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สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่สาคัญ
ศัตรูไม้ผล
1. สถานการณ์การปลูกไม้ผล
1.1 พื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 75 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 841,826.24 ไร่
1.2 พื้นที่ปลูกมังคุดทั้งหมด 74 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 258,994.50 ไร่
1.3 พื้นที่ปลูกเงาะทั้งหมด 70 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 129,175.08 ไร่
1.4 พื้นที่ปลูกลาไยทั้งหมด 77 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 1,722,068.99 ไร่
2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ผลที่สาคัญ
2.1 ศัตรูทุเรียน
2.1.1 เพลี้ยแป้ง พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จานวน 14.00 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 9.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา
23.00 ไร่)
2.1.2 เพลี้ยไฟ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด จานวน 96.00 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 33.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา
129.00 ไร่)
2.1.3 เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด จานวน 199.00 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 468.00 ไร่
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 667.00 ไร่)
2.1.4 โรครากเน่าโคนเน่า พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด จานวน 7,460.75 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 124.75 ไร่
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 7,585.50 ไร่)
2.2 ศัตรูมังคุด
2.2.1 เพลี้ยไฟ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จานวน 93.00 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 93.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา
ไม่พบการระบาด)
2.3 ศัตรูลาไย
2.3.1 เพลี้ยแป้ง พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จานวน 25.75 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 2.23 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา
27.98 ไร่)
2.3.2 โรคพุ่ มไม้ กวาด พื้น ที่ ระบาด 1 จังหวัด จานวน 281.00 ไร่ พื้นที่ ระบาดเพิ่มขึ้น 6.00 ไร่
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 275.00 ไร่)
2.3.3 โรคราดา พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จานวน 307.00 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 4.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา
303.00 ไร่)

-23.การดาเนินงานในพื้นที่ระบาด
3.1 การควบคุมศัตรูทุเรียน
3.1.1 เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจานวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วย
สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกาจัด เช่น อิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 3 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร หรือสารฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตร
ต่อน้า 20 ลิตร และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทาให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้
3.1.2 เพลี้ยแป้ง หากพบระบาดเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ดส่วนที่ถูกทาลายไปทิ้งนอกแปลง หากพบการระบาด
บริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้าพ่นบริเวณที่ถูกทาลาย เพื่อให้เพลี้ยแป้งหลุดออกไป หรือใช้น้าผสมไวท์ออยส์ อัตรา 20 มิลลิลิตร
ต่อน้า 20 ลิตร พ่นเพื่อกาจัด เนื่องจากเพลี้ยแป้งจะแพร่ระบาดโดยมีมดพาไป การป้องกันโดยใช้ผ้าชุบสารฆ่าแมลง เช่น
มาลาไธออน (มาลาไธออน 83% อีซี) อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 10 กรัมต่อน้า
20 ลิตร พันไว้ตามกิ่งสามารถป้องกันไม่ให้มดคาบเพลี้ยแป้งเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆ ของต้นทุเรียน หรือการพ่ นสาร
ฆ่าแมลงไปที่โคนต้นจะช่วยป้องกันมดและลดการเข้าทาลายของเพลี้ยแป้งได้
3.1.3 เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียนจะทาลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่ และโดยปกติทุเรียน
แตกใบอ่อนไม่พร้อมกัน แม้แต่ทุเรีย นในสวนเดียวกัน สาหรับต้นที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่น สารฆ่าแมลง
เฉพาะต้น จะช่วยลดการใช้สารฆ่าแมลง และเปิดโอกาสให้ศัตรูธรรมชาติได้มีบทบาทในการควบคุมเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน
หรือบังคับให้ทุเรียนแตกใบอ่อนพร้อมกัน ซึ่งอาจกระตุ้นด้วยการพ่นยูเรีย (46-0-0) อัตรา 200 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
เพื่อลดช่วงการเข้าทาลายของเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน หากพบเพลี้ยไก่แจ้ระบาดมากควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันกาจัด ได้แก่ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5 % อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร หรืออิมิดาโคลพริด
70% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 5 กรัม ต่อน้า 20 ลิตร หรือไทอะมิทอกแซม 25 % ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 8 กรัม ต่อน้า 20 ลิตร
หรือไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 15 กรัม ต่อน้า 20 ลิตร หรือคาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 10 กรัม
ต่อน้า 20 ลิตร พ่นทุก 7 - 10 วัน ในช่วงระยะแตกใบอ่อน และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง
เพราะจะทาให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้
3.1.4 โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้ เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่า
ทุเรียนในพื้นที่และหมั่นสารวจสวนทุเรียนอย่างสม่าเสมอ แนะนาให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกัน
กาจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาหว่านในพื้นที่รัศมีทรงพุ่มที่มีรากฝอยอยู่ หรือใช้รองก้นหลุมก่อนปลูก
ตัดแต่งกิ่ง หรือลาต้น ที่เป็น โรคไปเผาทาลายนอกแปลงปลูก พ่นด้วยสารป้องกันกาจัดโรคพืชฟอสอีทิล -อะลูมิเนียม
๘๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๓๐ - ๕๐ กรัมต่อน้า ๒๐ ลิตร พ่นทุก ๗ วัน ใช้สลับกับสารเมทาแลกซิล ๒๕% ดับเบิ้ลยูพี
อัตรา ๓๐ - ๕๐ กรัมต่อน้า ๒๐ ลิตร โดยพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม
3.2 การควบคุมศัตรูมังคุด
3.2.1 หมั่นสารวจและสังเกตการเข้าทาลายของศัตรูพืช และดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่าเสมอ
3.2.2 หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง เช่น อิมิดาโคลพริด 70%
ดับบลิวจี อัตรา 3 กรัมต่อน้า 20 ลิตร หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร หรือสารฟิโพรนิล
5% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทาให้
เพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ และมักพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไฟในระยะที่
มังคุดออกดอกถึงติดผลอ่อน อาจทาให้ดอกและผลอ่อนร่วง ผลที่ไม่ร่วงเมื่อมีการพัฒ นาผลโตขึ้น จะเห็นรอยทาลาย
ชัดเจน เนื่องจากผิวเปลือกมังคุดมีลักษณะขรุขระที่เรียกว่า ผิวขี้กลาก ทาให้ผลผลิตมีคุณภาพต่า

