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ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖๔ ประจ ำวันที ่๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ 
 

ผีเสื้อมวนหวำน 
 
  

          เตือนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะในแถบภาคใต้ ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก ระวังการระบาดของผีเสื้อมวนหวานเข้าท าลายผลไม้ ซึ่งเป็นแมลงศัตรูท่ีส าคัญชนิด
หนึ่งของไม้ผลหลายชนิด เช่น มะม่วง ลองกอง ล าไย มังคุด ส้ม และส้มโอ โดยดูดกินน้ าหวานใน
ผลไม้สุกเป็นอาหาร ผลท่ีถูกท าลายมักมีรอยแผลลักษณะเป็นรูสีด าท าให้ผลผลิตเสียหายไม่ได้คุณภาพ 
และยังวางไข่ไว้ท าให้เกิดการเน่าเสียร่วงหล่น เกษตรกรควรหมั่นส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอและ
สังเกตร่องรอยการถูกท าลายของผีเสื้อมวนหวาน หากพบให้รีบแจ้งส านักงานเกษตรอ าเภอใกล้บ้าน 
หรือส านักงานเกษตรจังหวัดทันที เพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันก าจัดอย่างทันที 
 

ชื่อวิทยาศาสตร ์:  Eudocima fullonia Clerck 
 

วงศ ์ :   Noctuidae 
 

อันดับ  :   Lepidoptera 
 

ชื่ออ่ืน  :   ก าเบ้อแดง 
 

รูปร่างลักษณะ 
 

          ตัวเต็มวัยผีเสื้อมวนหวานเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดใหญ่ ปีกคู่หน้ามีสีน้้าตาลปนเทา ปีกคู่หลัง 
มีสีเหลืองส้ม ขอบปีกด้านนอกสีด้า และกลางปีกมีแถบสีด้าคล้ายรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างละ ๑ อัน  
เมื่อกางปีกท้ังสองข้างมีขนาดประมาณ ๘.๕ - ๙ เซนติเมตร ท้าลายผลไม้โดยใช้งวงปากท่ีแข็งยาว
ประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร แทงเจาะทะลุผิวเปลือก และดูดกินน้้าหวานในผลไม้สุกเป็นอาหาร ผลท่ีถูก
ผีเสื้อเจาะท้าลายมักมีรอย เช่นผลลองกอง เป็นวงสีน้้าตาล มีน้้าเยิ้มออกมาจากรอยเจาะ ต่อมาผลเน่า
และร่วงลงดิน ตัวเต็มวัยวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ บนใบพืชได้ครั้งละประมาณ ๑๐๐ ฟอง ไข่ทรงกลม 
สีเหลืองเขียว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ มิลลิเมตร ระยะไข่ ๓ - ๔ วัน ท่ีอุณหภูมิ ๒๘ - ๓๐ องศาเซลเซียส 
หรือสภาพอบอุ่น จากนั้นจึงฟักเป็นตัวหนอน ตัวเมียตลอดชีวิตวางไข่ ได้ ๗๕๐ ฟอง ตัวหนอนมีสีเขียวใส
ยาวประมาณ ๐.๕ เซนติเมตร หนอนมี ๗ ระยะ เมื่อหนอนโตเต็มท่ีจะมีสีน้้าตาลปนด้า ด้านข้างของท้อง
ปล้องท่ี ๒ และ ๓ จะมีลายวงกลมสีขาวและส้ม นอกจากนี้ ยังมีจุดขาวแดงอมส้ม และฟ้าซึ่งเป็นจุดเล็กๆ 
กระจายอยู่ท่ัวตัว ระยะหนอน ๑๒ - ๒๑ วัน หนอนจะน้าใบพืชมาห่อหุ้มตัวแล้วเข้าดักแด้อยู่ภายใน 
ระยะดักแด้ ๑๐ - ๑๒ วัน ตั้งแต่วางไข่จนถึงตัวเต็มวัยวางไข่ได้ ประมาณ ๓๐ - ๓๓ วัน 
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ลักษณะกำรท ำลำย 
 

