แมลงศัตรูไมผล กลุมบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

เอกสารวิชาการ
ISBN 978-974-436-767-9
พ.ศ. 2557

แมลงศัตรู

ไมผล

กลุมบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
กรมวิชาการเกษตร

แมลงศัตรู

ไม้ผล
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
กรมวิชาการเกษตร

ศรุต
ศรีจำนรรจ์
บุษบง
วนาพร

สุทธิอารมณ์
ศรีจันทรา
มนัสมั่นคง
วงษ์นิคง

สราญจิต
สัญญาณี
วิภาดา
เกรียงไกร

ไกรฤกษ์
ศรีคชา
ปลอดครบุรี
จำเริญมา

แมลงศัตรูไม้ผล
1

บทนำ
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ได้จัดพิมพ์เอกสารวิชาการ
“แมลงศัตรูไม้ผล” ซึ่งเอกสารวิชาการเล่มนี้ เป็นการรวบรวมผลงานของนักวิชาการที่ปฏิบัติงาน
ด้านแมลงศัตรูไม้ผลที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ซึ่งเน้นการป้องกันกำจัดและการจัดการที่ถูกต้องใน
สภาพแปลงปลูกรวมทั้งวิธีการบริหารจัดการศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพ เอกสารฉบับนี้ เป็นการ
ทบทวน ปรับปรุง เพิ่มเติม ข้อมูลทางวิชาการที่ได้จากผลการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องจากที่ได้
เคยจัดพิมพ์ไปบางส่วนแล้ว จุดประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ตามสภาพแวดล้อม
ของตนเองและประสบผลสำเร็จในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแต่ละชนิด เพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพดี
มีความปลอดภัย ทั้งต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม รวมทั้งศัตรูธรรมชาติที่มีประโยชน์ด้วย
เอกสารวิ ช าการเรื่ อ ง “แมลงศั ต รู ไ ม้ ผ ล” ที่ น ำเสนอนี้ คณะผู้ จั ด ทำหวั ง ว่ า            
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านวิชาการและด้านปฏิบัติการ จะได้สาระประโยชน์ และนำไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสมดียิ่งขึ้น

นายศรุต สุทธิอารมณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารศัตรูพืช
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แมลงศัตรู

ทุเรียน

ศรุต สุทธิอารมณ์
สถานการณ์และความสำคัญ
ทุเรียน Durio zibethinus L. เป็นผลไม้ที่มีขนาดผลใหญ่ มีหนาม รสชาติหวานมัน ได้ชื่อว่า
เป็นราชาของผลไม้ (The king of fruits) ทุเรียนจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย มีแหล่ง
ปลูกที่สำคัญอยู่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ รองลงมาคือ ภาคเหนือบางส่วน และภาคกลาง ในปี
2556 มีพื้นที่ปลูกรวมประมาณ 641,248 ไร่ เนื้อที่ให้ผลผลิตประมาณ 577,124 ไร่ ผลผลิตรวม
569,238 ตัน ทำรายได้ให้แก่เกษตรกร 22,439 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าในปี 2555 ซึ่งทำรายได้ 16,287
ล้านบาท (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) เนื่องจากทุเรียนได้รับความนิยมสูงมีตลาดทั้งภายใน
และมีการขยายตลาดออกไปยังต่างประเทศ โดยส่งไปในรูปผลสด ทุเรียนแช่แข็ง และทุเรียนแปรรูป
ทำรายได้เข้าประเทศและต่อเกษตรกรผู้ปลูกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เกษตรกรจึงมีการดูแลรักษา      
ทุเรียนอย่างดีทั้งด้านการผลิตและอารักขาพืชเพื่อป้องกันผลผลิต ในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีหลาย
อย่างเพื่อบังคับให้ทุเรียนออกผลในช่วงฤดูที่ต้องการ และได้ผลผลิตที่ตรงต่อความต้องการของตลาด
อย่างไรก็ตามเกษตรกรต้องประสบกับปัญหาการผลิตด้านต่างๆ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศที่ผันแปร
และปัญหาศัตรูพืชทั้งโรคและแมลงที่ระบาดทำความเสียหายต่อทุเรียนเป็นอย่างมาก แมลงศัตรูหลาย
ชนิดเข้าทำลายทำความเสียหายส่งผลให้ผลผลิตลดลง คุณภาพผลผลิตต่ำลงทำให้ชาวสวนทุเรียนต้อง
ใช้สารฆ่าแมลงเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากการสำรวจการใช้สารเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในภาคตะวัน
ออกปี พ.ศ. 2538 พบว่าเกษตรกรใช้สารฆ่าแมลงเฉลี่ยทุกๆ 15 วัน การใช้วิธีการป้องกันกำจัดโดยใช้
สารฆ่าแมลงนี้เป็นวิธีที่ใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นไม่สามารถใช้ได้ตลอดไป และยังก่อให้เกิด
ปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย เช่น แมลงสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง การระบาดของแมลงที่
ยังไม่เป็นศัตรูที่สำคัญขณะนี้ และปัญหามลพิษต่อสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นอันตรายต่อ
เกษตรกรและผู้บริโภคด้วย

สถานการณ์ศัตรูพืช

แมลงศัตรูทุเรียนที่พบในประเทศไทย มีทั้งที่เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญพบระบาดเป็นประจำและ
พบเป็นครั้งคราว แมลงศัตรูที่สำคัญและทำความเสียหายทางเศรษฐกิจให้แก่ทุเรียนมี 6 ชนิด ได้แก่
หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน เพลี้ยไก่แจ้ หนอนเจาะผลทุเรียน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ และมอดเจาะลำต้น  
นอกจากนี้ยังมีแมลงศัตรูทุเรียนชนิดใหม่ที่ไม่เคยเป็นปัญหามาก่อน คือ หนอนด้วงหนวดยาวเจาะ
ลำต้นทุเรียน ซึ่งเดิมเป็นแมลงศัตรูป่าไม้และได้เกิดการระบาดในพื้นที่ปลูกทุเรียนทั่วประเทศในปี
2546 โดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการระบาดอย่างรุนแรง ส่วนแมลง
ศัตรูบางชนิดพบระบาดในพื้นที่จำกัด เช่น หนอนด้วงปีกแข็งกินรากทุเรียน
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ปริมาณประชากรของแมลงศัตรูทุเรียนจะผันแปรตามระยะการเจริญเติบโตของพืช เช่น เพลี้ยไก่
แจ้จะระบาดเฉพาะระยะที่ทุเรียนแตกใบอ่อนเท่านั้น ส่วนหนอนเจาะเมล็ดและหนอนเจาะผลจะระบาดใน
ช่วงทุเรียนติดผล เพลี้ยแป้งและเพลี้ยไฟจะระบาดระยะต้นทุเรียนแตกยอด ดอก และผล เช่น มอดเจาะ
ลำต้น หนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นทุเรียน และหนอนด้วงปีกแข็งกินรากทุเรียน จะพบระบาดตลอดปี

หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน (durian seed borer)
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่ออื่น
วงศ์
อันดับ

Mudaria luteileprosa Holloway
หนอนใต้ หนอนรู หนอนมาเลย์
Noctuidae
Lepidoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
หนอนเจาะเมล็ดทุเรียนเป็นแมลงศัตรูที่มีความสำคัญและทำความเสียหายต่อผลผลิตทุเรียน
มากในเขตภาคตะวันออก สันนิษฐานว่าหนอนชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศมาเลเซียแล้วระบาดเข้า
มาทางภาคใต้ของประเทศไทย เกษตรกรนำเมล็ดทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองซึ่งมีขนาดโตมาจากภาคใต้เพื่อใช้
เป็นต้นตอ เมื่อปลูกจะได้ต้นกล้าที่แข็งแรง เจริญเติบโตได้รวดเร็ว และมีความทนทานต่อโรคสูง
การนำเมล็ดพันธุ์จากทางภาคใต้มายังภาคตะวันออกเป็นเหตุทำให้หนอนชนิดนี้ติดมาด้วย เกษตรกรจึง
เรียกหนอนชนิดนี้ว่า “หนอนใต้” หรือ “หนอนมาเลย์” (สาทรและคณะ, 2535) หนอนชนิดนี้เมื่อเข้า
ทำลายผลทุเรียนจะไม่สามารถสังเกตจากภายนอกได้ หนอนที่เจาะเข้าไปในผลทุเรียนถ่ายมูลออกมา
ปะปนอยู่กับเนื้อทุเรียนทำให้เนื้อทุเรียนเสียคุณภาพ เกษตรกรไม่สามารถขายเนื้อทุเรียนสดได้ ต้องนำ
ไปแปรรูปซึ่งราคาต่ำทำให้สูญเสียรายได้ไปมาก จนกระทั่งเมื่อหนอนโตเต็มที่พร้อมเข้าดักแด้ จะเจาะ
เปลือกเป็นรูออกมาและทิ้งตัวลงบนพื้นดินเพื่อเข้าดักแด้ในดิน เกษตรกรเห็นแต่รูไม่พบตัวหนอนอยู่
ภายในหรือบางครั้งพบความเสียหายเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว หลังจากหนอนเจาะออกมา
จึงเรียกหนอนชนิดนี้อีกชื่อว่า “หนอนรู” (สาทร, 2538)
หนอนชนิดนี้พบระบาดเป็นครั้งแรกที่ อำเภอแกลง จังหวัดระยองเมื่อปี 2530 (สาทร, 2538)
พิศวาท (2535) รายงานว่า ในปี พ.ศ. 2533 ที่จังหวัดระยองพบแมลงชนิดนี้ระบาดใน 8 ตำบล คือ
ซากโคน สองสลึง ห้วยยาง เนินค้อ ทางเกวียน วังหว้า บ้านนา และกร่ำ ที่ตำบลซากโคนเสียหาย
สูงสุดถึง 26% ของพื้นที่ปลูก ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีพบเฉพาะ 2-3 ตำบล ในเขตอำเภอเมืองเท่านั้น
และความเสียหาย 4% ในปี พ.ศ. 2534 ที่จังหวัดระยอง พื้นที่ระบาดโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น พื้นที่เสียหาย
สูงสุด 29% ที่ตำบลเนินค้อ ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีพบหนอนชนิดนี้เพิ่มเป็น 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง
แหลมสิงห์ ขลุง และมะขาม ในปัจจุบันพบว่ามีการระบาดอย่างกว้างขวาง สวนทุเรียนบางแห่งได้รับ
ความเสียหายจากหนอนชนิดนี้สูงถึง 80-90% และพื้นที่การระบาดได้ขยายออกจากแหล่งที่พบการ
แมลงศัตรูไม้ผล
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ระบาดครั้งแรกไปในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออก เช่น จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ในปี 2556         
มีรายงานการระบาดจากชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร และอุตรดิตถ์ และในระยะที่
ผ่านมาพบว่ามีหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนติดไปจนถึงผู้บริโภคทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ เป็นผลทำให้
ขาดความน่าเชื่อถือต่อสินค้าที่ส่งไปและอาจทำให้มีผลกระทบต่อตลาดการค้าได้

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ตัวเต็มวัยซึ่งเป็นผีเสื้อกลางคืน สามารถวางไข่ได้ 100-200 ฟองต่อตัว วางไข่เป็นฟองเดี่ยวบนผล
ทุเรียนในขณะที่ผลยังอ่อน จากนั้นตัวหนอนที่เพิ่งฟักจากไข่จะเจาะเข้าไปกัดกินเมล็ดภายในผล การเข้า
ทำลายจะสังเกตรอยเจาะของหนอนได้ยากเนื่องจากมีขนาดเล็กมากและเปลือกทุเรียนที่กำลังขยายจะปิดรู
เจาะของหนอน ทุเรียนทีถ่ กู ทำลายส่วนใหญ่จะอยูใ่ นระยะทีเ่ มล็ดแข็งแล้ว หนอนเจริญเติบโตอยูภ่ ายในผลทุเรียน
กัดกินเมล็ดเป็นอาหารประมาณ 30-40 วัน โดยคาดคะเนจากเวลาที่จับแม่ผีเสื้อตัวแรกได้และเวลาที่พบ
หนอนที่โตเต็มที่พร้อมจะเข้าดักแด้ซึ่งห่างกันประมาณ 48 วัน จึงคาดว่าระยะตั้งแต่ผีเสื้อออกจากดักแด้
ผสมพันธุ์ วางไข่ และไข่ฟักเป็นตัวหนอน จะกินเวลาประมาณ 10 วัน ดังนั้น ระยะหนอนประมาณ 38 วัน
การทำลายของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนจะเจาะไชเข้าไปในเมล็ด กัดกินและถ่ายมูลออกมาทำให้เนื้อทุเรียน
เปรอะเปื้อนเสียหาย หนอนอาศัยอยู่ในผลทุเรียนจนกระทั่งผลแก่ เมื่อหนอนโตเต็มที่หรือถ้าผลร่วงก่อน
หนอนจะเจาะรูกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5-8 มิลลิเมตรออกมาและเข้าดักแด้ในดิน ระยะก่อน
เข้าดักแด้ 8-10 วัน ระยะดักแด้ 1-9 เดือน ผีเสื้อตัวเต็มวัยที่ออกจากดักแด้ภายในหนึ่งเดือนอาจจะเข้า
ทำลายทุเรียนรุ่นหลังในปีเดียวกันได้ หรืออาจจะออกจากดักแด้ในปีถัดไปโดยมีฝนในช่วงต้นปีเป็นตัวกระตุ้น
ให้ตัวเต็มวัยออกจากดักแด้ ผีเสื้อตัวเต็มวัยที่จับได้จากกับดักแสงไฟจะมีชีวิตเพียง 7-10 วันเท่านั้น 

พืชอาหาร พบว่าหนอนชนิดนี้มีพืชอาศัยอย่างเดียวคือ ทุเรียน
ศัตรูธรรมชาติ ยังสำรวจไม่พบ
การป้องกันกำจัด
1. เกษตรกรไม่ควรขนย้ายเมล็ดทุเรียนจากที่อื่นเข้ามาในแหล่งปลูก ถ้ามีความจำเป็นควร
ทำการคัดเลือกเมล็ดอย่างระมัดระวัง หรือแช่เมล็ดด้วยสารฆ่าแมลง เช่น malathion (Malathion 83
83% EC) อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ carbaryl (Sevin 85 WP 85% WP) อัตรา        
50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ก่อนทำการขนย้ายจะช่วยกำจัดหนอนได้
2. การห่อผลระยะยาวโดยใช้ถุงพลาสติกสีขาวขุ่นขนาด 40x75 เซนติเมตร เจาะก้นถุงเพื่อ
ระบายน้ำ สามารถป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยมาวางไข่ได้ โดยเริ่มห่อผลตั้งแต่ผลทุเรียนมีอายุ 6 สัปดาห์
เป็นต้นไปจนถึงเก็บเกี่ยว ก่อนห่อตรวจสอบผลทุเรียนที่จะห่อให้ปราศจากเพลี้ยแป้ง ถ้ามีให้กำจัดโดย
ใช้แปรงปัดออก แล้วพ่นด้วยสาร chlorpyrifos (Pyrenex 20% EC) อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ         
20 ลิตร
แมลงศัตรูไม้ผล
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3. การป้องกันกำจัดด้วยวิธีผสมผสาน โดยการพ่นสารฆ่าแมลง cypermethrin/phosalone
(Parzon 6.25%/22.5% EC) อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ห่างกันครั้งละ 1 สัปดาห์ เริ่มเมื่อ
ผลอายุ 6 สัปดาห์ และห่อด้วยถุงพลาสติกขาวขุ่น ขนาด 40x75 เซนติเมตร เจาะมุมก้นถุงเพื่อระบาย
น้ำเมื่อผลอายุ 10 สัปดาห์ โดยเลือกห่อเฉพาะผลที่มีขนาดและรูปทรงได้มาตรฐาน ก่อนห่อผลควรมี
การสำรวจเพลี้ยแป้งและพ่นสาร chlorpyrifos เมื่อพบเพลี้ยแป้งระบาด
4. การใช้กับดักแสงไฟ black light เป็นเครื่องมือตรวจการระบาดของผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ด
ทุเรียน เพื่อให้ทราบว่ามีการระบาดในช่วงไหน สามารถช่วยให้การใช้สารฆ่าแมลงมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น สามารถลดจำนวนการพ่นสารฆ่าแมลงจากที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติอยู่ที่พ่นตั้งแต่ทุเรียนเริ่มออกดอก
5. การป้องกันกำจัดโดยใช้สารฆ่าแมลง เมื่อพบว่าตัวเต็มวัยเริ่มระบาดให้ใช้สาร carbaryl
(Sevin 85 WP 85% WP), deltamethrin (Decis 3 3% EC), lambdacyhalothrin (Karate Zeon
2.5 CS 2.5% CS), betacyfluthrin (Folitec 025 EC 2.5% EC), และ cypermethrin/phosalone
(Parzon 6.25%/22.5% EC) อัตรา 50 กรัม 15, 20, 20 และ 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร       
ตามลำดับ ห่างกันครั้งละ 1 สัปดาห์ เริ่มเมื่อผลอายุ 6 สัปดาห์

เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน (durian psyllids)
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่ออื่น
วงศ์
อันดับ

Allocaridara malayensis (Crawford)
เพลี้ยไก่ฟ้า
Psyllidae
Hemiptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน พบระบาดทำความเสียหายให้กับทุเรียนอย่างมากในแหล่งปลูกทุเรียนทั่วไป
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อน ทำให้ใบอ่อนเป็นจุดสีเหลือง ไม่เจริญเติบโต เมื่อ
ระบาดมากๆ ทำให้ใบหงิกงอ และถ้าเพลี้ยไก่แจ้เข้าทำลายในช่วงที่ใบอ่อนยังเล็กมากและยังไม่คลี่ออก
จะทำให้ใบแห้งและร่วง ตัวอ่อนของแมลงชนิดนี้จะขับสารเหนียวสีขาวออกมาปกคลุมใบทุเรียน เป็น
สาเหตุทำให้เกิดเชื้อราตามบริเวณที่สารชนิดนี้ถูกขับออกมา (สาทร และคณะ, 2535) ระยะตัวอ่อน
ทำความเสียหายมากที่สุด นอกจากนี้ แสวง (2527) ได้รายงานว่าแมลงชนิดนี้ทำความเสียหายให้กับ
ทุเรียนพันธุ์ชะนีมากที่สุด

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ตัวเต็มวัยของแมลงชนิดนี้วางไข่เข้าไปในเนื้อเยื่อของใบพืช มีลักษณะเป็นตุ่มสีเหลืองหรือ
น้ำตาลเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มมีไข่ประมาณ 8-14 ฟอง (ชลิดา, 2532) หลังจากนั้นไข่จะฟักเป็นตัวอ่อน
มีขนาดเล็กมากประมาณ 1 มิลลิเมตร และเมื่อพัฒนาเป็นตัวอ่อนระยะต่อไปมีขนาดใหญ่ขึ้น ยาว
แมลงศัตรูไม้ผล
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ประมาณ 3 มิลลิเมตร มีปุยสีขาวติดอยู่ตามลำตัวโดยเฉพาะที่ด้านท้ายของลำตัวจะมีปุยยาวสีขาว
คล้ายๆ กับหางไก่ แมลงชนิดนี้จึงได้ชื่อว่า “เพลี้ยไก่แจ้” หรือ “เพลี้ยไก่ฟ้า” เมื่อตัวอ่อนลอกคราบเป็น
ตัวเต็มวัยจะมีสีน้ำตาลปนเขียวขนาดยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร และมีอายุยาวถึง 6 เดือน โดยปกติ
ตัวเต็มวัยจะไม่ค่อยบินนอกจากถูกรบกวน แมลงชนิดนี้มีการระบาดในท้องที่ปลูกทุเรียนทั่วไป และ
ระบาดในช่วงทุเรียนแตกใบอ่อน 

พืชอาหาร ทุเรียน
ศัตรูธรรมชาติ
แมลงศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยไก่แจ้มีหลายชนิดทั้งแมลงห้ำได้แก่ ด้วงเต่าลาย 3 ชนิดในวงศ์
Coccinellidae คือ Menochilus sexmaculatus (Fabricius), Micraspis discolor (Fabricius)
และ Coccinella transversalis Fabricius และ แมลงช้างปีกใส Chrysopa sp., Ankylopteryx
octopuctata และ Hemerobius sp. สำหรับแมลงเบียนพบแตนเบียนตัวอ่อนเพลี้ยไก่แจ้ในวงศ์
Encyrtidae และพบปริมาณค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในสวนที่ใช้สารเคมีน้อย

การป้องกันกำจัด
1. เพลี้ยไก่แจ้จะทำลายเฉพาะใบอ่อนทุเรียนที่ยังไม่โตเต็มที่ และโดยปกติทุเรียนแตกใบอ่อนไม่
พร้อมกันแม้แต่ทุเรียนในสวนเดียวกัน ชาวสวนทุเรียนควรจะพ่นสารฆ่าแมลงเมื่อทุเรียนส่วนใหญ่แตกใบ
อ่อน สำหรับต้นที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่นเฉพาะต้น วิธีนี้ช่วยลดการใช้สารฆ่าแมลงและเปิด
โอกาสให้ศตั รูธรรมชาติได้มบี ทบาทในการควบคุมเพลีย้ ไก่แจ้ และยังเป็นการอนุรกั ษ์ศตั รูธรรมชาติเหล่านี้
อีกด้วย
2. วิธีบังคับให้ทุเรียนแตกใบอ่อนพร้อมกัน ซึ่งอาจกระตุ้นด้วยการพ่นยูเรีย (46-0-0) อัตรา
200 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อลดช่วงการเข้าทำลายของเพลี้ยไก่แจ้ จะช่วยลดการใช้สารเคมีลงได้มาก
โดยปกติทุเรียนต้องการใบอ่อนที่สมบูรณ์ 2-3 ชุดต่อปี เพี่อให้ต้นทุเรียนพร้อมที่จะให้ผลผลิตที่ดี
3. ใช้ ส ารฆ่ า แมลงที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเมื่ อ เพลี้ ย ไก่ แจ้ ร ะบาดมาก คื อ lambdacyhalothrin
(Karate 5% EC) อัตรา 10 มิลลิลิตร หรือ carbosulfan (Posse 20% EC) อัตรา 50 มิลลิลิตร หรือ
carbaryl (Sevin 85 WP 85% WP) อัตรา 10 กรัม หรือ cypermethrin/phosalone (Parzon
6.25%/22.5% EC) อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน ในช่วงระยะแตกใบอ่อน

หนอนเจาะผล (fruit borer)
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่ออื่น
แมลงศัตรูไม้ผล
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Conogethes punctiferalis Guenee 
หนอนเจาะผลละหุ่ง

วงศ์
อันดับ

Crambidae
Lepidoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
หนอนเจาะผลเป็นศัตรูทุเรียนที่สำคัญพบระบาดทั่วไปในแหล่งปลูกทุเรียนทั่วประเทศ หนอน
เจาะผลจะเข้าทำลายทุเรียนได้ตั้งแต่ผลยังเล็กอายุประมาณ 2 เดือน ไปจนถึงผลโตเต็มที่พร้อมที่จะ
เก็บเกี่ยวทำให้ผลเป็นแผล อาจทำให้ผลเน่าและร่วงเนื่องจากเชื้อราเข้าทำลายซ้ำ การที่ผลมีรอยแมลง
ทำลายทำให้ขายไม่ได้ราคา ถ้าหากหนอนเจาะกินเข้าไปจนถึงเนื้อผล ทำให้บริเวณดังกล่าวเน่าเมื่อผล
สุก ที่บริเวณเปลือกของผลทุเรียนจะสังเกตเห็นมูลและรังของหนอนได้อย่างชัดเจน และจะมีน้ำไหล
เยิ้มเมื่อทุเรียนใกล้แก่ ผลทุเรียนที่อยู่ชิดติดกันหนอนจะเข้าทำลายมากกว่าผลที่อยู่เดี่ยวๆ เพราะแม่   
ผีเสื้อชอบวางไข่ในบริเวณรอยสัมผัสนี้

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ตัวเต็มวัยของหนอนเจาะผลเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดค่อนข้างเล็ก เมื่อกางปีกกว้างประมาณ
2.3 เซนติเมตร ปีกทั้งคู่มีสีเหลืองถึงส้ม มีจุดสีดำกระจายอยู่ทั่วปีก วางไข่ไว้บนเปลือกผลทุเรียน ระยะ
ไข่ 4 วัน หนอนวัยแรกมีสีขาว หัวสีน้ำตาล แทะกินผิวทุเรียนก่อน เมื่อโตขึ้นจึงเจาะกินเข้าไปในเปลือก
ผลทุเรียน ตัวหนอนวัยต่อมามีลักษณะสีน้ำตาลอ่อนและมีจุดสีน้ำตาลเข้มประอยู่บริเวณหลังตลอด   
ลำตัวและมีหัวสีน้ำตาลเข้ม หนอนเจริญเต็มที่มีขนาดยาวประมาณ 1.5-1.8 เซนติเมตร จะเข้าดักแด้อยู่
ระหว่างหนามของผลทุเรียนโดยมีใยและมูลของหนอนหุม้ ตัว เมือ่ เลีย้ งด้วยผลละหุง่ ระยะหนอน 12-13 วัน
ระยะดักแด้ 7-9 วัน ระยะตัวเต็มวัยเพศผู้ 10-18 วัน และเพศเมีย 14-18 วัน 

พืชอาหาร
แมลงชนิดนี้พบทั่วไปตลอดทั้งปีเนื่องจากมีพืชอาศัยกว้าง นอกจากทุเรียนแล้วมีรายงานว่า
หนอนชนิดนี้ทำลายผลไม้ชนิดอื่น เช่น มะหวด ลำไย ลิ้นจี่ เงาะ ทับทิม ละหุ่ง หม่อน และโกโก้ 

ศัตรูธรรมชาติ  แตนเบียน Apanteles sp.
การป้องกันกำจัด
1. หมั่นตรวจดูตามผลทุเรียน เมื่อพบรอยทำลายของหนอน ให้ใช้ไม้หรือลวดแข็งเขี่ยตัว
หนอนออกมาทำลาย
2. ตัดแต่งผลทุเรียนที่มีจำนวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกันควรใช้กิ่งไม้หรือกาบ
มะพร้าวขั้นระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนเข้าหลบอาศัย
3. การห่อผลด้วยถุงมุ้งไนล่อน ถุงรีเมย์ หรือถุงพลาสติกสีขาวขุ่น เจาะรูที่บริเวณขอบล่าง
แมลงศัตรูไม้ผล
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เพื่อให้หยดน้ำระบายออก โดยเริ่มห่อผลตั้งแต่ผลทุเรียนมีอายุ 6 สัปดาห์เป็นต้นไปจะช่วยลดความเสีย
หายได้
4. สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพเมื่อจำเป็นต้องใช้คือ lambdacyhalothrin (Karate 5%
EC) อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ chlorpyrifos (Lorsban 40 EC 40% EC) อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ
carbosulfan (Posse 20% EC) อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเฉพาะส่วนผลทุเรียนที่พบ
การทำลายของหนอนเจาะผล

เพลี้ยแป้ง (mealybugs)
ชื่อวิทยาศาสตร์
			
			
วงศ์
อันดับ

Planococcus minor (Maskell)
Planococcus lilacinus (Cockerell)
Pseudococcus cryptus Hampel
Pseudococcidae
Hemiptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
เพลี้ยแป้งเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญพบระบาดทำความเสียหายต่อทุเรียนในแหล่งปลูกทั่วไป       
ดูดกินน้ำเลี้ยงจากบริเวณกิ่ง ช่อดอก ผลอ่อน ผลแก่ โดยมีมดแดงและมดดำช่วยคาบพาไปตามส่วน
ต่างๆ ของพืช ส่วนที่ถูกทำลายจะแคระแกร็น และชะงักการเจริญเติบโต นอกจากนี้ เพลี้ยแป้งจะขับ
น้ำหวาน (honeydew) ออกมา เป็นเหตุให้ราดำเข้าทำลายซ้ำ ถ้าเพลี้ยแป้งเข้าทำลายทุเรียนผลเล็ก
จะทำให้ผลแคระแกร็นไม่เจริญเติบโตต่อไป แต่ถ้าเป็นทุเรียนผลใหญ่จะไม่มีความเสียหายต่อเนื้อของ
ทุเรียน แต่ทำให้คุณภาพของผลทุเรียนเสียไป ราคาต่ำ และเป็นที่รังเกียจของผู้บริโภค 

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
เพลี้ยแป้งเพศเมียมีขนาดลำตัวยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร มีสีเหลืองอ่อนหรือชมพู ลักษณะ
อ้วนสั้น มีผงสีขาวคล้ายผงแป้งปกคลุมลำตัวอยู่ ไข่เป็นกลุ่ม จำนวนไข่แต่ละกลุ่ม 100-200 ฟอง เพศ
เมียตัวหนึ่งสามารถวางไข่ได้ 600-800 ฟอง ในเวลา 14 วัน ไข่จะฟักอยู่ในถุงใต้ท้องเพศเมีย ระยะไข่
ประมาณ 6-10 วัน ส่วนเพศเมียเมื่อหยุดไข่ก็จะตายไป ตัวอ่อนที่ฟักออกจากไข่ใหม่ๆ มีสีเหลืองอ่อน
ไม่มีผงสีขาว ตัวอ่อนจะคลานออกจากกลุ่มไข่เพื่อหาที่ๆ เหมาะสมเพื่ออยู่อาศัย เพศเมียมีการลอก
คราบ 3 ครั้ง และไม่มีปีก ส่วนเพศผู้ลอกคราบ 4 ครั้ง มีปีก และมีขนาดเล็กกว่าเพศเมีย เพศเมียจะ
วางไข่หลังการลอกคราบครั้งที่ 3 เพลี้ยแป้งสามารถขยายพันธุ์ได้ 2-3 รุ่น ใน 1 ปี ในระยะที่พืช
อาหารไม่เหมาะสม เพลี้ยแป้งอาศัยอยู่ใต้ดินตามรากพืช เช่น หญ้าแห้วหมู โดยมีมดที่อาศัยกินสิ่งที่ขับ
ถ่ายของเพลี้ยแป้งเป็นตัวพาไปอาศัยตามส่วนต่างๆ ของต้นทุเรียน
แมลงศัตรูไม้ผล
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เพลี้ยแป้งจะระบาดทำความเสียหายแก่ผลทุเรียน ตั้งแต่ระยะที่ทุเรียนเริ่มติดผลจนกระทั่งผล
โตเต็มที่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยว หรือ กลางเดือนกรกฎาคมสำหรับทุเรียนรุ่นหลัง

พืชอาหาร ทุเรียน มังคุด เงาะ และ สับปะรด
ศัตรูธรรมชาติ
พบด้วงเต่าในวงศ์ Coccinellidae เป็นแมลงห้ำ 3 ชนิดคือ Cryptolaemus montrouzieri,
Scymnus sp. และ Nephus sp.

การป้องกันกำจัด
1. หากพบเพลี้ยแป้งระบาดเล็กน้อยให้ตัดส่วนที่ถูกทำลายทิ้งเสีย
2. เมื่อพบเพลี้ยแป้งปริมาณน้อยบนผลทุเรียนใช้แปลงปัด หรือใช้น้ำพ่นให้เพลี้ยแป้งหลุดไป
หรือการใช้น้ำผสม white oil อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ช่วยในการกำจัดเพลี้ยแป้งได้ดี
3. เนื่องจากเพลี้ยแป้งแพร่ระบาดโดยมีมดพาไป การป้องกันโดยใช้ผ้าชุบสารฆ่าแมลง เช่น
malathion (Malathion 83 83% EC) อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ carbaryl (Sevin 85
WP 85% WP) อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พันไว้ตามกิ่งสามารถป้องกันไม่ให้มดคาบเพลี้ยแป้งไป
ยังส่วนต่างๆ ของทุเรียนและต้องชุบสารฆ่าแมลงซ้ำทุก 10 วัน หรือการพ่นสารฆ่าแมลงไปที่โคนต้น
จะช่วยป้องกันมดและลดการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้งได้มาก
4. สารฆ่าแมลงที่ได้ผลในการควบคุมเพลี้ยแป้งคือ สาร chlorpyrifos (Pyrenex 40% EC)
อัตรา 30 มิลลิลิตร หรือ carbaryl (Sevin 85 WP 85% WP) อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่น
สารเฉพาะต้นที่พบเพลี้ยแป้งทำลาย

เพลี้ยไฟ (thrips)
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่ออื่น
วงศ์
อันดับ

Scirtothrips dorsalis Hood
เพลี้ยไฟพริก
Thripidae
Thysanoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
ในทุเรียนพบเพลี้ยไฟหลายชนิดทำลายในระยะพัฒนาการต่างๆ แต่ที่พบมากและสำคัญ
ที่สุดคือ เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis Hood) ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจาก
ส่วนต่างๆ ของพืช มีผลทำให้ใบอ่อนหรือยอดอ่อนชะงักการเจริญเติบโต แคระแกร็น ใบโค้ง แห้ง
แมลงศัตรูไม้ผล
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หงิกงอ และไหม้ การทำลายในช่วงดอก ทำให้ดอกแห้ง ดอกและก้านดอกเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
แคระแกร็น และร่วงได้ และในช่วงผลอ่อน ทำให้ชะงักการเจริญเติบโต หนามเป็นแผลและเกิด
อาการปลายหนามแห้ง ผลไม่สมบูรณ์และแคระแกร็น 
เพลี้ยไฟจะระบาดรุนแรงในช่วงแล้ง ระหว่างเดือนธันวาคม–พฤษภาคม ซึ่งตรงกับระยะที่
ต้นทุเรียนออกดอกติดผล เพลี้ยไฟมีอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ สามารถเพิ่มปริมาณได้มาก

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
เพลี้ยไฟพริก มีลำตัวสีเหลือง หรือสีน้ำตาลอ่อน ขอบปีกมีเส้นขนเป็นแผง เคลื่อนไหวได้
รวดเร็ว เพศเมียมีความยาว 1.05 มิลลิเมตร กว้าง 0.19 มิลลิเมตร บริเวณส่วนปลายของปล้องท้องมี
อวัยวะวางไข่เห็นได้ชัดเจน เพศผู้ มีความยาว 0.71 มิลลิเมตร กว้าง 0.14 มิลลิเมตร มักอยู่รวมกัน
เป็นกลุ่ม ไข่มีขนาดเล็กลักษณะคล้ายเมล็ดถั่วสีขาว ขนาดยาว 0.25 มิลลิเมตร กว้าง 0.10 มิลลิเมตร
ฝังอยู่ในเนื้อเยื่อพืชบริเวณใกล้เส้นกลางใบ ตัวเมียวางไข่วันละ 2-3 ฟอง ระยะไข่ประมาณ 6-9 วัน
ตัวอ่อนที่เพิ่งฟักใหม่มีสีเหลืองอ่อน ขนาดยาว 0.29 มิลลิเมตร กว้าง 0.09 มิลลิเมตร ส่วนอกกว้าง
และส่วนท้องเรียวแหลมไปทางส่วนปลาย ตัวอ่อนวัยที่สอง มีสีเหลืองส้ม ขนาดยาว 0.59 มิลลิเมตร
กว้าง 0.18 มิลลิเมตร โดยมีระยะตัวอ่อนวัยแรกและวัยที่สองเฉลี่ย 4.3-5.7 วัน ในระยะก่อนเข้า
ดักแด้จะมีตุ่มปีกสั้นๆ ที่บริเวณส่วนอก และหนวดชี้ไปทางด้านหลัง ลำตัวยาว 0.59 มิลลิเมตร กว้าง
0.24 มิลลิเมตร ในระยะดักแด้ ปีกมีการพัฒนายาวขึ้นจนเกือบเท่าความยาวของส่วนท้อง ลำตัวยาว
0.63 มิลลิเมตร กว้าง 0.26 มิลลิเมตร รวมระยะก่อนเข้าดักแด้และระยะดักแด้ ใช้เวลาเฉลี่ย 2.9-4.1
วัน และมีสัดส่วนของเพศเมียต่อเพศผู้ เท่ากับ 4 : 1 (เกรียงไกร, 2542 และ พิชัย, 2537) สรุปไว้ว่า
(เมื่อเลี้ยงบนใบอ่อนมังคุด) ระยะตัวอ่อน 6-7 วัน จึงเตรียมเข้าดักแด้ 1-2 วัน และตัวเต็มวัยมีชีวิต
อยู่ได้นานประมาณ 22 วัน ตัวเมียแต่ละตัววางไข่เฉลี่ย 60 ฟอง

พืชอาหาร
เพลี้ยไฟพริก ระบาดทำลายไม้ผลได้หลายชนิด เช่น มังคุด มะม่วง เงาะ ส้มโอ ส้มเขียว
หวาน ลิ้นจี่ และลำไย

ศัตรูธรรมชาติ
ศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยไฟ เช่น แมงมุมชนิดต่างๆ ตัวอ่อนแมลงช้าง และเพลี้ยไฟตัวห้ำ

การป้องกันกำจัด

1. หากพบเพลี้ยไฟระบาดเล็กน้อยให้ตัดส่วนที่ถูกทำลายทิ้ง

2. เมือ่ พบเพลีย้ ไฟระบาดรุนแรง ใช้สารฆ่าแมลงทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดเพลีย้ ไฟ
ได้แก่ imidacloprid (Confidor 100 SL 10% SL) หรือ fipronil (Assend 5% SC) หรือ
แมลงศัตรูไม้ผล
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carbosulfan (Posse 20% EC) อัตรา 10, 10 และ 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ตามลำดับ และไม่ควรใช้
สารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งซ้ำติดต่อกันหลายครั้ง เพราะทำให้เพลี้ยไฟสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง

มอดเจาะลำต้น (shot hole borer)
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่ออื่น
วงศ์
อันดับ

Xyleborus fornicatus (Eichoff)
มอดเจาะลำต้น
Scolytidae
Coleoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
หนอนและตัวเต็มวัยเจาะเข้าไปกินในลำต้นและกิ่งของทุเรียน ส่วนมากพบทำลายบริเวณโคน
ต้น และกิ่งขนาดใหญ่ ต้นทุเรียนที่ถูกแมลงชนิดนี้ทำลายสังเกตได้ง่ายคือ มีรูพรุนตามโคนต้น และที่
ปากรูมีมูลของหนอนลักษณะเป็นขุยละเอียดอยู่ทั่วไป (แสวง, 2515) มอดเจาะเข้าไปกินในลำต้นหรือ
กิ่งลึกตั้งแต่ 2-3 เซนติเมตรขึ้นไป หากเป็นทุเรียนต้นเล็กทำให้ต้นตายได้ สำหรับทุเรียนต้นใหญ่ถ้าถูก
ทำลายน้อยจะไม่เป็นอันตรายมากนัก แต่รอยเจาะของมอดเป็นทางให้เชื้อของโรครากเน่า-โคนเน่าเข้า
ทำลายและทำให้ทุเรียนตายได้ โดยทั่วไปมักพบมอดเจาะลำต้นพบระบาดร่วมกับโรครากเน่า-โคนเน่า
ในบางครั้งจึงสามารถใช้ร่องรอยการทำลายของมอดในการหาแผลเน่าที่อยู่ภายใต้เปลือกไม้ได้

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ตัวเต็มวัยมีขนาดลำตัวยาว 3-4 มิลลิเมตร มีสีดำมันปนน้ำตาล รูปร่างทรงกระบอกหัวและ
ท้ายตัด ตัวเต็มวัยเจาะเข้าไปที่ลำต้นหรือกิ่งทำให้เป็นรูพรุน หลังจากผสมพันธุ์ตัวเมียวางไข่ในรูที่เจาะ
เมื่อไข่ฟักเป็นตัวหนอนกัดกินชอนไชภายในกิ่งและลำต้นทุเรียน เข้าดักแด้อยู่ภายในรูที่มอดอาศัยอยู่
นั่นเอง และเจริญเป็นตัวเต็มวัย ผสมพันธุ์และวางไข่ต่อไปอีก สำหรับด้วงชนิดนี้พบเพศเมียมากกว่า
เพศผูถ้ งึ 10 เท่า เมือ่ ผสมพันธุแ์ ล้วเพศเมียจะบินไปยังต้นอืน่ แต่เพศผูไ้ ม่บนิ วงจรชีวติ ประมาณ 30-35 วัน
และเพศเมียตัวหนึ่งสามารถขยายพันธุ์ได้ 30-50 ตัว
แมลงชนิดนี้มีรายงานว่าพบในมาดากัสการ์ อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และปาปัวนิวกินี
สำหรับในประเทศไทยพบระบาดตลอดปีในบริเวณที่ปลูกทุเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดจันทบุรี
ระยอง และตราด เกือบทุกสวนจะพบมอดชนิดนี้ โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2538 มีการระบาดของมอด
เจาะลำต้ น มากเนื่ อ งมาจากมี ก ารระบาดของโรครากเน่ า -โคนเน่ า อย่ า งรุ น แรงในภาคตะวั น ออก
เนื่องจากมีปริมาณฝนมากและตกชุกตลอดปี

พืชอาหาร ทุเรียน ชา พืชตระกูลส้ม และโกโก้
แมลงศัตรูไม้ผล
13

ศัตรูธรรมชาติ จากการสำรวจยังไม่พบ
การป้องกันกำจัด
1. หมั่นตรวจดูตามลำต้นทุเรียน ถ้าพบกิ่งแห้งที่ถูกมอดทำลาย ควรตัดและเผาไฟทิ้งเสีย
อย่าปล่อยทิ้งไว้ให้มอดขยายปริมาณและการทำลายออกไปยังต้นอื่นๆ
2. สำหรับส่วนที่ไม่สามารถตัดทิ้งได้ เช่น ในส่วนของลำต้น หรือกิ่งใหญ่ อาจจำเป็นต้องใช้
สารฆ่าแมลง เช่น chlorpyrifos (Lorsban 40 EC 40% EC) อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น
บนลำต้น หรือกิ่งที่มีรูมอดเจาะ

หนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นทุเรียน (long horned beetles)
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่ออื่น
วงศ์
อันดับ

Batocera rufomaculata (De Geer)
ด้วงบ่าหนามจุดนูนดำ
Cerambycidae
Coleoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
ด้วงหนวดยาวที่ทำลายทุเรียนในประเทศไทยมีหลายชนิด ที่พบมาก คือ ด้วงบ่าหนามจุด       
นูนดำ (Batocera rufomaculata De Geer) การระบาดของแมลงศัตรูชนิดนี้ เกิดขึ้นในลักษณะ
ค่อยๆ สะสมความรุนแรงแบบภัยมืด โดยชาวสวนไม่ทราบว่ามีการระบาดของศัตรูพืช เนื่องจากเป็น
แมลงกลางคืนพฤติกรรมต่างๆ เกิดขึ้นในช่วงกลางคืน ด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นในทุเรียนเริ่มพบ
ระบาดทำความเสียหายต่อทุเรียนอย่างรุนแรงในพื้นที่ปลูกทุเรียนภาคตะวันออก ในปี พ.ศ. 2546       
ต่อมาพบระบาดในแหล่งปลูกทุเรียนพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ และส่วนใหญ่พบทำลายทุเรียนพันธุ์     
หมอนทอง ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่โดยฝังไว้ใต้เปลือกตามลำต้นและกิ่งขนาดใหญ่ สามารถวางไข่ได้
มากถึง 15 ฟองต่อคืน ในสวนที่มีการระบาดรุนแรงพบหนอนด้วงหนวดยาวระยะต่างๆ ในต้นทุเรียน
สูงถึง 40–50 ตัวต่อต้น หนอนจะกัดกินชอนไชไปตามเปลือกไม้ด้านในไม่มีทิศทางหรืออาจกัดควั่น
เปลือกรอบต้น การทำลายที่เกิดหนอนขนาดเล็กไม่สามารถสังเกตได้จากภายนอกแต่เมื่อหนอนโตขึ้น
จะพบขุยไม้ละเอียดซึ่งเป็นมูลของหนอนตามแนวรอยทำลาย หรือตรงบริเวณที่หนอนทำลายกัดกิน อยู่
ภายในจะเห็นมีน้ำเป็นสีน้ำตาลแดงไหลเยิ้มอยู่ ในระยะต่อมาจึงจะพบมูลหนอนออกมากองเป็นกระจุก
อยู่ข้างนอกเปลือก เมื่อใช้มีดปลายแหลมแกะเปลือกไม้ จะพบหนอนอยู่ภายใน เกษตรกรจะสังเกตพบ
รอยทำลายต่อเมื่อหนอนตัวโตและอาจเจาะเข้าเนื้อไม้ หรือกินควั่นรอบต้นทุเรียนแล้วซึ่งจะมีผลทำให้
ท่อน้ำท่ออาหารถูกตัดทำลายเป็นเหตุให้ทุเรียนเริ่มทรุดโทรม ใบเหลืองและร่วง และยืนต้นตายได้
หนอนแต่ละตัวสามารถกัดกินเปลือกไม้ได้เป็นทางยาวมากกว่า 1 เมตร เนื่องจากตัวเต็มวัยมีอายุขัย
แมลงศัตรูไม้ผล
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ยาวนาน ช่วงเวลาการวางไข่จึงมีระยะเวลายาว ในต้นหนึ่งๆ จึงพบไข่และหนอนระยะต่างๆ กันเป็น
จำนวนมาก

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ

ตัวเต็มวัย มีขนาดยาว 49-56 มิลลิเมตร สีน้ำตาล ด้านบนปีกมีจุดสีเหลือง หรือสีส้ม
ประปราย ที่ส่วนอกมีหนามแหลมยื่นออกทางด้านข้างทั้งสองด้าน ใต้ปีกมีแถบสีขาวครีมยาวตลอด
ด้านข้างจากส่วนอกถึงส่วนท้อง มีฟันเป็นแบบเขี้ยวขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร ตัวผู้มี
หนวดยาวกว่าลำตัว ส่วนตัวเมียมีหนวดสั้นยาวประมาณเท่ากับลำตัว มีอายุขัยประมาณ 4-6 เดือน
(Stebbing, 1914) ตัวเมียที่ได้รับการผสมพันธุ์ และพร้อมวางไข่จะออกจากที่หลบซ่อน เพื่อวางไข่บน
ต้นทุเรียนในช่วงเวลากลางคืน โดยเดินสำรวจเพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมและใช้เขี้ยวกัดเปลือกไม้เป็น
แผลลึกประมาณ 5 มิลลิเมตร แล้ววางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ ฝังไว้ในรอยแผล เมื่อวางไข่เสร็จจะกลบรอย
แผลด้วยขุยไม้หรือเปลือกไม้ ไข่มีลักษณะคล้ายเมล็ดข้าวสาร ขนาด 2x6 มิลลิเมตร สีขาวขุ่น ตัวเมีย
วางไข่เป็นรุ่นๆ แต่ละรุ่นมีไข่เฉลี่ยประมาณ 30 ฟอง ตลอดอายุขัยวางไข่ได้เฉลี่ยประมาณ 200 ฟอง
ไข่จะฟักภายใน 14 วัน หนอนมีเขี้ยวขนาดใหญ่และแข็งแรงสีน้ำตาลเข้ม ลำตัวสีขาวขุ่นและค่อนข้าง
ใส หลังฟักจากไข่จะกัดกินไชชอนอยู่ใต้เปลือกไม้ หนอนโตเต็มที่มีขนาดยาว 8-10 เซนติเมตร และจะ
เจาะเข้าเนื้อไม้กลางกิ่งหรือลำต้นเมื่อถึงระยะเข้าดักแด้ ระยะหนอนมีอายุยาวนานถึง 384 วัน หนอน
ที่โตเต็มที่จะเจาะเข้าสู่กลางกิ่งหรือลำต้นทุเรียนเพื่อเข้าดักแด้ซึ่งมีระยะประมาณ 1 เดือน เมื่อฟักจาก
ดักแด้แล้วตัวเต็มวัยจะพักตัวอยู่ระยะหนึ่งจนแข็งแรง จึงเจาะออกสู่ภายนอกเป็นลักษณะรูกลม

พืชอาหาร
ด้วงหนวดยาวเป็นแมลงศัตรูป่าไม้มีพืชอาศัยกว้าง และเป็นศัตรูพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น
ทุเรียน มะม่วง ขนุน และนุ่น

ศัตรูธรรมชาติ
ในต่ า งประเทศมี ร ายงานว่ า แตนเบี ย น Callimomoides ovivorus และ Avetianella
batocerae เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติของด้วงหนวดยาว Batocera rufomaculata (Duffy, 1968)
นอกจากนี้ มีนกหลายชนิด เช่น นกหัวขวาน และนกกะปูด เป็นศัตรูธรรมชาติของหนอน และด้วง
ตามลำดับ

การป้องกันกำจัด
1. กำจัดแหล่งขยายพันธุ์ โดยตัดต้นทุเรียนที่ถูกทำลายรุนแรงจนไม่สามารถให้ผลผลิตเผาทิ้ง
และควรมีการดูแลรักษาต้นทุเรียน ให้มีความสมบูรณ์ แข็งแรงอยู่เสมอ
2. กำจัดตัวเต็มวัยด้วงหนวดยาว โดยใช้ไฟส่องจับตัวเต็มวัยตามต้นทุเรียนในช่วงเวลา 20.00 น.
ถึงช่วงเช้ามืด หรือใช้ตาข่ายดักปลาตาถี่พันรอบต้นหลายๆ ทบ เพื่อดักตัวด้วง
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3. หมั่นตรวจสวนเป็นประจำ โดยสังเกตรอยแผล ซึ่งเป็นแผลเล็กและชื้น ที่ตัวเต็มวัยทำขึ้น
เพื่อการวางไข่ ถ้าพบให้ทำลายไข่ทิ้ง หรือ ถ้าพบขุยและการทำลายที่เปลือกไม้ให้ใช้มีดแกะ และจับตัว
หนอนทำลาย
4. ถ้ า ระบาดไม่ รุ น แรง และหนอนเจาะเข้ า เนื้ อ ไม้ แ ล้ ว ให้ ใ ช้ มี ด แกะหารู ฉี ด สาร
chlorpyrifos 40% EC เข้มข้น 3-5 มิลลิลิตร เข้าในรูแล้วใช้ดินเหนียวอุด
5. แหล่งที่มีการระบาดรุนแรง ควรป้องกันการเข้าทำลายของด้วงหนวดยาวโดยพ่นสารฆ่า
แมลง thiamethoxam/lambdacyhalothrin (Eforia 247 ZC 14.1%/10.6% ZC) อัตรา 40
มิลลิลิตร หรือ clothianidin (Dantosu 16% SG) อัตรา 20 กรัม หรือ imidacloprid (Confidor
100 SL 10% SL) อัตรา 30 มิลลิลิตร หรือ acetamiprid (Molan 20% SP) อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อ
น้ำ 20 ลิตร ให้ทั่วบริเวณต้นและกิ่งขนาดใหญ่
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แมลงศัตรูทุเรียน

ผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน

แม่ผีเสื้อวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ

หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน

หนอนใช้ดินหุ้มตัวเพื่อเข้าดักแด้

ความเสียหายที่เกิดจากหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน

หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน กัดกินในเมล็ด

รูเจาะออกของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน

การห่อผลเพื่อป้องกันหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
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เพลี้ยไก่แจ้ดูดกินน้ำเลี้ยงบนใบอ่อนทุเรียน

ตัวเต็มวัยเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน

เพลี้ยไก่แจ้วางไข่เข้าไปในเนื้อเยื่อใบทุเรียน

ไข่เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน

เพลี้ยไก่แจ้ดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ใบทุเรียนหงิกงอ

แตนเบียนตัวอ่อนเพลี้ยไก่แจ้ที่พบในธรรมชาติ

ผีเสื้อหนอนเจาะผลทุเรียน

หนอนเจาะผลทุเรียนกัดทำลายบริเวณเปลือกทุเรียน

แมลงศัตรูไม้ผล
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หนอนเจาะผลทำรังบริเวณเปลือกทุเรียน

หนอนกัดกินบริเวณเปลือกไม่ถึงเนื้อทุเรียน

การตัดแต่งผลไม่ให้ติดกัน และใช้ไม้คั่นระหว่างผลที่ติดกัน สามารถลดการทำลายของหนอนเจาะผลได้

เพลี้ยแป้งทุเรียน

เพลีย้ แป้งดูดกินน้ำเลีย้ งจากผลอ่อนทุเรียน ทำให้แคระแกร็น

มดดูดกินมูลหวานเพลีย้ แป้ง และพาไปยังส่วนต่างๆ

เพลีย้ แป้งขับถ่ายมูลหวาน ทำให้ราดำเข้าทำลายซ้ำ

แมลงศัตรูไม้ผล
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วางไข่เป็นฟองเดี่ยวฝังอยู่ใต้เปลือกไม้

หนอนโตเต็มที่ยาวประมาณ 8-10 ซม.

