เตือนการระบาด หนอนหอใบขาว และหนอนกอขาว
สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร โดยกลุมอารักขาพืช เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชในระยะนี้ พบวา
มีการระบาดของหนอนหอใบข%าว ในเขตอําเภอบางมูลนาก ตะพานหิน สามงาม และเมืองพิจิตร เนื่องจากสภาพ
อากาศมีความเหมาะสมตอการขยายพันธุ*ของผีเสื้อหนอนหอใบข%าว รวมทั้งเกษตรกรมีการใช%อัตราเมล็ดพันธุ*ตอไร
สูง ทําให%ต%นข%าวหนาแนนเป0นเหมาะสมในการแพรกระจายมากขึ้น จึงขอประชาสัมพันธ*ให%เกษตรกรได%รับทราบ
วิธีการควบคุม เพื่อจะได%ป2องกันกําจัดได%อยางถูกต%องตอไป
รูปรางลักษณะและชีวประวัติ
ตัวเต็มวัยหนอนหอใบข%าวเป0นผีเสื้อกลางคืน มีสีน้ําตาลเหลือง ขณะเกาะอยูเห็นเป0นรูป สามเหลี่ยมด%าน
เทา เพศผู%มีขนาดเล็กกวาตัวเมียเล็กน%อย มีปุยขนหนาสีดําบริเวณกึ่งกลางเส%นขอบป5ก ทําการผสมพันธุ* และวางไข
เวลากลางคืน วางไขบริเวณเส%นกลางใบประมาณ 10-12 ฟอง เพศเมียวางไขได%ประมาณ 300 ฟอง หนอนจะอยู
เพียงตัวเดียวในใบที่หออยูและกัดแทะเนื้อเยื่อที่ผิวใบ หนอนตัวหนึ่งกัดกินใบข%าวได% 3-4 ใบ หนอนมีสีเขียว แถบ
เหลือง หัวสีน้ําตาลเข%ม แล%วหนอนจะเข%าดักแด%บริเวณใบและโคนต%นข%าว

-2การแพรกระจายและความเสียหาย
หนอนหอใบข%าวแพรระบาดอยูทั่วไป และจะระบาดมากขึ้นในพื้นที่ที่ปลูกข%าว 2 ฤดู ทั้งฤดูนาปรัง และ
นาป5 และมีการใช%ปุ>ยเคมีมาก สามารถระบาดได%ทุกสภาพแวดล%อมแตจะระบาดมากในชวงฤดูฝน หนอนหอใบข%าว
จะกัดแทะเนื้อเยื่อผิวใบอยูในใบข%าวที่หออยู ทําให%เห็นเป0นรอยสีขาวเป0นทางยาวบนใบข%าว ใบข%าวแตละใบอาจพบ
รอย กัดกินหลายรอย ต%นข%าวแตละต%นอาจพบใบหอหลายใบ ใบที่ถูกทําลายรุนแรงจะแห%ง แปลงที่ถูกทําลายมาก
ใบข%าวอาจ มีอาการแห%งไหม%คล%ายถูกแดเผา ผลผลิตอาจเสียหายหากใบธงถูกหนอนหอใบทําลาย

แนวทางการป%องกันกําจัด
1. การระบาดของหนอนหอใบข%าวจะรุนแรงในแปลงที่มีการใสปุ>ยไนโตรเจนสูง ๆ จึงควรแบงใสปุ>ยหลาย
ครั้ง และลดปริมาณลง หรือควรงดการใสปุ>ยที่มีไนโตรเจนสูง ๆ ในขณะที่เริ่มพบการระบาดของหนอนหอใบข%าว
2. ต%นข%าวที่อยูบริเวณรมเงาของต%นไม%จะถูกทําลายมากกวาบริเวณอื่น และควรมีการกําจัดวัชพืชบริเวณ
รอบแปลง เพื่อป2องกันการขยายพันธุ*ของหนอนหอใบข%าวในพืชอาศัย
3. หนอนหอใบข%าวมีศัตรูธรรมชาติที่คอยควบคุมอยูหลายชนิด หากพบหนอนหอใบข%าวระบาดเพียง
เล็กน%อย จึงไมควรใช%สารเคมีฉีดพน เพราะจะทําให%หนอนระบาดรุนแรงมากขึ้น
4. การใช%สารเคมีชนิดเม็ดหวานในนาข%าวไมสามารถกําจัดหนอนหอใบข%าวได% ควรใช%สารเคมีฉีดพนจะ
ได%ผลดีกวา สารเคมีที่แนะนํา เชน เบนซัลแทป (แบนคอล), ฟGโปรนิล (แอสเซนต*), คาร*โบซัลแฟน (พอสซ*)
โดยฉีดพนเมื่อพบวาใบถูกทําลายมากกวา 15%

