
 
 
 
 
 
 

 

ในช่วงนี้ ไม้ผลหลายชนิดอยูใ่นระยะแตกใบอ่อนซึ่งเป็นระยะที่เหมาะต่อการระบาดของหนอนกินใบ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดตราดจึงขอแจ้งใหเ้กษตรกรหมั่นส ารวจแปลงไม้ผลและเฝ้าระวังการระบาดของหนอนกินใบ 
ซึ่งมีอยู ่๒ ประเภทใหญ่ๆ  คือ หนอนคืบกินใบ และหนอนกนิใบออ่นมังคุด 

 
1. หนอนคบืกินใบ 
รปูร่างลกัษณะและชีวประวัต ิ
 หนอนคืบกินใบ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Oxyodes scrobiculata Fabricius ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน        
สีน้ าตาลอ่อน ล าตัวมีขนสีเหลืองปกคลุม ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆตามใบอ่อน ยอดอ่อนไข่มีลักษณะ
กลม สีขาวนวล ไม่มีสิ่งปกคลุม ระยะไข่ 3-5 วัน หนอนที่ฟักออกมาไข่ใหม่ๆมีสีเขียวอ่อน และมีแถบสีน้ าตาลข้าง
ล าตัว เริ่มกัดกินใบเงาะทันที เมื่อหนอนโตขึ้นจะมีสีต่างๆ สีน้ าตาล สีเขียวอ่อน สีเหลืองปนน้ าตาล เคลื่อนไหวได้
รวดเร็ว เมื่อโตเต็มที่ยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร อายุหนอน 4-17 วัน แล้วจะเข้าดักแด้โดยชักใยน าใบมาห่อหุ้มตัว 
ระยะดักแด้ 10-12 วัน ตัวเต็มวัยมักหลบซ่อนตามต้นหญ้า และวัชพืชอื่นๆในบริเวณสวน 
 
 

 

 

 

           ตัวเต็มวัยเพศเมีย                              ตัวเต็มวัยเพศผู้                             ระยะตัวหนอน 
 
ลักษณะการท าลาย 
 หนอนคืบกินใบสามารถท าความเสียหายให้กีบพืชได้มากในระยะแตกใบอ่อน โดยตัวหนอนที่ออกจากไข่จะ
เริ่มกัดกินใบอ่อน และเมื่อตัวหนอนโตขึ้นจะกินทั้งใบอ่อน ใบเพสลาด และใบแก่ 
 

 

 

 

หนอนกินใบอ่อน 

 

ข่าวพยากรณ์และเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช !!! 
ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 

     “ลดตน้ทุนและปลอดภัย หากเกษตรกรใช้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน” 
ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ ๑/3) 

 



 

ศัตรูธรรมชาติ 
ตัวห้ า ได้แก่ มดแดง มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต มวนกิ่งไม้ และต่อรัง 
ตัวเบียน ได้แก่ แตนเบียนหนอน Apanteles sp. และแตนเบียนดักแด้ Brachymeria sp. 
เชื้อโรค ได้แก่ เชื้อราขาว Beauveria bassiana 

การป้องกันและก าจัด 
1. หมั่นส ารวจ ในระยะแตกใบอ่อน ยอดอ่อนให้เขย่ากิ่งเงาะ ตัวหนอนจะทิ้งตัวลงดิน แล้วจับท าลาย 
2. ฉีดพ่นด้วยสารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราบิวเวอเรีย เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงจีเนซีส (BT) หรือใช้สารสกัด

จากสะเดาฉีดพ่น 
3. ในระยะที่เงาะแตกใบอ่อน ถ้าพบหนอนบางส่วนพ่นด้วย คาร์บาริล (เซฟวิน 85%) ในอัตรา 45-60 กรัม 

ต่อน้ า 20 ลิตร หากพบหนอนระบาดมากและหนอนมีขนาดโตแล้วควรพ่นด้วย โมโนโครฟอส (อ โซดริน 60%)    
อัตรา 20-30 ซีซี/น้ า 20 ลิตร 

 

