
ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm)    ชื่อวิทยาศาสตร์ Spodoptera frugiperda JE Smith         

 

    

  
  

  

  

  

  
 

 

 

 

 
 
รูปร่างลักษณะ กลุ่มไข่มีขนปกคลุม หนอนมี  
6 วัย ระยะหนอน 14-22 วัน เมื่อโตเต็มที่ 
ส่วนบนของหัวมีแถบสีขาวรูปตัว Y หัวกลับ 
ปล้องท้องก่อนปล้องสุดท้ายมีจุดสีด า 4 จุด 
เรียงกันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เข้าดักแด้ในดิน 
ระยะดักแด้ 7-13 วัน ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อ
กลางคืน10-21 วัน  
ลักษณะการเข้าท าลาย      
หนอนขนาดเล็กจะรวมกลุ่มกัดกินผิวใบ เร่ิม
เห็นรอยท าลายสีขาวที่ผิวใบ หนอนวัย 3-6 จะ
ท าความเสียหายมาก กัดกินภายในยอด ฝัก 
ไหม และเจาะเปลือกหุม้ฝักเขา้ไปกัดกินภายใน 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. ไถพรวนและตากดินเพื่อ
ก าจัดดักแด้ที่อยู่ในดินก่อน
ปลูก 
2. คลุกเมล็ดด้วยสาร     
cyantraniliprole 20%SC 
(สารกลุ่ม IRAC : 28) 
อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อ
เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม   

 

 

1. เดินส ารวจแบบ W  และ
แบบทแยงมุม ใช้กับข้าวโพด
ระยะ 7-60 วัน  ในแต่ละจุด
ให้ส ารวจ 10-20 ต้น สังเกต 
ใบที่ 2 - 3  
2. เดินส ารวจข้าวโพดรูปบันได
ใช้กับข้าวโพดระยะ 60 วันขึ้น
ไป ในแต่ละจุดให้ส ารวจ  
10-20 ต้น สังเกตที่ใบที่ 3-4  
หลักการพิจารณา 
- ใช้ก าดักแสงไฟ เพื่อจับดูตัว
เต็มวัย 
- ดูลักษณะการเข้าท าลาย 
หากเป็นการเข้าท าลายของ
ตั๊กแตนจะเหลือแต่เส้นใบ 

 

1. หากพบกลุ่มไข่และตัวหนอน 

ให้ท าการเก็บท าลาย  

2. ปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติได้แก่ 

แมลงตัวห้ า เช่น แมลงหางหนีบ  

มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต อัตรา  

100 - 2,000 ตัวต่อไร่ (ขึ้นกับ 

ปริมาณหนอน) แมลงตัวเบียน  

เช่น แตนเบียนไตรโครแกรมม่า  

อัตรา 20,000 ตัวต่อไร่ 

3. ใช้สารชีวภัณฑ์ พ่นเม่ือพบ 

หนอนขนาดเล็กที่เพิ่งฟักจากไข่ 

ด้วยเช้ือแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริง 

เยนซิส สายพันธุ์ไอซาไว หรือ 

เคอร์สตากี้ อัตรา 80 กรัมหรือ 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร (สารกลุ่ม  

IRAC: 11A) พ่นทุก 4-7 วัน  

ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ควรพ่นใน 

ตอนเย็น 

 

 

