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ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕๕ ประจ ำวันที่ ๑๒ เมษำยน ๒๕๖๐ 
หนอนใยผัก (Diamondback moth; DBM) 

 
            เตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักตระกูลกะหล ่ำทุกภำคของประเทศไทย เนื องจำกสภำพอำกำศ
เหมำะต่อกำรระบำดของหนอนใยผัก ดังนั้น เกษตรกรควรหมั นส่ำรวจแปลงอย่ำงสม ่ำเสมอ เมื อส่ำรวจพบ
หนอนและผีเสื้อหนอนใยผักให้เตรียมกำรป้องกัน หรือขอค่ำแนะน่ำจำกเจ้ำหน้ำที ส่ำนักงำนเกษตรอ่ำเภอ 
ส่ำนักงำนเกษตรจังหวัด เพื อกำรควบคุม และหำแนวทำงป้องกันก่ำจัดก่อนเกิดกำรระบำดรุนแรง 

 
ชื่อวิทยำศำสตร์ :  Plutella xylostella L. 
 

วงศ์  :    Plutellidae 
 

อันดับ  :   Lepidoptera 
 

รูปร่ำงลักษณะ 
            ตัวเต็มวัยของหนอนใยผัก เป็นผีเสื้อกลำงคืนขนำดเล็ก เมื อกำงปีกวัดได้ประมำณ ๖ – ๗ มิลลิเมตร 
มีสีเทำ ส่วนหลังมีแถบสีเหลืองส้ม หนวดเป็นแบบเส้นด้ำย แต่ละปล้องมีสีด่ำสลับขำว ตัวเต็มวัยมีอำยุ
ประมำณ ๕ – ๗ วัน สำมำรถวำงไข่ได้หลำยครั้ง มีกำรพัฒนำกำรวำงไข่ได้เร็วในระยะแรกของตัวเต็มวัย 
และมีควำมสำมำรถในกำรวำงไข่สูงจึงท่ำให้หนอนใยผักมีอัตรำเพิ มประชำกรได้รวดเร็ว เพศเมียวำงไข่
เป็นฟองเดี ยวๆ หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ เรียงติดกันประมำณ ๒๐ – ๘๐ ฟอง โดยวำงไข่ท้ังบนใบและใต้ใบพืช 
ตัวเต็มวัยเพศเมียตัวหนึ ง ๆ สำมำรถวำงไข่ได้ ๔๐ -๔๐๐ ฟอง ไข่มีลักษณะค่อนข้ำงแบนและยำวรี  
มีสีเหลืองอ่อนเป็นมัน และจะเปลี ยนเป็นสีด่ำเมื อใกล้ฟักออกเป็นตัวหนอน ระยะไข่ประมำณ ๓ – ๔ วัน 
หนอนเมื อฟักออกมำจำกไข่ใหม่ ๆ จะอำศัยกัดกินอยู่ในใบ หลังจำกนั้นจะออกมำกัดกินภำยนอก  
ท่ำให้ผักเป็นรูพรุน ตัวหนอนมีลักษณะล่ำตัวยำวหัวแหลมท้ำยแหลมส่วนท้ำยมีปุ่มยื นออกเป็น ๒ แฉก 
ตัวหนอนมีสีเขียวอ่อน หรือเทำอ่อน หรือเขียวปนเหลือง เมื อถูกตัวจะดิ้นอย่ำงรุนแรงและท้ิงตัวลงดิน
โดยกำรชักใย หนอนเมื อโตเต็มที มีขนำด ๑ เซนติเมตร มี ๔ วัย หนอนจะเข้ำดักแด้ตำมใบพืช 
โดยมีใยปกคลุม ดักแด้หนอนใยผักในระยะแรกๆ จะมีสีเขียวและจะเปลี ยนเป็นสีน้่ำตำลเทำเมื อใกล้
ออกเป็นตัวเต็มวัย ดักแด้มีขนำด ๑ เซนติเมตร กำรเจริญเติบโตของหนอนใยผักพบมีอำยุแตกต่ำงกันท้ังนี้
ขึ้นอยูก่ับอุณหภูมิ 
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             ตัวเต็มวัย/ผีเสื้อหนอนใยผัก                     ลักษณะกำรวำงไข่ของหนอนใยผัก 
ที มำภำพ  :  Insect pests of vegetable brassicas in Western Australia 
 

 
 
 
 
 
 

                  ดักแด้หนอนใยผัก                                         ตัวหนอนใยผัก 
ที มำภำพ  :  http://malekagro.mihanblog.com/ ; http://www.cesaraustralia.com 

