
 

 
 
 
 

 
 

 

สถานการณการระบาดศัตรูพืชท่ีสําคัญ   

ศัตรไูมผล 

1. สถานการณการปลูกไมผล 
  1.1 พ้ืนท่ีปลูกทุเรียนท้ังหมด 69 จังหวัด รวมพ้ืนท่ียืนตน 869,934 ไร   
  1.2 พ้ืนท่ีปลูกมังคุดท้ังหมด 48 จังหวัด รวมพ้ืนท่ียืนตน 439,479 ไร  
  1.3  พ้ืนท่ีปลูกเงาะท้ังหมด 58 จังหวัด รวมพ้ืนท่ียืนตน 211,092 ไร 
  1.4 พ้ืนท่ีปลูกลําไยท้ังหมด 62 จังหวัด รวมพ้ืนท่ียืนตน 1,215,103 ไร 

2. สถานการณการระบาดของศัตรูไมผลท่ีสําคัญ  
2.1 ศัตรูทุเรียน  
 2.1.1 หนอนเจาะผล พ้ืนท่ีระบาด 4 จังหวัด จํานวน 134.75 ไร พ้ืนท่ีระบาดเพ่ิมข้ึน 47 ไร (สัปดาห

ท่ีผานมา 87.75 ไร) 
 2.1.2 เพล้ียแปง พ้ืนท่ีระบาด 6 จังหวัด จํานวน 357 ไร พ้ืนท่ีระบาดเพ่ิมข้ึน 77 ไร (สัปดาหท่ีผานมา 280 ไร) 
 2.1.3 เพล้ียไฟ พ้ืนท่ีระบาด 4 จังหวัด จํานวน 800.50 ไร พ้ืนท่ีระบาดลดลง 6 ไร (สัปดาหท่ีผานมา 806.50 ไร) 
 2.1.4 โรครากเนาโคนเนา พ้ืนท่ีระบาด 6 จังหวัด จํานวน 4,727 ไร พ้ืนท่ีระบาดเพ่ิมข้ึน 22 ไร 

(สัปดาหท่ีผานมา 4,705 ไร) 
  2.2 ศัตรูมังคุด  
   2.2.1 เพล้ียแปง พ้ืนท่ีระบาด 3 จังหวัด จํานวน 245 ไร พ้ืนท่ีระบาดลดลง 2 ไร (สัปดาหท่ีผานมา 247 ไร) 
   2.2.2 เพล้ียไฟ พ้ืนท่ีระบาด 6 จังหวัด จํานวน 3,494.25 ไร พ้ืนท่ีระบาดเพ่ิมข้ึน 0.25 ไร (สัปดาหท่ี
ผานมา 3,494 ไร) 

3. การดําเนินงานในพ้ืนท่ีระบาด  
3.1 การควบคุมศัตรูทุเรียน 

3.1.1 โรครากเนาโคนเนาทุเรียน แจงเตือนใหเกษตรกรเฝาระวังการระบาดของโรครากเนาโคนเนา
ทุเรียนในพ้ืนท่ีและหม่ันสํารวจสวนทุเรียนอยางสมํ่าเสมอ แนะนําใหเกษตรกรใชเชื้อราไตรโคเดอรมา ในการปองกัน
กําจัดโรครากเนาโคนเนาทุเรียน  
 3.1.2 หนอนเจาะผลทุเรยีน สํารวจสวนทุเรียนอยางสมํ่าเสมอ เม่ือพบรอยทําลายของหนอนใหใชไมหรือ
ลวดแข็งเข่ียตัวหนอนออกมาทําลาย ผลทุเรียนท่ีเนาและรวงเพราะถูกหนอนทําลายควรเก็บมาเผาไฟหรือฝง ตัดแตงผลทุเรียน
ท่ีมีจํานวนมากเกินไปโดยเฉพาะผลท่ีอยูติดกันควรใชกาบมะพราวหรือก่ิงไมก้ันระหวางผล เพ่ือปองกันไมใหตัวเต็มวัย
วางไขหรือตัวหนอนเขาทําลายหลบอาศัย อนุรักษศัตรูธรรมชาติ เชน แตนเบียน Apanteles sp. เม่ือจําเปนตองใช
สารเคมีกําจัดแมลง แนะนําใหใชสารเคมี ไดแก แลมบดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร  
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หรือ คลอรไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ คารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50มิลลิลิตรตอน้ํา 
20 ลิตร พนเฉพาะสวนผลทุเรียนท่ีพบการทําลายของหนอนเจาะผล ในแหลงท่ีมีการระบาด พนหลังจากทุเรียนติดผลแลว 
1 เดือน พน 3 - 4 ครั้ง ทุก 20 วัน   
 3.1.3 เพล้ียแปง หากพบระบาดเพียงเล็กนอยใหตัดหรือเด็ดสวนท่ีถูกทําลายไปท้ิงนอกแปลง หากพบการระบาด
บริเวณผลทุเรียนใหใชน้ําพนบริเวณท่ีถูกทําลาย เพ่ือใหเพลี้ยแปงหลุดออกไป หรือใชน้ําผสมไวทออยส อัตรา 20 
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พนเพ่ือกําจัด เนื่องจากเพลี้ยแปงจะแพรระบาดโดยมีมดพาไป การปองกันโดยใชผาชุบสารฆาแมลง 
เชน มาลาไธออน (มาลาไธออน 83% อีซี) อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือคารบาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 10 กรัม 

