
ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

ด้วงหนวดยาวอ้อย หรือ ด้วงเจาะล าต้นอ้อย (Sugarcane stem boring grub)  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dorysthenes buqueti Guerin 

 

    

  

  

 

 

 

 
 

รูปร่างลักษณะ ไข่อยู่ในดินเป็นรูปยาวรีสี

น้้าตาลอ่อน หนอนสีขาว ส่วนหัวมีสีน้้าตาล

ปากขนาดเล็ก มีเขี้ยว ขามีขนาดเล็ก ดักแด้มี

หนวด ขา และปีกด้านข้างล้าตัว ตัวเต็มวัยสี

น้้าตาลแดง ตัวเมีย ตรงปลายปล้องสุดท้ายของ

ส่วนท้องมีลักษณะมน ตัวผู้ตรงปลายเว้า และมีขนที่

ลักษณะการเข้าท าลาย หนอนเข้าท้าลายได้

ทุกระยะของอ้อย โดยเจาะเข้าไปกัดกินภายในล้า

ต้นท้าให้ต้นหักล้มและแห้งตายในที่สุด 

การแพร่ระบาด ในช่วงฤดูแล้ง อุณหภูมิสูง  

พื้นที่ดินทรายหรือดินร่วนปนทราย 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. ไถพรวนดิน 2-3 ครั้ง ก่อน 

ปลูกเพื่อเก็บตัวหนอนหรือดักแด้

ท้าลายหรือใช้สุนัข นก และไก่ 

เข้าช่วยกนิหนอนเป็นอาหาร  

2. โรยเชื้อราเมตาไรเซียมบน 

ท่อนพันธุ์พร้อมปลูก หรือผสม 

พร้อมเครื่องปลูกอ้อยอัตรา 10  

กิโลกรัมต่อไร่ 

3. ก้าจัดวัชพืชและท้าความ 

สะอาดแปลงอย่างสม่้าเสมอ 

4. ปลูกพืชหมุนเวียน เช่น  

มันส้าปะหลัง (พบการท้าลายบ้าง 

แต่เสียหายน้อยกว่า) สับปะรด  

ปอเทือง เป็นต้น 
 

1. ช่วงฝนเริ่มตก ให้ส้ารวจตัว

เต็มวัยในเวลาพลบค่้า ถ้าไม่พบ

ตัวเต็มวัยให้รอฝนตกซ้้าครั้งที่ 2 

ด้วงหนวดยาวอ้อยจะออกจาก

ดักแด้เป็นตัวเต็มวัย  

2. ส้ารวจแปลงอ้อยประมาณ 

10  จุ ดต่อ ไร่  จุ ดละ 10  ต้น  

กระจายทั่วแปลง ตลอดฤดู 

การเก็บเกี่ยว 5 ครั้ง หลังปลูก  

45 วัน ช่วง อายุอ้อย 3  6 และ 

9 เดือน                                                                                                         

3. ประเมินความเสียหาย 

เกินร้อยละ 24 ของพื้นที่การ 

เข้าท้าลาย ให้ป้องกันก้าจดั 

1. เมื่อพบกออ้อยที่มหีน่ออ้อยแห้ง

ตายให้ขุดกออ้อยและเก็บตัวหนอน

ด้วงหนวดยาวอ้อยออกไปท้าลาย  

2. ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน  

ให้ขุดหลุมดักจับตัวเต็มวัย ประมาณ 

40 หลุมต่อไร่ โดยรองก้นหลุมด้วย

พลาสติก เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวยั

ไปวางไข่  

 

ในแหล่งที่มีการระบาด ให้พ่นสารเคมี 

fipronil 5% SC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อ

น้้า 20 ลิตร ดังนี้ 

- บนท่อนพันธุ์ตอนปลูกเพียงครั้งเดียว

แล้วกลบดิน  

- อ้อยตอช่วงระยะแตกกอ เมื่อพบการ 

ระบาดของหนอนด้วงหนวดยาวอ้อย

มากกว่า 7% ให้พ่นทั้ง 2 ด้านของ 

กออ้อยแล้วกลบดิน 

 

