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1ลักษณะการทําลาย

ตัวเต็มวัย

เพลี้ยจักจั่นมะมวง (Mango leafhopper)

รูปรางลักษณะ
 เพลี้ยจักจั่นที่พบระบาดอยูมี 2 ชนิด ลําตัวมี
สเีทาปนดาํ หรอืนํา้ตาลปนเทา ลาํตวัยาว 5.5-6.5 มม. 
เพศเมีย จะวางไขตามแกนกลางใบออนหรือกาน
ชอดอก ระยะไข 7-10 วัน ตัวออนลอกคราบ 
4 ครัง้ จงึเปนตัวเต็มวัย ระยะตัวออน 17-19 วัน 

ลักษณะการทําลาย 

 ตวัออนและตวัเตม็วยั ดดูกนินํา้เลี้ยงจากใบออน 
ชอดอก กานดอก และยอดออน ทําใหใบบิดงอ
โคงลงดานใตใบ ตามขอบใบจะมอีาการปลายใบแหง 
การทาํลายระยะตดิดอกทาํใหดอกรวง ตดิผลนอย 
หรอืไมตดิเลย
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การปองกันและกําจัด

 1. ในสวนที่มีการระบาดรุนแรง พนสารกําจัดแมลงในระยะกอนดอกบาน เมื่อ
สํารวจพบเพลี้ยจักจั่นมากกวา 5 ตัวตอชอ และพนซํา้ 1-2 ครัง้ ตามความจําเปน 
สารเคมทีี่แนะนํา แลมบดาไซฮาโลทรนิ อมิดิาคลอพรดิ ไดโนทฟีูแรน ไทอะมโีทแซม 
อัตราตามคําแนะนําในฉลาก



3ลักษณะการทําลาย

ตัวเต็มวัย

แมลงวันผลไม (Oriental fruit fl y)

รูปรางลักษณะ

 เปนแมลงขนาดเล็ก สวนหัว อก และทองมี
สีนํ้าตาลออน ที่สันหลังอกมีแถบสีเหลืองทอง
เปนแหงๆ ตวัเมยี 1 ตวั วางไขประมาณ 1,300 ฟอง  

ลักษณะการทําลาย 

 แมลงวันผลไมวางไขในผลไมที่ใกลสุกและมี
เปลอืกบาง โดยเพศเมยีใชอวยัวะวางไข แทงเขาไป
ในผลไม ตวัหนอนทีฟ่กจากไขจะอาศยัและกนิอาหาร
ภายในผล  ทําใหผลเนาเสยีและรวงหลน หนอนจะ
เขาดักแดในดนิ แลวจงึออกเปนตัวเต็มวัย
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การปองกันและกําจัด

 1.  เก็บทําลายผลไมที่เนาเสยี เนื่องจากถูกแมลงวันผลไมทําลาย 
 2. หอผลดวยกระดาษ หรอืถุงพลาสตกิใส
 3.  ใชสารลอแมลงวันผลไม  เชน เมทธลิยูจนิอล  ควิ-ลัวร เมด–ลัวร
 4.  ใชเหยื่อพษิโปรตนีไฮโดรไลเสท ผสมกับสารกําจัดแมลงเปนเหยื่อลอ
  แมลงวันผลไม
 5.  ทําหมันแมลง แลวนําไปปลอยควบคุม เพื่อลดปรมิาณแมลงในธรรมชาติ



5ลักษณะอาการที่กิ่ง

ลักษณะอาการที่ใบ

โรคแอนแทรกโนส (Anthracnose)

สาเหตุของโรค   เกดิจากเชื้อรา  

ลักษณะอาการ 

 เชื้อราสามารถเขาทําลายไดเกือบทุกสวน
ของมะมวง ไมวาจะเปนตนกลา ยอดออน ใบออน 
ชอดอก ดอก ผลออนจนถงึผลแก และผลหลังการ
เกบ็เกีย่ว เริม่แรกจะเปนจดุเลก็ๆ จดุนี้จะขยายออก
เปนวงขนาดตางๆ กัน บรเิวณกลางแผลจะเห็นเม็ด
สีดําๆ หรือสีสมปนบางเรียงเปนวงอยูภายในแผล 
หากการเขาทําลายรุนแรงก็จะเกิดอาการใบแหง 
ใบบิดเบี้ยว และรวงหลน ชอดอกแหงไมติดผล 
ผลเนารวง ตลอดจนผลเนาหลังเก็บเกี่ยว 
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การปองกันและกําจัด

 พนดวยสารปองกนัและกาํจดัโรคพชืในชวงทีม่ะมวงผลติใบออน ชวงการออกดอก 

และติดผล ซึ่งเปนชวงที่มะมวงมีความออนแอตอการเขาทําลายของเชื้อ สารปองกัน

และกําจัดโรคพืชท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแก เบโนมิล แมนโคเซบ แคพแทน คอปเปอรออกซีคลอไรด 

