
การจัดการ
โรคและแมลงศัตรูทุเรียน



   ทุเรียน เปนผลไมที่คนไทยยกยองใหเปนราชาแหงผลไมทั้งปวง 
(King of Fruits) นอกจากจะเปนที่นิยมรับประทานของคนไทยแลว 
ยังเปนผลไมที่ดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว และชาวตางชาติดวย 
ทำใหการบริโภคทุเรียนในแตละปมีปริมาณสูง รวมถึงมีการสงออก
ทุเรียนไปตางประเทศในปริมาณมาก และความตองการบริโภค
ทุเรียนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สงผลใหเกษตรกรหันมาปลูกมากขึ้นใน
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย                   .
   ปญหาในการปลูกทุเรียนที่สำคัญปญหาหนึ่งคือ ศัตรูทุเรียน โรค
และแมลงเปนศัตรูพืชที่ระบาดทำลายทุเรียน บางชนิดทำใหตนทุเรียน
ตาย บางชนิดทำใหผลผลิตลดลง และบางชนิดทำใหผลผลิตไมมี
คุณภาพหรือผลผลิตเสียหายจนไมสามารถรับประทานได ศัตรูพืช
บางชนิดสงผลตอการสงออกทุเรียนไปยังตางประเทศ บางประเทศใช
เปนเงื่อนไขในการกดราคา บางประเทศใชเปนเงื่อนไขกีดกันทางการคา
   เอกสารวิชาการเรื่อง การจัดการโรคและแมลงศัตรูทุเรียน 
ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรใชเปนคูมือสำหรับ
สงเสริมใหคำแนะนำเกษตรกรในการจัดการศัตรูทุเรียน ใหเกษตรกร
นำความรูไปปรับใชในการผลิตทุเรียนคุณภาพดีใหเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่  คณะผูจัดทำขอขอบคุณแหลงขอมูลและผลงานวิจัยตางๆ 
รวมถึงภาพประกอบที่แสดงในเอกสารฉบับนี้ หากมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
ขอไดโปรดแจงใหศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช
จังหวัดสงขลาทราบ เพื่อนำไปปรับปรุงในการจัดทำครั้งตอไป และหวัง
เปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนในการผลิตทุเรียนที่มี
คุณภาพ ปลอดภัยจากศัตรูพืชและสารเคมี                      .

ํ ํคานา

คณะผูจัดทำ
มิถุนายน 2562
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    ทุเรียน (Durian) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Durio zibethinus Murray 
เปนพืชในวงศ Bombacaceae เปนพืชที่ชอบอากาศรอนชื้น อุณหภูมิ
ที่เหมาะสมสำหรับทุเรียนอยูในชวง 25-30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ
75-85% ปริมาณน้ำฝนไมนอยกวา 2,000 มิลลิลิตร/ป ชวงแลงตอเนื่อง
ไมเกิน 3 เดือน ชอบดินรวน หรือรวนปนทราย มีการระบายน้ำไดดี 
ความเปนกรดเปนดาง 5.5-6.5                           .
   ทุเรียนเปนไมผลยืนตน ลำตนตรง ไมมีการผลัดใบ ทรงพุมแผกวาง
ตนที่ปลูกจากเมล็ด สูง 25-50 เมตร สวนตนที่ปลูกจากการเสียบยอด
อาจสูงถึง 8-12 เมตร  ทุเรียนเปนพันธุไมที่มีรากหาอาหารตามผิวดิน
จนถึงระดับ 50 เซนติเมตร มีรากพิเศษที่เกิดจากบริเวณโคนตนอยูมากมาย
ตามผิวดิน แตกออกมาลักษณะตีนตะขาบเรียกวา “รากตะขาบ” รากแกว
ของทุเรียนทำหนาที่ยึดลำตน มีรากฝอยเปนรากหาอาหาร ตนแตกกิ่ง
เปนมุมแหลม ปลายกิ่งตั้งกระจายกิ่งกลางลำตนขึ้นไป เปลือกชั้นนอก
ของลำตนสีเทาแก ผิวขรุขระหลุดลอกออกเปนสะเก็ด ไมมียาง ใบเปนใบเดี่ยว 
เกิดกระจายทั่วกิ่ง เกิดเปนคูอยูตรงกันขามระนาบเดียวกัน กานใบกลม
ยาว 2–4 เซนติเมตร แผนใบรูปไข ปลายใบเรียวแหลมยาว 8-20 
เซนติเมตร กวาง 4-6 เซนติเมตร ผิวใบเรียบลื่น มีไขนวล ใบดานบน
มีสีเขียว ทองใบมีสีน้ำตาล เสนใบดานลางนูนเดน ขอบใบเรียบ          .

