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1.4 หน่วยงานสนับสนุน  

2.  ประเภทการวิจัย กำรวิจัยประยุกต์ (Applied research)  
3.   สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย สำขำเกษตรศำสตร์และชีววิทยำ 
4. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) - 
5. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวิจัย 
 ภาษาไทย โรคใบขำวอ้อย, เชื อรำสำเหตุโรคแมลง , เครื่องมือกำรตรวจวัดกำรดูดกินด้วย
กระแสไฟฟ้ำ,แมลงพำหะน้ำโรค  
 ภาษาอังกฤษ sugarcane white leaf disease, entomopathogenic fungi, 
electropenetrography, insect vector 
6. ความส าคัญและที่มาของปัญหา  

อ้อย (Saccharum  officinarum) เป็นพืชที่มีควำมส้ำคัญทำงเศรษฐกิจเป็นอย่ำงมำกส้ำหรับ
อุตสำหกรรมกำรผลิตน ้ำตำลและอุตสำหกรรมกำรผลิตอ่ืนๆ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ปลูกอ้อยมำกเป็นอันดับ 4-
5 ของโลก และมีกำรส่งออกน ้ำตำลทรำยเป็นอันดับ 3 ของโลก แม้ว่ำประเทศไทยจะมีพื นที่ปลูกอ้อยและ
ผลผลิตที่เพ่ิมสูงขึ น แต่ยังพบว่ำมีรำยงำนกำรเกิดโรคใบขำวอ้อย (sugarcane white leaf disease) ที่ส่งผล
กระทบต่อผลผลิตของอ้อยในบำงพื นที่ โดยเฉพำะพื นที่ปลูกอ้อยภำคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีกำรปลูกอ้อย
มำกที่สุด โรคใบขำวอ้อยสำมำรถพบได้ในทุกระยะกำรเจริญเติบโตของอ้อย โดยอ้อยที่เป็นโรคจะแสดงอำกำร
ใบขำวหรือขำวปนเหลืองไปจนมีสีขำวทั งใบ เนื่องมำจำกกำรที่คลอโรฟิลล์ถูกท้ำลำย เริ่มสังเกตอำกำรใบขำวได้
ตั งแต่อ้อยงอกโผล่พ้นดิน ใบอ้อยที่แตกออกมำจะแคบเรียวเล็กกว่ำปกติ อ้อยที่เป็นโรคใบขำวรุนแรงจะมีอำกำร
แตกตำข้ำงและแตกกอมำกผิดปกติ สร้ำงหน่อสีขำวเล็กๆจ้ำนวนมำกดูเป็นพุ่มคล้ำยกอตะไคร้ จำกนั นกอจะ
แห้งและตำยไปในที่สุด ซึ่งโรคใบขำวอ้อยมีสำเหตุมำจำกเชื อไฟโตพลำสมำ (phytoplasma) ซึ่งเป็นเชื อที่ต้อง
เจริญเติบโตอยู่ในต้นอ้อยหรือในแมลงพำหะเท่ำนั น แมลงพำหะที่พบว่ำสำมำรถถ่ำยทอดเชื อไฟโตพลำสมำ
สำเหตุโรคใบขำวได้นั นมี 2 ชนิด ได้แก่ เพลี ยจักจั่นลำยจุดสีน ้ำตำล Matsumuratettix  hiroglyphicus 
(Matsumura) และเพลี ยจักจั่นหลังขำว Yamatotettix  flavovittatus Matsumura (Hanboonsong et 
al., 2002; 2006) โดยเพลี ยทั ง 2 ชนิดนี มีปำกแบบดูด (sucking) ดูดกินน ้ำเลี ยงอ้อยเป็นหลักเพ่ือกำร
เจริญเติบโต เมื่อแมลงพำหะไปดูดกินน ้ำเลี ยงจำกอ้อยที่มีเชื อไฟโตพลำสมำสำเหตุโรคใบขำวแล้ว เชื อไฟโพลำ
สมำสำมำรถเข้ำไปเพ่ิมปริมำณอยู่ในตัวแมลงได้ (ใช้เวลำประมำณ 3-4 สัปดำห์) แล้วเข้ำมำอยู่ในต่อมน ้ำลำย
ของแมลง (Roddee et al., 2019) ซ่ึงเมื่อแมลงพำหะไปดูดกินน ้ำเลี ยงจำกอ้อยต้นที่เป็นปกติก็จะสำมำรถ
ถ่ำยทอดเชื อไฟโตพลำสมำไปยังอ้อยได้ (ยุพำ , 2552) ในปัจจุบันยังไม่พบพันธุ์อ้อยที่ต้ำนทำนต่อโรคนี  
ค้ำแนะน้ำในกำรแก้ไข ได้แก่ กำรขุดต้นที่เป็นโรคมำ เผำท้ำลำย กำรไถแปลงที่เป็นโรคใบขำวทิ งเพ่ือก้ำจัดแหล่ง
ของโรค  นอกจำกนี หน่วยงำนวิจัยทำงรำชกำรได้แนะน้ำให้ป้องกันโรคใบขำว โดยกำรแช่ท่อนพันธุ์ในน ้ำร้อนที่
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มีอุณหภูมิ 50 องศำสเซลเซียส นำน 2-3 ชม. แต่ก็ปฏิบัติได้ยำก เพรำะกำรปลูกอ้อยต้องใช้ท่อนพันธุ์ประมำณ 
1.5-2 ตัน/ไร่ แปลงปลูกอ้อยของเกษตรกรมักจะมีขนำดใหญ่จึงต้องแช่ท่อนพันธุ์จ้ำนวนมำกและกำรใช้น ้ำร้อน
ไม่ได้มีประสิทธิภำพในกำรท้ำลำยเชื อไฟโตพลำสมำที่อยู่ลึกภำยในท่ออำหำรของพืชได้ นอกจำกนี กำรใช้อ้อยที่
ไม่ปรำกฏอำกำรของโรคใบขำวมำเป็นท่อนพันธุ์ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะเป็นท่อนพันธุ์ที่สะอำดปรำศจำกโรค 
เพรำะอำจมีเชื อโรคใบขำวแฝงอยู่  รวมทั งวิธีกำรใช้ท่อนพันธุ์สะอำดจำกกำรผลิตต้นกล้ำปลอดเชื อโดยวิธีกำร
เพำะเลี ยงเนื อเยื่อ แต่มีต้นทุนกำรปฏิบัติค่อนข้ำงสูงและไม่สำมำรถผลิตได้เพียงพอต่อควำมต้องกำรได้  และ
สำมำรถเกิดโรคได้เช่นกันเมื่อลงปลูกในสภำพไร่แล้วมีแมลงพำหะเข้ำมำในภำยหลัง  ดังนั นกำรจัดกำรแมลง
พำหะจึงเป็นกลยุทธิ์หนึ่งที่ส้ำคัญในกำรลดกำรแพร่ระบำดของโรคใบขำวอ้อย ซึ่งแนวทำงกำรป้องกันก้ำจัด
แมลงพำหะต้องใช้หลำยวิธีร่วมกัน (Integrated Pest Management) จึงมีประสิทธิภำพ แนวทำงกำรจัดกำร
แมลงพำหะ ได้แก่ กำรใช้ชีวิธี คือเชื อรำสำเหตุโรคแมลง  

คณะผู้วิจัยได้ท้ำกำรศึกษำวิจัยเพ่ือสร้ำงและรวบรวมองค์ควำมรู้พื นฐำนเกี่ยวกับแมลงพำหะน้ำโรคใบขำว
อ้อย เช่น กำรคัดเลือกเชื อรำสำเหตุโรคแมลงที่มีประสิทธิภำพในกำรควบคุมเพลี ยจักจั่นลำยจุดสีน ้ำตำล 
M.hiroglyphicus ตัวเต็มวัยและระยะไข่ที่อยู่ในดิน (จุฑำมำส และคณะ 2560ก, จุฑำมำส และคณะ 2560ข)  
นอกจำกนี คณะผู้วิจัยยังได้ศึกษำลักษณะกำรดูดกินเพลี ยจักจั่นลำยจุดสีน ้ำตำล M.hiroglyphicus ด้วย
เครื่องวัดกำรดูดกินด้วยกระแสไฟฟ้ำ (electrical penetration graph: EPG) ปัจจุบัน EPG ถูกน้ำมำใช้ใน
กำรศึกษำพฤติกรรมของแมลง เช่น เพลี ยกระโดด เพลี ยจักจั่น เพลี ยไก่แจ้ และเพลี ยไฟ ซึ่งน้ำมำใช้ในกำรศึกษำ
หลำกหลำยด้ำน ได้แก่ กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแมลงกับพืชอำหำร กำรศึกษำปัจจัยควำมต้ำนของพืช
ต่อแมลง ควำมต้ำนทำนของแมลงต่อสำรเคมี เป็นต้น ส้ำหรับกำรศึกษำพฤติกรรมกำรดูดกินของเพลี ยจักจั่น
ลำยจุดสีน ้ำตำล M. hiroglyphicusc ด้วย EPG นั น สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมกำรดูดกินกับ
พืชอำศัยสำมำรถน้ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์ในกำรคัดเลือกพันธุ์อ้อยต้ำนทำนต่อแมลงพำหะ (Roddee et al., 
2017, Roddee et al., 2019) ดังนั นโครงกำรวิจัยในครั งนี เป็นงำนวิจัยต่อเนื่องจำกงำนวิจัยที่รวบรวมองค์
ควำมรู้พื นฐำนทั งในส่วนของเชื อรำสำเหตุโรคแมลง ลักษณะกำรดูดกินด้วยเครื่องวัด EPG โดยเป็นกำร
ศึกษำวิจัยต่อยอดจำกองค์ควำมรู้ส่วนต่ำงๆดังกล่ำว ดังนี  คณะผู้วิจัยได้ท้ำกำรศึกษำและคัดเลือกเชื อรำเขียว 
Metarhizium ที่มีประสิทธิภำพในกำรควบคุมแมลงพำหะระยะตัวเต็มวัยและในระยะไข่ที่อยู่ในดิน แต่ยังไม่มี
เคยมีกำรศึกษำเคยมีกำรคัดเลือกเชื อรำสำเหตุโรคแมลงที่มีประสิทธิภำพต่อกำรดูดกินต้นอ้อยและกำรถ่ำยทอด
เชื อไฟโพลำสมำของแมลงพำหะ เนื่องจำกเชื อรำไม่ได้ท้ำให้แมลงตำยในทันทีที่ฉีดพ่น แต่มีระยะเวลำกำรเข้ำ
ท้ำลำยแมลงท้ำให้แมลงตำยใช้เวลำประมำณ 3-7 วัน จึงเป็นที่มีของงำนวิจัยต่อเพ่ือคัดเลือกเชื อรำที่มี
ประสิทธิภำพลดอัตรำกำรกินโดยศึกษำลักษณะกำรดูดกินด้วยเครื่องวัด EPG และกำรถ่ำยทอดเชื อของแมลง
พำหะ 
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7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย.. 
1. เพ่ือศึกษำประสิทธิภำพของเชื อรำสำเหตุโรคแมลงต่อกำรดูดกินของแมลงพำหะน้ำโรคใบขำวอ้อย 
2. เพ่ือศึกษำประสิทธิภำพของเชื อรำสำเหตุโรคแมลงในกำรลดกำรถ่ำยทอดเชื อไฟโตพลำสมำใน