          ผีเสื้อมวนหวานเป็นศัตรูพืชไม้ผลหลายชนิด ตัวเต็มวัยเท่านั้นท่ีเป็นศัตรูท่ีท้าลายผลไม้ โดยใช้
ปากท่ีแข็งแรงแทงเข้าไปในผลไม้ท่ีสุกแล้วดูดกินน้้าหวานจากผลไม้นั้น ผลไม้ท่ีถูกเจาะจะมีรอยแผล 
เป็นรูเล็กๆ และมียางน้้าหวานไหลออกมา ผลจะเน่าเป็นวง และรอยแผลนี้จะเป็นช่องทางการเข้าของ
แมลงวันผลไม้หรือเชื้อสาเหตุโรคพืชต่อไป ท าให้เกิดการเน่าเสียร่วงหล่น ตัวเต็มวัยของผีเสื้อมวนหวาน
พบระบาดทั่วไปในพื้นท่ีปลูกไม้ผล และในช่วงเวลาท่ีผลไม้ก้าลังสุกแก่ใกล้เก็บเกี่ยว 
 

พืชอาหาร :  ส้มเขียวหวาน ส้มโอ มะนาว เงาะ ล าไย ลิ้นจี่ มะม่วง องุ่น กล้วย ลางสาด ลองกอง 
พุทรา มังคุด มะละกอ และไม้ผลอื่น ๆ 
 

กรมส่งเสริมกำรเกษตร แนะน ำวิธีกำรป้องกันก ำจัด ดังนี้ 
 

            ๑. ส้ารวจแปลงอย่างสม่้าเสมอ และก้าจัดวัชพืชรอบแปลงเพ่ือไมใ่ห้เป็นแหล่งอาศัย 
            ๒. ใช้กับดักแสงไฟจากหลอดแบล็คไลท์ (Black Light ) ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมประมาณ 
๒๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. เป็นช่วงท่ีตัวเต็มวัยออกหากินมากท่ีสุด ควรวางกับดักสูงจากพื้น ๑.๒ เมตร  
ใต้หลอดไฟวางถาดน้้ามันหรือถาดบรรจุน้้าผงซักฟอก ให้ตัวแก่บินมาเล่นไฟตกลงมาจมน้้าตาย 
            ๓. จับเก็บตัวเต็มวัยในเวลากลางคืน โดยใช้ไฟฉายส่องตามผล ช่อผล เริ่มในช่วงเวลา 
๒๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.จะพบตัวเต็มวัยเจาะดูดกินน้้าหวานจากผล ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แมลงไม่ทันระวังตัว 
สามารถจับได้ด้วยมือ และน้าเก็บใส่ลงในขวดพลาสติกปิดฝาน้าไปท้าลาย 
            ๔. ใช้กรงกับดักดักจับตัวเต็มวัย กรงกับดักเป็นกรงมุ้งตาข่าย ด้านล่างเป็นกรวยปลายเปิด
เล็กเข้าไปด้านใน มีแท่นวางเหยื่อล่อด้านล่าง ใช้จับตัวเต็มวัยผีเสื้อมวนหวาน จะแขวนบนต้นสูงระดับ
เดียวกับผลไม้หรือวางบนขาตั้งสูงจากพื้น ๒๐ เซนติเมตร เหยื่อล่อเป็นสับปะรดสุก หรือกล้วยน้้าหว้า
สุกงอม ต้องมีฝาปิดโดยปิดไว้หลวมๆ ให้ผีเสื้อมวนหวานดันเข้าไปในกรงกับดัก แต่แทรกดันออกไม่ได้ 
            ๕. วิธีการป้องกันผีเสื้อมวนหวานท่ีดีท่ีสุด คือ การห่อผลด้วยกระดาษถุงปูน หรือกระดาษ
หนังสือพิมพ์ โดยการห่อเป็นรูปกรวยสามเหลี่ยม และเปิดท่ีปลายโคนเพื่อเป็นช่องให้อากาศผ่านกัน
การเกิดผลเน่า 
            ๖. ใช้เหยื่อพิษ โดยเหยื่อล่อเป็นสับปะรดสุก ขนาดชิ้นหนา ๑ นิ้ว ชุบสารเคมี คาร์บาริล 
๘๕% WP อัตรา ๕ กรัม ผสมน้้า ๑ ลิตร แขวนเป็นจุดๆ ในสวน จ้านวน ๑ กับดัก ต่อต้นไม้ผล ๕ ต้น 
            ๗. การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียนไข่ทริโคแกรมมา มวนพิฆาต และมวนเพชฌฆาต 
เพื่อก้าจัดไข่และตัวหนอนผีเสื้อหวาน 
 
 
ที่มา  :  กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร 
เรียบเรียงโดย  :  กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช 
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ผีเสื้อมวนหวานเข้าท าลายผลมะม่วงที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
 

ที่มาภาพ  :   ส านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 