 - fipronil  
สารกลุ่ม IRAC  : 2B 

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  

LD50 : 92 mg/kg  
PHI 14 วัน 

 

อ้อย 

อ้างอิง  กรมวิชาการเกษตร   ภาพ กรมวิชาการเกษตร 

 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

โรคใบขาว (Sugarcane white leaf disease)  สาเหตุ เชื้อไฟโตพลาสมา 

 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

ลักษณะอาการ พบทุกระยะของอ้อย เกิดอาการใบ

สีขาว หรือสีเขียวอ่อน หรือสีขาวสลับสีเขียวอ่อน ใบ

มีขนาดเล็กจนฝอย แตกกอมาก ไม่เจริญเติบโต

และตาย 

การแพร่ระบาด ระบาดได้ทางท่อนพันธุ์และ

แมลงพาหะ 2 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยจักจั่นลายจุดสี

น้้าตาลและเพลี้ยจักจั่นหลังขาว 

 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. ใช้ท่อนพันธุ์ปลอดโรค เช่น ท่อน

พันธุ์หรือต้นพันธุ์จากการเพาะเล้ียง

เนื้อเยื่อ 

2. จัดท้าแปลงอ้อยไว้ส้าหรับเป็นท่อน

พันธุ์โดยเฉพาะ  

3. ใช้พันธุ์อ้อยที่ทนทานต่อโรค เช่น 

ฟิลล ์58-260,85-118,85-105, 

87-2-113 

4. การเลือกช่วงปลูกอ้อยให้เหมาะสม 

เช่นการปลูกอ้อยข้ามแล้ง  

5.ดูแลรักษาอ้อยให้มีความสมบูรณ์และ

แข็งแรง  

6. พักแปลงและปรับปรุงบ้ารุงดิน โดย

ใช้เศษซากใบอ้อย ปุ๋ยพืชสดเพื่อเพิ่ม

อินทรียวัตถุในดิน 

7. ก้าจัดวัชพืชที่เป็นพืชอาศัยของ

แมลงพาหะ เช่น หญ้าตีนนก หญ้า

แพรก หญ้าปากควาย เป็นต้น 

8. ปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อตัดวงจรของ

โรค ควรปลูกพืชอื่น เช่น มันส้าปะหลัง 

ข้าวไร่ ถั่วพุ่ม ถั่วลิสง ถั่วพร้า ปอเทือง 

หรือโสน ก่อนกลับมาปลูกอ้อยใหม่ 

ตรวจแปลงโดยสุ่มนับกออ้อย

ที่แสดงอาการใบขาวแบบ

ขั้นบันได แล้วเปรียบเทียบ

จ้านวนที่สุ่มกับจ้านวนที่เป็น

โรค ค้านวณเปอร์เซ็นต์การเกิด

โรค  

-น้อยกว่า 50 % ให้ขุดกอที่เกิด

โรคและเผาท้าลายทันที 

- มากกว่า 50 % ไถทั้งแปลง 

และเผาท้าลายทันท ี

หลักการพิจารณา  

1. ใบขาวจากการขาดธาตุ   

- ขาดธาตุสังกะสี 

- ขาดธาตุเหล็ก  

2. พาหะที่ก่อให้เกิดโรค 

- เพลี้ยจักจั่นลายจดุสีน้้าตาล 
- เพลี้ยจักจั่นหลังขาว 

 

1. เมื่อพบอ้อยแสดงอาการใบขาว 

ให้ท้าการขุดและน้าไปเผาทิ้งท้าลาย

นอกแปลง  

2. พื้นที่ที่มีการระบาดทั้งแปลงให้ไถ

ทิ้ง น้าท่อนพันธุ์ทั้งหมดเผาท้าลาย 

คราดตอเก่าออกให้หมด  

3. ก้าจัดแมลงพาหะโดยใช้กับดัก

แสงไฟ (black light blue trap) 

