
     
  
 
 
 

 

๑. สถานการณ์การปลูกไม้ผล 

  1.1 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
1.2 พ้ืนทีป่ลูกทุเรียนทั้งหมด 75 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 523,028 ไร่  
1.3 พ้ืนที่ปลูกมังคุดทั้งหมด 67 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 163,121 ไร่ 
1.4 พ้ืนที่ปลูกเงาะทั้งหมด 67 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 112,895 ไร่ 
1.5 พ้ืนที่ปลูกล าไยทั้งหมด 73 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 857,266 ไร่ 

2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชที่ส าคัญ 

 2.1 ศัตรูทุเรียน 
2.1.1 หนอนเจาะล าต้น พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จ านวน 25 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 25 ไร่) 
2.1.2 หนอนเจาะผล พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จ านวน 2 ไร่ การระบาดเพ่ิมขึ้น 1 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1 ไร่) 

 2.1.3 โรครากเน่าโคนเน่า พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดชุมพร จ านวน 9,969 ไร่ พ้ืนที่ระบาด
ลดลง 1,152 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 11,121 ไร่) 
 2.1.4 โรคราสีชมพู พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร จ านวน 63 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 63 ไร่) 
 2.2 ศัตรูเงาะ พบการระบาดของโรคใบจุดสาหร่ายในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จ านวน 1 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงที ่(สัปดาห์ที่ผ่านมา 1 ไร่) 
 2.3 ศตัรูมังคุด และศัตรูล าไย ไม่มีรายงานการระบาดศัตรูพืช 

3. การด าเนินงานในพื้นที่ระบาด 

3.1 การควบคุมศัตรูทุเรียน 
ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี แนะน าให้เกษตรกรหมั่นส ารวจสวนทุเรียนอย่างสม่ าเสมอ โดยสังเกตรอยแผล

จากการวางไข่และการท าลายของหนอนเจาะล าต้น เก็บไข่ไปท าลายเพ่ือตัดวงจรการระบาด และลดจ านวนหนอน 
โดยก าจัดตัวเต็มวัยของด้วงหนวดยาว โดยใช้แสงไฟส่องในช่วงเวลา 19.00 - 24.00 น. หรือใช้ตาข่ายตาถี่พันหลวมๆ รอบต้น
เพ่ือดักจับตัวเต็มวัยมาท าลายทิ้ง แหล่งที่มีการระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงชนิดดูดซึม เช่น อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล 
อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ อะเซทามิพริด 20% เอสพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไทอะมีโทแซม 25% ดับบลิวจี 
อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร โดยใช้อัตราน้ า 5 ลิตรต่อต้น พ่นให้ชุ่มเฉพาะบริเวณล าต้นและกิ่งขนาดใหญ่ 2 ครั้งห่างกัน 14 วัน 
ในแหล่งที่มีการระบาดรุนแรง อาจต้องพ่นสารทุกๆ 3 เดือน และก าจัดแหล่งขยายพันธุ์โดยตัดต้นทุเรียนที่ถูกท าลายรุนแรง 
จนไม่สามารถให้ผลผลิตได้แล้วไปเผาทิ้ง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมการระบาดและท าความเสียหายต่อทุเรียนต้นอื่น ๆ 

ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีแนะน าให้เกษตรกรหมั่นส ารวจสวนทุเรียน หากพบหนอนเจาะผลให้เก็บไปเผา
ท าลายนอกสวนทุเรียน และให้ตัดแต่งผลทุเรียนที่มีจ านวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกัน เกษตรกรควรใช้กิ่งไม้หรือกาบ
มะพร้าวคั่นระหว่างผล เพ่ือป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนเข้าหลบอาศัย ควรเริ่มห่อผลทุเรียนตั้งแต่มีอายุ 6 สัปดาห์เป็น
ต้นไป ด้วยถุงมุ้งไนล่อน ถุงรีเมย์ หรือถุงพลาสติกสีขาวขุ่นที่เจาะรูบริเวณขอบล่าง เพ่ือให้น้ าระบายออกมาได้ ซึ่งจะช่วยลด
ความเสียหายของผลทุเรียนได้ หากพบการระบาดระยะรุนแรงของหนอนเจาะผลทุเรียน ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ  

 

 

 

                          รายงานสถานการณ์ศัตรูไม้ผล                                                 
   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 

        กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช 
         กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

       โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ 

     E-mail: bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com 
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คือ สารแลมบ์ดา - ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารคลอร์ไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร
ต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร โดยพ่นเฉพาะส่วนผลทุเรียนที่พบการท าลาย
ของหนอนเจาะผล ส าหรับในแหล่งที่มีการระบาดให้พ่นหลังจากทุเรียนติดผลแล้ว 1 เดือน โดยพ่น 3 - 4 ครั้ง ทุก 20 วัน 

ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพรประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือน
การระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน เพ่ือให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพ้ืนที่ จัดท า
ข่าวเตือนการระบาดประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และส านักงานเกษตรจังหวัด
ชุมพร แนะน าให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันและก าจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่ โดยให้ขูดผิวเปลือก
บริเวณที่เป็นโรคออก และน าไปเผาท าลาย แล้วทาแผลด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา และให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นส ารวจ
แปลงอย่างสม่ าเสมอ   

ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพรแนะน าให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 25 - 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
พ่นบริเวณท่ีแสดงอาการของโรคราสีชุมพูทุก ๆ 3 - 7 วัน เพ่ือป้องกันและก าจัดโรคราสีชมพูไม่ให้ลุกลามไปยังต้นอื่น ๆ  

