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สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่ส าคัญ   

ศัตรูไม้ผล 

1. สถานการณ์การปลูกไม้ผล 
  1.1 พื้นท่ีปลูกทุเรียนท้ังหมด 76 จังหวัด รวมพื้นท่ียืนต้น   880,394.27   ไร่    
  1.2 พื้นท่ีปลูกล ำไยท้ังหมด 75 จังหวัด รวมพื้นท่ียืนต้น   1,078,898.56   ไร่ 
  1.3 พื้นท่ีปลูกมังคุดท้ังหมด 70 จังหวัด รวมพื้นท่ียืนต้น     258,482.20   ไร่  
  1.4 พื้นท่ีปลูกเงำะท้ังหมด 69 จังหวัด รวมพื้นท่ียืนต้น       132,602.04   ไร่ 

2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ผลที่ส าคัญ  

 

2.1 ศัตรูทุเรียน  
 2.1.1 เพลี้ยแป้ง พื้นที่ระบำด 7 จังหวัด จ ำนวน 160.00 ไร่ พื ้นที่ระบำดลดลง 2.00 ไร่ 

(สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ 162.00 ไร่) 
 2.1.2 เพลี้ยไฟ  พื้น ท่ีระบำด 3 จังหวัด จ ำนวน 165.75 ไร่  พื้น ท่ีระบำดลดลง 77.00  ไร่ 

( สัปดำห์ ท่ี ผ่ำนมำ 242.75 ไร่ ) 
 2.1.3 เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน พื้นท่ีระบำด 9 จังหวัด จ ำนวน 410.75 ไร่ พื้นท่ีระบำดเพิ่มขึ้น 8.80 ไร่  

(สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ 401.95 ไร่) 
 2.1.4 หนอนเจาะผล พื้นท่ีระบำด 1 จังหวัด จ ำนวน 23.00 ไร่ พื้นท่ีระบำดคงท่ี (สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ 23.00 ไร่) 
 2.1.5 โรครากเน่าโคนเน่า พื้นท่ีระบำด 12 จังหวัด จ ำนวน 2,728.40 ไร่ พื้นท่ีระบำดลดลง 26.75 ไร่ 

(สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ 2,755.15  ไร่) 
 

 2.2 ศัตรูล าไย 
 2.2.1 เพลี้ยแป้ง พื้นที่ระบำด 3 จังหวัด จ ำนวน 90 .70 ไร่ พื ้นที่ระบำดลดลง 42.00 ไร่ 

(สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ 132.70 ไร่) 
 2.2.2 มวนล าไย  พื ้น ที่ระบำด 1 จังหวัด จ ำนวน 25.00 ไร่ พื ้น ที่ระบำดลดลง 4.00 ไร่ 

(สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ 29.00 ไร่) 
 2.2.3 โรคพุ่มไม้กวาด พื้นท่ีระบำด 2 จังหวัด จ ำนวน 239.50 ไร่ พื้นท่ีระบำดเพิ่มขึ้น 1.25 ไร่ 

(สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ 238.25 ไร่) 
 2.2.4 โรคราด า  พื้นที่ระบำด 5 จังหวัด จ ำนวน 925.00 ไร่ พื ้นที่ระบำดเพิ่มขึ้น 5.00 ไร่ 

(สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ 920.00 ไร่) 
 

รายงานสถานการณ์ศัตรูไม้ผล 
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช  
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ 1626 
E-mail: Bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com  
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2.3 ศัตรูมังคุด  
  2.3.1 เพลี้ยไฟ พื้นท่ีระบำด 1 จังหวัด จ ำนวน 23.70 ไร่ พื้นท่ีระบำดคงท่ี (สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ 23.70 ไร่) 
  2.3.2 หนอนกินใบ พื้นที่ระบำด 4 จังหวัด จ ำนวน 133.85 ไร่ พื้นที่ระบำดเพิ่มขึ้น 1.00 ไร่  

(สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ 132.85 ไร่) 
 

  2.4 ศัตรูเงาะ  
   2.4.1 เพลี้ยแป้ง พื้นท่ีระบำด 2 จังหวัด จ ำนวน 17.50 ไร่ พื้นท่ีระบำดคงท่ี (สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ 17.50 ไร่) 
   2.4.2 โรคราแป้ง พื้นที่ระบำด 2 จังหวัด จ ำนวน 22.50 ไร่ พื ้นที่ระบำดลดลง 35.00 ไร่ 
(สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ 57 .50 ไร่ ) 

 2.4.3 โรคใบจุดสาหร่าย พื้นท่ีระบำด 4 จังหวัด จ ำนวน 67.10 ไร่ พื้นท่ีระบำดคงท่ี (สัปดำห์
ท่ีผ่ำนมำ 67.10 ไร่) 

 