บาํ
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   ดอกเปนดอกชอ มี 1-8 ดอก  บนกิ่งเดียวกันมี 3-30 ชอ ลักษณะดอก
สมบูรณเพศ ลักษณะดอกคลายระฆัง กลีบเลี้ยงอยูชั้นนอกสุดมีสีเขียว
อมน้ำตาล หุมดอกไวมิดชิดโดยไมมีการแบงกลีบ เมื่อดอกใกลแยมจึงแยก
ออกเปนสองหรือสามกลีบ กลีบรองลักษณะคลายหมอตาลโตนดอยูถัดเขาไป
จากกลีบเลี้ยง กลีบดอกสีขาวนวลมี 5 กลีบ เกสรตัวผูมี 5 ชุด ประกอบดวย
กานเกสร 5-8 อัน โดยทั่วไปทุเรียนจะใหผลเมื่อมีอายุ 4-5 ป ผลจะออกตาม
กิ่งและจะสุกหลังจากผสมเกสรไปแลว 3 เดือน ผลทุเรียนมีเปลือกหนา 
มีหนามแหลมแข็งเปนรูปปรามิดตลอดผล เมื่อแกผลมีสีเขียว เมื่อสุกมีสี
น้ำตาลออน แตกตามแตละสวนของผลเรียกเปนพู เนื้อในมีตั้งแตสีเหลืองออน 
เหลืองจำปาถึงแดง เนื้อในกึ่งออนกึ่งแข็ง มีรสหวาน เมล็ดมีเยื่อหุม กลมรี 
เปลือกหุมสีน้ำตาลผิวเรียบ เนื้อในเมล็ดสีขาว รสชาติฝาด
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โรคสำคัญ
ของทุเรียน



โรครากเนา 
โคนเนา

เกิดจากเชื้อราไฟทอปธอรา

Phytopthora palmivora
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เชื้อรา Phytopthora สามารถแพรกระจาย
ไดหลายชองทาง เชน น้ำ ลม 
ติดไปกับสิ่งมีตางๆ ที่สัมผัสเชื้อ เปนตน

เชื้อรา Phytopthora สราง 
sporangium zoospores ภายในมี  
ซึ่งมี flflFlagella วายน้ำได



เชื้อราเขาทำลายที่ราก 
ทำใหรากเนาเปนสีน้ำตาล 
เปลือกรากดึงลอกไดงาย

หากทำลายที่รากใหญ 
ใบหมองซีดไมสดใส 
แสดงอาการทั้งตน 
และใบหลุดรวง
จากปลายกิ่ง 

หากทำลายที่รากฝอย 
ปลายยอดแหง 
ใบหมอง ไมสดใส 

ลักษณะอา
การ
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ใบดาน เหลืองซีด ไมสดใส 

จากนั้นใบรวง และยืนตนตาย

เชื้อโรคลุกลามไปลำตน 
เกิดจุดฉ่ำน้ำ มีเมือกไหลเยิ้ม 
เนื้อไมเปนสีน้ำตาลแดง
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ลักษณะอา
การ



บางครั้งเชื้อโรคเขาทำลายที่ลำตน
หรือกิ่งโดยตรง จะเห็นอาการใบสลด 
ไมสดใส ใบเหลืองเปนบางกิ่ง

หากเชื้อโรคเขาทำลาย
ที่ใบโดยตรง ใบดำช้ำ 
ตายนึ่ง คลายน้ำรอนลวก 
ตอมาใบไหมและ
แหงคาตน

หากมีการ
ติดเชื้อที่ผล 
จะทำใหผลเนา
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1. ปรับสภาพสวนไมใหเอื้ออำนวยตอเชื้อโรค
อยาใหน้ำขังแฉะ บริเวณโคนตน 
โดยการขุดรอง ระบายน้ำ

ตัดแตงทรงพุมใหโปรง เพื่อใหอากาศถายเท  
และเก็บสวนที่เปนโรคนำไปเผาทำลาย

การจัดการ



กำจัดวัชพืชบริเวณโคนตน

ไมนำเครื่องจักรหรือสัตวเลี้ยง   
ลงเหยียบย่ำบริเวณทรงพุม

ปรับ pH ดิน ใหอยูระหวาง 
5.5-6.5 เชน ใสปูนขาว หรือ โดโลไมท 
ในดินที่มีความเปนดาง

121212



N P K Ca Mg S

B Zn Fe Cu Mn Cl Mo

น้ำ

ออกซิเจน

คารบอนไดออกไซด

ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง

จุลธาตุ

131313

การจัดการ
2. บำรุงตนใหแข็งแรง ใหทุเรียนไดรับน้ำ 
   อากาศ และธาตุอาหาร อยางเหมาะสม



