
การปองกันกําจัด 
หนอนกระทูขาวโพดลายจุด 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 

สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพชื  

กรมวิชาการเกษตร 

ช่ือสามัญ : fall armyworm 

ช่ือวิทยาศาสตร : Spodoptera frugiperda (J.E. Smith)  

อันดับ : Lepidoptera วงศ  Noctuidae 
          หนอนกระทูขาวโพดลายจุดเปนศัตรูพืชสําคัญของขาวโพด  

พบระบาดในพ้ืนท่ีเขตรอนและเขตก่ึงรอนของทวีปอเมริกา มีรายงานการ

ระบาดครั้งแรกในภาคกลางและภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาในชวงตนป 

2559 จากน้ันไดแพรกระจายออกไปและเกิดการระบาดในหลายประเทศ

เกือบท่ัวทวีปแอฟริกา ในทวีปเอเชียมีรายงานพบการระบาดครั้งแรกในป 

2561 ทําลายขาวโพดในพ้ืนท่ีหลายรัฐของประเทศอินเดีย  

หนอนกระทูขาวโพดลายจุด (fall armyworm) 

วงจรชีวิตหนอนกระทูขาวโพดลายจุด 

            หน่ึงรอบวงจรชีวิต หนอนกระทูขาวโพดลายจุด ใชเวลาประมาณ 

30-40 วัน เมื่อผสมพันธุแลว เพศเมียจะวางไขในเวลากลางคืน โดยวางไข

เปนกลุมใตใบและบนใบพืช แตละกลุมจะมีไขประมาณ 100-200 ฟอง และ

มีขนสีนํ้าตาลออนปกคลุม เพศเมียหน่ึงตัวจะวางไข ไดประมาณ 1,500-

2,000 ฟอง ระยะไ ข 2-3 วัน  หนอนมี 6 วัย ระยะหนอน 14-22 วัน 

หนอนโตเต็มท่ีมขีนาดลําตัวยาวประมาณ 3.2-4.0 ซม. หนอนจะท้ิงตัวลงดิน

เพ่ือเขาดักแด ระยะดักแด  7-13 วัน จึงออกเปนตัวเต็มวัยและมีชีวิตอยูได 

10-21 วัน  ตัวเต็มวัยสามารถบินไดเฉลี่ย 100 กิโลเมตรตอคืน  

พืชอาหาร 

          หนอนกระทูขาวโพดลายจุดมีพืชอาหารมากกวา 80 ชนิด           

ซึ่งนอกจากขาวโพดแลว ยังมีพืชอาศัยอ่ืนท่ีเปนแหลงอาหาร  เชน ขาว 

ออย ขาวฟาง ขาวสาลี มะเขือเทศ มันฝรั่ง ยาสูบ ฝาย ทานตะวัน ขิง

กลวย กระเทียม  มันหวาน พริกหยวก พืชวงศกะหล่ํา พืชวงศแตง  

พืชวงศถ่ัว พืชวงศหญา และพืชผักอีกหลายชนิด  

          การทําลายพืชเกิดข้ึนในระยะท่ีเปนตัวหนอนเทาน้ัน หนอนจะ

ระบาดทําลายขาวโพดตั้งแตอายุประมาณ  7 วัน จนกระท่ังออกฝก 

โดยกัดกินยอดและใบขาวโพดแหวงหรือกัดกินท้ังแผนใบ ทําลายชอ

ดอกตัวผู กัดกินไหม ฝก เมล็ด และจะพบตัวหนอนหลบซอนแสงอยูท่ี

ยอดหรือโคนกาบใบขาวโพด ความเสียหายท่ีเห็นไดชัดคือ ในระยะตน

ออนทําใหพืชตาย ระยะตนแกพืชจะไมเจริญเติบโต ฝกลีบเล็ก 

ไมสมบูรณ หากระบาดรุนแรงจะทําใหผลผลิตเสียหาย 73% ของพ้ืนท่ี 

 ลักษณะการทําลาย 

2-3 วัน 14-22 วัน 

7-13 วัน 10-21 วัน 

30-40 วัน 



ลักษณะสําคัญของหนอนกระทูขาวโพดลายจุด 

หลังและดานขางมีแถบ 

สีขาวตามยาวลําตัว 

      ระยะหนอน สวนบนของหัวมีแถบสีขาวเปนรูปตัว Y หัวกลับ          

หลังและดานขางมีแถบสีขาวตามยาวลําตัว ปลองทองกอนปลองสุดทาย

มีจุดสีดํา 4 จุด รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตัวเต็มวัยมีขนาด 3.2-4.0 ซม. มีแถบ 

สีขาวท่ีขอบปกคูหนา กลางปกมีแถบลักษณะเปนวงรีสีนํ้าตาล เพศเมีย 

มีสีและลวดลายจางกวาเพศผู  

รูปตัว Y หัวกลับสีขาว  จุดสีดํา 4 จุด รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  

ตัวเต็มวัยเพศเมีย 

ตัวเต็มวัยเพศผู 

ขอแตกตางของหนอนกระทูในสกุล  Spodoptera 

หนอนกระทูขาวโพดลายจุด : fall amyworm  

(Spodoptera frugiperda (J.E. Smith)) 

     ระยะหนอน สวนบนของหัวมีแถบสีขาวเปนรูปตัว Y หัวกลับ หลังและดานขาง

มีแถบสีขาวตามยาวลําตัว ปลองทองกอนปลองสุดทายมีจุดสีดํา 4 จุด เรียงตัวรูป

ส่ีเหล่ียมจัตุรัส ตัวเต็มวัย ปกคูหนามีแถบสีขาวที่ขอบปก 

 การปองกันกําจัดหนอนกระทูขาวโพดลายจุด 

โดยวิธีผสมผสาน 
 

การเตรียมดิน 
- ไถพรวนและตากดินเพ่ือกําจัดระยะดักแดท่ีอยูในดิน 
 

ระยะกอนปลูก 
- คลุกเมล็ดพันธุกอนปลูก ดวยสารไซแอนทรานิลิโพรล 20 % SC  

อัตรา 20 มิลลิลิตรตอเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม โดยใสสารลงไปในถุงพลาสติก 

