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ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒๕ ประจ ำวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 

หนอนเจำะมะเขือเทศ ผลมะเขือ 
(Tomato fruitworm and Eggplant fruitborer) 

 
            เตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักในกลุ่มมะเขือ หรือ มะเขือเทศ ทุกภาคของประเทศไทย 
โดยเฉพาะในแหล่งปลูกมะเขือเทศ และมะเขือท่ีส าคัญของประเทศ เนื่องจากหลายพื้นท่ีอากาศ
ค่อนข้างหนาวเย็นอุณหภูมิต่ าในช่วงเช้า และช่วงค่ า กลางวันแดดจัด อากาศร้อน อุณหภูมิสูงจะพบ
หนอนเจาะผลมะเขือเทศ มะเขือระบาดท าลายผลผลิต ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นส ารวจแปลงอย่าง
สม่ าเสมอ เมื่อส ารวจพบหนอนเจาะท่ีผลให้เตรียมการป้องกัน หรือขอค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักงานเกษตรจังหวัด เพื่อการควบคุม และหาทางป้องกันก าจัดก่อนเกิด
การระบาดรุนแรง 
 

                               

ชื่อวิทยำศำสตร์ :  หนอนเจาะมะเขือเทศ  Helicoverpa armigera (Hiibner) 
                       หนอนเจาะผลมะเขือ   Neoleucinodes elegantalis (Guenee) 
 

วงศ์  :   หนอนเจาะมะเขือเทศ : Noctuidae 
           หนอนเจาะผลมะเขือ : Pyralidae 
 

อันดับ  :   Lepidoptera 
 

รูปร่ำงลักษณะ 
            หนอนเจำะมะเขือเทศ ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน เมื่อกางปีกออกมีขนาด ๓ - ๔ เซนติเมตร 
ปีกคู่หน้าของตัวเมียมีสีน้ าตาลปนแดง และตัวผู้มีสีน้ าตาลอมเขียว และจะวางไข่เป็นฟองเดียว ๆ ตาม
ส่วนอ่อนของพืช ไข่ท่ีวางใหม่ ๆ มีสีขาวนวลเป็นมันลักษณะคล้ายฝาชี ระยะไข่ ๒ - ๓ วัน จึงฟักเป็น
หนอนมี ๕ วัย ใช้เวลาประมาณ ๑๖ - ๒๒ วัน โดยวัยแรกจะมีสีขาวนวล และจะเปลี่ยนสีไปตามวัยจน
เมื่อวัยสุดท้ายมีสีส้มแก่ ก็จะเข้าดักแด้ซึ่งมีสีน้ าตาลไหม้ ใช้เวลา ประมาณ ๑๐ - ๑๒ วัน 
            หนอนเจำะผลมะเขือ ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อหนอนเจาะผลมะเขือขณะกางปีกกว้าง ๑.๕ - ๒ เซนติเมตร 
สีขาวมีแต้มสีน้ าตาลปนเทาท่ีปีกคู่หน้าข้างละสองแห่ง ผีเสื้อหนอนเจาะยอดมักมีขนาดเล็กกว่า 
หนอนเจาะผล ล าตัวยาวประมาณ ๑ เซนติเมตร หัวสีน้ าตาล ล าตัวใสสีครีม 
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                หนอนเจาะมะเขือเทศ                            ผีเสื้อหนอนเจาะมะเขือเทศ 
ท่ีมาภาพ  :  http://www.tomatodirt.com/tomato-fruitworms.html 
 
 
 
 
 
 
 
              

                 หนอนเจาะผลมะเขือ                               ผีเสื้อหนอนเจาะผลมะเขือ 
ท่ีมาภาพ  :  http://santhagreens.com/plant/brinjal/brinjal-plant-protection/ 
 

