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ค�ำน�ำ
ปัญหาการระบาดของโรคและแมลงศัตรูออ้ ย รวมทัง้ สาเหตุอย่าง
อื่นที่ทำ� ให้อ้อยแสดงอาการผิดปกติ อันส่งผลเสียให้อ้อยไม่สามารถเจริญ
เติบโตได้อย่างเป็นปกติ ไม่สามารถให้ผลผลิตได้ หรือให้ผลผลิตได้ไม่เต็ม
ศักยภาพเท่าที่ควรจะเป็น ส่งผลเสียต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ต้องได้รับ
ความเสียหายจากต้นทุนการผลิตที่ใช้ไปหรือต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไข
อาการผิดปกติของอ้อย แต่อาจไม่ทำ� ให้ออ้ ยสามารถผลผลิตกลับมาได้อย่าง
เดิม ส่งผลเสียต่อโรงงานน�ำ้ ตาลทีจ่ ะไม่มอี อ้ ยเข้าหีบตามเป้าหมายทีว่ างไว้ รวม
ทัง้ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายของประเทศไทยทัง้
ระบบ และกระทบต่อรายได้ของประเทศทีเ่ กิดจากการขายน�ำ้ ตาลในตลาด
โลกและอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งต่างๆ ทีล่ ดลงด้วย
การทีเ่ กษตรกรชาวไร่ออ้ ยและผูเ้ กีย่ วข้องจะผลิตขยายอ้อยให้ได้
ประสิทธิภาพ และได้รบั ผลผลิตอย่างเต็มศักยภาพตามเป้าหมายทีว่ างไว้
รวมทัง้ ได้รบั ผลกระทบจากปัญหาความผิดปกติของอ้อยอันเกิดจากโรค แมลง
ศัตรูออ้ ย และสาเหตุอนื่ ๆ น้อยทีส่ ดุ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมีความสามารถใน
การจ�ำแนกชนิดและลักษณะอาการของความผิดปกติทเี่ กิดขึน้ กับอ้อยให้ได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพือ่ ให้สามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหาความผิด
ปกติได้อย่างได้อย่างทันท่วงที จึงเป็นทีม่ าของคูม่ อื วินจิ ฉัยอาการผิดปกติของ
อ้อย เพือ่ เป็นคูม่ อื ให้แก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง สามารถใช้
งานเพือ่ วินจิ ฉัยอาการผิดปกติของอ้อยเป็นเบือ้ งต้น และหาทางในการแก้ไข
ปัญหาได้
เอกสารคูม่ อื การวินจิ ฉัยอ้อยผิดปกติเบือ้ งต้นฉบับนี้ เป็นการรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เอกสารวิชาการ หนังสือ รวมทัง้ บทความวิชาการ
ของนักวิชาการ โดยน�ำมาท�ำการวิเคราะห์ ประมวลผล และจัดแบ่งกลุม่ ข้อมูล
ให้เป็นรูปแบบทีส่ ามารถใช้งานเป็นคูม่ อื เพือ่ การวินจิ ฉัยอ้อยผิดปกติในสภาพ
ไร่ได้อย่างง่าย เพือ่ ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการระบุชนิดของความผิดปกติ
และด�ำเนินการต่อไปได้อย่างถูกต้อง ต่อไป

นายธวัช หะหมาน
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• มีนาคม 2559            • พิมพ์ครั้งที่ 2

เริ่มต้นใช้งาน คู่มือวินิจฉัยโรคอ้อย

เริม่ ต้นการใช้งานคูม่ อื วินจิ ฉัยอ้อยผิดปกติเบือ้ งต้น โดยเลือกส่วนทีถ่ นัด
1. ระบุชื่ออาการผิดปกติ
เมื่อทราบชื่ออาการผิดปกติและศัตรูอ้อย

(หน้า 3-6)

2. ระบุการวินิจฉัยจากอาการผิดปกติและภาพเปรียบเทียบ
โดยแบ่งเป็นกลุ่มอาการผิดปกติ
(หน้า 7-33)
1. อาการบนใบ
1-1) ใบด่าง
1-2) ใบจุด
1-3) ใบด่างเป็นลายซีดขาว หรือเหลือง
1-4) ใบเป็นหูดปุ่มปม
1-5) ใบขีดแดง เส้นกลางใบแดง
1-6) ใบอ้อยสีซีด และแห้ง
1-7) ใบเว้าแหว่ง
1-8) มีสีดำ� ปกคลุมใบอ้อย
1-9) ใบมีสีแดง หรือม่วงอมแดง

(หน้า 7)
(หน้า 7)
(หน้า 10)
(หน้า 13)
(หน้า 14)
(หน้า 14)
(หน้า 16)
(หน้า 17)
(หน้า 18)

2. อาการบนยอด
2-1) ยอดตาย ใบอ่อนบิดเบี้ยว
2-2) ยอดซีดเหี่ยว ไม่มีอาการไหม้
2-3) ใบอ่อนด่างซีด แต่ไม่เหี่ยว

(หน้า 19)
(หน้า 19)
(หน้า 20)
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2-4) ยอดขดเป็นก้านสีด�ำคล้ายแส้
2-5) โคนใบอ่อนสีซีด
2-6) ยอดแห้งตาย
2-7) ยอดเป็นสีเหลือง / สีนำ�้ ตาล

(หน้า 21)
(หน้า 22)
(หน้า 22)
(หน้า 24)

3. อาการภายในล�ำต้น
3-1) เนื้อภายในล�ำเน่าแห้ง มีสีม่วงแดง
(หน้า 25)
3-2) เนื้อภายในล�ำสีนำ�้ ตาล และเหม็นเน่า
(หน้า 25)
3-3) เนือ้ ภายในสีนำ�้ ตาลนิม่ มีกลิน่ คล้ายสับปะรด (หน้า 26)
3-4) เนื้อภายในถูกกัดกินหายไป
(หน้า 26)
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4. อาการที่เหง้า, ราก
4-1) รากบวมเป็นปม
4-2) แตกรากผิดปกติ มาก หรือน้อย
4-3) รากอ้อยขาดวิ่น
4-4) ท่อนพันธุ์เป็นโพรง

(หน้า 28)
(หน้า 28)
(หน้า 30)
(หน้า 30)

5. อาการผิดปกติอื่นๆ
5-1) มีคราบและปุ่มปมตามล�ำ และกาบใบ
5-2) การแตกกอของอ้อยผิดปกติ
5-3) ข้อปล้องหดสั้นลง

(หน้า 31)
(หน้า 32)
(หน้า 33)
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เพลี้ยหอยอ้อย
หนู
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การวินจิ ฉัยอ้อยผิดปกติเบือ้ งต้นตามกลุม่ อาการ
1. อาการบนใบ
1-1 ใบด่าง
1-1a ด่างในเนื้อใบเป็นลายขีดเห็นชัดเจนบนใบอ้อย
   หรือเมื่อส่องกับแสง

โรคใบด่าง (หน้า 34) >>

1-2 ใบจุด
1-2a

จุดเล็ก สีเหลืองจาง เป็นมาก ๆ แผลลุกลามต่อกัน
อาจมีสีแดงหรือสีนำ�้ ตาลทั่วไปทั้งใบ

โรคใบจุดเหลือง (หน้า 36) >>
คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย
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1-2b

แผลเป็นขีดสีแดงปนน�้ำตาล ด้านหลังแตกขรุขระ
เวลาจับจะมีสีสนิมติดมือมา

โรคราสนิม (หน้า 38) >>

1-2c

แผลเป็นขีดยาว
สั้นบ้าง ยาวบ้าง
อาจมีสีเหลือง
ล้อมรอบรอบแผล
โรคใบขีดสีน�้ำตาล (หน้า 41) >>

1-2d

แผลเป็นจุดสีน�้ำตาลแดง
ถ้าเป็นมากแผลเชื่อมต่อ
กันยาวเป็นปื้น
โรคใบจุดสีน�้ำตาล (หน้า 42) >>
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1-2e

แผลสีน�้ำตาลอ่อน ขอบแผลสีน�้ำตาลเข้ม
รูปร่างไม่แน่นอนอาจลุกลามต่อกันจนใบแห้ง

โรคใบจุดวงแหวน (หน้า 43) >>

1-2f

จุดซีด หรือประแดง เฉพาะจุด

1-2f1 ขอบและปลายใบสีเหลืองส้ม มีจดุ ไหม้ตามใบ ยอดพุม่

ขาดธาตุโพแทสเซียม (หน้า 76) >>

1-2f2 จุดประแดงทัง้ ใบ คล้ายสนิม
โดยเฉพาะของล่างของใบ ไม่มสี สี นิมติดมือ

ขาดธาตุแมกนีเซียม (หน้า 71) >>
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1-2f3 แก่แห้งตายเป็นจุดประ

ขาดธาตุแคลเซียม (หน้า 73) >>

1-2g

ใบเป็นจุดประเล็กสีขาว ใบแก่แห้งตายเร็วกว่าปกติ

ขาดธาตุซิลิคอน (หน้า 75) >>

1-3 ใบด่างเป็นลายซีดขาว หรือเหลือง
1-3a มีเส้นซีดขาวตลอดใบคล้ายดินสอใบอาจสีเหลือง
หรือขาวซีดเป็นทางคล้ายใบขาว ใบเหี่ยวงุ้ม

โรคใบลวก (หน้า 45) >>
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1-3b

ใบเป็นรอยด่างขาวตามความยาวใบ ช่วงเช้าดูหลังใบ
จะเห็นผลสปอร์สีขาว รุนแรงมากใบฉีกขาดเป็นฝอย

โรคราน�้ำค้าง (หน้า 47) >>

1-3c

ใบมีสีขาว เรียวเล็ก ขาวตลอดทั้งใบ แตกหน่อสีขาว
จ�ำนวนมากทีโ่ คน เมือ่ น�ำไปปลูกต่อ พบว่าเป็นหน่ออ้อย
ใบเรียวเล็กสีขาว

โรคใบขาว (หน้า 49) >>

1-3d

ใบมีสีขาวสลับเขียวเป็นลายทาง ไม่ขาวทั้งใบเส้น
กลางใบยังสีเขียว เริ่มจากใบยอดขนาดใบไม่ลด

ขาดธาตุเหล็ก (หน้า 78) >>
คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย
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1-3e

ใบมีสีขาวหรือเหลือง เส้นกลางใบและแนวเส้น
ใบยังคงเขียว เริ่มจากใบอ่อนขนาดใบไม่ลด

ขาดธาตุสังกะสี (หน้า 80) >>

1-3f

พบรอยสีขาวเป็นแนวยาว มีทงั้ ขนาดเล็กใหญ่ไม่แน่นอน
อยูภ่ ายในเนือ้ ใบ และพบรูรอยเจาะออกจากแผ่นเนือ้ อ้อย

หนอนชอนใบ (หน้า 97) >>

1-3g

เส้นใบเกิดเป็นสีเหลืองซีด จากปลายใบเข้าหาโคนใบ
เกิดขึ้นที่ใบอ่อน และหากเป็นรุนแรงใบจะซีดเหลือง
ไปทั้งใบ

ขาดธาตุแมงกานีส (หน้า 93) >>
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1-3h

เส้นใบเป็นสีใส
ขอบใบกลายเป็น
สีเหลืองซีด และ
ลามเข้ามาข้างใน
ใบอาจม้วนงอ
ธาตุโบรอนเป็นพิษ (หน้า 95) >>

1-3i

มีเส้นขีดสีเหลือง
สั้นๆ ประมาณ
1 ใน 3 ของใบ
ตามความยาวของใบ
และเมือ่ ใบแก่ขนึ้ จะ
กลายเป็นสีแดง
ขาดธาตุโมลิบดินัม (หน้า 96) >>

1-4 ใบเป็นหูดปุ่มปม
1-4a

ใต้ใบมีรอยนูนตามความยาวใบ หลายขนาด อ้อย
แคระแกร็น ยอดฉีกขาด ใบสีเขียวเข้ม ตั้งชี้แข็ง

โรคฟิจิ (หน้า 52) >>
คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย
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1-5 ใบขีดแดง เส้นกลางใบแดง
1-5a

เส้นกลางใบเป็นแผลสีแดง
กลางแผลอาจกลายเป็น
สีเทา มีจุดสีด�ำ 
โรคใบขีดสีแดง (หน้า 54) >>

1-5b

มีแนวเส้นสีแดงจากกลางใบ ลงมาถึงโคนใบและอาจ
ต่อกันเป็นปืน้ ลามถึงยอดท�ำให้ยอดและล�ำต้นเน่าเละเหม็น

โรคใบเน่าคออ้อย (หน้า 56) >>

1-6 ใบอ้อยสีซีด และแห้ง
1-6a ใบสีซีดและเหลืองกระจายเป็นหย่อม ๆ มีเม็ด
คล้ายเกล็ดสีขาว กระจายติดใต้ทอ้ งใบ ทัง้ ใบอ่อนใบแก่

แมลงหวี่ขาว (หน้า 98) >>
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1-6b

ใบสีซีดและเหลือง พบเป็นจุดใต้ท้องใบ
คล้ายใบแมงมุมเล็ก ๆ กระจายเต็มใต้ใบ

ไรอ้อยใยสีขำว (หน้ำ 100) >>

1-6c

ใบซีดเหลือง
และบิดม้วน
กลม
มวนอ้อย (หน้ำ 104) >>

1-6d

ใบอ้อยมีลักษณะเป็นจุดเหลืองซีด และใบอ้อยจะแห้ง
จากขอบใบเข้าหาเส้นกลางใบ ตรวจสอบพบเพลี้ย
ปากดูด ตัวสีด�า มีจุดสีขาวและแดงบนปีก

เพลี้ยกระโดดด�ำ (หน้ำ 102) >>
คูมือการวินิจฉัยโรคออย
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1-6e

ใบอ้อยแห้งกลายเป็นสีนำ�้ ตาลจากปลายใบเข้ามาหา
โคนใบ จากใบล่างขึ้นหาใบบน

ขาดธาตุไนโตรเจน (หน้า 89) >>

1-6f

ยอดอ้อยและขอบใบแห้ง เป็นแผลแห้งเกรียม
กลายเป็นสีซดี จาง อาจพบคราบสีขาวของเหลือบนดิน

ธาตุโซเดียมเป็นพิษ (หน้า 94) >>

1-7 ใบเว้าแหว่ง
1-7a เนื้อใบเว้าแหว่งหายไป อาจเหลือเพียงเส้นกลางใบ

ตั๊กแตน (หน้า 106) >>
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1-7b

ใบเว้าแหว่งเข้าไปเพียงบางจุด เล็กน้อย และ
มีร่องรอยกัดแทะ

ด้วงงวงอ้อย (หน้ำ 108) >>

1-7c

ใบอ้อยมีการ
เว้าแหว่ง และ
อาจพบขนของ
หนอนอยู่ตาม
กาบใบ ฟุง้ กระจาย
และท�าให้คัน
หนอนบุ้ง (หน้ำ 110) >>

1-8 มีสีด�าปกคลุมใบอ้อย
1-8a มีคราบสีดา� ปกคลุมบนใบอ้อย และพบเป็นแมลงสีขาว
เป็นขุยสีขาว รวมดูดกินอยู่ด้านล่างใบอ้อยเป็นกลุ่ม ๆ

เพลี้ยส�ำลีแปง (หน้ำ 112) >>
คูมือการวินิจฉัยโรคออย
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1-9 ใบมีสีแดง หรือม่วงอมแดง
1-9a ด้านใต้ใบและบนใบมีสีแดงและบนใบ โดยอาจเริ่ม
พบเป็นจุดเล็ก ๆ แล้วกระจายมาก พบไรเป็นตัว
กระจายอยู่ทั่วไป

ไรอ้อยสีแดง (หน้า 114) >>

1-9b

ใบกลายเป็นสีม่วงอมแดง จากใบแก่ขึ้นมาหาใบอ่อน
แดง ใบแก่ตายเร็ว

ขาดธาตุฟอสฟอรัส (หน้า 91) >>
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2.อาการบนยอด
2-1 ยอดตาย ใบอ่อนบิดเบี้ยว
2-1a ใบอ่อนส่วนยอดไม่คลี่ โค้งเป็นตะขอ ส่วนปลายใบไหม้

ขาดธาตุแคลเซียม (หน้า 73) >>

2-1b

ใบบิดเบี้ยว หดย่น มีจุดโปร่งใสในใบยอด แตกหน่อ
มากผิดปกติ

ขาดธาตุโบรอน (หน้า 82) >>

2-2 ยอดซีดเหี่ยว ไม่มีอาการไหม้
2-2a ใบยอดซีดเหี่ยว ไม่มีอาการไหม้ สีจางลง และแผ่น
ใบบางลงคล้ายแผ่นกระดาษ

ขาดธาตุทองแดง (หน้า 84) >>
คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย
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2-2b

ใบอ่อนซีดเหี่ยว ใบหักพับตกลงมากในช่วงกลางวัน
กลางวันฟื้นคืนปกติ

ขาดธาตุคลอรีน (หน้า 85) >>

2-3 ใบอ่อนด่างซีดแต่ไม่เหี่ยว
2-3a ใบด่าง เป็นทางตามยาว ระหว่างเส้นใบ

ขาดธาตุแมงกานีส (หน้า 93) >>

2-3b

ใบด่างเป็นทางยาว และซีดขาวทั้งใบ เส้นกลางใบ
เป็นสีเขียว

ขาดธาตุเหล็ก (หน้า 78) >>

20

คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย

2-3c

ใบด่างขาวทั้งใบ แต่เส้นกลางใบ เส้นใบ และ
ขอบใบเป็นสีเขียว

ขาดธาตุสังกะสี (หน้า 80) >>

2-3d

ใบอ่อนสีซีด สั้นแคบ มีสีม่วงตามขอบใบ
ต้นผอมแคระแกร็น

ขาดธาตุก�ำมะถัน (หน้า 86) >>

2-4 ยอดขดเป็นก้านสีดำ� คล้ายแส้
2-4a ส่วนยอดผิดปกติ
ม้วนรวมเป็นแส้ สีดำ�
ลูบจับมีผงสีดำ� ติดมือ
แตกกอมากคล้าย
ตะไคร้
โรคแส้ด�ำ (หน้า 58) >>
คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย
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2-5 โคนใบอ่อนสีซีด
2-5a โคนใบอ่อนมีสีขาวซีด ใบไม่คลี่ออก
ส่วนยอดใบหงิกย่น บิดม้วน ฉีดขาด
โรคยอดบิด/
พกกะบอง
(หน้ำ 60) >>

2-6 ยอดแห้งตาย
2-6a อ้อยระยะแตกกอ ยอดแห้งตายเป็นสีน�้าตาล ดึงหลุด
ขาดง่าย มีรอยเจาะจ�านวนมาก มีหลายยอดต่อกอ
หนอนกอ
ลำยจุดเล็ก
(หน้ำ 115) >>

2-6b

อ้อยระยะแตกกอ ยอดแห้งตายเป็นสีน�้าตาล ดึงหลุด
ขาดง่าย มีรอยเจาะ 1-2 รูตอ่ ยอดอาจมีหลายยอดต่อกอ
หนอนกอ
สีชมพู
(หน้ำ 118) >>
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2-6c

อ้อยระยะเป็นล�ำ ยอดกลายเป็นสีนำ�้ ตาล อาจพบ
แตกตาข้าง และยอดอาจหัก พบรอยขี้หนอนบริเวณ
รูเจาะข้างล�ำ
หนอนกอ
ลายจุดใหญ่
(หน้า 120) >>

2-6d

อ้อยระยะเป็นล�ำ ยอดกลายเป็นสีนำ�้ ตาล หักพับ และทัง้ ล�ำ
อาจกลายเป็นสีนำ�้ ตาล มีกลิน่ เหม็นเน่า ผ่าพบเนือ้ ในเน่าเละ
สีนำ�้ ตาล มีกลิน่ เหม็นรุนแรง เน่าจากยอดลงล่าง
โรคเน่าคออ้อย
(หน้า 56) >>

2-6e

อ้อยระยะเป็นล�ำ ยอดกลายเป็นสีนำ�้ ตาล และทั้งล�ำ
อาจกลายเป็นสีน�้ำตาล ผ่าพบเนื้อยุบแห้ง มีสีนำ�้ ตาล
ปนแดง หรือม่วง อาจพบเส้นใยเชื้อราสีเท่า เน่าแห้ง
จากโคนขึ้นไปหายอด
โรคเหี่ยวเน่าแดง
(หน้า 62) >>

คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย
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2-7 ยอดเป็นสีเหลือง/น�้าตาล
2-7a

อ้อยระยะแตกกอ ยอดตายกลายเป็นสีเหลือง หรือ
สีน�้าตาล เมื่อคลี่ใบดูพบว่ามีรอยเจาะเป็นแนวตรง
รูพรุนที่เนื้อใบ

หนอนกอสีขำว (หน้ำ 123) >>

2-7b

อ้อยระยะเป็นล�า ยอดกลายเป็นสีเหลืองน�้าตาล และ
ทัง้ ล�าอาจแห้งตายกลายเป็นสีนา�้ ตาล ผ่าพบเนือ้ ยุบแห้ง
มีสีน�้าตาลปนแดง หรือม่วง อาจพบเส้นใยเชื้อราสีเทา
เน่าแห้งจากโคนขึ้นไปหายอด

โรคเหี่ยวเน่ำแดง (หน้ำ 62) >>
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3.อาการภายในล�ำต้น
3-1 เนื้อภายในล�ำเน่าแห้งมีสีแดงม่วง
3-1a

เนือ้ เน่าแห้ง สีมว่ ง หรือสีแดงม่วงปนเทา อาจพบเส้นใย
เชือ้ ราเป็นสีเทาขึน้ ปกคลุม พบเมือ่ อากาศมีความชืน้ สูง
หรือน�้ำท่วมขัง

โรคเหี่ยวเน่าแดง (หน้า 62) >>

3-2 เนื้อภายในล�ำสีนำ�้ ตาลเละเหม็นเน่า
3-2a

เนื้ออ้อยเน่าเละกลายเป็นสีนำ�้ ตาล เหม็นเน่า มีการช�้ำ
บริเวณข้ออ้อย และยอดอ้อยอาจมีการหักพับ

โรคเน่าคออ้อย (หน้า 56) >>
คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย
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3-3 เนื้อภายในสีนำ�้ ตาลนิ่ม
3-3a มีกลิ่นคล้ายสับปะรด
เนื้อภายในล�ำอาจกลาง
เป็นสีน�้ำตาล หรือสีแดง
ได้กลิ่นคล้ายสับปะรด
โรคเน่ากลิ่นสับปะรด (หน้า 65) >>

3-4 เนื้อภายในล�ำถูกกัดกินหายไป
3-4a เนื้ออ้อยภายในล�ำถูกกัดกินหายไป กลายเป็นโพรง
ช่องว่างภายในล�ำอ้อย จากโคนขึ้นไปถึงกลางล�ำ
หรือสูงกว่า อ้อยอาจหักล้ม

ด้วงหนวดยาว (หน้า 125) >>

3-4b

เนื้ออ้อยภายในล�ำถูกกัดกินหายไป กลายเป็นโพรง
ช่องว่างภายในล�ำอ้อย จากเหง้าและขึ้นมาที่โคน
สูงไม่กี่ปล้องจากพื้นดิน อ้อยอาจหักล้ม

แมลงนูนหลวง (หน้า 128) >>
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3-4c

เนื้ออ้อยภายในล�ำถูกกัดกินหายไป และมีการเอาดิน
ขึ้นไปไว้ภายในล�ำอ้อย อ้อยอาจไม่หักล้ม
ปลวก
(หน้า 131) >>

3-4d

เนือ้ อ้อยภายในล�ำถูกเจาะท�ำลาย อ้อยอาจแตกตาข้าง
และพบรอยเจ้าพร้อมขีห้ นอนบริเวณข้างล�ำ และยอดอ้อย
อาจหักขาดหายไป
หนอนกอ
ลายจุดใหญ่
(หน้า 120) >>

3-4e

ล�ำอ้อยถูกกัดท�ำลาย พบร่องรอยการกัด อาจกัดที่โคน
หรือกัดที่ยอด

หนู (หน้า 138) >>
คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย
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4.อาการที่เหง้า, ราก
4-1 รากบวมเป็นปม
4-1a รากมีการบวมเป็นปุ่มปม ปุ่มปมมองเห็นเป็นเม็ด
คล้ายปุ่มปมถั่ว แต่ขนาดเล็กกว่า
ไส้เดือนฝอย
(หน้า 139) >>

4-2 แตกรากผิดปกติ มาก
หรือน้อย
4-2a แตกรากน้อย แต่
รากหนาใหญ่
ตลอดทั้งเส้นราก
หนาโตกว่าปกติ
4-2b

อลูมิเนียมเป็นพิษ (หน้า 88) >>

แตกรากมาก รากหนา และสัน้ แตกรากข้างมากกว่าปกติ

ขาดธาตุคลอรีน (หน้า 85) >>
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4-2c

แตกรากมาก รากหนา และสั้น แตกรากข้าง
น้อยลงกว่าปกติ
ธาตุคลอรีน
เป็นพิษ
(หน้า 85) >>

4-3 รากอ้อยขาดวิ่น
4-3a รากอ้อยขาดวิ่นจากการถูกกัดกิน และมีร่องรอยซาก
ของการถูกกัดกิน

แมลงนูนหลวง (หน้า 128) >>

4-3b

รากแห้งยุบ ขาดวิ่น กลายเป็นสีนำ�้ ตาล รากบีบนิ่ม

ขาดน�้ำ, แล้ง (หน้า 142) >>
คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย
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4-4 ท่อนพันธุ์อ้อยเป็นโพรง
4-4a

ท่อนพันธุ์อ้อยถูกท�ำลายเป็นโพรง มีตัวหนอนนิ่ม
สีขาวนวลอยู่ภายใน

ด้วงหนวดยาว (หน้า 125) >>

4-4b

ท่อนพันธุ์อ้อยถูกท�ำลายเป็นโพรง พบมีดินอยู่ภายใน
ท่อนพันธุ์

ปลวก (หน้า 131) >>
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5.อำกำรผิดปกติอื่น ๆ
5-1 มีคราบ และปุ่มปม ตามล�า และกาบใบ
5-1a มีคราบเมือกสีขาว หรือสีชมพูภายในซอกกาบใบ
เมื่อลอกกาบใบจะมองเห็นเพลี้ยดูดกินอยู่เป็นกลุ่ม ๆ
เพลี้ยแปงสีชมพู
(หน้ำ 133) >>

5-1b

พบว่าปล้องอ้อยสั้นลง มีเกล็ดคล้ายหอยปกคลุมอยู่
บริเวณล�าอ้อย
เพลี้ยหอยอ้อย
(หน้ำ 136) >>

5-1c

มีคราบสีดา� ปกคลุมบนล�าอ้อย และพบเป็นแมลงสีขาว
เป็นขุยสีขาว รวมดูดกินอยู่

เพลี้ยส�ำลีแปง
(หน้ำ 112) >>

คูมือการวินิจฉัยโรคออย
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5-2 การแตกกอของอ้อยผิดปกติ
5-2a อ้อยแคระแกร็น
5-2a1 อ้อยเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ โตไม่สม�่ำเสมอ
ผ่าดูล�ำจะมีรอยขีดหรือจุดสีด�ำภายในข้อ
โรคตอ
แคระแกร็น
(หน้า 67) >>