แมลงพำหะน้ำโรคใบขำวอ้อย 
 
8. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 

ความส าคัญและความเสียหายที่เกิดจากโรคใบขาวอ้อย 
 อ้อย (Saccharum  officinarum) เป็นพืชวงศ์ Poaceae ที่มีควำมส้ำคัญทำงเศรษฐกิจเป็นอย่ำงมำก
ส้ำหรับอุตสำหกรรมกำรผลิตน ้ำตำลและอุตสำหกรรมกำรผลิตอ่ืนๆ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ปลูกอ้อยมำกเป็น
อันดับ 4-5 ของโลก และมีกำรส่งออกน ้ำตำลทรำยเป็นอันดับ 3 ของโลกรองมำจำกประเทศบรำซิล และ
ออสเตรเลีย กำรจ้ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยทั งในประเทศไทยและส่งออกต่ำงประเทศมีคิดเป็นปีละ 180,000 ล้ำน
บำท ล่ำสุดในปีกำรผลิต 2560/61 ประเทศไทยมีพื นที่ปลูกอ้อยทั งหมด 11,542,550 ไร่ โดยจังหวัดที่มีพื นที่
ปลูกอ้อยมำกที่สุด 3 จังหวัดแรก ได้แก่ นครสวรรค์ 798,745 ไร่ ก้ำแพงเพชร 798,077 ไร่ และ กำญจนบุรี 
753,424 ไร่ ตำมล้ำดับ (ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย, 2561) แต่ในปัจจุบันผลผลิตของอ้อย
มีปริมำณลดลง เนื่องจำกอ้อยได้รับควำมเสียหำยจำกกำรเกิดโรคใบขำวอ้อย (sugarcane white leaf disease
) ในประเทศไทยพบกำรระบำดของโรคใบขำวอ้อยอย่ำงรุนแรงครั งแรกตั งแต่ปี 2495 พบในอ้อยพันธุ์ NCo. 
421 ที่จังหวัดล้ำปำงและระบำดไปยังพื นที่ปลูกอ้อยทุกภำคส่งผลให้ผลผลิตอ้อยได้รับควำมเสียหำย 30-100% 
ต่อมำในปี 2532 พบกำรระบำดที่จังหวัดอุดรธำนีและมีพื นที่ได้รับเสียหำย 50,000 ไร่ (แฉล้ม และสุพัตรำ, 
2551) มูลค่ำควำมเสียหำยกว่ำ 225 ล้ำนบำท ในปี 2543 พบกำรระบำดของโรคที่รุนแรงเพ่ิมขึ นในพื นที่ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก และภำคตะวันตก ท้ำให้เกิดควำมเสียหำยเป็นบริเวณกว้ำงมำกกว่ำ 200, 
000 ไร่ มูลค่ำควำมเสียหำยของผลผลิตมำกกว่ำ 700 ล้ำนบำท โดยในพื นที่จังหวัดขอนแก่นมีพื นที่กำรระบำด
ของโรคใบขำวเป็นบริเวณกว้ำง 6 อ้ำเภอ ได้แก่ อ้ำเภอเวียงเก่ำ อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอหนองนำค้ำ อ้ำเภอโนนศิลำ 
อ้ำเภอเขำสวนกวำง และอ้ำเภอน ้ำพอง ถูกประกำศให้เป็นเขตภัยพิบัติโรคใบขำวอ้อยซึ่งมีพื นที่ได้รับควำม
เสียหำยประมำณ 70,000 ไร่ จำกพื นที่ทั งหมดกว่ำ 600,000 ไร่ และในช่วงเวลำเดียวกันก็พบว่ำมีกำรลุกลำม
ของโรคใบขำวไปยังพื นที่ภำคกลำงบำงส่วน ในปี 2551 พื นที่อ้ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นยังพบกำรระบำดของ
โรคใบขำวอยู่เป็นจ้ำนวนมำก และพบว่ำมีกำรระบำดของโรคไปยังพื นที่จังหวัดมหำสำรคำมจังหวัดใกล้เคียง 
พื นที่พบกำรระบำดรำวๆ 30,000 ไร่จำกพื นที่ปลูกอ้อยกว่ำ 100,000 ไร่ มูลค่ำควำมเสียหำยกว่ำ 14 ล้ำนบำท 
และมีรำยงำนว่ำ 3 จังหวัดที่พบกำรระบำดของโรคใบขำวเป็นบริเวณกว้ำง ได้แก่ อุดรธำนี ขอนแก่น และ
มหำสำรคำม ท้ำให้ผลผลิตได้รับควำมเสียหำยลดลงมำกกว่ำ 50% (แฉล้ม และสุพัตรำ, 2551) นอกจำกนี ยัง
พบกำรระบำดของโรคใบขำวอ้อยในต่ำงประเทศเช่นกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศไต้หวัน พบกำรระบำด
ของโรคอย่ำงรุนแรงที่เมืองไทซำน และเกำสู และแพร่ระบำดลุกลำมไปยังจังหวัดใกล้เคียง และพื นที่อ่ืนๆทั่ว
ประเทศ จนมีกำรเลิกปลูกอ้อยในประเทศไต้หวัน ในประเทศบังคลำเทศก็พบว่ำโรคใบขำวอ้อยส่งผลกระทบให้
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เกิดควำมเสียในอ้อยปลูก 20% และในอ้อยตอ 100% มีรำยงำนกำรพบโรคใบขำวในประเทศญี่ปุ่นเช่นกันแต่ไม่
มีควำมรุนแรง ในปัจจุบันก็ยังพบกำรระบำดของโรคใบขำวทั งในประเทศอินเดีย พม่ำ ศรีลัง กำซูดำน และไทย 
(พรทิพย์, 2542) 

แมลงพาหะน าโรคใบขาวอ้อย 
แมลงพำหะที่พบว่ำสำมำรถถ่ำยทอดเชื อไฟโตพลำสมำสำเหตุโรคใบขำว มี 2 ชนิด ได้แก่ เพลี ยจักจั่น

ลำยจุดสีน ้ำตำล M. hiroglyphicus และเพลี ยจักจั่นหลังขำว Y. flavovittatus โดยเพลี ยทั ง 2 ชนิดนี มีปำก
แบบดูด (sucking ) ดูดกินน ้ำเลี ยงอ้อยเป็นหลักเพ่ือกำรเจริญเติบโต จึงมักพบว่ำมีกำรระบำดมำกในพื นที่ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือก็พบว่ำมีกำรระบำดของโรคใบขำวมำกที่สุด ซึ่ง เป็นไปใน
แนวทำงเดียวกันที่ท้ำให้สำมำรถยืนยันได้ว่ำแมลงพำหะทั ง 2 ชนิดนี เป็นสำเหตุหนึ่งให้เกิดกำรระบำดของโรคใบ
ขำวอ้อย โดยเมื่อแมลงพำหะไปดูดกินน ้ำเลี ยงจำกอ้อยที่มีเชื อไฟโตพลำสมำสำเหตุโรคใบขำวแล้ว เชื อไฟโพลำ
สมำสำมำรถเข้ำไปเพ่ิมปริมำณอยู่ในตัวแมลงพำหะได้ (ใช้ เวลำประมำณ 3-4 สัปดำห์) แล้วเข้ำมำอยู่ในต่อม
น ้ำลำยของแมลง ซึ่งเมื่อแมลงพำหะไปดูดกินน ้ำเลี ยงจำกอ้อยต้นที่เป็นปกติ ก็จะสำมำรถถ่ำยทอดเชื อไฟโต
พลำสมำไปยังอ้อยได ้(ยพุำ, 2552 ) 
  เพลี ย จั กจั่ นลำยจุดสี น ้ ำ ตำล  ( M.  hiroglyphicus)  ซึ่ ง เ ดิ มมี ชื่ อ ว่ ำ  Epitettix hiroglyphicus 
Matsumura จัดอยู่ในอันดับ Hemiptera วงศ์ Cicadellidae เป็นแมลงพวกปำกดูดที่เป็นพำหะที่ส้ำคัญของ
เชื อไฟโตพลำสมำสำเหตุโรคใบขำวอ้อย จำกกำรศึกษำวงจรชีวิตภำยในห้องปฏิบัติกำรพบว่ำมีระยะไข่ 7-9 วัน 
ระยะตัวอ่อนมี 5 วัย ระยะเวลำ 12-16 วัน ตัวอ่อนวัยแรกมีล้ำตัวสีขำวใส บริเวณปล้องท้องมีลำยสีด้ำ ปลำย
ส่วนท้องมีขนจ้ำนวนมำก ตัวอ่อนวัยสุดท้ำยล้ำตัวสีน ้ำตำลด้ำปนขำว ส่วนปล้องท้องมีเส้นรอยต่อระหว่ำงปล้อง
ชัดเจน ปล้องสุดท้ำยมีจุดสีด้ำเข้ม 2 จุดเห็นชัดเจน และระยะตัวเต็มวัยมีอำยุ 31-40 วัน  ในสภำพแปลงอ้อย
ปกติเพลี ยจักจั่นจะวำงไข่บริเวณใกล้โคนต้นกล้ำ ซึ่งจ้ำนวนไข่มำกหรือน้อยขึ นอยู่กับควำมเหมำะสมของชนิด
ดิน ควำมชื นของดิน ซึ่งในดินทรำยที่มีควำมชื นไม่มำกประมำณ 10% เป็นสภำพที่แมลงจะชอบวำงไข่มำกที่สุด 
(ยุพำ, 2559) 
 เพลี ยจักจั่นหลังขำว Y. flavovittatus จัดอยู่ในอันดับ Hemiptera วงศ์ Cicadellidae เป็นแมลง
พำหะน้ำเชื อไฟโตพลำสมำสำเหตุของโรคใบขำว จำกกำรศึกษำวงจรชีวิตภำยในห้องปฏิบัติกำรพบว่ำมีระยะไข่ 
7-9 วัน ระยะตัวอ่อนมี 5 วัย ระยะเวลำ 15-17 วัน ตัวอ่อนในระยะแรกมีสีขำวเหลือง และมีจุดสีด้ำ 4 จุดที่
ด้ำนบนของปล้องท้อง ตัวอ่อนวัยสุดท้ำยล้ำตัวด้ำนบนสันหลังมีจุดสีด้ำกระจำยอยู่ทั่ว และระยะตัวเต็มวัยมีอำยุ 
35-45 วัน ในสภำพแปลงอ้อยปกติพบว่ำเพลี ยจักจั่นชนิดนี สำมำรถวำงไข่ได้ตลอดทั งปี  แต่ไม่ได้มีกำรเพ่ิม
ปริมำณสูงขึ นตลอดไปเนื่องจำกมีปัจจัยสภำพแวดล้อมเป็นตัวควบคุมกำรเพิ่มปริมำณของแมลง (ยุพำ, 2552) 