ลักษณะกำรท ำลำย 

            ลักษณะการเข้าท าลายของหนอนเจาะมะเขือเทศ หนอนจะกัดกินส่วนต่างๆของพืช 
โดยเฉพาะกัดกินเจาะเข้าไปในผล ท าลายเนื้อภายในผล สามารถเข้าท าลายมีพืชอาหารมากมาย 
ท้ังพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก และพืชไร่ เช่น ถั่วลันเตา ถั่วฝักยาว พริก มะเขือเทศ หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว 
ส้มเขียวหวาน มะม่วงหิมพานต์ สตอเบอร่ี กุหลาบ เบญจมาศ คาเนชั่น เยอบีร่า ถั่วเหลือง ถั่วเขียว 
ข้าวโพด ยาสูบ ฝ้าย และปอกระเจา เป็นต้น ในขณะท่ีหนอนเจาะผลมะเขือมักท าลายมะเขือ 
โดยเฉพาะมะเขือเปราะ แต่ไม่พบว่าเข้าท าลายมะเขือเทศ 
 

 
      
 
 
 
 

        ลักษณะการท าลายของหนอนเจาะมะเขือเทศ    ลักษณะการท าลายของหนอนเจาะผลมะเขือ 
ท่ีมาภาพ  :  http://idtools.org/id/leps/micro/factsheet 
             :  http://wp.ekrishok.com/?p=839 
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กรมส่งเสริมกำรเกษตร แนะน ำวิธีกำรป้องกันก ำจัด ดังนี้ 
            ๑. ศัตรูธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์ท่ีส าคัญที่พบท าลายหนอนเจาะมะเขือเทศ ได้แก่ 
                     - ไวรัส NPV ซึ่งเป็นไวรัสท่ีพบระบาดอยู่ตามธรรมชาติในแหล่งท่ีมีหนอนเจาะระบาด 
ไวรัสชนิดนี้พบว่ามีประสิทธิภาพสูงมากในการท าลาย อาการโรคจะเห็นชัดในวันท่ี  ๓ ภายหลังจาก
หนอนได้รับเชื้อ อัตราการใช้ตามค าแนะน าในฉลาก 
                     - แตนเบยีน Thratata sp. และ Eriborus sp. 
                     - ใชเ้ชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis (Bt) หรือเชื้อราเมธาไรเซียม 
            ๒. ใชส้ารเคมีกับหนอนเจาะมะเขือเทศ ดังนี้ 
                     - กลุ่มไพรีทรอยด์ อัตรา ๒๐ ซีซี. ต่อน้ า ๒๐ ลิตร เช่น แลมบ์ดาไซฮาโลทริน(คาราเต้ 
๒.๕ % อีซี), ไซเพอร์เมทริน (ริพคอร์ด ๒๕% อีซี), เดลทาเมทริน (เดซิส ๒.๕% อีซี), ไซฟลูทริ  
(ไบทรอย์ด ๑๐ % อีซี ) และไบเฟนทริน (เทลสตาร์ ๑๐ % อีซี) หรือ  
                     - กลุ่มเมทโธมิล ๑๘ % แอลซี อัตรา ๕๐ ซีซี. ต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือ 
                     - กลุม่สารระงับการลอกคราบ คลอฟลูอะซูลอน (อาทาบรอน ๕% อีซี) อัตรา ๒๐ ซีซี. 
ต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือ 
                     - สารกลุ่มอื่นๆ คือ ไซเพอร์เมทริน / ฟอสซาโลน (พาร์ซอน ๖.๒๕% / ๒๒.๕% อีซี) 
อย่างใดอย่างหนึ่งในระยะที่มีการระบาดสูงควรพ่นทุก ๔ วัน ต่อครั้งติดต่อกัน ๔ - ๕ ครั้ง 
            ๓. วิธีกล เก็บยอดและผลท่ีถูกท าลายท้ังท่ีมีหนอน และไม่มีหนอน จะช่วยลดการระบาด 
 
 
ที่มา :  ๑. Tomato Dirt: Tomato Fruitworms: How to Identify and Control them on 
Tomatoes (http://www.tomatodirt.com/) 
         ๒. คลินิกพืช ผัก (http://www.agriqua.doae.go.th) 
         ๓. Plantwise Knowledge Bank (http://www.plantwise.org/KnowledgeBanks/) 
เรียบเรียงโดย :  กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศตัรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
 
 
 


