


การจดัการแมลงศตัรูในพืชตระกลูแตง

มณฑล ตนัตสุทธิกลุ
บริษทั ซินเจนทา ครอป โปรเทคชัน่ จาํกดั



แมลงศตัรูท่ีสาํคญัในพืชตระกลูแตง

ประเภทปากดดู

• เพลีย้ไฟ

• เพลีย้ออ่น

• แมลงหว่ีขาว

ประเภทปากกดั

• ดว้งเตา่แตง

• หนอนกระทู้

• หนอนเจาะสมอฝา้ย

• เสีย้นดิน

ประเภทแมลงวนั

• แมลงวนัหนอนชอนใบ

• แมลงวนัทอง



ชนิดของแมลงศตัรูพืชตระกลูแตงและส่วนของพืชท่ีถูกทาํลาย

ชนิดแมลงศัตรูพืช
ส่วนของพืชที่ถูกทําลาย

ช่ือสามญั ช่ือวิทยาศาสตร์

เพล้ียไฟฝ้าย (cotton thrips) Thrips palmi Karny ดูดกินนํ้าเล้ียงยอดอ่อน ใบอ่อน ผลอ่อน

เพล้ียอ่อนฝ้าย (cotton aphid) Aphis gossypii Glover ใบอ่อน ยอดอ่อน ผลอ่อน

แมลงหว่ีขาวยาสูบ (tobacco whitefly) Bemisia tabaci (Gennadius) ดูดกินนํ้าเล้ียงยอดอ่อน ใบอ่อน ผลอ่อน

ดว้งเต่าแตงดาํ (black cucurbit leaf beetle) Aulacophora frontalis Baly กดักินใบ ตวัอ่อนกินราก

ดว้งเต่าแตงแดง (red cucurbit leaf beetle) Aulacophora indica (Gmelin) กดักินใบ ตวัอ่อนกินราก

หนอนกระทูห้อม (beet armyworm) Spodoptera exigua (Hubner) กดักินใบ แทะผิวผล เจาะผล

หนอนกระทูผ้กั (common cutworm) Spodoptera litura (Fabricius) กดักินใบ แทะผิวผล เจาะผล

หนอนเจาะสมอฝ้าย (cotton ballworm) Helicoverpa armigera (Hubner) กดักินดอก เจาะผลแตง

เส้ียนดิน (subterranean ant) Dorylus orientalis Westwood กินผลอ่อนแตงโม

หนอนแมลงวนัชอนใบ (leaf miner flies) Liriomyza sativae Blanchard ชอนไชอยูใ่นใบ

แมลงวนัแตง (melon fruit fly) Bactrocera cucurbitae (Coquillett) เจาะกดักินในผล



แนวโนม้การระบาดของแมลงตามฤดูกาล

ฤดรูอ้น ฤดหูนาวฤดฝูน

เพลีย้ไฟ เพลีย้ไฟ

เพลีย้อ่อน

แมลงหวีข่าวแมลงหวีข่าว

เต่าแตง

หนอนกระทู้หอม และหนอนกระทู้ผัก

หนอนเจาะสมอฝ้าย

เสีย้นดนิ

แมลงวันหนอนชอนใบ

แมลงวันผลไม้



เพล้ียไฟฝ้าย (cotton thrips)

ช่ือวทิยาศาสตร์ Thrips palmi Karny

วงศ ์Thripidae

อนัดบั Thysanoptera



เพล้ียไฟฝ้าย (cotton thrips)

รูปร่างลกัษณะและชีวประวตัิ

• ระยะไข่ เพล้ียไฟวางไข่เป็นฟองเด่ียวๆ ในเน้ือเยือ่พืช ไข่มีสีขาวใส 

รูปร่างคลา้ยเมล็ดถัว่ มีขนาดเล็กประมาณ 0.1-0.2 มม. อายไุข่ประมาณ 4-8 วนั

• ระยะตัวอ่อน พบมี 3 ระยะ คือ ระยะแรกมีลกัษณะสีขาวใส ผอมเรียวเล็ก ขนาดลาํตวัยาว 0.2 - 0.3 มม. เร่ิมทาํลายพืช
ทนัทีโดยดูดกินนํ้าเล้ียง เม่ือเขา้สู่ตวัอ่อนระยะท่ีสอง มีขนาดลาํตวัยาว 0.3-0.4 มม. ลาํตวัมีสีเหลืองเขม้ข้ึน ในระยะน้ี
เคล่ือนไหวรวดเร็วมาก ส่วนตวัอ่อนระยะท่ีสามเป็นระยะก่อนเขา้ดกัแดมี้สีเหลืองเขม้ ลาํตวัมีขนาด 0.5-0.7 มม. ตารวม
สีเทาปนดาํตาเด่ียวสีแดง ตุ่มปีกบริเวณอกปลอ้งท่ีสองและสามเร่ิมเจริญเติบโต ในระยะน้ีเคล่ือนไหวชา้ลงแต่ยงัคง
ทาํลายพืชโดยดูดกินนํ้าเล้ียง ระยะตวัอ่อนประมาณ 6-10 วนั 

• ดกัแด้ มีสีเหลืองเขม้ขนาดลาํตวั 0.7-0.8 มม. ในระยะน้ีหนวดกลบัไปทางดา้นหลงั แผน่ปีกทั้งสองเจริญมากข้ึน และมี
ขนาดเกือบถึงปลายส่วนทอ้ง เพล้ียไฟระยะน้ีไม่เคล่ือนไหวไม่กินอาหาร และเขา้ดกัแดใ้นดิน ดกัแดมี้อาย ุ3-4 วนั

