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บทคัดย่อ 
  

การส ารวจและปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติใน  3  พ้ืนที่คือ  อ าเภอหนองเรือ  กิ่งอ าเภอบ้านแฮด  และ
อ าเภอเมือง  ระหว่างเดือนตุลาคม 2547  - กันยายน 2548 ในอ้อย  6  พันธุ์  คือ  มาร์กอส K 88-92, CO 
62175, K 90-77, K 84-200 และอู่ทอง 3 พบว่าเปอร์เซ็นต์อ้อยถูกท าลายแตกต่างกันตามสภาพพ้ืนที่และ
พันธุ์อ้อย พบเปอร์เซ็นต์การท าลายของหนอนกออ้อยลดลงในแปลงอ้อยที่มีการปล่อยแตนเบียนไข่ 
Trichogramma spp. ลักษณะการท าลายของหนอนกอ 4 ชนิด สามารถแยกความแตกต่างได้จากอาการท่ี
ปรากฏบนอ้อย โดยหนอนกอลายจุดเล็ก Chilo infuscatellus Snellen ตัวหนอนจะเจาะเข้าท าลายหน่อ
อ้อยบริเวณโคนอ้อยระดับผิวดินกัดกินภายในบริเวณจุดเจริญ มีจ านวนรูท าลาย ประมาณ 3.6 + 1.51 รู แต่
ละรูมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.16 + 0.03 ซม. และเม่ือผ่าหน่ออ้อยที่ถูกท าลายภายในพบร่องรอย
การท าลายที่ตัวหนอนกัดกินอยู่ภายในเฉลี่ย 3.85 + 0.97 ซม. ตัวหนอนมีประมาณ 0.8 + 0.42 ตัวต่อหน่อ  
อ้อยแสดงอาการยอดแห้งตายคล้ายกับการท าลายของหนอนกอสีชมพู Sesamia. inferens Walker ซึ่งการ
ท าลายพบจ านวนรูประมาณ 1.3 + 0.48 รู แต่ละรูมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.32 + 0.08 ซม. ความยาวแผล
รอยท าลายประมาณ 6.5 + 1.43 ซม. หนอนกอสีขาว  Scirpophaga excerptalis Walker ตัวหนอนที่ฟัก
ออกมาจากไข่จะกัดกินอยู่ที่ใบอ่อนอ้อยลงไปจนถึงจุดเจริญ ท าให้ใบอ้อยที่คลี่ออกมาขาดแหว่ง และมีรูพรุน มี
จ านวนค่าเฉลี่ยรูรอยท าลายที่ใบ 18.1 + 5.84 รู แต่ละรูมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.13 + 0.34 ซม. 
หนอนกอลายจุดใหญ่ Chilo tumidicostalis (Hampson) เข้าท าลายใบอ้อยในอ้อยระยะย่างปล้องถึงเป็นล า
มีรูรอยท าลายประมาณ 37.4 + 19.49 รู แต่ละรูมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.26 + 0.09 ซม. ตัว
หนอนชอบอาศัยอยู่รวมกลุ่มภายในล ามีจ านวนเฉลี่ยประมาณ 62.2 + 26.51 ตัวต่อล า 
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ABSTRACT 

  

Survey and release of natural enemies  at 3 locations, King Amphoe Ban Had, 
Amphoe Nong Rua and Amphoe Muang, during October 2004 - September 2005. Six 
sugarcane varieties were investigated; Marcos, K 88-92, CO-62175, K 90-77, K 84-200 and 
Uthong-3. The percent damage caused by the borer varied to the different locations and 
sugarcane varieties. The percent damage of the borer was decreased after releasing of the 
egg parsitoid  Trichogramma spp. The infestation characteristics of the sugarcane borer 4 
species could be differentiated by their damaging signs on sugarcane. Early shoot borer Chilo 
infuscatellus Snellen infested at growing site and caused 3.6 + 1.51 damage holes. The 
average diameter of these holes was 0.16 + 0.03 cm. The infested sugarcane showed dead 
heart symptom similar to the symptom caused by pink borer Sesamia inferens Walker, of 
which caused 1.3 + 0.48 and the diameter of 0.32 + 0.08 cm. of damaged hole. The white 
top borer Scirpophaga excerptalis Walker, larvae fed on the surface of leaf whorl, the leaf 
showed the line of damage with 18.1 + 5.84 holes. During growth of internode to stalk stage, 
found 37.4 + 19.49 damage holes caused by stem borer, Chilo tumidicostalis (Hampson), 
with the diameter of 0.26 + 0.09 cm. and 62.2 + 26.51 larvae/stalk. 
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