
นิเวศวทิยาประชากรและการพฒันาแบบจ าลองของหนอนกอสีชมพู 
Sesamia inferens Walker และแมลงเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron)

บทน า

                อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญของประเทศไทยสามารถน าผลผลิตมาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการแปรรูปเป็นน ้าตาล  เพื่อการบริโภค
ภายในประเทศและสามารถเป็นสินค้าส่งออกน ารายได้มาสู่ประเทศ  ปัญหาส าคญัที่ท าความเสียหายกับอ้อยคือการระบาดของแมลงศัตรูอ้อย โดยเฉพาะหนอนกออ้อย
ที่เข้าท าลายอ้อยตลอดฤดูกาลปลูกท าความเสียหายแก่อ้อย  ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทั่วไปถึงการใช้แมลงเบียน C. flavipes ในการควบคุมประชากร ซ่ึงเป็นวิธีการป้องกัน
ก าจัดที่ให้ผลในระยะยาวและช่วยลดปริมาณการระบาดของหนอนกออ้อยอีกทั้งยังเป็นวิธีที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสภาพธรรมชาติ  แบบจ าลองที่
พัฒนาจากงานวิจัยในคร้ังนี้จะช่วยให้สามารถใช้แมลงเบียนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึน้  ดังน้ันการศึกษานิเวศวิทยาประชากรของหนอนกอสีชมพู
และการพัฒนาแบบจ าลองการใช้แมลงเบียนหนอน C. flavipes จะท าให้ทราบจ านวนและระยะเวลาที่เหมาะสมในการปล่อยแมลงเบียนในการป้องกันก าจัดหนอนกอ
อ้อยต่อไปในอนาคต

ระยะอ้อยแตกกอ

ระยะอ้อยเป็นล า

หนอนกอสีชมพู

หนอนกอลายจุดเลก็

หนอนกอสีขาว

ลกัษณะการท าลาย

ลกัษณะการท าลาย

ลกัษณะการท าลาย

ยอดแห้งตาย

หนอนกอลายจุดใหญ่

ลกัษณะการท าลาย

หนอนกอลายแถบแดง

วยิวรรณ  บุญทัน 1,2) , นุชรีย์ ศิริ1,2)  , วโิรจน์ ขลบิสุวรรณ 1,2) และทัศนีย์ แจ่มจรรยา 1,2)

1) ภาควชิากฏีวทิยา  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
2) ศูนย์วจิัยควบคุมศัตรูพชืโดยชีวนิทรีย์แห่งชาต ิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน     ตู้  ปณ 181 มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น 4002

บทคดัย่อ

                  หนอนกอสีชมพู Sesamia inferens Walker เป็นหนอนกออ้อยที่ระบาดท าความเสียหายให้กบัอ้อยในช่วงที่อากาศแห้งแล้งและ
อุณหภูมิสูง ในสภาพธรรมชาติพบแมลงเบียนหนอน Cotesia flavipes เข้าท าลายและสามารถลดประชากรของหนอนกอสีชมพูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  งานวจิัยคร้ังนีม้ีวตัถุประสงค์เพือ่ศึกษานิเวศวทิยาประชากร พฤติกรรม และพฒันาแบบจ าลองการควบคุมหนอนกอสีชมพู
โดยใช้แมลงเบียนหนอน C. flavipes ซ่ึงจากการส ารวจและติดตามการระบาดของหนอนกออ้อยในอ้อยพนัธ์ุมาร์กอสที่บ้านถ า้แข้ และบ้าน
อ่างศิลา ต. สงเปลือย อ.ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และอ้อยพันธ์ุ LK92-11 ที่ ต.ท่าชัยเหนือ  อ.ศรีสัชนาลัย  และต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร 
จังหวดัสุโขทัย ตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2547 พบอ้อยมีหนอนกออ้อยเข้าท าลาย 5 ชนิด คอื หนอนกอสีชมพู S. inferens  หนอนกอ
ลายจุดเลก็ Chilo infuscatellus Snellen หนอนกอสีขาว Scirpophaga excerptalis Walker หนอนกอลายแถบแดง Chilo sacchariphagus 
stramineelus (Caradja) และหนอนกอลายจุดใหญ่ Chilo tumidicostalis Hampson หนอนกอแต่ละชนิดมีลกัษณะการท าลายและความ
รุนแรงต่างกนัสามารถจ าแนกชนิดของหนอนกออ้อยจากลกัษณะการท าลายทั้งภายในและภายนอกของอ้อย
                   ผลการทดสอบแบบจ าลองด้วยข้อมูลของหนอนกอสีชมพู S. inferens และแมลงเบียนหนอน C. flavipes ท าให้สามารถ
พยากรณ์การใช้แมลงเบยีนหนอนในการควบคุมหนอนกอสีชมพูได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ค าส าคญั : หนอนกอสีชมพู Sesamia inferens Walker  แบบจ าลอง แมลงเบยีนหนอน Cotesia flavipes

