
แบบฟอรม์รายงานเรื�องเต็ม ผลการทดลองสิ�นสุด ปีงบประมาณ 2555 
1. แผนงานวิจัย 1.1.1 วิจัยและพัฒนาเพิ�มผลผลิตอ้อย 

2. โครงการวิจัย  1. โครงการวิจัยการบริหารการจัดการศัตรูอ้อย 

กิจกรรมที� 2 วิจัยและพัฒนาวิธีการป้องกันและกาํจัดแมลงศัตรูอ้อย 
3. ชื�อการทดลองที� �  สาํรวจและจัดทาํแผนที�สารสนเทศชนิดและการแพร่ระบาดของแมลง

ศัตรูอ้อยที�สาํคัญ 

 

4. คณะผู้ดาํเนินงาน 
อิสระ  พทุธสมิมา1/       ลกัขณา รม่เย็น 2/      สายชล  แสงแกว้3/      ชยนัต ์ ภกัดีไทย1/     พิสทิธ ์ประทมุชาติ1/   

 

5. บทคัดย่อ 
วตัถปุระสงคเ์พื�อศกึษาชนิด รูปแบบการแพรร่ะบาด แหลง่ผลิตออ้ยที�มีการแพรร่ะบาดหรือมีแนวโนม้วา่จะ

แพรร่ะบาดของแมลงศัตรูออ้ยที�สาํคัญ และทาํความเสียหายกับออ้ยสงู  ผลการสาํรวจแมลงที�เขา้ทาํลายตน้ออ้ย 

(ออ้ยตอและออ้ยปลกู) ในพื �นที�จังหวดัขอนแก่นและอุดรธานีที� จาํนวน �2 แปลง  โดยเนน้สาํรวจการเขา้ลายของ 

หนอนกอจุดเล็ก หนอนกอสีขาว หนอนกอสีชมพู หนอนกอจุดใหญ่ แมลงหวี�ขาว ดว้งหนวดยาว ปลวก รวมไปถึง

แมลงอื�นที�สาํรวจพบในบริเวณที�สาํรวจด้วย  พบว่า จากการเขา้สาํรวจหนอนกอออ้ยในแปลงออ้ยตอช่วงเดือน 

มกราคม-กนัยายน ����  พบมีการระบาดของหนอนกอออ้ยทกุชนิด โดยในช่วงเดือน มกราคม-เมษายน ���� เป็น

ช่วงที�มีการเขา้ทาํลายของหนอนกอจุดเล็กมากที�สดุ ในเดือนกุมภาพนัธ ์มีรอ้ยละการทาํลายกอ ��.�� สว่นในช่วง

เดือน พฤษภาคม-เดือนกันยายน ���� พบว่ามีการระบาดของหนอนกอจุดใหญ่มีมากที�สดุในเดือนสิงหาคมและ

กนัยายน จาํนวน รอ้ยละ ��.��  จากการวิเคราะหปั์จจยัสภาพแวดลอ้มที�ทาํใหเ้กิดการระบาดพบวา่ในอย้ตอความ

ชื �นมีผลตอ่การระบาดของหนอนกอออ้ยลายจดุเลก็มากที�สดุมีคา่ r=0.9247 โดยความชื �นที�ระดบั 60-70 มีการทาํลาย

มากที�สดุ สว่นหนอนกอลายจุดใหญ่ความชื �นที�ระดบั 70-85 มีการทาํลายมากที�สดุ มีค่า r=0.7080 สว่น ความชื �นใน

ดิน ปรมิาณนํ�าฝน และอณุหภมูิ มีคา่สหสมัพนัธน์อ้ย 

 

 

 

 

 

 

รหสัการทดลอง  01 05 54 02 02 00 01 54 
1/   ศนูยว์จิยัพชืไรข่อนแก่น  0  4320  3506 
2/   ศนูยว์จิยัพชืไรอ่บุลราชธานี  0  4520  2187-9 
3/   ศนูยว์จิยัและพฒันาการเกษตรนครราชสมีา  0  4432  5048 



 