3.การด าเนินงานในพื้นที่ระบาด 
3.1 การควบคุมศัตรูทุเรียน 

 3.1.1 ส ำนักงำนเกษตรจันทบุร ีมอบหมำยส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอในพื้นท่ี ลงพื้นท่ีตรวจสอบและให้ค ำแนะน ำ
แก่เกษตรกรในกำรป้องกันก ำจัดโรคแมลงศัตรูพืชในทุเรียน โดยวิธีกำรแบบผสมผสำนท้ังกำรใช้สำรเคมีและกำรใช้ชีวภัณฑ์
เช้ือรำไตรโคเดอร์มำ โดยมีกำรสนับสนุนเช้ือสดจำกศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืชและส ำนักงำนเกษตร
จังหวัดจันทบุรี ในพื้นท่ีท่ีมีกำรระบำดรุนแรงแนะน ำกำรใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร  
 3.1.2 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชุมพร ลงพื้นท่ีแนะน ำให้เกษตรกรในกำรป้องกันก ำจัดโรคแมลงศัตรูพืช
แบบผสมผสำน และแนะน ำวิธีกำรใช้เชื้อรำไตรโคเดอร์มำ โดยกำรผสมน้ ำฉีดพ่น กำรให้ทำงระบบกำรให้น้ ำ  
และหมักในกองปุ๋ยหมักแล้วน้ ำไปใช้ รวมทั้งแนะน ำเกษตรกรใช้ปูนขำวหว่ำนฆ่ำเชื้อ ใช้ปูนโดโลไมท์เพื่อปรับสภำพ
ควำมเป็นกรดด่ำงของดิน ในพื้นท่ีท่ีมีกำรระบำดรุนแรงแนะน ำกำรใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร  
ในกำรป้องกันก ำจัดโรคแมลงศัตรูพืชในทุเรียน  

3.1.3 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี โดยเจ้ำหน้ำท่ีเกษตรอ ำเภอลงพื้นท่ีตรวจสอบกำรระบำดของ
โรคแมลงศัตรูพืชทุเรียน ติดต่อประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ของกรมวิชำกำรเกษตรในพื้นที่ เพื่อวินิจฉัยกำรระบำดของ
โรคแมลงศัตรูพืช และได้รับกำรสนับสนุนชีวภัณฑ์ในกำรป้องกันก ำจัดจำกศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำ
พืช จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ด ำเนินกำรสนับสนุนชีวภัณฑ์เช้ือรำไตรโคเดอร์มำ แก่เกษตรกรท่ีประสบปัญหำกำรระบำด
ของโรครำกเน่ำโคนเน่ำของทุเรียน 

3.1.4 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดตรำด มอบหมำยส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอในพื้นที่  ลงพื้นที่ตรวจสอบ
และติดตำมสถำนกำรณ์กำรระบำดศัตรูพืชในพื้นท่ี และให้ค ำแนะน ำกำรใช้สำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืชพร้อมแนะน ำ
วิธีกำรผลิตขยำยเช้ือรำไตรโคเดอร์มำพร้อมใช้แก่เกษตรกรในพื้นท่ี 

3.1.5 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดยะลำ โดยเจ้ำหน้ำท่ีเกษตรอ ำเภอลงพื้นท่ีตรวจสอบกำรระบำดของ
โรคแมลงศัตรูพืชทุเรียน พร้อมให้ค ำแนะน ำในกำรป้องกันก ำจัดและให้ค ำแนะน ำในกำรผลิตขำยเช้ือรำไตรโคเดอร์มำ  
แก่เกษตรกรท่ีพบกำรระบำดในพื้นท่ี โดยได้รับกำรสนับสนุนเช้ือสดและเช้ือรำไตรโคเดอร์มำพร้อมใช้จำกศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดสงขลำ และได้ด ำเนินกำรแจกจ่ำยเช้ือรำไตรโคเดอร์มำพร้อมใช้
โดยผ่ำนศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน 
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 3.2 การควบคุมศัตรูล าไย 
3.2.1 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดจันทบุรี มอบหมำยส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบ

และให้ค ำแนะน ำแก่เกษตรกรในกำรป้องกันก ำจัดเพล้ียแป้ง มวนล ำไย โรครำด ำ และโรคพุ่มไม้กวำด โดยวิธีกำรแบบผสมผสำน
ท้ังกำรใช้สำรเคมีและกำรใช้ชีวภัณฑ์เช้ือรำไตรโคเดอร์มำ โดยมีกำรสนับสนุนเช้ือสดจำกศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตร
ด้ำนอำรักขำพืช และจำกส ำนักงำนเกษตรจังหวัดจันทบุรี ในพื้นท่ีท่ีมีกำรระบำดรุนแรงแนะน ำกำรใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำ
ของกรมวิชำกำรเกษตร 