พ่นสารกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเมื่อข้าวโพดอายุ  

6-7 วันหลังงอก หรือพิจารณาจาก 

สภาพการระบาด ต้องสลับกลุ่มสารทุก  

30 วัน เช่น 

- emamectin Benzoate 1.92% EC   

อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตรหรือ 

ชนิดเม็ด 5% WG อัตรา 10 กรัมต่อน้ า  

20 ลิตร 

- spinetoram 12% SC อัตรา 20  

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือชนิดเม็ด 

25% WG อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  

- chlorfenapyr 10% SC อัตรา 30  

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  

- indoxacarb 15% SC อัตรา 30  

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  

- methoxyfenozide + Spinetoram  

30+6% W/V SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อ 

น้ า 20 ลิตร  

- ubendiamide 20% WG อัตรา 10 

กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
 

- emamectin Benzoate 
สารกลุ่ม IRAC : 6 

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  
LD50 :  25-237 mg/kg  

- spinetoram 
สารกลุ่ม IRAC : 5  

ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย  
LD50 : >5,000 mg/kg 

- chlorfenapyr 
สารกลุ่ม IRAC : 13 

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  
LD50 : 441 mg/kg 

- indoxacarb 
สารกลุ่ม IRAC : 22   

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  
LD50 : 268 mg/kg  

- methoxyfenozide+Spinetoram 
สารกลุ่ม IRAC : 18+5  

ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย  
LD50 : >5,000 mg/kg 

- flubendiamide  
สารกลุ่ม IRAC :  28  

ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย  
LD50 : >2,000 mg/kg  

พิษสูงต่อปลา 

ข้าวโพด 

อ้างอิง  1) กรมวิชาการเกษตร   ภาพ 1) ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตร 2) กองส่งเสริมการอารักขาพชืและจดัการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร  



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

หนอนเจาะฝักข้าวโพด (Corn earworm)  หรือ หนอนเจาะสมอฝ้าย (Cotton bollworm)   

ชื่อวิทยาศาสตร์ Heliothis armigera (Hubner) 

 

    

  

  

 

 
 

 

 
รูปร่างลักษณะ 
ตัวเต็มวัยวางไข่ใบเดี่ยวตามยอดหรือไหม 
ตัวหนอนสีเขียวอ่อนไปจนถงึสีค่อนข้างด า 
เมื่อโตเต็มที่มีขนขึ้นประปราย มีลายสีด า
พาดตามความยาวด้านข้างๆ ละเส้น ส่วน
หัวสีเหลืองน้ าตาล ใช้เวลา 17 - 25 วัน 
ดักแด้มีสีเขียวแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลด าอยู่ใน
ดินนาน 10 - 14 วัน ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อ
กลางคืน  
ลักษณะการเข้าท าลาย 
หนอนกัดกินไหมแล้วเจาะเข้าไปทีป่ลายฝัก 
ฝักละ 1 ตัวแต่ถ้าระบาดในระยะที่ฝักยัง
ไม่ได้รับการผสมเกสรเต็มที่ จะท าให้ฝักติด
เมล็ดไม่สมบูรณ์  

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. ปลูกพืชหมุนเวียนชนดิอื่น 
โดยยกเว้นพืชอาหารของ
หนอนเจาะฝักข้าวโพด ซ่ึง
ได้แก่ ข้าว อ้อย พืชตระกูลผัก 
ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ 
2. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ โดย
มีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ท าให้
ปริมาณศัตรูธรรมชาติเพิ่มขึ้น
และมีความหลากหลายจน
เกิดความสมดุล  
 

 

1. เร่ิมส ารวจแปลงปลูกหลังปลูก
สัปดาห์ละ 2-3 วัน และส ารวจ
ทุก 2 อาทิตย์ โดยส ารวจอาการ
ที่ยอดใบ ช่อดอก และฝัก มักพบ
หนอนเจาะฝักข้าวโพด พบมูล
และไข่ เมื่อข้าวโพดเริ่มออกดอก 
ระยะนี้หนอนจะเกาะกนิอยู่ที่ชอ่
ดอก และเมื่อข้าวโพดออกฝักมัก
พบตัวหนอนกัดกินที่เส้นไหมของ
ฝักอ่อน 

 

1. ควบคุมด้วยวิธีกล 
- หากพบกลุ่มไข่ให้ใช้มือเด็ดใบใส่
ถุงพลาสติกเพื่อน าออกไปท าลายนอก
แปลงปลูกหรือใช้มือบีบท าลายกลุ่มไข่ 
- หากพบหนอนจ านวนนอ้ยให้รีบก าจดั
โดยใช้มือบีบตัวหนอนให้ตายขณะทีอ่ยู่
บนต้นข้าวโพดนั้น 
2. ใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น 

- แตนเบียนไข่ (Trichogramma spp.) 