6. คาํนาํ 
  แมลงศตัรูออ้ยที�สาํคญัในประเทศไทย  แบ่งเป็น � กลุม่ คือ แมลงปากกดั และแมลงปากดดู  แมลงปากกดั 

ไดแ้ก่ หนอนกอลายใหญ่หรือลายแถบ  หนอนกอลายจุดเล็ก  หนอนกอสีขาว หนอนกอสีชมพ ูดว้งหนวดยาว ปลวก  

แมลงนูนหลวง  แมลงค่อมทอง ดว้งดาํ ดว้งงวงออ้ย ตั�กแตนปาทงักา้ ตั�กแตนไฮโกรไกลฟัส ตั�กแตนโลคสัตา้ ส่วน

แมลงปากดดู ไดแ้ก่ เพลี �ยจกัจั�นสีนํ�าตาล เพลี �ยอ่อนสาํลี เพลี �ยแป้งสีชมพ ูแมลงหวี�ขาวออ้ย  เพลี �ยกระโดดดาํ มวน

ออ้ย เพลี �ยหอยออ้ย (กรมวิชาการเกษตร,2547) นอกจากนี �ยงัพบแมลงศตัรูออ้ยที�พบใหม่ในปี ����-���� ไดแ้ก่ 

หนอนกอลายแถบแดง พบระบาดในจังหวดันครสวรรค์ เป็นหนอนกอชนิดใหม่มีชื�อว่า chio sacchariphagus  

stramineelus (Caradja)  มีพืชอาศยัคือ พงที�ขึ �นตามชายนํ�า และเพลี �ยจกัจั�นงวง pyrilla perpusilla เขา้ทาํลายออ้ย

ที�จังหวดัสโุขทยัและสระแกว้(กรมวิชาการเกษตร,2552) นอกจากแมลงศตัรูที�เขา้ทาํลายออ้ยแลว้ยงัพบไรแดงออ้ย  

ตวัอ่อนและตวัเต็มวยัดดูกินนํ�าเลี �ยงบรเิวนใตใ้บ ใบออ้ยที�ถกูทาํลายในระยะแรกจะมีลกัษณะเป็นจดุประสีขาวเล็กๆ 

กระจายอยูต่ามแนวเสน้กลางใบ ตอ่มาแผลจะเปลี�ยนเป็นสนีํ�าตาลแดง ถา้การทาํลายรุนแรงและตอ่เนื�อง ใบออ้ยจะมี

อาการแหง้ตลอดทั�งใบ ซึ�งอาจจะมีผลทาํใหต้น้ออ้ยชะงักการเจริญเติบโต การระบาดของแมลงทาํความเสียหาย

แตกตา่งกนั ขึ �นกบัสภาพแวดลอ้ม(อณุหภมูิ ความชื �น) พนัธุ ์และการจดัการ  

สภาพแวดลอ้มเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแตกต่างกนั แต่สว่นใหญ่พื �นที�ปลกูเป็นดินทราย เสี�ยงต่อภยั

แลง้สูง ปัจจุบันแนวโนม้ของสภาพอากาศมีความแปรปรวนสูง สภาพแวดลอ้มอาจเหมาะสมต่อการเพิ�มจาํนวน

ประชากรของแมลงศตัรูออ้ยที�สาํคยัหรอืแมลงชนิดใหม่ ทาํใหเ้สียหายมากขึ �น แต่ยงัไม่สามารถทาํนายไดว้า่จะเกิดที�

ไหนและเมื�อไหร ่การจัดทาํแผนที�การแพรร่ะบาดของแมลงศตัรูที�สาํคญัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีวตัถุประสงค์

เพื�อศึกษาชนิด รูปแบบการแพรร่ะบาด แหลง่ผลิตออ้ยที�มีการแพรร่ะบาดหรอืมีแนวโนม้ว่าจะแพรร่ะบาดของแมลง

ศตัรูออ้ยที�สาํคญั และทาํความเสียหายกับออ้ยสงู โดยแบ่งกลุ่มพื �นที�แหล่งผลิตออ้ยที�สาํคญัตามสภาพภมูิอากาศ

