
รางงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
------------------------- 

 
1.  ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตอ้อย 
 
2.  โครงการวิจัย   โครงการวิจัยการบริหารจัดการศัตรูอ้อย 
 กิจกรรม    วิจัยและพัฒนาวิธีการป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูอ้อยที่ส าคัญ 
 กิจกรรมย่อย(ถ้ามี) วิจัยและพัฒนาวิธีการป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูอ้อยที่ส าคัญ

แบบบูรณาการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. ชื่อการทดลองท่ี (ภาษาไทย) วิจัยและพัฒนาระบบการป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูอ้อยที่

ส าคัญแบบบูรณาการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อการทดลองที่ (ภาษาอังกฤษ) Research and development of sugarcane integrated pest 

management In Northeast  
4. คณะผู้ด าเนินงาน   

หัวหน้าการทดลอง นายอิสระ  พุทธสิมมา  ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 
ผู้ร่วมงาน  นางสาวลักขณา  ร่มเย็น ศูนยว์ิจัยพืชไร่ขอนแก่น 

พิสิทธิ์ ประทุมชาติ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 

5. บทคัดย่อ 

 
วิจัยและพัฒนาระบบการป้องกันก าจัดและก าจัดแมลงศัตรูอ้อยที่ส าคัญแบบบูรณาการใน                 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการแมลงศัตรูอ้อยแบบบูรณาการ ที่
เหมาะสมในแต่ละแหล่งการผลิตอ้อยที่ส าคัญ ด าเนินการทดลองที่แปลงเกษตรกรในอ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น และ อ าเภอชานุมาน และอ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ ในปี 2556-
25557 ในปี 2556 ส ารวจข้อมูลการผลิตอ้อยและส ารวจการระบาดของหนอนกออ้อย ในแปลงอ้อย
ตอที่ปลูกแบบบูรณาการ (คลุมด้วยใบอ้อย) และแปลงวิธีการจัดการแบบเกษตรกร ไม่มีการใช้สารเคมี
ในการจัดการแมลงศัตรูอ้อย  พบว่า การเข้าท าลายของหนอนกออ้อยในแปลงอ้อยตอ อ าเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น และอ านาจเจริญ อ าเภอชานุมาน และอ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 
ในปี 2556 มีการเข้าท าลายกออ้อยที่ต่ ากว่าระดับเศรษฐกิจ ไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิต แต่การส ารวจ
การเข้าท าลายของหนอนกอสีชมพูในแปลงอ้อยตอที่อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ ในปี 
2557 มีแนวโน้มการท าลายกอและล าที่อาจถึงระดับเศรษฐกิจ 

 



6. ค าน า 

แมลงศัตรูอ้อยที่ส าคัญในประเทศไทย  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ แมลงปากกัด และแมลงปากดูด  
แมลงปากกัด ได้แก่ หนอนกอลายใหญ่หรือลายแถบ  หนอนกอลายจุดเล็ก  หนอนกอสีขาว หนอนกอ
สีชมพู ด้วงหนวดยาว ปลวก  แมลงนูนหลวง  แมลงค่อมทอง ด้วงด า ด้วงงวงอ้อย ตั๊กแตนปาทังก้า 
ตั๊กแตนไฮโกรไกลฟัส ตั๊กแตนโลคัสต้า ส่วนแมลงปากดูด ได้แก่ เพลี้ยจักจั่นสีน้ าตาล เพลี้ยอ่อนส าลี 
เพลี้ยแป้งสีชมพู แมลงหวี่ขาวอ้อย  เพลี้ยกระโดดด า มวนอ้อย เพลี้ยหอยอ้อย (กรมวิชาการเกษตร, 
2547) นอกจากนี้ยังพบแมลงศัตรูอ้อยที่พบใหม่ในปี 2546-2550 ได้แก่ หนอนกอลายแถบแดง พบ
ระบาดในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นหนอนกอชนิดใหม่มีชื่อว่า chio sacchariphagus  stramineelus 
(Caradja)  มีพืชอาศัยคือ พงที่ข้ึนตามชายน้ า และเพลี้ยจักจั่นงวง pyrilla perpusilla เข้าท าลาย
อ้อยที่จังหวัดสุโขทัยและสระแก้ว(กรมวิชาการเกษตร,2552) นอกจากแมลงศัตรูที่เข้าท าลายอ้อยแล้ว
ยังพบไรแดงอ้อย  ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงบริเวนใต้ใบ ใบอ้อยที่ถูกท าลายในระยะแรกจะ
มีลักษณะเป็นจุดประสีขาวเล็กๆ กระจายอยู่ตามแนวเส้นกลางใบ ต่อมาแผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล
แดง ถ้าการท าลายรุนแรงและต่อเนื่อง ใบอ้อยจะมีอาการแห้งตลอดทั้งใบ ซึ่งอาจจะมีผลท าให้ต้นอ้อย
ชะงักการเจริญเติบโต  