สำรวจ 
ตรวจนับศัตรูพืช  
ศัตรูธรรมชาติ  

และสวนของพืช
ที่ถูกทำลาย

อยางสม่ำเสมอ

ติดตาม
ความเคลื่อนไหว

ของสภาพ
ดินฟาอากาศ

ประเมิน
ประสิทธิภาพ
ศัตรูธรรมชาติ  
ในการควบคุม

ศัตรูพืช
วิเคราะห

สถานการณ
ศัตรูพืช
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3. สำรวจสถานการณศัตรูพืชอยางสม่ำเสมอ
สำรวจติดตามสถานการณศัตรูพืช 
สัปดาหละ 1 ครั้งๆละ 10 จุด 
ตลอดฤดูกาล

แปลงสำรวจควรมีขนาด 3 ไร ขึ้นไป

การจัดการ
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การจัดการ

ใชเชื้อราไตรโคเดอรมา (Trichoderma harzianum)

ถากบริเวณที่เปนโรค ใชไตรโคเดอรมา 
250 กรัม ดินแดง    กก. น้ำ 1 ลิตร 
ผสมกันทาบริเวณแผล

4. ลดปริมาณเชื้อโรคในดินและบริเวณที่เกิดโรค



ใสสวนผสมไตรโคเดอรมา บริเวณโคนตน
รอบทรงพุม อัตรา 50 กรัม/ตารางเมตร  
ทุก 4-6 เดือน

ปุยอินทรีย
ปุยอินทรีย

100 กก.100 กก.ปุยอินทรีย

100 กก.

ไต
รโค

เด
อร

มา

ไต
รโค

เด
อร

มา
1 ก

ก.
1 ก

ก.ไต
รโค

เด
อร

มา
1 ก

ก.
รำละเอียด
รำละเอียด4 กก.

4 กก.

รำละเอียด4 กก.
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รดไตรโคเดอรมา บริเวณโคนตนรอบทรงพุม 

อัตรา 5-10 ลิตร/ตน ทุก 1-3 เดือน

ฉีดพนไตรโคเดอรมา ทั่วตน เมื่อสำรวจพบผลเนา

171717

ไตรโคเดอรมา 1 กก.ไตรโคเดอรมา 1 กก.ไตรโคเดอรมา 1 กก.

น้ำ 200 ลิตรน้ำ 200 ลิตรน้ำ 200 ลิตร
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รด Bs บริเวณโคนตนรอบทรงพุม 
อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร 5-10 ลิตร/ตน  
ทุก 1-3 เดือน

ใชเชื้อบาซิลลัสซับทีลิส (Bacillus subtilis : Bs)



ฉีดสารเคมีโพลีอารฟอส ผสมน้ำสะอาด 

อัตรา 1:1 ฉีดเขาลำตน 20 ซีซี

ใชสารเคมี เมื่อมีอาการรุนแรง เชน 
เมตาแลกซิล ฟอสเอทิลอลูมินัม โพลีอารฟอส
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ราดดินรอบทรงพุมดวยสารเคมีเมตาแลกซิล 
หรือ ฟอสเอทิลอลูมินัม 
หรือออกซาไดซิล+แมนโคเซบ 
2-3 ครั้งหางกัน 15 วัน 

ถากบริเวณที่เปนโรค ใชสารเคมีเมตาแลกซิล 
หรือ ฟอสเอทิลอลูมินัม ทาบริเวณแผล

ฉีดพนทั่วตนดวยสารเคมีเมตาแลกซิล 
หรือ ฟอสเอทิลอลูมินัม 
เมื่อสำรวจพบผลเนากอนเก็บเกี่ยว
ไมนอยกวา 20 วัน



Rhizoctonia solani

โรคใบติด
เกิดจาก

เชื้อราไรซอกโทเนีย
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การขยายพันธุสวนใหญโดยการที่เสนใยเชื้อราอัดแนน
รวมกันเปนเม็ด คลายเมล็ดผักกาด เรียกวา 

เม็ดสเคลอโรเทียม  มีอายุอยูในดินหรือในพืช(sclerotium)
ไดนานหลายป เมื่อสภาพแวดลอมเหมาะสม 

จะงอกเขาทำลายพืชได

เสนใยเชื้อรามีผนังกั้น

เสนใยแตก
สาขาในลักษณะ
ตั้งฉาก
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ใบมีรอยคลายถูก
น้ำรอนลวก 
ขอบแผลไมแนนอน 
อาการอาจเริ่มที่
ปลายใบ กลางใบ 
หรือโคนใบ

อาการลุกลามจน
เปนทั้งใบ 
เห็นเสนใยสีขาวนวล
ปกคลุม 
ยึดใบใหติดกัน

ใบรวงในที่สุด 
ซึ่งเสนใยของเชื้อราบนใบ
จะเปนแหลงสะสมเชื้อ 
และระบาดตอไป 

ลักษณะอา
การ
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การจัดการ
1. ปรับสภาพสวนไมใหเอื้ออำนวยตอเชื้อโรค

ตัดแตงทรงพุมใหโปรง เพื่อใหอากาศถายเท  
และเก็บสวนที่เปนโรค และเก็บใบทุเรียน
ที่ติดโรครวงหลนลงพื้น นำไปเผาทำลาย