(อุณหภูมิ ความชื �น) ความหนาแน่นการปลกู ระยะเวลาปลกูที�ติดต่อกัน จากนั�นสาํรวจชนิดและปริมาณของแมลง

ศตัรูที�สาํคญัและแมลงที�มีแนวโนม้ว่าจะเกิดการระบาดและทาํความเสียหายมาก ตามกลุ่มพื �นที�แหล่งผลิตออ้ยที�

สาํคญั 

 

7. วิธีดาํเนินการและอุปกรณ ์
อุปกรณ ์

1. โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ArcView Ver. 3.2a 

2. เครื�องกาํหนดตาํแหนง่พิกดัดว้ยดาวเทยีม (GPS) 

3. เครื�องคอมพิวเตอรแ์บบตั�งโต๊ะและแบบพกพา  

�. อปุกรณส์าํหรบัจบัแมลง เช่น สวิงโฉบ กบัดกัหลมุ ขวดแกว้สาํหรบัดองตวัอยา่ง แวน่ขยาย เข็มปักแมลง  

วิธีการทดลอง 

 แบง่การดาํเนินงานเป็น 5 ขั�นตอน ดงันี � 

1. แบง่กลุม่พื �นแหลง่ปลกูออ้ยที�สาํคญัตามภมูินิเวศน ์ดงันี � 

  �.� สภาพแวดลอ้มที�มีความเหมาะสมต่อการแพรร่ะบาดของแมลงศตัรูที�สญั(อณุหภมูิ ความชื �น) 

โดยการวิเคราะหข์อ้มลูจากโปรแกรมคอมพิวเตอร ์เช่น  Arc View GIS  3.2a 



 

  �.� แหลง่ปลกูที�มความหนาแนน่มากกวา่ 5,000 ไร ่ตอ่พื �นที�ปลกู 25 ตารางกิโลเมตร  

�. คดัเลอืกพื �นที�ที�มีแนวโนว้การแพรร่ะบาดของแมลงศตัรูออ้ยในอนาคต จากการวิเคราะหข์อ้มลูดา้นสภาพ

อากาศในโปรแกรมคอมพิวเตอร ์เช่น พื �นที�เสี�ยงที�มีสภาพอากาศที�มีอณุหภมูิสงูขึ �น หรอื ช่วงที�ฝนทิ �งช่วง 

3. สาํรวจและสุม่นบัจาํนวนหรือรอยทาํลายของแมลงศตัรูที�สาํคญัตามวิธีการที�เหมาะสมของแมลงแต่ละ

ชนิด เช่น การสุม่นบัแบบ systemmatic เป็นตน้ ทุกเดือน (ออ้ยอาย ุ1-4 เดือน เนน้หนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสี

ชมพ ูหนอนกอสีขาว : ออ้ยอาย ุ5-8 เดือน เนน้ หนอนกอลายจุดใหญ่ : หลงัการเก็บเกี�ยวออ้ย เนน้ปลวก ดว้งหนวด

ยาว) 

�. วิเคราะหช์นิด รูปแบบการแพรร่ะบาด แหลง่ผลติออ้ยที�มีการแพรร่ะบาดหรอืมีแนวโนม้วา่จะแพรร่ะบาด 

5. จดัทาํแผนที�สารสนเทศในแตล่ะแหลง่ผลติที�สาํคญั ดงันี � 

  �.� แผนที�ชนิดของแมลงศตัรูออ้ยที�สาํคญั  

  �.� แผนที�ช่วงเวลาการระบาดของแมลงศตัรูออ้ย 

  �.� แผนที�แหลง่ผลติออ้ยที�มีการแพรร่ะบาดหรอืมีแนวโนม้วา่จะแพรร่ะบาด 

การบันทึกข้อมูล 

 - ปรมิาณ ลกัษณะการทาํลาย การแพรร่ะบาดตามชนิดของแมลง 

              - อายขุองออ้ย พนัธุอ์อ้ย 

 - ปรมิาณความชื �น อณุหภมูิ ในพื �นที�ที�สาํรวจ ชนิดดิน 

 

8.ระยะเวลา (เริ�มต้น – สิ�นสุด) 
ตลุาคม ���4 – กนัยายน ���5 

 

