
ประจ ำเดือน ธันวำคม  2562 ฉบับที่ 4/2562 

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Armyworm) 
                    เตือนเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพด ในจงัหวดัมหาสารคาม โดยเฉพาะในขา้วโพดปลูกใหม่ถึงอายปุระมาณ 
๓๐ วนั ขอใหติ้ดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด (Fall Armyworm) และเฝ้าระวงั 
ส ารวจแปลงปลูกพืชของตนเองอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด เป็นแมลงศตัรูท่ีส าคญั และมีพืช
อาหารมากกวา่ ๘๐ ชนิด เช่น ขา้ว ขา้วฟ่าง ออ้ย ฝ้าย ทานตะวนั ถัว่เหลือง หญา้ และพืชผกั ท าลายขา้วโพดตั้งแต่
อายปุระมาณ ๗ วนั จนกระทัง่ออกฝัก โดยกดักินยอดและใบขา้วโพดท าใหต้น้อ่อนตาย ตน้ไม่เจริญเติบโต ฝักไม่
สมบูรณ์ หากระบาดรุนแรงจะท าใหผ้ลผลิตเสียหายถึง ๗๓ เปอร์เซ็นต ์ของพื้นท่ี หากพบการเขา้ท าลายใหรี้บแจง้
เจา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอ หรือส านกังานเกษตรจงัหวดัใกลบ้า้นทนัที เพื่อด าเนินการควบคุม ป้องกนัก าจดั
ก่อนเกิดการระบาดรุนแรง 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 
วงศ์ : Noctuidae 
อนัดับ : Lepidoptera 

รูปร่างลกัษณะ 
หนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด ตวัเตม็วยัเป็นผเีส้ือกลางคืน มีขนาด ๓.๒ – ๔ เซนติเมตร มีแถบสีขาวท่ีขอบปีกคู่
หนา้ กลางปีกมีแถบลกัษณะเป็นวงรีสีน ้าตาล เพศเมียมีสีและลวดลายจางกวา่เพศผู ้เพศเมียจะวางไข่ในเวลา
กลางคืน โดยวางไข่เป็นกลุ่มใตใ้บพืช แต่ละกลุ่มจะมีไข่ประมาณ ๑๐๐ – ๒๐๐ ฟอง  และมีขนสีน ้าตาลอ่อนปก
คลุม เพศเมียหน่ึงตวัจะวางไข่ไดป้ระมาณ ๑,๕๐๐ – ๒,๐๐๐ ฟอง ระยะไข่  ๒ – ๓ วนั ระยะหนอนมี ๖ วยั  
ระยะหนอน ๑๔ – ๒๒ วนั หนอนท่ีโตเตม็ท่ีมีขนาดล าตวัยาวประมาณ  ๓.๒ – ๔ เซนติเมตร ส่วนบนของหวัมี
แถบสีขาวเป็นรูปตวั Y หวักลบั หลงัและดา้นขา้งมีแถบสีขาว ตามยาวล าตวั ปลอ้งทอ้งก่อนปลอ้งสุดทา้ย 
มีจุดสีด า ๔ จุด เรียงเป็นรูปส่ีเหลียมจตุัรัส ตวัหนอนวยัสุดทา้ยจะทิ้งตวัลงดินเพื่อเขา้ดกัแด ้ระยะดกัแด ้๗ – ๑๓ 
วนั จึงออกเป็นตวัเตม็วยัและมีชีวติอยูไ่ด ้๑๐ – ๒๑ วนั ตวัเตม็วยัสามารถบินไดร้ะยะทางเฉล่ีย ๑๐๐ กิโลเมตร ต่อ
คืน หน่ึงรอบวงจรชีวติของหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด ใชเ้วลาประมาณ ๓๐ – ๔๐วนั  

ลกัษณะการท าลาย 
การท าลายพืชเกิดข้ึนในระยะท่ีเป็นตวัหนอนเท่านั้น หนอนจะระบาดท าลายขา้วโพดตั้งแต่อาย ุ ประมาณ ๗ วนั 
จนกระทัง่ออกฝัก โดยกดักินยอดและใบขา้วโพดแหวง่หรือกดักินทั้งแผน่ใบ และจะพบตวัหนอนหลบซ่อนแสง
อยูท่ี่ยอดหรือโคนกาบใบขา้วโพด ความเสียหายท่ีเห็นไดช้ดัคือ ในระยะตน้อ่อนท าใหพ้ืชตาย ระยะตน้แก่ พืชจะ
ไม่เจริญเติบโต ฝักลีบเล็กไม่สมบูรณ์ 
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พืชอาศัย 
หนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดมีพืชอาหารมากกวา่ ๘๐ ชนิด ซ่ึงนอกจากขา้วโพดแลว้ ยงัมีพืชอาศยัอ่ืนท่ีเป็นแหล่ง
อาหาร เช่น ขา้ว ออ้ย ขา้วฟ่าง ขา้วสาลี มะเขือเทศ มนัฝร่ัง ยาสูบ ฝ้าย ทานตะวนั  กลว้ย กระเทียม ขิง มนัหวาน 
พริกหยวก พืชวงศก์ะหล ่า พืชวงศแ์ตง พืชวงศถ์ัว่ พืชวงศห์ญา้ และพืชผกั อีกหลายชนิด 

