
 

 
 
 
 

 
 

สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่ส าคัญ   

ศัตรูไม้ผล 

1. สถานการณ์การปลูกไม้ผล 
  1.1 พ้ืนที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 68 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 971,729 ไร่   
  1.2 พ้ืนที่ปลูกมังคุดทั้งหมด 54 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 498,137 ไร่  
  1.3  พ้ืนที่ปลูกเงาะทั้งหมด 60 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 277,245 ไร่ 
  1.4 พ้ืนที่ปลูกล าไยทั้งหมด 65 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 1,270,111 ไร่ 

2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ผลที่ส าคัญ  
2.1 ศัตรูทุเรียน  
 2.1.1 หนอนเจาะผล พ้ืนที่ระบาด 2 จังหวัด จ านวน 3 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงที ่
 2.1.2 เพลี้ยแป้ง พ้ืนที่ระบาด 7 จังหวัด จ านวน 157 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 8 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 149 ไร่) 
 2.1.3 เพลี้ยไฟ พ้ืนที่ระบาด 6 จังหวัด จ านวน 790 ไร่ พ้ืนที่ระบาดลดลง 56 ไร่ (สปัดาหท์ี่ผ่านมา 846 ไร่)  

       2.1.4 โรครากเน่าโคนเน่า พ้ืนที่ระบาด 9 จังหวัด จ านวน 5,172.4 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 240 ไร่ 
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 4,932.8 ไร่)  

2.2 ศัตรูมังคุด  
  2.2.1 เพลี้ยแป้ง พ้ืนที่ระบาด 3 จังหวัด จ านวน 239 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงที ่

   2.2.2 เพลี้ยไฟ พ้ืนที่ระบาด 5 จังหวัด จ านวน 381 ไร่ พ้ืนที่ระบาดลดลง 193 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 
574 ไร่) 
   2.2.3 โรคใบจุด พ้ืนที่ระบาด 2 จังหวัด จ านวน 155.5 ไร่ พ้ืนทีร่ะบาดคงที ่ 

3. การด าเนินงานในพื้นที่ระบาด  
3.1 การควบคุมศัตรูทุเรียน 

3.1.1 โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่า
ทุเรียนในพ้ืนที่และหมั่นส ารวจสวนทุเรียนอย่างสม่ าเสมอ แนะน าให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกัน
ก าจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน  
 3.1.3 เพลี้ยแปง้ หากพบระบาดเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ดส่วนทีถู่กท าลายไปทิ้งนอกแปลง หากพบการระบาด
บริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ าพ่นบริเวณที่ถูกท าลาย เพ่ือให้เพลี้ยแป้งหลุดออกไป หรือใช้น้ าผสมไวท์ออยส์ อัตรา 20 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พ่นเพ่ือก าจัด เนื่องจากเพลี้ยแป้งจะแพร่ระบาดโดยมีมดพาไป การป้องกันโดยใช้ผ้าชุบสารฆ่าแมลง 
เช่น มาลาไธออน (มาลาไธออน 83% อีซี) อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 10 กรัม 
ต่อน้ า 20 ลิตร พันไว้ตามกิ่งสามารถป้องกันไม่ให้มดคาบเพลี้ยแป้งเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆ ของต้นทุเรียน หรือการพ่น
สารฆ่าแมลงไปที่โคนต้นจะช่วยป้องกันมดและลดการเข้าท าลายของเพลี้ยแป้งได้ 
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 3.1.4 เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วย
สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด เช่น อิมิดาโคลพริด 70% ดับบลิวจี อัตรา 3 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ
สารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 
20 ลิตร และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะท าให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ 
 3.2 การควบคุมศัตรูมังคุด 
 3.2.1 หมั่นส ารวจและสังเกตการเข้าท าลายของศัตรูพืช และดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
 3.2.2 หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง เช่น อิมิดาโคลพริด 70% 
ดับบลิวจี อัตรา 3 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารฟิโพรนลิ 
5% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะท าให้
เพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ และมักพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไฟในระยะที่
มังคุดออกดอกถึงติดผลอ่อน อาจท าให้ดอกและผลอ่อนร่วง ผลที่ไม่ร่วงเมื่อมีการพัฒนาผลโตขึ้น จะเห็นรอยท าลาย
ชัดเจน เนื่องจากผิวเปลือกมังคุดมีลักษณะขรุขระที่เรียกว่า ผิวขี้กลาก ท าให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ า  
 3.2.3 หากพบการระบาดของโรคใบจุด ให้ตัดแต่งก่ิงหรือใบท่ีเป็นโรคน าออกไปท าลายนอกแปลง หากพบ
การระบาดรุนแรงให้ใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืช เช่น คาร์เบนดาซิม 50% ดับบลิวพี อัตรา 10 - 15 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
หรือ กลุ่มโคนาโซล เช่น โพรพิโคนาโซล เฮกซะโคนาโซน 20 ซีซี ต่อน้ า 20 ลิตร 

4.การคาดการณ์ศัตรูไม้ผล ในช่วงระหว่างวันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2563 
   ภาคเหนือ  

- ล าไย ระวัง โรคผลเน่า โรคใบจุดด า และโรคพุ่มไม้กวาด  
 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- ทุเรียน ระวัง หนอนกินใบ เพลี้ยแป้ง และโรครากเน่าโคนเน่า 

 
   ภาคกลาง และภาคตะวันตก 

- ทุเรียน ระวัง หนอนกินใบ หนอนชอนใบ เพลี้ยแป้ง และโรครากเน่าโคนเน่า 
- ล าไย ระวัง โรคผลเน่า โรคพุ่มไม้กวาด และโรคราด า 

   ภาคตะวันออก 
- ทุเรียน ระวัง หนอนกินใบ หนอนชอนใบ เพลี้ยแป้ง และโรครากเน่าโคนเน่า 
- มังคุด ระวัง หนอนชอนใบ และโรคใบจุด 
- เงาะ ระวัง หนอนคืบกินใบ หนอนกินช่อดอก   

   ภาคใต้   
- ทุเรียน ระวัง หนอนกินใบ หนอนชอนใบ เพลี้ยแป้ง และโรครากเน่าโคนเน่า 
- มังคุด ระวัง หนอนชอนใบ และโรคใบจุด 
- เงาะ ระวัง หนอนคืบกินใบ และผีเสื้อมวนหวาน 

 
 



 
 
 
 
 



 
กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ผล ปี 2563 

    

                 

 

 

 

 

 เพลี้ยไฟ - ทุเรยีน 790 ไร ่
เพลี้ยแป้ง - ทุเรียน 157 ไร ่
หนอนเจาะผล - ทุเรียน 3 ไร ่

 โรครากเน่าโคนเน่า - ทุเรียน 5,172.4 ไร ่
เพลี้ยแป้ง - มังคุด 239 ไร ่
เพลี้ยไฟ - มังคุด 381 ไร ่

 โรคใบจุด - มังคุด 155.5 ไร ่
  

 
 


