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บทคดัย่อ

ลกัษณะการท าลายของหนอนกอออ้ยทั้ง 5 ชนิด สามารถแยกความแตกต่างไดจ้ากอาการท่ีปรากฏบนออ้ย โดยหนอนกอลายจุดเลก็เขา้ไป
กดักินท่ีบริเวณจุดเจริญและมีรอยท าลาย 2.82 + 1.08 รู แต่ละรูมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางเฉล่ีย 0.23 + 0.11 เซนติเมตร ออ้ยท่ีถูกท าลายจะแสดง
อาการยอดแหง้ตาย ซ่ึงคลา้ยกนักบัการท าลายของหนอนกอสีชมพซ่ึูงมีรูรอยท าลายเฉล่ีย 1.73 + 0.79 รู แต่ขนาดรูใหญ่กวา่หนอนกอลายจุดเลก็
0.38 + 0.07 เซนติเมตร ส่วนการท าลายของหนอนกอสีขาวและหนอนกอลายแถบแดงจะมีลกัษณะอาการปรากฏอยูท่ี่ใบ โดยหนอนกอสีขาวจะเขา้
ไปกดักินบริเวณใบยอดอ่อนท่ียงัไม่คล่ีออกมา แต่หลงัจากท่ีใบดงักล่าวคล่ีออกมาแลว้จะเห็นเป็นรูเรียงกนัตามขวางกบัใบออ้ย มีจ านวน 12.64 +
9.43 รู และต่อมายอดจะแหง้เป็นสีด าและใบกดุหายไป การท าลายของหนอนกอลายแถบแดงตวัหนอนท่ีฟักออกมาจากไข่ใหม่ๆ จะกดักินเน้ือเยือ่
ผิวใบออ้ยอ่อนท่ียงัไม่กางเตม็ท่ี แต่เม่ือใบกางออกมาแลว้จะเห็นใบเป็นจุดด่าง ๆ กระจายทัว่ทั้งใบ ในระยะออ้ยยา่งปลอ้งถึงเป็นล าพบหนอนกอ
ลายจุดใหญ่เขา้ท าลาย ซ่ึงล าท่ีถูกท าลายจะมีรูพรุน มีจ านวน 37.4 + 19.49 รู

บทน า

ออ้ยเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัของประเทศไทยสามารถน าเงินตราเขา้สู่ประเทศไทย 18,215 ลา้นบาทต่อปี (ณฐักฤต, 2544) ปัจจุบนั
ปัญหาส าคญัในการผลิตออ้ยคือแมลงศตัรูออ้ย ในปีการผลิต 2543/44 มีการระบาดของหนอนกอออ้ยท่ีรุนแรงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ี
การระบาดของหนอนกอออ้ยสูงถึง 540,385 ไร่ รองลงมาเป็นภาคเหนือ 148,281 ไร่ ภาคกลางและภาคตะวนัออก 26,000 ไร่ รวมพ้ืนท่ีการระบาด
775,028 ไร่ เกษตรกรสูญเสียรายไดป้ระมาณ 2,328 ลา้นบาท (สมศรี, 2544) หนอนกอออ้ยท่ีระบาดท าความเสียหายใหก้บัออ้ยมี 5 ชนิด ไดแ้ก่
หนอนกอลายจุดเลก็ (Chilo infuscatellus Snellen) หนอนกอสีชมพู (Sesamia inferens Walker) หนอนกอสีขาว (Scirpophaga excertalis Walker)
หนอนกอลายใหญ่ (Chilo sacchariphagus Bojer) หนอนทั้งส่ีชนิดจะระบาดและท าความเสียหายในระยะออ้ยแตกกอถึงออ้ยยา่งปลอ้ง และหนอน
กออีกชนิด คือ หนอนกอลายจุดใหญ่ (Chilo tumidicostalis Hampson) เป็นหนอนกอออ้ยท่ีระบาดท าความเสียหายใหก้บัออ้ยในระยะออ้ยยา่งปลอ้ง
ถึงออ้ยเป็นล า