กระบวนการถ่ายทอดโรคของแมลงพาหะ  
กระบวนกำรในกำรถ่ำยทอดเชื อของแมลงพำหะประกอบด้วยกระบวนกำรหลัก ได้แก่ 
1. ระยะได้รับเชื อสำเหตุ (Acquisition access period) แมลงพำหะแต่ละกลุ่มสำมำรถรับเชื อสำเหตุ

ของโรคได้ทั งในระยะตัวเต็มวัย ระยะตัวอ่อนหรือตลอดวงจรชีวิตของแมลง ระยะเวลำที่แมลงใช้ในกำรรับเชื อ



 
 

6 
 

เข้ำสู่ตัวแมลงนี เรียกว่ำ ระยะเวลำรับ (acguisition feeding period : AAP) แมลงพำหะที่รับเชื อเข้ำโดยกำร
ดูดกินพร้อมกับกำรดูดกินน ้ำเลี ยงพืชจะใช้เวลำในกำรดูดกินรับเชื อแตกต่ำงกัน ทั งนี ขึ นอยู่กับต้ำแหน่งของพืชที่
แมลงดูดกินมีกำรสะสมเชื อสำเหตุโรคมำกหรือน้อย เพลี ยจักจั่น M. hiroglyphicus มีระยะเวลำในกำรรับเชื อ
สั นที่สุดที่ระยะเวลำ 10 นำที โดยเชื อมีปริมำณเพ่ิมขึ นในขณะที่แมลงรับเชื อไปจนถึง 24 ชั่วโมง (Roddee et 
al., 2019) 

2. ระยะบ่มตัวของเชื อ (Incubation period หรือ Latent period) ระยะเวลำตั งแต่แมลงได้รับเชื อ
สำเหตุของโรคเข้ำสู่ร่ำงกำย แล้วผ่ำนทำงเดินอำหำรหมุนเวียนกลับมำยังต่อมน ้ำลำยและมีควำมพร้อมที่จะ
ถ่ำยทอดสู่พืชและท้ำให้พืชเกิดโรคได้ หลังจำกแมลงได้รับเชื อเข้ำสู่ร่ำงกำยแล้ว เชื อจะถูกกักเก็บไว้ภำยใน
ร่ำงกำยของแมลง ซึ่งเชื อจะมีกำรฟักตัวและเพ่ิมปริมำณในตัวแมลงพำหะ ระยะฟักตัวของเชื อนี มีทั งในแมลง
พำหะก่อนกำรถ่ำยทอดเชื อสู่พืชและในพืชหลังจำกที่พืชได้รับเชื อจำกแมลงปล่อยเข้ำไป พืชจะมีระยะที่เชื อฟัก
ตัวในพืชจนพืชแสดงอำกำรของโรคปรำกฏออกมำ เพลี ยจักจั่น M. hiroglyphicus มีระยะเวลำในกำรบ่มเชื อที่
ระยะเวลำ 14-21วัน จึงสำมำรถถ่ำยทอดเชื อไฟโตพลำสมำสู่ต้นอ้อยได้ (Roddee et al., 2019) 

3. ระยะส่งถ่ำยเชื อเข้ำสู่พืช ( Inoculation access period) หรือปลูกเชื อสำเหตุโรคเข้ำสู่พืชนี เป็น
ระยะที่แมลงพร้อมที่จะถ่ำยทอดเชื อเข้ำสู่พืชและเชื อมีกำรพัฒนำเจริญเติบโตในพืชอำศัยนั นแล้วเกิดแสดง
อำกำรของโรคได้ กำรส่งผ่ำนเชื อจำกแมลงพำหะเข้ำสู่พืชนี เกิดพร้อมกับขณะที่แมลงดูดกินน ้ำเลี ยงจำกพืชซึ่ง
ระยะเวลำในกำรถ่ำยทอดเชื อเข้ำสู่พืชอำจเป็นวินำทีจนถึงเป็นหลำยชั่วโมง เพลี ยจักจั่น M. hiroglyphicus มี
ระยะเวลำในกำรรับเชื อสั นที่สุดที่ระยะเวลำ 15 นำที (Roddee et al., 2019) 

ประเภทการถ่ายทอดเชื้อสาเหตุโรคสู่พืชของแมลงพาหะ (Types of transmission) 
ในกำรกำรถ่ำยทอดเชื อสำเหตุของโรคพืช เช่น เชื อไวรัส เชื อแบคทีเรีย และเชื อไฟโตพลำสมำ จำกพืช

เป็นโรคไปสู่พืชอ่ืนๆ โดยมีแมลงพำหะกลุ่มแมลงปำกดูด ได้แก่ เพลี ยอ่อน เพลี ยจักจั่น และ แมลงหวี่ขำว เป็น
ต้น แมลงพำหะมีวิธีกำรถ่ำยทอดเชื อแตกต่ำงกันตำมชนิดและพฤติกรรมกำรดูดกินของแมลง วิธีกำรถ่ำยทอด
เชื อสู่พืชของแมลงพำหะสำมำรถแบ่งเป็นประเภทต่ำงๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่ระยะเวลำในกำรดูดกิน กำร
ถ่ำยทอดเชื อของแมลงพำหะ ตลอดจนกำรเคลื่อนย้ำยของเชื อในแมลงพำหะ ซึ่ง Fereres and Moreno, 
(2009) ได้แบ่งวิธีรับและกำรถ่ำยทอดเชื อของแมลงออกเป็น 3 แบบ ดังนี  
  1) แบบเชื อไม่คงอยู่ในตัวแมลงพำหะ Non – persistent หรือ stylet borne แมลงพำหะท่ีได้รับเชื อ
จำกต้นพืชเป็นโรคใช้ระยะเวลำที่ได้รับเชื อเพียงช่วงเวลำสั นๆ เพียงวินำทีถึงนำทีเท่ำนั น หลังจำกที่ดูดกินจำก
พืชที่เป็นโรคและดูดกินต้นปกติที่อยู่ใกล้เคียงก็สำมำรถถ่ำยทอดเชื อสู่พืชต้นใหม่ได้อย่ำงรวดเร็ว เรียกว่ำ slylet 
- borne (Ammar et al., 1994)   

2) แบบเชื อกึ่งคงอยู่ในตัวแมลงพำหะ Semi - persistent หรือ foregut-borne ส่วนใหญ่ลักษณะ
เหมือนกับ non - persistent แต่กำรได้รับเชื อโรคจำกพืชภำยหลังแมลงดูดกินน ้ำเลี ยงใช้ระยะเวลำดูดกินนำน
ขึ น ประสิทธิภำพจะมำกขึ น แมลงจะได้รับเชื อใช้ระยะเวลำกำรรับเชื อและถ่ำยทอดเชื อเป็นนำทีหรือชั่วโมง ไม่
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มีระยะบ่มเชื อ หลังจำกกำรลอกครำบเปลี่ยนวัยเชื อก็หมดไป (Nault, 1997) พบในแมลงหลำยชนิด ได้แก่ 
เพลี ยอ่อน เพลี ยจักจั่น และแมลงหวี่ขำว  

3) แบบเชื อคงอยู่ในตัวแมลงพำหะ Persistent หรือ salivary gland borne ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 
แบบย่อย ได้แก่ 

3.1 Circulative nonpropagative transmission เป็นกำรถ่ำยทอดเชื อโรคสู่พืชของแมลง
พำหะ แบบที่เชื อสำเหตุโรคเข้ำสู่ร่ำงกำยแมลงแล้วมีกำรหมุนเวียนผ่ำนระบบหมุนเวียนโลหิต ไปยังส่วนต่ำงๆ 
ของเนื อเยื่อล้ำตัวแมลงและกลับไปยังต่อมน ้ำลำย พร้อมถ่ำยทอดเชื อออกสู่ต้นพืชใหม่เมื่อดูดกินน ้ำเลี ยง เชื อมี
ระยะฟักตัว ( latent period) ในตัวแมลงเป็นหลำยสัปดำห์  แต่ เชื อไม่สำมำรถเ พ่ิมขยำยจ้ำนวนได้  
(nonpropagative) และเชื อไม่สูญเสียหมดไปจำกกำรลอกครำบ แมลงสำมำรถถ่ำยทอดเชื อสู่พืชได้หลำยครั ง 
ซึ่งท้ำให้เชื อมีโอกำสลดลงได้จำกกำรถูกถ่ำยทอดสู่พืช แต่แมลงสำมำรถดูดกินต้นพืชเป็นโรคและรับเชื อกลับคืน
เข้ำในตัวแมลงได้อีก 

3.2 Circulative propagative transmission เป็นกำรถ่ำยทอดเชื อสำเหตุโรคพืช โดยเชื อ
เพ่ิมจ้ำนวนในแมลงพำหะก่อนและถ่ำยทอดผ่ำนทำงต่อมน ้ำลำย ซึ่ง persistent propagative เหมือนกับ 
persistent circulative หลำยๆ ส่วน เช่น กำรรับเชื อหรือกำรเคลื่อนที่ผ่ำนเข้ำไปในตัวแมลงพำหะ ส้ำหรับ
ควำมแตกต่ำงที่เห็นได้ชัดของ persistent propagative คือเชื อยังคงอยู่ในตัวของแมลงและถูกถ่ำยทอดไปยัง
รุ่นลูกรุ่นหลำนผ่ำนทำงรังไข่ ที่เรียกว่ำ transovarial transmission (Hanboonsong et al., 2002) แมลง
พำหะที่มีกำรถ่ำยทอดเชื อโรคแบบนี  เช่น เพลี ยอ่อน ถ่ำยทอดเชื อไวรัส วงศ์ Rhabdoviridae เพลี ยจักจั่น M. 
hiroglyphicus แมลงพำหะน้ำเชื อไฟโตพลำสมำโรคใบขำวอ้อย เป็นต้น ดังนั นกำรเข้ำใจกลไกกำรถ่ำยทอดเชื อ
โรคของแมลงพำหะต่ำงๆ นี ท้ำให้สำมำรถเลือกใช้ควบคุมและกำรป้องกันก้ำจัดแมลงพำหะที่เหมำะสมและ
ควำมเสี่ยงของกำรเกิดโรค 

การป้องกันก าจัดโรคใบขาวอ้อยและแมลงพาหะสาเหตุโรคใบขาว 
 ปัจจุบันยังไม่มีวิธีกำรในกำรก้ำจัดโรคใบขำวอ้อยให้หมดไปได้ และยังไม่มีพันธุ์อ้อยต้ำนทำนที่สำมำรถ
ทนทำนต่อกำรเกิดโรค กำรลดกำรระบำดและควบคุมโรคใบขำวอ้อยนั น ต้องอำศัยหลำยวิธีผสมผสำนกันใน
กำรป้องกันก้ำจัดแมลงพำหะ และควบคุมกำรเกิดโรคต้นอ้อย โดยให้ต้องมีกำรป้องกันและก้ำจัดโรคและแมลง
พำหะตลอดทุกระยะของกำรปลูกและเจริญเติบโตของอ้อย โดยสรุปมีวิธีกำรต่ำงๆดังนี  (ยุพำ, 2559)  