เปนตน 

ลักษณะอาการที่ผล



7ลักษณะอาการที่ใบ

ลักษณะอาการที่ผล

โรคแคงเกอร สมโอ (Canker)

สาเหตุของโรค  เกดิจากเชื้อแบคทเีรยี  

ลักษณะการทําลาย 

 เกดิไดทัง้ที่ใบ กิ่ง กาน และผลสม มลีักษณะ
อาการ เกิดเปนจุดกลม และฉํ่านํ้า มีสีเหลืองซีด
หรอืเขยีวออน เมื่อขยายใหญขึ้นมลีักษณะฟูคลาย
ฟองนํา้สเีหลอืงออน ตอมาจะเปลีย่นเปนสนีํา้ตาลเขม 
แตกสะเกด็ขรขุระ นนูและแขง็ ตรงกลางเปนรอยบุม 
มีวงสีเหลืองลอมรอบแผล โรคนี้จะระบาดรุนแรง
เมื่อสภาพแวดลอมเหมาะสม แพรระบาดโดยเชื้อ
ตดิไปกับกิ่งพันธุ ดนิ และนํา้
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การปองกันและกําจัด

 1. ตัดแตง เก็บใบหรือสวนที่เปนโรคนําไปเผา

 2. พนสารประกอบทองแดง เพื่อปองกันโรคในระยะสมเริ่มแตกใบออน



9

หนอนชอนใบสม (Citrus Leaf Miner)

รูปรางลักษณะ

  ตัวเต็มวัยเปนผีเสื้อกลางคืน ขนาดเล็กมาก 
ลําตัวมสีนีํา้ตาลปนเทา ปกสเีทาเงนิ และมจีุดสดีํา
อยูบริเวณขอบปก ผีเสื้อจะวางไข เปนฟองเดี่ยวๆ 
บริเวณใกลเสนกลางใบ ไขจะฟกภายใน 3-5 วัน 
ระยะหนอน 8-10 วัน ระยะดักแด 5-10 วัน

ลักษณะการทําลาย 

 เมื่อหนอนฟกออกจากไข จะเจาะเขาไปกัดกิน

ชอนไชอยูระหวางผิวใบ ทําใหเห็นเปนทางขาวๆ 

หากทําลายมากๆ ใบจะแหง และรวง
ลักษณะการทําลาย
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การปองกันและกําจัด

 1.  ตัดแตงกิ่ง ใบ ที่ถูกหนอนชอนใบทําลายรุนแรงไปเผา

 2.  ใชสารสะเดาพนตั้งแตระยะแตกใบออน 

 3.  สารกําจัดแมลง ไดแก ปโตรเลียมสเปรยออยล 83.9% อีซี ฟลูเฟนนอกซูรอน 

  5% อีซี โคลไทอะนิดิน 16% เอสจี อัตราตามคําแนะนําในฉลาก 

ลักษณะการทําลาย
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เพลี้ยไฟ

ลักษณะการทําลายที่ผล

เพลี้ยไฟมังคุด (Thrips)

ชื่อวทิยาศาสตร Scirtothrips dorsalis และ 
    Scirtothrips oligochaetus
รูปรางลักษณะ
 เพลี้ยไฟเปนแมลงขนาดเล็ก มีสีเหลืองหรือ
นํา้ตาลออน ยาวประมาณ 0.7 – 0.8 มม. เคลือ่นไหว
ไดรวดเร็ว ไขมีขนาดเล็กมาก โดยไขจะฝงไวใน
เนื้อเยื่อของพืช ระยะเวลาจากไขถึงตัวเต็มวัย
ใชเวลาประมาณ 11–18 วนั ตวัเตม็วยัมชีวีติอยูได 22 วนั

ลักษณะการทําลาย 
 ตวัออนและตวัเตม็วยัจะดดูกนินํา้เลี้ยงทีย่อดออน 
ดอกออน และผลออน ทําใหยอดแหง ผิวผลเปน
ขี้กลาก หรอืผวิลาย มยีางไหลและอาจทาํใหผลรวงได
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หากมีการเขาทําลายที่รุนแรง ระยะที่มังคุดถูกเพลี้ยไฟเขามาทําลายมากที่สุด คือ 
ระยะแตกใบออน โดยเฉพาะเมือ่มงัคดุมกีารทยอยแตกใบออน การระบาดของเพลี้ยไฟ 
ยงัขึ้นอยูกบัอณุหภมูทิีส่งูขึ้นจะสงผลใหเกดิการเพิม่ประชากรของเพลี้ยไฟ 