• ตัวเต็มวยั มีสีเหลืองเขม้ ขนาดลาํตวัยาว 0.8-1.0 มม. หนวดสีเหลืองมีจาํนวน 7 ปลอ้ง ตารวมสีเทาดาํ ตาเด่ียว 3 ตาสีแดง 
ปีกยาวคลุมมิดส่วนทอ้งมีสีเหลืองปนนํ้าตาลอ่อน ขนสีเทายาวรอบปีก ปลอ้งทอ้งมีจาํนวน 10 ปลอ้ง เพล้ียไฟระยะน้ี
เคล่ือนไหวรวดเร็วและวอ่งไว อายตุวัเตม็วยัพบระหวา่ง 16-24 วนั จากการศึกษาท่ีอุณหภูมิระหวา่ง 20-30 องศา
เซลเซียส วงจรชีวิตของเพล้ียไฟจากไข่ถึงตวัเตม็วยัมีอายรุะหว่าง 14-23วนั



การป้องกนักาํจดั เพล้ียไฟฝ้าย 

• ตรวจนบัจาํนวนเพล้ียไฟ โดยเคาะยอด
บนกระดาษ ถา้พบเพล้ียไฟเฉล่ียนอ้ย
กวา่ 5 ตวัต่อยอด 

• ฉีดนํ้าในแปลง เพิ่มความช้ืน เพื่อลดการ
ระบาดของเพล้ียไฟ

• ถา้พบเพล้ียไฟพริกเฉล่ียมากกวา่ 5 ตวั
ต่อยอด ฉีดพน่ใชส้ารกาํจดัแมลง เช่น ฟิ
โพรนิล อิมิดาคลอพริด คาร์โบซลัแฟน 
สไปนีโทแรม ไดโนทีฟูแรน อิมาเมก็
ตินเบนโซเอต หรือ ไทอะมีทอกแซม+
อะบาเมกติน  เป็นตน้



การตอบสนองต่อสารฆ่าแมลงชนิดต่างๆ ต่อการตายของเพล้ียไฟฝ้ายท่ีทาํลายเมล่อนในแหล่งปลูก
จงัหวดัสุพรรณบุรี กาญจนบุรี พระนครศรีอยธุยา



เพล้ียอ่อนฝ้าย (cotton aphid)

ช่ือวทิยาศาสตร์ Aphis gossypii Glover

วงศ ์Aphididae

อนัดบั Hemiptera



เพล้ียอ่อนฝ้าย (cotton aphid)

รูปร่างลกัษณะและชีวประวตัิ

• ลกัษณะในธรรมชาติ พวกไม่มปีีก

เป็นเพลีย้อ่อนขนาดเลก็ถึงขนาดกลาง อยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม สีเหลืองอ่อน สีเหลืองอมเขียวจนถึงสีเขียว
เข้มและสีดํา หัวมีขนาดเลก็ vertex โค้ง antennal tubercle ไม่เจริญ ตาสีนํ้าตาลดํา หนวดปล้องแรก (scape) 
สีเหลืองอมนํ้าตาล หนวดปล้องท่ี 2 (pedicel) สีจางลง หนวดปล่องท่ี 3, 4, 5 และ 6 มีสีเหลืองแกมขาว หนวด
ปล้องท่ี 6 มี processus terminalis ยาวกว่าส่วนฐานน้อยกว่า 3.5 เท่า ลาํตัวเป็นรูปไข่ เรียวไปทางด้านหัว สี
เหลืองแกมเขียว ขาสีขาวอมเหลือง ตอนปลายของต้น ขา (femur) ท่ีต่อกบัหน้าแข้ง (tibia) สีเข้มขึน้ ปลาย
หน้าแข้งท่ีต่อกบัเท้า (tarsus) และเท้าสีนํ้าตาล เข้มหรือดํา เท้าปล้องแรกและเลบ็ (claw) สีดํา siphunculi
ยาวกว่า cauda สีนํ้าตาลเข้มเกือบดํา cauda สีอ่อน มีขน 4-7 เส้น จะดูดนํา้เลีย้งท่ีใบและยอดอ่อน ทําให้ใบ
ม้วน ต้นแคระแกร็น และยังเป็นพาหนะนําไวรัสด้วย  



การป้องกนักาํจดั เพล้ียอ่อนฝ้าย (cotton aphid)

• สาํรวจเพล้ียอ่อนฝ้ายในแปลง เร่ิมพน่
เม่ือพบการระบาด ฉีดพน่ใชส้ารกาํจดั
แมลง เช่น ฟิโพรนิล อิมิดาคลอพริด 
คาร์โบซลัแฟน ไทอะมีทอกแซม หรือ
ไทอะมีทอกแซม+อะบาเมกติน เป็นตน้



แมลงหวี่ขาวยาสูบ (tobacco whitefly)

ช่ือวทิยาศาสตร์ Bemisia tabaci (Gennadius)

วงศ ์Aleyrodidae

อนัดบั Homoptera



แมลงหวี่ขาวยาสูบ (tobacco whitefly)
รูปร่างลกัษณะและชีวประวตัิ

แมลงหว่ีขาวยาสูบวางไข่เป็นกลุ่มใตใ้บพืช กา้น ไข่จะติดกบัเน้ือเยือ่ของพืช รูปร่างยาวรีสีเหลืองอ่อน ไข่มี