3.2.2 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดพะเยำ โดยเจ้ำหน้ำท่ีจังหวัดและเจ้ำหน้ำท่ีอ ำเภอในพื้นท่ี ลงพื้นท่ีติดตำม
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคพุ่มไม้กวำด และได้ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่กรมวิชำกำรเกษตรเพื่อให้ค ำแนะน ำ
กำรป้องกันก ำจัดแก่เกษตรกรผู้พบกำรระบำด พร้อมติดต่อประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำท่ีจำกศูนย์ส่งเสริเทคโนโลยีกำรเกษตร
ด้ำนอำรักขำพืชจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนเช้ือรำเช้ือรำไตรโคเดอร์มำพร้อมใช้ และแนะน ำวิธีกำรผลิตขยำย
เช้ือรำไตรโคเดอร์มำแก่เกษตรกร ให้ค ำแนะน ำกำรใช้สำรเคมีอย่ำงถูกวิธีตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร 

 

 3.3 การควบคุมศัตรูมังคุด 
 3.3.1 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชุมพร และเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอลงพื้นท่ีติดตำมสถำนกำรณ์กำร
กำรระบำดของโรคแมลงศัตรูมังคุด โดยให้เกษตรกรหมั่นส ำรวจแปลงปลูกพืชอย่ำงสม่ ำเสมอหำกพบกำรเข้ำท ำลำยของ
โรคแมลงศัตรูพืชให้ท ำกำรป้องกันก ำจัดทันทีโดยใช้วิธีผสมผสำน ถ้ำในพื้นท่ีท่ีมีกำรระบำดรุนแรงแนะน ำกำรใช้สำรเคมีตำม
ค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร  
 3.3.2 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมรำช มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำท่ีอ ำเภอในพื้นท่ี ลงพื้นท่ีติดตำม
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคแมลงศัตรูพืช และได้ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่กรมวิชำกำรเกษตรเพื่อให้ค ำแนะน ำ
กำรใช้สำรเคมีอย่ำงถูกแก่เกษตรกรผู้พบกำรระบำด  
 

3.4 การควบคุมศัตรูเงาะ 

   3.4.1 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดจันทบุรี โดยเจ้ำหน้ำท่ีเกษตรอ ำเภอลงพื้นท่ีตรวจสอบกำรระบำดของโรครำแป้ง 
โรคใบจุดสำหร่ำย และเพลี้ยแป้งในเงำะ พร้อมให้ค ำแนะน ำในกำรป้องกันก ำจัดและสนับสนุนเชื้อรำไตรโคเดอร์มำ
แก่เกษตรกร พร้อมแนะน ำวิธีกำรผลิตขำยเช้ือรำไตรโคเดอร์มำแก่เกษตรกรท่ีพบกำรระบำดในพื้นท่ี โดยได้รับกำรสนับสนุน
เช้ือสดและเช้ือรำไตรโคเดอร์มำพร้อมใช้จำกศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดชลบุรี และแนะน ำ
กำรใช้สำรเคมีอย่ำงถูกวิธีตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร 
  3.4.2 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้ำหน้ำท่ีเกษตรอ ำเภอในพื้นท่ี ลงพื้นท่ีติดตำมสถำนกำรณ์
กำรระบำดของโรครำแป้งในเงำะ และแนะน ำวิธีกำรป้องกันก ำจัดด้วยวิธีผสมผสำนระหว่ำงกำรใช้สำรเคมีและกำรใช้ชีวภัณฑ์
ในกำรป้องกันก ำจัดกับเกษตรกรท่ีพบกำรระบำด 
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4. ค าแนะน าและการป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่พบการระบาด 

พืช ศัตรูพืช การป้องกันก าจัด 

1. ทุเรียน 1. เพล้ียแป้ง - หมั่นส ำรวจแปลงหำกพบเพล้ียแป้งระบำดเล็กน้อยให้ตัดส่วนท่ีถูกท ำลำยท้ิงเสีย 
- เมื่อพบเพล้ียแป้งปริมำณน้อยบนผลทุเรียนใช้แปลงปัด หรือใช้น้ ำพ่นให้เพล้ียแป้งหลุด 
หรือกำรใช้น้ ำผสม white oil อัตรำ 20 มิลลิลิตร ต่อน้ ำ 20 ลิตร ช่วยในกำรก ำจัดเพล้ียแป้ง 
- เนื่องจำกเพล้ียแป้งแพร่ระบำดโดยมีมดพำไป กำรป้องกันโดยใช้ผ้ำชุบสำรฆ่ำแมลง เช่น 
   - มำลำไทออน (Malathion) 83% EC อัตรำ20 มิลลิลิตร  
   - คำร์บำริล (Carbaryl) 85% WP      อัตรำ10 กรัม  
โดยเลือกใช้สำรชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ ำ 20 ลิตร ใช้ผ้ำชุบสำรพันไว้ตำมกิ่งสำมำรถป้องกัน
ไม่ให้มดคำบเพล้ียแป้งไปยังส่วนต่ำง ๆ ของทุเรียน และต้องชุบสำรฆ่ำแมลงซ้ ำทุก 10 วัน 
หรือกำรพ่นสำรฆ่ำแมลงไปท่ีโคนต้น จะช่วยป้องกันมดและลดกำรเข้ำท ำลำยของเพล้ียแป้งได้มำก 
- สำรฆ่ำแมลงที่ได้ผลในกำรควบคุมเพลี้ยแป้ง คือ คำร์บำริล (Carbaryl) 85% WP 
อัตรำ 50 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร โดยพ่นสำรเฉพำะต้นท่ีพบเพล้ียแป้งท ำลำย 