ขนาด 20 วัตต์ เวลา 18:00 น.ถึง 

20:00 น. ในช่วงเดือนมิถุนายนถึง

เดือนธันวาคม (มีแมลงพาหะ

จ้านวนมาก) 

พ่นสารเคมีก้าจัดแมลงพาหะ 

thiamethoxam 25%WG  
อตัรา 5 กรัมตอ่น า้ 20 ลิตร  

 

 - thiamethoxam 
สารกลุ่ม IRAC : 4A 

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  

LD50 : 871 mg/kg  

มีพิษสูงต่อปลาผึ้ง 

อ้อย 

 เพลี้ยจักจัน่หลังขาว เพลี้ยจักจั่นปีกลายจดุสีน้ าตาล 

อ้างอิง  กรมวิชาการเกษตร   ภาพ กรมวิชาการเกษตร 

 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

โรคราสนิมอ้อย (Sugarcane common rust)  สาเหตุ เชื้อรา Puccinia melanocephala 

 

    

  

  

 

 

 

 
ลักษณะอาการ 

ใบอ่อนเกิดจุดแผลขนาดเล็กสีแดง เมื่อใบแก่ 

จุดแผลขยายออกเปน็สีสนิม  มีวงสีเหลือง

ล้อมรอบ ด้านใต้ใบเป็นรอยแผลนูน เมื่อแผล

แตกออกมีลักษณะขรุขระ มีผงสปอร์สีน้้าตาล

แดงลักษณะคล้ายสีสนิมจ้านวนมาก ท้าให้อ้อย

สูญเสียพื้นที่การสังเคราะห์แสง 

การแพร่ระบาด 
สปอร์ของเชื้อราสามารถอยูบ่นใบหรือเศษซาก
อ้อยที่เป็นโรคข้ามฤดู แพร่กระจายไปตามสาย
ลมและฝนได้ 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. ใช้พันธุ์อ้อยที่ต้านทานต่อโรค 

เช่น พันธุ์อู่ทอง 2 พันธุ์อู่ทอง 4 

และพันธุ์ K90-77 

2. หลีกเล่ียงการปลูกพันธุ์อ้อย

อ่อนแอต่อโรค เช่น K88-58  

เพื่อไม่ให้โรคมีการระบาดรุนแรง 

3. ก้าจัดวัชพืชในแปลงและรอบ

แปลงปลูกอ้อย  

4. ดินสภาพเป็นกรด ควรปรับ

ดินให้มีค่า pH ตั้งแต่ 5.5-7 โดย

เติมปูนขาว หินปูนบด 

1. ส้ารวจแปลงอ้อยช่วงฤดูหนาว  

หรือสภาพที่มีความชืน้สูง  

อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส   

จ้านวน 10 จุดต่อไร่ จุดละ 1 ต้น 

กระจายทั่วแปลง 

2. ส้ารวจต้นอ้อยอายุ 3-6 เดือน

จะมีการแสดงอาการของโรคและ

เป็นระยะที่อ่อนแอต่อโรคราสนิม

มากที่สุด โดยสุ่มจ้านวน 10 จุด

ต่อไร่ จุดละ 1 ต้น กระจายทั่ว

แปลง 

1. ก้าจัดส่วนของอ้อยที่เกิดโรค 

เผาท้าลายทิ้งนอกแปลงอ้อย 

2. งดใส่ปุ๋ยที่ปริมาณของฟอสฟอรัส

และโพแทสเซียมสูง เนื่องจาก

ส่งผลให้เกิดโรคราสนิมมากขึ้น 

พ่นสารเคมีเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ได้แก่ 

- chlorothalonil 75% WP อัตรา 

10-20 กรัม ต่อน้้า 20 ลิตร 

- mancozeb 80% WP อัตรา 40 

กรัม ต่อน้้า 20 ลิตร 

 - chlorothalonil 
สารกลุ่ม FRAC : M5 

ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย  

LD50 : ˃ 10,000 mg/kg  
PHI 7-14 วัน 

มีพิษต่อปลา 

- mancozeb 

สารกลุ่ม FRAC : M3 

ระดับความเป็นพิษชั้น U พิษน้อย 

LD50 : ˃ 8,000 mg/kg  
PHI 14 วัน 

 

