พฤติกรรมการทาลายของหนอนกออ้อย 5 ชนิด
วิยวรรณ บุญทัน, นุชรีย์ ศิริ , ทัศนีย์ แจ่ มจรรยา และวิโรจน์ ขลิบสุ วรรณ 1/
Viyawan Boontun, Nutcharee Siri, Tasanee Jamjanya and Wirote Khlibsuwan1/
1/ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
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บทคัดย่ อ
ลักษณะการทาลายของหนอนกออ้อยทั้ง 5 ชนิด สามารถแยกความแตกต่างได้จากอาการที่ปรากฏบนอ้อย โดยหนอนกอลายจุดเล็กเข้าไป
กัดกินที่บริ เวณจุดเจริ ญและมีรอยทาลาย 2.82 + 1.08 รู แต่ละรู มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 0.23 + 0.11 เซนติเมตร อ้อยที่ถูกทาลายจะแสดง
อาการยอดแห้งตาย ซึ่ งคล้ายกันกับการทาลายของหนอนกอสี ชมพูซ่ ึ งมีรูรอยทาลายเฉลี่ย 1.73 + 0.79 รู แต่ขนาดรู ใหญ่กว่าหนอนกอลายจุดเล็ก
0.38 + 0.07 เซนติเมตร ส่ วนการทาลายของหนอนกอสี ขาวและหนอนกอลายแถบแดงจะมีลกั ษณะอาการปรากฏอยูท่ ี่ใบ โดยหนอนกอสี ขาวจะเข้า
ไปกัดกินบริ เวณใบยอดอ่อนที่ยงั ไม่คลี่ออกมา แต่หลังจากที่ใบดังกล่าวคลี่ออกมาแล้วจะเห็นเป็ นรู เรี ยงกันตามขวางกับใบอ้อย มีจานวน 12.64 +
9.43 รู และต่อมายอดจะแห้งเป็ นสี ดาและใบกุดหายไป การทาลายของหนอนกอลายแถบแดงตัวหนอนที่ฟักออกมาจากไข่ใหม่ๆ จะกัดกินเนื้อเยือ่
ผิวใบอ้อยอ่อนที่ยงั ไม่กางเต็มที่ แต่เมื่อใบกางออกมาแล้วจะเห็นใบเป็ นจุดด่าง ๆ กระจายทัว่ ทั้งใบ ในระยะอ้อยย่างปล้องถึงเป็ นลาพบหนอนกอ
ลายจุดใหญ่เข้าทาลาย ซึ่ งลาที่ถูกทาลายจะมีรูพรุ น มีจานวน 37.4 + 19.49 รู

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยจานวนรู รอยทาลาย จานวนหนอนที่พบในอ้อยจากการทาลายของหนอนกออ้อย 5
ชนิด

บทนา

ชนิด

อ้อยเป็ นพืชเศรษฐกิจที่มีความสาคัญของประเทศไทยสามารถนาเงินตราเข้าสู่ ประเทศไทย 18,215 ล้านบาทต่อปี (ณัฐกฤต, 2544) ปัจจุบนั
ปัญหาสาคัญในการผลิตอ้อยคือแมลงศัตรู ออ้ ย ในปี การผลิต 2543/44 มีการระบาดของหนอนกออ้อยที่รุนแรงในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีพ้นื ที่
การระบาดของหนอนกออ้อยสู งถึง 540,385 ไร่ รองลงมาเป็ นภาคเหนือ 148,281 ไร่ ภาคกลางและภาคตะวันออก 26,000 ไร่ รวมพื้นที่การระบาด
775,028 ไร่ เกษตรกรสู ญเสี ยรายได้ประมาณ 2,328 ล้านบาท (สมศรี , 2544) หนอนกออ้อยที่ระบาดทาความเสี ยหายให้กบั อ้อยมี 5 ชนิด ได้แก่
หนอนกอลายจุดเล็ก (Chilo infuscatellus Snellen) หนอนกอสี ชมพู (Sesamia inferens Walker) หนอนกอสี ขาว (Scirpophaga excertalis Walker)
หนอนกอลายใหญ่ (Chilo sacchariphagus Bojer) หนอนทั้งสี่ ชนิดจะระบาดและทาความเสี ยหายในระยะอ้อยแตกกอถึงอ้อยย่างปล้อง และหนอน
กออีกชนิด คือ หนอนกอลายจุดใหญ่ (Chilo tumidicostalis Hampson) เป็ นหนอนกออ้อยที่ระบาดทาความเสี ยหายให้กบั อ้อยในระยะอ้อยย่างปล้อง
ถึงอ้อยเป็ นลา

