
 

 
 
 
 

 
 

สถานการณการระบาดศตัรพูชืทีส่ําคญั ขอมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2563 
 

สถานการณการระบาดศัตรูพืชที่สําคัญ  

ศัตรูไมผล 

1. สถานการณการปลกูไมผล 
  1.1 พ้ืนที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 68 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนตน 944,055 ไร   
  1.2 พ้ืนที่ปลูกมังคุดทั้งหมด 47 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนตน 495,886 ไร   
  1.3 พ้ืนที่ปลูกเงาะทั้งหมด 58 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนตน 273,309 ไร 
  1.4 พ้ืนที่ปลูกลําไยทั้งหมด 62 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนตน 1,303,517 ไร 

2. สถานการณการระบาดของศัตรไูมผลที่สําคัญ  
2.1 ศัตรูทุเรียน  
 2.1.1 หนอนเจาะลําตน พ้ืนที่ระบาด 4 จังหวัด จํานวน 43 ไร พ้ืนที่ระบาดคงที่ 
 2.1.2 หนอนเจาะผล พ้ืนที่ระบาด 4 จังหวัด จํานวน 147 ไร พ้ืนที่ระบาดลดลง 16 ไร (สัปดาหที่ผานมา 163 ไร) 
 2.1.3 ไรแดง พ้ืนที่ระบาด 3 จังหวัด จํานวน 17 ไร พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 1 ไร (สัปดาหที่ผานมา 16 ไร) 
 2.1.4 เพลี้ยแปง พ้ืนที่ระบาด 6 จังหวัด จํานวน 212 ไร พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 1 ไร (สัปดาหที่ผานมา 211 ไร) 
 2.1.5 เพลี้ยไฟ พ้ืนที่ระบาด 5 จังหวัด จํานวน 815 ไร พ้ืนที่ระบาดลดลง 2 ไร (สัปดาหที่ผานมา 817 ไร) 
 2.1.6 เพลี้ยไกแจ พ้ืนที่ระบาด 8 จังหวัด จํานวน 302 ไร พ้ืนที่ระบาดลดลง 6 ไร (สัปดาหที่ผานมา 308 ไร) 
 2.1.7 โรครากเนาโคนเนา พ้ืนที่ระบาด 5 จังหวัด จํานวน 4,497 ไร พ้ืนที่ระบาดลดลง 2 ไร (สัปดาหที่

ผานมา 4,499 ไร) 
 2.1.8 โรคใบจุดสาหราย พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จํานวน 70 ไร พ้ืนที่ระบาดคงที่ 
 2.1.9 โรคผลเนา พ้ืนที่ระบาด 2 จังหวัด จํานวน 83 ไร พ้ืนที่ระบาดคงที่ 

  2.2 ศัตรูมังคุด  
   2.2.1 หนอนกินใบ พ้ืนที่ระบาด 3 จังหวัด จํานวน 59 ไร พ้ืนที่ระบาดคงที่ 
   2.2.2 หนอนชอนใบ พ้ืนที่ระบาด 3 จังหวัด จํานวน 65 ไร พ้ืนที่ระบาดคงที่ 
   2.2.3 เพลี้ยแปง พ้ืนที่ระบาด 3 จังหวัด จํานวน 247 ไร พ้ืนที่ระบาดคงที่ 
   2.2.4 เพลี้ยไฟ พ้ืนที่ระบาด 7 จังหวัด จํานวน 3,602 ไร พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 56 ไร (สัปดาหที่ผานมา 3,546 ไร) 
   2.2.5 ไรแดง พ้ืนที่ระบาด 2 จังหวัด จาํนวน 19 ไร พ้ืนที่ระบาดลดลง 1 ไร (สัปดาหที่ผานมา 20 ไร) 
   2.2.6 โรคแอนแทรคโนส พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จํานวน 24 ไร พ้ืนที่ระบาดลดลง 2 ไร 
(สัปดาหที่ผานมา 26 ไร) 
   2.2.7 โรคใบจุด พ้ืนที่ระบาด 2 จังหวัด จํานวน 156 ไร พ้ืนที่ระบาดคงที่ 