ตอน้ํา 20 ลิตร พันไวตามก่ิงสามารถปองกันไมใหมดคาบเพลี้ยแปงเคลื่อนยายไปยังสวนตางๆ ของตนทุเรียน หรือการพน
สารฆาแมลงไปท่ีโคนตนจะชวยปองกันมดและลดการเขาทําลายของเพลี้ยแปงได 
 3.1.4 เพล้ียไฟ หากพบเพลี้ยไฟจํานวนมากกวาหรือเทากับ 1 ตัวตอ 4 ดอก หรือ 1 ตัวตอยอด ใหพนดวย
สารฆาแมลงท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัด เชน อิมิดาโคลพริด 70% ดับบลิวจี อัตรา 3 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือ

สารคารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือสารฟโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ํา 

20 ลิตร และไมควรพนสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดตอกันหลายครั้ง เพราะจะทําใหเพลี้ยไฟสามารถตานทานสารฆาแมลงได 
 3.2 การควบคุมศัตรูมังคุด 
 3.2.1 หม่ันสํารวจและสังเกตการเขาทําลายของศัตรูพืช และดูแลสวนใหสะอาดอยางสมํ่าเสมอ 
 3.2.2 หากพบการระบาดของเพลี้ยแปง และเพลี้ยไฟใหพนดวยสารฆาแมลง เชน อิมิดาโคลพริด 70% 

ดับบลิวจี อัตรา 3 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือสารคารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือสารฟโพรนิล 

5% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร และไมควรพนสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดตอกันหลายครั้ง เพราะจะทําให

เพลี้ยแปง และเพลี้ยไฟสามารถตานทานสารฆาแมลงได และมักพบการระบาดของเพลี้ยแปง และเพลี้ยไฟในระยะท่ี
มังคุดออกดอกถึงติดผลออน อาจทําใหดอกและผลออนรวง ผลท่ีไมรวงเม่ือมีการพัฒนาผลโตข้ึน จะเห็นรอยทําลาย
ชัดเจน เนื่องจากผิวเปลือกมังคุดมีลักษณะขรุขระท่ีเรียกวา ผิวข้ีกลาก ทําใหผลผลิตมีคุณภาพต่ํา  
 4.การคาดการณศัตรูไมผล ในชวงระหวางวันท่ี 22 - 28 มิถุนายน 2563 
   ภาคเหนือ  

- ทุเรียน ระวัง หนอนเจาะผล หนอนเจาะลําตน และโรครากเนาโคนเนา 
- ลําไย ระวัง หนอนกินชอดอก มวนลําไย และโรคพุมไมกวาด  

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- ทุเรียน ระวัง หนอนเจาะผล และโรครากเนาโคนเนา 
- มังคุด ระวัง เพลี้ยไฟ ไรแดง และโรคใบจุด 
- ลําไย ระวัง มวนลําไย และเพลี้ยแปง 

   ภาคกลาง และภาคตะวันตก 
- ทุเรียน ระวัง หนอนเจาะผล โรคผลเนา และโรครากเนาโคนเนา 
- มังคุด ระวัง เพลี้ยไฟ และไรแดง 
- เงาะ ระวัง หนอนกินใบ และเพลี้ยแปง 

   ภาคตะวันออก 
- ทุเรียน ระวัง หนอนเจาะผล และโรครากเนาโคนเนา 
- มังคุด ระวัง หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ และไรแดง 
- เงาะ ระวัง หนอนกินใบ และเพลี้ยแปง 
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  ภาคใต   
- ทุเรียน ระวัง หนอนกินชอดอก หนอนเจาะผล และโรครากเนาโคนเนา  
- มังคุด ระวัง เพลี้ยไฟ และไรแดง 
- เงาะ ระวัง หนอนกินชอดอก และโรคใบจุดสาหราย 

 



 

กราฟแสดงสถานการณการระบาดของศัตรูไมผล ป 2563 

    

                 

 

 

 

 

 เพลี้ยไฟ - ทุเรียน 800.50 ไร 

เพลี้ยแปง - ทุเรียน 357 ไร 

หนอนเจาะผล - ทุเรียน 134.75 ไร 

 โรครากเนาโคนเนา - ทุเรียน 4,727 ไร 

เพลี้ยแปง - มังคุด 243 ไร 

เพลี้ยไฟ - มังคุด 3,4คต.25 ไร 

 

  