ขนาด 0.1-0.3 มม. ตวัอ่อนมีลกัษณะแบนราบติดกบัผิวใบ ลอกคราบ 3 คร้ัง ระยะตวัอ่อน 11-18 วนั ดกัแดมี้ขนาด 0.6-0.8 

มม. ระยะดกัแด ้5-7 วนั ตวัเตม็วยัจะออกจากดกัแดต้รงรอยแตกท่ีส่วนอก เพศเมียวางไข่ไดสู้งสุดมากกวา่ 100 ฟอง ตวัเตม็วยั

มีอาย2ุ-11 วนั สืบพนัธุ์แบบ parthenogenesis (การออกลูกเป็นตวัโดยไม่มีการผสมพนัธุ์)

ศัตรูธรรมชาติ

ศตัรูธรรมชาติท่ีพบมีทั้งตวัหํ้ าและตวัเบียน เช่น แตนเบียน Encrasia sp. (F. Aphelinidae) แมลงชา้งปีกใส 

Chrysopa basalis Walker และ Chrysopa sp. (F. Chrysopidae) ดว้งเต่า (Coccinellidae) บางชนิด และแมงมุมสกุลไลคอซา 

(Lycoza sp.) และ ออกซีออพิส (Oxyopes sp.)



การป้องกนักาํจดั แมลงหวี่ขาวยาสูบ 

• ใชก้บัดกักาว เพื่อป้องกนัการระบาด
ของแมลง

• หากพบแมลงหวี่ขาวในปริมาณมาก ฉีด
พน่ใชส้ารกาํจดัแมลง เช่น อิมิดาคลอพ
ริด ไทอะมีทอกแซม อีมาเมก็ตินเบนโซ
เอท ไดโนทีฟูแรน คาร์โบซลัแฟน เป็น
ตน้



ดว้งเต่าแตง
ดว้งเต่าแตงดาํ (black cucurbit leaf beetle) ช่ือวทิยาศาสตร์ Aulacophora frontalis Baly

ดว้งเต่าแตงแดง  (red cucurbit leaf beetle) ช่ือวทิยาศาสตร์ Aulacophora indica (Gmelin)

• วงศ ์Chrysomelidae

• อนัดบั Coleoptera



ดว้งเต่าแตง

รูปร่างลกัษณะและชีวประวตัิ

ดว้งเต่าแตงเป็นแมลงปีกแขง็ขนาดลาํตวัยาว 0.8 ซม. ปีกคู่แรกแขง็เป็นมนัสีแดงแสดหรือดาํ ลาํตวัค่อนขา้งยาว 
เคล่ือนไหวชา้ จะพบเสมอเวลากลางวนัแดดจา้ ตวัอ่อนอาศยัอยูใ่นดิน ลกัษณะตวัหนอนสีขาว อาศยักดัรากพืชในบริเวณท่ี
เป็นอาหาร อาจเป็นอนัตรายต่อรากแตงในระยะตน้อ่อนดว้ย ตวัเตม็วยัสามารถมีอายไุดถึ้ง 100 วนั หรือมากกวา่ เพศเมียจะ
วางไข่เป็นฟองเด่ียว หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ ในดินใกลโ้คนตน้แตง อายฟัุกไข่ 8-15 วนั หนอนท่ีออกจากไข่ใหม่ๆจะมีสีเหลืองซีด 
และค่อยๆ เปล่ียนเป็นสีเหลืองส้มเม่ือโตเตม็ท่ี ตวัอ่อนกดักินรากพืช การเจริญเติบโตมี 4 ระยะ อายตุวัอ่อน 18-35 วนั เม่ือโต
เตม็ท่ีจะเขา้ดกัแดใ้นดินโดยสร้างเกราะป้องกนัอายดุกัแดแ้ตกต่างกนัไประหวา่ง 4-14วนั



การป้องกนักาํจดั ดว้งเต่าแตง

• วิธีกล ถา้ทาํไดโ้ดยการจบัทาํลายดว้ยมือ
จะช่วยไดม้าก โดยหมัน่ดูสวนแตงใน
เวลาเชา้แดดยงัไม่จดั ขณะเดียวกนั
ภายหลงัเกบ็เก่ียวผลเสร็จแลว้ไม่ควร
ปล่อยตน้แตงท้ิงไวค้วรถอนทาํลาย
มิฉะนั้นจะกลายเป็นแหล่งสะสมของ
ดว้งเต่าแตงต่อไป

• ใชส้ารฆ่าแมลงท่ีมีประสิทธิภาพ
ป้องกนักาํจดั เช่น อิมิดาโคลพริด ฟิโปร
นิล คาร์บาริล หรือไทอะมีทอกแซม 
เป็นตน้ เร่ิมพน่เม่ือแตงงอกหรือตั้งตวั
ไดห้ลงัยา้ยปลูก หรือพน่เม่ือพบเต่าแตง
มากกวา่ 1 ตวั/ตน้



หนอนกระทูห้อม (beet armyworm)

ช่ือวทิยาศาสตร์ Spodoptera exigua(Hubner)

วงศ ์Noctuidae

อนัดบั Lepidoptera

หนอนกระทูห้อมเป็นแมลงศตัรูท่ีสาํคญัอีกชนิดหน่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหายกบัผกัเกือบ

