
ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

หนอนกระทู้หอม (Beet armyworm) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Spodoptera exigua (Hubner) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปร่างลักษณะ ไข่เป็นกลุ่มปกคลุมด้วยขน
สีน้้าตาลอ่อน ระยะไข่ 2-3 วัน ระยะหนอน 
14-17 วัน หนอนมีผนังล้าตัวเรียบ มีหลาย
สี เช่น เขียวเทาปนด้า น้้าตาลด้า น้้าตาล
อ่อน ด้านข้างมีแถบสีขาวพาดตามล้าตัว 
ระยะดักแด้ 5-7 วัน ตัวเต็มวัย 4-10 วัน 
เป็นผีเสื้อกลางคืนสีน้้าตาลเข้ม เมื่อกางปีก
เต็มที่กว้าง 2 ซม. ปีกคู่หน้ามีจุดสีน้้าตาล
อ่อนตรงกลาง 2 จุด ปีกคู่หลังสีเทาใส  
วงจรชีวิต 30-35 วัน 
ลักษณะการเข้าท าลาย ตัวหนอนกัดกิน
ส่วนต่างๆ โดยเฉพาะดอก ท้าให้ดอกร่วง
หล่น เป็นรอยแหว่งหรือกลีบดอกร่วง  

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 

1. ไถตากดินเพื่อก้าจดัดักแด้ที่อาศัย

อยู่ในดินก่อนปลูก 

2. เก็บเศษซากพืชหรือก้าจดวชัพืช

ในแปลงเพื่อลดแหล่งอาหารในการ

ขยายพันธุ์ของหนอนกระทูห้อม 

 

 
 

หมั่นส้ารวจแปลงปลูกอย่างน้อย

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หากพบกลุ่มไข่ให้

เก็บน้าไปท้าลายนอกแปลง 

 

 

 
 

1. เก็บกลุ่มไข่บริเวณใบพืช หรือเก็บตัว

หนอน น้าไปท้าลายนอกแปลง 

2. ฉีดพ่นเช้ือไวรัส NPV หนอนกระทู้

หอม ระยะก่อนออกดอก อัตรา 20-30 

มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 

วัน ระยะที่เริ่มออกดอกควรลดระยะ

พ่นเป็นทุก 5-7 วัน 

3. ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยในสกุล 

Steinernema และ Heterorhabditis  

อัตรา 50 ล้านตัวต่อน้้า 20 ลิตร พ่น

หรือราดลงดินก่อนปลูกหลังการให้น้้า 

และพ่นทุก 7 วันหลังปลูก 

4. ฉีดพ่นสารสกัดสะเดา อัตรา 100 

มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 

ใช้สารเคมีพ่น เช่น  

Chlorfluazuron 5% SC อัตรา  

20-40 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 

- Chlorfluazuron 

สารกลุ่ม IRAC :15 

ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย  

LD50 : 8,500 mg/kg 

 

อ้างอิง กรมวิชาการเกษตร  ภาพ University of Florida, 2020 

ดาวเรือง 
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แมลงวันหนอนชอนใบ (Leaf miner flies)  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Liriomyza spp. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
รูปร่างลักษณะ แมลงวันหนอนชอนใบมีหลาย
ชนิด ได้แก่ 1)  หนอนแมลงวันชอนใบกะหล่้า (L. 
brassicae (Riley)) 2) หนอนแมลงวันชอนใบหอม 
(L.chinensis (Kato)) ระยะไข่ 2-4  วัน ตัวหนอน
มีลักษณะหัวแหลมท้ายป้าน (รูปกระสวย)ไม่เป็น
ปล้องชัดเจน ไม่มีขา ยาว 0.5-1มม. ระยะหนอน 
7-10 วัน ดักแด้รูปร่างคล้ายเมล็ดข้าวสารอยู่ตาม
ส่วนของพืชที่ถูกทา้ลายและตามใบร่วงหล่นลงดิน 
ยาว0.8-1  มม. ระยะดักแด้ 5-7 วัน ตัวเต็มวัย
เป็นแมลงวันมีสีด้าปนสีเหลือง ตลอด วงจรชีวิต 
3-4 สัปดาห์ 
ลักษณะการเข้าท าลาย 
 ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ที่มขีนาดเล็กภายในผิวพชื 
เมื่อไข่ฟัก ตัวหนอนจะชอนไชอยูใ่นใบท้าให้เกดิ
รอยเส้นสีขาวคดเค้ียวไปมา เมื่อน้าใบพืชมาส่องดู
จะพบหนอนตัวเล็กๆ สีเหลืองอ่อนโปร่งแสง ใสอยู่
ภายในเนื้อเยือ่ใบพชื หากระบาดรุนแรงจะท้าให้
ใบเสียหายร่วงหล่นซ่ึงจะมีผลต่อผลผลิตหากพืช
นั้นๆ ไม่สามารถสร้างใบทดแทนได้พืชกจ็ะตายไป
ในที่สุด 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 