9. สถานที�ดาํเนินการ 
ไรเ่กษตรกรจงัหวดัขอนแก่นและอดุรธานี 

 

10. ผลการทดลองและวิจารณ ์
1.การสํารวจการทําลายของแมลงศัตรูออยท่ีสําคัญ 

 จากการเขา้สาํรวจหนอนกอออ้ยในแปลงออ้ยตอช่วงเดือน มกราคม-กนัยายน ����  พบมีการระบาดของ

หนอนกอออ้ยทกุชนิด โดยในช่วงเดือน มกราคม-เมษายน ���� เป็นช่วงที�มีการเขา้ทาํลายของหนอนกอจดุเล็กมาก

ที�สดุ ในเดือนกุมภาพนัธ์ มีรอ้ยละการทาํลายกอ ��.�� รองลงมาคือ     หนอนกอสีขาว ระบาดมากที�สดุในเดือน

มกราคม รอ้ยละ ��.�� 

ในช่วงเดือน พฤษภาคม-เดือนสิงหาคม ���� พบว่ามีการระบาดของหนอนกอ � ชนิด โดยหนอนกอจุด

ใหญ่มีรอ้ยละการทาํลายกอมากที�สดุในเดือนสงิหาคมและกนัยายน จาํนวน รอ้ยละ ��.�� รองลงมาคือ หนอนกอจุด

เลก็ ที�ทาํลายกอออ้ยมากที�สดุในเดอืนพฤษภาคม รอ้ยละ��.��  และหนอนกอสขีาวเขา้ลายออ้ยตอมากที�สดุในเดือน

มิถนุายนรอ้ยละ��.��  



 

โดยสรุปพบการระบาดของหนอนกอออ้ยทกุชนิดในเดือนมกราคม-กนัยายน ���� มีการระบาดมากนอ้ย

แตกตา่งกนั ดงันี � 

หนอนกอจุดเล็ก พบว่ามีการแพรก่ระจายไดใ้นทุกเดือนของการสาํรวจ แต่จะมีการระบาดมากในช่วงของ

เดือนมกราคม-เมษายน จากนั�นปรมิาณลดลงเรื�อยๆ 

หนอนกอสขีาว พบแพรก่ระจายในทกุเดือนเช่นเดียวกบัหนอนกอจดุเลก็ แตม่ีปรมิาณการระบาดนอ้ยกวา่ 

หนอนกอสีชมพ ูไมพ่บการระบาด ยกเวน้เดือนเมษายนที�พบแต่นอ้ยมากเมื�อเปรียบเทียบกบัหนอนกอชนิด

อื�น 

หนอนกอจุดใหญ่ นบัเป็นแมลงศตัรูออ้ยที�พบมากที�สดุในแปลงออ้ยตอ โดยพบการระบาดในทุกเดือนที�

สาํรวจ แตพ่บมากในช่วงเดือน พฤษภาคม-กนัยายน โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมและกนัยายน ซึ�งเป็นเดือนที�มีปริมาณ

นํ�าฝนมากที�สดุของปี มีการเขา้ทาํลายสงูสดุรอ้ยละ ��.�� (ตารางที� 1) 

    

ตารางที� 1  แสดงรอ้ยละการทาํลายกอของแมลงศัตรูออ้ยที�สาํคัญ   ในแปลงเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นและ

อดุรธานี จาํนวน 22 แปลง ระหวา่งเดือนมกราคม-กนัยายน 2554 

 

 

2. ชนิด รูปแบบการแพรระบาด แหลงผลิตออยที่มีการแพรระบาดหรือมีแนวโนมวาจะแพรระบาด 

พบว่าหนอนกอลายจุดเล็กและจุดใหญ่ เป็นแมลงศัตรูอ้อยที�ส ําคัญที�สุด จากการวิเคราะห์ปัจจัย

สภาพแวดลอ้มที�ทาํใหเ้กิดการระบาดพบว่าในอย้ตอความชื �นมีผลต่อการระบาดของหนอนกอออ้ยลายจุดเล็กมาก

