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สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่สาคัญ
ศัตรูไม้ผล
1. สถานการณ์การปลูกไม้ผล
1.1 พื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 75 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 844,318 ไร่
1.2 พื้นที่ปลูกมังคุดทั้งหมด 72 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 259,372 ไร่
1.3 พื้นที่ปลูกเงาะทั้งหมด 69 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 129,292 ไร่
1.4 พื้นที่ปลูกลาไยทั้งหมด 77 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 1,723,089 ไร่
2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ผลที่สาคัญ
2.1 ศัตรูทุเรียน
2.1.1 หนอนเจาะผล พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จานวน 75 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 70 ไร่)
2.2.2 เพลี้ยแป้ง พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด จานวน 235 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 16 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 251 ไร่)
2.1.3 เพลี้ยไฟ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด จานวน 1,182 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 6.8 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,175 ไร่)
2.1.4 โรครากเน่าโคนเน่า พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด จานวน 4,794.4 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 30 ไร่
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 4,823.9 ไร่)
2.2 ศัตรูมังคุด
2.2.1 เพลี้ยแป้ง พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จานวน 29 ไร่ พื้นทีร่ ะบาดคงที่
2.2.2 เพลี้ยไฟ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด จานวน 1,039 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 12 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,051 ไร่)
2.2.3 โรคใบจุด พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จานวน 180 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 2 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 182 ไร่)
3. การดาเนินงานในพื้นที่ระบาด
3.1 การควบคุมศัตรูทุเรียน
3.1.1 หนอนเจาะผลทุเรียน สารวจสวนทุเรียนอย่างสม่าเสมอ เมื่อพบรอยทาลายของหนอนให้ใช้ไม้หรือ
ลวดแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมาทาลาย ผลทุเรียนที่เน่าและร่วงเพราะถูกหนอนทาลายควรเก็บมาเผาไฟหรือฝัง ตัดแต่งผล
ทุเรียนที่มีจานวนมากเกินไปโดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกันควรใช้กาบมะพร้าวหรือกิ่งไม้กั้นระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้
ตัว เต็ม วัย วางไข่ ห รื อ ตัว หนอนเข้ า ทาลายหลบอาศั ย อนุรัก ษ์ ศั ต รูธ รรมชาติ เช่น แตนเบีย น Apanteles sp.
เมื่อจาเป็ น ต้องใช้สารเคมีกาจัดแมลง แนะนาให้ใช้สารเคมี ได้แก่ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร
ต่อน้า 20 ลิตร หรือ คลอร์ไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร และคาร์โบซัลแฟน ๒๐% อีซี อัตรา ๕๐
มิลลิลิตร ต่อน้า๒๐ ลิตร พ่นเฉพาะส่วนผลทุเรียนที่พบการทาลายของหนอนเจาะผล ในแหล่งที่มีการระบาด พ่นหลังจาก
ทุเรียนติดผลแล้ว 1 เดือน พ่น 3 - 4 ครั้ง ทุก 20 วัน

-23.1.2 โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่า
ทุเรียนในพื้นที่และหมั่นสารวจสวนทุเรียนอย่างสม่าเสมอ แนะนาให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกัน
กาจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาหว่านในพื้นที่รัศมีทรงพุ่มที่มีรากฝอยอยู่ หรือใช้รองก้นหลุมก่อนปลูก
ตัดแต่งกิ่ง หรือลาต้นที่เป็นโรคไปเผาทาลายนอกแปลงปลูก พ่นด้วยสารป้องกันกาจัดโรคพืชฟอสอีทิล -อะลูมิเนียม
๘๐% ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๓๐ - ๕๐ กรัมต่อน้า ๒๐ ลิตร พ่นทุก ๗ วัน ใช้สลับกับสารเมทาแลกซิล ๒๕% ดับเบิล้ ยูพี อัตรา
๓๐ - ๕๐ กรัมต่อน้า ๒๐ ลิตร โดยพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม
3.1.3 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 พันไว้ตามกิ่งสามารถป้องกันไม่ให้ม ดคาบเพลี้ยแป้งเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆ ของต้นทุเรียน หรือการพ่นสาร
ฆ่าแมลงไปที่โคนต้นจะช่วยป้องกันมดและลดการเข้าทาลายของเพลี้ยแป้งได้
3.1.4 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
3.2 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 ผลที่ไม่ร่วงเมื่อมีการพัฒนาผลโตขึ้น จะเห็นรอยทาลาย
ชัดเจน เนื่องจากผิวเปลือกมังคุดมีลักษณะขรุขระที่เรียกว่า ผิวขี้กลาก ทาให้ผลผลิตมีคุณภาพต่า
3.2.3 หากพบการระบาดของโรคใบจุด ให้ตัดแต่งกิ่งหรือใบที่เป็นโรคนาออกไปทาลายนอกแปลง หากพบ
การระบาดรุนแรงให้ใช้สารป้องกันกาจัดโรคพืช เช่น คาร์เบนดาซิม 50% ดับบลิวพี อัตรา 10 - 15 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
หรือ กลุ่มโคนาโซล เช่น โพรพิโคนาโซล เฮกซะโคนาโซน 20 ซีซี ต่อน้า 20 ลิตร
4.การคาดการณ์ศัตรูไม้ผล ในช่วงระหว่างวันที่ 19 - 25 เมษายน 2564
ภาคเหนือ
- ลาไย ระวัง เพลี้ยแป้ง หนอนคืบกินใบ มวนลาไย โรคราดา และโรคพุ่มไม้กวาด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ทุเรียน ระวัง เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไรแดงแอฟริกัน ด้วงหนวดยาวเจาะลาต้น และหนอนเจาะผล
ภาคกลาง และภาคตะวันตก
- ทุ เรี ยน ระวั ง เพลี้ ยแป้ ง เพลี้ ยไฟ ไรแดงแอฟริ กั น ด้ วงหนวดยาวเจาะล าต้ น หนอนเจาะผล โรคใบติ ด
และโรครากเน่าโคนเน่า
- ลาไย ระวัง เพลี้ยแป้ง มวนลาไย หนอนคืบกินใบ โรคราดา และโรคพุ่มไม้กวาด

-3ภาคตะวันออก
- ทุเรียน ระวัง เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไรแดงแอฟริกัน หนอนเจาะผล โรคผลเน่า โรคใบติด และโรครากเน่าโคนเน่า
- มังคุด ระวัง เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไรแดง หนอนกินใบ โรคขอบใบแห้ง และโรคใบจุด
- เงาะ ระวัง เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง หนอนกินช่อดอก หนอนคืบกินใบ โรคราแป้ง และโรคขอบแห้ง
ภาคใต้
- ทุเรียน ระวัง เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไรแดงแอฟริกัน หนอนเจาะผล โรคผลเน่า โรคใบติด และโรครากเน่าโคนเน่า
- มังคุด ระวัง เพลี้ยไฟ ไรแดง หนอนกินใบ โรคใบจุดสาหร่าย และโรคใบจุด
- เงาะ ระวัง เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง หนอนกินช่อดอก และโรคขอบแห้ง

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ผล ปี 2564

หนอนเจาะผล - ทุเรียน 75 ไร่
เพลี้ยไฟ - ทุเรียน 1,182 ไร่
เพลี้ยแป้ง - ทุเรียน 235 ไร่
โรครากเน่าโคนเน่า - ทุเรียน 4,794.4 ไร่
เพลี้ยแป้ง - มังคุด 29 ไร่
เพลี้ยไฟ - มังคุด 1,039 ไร่
โรคใบจุด - มังคุด 180 ไร่