ทุกชนิดทัว่ประเทศไทย โดยเฉพาะตามแหล่งปลูกการคา้ ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูป้ลูกอยา่งมาก 

ทั้งน้ีเกษตรกรไม่สามารถป้องกนักาํจดัหนอนชนิดน้ีไดเ้น่ืองจากหนอนสร้างความตา้นทานต่อสารฆ่า

แมลงหลายชนิด และมีพฤติกรรมชอบหลบซ่อนตวั การระบาดจะรุนแรงมากในช่วงฤดูร้อน โดย

หนอนเม่ือฟักออกจากไข่จะกดักินผิวใบบริเวณส่วนต่างๆ ของพืชเป็นกลุ่ม และความเสียหายรุนแรง

ในระยะหนอนวยั 3 ซ่ึงจะแยกยา้ยกดักินทุกส่วนของพืช หากปริมาณหนอน มากความเสียหายจะ

รุนแรง ผลผลิตจะเสียหายและคุณภาพไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาด



หนอนกระทูห้อม (beet armyworm)

รูปร่างลกัษณะและชีวประวตัิ
ตวัเตม็วยัเพศเมียจะวางไข่ในตอนหวัคํ่า 

(ช่วงเวลา 18.00-20.00 น.) ใตใ้บพืชเป็นกลุ่มเลก็ๆ มีจาํนวนไข่ 20-80 ฟองข้ึนไป แต่โดยเฉล่ียอยูใ่น
ระหวา่ง 20 กวา่ฟอง กลุ่มไข่ปกคลุมดว้ยขนสีขาว ระยะไข่ประมาณ 2-3 วนั หากอุณหภูมิความช้ืนสูง
ไข่จะฟักตวัเร็วข้ึน ตวัเตม็วยัเพศเมีย 1 ตวัสามารถวางไข่ไดม้ากกวา่ 200 ฟอง ไข่เม่ือฟักเป็นหนอน
ระยะแรกจะอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม แทะกินผิวใบดา้นล่าง และจะอยูร่วมกนัจนกระทัง่ระยะหนอนวยั 3 
เป็นระยะท่ีเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงทางสีสนัเช่น สีเขียวอ่อน เทา เทาปนดาํ นํ้าตาลอ่อน นํ้าตาลดาํ เป็น
ตน้ หากสงัเกตดา้นขา้งจะมีแถบสีขาวขา้งละแถบพาดยาวจากส่วนอกถึงปลายสุดของลาํตวั หนอนวยั 
3 เป็นระยะท่ีแยกกนัอยูเ่พราะตวัโตข้ึน ระยะหนอนมีการเจริญเติบโต 6 ระยะ ใชเ้วลาตลอดการ
เจริญเติบโต 14-17 วนั และหนอนระยะสุดทา้ยมีขนาด 2.5 ซม. ก็จะเร่ิมหาทางเขา้ใตผ้ิวดินหรือ
บริเวณโคนตน้พืชเพ่ือเขา้ดกัแดด้กัแดมี้สีนํ้าตาลเขม้ยาวประมาณ 1.5 ซม. ระยะดกัแด5้-7 วนั ก็จะเป็น
ตวัเตม็วยั อาศยัอยูต่ามใตใ้บผกั ทั้งน้ีตวัเตม็วยัเป็นผีเส้ือกลางคืนขนาดกลางสีนํ้าตาลแก่ปนเทา กาง
ปีกกวา้ง 2-2.5 ซม.ลกัษณะเด่นคือ มีจุดสีนํ้าตาลอ่อน 2 จุดตรงกลางปีกคู่หนา้ ตวัเตม็วยัมีอายเุฉล่ีย 4-
10 วนั วงจรชีวติหนอนกระทูห้อมเฉล่ีย 30-35วนั หรือโดยเฉล่ียมี10-12ชัว่อายขุยัต่อปี



การป้องกนักาํจดั หนอนกระทูห้อม

• ศัตรูธรรมชาติ แมลงศตัรูธรรมชาติท่ี
พบเขา้ทาํลายหนอนกระทูห้อมไดแ้ก่

• แมลงเบียน เช่น แตนเบียนหนอน 
Microplitis manilae Ashmead 
แตนเบียนหนอน Charops sp. แตน
เบียนหนอน Trathala sp. แตน
เบียนหนอน Chelonus sp. แตน
เบียนหนอน Apanteles sp. และ
แมลงวนั Peribaea orbata
(Wiedemann) 

• แมลงหํ้า เช่น มวนพิฆาต 
Eocanthecona furcellata (Woff)



การป้องกนักาํจดั หนอนกระทูห้อม (beet armyworm)

1. การใชว้ธีิเขตกรรม เช่น การไถพรวนดินตากแดด เพือ่ฆ่าดกัแดห้นอนกระทูห้อมท่ีอยูใ่นดิน 
การทาํลายซากพชือาหาร เพือ่ลดแหล่งอาหารในการขยายพนัธ์ุอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหช่้วยลดการ
ระบาดของหนอนกระทูห้อมในการปลูกผกัคร้ังต่อไป

2. การใชว้ธีิกล เช่น เกบ็กลุ่มไข่ และหนอนทาํลายจะช่วยลดการระบาดลงไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ

3. การใชโ้รงเรือนตาข่ายไนล่อน หรือการปลูกผกักางมุง้ โดยการปลูกผกัในโรงเรือนท่ีคลุมดว้ย
ตาข่ายไนล่อนขนาด 16 mesh สามารถป้องกนัการเขา้ทาํลายของหนอนกระทูห้อมไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 100 เปอร์เซ็นต์