หนอนกออ้อยเป็นแมลงที่ระบาดในทุกแหล่งที่ปลูกอ้อย  พบเข้าท าลายตลอดช่วงอายุการ
เจริญเติบโตของอ้อย หนอนกออ้อยที่พบในระยะแตกกอ (อ้อยอายุ 1-4 เดือน) มี 5 ชนิด คือ หนอน
กอลายจุดเล็ก หนอนกอสีขาว หนอนกอสีชมพู หนอนกอลายใหญ่หรือลายแถบ หนอนกอลายจุดใหญ่
แต่ที่ท าความเสียหายรุนแรง คือ หนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีขาว และหนอนกอสีชมพู ส่วน
หนอนกอลายใหญ่หรือลายแถบ และหนอนกอลายจุดใหญ่ส่วนมากพบในระยะอ้อยเป็นล า หนอนกอ
จะเจาะล าต้นอ้อยบริเวนส่วนยอด แล้วกัดกินเนื้ออ้อย ท าให้ยอดแห้งตาย  การป้องกันก าจัดหนอนกอ
อ้อยโดยใช้วิธีผสมผสาน คือ ใช้หลายๆ วิธีร่วมกัน เป็นวิธีที่ได้ผล เนื่องจากหนอนกออ้อยขยายพันธุ์ได้
รวดเร็วและสภาพอากาศที่เหมาะสมเจริญเติบโตได้ดี สามารถลดการเข้าท าลายของหนอนกออ้อยได้ 
อีกท้ังสามารถเพ่ิมผลผลิตให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ได้แก่ การปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมม่า
อัตรา 12,000-20,000 ตัว/ไร่ สามารถลดการเข้าท าลายได้ 60.99% เมื่อพบหนอนวัย 1-2 ให้พ่นด้วย
เชื้อแบคทีเรีย Bacillus  thuringiensis อัตรา 400 มิลลิลิตร ต่อไร่ โดยใช้แรงดันน้ าสูง และปล่อย
แตนเบียนหนอนร่วมในอัตรา 100-500 ตัว/ไร่  การคลุมใบอ้อยหลังเก็บเกี่ยวจะช่วยลดการระบาด
ของหนอนกออ้อยได้ ส่วนการใช้สารเคมีนั้นจะได้ผลแฉพาะในระยะตัวเต็มวัย โดยเริ่มพ่นในตอนเย็น
เวลา 15.00 -17.00 น. จะได้ผลดีที่สุด ส าหรับสารเคมีในการป้องกันก าจัดนั้น กรมวิชาการเกษตรได้
แนะน าให้ใช้ เดลทามิทริน ไซเพอร์เมทรินและคาร์โบฟูรานส าหรับหนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสี
ขาว และหนอนกอสีชมพู  ส าหรับหนอนกอลายจุดใหญ่เมื่อพบการระบาด10% ล า ให้พ่นด้วยเดลทา
มิทริน 3% EC หรือ เบตาไซฟลูทริน  หรือคลอไพริฟอส 25% EC อัตรา20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
(กรมวิชาการเกษตร, 2551) การเลือกใช้พันธุ์อ้อยที่มีแนวโน้มต้านทานต่อหนอนกอ เช่น อู่ทอง 1 K-
84 -200 และ F 156  สามารถลดการเข้าท าลายของหนอนกอได้  จากการศึกษาของ ณัฐกฤต และ



