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สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่ส าคัญ   

ศัตรูไม้ผล 

1. สถานการณ์การปลูกไม้ผล 
  1.1 พ้ืนที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 75 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 814,526.68 ไร่   
  1.2 พ้ืนที่ปลูกมังคุดทั้งหมด 74 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 219,018.25 ไร่  
  1.3 พ้ืนที่ปลูกเงาะทั้งหมด 71 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 94,230.18 ไร่ 
  1.4 พ้ืนที่ปลูกล าไยทั้งหมด 76 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 1,463,899.36 ไร่ 

2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ผลที่ส าคัญ  
 

2.1 ศัตรูทุเรียน  
 2.1.1 เพลี้ยแป้ง พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด จ านวน 269.00 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่  (สัปดาห์ที่

ผ่านมา 269.00 ไร่) 
 2.1.2 เพลี้ยไฟ  พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด จ านวน 248.00 ไร่  พื้นที่ระบาดคงที่  (สัปดาห์ที่

ผ่านมา 248.00 ไร่ ) 
 2.1.3 หนอนเจาะผล พ้ืนที่ระบาด 6 จังหวัด จ านวน 121.20 ไร่ พ้ืนที่ระบาดลดลง 10.00 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 131.20 ไร่) 
 2.1.4 เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน พ้ืนที่ระบาด 10 จังหวัด จ านวน 467.40 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงที่  (สัปดาห์ที่

ผ่านมา 467.40 ไร่) 
 2.1.5 โรครากเน่าโคนเน่า พ้ืนที่ระบาด 14 จังหวัด จ านวน 2,619.76 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 74.56 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,545.20 ไร่) 
 

2.2 ศัตรูมังคุด  
  2.2.1 เพลี้ยไฟ  พ้ืนที่ระบาด 3 จังหวัด จ านวน 28.00 ไร่  พ้ืนที่ระบาดคงที่  (สัปดาห์ที่ผ่าน

มา 28.00 ไร่ ) 
  2.2.2 หนอนกินใบ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด จ านวน 70.50 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 1.00 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 71.50 ไร่) 
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์ศัตรูไม้ผล 
วันที ่13 กรกฎาคม 2565 

กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช  
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
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 2.3 ศัตรูล าไย 
 2.3.1 เพลี้ยแป้ง พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด จ านวน 93.50 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 10.00 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 83.50 ไร่) 
 2.3.2 มวนล าไย  พื ้นที ่ระบาด 2 จังหวัด จ านวน 53.00 ไร่ พื ้นที ่ระบาดลดลง 1.00 ไร ่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 54.00 ไร่) 
 2.3.3 โรคพุ่มไม้กวาด พ้ืนที่ระบาด 3 จังหวัด จ านวน 295.00 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 8.50 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 286.50 ไร่) 
 2.3.4 โรคราด า พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด จ านวน 944.00 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 24.00 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 920.00 ไร่) 
 

  2.4 ศัตรูเงาะ  
  2.4.1 หนอนเจาะขั้วผล พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จ านวน 15.00 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 10.00 ไร่  
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 5.00 ไร่) 

2.4.2 โรคราแป้ง  พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด จ านวน 564.00 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 89.00 ไร่ 
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 653.00 ไร่) 

2.4.3 เพลี้ยแป้ง  พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด จ านวน 71.20 ไร่ พื้นที่ระบาด เพิ่มขึ้น 21.00 ไร่ 
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 50.20 ไร่ ) 

 

