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5.  บทคัดย่อ   

 การศึกษาชนิดแมลงศัตรูในพืชส่งออก ได้แก่ เผือก (Taro, Colocasia esculenta (L.) Schott) และ
ฟักทอง (Pumpkin, Cucurbita moschata Decne) ซึ่งประเทศไทยก าลังเตรียมข้อมูลเพ่ือส่งออกไปยังประเทศ
เครือรัฐออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา อิหร่าน นิวซีแลนด์ และส าหรับพืชน าเข้า ได้แก่ มันส าปะหลัง (Cassava, 
Manihot esculenta L.) และยาสูบ (Tobacco, Nicotiana tabacum L.) เพ่ือการน าเข้าพืชดังกล่าวของ
ประเทศไทย โดยท าการส ารวจรวบรวมตัวอย่างแมลงศัตรูพืชทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจากแหล่งปลูกพืชดังกล่าวทั่ว
ประเทศ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2558 วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อแมลง
ศัตรูพืช ที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ น าตัว อย่างมาตรวจวิเคราะห์ชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน รวมทั้งตรวจสอบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (validation) ของแมลงศัตรูพืชทั้งหมดที่พบ ในการศึกษาครั้งนี้พบแมลง
ศัตรูพืชทั้งหมด 5 อันดับ 9 วงศ์ 23 ชนิด โดยพบแมลงศัตรูพืชในพืชส่งออก เผือก 3 อันดับ 4 วงศ์ 4 ชนิด ได้แก่ 
อันดับ Hemiptera 2 วงศ์ 2 ชนิด อันดับ Lepidoptera 1 วงศ์ 1 ชนิด และอันดับ Thysanoptera 1 วงศ์ 1 
ชนิด  ฟักทอง 5 อันดับ 6 วงศ์ 9 ชนิด ได้แก่ อันดับ Coleoptera 1 วงศ์ 2 ชนิด อันดับ Diptera 1 วงศ์ 1 ชนิด 
อันดับ Hemiptera 2 วงศ์ 2 ชนิด อันดับ Lepidoptera 1 วงศ์ 1 ชนิด และอันดับ Thysanoptera 1 วงศ์ 3 
ชนิด และพบแมลงศัตรูพืชในพืชน าเข้า มันส าปะหลัง 2 อันดับ 4 วงศ์ 9 ชนิด ได้แก่ อันดับ Coleoptera 1 วงศ์ 1 
ชนิด และอันดับ Hemiptera 4 วงศ์ 8 ชนิด ยาสูบ 3 อันดับ 4 วงศ์ 9 ชนิด ได้แก่ อันดับ Hemiptera 2 วงศ์ 2 



ชนิด อันดับ Lepidoptera 1 วงศ์ 4 ชนิด และอันดับ Thysanoptera 1 วงศ์ 3 ชนิด ทั้งนี้ได้บรรยายลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา การวินิจฉัยและลักษณะทางชีววิทยาเบื้องต้นโดยสังเขป   

ค าส าคัญ แมลงศัตรูพืช พืชน าเข้า พืชส่งออก เผือก ฟักทอง มันส าปะหลัง ยาสูบ 

Abstract 

        The study of Insect pests in exported crop including taro, Colocasia esculenta (L.) 
and pumpkin, Cucurbita moschata Decne. was implemented. These agricultural products are 
prepare to export to Australia, United States, Iran, and New Zealand. Thailand, additionally, 
plans to import cassava, Manihot esculenta L. and tobacco, Nicotiana tabacum L. Hence both 
import and export commudities are committed to performing pest evaluation, i.e. Pest List (PL) 
and Pest Risk Analysis (PRA). The objective of this study is to obtain lists of pest based on 
taxonomic principle. A survey and collecting of insect pest species from the export and import 
agricultural commodities were implemented from October 2013 – September 2015. The 
experiment was conducted from the important economic crops across the country: cassava and 
tobacco for the imports, as well as taro and pumpkin for the exports. Insect samples were 
examined on the basis of classical taxonomy. Reinvestigation of taxonomic information is carried 
out as well as the validated scientific names are here addressed. In total of 23 species from 5 
orders and 9 families were found. For the exported commodities, 4 species from 3 orders and 4 
families were found in taro including, Hemiptera (2 families, 2 species), Lepidoptera (1 families, 1 
species) and Thysanoptera (1 family, 1 species). The result from a survey of exported pumpkin 
reveals that 9 species from 5 orders and 6 families were found encompassing with Coleoptera 
(1 families, 2 species), Diptera (1 families, 1 species), Hemiptera (2 families, 2 species), 
Lepidoptera (1 family, 1 species) and Thysanoptera (1 family, 3 species). For the imported 
cassava, 9 species from 2 orders 4 families were found including Coleoptera (1 families, 1 
species), and Hemiptera (3 families, 8 species) In total of 9 species from 3 orders and 4                                                                                
families were found in tobacco, including Hemiptera (2 families, 2 species) Lepidoptera (1 
families, 4 species) and Thysanoptera (1 family, 3 species). 

Keywords  Insect Pests, Taro, Pumpkin, Cassava, Tobacco     
 
6.  ค าน า 

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม รายได้จากการส่งออกของประเทศส่วนใหญ่มาจากสินค้า
เกษตร เช่น ไม้ดอก พืชผัก และไม้ผล จากการเปิดเสรีทางการค้าท าให้ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก
องค์การค้าโลก (World Trade Organization) ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการค้าสินค้าเกษตร ภายใต้ความ



ตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการด้านสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช  (Agreement on Application of 
Sanitary and Phytosanitary Measure หรือ SPS) ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่า ประเทศสมาชิกมีสิทธิ์และพันธกรณี
พ้ืนฐาน (right and obligation) ในการก าหนดมาตรการสุขอนามัยพืชจากต่างประเทศ มิให้เข้าไปเป็นอันตราย
หรือเกิดความเสียหายต่อสุขภาพมนุษย์ สัตว์ พืชและสิ่งแวดล้อม (อรุณี, 2543) วิธีการปฏิบัติคือประเทศผู้น าเข้า
สินค้าเกษตรต้องมีการตรวจสอบศัตรูพืช โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest Risk Analysis : PRA) อาจจะเป็น
โรคพืช แมลง ไร สัตว์ศัตรูพืช หรือวัชพืชที่ติดมากับสินค้าเกษตรที่น าเข้า โดยประเทศผู้น าเข้าจะขอบัญชีรายชื่อ
และข้อมูลศัตรูพืชแต่ละชนิดของสินค้าเกษตรที่จะน าเข้านั้น ๆ ซึ่งประเทศผู้ส่งออกจะต้องเป็นผู้จัดท า หาก
ประเทศผู้ส่งออกไม่มีบัญชีรายชื่อศัตรูพืชพร้อมข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนตามความต้องการของผู้น าเข้า ท าให้
ประเทศผู้น าเข้าไม่มีข้อมูลเพียงพอเพ่ือน าไปประกอบในการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช อาจมีผลท าให้เกิดปัญหา
ต่อการอนุญาตให้น าเข้าสินค้าเกษตรนั้น ซึ่งปัจจุบันนับว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างมากส าหรับประเทศที่ต้องการ
ส่งออกหรือน าเข้าสินค้าเกษตร ซึ่งหลายประเทศมีความตื่นตัวและเร่งด าเนินการจัดท าบัญชีข้อมูลรายละเอียด
ศัตรูพืชเพ่ือพร้อมในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  
 การศึกษาชนิดแมลงศัตรูพืชน าเข้า ได้แก่  เผือก (Taro, Colocasia esculenta L.) และฟักทอง 
(Pumpkin, Cucurbita moschata Decne.) เพ่ือการน าเข้าพืชดังกล่าวของประเทศไทย และส าหรับพืชส่งออก 
ได้แก่ มันส าปะหลัง (Cassava, Manihot esculenta L.) และยาสูบ (Tobacco, Nicotiana tabacum L.) (เริ่ม
ตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2558) ซึ่งประเทศไทยก าลังเตรียมข้อมูลเพ่ือส่งออกไปยังประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย 
สหรัฐอเมริกา อิหร่าน และนิวซีแลนด์ ก็มีความจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการเช่นกัน เพ่ือได้ข้อมูลบัญชีรายชื่อที่พร้อม
ให้ประเทศคู่ค้าได้น าไปวิเคราะห์ความเสี่ยง (Pest Risk Analysis, PRA) เพ่ือประกอบการพิจารณาการน าเข้าพืช
เหล่านี้จากประเทศไทย ซึ่งงานลักษณะนี้เป็นงานที่มีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อแมลงศัตรูพืช ที่
ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ การศึกษาชนิดของแมลงศัตรูของพืชส่งออก ได้แก่ เผือก และฟักทอง พืชน าเข้า มัน
ส าปะหลัง และยาสูบ ส าหรับเป็นข้อมูลในการสนับสนุนการส่งออกและน าเข้าสินค้าเกษตร 

 
7.  วิธีด าเนินการ 
    - อุปกรณ์ 

1.  ตัวอย่างแมลงศัตรูพืช 
2.  อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมแมลงศัตรูพืช เช่น สวิงจับแมลง ขวดฆ่าแมลงที่บรรจุสารเอททิลอะซี

เตท กระดาษแข็งขนาด A4 ขวดดองแมลงพร้อมแอลกอฮอล์ 70-80% ขวดพร้อมน้ ายาเก็บรักษาตัวอย่างเพลี้ยไฟ
เอจีเอ (AGA) ซึ่งเป็นส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 60% 10 ส่วน กลีเซอรีน 1 ส่วน และกรดน้ าส้ม 1 ส่วน ปากคีบ 
ซองกระดาษสามเหลี่ยม พู่กัน กล่องพลาสติก ถุงพลาสติก กล่องรักษาความเย็น ถังแช่ตัวอย่างแมลง ไม้จัดรูปร่าง
ตัวอย่างแมลง เข็มไร้สนิม ตู้อบตัวอย่างแมลง หีบไม้/ตู้เก็บตัวอย่างแมลง การบูร โหลชื้น   

3.  อุปกรณ์และสารเคมีท าสไลด์ถาวร  
      3.1  อุปกรณ์ แผ่นสไลด์แก้ว แผ่นแก้วปิดสไลด์  (Cover glass) เข็มเขี่ย หลอดดูด  กระจกนาฬิกา 

บีคเกอร์ หลอดแก้วทดลอง เตาไฟฟ้า ตู้อบแผ่นสไลด์ 



      3.2  สารเคมี น้ ากลั่น แอลกอฮอล์ 60-100% โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 5%  โพแทสเซียมไฮดร
อกไซด์ (KOH) 10%  คาร์บอลไซลีน (Carbol xylene) ซึ่งเป็นสารละลายของไซลีน 3 ส่วนและผลึกกรดคาร์โบลิค 
(Carbolic acid crystal) 1 ส่วน กรดเกลือ (Hydrochlorlic acid) 10%  สารละลายเอ็น-บิวทิลแอลกอฮอล์ (N-
butyl alcohol) น้ ายาย้อมสีซึ่งเป็นสารละลายของแอซิดฟุชชิน (Acid fuchsin) 0.5 กรัม และกรดเกลือ 10% 25 
มิลลิลิตร สารละลายคาร์บอนไซลอล (Carbon-xylol) ซึ่งมีส่วนผสมของไซลีน 90 ส่วน กับฟีนอล 10 ส่วน แล
คติกแอซิด (Lactic acid) โคลฟออย (Clove oil) แคนาดาบัลซัม (Canada balsum)   

