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แมลงศัตรูท่ีสําคัญพืชตระกูลกะหลํ่าและการปองกันกําจัด 

หนอนใยผัก (diamond-back moth) 
 

    ชื่อวิทยาศาสตร: Plutella xylostella Linnaeus 
                ชื่อสามัญอื่น : หนอนใย ตัวจรวด 

วงศ : Yponomeutidae 
             อันดับ : Lepidoptera              
 

ระยะทําลายพืช ไข หนอน ดักแด ตัวเต็มวัย 
 

ความสําคัญและลักษณะการทําลาย 
หนอนใยผักกอใหเกิดความเสียหายกับผักตระกูลกะหลํ่าทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะในแหลง

ปลูกผักเพื่อการคาจะพบหนอนใยผักระบาดเปนประจํา เนื่องจากหนอนใยผักมีวงจรชีวิตส้ัน และมี
การแพรขยายพันธุรวดเร็ว ตัวเต็มวัยเพศเมียสามารถผสมพันธุภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากออกจาก
ดักแด และวางไขไดตลอดชวีิต ระยะหนอนทําลายพืช สามารถกินใบ กาบใบ ยอด ได 

รูปรางลักษณะและชีวประวัติ 
วงจรชีวิตหนอนใยผักเฉลี่ย 14-18 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไขเปนฟองเดี่ยว หรือกลุม

ทั้งบนใบและใตใบพืช  ตัวเต็มวัยเพศเมียสามารถวางไขไดประมาณ 50-400 ฟอง ไขขนาด 0.8 
มิลลิเมตร สีเหลืองออน รูปรางกลมแบน ระยะไข 2-4 วัน หนอนเมื่อฟกจากไขใหมมีขนาดเล็ก
ประมาณ 1.5 มิลลิเมตร ลักษณะเรียวยาว หัวแหลมทายแหลม  สวนทายมีปุมย่ืนออกเปน 2 แฉก 
และมีสีเขียวออน หรือเทาออน หรือเขียวปนเหลือง เมื่อถูกตัวหนอนจะดิ้นอยางแรงและสรางใยพาตัว
ขึ้นลงระหวางพื้นดินกับใบพืช หนอนจะกัดกินผิวใบทําใหใบผักเปนรูพรุนคลายรางแห หนอนมี 4 
ระยะ ระยะหนอนเฉลี่ย 7-10 วัน หนอนโตเต็มที่ขนาดประมาณ 0.8-1.0 เซนติเมตร ก็จะเขาดักแด
บริเวณใบพืชโดยสรางใยบางๆ ปกคลุมติดใบพืช ดักแดมีขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ดักแดระยะ 
แรกสีเขียว แลวเปลี่ยนเปนสีเหลืองปนน้ําตาลเมื่อใกลฟกเปนตัวเต็มวัย ระยะดักแด 3-4 วัน ตัวเต็ม
วัยเปนผีเส้ือกลางคืนขนาดเล็กมีสีเทา สวนหลังมีแถบเหลืองสม ลักษณะหลายเหลี่ยมเหมือนเพ็ชรที่
เจียรนัยแลว หนวดเปนแบบเสนดายแตละปลองมีสีดําสลับขาว ยาวประมาณ 6-7 มิลลิเมตร ไมชอบ
บินไปไกลจากพืชอาหาร  ตัวเต็มวัยมีอายุเฉลี่ย 5-7 วัน และพบวาตัวเต็มวัยบนิมาเลนแสงไฟมาก
ที่สุดชวง 18.00-20.00 น.  

พืชอาหาร  ผักคะนา กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก กะหล่ําดอกอิตาเลียน กะหล่ําปม ผักกาดหัว
ผักกาดเขียวปลี ผักกาดขาวปลี  ผักกาดเขียวกวางตุง ผักกาดดอก ผักกาดฮองเต  

การปองกันกําจัด 
1. ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง 80 กับดัก/ไร   
2. ใชโรงเรือนตาขายไนลอนขนาด 16 mesh  (256 ชองตอตารางนิ้ว)หรือปลูกผักกางมุง    
3. ใชแตนเบียนไข Trichogramma confusum Viggiani หรือ Trichogrammatoidea bactrae 

Nagaraja อัตรา 60,000 ตัว/ไร ทุก 10 วัน    
4. สปนโนแซด (ซัคเซส 120 เอสซี12% SC) อัตรา 20-30 มล./น้ํา 20 ลิตร หรือ    

คลอรฟนาเพอร (แรมเพจ 10% SC) อัตรา 20-40 มล./น้ํา 20 ลิตร หรือ           

6 – 7 มม. 

6 – 7 มม. 
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อินดอกซาคารบ (แอมเมท15% SC) อัตรา15-30 มล./น้ํา20 ลิตร หรือบีท ี Bacillus 
thuringiensis var aizawai (เซนทารี หรือฟลอรแบค ดบับลิวดีจี) หรือ Bacillus thuringiensis 
var kurstakii (เดลฟน หรือแบคโทสปน เอ็ชพ)ี อัตรา 60-80 มล./น้ํา 20 ลิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนอนกระทูหอม (beet armyworm) 
  

ชื่อวิทยาศาสตร: Spodoptera exigua (Hubner) 

    ชื่อสามัญอื่น : หนอนหลอด  หนอนหอม หนอนหนังเหนียว 

วงศ : Noctuidae 

             อันดับ : Lepidoptera 
                                           
                

ระยะทําลายพืช ไข หนอน ดักแด ตัวเต็มวัย 
 

ความสําคัญและลักษณะการทําลาย 
หนอนกระทูหอมเปนแมลงศัตรูที่ทําความเสียหายกับผักตระกูลกะหลํ่าทุกชนิดทั่วประเทศ 

โดยเฉพาะตามแหลงปลูกที่มีการปลูกตอเนื่อง การระบาดจะรุนแรงมากในชวงฤดูรอน โดยหนอนเมื่อ
ฟกออกจากไขจะกัดกินผิวใบบริเวณสวนตางๆ ของพืช หนอนวัย 3 จะทําความเสียหายรุนแรง
เนื่องจากหนอนระยะนี้แยกยายกัดกินทุกสวนของพืช   

รูปรางลักษณะและชีวประวัติ 
ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไขใตใบพืชเปนกลุม กลุมละ 20-80  ฟอง กลุมไขปกคลุมดวยขนสีขาว  

ระยะไขประมาณ   2-3  วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียสามารถวางไขไดมากกวา 200 ฟอง หนอนระยะแรก
อยูรวมกันเปนกลุมแทะกินผิวใบดานลาง หนอนวัย 3 จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางสีสัน เชน สีเขียว
ออน เทา เทาปนดํา น้าํตาลออน น้ําตาลดํา เปนตน หากสังเกตดานขางจะมีแถบสีขาวขางละแถบพาด
ยาวจากสวนอกถึงปลายสุดของลําตัว หนอนวัยนี้จะเริ่มแยกกันอยู หนอนมี 6 ระยะ หนอนโตเต็มที่มี
ขนาด  2.5  เซนติเมตร ระยะหนอน 14-17 วัน  ดักแดมีสีน้ําตาลเขมยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร 

20 – 25 มม. 

20 – 25 มม. 

 ระยะการเจริญเติบโตของหนอนใยผัก 
  

ตัวเต็มวัย 

ดักแด 

หนอน ไข 

ลักษณะการทําลายของหนอนใยผัก 
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ระยะดักแด  5-7  วัน ดักแดจะอยูใตผิวดินหรือบริเวณโคนตนพืช  ตัวเต็มวัยเปนผีเส้ือกลางคืนขนาด
กลางสีน้ําตาลแกปนเทา กางปกกวาง 2.0-2.5 เซนติเมตร มีจุดสีน้ําตาลออน 2 จุด ตรงกลางปกคู
หนา ตัวเต็มวัยมีอายุเฉลี่ย 4-10 วัน  วงจรชีวิตหนอนกระทูหอมเฉล่ีย 30-35  วัน  หรือโดยเฉลี่ย
มี 10-12 ชั่วอายุขัยตอป 

พืชอาหาร ผักคะนา  กะหล่ําปลี  กะหล่ําดอก  ผักกาดขาวปลี  ผักกาดเขียวปลี ผักกาดหัว 
หอมแดง หอมหัวใหญ หนอไมฝรั่ง กระเจ๊ียบเขียว พริก องุน ขาวโพด ถ่ัวเหลือง กุหลาบ ดาวเรือง 
และกลวยไม   