4. การใชส้ารจุลินทรียฆ่์าแมลง (microbial insecticides) ไดแ้ก่ การใชเ้ช้ือแบคทีเรีย (บาซิลลสั ทู
ริงเยนซิส) ท่ีมีจาํหน่ายเป็นการคา้ ไดแ้ก่ Bacillus thuringiensis subsp. aizawai หรือ Bacillus 
thuringiensis subsp. Kurstaki เป็นตน้ การใชเ้ช้ือไวรัส (นิวเคลียร์โพลีฮีโครซิสไวรัส) หนอน
กระทูห้อม เช่น DOA BIO V1 เป็นตน้



การป้องกนักาํจดั หนอนกระทูห้อม (beet armyworm)

5. การใชส้ารฆ่าแมลงท่ีมีประสิทธิภาพ ในการป้องกนักาํจดัหนอนกระทูห้อม



หนอนกระทูผ้กั (common cutworm)

ช่ือวทิยาศาสตร์ Spodoptera litura (Fabricius)

วงศ ์Noctuidae

อนัดบั Lepidoptera

หนอนกระทูผ้กัเป็นแมลงท่ีสาํคญัอีกชนิดหน่ึง ท่ีพบเขา้ทาํลายพืชผกัตระกูลกะหลํ่า โดย

หนอนระยะแรกเขา้ทาํลายเป็นกลุ่มในระยะต่อมาจะทาํลายรุนแรงมากข้ึน เน่ืองจากเป็นหนอนท่ีมี

ขนาดใหญ่ สามารถกดักินใบ กา้น หรือเขา้ทาํลายในหวักะหลํ่า ทาํความเสียหายและยากแก่การ

ป้องกนักาํจดั ซ่ึงการเขา้ทาํลายมกัเกิดเป็นหยอ่มๆ ตามจุดท่ีตวัเตม็วยัเพศเมียวางไข่ และมกัแพร่

ระบาดไดร้วดเร็วตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 



หนอนกระทูผ้กั (common cutworm)

รูปร่างลกัษณะและชีวประวตัิ

ตวัเตม็วยัเพศเมียวางไข่เป็นกลุ่มใหญ่จาํนวนนบัร้อยฟอง ปกคลุมดว้ยขนสีนํ้าตาลอ่อน

หรือสีฟางขา้วใตใ้บพืช ระยะไข่3-4 วนั ก็จะฟักเป็นตวัหนอน ระยะแรกจะอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม แทะ

กินผิวใบจนบางใส เม่ือลอกคราบได้ 2 คร้ัง จะสงัเกตแถบสีดาํท่ีปลอ้งอกท่ี 3 ไดช้ดัเจน ลาํตวัจะ

เปล่ียนจากสีเขียวอ่อนเกิดลายเส้น หรือจุดสีดาํ และผิวลาํตวัมีขีดดาํพาดตามยาว หนอนจะเร่ิม

แยกยา้ยทาํลายพืชกดักินใบ ยอดอ่อน หรือเขา้กดักินซอกกลีบใบในหวักะหลํ่าท่ียงัเขา้ไม่แน่น

ทาํใหเ้สียหาย ระยะหนอนมีการเจริญเติบโต 5 ระยะ ใชเ้วลา 10-15 วนั หนอนระยะสุดทา้ย

เคล่ือนไหวชา้มีขนาด 1.5 ซม. ระยะดกัแด7้-10 วนั ก็จะฟักเป็นตวัเตม็วยั ซ่ึงเป็นผีเส้ือกลางคืน

ขนาดกลางสีนํ้าตาล กางปีกกวา้ง 3-3.5 ซม. ปีกคู่หนา้มีเส้นสีเหลืองพาดหลายเส้น ตวัเตม็วยั

มีอายเุฉล่ีย 5-10วนั วงจรชีวติหนอนกระทูผ้กัเฉล่ีย 25-35วนั หรือ12-14 ชัว่อายขุยัต่อปี



การป้องกนักาํจดั หนอนกระทูผ้กั (common cutworm)

• แมลงศตัรูธรรมชาติ ท่ีพบเขา้ทาํลาย
หนอนกระทูผ้กัไดแ้ก่

• แมลงเบียน เช่น แตนเบียนหนอน
Microplitis manilae Ashmead 
แมลงวนั Peribaea orbata
(Wiedemann)

• แมลงหํ้า เช่น มวนพิฆาต 
Eocanthecona furcellata (Woff)) 
เป็นตน้



การป้องกนักาํจดั หนอนกระทูผ้กั (common cutworm)

1. การใชว้ิธีเขตกรรม เช่น การไถตากดิน และการเกบ็เศษซากพืชอาหาร เพื่อฆ่าดกัแด้

และลดแหล่งอาหารในการขยายพนัธ์ุของหนอนกระทูผ้กั เป็นตน้

2. การใชว้ิธีกล โดยการเกบ็กลุ่มไข่และหนอนทาํลายจะช่วยลดการระบาดลงไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ และปลอดภยั

3. การใชโ้รงเรือนคลุมดว้ยตาข่ายไนล่อน หรือการปลูกผกักางมุง้ ซ่ึงมีประสิทธิภาพ

ป้องกนัการเขา้ทาํลายของหนอนกระทูผ้กัไดดี้

4. การใชส้ารจุลินทรียฆ่์าแมลง (microbial insecticides)ไดแ้ก่ การใชเ้ช้ือแบคทีเรีย