อัตรา 30,000 ตัวต่อไร่ ปล่อย 3 ครั้ง 

- แมลงหางหนีบ อัตรา 100 - 2,000

ตัวต่อไร่ ปล่อย 2-3 ครั้ง 

- แมลงช้างปีกใสระยะตัวออ่น อัตรา

1,000 - 2,000 ตัวต่อไร่ ทุกๆ 7 วัน 

3. ใช้ก าดักแสงไฟเพื่อดักจับตัวเต็มวัย

ในช่วงเวลาพลบค่ า  

 

พ่นสารเคมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ควรใช้ในระยะ

หนอนยังมีขนาดเล็กอยู่จงึจะได้ผลดี เช่น 

- fipronil  5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อ 

น้ า 20 ลิตร 

- bifenthrin 10% EC อัตรา 30 มิลลิลิตร

ต่อน้ า 20 ลิตร 

- flufenoxuron 5% EC อัตรา 20 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

 

-fipronil 
สารกลุ่ม IRAC : 2B  
ระดับความเป็นพิษชั้น II  
พิษปานกลาง   
LD50 :  92 mg/kg  
มีพิษสูงต่อผึ้ง นก และแมลง 
หางหนีบ 
- bifenthrin 
สารกลุ่ม IRAC : 3A  
ระดับความเป็นพิษชั้น II  
พิษปานกลาง  
LD50 : c55 mg/kg  
- flufenoxuron  
สารกลุ่ม IRAC : 15 
ระดับความเป็นพิษชั้น III  
พิษน้อย  
LD50 :  >3,000 mg/kg  
  

ข้าวโพด 

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร ภาพ  กรมวิชาการเกษตร 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

หนอนเจาะล าต้นข้าวโพด (Corn stem borer)     ชื่อวิทยาศาสตร์ Ostrinia fumacalis (Guenee) 

 

    

  

  

 

 
รูปร่างลักษณะ 
ไข่เป็นกลุ่มซ้อนกันคล้ายเกล็ดปลาสีขาว
ด้านใต้ใบข้าวโพด หนอนโตเต็มที่มีสีขาว
นวลอมชมพู และมีจุดตามตัว นาน  
15 - 21 วันจึงเข้าสู่ดักแด้อยู่ภายในล าต้น 
มีสีน้ าตาลอ่อน และสีจะเข้มขึ้นเร่ือยๆ มีใย
ขาวหุ้มอยูร่อบๆ นาน 5-7 วัน ตัวเต็มวัย
เป็นผีเสื้อกลางคืน  
ลักษณะการเข้าท าลาย 
หนอนที่ฟักออกจากไข่กดักินใบที่มว้นอยู ่
หากระบาดระยะที่ข้าวโพดก าลังออกเกสร
ตัวผู้ท าให้ช่อดอกไม่คลี่ ฝักที่ได้จะไม่มี
เมล็ด หรือมีเมล็ดไม่เต็มฝัก ต่อมาจึงเจาะ
เข้าล าต้นด้านบริเวณก้านใบเหนือข้อและ
โคนฝัก การท าลายจะกัดกินเป็นรูย้อนขึน้
ทางด้านบน ท าให้ต้นข้าวโพดหักล้มง่าย
เมื่อถูกลมพัดแรง  

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. เลือกพันธุ์ข้าวโพดที่
ค่อนข้างต้านทานต่อหนอน
เจาะล าต้น เช่น พันธุ์สุวรรณ 1 
และพันธุ์สุวรรณ 2 
2. ท าลายเศษซากพืชอาหาร
ของหนอนเจาะล าต้นข้าวโพด
ในไร่หลังการเก็บเกี่ยวเพื่อ
ไม่ให้เป็นแหล่งระบาดของ
แมลงศัตรูชนิดนี้ต่อไป 
3. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ โดย
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม ท าให้
ปริมาณศัตรูธรรมชาติเพิ่มขึ้น
และมีความหลากหลายจนเกดิ
ความสมดุล  

 

1. ส ารวจแปลงปลูกหากพบกลุ่ม
ไข่ประมาณ 15 กลุ่มต่อ 100 
ต้น หรือเมื่อข้าวโพดอาย ุ30-40 
วัน พบใบยอดที่ยังไม่คลี่ถูก
ท าลาย 40-60 เปอร์เซ็นต์ หรือ
เมื่อพบรูท าลายที่ล าต้น 2 รูต่อ
ต้น หรือพบหนอน 2 ตัวต่อต้น 
จึงเริ่มใช้สารเคมีช่วยป้องกัน
ก าจัด 

 

1. ปล่อยศัตรูธรรมชาติเพื่อช่วยควบคุม
ประชากรของหนอนเจาะล าต้นข้าวโพด 
เช่น  
- แตนเบียนไข่ (Trichogramma spp.) 
อัตรา 30,000 ตัวต่อไร่ ปล่อย 3 ครั้ง 
- แมลงหางหนีบ อัตรา 100 - 2,000
ตัวต่อไร่ ปล่อย 2-3 ครั้ง 
- แมลงช้างปีกใส ระยะตัวอ่อน อัตรา
1,000 - 2,000 ตัวต่อไร่ ทุก 7 วัน 