อ้อย 

อ้างอิง  กรมวิชาการเกษตร   ภาพ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตร 

 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

โรคแส้ด า (smut disease of sugarcane)      สาเหตุ     เชื้อรา Ustilago scitaminea 

 

    

  

  

 

 

 
ลักษณะอาการ  

ยอดมีลักษณะเป็นก้านแขง็ยาวคล้ายแส้สีด้า 

เกิดจากเช้ือราสร้างสปอร์สีด้าจ้านวนมาก 

รวมกันแน่นอยูภ่ายในเนื้อเยื่อผิวของใบยอดสุดที่

ม้วนอยู่และแตกออกมาปกคลุมยอด อาการ

รุนแรงจะแตกหน่อมาก เป็นพุ่มเหมือนกอหญ้า 

ใบเล็กแคบ ล้าต้นผอมเรียว ข้อสั้น แคระแกร็น  

แล้วแห้งตายทั้งกอ 

การแพร่ระบาด  

เชื้อราอาศัยอยูก่ับตอเก่าในแปลง และท่อนพันธุ์

ที่เป็นโรค โดยสปอร์ของ 

เช้ือราปลิวไปกับลมหรือฝน ระบาดมากในชว่ง

สภาพอากาศร้อน ความชื้นต่้า 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. ใช้ท่อนพันธุ์อ้อยสะอาด 

ปราศจากโรค  

2. ปลูกพันธุ์อ้อยต้านทานโรค  

เช่น พันธุ์ LK92-11 อู่ทอง 1  

อู่ทอง 2  อู่ทอง 3  

3. หากอยู่ในพื้นทีเ่ป็นโรค 

รุนแรง ควรหลีกเล่ียงการปลูก 

อ้อยพันธุ์อ่อนแอ เช่น พันธุ์ 

อู่ทอง 12 พันธุ์อู่ทอง 13 

ส้ารวจแปลงอ้อยช่วงอายุ 40 วัน 

หลังปลูก (ระยะแตกอ้อย)  จ้านวน 

10 จุดต่อไร่ จุดละ 10 ต้น  กระจายทัว่ 

แปลง ทุก ๆ  2 สัปดาห์ 

 

1. เมื่อกออ้อยเริ่มแสดงอาการ

หรือก่อนที่เยื่อหุ้มแส้ด้าจะหลุด

ออก ควรตัดแส้ด้าออกหรือขุดกอ

อ้อยที่เป็นโรคน้าใส่ถุงเผาท้าลาย

นอกแปลงปลูก 

2. ไถรื้อแปลงอ้อยและตอที่เป็น

โรครุนแรง เพื่อป้องกันไม่ให้เป็น

แหล่งแพร่ระบาด 

3. หลีกเล่ียงการไว้ตออ้อย 

ที่เป็นโรคแส้ด้า 

 

พ่นสารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น 

- triadimefon 20% WP อัตรา  

40 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร  
- propiconazole 25% EC อัตรา 
20  มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร  

- triadimefon 
สารกลุ่ม FRAC : 3 

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 

LD50 : 602 mg/kg  

- propiconazole 

สารกลุ่ม FRAC : 3 

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 

LD50 : 1,520 mg/kg  

PHI 10 วัน 
มีพิษต่อปลา 

อ้อย 

อ้างอิง  1) กรมวิชาการเกษตร 2) คู่มือวินิจฉัยโรคอ้อย ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย   ภาพ กรมวิชาการเกษตร  
 

 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

โรคเหี่ยวเน่าแดง (Red rot wilt disease)   

สาเหตุ Colletotrichum falcatum และ Fusarium moniliforme (Sheldon) 

 

    

  

  

 

 

 
 

 

 

 