รายงานสถานการณศตัรูไมผล 
วันที ่29 เมษายน 2563  
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  2.3 ศัตรูเงาะ  
   2.3.1 หนอนกินชอดอก พ้ืนที่ระบาด 2 จังหวัด จํานวน 32 ไร พ้ืนที่ระบาดคงที่ 
   2.3.2 เพลี้ยแปง พ้ืนที่ระบาด 3 จังหวัด จํานวน 106 ไร พ้ืนที่ระบาดลดลง 6 ไร (สัปดาหที่ผานมา 112 ไร) 
   2.3.3 เพลี้ยไฟ พ้ืนที่ระบาด 2 จังหวัด จํานวน 67 ไร พ้ืนที่ระบาดลดลง 1 ไร (สัปดาหที่ผานมา 68 ไร)  
   2.3.4 โรคใบจุดสาหราย พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จํานวน 66 ไร พ้ืนที่ระบาดคงที่ 
   2.3.5 โรคขอบใบแหง พ้ืนที่ระบาด 3 จังหวัด จํานวน 85 ไร พ้ืนที่ระบาดพ้ืนที่ระบาดลดลง 1 ไร 
(สัปดาหที่ผานมา 86 ไร) 
  2.4 ศัตรูลําไย  
   2.4.1 เพลี้ยแปง พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดระยอง จํานวน 3 ไร พ้ืนที่ระบาดลดลง 3 ไร (สัปดาหที่
ผานมา 6 ไร) 
   2.4.2 โรคพุมไมกวาด พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จํานวน 25 ไร พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 1 ไร 
(สัปดาหที่ผานมา 24 ไร) 
   2.4.3 โรคราดํา พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จํานวน 2 ไร พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 2 ไร (สัปดาหที่
ผานมาไมพบการระบาด) 
3. การดําเนินงานในพื้นที่ระบาด  

3.1 การควบคุมศัตรูทุเรียน 
3.1.1 โรครากเนาโคนเนาทุเรียน และโรคใบจุดสาหราย แจงเตือนใหเกษตรกรเฝาระวังการระบาด

ของโรครากเนาโคนเนาทุเรียน และโรคใบจุดสาหรายในพ้ืนที่และหมั่นสํารวจสวนทุเรียนอยางสม่ําเสมอ แนะนําให
เกษตรกรใชเช้ือราไตรโคเดอรมา ในการปองกันกําจัดโรครากเนาโคนเนาทุเรียน และโรคใบจุดสาหราย  