 

เลือกพ่นสารเคมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น 

- triflumuron 25%WP อัตรา 30 

กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  

- teflubenzuron 5% EC อัตรา 25 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  

- chlorfluazuron 5% EC อัตรา 20 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  

- deltamethrin 3% EC อัตรา 10 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  

- cypermethrin 15% EC อัตรา 8 

มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร  

ส าหรับข้าวโพดฝักอ่อนพบปริมาณ 

การท าลายน้อยไม่จ าเป็นต้องใช้

สารเคมี 
 

 

- triflumuron  
สารกลุ่ม IRAC : 15 
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย   
LD50 : >5,000 mg/kg  
- teflubenzuron 
สารกลุ่ม IRAC : 15 
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย   
LD50 : >5,000 mg/kg 
- chlorfluazuron 
สารกลุ่ม IRAC  : 15 
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย  
LD50 : 8,500 mg/kg    
- deltamethrin 
สารกลุ่ม IRAC : 3A  
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  
LD50 : c135 mg/kg  
- cypermethrin 
สารกลุ่ม IRAC : 3A  
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 : c86 mg/kg  
 

ข้าวโพด 

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร 2) กรมส่งเสริมการเกษตร ภาพ  ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตร 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

ตั๊กแตนปาทังก้า (Bombay locust) ชื่อวิทยาศาสตร์ Patanga succincta (Linnaeus) 

 

    

 

รูปร่างลักษณะ 

ระยะตัวอ่อนมีสีเขียว  สีเหลือง  ตัวเต็มวัยสี

น้ าตาล รูปหน้ายาว ริมฝีปากบนใหญ่ ตาโต

รูปไข่ แก้มมีแถบสีด าพาดจากขอบตา

ด้านล่างถึงปาก ส่วนอกตรงกลางคอดเข้า

เล็กน้อย ด้านข้างอกทั้ง 2 ด้าน มีแถบสี

น้ าตาลด าพาดเป็นทางยาวไปยงัปีก 1-2 

แถบ ด้านหลังมีแถบสีเหลืองอ่อน พาดจาก

ส่วนหัวจนถึงปลายปีก เมื่อกางปีกจะเห็นโคน

ปีกคู่ที่ 2 เป็นสีชมพูอ่อน ขาเรียวยาว     
ลกัษณะการเข้าท าลาย 
ตั้งแต่วัย 4 ถึงตัวเต็มวัย จะกัดกินใบและ

ต้นข้าวโพด ตั้งแต่เริ่มงอกจนออกดอกและติด

ฝัก โดยเฉพาะข้าวโพดที่มอีายรุะหว่าง 40-55 

วัน เพราะช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่ก าลังสร้าง

เมล็ด ซ่ึงจะท าให้การติดเมล็ดลดลงและ

เมล็ดลีบ 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. การไถพรวนดินเพื่อท าลาย

ไข่ก่อนจะฟักออกเป็นตัวอ่อน 

2. ก าจัดวัชพืชที่อยู่บริเวณ

แปลงซ่ึงอาจเป็นที่อยู่อาศัย

ของตัวอ่อน 

3. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติโดย

การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องใน

ช่วงเวลาที่เหมาะสม ท าให้

ปริมาณศัตรูธรรมชาติเพิ่มขึ้น

และมีความหลากหลายจนเกดิ

ความสมดุล  

1.  หมั่นส ารวจแปลงข้าวโพด 

ทุก 2 สัปดาห์ โดยเฉพาะบริเวณ

ที่ท าการบุกเบิกใหม่ หรือเคย

พบการระบาดของตั๊กแตนชนิด

นี้ ช่วงที่พบการระบาดอยู่ในช่วง

ฤดูแล้ง (กุมภาพันธ์ถึงเมษายน) 