3.การด าเนินงานในพื้นที่ระบาด 
3.1 การควบคุมศัตรูทุเรียน 

 3.1.1 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 
 3.1.2 เพลี้ยแป้ง หากพบระบาดเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ดส่วนที่ถูกท าลายไปทิ้งนอกแปลง หากพบการระบาด
บริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ าพ่นบริเวณที่ถูกท าลาย เพ่ือให้เพลี้ยแป้งหลุดออกไป 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 
 3.1.3 เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียนจะท าลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่ และโดยปกติทุเรียน
แตกใบอ่อนไม่พร้อมกันแม้แต่ทุเรียนในสวนเดียวกัน ส าหรับต้นที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่น สารฆ่าแมลง 
เฉพาะต้น จะช่วยลดการใช้สารฆ่าแมลง และเปิดโอกาสให้ศัตรูธรรมชาติได้มีบทบาทในการควบคุมเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน 
หรือบังคับให้ทุเรียนแตกใบอ่อนพร้อมกัน ซึ่งอาจกระตุ้นด้วยการพ่นยูเรีย (46-0-0) อัตรา 200 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
เพ่ือลดช่วงการเข้าท าลายของเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน หากพบเพลี้ยไก่แจ้ระบาดมากควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันก าจัด ได้แก่ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5 % อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรืออิมิดาโคลพริด 
70% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 5 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร หรือไทอะมิทอกแซม 25 % ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 8 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร 
หรือไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 15 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร หรือคาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 10 กรัม
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ต่อน้ า 20 ลิตร พ่นทุก 7 - 10 วัน ในช่วงระยะแตกใบอ่อน และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง 
เพราะจะท าให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ 
 3.1.4 โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน  
 ด าเนินการแจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพ้ืนที่ และหมั่นส ารวจ
สวนทุเรียนอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบส่วนของกิ่ง ใบ ดอก และผลที่เป็นโรค ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรค รวมทั้งเก็บผลเน่าที่ร่วงหล่น
ไปเผาท าลายนอกแปลงปลูก 
 ส านักงานเกษตรจันทบุรี แนะน าให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา โดยมีการสนับสนุนเชื้อสดจาก
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และจากส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ในพ้ืนที่ที่มีการระบาด
รุนแรงแนะน าการใช้สารเคมีตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร  
 ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร แนะน าให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา โดยการผสมน้ าฉีดพ่น การให้ทาง
ระบบการให้น้ า และหมักในกองปุ๋ยหมักแล้วน้ าไปใช้ รวมทั้งแนะน าเกษตรกรใช้ปูนขาวหว่านฆ่าเชื้อ ใช้ปูนโดโลไมท์เพ่ือ
ปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดิน ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดรุนแรงแนะน าการใช้สารเคมีตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 
 สารเคมีตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ เมื่อพบส่วนของก่ิง ใบ ดอก และผลที่เป็นโรค ตัดแต่ง
ส่วนที่เป็นโรค รวมทั้งเก็บผลเน่าที่ร่วงหล่นไปเผาท าลายนอกแปลงปลูก แล้วพ่นด้วยสาร เมทาแลกซิล 25% ดับเบิลยูพี 
อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% ดับเบิลยูจี อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
ให้ทั่วทรงพุ่ม จ านวน 1-2 ครั้ง ทุก 7-10 วัน และควรหยุดพ่นสารก่อนเก็บเก่ียวผล อย่างน้อย 15 วัน  
 เมื่อพบต้นที่ใบเริ่มมีสีซีด ไม่เป็นมันเงาหรือใบเหลืองหลุดร่วง ใช้สาร ฟอสโฟนิก แอซิด 40% เอสแอล
ผสมน้ าสะอาด อัตรา 1:1 ใส่กระบอกฉีดยาฉีดเข้าล าต้น อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อต้น และ/หรือราดดินด้วยสารฟอสอีทิล-
อะลูมิเนียม 80% บิวพี อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 25% บิวพี อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  
 เมื่อพบอาการโรคบนกิ่งหรือที่โคนต้น ถากหรือขูดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออก แล้วทาแผลด้วยสาร  
ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% ดับเบิลยูพี อัตรา 70 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร หรือ ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% ดับเบิลยูจี 
อัตรา 90 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 25% ดับเบิลยูพี อัตรา 40-60 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร หรือ แมนโคเซบ + 
วาลิฟีนาเลท 60% + 6% ดับเบิลยูจี อัตรา 100 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร หรือ โพรพาโมคาร์บไฮโดรคลอไรด์ + เมทาแลก
ซิล 10% + 15% ดับเบิลยูพี อัตรา 60 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร ทุก 7 วัน จนกว่าแผลจะแห้ง หรือ ใช้ฟอสโฟนิก แอซิด 
40% เอสแอล ผสมน้ าสะอาด อัตรา 1:1 ใส่กระบอกฉีดยา ใช้อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อต้น ฉีดเข้าล าต้นหรือกิ่งในบริเวณ
ตรงข้ามอาการโรค หรือส่วนที่เป็นเนื้อไม้ดีใกล้บริเวณท่ีเป็นโรค 