3.1.2 โรคผลเนา หากพบการระบาดของโรคผลเนา ใหเกษตรกรพนดวยสารปองกันกําจัดโรคพืช
เมทาแลกซิล 25% ดับเบ้ิลยูพีอัตรา 30 - 50 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร หรือสารฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% ดับเบ้ิลยูพี 
อัตรา 30 - 50 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร โดยพนใหทั่วทรงพุม 1 - 2 ครั้ง ทุก 7 - 10 วัน และควรหยุดพนกอนการเก็บเก่ียว
ผลผลิตทุเรียนอยางนอย 15 วัน 
 3.1.3 หนอนเจาะลําตนทุเรียน แนะนําใหสังเกตรอยแผลจากการวางไข และรองรอยการทําลาย เก็บไข
และตัวหนอนไปทําลายเพ่ือตัดวงจรการระบาด ทําการกําจัดตัวเต็มวัยของดวงหนวดยาว โดยใชแสงไฟสองในชวงเวลา 
19.00 - 24.00 น. หรือใชตาขายตาถี่พันหลวมๆ รอบตนเพ่ือดักจับตัวเต็มวัยมาทําลายทิ้ง สําหรับพ้ืนที่ที่มีการระบาดรุนแรง 
ใหพนดวยสารฆาแมลงชนิดดูดซึม เชน อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 30 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร หรือ อะเซทามิพริด 
20% เอสพี อัตรา 30 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร หรือ ไทอะมิโทแซม25% ดับบลิวจี อัตรา 40 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร โดยพนอัตรา 5 
ลิตรตอตน พนใหชุมเฉพาะบริเวณลําตนและกิ่งขนาดใหญ 2 ครั้ง หางกัน 14 วัน หรืออาจตองพนสารทุกๆ 3 เดือน  
 3.1.3 หนอนเจาะผลทุเรียน และหนอนกินใบ สํารวจสวนทุเรียนอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะต้ังแตชวง
ทุเรียนเริ่มออกดอก เมื่อทุเรียนอยูระยะพัฒนาของผลใหตรวจดูตามผลทุเรียน เมื่อพบรอยทําลายของหนอนใหใชไมหรือ
ลวดแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมาทําลาย ผลทุเรียนที่เนาและรวงเพราะถูกหนอนทําลายควรเก็บมาเผาไฟหรือฝง ตัดแตง
ผลทุเรียนที่มีจํานวนมากเกินไปโดยเฉพาะผลที่อยูติดกันควรใชกาบมะพราวหรือกิ่งไมกั้นระหวางผล เพื่อปองกันไมให
ตัวเต็มวัยวางไขหรือตัวหนอนเขาทําลายหลบอาศัย อนุรักษศัตรูธรรมชาติ เชน แตนเบียน Apanteles sp. เมื่อ
จําเปนตองใชสารเคมีกําจัดแมลง แนะนําใหใชสารเคมี ไดแก แลมบดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรตอนํ้า 
20 ลิตร หรือ คลอรไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร หรือ คารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50
มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร พนเฉพาะสวนผลทุเรียนที่พบการทําลายของหนอนเจาะผล ในแหลงที่มีการระบาด พนหลังจาก
ทุเรียนติดผลแลว 1 เดือน พน 3 - 4 ครั้ง ทุก 20 วัน   
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 3.1.4 เพลี้ยแปง และเพลี้ยไกแจ หากพบระบาดเพียงเล็กนอยใหตัดหรือเด็ดสวนที่ถูกทําลายไปทิ้งนอกแปลง 
หากพบการระบาดบริเวณผลทุเรียนใหใชนํ้าพนบริเวณที่ถูกทําลาย เพ่ือใหเพลี้ยแปงและเพลี้ยไกแจหลุดออกไป หรือใช
นํ้าผสมไวทออยส อัตรา 20 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร พนเพ่ือกําจัด เน่ืองจากเพลี้ยแปง และเพลี้ยไกแจจะแพรระบาด
โดยมีมดพาไป การปองกันโดยใชผาชุบสารฆาแมลง เชน มาลาไธออน (มาลาไธออน 83% อีซี) อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ
คารบาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 10 กรัม ตอนํ้า 20 ลิตร พันไวตามกิ่งสามารถปองกันไมใหมดคาบเพลี้ยแปง 
และเพลี้ยไกแจเคลื่อนยายไปยังสวนตางๆ ของตนทุเรียน หรือการพนสารฆาแมลงไปที่โคนตนจะชวยปองกันมดและลด
การเขาทําลายของเพลี้ยแปงได 
 3.1.5 เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจํานวนมากกวาหรือเทากับ 1 ตัวตอ 4 ดอก หรือ 1 ตัวตอยอด ใหพน
ดวยสารฆาแมลงที่มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัด เชน อิมิดาโคลพริด 70% ดับบลิวจี อัตรา 3 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร 
หรือสารคารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร หรือสารฟโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตร
ตอนํ้า 20 ลิตร และไมควรพนสารชนิดใดชนิดหน่ึงติดตอกันหลายครั้ง เพราะจะทําใหเพลี้ยไฟสามารถตานทานสารฆาแมลงได 
 3.1.6 ไรแดง หมั่นสํารวจสถานการณไรแดงและศัตรูธรรมชาติ โดยสํารวจ ๑๐% ของตนทั้งหมด ๗ วัน
ตอครั้ง หากพบไรแดงที่ยังมีชีวิต ๕ ตัวตอใบ และใบแกถูกทําลายมากกวารอยละ ๒๕ ตอตน ถือวาใบถูกทําลายให
ดําเนินการ ควบคุมโดยใชระบบนํ้าเหว่ียงหรือเครื่องพนนํ้า ๑ - ๒ ช่ัวโมงตอวัน ใหใบทุเรียนเปยกโชกทั่วทรงพุม เพ่ือลด
ปริมาณไรแดงในชวงฤดูแลงใหอยูในระดับตํ่า (วิธีน้ีจะชวยเพ่ิมความช้ืนใหกับศัตรูธรรมชาติใหสามารถดารงชีวิตอยูและเพ่ิม 
ปริมาณสูงขึ้นในชวงแลง ซึ่งจะควบคุมประชากรของไรแดงไดอยางมีประสิทธิภาพ หากพบการระบาดรุนแรงใหใช 
สารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการใชควบคุมปริมาณไรแดงแอฟริกันในสวนทุเรียน ไดแก โพรพารไกต 30% WP อัตรา ๓๐ 
กรัมตอนํ้า ๒๐ ลิตร หรืออามีทราช 20% EC อัตรา ๓๐ มิลลิลิตรตอนํ้า ๒๐ ลิตร หรือเฮกซีไทอะซอกซ 2% EC อัตรา 
๔๐ มิลลิลิตรตอนํ้า ๒๐ ลิตร พนทั้งตน โดยเฉพาะบริเวณยอดเมื่อพบไรแดงระบาดพนนํ้าตามความจาเปน และงดพน
กอนเก็บเกี่ยว ๑๔ วัน ไมควรใชสารเคมีชนิดเดียวติดตอกันเปนเวลานาน ควรมีการสลับชนิดเพ่ือปองกันไรแดงเกิดความ
ตานทาน 
 3.2 การควบคุมศัตรูมังคุด 
 3.2.1 หมั่นสํารวจและสังเกตการเขาทําลายของหนอนชอนใบอยางสม่ําเสมอ โดยใหสังเกตดูที่ใตใบมังคุด
จะพบรอยทางยาวเปนเสนสีขาว เน่ืองจากการทําลายของหนอนชอนใบ หากพบหนอนกัดกินใบออนเขาทําลายประมาณ 
30% ของยอด ใหพนดวยสารฆาแมลงคารบาริล 85% ดับบลิวพี อัตรา 60 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร เมื่อพบการระบาดในระยะ
แตกใบออน ใหพน 2 ครั้ง หางกัน 10 วัน 
 3.2.2 หากพบการระบาดของเพลี้ยแปง และเพลี้ยไฟใหพนดวยสารฆาแมลง เชน อิมิดาโคลพริด 70% 
ดับบลิวจี อัตรา 3 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร หรือสารคารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร หรือสารฟโพรนิล 
5% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร และไมควรพนสารชนิดใดชนิดหน่ึงติดตอกันหลายครั้ง เพราะจะทําให
เพลี้ยแปง และเพลี้ยไฟสามารถตานทานสารฆาแมลงได และมักพบการระบาดของเพลี้ยแปง และเพลี้ยไฟในระยะที่
มังคุดออกดอกถึงติดผลออน อาจทําใหดอกและผลออนรวง ผลที่ไมรวงเมื่อมีการพัฒนาผลโตขึ้น จะเห็นรอยทําลาย
ชัดเจน เน่ืองจากผิวเปลือกมังคุดมีลักษณะขรุขระที่เรียกวา ผิวขี้กลาก ทําใหผลผลิตมีคุณภาพตํ่า 