เข้าดักแด้ที่ใจกลางกิ่งหรือลำต้นทุเรียน

ตัวเต็มวัยด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นทุเรียน

ตัวเต็มวัยผสมพันธุ์ตอนกลางคืน

หนอนกัดกินส่วนที่เป็นท่อน้ำ ท่ออาหารใต้เปลือกไม้

ทุเรียนยืนต้นตาย เนื่องจากการเข้าทำลายของ
ด้วงหนวดยาว

การใช้ตาข่ายพันต้นเพือ่ ดักจับตัวเต็มวัยด้วงหนวดยาว

แมลงศัตรูไม้ผล
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ตัวเต็มวัยเพลี้ยไฟ

เพลี้ยไฟดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้แคระแกร็น ใบโค้ง หงิกงอ

เพลี้ยไฟดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ผลแคระแกร็น

เพลี้ยไฟดูดกินน้ำเลี้ยงจากผลอ่อนทำให้ปลายหนามแห้ง

ตัวเต็มวัยมอดเจาะลำต้น

มอดวางไข่เป็นกลุ่มในรูที่มอดเจาะ

มอดเข้าทำลายบริเวณแผลรากเน่า-โคนเน่า

รอยทำลายของมอดเจาะลำต้น

แมลงศัตรูไม้ผล
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ระยะแตกใบอ่อน
ระยะแทงช่อดอก
ระยะดอกบาน
ระยะติดผล
ระยะผลแก่

เพลี้ยไก่แจ้
เพลี้ยแป้ง
หนอนเจาะผล
หนอนเจาะเมล็ด
มอดเจาะลำต้น
หนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้น

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะพัฒนาการของทุเรียน และระยะการระบาดของแมลงศัตรูที่สำคัญ

ระยะการพัฒนาของทุเรียน

การระบาดของแมลงศัตรูพืช

แมลงศัตรู

มังคุด

เกรียงไกร  จำเริญมา
สถานการณ์และความสำคัญ
สถานการณ์ตลาดโลกในปัจจุบัน มีการตกลงเพื่อเปิดตลาดเสรีทั่วโลก โดยประเทศไทยได้เข้า
เป็นสมาชิกขององค์การค้าพหุภาคี (World Trade Organization, WTO) และได้ร่วมทำความตกลง
กับเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area, AFTA) ทำให้เกิดผลกระทบต่อราคาสินค้า
หลักทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย เช่น ข้าว มันสำปะหลัง และสินค้าพืชสวนบางชนิด เช่น
เมล็ดกาแฟ น้ำมันปาล์ม และน้ำมันมะพร้าว ประเทศไทยต้องยอมรับผลจากการเจรจาทั้งในด้านการ
ลดการอุดหนุนสินค้าเกษตร การกำหนดอัตราภาษีศุลกากร ปริมาณโควต้าการส่งออกและการนำเข้า
ทำให้มีคู่แข่งทางการค้าที่มีการผลิตและการบริการที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลของประเทศไทย
จึงต้องปรับนโยบายการผลิตสินค้าการเกษตร จากระบบการผลิตพืชไร่และธัญพืช เป็นการผลิตพืชสวน
ชนิดต่างๆ ขึน้ แทนโดยเฉพาะไม้ผล ซึง่ ปัจจุบนั ยังมีประเทศคูแ่ ข่งน้อย จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 เห็นได้ว่ามีการส่งเสริมและพัฒนาปริมาณการผลิตและคุณภาพของ
ผลผลิตในพืชที่มีศักยภาพเป็นหลัก ซึ่งไม้ผลก็จะถูกจัดอันดับให้เป็นพืชที่มีศักยภาพในการผลิตและการ
ตลาดสูง โดยเฉพาะตลาดส่งออก เช่น ลำไย ทุเรียน เงาะ ส้มโอ และสับปะรด ทั้งในรูปการผลิตสด
และผลิตภัณฑ์แปรรูป นอกจากนั้น ยังมีผลไม้อีกหลายชนิดที่มีศักยภาพในการส่งออก เช่น มังคุด
มะม่วง และกล้วยไข่ โดยเฉพาะมังคุด กำลังเป็นผลไม้ทไี่ ด้รบั ความสนใจอย่างมากจากผูป้ ระกอบธุรกิจส่ง
ออกสินค้าการเกษตร เนือ่ งจากมังคุดเป็นผลไม้ทมี่ รี ปู ทรงเหมาะเจาะ สีสนั ของผลสุกสวยงามสะดุดตา ตัด
กับสีของเนือ้ ทีข่ าวฟูและรสชาติทหี่ วานอมเปรีย้ ว จึงเป็นทีช่ นื่ ชอบของผูบ้ ริโภคทัว่ ไป
ประเทศที่นำเข้าจะนำเข้าเฉพาะมังคุดที่มีคุณภาพดี ซึ่งมังคุดคุณภาพดีต้องมีผลขนาดใหญ่
(น้ำหนักมากกว่า 80 กรัมต่อผล) ลักษณะของเนื้อขาวฟู ไม่มียางตกในและไม่มีลักษณะอาการเนื้อแก้ว
ผลมังคุด 100 ผล จะต้องบริโภคได้ไม่น้อยกว่า 90 ผล
ปัจจุบนั เกษตรกรผูป้ ลูกมังคุด ยังไม่สามารถผลิตมังคุดทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีได้เพียงพอกับความต้องการ
ของตลาดทำให้มังคุดที่มีคุณภาพดีมีราคาสูง และในสถานการณ์ปัจจุบันเกษตรกรไทยยังผลิตมังคุด
คุณภาพดีได้น้อยกว่า 60% ของผลผลิตรวมทั้งหมด เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติเด่นๆ ของมังคุดแล้วจะ
เห็นได้ว่ามังคุดยังเป็นพืชที่ตลาดต้องการมาก การแข่งขันในตลาดต่างประเทศมีน้อย ประเทศที่มีการ
ผลิตมังคุดได้มากเช่นกัน ได้แก่ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย แต่ในอนาคตอาจมีเวียดนามเป็นคู่แข่งอีก
ประเทศหนึง่ เนือ่ งจากเวียดนามมีการนำเข้ากิง่ พันธุม์ งั คุดจากประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และฤดูกาล
ของผลผลิตมังคุดจะใกล้เคียงกับมังคุดไทย
แมลงศัตรูไม้ผล
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สถานการณ์ศัตรูพืช
มังคุดเป็นไม้ผลทีม่ แี มลงศัตรูไม่มากนัก แมลงศัตรูสว่ นใหญ่เข้าทำลายมังคุดในระยะใบอ่อน ดอก
และผลอ่อน ในรอบปีหนึง่ ๆ มังคุดจะมีการแตกใบอ่อน 1-2 ครัง้ การแตกใบอ่อนครัง้ แรกเกิดขึน้ ประมาณ
เดือนมิถนุ ายน-กรกฎาคม และครัง้ ทีส่ องประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม แมลงศัตรูสำคัญทีเ่ ข้าทำลายใบ
อ่อนจนมังคุดได้รบั ความเสียหาย คือ เพลีย้ ไฟ หนอนชอนใบ และหนอนกินใบอ่อน ส่วนการออกดอกเกิดขึน้
ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม หลังจากนัน้ จะเป็นระยะผลอ่อนจนถึงเดือนมีนาคม ในระยะ
ดอกและผลอ่อนมีแมลงศัตรูที่สำคัญ ได้แก่ เพลี้ยไฟ ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากดอกและผลอ่อน ทำให้ผล
มังคุดที่ได้มีคุณภาพไม่ดีมีลักษณะผิวขี้กลาก ช่วงระยะการพัฒนาของผลตั้งแต่อายุ 2 เดือน ถึงระยะเก็บ
เกี่ยว จะมีเพลี้ยแป้งเป็นแมลงศัตรูสำคัญ ส่วนในระยะผลสุกแมลงศัตรูสำคัญของมังคุด คือ ผีเสื้อมวน
หวาน แต่ผเี สือ้ มวนหวานจะระบาดทำความเสียหายให้แก่มงั คุดเพียงบางปีเท่านัน้ ส่วนแมลงวันผลไม้เป็น
แมลงศัตรูทางด้านกักกันพืช ซึง่ สามารถเข้าทำลายได้เฉพาะผลมังคุดสุกทีม่ แี ผลเท่านัน้

เพลี้ยไฟ (thrips)
ชื่อวิทยาศาสตร์

1. Scirtothrips dorsalis Hood (เพลี้ยไฟพริก) และ

				2. Scirtothrips oligochaetus (Karny) (เพลี้ยไฟมังคุด)
วงศ์

Thripidae

อันดับ

Thysanoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
ทีพ่ บมาก คือ เพลีย้ ไฟพริกระบาดทำลายไม้ผลหลายชนิด เช่น มะม่วง ส้มโอ เงาะ ส้มเขียวหวาน
ทุเรียน ลิน้ จี่ และลำไย ทัง้ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยทำลายโดยการดูดกินน้ำเลีย้ งจากส่วนต่างๆ ของพืช ถ้าเป็น
ใบอ่อนหรือยอดอ่อน ทำให้ชะงักการเจริญเติบโต แคระแกร็น หงิกงอ และใบไหม้ ต้นมังคุดขาดความ
สมบูรณ์ หากมีการระบาดขณะออกดอกและติดผลอ่อน อาจทำให้ดอกและผลอ่อนร่วง ผลทีไ่ ม่รว่ ง เมือ่ มี
การพัฒนาโตขึน้ จะเห็นรอยทำลายชัดเจนเนือ่ งจากผิวเปลือกมังคุดมีลกั ษณะขรุขระทีเ่ รียกว่า ผิวขีก้ ลาก ผล
มังคุดที่มีลักษณะดังกล่าวขายได้ในราคาต่ำ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรต้องพ่นสารฆ่าแมลงเพื่อ
ป้องกันกำจัดเพลีย้ ไฟเป็นประจำ ปกติในสภาพสวนของเกษตรกร มังคุดแต่ละต้นมีความสมบูรณ์ไม่เท่าเทียม
กัน จึงมีการแตกใบอ่อนไม่พร้อมกัน ใบอ่อนทีแ่ ตกใหม่ทกุ ครัง้ เป็นตัวดึงดูดให้เพลีย้ ไฟเข้ามาทำลาย โดย
เฉพาะเมือ่ มังคุดมีการทะยอยแตกใบอ่อน ทำให้การระบาดของเพลี้ยไฟเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอาจมีการ
ระบาดถึงระยะที่มังคุดออกดอก และติดผลอ่อน ซึ่งเป็นการระบาดที่รุนแรง เกษตรกรจึงต้องสูญเสียสาร
ฆ่าแมลงและค่าแรงในการพ่นเป็นจำนวนมาก
แมลงศัตรูไม้ผล
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เพลี้ยไฟ พบระบาดรุนแรงในช่วงอากาศแห้งแล้ง และมีอาหารอุดมสมบูรณ์ ในมังคุดพบเพลี้ยไฟ
ปริมาณสูง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม เพลี้ยไฟเป็นแมลงขนาดเล็กเคลื่อนที่ได้รวดเร็วมาก หากถูก   
รบกวนเบาๆ จะเคลือ่ นทีโ่ ดยการกระโดดหนี และตามด้วยการบินในระยะทางใกล้ๆ ตัวอ่อนวัยแรก พบมากที่
ใต้ใบอ่อน ส่วนตัวเต็มวัยและตัวอ่อนวัยทีส่ อง ซ่อนตัวอยูต่ ามซอกของตาดอก กลีบดอก และใบอ่อน
บนทรงพุ่มมังคุดจะพบเพลี้ยไฟปริมาณมาก ทางทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก บริเวณด้าน
บนของทรงพุ่ม ช่วงเวลา 9.00-11.00 น. ดังนั้น การประเมินประชากรเพลี้ยไฟในมังคุดอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงควรสุ่มตรวจนับในเวลาดังกล่าว

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
เพลีย้ ไฟพริก ลำตัวสีเหลืองหรือน้ำตาลอ่อน เคลือ่ นไหวรวดเร็ว ระยะตัวอ่อน 6-7 วัน จากนัน้ เป็น
ระยะก่อนเข้าดักแด้ 1-2 วัน และตัวเต็มวัยอยูไ่ ด้ประมาณ 22 วัน ตัวเมียแต่ละตัว วางไข่ได้เฉลีย่ 60 ฟอง
ตัวเต็มวัยเพศเมีย มีความยาว 1.05 มิลลิเมตร กว้าง 0.19 มิลลิเมตร หนวดยาว 0.23 มิลลิเมตร ปีก
ยาว 0.54 มิลลิเมตร บริเวณส่วนปลายของปล้องท้องมีอวัยวะวางไข่เห็นได้ชดั เจน ขนาดยาว 0.70 มิลลิเมตร
กว้าง 0.04 มิลลิเมตร ลำตัวสีเหลือง ตาสีแดง มีตาเดีย่ ว (ocelli) 3 อัน เรียงตัวเป็นรูปสามเหลีย่ มอยูด่ า้ นบน
ของ vertex หนวดเป็นแบบ filiform มี 8 ปล้อง
ตัวเต็มวัยเพศผู้ มีความยาว 0.71 มิลลิเมตร กว้าง 0.14 มิลลิเมตร หนวดและปีกยาว 0.16 และ
0.38 มิลลิเมตร ตามลำดับ
ไข่ ลักษณะคล้ายเมล็ดถัว่ สีขาว ขนาดยาว 0.25 มิลลิเมตร กว้าง 0.10 มิลลิเมตร ตัวเมียวางไข่ใน
เนือ้ เยือ่ ของพืชบริเวณใกล้เส้นกลางใบ หรือเส้นใบโดยตัวเมียวางไข่วนั ละ 2-3 ฟอง ระยะไข่ 6-9 วัน
ตัวอ่อนวัยแรก ตัวอ่อนทีฟ่ กั ใหม่ๆ มีสเี หลืองอ่อน ขนาดยาว 0.29 มิลลิเมตร กว้าง 0.09 มิลลิเมตร
ส่วนบริเวณอกกว้างทีส่ ดุ และส่วนท้องเรียวแหลมไปทางส่วนปลาย และเห็นเพียง 10 ปล้อง หนวดเห็นเพียง
7 ปล้อง ตาสีแดง
ตัวอ่อนวัยทีส่ อง ตัวอ่อนในวัยนีส้ เี หลืองส้ม ขนาดยาว 0.59 มิลลิเมตร กว้าง 0.18 มิลลิเมตร ส่วน
ท้องปล้องที่ 4 กว้างทีส่ ดุ ของลำตัว ระยะตัวอ่อนวัยแรกและวัยทีส่ องเฉลีย่ 4.3-5.7 วัน
ระยะก่อนเข้าดักแด้ ระยะนี้สังเกตได้จากตุ่มปีกสั้นๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณส่วนอก และหนวดที่ยังคงชี้
ตรงไปทางด้านหน้าของลำตัว มีลำตัวยาว 0.59 มิลลิเมตร กว้าง 0.24 มิลลิเมตร
ระยะดักแด้ ปีกมีการพัฒนายาวขึ้นจนเกือบเท่าความยาวของส่วนท้อง ลำตัวมีขนาดยาว 0.63
มิลลิเมตร กว้าง 0.26 มิลลิเมตร หนวดชีก้ ลับไปทางด้านหลังของลำตัว ระยะก่อนเข้าดักแด้ และระยะดักแด้
ใช้เวลาเฉลี่ย 2.9-4.1 วัน ในสภาพธรรมชาติ อัตราส่วนของเพศเมียต่อเพศผู้เป็น 4 : 1
แมลงศัตรูไม้ผล
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พืชอาหาร
เพลี้ยไฟพริกระบาดทำลายไม้ผลหลายชนิด เช่น มะม่วง เงาะ ส้มเขียวหวาน ทุเรียน ลิ้นจี่
และลำไย ส่วนเพลี้ยไฟมังคุด อาจพบระบาดในมะม่วง ส้มโอ และส้มเขียวหวาน

ศัตรูธรรมชาติ
ศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยไฟในสวนมังคุดที่พบ ได้แก่ แมงมุมชนิดต่างๆ

การป้องกันกำจัด
เนื่องจากเพลี้ยไฟจะเข้าทำลายมังคุดเมื่อมังคุดมีการแตกใบอ่อน ออกดอก หรือกำลังติดผล
อ่อนในระยะที่มีเฉพาะใบแก่ ไม่พบการทำลายของเพลี้ยไฟเลย หากมังคุดแตกใบอ่อนในช่วงฤดูฝน คือ
ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม การระบาดของเพลี้ยไฟจะไม่รุนแรง หรือแทบไม่มีการระบาดเลย ถ้า
ช่วงนั้นมีฝนตกชุกหนาแน่นมาก ส่วนในช่วงแล้งระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เมษายน เป็นช่วงที่มังคุด
เริ่มแทงตาดอก หรือตาใบผสมกัน และพัฒนาไปเรื่อยๆ จนดอกบาน ติดผลอ่อน ในช่วงนี้เกษตรกร จะ
ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ดอกและผลมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันยอดที่ไม่พัฒนาเป็น
ดอกและผลเมื่อได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอจะแทงตาใบ และพัฒนาเป็นใบอ่อนซ้อนขึ้นมา จึงเป็นสาเหตุ
ทำให้การระบาดของเพลี้ยไฟเกิดขึ้นอย่างรุนแรง โดยเฉพาะผลอ่อนที่ถูกทำลายตั้งแต่เล็กเนื่องจาก
เพลี้ยไฟมีปากแบบเขี่ยดูด (rasping-sucking mouthpart) ทำให้เกิดรอยแผลบนผิวของผลอ่อน เมื่อ
ผลพัฒนาขึ้นรอยแผลดังกล่าวจะขยายขึ้นชัดเจนจนเห็นเป็นลักษณะขรุขระ ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ำ
จะเห็นได้ว่าระยะวิกฤตที่ควรทำการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในมังคุด คือ ช่วงฤดูแล้งขณะที่มังคุดอยู่ใน
ระยะออกดอก ติดผลอ่อน การพ่นสารฆ่าแมลง จึงควรพ่น 3 ครั้ง คือ ระยะก่อนดอกบาน 7 วัน ขณะ
ดอกบาน และหลังบานแล้ว 7 วัน หากเป็นการระบาดนอกฤดูการออกดอกติดผล ควรพ่นสารฆ่า
แมลงเมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟเฉลี่ยเกิน 1 ตัวต่อยอด
สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ ได้แก่ fipronil (Ascend 5%
SC), imidacloprid (Confidor 100 SL 10% SL), carbosulfan (Posse 20% EC) และ
cypermethrin/phosalone (Parzon 6.25%/22.5% EC) อัตรา 10, 10, 50 และ 40 มิลลิลติ รต่อน้ำ
20 ลิตร ตามลำดับ และไม่ควรใช้สารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้งเพราะทำให้เพลี้ยไฟ
สร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง และอาจเกิดแมลงศัตรูชนิดอื่นระบาดขึ้นมาได้

หนอนชอนใบ (leafminers)
ชื่อวิทยาศาสตร์

1. Acrocercops sp. และ

				2. Phyllocnistis sp.
แมลงศัตรูไม้ผล
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วงศ์

Gracillariidae

อันดับ

Lepidoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
Acrocercops sp. ชอบทำลายใบอ่อนที่มีอายุมาก โดยตัวหนอนที่ฟักจากไข่ ไชชอนกัดกิน
และขับถ่ายอยู่ในระหว่างผิวใบ รอยทำลายเป็นลักษณะแผ่กว้างเป็นแผ่นสีดำ เนื่องจากเนื้อเยื่อ
ระหว่างผิวใบตรงส่วนนั้นถูกทำลายไป พบการทำลายไม่มากนัก
Phyllocnistis sp. ไชชอนทำลายใบอ่อนมังคุดที่มีอายุน้อยกว่า พบการระบาดรุนแรงมาก
ขณะมังคุดแตกใบอ่อน โดยเฉพาะในระยะต้นกล้าของมังคุด ตัวหนอนที่ฟักจากไข่ ไชชอนเป็นทางยาว
หรือสร้างเป็นอุโมงค์กัดกินและขับถ่ายอยู่ภายใน รอยทำลายของหนอนชอนใบชนิดนี้มีความยาวโดย
เฉลี่ย 17.50 เซนติเมตร
ใบมังคุดทีถ่ กู ทำลายจะแสดงลักษณะแคระแกร็น บิดเบีย้ ว เนือ่ งจากเซลล์และเนือ้ เยือ่ บางส่วน
ของใบถูกทำลายตัง้ แต่ใบอ่อนยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ถ้ามีการระบาดรุนแรง อาจพบหนอนชอนใบมาก
กว่า 1 ตัวต่อใบ ทำให้มงั คุดมีใบไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะในระยะต้นกล้า ชะงักการเจริญเติบโต สำหรับต้น
มังคุดที่โตแล้วการถูกทำลายรุนแรง ทำให้มังคุดแตกใบอ่อนบ่อยครั้งเพื่อชดเชยใบที่ไม่สมบูรณ์ ใบอ่อน
เป็นตัวดึงดูดแมลงศัตรูชนิดอืน่ ๆ เข้ามาทำลายมังคุดเพิม่ ขึน้
พบการระบาดของหนอนชอนใบทั้งสองชนิด รุนแรงในเขตจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด โดย
เฉพาะในเดือนมิถุนายน พบการแตกใบอ่อนของมังคุดในช่วงนี้มีหนอนชอนใบ Phyllocnistis sp.
ทำลาย 36.3% และ Acrocercops sp. ทำลายเพียง 0.3%

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ตัวเต็มวัยของหนอนชอนใบทั้งสองชนิดเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก เมื่อกางปีกกว้างประมาณ
3.0 และ 2.2 มิลลิเมตร ตามลำดับ แม่ผีเสื้อจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยว ด้านหลังใบติดกับเส้นกลางใบ
ระยะไข่ 3-5 วัน ระยะหนอน 15-16 วัน จึงเข้าดักแด้ใกล้ๆ ขอบใบ ระยะดักแด้ 4-8 วัน

ศัตรูธรรมชาติ
พบแตนเบียนของหนอนชอนใบมังคุด 10 ชนิด จำแนกชนิดได้ 8 ชนิด คือ Ageniaspis
citricola Longvinoskaya, Kratoysma sp., Sympiesis striatipes (Ashmead), Elasmus sp.,
Cirrospilus ingenuus Gahan, Eurytoma sp., Quadrastichus sp. และ Citrostichus
phyllocnistoides (Narayanan) ในเดือนธันวาคม พบหนอนชอนใบมังคุดถูกแตนเบียนทำลายสูงสุด
80.6% และต่ำสุด 16.3% ในเดือนพฤศจิกายน
แมลงศัตรูไม้ผล
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การป้องกันกำจัด
แตนเบียนทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ Ageniaspis citricola ถ้าพบหนอนชอนใบระบาดรุนแรง (ใบอ่อน
ถูกทำลายมากกว่า 30%) และไม่พบแตนเบียนให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง carbaryl (Sevin 85 WP
85% WP) อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

หนอนกินใบอ่อน (leaf eating caterpillars)
ชื่อวิทยาศาสตร์

1. Stictoptera columba (Walker)

			

2. Stictoptera cucullioides Guenee

			

3. Stictoptera signifera (Walker)

วงศ์

Noctuidae

อันดับ

Lepidoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
หนอนกินใบอ่อนทำลายกัดกินใบอ่อนมังคุดจนเหลือเฉพาะก้านใบ หรือบางครั้งหมดทั้งใบ
เนื่องจากเป็นแมลงในวงศ์ Noctuidae ซึ่งเป็นผีเสื้อกลางคืน ในตอนกลางวันจึงไม่ค่อยพบตัวหนอน
พบรอยทำลายที่ทิ้งไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน ตัวหนอนกัดกินทำลายใบอ่อนของมังคุดในเวลากลางคืน ส่วน
กลางวันหลบลงดิน หรือหลบอาศัยตามเศษซากใบไม้ หรือระหว่างใบในทรงพุ่มต้นมังคุดที่มีความมืด
หนอนวัยแรกๆ มีลำตัวเขียวใส เมื่อโตขึ้นลักษณะสีสันและลวดลายแตกต่างกันไป แต่มีการทำลาย
เหมือนกัน หากระบาดรุนแรงใบอ่อนถูกกินจนหมด ทำให้มงั คุดแตกใบอ่อนใหม่เพือ่ ชดเชยความสมบูรณ์
ถ้าหนอนกินใบอ่อนระบาดขณะมังคุดแตกใบอ่อนในเดือนกันยายน-ตุลาคม ซึ่งเป็นใบอ่อนชุดสุดท้าย
ก่อนการออกดอก ถ้าใบอ่อนชุดสุดท้ายก่อนการออกดอกถูกทำลาย จะมีผลกระทบต่อการเกิดตาดอก
และผลผลิต จากการศึกษาโดยการตัดใบอ่อนชุดสุดท้ายแทนการทำลายของหนอนกินใบอ่อนมังคุด พบ
ต้นที่ใบอ่อนถูกทำลายมากๆ จะมีการให้ดอกและติดผลลดลง
พบการแพร่ระบาดของหนอนกินใบอ่อนทุกแหล่งปลูกมังคุด ในขณะที่มีการแตกใบอ่อนโดย
เฉพาะ Stictoptera cuculliodes พบระบาดรุนแรงมากกับมังคุดที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
Stictoptera columba ตัวหนอนเมือ่ โตเต็มทีล่ ำตัวสีนำ้ ตาลเข้ม และมีจดุ สีดำประปรายทัง้ ลำตัว
ทีส่ งั เกตได้คอื หนอนชนิดนีม้ สี ว่ นหัวและอกขยายใหญ่กว่าส่วนท้อง ขนาดลำตัวยาว 3.0-3.5 เซนติเมตร
แมลงศัตรูไม้ผล
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ผีเสื้อเมื่อกางปีกกว้าง 3.0-3.5 เซนติเมตร ลำตัวยาว 1.5-2.0 เซนติเมตร ปีกคู่หน้าสีเขียวปนน้ำตาล
เข้มขึ้นไปทางปลายปีก ลำตัวส่วนอกและปล้องท้องสีน้ำตาล มีขนเหลือบสีเขียวตามแนวสันหลังจาก
อกลงไปตามปล้องท้อง หนอนกินใบอ่อนชนิดนี้พบเพียง 1.2% ของหนอนกินใบอ่อนทั้งหมด
Stictoptera cuculliodes ตัวหนอนเมื่อโตเต็มที่ลำตัวสีดำหรือน้ำตาลเข้ม มีแถบสีขาวพาด
ตามยาวของลำตัว ขนาดลำตัวยาว 2.5-3.3 เซนติเมตร ผีเสื้อเมื่อกางปีกกว้าง 3.5-4.5 เซนติเมตร        
ลำตัวยาว 1.8-2.0 เซนติเมตร ปีกคู่หน้าสีน้ำตาลอ่อนหรือน้ำตาลเข้มเป็นส่วนใหญ่ มีแถบสีน้ำตาลเข้ม
พาดผ่านกลางปีก และมีรอยหยักบริเวณของปีกเห็นได้ชัดเจน ปีกคู่หลังโคนปีกสีน้ำตาลอ่อนปนม่วง
ปลายปีกสีน้ำตาลเข้ม ตลอดลำตัวตั้งแต่ส่วนหัวถึงปล้องท้องสีน้ำตาล ลักษณะผีเสื้อมีลักษณะสีสัน
และลวดลายแตกต่างกันหลายแบบ และเป็นหนอนกินใบอ่อนมังคุดที่พบมากที่สุดถึง 93.9%
Stictoptera signifera ตัวหนอนเมื่อโตเต็มที่ลำตัวสีเขียวสลับเหลืองเห็นเป็นปล้องๆ ลำตัว
ยาวเฉลี่ย 2.2-2.9 เซนติเมตร ผีเสื้อเมื่อกางปีกกว้างประมาณ 3.0 เซนติเมตร ลำตัวยาว 1.2-1.5
เซนติเมตร ปีกคู่หน้ามีพื้นปีกสีน้ำตาลเข้ม มีลายสีน้ำตาลอ่อนสลับเล็กน้อยบริเวณโคนขอบปีกด้านบน
และกลางแผ่นปีก ปีกคู่หลังสีน้ำตาลอ่อน ส่วนปลายปีกสีน้ำตาลเข้ม ลำตัวสีน้ำตาลตลอดหัวจรด
ปลายปล้องท้อง พบเฉลี่ยประมาณ 4.9%

พืชอาหาร
นอกจากมังคุดแล้วยังไม่มีรายงานว่าแมลงชนิดนี้ทำลายพืชชนิดอื่น

ศัตรูธรรมชาติ
พบหนอนกินใบอ่อนมังคุดถูกแตนเบียนทำลายเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่ได้จำแนกชนิดของ
แตนเบียนเหล่านั้น

การป้องกันกำจัด
เนื่องจากหนอนกัดกินทำลายใบอ่อนมังคุดในเวลากลางคืน และทิ้งร่องรอยการทำลายให้เห็น
หากสำรวจพบใบอ่อนมังคุดถูกทำลายเกิน 20% ให้พ่นด้วย carbaryl (Sevin 85 WP 85% WP)
อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เพลี้ยแป้ง (mealybugs)
ชื่อวิทยาศาสตร์

Pseudococcus cryptus Hempel

วงศ์

Pseudococcidae

อันดับ

Hemiptera

แมลงศัตรูไม้ผล
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ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
เพลี้ยแป้ง เป็นแมลงศัตรูสำคัญชนิดหนึ่งของมังคุดโดยเฉพาะปัจจุบันเกษตรกรเน้นการผลิต
มังคุดผิวมัน ซึ่งมีราคาสูง จึงมุ่งประเด็นไปที่การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผลมังคุดมี
ผิวขรุขระ (ผิวขี้กลาก) คุณภาพต่ำ โดยมีการพ่นสารป้องกันกำจัดเพียงชนิดเดียวซ้ำๆ กัน นอกจากจะ
ทำให้เกิดปัญหาการต้านทานสารเคมีของเพลี้ยไฟแล้ว ยังทำให้เกิดการระบาดของเพลี้ยแป้งด้วย         
ในมังคุดพบเพลี้ยแป้งเริ่มระบาดเมื่อผลมังคุดอายุประมาณ 2 เดือน จนถึงระยะเก็บเกี่ยว ขณะที่ผล
มังคุดยังเล็กอยู่เพลี้ยแป้งจะฝังตัวดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่ด้านใต้ของผล เมื่อผลโตใกล้เก็บเกี่ยวเพลี้ยแป้งจะ
ไปฝังตัวดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่ใต้กลีบเลี้ยง ซึ่งเป็นสภาพที่เหมาะสมสำหรับการขยายพันธุ์จึงเพิ่มปริมาณได้
อย่างรวดเร็ว เมื่อมีปริมาณมาก มูลหวานที่เพลี้ยแป้งขับถ่ายออกมาจะดึงดูดให้เกิดราดำขึ้นเป็นคราบ
เกาะติดผิวมังคุดทั่วทั้งผล ทำให้ผลมังคุดมีคุณภาพต่ำ การปนเปื้อนของเพลี้ยแป้งและราดำเป็นปัญหา
อย่างมากสำหรับมังคุดส่งออก ผู้ส่งออกบางรายแก้ปัญหาโดยการตัดกลีบเลี้ยง และขั้วผลมังคุดทิ้ง
ทำให้มังคุดสูญเสียรูปลักษณ์ที่สวยงาม

ลักษณะและชีวประวัติ
การเลี้ยงบนผลฝักทอง
ระยะไข่ ไข่เพลี้ยแป้งชนิดนี้มีลักษณะกลมรี สีเหลืองใส ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.20 + 0.04 ยาว
เฉลี่ย 0.32 + 0.04 มิลลิเมตร เมื่อใกล้ฟักจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม และเห็นจุดแดง ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ
ตารวม 2 จุด ชัดเจน ระยะไข่ใช้เวลาเฉลี่ย 3.05 + 0.76 วัน จึงฟักเป็นตัวอ่อนวัยแรก เริ่มเดินออก
จากใต้ท้องตัวแม่

วงจรชีวิตของเพลี้ยแป้งเพศเมีย
ตัวอ่อนวัยที่ 1 ตัวอ่อนที่ฟักออกจากไข่ใหม่ๆ มีสีเหลืองใส รูปร่างลักษณะยาว หัวป้านท้าย
แหลม เห็นส่วนหนวดและขาชัดเจน ตารวมสีแดง ตัวอ่อนวัยนี้มีขนาดกว้างเฉลี่ย 0.20 + 0.14 และ
ยาวเฉลี่ย 0.39 + 0.03 มิลลิเมตร ยังไม่พบไขแป้งตามลำตัว เคลื่อนไหวได้ว่องไวกว่าวัยอื่นๆ โดยจะ
เดินไปหาตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อเกาะฝังตัวดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชอาหาร เรียกตัวอ่อนในวัยแรกของ
เพลี้ยแป้งว่า crawler ใช้เวลาเฉลี่ย 4.50 + 0.95 วัน
ตัวอ่อนวัยที่ 2 ตัวอ่อนวัยแรกจะลอกคราบ โดยการเกิดรอยแผลที่ส่วนหัว จากนั้นจะดันตัว
ออกมาจากรอยแตกกลายเป็นตัวอ่อนวัยที่ 2 ตัวอ่อนวัยนี้จะมีลำตัวยาวรีสีขาวขุ่น ตามบริเวณลำตัว
เริ่มมีไขแป้ง โดยเฉพาะส่วนท้ายของลำตัวจะพบเส้นแป้ง 2 เส้น เพลี้ยแป้งวัยที่ 2 จะมีการเคลื่อนย้าย
ที่อยู่บ้างแต่จะน้อยกว่าตัวอ่อนวัยแรก และมักเป็นการเคลื่อนที่เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อดูดกินน้ำเลี้ยง
จากพืชอาหาร ขนาดลำตัวกว้างเฉลี่ย 0.64 + 0.07 และยาวเฉลี่ย 1.07 + 0.05 มิลลิเมตร เนื่องจาก
แมลงศัตรูไม้ผล
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เริ่มมีการฝังตัว ดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชอาหาร จึงสังเกตพบว่า เพลี้ยแป้งวัยนี้มีการถ่ายมูลโดยพบมูล
หวานมีลักษณะเป็นหยดน้ำใสๆ และเหนียว ตัวอ่อนวัยนี้ใช้เวลาเฉลี่ย 5.35 + 0.88 วัน
ตัวอ่อนวัยที่ 3 ตัวอ่อนวัยที่ 2 จะลอกคราบเป็นตัวอ่อนวัยที่ 3 โดยวิธีเดียวกันกับการลอก
คราบของตัวอ่อนวัยแรก เมื่อลอกคราบเป็นตัวอ่อนวัยที่ 3 พบตัวอ่อนวัยนี้มีลักษณะเหมือนตัวอ่อนวัย
ที่ 2 แต่จะมีการสร้างไขแป้งสีขาวเพิ่มขึ้นชัดเจน โดยเฉพาะเห็นเส้นไขแป้งโดยรอบลำตัวและขุยแป้ง
ปกคลุมรอบลำตัวจนเห็นเป็นสีขาวทั้งตัว แต่บางส่วนที่ขุยแป้งยังไม่มากจะยังคงเห็นร่องรอยของปล้อง
บนลำตัวอยู่ ตัวอ่อนเพศเมียและเพศผู้วัยนี้ จะมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน โดยตัวอ่อนเพศเมียจะมี
ความกว้างเฉลี่ย 1.40 + 0.10 และยาวเฉลี่ย 2.51 + 0.27 มิลลิเมตร ส่วนใหญ่จะเกาะฝังตัวนิ่งอยู่ใน
ตำแหน่งที่เหมาะสมของพืชอาหาร ดูดกินน้ำเลี้ยงและถ่ายมูลหวานเป็นหยดน้ำอยู่ด้านท้ายของลำตัว
บางครั้งจะพบเชื้อราดำตรงบริเวณที่เพลี้ยแป้งถ่ายมูลหวานไว้ ตัวอ่อนเพลี้ยแป้งเพศเมียวัยนี้ใช้เวลา
เฉลี่ย 6.80  + 1.20 วัน จึงลอกคราบครั้งที่ 3 และเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยเพศเมีย
ตัวเต็มวัยเพศเมีย รูปร่างเป็นรูปไข่ค่อนข้างกว้างโดยเฉลี่ย 2.22 + 0.23 และมีความยาวเฉลี่ย
3.69 + 0.43 มิลลิเมตร ผนังลำตัวสีเหลืองอ่อนหรือเขียวอมเหลืองปกคลุมด้วยไขแป้งสีขาว โดยเฉพาะ
คู่ท้ายสุดของลำตัวจะยาวที่สุดดูลักษณะคล้ายหาง หนวดมี 8 ปล้อง ขาเจริญดี เพลี้ยแป้งเพศเมียที่
เจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะเริ่มสร้างไข่ โดยตอนแรกพบว่า เพลี้ยแป้งที่พร้อมวางไข่ จะมีการสร้างเส้นใย
ไหมสีขาวฟูใต้ลำตัวและเริ่มวางไข่ในเส้นไหมที่สร้างใต้ลำตัวนั้น โดยไม่ต้องผสมพันธุ์ เฉลี่ย 374.70 +
72.59 ฟอง และมีชีวิตอยู่ได้นาน 10.95 + 1.46 วัน รวมตลอดอายุขัย เพลี้ยแป้งเพศเมีย ตั้งแต่ระยะ
ไข่ถึงสิ้นอายุขัยของตัวเต็มวัย ใช้เวลาเฉลี่ย 27.60 + 2.04 วัน

วงจรชีวิตของเพลี้ยแป้งเพศผู้
ตัวอ่อนวัย 1 และวัย 2 มีรูปร่างลักษณะเช่นเดียวกับเพลี้ยแป้งเพศเมีย จากการเลี้ยงด้วยผล
ฟักทอง ตัวอ่อนเพศผู้วัยแรกใช้เวลาเฉลี่ย 4.50 + 0.95 วัน ขณะที่ตัวอ่อนเพศผู้วัยที่ 2 ใช้เวลาเฉลี่ย
12.10 + 2.27 วัน 
ตัวอ่อนวัยที่ 3 เมื่อเข้าสู่วัยที่ 3 ตัวอ่อนเพศผู้จะมีรูปร่างแตกต่างไปจากตัวอ่อนเพศเมีย โดย
ตัวอ่อนเพศผู้วัยนี้จะมีลำตัวผอมยาว และสร้างเส้นไหมสีขาวคลุมลำตัวไว้ ถ้าเขี่ยเส้นไหมออกจะพบว่า
ตัวอ่อนของเพลี้ยแป้งเพศผู้วัยนี้จะประกอบด้วย 2 ระยะ คือ
ระยะก่อนเข้าดักแด้ (prepupa) เมื่อเขี่ยเส้นไหมออกจะพบตัวอ่อนอยู่ภายใน ลักษณะลำตัว
ผอมยาว ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.20 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 0.65 + 0.01 มิลลิเมตร เห็นตารวมชัดเจน          
ที่บริเวณอกด้านบนมีการพัฒนาของตุ่มปีก 1 คู่ เมื่อได้รับการกระทบกระเทือนจะเดินเคลื่อนที่ได้ใน
ระยะใกล้ๆ ตัวอ่อนในระยะนี้ไม่มีการดูดกินอาหารและใช้เวลาไม่นาน จึงลอกคราบครั้งที่ 3 เพื่อเข้า
ดักแด้ในรังไหม โดยทิ้งคราบไว้ที่ส่วนท้ายของรังไหม
แมลงศัตรูไม้ผล
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ระยะดักแด้ ลักษณะของดักแด้จะใกล้เคียงกับระยะก่อนเข้าดักแด้ ทั้งรูปร่างและขนาดลำตัว
แต่ถ้าเขี่ยรังไหมออก พบว่าการพัฒนาของตุ่มปีกในระยะดักแด้จะมีขนาดใหญ่ขึ้น เห็นชัดเจน เมื่อได้
รับการกระทบกระเทือนจะมีการเคลื่อนไหวน้อยกว่าตัวอ่อนในระยะก่อนเข้าดักแด้
เนื่ อ งจากระยะก่ อ นเข้ า ดั ก แด้ แ ละระยะดั ก แด้ ข องเพลี้ ย แป้ ง เพศผู้ มี ก ารสร้ า งรั ง ไหมไม่
สามารถศึกษาระยะเวลาที่แท้จริงของแต่ละวัยได้ จากการศึกษาพบตัวอ่อนในระยะก่อนเข้าดักแด้และ
ระยะดักแด้ รวมใช้เวลาในการพัฒนา เฉลีย่ 5.85 + 1.46 วัน จึงลอกคราบครัง้ ที่ 4 เป็นตัวเต็มวัยเพศผู้
ออกจากรังไหม รวมระยะเวลาตัวอ่อนเพศผู้ใช้เวลาเฉลี่ย 22.45 + 3.40 วัน
ระยะตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยเพศผู้ มีลักษณะผอมยาวคล้ายยุง ลำตัวกว้างเฉลี่ย 0.20 มิลลิเมตร
ยาวเฉลี่ย 0.86 + 0.01 มิลลิเมตร ลำตัวสีเหลืองอมชมพู มีปีกบางใส 1 คู่ เห็นหนวดชัดเจนและมีเส้น
แป้งสีขาวที่ส่วนปลายของส่วนท้อง ลักษณะคล้ายหาง 1 คู่ ตัวเต็มวัยเพศผู้มีอายุขัยอยู่ได้เฉลี่ย 3.75  
+ 1.59 วัน รวมตลอดอายุขัยเพลี้ยแป้ง Pseudococcus cryptus เพศผู้ เมื่อเลี้ยงบนฟักทอง จาก
ระยะไข่ จนสิ้นอายุขัยของตัวเต็มวัยใช้เวลาเฉลี่ย 26.20 + 3.67 วัน

พืชอาหาร
ใบมะพร้าว ใบมะม่วง ฝักมะขาม และผลมังคุด

ศัตรูธรรมชาติ
ศัตรูธรรมชาติของเพลีย้ แป้งทีพ่ บ ได้แก่ แมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker) ด้วงเต่าลาย
Nephus ryuguus (H. Kamiya) และแตนเบียนในวงศ์ Eulophidae

การป้องกันกำจัด
1. ถ้าพบระบาดไม่มาก อยู่เป็นกลุ่มเฉพาะผลใดผลหนึ่งให้เก็บผลเหล่านั้นเผาทำลาย
2. ควรมีการสำรวจตั้งแต่มังคุดเริ่มติดผล การระบาดในมังคุดผลเล็ก ซึ่งเพลี้ยแป้งฝังตัวอยู่
ด้านใต้ผล สามารถพ่นสารป้องกันกำจัดได้ประสิทธิภาพดีกว่าการป้องกันกำจัดเมื่อเพลี้ยแป้งระบาดใน
ผลโต ซึ่งจะฝังตัวใต้กลีบเลี้ยง เมื่อพบเพลี้ยแป้งระบาดมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของผลสำรวจ พ่นด้วย
สาร carbosulfan (Posse 20% EC), imidacloprid (Confidor 100 SL 10% SL) หรือ carbaryl
(Sevin 85 WP 85% WP) อัตรา 50, 10 มิลลิลิตร และ 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ตามลำดับ
3. การแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้งมักมีมดเป็นพาหะนำเพลี้ยแป้งไปปล่อยยังจุดต่างๆ ทำให้การ
แพร่ระบาดรวดเร็วยิ่งขึ้น หลังการพ่นสารกำจัดเพลี้ยแป้งที่ระบาดขณะผลเล็กแล้ว ให้ป้องกันมดเป็น
พาหะคาบเพลี้ยแป้งกลับมาระบาดซ้ำโดยใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่องพันรอบโคนต้น

แมลงศัตรูไม้ผล
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แมลงศัตรูมังคุด

ตัวอ่อนเพลี้ยไฟพริก

ตัวเต็มวัยเพลี้ยไฟพริก

การทำลายของเพลี้ยไฟที่ยอดอ่อนมังคุด

ลักษณะการทำลายของเพลี้ยไฟที่ผลมังคุด

หนอนชอนใบจะชอนไชอยู่ใต้ผิวใบ
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36

ลักษณะการทำลายของหนอนชอนใบ

ลักษณะการทำลายของหนอนชอนใบ

การทำลายของหนอนกินใบอ่อน

หนอนกินใบอ่อน Stictoptera cucullioides

เพลี้ยแป้งที่มังคุดผลเล็ก ฝังตัวที่ด้านใต้ผล

เพลีย้ แป้งทีผ่ ลมังคุดขณะผลโต ฝังตัวอยูใ่ ต้กลีบเลีย้ ง
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ระยะพัฒนาการของมังคุด และระยะการระบาดของแมลงศัตรูที่สำคัญ

ระยะการพัฒนาของมังคุด

ระยะแตกใบ
ระยะออกดอก
ระยะดอกบาน
ระยะติดผล
ระยะผลแก่

การระบาดของแมลงศัตรูพืช

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เพลี้ยไฟ
หนอนชอนใบ
หนอนกินใบอ่อน
เพลี้ยแป้ง

แมลงศัตรู

ลำไยและลิ้นจี่
บุษบง  มนัสมั่นคง

สถานการณ์และความสำคัญ
ลำไยและลิน้ จี่ เป็นไม้ผลเศรษฐกิจทีส่ ำคัญของประเทศ จากการเปิดตลาดเสรีทวั่ โลก ทำให้ไม้ผล
ทั้งสองชนิดเป็นไม้ผลที่มีศักยภาพในการผลิตและการตลาดสูง โดยเฉพาะตลาดส่งออกทั้งในรูปผลสด       
ผลไม้แช่แข็ง และผลิตภัณฑ์แปรรูป ดังนัน้ การผลิตลำไยและลิน้ จี่ จึงต้องมีขบวนการผลิตอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม เพือ่ ให้ได้ผลผลิตทีม่ าตรฐาน มีสขุ อนามัย และสุขอนามัยพืช สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
ลำไยและลิ้นจี่ มีแหล่งปลูกสำคัญอยู่ทางภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่
ลำพูน ลำปาง แพร่ และน่าน ลำไยพันธุ์ที่ปลูกมาก ได้แก่ พันธุ์อีดอ แห้ว สีชมพู และเบี้ยวเขียว
สำหรับลิ้นจี่ พันธุ์ที่ปลูกมาก คือ พันธุ์ฮงฮวย โอเฮี้ยะ ค่อม กิมเจ็ง และจักรพรรดิ์ การผลิตลำไย และ
ลิ้นจี่ มักประสบปัญหาการให้ผลผลิตปีเว้นปี ปีที่มีผลผลิตมากมักเกิดปัญหาด้านการตลาดโดยเฉพาะ
ลำไยสด มีตลาดส่งออกค่อนข้างแคบ เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายอย่าง ตลาดสำคัญจึงอยู่เฉพาะใน
ภูมิภาคใกล้เคียง เช่น จีน ฮ่องกง และอินโดนีเซีย ตลาดที่ไกลออกไปแต่ปริมาณไม่มากนัก ได้แก่
แคนาดา อังกฤษ และเนเธอร์แลนด์ ส่วนประเทศที่พัฒนาแล้วมักไม่รับซื้อลำไยสดจากประเทศไทย
เนื่องจากกลัวปัญหาเรื่องโรคและแมลงที่จะติดไปกับผลลำไย และปัจจุบันลำไยยังเป็นไม้ผลที่มีผู้แข่ง
ขันในด้านการผลิตน้อย