การปองกันและกําจัด

 1. พนนํา้ในระยะออกดอกจนกระทั่งถงึตดิผลออนทุก 2-3 วัน
 2. ใชกับดักกาวเหนยีวขนาดใหญตดิตัง้ในสวนมังคุดตัง้แตมังคุดเริ่มแตกใบออน  
     (กบัดกักาวเหนยีวสเีหลอืงขนาดกวาง 24 นิ้ว ยาว 26 นิ้ว จาํนวน 4 กบัดกั ตอตน)
 3. ใชศัตรูธรรมชาต ิเพลี้ยไฟตัวหํา้ และดวงเตาตัวหํา้
 4. การใชสารกําจัดแมลง ชนดิใดชนดิหนึ่ง เชน
  - คารโบซัลแฟน 20% อซี ีอัตรา 20 มลิลลิติร ตอนํา้ 20 ลติร
  - อมิดิาโคลพรดิ 10% เอสแอล อัตรา 10 มลิลลิติร ตอนํา้ 20 ลติร
  -  ฟโปรนลิ 5% เอสซ ีอัตรา 10 มลิลลิติร ตอนํา้ 20 ลติร
  - ไซเพอรเมทรนิ 6.25% โฟซาโลน 22.5% อซี ีอตัรา 40 มลิลลิติร ตอนํา้ 20 ลติร
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สาเหตุของโรค เกดิจากเชื้อรา

ลักษณะอาการ

 ใบเกิดเปนรอยแผลไหมสีนํ้าตาล มีขอบแผล

สีเหลือง รูปรางของแผลไมแนนอน ทําใหใบเสีย

พื้นที่ในการสังเคราะหแสง ความสมบูรณของตน

ลดลง หากระบาดรุนแรงใบจะแหงทั้งใบและ

รวงหลน ทําใหผลมังคุดไมมใีบปกคลุม ผวิของผล

มังคุดจะกรานแดดไมสวย มักพบโรคใบจุดในชวง

ฝนตกชุก ระยะใบออนถงึเพสลาด

ลักษณะอาการ

โรคใบจุดมังคุด (Leaf Spot)
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การปองกันและกําจัด

 ถาพบการระบาดเขาทาํลายทีใ่บจาํนวนมาก ใหปองกนัและกาํจดัดวยสารปองกนั

และกาํจดัโรคพชื เชน คารเบนดาซมิ 50% ดบับลวิพ ีอตัรา 10-15 กรมั ตอนํา้ 20 ลติร

ลักษณะอาการ



15ลักษณะอาการ

โรคจุดสาหรายเงาะ (Algal Disease)

สาเหตุของโรค สาหรายสเีขยีว           

               Cephaleuros virescens                                    

ลักษณะอาการ

 โรคนี้เกิดขึ้นไดที่ใบและกิ่ง แตความเสียหาย
เกดิขึน้มากเมือ่เปนทีก่ิง่ อาการบนใบจะเหน็เปนจดุ
หรือดวงสีเทาออนปนเขียว ตอมาจะเปลี่ยนเปน
สีแดงสนิมเหล็ก ลักษณะคลายกํามะหยี่ ทําใหลด
พื้นทีส่งัเคราะหแสงของใบ อาการบนกิง่หรือลาํตน 
จะคลายกับอาการที่เกิดบนใบทําใหผิวเปลือกเสีย 
และอาจแตกรอน เช้ือสามารถแพรระบาดโดยสปอร
ปลิวไปตามลม จะระบาดในฤดูฝน หรือในแหลงที่มี

ความชุมชื้น
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การปองกันและกําจัด

 1. ตัดกิ่งหรือใบที่มีอาการทิ้งแลวเผาทําลาย ถาพบอาการเปนกับกิ่งใหญ 

  อาจใชสีทาทับบริเวณที่เปนโรค หรือใชปูนแดงทา 

 2. ถามีโรคระบาดปกคลุมหนาแนน เลือกใชสารปองกันและกําจัดโรคพืช เชน 

  คอปเปอรออกซีคลอไรด
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ราแปงเงาะ (Powdery mildew)

สาเหตุของโรค   เกดิจากเชื้อรา Oidium nephelii                                                 

ลักษณะอาการ 
 ราแปงทําลายเงาะไดทุกระยะการเจริญเติบโต 
แตอาการรุนแรงและความเสียหายเกิดที่ผลออน 
อาการที่สังเกตเห็นได คอื ใบออน ชอดอก ผลออน 
จะมผีงฝุนแปงปกคลมุอยู ทาํใหผลออนรวง ในระยะ
ผลโต ถาเปนโรคนี้จะทาํใหดสูกปรกและเกดิอาการ
เงาะขนเกรยีนหรอืกดุสัน้ ขายไมไดราคา เชื้อนี้จะ
ระบาดในชวงอากาศเย็นและชื้น ราจะขึ้นปกคลุม
ผิวของพืชและสรางอวัยวะคลายรากแทงเขาไป
ดูดกนินํา้เลี้ยงภายในพชื
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การปองกันและกําจัด

