
 

 
 
 
 

 
 

สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชท่ีส าคัญ   

ศัตรไูม้ผล 

1. สถานการณ์การปลูกไม้ผล 
  1.1 พื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 75 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 842,113.24 ไร่   
  1.2 พื้นที่ปลูกมังคุดทั้งหมด 74 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 259,105.25 ไร่  
  1.3 พื้นที่ปลูกเงาะทั้งหมด 70 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 129,201.32 ไร่ 
  1.4 พื้นที่ปลูกล าไยทั้งหมด 77 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 1,722,798.08 ไร่ 

2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ผลท่ีส าคัญ  
2.1 ศัตรูทุเรียน  
 2.1.1 หนอนเจาะผล พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด จ านวน 100.50 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มข้ึน 4.00 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 96.50 ไร่) 
 2.1.2 เพลี้ยแป้ง พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด จ านวน 555.25 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มข้ึน 2.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 

553.25 ไร่) 
 2.1.3 เพลี้ยไฟ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด จ านวน 729.60 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มข้ึน 2.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 

727.60 ไร่) 
 2.1.4 โรครากเน่าโคนเน่า พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด จ านวน 6,568.20 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 127.85 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 6,696.05 ไร่) 
2.2 ศัตรูมังคุด  

  2.2.1 เพลี้ยแป้ง พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จ านวน 44.00 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่ 
  2.2.2 เพลี้ยไฟ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด จ านวน 382.00 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่ 
  2.2.3 โรคใบจุด พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จ านวน 131.00 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่ 
3. การด าเนินงานในพ้ืนท่ีระบาด  

3.1 การควบคุมศัตรูทุเรียน 
3.1.1 หนอนเจาะผลทุเรียน ส ารวจสวนทุเรียนอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบรอยท าลายของหนอนให้ใช้ไม้หรือ

ลวดแข็งเข่ียตัวหนอนออกมาท าลาย ผลทุเรียนที่เน่าและร่วงเพราะถูกหนอนท าลายควรเก็บมาเผาไฟหรือฝัง ตัดแต่งผล
ทุเรียนที่มีจ านวนมากเกินไปโดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกันควรใช้กาบมะพร้าวหรือกิ่งไม้กั้นระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้
ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนเข้าท าลายหลบอาศัย อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียน Apanteles sp. 
เมื่อจ าเป็นต้องใช้สารเคมีก าจัดแมลง แนะน าให้ใช้สารเคมี ได้แก่ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร
ต่อน้ า 20 ลิตร หรือ คลอร์ไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และคาร์โบซัลแฟน ๒๐% อีซี อัตรา 
๕๐ มิลลิลิตร ต่อน้ า๒๐ ลิตร พ่นเฉพาะส่วนผลทุเรียนที่พบการท าลายของหนอนเจาะผล ในแหล่งที่มีการระบาด 
พ่นหลังจากทุเรียนติดผลแล้ว 1 เดือน พ่น 3 - 4 ครั้ง ทุก 20 วัน