252525

การจัดการ
2.  ไมควรปลูกทุเรียนใหชิดกันเกินไป 
    เพราะจะทำใหทรงพุมชนกัน 
    เกิดโรคติดตอกันไดงาย



3. ชวงฤดูฝนหรือชวงที่มีความชื้นสูง 
   ฉีดพนทรงพุมดวยเชื้อรา ไตรโคเดอรมา 
   หรือเชื้อ Bs ทุก 7-15 วัน

262626

การจัดการ



Corticium salmonicolor

โรคราสีชมพู
เกิดจาก

เชื้อราคอรติเซียม

272727



เชื้อราเจริญบนกิ่งและงามกิ่ง 
หรือลำตน เริ่มตนจะเห็นเสนใย
สีขาว เมื่ออายุมากขึ้นจะเปลี่ยน

เปนสีชมพู

282828

ลักษณะอาการ



กิ่งที่เปนโรค 
ใบเหลืองรวง 

หากเปนรอบกิ่ง 
กิ่งจะแหงตาย

กิ่งและลำตน
เปลือกผุลอน 
เนื้อไมภายใน
เปนสีน้ำตาล 

292929



1. ปรับสภาพสวนไมใหเอื้ออำนวยตอเชื้อโรค
ตัดแตงทรงพุมใหโปรง เพื่อใหอากาศถายเท  
และเก็บสวนที่เปนโรคและเก็บใบทุเรียน
ที่ติดโรครวงหลนลงพื้น นำไปเผาทำลาย

303030

การจัดการ



2.ชวงฤดูฝนหรือชวงที่มีความชื้นสูง 
  ฉีดพนทรงพุมดวยเชื้อรา ไตรโคเดอรมา หรือเชื้อ Bs 
  ทุก 7-15 วัน เพื่อปองกันการเกิดโรค และทุก 3-7 วัน 
  เพื่อปองกันการระบาดเมื่อเกิดโรค

313131

การจัดการ



3.อาการรุนแรง ใชสารเคมี 
  Copper oxychloride 
  ฉีดพน

323232

การจัดการ



333333

ของทุเรียน

แมลงศัตรูพืช
ทีส่ำคัญ



หนอน
เจาะเมล็ดทุเรียน
Mudaria luteileprosa

ผีเสื้อกลางคืน
วงศ Noctuidae

343434



สันนิษฐานวาเดิมระบาดในประเทศมาเลเซีย 

จึงมีชื่อเรียกวา  แลวระบาดหนอนมาเลย
จากภาคใตไปยังภาคตะวันออก 

เกษตรกรจึงเรียกวา หนอนใต 
ในชวงเก็บเกี่ยวผลผลิต หนอนจะเจาะ
ออกจากผล ทำใหเกิดรูที่ผล 

บางคนจึงเรียกวา หนอนรู

353535



ตัวเต็มวัย 
7-10 วัน

ดักแด 
1-9 เดือน

ไข 2-3 วัน

หนอน 38 วัน

ผีเสื้อวางไขเปน
ฟองเดี่ยว ตลอด
อายุขัย วางไขได 
100-200 ฟอง

หลังฝนตกหนัก
ตอเนื่องผีเสื้อจะ
ฟกออกจากดักแด 
ผสมพันธุ
และวางไข

หนอนออกมา
เขาดักแดในดิน 
ลึกประมาณ 15 ซม.

หนอนเจาะเขาไป
กัดกินภายในเมล็ด 
จนโตเต็มที่

363636

วงจรชีวิต



373737

ความสูญเสียในการสงออก 
คือหนอนเจาะออกมา
ระหวางขนสง และผูบริโภค
พบหนอนหรือรอยเปอน 
ทำใหถูกกีดกันไมให
สงไปขายยังประเทศ
ปลายทาง

รูที่หนอนเจาะออกมา
จะมีขุยสีขาวปนสมติดอยู

ผีเสื้อวางไขที่รองหนาม 
เมื่อหนอนฟกจะเจาะเขาไปกัดกิน

ภายในเมล็ดจนโตเต็มที่ 
ขนาดประมาณ 4 ซม. 

จึงเจาะออกมาเขาดักแดในดิน

ความเสียหายเกิดจากหนอน
ถายมูลออกมา 

ทำใหเนื้อทุเรียนเปรอะเปอน



383838

1. วางกับดักแสงไฟเมื่อเริ่มออกดอก
    วางตั้งแต 21.00 น. เพื่อดูปริมาณผีเสื้อ

การจัดการ



393939

ตรวจนับทุก 2-3 วัน พบผีเสื้อ 1 ตัว 
ใหตรวจดูไขที่รองหนาม เก็บทำลาย 
และปลอยแตนเบียนไขไตรโคแกรมมา



