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บทคัดย่อภาษาไทย 

 

อ้อยเป็นพืชอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในปัจจุบันประเทศไทยมี
พ้ืนที่ปลูกอ้อยมากกว่า 11 ล้านไร่ ในปีการผลิต 2560/61 ผลิตอ้อยได้ประมาณ 135.89 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม
ปัญหาที่ส าคัญและท าให้ความสามารถในการผลิตอ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อยลดลง คือ ปัญหาการระบาด
ของโรคและแมลงศัตรูอ้อย วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้เพ่ือติดตามและประเมินสถานการณ์การระบาด
วิทยาของแมลงศัตรูอ้อยและแมลงพาหะน าโรคใบขาวอ้อย และศึกษาความสัมพันธ์แมลงพาหะน าโรคกับการ
เกิดโรคใบขาวอ้อย โดยการติดตามและประเมินสถานการณ์การระบาดวิทยาของแมลงศัตรูอ้อย จ านวน 10 
ชนิด ได้แก่ หนอนกอลายจุดเล็ก Chilo infuscatellus Snellen หนอนกอลายจุดใหญ่ C. umidicostalis 
หนอนกอสีขาว Scirpophaga inferens Walker หนอนกอสีชมพู S. inferens หนอนกอลายแถบแดง C. 
sacchariphagus stramineelus ไรแมลงมุมอ้อย Oligonychus simus Baker and Pritchard แมลงหวี่ขาว
อ้อย Aleurolobus barodensis Muskell ด้วงหนวดยาวอ้อย Dorysthenes bugueti Guerin แมลงนูน
หลวง Lepidiota stigma Fabricius ปลวก และแมลงพาหะน าโรคใบขาวอ้อย ได้แก่เพลี้ยจักจั่น  M. 
hiroglyphicus และเพลี้ยจักจั่น Y. flavovitatus ในแปลงอ้อยปลูกปีที่ 1 และอ้อยปลูกปีที่ 2 ผลการวิจัยพบ
การเข้าท าลายของแมลงศัตรูอ้อยทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ หนอนกอลายจุดเล็ก C. infuscatellus หนอนกอลาย
จุดใหญ่ C. tumidicostalis หนอนกอสีขาว S. inferens ไรแมงมุมอ้อย O. simus แมลงนูนหลวง L. stigma 
ซึ่งพบแมลงศัตรูที่ไม่ได้อยู่ในรายการส ารวจ 2 ชนิดแต่เป็นแมลงศัตรูอ้อย ได้แก่ เพลี้ยแป้ง S. sacchari และ
เพลี้ยอ่อนอ้อย M. sacchari  โดยพบจ านวนประชากรของแมลงศัตรูอ้อยดังกล่าวเข้าท าลายในแปลงอ้อยตอปี
ที่ 1 มากกว่าแปลงอ้อยปลูกปีที่ 1 การเข้าท าลายของหนอนกอลายจุดเล็ก C. infuscatellus และ หนอนกอสี
ขาว S. inferens เข้าท าลายมากที่สุดในช่วงที่อ้อยเริ่มงอกและมีการเจริญเติบโตในระยะแตกกอ ส่วนหนอนกอ
ลายจุดใหญ่ C. tumidicostalis เข้าท าลายในระยะที่อ้อยมีการตั้งล าไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยว จากการส ารวจ
หนอนกอทั้ง 5 ชนิด พบการท าลายถึงระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจของหนอนกอลายจุดใหญ่ C. 
umidicostalis ช่วงเดือนสิงหาคม – เดือนตุลาม 2562 การส ารวจประชากรแมลงพาหะน าโรคใบขาวอ้อย 2 
ชนิด ได้แก่ เพลี้ยจักจั่น  Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsumura) เพลี้ยจักจั่น Yamatotettix 
flavovittatus ในแปลงอ้อยตอปีที่ 1 และอ้อยปลูกปีที่ 1 เนื่องจากแปลงอ้อยตอปีที่ 1 เคยเป็นพ้ืนที่ปลูกอ้อย
มาก่อนและแปลงปลูกอ้อยข้างเคียงมีการเกิดโรคใบขาวอ้อย นอกจากนี้ ทั้ง 2 แปลงมีประชากรเพลี้ยจักจั่น M. 
hiroglyphicus มากกว่าประชากรเพลี้ยจักจั่น Y. flavovitatus ความสัมพันธ์ของแมลงพาหะน าโรคใบขาว
อ้อย 2 ชนิด กับการเกิดโรคใบขาวอ้อยในแปลงอ้อยปลูกปีท่ี 1 และอ้อยตอปีท่ี 1 พบว่า เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค
ใบขาวอ้อยไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณประชากรของแมลงพาหะน าโรคใบขาวอ้อยทั้ง 2 ชนิด พบว่า
เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคใบขาวอ้อยในแปลงอ้อยตอปีที่ 1 มากกว่าแปลงอ้อยปลูกปีที่ 1 ทั้งนี้แปลงอ้อยปลูกปีที่ 
1 มีการแสดงอาการใบขาว ซึ่งเป็นไปได้ว่าอ้อยปลูกปีท่ี 1 อาจติดเชื้อมากจากท่อนพันธุ์ ในขณะที่อ้อยตอปีที่ 1 
มีการแสดงอาการใบขาวมาก มาจากท่อนพันธุ์ปีที่ 1 และการถ่ายทอดเชื้อไฟโตพลาสมาของแมลง  
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

 

 Sugarcane is one of Thailand’ s most important agricultural crops and critical to its 
economy.  The sugarcane cultivation was covered an area of 11 million rai 2017/2018.  The 
total yield of sugarcane was 135. 89 million tons, and sugar production was 107. 90 kg/ ton of 
sugarcane.  However, a significant problem and reduced sugarcane production of farmers 
caused by the sugarcane pests and sugarcane white leaf disease. The objective of the research 
project was monitored and assessed the situation of the epidemiology of sugarcane pests and 
insect vectors of sugarcane white leaf disease.  And studied the relationship between 2 
leafhoppers and white leaf disease symptoms of sugarcane.  Insect pests of sugarcane were 
monitored and evaluated the epidemiological situation of 10 species, which included the 
sugarcane stem borer; Chilo infuscatellus Snellen, C. tumidicostalis (Hampson) , Scirpophaga 
excerptalis, S.  Inferens, C.  sacchariphagus stramineelus, sugarcane spider mite Oligonychus 
simus Baker and Pritchard, sugarcane whitefly Aleurolobus barodensis Muskell, sugarcane 
white grub Lepidiota stigma Fabricius, sugarcane longhorn stem borer Dorysthenes bugueti 
Guerin and termite. Moreover, the insect vectors of sugarcane Matsumuratettix hiroglyphicus 
(Matsumura) and Yamatotettix flavovittatus Matsumura also were monitored in 1st-year plant 
and 1st- year ratoon crop.  The results found that both plant crop and first- year ratoon crop 
was showed infestation of all 5 insect pests of sugarcane; sugarcane stem borer C. 
Poluscatellus, C.  Tumidicostalis, S.  Inferens, sugarcane spider mite O.  simus and sugarcane 
white grub L.  Stigma.  The C.  umidicostalis was damaged to the economic threshold level 
during August -  October 2019.  In addition, the results found the population of 2 insect pests 
of sugarcane that were not in the surveyed list, namely mealybug S.  sacchari and sugarcane 
aphid, M. Sacchari. In the 1st-year ratoon crop found S. sacchari and M. Sacchari population 
more than the plant crop.  For the infestation of C.  infuscatellus and S.  wormens was found 
the most destructive during the start to germinate and grow in the tillering stage.  While C. 
tumidicostalis found during the sugarcane was stem elongation until yield formation.  The 
population dynamics of two leafhopper vectors species M.  hiroglyphicus and Y.  flavovitatus 
in 1st- year ratoon crop was more than plant crop.  Two species of leafhoppers were not 
correlated with the showing of white leaf disease symptoms. The percentage of the white leaf 
disease symptom in the sugarcane 1st- year ratoon was higher than the plant crop.  For this 
result, the plant crop was showed white leaf symptoms, this can conclusion that 1st- year 
sugarcane planted was contaminated with phytoplasma but was not showed white leaf 
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symptoms. While the 1st-year ratoon sugarcane showed severe symptoms these maybe they 
were contaminated with phytoplasma from the first crop and also were transmitted of 
phytoplasma by an insect vector. 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหา  

อ้อยเป็นพืชอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในปีการผลิต 
2560/2561 ประเทศไทยส่งออกน้ าตาลทรายเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากประเทศบราซิล 
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายมีผู้เกี่ยวข้องมากมายในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับไร่นาถึงโรงงาน
น้ าตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอ่ืน ๆ เช่น การผลิตไฟฟ้า ไม้อัด กระดาษ เอทานอล ผลิตภัณฑ์
อาหาร และอาหารสัตว์ เป็นต้น ในปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกอ้อยมากกว่า 11 ล้านไร่ ในปีการ
ผลิต 2560/61 ผลิตอ้อยได้ประมาณ 135.89 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าจากการจ าหน่ายน้ าตาลทรายไม่
น้อยกว่า 200,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามปัญหาอย่างหนึ่ งที่มีความส าคัญมากและท าให้
ความสามารถในการผลิตอ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อยลดลง ส่งผลต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล
ทรายของไทยนั่นคือ ปัญหาการระบาดของโรคและแมลงศัตรูอ้อย โรคที่ส าคัญของอ้อยคือโรคใบขาว
อ้อยที่แพร่ระบาดโดยท่อนพันธุ์อ้อยที่ติดเชื้อไฟโตพลาสมาและมีแมลงพาหะน าโรค ได้แก่ เพลี้ยจักจั่น 
Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsumura)  เ พลี้ ย จั ก จั่ น  Yamatotettix flavovittatus 
Matsumura แมลงศัตรู อ้อยที่ส าคัญได้แก่  กลุ่มแมลงปากกัด หนอนกอลายจุดเล็ก Chilo 
infuscatellus Snellen หนอนกอลายจุดใหญ่ Chilo tumidicostalis (Hampson) หนอนกอสีขาว 
Scirpophaga excerptalis ห น อ น ก อ สี ช ม พู  S.  inferens ห น อ น ก อ ล า ย แ ถ บ แ ด ง  C. 
sacchariphagus stramineelus (Caradja) ด้วงหนวดยาวอ้อย Dorysthenes bugueti Guerin 
แมลงนูนหลวง Lepidiota stigma Fabricius กลุ่ มแมลงปากดูด  ได้ แก่  ไรแมลงมุ ม อ้อย 
Oligonychus simus Baker and Pritchard แมลงหวี่ขาวอ้อย Aleurolobus barodensis Muskell 
เพลี้ยอ่อนอ้อย Melanaphis sacchari (zehntner) และ เพลี้ยแป้งสีชมพู Saccharicoccus 
sacchari Cockerell ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบเป็น
มูลค่าไม่น้อยกว่า 255 ล้านบาท โดยโรคใบขาวอ้อยและแมลงศัตรูอ้อยสามารถพบได้ทุกระยะการ
เจริญเติบโตของอ้อย หากเกิดการระบาดแมลงอย่างรุนแรง จะสร้างความเสียหายอย่างมาก ท าให้ผล
ผลิตและคุณภาพอ้อยลดลง ไม่สามารถไว้ตอได้ ปัจจุบันปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยและ
แมลงศัตรูอ้อยมีการกระจายอยู่ในทุกพ้ืนที่ปลูกอ้อย ส่วนหนึ่งของปัญหาจากสภาพการผลิตอ้อยของ
เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้การระบาดของโรคใบขาวอ้อยขยายเป็นวงกว้างออกไป
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังไม่มีพบพันธุ์อ้อยที่ต้านทานต่อโรคใบขาวและแมลงศัตรูอ้อยได้ ดังนั้นการเฝ้า
ระวังและติดตามสถานการณ์การระบาดของแมลงศัตรูและแมลงพาหะน าโรคใบขาวอ้อยจึงเป็นสิ่งที่
ส าคัญในการป้องกันก าจัดและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์การระบาดวิทยาของแมลงศัตรูอ้อยและแมลงพาหะ
น าโรคใบขาวอ้อย   
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์แมลงพาหะน าโรคและการเกิดโรคใบขาวอ้อย 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 ติดตามและประเมินสถานการณ์การระบาดวิทยาของแมลงศัตรูอ้อย จ านวน 10 ได้แก่ 
หนอนกอลายจุดเล็ก C. infuscatellus หนอนกอลายจุดใหญ่ C. tumidicostalis (Hampson) 
หนอนกอสี ข า ว  S.  Inferens หนอนกอสี ช ม พู  S.  inferens หนอนกอล ายแถบแด ง  C. 
sacchariphagus stramineelus ไรแมงมุมอ้อย O. simus แมลงหวี่ขาวอ้อย A. barodensis ด้วง
หนวดยาวอ้อย D. bugueti Guerin แมลงนูนหลวง L. stigma ปลวก และแมลงพาหะน าโรคใบขาว
อ้อย เพลี้ยจักจั่น M. hiroglyphicus และเพลี้ยจักจั่น Y. flavovittatus รวมทั้งความสัมพันธ์ของ
ความรุนแรงของโรคใบขาวและจ านวนความหนาแน่นแมลงพาหะ 
 
