นิเวศวิทยาประชากรและการพัฒนาแบบจาลองของหนอนกอสี ชมพู
Sesamia inferens Walker และแมลงเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron)
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1) ภาควิชากีฏวิทยา

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่ น 40002
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บทคัดย่ อ

ผลการทดลอง

หนอนกอสี ชมพู Sesamia inferens Walker เป็ นหนอนกออ้ อยที่ระบาดทาความเสี ยหายให้ กบั อ้ อยในช่ วงที่อากาศแห้ งแล้ งและ
อุณหภูมิสูง ในสภาพธรรมชาติพบแมลงเบียนหนอน Cotesia flavipes เข้ าทาลายและสามารถลดประชากรของหนอนกอสี ชมพูได้ อย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ งานวิจัยครั้งนีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษานิเวศวิทยาประชากร พฤติกรรม และพัฒนาแบบจาลองการควบคุมหนอนกอสี ชมพู
โดยใช้ แมลงเบียนหนอน C. flavipes ซึ่งจากการสารวจและติดตามการระบาดของหนอนกออ้ อยในอ้ อยพันธุ์มาร์ กอสที่บ้านถา้ แข้ และบ้ าน
อ่ างศิลา ต. สงเปลือย อ.ภูเวียง จังหวัดขอนแก่ น และอ้ อยพันธุ์ LK92-11 ที่ ต.ท่ าชั ยเหนือ อ.ศรีสัชนาลัย และต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร
จังหวัดสุ โขทัย ตั้งแต่ เดือนมกราคม – ตุลาคม 2547 พบอ้ อยมีหนอนกออ้ อยเข้ าทาลาย 5 ชนิด คือ หนอนกอสี ชมพู S. inferens หนอนกอ
ลายจุดเล็ก Chilo infuscatellus Snellen หนอนกอสี ขาว Scirpophaga excerptalis Walker หนอนกอลายแถบแดง Chilo sacchariphagus
stramineelus (Caradja) และหนอนกอลายจุดใหญ่ Chilo tumidicostalis Hampson หนอนกอแต่ ละชนิดมีลกั ษณะการทาลายและความ
รุนแรงต่ างกันสามารถจาแนกชนิดของหนอนกออ้ อยจากลักษณะการทาลายทั้งภายในและภายนอกของอ้ อย
ผลการทดสอบแบบจาลองด้ วยข้ อมูลของหนอนกอสี ชมพู S. inferens และแมลงเบียนหนอน C. flavipes ทาให้ สามารถ
พยากรณ์ การใช้ แมลงเบียนหนอนในการควบคุมหนอนกอสี ชมพูได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
คาสาคัญ : หนอนกอสี ชมพู Sesamia inferens Walker แบบจาลอง แมลงเบียนหนอน Cotesia flavipes

ในอ้ อยพันธุ์ มาร์ กอสมีการทาลายของหนอนกอมากกว่ าอ้ อยพันธุ์ LK92-11 พฤติกรรมและลักษณะการทาลายของหนอนกอ
อ้ อย 5 ชนิด สามารถแยกได้ จาก ตาแหน่ งที่เข้ าทาลาย จานวนรู รอยทาลาย ขนาดรู รอยทาลาย จานวนตัวหนอน และลักษณะอาการที่
อ้ อยแสดงออกหลังจากการถูกทาลาย (ตารางที่ 1 และ2)

บทนา
อ้ อ ยเป็ นพืช เศรษฐกิจ ที่มีความส าคัญของประเทศไทยสามารถน าผลผลิตมาใช้ เป็ นวัตถุ ดิบในอุ ตสาหกรรมการแปรรู ปเป็ นน้าตาล เพื่อ การบริ โภค
ภายในประเทศและสามารถเป็ นสิ นค้ าส่ งออกนารายได้ มาสู่ ประเทศ ปัญหาสาคัญที่ทาความเสี ยหายกับอ้ อยคือการระบาดของแมลงศัตรู อ้อย โดยเฉพาะหนอนกออ้ อย
ที่เข้ าทาลายอ้ อยตลอดฤดูกาลปลูกทาความเสี ยหายแก่ อ้อย ปัจจุบันเป็ นที่ยอมรับทั่วไปถึงการใช้ แมลงเบียน C. flavipes ในการควบคุมประชากร ซึ่งเป็ นวิธีการป้ องกัน
กาจัดที่ให้ ผลในระยะยาวและช่ วยลดปริ มาณการระบาดของหนอนกออ้ อยอีกทั้งยังเป็ นวิธีที่มีความปลอดภัยต่ อผู้ใช้ ผู้บริ โภค และสภาพธรรมชาติ แบบจาลองที่
พัฒนาจากงานวิจัยในครั้งนี้จะช่ วยให้ สามารถใช้ แมลงเบียนได้ อย่ างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพมากขึน้ ดังนั้นการศึกษานิเวศวิทยาประชากรของหนอนกอสี ชมพู
และการพัฒนาแบบจาลองการใช้ แมลงเบียนหนอน C. flavipes จะทาให้ ทราบจานวนและระยะเวลาที่เหมาะสมในการปล่ อยแมลงเบียนในการป้ องกันกาจัดหนอนกอ
อ้ อยต่ อไปในอนาคต

ชนิดของหนอนกออ้อย

ค่าเฉลีย่ รูรอยทาลาย

จานวนตัวหนอนที่พบ

จานวนรูรอยทาลาย
หน่ อ

ขนาดที่พบ (ซม.)

