
ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

เพลี้ยไฟ (Thrips) ชื่อวิทยาศาสตร์  Scirtothrips oligochaetus (Karny) และ S. dorsalis (Hood) 

 
       
   
  
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
รูปร่างลักษณะ  ระยะไข่ 2-4 วัน ตัวอ่อน
ลักษณะเหมือนตัวเต็มวัย แต่ขนาดเล็กกว่า 
และไม่มีปีก มีอายุ 7-10 วัน ก่อนเข้าระยะ
ดักแด้ 4-14 วัน ตัวเต็มวัยขนาดล าตัว 1-2 
มิลลิเมตร มีสเีหลืองปนน้ าตาล 
ลักษณะการเข้าท าลาย ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย
ใช้ปากดูดเขี่ยน้ าเล้ียงจากยอดอ่อน  ดอกอ่อน 
และผลอ่อน ท าให้ยอดแหง ผิวผลเป็นรอย
แผล เมื่อผลพัฒนาขึ้นรอยแผลดังกล่าวจะ
ขยายขึ้นชดัเจนจนเห็นเป็นลักษณะขรุขระ  
หรือยางไหล ผลผลิตคุณภาพต่ า หรืออาจท า
ให้ผลร่วง   

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. ไถพรวนดินก่อนลงปลูกเพื่อก าจดั
เพลี้ยไฟระยะดักแด้ที่อยู่ในดิน 
2. ฉีดพ่นน้ าบริเวณทรงพุ่มในระยะที่
มังคุดออกดอกจนถึงระยะติดผลอ่อน 
ใช้ปริมาณน้ า 5 ลิตรต่อต้น ฉีดพ่นทุก 
2-3 วัน เน้นฉีดที่บริเวณดอกและ     
ผลอ่อน 
3. อนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น 
ด้วงเต่า แมลงช้างปีกใส และแตนเบียน 
โดยการหลีกเล่ียงการใช้สารเคมีก าจัด
แมลง ได้แก่ ด้วงเต่าห้ า แมงมุมใยกลม   
แมงมุมตาหกเหลี่ยม ไรตัวห้ า มวนตัว
ห้ า 
 
  
    

1. ส ารวจแปลงสม่ าเสมอ
โดยเฉพาะในระยะที่มงัคุดแตก
ใบอ่อน ออกดอก และติดผล
อ่อน หรือในช่วงที่อากาศร้อน
และแห้งแล้ง โดยเคาะส่วนของ
ใบอ่อน ช่อดอก ผลอ่อน ลงบน
กระดาษจะพบเพลี้ยไฟ 
2. ส ารวจแปลง ๆ ละ 10 ต้น 
ต้นละ 5 ยอด หรือ 10 ผล หาก
พบเพลี้ยไฟท าลายมากกวา่ 
50% ของยอดที่สุ่มทั้งหมดหรือ
ช่อดอกที่สุ่มทั้งหมด หรือผลถูก
ท าลายมากกวา่ 10% ในระยะ
ออกผล ให้ด าเนินการควบคุม 

1. ใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง  
ขนาด 24x26 เซนติเมตร ผูก
รอบทรงพุ่ม 4 กับดักต่อต้น 
ตั้งแต่มังคุดเริ่มแตกใบอ่อน 
และท าการเปลี่ยนกบัดักทุก   
2 สัปดาห์ 

ใช้สารเคมีฉีดพ่นด้วยสารเคมี 
ชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนี้ 
- imidacloprid 70% WG  
อัตรา 3 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
- fipronil 5% SC อัตรา 10  
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
- spinetoram 12% SC อัตรา 
10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

- imidacloprid  
สารกลุ่ม IRAC : 4A 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 : 450 mg/kg 
PHI 7 วัน 
เป็นพิษสูงต่อสัตว์น้ า 
- fipronil  
สารกลุ่ม IRAC : 2B  
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 : 92 mg/kg 
มีพิษสูงต่อสัตว์น้ า นก และผึ้ง 
- spinetoram  
สารกลุ่ม IRAC : 5 
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย  
LD50 : >5,000 mg/kg 

อ้างอิง 1) อรัญ งามผ่องใส. 2549 2) กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวดัตราด.2555 3) กรมวิชาการเกษตร.2553 5) http://ippc.acfs.go.th 

ภาพ : 1) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง  2)  กรมวิชาการเกษตร 3) ส านักงานเกษตรจังหวดัตราด 

มังคุด 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

หนอนชอนใบส้ม (Citrus leaf miner) ชื่อวิทยาศาสตร์  Phyllocnistis sp. และ Acrocercops sp.             

 
    
  
   
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปร่างลักษณะ ตัวหนอนสีเหลือง ก่อนเข้าดักแด้
หนอนจะชักใยยดึริมขอบใบพับเขา้มาคลุมตัว 
ดักแด้มีสีเหลืองและสีน้ าตาล  ตัวเต็มวัยเป็น
ผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กมาก 
ลักษณะการเข้าท าลาย  หนอนกัดกินภายใต้ผิว
ของใบอ่อนและยอดอ่อนชอนไชอยู่ระหวา่งผิวใบ 
มักท าลายด้านใต้ใบมากกวา่บนใบ บริเวณที่ถูก
ท าลายเห็นเป็นฝ้าขาวเป็นทางคดเค้ียว ใบที่ถูก
ท าลายจะแสดงลักษณะแคระแกร็น บิดเบี้ยว 
เนื่องจากเซลล์และเนื้อเยื่อบางส่วนถกูท าลาย  