(บาซิลลสั ทูริงเยนซิส) และการใชเ้ช้ือไวรัส (นิวเคลียร์โพลีฮีโดรซิสไวรัส) หนอนกระทู้
ผกั

5. การใชส้ารฆ่าแมลงเช่นเดียวกนัในการป้องกนักาํจดัหนอนกระทูห้อม



หนอนเจาะสมอฝ้าย (cotton ballworm)

ช่ือวทิยาศาสตร์ Helicoverpa armigera (Hubner)

วงศ ์Noctuidae

อนัดบั Lepidoptera

หนอนชนิดน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีในหมู่เกษตรกรผูป้ลูกฝ้าย โดยหนอนเจาะสมอฝ้ายเร่ิมเขา้

ระบาดทาํความเสียหายในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2508 และพบระบาดติดต่อกนัทุกปีเกษตรกร

มีปัญหาในการป้องกนักาํจดัเน่ืองจากหนอนเจาะสมอฝ้ายไดพ้ฒันาสร้างความตา้นทานต่อสารฆ่า

แมลงไดร้วดเร็วและหลายชนิด หนอนชนิดน้ีทาํลายพืชผกัโดยการกดักินส่วนต่างๆ ของพืช เช่น

ดอก ใบ เจาะกดักินภายในลาํตน้ ฝัก และหน่อ



หนอนเจาะสมอฝ้าย (cotton ballworm)

รูปร่างลกัษณะและชีวประวัติ

ตัวเตม็วยัเพศเมียวางไข่เป็นฟองเด่ียวๆ ตามส่วนอ่อนของพืช เช่น ใบ กา้นใบ ไข่มีลกัษณะกลมคลา้ยฝา
ชีไข่ท่ีวางใหม่ๆ จะมีสีขาวนวลเป็นมนั ระยะไข่ 2-3 วนั จึงฟักออกเป็นตวัหนอนหนอนมีดว้ยกนัทั้งหมด 5 วยั โดย
วยัแรกจะมีสีขาวนวล เม่ือเขา้สู่วยัสองสีของลาํตวัเขม้ข้ึนเป็นดาํปนเขียว หนอนวยัท่ีสามลาํตวัมีสีนํ้ าตาลปนเขียว 
เม่ือเขา้สู่วยัท่ีส่ีลาํตวัจะมีสีเขม้ข้ึนเป็นดาํปนเขียวหนอนวยัท่ีห้าลาํตวัจะเปล่ียนเป็นสีส้มแก่ หนอนโตเต็มท่ีมีขนาด 
3.5 ซม. ระยะหนอนประมาณ16-22 วนั ดกัแดมี้สีนํ้ าตาลไหมข้นาด 1.8 ซม. อายุดกัแดป้ระมาณ 10-12 วนั จึง
ออกเป็นตวัเต็มวยั ซ่ึงเป็นผีเส้ือกลางคืน วดัเม่ือกางปีกยาว 3-4 ซม. ตวัเมียปีกคู่หน้าสีนํ้ าตาลปนแดงส่วนตวัผูสี้
นํ้ าตาลอมเขียว เลยก่ึงกลางปีกคู่หนา้ไปทางหนา้เลก็นอ้ยมีจุดสีนํ้ าตาลเขม้ขนาดโตกว่าหวัเขม็หมุดปีกละจุดถดัจาก
จุดน้ีไปทางปลายปีกเลก็น้อยมีแถบสีนํ้ าตาลเขม้พาดตามขวาง และมีจุดสีดาํเรียงรายตามแถบน้ีปีกคู่หลงัมีแถบสี
นํ้าตาลท่ีปลายปีกพาดต่อกบัปีกคู่หน้า สีของปีกคู่หน้าเขม้กว่าปีกคู่หลงั อายุตวัเต็มวยัประมาณ 7-18 วนั รวมวงจร
ชีวิตประมาณ 29-38 วนั



การป้องกนักาํจดั หนอนเจาะสมอฝ้าย (cotton ballworm)

• แมลงศตัรูธรรมชาติท่ีพบเขา้ทาํลาย
หนอนเจาะสมอฝ้าย ไดแ้ก่ แมลงวนัเบียน 
Tachina sp. และ มวนพิฆาต 
Eocanthecona furcellata (Woff) เป็นตน้ 



การป้องกนักาํจดั หนอนเจาะสมอฝ้าย (cotton ballworm)

1. การใชว้ธีิเขตกรรม เช่น การไถพรวนดินตากแดด เพ่ือฆ่าดกัแดห้นอนเจาะสมอฝ้ายท่ีอยูใ่นดิน การ
ทาํลายซากพืชอาหาร เพ่ือลดแหล่งอาหารในการขยายพนัธ์ุอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหช่้วยลดการระบาดของ
หนอนในการปลูกผกัคร้ังต่อไป

2. การใชโ้รงเรือนตาข่ายไนล่อน หรือการปลูกผกักางมุง้ โดยการปลูกผกัในโรงเรือนท่ีคลุมดว้ยตาข่าย
ไนล่อนขนาด 16 mesh สามารถป้องกนัการเขา้ทาํลายของหนอนเจาะสมอฝ้ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
100 เปอร์เซ็นต์

