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ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕๓ ประจ ำวันที่ ๑๒ เมษำยน ๒๕๖๐ 
หนอนเจาะฝักข้าวโพด (Corn Earworm) 

 
            เตือนเกษตรกรท่ีปลูกข้าวโพดในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคกลาง ภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวังการเข้าท าลายของหนอนเจาะฝักข้าวโพดเนื่องจากในช่วงนี้
ข้าวโพดอยู่ในระยะออกดอก และเริ่มผสมเกสร มีบางส่วนเริ่มติดเมล็ดแล้ว ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่น
ส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ หากพบให้รีบแจ้งส านักงานเกษตรอ าเภอใกล้บ้านโดยทันที เพื่อด าเนินการ 
หาแนวทางการควบคุมและป้องกันก าจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง 
 

ชื่อวิทยำศำสตร ์ :   Helicoverpa armigera Hubner 
วงศ์  :   Noctuidae 
อันดับ  :   Lepidoptera 
ชื่อสำมัญอื่น  :   หนอนเจาะสมอฝ้าย  หนอนเจาะผลมะเขือเทศ  
 

รูปร่ำงลักษณะ 
            ตัวเต็มวัยของหนอนเจาะล าต้นข้าวโพดเป็นผีเสื้อกลางคืน ปีกเมื่อกางเต็มท่ีจะกว้างประมาณ 
๓ เซนติเมตร ล าตัวยาว ๑.๕ เซนติเมตร ท่ีปากมีจงอยย่ืนออกมา ๒ อัน ปีกคู่แรกมีสีทองแดง กลางปีก
มีจุดสีด าเล็ก ๆ ๒ จุด อยู่ใกล้กัน ขอบปีกมีเส้นตัดตามขวางเป็นลูกคลื่นเห็นได้ชัด เช่นเดียวกับท่ีโคนปีก
ส่วนปีกคู่หลังมีสีอ่อนกว่าปีกคู่แรก ตัวเต็มวัยวางไข่เป็นกลุ่ม ๆ ประมาณ ๑๐ – ๑๘ ฟอง ไข่แต่ละฟอง
จะวางเรียงซ้อนกันคล้ายเกล็ดปลามีผิวเรียบมัน  ไข่ท่ีวางใหม่จะมีสีขาวนวล กลมแบน ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ ๐.๒๕ มิลลิเมตร ไข่ใกล้ฟักเป็นตัวจะมีลักษณะใส และมองเห็นหัวของหนอนเป็นจุด
สีด าชัดเจน ไข่จะฟักเป็นตัวภายใน ๓ – ๔ วัน หนอนท่ีออกมาจากไข่ใหม่ ๆ จะมีความยาวประมาณ 
๐.๕ มิลลิเมตร พบอยู่ตามซอกใบส่วนยอด และเจาะเข้าตามล าต้นหรือส่วนโคนของยอดอ่อน หนอนจะ
ลอกคราบ ๕ ครั้ง ระยะหนอน ๑๕ -๒๑ วัน และจะเข้าดักแด้ภายในล าต้นข้าวโพดดักแด้มีสีน้ าตาลอ่อน
และจะเข้มขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นสีน้ าตาลไหม้เกือบด า โดยปกติดักแด้จะมีใยสีขาว ๆ หุ้มอยู่รอบ ๆ ระยะดักแด้
๕ – ๗ วัน จึงเป็นผีเสื้อบินไปจากล าต้นเพื่อผสมพันธุ์และวางไข่บนใบพืชต่อไป 

 

 

ลักษณะกำรเข้ำท ำลำย  

 

            หนอนเจาะฝักข้าวโพดจะท าลายโดยกัดกินไหมแล้วเจาะเข้าไปท่ีปลายฝัก หนอนจะเจริญเติบโต
อาศัยกัดกินบริเวณปลายฝัก แต่ถ้าระบาดในระยะท่ีฝักยังไม่ได้รับการผสมเกสรเต็มท่ี จะท าให้ฝักติดเมล็ด
ไม่สมบูรณ ์มักจะพบหนอนเจาะฝักข้าวโพด เมื่อข้าวโพดเริ่มออกดอกเกสรตัวผู้ โดยหนอนจะกัดกินอยู่ท่ี
เส้นไหมของฝักท่ีออกใหม ่ๆ เมื่อกินเส้นไหมหมดแล้วก็จะกินปลายฝักต่อไป 
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กรมส่งเสริมกำรเกษตร แนะน ำวิธีกำรป้องกันก ำจัด ดังนี้ 
            ๑. ส ำรวจแปลงข้ำวโพดอย่ำงสม  ำเสมอ 
            ๒. ในธรรมชำติมีแมลงศัตรูที คอยท ำลำยไข่ของหนอนเจำะฝักข้ำวโพด ได้แก่ แตนเบียนไข่ 
Trichogramma pp. แมลงวันก้นขน (tachinid fly) ซึ งเป็นแมลงเบียนของหนอนเจำะฝักข้ำวโพดมี 3 ชนิด
คือ Exoristaxanthaspis Wiedemann , Eucarcelia illota Curran , Dolichocalon vicinum 
Mesnill (Tachinidae , Order Diptera) แตนเบียนหนอน (Braconid) Chelonus sp. 
(Braconidae , Order Hymenoptera) และแมลงช้ำงปีกใส Chrysopa bassalis Walker, 
Chrysopa sp. (Chrysopidae , Order Neuroptera) ซึ งเป็นตัวห  ำของหนอนเจำะฝักข้ำวโพด 
            ๓. สภำพโดยทั วไปแล้วไม่มีควำมจ ำเป็นต้องพ่นสำรเคมีก ำจัดแมลงป้องกันก ำจัดหนอน 
ชนิดนี  เพรำะควำมเสียหำยเกิดที ส่วนปลำยฝักเพียงเล็กน้อย ไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตมำกพอถึงกับ
จะต้องใช้สำรเคมีก ำจัดแมลง เนื องจำกตัวหนอนชนิดนี จะเข้ำท ำลำยในระยะที ข้ำวโพดออกดอกแล้ว โดย
อำศัยกินที ช่อดอกตัวผู้และเส้นไหมของฝัก ดังนั น ในระยะนี เกษตรกรจึงควรหมั นส ำรวจแปลงตรวจดูว่ำมี
หนอนระบำดหรือไม่ 
            ๔. หำกจ ำเป็นต้องพ่นสำรเคมีก ำจัดแมลง ควรใช้ในระยะหนอนยังเล็กอยู่จึงจะได้ผลดี 
สำรเคมีก ำจัดแมลงที ใช้ได้ผลดีมีหลำยชนิด ได้แก่ fipronil (Ascend 5% SC) อัตรำ ๒๐ มิลลิลิตรต่อ
น  ำ 20 ลิตร หรือ bifenthrin (Talstar 10% EC) อัตรำ 30 มิลลิลิตรต่อน  ำ 20 ลิตร หรือ flufenoxuron 
(Cascade 5% EC) อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อน  ำ 20 ลิตร 

 

ที่มา  :  กรมวิชาการเกษตร 
เรียบเรียงโดย :  กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
 

 
ที่มาภาพ :  http://www.missouribotanicalgarden.org/ 
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ที่มาภาพ :  http://www.growingproduce.com/        ที่มาภาพ :  http://www.alamy.com/ 
 
 

 
ที่มาภาพ :  http://www.yates.com.au/problem-solver/problems/corn-ear-worm/ 