5-2a2 อ้อยแตกกอเป็นพุ่มเตี้ย ใบสั้นแข็ง ชี้สีเขียวเข้ม
ยอดฉีกขาดมีแผลนูนตามแนวใบ
โรคฟิจิ
(หน้า 52) >>

5-2b อ้อยแตกกอเป็นพุ่มฝอย
5-2b1 อ้อยแตกกอเป็นพุ่มฝอย คล้ายกอตะไคร้ ใบสีเขียว
ปกติ อาจสีซดี จาง แตกหน่อเป็นฝอยเล็ก ๆ จ�ำนวนมาก

โรคกอตะไคร้
(หน้า 69) >>

32

คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย

5-2b2 อ้อยแตกกอเป็นพุ่มฝอย คล้ายกอตะไคร้ ใบกลายเป็น
สีขาวทัง้ ใบ เรียวเล็ก แตกหน่อเป็นฝอยเล็ก ๆ จ�ำนวนมาก

โรคใบขาว (หน้า 49) >>

5-3 ข้อปล้องหดสั้นลง
5-3a

5-3b

ข้อปล้องหดสัน้ ลง
เป็นช่วงต่อเนือ่ งกัน
อาจมี 3-5 ปล้อง
พบมีอาการใบแห้ง
จากใบล่างขึ้นไป
หาใบบนแห้งจาก
ปลายใบเข้าหา
โคนใบ

ขาดธาตุไนโตรเจน (หน้า 89) >>

ข้อปล้องหดสัน้ ลง
เป็นช่วงต่อเนือ่ งกัน
อาจมี 3-5 ปล้อง
ขาดน�้ำ, แล้ง (หน้า 142) >>

คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย
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รายละเอียดคูม่ อื
การวินจิ ฉัยอ้อยผิดปกติเบือ้ งต้น

โรคใบด่าง

(ซ้าย) ลักษณะอาการเป็นโรคใบด่างอย่างรุนแรงบนใบอ้อย
(กลาง) ลักษณะอาการบนล�ำอ้อยระยะรุนแรง
(ขวา) ลักษณะอาการบนล�ำอ้อย

สาเหตุของโรค เชื้อไวรัส Sugarcane Mosaic Virus (SCMV)
ลักษณะอาการโรค อ้อยที่เป็นโรคจะมีปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบลดลง
ท�ำให้ใบอ้อยด่างเป็นรอยขีดสั้น ๆ สีเขียวอ่อนสลับกับสีเขียวเข้มทั่วทั้ง
ใบ เมือ่ ส่องดูใบกับแสงแดด จะเห็นรอยด่างชัดเจน อาการต่าง ๆ ปรากฏ
บนใบอ่อนเห็นชัดเจนกว่าที่ใบแก่ ในพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคอาจปรากฏ
รอยขีดด่างบนล�ำอ้อยด้วย การเจริญลดลง ล�ำอ้อยเล็กลีบลง
34
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การแพร่ระบาด โรคระบาดติดไปกับท่อนพันธุ์ที่เป็นโรค และมีเพลี้ย
อ่อนเป็นแมลงพาหะในการถ่ายทอดโรค
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
• คัดเลือกอ้อยที่สมบูรณ์ไม่เป็นโรคส�ำหรับใช้เป็นท่อนพันธุ์
• หลีกเลี่ยงการปลูกอ้อยพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคเป็นพื้นที่กว้าง
• หลีกเลีย่ งการปลูกพืชทีอ่ าจเป็นพืชอาศัยหรือพืชอาศัยสลับของ
เชือ้ โรค หรือเป็นพืชอาหารของเพลีย้ อ่อน เช่น ข้าวโพดหวาน เพราะอาจ
มีการถ่ายทอดโรคสลับกับอ้อย
• ก�ำจัดวัชพืชในไร่ออ้ ย เพือ่ ไม่ให้เป็นทีอ่ าศัยของแมลงพาหะโรค
• หาแนวทางในการป้องกันก�ำจัดแมลงพาหะ ประกอบด้วย Hypermyzus lactucae, Dactynotus ambrosiae, Hysteroneura, Aphis
gossypii, Rhopalosiphum maidis, Carolinaia cyperi, มวนบางชนิด, เหาพืช
• ปฏิบัติการเขตกรรมอย่างเหมาะสม ให้อ้อยเจริญเติบโตดี
แข็งแรง ช่วยลดความเสียหายของอ้อยจากโรค

คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย
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โรคใบจุดเหลือง

(ซ้าย) อาการเริม่ ต้นบนใบอ้อย ในระยะทีเ่ ริม่ เป็นโรค ซึง่ พบเป็นจุดสีเหลืองกระจายทัว่ ไป
ทัง้ ใบ (ขวา) แผลมีการขยายรวมกันกลายเป็นสีฟางข้าวขยายปกคลุมทัว่ พืน้ ผิวใบอ้อย
และจะเห็นสปอร์ของเชือ้ ราทีบ่ ริเวณด้านหลังใบ

เมือ่ มีการตัดใบอ้อยตามแนวขวาง จะเห็นว่าเชือ้ รามีการสร้างส่วนขยายพันธุจ์ ากแผลที่
อยูบ่ นใบอ้อย และพร้อมทีจ่ ะปลดปล่อยสปอร์ออกไปพร้อมกับลม หรือฝน

สาเหตุของโรค เชื้อรา Mycovelosiella koepkei
		
ลักษณะอาการโรค เกิดจุดเหลืองเล็ก ๆ ขนาดเท่าปลายเข็ม กระจาย
ไปทัว่ บนใบอ้อย ต่อมาจุดแผ่นเหลืองขยายขนาด รูปร่างแผลไม่แน่นอน
แผลอาจเปลี่ยนเป็นสีแดง หรือน�้ำตาลแดง เมื่อแผลแก่เห็นกลุ่มของ
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ก้านชูสปอร์ และสปอร์ของเชื้อราสาเหตุลักษณะคล้ายฝุ่นผงสีเทาใน
บริเวณกลางจุดแผล แผลอาจเกิดเดี่ยว ๆ หรือขยายจนขอบแผลติดกัน
เป็นปืน้ ปกคลุมผิวใบอ้อย ในระยะต้นของการระบาดจ�ำนวนจุดแผลจะ
หนาแน่นในใบล่างมากกว่าใบด้านบน แต่ในระยะที่โรคระบาดรุนแรง
หรือพันธุ์อ้อยมีความอ่อนแอต่อโรค แผลจุดเหลืองจะปรากฏหนาแน่น
บนใบทุกใบของล�ำอ้อย จนท�ำให้อ้อยมีใบเหลือง กอแห้งโทรม ไร่อ้อย
ที่พบว่ามีการระบาดของโรคใบจุดเหลืองจะมองเห็นเป็นสีนำ�้ ตาลทั้งไร่
ส่วนขอบแผลด้านหลังใบมักมีสปอร์ของเชื้อเห็นเป็นผงสีด�ำ  ๆ อยู่เต็ม
ในอ้อยแก่จะแตกหน่อบริเวณยอดอยู่เรื่อย ๆ ตาข้างอาจจะงอก
		
การแพร่ระบาด ในพื้นที่ที่สภาพอากาศเหมาะสมต่อการระบาดของ
โรค มีฝนตกชุก และความชื้นสูง มักพบการระบาดของโรคใบจุดเหลือง
เป็นประจ�ำ พบว่าเชื้อสามารถอยู่ข้ามฤดูในเศษซากอ้อยที่เป็นโรคที่อยู่
ในพืน้ ทีไ่ ด้ รวมทัง้ สปอร์ของเชือ้ สามารถกระจายไปได้พร้อมกับลมและ
ฝน พบเข้าท�ำลายอ้อยได้ตั้งแต่อ้อยสามารถตั้งตัวได้เมื่ออายุ 6 เดือน
ขึ้นไป จนกระทั่งเก็บเกี่ยว
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
• การปลูกอ้อยพันธุท์ อี่ อ่ นแอต่อโรค สามารถท�ำได้ในพืน้ ทีซ่ งึ่ ไม่มี
การระบาดของโรค หรือมีการระบาดไม่มากนัก ไม่อย่างนัน้ จะเกิดความ
เสียหายไปพร้อมกันทั้งพื้นที่ได้
• ควรบ�ำรุงอ้อยให้มกี ารเจริญเติบโตดี จะลดความเสียหายอันเกิด
จากโรคได้ การใส่ปุ๋ยเดี่ยวอย่างไนโตรเจน โดยขาดฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมจะท�ำให้อ้อยมีความอ่อนแอต่อโรคใบจุดเหลือง
• วางแผนการตัดอ้อยไม่ให้อ้อยพันธุ์ที่อ่อนแอหรือเป็นโรครุนแรง
ค้างอยู่ในไร่
คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย
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โรคราสนิม

ลักษณะอาการบนใบอ้อยทีเ่ ห็นเด่นชัดคือ แผลสีสนิมมีวงสีเหลืองล้อมรอบ ส่วนทีใ่ ต้ใบ
จะเห็นมีรอยแผลขรุขระ เป็นรอบแผลนูน และมีการแตกฉีกขาด

ด้านล่างผิวใบแผลแตก เมือ่ ลูบจะมีสสี นิมติดมือ เป็นส่วนสปอร์ของเชือ้ ราทีส่ ามารถ
หลุดปลิวไปพร้อมกับลม และฝน เพือ่ ระบาดกระจายต่อไปได้อกี
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สาเหตุของโรค เชื้อรา Puccinia melanocephala
ลักษณะอาการโรค เชือ้ สาเหตุเริม่ เข้าท�ำลายใบอ่อน เห็นเป็นจุดเล็ก ๆ
สีแดง ต่อมาจุดแผลจะพัฒนาขึน้ จนเห็นได้ชดั เจนเมือ่ ใบอ้อยเจริญเป็น
ใบแก่ แผลขยายยาวออก ขนาดแผลกว้าง 1-3 มิลลิเมตร ยาว 2-10
มิลลิเมตร เปลี่ยนเป็นสีน�้ำตาลแดง แผลนูนขึ้นโดยเฉพาะด้านหลังใบ
โดยเชือ้ ราจะมีการสร้างสปอร์ในส่วนแผลนูนดังกล่าวทีบ่ ริเวณใต้ใบ เมือ่
แผลแตกออกมีลกัษณะแผลขรุขระ มีผงสปอร์สีน�้ำตาลแดงลักษณะ
คล้ายสีสนิมจ�ำนวนมาก พบมีแผลหนาแน่นบนใบล่างมากกว่าใบบน
ของล�ำ  แผลเกิดกระจายทั่วไป ในพันธุ์อ้อยที่อ่อนแอต่อโรคแผลเกิด
ติดต่อกันจนอาจมองไม่เห็นผิวใบ ท�ำให้ออ้ ยสูญเสียพืน้ ทีก่ ารสังเคราะห์
แสง โดยที่ใบอ้อยที่เป็นโรคจะแห้งกว่าก่อนที่ใบจะแก่ แผลงอ้อยแห้ง
โทรม การเจริญของอ้อยไม่สมบูรณ์ แต่หากเป็นโรคไม่รนุ แรงอ้อยจะยัง
สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้โดยที่ผลผลิตไม่ลดลงมาก
การแพร่ระบาด สปอร์ (teliospore) ของราสนิมจะยังคงอยู่บนใบอ้อย
ที่เป็นโรคข้ามฤดู และเชื้อสามารถอยู่ในเศษซากอ้อย ทั้งนี้ สปอร์
(uredospore) สามารถแพร่กระจายไปตามสายลมและพร้อมกับฝนได้
โดยที่โรคสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรุนแรงเมื่ออากาศมีความอบอุ่น และ
มีความชื้นสูง
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ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
• เนือ่ งจากสปอร์ของเชือ้ ราสาเหตุโรคปลิวแพร่กระจายไปตามลม
จึงควรหลีกเลี่ยงการปลูกพันธุ์อ้อยที่อ่อนแอต่อโรคเป็นพื้นที่กว้าง เพื่อ
ไม่ให้โรคมีการระบาดรุนแรง
• ใช้พันธุ์อ้อยที่ต้านทานต่อโรค และหลีกเลี่ยงการใช้พันธุ์อ้อยที่
อ่อนแอและอาจมีการท�ำแปลงพันธุอ์ อ้ ยทีแ่ ยกต่างหากไว้เพือ่ เป็นท่อน
พันธุ์
• เมือ่ พบส่วนของอ้อยทีเ่ ป็นโรค ควรมีการเก็บออกจากแปลงอ้อย
เผาท�ำลายทิง้ รวมทัง้ ก�ำจัดวัชพืชอันอาจเป็นพืชอาศัยสลับของเชือ้ สาเหตุ
โรค
• ในกรณีที่เพิ่งพบโรคราสนิม อาจมีการใช้สารเคมีเช่น Ferbam,
Ziram, triadiamefon หรือ metalaxyl ซึง่ สามารถท�ำลายเชือ้ โรคราสนิม
ได้ แต่หากต้องใช้สารเคมีฉดี พ่นให้ทวั่ แปลงนัน้ อาจมีการสิน้ เปลืองมาก
ไม่คุ้มค่ากับการใช้จ่าย หากจ�ำเป็นต้องใช้ควรใช้เฉพาะที่เป็นแหล่ง
ก�ำเนิดของเชือ้ โดยตรงในระยะทีเ่ ริม่ มีโรคระบาดขึน้ กับต้นอ่อน เป็นการ
ท�ำลายและลดปริมาณเชื้อ และเป็นการป้องกันก�ำจัดเชื้อในระยะเริ่ม
ต้น ไม่ให้มีการแพร่ระบาดออกไป
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โรคใบขีดสีนำ�้ ตาล
อาการเริม่ แรกของอ้อย
ทีเ่ ป็นโรคใบขีดสีนำ�้ ตาล

สาเหตุของโรค
เชือ้ รา Cochliobolus stenospilus T.Mats. & Yamam. (perfect stage)
และ Helminthosporium stenospilum Drechs.(imperfect stage)
			
้ ๆ
ลักษณะอาการโรค อาการเริม่ ต้นจะปรากฏบนใบอ่อน โดยเป็นจุดช�ำ 
เล็ก ๆ มีสแี ดงตรงกลางหลังจากนัน้ แผลจะขยายยาวขึน้ ขนานกับเส้นใบ
และมีสนี ำ�้ ตาลปนแดงล้อมรอบด้วยรอยแผลสีเหลือง ความยาวแผลไม่
แน่นอน มีตั้งแต่ 2-50 มิลลิเมตร กว้าง 2-4 มิลลิเมตร ถ้าอ้อยเป็นโรค
รุนแรงมาก แผลจะติดต่อกันท�ำให้ใบอ้อยแห้งตายได้เร็วขึน้ ในอ้อยพันธุ์
ที่อ่อนแอต่อโรคจะท�ำให้เกิดอาการยอดเน่าได้เช่นกัน
การแพร่ระบาด เชือ้ สาเหตุโรคสามารถอยูข่ า้ มฤดูได้ในเศษซากอ้อยที่
เป็นโรค และเมื่อมีความชื้นสูง เชื้อราจะสร้างสปอร์ปลิวไปตามลม โดย
ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และที่ขาดปุ๋ย โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส จะ
ยิ่งท�ำให้โรคมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
• ปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานโรค และหลีกเลี่ยงการปลูกอ้อยพันธุ์ที่
อ่อนแอต่อโรค
• เติมปุ๋ยโปแตสเซียมและฟอสฟอรัส ช่วยท�ำให้โรคนี้ลดน้อยลง
คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย
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โรคใบจุดสีนำ�้ ตาล

อาการบนใบนั้นมีลักษณะแผล
เป็นรูปไข่ หรือเป็นเส้นสีนำ�้ ตาลแดง

สาเหตุของโรค เชื้อรา Cercospora longipes Butl
ลักษณะอาการโรค เริ่มเกิดบนใบอ่อนทั้งหน้าใบและหลังใบ เป็นจุด
เล็ก ๆ สีแดง ต่อมาแผลขยายเป็นขีดสีนำ�้ ตาลแดง ซึ่งมักเกิดติดกันเป็น
ปื้น ขนาดของแผลมีทั้งเล็กและใหญ่ ใบส่วนเป็นโรคจะแห้ง เห็นเป็นสี
น�้ำตาลหลังใบบริเวณแผลมีจุดสีดำ 
� ๆ ของสปอร์ของเชื้อ
การแพร่ระบาด เชื้อสามารถอยู่ในแปลงจากส่วนของอ้อยที่เป็นโรค
ขณะทีม่ กี ารปลูกอ้อยใหม่ หรือติดมากับเศษซากพืชทีเ่ ป็นโรคสปอร์ปลิว
ไปตามลมและฝน
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
• ก�ำจัดและท�ำลายส่วนที่เป็นโรค
		• หากโรคระบาดรุนแรงมากจนถึงให้ตอ้ งใข้ยาก็อาจใช้ยา copper
ox choride และ benomyl จะช่วยลดการระบาดได้มาก
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โรคใบจุดวงแหวน

(ซ้าย) อาการโรคใบจุดวงแหวนบนใบอ้อยในระยะแรก
(ขวา) อาการโรคใบจุดวงแหวนบนใบอ้อยทีมีความรุนแรง

สาเหตุของโรค Leptosphaeria sacchari B.de Haan (perfect stage)
Phyllosticta saccharicola Henn. (imperfect stage)
ลักษณะอาการโรค เริ่มแรกเป็นจุดสีเขียวชุ่มน�้ำ  ต่อมาเปลี่ยนเป็นสี
เขียวเข้ม ขอบสีนำ�้ ตาล หรือจุดสีนำ�้ ตาลเล็ก ๆ ตรงกลางมีสขี าว ลักษณะ
คล้ายรูปไข่ ต่อมาแผลเปลีย่ นเป็นสีนำ�้ ตาลแดง และมีสเี หลือง ล้อมรอบ
(halo) เมื่อแผลขยายใหญ่ขึ้น ภายในแผลก็จะแห้งสีคล้ายสีฟางข้าว
และขอบแผลเป็นสีนำ�้ ตาล ถึงน�ำ้ ตาลเข้ม เมือ่ เกิดแผลจ�ำนวนมากติดต่อ
กันใบจะไหม้เป็นบริเวณกว้าง แต่ยังมีขอบล้อมรอบแต่ละแผลอยู่เช่น
เดิม ภายในแผลพบ fruiting bodies ของเชื้อ เห็นเป็นจุดสีด�ำเล็ก ๆ ใบ
ที่เป็นโรคก็จะแห้งตายและร่วงหล่น ส่วนมากจะแห้งตั้งแต่ปลายใบลง
มา ขนาดของแผลอาจจะแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับพันธุ์ว่าทนทานต่อ
โรคมากน้อยเพียงใด อ้อยบางพันธุ์ที่มีใบสีเขียวมาก สีของแผลจะเป็น
สีน�้ำตาลแดง ซึ่งต่างกันเล็กน้อยกับพันธุ์ที่มีใบสีเขียวธรรมดา
คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย
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ปกติเชือ้ จะเข้าท�ำลายส่วนใบแก่ทอี่ ยูด่ า้ นล่างของล�ำต้น แต่หากเชือ้
สาเหตุโรคมีความรุนแรงก็จะมีการเข้าท�ำลายทีใ่ บอ่อน หรือแม้แต่ทกี่ าบ
ใบและล�ำต้น เชือ้ ก็สามารถเข้าท�ำลายได้ และมักพบว่าจะมีโรคเกิดขึน้
กับอ้อยที่อายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
การแพร่ระบาด พบว่าเชือ้ สาเหตุโรคสามารถอยูใ่ นเศษซากพืชทีอ่ ยูใ่ น
แปลงอ้อย สปอร์ปลิวไปตามลมและฝน และโรคอาจมีการระบาดได้
มากในสภาพที่มีความชื้นสูง
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
• ก�ำจัดใบที่เป็นโรคออกและเผาท�ำลายเสีย
• ท�ำความสะอาดและก�ำจัดวัชพืชในแปลงปลูก
• ปลูกพืชหมุนเวียนทุก ๆ 2 ปี โดยใช้ ข้าว ข้าวโพด ถัว่ หรือผักต่าง ๆ
• ปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานโรค หรือเป็นโรคเพียงเล็กน้อย เช่น พันธุ์
ซี บี 38-22, ซี โ อ 775, บี 4098,แร็ ก นาร์ , เอ็ น ซี โ อ 310,เอฟ
134,137,144,146,148,149 และ 153 เป็นต้น
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โรคใบลวก

ลักษณะอาการทีช่ ดั เจนของโรค
นี้ คือ มีแถบสีขาวยาวตามความ
ยาวของใบ คล้ายกับอาการเริม่
ต้นของโรคใบขาวอ้อย หรือ มี
ลักษณะคล้ายกับโรคใบด่างแถบ
ขาว หรือโรคใบขาวลายทาง

สาเหตุของโรค
เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas albilineans (Ashby) Dows
ลักษณะอาการโรค ใบจะมีสีเปลี่ยนไปเป็นทางยาวเรียว สีเทา เหลือง
ปนเขียว เหลือง หรือครีม โดยมากจะยาวสุดความยาวของใบหรือกาบ
ใบ ต่อไปจะขยายตัวขึ้น โดยเริ่มจากปลายใบลงมา ต่อจากนั้นใบจะ
แห้งตามรอยแผลจะเป็นสีนำ�้ ตาลหรือสีแดง แตกตาข้าง ถ้าหากเกิดโรคนี้
รุนแรง ต้นอ้อยจะแห้งตายและเหี่ยวไปทั้งต้น เนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย
จะเข้าไปอุดตันท่อน�้ำท่ออาหาร อ้อยตายเป็นหย่อม ๆ หรือส่วนมาก
เกือบทั้งแปลงแสดงอาการหรือไม่แสดงอาการเป็นแถบสีครีมก็ได้
คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย
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การแพร่ระบาด เกิดโรคได้รนุ แรงมากยิง่ ขึน้ ในสภาพทีอ่ อ้ ยมีการขาดน�ำ 
้
ดินที่มีการระบายน�้ำไม่ดี และมีความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ  ทั้งนี้ เชื้อโรค
สามารถติดไปกับท่อนพันธุ์ ติดไปกับเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ด�ำเนิน
การในไร่อ้อย หรือสามารถระบาดไปกับน�้ำและลม
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
• ปลูกพันธุอ์ อ้ ยทีต่ า้ นทานต่อโรค และหลีกเลีย่ งการปลูกพันธุอ์ อ้ ย
ที่อ่อนแอ
• แช่ท่อนพันธุ์อ้อยในสารเคมีก�ำจัดเชื้อสาเหตุโรคก่อนการน�ำมา
ปลูก หรืออาจมีการแช่ในน�ำ้ ร้อน 50 องศาเซลเซียสนาน 2-3 ชัว่ โมงก่อน
น�ำไปปลูก
• ใช้ท่อนพันธุ์ที่เชื่อมั่นได้ว่าปลอดโรค
• ก�ำจัดวัชพืช และเศษซากอ้อยที่เป็นโรคออกจากแปลงอ้อย เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดต่อไป
• ดูแลเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ให้สะอาด และท�ำความสะอาดสม�ำ่ เสมอ
เพือ่ ไม่ให้เป็นเครือ่ งมือในการถ่ายทอดเชือ้ สาเหตุโรค
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โรคราน�้ำค้าง

อ้อยแสดงอาการของโรคราน�ำ้ ค้าง ใบมีการฉีดขาดเป็นฝอย

สาเหตุของโรค เชื้อรา Sclerospora spontanea Weston
					
ลักษณะอาการโรค ระยะอ้อยงอก ความงอกจะลดลง พบแผลเป็นทาง
ยาวสีเหลืองบนใบที่เพิ่งแตกขึ้นมาต่อจากนั้นทางยาวสีเหลืองนี้จะเกิด
เพิม่ ขึน้ จนมองเห็นใบเป็นสีขาวเหลืองเรียงสลับกันตลอดใบ และทีด่ า้ น
ใต้ใบ ถ้าสังเกตในตอนเช้า หรือตอนทีอ่ ากาศค่อนข้างเย็นและชืน้ จะพบ
ผงสีขาวขึ้นอยู่ ผงสีขาวนี้เป็นส่วนของเชื้อราที่จะแพร่ระบาดไป ท�ำให้
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พืชต้นอื่นเกิดโรคอีกได้ เมื่อใบแก่ แผลจะเปลี่ยนไปเป็นสีน�้ำตาลและ
แห้ง ใบเหล่านี้โดยมากจะฉีกขาดตามรอยแผลที่เกิดโรค หรือปลายใบ
จะฉีกขาดออกจากกันเป็นฝอย ล�ำอ้อยเล็ก ผอม ไม่สมบูรณ์ หรือแคระ
แกร็น นอกจากนี้ อ้อยบางต้นยังแสดงอาการใบหงิกงอ (leaf twisting)
อีกด้วย
การแพร่ระบาด สปอร์หรือ conidia จะปลิวไปตามลม เส้นใยติดไปกับ
ท่อนพันธุ์ oospre ติดไปกับส่วนของพืชหรือดิน หรือเครือ่ งมือทีใ่ ช้ปฏิบตั ิ
ในไร่

ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด		
• ปลูกอ้อยต้านทานโรค
• ไม่ควรน�ำอ้อยจากแหล่งที่มีโรคระบาดไปใช้ท�ำพันธุ์
• แช่ท่อนพันธุ์ในน�้ำร้อน อุณหภูมิคงที่ 52 องศาเซลเซียส 30 นาที
ก่อนปลูก
• เผาท�ำลายอ้อยที่เป็นโรคและพืชอาศัย เช่น หญ้าพงเพื่อท�ำลาย
เชื้อและลดโอกาสที่เชื้อจะแพร่ระบาด
• ท�ำความสะอาดเครือ่ งมือทีใ่ ช้ปฏิบตั กิ ารในไร่ทมี่ โี รคระบาดเพือ่
ป้องกันไม่ให้มีเชื้อติดมา
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โรคใบขาวของอ้อย

ลักษณะกออ้อยที่แสดงอาการใบขาว

อาการใบขาวของอ้อยบนอ้อยตอ
ในระยะเริ่มต้น

อาการของโรคใบขาวใน
อ้อยปลูกในระยะเริ่มต้น

สาเหตุของโรค เชื้อไฟโตพลาสมา (Phytoplasma)
					
คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย
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ลักษณะอาการโรค โรคใบขาวสามารถเกิดขึน้ ได้กบั ทุกระยะการเจริญ
เติบโตของอ้อย โดยอาการจะปรากฏให้เห็นได้ชดั เจนในระยะกล้า อ้อย
แตกกอฝอยมีหน่อเล็ก ๆ ที่มีใบสีขาวจ�ำนวนมาก คล้ายกอหญ้า หน่อ
ไม่เจริญเป็นล�ำ หากอาการโรครุนแรงอ้อยจะแห้งตายทัง้ กอในทีส่ ดุ หาก
หน่ออ้อยในกอเจริญเป็นล�ำได้ ล�ำอ้อยที่ได้จะไม่สมบูรณ์ อาจมีใบขาว
ทีป่ ลายยอด หรือมีหน่อขาวเล็ก ๆ งอกจากตาข้างของล�ำ บางครัง้ อาการ
ของโรคจะปรากฏทัง้ บนอ้อยปลูกและอ้อยตอ ในบางครัง้ พบว่าอ้อยเป็น
โรคตั้งแต่เริ่มปลูก บางครั้งพบเมื่อเป็นอ้อยตอ ทั้งนี้ อาจจะเนื่องจาก
ปริมาณของเชื้อสาเหตุของโรคว่ามีอยู่มากน้อยแค่ไหน พอที่จะท�ำให้
อ้อยแสดงอาการของโรคหรือไม่
					
การแพร่ระบาด โรคใบขาวของอ้อยแพร่ระบาดโดยมีเชือ้ ติดไปกับท่อน
พันธุ์อ้อย นอกจากนั้น ยังมีเพลี้ยจักจั่นสีน�้ำตาล (Matsumuratettix
hiroglyphicus) เป็นแมลงพาหะ ถ่ายทอดเชื้อจากกออ้อยที่เป็นโรคไป
ยังกออ้อยปกติในไร่ พบจ�ำนวนมากในช่วงฤดูฝน
							
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
ก่อนการเก็บเกี่ยว/การด�ำเนินการในไร่
• ตรวจแปลงอ้อยสม�่ำเสมอ ในแปลงทีเ่ ริม่ พบกอเป็นโรคให้รบี ขุด
ทิ้งท�ำลาย หรือพ่นกอเป็นโรคด้วยสารก�ำจัดวัชพืชไกลโฟเสท 1%
• เตรียมคัดเลือกหาพันธุ์อ้อยที่ทนทานต่อโรค เช่ล ฟิลล์ 58-260,
85-118, 85-105, 87-2-113
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• จัดท�ำแปลงพันธุอ์ อ้ ย เพือ่ ขยายปลูกในปีตอ่ ไป การเตรียมแปลง
ปลูกพันธุค์ วรใช้ทอ่ นพันธุท์ สี่ มบูรณ์ ปลอดโรค แช่ทอ่ นพันธุใ์ นน�ำ้ ร้อน 50
องศาเซลเซียส 2-3 ชัว่ โมงก่อนปลูก แปลงพันธุ์ควรอยู่ห่างจากพื้นที่โรค
ระบาดและมีการตรวจโรคในแปลงสม�ำ่ เสมอ
หลังการเก็บเกี่ยว
• ไถท�ำลายแปลงอ้อยตอที่เป็นโรครุนแรงทิ้งเพื่อไม่ให้เป็นแหล่ง
ระบาดของเชื้อ
• คราดตอเก่าออกให้หมด ปลูกพืชบ�ำรุงดินหมุนเวียน และไถกลบ
เป็นปุ๋ยพืชสดก่อนปลูกอ้อยใหม่
• เลือกฤดูปลูกให้เหมาะสม (ตุลาคม-ธันวาคม) เพือ่ ลดการติดเชือ้
จากแมลงพาหะที่ระบาดในฤดูฝน
• ใช้ท่อนพันธุ์ส�ำหรับปลูกที่สมบูรณ์ ปลอดโรค จากแปลงพันธุ์ที่
เตรียมไว้ขา้ งต้น และหากจ�ำเป็นต้องซือ้ พันธุ์ ควรคัดเลือกท่อนพันธุจ์ าก
พื้นที่ที่ไม่มีโรค และตรวจอ้อยพันธุ์ที่จะซื้อตั้งแต่อ้อยยังยืนต้นอยู่ในไร่
ว่าปราศจากอาการของโรคใบขาวจริง
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โรคฟิจิ

(ซ้าย) ไร่อ้อยที่พบโรคฟิจิ (ขวา) รอยนูนขนาดเล็กบนเส้นกลางใบด้านหลังใบ

สาเหตุของโรค
เกิดจากเชือ้ ไวรัส Sugarcane
Fiji disease virus
ลักษณะอาการโรค เริม่ แรก
ยังมีลักษณะคล้ายกับอ้อย
ปกติ เพียงแต่ใต้ใบจะมีรอย
นูน (gall) สีไม่แตกต่างจาก
สีของใบปกติ ขนาดกว้าง
รอยนูนบนใบ อาการรอยนูนขนาดใหญ่
ประมาณ 0.5-1 มิลลิเมตร
ยาว 1-2 มิลลิเมตร ยาวไปตามความยาวของใบ ขนาดของรอยนูนมี
ตั้งแต่ต้องส่องดูด้วยแว่นขยายไปจนถึงขนาดใหญ่มาก กว้าง 2-3
มิลลิเมตร ยาว 5 มิลลิเมตร สูงขึ้นมาจากผิวใบ 1-2 มิลลิเมตร รอยนูน
เกิดจากการขยายตัวของเซลล์ท่ออาหารและเซลล์อื่น ๆ ที่อยู่ข้างเคียง
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สีของรอยนูนนี้จะค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีเหลือง น�้ำตาล หรือสีฟางข้าวใน
ที่สุด ที่บริเวณโคนๆ ของใบจะเห็นลักษณะดังกล่าวได้ชัด นอกจากนั้น
อาจปรากฏตามเส้นกลางใบ หลังใบ และกาบใบ ปล้องที่บริเวณยอด
จะถี่ทำ� ให้ใบถี่ ไม่กระจายตัวเหมือนอ้อยปกติ ใบที่เจริญออกมาจะสั้น
อาจไม่คลี่ บิดเบี้ยว หรือมีลักษณะแข็งกรอบ ปลายตั้ง ขอบใบมีขน
สีของใบเขียวเข้มเป็นมันกว่าปกติ หน่อทีแ่ ตกออกมาใหม่ไม่คอ่ ยโต หรือ
ไม่ย่างปล้อง ซึ่งจะดูคล้าย ๆ กอตะไคร้ แล้วจะค่อย ๆ แห้งตายไปเรือ่ ย ๆ
หรือแคระแกร็น แตกกอมากแต่ไม่มลี ำ�
			
การแพร่ระบาด โดยท่อนพันธุ์และแมลงพาหะบางชนิด ได้แก่ เพลี้ย
กระโดด Perkinsiella saccharicida และ P.vastatrix ซึ่งทั้งตัวแก่และ
ตัวอ่อนสามารถเป็นพาหะน�ำไวรัสได้ ไวรัสจะฟักตัวในแมลงไม่นอ้ ยกว่า
24 ชัว่ โมง หลังจากทีแ่ มลงถ่ายทอดไวรัสลงสูต่ น้ ปกติอย่างน้อยประมาณ
2 อาทิตย์ และบางทีถึง 1 ปี อาการของโรคจึงจะปรากฏ ระยะฟักตัว
ทั่วไปประมาณ 2 เดือน
		
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด			
		 • ปลูกพันธุ์ต้านทาน
• หมั่นตรวจไร่อ้อย ถ้าพบโรคนี้ให้ท�ำลายทันที โดยขุดถอนราก
ถอนโคนกองรวมกันแล้วเผา
• อย่าน�ำอ้อยที่เป็นโรคไปท�ำพันธุ์ ควรน�ำพันธุ์มาจากแหล่งที่ไม่
เคยมีโรคเกิดขึ้น หรือปลูกอ้อยไว้ท�ำพันธุ์เอง
• แช่ท่อนพันธุ์ในน�้ำร้อน 52 องศาเซลเซียส 30 นาที
• ในการปลูกอ้อยแต่ละครั้งหนึ่ง ๆ ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เป็น
ตออ้อยหลายปี
• ท�ำลายพืชอาศัย และวัชพืชต่าง ๆ และฉีดยาก�ำจัดแมลงที่อาจ
เป็นพาหะของโรคนี้
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โรคยอดเน่า/ใบขีดแดง

ลักษณะอาการยอดเน่า และมีขีดสีแดงที่ใบอ้อย

สาเหตุของโรค เชือ้ แบคทีเรีย Pseudomonas rubrilineans
ลักษณะอาการโรค เริ่มเกิดรอยขีดเล็ก ๆ ฉ�ำ่ น�้ำบนใบของต้นกล้าอ้อย
ต่อมาแผลขยายเป็นรอยขีดยาวสีแดงกว้าง 0.5-4 มิลลิเมตร อาจยาว
1-2 เซนติเมตร หรือยาวตลอดความยาวใบ รอยขีดอาจเกิดติดกันเป็น
ปืน้ บนใบ มักพบคราบแห้งของหยดแบคทีเรียบริเวณรอยขีดด้านหลังใบ
เมื่อฝนตกชุกในฤดูฝน เชื้อจะลุกลามเข้าท�ำลายยอดและล�ำอ้อย
ท�ำให้ยอดและล�ำอ้อยเน่า ใบอ้อยเหลือง ยอดแห้ง ถูกดึงหลุดจากล�ำได้
ง่าย ผิวล�ำบริเวณปล้องเน่ายุบลง ลักษณะฉ�่ำน�้ำ เนื้ออ้อยภายในปล้อง
เน่าฉ�ำ่ น�้ำ มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว มักมีขอบสีแดงเข้มใกล้ผิวเปลือก ล�ำอ้อย
เน่าตายในทีส่ ดุ ทัง้ นี้ อาการยอดและล�ำเน่าอาจเกิดโดยไม่มขี ดี แดงบน
ใบก็ได้ อ้อยอาจเน่าตายทั้งกอ หรือตายเพียงบางล�ำในกอ ยอดที่เหี่ยว
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เมือ่ ดึงจะหลุดออกมา ตรงบริเวณทีข่ าดจะเห็นแผลเน่า เมือ่ ดมดูจะเหม็น
เมื่อยอดถูกท�ำลายแล้ว อ้อยพยายามจะแตกหน่อขึ้นมาใหม่ ท�ำให้การ
เจริญเติบโตช้ากว่าปกติ
การแพร่ระบาด โรคมีการระบาดและสร้างปัญหาได้ในช่วงหน้าร้อน
ฤดูฝน และอากาศชื้นสูง และโรคจะลดการระบาดลงในปลายฤดูฝน
เมือ่ อากาศเย็นและแห้ง อ้อยฟืน้ ตัวระยะหนึง่ และกลับโทรมลงได้อกี ใน
ระยะเก็บเกี่ยว
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
• เตรียมดินให้มีการระบายน�้ำดี ปรับดินให้มีความเป็นกลางด้วย
ปูนขาว และไถพลิกตากดิน
• หลีกเลี่ยงการปลูกพันธุ์อ้อยที่อ่อนแอในแหล่งที่พบการระบาด
ของโรคอย่างรุนแรง
• ตรวจไร่อย่างสม�่ำเสมอ เมื่อพบล�ำอ้อยเริ่มมีใบเหลืองยอดเหี่ยว
ควรรีบตัดล�ำหรือขุดกอออกเผาท�ำลาย ก่อนทีเ่ น่าและฉ�ำ่ น�ำ 
้ ควรตัดหรือ
ขุดกออ้อยในขณะที่อากาศแห้ง
• อาจมีการฉีกพ่นกออ้อยด้วยสารปฏิชวี นะ Tetramycin + Streptomycin ช่วยลดการลดลามของโรคได้ แต่อาจต้องใช้แรงงงานและค่า
ใช้จ่ายในปริมาณที่สูง
• ตัดอ้อยแปลงทีเ่ ป็นโรคเข้าหีบทันทีเมือ่ เข้าสูฤ่ ดูการหีบอ้อย และ
ไม่ควรน�ำอ้อยจากแปลงทีเ่ ป็นโรคไปเป็นท่อนพันธุต์ อ่ ไป และหากพบว่า
ในไร่อ้อยมีกออ้อยที่ตายมากกว่า 20% ให้รื้อแปลงและปลูกใหม่ด้วย
พันธุ์อ้อยที่ต้านทาน
คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย
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โรคเน่าคออ้อย (แบคทีรีโอซีส)

(ซ้าย) เนือ้ อ้อยภายในมีการเน่าเละเป็นสีนำ�้ ตาลและมีกลิน่ เหม็น (ขวา) อ้อยมีการหักพับ

ยอดอ้อยมีการหักพับลง ท�ำให้ใบอ้อยกลายเป็นสีเหลือง และสีนำ�้ ตาล
สามารถดึงให้หลุดออกจากกันได้งา่ ย

สาเหตุของโรค เชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora
ลักษณะอาการโรค อาการเน่าปรากฏชัดเจนในระยะอ้อยย่างปล้อง
อ้อยมีใบเหลือง ยอดแห้ง กอตายเป็นหย่อม ๆ ในไร่ ล�ำอ้อยจะเน่าจาก
ยอดลุกลามลงไปในล�ำ ยอดทีเ่ น่ามักหักพับบริเวณข้อใกล้ยอด ข้ออ้อย
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เปราะ ปล้องอ้อยหลุดจากกันได้ง่าย เนื้ออ้อยภายในล�ำเน่ามีลักษณะ
ฉ�ำ่ น�ำ 
้ มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว บางครั้งเน่าเละ ยุบเป็นโพรง เหลือส่วนท่อน�ำ้
ท่ออาหารเห็นเป็นเส้น ๆ ภายในปล้อง เมื่อตัดล�ำอ้อยตามขวางบริเวณ
โคนล�ำ จะเห็นวงสีแดงในเนื้ออ้อยใต้ผิวเปลือกโดยรอบล�ำ
การแพร่ระบาด เชือ้ สาเหตุโรคสามารถติดไปกับท่อนพันธุท์ นี่ �ำไปปลูก
และเชื้อสาเหตุโรคสามารถแพร่กระจายตัวไปพร้อมกับการพัดพาของ
สายลม และน�้ำฝนที่ชะล้าง
พบว่าโรคมีการระบาดและสร้างความเสียหายได้มากขึ้นเมื่อสภาพ
อากาศมีความชื้นสูง
		
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
• เตรียมดินให้มีการระบายน�้ำดี ปรับดินให้มีความเป็นกลางด้วย
ปูนขาว และไถพลิกตากดิน
• หลีกเลี่ยงการปลูกพันธุ์อ้อยที่อ่อนแอในแหล่งที่พบการระบาด
ของโรคอย่างรุนแรง
• ตรวจไร่อย่างสม�่ำเสมอ เมื่อพบล�ำอ้อยเริ่มมีใบเหลืองยอดเหี่ยว
ควรรีบตัดล�ำหรือขุดกอออกเผาท�ำลาย ก่อนทีเ่ น่าและฉ�ำ่ น�ำ 
้ ควรตัดหรือ
ขุดกออ้อยในขณะที่อากาศแห้ง
• อาจมีการฉีกพ่นกออ้อยด้วยสารปฏิชวี นะ Tetramycin + Streptomycin ช่วยลดการลดลามของโรคได้ แต่อาจต้องใช้แรงงงานและค่า
ใช้จ่ายในปริมาณที่สูง
• ตัดอ้อยแปลงทีเ่ ป็นโรคเข้าหีบทันทีเมือ่ เข้าสูฤ่ ดูการหีบอ้อย และ
ไม่ควรน�ำอ้อยจากแปลงที่เป็นโรคไปเป็นท่อนพันธุ์ต่อไป และหากพบ
ว่าในไร่ออ้ ยมีกออ้อยทีต่ ายมากกว่า 20% ให้รอื้ แปลงและปลูกใหม่ดว้ ย
พันธุ์อ้อยที่ต้านทาน
คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย
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โรคแส้ด�ำ

กออ้อยทีแ่ สดงอาการของโรคแส้ดำ� พบเป็นก้านแส้สดี ำ� ออกมาจากแต่ละยอด

ลักษณะแส้ดำ � และสปอร์เชือ้ สาเหตุโรค

สาเหตุของการเกิดโรค เชื้อรา Ustilago scitaminea
ลักษณะอาการของโรค อ้อยที่เป็นโรคจะแคระแกร็น แตกกอคล้าย
ตะไคร้ ใบแคบและเล็ก ล�ำผอมเรียวข้อสัน้ เตีย้ ส่วนยอดสุดของหน่อหรือ
ล�ำอ้อยเป็นโรค หรือยอดสุดของหน่ออ้อยที่งอกจากตาข้างของล�ำเป็น
โรค มีลกั ษณะคล้ายแส้ยาวสีดำ 
� ซึง่ เกิดจากการทีเ่ ชือ้ ราสร้างสปอร์สดี ำ�
จ�ำนวนมาก รวมกันแน่นอยู่ภายในเนื้อเยื่อผิวของใบยอดสุดที่ม้วนอยู่
ระยะแรกจะเห็นเยื่อบาง ๆ สีขาวหุ้มแส้ดำ� เอาไว้ จนเมื่อสปอร์มีจำ� นวน
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มากจะดันเยือ่ ทีห่ มุ้ อยูใ่ ห้หลุดออก เห็นผงสปอร์สดี ำ� จ�ำนวนมากปกคลุม
ส่วนของใบยอดทีม่ ว้ นแน่นจนมีลกั ษณะเป็นก้านแข็งยาว แส้ดำ� ทีป่ รากฏ
อาจตัง้ ตรง หรือม้วนเป็นวง กออ้อยทีเ่ ป็นโรครุนแรง จะแคระแกร็น แตก
กอมาก ลักษณะเป็นพุ่มเหมือนกอหญ้า ใบเล็กแคบ อ้อยไม่ย่างปล้อง
ถ้าเป็นรุนแรงมาก อ้อยอาจแห้งตายทั้งกอได้ กอที่บางล�ำในกอเจริญ
เป็นล�ำ ล�ำอ้อยจะผอมลีบกว่าล�ำอ้อยปกติ อาการปรากฏรุนแรงในอ้อย
ตอมากกว่าอ้อยปลูก
การแพร่ระบาด ลมพัดพาสปอร์แพร่ไปเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ก็มี
ฝนและน�ำ 
้ หรือท่อนพันธุอ์ าจได้รบั เชือ้ ทางสัมผัสโดยตรง หรือจากสปอร์
ที่มีอยู่ในดินก่อนที่จะปลูก
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
• ไถแปลงอ้อยตอทีเ่ ป็นโรครุนแรง เพือ่ ป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งของ
เชื้อแพร่ระบาดต่อไปในอ้อยปลูก
• ปลูกพันธุอ์ อ้ ยทีต่ า้ นทาน และหากอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ป็นโรครุนแรง ควร
หลีกเลี่ยงการปลูกอ้อยพันธุ์อ่อนแอ
• ปลูกอ้อยด้วยท่อนพันธุ์อ้อนที่สมบูรณ์ ไม่เป็นโรค เนื่องจากโรค
แส้ดำ� สามารถถ่ายทอดผ่านทางท่อนพันธุ์ได้
• แช่ทอ่ นพันธุอ์ อ้ ยในสารป้องกันก�ำจัดโรคพืช ไตรไดอามีฟอน 20%
ดับบลิวพี อัตรา 40 กรัมต่อน�้ำ  20 ลิตร หรือ โพรพิโคนาโซล 250 อีซี
อัตรา 16 ซีซีต่อน�้ำ 20 ลิตร แช่นาน 30 นาทีก่อนปลูก
• ตรวจไร่อ้อยสม�่ำเสมอหลังจากปลูก เมื่อพบกออ้อยเริ่มแสดง
อาการแส้ดำ 
� ควรตัดแส้ดำ� ออกขณะเริม่ ปรากฏอาการ ก่อนทีเ่ ยือ่ หุม้ แส้
ด�ำจะหลุดออก หรือขุดกออ้อยที่เป็นโรคออกมาเผาท�ำลาย
• หลีกเลี่ยงการไว้ตออ้อยที่เป็นโรคแส้ด�ำ
คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย
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โรคยอดบิด (พกกะบอง)			

(ซ้าย) อาการบนยอดอ้อยทีเ่ ริม่ แสดงอาการของโรค
(ขวา) อาการของโรคทีโ่ คนใบและกาบใบ ซึง่ เริม่ มีการเน่าและแผลของโรคทีช่ ดั เจน

สาเหตุของโรค เชื้อรา Fusarium  moniliforme
ลักษณะอาการโรค เริ่มแรกที่โคนของใบอ่อน จะคอดกว่าปกติมีสีขาว
ซีดหรือเหลืองซีดย่น ต่อไปใบอ่อนทีแ่ ตกออกมาใหม่จะมีลกั ษณะเหีย่ วย่น
บิดม้วน ฉีกขาด ใบสั้น เมื่อใบแก่ขึ้นตรงบริเวณที่เคยเป็นสีซีดจะมี
แถบสีแดง รูปร่างไม่แน่นอนเกิดขึ้น แถบนี้อาจจะลุกลามลงมายังส่วน
ที่เป็นสีเขียวของกาบใบ ลักษณะของแผลบนใบและกาบใบมีรูปร่าง
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และการจัดเรียงไม่แน่นอนทั้งแผล ปลายใบและขอบใบที่เป็นโรคมักมี
สีน�้ำตาลเข้มจนถึงสีด�ำท�ำให้ดูคล้ายกับถูกไฟเผา อาการใบที่ไม่คลี่จะ
เห็นยอดหดย่น เชื้อยังสามารถลุกลามเข้าไปยังล�ำต้น และเข้าไปยังจุด
เจริญ ท�ำให้เกิดแถบสีนำ�้ ตาลในล�ำต้น ซึง่ อาจยาวลงไปหลายปล้อง ใน
ฤดูฝนที่สภาพอากาศมีความชื้นสูง เชื้อจากส่วนใบจะเจริญเข้าท�ำลาย
ยอดอ้อย ท�ำให้เนื้อเยื่อเจริญภายในยอดและปล้องอ้อยส่วนบน ๆ ของ
ล�ำเน่า มีสแี ดงเข้ม เมือ่ โรครุนแรงยอดจะเน่าแห้งเป็นสีนำ�้ ตาลแดง และ
ใบที่ม้วนอยู่ถูกท�ำลาย ล�ำตายในที่สุด ดังนั้น หากโรคไม่รุนแรงมากล�ำ
ทีเ่ หลืออยูใ่ นกอจะเจริญต่อไปได้โดยไม่ถกู ท�ำลายเมือ่ โรคลดการระบาด
การแพร่ระบาด โรคระบาดรุนแรงในฤดูฝนในระยะอ้อยย่างปล้อง โดย
เฉพาะในช่วงเวลาทีม่ คี วามชืน้ สูง และลดการระบาดเมือ่ อากาศแห้งลง
ในปลายฤดูฝน ทั้งนี้ เชื้อสาเหตุโรคสามารถอยู่ข้ามฤดูได้ในเศษซาก
อ้อยที่เป็นโรค โดยแผลที่เป็นโรคสามารถสร้างสปอร์และปล่อยสปอร์
ให้ลอยไปตามลมได้
			
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
• ใช้พันธุ์อ้อยที่ต้านทานต่อโรค
• เผาท�ำลายอ้อยที่แสดงอาการของโรค เพื่อป้องกันไม่ให้มี
การแพร่ระบาดไปยังแหล่งอื่น
• ลดการใช้ปุ๋ยเดี่ยวไนโตรเจนในขณะที่อ้อยอายุยังน้อย
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โรคเหี่ยวเน่าแดง

แสดงอ้อยเป็นโรคเหีย่ วเน่าแดงยืนเหีย่ วกลายเป็นสีนำ�้ ตาล

เนือ้ อ้อยทีถ่ กู เชือ้ เข้าท�ำลายเนือ้ กลายเป็นสีมว่ งแดงปนเทา และเนือ้ ยุบหายไปในทีส่ ดุ
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สาเหตุของการเกิดโรค เชื้อรา Fusarium moniliforme
และเชื้อรา Colletotrichum falcatum
ลักษณะอาการของโรค อ้อยเป็นโรคในระยะที่ก�ำลังเจริญเติบโตย่าง
ปล้อง และระยะอ้อยแก่ อาจสังเกตเปลือกภายนอกล�ำต้นเป็นรอยแผล
สีน�้ำตาล ยอดเหลือง และต้นอ้อยมองเห็นเป็นสีนำ�้ ตาลตลอดตั้งแต่ใบ
บนลงมาถึงใบล่างมักพบว่าท�ำให้อ้อยตายทั้งกอ เมื่อผ่าภายในล�ำอ้อย
พบว่า เนื้ออ้อยกลายเป็นสีแดงปนม่วงและสีเทา โดยอาจสังเกตเห็น
เส้นใยของเชื้อรามีการฟูมองเห็นเป็นสีเทา เป็นการเน่าแบบแห้งลงไป
และแผลเน่าเปลี่ยนเป็นสีนำ�้ ตาล เมื่ออาการโรครุนแรง เนื้ออ้อยเน่าจะ
ยุบเป็นโพรง มีเส้นใยเชื้อราสีเทาอ่อนเจริญฟูอยู่ภายในปล้อง ในสภาพ
อากาศชื้นเชื้อราจะเจริญจากภายในล�ำเน่าออกมาสู่ภายนอกล�ำอ้อย
สร้างกลุ่มสปอร์บริเวณปุ่มรอบ ๆ ข้ออ้อย อ้อยเป็นโรคแสดงอาการใบ
เหลือง ยอดแห้ง กอตายในที่สุด
การแพร่ระบาด เชื้อราสาเหตุโรคสามารถอยู่ในเศษซากอ้อย และใน
ใบอ้อยทีพ่ บอยูใ่ นไร่ออ้ ย หรือบนเศษซากอ้อยทีเ่ ป็นโรค จึงสามารถแพร่
กระจายเชื้อต่อไปได้ โดยสปอร์สามารถกระจายไปกับลมและน�้ำฝน
โดยเชือ้ สาเหตุโรคสามารถอยูข่ า้ มฤดูได้ในเศษซากพืชดังกล่าว และยิง่
เมื่อมีความชื้นในอากาศสูงช่วงฤดูฝน และหากมีน�้ำท่วมขังจะส่งผล
ให้การระบาดของเชือ้ สาเหตุโรคมีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ และอ้อยยิง่ มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเหี่ยวเน่าแดงมากยิ่งขึ้น
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ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
• เมื่อพบอ้อยในแปลงเป็นโรคเหีย่ วเน่าแดง ให้ขดุ ทิ้ง และน�ำออก
ไปเผาทิ้งท�ำลายไม่ให้มีการระบาดไปยังจุดอื่น
• ไถทิง้ รือ้ แปลงอ้อยทีเ่ ป็นโรครุนแรงทิง้ คราดตออ้อยเก่าออกจาก
พื้นที่ให้หมดและเผาทิ้งท�ำลาย
• ปลูกพืชอื่นหมุนเวียนในพื้นทีโ่ รคระบาด โดยหลีกเลีย่ งพืชอาศัย
ของโรค เช่น พืชปรับปรุงดินชนิดต่าง ๆ เพื่อตัดวงจรการเกิดโรค
• ตากดินนานเกินกว่า 3 เดือนก่อนปลูกอ้อยใหม่ ปรับปรุงดินกรด
ด้วยปูนขาว และเตรียมดินให้ระบายน�้ำดี ป้องกันน�้ำท่วมขัง
• ใช้พันธุ์อ้อยที่ต้านทานหรือต้านทานปานกลางปลูกในพื้นที่ซึ่งมี
ความเสี่ยงของการระบาดของโรค รวมทั้งหลีกเลี่ยงการที่นำ�้ ท่วมขัง
• หลีกเลีย่ งการปลูกอ้อยพันธุเ์ ดียว เพือ่ ป้องกันปัญหาความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นกับอ้อยพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่ง
• คัดเลือกท่อนพันธุ์อ้อยที่สมบูรณ์และไม่เป็นโรคน�ำมาปลูก และ
ไม่ให้ปุ๋ยไนโตรเจนในระดับที่สูงเกินไป เพราะจะท�ำให้อ้อยยิ่งมีความ
อ่อนแอต่อเชื้อสาเหตุโรค
• ก่อนปลูกอาจมีการแช่ท่อนพันธุ์อ้อยในสารเคมีก�ำจัดโรคพืช
เบโนมิล 50% ดับบลิวพี อัตรา 20 กรัมต่อน�ำ 
้ 20 ลิตร หรือ ไธโอฟาเนต
เมธิล 70% ดับบลิวพี อัตรา 15 กรัมต่อน�้ำ 20 ลิตร นาน 30 นาทีก่อน
ปลูก และพ่นสารดังกล่าวบริเวณโคนกออ้อยเดือนละครัง้ ระหว่างทีอ่ อ้ ย
อายุ 1-5 เดือน ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้
• ป้องกันก�ำจัดหนอนเจาะล�ำต้นอ้อย เพือ่ ไม่ให้เกิดช่องทางให้เชือ้
โรคเข้าสู่ต้นอ้อย
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โรคเน่ากลิ่นสับปะรด