ช่วงตัวอ่อน มิถุนายนถึง

กรกฎาคม) และช่วงตัวเต็มวัย 

(สิงหาคมถึงตุลาคม) ให้ตรวจดู

ใบข้าวโพดจะพบรอยเว้าแหว่ง

เป็นวงกว้างหรือถูกกัดกินเหลือ

แต่เส้นกลางใบ 

1. ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดัก

จับและท าลาย ได้แก่ การใช้แสงไฟล่อ 

(black-blue light) การใช้แสงไฟคาด

ศีรษะ สวิง ตาข่าย และการขุดดินหาไข่

มาท าลาย 

2. ใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น เช้ือรา 

เมตาไรเซียม อัตรา 250 กรัมต่อน้ า  

20 ลิตรต่อไร่ ฉีดพ่นบริเวณรอบโคนต้น

หรือต้นข้าวโพด 

 

พ่นสารเคมีควบคุมการระบาดของ

ตั๊กแตน เพื่อลดประชากรให้ต่ ากวา่

ระดับเสียหายทางเศรษฐกิจ หรือ 

ETL ตั้งแต่ 1 ตัวต่อตารางเมตรขึ้นไป 

เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น 

- fenitrothion 83 %ULV  

อัตรา 80-100 มิลลิลิตรต่อไร่ 
- carbaryl 85% WP 
 อัตรา 125 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

 

 - fenitrothion 
สารกลุ่ม IRAC: 1B 

ระดับความเป็นพิษชั้น II  

พิษปานกลาง  

LD50 : 503 mg/kg 

- carbaryl 

สารกลุ่ม IRAC: 1A 

ระดับความเป็นพิษชั้น II 

พิษปานกลาง  

LD50 : 300 mg/kg  

เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า 

 

ข้าวโพด 

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร 2) https://en.wikipedia.org/wiki/Migratory_locust 2) http://www.ricethailand.go.th/ ภาพ  Dawrueng P. et al. (2017) 
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โรคใบไหม้แผลใหญ ่(Northern corn leaf blight)  

สาเหตุ เชื้อรา Exserohilum turcicum (Pass.) K.J. Leonard & Suggs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ลักษณะอาการ 
ระยะแรกใบเกิดแผลขนาดเล็ก ต่อมาขยายใหญ่
ขึ้น เนื้อเยื่อบริเวณแผลเปลี่ยนเป็นสีเขียว
เทา หรือสีน้ าตาลยาวไปตามใบ หัวท้าย
เรียวคล้ายรูปกระสวย แผลขนาด ๒ – ๒๐
เซนติเมตร เกิดที่ใบล่างก่อนแล้วลุกลามไป
ยังใบด้านบนและกระจายทั่วต้น เมื่อมี
อาการรุนแรงแผลจะขยายตัวรวมกันเป็นแผล
ขนาดใหญ่ท าให้ใบไหม้และแห้งตายในที่สุด  
การแพร่ระบาด โดยสปอร์ของเชื้อราผ่าน
ทางลมและน้ า 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. การเขตกรรมที่เหมาะสม เช่น 

ไม่ปลูกพืชหนาแนน่และใส่ปุ๋ย

ไนโตรเจนปริมาณสูง หรือการ

ก าจัดวัชพืชในแปลง 

2. ใช้พันธุ์ต้านทานต่อโรค เช่น 

นครสวรรค์ 1 นครสวรรค์ 72 

3. หลีกเล่ียงการปลูกข้าวโพด

หลายฤดูกาลติดต่อกัน หรือปลูก

พืชหมุนเวียน 

4. หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวโพด

แซมไม้ยืนต้น เพราะร่มเงาท าให้

โรคระบาดได้ 

5. เผาท าลายเศษซากต้นข้าวโพด

ที่เกิดโรค 

1. ส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
โดยเฉพาะหน้าฝน อากาศร้อนชื้น 
และพื้นที่ปลูกข้าวโพดติดต่อกัน 
ให้ตรวจดูลักษณะจุดแผล เรียว
คล้ายรูปกระสวยยาวตามใบ กาบ
ใบ ล าต้น และเปลือกหุ้มฝัก 

1. ถอนต้นเป็นโรคออกไปท าลายนอก
แปลงปลูก 
2. พ่นเชื้อราไตรโครเดอรม์า อัตรา 1 
กิโลกรัมผสมน้ า 100 ลิตร (กรองเฉพาะ
น้ าสปอร์ ในน้ า 2-3 ลิตร แล้วจึงเติมน้ าที่
เหลือจนครบ 100 ลิตร) ผสมสารจับใบ 
พ่นใบตอนเย็นทกุ 7 – 14 วัน 