ระยะก่อนปลูก (การเตรียมท่อนพันธุ์) 
- กำรใช้ท่อนพันธุ์อ้อยควรเป็นท่อนพันธุ์ที่สะอำดปลอดจำกเชื อมำเพำะขยำยพันธุ์ และควรน้ำมำ

จำกแหล่งที่ไม่มีประวัติกำรระบำดของโรค หรือใช้ท่อนพันธุ์ปลอดโรคจำกกำรเพำะเลี ยงเนื อเยื่อที่ได้คัดเลือก
อย่ำงได้มำตรฐำน  

- กำรใช้ยำปฏิชีวนะเพ่ือลดกำรระบำดของเชื อที่ติดมำกับท่อนพันธุ์  โดยแช่ท่อนพันธุ์ด้วยยำ
ปฏิ ชี ว นะ  Gramicidin ปริ ม ำณ 250 มิ ล ลิ ก รั มต่ อน ้ ำ  1 ลิ ต ร  นำน  2 ชั่ ว โ ม ง  (Kaewmanee and 
Hanboonsong, 2011)  
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- กำรคัดเลือกพื นที่ส้ำหรับท้ำท่อนพันธุ์อ้อยไว้ใช้เอง เป็นวิธีกำรหนึ่งที่มีควำมส้ำคัญในกำรควบคุม 
และช่วยลดปัญหำกำรระบำดของโรคใบขำวได้ ควรปลูกในพื นที่ที่มีควำมอุดมสมบูรณ์  หลีกเลี่ยงพื นที่ดินทรำย 
เพรำะแมลงพำหะชอบวำงไข่ในดินทรำย แปลงท้ำพันธุ์อ้อยขยำยควรอยู่ห่ำงจำกพื นที่มีกำรระบำดโรคอย่ำง
น้อย 500 เมตร เพ่ือไม่ให้แมลงพำหะบินถึงแปลงอ้อยได้ และสำมำรถใช้สำรเคมีในกลุ่ม Neonicotinoid ได้แก่ 
Dinotefuran หรือ Thiamethoxam ซึ่งเป็นยำฆ่ำแมลงประเภทดูดซึมก้ำจัดแมลงพำหะ (วรำกร และยุพำ, 
2559) 

 ระยะการเจริญเติบโต  
      - เลือกช่วงเวลำปลูกที่เหมำะสมโดยหลีกเลี่ยงกำรปลูกอ้อยในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภำคม ถึง 
กรกฎำคม) เนื่องจำกมีกำรระบำดของแมลงพำหะจ้ำนวนมำก                    

     - เมื่อพบต้นอ้อยที่แสดงอำกำรโรคใบขำวในแปลง ไม่ว่ำต้นอ้อยอยู่ในระยะใดของกำรเจริญเติบโต 
ควรขุดต้นอ้อยที่แสดงอำกำรโรคใบขำวนั นทิ งออกไกลจำกแปลง และควรเผำต้นอ้อยที่เป็นโรค เพ่ือไม่ให้เป็น
แหล่งสะสมเชื อโรค (ยุพำ และ ทนุธรรม, 2559) 
      - กำรใช้กับดักแสงไฟร่วมกับกับดักกำวเหนียวในช่วงฤดูกำลระบำดของแมลงพำหะ โดยกับดักแสง
ไฟที่ดึงดูดแมลงพำหะได้ดีที่สุดคือแสงไฟชนิด blacklight blue ส่วนในเวลำกลำงวัน ควรใช้กับดักกำวเหนียว
ร่วมกับแผ่นพลำสติกสีเหลืองและสีฟ้ำ สำมำรถดึงดูดจ้ำนวนแมลงพำหะได้ (Thein et al., 2011)  

ระยะเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว  
- กำรเก็บเกี่ยวอ้อยไม่ควรเผำใบ เพรำะเป็นกำรท้ำลำยศัตรูธรรมชำติของแมลง อำจลดควำมอุดม

สมบูรณ์ของดิน จะท้ำให้อ้อยเป็นโรคใบขำวได้ง่ำยและรุนแรงขึ น เมื่อตัดอ้อยแล้วควรบ้ำรุงต้นตอด้วยปุ๋ย
อินทรีย์ หำกต้องกำรรื อตอควรไถดินครำดตอเก่ำออกจำกแปลง เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื อสำเหตุโรคใบ
ขำวอ้อย  

- ไม่ควรใช้พื นที่ปลูกอ้อยติดต่อกันเป็นเวลำนำน ควรมีกำรพักแปลงโดยปลูกพืชบ้ำรุงดิน เช่น ปอ
เทอืง หรือพืชตระกูลถั่ว เป็นต้น หรือปลูกพืชหมุนเวียนปลูกพืชอ่ืนสลับ เช่น ข้ำวไร่ ข้ำวโพด ซึ่งกำรปลูกข้ำวไร่
หมุนเวียนสลับกับอ้อยเป็นกำรตัดวงจรกำรระบำดของแมลงพำหะ และเชื อไฟโตพลำสมำสำเหตุโรคขำวอ้อยได้ 
(อิสรำพงษ ์และยุพำ, 2555) 

- ไม่ควรใช้อ้อยพันธุ์เดียวปลูก หรือปลูกพันธุ์เดียวเป็นเวลำนำน ควรปลูกอ้อยหลำกหลำยพันธุ์ 
อย่ำงน้อย 3-5 พันธุ์  

 การใช้เชื้อราสาเหตุโรคแมลงในการควบคุมแมลงศัตรู 

เชื อรำสำเหตุโรคแมลงเป็นกลุ่มเชื อรำที่มีควำมเฉพำะเจำะจงและเป็นปรสิตกับแมลง สำมำรถพบได้
ทั่วไปในธรรมชำติที่มีสภำวะเหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโต โดยเชื อรำมีส่วนช่วยในกำรสร้ำงควำมสมดุลในระบบ
นิเวศด้วยกำรเข้ำท้ำลำยแมลง และเมื่อน้ำมำจัดกลุ่มตำมหลักอนุกรมวิธำนของเชื อรำ พบว่ำมีเชื อรำประมำณ 
750-1,000 ชนิด ที่ถูกจัดจ้ำแนกไว้ได้มำกกว่ำ 100 สกุล (Mora et al., 2016) โดยเชื อรำกลุ่มที่ส้ำคัญในกำร
เข้ำท้ำลำยแมลงมี 5 กลุ่ม คือ Oomycetes, Chytridiomycetes, Zygomycotes, Trichomycetes และ 
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Deuteromycetes ซึ่งเชื อรำที่ท้ำให้ เกิดโรคกับแมลงพบมำกที่สุดในกลุ่ม  Zygomycetes แต่จำกกำร
ค้นคว้ำวิจัยในปัจจุบันพบว่ำ เชื อรำที่มีศักยภำพสูงในกำรควบคุมแมลงได้มำจำกกลุ่ม  Deuteromycetes 
(imperfect fungi) เนื่องจำกเชื อรำสำเหตุโรคแมลงส่วนใหญ่สำมำรถเข้ำท้ำลำยแมลงได้บำงชนิด แต่เชื อรำใน
กลุ่ม Deuteromycetes มีขอบเขตในกำรเข้ำท้ำลำยแมลงได้หลำกหลำยชนิด (แมลงในอันดับ Coleoptera, 
Hymenoptera, Lepidoptera Heteroptera, Homoptera, Diptera) หรือมีควำมเฉพำะเจำะจงค่อนข้ำงต่้ำ
เมื่อเปรียบเทียบกับเชื อรำในกลุ่มอ่ืนๆ (ชำญณรงค์, 2549) ซึ่งเชื อรำบำงชนิดถูกน้ำมำใช้เป็นทำงเลือกหนึ่งใน
กำรควบคุมแมลงศัตรูด้วยชีววิธีมำเป็นเวลำนำนและได้รับควำมนิยมในกำรน้ำมำพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ทำง
ชีวภำพ ได้แก่ เชื อรำสกุล Metarhizium สกุล Beauveria สกุล Verticillium และสกุล Paecilomyces เป็น
ต้น  