การปองกันกําจัด   
1. หมั่นตรวจแปลง ถาพบหนอนไมมากใหเก็บทําลาย   
2. ใชโรงเรือนตาขายไนลอนขนาด 16 mesh(256 ชองตอตารางนิ้ว)หรือปลูกผักกางมุง 
3. ถาพบหนอนมากกวา 1 ตัว/ตน หรือพบใบถูกทําลายต้ังแต 10% ใหใชหรือบีที Bacillus 

thuringiensis var aizawai (เซนทารี หรือฟลอรแบค ดบับลิวดีจี) หรือ Bacillus thuringiensis 
var kurstakii (เดลฟน หรือแบคโทสปน เอ็ชพ)ี อัตรา 60-80 มล./น้ํา 20 ลิตร หรือ
คลอรฟนาเพอร (แรมเพจ10% SC) อัตรา 30-40 มล./น้าํ 20 ลิตร หรืออินดอกซาคารบ 
(แอมเมท 15% SC) อัตรา 15-30 มล./น้ํา 20 ลิตร หรือสปโนแซด (ซัคเซส 120 เอสซี 
12% SC) อัตรา 20-30 มล./น้ํา 20 ลิตร หรืออีมาเมคตินเบนโซเอท (โปรเคลม 
1.92% EC) อัตรา 15-20 มล./น้ํา 20 ลิตร หรือลูเฟนนูรอน (แมทช5% EC) อัตรา 
20-30 มล./น้ํา 20 ลิตร หรือคลอฟลูอาซูรอน (อาทาบรอน5% EC) อัตรา 20-40 
มล./น้ํา 20 ลิตร 

ลักษณะการทําลายของหนอนกระทูหอม ระยะการเจริญเติบโตของหนอนกระทูหอม 



4 

 

สัญญาณี ศรีคชา สํานักวิจัยพัฒนาการอารกัขาพืช กรมวิชาการเกษตร 
 

หนอนกระทูผัก (common cutworm) 
 

         ชื่อวิทยาศาสตร: Spodoptera litura (Fabricius) 

ชื่อสามัญอื่น : หนอนกระทูยาสูบ  หนอนกระทูฝาย  หนอนเผือก 

วงศ : Noctuidae 

     อันดับ : Lepidoptera 
        
 

ระยะทําลายพืช ไข หนอน ดักแด ตัวเต็มวัย 
 

ความสําคัญและลักษณะการทําลาย 
หนอนกระทูผักเปนแมลงอีกชนิดหนึ่งที่พบเขาทําลายพืชตระกูลกะหล่ํา     หนอนระยะแรกเขา

ทําลายเปนกลุม ระยะตอมาจะทําลายรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากเปนหนอนที่มีขนาดใหญ หนอนสามารถ
กัดกินใบ กาน หรือเขาทําลายในหัวกะหลํ่า การเขาทําลายมักเกิดเปนหยอมๆ ตามจุดที่ตัวเต็มวัยเพศ
เมียวางไข และมักแพรระบาดไดรวดเร็วตลอดทั้งปโดยเฉพาะในชวงฤดูฝน  

รูปรางลักษณะและชีวประวัติ 
ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไขเปนกลุมใหญจํานวนนับรอยฟอง ปกคลุมดวยขนสีน้ําตาลออนหรือ

สีฟางขาวใตใบพืช ระยะไข  3-4  วัน  หนอนระยะแรกอยูรวมกันเปนกลุม  แทะกินผิวใบจนบางใส 
เมื่อลอกคราบได 2 ครั้ง จะสังเกตแถบสีดําที่คอไดชัดเจน  ลําตัวเปลี่ยนจากสีเขียวออนเกิดลายเสน 
หรือจุดสีดํา และผิวลําตัวมีขีดดําพาดตามยาว  หนอนจะเริ่มแยกยายทําลายพืชกัดกินใบ ยอดออน 
หรือเขากัดกินซอกกลีบใบในหัวกะหล่ําที่ยังเขาไมแนน ระยะหนอนมี 5 ระยะ ใชเวลา 10-15 วัน 
หนอนโตเต็มที่มีขนาด 1.5 เซนติเมตร ระยะดักแด 7-10 วัน ตัวเต็มวัยเปนผีเส้ือกลางคืนขนาดกลาง
สีน้ําตาล กางปกกวาง 3.0-3.5 เซนติเมตร ปกคูหนามีเสนสีเหลืองพาดหลายเสน ตัวเต็มวัยมีอายุ
เฉลี่ย 5-10 วัน วงจรชีวิตหนอนกระทูผักเฉลี่ย  25-35  วัน หรือ 12-14 ชั่วอายุขัยตอป 

พืชอาหาร  ผักคะนา กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี ผักกาดหัว 
หอมแดง  หอมหัวใหญ หนอไมฝรั่ง กระเจ๊ียบเขียว พริก องุน ขาวโพด ถ่ัวเหลือง กุหลาบ ดาวเรือง 
และกลวยไม   

การปองกันกําจัด 
1. หมั่นตรวจแปลง พบกลุมไขหรือหนอนเก็บทําลาย 
2. ใชโรงเรือนตาขายไนลอนขนาด 16 mesh(256 ชองตอตารางนิ้ว)หรือปลูกผักกางมุง 
3. ถาพบหนอนมากกวา 1 ตัว/ตน หรือพบใบถูกทําลายต้ังแต 10% ใหใช Bacillus 

thuringiensis var aizawai (เซนทารี หรือฟลอรแบค ดับบลิวดีจี) หรือ Bacillus thuringiensis 
var kurstakii (เดลฟน หรือแบคโทสปน เอ็ชพ)ี อัตรา 60-80 มล./น้ํา 20 ลิตร  หรือ 
คลอรฟนาเพอร (แรมเพจ10% SC) อัตรา 30-40 มล./น้ํา 20 ลิตร  หรืออินดอกซาคารบ 
(แอมเมท 15% SC) อัตรา 15-30 มล./น้ํา 20 ลิตร หรือสปโนแซด (ซัคเซส 120 เอสซี 
12% SC) อัตรา 20-30 มล./น้ํา 20 ลิตร หรืออีมาเมคตินเบนโซเอท (โปรเคลม 
1.92% EC) อัตรา 15-20 มล./น้ํา 20 ลิตร หรือลูเฟนนูรอน (แมทช5% EC) อัตรา 
20-30 มล./น้ํา 20 ลิตร หรือคลอฟลูอาซูรอน (อาทาบรอน5% EC) อัตรา 20-40 
มล./น้ํา 20 ลิตรบีที (เซนทารี) อัตรา 40-80 กรัม/น้ํา 20 ลิตร หรือ คลอรฟนาเพอร 

30 – 40 มม. 

30 – 40 มม. 
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(แรมเพจ 10% SC) อัตรา 20-40 มล./น้ํา 20 ลิตร หรือสปนโนแซด (ซัคเซส 120 เอสซี 
12% SC) อัตรา 20 มล./น้ํา 20 ลิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนอนคืบกะหล่ํา (cabbage looper) 
 

    ชื่อวิทยาศาสตร: Trichoplusia ni (Hubner) 

    ชื่อสามัญอื่น : หนอนเขียว  หนอนคืบ  หนอนคืบเขียว 

วงศ : Noctuidae 

    อันดับ : Lepidoptera 
 

       

ระยะทําลายพืช ไข หนอน ดักแด ตัวเต็มวัย 
 

ความสําคัญและลักษณะการทําลาย 
หนอนคืบกะหลํ่าเปนหนอนขนาดกลางกินจุ ในระยะแรกตัวหนอนจะกัดกินที่ผิวใบ เมื่อตัว

หนอนโตขึ้นจะกัดกินใบทําใหเปนรอยแหวงเหลือแตกานใบ พบตามแหลงปลูกทั่วๆ ไป สวนใหญจะ
ระบาดในชวงเดือนกุมภาพนัธ-มีนาคม 

รูปรางลักษณะและชีวประวัติ 
ตัวเค็มวัยเพศเมียวางไขเปนฟองเดี่ยวๆ ลักษณะคลายฝาชีตรงกลางมีรอยบุมผิวมัน สีขาวนวล 

หรือเหลืองออนตามใตใบ ขนาดประมาณ 0.5-0.6 มลิลิเมตร ระยะไข 3-4 วัน หนอนโตเต็มที่สีเขียว
ออน ขนาดยาว 2.5-3.5 เซนติเมตร หัวเล็ก ลําตัวแบงออกเปนปลองชดัเจนและมีขนปกคลุม
กระจายทั่วไปใกลๆ กับสันหลัง ลําตัวมีแถบสีขาว 2 แถบขนานกัน เคลื่อนตัวโดยการงอตัวและคืบไป 
ระยะหนอน 14-21 วัน ดักแดระยะแรกมีสีเขียวและเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล ขนาดดักแดประมาณ 2 
เซนติเมตร อายุดักแดประมาณ 5-7 วัน เขาดักแดภายในรังสีขาวตามใตใบพืช ตัวเต็มวัยเปนผีเส้ือ

25 – 35 มม. 

25 – 30 มม. 