 2. เพล้ียไฟ - ส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอหำกพบเพล้ียไฟระบำดเล็กน้อยให้ตัดส่วนท่ีถูกท ำลำยท้ิง 
- เมื่อพบเพล้ียไฟระบำดรุนแรงใหใ้ช้สำรก ำจัดแมลง ได้แก่ 
   - อิมิดำโคลพริด (Imidacloprid) 10% SL อัตรำ10 มิลลิลิตร 
   - ฟิโพรนิล (Fipronil) 5% SC                อัตรำ10 มิลลิลิตร 
   - คำร์โบซัลแฟน (Carbosulfan) 20%EC   อัตรำ 40 มิลลิลิตร  
โดยเลือกใช้สำรชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ ำ 20 ลิตร และไม่ควรใช้สำรก ำจัดแมลงชนิดใด
ชนิดหนึ่งซ้ ำติดต่อกันหลำยครั้ง เพรำะท ำให้เพล้ียไฟสร้ำงควำมต้ำนทำนต่อสำรฆ่ำแมลง 

 3. เพล้ียไก่แจ้ - หมั่นส ำรวจแปลงปลูกทุเรียน โดยเฉพำะช่วงท่ีทุเรียนแตกใบอ่อน 
- อนุรักษ์ศัตรูธรรมชำติของเพล้ียไก่แจ้ท้ังแมลงห้ ำ ได้แก่ ด้วงเต่ำลำย 3 ชนิด ได้แก ่
ด้วงเต่ำลำยหยัก ด้วงเต่ำสีส้ม ด้วงเต่ำลำยสมอ และ แมลงช้ำงปีกใส Chrysopa sp. 
และ แมลงช้ำงปีกสีน้ ำตำล Hemerobius sp. ส ำหรับแมลงเบียน พบแตนเบียนตัวอ่อน
เพล้ียไก่แจ้ในวงศ์ Encyrtidae และพบปริมำณค่อนข้ำงสูง โดยเฉพำะในสวนท่ีใช้
สำรเคมีน้อย 
- เมื่อพบเพล้ียไก่แจ้ระบำดรุนแรงใหใ้ช้สำรก ำจัดแมลง ได้แก่ 
    - แลมบ์ดำ ไซฮำโลทริน (Lambdacyhalothrin) 5% EC  อัตรำ 10 มิลลิลิตร 
   - คำร์โบซัลแฟน (Carbosulfan) 20%EC                     อัตรำ 50 มิลลิลิตร 
   - คำร์บำริล (Carbaryl) 85% WP                              อัตรำ 10 กรัม 
   - ไซเพอร์เมทริน/โฟซำโลน (Cypermethrin/Phosalone) 6.25%/22.5% EC อัตรำ 
40 มิลลิลิตร  
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โดยเลือกใช้สำรชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน ในช่วงระยะแตก
ใบอ่อน 

 4. หนอนเจำะผล - หมั่นตรวจดูตำมผลทุเรียน เมื่อพบรอยท ำลำยของหนอน ให้ใช้ไม้หรือลวดแข็งเขี่ยตัว
หนอนออกมำท ำลำย 
- ตัดแต่งผลทุเรียนท่ีมีจ ำนวนมำกเกินไป โดยเฉพำะผลท่ีอยู่ติดกันควรใช้กิ่งไม้ หรือกำบ
มะพร้ำวขั้นระหว่ำงผล เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวำงไข่ หรือตัวหนอนเข้ำหลบอำศัย 
- กำรห่อผลด้วยถุงมุ้งไนล่อน ถุงรีเมย์ หรือถุงพลำสติกสีขำวขุ่นเจำะรูท่ีบริเวณขอบล่ำง 
เพื่อให้หยดน้ ำระบำยออก โดยเริ่มห่อผลตั้งแต่ผลทุเรียนมีอำยุ 6 สัปดำห์ เป็นต้นไป
จะช่วยลดควำมเสียหำยได้ 
- ใช้สำรฆ่ำแมลงท่ีมีประสิทธิภำพเมื่อจ ำเป็นต้องใช้ได้แก่ 
   - แลมบ์ดำ ไซฮำโลทริน (Lambdacyhalothrin) 5% EC  อัตรำ 20 มิลลิลิตร  
   - คำร์โบซัลแฟน (Carbosulfan) 20%EC                     อัตรำ 50 มิลลิลิตร  
โดยเลือกใช้สำรชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ ำ 20 ลิตร พ่นเฉพำะส่วนผลทุเรียนท่ีพบกำร
ท ำลำยของหนอนเจำะผล 