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 คัดเลือกแปลงอ้อยปลูก 2 พ้ืนที่ ใน อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

ติดตามและประเมินสถานการณ์การระบาดวิทยาของแมลงศัตรูอ้อย
และแมลงพาหะน าโรคใบขาวอ้อย   
- จ านวนแมลงแมลงศัตรูอ้อยและการเข้าท าลายต้นอ้อยจ านวน 10 
ชนิด ตลอดฤดูปลูก 
- จ านวนแมลงพาหะน าโรคใบขาวอ้อยทั้งสองชนิดตลอดฤดูปลูก  
- การติดตามการเกิดโรคใบขาวในต้นอ้อยแต่ละพ้ืนที่ ตลอดฤดูปลูก 

การเก็บข้อมูล 

ได้ข้อมูลของการระบาดของแมลงศัตรูอ้อยและแมลงพาหะน าโรคใบขาวอ้อย 
และความสัมพันธ์ของารเกิดโรคใบขาวอ้อยกับจ านวนประชากรแมลงพาหะ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ทราบถึงข้อมูลการระบาดวิทยาของแมลงศัตรูอ้อย ซึ่งสามารถน าไปคาดการณ์การระบาด 

เพ่ือท าการป้องกันก าจัดก่อนเกิดความรุนแรงของแมลงศัตรูอ้อย ข้อมูลเหล่านี้สามารถน าไปเผยแพร่  
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โรงงานน้ าตาลและ
เกษตรกรชาวไร่อ้อย เพ่ือน าไปใช้จัดการด้านการระบาดของแมลงศัตรูอ้อย  

2. ทราบถึงข้อมูลการระบาดวิทยาของแมลงพาหะน าโรคใบขาวอ้อยและความสัมพันธ์ของ
การเกิดโรคใบขาวอ้อย ซึ่งสามารถน าไปคาดการณ์การระบาดและความรุนแรงของโรคใบขาวอ้อยได้ 
เพ่ือวางแผนการปลูกอ้อย ข้อมูลเหล่านี้สามารถน าไปเผยแพร่ผลงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โรงงานน้ าตาลและเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพ่ือน าไปใช้
จัดการด้านการระบาดของแมลงพาหะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ความส าคัญของอ้อย 

อ้อย Sugarcane ชื่อวิทยาศาสตร์: Saccharum officinarum วงศ์: POACEAE เป็นพืช
พวกหญ้าชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากเมื่อพิจารณาในแง่ของผลผลิต เนื่องจากอ้อยสามารถ
ใช้ปัจจัยส าหรับการเจริญเติบโต เช่น แสงแดด น้ า อากาศ และธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้อ้อยยังเป็นพืชที่ปลูกง่าย และเมื่อปลูกครั้งหนึ่งแล้ว สามารถเก็บเกี่ ยวได้หลายครั้ง อ้อย
ชอบอากาศร้อนและชุ่มชื้น ดังนั้นประเทศที่ปลูกอ้อย ซึ่งมีประมาณ 70 ประเทศจึงอยู่ในแถบร้อน
และชุ่มชื้นในระหว่างเส้นรุ้งที่ 35 องศาเหนือ และ 35 องศาใต้ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ประเทศไทย
มีการผลิตและส่งออกผลผลิตอ้อย เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศบราซิล ในประการผลิต 
2560/2561 โดยประเทศไทยมีพ้ืนที่ในการปลูกอ้อย 11 ล้านไร่ มีผลผลิตอ้อยเข้าหีบประมาณ 1.34 
ล้านตัน โดยพื้นที่ปลูกอ้อยของประเทศไทยมี 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 2.7 ล้านไร่ ภาคกลาง 3.1 ล้าน
ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5.0 ล้านไร่ และภาคตะวันออก 0.6 ล้านไร่ (ส านักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ าตาลทราย, 2561)   

จากสถิติการผลิตอ้อยย้อนหลัง 10 ปี ตั้งแต่ปีการผลิต 2551/52 - 2560/61 ส านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย, (2561) พบว่าพ้ืนที่ปลูกอ้อยของประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นรายปีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 6.09 แต่อัตราการเพ่ิมขึ้นรายปีมีแนวโน้ม
ลดลงในอนาคต ทั้งนี้เป็นเพราะผลผลิตอ้อยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 10.82 ตัน/ไร่ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า
เนื่องจากประสบปัญหาทั้งโรคพืชและแมลงศัตรูพืชอ้อยที่เข้าท าลายในช่วงที่อ้อยมีการเจริญเติบโต 
แมลงศัตรูอ้อยที่ส าคัญในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ แมลงปากกัด และแมลงปากดูด แมลง
ปากกัด ได้แก่ หนอนกอลายจุดเล็ก Chilo infuscatellus Snellen หนอนกอลายจุดใหญ่ Chilo 
tumidicostalis (Hampson)  หนอนกอสีขาว Scirpophaga excerptalis หนอนกอสีชมพู S. 
inferens หนอนกอลายแถบแดง C. sacchariphagus stramineelus (Caradja) ด้วงหนวดยาวอ้อย 
Dorysthenes bugueti Guerin แมลงนูนหลวง Lepidiota stigma Fabricius ส่วนแมลงปากดูด 
ได้แก่ ไรแมลงมุมอ้อย Oligonychus simus Baker and Pritchard แมลงหวี่ขาวอ้อย Aleurolobus 
barodensis Muskell เพลี้ยจักจั่น Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsumura) เพลี้ยจักจั่น 
Yamatotettix flavovittatus Matsumura เพลี้ยอ่อนอ้อย Melanaphis sacchari (zehntner) 
เพลี้ยแป้งสีชมพู Saccharicoccus sacchari Cockerell (กรมวิชาการเกษตร, 2547; 2552) โดย 
เพลี้ยจักจั่น M. hiroglyphicus และเพลี้ยจักจั่น Y. flavovittatus เป็นแมลงพาหะที่ส าคัญในการ
ถ่ายทอดเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อย
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2.2 ศัตรูอ้อย  
โรคและแมลงศัตรูอ้อยเป็นสาเหตุหลักให้ผลผลิตอ้อยลดลง มีผลให้เกิดความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจทั้งต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยโดยตรง ยังมีผลต่อเศรษฐกิจต่อภาพรวมของประเทศด้วย  แมลง
ศัตรูที่ส าคัญของอ้อยได้แก่ หนอนกออ้อย เพลี้ยอ่อนอ้อย เพลี้ยแป้งสีชมพู ไรแมงมุมอ้อย แมลงหวี่
ขาวอ้อย ด้วงหนวดยาวอ้อย แมลงนูนหลวง และปลวก   

2.2.1 หนอนกออ้อย เป็นแมลงศัตรูอ้อยที่ส าคัญที่สุดของประเทศไทย เนื่องจากเข้าท าลาย
อ้อยได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของอ้อย โดยในประเทศไทยพบมีหนอนกออ้อย  5 ชนิด (ภาพที่ 
2.1) ได้แก่ 1) หนอนกอลายจุดเล็ก (C. infuscatellus) 2) หนอนกอสีชมพู (S. inferens) 3) หนอน
กอสีขาว (S. excerptalis) 4) หนอนกอลายใหญ่หรือหนอนกอแถบลาย (C. sacchariphagus) 5) 
หนอนกอลายจุดใหญ่ (C. tumidicostalis) มี 3 ชนิดที่พบเข้าท าลายและสร้างปัญหาให้แก่อ้อยใน
ระยะแตกกอคือหนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีชมพู และหนอนกอสีขาว หนอนกอ 2 ชนิดที่เข้า
ท าลายและสร้างปัญหาให้แก่อ้อยในระยะเป็นล าคือหนอนกอลายใหญ่ และหนอนกอลายจุดใหญ่ 
(Ruinard, 1971)  

   
หนอนกอลายจุดเล็ก 
 (C. infuscatellus) 

หนอนกอสีชมพู (S. inferens) หนอนกอลายจุดใหญ่  
(C. tumidicostalis) 

  

 

หนอนกอสีขาว  
(S. excerptalis) 

หนอนกอลายใหญ่หรือแถบ
ลาย (C. sacchariphagus) 

 

ภาพที่ 2.1 ลักษณะตัวเต็มวัยของหนอนกออ้อย 5 ชนิด ที่มา: https://alchetron.com/ 
cdn/chilo-sacchariphagus-f9c2f9f0-711e- 4ccf-b768-2004109f171-resize-750.jpeg 

 
อ้อยจะมีการสูญเสียน้ าหนัก 1 เปอร์เซ็นต์ จากการที่หนอนกอเข้าท าลายอ้อยจ านวน 1 

ปล้อง และการที่อ้อยถูกหนอนกอเข้าท าลายในระยะที่เป็นล าท าให้ค่าความหวานลดลง 7 เปอร์เซ็นต์ 
และผลผลิตลดลง 30 – 50 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ความเสียหายมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับระดับการเข้า
ท าลายของหนอนกออ้อย (โอชา, 2535) ณัฐกฤต (2544) รายงานว่าในปี 2542 สภาพแวดล้อมมี



6 
 

 

ความเหมาะสมกับการแพร่ระบาดของหนอนกอลายจุดใหญ่คือ มีความชื้นสูง ท าให้หนอนกอลายจุด
ใหญ่ระบาดในหลายท้องที่ และการระบาดได้ต่อเนื่องไปถึงปี 2544 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2543 ท า
ความเสียหายให้กับอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างรุ นแรง ท าให้ผลผลิตลดลงถึง 20 
เปอร์เซ็นต์ นุชรีย์ และคณะ (2543) ได้ท าการสุ่มตรวจการระบาดของหนอนกออ้อยพบว่าในพ้ืนที่
ส่งเสริมของโรงงานน้ าตาลรวมเกษตรอุตสาหกรรมพบล าอ้อยที่ถูกหนอนเข้าท าลายอยู่ระหว่าง 1.11 - 
42.5 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ผลผลิตน้ าหนักสดที่สูญเสียในพ้ืนที่ปลูกอ้อยในเขตนี้ 7.5 - 1,146.5 กิโลกรัม
ต่อไร่ พ้ืนที่ส่งเสริมของโรงงานน้ าตาลมิตรภูเวียงพบล าอ้อยที่ถูกหนอนเข้าท าลายอยู่ระหว่าง  1.12 - 
45.26 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ผลผลิตน้ าหนักสดที่สูญเสียในพ้ืนที่ปลูกอ้อยในเขตนี้  0.18 - 2,132.4 
กิโลกรัมต่อไร ่พ้ืนที่ส่งเสริมของโรงงานน้ าตาลมิตรภูเขียวพบล าอ้อยที่ถูกหนอนเข้าท าลายอยู่ระหว่าง 
1.44 - 38.46 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ผลผลิตน้ าหนักสดที่สูญเสียในพ้ืนที่ปลูกอ้อยในเขตนี้ 5.6 - 553.8 
กิโลกรัมต่อไร่  