4.  อุปกรณ์ ในการวาดภาพ กล้องถ่ายรูป  กล้องจุลทรรศน์ชนิด  Stereo microscope และชนิด 
Compound microscope  
 

วิธีการ 
 1.  สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของแมลงศัตรูพืชน าเข้า ได้แก่ มันส าปะหลัง และยาสูบ ในพืชส่งออก 2 พืช 
ได้แก่ เผือก และฟักทอง จากเอกสารที่มีรายงานเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชทั้งในและต่างประเทศ   

2.  ส ารวจ รวบรวมตัวอย่างแมลงศัตรูพืชโดยวางแผนการส ารวจ อย่างมีระบบ ส ารวจแบบเฉพาะเจาะจง 
โดยท าการส ารวจแบบตรวจหา ก าหนดพ้ืนที่ ท าการสุ่มตรวจโดยเดินเป็นแถว เว้น 2 แถว และแต่ละแถวสุ่มตรวจ
ต้นห่างกัน 5 ต้น จากแหล่งปลูกพืชทั้ง 2 พืช โดยใช้สวิงโฉบ/เคาะหรือเขย่ากิ่ง ต้น หรือดอกของพืชเพ่ือให้แมลง
ศัตรูพืชตกลงบนอุปกรณ์ที่รองรับ หรือตัดใบ/กิ่ง/ยอดของพืชที่มีแมลงศัตรูพืชเกาะอาศัยด้วยกรรไกรตัดกิ่ง ใช้พู่กัน
เขี่ยแมลงศัตรูพืชที่พบใส่ขวดที่บรรจุน้ ายาดอง หรือน าตัวอย่างแมลงศัตรูพืชพร้อมพืชใส่ถุงพลาสติก กล่อง
พลาสติก หรือถุงกระดาษ เก็บตัวอย่างดังกล่าวในกล่องรักษาความเย็น ภายในบรรจุน้ าแข็งแห้งเพ่ือรักษาตัวอย่าง
ให้มีความสด หากตัวอย่างที่รวบรวมได้อยู่ในระยะตัวอ่อน เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยอ่อน หนอน
ผีเสื้อ และหนอนแมลงวันผลไม้ฯลฯ ต้องน าตัวอย่างไปเลี้ยงในห้องปฏิบัติการจนเป็นตัวเต็มวัย 

3.  บันทึกรายละเอียดของแมลงศัตรูพืช และข้อมูลอ่ืนที่ส าคัญ ได้แก่ ชนิดของพืช ส่วนของพืชที่พบ
ตัวอย่าง ลักษณะการท าลาย วัน/เดือน/ปี สถานที่ และชื่อผู้เก็บตัวอย่าง รวมทั้งบันทึกโดยการถ่ายภาพ  

4.  น าตัวอย่างที่บันทึกรายละเอียดไปจัดเตรียมตัวอย่างแมลง เพื่อวิเคราะห์ชนิดโดยการจัดรูปร่างหรือท า
สไลด์ถาวรแมลงแต่ละชนิด  

5.  น าตัวอย่างจากข้อ 4 ไปตรวจวิเคราะห์ชนิด โดยตรวจสอบลักษณะที่ส าคัญทางอนุกรม 
วิธานใต้กล้องจุลทรรศน์ และใช้เอกสารแนวทางการวินิจฉัยชนิดแมลงศัตรูพืชและเอกสารรายงานถึงชนิดศัตรูพืชที่
พบในประเทศไทยจาก CABI (2003), CABI (2007), Flint (1991), Pholboon (1965) และWongsiri (1991) 
ประกอบการเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แมลง  

6.  จัดท าป้ายและบันทึกข้อมูลรายละเอียดบนป้ายบันทึกก ากับตัวอย่างแมลง ได้แก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ พืช
อาหาร วัน/เดือน/ปี สถานที่ และชื่อผู้เก็บตัวอย่าง รวมทั้ง วัน/เดือน/ปี และชื่อผู้วิเคราะห์ชนิด   

7.  น าตัวอย่างแมลงศัตรูพืชที่ได้ศึกษาวิจัยทั้งหมด เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แมลง โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่
ตามระบบสากลของพิพิธภัณฑ์สิ่งส าคัญของการจัดท าบัญชีรายชื่อศัตรูพืช (Pest List) จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
ตัวอย่างจริงของแมลงศัตรูพืชทุกชนิดที่ได้รายงาน เก็บรักษาไว้เพ่ือการตรวจสอบ/สืบค้น/อ้างอิง   



การบันทึกข้อมูล 
  บันทึกรายละเอียดของแมลงศัตรูพืช ส่วนของพืชที่พบตัวอย่าง ลักษณะการท าลาย วัน/เดือน /ปี สถานที่ 
แหล่งที่พบ พิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) และชื่อผู้เก็บตัวอย่าง รวมทั้งบันทึกโดยการถ่ายภาพ 
เวลาและสถานที่ 
 เวลา       เดือนตุลาคม 2556 ถึง เดือนกันยายน 2558   
 สถานที่    1. แปลงปลูก เผือก ฟักทอง มันส าปะหลัง และยาสูบ ในจังหวัดต่างๆ ทุก 
          ภาคของประเทศไทย   
      2. ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา  
         ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 
 
8.  ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การศึกษาชนิดแมลงศัตรูพืชเพ่ือการน าเข้าและส่งออก ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 
2558 ในพืชส่งออก 2 พืช คือ เผือก และฟักทอง ในพืชน าเข้า 2 พืช คือ มันส าปะหลัง และยาสูบ โดยส ารวจเก็บ
รวบรวมตัวอย่างแมลง จากแหล่งปลูกจังหวัด สุโขทัย เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ พะเยา นครปฐม เพชรบุรี สระบุรี  
กาญจนบุรี ลพบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ พิษณุโลก นครสวรรค์ สุโขทัย ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ระยอง ราชบุรี และ
สุพรรณบุรี พบแมลงศัตรู ดังนี้   

เผือก พบแมลงศัตรูพืช 4 ชนิด อยู่ในอันดับ Hemiptera 2 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยอ่อนฝ้าย Aphis gossipii 
Glover แมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus Russell อันดับ Lepidoptera 1 ชนิด ได้แก่ หนอน
กระทู้ผัก Spodoptera litura (Fabricius) อันดับ Thysanoptera 1 ชนิด ได้แก่ Caliothrips phaseoli Hood 

ฟักทอง พบแมลงศัตรูพืช 9 ชนิด อยู่ในอันดับ Coleoptera 2 ชนิด ได้แก ่ด้วงเต่าแตงด า Aulacophora 
frontalis Baly ด้วงเต่าแตงแดง Aulacophora indica (Gmelin) อันดับ Diptera 1 ชนิด ได้แก่ แมลงวันแตง 
Bactrocera cucurbitae Coquillett อันดับ Hemiptera 2 ชนิด  ได้แก่เพลี้ยอ่อนฝ้าย Aphis gossypii Glover 
แมลงหวี่ ขาวยาสูบ  Bemisia tabaci (Gennadius) อันดับ  Lepidoptera 1 ชนิ ด  ได้ แก่  หนอกระทู้ ผั ก 
Spodoptera litura (Fabricius) อันดับ Thysanoptera 3 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยไฟดอกไม้ Frankinella schultzei 
Trybon เพลี้ยไฟฝ้าย Thrips palmi Karny เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย Thrips Hawaiensis (Morgan) 

มันส าปะหลัง พบแมลงศัตรูพืช 9 ชนิด อยู่ในอันดับ Coleoptera 1 ชนิด ได้แก่ Lepidiota stigma 
Fabricius อันดับ Hemiptera 8 ชนิด ได้แก่ แมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus Russell แมลงหวี่
ขาวยาสูบ Bemisia tabaci (Gennadius) เพลี้ยหอยเกล็ดขาว Aonidomytilus albus (Cockerell) เพลี้ยแป้ง
มันส าปะหลังสีเทา Pseudococcus jackbeardleyi Gimple & Miller เพลี้ยแป้ง Phenacoccus madeirensis 
Green เพลี้ยแป้งมะละกอ Paracoccus marginatus Williams&Granara de Willink เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสี
ชมพู Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero เพลี้ยแป้งลาย Ferrisia virgata (Cockerell)  

 



ยาสูบ พบแมลงศัตรูพืช 9 ชนิด อยู่ในอันดับ Hemiptera 2 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยอ่อนยาสูบ Myzus 
persicae (Sulzer) แมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci (Gennadius) อันดับ Lepidoptera 4 ชนิด ได้แก่ 
หนอนเจาะสมอฝ้าย Helicoverpa armigera (Hübner) หนอนผีเสื้อยาสูบ Helicoverpa assulta (Guenée) 
หนอนกระทู้ ผั ก  Spodoptera litura (F.) หนอนกระทู้ กล้ า  Spodoptera muaritia (Boisdural) อันดับ 
Thysanoptera 3 ชนิด ได้แก่  เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย Thrips hawaiensis (Morgan) เพลี้ยไฟฝ้าย Thrips 
palmi Karny เพลี้ยไฟ Thrips tabaci Lindeman 
 น าตัวอย่างแมลงศัตรูพืชที่ได้รวบรวมได้ทั้งหมด เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แมลง เพ่ือรอการจัดท าบัญชี
รายชื่อศัตรูพืช (Pest List)  
 
9.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาชนิดแมลงศัตรูพืชเพ่ือการส่งออกและน าเข้า ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 
2558 พบแมลงศัตรูพืชทั้งหมด 5 อันดับ 9 วงศ์ 23 ชนิด โดยพบแมลงศัตรูพืชในพืชส่งออก เผือก 3 อันดับ 4 วงศ์ 
4 ชนิด ได้แก ่อันดับ Hemiptera 2 วงศ์ 2 ชนิด อันดับ Lepidoptera 1 วงศ ์1 ชนิด และอันดับ Thysanoptera 
1 วงศ์ 1 ชนิด  ฟักทอง 5 อันดับ 5 วงศ์ 9 ชนิด ได้แก่ อันดับ Coleoptera 1 วงศ์ 2 ชนิด อันดับ Diptera 1 วงศ์ 
1 ชนิด อันดับ Hemiptera 2 วงศ์ 2 ชนิด อันดับ Lepidoptera 1 วงศ์ 1 ชนิด และอันดับ Thysanoptera 1 
วงศ์ 3 ชนิด และพบแมลงศัตรูพืชในพืชน าเข้า มันส าปะหลัง 2 อันดับ 4 วงศ ์9 ชนิด ได้แก่ อันดับ Coleoptera 1 
วงศ์ 1 ชนิด และอันดับ Hemiptera 4 วงศ์ 8 ชนิด ยาสูบ 3 อันดับ 4 วงศ์ 9 ชนิด ได้แก่ อันดับ Hemiptera 2 
วงศ ์2 ชนิด อันดับ Lepidoptera 1 วงศ ์4 ชนิด และอันดับ Thysanoptera 1 วงศ์ 3 ชนิด  

 การศึกษาในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส ารวจศัตรูพืชในพืชทั้ง 4 ชนิดแล้ว ยังน าตัวอย่างแมลงศัตรูพืชที่
พบมาศึกษาทางด้านอนุกรมวิธานโดยการตรวจวิเคราะห์ชนิดและสืบค้นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้ งได้จัดเก็บ
ตัวอย่างแมลงทั้งหมดไว้ในพิพิธภัณฑ์เพ่ือการยืนยัน ตรวจสอบ และอ้างอิง ซึ่งจะเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่
เป็นประโยชน์อย่างมากในการจัดท าบัญชีรายชื่อแมลงศัตรูพืชน าเข้าและส่งออก และสามารถน าบัญชีรายชื่อ
ศัตรูพืชที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชน าเข้าทั้ง 2 พืช ตลอดจนสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบใน
การพิจารณาเพ่ือก าหนดแมลงศัตรูพืชกักกัน อีกทั้งยังใช้เป็นหลักฐานในการเจรจาต่อรองทางการค้า และก าหนด
เงื่อนไขการน าเข้าพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับชนิดของศัตรูพืชเพ่ือประโยชน์ทางการค้ า 
จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้อง
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดล าดับความส าคัญของพืชหรือสินค้าเกษตรที่ต้องการน าเข้าหรือ
ส่งออก นอกจากนี้ควรมีการรวบรวมรายชื่อแมลงศัตรูพืชทั้งหมดที่ได้ศึกษา จัดพิมพ์เป็นเอกสารให้สมบูรณ์  ซึ่ง
สามารถน าไปใช้เป็นหลักฐานทางเอกสารวิชาการที่เป็นปัจจุบันต่อไป  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยใน
การเจรจาต่อรองการค้ากับประเทศคู่ค้า  



10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ได้บัญชีรายชื่อพร้อมข้อมูลรายละเอียดชนิด ชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (Pest List) ของ
แมลงศัตรูพืชน าเข้า 2 ชนิด (มันส าปะหลัง ยาสูบ)  เพ่ือไว้ใช้ประกอบในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการน าเข้าพืช
เหล่านี้จากประเทศคู่ค้า 

2. ได้บัญชีรายชื่อพร้อมรายละเอียดชนิด ชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของแมลงศัตรูพืช
ส่งออก 2 ชนิด (เผือก ฟักทอง) เพ่ือเตรียมพร้อมให้กับประเทศคู่ค้าใช้ประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Pest Risk 
Analysis) เพ่ือพิจารณาน าเข้าพืชดังกล่าวจากประเทศไทย 

3. ได้ตัวอย่างแมลงศัตรูพืชของพืชทั้ง 4 ชนิด เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ เพ่ือให้นักวิจัย นักวิชาการและผู้
ปฏิบัติ งานที่เก่ียวข้อง สามารถใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับ ค้นคว้า อ้างอิงและเปรียบเทียบ 

4. ได้ข้อมูลพร้อมจัดท าฐานข้อมูลแมลงศัตรูพืชน าเข้าและส่งออกทั้ง 4 ชนิด (เผือก ฟักทอง มันส าปะหลัง 
ยาสูบ) ไว้เพ่ือตรวจสอบ ค้นคว้าและอ้างอิงต่อไป 

 
11.  ค าขอบคุณ   

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และนักกีฏวิทยากลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลงทุกท่านที่ช่วยในการส ารวจเก็บรวบรวม
ตัวอย่างและจัดเตรียมตัวอย่างเพ่ือจัดจ าแนกชนิดแมลงศัตรูพืช จึงท าให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
12. เอกสารอ้างอิง 
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13. ภาคผนวก 
 
Table 1  Lists of Insect Pests of Taro ( Colocasia esculenta L.) 
          (October 2013 – September 2015)  
 

Order 
 

Family Common 
Name 

 

Scientific Name Distribution Affected 
plant parth 

Hemiptera Aphididae cotton aphid Aphis gossypii Glover Chiang Mai,  
Nakhon 
Pathom, 
Saraburi, 
Phetchaburi, 
Kanchanaburi, 
Suphan Buri 

leaf 

Hemiptera Aleyrodidae spiralling 
whitefly 

Aleurodicus dispersus 
Russell 

Phetchaburi 
 

leaf 
 

Lepidoptera Noctuidae common 
cutworm 

Spodoptera litura F. Chiang Mai,  
Nakhon 
Pathom, 
Kanchanaburi, 
Phetchaburi, 
Suphan Buri, 
Phetchabun, 
Saraburi 

leaf 

Thysanoptera Thripidae bean thrips Caliothrips phaseoli Hood 
 
 

Saraburi 
Kanchanaburi, 
Chai Nat 

flower, 
leaf 



Table 2  Lists of Insect Pests of Pumpkin (Cucurbita moschata Decne.)  
            (October 2013 – September 2015)  
 

Order 
 

Family Common 
Name 

Scientific Name Distribution Affected 
plant parth 

Coleoptera Chrysomelidae black cucurbit 
betle 

Aulacophora frontalis 
Baly 

Phayao, Chiang 
rai, 
Sukhothai, 
Nakhon 
Ratchasima, 
Lop Buri,  
Nakhon 
Phanom, 
Kanchanaburi  

leaf 

Coleoptera Chrysomelidae red pumpkin 
beetle 

Aulacophora indica 
(Gmelin) 

Phayao, Chiang 
rai, 
Nakhon 
Ratchasima, 
Lop Buri,  
Nakhon 
Phanom, 
Kanchanaburi, 
Nakhon 
Pathom, 

leaf 

Diptera Tephritidae melon fly Bactrocera cucurbitae 
Coquillett 

Nakhon 
Ratchasima, 
Lop Buri,   
Nakhon 
Phanom, 
Kanchanaburi 

fruit 

Hemiptera Aleyrodidae tobacco 
whitefly 

Bemisia tabaci 
(Gennadius) 

Roi Et, 
Phetchabun, 
Si Sa Ket, 
Nakhon 
Pathom 

leaf 
 



Table 2  Continued 
 

Order 
 

Family Common 
Name 

Scientific Name Distribution Affected 
plant parth 

Hemiptera Aphididae cotton 
aphid 

Aphis gossypii Glover Roi Et,  
Phetchabun, 
Nakhon 
Ratchasima,  Surin, 
Kanchanaburi, 
Nakhon Phanom, 
Nakhon Pathom 

leaf 
shoot 
 
 
 
 
 

Lepidoptera Noctuidae common 
cutworm 

Spodoptera litura (Fabricius) Lop Buri, Nakhon 
Ratchasima, 

leaf 

Thysanoptera Thripidae common 
Blossom 
thrips 
 

Frankliniella schultzei  
Trybon 
 
 

Nakhon 
Ratchasima, 
Lop Buri, 
Roi Et 

flower, leaf 

Thysanoptera Thripidae cotton 
thrips 

Thrips palmi  Karny Lop Buri, Nakhon 
Ratchasima, 
Nakhon Phanom, 
Phetchabun, 

flower, leaf 

Thysanoptera Thripidae Hawaiian 
flower 
thrips 

Thrips hawaiiensis (Morgan) Nakhon 
Ratchasima, 
Lop Buri 

flower, leaf 



Table 3  Lists of insect pests of Cassava (Manihot esculenta L.) 
            (October 2013 – September 2015)  
 

Order 
 

Family Common 
Name 

Scientific Name Distribution Affected 
plant parth 

Coleoptera scarabaeidae white grub Lepidiota stigma 
Fabricius 

Kanchanaburi, 
Suphan Buri 

root 

Hemiptera Aleyrodidae spiraling 
whitefly 

Aleurodicus dispersus 
Russell 

Nakhon 
Ratchasima, 
Phitsanulok, 
Phetchabun, 
Chachoengsao, 

leaf 

Hemiptera Aleyrodidae tobacco 
whitefly 

Bemisia tabaci 
(Gennadius) 

Nakhon 
Ratchasima,  
Phayao, 
Phetchabun, 
Buri Rum, 
Phitsanulok, 
Phrae, Surin, 
Srisaket, 
Chachoengsao, 
Kanchanaburi, 
Prachinburi,  
Sa Kaeo, 
Chanthaburi, 
Nakhon 
Ratchasima,  
Rayong, 
Chon Buri 

leaf, shoot 

Hemiptera Diaspididae white mussel 
scale 

Aonidcmytilus albus 
(Cockerell) 

Nakhon 
Ratchasima, 

stem 

 
 
  



Table 3  Continued 
 

Order 
 

Family Common 
Name 

Scientific Name Distribution Affected 
plant parth 

Hemiptera Pseudococcidae jack 
Beardsley 
mealybug 

Pseudococcus 
jackbeardleyi 
Gimple&Miller 

Nakhon 
Ratchasima,  
Saraburi, 
Phetchabun, 
Phitsanulok, 
Nakhon Sawan,  
Udon Thani 

leaf, stem 

Hemiptera Pseudococcidae madeira 
mealybug 

Phenacoccus 
madeirensis Green 

Buri Rum leaf, shoot, 
stem 

Hemiptera Pseudococcidae papaya 
mealybug 

Paracoccus marginatus 
Williams & Granara de 
Willink 

Phitsanulok, 
Nakhon Sawan,  

leaf, shoot 

Hemiptera Pseudococcidae pink cassava 
mealybug 

Phenacoccus manihoti 
Matile Ferrero 

Kanchanaburi, 
Phrae,  
Nakhon Ratchasima,  
Saraburi, 
Nakhon Sawan,  
Phitsanulok, 
Udon Thani  

young shoot 

Hemiptera Pseudococcidae striped 
mealybug 

Ferrisia virgata 
(Cockerell)   

Nakhon Ratchasima,  

Phrae, 
Kanchanaburi, 
Phitsanulok 

leaf, shoot, 
bud, stem 



 Table 4  Lists of Insect Pests of Tobacco (Nicotiana tabacum L.)      
             (October 2013 – September 2015)  
 

Order 
 

Family Common 
Name 

Scientific Name Distribution Affected 
plant parth 

Hemiptera Aleyrodidae tobacco 
whitefly 

Bemisia tabaci 
(Gennadius) 

Chiang Mai 
Chiang Rai 
Nakhon Phanom 
Phayao 
Phetchabun 
Roi Et,  Sukhothai 

leaf  
 

Hemiptera Aphididae green peach 
aphid 

Myzus persicae (Sulzer)  Chiang Mai 
Chiang Rai 
Nakhon Phanom 
Phayao 
Phetchabun 
Phrae, Roi Et   
Sukhothai  

leaf 
stem 

Lepidoptera Noctuidae cotton 
bollworm 

Helicoverpa armigera 
(Hübner) 

Chiang Mai 
Chiang Rai 
Nakhon Phanom 
Phayao 
Phetchabun 
Phrae, Roi Et   
Sukhothai 

leaf 
flower 
tip 

Lepidoptera Noctuidae Oriental 
tobacco 
budworm 

Helicoverpa assulta 
(Guenée) 

Phetchabun 
Roi Et   

leaf 
flower 
tip 

Lepidoptera Noctuidae tobacco 
cutworm 

Spodoptera litura 
(Fabricius) 

Chiang Mai 
Chiang Rai 
Nakhon Phanom 
Phayao 
Phetchabun 
Phrae, Roi Et   
Sukhothai 
 

leaf 
tip 
 

 



Table 4  Continued 
 

Order 
 

Family Common 
Name 

Scientific Name Distribution Affected 
plant parth 

Lepidoptera Noctuidae lawn 
armyworm 

Spodoptera mauritia 
(Boisduval) 

Phetchabun 
Roi Et   

leaf 
tip 

Thysanoptera Thripidae onion thrips Thrips tabaci  
Lindeman 
 

Chiang Mai 
Chiang Rai 
Phayao 
Phetchabun 
Sukhothai , 
Nakhon Phanom 

leaf 

Thysanoptera Thripidae cotton thrips Thrips palmi Karny Phetchabun flower, leaf 
Thysanoptera Thripidae Hawaiian 

flower thrips 
Thrips hawaiiensis 
(Morgan) 