 
ลักษณะกำรท ำลำย 
            หนอนใยผัก เป็นแมลงศัตรูที ส่ำคัญและก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับพืชตระกูลกะหล ่ำ  
มักพบระบำดทั วไปตำมแหล่งปลูกผักทั วโลก สำมำรถพบหนอนใยผักมีชีวิตอยู่ได้ในเขตหนำวโดยไม่มี
กำรพักตัว ส่ำหรับในประเทศไทยนั้นมักพบหนอนใยผักระบำดเป็นประจ่ำตำมแหล่งปลูกผักทั วไป 
อำกำรพืชที ถูกท่ำลำย หนอนที มีขนำดเล็กจะเจำะกินอยู่ภำยในผิวด้ำนล่ำงของใบผักจนหมดเหลือแต่
ผิวใบ เมื อตัวหนอนมีขนำดใหญ่ขึ้นจะออกมำกัดกินใบเป็นรูพรุนก่อให้เกิดควำมเสียหำยมำก ท้ังนี้
เนื องจำกหนอนชนิดนี้มีวงจรชีวิตสั้น มีกำรแพร่พันธุ์และขยำยพันธุ์รวดเร็ว และมีกำรพัฒนำกำร
วำงไข่ได้เร็ว คือ หลังออกจำกดักแด้ภำยใน ๑ วัน สำมำรถวำงไข่ได้ทันทีและวำงไข่ได้ตลอดชีวิต 
ประกอบกับสภำพภูมิอำกำศที เหมำะสมและมีพืชอำหำรตลอดปี จึงเป็นสำเหตุให้พบกำรระบำดของ
หนอนใยผกัตระกูลกะหล ่ำดังกล่ำวอยู่เสมอ ๆ 
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ลักษณะกำรท่ำลำยของหนอนใยผัก 
ที มำภำพ  :  Pacific Pests and Pathogens Fact Sheet; Cabbage diamond back moth 
 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร แนะน ำวิธีกำรป้องกันก ำจัด ดังนี้ 
            ๑. กับดักกำวเหนียวสีเหลืองจ่ำนวน ๘๐ กับดักต่อไร่ สำมำรถลดกำรใช้สำรเคมีก่ำจัดแมลง
มำกกว่ำ ๕๐% 
            ๒. กำรใช้โรงเรือนตำข่ำยไนล่อน หรือรู้จักทั ว ๆ ไปว่ำผักกำงมุ้ง พบว่ำ สำมำรถป้องกัน
แมลงศัตรูพวกหนอนผีเสื้อได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (พบด้วงหมัดผัก เพลี้ยอ่อน บ้ำงเล็กน้อย ) ท้ังนี้
โรงเรือนตำข่ำยไนล่อนต้องปิดอย่ำงมิดชิด เพื อป้องกันแมลงที อำจเล็ดลอดเข้ำไป 
            ๓. ใช้ศัตรูธรรมชำติ หนอนใยผักมีศัตรูธรรมชำติหลำยชนิดคอยควบคุมอยู่  จำกกำรศึกษำ
พบแตนเบียน ๔ ชนิด ได้แก่ แตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani พบท่ำลำยไข่
หนอนใยผัก ที ปลูกบริเวณเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตที รำบภำคกลำงพบแตนเบียนไข่  
Trichogrammatoidae bactrae Nagaraja นอกจำกนี้ยังพบ Cotesia plutellae ท่ำลำยหนอน
ของหนอนใยผักตลอดท้ังปีในเขตเกษตรที รำบและที รำบสูง ส่ำหรับแตนเบียนดักแด้ที พบได้แก่  
Thyraeella collaris (Grav) พบท่ำลำยเฉพำะในเขตเกษตรที สูงเท่ำนั้น 
            กำรควบคุมหนอนใยผักโดยวิธีใช้แตนเบียนไข่ จำกกำรทดลองปล่อยแตนเบียนไข่ในอัตรำ 
๖๐,๐๐๐ ตัวต่อไร่ ทุก ๆ ๑๐ วัน พบว่ำสำมำรถควบคุมกำรระบำดของหนอนใยผักให้อยู่ในระดับต ่ำกว่ำ
ระดับกำรท่ำลำย แต่หำกมีกำรระบำดของแมลงศัตรูชนิดอื นๆ อยู่ร่วมด้วย เช่น หนอนกระทู้หอม   
ด้วงหมัดผัก หนอนเจำะหยอดกะหล ่ำ ควรพิจำรณำกำรใช้ร่วมกับวิธีกำรอื น ๆ เช่น กำรใช้เชื้อไวรัส NPV 
ควบคุมกำรระบำดของหนอนกระทู้หอม กำรใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมกำรระบำดของด้วงหมัดผัก และ
บำงครั้งอำจต้องใช้สำรเคมีก่ำจัดแมลงหำกมีกำรระบำดของหนอนเจำะยอดกะหล ่ำเป็นต้น ซึ งจะต้อง
มีกำรพัฒนำศึกษำเพื อหำรูปแบบที เหมำะสมต่อไป 
            ๔. กำรใช้สำรเคมีก่ำจัดแมลง หำกพบหนอนใยผักระบำดพ่นด้วยอะบำเม็กติน (เวอร์ทิเม็ค 
๑.๘% EC) ไดอะเฟนไทยูเอน (โปโล ๒๕ % SC) คลอร์ฟีนำเพอร์ (แรมเพจ ๑๐% SC) ฟิโปรนิล  
(แอสเซนด์ ๕ %SC) เป็นต้น โดยแนะน่ำให้มีกำรพ่นสลับพบว่ำให้ผลดีในกำรป้องกันก่ำจัดหนอนใยผัก 
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ที่มา :  ๑. Insect pests of vegetable brassicas in Western Australia 
          ๒. คลินิกพืชผัก (http://www.agriqua.doae.go.th) 
          ๓. http://malekagro.mihanblog.com 
          ๔. http://www.cesaraustralia.com 
เรียบเรียงโดย :  กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 