404040

ฉีดพนสารที่มีกลิ่น เชน 
สารสะเดา น้ำสมควันไม 
เพื่อไลผีเสื้อไมใหเขามาวางไข



414141

2. ทำความสะอาดสวน 
   เก็บผลที่รวงหลน
   ไปทำลาย

การจัดการ



ใชเชื้อราบิวเวอเรีย หรือเชื้อราเมตาไรเซียม
หรือไสเดือนฝอย หวานหรือรดลงดิน 
ใหทั่วทั้งสวน หลังตัดแตงกิ่งและชวงติดผล

เชื้อราบิววอเรียเชื้อราบิววอเรีย

1-2 กก./ไร1-2 กก./ไร

เชื้อราบิววอเรีย

1-2 กก./ไร ไสเดือนฝอย ไสเดือนฝอย 

5-10 ซอง/ไร5-10 ซอง/ไร

ไสเดือนฝอย 

5-10 ซอง/ไร

เชื้อราเมตาไรเซี่ยม เชื้อราเมตาไรเซี่ยม 

1-2 กก./ไร1-2 กก./ไร

เชื้อราเมตาไรเซี่ยม 

1-2 กก./ไร

424242



434343

กอนหอผลอาจฉีดพนดวย chlorpyrifos 
หรือ carbaryl เพื่อฆาแมลงที่ติดที่ผล

3.  หอผลดวยถุงพลาสติกสีขาวขุนขนาด 
    40x75 ซม.  เจาะรูกนถุง กอนหอผลตอง
    ตรวจดูวาไมมีแมลงหรือไขแมลงติดที่ผล    
    หอผลตั้งแตผลทุเรียนอายุ 6 สัปดาห 
    หอผลไปจนเก็บเกี่ยว

การจัดการ



444444

หรือ
ฉีดพน lamdacyhalothin หรือ 
cypermethrin+fosalone 
ในชวงอายุผลทุเรียน 6-10 สัปดาห
สัปดาห ละ 1 ครั้ง รวม 5 ครั้ง 
จากนั้นเลือกหอผลที่ตองการเก็บไว 
โดยหอดวยถุงพลาสติกสีขาวขุน
ขนาด 40x75 ซม.  เจาะรูกนถุง 
กอนหอผลตองตรวจดูวาไมมีแมลง
หรือไขแมลงติดที่ผล 
หอผลไปจนเก็บเกี่ยว 

งดฉีดพนสารเคมีกอนเก็บเกี่ยว 
อยางนอย 14 วัน



หนอน
เจาะผลทุเรียน
Conogethes punctiferalis

ผีเสื้อกลางคืน
วงศ pyralidae

454545



วงจรชีวิต

464646



ผีเสื้อวางไขที่ผิวผลทุเรียน  
โดยเฉพาะบริเวณผล
ที่อยูติดกัน

เมื่อหนอนฟก
จะกัดกินผิวเปลือก 
ถายมูลทำรัง
อยูที่เปลือก

หนอนโตจะเจาะเขาไปกินภายใน 
อาจกัดกินถึงเนื้อผล ทำใหผลเนา 
มีน้ำไหลเยิ้ม และรวง

474747



1. วางกับดักแสงไฟเมื่อเริ่มติดผล วางตั้งแต
   หัวค่ำ เพื่อดูปริมาณผีเสื้อ

484848

การจัดการ



494949

ตรวจนับทุก 2-3 วัน พบผีเสื้อ 1 ตัว ใหตรวจดูไข
ที่ผิวเปลือก เก็บทำลาย และปลอยแตนเบียนไข 
ไตรโคแกรมมา

ฉีดพนสารที่มีกลิ่น เชน 
สารสะเดา น้ำสมควันไม 
เพื่อไลผีเสื้อไมใหเขามา
วางไข



505050

การจัดการ

2. ใชกระดาษแข็งหรือกิ่งไม
   คั่นผลที่สมบูรณติดกันเปนคู 
   เพื่อปองกันการวางไขของผีเสื้อ



การจัดการ
3. ทำลายหนอนและดักแด

เก็บทำลาย
ปลอยแตนเบียนบราคอน 
Bracon hebitor

515151



การจัดการ
4. ทำความสะอาดสวน 
   เก็บผลที่รวงหลนไปทำลาย

525252



การจัดการ

กอนหอผลอาจ ฉีดพนดวย chlorpyrifos 
หรือ carbaryl เพื่อฆาแมลงที่ติดที่ผล

5. หอผลดวยถุงพลาสติกสีขาวขุน
   ขนาด 40x75 ซม.  เจาะรูกนถุง 
   กอนหอผลตองตรวจดูวาไมมีแมลง
   หรือไขแมลงติดที่ผล หอผลตั้งแต
   ผลทุเรียนอายุ 6 สัปดาห 
   หอผลไปจนเก็บเกี่ยว