 3.2.3 หากสํารวจพบอาการใบจุดประมาณ 10% ของจํานวนยอด ควรพนดวยสารเคมีคารเบนดาซิม 
50% ดับบลิวพี อัตรา 10 - 15 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร ควรพนทุกตนที่เริ่มแตกใบยอด 
 3.2.4 ตัดสวนที่เปนโรคแอนแทรคโนส นําไปเผาทิ้ง พนดวยเช้ือราไตรโคเดอรมา อัตราสวน 1 กก./นํ้า 
200 ลิตร พนซ้ํา 2 - 3 ครั้ง หางกัน 3 - 5 วัน หรืออัตราสวนที่ระบุตามฉลาก  
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  3.3 การควบคุมศัตรูเงาะ 
  3.3.1 หากพบการระบาดของเพลี้ยแปง และเพลี้ยไฟใหพนดวยสารฆาแมลง เชน อิมิดาโคลพริด 70% 
ดับบลิวจี อัตรา 3 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร หรือสารคารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร หรือสารฟ
โพรนิล 5% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร และไมควรพนสารชนิดใดชนิดหน่ึงติดตอกันหลายครั้ง เพราะจะ
ทําใหเพลี้ยแปง และเพลี้ยไฟสามารถตานทานสารฆาแมลงได และมักพบการระบาดของเพลี้ยแปง และเพลี้ยไฟในระยะ
ที่มังคุดออกดอกถึงติดผลออน อาจทําใหดอกและผลออนรวง ผลที่ไมรวงเมื่อมีการพัฒนาผลโตขึ้น จะเห็นรอยทําลาย
ชัดเจน เน่ืองจากผิวเปลือกมังคุดมีลักษณะขรุขระที่เรียกวา ผิวขี้กลาก ทําใหผลผลิตมีคุณภาพตํ่า 
  3.3.2 หมั่นสํารวจชอดอกเงาะหากพบทางสีนํ้าตาลใหแกะดูแลวจับตัวหนอนมาทําลาย ถามีหนอนระบาดมาก 
ใหพนดวยสารเคมโีมโนโครโตฟอส หรือ เมธามิโดฟอสใหทั่ว แตในชวงดอกบานไมควรฉีดพนดวยสารเคมีดังกลาว 
  3.3.3 โรคใบจุดสาหราย และโรคขอบใบแหง หมั่นสํารวจสวนอยางสม่ําเสมอ ตัดแตงก่ิงใหแสงแดดสอง
ทั่วทรงพุมเพ่ือลดการเกิดโรค และหากพบกิ่งที่เปนโรคใหตัดกิ่งที่เปนโรคนําไปเผาทําลาย  
 3.4 การควบคุมศัตรูลําไย 
  3.4.1 หากพบการระบาดของเพลี้ยแปง และเพลี้ยหอยใหพนดวยสารฆาแมลง เชน อิมิดาโคลพริด 70% 
ดับบลิวจี อัตรา 3 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร หรือสารคารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร หรือสารฟโพรนิล 
5% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร และไมควรพนสารชนิดใดชนิดหน่ึงติดตอกันหลายครั้ง เพราะจะทําให
เพลี้ยแปง และเพลี้ยหอยสามารถตานทานสารฆาแมลงได และมักพบการระบาดของเพลี้ยแปง และเพลี้ยหอยในระยะที่ลําไย
ออกดอกถึงติดผลออน อาจทําใหดอกและผลออนรวง ผลที่ไมรวงเมื่อมีการพัฒนาผลโตขึ้น ทําใหผลผลิตมีคุณภาพตํ่า 
  3.4.2 หากพบตนลําไยที่เปนโรคพุมไมกวาดใหตัดกิ่งลําไยที่เปนโรคพุมไมกวาด นําออกไปทิ้งนอกแปลง 
แลวเผาทําลายในทันที และพนตนลําไยดวยสารปองกันกําจัดไร เชน ไรโพรพาไกด 30% ดับบลิวพี อัตรา 30 กรัมตอนํ้า 
20 ลิตร หรือกํามะถันผง 80% ดับบลิวพี อัตรา 200 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร หรือสารอะมิทราซ 20% อีซี อัตรา 40 
มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร และใหพนสารปองกันกําจัดไรซ้ําอีกครั้งเมื่อตนลําไยแทงยอดใหม ควรหลีกเลี่ยงการพนสารฆาไร
ในชวงที่มีแดดจัด เพราะอาจทําใหใบออนไหมได 
  3.4.3 หมั่นสํารวจสวนอยางสม่ําเสมอ ตัดแตงก่ิงใหแสงแดดสองทั่วทรงพุมเพ่ือลดการเกิดโรค และหาก
พบกิ่งที่เปนโรคใหตัดกิ่งที่เปนโรคนําไปเผาทําลาย 