Nakhon Phanom  flower, leaf 

 



รายละเอียดแมลงศัตรูพืชน าเข้า-ส่งออกแต่ละชนิด 
 

Aleurodicus dispersus Russell (Figure 1A) 
อันดับ  Hemiptera 
วงศ์  Aleyrodidae 
ชื่อสามัญ แมลงหวี่ขาวใยเกลียว (spiralling whitefly) 
ลักษณะส าคัญ  
 แมลงหวี่ขาวใยเกลียววางไข่เป็นรูปวงกลมบนใบหรือใต้ใบพืช ลักษณะเป็นวงเกลียว มีเส้นใยสีขาวปกคลุม 
แต่ละวงมีไข่ประมาณ 14-26 ฟอง ตัวอ่อนมี 4 วัย  ตัวอ่อนวัย 1-2 เริ่มมีเส้นใยสีขาวปกคลุมแต่ไม่มาก ตัวอ่อนวัย 
3 มีขนาดใหญ่ขึ้นเริ่มสร้างเส้นใยสีขาวปกคลุมตัวมากขึ้นแต่ยังสามารถมองเห็นส่วนต่างๆ  ของล าตัวได้ ตัวอ่อนวัย 
4 เส้นใยสีขาวคล้ายเส้นด้ายลักษณะเป็นมันวาวปกคลุมจนไม่สามารถมองเห็นส่วนต่างๆ  ของล าตัวได้  ดักแด้มี
ลักษณะล าตัวนูนขึ้นมีเส้นใยปกคลุมคล้ายตัวและจะไม่เคลื่อนที่จนกว่าจะกลายเป็นตัวเต็มวัย  ตัวเต็มวัยมีขนาด
ล าตัวยาว 2 มิลลิเมตร ล าตัวสีเหลืองอ่อน ปีก 2 คู่ ปกคลุมด้วยผงสีขาวคล้ายผงแป้ง มักพบอาศัยรวมกันเป็นกลุ่ม
หนาแน่น  
พืชอาหาร กระเจี๊ยบเขียว กล้วย ถั่วพู ฝรั่ง พุดตาน พุทรา มะเขือม่วง มันส าปะหลัง เมเปิ้ล มะลิ ลีลาวดี หูปลา
ช่อน องุ่น ขี้เหล็ก และน้อยหน่า (สุนัดดา, 2555 ) 
แหล่งที่ส ารวจพบ จังหวัด เพชรบุรี นครราชสีมา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และฉะเชิงเทรา 
 

Aphis gossypii Glover (Figure 1B) 
อันดับ  Hemiptera 
วงศ์  Aphididae 
ชื่อสามัญ เพลี้ยอ่อนฝ้าย (Cotton Aphid) 
ลักษณะส าคัญ  

เป็นเพลี้ยอ่อนขนาดเล็ก ล าตัวยาว 1.30–1.58 มิลลิเมตร ตัวอ่อนสีเหลืองจางหรือสีขาว ตัวเต็มวัยสีเขียว
อมเหลือง จนถึงสีเขียวเข้ม ขาสีเหลือง หนวดมี 6 ปล้อง หนวดปล้องที่ 1, 2 และปล้องสุดท้ายสีน้ าตาลอ่อน ปาก
ยาวถึงโคนขาคู่หลัง ไซฟังคูไลสีด าเข้มยาวกว่าส่วนหาง ส่วนหางรูปร่างคล้ายลิ้น สีอ่อนกว่าไซฟังคูไล มีขน 4-7 เส้น 
ชีววิทยาเบื้องต้น 
 เพลี้ยอ่อนมีลูกได้โดยไม่ต้องมีการผสมพันธุ์ ตัวเมียและตัวผู้ที่มีการสร้างปีกจะถูกสร้างขึ้นในสภาวะ
แวดล้อม ที่ไม่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต เช่น ต้นพืชเหี่ยวแห้งทรุดโทรม หรืออากาศไม่เหมาะสมเพ่ือการอพยพ
เปลี่ยนแหล่งที่อยู่ ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยชอบดูดกินน้ าเลี้ยงจากยอดอ่อนผลอ่อนของพืช เพลี้ยอ่อนฝ้าย มีระยะ
ตัวอ่อนทั้งหมด 4 ระยะ โดยตัวอ่อนวัยที่ 1 ใช้ระยะเวลาในการพัฒนา 0.67-1.92 วัน ตัวอ่อนระยะท่ี 2 0.63-1.08 
วัน ตัวอ่อนระยะที่ 3 0.67-1.25 วัน ตัวอ่อนระยะที่ 4 0.83-2.00 วัน ระยะตัวอ่อนใช้เวลาในการพัฒนาเฉลี่ย 
3.67-5.54 วัน จึงเป็นตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยมีอายุเฉลี่ย 16-20 วัน ระยะเวลาจากตัวอ่อนจนเป็นต้วเต็มวัย ใช้เวลา



ประมาณ 19.83-23.67 วัน ตัวเมียหนึ่งตัวสามารถออกลูกได้ 78-90 ตัว โดยเฉลี่ยในหนึ่งวันเพลี้ยอ่อนฝ้ายสามารถ
ออกลูกได้ 4.87-3.07 ตัวต่อวัน (Sirikajornjaru, 2002)  
พืชอาหาร พืชตระกูลกะหล่ า พืชตระกูลแตง มะเขือเปราะ มะเขือพวง ผักบุ้งจีน ฟักทอง ต าลึง น้ าเต้า พริกขี้หนู 
พริกหยวก ฝ้าย ไม้ดอกไม้ประดับ  
แหล่งที่ส ารวจพบ จังหวัดเชียงใหม่ นครปฐม สระบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ร้อยเอ็ด เพชรบูรณ์ 
นครราชสีมา สุรินทร์ กาญจนบุรี นครพนม และนครปฐม 
 

Aulacophora frontalis Baly (Figures 1C) 
อันดับ  Hemiptera 
วงศ์  Chrysomelidae 
ชื่อสามัญ ด้วงเต่าแตงด า (black cucurbit beetle)  
ลักษณะส าคัญ 
          แมลงในวงศ์นี้ มีล าตัวเป็นมัน ไม่มีขน หนวดมักยาวกว่าส่วนอก มีสีฉูดฉาด เท้ามี 5 ปล้องแต่เห็นได้ชัด 
เพียง4ปล้อง ตัวเต็มวัยจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยวหรือกลุ่มเล็กๆอยู่ในดินตัวหนอนอาศัยอยู่ในดินกัดกินรากพืช เมื่อเข้า
ดักแด้จะอยู่ในดินเช่นกันตัวเต็มวัยมีความยาว 7-8 มม. มีอายุถึง 100 วัน หรือมากกว่า วงจรชีวิตระยะไข่ 8-15วัน 
เพศเมียวางไข่ฟองเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มใกล้โคนต้นแตงระยะตัวอ่อน 18-35 วัน อาศัยอยู่ใต้ดิน กัดกินรากพืชเป็น
อันตรายต่อรากแตงในระยะต้นอ่อน ระยะดักแด้4-14วันเข้าดักแด้ในดิน ตัวเต็มวัยเป็นแมลงปีกแข็งมีทั้งสีแดง และ
สีน้ าตาลแมลงศัตรูพืชด้วงเต่าแตงแดงจัดเป็นแมลงศัตรูพืชชนิดหนึ่งซึ่งมักจะท าลายพืชตระกูลแตงตัวเต็มวัย ตัว
อ่อนจะกัดกินใบ และดอกของพืช โดยกัดใบให้เป็นวงก่อนจากนั้นจึงกินส่วนที่อยู่ในวงจนหมดเกิดเป็นรูๆตามใบ
บางครั้งกัดกินบริเวณโคนต้นท าให้เกิดเป็นแผลนอกจากนี้เต่าแตงยังสามารถเป็นพาหะของเชื้อไวรัสได้อีกด้วยพบ
การระบาดแทบทุกฤดูกาลโดยเฉพาะในช่วงที่แตงเริ่มแตกใบจริง (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558) 
พืชอาหาร พืชตระกูลแตง เช่น ฟักข้าวแตงโม ฟักทองบวบ ฟักแม้ว แตงกวา แตงไทย และมะระ ฯลฯ 
แหล่งที่ส ารวจพบ จังหวัดพะเยา เชียงราย สุโขทัย นครราชสีมา ลพบุรี นครพนม กาญจนบุรี 
 

Aulacophora indica (Gmelin) (Figures 1D) 
อันดับ  Hemiptera 
วงศ์  Chrysomelidae  
ชื่อสามัญ ด้วงเต่าแตงแดง (red pumpkin beetle)  
ลักษณะส าคัญ 
 ด้วงเต่าแตงเป็นแมลงปีกแข็งขนาดล าตัวยาว 0.8 ซม.  ปีกคู่แรกมีสีแดงลักษณะแข็งเป็นมัน ล าตัวค่อนข้าง 
ยาว เคลื่อนไหวช้า มักพบในเวลากลางวันแดดจัด ด้วงเต่าเพศเมียจะวางไข่เดี่ยว หรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในดินใกล้โคน
ต้นแตง อายุฟักไข่ประมาณ 8-15 วัน ตัวหนอนที่ฟักออกจากไข่ใหม่ๆ จะมีสีเหลืองซีด และจะค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสี
เหลืองส้ม อาศัยกัดรากพืชในบริเวณเป็นอาการ อาจเป็นอันตรายต่อรากแตงในระยะต้นอ่อนด้วย  ดักแด้ เมื่อตัว



อ่อนโตเต็มที่จะเข้าดักแด้ในดินโดยสร้างเกราะป้องกัน อายุดักแด้แตกต่างกันไประหว่าง 4-14 วัน ตัวเต็มวัยและตัว
อ่อนกัดกินใบ และดอกของพืชตระกูลแตง โดยกัดใบให้เป็นวงก่อน จากนั้นจึงกินส่วนที่อยู่ในวงจนหมดเกิดเป็นรูๆ 
ตามใบ บางครั้งกัดกินบริเวณโคนต้นท าให้ เป็นแผล ด้วงมักผสมพันธุ์กันเป็นคู่ๆอยู่บนใบแตง (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2558) 
พืชอาหาร พืชตระกูลแตงทุกชนิด  
แหล่งที่ส ารวจพบ จังหวัดพะเยา เชียงราย นครราชสีมา ลพบุรี นครพนม กาญจนบุรี นครปฐม 
 

Bactrocera cucurbitae (Coquillett) (Figures 1E) 
อันดับ  Diptera 
วงศ์  Tephritidae 
ชื่อสามัญ melon fly  
ลักษณะส าคัญ 
          ล าตัวมีสีน้ าตาลอ่อนอมส้ม มีแถบสีเหลืองบนอกด้านสันหลังจ านวน 3 แถบ ปีกมีแถบสีด าตามแนวขวาง 
ของปีก ปลายปีกมีแถบสีด าหนาจนดูเป็นจุดที่ปลายปีก แมลงวันผลไม้ชนิดนี้มีการบินเคลื่อนไหวที่เชื่องช้า และมี 
ระดับการบินต่ า สูงจากพ้ืนดิน 0.5-1.5 เมตร เป็นแมลงวันผลไม้ที่มีเขตการแพร่กระจายทั่วไปในทุกภาคของ
ประเทศไทย 
พืชอาหาร มีพืชอาหารมากกว่า 28 ชนิด เช่น ฟัก มะละกอ แตงโม ต าลึง แตงกวา ฟักทอง บวบเหลี่ยม บวบกลม  
มะเขือเทศ มะระขี้นก กระทกรก บวบงู ถั่วฝักยาว พุทราจีน (มนตรี, 2544) 
แหล่งที่ส ารวจพบ นครราชสีมา ลพบุรี นครพนม กาญจนบุรี 
 