ปดปากถุงใหสนิท รีดกระจายสารใหท่ัวถุง จากน้ันเปดปากถุงใสเมล็ดพันธุ

ขาวโพดลงไป ทําใหถุงพองลมแลวมัดปากถุงใหแนน เขยาเมล็ดพันธุคลุกกับ

สารจนท่ัว เปดปากถุงผึ่งเมล็ดพันธุใหแหงในท่ีรม แลวจึงนําไปปลูก 
 

ระยะหลังปลูก 
- หมั่นสํารวจแปลงปลูกตั้งแตเริ่มงอก หากพบกลุมไขและตัวหนอน  

ทําการเก็บทําลายทันที 

- ปลอยแมลงศัตรูธรรมชาติ เชน แตนเบียนไตรโคแกรมมา  

แมลงหางหนีบ เปนตน 

- ใชสารชีวภัณฑ พนดวยเช้ือแบคทีเรียบาซิลลัสทรูริงเยนซิส  

ตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร  โดยเฉพาะหนอนระยะแรกๆ  

ควรพนสารชีวภัณฑในชวงเย็นจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

- หากพบการระบาดรนุแรงใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลง 

ตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร  

- ใชอัตราพนใหเหมาะสมกับการเจรญิเติบโตของขาวโพด  

ขณะพนสารพนใหละอองสารลงสูกรวยยอดมากท่ีสุด 
 

การปองกันกําจัดโดยวิธีใชสารเคมีกําจัดแมลง 
- ตองสลับกลุมสารทุก 30 วัน (1 รอบวงจรชีวิต) เพ่ือลดความตานทาน

ตอสารเคมีกําจัดแมลง 

- ขณะพนสารผูพนควรอยูเหนือลมเสมอ ผูพนสารควรสวมใสอุปกรณ

ปองกันอันตรายจากสารเคมีกําจัดแมลง 

หนอนกระทูกลา : lawn armyworm (Spodoptera Mauritia (Boisduval))  

    ระยะหนอน กลางหลังมีแถบสีดําปลองละ 2 แถบเห็นไดชัดเจน ดานขางมีแถบ

สีน้ําตาลตลอดความยาวลําตัว อกปลองที่ 2 และ 3 ไมมีจุดสีเหลือง อกปลองที่ 3 

ไมมีปนสีดํา ตัวเต็มวัย แถบสีขาวที่ขอบปกคูหนาหยักเปนคล่ืน กลางปกมีจุดกลมสีดํา 

หนอนกระทูผัก : common cutworm (Spodoptera litura (Fabricius))  

    ระยะหนอน อกปลองที่ 2 และ 3 มีจุดสีเหลืองปลองละ 2 จุด  อกปลองที่ 3  

มีปนสีดําขนาดใหญที่ตอนทายของปลอง ตัวเต็มวัยปกคูหนามีเสนสีเหลืองพาด 

ขวางกลางปก 

หนอนกระทูหอม : beet armyworm (Spodoptera exigua (Hübner))  

     ระยะหนอน ดานขางจะมีแถบสีขาวขางละแถบพาดยาวจากปลองอกถงึทอง

ปลองสุดทาย ตัวเต็มวัย ปกคูหนามีจุดสีขาวกลางปก 2 จุด 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3_53VtffeAhVTXisKHT8KBFsQjRx6BAgBEAU&url=http://entnemdept.ufl.edu/creatures/field/fall_armyworm.htm&psig=AOvVaw1r9Uvwn4oS9muetJtIvTmq&ust=1543505882624814
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzseT1tffeAhVSOisKHaYPA_AQjRx6BAgBEAU&url=http://entnemdept.ufl.edu/creatures/field/fall_armyworm.htm&psig=AOvVaw1r9Uvwn4oS9muetJtIvTmq&ust=1543505882624814
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แหลงขอมูล 

ภาพ การทําลายขาวโพดของหนอนกระทู fall armyworm  

สารคลุกเมล็ด 

IRAC กลุม 28 
1. ไซแอนทรานิลิโพรล 20% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรตอเมล็ดพันธุ  

1 กิโลกรัม 
 

สารเคมีพนทางใบ 

IRAC กลุม 5 
1.  สารสไปนีโทแรม 12% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร 

2.  สารสไปนีโทแรม 25% WG อัตรา 10 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร 

IRAC กลุม 6 
1. สารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร 

2. สารอีมาเมกตินเบนโซเอต 5% WG อัตรา 10 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร 

IRAC กลุม 13 
1. สารคลอรฟนาเพอร10% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร 

IRAC กลุม 22 
1. สารอินดอกซาคารบ 15% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร 

IRAC กลุม 18+5 
1. สารเมทอกซีฟโนไซด+สไปนีโทแรม 30+6% SC อัตรา 30  มิลลิลิตร

ตอนํ้า 20 ลิตร 

IRAC กลุม 28 
1. สารคลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร 

IRAC กลุม 28 
1. ฟลเูบนไดอะไมด 20% WG อัตรา 10 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร 
 

สารชีวภัณฑ 

IRAC กลุม 11A 
1. เช้ือแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส สายพันธุไอซาไว  

อัตรา 80 กรัมหรือมิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร 

2. เช้ือแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส สายพันธุเคอรสตาก้ี  

อัตรา 80 กรัมหรือมิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร 

สารท่ีแนะนําในการปองกันกําจัด 
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