 1.  ในชวงแตกใบออนและเริ่มตดิผลหมั่นตรวจดูวาพบราแปงเขาทําลายใบออน

  หรอืไม  ถาพบฉดีพนกําจัดดวยกํามะถันผงละลายนํา้ 40 กรัม ตอนํา้ 20 ลติร 

  เปนการกาํจดัปรมิาณเชื้อโรค ทาํใหการระบาดในชวงตดิผลนัน้ลดความรนุแรง

  ลงได 

 2. ในชวงระยะผลออน ถาพบอาการ เลอืกใชสารปองและกนักาํจดัโรคพชื ดงัตอไปนี้ 

  กํามะถันผงละลายนํา้  บโีนมลิ  คารเบนดาซมิ  ไตรดมีอรฟ  ไตรฟอรรนี

  ไพราโซฟอส และไดโนแคป อัตราตามคําแนะนําในฉลาก

 3. เก็บผลเงาะที่เปนโรค ใบแหง กิ่งแหงที่รวงหลนมาเผาทําลาย เพื่อปองกัน

  การแพรกระจายของเชื้อ
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ตวัหนอนและลกัษณะการทาํลาย

ลักษณะการทําลาย

หนอนเจาะขั้วผลเงาะ (Cocoa Pod Borer)

ชื่อวทิยาศาสตร  Conopomorpha cramerella

รูปรางลักษณะ

 ตัวเต็มวัยเปนผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก 
ตอนกลางวนั อาศยัอยูตามตนพชือาหาร เพศเมยี
วางไขทีผ่ลเงาะ ไขมลีกัษณะกลมร ีเมือ่หนอนฟก
ออกมาจากไขจะเจาะและเขาไปในผล ตัวหนอน
สีขาว หัวสีนํ้าตาลออน ระยะหนอนประมาณ 
14-18 วัน ก็จะเขาดักแดโดยไตออกมาจากผล
และหาทีเ่หมาะสมเขาดกัแด ระยะดกัแด 6-8 วนั
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ลักษณะการทําลาย 
 เมื่อฟกออกจากไขจะเจาะเขาไปในผลเงาะบริเวณขั้วผล หรือตํ่ากวาขั้วลงมา
เล็กนอย การทําลายของหนอนไมสามารถสังเกตไดจากลักษณะภายนอก หนอนจะเขา
ทาํลายอยูภายในผลบรเิวณขัว้หรอืตํา่กวาขัว้ลงมาเลก็นอย บางครัง้อาจทาํลายถงึเนื้อและ
เมล็ดเมื่อรับประทานผลเงาะจงึจะพบหนอน พบทําลายมากในเงาะสชีมพู

ศัตรูธรรมชาติ 
 มีแมลงเบียนพวกแตน (Hymenoptera) คอยทําลายในระยะท่ีเปนตัวหนอน  นอกจากน้ัน 
 ยังมีโรคคอยทําลายอยูดวย 

การปองกันและกําจัด

 1. เมื่อพบการระบาดเก็บผลเงาะที่ถูกทําลายและรวงหลนนําไปฝงดิน หรือเผา
  เพื่อปองกันการระบาดในฤดูถัดไป
 2. ใชสารกาํจดัแมลงคารบารลิ (เซฟวนิ 85% ดบับลวิพ)ี อตัรา 60 กรมัตอนํา้ 20 ลติร
  ในแหลงที่มีการระบาด พนเมื่อสํารวจพบหนอนเจาะขั้วในระยะผลเริ่มเปลี่ยนส ี

  พนซํา้ตามความจําเปน งดพนสารกําจัดแมลงกอนเก็บเกี่ยวอยางนอย 7 วัน
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ตัวเต็มวัย

แมลงดําหนาม (Coconut Hispine Beetle)

ชื่อวทิยาศาสตร Brontispa longissima 

รูปรางลักษณะ

 ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไขในเวลากลางคืน โดย
วางเปนฟองเดี่ยวหรือเปนกลุม ภายในใบมะพราว
ทีย่งัไมคลีอ่อก ตวัหนอนของแมลงดาํหนามมะพราว
ม ี4 วัย จงึเขาดักแด ตัวเต็มวัยของแมลงดําหนาม
มะพราวลําตวัมสีดีํา หวัและอกมสีสีม อาศยักัดกนิ
ใบมะพราวอยูระหวางใบหรือภายในใบมะพราว
ที่ยังไมคลี่ออก
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ลักษณะการทําลาย 
 ตวัหนอนและตวัเตม็วยัจะกดักนิยอดออนทีส่ดุของมะพราวทีย่งัไมคลี ่โดยจะยาย
ไปกนิอกีใบหลงัจากทีใ่บเดมิคลีอ่อก ทาํใหยอดออนของมะพราวชะงกัการเจรญิเตบิโต 
เมื่อมีการทําลายรุนแรงหลายๆ ใบในแตละตนจะมองเห็นเปนสีขาวโพลนชัดเจน 
ซึ่งชาวสวนมะพราว เรยีกวา “โรคหัวหงอก”

การปองกันและกําจัด
 1.  ตัดยอดที่ถูกแมลงกัดกินมาเก็บไข หนอน และตัวเต็มวัยไปทําลาย
 2.  ปลอยแมลงหางหนีบ ทําลายไข หนอน และดักแดของแมลงดําหนาม
  อัตรา 300 ตัว ตอไร 
 3.  ปลอยแตนเบียนหนอนอะซีโคเดส ทําลายหนอน อัตรา 5 มัมมี่ ตอไร 3 ครั้ง
   หางกัน 2 สัปดาห ตอครั้ง
 4.  ใชเชื้อราเขยีวเมตาไรเซยีม พนกาํจดัหนอน ดกัแด และตวัเตม็วยัของแมลงดาํหนาม 
  อัตรา 1 กโิลกรัม ตอนํา้ 20 ลติร
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ตัวหนอน

