
 

 
 
 
 

 
 

 

สถานการณการระบาดศัตรูพืชที่สําคัญ   

ศัตรูไมผล 

1. สถานการณการปลกูไมผล 
  1.1 พ้ืนที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 69 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนตน 867,531 ไร   
  1.2 พ้ืนที่ปลูกมังคุดทั้งหมด 47 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนตน 439,271 ไร   

2. สถานการณการระบาดของศัตรไูมผลที่สําคัญ  
2.1 ศัตรูทุเรียน  
 2.1.1 หนอนเจาะผล พ้ืนที่ระบาด 5 จังหวัด จํานวน 146 ไร พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 33 ไร (สัปดาหที่

ผานมา 113 ไร) 
 2.1.2 เพลี้ยแปง พ้ืนที่ระบาด 6 จังหวัด จํานวน 207 ไร พ้ืนที่ระบาดลดลง 5 ไร (สัปดาหที่ผานมา 

212 ไร) 
 2.1.3 เพลี้ยไฟ พ้ืนที่ระบาด 5 จังหวัด จํานวน 808 ไร พ้ืนที่ระบาดลดลง 4 ไร (สัปดาหที่ผานมา 812 ไร) 
 2.1.4 โรครากเนาโคนเนา พ้ืนที่ระบาด 5 จังหวัด จํานวน 4,460 ไร พ้ืนที่ระบาดลดลง 27 ไร (สัปดาหที่

ผานมา 4,487 ไร) 
  2.2 ศัตรูมังคุด  
   2.2.1 เพลีย้แปง พ้ืนที่ระบาด 3 จังหวัด จํานวน 246 ไร พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 1 ไร (สัปดาหที่ผานมา 245 ไร) 
   2.2.2 เพลีย้ไฟ พ้ืนทีร่ะบาด 7 จังหวัด จํานวน 3,648 ไร พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึน้ 53 ไร (สัปดาหที่ผานมา 3,595 ไร) 

3. การดําเนินงานในพื้นที่ระบาด  
3.1 การควบคุมศัตรูทุเรียน 

3.1.1 โรครากเนาโคนเนาทุเรียน แจงเตือนใหเกษตรกรเฝาระวังการระบาดของโรครากเนาโคนเนา
ทุเรียนในพ้ืนที่และหมั่นสํารวจสวนทุเรียนอยางสม่ําเสมอ แนะนําใหเกษตรกรใชเช้ือราไตรโคเดอรมา ในการปองกัน
กําจัดโรครากเนาโคนเนาทุเรียน  
 3.1.2 หนอนเจาะผลทุเรียน สํารวจสวนทุเรียนอยางสม่ําเสมอ เมื่อพบรอยทําลายของหนอนใหใชไมหรือ
ลวดแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมาทําลาย ผลทุเรียนที่เนาและรวงเพราะถูกหนอนทําลายควรเก็บมาเผาไฟหรือฝง ตัดแตงผลทุเรียน
ที่มีจํานวนมากเกินไปโดยเฉพาะผลที่อยูติดกันควรใชกาบมะพราวหรือก่ิงไมก้ันระหวางผล เพ่ือปองกันไมใหตัวเต็มวัย
วางไขหรือตัวหนอนเขาทําลายหลบอาศัย อนุรักษศัตรูธรรมชาติ เชน แตนเบียน Apanteles sp. เมื่อจําเปนตองใช
สารเคมีกําจัดแมลง 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 50มิลลิลิตรตอนํ้า 
20 ลิตร พนเฉพาะสวนผลทุเรียนที่พบการทําลายของหนอนเจาะผล ในแหลงที่มีการระบาด พนหลังจากทุเรียนติดผลแลว 
1 เดือน พน 3 - 4 ครั้ง ทุก 20 วัน   
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 3.1.3 เพลี้ยแปง หากพบระบาดเพียงเล็กนอยใหตัดหรือเด็ดสวนที่ถูกทําลายไปทิ้งนอกแปลง หากพบการระบาด
บริเวณผลทุเรียนใหใชนํ้าพนบริเวณที่ถูกทําลาย เพ่ือใหเพลี้ยแปงหลุดออกไป หรือใชนํ้าผสมไวทออยส อัตรา 20 
มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร พนเพ่ือกําจัด เน่ืองจากเพลี้ยแปงจะแพรระบาดโดยมีมดพาไป การปองกันโดยใชผาชุบสารฆาแมลง 
เชน มาลาไธออน (มาลาไธออน 83% อีซี) อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือคารบาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 10 กรัม 
ตอนํ้า 20 ลิตร พันไวตามกิ่งสามารถปองกันไมใหมดคาบเพลี้ยแปงเคลื่อนยายไปยังสวนตางๆ ของตนทุเรียน หรือการพน
สารฆาแมลงไปที่โคนตนจะชวยปองกันมดและลดการเขาทําลายของเพลี้ยแปงได 
 3.1.4 เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจํานวนมากกวาหรือเทากับ 1 ตัวตอ 4 ดอก หรือ 1 ตัวตอยอด ใหพนดวย
สารฆาแมลงที่มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัด เชน อิมิดาโคลพริด 70% ดับบลิวจี อัตรา 3 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร หรือ
สารคารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร หรือสารฟโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรตอนํ้า 
20 ลิตร และไมควรพนสารชนิดใดชนิดหน่ึงติดตอกันหลายครั้ง เพราะจะทําใหเพลี้ยไฟสามารถตานทานสารฆาแมลงได 
 3.2 การควบคุมศัตรูมังคุด 
 3.2.1 หมั่นสํารวจและสังเกตการเขาทําลายของศัตรูพืช และดูแลสวนใหสะอาดอยางสม่ําเสมอ 
 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  