Bemisia tabaci (Gennadius) (Figures 1F) 
อันดับ  Hemiptera 
วงศ์  Aleyrodidae 
ชื่อสามัญ แมลงหวี่ขาวยาสูบ (tobacco whitefly) 
ชื่ออ่ืน  cotton whitefly, sweetpotato whitefly 
ชื่อเดิม  Aleurodes tabaci Gennadius 
ลักษณะส าคัญ 
 ลักษณะที่พบในธรรมชาติแมลงหวี่ขาวยาสูบวางไข่เป็นฟองเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มด้านล่างของใบพืช ไข่มี
รูปร่างยาวเรียว มีขนาดเล็กกว่า 0.2 มิลลิเมตร และมีก้านสั้นๆ ยึดไข่ให้ติดกับผิวใบพืช ไข่จะเริ่มเปลี่ยนสีจากสีขาว
เป็นสีน้ าตาลเมื่อใกล้ฟักเป็นตัวอ่อน ตัวอ่อนที่ฟักออกมาใหม่สามารถเดินได้ เรียกตัวอ่อนระยะนี้ เรียกว่า 
“Crawler” จะเคลื่อนที่เพียงเล็กน้อยเพื่อหาบริเวณที่เป็นแหล่งอาหาร และเมื่อหยุดนิ่งจะใช้ปากท่ีมีลักษณะคล้าย
เข็ม (needle-like form) ดูดน้ าเลี้ยงจากพืชเป็นอาหาร จากนั้นตัวอ่อนจะลอกคราบครั้งแรกเข้าสู่ระยะที่ 2 ตัว
อ่อนจะมีขนาด 0.4-0.8 มิลลิเมตร ลอกคราบครั้งที่ 3 ตัวอ่อนจะมีลักษณะแบนราบติดกับผิวใบ สีเหลืองอมเขียวใส 



สามารถมองเห็นส่วนต่างๆ ที่อยู่ภายในได้ หลังจากลอกคราบครั้งที่ 4 ตัวอ่อนจะมีลักษณะตัวนูนสีเหลืองเข้มขึ้น 
เรียกว่าระยะก่อนเข้าดักแด้ สังเกตความแตกต่างโดยระยะเข้าดักแด้จะมีตารวมสีแดง เรียกว่า “red-eyed 
nymph” ปรากฏให้เห็นชัดเจนและตัวจะนูนมากขึ้น ตัวเต็มวัย ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ล าตัวสีเหลืองเข้ม ปีก
ปกคลุมด้วยผงสีขาว  
พืชอาหาร ฝ้าย ยาสูบ พริก มันเทศ มะเขือเทศ กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเปราะ ปอแก้ว ถั่วเหลือง และถ่ัวต่างๆ 
(สมศักดิ์และคณะ, 2554) มันส าปะหลัง กะเพรา โหระพา  ผักชีฝรั่ง  กุหลาบ มันฝรั่ง  และพืชตระกูลถั่ว (สุนัดดา, 
2555)  
แหล่งที่ส ารวจพบ จังหวัดร้อยเอ็ด เพชรบูรณ์ ศรีษะเกษ นครปฐม นครราชสีมา บุรีรัมย์ พิษณุโลก แพร่ สุรินทร์ 
ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ เชียงราย นครพนม พะเยา และสุโขทัย 

 
Caliothrips phaseoli Hood (Figures 2A) 

อันดับ  Thysanoptera 
วงศ์  Thripidae 
ชื่อสามัญ เพลี้ยไฟถั่วเหลือง (bean thrips)   
ลักษณะส าคัญ 
  เป็นเพลี้ยไฟขนาดกลาง ลักษณะเด่นชัดของเพลี้ยไฟสกุลนี้ อยู่ที่ลวดลายคล้ายการแกะสลักอย่างละเอียด
และค่อนข้างวิจิตรสวยงามบริเวณส่วนหัวและอกปล้องแรก หนวดเรียวยาวมีจ านวนปล้องหนวด 8 ปล้อง อวัยวะ
รับความรู้สึกบนปล้องหนวดปล้องที่ 3 และ 4 มีรูปร่างลักษณะคล้ายส้อม ปีกใสมีแถบขวางสีเทาด า และบริเวณ
ส่วนท้องปล้องท่ี 5 มีลวดลายบริเวณด้านข้าง  
พืชอาหาร ถั่วเหลือง ถั่วลิสง 
แหล่งที่ส ารวจพบ จังหวัดสระบุรี กาญจนบุรี ชัยนาท 
 

Ferrisia virgata (Cockerell) (Figure 2B) 
อันดับ  Hemiptera 
วงศ์  Pseudococcidae 
ชื่อสามัญ เพลี้ยแป้งลาย (stripe mealybug)  
ลักษณะส าคัญ 

ตัวเต็มวัยเพศเมีย ล าตัวรูปไข่ค่อนข้างยาว ผนังล าตัวสีเทาด าปกคลุมด้วยไขแป้งบางๆ สีขาว และมีแถบสี
ด า 1 คู่ บริเวณเกือบกึ่งกลางล าตัว ด้านท้ายของล าตัวมีเส้นแป้งสีขาวความยาวประมาณครึ่งหนึ่งของความยาว
ล าตัว ล าตัวยาวประมาณ 3.7-4.5 ม ิลลิเมตร หนวดมี 8 ปล้อง ขาค่อนข้างยาวเรียว กลุ่มอวัยวะผลิตเส้นแป้ง
ด้านข้างล าตัว มีเฉพาะบริเวณลอนปลายส่วนท้องเท่านั้น จ านวน 1 คู่  ประกอบด้วยขนคล้ายรูปกรวยแหลม  
ชีววิทยาเบื้องต้น 



 เพลี้ยแป้งลายที่เลี้ยงด้วยมันส าปะหลังมีการขยายพันธุ์ทั้งออกลูกเป็นตัวและออกลูกเป็นไข่ พวกที่ออกลูก
เป็นตัว ตัวอ่อนเพศเมียลอกคราบ 3-4 ครั้ง จึงเป็นตัวเต็มวัย ระยะตัวอ่อนเฉลี่ย 38.12 วัน อายุตัวเต็มวัยเพศเมีย
เฉลี่ย 11.13 วัน จ านวนตัวอ่อนเฉลี่ย 146.95 ตัวต่อตัวเต็มวัย 1 ตัว รวมระยะเวลาตลอดชีพจักรเฉลี่ย 49.35 วัน 
ส าหรับตัวอ่อนเพศผู้ลอกคราบ 4 ครั้ง ระยะตัวอ่อน 14.23 วัน ตัวเต็มวัยเพศผู้มีปีก 1 คู่ ส่วนพวกท่ีออกลูกเป็นไข่ 
ไข่จะอยู่ในถุงหุ้มไข่ ระยะไข่เฉลี่ย 6.21 วัน จึงฟักเป็นตัวอ่อน จ านวนไข่ 34-567 ฟองต่อถุงไข่ ตัวอ่อนเพศเมีย
ลอกคราบ 3-4 ครั้ง ระยะตัวอ่อนเฉลี่ย 37.57 วัน จึงเป็นตัวเต็มวัย อายุของตัวเต็มวัยเฉลี่ย 18.53 วัน รวม
ระยะเวลาตลอดชีพจักรเฉลี่ย 62.31 วัน (ชลิดาและชมัยพร, 2555) 
พืชอาหาร น้อยหน่า  มันส าปะหลัง เงาะ มะม่วง มะขามเทศ มะยมขนุน ฝรั่ง ช ามะเลียง พริกไทย 
มะเขือยาว ส้มเขียวหวาน ส้มโอ ผกากรอง สบู่ด า แค มะม่วงหิมพานต์ โกสน เทียนทอง พุดซ้อน กระถิน คูณ 
ปัตตาเวีย ลีลาวดี  
แหล่งที่ส ารวจพบ จังหวัดนครราชสีมา แพร่ กาญจนบุรี และพิษณุโลก 
 

Frankliniella schultzei Trybom (Figure 2C) 
อันดับ  Thysanoptera 

วงศ์  Thripidae 
ชื่อสามัญ เพลี้ยไฟดอกไม้ (Common Blossom Thrips) 
ลักษณะส าคัญ  

เป็นเพลี้ยไฟที่มีขนาดล าตัวยาวประมาณ 1.0 มิลลิเมตร สีเหลืองใสหรือสีน้ าตาลอ่อน ส่วนหัวค่อนข้าง
กว้าง ตาเดี่ยวมีขนาดใหญ่ 3 ตา สีเทา หนวดมีจ านวน 8 ปล้อง ปรากฏอวัยวะรับความรู้สึกมีลักษณะเป็นรูปส้อมที่
บริเวณปล้องที่ 3 และ 4 สีของปล้องหนวดปล้องที่ 1-2 เหลืองใส ปล้องที่ 3-5 สีน้ าตาล ปล้องที่ 6-8 มีสีน้ าตาล
เข้ม ส่วนอกปล้องแรกมีริ้วรอย พบขนขนาดใหญ่บนสันหลังอกปล้องนี้จ านวน 5 คู่ ขาทุกคู่สีเดียวกับล าตัว ปีก
ประกอบด้วยขนซึ่งเรียงตัวกันเป็นเส้นปีกชัดเจน ส่วนท้องบริเวณด้านข้างปล้องท้องปล้องที่ 4-7 พบกลุ่มขน
ละเอียดเรียงตัวกันเป็นรูปโค้ง และลักษณะดังกล่าวนี้ปรากฏที่ปล้องท้องปล้องที่ 8 บริเวณเหนือรูหายใจ 
ชีววิทยาเบื้องต้น 
 ตัวเต็มวัยวางไข่ภายในเนื้อเยื่อพืช โดยวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ บริเวณยอด ใบอ่อน และผลอ่อน ตัวอ่อนเมื่อ
ฟักใหม่ๆ มีสีขาวใส จากนั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ตัวอ่อนชอบซ่อนตัวอยู่ภายใต้กลีบเลี้ยงของดอกและผล ระยะก่อน
เข้าดักแด้มีสีเหลือง เป็นระยะพักตัวไม่ดูดกินอาหาร แต่สามารถเคลื่อนที่เมื่อถูกรบกวน หนวดจะพับอยู่ด้านหลัง
ของส่วนหัว (ศิริณ,ี 2533) 
พืชอาหาร ข้าวโพด ทานตะวัน ดาวเรือง กล้วยไม้ กุหลาบ ถั่วลิสง หน่อไม้ฝรั่ง พริก   
แหล่งที่ส ารวจพบ จังหวัดนครราชสีมา ลพบุรี ร้อยเอ็ด 

 
 
 



Helicoverpa armigera (Hübner) (Figures 2D) 
อันดับ  Lepidoptera 
วงศ์  Noctuidae 
ชื่อสามัญ ผีเสื้อหนอนเจาะสมอฝ้าย (cotton bollworm) 
ชื่ออ่ืน  corn earworm, African bollworm 
ชื่อเดิม  Heliothis armigera Hübner 
ลักษณะส าคัญ  

ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน ขนาดล าตัววัดจากขอบปีกด้านหนึ่งถึงขอบปีกอีกด้านหนึ่งกว้าง 3.0 – 4.0 
เซนติเมตร ล าตัวและปีกสีน้ าตาลอ่อน กลางปีกของปีกคู่หน้ามีจุดสีด าข้างละ 1 จุด ปีกคู่หลังขอบปลายปีกมีแถบสี
ด าขนาดใหญ่ การท าลายเกิดขึ้นในระยะหนอน ลักษณะตัวหนอนสังเกตได้ง่าย คือ บนล าตัวของหนอนมีขนขึ้น
ประปราย ลายที่พาดยาวตามล าตัวเห็นได้ชัด สีของตัวหนอนมีสีต่าง ๆ กัน จากสีเขียวอ่อนไปจนถึงสีค่อนข้างด า 
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม พืชอาหาร อายุ และการลอกคราบ  
ชีววิทยาเบื้องต้น  
 ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ ตามส่วนอ่อนของพืช เช่น ใบ ก้านใบ ไข่มีลักษณะกลมคล้ายฝาชี 
ไข่ที่วางใหม่ๆ จะมีสีขาวนวลเป็นมัน ระยะไข่ 2-3 วัน จึงฟักออกเป็นตัวหนอน หนอนมีด้วยกันทั้งหมด 5 วัย โดย
วัยแรกจะมีสีขาวนวล เมื่อเข้าสู่วัย 2 สีของล าตัวเข้มขึ้นเป็นด าปนเขียว หนอนวัยที่ 3 ล าตัวมีสีน้ าตาลปนเขียว เมื่อ
เข้าสู่วัยที่ 4 ล าตัวจะมีสีเข้มขึ้นเป็นด าปนเขียว หนอนวัยที่ 5 ล าตัวจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแก่ หนอนโตเต็มที่ขนาด 3.5 
เซนติเมตร ระยะหนอนประมาณ 16 – 22 วัน ดักแด้มีสีน้ าตาลไหม้ ขนาด 1.8 เซนติเมตร อายุดักแด้ประมาณ 10 
– 12 วัน จึงออกเป็นตัวเต็มวัย อายุตัวเต็มวัยประมาณ 7 – 18 วัน รวมวงจรชีวิตประมาณ 29 – 38 วัน (สมศักดิ์
และคณะ, 2554) 
พืชอาหาร ฝ้าย กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบเขียว กุหลาบ ทุเรียน มังคุด ข้าวโพด ยาสูบ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว  ถั่วลิสง 
ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา มะเขือเทศ พริก ทานตะวัน หน่อไม้ฝรั่ง ส้มเขียวหวาน ส้มโอ องุ่น  ทุเรียน (สมศักดิ์และคณะ
, 2554) 
แหล่งที่ส ารวจพบ จังหวัดเชียงใหม่แพร่ เชียงราย นครพนม พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ และร้อยเอ็ด 

i 

Helicoverpa assulta (Guenée) (Figures 2E) 

อันดับ  Lepidoptera 
วงศ์  Noctuidae 
ชื่อสามัญ หนอนผีเสื้อยาสูบ (Oriental tobacco budworm) 
ชื่อเดิม  Heliothis assulta Guenée 
ชื่ออ่ืน  cape gooseberry budworm  
 
 



ลักษณะส าคัญ  
ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดกลาง ล าตัวสีน้ าตาลปล้องอกขยายใหญ่ ความกว้างของปีกวัดจากขอบ

ปีกด้านหนึ่งถึงขอบปีกอีกด้าน 3.0 – 3.3 เซนติเมตร ลักษณะคล้ายหนอนเจาะสมอฝ้าย H. armigera แตกต่างกัน
ที่ H. assulta ปีกคู่หน้าสีน้ าตาล บริเวณโคนปีก (subasal) กลางปีก (medial line) และปลายปีก (postmedial 
line) มีแถบสีน้ าตาลลักษณะเป็นเส้นหยักพาดตามขวางจากขอบปีกด้านบนถึงขอบปีกด้านล่าง ขอบปลายปีกมีจุด
สีด าขนาดเล็กระหว่างเซลช่องละหนึ่งจุด ขอบด้านนอกสุดของปีกสีเหลือง ปีกคู่หลังสีเหลืองเข้ม ขอบปลายปีก 
(submedial line) มีแถบสีน้ าตาลเข้มขนาดใหญ่หนึ่งแถบ ขาทั้ง 3 คู่สีน้ าตาล บริเวณโคนขา (femur) และแข้งขา
(tibia) ปกคลุมด้วยกระจุกขน ท้องปกคลุมด้วยขนสีน้ าตาล 
 ชีววิทยาเบื้องต้น 
 ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ฟองเดี่ยวๆบนใบยาสูบ ไข่มีลักษณะกลมคล้ายฝาชี ขนาด 0.4 – 0.5  มิลลิเมตร สี
เหลืองครีม เมื่อฟักเป็นตัวหนอนจะกินใบ ยอดอ่อน และล าต้นอ่อนของยาสูบ ลักษณะของหนอนระยะแรกมีสี
เขียว หนอนโตเต็มที่มีสีน้ าตาลขนาด 4.0 เซนติเมตร มีแถบสีขาวข้างล าตัวทั้งสองด้าน ระยะหนอนอายุเฉลี่ย 36.2 
วัน ตัวเต็มวัยอายุเฉลี่ย 13.8 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียสามารถออกไข่ได้ เฉลี่ย 334 ฟอง ใน 1 ปี มี 2 – 6 รุ่น (Wang 
et al., 2008) 
พืชอาหาร ยาสูบ ถั่ว พริก ฟักทอง ปอ ฝ้าย ผักกาดหอม มะเขือเทศ ข้าวโพด (Lee et al., 2006) 
แหล่งที่ส ารวจพบ เพชรบูรณ์ และร้อยเอ็ด 

 
Lepidiota stigma Fabricius (Figures 2F) 

อันดับ  Coleoptera 
วงศ์  Scarabaeidae 
ชื่อสามัญ แมลงนูนหลวง (White grub) 
ลักษณะส าคัญ  

เป็นด้วงที่มีขนาดยาวประมาณ 3–4 เซนติเมตร ล าตัวสีน้ าตาล ตัวหนอนมีสีขาวนวลมีลักษณะโค้งเป็นรูป
ตัว C หัวกะโหลกเป็นสีน้ าตาลมีขนาดใหญ่และแข็ง ปากมีเขี้ยวใหญ่แข็งแรง ส่วนขาเจริญเติบโตดี  ตัวเต็มวัยอ้วน
ป้อม มีลักษณะเด่นที่ส าคัญคือ มีจุดสีขาวด้านละจุดอยู่ที่ปลายปีก และปลายปีกไม่คลุมส่วนท้อง ท าให้เห็นรูหายใจ
ปล้องสุดท้ายได้ชัดเจน แมลงนูนหลวงเป็นศัตรูส าคัญของอ้อย กัดกินท าให้ใบเหลือและแห้งตายทั้งกอ 
ชีววิทยาเบื้องต้น 
 หลังจากผสมพันธุ์ตัวเต็มวัยเพศเมียผสมพันธุ์แล้ว 14-25 วัน หรือเฉลี่ย 20 วัน จึงเริ่มวางไข่ในดินลึก
ประมาณ 15 เซนติเมตร เพศเมียสามารถวางไข่ต่อไปอีกประมาณ 2-6 วัน เฉลี่ย 3 วัน เพศเมียตัวหนึ่ง สามารถ
วางไข่ได้ 15-28 ฟอง หรือเฉลี่ยประมาณ 13 ฟอง ตัวเต็มวัยมีอายุ 30 -40 วัน ระยะไข่ 15-28 วัน หรือเฉลี่ย
ประมาณ 18 วัน หนอนที่ฟักออกจากไข่ใหม่ๆ ล าตัวยาวประมาณ 7-8 มิลลิเมตร ระยะนี้หนอนอาศัยอยู่ตาม
บริเวณใต้กออ้อยและอยู่ลึกลงไปจากสันร่องอ้อยประมาณ 20-32 เซนติเมตร หนอนมีการลอกคราบ 3 ครั้ง หนอน
วัยที่ 2 ล าตัวยาว 35-40 มิลลิเมตร หนอนจะลอกคราบเป็นวัยที่ 3 ประมาณต้นเดือนสิงหาคม ซึ่งระยะนี้หนอนจะ



เจริญเติบโตรวดเร็ว และเป็นระยะที่หนอนกินอาหารมากกว่าวัยอ่ืนๆ จึงเป็นระยะที่ท าความเสียหายให้รากอ้อย
มากที่สุด หนอนมีอายุนานถึง 8-9 เดือน หนอนจะเข้าดักแด้ ก่อนจะเข้าดักแด้หนอนจะมุดลงไปเข้าดักแด้ในดิน 
ระยะดักแด้ประมาณ 2 เดือน จึงออกเป็นตัวเต็มวัย และผสมพันธุ์ทันที ตัวเต็มวัยกินอาหารน้อยมาก และไม่ชอบ
บินเล่นไฟ รวมอายุของแมลงชนิดนี้ตั้งแต่ไข่จนตัวเต็มวัยตายประมาณ 1 ปี (ณัฐกฤตและอนุวัฒน์, 2544) 
พืชอาหาร มันส าปะหลัง สับปะรด อ้อย ตะไคร้ 
แหล่งที่ส ารวจพบ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี  
 

Myzus persicae (Sulzer) (Figures 3A) 
อันดับ  Hemiptera 
วงศ์  Aphididae 
ชื่อสามัญ เพลี้ยอ่อนยาสูบ (green peach aphid) 
ชื่ออ่ืน  peach-potato aphid 
ชื่อเดิม  Aphis persicae Sulzer 
ลักษณะส าคัญ 