คณะ (2549)  โดยการน าวิธีการป้องกันก าจัดหนอนกออ้อยโดยวิธีผสมผสานไปใช้ พบว่า มีการ
ท าลายของหนอนกออ้อย 7.98% พ้ืนที่การระบาดลดลง 76.29% การท าลายของหนอนกออ้อยลดลง 
74.95% สามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ไร่ละประมาณ 902.92 บาท 
ขณะทีเ่กษตรกรไม่ได้ปฏิบัติการตามวิธีผสมผสาน ขาดทุนไร่ละ 548.60 บาท ส่วนใหญ่ในการป้องกัน
ก าจัดแมลงศัตรูอ้อยนั้นนิยมใช้สารเคมีเพียงอย่างเดียว บางครั้งเกิดผลกระทบด้านลบคือเกิดการ
ต้านทานสารเคมีของแมลงท าให้เกิดการระบาดกลับที่รุนแรงและกว้างขวางขึ้น การป้องกันก าจัดที่ท า
ได้ผล และแนะน าเกษตรกรใช้ในปัจจุบัน วิธีการจัดการแบบบูรณาการ คือ ตั้งแต่มีการส ารวจ จับ
แมลงตัวเต็มวัย และการใช้ชีววิธี ซึ่งต้องด าเนินการตั้งแต่เริ่มปลูกอ้อย จึงจะท าให้การป้องกัน
ก าจัดมีประสิทธิภาพ แต่รูปแบบการจัดการขึ้นกับความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่และความพร้อมของ
เกษตรกรทั้งด้านความรู้และทรัพยากรการผลิต การศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการแมลง
ศัตรูอ้อยแบบบูรณาการ ที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งการผลิตอ้อยที่ส าคัญ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 
 

7. วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 

 1.วิธีการ 

1.  แผนการทดลอง  RCB จ านวน 5 ซ้ า 3 กรรมวิธี 
2.  กรรมวิธ ี 

กรรมวิธีที่ 1 การจัดการตามแบบเกษตรกร 
กรรมวิธีที่ 2 การใช้สารก าจัดแมลงอย่างเดียว (ใช้สาร deltamethrin เมื่อ

หนอนกอระบาดมากกว่าร้อยละ 10) 
กรรมวิธีที่ - การจัดการแบบบูรณาการ (คลุมใบและปล่อยแตนเบียนเมื่อ

หนอนกอระบาดมากกว่าร้อยละ 10) 
 2. วิธีปฏิบัติการทดลอง 
 -ศึกษาและรวบรวมต้นแบบการจัดการแมลงศัตรูอ้อยแบบบูรณาการที่เหมาะสมใน
แต่ละพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มหรือเสี่ยงต่อการระบาดของแมลงศัตรูอ้อย และส ารวจความพร้อมของ
เกษตรกรที่ร่วมงานวิจัย ในแต่ละแหล่งผลิตที่ส าคัญ 
 -คัดเลือกเกษตรกร วิเคราะห์ชนิดแมลงศัตรูที่ส าคัญ และแนวโน้มการระบาดใน
แหล่งผลิตที่ส าคัญ โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทดลองแผนที่สารสนเทศชนิดและ
การแพร่ระบาดของแมลงศัตรูอ้อยที่ส าคัญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ด าเนินการในปี 2554-55 
 -คัดเลือกพ้ืนที่และระบบการจัดการแมลงศัตรูอ้อยแบบบูรณาการ เพ่ือเป็นต้นแบบ
การจัดการแบบบูรณาการที่เหมาะสม ในแหล่งปลูกท่ีส าคัญ 



 -วางแผนการทดลองโดยเปรียบเทียบวิธีการจัดการแบบบูรณาการ แบบเกษตรกร 
และการการใช้สารก าจัดแมลงอย่างเดียว ใช้หลักสถิติในการทดลองเปรียบเทียบ เช่น RCB และ
ด าเนินการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการแมลงศัตรูอ้อยที่ส าคัญแบบบูรณาการ ในแหล่งปลูกอ้อย
ตามภูมินิเวศน์ที่ส าคัญ โดยด าเนินการแปลงเกษตรกร  
 -วิเคราะห์สรุปผล 
 3.  การบันทึกข้อมูล 

 -จ านวนแมลง หรือรอยท าลายของแมลงศัตรูอ้อยในแต่ละชนิด 
 -ผลผลิต 

 
เวลาและสถานที่ 
 -ระยะเวลา (เริ่มต้น – สิ้นสุด)   ตุลาคม 2555 – กันยายน 2557 

-สถานที่ท าการทดลอง  -แปลงเกษตรกร  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
-แปลงเกษตรกร อ าเภอปทุมราชวงศา และอ าเภอชานุ
มาน จังหวัดอ านาจเจริญ  