535353



545454

หรือ
ฉีดพน lamdacyhalothin หรือ 
cypermethrin+fosalone 
ในชวงอายุผลทุเรียน 6-10 สัปดาห
สัปดาห ละ 1 ครั้ง รวม 5 ครั้ง 
จากนั้นเลือกหอผลที่ตองการเก็บไว 
โดยหอดวยถุงพลาสติกสีขาวขุน
ขนาด 40x75 ซม.  เจาะรูกนถุง 
กอนหอผลตองตรวจดูวาไมมี
แมลงหรือไขแมลงติดที่ผล 
หอผลไปจนเก็บเกี่ยว 

งดฉีดพนสารเคมีกอนเก็บเกี่ยว 
อยางนอย 14 วัน



การจัดการ

5. ฉีดพนดวยสารเคมี lamdacyhalothin 
   หรือ carbosulfan เมื่อผลถูกทำลาย
   มากกวา 10% โดยพนเฉพาะสวน
   ผลทุเรียนที่พบการทำลายของ
   หนอนเจาะผล สำหรับในแหลงที่มี
   การระบาด ใหพนหลังจากทุเรียนติดผล
   แลว 1 เดือน 3-4 ครั้ง ทุก 20 วัน

555555

งดฉีดพนสารเคมี
กอนเก็บเกี่ยว 
อยางนอย 14 วัน



Batocera rufomaculata

ดวงหนวดยาว
เจาะลำตน

ดวงหนวดยาว
วงศ Cerambycidae

545454565656



ตัวเต็มวัย > 6 เดือน

ไข 7 - 14 วัน 

หนอน 280 วัน 

ดักแด 17 วัน 

575757

วงจรชีวิต



หนอนกัดกินชอนไชไปตาม
เปลือกไมดานใน อาจควั่นรอบตน 
ทำลายทอน้ำทออาหาร 
ตนทุเรียนทรุดโทรม ยืนตนตาย

หนอนเจาะเขาเนื้อไม หดตัวและ
เขาดักแด ชวงแรกดักแดสีเหลือง 

สีจะเขมขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น

ตัวเต็มวัยกัดเปลือกไมที่ลำตน
หรือ กิ่งขนาดใหญ เปนแผลเล็กๆ 

แลววางไขใตเปลือกไม ในตอนกลางคืน 
และชอบวางไขซ้ำตนเดิม

585858



1. วางกับดักแสงไฟตั้งแต 19:00 น.เปนตนไป

595959

การจัดการ



2.ใชตาขายตาถี่พันหลวมๆ รอบตนทุเรียน 
  เพื่อปองกันการวางไข
3.ตัดตนทุเรียนที่ถูกทำลายรุนแรงจน
  ไมใหผลผลิต นำไปเผาทำลาย 
  เพื่อลดแหลงขยายพันธุ
4.ตรวจตนทุเรียนสม่ำเสมอ สังเกตรอย
  แผลวางไข  และการทำลายของหนอน 
  ใหเก็บออกไปทำลาย

606060

การจัดการ



616161

การจัดการ
5 .ใชไสเดือนฝอย หรือสารเคมี ฉีดเขาใน
   รูหนอน   ปดดวยดินเหนียวหรือ ดินน้ำมัน 
   หรือใชแกส calcium carbide 
   ใสในรู ปดดวยดินเหนียวหรือดินน้ำมัน

6.แหลงที่มีการระบาด พนดวย imidacloprid 
   หรือ acetamiprid หรือ thiamethoxam 
   ใหโชกลำตนและกิ่งใหญ 2 ครั้ง หางกัน 14 วัน 
   หากระบาดมากตองพนทุก 3 เดือน

ลักษณะหนอนที่ตายลักษณะหนอนที่ตาย
เนื่องจากถูกสารเคมีเนื่องจากถูกสารเคมี
ลักษณะหนอนที่ตาย
เนื่องจากถูกสารเคมี



626262

มอดเจาะลำตน
Xyleborus fornicatus

ดวง
วงศ Scolytidae



วงจรชีวิต

636363

ไข

ตัวเต็มวัย หนอนวัย 1

หนอนวัย 2ดักแด

หนอนวัย 3



   ตัวเต็มวัยผสมพันธุและวางไขภายในรู
หนอนกัดกินเจริญเติบโตและเขาดักแด
อยูภายใน

   ตัวเต็มวัยเจาะตามโคนตนและโคนกิ่ง
ที่เปนโรคโคนเนา เขาไปกัดกินภายใน 
ทำใหเห็นรูพรุนจำนวนมาก

646464



การจัดการ

1. ตรวจตนทุเรียนสม่ำเสมอ 
   พบกิ่งที่ถูกมอดเจาะ 
   ใหตัดไปเผาทำลาย

2. สวนที่ตัดเผาไมได ใชสารเคมี 
   chlorpyrifos ฉีดพนตามลำตน
   และกิ่ง

656565



323232

เพลี้ยไกแจ
Allocaridala malayensis

เพลี้ย
วงศ Psyllidae

666666



วงจรชีวิต

วางไขเปนกลุม
ในเนื้อเยื่อใบทุเรียน 
5-14 ฟอง

ตัวออนเมื่ออายุมากขึ้น 
จะมีปุยสีขาวทายลำตัว

676767



686868

ตัวออนและตัวเต็มวัย
ดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบออน 
ทำใหใบหงิกงอ 
หากระบาดมากใบจะรวง
และยอดแหงตาย



