
 
 
 
 

เดือน พฤษภาคม 2563  (ฉ-7) 
เฝ้าระวัง หนอนกออ้อย 

 
อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย  ปีการผลิต 2562/63  มีพื้นท่ีปลูกอ้อยทั้งประเทศ 

5,356,448.6 ไร่  ส่วนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท  
มีพ้ืนที่ปลูก 504,644.44 ไร่ พ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดลพบุรี ชัยนาท สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง (ข้อมูล 
ทบก. ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563)  ปัญหาส าคัญประการหนึ่งในการปลูกอ้อย คือแมลงศัตรูอ้อย ซึ่งท าให้ผลผลิต
และคุณภาพอ้อยลดลง  ในปีที่มีการระบาดรุนแรง เช่น ปี 2544-2545 หนอนเจาะล าต้นท าให้ผลผลิตลดลง
ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต ์(ณัฐกฤต พิทักษ์, 2553) นับวา่ก่อให้เกิดความเสยีหายทางเศรษฐกจิอย่างมาก ซ่ึงหนอนกออ้อย 
เป็นปัญหาส าคัญอันดับต้นๆ โดยเฉพาะช่วงที่อ้อยอยู่ในระยะแตกกอ ประกอบกับสภาวะฝนแล้ง ท าให้หนอนกอ
ระบาด ท าความเสียหายมากยิ่งขึ้น 

หนอนกออ้อยหรือหนอนเจาะล าต้นอ้อย ท าความเสียหายโดยตัวหนอนจะอาศัยกัดกินอยู่ภายในหน่อ 
หรือล าต้นอ้อย ท าให้ยอดเหี่ยวและแห้งตาย หากหนอนเข้าท าลายมากในระยะย่างปล้องจะท าให้เป็นแผลภายใน  
อ้อยหักล้มเสียหาย ซ่ึงพบการระบาดท าความเสียหายให้กับอ้อยในพ้ืนที่ปลูกท่ัวประเทศ  หนอนกออ้อยที่เป็นศัตรู
ส าคัญของอ้อยที่พบในประเทศไทยมี 6 ชนิด คือ หนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีขาว หนอนกอสีชมพู หนอนกอ 
ลายใหญ่ หนอนกอลายจุดใหญ่ และหนอนกอลายแถบแดง (ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี,2561)  

จากการลงส ารวจแปลงปลูกอ้อยในเขตอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม อ้อยอยู่ใน
ระยะแตกกอ พบหนอนกอที่เข้าท าลายอ้อย 3 ชนิด คือ หนอนกอสีชมพู หนอนกอสีขาว และหนอนกอลายจุดเล็ก  
ซึ่งหนอนกอแต่ละชนิดมีลักษณะดังนี้ 

หนอนกอสีชมพู (Sesamia inferens Walker)  
ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน ปีกสีน้ าตาลอ่อน มีอายุประมาณ 10 วัน ไข่เป็นเม็ดกลม วางเป็นกลุ่ม 

ในซอกกาบใบ กลุ่มละ 20-100 ฟอง ระยะไข่ 6-7 วัน ตัวหนอนสีชมพู อายุ 30-50 วนั ดักแด้ 10-12 วัน  
ผีเสื้อเพศเมีย สามารถวางไข่ได้ 200-300 ตัว  

ลักษณะการท าลายของหนอนกอสีชมพู  
ตัวหนอนเข้าท าลายบริเวณโคนยอดอ้อยที่ก าลังเจริญเติบโต  ในระยะอ้อยแตกกอและระยะอ้อยย่างปล้อง 

ท าให้ยอดแห้งตาย จะพบรูท าลาย 1-2 รู ที่ยอดอ่อนของล าอ้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
หนอนกอสีขาว  ( Scirpophaga  excerptalis  Walker) 
ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน สีขาว อายุ 6-10 วัน ไข่เป็นกลุ่มมีขนสีน้ าตาลปกคลุม ระยะไข่ 4-6 วัน ล าตัว

หนอนสีขาวซีด ระยะหนอน 34-40 วัน ดักแด้อายุ 8-10 วัน  
ลักษณะการท าลายของหนอนกอสีขาว 
ตัวหนอนจะเข้าท าลายใบยอดที่ก าลังเจริญเติบโต โดยเจาะเข้าท่ีเส้นกลางใบอ้อยที่เพ่ิงคลี่ใบ ท าให้ใบยอดมีรู