สถานการณ์ศัตรูพืช
ลำไยและลิ้นจี่ เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่มีการปลูกมากทางภาคเหนือของประเทศไทย ทำให้ไม้ผล
ทั้งสองชนิด ถูกแมลงศัตรูระบาดทำลายในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน ปัญหาแมลงศัตรูสำคัญของลำไย
และลิ้นจี่ในอดีต คือ มวนลำไย ปัจจุบันสามารถควบคุมปริมาณการระบาดของมวนลำไย ให้อยู่ต่ำกว่า
ระดับเศรษฐกิจได้   แมลงศัตรูที่สำคัญชนิดอื่นๆ ได้แก่ หนอนชอนใบ หนอนเจาะกิ่ง หนอนคืบกินใบ
อ่อนและหนอนเจาะขั้วผล โดยเฉพาะหนอนเจาะขั้วผล นับว่าเป็นแมลงศัตรูสำคัญอันดับหนึ่งของ
ลำไยและลิ้นจี่ เนื่องจากหนอนจะเข้าทำลายอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างขั้วกับเนื้อลำไยและลิ้นจี่ เป็นที่
รังเกียจของผู้บริโภค ผลที่ถูกหนอนเจาะขั้วผลทำลายจะหลุดร่วงง่าย ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ำ และมี
ปัญหาในผลผลิตส่งออก เมื่อประเทศคู่ค้าตรวจพบหนอนเจาะขั้วผลในผลผลิตเหล่านั้น
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มวนลำไย  (longan stink bug)
ชื่ออื่น

แมงแกง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tessaratoma papillosa Drury

วงศ์

Pentatomidae

อันดับ

Hemiptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
มวนลำไย เป็นศัตรูที่สำคัญของลำไยทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย อาศัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอด
อ่อน ช่อดอกและช่อผล ทำให้ยอดเหี่ยว ผลร่วง ผลผลิตลดลงและไม่ได้คุณภาพ ที่ข้างลำตัวส่วนปลาย
สุดของท้อง มีต่อมสกัดน้ำเหลวไว้ต่อสู้ศัตรู ของเหลวนี้มีกลิ่นเหม็นและเป็นพิษ มวนจะปล่อยน้ำพิษ
ดังกล่าวออกมาเมื่อได้รับการรบกวน ถ้าของเหลวถูกผิวหนังจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนทันที ทำให้
บริเวณนั้นมีสีน้ำตาลไหม้ บางรายที่แพ้มากผิวหนังจะพองและลอกหลุดไป ของเหลวนี้ทำให้ผิวเปลือก
ลำไยมีสีคล้ำซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการส่งออก
พบมวนลำไยตลอดทั้งปีในแหล่งปลูกลำไยและลิ้นจี่ การระบาดพบเป็นประจำทุกปีในช่วงลำไย
และลิ้นจี่ออกดอกติดผล แต่จะพบปริมาณสูงสุด 2 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นมวนที่อยู่ข้ามฤดู พบใน
เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม เป็นช่วงที่มวนมารวมกลุ่มจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่ ระยะหลังเป็นมวนรุ่น
ใหม่พบปริมาณสูงสุดในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม จำนวนไข่สูงสุดในเดือนมีนาคม ส่วนตัวอ่อนพบ
ปริมาณสูงสุดในเดือนมีนาคม เมษายน และกรกฎาคม

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
มวนลำไย เป็นมวนขนาดใหญ่ มีสีน้ำตาลอมเหลือง บริเวณใต้ท้องมีผงสีขาวปกคลุมอยู่ เพศ
เมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ เพศเมียมีขนาดยาว 2.7-3.0 เซนติเมตร ส่วนอกกว้าง 1.4-1.6 เซนติเมตร
เพศผู้ขนาดยาว 2.4-2.5 เซนติเมตร ส่วนอกกว้าง 1.2-1.3 เซนติเมตร ปีกคู่หน้ามีลักษณะแข็ง ส่วน
ปลายปีกเป็นแผ่นบางอ่อน ปีกคู่หลังบางและสั้นกว่าปีกคู่หน้า เวลาเกาะอยู่กับที่ปีกคู่แรกจะปกคลุม
และแบนราบอยู่บนส่วนท้องลำตัว มีปากชนิดเจาะดูด ยื่นออกไปทางส่วนหน้าของลำตัว เวลาไม่กิน
อาหารมักจะพับซ่อนไว้ใต้ลำตัวมีหนวดอยู่ใต้ศีรษะ จำนวน 3 ปล้อง หนวดมักจะสั่นอยู่เสมอ ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม เพศผู้และเพศเมียจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่อยู่ต้นใดต้นหนึ่ง ซึ่งเป็น
ลั ก ษณะของแมลงพวกมวน เพื่ อ จั บ คู่ ผ สมพั นธุ์ พบมวนจั บ คู่ ผ สมพั นธุ์ ตั้ ง แต่ เดื อ นกุ ม ภาพั นธ์ ถึ ง
พฤษภาคม หลังจากผสมพันธุ์แล้ว 1-2 วัน ก็จะวางไข่บนใบ ช่อดอก ลำต้น ไม้ค้ำ ใบหญ้า
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ไข่ลักษณะกลมขนาดประมาณ 3 มิลลิเมตร มวนลำไยวางไข่เป็นกลุ่มหรือเรียงเป็นแถว     
ไข่กลุ่มหนึ่งจะพบตั้งแต่ 3-15 ฟอง แต่ส่วนมากพบ 14 ฟอง มวนเริ่มวางไข่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึง
มิถุนายน แต่พบมากที่สุดในเดือนมีนาคม เพศเมียวางไข่ตั้งแต่ 98-297 ฟอง ระยะไข่ 11-13 วัน ไข่ที่
วางใหม่ๆ มีสีเขียวแล้วค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีขาวนวล และสีชมพูเมื่อไข่ใกล้จะฟัก ตัวอ่อนที่ฟักออกจาก
ไข่มีสีแดง หลังจากนั้น 1.5-2.0 ชั่วโมง จะเปลี่ยนเป็นสีดำ ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีเทา มีแถบสีขาวพาด
ตามยาวลำตัว 3 แถบ หลังจากลอกคราบครั้งที่ 1 ตัวอ่อนจะมีสีแดงสด ลักษณะคล้ายตัวเต็มวัย แตก
ต่างกันที่สีและขนาด ตัวอ่อนวัยที่ 5 ก่อนที่จะลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยจะมีสีเขียวอ่อนตัวอ่อนมีการ
ลอกคราบ 5 ครั้ง การเจริญเติบโตของตัวอ่อน แต่ละวัยประมาณ 14 วัน ระยะตัวอ่อนทั้งหมด 5-8
สัปดาห์ พบตัวอ่อนในเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม พบมากเดือนมีนาคมและเมษายน เมื่อตัวอ่อนเหล่านี้
เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัย อาศัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อนและผลลำไยเมื่อเก็บเกี่ยวผลลำไยหมดแล้ว
ประมาณเดือนสิงหาคม ตัวเต็มวัยจะหลบซ่อนอยู่ภายในต้นลำไย จนถึงระยะที่ลำไยเริ่มแทงช่อดอก
ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ มวนเหล่านี้จะว่องไวเริ่มจับคู่ผสมพันธุ์ วางไข่เป็นวัฏจักรเช่นนี้เสมอ
ไป

พืชอาหาร
นอกจากลำไยและลิน้ จีแ่ ล้วยังมีพชื อืน่ ๆ เช่น ตะคร้อ ทองกวาว และประคำดีควาย (ส้มป่อยเทศ)

ศัตรูธรรมชาติ
ในสภาพธรรมชาติ พบศัตรูธรรมชาติของมวนลำไยหลายชนิด เช่น แตนเบียนไข่ Anastatus sp.
nr. japonicas ทำลายไข่ของมวนลำไย แตนเบียนไข่ Ooencyrtus phongi ทำลายไข่ของมวนลำไย
และเชื้อรา Paecilomyces lilacinus ทำลายตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของมวนลำไย นอกจากนั้นยังมี
มดแดง เป็นตัวห้ำกัดกินตัวอ่อนมวนลำไย วัย 1 และวัย 2

การป้องกันกำจัด
1. โดยวิธจี บั ตัวเต็มวัย ตัวอ่อน และไข่ ทำลายเสีย ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ มวนเริม่ จับ
กลุม่ และผสมพันธุอ์ ยูต่ น้ ใดต้นหนึง่ ของลำไยและเป็นเวลาทีม่ วนลำไยว่องไวมาก ให้เขย่ากิง่ ในเวลาเช้ามืด
มวนจะทิง้ ตัวตกลงมาให้เก็บรวบรวมทำลายเสีย ส่วนไข่มวนลำไยมีขนาดใหญ่อยูเ่ ป็นกลุม่ มองเห็นได้งา่ ย
2. ควรตัดแต่งกิ่ง เพื่อไม่ให้ใบหนาทึบจนเกินไปเพราะจะเป็นที่หลบซ่อนและพักอาศัยของตัว
เต็มวัยเพื่ออยู่ข้ามฤดู
3. การใช้สารฆ่าแมลงพ่นก่อนลิ้นจี่และลำไยออกดอก ในเดือนธันวาคม สารฆ่าแมลงที่ใช้ได้
ผลและปลอดภัยสำหรับเกษตรกร ได้แก่ carbaryl (Sevin 85 WP 85% WP) อัตรา 45-60 กรัม
หรือ lambdacyhalothrin (Karate 2.5 EC 2.5% EC) อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
แมลงศัตรูไม้ผล
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การพ่นสารฆ่าแมลงควรหลีกเลี่ยงในช่วงที่ดอกลำไยและลิ้นจี่บาน เพื่อลดอันตรายที่เกิดขึ้นกับ
ผึ้ง และควรงดพ่นในช่วงที่มีการปล่อยแตนเบียนไข่ หรือเมื่อสำรวจพบว่า ไข่มวนลำไยถูกแตนเบียน
ทำลายในปริมาณสูง (ไข่มวนลำไยเปลี่ยนเป็นสีดำ)

หนอนเจาะขั้วผล  (fruit borer)
ชื่อวิทยาศาสตร์

Conopomorpha sinensis Bradley

วงศ์

Gracillariidae

อันดับ

Lepidoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
หนอนเริ่มเข้าทำลายเมื่อลิ้นจี่เริ่มติดผลได้ประมาณ 1 เดือน จนถึงระยะเก็บเกี่ยว ขณะผลลิ้นจี่
ยังมีขนาดเล็กน้ำหนักช่อน้อย ช่อผลลิ้นจี่อยู่ในสภาพชูขึ้น บริเวณที่ผีเสื้อวางไข่จะอยู่ตามรอบๆ ใกล้
ส่วนปลายของผลลิ้นจี่ เมื่อหนอนฟักออกจากไข่ก็จะเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในเมล็ด มองดูภายนอกไม่
เห็นรอยทำลายเลย เมื่อผ่าดูจึงเห็นรอยที่ถูกหนอนทำลาย ทำให้ผลที่ถูกทำลายไม่สามารถเจริญเติบโต
ต่อไปได้ ผลที่ถูกทำลายจึงร่วงหล่นหมด จำนวนหนอนที่พบ 1-3 ตัวต่อผล เมื่อผลลิ้นจี่มีขนาดโตขึ้น
น้ำหนักเพิ่มขึ้นช่อผลโค้งลง ผีเสื้อจะมาวางไข่อยู่บริเวณใกล้ขั้ว ดังนั้น การทำลายในระยะที่ผลลิ้นจี่เริ่ม
เปลี่ยนสี จึงพบหนอนหรือขี้หนอนอยู่ที่ขั้วผลเสมอ ทำให้ผลที่ถูกทำลายในช่วงนี้ร่วงหล่นได้ง่าย ถ้าไม่
ร่วงชาวสวนยังขายได้ราคาดีอยู่ เพราะมองจากภายนอกไม่เห็นรอยทำลายเลย แต่ถ้าสังเกตดูให้ดีๆ
บริเวณใกล้ขั้วจะพบรูเล็กๆ ปรากฏอยู่ ซึ่งเป็นรูที่หนอนเจาะออกมาเข้าดักแด้ภายนอก
หนอนเจาะขั้วลำไย และลิ้นจี่ ระบาดรุนแรงในแหล่งปลูกลำไยและลิ้นจี่ทางภาคเหนือ และ
แหล่งที่มีการปลูกลิ้นจี่ทั่วไป การระบาดรุนแรงเป็นบางปี

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
เป็นผีเสื้อกลางคืนที่มีขนาดเล็กพวก microlepidoptera
ตัวเต็มวัย สีน้ำตาลปนเทา เมื่อกางปีกกว้าง 12.0-15.0 มิลลิเมตร ลำตัวยาว 6.0-7.0
มิลลิเมตร มีลวดลายซิกแซก ปลายปีกมีสีน้ำตาลปนเหลือง ปีกคู่หลังเป็นพู่คล้ายขนนกสีเทาเงิน หนวด
มีสีเงิน มีความยาวกว่าปีกและลำตัว
ไข่ เป็นฟองเดี่ยวๆ บนผล ลักษณะกลมรีสีเหลืองอ่อน ระยะไข่ 2.5-3.5 วัน เพศเมีย วางไข่
ได้ 2-331 ฟอง
แมลงศัตรูไม้ผล
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หนอน เมื่อฟักจากไข่ใหม่ๆ มีลำตัวยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร สีขาวนวล กะโหลกสีน้ำตาล
มี 3 วัย แต่ละวัยใช้เวลาประมาณ 4.3, 5.7 และ 5.3 วัน ตามลำดับ หนอนวัยสุดท้ายจะเจาะออกมา
เข้าดักแด้ที่ใบ ใบที่ร่วงหล่นอยู่บนดินและตามใบวัชพืช
ดักแด้ ก่อนเข้าดักแด้หนอนจะชักใยห่อหุ้มตัวเองอยู่ภายใน ขนาดดักแด้กว้าง 1.0 ยาว 7.1
มิลลิเมตร ระยะดักแด้ประมาณ 7-8 วัน

พืชอาหาร
ลำไยและลิ้นจี่

ศัตรูธรรมชาติ
ในธรรมชาติมีแมลงศัตรูธรรมชาติคอยทำลายหนอนและดักแด้ของหนอนเจาะขั้วลิ้นจี่ ได้แก่
Goryplus sp. ทำลายระยะดักแด้ ส่วน Colastes sp. และ Paraphylax sp. ทำลายระยะหนอน พบ
หนอนเจาะขั้วลำไยและลิ้นจี่ ถูกแตนเบียนเหล่านี้ทำลายถึง 49.1% 

การป้องกันกำจัด
1. รวบรวมผลลำไยและลิ้นจี่ที่ร่วงหล่นบริเวณโคนต้น จากการทำลายของหนอนเจาะขั้วผลนำ
ไปฝังหรือเผาทำลาย
ทำลาย

2. ควรเก็บรวบรวมดักแด้ของหนอนเจาะขั้วผล บนใบ ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจน แล้วนำไป

3. หากมีการระบาดของหนอนเจาะขั้ ว ผลรุ น แรง ควรพ่ นด้ ว ยสารฆ่ า แมลง cyfluthrin
(Baythroid 10% EC) อัตรา 5 มิลลิลิตร หรือ chlorpyrifos/cypermethrin (Nurelle-L 505 EC
50%/5% EC) อัตรา 30 มิลลิลิตร หรือ carbaryl (Sevin 85 WP 85% WP) อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

หนอนเจาะกิ่ง  (red coffee borer)
ชื่อวิทยาศาสตร์

Zeuzera coffeae Nietner

วงศ์

Cossidae

อันดับ

Lepidoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
หนอนเจาะเข้าทำลายในกิ่งและลำต้น ทำให้กิ่งและลำต้นนั้นแห้ง หรือหักล้มเมื่อลมพัด     
แมลงศัตรูไม้ผล
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ถ้าเป็นต้นใหญ่ๆ หนอนมักเข้าเจาะกินตามกิ่งที่อ่อน หรือกิ่งเล็กๆ แต่ถ้าเป็นลำไยหรือลิ้นจี่ต้นเล็ก
หนอนอาจเจาะเข้ากินที่ลำต้น ทำให้ลำต้นแห้งตายหรือหักล้ม

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
หนอนเจาะกิ่ง พบทั่วไปตามแหล่งปลูกลำไยและลิ้นจี่ แต่พบระบาดรุนแรงเป็นบางท้องที่
ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับต้นหรือกิ่งเล็กๆ มากกว่า
ตัวเต็มวัย   เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดกลาง เมื่อกางปีกกว้าง 4.0-4.5 เซนติเมตร ลำตัวยาว
2.3-3.5 เซนติเมตร ปีกสีขาวมีจุดสีดำประปรายอยู่ทั่วไปลำตัวมีขนปกคลุม ผีเสื้อที่ออกจากดักแด้
พร้อมที่จะผสมพันธุ์ทันที ผีเสื้อเพศเมียจะวางไข่ตามเปลือกไม้
ไข่ มีลักษณะกลม สีส้ม วางเป็นกลุ่มหรือฟองเดี่ยวๆ มีขนาดกว้าง 0.6-1.0 มิลลิเมตร ระยะ
ไข่ 7-10 วัน 
หนอน เมื่อฟักจากไข่จะเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในกิ่งหรือลำต้น หนอนกัดกินเนื้อเยื่อภายใน
เป็นโพรงยาว หนอนในระยะแรกมีสีน้ำตาลแดง หนอนโตเต็มที่เปลี่ยนเป็นสีแดงยาวประมาณ 4.5-5.0
เซนติเมตร   ระยะหนอน 2.5-5.0 เดือน เมื่อใกล้เข้าดักแด้หนอนจะเจาะเป็นวงกลมที่กิ่งแต่ยังไม่ทะลุ
เปลือกเป็นช่องทางออกของตัวเต็มวัย เมื่อดักแด้ใกล้ออกเป็นตัวเต็มวัย ดักแด้จะเคลื่อนตัวเองมาโผล่
บริเวณที่หนอนได้เจาะรอยเอาไว้ คราบของดักแด้จะคาอยู่ที่รอยเจาะนี้
ดักแด้   มีสีน้ำตาลแดง ยาวประมาณ 3.0-3.5 เซนติเมตร กว้าง 0.6-0.8 เซนติเมตร ระยะ
ดักแด้ประมาณ 2-3 สัปดาห์

พืชอาหาร
แมลงชนิดนี้มีพืชอาหารหลายชนิด ได้แก่ ชา กาแฟ โกโก้ ลิ้นจี่ ลำไย น้อยหน่า มะยม มังคุด
ส้ม ทับทิม องุ่น แอปเปิ้ล แพร์ พลับ และเชอรี่ เป็นต้น ทำให้พบการระบาดของแมลงศัตรูชนิดนี้
ตลอดทั้งปีตามแหล่งปลูกลำไย ลิ้นจี่ และไม้ผลอื่นๆ แต่อาจพบการระบาดรุนแรงเป็นบางพื้นที่และ
เป็นครั้งคราวเท่านั้น

ศัตรูธรรมชาติ
พบแมลงศัตรูธรรมชาติพวก แตนเบียนหนอน Braconidae

การป้องกันกำจัด
1. ตัดกิ่งลำไยและลิ้นจี่ ที่ถูกหนอนเจาะกิ่งทำลายแล้วนำไปเผาไฟ เพื่อกำจัดหนอนและดักแด้
ที่อยู่ในกิ่งนั้น
แมลงศัตรูไม้ผล
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2. ถ้าตรวจพบรูหรือรอยทำลายบนกิ่งใหญ่ๆ หรือลำต้น ให้ใช้สารฆ่าแมลง เช่น chlorpyrifos
(Lorsban 40 EC 40% EC) อัตรา 1-2 มิลลิลิตรต่อรู ฉีดเข้าในรูแล้วอุดด้วยดินเหนียว

หนอนคืบกินใบ  (leaf eating looper)
ชื่อวิทยาศาสตร์

Oxyodes scrobiculata (Fabricius)

วงศ์

Noctuidae

อันดับ

Lepidoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
เนือ่ งจากเป็นหนอนของผีเสือ้ กลางคืน จึงมักจะหลบซ่อนตัวในเวลากลางวัน การทำลายจะปรากฏ
ในเวลากลางคืน โดยหนอนกัดกินใบอ่อนหรือเพสลาด ถ้ามีการระบาดรุนแรง ทำให้เหลือเฉพาะก้านใบ

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
แมลงศัตรูชนิดนี้พบระบาดรุนแรงขณะลำไยและลิ้นจี่อยู่ในระยะแตกใบอ่อนหรือใบเพสลาด
การทำลายจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ตัวเต็มวัย เป็นผีเสื้อกลางคืนสีน้ำตาลอ่อน เมื่อกางปีกกว้างประมาณ 5.0-6.0 เซนติเมตร
ปีกคู่หน้าเป็นสีน้ำตาลเข้ม ปีกคู่หลังสีน้ำตาลอ่อน ขอบปีกด้านบนมีแถบสีดำ ลำตัวมีขนสีเหลือง
ปกคลุม
ไข่ เป็นฟองเดี่ยวๆ ลักษณะกลม ระยะไข่ 3-5 วัน
หนอน เมื่อฟักจากไข่ใหม่ๆ มีสีเขียวอ่อน และมีแถบสีอยู่ทางด้านข้างของลำตัว เมื่อโตขึ้นสี
จะเปลี่ยนสีน้ำตาลเขียว หรือสีเหลืองปนน้ำตาล หนอนเคลื่อนที่ได้รวดเร็ว เมื่อได้รับการกระทบ
กระเทือนจะทิ้งตัวลงสู่พื้นดิน หนอนโตเต็มที่ยาว 3.0-4.0 เซนติเมตร ระยะหนอน 14-17 วัน 
ดักแด้ เมื่อใกล้เข้าดักแด้ หนอนจะชักใยนำใบมาห่อหุ้มลำตัว แล้วเข้าดักแด้ อยู่ภายใน
ระยะดักแด้ 10-12 วัน
พืชอาหาร
หนอนคืบกินใบลำไย และลิ้นจี่ มีพืชอาหาร 3 ชนิด คือ เงาะ ลำไย และลิ้นจี่ จึงพบการ
ระบาดเป็นประจำทุกปี เมื่อเงาะ   ลิ้นจี่ และลำไย แตกใบอ่อน และพบการระบาดเป็นบริเวณกว้าง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม
แมลงศัตรูไม้ผล
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ศัตรูธรรมชาติ
หนอนคื บ กิ น ใบลำไยและลิ้ น จี่ มี แ มลงศั ต รู ธ รรมชาติ 3 ชนิ ด คื อ แตนเบี ย นในวงศ์
Braconidae และ Chalcididae นอกจากนั้นยังมี แมลงวันก้นขนในวงศ์ Tachinidae เป็นตัวเบียนใน
ระยะดักแด้

การป้องกันกำจัด
1. ถ้าพบการระบาดมาก  ใช้วธิ กี ารเขย่ากิง่ ให้ตวั หนอนร่วงลงสูพ่ นื้ ดิน แล้วรวบรวมเก็บทำลาย
2. เก็บรวบรวมดักแด้ตามใบลำไยและลิ้นจี่ทำลาย

หนอนชอนใบ  (leaf miner)
ชื่อวิทยาศาสตร์

Conopomorpha litchiella Bradley

วงศ์

Gracillariidae

อันดับ

Lepidoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
ในระยะที่ต้นลิ้นจี่แตกใบอ่อน จะมีหนอนชอนใบที่ทำลายอยู่เสมอ ใบที่ถูกทำลายมีอาการ
คล้ายโรคใบไหม้ มีสีน้ำตาลแดง โดยที่หนอนเริ่มเจาะที่ฐานเส้นกลางใบแล้วเคลื่อนไปทางปลายใบก่อน
ถึงปลายใบ หนอนจะชอนไชเข้าไปในส่วนเนื้อของใบ รอยที่หนอนเจาะเข้าไปจะพบมูลหนอนอยู่ด้วย
เมื่อหนอนโตเต็มที่แล้ว จะออกมาเข้าดักแด้ข้างนอกตามใบลิ้นจี่โดยชักใยห่อหุ้มตัวเองอยู่ภายใน ถ้ามี
การระบาดรุนแรง ใบอ่อนจะถูกหนอนทำลายหมด
พืชอาหารของหนอนชอนใบชนิดนี้ ได้แก่ ลิ้นจี่ และลำไย พบระบาดตลอดทั้งปี โดยเฉพาะ
การระบาดรุนแรงในลิ้นจี่ และลำไยแตกใบอ่อน พบการระบาดในลิ้นจี่สูงกว่าลำไย

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
หนอนชอนใบ   เป็นแมลงศัตรูของลิ้นจี่และลำไยที่พบตลอดทั้งปี และจะพบมากในช่วงที่ลิ้นจี่
และลำไยแตกใบอ่อน หรือประมาณเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน
ตัวเต็มวัย   เป็นผีเสื้อขนาดเล็ก เมื่อกางปีกขนาด 4.0-6.0 มิลลิเมตร ลำตัวยาว 3.0-4.0
มิลลิเมตร ปีกคู่หน้ามีสีน้ำตาลปนเทา และมีลวดลายซิกแซ็ก ปีกคู่หลังมีลักษณะเป็นพู่คล้ายขนนก    
มีหนวดยาวกว่าลำตัว
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ไข่ ลักษณะกลมรี มีสีเหลืองอ่อน ผิวขรุขระ ขนาดยาวประมาณ 0.5 กว้าง 0.1-0.2
มิลลิเมตร ไข่วางบนยอดอ่อน หรือก้านใบอ่อนของลำไยและลิ้นจี่ ระยะไข่ 3.5 วัน
หนอน เมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ๆ สีเหลืองครีม หัวกะโหลกสีน้ำตาลอ่อน ลำตัวยาวประมาณ
0.5-1.0 มิลลิเมตร หนอนจะเจาะเข้าทำลายส่วนของยอดอ่อนทันที บริเวณรูเจาะมีมูลของหนอนที่ถ่าย
ออกมาเป็นขุย ทำให้ยอดแห้งตาย นอกจากนั้นอาจจะเข้าไชชอนที่ก้าน หรือใบอ่อน ใบที่ถูกทำลายพบ
รอยแห้งเป็นทางยาวตามเส้นกลางใบอย่างชัดเจน พบทำลายในลิ้นจี่สูงกว่าลำไย หนอนโตเต็มที่ขนาด
6-10 มิลลิเมตร ระยะหนอน 10-14 วัน
ดักแด้ หนอนโตเต็มที่จะออกมาเข้าดักแด้ตามใบ โดยสร้างเป็นรังไหมและเข้าดักแด้อยู่
ภายในเช่นเดียวกับหนอนเจาะขั้วผล ดักแด้มีขนาดยาวประมาณ 5.0 มิลลิเมตร เมื่อเข้าดักแด้ใหม่ๆ
ลำตัวสีเขียว หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล หนวดมีขนาดยาว แยกจากส่วนของลำตัวเห็นชัดเจน
ระยะดักแด้ 7-10 วัน

พืชอาหาร
ลิ้นจี่และลำไย

ศัตรูธรรมชาติ
ในธรรมชาติมีแมลงศัตรูธรรมชาติคอยทำลาย หนอนชอนใบ ลิ้นจี่และลำไย ที่พบได้แก่   
แตนเบียนดักแด้ Phancrotoma sp. และ  Pholetesor spp.

การป้องกันกำจัด
1. รวบรวมยอดอ่อนหรือใบอ่อนที่มีรอยทำลายของหนอนชอนใบ เผาทำลาย
2. เก็บดักแด้ของหนอนชอนใบ ซึ่งเจาะออกมาเข้าดักแด้ตามใบแก่หรือใบเพสลาด ลักษณะรัง
ดักแด้คล้ายรังดักแด้ของหนอนเจาะขั้วผล แล้วนำไปทำลาย
3. ถ้ามีการระบาดของหนอนชอนใบรุนแรงขณะลิ้นจี่หรือลำไยแตกใบอ่อน ควรพ่นด้วยสารฆ่า
แมลง เช่น imidacloprid (Confidor 100  SL 10% SL) อัตรา 8 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
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แมลงศัตรูลำไยและลิ้นจี่

กลุ่มไข่และตัวอ่อนมวนลำไย

ตัวเต็มวัยมวนลำไย

หนอนเจาะขั้วผล

ดักแด้หนอนเจาะขั้วซึ่งพบมากที่ใบ

ผีเสื้อหนอนเจาะขั้วผล

ผลลิ้นจี่ถูกหนอนเจาะขั้วทำลาย

หนอนและผีเสื้อหนอนคืบ Oxyodes scrobiculata (Fabricius)
แมลงศัตรูไม้ผล
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หนอนเจาะกิ่ง

ผีเสื้อหนอนเจาะกิ่ง

ลักษณะการทำลายของหนอนเจาะกิ่ง
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การทำลายของหนอนชอนใบ

หนอนชอนใบ

ดักแด้หนอนชอนใบ

ผีเสือ้ หนอนชอนใบ

ระยะพัฒนาการของลิ้นจี่ และระยะการระบาดของแมลงศัตรูที่สำคัญ
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การระบาดของแมลงศัตรูพืช

ระยะการพัฒนาของลิ้นจี่

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ระยะแตกยอดอ่อน
ระยะออกดอก
ระยะติดผล
ระยะผลแก่

มวนลำไย
หนอนเจาะขั้วผล
หนอนเจาะกิ่ง
หนอนคืบกินใบ
หนอนชอนใบ

แมลงศัตรู

มะม่วง

สราญจิต  ไกรฤกษ์
สถานการณ์และความสำคัญ
มะม่วงเป็นไม้ผลเมืองร้อนทีม่ พี นื้ ทีป่ ลูกกระจายอยูต่ ามส่วนต่างๆ ของโลก สำหรับประเทศไทยมี
การปลูกทั่วไปแทบทุกจังหวัดเนื่องจากเป็นพืชยืนต้นที่ปลูกง่าย ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ เจริญ
เติบโตเร็วแข็งแรง ขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิด นิยมปลูกเป็นสวนหลังบ้าน จนถึงสวนขนาดใหญ่ และยัง
ผลิตออกมาในรูปการบริโภคสดหรือแปรรูป ปัจจุบันมะม่วงเป็นพืชที่ได้รับการสนับสนุน และส่งเสริม
ให้เป็นผลไม้ส่งออกที่สำคัญชนิดหนึ่งและกำลังเป็นที่นิยมของตลาดต่างประเทศ จึงเป็นแรงจูงใจให้มี
การปลูกมากขึ้น การผลิตให้มีคุณภาพจำเป็นต้องมีความรู้ทุกด้าน ตั้งแต่การเลือกพื้นที่ปลูก ลักษณะ
ดิน การเลือกพันธุ์ การปฏิบัติดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว รวมไปถึงตลาดอีกด้วย

สถานการณ์ศัตรูพืช
การปลูกมะม่วงไม่ว่าจะเป็นการปลูกเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ปัญหามักพบอยู่เสมอๆ ก็คือ
เรื่องแมลงศัตรูมะม่วง ความสำคัญของแมลงเหล่านี้ก็คือ สามารถทำให้ผลผลิตและคุณภาพของ
มะม่วงลดลงได้ ขึ้นอยู่กับชนิดและช่วงระยะเวลาการเข้าทำลายของแมลง ดังนั้น การรู้จักชีววิทยา
อุปนิสัยของแมลง และลักษณะการเข้าทำลาย จะเป็นแนวทางการป้องกันกำจัดศัตรูแต่ละชนิด       
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น แมลงศัตรูมะม่วงที่สำคัญและพบเสมอมีดังนี้

เพลี้ยไฟพริก (chilli thrips)
เป็นแมลงศัตรูสำคัญทำลายส่วนต่างๆ ของมะม่วง ตั้งแต่ ตา ใบ ยอดอ่อน ดอก ผลอ่อน
ปัจจุบนั พบว่ามีเพลีย้ ไฟหลายชนิด ศิรณ
ิ ี (2533) ได้จำแนกไว้วา่ พบเพลีย้ ไฟทีพ่ บตามดอกมะม่วง ได้แก่
Trips coloratus Schmutz, Thrips hawaiiensis (Morgan), Haplothrips sp., Megalurothrips
typicus Bagnall, Ernothrips lobatus Bhatti และที่ใบ ได้แก่ Selenothrips rubrocinctus
(Giard) ชนิดที่พบมากและสำคัญคือ เพลี้ยไฟพริก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scirtothrips dorsalis Hood
วงศ์
Thripidae
อันดับ
Thysanoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ใช้ปากเจาะและดูดน้ำเลี้ยงจากเซลล์พืชบริเวณใบอ่อน ยอดอ่อน    
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ตุ่มตาใบ ตุ่มตาดอก ช่อดอกมะม่วง โดยเฉพาะฐานรองดอกและขั้วผลอ่อน ทำให้เซลล์บริเวณนั้นถูก
ทำลายกรณีที่ระบาดไม่รุนแรงจะปรากฏแผลชัดเจนเป็นวงใกล้ขั้วผลมีสีเทาเงินเกือบดำหรือผลบิดเบี้ยว
ถ้าทำลายรุนแรงผิวของผลมะม่วงจะเป็นสีดำเกือบทั้งหมด ทำให้ผลผลิตมีราคาต่ำลง การทำลายใน
ระยะติดดอกจะทำให้ชอ่ ดอกหงิกงอ ดอกร่วงไม่ตดิ ผล หรือทำให้ตดิ ผลน้อย ส่วนอาการทีป่ รากฏบนยอด
อ่อนจะทำให้ใบที่แตกใหม่ แคระแกร็น ขอบใบและปลายใบไหม้ ใบอาจร่วงตั้งแต่ยังเล็กๆ สำหรับใบที่
ขนาดโตแล้ว เพลี้ยไฟมักลงทำลายตามขอบใบทำให้ใบม้วนงอ และปลายใบไหม้   ถ้าเป็นการทำลายที่
ยอดจะรุนแรงทำให้ยอดแห้งไม่แทงช่อใบ หรือช่อดอก การทำลายที่ตา ช่อดอกบิดเบี้ยว หงิกงอ หรือ
ติดผลน้อย ผลเล็กๆ ที่ถูกเพลี้ยไฟทำลายอาจร่วงหล่นได้

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
เป็นแมลงขนาดเล็ก มีลำตัวแคบยาวประมาณ 1-2 มิลลิเมตร ตัวอ่อนมีสีเหลือง ตัวเต็มวัย  
สีน้ำตาลปนเหลือง ขอบปีกมีขนเป็นแผง เพลี้ยไฟมักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ชอบหากินบริเวณฐานของ
ดอกและขัว้ ผลอ่อน มีการขยายพันธุท์ งั้ แบบมีการผสมพันธุแ์ ละแบบไม่ตอ้ งมีการผสมพันธุ์ ตัวเมียมีอายุ
ประมาณ 15 วัน และเมือ่ ได้รบั การผสมพันธุว์ างไข่ได้ครัง้ ละประมาณ  40 ฟอง ส่วนตัวเมียไม่ได้รบั การ
ผสมวางไข่ได้ครัง้ ละประมาณ 30 ฟอง วงจรชีวติ จากไข่ถงึ ตัวเต็มวัย ประมาณ 15 วัน ระยะไข่ 4-7 วัน
ตัวอ่อนวัยทีห่ นึง่ 2 วัน วัยทีส่ อง 4 วัน  วัยทีส่ ามฟักตัว 3 วัน จึงเป็นตัวเต็มวัยสมบูรณ์ (โกศล, 2533)
พบเพลี้ยไฟระบาดเมื่ออากาศร้อนและแห้งแล้ง   มีวงจรชีวิตสั้นมากและจะระบาดรุนแรงโดย
ทำลายมะม่วงระยะใบอ่อน ยอดอ่อน ช่อดอก และผลอ่อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน เป็นระยะ
เวลาการระบาดของเพลี้ยไฟจะพบช่วงเริ่มแทงช่อดอก  ในระยะเดือยไก่และปริมาณจะลดลงในระยะดอกตูม
จากนั้นจำนวนเพลี้ยไฟจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง เมื่อดอกใกล้บานจนถึงดอกบานเต็มที่ จากนั้นจะเริ่มลดลงเมื่อเริ่มติด
ผล และจะพบน้อยมากเมื่อผลแก่ ภายหลังฤดูกาลเก็บผลมะม่วง เมื่อมีการแตกยอดอ่อน (ประมาณเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน) ถ้าอากาศร้อนและแห้งแล้ง ตาและยอดอ่อนจะถูกทำลาย เกิดอาการใบไหม้ม้วนงอ

พืชอาหาร
มะม่วง ดอกมะลิ องุ่น มะม่วงหิมพานต์ ส้มเขียวหวาน พริก

ศัตรูธรรมชาติ
ได้แก่ ไรตัวห้ำ Amblyseius sp. (Phytoseiidae, Acarina)
ด้วงเต่าตัวห้ำ Stethorus sp. (Coccinellidae, Coleoptera)

การป้องกันกำจัด
1. ถ้าพบไม่มากให้ตัดส่วนที่แมลงระบาดไปเผาทิ้ง เพราะเพลี้ยไฟมักอยู่กันเป็นกลุ่มบริเวณ
ส่วนยอดอ่อนของพืช
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2. การพ่นสารฆ่าแมลงควรพ่นระยะติดดอกอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ระยะเริ่มแทงช่อดอกและ
ระยะเริม่ ติดผลขนาดมะเขือพวง (ประมาณ 0.5-1.0 เซนติเมตร) ถ้าหากปีใดมีพบเพลีย้ ไฟระบาดรุนแรงก็
จำเป็นต้องพ่นซ้ำในระยะก่อนดอกบาน
3. สารฆ่าแมลงที่แนะนำ คือ lambdacyhalothrin (Karate 2.5 EC 2.5% EC)  อัตรา 10 มิลลิลิตร
หรือ fenpropathrin (Danitol 10% EC)  อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ในขณะทีด่ อกบานควร
หลีกเลีย่ งการใช้สารดังกล่าว เนือ่ งจากอาจเป็นอันตรายต่อแมลงผสมเกสรได้

เพลี้ยจักจั่นมะม่วง (mango leafhopper)
ชื่ออื่น

แมงกะอ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์

1. Idioscopus clypealis (Lethierry) 

			

2. Idioscopus niveosparsus  (Lethierry)

วงศ์

Cicadellidae

อันดับ

Hemiptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยทำลายใบอ่อน ช่อดอก ก้านดอก และยอดอ่อน ระยะที่ทำความเสียหาย
ให้มากที่สุด คือ ระยะที่มะม่วงกำลังออกดอกโดยดูดน้ำเลี้ยงจากช่อดอก ทำให้แห้งและดอกร่วง ติดผล
น้อยหรือไม่ติดเลย ระหว่างที่เพลี้ยจักจั่นดูดกินน้ำเลี้ยงจะถ่ายมูลมีลักษณะเป็นน้ำหวานเหนียวๆ
ติดตามใบ ช่อดอก ผล และรอบๆ ทรงพุ่ม ทำให้ใบมะม่วงเปียก ต่อมาจะเกิดราดำปกคลุม ถ้าเกิดมีรา
ดำปกคลุมมาก มีผลต่อการสังเคราะห์แสง ใบอ่อนที่ถูกกินน้ำเลี้ยง (โดยเฉพาะระยะใบเพสลาด)     
จะบิดงอโค้งลงด้านใต้ใบจะมีอาการปลายใบแห้งให้สังเกตได้

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
เพลีย้ จักจัน่ ทัง้ 2 ชนิด มีรปู ร่างคล้ายกันมาก คือ ตัวมีสเี ทาปนดำหรือสีนำ้ ตาลปนเทา ส่วนหัวโต
และป้าน   ลำตัวเรียวแหลมมาทางด้านหาง ทำให้เห็นส่วนท้องเรียวเล็กมองดูจากด้านบนคล้ายรูปลิ่ม         
I. niveosparsus  ตัวใหญ่กว่า ความยาวลำตัว 5.6-6.5 มิลลิเมตร ทางด้านหลังมีจดุ สีขาวต่อกันเป็นรูปตัววี
(V) ส่วน I. clypealis   ตัวเล็กกว่า ความยาวลำตัว 5.5 มิลลิเมตร หัวสีเหลืองมีจุดกลมดำประมาณ
2.6 จุด (วารี, 2525ก) ตัวเต็มวัยเคลื่อนที่รวดเร็ว เพราะมีขาคู่หลังที่แข็งแรงทำให้กระโดดได้ค่อนข้างไว
ตัวอ่อนมีลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยทุกประการ แต่มีการเคลื่อนที่น้อยกว่าตัวเต็มวัย ตัวอ่อนมักพบ    
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อยู่เป็นกลุ่มตามช่อดอกและใบโดยเฉพาะบริเวณโคนของก้านช่อดอก และก้านใบ เนื่องจากบริเวณโคน
จะมีเยื่อบางๆ สีน้ำตาลหุ้มไว้ เมื่อแดดร้อนจัดจะหลบซ่อนอยู่ตามหลังใบ ในต้นมะม่วงที่มีเพลี้ยจักจั่น
มาก จะได้ยินเสียงเพลี้ยจักจั่นชัดเจน เนื่องจากแมลงชนิดนี้ใช้ขาหลังกระโดดดีดตัวออกจากใบที่เกาะ
อยู่ ทำให้เกิดเสียงได้
ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ รูปร่างยาวรี สีเหลืองอ่อนตามแกนกลางใบอ่อนหรือ
ก้านช่อดอกปรากฏเป็นรอยแผลเล็กๆ คล้ายรอยมีดกรีด ภายหลังจากการวางไข่แล้วประมาณ 1-2 วัน
จะเห็นยางสีขาวของมะม่วงไหลหยดออกให้เห็น ระยะไข่ 7-10 วัน เมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนจะเริ่มดูดกิน
น้ำเลี้ยงจากช่อดอกและใบ ตัวอ่อนลอกคราบ 4 ครั้ง ระยะตัวอ่อน 17-19 วัน
จำนวนเพลี้ยจักจั่นที่เข้าทำลายช่อดอก มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำให้ดอกร่วงและไม่ติด
ผล ดังนั้น เพลี้ยจักจั่นตั้งแต่ 5 ตัวต่อช่อก็มีผลทำให้ดอกร่วงได้ และถ้าพบปริมาณเพลี้ยจักจั่นเพิ่มมาก
ขึ้นในระยะดอกใกล้บานก็จะทำให้ดอกร่วงได้เช่นกัน (พนมกร และคณะ, 2531)
แมลงชนิดนีพ้ บระบาดอยูท่ วั่ ไปทุกแห่งทีป่ ลูกมะม่วงพบได้ตลอดทัง้ ปี แต่ปริมาณประชากรของ
เพลี้ยจักจั่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงออกดอก ระหว่างเดือนธันวาคมถึงมกราคม ปริมาณแมลงจะสูง
ขึ้นเรื่อยๆ จากระยะดอกตูมและมีปริมาณสูงสุด เมื่อดอกใกล้บานและลดลงเมื่อมะม่วงเริ่มติดผลและ
จะไม่พบแผลเมื่อมะม่วงมีขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือ (ขนาด 1.5-2.0 เซนติเมตร หรือช่วง 40 วัน)

พืชอาหาร
มะม่วง

ศัตรูธรรมชาติที่ช่วยทำลายเพลี้ยจักจั่นมะม่วง

ผีเสื้อตัวเบียน Epipyropid, Epipyrops fuliginosa (Tams)
แมลงวันตาโต  Pipunculid,  Pipunculus annulifemur Brunetti
แตนเบียน  Aphelinid, Centrodora idiocera Ferrieri

การป้องกันกำจัด
1. การตัดแต่งกิ่งภายหลังเก็บผลผลิตเป็นวิธีควรกระทำอย่างยิ่ง เพราะช่วยลดที่หลบซ่อนของ
เพลี้ยจักจั่นลง ทำให้การพ่นสารฆ่าแมลงมีประสิทธิภาพดีขึ้น
2. ถ้าหากไม่มีการป้องกันกำจัดแล้ว มะม่วงจะไม่ติดผลเลย จึงควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง
lambdacyhalothrin (Karate 2.5 EC 2.5% EC) อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ cabaryl (Sevin 85 WP  
85%  WP) อัตรา 60 กรัม หรือ imidacloprid  (Confidor 100 SL 10% SL)  อัตรา 10 มิลลิลิตร
ต่อน้ำ 20 ลิตร ก่อนมะม่วงออกดอก 1 ครัง้ เมือ่ ช่อดอกบานแล้วไม่ควรพ่นสารฆ่าแมลง เพราะอาจเป็น
อันตรายต่อแมลงผสมเกสร และหมัน่ ตรวจดูตามช่อดอกอยูเ่ รือ่ ยๆ
แมลงศัตรูไม้ผล
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3. การพ่นสารฆ่าแมลงให้มีประสิทธิภาพควรพ่นให้ทั่วถึงลำต้น มิเช่นนั้นตัวเต็มวัยจะเคลื่อน
ย้ายหลบซ่อนไปยังบริเวณที่พ่นสารฆ่าแมลงไม่ถึง นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงการปรับหัวฉีดให้เป็นละออง
ฝอยและระยะเวลาการฉีดพ่น
4. ใช้น้ำฉีดล้างช่อดอกและใบ เพื่อช่วยแก้ปัญหาช่อดอกและใบดำจากโรคราได้บ้าง ถ้าแรง
อัดฉีดของน้ำแรงพอก็ช่วยให้เพลี้ยในระยะตัวอ่อนกระเด็นออกจากช่อดอกได้   ต้องระมัดระวังอย่าให้
กระแทกดอกมะม่วงแรงเกินไป เพราะอาจทำให้ดอกหรือผลที่เริ่มติดร่วงได้
5. ใช้กับดักแสงไฟ ดักตัวเต็มวัยที่บินมาเล่นไฟ

เพลี้ยจักจั่นฝอยมะม่วง (leafhopper)
ชื่อวิทยาศาสตร์

Amrasca splendens Ghauri

วงศ์ย่อย

Typhlocybinae

วงศ์

Cicadellidae

อันดับ

Hemiptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะเกาะอยู่ใต้ใบอ่อน ดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ขอบใบหงิกงอ ขอบใบแห้ง
กรอบเป็นรอยไหม้ ไม่สามารถผลิช่อดอกได้ เพลี้ยจักจั่นชนิดนี้เมื่อดูดกินน้ำเลี้ยง จะทำให้กลีบจำปา
ร่วงหล่นมากมาย ซึ่งรุนแรงกว่าการทำลายของเพลี้ยจักจั่นมะม่วงมาก ใบอ่อนที่ถูกทำลายจะมีอาการ
โค้งงอทางด้านใต้ใบและปลายใบจะแห้งหดสั้น ใบอ่อนที่ยังไม่ถึงระยะเพสลาดจะร่วงหล่นเสียหายมาก
อาการปลายใบจะคล้ายกับการทำลายของเพลี้ยไฟ แต่ปลายใบที่ถูกทำลายโดยเพลี้ยจักจั่นฝอยจะแห้ง
และโค้งงอลงมาทางด้านใต้ใบ นอกจากนี้ ช่อดอกที่ถูกทำลายจะหดสั้น และดอกร่วงหล่นได้อีกด้วย

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ตัวเต็มวัยเป็นเพลี้ยจักจั่นสีเขียวขนาดเล็ก และบอบบางมากมีขนาด 2.5 มิลลิเมตร บริเวณ
หัวสีแดงเข้ม มีจุดสีดำ 2 จุด ระหว่างตา แผ่นหลังแดงเข้มมีจุดสีดำและขาวกระจายอยู่ทั่วไป ปีกใส  
สีเขียวอมเหลืองบริเวณใกล้ปลายปีกมีจุดสีแดงเข้ม (วารี, 2525ข) ตัวเต็มวัยจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ
สีเหลืองใส บริเวณเส้นกลางใบของด้านใต้ใบอ่อนมะม่วงไข่มีลักษณะกลมรี เมื่อใกล้ฟักจะมีสีเขียว อายุ
ไข่ 4 วัน เมื่อฟักเป็นตัวอ่อนจะมีอายุ 7-10 วัน
พบการระบาดมากเมือ่ มะม่วงแตกยอดอ่อน ในเขตภาคกลางจะพบระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง
กรกฎาคม
แมลงศัตรูไม้ผล
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พืชอาหาร
มะม่วง ละหุ่ง

การป้องกันกำจัด
ให้ใช้วิธีเดียวกับเพลี้ยจักจั่นมะม่วง

หนอนผีเสือ้ เจาะผลมะม่วง (mango seed borer, seed boring caterpillar)
ชื่ออื่น

หนอนเจาะเมล็ดและผลมะม่วง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Noorda albizonalis Hampson

วงศ์

Pyralidae

อันดับ

Lepidoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
ตัวหนอนจะเจาะผลมะม่วงบริเวณก้นเข้าไปกัดกินอยู่ภายในและเจาะเข้าไปจนถึงเมล็ด
อ่อนของมะม่วง ผลที่ถูกทำลายจะมีขี้ขุยออกมาบริเวณเปลือกของผล ภายในผลที่ถูกทำลายจะพบ
หนอน 5-10 ตัวต่อผล เมื่อผ่าผลมะม่วงดูจะพบรอยทำลายเป็นทางยาวเข้าเมล็ด ทำให้ผลเน่าเสียและ
ร่วงหล่น อาจพบผลร่วงตั้งแต่ขณะยังเป็นผลเล็ก แต่ในบางครั้งจะไม่ร่วงเพราะระหว่างผลและก้นขั้ว
ผลมีใยถักยึดไว้ตั้งแต่เมื่อหนอนเริ่มฟักออกจากไข่ (สุนทร, 2526) พบการทำลายทั้งผลเล็กและเริ่มแก่