การจัดการ
1. กระตุนใหทุเรียนแตกใบออน
   พรอมกัน

2. วางกับดักกาวเหนียว ชวงแตกใบออน

696969



การจัดการ
3. ปลอยและอนุรักษศัตรูธรรมชาติ 
   เชน ดวงเตาตัวห้ำ 
   และ แมลงชางปกใส

707070



การจัดการ

5. ฉีดพนดวยสารเคมี lamdacyhalothin 
   หรือ carbosulfan เมื่อตนทุเรียนสวนใหญ
   แตกใบออน 

717171

4. ฉีดพนดวยเชื้อราบิวเวอเรีย
   อัตรา 250 กรัม/น้ำ 20 ลิตร 
   เมื่อยอดถูกทำลายมากกวา 30%



323232

เพลี้ยไฟ
Scirtothrips  spp

เพลี้ยไฟพริก
วงศ Thripidae

727272



ตัวออนเพลี้ยไฟ
จะเขาทำลายพืช

วงจรชีวิต

737373



747474



การจัดการ

757575

1. พนน้ำ 1-2 ชั่วโมงตอวัน
    ในฤดูแลง ใหใบเปยกโชก
    ทั่วทรงพุม



2. ฉีดพนดวยเชื้อราบิวเวอเรีย 
   อัตรา 250 กรัม/น้ำ 20 ลิตร 
   หรือเชื้อราไอซาเรีย 
   ปองกันการระบาด

3. ฉีดพนดวยสารเคมี 
อิมิดาโคลปด หรือ 

อะบาเมกติน เมื่อเพลี้ยไฟระบาด หามใชติดตอ
กันเกิน 2 ครั้ง เพราะจะทำใหดื้อยา

767676

การจัดการ



323232

ไรแดง
Eutetranychus africanus

ไรแดงอาฟริกัน
วงศ Tetranychidae

777777



ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยง
บริเวณหนาใบ ทำใหเกิดจุดประสีขาว
กระจายทั่วใบ 

787878



1. ใหปองกันกำจัดในระยะฝนทิ้งชวง 
อากาศแหง และมีลมพัดแรง

การจัดการ

2. ใชสารเคมีกำจัดไร เชน 
   พรอพารไกด อะมิทราซ 
   หามใชติดตอกันเกิน 2 ครั้ง 
   เพราะจะทำใหดื้อยา

797979



3. ปลอยศัตรูธรรมชาต ิ เชน
    ไรตัวห้ำ ดวงเตาตัวห้ำ 
    และแมลงชางปกใส

การจัดการ

808080



818181

4. ฉีดพนดวยเชื้อราบิวเวอเรีย 
   อัตรา 250 กรัม/น้ำ 20 ลิตร 
   หรือเชื้อราไอซาเรีย 
   ปองกันการระบาด

การจัดการ



ปฏิทินการจัดการศัตรูทุเรียนตามระยะการเจริญเติบโต

แตกใบออน
-ใบแก
(เดือนที่ 1-4)

รากเนาโคนเนา 
ราใบติด 
ราสีชมพู 

เพลี้ยไฟ 
เพลี้ยไกแจ 
หนอนดวง
หนวดยาว
เจาะลำตน

ออกดอก
-ติดผลเล็ก
(เดือนที่ 5-6)

รากเนาโคนเนา

เพลี้ยไฟ 

หนอนดวง
หนวดยาว
เจาะลำตน 

พัฒนาผล

(เดือนที่ 7-8)

รากเนาโคนเนา 
ผลเนา

ผลแก
-เก็บเกี่ยว
(เดือนที่ 9-12)

รากเนาโคนเนา 
ราใบติด 
ราสีชมพู ผลเนา

เพลี้ยไฟ หนอนเจาะเมล็ด 
หนอนเจาะผล 
หนอนดวงหนวดยาวเจาะลำตน

โรคพืช

แมลง
ศัตรูพืช

ศัตรูพืช
อื่นๆ

การจัดการ

สำรวจและติดตามสถานการณในพื้นที่ประมาณ 3 ไร จำนวน 10 ตน
กระจายทั่วแปลง โดยสำรวจการเกิดโรคและดวงทุกตน สำรวจแมลงอื่นๆ
ตนละ 4 ทิศๆละ 1 ยอด และสุมสำรวจการทำลายที่ผล

