
 
 
 
 
 

 
 

สถานการณ์การระบาดศัตรพูืชที่ส าคัญ ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 
 

สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่ส าคัญ  

ศัตรูไม้ผล 

1. สถานการณ์การปลูกไม้ผล 
  1.1 พ้ืนที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 75 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 521,351 ไร่   
  1.2 พ้ืนที่ปลูกมังคุดทั้งหมด 67 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 283,707 ไร่  
  1.3 พ้ืนที่ปลูกเงาะทั้งหมด 67 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 129,166 ไร่ 
  1.4 พ้ืนที่ปลูกล าไยทั้งหมด 73 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 857,047 ไร่ 

2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ผลที่ส าคัญ  
2.1 ศัตรูทุเรียน 
 2.1.1 หนอนเจาะล าต้น พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จ านวน 25 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงที่  
 2.1.2 หนอนเจาะผล ไมพ่บการระบาด พื้นที่ระบาดลดลง 2 ไร่ 
 2.1.3 โรครากเน่าโคนเน่า พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ตราด และจังหวัดชุมพร จ านวน 

10,374 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงท่ี  
 2.1.4 โรคราด า พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จ านวน 6 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงท่ี  
 2.1.5 โรคใบไหม้ ไมพ่บการระบาด พื้นที่ระบาดลดลง 1 ไร่  

  2.2 ศัตรูเงาะ ศัตรูมังคุด และศัตรูล าไย ไม่มีรายงานการระบาดศัตรูพืช 
3. การด าเนินงานในพื้นที่ระบาด 

3.1 การควบคุมศัตรูทุเรียน 
3.1.1 ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูทุเรียน ผ่านทางเว็บไซต์กองส่งเสริมการ

อารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และแนะน าให้เกษตรกรหมั่นส ารวจสวนทุเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
3.1.2 โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่า

ทุเรียนในพ้ืนที่โดยหมั่นส ารวจสวนทุเรียนอย่างสม่ าเสมอ แนะน าให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกัน
ก าจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพ้ืนที่ โดยให้ขูดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออกและน าไปเผาท าลาย แล้วทาแผลด้วย
เชื้อราไตรโคเดอร์มา  
 3.1.3 หนอนเจาะล าต้นทุเรียน แนะน าให้สังเกตรอยแผลจากการวางไข่และการท าลายของหนอน
เจาะล าต้น เก็บไข่และหนอนไปท าลายเพื่อตัดวงจรการระบาด ท าการก าจัดตัวเต็มวัยของด้วงหนวดยาว โดยใช้แสง
ไฟส่องในช่วงเวลา 19.00 - 24.00 น. หรือใช้ตาข่ายตาถี่พันหลวมๆ รอบต้นเพ่ือดักจับตัวเต็มวัยมาท าลายทิ้ง 

 

ส าหรับ... 

รายงานสถานการณ์ศัตรูไม้ผล 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562  
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ส าหรับพ้ืนที่ที่มีการระบาดของหนอนเจาะล าต้นทุเรียนรุนแรง ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงชนิดดูดซึม 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 าต้น
และก่ิงขนาดใหญ่ 2 ครั้ง ห่างกัน 14 วัน หรืออาจต้องพ่นสารทุกๆ 3 เดือน  

