


การบริหารศัตรูพืช 
เป็นหลักการหรือแนวทางในการจัดการศัตรูพืช

เพื่อให้ระดับปริมาณประชากรของศัตรูพืช อยู่ต่่ากว่า
ระดับที่จะท่าให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 



ระดับการท าลายของศัตรูพืช 
1. ระดับสมดุล หมายถึง ระดับความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของแมลงศัตรูพืชใน 

ช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งขึ้นกับหลายๆ ปัจจัย 

2. ระดับเศรษฐกิจ หมายถึง ระดับความหนาแน่นของแมลงศัตรูพืชที่เกษตรกร
จ าเป็นต้องท าการป้องกันก าจัด เพื่อไม่ให้ความหนาแน่นของแมลงศัตรูพืช
เพิ่มสูงขึ้นถึงระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจ 

3. ระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจ หมายถึง ระดับความหนาแน่นของ 
แมลงศัตรูพืชที่ต่่าสุดที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ เป็นระดับความ
หนาแน่นของศัตรูพืชที่สูงกว่าระดับเศรษฐกิจ 



การจัดการโดยวิธีผสมผสาน 

หมายถึง การน่าวิธีการป้องกันก่าจัดศัตรูพืชวิธีต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 วิธี 
มาใช้ร่วมกันในการควบคุมศัตรูพืช 



วิธีที่น ามาผสมผสานกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก่าจัดศัตรูเป้าหมาย 

เป็นวิธีที่เข้ากันได้ดีโดยวิธีใดวิธีหนึ่งต้องไม่ท่าให้อีกวิธีหนึ่งลด
ประสิทธิภาพ 

เป็นวิธีการที่เกษตรกรปฏิบัติได้เมื่อเกิดปัญหา 

เป็นวิธีการที่น่าไปสู่ระบบการเกษตรแบบยั่งยืน ให้ผลคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ 



ท าไมต้องมีการบริหารศัตรูพืช 

มีการระบาดของศัตรูพืชตลอดช่วงข้ันตอนการผลิต 
พืชเศรษฐกิจทุกชนิด 

การป้องกันก่าจัดศัตรูพืช เน้นการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ท่า
ให้เกิดปัญหาพิษภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม 



ผลกระทบจากการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

 แมลงสร้างความต้านทาน (Resistance) 

 เกิดการระบาดของแมลงศัตรูชนิดใหม่ หรือการระบาดซ้่า 
(Resurgence)  

 สารพิษตกค้าง (Residual effect) 



องค์ความรู้ที่มีความจ าเป็นส าหรับงานบริหารศัตรูพืช 

1. การส่ารวจแมลงศัตรูพืช  

2. ระดับเศรษฐกิจของแมลงศัตรูพืช  

3. วิธีการป้องกันก่าจัดแมลงศัตรูพืช   



การจัดการด้วงหนวดยาวเจาะล าต้นทุเรียนโดยวิธีผสมผสาน 

ข้อมูลพื้นฐาน 

เป็นด้วงหนวดยาวขนาด 49- 56 มิลลิเมตร วางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ 
เวลากลางคืน โดยท่าแผลรูปสามเหลี่ยม และฝังไข่ในเปลือกไม้ 
ของล่าต้นและกิ่งขนาดใหญ่ วางไข่ซ้่าต้นเดิมที่มีการท่าลายแล้ว  
ต้นที่ถูกท่าลายจนโทรมจะเป็นแหล่งขยายพันธุ์ อาจพบหนอนนับ
ร้อยตัว 



 ด้วงหนวดยาวเจาะล่าต้นระบาดท่าให้ทุเรียนทรุดโทรม กิ่งแห้ง ยืนต้น
ตายเป็นจ่านวนมากทั่วประเทศ 

 พฤติกรรมต่าง ๆ ของด้วงหนวดยาวเกิดในเวลากลางคืน 



ระดับเศรษฐกิจ 

 หนอนเพียง 1 ตัว ถ้ากัดไชชอนเปลือกไม้จนควั่นรอบ

ล่าต้น ก็จะท่าให้ต้นทุเรียนยืนต้นตายได้ 



การส ารวจ 
ส่ารวจการเข้าท่าลายของด้วงหนวดยาวในสวน

ทุเรียนเป็นประจ่าโดยการ 
ส่ารวจการวางไข่ โดยสังเกตรอยแผลรูปสามเหลี่ยมที่

เปลือกไม้ของต้น และกิ่งขนาดใหญ่ 
ส่ารวจการท่าลายของหนอนโดยสังเกตจากขุยไม้ซึ่ง

เป็นมูลของหนอนที่ขับถ่ายออกมาระหว่างการกัดกิน
ไชชอนใต้เปลือกไม้ 



การป้องกันก าจัด 
ถ้าระบาดไม่รุนแรง และพบรอยการวางไข่และรอยท่าลายของหนอนบริเวณ

โคนต้น ใช้มีดแหลมแกะท่าลายไข่ และหนอน 

ก่าจัดตัวเต็มวัยโดย 

 ใช้ไฟส่องจับในเวลากลางคนืช่วง 20.00-24.00 น. 