 
 

 
8.ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จังหวัดขอนแก่น  
จัดท าแปลงทดลองในอ้อยตอพันธุ์ขอนแก่น 2 ของแปลงเกษตรกร บ้านห้วยแล้ง ต าบลค า

แคน  อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ตรวจนับแมลง 4 ครั้ง พบทุกกรรมวิธีมีการระบาดของหนอน
กออ้อยต่ ากว่าระดับเศรษฐกิจ(มีท าลายล ามากว่าร้อยละ 10)(ตารางที่ 1) โดยการควบคุมแบบบูรณา
การซึ่งมีการคลุมใบอ้อยในแปลงอ้อยตอมีการระบาดของหนอนกอทั้ง 4 ชนิดรวมกันน้อยที่สุดไม่เกิน 
รอ้ยละ 2.24 ส่วนผลผลิตการควบคุมแบบบูรณาการ(คลุมด้วยใบอ้อย) ให้ผลผลิตสูงสุด 10.24 ตันต่อ
ไร่ รองรงมาคือการควบคุมแบบใช้สารเคมีและกรรมวิธีแบบเกษตรกรให้ผลผลิต 9.72 และ 9.38 ตัน
ต่อไร่ ตามล าดับ 

 
 จังหวัดอ านาจเจริญ 

ปี 2556 ท าการส ารวจการเข้าท าลายของหนอนกออ้อยและสัมภาษณ์เกษตรกร ที่อ าเภอ

ปทุมราชวงศา และอ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่นิยมปลูกอ้อยในจังหวัด

อ านาจเจริญ พบว่า เกษตรกรนิยมปลูกอ้อยพันธุ์อู่ทอง 5 และขอนแก่น 3 พบปัญหาหนอนกออ้อย

เข้าท าลายในอ้อยอายุ 1-4 เดือน แต่ไม่มีการป้องกันก าจัด และไม่ค่อยมีความรู้การป้องกันก าจัดแมลง

ศัตรูอ้อย  เน้นการจัดการดิน เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ดี เนื่องจากดินท่ีปลูกเป็นดินร่วนทราย และดินร่วน



เหนียว (ตารางท่ี 2) และผลผลิตที่ได้ค่อนข้างสูง 15 และ18 ตันต่อไร่ (ตารางที่ 3) จากการส ารวจการ

เข้าท าลายของหนอนกออ้อยที่อ าเภอชานุมาน 2 ครั้ง พบว่า แปลงอ้อยที่ปลูกแบบบูรณาการ (คลุม

ด้วยใบอ้อย) จะพบการเข้าท าลายกอของหนอนกอจุดเล็ก 2.3% และ0.1% ในการส ารวจครั้งที่ 1 

และการส ารวจครั้งที่ 2 ตามล าดับ มีเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายกอต่ ากว่าแปลงอ้อยที่ปลูกแบบการ

จัดการของเกษตรกร ซึ่งมีการเข้าท าลายกอของหนอนกอลายจุดเล็ก 3.0% และ1.4% ในการส ารวจ

ครั้งที่ 1 และการส ารวจครั้งที่ 2 ตามล าดับ (ตารางที่ 3) จากการส ารวจการเข้าท าลายของหนอนกอ

อ้อยในอ าเภอปทุมราชวงศา 2 ครั้ง พบว่า แปลงอ้อยที่ปลูกแบบบูรณาการ (คลุมด้วยใบอ้อย) จะพบ

การเข้าท าลายกอของหนอนกอจุดเล็ก 1.5% และ1.0%ในการส ารวจครั้งที่ 1 และการส ารวจครั้งที่ 2 

ตามล าดับ และพบการเข้าท าลายกอของหนอนกอลายจุดเล็กในแปลงอ้อยที่ปลูกแบบการจัดการของ

เกษตรกร 3.2% และ 0% ในการส ารวจครั้งที่ 1 และการส ารวจครั้งที่ 2 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบ

การเข้าท าลายกอของหนอกอสีชมพู 1% ในการส ารวจครั้งที่ 2 (ตารางท่ี 4) จากการส ารวจการเข้า