1) หนอนกอลายจุดเล็ก ชื่อวิทยาศาสตร์ C. Infuscatellus วงศ์ Crambidae วงจรชีวิต
ประกอบด้วยระยะไข่ ตัวอ่อน ดักแด้และตัวเต็มวัย ระยะไข่ เป็นกลุ่มสีขาวครีมเรียงซ้อนกันคล้าย
เกล็ดปลา อยู่ใต้ใบและบนใบอ้อย ระยะไข่อายุ 3-6 วัน ระยะหนอนล าตัวมีจุดเล็กๆ สีน้ าตาล 2 คู่ 
ลอกคราบ 5 ครั้งจึงเข้าดักแด้ ระยะหนอนอายุ 30 - 35 วันระยะดักแด้อายุ 5 - 8 วัน ระยะตัวเต็มวัย
เป็นผีเสื้อกลางคืน ตัวสีน้ าตาลฟางข้าว อายุ 7 - 12 วัน ลักษณะการท าลายอ้อยหนอนจอลายจุดเล็ก
เข้าท าลายอ้อยในระยะแตกกอ โดยเฉพาะระยะอ้อยอายุ 1/2 - 4 เดือน หรือเมื่ออากาศร้อนและแห้ง
แล้ง ตัวหนอนจะท าลายที่โคนหน่ออ้อย ลักษณะของรอยท าลายที่เห็นชัดเจนคือ พบรูท าลายขนาด
เล็กหลายรูบนหน่ออ้อย ตัวหนอนจะกัดเข้าท าลายโคนอ้อยระดับผิวดินแล้วเจาะเข้าภายในหน่ออ้อย
ตัวหนอนจะกัดกินเฉพาะส่วนอ่อนที่บริเวณจุดเจริญส่วนโคนฐานของใบที่ยังไม่คลี่ออกมาเท่านั้นส่งผล
ให้ส่วนยอดอ่อนแสดงอาการยอดแห้งตายส่วนรูรอยท าลายมีจ านวนรูเฉลี่ย 2.82 ± 1.08 รู แต่ละรูมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 0.23 ± 0.11 เซนติเมตร หน่ออ้อยที่ถูกท าลายจะแสดงอาการแคระ
แกร็นหน่อมีขนาดเล็กไม่เจริญเติบโต 

2) หนอนกอลายจุดใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ C. tumidicostalis วงศ์ Pyralidae ระยะไข่มีสี
ขาวครีมเรียงซ้อนกันคล้ายเกร็ดปลาวางใต้และบนใบอ้อย ระยะไข่อายุ 3 - 6 วัน ระยะหนอนมีจุด
ขนาดใหญ่สีน้ าตาล (ใหญ่กว่าหนอนกอลายจุดเล็ก) ด้านบนล าตัวปล้องละ 2 คู่ ระยะหนอนอายุ 30 - 
35 วัน ระยะดักแด้อายุ 7 - 12 วัน ระยะตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน มีสีน้ าตาลเข้มที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับหนอนชนิดอ่ืน กลางปีกคู่หน้ามีแถบสีน้ าตาล 1 เส้น ปลายปีกมีจุดสีน้ าตาลด าเรียง
เป็นแถวที่ขอบปีก อายุตัวเต็มวัย 5 - 10 วัน ลักษณะการท าลายอ้อยหนอนกอลายจุดใหญ่เข้าท าลาย
ในระยะอ้อยเริ่มย่างปล้องและระยะอ้อยเป็นล า ตัวหนอนที่ฟักแล้วจะเจาะรูเข้าในล าอ้อยเป็นจ านวน
มาก แล้วจะกัดกินเนื้ออ้อยภายในท าให้อ้อยได้รับความเสียหายอย่างมาก เพราะตัวหนอนสามารถกิน
อ้อยจนหมดทั้งล า ถ้าฝนตกมาก ความชื้นสูง จะท าให้ระบาดได้ดี โดยตัวหนอนจะเจาะเข้าไปกัดกิน
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เนื้ออ้อยภายในล า ตัวหนอนชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มภายในล าเฉลี่ยประมาณ 62.2 ± 26.51 ตัวต่อล า 
ลักษณะภายนอกที่มองเห็นจะเป็นรูพรุนทั้งล ามีจ านวนเฉลี่ย 37.4 ± 19.49 รูแต่ละรูมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.26 ± 0.09 เซนติเมตร 

3) หนอนกอลายใหญ่หรือแถบลาย ชื่อวิทยาศาสตร์ C. sacchariphagus stramineelus 
(Caradja) ระยะไข่เป็นกลุ่ม สีขาวครีมเรียงซ้อนกันคล้ายเกร็ดปลาระยะไข่อายุ 3 - 6 วัน ระยะหนอน 
มีแถบสีน้ าตาลพาดตามความยาวของล าตัว ระยะหนอนอายุ 30 - 40 วัน ระยะดักแด้อายุ 9 -15 วัน 
ระยะตัวเต็มวัย เป็นผีเสื้อกลางคืน ปีกสีน้ าตาล มีขีดสีน้ าตาลด าในแนวนอนบริเวณปลายปีก อายุ 9 -
15 วัน ลักษณะการท าลายอ้อยของหนอนกอลายแถบเข้าท าลายในระยะอ้อยแตกกอ อ้อยเริ่มย่าง
ปล้อง และอ้อยเป็นล า ระยะอ้อยแตกกอ: ตัวหนอนจะเข้าท าลายที่โคนหน่ออ้อย ระยะอ้อยย่างปล้อง
และอ้อยเป็นล า: ตัวหนอนจะเจาะเข้าท าลายในล าอ้อย 

4) หนอนกอสีขาว White top borer ชื่อวิทยาศาสตร์ S. excerptalis Walker ระยะไข่ 
เป็นกลุ่ม มีขนสีน้ าตาลปกคลุม ระยะไข่อายุ 4 - 6 วัน ระยะหนอน ล าตัวหนอนสีขาวซีด ระยะหนอน
อายุ 35 - 40 วัน ดักแด้สีขาวปนน้ าตาล ระยะดักแด้ 8 - 10 วัน ระยะตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน 
ปีกสีขาว อายุ 5 - 10 วัน ลักษณะการท าลายอ้อยหนอนกอสีขาวเข้าท าลายในระยะอ้อยแตกกอและ
อ้อยเริ่มย่างปล้อง ตัวหนอนจะเจาะเข้าเส้นกลางใบอ้อยที่เพ่ิงคลี่ใบ ท าลายใบยอดท่ีก าลังเจริญเติบโต 
แล้วจะเจาะเข้าในล าอ้อย พบรอยท าลายใบยอดมีรูพรุน ตัวหนอนที่ฟักออกมาจากไข่ใหม่ๆจะกัดกิน
อยู่บริเวณเนื้อเยื่อผิวใบอ้อยเมื่อน าใบอ้อยที่ถูกท าลายมากางใบออกจะมองเห็นบริเวณผิวใบเป็นจุด
ด่างๆสีขาวแต่ละจุดมีสีซีดและมีขุยต่อมาบริเวณดังกล่าวจะมีสีซีดเป็นรอยจุดด่างๆสีขาวกระจายทั่วไป 
ตัวหนอนจะกัดกินอยู่บริเวณเนื้อเยื่อใบเพียงระยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นตัวหนอนจะทิ้งตัวลงด้านล่าง  
หากตัวหนอนท าลายในระยะอ้อยเริ่มย่างปล้องตัวหนอนจะทิ้งตัวลงมาที่บริเวณปล้องส่วนที่อ่อนและ
เจาะเข้าท าลายอ้อยหากตัวหนอนเข้าท าลายในระยะแตกกอตัวหนอนจะเจาะเข้าท าลายบริเวณโคน
อ้อยระดับผิวดินพบจ านวนรูรอยท าลายที่หน่ออ้อยเฉลี่ย 1.18 ± 1.08 รู แต่ละรูมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
เฉลี่ย 0.12 ± 0.04 ตัวหนอนต่อล าอ้อยเฉลี่ย 1.55 ± 0.93 ตัวหนอนจะเจาะเข้าใบอ่อนอ้อยลงไป
จนถึงจุดเจริญบริเวณโคนฐานของใบอ่อนอ้อย ซึ่งช่วงก่อนที่ตัวหนอนจะเจาะลงไปถึงบริเวณโคนของ
ใบอ่อนอ้อย ใบอ่อนตอนปลายของอ้อยเริ่มคลี่ใบออกมามองเห็นเป็นรูพรุนหลายรูเรียงกันในแนวตาม
ขวางกับใบอ้อยเฉลี่ย 12.64 ± 9.43 รู แต่ละรูมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 0.33 ± 0.35 
เซนติเมตร อ้อยที่ถูกท าลายแสดงอาการที่ใบจะหงิกแห้งบิดเบี้ยวมีสีเหลืองถึงสีน้าตาลด าและไม่เจริญ
หากปล่อยทิ้งไว้ใบจะแห้งเป็นสีด าและใบกุดหายไป 

5) หนอนกอสีชมพู Pink borer, Purple stem borer ชื่อวิทยาศาสตร์ S. inferens 
Walker วงศ์ Noctuidae ระยะไข่เป็นเม็ดกลมสีชมพูวางเป็นกลุ่มในซอกกาบใบที่แนบกับยอดหรือ
ใกล้ยอด ระยะไข่อายุ 6 - 7 วัน ระยะหนอนมีล าตัวสีชมพู ลอกคราบ 9 ครั้ง ระยะหนอน 30 - 50 วนั 
ระยะดักแด้ 10 - 12 วัน ระยะตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน ล าตัวอ้วนสั้น ปีกคู่หน้าสีน้ าตาลอ่อน มี
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อายุประมาณ 10 วัน ตัวเมียวางไข่ได้ 200 - 300 ฟอง/ตัว เข้าท าลายอ้อยในระยะอ้อยแตกกอและ
ระยะย่างปล้อง หนอนเข้าท าลายในบริเวณโคนยอดอ้อยที่ก าลังเจริญเติบโต ท าให้ยอดแห้งตาย 
ลักษณะของรอยท าลายที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนคือ มีรูท าลาย 1 - 2 รู ตัวหนอนจะเจาะเข้าท าลายหน่อ
อ้อยที่จุดเจริญและบริเวณโคนฐานของใบอ้อยที่ยังไม่คลี่ออกมาและจะกัดกินเป็นทางยาวจนถึง
บริเวณกึ่งกลางของใบอ่อนอ้อยที่ยังไม่คลี่ออกมาเท่านั้นมีจ านวนรูรอยท าลายเฉลี่ย 1.73 ± 0.79 รู 
โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 0.38 ± 0.07 เซนติเมตรอ้อยแสดงอาการยอดแห้งตาย (วิยวรรณ และ
คณะ มปป.) 

6) เพลี้ยอ่อนอ้อย Sugarcane aphid ชื่อวิทยาศาสตร์ M. sacchari (zehntner) วงศ์ 
Aphididae เพลี้ยอ่อนอ้อย เป็นแมลงขนาดเล็ก ตัวยาวราว 2 - 2.3 มิลลิเมตร มีสีเหลืองอ่อน หรือสี
ครีม เกาะอยู่เป็นกลุ่มอาจมีจ านวนมากจนนับไม่ถ้วน มีรูปร่างตัวกลมเป็นถุงโป่งทางตอนท้อง เรียวลง
เล็กน้อยทางด้านหัว มีทั้งพวกมีปีก และไม่มีปีก ไม่มีตัวผู้ สามารถออกลูกเป็นตัวๆ ได้โดยไม่ต้องมีการ
ผสมพันธุ์ (parthenogenesis) และไม่มีการออกไข ่ขนาดล าตัวยาว 2 - 2.3 มิลลิเมตร มีสีเหลืองอ่อน
หรือสีครีม การแพร่กระจายไปได้หลายทาง ได้แก่ การขนส่งอ้อยที่ถูกแมลงชนิดนี้เข้าท าลายไปสู่
แหล่งอื่นๆ การน าท่อพันธุ์ที่ถูกท าลายไปปลูก  

