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แมลงกลุ่มผเีส้ือ



แมลงศตัรูกญัชา กลุ่มผเีส้ือ (อนัดบั Lepidoptera)

• European hemp borer,Grapholita delineana (Lepidoptera: Tortricidae)

• Corn Earworm (Helicoverpa zea)

• tobacco budworm (Chloridea virescens)

• armyworms (Spodoptera spp.)



หนอนกระทูย้าสูบ



หนอนเจาะตน้กญัชง
European hemp borer, Grapholita delineana (Lepidoptera: Tortricidae) 



• หนอนเจาะล าตน้ขา้วโพดยโุรป (European corn borer) (Ostrinia nubilalis, 
Lepidoptera: Crambidae) 



หนอนกระทูช้นิดต่าง ๆ (Spodoptera spp.)



?



?



?



?





• ดว้งหมดั Psylloides attenuata (Coleoptera: Chrysomelidae) 



• ต่อสน (sawfly) (Cladius (= Trichiocampus) cannabis, Hymenoptera: 
Tenthredinidae) 





?



แมลงปากดูด 
กลุ่มเพล้ียและ
มวน

ใชป้ากขนาดเลก็ดดูกิน 

มกัท าใหเ้กิดอาการใบหงิก ใบเหลือง ยอดหงิก

บางชนิดท าใหใ้บไหม้

บางชนิดท าใหด้อกรว่ง

บางชนิดเป็นแมลงภาหะของไวรสัโรคพืช



เพล้ียอ่อน (Aphids)

✓Cell sap feeding

✓Phloem – feeders

✓Xylem – feeders

✓ Hot / dry weather

✓Parthenogenesis 60-100/female

✓1.6-3.2 km hr-1

✓Migrate 15-20 km









เพลีย้อ่อน เป็นแมลงพาหะของ
Cannabis cryptic virus



Lettuce Chlorosis 
Virus (LCV) 



AMV

แหลง่ที่มา: https://yharvest.com/community/pests/single



ISI

light พบเพลีย้อ่อนเล็กนอ้ย แต่ไมพ่บอาการ
Moderate มีเพลีย้อ่อนนอ้ยกว่า 10 ตวั/ใบ (ไมพ่บตามซอกกา้นใบ)
Heavy 11-50 ตวั/ใบ พบรอ่งรอยการท าลาย

Vritacal มากกวา่ 50 ตวั/ใบ พบราด า/พบใบเหลือง/ยอกหงิก



แมลงหวีข่าว (whitflies) • Taialeurodes vaporariorum

• Bemisia tabaci





AMV

แหลง่ที่มา: https://yharvest.com/community/pests/single



greenhouse whiteflies (Trialeudodes vaporariorum)

แหลง่ท่ีมา: 
https://cipotato.org/riskatlasforafrica/trialeurode

แมลงพาหะ



เพล้ียไฟ Thrips (Thysanoptera: 
Thripidae)

• Thrip tabaci

• Heliothrips 
haemorrhoidalis

• Oxythrips cannabensis

• Caliothrips indicus

• Franklinoniella occidentalis















ไวรสัโรคพชืแพรก่ระจายโดยมแีมลงเป็นพาหะ

แหลง่ท่ีมา: https://www.mdpi.com/1999-4915



แหลง่ท่ีมา: 
https://indicainfo.com



HSV 

แหลง่ท่ีมา: https://yharvest.com/community/pests/single



TMV?

แหลง่ท่ีมา: https://yharvest.com/community/pests/single



• Neoaliturus tenellus/ BCTV

เพล้ียจกัจัน่แมลงพาหะ



ไรศตัรูกญัชง





โรคของกญัชา
(เพือ่เป็นขอ้มลูพืน้ฐานส าหรบัการบรหิารจดัการ)



บรเิวณโคนตน้ท่ีติดกบัผิวดินมีลกัษณะช า้ฉ ่าน า้สีน  า้ตาลเขม้ เม่ืออาการรุนแรงเนือ้เย่ือจะเกิดเป็นแผลเน่าลาม ท าใหต้น้กลา้เห่ียวทัง้ตน้ หกัลม้
และตายก่อนจะแตกใบจรงิ บางครัง้เชือ้ราอาจเขา้ท าลายเมล็ดก่อนงอกพน้ดิน ท าใหเ้มล็ดไม่งอกหรอืงอกออกมาแตไ่ม่มีใบเลีย้ง



•Colletotrichum coccodes = C. atramentarium = C. dematium

โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)



• Fusarium foot rot: Fusarium solani
• Tropical rot: Lasiodiplodia theobromae Botryodiplodia theobromae