ลักษณะอาการ  

เปลือกภายนอกล้าต้นเป็นรอยแผลสีน้้าตาล 

ยอดเหลือง และต้นอ้อยมองเห็นเปน็สีน้้าตาล

ตลอดตั้งแต่ใบบนลงมาถึงใบล่างมักพบว่าท้า

ให้อ้อยตายทั้งกอ เมื่อผ่าภายในเนื้ออ้อยกลายเป็นสี

แดงปนม่วงและสีเทา มีเส้นใยของเช้ือราสีเทา  

การแพร่ระบาด 
เช้ือราอยู่ในเศษซากอ้อยอยูข่้ามฤดูได้ สปอร์
สามารถกระจายไปกับลมและฝน เมื่อมีความชื้นใน
อากาศสูงช่วงฤดูฝน และน้้าท่วมขังจะส่งผลให้
การระบาดรุนแรงมาก 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. พันธุ์อ้อยที่ต้านทาน เช่น พันธุ์

ชัยนาท 1 สุพรรณบุรี 72  

สุพรรณบุรี 80 เป็นต้น 

2. หลีกเล่ียงการปลูกอ้อยพันธุ์

เดียวเพื่อป้องกันปัญหาความ

เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับออ้ยพันธุ์

ใดพันธุ์หนึ่ง 

3. ตากดินนานเกินกวา่ 3 เดือน

ก่อนปลูกอ้อยใหม ่ปรับปรุงดิน

กรดด้วยปูนขาว และเตรียมดินให้

ระบายน้้าดี ป้องกันน้้าท่วมขงั 
4. ป้องกันก้าจัดหนอนเจาะล้าต้น 
อ้อย เพื่อไม่ให้เกิดช่องทางให้เชื้อ
โรคเข้าสู่ต้นอ้อย 
5. ปลูกพืชอื่นหมุนเวยีนในพื้นที่
โรคระบาด โดยหลีกเล่ียงพืชอาศัย
ของโรค เช่น พืชที่ช่วยปรับปรุงดิน
ชนิดต่างๆ เพื่อตัดวงจรการเกิด
โรค 

ส้ารวจแปลงอ้อย เดือนละ 1 ครั้ง 
โดยเร่ิมจากอ้อยอายุ  120 วัน 
หลังปลูก (ระยะเจริญเติบโต 
ของล้าต้น) จนถึงก่อนเก็บเกี่ยว  
จ้านวน 10 จุดต่อไร่ จุดละ 10 ต้น  
กระจายทั่วแปลง 

1. ไถรื้อแปลงอ้อยที่เป็นโรค

รุนแรงคราดตออ้อยเก่าออกจาก

พื้นที่ให้หมดและเผาท้าลายทิ้ง 

 

 

พ่นสารเคมีเลือกชนดิใดชนิดหนึ่ง ได้แก่ 
- benomyl 50% WP อัตรา 20 กรัม 
ต่อน้้า 20 ลิตร 

- thiophanate-methyl 50 % SC  

อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร  

- propiconazole  25 % EC อัตรา 

20 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 

 

 - benomy 
สารกลุ่ม FRAC : 1 

ระดับความเป็นพิษชัน้ III พิษน้อย  

LD50 : ˃ 10,000 mg/kg 
- thiophanate-methyl 

สารกลุ่ม FRAC : 1 

ระดับความเป็นพิษชัน้ U พิษน้อย  

LD50 : ˃ 5,000 mg/kg 
มีพิษต่อปลา 

- propiconazole   

สารกลุ่ม FRAC : 3 

ระดับความเป็นพิษชัน้ 

ระดับความเป็นพิษชัน้ II พิษปานกลาง  

LD50 : ˃ 1,520 mg/kg 
มีพิษต่อปลา 

  

 

อ้อย 

อ้างอิง  1) กรมวิชาการเกษตร 2) คู่มือวินิจฉัยโรคอ้อย ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย 3) http://www.phkaset.com  ภาพ 1) ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตร 2) plantix.net 
 

 


