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หนอนกออ้อย (Sugarcane Borer)

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกอ้อยท่ีส าคัญของประเทศ  โดนเฉพาะในระยะแตกกอ ระะวังการระบาดของ
หนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีขาว และหนอนกอสีชมพู โดยเฉพาะอ้อยในระยะแตกกอ และอ้อยปลูก
ใหม่ เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้อากาศแห้งแล้งเหมาะแก่การแพร่ระบาด ดังนั้น ขอให้เกษตรกรในพื้นท่ี
ดังกล่าวส ารวจแปลงอ้อยอย่างสม่ าเสมอ หากพบการเข้าท าลายให้รีบขอค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีส านักงาน
เกษตรอ าเภอ ส านักงานเกษตรจังหวัด เพื่อหาทางควบคุมและป้องกันก าจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง

ชื่อวิทยำศำสตร์ :  หนอนกอลายจุดเล็ก       Chilo infuscatellus

หนอนกอสีขาว             Scripophaga excerptalis

หนอนกอสีชมพู            Sesamia inferens

วงศ์ :   Tetranychidae

อันดับ :   Acariformes

ลักษณะอำกำรและกำรเข้ำท ำลำย

หนอนกอลายจุดเล็ก หนอนเจาะเข้าไปตรงส่วนโคนระดับผิวดิน เข้าไปกัดกินส่วนท่ีก าลัง
เจริญเติบโต ภายในหน่ออ้อย ท าให้ยอดแห้งตาย การ เข้าท าลายของหนอนกอลายจุดเล็กจะท าให้ผลผลิต
อ้อยลดลง 5 - 40 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้หนอนยังเข้าท าลายอ้อยใน ระยะอ้อยย่างปล้อง โดยหนอนเจาะ
เข้าไป กัดกินอยู่ภายในล าต้นอ้อย ซึ่งท าให้อ้อย แตกแขนงใหม่ และแตกยอดพุ่ม 
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หนอนกอสีขาว หนอนเจาะไชจากส่วนยอดเข้าไป กัดกิน ยอดที่ก าลังเจริญเติบโต ท าให้ยอด
แห้ง ตายโดยเฉพาะใบท่ียังม้วนอยู่ ส่วนใบยอด อื่นๆ ท่ีหนอนเข้าท าลายจะมีลักษณะหงิก งอ และมีรูพรุน 
เมื่ออ้อยมีล าแล้วหนอน จะเข้าท าลายส่วนท่ีก าลังเจริญเติบโต ท า ให้ไม่สามารถสร้างปล้องให้สูงขึ้นไปได้อีก 
ตาอ้อยท่ีอยู่ต่ ากว่าส่วนท่ีถูกท าลายจะ แตกหน่อขึ้นมาทางด้านข้าง เกิดอาการ แตกยอดพุ่ม 

หนอนกอสีชมพู หนอนเจาะเข้าไปกัดกินตรงส่วนโคนของหน่อ อ้อยระดับผิวดิน เข้าไปกัด
กินส่วนท่ีก าลัง

เจริญเติบโตภายในหน่ออ้อย ท าให้ยอดแห้งตาย ถึงแม้ว่าหน่ออ้อยท่ีถูกท าลายจะสามารถแตกหน่อใหม่เพื่อ
ชดเชยหน่ออ้อยท่ีเสียไปแต่หน่ออ้อยท่ีแตกใหม่จะมีอายุสั้นลง ท าให้ผลผลิตและคุณภาพของอ้อยลดลง

แนะน ำวิธีกำรป้องกันก ำจัด ดังนี้

1. ปลูกอ้อยพันธุ์ท่ีมีความต้านทานต่อหนอนกอ เช่น เอฟ156 อู่ทอง1 และ เค84-200

2. ในแหล่งชลประทาน ควรให้น้ าเพ่ือให้อ้อยแตกหน่อชดเชย

3. ส ารวจแปลงอ้อยอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

4. ใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น

4.1 ปล่อยแตนเบียนหนอนโคทีเซีย อัตรา 100 – 500 ตัวต่อไร่ เมื่อพบหนอน

ปล่อยทุก 7 วัน จ านวน 4 ครั้ง

4.2 ปล่อยแตนเบียนไข่ตริโคแกรมมา อัตรา 20,000 ตัวต่อไร่ เมื่ออ้อยอายุ 
2 เดือน ปล่อยทุก 15  วัน จ านวน 2 ครั้ง

4.3 ปล่อยแมลงหางหนีบ อัตรา 200 ตัวต่อไร่

5. เมื่ออ้อยอายุ 1 เดือน หรือเมื่ออ้อยแสดงอาการยอดเหี่ยว 10% ควรพ่นสารฆ่าแมลง

เดลทาเมทริน 3% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 14 วัน



3

กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร โทร 02-955-1514
E-mail : doae_pmd@hotmail.com

6. เมื่อพบการระบาดของหนอนกออ้อยและท าให้อ้อยแสดงอาการยอดเห่ียวมากกว่าร้อยละ
10 ควรพ่นสารฆ่าแมลง

- อินดอกซาคาร์บ 15% EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ 

- คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ 

- ลูเฟนนูรอน 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พ่นโดยใช้น้ า 50 ลิตรต่อไร่

หนอนกออ้อยสีชมพู หนอนกออ้อยเจาะท าลายต้น

อาการยอดเหี่ยวจากการท าลายของหนอนกออ้อย
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