ท าลายของหนอนกออ้อยทั้ง 2  อ าเภอ จะเห็นได้ว่า ระดับการท าลายยังไม่ถึงระดับเศรษฐกิจ โดย

ระดับเศรษฐกิจของหนอนกออ้อย คือ การเข้าท าลายกอ 10% ในฤดูแล้ง และ 15% ในฤดูฝน 

ปี 2557 ท าการส ารวจการเข้าท าลายของหนอนกออ้อยแปลงเดิมจากปีที่แล้ว แต่เกษตรกรที่

อ าเภอชานุมาน และอ าเภอปทุมราชวงศา ท าการเก็บเกี่ยวอ้อยตอ 1 และไถแปลง จึงส ารวจการเข้า

ท าลายของหนอนกออ้อยในแปลงใหม่   ได้แปลงอ้อยใหม่ที่อ าเภอปทุมราชวงศา เป็นแปลงอ้อยตอ 2  

พันธุ์อู่ทอง 5 ท าการแบ่งแปลงอ้อยเป็น 3 แปลงย่อย และท าการส ารวจการเข้าท าลายของหนอนกอ

อ้อย พบว่า แปลงอ้อยแปลงที่ 1 มีการเข้าท าลายกอและล าของหนอนกอสีชมพู 6.5% และ3.5% 

ตามล าดับ แปลงอ้อยแปลงที่ 2 มีการเข้าท าลายกอและล าของหนอนกอสีชมพู 8.5% และ4.3% 

ตามล าดับ แปลงอ้อยแปลงที่ 3 มีการเข้าท าลายกอและล าของหนอนกอสีชมพู 9.8% และ6.5% 

ตามล าดับ และพบการเข้าท าลายกอและล าของหนอนกอลายจุดเล็ก 2.0% และ 0.8% ตามล าดับ 

(ตารางท่ี 5) จากการเข้าท าลายของหนอนกออ้อยสีชมพูและหนอนกอลายจุดเล็กทั้ง 3 แปลง มีระดับ

ความเสียหายที่ต่ ากว่าระดับเศรษฐกิจ จึงไม่ได้ศึกษาการป้องกันก าจัด 

 

 



ตารางที่ 1 ร้อยละการท าลายกอของหนอนกออ้อย เมื่ออายุอ้อย 1-4 เดือน  ในแปลงทดลอง    บ้านห้วยแล้ง ต าบลค าแคน  อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น   ปี 2557                                                    

  อายุอ้อย 1 เดือน   อายุอ้อย 2 เดือน   อายุอ้อย 3 เดือน อายุอ้อย 4 เดือน 

 กรรมวธิ ี
หนอน
กอลาย
จุดเลก็ 

หนอน
กอสี
ขาว 

หนอน
กอสี
ชมพ ู

หนอน
กอลาย
จุดใหญ ่

รวม 
หนอนกอ
ลายลาย
จุดเลก็ 

หนอนกอ
ลายสี
ขาว 

หนอน
กอลายสี

ชมพ ู

หนอน
กอลาย
จุดใหญ ่

รวม 
หนอนกอ
ลายลาย
จุดเลก็ 

หนอน
กอลายสี

ขาว 

หนอนกอ
ลายสี
ชมพ ู

หนอนกอ
ลายจุด
ใหญ่ 

รวม 
หนอนกอ
ลายลาย
จุดเลก็ 

หนอน
กอลายสี

ขาว 

หนอน
กอลายสี

ชมพ ู

หนอนกอ
ลายจุด
ใหญ่ 

รวม 

แบบเกษตรกร 5 1 0 0 6 14 4 0 0 18 19 3 0 0 22 19.5 1.5 0 0 21.0 

ใช้สารเคม ี 5.5 0.2 0 0 5.7 9.5 1.2 0 0 10.7 19 2.2 0 0 21.2 16.5 0.2 0 0 16.7 

แบบบูรณาการ 4 0.5 0 0 4.5 8 2 0 0 10 11 8 0 0 19 10 0 0 0 10 
 

          

 

ตารางที่ 2 ร้อยละการท าลายล าของหนอนกออ้อย  เมื่ออายุอ้อย 1-4 เดือน  ในแปลงทดลอง    บ้านห้วยแล้ง ต าบลค าแคน  อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น   ปี 2557       
  อายุออ้ย 1 เดือน   อายุอ้อย 2 เดือน   อายุอ้อย 3 เดือน อายุอ้อย 4 เดือน 