3. การใชเ้ช้ือแบคทีเรีย (บาซิลลสั ทูริงเยนซิส) ท่ีมีจาํหน่ายเป็นการคา้ ไดแ้ก่ Bacillus thuringiensis
subsp. aizawai หรือ Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki เป็นตน้

4. การใชเ้ช้ือไวรัส NPV (Nuclear Polyhedrosis Virus) หนอนเจาะสมอฝ้าย เช่น DOA BIO V2 (กรม
วชิาการเกษตร) อตัรา20-30 มล./นํ้า20 ลิตร เป็นตน้

5. การใชส้ารฆ่าแมลงท่ีมีประสิทธิภาพป้องกนักาํจดั เช่น อินด๊อกซาคาร์บ หรือ อีมาเมคติน เบนโซเอท 



เส้ียนดิน (subterranean ant)

ช่ือวทิยาศาสตร์ Dorylus orientalis Westwood

วงศ ์Formicidae

อนัดบั Hymenoptera



การป้องกนักาํจดั เส้ียนดิน (subterranean ant)

1.วิธีกล ใชม้ะพร้าวผา่เป็น 2 ซีก ไปคว ํ่าไวต้ามร่องจะล่อเส้ียนดินมารวมกนั แลว้จบัไป
ทาํลาย

2.ใชส้ารเคมีท่ีเก่งทางดินพน่ลงโคนตน้ และบริเวณท่ีพบมด รังมด เช่น

-กลุ่ม1ไตรคลอร์ฟอน ไตรอะโซฟอส ไดอะซินอน

-กลุ่ม 2 ฟิโพรนิล

-กลุ่ม4 อิมิดาโคลพริด อะซีทามิพริด ไทอะมีทอกแซม



หนอนแมลงวนัชอนใบ (leaf miner flies)

ช่ือวทิยาศาสตร์ Liriomyza spp. 

วงศ ์Agromyzidae

อนัดบั Diptera

แมลงวนัหนอนชอนใบมีหลายชนิด ถา้ทาํลายพืชตระกูลกะหลํ่า มีช่ือเรียกวา่ หนอน

แมลงวนัชอนใบกะหลํ่า (cabbage leaf miner, Liriomyza brassicae Riley) ทาํลายหอมมีช่ือ

เรียกวา่ หนอนแมลงวนัชอนใบหอม (onion leaf miner, Liriomyza chinensis Kato) เป็นตน้ พืช

ผกัหรือไมด้อกบางชนิดท่ีถูกทาํลายเกิดจากตวัเตม็วยัเพศเมียวางไข่ท่ีมีขนาดเลก็ภายในผิวพืช เม่ือ

ไข่ฟักเป็นตวัหนอนท่ีมีลกัษณะหวัแหลมทา้ยป้าน ตวัหนอนจะชอนไชอยูใ่นใบทาํใหเ้กิดรอยเส้นสี

ขาวคดเค้ียวไปมา เม่ือนาํใบพืชมาส่องดูจะพบหนอนตวัเลก็ๆ สีเหลืองอ่อนโปร่งแสง ใส อยูภ่ายใน

เน้ือเยือ่ใบพืช หากระบาดรุนแรงจะทาํใหใ้บเสียหายร่วงหล่นซ่ึงจะมีผลต่อผลผลิตหากพืชนั้นๆ

ไม่สามารถสร้างใบทดแทนไดพื้ชก็จะตายไปในท่ีสุด



หนอนแมลงวนัชอนใบ (leaf miner flies)

รูปร่างลกัษณะและชีวประวตัิ

ตวัเตม็วยัเป็นแมลงวนัขนาดเลก็ มีขนาด 1-2 มม. ตวัเตม็วยัเพศเมียวางไข่ขนาดเลก็ไวใ้ต้

ส่วนของเน้ือเยือ่บางๆ ของพืช ระยะไข่ 2-4 วนั เม่ือฟักเป็นตวัหนอนมีลกัษณะหวัแหลมทา้ยป้าน

(รูปกระสวย) ไม่เป็นปลอ้งชดัเจน ไม่มีขา เคล่ือนไหวโดยการดีดตวั มีขนาดยาวประมาณ 0.5-1

มม. จะชอนไชไปตามเน้ือเยือ่พืชในระยะหนอนใชเ้วลาประมาณ 7-10 วนั จึงเขา้ดกัแดด้กัแดรู้ป

ร่างคลา้ยเมลด็ขา้วสารอยูต่ามส่วนของพืชท่ีถูกทาํลาย และตามใบร่วงหล่นลงดิน ขนาดดกัแดย้าว

0.8-1 มม. ในระยะดกัแดใ้ชเ้วลาประมาณ 5-7 วนั จึงออกเป็นตวัเตม็วยั เป็นแมลงวนัมีสีดาํปนสี

เหลืองตลอดวงจรชีวติใชเ้วลาประมาณ 3-4 สปัดาห์



การป้องกนักาํจดั หนอนแมลงวนัชอนใบ (leaf miner flies)

1. วิธีกล การเผาทาํลายเศษใบพืชท่ีถูกทาํลายเน่ืองจากหนอนชอนใบตามพื้นดิน จะ
สามารถช่วยลดการแพร่ระบาดไดเ้น่ืองจากดกัแดท่ี้อยูต่ามเศษใบพืชจะถูกทาํลายไปดว้ย

2. สารสกดัสะเดาอตัรา 100 ppm. สามารถป้องกนัและกาํจดัหนอนชอนใบไดดี้

3. สารฆ่าแมลงท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ เบตาไซฟลูทริน ไทอะมีทอกแซม หรือ ฟิโปรนิล
เป็น