ใบ

เส้ นผ่านศูนย์ กลาง

หน่ อ

ใบ

หนอนกอสีขาว

2.73 + 2.33

12.64 + 9.43

0.19 + 0.06

หนอนกอสีชมพู

1.73 + 0.79

0

0.38 + 0.07

(ตัวต่ อหน่ อ)
ความยาวแผลภายใน

0.33 + 0.35

9.68 + 3.20

0

0.55 + 0.52

8.64 + 2.62

1.00

หนอนกอลายจุดเล็ก

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

ตารางที่ 2 บริเวณที่เข้ าทาลายและอาการที่พชื แสดงออกหลังการทาลายของหนอนกออ้อย 5 ชนิด
ชนิดหนอนกออ้อย

วิธีการทดลอง
1. สารวจและติดตามการระบาดของหนอนกออ้ อยและปริมาณแมลงศัตรู ธรรมชาติในแปลงอ้ อย 2 พันธุ์ คือพันธุ์มาร์ กอส จังหวัด
ขอนแก่ นและพันธุ์LK92-11 จังหวัดสุ โขทัย โดยสุ่ มสารวจตั้งแต่ เดือนมกราคม – ตุลาคม 2547

2. ศึกษาพฤติกรรมและลักษณะการทาลายของหนอนกออ้ อย 5 ชนิด โดยสุ่ มเก็บ
ตัวอย่ างอ้ อยทีถ่ ูกทาลายจากหนอนกออ้ อยแต่ ละชนิดจาแนกชนิดของหนอนกออ้ อยที่
เข้ าทาลาย บันทึกจานวนและตาแหน่ งของรู รอยทาลายตลอดจนลักษณะอาการที่
ปรากฏ

แปลงอ้อยทีส่ ารวจ

ตารางที่ 1 จานวนรู รอยทาลาย ขนาดรูรอยทาลายและจานวนตัวหนอน 5 ชนิด

ระยะอ้อยที่เข้ าทาลาย

บริเวณที่เข้ าทาลาย

อาการของพืชที่มองเห็นชัด

หนอนกอสีชมพู

แตกกอถึงเป็ นลา

โคนอ้อยระดับผิวดินและบริเวณโคนฐานของใบอ้อยทีย่ งั ไม่ คลีอ่ อกมา

ยอดแห้ งตาย

หนอนกอลายจุดเล็ก

แตกกอถึงเป็ นลา

โคนอ้อยระดับผิวดินเจาะเข้ าภายในหน่ ออ้อยกัดกินอยู่บริเวณจุดเจริญ

ยอดแห้ งตาย หรือ dead heart

หนอนกอสีขาว

แตกกอถึงเป็ นลา

ใบอ่อนอ้อยด้ านบนลงไปถึงบริเวณจุดเจริญ

ใบอ้อยมีรูพรุนหลายรูเรียงกันในแนวตามขวาง
ใบบิดเบีย้ วมีสีดาและกุดหายไป

หนอนกอลายแถบแดง

แตกกอถึงเป็ นลา

บริเวณเนือ้ เยือ่ ผิวใบอ้อย

ผิวใบเป็ นจุดๆ มีขุย เป็ นรอยจุดด่ างๆสีขาว
กระจายอยู่ทั่วใบอ้อย

หนอนกอลายจุดใหญ่

ย่ างปล้องถึงเป็ นลา

เนือ้ อ้อยภายในลา

รูพรุนทั้งลา และยืนต้ นตาย

ระยะอ้ อยแตกกอ

3. พัฒนาแบบจาลองการควบคุมหนอนกอสีชมพูด้วยแมลงเบียนหนอน
พัฒนาแบบจาลองของ Rogers (1972) โดยใช้ โปรแกรม Microsoft Excel

ลักษณะการทาลาย

หนอนกอสี ชมพู

H(t57) = [ H(t54) * SAhost + จานวนหนอนกอสี ชมพูเริ่มต้ น] * Fhost * Shost*Fem*q(t12)
เมื่อ H(t57) = ความหนาแน่ นของตัวเต็มวัยหนอนกอสี ชมพูทเี่ วลา 57 วัน พัฒนาการของหนอนถึงตัวเต็มวัยใช้ เวลา 57 วัน
และกาหนดให้ แบบจาลองเกิดขึน้ ทุก 3 วัน
H(t54) = ความหนาแน่ นของหนอนกอสี ชมพูทรี่ อดชีวติ ทีเ่ วลา 54 วัน
SAhost = การอยู่รอดของตัวเต็มวัยหนอนกอสี ชมพู
Fhost = การวางไข่ ของตัวเต็มวัยของหนอนกอสี ชมพู
Shost = การอยู่รอดจากไข่ เป็ นตัวเต็มวัยของหนอนกอสี ชมพู
Fem = สั ดส่ วนเพศเมียต่ อเพศผู้ของแมลงเบียนหนอน
q(t12)=จานวนเหยือ่ ทีถ่ ูกเบียนทีเ่ วลา 12 วัน เนื่องจากทีเ่ วลา 12 วัน เป็ นช่ วงอายุทเี่ หมาะสมต่ อการเบียนซึ่งสามารถหาค่ าได้ จาก
สมการ