โรครากเน่า



Verticilliu
m wilt



โรคไหม ้(Blight)



โรคตน้และใบจุด



• Botrytis cinerea

โรคราสเีทา (gray mold)



• ใบและล าตน้เป็นจุดสเีหลอืง

• ช่วงแรกๆ จะเป็นตุ่มนูน 
และพฒันาเป็นจุดสดี า

• ใ บ เ ริ่ ม พบจุ ด ส นิ ม สีน ้ า
น ้ า ต า ล อ ม เ ห ลื อ ง - ส้ ม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใต้ใบ 
ส่วนบนใบจะมจีุดสนี ้าตาล
ด า ซึ่งมรีูเล็กๆ ขนาด 3-5
มลิลเิมตร จากนัน้ใบจะแหง้
ตายและรว่งในทีส่ดุ





โรคปุ่ มปม Crown gall
• Agrobacterium tumefaciens



โรคใบจุด Xanthomonas
• Xanthomonas campestris pv. cannabis



โรคของกญัชาท่ีมีสาเหตจุากเช้ือไวรสั



ไวรสัโรคพชืแพรก่ระจายโดยมแีมลงเป็นพาหะ

แหลง่ท่ีมา: https://www.mdpi.com/1999-4915



แหลง่ท่ีมา: 
https://indicainfo.com



HSV 

แหลง่ท่ีมา: https://yharvest.com/community/pests/single



TMV?

แหลง่ท่ีมา: https://yharvest.com/community/pests/single



AMV

แหลง่ที่มา: https://yharvest.com/community/pests/single



greenhouse whiteflies (Trialeudodes vaporariorum)

แหลง่ท่ีมา: 
https://cipotato.org/riskatlasforafrica/trialeurode

แมลงพาหะ



Onion thrips (Thrips tabaci) /Western flower thrips (Frankliniella occidentalis) 

แหลง่ท่ีมา: 
https://www.pestnet.o

แมลงพาหะ



• Neoaliturus tenellus/ BCTV

แหลง่ท่ีมา: 
https://www.forestryimages.org/browse/deta

แมลงพาหะ



ไวรอยดท์ีก่่อก่อโรคให้ Cannabis

• Hop Latent Viroid(HpLVd)  *****Dudding

แหลง่ท่ีมา: https://www.icmag.com/ic/showthread.php?p=7309522

https://www.icmag.com/ic/showthread.php?p=7309522




Phytoplasma
hemp witches’ broom

แหลง่ท่ีมา:
https://www.researchgat



แหลง่ท่ีมา:
https://www.dinafem.org/en/blog/nematod

ไสเ้ดือนฝอย



ศตัรูพืช

โรคพืช วชัพืช แมลง



ความ
หลากหลายของ
ศตัรพืูชในพื้นท่ี
ปลกูพืช

ชนิดของศัตรูพชืในพืน้ทีป่ลูก จะแตกต่างกัน
ไป ตามชนิดพชื ทอ้งถิน่ ตามสภาพดนิฟ้า
อากาศ สภาพของดนิ และ วธีิการเพาะปลูก

ศัตรูพชืทีพ่บในพชืปลูกแต่ละชนิด อาจมี
หลากหลายชนิด แต่ ชนิดทีม่ีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจมักจะมีจ านวนชนิดน้อยกว่า



หลกัการป้องกนั
ก าจดัศตัรพืูช

หลกัการป้องกนัก าจดัศตัรพูชืนัน้ เกษตรกรควร
เลอืกวธิกีารใหเ้หมาะสมกบัชนิดของศตัรพูชื และ
ระดบัความรนุแรงของการแพรร่ะบาด รวมถงึ
สภาพพืน้ทีป่ลกู ชนิดและสายพนัธุข์องพชื 
ระยะเวลาในการปลกู และ ความจ าเป็นของการ
ควบคุม



การป้องกนัดกีวา่การก าจดั

การตดิตามสถานการณ์

ส าคญัมาก

ความรูเ้รือ่งหลกัและวธิ ีส าคญัมากเชน่กนั



บทสรุปดา้นหลกัการบริหารจดัการศตัรูพืชกญัชา

ตอ้งจ าแนกชนิดของศตัรูพืช

รูว้งจรชีวิต และสภาพแวดลอ้ม

เนน้ปอ้งกนัมากกวา่ก าจดั ดงันัน้การส ารวจแปลงอยา่งสม ่าเสมอจงึมีความจ าเป็นและส าคญัมาก

เลือกวิธีการปอ้งกนัก าจดัไดอ้ยา่งเหมาะสม และคุม้คา่ตอ่การลงทนุ