2. หนอนกินใบอ่อนมังคุด 
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ 
 หนอนกินใบอ่อนมังคุด เป็นหนอนของผีเสื้อชนิดหนึ่ง หนอนกินใบอ่อนมังคุดในระยะแรกๆจะมีล าตัวสีเขียว
ใส เมื่อโตขึ้นจะมีลักษณะ สีสัน และลวดลายแตกต่างกันไป แต่มีลักษณะการท าลายที่เหมือนกัน จากการศึกษารูปร่าง
และชีวประวัติของหนอนกินใบอ่อนมังคุด พบว่ามีจ านวน 3 ชนิด คือ 
 ชนิดที่ 1 Sticoptera Columba (Walker) ผีเสื้อเมื่อกางปีกกว้าง 3.0-3.5 เซนติเมตร ล าตัวยาว 1.5-2.0 
เซนติเมตร ปีกคู่หน้ามีสีเขียวปนน้ าตาล โดยพื้นปีกมีสีเขียวและมีจุดแต้มสีน้ าตาลกระจายอยู่ทั่วไป ปีกคู่หลังมีสีน้ าตาล
อ่อนแล้วค่อยๆเข้มขึ้นไปทางปลายปีก ล าตัวส่วนนอกและปล้องท้องสีน้ าตาล มีขนเหลือบสีเขียวบนแนวสันหลังจาก
อกลงไปตามปล้องท้อง ตัวหนอนเมื่อโตเต็มที่ล าตัวมีสีน้ าตาลเข้มและมีจุดสีด าประปรายทั้งล าตัว หนอนชนิดนี้มีส่วน
หัวและอกใหญ่กว่าส่วนท้อง ขนาดล าตัวยาว 3.0-3.5 เซนติเมตร หนอนกินใบอ่อนชนิดนี้พบเพียง 1.2% ของหนอน
กินใบอ่อนทั้งหมด 
 ชนิดที่ 2 Stictoptera signifera (Walker) ผีเสื้อเมื่อกางปีกกว้าง 3.5-4.5 เซนติเมตร ล าตัวยาว 1.8-2.0 
เซนติเมตร ปีกคู่หน้ามีสีน้ าตาลอ่อนหรือสีน้ าตาลเข้มเป็นส่วนใหญ่ มีแถบสีน้ าตาลเข้มพาดผ่านกลางปีกและมีรอยหยัก
บริเวณปลายปีกเห็นได้ชัดเจน ปีกคู่หลังโคนปีกสีน้ าตาลอ่อนปนม่วง ปลายปีกสีน้ าตาลเข้มตลอด ล าตั วตั้งแต่ส่วนหัว
ถึงปล้องท้องสีน้ าตาล ผีเสื้อมีลักษณะ สีสันและลวดลายแตกต่างกันหลายแบบ ตัวหนอนเมื่อโตเต็มที่ล าตัวมีสีด าหรือสี
น้ าตาลเข้ม มีแถบสีขาวพาดตามยาวของล าตัว ขนาดล าตัวยาว 2.5-3.3 เซนติเมตร เป็นหนอนกินใบอ่อนมังคุดที่พบ
มากที่สุดถึง 93.9%  
 ชนิดที่ 3 Stictoptera cucullioides Guenee ผีเสื้อเมื่อกางปีกกว้างประมาณ 3.0 เซนติเมตร ล าตัวยาว 
1.2 1.5 เซนติเมตร ปีกคู่หน้ามีพื้นปีกสีน้ าตาลเข้ม มีลายสีน้ าตาลอ่อนสลับเล็กน้อยบริเวณโคนปีกด้านบนและกลาง
ปีก ปีกคู่หลังมีสีน้ าตาลอ่อนส่วนปลายปีกสีน้ าตาลเข้ม ล าตัวสีน้ าตาลตั้งแต่ส่วนหัวจรดปลายปล้องท้อง ตัวหนอนเมื่อ
โตเต็มที่ล าตัวมีสีเขียวสลับเหลืองเห็นเป็นปล้องๆล าตัวยาวเฉลี่ย 2.2-2.9 เซนติเมตร หนอนกินใบอ่อนชนิดนีพ้บเฉลี่ย
ประมาณ 4.9% 
 
 
 



 
 
ลักษณะการท าลาย  
 หนอนกินใบอ่อนมังคุดจะกินใบอ่อนมังคุดในเวลากลางคืน ส่วนกลางวันจะหลบลงดินหรืออาศัยตามเศษซาก
ใบไม้ หรือระหว่างใบในทรงพุ่มมังคุดที่มีความมืดทึบ ตัวหนอนจะกัดกินแต่ใบอ่อนเท่านั้น ลักษณะใบจะเว้าๆแหว่งๆ
เหลือแต่ก้านใบท าให้เสียพื้นที่ใบในการสังเคราะห์แสง มังคุดขาดความสมบูรณ์ เจริญเติบโตช้า หากมีการระบาด
รุนแรง ใบอ่อนจะถูกกินจนหมด และถ้าหนอนชนิดนี้ระบาดในช่วงที่มังคุดแตกใบอ่อนชุดสุดท้าย (เดือนกันยายน -
ตุลาคม) ก่อนถึงช่วงที่สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการออกดอก จะมีผลกระทบต่อการเกิดตาดอกและติดผล โดยต้นที่
ใบอ่อนถูกท าลายมากๆ จะมีการแตกใบอ่อนชุดใหม่ชดเชย ส่งผลให้ตายอดของมังคุดจะมีอายุไม่ถึง 9 สัปดาห์ เมื่อถึง
ช่วงที่สภาพแวดล้อมเหมาะสมตายอดจะไม่พัฒนาเป็นดอก จึงท าให้การออกดอก ติดผล และคุณภาพของผลผลิต
ลดลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

การป้องกันและก าจัด 
 เมื่อพบว่าใบอ่อนถูกหนอนกัดกิน ประมาณ 20% ของจ านวนยอดทั้งหมด ควรพ่นคาร์บาริล 85% ดับบลิวพี 
อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ทุกต้นที่แตกใบอ่อน และเนื่องจากหนอนชนิดนี้จะหลบซ่อนอยู่บนดิน เศษหญ้าและ
วัชพืชใต้โคนต้นในตอนกลางวัน และขึ้นมากัดกินใบในเวลากลางคืนจึงควรฉีดพ่นสารเคมีก าจัดแมลงในช่วงเย็น ทั้งนี้
การใช้เศษหญ้ากองสุมใต้โคนต้นมังคุดเพื่อให้หนอนมาหลบอาศัยแล้วจับท าลายในตอนกลางวันก็จะช่วยลดการระบาด
ลงได ้
 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอารกัขาพชื ส านกังานเกษตรจังหวดัตราด 
46 ถ. ราษฎร์นิยม ต. บางพระ อ. เมืองตราด จ. ตราด 
โทร. 039-511008 โทรสาร 039-523385 
http://www.trat.doae.go.th 
E-mail: aragkha_trat@hotmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