3.2 การควบคุมศัตรูเงาะ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี แนะน าให้เกษตรกรหมั่นส ารวจสวนเงาะอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 

ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เพ่ือลดความชื้นภายในทรงพุ่ม หากพบอาการของโรคใบจุดสาหร่ายเพียงเล็กน้อยตัดส่วนที่เป็นโรคไป
เผาท าลาย และเก็บรวบรวมใบที่เป็นโรคและร่วงหล่นในบริเวณสวนไปเผาท าลาย เมื่อพบใบแก่ถูกท าลายมากกว่าร้อยละ  
30 ต่อต้น แนะน าให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 85% ดับบลิวพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นที่ใบให้ทั่วทั้งต้น 
หรือใช้พ่นปอ้งกันเป็นระยะๆ  

4. การคาดการณ์ 
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562 

ภาคเหนือ ช่วงต้นสัปดาห์มีอากาศเย็นในตอนเช้า และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิเฉลี่ย 14 - 39 
องศาเซลเซียส ส่วนช่วงปลายสัปดาห์จะมีอากาศเย็นในตอนเช้า และมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 
10 - 20 ของพ้ืนที่ กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากตอนล่างของภาค อุณหภูมิเฉลี่ย 17 - 38 องศาเซลเซียส เนื่องจากช่วงนี้ 
มีอากาศเย็นในตอนเช้า แต่มีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดของโรคราน้ าค้าง โรคราแป้ง รวมถึงอาจพบ
การระบาดของเพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไฟ หนอนกัดกินใบในไม้ผล และหนอนเจาะล าต้นทุเรียนได้ในสัปดาห์ต่อไป         

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงต้นสัปดาห์มีเมฆมาก กับมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพ้ืนที่ 
อุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 37 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางพ้ืนที่
ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิเฉลี่ย 19 - 39 องศาเซลเซียส จากสภาพอากาศที่ฝนตกกระจายทั่วพ้ืนที่ และในช่วง
กลางวันมีอากาศร้อนเหมาะสมต่อการเกิดโรคแอนแทรคโนส โรคราแป้ง โรครากเน่าโคนเน่า รวมถึงอาจพบการระบาดของไรแดง
ทุเรียน เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน เพลี้ยแป้ง และหนอนชอนใบเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจท าให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโตและผลผลิตลดลงได้      

ภาคกลาง ช่วงต้นสัปดาห์มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพ้ืนที่
กับมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิเฉลี่ย 23 - 37 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิเฉลี่ย 
23 - 38 องศาเซลเซียส สภาพอากาศร้อน และมีฝนตกบางพ้ืนที่ควรเฝ้าระวังการระบาดของไรแดง หนอนเจาะล าต้น เพลี้ยไฟ 
รวมถึงอาจพบการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่า และโรคราแป้งในพ้ืนที่ได ้ 
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ภาคตะวันออก ช่วงต้นสัปดาห์มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพ้ืนที่
กับมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิเฉลี่ย 23 - 36 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝน
ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณชายฝั่ง อุณหภูมิเฉลี่ย 23 - 38 องศาเซลเซียส คาดว่าการระบาดของหนอนเจาะล าต้น 
และหนอนเจาะผลอาจลดลง ส่วนการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน และโรคใบจุดสาหร่ายเงาะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อยในสัปดาห์ต่อไป และควรเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยไก่แจ้ และเพลี้ยไฟ ส าหรับช่วงนี้ไม้ผลส่วนใหญ่อยู่ในระยะติดผล
อ่อน เหมาะสมต่อการเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อราชนิดต่างๆ เช่น โรคราน้ าค้าง โรคราแป้ง รวมถึงอาจพบการระบาดของหนอนเจาะ
ล าต้น หนอนเจาะผล เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไฟ และเพลี้ยแป้ง ซึ่งจะท าให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต และผลผลิตลดลงได้     

  ภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพ้ืนที่ ตลอดสัปดาห์ อุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 35 องศาเซลเซียส 
เนื่องจากสภาพอากาศช่วงนี้ที่มีปริมาณฝนตกลดลง มีอากาศร้อนถึงร้อนมากในตอนกลางวันประกอบกับในช่วงนี้ทุเรียนอยู่ใน
ระยะเก็บเกี่ยวมีแนวโน้มจะพบการระบาดของหนอนเจาะผล หนอนเจาะล าต้น หนอนกัดกินใบ เพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไฟได้ 
ส่วนมังคุดอยู่ในระยะเก็บเก่ียว อาจพบอาการยางไหล อาการเนื้อแก้วและเพลี้ยไฟได้ในช่วงนี้        

 



กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดศัตรูของไม้ผล ปี 2562 
ภาพรวมทั้งประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        หนอนชอนเปลือก-ลองกอง ไม่พบการระบาด 
        เพลี้ยไก่แจ-้ทุเรียน ไม่พบการระบาด 
        เพลี้ยไฟ-ทุเรียน ไม่พบการระบาด 
        หนอนเจาะล าต้น-ทุเรียน 25 ไร ่
        หนอนเจาะผล-ทุเรียน 2 ไร่ 
        ไรแดง-ทุเรียน ไม่พบการระบาด 
        โรครากเน่าโคนเน่า-ทุเรียน 9,969 ไร ่
        โรคราใบติด-ทุเรียน ไม่พบการระบาด 
         โรคราสีชมพู-ทุเรียน 63 ไร ่
         หนอนกินยอด-มังคุด ไม่พบการระบาด 
        โรคใบจุดสาหร่าย-เงาะ 1 ไร่ 
        โรคราด า-เงาะ ไม่พบการระบาด 
         
 
 
 


