
 

 
 
 
 
 

๑. สถานการณศัตรูขาวโพด 
 พ้ืนท่ีปลูกตามรายงานของสํานักงานเกษตรจังหวัด ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 จํานวน 45 จังหวัด มีพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด 
1,062,005 ไร อยูในระยะเจริญเติบโตทางลําตนและใบ จํานวน 722,777 ไร และระยะออกดอกติดฝก จํานวน 339,228 ไร
สถานการณศัตรูขาวโพด ในสัปดาหนี้  
 หนอนเจาะลําตน/หนอนเจาะฝก  ไมพบการระบาด (สัปดาหท่ีผานมา 4 ไร)  
 เพล้ียออนขาวโพด  ไมพบการระบาด 
 ตั๊กแตน  ไมพบการระบาด 
๒. การดําเนินงานควบคุมการระบาด   
   2.1 เจาหนาท่ีกลุมพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย 
ประสานงานติดตามสถานการณศัตรูพืช ภายใตกิจกรรมแปลงติดตามเฝาระวังศัตรูพืช เพ่ือติดตามสถานการณในพ้ืนท่ีเสี่ยง 
ตอการระบาดของศัตรูขาวโพด 
   2.2 ประชาสัมพันธแจงจังหวัดผานเว็บไซตกรมสงเสริมการเกษตร กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย  
และแอพพริเคชั่น ProtecPlant เพ่ือใหสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอเฝาระวังและติดตามสถานการณ 
ศัตรูขาวโพดอยางตอเนื่อง 
3. การคาดการณ  

สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในชวงระหวางวันท่ี 9 - 15 สิงหาคม 2560  
ภาคเหนือ  อุณหภูมิต่ําสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส สูงสุด 31 - 35 องศาเซลเซียส มีฝนรอยละ 40 - 60 ของพ้ืนท่ี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   อุณหภูมิต่ําสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส สูงสุด 32 - 34 องศาเซลเซียส  

มีฝนรอยละ 40 - 60 ของพ้ืนท่ี  
ภาคกลางและภาคตะวันออก  อุณหภูมิต่ําสุด 24 - 27 องศาเซลเซียส สูงสุด 30 - 34 องศาเซลเซียส  

             มีฝนรอยละ 30 - 70 ของพ้ืนท่ี 
ภาคใต  อุณหภูมิต่ําสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส สูงสุด 31 - 35 องศาเซลเซียส มีฝนบางแหง 

รอยละ 30- 70 ของพ้ืนท่ี  
 
 

 สภาพอากาศภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนรอยละ 20 – 60 ของพ้ืนท่ี ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
มีฝนรอยละ 20 - 70 ของพ้ืนท่ี ภาคใต มีฝนรอยละ 30 – 80 ของพ้ืนท่ี ซ่ึงเหมาะตอการระบาดของศัตรูขาวโพด ดังนั้น ขอให
เกษตรกรหม่ันสํารวจแปลงอยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีปลูกใหม และระยะออกดอกติดฝก ใหเฝาระวังหนอนเจาะลําตน และ
หนอนเจาะฝก หากพบการระบาดใหรีบแจงเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอในพ้ืนท่ี เพ่ือดําเนินการควบคุมโดยทันที 
4. คําแนะนําในการควบคุมการระบาด   

4.1 หนอนเจาะลําตน/หนอนเจาะฝกขาวโพด 
      กรณีหนอนเจาะลําตน 
 1. ใชศัตรูธรรมชาติในการปองกันกําจัด ไดแก แตนเบียนไขทริโคแกรมมา Trichogramma spp. แมลงหางหนีบ และ
แมลงชางปกใส  
       2. เลือกพันธุขาวโพดท่ีคอนขางจะตานทานตอหนอนเจาะลําตน เชน พันธุสุวรรณ 1 หรือพันธุสุวรรณ 2  
 
 
 