-๓–

หนอนกอขาว (Rice stem borer)
หนอนกอข%าวพบแพรระบาดทั่วไป ทําให%ข%าวเสียหาย พบระบาดมากที่สุดในชวยฤดูฝนโดยตัวเต็มวัยเป0น
ผีเสื้อกลางคืนมักหลบซอนตัวอยูระหวางกอข%าวหรือต%นหญ%าวัชพืชใกล%แปลงข%าว และจะบินเข%าวางไขในต%น
ข%าวในเวลากลางคืน หนอนกอข%าวที่สําคัญของประเทศไทยมี 4 ชนิด ได%แก
หนอนกอสีครีม
ลักษณะสําคัญ ผีเสื้อหนอนกอสีครีม ตัวเมียมีจุดสีดําชัดเจนกลางป5กคูหน%า
ตัวหนอนหัวเล็กลําตัวสีเหลืองซีด

ผีเสื้อหนอนกอสีครีม

หนอนกอสีครีม

หนอนกอแถบลาย
ลักษณะสําคัญ ผีเสื้อสีฟางข%าวถึงน้ําตาลออน ปลายป5กคูหน%ามีเกล็ดสีเงินและจุดสีดําเรียง 1 แถว หนอนมีแถบสี
น้ําตาลอมมวง 5 เส%น พาดตามความยาวลําตัว

ผีเสื้อหนอนกอแถบลาย

หนอนกอแถบลาย

หนอนกอแถบลายมวง หรือหนอนกอหัวดํา(Dark-headed rice borer)
ลักษณะสําคัญ ผีเสื้อสีฟางข%าวถึง น้ําตาลออน ป5ก คูหน%า มีเกล็ดสีเงิน ตรงกึ่งกลางป5กหนอนมีหัวสีดําเข%มเห็น
ชัดเจนเชื่อมติดกับสวนอก ลําตัวมีแถบสีน้ําตาล 5 เส%น หนอนหัวสีแดงส%ม ลําตัวสีชมพูมวง

ผีเสื้อหนอนกอหัวดํา

-๔หนอนกอสีชมพู (Pink borer)
ลักษณะสําคัญ ผีเสื้อลักษณะแข็งแรง สีน้ําตาล มีจุดสีน้ําตาลเข%มตรง กึ่ง กลางป5ก มีจุดสีเข%ม
กระจายไปที่ปลายป5ก ซึ่งมีจุดสีเข%มเรียงกันเป0นเส%นตรง

ผีเสื้อหนอนกอสีชมพู

หนอนกอสีชมพู

ลักษณะการเขาทําลายของหนอนกอขาว
หนอนกอข%าวแตละชนิดมีลักษณะการเข%าทําลายข%าวคล%ายคลึงกัน คือ ข%าวในระยะปNกดําจนถึงระยะแตก
กอ หนอนกอจะเจาะทําลายที่กาบใบข%าวและเข%าไปกัด กินภายในลําต%น โดยกัดกันในลําต%นสวนโคน ทําให%เกิด
อาการ "ข%าวยอดเหี่ยว" หรือ dead heart ข%าวต%นนนั้ จะตายลง ถ%าทําลายข%าวในระยะตั้งท%องออกรวง รวงข%าวที่
โผลออกมาจะมีสีขาว และเมล็ดลีบซึ่ง เรียกวา "ข%าวหัวหงอก" หรือ white head ทําให%ผลผลิตข%าวลดลง

