ
ลายจุดเล็กและหนอนกอสีชมพ ู จะท าใหห้น่อออ้ยเกิดอาการยอดออ้ยแหง้ตาย ( dead heart)  ส่วนใน
หนอนกอสีขาวจะแสดงอาการยอดหงิกงอมีรูพรุน (ณฐักฤต  และอนุวฒัน์, 2544)  โดยลกัษณะการท าลาย
ดงักล่าวจะท าให้ ยอดออ้ยไม่สามารถท่ีจะเจริญต่อได ้ และไม่นานหน่อออ้ยจะทิ้งใบท่ีมีอายแุก่จนหมด
และหน่อออ้ยก็จะตายในท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Table 3 Damage of borers on 8 sugarcane varieties during December 2006 to April 2007 

Varieties 
Mean borer damage1/ (%) 

15 Dec. 31 Dec. 15 Jan. 31 Jan. 15 Feb. 28 Feb. 15 Mar. 31 Mar. 15 Apr. 30 Apr. Average 
Phil 58-260 1.92 2.86 2.35 3.18 3.85 3.87 6.46 7.92 a 8.96 a 7.83 a 4.92 a 
Phil 66-07 1.22 1.89 2.02 2.70 2.34 2.58 4.80 5.92 ab 6.18 ab 6.03 ab 3.57 ab 
Q 130 1.00 1.51 2.10 2.33 2.34 2.18 2.95 3.25 bc 3.42 bc 3.50 bc 2.46 bc 
85-2-352 1.25 1.14 1.02 1.59 1.60 2.47 2.28 2.11 c 2.31 c 1.92 c 1.77 c 
Co 1148 1.40 1.90 2.01 2.44 2.42 2.51 3.95 3.86 bc 4.02 bc 3.76 bc 2.83 bc 
K 88-92 0.78 0.94 1.46 1.68 1.74 1.50 2.60 2.77 bc 3.29 bc 3.01 c 1.98 bc 
LK 92-11 0.00 1.04 1.27 1.45 1.87 1.65 2.76 2.60 bc 2.76 bc 2.45 c 1.79 c 
UT 1 0.96 1.41 1.52 1.27 1.45 1.45 3.49 3.69 bc 4.16 bc 4.16 bc 2.36 bc 

F-test ns ns ns ns ns ns ns * * ** ** 
C.V. (%) 53.29 34.69 34.02 29.93 24.82 45.84 25.58 21.70 22.65 20.88 11.86 

1/ * significant at P 0.05, ** significant at P 0.01 and ns = non significant 
Means within a column followed by the same letter do not differ significant according to F-test at P 0.05 

 
3)   ระยะเวลาการแตกหน่อชดเชยการท าลายของหนอนกออ้อย   
 พนัธ์ุออ้ยท่ีมีการงอกหน่อใหม่ทดแทนหน่อเก่าเม่ือถูกหนอนกอออ้ยท าลายไดเ้ร็วท่ีสุด  คือ  พนัธ์ุ
ซีโอ 1148 แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบั พนัธ์ุฟิล 66-07  และพนัธ์ุคิว 130  รองลงมาไดแ้ก่  พนัธ์ุเค 88-92 , 
พนัธ์ุอู่ทอง  1, พนัธ์ุ85-2-352 , พนัธ์ุเเอลเค 92-11   และพนัธ์ุฟิล 58-260  (Table 4)  ซ่ึงพนัธ์ุออ้ยท่ีมีอตัรา
การงอกหน่อใหม่ทดแทนหน่อเก่าท่ีรวดเร็วจะท าใหห้น่อใหม่ท่ีงอกมามีขนาดใหญ่และสมบรูณ์ท าให้
สามารถลดความเสียหายจากการระบาดของหนอนกอออ้ยไดดี้กวา่ออ้ยพนัธ์ุอ่ืนๆ   
Table 4 New sugarcane shoot growth period and number of substitute sugarcane shoot in 8 sugarcane 

varieties 
Varieties Substitute sugarcane shoot growth period 1/ (days) Number substitute sugarcane 1/ (shoots) 

Phil 58-260 51.00 a 1.50 b 
Phil 66-07 22.62 c 2.67 a 
Q 130 25.50 c 0.67 c 
85-2-352 45.25 a 1.58 b 
Co 1148 20.75 c 2.75 a 
K 88-92 27.62 bc 0.58 c 
LK 92-11 46.38 a 1.00 bc 
UT 1 39.00 ba 0.58 c 
F-test ** ** 

C.V. (%) 28.87 53.05 
1/ * significant at P 0.05, ** significant at P 0.01 and ns = non significant 
Means within a column followed by the same letter do not differ significant according to F-test at P 0.05 