หนอนกออ้อย

ค่าเฉลี่ย + SD
จานวนรู รอยทาทาลายที่

เส้นผ่านศูนย์กลาง

จานวนหนอน

ที่หน่ออ้อย (ซม)

ตัวต่อหน่อ(ลา)

หน่อ(ลา)

ใบ

หนอนกอสี ชมพู

1.73 + 0.79

-

0.38 + 0.07

1.0

หนอนกอลายจุดเล็ก

2.82 + 1.08

-

0.23 + 0.11

1.0

หนอนกอสี ขาว

2.73 + 2.33

12.64 + 9.43

0.19 + 0.06

0.55 + 0.52

วิธีการศึกษา

หนอนกอลายแถบแดง 1.18 + 1.08

4.36 + 2.61

0.12 + 0.04

1.55 + 0.93

สุ่ มสารวจแปลงปลูกอ้อยจานวน 2 แปลง ในเขตปลูกอ้อย จ. อุตรดิตถ์ ระหว่างเดือนมกราคม – ตุลาคม 2547 โดยสุ่ มสารวจและเก็บตัวอย่าง
อ้อยที่ถูกทาลายจากแปลงที่มีการทาลายของหนอนกออ้อยแต่ละชนิด ชนิดละ 10 ตัวอย่าง ตรวจนับจานวนรู รอยทาลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู รอย
ทาลาย บันทึกผล หลังจากนั้นนาหน่อ(ลา)มาผ่าเพือ่ ตรวจดูลกั ษณะการกัดกินเนื้ออ้อยภายใน วัดความยาวของรอยแผลที่เกิดขึ้น จานวนตัวหนอนที่อยู่
ภายใน บันทึกข้อมูล

หนอนกอลายจุดใหญ่ 37.4 + 19.49

0.26 + 0.09

62.2 + 26.51

-

หนอนกอสี ขาว (White top borrer) Scirpophaga excerptalis Walker ตัวหนอนจะเจาะเข้าใบอ่อนอ้อยลงไปจนถึงจุดเจริ ญ
บริ เวณโคนฐานของใบอ่อนอ้อย ซึ่ งช่วงก่อนที่ตวั หนอนจะเจาะลงไปถึงบริ เวณโคนฐานของใบอ่อนอ้อยนั้น ใบอ่อนตอนปลายของอ้อยเริ่ ม
คลี่ใบออกมามองเห็นเป็ นรู พรุ นหลายรู เรี ยงกันในแนวตามขวางกับใบอ้อยเฉลี่ย 12.64 + 9.43 รู แต่ละรู มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 0.33
+ 0.35 เซนติเมตร อ้อยที่ถูกทาลายแสดงอาการที่ใบจะหงิก แห้ง บิดเบี้ยวมีสีเหลืองถึงสี น้ าตาลดาและไม่เจริ ญ หากปล่อยทิ้งไว้ใบจะแห้งเป็ น
สี ดาและใบกุดหายไป

หนอนกอลายจุดใหญ่ (sugarcane stem borer) Chilo tumidicostalis (Hampson) โดยตัวหนอนจะเจาะเข้าไปกัดกินเนื้ออ้อยภายในลา
ตัวหนอนชอบอยูร่ วมกันเป็ นกลุ่มภายในลาเฉลี่ยประมาณ 62.2 + 26.51 ตัวต่อลา ลักษณะภายนอกที่มองเห็นจะเป็ นรู พรุ นทั้งลามีจานวน
เฉลี่ย 37.4 + 19.49 รู แต่ละรู มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.26 + 0.09 เซนติเมตร