ระยะการเจริญเติบโตของหนอนกระทูผัก 

ไข 

ดักแด 

หนอน 

ตัวเต็มวัย 

ลักษณะการ

ทําลายของ

หนอนกระทูผัก 
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ขนาดกลาง เมื่อกางปกกวางประมาณ 2.7-3.0 เซนติเมตร ปกคูหนาสีน้ําตาลแกปนเทา รอบๆ 
ปลายปกมีสีน้ําตาลแก และปลายสุดของปกจะมีสีขาว สวนทองปกคลุมดวยขนสีขาวปนเทา ระยะตัว
เต็มวัย 8-10 วัน เพศเมียสามารถวางไขไดประมาณ 400-1,150 ฟอง  

พืชอาหาร  กะหล่ําปลี ผักกาดขาวปลี กะหล่ําดอก ค่ืนฉาย บีท คะนา มันฝรั่ง ผักกาดเขียว
ปลี ผักกาดหอม ผักกวางตุง และผักกาดขาว  

การปองกันกําจัด 

1. หมั่นตรวจแปลง ถาพบหนอนไมมากใหเก็บทําลาย 
2. ใชโรงเรือนตาขายไนลอนขนาด 16 mesh(256 ชองตอตารางนิ้ว)หรือปลูกผักกางมุง 
3. ถาพบหนอนมากกวา 1 ตัว/ตน หรือพบใบถูกทําลายต้ังแต 10% ใหใชใช Bacillus 

thuringiensis var aizawai (เซนทารี หรือฟลอรแบค ดับบลิวดีจี) หรือ Bacillus thuringiensis 
var kurstakii (เดลฟน หรือแบคโทสปน เอ็ชพ)ี อัตรา 60-80 มล./น้ํา 20 ลิตร หรือ 
แลมบดาไซฮาโลทริน (คาราเต 2.5 อีซี 2.5% EC) อัตรา 30 มล./น้ํา 20 ลิตร หรือ   
เดลทาเมทริน (เดซีส 3 3% EC) อัตรา 20 มล./น้ํา 20 ลิตร หรือคลอฟลูอาซูรอน    
(อาทาบรอน 5%  EC) อัตรา 40 มล./น้ํา 20 ลิตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนอน 

ตัวเต็มวัย ดักแด 

ระยะการเจริญเติบโตของหนอนคืบกะหล่ํา 

ไข 

ลักษณะการทําลายของหนอนคืบกะหล่ํา 
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10 – 20 มม. 

10 – 30 มม. 

หนอนเจาะยอดกะหล่ํา (cabbage webworm) 

      ชื่อวิทยาศาสตร: Hellula undalis (Fabricius) 

             ชื่อสามัญอื่น : หนอนใยกะหล่ํา 

วงศ : Pyralidae 

             อันดับ : Lepidoptera 

       

ระยะทําลายพืช ไข หนอน ดักแด ตัวเต็มวัย 
 

ความสําคัญและลักษณะการทําลาย 
หนอนเจาะยอดกะหล่ําทําความเสียหายกับกะหล่ําปลี โดยหนอนเจาะเขาไปกัดกนิในสวนยอด

ที่กําลังเจริญเติบโต  ทําใหยอดขาดไมเขาปลี หรือกัดกินเขาไปในสวนของกาน และลําตนเปนทาง ตัว
หนอนมักสรางใยคลุม และมีขุยมูลที่ถายออกมาบริเวณที่เจาะทําใหกะหล่ําปลีแตกแขนง พบระบาด
อยูเสมอและพบระบาดมากในฤดูแลง 

รูปรางลักษณะและชีวประวัติ 
ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไขเปนฟองเดี่ยว  ๆ หรือเปนกลุมตามยอด หรือยอดตา ไขสีขาวนวล ตัวเต็มวัย

เพศเมียวางไขได 14-255 ฟอง ระยะไข 3-5 วัน หนอนระยะแรกมีนิสัยคลายหนอนชอนใบ เมื่อโตขึ้นจะเจาะเขาไป
กัดกินภายในสวนยอด โดยสรางใยปกคลุม หนอนมี 5 ระยะ ระยะหนอน 15-23 วัน หนอนโตเต็มที่มีขนาดลําตัว
ยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร ลําตัวมีแถบสีน้ําตาลแดงพาดตามยาว และจะเขาดักแดซ่ึงมีใยหุมตามเศษพืชผิวดิน
หรือใตดิน ดักแดขนาด  0.6-0.8 เซนติเมตร  ระยะดักแด  7-11 วัน ตัวเต็มวัยเปนผีเส้ือกลางคืนขนาดเล็ก    
กางปกกวาง 1.7-1.9 เซนติเมตร ปกคูหนามีแถบสีน้ําตาลปนเทาพาดตามขวางโคงไปมา ตัวเต็มวัยมีอายุเฉลี่ย 
6-10 วัน วงจรชีวิตหนอนเจาะยอดกะหล่ําเฉลี่ย 30-42 วัน หรือ 8-12 ชั่วอายุขัยตอป 

พืชอาหาร ผักคะนา กะหล่ําปลี กะหลํ่าดอก ผักกวางตุง ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี ผักกาดหัว 

การปองกันกําจัด 
1. หมั่นตรวจแปลง ถาพบหนอนไมมากใหเก็บทําลาย 
2. ใชโรงเรือนตาขายไนลอนขนาด 16 mesh(256 ชองตอตารางนิ้ว)หรือปลูกผักกางมุง 
3. ใชโพรฟโนฟอส (ซูเปอรครอน 500 อีซี 50% EC) อัตรา 40 มล./น้ํา 20 ลิตร หรือ   

โพรไทโอฟอส (โตกุไธออน 50% EC) อัตรา 40 มล./น้ํา 20 ลิตร หรือแลมบดาไซฮาโลทริน 
(คาราเต 2.5 อีซี 2.5% EC) อัตรา 40 มล./น้ํา 20 ลิตรพนเมื่อพบไขหรือหนอนระยะ
แรกเริ่มเขาทําลายทุก 4-7 วัน และพนติดตอกัน 2-3 ครั้ง 

              

ลักษณะการทําลายของหนอนเจาะยอดกะหล่ํา 

ไข หนอน 

ตัวเต็มวัย ดักแด 

ระยะการเจริญเติบโตของหนอนเจาะ
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หนอนแมลงวันชอนใบกะหล่ํา (serpentine leafminer) 

ชื่อวิทยาศาสตร: Liriomyza brassicae (Riley) 

       ชื่อสามัญอื่น : หนอนชอนใบ 

วงศ : Agromyzidae 

     อันดับ : Diptera 

       

ระยะทําลายพืช ไข หนอน ดักแด ตัวเต็มวัย 
 

ความสําคัญและลักษณะการทําลาย 
ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไขใตผิวใบ ตัวหนอนมีลักษณะหัวแหลมทายปานโดยชอนไชภายในใบทํา

ใหเกิดรอยเสนสีขาวคดเค้ียวไปมา หากระบาดรุนแรงจะทาํใหใบเสียหายรวงหลน และตายได 

รูปรางลักษณะและชีวประวัติ 
ตัวเต็มวัยเปนแมลงวันขนาดเล็ก มีสีดําหรือสีเหลือง ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไขใตสวนของเนื้อ 

เย่ือพืช ระยะไข  2-4 วัน หนอนมีลักษณะหัวแหลมทายปาน (รูปกระสวย) ไมมีขาเคล่ือนไหวโดยการ
ดีดตัว ตัวหนอนมีขนาดประมาณ 0.5-1 มิลลิเมตร ชอนไชในเนื้อเย่ือพืช ระยะหนอน 7-10 วัน   
ดักแดคลายเมล็ดขาวสารอยูตามสวนของพืชที่ถูกทําลาย  และตามใบรวงหลนลงดิน  ขนาด 0.8-1 
มิลลิเมตร ระยะดักแด 5-7 วัน ตลอดวงจรชีวิตใชเวลาประมาณ 3-4 สัปดาห 

พืชอาหาร พืชตระกูลกะหล่ํา หอม มะเขือเทศ มะเขือเปราะ มะระ พริก บวบ กระเจ๊ียบเขียว 
โหระพา แมงลัก พืชตระกูลถ่ัว ดาวเรือง เบญจมาศ กหุลาบ และเยอบีรา 

การปองกันกําจัด 
1. เผาทําลายเศษใบพืชที่ถูกทาํลายเนื่องจากแมลงวันหนอนชอนใบตามพื้นดิน 
2. ใชสารสกัดสะเดาอัตรา 100 ppm สามารถปองกันและกําจัดแมลงวันหนอนชอนใบไดดี 
3. ใชเบตาไซฟลูทริน (โฟลิเทค 2.5% EC) อัตรา 20-30 มล./น้ํา 20 ลิตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 – 2.5 มม. 

หนอน ตัวเต็มวัย 

ระยะการเจริญเติบโตของหนอนแมลงวันชอนใบกะหล่ํา 

ลักษณะการทําลายของหนอนแมลงวันชอนใบ

่  
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แมลงศัตรูท่ีสําคัญพืชตระกูลมะเขือและการปองกันกําจัด 

เพลี้ยไฟฝาย (cotton thrips) 
 

       ชื่อวิทยาศาสตร:  Thrips palmi Karny 

       ชื่อสามัญอื่น : ตัวกินสี เพลี้ยไฟยาสูบ 

วงศ : Thripidae 

     อันดับ : Thysanoptera 
      

ระยะทําลายพืช ไข ตัวออน ดักแด ตัวเต็มวัย 
 

ความสําคัญและลักษณะการทําลาย 
เพลี้ยไฟฝายเปนศัตรูสําคัญของพืชผัก พืชไร และไมดอกหลายชนิด ตัวออนและตัวเต็มวัยดูด

กินน้ําเล้ียงจากพืช ทําใหเกิดรอยดานหรือรอยแผลสีน้ําตาล ทําใหใบแหง ยอด ดอก และตาออนไม
เจริญเติบโต ระยะที่พืชขาดน้ําอาจทําใหพืชตายได เพลี้ยไฟฝายพบทําลายพืชไดเกือบตลอดป การ
ระบาดมักพบเสมอในชวงฤดูรอน หรือชวงที่มีอากาศแหงแลง ฝนทิ้งชวงเปนเวลานาน 