7) เพลี้ยแป้งสีชมพู Pink sugarcane mealybug, Sugarcane mealybug ชื่อวิทยาศาสตร์ 
S. sacchari Cockerell วงศ์ Pseudococcidae เพลี้ยแป้งสีชมพูเป็นแมลงที่มีล าตัวอ่อนนุ่มสีชมพู
ปนแดงมีวัตถุคล้ายแป้งปกคลุมอยู่ตามล าตัวบางๆ เมื่อเพศเมียมีอายุประมาณ 30 วัน จะกลายเป็นตัว
เต็มวัยพร้อมที่จะวางไข่ ไข่จะยังคงฟักอยู่ในตัวแม่จนกระทั่งใกล้ฟักเป็นตัวอ่อนจึงจะวางไข่ออกมาอยู่
ตามล าต้นอ้อย ไข่ที่ออกมาจะฟักเป็นตัวอ่อนภายใน 10 ชั่วโมง ตัวอ่อนลอกคราบทั้งหมด 4 ครั้ง จึง
กลายเป็นตัวเต็มวัย วงจรชีวิตของแมลงชนิดนี้ประมาณ 40 - 50 วัน ไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนอยู่ภายใน
ท้องของตัวแม่และสามารถออกไข่โดยไม่ต้องผสมพันธุ์ เพศเมียตัวหนึ่งสามารถออกไข่ได้สูงถึง 1,000 
ฟอง ตัวอ่อนวัยแรกสามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้ตามล าต้นอ้อยหรือเคลื่อนย้ายไปตามล าต้นที่อยู่ใกล้ๆ 
เมื่อตัวอ่อนโตขึ้นความว่องไวจะลดลงจะเคลื่อนย้ายเมื่อถูกรบกวนหรือเกิดสภาวะไม่เหมาะสม เมื่อ
อ้อยย่างปล้องสูงขึ้นจะพบอยู่ตามล าต้นอ้อยที่สูงขึ้นไป เพราะสภาพที่เหมาะสมที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยคือ 
ให้กาบใบอ้อย ซึ่งไม่เคลื่อนย้ายอีกต่อไป ตัวเต็มวัย เมื่อโตเต็มที่ขนาดยาวประมาณ 4 - 5 มิลลิเมตร 
กว้าง 1.5 - 2.00 มิลลิเมตร เพศเมียไม่มีปีก เพศผู้มีปีกเล็กสั้น 1 คู่ บางครั้งตัวผู้ก็ไม่มีปีกแต่เป็นเพียง
ส่วนน้อย ปกติเพลี้ยแป้งสีชมพูจะสืบพันธุ์แบบไม่ต้องมีการผสมพันธุ์  เพราะเพศผู้มีจ านวนน้อยกว่า
เพศเมียมาก จึงจัดได้ว่าแมลงชนิดนี้มีการสืบพันธุ์อยู่ระหว่าง viviparous คือ ไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนอยู่
ภายในท้องของตัวแม่และสามารถออกไข่โดยไม่ต้องผสมพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีมดเป็นตัวการส าคัญที่
ช่วยแพร่กระจาย เพราะมดและเพลี้ยแป้งสีชมพูอาศัยอยู่ด้วยกันแบบได้ประโยชน์ร่วมกันคือ มดอาศัย
กินน้ าหวาน (honey dew) ที่เพลี้ยแป้งสีชมพูนี้ผลิตออกมาเป็นอาหารมดพาตัวอ่อนของเพลี้ยแป้งสี
ชมพูไปหาแหล่งอาหารที่เหมาะสมและคอยต่อสู้ป้องกันศัตรู ดังนั้นมดจึงท าให้ประสิทธิภาพการเข้า
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ช่วยท าลายแมลงศัตรูธรรมชาติลดลง มดทีพบว่าอาศัยอยู่ร่วมกับแมลงชนิดนี้ที่มี 2 ชนิดคือมดด า (ยัง
ไม่ได้จ าแนกชื่อ) ขนาดค่อนข้างใหญ่คือยาวประมาณ 7 มิลลิเมตร และมดแดง (ยังไม่ได้จ าแนกชื่อ) มี
ขนาดยาว 3 มิลลิเมตร นอกจากนี้มีรายงานว่าลมก็เป็นตัวการท าให้แมลงชนิดนี้แพร่กระจายไปได้ลม
จะพัดพาตัวอ่อนให้แพร่กระจายไป 

8) ไรแมงมุมอ้อย ชื่อวิทยาศาสตร์ Oligonychus simus Baker and Pritchard ตัวอ่อน
และตัวเต็มวัย ดูดกินน้ าเลี้ยงอยู่ที่บริเวณใต้ใบ สร้างเส้นใยเป็นเส้นบางๆ ขึ้นปกคลุมผิวใบ รอยแผลจะ
ขยายใหญ่ขึ้น ท าให้ใบอ้อยแห้งทั้งใบและชะงักการเจริญเติบโตได้ ใบอ้อยที่ถูกท าลายในระยะแรกจะ
มีลักษณะเป็นจุดประสีขาวเล็กๆ กระจายอยู่ตามแนวเส้นกลางใบ ต่อมาแผลบริเวณดังกล่าวนี้จะ
ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลแดง หากการท าลายยังคงด าเนินอยู่ต่อไปอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง รอย
แผลก็จะขยายขึ้นและใบอ้อยจะมีอาการแห้งตลอดทั่วทั้งใบ ซึ่งอาจมีผลท า ให้ต้นอ้อยชะงักการ
เจริญเติบโตได้พืชอาหารนอกจากอ้อยแล้วยังมีมะละกอ หม่อน และหญ้า 

9) แมลงหว่ีขาวอ้อย ชื่อวิทยาศาสตร์ A. barodensis Muskell แมลงหวี่ขาวที่พบใน
ประเทศไทย มี  3 ชนิด คือ A.  barodensis (Maskell)  Neomaskelliabergii (signoret)  A. 
Neomaskellia and ropognis Corbette แต่ชนิดแรกพบมากกว่า ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลง
หวี่ขาวอ้อยดูดกินน้ าเลี้ยงอยู่ใต้ใบอ้อย แต่ระยะตัวอ่อนท าความเสียหายแก่อ้อยมาก มีผลท าให้ใบ
อ้อยมีสีซีดลงและกลายเป็นสีเหลือง ระบาดเป็นหย่อมๆ ผลจากการเข้าท าลายนอกจากจะท า ให้
ปริมาณน้ าตาลในอ้อยลดลงแล้ว ยังท าให้อ้อยชะงักการเจริญเติบโต ซึ่งอาจจะท าให้ผลผลิตของอ้อย
ลดลงอีกด้วย 

10) ด้วงหนวดยาวอ้อย ชื่อวิทยาศาสตร์ Dorysthenes bugueti Guerin เป็นแมลงในดิน
ที่เข้าท าลายอ้อย โดยเจาะเข้าไปในส่วนของล าต้นอ้อยที่อยู่ใต้ดิน และท าให้อ้อยที่ถูกเจาะตาย มักพบ
ระบาดมากในสภาพดินร่วนปนทรายท าความเสียหายแพร่กระจายไปทั่วไร่อ้อยที่ถูกท าลายในบริเวณ
กว้าง ผลจากการเข้าท าลายของหนอนชนิดนี้ท าให้ผลผลิตอ้อยปลูกลดลง 13 - 43 เปอร์เซ็นต์ และ
น้ าตาลลดลง 11 - 46 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอ้อยตอ 1 จะสูญเสียผลผลิตประมาณ 54 เปอร์เซ็นต์ และ
น้ าตาลลดลง 57 เปอร์เซ็นต์ (ณัฐกฤตพิทักษ์, 2553) โดยที่หนอนจะเข้าท าลายตั้งแต่ระยะท่อนพันธุ์ 
เจาะไชเข้าไปกัดกินเนื้ออ้อยภายในท่อนพันธุ์ ท าให้ไม่งอก ส่วนหน่ออ้อยอายุ 1 - 3 เดือน จะถูกกัด
กินตรงส่วนโคนที่ติดกับเหง้าให้ขาดออก ท าให้หน่ออ้อยแห้งตาย เมื่ออ้อยโตมีล าแล้วอาการเริ่มแรก 
พบว่า กาบใบและใบอ้อยจะแห้งมากผิดปกติตั้งแต่ใบล่างขึ้นไปจนแห้งตายไปทั้งกอ ขณะที่หนอนยัง
เล็กจะกัดกินอยู่ตรงบริเวณเหง้าอ้อย เมื่อหนอนขนาดยาวประมาณ 40 มิลลิเมตร จะเริ่มเจาะไชจาก
ส่วนโคนล าต้นอ้อยขึ้นไปเพ่ือกินเนื้ออ้อย บางต้นเจาะขึ้นไปสูงท าให้อ้อยหักล้มและแห้งตาย การ
ระบาดพบมากในดินร่วนทราย เข้าท าลายอ้อยเกือบตลอดอายุการเจริญเติบโต 

11) แมลงนูนหลวง ชื่อวิทยาศาสตร์ Lepidiota stigma Fabricius เป็นแมลงที่มักพบการ
ระบาดในสภาพดินทรายการเข้าท าลายอ้อยมักปรากฏเป็นหย่อมไม่แพร่กระจายไปทั้งไร่ อ้อยกอที่ถูก
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หนอนเข้าท าลาย ท าให้อ้อยตายทั้งกอ หรือท าให้ผลผลิตลดลงมาก จนเก็บผลผลิตไม่ได้ หากปีใดแล้ง
ติดต่อกันนาน ท าให้การระบาดเข้าท าลายรุนแรงยิ่งขึ้น โดยหนอนจะเข้ากัดกินรากอ้อยเป็นอาหาร 
อาการเริ่มแรกของอ้อยที่ถูกท าลายดูคล้ายกับว่าอ้อยขาดน้ า คือใบอ้อยมีสีเหลืองต่อมาใบอ้อยจะแห้ง
ตายมากผิดปกติ จนในที่สุดกออ้อยจะแห้งตายไปทั้งกอ กออ้อยที่ถูกหนอนเข้าท าลายจะดึงออกมา
จากพ้ืนดินได้ง่าย เนื่องจากรากถูกท าลายหมด การระบาดพบเข้าท าลายอ้อยมากในเขตดินทราย 
จังหวัดชลบุรี ระยอง กาญจนบุรี ราชบุรี และก าแพงเพชร 

12) ปลวก Termite เป็นแมลงที่เข้าท าลายอ้อยได้ทุกระยะการเจริญเติบโต เริ่มเข้าท าลาย
ตั้งแต่ท่อนพันธุ์อ้อยตอนปลูก โดยเข้าไปกัดกินอยู่ภายในท่อนพันธุ์  ท าให้อ้อยไม่งอกและแห้งตายไป 
เมื่ออ้อยโตมีล าแล้วจะเข้าไปกัดตรงระดับต่ ากว่าผิวดินเล็กน้อยอยู่ภายในล า ต้นอ้อย ท าเป็นโพรง
สูงขึ้น เมื่อเข้าท าลายรุนแรงท าให้ล าต้นอ้อยหักล้มลงการเข้าท าลายของปลวกในแหล่งที่มีการระบาด
อยู่เสมอมักท าให้ผลผลิตของอ้อยลดลงถึงครึ่งหนึ่ง พบการระบาดมากในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
สุพรรณบุรี ก าแพงเพชร และอุดรธานี การระบาดเข้าท าลายอ้อยรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อเกิดภาวะแห้งแล้ง
ติดต่อกันนาน 

  
2.3 โรคใบขาวอ้อย 

นอกจากแมลงศัตรูที่เข้าท าลายและสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตอ้อยแล้วโรคพืชก็เป็น
ปัญหาที่ส าคัญของการปลูกอ้อยด้วย โดยเฉพาะโรคใบขาวอ้อย โรคใบขาวอ้อยเป็นปัญหาที่ส าคัญของ
การปลูกอ้อยในประเทศไทย พบครั้งแรกในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2497 โดยมีพ้ืนที่การ
ระบาดของโรคใบขาวอ้อยอยู่ในพ้ืนที่ อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง มีการระบาดรุนแรง ปี 2524 - 
2526 ความเสียหายคิดเป็นมูลค่า 100 ล้านบาท จังหวัดชลบุรี ต้องเผาอ้อยทิ้งหลายพันไร่ เพ่ือก าจัด
แหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค ปี 2532 พบว่ามีการระบาดรุนแรงเข้าไปในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี มีพ้ืนที่
เสียหายกว่า 50,000 ไร่ โรคใบขาวอ้อยมีสาเหตุมาจากเชื้อไฟโตพลาสมา (phytoplasma) เป็น
เชื้อจุลินทรีย์ที่มีลักษณะคล้ายเชื้อแบคทีเรีย แต่ไม่มีผนังเซลล์อาศัยอยู่ภายในท่ออาหารของอ้อยที่
เป็นโรค พบทั้งในอ้อยปลูกและอ้อยตอ ลักษณะอาการของอ้อยที่เป็นโรคใบขาว ใบอ้อยจะเปลี่ยนเป็น
สีขาว ขาวปนเหลือง หรือสีเหลืองอ่อน ใบจะเรียวเล็กและแคบลงโดยในอ้อยปลูกใหม่จะแสดงอาการ
ให้เห็นตั้งแต่อ้อยเริ่มงอกโผล่พ้นดิน ส าหรับอ้อยที่แก่แล้วส่วนยอดจะเปลี่ยนเป็นสีขาว ตาที่แตก
ออกมาจะเป็นสีขาว โดยเฉพาะเมื่ออ้อยอายุ 4 - 5 เดือน จะสังเกตจากการแตกหน่อที่มีสีขาว ส่วนใน
อ้อยตอจะเห็นอ้อยแตกหน่อมากผิดปกติ หน่อที่ออกมาใหม่มีสีขาวล าต้นเล็กแคระแกร็นโดยอ้อยจะ
ตายในที่สุด หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสีเขียวเหมือนปกติได้แต่ยังเป็นโรคอยู่ และสามารถ
แสดงอาการของโรคได้ตลอดเมื่ออ้อยมีความอ่อนแอลง  สามารถเกิดจากการถ่ายทอดติดไปกับท่อน
พันธุ์และมีเพลี้ยจักจั่นสองชนิดเป็นแมลงพาหะได้แก่เพลี้ยจักจั่ น M. hiroglyphicus และ Y. 
flavovittatus (Hanboonsong et al., 2002, 2006) โดยเฉพาะแมลงพาหะ M. hiroglyphicus 
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เป็นแมลงพาหะหลักที่ส าคัญของการแพร่กระจายเชื้อไฟโตพลาสมา โดยเชื้อไฟโตพลาสมาสามารถ
เพ่ิมขยายได้ภายในตัวแมลงเองและแมลงสามารถถ่ายทอดเชื้อผ่านไปทางไข่ได้ นอกจากแมลงเป็น
พาหะถ่ายทอดเชื้อได้แล้วยังเป็นแหล่งเพาะอาศัยของเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคด้วย เพราะถึงแม้ว่า
จะปลูกท่อนพันธุ์ที่สะอาดไม่มีโรคแต่อ้อยก็สามารถได้รับเชื้อสาเหตุโรคใบขาวจากแมลงพาหะได้
โดยตรงจากการดูดกินแมลงพาหะจึงถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมการระบาดของโรคที่ส าคัญอย่าง
หนึ่ง  