เมื่อพบข้าวโพดเริ่มแสดงอาการ 

ของโรคพ่นด้วยสารเคมีกลุ่มใด 

กลุ่มหนึ่ง เช่น  

- propiconazole 25% EC อัตรา 

15 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร  

- azoxystrobin 20% SC+ 

difenoconazole 12.5 % SC 

อัตรา 15 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร  

- carbendazim 50 % SCอัตรา 

20-30 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร 

ควรมรีะยะเวลาที่ใชก้่อนการเก็บ

เกี่ยว  4-5  สัปดาห์ ให้ผลในการ

ควบคุมโรคพืชได้นาน  3-6  

อาทิตย์ 

 - propiconazole  
สารกลุ่ม FRAC : 3  
ระดับความเป็นพิษชั้น II  พิษปานกลาง 
LD50 : 1,520 mg/kg  
PHI 10 วัน 
มีพิษต่อปลา 
- azoxystrobin+ difenoconazole 
สารกลุ่ม FRAC : 11+3 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 : ˃5000 mg/kg, 1,453 mg/kg 
PHI 7-14 วัน 
- carbendazim  
สารกลุ่ม FRAC : 1 
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย  
LD50 : 1˃0,000 mg/kg, 
PHI 14 วัน 

ข้าวโพด 

อ้างอิง  กรมวิชาการเกษตร   ภาพ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์  กรมวิชาการเกษตร 
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โรคราสนิม (Rust)   สาเหตุ เช้ือรา Puccinia polysora Underw. 

 

    

  

  

 

 

 

ลักษณะอาการ 

อาการเกิดจุดนูนเล็ก สีน้ าตาลแดง ขนาด 0.2-2 

มิลลิเมตร และพบผงสีสนิมเหล็กซ่ึงเป็นสปอร์ของ

เช้ือรา เกิดด้านบนใบมากกว่าด้านล่างของใบ พบได้

แทบทุกส่วนของต้นข้าวโพด กรณีที่เป็นโรครุนแรง

จะท าให้ใบแห้งตายในที่สุด 

การแพร่ระบาด 

โดยสปอร์ของเชื้อราผ่านลมและน้ า ช่วงปลายฤดูฝน

ต้นฤดูหนาว ในขณะที่มีความชื้นในอากาศสูง 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. หลีกเล่ียงการปลูกข้าวโพด

พันธุ์อ่อนแอ โดยเฉพาะ

ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเทียน 

ข้าวโพดข้าวเหนียว 

2. ใช้พันธุ์ต้านทานโรค เช่น 

พันธุ์นครสวรรค์ 3 

3. ก าจัดวัชพืชเพื่อลดการ

สะสมของแหล่งเช้ือโรค 

4. ท าลายต้นที่เป็นโรคโดย

การเผาท าลาย 

5. ปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวยีน

เพื่อตัดวงจรการระบาด 
 

 

1. หมั่นส ารวจแปลงข้าวโพด
ในช่วงความชื้นของบรรยากาศ
ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะบริเวณที่มี
น้ าค้าง อากาศเย็น และฝนตกชุก 
ทุก 2 สัปดาห์ โดยตรวจดูบริเวณ
ใบจะพบจุดนูนขนาดเล็ก มีผงสี
สนิม 

1. ถอนต้นเป็นโรคออกไป

ท าลายนอกแปลงปลูก 

 

เมื่อพบข้าวโพดเริ่มแสดงอาการ 

ของโรคพ่นด้วยสารเคมีกลุ่มใด 

กลุ่มหนึ่ง เช่น  

- difenoconazole 25% SC  

อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร   

- mancozeb 80% WP อัตรา  

40 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร  

- difenoconazole  
สารกลุ่ม FRAC :  3 
ระดับความเป็นพิษชัน้ II พิษปานกลาง  
LD50 : 1,453 mg/kg  
PHI 14 วัน 
- mancozeb  
สารกลุ่ม FRAC : M3 
ระดับความเป็นพิษชัน้ III พิษน้อย 
LD50 : ˃8,000 mg/kg  
PHI 14 วัน 

อ้างอิง  กรมวิชาการ   ภาพ http://ippc.acfs.go.th/ 

ข้าวโพด 
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โรคราน  าค้าง (Corn downy mildew)  