 ใช้ตาข่ายดักปลาขนาดตา 1 ตารางนิ้ว พันรอบโคนต้นระดับเหนอืดิน
ถึง 1.5 เมตร เพื่อจับตัวเต็มวัยที่จะบินมาวางไข ่

 จับตัวเต็มวัยตอนกลางวันบนพืชอาศัยอื่น เช่น ต้นขนุน 



ตัดท่าลายต้นทุเรียนที่ถูกท่าลายรุนแรงเผาทา่ลายเพื่อลดแหลง่ขยายพันธุ์ 

ถ้าระบาดรุนแรงพน่สารฆ่าแมลง โคลไทอะนิดิน 16% เอสจี หรือ  
ไธอะมีโทแซม/แลมบ์ดาไซฮาโลทริน 24.7% แซดจ ีหรือ อิมดิาคลอพริด 
10% เอสแอล หรือ อะเซทามิพริด 20% เอสพี ที่บริเวณล่าต้นและก่ิง
ขนาดใหญ่ 

การป้องกันก าจัด (ต่อ) 





ไข่ที่ฝังอยู่ในเปลือกไม้  



รอยมูลหนอนบริเวณที่หนอนอยู่ด้านใน 



ขี้ไม้ที่หนอนถ่ายออกมา 



หนอนกัดกินบริเวณใต้เปลือกไม้เป็นทางยาว 



รอยท่าลาย ควั่นรอบล่าต้นท่าให้ทุเรียนตาย 



ความเสียหายที่เกิดในสวนทุเรียน 



การป้องกันก่าจัดโดยใช้สารเคมี 





การป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้แบบผสมผสานในชมพู ่



Bactrocera dorsalis 

ตัวหนอนเจาะกัดกินภายในผล 

แมลงวันผลไม้ 



ลักษณะ 

วางไข่สีขาวนวล ลักษณะคลา้ยกล้วยหอมในผลมะม่วงแก่ใกล้สุก 

ตัวหนอน สีขาว หัวแหลมท้ายป้าน เจาะกัดกินภายในผล  

ตัวเต็มวัยสีเหลืองทอง มีปีกใส 1 คู่ 

 

 



1. การดูแลรักษาแปลงปลูกให้สะอาด เก็บผลจากต้นและที่ร่วงหล่นออกจาก
แปลงให้หมดหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จ โดยฝั่งกลบให้หน้าดินหนา 15 ซม. 
เพื่อตัดวงจรชีวิตและก่าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ 

วิธีการป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้แบบผสมผสานในชมพู่ 



2. การตัดแต่งก่ิงให้โปร่ง เพื่อท่าให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะในการเป็นที่
พักอาศัยของแมลงวันผลไม้ และป้องกันโรคได้ด้วย 

วิธีการป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้แบบผสมผสานในชมพู่ (ต่อ) 



3. แขวนกับดักเมธิลยูจินอล ผสมมาลาไทออน 83% อีซี อัตรา 4:1 โดย
ปริมาตร แขวนกับดักในทรงพุ่มสูงประมาณ  1.5 เมตร อัตรา 1 กับดัก/ไร่ 
เพื่อก่าจัดตัวเต็มวัยเพศผู้ และส่ารวจการระบาดของแมลงวันผลไม้ในแปลง
ปลูก ถ้าพบแมลงวันผลไม้ในกับดักเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงที่ใกล้เก็บเกี่ยว 
ควรด่าเนินการป้องกันก่าจัด 

วิธีการป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้แบบผสมผสานในชมพู่ (ต่อ) 



กับดักอย่างง่าย  
ดัดแปลงจากขวดพลาสติก 

กับดักแบบสไตรเนอร์ 



4. ใช้เหยื่อพิษโปรตีน  ใช้เหยื่อโปรตีน (อินไวท ์หรือแซนไฟท) 200 มิลลิลิตร ผสม
มาลาไธออน 83% อีซ ี40 มิลลิลิตร ผสมในน้่า 5 ลิตร พ่นแบบจุด ต้นเว้นต้น ต้น
ละ 4 จุด ทุก 7 วัน เริ่มพ่นก่อนห่อผล 1 สัปดาห์ถึงเก็บเก่ียว 