ผลการศึกษา
พฤติกรรมและลักษณะการทาลายของหนอนกออ้ อย 5 ชนิด

ตารางที่ 2 พฤติกรรมการทาลายของหนอนกออ้อย 5 ชนิด

หนอนกอลายจุดเล็ก (Early shoot borrer, yellow top borre ) Chilo infuscatellus Snellen ตัวหนอนจะกัดเข้าทาลายโคนอ้อยระดับผิวดิน
แล้วเจาะเข้าภายในหน่ออ้อย ตัวหนอนจะกัดกินเฉพาะส่ วนอ่อนที่บริ เวณจุดเจริ ญส่ วนโคนฐานของใบที่ยงั ไม่คลี่ออกมาเท่านั้น ส่ งผลให้ส่วนยอดอ่อน
แสดงอาการยอดแห้งตาย ส่ วนรู รอยทาลายมีจานวนรู เฉลี่ย 2.82 + 1.08 รู แต่ละรู มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 0.23 + 0.11 เซนติเมตร หน่ออ้อยที่ถูก
ทาลายจะแสดงอาการแคระแกร็ น หน่อมีขนาดเล็กไม่เจริ ญเติบโต

ชนิด

ระยะอ้อย

บริ เวณ

หนอนกออ้อย

ที่เข้าทาลาย

ที่เข้าทาลาย

หนอนกอสี ชมพู

แตกกอถึงย่างปล้อง

หน่ออ้อยบริ เวณจุดเจริ ญแลพบริ เวณ

อาการของพืช
ที่มองเห็น
ยอดแห้งตายและแตกตา

โคนฐานของใบอ้อยที่ยงั ไม่คลี่ออกมา
หนอนกอลายจุดเล็ก

แตกกอ

โคนอ้อยระดับผิวดินเจาะเข้าภายในหน่อ

ยอดแห้งตายหรื อ dead
heart และหลังจากนั้น
จะแสดงอาการแตกตา

กัดกินตั้งแต่ใบอ่อนอ้อยด้านบนลงไปถึง

ใบอ้อยมีรูพรุ นหลายรู เรี ยงกันใน

บริ เวณจุดเจริ ญบริ เวณโคนฐานของ
ใบอ่อนอ้อย

แนวตามขวางกับใบอ้อย ใบหงิก
หงิก
และ

อ้อย
ตะเกียง
หนอนกอสี ขาว

หนอนกอสี ชมพู (Pink borrer, Purple stem borrer) Sesamia inferens Walker ตัวหนอนจะเจาะเข้าทาลายหน่ออ้อยที่จุดเจริ ญและบริ เวณโคน
ฐานของใบอ้อยที่ยงั ไม่คลี่ออกมาและจะกัดกินเป็ นทางยาวจนถึงบริ เวณกึ่งกลางของใบอ่อนอ้อยที่ยงั ไม่คลี่ออกมาเท่านั้น มีจานวนรู รอยทาลายเฉลี่ย 1.73 +
0.79 รู โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 0.38 + 0.07 เซนติเมตร อ้อยแสดงอาการยอดแห้งตาย
หนอนกอลายแถบแดง Chilo sacchariphagus stramineelus (Caradja) ตัวหนอนที่ฟักออกมาจากไข่ใหม่ๆจะกัดกินอยูบ่ ริ เวณเนื้อเยือ่ ผิวใบอ้อย
เมื่อนาใบอ้อยที่ถูกทาลายมากางใบออกจะมองเห็นบริ เวณผิวใบเป็ นจุดด่างๆ สี ขาว แต่ละจุดมีสีซีดและมีขยุ ต่อมาบริ เวณดังกล่าวจะมีสีซีดเป็ นรอยจุด
ด่างๆสี ขาวกระจายทัว่ ไป ตัวหนอนจะกัดกินอยูบ่ ริ เวณเนื้อเยือ่ ใบเพียงระยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นตัวหนอนจะทิ้งตัวลงด้านล่าง หากตัวหนอนทาลายใน
ระยะอ้อยเริ่ มย่างปล้องตัวหนอนจะทิ้งตัวลงมาที่บริ เวณปล้องส่ วนที่อ่อนและเจาะเข้าทาลายอ้อย หากตัวหนอนเข้าทาลายในระยะแตกกอตัวหนอนจะเจาะ
เข้าทาลายบริ เวณโคนอ้อยระดับผิวดิน พบจานวนรู รอยทาลายที่หน่ออ้อยเฉลี่ย 1.18 + 1.08 รู แต่ละรู มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 0.12 + 0.04 ตัวหนอนต่อลา
อ้อยเฉลี่ย 1.55 + 0.93
คาขอบคุณ
ฝ่ ายไร่ โรงงานน้ าตาลไทยเอกลักษณ์ จากัด จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการทุนวิจยั มหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานกองทุนสนับหนุนการวิจยั ปี 2547
ทุนอุดหนุนและส่ งเสริ มการทาวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2547
เอกสารอ้ างอิง