3.1.5 หนอนเจาะผลทุเรียน ส ารวจสวนทุเรียนอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบรอยท าลายของหนอนให้ใช้ไม้หรือ
ลวดแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมาท าลาย ผลทุเรียนที่เน่าและร่วงเพราะถูกหนอนท าลายควรเก็บมาเผาไฟหรือฝัง ตัดแต่งผล
ทุเรียนที่มีจ านวนมากเกินไปโดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกันควรใช้กาบมะพร้าวหรือกิ่ งไม้กั้นระหว่างผล 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 พ่นหลังจาก
ทุเรียนติดผลแล้ว 1 เดือน พ่น 3 - 4 ครั้ง ทุก 20 วัน 
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 3.2 การควบคุมศัตรูมังคุด 
 3.2.1 หมั่นส ารวจและสังเกตการเข้าท าลายของศัตรูพืช และดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
 3.2.2 หากพบการระบาดของเพลี้ยไฟ และเพลี้ยแป้งให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง 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 ผลที่ไม่ร่วงเมื่อมีการพัฒนาผลโตขึ้น จะเห็นรอยท าลาย
ชัดเจน เนื่องจากผิวเปลือกมังคุดมีลักษณะขรุขระที่เรียกว่า ผิวขี้กลาก ท าให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ า 
 3.2.3 หนอนกินใบ หมั่นส ารวจใบอ่อนมังคุดอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากหนอนจะกัดกินท าลายใบอ่อน
ในเวลากลางคืน และทิ้งร่องรอยการท าลายให้เห็น หากพบการท าลายเกินร้อยละ 20 ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง  ได้แก่ 
คาร์บาริล 85% ดับบลิวพี อัตรา 60 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ทุก ๆ 5 – 7 วัน 
 

 3.3 การควบคุมศัตรูล าไย 
3.3.1 หมั่นส ารวจและสังเกตการเข้าท าลายของศัตรูพืช และดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
3.3.2 หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบไปเผาท าลาย หากระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง 

เช่น อิมิดาโคลพริด ๗๐% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๔ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือ ปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ ๘๓.๙ % อีซี อัตรา ๘๐ มิลลิลิตร 
ต่อน้ า ๒๐ ลิตร โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่ง และควรพ่นสารติดต่อกัน ๒ ครั้ง ห่างกัน ๗ วัน ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่ง
ติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะท าให้เพลี้ยแป้งสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ 

3.3.4 โรคพุ่มไม้กวาด เนื่องจากยังไม่มีสารป้องกันก าจัดเชื้อไฟโตพลาสมา การป้องกันก าจัดท าได้โดยก าจัด
แมลงพาหะ ถอนวัชพืชและพืชอาศัย เพ่ือลดปริมาณแมลงพาหะ รวมถึงการใช้เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ และอุปกรณ์ท่ีปลอดเชื้อ 

3.3.5 โรคราด า พ่นน้ าเปล่าล้างคราบราด า เพ่ือลดปริมาณเชื้อ ก าจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพ่ือลดความชื้น
สะสมไม่ให้เหมาะต่อการเกิดโรค และท าลายแหล่งอาศัยของแมลงปากดูดที่มาขับถ่ายน้ าหวาน เนื่องจากเชื้อราเจริญบน
สารเหนียวที่แมลงปากดูด เช่น เพลี้ยแป้งขับถ่ายไว้ จึงควรพ่นสารก าจัดแมลง ได้แก่ คาร์บาริล ๘๕% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 
๕๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด ๑๐% เอสแอล อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ า ๒๐ ลิตรใช้เศษผ้าชุบ
น้ ามันเครื่องผูกรอบโคนต้น ป้องกันเพลี้ยแป้ง และมดไต่ขึ้นมาบนต้น 

