
 

 
 
 
 

 
 

สถานการณ์การระบาดศัตรพูืชที่ส าคัญ ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
 

สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่ส าคัญ  

ศัตรูไม้ผล 

1. สถานการณ์การปลูกไม้ผล 
  1.1 พ้ืนที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 75 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 664,660 ไร่   
  1.2 พ้ืนที่ปลูกมังคุดทั้งหมด 67 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 363,221 ไร่   
  1.3 พ้ืนที่ปลูกเงาะทั้งหมด 67 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 134,537 ไร่ 
  1.4 พ้ืนที่ปลูกล าไยทั้งหมด 73 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 1,022,524 ไร่ 

2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ผลที่ส าคัญ  
2.1 ศัตรูทุเรียน 
 2.1.1 หนอนเจาะล าต้น พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด จ านวน 17 ไร่ พ้ืนที่

ระบาดเพ่ิมขึ้น 12 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 5 ไร่) 
 2.1.2 หนอนเจาะผล พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จ านวน 4 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 4 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่พบการระบาด) 
 2.1.3 ไรแดง พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี จ านวน 12 ไร่ พ้ืนที่ระบาด

เพ่ิมข้ึน 6 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่าน 6 ไร่)  
 2.1.4 เพลี้ยแป้ง พ้ืนทีร่ะบาด 5 จังหวัด จ านวน 40 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 11 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 29 ไร่) 
 2.1.5 เพลี้ยไฟ พ้ืนที่ระบาด 4 จังหวัด จ านวน 501 ไร่ พ้ืนที่ระบาดลดลง 10 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 511 ไร่) 
 2.1.6 เพลี้ยไก่แจ้ พบการระบาดในพ้ืนที่ 7 จังหวัด จ านวน 995 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 765 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 230 ไร่) 
 2.1.7 โรครากเน่าโคนเน่า พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ตราด และจังหวัดพังงา จ านวน 3,830 ไร่ 

พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมข้ึน 2,180 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,650 ไร่) 
 2.1.8 โรคใบจุดสาหร่าย พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จ านวน 4 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 4 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่พบการระบาด) 
  2.2 ศัตรูมังคุด  
   2.2.1 หนอนกินใบ พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร จ านวน 4 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 2 ไร่ (สัปดาห์
ที่ผ่านมา 3 ไร่) 
   2.2.2 เพลี้ยแป้ง พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดระยอง จ านวน 4 ไร่ พ้ืนที่ระบาดลดลง 5 ไร่ (สัปดาห์ที่
ผ่านมา 9 ไร่) 

รายงานสถานการณ์ศัตรูไม้ผล 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  

กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช  
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   2.2.3 เพลี้ยไฟ พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดระยอง จันทบุรี และจังหวัดยะลา จ านวน 332 ไร่ พ้ืนที่
ระบาดเพ่ิมข้ึน 179 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 153 ไร่) 
   2.2.4 ไรแดง ไมพ่บการระบาด พ้ืนที่ระบาดลดลง 5 ไร่ 
   2.2.5 โรคใบจุด พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดยะลา จ านวน 131 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงท่ี 
  2.3 ศัตรูเงาะ  
   2.3.1 เพลี้ยแป้ง พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี จ านวน 6 ไร่ พ้ืนที่ระบาด
ลดลง 1 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่ามา 7 ไร่) 
   2.3.2 เพลี้ยไฟ พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี จ านวน 5 ไร่ พ้ืนที่ระบาด
เพ่ิมข้ึน 5 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่พบการระบาด) 
   2.3.3 โรคใบจุดสาหร่าย พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จ านวน 11 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 1 ไร่ 
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 10 ไร่) 
   2.3.4 โรคขอบใบแห้ง พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดยะรอง จันทบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 
57 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมข้ึน 57 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่พบการระบาด) 
  2.4 ศัตรูล าไย  
   2.4.1 มวนล าไย พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จ านวน 4 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 4 ไร่ (สัปดาห์
ที่ผ่านมาไม่พบการระบาด) 
   2.4.2 เพลี้ยแป้ง ไมพ่บการระบาด พื้นที่ระบาดลดลง 6 ไร่  
   2.4.3 เพลี้ยหอย พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จ านวน 2 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 2 ไร่ (สัปดาห์
ที่ผ่านมาไม่พบการระบาด) 
   2.4.4 โรคพุ่มไม้กวาด พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดยะลา จ านวน 22 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 1 ไร่ 
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 21 ไร่) 
3. การด าเนินงานในพื้นที่ระบาด 

3.1 การควบคุมศัตรูทุเรียน 
3.1.1 โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน และโรคใบจุดสาหร่าย แจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาด

ของโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน และโรคใบจุดสาหร่ายในพ้ืนที่และหมั่นส ารวจสวนทุเรียนอย่างสม่ าเสมอ แนะน าให้
เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกันก าจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน และโรคใบจุดสาหร่าย  
 3.1.2 หนอนเจาะล าต้นทุเรียน แนะน าให้สังเกตรอยแผลจากการวางไข่ และร่องร่อยการท าลาย เก็บไข่
และตัวหนอนไปท าลายเพ่ือตัดวงจรการระบาด ท าการก าจัดตัวเต็มวัยของด้วงหนวดยาว โดยใช้แสงไฟส่องในช่วงเวลา 
19.00 - 24.00 น. หรือใช้ตาข่ายตาถี่พันหลวมๆ รอบต้นเพ่ือดักจับตัวเต็มวัยมาท าลายทิ้ง ส าหรับพ้ืนที่ที่มีการระบาดรุนแรง 
ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงชนิดดูดซึม เช่น อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ อะเซทามิพริด 
20% เอสพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไทอะมโิทแซม25% ดับบลิวจี อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร โดยพ่นอัตรา 5 
ลิตรต่อต้น พ่นให้ชุ่มเฉพาะบริเวณล าต้นและกิ่งขนาดใหญ่ 2 ครั้ง ห่างกัน 14 วัน หรืออาจต้องพ่นสารทุกๆ 3 เดือน  
 3.1.3 หนอนเจาะผลทุเรียน ส ารวจสวนทุเรียนอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงทุเรียนเริ่มออกดอก 
เมื่อทุเรียนอยู่ระยะพัฒนาของผลให้ตรวจดูตามผลทุเรียน เมื่อพบรอยท าลายของหนอนให้ใช้ไม้หรือลวดแข็งเขี่ยตัวหนอน
ออกมาท าลาย ผลทุเรียนที่เน่าและร่วงเพราะถูกหนอนท าลายควรเก็บมาเผาไฟหรือฝัง ตัดแต่งผลทุเรียนที่มีจ านวนมากเกินไป
โดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกันควรใช้กาบมะพร้าวหรือกิ่งไม้ก้ันระหว่างผล เพ่ือป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนเข้าท าลาย
หลบอาศัย เมื่อผลทุเรียนมีอายุ 6 สัปดาห์ การห่อผลด้วยถุงพลาสติกสีขาวขุ่นเจาะรูที่บริเวณขอบล่าง เพื่อให้หยดน้ า 
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ระบายออกจะช่วยลดความเสียหายได้ อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียน Apanteles sp. เมื่อจ าเป็นต้องใช้สารเคมี
ก าจัดแมลง แนะน าให้ใช้สารเคมี ได้แก่ แลมบ์ดาไซฮาโลทริน (คาราเต้ 5% อีซี) อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
หรือคลอร์ไพรีฟอส (ลอร์สแบน 40% อีซี) อัตรา 20 มิลลิลตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20% อีซี) 
อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร   
 3.1.4 เพลี้ยแปง้ และเพลี้ยไก่แจ้ หากพบระบาดเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ดส่วนที่ถูกท าลายไปทิ้งนอกแปลง 
หากพบการระบาดบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ าพ่นบริเวณที่ถูกท าลาย เพ่ือให้เพลี้ยแป้งและเพลี้ยไก่แจ้หลุดออกไป หรือใช้
น้ าผสมไวท์ออยส์ อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พ่นเพ่ือก าจัด เนื่องจากเพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไก้แจ้จะแพร่ระบาด
โดยมีมดพาไป การป้องกันโดยใช้ผ้าชุบสารฆ่าแมลง เช่น มาลาไธออน (มาลาไธออน 83% อีซ)ี อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ
คาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 10 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร พันไว้ตามก่ิงสามารถป้องกันไม่ให้มดคาบเพลี้ยแป้ง 
และเพลี้ยไก่แจ้เคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆ ของต้นทุเรียน หรือการพ่นสารฆ่าแมลงไปที่โคนต้นจะช่วยป้องกันมดและลด
การเข้าท าลายของเพลี้ยแป้งได้ 
 3.1.5 เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่น
ด้วยสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด เช่น อิมิดาโคลพริด 70% ดับบลิวจี อัตรา 3 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตร
ต่อน้ า 20 ลิตร และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะท าให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ 
 3.1.6 ไรแดง หมั่นส ารวจสถานการณ์ไรแดงและศัตรูธรรมชาติ โดยส ารวจ ๑๐% ของต้นทั้งหมด ๗ วัน
ต่อครั้ง หากพบไรแดงที่ยังมีชีวิต ๕ ตัวต่อใบ และใบแก่ถูกท าลายมากกว่าร้อยละ ๒๕ ต่อต้น ถือว่าใบถูกท าลายให้
ด าเนินการ ควบคุมโดยใช้ระบบน้ าเหวี่ยงหรือเครื่องพ่นน้ า ๑ - ๒ ชั่วโมงต่อวัน ให้ใบทุเรียนเปียกโชกทั่วทรงพุ่ม เพ่ือลด
ปริมาณไรแดงในช่วงฤดูแล้งให้อยู่ในระดับต่ า (วิธีนี้จะช่วยเพ่ิมความชื้นให้กับศัตรูธรรมชาติให้สามารถด่ารงชีวิตอยู่และเพ่ิม 