วธีิการทดลอง

           1.  ส ารวจและติดตามการระบาดของหนอนกออ้อยและปริมาณแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงอ้อย 2 พนัธ์ุ คอืพนัธ์ุมาร์กอส จังหวัด
ขอนแก่นและพนัธ์ุLK92-11 จังหวดัสุโขทยั โดยสุ่มส ารวจตั้งแต่เดอืนมกราคม – ตุลาคม 2547 

2. ศึกษาพฤติกรรมและลักษณะการท าลายของหนอนกออ้อย 5 ชนิด      โดยสุ่มเก็บ
ตวัอย่างอ้อยทีถู่กท าลายจากหนอนกออ้อยแต่ละชนิดจ าแนกชนิดของหนอนกออ้อยที่
เข้าท าลาย  บันทึกจ านวนและต าแหน่งของรูรอยท าลายตลอดจนลักษณะอาการที่
ปรากฏ 

3.  พฒันาแบบจ าลองการควบคุมหนอนกอสีชมพูด้วยแมลงเบยีนหนอน  
         พฒันาแบบจ าลองของ Rogers (1972) โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel  

H(t57) = [ H(t54) * SAhost + จ านวนหนอนกอสีชมพูเร่ิมต้น] * Fhost * Shost*Fem*q(t12) 

เมื่อ H(t57) = ความหนาแน่นของตวัเตม็วยัหนอนกอสีชมพูทีเ่วลา 57 วนั พฒันาการของหนอนถึงตวัเต็มวยัใช้เวลา 57 วนั       
                      และก าหนดให้แบบจ าลองเกดิขึน้ทุก 3 วนั

H(t54) = ความหนาแน่นของหนอนกอสีชมพูทีร่อดชีวติทีเ่วลา 54 วนั
SAhost = การอยู่รอดของตวัเตม็วยัหนอนกอสีชมพู
Fhost = การวางไข่ของตวัเตม็วยัของหนอนกอสีชมพู 
Shost = การอยู่รอดจากไข่เป็นตวัเตม็วยัของหนอนกอสีชมพู
Fem = สัดส่วนเพศเมียต่อเพศผู้ของแมลงเบยีนหนอน
q(t12)=จ านวนเหยือ่ทีถู่กเบยีนทีเ่วลา 12 วนั เน่ืองจากทีเ่วลา 12 วนั เป็นช่วงอายุทีเ่หมาะสมต่อการเบยีนซ่ึงสามารถหาค่าได้จาก
สมการ

      

q(t12) =  1 – exp                       a.P(t12) . Fpar 

แบบจ าลองของแมลงเบยีนหนอนเร่ิมที่เวลา 12 วนั ดงัสมการ
P(t12) = P(t9) * SApar + R(t12)

เมื่อ P(t12) = ความหนาแน่นของแมลงเบยีนหนอนที ่12 วนั
P(t9) = ความหนาแน่นของแมลงเบยีนหนอนที่รอดชีวติจากวนัที ่9 

SApar = การอยู่รอดของตัวเตม็วยัของแมลงเบยีนหนอน
R(t12) = ความหนาแน่นของแมลงเบยีนหนอนที่ปล่อยทีเ่วลา 12 วนั