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ตัวเต็มวัยจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ ที่ขั้วผลเมื่อหนอนฟักเป็นตัวจะคลานเข้าไปทำลายบริเวณ
ก้นผล อาศัยและกัดกินเนื้อผลอยู่ภายในและขับมูลออกทางรูที่เจาะเข้าไป หนอนมีสีแดงสลับขาวพาด
ตามขวางของลำตัว ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อสีน้ำตาลเข้ม ไม่มีลายบนปีก ลำตัวยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร
เมื่อกางปีก ปีกกว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร
พบได้ทั่วไปในสวนมะม่วง ส่วนใหญ่พบในภาคกลาง เช่น ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี
ระยะที่ถูกทำลาย คือ ช่วงมะม่วงติดผลและอาจพบระบาดเป็นบางปี

พืชอาหาร
มะม่วง มะปราง

แมลงศัตรูไม้ผล
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การป้องกันกำจัด
1. การป้องกันกำจัดจะให้ผลดีกว่าการกำจัดเพราะตัวหนอนกัดกินอยู่ภายใน ดังนั้น การพ่น
สารฆ่าแมลงควรพ่นขณะที่มะม่วงยังติดผลอ่อนอยู่ ซึ่งจะเป็นวิธีป้องกันผีเสื้อวางไข่ เช่น imidacloprid
(Confidor 100 SL 10% SL)  หรือ lambdacyhalothrin (Karate 2.5 EC 2.5% EC) อัตรา 10 มิลลิลิตร
ต่อน้ำ 20 ลิตร
2. เก็บผลมะม่วงที่ถูกหนอนทำลายที่ติดอยู่บนต้น และที่หล่นมาเผาหรือฝังทำลาย
3. การห่อผลมะม่วงตั้งแต่ขนาดผลอ่อนจะช่วยป้องกันไม่ให้ผีเสื้อมาวางไข่

ด้วงงวงกัดใบมะม่วง (leaf mining grub, mango leaf cutter)
ชื่ออื่น
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อเหมือน
วงศ์
อันดับ

ด้วงงวงชอนใบมะม่วง ด้วงงวงกรีดใบมะม่วง
Deporaus marginatus (Pascoe)
Eugnamptus marginatus Pascoe
Curculionidae
Coleoptera

ลักษณะการทำลาย
แมลงชนิดนี้ ตัวเต็มวัยจะกัดเฉพาะใบอ่อน ตัวเมียจะวางไข่บนใบอ่อนของมะม่วง บริเวณ
ใกล้ๆ กับเส้นกลางใบ เมื่อวางไข่เสร็จจะกัดใบ ห่างจากขั้วใบประมาณ 1-2 เซนติเมตร เหลือแต่โคนใบ
ทำให้ใบอ่อนส่วนที่มีไข่ติดอยู่ร่วงลงบนพื้นดิน ลักษณะรอยกัดจะกัดเป็นเส้นตรงเหมือนใช้กรรไกรตัด
การทำลายรวดเร็วมาก ใช้เวลากัดเพียง 30-45 วินาทีเท่านั้น
นอกจากนี้ ตัวเต็มวัยทั้งเพศผู้และเพศเมียจะกัดกินเฉพาะผิวของใบอ่อน โดยเริ่มจากปลายใบ
ขึ้นมาและมักทิ้งส่วนที่เป็นเยื่อบางๆ เอาไว้ การทำลายทำให้ขอบใบมะม่วงทั้งสองข้างม้วนเข้าหากันใน
ที่สุดบริเวณส่วนปลายของใบจะแห้งและเปลี่ยนเป็นสีดำหรือน้ำตาล (แสน, 2531)
ความสำคัญของแมลงชนิดนี้ คือ ในระยะที่มะม่วงแตกใบอ่อน ด้วงจะกัดใบอ่อนขาด เหลือ
แต่โคนใบไว้บนต้น ภายในระยะเวลา 2-3 วัน จึงเรียกตามลักษณะการทำลายว่า “ด้วงงวงกัดใบ
มะม่วง”

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ตัวเต็มวัยเป็นด้วงงวงขนาดเล็ก ยาวประมาณ 3-4 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 1.2-1.5
มิลลิเมตร งวงยาวมาก เกือบเท่าครึ่งหนึ่งของลำตัว หัวและอกสีส้มตารวมใหญ่สีดำ ตัวเมียมีขนาด
ใหญ่กว่าตัวผู้ ปีกแข็งสีน้ำตาลปนขาว ปลายท้องสีดำ (สมหมาย, 2534) ก่อนการวางไข่ ตัวเมียจะใช้
แมลงศัตรูไม้ผล
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อวัยวะที่อยู่ปลายงวงเจาะที่ด้านข้างของเส้นกลางใบ จากนั้นจะวางไข่ตามแกนกลางใบอ่อน จำนวนไข่
ที่พบ มี 2-14 ฟองต่อใบเมื่อวางไข่เสร็จก็จะกัดใบร่วงลงดิน ทำให้ใบอ่อนที่มีไข่ติดอยู่ร่วงลงพื้นดิน
ลักษณะไข่ยาวรี โปร่งแสง ระยะไข่ประมาณ 2-4 วัน เมื่อไข่ฟักเป็นตัวหนอนจะเจาะเส้นกลางใบและ
แทรกตัวเข้าไปกัดกินเนื้อเยื่อใต้ผิวใบ เป็นทางคดเคี้ยวไปมาจึงเรียกตามลักษณะการทำลายว่า “ด้วง
งวงชอนใบมะม่วง” ระยะหนอนใช้เวลาประมาณ 7 วัน หนอนใช้เวลาที่เจริญเติบโตอยู่ภายในใบ
มะม่วงที่หล่นลงสู่พื้นดิน ถ้าใบมะม่วงเป็นใบแก่หนอนจะเจริญเติบโตได้ระยะหนึ่งจากนั้นจะตาย เมื่อ
หนอนโตเต็มที่จะมีสีเขียวหม่นยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร เข้าดักแด้ตามพื้นดินที่มีความชื้นโดยใช้ดิน
สร้างเป็นรังดักแด้ (แสน, 2531) ระยะดักแด้ประมาณ 9-12 วัน จึงออกเป็นตัวเต็มวัย วงจรชีวิต
ทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 22-25 วัน ด้วงตัวเมียซึง่ เป็นตัวทีก่ ดั ทำลายใบอ่อนมะม่วง วางไข่ได้ประมาณ
74-200 ฟอง ในปีหนึ่งด้วงชนิดนี้สามารถขยายพันธุ์ได้ถึง 3 ชั่วอายุขัย
แมลงชนิดนี้พบระบาดอยู่ทั่วไปบริเวณที่ปลูกมะม่วง ระยะเวลาการระบาดคือ ในระยะที่
มะม่วงกำลังแตกใบอ่อน

พืชอาหาร
มะม่วง มะปราง ละมุด

การป้องกันกำจัด
1. เก็บใบอ่อนที่ถูกกัดร่วงตามโคนต้นเอาไปฝังหรือเผาเสีย เพื่อทำลายไข่และตัวอ่อน
2. ในระยะที่มะม่วงแตกใบอ่อนจะมีแมลงทำลายควรพ่นด้วยสาร cabaryl  (Sevin 85 WP
85% WP)  อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร การใช้สารกำจัดควบคุมแมลงศัตรูมะม่วงชนิดอื่นๆ มีส่วน
ช่วยลดการทำลายด้วงกัดใบด้วย
3. การไถดินจะช่วยลดความเสียหายลงได้

แมลงวันผลไม้ (oriental fruit fly)
ชื่ออื่น
ชื่อวิทยาศาสตร์
วงศ์
อันดับ

แมลงวันทอง
Bactrocera dorsalis (Hendel)
Tephritidae
Diptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
พบกระจายอยู่ทั่วไปทั้งประเทศในเขตอบอุ่นเขตร้อนและเขตหนาว โดยเหตุที่มีการแพร่
แมลงศัตรูไม้ผล
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กระจายมากมายทั่วโลกทำให้เกิดอุปสรรคต่อการค้าขายระหว่างประเทศ เพราะแต่ละประเทศก็จะมี
กฎหมายข้อกำหนดระเบียบในการนำเข้าพืชผัก ผลไม้ที่เป็นพืชอาศัย ของแมลงวันผลไม้ เพื่อป้องกันไม่
ให้แมลงชนิดนี้แพร่ระบาดไปทำความเสียหายในประเทศนั้นๆ ทำให้การค้าขายผลไม้สดระหว่าง
ประเทศเป็นไปได้ลำบากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการกำจัดหนอนด้วยวิธีการต่างๆ ก่อนการส่งออกเป็นเหตุ
ให้ต้นทุนราคาสินค้าสูงขึ้นด้วย
ความเสียหายของแมลงวันผลไม้มักจะเกิดขึ้นเมื่อ เพศเมียใช้อวัยวะวางไข่ (ovipositor) แทง
เข้าไปในผลไม้ ตัวหนอนที่ฟักจากไข่จะอาศัยและชอนไชอยู่ภายใน ทำให้ผลเน่าเสียและร่วงหล่นลงพื้น
ตัวหนอนจะออกมาเพื่อเข้าดักแด้ในดินแล้วจึงออกเป็นตัวเต็มวัย แมลงวันผลไม้วางไข่ในผลไม้สุกและ
มีเปลือกบาง ในระยะเริ่มแรกจะสังเกตได้ยาก อาจพบอาการช้ำบริเวณใต้ผิวเปลือกเมื่อหนอนโตขึ้น
เรื่อยๆ จะทำให้ผลเน่าเละและมีน้ำไหลเยิ้มออกทางรูที่หนอนเจาะออกมาเพื่อเข้าดักแด้ ผลไม้ที่ถูก
ทำลายนี้มักจะมีโรคและแมลงชนิดอื่นๆ เข้าทำลายซ้ำ ดังนั้น ความเสียหายที่เกิดกับผลผลิตโดยตรงนี้
จึงมีมูลค่ามหาศาล ก่อให้เกิดปัญหาต่อเศรษฐกิจในระดับชาติเป็นอันมาก

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
เป็นแมลงขนาดเล็ก ส่วนหัว อกและท้องมีสีน้ำตาลอ่อน ที่สันหลังอกมีแถบสีเหลืองทองเป็น
แห่ ง ๆ ส่ ว นอกกว้ า ง 3 มิ ล ลิ เมตร ปี ก ใส จากปลายปี ก ข้ า งหนึ่ ง ไปยั ง ปลายปี ก อี ก ข้ า งหนึ่ ง กว้ า ง 

15 มิลลิเมตร หลังการผสมพันธุ์ ตัวเมียจะวางไข่โดยใช้อวัยวะวางไข่แทงลงใต้ผิวผลไม้ ไข่มีลักษณะ
ยาวรี ระยะไข่ 2-4 วัน เมือ่ ฟักออกจากไข่ใหม่ๆ ตัวหนอนมีสขี าวใส เมือ่ โตเต็มทีม่ ขี นาด 8-10 มิลลิเมตร
ระยะหนอน 7-8 วัน เมื่อเข้าดักแด้เริ่มแรกมีสีนวลหรือเหลืองอ่อน และเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ระยะ
ดักแด้ 7-9 วัน แล้วจึงออกเป็นตัวเต็มวัย เมื่อตัวเต็มวัยอายุประมาณ 12-14 วัน จะเริ่มผสมพันธุ์และ
วางไข่ (รุจินี, 2523) ตัวเมียมีการผสมพันธุ์กับตัวผู้หลายครั้ง ตัวเมียตัวหนึ่งๆ สามารถวางไข่ได้
ประมาณ 1,300 ฟอง วงจรชีวิตใช้เวลา ประมาณ 3-4 สัปดาห์
แมลงวั น ผลไม้ ร ะบาดในทวี ป อเมริ ก า ยุ โ รป เอเชี ย หมู่ เ กาะแปซิ ฟิ ก ไต้ ห วั น ญี่ ปุ่ น 

ปาปัวนิวกินี ฮาวาย ฯลฯ ในประเทศไทยพบการระบาดทัว่ ทุกภาค ทัง้ ในเขตป่าและในบ้าน และสามารถ
อยูไ่ ด้แม้มรี ะดับความสูงถึง 2,760 เมตร จากระดับน้ำทะเล และยังพบตลอดทัง้ ปี เนือ่ งจากมีพชื อาหาร
มากมายแต่จะมีปริมาณแมลงวันผลไม้สงู สุดในช่วงเดือนทีม่ ผี ลไม้สกุ คือ ในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถนุ ายน
อุณหภูมทิ เี่ หมาะสมอยูใ่ นช่วง 25-28 องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ์ประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์

พืชอาหาร
มีมากกว่า 150 ชนิด ที่พบมากในบ้านเรา ได้แก่ มะม่วง มังคุด ชมพู่ พุทรา กระท้อน  กล้วย
มะละกอ น้อยหน่า ส้มชนิดต่างๆ เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ ขนุนสาแหรก ลางสาด ลองกอง กาแฟ เป็นต้น
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ศัตรูธรรมชาติ
มีแตนเบียนหนอนแมลงวันผลไม้วางไข่ตามรอยแผลบนผลไม้ตรงที่แมลงวันวางไข่ไว้ที่พบใน
ประเทศไทย ได้แก่
Biosteres arisanus (Sonan)
Biosteres longicaudatus Ashmead
Opius makii Sonan
ตัวห้ำแมลงวันผลไม้ ได้แก่ มดคัน (Pheidologeton diversus)

การป้องกันกำจัด
1. การทำความสะอาดบริเวณแปลงเพาะปลูก   แมลงวันผลไม้สามารถเพิม่ จำนวนประชากรได้
อย่างรวดเร็วในขณะที่มีพืชอาศัยอยู่มาก ฉะนั้น การทำความสะอาดแปลงเพาะปลูกโดยการรวบรวม
ทำลายผลไม้ที่เน่าเสีย อันเนื่องมาจากถูกแมลงวันผลไม้เข้าทำลาย เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถหยุดยั้ง
การเพิ่มจำนวนของประชากรอย่างรวดเร็วของแมลงได้
2. การห่อผลไม้ เป็นการป้องกันการเข้าไปวางไข่ในผลไม้ที่ง่ายและได้ผลดีที่สุดวิธีหนึ่ง อีกทั้ง
ยังเป็นวิธีการที่ปลอดภัยจากการใช้สารฆ่าแมลง แต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องของแรงงาน และความ
ยากลำบากในการห่อผลไม้ที่อยู่ในที่สูงๆ การห่อผลไม้นคี้ วรจะห่อให้มดิ ชิดไม่ให้มรี หู รือรอยฉีกขาดเกิดขึน้
มิฉะนั้นแมลงจะเข้าไปวางไข่ได้
3. แมลงวั น ผลไม้ มี ศั ต รู ธ รรมชาติ อ ยู่ แ ล้ ว มี อั ต ราการทำลายตั้ ง แต่ 15-53 เปอร์ เซ็ นต์ 

จึงน่าจะใช้ศัตรูธรรมชาติร่วมกับวิธีอื่นๆ ในการลดจำนวนประชากรในแปลง
4. การพ่นด้วยสารฆ่าแมลง การใช้สารฆ่าแมลงนั้นเป็นการลดปริมาณประชากรของแมลงวัน
ผลไม้ในธรรมชาติได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลได้ชัด แต่ในขณะเดียวกันแมลงก็มีการเคลื่อนย้ายจาก
แหล่งที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารฆ่าแมลงเข้าทำลายอีก และต้องพ่นซ้ำแล้วซ้ำอีก เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงเข้า
ทำลายซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องสารพิษตกค้างและการทำลายแมลงศัตรูธรรมชาติ
5. การใช้สารล่อ
ก. การใช้สารล่อแมลงวันผลไม้ตัวผู้
สารเคมีที่ใช้เป็นสารล่อนี้จะสามารถดึงดูดได้เฉพาะแมลงวันผลไม้ตัวผู้เท่านั้น และการใช้สาร
ล่อนั้นจะต้องคำนึงถึงแมลงที่ต้องการให้เข้ามาในกับดักด้วย เพราะว่าแมลงวันผลไม้จะมีความเฉพาะ
เจาะจงกับสารล่อแต่ละชนิด เช่น สารล่อ เมทธิล ยูจินอล ใช้ล่อแมลงวันผลไม้ชนิด Bactrocera
dorsalis (Hendel) ซึ่งพบมากในสวนมะม่วง
ข. การใช้เหยี่อโปรตีน
จากการศึกษาถึงความต้องการอาหารของแมลงวันผลไม้ พบว่าแมลงดังกล่าวต้องการแหล่ง
แมลงศัตรูไม้ผล
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อาหารโปรตีนเพื่อการผลิตไข่ จึงได้มีการนำเอาโปรตีน ไฮโดรไลเซท (Protein Hydrolysate) ผสมกับ
สารฆ่าแมลงมาเป็นเหยื่อล่อแมลงวันผลไม้ โดยใช้โปรตีนไฮโดรไลเซท 200 มิลลิลิตร ผสมสารฆ่า
แมลง malathion 83% EC  จำนวน 70 มิลลิลิตรต่อน้ำ 5 ลิตร พ่นเป็นจุดๆ เท่านั้น วิธีการนี้ให้ผลที่
ดีมาก นอกจากจะประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายในการใช้สารฆ่าแมลงและแรงงานแล้ว ยังเป็นพิษต่อสภาพ
แวดล้อม แมลงผสมเกสร รวมทั้งตัวห้ำ ตัวเบียนน้อยลง ที่สำคัญ คือ สารนี้สามารถดึงดูดได้ทั้ง
แมลงวันผลไม้ตัวผู้และตัวเมีย  ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเข้าทำลายของแมลงผลไม้ได้อย่างดี
6. การทำหมันแมลง จุดมุ่งหมายของวิธีการนี้ก็ คือ การกำจัดแมลงให้หมดไปจากพื้นที่ที่
ต้องการซึ่งจะต้องมีการเลี้ยงแมลงวันผลไม้ให้มีปริมาณมาก แล้วทำหมันแมลงเหล่านี้โดยการฉายรังสี
แกมมาจากนั้นจึงนำแมลงที่เป็นหมันนี้ไปปล่อยในธรรมชาติ เพื่อลดปริมาณในธรรมชาติจนหมดไป แต่
การกระทำด้วยวิธีนจี้ ะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูงมากและก็ยังมีข้อจำกัดอื่นๆ อีกที่จะต้องคำนึงถึง เช่น การ
ป้องกันการแพร่ระบาดเข้ามาใหม่ของแมลงและการที่แมลงศัตรูชนิดอื่นๆ จะเพิ่มความสำคัญขึ้นมา

เพลี้ยหอย (scale insects)
เพลี้ยหอยที่พบบนมะม่วงมีเพลี้ยหอยเกราะอ่อน (Soft scale) โดยเกาะอยู่ตามใบ กิ่ง ลำต้น
และผล ความสำคัญของเพลี้ยหอย คือ ตัวอ่อนวัยที่หนึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้ ต่อมาจะเกาะนิ่งกับส่วน
ของพืชและดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืช ความรุนแรงในการทำลายพืชเกิดขึ้นเนื่องจากเพลี้ยหอยจะสร้างไข
มาปกคลุม การแพร่กระจายของเพลี้ยหอยมักอาศัยลม มด และคนเป็นตัวแพร่กระจาย

เพลี้ยหอยเกราะอ่อนสีน้ำตาล (brown soft scale)
ชื่อวิทยาศาสตร์

Coccus hesperidum L.

วงศ์

Coccidae

อันดับ

Hemiptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
เพลี้ยหอยดูดกินน้ำเลี้ยง ทำให้กิ่งและใบเหี่ยวแห้งร่วงหล่นและอาจแห้งตายได้ มักอยู่รวมกัน
เป็นกลุ่ม และจะปล่อยน้ำหวาน (honeydew) ออกมาทำให้เกิดราดำเจริญเติบโตปกคลุมบริเวณที่ถูก
เพลี้ยหอยทำลาย ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงมาก ในการทำลายของเพลี้ยหอยจะพบมดเป็น
ตัวการสำคัญในการช่วยเพิ่มการแพร่ระบาดมากขึ้น
แมลงศัตรูไม้ผล
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รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
รูปร่างทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเป็นรูปไข่ยาวรี ลำตัวค่อนข้างแบนโค้งนูนเล็กน้อย ลักษณะ
เหมือนกระดองเต่า ตัวเต็มวัยมีความยาว 2.5-4.0 มิลลิเมตร มีสีน้ำตาลปนเขียว ตัวอ่อนที่เพิ่งออกมา
จะเริ่มหาที่เกาะอาศัยตามพืชอาหาร ส่วนมากพบบริเวณกิ่ง การเจริญเติบโต ผ่านการลอกคราบ 2 ครั้ง
ระยะตัวอ่อนประมาณ 60 วัน
พบว่าอากาศแห้งจะทำให้วงจรชีวิตของเพลี้ยหอยสั้นลง แต่บริเวณที่มีความชื้นสูงจะมีผลต่อ
การเพิ่มจำนวนเพลี้ยหอยอย่างมาก ยิ่งในสภาพอากาศร้อนและอบอ้าว จะทำให้การแพร่กระจายเป็น
ไปได้ดี โดยเฉพาะในเรือนเพาะชำและแปลงอนุบาล

พืชอาหาร
มะม่วง ส้ม

ศัตรูธรรมชาติ
แตนเบียน Aphycus spp., Encyrtus spp., Metaphycus sp.
แมลงห้ำ หนอนกินเพลี้ยหอย (โกศล และสุอาภา,2533)

การป้องกันกำจัด
1. กำจัดมด ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เพลี้ยหอยแพร่ระบาดได้รวดเร็ว โดยใช้สารฆ่าแมลง 

cypermethrin (Ripcord 25% EC) อัตรา 5 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร  
2. เมือ่ พบเพลีย้ ระบาดควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง malathion   (Malafez 83 83% EC) อัตรา
30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หากจะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้ผสมสารจับใบ Latron C-S7 อัตรา 3-5
มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อเพิ่มการแพร่กระจายและการจับติด

เพลี้ยหอยเกราะอ่อนขี้ผึ้ง (wax scale)
ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceroplastes sp.

วงศ์

Coccidae

อันดับ

Hemiptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
เพลี้ยหอยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ กิ่ง มักพบบริเวณด้านหลังของใบโดยเฉพาะบริเวณเส้นแกน
กลางใบ โดยจะรวมกันเป็นกลุ่ม และจะพบหนาแน่นจากเส้นกลางใบ ออกไปยังแผ่นใบ เพลี้ยหอยจะ
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ปล่อยน้ำหวานออกมาและมีราดำปกคลุม นอกจากนี้ ยังพบเพลี้ยแป้งร่วมทำลายด้วย

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
รูปร่างเป็นรูปไข่ยาวรี ลำตัวปกคลุมด้วยไข มีสีชมพูแดง บริเวณส่วนกลางและขอบ มีลักษณะ
เป็นหนามแข็งๆ สีขาว มีความยาว 3 มิลลิเมตร ลำตัวทึบแสงกว่าชนิดแรก เพลีย้ หอยเมือ่ ฟักออกจาก
ไข่จะเคลือ่ นทีอ่ ยูบ่ ริเวณขอบของเส้นกลางใบ ด้านหลังใบ เมือ่ มีปริมาณมากจึงเพิม่ ขึน้ ทัว่ ใบ และกิง่

พืชอาหาร
มะม่วง กล้วย

ศัตรูธรรมชาติ
พบแตนเบียนในอัตราสูงมากกว่า 50 %

การป้องกันกำจัด
ใช้วิธีเดียวกับเพลี้ยหอยเกราะอ่อนสีน้ำตาล

เพลี้ยแป้ง (mealybugs)
เพลี้ยแป้งที่พบ และทำลายมะม่วง จำแนกได้ 4 ชนิด ดังนี้ คือ
ชื่อวิทยาศาสตร์
1. Dysmicoccus neobrevipes Beardsley
			
2. Ferrisia virgata (Cockerell)
			
3. Rastrococcus spinosus (Robinson)
			
4. Rastrococcus iceryoides (Green)
วงศ์
Pseudococcidae
อันดับ
Hemiptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
เพลี้ยแป้งที่พบมีหลายชนิด ลำตัวของเพลี้ยแป้งปกคลุมไปด้วยสารที่เป็นไขสีขาว คล้ายผง    
บางครัง้ พบเป็นเส้นยาว มีลำตัวแตกต่างกันออกไป บางชนิดอาจมีความยาวถึง 4 มิลลิเมตร
เพลี้ยแป้งเพศเมียจะออกลูกเป็นตัวอ่อน ตัวอ่อนที่ออกมาจะว่องไวและมีเส้นใยสีขาวคลุม   
ลำตัวเพศเมียสามารถออกลูกได้วันละประมาณ 15 ตัว ตัวอ่อนระยะที่หนึ่งใช้เวลา ประมาณ 10-20
วัน การผสมพันธุ์จะเริ่มเมื่อเข้าสู่ตัวอ่อนระยะที่สาม หลังจากนี้ 10-15 วัน จะเริ่มออกลูกซึ่งเป็นระยะ
ที่เพศเมียลอกคราบครั้งที่ 3 แล้ว
แมลงศัตรูไม้ผล
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ปกติเพลี้ยแป้งอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและมีราดำ (sooty mold) ขึ้นปกคลุมทั่วบริเวณที่มีเพลี้ยแป้ง
เหล่านีอ้ าศัยอยู่ พบการทำลายทัว่ ไป บริเวณ กิง่ ใบ ผล โดยเฉพาะด้านหลังใบ มีมดเป็นตัวการทีน่ ำเพลีย้
แป้งให้แพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของลำต้น

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
1. Dysmicoccus neobrevipes Beardsley  
ตัวเต็มวัย เพศเมีย รูปร่างค่อนข้างกลม ลำตัวจะถูกปกคลุมด้วยสารสีขาว ลักษณะคล้ายแป้ง
(mealy wax) ค่อนข้างหนา รอบๆ ลำตัวมีเส้นแป้ง (wax filament) สัน้ ๆ เส้นแป้งด้านท้ายของลำตัวจะยาว
กว่าด้านข้างเล็กน้อย
2. Ferrisia virgata (Cockerell)
ตัวเต็มวัย เพศเมีย รูปร่างรูปไข่คอ่ นข้างยาว ส่วนหัวมักกว้างกว่าส่วนท้าย ลำตัวแมลงจะถูกปกคลุม
บางๆ ด้วยสารสีขาวลักษณะคล้ายแป้ง ทีบ่ ริเวณเกือบกึง่ กลางลำตัวมีแถบสีดำ 1 คู่ ปลายด้านท้ายของลำตัว
มีเส้นแป้งเล็กๆ สีขาวค่อนข้างยาว ความยาวประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวลำตัว ด้านข้างของลำตัวไม่มี
เส้นแป้ง
3. Rastrococcus spinosus (Robinson)
ตัวเต็มวัย เพศเมีย รูปร่างค่อนข้างกว้าง ผนังลำตัวจะถูกปกคลุมด้วยสารสีขาวคล้ายแป้ง รอบ ๆ
ลำตัวประกอบด้วยเส้นแป้งค่อนข้างยาว ซึง่ มีลกั ษณะบอบบางและหักง่าย เส้นแป้งทีอ่ ยูท่ างด้านท้ายของลำตัว
จะยาวกว่าด้านข้างมาก
4. Rastrococcus iceryoides (Green)
ตัวเต็มวัย เพศเมีย รูปร่างไข่ค่อนข้างกว้าง ผนังลำตัวปกคลุมด้วยสารสีขาวคล้ายแป้ง มีเส้นแป้ง
สัน้ ๆ ลักษณะบอบบางรอบๆ ด้านข้างของลำตัว

พืชอาหาร
ศัตรูธรรมชาติ

ด้วงเต่าลาย
แตนเบียน
			
			
			

มะม่วง น้อยหน่า
Cryptolaemus montrouzieri (Mulsant)
Acerophagus nubilipennis Doz
Anagyrus nigricornis Timberlake
Anarhopus sydneyensis Timberlake
Coccophagus qurneyi Comp

การป้องกันกำจัด
1. เมื่อพบเพลี้ยระบาดควรฉีดพ่นด้วยสารฆ่าแมลง malathion (Malafez 83 83% EC)
แมลงศัตรูไม้ผล
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อัตรา 30 มิลลิลิตร หรือ thiamethoxam   (Actara 25 WG 25% WG) อัตรา 2.5 กรัมต่อน้ำ     
20 ลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หากจะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้ผสมสารจับใบ Latron C-S7 อัตรา        
3-5 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อเพิ่มการแพร่กระจายและการจับติด
2. ใช้น้ำฉีดร่วมด้วยจะช่วยลดจำนวนเพลี้ยแป้งลงได้

เอกสารประกอบการเรียบเรียง
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา. 2553. คำแนะนำการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืชปี 2553. เอกสาร
วิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร. 303 หน้า.
พนมกร วีระวุฒ  ิ ชาญชัย  บุญยงค์  ศิวาพร  จินตนาวงศ์  มนตรี  จิรสุรตั น์ และยุวดี  เทวหสกุลทอง.
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รุจินี   เล้ารัตนบูรพา. 2523. การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ (Dacus dorsalis Hendel) ด้วยพืชยา
ฆ่าแมลงบางชนิด. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.
วารี  หงษ์พฤกษ์. 2525 ก. รายงานเรือ่ งการเปลีย่ นชือ่ วิทยาศาสตร์เพลีย้ จักจัน่ และเพลีย้ กระโดดบางชนิด.
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วัชรา ชุณหวงศ์  อรนุช  กองกาญจนะ อรุณ  
ี วงษ์กอบรัษฎ์  มาลี  ชวนะพงศ์ เกรียงไกร  จำเริญมา
และบุญสม   เมฆสองสี. 2525. การศึกษาชีววิทยาและพืชอาศัยแมลงค่อมทอง. น. 34-38  
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สมหมาย  ชื่นราม. 2524. ด้วงงวงกัดใบอ่อนมะม่วง. ข่าว.กีฏ.สัตว. 3(3): 49-52.
สุนทร  พิพิธแสงจันทร์. 2526. แมลงศัตรูมะม่วงที่สำคัญในบ้านเรา. วารสารพืชสวน. 18(3): 53-64.
แสน   ติ ก วั ฒ นานนท์ . 2531. ลั ก ษณะทางชี ว วิ ท ยาและนิ เวศวิ ท ยาของด้ ว งงวงกรี ด ใบมะม่ ว ง
(Deporaus marginatus Pascoe). แก่นเกษตร 16(1): 51-62.
Kulkarny H.L. 1955. Incidence of mango flower galls in Bombay Karnatak. J. Bombay
Nat. Hist. Soc. 53(1): 147-148.
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แมลงศัตรูมะม่วง

ลักษณะการทำลายของเพลี้ยไฟพริกที่ใบ และช่อดอกของมะม่วง

เพลี้ยไฟพริก

ลักษณะการทำลายของเพลี้ยไฟที่ผลมะม่วง

คราบราดำที่เกิดจากเพลี้ยจักจั่นมะม่วง

คราบราดำที่เกิดจากเพลี้ยจักจั่นมะม่วง

เพลี้ยจักจั่นมะม่วงเข้าทำลายที่ช่อดอก
แมลงศัตรูไม้ผล
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รอยวางไข่ของเพลี้ยจักจั่นมะม่วง

ลักษณะการวางไข่ของเพลี้ยจักจั่นมะม่วง

เพลี้ยจักจั่นมะม่วง Idioscopus clypealis

เพลี้ยจักจั่นมะม่วง Idioscopus niveosparsus

ผลมะม่วงที่ถูกหนอนเจาะผลทำลาย

หนอนเจาะผลมะม่วง
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68

ใบอ่อนที่ถูกเพลี้ยจักจั่นฝอยทำลาย

เพลี้ยจักจั่นฝอย

ใบอ่อนที่ถูกด้วงงวงกัดใบทำลาย

ด้วงงวงกัดใบ หรือด้วงกรีดใบมะม่วง

ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ที่ผลมะม่วงใกล้สุก

หนอนแมลงวันผลไม้

เพลี้ยแป้งที่พบและทำลายมะม่วง

แมลงศัตรูไม้ผล
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แมลงศัตรูไม้ผล
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ระยะพัฒนาการของมะม่วง และระยะการระบาดของแมลงศัตรูที่สำคัญ
ระยะการพัฒนาของมะม่วง

ระยะแตกใบอ่อน
ระยะแทงช่อดอก
ระยะดอกบาน
ระยะติดผล
ระยะผลแก่

การระบาดของแมลงศัตรูพืช

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เพลี้ยไฟพริก
เพลี้ยจักจั่นมะม่วง
เพลี้ยจักจั่นฝอยมะม่วง
ด้วงงวงกัดใบมะม่วง
หนอนผีเสื้อเจาะผลมะม่วง
แมลงวันผลไม้
เพลี้ยหอย
เพลี้ยแป้ง

แมลงศัตรู

ส้มเขียวหวาน

ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา

สถานการณ์และความสำคัญ
ส้มเขียวหวานเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ และนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย นอกจากจะ
จำหน่ายในรูปผลสดแล้ว ยังสามารถจำหน่ายในรูปของน้ำผลไม้ได้ด้วย ประเทศไทยมีสภาพภูมิ
ประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมต่อการปลูกส้มเขียวหวาน จึงมีแหล่งปลูกส้มเขียวหวานกระจายไปทั่ว
ทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีแหล่งปลูกที่สำคัญในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ กำแพงเพชร
เชียงราย สุโขทัย และแพร่ เป็นต้น  
การเจริญเติบโตของส้มเขียวหวานเริ่มต้นตั้งแต่ผลิตาอ่อนจนกระทั่งถึงใบแก่ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 55-60 วัน เริ่มออกดอกถึงดอกบานประมาณ 1 เดือน และผลแก่เริ่มเก็บเกี่ยวได้นับจาก
ดอกบานประมาณ 8-10 เดือน การเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชจะมีความสัมพันธ์กับระยะการ
พัฒนาการของส้มเขียวหวานตั้งแต่ผลิใบจนถึงระยะผล 
นอกจากการทำส้มปีแล้ว โดยทั่วไปนิยมทำรุ่นของส้ม คือ การบังคับให้ส้มมีการแตกยอด
ออกดอก และมีการติดผลในช่วงเวลาที่ต้องการ ดังนัน้ การปลูกส้มเขียวหวานในประเทศไทยมีการเจริญ
เติบโตในสภาพทีม่ กี ารแตกยอดหรือแตกใบอ่อนหลายครัง้ หรือหลายรุน่ ประกอบกับประเทศไทยมีสภาพ
อากาศร้อนชืน้ อุณหภูมเิ ฉลีย่ ค่อนข้างสูง ทำให้สภาพการปลูกส้มเขียวหวานของไทยต้องประสบปัญหาการ
ระบาดของแมลงและไรศัตรูพชื ตลอดทัง้ ปี และบางครัง้ เป็นปัญหารุนแรง จนเกษตรกรไม่สามารถหลีกเลีย่ ง
การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพชื ได้

สถานการณ์ศัตรูพืช
แมลงศัตรูสม้ เขียวหวานมีมากมายหลายชนิด บางชนิดทำความเสียหายโดยตรงแล้วยังเป็นพาหะ
ถ่ายทอดโรค เช่น เพลีย้ ไก่แจ้สม้ เป็นพาหะถ่ายทอดเชือ้ แบคทีเรียทีเ่ ป็นสาเหตุของโรคกรีนนิง่ ซึง่ เป็นโรคที่
สำคัญทีส่ ดุ ของส้มเขียวหวาน  เพลีย้ อ่อนเป็นพาหะถ่ายทอดเชือ้ Citrus Tristeza Virus (CTV) แมลงบาง
ชนิดเป็นตัวสนับสนุนให้เกิดการแพร่กระจายของโรคมากขึน้ เช่น หนอนชอนใบส้ม ทำให้การเกิดโรคแคงเกอร์
มากขึน้   นอกจากนี้ แมลงศัตรูพชื แต่ละชนิดมีความสำคัญแตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั แหล่งปลูกด้วย เช่น มวน
เขียวส้ม พบระบาดในแหล่งปลูกส้มเขียวหวานทางภาคเหนือและภาคใต้   สวนส้มเขียวหวานทีอ่ ยูใ่ กล้เชิง
เขามักถูกผีเสือ้ มวนหวานดูดกินน้ำหวานจากผลแก่ทำให้ผลร่วง   แต่การระบาดเกิดเป็นครัง้ คราว สำหรับ
แมลงศัตรูทสี่ ำคัญทีส่ ดุ และมักพบระบาดเป็นประจำและทำความเสียหายให้กบั ส้มเขียวหวานทุกแหล่งปลูก
และเป็นปัญหากับส้มชนิดอืน่ ด้วย คือ หนอนชอนใบส้ม เพลีย้ ไฟพริก และเพลีย้ ไก่แจ้สม้ นอกจากนี้ ยังพบ
การทำลายเพลีย้ อ่อน เพลีย้ หอย และหนอนแปะใบส้ม ด้วย
แมลงศัตรูไม้ผล
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หนอนชอนใบส้ม (citrus leafminer)

ชื่อวิทยาศาสตร์
วงศ์
อันดับ

Phyllocnistis citrella Stainton
Gracillariidae
Lepidoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
หนอนชอนใบส้มเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญที่ทำความเสียหายในระยะแตกใบอ่อน   ตัวเต็มวัย
(ผีเสื้อ) จะวางไข่ใต้เนื้อเยื่อใบใกล้เส้นกลางใบส้ม เมื่อไข่ฟักเป็นตัวหนอนจะกัดกินและชอนไชอยู่ใน
ระหว่างผิวใบ หนอนจะทำลายด้านใต้ใบมากกว่าบนใบ รอยทำลายสังเกตได้ง่ายตั้งแต่เริ่มทำลายโดย
เห็นเป็นเส้นทางสีขาวเรียวยาวในระยะเริ่มแรกและขยายใหญ่ขึ้นเป็นทางคดเคี้ยวไปมาคล้ายงูเลื้อย  
ใบมีลักษณะบิดงอลงทางด้านที่มีหนอนทำลาย นอกจากทำลายใบแล้ว ถ้ามีการระบาดมากหนอนจะ
เข้าทำลายกิ่งอ่อนและผลอ่อนด้วย  มีผลทำให้ส้มต้นเล็กชะงักการเจริญเติบโตได้ รอยทำลายที่เกิดจาก
การทำลายจะเป็นช่องทางให้เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. citri  Hassel Dye ซึ่ง
ทำให้เกิดโรคแคงเกอร์รุนแรงขึ้น  

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ไข่ มีลักษณะรูปครึ่งวงกลมคล้ายหยดวุ้นใส พบที่ใบอ่อนส้มด้านบนและหลังใบ ไข่มีขนาด
กว้างประมาณ 0.3 มิลลิเมตร และฟักเป็นตัวหนอนภายใน 3 วัน
หนอน เมื่อฟักออกจากไข่จะเจาะเข้าไปใต้ผิวใบทันที ทำลายส้มโดยใช้ปากซึ่งมีเขี้ยวที่มี
ลักษณะคล้ายใบมีดตัดเนื้อเยื่อและกินน้ำเลี้ยงไปเรื่อยๆ   หนอนระยะแรกมีสีเหลืองอ่อน หนอนที่โต
เต็มที่มีสีเหลืองเข้ม หนอนมี 4 วัย โดยหนอนระยะที่ 4 เป็นระยะก่อนเข้าดักแด้จะถักใยยึดริมขอบใบ
พับมาคลุมตัวแล้วเข้าดักแด้ภายในใบที่พับนั้น ระยะหนอนประมาณ 7-10 วัน
ดักแด้ หนอนชอนใบเมื่อโตเต็มที่จะพับขอบใบส้ม และเข้าดักแด้อยู่ภายใน ดักแด้มีสีเหลือง
เข้มจนถึงน้ำตาล มีหนามแหลมที่ปลายส่วนหัว ระยะดักแด้ 5-10 วัน
ตัวเต็มวัย เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กประมาณ 2 มิลลิเมตร   ความกว้างเมื่อกางปีกออก
ทั้งสองข้างประมาณ 6-8 มิลลิเมตร ลำตัวสีนวล ปีกสีขาวเหลือบเงิน ปีกหน้าเล็กเรียว ขอบปีกใกล้
ปลายปีกมีขนเป็นครุยยาว มีจุดสีดำข้างละจุด ปลายปีกมีแถบขวางสีน้ำตาลเข้ม ปีกคู่หลังเล็กเรียว
มีขนเป็นครุยยาวล้อมรอบ ท้องมีสีขาวเงิน หลังจากผสมพันธุ์ประมาณ 24 ชั่วโมง เพศเมียวางไข่
เป็นฟองเดี่ยว บริเวณใกล้ๆ เส้นกลางใบ ส่วนใหญ่จะพบด้านใต้ใบมากกว่าด้านบนใบ เพศเมีย 1 ตัว
สามารถวางไข่ได้มากถึง 64 ฟอง  ตัวเต็มวัยจะพบบริเวณใต้ต้นส้ม และพงหญ้ารอเวลาที่จะวางไข่
บนยอดอ่อนต่อไป

วงจรชีวิต จากไข่ถึงตัวเต็มวัย ประมาณ 15-25 วัน
แมลงศัตรูไม้ผล
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หนอนชอนใบส้มพบระบาดทั่วไปตลอดปีทุกช่วงที่มีการแตกใบอ่อน โดยเฉพาะระบาดมากใน
ช่วงฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม-กันยายน จากการสำรวจศัตรูส้มเขียวหวานพบหนอนชอนใบทุก
ช่วงที่มีใบอ่อนพบมีปริมาณมากระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 

พืชอาหาร
พืชตระกูลส้มทุกชนิด เช่น ส้มเขียวหวาน  ส้มโอ ส้มตรา มะนาว มะกรูด

ศัตรูธรรมชาติ
รุจและพิมลพร (2539) รายงานว่าศัตรูธรรมชาติของหนอนชอนใบส้ม มีทั้งตัวห้ำ คือ แมลง
ช้างปีกใส ตัวอ่อนของแมลงชนิดนี้จับตัวหนอนชอนใบส้มกินเป็นอาหาร   มด และแมงมุมบางชนิด
เช่ น แมงมุ ม ใยกลม และแตนเบี ย นซึ่ ง ในสวนส้ ม พบ 13 ชนิ ด เช่ น   Quadrastichus sp.
Citrostichus phyllocnistoides (Narayanan), Teleopterous sp.,  Cirrospilus ingenuus Gahan   
เป็นต้น

การป้องกันกำจัด
1. การบังคับยอดให้แตกพร้อมกัน สามารถควบคุมประชากรของหนอนชอนใบได้ดีขึ้น สะดวก
ในการดูแลรักษา ช่วยลดจำนวนครั้งการใช้สารเคมีในการแตกยอดแต่ละรุ่น และเป็นการอนุรักษ์ศัตรู
ธรรมชาติที่พบมากในสวนส้มอีกด้วย
2. เก็บยอดหรือใบส้มที่ถูกหนอนชอนใบส้มมาทำลาย นำไปเผาทำลายเพื่อลดปริมาณหนอนใน
ส้มรุ่นต่อไป
3. สำรวจหนอนชอนใบส้มในช่วงแตกใบอ่อน โดยสุ่มสำรวจต้นละ 5 ยอด ประมาณ 10-20
ต้นต่อสวน หากยอดอ่อนถูกทำลายเกินกว่า 50% ของยอดทีส่ มุ่ สำรวจทัง้ หมด  ถือว่าหนอนชอนใบส้ม
มีปริมาณสูงถึงระดับทีต่ อ้ งทำการป้องกันกำจัด ให้พน่ สารฆ่าแมลงทีแ่ นะนำ เช่น petroleum spray oil  
(SK Enspray 99 83.9% EC) อัตรา 40 มิลลิลติ ร,  clothianidin (Dantosu 16% SG)  อัตรา 5 กรัม,
imidacloprid  (Provado 70% WG) อัตรา 0.5 กรัม,  thiamethoxam (Actara 25 WG 25% WG)
อัตรา 5 กรัม หรือ imidacloprid (Confidor 100 SL 10% SL) อัตรา 8 มิลลิลติ รต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น
ให้ทวั่ ทัง้ หน้าใบและหลังใบ และถ้าสำรวจพบว่ายังมีการระบาดของหนอนชอนใบส้มให้พน่ ซ้ำ   สำหรับ
การใช้สาร petroleum spray oil   ในการป้องกันกำจัดหนอนชอนใบส้มให้มีประสิทธิภาพดีนั้น ต้อง
ทำการพ่นสารโดยใช้อตั ราน้ำมากกว่าการพ่นสารฆ่าแมลงทัว่ ไป เพือ่ ให้สารน้ำมันเคลือบใบพืช

เพลี้ยไฟพริก (chilli thrips, yellow tea thrips)
ชื่อวิทยาศาสตร์
วงศ์
อันดับ

Scirtothrips dorsalis Hood
Thripidae
Thysanoptera
แมลงศัตรูไม้ผล
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ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
เพลี้ยไฟพริกเป็นแมลงปากดูดที่ทำความเสียหายให้กับส้มเขียวหวาน โดยเพลี้ยไฟพริกจะ
ทำลายในระยะยอดอ่อนและผลอ่อน ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อน ดอกและผลอ่อน
ทำให้ใบมีลักษณะผิดปกติ ใบแคบเรียวและกร้าน การทำลายจะรุนแรงในระยะผลอ่อน นับตั้งแต่กลีบ
ดอกร่วงจนถึงผลส้มเขียวหวานมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร ผลอ่อนที่ถูกทำลายจะ
ปรากฏเป็นวงสีเทาเงินบริเวณขั้วผลและก้นผล หรือเป็นทางสีเทาเงินตามความยาวของผล สำหรับผล
อ่อนที่ถูกเพลี้ยไฟพริกทำลายอย่างรุนแรงจะแคระแกร็น ผลผลิตที่ได้จึงด้อยคุณภาพ ไม่เป็นที่ต้องการ
ของตลาด

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
เพลี้ยไฟพริกเจริญเติบโตและแพร่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วมาก และวงจรชีวิตสั้นมาก ศิริณี
(2535) รายงานว่า เพศเมียมีวงจรชีวิต 22-29 วัน ส่วนเพศผู้ 10-18 วัน มีระยะการเจริญเติบโตและ
รูปร่างลักษณะ ดังนี้
2-3 วัน

ไข่ มีลกั ษณะคล้ายเมล็ดถัว่ สีขาวใส มีขนาดยาว 0.2-0.3 มิลลิเมตร ไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนภายใน

ตัวอ่อน ที่ฟักออกมาใหม่ๆ มีสีขาวใส หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองใส ไม่มีปีก เคลื่อนที่
ได้รวดเร็วมาก ซ่อนตัวอยู่ภายใต้กลีบเลี้ยงของดอกและผล ระยะตัวอ่อนวัย 1 ประมาณ 1-2 วัน ตัว
อ่อนวัย 2 ประมาณ 3-5 วัน
ระยะก่อนเข้าดักแด้ เป็นระยะพักตัวจะไม่กินอาหาร ไม่ค่อยเคลื่อนไหว ระยะนี้ใช้เวลา
ประมาณ 1 วัน จึงเข้าสู่ระยะดักแด้
ดักแด้ มีสีเหลือง มีหนวดอยู่ทางด้านหลังของลำตัว ระยะดักแด้ประมาณ 2 วัน จึงเจริญ
เติบโตเป็นตัวเต็มวัย
ตัวเต็มวัย เป็นแมลงขนาดเล็กมาก มีลำตัวยาวประมาณ 1 มิลลิลิตร สีเหลืองอ่อน มีปีก 2 คู่
มีลักษณะแคบยาวประกอบด้วยขนเป็นแผง ส่วนท้องมีสีเหลืองใส บริเวณกลางบนปล้องท้องที่ 2-7 มี
แถบสีดำชัดเจน เพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ หลังจากผสมพันธุ์เพศเมียจะวางไข่ในเนื้อเยื่อบนใบ
อ่อนใกล้เส้นกลางใบ ยอดอ่อนและผลอ่อน
เพลี้ยไฟพริกพบระบาดตลอดปี ช่วงการระบาดขึ้นอยู่กับการแตกยอดอ่อน และการติดผล
อ่อน โดยเฉพาะช่วงที่มีอากาศร้อน และฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน 

พืชอาหาร
เพลี้ยไฟพริกเป็นแมลงที่มีพืชอาหารมากทั้งพืชผัก และไม้ผล ได้แก่ พริก ส้มเขียวหวาน
ส้มโอ ส้มตรา มะนาว มะม่วง มังคุด เงาะ ทุเรียน องุ่น มะลิ เป็นต้น
แมลงศัตรูไม้ผล
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ศัตรูธรรมชาติ
ศัตรูธรรมชาติในสวนส้มเขียวหวาน ที่มีบทบาทในการควบคุมเพลี้ยไฟพริก คือ แมงมุม
ซึ่งได้แก่ แมงมุมใยกลม และแมงมุมตาหกเหลี่ยม แต่ในสวนส้มเขียวหวานจะพบปริมาณแมงมุมค่อน
ข้างน้อย เนื่องจากมีการใช้สารฆ่าแมลงกันมากและบ่อยครั้ง ทำให้ไม่สามารถควบคุมเพลี้ยไฟพริกใน
สวนส้มเขียวหวานได้  