 
                       รายงานสถานการณศัตรูขาวโพด                                               
                           วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 
                          กลุมพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช 
                                           กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย 
                                                  โทร. ๐๒-๙๕๕๑๕๑๔ โทรสาร ๐๒-๙๕๕๑๕๑๔ 
             E-mail: Bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com 
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 3. ใชสารฆาแมลงชวยปองกันกําจัด ไดแก  
   - triflumuron (Alsystin 25%WP) อัตรา 30 กรัม  
    - teflubenzuron (Z-Killer 5% EC) อัตรา 20 มิลลิลิตร  
   - chlorfluazuron (Atabron 5% EC) อัตรา 20 มิลลิลิตร  
   - deltamethrin (Decis 3% EC) อัตรา 10 มิลลิลิตร  
   - cypermethrin (Ripcord 15% EC) อัตรา 8 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร  
      กรณีหนอนเจาะฝกขาวโพด 
  1.ใชศัตรูธรรมชาติในการปองกันกําจัด ไดแก แตนเบียนไขไขทริโคแกรมมา Trichogramma  spp.  และแมลง
เบียนของหนอนเจาะฝกขาวโพดมี 3 ชนิด คือ Exoristaxanthaspis Wiedemann, Eucarcelia illota (Tachinidae, 
Order Diptera) แตนเบียนหนอน (Braconid) Chelonus sp. (Braconidae, Order Hymenoptera) แมลงชางปกใส ซ่ึงเปนตัวห้ํา
ของหนอนเจาะ  
            2.ควรหม่ันตรวจดูวามีหนอนระบาดหรือไม หากจําเปนตองพนสารฆาแมลง ควรใชในระยะหนอนยังเล็ก 
อยูจึงจะไดผลดี สารฆาแมลงท่ีใชไดผลดีมีหลายชนิด ไดแก  
   - fipronil (Ascend 5% SC) อัตรา 20 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร หรือ  
   - bifenthrin (Talstar 10% EC) อัตรา 30 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร หรือ  
   - flufenoxuron (Cascade 5% EC) อัตรา 20 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร 
4.2 เพล้ียออนขาวโพด 
      1. อนุรักษแมลงศัตรูธรรมชาติบางชนิดท่ีปองกันกําจัดได เชน ladybird, syrphid fly และ earwigs คอยชวยลดปริมาณ 
เพลี้ยออนท่ีมีอยูแลวตามธรรมชาติ   
      2. การพนสารฆาแมลงไมควรจะพนคลุมท้ังพ้ืนท่ีควรจะพนเฉพาะจุด ท่ีมีเพลี้ยออนระบาดอยูเทานั้น ท้ังนี้เพ่ือหลีกเลี่ยง
การทําลายแมลงท่ีเปนประโยชนและลดคาใชจาย สารฆาแมลงท่ีใชไดผลซ่ึงควรเลือกใชสารฆาแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งพนกําจัด 
ดังนี้  
 - malathion (Malathion 57% EC) อัตรา 40 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร หรือ  
 - diazinon (Basudin 60% EC) อัตรา 15 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร หรือ  
 - betacyfluthrin (Bulldock 2.5% EC) อัตรา 40 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร หรือ  
 - bifenthrin (Talstar 10% EC) อัตรา 20 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร หรือ  
 - carbaryl (Sevin 85% WP) อัตรา 50 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดหนอนเจาะลําตน / หนอนเจาะฝก 
ป  2560 

๐ ไร่ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดเพลี้ยออนขาวโพด 
ป  2560 