กำรน้ำเชื อจุลินทรีย์มำใช้ในกำรควบคุมจ้ำนวนประชำกรของแมลงถือเป็นวิธีกำรที่ได้มีกำรศึกษำมำ
เป็นเวลำนำน โดยเชื อรำสำเหตุโรคแมลงเป็นหนึ่งในเชื อจุลินทรีย์ที่มีลักษณะกำรเข้ำท้ำลำยแมลงที่แตกต่ำงกับ
เชื อจุลินทรีย์ชนิดอ่ืนและค่อนข้ำงมีควำมน่ำสนใจต่อกำรน้ำมำประยุกต์ใช้เป็นสำรจุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรู 
ด้วยเหตุนี จึงมีนักวิทยำศำสตร์พยำยำมค้นคว้ำและวิจัยเพ่ือพัฒนำศักยภำพของเชื อรำสำเหตุโรคแมลง เช่น  Li 
et al. (2012) ท้ำกำรทดสอบควำมรุนแรงของเชื อรำสกุล Beauveria และเชื อรำสกุล Metarhizium จ้ำนวน 
12 ไอโซเลต กับระยะตัวเต็มวัยของเพลี ยกระโดดสีน ้ำตำล (N. lugens) พบว่ำเพลี ยกระโดดสีน ้ำตำลมี
เปอร์เซ็นต์กำรตำย 17.2–82.1% ภำยหลังกำรให้เชื อรำ 10 วัน ควำมรุนแรงระหว่ำงเชื อรำของไอโซเลตที่ท้ำ
กำรทดสอบมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส้ำคัญ โดยเชื อรำ M. flavoviride ไอโซเลต Mf82 และเชื อรำ M. 
anisopliae ไอโซเลต Ma20 มีควำมรุนแรงมำกที่สุดและมีเปอร์เซ็นต์กำรตำยสะสมของแมลง 82.1 และ 
65.4% ตำมล้ำดับ Ravindran et al. (2015) ท้ำกำรทดสอบประสิทธิภำพเชื อรำ M. anisopliae ไอโซเลต 
Tk4 ต่อกำรเข้ำท้ำลำยปลวก (Coptotermes formosanus) พบว่ำภำยหลังกำรให้แขวนลอยสปอร์เชื อรำ
ระดับควำมเข้มข้น 1x107 สปอร์/มล. 2-4 วัน ท้ำให้ปลวกมีอัตรำกำรตำยระหว่ำง 23.3-86.6% และภำยหลัง
กำรตำย 4-7 วัน พบเส้นใยสีขำวขึ นปกคลุมและปรำกฏสปอร์สีเขียวของเชื อรำบนซำกของปลวก  Erler and 
Ates (2015) ท้ำกำรทดสอบประสิทธิภำพของเชื อรำ B. bassiana ต่อกำรควบคุมแมลงนูน (P. fullo) ระยะ
ตัวอ่อนวัยที่ 1, 2 และ 3 พบว่ำแขวนลอยสปอร์เชื อรำระดับควำมเข้มข้น 4x109 สปอร์/มล. ท้ำให้ตัวอ่อนวัยที่ 
1 และ 2 มีอัตรำกำรตำยระหว่ำง 27.2-79.8% และวัยที่ 3 มีอัตรำกำรตำยระหว่ำง 17.5-71.6% กำรศึกษำผล
ของเชื อรำ B. bassiana และเชื อรำ M. anisopliae กับระยะตัวอ่อนของตั๊กแตนหนวดยำว (Uvarovistia 
zebra) พบว่ำแขวนลอยสปอร์เชื อรำ B. bassiana และเชื อรำ M. anisopliae ระดับควำมเข้มข้น 5x108 
สปอร์/มล. ท้ำให้แมลงมีอัตรำกำรตำย 57.7 และ 55.5% ตำมล้ำดับ  Zhang et al. (2011) ท้ำกำรประเมิน
ประสิทธิภำพของเชื อรำ B. bassiana ไอโซเลต Bb1801 ในกำรควบคุมระยะตัวอ่อนของเต่ำทอง (D. valens) 
พบว่ำแขวนลอยสปอร์เชื อรำระดับควำมเข้มข้น 1x107 สปอร์/มล. ใช้ระยะเวลำที่ท้ำให้แมลงตำย 50% 
(Lethal Time; LT50) เท่ำกับ 4.60 วัน Tavassoli et al. (2012) ท้ำกำรศึกษำควำมอ่อนแอของเห็บ (O. 
lahorensis) ระยะไข่ต่อกำรได้รับเชื อรำ M. anisopliae และ เชื อรำ B. bassiana พบว่ำภำยหลังไข่ของเห็บ
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ได้รับแขวนลอยสปอร์เชื อรำระดับควำมเข้มข้น 1x107 สปอร์/มล. ไข่มีลักษณะหด เปลี่ยนเป็นสีแดง มีกำรสร้ำง
สปอร์ที่ผิวของไข่และมีอัตรำไข่ไม่ฟัก 85.5% กำรศึกษำประสิทธิภำพของเชื อรำสกุล Metarhizium spp. ไอโซ
เลตภำคตะวันออกเฉียงเหนือในกำรควบคุมแมลงศัตรูที่ส้ำคัญทำงเศรษฐกิจ พบว่ำกำรทดสอบกับตัวเต็มวัยยุง
ร้ำคำญ (Culex quinquefasciatus) ด้วยแขวนลอยสปอร์เชื อรำระดับควำมเข้มข้น 6x108 สปอร์/มล. ให้
ค่ำเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์กำรตำยอยู่ระหว่ำง 6.00-80.67% ในขณะที่กำรทดสอบกับหนอนกระทู้หอม (Spodoptera 
exigua) ให้คำ่เฉลี่ยเปอร์เซ็นต์กำรตำยอยู่ระหว่ำง 3.33-40.00% กำรทดสอบกำรใช้เชื อรำ M. anisopliae ไอ
โซเลต PSUM04 เพ่ือควบคุมเพลี ยอ่อนผัก (Lipaphis erysimi) พบว่ำแขวนลอยสปอร์เชื อรำระดับควำม
เข้มข้น 1×109 และ 1×108 สปอร์/มล. ส่งผลให้เพลี ยอ่อนผักตำยเท่ำกับ 100 และ 98% ตำมล้ำดับ กำร
คัดเลือกเชื อรำ M. anisopliae ที่มีศักยภำพในกำรควบคุมเพลี ยกระโดดสีน้ ำตำล (N. lugens) ในนำข้ำว 
พบว่ำเชื อรำ M. anisopliae จ้ำนวน 4 ไอโซเลต คือ MRT-PCH-01-03, MRT-PCH-01-08, MRT-PCH-0138 
และ MRT-PCH-01-48 สำมำรถท้ำให้เพลี ยกระโดดสีน้ ำตำลตำยทั งหมดได้ภำยใน 6 วัน ภำยหลังสัมผัสเชื อรำ 
โดยระยะเวลำที่ท้ำให้เพลี ยกระโดดสีน ้ำตำลตำย 50% (LT50) คือ 3.38, 3.24, 3.31 และ 3.12 วัน ตำมล้ำดับ 
กำรศึกษำควำมเข้มข้นของเชื อรำ B. bassiana ในกำรป้องกันก้ำจัดเพลี ยกระโดดสีน ้ำตำล (N. lugens) ใน
กล้ำข้ำวพันธุ์ปทุมธำนี 1 ภำยใต้ห้องปฏิบัติกำร พบว่ำระดับควำมเข้มข้นของเชื อรำ B. bassiana มีผลต่ออัตรำ
กำรตำยของเพลี ยกระโดดสีน ้ำตำล โดยแมลงที่ได้รับเชื อรำระดับควำมเข้มข้น 1×108 สปอร์/มล. มีอัตรำกำร
ตำยมำกที่สุด เท่ำกับ 86.25% ในระยะเวลำ 5 วัน และเพ่ิมขึ นเป็น 96.25% ในระยะเวลำ 7  วัน ในขณะที่
เพลี ยกระโดดสีน ้ำตำลที่ได้รับเชื อรำระดับควำมเข้มข้น 1×107 และ 1×106  สปอร์/มล. มีอัตรำกำรตำยลดลง 
ตำมล้ำดับ กำรศึกษำผลของเชื อรำ M..anisopliae ไอโซเลต PSUM02 ต่อกำรจับคู่ผสมพันธุ์ของแมลงวันพริก 
(Bactrocera latifrons) ภำยใต้ห้องปฏิบัติกำร พบว่ำที่แขวนลอยสปอร์เชื อรำระดับควำมเข้มข้น 1×106 
สปอร์/มล. อัตรำกำรจับคู่ผสมพันธุ์ของแมลงวันพริกเพศผู้ที่ติดเชื อรำมีอัตรำกำรจับคู่ผสมพันธุ์ลดลงเหลือ 
0.43% เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมที่มีอัตรำกำรจับคู่ผสมพันธุ์เท่ำกับ 8.86% ภำยหลังกำรถูกเชื อรำ
เข้ำท้ำลำย 4 วัน นอกจำกนี ไม่พบกำรจับคู่ผสมพันธุ์ของแมลงวันพริกเพศผู้ที่ถูกเชื อรำเข้ำท้ำลำยในวันที่ 5 และ 
6 ด้วย Dimbi et al. (2009) ท้ำกำรศึกษำผลของกำรให้เชื อรำ M. anisopliae ต่อพฤติกรรมกำรจับคู่ของ
แมลงวันผลไม้ 3 ชนิด (Ceratitis capitata, C. cosyra และ C. fasciventris) พบว่ำตัวผู้ที่ให้เชื อรำมีควำม
ล่ำช้ำในกำรเกี ยวพำรำสีและกำรจับคู่กับเพศเมียที่ไม่ได้ให้เชื อรำโดยใช้เวลำ 70-80 นำที ในขณะที่กำรเกี ยวพำ
รำสีและกำรจับคู่กับเพศเมียที่ให้เชื อรำใช้เวลำ 15-16 นำที และช่วยลดอัตรำกำรเกิดตัวอ่อนได้มำกกว่ำกำรให้
เชื อรำกับเพศผู้เพียงอย่ำงเดียว 

  
การศึกษาลักษณะการดูดกินของแมลงปากดูดด้วยกระแสไฟฟ้า Electrical Penetration Graph 

เครื่องมือตรวจวัดกำรดูดกินของแมลงปำกดูดด้วยกระแสไฟฟ้ำ Electrical Penetration Graph 
หรือ electropenetrography (EPG) น้ำมำใช้ครั งแรกเพ่ือกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพืชกับแมลงปำกจำะ
ดูดด้วยระบบ alternating current (AC) - EPG โดย McLean and Kinsey, (1964) จำกนั นถูกพัฒนำโดย 
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Tjallingii (1978) เป็นระบบ direct current (DC) - EPG เพ่ือน้ำมำใช้ในกำรศึกษำกำรดูดกินและกำรถ่ำยทอด
เชื อสำเหตุโรคของเพลี ยอ่อน เครื่องมือนี มีกำรท้ำงำนโดยกำรตรวจจับคลื่นกำรดูดกินของแมลง สำมำรถ
ตรวจจับกำรดูดกินของแมลงขณะที่แมลงพำหะก้ำลังดูดกินน ้ำเลี ยงพืช ต่อมำในปี 2000 Backus and 
Bennett (2009) ได้พัฒนำเป็นระบบ (AC-DC) EPG ซึ่งสำมำรถเลือกใช้ในกำรศึกษำพฤติกรรมของแมลงได้ทั ง
ระบบที่เป็น AC และ DC   