  

หนอน
กอลาย
จุดเล็ก 

หนอน
กอสี
ขาว 

หนอน
กอสี
ชมพู 

หนอนกอ
ลายจุด
ใหญ่ 

รวม 

หนอนกอ
ลายลาย
จุดเล็ก 

หนอน
กอลาย
สีขาว 

หนอน
กอลาย
สีชมพู 

หนอน
กอลาย
จุดใหญ่ 

รวม 

หนอนกอ
ลายลาย
จุดเล็ก 

หนอน
กอลาย
สีขาว 

หนอนกอ
ลายสี
ชมพู 

หนอน
กอลาย
จุดใหญ่ 

รวม 

หนอนกอ
ลายลาย
จุดเล็ก 

หนอน
กอลาย
สีขาว 

หนอน
กอลายสี

ชมพู 

หนอน
กอลาย
จุดใหญ่ 

รวม 

แบบเกษตรกร 1.59 0.29 0 0 1.88 3.17 0.69 0 0 3.86 5.14 0.39 0 0 5.53 4.50 0.33 0 0 4.83 

ใช้สารเคมี 1.41 0.13 0 0 1.54 1.82 0.58 0 0 2.4 3.72 0.68 0 0 4.40 2.88 0.06 0 0 2.94 

แบบบูรณาการ 0.99 0.12 0 0 1.11 1.88 0.66 0 0 2.55 1.40 1.28 0 0 2.68 2.25 0 0 0 2.25 

 

 
 
 
 



ตารางท่ี 2 การผลิตอ้อยของเกษตรกรอ าเภอชานุมาน และอ าเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2556 
ข้อมูล อ.ชานุมาน อ.ปทุมราชวงศา 

แปลงที่1คลุม
ด้วยใบอ้อย 

แปลงที่ 2 ไม่คลุม
ด้วยใบอ้อย 

แปลงที่1คลุมด้วยใบ
อ้อย 

แปลงที่ 2 ไม่คลุม
ด้วยใบอ้อย 

เจ้าของแปลง นางจ าปี  ดอกค า นางรจนา เหล่าลาพร นางมัจฉา บุญมาก นายโสภา ถีกระ
โทก 

พ้ืนที่ปลูก 30 ไร่ 34 ไร่ 150 ไร่ 40 ไร่ 
พันธุ์ที่ปลูก อู่ทอง 5  อู่ทอง 5 ขอนแก่น 3 อู่ทอง 5 ขอนแก่น 3 อู่ทอง 5 
ชุดดิน ร่วนเหนียว ร่วนทราย ร่วนทราย ร่วนทราย 
วิธีปลูก แถวคู่  ระยะ 

1x1.5 เมตร 
แถวคู่ ระยะ 1x1.2 
เมตร 

แถวคู่ ระยะ 1x1.2 
เมตร 

แถวคู่ ระยะ 1x0.5
เมตร 

ระบบการปลูก พืชเดี่ยว พืชเดี่ยว พืชเดี่ยว พืชเดี่ยว 
การเตรียมดิน ไถ 3 ครั้ง ไถ 3 ครั้ง ไถ 3 ครั้ง ไถ 3 ครั้ง 
การใส่ปุ๋ย -16-16-16 30

กก.ไร่ รองก้น
หลุม 
-16-16-16 50 
กกไร่ เมื่ออ้อย
อายุ 5 เดือน 

-มูลไก่+ยูเรีย 50 กก.
ไร่ รองพ้ืน 
-16-8-8 50 กก.ไร่ 
เมื่ออ้อยอายุ 5 เดือน 
-16-8-8 50 กก.ไร่ 
เมื่ออ้อยอายุ 9 เดือน 

-20-3-4 กก.ไร่ รองก้น
หลุม 
-16-3-10 25 กก.ไร่ 
เมื่ออ้อยอายุ 6 เดือน 
-16-3-10 25 กก.ไร่ 
เมื่ออ้อยอายุ 9 เดือน 