รูปรางลักษณะและชีวประวัติ 
เพลี้ยไฟวางไขเปนฟองเดี่ยวๆ ในเนื้อเย่ือพืช ไขสีขาวใส รูปรางคลายเมล็ดถ่ัว ขนาด 0.10-

0.20 มิลลิเมตร  อายุไขประมาณ 4-8 วัน  ตัวออนของเพล้ียไฟฝายมี 3 ระยะ คือ ระยะแรกสีขาวใส 
ผอมเรียวเล็ก ขนาดลําตัวยาว 0.2-0.3 มิลลิเมตร ปลายทองคอนขางแหลม ตารวมขาวใส หนวดมี 
7 ปลอง เริ่มทําลายพืชโดยดูดกินน้ําเล้ียงเมื่อเขาสูตัวออนระยะที่สอง ขนาดลําตัวยาว 0.3-0.4
มิลลิเมตร ลําตัวมีสีเหลืองเขมขึ้น บริเวณปลายสวนทองไมแหลมระยะนี้เคลื่อนไหวรวดเร็วและวองไว
มาก ตัวออนระยะที่สามระยะกอนเขาดักแด มีสีเหลืองเขม ลําตัวมีขนาด 0.5-0.7 มิลลิเมตร ตารวม
สีเทาปนดํา ตาเดี่ยวสีแดง ตุมปกบริเวณอกปลองที่สองและสามเริ่มเจริญเติบโต ในระยะนี้เคลื่อนไหว
ชาลงแตยังคงทําลายพืชโดยดูดกินน้ําเล้ียง ระยะตัวออนประมาณ 6-10 วัน ดักแดมีสีเหลืองเขม 
ขนาดลําตัว 0.7-0.8 มิลลิเมตร ในระยะนี้หนวดกลับไปทางดานหลัง แผนปกทั้งสองเจริญมากขึ้น 
และมีขนาดเกือบถึงปลายสวนทอง เพลี้ยไฟระยะนี้ไมเคล่ือนไหวไมกินอาหาร และเขาดักแดในดิน 
ดักแดมีอายุ 3-4 วัน ตัวเต็มวัยมีสีเหลืองเขม ขนาดลําตัวยาว 0.8-1.0 มิลลิเมตร หนวดสีเหลืองมี
จํานวน 7 ปลอง ตารวมสีเทาดาํ ตาเดี่ยว 3 ตาสีแดง ปกยาวคลุมมิดสวนทองมีสีเหลืองปนน้ําตาล
ออน ขนสีเทายาวรอบปก ปลองทองมีจํานวน 10 ปลอง เพลี้ยไฟระยะนี้เคลื่อนไหวรวดเร็วและวองไว   
อายุตัวเต็มวัย 16-24 วัน วงจรชีวิตของเพลี้ยไฟจากไขถึงตัวเต็มวัยมีอายุระหวาง 14-23 วัน 

พืชอาหาร แตงโม มะเขือเปราะ มะเขือยาว แตงกวา มะระ ฟกเขียว ถ่ัวฝกยาว หนอไมฝรั่ง 
มะมวง สมโอ องุน ฝาย ยาสูบ งา ทานตะวัน ขาวโพด กลวยไม กุหลาบ เบญจมาศ ดาวเรือง  

การปองกันกําจัด 
1. ขั้นตนควรเพิ่มความชื้นโดยการใหน้ําอยาปลอยใหพืชขาด 
2. ถาพบเพล้ียไฟที่ยอด หรือดอก หรือผลออน 5 ตัว/ยอด หรือดอก หรือผลออน ใหใชอิมิดา

โคลพริด (คอนฟดอร 100   เอสแอล 10% SL) อัตรา 20-40 มล./น้ํา 20 ลิตร หรืออิ
มาเม็กตินเบนโซเอต        (โปรเคลม 1.92% EC) อัตรา  20 มล./น้ํา 20 ลติร หาก
เพลี้ยไฟระบาดรุนแรงโดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่ออากาศแหงแลง ขณะพนสารควรพิจารณา

1 – 1.2 มม. 
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ใชเทคนิคการพนสารฆาแมลงเขารวมดวย เชน ปรบัหัวฉีดใหเปนฝอยที่สุด และพนให
ทั่วไปตามสวนตางๆของพืชที่เพล้ียไฟพริกอาศัยอยู และควรใชปุยทางใบผสมกับสารฆา
แมลงจะชวยใหตนพริกฟนตัวจากอาการใบหงิกไดดีและเร็วย่ิงขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

เพลี้ยจักจั่นฝาย (cotton leafhopper) 
 

         ชื่อวิทยาศาสตร: Amrasca biguttula (Ishida) 

       ชื่อสามัญอื่น : - 

วงศ : Cicadellidae 

    อันดับ : Homoptera   
 

ระยะทําลายพืช ไข ตัวออน ตัวเต็มวัย 
 

ความสําคัญและลักษณะการทําลาย 
เพลี้ยจักจ่ันฝายเปนศัตรูสําคัญของพืชตระกูลมะเขือและพืชตระกูลถ่ัว พบระบาดตามแหลง

ปลูกทั่วไปในประเทศไทย ทั้งตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ําเล้ียงจากใบ มีผลทําใหใบเปลี่ยนเปนสี
น้ําตาล และงอลง ใบจะเห่ียวแหง และแหงกรอบในที่สุด ดังนั้นในชวงที่พืชเล็กควรหมั่นตรวจนับ
แมลงหากพบเพลี้ยจักจ่ันฝายเฉล่ียสูงกวา 1 ตัวตอใบควรทําการปองกันกําจัด 

รูปรางลักษณะและชีวประวัติ 
ตัวเต็มวัยวางไขเปนฟองเดีย่วๆ  ตามบริเวณเสนใบ หรือกานใบพืช ไขมีรูปรางโคงงอ สีเขียว 

ระยะไขเฉลี่ย 6.3 วัน ตัวออนมีสีเขียวอมเหลืองจาง ตัวออนโตเต็มที่มีขนาด 2 มิลลิเมตร เคล่ือนไหว
รวดเร็ว ตัวออนมี 5 ระยะ ระยะที่ 1 อายุ 1.5 วัน ระยะที่ 2 อายุ 1.1 วัน ระยะที่ 3 อายุ 1.2 วัน 
ระยะที่ 4 อายุ 1.5 วัน และระยะที่ 5 อายุ 2.0 วัน รวมระยะตัวออนเฉลี่ย 7.3 วัน ตัวเต็มวัยมีรูปราง
ลักษณะยาวรี ขนาดเล็กประมาณ 2.5 มิลลิเมตร มีสีเขียวจาง ปกโปรงใสมีจุดสีดําอยูกลางปกขางละ

1 - 3 มม. 

เพลี้ยไฟฝายกําลังลงทําลายดอกมะเขือเปราะ 

ระยะการเจริญเติบโตของเพลี้ยไฟฝาย 

ตัวออน ไข 

ตัวเต็มวัย ดักแด 
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จุด เคล่ือนไหวและบินไดรวดเร็วเมื่อถูกรบกวน ตัวเต็มวัยมีอายุ 21-30 วัน รวมวงจรชีวิตเพลี้ย
จักจ่ันฝายเฉลี่ย 13.6 วัน 

พืชอาหาร มะเขือเปราะ มะเขือยาว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง กระเจ๊ียบเขียว ฝาย และปอแกว 

การปองกันกําจัด   

1. การใชสารสกัดสะเดา 0.1% อัตรา 200 มล./น้ํา 20 ลิตร 
2. ถาพบตัวออนเพล้ียจักจ่ันฝายมากกวา 1 ตัว/ใบ ใหใชอิมิดาคลอพริด (คอนฟดอร 

100 เอสแอล 10% SL) อัตรา 20มล./น้ํา 20 ลิตร หรือไดโนทีฟูแรน (สตารเกิล 10% 
WP) อัตรา 10 กรัม/น้ํา 20 ลิตร หรืออีโทเฟนพรอกซ (ทีบรอน 20% EC) อัตรา 30 
มล./น้ํา 20 ลิตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะการทําลายของเพลี้ยจักจั่นฝาย 
ตัวออนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยจักจั่นฝาย 
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แมลงหว่ีขาวยาสบู (tobacco whitefly) 
 

       ชื่อวิทยาศาสตร:  Bemisia tabaci (Gennadius) 

       ชื่อสามัญอื่น : - 

วงศ : Aleyrodidae 

     อันดับ : Homoptera 
       

ระยะทําลายพืช ไข ตัวออน ดักแด ตัวเต็มวัย 
 

ความสําคัญและลักษณะการทําลาย 
แมลงหวี่ขาวยาสูบเปนศัตรูที่สําคัญของพืชผักและพืชเสนใย ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกิน

น้ําเลี้ยงจากใบ ทําใหใบหงิกงอและเห่ียวแหง ตนแคระแกรน นอกจากนี้ยังเปนพาหะนําเชื้อไวรัสของ
พืชหลายชนิด พบระบาดมากในฤดูแลง 

รูปรางลักษณะและชีวประวัติ 
ตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาวยาสูบวางไขติดกับเนื้อเย่ือของพืช  โดยวางเปนกลุมใตใบพืช กาน  ไข