 5. โรครำกเน่ำโคนเน่ำ - แปลงปลูกควรมีกำรระบำยน้ ำท่ีดี ไม่ควรมีน้ ำท่วมขัง หำกมีน้ ำท่วมขังควรรีบระบำย
ออก 
- ปรับปรุงดิน โดยใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปรับสภำพดินให้มีค่ำควำมเป็นกรดด่ำงของดิน
ประมำณ 6.5 กรณีดินท่ีเป็นกรดจัด ให้ใส่ปูนขำวหรือโดโลไมท์ อัตรำ 100-200 
กิโลกรัม/ไร่ 
- ควรหลีกเล่ียงกำรกระท ำท่ีอำจท ำให้รำกหรือล ำต้นเกิดแผล ซึ่งจะเป็นช่องทำงให้เช้ือรำ
สำเหตุโรคเข้ำท ำลำยพืชได้ง่ำยข้ึน 
- ต้นทุเรียนท่ีเป็นโรครุนแรงมำก หรือยืนต้นแห้งตำย ควรขุดออกแล้วน ำไปท ำลำยนอก
แปลงปลูกแล้วตำกดินไว้ระยะหนึ่ง จึงปลูกทดแทน 
- ไม่น ำเครื่องมือตัดแต่งท่ีใช้กับต้นเป็นโรคไปใช้ต่อกับต้นปกติ และควรท ำควำมสะอำด
เครื่องมือก่อนน ำไปใช้ใหม่ทุกครั้ง 
- หลังจำกเก็บเกี ่ยวผลผลิตแล้ว ตัดแต่งกิ ่งเป็นโรค กิ ่งแห้ง และตัดขั้วผลที่ค้ำงอยู่  
น ำไปท ำลำยนอกแปลงปลูก เพื่อลดกำรสะสมของเช้ือสำเหตุโรค 
- ควบคุมปริมำณเช้ือในดิน โดยใช้เช้ือรำไตรโคเดอร์มำท่ีมีส่วนผสมดังนี้ เช้ือรำไตรโคเดอร์มำ + 
ร ำข้ำว + ปุ๋ยคอก 1:4:10 โดยน้ ำหนัก ในอัตรำ 50 กรัมต่อตำรำงเมตร คลุกเคล้ำส่วนผสม
ให้เข้ำกัน  แล้วน ำส่วนผสมของเชื้อรำดังกล่ำวโรยลงดินในพื้นที่รัศมีทรงพุ่ม  
หรือใช้รองก้นหลุมก่อนปลูก 
- เมื่อพบต้นท่ีใบเริ่มมีสีซีด ไม่เป็นมันเงำหรือใบเหลืองหลุดร่วง ใช้ ฟอสโฟนิก แอซิด 
(Phosphonic acid) ผสมน้ ำสะอำด อัตรำ 1:1 ใส่กระบอกฉีดยำฉีดเข้ำล ำต้น อัตรำ 20 
มิลลิลิตรต่อต้น หรือรำดดินด้วย 
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   - ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (Fosetyl-aluminium) 80% WP อัตรำ 30-50 กรัม  
   - เมทำแลกซิล (Metalaxyl) 25% WP                       อัตรำ 30-50 กรัม 
โดยเลือกใช้สำรชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ ำ 20 ลิตร รำดดินลอบทรงพุ่ม 
- เมื่อพบอำกำรโรคบนกิ่งหรือท่ีโคนต้น ถำกหรือขูดผิวเปลือกบริเวณท่ีเป็นโรคออก  
แล้วทำแผลด้วยสำรป้องกันก ำจัดโรคพืช ทุก 7 วัน จนกว่ำแผลจะแห้ง โดยเลือกสำร
ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ ำ 1 ลิตร ดังนี้ 
   - ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (Fosetyl-aluminium) 80% WP  อัตรำ 80-100 กรัม 
   - เมทำแลกซิล (Metalaxyl) 25% WP  อัตรำ 50-60 กรัม 
 หรือใช้ฟอสโฟนิก แอซิด (Phosphonic acid) 40% SL ผสมน้ ำสะอำด อัตรำ 1:1 
ใส่กระบอกฉีดยำ ใช้อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อต้น 