สาเหตุ เชื้อรา Peronosclerospora sorghi (Weston and Uppal) C. G. Shaw  

 
    

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
ลักษณะอาการ 
เกิดจุดเล็กสีเขียวฉ่ าน้ าบนใบ ต่อมามีสีเหลืองซีด
โดยเฉพาะใบยอด หรือใบลายเป็นทางสีเขียวอ่อน
สลับสีเขียวแก่ เมื่ออากาศชื้นมกัพบส่วนของเชือ้รา 
ลักษณะเป็นผงสีขาวจ านวนมากบนใบ บางครั้งพบ
ยอดข้าวโพดแตกเป็นพุ่ม ต้นแคระแกร็น เต้ีย ข้อถี่ 
ไม่มีฝัก หรือมีฝักที่ติดเมล็ดน้อยหรือไม่ติดเมล็ด
เลย ก้านฝักมีความยาวมาก หรือมีจ านวนฝัก
มากกว่าปกติ ข้าวโพดอายุ 1-3 สัปดาห์ จะ
อ่อนแอต่อโรคมาก 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. ปลูกพันธุ์ต้านทานโรค เช่น  

พันธุ์นครสวรรค์ 3 นครสวรรค์ 4 

และนครสวรรค์ 5 

2. หลีกเล่ียงการใช้เมล็ดพันธุ์

จากแหล่งที่เคยพบการระบาด 

3. คลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วย

สารเคมี dimethomorph 50% 

WP อัตรา 30 กรัม ต่อเมล็ด 1 

กิโลกรัม 

4. ควรหลีกเลี่ยงการปลูกก่อน 

ฤดูฝน ซ่ึงเป็นสภาพที่เหมาะต่อ

การเกิดโรค 

5. การก าจัดพืชอาศัย เพื่อลด

การอยู่ข้ามฤดูของเชือ้สาเหตุได้ 

เช่น หญ้าเจ้าชู้ ข้าวฟ่าง หญ้าพง 

และอ้อย หรือข้าวโพดที่

หลงเหลือจากการเก็บเกี่ยว 

6. ปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวยีนเพื่อ

ตัดวงจรการระบาด 

 

1. หมั่นส ารวจแปลงข้าวโพด
ในช่วงความชื้นของ
บรรยากาศค่อนข้างสูง 
โดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ าค้าง 
อากาศเย็น และฝนตกชุก 
ส ารวจบริเวณใบ ทุก 2 
สัปดาห์ 

 

1. ถอนต้นเป็นโรคออกไปท าลาย

นอกแปลงปลูก 

3. ตั้งแต่ต้นกล้าเริ่มงอกพ่นเช้ือรา

ไตรโครเดอรม์า อัตรา 1 กิโลกรัมผสม

น้ า 100 ลิตร (กรองเฉพาะน้ าสปอร์ ใน

น้ า 2-3 ลิตร แล้วจึงเติมน้ าที่เหลือจน

ครบ 100 ลิตร) ผสมสารจับใบ พ่นใบ

ตอนเย็นทุก 7 – 14 วัน 

 

 

 

 

 

1เมื่อพบข้าวโพดเริ่มแสดงอาการของ

โรคพ่นด้วยสารเคมี เช่น  

metalaxyl 25% WP อัตรา 50 

มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร 

- dimethomorph  

สารกลุ่ม FRAC :  40 

ระดับความเป็นพิษชั้น III 

พิษน้อย  

LD50 : 3,500 mg/kg  

PHI 7 วัน 
มีพิษต่อปลา 

- metalaxyl  

สารกลุ่ม FRAC :  4 

ระดับความเป็นพิษชั้น II 

พิษปานกลาง  

LD50 : 670 mg/kg  

PHI 3 วัน 
 

ข้าวโพด 

อ้างอิง  กรมวิชาการเกษตร   ภาพ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์  กรมวิชาการเกษตร 

 



 
    

  

  

 

 

 

 

 
 