หนอนรานพาราซา (The Oil Palm Slug Caterpillar)

ชื่อวทิยาศาสตร   Parasa lepida

รูปรางลักษณะ

 ตัวเต็มวัยเปนผีเสื้อขนาดกลาง ลําตัวอวนสั้น
มขีนปกคลมุ เพศเมยีวางไขเปนกลุมๆ บรเิวณใตใบ 
ไขมีสีเหลืองออนกลมแบนวางซอนกันมองคลาย
เกล็ดปลา หนอนมีลําตัวสีเขียวมีขนแข็งขึ้นเปน
กระจกุเรยีงเปนแถวตลอดลาํตวั ขนแขง็นี้ เมื่อไปถูก
เขาจะทําใหรูสึกปวดแสบปวดรอนและเปนผื่นแดง 
หนอนเมื่อฟกออกจากไขจะอยูรวมกันเปนกระจุก 
เมื่อโตขึ้นจะกระจายไปตามใบตางๆ หนอนจะ
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ลักษณะการทําลาย

 ตัวหนอนจะกัดกินใบแกมะพราวจนเหลือแตกานใบ ถาระบาดรุนแรงจะทําให

ผลผลติลดลงอยางมาก

การปองกันและกําจัด

 1. สํารวจตดิตามสถานการณการระบาด
 2. ใชกับดักแสงไฟลอตัวเต็มวัยมาทําลาย 
  โดยใชหลอดไฟแสงสมีวง (black light) 
  ในชวงเวลา 03.00 น. ถงึสวาง
 3. พนดวยสารกาํจดัแมลง คารบารลิ 85% ดบับลวิพ ีอตัรา 20 กรมั ตอนํา้ 20 ลติร 

  ในระยะตัวหนอน

สรางรังมีใยปกคลุม และเขาดักแดตามใบและกิ่ง ลักษณะดักแดเปนกอนแขง็กลม
สนีํา้ตาลเขม แลวจงึเจรญิเปนตวัเตม็วยั  

ลักษณะการทําลาย
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ตัวเต็มวัย

ดวงแรดมะพราว (Coconut Rhinoceros Beetle)

ชื่อวทิยาศาสตร Oryctes rhinoceros

รูปรางลักษณะ

 ตัวเต็มวัยลําตัวมีสีนํ้าตาลแดงเกือบดํา มีขน
สีนํ้าตาลออนที่ดานขางของสวนหัว อก ขา และ
ดานลางของลาํตวั ตวัผูมเีขาคลายนอแรดทีส่วนหวั 
คอนขางยาว ตัวเมียมีลักษณะคลายตัวผูแตมีเขา
สัน้กวา และทีส่วนปลายของทองดานลางมขีนเยอะ
กวาตัวผู และมขีนาดใหญกวาตัวผูไมมาก ตัวเมยี
วางไขในกองเศษซากใบมะพราวและฟกเปน
ตวัหนอนกจ็ะเจรญิเตบิโตอยูในดนิ หนอนมสีขีาวนวล 
สวนหัวเปนสเีหลอืงปนนํา้ตาล 
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ลักษณะการทําลาย 

 ตัวเต็มวัยจะบินขึ้นไปกัดเจาะโคนทางใบมะพราวหรือปาลมนํ้ามัน รวมทั้งเจาะ
ทาํลายยอดออนทีย่งัไมคลี ่ทาํใหทางใบทีเ่กดิใหมไมสมบรูณ มรีอยขาดแหวงเปนริ้วๆ 
คลายหางปลาหรอืรูปพัด

การปองกันและกําจัด

 1. ฝง เผาหรอืเกลีย่กองซากพชื เพือ่เกบ็หนอนหรอืดกัแดมาทาํลาย ไมปลอยกอง
  ซากพชืทิ้งนานเกนิ 2-3 เดอืน เพราะจะเปนที่ขยายพันธุดวงแรด
 2. ทําความสะอาดบรเิวณคอมะพราว
 3. ใชเชื้อราเขยีวเมตาไรเซยีม คลุกผสมลงในกองลอขนาด 2  x  2  x  0.5  เมตร  
  อตัรา 200–400 กรมั ตอกอง หรอืในกองซากพชืทีม่หีนอนดวงแรดมะพราวอาศยัอยู 
  เพื่อทําลายตัวหนอนที่อยูในดนิ 
 4. การใชกับดักฟโรโมนลอตัวเต็มวัยมาทําลาย
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ตัวหนอน

หนอนหัวดํามะพราว (Coconut Black-Headed Caterpillar)