2. ล าไย 1. เพล้ียแป้ง - หมั่นส ำรวจแปลงล ำไยทุกสัปดำห์หำกพบกำรระบำดแนะน ำให้ตัดส่วนของกิ่งก้ำนท่ีมี
เพล้ียแป้งอำศัยอยู่ไปเผำท ำลำยเสีย  
- หำกพบว่ำ เพล้ียแป้งเริ่มระบำดในสวนล ำไยของเรำ ควรพ่นด้วยสำรเคมีป้องกันก ำจัด  
   - มำลำไทออน (Malathion) 83% W/V EC อัตรำ 30 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร  
   - ไพรีทรอยด์ (Pyrethroids) (อัตรำส่วนตำมฉลำก) พ่นให้ท่ัว 2 - 3 ครั้งห่ำงกัน 10 วัน 

 2. มวนล ำไย - ตัดแต่งกิ่งล ำไยไม่ให้ต้นหนำจนเกินไป จนเป็นท่ีหลบซ่อน   และพักอำศัยของตัวเต็มวัย  
- จับตัวเต็มวัย ตัวอ่อน และไข่ไปท ำลำย   
- ถ้ำพบระบำดมำกใช้สำรก ำจัดแมลงได้แก่ 
   - คำร์บำริล (Carbaryl) 85% WP อัตรำ 45  กรัม 
 โดยใช้สำรก ำจัดแมลงผสมน้ ำ 20 ลิตร พ่นในช่วงระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงเมษำยน 
ช่วงเวลำท่ีล ำไยก ำลังเกิดช่อดอกและติดผล ซึ่งช่วงดังกล่ำว  จะพบท้ังตัวอ่อนและตัวเต็ม
วัย  ส ำหรับสำรฆ่ำแมลงพวกคำร์บำริลจะใช้ได้ผลดีในระยะท่ีแมลง เป็นตัวอ่อนในวัย 1 
– 2  เท่ำนั้น ถ้ำพ่นในวัยอื่นจะไม่ได้ผล 

 3.โรคพุ่มไม้กวำด - หมั่นส ำรวจแปลงปลูกพืช หำกพบกิ่งท่ีเป็นโรคให้ตัดกิ่งท่ีเป็นโรคน ำมำเผำท ำลำยนอกแปลง 
- คัดเลือกกิ่งพันธุ์จำกต้นท่ีไม่เป็นโรคไปปลูก 
- ป้องกันแมลงพำหะจ ำพวกปำกดูดพวกเพล้ียจ๊ักจ่ันสีน้ ำตำล โดยใช้สำรเคมี ได้แก่ 
   - คำร์โบซัลแฟน (Carbosulfan) 20%EC  อัตรำ 50 มิลลิลิตร  
   - ไอโซโพรคำร์บ (Isoprocarb) 50% WP  อัตรำ 40 กรัม 
โดยเลือกใช้สำรชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ ำ 20 ลิตร พ่นตำมค ำแนะน ำในฉลำก 
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 4. โรครำด ำ - ป้องกันและก ำจัดแมลงพวกปำกดูดเช่น เพล้ียแป้ง เพล้ียหอยเพล้ียจ๊ักจ่ัน และเพล้ียอ่อน 
เป็นต้น โดยพ่นสำรเคมีเช่น คำร์บำริล (Carbaryl) 85% WP อัตรำ 40 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร  
อำจพ่น ควบคู่กับสำรป้องกันก ำจัดเช้ือรำ ได้แก่ 
   - คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ (Copper Oxychloride) 85% WP อัตรำ 40 -50 กรัม 
   - เบตำไซฟลูทริน (Betacyfluthrin)  2.5 %  EC                อัตรำ 40 -50 กรัม 
โดยเลือกใช้สำรชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ ำ 20 ลิตร หรือตำมท่ีฉลำกก ำหนด 

3. มังคดุ 1. เพล้ียไฟ  - ระยะวิกฤตที่ควรท ำกำรป้องกันก ำจัดเพลี้ยไฟในมังคุด คือ ช่วงฤดูแล้งขณะที่มังคุด
อยู่ในระยะออกดอก ติดผลอ่อน กำรพ่นสำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืชควรพ่น 3 ครั้ง  
คือ ระยะก่อนดอกบำน 7 วัน ขณะดอกบำน และหลังบำนแล้ว 7 วัน 
หำกเป็นกำรระบำดนอกฤดูกำรออกดอกติดผล ควรพ่นสำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืช 
เมื่อตรวจพบเพล้ียไฟเฉล่ียเกิน 1 ตัวต่อยอด 
- สำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืชท่ีมีประสิทธิภำพดีในกำรป้องกันก ำจัดเพล้ียไฟ ได้แก่ 
   - ฟิโพรนิล (Fipronil ) 5% SC               อัตรำ 10 มิลลิกรัม 
   - อิมิดำโคลพริด (Imidacloprid) 10%  SL อัตรำ 10 มิลลิกรัม 
   - คำร์โบซัลแฟน (Carbosulfan) 20%EC   อัตรำ 50 มิลลิกรัม  
   - ไซเพอร์เมทริน/โฟซำโลน (Cypermethrin/Phosalone) 6.25%/22.5% EC อัตรำ 
40 มิลลิกรัม 
โดยเลือกใช้สำรชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ ำ 20 ลิตร ไม่ควรใช้สำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืช
ชนิดใดชนิดหนึ่ง ติดต่อกันหลำยครั้ง เพรำะจะท ำให้เพลี้ยไฟสร้ำงควำมต้ำนทำน 
และอำจเกิดแมลงศัตรูชนิดอื่นระบำดขึ้นมำได้ 