วิธีการป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้แบบผสมผสานในชมพู่ (ต่อ) 





5. การห่อผล ด้วยถุงพลาสติกสีขาวขนาด 8x16 นิ้ว ที่ตัดมุมที่ก้นเพื่อระบายน้่า ไม่
เกิน 0.4 ซม. เริ่มห่อเมื่อผลอายุ 2 สัปดาห์ และไว้ผล 2-3 ผลต่อช่อ สามารถ
ป้องกันการเข้าท่าลายของแมลงวันผลไม้และหนอนแดงได้ 

ผลอายุ 2 สัปดาห์หลังไหมร่วง  

วิธีการป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้แบบผสมผสานในชมพู่ (ต่อ) 





สรุปวิธีการป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้แบบผสมผสานในชมพู ่

การตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง 
การดูแลรักษาแปลงปลูกให้สะอาด  

แขวนกับดักเมธิลยูจินอล  

 ใช้เหยื่อพิษโปรตีน  

การห่อผล 



ข้อมูลพื้นฐาน 
  เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเลก็ 12.0-15.0 มิลลิเมตร วางไข่ฟองเดี่ยว ๆ 

บนผล เริ่มตั้งแต่ผลอายุ 20 วัน ถึงเก็บเกี่ยว ในระยะผลอ่อนหนอนเจาะเข้า
ที่ก้นผลเข้าไปท่าลายเมล็ดในระยะผลโต หนอนเจาะเขา้ท่าลายที่ขั้วท่าให้ 
ขั้วเน่า ผลร่วง การระบาดรุนแรงเม่ือลิ้นจี่เริม่เปลี่ยนสจีนถึงเก็บเกี่ยว 

การจัดการหนอนเจาะข้ัวลิ้นจี่โดยวิธีผสมผสาน 



ลักษณะและการท าลาย 

วางไข่ลักษณะกลมรี ฟองเดี่ยว ๆ บนผล 
ตัวหนอนจะเจาะเข้าไปกินอยู่ท่ีรอยต่อของเนื้อและขั้วผล 
ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กสีน้ าตาลปนเทา 
ท าลายที่ขั้วผลท าให้ผลร่วงและเน่า 





การส ารวจ  

ส ารวจโดยสุ่ม เก็บผลอ่อนจากต้น ตั้งแต่อายุ 2 สัปดาห์ ต้น
ละ 10 ช่อ รอบทรงพุ่ม ช่อละ 1 ผล ผ่าดูการท าลาย 
จ านวน 10 ต้น/สวน 

ถ้าพบผลถูกท าลายมากกว่า 5%  
ให้ป้องกันก าจัด 





การป้องกันก าจัด 

ท่าความสะอาดแปลงโดยรวบรวมผลที่ร่วงโคนต้น เผาหรือฝังท่าลาย 

เก็บรวบรวมดักแด้ตามใบ เพื่อลดประชากรในรุ่นที่ 2 ที่จะระบาดรุนแรง
ในระยะเก็บเกี่ยว 

พ่นสารฆ่าแมลง เมื่อพบการระบาดในระยะผลอ่อนเกินระดับ ETL ด้วย 
สาร ไซฟลูทริน 10% อีซ ีหรือ คลอร์ไพริฟอส/ไซเพอรเ์มทริน 55% อีซ ี
หรือ คาร์บาริล 85% ดับบลิวพี ตั้งแต่อายุผล 20-50 วัน  



หลังจาก 50 วัน ให้ห่อผลด้วยถุงกระดาษ 
หลังเก็บเกี่ยวให้ตัดแต่งกิ่ง และเผาท่าลายดักแด้ที่ติดตาม
ใบ 

การป้องกันก าจัด (ต่อ) 



การประเมินความสูญเสีย 

ถ้ามีการป้องกันก่าจัดตามค่าแนะน่าจะไม่สูญเสียผลผลติ 

ถ้าไม่ป้องกันก่าจัด 
 - ในล่าไยจะสูญเสียประมาณ 15% 
 - ในลิ้นจี่จะสูญเสยีประมาณ 75% 





การท่าลายเกิดที่บริเวณขั้วผลลิ้นจี่ 



หนอนเจาะขั้วผลลิ้นจี่ 



หนอนเจาะขั้วผลลิ้นจี่เข้าดักแด้ที่ใบ 



ห่อผลเพื่อป้องกันการท่าลายหนอนเจาะขั้วผลลิ้นจี่ 



แตนเบียนหนอนเจาะขั้วผลลิ้นจี่ที่พบในธรรมชาติ 



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ 

ส่านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช           โทรศัพท์   0-2579-3053 
                   0-2579-8599 
           0-2940-7194 