การป้องกันกำจัด
1. การควบคุมการแตกยอด ออกดอกและติดผลให้อยู่ในระยะเดียวกันในแต่ละรุ่น โดยการ
จัดการระบบการให้น้ำให้ดี จะทำให้สะดวกต่อการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ และช่วยลดจำนวนครั้งของ
การพ่นสารเคมีในแต่ละรุ่น
2.   ผลอ่อนที่ถูกเพลี้ยไฟลงทำลายรุนแรงควรเก็บทิ้งทำลาย เพราะผลส้มเขียวหวานเหล่านั้น
จะแคระแกร็น ไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ และการเด็ดผลทิ้งจะช่วยให้พืชฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
3.  ควรหมั่นสำรวจการระบาด ในระยะที่ส้มแตกใบอ่อนและพัฒนาผลอ่อนโดยเฉพาะในช่วง
ที่อากาศแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วง โดยสุ่มเคาะยอดอ่อนบนกระดาษขาว ต้นละ 5 ยอด จำนวน 10-20 ต้น
ต่อสวน เมื่อสำรวจพบเพลี้ยไฟมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของผลที่สำรวจ หรือ 50 เปอร์เซ็นต์ของใบอ่อน
ที่สำรวจทั้งหมด จึงทำการพ่นสารฆ่าแมลง ได้แก่ imidacloprid (Confidor 100 SL 10% SL)
อัตรา 10 มิลลิลิตร, clothianidin  (Dantosu 16% SG) อัตรา 5 กรัม, dinotefuran (Starkle 10%
WP) อัตรา 40 กรัม, acetamiprid  (Molan 20% SP) อัตรา 5 กรัม และ carbosulfan (Posse
20% EC)  อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 

เพลี้ยไก่แจ้ส้ม (asian citrus psyllid)
ชื่ออื่นๆ
ชื่อวิทยาศาสตร์
วงศ์
อันดับ

เพลี้ยไก่ฟ้าส้ม เพลี้ยกระโดดส้ม
Diaphorina citri Kuwayama
Psyllidae
Hemiptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
เพลี้ยไก่แจ้ส้มเป็นศัตรูสำคัญของส้มเขียวหวาน ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยไก่แจ้ส้มดูด
กินน้ำเลี้ยงจากตาและยอดอ่อนของต้นส้มเขียวหวาน สำหรับตัวอ่อนขณะดูดกินจะกลั่นสารสีขาวมี
ลักษณะเป็นเส้นด้าย และชักนำให้เกิดราดำติดตามมา ยอดที่ถูกทำลายจะหงิกงอ และเหี่ยวแห้งได้  
ถ้าการทำลายถึงขั้นรุนแรงทำให้ใบร่วงติดผลน้อยหรือไม่ติดผลเลย แมลงชนิดนี้ นอกจากทำลายกับต้น
ส้มเขียวหวานโดยตรงแล้ว ยังเป็นพาหะถ่ายทอดโรคใบเหลืองต้นโทรมหรือกรีนนิ่ง (greening disease)  
แมลงศัตรูไม้ผล
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ซึ่งเป็นโรคที่สำคัญที่สุดของส้มเขียวหวาน ทำให้โรคส้มชนิดนี้แพร่กระจายไปเกือบทุกแหล่งปลูกส้ม
เป็นสาเหตุให้ต้นส้มเขียวหวานทรุดโทรมและตายในที่สุด  โรคนี้ถือเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการทำสวน
ส้ม แนวทางการแก้ไขปัญหาโรคกรีนนิ่ง คือ ลดแหล่งของเชื้อโรค เช่น กำจัดต้นส้มที่เป็นโรคทิ้ง และ
ใช้พันธุ์ส้มปลอดโรคปลูกทดแทนหรือเมื่อทำสวนใหม่ และลดแมลงพาหะ คือ เพลี้ยไก่แจ้ส้ม

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ไข่ มีลักษณะสีเหลืองเข้มคล้ายขนมทองหยอด ความยาวประมาณ 0.3 มิลลิเมตร ปลายข้าง
หนึ่งของไข่มีก้านเล็กๆ ฝังติดยึดกับเนื้อเยื่อพืช ระยะไข่ประมาณ 4-5 วัน
ตัวอ่อน ที่ฟักออกจากไข่จะคลานจากบริเวณที่วางไข่ไปยังส่วนต่างๆ ของยอดอ่อน หลัง
จากนั้นจะหยุดอยู่กับที่ดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อน ยอดอ่อน ตัวอ่อนมีสีเหลือง ลำตัวค่อนข้างกลม
แบน มีตาสีแดง 1 คู่เห็นได้ชัดเจน ตัวอ่อนมี 5 วัย ระยะเวลาประมาณ 11-15 วัน จึงเจริญเติบโต
เป็นตัวเต็มวัย
ตั ว เต็ ม วั ย เป็ น แมลงขนาดเล็ ก ลำตั ว สี น้ ำ ตาลอ่ อ น ความยาวจากส่ ว นหั ว ถึ ง ปลายปี ก
ประมาณ 3-4 มิลลิเมตร ปีกมีสีเทาปนน้ำตาล มีสีเข้มบริเวณขอบปีก ท้องปกติมีสีฟ้าอ่อนแต่ท้องเพศ
เมียเมื่อมีไข่จะขยายใหญ่มีสีเหลือง ขณะที่เกาะอยู่กับที่ลำตัวของแมลงจะทำมุม 45 องศากับแนวที่
เกาะ หากได้รับการกระทบกระเทือนจะกระโดดหนี หลังจากผสมพันธุ์เพศเมียจะวางไข่เป็นกลุ่มหรือ
เป็นฟองเดี่ยวๆ ที่บริเวณตาหรือใบของยอดอ่อนที่ยังไม่คลี่ หรือตามซอกระหว่างก้านใบอ่อน

วงจรชีวิต จากไข่ถึงตัวเต็มวัยประมาณ 20-47 วัน
แมลงชนิดนี้พบระบาดทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเซียใต้ และอเมริกาใต้ สำหรับ
ประเทศไทยพบเพลี้ยไก่แจ้ส้มเริ่มระบาดรุนแรงที่แหล่งปลูกส้มเขียวหวานทางภาคเหนือ และภาค
ตะวันออก ต่อมาได้แพร่กระจายสู่แหล่งปลูกภาคกลางที่จังหวัดปทุมธานี มักพบไข่และตัวอ่อนในระยะ
ส้มเขียวหวานแตกยอดอ่อน โดยพบปริมาณมากช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม และเดือนพฤษภาคมกรกฎาคม 

พืชอาหาร
พืชตระกูลส้มทุกชนิด เช่น ส้มเขียวหวาน   ส้มโอ ส้มตรา ส้มเกลี้ยง และมะนาว เป็นต้น
นอกจากนี้ต้นแก้ว, Murraya paniculata (Linneaus) เป็นพืชอาหารที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง 

ศัตรูธรรมชาติ
รุจและพิมลพร (2539) พบว่าในสภาพธรรมชาติเพลี้ยไก่แจ้ส้มถูกทำลายโดยศัตรูธรรมชาติ
หลายชนิด ได้แก่ แตนเบียน Tamarixia radiate (Waterston), Diaphorencyrtus aligarhensis
(Shaffee, Alam and Agawal) ตัวห้ำ ได้แก่ แมงมุมกระโดด แมงมุมตาหกเหลี่ยม ด้วงเต่าหกจุด
Menochilus sexmaculatus  (Fabr.) เป็นต้น
แมลงศัตรูไม้ผล
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การป้องกันกำจัด
1. เพลี้ยไก่แจ้ส้มเป็นแมลงพาหะถ่ายทอดโรคกรีนนิ่งของส้ม การป้องกันกำจัดอย่างถูกวิธีเป็น
สิ่งจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส้มเขียวหวานที่อยู่ในแหล่งปลูกที่มีการระบาดของโรค  
ดังนั้นในระยะที่ส้มเขียวหวานแตกตาและยอดอ่อนควรหมั่นสำรวจเพลี้ยไก่แจ้ส้ม โดยการสุ่ม 5 ยอด
ต่อต้น จำนวน 10-20 ต้นต่อสวน และสำรวจปริมาณตัวเต็มวัยโดยแขวนกับดักกาวเหนียวสีเหลืองบน
ต้นส้มเขียวหวาน จำนวน 5 กับดักต่อไร่ เมื่อพบเพลี้ยไก่แจ้ส้มบนกับดักต้องทำการป้องกันกำจัดทันที
โดยการพ่นสารฆ่าแมลงที่แนะนำ ได้แก่ imidacloprid (Confidor 100 SL 10% SL) อัตรา 8
มิลลิลิตร, dinotefuran (Starkle 10% WP) อัตรา 4 กรัม, clothianidin (Dantosu 16% SG)
อัตรา 1 กรัม, lambdacyhalothrin (Karate Zeon 2.5 CS 2.5% CS) อัตรา 15 มิลลิลิตร,
lambdacyhalothrin/thiamethoxam (Eforia 247 ZC 14.1%/10.6% ZC) อัตรา 4 มิลลิลิตรต่อน้ำ
20 ลิตร หรือพ่นด้วยน้ำมันป้องกันกำจัดแมลง ได้แก่ petroleum spray oil   (SK Enspray 99
83.9% EC) อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ในกรณีที่ความหนาแน่นของเพลี้ยไก่แจ้ส้มมีปริมาณ
ไม่มากนัก โดยพ่นให้เปียกโชกทัง้ ต้นในการใช้สารน้ำมันป้องกันกำจัดแมลงให้มปี ระสิทธิภาพและไม่เป็น
อันตรายต่อต้นส้มเขียวหวาน   และควรปฏิบัติตามวิธีการที่ระบุไว้บนฉลากข้างภาชนะบรรจุอย่าง
เคร่งครัด
2.  สำรวจเพลี้ยไก่แจ้ส้มบนยอดอ่อนพืชอาหารชนิดอื่น เช่น ต้นแก้ว ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ถ้าพบต้องทำการป้องกันกำจัดโดยวิธีการตัดยอดที่มีไข่และตัวอ่อนไปเผา

หนอนเจาะสมอฝ้าย (cotton bollworm)
ชื่ออื่นๆ
ชื่อวิทยาศาสตร์
วงศ์
อันดับ

..
หนอนเจาะฝักข้าวโพด หนอนเจาะผลมะเขื
อเทศ
Helicoverpa armigera (Hubner)
Noctuidae
Lepidoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
หนอนเจาะสมอฝ้ายเป็นแมลงศัตรูที่ทำลายส้มเขียวหวานในระยะดอกและผลอ่อน โดยหนอน
วัยที่ 1 เมื่อฟักออกจากไข่แล้ว จะเจาะเข้าไปกัดกินภายในดอกตูม เมื่อดอกส้มบานหนอนจะอยู่ในวัย 2
อาศัยกัดกินช่อดอกและใบ หนอนวัยที่ 3 และ 4 กัดกินผลอ่อนทำให้ผลอ่อนร่วง  หนอนขนาดโตเจาะ
ผลส้มขนาดใหญ่ที่มีการติดดอกในรุ่นก่อนๆ ทำให้ผลเป็นรู เน่าและร่วงในที่สุด ความเสียหายเนื่องจาก
การเข้าทำลายของหนอนเจาะสมอฝ้ายทำให้ผลผลิตส้มลดลงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
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รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ตัวเต็มวัย เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดกลาง ความกว้างเมื่อกางปีกประมาณ 3-4 เซนติเมตร
ปีกหน้ามีลวดลายสีน้ำตาลเข้ม ปีกหลังบริเวณขอบปีกด้านข้างสีน้ำตาลเข้ม ผีเสื้อเพศผู้และผีเสื้อเพศ
เมียแตกต่างกันชัดเจน โดยปีกคู่หน้าของเพศเมียมีสีน้ำตาลปนแดง ส่วนตัวผู้มีสีน้ำตาลปนเขียว เพศ
เมียวางไข่บริเวณดอกตูมหรือก้านดอก โดยวางไข่เป็นฟองเดี่ยว เพศเมีย 1 ตัว วางไข่ได้ 600-2,000
ฟอง ระยะตัวเต็มวัย 7-12 วัน
ไข่ มีลักษณะคล้ายฝาชี ไข่ที่วางใหม่ๆ จะมีสีนวลเป็นมัน มีลายเป็นสีน้ำตาลหยักๆ รอบวงไข่
สีจะเข้มจนเกือบดำเมื่อไข่ใกล้จะฟัก ระยะไข่ 3 วัน
หนอน ที่ฟักออกมาจะเจาะเข้าไปกินภายในดอกตูม หนอนระยะแรกมีสีน้ำตาลอ่อน เมื่อดอก
ส้มบาน หนอนจะอยู่ในวัย 2 และกัดกินบนช่อดอก หนอนโตขึ้นจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมน้ำตาล หนอน
ขนาดโตเต็มที่ลำตัวยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ระยะหนอน 15-24 วัน ก่อนเข้าดักแด้หนอนจะทิ้งตัว
จากต้นส้มลงสู่พื้นดิน และเข้าดักแด้ที่บริเวณโคนต้น
ดักแด้ มีสีน้ำตาล ระยะดักแด้ 10-14 วัน จากนั้นจึงเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัย
หนอนเจาะสมอฝ้ายพบระบาดในประเทศไทยมาช้านานเนื่องจากมีพืชอาศัยมากชนิด มีการ
ระบาดรุนแรงในฤดูแล้งระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน ช่วงเวลาที่ระบาดแตกต่างและเหลื่อมล้ำกัน
ในแต่ละแหล่งปลูก และขึ้นอยู่กับการออกดอกและติดผลของส้มเขียวหวาน

พืชอาหาร
หนอนเจาะสมอฝ้ายเป็นแมลงที่มีพืชอาหารกว้างทั้งพืชไร่ ผัก ไม้ดอกและไม้ผล เช่น ฝ้าย
ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา กระเจี๊ยบ มะเขือเทศ หน่อไม้ฝรั่ง
พริก ทานตะวัน องุ่น ส้มโอ และส้มเขียวหวาน

ศัตรูธรรมชาติ
จากการสำรวจศัตรูธรรมชาติของหนอนเจาะสมอฝ้ายในสวนส้มเขียวหวาน ยังไม่พบศัตรู
ธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ นอกจากแมงมุมปูยักษ์, Olios fassiculatus Simon ที่จับหนอนผีเสื้อต่างๆ
กินเป็นอาหาร ส่วนแมลงตัวห้ำที่สามารถเลี้ยงขยายเพื่อไปใช้ในการควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้าย เช่น
มวนพิฆาต, Eocanthecona furcellata  Wolff. และ แมลงช้างปีกใส Chrysopa basalis Walker
ซึ่งเป็นแมลงห้ำที่กินไข่หนอนผีเสื้อได้

การป้องกันกำจัด
1. ในระยะที่ส้มเขียวหวานออกดอกและติดผล เมื่อสำรวจพบหนอนเจาะสมอฝ้ายเริ่มระบาด
พ่นด้วยไวรัส NPV หนอนเจาะสมอฝ้ายอัตรา 200 มิลลิลิตรต่อไร่ และผสมสารจับใบที่กำหนดบนฉลาก
ข้างขวด ปรับอัตราการไหลของน้ำยาจากเครื่องพ่นเท่ากับ 200 ลิตรต่อไร่ ควรพ่น 2 ครั้ง ครั้งแรก  
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พ่นเมื่อดอกส้มเริ่มบาน 50 เปอร์เซ็นต์ และพ่นซ้ำอีกครั้งหนึ่ง หลังการพ่นสารครั้งแรก 3 วัน 
2. พ่นด้วยแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ชนิดผง อัตรา 60-80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เมื่อ
สำรวจพบไข่และหนอนขนาดเล็ก พ่นทุก 3-5 วัน ในช่วงที่หนอนเจาะสมอฝ้ายระบาด
3. พ่นด้วยสารฆ่าแมลง chlorfluazuron (Atabron 5% EC) อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ    
20 ลิตร หลังจากดอกส้มบาน พ่น 2 ครั้งห่างกัน 5 วัน

เพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอร์เนีย (California red scale)
ชื่อวิทยาศาสตร์
วงศ์
อันดับ

Aonidiella aurantii (Maskell)
Diaspididae
Hemiptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
เพลี้ยหอยเป็นแมลงศัตรูขนาดเล็กมีรูปร่างลักษณะแตกต่างจากแมลงชนิดอื่นๆ โดยจะมี
อวัยวะภายนอกแข็งห่อหุ้มลำตัวซึ่งอ่อนนิ่มอยู่ภายใน มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ มีทั้งเพศผู้และเพศ
เมีย สามารถพบได้ทั่วไปตามแหล่งปลูกส้มต่างๆ และเป็นแมลงศัตรูสำคัญของส้มในต่างประเทศ พบ
ระบาดมากในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย กรีก อิสราเอล อาร์เจนติน่า ชิลี ไซปรัส
โมร็อคโค แอฟริกาใต้และตุรกี สำหรับประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียพบแมลงชนิดนี้ทั้งในส้ม
เขียวหวานและส้มโอ ในช่วง 3-4 ปีที่ผา่ นมา มีแนวโน้มพบการระบาดรุนแรงมากขึน้ โดยเฉพาะกับส้ม
ทางภาคเหนือ การระบาดของเพลีย้ หอยชนิดนีพ้ บเกาะอยูบ่ ริเวณผล กิง่ และใบ ทัง้ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูด
กินน้ำเลีย้ งทำให้คลอโรฟิลถูกทำลายกลายเป็นสีเหลืองซีด ซึง่ จะพบได้ในบริเวณทีเ่ พลีย้ หอยเกาะอยู่ ทำให้
ผลอ่อนชะงักการเจริญเติบโตแคระแกร็น ถ้าพบในปริมาณมากอาจทำให้ผลและใบร่วงได้ พบระบาดมาก
ในช่วงหน้าฝน โดยเฉพาะผลส้มเขียวหวานที่อยู่ภายในทรงพุ่ม การแพร่ระบาดของเพลี้ยหอยชนิดนี้
อาศัยลมและมนุษย์ช่วยในการแพร่ระบาด หรือติดตามชิ้นส่วนพืช โดยเฉพาะผลที่มีส่วนของเพลี้ย
หอยเข้าทำลาย ถ้าไม่กำจัดจะเป็นแหล่งสะสมและเป็นตัวกลางการแพร่ระบาดอย่างดี

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
แผ่นปกคลุมลำตัวของตัวเต็มวัยเพศเมีย รูปร่างกลม แบน สีเหลืองปนน้ำตาล โปร่งแสง มอง
เห็นตัวแมลงสีแดงปนน้ำตาลอยู่ใต้แผ่นปกคลุมลำตัว ลำตัวยาว 0.7-1.2 มิลลิเมตร คราบของวัยที่ 1
และ 2 อยู่กึ่งกลางของแผ่นปกคลุมลำตัว แผ่นปกคลุมลำตัวของเพศผู้ รูปร่างยาวรี สีอ่อนกว่าเพศเมีย
สุพตั ราและมนตรี (2536) ได้ทำการศึกษาชีวประวัตแิ ละลักษณะการทำลายของเพลีย้ หอย
A. aurantii และรายงานว่าเพลีย้ หอยระบาดและทำลายผล ทำให้ผลทีย่ งั ไม่แก่จดั ภายในแคระแกร็น
เนื้อในแข็งหยุดพัฒนาการเจริญเติบโต และร่วง ในระยะเวลาต่อมา   นอกจากทำลายผลแล้ว   
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ยังเข้าทำลายกิ่ง ก้าน ใบ และลำต้น และหลบซ่อนอยู่ตามส่วนต่างๆ ของพืช เพื่ออยู่ข้ามฤดูไป
ระบาดในฤดูต่อไป
เพลี้ยหอยมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ   มีทั้งเพศผู้และเพศเมีย   เพศเมียจะผลิตตัวอ่อน
(crawler) มีขา 3 คู่ หนวด 1 คู่ และตา 1 คู่ เพศเมียมี 3 วัย ในขณะที่เพศผู้จะมีการดำเนินชีวิต
ที่แตกต่างจากเพศเมียโดยสิ้นเชิง จะเหมือนกันเพียงระยะตัวอ่อนวัย 1 และ 2 เท่านั้น 
ระยะตัวอ่อนวัยที่ 1 หลังจากตัวอ่อนออกจากไข่ได้ 1-2 ชั่วโมง มันจะฝังตัวเองลงบนชิ้น
ส่วนของพืชที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต เช่น ผล ใบ กิ่ง ก้าน หรือ ลำต้น ชอบบริเวณที่มีสี
เขียวเข้มมากกว่าสีเหลืองหรือสีน้ำตาล หลังจากนั้น 2 วัน ตัวอ่อนจะเปลี่ยนรูปร่างเป็นลักษณะ
กลมๆ ขาวๆ ซึ่งเรียกระยะนี้ว่า white cap  จากนั้นส่วนปกปิดลำตัวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลคล้าย
ฝาปิด หรือเรียกระยะนี้ว่า nipple stage ขาทั้ง 3 คู่ ตาและหนวดหายไปเหลือเพียงลำตัวอ่อนนิ่ม
สีครีมปกปิดด้วยแผ่นสีน้ำตาลแดง ภายในลำตัวจะมีอวัยวะคล้ายเส้นด้ายเชื่อมกับชิ้นส่วนของพืช
และยังใช้อวัยวะชิ้นนี้ดูดน้ำเลี้ยงจากพืช เมื่อใกล้ลอกคราบ ลำตัวและแผ่นปกปิดลำตัวสีน้ำตาลจะ
ติดแน่นจนแยกไม่ออก ทั้งเพศผู้และเพศเมียในวัยนี้มีขนาดรูปร่างลักษณะไม่แตกต่างกัน
ระยะตัวอ่อนวัยที่ 2 หลังจากลอกคราบครั้งแรก แผ่นปกปิดลำตัวจะเพิ่มขนาดขึ้น รูปร่าง
ภายนอกของทั้งสองเพศ จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนในช่วงท้ายวัยที่ 2 ลำตัวและแผ่น
ปกคลุมลำตัวจะแยกจากกันโดยง่าย ในเพศเมียแผ่นปกคลุมลำตัวจะเห็นเส้นวงกลมคล้ายโล่
เนื่องจากการลอกคราบในครั้งแรกปรากฏอยู่ ส่วนเพศผู้มีรูปร่างคล้ายหยดน้ำตา เมื่อเปิดส่วน
ปกคลุมลำตัวพบว่า เพศผู้มีตาสีม่วงดำ 1 คู่ ปรากฏให้เห็น ก่อนการลอกคราบครั้งที่ 2 เพศเมีย
ลำตัวและแผ่นปกคลุมลำตัวจะติดแน่นอีกครั้งเหมือนการลอกคราบครั้งแรก
ระยะตัวเต็มวัยเพศเมีย เมื่อเข้าสู่วัยที่ 3 เพศเมียซึ่งยังไม่ได้รับการผสมพันธุ์ ขอบแผ่น
ปกคลุมลำตัวจะมีสีเทานิ่ม ขนาดใหญ่ขึ้น พร้อมทั้งขนาดของลำตัวซึ่งเรียกระยะนี้ว่า gray
margin stage หรือ virgin female เพศเมียที่ยังไม่ได้รับการผสมพันธุ์ ลำตัวและแผ่นปกคลุม
ลำตัวแยกจากกันได้โดยง่าย ลำตัวสามารถเคลื่อนไหวได้ โดยจะเห็นส่วนปลายของอวัยวะสืบพันธุ์
(pygidium) เข้ามาชิดขอบแผ่นปกคลุมลำตัว เพื่อรอรับการผสมพันธุ์จากเพศผู้ ซึ่งเป็นระยะเดียว
กับการเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยของเพศผู้ที่พร้อมจะเข้าผสมพันธุ์ หลังจากเพศเมียได้รับการผสม
พันธุ์แล้ว ส่วนของลำตัวและแผ่นปกคลุมลำตัวจะยึดติดกันแน่นอีกที ซึ่งเพศเมียจะเริ่มตั้งท้อง
(gravid female)
ปกติแล้วเพลี้ยหอยจะผลิตสารคล้ายขี้ผึ้งเป็นแผ่นปกคลุมลำตัว ดังนั้น การลอกคราบ
แต่ละครั้งจะปรากฏเส้นรอบวงกลมบนแผ่นปกคลุมลำตัวเพศเมียซึ่งมี 2 เส้น แสดงว่ามีการลอก
คราบ 2 ครั้ง   เพศเมียที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้วจะหยุดผลิตสารคล้ายขี้ผึ้ง เนื่องจากไม่มีการเพิ่ม
ขนาดและลอกคราบต่อไปอีก นอกจากนั้นเพศเมียในวัยนี้จะสร้างเนื้อเยื่อสีขาวหุ้มส่วนล่างของลำ
ตัวติดกับชิ้นส่วนของพืช เพื่อเป็นเกราะหุ้มตัวอีกชั้นหนึ่ง ขนาดของเพศเมียจะแตกต่างกันออกไป
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ขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนของพืชที่เกาะอยู่ เช่น ขนาดโตเมื่อเกาะบนผิวของส้มซึ่งอ่อนนุ่ม อาหารอุดมสมบูรณ์
ตัวอ่อนเพศเมียลอกคราบ 2 ครั้ง จึงเป็นตัวเต็มวัย ระยะตัวอ่อนถึงตัวเต็มวัยที่ผลิตลูกได้
ประมาณ 45-60 วัน ตัวเต็มวัยออกลูกเป็นตัว ตัวเมีย 1 ตัว สามารถผลิตลูกได้ประมาณ 10-15 ตัว
ต่อวัน ช่วงผลิตลูกอ่อน 20-40 วัน
ระยะตัวเต็มวัยเพศผู้ หลังจากลอกคราบครั้งที่ 2 เพศผู้ก็เข้าสู่ระยะก่อนดักแด้ ระยะดักแด้
และตัวเต็มวัย ตามลำดับ ตัวเต็มวัยเพศผู้จะบินหรือเคลื่อนย้ายในช่วงระยะใกล้ๆ ลำตัวมีสีเหลืองอมส้ม
มีปีกคู่หน้า 1 คู่ ส่วนปีกคู่หน้ายาวพับแนบลำตัว ปีกคู่หลังเป็นปุ่มเล็กๆ เรียกว่า hooked halter อายุ
ของเพศผู้ตั้งแต่เป็นตัวอ่อน จนกระทั่งถึงตัวเต็มวัย ใช้เวลาประมาณ 20-25 วัน ตัวเต็มวัยมีอายุ
ประมาณ 1-5 วัน

การเจริญเติบโตในระยะต่างๆ ของเพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอร์เนีย
(University of California, 1991)

พืชอาหาร

ส้มโอ   ส้มเขียวหวาน

ศัตรูธรรมชาติ

พบแมลงเบียนทีท่ ำลาย คือ แตนเบียน Comperiella bifasciata (Hymenoptera : Encyrtidae)
และแตนเบียน Aphytis spp. (Hymenoptera : Aphelinidae) 3 ชนิด (สุพัตราและมนตรี, 2536)

การป้องกันกำจัด

1. ตัดส่วนของพืชที่มีเพลี้ยหอยลงทำลาย นำไปเผาไฟ
2. หากพบการแพร่ระบาดมากให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้
      - กลุ่มนิโอนิโคตินอยด์ : sulfoxaflor 50% W/V WG อัตรา 10 กรัม หรือ dinotefuran 10%
W/V SL อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
      -  สารน้ำมัน : white oil 67% W/V EC หรือ petroleum spray oil 83.9% W/V EC อัตรา
แมลงศัตรูไม้ผล
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60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร  
    -  กลุ่มออร์แกนโนฟอสเฟต : chlorpyrifos 40% W/V EC อัตรา 50 มิลลิลิตร หรือ malathion
57% EC อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 
        โดยต้องดำเนินการพ่นสาร 2 ครั้งติดต่อกัน ห่างกัน 7 วัน

เพลีย้ อ่อนดำ (oriental black citrus aphid or brown citrus aphid)
ชื่อวิทยาศาสตร์
			
วงศ์
อันดับ

Toxoptera citricida (Kirkaldy)
Toxoptera aurantii (Boyer de Fonscolombe)
Aphididae
Hemiptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
เพลี้ยอ่อนที่พบในส้มมี 3 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยอ่อนดำ T. citricida (Kirkaldy) เพลี้ยอ่อนดำส้ม
T. aurantii (Boyer de Fonscolombe) และเพลี้ยอ่อนส้มสีเหลือง Aphis citricola Van de Goot  
แต่เพลี้ยอ่อนชนิด T. citricida และ T. aurantii มีความสำคัญเนื่องจากเป็นพาหะนำเชื้อไวรัส Citrus
Tristeza Virus (CTV) เข้าสู่ต้นส้มทำให้เกิดโรคทริสติซา (Tristeza) โรคอาจติดไปกับกิ่งตอนจากต้นที่
เป็นโรคได้ด้วย ใบจะแสดงอาการเหลืองซีดคล้ายขาดธาตุอาหาร เส้นใบแสดงอาการโปร่งใสเป็นขีด
สั้นๆ ใบมีขนาดเล็กลง   กิ่งก้านลดน้อยลง มักแห้งตายจากปลายกิ่ง ต้นทรุดโทรม ระบบรากอ่อนแอ
อาการมักเริ่มปรากฏให้เห็นในส้มเขียวหวานอายุ 2 ปีขึ้นไป
ลักษณะทั่วไปของเพลี้ยอ่อน ตัวเต็มวัยขนาดลำตัวยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ตัวเมียมีลูกได้
โดยไม่ต้องมีการผสมพันธุ์ ตัวเมียและตัวผู้ที่มีการสร้างปีกจะถูกสร้างขึ้นในภาวะแวดล้อม ที่ไม่เหมาะสม
ต่อการดำรงชีวิต เช่น ต้นพืชเหี่ยวแห้งทรุดโทรม หรืออากาศไม่เหมาะสมเพื่อการอพยพเปลี่ยนแหล่งที่
อยู่ ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยชอบดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อนและผลอ่อนส้ม โดยเฉพาะด้านใต้ใบหาก
เกิดการระบาดมากมักทำให้ใบอ่อนม้วน หงิกงอ และทำให้เกิดราดำบนใบและยอดอ่อน เนื่องจากน้ำ
หวานที่เพลี้ยอ่อนขับออกมา

วงจรชีวิต จากไข่ถึงตัวเต็มวัยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ เช่น ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ใช้เวลา

เพียง 6 วัน หรือที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ใช้เวลาถึง 3 อาทิตย์
ตุลาคม

แมลงชนิดนี้มักระบาดมากในช่วงที่มีการแตกใบอ่อนในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือน

พืชอาหาร
ส้ม โกโก้
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แมลงศัตรูส้มเขียวหวาน

ลักษณะการทำลายของเพลี้ยไฟพริกที่ยอดอ่อน และผลอ่อนส้มเขียวหวาน

ตัวอ่อนเพลี้ยไฟพริก

ตัวเต็มวัยเพลี้ยไฟพริก

ไข่คล้ายหยดน้ำ มักอยู่บริเวณหลังใบ

หนอนชอนใบจะชอนไชอยู่ใต้ผิวใบ

ดักแด้อยู่ภายในรอยพับขอบใบส้ม

ตัวเต็มวัยของผีเสื้อหนอนชอนใบ
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การทำลายของหนอนชอนใบที่ยอดส้มเขียวหวาน

โรคแคงเกอร์เข้าทำลายซ้ำ

ไข่เพลี้ยไก่แจ้ส้มสีเหลืองเข้มคล้ายขนมทองหยอด

ตัวอ่อนเพลี้ยไก่แจ้ส้ม

ตัวเต็มวัยเพลี้ยไก่แจ้ส้ม

เพลี้ยไก่แจ้ทำลายยอดอ่อน ทำให้ยอดหงิกงอ

เพลี้ยไก่แจ้ส้มดูดกินน้ำเลี้ยงและกลั่นสารสีขาว
มีลักษณะเป็นเส้นด้าย
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กลุ่มเพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอร์เนียลงทำลายผลส้ม

เพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอร์เนียระยะ crawler

หนอนแก้วส้ม

ผีเสื้อหนอนแก้วส้ม

ลักษณะการทำลายของหนอนแปะใบ

หนอนแปะใบ

แมลงค่อมทอง

การทำลายของหนอนเจาะสมอฝ้าย
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ระยะพัฒนาการของส้มเขียวหวาน และระยะการระบาดของแมลงศัตรูที่สำคัญ
ระยะการพัฒนาของส้มเขียวหวาน
แมลงศัตรูไม้ผล
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ระยะแตกใบ
ระยะออกดอก
ระยะผล
ระยะเก็บเกี่ยว

การระบาดของแมลงศัตรูพืช

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หนอนชอนใบส้ม
เพลี้ยไฟพริก
เพลี้ยไก่แจ้ส้ม (ตัวเต็มวัย)
หนอนเจาะสมอฝ้าย
เพลี้ยหอย

แมลงศัตรู

ส้มโอ

บุษบง มนัสมั่นคง
สถานการณ์และความสำคัญ
ส้มโอเป็นไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีการปลูกกันอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันพื้นที่  
ที่มีการปลูกมาก คือ จังหวัดสมุทรสงคราม พิจิตร ชุมพร นครศรีธรรมราช และกาญจนบุรี พันธุ์ที่
นิยมปลูกมีหลายพันธุ์ ได้แก่ ทองดี  ขาวน้ำผึ้ง ขาวใหญ่ ขาวแตงกวา ท่าข่อย เป็นต้น ส้มโอเป็นไม้ผล
ที่มีศักยภาพในการส่งออก เนื่องจากมีอายุการเก็บรักษานาน เปลือกหนา อ่อนนุ่ม ทนทานต่อการ
กระทบกระเทือนระหว่างขนส่งได้ในระยะทางไกล มีตลาดส่งออกที่สำคัญ คือ ประเทศจีน ฮ่องกง
สิ ง คโปร์ จะสั่ ง ซื้ อ ในช่ ว งเทศกาลไหว้ พ ระจั นทร์ การส่ ง ออกไปยั ง ตลาดยุ โ รป เช่ น ประเทศ
เนเธอร์แลนด์   สาธารณรัฐยูเครน สหราชอาณาจักร และประเทศแคนาดา ยังเป็นตลาดที่ไม่ค่อย
แน่นอน เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านการตลาดและสุขอนามัยพืช

สถานการณ์ศัตรูพืช
การพัฒนาของส้มโอตั้งแต่แตกใบอ่อน ออกดอก ติดผล พัฒนาผลจนถึงระยะเก็บเกี่ยว     
พบการเข้าทำลายของแมลงศัตรูที่สำคัญทุกระยะ โดยระยะแตกใบอ่อน มีการเข้าทำลายของหนอน
ชอนใบส้ม เพลี้ยไฟ   และหนอนแก้วส้ม ระยะออกดอก ติดผลอ่อน มีการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟ   
ระยะผลพบการเข้าทำลายของแมลงศัตรูอย่างต่อเนื่อง เช่น หนอนฝีดาษส้ม พบตั้งแต่ติดผลจนกระทั่ง
ผลมีอายุ 4 เดือน นอกจากนั้นยังพบการทำลายของหนอนเจาะผลส้มและเพลี้ยหอยตั้งแต่ระยะพัฒนา
ผลอ่อนจนเก็บเกี่ยว ในขณะที่ผีเสื้อมวนหวานจะเข้าทำลายในช่วงที่ผลส้มโอแก่ใกล้เก็บเกี่ยว     
แมลงศัตรูสำคัญของส้มโอที่พบทำความเสียหายในประเทศไทยมีหลายชนิด แต่ที่พบระบาด
เป็นประจำในทุกแหล่งปลูก คือ หนอนชอนใบส้ม Phyllocnistis citrella Stainton และเพลี้ยไฟพริก
Scirtothrips dorsalis Hood นอกจากนี้ แมลงศัตรูส้มโอบางชนิด เช่น หนอนเจาะผลส้มโอ  
Citripestis sagittiferella Moore   หรือ หนอนฝีดาษส้ม Prays citri Milliere พบระบาดในแหล่ง
ปลูกบางพื้นที่

หนอนชอนใบส้ม (citrus leafminer)
ชื่อวิทยาศาสตร์

Phyllocnistis citrella Stainton

วงศ์

Gracillariidae

อันดับ

Lepidoptera
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ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
หนอนชอนใบส้มทำความเสียหายในระยะส้มโอแตกใบอ่อน โดยที่ตัวหนอนกัดกินเนื้อเยื่อภาย
ใต้ผิวของใบอ่อนและยอดอ่อนของส้ม รอยทำลายจะปรากฏเป็นทางคดเคี้ยวไปมาบนใบตามทางที่
หนอนเดิน เป็นผลให้ใบหงิกงอ แห้ง ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้  ใบอาจจะร่วงก่อนกำหนด รอยแผล
จากการกัดกินยังเป็นช่องทางการเข้าทำลายของโรคสะเก็ดแห้ง (Canker) ซึ่งเป็นโรคที่มีความสำคัญ
ของส้มอีกด้วย นอกจากทำลายบนใบแล้ว พบว่าถ้ามีการระบาดมากจะเข้าทำลายบนผล และกิ่งด้วย
หากลงทำลายมากในต้นส้มเล็กทำให้ชะงักการเจริญเติบโต แมลงชนิดนี้พบได้ตลอดปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในระยะส้มแตกยอดอ่อนและใบอ่อน มีรายงานพบว่าในช่วงฤดูฝนการทำลายของหนอนชอนใบสูงถึง
90-100 เปอร์ เซ็ นต์ และในช่ ว งเดื อ นพฤศจิ ก ายน-กุ ม ภาพั นธ์ พบยอดอ่ อ นถู ก ทำลายประมาณ       
20 เปอร์เซ็นต์

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ตัวเต็มวัย เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก เมื่อกางปีกกว้างประมาณ 8.0 มิลลิเมตร ลำตัวมีสี
น้ำตาลปนเทา ปีกมีสีเทาเงินแวววาว ขอบปีกมีขนเป็นครุยยาว มีจุดดำข้างละจุด พบหลบบริเวณใต้
ต้นส้ม และพงหญ้ารอเวลาที่จะวางไข่บนยอดอ่อนต่อไป
ไข่ หลังจากการผสมพันธุ์แม่ผีเสื้อวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ ใกล้เส้นกลางใบ ส่วนใหญ่จะพบ
ด้านใต้ใบมากกว่าบนใบ ไข่มีลักษณะคล้ายหยดน้ำ ระยะไข่ 3-5 วัน
หนอน  เมื่อหนอนฟักออกจากไข่ จะเจาะเข้าไปใต้ผิวใบทันที แล้วกัดกินชอนไชอยู่ระหว่างผิวใบ
หนอนในระยะแรกๆ มีสีเหลืองอ่อน หนอนที่โตเต็มที่มีสีเหลืองเข้ม ระยะหนอน 7-10 วัน
ดักแด้ เมื่อใกล้เข้าดักแด้ หนอนจะถักใยยึดริมขอบใบพับเข้ามาคลุมตัวแล้วเข้าดักแด้อยู่ในใบ
ที่พบนั้น ดักแด้มีสีเหลืองเข้มและสีน้ำตาล มีหนามแหลมที่ปลายส่วนหัว ระยะดักแด้ 5-10 วัน

พืชอาหาร
ส้มโอ  ส้มเขียวหวาน  มะนาว และพืชตระกูลส้มทุกชนิด

ศัตรูธรรมชาติ
ในแปลงส้มโอโดยทั่วไป พบศัตรูธรรมชาติของหนอนชอนใบหลายชนิด มีทั้งตัวห้ำ คือ แมลง
ช้างปีกใส แมงมุมใยกลมชนิด Zygiella calyptrate (Workman) ส่วนแมลงเบียนที่พบในแปลงส่วน
ใหญ่เป็นจำพวกแตน (Hymenoptera) จากการสำรวจในปี พ.ศ. 2535 พบประมาณ 10 ชนิด ได้แก่
Quadrastichus sp., Citrostichus phyllocnistoides (Narayanan), Teleopterous sp.,
Cirrospilus ingenuus Gahan, Ageniaspis citricola Logvinovskaya, Sympiesis striatipes
แมลงศัตรูไม้ผล
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(Ashmead), Zaommomentedon brevipetiolatus Kamijo, Eurytoma sp., Kratoysma sp. และ
Closterocerus trifasciatus Westwood ชนิดที่พบเสมอและมีปริมาณมาก คือ แตนเบียนระยะ
หนอน Quadrastichus sp. ส่วน Cirrospilus ingenuus และ Ageniaspis citricola เป็นแตนเบียน
ระยะดักแด้ของหนอนชอนใบส้ม ซึ่งเป็นแตนเบียนที่มีบทบาทมากที่สุดในการลดประชากรหนอนชอน
ใบส้ม จากการศึกษาการผันแปรของประชากรหนอนชอนใบส้ม และการตายโดยแตนเบียนในสวนส้ม
โอพันธุ์ขาวแตงกวาในจังหวัดชัยนาทระหว่างปี พ.ศ. 2535-2536 พบเปอร์เซ็นต์การตายของหนอน
ชอนใบเฉลี่ยทั้งปี อยู่ระหว่าง 5.6-43.3 เปอร์เซ็นต์ ในบางฤดูพบมากถึง 90-100 เปอร์เซ็นต์

การป้องกันกำจัด
1. การบังคับยอดให้แตกพร้อมกัน สามารถควบคุมประชากรของหนอนชอนใบได้ดีขึ้น สะดวก
ในการดูแลรักษา ช่วยลดจำนวนครั้งการใช้สารเคมีในการแตกยอดแต่ละรุ่น
2. ใบอ่อนส้มโอที่ถูกหนอนทำลายมาก ควรตัดเผาไฟเพื่อลดปริมาณหนอนในรุ่นต่อไป
3. ในระยะที่ส้มแตกใบอ่อน ทำการสำรวจ ถ้าพบการทำลายของหนอนชอนใบมากกว่า 50%
ของยอดสำรวจ ทำการพ่นสารฆ่าแมลง เช่น petroleum spray oil  (SK Enspray 99 83.9% EC)
อัตรา 40 มิลลิลิตร,  clothianidin (Dantosu 16% SG)  อัตรา 5 กรัม,  imidacloprid  (Provado
70% WG) อัตรา 0.5 กรัม,   thiamethoxam (Actara 25 WG 25% WG) อัตรา 5 กรัม หรือ
imidacloprid (Confidor 100 SL 10% SL) อัตรา 8 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทั้งต้น

เพลี้ยไฟ (thrips)
ชื่อวิทยาศาสตร์

1. Scirtothrips dorsalis Hood (เพลี้ยไฟพริก)

			

2. Thrips hawaiiensis (Morgan) (เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย)

			

3. Thrips parvispinus (Karny) (เพลี้ยไฟมะละกอ)

			

4. Thrips coloratus Schmutz (เพลี้ยไฟหลากสี)

วงศ์

Thripidae

อันดับ

Thysanoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
เพลี้ยไฟเป็นศัตรูที่สำคัญของส้มโอและพืชตระกูลส้มอื่นๆ พบทำลายตา ใบอ่อน ดอกและผล
อ่อน จากการสำรวจพบ Thrips hawaiiensis, T. parvispinus และ T. coloratus ที่ดอกส้มโอ ส่วน
บนยอดอ่อน และผลอ่อนพบเพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis ทำความเสียหายอย่างรุนแรงกับ  
แมลงศัตรูไม้ผล
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ผลอ่อนส้มโอ และพบระบาดเป็นประจำ โดยเพลี้ยไฟชนิดนี้ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยใช้ปากเขี่ยและดูด
กินน้ำเลี้ยงส่วนอ่อนต่างๆ ของส้มโอ การทำลายบนยอดหรือใบอ่อน จะทำให้ใบแคบเล็กกร้าน และบิด
งอ การทำลายบนผลจะเริ่มเข้าทำลายตั้งแต่ติดผล ภายหลังกลีบดอกร่วงหมดแล้ว เกิดเป็นรอยแผล
บนผิวของส้มโอเป็นทางสีเทาเงิน ผลแคระแกร็น บิดเบี้ยว คุณภาพไม่เป็นที่ต้องการของตลาด โดย
เฉพาะอย่างยิ่งตลาดส่งออกที่มีมาตรฐานคัดคุณภาพค่อนข้างสูง เพลี้ยไฟพบระบาดทั่วทุกแหล่งปลูก
ส้มโอตลอดปี ช่วงการระบาดขึ้นอยู่กับการแตกยอดอ่อน และการติดผลอ่อน โดยเฉพาะช่วงที่มีอากาศ
ร้อน และฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ (เพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis)
ตัวเต็มวัย เป็นแมลงขนาดเล็ก สีเหลือง มีลำตัวแคบ ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร มีปีก 2 คู่ที่
แคบยาว ประกอบด้วยขนเป็นแผง ตัวเต็มวัยเพศเมียมีอายุประมาณ 15 วัน เมื่อได้รับการผสมพันธุ์จะ
ออกไข่ได้ประมาณ 40 ฟอง วงจรชีวิตประมาณ 15 วัน
ผลอ่อน

ไข่ ตัวเต็มวัยวางไข่ภายในเนื้อเยื่อพืช โดยวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ บริเวณยอด ใบอ่อน และ

ตัวอ่อน เมื่อฟักใหม่ๆ มีสีขาวใส จากนั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ตัวอ่อนชอบซ่อนตัวอยู่ภายใต้
กลีบเลี้ยงของดอกและผล
ดักแด้ ระยะก่อนเข้าดักแด้มีสีเหลือง เป็นระยะพักตัวไม่ดูดกินอาหาร แต่สามารถเคลื่อนที่
เมื่อถูกรบกวน หนวดจะพับอยู่ด้านหลังของส่วนหัว

พืชอาหาร
ส้มเขียวหวาน ส้มตรา ส้มโอ มังคุด เงาะ ทุเรียน มะม่วง พลับ มะลิ พริก

ศัตรูธรรมชาติ
แมงมุมใยกลม ในวงศ์ Araneidae และแมงมุมตาหกเหลี่ยม วงศ์ Oxyopidae เป็นแมงมุมที่
พบมากในสวนส้มโอ และมีบทบาทในการควบคุมเพลี้ยไฟ

การป้องกันกำจัด
1. การควบคุมการแตกยอด ออกดอกและติดผลให้อยู่ในระยะเดียวกันในแต่ละรุ่น จะทำให้
สะดวกต่อการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ และช่วยลดจำนวนครั้งของการพ่นสารเคมีในแต่ละรุ่น
2.  ผลอ่อนส้มโอที่ถูกเพลี้ยไฟลงทำลายรุนแรง ควรเก็บทิ้งทำลาย เพราะผลส้มโอเหล่านั้นจะ
แคระแกร็น การเด็ดผลทิ้งจะช่วยให้พืชฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
3. ควรหมั่นสำรวจระยะที่ส้มโอแตกใบอ่อนและพัฒนาผลอ่อนโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศ  
แมลงศัตรูไม้ผล
91

แห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วง เมื่อสำรวจพบเพลี้ยไฟมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ของผลที่สำรวจ หรือ 50
เปอร์เซ็นต์ ของใบอ่อนที่สำรวจ ทำการพ่นสารฆ่าแมลง ได้แก่ imidacloprid (Confidor 100 SL
10% SL) อัตรา 10 มิลลิลิตร, clothianidin   (Dantosu 16% SG) อัตรา 5 กรัม, dinotefuran
(Starkle 10% WP) อัตรา 40 กรัม, acetamiprid   (Molan 20% SP) อัตรา 5 กรัม และ
carbosulfan (Posse 20% EC)  อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

หนอนเจาะผลส้ม  (citrus fruit borer)
ชื่อวิทยาศาสตร์

Citripestis sagittiferella Moore 

วงศ์

Pyralidae

อันดับ

Lepidoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
หนอนเจาะผลส้มโอพบระบาดในแหล่งปลูกส้มโอบางแหล่ง เช่น เชียงราย นครนายก ปราจีนบุรี
ตราด และตามแหล่งปลูกในภาคใต้ เช่น ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช   หนอนจะเจาะกินเข้า
ภายในผลส้มโอ รอยเจาะทำลายมีมลู ของหนอนทีถ่ า่ ยออกมาและมียางไหลเยิม้ ผลเน่า และร่วงก่อนการ
เก็บเกีย่ ว  การระบาดของหนอนเจาะผลส้มโอมักพบได้ตลอดทัง้ ปี  

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ตัวเต็มวัย เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดกลาง เมื่อกางปีกกว้าง 2.0-2.5 เซนติเมตร ปีกคู่หน้ามีสี
เทาปนน้ำตาล ปีกคู่หลังสีขาวนวล
ไข่ ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม 2-29 ฟอง บนผลส้มโออายุประมาณ
2 สัปดาห์จนถึงระยะเก็บเกี่ยว ไข่มีลักษณะกลมแบนสีขาวใสเป็นเงา เรียงซ้อนทับกันเป็นกลุ่ม ระยะไข่
4-7 วัน
หนอน ตัวหนอนทีฟ่ กั ออกมาใหม่ๆ มีลำตัวสีเหลืองอ่อน หัวสีนำ้ ตาล หนอนกัดกินเข้าไปในผลส้มโอ
เห็นอาการยางไหลเยิม้ ผสมมูลหนอนชัดเจนจากภายนอกผล  เมือ่ หนอนโตเต็มที่ ลำตัวจะเปลีย่ นเป็นสีชมพู
แดง ก่อนเข้าดักแด้สลี ำตัวจะเปลีย่ นเป็นแดงเข้มอมสีเขียว  ระยะหนอน 14-17 วัน
ดักแด้ หนอนโตเต็มที่แล้วจะออกจากผลส้มโอและเข้าดักแด้ในดิน ระยะดักแด้ 4-10 วัน

พืชอาหาร
ส้มโอ มะขาม คูน
แมลงศัตรูไม้ผล
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ศัตรูธรรมชาติ
ในสวนส้มโอ พบแตนเบียนไข่ Trichogramma sp. แตนเบียนหนอน Cotesia flavipes
Camaron (Hymenoptera : Braconidae) แตนเบียนดักแด้ Clelonus sp. (Hymenoptera :
Braconidae)  แมงมุม Zygiella calyptrate Workman (Arachinidae : Araneidae)  

