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บทคัดย่อ 

 

การศึกษาความเสียหายของอ้อยที่เกิดจากการเข้าท าลายของหนอนเจาะล าต้นและยอดอ้อย  ในอ้อย 
8 พันธุ์ คือ Phil 58-260, Phil 66-07, Q 130, 85-2-352, Co 1148, K 88-92, LK 92-11 และอู่ทอง 1 ใน
เขตพ้ืนที่ อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี ระหว่างเดือนธันวาคม 2549-พฤศจิกายน 2550 พบการท าลายของหนอน
เจาะล าต้นและยอดอ้อยมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย  โดยมีผลต่อความสูง ขนาด 
น้ าหนัก ค่าบริกซ์ ค่าโพล ค่าความบริสุทธิ์ ค่าไฟเบอร์ และค่าความหวาน ( CCS) ของอ้อย แตกต่างกันขึ้นกับ
พันธุ์อ้อย พบการสูญเสียน้ าหนักอ้อยจากการท าลายของหนอนเจาะล าต้นและยอดอ้อย 16.59-36.53%/
ล า สูญเสียค่าโพล 4.03-33.95%/ล า และการสูญเสียความหวาน (CCS) 3.76-40.60%/ล า มีเพียงอ้อยพันธุ์LK 
92-11 เท่านั้นที่มีการสูญเสียน้ าหนัก ค่าโพล และความหวานในล าอ้อยน้อยกว่าอ้อยพันธุ์อื่นๆ การศึกษาชนิด
และปริมาณหนอนเจาะล าต้นและยอดอ้อยและศัตรูธรรมชาติในอ้อยปลูก 2 พ้ืนที่ช่วงเดือนธันวาคม 2549-
พฤศจิกายน 2550 คือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น และ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี พบหนอนเจาะล าต้นและยอด
อ้อย 3 ชนิด คือ สีชมพู Sesamia inferens Walker หนอนกอสีขาว Scirpophaga excerptalis Walker 
และหนอนกอลายจุดใหญ่ Chilo tumidicostalis Hampson มีเปอร์เซ็นต์การท าลายของหนอนเจาะล าต้น
และยอดอ้อยและเปอร์เซ็นต์การท าลายลดลง 5-25% หลังปลดปล่อยแตนเบียนไข่ Trichogramma sp. 
ขึ้นกับชนิดหนอน พันธุ์อ้อย และช่วงเดือนที่ศึกษา  

 

ค าส าคัญ: หนอนเจาะล าต้นและยอดอ้อย ค่าบริกซ์ ค่าโพล ค่าความบริสุทธิ์ ค่าไฟเบอร์ ค่าความหวาน  



ABSTRACT 

 

Infestations of stem borers were studied on eight sugarcane varieties, including Phil 
58-260, Phil 66-07, Q 130, 85-2-352, Co 1148, K 88-92, LK 92-11, and U-Thong1. The 
experiments were conducted at Amphoe Kumpawapi, Udon Thani Province, Thailand, during 
December 2006 to November 2007. The infestations of stem borer negatively affected plant 
growth and sugarcane productions. Different cane characters were recorded including height, 
diameter, weight, brix, pol, purity, fiber and CCS. The data of all characters varried, 
depending upon cane varieties. The reduction in stalk weight ranged from 16.59-36.53% per 
stalk. The pol loss ranged from 4.03-33.95% per stalk. The reduction in CCS ranged from 
3.76-40.60% per stalk. Sugarcane varieties LK 92-11 was the least affected by stem borer 
infestations in term of stalk weight, pol, and CCS. Moreover, population and species of 
sugarcane moth borers and their natural enemies were investigated at 2 locations; Amphoe 
Nong Rue; Khon Kaen province and Amphoe Kumpavapee; Udon Thani province during 
December 2006–November 2007. There were 3 species of sugarcane borer; Sesamia inferens 
Walker, Scirpophaga excerptalis Walker and Chilo tumidicostalis Hampson. The reduction of 
damage was 5-25% after release of egg parasitoid, Trichogramma sp., varried to the 
locations, sugarcane varieties, borer species and the investigation month. 
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