แมลงวนัแตง (melon fruit fly)

ช่ือวทิยาศาสตร์ Bactrocera cucurbitae (Coquillett)

วงศ ์Tephritidae

อนัดบั Diptera

แมลงวนัหนอนชอนใบมีหลายชนิด ถา้ทาํลายพืชตระกูลกะหลํ่า มีช่ือเรียกวา่ หนอน

แมลงวนัชอนใบกะหลํ่า (cabbage leaf miner, Liriomyza brassicae Riley) ทาํลายหอมมีช่ือ

เรียกวา่ หนอนแมลงวนัชอนใบหอม (onion leaf miner, Liriomyza chinensis Kato) เป็นตน้ พืช

ผกัหรือไมด้อกบางชนิดท่ีถูกทาํลายเกิดจากตวัเตม็วยัเพศเมียวางไข่ท่ีมีขนาดเลก็ภายในผิวพืช เม่ือ

ไข่ฟักเป็นตวัหนอนท่ีมีลกัษณะหวัแหลมทา้ยป้าน ตวัหนอนจะชอนไชอยูใ่นใบทาํใหเ้กิดรอยเส้นสี

ขาวคดเค้ียวไปมา เม่ือนาํใบพืชมาส่องดูจะพบหนอนตวัเลก็ๆ สีเหลืองอ่อนโปร่งแสง ใส อยูภ่ายใน

เน้ือเยือ่ใบพืช หากระบาดรุนแรงจะทาํใหใ้บเสียหายร่วงหล่นซ่ึงจะมีผลต่อผลผลิตหากพืชนั้นๆ

ไม่สามารถสร้างใบทดแทนไดพื้ชก็จะตายไปในท่ีสุด



แมลงวนัแตง (melon fruit fly)

รูปร่างลกัษณะและชีวประวัติ

ตวัเตม็วยัเพศเมียมีอวยัวะวางไข่ (ovipositor) ท่ีแหลมและแขง็แรง แทงผวิของเน้ือเยือ่พืช

เพ่ือวางไข่ท่ีมีลกัษณะรูปร่างยาวรีสีขาวขุ่น ผวิเป็นมนัสะทอ้นแสง เม่ือใกลฟั้กสีของไข่จะเขม้ข้ึน

ระยะไข่ 2-3 วนั ก็จะเขา้ฟักเป็นตวัหนอนมีลกัษณะหวัแหลมทา้ยป้าน มีสีขาว หรือสีใกลเ้คียงกบัสี

ของพืชอาหาร ตวัหนอนเคล่ือนท่ีโดยการยดืหดลาํตวัซ่ึงเป็นปลอ้งๆ ส่วนหวัมีปากเป็นตะขอแขง็สี

ดาํหน่ึงคู่ เรียกว่า “mouth hook” ซ่ึงเป็นอวยัวะท่ีหนอนใชช้อนไชกินเน้ือเยือ่ภายในผลพริกทาํให้

ผลพริกเน่าและร่วง นอกจากน้ีตวัหนอนยงัมีความสามารถพิเศษในการงอตวัและดีดตวัไปไดไ้กล

(หนอนวยั 3) ซ่ึงช่วยใหห้นอนหาท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้ดกัแดใ้นดิน ดกัแดมี้รูปร่างกลมรีคลา้ยถงัเบียร์

ไม่เคล่ือนไหว ระยะแรกจะมีสีขาว และค่อยเปล่ียนเป็นสีนํ้าตาล และสีเขม้ข้ึนเร่ือยๆ จนออกเป็น

ตวัเตม็วยั ซ่ึงมีปีกบางใสสะทอ้นแสง และมีแถบสีเหลืองท่ีส่วนอก จึงเรียกว่า “แมลงวนัทอง”



การป้องกนักาํจดั แมลงวนัแตง (melon fruit fly)

1. วิธีเขตกรรม เช่น ทาํความสะอาดแปลงปลูก โดยการเกบ็ผลพริกท่ีร่วงหล่น เผาทาํลาย

เพื่อลดแหล่งเพาะพนัธ์ุของแมลงวนัผลไมห้รือทาํลายพืชอาศยัท่ีอยูร่อบๆ แปลงปลูกพริก

2. การใชน้ํ้ามนัปิโตรเลียม อตัรา 60 มล./นํ้า20 ลิตร

3. การใชส้ารฆ่าแมลงท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ มาลาไธออน อตัรา 40 มล./นํ้า20 ลิตร



อุปกรณ์พน่สารกาํจดัแมลงท่ีแนะนาํในพืชตระกลูแตง

การพน่สารฆ่าแมลงดว้ยเคร่ืองพน่สารแบบสูบ

โยกสะพายหลงั (knapsack sprayer) อาย ุ30 วนั

หลงัปลูก ใชน้ํ้าไร่ละ 40 ลิตร อายเุกิน 30 วนั ใช้

นํ้าไร่ละ 80 ลิตร

เครื่องพ่นสารแบบสบูโยกสะพายหลงั

เครื่องยนตพ์่นสารสะพายหลงัแบบใชแ้รงดนันํา้

เครื่องยนตพ์่นสารแบบใชแ้รงดนันํา้สงู

โดรน



ตวัอยา่งการพน่สารฆ่าแมลงแบบหมุนเวียนเพ่ือป้องกนัการด้ือยา



ขอบคณุครบั
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