การป้องกันกำจัด
1. ควรบังคับการติดดอก และออกผลให้อยู่ในระยะเดียวกันเป็นรุ่น เพื่อสะดวกในการป้องกัน
กำจัด และลดปริมาณหนอนเจาะผลส้มโอ
2. เก็บผลที่ถูกทำลายไปเผาไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดต่อไป
3. ในแหล่งที่มีการระบาดเป็นประจำ ควรทำการพ่นสารฆ่าแมลง เช่น cypermethrin/
phosalone (Parzon 6.25%/22.5% EC) อัตรา 30 มิลลิลิตร, acephate (ACFA 75% SP) อัตรา  
30 กรัม, emamectin benzoate (Proclaim 019 EC 1.92% EC) อัตรา 10 มิลลิลิตร, profenofos
(Supercron 500 EC 50% EC) อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร เมื่อผลส้มโออายุประมาณ      
2 สัปดาห์ โดยพ่น 4 ครั้งทุก 7 วัน แล้วห่อผลส้มโอด้วยถุงกระดาษห่อผลสีขาวเมื่อผลส้มโออายุ      
1 เดือนครึ่ง

หนอนฝีดาษส้ม (citrus rind borer) 
ชื่อวิทยาศาสตร์

Prays citri Milliere

ชื่ออื่น

หนอนปม หนอนสร้างปม

วงศ์

Yponomeutidae

อันดับ

Lepidoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
เป็ น ศั ต รู ที่ ส ำคั ญ ในแหล่ ง ปลู ก ส้ ม โอหลายพื้ นที่ เช่ น สมุ ท รสงคราม นครศรี ธ รรมราช
นครนายก เป็นต้น หนอนเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในบริเวณเปลือกส้มโอ ทำให้เกิดลักษณะเป็นปุ่มปม
ผิวเปลือกคล้ายโรคฝีดาษ (small pox) ถึงแม้การทำลายจะไม่ถึงเนื้อส้มโอ แต่ลักษณะผลไม่เป็นที่
ต้องการของตลาด หนอนฝีดาษส้มเริ่มเข้าทำลาย เมื่อส้มโอติดผลอ่อนจนผลส้มโอมีอายุ 4 เดือน

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ตัวเต็มวัย เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก เมื่อกางปีกกว้าง 4.0-5.0 มิลลิเมตร ปีกมีสีน้ำตาล 
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ไข่ ผีเสื้อจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ บริเวณผิวเปลือกส้มโอ  ระยะไข่ 2-3 วัน
หนอน เมื่อฟักออกจากไข่ระยะแรกจะมีสีเขียว เมื่อโตเต็มที่จะมีสีเขียวเข้มและมีแถบสีแดง
คาดขวางตลอดลำตัว หนอนขนาดลำตัวยาว 5.0-7.0 มิลลิเมตร ระยะหนอน 18-23 วัน
ดักแด้ หนอนอาศัยกัดกินอยู่ในปมจนโตเต็มที่ จะเจาะปมออกมาสร้างใยห่อหุ้ม แล้วเข้าดักแด้
ภายนอกบริเวณผล ขอบใบ หรือกิ่งส้ม ระยะดักแด้ 5-6 วัน

พืชอาหาร
ส้มโอ  มะนาว

การป้องกันกำจัด
ต่อไป

1. ตรวจดูตามผลส้มโอ เก็บผลส้มที่ถูกทำลายฝังหรือเผาไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาด

2. ในแหล่งที่มีประวัติการระบาดเป็นประจำ ควรทำการพ่นสาร cypermethrin/phosalone
(Parzon 6.25%/22.5% EC) อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร สลับกับสาร abamectin (Jacket
1.8% EC) อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นก่อนดอกบาน 1 ครั้ง และพ่นสารสลับทุก 7 วัน
จำนวน 4 ครั้ง และห่อผลเมื่อผลมีอายุประมาณ 1 เดือน

หนอนแก้วส้ม (leaf eating caterpillars)
ชื่อวิทยาศาสตร์
			

Papilio demoleus malayanus Wallace 
Papilio polytes romulus Cramer 

วงศ์

Papilionidae

อันดับ

Lepidoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
หนอนแก้วส้มมีหลาย subspecies แต่ที่พบเห็นบ่อยๆ คือ P. demoleus malayanus และ
P. polytes romulus พบได้ทั่วไปทุกบริเวณที่มีการปลูกส้มโอหรือพืชตระกูลส้มอื่นๆ เมื่อมีการแตกใบ
อ่อน ผีเสื้อชนิดนี้จะวางไข่และเมื่อฟักออกมาเป็นหนอนจะกัดกินใบอ่อนและยอดอ่อน   การทำลาย
รวดเร็วมากขึ้นอยู่กับขนาดของหนอน หากระบาดรุนแรงหนอนจะกัดกินใบอ่อนหมด ต้นภายใน      
2-3 วัน ส้มอาจตายได้ ส่วนใหญ่มักเป็นปัญหามากกับส้มโอปลูกใหม่ และต้นส้มโอในเรือนเพาะชำ 
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รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ (Papilio demoleus malayanus)
ตัวเต็มวัย เป็นผีเสื้อกลางวันขนาดใหญ่ เมื่อกางปีกทั้งสองข้าง ขนาด 7.0-9.0 เซนติเมตร
ปีกคู่หน้ามีสีเทาปนดำ และมีจุดสีเหลือง กระจายอยู่ทั่วปีกทั้งสองข้าง
ไข่ แม่ผีเสื้อจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ ขนาดประมาณ 1.0 มิลลิเมตร บนใบอ่อนหรือยอดอ่อน
ส้ม มีลักษณะเป็นทรงกลมสีเหลืองอ่อน ระยะไข่ 3-4 วัน
หนอน หนอนวัยแรกๆ มีสีน้ำตาลปนเหลือง มีลักษณะคล้ายมูลนก พอโตขึ้นจะเปลี่ยนเป็น   
สีเขียว ขนาดโตเต็มที่ยาวประมาณ 3.5-4.0 เซนติเมตร ระยะหนอน 13-25 วัน ลอกคราบ 3-4 ครั้ง
ดักแด้ มีสเี ขียวหรือสีนำ้ ตาล มีเส้นใยเล็กๆ ยึดติดอยูก่ บั กิง่ ส้ม ประมาณ 9-12 วัน จึงเป็นตัว
เต็มวัย มักพบหนอนแก้วส้มระบาดในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม

พืชอาหาร
ส้มโอ  ส้มเขียวหวาน และพืชตระกูลส้มทุกชนิด

ศัตรูธรรมชาติ
มวนพิฆาต, Eocanthecona furcellata  Wolff เป็นตัวห้ำในระยะหนอน และพบแตนเบียน
ไข่ Trichogramma papilionis ส่วนในระยะดักแด้พบแตนเบียน Pteromalus puparum L. และ
แมลงวันเบียน Erycia nymphalidophaga Baronoff

การป้องกันกำจัด
1. หมั่นสำรวจแปลงเมื่อส้มโอแตกใบอ่อนสามารถเห็น ไข่ หนอน หรือดักแด้ ได้ค่อนข้าง
ชัดเจน ให้เก็บทำลายเสีย เพื่อเป็นการลดประชากรแมลง
2. บังคับยอดให้แตกพร้อมกัน เพื่อสะดวกในการดูแลรักษา
3. หากพบการระบาดมาก อาจจำเป็นต้องพ่นด้วยสารฆ่าแมลง โดยเฉพาะในส้มโอปลูกใหม่

ผีเสื้อมวนหวาน (fruit piercing moth)
ชื่อวิทยาศาสตร์

Eudocima phalonia (Linnaeus)

วงศ์

Noctuidae

อันดับ

Lepidoptera
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ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
ผีเสื้อมวนหวานเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของไม้ผลหลายชนิด เฉพาะตัวเต็มวัยเท่านั้นเป็นศัตรูที่
ทำลายผล โดยใช้ปากที่แข็งแรงแทงเข้าไปในผลไม้ที่สุกแล้วดูดกินน้ำหวานจากผลไม้นั้น ส้มโอที่ถูก
เจาะจะมีรอยแผลเป็นรูเล็กๆ และมียางไหลออกมา ผลจะเน่าเป็นวง รอยแผลนี้จะเป็นช่องทางการเข้า
ทำลายของแมลงวันผลไม้ต่อไป ผลส้มโอจะร่วงในที่สุด ผีเสื้อมวนหวานพบระบาดทั่วไปในแหล่งปลูก
ส้มโอ หรือผลไม้ชนิดอื่นๆ บริเวณใกล้ป่าหรือหุบเขา ระยะเวลาการระบาดอยู่ในช่วงที่ส้มโอกำลังแก่
ใกล้เก็บเกี่ยว

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ตัวเต็มวัย เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดใหญ่ ปีกคู่หน้ามีสีน้ำตาลปนเทา ปีกคู่หลังมีสีเหลืองส้ม
ขอบปีกด้านนอกสีดำ และกลางปีกมีแถบสีดำคล้ายรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างละ 1 อัน เมื่อกางปีกทั้งสอง
ข้าง มีขนาดประมาณ 8.5-9.0 เซนติเมตร
ไข่ ผีเสื้อวางไข่เป็นฟองเดี่ยวบนใบพืชได้ประมาณ 200-300 ฟอง ไข่มีลักษณะทรงกลมสี
เหลืองอ่อน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 มิลลิเมตร ระยะไข่ 2-3 วัน
หนอน ที่ฟักออกจากไข่จะมีสีเขียวใสยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร หนอนมี 7 ระยะ เมื่อ
หนอนโตเต็มที่จะมีสีน้ำตาลปนดำ ด้านข้างท้องปล้องที่ 2 และ 3 จะมีลายวงกลมสีขาวและส้ม
นอกจากนี้ ยังมีจุดขาวแดงอมส้ม และฟ้าซึ่งเป็นจุดเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วตัว ระยะหนอน 12-21 วัน
ดักแด้ หนอนจะนำใบพืชมาห่อหุ้มตัวแล้วเข้าดักแด้อยู่ภายใน ระยะดักแด้ 10-12 วัน

พืชอาหาร
พืชอาหารระยะหนอน คือ ใบย่านาง ใบข้าวสาร และใบบอระเพ็ด
พืชอาหารระยะตัวเต็มวัย ได้แก่ ส้มเขียวหวาน ส้มโอ มะนาว เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง องุ่น
กล้วย ลางสาด ลองกอง พุทรา มังคุด และไม้ผลอื่นๆ

การป้องกันกำจัด
1. กำจัดวัชพืช และพืชอาหารในระยะหนอน เช่น ใบย่านาง ใบข้าวสารที่อยู่ในบริเวณแปลง
ปลูกส้มโอ เพื่อไม่ให้เป็นที่อาศัย และเป็นอาหารหนอน
2. ใช้กับดักแสงไฟ black light ล่อตัวเต็มวัย ในช่วง 20.00-22.00 น. เป็นช่วงที่ตัวเต็มวัย
ออกหากินมากที่สุด
3. ใช้เหยื่อพิษล่อตัวเต็มวัย โดยใช้ผลไม้สุกที่มีกลิ่นหอม เช่น ลูกตาลสุก หรือสับปะรดตัดเป็น
ชิ้นๆ หนาประมาณ 1 นิ้ว แล้วจุ่มในสารฆ่าแมลง carbaryl (Sevin 85 WP 85% WP) อัตรา       
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2 กรัมผสมน้ำ 1 ลิตร แช่ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที นำเหยื่อพิษไปแขวนไว้ที่ต้นส้มโอ

เพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอร์เนีย (California red scale)

ชื่อวิทยาศาสตร์
วงศ์
อันดับ

Aonidiella aurantii (Maskell)
Diaspididae
Hemiptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
เพลี้ยหอยดูดกินน้ำเลี้ยงบนผลส้มโอ เมื่อมีการระบาดรุนแรงปริมาณเพลี้ยหอยส้มที่เกาะอยู่
บนเปลือกส้มหนาแน่นมาก จนมองดูคล้ายสนิมเหล็กทั้งผล การทำลายบนผลอ่อนจะทำให้ผลแคระแกร็น
เนื้อในแข็งหยุดการพัฒนาแล้วร่วงหล่น หากลงทำลายในช่วงที่ผลแก่จัดจะไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพ
ของเนื้อ แต่มีผลกระทบโดยตรงกับราคาผลผลิต ซึ่งจะต่ำมาก นอกจากผลส้มแล้วเพลี้ยหอยยัง
สามารถทำลายกิ่ง ก้าน ใบ และตลอดลำต้นอีกด้วย อาจทำให้กิ่งส้มแห้งตายได้เมื่อมีการระบาดมากๆ
แมลงชนิ ด นี้ ยั ง ไม่ เป็ น ศั ต รู ที่ ส ำคั ญ ของส้ ม โอ พบการระบาดเป็ น บางบริ เวณ อากาศแห้ ง แล้ ง         
จะทำให้ระบาดได้เร็วขึ้น

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ตัวเต็มวัย เพศเมียออกลูกเป็นตัว ตัวหนึ่งๆ สามารถผลิตลูกได้ 10-15 ตัวต่อวัน ผลิตลูกได้
นาน 30-40 วัน วงจรชีวิตประมาณ 20-25 วัน
ตั ว อ่ อ น เพศเมี ย รู ป ร่ า งค่ อ นข้ า งกลม สี ส้ ม ปนน้ ำ ตาลขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางไม่ เ กิ น           
2 มิลลิเมตร ตัวอ่อนเพศผู้มีรูปร่างคล้ายหยดน้ำมีความยาวลำตัวไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร ตัวอ่อน
(crawler) เมื่อออกจากแม่ เริ่มเดินหาที่เกาะอาศัยตามพืชอาหาร เมื่อพบตำแหน่งที่เหมาะสมก็จะเกาะ
นิ่งดูดกินน้ำเลี้ยงและสร้างสิ่งห่อหุ้มลำตัวเป็นแผ่นกลมๆ สีขาว (white cap) แล้วจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็น
สีน้ำตาลและมีขนาดใหญ่ขึ้น หลังจากลอกคราบครั้งแรกแล้ว สามารถแยกเพศได้ชัดเจน การเจริญ
เติบโตของเพศเมียตั้งแต่ตัวอ่อนถึงตัวเต็มวัยที่ผลิตลูกได้ประมาณ 45-60 วัน

พืชอาหาร
ส้มโอ ส้มเขียวหวาน

ศัตรูธรรมชาติ
พบแมลงเบียนที่พบลงทำลาย คือ แตนเบียน Comperiella bifasciata (Hymenoptera :
Encyrtidae) และแตนเบียน  Aphytis spp. (Hymenoptera : Aphelinidae) 3 ชนิด
แมลงศัตรูไม้ผล
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การป้องกันกำจัด
1. เก็บผล กิ่งหรือใบ ที่ถูกทำลายไปเผาหรือฝัง
2. พบการระบาดพ่นด้วย malathion (Malathion 83 83% EC) อัตรา 50-70 มิลลิลิตรต่อ
น้ำ 20 ลิตร ผสม white oil ให้ทั่วบริเวณที่ถูกทำลาย การพ่นเพื่อป้องกันกำจัด ควรกระทำในช่วงที่
เพลี้ยหอยอยู่ในวัย 1-2   ได้ผลดีกว่าพ่นในขณะที่เป็นตัวเต็มวัย และหลังจากพ่นแล้วพบมีการระบาด
ควรตรวจดูตัวเต็มวัยว่ามีชีวิตหรือไม่ ก่อนพ่นสารครั้งต่อไป
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แมลงศัตรูส้มโอ

ลักษณะการทำลายของเพลี้ยไฟพริกที่ยอดอ่อน และผลอ่อนส้มโอ

ตัวเต็มวัยเพลี้ยไฟพริก

หนอนชอนใบจะชอนไชอยู่ใต้ผิวใบ

การทำลายของหนอนชอนใบที่ยอดอ่อน และผลอ่อนของส้มโอ

หนอนฝีดาษส้มเจาะทำลายบริเวณเปลือกส้ม
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หนอนฝีดาษส้มออกมาภายนอกปมเพื่อเข้าดักแด้

การทำลายของหนอนฝีดาษส้มทำให้เปลือกเป็นปุ่มปม

การทำลายจะทำลายบริเวณผิวเปลือกส้มโอ

หนอนเจาะผลส้มโอเมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ๆ

หนอนเจาะผลส้มโอเมื่อเจริญเต็มที่

รอยทำลายของหนอนที่เพิ่งฟักออกจากกลุ่มไข่

การทำลายจะเห็นยางไหลผสมขุยมูลหนอน

หนอนเจาะผลทำลายจนถึงเนื้อในผลส้มโอ

การทำลายทำให้สม้ โอร่วงลงสูพ่ นื้
เพือ่ หนอนออกมาเข้าดักแด้ในดิน
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ระยะพัฒนาการของส้มโอ และระยะการระบาดของแมลงศัตรูที่สำคัญ
ระยะการพัฒนาของส้มโอ

ระยะแตกใบ
ระยะดอก
ระยะผลอ่อน
ระยะพัฒนาผล
ระยะพักตัว

การระบาดของแมลงศัตรูพืช

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หนอนชอนใบ
เพลี้ยไฟ
หนอนเจาะผล
หนอนฝีดาษส้ม
หนอนแก้วส้ม
ผีเสื้อมวนหวาน
เพลี้ยหอย
ระยะเก็บเกี่ยว

ส้มปี (ปลายสิงหาคม)
ส้มทวายรุ่น 1 (กลางมกราคม)
ส้มทวายรุ่น 2 (ปลายเมษายน)

องุ่น

แมลงศัตรู  

ศรุต สุทธิอารมณ์
สถานการณ์และความสำคัญ
องุ่นเป็นผลไม้เศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ที่ทำรายได้สูงให้แก่ชาวสวน และเป็นที่ต้องการของตลาด
อย่างสูงในแต่ละปี เนื่องจากมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด จึงมีองุ่นชนิดรับประทาน
สดที่นำเข้าจากต่างประเทศมากขึ้นทุกปี องุ่นเป็นพืชที่มีการปลูกแพร่หลายในหลายจังหวัด ทั้งองุ่นรับ
ประทานสดชนิดพันธุ์มีเมล็ด ไร้เมล็ด (Seedless) และทำไวน์ แต่ละแหล่งปลูกสามารถติดดอกออก
ผลได้ดี ถ้าผู้ปลูกมีความชำนาญในเรื่องการดูแลรักษา และมีโอกาสสามารถทดแทนแหล่งปลูกในภาค
กลางได้

สถานการณ์ศัตรูพืช
องุ่นเป็นพืชที่ต้องป้องกันรักษาให้ผลผลิตได้ทั้งปริมาณมากและคุณภาพสูง และขณะเดียวกัน
จะต้องรักษาองุ่นให้มีความสมบูรณ์ของต้นเพียงพอเพื่อการผลิตผลองุ่นในฤดูถัดไป ดังนั้น ปัญหาศัตรู
พืชในองุ่นเป็นสาเหตุที่เกษตรกรต้องใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชมาก เฉลี่ย 30-40 ครั้ง/ฤดูการผลิต
(ประมาณ 90-120 วัน) ทำให้ค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตสูง

หนอนกระทู้หอม (beet armyworm)
ชื่อวิทยาศาสตร์

..
Spodoptera exigua Hubner

วงศ์

Noctuidae

อันดับ

Lepidoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
หนอนกระทู้หอม เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญอันดับหนึ่งขององุ่น ทำความเสียหายต่อผลผลิตองุ่น
ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ จะทำความเสียหายโดยหนอนกัดกินทุกส่วนขององุ่นและทุก
ระยะพัฒนาได้แก่ ใบ ดอก และผล พบทุกฤดูกาลที่ปลูก เช่น ในองุ่นต้นใหม่ที่จะเจริญเพื่อการเลี้ยงกิ่ง
ให้มีการแตกกิ่งมากและมีความสมบูรณ์ของต้นดี และสำหรับองุ่นอายุมากกว่า 1 ปีที่ให้ผลผลิต พบ
ทำความเสียหายต่อผลผลิตโดยตรง คือ กัดกินช่อดอกและผลอ่อน นอกจากนี้ ทำความเสียหายใบอ่อน
หรือยอดที่เจริญ เมื่อถูกทำลายมากการสะสมอาหารลดลง โอกาสที่จะมีการติดดอกและผลค่อนข้างต่ำ
ในระยะพัฒนาผลเมื่อใบถูกทำลายมากๆ ทำให้ช่อผลองุ่นถูกแดดเผา สีผิวของผลเปลี่ยนไปและไม่เป็น
ที่ต้องการของตลาด
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หนอนกระทูห้ อม เป็นหนึง่ ในศัตรูพชื มีปญ
ั หาต้านทานต่อสารฆ่าแมลงโดยมีความต้านทานต่อสาร
ฆ่าแมลงทัง้ ในกลุม่ ยับยัง้ การลอกคราบ กลุม่ ไพรีทรอยด์ กลุม่ ออการ์โนฟอสเฟส และเชือ้ แบคทีเรีย ปัญหา
ที่สำคัญ เมื่อมีการพ่นสารฆ่าแมลงบ่อยครั้ง ทำให้หนอนกระทู้หอมสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง
อย่างรวดเร็วภายในระยะ 2-5 ปี เมือ่ มีการระบาดของหนอนชนิดนีร้ นุ แรง และมีสภาพอากาศทีเ่ หมาะสม
และพืชอาหารหลายชนิด เกษตรกรเลิกการปลูกองุน่ และพืน้ ทีล่ ดลงไม่ตำ่ กว่า 50% ในเขตจังหวัดราชบุรี
และสมุทรสาคร

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ตัวเต็มวัย เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดกลาง เพศผู้และเพศเมียมีรูปร่างลักษณะและขนาดใกล้เคียง
กันเพศเมียขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ เมือ่ กางปีกกว้าง 2.0-2.5 เซนติเมตร ปีกคูห่ น้าสีนำ้ ตาลแก่ปนเทา กลางปีก
มีจดุ สีนำ้ ตาลอ่อน 2 จุด อายุตวั เต็มวัย 4-10 วัน สามารถคาดคะเนการระบาดจากปริมาณผีเสือ้ เพศผูท้ ตี่ ดิ
กับดักสารล่อเพศ
ไข่ ผีเสือ้ หนอนกระทูห้ อมวางไข่เป็นกลุม่ ใต้ใบองุน่ จำนวน 20-80 ฟอง สีขาวขุน่ และปกคลุมด้วย
ขนสีขาวทีเ่ ป็นส่วนของขนจากส่วนท้องของแม่ผเี สือ้ เมือ่ ใกล้ฟกั จะเป็นสีนำ้ ตาลอ่อน ระยะไข่ 2-3 วัน
ตัวหนอน ลำตัวอ้วน ผนังลำตัวเรียบ มีหลายสี เช่น สีเขียวอ่อน เทาปนดำ น้ำตาลดำ และ
น้ำตาลอ่อน ด้านข้างมีแถบสีขาวพาดตามยาวลำตัวด้านละแถบจากส่วนอกถึงปลายสุดของลำตัว หนอนที่
ฟักจากไข่ใหม่ๆ อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม หนอนวัยที่ 2-3 กระจายไปตามใบต่างๆ ลอกคราบ 5 ครั้ง ขนาด
หนอนโตเต็มทีย่ าวประมาณ 3.0 เซนติเมตร ระยะหนอน 14-17 วัน
ดักแด้ หนอนเข้าดักแด้อยู่ใต้ดินบริเวณโคนต้น ลึกประมาณ 2.0-5.0 เซนติเมตร ระยะดักแด้
ประมาณ 5-7 วัน วงจรชีวติ หนอนกระทูห้ อมประมาณ 30-35 วัน

พืชอาหาร
หนอนกระทูห้ อมมีพชื อาหารอย่างกว้างขวาง เช่น องุน่ หน่อไม้ฝรัง่ แตงกวา แตงไท กะหล่ำปลี
กะหล่ำดอก กะหล่ำปม ผักคะน้า ถัว่ ลิสง ถัว่ เขียว กระเจีย๊ บเขียว หอมแดง หอมหัวใหญ่ ถัว่ ฝักยาว และ
ถัว่ อืน่ ๆ ยาสูบ ฝ้าย กระเทียม พริก มะเขือ มะระ เผือก มันเทศ ข้าวโพดหวาน และงา เป็นต้น

ศัตรูธรรมชาติ
ศัตรูธรรมชาติของหนอนกระทู้หอม พบแตนเบียน Apanteles sp. (Family Braconidae)
แต่ในแปลงที่มีการพ่นสารฆ่าแมลงบ่อยๆ โดยเฉพาะสารฆ่าแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์ พบปริมาณศัตรู
ธรรมชาติน้อยกว่าแปลงที่มีการใช้สารฆ่าแมลงกลุ่มจุลินทรีย์ พบแตนเบียนชนิดนี้วางไข่บนตัวหนอน
ตัวหนอนแตนเบียนอาศัยอยู่ภายในจนเจริญเติบโตเต็มที่และออกมาเข้าดักแด้สีขาวหรือน้ำตาลอ่อน
บริเวณใกล้เคียงกับตัวหนอนที่ถูกทำลาย
แมลงศัตรูไม้ผล
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พบเชื้อ Nuclear Polyhedrolysis Virus (NPV) ที่ทำให้หนอนชนิดนี้ตายในธรรมชาติ จึงได้มี
การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาปรับปรุงผลิตขยายเชื้อไวรัสควบคุมหนอนกระทู้หอมดังกล่าวในสภาพไร่จน
ประสบความสำเร็จ

การป้องกันกำจัด
การป้องกันกำจัดเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการเมื่อถึงฤดูการผลิตองุ่น การตัดสินใจขึ้นกับการ
ประเมินความเสียหายจากการสุ่มสำรวจ มีการคาดคะเนการระบาดจากสภาพแวดล้อม ฤดูกาล และ
ระยะพืชเป็นหลัก
การป้องกันกำจัดในปัจจุบัน ได้แก่
1. การใช้สารจุลินทรีย์
1.1 การใช้ไวรัส NPV ของหนอนกระทู้หอม อัตรา 20-30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น
เมื่อพบหนอนกระทู้หอม จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 3-5 วัน และพ่นซ้ำอีกหากมีการระบาดรุนแรงหรือยัง
พบการระบาดของหนอนอีก การใช้เชื้อไวรัสจะได้ผลดีที่สุด เมื่อสภาพอากาศมีความชื้นสูง
1.2 การใช้เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ซึ่งมีหลายสายพันธุ์และความเข้มข้นที่
ต่างกัน เลือกใช้ชนิดที่มีผลดีในการกำจัด เพราะหนอนจะมีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงได้ง่าย มีการ
ระบาดในองุ่นรวดเร็วและรุนแรง อัตราที่แนะนำ คือ 60-80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร และควรพ่นในช่วง
เวลาเย็น
2. การใช้สารฆ่าแมลงกลุ่มยับยั้งการลอกคราบกำจัดหนอนกระทู้หอม เช่น tebufenucide
(Mimic 20 F) อัตรา 5 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบหนอนเฉลี่ย 1 ตัว/ช่อ 
3. การใช้สารฆ่าแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์ เนื่องจากมีฤทธิ์เฉียบพลัน ควรพิจารณาก่อนที่จะนำมา
ใช้ เนื่องจากมีพิษต่อศัตรูธรรมชาติสูง
4. สารฆ่าแมลง chlorfenapyr (Rampage 10% SC) อัตรา 10-20 มิลลิลิตรต่อน้ำ       
20 ลิตร กำจัดหนอนกระทู้หอม มีการพัฒนาใช้ที่เฉพาะเจาะจงต่อแมลงศัตรู
5. การใช้กับดักแสงไฟนีออนเรืองแสงสีม่วง หรือ สีฟ้า ติดตั้งในแปลงองุ่น เหนือร่องน้ำและ
เปิดไฟในช่วงหัวค่ำ 18.00-20.00 น.
6. การจับทำลายหรือในกรณีที่มีการระบาดมากให้ใช้ไม้เคาะหลังค้างองุ่น หรือใช้น้ำฉีดพ่นให้
หนอนร่วงตกลงบนพื้นและทำลายเสีย ใช้จาระบี หรือสารฆ่าแมลงทาบริเวณโคนลำต้นองุ่น เพื่อ
ป้องกันมิให้หนอนไต่ขึ้นไปทำลายบนต้นซ้ำอีก
7. ควรทำลายแหล่งระบาดของหนอนในแปลงพืชอาศัยอื่นๆ ดังกล่าวที่ไม่มีการดูแลรักษา
แมลงศัตรูไม้ผล
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หนอนเจาะสมอฝ้าย (cotton bollworm)
ชื่อวิทยาศาสตร์

..
Helicoverpa armigera (Hubner)

วงศ์

Noctuidae

อันดับ

Lepidoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
หนอนเจาะสมอฝ้ายเป็นแมลงศัตรูชนิดหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตขององุ่นเสียหายมาก พบการ
ระบาดของหนอนตั้งแต่ระยะพัฒนาช่อดอก จนถึงระยะผลอ่อนหรือระยะ 15-60 วัน หลังจากตัดแต่ง
กิ่งองุ่น หนอนกัดกินทำลายเนื้อและเมล็ด ทำให้ผลที่ถูกทำลายไม่เจริญเติบโต สำหรับพันธุ์ไวท์มะละกา
การตัดแต่งผลอ่อน 2-3 ครั้งต่อฤดูการผลิต มีโอกาสที่จะเลือกผลที่ถูกทำลายทิ้ง แต่ส่วนมากพบ
ทำลายทั้งช่อ หนอนวัย 1-3 สามารถทำลายในระยะติดผลอ่อน 5-10 ช่อ ต่อวัน จึงเป็นการสูญเสีย
มากในการผลิตองุ่นในช่วงฤดูกาลนั้นๆ 
การป้องกันกำจัดโดยใช้สารฆ่าแมลงให้มีประสิทธิภาพ และไม่เกิดผลกระทบต่อพืช ทำได้ยาก
เนื่องจากการระบาดอยู่ในช่วงองุ่นพัฒนาช่อดอก ประกอบกับหนอนเจาะสมอฝ้ายมีพืชอาหารหลาย
ชนิดและสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงเกือบทุกชนิดได้เร็ว รวมทั้งลักษณะการทำลายที่เจาะกิน
ทำลายอยู่ในผล ทำให้สารฆ่าแมลงดังกล่าวมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ตัวเต็มวัย เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดกลาง เมื่อกางปีกมีขนาดกว้าง 3.2-3.8 เซนติเมตร ผีเสื้อ
เพศผู้และเพศเมียแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเมื่อผีเสื้อเริ่มออกจากดักแด้ใหม่ โดยปีกหน้าของผีเสื้อเพศ
เมียมีสีน้ำตาลปนแดง เพศผู้มีสีน้ำตาลปนเขียว เพศเมียมีอายุประมาณ 7-11 วัน เฉลี่ย 8.1 วัน เพศผู้
มีอายุประมาณ 7-18 วัน เฉลี่ย 9.3 วัน จะเริ่มผสมพันธุ์ในช่วงกลางคืน พบผีเสื้ออยู่ตามใบแก่ของ
องุ่นและพืชอาศัย นอกจากนี้ สามารถใช้คาดคะเนการระบาดในแปลงองุ่นได้โดยใช้กับดักสารล่อเพศ
แมลง แต่ตัวเมียผสมพันธุ์ได้หลายครั้งจึงไม่เหมาะสมในการใช้สารล่อเพศจับเพศผู้ทำลาย (mass
trapping)
ไข่ ผีเสื้อวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 มิลลิเมตร ตามส่วนอ่อนของพืช
เช่น ปลายยอดใบอ่อน และช่อดอก สีขาวนวลเป็นมัน สีของไข่จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นจน
เกือบดำเมื่อใกล้ฟักเป็นตัวหนอน ระยะวางไข่ 4-8 วัน จำนวนไข่ 648-2,062 ฟอง เฉลี่ย 1,430 ฟอง
ระยะไข่ 2-3 วัน
ตั ว หนอน ที่ ฟั ก ออกจากไข่ ใหม่ ๆ หั ว กะโหลกกว้ า งประมาณ 0.2 มิ ล ลิ เมตร ลำตั ว ยาว       
แมลงศัตรูไม้ผล
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1.4 มิลลิเมตร ลอกคราบ 5 ครั้ง แล้วเข้าดักแด้ หนอนวัย 1-4 แต่ละวัยประมาณ 2-4 วัน ระยะหนอน
วัยที่ 5 ใช้เวลา 5-7 วัน หัวกะโหลกกว้าง 1.4 มิลลิเมตร ลำตัวหนอนเมื่อเจริญเต็มที่ยาวประมาณ     
4 เซนติเมตร หนอนมีแถบสีน้ำตาล พาดมาตามความยาวของลำตัวหนอน มีสีต่างๆ เป็นหนอนที่มี
อุปนิสัยว่องไว ชอบเคลื่อนย้ายอยู่เสมอ ระยะหนอน 14-17 วัน เฉลี่ย 16.3 วัน
ดักแด้ หนอนเข้าดักแด้ในดินระดับความลึก 2.0-5.0 เซนติเมตร ระยะก่อนเข้าดักแด้ หนอน
จะเริ่มหยุดกิน หดตัว แล้วทิ้งตัวลงดิน จากนั้นหนอนจะกัดดินให้เป็นร่องพอที่ตัวหนอนจะเคลื่อนตัวได้
เมื่อถึงความลึกที่ต้องการหนอนจะกัดก้อนดินบริเวณนั้นเป็นช่องกลมๆ และเรียบเป็นมัน สร้างใยสีขาว
คลุมทั่วบริเวณแอ่งนั้น ดักแด้หันหัวขึ้น ดักแด้มีขนาด 4.6 มิลลิเมตร ยาว 17.8 มิลลิเมตร ระยะดักแด้
10-13 วัน เฉลี่ย 10.9 วัน เมื่อฟักเป็นตัวเต็มวัยคลานขึ้นสู่ผิวดิน ในช่วงหัวค่ำ เมื่อออกจากดักแด้
ใหม่ๆ จะบินมาเกาะอยู่ตามวัชพืช หรือพืชอาศัยที่ผิวดินก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปที่อื่น

พืชอาหาร
แมลงชนิดนี้มีพืชอาหารที่กว้าง เช่น ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ฝ้าย ยาสูบ ถั่วเหลือง พืชตระกูล
กะหล่ำ ดอกกุหลาบ ส้มเขียวหวาน และส้มโอ

ศัตรูธรรมชาติ
มีแมลงศัตรูธรรมชาติหลายชนิดที่คอยทำลายไข่ของหนอนเจาะสมอฝ้าย คือ 
1. แตนเบียนไข่ Trichogramma chilotraeae Nagaraja & Nagarkatti, T. chilonis Ishii และ         
T. australicum Girault อยู่ในวงศ์ Trichogrammatidae อันดับ Hymenoptera ตัวเต็มวัยวางไข่ลงใน
ไข่หนอนเจาะสมอฝ้าย แล้วอาศัยกินภายในจนกระทั่งเจริญเป็นตัวเต็มวัย
2. แมลงวันก้นขน (Tachinid fly) มีหลายชนิด เช่น Exorista spp. วงศ์ Tachinidae  
อันดับ Diptera เป็นแมลงเบียนของหนอนหลายชนิด โดยวางไข่ที่หัวของตัวหนอน เมื่อฟักเป็นตัวก็จะ
เข้าไปทำลายและเจริญเติบโตเป็นหนอนวัยต่างๆ และออกมาเข้าดักแด้ภายนอกตัวหนอนที่ทำลาย
3. แตนเบียนหนอน (Braconid) วงศ์ Braconidae อันดับ Hymenoptera เป็นแตนเบียน
หนอน ตัวเต็มวัยของแตนเบียนวางไข่ลงในตัวหนอน กินและพัฒนาเป็นหนอนจนโตเต็มที่จึงออกมา
เข้าดักแด้ภายนอกตัวหนอน
4. แมลงช้างปีกใส Chrysopa basalis Walker วงศ์ Chrysopidae อันดับ Neuroptera
เป็นตัวห้ำ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลงช้างปีกใสกัดกินไข่และหนอนต่างๆ ในระยะวัยแรกๆ แมลง
ช้ า งปี ก ใสไข่ เ ป็ น ฟองเดี่ ย วๆ และมี ก้ า นไข่ ติ ด กั บ ใบพื ช ตั ว อ่ อ นแมลงช้ า งปี ก ใสเป็ น ตั ว ห้ ำ ที่ มี
ประสิทธิภาพสังเกตได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากตัวอ่อนแมลงช้างจะนำเศษซากแมลงที่เป็นเหยื่อไว้บน
หลังเพื่อพรางตัว จะสังเกตได้เมื่อมีการเคลื่อนไหว
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การป้องกันกำจัด
ในสวนองุ่นมีความจำเป็นต้องดูแลรักษาและป้องกันการเข้าทำลาย เพราะความเสียหายเกิด
ขึ้นกับผลผลิตองุ่นโดยตรง เมื่อเริ่มออกดอกติดผล ควรปฏิบัติดังนี้
1. ในระยะออกดอกและติดผลอ่อนหรืออายุตั้งแต่ 60 วันหลังจากตัดแต่งกิ่ง ควรหมั่นตรวจดู
ช่อองุ่น เมื่อพบมีการทำลายในช่อดอก หรือช่อผลอ่อน ควรจับทิ้งเป็นวิธีที่ได้ผลปลอดภัยแต่ใช้แรงงาน
มากตลอดฤดูระบาด
2. เมื่อเริ่มพบการระบาดทำลายของหนอนเจาะสมอฝ้าย หรือสำรวจพบผีเสื้อจากกับดักสาร
ล่อเพศแมลง ใช้ไวรัส NPV หนอนเจาะสมอฝ้าย อัตรา 20-30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ให้ผลดีใน
การควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้ายช่วงองุ่นอายุ 35-70 วัน หรือพ่นตั้งแต่ระยะติดดอกจนถึงองุ่นติดผล
ขนาดเมล็ดถั่วเขียว การพ่นควรพ่น 2-3 ครั้งต่อฤดูกาล
3. การปลิดผลองุ่นในฤดูการผลิต 2-3 ครั้ง โดยปลิดผลที่ถูกทำลายทิ้ง เนื่องจากผลที่ถูก
ทำลายเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเจริญต่อไปได้

เพลี้ยไฟพริก (chilli thrips)
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scirtothrips dorsalis Hood

วงศ์

Thripidae

อันดับ

Thysanoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญชนิดหนึ่งขององุ่นทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย เนื่องจากมีขนาดตัวเล็กการ
ทำลายในระยะแรกจะไม่เด่นชัด เมื่อองุ่นเจริญเติบโตระยะหนึ่งจึงพบส่วนที่ถูกทำลายมีรอยผิวขรุขระ
องุ่นที่ปลูกจะพบปัญหามากเนื่องจากสภาพอากาศที่เหมาะสม และการเจริญเติบโตขององุ่นที่มีการ
พัฒนาทั้งปี การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟพริกในองุ่นมีการพ่นสารฆ่าแมลงจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหา
พิษตกค้างของสารฆ่าแมลง นับว่าเป็นแมลงปากดูดที่มีความสำคัญในพืชหลายชนิด ตัวเต็มวัยและตัว
อ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลล์พืชทั้งยอดอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก และช่อผล ถ้ามีการระบาดที่ไม่รุนแรง
ปรากฎแผลเป็นรอยสีน้ำตาลบริเวณใกล้ขั้วช่อองุ่น ดอก ใบ หรือ ผล บางครั้งพบแผลสะเก็ดบนผล
องุ่น เมื่อผลองุ่นขยายผลโตขึ้น ทำให้บริเวณที่ถูกทำลายแตก และโรคองุ่นเข้าทำลายได้ง่าย นอกจากนี้
ช่อหรือยอดอ่อนที่ถูกทำลายตั้งแต่เล็กจะทำให้การเจริญเติบโตของช่อดอก ใบ หรือผลนั้นแคระแกร็น
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเคลื่อนไหวได้เร็วเมื่อถูกรบกวนมักจะวิ่งหลบซ่อนตัว กระโดดหนีหรือบินหนี     
มีการแพร่กระจายไปแหล่งอื่นๆ โดยลม
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ตัวเต็มวัย เพลี้ยไฟเป็นแมลงขนาดเล็ก ตัวเต็มวัยมีปีก 2 คู่ ปลายปีกบนมีขนเป็นเส้นยาวๆ
ลำตัวยาวประมาณ 1.0 มิลลิเมตร ตัวเต็มวัยมีสีน้ำตาลปนเหลือง ตารวมมีสีแดงใหญ่เคลื่อนไหวเร็ว
มาก
ไข่ จะอยู่ภายในเนื้อเยื่อพืช โดยวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ พบทั่วไปบริเวณใบอ่อน ดอก ก้านช่อดอก
และผลอ่อน ระยะไข่ 4-7 วัน
ตัวอ่อน วัยที่ 1 มีสีขาวใส ตารวมสีแดงเห็นได้ชัด ส่วนตัวอ่อนวัยที่ 2 สีของลำตัวจะเป็น    
สีเหลืองเข้มขึ้นเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้น
ดักแด้ ระยะก่อนเข้าดักแด้พบตัวอ่อนมีแผ่นปีกสั้นๆ ที่ปล้องอก หนวดชี้ตรงไปข้างหน้า     
ไม่ค่อยเคลื่อนไหว ระยะดักแด้ระยะนี้หนวดจะชี้ไปข้างหลัง แผ่นปีกจะยาวขึ้น

พืชอาหาร
เพลี้ยไฟพริกเป็นแมลงศัตรูพืชอีกชนิดที่มีพืชอาหารกว้าง เช่น มะม่วง   มะม่วงหิมพานต์
เงาะ พืชตระกูลส้ม พืชตระกูลถั่ว และพริก เป็นต้น

ศัตรูธรรมชาติ
ศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยไฟ เช่น แมงมุมชนิดต่างๆ ตัวอ่อนแมลงช้าง และเพลี้ยไฟตัวห้ำ

การป้องกันกำจัด
การป้องกันกำจัด หมั่นตรวจดูเพลี้ยไฟ โดยเฉพาะองุ่นในแหล่งที่มีพืชอาศัยอื่นๆ เช่น มะม่วง
ในช่วงฤดูออกดอกตรวจบริเวณด้านที่อยู่ใต้ลมและบริเวณขอบแปลง เมื่อพบการทำลายควรดำเนินการ
ป้องกันและกำจัด การพ่นสารฆ่าแมลงควรเลือกใช้ชนิดที่ไม่มีผลกระทบต่อองุ่น การดำเนินการ ดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการปลูกองุ่นในพื้นที่ใกล้เคียงกับพืชอาศัยอื่นๆ เช่น มะม่วง ทั้งนี้ เนื่องจากเพลี้ย
ไฟเป็นแมลงศัตรูที่มีขนาดเล็ก การเคลื่อนย้ายด้วยลม ทำให้มีการระบาดของเพลี้ยไฟในสวนองุ่นได้
2. สารฆ่าแมลง fipronil (Ascend 5% SC) และ imidacloprid (Confidor 100 SL 10% SL)
อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถลดปริมาณและป้องกันกำจัดได้นาน 5 วัน
3. การตัดแต่งกิ่งยอด องุ่นเป็นพืชที่มีการแตกยอดอ่อนอยู่เสมอ ทั้งยอดและตาข้างที่แตกออก
มาควรปลิดทิ้ง เพราะยอดที่แตกมาใหม่ดังกล่าวจะพบเพลี้ยไฟเกือบตลอดเวลา
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เอกสารประกอบการเรียบเรียง
กนกพร อุ่นใจชน. 2537. ความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงต่อหนอนกระทู้หอมในห้องปฏิบัติการ. น. 1-6
ใน เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการแมลงและสัตว์ศัตรูพืช ครั้งที่ 9, ประจำ
ปี 2537 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลซ จังหวัดชลบุรี.
กนกพร   อุ่นใจชน. 2539. ข้อมูลเบื้องต้นของการพัฒนาต้านทานต่อสารฆ่าแมลงและเชื้อแบคทีเรีย
ของหนอนกระทู้หอม. น. 1-18 ใน เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการครั้งที่
10, ประจำปี 2539 ณ โรงแรมหั ว หิ น บลู เวฟ บี ช รี ส อร์ ท อำเภอหั ว หิ น จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์.
เกศรา จีระจรรยา. 2528. การศึกษาพฤติกรรมบางประการของหนอนผีเสื้อเจาะสมออเมริกัน. การ
สัมมนาวิชาการปัญหาหนอนผีเสื้อเฮลิโอทีสในประเทศไทย กรุงเทพฯ. น. 1-10. 
บุษบง มนัสมั่นคง วิทย์ นามเรืองศรี สาทร สิริสิงห์ และศิริณี พูนไชยศรี. 2537. ความผันแปรของ
เพลี้ยไฟในองุ่น. น. 63-66. ใน รายงานผลการค้นคว้าและวิจัยปี 2537. กลุ่มงานวิจัยแมลง
ศัตรูไม้ผล สมุนไพร และเครื่องเทศ กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ.
พิมลพร นันทะ จุฑารัตน์ อรรถจารุสิทธิ์ สถิตย์ ปฐมรัตน์ รัตนา นชะพงษ์ และรุจ มรกต. 2534.   
รายชื่อแมลงศัตรูของพืชเศรษฐกิจบางชนิดในประเทศไทย. น. 88-117. ใน การควบคุม
แมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี. เอกสารวิชาการกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กองกีฏ
และสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ. 
วิทย์ นามเรืองศรี ชลิดา อุณหวุฒิ สาทร สิริสิงห์. 2537. การทดลองการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูองุ่น
โดยวิธีผสมผสาน. น. 591-617. ใน เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 9,
ประจำปี 2537. ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียนพาเลซ จังหวัดชลบุรี.
วิทย์ นามเรืองศรี บุษบง มนัสมั่นคง สาทร สิริสิงห์. 2537. ประสิทธิภาพของกับดักแสงไฟนีออนชนิด
..
ต่างๆ เพื่อล่อผีเสื้อหนอนกระทู้หอม Spodtera exigua Hubner
ในแปลงองุ่น. น. 123-130.
ใน เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ แมลงและสัตว์ศัตรูพืช ครั้งที่ 9,
ประจำปี 2537. ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียนพาเลซ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี.
วิทย์ นามเรืองศรี บุษบง มนัสมั่นคง สาทร สิริสิงห์ และศิริณี พูนไชยศรี. 2539. เพลี้ยไฟองุ่น.      
น. 443-464. ใน เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ แมลงและสัตว์ศัตรูพืช
ครั้งที่ 10, ประจำปี 2539. ณ โรงแรมหัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท อำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์.
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แมลงศัตรูองุ่น

ผีเสื้อหนอนกระทู้หอมวางไข่เป็นกลุ่มที่ใบพืช

หนอนกระทู้หอมเริ่มฟักออกจากกลุ่มไข่

หนอนกระทู้หอม

ดักแด้หนอนกระทู้หอม

ตัวเต็มวัยหนอนกระทู้หอมเป็นผีเสื้อกลางคืน

ใบองุ่นถูกทำลายโดยหนอนกระทู้หอมอย่างรุนแรง

ไข่หนอนเจาะสมอฝ้ายวางเป็นฟองเดี่ยว

หนอนเจาะสมอฝ้าย
แมลงศัตรูไม้ผล
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ผีเสื้อหนอนเจาะสมอฝ้าย

การทำลายของหนอนเจาะสมอฝ้ายที่ผลองุ่น

ตัวอ่อนเพลี้ยไฟพริก

ตัวเต็มวัยเพลี้ยไฟพริก

เพลี้ยไฟทำลายยอดอ่อน ทำให้ใบหงิกงอ และแคระแกร็น

การทำลายของเพลี้ยไฟที่ผล มีลักษณะเป็นผิวขี้กลาก
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ระยะพัฒนาการขององุ่น และระยะการระบาดของแมลงศัตรูที่สำคัญ

ระยะการพัฒนาขององุ่น
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ระยะแตกใบอ่อน-ช่อดอก
ระยะดอก
ระยะผลอ่อน
ระยะพัฒนาผล

การระบาดของแมลงศัตรูพืช

จำนวนวันหลังตัดแต่งกิ่ง

หนอนกระทู้หอม
หนอนเจาะสมอฝ้าย
เพลี้ยไฟ
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ชมพู่และฝรั่ง

แมลงศัตรู  

สัญญาณี ศรีคชา และวิภาดา ปลอดครบุรี
สถานการณ์และความสำคัญ
ชมพู่เป็นผลไม้ที่นิยมรับประทานในหมู่คนไทยตลอดจนชนต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มคนเชื้อสาย
จีน เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีเปลือกสีแดงถือว่าเป็นสีที่เป็นมงคล รับประทานได้ทุกเพศทุกวัย รสชาติไม่
หวานจัด ทานแล้วรู้สึกสดชื่น เพราะในผลมีน้ำปริมาณมาก ชมพู่สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้ทั้งใน
ประเทศและส่งออกไปต่างประเทศด้วย โดยในปี 2550 มีสถิติการส่งออกชมพู่ถึง 3,820,916 กิโลกรัม
คิดเป็นมูลค่ากว่า 102,529,560 บาท ส่วนในปี 2551 มีสถิติการส่งออกชมพู่เพิ่มขึ้นเป็น 4,907,834
กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าถึง 135,864,764 บาท (สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2552) สำหรับ
การปลูกชมพู่ในประเทศไทย พันธุ์ที่นิยมปลูกเป็นการค้า คือ พันธุ์ทูลเกล้า พันธุ์สายรุ้ง (หรือพันธุ์ชมพู่
เพชร) พันธุ์เพชรสามพราน พันธุ์เพชรน้ำผึ้ง และพันธุ์ทับทิมจันทร์ โดยชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์ จัดเป็น
พันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุด และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย
มีระบบการปลูกแบบยกร่อง ไว้ต้นให้มีอายุในการให้ผลผลิตเพียง 6-7 ปี จึงโค่นทิ้งแล้วปลูกทดแทน
ใหม่ จึงเป็นการปลูกไม้ผลแบบกึ่งล้มลุก เกษตรกรมีการปลูกเฉลี่ยรายละประมาณ 5-6 ไร่ โดยชมพู่ให้
ผลผลิตตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป และให้ผลผลิตดีในปีที่ 4 มักนิยมปลูกกันในแถบจังหวัดนครปฐม
ราชบุรี และสมุทรสาคร นอกจากนั้นมีการปลูกกันประปรายในจังหวัดอื่นๆ เช่น ปทุมธานี บางจังหวัด
ในภาคใต้ และภาคเหนือ เป็นต้น ส่วนพันธุ์สายรุ้ง เป็นชมพู่ที่ปลูกกันแบบไร่ไม่ยกร่อง มักนิยมปลูกกัน
มากในเขตจังหวัดเพชรบุรี
ฝรั่งเป็นผลไม้ที่นิยมบริโภคเป็นผลสดและสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แยม วุ้น
ฝรั่ง และน้ำคั้นฝรั่ง เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีวิตามินซีและเอสูงกว่ามะนาวถึง 4 เท่า และ
มีสารเพคตินสูง มีสรรพคุณทางยาช่วยเคลือบลำไส้ สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะ
ในเขตภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี พันธุ์ฝรั่ง
บริโภคผลสดที่นิยมปลูก คือ พันธุ์กลมสาลี่ แป้นสีทอง และเวียดนาม พันธุ์ฝรั่งคั้นน้ำ คือ พันธุ์
เบอมองท์ (Beaumount) และพันธุ์คาฮัวคูลา (Kahuakula) นอกจากปลูกขายภายในประเทศยังส่ง
ออกไปขายยังตลาดต่างประเทศด้วย ดังสถิติการส่งออกในปี 2549 มีปริมาณการส่งออกฝรั่ง 458,899
กิโลกรัม มีมูลค่า 14,130,727 บาท (สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2550)