ที�สดุมีค่า r=0.9247 โดยความชื �นที�ระดบั 60-70 มีการทาํลายมากที�สดุ สว่นหนอนกอลายจุดใหญ่ความชื �นที�ระดบั 

70-85 มีการทาํลายมากที�สดุ มีคา่ r=0.7080 สว่น ความชื �นในดิน ปรมิาณนํ�าฝน และอณุหภมูิ มีคา่สหสมัพนัธน์อ้ย 

เดือน 

ร้อยละการเข้าทาํลายกออ้อยในแต่ละเดือน 

หนอนกอลาย
จุดเลก็ 

หนอนกอสี
ขาว หนอนกอสชีมพ ู

หนอนกอลาย
จุดใหญ ่ แมลงศัตรูอื�นๆ 

มกราคม 14.29 15.33 0.00 4.00 2.00 

กมุภาพนัธ ์ 24.67 6.14 0.00 0.00 0.00 

มีนาคม 21.33 10.29 0.00 2.00 0.00 

เมษายน 21.50 5.75 4.00 9.50 0.00 

พฤษภาคม 16.22 9.20 0.00 22.44 0.00 

มิถนุายน 13.40 10.20 0.00 29.20 0.00 

กรกฎาคม 10.80 5.60 0.00 16.80 0.00 

สงิหาคม 5.00 5.60 0.00 30.20 0.00 

กนัยายน 5.56 6.22 0.00 30.20 0.00 



 

 
 

3. จัดทําแผนที่สารสนเทศในแตละแหลงผลิตที่สําคัญ  

ไดแผนที่การระบาดของแมลงศัตรอูอยในโปรแกรม ArcView 3.2a เชน แผนที่ชนิดของแมลงศัตรูออย

ที่สําคัญ ชวงเวลาการระบาดของแมลงศัตรูออย แหลงผลิตออยที่มกีารแพรระบาด 
 

 
 

11. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
ในช่วงเดือน มกราคม-เมษายน ���� เป็นช่วงที�มีการเขา้ทาํลายของหนอนกอจุดเลก็มากที�สดุ โดยเฉพาะ

เดือนกุมภาพันธ์ มีรอ้ยละการทาํลายกอ ��.��  ส่วนในช่วงเดือน พฤษภาคม-เดือนกันยายน ���� พบว่ามีการ

ระบาดของหนอนกอจุดใหญ่มีมากที�สุดในเดือนสิงหาคมและกันยายน จาํนวน รอ้ยละ ��.��  จากการวิเคราะห์

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มที�ทาํใหเ้กิดการระบาดพบวา่ในอย้ตอความชื �นมีผลต่อการระบาดของหนอนกอออ้ยลายจุดเล็ก

มากที�สดุมีค่า r=0.9247 โดยความชื �นที�ระดบั 60-70 มีการทาํลายมากที�สดุ ส่วนหนอนกอลายจุดใหญ่ความชื �นที�

ระดบั 70-85 มีการทาํลายมากที�สดุ มีคา่ r=0.7080 สว่น ความชื �นในดิน ปรมิาณนํ�าฝน และอณุหภมูิ มีคา่สหสมัพนัธ์

นอ้ย 

12. การนาํผลงานใช้ประโยชน ์
ขอ้มูลชนิด รูปแบบการแพรร่ะบาด แหล่งผลิตออ้ยที�มีการแพรร่ะบาดหรือมีแนวโนม้ว่าจะแพรร่ะบาดของ

แมลงศตัรูออ้ยที�สาํคญั จะนาํไปใชใ้นการทดลองการควบคมุแมลงศตัรูออ้ยแบบบรูณาการ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ระหวา่ปีงบประมาณ 2556-2558 

 

13. คาํขอบคุณ 
ขอขอบคณุผูอ้าํนวยการ นกัวิชาการ และพนกังาน ของศนูยว์ิจยัพืชไรข่อนแก่น ที�ใหค้วามอนเุคราะหใ์นการ

จดัทาํการทดลองจนกระทั�งไดข้อ้มลูเพื�อนาํมาเสนอในรายงานฉบบันี � 

 

14. เอกสารอ้างอิง- 