 

 

4)   จ านวนการแตกหน่อชดเชยจากการท าลายของหนอนกออ้อย   
 พนัธ์ุซีโอ 1148  และพนัธ์ุฟิล 66-07  มีการแตกหน่อใหม่ชดเชย ความเสียหายจากการท าลายของ
หนอนกอออ้ยจ านวนมากท่ีสุด  รองลงมาไดแ้ก่  พนัธ์ุ85-2-352, พนัธ์ุฟิล 58-260, พนัธ์ุเเอลเค 92-11   และ
พนัธ์ุคิว 130  ส่วนพนัธ์ุท่ีแตกหน่อนอ้ยท่ีสุด  คือ  พนัธ์ุเค 88-92  และพนัธ์ุอู่ทอง  1 (Table 4)  ซ่ึงการแตก
หน่อออ้ยชดเชยความเสียหายในปริมาณมากเพื่อหลีกเล่ียงการสูญเสียจากการท าลายของหนอนกอออ้ยถือ
เป็นคุณสมบติัท่ีดีของพนัธ์ุออ้ย   ในดา้นความทนทานต่อการท าลายของหนอนกอออ้ย  (ณฐักฤต  และ
คณะ, 2547)  
 
5)   ความสูงของหน่ออ้อยทีง่อกจากหน่ออ้อยทีถู่กหนอนกออ้อยท าลาย   

ออ้ยพนัธ์ุ ฟิล 66-07   และพนัธ์ุซีโอ 1148   เป็นพนัธ์ุออ้ยท่ีมีผลต่างของเปอร์เซ็นตค์วามสูงของ
หน่อออ้ยใหม่ท่ีงอกจากหน่อออ้ยท่ีถูกหนอนกอออ้ยท าลายและหน่อออ้ยใหม่ท่ีงอกจากหน่อปกตินอ้ย
ท่ีสุด  รองลงมาไดแ้ก่   พนัธ์ุคิว 130 ,  พนัธ์ุ85-2-352 , พนัธ์ุเค 88-92 , พนัธ์ุอู่ทอง  1, พนัธ์ุเเอลเค 92-11  
และพนัธ์ุฟิล 58-260  (Table 5)  ซ่ึงผลต่างของความสูงของหน่อมีผลอยา่งมากในการเจริญเติบโตของ
ออ้ยเพื่อชดเชยความเสียหายจากการท าลายของหนอนกอออ้ย  โดยออ้ยพนัธ์ุท่ีมีการเจริญเติบโตของหน่อ
ท่ีรวดเร็วจนพฒันาเป็นล าออ้ยท่ีสมบูรณ์ไดก่้อน  จะท าใหเ้กิดความเสียหายของผลผลิตจากการท าลาย
ของหนอนกอออ้ยไดน้อ้ยกวา่ออ้ยพนัธ์ุท่ีมีการเจริญเติบโตชา้ 
Table 5 Comparison on height of the height of new substitute shoot in 8 sugarcane varieties   

Varieties 
Height of  substitute shoot1/   

(cm.) 
Height of  normal shoot1/   

(cm.) 
Height difference1/ 

(%) 

Phil 58-260 20.38 de 26.88 c 24.21 a 
Phil 66-07 25.90 c 26.85 c 3.42 c 
Q 130 28.66 b 32.23 b 10.72 bc  
85-2-352 29.75 b 33.73 b 11.68 bc 
Co 1148 35.06 a 37.13 a 5.47 c 
K 88-92 18.81 e 21.38 e 11.82 bc 
LK 92-11 19.88 de 24.13 d 17.61 ab 
UT 1 21.94 d 25.65 cd 14.00 abc 

F-test ** ** * 
C.V. (%) 5.69 4.85 57.29 

1/ * significant at P 0.05, ** significant at P 0.01 and ns = non significant 
Means within a column followed by the same letter do not differ significant according to F-test at P 0.05 

 
 
 



 

 

6)   น า้หนักของหน่ออ้อยทีง่อกจากหน่ออ้อยทีถู่กหนอนกออ้อยท าลาย 
ออ้ยพนัธ์ุท่ีมีผลต่างของเปอร์เซ็นตน์ ้าหนกัของหน่อใหม่ท่ีงอกจากหน่อออ้ยท่ีถูกหนอนกอออ้ย