1. รักษาความสะอาดบริเวณรอบ

แปลงปลูก ก้าจัดวัชพืช เศษใบที่

ร่วงหล่น เพื่อก้าจัดแหล่งซ่อนตัว

ของตัวเต็มวัยและหนอน 

 
 

หมั่นส้ารวจแปลงปลูก อย่างน้อย

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หากพบร่องรอย

การท้าลายของหนอนชอนใบ โดย

สังเกตจากใบที่มีรอยทางคดเค้ียว

ไปมา 

 

 

 
 

1. เก็บใบที่ถูกท้าลายตามต้นหรือ

พื้นดิน และรังดักแด้ไปท้าลายนอก

แปลง จะช่วยลดการแพร่ระบาดได้ 

เนื่องจากดักแด้ที่อยูต่ามเศษใบพชืจะ

ถูกท้าลายไปด้วย 

2. ใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองช่วยลด

ปริมาณตัวเต็มวัยได้ 

 

 

 

 

 
 

หากมีการระบาดรุนแรงให้ใช้

สารเคมี โดยเลือกใช้ชนิดใดชนิด

หนึ่ง ดังนี้ 

- fipronil 5% SC อัตรา 20 

มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร  

- Imidacloprid 10% SL อัตรา 

20 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 

- emamectin benzoate 1.92% 

EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้้า  

20 ลิตร 

 

 

 

- fipronil 

สารกลุ่ม IRAC: 2B  

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 

LD50 : 92 mg/kg 

- Imidacloprid 

สารกลุ่ม IRAC: 4A  

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 

LD50 : 450 mg/kg 

- emamectin benzoate 

สารกลุ่ม IRAC: 6 

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  

LD50 : 53 mg/kg 

 

อ้างอิง กรมวิชาการเกษตร  ภาพ  กรมส่งเสริมการเกษตร 
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ไรแดง (Red spider mite)  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetranychus spp.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปร่างลักษณะ ไรแดงมีรูปร่างคล้ายกับ

แมงมุม ขนาดเล็กมาก สีแดง ชอบอยู่กัน

เป็นกลุ่ม หากมีปริมาณมากจะสร้างเส้นใย

คล้ายใยแมงมุมคลุมทั้งต้นทั้งใบ  

ลักษณะการเข้าท าลาย ไรแดงจะเจาะดูด

กินเซลล์ใบและดอกของพืช ใบที่ถูกท้าลาย

จะแสดงอาการเป็นจดุด่าง สีเหลือง ใบหงิก

งอห่อลง ดอกมีสีซีด 

การแพร่ระบาด พบการระบาดในช่วงฤดู

ร้อนหรืออากาศร้อนจดั 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 

1. รักษาความสะอาดบริเวณรอบ

แปลงปลูก ก้าจัดวัชพืช เศษใบที่ร่วง

หล่น เพื่อก้าจัดแหล่งหลบซ่อนตัว

ของไรแดง 

2. ฉีดพ่นน้้าให้ความชืน้เพื่อปรับ

สภาพแวดล้อมให้ไรแดงไม่สามารถ

เพิ่มปริมาณได้ 

 

 

ส้ารวจแปลงอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 

ครั้ง สังเกตต้นดาวเรือง เพื่อส้ารวจ

ปริมาณไรแดง โดยส้ารวจบริเวณยอด 

และใต้ใบดาวเรือง 

 