3.3.6 มวนล าไย ตัดแต่งก่ิง ไม่ให้ทรงพุ่มหนาทึบ เพ่ือท าลายที่หลบซ่อนและที่พักอาศัยของตัวเต็มวัย หาก
พบการระบาดจับตัวอ่อน ตัวเต็มวัย และไข่มาท าลาย ใช้ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แตนเบียน หรือใช้สารฆ่าแมลง ได้แก่ คาร์
บาริล ๘๕% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 45 - 6๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือ แลมป์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5%อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตร
ต่อน้ า ๒๐ ลิตร ฉีดพ่นก่อนล าไยออกดอก  

 
3.4 การควบคุมศัตรูเงาะ 
 

 3.4.1 หมั่นส ารวจและสังเกตการเข้าท าลายของศัตรูพืช และดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
 3.4.2 ส ารวจการหนอนเจาะขั้วผล เก็บเกี่ยวผลเงาะในขณะที่ยังไม่สุกเกินไป เพ่ือหลีกเลี่ยงการท าลายของหนอน และ
เก็บผลเงาะที่ร่วงหล่นน าไปฝังหรือเผา เพ่ือป้องกันการระบาดในฤดูต่อไป ในพ้ืนทีท่ีพ่บการระบาด เมื่อผลเงาะเริ่มเปลี่ยนสี ควร
พ่นด้วยสารฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา ๖๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร ทุก ๗ วัน และหยุดพ่นสารก่อนเก็บ ๗ วัน 
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 3.4.3 เพลี้ยแป้ง ตัดแต่งกิ่งเงาะเพ่ือลดปริมาณมด จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ ามันเครื่องผูกรอบโคนต้น เพ่ือ
ป้องกันมดและเพลี้ยแป้งที่อาศัยอยู่ในดินไต่ขึ้นมาบนต้นเงาะ กรณีพบเพลี้ยแป้งระบาดน้อยและพบอยู่เป็นกลุ่มตามส่วน
ต่างๆ ของต้นเงาะ ควรตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งน าไปเผาท าลายทิ้งนอกแปลงปลูก หากพบระบาดรุนแรง ให้เกษตรกรพ่น
ด้วยสารฆ่าแมลงคาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารอิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล 
อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

 3.4.4 โรคราแป้ง แนะน าเกษตรกรหากพบการระบาดไม่มากนักควรเก็บผลเงาะท่ีเป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วง
หล่นมาเผาท าลาย เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และในช่วงแตกใบอ่อนและเริ่มติดผลหมั่นตรวจดูว่าพบราแป้ง
เข้าท าลายใบอ่อนหรือไม่ ถ้าพบแนะน าให้เกษตรกรฉีดพ่นก าจัดด้วยก ามะถันผงละลายน้ า 40 กรัม/20 ลิตร จะช่วยลด
ความรุนแรงลงได้นช่วงระยะผลอ่อน ถ้าพบอาการรุนแรงให้เลือกใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชฉีดพ่น ได้แก่ก ามะถันผง
ละลายน้ า, เบโนมิล, คาร์เบนดาซิม, โพรพิเนบ, ไตรดีมอร์ฟ, ไตรโฟลีน, ไพราโซฟอส และไดโนแคป อัตราการใช้ตาม
ค าแนะน าบนฉลาก ทั้งนี้ควรใช้ด้วยความระมัดระวังและค านึงถึงความปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้และสภาพแวดล้อม 

4.การคาดการณ์ศัตรูไม้ผล ในช่วงระหว่างวันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2565 
 ภาคเหนือ  