-15-15-15 50 กก.
ไร่ 
-15-15-15 50 กก.
ไร่ 
 

โรคที่พบและ
การจัดการ 

ใบขาว ไม่ท าการ
ป้องกันก าจัด 

ใบขาว ไม่ท าการ
ป้องกันก าจัด 

- - 

แมลงศัตรูและ
การจัดการ 

หนอนกอในอ้อย
ระยะ 1-4 เดือน 
ไม่มีการป้องกัน
ก าจัด 

- - หนอนกอในอ้อย
ระยะ 1-4 เดือน 
ไม่มีการป้องกัน
ก าจัด 

วัชพืชและการ
จัดการ 

หญ้าตีนกา สาบ
สาบม่วง ใช้บากา
โซนฉีดพ่น  

ตีนตุ๊กแก 
ดาวกระจาย พ่น
ไกลโฟเสท 

หญ้าปากควาย 
หญ้าขจรจบ ฉีดพ่น
ด้วยเลนเจอร์ 

หญ้าปากควายฉีด
พ่นด้วยกรัมม็อก
โซน 

ค่าท่อนพันธุ์ 1,300 บาท/ตัน 1,200 บาท/ตัน 1,300 บาท/ตัน 1,300 บาท/ตัน 
ค่าแรงงาน 8,000 บาท 2,000 บาท 2,200 บาท 4,700 บาท 
ค่าการจัดการ
ดิน และปุ๋ย 

2,100 บาท 30,000 บาท 3,150 บาท 3,300 บาท 

ค่าจัดการอ่ืนๆ 2,000 บาท 2,400 บาท 2,100 บาท 1,320 บาท 



ค่าต้นทุน
ทั้งหมด 

13,400 บาท 35,600 บาท 8,750 บาท/ไร่ 10,620บาท/ไร่ 

ผลผลิต 15 ตัน/ไร่ 15 ตัน/ไร่ 18 ตัน/ไร่ 15 ตัน/ไร่ 
ราคาผลผลิต 1,300 บาท/ตัน 1,200 บาท/ตัน 1,300 บาท/ตัน 1,300 บาท/ตัน 

 
 
ตารางท่ี 3 เปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของหนอนกออ้อยที่พบในแปลงเกษตรที่อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

ปี 2556 
กรรมวิธี เปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายกอ 

หนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีชมพู 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

แปลงปลูกแบบ
บูรณาการ (คลุม
ด้วยใบอ้อย) 

2.3 0.1 - - 

แปลงวิธีการ
จัดการแบบ
เกษตรกร 

3.0 1.4 - - 

 
 

    

ตารางท่ี 4 เปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของหนอนกออ้อยที่พบในแปลงเกษตรที่อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัด
อ านาจเจริญ ปี 2556 

กรรมวิธี เปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายกอ 
หนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีชมพู 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
แปลงปลูกแบบ
บูรณาการ (คลุม
ด้วยใบอ้อย) 

1.5 1.0 - - 

แปลงวิธีการ
จัดการแบบ
เกษตรกร 

3.2 - - 1.0 

 
ตารางท่ี 5 เปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของหนอนกออ้อยสีชมพูในอ้อยตอพันธุ์อู่ทอง 6 ที่ปลูกปลูกโดยคลุมด้วยใบ

อ้อยในแปลงเกษตรที่อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2557 



แปลงที่ การเข้าท าลายของหนอนกอ 
หนอนกอสีชมพู หนอนกอลายจุดเล็ก 

% ท าลายกอ %ท าลายล า % ท าลายกอ %ท าลายล า 
1 6.5 3.5 - - 
2 8.5 4.3 - - 
3 9.8 6.5 2 0.8 

 
 

 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การเข้าท าลายของหนอนกออ้อยในแปลงอ้อยตอ อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และอ านาจเจริญ 

อ าเภอชานุมาน และอ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ ในปี 2556 มีการเข้าท าลายกออ้อยที่ต่ ากว่าระดับ

เศรษฐกิจ ไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิต แต่การส ารวจการเข้าท าลายของหนอนกอสีชมพูในแปลงอ้อยตอที่อ าเภอ

ปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ ในปี 2557 มีแนวโน้มการท าลายกอและล าที่อาจถึงระดับเศรษฐกิจ จึงควรเฝ้า

ระวังและติดตามการเข้าท าลายของหนอนกออ้อยในปีถัดไป 

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

        เป็นข้อมูลเบื้องต้นของการเข้าท าลายของหนอนกออ้อยของจังหวัดอ านาจเจริญและจังหวัดขอนแก่นเพ่ือ

ติดตามและเฝ้าระวังต่อไป 
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