เน่ืองจากช่วงอายุทีเ่หมาะสมของหนอนกอสีชมพูต่อการเบยีน 12 วนั บวกกบัระยะพฒันาของแมลงเบยีนหนอนในตัวเหยือ่ 16 วนั 
ดงัน้ันเวลาทีใ่ช้ในการค านวณหาความหนาแน่นของแมลงเบยีนคอื 28 วนั แต่การพฒันาแบบจ าลองของหนอนกอสีชมพูเกดิขึน้ทุก 
3 วนั ดงัน้ัน จึงค านวณความหนาแน่นของแมลงเบยีนทีเ่วลา 27 วนั  ดงัสมการ                  

P(t27) = P(t24)*SApar + R(t24)+จ านวนหนอนกอสีชมพูเร่ิมต้น* Shost * q(t12)

เมื่อ     P(t27) = ความหนาแน่นของแมลงเบยีนหนอนทีเ่วลา 27 วนั
P(t24) = ความหนาแน่นของแมลงเบยีนหนอนทีร่อดชีวติจากวนัที ่24 วนั
R(t24) = ความหนาแน่นของแมลงเบยีนที่รอดชีวติจากการปล่อยทีเ่วลา 24 วนั
q(t12) = จ านวนเหยือ่ทีถู่กเบยีนทีเ่วลา 12 วนั

Fpar + a. [ H(t0) . Fhsot . Shost ]

ผลการทดลอง

            ในอ้อยพันธ์ุมาร์กอสมีการท าลายของหนอนกอมากกว่าอ้อยพันธ์ุLK92-11 พฤติกรรมและลักษณะการท าลายของหนอนกอ
อ้อย 5 ชนิด สามารถแยกได้จาก  ต าแหน่งที่เข้าท าลาย จ านวนรูรอยท าลาย  ขนาดรูรอยท าลาย จ านวนตัวหนอน และลกัษณะอาการที่
อ้อยแสดงออกหลงัจากการถูกท าลาย (ตารางที ่1 และ2)
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       2.  การทดสอบแบบจ าลองทีพ่ฒันาจากข้อมูลของหนอนกอสีชมพูและแมลงเบยีนหนอนดงันีก้ราฟ
              *หนอนกอ 0.01 ตัว เพิม่เป็น 1.39 ตัว (เกนิระดบัเศรษฐกจิ) ที ่117 วนั 
             * เมื่อปล่อยแมลงเบียน 20 ตัว ที ่114 วนั
              *หนอนกอจะลดลงเหลอื 0.08 ตัว ที ่159 วนั

สรุปผลการวจิัย
       พฤติกรรมและลักษณะการท าลายแตกต่างกัน โดยสามารถจ าแนกความแตกต่างได้จาก การท าลายภายนอกหน่อหรือล า เช่น ต าแหน่งที่
เข้าท าลาย จ านวนรูรอยท าลาย ขนาดรูรอยท าลาย อาการที่อ้อยแสดงหลงัจากการถูกท าลาย นอกจากน้ันยังสามารถจ าแนกได้จากการท าลาย
ภายในหน่อหรือล าอ้อย รอยแผลทีถู่กกดักนิ และจ านวนตัวหนอน เป็นต้น      แบบจ าลองการควบคุมหนอนกอสีชมพูด้วยแมลงเบียนหนอน
สามารถใช้คาดคะเนปริมาณประชากรของหนอนกอสีชมพูที่เกิดขึน้ในอนาคตได้ถูกต้อง แต่ก่อนน าแบบจ าลองไปใช้ประโยชน์ต้องค านึงถึง
ปัจจัยสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเพิม่ประชากรหนอนกอในแปลง เช่น สภาพอากาศ อุณหภูมิ ความช้ืน และปริมาณน ้าฝน เป็น
ต้น 
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หนอนกออ้อยโดยวธีิผสมผสาน จังหวดันครสวรรค์ ระหว่างเดอืน      
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วโิรจน์ ขลบิสุวรรณ. 2545. นิเวศวทิยาของแมลงและเทคนิคเสริมในการจัดการแมลงศัตรู. ภาควชิากฏีวทิยา คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 288 หน้า