สถานการณ์ศัตรูพืช
ชมพู่และฝรั่งเป็นไม้ผลที่มักพบปัญหาแมลงศัตรูคล้ายๆ กัน เกษตรกรมักมีการใช้สารป้องกัน
แมลงศัตรูไม้ผล
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กำจัดศัตรูพืชเพื่อป้องกันกำจัดแมลงบ่อยครั้ง เกษตรกรพ่นสารฆ่าแมลงเพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรู
ชมพู่โดยเฉลี่ยมากถึงปีละ 34 ครั้ง โดยมีความถี่ในการพ่นเฉลี่ย 7-15 วันต่อครั้ง (มนตรีและคณะ,
2537) แต่ละรายนิยมใช้สารฆ่าแมลงเฉลี่ยรวม 3 ชนิด Pholboon and Cantelo (1965) ได้รายงาน
แมลงศัตรูชมพู่ไว้ 19 ชนิด แมลงศัตรูชมพู่ที่สำคัญและวิธีการป้องกันกำจัดมี ดังนี้

แมลงวันผลไม้ (fruit fly)
ชื่อวิทยาศาสตร์
			
วงศ์
อันดับ

Bactrocera dorsalis (Hendel)
Bactrocera correcta (Bezzi)
Tephritidae
Diptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
การทำลายของแมลงวันผลไม้เกิดจากตัวเต็มวัยเพศเมียใช้อวัยวะวางไข่แทงลงในเนื้อผลไม้  
จากนั้นไข่จะฟักเป็นตัวหนอนไชกินเนื้อผลไม้ ทำให้ผลเน่าและร่วงหล่น ในชมพู่เข้าทำลายตั้งแต่เริ่มติด
ผลเป็นต้นไป ส่วนในฝรั่งเริ่มเข้าทำลายได้เมื่อผลอายุประมาณสองเดือนหลังดอกบาน แมลงวันผลไม้
ชนิดแรก (Bactrocera dorsalis) มีตัวสีดำหน้าแข้งขาสีดำ ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ขอบปีกมีสีดำ
ตลอดไปจนถึงปลายปีกทั้งสองข้าง ส่วนแมลงวันผลไม้ชนิดที่สอง (Bactrocera correcta) มีขนาดเล็ก
กว่าชนิดแรกเล็กน้อย แต่ว่องไวกว่า มีสีน้ำตาลแดงทั้งลำตัวและขา ปลายปีกมีจุดเล็กๆ สีดำ การ
ทำลายของแมลงวันผลทั้งสองชนิดเหมือนๆ กัน แต่แมลงวันผลไม้ชนิดที่สอง ป้องกันกำจัดได้ยากกว่า
เนื่องจากสามารถทำลายผลไม้ได้ตั้งแต่ผลไม้ติดผลเล็กๆ และยังแข็งอยู่ การทำลายที่เกิดจากแมลงวัน
ผลไม้ อาจรุนแรงมากจนถึง 100 เปอร์เซ็นต์ได้หากไม่มีการป้องกันกำจัด

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
วงจรชีวิตแมลงวันผลไม้ชนิด  Bactrocera dorsalis (Hendel) ศึกษาในผลชมพู่ พบว่ามีการ
เจริญเติบโตแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย
ตัวเต็มวัย เป็นแมลงวันมีสีน้ำตาลแดงทั้งลำตัวและขา มีแถบสีเหลืองที่ส่วนอก ปีกบางใส
สะท้อนแสง ระยะนี้ไม่ทำลายพืช ตัวเต็มวัยหลังจากออกจากดักแด้ประมาณ 8 วัน จึงเริ่มจับคู่ผสม
พันธุ์และเริ่มวางไข่ โดยวางไข่ในผลของพืชอาศัย ตัวเต็มวัยเพศเมียมีความสามารถในการวางไข่ตลอด
อายุขัยได้ 1,200-1,300 ฟอง และวางไข่ได้สูงสุด 40 ฟอง/วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียเมื่อกางปีกมีขนาด
กว้างเฉลี่ย 1.47 เซนติเมตร ลำตัวยาวเฉลี่ย 0.93 เซนติเมตร ตัวเต็มวัยเพศเมียมีอายุ 79-120 วัน
เฉลี่ย 95.03 วัน ตัวเต็มวัยเพศผู้เมื่อกางปีกมีขนาดกว้างเฉลี่ย 1.42 เซนติเมตร ลำตัวยาวเฉลี่ย 0.82
เซนติเมตร ตัวเต็มวัยเพศผู้มีอายุ 86-132 วัน เฉลี่ย 97.50 วัน 
แมลงศัตรูไม้ผล
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ไข่ ระยะไข่อาศัยอยู่ในผลไม้ ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ หรือเป็นกลุ่มๆ ละ
2-3 ฟองในผลชมพู่ ลึกจากผิวประมาณ 2.0-5.0 มิลลิเมตร ไข่มีขนาดเล็กสีขาวผิวเป็นมันสะท้อนแสง
รูปร่างคล้ายผลกล้วย เมื่อใกล้ฟักมีสีขาวขุ่น ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.21 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 1.27
มิลลิเมตร ระยะไข่ 42-72 ชั่วโมง
หนอน หนอนมีลักษณะหัวแหลม ท้ายป้าน ไม่มีขา ส่วนหัวมีลักษณะเป็นตะขอแข็งสีดำ  
เมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ๆ ลำตัวใส ส่วนหัวที่เป็นตะขอมีสีน้ำตาล ขนาดลำตัวกว้างเฉลี่ย 0.25 มิลลิเมตร
ยาวเฉลี่ย 1.07 มิลลิเมตร หนอนมี 3 วัย หนอนโตเต็มที่มีขนาดลำตัวกว้างเฉลี่ย 1.67 มิลลิเมตร   
ยาวเฉลี่ย 7.63 มิลลิเมตร หนอนในระยะนี้สามารถดีดตัวได้ไกลประมาณ 30 เซนติเมตร เพื่อหาทำเล
ที่เหมาะสมในการเข้าดักแด้ในดิน ระยะหนอน 6-8 วัน
ดักแด้   มีลักษณะกลมรีคล้ายถังเบียร์ ระยะแรกมีสีขาวและจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
อ่อน จากนั้นสีจะค่อยๆ เข้มขึ้นเมื่อดักแด้ใกล้ฟัก ระยะนี้แมลงไม่มีการเคลื่อนไหวอาศัยในดินลึก
ประมาณ 2.0-5.0 เซนติเมตร ดักแด้มีขนาดกว้างเฉลี่ย 2.18 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 4.71 มิลลิเมตร
ระยะดักแด้ 9-10 วัน

พืชอาหาร
ผลไม้ ที่ มี เปลื อ กบางหรื อ อ่ อ นนุ่ ม ถู ก แมลงวั น ผลไม้ เข้ า ทำลายได้ โดยง่ า ย ในประเทศไทย
แมลงวันผลไม้ชนิด Bactrocera dorsalis (Hendel) มีพืชอาศัยมากกว่า 50 ชนิด กระจายอยู่ทั่วไปใน
ประเทศไทย (มนตรีและโอชา, 2542) เช่น มะม่วง ฝรั่ง ชมพู่ ละมุด พุทรา น้อยหน่า ขนุน เงาะ
ลำไย ลิ้นจี่ กระท้อน สะตอ กล้วยน้ำว้า มะกอกฝรัง่ มะเฟือง มะปราง มะละกอ มะยม พริก ชำมะเลียง
เชอรีห่ วาน มะกอกน้ำ กระโดน มะม่วงหิมพานต์ สตาร์แอปเปิ้ล หว้า มะเดื่อหอม มะเดื่ออุทุมพร
มะม่วงป่า ละมุด พิกุล ตะขบฝรั่ง กล้วยป่า น้ำใจไคร่ หูกวาง เล็บเหยี่ยว และมะตูม เป็นต้น
ส่วนแมลงวันผลไม้ชนิด Bactrocera correcta (Bezzi) มีเขตแพร่กระจายในเขตภาคเหนือ
ภาคกลางและแทบจะไม่พบในภาคใต้ มีพืชอาศัยไม่น้อยกว่า 36 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ฝรั่ง ชมพู่ ละมุด
พุทรา น้อยหน่า ขนุน เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ กระท้อน สะตอ กล้วยน้ำว้า มะกอกฝรั่ง มะเฟือง มะปราง
มะละกอ มะยม ชำมะเลียง เชอรี่หวาน มะกอกน้ำ มะม่วงหิมพานต์ กระโดน สตาร์แอปเปิ้ล หว้า  
มะเดื่อหอม พิกุล ตะขบฝรั่ง กล้วยป่า น้ำใจไคร่   หูกวาง หนามหัน (งัวซัง) แจง และมะแว้งเครือ
เป็นต้น

ศัตรูธรรมชาติ
ศัตรูธรรมชาติที่พบเป็นตัวห้ำ ได้แก่ แมงมุมตาหกเหลี่ยม Oxyopes lineatipe (C.L.Koch)
และ Oxyopes javanus Thorell นกชนิดต่างๆ มด แมงมุม สัตว์เลื้อยคลานต่างๆ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
เช่น กบ คางคก เขียด ปาด เป็นต้น นอกจากนี้ มีแมลงเบียนที่สำคัญของแมลงวันผลไม้ในระยะหนอน
แมลงศัตรูไม้ผล
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คือ แตนเบียนหนอน Diachasmimorpha longicaudata (มนตรี และสาทร, 2537; อัมพร และคณะ,
2544; และวิภาดา และคณะ, 2550)

การป้องกันกำจัด
1. รักษาแปลงปลูกให้สะอาด เก็บผลที่ถูกแมลงวันผลไม้ทำลายนำไปเผาหรือฝังดินเพื่อลดการ
สะสมและขยายพันธุ์ของแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูก ตัดแต่งกิ่งตามสมควร ไม่ให้เกิดร่มเงามากเกินไป
เพื่อให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการแพร่ระบาดของแมลงวันผลไม้
2. ในชมพู่ให้ตัดแต่งผลให้เหลือไม่เกิน 4-5 ผลต่อพวง ห่อผลด้วยถุงพลาสติกแบบถุงหิ้ว
ขนาด 8x16 นิ้ว ตัดปลายถุงเพื่อระบายน้ำเล็กน้อย ชมพู่เริ่มห่อผลประมาณ 14 วันหลังไหมร่วง ส่วน
ฝรั่งห่อผลด้วยถุงพลาสติกชนิดมีหูหิ้ว ขนาดกว้าง 6x14 นิ้ว ตัดมุมที่ปลายถุงทั้งสองข้างเพื่อระบายน้ำ
แล้วคลุมทับด้วยกระดาษสมุดโทรศัพท์ โดยเริ่มห่อผลหลังดอกบาน  56 วัน และไม่ห่อให้ถุงพลาสติก
เรียบตึงติดกับผล เพื่อป้องกันตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่
3. หากมีการระบาดรุนแรงพ่นให้ทั่วทั้งต้นด้วยสารฆ่าแมลง malathion 57% EC อัตรา    
20-30 มิลลิลติ รต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ chlorpyrifos 40% EC อัตรา 40 มิลลิลติ รต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 7 วัน
4. พ่นด้วยเหยือ่ พิษโปรตีน ทีป่ ระกอบด้วยยีสต์โปรตีน อัตรา 200 มิลลิลติ ร ผสมสารฆ่าแมลง
malathion 57% EC ในอัตรา 40 มิลลิลติ รต่อน้ำ 5 ลิตร พ่นแบบเป็นจุด ต้นละ 1-4 จุด แบบแถวเว้น
แถว ทุก 5-7 วันต่อครัง้ พ่นในเวลาเช้าตรู่ โดยเริม่ พ่นครัง้ แรกก่อนการระบาด 1 เดือน และพ่นเหยือ่ พิษ
ดังกล่าวไปจนห่อผลหมดทัง้ แปลงหรือจนเก็บเกีย่ วผลผลิตหมด

หนอนแดง (fruit boring caterpillar)
ชื่อวิทยาศาสตร์
วงศ์
อันดับ

Meridarchis scyrodes Meyrick
Carposinidae
Lepidoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
ผีเสื้อ วางไข่บนดอกและผลชมพู่ จากนั้นหนอนเจาะกินดอกและผล ทำให้ดอกร่วงก่อนที่จะ
ติดผล และถ้าทำลายในระยะผลทำให้ผลร่วงก่อนที่เก็บเกี่ยวได้ หนอนกัดกินเนื้อภายในดอกและผล
แล้วขับถ่ายไว้เป็นเม็ดกลมๆ เล็กๆ ทำให้สกปรกและดอกร่วง ผลเน่าได้ ตัวหนอนโตเต็มที่มีสีแดง เข้า
ดักแด้ในดิน การทำลายอาจรุนแรง 80-100% แมลงชนิดนี้สามารถเข้าทำลายตั้งแต่ชมพู่ยังเป็นดอก
ตูมและเข้าทำลายฝรั่งตั้งแต่เป็นผลเล็ก
แมลงศัตรูไม้ผล
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รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ตัวเต็มวัย เป็นผีเสื้อกลางคืน มีสีน้ำตาลอมเทา จัดเป็นผีเสื้อที่มีขนาดเล็ก
ไข่ มี สี ข าวใส ผิ ว เป็ น มั น สะท้ อ นแสงรู ป ร่ า งกลมรี มี ข นาดค่ อ นข้ า งเล็ ก ขนาดกว้ า ง        
0.1 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 0.15 มิลลิเมตร ระยะไข่ประมาณ 6 วัน
หนอน มีสีขาวและค่อยๆ มีสีชมพูแดง สีเข้มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อโตเต็มที่มีสีแดงอมชมพูเล็กน้อย
ระยะหนอนใช้เวลา 15-21 วัน
ดักแด้ มีรูปร่างยาวรีสีน้ำตาล ส่วนท้องมีลักษณะเป็นปล้องๆ ตามแนวขวางสีน้ำตาลอ่อน
และสีเข้มขึ้นเรื่อยๆ จนออกเป็นตัวเต็มวัย ระยะดักแด้ไม่เคลื่อนไหว อาศัยอยู่ในดินลึกประมาณ    
2.0 เซนติเมตร หรืออยู่ใต้ใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่รอบๆ โคนต้น ระยะดักแด้ประมาณ 6-9 วัน ดักแด้มี
ขนาดกว้าง 3.0 มิลลิเมตร ยาว 15.0 มิลลิเมตร

พืชอาหาร
ชมพู่ พุทรา ฝรั่ง

ศัตรูธรรมชาติ
ยังสำรวจไม่พบ

การป้องกันกำจัด
พ่นด้วยสารฆ่าแมลง diflubenzuron (Dimilin 25% WP) อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
หรือ triazophos (Hostathion 40 EC 40% EC) อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นช่วงเริ่มแทง
ดอก 1 ครั้ง และช่วงดอกตูม 1 ครั้ง และพ่นหลังติดผล 2-3 ครั้ง จนห่อผลหมด วิธีการห่อผลปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้

เพลี้ยไฟ (chilli thrips)
ชื่อวิทยาศาสตร์
วงศ์
อันดับ

Scirtothrips dorsalis Hood
Thripidae
Thysanoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
เพลี้ยไฟ เป็นแมลงศัตรูชมพู่เท่านั้น เป็นแมลงขนาดเล็ก ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำ
เลี้ยงจากใบอ่อน ยอดอ่อน และช่อดอก ตลอดจนผลอ่อนของชมพู่ ทำให้ใบไหม้หงิกงอเสียรูปทรง  
แมลงศัตรูไม้ผล
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ดอกร่วงไม่ติดผล ผลอ่อนร่วง เสียรูปทรง เพลี้ยไฟระบาดทำลายรุนแรงในฤดูร้อนหรือสภาพอากาศ
ร้อนแห้งแล้ง ในสภาพที่อุณหภูมิสูง แสงแดดจัด ฝนแล้งเป็นเวลาต่อเนื่องประมาณ 14 วัน เพลี้ยไฟ
จะระบาดทันที เพลี้ยไฟมีการเคลื่อนที่โดยการเดิน บิน และอาศัยลมในการพัดพาไป

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
เพลี้ยไฟ   มีรูปร่างเรียวยาว มีลำตัวยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยมี
ลักษณะคล้ายกันแต่ตัวอ่อนไม่มีปีก แต่ละชั่วอายุขัยของเพลี้ยไฟมีระยะสั้นมาก การแพร่ขยายพันธุ์  
จึงเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็ว เพลี้ยไฟเพศเมียวางไข่ขนาดเล็กมากในเนื้อเยื่อของพืช ระยะไข่ 3-4 วัน  
ตัวอ่อนฟักออกจากไข่มี 2 ระยะ มีรูปร่างเรียวแหลมสีเหลืองอ่อน ระยะตัวอ่อนประมาณ 4-5 วัน   
ระยะก่อนเข้าดักแด้มลี กั ษณะเหมือนตัวอ่อนแต่ไม่คอ่ ยเคลือ่ นไหว สังเกตจากหนวดหดสัน้ และชีต้ รงไปข้าง
หน้า ระยะนีป้ ระมาณ 1 วัน จะเป็นดักแด้ มีแผ่นปีก 2 คู่ หนวดงอชี้กลับไปข้างหลังเหนือศีรษะและไม่
เคลื่อนไหว ระยะดักแด้ 1-2 วัน   ตัวเต็มวัยมีรูปร่างเหมือนตัวอ่อน มีปีก 2 คู่ ประกอบด้วยขนเป็น
แผง (บางครั้งปีกของตัวผู้หดสั้นเหลือแค่ตุ่มปีกเท่านั้น) เพลี้ยไฟสามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งแบบมีเพศ
และแบบไม่มีเพศ

พืชอาหาร
พืชอาหารของเพลี้ยไฟ ได้แก่ กุหลาบ กล้วยไม้ พริก องุ่น มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ ส้มเขียว
หวาน ส้มต่างๆ มะนาว ชา บัว ถั่ว ทับทิม มะลิ ละหุ่ง กระเจี๊ยบ ฝ้าย กาแฟ และทานตะวัน
(Ananthakrishnan, 1971;  พิสมัย, 2531)

ศัตรูธรรมชาติ
แมงมุมตาหกเหลี่ยม แมงมุมใยกลม และด้วงเต่าตัวห้ำ Stethorus sp.

การป้องกันกำจัด
ถ้าพบการระบาดพ่นด้วยสารฆ่าแมลง lambdacyhalothrin (Karate 2.5 EC 2.5% EC)
อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ carbosulfan (Posse 20% EC) อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ
20 ลิตร หรือ imidacloprid (Confidor 100 SL 10% SL) อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

ด้วงม้วนใบ (leaf rolling weevil)
ชื่อวิทยาศาสตร์
วงศ์
อันดับ

Apoderus notatus Olivier
Curculionidae
Coleoptera
แมลงศัตรูไม้ผล
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ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
ตัวเต็มวัยกัดปลายใบชมพู่ม้วนเป็นหลอดเล็กๆ และวางไข่ไว้ภายใน ตัวหนอนเมื่อฟักออกจาก
ไข่กัดกินใบชมพู่อยู่ภายในหลอดนั้น การทำลายไม่รุนแรง มักเกิดกับต้นชมพู่ที่ขาดการดูแลรักษา

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
เป็นแมลงศัตรูชมพู่เท่านั้น ตัวเต็มวัยเป็นแมลงปีกแข็งประเภทด้วงงวง มีขนาดลำตัวค่อนข้าง
เล็ก คือ เมื่อเกาะนิ่งๆ จะหุบปีกแนบลำตัว ซึง่ มีขนาดกว้าง 0.4 เซนติเมตร ยาว 0.8 เซนติเมตร มีสี
น้ำตาลเหลือง ไข่เป็นฟองเดีย่ วๆ ตัวเต็มวัยกัดปลายใบชมพู่แล้วม้วนเป็นหลอดเล็กๆ และไข่ไว้ภายใน
หลอด ตัวหนอนเจริญเติบโตและเข้าดักแด้ในหลอดนั้น เมื่อโตเต็มที่เป็นเวลาพอดีกับใบชมพู่ที่ถูกวางไข่
ไว้เริ่มแห้งและร่วงหล่นบนพื้นดิน

พืชอาหาร
ชมพู่ชนิดต่างๆ ยาง มะม่วง

ศัตรูธรรมชาติ
ยังสำรวจไม่พบ

การป้องกันกำจัด
1.  เก็บใบชมพู่ที่ถูกม้วนปลายใบเป็นหลอดที่ตัวอ่อนหลบซ่อนอยู่ภายใน นำไปเผาทำลาย
2.  ถ้าจำเป็นพ่นด้วยสารฆ่าแมลง carbaryl (Sevin 85 WP 85% WP) อัตรา 40-60 กรัม
ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 5-7 วัน ช่วงชมพู่ใบเพสลาด และเมื่อพบตัวเต็มวัยระบาด

หนอนเจาะกิ่ง (red coffee borer)
ชื่อวิทยาศาสตร์
วงศ์
อันดับ

Zeuzera coffeae Nietner
Cossidae
Lepidoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
เป็นแมลงที่สร้างปัญหาให้กับไม้ผลจำนวนมาก ทำให้กิ่งหรือลำต้นแห้งตายเหนือรอยที่หนอน
เจาะเข้าไป ถ้าเจาะที่โคนต้นระดับชิดกับต้นไม้อาจตายได้หรือหักล้มเมื่อลมพัด หนอนกัดกินอยู่ภายใน
กิ่งชมพู่แล้วขับถ่ายออกมาทางปากรูเห็นคล้ายขี้เลื่อย เม็ดกลมร่วงตามพื้นดิน จนเจริญเติบโตเต็มที่
แล้วเข้าดักแด้ที่ปากรูนั้น การทำลายทำให้กิ่งแห้งตาย หนอนเจาะกิ่งชนิดนี้พบมีการทำลายตลอดทั้งปี
โดยพบมากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ และพบน้อยที่สุดในเดือนมิถุนายน (ยุวดี, 2537)
แมลงศัตรูไม้ผล
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รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ตัวเต็มวัย เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดกลาง เมื่อกางปีกกว้าง 4.0-4.5 เซนติเมตร ลำตัวยาว
2.3-3.5 เซนติเมตร ปีกคู่หน้าและคู่หลังสีขาวมีจุดสีดำประปรายอยู่ทั่วไป ลำตัวมีขนปกคลุม ผีเสื้อที่
ออกจากดักแด้พร้อมที่จะผสมพันธุ์ทันที ผีเสื้อเพศเมียชอบวางไข่ตามรอยแตก และร่องบนกิ่งชมพู่ และ
ที่ง่ามกิ่งที่เป็นกิ่งกระโดงตั้งขึ้นอีกด้วย เพศเมียตัวหนึ่งๆ สามารถวางไข่ได้ประมาณ 300-500 ฟอง
ไข่ มี ลั ก ษณะกลมรี สี เ หลื อ งส้ ม วางเป็ น กลุ่ ม หรื อ ฟองเดี่ ย วๆ ขนาดยาวประมาณ           
1.0 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 0.6 มิลลิเมตร ระยะไข่ประมาณ 7-10 วัน
หนอน เมื่อฟักออกจากไข่จะเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในกิ่งหรือลำต้น หนอนกัดกินเนื้อเยื่อ
ภายในเป็นโพรงยาวพร้อมกับขับถ่ายมูลออกมาทางปากรูที่มันกัดกินเข้าไป โดยปากรูจะมีใยปิดไว้ทำ
หน้าที่เป็นลิ้นป้องกันแมลงอื่นเข้าไป ใยนี้ทำจากน้ำลายของตัวหนอนเอง รอยที่หนอนทำลายปกติยาว
25.0-37.50 เซนติเมตร ตัวหนอนในระยะแรกมีสีน้ำตาลแดง หัวสีน้ำตาลอ่อน เมื่อหนอนเจริญเติบโต
เต็มที่เปลี่ยนเป็นสีแดง ยาวประมาณ 4.5-5.0 เซนติเมตร ระยะหนอน 2.5-3.0 เดือน
ดักแด้ เมื่อหนอนเจริญเติบโตเต็มที่ใกล้เข้าดักแด้ หนอนจะเจาะเป็นวงกลมที่กิ่งที่ถูกทำลาย
แต่ยังไม่ทะลุเปลือกเพื่อใช้เป็นช่องทางออกของตัวเต็มวัย เมื่อดักแด้ใกล้ออกเป็นตัวเต็มวัยดักแด้จะ
เคลื่อนตัวมาโผล่บริเวณที่หนอนได้เจาะรอยเอาไว้ คราบของดักแด้จะคาอยู่ที่รอยเจาะนี้ ดักแด้มีสี
น้ำตาลแดงยาวประมาณ 3.0-3.5 เซนติเมตร กว้าง 0.6-0.8 เซนติเมตร ระยะดักแด้ประมาณ       
2-3 สัปดาห์

พืชอาหาร
แมลงชนิดนีม้ พี ชื อาหารหลายชนิด ได้แก่ ชา กาแฟ โกโก้ ลิน้ จี่ ลำไย น้อยหน่า มะยม ฝรัง่
ส้ม ทับทิม องุน่ แอปเปิล้ แพร์ พลับ เชอรี่ ชงโค นุน่ พูร่ ะหง จำปา (มนตรี, 2529; ยุวดี, 2537)

ศัตรูธรรมชาติ
พบแมลงศัตรูธรรมชาติพวกแตนเบียนหนอน 3 ชนิด
1. Amyosoma zeuzerae Rhower

Braconidae, Hymenoptera

2. Apanteles sp.

Braconidae, Hymenoptera

3. Microbracon sp.

Braconidae, Hymenoptera

	

แมลงศัตรูไม้ผล
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การป้องกันกำจัด
1.  ตัดแต่งกิ่งที่ถูกหนอนทำลายแล้วนำไปเผาไฟเพื่อกำจัดหนอน และดักแด้ที่อยู่ในกิ่งนั้น
2.  ถ้าตรวจพบรูหรือรอยทำลายบนกิ่งใหญ่ๆ หรือลำต้น ให้ใช้สารฆ่าแมลง เช่น chlorpyrifos
(Lorsban 40 EC 40% EC) อัตรา 1-2 มิลลิลิตรต่อรู ฉีดเข้าในรูแล้วอุดด้วยดินเหนียว

เพลีย้ แป้ง (mealybugs)
ชื่อวิทยาศาสตร์
			
วงศ์
อันดับ

Dysmicoccus neobrevipes Beardsley
Ferrisia virgata (Cockerell)
Pseudococcidae
Hemiptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
เพลี้ยแป้งเป็นแมลงศัตรูฝรั่ง ทำลายพืชโดยดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆ ของพืช เช่น จาก
บริเวณกิ่ง ช่อดอก ผลอ่อน ผลแก่ โดยมีมดหลายชนิดช่วยคาบพาไปตามส่วนต่างๆ ของพืช ส่วนที่ถูก
ทำลายจะแคระแกร็น และชะงักการเจริญเติบโต นอกจากนี้ เพลี้ยแป้งจะขับถ่ายของเหลว มีลักษณะ
เป็นน้ำเหนียวๆ เรียกว่ามูลน้ำหวาน (honeydew) ออกมา ซึ่งเป็นอาหารของราดำ ทำให้ราดำเจริญ
เติบโตอย่างรวดเร็ว ปกคลุมใบและผล ใบไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้อย่างเต็มที่

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
Dysmicoccus neobrevipes Beardsley
ตัวเต็มวัย เพศเมีย รูปร่างค่อนข้างกลม ลำตัวยาวประมาณ 3.3-3.5 มิลลิเมตร ผนังลำตัว   
สีเทาปกคลุมด้วยไขแป้งสีขาว ด้านข้างของลำตัวมีเส้นแป้งสั้นๆ อยู่โดยรอบ เส้นแป้งที่อยู่ด้านท้าย
ของลำตัวยาวกว่าด้านข้างเล็กน้อย
Ferrisia virgata (Cockerell)
ตัวเต็มวัย เพศเมีย รูปร่างรูปไข่คอ่ นข้างยาว ลำตัวยาวประมาณ 4.2-5.0 มิลลิเมตร ปลายส่วน
ท้องจะแคบกว่าส่วนหัว ลำตัวปกคลุมด้วยไขแป้งบางๆ สีขาว และมีแถบสีดำ 1 คู่ พาดตามยาวเกือบ
กึง่ กลางลำตัว ด้านท้ายของลำตัวมีเส้นแป้งยาวสีขาว 1 คู่ ความยาวประมาณครึง่ หนึง่ ของความยาวลำตัว
ด้านข้างของลำตัวไม่มเี ส้นแป้ง อรุณี (2535) ได้ศึกษาชีวประวัติของเพลี้ยแป้ง F. virgata โดยเลี้ยง
แมลงด้วยใบมันสำปะหลัง พบว่า เพลี้ยแป้งชนิดนี้มีการขยายพันธุ์โดยออกลูกเป็นตัวอ่อนและไข่
พวกที่ออกลูกเป็นไข่ ไข่จะอยู่ในถุงไข่ ระยะไข่ประมาณ 6-7 วัน (เฉลี่ย 6.21 วัน) จึงฟักเป็น
แมลงศัตรูไม้ผล
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ตัวอ่อน ตัวอ่อนลอกคราบ 3-4 ครั้ง ระยะตัวอ่อน 18-59 วัน (เฉลี่ย 37.57 วัน) จึงเป็นตัวเต็มวัย
อายุของตัวเต็มวัยเพศเมีย 11-26 วัน (เฉลี่ย 18.53 วัน) หลังจากเป็นตัวเต็มวัยประมาณ 10 วัน    
จึงเริ่มวางไข่ 34-567 ฟองต่อถุงไข่ รวมชีพจักรเฉลี่ย 62.31 วัน เพศผู้มีการลอกคราบ 2 ครั้ง ระยะ
ตัวอ่อนเพศผู้ 14-15 วัน เพศผู้จะสร้างใยหุ้มตัว 2-3 วัน ก่อนเป็นตัวเต็มวัย และตัวเต็มวัยมีปีก 1 คู่
พวกที่ออกลูกเป็นตัวอ่อน ตัวอ่อนเพศเมียจะลอกคราบ 3-4 ครั้ง ระยะตัวอ่อน 30-49 วัน
(เฉลี่ย 38.12 วัน) อายุตวั เต็มวัยเพศเมีย  5-12 วัน (เฉลีย่ 11-13 วัน) ออกลูกเฉลีย่ 22-455 ตัว (เฉลีย่
146.95 ตัว) รวมชีพจักรเฉลีย่ 49.35 วัน เพศผูต้ วั อ่อนลอกคราบ 2 ครัง้ ระยะตัวอ่อน 14-23 วัน สร้าง
ใยหุม้ ตัว 4-7 วัน จึงเป็นตัวเต็มวัย และตัวเต็มวัยมีปีก 1 คู่

พืชอาหาร ฝรัง่ มะม่วง น้อยหน่า
ศัตรูธรรมชาติ
พบแมลงศัตรูธรรมชาติของเพลีย้ แป้งทัง้ แมลงเบียน และแมลงห้ำ ทีม่ บี ทบาทมาก คือ ด้วงเต่า
Scymnus sp. ส่วนแตนเบียน ได้แก่ Aenasius advena Compere, Cephaleta australiensis (Howard)
และ Coccophagus sp. 

การป้องกันกำจัด
1. หากพบระบาดไม่มาก ให้ตัดส่วนที่พบไปเผาทำลาย
2. เมื่อพบเพลี้ยระบาดควรพ่นด้วย white oil (Vite oil 67% EC) อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ำ
20 ลิตร หรือพ่นด้วยสารฆ่าแมลง dinotefuran (Starkle 10% WP) อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
หรือ thiamethoxam (Actara 25 WG 25 % WG) อัตรา 2 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ imidacloprid
(Provado 70% WG) อัตรา 2 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
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แมลงศัตรูชมพู่ ฝรั่ง

ตัวเต็มวัยแมลงวันผลไม้วางไข่ในผลฝรั่ง

หนอนแมลงวันผลไม้

ลักษณะการทำลายของแมลงวันผลไม้ในชมพู่ทับทิมจันทร์

ลักษณะการทำลายของแมลงวันผลไม้ในฝรั่ง

การห่อผลเพื่อป้องกันการเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้
แมลงศัตรูไม้ผล
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ลักษณะการทำลายของหนอนแดงในชมพู่

ลักษณะการทำลายของหนอนแดงในฝรั่ง

ลักษณะการเข้าทำลายของหนอนแดง

ลักษณะการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้ง

การทำลายของด้วงม้วนใบ

การทำลายของหนอนเจาะกิ่ง
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ระยะพัฒนาการของชมพู่ และระยะการระบาดของแมลงศัตรูที่สำคัญ

ระยะการพัฒนาของชมพู่

ระยะแตกใบอ่อน
ระยะแทงช่อดอก
ระยะดอกบาน
ระยะติดผล
ระยะผลแก่

การระบาดของแมลงศัตรูพืช

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แมลงวันผลไม้
หนอนแดงเจาะผล
เพลี้ยไฟ
ด้วงม้วนใบ
หนอนเจาะกิ่ง
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แมลงศัตรู

เงาะ

เกรียงไกร จำเริญมา
สถานการณ์และความสำคัญ
เงาะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง เป็นผลไม้ที่มีลักษณะสีสันแปลก และรสอร่อยชวนรับ
ประทาน เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปแปรรูป
เป็นผลไม้กระป๋องส่งไปจำหน่ายได้ด้วย มีพื้นที่ปลูกทั้งในภาคตะวันออกและภาคใต้ ได้แก่ จังหวัด
จันทบุรี ตราด ระยอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นราธิวาส และชุมพร ในปี 2550 มีพื้นที่การ
ปลูกรวมทั้งประเทศ จำนวน 442,204 ไร่ ปี 2551 มีเนื้อที่การเพาะปลูก จำนวน 408,683 ไร่ และใน
ปี 2552 มีเนื้อที่การเพาะปลูก จำนวน 373,158 ไร่ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) จะ
เห็นได้ว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีพื้นที่การเพาะปลูกเงาะลดน้อยลง ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาด้าน
การตลาดราคาเงาะตกต่ำสินค้าล้นตลาด เนื่องจากผลผลิตเงาะเกือบทั้งหมดออกมาในช่วงเดียวกัน
และไม่สามารถยืดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวได้ ทำให้เกษตรกรต้องนำผลผลิตออกมาจำหน่ายในเวลา
พร้อมๆ กัน และต้องรีบจำหน่ายก่อนที่ผลผลิตจะเน่าเสียทำให้เกษตรกรประสบปัญหาการขาดทุน
อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ปริมาณการปลูกลดลงไปด้วย

สถานการณ์ศัตรูพืช
เกษตรกรผู้ปลูกเงาะมักประสบปัญหาเรื่องผลผลิตคุณภาพต่ำ ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาการ
ระบาดของแมลงศัตรูทำลายเงาะพบกว่า 20 ชนิด โดยทำลายทุกส่วนของพืช เช่น ใบ ดอก ผล กิ่ง
ลำต้น และราก แมลงศัตรูที่สำคัญ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2529 จนถึงปัจจุบันได้แก่

เพลี้ยไฟพริก (chilli thrips)
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scirtothrips dorsalis Hood

วงศ์

Thripidae

อันดับ

Thysanoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
เพลี้ยไฟเป็นแมลงศัตรูสำคัญชนิดหนึ่ง พบทำลายเงาะในช่วงออกดอก ได้แก่ Scirtothrips
dorsalis Hood, Haplothrips sp., Megalurothrips sp. และ Thrips hawaiiensis Morgan ชนิดที่
พบมากและเป็นแมลงศัตรูสำคัญของเงาะ คือ เพลี้ยไฟพริก ทั้งตัวอ่อน และตัวเต็มวัยของเพลี้ยไฟพริก
ทำลายเงาะโดยใช้ปากเขีย่ ดูดน้ำเลีย้ งจากเซลล์พชื บริเวณส่วนเนือ้ เยือ่ อ่อน ในระยะใบอ่อน ดอกและผลอ่อน
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ในปีทมี่ อี ากาศแห้งแล้ง พบมีการระบาดในระยะดอก และผล มากกว่าระยะใบอ่อน การทีเ่ พลีย้ ไฟดูด
น้ำเลีย้ งจากดอกทำให้ดอกแห้งและร่วง ในสภาพธรรมชาติการติดผลของเงาะมีประมาณ 8% ของดอก
ทัง้ หมด เมือ่ มีการทำลายของเพลีย้ ไฟทำให้การติดผลลดลง สำหรับผลอ่อนทีถ่ กู ทำลาย ขนของเงาะจะ
เป็นรอยตกสะเก็ดแห้งสีนำ้ ตาล ปลายขนจะม้วนงอ และแห้ง ทำให้คณ
ุ ภาพของเงาะลดลง

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
เพลี้ยไฟเป็นแมลงขนาดเล็ก ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยมีลักษณะคล้ายกันและขนาดใกล้เคียงกัน
ส่วนของลำตัวแคบกว่าส่วนหน้าอก เพลี้ยไฟไม่สามารถแยกชนิดด้วยตาเปล่าได้
ตั ว เต็ ม วั ย เพลี้ ย ไฟมี ปี ก 2 คู่ ปลายปี ก บนมี ข นเป็ น เส้ น ยาวๆ ลำตั ว ยาวประมาณ          
1.0 มิลลิเมตร ตัวอ่อนมีสีเหลือง ตัวเต็มวัยมีสีน้ำตาลปนเหลือง ตารวมมีสีแดงใหญ่ เคลื่อนไหวเร็วมาก
ไข่ จะอยู่ภายในเนื้อเยื่อพืช โดยวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ พบทั่วไปบริเวณใบอ่อน ดอก ก้านช่อ
ดอก และผลอ่อน ระยะไข่ 4-7 วัน
ตัวอ่อน ตัวอ่อนวัยที่ 1 ตัวจะมีสีขาวใส ตารวมสีแดงเห็นได้ชัด ส่วนตัวอ่อนวัยที่ 2 สีของลำตัว
จะเป็นสีเหลืองเข้มขึ้นเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้น
ดักแด้ ระยะก่อนเข้าดักแด้ ตัวอ่อนมีแผ่นปีกสั้นๆ ที่ปล้องอก หนวดชี้ตรงไปข้างหน้า ไม่ค่อย
เคลื่อนไหว ระยะดักแด้ หนวดจะชี้ไปข้างหลัง แผ่นปีกจะยาวขึ้น

พืชอาหาร
มะม่วง  มังคุด มะม่วงหิมพานต์ พืชตระกูลส้ม เงาะ พืชตระกูลถั่ว

ศัตรูธรรมชาติ
ได้แก่ ไรตัวห้ำ Amblyseius sp. (Phytoseiidae, Acarina)
ด้วงเต่าตัวห้ำ Stethorus sp. (Coccinellidae, Coleoptera)

การป้องกันกำจัด
1. สำรวจเพลี้ยไฟเงาะอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศร้อนอบอ้าวและฝนทิ้งช่วง
โดยการสุ่มเคาะช่อดอกบนกระดาษแข็งสีขาว หากพบเพลี้ยไฟ 2-3 ตัวต่อช่อ ควรทำการป้องกันกำจัด
2. ควรพ่นสารฆ่าแมลงป้องกันกำจัดในระยะตั้งแต่แทงช่อดอกถึงติดผลอ่อน อย่างน้อย     
1-2 ครั้ง เมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟ และระมัดระวังช่วงที่มีดอกบานเต็มที่ เป็นระยะที่มีการผสม
เกสร เพราะสารฆ่าแมลงบางชนิดอาจเป็นอันตรายต่อผึ้งที่ช่วยผสมเกสรได้
3. สารฆ่าแมลงที่ใช้ ได้แก่ fipronil (Ascend 5% SC) หรือ imidacloprid (Confidor 100 SL
10% SL) อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 
แมลงศัตรูไม้ผล
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เพลี้ยแป้ง (mealybugs)
ชื่อวิทยาศาสตร์
			
			
			
วงศ์
อันดับ

1. Ferrisia virgata (Cockerell)
2. Planococcus lilacinus (Cockerell)
3. Planococcus minor (Maskell)
4. Rastrococcus sp.
Pseudococcidae
Hemiptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
เพลี้ยแป้งเป็นแมลงศัตรูสำคัญชนิดหนึ่งของเงาะ ที่เรียกว่าเพลี้ยแป้งเนื่องจากแมลงชนิดนี้
สามารถผลิตสารชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้ายแป้งออกมาจากรู และท่อเล็กๆ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากตาม
ผนังลำตัว สารดังกล่าวจะปกคลุมทั่วบริเวณลำตัว เพลี้ยแป้งเป็นแมลงปากดูด และดูดกินน้ำเลี้ยงจาก
ผล กิ่งอ่อน และช่อดอกเงาะ พวกที่ทำลายผลจะพบบริเวณขั้วผล และโคนขนของผลเงาะ ถ้าทำลาย
รุนแรงในระยะผลอ่อนทำให้ผลร่วง ในผลแก่จะทำให้สกปรกเนื่องจากสิ่งขับถ่ายของเพลี้ยแป้ง และมี
ราดำเกิดขึ้น

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ลักษณะทั่วไปเพลี้ยแป้งเพศเมีย อาจมีลักษณะ ยาวรี กลม หรือรูปไข่ เพศเมียส่วนใหญ่จะ
ผลิตสารสีขาวลักษณะคล้ายแป้งปกคลุมลำตัว ส่วนด้านข้างลำตัวจะผลิตแป้งลักษณะเป็นเส้นเรียงกัน
โดยรอบ เส้นแป้งที่อยู่ท้ายสุดของลำตัวจะยาวที่สุด บางชนิดจะยาวเท่ากับความยาวของลำตัว เพลี้ย
แป้งสามารถขยายพันธุ์ได้โดยใช้เพศ และไม่ใช้เพศ บางชนิดออกลูกเป็นตัว แต่บางชนิดจะออกลูกเป็น
ไข่อยู่ในถุง ซึ่งต่อมาจะฟักเป็นตัวอ่อน ตัวอ่อนวัยแรก เมื่อฟักออกมาใหม่ๆ ไม่มีผงแป้งปกคลุมลำตัว
และจะเคลื่อนที่ว่องไวไปตามส่วนต่างๆ ของพืช ตัวอ่อนเจริญเติบโตโดยการลอกคราบ จนกระทั่งเป็น
ตัวเต็มวัย ซึ่งเพศเมียจะไม่มีปีกและไม่ค่อยเคลื่อนที่
เพลี้ยแป้งเพศผู้ วัยแรกและวัยที่สองมีลักษณะคล้ายเพศเมีย เมื่อใกล้เป็นตัวเต็มวัยจะสร้างใย
หุ้มตัว ใยมีลักษณะเป็นปุยขาวคล้ายสำลี ตัวเต็มวัยเพศผู้มักมีปีก 1 คู่ หรือไม่มีปีก และไม่กินอาหาร
พบเพลี้ยแป้งในเงาะ 4 ชนิด คือ F. virgata, P. lilacinus และ P. minor ทำลายกิ่งอ่อนและ
ผลเงาะ ส่วน Rastrococcus sp. ทำลายช่อดอก ในจำนวน 4 ชนิดนี้ พบ F. virgata มีความสำคัญ
และระบาดรุนแรงที่สุด ทั้งที่ จันทบุรี ระยอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
ลักษณะของเพลี้ยแป้งชนิด Ferrisia virgata
เพลีย้ แป้งชนิดนีม้ กี ารขยายพันธุไ์ ด้ 2 แบบ คือ พวกทีอ่ อกลูกเป็นไข่และออกลูกเป็นตัว
แมลงศัตรูไม้ผล
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พวกทีอ่ อกลูกเป็นไข่ ไข่จะอยูใ่ นถุงไข่ ระยะไข่ประมาณ 6-7 วัน (เฉลีย่ 6.21 วัน) จึงฟักเป็นตัว
อ่อน ตัวอ่อนลอกคราบ 3-4 ครัง้ ระยะตัวอ่อน 18-59 วัน (เฉลีย่ 35.57 วัน) จึงเป็นตัวเต็มวัย อายุของ
ตัวเต็มวัยเพศเมีย 11-26 วัน (เฉลีย่ 18.53 วัน) หลังจากเป็นตัวเต็มวัยประมาณ 10 วัน จึงเริม่ วางไข่
จำนวนไข่ 34-567 ฟอง ต่อถุงไข่ รวมชีพจักรเฉลีย่ 62.31 วัน เพศผูม้ กี ารลอกคราบ 2 ครัง้ ระยะตัว
อ่อนเพศผู้ 14-15 วัน เพศผูจ้ ะสร้างใยหุม้ ตัว 2-3 วัน ก่อนเป็นตัวเต็มวัย และตัวเต็มวัยมีปกี 1 คู่
พวกที่ออกลูกเป็นตัวอ่อน ตัวอ่อนเพศเมียจะลอกคราบ 3-4 ครั้ง ระยะตัวอ่อน 30-49 วัน
(เฉลี่ย 30.12 วัน) อายุตัวเต็มวัยเพศเมีย 5-21 วัน (เฉลี่ย 11.13 วัน) จำนวนตัวอ่อน 22-455 ตัว
(เฉลี่ย 146.95 ตัว) รวมชีพจักรเฉลี่ย 49.35 วัน เพศผู้ตัวอ่อนลอกคราบ 2 ครั้ง ระยะตัวอ่อน 14-23 วัน
สร้างใยหุ้มตัว 4-7 วัน จึงเป็นตัวเต็มวัย และตัวเต็มวัยมีปีก 1 คู่

พืชอาหาร
เงาะ น้อยหน่า มะม่วง ฝรั่ง กระถิน แค มะยม เทียนทอง และมันสำปะหลัง

ศัตรูธรรมชาติ
พบแมลงศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยแป้งทั้งแมลงเบียน และแมลงห้ำ แต่ที่มีบทบาทมากคือ ด้วง
เต่า Scymnus sp. พบทำลาย F. virgata และหนอนผีเสื้อ Spalgis epius epius Westwood
ทำลายเพลี้ยแป้ง P. lilacinus

การป้องกันกำจัด
1. เพลีย้ แป้งบางชนิดอาจอาศัยอยูใ่ นดินบริเวณโคนต้นพืชหรือรากวัชพืช และมีมดเป็นตัวพาไปยัง
ส่วนต่างๆ ของพืชอาหาร ควรตัดแต่งกิง่ เงาะ เพือ่ ลดการเป็นพาหะของมดพาไปยังต้นอืน่ ๆ และควรใช้เศษ
ผ้าชุบน้ำมันเครือ่ ง ผูกรอบต้นไม้เพือ่ ป้องกันมดและเพลีย้ แป้งทีอ่ าศัยอยูใ่ นดินไต่ขนึ้ มาบนต้น
2. ถ้าพบระบาดในปริมาณไม่มากอยูเ่ ป็นกลุม่ ตามส่วนต่างๆ ของต้นเงาะ ควรตัดทิง้ และเผาทำลาย
3. ถ้าระบาดรุนแรง พ่นด้วยสารฆ่าแมลง carbaryl (Sevin 85 WP 85% WP) chlorpyrifos/
cypermethrin (Nurelle-L 505 EC 50%/5% EC), imidacloprid (Confidor 100 SL 10% SL) หรือ
carbosulfan (Posse 20% EC) อัตรา 45 กรัม 30, 10 และ 40 มิลลิลติ รต่อน้ำ 20 ลิตร ตามลำดับ
หลังจากนัน้ ให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครือ่ งผูกรอบโคนต้น ป้องกันมด และเพลีย้ แป้งไต่ขนึ้ มาบนต้น

หนอนคืบกินใบ (leaf eating looper)
ชื่อวิทยาศาสตร์
วงศ์
อันดับ

Oxyodes scrobiculata (Fabricius)
Noctuidae
Lepidoptera
แมลงศัตรูไม้ผล
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ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
หนอนคืบกินใบมีความสำคัญ ในระยะที่เงาะแตกใบอ่อนจะทำลายและทำให้เกิดความเสียหาย
มาก หนอนจะกัดกินใบเพสลาด รวมทั้งใบแก่ ทำให้การปรุงอาหารของใบไม่เพียงพอ