ปริมาณสูงขึ้นในช่วงแล้ง ซึ่งจะควบคุมประชากรของไรแดงได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้ 
สารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการใช้ควบคุมปริมาณไรแดงแอฟริกันในสวนทุเรียน ได้แก่ โพรพาร์ไกต์ 30% WP อัตรา ๓๐ 
กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรืออามีทราช 20% EC อัตรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือเฮกซีไทอะซอกซ์ 2% EC อัตรา 
๔๐ มิลลิลิตรต่อน้ า ๒๐ ลิตร พ่นทั้งต้น โดยเฉพาะบริเวณยอดเมื่อพบไรแดงระบาดพ่นน้ าตามความจ่าเป็น และงดพ่น
ก่อนเก็บเก่ียว ๑๔ วัน ไม่ควรใช้สารเคมีชนิดเดียวติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรมีการสลับชนิดเพ่ือป้องกันไรแดงเกิดความ
ต้านทาน 
 3.2 การควบคุมศัตรูมังคุด 
 3.2.1 หมั่นส ารวจและสังเกตการเข้าท าลายของหนอนชอนใบอย่างสม่ าเสมอ โดยให้สังเกตดูที่ใต้ใบมังคุด
จะพบรอยทางยาวเป็นเส้นสีขาว เนื่องจากการท าลายของหนอนชอนใบ หากพบหนอนกัดกินใบอ่อนเข้าท าลายประมาณ 
30% ของยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงคาร์บาริล 85% ดับบลิวพี อัตรา 60 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร เมื่อพบการระบาดในระยะ
แตกใบอ่อน ให้พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน 
 3.2.2 หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง เช่น อิมิดาโคลพริด 70% 
ดับบลิวจี อัตรา 3 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารฟิ
โพรนิล 5% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะ
ท าให้เพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ และมักพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไฟในระยะ
ที่มังคุดออกดอกถึงติดผลอ่อน อาจท าให้ดอกและผลอ่อนร่วง ผลที่ไม่ร่วงเมื่อมีการพัฒนาผลโตขึ้น จะเห็นรอยท าลาย
ชัดเจน เนื่องจากผิวเปลือกมังคุดมีลักษณะขรุขระที่เรียกว่า ผิวขี้กลาก ท าให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ า 
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 3.2.3 หากส ารวจพบอาการใบจุดประมาณ 10% ของจ านวนยอด ควรพ่นด้วยสารเคมีคาร์เบนดาซิม 
50% ดับบลิวพี อัตรา 10 - 15 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ควรพ่นทุกต้นที่เริ่มแตกใบยอด 
  3.3 การควบคุมศัตรูเงาะ 
  หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง เช่น อิมิดาโคลพริด 70% ดับบลิวจี 
อัตรา 3 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารฟิโพรนิล 5% 
เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะท าให้ เพลี้ย
แป้ง และเพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ และมักพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไฟในระยะที่มังคุด
ออกดอกถึงติดผลอ่อน อาจท าให้ดอกและผลอ่อนร่วง ผลที่ไม่ร่วงเมื่อมีการพัฒนาผลโตขึ้น จะเห็นรอยท าลายชัดเจน 
เนื่องจากผิวเปลือกมังคุดมีลักษณะขรุขระที่เรียกว่า ผิวขี้กลาก ท าให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ า 
 3.4 การควบคุมศัตรูล าไย 
  3.4.1 ตัดแต่งก่ิงล าไยไม่ให้ต้นหนาจนเกินไป จนเป็นที่หลบซ่อน และพักอาศัยของมวนล าไยตัวเต็มวัย จับ
ตัวเต็มวัย ตัวอ่อน และไข่ไปท าลาย ถ้าพบระบาดปริมาณมากใช้ยาฆ่าแมลง เช่น โมโนโครโตฟอส พ่นในอัตรา 20 ซีซี
ต่อน้ า 20 ลิตร หรือยาฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 45 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร โดยพ่นในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึง
เมษายน ช่วงเวลาที่ล าไยก าลังเกิดช่อดอกและติดผล ซึ่งช่วงดังกล่าว จะพบทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ส าหรับยาฆ่าแมลง
พวกคาร์บาริลจะใช้ได้ผลดีในระยะที่แมลง เป็นตัวอ่อนในวัย 1 - 2 เท่านั้น ถ้าพ่นในวัยอื่นจะไม่ได้ผล 
  3.4.2 หากพบต้นล าไยที่เป็นโรคพุ่มไม้กวาดให้ตัดกิ่งล าไยที่เป็นโรคพุ่มไม้กวาด น าออกไปทิ้งนอกแปลง 
แล้วเผาท าลายในทันที และพ่นต้นล าไยด้วยสารป้องกันก าจัดไร เช่น ไรโพรพาไกด์ 30% ดับบลิวพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 
20 ลิตร หรือก ามะถันผง 80% ดับบลิวพี อัตรา 200 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารอะมิทราซ 20% อีซี อัตรา 40 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และให้พ่นสารป้องกันก าจัดไรซ้ าอีกครั้งเมื่อต้นล าไยแทงยอดใหม่ ควรหลีกเลี่ยงการพ่นสารฆ่าไร
ในช่วงที่มีแดดจัด เพราะอาจท าให้ใบอ่อนไหม้ได้ 