ภายในล�ำต้นอ้อนและส่วนโคนอ้อย เมือ่ ผ่าตามยาว

อาการของโรคภายในเนือ้ อ้อยเมือ่ ตัดตามขวาง

สาเหตุของโรค เชือ้ รา Thielaviopsis paradoxa หรือ Ceratoxystis paradoxa
ลักษณะอาการโรค เชือ้ เข้าท�ำลายท่อนพันธุอ์ อ้ ยทีป่ ลูกในดินทางปลาย
ตัดของท่อนพันธุ์ ท�ำให้ภายในท่อนพันธุเ์ น่ามีสแี ดง กลิน่ คล้ายสับปะรด
สุก ต่อมาเนื้ออ้อยเน่าแห้ง ยุบตัวลงเป็นโพรง เห็นส่วนท่อน�ำ้ ท่ออาหาร
เป็นเส้น ๆ อยูใ่ นท่อนอ้อย ปกคลุมด้วยผงสปอร์สดี ำ� ของเชือ้ รา ท่อนอ้อย
อาจจะเน่าตายก่อนทีต่ าอ้อยจะงอกเป็นต้นกล้า เชือ้ สามารถเข้าท�ำลาย
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ล�ำอ้อยที่โตแล้วได้ เมื่อล�ำอ้อยเกิดแผล เช่น รอยหนูกัด รอยหนอนเจาะ
ล�ำต้น หรือรอยอตกของล�ำ  ท�ำให้เนื้ออ้อยภายในล�ำเน่าแดง ปกคลุม
ด้วยผงสปอร์สีด�ำของเชื้อ
การแพร่ระบาด เชื้อสาเหตุโรคสามารถอยู่ข้ามฤดูได้ในท่อนพันธุ์อ้อย
ทีเ่ ป็นโรค และโรคสามารถติดมากับดินหรือติดมากับท่อนพันธุท์ เี่ ป็นโรค
อ้อยแก่อาจะติดเชือ้ จากดินหรือลมพัดพาสปอร์หรือส่วนขยายพันธุข์ อง
เชือ้ ราบนดินให้แพร่กระจายออกไป หรือมีพวกแมลงวันและหนอนเจาะ
ล�ำต้นเป็นตัวน�ำเชื้อโรค โรคมีการระบาดและสร้างปัญหาได้ในช่วง
อุณหภูมิ ระหว่าง 25-31 องศาเซลเซียส
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
		 • ปฏิบัติวิธีการต่าง ๆ ที่จะเร่งให้ท่อนพันธุ์อ้อยงอกเร็ว พ้นจาก
การเข้าท�ำลายของเชื้อราในดิน เช่น การคัดเลือกท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์
แข็งแรงส�ำหรับปลูก ใช้อ้อยอายุ 8-9 เดือนเป็นท่อนพันธุ์ เนื่องจากอ้อย
ไม่แก่เกินไป การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในระยะ 4-8 สัปดาห์ก่อนตัดอ้อยเป็น
ท่อนพันธุ์ จะช่วยเร่งการงอกของท่อนพันธุ์
		 • ในเขตโรคระบาด การปลูกอ้อยด้วยท่อนพันธุ์ขนาด 3 ตาดีกว่า
ขนาด 2 ตา เพราะหากเชื้อเข้าท�ำลายท่อนพันธุ์อ้อยปลายตัดทั้งสอง
ด้าน ลุกลามเข้าสู่กลางท่อน จะมีข้ออ้อยคั่นอยู่สองด้านซึ่งจะช่วยให้
ตากลางงอกได้ก่อนที่เชื้อจะเข้าท�ำลายของเชื้อ
		 • แช่ทอ่ นพันธุก์ อ่ นปลูกในสารป้องกันก�ำจัดเชือ้ รา ไตรอาไดมีฟอน
25% ดับบลิวพี อัตรา 40 กรัมต่อน�ำ 
้ 20 ลิตร หรือ โพรพิโคนาโซล 250
อีซี อัตรา 16 ซีซีต่อน�้ำ 20 ลิตร หรือ เบโนมิล 50% ดับบลิวพี อัตรา 20
กรัมต่อน�้ำ 20 ลิตร แช่นาน 30 นาที
		 • หลีกเลี่ยงการปลูกอ้อยในที่ซึ่งมีอากาศเย็น และมีความชื้นสูง
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โรคตอแคระแกร็น		

พบว่าอ้อยมีการแคระแกร็น อ้อยไม่มกี ารย่างปล้อง ข้อปล้องสัน้

บริเวณข้อหรือตาอ้อยพบว่ามีสแี ดง ซึง่ เป็นเชือ้ อยูบ่ ริเวณข้อ

สาเหตุของโรค Leifsonia xyli subsp. xyli, ( Lxx) เป็นแบคทีเรียกลุ่ม
Coryneform
คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย
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ลักษณะอาการโรค อ้อยแคระแกร็น หรือโตช้ากว่าปกติ ซึ่งพบว่าเกิด
กับบางพันธุเ์ ท่านัน้ ถ้าผ่าต้นอ่อนดูตามท่อน�ำ้ ท่ออาหารทีอ่ ยูต่ รงข้อหรือ
ใต้ตา (bud base) จะพบว่าท่อน�้ำ ท่ออาหารจะมีสีแดงแทนที่จะเป็นสี
เหลืองหรือชมพูอ่อนตามปกติ แต่ถ้าอ้อยแก่จะมีสีแดง หรือสีส้มจนถึง
น�ำ้ ตาลปนแดงก็ได้
การแพร่ระบาด ติดต่อไปกับท่อนพันธุ์และเครื่องมือที่ใช้ตัดท่อนพันธุ์
อ้อย ซึ่งโรคจะมีการแสดงอาการมากยิ่งขึ้นเมื่อมีความชื้นไม่เพียงพอ
หรือธาตุอาหารพืชไม่เพียงพอ
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
• ปลูกอ้อยพันธุ์ที่ต้านทานโรค หรือพันธุ์ที่ค่อนข้างต้านทาน
• ใช้ท่อนพันธุ์ที่ปราศจากโรค
• แช่ท่อนพันธุ์ที่จะปลูกในน�้ำร้อนอุณหภูมิประมาณ 50 องศา
เซลเซียส 2 ชั่วโมง หรือใช้อบในห้องอุณหภูมิ 54 องศาเซลเซียส นาน
ประมาณ 8 ชั่วโมง
• เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ตัดอ้อยควรจุ่มในน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค เช่น
Lysol 5-10% Formalin 5% น�้ำปูนขาวที่มีความเข้มข้น หรือล้างด้วย
ผงซักฟอก สบู่ ให้สะอาด และเช็ดให้แห้งเสียก่อนทุกครั้งที่ใช้
• เมือ่ พบล�ำอ้อย หรือกออ้อยแสดงอาการของโรค ให้มกี ารท�ำลาย
ทิ้งโดยการเผาทันที
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โรคกอตะไคร้		

อ้อยมีการแตกกออย่างเดียว โดยไม่มกี ารย่างปล้อง
จนลักษณะของการแตกกอเป็นเหมือนกอตะไคร้
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สาเหตุของโรค เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา
ลักษณะอาการโรค อ้อยมีการแตกกอเป็นจ�ำนวนมากคล้ายกอตะไคร้
ลักษณะใบที่แตกออกมาเป็นฝอย ใบเป็นสีเขียวปกติ หรืออาจมีการซีด
ใบเล็กมาก
การแพร่ระบาด ติดไปกับท่อนพันธุ์
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
• งดใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่เป็นโรค หรือจากกอที่เป็นโรค
• ท�ำลายกออ้อยที่เป็นโรค โดยการขุดทิ้งท�ำลาย
• เมื่อปลูกอ้อยใหม่ ควรท�ำลายต้นที่เป็นตอเก่าออกให้หมด
• เลือกใช้พันธุ์อ้อยที่ทนทาน หรือต้านทานต่อโรค
• อาจมีการจัดท�ำแปลงท่อนพันธุ์ปลอดโรค โดยการจุ่มในน�้ำ
ร้อน 50 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง
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ขาดธาตุแมกนีเซียม (Magnesium, Mg)

การขาดแมกนีเซียมของอ้อยนัน้ จะแสดงอาการทีใ่ บแก่
โดยเกิดแผลแห้งตายสีแดง ท�ำให้มองเห็นว่าเป็นสีสนิมเกิดขึน้
ภายใต้สภาพทีม่ กี ารขาดแมกนีเซียมอย่างรุนแรง ล�ำต้นอ้อยจะมีการแคระแกร็นท�ำให้
เกิดเป็นสีสนิมอย่างรุนแรงและมีสนี ำ�้ ตาล โดยภายในล�ำต้นนัน้ อาจจะกลายเป็นสีนำ�้ ตาลได้

ซึง่ สีสนิมทีเ่ กิดขึน้ นัน้ สามารถกระจายไปทัว่ ทัง้ แผ่นใบและ
อาจจะท�ำให้ใบแก่นนั้ เกิดการหลุดหักร่วงก่อนอายุจริง
คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย
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ลักษณะอาการโรค อ้อยทีข่ าดแมกนีเซียม จะมีจดุ ประคล้ายสนิมเหล็ก
ทั่วบริเวณด้านบนของใบภายในล�ำอ้อย ถ้าผ่าดูจะมีสีน�้ำตาลท�ำให้ใบ
แก่และหลุดร่วงก่อนอายุ ล�ำต้นอาจแคระแกร็น ลักษณะคล้ายกับอ้อย
ขาดแคลเซียมมาก ล�ำต้นเล็ก ปล้องสั้น
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
การขาดแมกนีเซียมมักขาดในดินทราย และดินที่มีโพแทสเซียมสูง
การใส่โพแทสเซียมในอัตราสูงจะท�ำให้เกิดการขาดแมกนีเซียมได้ในดิน
ที่มีแมกนีเซียมต�่ำปุ๋ยที่ให้แมกนีเซียม ได้แก่ โดโลไมท์ แมกนีไซด์ และ
แมกนีเซียมซัลเฟต ในดินที่มีพีเอช สูงกว่า 6 การใส่แมกนีเซียมซัลเฟต
จะดีกว่า การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมมากจะท�ำให้อ้อยขาดแมกนีเซียมมาก
ในทางกลับกันในใบอ้อยถ้าแมกนีเซียมสูง (มากกว่า 0.35-0.6%) และ
มีระดับของไนโตรเจนทีส่ งู (3.5-4.0%) อ้อยอาจแสดงการขาดโพแทสเซียม
ถ้ามีแมกนีเซียมมากกว่า 0.6% จะเกิดแมกนีเซียมเป็นพิษ
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ขาดธาตุแคลเซียม (Calcium, Ca)

อ้อยใบแก่จะแสดงอาการขาดแคลเซียม โดยใบอ้อยจะมีลักษณะเป็นทางสีเหลือง
จนถึงสีนำ�้ ตาล โดยบนใบแก่อาจจะสังเกตเห็นลักษณะเป็นสีสนิม
แล้วใบก็จะตายไปก่อนที่จะแก่

บ่อยครั้งที่จะพบว่ายอดใบนั้นจะมีการบิดม้วนไปตามความยาวของขอบใบ
เมื่อมีการขาดแคลเซียมอย่างต่อเนื่อง ในใบอ่อนนั้นจะมีการผิดรูปร่างแห้งตาย
อย่างไรก็ตามการขาดแคลเซียมนั้นพบได้ไม่บ่อย
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ลักษณะอาการโรค อ้อยขาดแคลเซียมจะท�ำให้เนือ้ เยือ่ เจริญส่วนยอด
ตาย ใบอ่อนจะมีอาการยอดงอบิดเบีย้ วและไหม้ทสี่ ว่ นยอด และขอบใบ
ใบจะมีแผลเล็ก ๆ สีซีด และมีจุดแห้ง ๆ ตรงกลาง ต่อมาแผลจะเปลี่ยน
เป็นสีนำ�้ ตาลแดงเปลือกจะอ่อนนุม่ และเปราะ ล�ำจะผอมเรียวการเจริญ
เติบโตจะลดลงและอ่อนแอ ถ้าขาดแคลเซียมอย่างรุนแรงการเจริญ
เติบโตจะหยุดชะงักและตายในที่สุด
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
การใส่ปยุ๋ โพแทสเซียมในอัตราสูง จะท�ำให้เกิดการขาดแคลเซียม ใน
ดินเป็นกรดซึง่ มีแคลเซียมต�ำ 
่ โดยปกติอาการขาดแคลเซียมในอ้อยของ
ประเทศไทยไม่ค่อยพบเห็นบ่อยนัก ส่วนใหญ่มักจะพบร่วมกับอาการ
เป็นพิษของอลูมเิ นียมในดินกรดจัดในประเทศบราซิล อ้อยจะมีรากยาว
ขึ้นและหยั่งลึกลงในดินมากขึ้น เมื่อมีการใส่แคลเซียมในรูปของยิปซั่ม
โดยปกติการแก้ปัญหาการขาดแคลเซียมมักจะใช้หินปูนบดละเอียด
หรือยิปซัม่ การใช้หนิ ปูนก็เพือ่ จะท�ำให้ความเป็นกรดของดินลดลง และ
เพือ่ ให้ออ้ ยได้แคลเซียมและแมกนีเซียมด้วย ส่วนยิปซัม่ มักจะใส่ในดิน
ที่เป็นด่าง หรือดินเค็ม เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน
ให้ดีขึ้น และเข้าไปแทนที่ขับไล่เกลือออกจากดิน แล้วลดปริมาณเกลือ
โดยการชะล้าง
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ขาดธาตุซิลิคอน (Silicon, Si)

อ้อยมักแสดงอาการขาดซิลคิ อนเมือ่ มีการปลูกในดินทรายทีม่ รี ะบบ
น�ำ้ หยดซึง่ ในแปลงจะเห็นเป็นลักษณะอาการรอยขีดสีขาวถึงเหลืองสัน้ ๆ
และพบรุนแรงมากในใบแก่
ลักษณะอาการโรค เกิดจุดขาวเล็ก ๆ บนใบ หรือขีดยาว ๆ จะเป็นรุนแรง
ในใบแก่ อ้อยแตกกอลดลง ใบจะแก่ก่อนก�ำหนด
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
การใส่ปูน slag จะช่วยปรับปรุงดินในระยะยาว อาการใบขีดจะยิ่ง
เลวลง ถ้ามีการใส่แคลเซียมคาร์บอเนต เนื่องจากซิลิคอนจะละลายได้
น้อยลงถ้าดินมี pH สูงขึน้ ในฮาวายถ้าสัดส่วนของแมงกานีสกับ ซิลเิ กต
สูงกว่า 70 แสดงว่าต้องใส่ซิลิเกตเพิ่มเติม
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ขาดธาตุโพแทสเซียม (Potassium, K)

ใบแก่แสดงอาการขาดธาตุโปแตสเซียม อาการที่ปรากฏจะพบรอยด่างเป็นจุด ๆ
ใบอ้อยที่มีการแสดงอาการขาดโปแตสเซียมโดยจะมีสีแดงที่บริเวณเส้นกลางใบ
อย่างไรก็ตามการอาจจะมีลักษณะที่คล้ายกับการขาดโปแตสเซียม

หากมีการขาดโปแตสเซียมไม่มากนัก ใบอ่อนจะยังคงเป็นสีเขียวเข้มและล�ำต้นก็จะ
เรียวเล็กลงหากมีการขาดฟอสฟอรัสอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปลายยอดอ้อยมีการผิด
รูปร่างไป เกิดเป็นลักษณะคล้ายพัด
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ลักษณะอาการโรค อ้อยที่ขาดโพแทสเซียมจะมีการสังเคราะห์แสงต�่ำ
กว่าปกติ โดยแสดงอาการขาดภายใน 2-5 เดือน อ้อยจะไม่มีการแตก
กอ ล�ำอ้อยเล็กกว่าปกติ และเล็กเรียวไปทางยอด ยอดและขอบใบจะมี
จุดประสีส้ม มีแผลแห้งตายระหว่างเส้นใบ ใบแก่จะมีสีน�้ำตาลทั้งใบ
คล้ายไฟลวก เส้นกลางใบด้านบนจะมีสแี ดง ใบอ่อนจะมีสเี ขียวเข้ม บิด
เบี้ยวผิดรูปร่าง ใบจะเป็นพุ่มหรือคล้ายพัด อ้อยจะอ่อนแอต่อโรคและ
สภาพแห้งแล้ง
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
อ้อยต้องการโพแทสเซียมเป็นปริมาณมหาศาล ในดินทรายจะมีการ
ชะล้างโพแทสเซียมมาก ท�ำให้โพแทสเซียมอยูใ่ นระดับต�ำ 
่ ส่วนดินเหนียว
จะมีโพแทสเซียมสูง อย่างไรก็ตาม โพแทสเซียมตามธรรมชาติอาจลด
ลงอย่างรวดเร็ว จากการปลูกอ้อยอย่างต่อเนือ่ ง ควรใส่ปยุ๋ โพแทสเซียม
ให้มากกว่า 10 กก.K/ไร่ ในดินทราย ส่วนดินเหนียวควรใช้โพแทสเซียม
เพียง 10 กก.K/ไร่
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ขาดธาตุเหล็ก (Iron, Fe)

การขาดธาตุเหล็กของอ้อยจะมีการแสดงอาการให้เห็นทีใ่ บอ่อน ต้นอ่อนทีไ่ ด้ขาดธาตุ
เหล็กก็จะอยู่ติดกับต้นที่ไม่ได้รับผลกระทบ ต้นอ่อนนั้นอาจจะรอดผ่านไปเป็นต้นโต
และมีการพัฒนาของรากได้ การขาดธาตุเหล็กของอ้อยนัน้ พบได้มากในพืน้ ทีซ่ งึ่ มีคา่ pH สูง
พบว่ า ต้ น อ้ อ ยที่ แ สดง
อาการขาดธาตุเหล็กนัน้ จะ
อยูต่ ิดกับต้นโตที่เป็นปกติ
เนือ่ งมาจากระบบรากอาจ
จะถูกแมลงเข้าท�ำลาย หรือ
อยู่ในพื้นที่ซึ่งดินมีความ
เป็นเกลือสูง ท�ำให้มีการ
แสดงอาการขาดที่ ไ ม่
สม�่ำเสมอมีการเว้นช่วง
78
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ลักษณะอาการโรค อ้อยทีข่ าดเหล็กจะเริม่ แสดงอาการทีย่ อด แล้วลาม
ไปส่วนทีแ่ ก่กว่าโดยสีของใบระหว่างท่อส่งน�ำ้ จะซีดจางเป็นทาง ใบของ
ต้นอ่อนของอ้อยตอเห็นเป็นสีเขียวเป็นทาง ๆ ตามความยาวของใบ ถ้า
อาการรุนแรงจะเห็นเป็นสีขาวทัง้ กอ อาการขาดเหล็กจะลดความรุนแรง
ลงได้ถา้ ดินมีความชืน้ มากขึน้ หรือเมือ่ อ้อยโตขึน้ มีการพัฒนาระบบราก
ได้ดขี นึ้ จะดูดธาตุเหล็กจากดินได้มากขึน้ สีขาวซีดจะค่อย ๆ เปลีย่ นเป็น
สีเขียว
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
อาการขาดธาตุเหล็กจะเกิดในดินด่าง เนือ่ งจากเหล็กอยูใ่ นรูปไม่เป็น
ประโยชน์ ในดินโซลิกที่มีการระบายน�้ำเลว จะท�ำให้รากอ้อยไม่พัฒนา
และถูกท�ำลายเป็นบางส่วน อ้อยจะแสดงอาการขาดเหล็ก อ้อยที่ขาด
เหล็กยังแสดงอาการอ่อนแอต่อเชื้อรา Cercospora sp. การขาดเหล็ก
อาจแก้ไขโดยการท�ำให้ ความเป็นกรดของดินลดลง หรือฉีดพ่นสาร
ละลายเฟอรัสซัลเฟต 1% อาการขาดเหล็กจะหายไปภายหลังฉีดพ่น 3
เดือน และท�ำให้อ้อยเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่วนอ้อยที่ไม่ได้รับการฉีดจะ
แคระแกร็น และมีใบสีขาว
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ขาดธาตุสังกะสี (Zinc, Zn)

การขาดธาตุสังกะสีนั้นจะแสดงอาการที่ใบอ่อนของอ้อย ซึ่งจะพบว่ามีแถบสีเหลือง
ถึงสีขาวตลอดทั้งความยาวของใบ โดยที่กลางใบและแนวเส้นใบนั้นยังคงเป็นสีเขียว
ยกเว้นเมื่อมีการขาดธาตุสังกะสีอย่างรุนแรง รอยแผลสีแดงนั้นเป็นสัญญาณเตือนที่
เห็นได้บ่อย ซึง่ รอยแผลนัน้ อาจจะมีการเข้าท�ำลายของเชือ้ ราสาเหตุโรคด้วยซึ่งจะเข้า
ซ�้ำในรอยแผลที่เกิดจากการขาดธาตุสังกะสี

การขาดธาตุสงั กะสีอย่างรุนแรงนัน้ มีความไม่แน่นอน ลักษณะอาการอาจจะเพิม่ มาก
ขึน้ ในดินทีเ่ ป็นด่างและเมือ่ ดินด้านล่างซึง่ มีธาตุสงั กะสีอยูต่ ำ�่ ถูกพลิกขึน้ มาอยูด่ า้ นบน
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ลักษณะอาการโรค อ้อยที่ขาดสังกะสีจะมีแผลเป็นรอยขีดสีจางบน
แผ่นใบ มีแถบสีซดี จางทัง้ 2 ข้างของเส้นกลางใบ แต่ไม่แผ่ไปถึงขอบใบ
ยกเว้น กรณีแสดงอาการรุนแรงสีซีดจางจะเริ่มต้นจากเส้นใบเป็นทาง
ยาวแถว ๆ ขอบใบ โดยเริ่มจากยอดถึงกึ่งกลางใบ ระยะแรกระหว่าง
เส้นใบยังเขียวอยู่ แต่ต่อมาใบทั้งใบจะมีสีซีดจนถึงฐานใบ ใบจะสั้น
ตรงกลางใบจะกว้าง และแผ่นใบ 2 ข้างไม่เท่ากัน ถ้ารุนแรงมากใบจะ
แห้ง การแตกกอลดลง ปล้องสั้น ล�ำอ้อยจะผอม เล็กอาจจะสูญเสีย
ความเต่ง หรือความยืดหยุ่น
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
อ้อยต้องการสังกะสีในปริมาณค่อนข้างมาก จากการวิเคราะห์ใบอ้อย
ทีป่ กติจะพบปริมาณสังกะสี 15-50 ppm ดังนัน้ อ้อยทีม่ ปี ริมาณสังกะสี
ต�่ำกว่า 15 ppm จะถือเป็นค่าวิกฤต ที่ต้องใส่สังกะสีเพิ่มรูปปุ๋ย เช่น
สังกะสีซีเลท (14% Zn) สังกะสีคลอไรด์ (30% Zn) สังกะสีออกไซด์
(50-80% Zn) และสังกะสีซัลเฟต (22-30% Zn)

คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย
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ขาดธาตุโบรอน (Boron, B)

ลักษณะการขาดโบรอนจะปรากฏขึ้นที่ใบอ่อนของอ้อย ส่วนปลายยอดเจริญอาจจะ
มีชีวิตอยู่หรือตายไปก่อนแล้ว และใบอ่อนนั้นจะมีการเปลี่ยนเป็นสีซีดจางลง แต่จะ
ไม่มีอาการเหี่ยว ใบอ้อยที่ขาดโบรอนจะมีการผิดรูปร่างไป โดยจะสังเกตเห็นที่ขอบ
ของใบอ่อน โดยหากมีการขาดโบรอนอย่างรุนแรงใบอ่อนจะไม่มีการคลี่ขยายออก

ในอ้อยที่มีการขาดโบรอนส่วนปลายยอดมักจะตาย ในกรณีที่มีการขาดโบรอนอย่าง
รุนแรง ต้นอ้อยที่อายุน้อย ๆ จะมีการเปราะหักได้ง่ายและมีการแตกหน่อเป็นจ�ำนวน
มาก ทั้งนี้ อาจจะพบว่ามีขีดใสไปตามความยาวของขอบใบเมื่อการขาดโบรอนยังคง
ต่อเนื่องไป
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ลักษณะอาการโรค อ้อยทีข่ าดโบรอนจะมีใบม้วนงอ เนือ่ งจากเซลล์ไม่
สามารถรักษาความเต่งไว้ได้ เส้นใบจะใส ต้นอ่อนจะเป็นพุ่มและแตก
กอมาก ใบจะเปราะ ม้วนงอ มีสีซีด ต่อมาจะแห้งตาย อาการคล้าย ๆ
โรคพกกะบองและคล้ายๆ อ้อยที่ถูกสารเคมีก�ำจัดวัชพืช มีผู้สังเกตว่า
อ้อยทีข่ าดโบรอนจะมีหยดน�ำ้ เล็ก ๆ ทีอ่ อกมาจากใบเกาะอยูท่ ผี่ วิ ใบด้าน
บนที่ใบอ่อนจะมีจุดเล็ก ๆ สีขาวเรียงกันอยู่ ในส่วนที่ขาดคลอโรฟิลเป็น
เส้นขนานกับแกนกลางใบ ยอดหยุดการเจริญเติบโต ใบอ่อนจะมีขนาด
เล็ก และสีซีดขาดคลอโรฟิล
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
การที่มีโบรอนสะสมอยู่ที่ส่วนยอดสุดของล�ำต้นและบริเวณวงเจริญ
แสดงว่าอ้อยต้องการโบรอนมากในส่วนทีก่ ำ� ลังเจริญเติบโตระดับวิกฤต
ของโบรอนประมาณ 4 ppm ที่ใบยอด แต่มีผู้พบว่าระดับโบรอนที่ 1.8
ppm โบรอนจะเป็นตัวจ�ำกัดผลผลิตของอ้อย โบรอนที่อยู่ในดินจะอยู่
ในรูปของบอเรต (BO3) ซึ่งจะมีคุณสมบัติทุกอย่างคล้ายอนุมูลไนเตรท
(NO3) คือ ถูกชะล้างได้งา่ ย ดังนัน้ การขาดโบรอนมักจะเกิดในดินทราย
ที่อัตราการซึมน�้ำสูง การใส่ปูนขาวเกินขนาดก็เป็นสาเหตุที่ท�ำให้อ้อย
ขาดโบรอนเช่นกัน
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ขาดธาตุทองแดง (Copper, Cu)