รายงานสถานการณ์ศัตรูไม้ผล 
วันท่ี 25 สิงหาคม 2564 

กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช  
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ 1626 
E-mail: Bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com  
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3.1.2 โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่า
ทุเรียนในพื้นที่และหมั่นส ารวจสวนทุเรียนอย่างสม่ าเสมอ แนะน าให้เกษตรกรใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกัน
ก าจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาหว่านในพื้นที่รัศมีทรงพุ่มที่มีรากฝอยอยู่ หรอืใช้รองกน้หลมุกอ่นปลกู
ตัดแต่งกิ่ง หรือล าต้นที่เป็นโรคไปเผาท าลายนอกแปลงปลูก พ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืชฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 
๘๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๓๐ - ๕๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร พ่นทุก ๗ วัน ใช้สลับกับสารเมทาแลกซิล ๒๕% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 
๓๐ - ๕๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร โดยพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม 
 3.1.3 เพลี้ยแป้ง หากพบระบาดเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ดส่วนที่ถูกท าลายไปทิ้งนอกแปลง หากพบการระบาด
บริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ าพ่นบริเวณที่ถูกท าลาย เพื่อให้เพลี้ยแป้งหลุดออกไป หรือใช้น้ าผสมไวท์ออยส์ อัตรา 20 มิลลิลิตร
ต่อน้ า 20 ลิตร พ่นเพื่อก าจัด เนื่องจากเพลี้ยแป้งจะแพร่ระบาดโดยมีมดพาไป การป้องกันโดยใช้ผ้าชุบสารฆ่าแมลง เช่น 
มาลาไธออน (มาลาไธออน 83% อีซี) อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 10 กรัมต่อน้ า
20 ลิตร พันไว้ตามกิ่งสามารถป้องกันไม่ให้มดคาบเพลี้ยแป้งเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆ ของต้นทุเรียน หรือการพ่นสาร
ฆ่าแมลงไปที่โคนต้นจะช่วยป้องกันมดและลดการเข้าท าลายของเพลี้ยแป้งได้ 
 3.1.4 เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วย
สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด เช่น อิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิ้ลยูจี 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 
 3.2 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 หรือสารฟิโพรนิล 
5% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะท าให้
เพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ และมักพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไฟในระยะที่
มังคุดออกดอกถึงติดผลอ่อน อาจท าให้ดอกและผลอ่อนร่วง ผลที่ไม่ร่วงเมื่อมีการพัฒนาผลโตข้ึน จะเห็นรอยท าลาย
ชัดเจน เนื่องจากผิวเปลือกมังคุดมีลักษณะขรุขระที่เรียกว่า ผิวข้ีกลาก ท าให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ า  
 3.2.3 หากพบการระบาดของโรคใบจุด ให้ตัดแต่งกิ่งหรือใบที่เป็นโรคน 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 ในช่วงระหว่างวันท่ี 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2564 
   ภาคเหนือ  

- ล าล าไย ระวัง เพลี้ยแปง้ เพลี้ยหอย โรคราน้ าฝน และโรคพุม่ไม้กวาด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

- ทุเรียน ระวัง หนอนเจาะผล หนอนเจาะเมล็ด โรคใบติด และโรครากเน่าโคนเน่า 
ภาคกลาง และภาคตะวันตก 

- ทุเรียน ระวัง ด้วงหนวดยาวเจาะล าต้น โรคใบติด โรคใบจุดสาหร่าย และโรครากเน่าโคนเน่า 
- ล าไย ระวัง เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย โรคราด า โรคราน้ าฝน และโรคพุ่มไมก้วาด 
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ภาคตะวันออก 
- ทุเรียน ระวัง ด้วงหนวดยาวเจาะล าต้น หนอนเจาะผล หนอนเจาะเมล็ด โรคใบติด โรคใบจุดสาหร่าย 

และโรครากเน่าโคนเน่า 
- มังคุด ระวัง หนอนชอนใบ หนอนกินใบ หนอนกินใบอ่อน และโรคใบจุด  
- เงาะ ระวัง หนอนคืบกินใบ โรคราแป้ง และโรคใบจุดสาหร่าย 

ภาคใต ้  
- ทุเรียน ระวัง เพลี้ยแป้ง ด้วงหนวดยาวเจาะล าต้น หนอนเจาะผล หนอนเจาะเมล็ด โรคผลเน่า 

โรคใบจุดสาหร่าย โรคใบติด และโรครากเน่าโคนเน่า 
- มังคุด ระวัง หนอนชอนใบ หนอนกินใบ โรคแอนแทรคโนส และโรคใบจุด 
- เงาะ ระวัง หนอนคืบกินใบ โรคราแป้ง และโรคใบจุดสาหร่าย
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กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรไูม้ผล ปี 2564 
 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 หนอนเจาะผล – ทุเรียน 100.50 ไร่ 
 เพลี้ยไฟ - ทุเรียน 729.60 ไร่ 

เพลี้ยแป้ง – ทุเรียน 555.25 ไร่ 
โรครากเน่าโคนเน่า – ทุเรียน 6,568.20 ไร่ 
เพลี้ยแป้ง - มังคุด 44.00 ไร ่
เพลี้ยไฟ - มังคุด 382.00 ไร่ 

 โรคใบจุด - มังคุด 131.00 ไร่ 
  

 
 