วธีิการศึกษา

สุ่มส ารวจแปลงปลูกออ้ยจ านวน 2 แปลง ในเขตปลูกออ้ย จ. อุตรดิตถ์ ระหวา่งเดือนมกราคม – ตุลาคม 2547 โดยสุ่มส ารวจและเกบ็ตวัอยา่ง
ออ้ยท่ีถูกท าลายจากแปลงท่ีมีการท าลายของหนอนกอออ้ยแต่ละชนิด ชนิดละ 10 ตวัอยา่ง ตรวจนบัจ านวนรูรอยท าลาย ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางรูรอย
ท าลาย บนัทึกผล หลงัจากนั้นน าหน่อ(ล า)มาผา่เพ่ือตรวจดูลกัษณะการกดักินเน้ือออ้ยภายใน วดัความยาวของรอยแผลท่ีเกิดข้ึน จ านวนตวัหนอนท่ีอยู่
ภายใน บนัทึกขอ้มูล

หนอนกอลายแถบแดง Chilo sacchariphagus stramineelus (Caradja) ตวัหนอนท่ีฟักออกมาจากไข่ใหม่ๆจะกดักินอยูบ่ริเวณเน้ือเยือ่ผิวใบออ้ย
เม่ือน าใบออ้ยท่ีถูกท าลายมากางใบออกจะมองเห็นบริเวณผิวใบเป็นจุดด่างๆ สีขาว แต่ละจุดมีสีซีดและมีขยุ ต่อมาบริเวณดงักล่าวจะมีสีซีดเป็นรอยจุด
ด่างๆสีขาวกระจายทัว่ไป ตวัหนอนจะกดักินอยูบ่ริเวณเน้ือเยือ่ใบเพียงระยะหน่ึงแลว้หลงัจากนั้นตวัหนอนจะท้ิงตวัลงดา้นล่าง หากตวัหนอนท าลายใน
ระยะออ้ยเร่ิมยา่งปลอ้งตวัหนอนจะท้ิงตวัลงมาท่ีบริเวณปลอ้งส่วนท่ีอ่อนและเจาะเขา้ท าลายออ้ย หากตวัหนอนเขา้ท าลายในระยะแตกกอตวัหนอนจะเจาะ
เขา้ท าลายบริเวณโคนออ้ยระดบัผิวดิน พบจ านวนรูรอยท าลายท่ีหน่อออ้ยเฉล่ีย 1.18 + 1.08 รู แต่ละรูมีเส้นผา่นศูนยก์ลางเฉล่ีย 0.12 + 0.04 ตวัหนอนต่อล า
ออ้ยเฉล่ีย 1.55 + 0.93

สรุปและวจิารณ์

พฤติกรรมและลกัษณะการท าลายของหนอนกอออ้ยและอาการท่ีปรากฏบนออ้ยหลงัจากท่ีถูกหนอนกอเขา้ท าลายแตกต่างกนั การท าลายโดยตวัหนอนจะ
ท้ิงตวัลงพื้นดินแลว้เจาะตรงโคนออ้ยเขา้ไปกดักินจุดเจริญ จะพบรูรอยท าลายหลายรูท่ีโคนหน่อออ้ยเฉล่ีย 2.82 + 1.08 รู การกดักินจุดเจริญส่งผลใหอ้อ้ยแสดง
อาการยอดแหง้ตาย เช่นเดียวกบัการท าลายของหนอนกอสีชมพซ่ึูงรูรอยท าลาย 1.73 + 0.79 รู แต่มีขนาดเส้นผา่นกลางเฉล่ีย 0.38 + 0.07 เซนติเมตร หนอนกอสีขาว
และหนอนกอลายแถบแดงมีลกัษณะอาการของออ้ยท่ีสามารถเห็นชดัเจน โดยหนอนกอสีขาวจะกดักินส่วนใบยอดอ่อนท่ียงัไม่คล่ีออกมา หลงัจากท่ีใบยอดอ่อน
ส่วนดงักล่าวคล่ีออกมาจะเห็นเป็นรูพรุนเรียงตามขวางของใบออ้ย ยอดกจ็ะแหง้และกดุหายไป ส่วนหนอนกอลายแถบแดงตวัหนอนท่ีฟักออกมาจากไข่ใหม่ ๆ จะ
กดักินเน้ือเยือ่ผวิใบออ้ยท าใหใ้บเป็นจุดด่างกระจายอยูท่ ัว่ทั้งใบ ในระยะออ้ยยา่งปลอ้งถึงเป็นล าพบการท าลายของหนอนกอลายจุดใหญ่ท าลายโดยตวัหนอนกดักิน
เน้ือออ้ยตลอดทั้งล าท าใหอ้อ้ยล านั้นยนืตน้ตาย
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ผลการศึกษา