ต%นข%าวแสดงอาการยอดเหี่ยว

ต%นข%าวหัวหงอก

-5 การสังเกตอาการถูกหนอนกอเขาทําลาย
1. พบกลุมไขบนใบ (หนอนกอสีครีม หนอนกอแถบลายมวง หนอนกอแถบลาย)
2. สังเกตเห็นอาการใบเหี่ยวยอด (dead heart)
3. รวงข%าวมีสีขาวโพลนหรือข%าวหัวหงอก (white head)
4. พบรูที่ตัวหนอนสร%างบริเวณลําต%นหรือดักแด%
การแพรกระจายและฤดูกาลระบาด
ความเสียหายที่เกิดจากหนอนกอ ประเมินได%จากจํานวนตัวหนอนในลําต%น รอยที่หนอนกัดกินลําต%น
ปริมาณขี้หนอนในลําต%น หรือการเปลี่ยนสีของใบและกาบใบ ตลอดถึงจํานวนรูซึ่งหนอนเจาะที่กาบใบและลําต%น
กลุมไขของหนอนกอที่พบ จะเป0นสัญญาณให%ทราบวาการระบาดของหนอนกอจะเกิดขึ้น กลุมไขของหนอนกอสี
ครีม หนอนกอสีขาว และหนอนกอแถบลาย จะถูกวางไว%ที่สวนกลางด%านบนของแผนใบ แตหนอนกอสีชมพูจะวาง
ไว%ที่ด%านในของกาบใบ กลุมไขของหนอนกอสีครีมและหนอนกอสีขาวจะมีขนสีน้ําตาลออนปกคลุมไว% สวนกลุมไข
ของหนอนกอแถบลายมีลักษณะคล%ายเกล็ด และกลายเป0นสีเข%มกอนที่จะฟNกออกเป0นตัวหนอน
การป%องกันและกําจัด
1. ใช%วิธีการเขตกรรมตางๆ เชน
1.1 ตอนเก็บเกี่ยว ให%เกี่ยวข%าวให%ชิดผิวดิน ไมให%เหลือตอซังเป0นที่หลบอาศัยของหนอนกออีกตอไป
1.2 เผาตอซังข%าวในนาหลังเก็บเกี่ยว
1.3 ไขน้ําให%ทวมนาและไถทําลายดักแด%หลังเก็บเกี่ยว
1.4 ปลูกพืชหมุนเวียน (Crop rotation) เพื่อลดแมลงใน generation หลังๆให%น%อยลง เพราะมันจะมี
อิทธิพลตอการระบาดในฤดูตอไป
1.5 กําหนดการปลูกให%เร็วหรือช%ากวาปกติเพื่อหลีกเลี่ยงการระบาด ขึ้นอยูกับการควบคุมน้ําและพันธุ*
ข%าวที่ใช%
2. ใช%กับดักแสงไฟ (light trap) ลอให%ตัวแกมาเลนไฟ แล%วเก็บทําลายเสีย
3. ศัตรูธรรมชาติตางๆควรรักษาไว% เพื่อให%เจริญแพรพันธุ*มากๆ โดยการหลีกเลี่ยงการใช%สารฆาแมลงให%มากที่สุด
4. สารฆาแมลงทั้งชนิดน้ําและเม็ดถ%าจําเป0นต%องใช% ที่แนะนํามีดังนี้
4.1 carbofuran (ฟูราดาน, คูราแทร* 3 จี) หวานอัตร 5 ก.ก.ฝไร หลังปNกดําแล%ว 20, 40 และ 60 วัน
4.2 chlorfenvinphos (เบอร*เลน 10% จี) หวานอัตรา 3 กก./ไร
4.3 cartap (พาลดา, พาดาน 4% จี) หวานอัตรา 8 กก./ไร
4.4 triazophos (ฮอสตาธีออน 5% จี) หวานอัตรา 3 กก./ไร
4.5 monocrotophos (อโซดริน, โมโนครอน, นูวาครอน) อัตรา 40 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร
เมื่อพบการระบาด
4.6 chlorpyrifos (ลอร*สแบน 20% อีซี) หรือ carbosulfan (พอสซ* 20% อีซี)
อัตรา 80 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร
- ๓๐ –
ข%อมูล : กรมการข%าว , ภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช
คณะเกษตรศาสตร* มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เผยแพร : กลุมอารักขาพืช
กุมภาพันธ* 2556
แม%นมาศ / รายงาน