พรุน  โดยเข้าท าลายระยะอ้อยแตกกอและระยะอ้อยเริ่มย่างปล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนอนกอลายจุดเล็ก (Chilo  infuscatellus  Snellen) 
ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน สีน้ าตาลฟางข้าว อายุ 7-12 วัน ไข่เป็นกลุ่มสีขาวครีมเรียงซ้อนกันคล้าย

เกล็ดปลาอยู่ใต้ใบและบนใบอ้อย ระยะไข่ 3-6 วัน บนตัวหนอนมีจุดขนาดเล็กสีน้ าตาลปล้องละ 2 คู่ ระยะหนอน 
30-35 วัน ระยะดักแด้ 5-8 วัน 

ลักษณะการท าลายของหนอนกอลายจุดเล็ก 
ตัวหนอนเข้าท าลายโคนหน่ออ้อย จะพบรูท าลายขนาดเล็กหลายรูบนหน่ออ้อย มักเข้าท าลายอ้อยระยะ 

แตกกอ โดยเฉพาะช่วงที่อ้อยอายุ 1 ½  – 4 เดือน  หรือเมื่อสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การป้องกันก าจัด 
 

1. หมั่นส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ หากพบหน่ออ้อยหรือล าที่ถูกท าลาย ให้ตัดและน าออกท าลายนอก
แปลงจะลดความเสียหายและลดการระบาดได้มาก 

2. ในการเก็บเกี่ยวอ้อยไม่ควรเผาใบ (แปลงที่มีการเผาใบอ้อยจะมีหนอนกอเข้าท าลายมากกว่าแปลงที่ไม่มี
การเผาใบ) 

3. ในอ้อยตอ การใช้ใบอ้อยคลุมดินหลังเก็บเกี่ยวจะลดการเข้าท าลายของหนอนกอลายจุดเล็กและหนอน
กอสีชมพู 
 

 
 



 
 
 

4. ระยะอ้อยแตกกอ หากพบการท าลายต่ ากว่า 10% (หรือระยะอ้อยเป็นล า พบการท าลายต่ ากว่า 20 %) 
ปล่อยแตนเบียนไข่ทริโคแกรมมา อัตรา 20,000 ตัว/ไร่ ทุก 15 วัน อย่างน้อย 5 ครั้ง หรือ ปล่อย
แมลงหางหนีบ 100 – 2,000 ตัว/ไร่  

5. การใช้สารเคมีก าจัดแมลง ส าหรับแปลงที่อยู่ในเขตชลประทาน อาจใช้สารก าจัดแมลง เช่น  
cypermethrin (Ripcord 15%) อัตรา 20 มล./น้ า 20 ลิตร หรือ deltamethirn (Decis 3%) อัตรา 
15 มล./น้ า 20 ลิตร ตอนปลูกหรือ 45 วันหลังงอก หรือในระยะอ้อยแตกกอที่พบการท าลายมากกว่า 
10% หรือ ในระยะอ้อยเป็นล าที่พบการท าลายมากกว่า 20% 

6. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติในแปลงอ้อยโดยการไม่เผาใบ  ศัตรูธรรมชาติในแปลงอ้อย เช่น  
แตนเบียนไข ่Trichogramma sp. 
แตนเบียนไข ่Telenomus sp.   
แตนเบียนไข่ Tetrastichus sp. 
แตนเบียนหนอน Cotesia sp. 
แตนเบียนหนอน Bracon chinensis Szepligeti   
มวนพิฆาต  มวนเพชฌฆาต  และแมลงหางหนีบ 
มด Anthicus ruficollis Saund และ Formicomus braminus 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
เอกสารประกอบการเรียบเรียง 
 

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2546.  
     เทคนิคการเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติและการควบคุมหนอนกออ้อยโดยชีววิธี.  เอกสารประกอบการฝึกอบรม   
     เทคนิคการเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติและการควบคุมหนอนกออ้อยโดยชีววิธี. 26-28 มีนาคม 2546.  
     ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     จังหวัดขอนแก่น. (อัดส าเนา) 
 

ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี. 2561.การจัดการศัตรูอ้อยแบบผสมผสาน. 
 

สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร.2544. เอกสารวิชาการ การป้องกันก าจัดศัตรูอ้อย. กรุงเทพฯ.ชุมนุมสหกรณ์ 
     การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
 
 
 


