
      
  
 
 
 

 

๑. สถานการณ์การปลูกไม้ผล 

  1.1 ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 
1.2 พ้ืนทีป่ลูกทุเรียนทั้งหมด 75 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 690,767 ไร่  
1.3 พ้ืนที่ปลูกมังคุดทั้งหมด 67 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 283,457 ไร่ 
1.4 พ้ืนที่ปลูกเงาะทั้งหมด 67 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 129,059 ไร่ 
1.5 พ้ืนที่ปลูกล าไยทั้งหมด 73 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 858,780 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 พ้ืนที่ระบาดคงที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 2 ไร่) 
2.1.3 เพลี้ยไฟ พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จ านวน 2 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงท่ี (สัปดาห์ที่ผ่านมา 2 ไร่) 
2.1.4 เพลี้ยแป้ง พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จ านวน 1 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงที ่(สัปดาห์ที่ผ่านมา 1 ไร่) 
2.1.5 เพลี้ยไก่แจ ้พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดระยอง จ านวน 3 ไร่ การระบาดคงท่ี (สัปดาห์ที่ผ่านมา 3 ไร่) 

 2.1.6 โรครากเน่าโคนเน่า พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดชุมพร จ านวน 10,520 ไร่ 
พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมข้ึน 1 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 10,519 ไร่) 
 2.1.7 โรคราด า พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จ านวน 1 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมข้ึน 1 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 
ไม่พบการระบาด) 
 2.1.8 โรคใบไหม้ พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จ านวน 7 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมข้ึน 7 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 
ไม่พบการระบาด) 
 2.2 ศัตรูเงาะ พบการระบาดของโรคใบจุดสาหร่ายในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จ านวน 1 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงที ่(สัปดาห์ที่ผ่านมา 1 ไร่) 
 2.3 ศัตรูมังคุด และศัตรูล าไย ไม่มีรายงานการระบาดศัตรูพืช 

3. การด าเนินงานในพื้นที่ระบาด 

3.1 การควบคุมศัตรูทุเรียน 
ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี แนะน าให้เกษตรกรหมั่นส ารวจสวนทุเรียนอย่างสม่ าเสมอ โดยสังเกตรอยแผล

จากการวางไข่และการท าลายของหนอนเจาะล าต้น เก็บไข่และหนอนไปท าลายเพ่ือตัดวงจรการระบาด ท าการก าจัดตัวเต็มวัย
ของด้วงหนวดยาว โดยใช้แสงไฟส่องในช่วงเวลา 19.00 - 24.00 น. หรือใช้ตาข่ายตาถี่พันหลวมๆ รอบต้นเพ่ือดักจับตัวเต็มวัย
มาท าลายทิ้ง ในแหล่งที่มีการระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงชนิดดูดซึม 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 
หรืออาจต้องพ่นสารทุกๆ 3 เดือน และก าจัดแหล่งขยายพันธุ์โดยตัดต้นทุเรียนที่ถูกท าลายรุนแรงจนไม่สามารถให้ผลผลิตได้ไป
เผาท าลาย เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งสะสมการระบาดและท าความเสียหายต่อทุเรียนต้นอ่ืน ๆ 
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ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีแนะน าให้เกษตรกรหมั่นส ารวจผลทุเรียนภายในสวน หากพบร่องรอยท าลายของ
หนอนเจาะผลทุเรียนให้ใช้ไม้หรือลวดแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมาท าลายทิ้ง จากนั้นให้ตัดแต่งผลทุเรียนไม่ให้มีจ านวนมากเกินไป 
โดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกัน และใช้กิ่งไม้หรือกาบมะพร้าวคั่นระหว่างผล เพ่ือป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนเข้าหลบอาศัย 
และควรเริ่มห่อผลทุเรียนตั้งแต่มีอายุ 6 สัปดาห์เป็นต้นไปด้วยถุงมุ้งไนล่อน ถุงรีเมย์ หรือถุงพลาสติกสีขาวขุ่นที่เจาะรูบริเวณขอบล่าง 
เพ่ือให้น้ าระบายออกมาได้ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายของผลทุเรียนได้ หากการระบาดรุนแรง ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารแลมบ์ดา 
- ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารคลอร์ไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร โดยพ่นเฉพาะส่วนผลทุเรียนที่พบการท าลายของหนอนเจาะผล
ส าหรับในแหล่งที่มีการระบาด ให้พ่นหลังจากทุเรียนติดผลแล้ว 1 เดือน โดยพ่น 3 - 4 ครั้ง ทุก 20 วัน 

ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง แนะน าให้เกษตรกรหมั่นส ารวจสวนทุเรียน
อย่างสม่ าเสมอ หากพบเพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไก่แจ้ให้ตัดส่วนทีพ่บการท าลายไปท าลายนอกแปลง หากการระบาดรุนแรง
ให้พ่นเชื้อราบิวเวอเรีย อัตรา 100 - 200 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร เติมสารจับใบ โดยพ่นทุก 7 วัน ติดต่อกัน 2 - 3 ครั้ง โดยพ่น
ในช่วงเย็น อากาศไม่ร้อน พ่นให้ทั่วทั้งบนใบและใต้ใบทุเรียน 

ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ระยอง และส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพรประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาด
ของโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน เพ่ือให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพ้ืนที่ แนะน าให้เกษตรกร
ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันก าจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพ้ืนที่  โดยให้ขูดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออกและ
น าไปเผาท าลายแล้วทาแผลด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา และให้เกษตรกรเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ศัตรูทุเรียน โดยหมั่นส ารวจ
สวนทุเรียนอย่างสม่ าเสมอ   

ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี แนะน าให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 25 - 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
พ่นบริเวณที่แสดงอาการของโรคราด า และโรคใบไหม้ทุก ๆ 3 - 7 วัน เพ่ือป้องกันก าจัดโรคราด าและโรคใบไหม้ไม่ให้ลุกลาม
ไปยังต้นอื่น 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 พ่นที่ใบให้ทั่วทั้งต้น 
หรือใช้พ่นปอ้งกันเป็นระยะๆ  

4. การคาดการณ์ 
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 3 - 9 มิถุนายน 2562 

ภาคเหนือ ต้นสัปดาห์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 
24 - 36 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 24 - 38 องศาเซลเซียส
ในช่วงนี้มีฝนตกกระจายทั่วพ้ืนที่ สภาพอากาศมีความชื้นสูง อาจท าให้การระบาดของเพลี้ยไฟ และเพลี้ยแป้งลดลง แต่มีแนวโน้ม
จะพบการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่า โรคราน้ าค้าง และโรคราแป้งเพ่ิมขึ้นในช่วงนี้ ให้เฝ้าระวังการระบาดของหนอนผีเสื้อ
ชอนใบมะเขือเทศ และโรคเหี่ยวของกล้วยอย่างต่อเนื่อง               

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้นสัปดาห์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักบางพ้ืนที ่
อุณหภูมิเฉลี่ย 23 - 38 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 24 - 37 
องศาเซลเซียส ซึ่งอาจท าให้การระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนเพ่ิมขึ้นได้ในสัปดาห์ต่อไป มีแนวโน้มจะพบการระบาด
ของโรคราน้ าค้าง โรคราใบติด และให้เฝ้าระวังการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล และหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ  
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ภาคกลาง ต้นสัปดาห์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 24 - 36 องศาเซลเซียส 
ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 24 - 37 องศาเซลเซียส อาจพบการระบาด
ของโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคราน้ าค้าง และโรคราแป้งเพ่ิมขึ้นในสัปดาห์ต่อไป และขอให้เฝ้าระวังหนอนผีเสื้อชอนใบ
มะเขือเทศอย่างต่อเนื่อง 

ภาคตะวันออก ต้นสัปดาห์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 25 - 35 องศาเซลเซียส 
ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 25 - 37 องศาเซลเซียส คาดว่าการระบาด
ของหนอนเจาะล าต้น และหนอนเจาะผลทุเรียนจะลดลงในสัปดาห์ต่อไป ส่วนการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่า โรคราด า  
โรคใบไหม้ของทุเรียน และโรคใบจุดสาหร่ายเงาะมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ต่อไป ส าหรับช่วงนี้ไม้ผลส่วนใหญ่
โดยเฉพาะทุเรียนอยู่ในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงควรเฝ้าระวังการระบาดของหนอนเจาะผล และหนอนเจาะเมล็ด ซึ่งมักพบ
การเข้าท าลายในช่วงที่ต้นทุเรียนอยู่ในระยะติดผลถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรควรหมั่นส ารวจสวนทุเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
ส าหรับการระบาดของเพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้งอาจลดลงเนื่องจากปริมาณฝนที่ และให้เฝ้าระวังหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศอย่างต่อเนื่อง  

  ภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพ้ืนที่ ตลอดสัปดาห์ และมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 
23 - 37 องศาเซลเซียส เนื่องจากมีฝนตกกระจายทั่วพ้ืนที่ และสภาพอากาศมีความชื้นสูง เนื่องจากมีฝนตกกระจายทั่วพ้ืนที่ 
และสภาพอากาศมีความชื้นสูง ประกอบกับในช่วงนี้ไม้ผลส่วนใหญ่อยู่ในระยะออกดอก อาจท าให้ช่อดอกได้รับความเสียหาย
จากฝนตกหนัก ดอกหลุดร่วง และมีโอกาสพบการระบาดของโรคราแป้ง โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล และโรคใบจุดสาหร่าย 
ได้ในช่วงนี้ ส าหรับบางพ้ืนที่ที่ผลิตทุเรียนนอกฤดูกาล อาจพบการเข้าท าลายของหนอนเจาะผล และโรคผลเน่า ท าให้ผลผลิตได้รับ
ความเสียหาย ราคาตกต่ า และให้เฝ้าระวังการระบาดโรคเหี่ยวของกล้วยในพ้ืนทีอ่ย่างเข้มงวด    

 

 



กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดศัตรูของไม้ผล ปี 2562 
ภาพรวมทั้งประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        หนอนชอนเปลือก-ลองกอง ไม่พบการระบาด 
        เพลี้ยไก่แจ-้ทุเรียน 3 ไร ่
        เพลี้ยไฟ-ทุเรียน 2 ไร ่
        เพลี้ยแป้ง-ทุเรียน 1 ไร ่
        หนอนเจาะล าต้น-ทุเรียน 25 ไร ่
        หนอนเจาะผล-ทุเรียน 2 ไร่ 
        ไรแดง-ทุเรียน ไม่พบการระบาด 
         
 
 
 
 
 
 
 
  

        โรครากเน่าโคนเน่า-ทุเรียน 10,520 ไร ่
        โรคราใบติด-ทุเรียน ไม่พบการระบาด 
         โรคราสีชมพู-ทุเรียน ไม่พบการระบาด 
        โรคราด า-ทุเรียน 1 ไร ่
        โรคใบไหม-้ทุเรียน 7 ไร ่
         โรคราด า-เงาะ ไม่พบการระบาด 
        โรคใบจุดสาหร่าย-เงาะ 1 ไร่ 
        หนอนกินยอด-มังคุด ไม่พบการระบาด 
 
 
 
 
 
 
 
  