ปัจจุบัน EPG ถูกน้ำมำใช้ในกำรศึกษำพฤติกรรมของแมลง เช่น เพลี ยกระโดด เพลี ยจักจั่น เพลี ย
ไก่แจ้ และเพลี ยไฟ ซึ่งน้ำมำใช้ในกำรศึกษำหลำกหลำยด้ำน ได้แก่ กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแมลงกับพืช
อำหำร ได้แก่ เพลี ยกระโดด Sogatella furcifera และเพลี ยกระโดดสีน ้ำตำล Nilaparvata lugens ในข้ำว 
(Gao et al., 2013) เพลี ยไก่แจ้ Diaphorina citri ในส้ม (Bonani et al., 2010) กำรศึกษำกำรถ่ำยทอดเชื อ
สำเหตุโรคพืช ได้แก่ เพลี ยจักจั่น Graphocephala atropunctata (Signoret) ถ่ำยทอดเชื อแบคทีเรีย 
Xylella fastidiosa ในองุ่น (Almeida and Backus, 2004) กำรศึกษำปัจจัยควำมต้ำนของพืชต่อแมลง เช่น 
ควำมต้ำนทำนของแมลงต่อสำรเคมี cyantraniliprole ของเพลี ยอ่อน Myzus persicae (Jacobson and 
Kennedy, 2014) ล่ำสุดมีกำรศึกษำพฤติกรรมกำรดูดกินของเพลี ยจักจั่นลำยจุดสีน ้ำตำล  M. hiroglyphicus 
และกำรถ่ำยทอดเชื อไฟโตพลำสมำในประเทศไทย พบว่ำ กำรศึกษำลักษณะและพฤติกรรมกำรดูดกินของแมลง
พำหะ M. hiroglyphicus โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดกำรดูดกิน DC-EPG system มีกรำฟเกิดขึ นจำกกำรดูดกิน 
6 ลักษณะ  (ภำพที่ 1 ) ได้แก่ (1) waveform NP คือแมลงยังไม่ดูดกิน; (2) waveform A คือแมลงเริ่มดูดกิน
ที่ชั นผนังเซลล์ ชั นเซลล์มีโซฟิลล์และชั นเซลล์พำเรงคิมำ ; (3) waveform B คือแมลงดูดกินที่ชั นเซลล์บันเดิล
ชีท; (4) waveform C คือแมลงปล่อยน ้ำลำยที่ชั นท่อล้ำเลียงอำหำร; (5) waveform D คือแมลงดูดกินน ้ำเลี ยง
ที่ชั นท่อล้ำเลียงอำหำร; และ (6) waveform E คือแมลงดูดกินที่ชั นท่อล้ำเลียงน ้ำ โดยแมลงพำหะใช้ระยะเวลำ
ในกำรดูดกินที่ชั นท่อล้ำเลียงอำหำรมำกที่สุด จัดว่ำแมลงพำหะนี เป็นพวกดูดกินที่ชั นท่อล้ำเลียงอำหำร 
(phloem-feeder) และพบว่ำแมลงพำหะเพศเมียมีระยะเวลำและจ้ำนวนครั งของกำรดูดกินชั นท่อล้ำเลี ยง
อำหำรมำกกว่ำเพศผู้ ซึ่งพฤติกรรมนี บ่งบอกว่ำแมลงพำหะเพศเมียอำจจะมีประสิทธิภำพและบทบำทส้ำคัญใน
กำรถ่ำยทอดเชื อไฟโตพลำสมำสำเหตุโรคใบขำวอ้อยได้มำก (Roddee et al., 2017) นอกจำกนี ยังกำรศึกษำ
ลักษณะกำรถ่ำยทอดเชื อไฟโตพลำสมำสำเหตุโรคใบขำวอ้อยของแมลงพำหะ M. hiroglyphicus  เพ่ือประเมิน
ระยะรับเชื อและถ่ำยทอดเชื อระหว่ำงแมลงดูดกินน ้ำเลี ยงพืช  พบว่ำลักษณะกำรรับเชื อของแมลงเกิดขึ นใน
ขณะที่แมลงดูดกินน ้ำเลี ยงพืชที่เป็นโรค ซึ่งช่วงระยะเวลำที่สั นที่สุดในกำรรับเชื อของแมลงคือ 15.01 นำที กำร
ถ่ำยทอดเชื อเกิดขึ นขณะที่แมลงปล่อยน ้ำลำยที่ชั นท่อล้ำเลี ยงอำหำร ของพืชโดยมีระยะเวลำที่สั นที่สุดแมลง
สำมำรถถ่ำยทอดเชื อได้ คือ 11.45 นำที (Roddee et al., 2019) 
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ภาพที่ 1. Electrical penetration graph waveforms recorded during the feeding of the leafhopper 
Matsumuratettix hiroglyphicus on sugarcane leaves.  ( A)  Overview of non- probing and 
waveforms A, B, C, and D; (B) Waveform A; (C) Waveform B; (D) Waveform C; (E) Waveform D; 
(F) Waveform E. (Roddee et al., 2017) 
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9. ขอบเขตของการวิจัย 
 โครงกำรวิจัยนี มุ่งเน้นกำรน้ำเอำองค์ควำมรู้พื นฐำนเกี่ยวกับกำรควบคุมแมลงพำหะน้ำโรคใบขำว

อ้อยด้วยกำรใช้เชื อรำสำเหตุโรคแมลง โดยกำรคัดเลือกเชื อรำสำเหตุโรคแมลงที่มีประสิทธิภำพในกำรควบคุม
เพลี ยจักจั่นลำยจุดสีน ้ำตำล M. hiroglyphicus มำทดสอบกำรดูดกินของแมลงขณะที่แมลงมีกำรติดเชื อรำ
สำเหตุโรคแมลงด้วยเครื่องวัดกำรดูดกินด้วยกระแสไฟฟ้ำ (electrical penetration graph: EPG)  และกำร
ทดสอบประสิทธิภำพกำรถ่ำยทอดเชื อไฟโตพลำสมำของแมลงขณะที่แมลงมีกำรติดเชื อรำสำเหตุโรคแมลง 
น้ำไปสู่กำรป้องกันก้ำจัดแมลงพำหะน้ำโรคใบขำวอ้อยที่มีประสิทธิภำพและกำรลดใช้สำรฆ่ำแมลงต่อไป 

 
10. ทฤษฎี สมมติฐาน  
สมมติฐำนของโครงกำรวิจัย เมื่อท้ำกำรฉีดพ่นเชื อรำสำเหตุโรคแมลงบนตัวแมลงพำหะน้ำโรคใบขำวอ้อย 

เชื อรำจะใช้เวลำในกำรเข้ำท้ำลำยแมลง ประมำณ 3-7 วัน ท้ำให้แมลงตำย ในขณะที่แมลงยังไม่ตำย แมลงที่ติด
เชื อไฟโตพลำสมำอำจจะสำมำรถดูดกินและถ่ำยทอดเชื อไฟโตพลำสมำสำเหตุโรคใบขำวอ้อยได้ แต่มี
ประสิทธิภำพในกำรกินและถ่ำยทอดเชื อไฟโตพลำสมำสำเหตุโรคใบขำวอ้อยได้น้อยกว่ำกลุ่มของแมลงที่ไม่มี
กำรควบคุมด้วยเชื อรำสำเหตุโรคแมลง 

กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
 

11. เอกสารอ้างอิง 
จุฑำมำส ฮวดประสิทธิ์ จุรีมำศ วังคีรี และยุพำ หำญบุญทรง. 2560. ประสิทธิภำพของเชื อรำสกุล  

Metarhizium และ Beauveria ในกำรควบคุมเพลี ยจักจั่น Matsumuratettix hiroglyphicus 
พำหะน้ำโรคใบขำวอ้อย. วำรสำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี. 25(3) : 467-478.  

จุฑำมำส ฮวดประสิทธิ์ จุรีมำศ วังคีรี และยุพำ หำญบุญทรง. 2560. ประสิทธิภำพของเชื อรำสกุล  

ประสิทธิภำพของเชื อรำในกำรควบคุมแมลงพำหะน้ำโรคใบขำวอ้อย 

- คัดเลือกเชื อรำที่มีประสิทธิภำพลดอัตรำกำรกินของแมลงพำหะ 
- ทดสอบประสิทธิภำพของเชื อรำต่อกำรถ่ำยทอดเชื อของแมลงพำหะ 

ได้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภำพในกำรควบคุมและลดกำร
ถ่ำยทอดเชื อของแมลงพำหะน้ำโรคใบขำวอ้อย 
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Metarhizium ในกำรควบคุมไข่ของเพลี ยจักจั่น (Matsumuratettix hiroglyphicus) พำหะน้ำโรค ใบขำว
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ยุพำ หำญบุญทรง และทนุธรรม บุญฉิม. 2559. พฤติกรรมกำรเคลื่อนที่ของเพลี ยจักจั่นพำหะโรคใบขำวอ้อย. 

แก่น เกษตร. 44(1): 73-79. 
วรำกร ภู่หนู และยุพำ หำญบุญทรง. 2559. ประสิทธิภำพของสำรฆ่ำแมลงต่อเพลี ยจักจั่นพำหะโรคใบขำวอ้อย. 

แก่น เกษตร. 44(1): 65-72. 
อิสรำพงษ์ วรผำบ และยุพำ หำญบุญทรง. 2555. ประชำกรแมลงพำหะ (Matsumuratettix hiroglyphicus 

(Matsumura)) และกำรเกิดโรคใบขำวอ้อยในระบบกำรปลูกข้ำวไร่สลับกับ อ้อยและระบบปลูก
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12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภำพในกำรควบคุมกำรกินของแมลงพำหะน้ำโรคใบขำวอ้อย 
2. ได้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภำพในกำรลดกำรถ่ำยทอดเชื อของแมลงพำหะน้ำโรคใบขำวอ้อย 

 
13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย วิธีถ่ายทอด 
หน่วยงำนสนับสนุนกำรวิจัย ผลกำรวิจัยต่อหน่วยงำนสนับสนุนกำรวิจัย 
นักวิจัยและพัฒนำ ได้แก่  นักวิจัย  
อำจำรย์ นักศึกษำ เจ้ำหน้ำที่โรงงำน
น ้ำตำล 

- ถ่ำยทอดให้นักวิชำกำร และเจ้ำหน้ำที่โรงงำนน ้ำตำลให้
สำมำรถใช้จุลินทรีย์ในกำรควบคุมแมลงพำหะน้ำโรคได้ 
- เผยแพร่รำยงำนผลกำรวิจัยในเอกสำรทำงวิชำกำรในวำรสำร
ต่ำงๆ 

นักวิชำกำร นักส่งเสริมเกษตรและ 
เกษตรกรชำวไร่อ้อย 

ถ่ำยทอดและแนะน้ำให้แก่เกษตรกรปลูกอ้อย เพ่ือลดกำรเข้ำ
ท้ำลำยของแมลงพำหะน้ำโรคใบขำวอ้อย 
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14. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
14.1 ศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราสาเหตุโรคแมลงต่อการดูดกินของแมลงพาหะน าโรคใบขาว

อ้อย 
การเลี้ยงเพิ่มปริมาณแมลงพาหะเพื่อใช้ในการทดสอบ  
เก็บแมลงพำหะ M. hiroglyphicus จำกแปลงอ้อยพื นที่จังหวัดนครรำชสีมำ เดือนสิงหำคม

ถึงกันยำยน โดยใช้กับดักแสงไฟ ที่ช่วงเวลำ 18.30-20.30 น. น. เลี ยงเพ่ิมแมลงพำหะบนต้นอ้อยปลอด
เชื ออำยุ 8 สัปดำห์ ในห้องปฏิบัติกำรควบคุมอุณหภูมิ 28 ± 2 °C ช่วงแสงธรรมชำติ โดยเลี ยงใน
ห้องปฏิบัติกำร 

เชื้อราสาเหตุโรคแมลงท่ีใช้ในการศึกษา 
เชื อรำสำเหตุโรคแมลงที่น้ำมำศึกษำทดลองในครั งนี  เป็นเชื อรำที่มีกำรจ้ำแนกชนิด และได้รับ

กำรคัดเลือกเป็นเชื อที่บริสุทธิ์แล้ว รวมทั งมีกำรศึกษำถึงประสิทธิภำพในเบื องต้นแล้วว่ำสำมำรถเข้ำ
ท้ำลำยแมลงพำหะได้ในระยะตัวอ่อน และตัวเต็มวัย ในห้องปฏิบัติกำร และคัดเลือกอย่ำงน้อย 10 ไอโซ
เลท เช่น เชื อรำเขียว Metarhizium และเชื อรำขำว Beauveria  

การเลี้ยงเชื้อรา/การเตรียมสปอร์เชื้อรา 
กำรเตรียมเชื อรำสำเหตุโรคแมลงไอโซเลทที่คัดเลือก บนอำหำรเลี ยงเชื อ PDA ที่อุณหภูมิ 27 