4.การคาดการณ์ศัตรูไม้ผล ในช่วงระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 
   ภาคเหนือ  

- ทุเรียน ได้แก่ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ และโรครากเน่าโคนเน่า 
- ศัตรูพืชอ่ืน ๆ ได้แก่ มวนล าไย  และโรคพุ่มไม้กวาด  

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- ทุเรียน ได้แก่ หนอนกินใบ เพลี้ยไก่แจ้ และโรครากเน่าโคนเน่า 
- มังคุด ได้แก่ หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ และโรคใบจุด 
- ศัตรูพืชอ่ืน ๆ ได้แก่ มวนล าไย และโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล 

   ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
- ทุเรียน ได้แก่ หนอนเจาะล าต้น เพลี้ยไก่แจ้ และโรครากเน่าโคนเน่า  
- มังคุด ได้แก่ หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ และโรคใบจุด  
- เงาะ ได้แก่ หนอนกินใบ และโรคใบจุดสาหร่าย 

   ภาคใต้   
- ทุเรียน ได้แก่ เพลี้ยแป้ง หนอนกินใบ และโรครากเน่าโคนเน่า  
- มังคุด ได้แก่ หนอนกินใบ และโรคใบจุดสาหร่าย 
- เงาะ ได้แก่ เพลี้ยอ่อน หนอนกินใบ และโรคใบจุดสาหร่าย 
- ศัตรูพืชอ่ืน ๆ ได้แก่ โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล



กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ผล ปี 2563 

    

                 

 

 

 

 

 

ไรแดง - มังคุด 5 ไร ่
โรคใบจุด - มังคุด 131 ไร ่
มวนล าไย – ล าไย 4 ไร ่
เพลี้ยแป้ง - ล าไย (ไม่พบการระบาด) 
เพลี้ยหอย – ล าไย 2 ไร ่
โรคพุ่มไม้กวาด - ล าไย 22 ไร ่

  

 โรคราด า - ทุเรียน (ไม่พบการระบาด) 
 โรคใบไหม้ - ทุเรียน (ไม่พบการระบาด) 

หนอนทราย - เงาะ (ไม่พบการระบาด) 
เพลี้ยแป้ง - เงาะ 6 ไร ่
เพลี้ยไฟ - เงาะ 5 ไร ่
โรคราด า - เงาะ (ไม่พบการระบาด) 
โรคใบจุดสาหร่าย - เงาะ 11 ไร ่
โรคขอบใบแห้ง - เงาะ 57 ไร ่
หนอนกินใบ - มังคุด 4 ไร ่
หนอนชอนใบ - มังคุด (ไม่พบการระบาด) 
เพลี้ยแป้ง - มังคุด 4 ไร ่
เพลี้ยไฟ - มังคุด 332 ไร ่

 หนอนชอนเปลือก - ลองกอง (ไม่พบการระบาด) 
เพลี้ยไก่แจ้ - ทุเรียน 995 ไร่ 
เพลี้ยไฟ - ทุเรียน 501 ไร ่
เพลี้ยแป้ง - ทุเรียน 40 ไร ่
หนอนเจาะล าต้น - ทุเรียน 17 ไร ่
หนอนเจาะผล - ทุเรียน 4 ไร่ 
หนอนกินใบ - ทุเรียน (ไม่พบการระบาด) 
ไรแดง - ทุเรียน 12 ไร ่

 โรครากเน่าโคนเน่า - ทุเรียน 3,830 ไร ่
 โรคใบจุดสาหร่าย-ทุเรียน 4 ไร ่
 โรคราใบติด - ทุเรียน (ไม่พบการระบาด) 
 โรคราสีชมพู - ทุเรียน (ไม่พบการระบาด) 
  

 
 


