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หนอนกออ้อย (Sugarcane Borer) 
 เตือนเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยในจงัหวดัมหาสารคาม ใหร้ะวงัการระบาดของหนอนกอลาย
จุดเลก็ หนอนกอสีขาว และหนอนกอสีชมพู โดยเฉพาะออ้ยในระยะแตกกอ และออ้ยปลูกใหม่ และ
ใหร้ะวงัการเขา้ท าลายของหนอนกอลายใหญ่ และหนอนกอลายจุดใหญ่ ซ่ึงพบมากในระยะออ้ย 
เป็นล า ดงันั้น ขอใหเ้กษตรกรในพื้นท่ีดงักล่าวและในจงัหวดัใกลเ้คียงหมัน่ส ารวจแปลงออ้ยอยา่ง
สม ่าเสมอ หากพบการเขา้ท าลายใหรี้บขอค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอ ส านกังาน
เกษตรจงัหวดั เพื่อหาทางควบคุมและป้องกนัก าจดัก่อนเกิดการระบาดรุนแรง 

หนอนกอลายจุดเลก็ ตวัเตม็วยัเป็นผเีส้ือกลางคืนสีฟางขา้ว อาย ุ๗ – ๑๒ วนัวางไข่เป็น 
กลุ่มสีขาวครีมวางซอ้นกนัคลา้ยเกลด็ปลาอยูใ่ตใ้บและบนใบออ้ย ระยะไข่ ๓ – ๖ วนั หนอนมีจุด 
ขนาดเลก็ๆ (ขนาดจุดดินสอด าปลายแหลม) สีน ้าตาลไหมอ้ยูบ่นหลงัปลอ้งละ ๑ คู่ 

หนอนกอลายจุดเลก็ ผเีส้ือหนอนกอลายจุดเลก็ 

ทีม่าภาพ : http://www.nbair.res.in/insectpests/Chilo-infuscatellus.php 
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หนอนกอสขีาว ตวัเต็มวยัเป็นผเีสือ้กลางคนืสขีาว อายุ ๖ - ๑๐ วนั ไข่

แตล่ะฟองเป็นเม็ดกลมสขีาวเป็นกลุ่มอยู่ใตใ้บออ้ย และมขีนสนี า้ตาลปก

คลมุอยู่ ล าตวัของหนอนสขีาวซดี มขีนาดใหญ่และยาวกว่าหนอนกอ

ลาย 

หนอนกอสีขาว ผเีส้ือหนอนกอสีขาว 

ทีม่าภาพ : 
http://agritech.tnau.ac.in/crop_protection/sugarcane/crop_prot_crop_insectpest%20_sugarcane_3.html 

หนอนกอสีชมพู ตวัเตม็วยัเป็นผเีส้ือกลางคืนสีน ้าตาล อาย ุ๗ - ๑๑ วนั ไข่เป็นเมด็กลมสีชมพูเป็น
กลุ่มเรียงกนัอยูใ่นกาบใบท่ีแนบอยูก่บัยอดหรือใกลย้อดใบ ระยะไข่ ๖ - ๗ วนั หนอนล าตวัสีชมพูมี
ขนาดใหญ่กวา่หนอนกอลาย 

หนอนกอสีชมพู ผเีส้ือหนอนกอสีชมพู 

ทีม่าภาพ : http://www.nbair.res.in/insectpests/Sesamia-inferens.php 
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หนอนกอลายใหญ่ ตวัเตม็วยัสีน ้าตาลเขม้กวา่หนอนกอลายจุดเลก็มีแถบสีน ้าตาลไหมเ้ลก็ ๆ 
เป็นแนวนอนบนปีกคู่หนา้เห็นไดช้ดั ตวัเตม็วยั ๙ - ๑๕ วนั ลกัษณะไข่และระยะไข่เหมือนหนอน
กอลายจุดเลก็ แต่ไข่สีขาวใสกวา่ ระยะหนอนยาวกวา่คือ ๓๐ - ๔๐ วนั และลกัษณะหนอนมีแถบ 
สีน ้าตาลอมม่วงเป็นแถบใหญ่พาดตามยาวของล าตวัเห็นชดัเจน ระยะดกัแด ้๙ - ๑๕ วนั 

หนอนกอลายใหญ่ ผเีส้ือหนอนกอลายใหญ่ 

ท่ีมาภาพ : http://www.nbair.res.in/insectpests/Chilo-sacchariphagus.php 

หนอนกอลายจุดใหญ่ ตวัเตม็วยัสีเขม้ท่ีสุดในบรรดาตวัเตม็วยัของหนอนกอทั้งหมด กลางปีกคู่หนา้จะมี
ขีดสีน ้าตาลหน่ึงเส้นพาดไปตามแนวนอนของปีกเห็นไดช้ดั ตวัเตม็วยั ๕ - ๑๐ วนั ไข่เป็นกลุ่มสีขาว
ครีมซอ้นกนัคลา้ยเกลด็ปลาอยูใ่ตแ้ละบนใบออ้ย ระยะไข่ ๓ - ๖ วนั ระยะหนอน๓๐ - ๓๕ วนั ลกัษณะ
หนอนคลา้ยหนอนกอลายจุดเลก็มากเวน้แต่มีจุดดา้นหลงัของล าตวักลมใหญ่กวา่(ขนาดเท่าหวัเขม็หมุด) 
และมีสีน ้าตาลเขม้เห็นเด่นชดักวา่ 