2. หนอนกินใบ - เนื่องจำกหนอนกัดกินท ำลำยใบอ่อนมังคุดในเวลำกลำงคืน และท้ิงร่องรอยกำรท ำลำย
ให้เห็น หำกส ำรวจพบใบอ่อนมังคุด ถูกท ำลำยเกินร้อยละ 20 ให้พ่นด้วยสำรเคมีป้องกัน
ก ำจัดศัตรูพืช คำร์บำริล (Carbaryl) 85% WP อัตรำ 60 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร 

4. เงาะ 1. เพล้ียแป้ง - ตัดแต่งกิ่งเงำะเพื่อไม่ให้กิ่งชนกัน ป้องกันไม่ให้มดพำเพล้ียแป้งไปยังต้นอื่นๆ และควร
ใช้เศษผ้ำชุบน้ ำมันเครื่อง ผูกรอบโคนต้นเพื่อป้องกันมดและเพล้ียแป้งท่ีอำศัยอยู่ในดิน
ไต่ขึ้นมำบนต้น 
- ถ้ำพบเพล้ียแป้งระบำดในปริมำณไม่มำก และยังอยู่รวมเป็นกลุ่มตำมส่วนต่ำงๆ ของต้นเงำะ
ควรตัดไปท ำลำยท้ิงท่ีนอกแปลง 
- ถ้ำพบกำระบำดรุนแรงให้ฉีดพ่นด้วยสำรก ำจัดแมลง ได้แก่ 
   - คำร์บำริล (Carbaryl) 85% WP                  อัตรำ 45 กรัม 
   - ไซเพอร์เมทริน (Cypermethrin) ) 6.25% EC อัตรำ 30 มิลิลิตร 
   - อิมิดำโคลพริด (Imidacloprid) 10%  SL       อัตรำ 10 มิลลิลิตร 
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พืช ศัตรูพืช การป้องกันก าจัด 

   - คำร์โบซัลแฟน (Carbosulfan) 20%EC         อัตรำ 40 มิลลิลิตร 
โดยเลือกใช้สำรชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นตำมค ำแนะน ำในฉลำก 

2. โรครำแป้ง - เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่นน ำไปเผำท ำลำยนอกแปลง เพื่อป้องกัน
กำรแพร่กระจำย 
- ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผลหมั่นตรวจดูหำกพบว่ำรำแป้งเข้ำท ำลำยให้ท ำกำร
พ่นด้วยผงก ำมะถันละลำยน้ ำ 40 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร เป็นกำรก ำจัดปริมำณเชื้อโรค  
ท ำให้กำรระบำดในช่วงติดผลนั้นลดควำมรุนแรงลงได้ 
 

  - ในช่วงระยะผลอ่อน หำกพบอำกำรของโรครำแป้งควรเลือกใช้สำรป้องกันก ำจัดโรคพืช 
ได้แก่ 
   - บีโนมิล (Benomyl) 50%WP 
   - คำร์เบนดำซิม (Carbendazim) 50% SC  
   - ไตรดีมอร์ฟ (Tridemorph) 75% EC 
   - ไตร์ฟอร์รีน (Triforine) 19% EC 
   - ไพรำโซฟอส (Pyrazophos) 25.4% EC 
   - ไดโนแคป (Dinocap) 25% WP 
โดยเลือกใช้สำรชนิดใดชนิดหนึ่ง ฉีดพ่นตำมอัตรำค ำแนะน ำในฉลำก 

 3. โรคใบจุดสำหร่ำย - ตัดกิ่งหรือใบที่มีอำกำรน ำไปเผำท ำลำยนอกแปลง ถ้ำพบอำกำรที่บริเวณกิ่งใหญ่
อำจใช้สีหรือปูนแดงทำทับบริเวณท่ีเป็นโรค 
- ถ้ำพบกำรระบำดมำก ควรฉีดพ่นสำรป้องกันก ำจัดโรคพืช เช่น  
   - คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ (Copper Oxychloride)  85% WP อัตรำตำมค ำแนะน ำ
ของฉลำก 

 