รูปรางยาวรีสีเหลืองออน ขนาด 0.1-0.3 มิลลิเมตร   ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไขไดสูงสุดมากกวารอย
ฟอง ตัวออนมีลักษณะแบนราบติดกับผิวใบ ตัวออนมี 3 ระยะ ตัวออนอายุ  11-18 วัน   ดักแด
ขนาด 0.6-0.8 มิลลิเมตร ระยะดักแด 5-7 วัน ตัวเต็มวัยจะออกจากดักแดตรงรอยแตกที่สวนอก 
ตัวเต็มวัยมีอายุ  2-11  วัน  สืบพันธุแบบ partheno genesis      (การออกลูกเปนตัวโดยไมมีการ
ผสมพันธุ)  

พืชอาหาร ฝาย ยาสูบ พริก มันเทศ มะเขอืเทศ กระเจ๊ียบเขียว มะเขือเปราะ กะเพรา โหระพา 
แมงลัก ผักชี ปอแกว ถ่ัวเหลือง และถ่ัวตางๆ 

การปองกันกําจัด 
1. ถาพบแมลงหวี่ขาวยาสูบตัวเต็มวัยมากกวา 5 ตัว/ใบ ใหใช อิมิดาโคลพริด (คอนฟดอร 100 

เอสเอล 10% SL) อัตรา 40 มล./น้ํา 20 ลิตร หรือฟโปรนิล (แอสเซ็นด 5% SC) อัตรา 
40 มล./น้ํา 20 ลิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 มม. 

ตัวออน 

ตัวเต็มวัย 

ดักแด 

ระยะการเจริญเติบโตของแมลงหว่ีขาวยาสูบ 

ลักษณะการทําลายของแมลงหว่ีขาวยาสูบ 
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หนอนเจาะผลมะเขอื (egg-plant fruitborer) 

         ชื่อวิทยาศาสตร: Leucinodes orbonalis Guenee 

       ชื่อสามัญอื่น : หนอนเจาะยอดมะเขือ 

วงศ : Pyralidae 

     อันดับ : Lepidoptera 
         

ระยะทําลายพืช ไข หนอน ดักแด ตัวเต็มวัย 
 

ความสําคัญและลักษณะการทําลาย 
หนอนเจาะผลมะเขือทําความเสียหายใหแกยอดมะเขือเปนประจํา ในระยะพืชกําลังเจริญเติบโต 

หนอนเจาะเขาไปกินภายในลําตนสูงจากยอดประมาณ 10เซนติเมตร ทําใหยอดเห่ียวเวลาแดดจัด ใน
ระยะติดผลหนอนจะเจาะผลเขาไปกินภายใน และชอบทําลายมะเขือเปราะมากกวามะเขือยาว 

รูปรางลักษณะและชีวประวัติ 
ผีเส้ือหนอนเจาะผลขณะกางปกกวาง 1.5-2.0 เซนติเมตร สีขาวมีแตมสีน้ําตาลปนเทาที่ปกคู

หนาขางละสองแหง หนอนมีขนาดเล็ก ลําตัวยาวประมาณ 1.0 เซนติเมตร หัวสีน้ําตาล ลําตัวใสสีเนื้อ 

พืชอาหาร พบในมะเขือทุกชนิด ยกเวนมะเขือเทศ  
การปองกันกําจัด 
1. หมั่นตรวจแปลง เก็บยอดและผลที่ถูกทําลายทิ้ง  
2. ถาพบยอดเห่ียว 3-5% หรือผลออนถูกทําลาย 5-10% ใหใชเบตาไซฟลูทริน (โฟลิเทค 

025 อีซี 2.5% EC) อัตรา 80 กรัม/น้ํา 20 ลิตร หรือซีตาไซเพอรเมทริน (ฟวเรีย 18% 
EC) อัตรา 30 มล./น้ํา 20 ลิตร หรือโพรไทโอฟอส (โตกุไธออน 50% EC) อัตรา 50 มล./
น้ํา 20 ลิตร 

 

 

 

30 – 40 มม. 

30 – 40 มม. 

ลักษณะการทําลายของหนอนเจาะผลมะเขือ ลักษณะของหนอนเจาะผลมะเขือ 
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แมลงศัตรูท่ีสําคัญของ กะเพรา โหระพา แมงลัก ผักชี 
และการปองกันกําจัด 

 

แมลงหว่ีขาวยาสบู (tobacco whitefly) 
 

       ชื่อวิทยาศาสตร:  Bemisia tabaci (Gennadius) 

       ชื่อสามัญอื่น : - 

วงศ : Aleyrodidae 

     อันดับ : Homoptera 
       

ระยะทําลายพืช ไข ตัวออน ดักแด ตัวเต็มวัย 
 

ความสําคัญและลักษณะการทําลาย 
แมลงหวี่ขาวยาสูบเปนศัตรูที่สําคัญของพืชผักและพืชเสนใย ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกิน

น้ําเลี้ยงจากใบ ทําใหใบหงิกงอและเห่ียวแหง ตนแคระแกรน นอกจากนี้ยังเปนพาหะนําเชื้อไวรัสของ
พืชหลายชนิด พบระบาดมากในฤดูแลง 

รูปรางลักษณะและชีวประวัติ 
ตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาวยาสูบวางไขติดกับเนื้อเย่ือของพืช  โดยวางเปนกลุมใตใบพืช ไขยาวรีสี

เหลืองออน ขนาด 0.1-0.3 มิลลิเมตร   ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไขไดสูงสุดมากกวารอยฟอง ตัวออนมี
ลักษณะแบนราบติดกับผิวใบ ตัวออนมี 3 ระยะ ตัวออนอายุ  11-18 วัน   ดักแดขนาด 0.6-0.8 มิลลิเมตร 
ระยะดักแด 5-7 วัน ตัวเต็มวัยจะออกจากดักแดตรงรอยแตกที่สวนอก ตัวเต็มวัยมีอายุ 2-11 วัน   

พืชอาหาร ฝาย ยาสูบ พริก มันเทศ มะเขอืเทศ กระเจ๊ียบเขียว มะเขือเปราะ กะเพรา โหระพา 
แมงลัก ผักชี ปอแกว ถ่ัวเหลือง และถ่ัวตางๆ 

การปองกันกําจัด 
ถาพบตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาวยาสูบมากกวา 5 ตัว/ใบ ใชบูโพรเฟซิน (นาปาม 25% WG) อัตรา 

40 กรัม/น้ํา 20 ลิตร หรืออิมิดาโคลพริด (โปรวาโด 70% WG) อัตรา 12 กรัม/น้ํา 20 ลิตร หรือ

ไทอะมีโทแซม (แอคทารา 25 ดับบลิวจี 25% WG) อัตรา 12 กรัม/น้ํา 20 ลิตร หรือไดโนทีฟูแรน 

(สตารเกิล 10% WP) อัตรา 20 กรัม/น้ํา 20 ลิต หรือปโตรเลียมออยล (เอสเค 99   83.9% EC) 

อัตรา 150 มล./น้ํา 20 ลิตร หรือไวทออยล (ไวตออยล 67% EC) อัตรา 150 มล./น้ํา 20 ลิตร 

เพื่อปองกันการสรางความตานทานตอสารฆาแมลงของแมลงหวี่ขาว ไมควรใชสารชนิดใดติดตอกัน

เกิน 2 ครั้ง 

 

 

 

 

1-3 มม. 

ระยะการเจริญเติบโตของแมลงหว่ีขาวยาสูบ 

ตัวออน 
ตัวเต็ม

 

ดักแด 
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หนอนชอนใบ (leafminer) 

ชื่อวิทยาศาสตร: Liriomyza brassicae (Riley) 

       ชื่อสามัญอื่น : หนอนแมลงวันชอนใบกะหล่ํา 

วงศ : Agromyzidae 

     อันดับ : Diptera 

       

ระยะทําลายพืช ไข หนอน ดักแด ตัวเต็มวัย 
 

ความสําคัญและลักษณะการทําลาย 
ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไขใตผิวใบ ตัวหนอนมีลักษณะหัวแหลมทายปานโดยชอนไชภายในใบทํา

ใหเกิดรอยเสนสีขาวคดเค้ียวไปมา หากระบาดรุนแรงจะทาํใหใบเสียหายรวงหลน และตายได 

รูปรางลักษณะและชีวประวัติ 
ตัวเต็มวัยเปนแมลงวันขนาดเล็ก มีสีดําหรือสีเหลือง ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไขใตสวนของเนื้อ 

เย่ือพืช ระยะไข  2-4 วัน หนอนมีลักษณะหัวแหลมทายปาน (รูปกระสวย) ไมมีขาเคล่ือนไหวโดยการ
ดีดตัว ตัวหนอนมีขนาดประมาณ 0.5-1 มิลลิเมตร ชอนไชในเนื้อเย่ือพืช ระยะหนอน 7-10 วัน   
ดักแดคลายเมล็ดขาวสารอยูตามสวนของพืชที่ถูกทําลาย  และตามใบรวงหลนลงดิน  ขนาด 0.8-1 
มิลลิเมตร ระยะดักแด 5-7 วัน ตลอดวงจรชีวิตใชเวลาประมาณ 3-4 สัปดาห 

พืชอาหาร พืชตระกูลกะหล่ํา หอม มะเขือเทศ มะเขือเปราะ มะระ พริก บวบ กระเจ๊ียบเขียว 
โหระพา แมงลัก พืชตระกูลถ่ัว ดาวเรือง เบญจมาศ กหุลาบ และเยอบีรา 

การปองกันกําจัด 
1. เผาทําลายเศษใบพืชที่ถูกทาํลายเนื่องจากแมลงวันหนอนชอนใบตามพื้นดิน 
2. เมื่อพบหนอนชอนใบระบาดใชอิมิดาโคลพริด (คอนฟดอร 100 เอสแอล 10% SL) อัตรา 

20-30 มล./นํ้า 20 ลิตร  หรือไซเพอรเมทริน (ไซนอฟฟ 40% WP) อัตรา 15-20 กรัม/
น้ํา 20 ลิตร  

 

 

 

 

 

 

 

2.2 – 2.5 มม. 