4.การคาดการณศัตรูไมผล ในชวงระหวางวันที่ 4 - 10 พฤษภาคม 2563 
   ภาคเหนือ  

- ทุเรียน ไดแก เพลี้ยไกแจ เพลี้ยไฟ และหนอนเจาะผลทุเรียน  
- ลําไย ไดแก มวนลําไย และโรคพุมไมกวาด  

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- ทุเรียน ไดแก เพลี้ยไกแจ ไรแดง และหนอนเจาะผลทุเรียน 
- มังคุด ไดแก เพลี้ยไฟ และโรคใบจุด 
- ลําไย ไดแก มวนลําไย และเพลี้ยแปง 

   ภาคกลาง และภาคตะวันตก 
- ทุเรียน ไดแก เพลี้ยไกแจ เพลี้ยไฟ และโรครากเนาโคนเนา 
- มังคุด ไดแก หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ และไรแดง 
- เงาะ ไดแก หนอนกินใบ และเพลี้ยแปง 
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   ภาคตะวันออก 
- ทุเรียน ไดแก เพลี้ยไกแจ เพลี้ยไฟ หนอนเจาะผลทุเรียน และโรครากเนาโคนเนา 
- มังคุด ไดแก หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ และไรแดง 
- เงาะ ไดแก หนอนกินใบ และเพลี้ยแปง 

   ภาคใต   
- ทุเรียน ไดแก เพลี้ยแปง หนอนกินใบ และหนอนเจาะลําตน  
- มังคุด ไดแก เพลี้ยแปง เพลี้ยไฟ และไรแดง 
- เงาะ ไดแก หนอนกินชอดอก เพลี้ยแปง และโรคใบจุดสาหราย 

 



 

กราฟแสดงสถานการณการระบาดของศตัรูไมผล ป 2563 

    

                 

 

 

 

 

เพลี้ยแปง - มังคุด 247 ไร 

เพลี้ยไฟ - มังคุด 3,602 ไร 

ไรแดง - มังคุด 19 ไร 

โรคแอนแทรคโนส - มังคุด 24 ไร 

โรคใบจุด - มังคุด 156 ไร 

มวนลาํไย - ลําไย (ไมพบการระบาด) 

เพลี้ยแปง - ลําไย 3 ไร 

เพลี้ยหอย - ลําไย (ไมพบการระบาด) 

โรคพุมไมกวาด - ลําไย 25 ไร 

โรคราดํา - ลําไย 2 ไร  

 โรคราสีชมพู - ทุเรียน (ไมพบการระบาด) 

 โรคราดํา - ทุเรียน (ไมพบการระบาด) 

 โรคใบไหม - ทุเรียน (ไมพบการระบาด) 

หนอนทราย - เงาะ (ไมพบการระบาด) 

หนอนกินชอดอก - เงาะ 32 ไร 

เพลี้ยแปง - เงาะ 106 ไร 

เพลี้ยไฟ - เงาะ 67 ไร 

โรคราดํา - เงาะ (ไมพบการระบาด) 

โรคใบจุดสาหราย - เงาะ 66 ไร 

โรคขอบใบแหง - เงาะ 85 ไร 

หนอนชอนใบ - มังคุด 65 ไร 

หนอนกินใบ - มังคุด 59 ไร 

 

 หนอนชอนเปลือก - ลองกอง (ไมพบการระบาด) 

เพลี้ยไกแจ - ทุเรียน 302 ไร 

เพลี้ยไฟ - ทุเรียน 815 ไร 

เพลี้ยแปง - ทุเรียน 212 ไร 

หนอนเจาะลําตน - ทุเรียน 43 ไร 

หนอนเจาะผล - ทุเรียน 147 ไร 

หนอนกินใบ - ทุเรียน (ไมพบการระบาด) 

ไรแดง - ทุเรียน 17 ไร 

 โรครากเนาโคนเนา - ทุเรียน 4,497 ไร 

 โรคใบจุดสาหราย - ทุเรียน 70 ไร 

 โรคราผลเนา - ทุเรียน 83 ไร 

 โรคราใบติด - ทุเรียน (ไมพบการระบาด) 

  

 

 