 4.การคาดการณศัตรูไมผล ในชวงระหวางวันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2563 
   ภาคเหนือ  

- ทุเรียน ระวัง เพลี้ยไฟ และหนอนเจาะผลทุเรียน  
- ลําไย ระวัง มวนลําไย และโรคพุมไมกวาด  

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- ทุเรียน ระวัง เพลี้ยแปง ไรแดง และหนอนเจาะผลทุเรียน 
- มังคุด ระวัง เพลี้ยไฟ และโรคใบจุด 
- ลําไย ระวัง มวนลําไย และเพลี้ยแปง 

   ภาคกลาง และภาคตะวันตก 
- ทุเรียน ระวัง เพลี้ยแปง เพลี้ยไฟ และโรครากเนาโคนเนา 
- มังคุด ระวัง หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ และไรแดง 
- เงาะ ระวัง หนอนกินใบ และเพลี้ยแปง 

   ภาคตะวันออก 
- ทุเรียน ระวัง หนอนเจาะผลทุเรียน เพลี้ยแปง เพลี้ยไฟ และโรครากเนาโคนเนา 
- มังคุด ระวัง หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ และไรแดง 
- เงาะ ระวัง หนอนกินใบ และเพลี้ยแปง 

   ภาคใต   
- ทุเรียน ระวัง หนอนเจาะผล หนอนเจาะลําตน และเพลี้ยแปง 
- มังคุด ระวัง เพลี้ยแปง เพลี้ยไฟ และไรแดง 
- เงาะ ระวัง หนอนกินชอดอก เพลี้ยแปง และโรคใบจุดสาหราย 



 

กราฟแสดงสถานการณการระบาดของศตัรูไมผล ป 2563 

    

                 

 

 

 

 

 เพลี้ยไฟ - ทุเรียน 812 ไร 

เพลี้ยแปง - ทุเรียน 212 ไร 

หนอนเจาะผล - ทุเรียน 113 ไร 

 โรครากเนาโคนเนา - ทุเรียน 4,487 ไร 

เพลี้ยแปง - มังคุด 245 ไร 

เพลี้ยไฟ - มังคุด 3,595 ไร 

 

  

 

 