2.3.1 ชีววิทยาของแมลงพาหะน าโรคใบขาวอ้อย 
ชีววิทยาของเพลี้ยจักจั่น M. hiroglyphicus วงศ์ Cicadellidae ลักษณะล าตัวมีลายจุดสี

น้ าตาล เพศผู้ขนาดล าตัว 2.5 - 3 มิลลิเมตร เพศเมียขนาดล าตัว 3 – 3.5 มิลลิเมตร วงจรชีวิต
ประกอบด้วยระยะไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย ใช้เวลาประมาณ 50 – 70 วัน เพศเมียวางไข่ประมาณ 
40 ฟอง (Phisitkul et al., 1989; Promtasan, 2008) ระยะไข่อายุ 5 – 7 วัน ระยะตัวอ่อนอายุ 12 
– 17 วัน ระยะตัวเต็มวัย 31 – 44 วัน (ภาพท่ี 2.2) 

 
ภาพที่ 2.2 วงจรชีวิตของเพลี้ยจักจั่น Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsumura) ดัดแปลง

จาก: Hanboonsong, (2016) 
 

ชีววิทยาของเพลี้ยจักจั่น Y. flavovittatus วงศ์ Cicadellidae ลักษณะล าตัวมีสีขาวพาด
ผ่านด้านหลังกลางล าตัว วงจรชีวิตประกอบด้วยระยะไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย ขนาดล าตัวประมาณ 
3 - 4 มิลลิเมตร เพศเมียวางไข่ประมาณ 30 ฟองต่อตัว วางไข่บริเวณใบอ้อย ระยะไข่อายุ 7 – 9 วัน 
ระยะตัวอ่อนอายุ 15 – 17 วัน และระยะตัวเต็มวัย 35 – 45 วัน (Hanboonsong, 2008) (ภาพที่ 
2.3) 

Nymph 12 - 17 days Adult 31 - 44 days 

Egg 5 - 7 days 
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ภาพที่ 2.3 วงจรชีวิตของเพลี้ยจักจั่น Yamatotettix flavovittatus (Matsumura) ดัดแปลงจาก: 

Hanboonsong, 2016 
 

2.3.2 จ านวนประชากรของแมลงพาหะ 
ประชากรของเพลี้ยจักจั่น M. hiroglyphicus ที่มีรายงานกรส ารวจแปลงอ้อยในพ้ืนที่

จังหวัดอุดรธานี ปี 2553 – 2554 พบมากในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ในขณะที่ประชากร
ของเพลี้ยจักจั่น Y. flavovittatus พบมาก ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน (Thein, 2012) 
ประชากรของแมลงพาหะน าโรคมีผลต่อการถ่ายทอดเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อย ดังนั้น
การลดหรือก าจัดจ านวนประชากรของแมลงพาหะและแมลงศัตรูอ้อยจะส่งผลต่อการป้องกันหรือลด
การระบาดของโรคใบขาวโดยแมลงและการท าลายของแมลงศัตรูอ้อยได้ ซึ่งองค์ความรู้เกี่ยว
สถานการณ์การระบาดของแมลงพาหะและแมลงศัตรูอ้อยในบางพ้ืนที่นั้นยังขาดอยู่หลายด้าน 
จ าเป็นต้องศึกษาสถานการณ์การระบาดของแมลงพาหะและแมลงศัตรูอ้อย เพ่ือสามารถเฝ้าระวังและ
ติดตามการระบาดของแมลงพาหะและแมลงศัตรูอ้อย น าไปป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
และทันท่วงที ลดจ านวนของแมลงพาหะและแมลงศัตรูลงได้ 

Egg 7 - 9 days 

Nymph 15 - 17 days Adult 35 – 45 days 



 

 

บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
3.1 แหล่งท่ีมาของข้อมูล 

การคัดเลือกแปลงปลูกอ้อยที่ใช้ในการศึกษาในเขตจังหวัด นครราชสีมา โดยเลือก
พันธุ์ขอนแก่น 3 พ้ืนที่ปลูกอ้อยจ านวน 2 พ้ืนที่  แปลงที่  1 เป็นอ้อยปลูกปีที่  1 พิกัดแปลง: 
15.082314, 102.411848 และแปลงที่ 2 เป็นอ้อยตอปีที่ 1 พิกัดแปลง: 15.104681, 102.436435 
คัดเลือกจากข้อมูลจากสอบถามเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของโรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาล
อุตสาหกรรมโคราช (ภาพที่ 3.1 และ 3.2) เก็บข้อมูลการจัดการแปลงอ้อย ลักษณะดินในแปลงปลูก
อ้อยของแต่ละพ้ืนที่ สภาพอากาศ พืชปลูกบริเวณใกล้เคียงและอุณภูมิ 

 
ภาพที่ 3.1 ลักษณะแปลงอ้อยปลูกปีท่ี 1 และพืชปลูกบริเวณใกล้เคียง  

 
ภาพที่ 3.2 ลักษณะแปลงอ้อยตอปีท่ี 1 และพืชปลูกบริเวณใกล้เคียง 
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3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.2.1 ติดตามและประเมินสถานการณ์การระบาดวิทยาของแมลงศัตรูอ้อยและ

แมลงพาหะน าโรคใบขาวอ้อย 
ประเมินสถานการณ์การระบาดวิทยาของแมลงศัตรูอ้อย ท าการส ารวจปริมาณและ

การเข้าท าลายแมลงศัตรูอ้อยจ านวน 10 ชนิด ได้แก่ หนอนกอลายจุดเล็ก C. Infuscatellus หนอน
กอลายจุดใหญ่ C. Tumidicostalis หนอนกอสีขาว S. inferens  หนอนกอสีชมพู S. inferens 
หนอนกอลายแถบแดง C. sacchariphagus stramineelus ไรแมงมุมอ้อย O. Simus แมลงหวี่ขาว
อ้อย A. barodensis  ด้วงหนวดยาวอ้อย D. bugueti แมลงนูนหลวง L. Stigma และปลวก โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่าง ระยะอ้อย 1 เดือน ใช้จ านวนตัวอย่าง 50 กอ ต่อพ้ืนที่ 800 ตารางเมตร จ านวน 
10 แถว แถวละ 5 กอ (ภาพท่ี 3.3) ระยะอ้อยอายุ 2 ถึง 10 เดือน ใช้จ านวนตัวอย่าง 20 กอ ต่อพ้ืนที่ 
800 ตารางเมตร จ านวน 5 แถว แถวละ 4 กอ (ภาพที่ 3.4) ส ารวจปริมาณและการเข้าท าลายของ
แมลงศัตรูอ้อย โดยเก็บเดือนละครั้งตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเก่ียว  

 
ภาพที่ 3.3 แผนการส ารวจความเสียหายและประชากรของหนอนกออ้อย อายุอ้อย 1 เดือน  

= กออ้อยที่ท าการส ารวจแมลงศัตรู 
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ภาพที ่3.4 แผนการส ารวจความเสียหายและประชากรของหนอนกออ้อย อายุอ้อย 2 ถึง 10 เดือน 

= กออ้อยที่ท าการส ารวจแมลงศัตรู 
 

   
 

   
ภาพที่ 3.5 การส ารวจความเสียหายและประชากรของหนอนกออ้อยและอาการใบขาวอ้อย 
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การบันทึกผล 
การติดตามและประเมินการระบาดของแมลงในแปลงอ้อย  โดยประเมินเปอร์เซ็นต์การ

ระบาดจากสูตร  
 
 
 
3.2.2 ติดตามและประเมินสถานการณ์การระบาดวิทยาของแมลงพาหะน าโรคใบขาวอ้อย 

ประเมินสถานการณ์การระบาดวิทยาของแมลงพาหะน าโรคใบขาวอ้อย  
การส ารวจปริมาณและเก็บตัวอย่างแมลงพาหะเพ่ือศึกษารูปแบบการการระบาด

ของแมลงพาหะในช่วงหนึ่งฤดูกาลปลูกอ้อย โดยส ารวจประชากรและเก็บตัวอย่างเพลี้ยจักจั่น  M. 
hiroglyphicus และ Y. flavovittatus ด้วยกับดักแสงไฟ (ภาพที่ 3.6) เวลา 18:00 น. – 20:00 น. 
โดยท าการเก็บเดือนละหนึ่งครั้งตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว ตรวจนับจ านวนแมลงพาหะและ
ประเมินสถานการณ์การราดของแมลงพาหะ  

    
ภาพที่ 3.6 กับดักแสงไฟที่ใช้ในการส ารวจแมลงศัตรูอ้อย 

  
ศึกษาความสัมพันธ์แมลงพาหะน าโรคและการเกิดโรคใบขาวอ้อย 
ท าการส ารวจในแปลงอ้อยเพ่ือศึกษารูปแบบการระบาดของโรค ในพ้ืนที่ศึกษา

ขนาด 1 ไร่ต่อแปลง จ านวน 2 พ้ืนที่ที่มีการระบาด โดยเดินส ารวจโดยตรวจนับต้นอ้อยที่แสดงอาการ
ของโรคใบขาวเดือนละหนึ่งครั้งตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว แล้วเปรียบเทียบกับผลของรูปแบบการ
ระบาดของเชื้อไฟโตพลาสมาในแมลงพาหะ การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณแมลงพาหะกับความ
รุนแรงของโรคใบขาวอ้อยในสภาพแปลง ด าเนินการในแปลงเดียวกันเป็นเวลา 10 เดือน ตั้งแต่เริ่ม
ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 

การระบาด (%)   =   (จ านวนต้นที่พบร่องรอยการท าลาย x 100) 
                      (จ านวนต้นที่ส ารวจทั้งหมด) 
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3.3 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของแมลงศัตรูอ้อยในแปลงอ้อยปลูกปีที่ 1 และอ้อย

ตอปีที่ 1 โดยใช้ ANOVA เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของแมลงศัตรูอ้อย และจ านวน
ประชากรของแมลงพาหะน าโรคใบขาวอ้อยเฉลี่ยด้วยวิธี LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

บทที่ 4  
 ผลการวิจัย  

 
4.1. ประเมินสถานการณ์การระบาดวิทยาของแมลงพาหะน าโรคใบขาวอ้อย  

การติดตามและประเมินสถานการณ์การระบาดวิทยาของแมลงศัตรูอ้อยและแมลงพาหะน า
โรคใบขาวอ้อย แมลงศัตรูอ้อยจ านวน 10 ชนิด ได้แก่ หนอนกอลายจุดเล็ก C. infuscatellus หนอน
กอลายจุดใหญ่ C. tumidicostalis หนอนกอสีขาว S. inferens หนอนกอสีชมพู S. inferens หนอน
กอลายแถบแดง C. sacchariphagus stramineelus ไรแมลงมุมอ้อย O. simus แมลงหวี่ขาวอ้อย 
A. barodensis ด้วงหนวดยาวอ้อย D. bugueti Guerin แมลงนูนหลวง L. stigma และปลวก พ้ืนที่
ปลูกอ้อยจ านวน 2 พ้ืนที่ แปลงที่ 1 เป็นอ้อยปลูกปีที่ 1 และแปลงที่ 2 เป็นอ้อยตอปีที่ 1 พันธุ์
ขอนแก่น 3 ทั้งแปลงอ้อยปลูกและอ้อยตอมีพืชปลูกบริเวณใกล้เคียงเป็นอ้อย จากการส ารวจแปลง
อ้อยปลูกปีที่ 1 มีการปลูกมันส าปะหลังมาก่อน ลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนแปลงอ้อย
ตอปีที่ 1 เป็นแปลงปลูกอ้อยมาก่อน ลักษณะเนื้อดินเป็นดินทราย ผลการวิเคราะห์ดิน พบว่าดินแปลง
อ้อยปลูกปีที่ 1 มีธาตุอาหารมากกว่าแปลงอ้อยตอปีท่ี 1 (ตารางที่ 4.1) 