หนอน ตัวเต็มวัย 

ระยะการเจริญเติบโตของหนอนแมลงวันชอนใบกะหล่ํา 

ลักษณะการทําลายใบโหระพาของหนอนแมลงวันชอนใบ 
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เพลี้ยไฟโหระพา (thrips) 
 

       ชื่อวิทยาศาสตร:  Bathrips melanicornis (Shumsher)     

ชื่อสามัญอื่น : - 

วงศ : Thripidae 

     อันดับ : Thysanoptera 
 

ระยะทําลายพืช ไข ตัวออน ดักแด ตัวเต็มวัย 
 

ความสําคัญและลักษณะการทําลาย 
เพล้ียไฟโหระพาเปนศัตรูของผักหลายชนิด ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ําเลี้ยงจาก

ยอด ใบออน ตาดอก และดอก ทําใหใบหรือยอดออนหงิก ขอบใบหงิกหรือมวนงอขึ้นดานบน ถาเกิดกับ
ดอก ทําใหดอกรวงไมติดผล 

รูปรางลักษณะและชีวประวัติ 
 ตัวเต็มวัยวางไขเปนฟองเดี่ยวๆ ในเน้ือเย่ือพืช ไขมีสีขาวใส ระยะไข 5-9 วัน ตัวออนมี 3 ระยะ 
ระยะตัวออน 7-9 วัน ระยะดักแด 3-5 วัน   ระยะตัวเต็มวัย 18-20 วัน รวมวงจรชีวิต 14-19 วัน 

 พืชอาหาร  น้ําเตา บวบ มะเขือ ถ่ัว ยาสูบ กะเพรา และโหระพา   

การปองกันกําจัด 
ถาพบการระบาดของเพล้ียไฟโหระพา หลังการแตกยอด และใบออน ใหใชไวทออยล (ไวตออยล 

67% EC) อัตรา 100 มล./น้ํา 20 ลิตร หรืออิมิดาโคลพริด (โปรวาโด 70% WG) อัตรา 2 กรัม/น้ํา 
20 ลิตร หรืออิมาเม็กตินเบนโซเอต (โปรเคลม 1.92% EC) อัตรา 10 มล./น้ํา 20 ลิตร 

1 – 1.2 มม. 

ตัวเต็มวัยเพลี้ยไฟโหระพาบนใบโหระพา อาการยอดเหลืองจากการทําลายของเพลี้ยไฟโหระพา 
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เพลี้ยออนฝาย (cotton aphid) 
 

                                ชื่อวิทยาศาสตร:  Aphis gossypii Glover 

       ชื่อสามัญอื่น : - 

วงศ : Aphididae 

     อันดับ : Homoptera 
        

ระยะทําลายพืช ตัวออน ตัวเต็มวัย 
 

ความสําคัญและลักษณะการทําลาย 
เพล้ียออนเปนศัตรูของพืชผัก พืชไร และไมผลหลายชนิด ดูดกินน้าํเล้ียงจากใบและ

ยอด ทําใหตนพืชชะงักการเจริญเติบโต เปนพาหะนําเชื้อไวรัสโรคพืชหลายชนิด เพลี้ยออนพบระบาด
มากในชวงอากาศคอนขางแหงแลง  หรือในฤดูหนาว 

รูปรางลักษณะและชีวประวัติ 
เพลี้ยออนเปนแมลงปากดดูตัวเล็ก ขนาด 1-2 มิลลเิมตร ตัวออนมีการลอกคราบเปนระยะ 

ระยะตัวออน 4-8 วัน ตัวเต็มวัยมีทั้งชนิดมีปกและไมมีปก รูปรางคอนขางกลมคลายลูกแพร หัวและ
อกเล็ก สวนทองโต พบตามใตใบพืช เพลี้ยออนขยายพันธุโดยการผสมพันธุหรือไมผสมแบบ 
parthenogenesis ก็ได การแพรกระจายของเพล้ียออนอาศัยลมเปนตัวแพรกระจาย 

พืชอาหาร ฝาย ยาสูบ พริก มันฝรั่ง มะเขือเทศ กระเจ๊ียบเขียว มะเขือเปราะ ถ่ัวฝกยาว   
ถ่ัวตางๆ และพืชตระกูลกะหล่ํา 

การปองกันกําจัด 

1. ควรกําจัดวัชพืชในบริเวณแปลงปลูก เพราะเปนที่หลบอาศัยของเพลี้ยออน  
2. ถาพบการระบาดใหใช อิมิดาโคลพริด (คอนฟดอร 100 เอสแอล 10% SL) อตัรา 20 

มล./น้ํา 20 ลิตร หรือไดโนทีฟูแรน (สตารเกิล 10%WP) อัตรา 20 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
หรืออีโทเฟนพรอกซ(ทีบรอน 20%EC) อัตรา 30 มล./น้ํา 20 ลิตร หรือคารโบซัลแฟน 
(พอสซ 20% EC) อัตรา 50 มล./น้ํา 20 ลิตร  

  

1 – 3 มม. 

อาการใบหงิกจากการทําลายของเพลี้ยออนฝายในโหระพา ตัวออนเพลี้ยออนฝายกําลังลงทําลายใบโหระพา 
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30 – 40 มม. 

หนอนเจาะสมอฝาย (cotton bollworm) 
 

        ชื่อวิทยาศาสตร:  Helicoverpa armigera (Hubner) 

       ชื่อสามัญอื่น : หนอนเจาะสมออเมริกัน หนอนเจาะผลมะเขือเทศ 
    วงศ : Noctuidae 

     อันดับ : Lepidoptera      
                                    

ระยะทําลายพืช ไข หนอน ดักแด ตัวเต็มวัย 
 

ความสําคัญและลักษณะการทําลาย 
ศัตรูสําคัญของพืชผัก พืชไรและไมผลหลายชนิด กัดกินใบ ดอก หรือเจาะฝก หนอนกัดกินทุก

สวนของตนพืชทําใหเกิดความเสียหายมากกวา 50 เปอรเซ็นต หนอนขนาดใหญ (วัย 4-5) มีความ
ตานทานตอสารฆาแมลงสูง 

รูปรางลักษณะและชีวประวัติ 
ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไขเปนฟองเดี่ยวๆ ตามสวนออนของพืช เชน ใบ กานใบ ไขมีลักษณะ

กลมคลายฝาชี ไขที่วางใหมๆ มีสีขาวนวลเปนมัน ระยะไข 2-3 วัน หนอนมี 5 วัย วัยแรกสีขาวนวล 
เมื่อเขาสูวัยสองสีของลําตัวเขมขึ้นเปนดําปนเขียว  หนอนวัยที่สามลําตัวมีสีน้ําตาลปนเขียว  เมื่อเขาสู
วัยที่ส่ีจะมีสีเขมขึ้นเปนดําปนเขียว หนอนวัยที่หาลําตัวจะเปลี่ยนเปนสีสมแก หนอนโตเต็มที่มีขนาด 
3.5 เซนติเมตร ระยะหนอนประมาณ 16-22 วัน ดกัแดมีสีน้ําตาลไหม ขนาด 1.8 เซนติเมตร อายุ
ดักแดประมาณ 10-12 วนั ตัวเต็มวัยเปนผีเส้ือกลางคืน เมื่อกางปกยาว 3-4 เซนติเมตร อายุตัว
เต็มวัยประมาณ 7-18 วัน รวมวงจรชีวิตประมาณ 29-38  

พืชอาหาร มะเขือเทศ ถ่ัวฝกยาว ถ่ัวลันเตา พริก มะเขือ กระเจ๊ียบเขียว หนอไมฝรั่ง 
สมเขียวหวาน มะมวงหิมพานต สตรอเบอรี่ กุหลาบ เบญจมาศ คาเนชั่น เยอบีรา ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว 
ขาวโพด ยาสูบ ฝาย กะเพรา และปอกระเจา 

การปองกันกําจัด 

1. หมั่นตรวจแปลงถาพบกลุมไขหรือหนอนเก็บทําลาย 
2. ถาพบหนอนมากกวา 0.5 ตัว/ตน ใหใชอิมาเม็กตินเบนโซเอด (โปรเคลม 1.92% EC) อัตรา 10 

มล./น้ํา 20 ลิตร หรือลูเฟนนูรอน (แม็ท 5% EC) อัตรา 10 มล./น้ํา 20 ลิตร หรือคลอรฟลูอาซู
รอน (อาทาบรอน 5% EC) อัตรา 20 มล./น้ํา 20 ลิตร หรือเมทท็อกซ่ีฟโนไซด (โปรดิจ้ี 24% SC) 
อัตรา 10 มล./น้ํา 20 ลิตร หรือแกมมาฮาโลทริน (โปรแอ็กซีส 1.5% SC) อัตรา 20 มล./น้ํา 20 
ลิตร หรือแลมบดาไซฮาโลทริน (คาราเตซีออน  2.5% CS) อัตรา 20 มล./น้ํา 20 ลิตร หรือ
บาซิลลัส ทูริงเจนซีส (แบคโทสปน เอฟซี 10600 IV/mg SC) อัตรา 100 มล./น้ํา 20 ลิตร 

ตัวเต็มวัย 

พื
ช

ต
ระ

ก
ูล

ก
ะห

ล่ํ
า 

10 – 40 มม. 