ชื่อวทิยาศาสตร Opisina arenosella

รูปรางลักษณะ
  ตัวเต็มวัยเปนผเีสื้อกลางคนื ขนาดลําตัวแบน
ยาวประมาณ 1-1.2 เซนติเมตร ปกสีเทาออน 
มจีดุสเีทาเขมทีป่ลายปก ชอบเกาะนิง่แนบตวัตดิผวิ
พื้นที่เกาะ เวลากลางวันจะเกาะนิ่งหลบอยูใตใบ
มะพราวหรอืในทีร่ม ผเีสื้อเพศเมยีมขีนาดใหญกวา
เพศผูเล็กนอย ระยะหนอน 32-48 วัน ตัวหนอน
เมื่อฟกออกมาใหมๆ จะอยูรวมกันเปนกลุม มีหัว
สดีํา ลําตัวสเีหลอืง เมื่อมอีายุมากขึ้นหัวจะเปลี่ยน
เปนสนีํา้ตาลเขม ลาํตวัสนีํา้ตาลออน มลีายพาดยาว
ตามลําตัว ดักแดมสีนีํา้ตาลเขม 
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ลักษณะการทําลาย 

 การทําลายจะเกิดในระยะตัวหนอนเทานั้น ทําลายใบแกของมะพราว หนอนจะ
ถักใย ดงึใบมะพราว มาเรยีงตดิกันเปนแพ สรางอุโมงคเปนทางยาวอาศัยกัดกนิอยู
ภายในอุโมงค เขาดักแดอยูภายในอุโมงค ใบที่ถูกทําลายมลีักษณะแหงเปนสนีํา้ตาล

การปองกันและกําจัด

 1. ตัดทางใบมะพราวที่ถูกหนอนทําลายนําไปเผา เพื่อกําจัดหนอนและดักแด  
 2. ใชเชื้อแบคทเีรยี (Bt) พนใบมะพราวที่ยังไมถูกทําลาย เพื่อควบคุมหนอน
  ที่เพิ่งฟกออกจากไข ควรพนตดิตอกัน 3 ครัง้ หางกันครัง้ละ 7-10 วัน  
 3. ปลอยแตนเบยีนไขไตรโคแกรมมาทําลายไขหนอนหัวดํา อัตรา 10 แผน ตอไร 
  อยางตอเนื่อง หางกัน 2 สัปดาห จนสํารวจไมพบตัวหนอน
 4. ปลอยแตนเบยีนหนอนบราคอนทําลายหนอนหัวดํา อัตรา 200 ตัว ตอไร 
  อยางตอเนื่อง หางกัน 2 สัปดาห จนสํารวจไมพบตัวหนอน
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ตัวหนอน

หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน (Durian Seed Borer)

ชื่อวทิยาศาสตร  Mudaria luteileprosa

รูปรางลักษณะ 
 หนอนโตเตม็ทีย่าวประมาณ 4 ซม. กจ็ะออกมา 
เขาดักแดในดนินาน 1-9 เดอืน จงึฟกออกมาเปน
ตัวเต็มวัย 

ลักษณะการทําลาย

 ตัวเต็มวัยวางไขเปนฟองเดี่ยวๆ บริเวณหนาม
ทเุรยีนใกลขัว้ผล ตวัหนอนทีฟ่กออกจากไขจะเจาะไช
เขาไปภายในผล เจาะไชเขาไปกดักนิเมลด็ และถาย
มูลออกมา ทําใหเนื้อทุเรียนเปรอะเปอนเสียหาย 
หนอนอาศยัในผลทเุรยีนจนกระทัง่ผลแก เมือ่หนอน
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การปองกันและกําจัด

 1. ใชกับดักแสงไฟสนีํา้เงนิ ลอผเีสื้อมาทําลายซึ่งจะทําใหลดปรมิาณการระบาด
  ลงได 
 2. ใชสารกําจัดแมลง เชน  คารโบซัลแฟน พนหลังจากพบผีเสื้อ ในกับดักแสงไฟ
  ครั้งแรก 
 3. แชเมล็ดทุเรียนที่นําไปเพาะเปนตนตอในการ
  ขยายพนัธุดวยสารเคม ีเชน คารบารลิ เพือ่ชวย
  ฆาหนอนซึ่งติดมากับเมล็ดได 
 4. เก็บผลที่ถูกทําลายไปเผาทําลายทิ้งทุกวัน 

ลักษณะการทําลาย

โตเต็มที่ หรอืถาผลรวงกอน จะเจาะรูออกมาเขาดักแดในดนิ



31

ตัวหนอน

ตัวเต็มวัย

ดวงหนวดยาวเจาะลําตนทุเรียน (Longhorn Beetle)

ชื่อวทิยาศาสตร  Batocera rufomaculata

รูปรางลักษณะ 

 หนอนมีลําตัวเปนปลองๆ สีขาวขุน สวนหัว
คอนขางโตกวาสวนทอง ตัวเต็มวัย หนวดยาว
มีหนาม มีเขี้ยวขนาดใหญ อกปลองแรกมีหนาม
แหลมทัง้ 2 ขาง มจีดุสสีมขางละจดุ ตรงบามหีนาม
แหลมขนาดเล็ก มจีุดสสีมกระจายอยูทั่วทัง้ปก 