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. เลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์ ไม่มี
ร่องรอยการท าลายของหนอน
ชอนใบที่บริเวณใบอ่อน 
2. ฉีดพ่นน้ าหมักยาสูบ เพื่อ
ป้องกันผีเสื้อหนอนชอนใบ    
3. อนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติ 
เช่น มดตัวห้ า แมลงช้างปีกใส 
และแตนเบียนหลายชนิด โดย
การหลีกเล่ียงการใช้สารก าจัด
แมลง 
  

1. ส ารวจแปลงเป็นประจ า 
โดยเฉพาะระยะที่แตกใบอ่อน 
ใบที่ถูกท าลายจะมลีักษณะ
แคระแกร็น บิดเบี้ยว และมี
การชอนไชบนผิวใบ 
2. Acrocercops sp. เข้า
ท าลายใบอ่อน โดยตัวหนอนที่
ฟักจากไข่ชอนไชกัดกินและ
ขับถ่ายอยูใ่นระหวา่งผิวใบ รอย
ท าลายเป็นลักษณะแผ่กว้าง
เป็นแผ่นสีด า  
3. Phyllocnistis sp.ชอนไช
ท าลายใบอ่อนมงัคุดที่มีอายุ
น้อยกว่า พบการระบาดรุนแรง
มากขณะมังคุดแตกใบอ่อน 
หนอนที่ฟักจากไขช่อนไชเป็น
ทางยาวหรือสร้างเปน็อุโมงค์กัด
กินและขับถ่ายอยูภ่ายใน รอย
ท าลายของหนอนชอนใบชนิดนี้
มีความยาวโดยเฉลี่ย 17.50 
เซนติเมตร 

1. ใบอ่อนหรือยอดที่ถูกท าลายให้
ตัดน าไปเผาท าลายทิ้งนอกแปลง 
 
  

ใช้สารเคมีฉีดพ่นด้วยสารเคมี 
ชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนี้ 
- carbaryl 85% WP อัตรา 60 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
เมื่อส ารวจพบหนอนชอนใบ 30% 
ของจ านวนยอด พ่น 2 ครั้ง ห่าง
กัน 10 วัน 
  

- carbaryl  
สารกลุ่ม IRAC : 1A 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
Ld50 : 614 mg/kg 
PHI 7 วัน  
เป็นพิษสูงต่อสัตว์น้ าและผึ้ง 

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร.2557. เอกสารวิชาการแมลงศัตรูพืชไม้ผล. 2) กรมวิชาการเกษตร. 2556. การจัดการศัตรูมังคุดเพื่อการส่งออก ภาพ : กรมวิชาการเกษตร 

มังคุด 
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โรคใบจุด (Leaf spot) สาเหตุ  เชื้อรา Pestalotia flagisetula (Guba) Stay          

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะอาการ 
มีอาการแผลจุดสีน้ าตาลหรือน้ าตาลปนเทา
บนใบ ขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน ขอบแผล
สีเหลือง บริเวณกลางแผลพบจุดเล็กสีด า
หรือสปอร์ของเชื้อรากระจายอยู่ สามารถ
ขยายขนาดเชื่อมกันท าให้เปน็จุดเนื้อเยือ่
ตาย ใบแห้งไหม้ ใบจึงสูญเสียเนื้อที่ในการ
สังเคราะห์แสงมีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโต 
การแพร่ระบาด 
สปอร์เชื้อราแพร่กระจายไปตามลม ระบาด
มากในฤดูฝน สภาพความชื้นสูงหรือใบเกิด
แผลจากการท าลายของแมลง เช่น หนอน
ชอนใบ ท าให้เชื้อราเข้าท าลายได้ง่ายขึ้น   

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. ตัดแต่งทรงพุ่มของต้นมังคุด 
ให้มีความโปร่ง มีแสงแดดส่อง
ถึงเพื่อป้องกันการสะสมเชื้อรา
สาเหตุของโรค 
2. ท าความสะอาดแปลงปลูก 
และก าจัดวัชพืชที่เป็นแหล่ง
สะสมของโรคพืช 
3. ป้องกันก าจัดหนอนชอนใบ 
เนื่องจากเช้ือราจะเข้าท าลาย
แผลที่เกิดจากหนอนชอนใบได้
ง่ายขึ้น 

1. ควรส ารวจแปลงเป็นประจ า 
โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หรือช่วงที่มี
ความชื้นสูง สังเกตอาการแผลจุดบน
ใบ ขนาดของแผลนั้นขึ้นอยู่กบั
สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพ
ความชื้นสูง ปริมาณเชื้อสาเหตุโรค 

1. ฉีดพ่นเช้ือราไตรโคเดอร์มาอัตรา
ใช้เชื้อสด 1 กิโลกรัมต่อน้ า 200 
ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-15 วัน ตั้งแต่
ระยะใบอ่อน 
2. ตัดแต่งใบที่เกิดโรคน าออกนอก
แปลงและเผาท าลาย 

ใช้สารเคมีฉีดพ่นด้วยสารเคมี 
ชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนี้ 
- carbendazim 50% WP อัตรา 
10-20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
- mancozeb 80% WP อัตรา 50 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
- copper oxychloride 85% WP 
อัตรา 30-40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
 

- carbendazim  
สารกลุ่ม FRAC : 1 
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย  
LD50 : >10,000 mg/kg 
- mancozeb  
สารกลุ่ม FRAC : M03 
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย  
LD50 : >8,000 mg/kg 
- copper oxychloride  
สารกลุ่ม FRAC : M01 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50  : 1,440 mg/kg 

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร 2) http://ippc.acfs.go.th/ 3) http://npic.orst.edu/factsheets/archive/carbtech.pdf ภาพ : กรมวิชาการเกษตร 

มังคุด 