3.1.4 หนอนเจาะผลทุเรียน แนะน าให้เกษตรกรหมั่นส ารวจผลทุเรียนภายในสวน หากพบร่องรอย
ท าลายของหนอนเจาะผลทุเรียนให้ใช้ไม้หรือลวดแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมาท าลายทิ้ง จากนั้นให้ตัดแต่งผลทุเรียน
ไม่ให้มีจ านวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกัน และใช้กิ่งไม้หรือกาบมะพร้าวคั่นระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้ตัว
เต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนเข้าหลบอาศัย และเริ่มห่อผลทุเรียนตั้งแต่มีอายุ 6 สัปดาห์เป็นต้นไปด้วยถุงมุ้งไนล่อน ถุงรี
เมย์ หรือถุงพลาสติกสีขาวขุ่นที่เจาะรูบริเวณขอบล่าง เพ่ือให้น้ าระบายออกมาได้ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายของผล
ทุเรียนได้  หากการระบาดของหนอนเจาะผลทุเรียนรุนแรง ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารแลมบ์ดา - ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี 
อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารคลอร์ไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสาร 
คาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร โดยพ่นเฉพาะส่วนผลทุเรียนที ่พบการท าลาย 
ของหนอนเจาะผล ส าหรับในแหล่งที่มีการระบาด ให้พ่นหลังจากทุเรียนติดผลแล้ว 1 เดือน โดยพ่น 3 - 4 ครั้ง ทุก 20 วัน 
 3.1.5 โรคราด า ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 25 - 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร พ่นบริเวณท่ีแสดงอาการของ
โรคราด า และโรคใบไหม้ทุก ๆ 3 - 7 วัน เพ่ือป้องกันก าจัดโรคราด าและโรคใบไหม้ไม่ให้ลุกลามไปยังต้นอื่น ๆ 

4.การคาดการณ์ศัตรูไม้ผล ในช่วงระหว่างวันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2562 
   ภาคเหนือ  

- ทุเรียน ได้แก่ หนอนชอนใบ เพลี้ยอ่อน และโรครากเน่าโคนเน่า  
- ศัตรูพืชอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง เพลี้ยไฟมะม่วง และหนอนชอนใบมะเขือเทศ 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- ทุเรียน ได้แก่ เพลี้ยแป้ง โรคราใบติด และโรครากเน่าโคนเน่า 
- มังคุด ได้แก่ หนอนกินใบ เพลี้ยไฟ และโรคแป้ง  
- ศัตรูพืชอ่ืน ๆ ได้แก่ แมลงวันผลไม้ เพลี้ยไฟมะม่วง และผีเสื้อมวนหวาน  

   ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
- ทุเรียน ได้แก่ หนอนเจาะล าต้น โรครากเน่าโคนเน่า และโรคราด า  
- มังคุด ได้แก่ หนอนเจาะล าต้น หนอนชอนใบ และโรคราแป้ง  
- เงาะ ได้แก่ หนอนกินใบ เพลี้ยแป้ง และโรคใบจุดสาหร่าย 
- ศัตรูพืชอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง เพลี้ยไฟมะม่วง และแมลงวันผลไม้  

   ภาคใต้   
- ทุเรียน ได้แก่ หนอนเจาะผล เพลี้ยแป้ง โรคผลเน่า และโรครากเน่าโคนเน่า 
- มังคุด ได้แก่ หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ และโรคราแป้ง  
- เงาะ ได้แก่ หนอนกินใบ เพลี้ยแป้ง และโรคใบจุดสาหร่าย 
- ศัตรูพืชอ่ืน ๆ ได้แก่ แมลงวันผลไม้  เพลี้ยไฟมะม่วง และโรคเหี่ยวของกล้วย 



กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ผล ปี 2562 

 

 

    

                 

 

 

 

 

 

 
 หนอนชอนเปลือก-ลองกอง (ไม่พบการระบาด) 

เพลี้ยไก่แจ้-ทุเรียน (ไม่พบการระบาด) 
เพลี้ยไฟ-ทุเรียน (ไม่พบการระบาด) 
เพลี้ยแป้ง-ทุเรียน (ไม่พบการระบาด) 
หนอนเจาะล าต้น-ทุเรียน 25 ไร่ 
หนอนเจาะผล-ทุเรียน (ไม่พบการระบาด) 
ไรแดง-ทุเรียน (ไม่พบการระบาด) 

 โรครากเน่าโคนเน่า-ทุเรียน 10,374 ไร่ 

 โรคราใบติด-ทุเรียน (ไม่พบการระบาด) 
โรคราสีชมพู-ทุเรียน (ไม่พบการระบาด) 
โรคราด า-ทุเรียน 6 ไร่ 
โรคใบไหม้-ทุเรียน (ไม่พบการระบาด) 
โรคราด า-เงาะ (ไม่พบการระบาด) 
โรคใบจุดสาหร่าย-เงาะ (ไม่พบการระบาด) 
หนอนกินยอด-มังคุด (ไม่พบการระบาด) 

  