หนอนกอลายจุดใหญ่ 

ท่ีมาภาพ : http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/cane/walker.htm 

ผเีส้ือหนอนกอลายจุดใหญ่ 

http://www.nbair.res.in/insectpests/Chilo-sacchariphagus.php
http://www.nbair.res.in/insectpests/Chilo-sacchariphagus.php
http://www.nbair.res.in/insectpests/Chilo-sacchariphagus.php
http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/cane/walker.htm


ส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัมหำสำรคำม 120 ถ.มหำสำรคำม-วำปีปทุม ต.แวงน่ำง อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม  

โทร 043-777387 โทรสำร 043-777519 Email:mahasarakham207@gmail.com 

- 4 - 

ลกัษณะการท าลาย 
เม่ือหนอนกอออ้ยฟักออกมาจากไข่จะอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม กดักินอยูบ่ริเวณผวิใบหรือหน่อออ้ย 
ในระยะเวลาสั้น ๆ หลงัจากนั้นจึงเจาะเขา้ไปภายในล าตน้ท่ีอยูบ่ริเวณผวิดินและอาศยัอยูภ่ายในกอ
ออ้ยหนอนกอออ้ยมีลกัษณะนิสัยชอบการเคล่ือนยา้ย คือหลงัจากหน่อออ้ยท่ีหนอนกออาศยักดักินอยู่
ตายกจ็ะยา้ยไปท าลายหน่อใหม่ ดงันั้นหนอนกอออ้ย ๑ ตวั จะสามารถท าลายออ้ยได ้๓ – ๔ หน่อ 
โดยทัว่ไปแลว้หนอนกอออ้ยสามารถท าลายออ้ยไดทุ้กระยะการเจริญเติบโต ตั้งแต่ระยะแทงหน่อ 
ระยะแตกกอระยะยา่งปลอ้ง ไปจนถึงระยะใกลเ้กบ็เก่ียวผลผลิต 

ลกัษณะการท าลายของหนอนกอออ้ย ออ้ยท่ีเคยถูกท าลายเม่ือเจริญเติบโต มีลกัษณะขอ้สั้นบิดเบ้ียว 

ท่ีมาภาพ : ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย 
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กรมส่งเสริมการเกษตร แนะน าวธิีการป้องกนัก าจัด ดังนี้ 
๑. ปลูกออ้ยพนัธุ์ท่ีมีความตา้นทานต่อหนอนกอ เช่น เอฟ๑๕๖ อู่ทอง๑ และ เค๘๔-๒๐๐ 
๒. ถา้ตอ้งไถตอออ้ยท้ิงใหท้ าลายตอออ้ยใหห้มด เพื่อก าจดัหนอนหรือดกัแดท่ี้อยูใ่นตอออ้ย 
๓. ลดการใชปุ๋้ยไนโตรเจนในระยะเร่ิมปลูก เพราะหนอนจะชอบหน่อออ้ยท่ีมีความอวบอว้น 
๔. ส ารวจแปลงออ้ยอยา่งสม ่าเสมอ อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละคร้ัง 
๕. ใชศ้ตัรูธรรมชาติ เช่น 
          ๕.๑ ปล่อยแตนเบียนหนอนโคทีเซีย อตัรา ๑๐๐ – ๕๐๐ ตวัต่อไร่ เม่ือพบหนอน 
           ปล่อยทุก ๗ วนั จ  านวน ๔ คร้ัง 
         ๕.๒ ปล่อยแตนเบียนไข่ตริโคแกรมมา อตัรา ๒๐,๐๐๐ ตวัต่อไร่ เม่ือออ้ยอาย ุ๒ เดือน 
            ปล่อยทุก ๑๕ วนั จ  านวน ๒ คร้ัง 
         ๕.๓ ปล่อยแมลงหางหนีบ อตัรา ๕๐๐ ตวัต่อไร่ 
๖. หากจ าเป็นตอ้งใชส้ารเคมีก าจดัแมลงใหใ้ช ้ดงัน้ี 
          ๖.๑ พ่นดว้ยสารเคมีก าจดัแมลงเดลตา้มีทรีน อตัรา ๒๐ ซีซี ต่อน ้า ๒๐ ลิตร พ่น ๒ คร้ัง 
           ห่างกนัคร้ังละ ๑๕ วนั 
          ๖.๒ พ่นดว้ยสารเคมีก าจดัแมลงไซเปอร์เมทริน อตัรา ๑๕ - ๓๐ ซีซี ต่อน ้า ๒๐ ลิตร 
๗. พ่นดว้ยปิโตเลียมออยส์ ๘๓.๙% อีซี ๑๐๐ มิลลิลิตร ต่อน ้า ๒๐ ลิตร ควรพ่นก่อน 
การปล่อยแตนเบียนหนอนหรือแตนเบียนไข่ประมาณ ๑๐ - ๑๕ วนั 

 
ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย ,กรมส่งเสริมการเกษตร 

เรียบเรียงโดย : กลุ่มอารักขาพืช ส านกังานเกษตรจงัหวดัมหาสารคาม 