C และเพ่ิมปริมำณสปอร์ของเชื อรำโดยใช้ข้ำวสำรหุงสุก วิธีกำรเตรียมโดย โดยหุงข้ำวโดยเป็นเวลำ 20 
นำที จำกนั นชั่ง 100 กรัม บรรจุใส่ถุงโพลีโพไพลีน น้ำไปนึ่งฆ่ำเชื อ ที่อุณหภูมิ 121 องศำ เป็นเวลำ 20 
นำที จำกนั นน้ำออกมำให้อุณหภูมิลดลง ย้ำยเชื อรำจำกจำนเพำะเชื อใส่ลงในอำหำรโดยใช้  cork borer 
เบอร์ 10 เจำะลงที่อำหำรจ้ำนวน 2 ชิ น ต่อ ถุง บ่มในตู้ที่อุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส เป็นเวลำประมำณ 
20 วัน ให้สปอร์เชื อรำเพิ่มปริมำณเพ่ือน้ำมำใช้ต่อไป 
  การเตรียมสารแขวนลอยสปอร์เชื้อราและฉีดพ่นแมลงพาหะ 

น้ำวัสดุเพำะที่มีเชื อรำเจริญอยู่ 10 กรัม ล้ำงสปอร์ด้วยน ้ำกลั่นนึ่ งฆ่ำเชื อ 15 มิลลิลิตรที่ผสม
สำร Tween 80 ที่ควำมเข้มข้น  0.1 เปอร์เซ็นต์ แล้วกรองด้วยผ้ำขำวบำง เพ่ือให้ได้สปอร์ของเชื อรำ
แขวนลอยในน ้ำ ท้ำกำรเจือจำงสำรแขวนลอย แล้วน้ำไปตรวจนับปริมำณสปอร์ต่อปริมำตรด้วย 
Haemacytometer ค้ำนวณหำควำมเข้มข้นของสปอร์และปรับระดับควำมเข้มข้นให้ได้ระดับควำมเข้มข้น 
5 ระดับ คือตั งแต่ 1 x105 ถึง 1x109 สปอร์ต่อมิลลิลิตร  

น้ำเชื อมำทดสอบประสิทธิภำพ โดยน้ำเพลี ยจักจั่น M. hiroglyphicus ตัวเต็มวัย มำท้ำให้
สลบที่อุณหภูมิ -20 องศำเซลเซียส นำน 2 นำที จำกนั นน้ำสำรแขวนลอยสปอร์ของเชื อรำ ที่เตรียมไว้ที่
ระดับควำมเข้มข้น 5 ระดับ คือตั งแต่ 1 x105 ถึง 1x109 สปอร์ต่อมิลลิลิตร มำพ่นลงบนเพลี ยจักจั่น โดย
ใช้หัวสเปรย์ และน้ำแมลงมำเลี ยงบนต้นอ้อยที่เตรียมใส่กระถำงที่ครอบด้วยกระบอกพลำสติก จำกนั น
น้ำไปไว้ในสภำพโรงเรือน ใช้น ้ำกลั่นที่นึ่งฆ่ำเชื อเติม 0.1% tween 80 เป็นกลุ่มควบคุม โดยแต่ละระดับ
ควำมเข้มข้นของสำรแขวนลอยเชื อรำท้ำกำรทดลอง 5 ซ ้ำ ใช้เพลี ยจักจั่น M. hiroglyphicus ซ ้ำละ 10 
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ตัว น้ำเพลี ยจักจั่นที่ได้รับกำรฉีดพ่นเชื อรำไปศึกษำอัตรำกำรดูดกิน ทุกๆ วัน เป็นเวลำ 7-10 วัน หรือ
จนกว่ำแมลงจะตำย  

การศึกษาอัตราการดูดกินของแมลงพาหะหลังฉีดพ่นสารแขวนลอยเชื้อรา  
โดยน้ำเพลี ยจักจั่น M. hiroglyphicus ที่ได้รับกำรฉีดพ่นเชื อรำมำตรวจวัดกำรดูดกินด้วย

เครื่องมือ EPG รุ่น DC- EPG ต่อลวดทองแดงเข้ำที่ส่วนด้ำนสันหลังของแมลง ท้ำกำรติดตั งภำยใต้กล้อง
จุลทรรศน์ จำกนั นต่อแมลงเข้ำกับเครื่อง EPG ภำยในกรงฟำรำเดย์ บันทึกผลกำรดูดกินน ้ำเลี ยงบนต้น
อ้อย ท้ำกำรทดลองในห้องปฏิบัติกำรกีฏวิทยำ ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี ควบคุมอุณหภูมิ 28 องศำเซลเซียส โดยวิเครำะห์และเปรียบเทียบผลกำรควำมถี่และ
ระยะเวลำกำรดูดกินของเพลี ยจักจั่น  M.  hiroglyphicus วำงแผนกำรทดลองแบบ  Complete 
Randomized Design จ้ำนวน 5 ซ ้ำ (ซ ้ำละ 10 ตัว) วิเครำะห์ข้อมูลลักษณะกรำฟกำรดูดกินของแมลง
พำหะด้วยโปรแกรม DataQ จำกนั นน้ำข้อมูลที่ได้เข้ำวิเครำะห์ผลด้วยโปรแกรม SAS เปรียบเทียบลักษณะ
กำรดูดกินของเพลี ยจักจั่น M. hiroglyphicus ที่เกิดขึ น ค่ำเฉลี่ยควำมถี่และระยะเวลำของกำรดูดกิน ด้วย
วิธี LSD ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 0.05 

14.2 ศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราสาเหตุโรคแมลงในการลดการถ่ายทอดเชื้อไฟโต
พลาสมาในแมลงพาหะน าโรคใบขาวอ้อย 

เตรียมต้นอ้อยท่ีใช้ในการทดสอบ  
อ้อยปลอดเชื อพันธุ์ขอนแก่น 3 ที่ได้จำกกำรเพำะเลี ยงเนื อเยื่อ ปลูกในกระถำงขนำด 5 x 7 นิ ว 

และเก็บในโรงเรือนตำข่ำยเพำะเลี ยงอ้อย เมื่อต้นอ้อยอำยุ 10 สัปดำห์ น้ำมำทดสอบ  
อ้อยติดเชื อพันธุ์ขอนแก่น 3 เก็บต้นอ้อยที่แสดงอำกำรใบขำวจำกแปลงมำตรวจเชื อไฟโต

พลำสมำด้วยเทคนิค qPCR จำกนั นตัดข้อตำของอ้อยปลูกในกระถำงขนำด 5 x 7 นิ ว เก็บในโรงเรือนตำ
ข่ำยเพำะเลี ยงอ้อยที่แยกระหว่ำงต้นอ้อยปลอดเชื อ เมื่อต้นอ้อยอำยุ 1 เดือนน้ำมำใช้ในกำรทดสอบ
ประสิทธิภำพกำรถ่ำยทอดเชื อโดยให้เพลี ยจักจั่นรับเชื อไฟโตพลำสมำจำกต้นอ้อย 

การเตรียมแมลงพาหะที่ใช้ในการทดสอบ 
โดยให้เพลี ยจักจั่นรับเชื อไฟโตพลำสมำจำกต้นอ้อยที่ติดเชื อ เป็นเวลำ 48 ชั่วโมง จำกนั นให้

เพลี ยจักจั่นบ่มเชื อบนต้นอ้อยปลอดเชื อเป็นเวลำ 21 วัน ก่อนน้ำไปทดสอบประสิทธิภำพกำรถ่ำยทอดเชื อ 
ฉีดพ่นสำรแขวนลอยเชื อรำลงบนเพลี ยจักจั่น และปล่อยเพลี ยจักจั่นจ้ำนวน 5 ตัวต่อต้นอ้อย 1 ต้นให้ดูด
กินน ้ำเลี ยงเป็นเวลำ 48 ชั่วโมง 

อ้อยที่ผ่ำนกำรถ่ำยทอดเชื อไฟโตพลำสมำเก็บในโรงเรือนเพำะเลี ยงอ้อย จำกนั นตัดชิ นส่วนของ
ต้นอ้อยไปสกัด DNA และตรวจเชื อไฟโตพลำสมำด้วยเทคนิค qPCR หลังจำกแมลงถ่ำยทอดเชื อแล้ว 1 
และ 3 เดือน  
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การตรวจและวัดปริมาณเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อย  
ท้ำกำรสกัด DNA แมลงพำหะตำมวิธีกำรของ (Hanboonsong et al., 2002) และสกัด DNA 

พืชที่ใช้ศึกษำตำมวิธีกำรของ Kollar et al. (1990) และ Nakashima et al. (1993) และตรวจวัดปริมำณ
เชื อไฟโตพลำสมำด้วยเทคนิค qPCR ด้วยชุด primer ที่มีควำมเฉพำะเจำะจงของเชื อไฟโตพลำสมำสำเหตุ
โ ร ค ใ บ ข ำ ว อ้ อ ย  ใ น ส่ ว น ข อ ง ยี น  1 6 s rRNA แ ล ะ  23 s rRNA คื อ  ชุ ด primer MLO–X 5’ - 
GTTAGGTTAAGTCCTAAAACGAGC -3’ และ MLO–Y 5’- GTGAGGCATCCACTGTATGCC -3’ โดยใช้
น ้ำยำ SYBR ® Green SuperMixes ตรวจวัดปริมำณเชื อไฟโตพลำสมำตำมวิธีกำรของ Roddee et al., 
2018 
15. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย  

ระยะเวลำท้ำกำรวิจัย 1 ปี 
แผนการด าเนินงานวิจัย 

กิจกรรม 
เดือนที่ (นับจากวันที่ได้รับจัดสรรทุน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1. ศึกษำประสิทธิภำพของเชื อรำสำเหตุโรค
แมลงต่อกำรดูดกินของแมลงพำหะน้ำโรคใบ
ขำวอ้อย 

            

กำรเลี ยงเพิ่มปริมำณแมลงพำหะเพ่ือใช้ใน
กำรทดสอบ  

            

กำรเลี ยงเชื อรำ/กำรเตรียมสปอร์เชื อรำ             

กำรเตรียมสำรแขวนลอยสปอร์เชื อรำและฉีด
พ่นแมลงพำหะ 

            

กำรศึกษำอัตรำกำรดูดกินของแมลงพำหะ
หลังฉีดพ่นสำรแขวนลอยเชื อรำ  

            

2 ศึกษำประสิทธิภำพของเชื อรำสำเหตุโรค
แมลงในกำรลดกำรถ่ำยทอดเชื อไฟโต
พลำสมำในแมลงพำหะน้ำโรคใบขำวอ้อย 

            

เตรียมต้นอ้อยที่ใช้ในกำรทดสอบ              

กำรเตรียมแมลงพำหะที่ใช้ในกำรทดสอบ             

ฉีดพ่นสำรแขวนลอยเชื อรำ             

กำรตรวจและวัดปริมำณเชื อไฟโตพลำสมำ
สำเหตุโรคใบขำวอ้อย  
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16. เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด  

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. ไดเ้ชื อรำที่มีประสิทธิภำพลด
กำรกินของแมลงพำหะน้ำโรคใบ
ขำว  