ลักษณะการทําลาย
 ตัวเมยีวางไขในเวลากลางคนืตามลําตนและกิ่ง
ขนาดใหญ ตวัหนอนจะกดักนิชอนไชไปตามเปลอืกไม
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ดานใน หรอือาจกัดควั่นเปลอืกรอบตน ทําใหทอนํา้ทออาหารถูกตัดทําลายเปนเหตุ
ใหตนทรุดโทรม ใบรวง และยนืตนตายได 

การปองกันและกําจัด

  1. สาํรวจหารอยแผลการวางไข หรอืขยุไมละเอยีดบรเิวณสวนตางๆ ของตนทเุรยีน 
เมื่อพบใหใชมีดแคะดูหากมีไขหรือหนอนใหเก็บทําลาย
 2. ตดัและเผาทาํลายตนทเุรยีนทีต่ายหรอืตนทีม่หีนอนเขาทาํลายมากจนไมสามารถ
ใหผลผลิตได เพื่อลดประชากรและแหลงแพรพันธุ
 3. ใชตาขายพันรอบตนดักตัวเต็มวัย 
 4. ใชสารกําจัดแมลง เชน ไทอะมีโทแซม/แลมปดาไซฮาโลทริน 14.1%/10.6% 
อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อะเซททามิพริด 20% เอสพี พนใหโชกเฉพาะบริเวณ
ลําตนตั้งแตโคนตนจนถึงยอด และกิ่งขนาดใหญ ซึ่งเปนตําแหนงที่ดวงชอบวางไข 
พน 2 ครั้ง หางกัน 2 สัปดาห
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ตัวเต็มวัยเพศเมยี

ตัวเต็มวัยเพศผู

เพลี้ยไกแจทุเรียน (Durian Psyllid)

ชื่อวทิยาศาสตร   Allocaridara malayensis

รูปรางลักษณะ 

 ตวัออนขนาดยาวประมาณ 3 มม. และมปียุสขีาว 

ตดิตามตวั โดยเฉพาะดานทายของลาํตวัมปียุสขีาว

คลายๆ กับหางไก เมื่อลอกคราบเปนตัวเต็มวัย

มสีนีํา้ตาลปนเขยีว ขนาดยาวประมาณ 5 มม.

ลักษณะการทําลาย

 แมลงชนิดนี้ทั้งตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกิน

นํา้เลี้ยงจากใบออนของทเุรยีนทีย่งัไมโตเตม็ที ่ทาํให

ใบออนเปนจดุสเีหลอืง ไมเจรญิเตบิโตและเลก็ผดิปกติ
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เมื่อระบาดมากๆ ใบจะหงิกงอ แหงและรวงหมด นอกจากนี้ยังทําใหยอดออนแหงและ
ตายได ตัวออนของเพลี้ยชนิดนี้จะขับสารสีขาวออกมา เปนสาเหตุทําใหเกิดเชื้อรา
ตามบรเิวณทีส่ารสขีาวขบัออกมา ระยะทีท่าํลายมากทีส่ดุคอื ในระยะตวัออน แมลงชนดินี้
ทําความเสยีหายใหกับทุเรยีนพันธุชะนมีากที่สุด

การปองกันและกําจัด
 1. ตดิตามสถานการณเพลี้ยไกแจและศัตรูธรรมชาติ
 2. อนุรักษศัตรูธรรมชาตไิวควบคุมเพลี้ยไกแจตามธรรมชาติ
 3. กระตุนการแตกใบออนใหพรอมกันทุกตนเพื่อลดชวงเวลาการเขาทําลายของ
  เพลี้ยไกแจใหสัน้ลง
 4. ใชกับดักกาวเหนยีวลอตัวเต็มวัยมาทําลาย
 5. ใชนํา้พนใบออนที่คลี่แลวเพื่อลดปรมิาณเพลี้ยไกแจ
 6. พนสารกาํจดัแมลงเมือ่สาํรวจพบเพลี้ยไกแจในชวงแตกยอดออน เชน 
  แลมบดาไซฮาโลทรนิ คารโบซัลแฟน คารบารลิ หรอืไซเพอรเมทรนิ/โฟซาโลน 
  อัตราตามคําแนะนําในฉลาก
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โรคใบจุดสาหรายทุเรียน (Algal leaf spot)