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะน าวธีิการป้องกนั ก าจัด ดังนี้ 
๑. หมัน่ส ารวจแปลงอยา่งสม ่าเสมออยา่งนอ้ยสัปดาห์ละคร้ัง หากพบใหเ้ก็บกลุ่มไข่และตวัหนอนท าลาย 
๒. ไถพรวนและตากดินทิ้งไว ้๑ - ๒ สัปดาห์ เพื่อก าจดัดกัแดใ้นดิน 
๓. คลุกเมล็ดก่อนปลูกดว้ยสารเคมีไซแอนทรานิลิโพรล ๒๐% SC อตัรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อเมล็ดพนัธ์ุ 
       ๑ กิโลกรัม (สารในกลุ่ม ๒๘) 
๔. การควบคุมหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด โดยชีววธีิ 
      ๔.๑ ปล่อยแตนเบียนไข่ Trichogramma sp. อตัรา ๒๐,๐๐๐ ตวัต่อไร่ 
      ๔.๒ ปล่อยแมลงตวัห ้ า เช่น แมลงหางหนีบ มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต อตัรา ๑๐๐-๒,๐๐๐ ตวัต่อไร่ 
      ๔.๓ พน่ดว้ยเช้ือแบคทีเรียบาซิลลสัทูริงเจนซิส สายพนัธ์ุไอซาไว หรือสายพนัธ์ุเคอร์สตาก้ี 
        (Bacillus thuringiensis var. aizawai, Bacillus thuringiensis var. kurstaki) อตัรา ๘๐ กรัม ต่อน ้า 
        ๒๐ ลิตร พน่ทุก ๔ – ๗ วนั เม่ือพบการระบาด 
๕. หากพบการระบาดหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด ควรพน่สารเคมีก าจดัแมลงทุก ๗ วนั  
ติดต่อกนั ๒ – ๔ คร้ัง และตอ้งสลบักลุ่มสารทุก ๓๐ วนั เพื่อลดความตา้นทานสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
และใหใ้ชส้ารเคมีก าจดัแมลงตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตร ดงัน้ี 
      ๕.๑ สารสไปนีโทแรม (spinetoram) 12% SC อตัรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน ้า ๒๐ ลิตร (สารในกลุ่ม ๕) หรือ 
     ๕.๒ สารสไปนีโทแรม (spinetoram) 25% WG อตัรา ๑๐ กรัมต่อน ้า ๒๐ ลิตร (สารในกลุ่ม ๕) หรือ 
     ๕.๓ สารอีมาเมกตินเบนโซเอท (emamectin benzoate) 1.92% EC อตัรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน ้า ๒๐ ลิตร 
      (สารในกลุ่ม ๖) หรือ 
     ๕.๔ สารอีมาเมกตินเบนโซเอท (emamectin benzoate)  5% WG อตัรา ๕ กรัม ต่อน ้า ๒๐ ลิตร 
      (สารในกลุ่ม ๖) หรือ 
    ๕.๕ สารคลอร์ฟีนาเฟอร์ (chlorfenapyr) 10% SC อตัรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อน ้า ๒๐ ลิตร (สารในกลุ่ม ๑๓ หรือ 
    ๕.๖ สารอินดอกซารคาร์บ (indoxacarb) 15% SC อตัรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อน ้า ๒๐ ลิตร (สารในกลุ่ม ๒๒)หรือ 
    ๕.๗ สารเมทอกซีฟีโนไซด ์+ สารสไปนีโทแรม (methoxyfenozide + spinetoram) 30+6% SC อตัรา ๓๐        
     มิลลิลิตรต่อน ้า ๒๐ ลิตร (สารในกลุ่ม ๑๘+๕) หรือ 
    ๕.๘ สารคลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprol) 5.17% SC อตัรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน ้า ๒๐ ลิตร  
     (สารในกลุ่ม ๒๘) หรือ 
    ๕.๙ สารฟลูเบนไดอะไมด ์(flubendiamide) 20% WG อตัรา ๖ กรัมต่อน ้า ๒๐ ลิตร (สารในกลุ่ม ๒๘) 
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ท่ีมา : ๑. กรมวชิาการเกษตร 
          ๒. กรมส่งเสริมการเกษตร 
เรียบเรียงขอ้มูลโดยกลุ่มอารักขาพืช ส านกังานเกษตรจงัหวดัมหาสารคาม 


