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สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่ส าคัญ  

ศัตรูไม้ผล 

1. สถานการณ์การปลูกไม้ผล 
  1.1 พ้ืนที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 75 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 521,466 ไร่   
  1.2 พ้ืนที่ปลูกมังคุดทั้งหมด 67 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 283,769 ไร่   
  1.3 พ้ืนที่ปลูกเงาะทั้งหมด 67 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 129,125 ไร่ 
  1.4 พ้ืนที่ปลูกล าไยทั้งหมด 73 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 857,126 ไร่ 

2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ผลที่ส าคัญ  
2.1 ศัตรูทุเรียน 
 2.1.1 หนอนเจาะล าต้น พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จ านวน 34 ไร่ พ้ืนที่ระบาดลดลง 4 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 38 ไร่) 
 2.1.2 หนอนเจาะผล พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จ านวน 1 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงท่ี 
 2.1.3 เพลี้ยแป้ง พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จ านวน 12 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงท่ี  
 2.1.4 โรครากเน่าโคนเน่า พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ตราด และจังหวัดชุมพร จ านวน  

10,084 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมข้ึน 23 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 10,061 ไร่) 
 2.1.5 โรคราด า พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จ านวน 17 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมข้ึน 6 ไร่ (สัปดาห์

ที่ผ่านมา 11 ไร่) 
 2.1.6 โรคใบไหม้ พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จ านวน 15 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 3 ไร่ (สัปดาห์ที่

ผ่านมา 12 ไร่)   
  2.2 ศัตรูเงาะ ศัตรูมังคุด และศัตรูล าไย ไม่มีรายงานการระบาดศัตรูพืช 
3. การด าเนินงานในพื้นที่ระบาด 

3.1 การควบคุมศัตรูทุเรียน 
3.1.1 ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูทุเรียน ผ่านทางเว็บไซต์กองส่งเสริมการอารักขาพืช

และจัดการดินปุ๋ย และแนะน าให้เกษตรกรหมั่นส ารวจสวนทุเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
3.1.2 โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่า

ทุเรียนในพ้ืนที่และหมั่นส ารวจสวนทุเรียนอย่างสม่ าเสมอ แนะน าให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกัน
ก าจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน โดยให้ขูดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออกและน าไปเผาท าลาย  แล้วทาแผลด้วยเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มา  
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 3.1.3 หนอนเจาะล าต้นทุเรียน และหนอนเจาะผล แนะน าให้สังเกตรอยแผลจากการวางไข่ และร่องร่อยการ
ท าลายของหนอนเจาะล าต้นและหนอนเจาะผล เก็บไข่และหนอนไปท าลายเพื่อตัดวงจรการระบาด ท าการก าจัด 
ตัวเต็มวัยของด้วงหนวดยาว โดยใช้แสงไฟส่องในช่วงเวลา 19.00 - 24.00 น. หรือใช้ตาข่ายตาถี่พันหลวมๆ รอบต้น
เพ่ือดักจับตัวเต็มวัยมาท าลายทิ้ง ส าหรับพื้นทีท่ี่มีการระบาดของหนอนเจาะล าต้นทุเรียนรุนแรง ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง
ชนิดดูดซึม 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 โดยพ่นอัตรา 5 ลิตรต่อต้น  
พ่นให้ชุ่มเฉพาะบริเวณล าต้นและกิ่งขนาดใหญ่ 2 ครั้ง ห่างกัน 14 วัน หรืออาจต้องพ่นสารทุกๆ 3 เดือน  
 3.1.4 โรคราด า โรคใบไหม้ และโรคราสีชมพู ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 25 - 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
พ่นบริเวณท่ีแสดงอาการของโรคราด า  และโรคใบไหม้ ทุก ๆ 3 - 7 วัน เพ่ือป้องกันก าจัดโรคราด า และโรคใบไหม้ ไม่ให้
ลุกลามไปยังต้นอ่ืน ๆ 
 3.1.5 เพลี้ยแป้ง หากพบเพลี้ยแป้งระบาดเพียงเล็กน้อยให้ตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งไปท าลายนอกแปลง 
หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้งบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ าพ่นบริเวณที่มีเพลี้ยแป้ง เพ่ือให้เพลี้ยแป้งหลุดออกไป หรือใช้
น้ าผสมไวท์ออยส์ อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พ่นเพ่ือก าจัดเพลี้ยแป้ง เนื่องจากเพลี้ยแป้งแพร่ระบาดโดยมีมด
พาไป การป้องกันโดยใช้ผ้าชุบสารฆ่าแมลง เช่น มาลาไธออน (มาลาไธออน 83% อีซี) อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ 
คาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 10 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร พันไว้ตามกิ่งสามารถป้องกันไม่ให้มดคาบเพลี้ยแป้ง
เคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆ ของต้นทุเรียน หรือการพ่นสารฆ่าแมลงไปที่โคนต้นจะช่วยป้องกันมดและลดการเข้าท าลายของ
เพลี้ยแป้งได ้

