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ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๑๓ ประจ ำวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๐ 

หนอนชอนใบส้ม (Citrus Leafminer) 
 

            เตือนเกษตรกรชาวสวนส้มและมะนาวทุกภาคของประเทศไทย ในระยะนี้ระวังการเข้าท าลาย
ของหนอนชอนใบส้ม โดยเฉพาะในส้มหรือมะนาวท่ีอยู่ในระยะแตกใบอ่อน หากพบการเข้าท าลาย 
ใบอ่อนท่ีถูกท าลายจะมีอาการบิดโค้งงอทางด้านใต้ใบ และพบรอยทางเดินสีขาวคดเคี้ยว ดังนั้น  
เมื่อพบการท าลายให้รีบแจ้งหรือขอค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักงานเกษตร
จังหวัด เพื่อหาแนวทางการควบคุม และปอ้งกันก าจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง 
 
ชื่อวิทยาศาสตร ์:   Phyllocnistis citrella Stainton 
 

วงศ์  :   Phyllocistidae 
 

อันดับ  :   Lepioptera 
 

ชื่ออ่ืน  :   - 
 

รูปร่ำงลักษณะ 
            ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กมาก เมื่อกางปีกออกท้ังสองข้าง ความกว้างจากปลาย
ของปีกด้านหนึ่งจรดอีกด้านหนึ่งประมาณ ๘ มิลลิเมตร ล าตัวมีสีน้ าตาลปนเทา ปีกมีสีเทา และจะมี 
สีด าอยู่บริเวณปลายปีก ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ บริเวณใกล้เส้นกลางใบ ส่วนใหญ่
จะพบด้านใต้ใบมากกว่าบนใบ ไข่มีลักษณะกลมแบนสีเหลืองใส ฟักเป็นตัวหนอนภายใน ๓ – ๕ วัน 
เมื่อหนอนฟักออกจากไข่ จะเจาะเข้าไปใต้ผิวกัดกินชอนไชอยู่ระหว่างผิวใบทันที หนอนระยะแรกๆ  
มีสีเหลืองอ่อน เมื่อโตเต็มทีม่ีสีเหลืองเข้ม ก่อนเข้าดักแด้หนอนจะชักใยยึดริมขอบใบพันเข้ามาคลุมตัว 
แล้วเข้าดักอยู่ในใบท่ีพับนั้น ดักแด้มีสีเหลือง และสีน้ าตาล มีหนามแหลมท่ีปลายส่วนหัว ระยะหนอน 
๗ - ๑๐ วัน ดักแด้อายุ ๕ - ๑๐ วัน จึงออกเป็นตัวเต็มวัย หลบอยู่ตามพงหญ้าบริเวณใต้ต้นส้ม  
รอเวลาท่ีจะวางไข่บนยอดอ่อนต่อไป 
 
ลักษณะกำรท ำลำย 
            ตัวหนอนจะเข้าท าลายในช่วงแตกยอดอ่อน ใบอ่อน โดยเมื่อหนอนฟักออกมาจากไข่แล้ว 
จะเจาะเข้าไปใต้ผิวใบ และกัดกินชอนใบอยู่ระหว่างผิวใบ และจะท าลายด้านใต้ใบมากกว่าด้านบนใบ 
บริเวณใบท่ีถูกท าลายมีลักษณะ หงิก งอ เป็นแผล และแห้ง พบรอยชอนไชของหนอนเป็นทางสีขาว 
คดเคีย้ววกวนไปมาบนผิวใบ 
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กรมส่งเสริมกำรเกษตร แนะน ำวิธีกำรป้องกันก ำจัด ดังนี้ 
            ๑. ส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะเมื่อส้มเริ่ม
แตกใบอ่อนส ารวจส้ม ๑๐ ต้น สุ่มส ารวจ ๕ ยอด ต่อต้น แต่ละยอดตรวจหนอนชอนใบจาก ๕ ใบ  
ถ้าพบ ๓ ใบ ถือว่ายอดนั้นมีหนอนชอนใบ 
                ถ้าพบยอดท่ีมีหนอนชอนใบเกินกว่า ๕๐% ของยอดท่ีสุ่มท้ังหมด ถือว่าหนอนชอนใบมี
ปริมาณสูงถึงระดับท่ีจะต้องท าการป้องกันก าจัด กรณีท่ีพบโรคแคงเกอร์ท่ียอดใบท่ีส ารวจให้ลดระดับ
เศรษฐกิจลงเป็น ๓๐% 
            ๒. ตัดใบอ่อนท่ีหนอนท าลายรุนแรงไปเผาท าลาย และก าจัดวัชพืชในสวน 
            ๓. เมื่อมะนาวแตกใบอ่อนให้พ่นน้ าส้มควันไม้อัตรา ๑๕๐ - ๒๐๐ ซีซี ต่อน้ า ๒๐ ลิตร 
            ๔. ศัตรูธรรมชาติ 
               ๔.๑ แมลงห้ า ๒ ชนิด คือ แมลงช้างปีกใส มด 
               ๔.๒ แตนเบียนหนอนชอนใบส้มท่ีพบในประเทศไทยมีประมาณ ๑๓ ชนิด แต่ท่ีพบใน
สวนส้มและมีบทบาทในการควบคุมและลดประชากรหนอนชอนใบส้มมากท่ีสุดมี ๓ ชนิด ได้แก่ 
                      - Ageniaspis citricola Logvinoslaya ท าให้หนอนชอนใบส้มตายในระยะดักแด้ 
พบมากที่สุด 
                      - Cirrospillus ingenuus (Subba Rao & Ramamani) เป็นแตนเบียนในระยะ
ดักแด้ 
                      - Quadrastichus sp. ท าให้หนอนตายในวันท่ี ๓ - ๔ 
            ๕. เมื่อส ารวจพบปริมาณหนอนชอนใบเกินกว่า ๕๐% ของยอดท่ีสุ่มท้ังหมด ให้ใช้สารเคมี 
ดังนี้ 
                      - คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ ๒๐% EC) อัตรา ๓๐ มิลลิลิตร ต่อน้ า ๒๐ ลิตร 
                      - ไซฟลูธริน (ไบทรอยด์ ๕% EC) อัตรา ๔ - ๖ มิลลิลิตร ต่อน้ า ๒๐ ลิตร 
                      - ฟลูเฟนน๊อกซูรอน (แคสเคด ๕% EC) อัตรา ๖ มิลลิลิตร ต่อน้ า ๒๐ ลิตร 
คาร์บาริล ๘๕% WP อัตรา ๔๕ - ๖๐ กรัม ต่อน้ า ๒๐ ลิตร 
                      - แลมป์ด้าไซฮาโลทริน ๒.๕ % EC อัตรา ๑๐ มิลลิลิตร ต่อน้ า ๒๐ ลิตร 
 
 
ที่มา :   ๑. กรมส่งเสริมการเกษตร 
          ๒. มหาวิทยาลัยแม่โจ้  คณะผลิตกรรมการเกษตร  ภาควิชาพืชสวน 
เรียบเรียงโดย :  กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
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ที่มาภาพ :  http://www.kasetkawna.com 
 
 

 
 

ที่มาภาพ :  http://research.rae.mju.ac.th/raebase/index.php/knowledge/lemon-tree 
 
 

 
 

ที่มาภาพ :  www.agriqua.doae.go.th 