อาการขาดทองแดงนัน้ จะปรากฏบนใบอ่อน โดยในช่วงแรกจะสังเกตเห็นจุดรอยแต้มสีเขียว
ส่วนยอดเจริญยังคงมีชีวิตอยู่แต่ข้อปล้องจะมี
การลดลงเป็นอย่างมากเมือ่ มีการขาดทองแดง
อย่างรุนแรง ความแข็งแรงและการแตกกอของ
ต้นอ้อนจะลดลงเมื่อมีการขาดทองแดง

ลักษณะอาการโรค อ้อยทีข่ าดทองแดงจะมีกอไม่สมบูรณ์ ยอดลูล่ งดิน
ใบขาดคลอโรฟิลใบทีย่ อดไม่สามารถคลีไ่ ด้ตามปกติ จะเป็นทางสีเขียว
อ่อน จนในทีส่ ดุ สีขาวซีดใบจะบางเป็นแผ่นกระดาษและม้วนงอถ้าอาการ
รุนแรงล�ำอ้อยและเนือ้ เยือ่ เจริญจะสูญเสียความเต่ง ยอดเหีย่ ว และการ
แตกกอจะลดลง
อาการขาดคลอโรฟิลจะมีลกั ษณะเป็นทางขาว โดยมีสเี ขียวของใบปกติ
คัน่ เป็นบางตอน ใบกว้างและนิม่ กว่าใบปกติ ล�ำต้นและยอดหยุน่ ตัวได้
พอควร เมื่อม้วนใบจะปรากฏว่าท�ำได้ง่ายโดยไม่ฉีกขาด
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
การแก้อาการขาดทองแดง อาจใช้ปุ๋ยละลายน�้ำราดที่โคน หรือฉีด
พ่นทางใบ ปุ๋ยที่ใช้จะเป็นทองแดงซีเลท หรือคอปเปอร์ซัลเฟต ในอัตรา
800-100 กรัม/ไร่ โดยปกติการฉีดพ่นครั้งเดียวก็เพียงพอ
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ขาดธาตุคลอรีน/ธาตุคลอรีนเป็นพิษ (Chorine, Cl)

การขาดคลอรีนและอาการเป็นพิษจากคลอรีนนัน้ ระบุ
ได้ยากในแปลง โดยการขาดคลอรีนจะเป็นสาเหตุให้
รากอ้อยหดสัน้ ลงและมีการแตกรากแขนงมากขึน้ ส่วน
อ้อยที่ได้รับพิษจากคลอรีนที่มากเกินไปจะท�ำให้ราก
อ้อยหดสั้นลงและรากแขนงลดลงด้วย (จากซ้ายไป
ขวา อ้อยได้รบั คลอรีน 0 , 1 และ 100 ส่วนในล้านส่วน)

ลักษณะอาการขาดคลอรีน
และการได้ รั บ พิ ษ จาก
คลอรีนทีม่ ากเกินไปในใบ
อ่อนของอ้อย (จากซ้าย
ไปขวา มีคลอรีน 0 และ
100 ส่วนในล้านส่วน)

ลักษณะอาการโรค อาการขาดธาตุคลอรีนและอาการเป็นพิษจากธาตุ
คลอรีนมากเกินไป มักจะแยกกันไม่ค่อยออก เนื่องจากจะมีใบอ่อนที่
ก�ำลังโผล่ออกมาแสดงอาการเหีย่ วเฉา โดยเฉพาะในวันทีม่ อี ากาศร้อน
และแสงแดดจัด แต่จะกลับเป็นปกติตอนกลางคืน อ้อยจะมีรากสั้นผิด
ปกติเหมือนกัน แต่ถา้ ขาดคลอรีนอ้อยจะแตกรากแขนงมาก ถ้าคลอรีน
มากจนเป็นพิษรากจะแตกแขนงเพียงเล็กน้อย
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
อาการขาดคลอรีนสามารถแก้ไขได้โดยใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์
คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย
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ขาดธาตุกำ� มะถัน (Sulphur, S)

ใบอ่อนของอ้อยที่ได้รับพิษของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จะเกิดมีอาการด่างและรอยขีด
สีเหลืองไปตามความยาวของแผ่นใบจนกระทัง่ เต็มทัง้ แผ่นใบ การได้รบั พิษจากซัลเฟอร์
ไดออกไซด์นี้มักจะพบในแหล่งที่มีภูเขาไฟ

ปลายใบและขอบใบอ้อยนัน้ จะมีการไหม้หลังจากทีไ่ ด้รบั ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ประมาณ
3-7 วัน ใบที่แสดงอาการขาดซัลเฟอร์ (ขวา) จะแสดงอาการที่มีการเป็นสีเหลืองซีด
รวมทัง้ ขอบใบกลางเป็นสีมว่ ง ซึง่ ตรงกันข้ามกับใบทีเ่ ป็นปกติ (ซ้าย) ซึง่ ได้รบั อลูมเิ นียม
ซัลเฟต
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อาการขาดธาตุซัลเฟอร์ของอ้อยนั้นมักจะปรากฏในดินทราย โดยใบอ้อยจะเรียวเล็ก
แคบลง รวมทั้งหดสั้นมากกว่าปกติ และล�ำต้นอ้อยนั้นก็ผอมเล็กกว่าปกติ

ลักษณะอาการโรค อ้อยทีข่ าดก�ำมะถันจะมีสเี หลืองซีดคล้ายกับอาการ
ขาดธาตุไนโตรเจน แต่ปลายใบไม่มีอาการไหม้และอาการไม่รุนแรง
เหมือนขาดไนโตรเจน ใบอ่อนสีซดี จางตลอดทัง้ ใบ อาจจะเจือสีมว่ งจาง ๆ
ทั้งใบ ใบแคบและสั้นกว่าปกติ ล�ำอ้อยผอมเล็ก ไม่เจริญเติบโต
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
การขาดก�ำมะถันมักเกิดในบริเวณทีไ่ ม่มนี ำ�้ ชลประทาน ดินมีอนิ ทรีย
วัตถุต�่ำและไม่มีการใส่ปุ๋ยที่มีกำ� มะถัน อ้อยมักจะได้ธาตุก�ำมะถันจาก
การใส่ปยุ๋ ในรูปของเกลือซัลเฟต ทีใ่ ช้กนั อยูท่ วั่ ไปคือ แอมโมเนียมซัลเฟต
และยิปซัม่ โดยเฉพาะในดินทีม่ คี วามเป็นกรดเป็นด่างสูงกว่า 6 แอมโมเนีย
ซัลเฟตเป็นปุ๋ยที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับให้ธาตุไนโตรเจนและก�ำมะถัน
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ธาตุอลูมิเนียมเป็นพิษ (Aluminium, Al)

ความเป็นพิษจากอลูมเิ นียมนัน้ ไม่ได้แสดงอาการให้เห็นได้โดยตรงทีบ่ นใบแต่จะแสดง
อาการทีร่ ะบบราก พบว่าระบบรากทีไ่ ด้รบั พิษจากอลูมเิ นียมจะเกิดความผิดปกติคล้ายกับ
ทีเ่ กิดจากการเข้าท�ำลายของไส้เดือนฝอยสาเหตุโรคพืช ซึง่ จะพบว่าส่วนปลายของรากแขนง
นัน้ จะมีการขยายขนาดใหญ่ขนึ้ อย่างผิดปกติ โดยต้นอ้อยจะมีการอ่อนแอต่อการขาดน�ำ้
สูงขึน้ ซึง่ จะพบความผิดปกติจากพิษของอลูมเิ นียมได้มากในดินทีม่ คี วามเป็นกรด โดยจะ
พบได้ในดินทีม่ คี า่ pH ต�ำ่ กว่า 5.2 แต่สามารถแก้ไขได้โดยการเติมปูนขาว ซึง่ จะท�ำให้ pH
ของดินเพิม่ ขึน้ และการเติมแคลเซียมเข้าไปจะช่วยบรรเทาความเป็นพิษของอลูมเิ นียมให้
ลดน้อยลง ซึง่ จะได้ผลดียงิ่ ขึน้ เมือ่ มีการปรับ pH ให้เพิม่ สูงขึน้ ด้วย

ลักษณะอาการโรค อ้อยทีม่ อี าการอลูมเิ นียมเป็นพิษจะแตกรากแขนง
น้อย และรากแขนงทีแ่ ตกออกมาจะมีปลายรากบวมผิดปกติ คล้าย ๆ ราก
ทีถ่ กู เข้าท�ำลายโดยไส้เดือน อ้อยจะดูดน�ำ้ และธาตุอาหารน้อยลงเมือ่ ฝน
ตกทิง้ ช่วงหรือความชืน้ ในดินลดลง อ้อยจะแสดงอาการขาดน�ำ้ อย่างรุนแรง
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
การใส่ปนู ขาวลงในดินเพือ่ ยกระดับ pH ให้สงู กว่า 5.2 เป็นค�ำแนะน�ำ
ที่เหมาะสมส�ำหรับลดความเป็นพิษของอลูมิเนียม นอกจากนั้น จะมี
พันธุ์อ้อยบางพันธุ์สามารถทนความเป็นพิษ ถ้าอ้อยแสดงอาการขาด
ฟอสฟอรัสร่วมด้วยการเพิ่มปุ๋ยฟอสเฟตให้สูงขึ้น
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ขาดธาตุไนโตรเจน (Nitrogen, N)
ใบแก่ของอ้อยจะแสดง
อาการขาดธาตุไนโตรเจน
ใบแก่นั้นจะมีการแห้ง
ตายแล้วจะมีการแห้งตาย
ไปทั้งต้น ใบอ่อนนั้นจะ
เป็นสีเหลืองอมเขียวและ
ล�ำอ้อยก็จะเรียวเล็กลง
เมื่อมีการขาดไนโตรเจน
อย่างต่อเนือ่ ง ช่วงทีม่ กี าร
ขาดธาตุไนโตรเจนข้อ
ปล้องของอ้อยจะมีการ
หดสั้นลง

ในสภาพที่ขาดไนโตรเจนกาบใบที่ยังไม่แก่เต็มที่มีการลอกออกมาจากล�ำต้น
ข้อจะเป็นสีเหลืองอ่อนจนถึงสีเหลือง
คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย
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ลักษณะอาการโรค เมือ่ อ้อยขาดไนโตรเจนจะแสดงอาการทีใ่ บ โดยใบ
จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง มีคลอโรฟิลต�่ำ  ใบอ่อนจะมีสีจาง ล�ำต้นแคระ
แกร็น การเจริญเติบโตลดลง อ้อยแตกกอน้อย อ้อยจะมีอตั ราส่วนระหว่าง
ซูโครส และรีดวิ ซิง่ ซูการ์สงู เพราะอ้อยขาดไนโตรเจนจะสร้างซูโครสมาก
แต่จะสร้างเนื้อเยื่อเพื่อการเจริญเติบโต ลดลง เมื่ออ้อยได้รับไนโตรเจน
มากเกินไป อ้อยจะมีล�ำต้นอวบ มีการเจริญเติบโตด้านโครงสร้างและ
คุณภาพลดลง การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเกินพอดี ท�ำให้ปริมาณของไฟเบอร์
ลดลง อ้อยจะล้มง่าย
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
อินทรียวัตถุในดินเป็นแหล่งทีส่ ำ� คัญของธาตุไนโตรเจนตามธรรมชาติ
ในดินทีป่ ลูกอ้อยส่วนใหญ่จะมีอนิ ทรียวัตถุอยูร่ ะหว่าง 1-3% มีอยูห่ ลาย
แห่งทีเ่ ป็นดินทรายทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับอินทรียว์ ตั ถุต�่ำ
กว่า 1% ท�ำให้ออ้ ยทีป่ ลูกแสดงอาการขาดไนโตรเจน จ�ำเป็นต้องใส่ธาตุ
ไนโตรเจนในรูปของปุ๋ยเคมีเป็นปริมาณมาก ๆ
เนื่องจากอินทรียวัตถุเป็นแหล่งที่มาของไนโตรเจนในดินการใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนให้แก่อ้อยจึงใช้ระดับอินทรียวัตถุในดินเป็นเกณฑ์พิจารณา
ปริมาณของปุ๋ยไนโตรเจน
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ขาดธาตุฟอสฟอรัส (Phosphorus, P)

ใบแก่ ข องอ้ อ ยแสดงอาการขาดธาตุ
ฟอสฟอรัส ใบจะกลายเป็นสีม่วงอมแดง
ซึง่ มักจะพบว่าอ้อยมีการแสดงอาการเมือ่
อ้อยยังเล็กและอุณหภูมติ ำ�่ กว่า 10 องศา
เซลเซียส อ้อยทีข่ าดฟอสฟอรัสนัน้ ส่งผลให้
เกิดล�ำต้นเตีย้ และเล็ก ใบทีแ่ ก่กว่าจะมีการ
ตายไปก่อน

คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย
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ลักษณะอาการโรค อ้อยที่ขาดฟอสฟอรัสจะแสดงที่ใบ โดยใบอ้อยจะ
มีสีเขียวคล�้ำ มีสีแดงหรือม่วงอ่อน ๆ ปนบ้าง ในส่วนของยอดหรือขอบ
ใบที่โดนแสงใบจะแคบและสั้นกว่าปกติ ใบแก่จะมีสีเหลืองและแห้ง
ตายจากยอดและริมขอบใบ ล�ำต้นจะผอมแตกกอน้อย และมีปล้องสั้น
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
ปุ๋ยฟอสฟอรัสไม่แนะน�ำให้ใส่พร้อมกับน�้ำชลประทาน ทั้งนี้ เพราะ
ฟอสฟอรัสจะถูกตรึงอย่างเหนียวแน่นโดยดินชัน้ บน การเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของฟอสฟอรัสควรค�ำนึงถึงการใส่ปุ๋ยดังกล่าวในรูปที่ละลายน�้ำ  ณ
ต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ นัน่ คือใกล้รากอ้อย และใกล้ระดับล่างสุดของ
ชัน้ ทีม่ รี ากมากทีส่ ดุ ร่วมกับการไถให้ลกึ ถึงดินชัน้ ล่าง เพือ่ ให้ฟอสฟอรัส
ทีด่ นิ เก็บไว้จะได้เป็นประโยชน์ตอ่ พืช การผสมหินฟอสเฟตทีบ่ ดละเอียด
กับดินชัน้ ล่างทีข่ าดฟอสฟอรัสจะช่วยส่งเสริมให้ออ้ ยมีรากมากและหยัง่ ลึก
ด้วย ส�ำหรับอ้อยดูดกินฟอสฟอรัสประมาณ 3.2-11.2 กก.P/ไร่ ดังนั้น
การแนะน�ำปุ๋ยจึงแตกต่างกันออกไป ชนิดของปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ใช้ใน
เขตร้อน ได้แก่ โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต หรือ ทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต
แต่ต้องใส่ครั้งละไม่มากนักเพื่อลดการตรึงฟอสเฟตของดิน หรือใช้ปุ๋ย
ฟอสเฟตทีไ่ ม่ละลายน�ำ 
้ เช่น หินฟอสเฟต (rock phosphate) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในดินกรดเขตร้อน

92

คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย

ขาดธาตุแมงกานีส (Manganese, Mn)
การขาดแมงกานีสในอ้อย
จะแสดงอาการที่ใบอ่อน
โดยระหว่างเส้นใบเกิดเป็น
สีเหลืองซีดจากปลายใบเข้า
มาจนถึงกลางใบ ภายใต้
สภาพทีม่ กี ารขาดแมงกานีส
อย่างรุนแรงพบว่าใบอ้อย
ทั้งหมดมีสีที่ซีดจางลง

ลักษณะอาการโรค อ้อยขาดแมงกานีสจะมีลักษณะอาการคล้ายกับ
อาการขาดเหล็ก ซึง่ มักพบกับอ้อยทีป่ ลูกในดินทีม่ ปี ฏิกริ ยิ าเป็นด่าง อ้อย
จะมีสขี าวซีดระหว่างใบ เริม่ จากยอดลงมาจนถึงกึง่ กลางใบ แถบสีซดี นี้
บางทีจะกลายเป็นสีขาวใบจะเปราะและแตกหักเมื่อมีลดพัด ถ้าอ้อย
มีอาการขาดรุนแรงผลผลิตอ้อยจะลดลงอย่างมาก อ้อยอาจตาย
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
ความไม่สมดุลของธาตุอาหารก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้อ้อยขาด
แมงกานีส เช่น ในดินที่มีแมงกานีส แคลเซียม และไนโตรเจนสูง อ้อย
จะแสดงอาการขาดแมงกานีส การขาดแมงกานีสแก้ไขได้โดยการใส่
แมงกานีสซัลเฟต
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ธาตุโซเดียมเป็นพิษ (Sodium, Na)

ในดินทีม่ โี ซเดียมสะสมอยูส่ งู นัน้ ส่งผลต่อการพัฒนาของยอดและรากของอ้อย ปลาย
ใบและขอบใบนั้นจะแห้งตาย อ้อยที่ได้รับโซเดียมสูงนั้นจะมีการกว้าง แต่ในกรณีที่มี
โซเดียมเข้มข้นมากเกินไปนั้นส่งผลให้ปริมาณคลอโรฟิลล์ลงน้อยลง น้อยถึงระดับ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงสุทธิตอ่ พืน้ ทีใ่ บอ้อย ภายใต้สภาพอย่างนัน้ ใบอ้อยจะมีสเี ขียวอ่อน
ไปจนถึงสีเหลือง ทั้งนี้ ระดับโซเดียมที่สูงนั้นจะสอดคล้องกับระดับคลอรีนที่สูงด้วย

ลักษณะอาการโรค อ้อยทีป่ ลูกในดินเค็มจะมีการสะสมโซเดียมจนเป็น
พิษ ใบอ้อยจะแสดงอาการยอดและขอบใบแห้ง และเป็นแผลแห้งเกรียม
อ้อยมีคลอโรฟิลลดลง และมีการสังเคราะห์แสงลดลง ท�ำให้ใบอ้อยมีสี
ซีดจางด้วย อาการโซเดียมเป็นพิษจะเกีย่ วข้องกับคลอรีนเป็นพิษเช่นกัน
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน�้ำชลประทานที่ให้กับอ้อยมีระดับเกลือไม่สูง
กว่าระดับวิกฤต ควรปรับปรุงดินให้มีการระบายน�้ำดี เพื่อระบายเกลือ
ทีส่ ะสมออกไป เมือ่ ดินระบายน�้ำดีแล้ว การใส่ยปิ ซัม่ จะช่วยปรับปรุงดิน
ได้ ส�ำหรับดินโซดิก ก็มวี ธิ ปี รับปรุงเช่นเดียวกัน โดยอย่าให้ระดับโซเดียม
และ ไบคาร์บอเนตในน�้ำชลประทานสูงเกินไปการใส่ยิปซั่ม และขี้เถ้า
จากโรงงานน�้ำตาลสามารถท�ำให้แคลเซียมเข้าไปไล่ที่โซเดียม ท�ำให้
โครงสร้างของดินดีขึ้น
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ธาตุโบรอนเป็นพิษ (Boron, B)
ในอ้อยที่ได้รับโบรอนมากเกินไปจน
เกิดความเป็นพิษ จะพบว่าขอบใบ
กลายเป็นสีเหลืองซีด

ลักษณะอาการโรค อ้อยทีข่ าดโบรอนจะมีใบม้วนงอ เนือ่ งจากเซลล์ไม่
สามารถรักษาความเต่งไว้ได้ เส้นใบจะใส ต้นอ่อนจะเป็นพุ่มและแตก
กอมาก ใบจะเปราะ ม้วนงอ มีสีซีด ต่อมาจะแห้งตาย อาการคล้าย ๆ
โรคพกกะบองและคล้าย ๆ อ้อยที่ถูกสารเคมีกำ� จัดวัชพืช มีผู้สังเกตว่า
อ้อยทีข่ าดโบรอนจะมีหยดน�ำ้ เล็ก ๆ ทีอ่ อกมาจากใบเกาะอยูท่ ผี่ วิ ใบด้าน
บนที่ใบอ่อนจะมีจุดเล็ก ๆ สีขาวเรียงกันอยู่ ในส่วนที่ขาดคลอโรฟิลเป็น
เส้นขนานกับแกนกลางใบ ยอดหยุดการเจริญเติบโต ใบอ่อนจะมีขนาดเล็ก
และสีซีดขาดคลอโรฟิล
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
การที่มีโบรอนสะสมอยู่ที่ส่วนยอดสุดของล�ำต้นและบริเวณวงเจริญ
แสดงว่าอ้อยต้องการโบรอนมากในส่วนทีก่ ำ� ลังเจริญเติบโตระดับวิกฤต
ของโบรอนประมาณ 4 ppm ที่ใบยอด แต่มีผู้พบว่าระดับโบรอนที่ 1.8
ppm โบรอนจะเป็นตัวจ�ำกัดผลผลิตของอ้อย โบรอนที่อยู่ในดินจะอยู่
ในรูปของบอเรต (BO3) ซึ่งจะมีคุณสมบัติทุกอย่างคล้ายอนุมูลไนเตรท
(NO3) คือ ถูกชะล้างได้งา่ ย ดังนัน้ การขาดโบรอนมักจะเกิดในดินทราย
ที่อัตราการซึมน�้ำสูง การใส่ปูนขาวเกินขนาดก็เป็นสาเหตุที่ท�ำให้อ้อย
ขาดโบรอนเช่นกัน
คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย
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ขาดธาตุโมลิบดินัม (Molydenum, Mo)
มีการแสดงอาการขาด
โมลิบดินมั ทีใ่ บแก่ จะเห็น
เป็นเส้นขีดสีเหลืองสัน้ ๆ
ประมาณ 1ใน 3 ของใบ
และอาการนัน้ จะมีความ
คล้ า ยคลึ ง กั บ การเข้ า
ท�ำลายของโรคพกกะบอง

ลักษณะอาการโรค โดยทัว่ ไปแล้วอ้อยจะไม่คอ่ ยขาดโมลิบดินมั อาการ
ขาดโมลิบดินมั ของอ้อยจะคล้ายอาการขาดไนโตรเจนคือ ใบจะเป็นทาง
สีเขียวในส่วนที่มีคลอโรฟิล อาการจะค่อย ๆ ชัดเมื่อใบมีอายุมากขึ้น
ทางสีเหลืองมีขนาดกว้าง 1-3 มิลลิเมตร ยาว 2-3 มิลลิเมตร จนถึง 1
เซนติเมตร ทางดังกล่าวจะมีมากที่ส่วนปลายใบและลดลงสู่ฐานใบ
ในใบแก่รอยจะเป็นสีแดงเรื่อ ๆ แล้วต่อมาจะเป็นแผลแห้งตายไป
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
ระดับวิกฤตของโมลิบดินัมจะอยู่ประมาณ 0.05 ppm ซึ่งอาการขาด
โมลิบดินมั มักขาดในดินทีเ่ ป็นกรด ดังนัน้ การใส่ปนู จะช่วยแก้ปญ
ั หานีไ้ ด้
โดยแนะน�ำให้ใส่ปูน 800 กก./ ไร่ หรือใส่โซเดียมโมลิบเดท ประมาณ
23-30 กรัม/ไร่ ก็ได้ผลเช่นเดียวกัน
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หนอนชอนใบอ้อย (แมลงด�ำหนามอ้อย )

ชื่อภาษาอังกฤษ Sugarcane hispid beetle, sugarcane leaf miner
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhadinosa reticulate Baly
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
แมลงด�ำหนามอ้อยเป็นด้วงปีกแข็งมีขนาดเล็ก ตัวยาวราว 3-4 มม.
มีสดี ำ � บนหลังและปีกมีหนามแข็งยาวแหลมอยูท่ วั่ ไป ตัวเมียวางไข่ใบเดีย่ ว ๆ
ไว้ใต้พนื้ ผิวใบ ไข่ฟกั เป็นตัวในเวลา 5-8 วัน ระยะตัวหนอน 12-15 วัน ระยะ
ดักแด้ 5-7 วัน ต่อจากนัน้ จึงเป็นตัวเต็มวัย มีการผสมพันธุแ์ ละวางไข่ตอ่ ไป
พืชอาหารและลักษณะการท�ำลาย
แมลงด�ำหนามอ้อย สามารถท�ำลายอ้อยด้วยการไชชอนในระยะ
หนอนเข้ากัดกินเนือ้ ในภายใต้เยือ่ ผิวใบ มีลกั ษณะเป็นทางยาว โดยเริม่
ตั้งแต่ขนาดเล็กมาก แล้วค่อย ๆ กว้าง ๆ ขึ้นเห็นเป็นทางสีขาว เมื่อเป็น
ตัวเต็มวัยแล้วก็ยังคงกัดกินผิวใบต่อไป
การป้องกันและก�ำจัด
โดยปกติในไร่ออ้ ยไม่พบความเสียหายถึงขัน้ ทีต่ อ้ งท�ำการก�ำจัด หาก
จ�ำเป็นจะต้องใช้ยาฆ่าแมลงชนิดที่เหมาะแก่การใช้ก�ำจัดแมลงชนิดนี้
ได้แก่ ฟอสฟามิดอน 0.03%, เมทาซิสท้อกซ์ 0.1% หรือไดอาซีโนน 0.2%
สามารถท�ำลายหนอนซึ่งอยู่ภายใต้ผิวใบได้
คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย
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แมลงหวี่ขาวอ้อย

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ Sugarcane whitefly
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aleurolobus barodensis Muskel
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
แมลงหวี่ขาวอ้อยเคยระบาดเข้าท�ำลายอ้อยมาแล้ว และมีผลท�ำให้
น�ำ้ ตาลซูโครสลดลงไปประมาณ 42% ผลจากการเข้าท�ำลายท�ำให้ปริมาณ
น�ำ้ ตาลในอ้อยลดลงแล้ว ยังมีผลท�ำให้ออ้ ยชะงักการเจริญเติบโต ซึง่ อาจ
จะท�ำให้ผลผลิตของอ้อยลดลงอีกด้วย ทัง้ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน�ำ้
เลีย้ งอยูใ่ ต้ใบอ้อย แต่ระยะตัวอ่อนท�ำความเสียหายแก่ออ้ ยมาก มีผล
ท�ำให้ออ้ ยสีซดี ลง และกลายเป็นสีเหลือง มักพบระบาดเป็นหย่อม ๆ
การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด
เข้าท�ำลายอ้อยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคมก็หยุดระบาด
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
• เกษตรกรพยายามรักษาไร่ให้สะอาด ไม่ปล่อยให้วชั พืชขึน้ รก การ
ปฏิบัติเช่นนี้นอกจากจะท�ำให้อ้อยเจริญเติบโตดีแล้ว ยังให้ผลผลิตสูง
ยังท�ำให้ออ้ ยแข็งแรงและต้านทานต่อการเข้าท�ำลายของแมลงหวีข่ าวได้ดี
98

คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย

• ไร่อ้อยที่พบแมลงหวี่ขาวเข้าท�ำลายประปราย ยังไม่ควรใชัสาร
ฆ่าแมลงก�ำจัดและไม่ต้องกลัวว่าแมลงชนิดนี้จะแพร่ระบาดไปยังไร่
อ้อยอื่น ๆ เพราะการแพร่กระจายของแมลงชนิดนี้น้อย ควรใส่ปุ๋ยอัตรา
50 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วดายหญ้าพรวนดิน ถ้าเป็นแหล่งที่สามารถให้น�้ำ
ได้ ก็ควรให้น�้ำในทันที ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทาน เมื่อฝนตกลงมา
อ้อยจะสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้เอง
• ถ้าพบ % ใบเหลือง 2.5-31.1% ต้องท�ำการป้องกันก�ำจัด ไม่เช่นนัน้
จะท�ำให้ผลผลิตอ้อยลดลง
• ก่อนใช้สารฆ่าแมลงควรตรวจดูเปอร์เซนต์การเข้าท�ำลายของ
แมลงเบียนก่อน ถ้าพบแมลงเบียนเข้าท�ำลายมากกว่า 30% ก็ไม่ต้อง
ใช้สารฆ่าแมลง แต่หากต�ำ่ กว่าก็อาจใช้สารฆ่าแมลงได้ และต้องดูความ
อุดมสมบูรณ์ของอ้อยเป็นองค์ประกอบด้วย กล่าวคือ ถ้าอ้อยมีความสมบูรณ์
ดี และมีอายุเกิน 6 เดือนขึ้นไป ก็ไม่สมควรใช้สารฆ่าแมลง แม้ว่าพบ
การเข้าท�ำลายของแมลงเบียนน้อยกว่า 30% แต่หากอ้อยมีการทรุด
โทรมและใบอ้อยแสดงอาการค่อนข้างเหลืองก็ควรฉีดพ่นได้ สารฆ่า
แมลงที่พบและใช้ได้ดีคือ dimethoate (Dime 30%, Cygon 30-40%)
อัตรา 40-50 ซีซีต่อน�้ำ 20 ลิตร และในกรณีที่แมลงหวี่ขาวอ้อยระบาด
มากควรใช้ carbosulfan (Posse 20% ชนิดน�้ำ) อัตรา 50 ซีซีต่อน�้ำ 
20 ลิตร
• เลือกใช้พันธุ์อ้อยที่ต้านทานปลูกในแหล่งที่มีการระบาดของ
แมลงหวี่ขาวอ้อยและหลีกเลี่ยงพันธุ์อ้อยที่อ่อนแอ
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ไรอ้อยใยสีขาว

ชื่อภาษาอังกฤษ Web-spinning mite
ชื่อวิทยาศาสตร์ Schizotetranychus andropogoni (Hirst)
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ไข่ รูปร่างกลมผิวเรียบสีขาวใสเป็นมันวาว วางเรียงรายอยูภ่ ายใต้ฝา้
สีขาวทีต่ วั แม่ถกั ไว้อย่างแน่นหนาบนผิวใบ ลักษณะทีเ่ ห็นเป็นขีดขาว ๆ
บนใบอ้อยเป็นลายประไปตามยาวใบ คือแผ่นฝ้าที่ไรถักใยและอาศัย
อยู่ภายใน ในแต่ละขีดหรือรอยขาว ๆ นั้นมีไข่และไรขนาดต่าง ๆ อยู่
รวมกันเป็นกลุ่ม จ�ำนวนประมาณ 15 ตัว ระยะฟักไข่ 5-7 วัน ขนาดไข่
ประมาณ 0.1 มม. ตัวอ่อน สีเหลืองซีด ๆ อาศัยอยู่ภายใต้ฝ้าผ่านการ
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ลอกคราบ 2 ครั้ง ระยะตัวอ่อน 12-13 วัน จึงเป็นตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยสี
เข้มขึ้นเล็กน้อย ขนาดตัวผู้กว้าง 0.16 มม. ยาว 0.30 มม. ตัวเมียกว้าง
0.18 มม. ยาว 0.37 มม. ผสมพันธุแ์ ล้ววางไข่ภายใต้ฝา้ รังเก่าและมุดออก
ไปถักฝ้ารังใหม่ตอ่ ไป โดยมากมักไปทางด้านปลายใบตามแนวเส้นใบ
พืชอาหารและลักษณะการท�ำลาย อ้อยทีไ่ รชนิดนีล้ งท�ำลายมีอาการ
ใบลายเป็นขีดขาว ๆ เป็นเส้นประ ๆ คือ ไม่ตดิ กันตลอด แต่ละรอยขาว ๆ
คือฝ้าทีเ่ กิดจากเส้นใยทีถ่ กั เป็นฝ้าไว้อย่างหนาแน่นและเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย
ของกลุ่มไรภายใต้ฝ้าที่ถักไว้ ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของไรดูดกินผิว
ใบจนเป็นรอยด่าง นอกจากอ้อยยังสามารถอาศัยอยู่บนหญ้าที่ใกล้ชิด
กับอ้อยที่มีใบแคบยาวเหมือนกัน
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เพลี้ยกระโดดด�ำ

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ Froghopper, Spittle bug
ชื่อวิทยาศาสตร์
Callitetrix versicolor Fabricius, Rhinertria versicolor Fabricius
ความเสียหาย/ลักษณะการท�ำลาย
เป็นแมลงทีม่ คี วามส�ำคัญเฉพาะแหล่งทีร่ ะบาดเท่านัน้ ตัวเต็มวัยดูด
กินน�้ำเลี้ยงจากใบอ้อย ท�ำให้ใบอ้อยมีลักษณะเป็นจุดเหลืองซีด หรือสี
น�้ำตาลอ่อนกระจายอยู่ทั่วไป เมื่อถูกดูดกินมาก ๆ ใบอ้อยจะแห้งจาก
ขอบใบเข้าหาเส้นกลางใบ ซึง่ มีผลท�ำให้ออ้ ยชะงักการเจริญเติบโต หรือ
ผลผลิตอ้อยลดลง
การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด
ในช่วงเดือนมิถนุ ายน-สิงหาคม ตัวเต็มวัยของเพลีย้ กระโดดด�ำจะบิน
ออกจากวัชพืชที่เป็นพืชอาศัยมายังแปลงข้าวโพดปลูกไว้ และท�ำการ
ผสมพันธุ์ และเมือ่ ไม่มขี า้ วโพด ก็จะเข้าสูไ่ ร่ออ้ ยเพือ่ ผสมพันธุแ์ ละท�ำลาย
102 คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย

ต่อไป แมลงชนิดนีม้ ี 2 ชัว่ อายุในรอบปี บริเวณทีร่ ะบาดมากจะอยูบ่ ริเวณ
เชิงเขาที่มีความชื้นสูง เข้าท�ำลายอ้อยได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมพฤศจิกายน
พืชอาหาร ตัวอ่อนดูดกินน�้ำเลี้ยงจากรากหญ้าก�ำมะหยี่ ส่วนตัวเต็ม
วัยดูดกินน�้ำเลี้ยงจากใบอ้อย ข้าวโพด ไผ่ หญ้าขจรจบ หญ้าคา กล้วย
หญ้าไผ่ และกระทือ
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
• ควรท�ำลายวัชพืชทีเ่ ป็นพืชอาศัยและแหล่งเพาะพันธุข์ องตัวอ่อน
คือ หญ้าก�ำมะหยี่
• เพลี้ยกระโดดด�ำไม่ได้ท�ำลายพืชอาศัย เมื่อพบฟองน�ำ้ ลายตาม
ต้นหรือใบวัชพืชเป็นจ�ำนวนมาก ควรจะฉีดพ่นด้วยสารฆ่าแมลงเพื่อ
ก�ำจัดตัวอ่อนที่อยู่ในฟองน�้ำลาย
• ในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม เมื่อพบตัวเต็มวัยระบาดมาก
ในรุ่นแรก ควรฉีดพ่นด้วยสารฆ่าแมลงตามพืชอาศัยในช่วงเช้า เพื่อลด
ประชากรก่อนที่จะเข้าท�ำลายในรุ่นที่ 2 สารฆ่าแมลงที่ใช้ได้ผล คือ
carbosulfan (Posse 20% EC) อัตรา 40 ซีซีต่อน�้ำ 20 ลิตร carbaryl
(Sevin 85% WP) อัตรา 30 กรัมต่อน�้ำ  20 ลิตร และ BPMC (Bassa
50% WP) อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน�้ำ 20 ลิตร
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ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ Sugarcane bug, Linear bugs
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phaenacantha saccharicida Karsch
ความเสียหาย/ลักษณะการท�ำลาย
มวนอ้อยเป็นแมลงที่เริ่มมีความส�ำคัญชนิดหนึ่งของอ้อย ตัวเต็มวัย
และตัวอ่อนดูดกินน�ำ้ เลีย้ งจากใบอ้อย ท�ำให้ใบอ้อยเปลีย่ นเป็นสีเหลือง
ต่อมาจะเปลีย่ นเป็นสีนำ�้ ตาลแดง เมือ่ ระบาดมากท�ำให้ใบอ้อยแห้งตาย
หรือชะงักการเจริญเติบโต
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ไข่ ไข่ยาวรีสีน�้ำตาล ขนาด 0.5 X1.7 มิลลิเมตร

104 คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย

ตัวอ่อน ตัวอ่อนที่ฟักใหม่มีสีน�้ำตาลจนเกือบด�ำ ตาสีน�้ำตาลแดง ขา
ยาวสีนำ�้ ตาลอ่อน หนวดยาวกว่าล�ำตัวประมาณ 1.5 เท่า หลังจากลอก
คราบครั้งแรก ส่วนท้องจะเปลี่ยนเป็นสีค่อยข้างแดงและใส
ตัวเต็มวัย ล�ำตัวยาวแคบ โดยเฉพาะส่วนท้องที่ติดอยู่กับอกจะเล็ก
แล้วขยายใหญ่ขนึ้ ไปทางปลายท้อง ตาสีแดง ปีกใสยาว 7.5-8.0 มิลลิเมตร
ตัวเต็มวัยวางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ ที่กาบใบแห้งด้านในใบอ้อยที่ 1-14
จากพื้นดิน ระยะไข่ 7-12 วัน ตัวอ่อนลอกคราบ 5-6 ครั้ง อายุตัวอ่อน
30-45 วัน แล้วลอกคาบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยอายุ
1-2 เดือน
การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด
ในประเทศไทยพบการระบาดเข้าท�ำลายอ้อยที่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี อ.จอมบึง จ.ราชบุรี อ.เมือง จ.ระยอง ในต่าง
ประเทศพบทีต่ อนเหนือของออสเตรเลีย ระยะเวลาการระบาดตัง้ แต่ออ้ ย
อายุ 1 เดือนจนถึงเก็บเกี่ยว
พืชอาหาร อ้อย หญ้าคา หญ้าขจรจบ
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
พ่นด้วย carbaryl (Sevin 85% WP) อัตรา 40 กรัมต่อน�ำ ้ 20 ลิตร
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ตั๊กแตนโลกัสต้า

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ Locusta
ชื่อวิทยาศาสตร์ Locusta migratoria manilensis Meyen
ความเสียหาย/ลักษณะการท�ำลาย
เป็นตัก๊ แตนทีอ่ นั ตรายมาก ระบาดมากในประเทศไทย ระบาดทัว่ ไป ส่วน
ใหญ่พบมากทีภ่ าคกลาง และจังหวัดทีม่ กี ารปลูกอ้อย ปลูกข้าวโพด ข้าว
และข้าวฟ่าง ตัก๊ แตนท�ำลายใบ ใบทีม่ กี า้ นใบแข็ง ๆ เช่น ใบอ้อย จะไม่กนิ
ก้านกลางใบ แต่ถา้ เป็นใบอ่อนของข้าว หรือข้าวโพดก็จะกินหมดทัง้ ใบ
ชีวประวัติ เมือ่ เป็นตัวเต็มวัยได้ 10-20 วัน ตัวเมียจะได้รบั การผสมจาก
ตัวผู้ หลังจากนั้นจะวางไข่ ภายใน 7-15 วัน อายุไข่ 14-18 วัน ไข่จะฟัก
ออกเป็นตัวอ่อนซึง่ จะลอกคราบ 5-6 ครัง้ ใช้เวลาประมาณ 27-40 วัน จึง
จะเป็นตัวเต็มวัยและผสมพันธุต์ อ่ ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 32-97 วัน
ระยะเวลาผสมพันธุร์ ะหว่าง มกราคม-เมษายน, กรกฎาคม-พฤศจิกายน
และธันวาคม
ระยะเวลาวางไข่ระหว่าง มกราคม-กุมภาพันธ์, พฤษภาคม, กรกฎาคม,
กันยายน และ พฤศจิกายน – มกราคม
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ระยะเวลาไข่ฟักเป็นตัว กุมภาพันธ์-มีนาคม, พฤษภาคม-มิถุนายน,
สิงหาคม-ตุลาคม และธันวาคม-กุมภาพันธ์
การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด
ในประเทศไทยระบาดอยู่ทั่วไป ในต่างประเทศมีรายงานระบาดใน
จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย บอร์เนียว ชวา
เกาะโซโลมอน และตองก้า
ฤดูกาลระบาดของตัวอ่อนจะปรากฏตัวช่วงต้นฤดูฝน คือเริ่มตั้งแต่
เดือนพฤษภาคมเป็นตันไป และเนื่องจากมี 4 รุ่น ใน 1 ปี ท�ำให้พบการ
ระบาดของตั๊กแตนชนิดนี้ได้ทั้งปี
พืชอาหาร ตั๊กแตนชนิดนี้สามารถกินพืชตระกูลหญ้าหลายชนิดเป็น
อาหาร พืชที่เคยถูกทลายมาแล้วมีข้าวโพด อ้อย ข้าว ข้าวฟ่าง กล้วย
มะพร้าว ถั่วเหลือง หม่อน ละหุ่ง ไผ่ ฝ้าย หญ้าขน
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
• ตั๊กแตนชนิดนี้ไม่วางไข่ในที่โล่งเหมือนตั๊กแตนปาทังก้า แต่จะ
วางไข่ในทีร่ ก ดังนัน้ จึงควรก�ำจัดวัชพืช และพรวนดินเพือ่ ท�ำลายไข่และ
ตัวอ่อนของตั๊กแตน
• การใช้สารเคมีก็อาจจะใช้สารเคมีบางชนิดฉีดพ่น เช่น carbaryl
ผง 85% อัตรา 60-80 กรัมต่อน�้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นไปบนดินหรือบนใบพืช
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ด้วงงวงอ้อย

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ Lead eating weevil
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sepiomus sp.
ความเสียหาย/ลักษณะการท�ำลาย
เมื่อเกิดการระบาดมาก ๆ จะกัดกินใบอ้อยให้เสียหาย ถ้าเข้าท�ำลาย
ขณะทีอ่ อ้ ยยังเล็กอยูจ่ ะท�ำให้ออ้ ยชะงักการเจริญเติบโต โดยเฉพาะเมือ่
เกิดภาวะแห้งแล้งติดต่อกันก็อาจจะท�ำให้ผลผลิตอ้อยลดลงได้ ใบอ้อย
จะถูกกัดจากด้านนอกเข้ามาหาด้านใน ท�ำให้ใบขาดหายเป็นส่วน ๆ
และปรากฏรอยเว้าแหว่งทั่วไป
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ตัวแก่ เป็นด้วงปีกแข็ง สีเทาปนน�้ำตาลเล็กน้อย ส่วนหัวและอกยื่น
ไปข้างหน้า ลักษณะคล้ายงวง ล�ำตัวยาวประมาณ 7-8 มิลลิเมตร กว้าง
2-3 มิลลิเมตร ส่วนท้องขยายใหญ่กว่าส่วนอกประมาณ 2.5 เท่า ส�ำหรับไข่
หนอน และดักแด้ยงั ไม่ได้มกี ารศึกษา
108 คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย

ในเวลากลางวัน ตัวแก่มักซ่อนตัวสงบนิ่งอยู่ตามใบของต้นไม้กวาด
หรือต้นมะขามเทศที่ขึ้นอยู่ตามไร่อ้อย หรือตามขอบถนนที่ติดต่อกัน
ภายในไร่ออ้ ย ถ้าท�ำให้ตน้ พืชทีแ่ มลงก�ำลังเกาะอยูก่ ระเทือนมันก็จะทิง้
ตัวลงสูพ่ นื้ ดิน พลบค�ำ่ ก็จะบินออกจากพืชอาศัยเข้ากัดกินใบอ้อย แมลง
ชนิดนี้วางไข่ในดิน ตัวหนอนที่ฟักออกจากไข่อาจจะกัดกินรากพืชเป็น
อาหาร
การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด
พบเข้าท�ำลายมากในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชลบุรี และระยอง เข้าท�ำลายอ้อยตัง้ แต่
เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม แต่ระบาดมากในเดือนกันยายน
พืชอาหาร อ้อย มะขามเทศ และต้นไม้กวาด
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
ถ้าไร่ออ้ ยมีตน้ ไม้กวาด หรือต้นมะขามเทศอยูบ่ ริเวณไร่ออ้ ย ก็ฉดี สาร
ฆ่าแมลงเฉพาะต้นไม้กวาดหรือต้นมะขามเทศ โดยใช้เป็นพืชล่อ จะ
ประหยัดค่าสารฆ่าแมลงลงไปมาก สารฆ่าแมลงทีใ่ ช้ได้ผลดีคอื carbaryl
(Sevin 85%, S-85) อัตรา 50 กรัมต่อน�้ำ 20 ลิตร
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หนอนบุ้ง

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ Hariry caterpillar
ชื่อวิทยาศาสตร์ Eupterote testacca Walker

ความเสียหาย/ลักษณะการท�ำลาย
เป็นแมลงทีก่ ดั เข้ากินใบอ้อยในระยะหนอน ท�ำให้ใบอ้อยเป็นรอยเว้า
แหว่ง แต่ไม่มคี วามเสียหายต่อผลผลิตอ้อย ความส�ำคัญทีเ่ กิดกับชาวไร่
อ้อยคือ คราบและขนของหนอนที่ตกค้างอยู่ตามกาบใบอ้อย มักฟุ้ง
กระจายไปในไร่อ้อย ท�ำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในไร่อ้อยเกิดอาการผื่นคัน
ตามผิวหนัง คนงานมักไม่ยอมเข้าไปตัดอ้อยในไร่ที่มีหนอนบุ้งระบาด
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การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด
พบกระจายทั่วไปในแหล่งปลูกอ้อย แต่มีปัญหาในบางพื้นที่ของ
จ.นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี โดยในหนึ่งรอบปี แมลง
ชนิดนีส้ ามารถมีได้ 2 รุน่ พบว่าหนอนรุน่ แรกอยูร่ ะหว่างเดือนพฤษภาคม กรกฎาคม และหนอนรุ่นที่ 2 พบระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
• จับกลุ่มหนอนท�ำลายขณะหนอนตัวเล็กยังเล็กอยู่ จากวัยที่ 1-6
มักรวมกลุม่ กันอยูบ่ นใบอ้อยใบเดีย่ ว จึงง่ายต่อการตัดใบอ้อยทีม่ หี นอน
เข้ามาท�ำลาย
• ฉีดพ่นด้วยสารฆ่าแมลง carbaryl (Sevin 85% ชนิดผง) อัตรา
20-30 กรัมต่อน�้ำ  20 ลิตร หรือ chorpyrifos (Lorsban 20 ชนิดน�ำ้ )
อัตรา 40-50 ซีซี.ต่อน�้ำ 20 ลิตร
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เพลี้ยส�ำลีแป้ง

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ Wooly aphid
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ceratovacuna lanigera Zehnter
ความเสียหาย/ลักษณะการท�ำลาย
เมื่อระบาดมากท�ำให้อ้อยชะงักการเจริญเติบโต หรือท�ำให้ใบอ้อย
แห้งกรอบทัง้ ใบ ซึง่ บางครัง้ มีผลให้ตน้ อ้อยแห้งตายไปทัง้ ต้น นอกจากนี้
น�ำ้ หวานทีเ่ พลีย้ ชนิดนีถ้ า่ ยออกมาเคลือบอยูต่ ามใบอ้อย ท�ำให้ราด�ำเข้า
ท�ำลายน�ำ้ หวาน จึงพบว่าราด�ำเคลือบอยูต่ ามใบอ้อย ซึง่ ท�ำให้ประสิทธิภาพ
การสังเคราะห์แสงของใบอ้อยลดลง ซึ่งย่อมส่งผลต่อการเจริญเติบโต
และการสะสมน�้ำตาลของอ้อย
ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน�้ำเลี้ยงใต้ใบอ้อย ท�ำให้ใบอ้อยเป็น
สีเหลืองซีด เมื่อระบาดมากจะมีลักษณะคล้ายแป้งสีขาวปกคลุมตาม
ใต้ใบอ้อย ซึ่งอาจท�ำให้เข้าใจผิดว่าเป็นเพลี้ยแป้ง
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การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด
พบทั่วไปในแหล่งปลูกอ้อยทั่วประเทศ เป็นศัตรูร้ายแรงในไต้หวัน
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น เริ่มระบาดเมื่ออุณหภูมิสูงและสิ้นฤดู
ฝนตัง้ แต่เดือนตุลาคม พบระบาดมากในฤดูแล้งคือ กุมภาพันธ์-เมษายน
ปริมาณจะลดน้อยลงเมือ่ เข้าฤดูฝน เมือ่ ฝนตกหนักเพลีย้ ส�ำลีจะหายไปเอง
ปริมาณน�้ำฝนจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการระบาดของแมลงศัตรูอ้อย
ชนิดนี้
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
• การเริ่มฉีดสารฆ่าแมลงเมื่อพบเพลี้ยส�ำลีเริ่มระบาดก่อนที่จะ
แพร่พนั ธุอ์ อกไปมาก โดยฉีดเฉพาะกอทีถ่ กู ท�ำลาย สารฆ่าแมลงทีแ่ นะน�ำ
คือ carbaryl (Sevin 85% WP) อัตรา 10 กรัมต่อน�้ำ  20 ลิตร หรือ
malathion 57% EC (Malarfez 57% EC) อัตรา 10 ซีซี.ต่อน�้ำ 20 ลิตร
• ถ้าไม่มกี ารระบาดมากก็ไม่ตอ้ งท�ำการป้องกันก�ำจัด เมือ่ ฝนตกลง
มาก็จะหายไปเอง
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ไรอ้อยสีแดงหรือไรข้าวฟ่าง

ชื่อภาษาอังกฤษ Sugarcane mite หรือ Cholam mite
ชื่อวิทยาศาสตร์ Oligonychus (Reckiella) indicus (Hirst)
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ไรอ้อยชนิดนี้มีตัวสีเหลืองซีดขนาดตัวประมาณ 0.3 มม. อยู่กันเป็น
กลุ่มด้านใต้ใบ ตัวเมียวางไข่ได้วันละ 1-7 ฟอง ตลอดอายุของตัวเมีย
ตัวหนึ่งวางไข่ได้ เฉลี่ยประมาณ 53 ฟอง ระยะเวลาการเจริญเติบโต
ตั้ ง แต่ เ ป็ น ไข่ เ ป็ น ตั ว อ่ อ นจนกระทั่ ง เป็ น ตั ว เต็ ม วั ย กิ น เวลา 7-50
วันแตกต่างกันตามฤดูกาล มีการขยายพันธุ์ได้ราว 30 ชั่วอายุขัยต่อปี
พืชอาหารและลักษณะการท�ำลาย
อาการทีป่ รากฏเนือ่ งจากไรชนิดนีท้ ำ� ลายด้านใต้ใบจะเป็นสีแดงคล้าย
สีสนิม เริ่มตั้งแต่เป็นจุดแล้วแผ่กว้างตามจ�ำนวนไรที่เพิ่มขึ้น สามารถ
สังเกตเห็นตัวไรกระจายกันอยู่หนาแน่นในบริเวณที่มีอาการดังกล่าว
นอกจากอ้อยไรชนิดนี้อยู่บนใบหญ้าใบแคบยาวที่คล้ายอ้อย อ้อยป่า
และข้าวฟ่าง เกิดอาการใบแดงเช่นเดียวกับบนใบอ้อย
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หนอนกอลายจุดเล็ก