ลักษณะการทาลาย

ยอดแห้ งตาย

หนอนกอลายจุดเล็ก
ลักษณะการทาลาย
ลักษณะการทาลาย

หนอนกอสี ขาว
q(t12) = 1 – exp

หนอนกอลายแถบแดง

a.P(t12) . Fpar

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

แบบจาลองของแมลงเบียนหนอนเริ่มที่เวลา 12 วัน ดังสมการ
P(t12) = P(t9) * SApar + R(t12)
เมื่อ P(t12) = ความหนาแน่ นของแมลงเบียนหนอนที่ 12 วัน
P(t9) = ความหนาแน่ นของแมลงเบียนหนอนที่รอดชีวติ จากวันที่ 9
SApar = การอยู่รอดของตัวเต็มวัยของแมลงเบียนหนอน
R(t12) = ความหนาแน่ นของแมลงเบียนหนอนที่ปล่ อยทีเ่ วลา 12 วัน
เนื่องจากช่ วงอายุทเี่ หมาะสมของหนอนกอสี ชมพูต่อการเบียน 12 วัน บวกกับระยะพัฒนาของแมลงเบียนหนอนในตัวเหยือ่ 16 วัน
ดังนั้นเวลาทีใ่ ช้ ในการคานวณหาความหนาแน่ นของแมลงเบียนคือ 28 วัน แต่ การพัฒนาแบบจาลองของหนอนกอสี ชมพูเกิดขึน้ ทุก
3 วัน ดังนั้น จึงคานวณความหนาแน่ นของแมลงเบียนทีเ่ วลา 27 วัน ดังสมการ
P(t27) = P(t24)*SApar + R(t24)+จานวนหนอนกอสี ชมพูเริ่มต้ น* Shost * q(t12)
เมื่อ P(t27) = ความหนาแน่ นของแมลงเบียนหนอนทีเ่ วลา 27 วัน
P(t24) = ความหนาแน่ นของแมลงเบียนหนอนทีร่ อดชีวติ จากวันที่ 24 วัน
R(t24) = ความหนาแน่ นของแมลงเบียนที่รอดชีวติ จากการปล่ อยทีเ่ วลา 24 วัน
q(t12) = จานวนเหยือ่ ทีถ่ ูกเบียนทีเ่ วลา 12 วัน
คาขอบคุณ
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หนอนกอลายจุดใหญ่
ลักษณะการทาลาย

2. การทดสอบแบบจาลองทีพ่ ฒ
ั นาจากข้ อมูลของหนอนกอสี ชมพูและแมลงเบียนหนอนดังนีก้ ราฟ
*หนอนกอ 0.01 ตัว เพิม่ เป็ น 1.39 ตัว (เกินระดับเศรษฐกิจ) ที่ 117 วัน
* เมื่อปล่ อยแมลงเบียน 20 ตัว ที่ 114 วัน
*หนอนกอจะลดลงเหลือ 0.08 ตัว ที่ 159 วัน
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สรุปผลการวิจัย
พฤติกรรมและลักษณะการทาลายแตกต่ างกัน โดยสามารถจาแนกความแตกต่ างได้ จาก การทาลายภายนอกหน่ อหรือลา เช่ น ตาแหน่ งที่
เข้ าทาลาย จานวนรู รอยทาลาย ขนาดรู รอยทาลาย อาการที่อ้อยแสดงหลังจากการถูกทาลาย นอกจากนั้นยังสามารถจาแนกได้ จากการทาลาย
ภายในหน่ อหรือลาอ้ อย รอยแผลทีถ่ ูกกัดกิน และจานวนตัวหนอน เป็ นต้ น แบบจาลองการควบคุมหนอนกอสี ชมพูด้วยแมลงเบียนหนอน
สามารถใช้ คาดคะเนปริมาณประชากรของหนอนกอสี ชมพูที่เกิดขึน้ ในอนาคตได้ ถูกต้ อง แต่ ก่อนนาแบบจาลองไปใช้ ประโยชน์ ต้องคานึงถึง
ปัจจัยสภาพแวดล้ อมอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่ อการเพิม่ ประชากรหนอนกอในแปลง เช่ น สภาพอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณน้าฝน เป็ น
ต้ น

สนับสนุนโดย
สานักงานประสาน ชุ ดโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.
สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

