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ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๙๐ ประจ ำวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๕๙ 

ด้วงหมัดผัก (Flea Beetle) 
 

            เตือนเกษตรกรชาวสวนผักควรระมัดระวังด้วงหมัดผักระบาด โดยเฉพาะในแหล่งปลูกผัก
เก่าท่ีปลูกพืชตระกูลกะหล่่า เช่น คะน้า กะหล่่าปลี กะหล่่าดอก เนื่องจากสภาพอากาศท่ีแห้งและเย็น 
เหมาะสมต่อการเจริญพันธ์และการแพร่ระบาดของด้วงหมัดผัก เกษตรกรควรหมั่นตรวจแปลงอยู่
เสมอ หากพบตัวแมลง หรือใบพืชผักถูกกัดกินเป็นรูพรุน ให้รีบด่าเนินการป้องกัน หรือขอค่าแนะน่า
จากเจ้าหน้าท่ี ส่านักงานเกษตรอ่าเภอ ส่านักงานเกษตรจังหวัด เพื่อการควบคุม และหาทางป้องกัน
ก่าจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง 
 

 

ในประเทศไทยพบด้วงหมัดผักเข้ำท ำลำยพืชผัก ๒ ชนิด คือ 
 

ชื่อวิทยำศำสตร ์:  ชนิดปีกเหลืองแถบน ่าตาล  Phyllotreta flexuosa 
                        ชนิดปีกด่าหรือปีกสีน ่าเงินเข้ม Phyllotreta chontanica 
 

วงศ์  :   Chrysomelidae 
 

อันดับ  :   Coleoptera 
 

ชื่ออ่ืน  :   หมัดผัก หมัดกระโดด ตัวกระเจ๊า 
 

รูปร่ำงลักษณะ 

            ด้วงหมัดผักแถบลายชอบวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ หรือกลุ่มบริเวณโคนต้นพืช เส้นกลางใบพืช 
และตามพื นดิน ไข่รูปร่างคล้ายไข่ไก่ขนาด ๐.๑๓ x ๐.๒๗ มิลลิเมตร สีขาวอมเขียว ผิวเรียบเป็นมัน 
และจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนก่อนฟักเป็นตัว ระยะไข่ ๓ – ๔ วัน ตัวหนอนมีสีขาว ส่วนหัวและ 
ส่วนท้องปล้องแรกมีสีน ่าตาล มีจุดสีน ่าตาลตามล่าตัวและแผ่นสีน ่าตาลอยู่ทางด้านบนของปล้องสุดท้าย
ของล่าตัว หนอนอาศัยอยู่ในดิน ระยะหนอน ๑๐ – ๑๔ วัน และเข้าดักแด้ในดิน ส่วนปีกและขาของ
ดักแด้แยกจากล่าตัวเป็นอิสระเคลื่อนไหวได้ ระยะดักแด้ ๔ – ๕ วัน ตัวเต็มวัยเป็นด้วงขนาดเล็ก 
ความยาวประมาณ ๒ – ๒.๕ มิลลิเมตร ปีกคู่หน้าสีด่ามีแถบเหลืองสองแถบพาดตามความยาว 
ด้านล่างล่าตัวสีด่า ขาคู่หลังขยายใหญ่และโตกว่าขาคู่อื่นๆ หนวดเป็นแบบเส้นด้าย อายุตัวเต็มวัย  
 ๓๐ – ๖๐ วัน ผสมพันธุ์ได้หลายครั ง เพศเมียแต่ละตัววางไข่ได้ ๘๐ – ๒๐๐ ฟอง ด้วงหมัดผัก 
ในประเทศไทยพบ ๒ ชนิด คือชนิดปีกเหลืองแถบน ่าตาล และชนิดปีกด่าสีน ่าเงินเข้ม แต่มากกว่า ๘๐% 
เป็นชนิดปีกเหลืองแถบน ่าตาล ด้วงหมัดมีนิสัยท่ีสังเกตง่ายคือ เมื่อถูกกระทบ กระเทือนจะกระโดด 
โดยอาศัยขาหลัง สามารถดีดตัวไปได้ไกล 
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ลักษณะกำรท ำลำย 
            ด้วงหมัดผักเป็นแมลงปีกแข็งชนิดเดียวท่ีเป็นศัตรูส่าคัญของผักตระกูลกะหล่่า เช่น คะน้า 
กวางตุ้ง กะหล่่าดอก ผักกาดหัว ตัวอ่อนของด้วงหมัดผักชอบกัดกินหรือชอนไชเข้าไปกินอยู่บริเวณ
โคนต้นหรือรากของผักท่าให้ผักเหี่ยวเฉา และไม่เจริญเติบโตถ้ารากถูกท่าลายมากๆ ก็อาจท่าให้ผัก
ตายได้ ตัวเต็มวัยชอบกัดกินด้านล่างของผิวใบท่าให้ใบมีรูพรุน และอาจกัดกินล่าต้น และกลีบดอก
ด้วย 