ลักษณะอาการ

สาเหตุของโรค  สาหรายสเีขยีว 
               Cephaleuros virescens
ลักษณะอาการ
 พบโรคนี้ทั้งที่ใบและกิ่ง อาการบนใบจะเปน
จุดเล็กๆ นูนขึ้นจากผิวใบเล็กนอย ขอบของจุด
มลีกัษณะเปนแฉกๆ ไมเรยีบ สคีอนขางเขยีวปนเทา 
จุดเล็กๆ นี้จะขยายใหญขึ้นในสภาพความชื้นสูง
และไดรับแสงแดดเพียงพอ เมื่อสาหรายแกขึ้น
จะเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลแดง ซึ่งเปนระยะที่สราง
อวยัวะสบืพนัธุเพือ่แพรไปยงัสวนอืน่ๆ ของตนทเุรยีน 
ไดอีก อาการจุดบนใบนี้ไมคอยทําความเสียหาย 
ใหมากนกั นอกจากบดบงัการสงัเคราะหแสงและ
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ทาํใหใบสกปรก สวนอาการทีก่ิง่จะมลีกัษณะคลายขนนกกาํมะหยีส่แีดงหรอืสนีํา้ตาลแดง 
ขึ้นเปนหยอมๆ ตอมาจะทําใหเปลอืกกิ่งแหงและทรุดโทรม โดยเฉพาะตนทุเรยีนเลก็ 
ทีม่อีาย ุ1-2 ป ทีม่ทีรงพุมทบึและไดรบัแสงแดดไมทัว่ถงึจะเกดิความเสยีหายได

การปองกันและกําจัด

 1. ตดิตามสถานการณโรคจุดสาหราย โดยสํารวจทุกตน 7 วันตอครัง้ ในชวง
  สงิหาคม-กันยายน 
 2. เก็บรวบรวมใบที่เปนโรคและรวงหลนอยูในบรเิวณสวนไปเผาทําลาย 
 3. พบอาการของโรคเพยีงเล็กนอย ตัดสวนที่เปนโรคไปเผาทําลาย 
 4. ใชสารปองกนัและกาํจดัโรคพชืเมือ่พบใบแกถกูทาํลายมากกวารอยละ 30 ตอตน 
  ไดแก คอปเปอรออกซคีลอไรด 85% ดับบลวิพ ีอัตรา 50 กรัม ตอนํา้ 20 ลติร 
  พนที่ใบใหทั่วทัง้ตน
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หนอนเจาะผลทุเรียน (Fruit Boring Caterpillar)

ชื่อวทิยาศาสตร  Dichocrosis punctiferalis

รูปรางลักษณะ

 หนอนเจาะผลมลีาํตวัสขีาว หวัสนีํา้ตาล หนอนทีโ่ต
เตม็ทีม่ตีวัสนีํา้ตาลและมจีดุสดีาํทัว่ลาํตวั ปกของผเีสื้อ
ตวัเตม็วยัทัง้ 2 คู มสีเีหลอืงและมจีดุสดีาํกระจายทัว่ปก 
เมื่อกางปกออกกวางประมาณ 2.3 ซม. หนอนที่นํามา
เลี้ยงดวยผลละหุง มอีายตุามระยะการเจรญิเตบิโต คอื 
ระยะไข 4 วัน หนอน 12-13 วัน ดักแด 7-9 วัน ผเีสื้อ
เพศผู 10-18 วัน ผเีสื้อเพศเมยี 14-18 วัน 

ลักษณะการทําลาย

 ผีเสื้อตัวเมียจะวางไขไวที่ผิวผลทุเรียน ตัวหนอน

ลักษณะการทําลาย

ตัวหนอน
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ทีฟ่กออกจากไข จะแทะกนิผวิเปลอืกผลทเุรยีน ตัง้แตผลขนาดเลก็ทีอ่ายปุระมาณ 2 เดอืน 
จนถงึผลใหญ จนกระทั่งตัวโตขึ้นจงึเจาะเขาไปกนิอยูภายในผล แลวจะออกมาเขาดักแด
อยูระหวางหนามของผล โดยมีใยและมูลของหนอนหุมตัว แลวจึงฟกออกมาเปนผีเสื้อ
ตัวเต็มวัย ผลทุเรยีนที่ถูกหนอนทําลายจะเนาและรวง เนื่องจากมเีชื้อราเขาทําลายซํา้  

การปองกันและกําจัด

 1.  ตดิตามสถานการณหนอนเจาะผลและศัตรูธรรมชาติ
 2.  อนุรักษศัตรูธรรมชาตไิวควบคุมหนอนเจาะผลตามธรรมชาติ
 3.  ตัดแตงผลที่ติดกันเปนคูและไมสมบูรณออก เพื่อปองกันการวางไขของผีเสื้อ 
  และตัดผลที่ถูกหนอนทําลายไปเผา
 4.  ใชกระดาษแข็งหรอืกิ่งไมคั่นผลที่สมบูรณตดิกันเปนคู เพื่อปองกันการวางไขของ
  ผเีสื้อ และจับตัวหนอนมาทําลาย
 5. ใชกับดักแสงไฟสนีํา้เงนิ-ดํา (black-blue light trap) ลอตัวเต็มวัยมาทําลาย
 6. ใชสารกําจัดแมลง เชน ฟลูเฟนนอกซูรอน 5% อซี ีอัตรา 20-40 มล.ตอนํา้ 20 ลติร 
  เมื่อพบผลถูกทําลายรอยละ 10 ตอตน
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