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ
Early shoot borer, Yellow top borer
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chilo infuscatellus Snellen
ความเสียหาย/ลักษณะการท�ำลาย
คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย
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เป็นแมลงทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในอ้อยของประเทศไทย แมลงชนิดนีเ้ ข้าท�ำลาย
อ้อยให้เสียหายได้มาก และยากแก่การป้องกันก�ำจัด การเข้าท�ำลายใน
ระยะแรกจะมองเห็นได้ยาก และเกษตรกรจะทราบก็ต่อเมื่ออ้อยถูก
ท�ำลายไปแล้ว หนอนเข้าท�ำลายทั้งหน่อ และส่วนยอด รวมทั้งล�ำต้น
อ้อย จัดได้ว่า เป็นแมลงที่เข้าท�ำลายได้ตลอดอายุการเจริญเติบโตของ
อ้อย ในระยะที่อ้อยแตกกอ หนอนมักเจาะเข้าท�ำลายหน่ออ้ยท�ำให้เกิด
อาการยอดแห้งตาย หน่อแม่จะถูกท�ำลายมากทีส่ ดุ ประมาณ 52% หน่อ
ที่ 2 ถูกท�ำลายประมาณ 21% และหน่อที่ 3 ถูกท�ำลายประมาณ 15%
ส่วนหน่ออื่น ๆ ถูกท�ำลายประมาณ 12% ผลจากการเข้าท�ำลายหน่อ
อ้อยท�ำให้ผลผลิตอ้อยลดลง 5-40% เพราะท�ำให้การเจริญเติบโตไม่
สม�ำ่ เสมอและอ้อยมีอายุการเก็บเกีย่ วสัน้ ลง เมือ่ อ้อยโตมีลำ� แล้วหนอน
จะเจาะเข้าท�ำลายอยูภ่ ายในล�ำต้นอ้อย ซึง่ ปรากฏว่าโดยเฉลีย่ แล้วไม่มี
ผลผลิตต่อผลผลิตอ้อย แต่มีผลให้ค่าความหวานหรือค่า ซี.ซี.เอส. ของ
อ้อยลดลงประมาณ 7% นอกจากนี้ เมือ่ น�ำอ้อยทีถ่ กู หนอนกอเข้าท�ำลาย
มากไปปลูกเป็นท่อนพันธุ์ จะท�ำให้เปอร์เซ็นต์การงอกของอ้อยลดลง
หรือไม่งอก ซึง่ ท�ำให้ตอ้ งปลูกซ่อมด้วยอ้อยใหม่ หรือถ้าอ้อยงอกขึน้ มาก
ก็อาจจะไม่สมบูรณ์
ขณะทีอ่ อ้ ยยังเป็นหน่อ หนอนเจาะเข้าตรงส่วนโคนระดับผิวดินเข้าไป
กัดกินส่วนทีก่ ำ� ลังเจริญภายในและส่วนฐานของใบอ้อยทีย่ งั ไม่คลี่ ท�ำให้
เกิดอาการ “ยอดแห้งตาย” อาการยอดเหี่ยวจะปรากฏช้าหรือเร็วขึ้นอยู่
กับอายุของอ้อย ลักษณะรอยเจาะเข้าไปจะพบรูเจาะเล็ก ๆ หลายรูที่
บริเวณโคนหน่ออ้อย ระยะอ้อยย่างปล้องหนอนกอยังคงเจาะเข้าท�ำลาย
ล�ำต้นและยอดอ้อย ท�ำให้เกิดอาการยอดแห้งตาย แต่มีปริมาณน้อย
กว่าระยะหน่ออ้อยมาก ระยะนี้ส่วนใหญ่หนอนเจาะเข้าไปกัดกินอยู่
ภายในล�ำต้นอ้อย เมื่อเข้าท�ำลายล�ำต้นมากหรือส่วนยอดถูกท�ำลาย
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ท�ำให้ออ้ ยแตกแขนงใหม่ และเกิดอาการแตกพุม่ ยอด แต่การแตกยอด
พุ่มน้อยกว่าการเข้าท�ำลายของหนอนกอสีขาว
การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด
พบได้ทั่วไปในแหล่งปลูกอ้อยทั่วประเทศ ส่วนในต่างประเทศมีเขต
แพร่กระจายจากอัฟกานิสถานไปถึงส่วนของทวีปเอเซียและอินเดียจนถึง
เกาหลี ไต้หวัน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เข้าท�ำลายอ้อยได้เกือบตลอด
อายุการเจริญเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะแตกกอซึ่งแล้วแต่
ฤดูกาลปลูกอ้อยของแต่ละพื้นที่ ระบาดมากเมื่ออุณหภูมิสูง ความชื้น
ต�่ำและไม่มีฝน ประชากรต�่ำในช่วงฤดูฝนและมีความชื้นสูง
พืชอาหาร อ้อย ล�ำเจียก แขม หญ้าแพรก แห้วหมู เดือย หญ้าข้าวนก
หญ้าพง พงหรือเลา และหญ้าคา
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
		 • ใช้พันธุ์ที่ต้านทานดีพอสมควร
		 • ในเขตชลประทานหรือฤดูฝน ควรใช้คาร์โบฟูแรน (ฟูราดาน 3%
ชนิดเม็ด) โดยใส่พร้อมปลูกหรือใส่ซำ�้ หลังอ้อยงอก 45 วัน ครั้งละ 6-10
กิโลกรัมต่อไร่ เพราะเป็นอันตรายต่อแมลงศัตรูธรรมชาติน้อย
		 • หลังจากเก็บเกี่ยวอ้อยแล้ว ควรใช้ใบอ้อยคลุมดินไว้ ถ้าเผาอ้อย
ให้ใช้วสั ดุอย่างอืน่ คลุมแทน เช่น กากอ้อย จะสามารถลดการเข้าท�ำลาย
ของหนอนกออ้อยได้
		 • สารฆ่าแมลงชนิดพ่นทีใ่ ช้ได้ผลดีกบั หนอนกออ้อยคือ cypermethrin (Ripcord 15%) อัตรา 15 มิลลิลิตร ต่อน�้ำ  20 ลิตร หรือสารฆ่า
แมลง deltamethrin (Decis 3%) อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน�ำ 
้ 20 ลิตร
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หนอนกอสีชมพู

ชือ่ สามัญภาษาอังกฤษ Pink borer, Purple stem borer, Violet stem
borer, Ragi stem borer
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sesamia inferens Walker
ความเสียหาย/ลักษณะการท�ำลาย
เป็นแมลงทีส่ ำ� คัญอีกชนิดหนึง่ ของอ้อย มีความส�ำคัญต่ออ้อยในระยะ
ทีอ่ อ้ ยยังเล็กอยู่ ในระยะนีห้ นอนจะเข้าท�ำลายหน่ออ้อยได้มากพอ ๆ กับ
หนอนกอลายเล็กและหนอนกอสีขาว ซึ่งท�ำให้อ้อยเกิดอาการยอดแห้ง
ตาย แม้หน่ออ้อยที่ถูกท�ำลายจะสามารถแตกหน่อขึ้นใหม่เพื่อชดเชย
กับหน่อทีเ่ สียไป แต่ตา่ งกันไปในพันธุอ์ อ้ ยทีอ่ อ่ นแอหรือต้านทานรวมทัง้
ฤดูกาล อย่างไรก็ตามหน่ออ้อยทีแ่ ตกใหม่เพือ่ ชดเชยในระยะหลัง ๆ ย่อม
มีอายุสนั้ ลง ย่อมท�ำให้ผลผลิตและคุณภาพอ้อยลดลง เมือ่ อ้อยโตมีลำ� จะ
พบหนอนเข้าท�ำลาย ท�ำให้ออ้ ยยอดเหีย่ วหรือเจาะล�ำต้นอ้อยด้วย
หนอนเจาะเข้าไปตรงส่วนโคนของหน่ออ้อยระดับผิวดิน เข้าไปท�ำลาย
ส่วนที่ก�ำลังเจริญเติบโตภายในจนท�ำให้ยอดอ้อยแห้งตายเช่นเดียวกัน
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กับหนอนกอลายเล็ก แต่รอยเจาะเข้าไปแตกต่างกันคือ มีรูเดียว และ
ขนาดใหญ่กว่ารอยเจาะของหนอนกอลายเล็ก
การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด
พบทัว่ ไปในประเทศไทย ส่วนในต่างประเทศพบในประเทศปากีสถาน
อินเดีย ประเทศในกลุ่มเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเกาะโซโลมอน ส่วนใหญ่เข้าท�ำลายอ้อยใน
ระยะแตกกอ
พืชอาหาร นอกจากอ้อยแล้ว ยังมีศัตรูส�ำคัญของข้าว พบเข้าท�ำลาย
ข้าวโพดบ้าง พืชอาศัยที่ส�ำคัญคือ โสง รายงานจากต่างประเทศพบว่า
เป็นศัตรูของข้าวฟ่าง มิลเล็ด ข้าวสาลี ข้างโอ๊ต และพืชตระกูลหญ้าอืน่ ๆ
อีกหลายชนิด
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
• ใช้พันธุ์ที่ต้านทานดีพอสมควร
• ในเขตชลประทานหรือฤดูฝน ควรใช้คาร์โบฟูแรน (ฟูราดาน 3%
ชนิดเม็ด) โดยใส่พร้อมปลูกหรือใส่ซำ�้ หลังอ้อยงอก 45 วัน ครั้งละ 6-10
กิโลกรัมต่อไร่ เพราะเป็นอันตรายต่อแมลงศัตรูธรรมชาติน้อย
• หลังจากเก็บเกี่ยวอ้อยแล้ว ควรใช้ใบอ้อยคลุมดินไว้ ถ้าเผาอ้อย
ให้ใช้วสั ดุอย่างอืน่ คลุมแทน เช่น กากอ้อย จะสามารถลดการเข้าท�ำลาย
ของหนอนกออ้อยได้
• สารฆ่าแมลงชนิดพ่นทีใ่ ช้ได้ผลดีกบั หนอนกออ้อยคือ cypermethrin
(Ripcord 15%) อัตรา 15 มิลลิลิตร ต่อน�้ำ  20 ลิตร หรือสารฆ่าแมลง
deltsmethrin (Decis 3%) อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน�ำ 
้ 20 ลิตร
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หนอนกอลายจุดใหญ่

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ Stem borer
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chilo tumidicostalis Hampson
ความเสียหาย/ลักษณะการท�ำลาย
เป็นแมลงที่ส�ำคัญชนิดหนึ่ง ระบาดท�ำความเสียหายให้แก่อ้อยใน
ระยะอ้อยเป็นล�ำ สาเหตุของการระบาดคือความชืน้ สูง เพราะหนอนกอ
ลายจุดใหญ่ระบาดมากเมือ่ ความชืน้ 70-80% นัน่ คือต้องมีฝนมาก และ
ฝนตกชุก โดยพันธุ์อ้อยที่อ่อนแอจะพบว่าเมื่อถูกหนอนกอลายจุดใหญ่
เข้าท�ำลายจะมีการสูญเสียทั้งน�ำ้ หนักและความหวาน
120 คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย

อ้อยอายุประมาณ 5-6 เดือน อยู่ในระยะย่างปล้อง ผีเสื้อวางไข่ที่บน
ใบ เมือ่ ฟักออกเป็นตัวหนอน จะเดินเข้าเจาะทีย่ อดอ้อยห่างจากทีว่ างไข่
1 ปล้อง เจาะเข้าอยูใ่ นล�ำต้นทัง้ หมด ประมาณ 300-400 ตัว โดยเจาะรู
เข้าเพียงรูเดียว และกัดท�ำลายท�ำให้อ้อยเสียหาย ถ้าเป็นพันธุ์อ้อย
ทีอ่ อ่ นแอหนอนจะเจาะลงไปถึงโคนอ้อย โดยหนอนจะกินเนือ้ อ้อยจนหมด
เหลือแต่เปลือก การระบาดของหนอนเจาะล�ำต้นส่วนมากระบาดในนา
ข้าว เนื่องจากบริเวณนั้นมีความชื้นสูง
การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด
พบได้ทั่วไปในแหล่งปลูกอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด
เพราะว่าเป็นการปลูกอ้อยในนาข้าว และใช้พันธุ์อ้อยซึ่งอ่อนแอและ
หนอนชอบ มีการระบาดมากเมื่อมีความชื้นในอากาศสูง 70-80% โดย
ประชากรหนอนต�่ำเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
ระยะตัดอ้อยเข้าโรงงาน แปลงทีไ่ ว้ตอจะเห็นร่องรอยการท�ำลายของ
หนอนกอลายจุดใหญ่ทตี่ ออ้อยเป็นรูเจาะลงไป ในระยะนีห้ นอนลงไปที่
โคนอ้อยเข้าสู่ระยะพักตัว ไม่กินอาหาร ไม่เคลื่อนไหว ถ้าส�ำรวจพบการ
ท�ำลายมากกว่า 10%ล�ำ ให้ใช้สารฆ่าแมลง deltamethrin (Discis 30%)
อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน�้ำ 20 ลิตร หรือ cypermethrin (Rupcord 15%)
อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน�้ำ  20 ลิตร ถ้าส�ำรวจพบน้อยกว่า 10%ล�ำ  ให้
ปล่อยแตนเบียนหนอนอัตรา 500 ตัวต่อไร่
ระยะแตกหน่อ จะพบการท�ำลายของหนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอ
สีชมพู และหนอนกอสีขาว ส่วนหนอนเจาะล�ำต้นอ้อยหรือหนอนกอลาย
จุดใหญ่ยงั คงอยูใ่ นระยะพักตัวทีโ่ คนอ้อย
คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย
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ส�ำรวจพบการท�ำลายมากกว่า 10% ให้ใช้สารฆ่าแมลง ถ้าท�ำลาย
น้อยกว่า 10% ให้ใช้แตนเบียนไข่อัตรา 12,000 ตัวต่อไร่ หนอนกอทั้ง
3 ชนิดนีม้ วี งจรชีวติ ทีค่ ละกัน การวางไข่จะไม่พร้อมกัน สามารถใช้แตน
เบียนไข่และแตนเบียนหนอน อัตรา 500 ตัวต่อไร่ ปล่อยเพือ่ ท�ำลายหนอน
ระยะอ้อยเป็นล�ำ เป็นระยะทีอ่ นั ตรายทีส่ ดุ ส�ำหรับอ้อยเพราะเป็นช่วง
ที่หนอนเจาะล�ำต้นหรือหนอนกอลายจุดใหญ่ออกจากระยะพักตัวและ
เริ่มวางไข่
• ส�ำรวจแปลงถ้าพบให้รีบท�ำลายทิ้ง โดยน�ำหนอนมาประกอบเป็น
อาหาร ซึ่งท�ำได้หลายอย่าง
• ถ้าพบการท�ำลายมากกว่า 20% ล�ำ ให้ท�ำการป้องกันก�ำจัดโดยใช้
สารฆ่าแมลงพ่นสลับกับเชือ้ แบคทีเรียทีม่ ปี ระโยชน์ โดยใช้สารฆ่าแมลง
อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน�้ำ  20 ลิตร และแบคทีเรียที่มีประโยชน์ 100
มิลลิลิตรต่อน�้ำ 20 ลิตร ใช้แรงดันน�้ำสูงฉีดพ่น
• ถ้าพบว่ามีการท�ำลายของหนอนน้อยกว่า 20% อาจปล่อยแตน
เบียนหนอนอัตรา 10,000 ตัวต่อไร่ (ระยะนีห้ นอนมีจำ� นวนมากใน 1 ล�ำ
ประมาณ 27-370 ตัว) หรือใช้วิธีกลโดยการตัดท�ำลาย
• ถ้าเริม่ ออกเป็นตัวเต็มวัย ประมาณ 50% (สังเกตจากการผ่าล�ำและ
ดูคราบของดักแด้) ให้ใช้สารฆ่าแมลงฉีดพ่นตอนเย็น เวลา 16.00-18.00
หลังจากนั้น 5-7 วัน ให้ปล่อยแตนเบียนตามอีกครั้งหนึ่ง
• ถ้าพบไข่ตั้งแต่ 0.2-1.0 กลุ่ม/ต้น ให้ใช้ปิโตรเลียมออยล์ อัตรา 100
มิลลิลิตร ต่อน�้ำ  20 ลิตร ฉีดพ่นหรือปล่อยแตนเบียนไข่ อัตรา 20,000
ตัวต่อไร่
• เกษตรกรต้องหมัน่ ตรวจดูแปลงอ้อยอยูเ่ สมอ ถ้าพบการท�ำลายของ
หนอนเจาะล�ำต้นอ้อยให้รีบท�ำการป้องกันก�ำจัดทันที
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หนอนกอสีขาว

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ
White top borer
ชื่อวิทยาศาสตร์
Schirpophaga excerptalis Walker
ความเสียหาย/ลักษณะการท�าลาย
เป็นแมลงทีส่ า� คัญอันดับสองในบรรดาแมลงศัตรูออ้ ย หนอนเข้าท�าลาย
ระยะหน่ออ้อยพอ ๆ กับหนอนกอลายเล็ก เมือ่ อ้อยโตเป็นล�าแล้วพบเข้า
ท�าลายยอดอ้อยมากกว่าหนอนกอลายเล็ก และหนอนกอสีชมพูมาก หน่อ
อ้อยทีย่ งั เล็กเมือ่ ถูกท�าลายมักตาย เมือ่ เข้าท�าลายอ้อยโตเป็นล�าแล้วอาจ
ท�าให้ออ้ ยตายหรือชะงักการเจริญเติบโต ไม่สามารถสร้างล�าอ้อยเพิม่ ขึน้ ได้
ซึง่ ย่อมส่งผลต่อผลผลิตและคุณภาพของอ้อย ขณะทีอ่ อ้ ยยังเป็นหน่อ หนอน
เจาะไชจากส่วนยอดเข้าไปกัดกินส่วนโคนยอดทีก่ า� ลังเจริญเติบโต ท�าให้เกิด
อาการยอดแห้งตายเฉพาะใบทีย่ งั ม้วนอยู่ ส่วนใบยอดอืน่ ๆ ทีถ่ กู หนอนเข้า
ท�าลายจะมีลกั ษณะหงิกงอและมีรพู รุนซึง่ เป็นลักษณะเด่นของการเข้าท�าลาย
ของหนอนกอชนิดนี้ เมือ่ อ้อยเป็นล�าแล้ว หนอนเข้าท�าลายส่วนทีก่ า� ลังเจริญ
เติบโตให้หมดไป จึงท�าให้ออ้ ยไม่สามารถสร้างเป็นปล้องโตขึน้ ไปได้อกี มี
ผลให้ตาอ้อยทีอ่ ยูต่ า�่ กว่าส่วนที่ถูกท�าลายแตกหน่อขึ้นมาทางด้านข้าง
อาจจะเป็นหน่อเดียวหรือหลายหน่อ อ้อยจึงมีการแตกยอดพุ่ม
คูมือการวินิจฉัยโรคออย
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การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด
พบได้ทั่วไปในแหล่งปลูกอ้อยทั่วประเทศ ส�ำหรับเขตแพร่ระบาดใน
ต่างประเทศ มีรายงานว่า เป็นศัตรูอ้อยในพม่า ศรีลังกา จีน ไต้หวัน
อินเดีย ญีป่ นุ่ มาเลเซีย ปากีสถาน ฟิลปิ ปินส์ และอินโดนีเซีย เข้าท�ำลาย
อ้อยได้เกือบทุกระยะการเจริญเติบโตเช่นเดียวกับหนอนกอลายเล็ก
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
ในประเทศอินเดียมีการรวบรวมไข่และตัดยอดอ้อยที่แสดงอาการ
ยอดเหี่ยวท�ำลาย สามารถลดการท�ำลายของแมลงชนิดนี้ลงได้ 21%
เหลือเพียง 1.5% และวิธีการนี้สามารถใช้ได้ผลมีแล้วที่ประเทศไต้หวัน
วิธีการดังกล่าวยังสามารถด�ำเนินการได้ผลในประเทศที่มีต้นทุนค่า
แรงงงานต�ำ 
่ และต้องพร้อมใจกันทีจ่ ะควบคุมในพืน้ ทีก่ ว้าง ๆ จึงจะเห็น
ผล ส�ำหรับการป้องกันก�ำจัดด้วยวิธกี ารอืน่ ๆ ใช้วธิ กี ารเดียวกับหนอนกอ
ลายเล็ก
• ใช้พันธุ์ที่ต้านทานดีพอสมควร
• ในเขตชลประทานหรือฤดูฝน ควรใช้คาร์โบฟูแรน (ฟูราดาน 3%
ชนิดเม็ด) โดยใส่พร้อมปลูกหรือใส่ซำ�้ หลังอ้อยงอก 45 วัน ครั้งละ 6-10
กิโลกรัมต่อไร่ เพราะเป็นอันตรายต่อแมลงศัตรูธรรมชาติน้อย
• หลังจากเก็บเกี่ยวอ้อยแล้ว ควรใช้ใบอ้อยคลุมดินไว้ ถ้าเผาอ้อย
ให้ใช้วสั ดุอย่างอืน่ คลุมแทน เช่น กากอ้อย จะสามารถลดการเข้าท�ำลาย
ของหนอนกออ้อยได้
• สารฆ่าแมลงชนิดพ่นทีใ่ ช้ได้ผลดีกบั หนอนกออ้อยคือ cypermethrin (Ripcord 15%) อัตรา 15 มิลลิลิตร ต่อน�้ำ  20 ลิตร หรือสารฆ่า
แมลง deltsmethrin (Decis 3%) อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน�ำ 
้ 20 ลิตร
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ด้วงหนวดยาว

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ Stem boring grub
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dorysthenes (Lophosternus)bugueti Guerin
อันดับ Coleoptera
ความเสียหาย/ลักษณะการท�ำลาย
เป็นด้วงหนวดยาวที่ได้รับการรายงานครั้งแรกว่า เข้าท�ำลายอ้อยใน
ประเทศไทย โดยเจาะเข้าไปในส่วนของล�ำต้นอ้อยทีอ่ ยูใ่ ต้ดนิ และท�ำให้
อ้อยที่ถูกเจ้าตาย เป็นแมลงที่ส�ำคัญชนิดหนึ่งของอ้อย มักพบระบาด
มากในดินร่วนปนทรายทีม่ ี pH 6.9 ดินมีอนิ ทรียวัตถุ 1.15-1.22 % แมลง
คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย
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ชนิดนี้ท�ำความเสียหายให้แก่อ้อยได้มากกว่าแมลงนูนหลวง เพราะมัก
แพร่กระจายไปทั่วไร่อ้อยที่ถูกท�ำลายในบริเวณกว้างขวาง ผลจากการ
เข้าท�ำลายของหนอนชนิดนีท้ ำ� ให้ผลผลิตอ้อยลดลง 13-43% และน�ำ้ ตาล
ลดลง 11-46% ส่วนอ้อยตอ 1 จะสูญเสียผลผลิตประมาณ 54% และ
น�้ำตาลลดลง 57%
หนอนเริม่ เข้าท�ำลายตัง้ แต่ระยะท่อนพันธุอ์ อ้ ย โดยเจาะไชเข้าไปกัด
กินเนื้ออ้อยภายในท่อนพันธุ์ มีผลท�ำให้ท่อนพันธุ์อ้อยไม่งอก หน่ออ้อย
อายุ 1-3 เดือน จะถูกกัดตรงส่วนโคนทีต่ ดิ กับเหง้าให้ขาดออกท�ำให้หน่อ
อ้อยแห้งตาย เมื่ออ้อยโตเป็นล�ำแล้วอาการเริ่มแรกพบว่า กาบใบและ
ใบอ้อยแห้งมากกว่าปกติ ตั้งแต่ใบล่างขึ้นไปจนแห้งตายไปทั้งต้นหรือ
ทัง้ กออ้อย ขณะทีห่ นอนยังเล็กจะกัดกินอยูต่ รงบริเวณเหง้าอ้อย ซึง่ มีผล
ท�ำให้การส่งน�ำ้ และอาหารจากรากไปสูล่ ำ� ต้นและใบน้อยลง เมือ่ หนอน
โตขึ้นขนาดยาวประมาณ 40 มิลลิเมตร ก็จะเริ่มเจาะไชจากส่วนโคน
ล�ำต้นอ้อยขึ้นไปเพื่อกินเนื้ออ้อยจนบางครั้งท�ำให้ล�ำต้นอ้อยเป็นโพรง
เหลือแต่เปลือก บางต้นหนอนเจาะสูงขึน้ ไปจากส่วนโคนถึง 40 เซนติเมตร
จนท�ำให้ล�ำต้นอ้อยหักล้มและแห้งตาย
การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด
พบมากในดินร่วนทราย ส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้ง
ภาคอื่น โดยพบว่าเข้าท�ำลายอ้อยได้ในทุกระยะการเจริญเติบโต
พืชอาหาร อ้อยและมันส�ำปะหลัง การสุ่มตัวอย่างหลังจากตัดอ้อยเข้า
โรงงาน ควรสุ่มตัวอย่างโดยวิธีเส้นทแยงมุม หรือ ซีเควนเชียล ถ้าอ้อย
ถูกท�ำลายมากกว่า 24%กอ หรือ 7.23%ล�ำ ควรไถทิ้งและปลูกใหม่ ถ้า
ไว้ตออาจไม่คุ้มค่า จะถูกกินหมด และไม่ได้เก็บเกี่ยว
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ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
• ขณะที่ไถไร่ ควรเดินเก็บหนอนตามรอยไถ 1-2 ครั้ง ก่อนปลูก
อ้อย ควรส่งเสริมให้มีการน�ำตัวหนอนไปประกอบอาการ
• ปลูกพืชหมุนเวียน โดยปลูกมันส�ำปะหลังหรือสับปะรดแทน แม้วา่
หนอนชนิ ด นี้ จ ะเข้ า ท� ำ ลายมั น ส� ำ ปะหลั ง โดยเจาะเข้ า ไปที่ โ คนต้ น
มันส�ำปะหลังให้เป็นโพรง และหักล้มในทีส่ ดุ บางครัง้ พบเจาะเข้าไปกิน
ในหัวมัน แต่การเข้าท�ำลายมันส�ำปะหลังก็รุนแรงน้อยกว่าในอ้อยมาก
• ในแหล่งทีพ่ บการระบาด หลังวางท่อนพันธุค์ วรมีการฉีดพ่นด้วย
สารแขวนลอยของเชื้อราเขียว จึงกลบ จะสามารถป้องกันตัวหนอนได้
ประมาณ 1 ปีในกรณีทไี่ ม่มตี วั หนอนเข้าท�ำลายอ้อย แต่หากมีหนอนได้
รับเชื้อราเข้าท�ำลาย เชื้อราสามารถกระจายต่อไปได้เรื่อย ๆ จากตัว
หนอนที่ตาย
• อาจใช้สารเคมีโรยในร่องอ้อย endosuldan + fenobucarb
(Thiocorb 4.5% G) อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วจึงกลบร่อง หรือ ฉีดพ่น
ด้วยสาร fipronil (Asscend 5% SC) อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน�ำ 
้ 20 ลิตร
ฉีดแล้วกลบดิน
• ในช่วงปลายมีนาคม-เมษายนของทุกปี ด้วงหนวดยาวอ้อยเริ่ม
ออกจากดักแด้มาเป็นตัวเต็มวัย ใช้วิธีกลคือ ขุดหลุมดักจับ โดยตัวเมีย
หลังจากออกจากดักแด้จะปล่อยสารล่อทางเพศออกมา ตัวผูก้ เ็ ดินตาม
เมื่อตกลงไปในหลุมก็จะไม่สามารถขึ้นมาได้ และควรรองก้นหลุมด้วย
พลาสติก เพื่อป้องกันการวางไข่ของด้วงหนวดยาวได้
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แมลงนูนหลวง

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ White grub, Curl grub
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lepidiota  stigma  Fabricius
		
ความเสียหาย/ลักษณะการท�ำลาย
แมลงนูนหลวงเป็นศัตรูส�ำคัญชนิดหนึง่ ของอ้อยและมันส�ำปะหลังที่
ปลูกในจังหวัดระยองและชลบุรี มักระบาดในสภาพดินทรายที่มี pH
6-6.5 และสภาพดินที่มีอินทรียวัตถุ 0.56-0.84% การเข้าท�ำลายอ้อย
มักปรากฏเป็นหย่อมไม่แพร่กระจายไปทั้งไร่ พื้นที่ใดค่อนข้างลุ่มเมื่อมี
ฝนตกน�้ำขัง ตัวหนอนของแมลงนูนหลวงจะเข้าท�ำลายได้น้อย แต่ถ้า
อ้อยปลูกในทีด่ อนมักถูกหนอนเข้าท�ำลายมาก อ้อยกอใดทีถ่ กู หนอนเข้า
ท�ำลายเพียงหนึ่งตัวต่อกอก็ท�ำให้อ้อยกอนั้นตายไปทั้งกอได้ หรือถ้าไม่
ตายก็ท�ำให้ผลผลิตของอ้อยลดลงมาก จนเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้ ส่วน
128 คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย

ใหญ่พบหนอน 1-2 ตัวต่อกอ  แต่บางกออาจพบหนอนเข้าท�ำลาย 6-8
ตัว ปีใดที่มีความแห้งแล้งติดต่อกันนาน เช่น ปี 2520 ท�ำให้การระบาด
เข้าท�ำลายอ้อยมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
หนอนเข้ากัดกินรากอ้อยเป็นอาหาร อาการเริ่มแรกของอ้อยที่ถูก
ท�ำลายดูคล้ายกับว่าเป็นผลเนื่องจากความแห้งแล้ง คือ ใบอ้อยมีสี
เหลืองต่อมาใบอ้อยจะแห้งตายมากผิดปกติจนในที่สุดกออ้อยจะแห้ง
ตายทั้งกอ กออ้อยที่ถูกหนอนเข้าท�ำลายจะดึงออกมาจากพืน้ ดินได้งา่ ย
เนือ่ งจากรากอ้อยถูกท�ำลายหมด
		
การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด
เป็นแมลงทีแ่ พร่หลายในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทย
พบเข้าท�ำลายและสร้างความเสียหายให้แก่ออ้ ยได้มากในจังหวัดชลบุรี
ระยอง กาญจนบุรี และก�ำแพงเพชร
		
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
• เนื่องจากแมลงชนิดนี้เป็นตัวเต็มวัยปีละครั้ง วิธีที่ประหยัดและ
ได้ผลดีคอื ชาวไร่ควรพร้อมใจกันจับตัวเต็มวัยท�ำลาย หรือน�ำไปประกอบ
อาหารก่อนที่จะวางไข่ โดยเริ่มจับครั้งแรกตอนกลางเดือนกุมภาพันธุ์
และจับต่อเนื่องประมาณ 15-20 วัน การจับท�ำได้ง่ายโดยการใช้ไม้ตี
ตามกิง่ ไม้ หรือปีนขึน้ ไปเขย่าให้ตวั เต็มวัยตกลงมาในขณะผสมพันธุ์ ใช้
เวลาจับประมาณวันละ 30 นาที ช่วงหัวค�่ำ  สามารถลดปริมาณแมลง
นูนหลวงลงได้ ท�ำต่อเนื่อง 2- 3 ปี แมลงนูนหลวงก็จะหมดความส�ำคัญ
ไปเอง
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• ไร่อ้อยที่ถูกแมลงนูนหลวงเข้าท�ำลายมาก และคาดว่าจะไม่
สามารถเก็บเกี่ยวได้ หรือไม่คุ้มค่า ควรรีบไถพรวนหลาย ๆ ครั้ง เพื่อ
ท�ำลายตัวหนอนที่เข้าดักแด้ในดินลึกในเดือนธันวาคม นอกจากนี้
เกษตรกรที่ปลูกอ้อยตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ควรพรวนดิน
หลาย ๆ ครั้งเพื่อท�ำลายไข่และตัวหนอนในดินก่อนการปลูกอ้อย
• ถ้าจ�ำเป็นต้องใช้สารฆ่าแมลง ควรจะใช้วธิ ปี อ้ งกันจะให้ผลดีกว่า
การก�ำจัด เพราะเมือ่ หนอนโตแล้ว การใช้สารฆ่าแมลงจะไม่คอ่ ยประสบผล
และเป็นการยากที่ใช้สารฆ่าแมลงเมื่ออ้อยโตแล้ว ระยะเวลาใช้สารฆ่า
แมลงที่เหมาะสมคือ ระยะที่หนอนเริ่มฟักออกจากไข่ประมาณกลาง
เดือนมีนาคม สารฆ่าแทมลงที่ได้ผลดีคือ fipronil (Asscend 5% SC)
อัตรา 80-250 ต่อน�้ำ  20 ลิตร ตามร่องอ้อย ส�ำหรับอ้อยตอก็เปิดหน้า
ดินออกให้หา่ งจากกออ้อยประมาณ 8 นิว้ ทัง้ สองด้านของแถวอ้อย แล้ว
ฉีดสารสารฆ่าแมลงไปตามร่องอ้อยที่เปิดหน้าดินออก เสร็จแล้ว
จึงกลบ
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ปลวก

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ Termite
		
ความเสียหาย/ลักษณะการท�ำลาย			
ปลวกเข้าท�ำลายอ้อยได้ในทุกระยะการเจริญเติบโต เริ่มเข้าท�ำลาย
ตัง้ แต่ทอ่ นพันธุอ์ อ้ ยตอนปลูก โดยเข้าไปกัดกินอยูภ่ ายในท่อนพันธุ์ บาง
ครั้งเข้าท�ำลายจากด้านหนึ่งจนอาจทะลุถึงอีกด้านหนึ่ง เป็นรูกลวง ส่ง
ผลให้อ้อยไม่งอกและแห้งตายไป เกษตรกรต้องปลูกซ่อมใหม่ และเมื่อ
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อ้อยโตเป็นล�ำแล้วปลวกจะกัดเข้าไปตรงระดับต�่ำกว่าผิวดินเล็กน้อย
กัดกินอยู่ภายในล�ำต้นอ้อย โดยท�ำเป็นโพรงสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ โพรงที่เนื้อ
อ้อยถูกกินไปแล้ว ปลวกก็นำ� ดินเข้าไปบรรจุแทนที่ เมือ่ เข้าท�ำลายมาก ๆ
จะพบล�ำอ้อยหักล้มลง
การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด		
ปลวกกระจายออกไปโดยตัวแก่จะบินออกจากรังเดิมไปสร้างรังใหม่
และสร้างปลวกราชินใี หม่ เมือ่ ถึงฤดูแพร่พนั ธุซ์ งึ่ มักอยูใ่ นระยะต้นฤดูฝน
			
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด			
ชนิดรังใต้ดิน
• ควรเริม่ ป้องกันตอนปลูกอ้อยใหม่ การไถพรวนหลาย ๆ รอบก่อน
ปลูกจะท�ำลายรังและเปิดโอกาสให้มด และนกต่าง ๆ ช่วยกินปลวก
• เกษตรกรจะตัดสินใจว่าควรใช้สารเคมีก�ำจัดปลวกหรือไม่ และ
ควรใช้อย่างไร ก็โดยการส�ำรวจไร่ในขณะไถพื้นที่ก่อนการปลูกอ้อย ถ้า
พบรังปลวกก็ควรใช้สารฆ่าแมลงต่อไปนี้ คือ เมื่อพบรังปลวกมากและ
กระจายอยูท่ วั่ แปลงอ้อย ควรฉีดด้วย fipronil 5% SC อัตรา 80 มิลลิลติ ร
ต่อน�ำ 
้ 20 ลิตร โดยฉีดไปตามร่องอ้อย หลังจากวางท่อนพันธุแ์ ล้วกลบดิน
ชนิดจอมปลวก
• เมื่อพบจอมปลวกชนิดนี้เข้าท�ำลายอ้อยบริเวณไร่อ้อย ควรใช้
fipronil 5% SC ผสมน�้ำอัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน�ำ 
้ 20 ลิตร จ�ำนวน 3-5
ลิตรต่อจอมปลวก แล้วแต่ขนาดจอมปลวกว่าเล็กหรือใหญ่ โดยเทน�ำ้ ยา
ที่ผสมแล้วลงไปตามรูที่เจาะลึกลงสู่ใจกลางของรังปลวก
• ในอ้อยตอ การคลุมด้วยใบอ้อย สามารถลดการท�ำลายของปลวก
ลงได้
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เพลี้ยแป้งสีชมพู

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ
Pink sugarcane mealybug, Sugarcane mealybug
ชื่อวิทยาศาสตร์ Saccharicoccus sacchari Cockerell
ความเสียหาย/ลักษณะการท�าลาย
เมื่อระบาดเข้าท�าลายอ้อยมาก ๆ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง ท�าให้อ้อย
ชะงักการเจริญเติบโตผลผลิตและปริมาณน�้าตาลซูโครสในอ้อยลดลง
เมื่อน�าท่อนพันธุ์ที่มีแมลงชนิดนี้ไปปลูกก็เข้าท�าลายท่อนพันธุ์อ้อยใน
ดิน ท�าให้ท่อนพันธุ์ไม่งอก หรืองอกขึ้นมากก็อาจท�าให้หน่ออ้อยแห้ง
ตาย เกษตรกรต้องปลูกซ่อมอ้อยใหม่ เคยปรากฏว่าเกษตรกรบางราย
ในจังหวัดชลบุรีต้องปลูกซ่อมอ้อยเนื่องจากหน่ออ้อยตายเป็นจ�านวน
มาก จากการเข้าท�าลายของแมลงชนิดนี้ แต่โดยทัว่ ไปแมลงชนิดนีไ้ ม่มี
ความส�าคัญต่อการผลิตอ้อยมากนัก
คูมือการวินิจฉัยโรคออย
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เข้าท�ำลายอ้อยได้ทุกระยะการเจริญเติบโต เริ่มตั้งแต่ท่อนพันธุ์ที่อยู่
ในดิน เมื่อน�ำพันธุ์ที่มีแมลงไปปลูก หน่ออ้อยที่ยังไม่มีลำ� ก็พบว่าถูกดูด
กินน�้ำเลี้ยงตามร่องกาบใบอ้อยหรือตามส่วนโคนต้นอ้อย ส่วนใหญ่มัก
พบดูดกินอยู่ตามล�ำต้นอ้อยที่ยังมีกาบใบหุ้มอยู่ และมักพบอยู่ต�่ำกว่า
ข้ออ้อยลงมาอยูท่ ตี่ รงข้ามกับตาอ้อยแต่เมือ่ ระบาดมากก็พบอยูท่ วั่ ปล้องอ้อย
การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด
พบในแหล่งปลูกอ้อยทัว่ ประเทศไทย และแหล่งปลูกอ้อยเกือบทัว่ โลก
ส�ำหรับการแพร่กระจายของเพลีย้ แป้งสีชมพูแพร่ไปได้หลายทางได้แก่
การขนส่งอ้อยที่ถูกแมลงชนิดนี้เข้าท�ำลายไปสู่แหล่งอื่น ๆ การน�ำ
ท่อนพันธุท์ ถี่ กู เข้าท�ำลายไปปลูก มดเป็นตัวการส�ำคัญทีช่ ว่ ยแพร่กระจาย
เพราะมดและเพลี้ยแป้งสีชมพูอาศัยอยู่ด้วยกันแบบได้ประโยชน์ร่วม
กัน คือ มดอาศัยกินน�้ำหวานที่เพลี้ยชนิดนี้ผลิตออกมาเป็นอาหาร มด
พาตัวอ่อนไปหาแหล่งอาหารทีเ่ หมาะสมและคอยต่อสูป้ อ้ งกันศัตรูให้แก่
เพลีย้ ชนิดนี้ ดังนัน้ มดจึงเป็นตัวท�ำให้เกิดประสิทธิภาพการเข้าท�ำลายของ
ศัตรูธรรมชาติหย่อนประสิทธิภาพลง มดทีอ่ าศัยอยูร่ ว่ มกับเพลีย้ แป้งสีชมพู
มี 2 ชนิดคือ มดด�ำและมดแดง นอกจากนี้ ลมยังเป็นตัวท�ำให้แมลงชนิดนี้
แพร่กระจายไปโดยลมจะพัดพาตัวอ่อนให้แพร่กระจายไป และพบว่าเพลีย้
แป้งสีชมพูสามารถเข้าท�ำลายอ้อยได้ในทุกระยะการเจริญเติบโต

134 คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย

พืชอาหาร อ้อย และ โขมง
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
• ควรใช้ทอ่ นพันธุอ์ อ้ ยทีป่ ราศจากเพลีย้ แป้งสีชมพู ซึง่ เป็นการป้องกัน
การแพร่พันธุ์ในแหล่งปลูกอ้อยในฤดูถัดไป ถ้าจะเป็นควรแช่ทอ่ นพันธุ์
ในน�ำ้ ประมาณ 72 ชัว่ โมง เพือ่ ก�ำจัดแมลงชนิดนี้ แต่กอ่ นแช่ควรลอกกาบ
ใบของท่อนพันธุอ์ อกก่อน
• ในแหล่งทีมีการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพู ควรเลือกปลูกอ้อย
พันธุ์ที่กาบใบหลุดออกจากล�ำต้นได้ง่าย และให้ผลผลิตดี
• เมือ่ พบอยูต่ ามซอกใบอ้อย ควรลอกกาบใบอ้อยทีเ่ ริม่ แห้งออกเสีย
และฉีดด้วย malathion (Malarfez 57% Ozo-mal 57E) อัตรา 30-40
ซีซี.ต่อน�้ำ 20 ลิตร
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เพลี้ยหอยอ้อย
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ
Sugarcane scale
ชื่อวิทยาศาสตร์
Aulacaspie tegalensis
Zehntner
ความเสียหาย/ลักษณะการท�าลาย
เพลีย้ หอยเคยเป็นแมลงทีม่ คี วามส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริเวณ
ป่าเปิดใหม่ เมือ่ อ้อยถูกเพลีย้ หอยเข้าท�าลายมาก ท�าให้ผลผลิตอ้อยลด
ลง 2-4 ตัน และยังท�าให้ปริมาณน�้าตาลซูโครสลดลงประมาณ 35%
ส�าหรับผลจากการศึกษาผลของความสูญเสียจากการเข้าท�าลายของ
เพลี้ยหอยในประเทศกับพันธุ์อ้อยต่าง ๆ พบว่า เมื่ออ้อยถูกเข้าท�าลาย
ในระดับปานกลางท�าให้คา่ บริกซ์หรือค่าเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของน�า้
อ้อยลดลงในช่วง 11-59-49.05% หรือลดลงเฉลี่ย 24% เมื่อถูกเพลี้ย
หอยท�าลายมากค่าบริกซ์ลดลงในช่วง 31.68-55.27% หรือลดลงเฉลี่ย
43% ผลการเข้าท�าลายท�าให้นา�้ หนักอ้อยลดลงเฉลีย่ 2.36 ตันต่อไร่ หรือ
ท�าให้นา�้ หนักอ้อยลดลงประมาณ 21% นอกจากนี้ ยังท�าให้คา่ ซี.ซี.เอส.
ในน�้าอ้อยลดลง 3.45% หรือลดลงเฉลี่ย 31% แสดงว่าการเข้าท�าลาย
ของเพลี้ยหอยท�าให้อ้อยสูญเสียทั้งปริมาณและคุณภาพ เมื่อประเมิน
ความสูญเสียของอ้อยจากพื้นที่ที่เพลี้ยหอยระบาด ทั้งตัวอ่อนและตัว
เต็มวัยดูดกินน�้าเลี้ยงจากล�าต้นอ้อย โดยใช้ปากซึ่งมีลักษณะยาวเรียว
เป็นท่อนคล้ายเส้นด้ายไชผ่านเนื้อเยื่อและเซลล์ของล�าต้นอ้อยและดูด
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กินน�ำ้ เลีย้ งจากพาเรนไคมา ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเซลล์สะสมน�ำ้ ตาล เมือ่ เข้า
ท�ำลายกับอ้อยพันธุท์ อี่ อ่ นแอ ก็มกั ท�ำให้ลำ� ต้นแห้งตายไปทัง้ ล�ำ นอกจาก
จะดูดกินน�้ำเลี้ยงจากต้นอ้อยโดยตรงแล้วยังปล่อยสารพิษฉีดเข้าไป
ล�ำต้นท�ำให้เกิดความเสียหายรุนแรงมากขึ้น
การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด
ระบาดมากระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม
ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
		 • ควรใช้พันธุ์อ้อยที่ต้านทานต่อเพลี้ยหอย
		 • เกษตรกรควรลอกใบอ้อย 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่ออ้อยอายุ 6-7 เดือน
หรือเมื่ออ้อยโดนเพลี้ยหอยเข้าท�ำลายล�ำละ 4-5 ปล้อง และความหนา
แน่นเฉลีย่ 4-5 ตารางเซนติเมตรต่อปล้อง ลอกใบอ้อยซ�ำ้ อีกครัง้ เมือ่ อ้อย
อายุ 8-9 เดือน การลอกใบอ้อยนอกจากท�ำให้ปริมาณเพลี้ยหอยลดลง
ยังมีผลให้ผลผลิตและความหวานของอ้อยเพิม่ ขึน้ ด้วย จึงเป็นวิธปี ระหยัด
ปลอดภัยและได้ผลดี นอกจากนี้ การลอกใบอ้อยยังยังเป็นการช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพการท�ำลายของแมลงศัตรูธรรมชาติตอ่ เพลีย้ หอยด้วย
		 • การเก็บเกีย่ วอ้อยควรตัดอ้อยให้ตำ�่ และชิดผิวดินให้มากทีส่ ดุ เพือ่
ไม่ให้ซากอ้อยเหลือพอที่เพลี้ยหอยจะอยู่ข้ามฤดูได้
		• ใช้ทอ่ นพันธุท์ ปี่ ราศจากเพลีย้ หอยในการปลูก แต่ในกรณีทตี่ อั งการ
ก�ำจัดเพลี้ยหอยที่ติดมากับท่อนพันธุ์โดยการจุ่มท่อนพันธุ์ในน�้ำยา
malathion (Malarfez 57% หรือ Ozo-mala 57E) อัตรา 30-40 ซีซตี อ่ น�ำ 
้
20 ลิตร หรือจุม่ ท่อนพันธุใ์ นน�ำ้ ร้อนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 30
นาที
		 • ท�ำลายตันโมงทีเ่ ป็นพืชอาศัยของเพลีย้ หอยทีม่ กั ขึน้ อยูบ่ ริเวณไร่
อ้อยให้หมด
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หนู

สาเหตุ หนู
ความเสียหาย/อาการ
หนูจะเข้ากัดกินอ้อยให้ได้รับความเสียหาย โดยอาจเริ่มเข้าท�ำลาย
ตั้งแต่อ้อยอายุ 7 เดือนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเก็บเกี่ยวอ้อย จะพบ
ร่องรอยของหนูบนต้นอ้อยตัง้ แต่ระดับพืน้ ดินไปจนถึงระดับความสูงจาก
พืน้ ดินประมาณ 45 ซม. โดยกัดเป็นแหว่งตามปล้องเกือบตลอดทัง้ ท่อน
อ้อย หากหนูกดั ทีโ่ คนแหว่งมาก ต้นอ้อยจะล้มและแห้งตายในทีส่ ดุ รอย
แหว่งทีเ่ กิดจากการกัดท�ำลายของหนูบนต้นอ้อยเป็นแผล หากปล่อยไว้
จะเป็นช่องทางให้เชื้อสาเหตุโรคเข้าท�ำลายอ้อยได้ และอาจท�ำให้อ้อย
ตายในที่สุด
ค�ำแนะน�ำการควบคุม
อาจด�ำเนินการโดยการวางเหยื่อพิษ ซึ่งต้องด�ำเนินการ ประมาณ 2
สัปดาห์ก่อนที่จะเริ่มปลูกอ้อย โดยอาจเป็นช่วงของการเตรียมดิน ควร
ใช้สารเคมีที่ออกฤทธิ์เร็ว เช่น ซิงค์ฟอสไฟด์ 80%
หากต้องมีการวางเหยื่อพิษ ให้ด�ำเนินการให้ได้ผลมากที่สุดในครั้ง
แรกที่ด�ำเนินการ เนื่องจากหนูมีความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็ว และ
จะไม่หลงกินเหยื่อพิษดังกล่าวอีก
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ไส้เดือนฝอย
สาเหตุของโรค
เกิดจากไส้เดือนฝอย Meloidogyne sp

ลักษณะอาการโรค อ้อยที่ถูกไส้เดือนฝอยเข้าท�ำลายจะแคระแกร็น
และซีดเหลือง หากเป็นมากอ้อยก็จะตาย โดยเฉพาะในช่วงอากาศแล้ง
จะพบอ้อยตายเนือ่ งจากการท�ำลายของศัตรูพชื ชนิดนีม้ ากกว่าปกติ บาง
ครั้งแม้จะเป็นอ้อยที่เจริญอยู่ในไร่เดียวกัน แต่จะพบอาการรุนแรงใน
บางหย่อมเท่านั้น ในขณะที่อ้อยบริเวณใกล้เคียงอาจจะไม่พบอาการ
เลยก็ได้ ลักษณะอาการของอ้อยส่วนเหนือพืน้ ดินขึน้ มาจะคล้ายคลึงกับ
อาการขาดธาตุอาหารหรือขาดน�ำ้ เข้าร่วมด้วยเสมอ เมือ่ เกิดการระบาด
รุนแรงพืชจะเกิดการเหี่ยวในช่วงกลางวัน แต่พอกลางคืนพืชก็จะฟื้น
และจะกลับไปเหี่ยวเหมือนเดิมอีกครั้งตอนกลางวันของวันถัดไป สลับ
กันจนกว่าใบแก่หรือใบตอนล่างจะซีดเหลืองก่อนก�ำหนด และทีบ่ ริเวณ
ปลายหรือขอบใบจะเกิดอาการไหม้หรือเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตาล ในที่สุด
อ้อยก็อาจจะตาย แต่ถา้ ถอนต้นอ้อยทีแ่ สดงอาการซีดเหลือแคระแกร็น
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คล้ายกับอาการขาดธาตุอาหารดังกล่าวขึ้นมาตรวจสอบจะพบปุ่มปม
ผิดปกติ เกิดกระจายไปตามบริเวณรากเป็นจ�ำนวนมาก ปุม่ ปมเหล่านัน้
จะมีหลายขนาดแตกต่างกัน โดยที่ปุ่มปมขนาดเล็กก็จะมีไส้เดือนฝอย
อยู่เพียงตัวเดียว ถ้าปมใหญ่ก็จะมีไส้เดือนฝอยเพศเมียอยู่หลายตัว รูป
ร่างของปุม่ ปมก็จะไม่สม�ำ่ เสมอ อาจจะปะปนกันไประหว่างรูปทรงกลม
หรือทรงหน�ำเลีย๊ บ ปุม่ ปมเหล่านีจ้ ะพบเรียงรายติดต่อกันคล้ายการร้อย
ลูกปัดไปตามรากฝอยมากที่สุด ท�ำให้รากไม่สามารถดูดน�้ำและอาหาร
ไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ จะลดลงด้วย และเมื่อรากไม่สามารถท�ำหน้าที่ให้
สมบูรณ์ได้ อ้อยก็จะแสดงอาการขาดธาตุอาหารและเหี่ยว
การแพร่ระบาด ส�ำหรับการเคลือ่ นย้ายของไส้เดือนฝอยโดยตัวของมัน
เองเกิดขึ้นได้น้อยมาก และเป็นการเคลื่อนย้ายในระยะทางสั้น ๆ เช่น
ใน 1 ปี อาจจะเคลื่อนย้ายไปได้เพียง 1 เมตรเท่านั้น แต่จะสามารถแพร่
กระจายไปทีอ่ นื่ ๆ ได้ทางน�ำ ้ ดินปลูก หรือติดไปกับเครือ่ งมือการเกษตรต่าง
การเจริญของไส้เดือนฝอยรากปมขึน้ อยูก่ บั อุณหภูมิ ความชืน้ ปริมาณ
ออกซิเจนในดิน และสารอาหารของอ้อย ไส้เดือนฝอยจะเจริญเติบโต
ในประเทศเขตร้อนได้ดีกว่าในเขตหนาว โดยอาจมีถึง 5-10 วงจรต่อไป
ความชื้นมีความจ�ำเป็นต่อกิจกรรมของไส้เดือนฝอย ถึงแม้ดินจะมี
ความชืน้ ค่อนข้างต�่ำก็ตาม ดินร่วนหรือดินปนทรายจะมีไส้เดือนฝอยอยู่
มากกว่าดินชนิดอืน่ แต่ไส้เดือนฝอยจะมีจำ� นวนลดลงตามความลึกของ
ดิน เช่น ดินร่วนปนทรายจะมีไส้เดือนฝอยอยู่ลึกไม่เกิน 8 ฟุตเท่านั้น
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ค�ำแนะน�ำการป้องกันก�ำจัด
• ลดปริมาณการสะสมของแหล่งไส้เดือนฝอย หรือก�ำจัดให้หมด
ไปจากพื้นที่เป้าหมาย โดยการปลูกพืชหมุนเวียนสลับกันไป พืชตระกูล
หญ้าบางชนิด สลับกับอ้อย จะช่วยลดการระบาดของไส้เดือนฝอย
ลงได้
• ใช้วธิ กี ารปลูกพืชล่อ (trap crop) ซึง่ มีอยูด่ ว้ ยกัน 2 แบบ คือ
ปลูกพืชล่อพันธุ์อ่อนแอ ไส้เดือนฝอยจะเข้าท�ำลายพันธุ์ที่อ่อนแอ
แล้วรีบไถกลบฝังลึกลงดินทันที อาจต้องไถกลบมากกว่าหนึ่งครั้ง ข้อ
ควรระวังคืออย่าปล่อยให้พชื พันธุอ์ อ่ นแอนัน้ เจริญอยูน่ านเกินไป จะเป็น
ช่องทางให้ไส้เดือนฝอยรากปมขยายพันธุ์เป็นจ�ำนวนมากขึ้น จนไม่
สามารถก�ำจัดให้หมดไปจากพื้นที่เป้าหมายได้
ปลูกพืชทีเ่ ป็นพิษล่อให้ไส้เดือนฝอยเข้าท�ำลาย เมือ่ ไส้เดือนฝอย
เข้าไปในรากแล้วก็ไม่สามารถเจริญต่อไปได้และตายในทีส่ ดุ พืชทีน่ ยิ ม
ใช้ล่อได้แก่ ดาวเรือง เป็นต้น
• ใช้สารเคมีชนิดเม็ดเช่น Furadan ใส่ลงไปในหลุมพร้อมกับวาง
ท่อนพันธุ์อ้อย นอกจากจะช่วยป้องกันการเกิดรากปมแล้ว ยังป้องกัน
การท�ำลายของแมลงบางชนิดได้ดว้ ย แต่การใช้สารเคมีชนิดนีต้ อ้ งระวัง
เพราะมีความเป็นพิษและผลตกค้างค่อนข้างนาน
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ขาดน�้ำ, แล้ง

อาการผิดปกติ
ใบอ้อยอาจมีการม้วนกลม และม้วนเรียว ใบชี้ตั้งขึ้น ปลายใบเริ่ม
กลายเป็นสีนำ�้ ตาลและแห้งตายจากปลายใบเข้ามา มีการแสดงอาการ
ในใบแก่แล้วลุกลามมาทีใ่ บอ่อน เมือ่ พิจารณาทีร่ าก พบว่ารากจะนิม่ ลง
เมื่อบีบพบว่านิ่ม เนื้อภายในรากอ้อยหายไป รากกลายเป็นสีน�้ำตาล
เป็นการเน่าแบบแห้งยุบหายไป โดยไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าใด ๆ และหน่อ
ทีง่ อกขึน้ มาใหม่จะแห้งตาย ข้อปล้องอ้อยช่วงทีอ่ อ้ ยกระทบแล้งมีการหด
สัน้ ลง
แนวทางการแก้ไขปัญหา
จัดการเรือ่ งระบบการให้นำ�้ ทีเ่ หมาะสม ให้เพียงพอกับความต้องการ
ของอ้อย โดยอาจพิจารณารูปแบบการให้นำ�้ ทีอ่ าจแตกต่างกันไปได้ตาม
ปริมาณน�ำ้ ต้นทุนทีม่ ี และวิธกี ารทีเ่ หมาะสมแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิน่
โดยอาจมีการให้น�้ำตามความต้องการใช้น�้ำของอ้อยที่ตรวจวัดได้
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