ลดกำรระบำด
ของแมลงพำหะ 

ลดกำรระบำด
ของแมลง
พำหะ  

สำมำรถ
ควบคุมแมลง
ได้ระยะ
เวลำนำน 
ต่อเนื่อง 

กำรลงทุนที่มี
ประสิทธิภำพ
เนื่องจำกไม่ใช้
สำรเคมี  

2. ไดเ้ชื อรำที่มีประสิทธิภำพลด
กำรถ่ำยทอดเชื อไฟโตพลำสมำของ
แมลงพำหะน้ำโรคใบขำว 

ลดกำรระบำด
ของเชื อไฟโต
พลำสมำสำเหตุ
โรคใบขำวอ้อย 

ควบคุมโรคใบ
ขำวได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

   สำมำรถ
ควบคุมแมลง
ได้ระยะ
เวลำนำน 
ต่อเนื่อง 

ต้นทุน
ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรใช้สำรเคมี
ก้ำจัดแมลง
ลดลง 

3. สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เป็นก้ำลัง
ส้ำคัญของประเทศและผลงำน
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับนำนำชำติ 

ไม่น้อยกว่ำ 2 
คน 

นักวิจัยมี
ควำมรู้ในกำร
ใช้จุลินทรีย์
ควบคุมแมลง 

สำมำรถท้ำงำน
วิจัยที่มี
ประสิทธิภำพ
ได้หลำย
งำนวิจัย  

คุ้มค่ำเนื่องจำก
สำมำรถสร้ำง
นักวิจัยรุ่นใหม่ 

4. ได้งำนวิจัยที่สำมำรถตีพิมพ์
ระดับนำนำชำติ 

ไม่น้อยกว่ำ 1 
เรื่อง 

เป็นผลงำนที่มี
คุณภำพและ
เป็นที่ยอมรับ
ในระดับ
นำนำชำติ 

หลังจำกเสร็จ
สิ นกำรด้ำเนิน
โครงกำร 

 คุ้มค่ำเพรำะ
สำมำรถ
เผยแพร่
งำนวิจัย ในเวที
นำนำชำติ 

 
17. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด  

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. ไดเ้ชื อรำที่มีประสิทธิภำพลดกำร
กินของแมลงพำหะน้ำโรคใบขำว 

เกษตกรผู้ปลูก
อ้อยและเข้ำ
หน้ำที่โรงงำน
น ้ำตำลได้ใช้

เกษตกรผู้ปลูก
อ้อยและเข้ำ
หน้ำที่โรงงำน
น ้ำตำลได้ใช้

สำมำรถ
ควบคุมแมลง

ได้ระยะ
เวลำนำน 
ต่อเนื่อง 

ลดต้นทุนกำรใช้
สำรเคมีก้ำจัด
แมลงพำหะ 
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ประโยชน์จำก
งำนวิจัย 

ประโยชน์จำก
งำนวิจัย 

2. ไดเ้ชื อรำที่มีประสิทธิภำพลดกำร
ถ่ำยทอดเชื อไฟโตพลำสมำของ
แมลงพำหะน้ำโรคใบขำว 

เกษตกรผู้ปลูก
อ้อยและเข้ำ
หน้ำที่โรงงำน
น ้ำตำลได้ใช้

ประโยชน์จำก
งำนวิจัย 

เกษตกรผู้ปลูก
อ้อยและเข้ำ
หน้ำที่โรงงำน
น ้ำตำลได้ใช้
ประโยชน์จำก
งำนวิจัย 

สำมำรถ
ควบคุมแมลง

ได้ระยะ
เวลำนำน 
ต่อเนื่อง 

ลดต้นทุนกำรใช้
สำรเคมีก้ำจัด
แมลงพำหะ 

3. มีนักวิจัยที่มีองค์ควำมรู้ในด้ำน
เทคโนโลยี EPG ซ่ึงนักวิจัยใหม่
สำมำรถน้ำไปใช้องค์ควำมรู้ที่มีไป
ต่อยอดงำนวิจัยอื่นต่อไป 

ไม่น้อยกว่ำ 2 
คน 

มีนักวิจัยที่มี
ศักยภำพในกำร
ท้ำงำนด้ำนวิจัย 

สำมำรถ
ท้ำงำนวิจัยที่
มีประสิทธิ 
ภำพได้อีก
หลำยงำน 

 คุ้มค่ำเนื่องจำก
สำมำรถสร้ำง
นักวิจัยทุกระดับ
เพ่ือสร้ำงงำนวิจัย
ในอนำคต 

4. น้ำองค์ควำมรู้ที่ได้แผยแพร่ใน
งำนประชุมวิชำกำรให้นักวิชำกำร
และเกษตรกรได้เข้ำใจกระบวนกำร
และใช้ประโยชน์ 

ไม่น้อยกว่ำ 1 
เรื่อง 

สำมำรถน้ำ
ควำมรู้ไปต่อ
ยอดสร้ำง
ผลงำนวิจัยใน
อนำคต 

หลังจำกเสร็จ
สิ นกำรด้ำเนิน
โครงกำร 

คุ้มค่ำ สำมำรถ
เผยแพร่งำนวิจัย
ของไทยในเวที
นำนำชำติ 

 
18. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัยท่ีมีอยู ่ 

- เครื่องตรวจวัดกำรดูดกินของแมลง electropenetrography (EPG) 

- กล้องจุลทรรศน์ 

- ตู้ควบคุมกำรเจริญเติบโต 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

22 
 

19. งบประมาณของโครงการวิจัย  
19.1  รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำรวิจัย 

รายการ งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 
1.  งบบุคลำกร  
1.1 ค่ำจ้ำงผู้ช่วยวิจัย 

เงินเดือน 15,000 บำท วุฒิปริญญำตรี จ้ำนวน 1 คน x 12 เดือน 

 
 

180,000 
2. งบด้ำเนินกำร 
2.1  ค่ำตอบแทน 
      1. ค่ำตอบแทนคณะผู้วิจัย 8,000 บำท จ้ำนวน 1 คน x 12 เดือน 

 
 

96,000 
2.2 ค่ำใช้สอยค่ำเดินทำงที่ใช้ในกำรติดต่อประสำนงำนและด้ำเนินงำนวิจัย 

1. ค่ำจ้ำงเหมำท้ำอุกรณ์ที่ใช้ในกำรทดสอบ เช่น อุปกรณ์เลี ยงแมลง 
2. ค่ำเดินทำงเก็บตัวอย่ำงแมลง  
3. ค่ำเช่ำเครื่องมือวิเครำะห์ตัวอย่ำง 
4. ค่ำใช้สอยอ่ืนๆ  

 
15,000 
20,000 
20,000 
 5,000 

2.3 ค่ำวัสดุ 
1. ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์/สำรเคมีในกำรศึกษำลักษณะกำรดูดกินของ

แมลง  ได้แก่ silver glue, ลวดทองแดง, electrode และอ่ืนๆ 

 
 

40,000 
2. ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์ส้ำหรับแยกเชื อรำ 30,000 
3. ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์/สำรเคมีในกำรสกัด DNA และ ตรวจเชื อไฟ

โตพลำสมำ Realtime PCR 
- เครื่องแก้ว 
- ค่ำสำรเคมีในกำรสกัดดีเอ็นเอ (Ethanol absolute, Isopropanol, 

NaCl, Tris base, EDTA, PVP-40, Boric acid) 
- ค่ำชุดวิเครำะห์ล้ำดับนิวคลีโอไทด์ (Ion 540™ Chip Kit, 8 

reactions, Ion 540™ Kit-OT2, 8 reactions) 
- อุปกรณ์อ่ืนๆ (filtered tips,  0.2-mL PCR tubes, 1.5-mL flat 

cap Microcentrifuge tubes) 
- ค่ำชุดไพรเมอร์และสำรเคมีส้ำหรับกำรเพิ่มปริมำณสำรพันธุกรรมใน

สภำวะจริง 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 

3. ค่ำธรรมเนียมอุดหนุนสถำบัน 55,600 
รวมงบประมาณที่เสนอขอ 611,600 
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19.2 รำยละเอียดภำพรวมของงบประมำณท่ีเสนอขอในแต่ละปีตลอดโครงกำร  

ปีท่ี 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 
งบ

บุคลากร 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าธรรมเนียม

อุดหนุน
สถาบัน 

คุรุภัณฑ์ รวม 

ปีที่ 1  180,000 96,000 60,000 220,000 55,600 - 611,600 
รวม  180,000 96,000 60,000 220,000 55,600 - 611,600 

 
20. ระดับความส าเร็จของงาน 
 1. ผลส้ำเร็จเบื องต้น (Preliminary results) คือ ได้องค์ควำมรู้และต้นแบบกำรใช้เชื อรำในกำร
ควบคุมแมลงพำหะน้ำโรคใบขำวอ้อย 
 2. ผลส้ำเร็จกึ่งกลำง (Intermediate results) คือ น้ำต้นแบบไปใช้ในกำรทดสอบประสิทธิภำพใน
กำรถ่ำยทอดเชื อไฟโตพลำสมำของแมลงพำหะน้ำโรคใบขำวอ้อย   
 3. ผลส้ำเร็จตำมเป้ำประสงค์ (Goal results) คือ ได้ชนิด, สำยพันธุ์ของเชื อรำที่มีประสิทธิภำพลด
กำรถ่ำยทอดเชื อไฟโตพลำสมำของแมลงพำหะน้ำโรคใบขำวอ้อยได้  

ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการด าเนินงานตลอด
โครงการวิจัย  

 
21. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 

 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น 
 เสนอต่อแหล่งทุนอื่น............................................................................................................. 
 ชื่อโครงกำรที่เสนอ........................................................................................................... ..... 
 คำดว่ำจะทรำบผลกำรพิจำรณำ............................................................................................  

22. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ 
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23. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ
การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่องการรับข้อเสนอ  
การวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

  
(ลงชื่อ)..................................................................    

(อำจำรย์ ดร. จริยำ รอดดี) 
หัวหน้ำโครงกำรวิจัย 

วันที่        เดือน  มีนำคม พ.ศ. 2563  
 

(ลงชื่อ).................................................................    
(................................................) 

ผู้ร่วมวิจัย 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 

(ลงชื่อ)..................................................................    
(................................................) 

ผู้ร่วมวิจัย 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 
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24. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) 
หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) ในการยินยอม/
อนุญาต ให้ด าเนินการวิจัย รวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัย 

 
(ลงชื่อ)..................................................................    

(................................................) 
ต้ำแหน่ง............................................................... 

วันที่        เดือน  มีนำคม พ.ศ. 2563  
 
 

หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหน้า หมายถึงค าอธิบายไม่จ าเป็นต้องระบุไว้ในข้อเสนอการวิจัย 



 
 

26 
 

ส่วน  ข : ประวัติคณะผู้วิจัยและท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
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หมายเหตุ :  - ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่ำงถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์ใน  
กำรประเมินข้อเสนอกำรวิจัย 

 - ส้ำหรับที่ปรึกษำแผนงำนวิจัยให้ลงนำมรับรองในแบบฟอร์ม แบบ คอบช. 3 
(ให้ส้ำเนำแนบในทุกเล่มของข้อเสนอกำรวิจัย) 

 