- ทุเรียน ระวัง เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะขั้วผล และหนอนเจาะเมล็ด  
- ล าไย ระวัง เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย มวนล าไย หนอนคืบกินใบ โรคราด า และโรคพุ่มไม้กวาด  
- เงาะ ระวัง เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะข้ัวผล โรคผลเน่า และโรคราแป้ง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- ทุเรียน ระวัง เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ หนอนเจาะผล หนอนด้วงหนวดยาว และโรครากเน่าโคนเน่า 

ภาคกลาง และภาคตะวันตก 
- ทุเรียน ระวัง เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ หนอนเจาะผล หนอนเจาะเมล็ด หนอนด้วงหนวดยาว 

โรคใบติด และโรครากเน่าโคนเน่า  
- ล าไย ระวัง เพลี้ยแป้ง มวนล าไย หนอนกินช่อดอก โรคพุ่มไม้กวาด และโรคราด า 

ภาคตะวันออก 
- ทุเรียน ระวัง เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะผล หนอนเจาะเมล็ด โรคผลเน่า และโรครากเน่าโคนเน่า 
- มังคุด ระวัง เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง หนอนกินใบ หนอนชอนใบ โรคใบจุดสาหร่าย และโรคใบจุด 
- เงาะ ระวัง เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะข้ัวผล และโรคผลเน่า โรคใบจุดสาหร่าย 
- ล าไย ระวัง เพลี้ยแป้ง หนอนคืบกินใบ โรคพุ่มไม้กวาด และโรคราด า 

ภาคใต้   
- ทุเรียน ระวัง เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไก่แจ้ หนอนเจาะผล หนอนเจาะเมล็ด โรคใบติด โรคผลเน่า 

และโรครากเน่าโคนเน่า 
- มังคุด ระวัง เพลี้ยแป้ง หนอนกินใบ หนอนชอนใบ โรคใบจุดสาหร่าย และโรคใบจุด 
- เงาะ ระวัง เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะข้ัวผล และโรคราแป้ง
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    กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ผล ปี 2565 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

เพลี้ยแป้ง – มังคุด 0 ไร ่

เพลี้ยไฟ – มังคุด  97.00  ไร ่

โรคใบจุด - มังคุด 0 ไร ่
 

เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน– ทุเรียน 467.40 ไร ่

เพลี้ยไฟ - ทุเรยีน 248.00 ไร ่

เพลี้ยแป้ง – ทุเรียน 269.00 ไร ่

โรครากเน่าโคนเน่า – ทุเรียน 2,619.76 ไร ่

หนอนเจาะผล - ทุเรียน 121.20 ไร ่

เพลี้ยแป้ง - ล าไย 93.50 ไร ่

โรคพุ่มไม้กวาด – ล าไย 295.00 ไร ่

โรคราด า – ล าไย 944.00 ไร ่

มวนล าไย 53.00 ไร ่

เพลี้ยแป้ง – มังคุด 0 ไร ่

เพลี้ยไฟ – มังคุด 28.00 ไร ่

โรคใบจุด - มังคุด 0 ไร ่
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กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไม้ผล ปี 2565 (แยกชนิดพืช) 

 

 

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชมังคุด 

เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน– ทุเรียน 467.40 ไร่ 

เพลี้ยไฟ - ทุเรียน 248.00 ไร่ 

เพลี้ยแป้ง – ทุเรียน 269.00 ไร ่

โรครากเน่าโคนเน่า – ทุเรียน 2,619.76 ไร ่

หนอนเจาะผล - ทุเรียน 121.20 ไร ่

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชเงาะ  

เพลี้ยไฟ - มังคุด 28.00 ไร ่
หนอนชอนใบ - มังคุด  70.50 ไร ่

 

หนอนเจาะขัว้ผล-เงาะ 15.00 ไร ่
เพลี้ยแป้ง-เงาะ  71.20  ไร่ 
โรคราแป้ง  564.00 ไร่ 

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชล าไย กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชทุเรียน 

เพลี้ยแป้ง - ล าไย 93.50 ไร ่

โรคพุ่มไม้กวาด – ล าไย 295.00 ไร ่

โรคราด า – ล าไย 944.00 ไร่ 

มวนล าไย 53.00 ไร ่