ท าลายและหน่อออ้ยใหม่ท่ีงอกจากหน่อปกติมากท่ีสุด  คือ  ออ้ยพนัธ์ุฟิล 58-260  และ พนัธ์ุเเอลเค 92-11  
(Table 6)  โดยผลต่างของน ้าหนกัหน่อออ้ยท่ีมากจะมีผลท าใหห้น่อออ้ยท่ีงอกมีขนาดเล็กขาดความ
สมบูรณ์ไม่ทนทานการระบาดของโรคและแมลง  ท าใหห้น่อออ้ยมีการเจริญเติบโตท่ีชา้มีผลกระทบต่อ
ผลผลิตออ้ย 
Table 6 Comparison of weight substitute shoot and the weight of the normal shoot in 8 sugarcane 

varieties 

Varieties 
Weight of  substitute shoot1/   

(g.)   
Weight of  normal shoot1/   

(g.) 
Weight difference1/ 

(%) 

Phil 58-260 78.75 c 108.75 e 38.70 a 
Phil 66-07 112.50 b 122.50 c 8.81 b 
Q 130 128.75 a 142.50 b 10.81 b 
85-2-352 138.75 a 156.25 a 12.60 b 
Co 1148 136.25 a 145.00 ab 6.38 b 
K 88-92 95.00 c 110.00 d 15.56 b 
LK 92-11 76.25 c 101.25 d 33.47 a 
UT 1 93.75 c 107.50 d 14.99 b 

F-test ** ** ** 
C.V. (%) 8.37 5.68 47.15 

1/ * significant at P 0.05, ** significant at P 0.01 and ns = non significant 
Means within a column followed by the same letter do not differ significant according to F-test at P 0.05 

 
สรุป 

 
ความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการท าลายออ้ยของหนอนกอออ้ยจะมีความแตกต่างกนัออกไป

ข้ึนกบัชนิดของหนอนกอ  โดยหนอนกอลายจุดเล็ก  เป็นหนอนกอท่ีชอบเขา้ท าลายหน่อออ้ยในระยะน้ี
มากท่ีสุด   รองลงมาไดแ้ก่  หนอนกอสีชมพ ู โดยหนอนกอออ้ยทั้ง 2 ชนิด  เม่ือเขา้ท าลายหน่อออ้ยจะท า
ใหย้อดออ้ยแหง้ตาย  ส่วนหนอนกอสีขาวจะมีการเขา้ท าลายออ้ยในระยะน้ีนอ้ยท่ีสุด  การท าลายจะ ท าให้
ตน้ออ้ยแสดงอาการยอดหงิกงอมีรูพรุน  โดยออ้ยพนัธ์ุฟิล 58-260  เป็นพนัธ์ุท่ีมีการเขา้ท าลายของหนอน
กอออ้ยมากท่ีสุด  ซ่ึงสูงกวา่ พนัธ์ุฟิล 66-07   ซ่ึงเป็นพนัธ์ุ ตรวจสอบพนัธ์ุอ่อนแอ   โดยการท าลายของ
หนอนกอออ้ยจะท าความเสียหายใหก้บัหน่อออ้ยไดท้ั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ  ไม่วา่จะเป็นในดา้น
การลดลงของความสูง  และการลดลงของน ้าหนกัหน่อออ้ยใหม่ท่ีงอกชดเชยการท าลายของหนอนกอ
ออ้ย  โดยพบวา่  ออ้ยพนัธ์ุ ฟิล 58-260   เป็นพนัธ์ุออ้ยท่ีมีการสูญเสียความสูงและน ้าหนกัหน่อมากท่ีสุด   



 

 

ส่วนการแตกหน่อชดเชยความเสียหายของออ้ย  พบวา่พนัธ์ุซีโอ 1148  และพนัธ์ุฟิล 66-07   เป็นพนัธ์ุออ้ย
ท่ีมีการแตกหน่อออ้ยชดเชยความเสียหายมากท่ีสุด   ดว้ยเหตุน้ีออ้ยพนัธ์ุซีโอ 1148  จึงมีแนวโนม้ทนทาน
การท าลายของหนอนกอออ้ยและเหมาะท่ีจะเป็นพนัธ์ุออ้ยแนะน าเกษตรกรและนกัปรับปรุงพนัธ์ุเป็น
อยา่งยิง่ 

 
ค าขอบคุณ 

 
 คณะผูว้จิยั  ขอขอบคุณศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพืชโดยชีวนิทรียแ์ห่งชาติ  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  ท่ีใหก้ารสนบัสนุนอุปกรณ์การศึกษา  และขอขอบคุณบริษทัอิสาณเอน
เทอร์ไพรส์  จ  ากดั  และบริษทัน ้าตาลกุมภวาปี  จ  ากดั  ท่ีใหก้ารสนบัสนุนสถานท่ีในการวจิยั  และ
ขอบคุณคุณมณีรัตน์ ไชยฤทธิพงศ ์ท่ีใหค้วามช่วยเหลืองานวจิยัตลอดมา   
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