1. ใชเชื้อราไตรโคเดอรมาและเชื้อรา
   เมตาไรเซียมคลุกดิน
2. ฉีดพนเชื้อราบิวเวอเรีย
3. ตัดแตงสวนที่เปนโรคหรือแมลง
   ทำลาย นำไปเผาทำลาย
4. พนฝอยน้ำบริเวณทรงพุม
5. ดัก จับ ลอ ตัวเต็มวัยของแมลง 
   นำออกไปทำลาย
6. อนุรักษศัตรูธรรมชาติ
7. ใชสารเคมีอยางถูกตองตามคำแนะนำ 

1. ใชเชื้อราไตรโคเดอรมาและเชื้อรา
   เมตาไรเซียมคลุกดิน
2. หอผลดวยถุงพลาสติกสีขาวขุน
3. เก็บผลที่เนาและรวง 
    นำไปเผาทำลาย
4. ตัดแตงผล อยาใหแนน
5. ดัก จับ ลอ ตัวเต็มวัยของแมลง 
   นำออกไปทำลาย
6. อนุรักษศัตรูธรรมชาติ
7. ใชสารเคมีอยางถูกตองตาม
   คำแนะนำ 

ไรแดง

828282



เกรียงไกร จำเริญมา, ศรุต สุทธิอารมณ, ศรีจำนรรจ ศรีจันทรา, พิเชฐ เชาวนวัฒนวงศ,  
     วิภาดา ปลอดครบุรี และสัญญาณี ศรีคชา ม.ป.ป   “หนอนดวงหนวดยาวเจาะลำตนที่. .
     สำคัญในทุเรียนและการปองกันกำจัด” ผลงานเดน  ปกรมวิชาการเกษตร กรมวิชา36  
     การเกษตร.

เกรียงไกร จำเริญมา, ศรุต สุทธิอารมณ, สัญญาณี ศรีคชา, วิภาดา ปลอดครบุรี, พิเชฐ 
     เชาวนวัฒนวงศ และไพศาล รัตนเสถียร ม.ป.ป  การปองกันกำจัดดวงหนวดยาวเจาะ. . 
     ลำตนในทุเรียน. แหลงที่มา  กลุมงานวิจัยการใชสารปองกันกำจัดศัตรูพืช : Facebook 
     กรมวิชาการเกษตร.

นลินี ศิวากรณ, พจนา ตระกูลสุขรัตน และศิริพร วรกุลดำรงชัย   “การควบคุมโรค. 2556.
     รากเนาโคนเนาทุเรียนโดยใชชีวภัณฑที่ผลิตไดจากเชื้อ ”  รายงานผลBacillus subtilis
     การวิจัยประจำป สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร.2556  

วัชลี โสพิน และอารีวรรณ ใจเพชร.   คูมือการใชชีวินทรียควบคุมศัตรูพืช. สงขลา  2550.  :
     ศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา.

วีระพล คงนุน และพิชัย ใจกลา ม.ป.ป.  โครงการวิจัยการพืฒนาชุดกับดักผีเสื้อกลางคืน. 
     เพื่อลดการระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนดวยวิธีทางกายภาพ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     อุตรดิตถ. (อัดสำเนา)

ศรุต สุทธิอารมณ และมานิตา คงชื่นสิน ม.ป.ป.  แมลงและไรศัตรูทุเรียน. สำนักวิจัยพัฒนา.  
     การอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. (อัดสำเนา) 

สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับยอ). 2561. ทุเรียน.  แหลงที่มา : http://www.dnp.go.th/
       botany/detail.aspx?wordsLinkno=%2012292&words=%E0%B8%97%E0%B8%B8%.
       E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%%20B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&typeword.
       =word.  23 พฤษภาคม 2561 

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคกรมหาชน). ม.ป.ป. ทุเรียน.  แหลงที่มา : http://.
       www.arda.or.th/kasetinfo/south/durian/controller/index.php..

อมรรัตน ภูไพบูลย. . โรครากนาโคนเนาและโรคผลเนาของทุเรียน.  กรุงเทพฯ 2554 : Post 
     .Tech

เอกสารอางอิง

838383



นางวัชลี โสพิน
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช
จังหวัดสงขลา

นายปญญา ยวงเกตุ
นายชางเครื่องกลชำนาญงาน
ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช
จังหวัดสงขลา

มีขอเสนอแนะหรือแกไขเอกสารวิชาการ 
โปรดติดตอ
ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช
จังหวัดสงขลา
โทร.0 7455 7940
ไปรษณียอิเลคทรอนิกส pmc06@doae.go.th

Facebook : ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
              ดานอารักขาพืชจังหวัดสงขลา

848484

ผูเรียบเรียง



ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ดานอารักขาพืช จังหวัดสงขลา
สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 
จังหวัดสงขลา 
กรมสงเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ
โทร. 0-7455-7940  โทรสาร. 0-7455-7940
E-mail : pmc06@doae.go.th
Facebook : ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดสงขลา
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