พฤตกิรรมและลกัษณะการท าลายของหนอนกออ้อย 5 ชนิด

หนอนกอลายจุดเลก็ (Early shoot borrer, yellow top borre ) Chilo infuscatellus Snellen ตวัหนอนจะกดัเขา้ท าลายโคนออ้ยระดบัผิวดิน
แลว้เจาะเขา้ภายในหน่อออ้ย ตวัหนอนจะกดักินเฉพาะส่วนอ่อนท่ีบริเวณจุดเจริญส่วนโคนฐานของใบท่ียงัไม่คล่ีออกมาเท่านั้น ส่งผลใหส่้วนยอดอ่อน
แสดงอาการยอดแหง้ตาย ส่วนรูรอยท าลายมีจ านวนรูเฉล่ีย 2.82 + 1.08 รู แต่ละรูมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางเฉล่ีย 0.23 + 0.11 เซนติเมตร หน่อออ้ยท่ีถูก
ท าลายจะแสดงอาการแคระแกร็น หน่อมีขนาดเลก็ไม่เจริญเติบโต

หนอนกอสีชมพู (Pink borrer, Purple stem borrer) Sesamia inferens Walker ตวัหนอนจะเจาะเขา้ท าลายหน่อออ้ยท่ีจุดเจริญและบริเวณโคน
ฐานของใบออ้ยท่ียงัไม่คล่ีออกมาและจะกดักินเป็นทางยาวจนถึงบริเวณก่ึงกลางของใบอ่อนออ้ยท่ียงัไม่คล่ีออกมาเท่านั้น มีจ านวนรูรอยท าลายเฉล่ีย 1.73 +
0.79 รู โดยมีเส้นผา่นศูนยก์ลางเฉล่ีย 0.38 + 0.07 เซนติเมตร ออ้ยแสดงอาการยอดแหง้ตาย

หนอนกอสีขาว (White top borrer) Scirpophaga excerptalis Walker ตวัหนอนจะเจาะเขา้ใบอ่อนออ้ยลงไปจนถึงจุดเจริญ
บริเวณโคนฐานของใบอ่อนออ้ย ซ่ึงช่วงก่อนท่ีตวัหนอนจะเจาะลงไปถึงบริเวณโคนฐานของใบอ่อนออ้ยนั้น ใบอ่อนตอนปลายของออ้ยเร่ิม
คล่ีใบออกมามองเห็นเป็นรูพรุนหลายรูเรียงกนัในแนวตามขวางกบัใบออ้ยเฉล่ีย 12.64 + 9.43 รู แต่ละรูมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางเฉล่ีย 0.33
+ 0.35 เซนติเมตร ออ้ยท่ีถูกท าลายแสดงอาการท่ีใบจะหงิก แหง้ บิดเบ้ียวมีสีเหลืองถึงสีน ้าตาลด าและไม่เจริญ หากปล่อยท้ิงไวใ้บจะแหง้เป็น
สีด าและใบกุดหายไป