4.การคาดการณ์ศัตรูไม้ผล ในช่วงระหว่างวันที่ 23 – 29 กันยายน 2562 
   ภาคเหนือ  

- ทุเรียน ได้แก่ โรคราใบติด และโรครากเน่าโคนเน่า 
- ศัตรูพืชอ่ืน ๆ ได้แก่ มวนล าไย โรคแอนเทรคโนส และโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล  

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- ทุเรียน ได้แก่ หนอนกินใบ โรคราใบติด และโรครากเน่าโคนเน่า 
- มังคุด ได้แก่ หนอนกินใบ  
- ศัตรูพืชอ่ืน ๆ ได้แก่ โรคราน้ าค้าง และโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล 

   ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
- ทุเรียน ได้แก่ โรครากเน่าโคนเน่า และโรคราด า  
- มังคุด ได้แก่ หนอนกินใบ หนอนเจาะล าต้น ไรแดง และโรคราแป้ง  
- เงาะ ได้แก่ ราแป้ง และโรคใบจุดสาหร่าย 
- ศัตรูพืชอ่ืน ๆ ได้แก่ หนอนเจาะล าต้น หนอนชอนใบ และโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล 

   ภาคใต้   
- ทุเรียน ได้แก่ หนอนเจาะเมล็ด โรคราด า และโรครากเน่าโคนเน่า 
- มังคุด ได้แก่ และอาการยางไหลที่ผิว 
- เงาะ ได้แก่ หนอนเจาะผล และโรคใบจุดสาหร่าย 
- ศัตรูพืชอ่ืน ๆ ได้แก่ หนอนกินผิวเปลือกลองกอง โรคแอนแทรคโนส และโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผ 



กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ผล ปี 2562 
 

    

                 

 

 

 

 

 

 

 หนอนชอนเปลือก-ลองกอง (ไม่พบการระบาด) 
เพลี้ยไก่แจ้-ทุเรียน (ไม่พบการระบาด) 
เพลี้ยไฟ-ทุเรียน (ไม่พบการระบาด) 
เพลี้ยแป้ง-ทุเรียน 12 ไร่ 
หนอนเจาะล าต้น-ทุเรียน 34 ไร่ 
หนอนเจาะผล-ทุเรียน 1 ไร่ 
ไรแดง-ทุเรียน (ไม่พบการระบาด) 

 โรครากเน่าโคนเน่า-ทุเรียน 10,084 ไร่ 

 โรคราใบติด-ทุเรียน (ไม่พบการระบาด) 
โรคราสีชมพู-ทุเรียน (ไม่พบการระบาด) 
โรคราด า-ทุเรียน 17 ไร่ 
โรคใบไหม้-ทุเรียน 15 ไร่ 
โรคใบจุดสาหร่าย-เงาะ (ไม่พบการระบาด) 
หนอนกินยอด-มังคุด (ไม่พบการระบาด) 

  