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ตัวเต็มวัย เป็นผีเสื้อกลางคืน ปีกสีน้ำตาลอ่อน เมื่อกางออกมีความกว้าง 5.0-6.0 เซนติเมตร
ปีกคู่หน้ามีสีน้ำตาลเข้ม ปีกคู่หลังสีน้ำตาลอ่อนและที่ขอบปีกด้านบนมีแถบสีดำ ลำตัวมีขนสีเหลือง
ปกคลุม ตัวเต็มวัยจะพบหลบซ่อนตามต้นหญ้า และวัชพืชอื่นๆ ที่ขึ้นอยู่บริเวณสวน
ไข่ มีลักษณะกลม รี ขาวนวล ไม่มีสิ่งปกคลุม ไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ ตามใบอ่อนและยอดอ่อนของเงาะ
ระยะไข่ 3-5 วัน
ตัวหนอน ที่ฟักออกจากไข่ใหม่ๆ มีสีเขียวอ่อนและมีแถบสีน้ำตาลอยู่ข้างลำตัว เริ่มกัดกินใบ
เงาะทันทีเมือ่ ฟักเป็นตัว หนอนเมือ่ โตเต็มทีม่ คี วามยาวประมาณ 3.0-4.0 เซนติเมตร ระยะหนอน 14-17 วัน
หนอนมีสีต่างๆ กัน เช่น สีน้ำตาล สีเขียวอ่อน สีเหลืองปนน้ำตาล เคลื่อนไหวได้เร็ว ถ้าหนอนได้รับ
ความกระทบกระเทือนบนต้นเงาะจะทิ้งตัวลงสู่พื้นดิน
ดักแด้ หนอนจะชักใยนำใบมาห่อหุม้ ตัวแล้วเจริญเป็นดักแด้อยูภ่ ายใน ระยะดักแด้ 10-12 วัน

พืชอาหาร
เงาะ ลำไย และลิ้นจี่

ศัตรูธรรมชาติ
-

การป้องกันกำจัด
1. ถ้าหากโคนต้นเงาะโล่งเตียนไม่มีหญ้ารกให้เขย่ากิ่งเงาะ ตัวหนอนทิ้งตัวลงที่พื้นแล้วจับ
ทำลายเสีย
2. ในระยะที่เงาะแตกใบอ่อน ถ้าพบหนอนบางส่วนควรพ่นสารฆ่าแมลง carbaryl (Sevin 85 WP
85% WP) อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

หนอนร่านกินใบ (leaf eating caterpillar)
ชื่อวิทยาศาสตร์
วงศ์
อันดับ
แมลงศัตรูไม้ผล
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Parasa lepida (Cramer)
Limacodidae
Lepidoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
หนอนร่านกินใบ ระบาดทำความเสียหายกับเงาะไม่มากนัก นอกจากมีระบาดเป็นบางปี
เท่านั้น ทำลายโดยกินใบแก่ แต่ถ้าหากระบาดในระยะที่เงาะกำลังออกดอกความเสียหายจะมีมาก
เพราะเงาะต้นที่ถูกทำลายจะติดผลขนาดเล็กและด้อยคุณภาพ

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ตัวเต็มวัย เป็นผีเสื้อขนาดกลาง ลำตัวอ้วนสั้น โคนปีกคู่หน้าสีเขียว ปลายปีกน้ำตาลเข้ม
โคนปีกคู่หลังสีน้ำตาลอ่อน เมื่อกางปีกกว้างประมาณ 3.0-4.0 เซนติเมตร ลำตัวมีขนปกคลุม
ไข่ เป็นกลุ่มๆ ละ 20-60 ฟอง ไข่มีสีเหลืองอ่อน กลมแบน วางซ้อนกันคล้ายเกล็ดปลา พบ
วางไข่ใต้ใบ ระยะไข่ 5-7 วัน
ตัวหนอน มีลำตัวสีเขียว มีขนแข็งขึ้นเป็นกระจุกเรียงเป็นแถว 2 แถว ตลอดข้างลำตัว ขน
แข็งนี้เมื่อถูกจะทำให้รู้สึกปวดแสบปวดร้อน และบางคนแพ้จะมีอาการผื่นแดง หนอนเมื่อฟักออกจาก
ไข่ใหม่ๆ จะแทะกินแต่ผิวใบเท่านั้น ทำให้แห้งและร่วง หนอนจะอยู่รวมกันเป็นกระจุกเมื่อโตขึ้นแล้วจะ
กระจายไปตามใบต่างๆ ในระยะนี้เป็นระยะที่หนอนทำความเสียหายให้กับเงาะมากที่สุด หนอนโตเต็ม
ที่มีขนาด 2.0-2.5 เซนติเมตร ระยะหนอน 34-49 วัน หนอนจะสร้างรังมีใยปกคลุม
ดักแด้ มีลักษณะเป็นก้อนแข็งกลมสีน้ำตาลเข้มตามใบ และกิ่ง ระยะดักแด้ 21-26 วัน

พืชอาหาร
เป็นต้น

เงาะ ลำไย มะม่วง ชมพู่ ขนุน ไผ่ ละหุ่ง มะพร้าว ถั่วพู นุ่น มะขามเทศ ทับทิม และกุหลาบ

ศัตรูธรรมชาติ
-

การป้องกันกำจัด
1. ในระยะที่หนอนยังเล็กจะอยู่รวมกัน และกัดแทะผิวใบทำให้ใบเงาะแห้ง เมื่อพบใบเงาะ
แห้งหรือมีรอยทำลายให้ตรวจดู นำใบเงาะนั้นไปทำลายเสีย
2. หนอนระบาดมากพ่นด้วยสารฆ่าแมลง carbaryl (Sevin 85 WP 85% WP) อัตรา 60 กรัม
ต่อน้ำ 20 ลิตร

หนอนเจาะขั้วผลเงาะ (cocoa pod borer)

ชื่อวิทยาศาสตร์
วงศ์

Conopomorpha cramerella Snellen
Gracillariidae
แมลงศัตรูไม้ผล
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อันดับ

Lepidoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
หนอนเจาะขั้วผลเงาะเป็นแมลงชนิดเดียวกับหนอนเจาะโกโก้ พบตามประเทศในเอเชีย
หนอนของแมลงชนิดนี้มักพบอยู่ภายในผลบริเวณขั้วหรือต่ำกว่าขั้วลงมาเล็กน้อย การทำลายของ
หนอนไม่สามารถสังเกตได้จากลักษณะภายนอก ต่อเมื่อรับประทานเงาะจึงจะพบหนอนอยู่ที่ขั้ว   โดย
หนอนจะกัดกินที่ขั้วเนื้อและบางทีถึงเมล็ด แม้ว่าตัวหนอนจะกัดกินแต่เพียงบริเวณส่วนของขั้วผล
เท่านั้นแต่ผู้บริโภครังเกียจ

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ตัวเต็มวัย เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก ลำตัวยาว 4.0-7.0 มิลลิเมตร เมื่อกางปีกกว้าง    
8.0-13.0 มิลลิเมตร ปีกคู่หน้าเรียวยาว สีน้ำตาลดำ ปลายปีกสีเหลือง มีลวดลายสีขาว และมีขนที่ขอบ
ปีกล่าง ปีกคู่หลังเล็กเรียวขนาดสั้นกว่าปีกหน้า และมีขนยาวโดยรอบ มีหนวดยาวกว่าปีก และเมื่ออยู่
ในสภาพเกาะนิ่งหนวดจะลู่ไปด้านหลัง ในตอนกลางวันอยู่ตามต้นพืชอาหาร
2-7 วัน

ไข่ เพศเมียวางไข่ที่ผลเงาะ ไข่มีลักษณะกลมรี ความยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ระยะไข่  

ตัวหนอน เมื่อฟักออกจากไข่ หนอนจะเจาะเข้าไปในผล ตัวหนอนมีสีขาว หัวสีน้ำตาลอ่อน
หนอนโตเต็มที่ขนาด 8.0-12.0 มิลลิเมตร ระยะหนอน 14-18 วัน เมื่อหนอนออกจากผลจะไต่ลงมา
โดยการสร้างใยและหาที่เหมาะสมเพื่อเข้าดักแด้
ดักแด้ ระยะดักแด้ 6-7 วัน

พืชอาหาร
เงาะ

ศัตรูธรรมชาติ
-

การป้องกันกำจัด
1. เก็บเกี่ยวในขณะที่ผลเงาะยังไม่สุกมากเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายของหนอน และเก็บ
ผลเงาะที่ร่วงหล่นนำไปฝังหรือเผา เพื่อป้องกันการระบาดในฤดูต่อไป
2. บริเวณที่มีการระบาด เมื่อผลเงาะเริ่มเปลี่ยนสีควรพ่นด้วย สารฆ่าแมลง carbaryl (Sevin
85 WP 85% WP) อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 7 วัน และหยุดพ่นสารก่อนเก็บ 7 วัน
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แมลงค่อมทอง (leaf eating weevil)
ชื่อวิทยาศาสตร์

Hypomeces squamosus (Fabricius)

วงศ์

Curculionidae

อันดับ

Coleoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
ตัวเต็มวัยของแมลงค่อมทอง สามารถทำลายพืชได้หลายชนิดโดยกัดกินใบพืช ยอดอ่อนและ
ดอก ใบที่ถูกทำลายจะเว้าๆ แหว่งๆ ถ้าระบาดรุนแรงจะเหลือแต่ก้านใบ และมีมูลที่ถ่ายออกมาปรากฏ
ให้เห็นตามบริเวณยอด แมลงชนิดนี้ตัวเต็มวัยเป็นระยะที่สำคัญที่สุด เพราะกัดกินส่วนต่างๆ ของพืช  
สีของตัวเต็มวัยจะเปลี่ยนไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม จึงพบมีหลายสี เช่น สีเหลือง สีเทา สีดำ และ
สีเขียวปนเหลืองเป็นตัวเต็มวัยที่พบบนต้นพืชมักพบเป็นคู่ๆ หรือรวมกันเป็นกลุ่มบนใบ เมื่อต้นพืชถูก
กระทบกระเทือน แมลงชนิดนี้จะทิ้งตัวลงสู่พื้นดิน

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ตัวเต็มวัย เป็นด้วงงวงขนาดกลาง ส่วนหัว อก และปีก แยกกันเห็นชัดเจน ส่วนหัวสั้นทู่ยื่น
ตรงไม่งุ้มเข้าใต้อก เพศผู้มีขนาดเล็กกว่าเพศเมีย ลำตัวเพศผู้ยาว 1.3-1.4 เซนติเมตร และลำตัวเพศ
เมียยาว 1.4-1.5 เซนติเมตร ระยะตัวเต็มวัยเพศผู้ 8 เดือน เพศเมีย 12 เดือน
ไข่ เพศเมียวางไข่ใต้ดิน เพศเมีย 1 ตัว วางไข่ได้ 40-131 ฟอง วางไข่ 5-10 ครั้ง จำนวนไข่ที่
วางแต่ละครั้ง 3-27 ฟอง ระยะไข่ 7-8 วัน
ตัวหนอน เมื่อไข่ฟักเป็นหนอนจะกัดกินรากในดิน ระยะหนอน 22-37 วัน
ดักแด้ หนอนจะเข้าดักแด้ในดิน ระยะดักแด้ 10-15 วัน

พืชอาหาร
เงาะ มะม่วง พืชตระกูลส้ม

ศัตรูธรรมชาติ
ในระยะหนอนมีศัตรูธรรมชาติพวกแมลงวันก้นขน (Tachinid Fly)

การป้องกันกำจัด
1. ตัวเต็มวัยของแมลงชนิดนี้มีอุปนิสัยชอบทิ้งตัวเมื่อกระทบกระเทือนใช้ผ้าพลาสติกรองใต้ต้น
แล้วเขย่าต้น ตัวเต็มวัยจะหล่นแล้วรวบรวมนำไปทำลาย
2. บริเวณที่พบระบาดควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง carbaryl (Sevin 85 WP 85% WP) อัตรา
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60 กรัม หรือ carbosulfan (Posse 20% EC) อัตรา 30-45 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วใน
ระยะที่เงาะแตกใบอ่อน 2-3 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 10-14 วัน
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แมลงศัตรูเงาะ

เพลี้ยไฟพริกทำลายที่ผลอ่อน ทำให้ขนเงาะหงิกงอ

เพลี้ยไฟพริก

เพลี้ยแป้งเงาะ

เพลี้ยแป้งขับถ่ายมูลหวานทำให้ราดำเข้าทำลายซ้ำ

หนอนคืบกินใบ

หนอนร่านกินใบเงาะ

หนอนเจาะผลเงาะ

เพลี้ยหอย
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ระยะพัฒนาการของเงาะ และระยะการระบาดของแมลงศัตรูที่สำคัญในฤดูปกติ

ระยะการพัฒนาของเงาะ

แตกใบอ่อน 3 ครั้ง
ตัดแต่งกิ่ง
ระยะดอก
ติดผลอ่อน
ผลแก่

การระบาดของแมลงศัตรูพืช

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

เพลี้ยไฟ
เพลี้ยแป้ง
หนอนกินใบต่างๆ
หนอนเจาะขั้ว

แมลงวันผลไม้และการป้องกันกำจัด

สัญญาณี  ศรีคชา

แมลงวันผลไม้หรือที่เรียกกันติดปากว่า แมลงวันทอง เป็นศัตรูที่สำคัญของผลไม้หลายชนิด
โดยเฉพาะกลุ่มที่มีเปลือกบางและเนื้ออ่อนนุ่ม เช่น ชมพู่ ฝรั่ง มะม่วง มะเฟือง พุทรา น้อยหน่า
เป็นต้น ไม้ผลกลุ่มนี้จะถูกแมลงวันผลไม้เข้าทำลายได้ง่าย แมลงวันผลไม้มีพืชอาศัยประมาณ 150 ชนิด
ทั้งพืชผัก ไม้ป่า รวมถึงวัชพืชบางชนิดด้วย (Drew et al., 1982) ประเทศไทยอยู่ในเขตอบอุ่นและมี
พืชอาศัยของแมลงวันผลไม้หลายชนิด จึงทำให้แมลงวันผลไม้สามารถขยายพันธุ์และเพิ่มปริมาณจาก
พืชอาศัยในแต่ละท้องถิ่นของประเทศไทยได้เกือบตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่มีผลไม้ออก
ชุกชุม จะพบปริมาณแมลงวันผลไม้มากและการระบาดรุนแรง ทั้งนี้ เนื่องจากแมลงวันผลไม้มีอาหาร
อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างต่อเนื่อง ถ้าเกษตรกรไม่ทำการป้องกันกำจัด
แมลงวันผลไม้จะทำให้ผลผลิตเสียหาย 100% 

สถานการณ์และความสำคัญของแมลงวันผลไม้
แมลงวันผลไม้ทำลายผลผลิต โดยทำให้ผลเน่าเสียและร่วงหล่น หรืออาจทำให้ผลมีตำหนิ   
รูปทรงผิดปกติ คุณภาพตกต่ำ ขายไม่ได้ราคา หรืออาจมีหนอนอยู่ภายในเป็นที่รังเกียจของผู้บริโภค ดัง
นั้นเกษตรกรจึงจำเป็นต้องทำการป้องกันกำจัด แต่การใช้สารฆ่าแมลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ติดผลจนถึง
เก็บเกี่ยว ก่อให้เกิดปัญหาสารพิษตกค้างของสารฆ่าแมลงในผลผลิตและสภาพแวดล้อม นอกจากนี้  
ยั ง เป็ น ปั ญ หาในการส่ ง ออก กล่ า วคื อ ประเทศที่ มี ก ฎหมายกั ก กั น พื ช ที่ เ ข้ ม งวด เช่ น ญี่ ปุ่ น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเกาหลีใต้ ใช้เป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้า โดยผลไม้ที่จะ
นำเข้าประเทศเหล่านี้ต้องผ่านขบวนการกำจัดแมลงวันผลไม้ ด้วยมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อน
เช่น การอบไอน้ำร้อน หรือการฉายรังสี ดังนั้น ความเสียหายจากแมลงวันผลไม้ จึงไม่เพียงแต่เกิดขึ้น
กับผลไม้ก่อนเก็บเกี่ยวภายในแปลงเท่านั้น แต่มีผลต่อเนื่องถึงหลังการเก็บเกี่ยวด้วย ความเสียหายจาก
แมลงวั น ผลไม้ ที่ เ กิ ด ขึ้ นทางเศรษฐกิ จ ต่ อ ผลไม้ ไทยคาดคะเนว่ า ในปี ห นึ่ ง ๆ มี มู ล ค่ า ไม่ ต่ ำ กว่ า ปี ล ะ
ประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยคาดคะเนจากความเสียหายโดยตรงต่อผลผลิต ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของ
เกษตรกรในการป้องกันกำจัด ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหลังการเก็บเกี่ยวก่อนการส่งออก และค่าใช้
จ่ายในการนำเข้าสารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ ดังนั้น แมลงวันผลไม้จึงจัดเป็นศัตรูที่สำคัญ
ยิ่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งเกษตรกรผู้ทำสวนผลไม้และพืชผักของประเทศไทยต้องเผชิญและ
แก้ปัญหาในการผลิตเหล่านี้

แมลงศัตรูไม้ผล
139

แมลงวันผลไม้จัดอยู่ในอันดับ (Order) Diptera วงศ์ (Family) Tephritidae แมลงวันผลไม้ในวงศ์นี้มี
ประมาณ 4,000 ชนิด (species) ที่เป็นศัตรูพืชผักและผลไม้ พบกระจายตัวอยู่ทั่วโลกทั้งในเขตหนาว
เขตอบอุ่น และเขตร้อน ส่วนในเขตภาคพื้นทวีป (Oriental Region: ครอบคลุมตั้งแต่ Tropical Asia,
Indonesia ถึง Irian Jaya, หมู่เกาะริวกิว ญี่ปุ่น และประเทศจีนตอนใต้) พบว่ามีแมลงวันผลไม้
ประมาณ 800 ชนิด (Hardy 1973, 1974; White and Elson-Harris, 1992) แมลงวันผลไม้ที่สำคัญ
และเป็นปัญหาทั่วโลกมีไม่น้อยกว่า 70 ชนิด ส่วนในประเทศไทยพบ 50 ชนิด โดยในจำนวนนี้จัดเป็น
แมลงวันผลไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจถึง 10 ชนิด (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2536; กองกีฏและ
สัตววิทยา, 2544) แต่เกษตรกรไทยรู้จักกันประมาณ 2-3 ชนิด เท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะ
ภายนอกของแมลงวันผลไม้มีความใกล้เคียงกันมาก
แมลงวันผลไม้ที่สำคัญของประเทศไทยมีอยู่หลายชนิด แสน (2529) รายงานว่ามีแมลงวันผล
ไม้ที่สำคัญในเมืองไทยอยู่จำนวน 7 ชนิด มนตรี (2536)  รายงานชนิดแมลงวันผลไม้ที่สำคัญ จำนวน
กว่า 9 ชนิด ที่สำคัญได้แก่
1. Bactrocera dorsalis (Hendel)
แมลงวันผลไม้ชนิดนี้มีตัวสีดำหน้าแข้งขาสีดำทั้ง 3 คู่ ลำตัวขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร
ขอบปีกมีสีดำตลอดไปจนถึงปลายปีกทั้งสองข้าง แมลงชนิดนี้เป็นแมลงวันผลไม้ที่พบแพร่กระจายอยู่
ทั่วไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทย แต่พบน้อยมากในภาคใต้ของประเทศไทยจนแทบไม่พบเลย มีพืช
อาหารมากกว่า 122 ชนิด เป็นแมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในภาคกลางและภาคเหนือ มีเขต
แพร่กระจายทั่วไปในประเทศไทย มีพืชอาศัยมากกว่า 50 ชนิดในเขตภาคกลาง
2. Bactrocera correcta (Bezzi)
แมลงวันผลไม้ชนิดนี้มีขนาดเล็กกว่าชนิดแรกเล็กน้อย แต่ว่องไวกว่า มีสีน้ำตาลแดงทั้งลำตัว
และขา ปลายปีกมีจุดเล็กๆ สีดำ สามารถทำลายผลไม้ได้ตั้งแต่ผลไม้ติดผลเล็กๆ และยังแข็งอยู่ เช่น
ฝรั่งผลอ่อน อายุ ประมาณ 1 เดือน ดังนั้น การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ชนิดนี้ จะยากลำบากกว่า
แมลงวันผลไม้ชนิดอื่นๆ เนื่องจากมีช่วงระยะเวลาการทำลายพืชที่กว้างกว่า คือ ทำลายทั้งผลอ่อน
และผลแก่ การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้จึงต้องดำเนินการเกือบตลอดระยะการพัฒนาของผล แมลง
ชนิดนี้มีเขตแพร่กระจายในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และแทบจะไม่พบในภาคใต้ มีพืชอาศัยไม่น้อย
กว่า 36 ชนิด
3. Bactrocera cucurbitae (Coquillett)
แมลงชนิดนี้มีขนาดใกล้เคียงกับแมลงวันผลไม้ชนิดแรก แต่ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนอมส้ม   
มีแถบสีเหลืองบนอกด้านสันหลัง จำนวน 3 แถบ ปีกมีแถบสีดำตามแนวขวางของปีก ปลายปีกมีแถบ
สีดำหนาจนดูเป็นจุดที่ปลายปีก แมลงชนิดนี้มีการบินเคลื่อนไหวเชื่องช้า และมีระดับการบินต่ำ สูงจาก
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พื้นดินประมาณ 0.5-1.5 เมตร เป็นแมลงวันผลไม้ที่มีเขตแพร่กระจายทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย
ทำลายพืชผักตระกูลแตง มีพืชอาหารกว่า 28 ชนิด เป็นแมลงที่มี peak (ประชากรสูงสุด) การระบาด
มากกว่า 1 peak จึงมีการแพร่กระจายเกือบตลอดทั้งปี ในประเทศไทยมีพืชอาศัยมากกว่า 21 ชนิด 
4. Bactrocera tau (Walker)
แมลงชนิดนี้มีขนาดใหญ่กว่าแมลงวันผลไม้ชนิดแรกเล็กน้อย ลำตัวมีสีดำคล้ำ มีแถบ     
สีเหลืองบนอกด้านสันหลังจำนวน 3 แถบ ด้านข้างอก 2 แถบ และตรงกลางอก 1 แถบ ปีกใสไม่มี
แถบสีดำตามแนวขวางของปีก ปลายปีกมีแถบสีดำหนาจนดูเป็นจุดที่ปลายปีก มีเขตแพร่กระจายทั่วไป
ในประเทศไทย มีพืชอาศัยมากกว่า 11 ชนิด 
5. Bactrocera umbrosa (Fabricius)
แมลงชนิดนี้มีขนาดลำตัวและสีสันใกล้เคียงกับแมลงวันผลไม้ชนิด B. correcta  กลางปีก
มีแถบสีน้ำตาลพาดตามแนวขวาง มีเขตแพร่กระจายทั่วไปในประเทศไทย มีพืชอาศัยพวกขนุน และ
จำปาดะฯ
6. Bactrocera latifrons (Hendel)
แมลงวันผลไม้ชนิดนี้ขนาดใกล้เคียงกับแมลงวันผลไม้ชนิด B. correcta   แต่มีสีเข้มกว่า
เล็กน้อย ปลายอวัยวะวางไข่ของเพศเมียเป็นรูปยอดดอกจิก (Trilobe) มีเขตแพร่กระจายทั่วไปใน
ประเทศไทย มีพืชอาศัยมากกว่า 9 ชนิด พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนู ยี่เข่ง มะเขือเปราะ มะแว้งต้น มะเขือยาว
มะแว้งเครือ มะเขือพวงฯ
7. Bactrocera zonata (Saunders)
แมลงวันผลไม้ชนิดนี้มีขนาดรูปร่างใกล้เคียงกับแมลงวันผลไม้ชนิด B. correcta แต่มี    
สีเข้มกว่าเล็กน้อย สามารถแยกชนิดจากแมลงวันผลไม้อื่นๆ ได้ง่าย โดยดูที่ส่วนหน้าของแมลง จะพบ
ว่าแมลงวันผลไม้ชนิด B. zonata ที่ใต้ฐานหนวดระหว่าง clypius และ gena (แก้ม) จะเป็นจุดสีดำ
ข้างละจุด ในขณะที่ B. correcta จะมีแถบสีดำแคบๆ พาดขวางกลางหน้า   เหนือส่วน clypius
จำนวน 2 แถบ มีเขตแพร่กระจายในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง มีพืชอาศัยคือ ท้อ มะม่วง มะตูม     
กระโดนหิน เชอรี่ มะค่าโมง
8. Bactrocera carambolae Drew & Hancock
แมลงชนิดนี้มีรูปร่างลักษณะทางสัณฐานวิทยาและขนาด ที่เหมือนกับแมลงวันผลไม้ชนิด
B. dorsalis   ทุกประการเมื่อดูด้วยตาเปล่า มีเขตแพร่กระจายในเขตภาคใต้และภาคกลางตอนล่าง   
มีพืชอาศัยไม่น้อยกว่า 30 ชนิด ที่สำคัญคือ ฝรั่ง ขนุน ชมพู่ กะท้อน ส้ม ละมุด มะม่วง มะเฟือง   
ตะลิงปลิง
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9. Bactrocera tuberculata (Bezzi)
เป็นแมลงวันผลไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่าชนิด B. dorsalis   มีขนาดใกล้เคียงกันกับแมลงวัน        
ผลไม้ชนิด B. tau ปีกมีแถบสีนำ้ ตาลอ่อน ทีข่ อบปีกด้านหน้า พบระบาดในแถบภาคเหนือและภาคกลาง
ของประเทศไทย ทำลายไม้ผลพวก ท้อ แอปเปิ้ล มะไฟ มะม่วง ละมุด มะละกอ มะกอก กระโดน
กระโดนหิน เป็นต้น

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
Bactrocera (Bactrocera) dorsalis (Hendel), Oriental fruit fly
วงจรชีวิตของแมลงวันผลไม้ B. dorsalis ศึกษาในผลชมพู่สด ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 23.10 องศา
เซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 91.07 เปอร์เซ็นต์   พบว่าการเจริญเติบโตแบ่งออกเป็น 4 ระยะ
คือ
ระยะไข่ ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ หรือเป็นกลุ่มๆ ละ 2-3 ฟอง ในผลชมพู่
ลึกจากผิวประมาณ 2.0-5.0 มิลลิเมตร ไข่มีขนาดเล็กสีขาวผิวเป็นมันสะท้อนแสง รูปร่างคล้ายผล
กล้วย เมื่อใกล้ฟักมีสีขาวขุ่น ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.21 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 1.27 มิลลิเมตร ระยะไข่ 42-72
ชัว่ โมง ไข่มเี ปอร์เซ็นต์การฟักสูงถึง 87% 
ระยะหนอน หนอนมีลักษณะหัวแหลม ท้ายป้าน ไม่มีขา ส่วนหัวมีลักษณะเป็นตะขอแข็งสีดำ
เมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ๆ ลำตัวใสส่วนหัวที่เป็นตะขอมีสีน้ำตาล ขนาดลำตัวกว้างเฉลี่ย 0.25 มิลลิเมตร
ยาวเฉลี่ย 1.07 มิลลิเมตร หนอนมี 3 วัย หนอนโตเต็มวัยมีขนาดลำตัวกว้างเฉลี่ย 1.67 มิลลิเมตร ยาว
เฉลี่ย 7.63 มิลลิเมตร หนอนในระยะนี้สามารถดีดตัวได้ไกลประมาณ 30 เซนติเมตร หาทำเลที่เหมาะสม
ในการเข้าดักแด้ในดิน ระยะหนอน 6-8 วัน ระยะหนอนมีเปอร์เซ็นต์การรอด 63.22%
ระยะดักแด้ ดักแด้มีลักษณะกลมรีคล้ายถังเบียร์ ดักแด้ระยะแรกมีสีขาวและจะค่อยๆ เปลี่ยน
เป็นสีน้ำตาลอ่อน จากนั้นสีจะค่อยๆ เข้มขึ้นเมื่อดักแด้ใกล้ฟัก ระยะนี้แมลงไม่มีการเคลื่อนไหวอาศัย
ในดินลึกประมาณ 2.0-5.0 เซนติเมตร ดักแด้มีขนาดกว้างเฉลี่ย 2.18 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 4.71
มิลลิเมตร ระยะดักแด้ 9-10 วัน ระยะดักแด้มีเปอร์เซ็นต์การรอด 82.61%
ระยะตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยเป็นแมลงวันมีสีน้ำตาลแดงทั้งลำตัวและขา มีแถบสีเหลืองที่ส่วนอก
ปีกบางใสสะท้อนแสง ระยะนี้ไม่ทำลายพืช ตัวเต็มวัยหลังจากออกจากดักแด้ประมาณ 8 วัน จึงเริ่มจับ
คู่ผสมพันธุ์และเริ่มวางไข่ โดยวางไข่ในผลของพืชอาศัย ตัวเต็มวัยเพศเมียมีความสามารถในการวางไข่
ตลอดอายุขัยได้ 1,200-1,300 ฟอง วางไข่ได้สูงสุด 40 ฟอง/วัน โดยมีอัตราส่วนเพศเมียต่อเพศผู้
เท่ากับ 1 : 1.36 ตัวเต็มวัยเพศเมียเมื่อกางปีกมีขนาดกว้างเฉลี่ย 1.47 เซนติเมตร ลำตัวยาวเฉลี่ย 0.93
เซนติเมตร ตัวเต็มวัยเพศเมียมีอายุ 79-120 วัน เฉลี่ย 95.03 วัน ตัวเต็มวัยเพศผู้เมื่อกางปีก         
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มีขนาดกว้างเฉลี่ย 1.42 เซนติเมตร ลำตัวยาวเฉลี่ย 0.82 เซนติเมตร ตัวเต็มวัยเพศผู้มีอายุ 86-132
วัน เฉลี่ย 97.50 วัน 
วงจรชีวิต จากไข่ถึงตัวเต็มวัย 17-21 วัน
Bactrocera (Bactrocera) correcta (Bezzi), Guava fruit fly
วงจรชีวิตของแมลงวันผลไม้ชนิด B. correcta ศึกษาในผลฝรั่งสด ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 24.81 องศา
เซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 91.07 เปอร์เซ็นต์ พบว่ามีการเจริญเติบโตแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ
ระยะไข่ ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ หรือเป็นกลุ่มๆ ละ 2-3 ฟองในผลฝรั่ง    
ลึกจากผิวประมาณ 2.0-5.0 มิลลิเมตร ไข่มีสีขาวผิวเป็นมันสะท้อนแสง รูปร่างคล้ายผลกล้วยขนาดเล็ก
เมื่อใกล้ฟักมีสีขาวขุ่น ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.27 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 1.13 มิลลิเมตร ระยะไข่ 36-48 ชัว่ โมง   
ไข่มเี ปอร์เซ็นต์การฟักสูงถึง 91.80% 
ระยะหนอน หนอนมีลักษณะหัวแหลม ท้ายป้าน ไม่มีขา ส่วนหัวมีลักษณะเป็นตะขอแข็งสีดำ
เมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ๆ ลำตัวใส ส่วนหัวที่เป็นตะขอมีสีน้ำตาล ขนาดลำตัวกว้างเฉลี่ย 0.30 มิลลิเมตร
ยาวเฉลี่ย 1.28 มิลลิเมตร ตัวหนอนเคลื่อนที่โดยการยืดหดลำตัว หนอนมี 3 วัย หนอนโตเต็มวัยมีขนาด
ลำตัวกว้างเฉลี่ย 1.95 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 8.17 มิลลิเมตร หนอนในระยะนี้มีลักษณะพิเศษ คือ        
ตัวหนอนสามารถดีดตัวได้ไกลประมาณ 30 เซนติเมตร การดีดตัวเพื่อช่วยในการหาทำเลที่เหมาะสม   
ในการเข้าดักแด้ในดิน ระยะหนอน 5-6 วัน ระยะหนอนมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต 58.17% 
ระยะดักแด้ ดักแด้มีลักษณะกลมรีคล้ายถังเบียร์ ลำตัวมีลักษณะเป็นปล้องๆ ตามแนวขวาง
ดักแด้ในระยะแรกมีสีขาวและค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนจากนั้นสีจะค่อยๆ เข้มขึ้น ระยะนี้แมลงไม่มี
การเคลื่อนไหว   ดักแด้อาศัยในดินลึกประมาณ 2.0-5.0 เซนติเมตร มีขนาดกว้างเฉลี่ย 2.26 มิลลิเมตร
ยาวเฉลี่ย 5.16 มิลลิเมตร ระยะดักแด้ 7-10 วัน ระยะนี้เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต 86.14% 
ระยะตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยเป็นแมลงวันมีสีน้ำตาลแดงทั้งลำตัวและขา มีแถบสีเหลืองที่ส่วนอก
ปีกบางใสสะท้อนแสงที่ปลายปีกมีจุดเล็กๆ สีดำซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของแมลงชนิดนี้ในการใช้จำแนก
ชนิด ระยะนี้ไม่ทำลายพืช กินน้ำหวาน โปรตีน และวิตามิน ที่ได้จากสิ่งขับถ่ายจากแมลง นก น้ำยางจาก
แผลของต้นไม้   น้ำหวานจากพืช และเชื้อจุลินทรีย์บนพื้นดิน (Drew and Lloyd, 1989) ตัวเต็มวัยหลัง
ออกจากดักแด้ 21 วัน จึงเริ่มจับคู่ผสมพันธุ์   จากนั้น 3-4 วัน จึงเริ่มวางไข่โดยวางไข่ในผลของพืชอาศัย
ตัวเต็มวัยเพศเมียสามารถวางไข่ตลอดอายุขัยได้ 232-754 ฟอง เฉลี่ย 409.78 ฟอง โดยวางไข่ได้สูงสุด  
44 ฟอง/วัน ซึ่งมีอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ 1 : 1.16 ตัวเต็มวัยเพศเมียเมื่อกางปีกมีขนาดกว้างเฉลี่ย
12.05 มิลลิเมตร ลำตัวยาวเฉลี่ย 6.90 มิลลิเมตร อายุขัย 56-144 วัน เฉลี่ย 98.70 วัน ส่วนตัวเต็มวัย
เพศผู้เมื่อกางปีกมีขนาดกว้างเฉลี่ย 11.74 มิลลิเมตร ลำตัวยาวเฉลี่ย 5.74 มิลลิเมตร อายุขัย 48-122 วัน
เฉลี่ย 85.80 วัน
วงจรชีวิต จากไข่ถึงตัวเต็มวัย 14-18 วัน
แมลงศัตรูไม้ผล
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การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้
แมลงวันผลไม้เป็นแมลงศัตรูพืชอีกชนิดหนึ่งที่การใช้สารฆ่าแมลงแต่เพียงอย่างเดียวไม่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดเหมือนแมลงศัตรูพืชชนิดอื่น การป้องกันกำจัดจำเป็นต้องใช้หลายวิธี
ร่วมกัน เพื่อป้องกันการเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้ โดยประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้
1. รักษาความสะอาดในแปลงปลูก โดยหมั่นเก็บผลที่ถูกแมลงวันผลไม้เข้าทำลายหรือผลที่เน่า
ออกจากแปลงปลูก จากนั้นนำไปฝังกลบโดยต้องให้หน้าดินหนาอย่างน้อย 15 เซนติเมตร เพื่อไม่ให้ตัว
เต็มวัยมุดออกจากดินได้ หรืออาจนำไปหมักทำปุ๋ยชีวภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดการสะสมและขยาย
พันธุ์ของแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูก 
2. ควรทำการตัดแต่งกิ่งให้โปร่งเพื่อลดการเกิดร่มเงาในทรงพุ่ม ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม
ต่อการแพร่ระบาดของแมลงวันผลไม้ และให้ศัตรูธรรมชาติมีบทบาทในการทำลายแมลงวันผลไม้ได้
มากขึ้น
3. การห่ อ ผลเพื่ อ ป้ อ งกั นการวางไข่ ข องแมลงวั น ผลไม้ สามารถเลื อ กใช้ วั ส ดุ ต่ า งๆ เช่ น
กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษสมุดโทรศัพท์ กระดาษถุงสีน้ำตาล ถุงพลาสติก เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นกับชนิด
พืช และการห่อผลต้องห่อในเวลาที่เหมาะสม เช่น 
ฝรั่ง : ควรห่อผลด้วยถุงพลาสติกชนิดสีขาว ขนาด 6x14 นิ้ว ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า
12.5 ไมครอน และมีการเจาะรูแบบซ่อนรูปสำเร็จมาจากโรงงาน และใช้กระดาษสมุดหน้าเหลืองห่อ
เป็นรูปกรวยปิดทับถุงพลาสติกอีกชั้น เพื่อป้องกันแสงและทำให้ผิวฝรั่งสวยขึ้น การห่อผลควรเริ่มห่อ
ผลเมื่อฝรั่งอายุ 8 สัปดาห์หลังดอกบาน (สัญญาณี, 2549)
ชมพู่ : ควรห่อผลด้วยถุงพลาสติกสีขาวขนาด 8x16 นิ้ว ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 12.5
ไมครอน และมีการเจาะรูแบบซ่อนรูปสำเร็จมาจากโรงงาน การห่อผลควรเริ่มห่อเมื่อผลชมพู่อายุ     
2 สัปดาห์หลังไหมร่วง และไว้ผลประมาณ 3-4 ผลต่อช่อ เพื่อป้องกันการเข้าทำลายของแมลงวันผล
ไม้และหนอนแดง (สัญญาณี และคณะ 2555)
มะม่วง : ควรห่อผลด้วยถุงกระดาษสีน้ำตาล หรือถุงกระดาษที่ภายในเคลือบโดยกระดาษ
คาร์บอน หรือกระดาษเคลือบที่ด้านเป็นพลาสติกบาง เช่น กระดาษห่อข้าวมันไก่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพันธุ์
มะม่วง เช่น มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองนิยมห่อด้วยถุงกระดาษที่ภายในเคลือบโดยกระดาษคาร์บอน
เพื่อป้องกันการวางไข่ของแมลงวันผลไม้และให้ผิวเหลืองเป็นสีทอง การห่อผลควรเริ่มห่อเมื่อมะม่วง
ติดผลอายุได้ประมาณ 60 วัน 
4. การใช้กับดักล่อเพื่อเป็นตัวชี้วัดปริมาณแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูก โดยใช้กับดักแมลงวัน
แมลงศัตรูไม้ผล
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ผลไม้แบบ Steiner ที่ภายในแขวนก้อนสำลีชุบสาร methyl eugenal ผสมสารฆ่าแมลง malathion
(ไดมาร์ค 83% EC) ในอัตรา 4 : 1 แขวนในทรงพุ่มของต้นไม้ผลในแปลงปลูกที่ระดับความสูงประมาณ
1-1.5 เมตร จำนวน 1 กับดักต่อพื้นที่ 1 ไร่ หมั่นสังเกตปริมาณแมลงวันผลไม้ในกับดักทุกสัปดาห์   
ถ้าพบว่ามีปริมาณแมลงวันผลไม้ในกับดักมากขึ้นให้ฉีดพ่นสารฆ่าแมลงเพื่อลดปริมาณในแปลงปลูก
5. การใช้ ส ารฆ่ า แมลงเพื่ อ ลดประชากรแมลงวั น ผลไม้ ใ นแปลงปลู ก ใช้ ส ารฆ่ า แมลง
profenofos 50% EC อัตรา 75 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ malathion 57% EC อัตรา 20-30
มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ triazophos 40% EC อัตรา 20-30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
lambdacyhalothrin 2.5% CS อัตรา 5 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน เมื่อ
พบว่ามีแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูกระบาดมาก
6. พ่นด้วยเหยื่อพิษที่ประกอบด้วยยีสต์โปรตีน (แซนซ-ไฟล) อัตรา 200 มิลลิลิตร ผสมกับ
สารฆ่าแมลง malathion 57% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรในน้ำ 5 ลิตร ทุก 7 วัน ควรพ่นในเวลาเช้าตรู่
หลังน้ำค้างแห้งและเวลาเย็น การพ่นควรเริ่มพ่นก่อนห่อผล 1 สัปดาห์ จนถึงเก็บเกี่ยว เพื่อลด
ประชากรแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูก

การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ด้วยเหยื่อพิษ
เหยื่อที่ใช้ล่อแมลงวันผลไม้เป็นวัสดุเหลือใช้ที่ได้จากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ (กาก
เบียร์หรือยีสต์ออโตไลเซท) ยีสต์ออโตไลเซทมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ จากการอาศัยความรู้
พื้นฐานทางด้านชีววิทยา พบว่าแมลงวันผลไม้เมื่อฝักออกจากดักแด้ใหม่ๆ มีความต้องการอาหารที่มี
โปรตีนสูง ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์และวางไข่ ดังนั้น การหาอาหารที่มีโปรตีนสูงอย่าง
ยีสต์ออโตไลเซทแล้วนำมาผสมกับสารฆ่าแมลง malathion 57% EC (เหยื่อพิษ) พ่นทิ้งไว้บนใบพืช
จึงเป็นการล่อให้แมลงวันผลไม้มากินและตายในที่สุด   โดยยีสต์ออโตไลเซทมีความสามารถในการ
ดึงดูดแมลงวันผลไม้ได้ทั้งเพศผู้และเพศเมีย ทั้งนี้ เนื่องจากมีลักษณะเหมือนอาหารที่แมลงวันผลไม้มี
ความต้องการ แต่การใช้เหยื่อพิษมีข้อจำกัด คือ ระยะทางในการดึงดูดจะไม่ไกลนักโดยสามารถส่งกลิ่น
ล่อแมลงวันผลไม้ได้ไม่เกิน 10 เมตร และมีอายุการใช้งานสั้นประมาณ 7 วัน เมื่อพ่นยีสต์ออโตไลเซท
ไปบนต้นไม้หรือผสมกับสารอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องจากแสงแดด และเชื้อจุลินทรีย์ในบรรยากาศจะทำให้ยีสต์
ออโตไลเซทแปรสภาพไปทีละน้อย จนไม่สามารถดึงดูดแมลงวันผลไม้ได้

วิธีการพ่นเหยื่อพิษ
การใช้เหยื่อพิษในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี คือ
1. การพ่นเหยื่อพิษแบบเป็นจุด (Spot Treatment ) วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมกันมากที่สุด และใช้
กันอย่างแพร่หลายทั่วไปในประเทศต่างๆ เพราะเป็นวิธีที่ประหยัด ใช้สารฆ่าแมลงน้อย จึงปลอดภัยต่อ
ผู้ผลิต (เกษตรกร) ผู้บริโภค และต่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนช่วยอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติและแมลงที่มี
แมลงศัตรูไม้ผล
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ประโยชน์ต่างๆ การพ่นใช้เหยื่อโปรตีนอัตรา 200 มิลลิลิตร ผสมสารฆ่าแมลง malathion 57 % EC
อัตรา 10 มิลลิลิตร ในน้ำ 5 ลิตร  พ่นบนพืชต้นละ 1-4 จุด จุดละ 30 มิลลิลิตร ในเวลาเช้าตรู่ ทุกๆ
5-7 วัน และเริ่มพ่นก่อนทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตหนึ่งเดือน ในกรณีที่มีพืชอื่นๆ อยู่รอบๆ แปลง ซึ่งไม่
ได้ใช้ประโยชน์ สามารถพ่นเหยื่อพิษดังกล่าวบนพืชนั้นๆ เพื่อใช้เป็นแนวป้องกันแมลงวันผลไม้ได้    
ซึ่งจะทำให้การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ได้ผลดียิ่งขึ้น จุดที่พ่นเหยื่อพิษควรเป็นจุดที่อยู่ในร่มเงาและ
ไม่ถูกแสงแดดจัด จึงจะมีประสิทธิภาพดีในการดึงดูดแมลงวันผลไม้ 
2. การพ่นเหยื่อพิษแบบเป็นแถบ (Strip Treatment) วิธีนี้เหมาะสำหรับสภาพพื้นที่ปลูก
แบบเป็นแถวมีระเบียบเรียบร้อย หรือแปลงใหญ่เป็นระบบไร่ที่สามารถใช้รถยนต์หรือยานพาหนะ
เข้าไปปฏิบัติงานได้สะดวก วิธีนี้สามารถพ่นเหยื่อพิษได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และได้ผลดี เนื่องจาก
การพ่นเหยื่อพิษแบบเป็นแถบจะมีแนวพื้นที่การพ่นเหยื่อที่กว้างกว่าแบบเป็นจุด ทำให้มีประสิทธิภาพ
ในการดึงดูดแมลงวันผลไม้มากกว่า การพ่นเหยื่อพิษแบบเป็นแถบมักใช้เครื่องยนต์พ่นสาร ติดตั้งบน
ยานพาหนะวิ่งในแปลงปลูก โดยจัดวางระดับการพ่นเหยื่อไว้ในระดับคงที่ ประมาณสายตาหรือกลาง
ทรงพุ่มของพืช ระยะการพ่นทุก 5-7 วัน ต้นไม้แต่ละแถวอาจพ่นเหยื่อพิษไว้ 1-2 แถบก็ได้ แต่ควร
เป็นด้านตรงข้ามกัน อัตราการผสมเหยื่อให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการพ่นแบบเป็นจุด
สารฆ่าแมลงที่สามารถผสมกับเหยื่อโปรตีนได้ และมีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงวันผลไม้
ได้ แ ก่ profenofos 50% EC, malathion 57% EC, triazophos 40% EC และ
lambdacyhalothrin 2.5% CS

หลักเกณฑ์ในการพ่นเหยื่อพิษ
การพ่นเหยื่อพิษจะให้ผลดีและมีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ขึ้นอยู่กับหลัก
เกณฑ์ที่สำคัญ ดังนี้
1. ต้องพ่นเหยื่อพิษในเวลาเช้าตรู่ เพราะเป็นช่วงที่แมลงวันผลไม้ออกหาอาหาร
2. ระยะเวลาในการพ่น 3-7 วัน/ครั้ง ขึ้นอยู่กับปริมาณแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูก
3. ควรเริ่มพ่นเหยื่อพิษก่อนแมลงวันผลไม้เข้าทำลายผลผลิต 2 สัปดาห์ จะทำให้การป้องกัน
กำจัดได้ผลดียิ่งขึ้น
4. สารฆ่าแมลงที่ผสมกับเหยื่อโปรตีนควรเป็นสารฆ่าแมลงที่ออกฤทธิ์เร็ว และคงฤทธิ์อยู่ได้
นานประมาณ 7 วัน 
5. การพ่นเหยื่อพิษแบบเป็นจุด ควรพ่นด้านใต้ใบเพื่อป้องกันการชะล้างของฝน และจำนวน
จุดที่พ่นในแปลงปลูกยิ่งมากก็ยิ่งได้ผลดี
6. ในการพ่นเหยื่อพิษไม่จำเป็นต้องพ่นเฉพาะพืชที่ปลูกหลักเท่านั้น อาจพ่นในพืชอื่นๆ หรือ
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วัชพืชในบริเวณแปลงปลูกก็ได้ เพราะบางครั้งแมลงวันผลไม้อาศัยพืชอื่นๆ พัก การพ่น
เหยื่อพิษบนพืชอื่นจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เหยื่อพิษให้ได้ผลดีมากยิ่งขึ้น
7. เมื่อพบปริมาณแมลงวันผลไม้ในกับดักมากขึ้น ให้พ่นเหยื่อพิษถี่ขึ้น เช่น เลื่อนจากทุก 7 วัน
เป็นทุก 4-5 วัน เป็นต้น
การใช้เหยื่อพิษโปรตีนออโตไลเซท/โปรตีนไฮโดรไลเซทในการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ในพืชชนิดต่างๆ

พืช

ชนิดแมลง ระยะเริ่มพ่น

วิธีการพ่น

มะม่วง B. dorsalis หลังห่อผลเสร็จ 1. พ่นเป็นจุดๆ ละ 30 มิลลิลติ ร ต้นละ
B. correcta
1-4 จุด ทุก 7 วัน พ่นในเวลาเช้าตรู่
2. พ่นแบบเป็นแถบ แถวเว้นแถว แถว
เหยื่อพิษกว้าง 1 ฟุต ขนาดพื้นที่พ่น
เหยื่อพิษ ไม่น้อยกว่า 10 ไร่
ชมพู่ B. dorsalis หลังห่อผลเสร็จ พ่นเป็นจุดๆ ละ 30 มิลลิลิตร ต้นละ   
B. correcta
4 จุด แบบต้นเว้นต้น ทุก 7 วัน
ฝรั่ง
B. correcta หลังห่อผลเสร็จ พ่นเป็นจุดๆ ละ 30 มิลลิลิตร โดยใช้วิธี
B. dorsalis
เดินพ่นทุก 5 ก้าว ทุก 7 วัน

หมายเหตุ

ใช้ถังอัดลมเครื่อง
พ่นแบบสะพายหลัง

พื้นที่น้อยกว่า 10 ไร่
พ่น 3-5 วัน/ครั้ง
พ่นเหยื่อพิษ
จนห่อผลหมด
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แมลงวันผลไม้

ไข่แมลงวันผลไม้

หนอนแมลงวันผลไม้

ดักแด้แมลงวันผลไม้

ตัวเต็มวัยแมลงวันผลไม้ใช้ ovipositor เพื่อวางไข่

แมลงวันผลไม้ Bactrocera dorsalis

แมลงวันผลไม้ Bactrocera correcta

แมลงวันผลไม้ Bactrocera carambolae
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แมลงวันผลไม้เข้าทำลายมะม่วง

แมลงวันผลไม้เข้าทำลายชมพู่มะเหมี่ยว

แมลงวันผลไม้เข้าทำลายมะเฟือง

แมลงวันผลไม้เข้าทำลายขนุน

แมลงวันผลไม้เข้าทำลายกระท้อน

แมลงวันผลไม้เข้าทำลายมะไฟ

การห่อผลเพื่อป้องกันแมลงวันผลไม้เข้าทำลาย

การใช้กับดักเพื่อพยากรณ์การระบาดของ
แมลงวันผลไม้
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