หนอนกอลายจุดใหญ่ (sugarcane stem borer) Chilo tumidicostalis (Hampson) โดยตวัหนอนจะเจาะเขา้ไปกดักินเน้ือออ้ยภายในล า
ตวัหนอนชอบอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มภายในล าเฉล่ียประมาณ 62.2 + 26.51 ตวัต่อล า ลกัษณะภายนอกท่ีมองเห็นจะเป็นรูพรุนทั้งล  ามีจ านวน
เฉล่ีย 37.4 + 19.49 รู แต่ละรูมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 0.26 + 0.09 เซนติเมตร

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียจ านวนรูรอยท าลาย จ านวนหนอนท่ีพบในออ้ยจากการท าลายของหนอนกอออ้ย 5 
ชนิด

       ชนิด                                                                        ค่าเฉล่ีย + SD

หนอนกอออ้ย                จ  านวนรูรอยท าท าลายท่ี                       เสน้ผา่นศูนยก์ลาง          จ  านวนหนอน

                                         หน่อ(ล า)               ใบ                         ท่ีหน่อออ้ย (ซม)            ตวัต่อหน่อ(ล า)    

หนอนกอสีชมพ ู            1.73 + 0.79                 -                          0.38 + 0.07                        1.0

หนอนกอลายจุดเลก็       2.82 + 1.08                -                           0.23 + 0.11                        1.0

หนอนกอสีขาว               2.73 + 2.33       12.64 + 9.43                0.19 + 0.06                  0.55 + 0.52

หนอนกอลายแถบแดง   1.18 + 1.08        4.36 + 2.61                  0.12 + 0.04                  1.55 + 0.93

หนอนกอลายจุดใหญ่     37.4 + 19.49                -                        0.26 + 0.09                   62.2 + 26.51

ตารางท่ี 2 พฤติกรรมการท าลายของหนอนกอออ้ย 5 ชนิด

ชนิด                                        ระยะออ้ย                                                  บริเวณ                                                 อาการของพืช

หนอนกอออ้ย                         ท่ีเขา้ท าลาย                                              ท่ีเขา้ท าลาย                                             ท่ีมองเห็น

หนอนกอสีชมพ ู                   แตกกอถึงยา่งปลอ้ง               หน่อออ้ยบริเวณจุดเจริญแลพบริเวณ                 ยอดแหง้ตายและแตกตา

                                                                                             โคนฐานของใบออ้ยท่ียงัไม่คล่ีออกมา       

 หนอนกอลายจุดเลก็                แตกกอ                               โคนออ้ยระดบัผิวดินเจาะเขา้ภายในหน่อ             ยอดแหง้ตายหรือ dead                        
                             heart และหลงัจากนั้น

ออ้ย                                                             จะแสดงอาการแตกตา
ตะเกียง

หนอนกอสีขาว                      แตกกอถึงยา่งปลอ้ง              กดักินตั้งแต่ใบอ่อนออ้ยดา้นบนลงไปถึง            ใบออ้ยมีรูพรุนหลายรูเรียงกนัใน

                    บริเวณจุดเจริญบริเวณโคนฐานของ                    แนวตามขวางกบัใบออ้ย ใบหงิก 
แหง้                                                  ใบอ่อนออ้ย              หงิก
แหง้ บิดเบ้ียวไม่เจริญ ใบแหง้สีด า             และ
กดุหายไป

หนอนกอลายแถบแดง         แตกกอถึงเร่ิมยา่งปลอ้ง             บริเวณเน้ือเยือ่ผิวใบออ้ยมองเห็นเส้น             บริเวณผิวใบเป็นจุดๆ มีขยุแต่ละจุด
มีสี  ใบบางๆ และมีขยุอยูบ่ริเวณรอบ                      ซีดหากปล่อยท้ิงไวเ้ป็นจุดด่างๆสี
ขาว                            กระจายอยูท่ ัว่ใบออ้ย 

หนอนกอลายจุดใหญ่             ยา่งปลอ้งถึงเป็นล า                   เน้ือภายในล าและเคล่ือนยา้ยไปท่ีกาบ            รูพรุนทั้งล  าและยนืตน้ตาย

                                                                                                ใบของล าถดัไปท่ีอยูใ่กล้
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