 
ตารางที่ 4.1 รายการผลการวิเคราะห์ดินแปลงอ้อยปลูกปีท่ี 1 และอ้อยตอปีท่ี 1 

วิธีการ/
เครื่องมือ 

Flame 
photometer 

Molydenum 
blue 

Walkey and 
Black 

pH meter Conductivity 
meter 

รายการทดลอบ Exchangeable 
Potassium (K 

ppm) 

Available 
Phosphorus 

(P ppm) 

Organic 
matter (% 

OM) 

pH (1:2.5) EC (1:2.5) 
(ds/m) 

แปลงอ้อยปลูก
ปีท่ี 1 

291.50 63.90 1.10 6.93 0.13 

แปลงอ้อยตอปี
ที่ 1 

51.50 17.65 0.19 6.70 0.02 

ที่มา: ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เทคโนโลยีการผลิตพืช  
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การส ารวจแมลงศัตรูอ้อยในแปลงอ้อยปลูกปีที่ 1 และอ้อยตอปีที่ 1 พบการเข้าท าลายของ
หนอนกออ้อยจ านวน 3 ชนิด ได้แก่ หนอนกอลายจุดเล็ก C. infuscatellus หนอนกอลายจุดใหญ่ C. 
tumidicostalis หนอนกอสีขาว S. inferens ซึ่งไม่พบการเข้าท าลายของหนอนกอสีชมพู S. 
inferens และหนอนกอลายแถบ C. sacchariphagus stramineelus  (ตารางท่ี 4.1 และ 4.2) โดย
พบร้อยละการเข้าท าลายของหนอนกอลายจุดเล็ก C. infuscatellus และหนอนกอสีขาว S. 
inferens ในช่วงที่อ้อยเริ่มการเจริญเติบโตหรือแตกกอ หรือในเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม ส่วน
หนอนกอลายจุดใหญ่ C. tumidicostalis พบการเข้าท าลายในช่วงอ้อยตั้งล าหรือในเดือนพฤษภาคม
เป็นต้นไปจนถึงช่วงการเก็บเกี่ยว การเข้าท าลายของหนอนกออ้อยพบการท าลายตลอดทั้งปีในแปลง
อ้อยตอปีที่ 1 ส่วนในแปลงอ้อยปลูกปีที่ 1 พบการท าลายทุกช่วงอายุของอ้อยแต่มีร้อยละการท าลาย
น้อยกว่าแปลงอ้อยตอปีท่ี 1 (ตารางท่ี 4.2 และ 4.3)  

การเข้าท าลายของหนอนกอลายจุดเล็ก C. infuscatellus ช่วงที่มีการเข้าท าลายมากที่สุด
เดือนเมษายน มอัีตราการเข้าท าลาย 12 เปอร์เซ็นต์ ในแปลงอ้อยตอปีที่ 1 (ภาพท่ี 4.1) แตกต่างจาก
แปลงอ้อยปลูกปีที่ 1 หนอนกอลายจุดเล็ก C. infuscatellus มีการเข้าท าลายมากที่สุด ในมีนาคม
และเดือนเมษายน มอัีตราการเข้าท าลาย 10.50 เปอร์เซ็นต์ (ภาพท่ี 4.2)  

การเข้าท าลายของหนอนกอลายจุดใหญ่ C. tumidicostalis มีอัตราของการเข้า ท าลาย
แปลงอ้อยตอปีที่ 1 มากที่สุดช่วงเดือนตุลาคมมากถึง 25 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างจากแปลงอ้อยปลูกปีที่ 
1 พบของการเข้า 7.50 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนสิงหาคม (ภาพท่ี 4.3)  

การเข้าท าลายของหนอนกอสีขาว S. inferens มีการเข้าท าลายแปลงอ้อยตอปีท่ี 1 มากที่สุด 
4 เปอร์เซ็นต์ในเดือนกุมภาพันธ์ แตกต่างจากแปลงอ้อยปลูกปีที่ 1 พบการเข้าท าลายเพียง 4 
เปอร์เซ็นต์ ในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนเมษายน (ภาพท่ี 4.4) 



 
 

 

ตารางท่ี 4.2 ร้อยละการเข้าท าลายของหนอนกออ้อย ในแปลงอ้อยตอปีท่ี 1 เดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนตุลาคม 2562  

ชนิดหนอนกอ พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 ต.ค.62 

หนอนกอลายจุดเล็ก C. infuscatellus  0 0 3.50 5.50 12.50 17 13 5 2.50 0 0 0 
หนอนกอลายจุดใหญ่ C. tumidicostalis  7.50 6 0 0 0 0 3.50 6.0 7.50 12.0 17.50 25.00 
หนอนกอสีขาว S. inferens  0 0 2.50 4 3.50 2.50 1.50 1 0.50 0 0 0 
หนอนกอสีชมพู S. inferens  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
หนอนกอลายแถบ C. sacchariphagus 
stramineelus  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 7.50 6.50 6 9.50 16 19.50 18 12 10.50 12 17.50 25.00 
 

ตารางท่ี 4.3 ร้อยละการเข้าท าลายของหนอนกออ้อย ในแปลงอ้อยปลูกปีท่ี 1 เดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนตุลาคม 2562  

ชนิดหนอนกอ พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 ต.ค.62 

หนอนกอลายจุดเล็ก C. infuscatellus  0 0 2.50 8.50 10.50 10.50 8 5 3.50 0 0 0 
หนอนกอลายจุดใหญ่ C. tumidicostalis  0 0 0 0 0 0 2.50 3.50 6 7.50 6.50 5 
หนอนกอสีขาว S. inferens  0 0 1 4 3.50 4 3.50 2.50 1 0 0 0 
หนอนกอสีชมพู S. inferens  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
หนอนกอลายแถบ C. sacchariphagus 
stramineelus  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 3.50 12.50 14 14.50 14 11 10.50 7.50 6.50 5 
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ภาพที่ 4.1 ร้อยละการเข้าท าลายของหนอนกอลายจุดเล็ก Chilo infuscatellus Snellen ในแปลงอ้อยตอปี
ที่ 1 และอ้อยปลูกปีท่ี 1 
ที่มา: https://www.wunderground.com/history/monthly/th/chaloem-phra-
kiat/VTUQ/date/2018-2 

 

 
ภาพที่ 4.2 ร้อยละการเข้าท าลายของหนอนกอลายจุดใหญ่ Chilo tumidicostalis (Hampson) ในแปลงอ้อย
ตอปีที่ 1 และอ้อยปลูกปีท่ี 1 
ที่มา: https://www.wunderground.com/history/monthly/th/chaloem-phra-
kiat/VTUQ/date/2018-2 
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ภาพที่ 4.3 ร้อยละการเข้าท าลายของหนอนกอสีขาว Sesamia inferens Walker ในแปลงอ้อยตอปีท่ี 1 และ
อ้อยปลูกปีท่ี 1 
ที่มา: https://www.wunderground.com/history/monthly/th/chaloem-phra-
kiat/VTUQ/date/2018-2 

 
ผลการส ารวจจ านวนประชากรของแมลงศัตรูอ้อยในแปลงอ้อยปลูกปีที่ 1 และแปลงอ้อยตอปีที่ 1 

ได้แก่ ไรแมงมุมอ้อย O. simus แมลงหวี่ขาวอ้อย A. barodensis ด้วงหนวดยาวอ้อย D. bugueti แมลงนูน
หลวง L. stigma ปลวก เพลี้ยแป้ง S. sacchari Cockerell และเพลี้ยอ่อน M. sacchari ทั้งแปลงอ้อยปลูกปี
ที่ 1 และแปลงอ้อยตอปีที่ 1 พบไรแมงมุมอ้อย O. simus แมลงนูนหลวง L. stigma เพลี้ยแป้ง S. sacchari 
และเพลี้ยอ่อนอ้อย M. sacchari เข้าท าลายอ้อยในแปลง แต่ไม่พบแมลงหวี่ขาวอ้อย A. barodensis ด้วง
หนวดยาวอ้อย D. bugueti และปลวก ในแปลงอ้อยตอปีที่ 1 พบไรแมงมุมอ้อย O. simus เข้าท าลายในช่วง
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ในขณะที่แปลงอ้อยปลูกปีที่ 1 พบไรแมงมุมอ้อย O. simus เข้าท าลาย
ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม ทั้งแปลงอ้อยตอปีที่ 1 และอ้อยปลูกปีที่ 1 พบการเข้าท าลายของ 
stigma เพลี้ยแป้ง S. sacchari และเพลี้ยอ่อนอ้อย M. sacchari ตลอดอายุของอ้อย (ตารางท่ี 4.4 และ 4.5) 
โดยพบจ านวนประชากรของแมลงศัตรูอ้อยในแปลงอ้อยตอปีที่ 1 มากกว่าแปลงอ้อยปลูกปีท่ี 1 ทั้งนี้แมลงศัตรู
ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลเสียหายให้กับอ้อย 
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ตารางท่ี 4.4 จ านวนประชากรแมลงศัตรูอ้อยเฉลี่ยในแปลงอ้อยตอปีที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนตุลาคม 2562  

ชนิดแมลง  พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 ต.ค.62 

ไรแมลงมุมอ้อย O. simus    0 0 0 0 0 0 7.50 10 17 8.50 0 0 
แมลงหวี่ขาวอ้อย A. barodensis   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ด้วงหนวดยาวอ้อย D. bugueti   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
แมลงนูนหลวง L. stigma   0 0 0 0 0 0 0 2.50 3.50 4.50 1 0 
ปลวก Termite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
เพลี้ยแป้ง S. sacchari Cockerell 102.50 115.50 3.50 6 19.50 50 60.50 121.50 111.50 127 117.50 177 
เพลี้ยอ่อนอ้อย M. sacchari    50 78.00 62 111.50 217 162 172.50 122.50 117 161.50 116.50 117 

 
ตารางท่ี 4.5 จ านวนประชากรแมลงศัตรูอ้อยเฉลี่ยในแปลงอ้อยปลูกปีที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนตุลาคม 2562  
ชนิดแมลง  พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 ต.ค.62 
ไรแมลงมุมอ้อย O. simus    0 0 0 0 0 1.20 1.60 5.20 9.20 0.80 0 0 
แมลงหวี่ขาวอ้อย A. barodensis   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ด้วงหนวดยาวอ้อย D. bugueti   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
แมลงนูนหลวง L. stigma   0 0 0 0 0 0 0 2 2.80 3.60 0.80 0 
ปลวก Termite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
เพลี้ยแป้ง S. sacchari Cockerell 82 92.40 2.80 4.80 15.60 40 48.40 97.20 89.20 101.60 94 101.60 
เพลี้ยอ่อนอ้อย M. sacchari    40 62.40 49.60 89.20 173.60 129.60 138 98 93.60 129.20 93.20 93.60 
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4.2. ศึกษาความสัมพันธ์แมลงพาหะน าโรคและการเกิดโรคใบขาวอ้อย 
4.2.1 ประเมินสถานการณ์การระบาดวิทยาของแมลงพาหะน าโรคใบขาวอ้อย  

การส ารวจประชากรแมลงพาหะน าโรคใบขาวอ้อย 2 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยจักจั่น  M. 
hiroglyphicus และเพลี้ยจักจั่น Y. flavovitatus ในแปลงอ้อยตอปีที่ 1 และอ้อยปลูกปีที่ 1 พบว่า 
ทั้ ง  2 แปลงมีประชากรเพลี้ ยจักจั่ น  M.  hiroglyphicus มากกว่าประชากรเพลี้ ยจักจั่ น Y. 
flavovitatus แปลงอ้อยตอปีท่ี 1 พบเพลี้ยจักจั่น M. hiroglyphicus รวม 772 ตัว มากกว่าอ้อยปลูก
ปีที่ 1 ที่พบ 411 ตัว โดยพบประชากรเพลี้ยจักจั่น M. hiroglyphicus สูงที่สุดในแปลงอ้อยตอปีที่ 1 
เดือนสิงหาคมจ านวน 315 ตัว ในขณะที่พบในแปลงอ้อยปลูกปีที่ 1 มากที่สุดเดือนตุลาคมจ านวน 
213 ตัว (ภาพท่ี 4.4) 