 

1.ตัดแต่งใบที่พบไรแดงน้าออกไปเผา

ท้าลายเพื่อลดปริมาณของไรแดง 

2. ใช้เชื้อราบิวเวอเรีย อัตรา เช้ือรา 

250 กรัม ผสมน้้า 20 ลิตร น้าไปฉีด

โดยพ่นใต้ใบ พยายามให้ถูกตัวแมลง 

ควรพ่นเวลาเย็น เพื่อหลีกเล่ียงแสงแดด 

และพ่นอย่างสม่้าเสมอทุก 2 สัปดาห์ 

 

 

 

หากส้ารวจแล้วพบว่ามไีรแดงระบาด

มากกว่า 10 ตัว ต่อต้น หรือมีไรแดง

มากจนไม่สามารถควบคุมได้ ให้ใช้

สารเคมีเป็นตัวควบคุม เช่น 

- amitraz 30 มิลลิลิตรต่อ น้้า 20 

ลิตร  

- Amitraz 

สารกลุ่ม IRAC: 19  

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 

LD50 : 800 mg/kg 

เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้้า และมี

ผลกระทบระยะยาว 

อ้างอิง กรมวิชาการเกษตร  ภาพ 1) https://www.houzz.com  2) http://hort.ezathai.org 

ดาวเรือง 
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โรคใบจุดดาวเรือง (Leaf spot marigold) 

เชื้อสาเหตุ   เชื้อรา  Alternaria spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลักษณะอาการ อาการที่ใบเริ่มเป็นจดุกลมหรือ
รีคล้ายรูปไข่ขนาดเล็กสีน้้าตาลอ่อน ลุกลาม
ขยายตามความยาวของใบพืช เนื้อเยื่อตรงกลาง
แผลจะยุบและมีสีน้้าตาลอ่อนท้าให้ใบแห้ง มีผง
สีน้้าตาลหรือสีด้าขึ้นปกคลุมอยู่บางๆ เมื่อ
ความชื้นสูง หรือท้าให้กลีบเล้ียงไหม้เป็นสี
น้้าตาล กลีบดอกช้้า  
การแพร่ระบาด สปอร์ของเชื้อราติดไปกับเมล็ด
พันธุ์ แพร่กระจายโดยลมและน้้า ระบาดในช่วง
ฤดูฝนหรือสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 

1. เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ดาวเรืองที่มี

คุณภาพดี ไม่มีความเส่ียงของโรคที่

ติดมากับเมล็ด 

2. ท้าการตัดแต่งทรงพุ่มให้ดูโปร่ง

เสมอเพื่อลดการสะสมของโรค 

 

 
 

ส้ารวจแปลง อย่างน้อยสัปดาห์

ละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะระยะหลัง

ปลูก ประมาณ 1 เดือน 

 

 
 

1. หากพบใบแสดงอาการให้รีบตัดแต่งใบ

ที่แสดงอาการของโรคออกจากแปลงปลูก 

2. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 

กิโลกรัมต่อน้้า 100 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วล้า

ต้นและใบ ควรพ่นเวลาเย็นเพื่อหลีกเลี่ยง

แสงแดด และพ่นอย่างสม่้าเสมอทุก

สัปดาห์ 

3. ใช้เชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis  

อัตรา 20-30 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร ฉีดพ่น 

จ้านวน 2 ครั้ง ห่างกัน 1-2 สัปดาห์ 

 

 

 

 
 

ใช้สารเคมีพ่น โดยเลือกใช้ชนิดใด

ชนิดหนึ่ง เช่น  

- chlorothalonil 75% WP อัตรา 

20 - 30 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร   

- mancozeb 80% WP  

อัตรา 30 - 50 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร 

 

 

 

- chlorothalonil 

สารกลุ่ม FRAC : M05  

ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย   

LD50 :  >10,000 mg/kg  

เป็นพิษต่อปลา 

- mancozeb 

สารกลุ่ม FRAC : M03  

ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย  

LD50 : >8,000 mg/kg 

เป็นพิษต่อปลา 

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร 2) อ้างอิง http://www.phkaset.com  ภาพ  Thapnakon kankasat Facebook 
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โรคดอกเน่าดาวเรือง (Brown rot on blossom)  