แตกกอถึงย่างปล้อง

แห้ง
แห้ง บิดเบี้ยวไม่เจริ ญ ใบแห้งสี ดา
กุดหายไป
หนอนกอลายแถบแดง
มีสี
ขาว

แตกกอถึงเริ่ มย่างปล้อง

หนอนกอลายจุดใหญ่

ย่างปล้องถึงเป็ นลา

บริ เวณเนื้อเยือ่ ผิวใบอ้อยมองเห็นเส้น
ใบบางๆ และมีขยุ อยูบ่ ริ เวณรอบ
เนื้อภายในลาและเคลื่อนย้ายไปที่กาบ

บริ เวณผิวใบเป็ นจุดๆ มีขยุ แต่ละจุด
ซี ดหากปล่อยทิ้งไว้เป็ นจุดด่างๆสี
กระจายอยูท่ วั่ ใบอ้อย
รู พรุ นทั้งลาและยืนต้นตาย

ใบของลาถัดไปที่อยูใ่ กล้
สรุปและวิจารณ์
พฤติกรรมและลักษณะการทาลายของหนอนกออ้อยและอาการที่ปรากฏบนอ้อยหลังจากที่ถูกหนอนกอเข้าทาลายแตกต่างกัน การทาลายโดยตัวหนอนจะ
ทิ้งตัวลงพื้นดินแล้วเจาะตรงโคนอ้อยเข้าไปกัดกินจุดเจริ ญ จะพบรู รอยทาลายหลายรู ที่โคนหน่ออ้อยเฉลี่ย 2.82 + 1.08 รู การกัดกินจุดเจริ ญส่ งผลให้ออ้ ยแสดง
อาการยอดแห้งตาย เช่นเดียวกับการทาลายของหนอนกอสี ชมพูซ่ ึงรู รอยทาลาย 1.73 + 0.79 รู แต่มีขนาดเส้นผ่านกลางเฉลี่ย 0.38 + 0.07 เซนติเมตร หนอนกอสี ขาว
และหนอนกอลายแถบแดงมีลกั ษณะอาการของอ้อยที่สามารถเห็นชัดเจน โดยหนอนกอสี ขาวจะกัดกินส่ วนใบยอดอ่อนที่ยงั ไม่คลี่ออกมา หลังจากที่ใบยอดอ่อน
ส่ วนดังกล่าวคลี่ออกมาจะเห็นเป็ นรู พรุ นเรี ยงตามขวางของใบอ้อย ยอดก็จะแห้งและกุดหายไป ส่ วนหนอนกอลายแถบแดงตัวหนอนที่ฟักออกมาจากไข่ใหม่ ๆ จะ
กัดกินเนื้อเยือ่ ผิวใบอ้อยทาให้ใบเป็ นจุดด่างกระจายอยูท่ วั่ ทั้งใบ ในระยะอ้อยย่างปล้องถึงเป็ นลาพบการทาลายของหนอนกอลายจุดใหญ่ทาลายโดยตัวหนอนกัดกิน
เนื้ออ้อยตลอดทั้งลาทาให้ออ้ ยลานั้นยืนต้นตาย

ณัฐกฤต พิทกั ษ์. 2544. แมลงศัตรู ออ้ ยและการป้ องกันกาจัด. โครงการฝึ กอบรม เรื่ อง การป้ องกันกาจัดหนอนกออ้อยและโรคใบขาว ปี 2544. โดยคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 14 จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุ รินทร์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2544 ณ สานักงานเกษตรอาเภอปราสาท จังหวัดสุ รินทร์ . 1-16 หน้า
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