 
ภาพที่ 4.4 ปริมาณประชากรของเพลี้ยจักจั่นปีกลายจุดสีน้ าตาล Matsumuratettix hiroglyphicus 
ในแปลงอ้อยตอปีท่ี 1 และอ้อยปลูกปีท่ี 1 
ที่มา: https://www.wunderground.com/history/monthly/th/chaloem-phra-
kiat/VTUQ/date/2018-2 

 
 จ านวนประชากรของเพลี้ยจักจั่น Y. flavovitatus พบมากในแปลงอ้อยตอปีที่ 1 มากกว่า
ปลูกอ้อยปลูกปีที่ 1 เช่นเดียวกันกับเพลี้ยจักจั่น M. hiroglyphicus แปลงอ้อยตอปีที่ 1 พบเพลี้ย
จักจั่น Y. flavovitatus รวม 124 ตัว มากกว่าอ้อยปลูกปีที่ 1 ที่พบ 36 ตัว โดยพบประชากรเพลี้ย
จักจั่น Y. flavovitatus สูงที่สุดในแปลงอ้อยตอปีที่ 1 เดือนพฤศจิกายน จ านวน 39 ตัว ซึ่งเป็นช่วง
ของการคาบเกี่ยวระหว่างอ้อยปลูกปีที่ 1 และอ้อยตอปีท่ี 1 ในขณะที่พบในแปลงอ้อยปลูกปีที่ 1 มาก
ที่สุดเดือนกันยายนจ านวน 16 ตัว ซึ่งเป็นช่วงที่อ้อยมีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว (ภาพท่ี 4.5) 
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ภาพที่ 4.5 ปริมาณประชากรของเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Yamatotettix flavovitatus ในแปลงอ้อย
ตอปีที่ 1 และอ้อยปลูกปีท่ี 1 
ที่มา: https://www.wunderground.com/history/monthly/th/chaloem-phra-
kiat/VTUQ/date/2018-2 

 
4.2.2 ศึกษาความสัมพันธ์ของแมลงพาหะน าโรคและการเกิดโรคใบขาวอ้อย 
ความสัมพันธ์ของแมลงพาหะน าโรคใบขาวอ้อย 2 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยจักจั่น M. 

hiroglyphicus และเพลี้ยจักจั่น Y. flavovitatus ในแปลงอ้อยปลูกปีที่ 1 และอ้อยตอปีที่ 1 กับการ
เกิดโรคใบขาวอ้อยพบว่า โดยพบเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคใบขาวอ้อยในแปลงอ้อยตอปีที่ 1 มากกว่า
แปลงอ้อยปลกปีที่ 1 เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคใบขาวอ้อยไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณประชากรของ
แมลงพาหะน าโรคใบขาวอ้อยทั้ง 2 ชนิด (ภาพท่ี 4.6 และ 4.7)  
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ภาพที่ 4.6 ความสัมพันธ์ของเพลี้ยจักจั่น M. hiroglyphicus และเพลี้ยจักจั่น Y. flavovitatus และ
การเกิดโรคใบขาวอ้อยแปลงอ้อยตอปี 1 
 

 
ภาพที่ 4.7 ความสัมพันธ์ของเพลี้ยจักจั่น M. hiroglyphicus และเพลี้ยจักจั่น Y. flavovitatus และ
การเกิดโรคใบขาวอ้อยแปลงอ้อยปลูกปี 1 
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บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย  

การประเมินสถานการณ์การระบาดวิทยาของแมลงพาหะน าโรคใบขาวอ้อย จ านวน 10 ชนิด 
ได้แก่ หนอนกอลายจุดเล็ก C. infuscatellus หนอนกอลายจุดใหญ่ C. umidicostalis หนอนกอสี
ขาว S. inferens Walker หนอนกอสีชมพู S. inferens หนอนกอลายแถบแดง C. sacchariphagus 
stramineelus ไรแมลงมุมอ้อย O. simus แมลงหวี่ขาวอ้อย A. barodensis ด้วงหนวดยาวอ้อย D. 
bugueti แมลงนูนหลวง L. stigma และปลวก พ้ืนที่ปลูกอ้อยจ านวน 2 พ้ืนที่ แปลงที่ 1 เป็นอ้อย
ปลูกปีที่ 1 และแปลงที่ 2 เป็นอ้อยตอปีที่ 1 พบการเข้าท าลายของแมลงศัตรูอ้อยทั้งหมด 5 ชนิด 
ได้แก่ หนอนกอลายจุดเล็ก C. infuscatellus หนอนกอลายจุดใหญ่ C. tumidicostalis หนอนกอสี
ขาว S. inferens ไรแมงมุมอ้อย O. simus แมลงนูนหลวง L. stigma ซึ่งพบแมลงศัตรูที่ไม่ได้อยู่ใน
รายการส ารวจ 2 ชนิดได้แก่ เพลี้ยแป้ง S. sacchari และเพลี้ยอ่อนอ้อย M. sacchari  โดยพบ
จ านวนประชากรของแมลงศัตรูอ้อยดังกล่าวเข้าท าลายในแปลงอ้อยตอปีที่ 1 มากกว่าแปลงอ้อยปลูก
ปีที ่1   

การเข้าท าลายของหนอนกอลายจุดเล็ก C. infuscatellus และ หนอนกอสีขาว S. inferens 
เข้าท าลายมากที่สุดในช่วงที่อ้อยเริ่มงอกและมีการเจริญเติบโตในระยะแตกกอ ส่วนหนอนกอลายจุด
ใหญ่ C. tumidicostalis เข้าท าลายในระยะท่ีอ้อยมีการตั้งล าไปจนถึงระยะเก็บเก่ียว  

การส ารวจประชากรแมลงพาหะน าโรคใบขาวอ้อย 2 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยจักจั่น  M. 
hiroglyphicus และเพลี้ยจักจั่น Y. flavovitatus ในแปลงอ้อยตอปีที่ 1 และอ้อยปลูกปีที่ 1 พบว่า 
ทั้ ง  2 แปลงมีประชากรเพลี้ ยจักจั่ น  M.  hiroglyphicus มากกว่าประชากรเพลี้ ยจักจั่ น Y. 
flavovitatus    

ความสัมพันธ์ของแมลงพาหะน าโรคใบขาว อ้อย 2 ชนิด ได้แก่  เพลี้ ยจักจั่ น  M. 
hiroglyphicus และเพลี้ยจักจั่น Y. flavovitatus ในแปลงอ้อยปลูกปีที่ 1 และอ้อยตอปีที่ 1 กับการ
เกิดโรคใบขาวอ้อยพบว่า เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคใบขาวอ้อยไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณประชากร
ของแมลงพาหะน าโรคใบขาวอ้อยทั้ง 2 ชนิด และนอกจากนี้ยังพบเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคใบขาวอ้อย
ในแปลงอ้อยตอปีท่ี 1 มากกว่าแปลงอ้อยปลกปีท่ี 1  
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5.2 อภิปรายผล  
การติดตามและประเมินสถานการณ์การระบาดวิทยาของแมลงศัตรูอ้อยและแมลงพาหะน า

โรคใบขาวอ้อย แมลงศัตรูอ้อยจ านวน 10 ชนิด ผู้วิจัยได้พิจารณาจากชนิดของแมลงศัตรูอ้อยที่มี
ความส าคัญและสร้างความเสียหายให้กับอ้อยเป็นประจ า (ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี , 2561) ได้แก่ 
หนอนกอลายจุดเล็ก C. infuscatellus หนอนกอลายจุดใหญ่ C. tumidicostalis หนอนกอสีขาว 
Sesamia inferens Walker ห น อ น ก อ สี ช ม พู  S.  inferens ห น อ น ก อ ล า ย แ ถ บ แ ด ง  C. 
sacchariphagus stramineelus ไรแมลงมุมอ้อย O. simus แมลงหวี่ขาวอ้อย A. barodensis ด้วง
หนวดยาวอ้อย D. bugueti แมลงนูนหลวง L. stigma และปลวก พ้ืนที่ปลูกอ้อยจ านวน 2 พ้ืนที่ 
แปลงที่ 1 เป็นอ้อยปลูกปีที่ 1 และแปลงที่ 2 เป็นอ้อยตอปีที่ 1 นอกจากการส ารวจแมลงศัตรูอ้อยทั้ง 
10 ชนิด ผู้วิจัยยังได้ติดตามการระบากของโรคใบขาวอ้อยและประชาการของแมลงพาหะน าโรคใบ
ขาวอ้อยอีกด้วย การส ารวจแมลงศัตรูอ้อยในแปลงอ้อยปลูกปีที่ 1 และอ้อยตอปีที่ 1 พบการเข้า
ท าลายของหนอนกออ้อยจ านวน 3 ชนิด ได้แก่ หนอนกอลายจุดเล็ก C. infuscatellus หนอนกอลาย
จุดใหญ่ C. tumidicostalis หนอนกอสีขาว S. inferens แต่ไม่พบการเข้าท าลายของหนอนกอสีชมพู 
S. inferens และหนอนกอลายแถบ C. sacchariphagus ทั้งนี้การพบจ านวนชนิดของหนอนกอที่เข้า
ท าลายอ้อยอาจมีความแตกต่างกันในบางพ้ืนที่ จากการศึกษาการเข้าท าลายของหนอนกออ้อยใน
พ้ืนที่ภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) พบว่า การระบาดของหนอนกออ้อยต่ ากว่าระดับ 
(ซึ่งระดับเศรฐกิจของหนอนกอที่เข้าท าลายอยู่ที่ 10% จึงตัดสินใจป้องกันก าจัด) โดยพบชนิดของ
หนอนกออ้อยที่เข้าท าลายจ านวน 2 ชนิดจาก 4 ชนิด ได้แก่ หนอนกอลายจุดเล็ก C. infuscatellus 
และ หนอนกอสีขาว S. inferens (อิสระ, 2556) เนื่องจากสภาพพ้ืนที่แปลงปลูกอ้อย สภาพอากาศมี
ความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่จึงมีความแตกต่างกันของชนิดหนอนกออ้อยที่พบในแปลง  จากการ
ส ารวจหนอนกอทั้ง 5 ชนิด พบการท าลายถึงระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจของหนอนกอลายจุด
ใหญ่ C. umidicostalis โดยระดับเศรษฐกิจของหนอนกออ้อย คือ การเข้าท าลายกอ 10% ในฤดูแล้ง 
และ 15% ในฤดูฝน 

ผลการส ารวจจ านวนประชากรของแมลงศัตรูอ้อยอ่ืนในแปลงอ้อยปลูกปีที่ 1 และแปลงอ้อย
ตอปีที่ 1  พบไรแมงมุมอ้อย O. simus แมลงนูนหลวง L. stigma เพลี้ยแป้ง S. sacchari และเพลี้ย
อ่อนอ้อย M. sacchari เข้าท าลายอ้อยในแปลง แต่ไม่พบแมลงหวี่ขาวอ้อย A. barodensis ด้วง
หนวดยาวอ้อย D. bugueti และปลวก ซึ่งจากการรายงานของ สุนีย์, (2558) การเข้าท าลายของ
หนอนแมลงนูนหลวงมีแนวโน้มสร้างความเสียหายต่อผลผลิตอ้อย โดยปริมาณหนอนที่เพ่ิมขึ้นจะ
ส่งผลให้ความเสียหายมากขึ้นด้วย ซึ่งหนอนแมลงนูนหลวงเพียง 1 ตัว ส่งผลให้น้ าหนักอ้อยลดลง 7.9 
- 16.67 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่หนอนแมลงนูนหลวง 7 ตัว ส่งผลให้น้ าหนักอ้อยลดลง 26.7 - 28.57 
เปอร์เซ็นต์  อย่างไรก็ตามการส ารวจพบปริมาณของแมลงนูนหลวง เข้าท าลายเฉลี่ย 4.50 ตัว ซึ่งยังมี
ปริมาณที่ต่ ากว่าระกับเศรฐกิจ 
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นอกจากแมลงศัตรูอ้อยที่กล่าวมาข้างต้น ยังพบแมลงศัตรูอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของ
การศึกษาคือ พบการเข้าท าลายของ เพลี้ยแป้ง S. sacchari และเพลี้ยอ่อนอ้อย M. sacchari ทั้งใน
แปลงอ้อยตอปีที่ 1 และอ้อยปลูกปีที่ 1 ตลอดอายุของอ้อย แต่อย่างไรก็ตามแมลงศัตรูดังกล่าวไม่ได้
ส่งผลเสียหายให้กับอ้อยเนื่องจากพบแมลงศัตรูธรรมชาติที่ช่วยควบคุมแมลงศัตรูอ้อย ได้แก่ ด้วงเต่า 
แมงมุม และแมลงหางหนีบ  