เชื้อสาเหตุ เชื้อรา Alternaria sp. เชื้อรา Botrytis sp. หรือ เชื้อรา Colletotrichum sp. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลักษณะอาการ เช้ือรา Alternaria sp. เข้า

ท้าลายตุ่มดอกถึงช่วงทีด่อกก้าลังพัฒนา ท้าให้

กลีบเล้ียงไหม้เป็นสีน้้าตาล ช้้า แผลเน่าแห้งมีผง

สีเทาหรือด้าปกคลุม อาจท้าให้กลีบเลี้ยงเน่ารัด

ตัว ดอกไม่บาน เช้ือรา Botrytis sp. เช้าท้าลาย

หลังดอกบานเต็มที่ บริเวณกลางดอก โคนดอก 

กลีบดอกมีแผลสีน้้าตาล ลุกลามไปทั้งดอก เน่า

แฉะ อาจสังเกตเห็นก้านชสูปอร์ และสปอร์ของ

เช้ือราอยู่บริเวณแผล เช้ือรา Colletotrichum 

sp. ระยะดอกตูมท้าให้ดอกไม่บาน เมื่อดอก

บาน กลางดอกเน่า กลีบดอกเน่าเป็นสีน้้าตาล 

ลามจากดอกสู่ล้าต้น 

การแพร่ระบาด สปอร์ของเชื้อราติดไปกับเมล็ด

พันธุ์ แพร่กระจายโดยลมและน้้า 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 

1. เลือกใช้ต้นพันธุ์ที่ปลอดโรค  

2. เลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยมีการระบาด

ของโรคนี้มาก่อน 

3. ใส่เช้ือราไตรโคเดอร์มาลงในดิน

แปลงเพาะกล้า อัตราเช้ือรา 0.5 

กิโลกรัม ต่อปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม 

หว่านลงในแปลงก่อนหวา่นเมล็ดพืช 

4. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาคลุกเมล็ด

พันธุ์ก่อนปลูก อัตรา 50 กรัม ต่อเมล็ด

พืช 1 กิโลกรัม เพื่อป้องกันการเข้า

ท้าลายของเช้ือราที่อาจติดมากบัเมล็ด

พันธุ์ 

5. ระมัดระวังการให้น้้า อย่าให้ชุ่มมาก

จนเกินไป หากใช้ระบบน้า้หยดจะ

สามารถลดความชื้นของต้นท้าให้ลด

การระบาดของโรคได้ 

 

 
 

ส้ารวจแปลงปลูกส้ารวจแปลง 

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

สังเกตอาการบริเวณดอกในช่วง

ดอกก้าลังพัฒนาในช่วงอากาศ

ชื้นสูง 

 

 
 

1. หากพบว่าอาการของโรคภายใน

แปลงปลูกให้เก็บออกมาแล้วเผาท้าลาย 

2. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 50 

กรัมต่อน้้า 20 ลิตร รดแปลง หรือพ่น

ให้ต้นพืช ทุก 15 วัน 

 

 

 
 

ถ้าระบาดมาก พ่นด้วยสารเคมี โดย

เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น   

- chlorothalonil 75% WP 

อัตรา 20 - 30 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร 

- zineb 80% WP  

อัตรา 50 - 100 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร 

- carbendazim 50% WP อัตรา 

30 กรัม ต่อน้้า 20 ลิต 

- chlorothalonil 

สารกลุ่ม FRAC : M05 

ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย  

LD50 :  >10,000 mg/kg  

- zineb 

สารกลุ่ม FRAC  : M03  

ระดับความเป็นพิษชั้น III  พิษน้อย  

LD50 :  >5,000 mg/kg   

- carbendazim 

สารกลุ่ม FRAC : 1 

ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย  

LD50 :  >10,000 mg/kg 

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร  2) www.kaset1009.com  ภาพ  M.A. Hansen, Virginia Polytechnic Institute and State University, Bugwood.org 

 

 

ดาวเรือง 