ตัวเต็มวัยมีขนาดเล็ก ล าตัวยาว 1.67 – 1.85 มิลลิเมตร เฉลี่ย 1.75+0.05 มิลลิเมตร (n=20) ตัวอ่อนที่
ออกมาใหม่ๆ มีขนาดเล็กมากสีชมพูปนเหลือง เมื่อโตขึ้นมีสีเหลืองอ่อน (Figures 2A) หัวและหนวดสีเหลืองอ่อน 
หนวดยาวเท่ากับล าตัวมีจ านวน 6 ปล้อง ปากยาวถึงโคนขาคู่กลาง ไซฟังคูไล (siphunculi) ยาว ส่วนหาง (cauda) 
ยาวรูปร่างคล้ายนิ้ว ไซฟังคูไลและส่วนหาง สีจางใส ส่วนเพลี้ยอ่อนที่มีปีกส่วนของหัว หนวด ขา ไซฟังคู ไล มีสี
น้ าตาล ด้านบนของส่วนท้องมีจุดหรือแถบสีด า ขนาดล าตัวยาว 1.80 – 2.00 มิลลิเมตร เฉลี่ย 1.91+0.06 
มิลลิเมตร (n=20) ส่วนหางมีลักษณะคล้ายนิ้ว  
ชีววิทยาเบื้องต้น 
 เพลี้ยอ่อนมีลูกได้โดยไม่ต้องมีการผสมพันธุ์ ตัวเมียและตัวผู้ที่มีการสร้างปีกจะถูกสร้างขึ้นในสภาวะ
แวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต เช่น ต้นพืชเหี่ยวแห้งทรุดโทรม หรืออากาศไม่เหมาะสมเพ่ือการอพยพ
เปลี่ยนแหล่งที่อยู่ ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยชอบดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบและล าต้น เพลี้ยอ่อนยาสูบมีระยะตัวอ่อน
ทั้งหมด 4 วัย โดยตัวอ่อนวัยที่ 1 ใช้ระยะเวลาในการพัฒนา 0.58 –0.88 วัน ตัวอ่อนวัยที่ 2:  0.50 – 0.83 วัน ตัว
อ่อนวัยที่ 3: 0.67 – 1.00 วัน ตัวอ่อนวัยที่ 4: 0.92 – 1.46 วัน ระยะตัวอ่อนใช้เวลาในการพัฒนาเฉลี่ย 3.04 – 
3.71 วัน จึงเป็นตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยมีอายุเฉลี่ย 9 – 13 วัน ระยะเวลาจากตัวอ่อนจนเป็นตัวเต็มวัย ใช้เวลา
ประมาณ 12.71 – 16.04 วัน ตัวเมียหนึ่งตัวสามารถออกลูกได้ 42 – 51 ตัว โดยเฉลี่ยในหนึ่งวันเพลี้ยอ่อนยาสูบ
สามารถออกลูกได้ 4.37 – 2.19 ตัวต่อวัน (Sirikajornjaru, 2002)  
พืชอาหาร ยาสูบ กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก ผักกาดแก้ว (ลักขณาและชฏาภรณ์, 2554) กะหล่ าปม ข้าวเจ้า ข้าว
เหนียว งา ถั่วต่างๆ ทับทิม ผักกาดหัว ผักบุ้ง พริกต่างๆ มันฝรั่ง มะเขือเทศ มะเขือยาว มะละกอ  ส้มเขียวหวาน 
ส้มโอ และส้มอื่นๆ (Bänziger, 1977) 
แหล่งที่ส ารวจพบ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย นครพนม พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ ร้อยเอ็ด และสุโขทัย 



Paracoccus marginatus Williams & Granara de Willink (Figures 3B) 
อันดับ  Hemiptera 
วงศ์  Pseudococcidae  
ชื่อสามัญ เพลี้ยแป้งมะละกอ 
ชื่ออ่ืน  papaya mealybug  
ลักษณะส าคัญ 

ตัวเต็มวัยเพศเมีย ล าตัวรูปไข่ ผนังลาตัวสีเหลือง หรือ สีเขียวอมเหลือง มีไขแป้งสีขาวปกคลุมลาตัว ผนัง
ลาตัวมีเส้นแป้งด้านข้างสั้น ๆ เส้นแป้งด้านท้ายยาวกว่าเส้นแป้งด้านข้าง ขายาวเรียวสีเหลืองอ่อน พบดูดกินน้า
เลี้ยง บริเวณใต้ใบแก่เป็นส่วนใหญ่ แต่อาจจะพบบริเวณยอดอ่อนหรือใบอ่อนของต้นมันสาปะหลังได้  
พืชอาหาร  มันสาปะหลัง มะละกอ สบู่ด า ปอ 
แหล่งที่ส ารวจพบ พิษณุโลก นครสวรรค ์

 
Phenacoccus madeirensis Green (Figures 3C) 

อันดับ  Hemiptera 
วงศ์  Pseudococcidae  
ชื่อสามัญ เพลี้ยแป้งมันสาปะหลังสีเขียว เพลี้ยแป้งมาเดร่า 
ชื่ออ่ืน  Madeira mealybug 
ลักษณะส าคัญ 

ตัวเต็มวัยเพศเมีย ลาตัวรูปไข่ค่อนข้างยาว ผนังล าตัวสีเขียวอมเหลือง ปกคลุมด้วยไขแป้งสีขาว ด้านข้าง
รอบลาตัวมีเส้นแป้งสั้น เส้นแป้งด้านท้ายลาตัวยาวกว่าเส้นแป้งด้านข้างเล็กน้อย ลักษณะการท าลาย พบดูดกินน้ า
เลี้ยง บริเวณลาต้นของมันสาปะหลังเป็นส่วนใหญ่ บางครั้งพบบริเวณใบ หรือใกล้ส่วนยอด  
พืชอาหาร  มันสาปะหลัง  
แหล่งที่ส ารวจพบ สระบุรี  นครราชสีมา 
 

Phenacoccus manihoti Matile Ferrero (Figures 3D) 
อันดับ  Hemiptera 
วงศ์  Pseudococcidae  
ชื่อสามัญ เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู 
ชื่ออ่ืน  pink cassava mealybug   
ลักษณะส าคัญ 

ตัวเต็มวัยเพศเมีย ล าตัวรูปไข่ ผนังล าตัวสีชมพูปกคลุมด้วยไขแป้งสีขาวค่อนข้างบาง ด้านข้างรอบล าตัวมี
เส้นแป้งขนาดสั้นมาก เส้นแป้งด้านท้ายล าตัวยาวกว่าเส้นแป้งด้านข้างเล็กน้อย ลักษณะการท าลาย พบดูดกินน้า
เลี้ยงบริเวณยอดอ่อนของต้นมันส าปะหลังเป็นส่วนใหญ่  



พืชอาหาร  มันส าปะหลัง โสมคน ยางพาราอายุ 1-2 ปี 
แหล่งที่ส ารวจพบ จังหวัดกาญจนบุรี แพร่ นครราชสีมา สระบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลกและ อุดรธานี 
 

Pseudococcus jackbeardleyi Gimple&Miller (Figures 3E) 
อันดับ  Hemiptera 
วงศ์  Pseudococcidae  
ชื่อสามัญ เพลี้ยแป้งมันสาปะหลังสีเทา เพลี้ยแป้งแจ็คเบียสเล่ย์ 
ชื่ออ่ืน  Jack Beardsley mealybug 
ลักษณะส าคัญ 

ตัวเต็มวัยเพศเมีย ล าตัวรูปไข่กว้าง ผนังลาตัวสีเทาอมชมพู ปกคลุมด้วยไขแป้งสีขาว ผนังล าตัวด้านข้างมี
เส้นแป้งค่อนข้างยาวล้อมรอบ เส้นแป้งด้านท้ายลาตัวยาวกว่าเส้นแป้งด้านข้าง  
ลักษณะการท าลาย พบดูดกินน้าเลี้ยง บริเวณล าต้นและใต้ใบแก่ของมันส าปะหลัง  
พืชอาหาร  มันสาปะหลัง มะเขือ ชะพลู โป๊ยเซียน สาวน้อยประแป้ง มะม่วง ฝรั่ง ลีลาวดี สาบเสือ 
แหล่งที่ส ารวจพบ สระบุรี  นครราชสีมา 
 

Spodoptera litura (Fabricius) (Figures 3F) 
อันดับ  Lepidoptera 
วงศ์  Noctuidae  
ชื่อสามัญ หนอนกระทู้ผัก (common cutworm) 
ชื่ออ่ืน  Tropical armyworm, tobacco cutworm, cluster caterpillar 
ชื่อเดิม  Noctua litura Fabricius 
ลักษณะส าคัญ  

ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดกลาง ความกว้างของปีกวัดจากขอบปีกด้านหนึ่งถึงขอบปีกอีกด้าน 3.0  
– 3.5 เซนติเมตร ปกคลุมด้วยขนสีน้ าตาล ปีกคู่หน้าสีน้ าตาลเข้ม-เทา มีเส้นสีเหลืองพาดเป็นลวดลายทั่วทั้งปีก 
เส้นพาดเฉียงกลางปีกมีขนาดใหญ่ที่สุด ปีกคู่หลังสีขาวใส (Figures 5B) การท าลายเกิดขึ้นระยะหนอน หนอนวัย
สุดท้าย มีขนาดยาว 3.0 – 4.0 เซนติเมตร สีน้ าตาล-เทา มีแถบรูปสามเหลี่ยมด้านบนและด้านข้างทุกปล้องของ
ล าตัว บริเวณท้องปล้องแรกและปล้องสุดท้ายแถบสามเหลี่ยมมีขนาดใหญ่กว่าปล้องอ่ืนๆ เส้นสีเหลืองพาดด้านหลัง
ตามยาวล าตัว 3 เส้น และเส้นสีเหลืองด้านข้าง 2 เส้น  
ชีววิทยาเบื้องต้น 
 ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นกลุ่ม ปกคลุมด้วยขนสีน้ าตาลอ่อนหรือสีฟางข้าวใต้ใบพืช ระยะไข่ 3 – 4 วัน 
ก็จะฟักเป็นตัวหนอน ระยะแรกจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม แทะกินผิวใบจนบางใส เมื่อลอกคราบได้ 2 ครั้ง จะสังเกต
แถบสีด าที่ปล้องอกปล้องที่ 3 ได้ชัดเจน ล าตัวจะเปลี่ยนจากสีเขียวอ่อนเกิดลายเส้น หรือจุดสีด า และผิวล าตัวมีขีด
ด าที่ปล้องอกปล้องที่ 3 ได้ชัดเจน ล าตัวจะเปลี่ยนจากสีเขียวอ่อนเกิดลายเส้น หรือจุดสีด า และผิวล าตัวมีขีดสีด า



พาดตามยาว หนอนจะเริ่มแยกย้ายท าลายพืชกัดกินใบ ยอดอ่อน ระยะหนอนมีการเจริญเติบโต 5 ระยะ ใช้เวลา 
10 – 15 วัน หนอนระยะสุดท้ายเคลื่อนไหวช้ามีขนาด 1.5 เซนติเมตร ระยะดักแด้ 7– 10 วัน ก็จะฟักเป็นตัวเต็ม
วัย (สมศักดิ์และคณะ, 2554) 
พืชอาหาร พืชตระกูลกะหล่ า ล าโพง ละหุ่ง ยาสูบ กุหลาบ บัว ถั่วเขียว พลูด่าง ส้มโอ บานชื่น โป๊ยเซียน  องุ่น 
และทานตะวัน (สมศักดิ์และคณะ, 2554) 
แหล่งที่ส ารวจพบ แพร่ พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ ลพบุรี นครราชสีมา ลพบุรี นครราชสีมา 
ร้อยเอ็ด นครพนม และนครพนม  
 

Spodoptera mauritia (Boisduval) (Figures 4A) 
อันดับ  Lepidoptera 
วงศ์  Noctuidae  
ชื่อสามัญ ผีเสื้อหนอนกระทู้ (lawn armyworm) 
ชื่ออ่ืน  rice armyworm, rice swarming caterpillar 
ชื่อเดิม  Hedena mauritia Boisduval 
ลักษณะส าคัญ  

ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดกลาง ล าตัวสีน้ าตาลปล้องอกขยายใหญ่ ความกว้างของปีกวัดจากขอบ
ปีกด้านหนึ่งถึงขอบปีกอีกด้าน 3.3 – 3.5 เซนติเมตร ปีกมีลวดลายสีน้ าตาลอ่อนสลับน้ าตาลเข้ม ลักษณะคล้าย
หนอนกระทู้ผัก S. litura แตกต่างกันที่ กลางปีก บริเวณ middle cell มีจุดสีขาวและสีน้ าตาลเข้มอย่างละหนึ่ง
จุด เห็นได้ชัดเจน ปีกคู่หลัง สีขาวใส ขอบด้านนอกของปีกสีน้ าตาล ขาสามคู่ปกคลุมด้วยขนสีน้ าตาล และพบเป็น
กระจุกบริเวณโคนขา (femur) และแข้งขา (tibia) ท้องปกคลุมด้วยขนสีน้ าตาล ตัวหนอนมีลักษณะสีเทาถึงเขียว
เข้มถึงด า ด้านหลังมีลายตามความยาวของล าตัวจากหัวจรดท้าย แต่ละปล้องมีจุดสีด า 
ชีววิทยาเบื้องต้น 
 จากการส ารวจชีววิทยามีการศึกษาเฉพาะในข้าวพบว่า ผีเสื้อหนอนกระทู้กล้าจะวางไข่เป็นกลุ่มๆ ละ 15 
– 20 ฟอง โดยไข่จะถูกวางที่ยอดอ่อนของข้าว ระยะไข่จะใช้เวลา 3 – 5 วัน จากนั้นจึงออกจากไข่กลายเป็นหนอน 
ซึ่งอายุหนอนประมาณ 3 วัน และเข้าดักแด้ในดินหรือบนต้นหญ้าตามขอบแปลงโดยมีระยะดักแด้ประมาณ 10 วัน 
ซึ่งหนอนกระทู้กล้านั้นโตเต็มที่มีขนาดความยาวประมาณ 3.5 – 4 มิลลิเมตร กว้าง 5 – 6 มิลลิเมตร (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2558) 
พืชอาหาร ข้าว ข้าวโพด อ้อย ถั่วเขียว ละหุ่ง ยาสูบ มันเทศ และกะหล่ าปลี (กองกีฏและสัตววิทยา, 2545) 
แหล่งที่ส ารวจพบ เพชรบูรณ์ และร้อยเอ็ด   



Thrips hawaiiensis (Morgan) (Figure 4B) 

อันดับ  Thysanoptera 
วงศ์  Thripidae 
ชื่อสามัญ เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย (Hawaiian Flower Thrips) 
ลักษณะส าคัญ  

เป็นเพลี้ยไฟที่มีขนาดล าตัวยาว 0.07-0.09 เซนติเมตร สีน้ าตาลเข้มปนส้ม หนวดมี 7-8 ปล้อง สีน้ าตาล
เข้ม ปล้องที่ 3 สีน้ าตาลอ่อน อกทุกปล้องมีสีส้มสด ขาทุกคู่สีส้ม ปีกคู่หน้าสีน้ าตาลปนเหลือง บริเวณโคนปีกมีสีจาง
กว่าปลายปีก ขนบริเวณปีกคู่หน้าเรียงกันเป็นเส้นปีกแบบไม่สมบรูณ์  ปล้องท้องสีน้ าตาลเข้มทุกปล้อง  
ชีววิทยาเบื้องต้น 
 ตัวเต็มวัยวางไข่ภายในเนื้อเยื่อพืช โดยวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ บริเวณยอด ใบอ่อน และผลอ่อน ตัวอ่อนเมื่อ
ฟักใหม่ๆ มีสีขาวใส จากนั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ตัวอ่อนชอบซ่อนตัวอยู่ภายใต้กลีบเลี้ยงของดอกและผล ระยะก่อน
เข้าดักแด้มีสีเหลือง เป็นระยะพักตัวไม่ดูดกินอาหาร แต่สามารถเคลื่อนที่เมื่อถูกรบกวน หนวดจะพับอยู่ด้านหลัง
ของส่วนหัว (ศิริณ,ี 2533) 
พืชอาหาร ข้าวโพด มะเขือ หน่อไม้ฝรั่ง พริก กวางตุ้ง สะเดา กระถิน กระเจี๊ยบเขียว กุหลา ดาวเรือง เข็มขาว 
บานชื่น ดาวกระจาย พุทธรักษา ล าโพง กุหลาบ บัวพุด มะม่วง ส้มโอ เนคทาลีน  กล้วย ทานตะวัน แก้วมังกร 
แหล่งที่ส ารวจพบ จังหวัดนครราชสีมา ลพบุรี นครพนม 
 

Thrips palmi Karny (Figure 4C) 
อันดับ  Thysanoptera 
วงศ์  Thripidae 
ชื่อสามัญ เพลี้ยไฟฝ้าย (cotton thrips) 
ลักษณะส าคัญ  
          เป็นเพลี้ยไฟที่มีขนาดเล็กประมาณ 0.8-1 มิลลิเมตร มีสีเหลืองเข้ม หนวดมี 7 ปล้อง สี 
เหลือง ตารวมสีเทาด า มีตาเดี่ยว 3 ตา ปีกยาวคลุมมิดส่วนท้องมีสีเหลืองปนน้ าตาลอ่อน ขนยาวสีเทา 
รอบปีก ปล้องท้องมีจ านวน 10 ปล้อง มีการเคลื่อนไหวรวดเร็วและว่องไว  
ชีววิทยาเบื้องต้น  
           เพลี้ยไฟฝ้ายวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ สอดไว้ใต้เนื้อเยื่อพืช ไข่มีสีขาวใส รูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว มี 
ขนาดเล็กประมาณ 0.1-0.2 มิลลิเมตร อายุ ไข่ประมาณ 4-5 วัน การเจริญเติบโตของเพลี้ยไฟฝ้ายใน 
ระยะตัวอ่อนมี 3 ระยะ คือ ระยะแรกมีลักษณะขาวใส ผอมเรียวเล็ก ขนาดล าตัวยาว 0.2-0.3  
มิลลิเมตร ปลายท้องค่อนข้างแหลม ตารวมขาวใส หนวดมี 7 ปล้อง เคลื่อนไหวตลอดเวลาและเริ่มท าลายพืชทันที 
โดยดูดกินน้ าเลี้ยง เมื่อเข้าสู่ตัวอ่อนระยะที่สอง มีขนาดล าตัวยาว 0.3-0.4 มม. ล าตัวมีสีเหลืองเข้มขึ้น บริเวณ
ปลายส่วนท้องไม่แหลมเหมือนระยะแรก ในระยะนี้เคลื่อนไหวรวดเร็ว และว่องไวมาก ส่วนตัวอ่อนระยะที่สามเป็น
ระยะก่อนเข้าดักแด้มีสีเหลืองเข้ม ล าตัวมีขนาด 0.5-0.7 มิลลิเมตร ตารวมสีเทาปนด า ตาเดี่ยวสีแดง ตุ่มปีกบริเวณ



ปล้องอกปล้องสองและสามเริ่มเจริญเติบโต ในระยะนี้เคลื่อนไหวช้าลงแต่ยังคงท าลายพืชโดยการดูดกินน้ าเลี้ยง 
ระยะตัวอ่อนประมาณ 6-10 วัน ดักแด้มีสีเหลืองเข้ม ขนาดล าตัว 0.7-0.8 มิลลิเมตร ในระยะนี้หนวดจะวกกลับชี้
ไปทางด้านหลังเหนือส่วนหัว แผ่นปีกทั้งสองเจริญมากขึ้น และมีขนาดเกือบถึงปลายส่วนท้อง เพลี้ยไฟระยะนี้ไม่
เคลื่อนไหว ไม่กินอาหาร และเข้าดักแด้ในดิน ดักแด้มีอายุ 3-4 วัน (ศิริณ,ี 2544) 
แหล่งที่ส ารวจพบ จังหวัดลพบุรี นครพนม เพชรบูรณ์ นครราชสีมา 
 

Thrips tabaci Lindeman (Figure 4D) 

อันดับ  Thysanoptera 
วงศ์   Thripidae 
ชื่อสามัญ  เพลี้ยไฟหอม (onion thrips) 
ลักษณะส าคัญ 

 เพลี้ยไฟหอมมีขนาดล าตัวยาวประมาณ 1 – 1.2 มิลลิเมตร สีเหลืองถึงสีน้ าตาลเข้ม ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
ระหว่างการเจริญเติบโต ส่วนหัวกว้างกว่าความยาว ตาเดี่ยวสีเทา ขนตาเดี่ยวอยู่ภายในพ้ืนที่ตาเดี่ยวรูปสามเหลี่ยม 
หนวดมี 7 ปล้อง ปล้องหนวดปล้องที่ 3 – 4 สีน้ าตาล ส่วนโคนปล้องหนวดสีจาง และอวัยวะรับความรู้สึกรูปส้อม 
ปีกคู่หน้าสีเหลือง ส่วนมุมของฐานอกปล้องแรกมีขนยาว 2 คู่ สันหลังอกปล้องสุดท้ายปรากฏลายร่างแหใกล้
บริเวณส่วนฐาน เส้นขนสองเส้นกลางอกอยู่ด้านล่างของเส้นขนบนเส้นขอบกลางอก ไม่ปรากฏรูรับความรู้สึก 
ด้านข้างของปล้องท้องทุกปล้องมีขนขนาดเล็กเรียงตัวเป็นริ้ว ท าให้ส่วนท้องมีสีเข้ม ด้านล่างปล้องท้องปล้องที่ 8 มี
เส้นขนยาวเรียงตัวเป็นรูปหวี  
ชีววิทยาเบื้องต้น 

 ตัวเต็มวัยวางไข่โดยการสอดอวัยวะวางไข่ในใบพืช ไข่มีขนาดเล็กประมาณ 0.1– 0.2 มิลลิเมตร ระยะไข่ 2 
– 3 วัน ตัวอ่อนเมื่อฟักออกจากไข่จะใช้ปากเขี่ยดูดท าลายทั้งดอกและใบพืชหลายชนิด ระยะตัวอ่อน 10 – 13 วัน 
ระยะดักแด้หากพบบนใบพืชจะอยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหว หรือเข้าดักแด้ในดิน ระยะดักแด้ 4 – 5 วัน ตัวเต็มวัยอายุ 7 – 
10 วัน เพลี้ยไฟหอมพบมากในพืชกลุ่มหอมและกระเทียม นอกจากนี้ยังพบได้ในธัญพืช และพืชที่ปลูกในโรงเรือน 
เพลี้ยไฟหอมเป็นพาหะน าโรค tospoviruses และสามารถเป็นตัวห้ ากินไรได้อีกด้วย (Mau and Jayma, 2015) 
พืชอาหาร  หน่อไม้ฝรั่ง หอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม ยาสูบ มะเขือเทศ แตงโม มะม่วง ลิ้นจี่  กุหลาบ และ
คาร์เนชั่น (Mau and Jayma, 2015) 
แหล่งที่ส ารวจพบ พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ สุโขทัย และเพชรบูรณ์  



 

  

  

 

 

 
 
Figure 1  Insect pest species of imported and exported crops 
              A. Aleurolobus disperses Russell         D. Aulacophora indica (Gmelin) 
              B. Aphis gossypii Glover                      E. Bactrocera cucurbitae Coquillett 
              C. Aulacophora frontalis Baly              F. Bemisia tabaci (Gennadius) 
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Figure 2  Insect pest species of imported and exported crops 
              A. Caliothrips phaseoli Hood               D. Helicoverpa armigera (Hübner)                          
              B. Ferrisia virgata (Cockerell)                E. Helicoverpa assulta (Guenée)                   
              C. Frankinella schultzei Trybon            F. Lepidiota stigma Fabricius 
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Figure 3  Insect pest species of imported and exported crops 
              A. Myzus persicae (Sulzer) 
              B. Paracoccus marginatus Williams&Granara de Willink 
              C. Phenacoccus madeirensis Green              
              D. Phenacoccus manihoti Matile Ferrero 
              E. Pseudococcus jackbeardleyi Gimple&Miller 
              F. Spodoptera litura (Fabricius)  
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Figure 4  Insect pest species of imported and exported crops 
              A. Spodoptera mauritia (Boisduval) 
              B. Thrips hawaiensis (Morgan) 
              C. Thrips palmi Karny  
              D. Thrips tabaci Lindeman 
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