ระยะการเจริญเติบโตของหนอนเจาะสมอฝาย 

ไข หนอน 

ลักษณะการทําลายของหนอนเจาะสมอฝายในกระเพราะ 
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แมลงศัตรูท่ีสําคัญของถั่วฝกยาวและการปองกันกําจัด 
 

หนอนเจาะฝกลายจดุ (bean pod borer) 
 

                                           ชื่อวิทยาศาสตร:  Maruca testulalis (Geyor) 

    ชื่อสามัญอื่น : หนอนเจาะฝกถ่ัวเขียว หนอนเจาะฝกถ่ัวมารูคา 

วงศ : Pyralidae 

             อันดับ : Lepidoptera                                                          
 

ระยะทําลายพืช ไข หนอน ดักแด ตัวเต็มวัย 
 

ความสําคัญและลักษณะการทําลาย 
หนอนเจาะฝกถ่ัวลายจุดเปนศัตรูที่สําคัญของถ่ัวฝกยาว หนอนเม่ือฟกออกจากไขจะเจาะเขา

ไปกัดกินภายในดอกออนและเกสร ทําใหดอกรวง เมื่อหนอนโตขึ้นจะเจาะเขาไปกัดกินภายในฝกสวนที่
เปนเมล็ดออน ทําใหฝกและเมล็ดลีบ พบระบาดทั่วประเทศและระบาดรุนแรงในชวงฤดูแลง  

รูปรางลักษณะและชีวประวัติ 
ตัวเต็มวัยของหนอนเจาะฝกถ่ัวลายจุดเปนผีเส้ือกลางคืนขนาดเล็ก เมื่อกางปกมีขนาด 2.5 

เซนติเมตร ปกคูหนาสีน้ําตาลดํา ตรงกลางปกคูหลังเปนแผนใสมากกวาปกคูหนา ตัวเต็มวัยวางไข
เปนฟองเดี่ยวหรือซอนกัน 2-3 ฟอง ตามกลีบดอก ลักษณะไขเปนเกล็ดขาวขนาดเล็กประมาณ 
0.5-0.8 มิลลิเมตร ระยะไขประมาณ 3 วัน หนอนเมื่อฟกออกจากไขจะแทรกตัวเขาไประหวาง
รอยตอของกลีบดอก และเขาไปอาศัยกินเกสร  หนอนระยะแรกขนาดประมาณ 1.3 มิลลิเมตร ลําตัว
มีสีขาวนวล คอดานบนมีแผนแข็งสีน้ําตาลดําสังเกตงาย หนอนเจริญเติบโตโดยกัดกินเกสรภายใน
ดอก หนอนโตเต็มที่มีขนาด 1.5-1.7 เซนติเมตร การทําลายหนอนจะกัดกินและเจาะรูเขาไปในฝกถ่ัว 
ดักแดจะพบตามใบแหง หรือซอกกลีบดอกแหงที่ติดตามตนและฝก ระยะดักแด 7 วัน  

พืชอาหาร พืชตระกูลถ่ัว 

การปองกันกําจัด 

1. กอนปลูกควรไถพรวนและตากดิน เพื่อกําจัดดักแดของแมลงศัตรูพืชในแปลงปลูก 
2. ถาพบหนอนในดอกประมาณ 20% ใหใชเบตาไซฟลูทริน (โฟลิเทค 025 EC 2.5% EC) 

อัตรา 30 มล./น้ํา 20 ลิตร หรือเดลทาเมทริน (เดซีส 3 3% EC) อัตรา 20 มล./น้ํา 
20 ลิตร  หรือไซเพอรเมทริน/โฟซาโลน (พารซอน 6.25%/22.5% EC) อัตรา 40-60 
มล./น้ํา 20 ลิตร 

 

15-50 มม. 

20-25มม. 

ลักษณะการทําลายของหนอนเจาะฝกลายจุด 
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หนอนแมลงวันเจาะตนถั่ว (bean fly) 
 

       ชื่อวิทยาศาสตร:  Melanagromyza  sojae  (Zehntner) 

          Ophiomyia phaseoli Tryon 

       ชื่อสามัญอื่น : หนอนแมลงวันเจาะโคนตนถ่ัว หนอนเจาะโคนกลาถ่ัว 
    วงศ : Agromyzidae 

    อันดับ : Diptera  
                                               

ระยะทําลายพืช ไข หนอน ดักแด ตัวเต็มวัย 
 

ความสําคัญและลักษณะการทําลาย 

หนอนแมลงวันเจาะตนถ่ัว (bean fly) ที่เขาทําลายถ่ัวฝกยาวมี 2 ชนิด คือ หนอนแมลงวันเจาะ
โคนตน (Melanagromyza sojae Zehntner) และหนอนแมลงวันเจาะเถาและลําตน (Ophiomyia phaseoli 
Tryon) โดยหนอนกัดกินเนื้อเย่ือของใบ และทําทางเดินลงไปตามกานใบจนถึงบริเวณโคนตน ถ่ัวที่ถูก
ทําลายอาจตาย หรือชะงักการเจริญเติบโต เนื้อเย่ือที่ถูกทําลายมักเกิดโรคโคนและรากเนา และโรคเห่ียว
เขาทําลายซํ้า หนอนแมลงวันเจาะตนถ่ัวเปนศัตรูที่ตองระวังในระยะต้ังแตเริ่มปลูกจนถึงอายุ 30 วัน 

รูปรางลักษณะและชีวประวัติ 
 ตัวเต็มวัยเปนแมลงวันขนาดเล็กสีดํา ลําตัวยาวประมาณ 1.1-1.3 มิลลิเมตร พบบริเวณใบ
ออนโดยเฉพาะตนกลาของถ่ัวฝกยาว ตัวเต็มวัยดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบออนที่ถูกทําลาย  โดยใชอวัยวะ
วางไขที่แหลมแทงลงไปกอน ดังนั้นหากพบมีสีขาวขนาดเล็กตามใบออน ก็จะทราบวามีแมลงวันเจาะ
ตนถ่ัวระบาดและเขาทําลายแลว ตัวเต็มวัยเพศผูมีอายุ 4-12 วัน เพศเมีย 9-22 วัน ตัวเต็มวัยเพศ
เมียวางไขเปนฟองเดี่ยวๆ ในเนื้อเย่ือพืชสวนที่กําลังเจริญ สามารถวางไขได 48-56 ฟอง ระยะฟกไข 
2-3 วัน หนอนมี 3 ระยะ หนอนขนาด 2-2.5 มิลลิเมตร ระยะหนอน 7-8 วัน ดักแดมีรูปรางคลาย
เมล็ดขาวสาร โดยเขาดักแดในสวนของพืช เชน เถา กิ่ง หรือเสนกลางใบ ระยะดักแด 7-9 วัน รวม
วงจรชีวิตของแมลงวันเจาะตนถ่ัว 17-20 วัน 

พืชอาหาร ถ่ัวฝกยาว ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง และถ่ัวลิสง 

การปองกันกําจัด 
1. คลุกเมล็ดดวยคารโบซัลแฟน (พอสซ 25 เอสท ี25%ST) อัตรา 40 กรัม/เมล็ดพันธุ 1 

กิโลกรัม หรืออิมิดาโคลพริด (เกาโช 70 %WS) อัตรา 3-5 กรัม/เมล็ดพันธุ 2 กโิลกรัม 
2. หากพบหนอนแมลงวันเจาะตนถ่ัวระบาดชวงพืชอายุ 1-35 วัน ใชฟโปรนิล (แอสเซนด 

5% SC) อัตรา  10-20 มล./น้ํา 20 ลิตร   

2.2 – 2.5 มม. 