การส ารวจจ านวนประชากรแมลงพาหะน าโรคใบขาวอ้อย 2 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยจักจั่น M. 
hiroglyphicus และเพลี้ยจักจั่น Y. flavovitatus ในแปลงอ้อยตอปีที่ 1 และอ้อยปลูกปีที่ 1 ซึ่งการ
ศึกษาวิจัยนี้เป็นการส ารวจแมลงพาหะน าโรคใบขาวอ้อย 2 ชนิด ครั้งแรกในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
พบว่า ทั้งแปลงอ้อยตอปีที่ 1 และอ้อยปลูกปีที่ 1 มีประชากรเพลี้ยจักจั่น M. hiroglyphicus และ Y. 
flavovitatus ทั้งสองแปลง โดยพบมีประชากรของแมลงพาหะทั้ง 2 ชนิดในแปลงอ้อยตอปีท่ีมากกว่า
แปลงอ้อยปลกปีท่ี 1 เนื่องจากอ้อยตอปีท่ี 1 เป็นพื้นที่เคยปลูกอ้อยมากก่อนและพืชปลูกใกล้เคียงเป็น
อ้อย จึงท าให้แมลงพาหะมีแหล่งอาศัยของพืชปลูกได้ตลอดปี นอกจากนี้ประชากรเพลี้ยจักจั่น M. 
hiroglyphicus สูงที่สุดในแปลงอ้อยตอปีที่ 1 และแปลงอ้อยปลูกปีที่ 1 จ านวน 411 ตัว และ 315 
ตัว ตามล าดับ ในขณะที่ประชากรของเพลี้ยจักจั่น Y. flavovitatus พบในแปลงอ้อยตอปีที่ 1 และ
แปลงอ้อยปลูกปีท่ี 1 จ านวน 39 ตัว และ 16 ตัว ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนประชากรของ
แมลงพาหะทั้ง 2 ชนิดในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี (Thein et al., 2012) ซึ่งเป็นพ้ืนที่การระบาดของโรค
ใบขาวอ้อย พบว่ามีจ านวนประชากรที่ต่ ามาก แต่อย่างไรก็ตามแมลงพาหะทั้ง 2 ชนิดมีประสิทธิภาพ
ในการถ่ายทอดเชื้อไฟโตพลาสมาได้ และเมื่อแมลงรับเชื้อไฟโตพลาสมาเข้าสู่ล าตัวแมลงแล้วแมลงก็
สามารถถ่ายทอดเชื้อไฟโตพลาสมาสู่ต้นอ้อยปกติได้ตลอดอายุขัยของแมลง (Hanboobsong et al., 
2002; Roddee et al., 2019) อาจจะเป็นไปได้ว่าแมลงพาหะจะมีการเพ่ิมปริมาณขึ้นหากไม่ติดตาม
หรือประเมินสถานการณ์เพ่ือการป้องกันก าจัด นอกจากจ านวนประชากรของแลงพาหะที่มีความ
แตกต่างจากพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีแล้ว ช่วงระเวลาของการระบาดของแมลงพาหะทั้ง 2 ชนิดยังมี
ความแตกต่างกัน โดยเพลี้ยจักจั่น M. hiroglyphicus พบมากในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนตุลาคม 
เพลี้ยจักจั่น Y. flavovitatus พบมากช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ซึ่ง Thein et al., 
(2012) รายงานจ านวนประชากรของแมลงพาหะทั้ง 2 ชนิดที่พบในพ้ืนที่จังหวัดอุกรธานี ปี 2553 – 
2554 ว่า เพลี้ยจักจั่น M. hiroglyphicus พบมากในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม และเพลี้ย
จักจั่น Y. flavovitatus พบมากช่วงสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะพ้ืนที่การระบาด
ของแมลงพาหะมีความแตกต่างกันทั้งสภาพดินและภูมิอากาศ 

จากการศึกษามีการวิเคราะห์ลักษณะและธาตุอาหารในดิน แปลงอ้อยตอปีที่ 1 และแปลง
อ้อยปลูกปีที่ 1 ซึ่งมีความสอดคล้องกับจ านวนประชากรของแมลงพาหะ 2 ชนิด คือ ประชากรของ
แมลงพาหะในแปลงอ้อยตอปีที่ 1 มากกว่าแปงอ้อยปลูกปีที่ 1 เนื่องจากเนื้อดินเป็นดินเป็นดินทราย 



30 
 

 

จากการรายงานของ Sunisa Sunthorn, (2561) พบว่า เพลี้ยจักจั่น M. hiroglyphicus ชอบวางไข่
ในดินทราย จึงท าให้ปริมาณการวางไข่ของแมลงในแปลงอ้อยตอปีที่ 1 มากกว่าแปงอ้อยปลูกปีท่ี 1   

ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคใบขาวอ้อยกับประชากรของแมลงพาหะน าโรค 2 
ชนิด คือ เพลี้ยจักจั่น M. hiroglyphicus และเพลี้ยจักจั่น Y. flavovitatus ในแปลงอ้อยปลูกปีที่ 1 
และอ้อยตอปีที่ 1 พบว่า เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคใบขาวอ้อยในแปลงอ้อยตอปีที่ 1 และแปลงอ้อยปลูก
ปีที่ 1 ไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณประชากรของแมลงพาหะน าโรคใบขาวอ้อยทั้ง 2 ชนิด แต่
เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคใบขาวอ้อยของทั้ง 2 แปลงมีความรุนแรงแตกต่างกัน กล่าวคือ ประชากรของ
ของแมลงพาหะทั้ง 2 ชนิด ไม่ได้เกิดข้ึนมากในช่วงที่อ้อยแสดงอาการใบขาวมาก ทั้งนี้การแสดงอาการ
ใบขาวของแมลงมีระยะเวลาในการบ่มเชื้อไฟโตพลาสมาในต้นอ้อยซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 6 
ถึง 9 เดือนจะแสดงอาการใบขาว (Roddee et al., 2018) จึงอาจจะเป็นไปได้ที่แปลงอ้อยตอปีที่ 1 
อ้อยได้รับเชื้อไฟโตพลาสมาจากแมลงในช่วงที่อ้อยเป็นอ้อยปลูกปีที่ 1 มาก่อนหรืออาจจะรับเชื้อมา
จากท่อนพันธุ์ที่ติดโรคใบขาว จึงท าให้อ้อยตอปีที่ 1 แสดงอาการใบขาวมาก ในขณะที่การแสดง
อาการใบขาวของอ้อยปลูกปีที่ 1 มีน้อยมาก ซึ่งไม่ได้สอดคล้องกับช่วงการระบาดของแมลงพาหะ 
อาจจะเกิดจากท่อนพันธุ์ที่น ามาปลูกมีเชื้อไฟโตพลาสมาติดมากับท่อนพันธุ์ จากการสังเกตการแสดง
อาการใบขาวของต้นอ้อยเกิดขึ้นในแถวเดียวกันเรียงเป็นเส้นตรง ซึ่งถ้าเกิดจากการถ่ายทอดเชื้อของ
แมลงพาหะจะเกิดในลักษณะกระจายจากขอบแปลง นอกจากนี้การแสดงอาการใบขาวของอ้อยยัง
อาจเกิดจากปริมาณธาตุอาหารในดิน เนื่องจากธาตุอาหารในดินของแปลงอ้อยตอปีที่ 1 น้อยมาก ต้น
อ้อยอาจเกิดความเครียด จึงท าให้มีการแสดงอาการใบขาวมาก 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ประเมินสถานการณ์การระบาดวิทยาของแมลงศัตรูอ้อยพบว่าหนอนกอลายจุดเล็กและ
หนอนจอลายจุดใหญ่ในแปลงอ้อยตอปีที่ 1 มีอัตราการระบาดอยู่ในระดับเศรษฐกิจ 
ดังนั้นจึงควรมีการป้องกันก าจัดในเบื้องต้น คือ การปล่อยแตนเบียนหนอนโคทีเซีย และ
ควรมีการเฝ้าระวังการระบาดในปีถัดไป  

2. ประเมินสถานการณ์การระบาดวิทยาของแมลงพาหะน าโรคใบขาวอ้อย พบว่า เริ่มมีการ
ระบาดในแปลงอ้อยตอปีที่ 1 และอ้อยปลูกปีที่ 1 ดังนั้นควรมีการด าเนินการป้องกัน
ก าจัดโดยการเปลี่ยนพืชปลูกเป็นพืชในวงศที่ต่างจากอ้อยหรือพืชที่ไม่เป็นแหล่งอาศัย
ของแมลงพาหะ เช่น ปอเทือง ถั่วลิสง ข้าวโพด เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของ
แมลงพาหะในฤดูกาลถัดไป 

3. จากการศึกษามีการส ารวจในแปลงอ้อยปลูกปีท่ี 1 และอ้อยตอปีท่ี 1 เพียงแปลงละพ้ืนที่
เท่านั้น ควรมีการเพ่ิมพ้ืนที่ในการศึกษา 
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4. การศึกษาในแปลงอ้อยทั้ง 2 แปลง มีการระบาดของแมลงศัตรูอ้อยที่แตกต่างกันควร
ประเมินต่อในเรื่องของแนวทางการจัดการหรือกระบวนการในการป้องกันก าจัดต่อไป 

5. ให้มีการตรวจหาเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อยทั้งในต้นและในแมลงพาหะ 
เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนในงานวิจัยครั้งต่อไป 
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       ตารางที่ 1 บันทึกผลการส ารวจประชากรแมลงศัตรูและโรคใบขาวอ้อย 
วันที่บันทึกผล .................................................................แปลงที่............... .......................................ครั้งที่....................................ผู้บันทึก ............................................................... 
ชนิดแมลงศัตรูอ้อยและอาการใบขาว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 
หนอนกอลายจุดเล็ก Chilo infuscatellus                                             
หนอนกอลายจุดใหญ่ C. tumidicostalis                                            
หนอนกอสีขาว S. inferens                                             
หนอนกอสีชมพู S. inferens                                            
หนอนกอลายแถบแดง C. sacchariphagus                                             
ไรแมลงมุมอ้อย O. simus                                             
แมลงหวี่ขาวอ้อย A. barodensis                                             
ด้วงหนวดยาวอ้อย D. bugueti                                             
แมลงนูนหลวง L. stigma                                            
ปลวก                                            
เพลี้ยแป้ง S. sacchari                                           
เพลี้ยอ่อน M. sacchari                                           
อาการใบขาว                                           
เพลี้ยจักจั่น M. hiroglyphicus   
เพลี้ยจักจั่น Y. flavovitatus   
 
ความชื้น ........................................................ อุณหูมิ .................................................................... ปริมาณน้ าฝน ...................................................................   
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ตารางที่ 2 บันทึกผลการส ารวจประชากรแมลงศัตรูธรรมชาติ 
วันที่บันทึกผล .................................................................แปลงที่............... .......................................ครั้งที่....................................ผู้บันทึก ...................................................... 
ชนิดแมลงศัตรูธรรมชาติ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 
แมลงหางหนีบ                                           
แมงมุม                                           
แมงป่อง                                           
ด้วงเต่า                                            
อ่ืนๆ                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3  สภาพแวดล้อมในแปลงส ารวจช่วงเดือนพฤศจิกายน 25561 ถึงเดือนตุลาคม 2562 

สภาพแวดล้อม พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 ต.ค.62 

Temperature (°C) 36.84 38.26 34.83 41.67 39.79 40.87 43.44 42.90 42.17 41.65 41.73 42.29 

Humidity (%) 69.75 71.35 68.28 69.53 62.45 60.81 71.09 70.10 68.46 72.68 76.75 79.33 

Wind Speed (mph) 3.37 2.77 3.00 2.41 2.78 2.88 3.16 3.88 4.10 4.23 3.01 1.04 
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Pressure (Hg) 29.29 29.27 29.32 29.26 29.19 29.14 29.10 28.98 29.10 29.06 29.18 29.21 

Precipation (in) 0.0071 0.01567 0 0.03679 0.02839 0.041 0.20355 0.121 0.07839 0.31548 0.25667 0.41857 
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