ค าขอบคุณ

         ขอขอบคุณ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขที่สัญญา MRG475S036  ทุนมหาบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ให้ทุนอุดหนุนในการด าเนินการวิจัย  ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ เอื่อเฟ้ือ
ห้องปฏบิัตกิาร และฝ่ายไร่ โรงงานน า้ตาลไทยเอกลกัษณ์ จ ากดั จังหวดัอุตรดติถ์ ทีใ่ห้ความอนุเคราะห์แปลงอ้อย

ชนิดของหนอนกออ้อย                                         ค่าเฉลีย่รูรอยท าลาย                                                                                จ านวนตวัหนอนที่พบ

                                          จ านวนรูรอยท าลาย                                               ขนาดที่พบ (ซม.)                               (ตวัต่อหน่อ) 

                                         หน่อ                      ใบ                          เส้นผ่านศูนย์กลาง                   ความยาวแผลภายใน  

                                                                                                  หน่อ                      ใบ

หนอนกอสีขาว         2.73 + 2.33       12.64 + 9.43        0.19 + 0.06         0.33 + 0.35               9.68 + 3.20                    0.55 + 0.52

หนอนกอสีชมพู        1.73 + 0.79               0                    0.38 + 0.07                  0                       8.64 + 2.62                         1.00

หนอนกอลายจุดเลก็    2.82 + 1.08                0                    0.23 + 0.11                 0                       4.75 + 2.00                            1.00

หนอนกอลายแถบแดง  1.18 + 108         4.36 + 2.61           0.12 + 0.04          0.15  0.06                5.22 + 3.95                    1.55 + 0.93

หนอนกอลายจุดใหญ่  26.57 + 5.70               0                   0.24 + 0.11                  0                      45.20 + 10.14               42.80 + 17.87

ตารางที ่1   จ านวนรูรอยท าลาย ขนาดรูรอยท าลายและจ านวนตวัหนอน 5 ชนิด 

ตารางที ่2   บริเวณที่เข้าท าลายและอาการที่พชืแสดงออกหลงัการท าลายของหนอนกออ้อย 5 ชนิด 

ชนิดหนอนกออ้อย ระยะอ้อยท่ีเข้าท าลาย บริเวณที่เข้าท าลาย อาการของพชืที่มองเหน็ชัด

หนอนกอสีชมพู แตกกอถงึเป็นล า โคนอ้อยระดบัผวิดนิและบริเวณโคนฐานของใบอ้อยทีย่งัไม่คลีอ่อกมา ยอดแห้งตาย 

หนอนกอลายจุดเลก็ แตกกอถงึเป็นล า โคนอ้อยระดบัผวิดนิเจาะเข้าภายในหน่ออ้อยกดักนิอยู่บริเวณจุดเจริญ ยอดแห้งตาย หรือ dead heart 

หนอนกอสีขาว แตกกอถงึเป็นล า ใบอ่อนอ้อยด้านบนลงไปถงึบริเวณจุดเจริญ ใบอ้อยมีรูพรุนหลายรูเรียงกนัในแนวตามขวาง 
ใบบิดเบีย้วมีสีด าและกดุหายไป

หนอนกอลายแถบแดง แตกกอถงึเป็นล า บริเวณเนือ้เยือ่ผวิใบอ้อย ผวิใบเป็นจุดๆ มีขุย  เป็นรอยจุดด่างๆสีขาว
กระจายอยู่ทั่วใบอ้อย

หนอนกอลายจุดใหญ่ ย่างปล้องถงึเป็นล า เนือ้อ้อยภายในล า รูพรุนทั้งล า และยนืต้นตาย

แปลงอ้อยทีส่ ารวจ

ลกัษณะการท าลาย

ศูนย์วจิัยควบคุมศัตรูพชืโดยชีวนิทรีย์แห่งชาต ิ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ตู้ ปณ. 181  มหาวทิยาลยัขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  โทรศัพท์ 0-4334-3055   E-maill nbcrc@kku.ac.th

http://home.kku.ac.th/nbcrc/nbcrckku/home.htm
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