หนอน 

ดักแด ตัวเต็มวัย 

ระยะการเจริญเติบโตของหนอนแมลงวันเจาะลําตนถ่ัว 
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แมลงศัตรูท่ีสําคัญของพริกและการปองกันกําจัด 
 

แมลงวันทองพริก (Solanum fruit fly) 
 

       ชื่อวิทยาศาสตร:  Bactrocera latifrons (Hendel) 

       ชื่อสามัญอื่น : หนอนดีด  หนอนน้ําปลา 

วงศ : Tephritidae 

     อันดับ : Diptera 
      

ระยะทําลายพืช ไข หนอน ดักแด ตัวเต็มวัย 
 

ความสําคัญและลักษณะการทําลาย 
แมลงวันทองพริกเปนศัตรูสําคัญของพริกและพืชตระกูลมะเขือ ตัวเต็มวัยวางไขในระยะพริก

เปลี่ยนสี หรือผลใกลสุก หนอนกัดกินอยูภายในผล เมื่อโตเต็มที่จะออกมาเขาดักแดในดิน  

รูปรางลักษณะและชีวประวัติ 
 ตัวเต็มวัยเปนแมลงวันมีปกบางใสสะทอนแสง และมีแถบสีเหลืองที่สวนอก จึงเรียกวา “แมลงวัน
ทอง” ตัวเต็มวัยเพศเมียใชอวัยวะวางไข (ovipositor) แทงที่ผิวของเนื้อเย่ือพืชลึก 0.5-1.0 มิลลิเมตร ไข
ลักษณะยาวรี สีขาวขุน ผิวเปนมันสะทอนแสง เมื่อใกลฟกสีจะเขมขึ้น ระยะไข 2-3 วัน หนอนมีลักษณะ
หัวแหลมทายปาน ไมมีขา สีขาวหรือสีใกลเคียงกับสีของพืชอาหาร ตัวหนอนเคลื่อนที่โดยการยืดหดลําตัว 
สวนหัวมีปากเปนตะขอแข็งสีดําหนึ่งคู เรียกวา “mouth hook”  เปนอวัยวะที่หนอนใชชอนไชกินเนื้อเย่ือภายใน
ผลพริก ทําใหผลพริกเนาและรวง หนอนวัย 3 มีความสามารถพิเศษในการงอตัวและดีดตัวไดไกล เพื่อหา
ทําเลที่เหมาะสมในการเขาดักแดในดิน หนอนมี 3 ระยะ อายุ 8-10วัน   ดักแดลักษณะกลมรีคลายถังเบียร 
ระยะนี้ไมเคลื่อนไหว ดักแดระยะแรกมีสีขาว และจะคอยเปล่ียนเปนสีน้ําตาลและสีเขมเมือ่ใกลฟก ดักแดอายุ 
11-14 วัน ตัวเต็มวัยมีอายุ 77-183 วัน ตลอดวงจรชีวติจากไขถึงตัวเต็มวัย 23-25 วัน 

พืชอาหาร พืชในวงศ Solanaceae (พริกและมะเขือ) ไดแก พริกชี้ฟา พริกขี้หนู มะแวงตน 
มะแวงเครือ มะเขือเปราะ มะเขือพวง มะเขือยาว เปนตน 

การปองกันกําจัด   
1. รักษาความสะอาดในแปลง เก็บผลที่ถูกแมลงวันทองทําลายหรือเนา เผาหรือฝงกลบ    
2. ถาพบแมลงวันทองพริกทําลาย 10% พนน้ํามันปโตรเลียม ไดแก ดีซี ตรอน พลัส 83.9% 

EC หรือเอส เค 99 83.9% EC หรือซัน สเปรย อัลตรา ฟรายด 83.9% EC อัตรา 60 
มล./น้ํา 20 ลิตร หรือมาลาไธออน (มาลาเฟส 57% EC) อัตรา 50มล./น้ํา20ลิตร 

 

 

 

 

 

 

 

  10 มม. 

ลักษณะการทําลายของแมลงวันทองพริก 
ระยะการเจริญเติบโตของแมลงวัน

ิ  หนอน 

ตัวเต็ม

 

ดักแด 

ไข 
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เพลี้ยไฟพริก (chilli thrips) 
 

        ชื่อวิทยาศาสตร:  Scirtothrips dorsalis Hood 

       ชื่อสามัญอื่น : - 

วงศ : Thripidae 

     อันดับ : Thysanoptera 
 

 

ความสําคัญและลักษณะการทําลาย 
เพลี้ยไฟพริกเปนศัตรูสําคัญของผักและไมผลหลายชนิด ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ําเลี้ยง

จากยอด ใบออน ตาดอก และดอก ทําใหใบหรือยอดออนหงิก ขอบใบหงิกหรือมวนงอขึ้นดานบน ถา
เกิดกับดอกทําใหดอกรวง ถาระบาดในชวงพริกติดผลผลบิดงอเสียรูปทรง พบระบาดมากในชวง
หนาแลง  

รูปรางลักษณะและชีวประวัติ 
เพลี้ยไฟพริกมีขนาดเล็ก ลาํตัวยาว 1.0 มิลลิเมตร สีน้ําตาลออน ทําลายพืชเมื่ออยูในระยะตัว

ออนและตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยมีปก 2 คู  ประกอบดวยขนเสนเล็ก ตัวออนแตกตางจากตัวเต็มวัย คือ
ไมมีปกและมีขนาดเล็กกวา ตัวเต็มวัยเคล่ือนไหวไดเร็วกวา ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไขตามเสนใบใน
เนื้อเย่ือ ระยะไข 3-4 วัน ตัวออนเมื่อฟกจากไขจะอาศัยดูดกินน้ําเลี้ยงเชนเดียวกับตัวเต็มวัย มักพบที่
ใบ ดอก ผล หรือสวนที่ออนๆ ของตนพริก ระยะตัวออน 5-6 วัน ดักแดอยูตามพื้นดินบริเวณโคน
ตน ระยะกอนเขาดักแด 2-3 วัน ระยะดักแด 3-5 วัน ระยะตัวเต็มวัย 14-24 วัน รวมวงจรชีวิตจาก
ไขถึงตัวเต็มวัย 13-18 วนั หรือ 20-28 ชั่วอายุขัยตอป 

พืชอาหาร พริก ถ่ัวลิสง เงาะ มะมวง สม ทุเรียน มะละกอ มะขาม สมโอ มังคุด และมะมวงหิมพานต 

การปองกันกําจัด   
ถาพบมากกวา 5 ตัว/ยอด ใชคารบาริล (เซฟวนิ 85 ดับบลิวพี 85% WP) อัตรา 20-30 กรัม/

น้ํา 20 ลิตร หรือโพรไทโอฟอส (โตกุไธออน 50% EC) อัตรา 20-30 มล./น้ํา 20 ลิตรหรือเมทิโอคารบ 
(เมซูโรล 50 ดับบลวิพ ี50% WP) อัตรา 20-30 กรัม/น้ํา 20 ลิตร หรืออีมาเมคติน เบนโซเอท (โปร
เคลม 1.92% EC) อัตรา 20 มล./น้ํา 20 ลิตร หรืออิมิดาโคลพริด (คอนฟดอร 10% SL) อัตรา 20-40 
มล./น้ํา 20 ลิตร หากในชวงเพลี้ยไฟระบาดรุนแรงโดยเฉพาะเมื่ออากาศแหงแลง ควรพิจารณาใชเทคนิค
การพนสารฆาแมลงเขารวมดวย โดยปรบัหัวฉีดใหเปนฝอยที่สุด และพนใหทั่วทัง้บนใบ ลางใบ ยอด ดอก 
หรือผลออน เพื่อใหละอองละเอียดแทรกเขาไปตามสวนตางๆ ของพืช และควรใชสารจับใบรวมดวย
โดยเฉพาะในฤดฝูน หรอืในแหลงที่ใหน้ําโดยใชเรือ หรือระบบพนน้าํสปรงิเกอร  

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทําลายพืช ไข ตัวออน ดักแด ตัวเต็มวัย 

1 – 1.2 มม. 

ตัวออนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยไฟพริก อาการใบหงิกจากการทําลายของเพลี้ยไฟพริก 
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	2. เมื่อพบหนอนชอนใบระบาดใช้อิมิดาโคลพริด (คอนฟิดอร์ 100 เอสแอล 10% SL) อัตรา 20-30 มล./น้ำ 20 ลิตร  หรือไซเพอร์เมทริน (ไซนอฟฟ์ 40% WP) อัตรา 15-20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
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	พืชอาหาร พืชในวงศ์ Solanaceae (พริกและมะเขือ) ได้แก่ พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนู มะแว้งต้น มะแว้งเครือ มะเขือเปราะ มะเขือพวง มะเขือยาว เป็นต้น
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	1. รักษาความสะอาดในแปลง เก็บผลที่ถูกแมลงวันทองทำลายหรือเน่า เผาหรือฝังกลบ
	2. ถ้าพบแมลงวันทองพริกทำลาย 10% พ่นน้ำมันปิโตรเลียม ได้แก่ ดีซี ตรอน พลัส 83.9% EC หรือเอส เค 99 83.9% EC หรือซัน สเปรย์ อัลตร้า ฟรายด์ 83.9% EC อัตรา 60 มล./น้ำ 20 ลิตร หรือมาลาไธออน (มาลาเฟส 57% EC) อัตรา 50มล./น้ำ20ลิตร
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	ถ้าพบมากกว่า 5 ตัว/ยอด ใช้คาร์บาริล (เซฟวิน 85 ดับบลิวพี 85% WP) อัตรา 20-30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือโพรไทโอฟอส (โตกุไธออน 50% EC) อัตรา 20-30 มล./น้ำ 20 ลิตรหรือเมทิโอคาร์บ (เมซูโรล 50 ดับบลิวพี 50% WP) อัตรา 20-30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรืออีมาเมคติน เบนโซเ...