 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร แนะน ำวิธีกำรป้องกันก ำจัด ดังนี้ 
            ๑. การใช้ไส้เดือนฝอย (Nematodic ๒๒) อัตรา ๑ ซอง ๔ ล้านตัว ต่อน ่า ๒๐ ลิตร โดยพ่น
หรือราดไส้เดือนฝอยบนแปลงปลูกผักทั งนี ก่อนใช้ไส้เดือนฝอย ควรพ่นน ่าให้ความชุ่มชื นแก่พืชก่อน
และควรพ่นหลัง ๑๗.๐๐ น.ไปแล้ว ข้อสังเกตส่าหรับวิธีนี คือค่าใช้จ่ายสูงควรใช้กับพืชผักท่ีมีราคา 
            ๒. ใช้เชื อแบคทีเรีย (บีที) บาซิลลัส ทูริงเยนซิส เช่น โนโวดอร์เอฟซี โดยพ่นหรือราด  
ทุก ๗ วัน 
            ๓. สารเคมีท่ีแนะน่าให้ใช ้ดังนี  
                            - คาร์บาริล (เซฟวิน) ๘๕% ดับเบิลยูพี อัตรา ๔๐ – ๖๐ กรัม ต่อน ่า ๒๐ ลิตร 
ในแหล่งท่ีด้วงหมัดผักยังไม่สร้างความต้านทานต่อสารเคมี  
                            - แต่ส่าหรับแหล่งปลูกผักเก่า แมลงมีความต้านทานต่อสารเคมีควรใช้ 
คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ ) ๒๐% อีซี อัตรา ๕๐-๗๕ มิลลิลิตร ต่อน ่า ๒๐ ลิตร หรือโพรฟิโนฟอส 
(ซุปเปอร์ครอน) ๕๐% อีซี อัตรา ๓๐ – ๔๐ มิลลิลิตร ต่อน ่า ๒๐ ลิตร หรือโพรไทโอฟอส (โตกุโทออน) 
๕๐% อีซี อัตรา ๓๐ -๔๐ กรัม ต่อน ่า ๒๐ ลิตร 
            ๔. ในการปลูกครั งต่อไปควรไถตากดินทิ งไว้ประมาณ ๗ – ๑๕ วัน เพื่อท่าลายตัวอ่อนและ
ดักแด้ท่ีอยู่ใต้ดิน นอกจากนี ควรเปลี่ยนมาปลูกพืชท่ีด้วงหมัดผักไม่ชอบ หมุนเวียนบ้าง ก็จะช่วยลด
การระบาดได้อีกทางหนึ่ง ทั งนี ในการใช้สารเคมีป้องกันก่าจัดศัตรูพืช เกษตรกรควรใช้ด้ว ย 
ความระมัดระวัง และค่านึงถึงความปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้และผลผลิตเกษตร 
 
 

ที่มา  :   ๑. แมลงศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด 
           ๒. The world’s best photo of chrysomelidae 
           ๓. ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรียบเรียงโดย  :   กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช 
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