รูปร่างลักษณะ ขนาดเล็ก เคลื่อนไหวช้า ตัวเต็ม

วัยมีสีเขียวอ่อนทั้งตัว มีชนิดมีปีกและไม่มีปีก ตรง

ส่วนท้ายของล าตัวมที่อเล็กๆ ยื่นออกมาคล้ายหาง 

2 อัน เป็นที่ขับถ่ายมลูหวาน ระยะเวลาจากตัว

อ่อนเป็นตัวเต็มวัยใชเ้วลา 12 วัน  

ลักษณะการเข้าท าลาย กลุ่มเพลี้ยอ่อนดูดกินน้ า

เล้ียงตามส่วนต่างๆ ของข้าวโพด บริเวณที่ดูดกิน

จะแสดงอาการจุดสีเหลืองปนแดง ถ้าช่อดอกมี

เพลี้ยอ่อนมากจะท าใหช้่อดอกไมบ่าน การติด

เมล็ดน้อย น้ าหวานเพลี้ยออ่นจะดึงดูดแมลงศัตรู

ชนิดอื่น เช่น หนอนเจาะฝัก หนอนเจาะล าต้น

ข้าวโพด มาวางไข่บนไหมขา้วโพดอีกด้วย 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. หลีกเล่ียงการปลูกข้าวโพดใน

ฤดูแล้ง หรือในช่วงที่มีภาวะฝน

ทิ้งช่วง 

2. การก าจัดวัชพืชภายในแปลง 

3. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ โดย

การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องใน

ช่วงเวลาที่เหมาะสม ท าให้

ปริมาณศัตรูธรรมชาติเพิ่มขึ้น

และมีความหลากหลายจนเกดิ

ความสมดุล  

 

1. หมั่นส ารวจแปลงปลูก
ข้าวโพดโดยเฉพาะช่วง
ข้าวโพดก าลังจะมเีกสรตัวผู้ 
และเกิดฝนทิ้งช่วง หากพบ
การเข้าท าลายของเพลี้ยออ่น
ซ่ึงมักเกาะอยู่เปน็กลุ่ม ดูดกิน
น้ าเล้ียงตามส่วนต่างๆ ของ
ข้าวโพด เช่น ยอด กาบใบ 
โคนฝัก กาบฝัก มักพบมาก
บนช่อดอก หรือคราบสีขาว
ของเพลี้ยอ่อน ให้รีบ
ด าเนินการก าจดั 

 

1. การใช้ชีววิธ ีโดยปล่อยศัตรู

ธรรมชาติ เช่น 

- แมลงช้างปีกใส อัตรา 200-500 

ตัวต่อไร่ 

- แมลงหางหนีบ อัตรา 1,000 ตัว

ต่อไร ่

 

 

 

 

 

1 

พ่นสารเคมีเพื่อลดความเสียหาย

ในช่วงข้าวโพดก าลังจะมีเกสรตัวผู้ 

และเกิดฝนทิ้งช่วง โดยเลือกสาร 

ชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น 

- malathion 57% EC อัตรา 40 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

- carbaryl 85% WP 

อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

- diazinon 60% EC  

อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

-beta-cyfluthrin 2.5% ECอัตรา 

40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  

การพ่นสารเคมีไม่ควรจะพ่นคลุมทั้ง

พื้นที่ควรจะพ่นเป็นจดุ ๆ ที่มีการ

ระบาดอยู่เท่านั้น เพื่อหลีกเล่ียงการ

ท าลายแมลงที่เป็นประโยชน์และลด

ค่าใช้จ่าย 

- Malathion   

สารกลุ่ม IRAC: 1B  

ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย 

LD50 :   c2,100 mg/Kg  

PHI 2 วัน  

มีพิษสูงต่อสัตว์น้ า ผึ้ง และสัตว์ปีก 

- carbaryl  

สารกลุ่ม IRAC: 1B 

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 

LD50 : 300 mg/kg   

PHI 2 วัน  

เป็นพิษสูงต่อสัตว์น้ าและผึ้ง 

- diazinon  

สารกลุ่ม IRAC: 1B  

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 

LD50 : 300 mg/kg  

PHI 3 วัน  

มีพิษสูงต่อสัตว์น้ า ผึ้ง และสัตว์ปีก 

- beta-cyfluthrin  

สารกลุ่ม IRAC: 3A  

ระดับความเป็นพิษชั้น 1B พิษร้ายแรง  

LD50 : c11 mg/kg 1B  

อ้างอิง  1) กรมวิชาการเกษตร   2) http://ippc.acfs.go.th/ 3) WHO. 2019   ภาพ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์  กรมวิชาการเกษตร 

 

ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

เพลี้ยอ่อนข้าวโพด (Corn leaf aphid)      ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhopalosiphum maidis (Fitch)   ข้าวโพด 