-33.3 การควบคุมศัตรูลาไย
3.3.1 หมั่นสารวจและสังเกตการเข้าทาลายของศัตรูพืช และดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่าเสมอ
3.2.2 หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบไปเผาทาลาย หากระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง
เช่น อิมิดาโคลพริด ๗๐% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๔ กรัมต่อน้า ๒๐ ลิตร หรือ ปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ ๘๓.๙ % อีซี อัตรา ๘๐ มิลลิลิตร
ต่อน้า ๒๐ ลิตร โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่ง และควรพ่นสารติดต่อกัน ๒ ครั้ง ห่างกัน ๗ วัน ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่ง
ติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทาให้เพลี้ยแป้งสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้
3.2.4 โรคพุ่มไม้กวาด เนื่องจากยังไม่มีสารป้องกันกาจัดเชื้อไฟโตพลาสมา การป้องกันกาจัดทาได้โดยกาจัด
แมลงพาหะ ถอนวัชพืชและพืชอาศัย เพื่อลดปริมาณแมลงพาหะ รวมถึงการใช้เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ และอุปกรณ์ที่ปลอดเชื้อ
3.2.5 โรคราดา พ่นน้าเปล่าล้างคราบราดา เพื่อลดปริมาณเชื้อ กาจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อลดความชื้น
สะสมไม่ให้เหมาะต่อการเกิดโรค และทาลายแหล่งอาศัยของแมลงปากดูดที่มาขับถ่ายน้าหวาน เนื่องจากเชื้อราเจริญบน
สารเหนียวที่แมลงปากดูด เช่น เพลี้ยแป้งขับถ่ายไว้ จึงควรพ่นสารกาจัดแมลง ได้ แก่ คาร์บาริล ๘๕% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา
๕๐ กรั ม ต่ อ น้ า ๒๐ ลิ ต ร หรื อ อิ มิ ด าโคลพริ ด ๑๐% เอสแอล อั ต รา ๒๐ มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ น้ า ๒๐ ลิ ต รใช้ เศษผ้ าชุ บ
น้ามันเครื่องผูกรอบโคนต้น ป้องกันเพลี้ยแป้ง และมดไต่ขึ้นมาบนต้น
4.การคาดการณ์ศัตรูไม้ผล ในช่วงระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2564
ภาคเหนือ
- ลาไย ระวัง หนอนชอนใบ หนอนคืบกินใบ หนอนเจาะกิ่ง เพลี้ยหอย โรคใบจุดดา และโรคราดา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ทุเรียน ระวัง หนอนกินใบ เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน ไรแดง โรคใบติด โรคใบจุดสาหร่าย โรคแอนแทรคโนส
และโรครากเน่าโคนเน่า
ภาคกลาง และภาคตะวันตก
- ทุเรียน ระวัง เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน ไรแดง หนอนด้วงหนวดยาว หนอนกินใบ โรคใบติด และโรครากเน่า-โคนเน่า
- ลาไย ระวัง หนอนชอนใบ หนอนคืบกินใบ หนอนเจาะกิ่ง เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง และโรคราดา
ภาคตะวันออก
- ทุเรียน ระวัง เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน หนอนด้วงหนวดยาว หนอนกินใบ โรคใบติด โรคใบจุดสาหร่าย
โรคแอนแทรคโนส และโรครากเน่าโคนเน่า
- มังคุด ระวัง ไรแดง หนอนชอนใบ หนอนกินใบ และโรคใบจุดสาหร่าย
- เงาะ ระวัง หนอนคืบกินใบ หนอนร่านกินใบ เพลี้ยแป้ง และโรคใบจุดสาหร่าย
ภาคใต้
- ทุเรียน ระวัง เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน หนอนด้วงหนวดยาว หนอนกินใบ โรคใบติด โรคใบจุดสาหร่าย
โรคราสีชมพู และโรครากเน่าโคนเน่า
- มังคุด ระวัง หนอนชอนใบ หนอนกินใบ และโรคใบจุดสาหร่าย
- เงาะ ระวัง หนอนคืบกินใบ หนอนร่านกินใบ และโรคใบจุดสาหร่าย

-4กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ผล ปี 2564

เพลี้ยแป้ง - ลาไย 25.75 ไร่
เพลี้ยหอย - ลาไย 0 ไร่
โรคพุ่มไม้กวาด - ลาไย 281.00 ไร่
เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน– ทุเรียน 199.00 ไร่

เพลี้ยแป้ง – มังคุด 0 ไร่

เพลี้ยไฟ - ทุเรียน 96.00 ไร่

เพลี้ยไฟ – มังคุด 93.00 ไร่

เพลี้ยแป้ง – ทุเรียน 14.00 ไร่

โรคใบจุด - มังคุด 0 ไร่

โรครากเน่าโคนเน่า – ทุเรียน 7,460.75 ไร่

โรคราดา - ลาไย 307.00 ไร่