5.การคาดการณ์ศัตรูไม้ผล ในช่วงระหว่างวันที่  5 - 11 กันยายน 2565 
 ภาคเหนือ  

- ทุเรียน ระวัง เพล้ียแป้ง โรคใบติดหรือใบไหม ้และโรครำกเน่ำโคนเน่ำ 
- ล ำไย ระวัง เพล้ียแป้ง เพล้ียหอย มวนล ำไย หนอนคืบกินใบ โรครำด ำ และโรคพุ่มไม้กวำด  
- เงำะ ระวัง เพล้ียแป้ง โรคผลเน่ำ และโรครำแป้ง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- ทุเรียน ระวัง เพล้ียแป้ง เพล้ียไฟ หนอนด้วงหนวดยำว และโรครำกเน่ำโคนเน่ำ 

ภาคกลาง และภาคตะวันตก 
- ทุเรียน ระวัง เพล้ียแป้ง เพล้ียไฟ เพล้ียไก่แจ้ หนอนด้วงหนวดยำว โรคใบติด และโรครำกเน่ำโคนเน่ำ  
- ล ำไย ระวัง เพล้ียแป้ง มวนล ำไย  โรคพุ่มไม้กวำด และโรครำด ำ 
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ภาคตะวันออก 
- ทุเรียน ระวัง เพล้ียแป้ง หนอนด้วงหนวดยำว โรคใบติดหรือโรคใบไม้  และโรครำกเน่ำโคนเน่ำ 
- มังคุด ระวัง เพล้ียไฟ เพล้ียแป้ง หนอนกินใบ หนอนชอนใบ โรคใบจุดสำหร่ำย และโรคใบจุด 
- เงำะ ระวัง เพล้ียแป้ง โรครำแป้ง และโรคใบจุดสำหร่ำย 
- ล ำไย ระวัง เพล้ียแป้ง หนอนคืบกินใบ โรคพุ่มไม้กวำด และโรครำด ำ 

ภาคใต้   
- ทุเรียน ระวัง เพล้ียแป้ง เพล้ียไก่แจ้ โรคใบติด โรคใบจุดสำหร่ำย และโรครำกเน่ำโคนเน่ำ 
- มังคุด ระวัง เพล้ียแป้ง หนอนกินใบ หนอนชอนใบ โรคใบจุดสำหร่ำย และโรคใบจุด 
- เงำะ ระวัง เพล้ียแป้ง โรคใบจุดสำหร่ำย และโรครำแป้ง
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    กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ผล ปี 2565 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

เพลี้ยแป้ง – มังคุด 0 ไร่ 

เพลี้ยไฟ – มังคุด  97.00  ไร่ 

โรคใบจุด - มังคุด 0 ไร่ 
 

เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน– ทุเรียน 410.75 ไร่ 

เพลี้ยไฟ - ทุเรียน  165.75 ไร่ 

เพลี้ยแป้ง – ทุเรียน 160.00 ไร่ 

โรครำกเน่ำโคนเน่ำ – ทุเรียน  2,728.40 ไร่ 

หนอนเจำะผล - ทุเรียน  23.00 ไร่ 

เพลี้ยแป้ง - ล ำไย  90.70 ไร่ 
โรคพุ่มไม้กวำด – ล ำไย 239.50 ไร่ 
โรครำด ำ – ล ำไย 925.00 ไร่ 
มวนล ำไย  25.00 ไร่ 

เพลี้ยแป้ง – มังคุด 0 ไร่ 

เพลี้ยไฟ – มังคุด  23.70 ไร่ 

โรคใบจุด - มังคุด 0 ไร่ 
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กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดศัตรู พืชไม้ผล ปี 2565 (แยกชนิดพืช) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชมังคุด 

เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน– ทุเรียน 410.75 ไร่ 

เพลี้ยไฟ - ทุเรียน  165.75 ไร่ 

เพลี้ยแป้ง – ทุเรียน 160.00 ไร่ 

โรครำกเน่ำโคนเน่ำ – ทุเรียน  2,728.40 ไร่ 

หนอนเจำะผล - ทุเรียน  23.00 ไร่ 

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชเงาะ  

เพลี้ยไฟ - มังคุด  23.70 ไร่ 
หนอนชอนใบ - มังคุด  133.85 ไร่ 

 

เพลี้ยแป้ง-เงำะ     17.50   ไร่ 
โรครำแป้ง-เงำะ     22.50  ไร่ 
โรคใบจุดสำหร่ำย    67.10 ไร่ 

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชล าไย กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชทุเรียน 

เพลี้ยแป้ง - ล ำไย  90.70 ไร่ 

โรคพุ่มไม้กวำด – ล ำไย 239.50 ไร่ 

โรครำด ำ – ล ำไย 925.00 ไร่ 

มวนล ำไย  25.00 ไร่ 