0 ไร่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดตั๊กแตน 
ป  2560 

0 ไร่ 
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๑.สถานการณศัตรูมันสําปะหลัง 
     จากรายงานของสํานักงานเกษตรจังหวัด 56  จังหวัด ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 พ้ืนท่ีมันสําปะหลังยืนตน 
8,380,550 ไร พบการระบาดของศัตรูมันสําปะหลัง 2 ชนิด คือ ไรแดงมันสําปะหลัง และ โรครากเนา – หัวเนามัน
สําปะหลัง จํานวน 370 ไร คิดเปนรอยละ 0.0044 ของพ้ืนท่ียืนตน 
 เพล้ียแปงมันสําปะหลัง  
 ไมพบการระบาด 
 ไรแดงมันสําปะหลัง  
 พบการระบาดในพ้ืนท่ีอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จํานวน 350 ไร ในชวงอายุ นอยกวา 5 เดือน การระบาด
คงท่ี (สัปดาหท่ีผานมา 350 ไร ) คิดเปนรอยละ 0.0042 ของพ้ืนท่ียืนตน 
 โรคโคนเนา - หัวเนามันสําปะหลัง  
 พบการระบาดในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดหนองลําภู อยูในระดับรุนแรง จํานวน 20 ไร การระบาดเพ่ิมข้ึน 20 ไร 
(สัปดาหท่ีผานไมพบการระบาด) คิดเปนรอยละ 0.0002 ของพ้ืนท่ียืนตน 
2.การดําเนินงานควบคุมการระบาด 
 2.๑ รณรงคควบคุมศัตรูมันสําปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพ้ืนท่ีระบาดอยางตอเนื่อง 
 2.2 กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย ประสานและติดตามสถานการณศัตรูมันสําปะหลัง ภายใตกิจกรรม
แปลงติดตามเฝาระวังศัตรูพืช (แปลงติดตามสถานการณศัตรูมันสําปะหลัง) ในพ้ืนท่ี 41 จังหวัด ไดแก จังหวัดลพบุรี ชัยนาท 
สระบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร 
ชัยภูมิ บึงกาฬ ขอนแกน อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 
ลําปาง แพร พะเยา เชียงราย นครสวรรค อุทัยธานี กําแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ ราชบุรี และ
จังหวัดกาญจนบุรี  
 2.3 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนในพ้ืนท่ีเสี่ยง เตรียมพรอมเพ่ือรับมือกับสถานการณการระบาดโรครากเนา –      
โคนเนามันสําปะหลัง ในชวงฤดูฝน 
 2.4 เจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอเวียงชัย เจาหนาท่ีกลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 
รวมกับเจาหนาท่ีศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย กรมวิชาการเกษตร ลงตรวจสอบพ้ืนท่ีระบาดพรอมท้ังใหคําแนะนําในการ
จัดการไรแดงมันสําปะหลังในเบื้องตนแลว 
3. การคาดการณ  
         จากขอมูลสภาพภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาลวงหนา 7 วัน ( 9 - 15 สิงหาคม 2560) ท่ัวทุกภาคของประเทศ    
มีฝนฟาคะนองรอยละ 30 - 70 ของพ้ืนท่ี อุณหภูมิ 22 – 35 องศาเซลเซียส เนื่องจากในชวงนี้มีฝนตกอยางตอเนื่อง 
การระบาดของเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง และไรแดงอาจลดลง สวนโรครากเนา – โคนเนามันสําปะหลัง อาจเพ่ิมข้ึน 
ดังนั้น ขอใหเกษตรกรเฝาระวังและหม่ันสํารวจแปลงอยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําทวมขัง และดินท่ีมีการระบายน้ําไมดี 
หรือพ้ืนท่ีปลูก มันสําปะหลัง พันธุออนแอตอโรค เชน ซีเอ็มอาร 43 – 08 - 89 (เกษตรกรนิยมเรียก เบอร 89)  
 
 
 

รายงานสถานการณศัตรมัูนสําปะหลัง  
 วันท่ี 9 สิงหาคม ๒๕60 

กลุมพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช 
กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย 

โทร. ๐ 2๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ 

E-mail: Bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com 

  

 



 
๔. คําแนะนําในการควบคุมการระบาด  
    4.1 เพล้ียแปงมันสําปะหลัง 
   1) หลีกเลี่ยงการปลูกมันสําปะหลังในชวงฤดูแลง และไถตากดินอยางนอย 2 สัปดาห 
   2) แชทอนพันธุดวยสารเคมีกอนปลูก 5 – 10 นาที  
        -  ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam) 25% WG อัตรา 4 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร 
        -  อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)  70% WG อัตรา 4 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร 
       -  ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% WG อัตรา 4 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร 
   3) สํารวจแปลงทุกสัปดาห ถาพบเพลี้ยมันสําปะหลัง ใหตัดยอดหรือถอนตนออกไปเผาทําลายนอกแปลง 
   4) ใชศัตรูธรรมชาติควบคุมเพลี้ยแปง 
        -  ปลอยแตนเบียน Anagyrus l0pezi ในอัตรา 200 ตัว ตอไร 
          -  ปลอยแมลงชางปกใส อัตรา 200 – 500 ไร ตอไร 
        -  อนุรักษศัตรูธรรมชาติอ่ืนๆ เชน ดวงเตาตัวห้ํา ดวงเตาคริพโตลีมัส และผีเสื้อหางดิ่งตัวห้ํา  
   5) หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีโดยไมจําเปนทุกชนิด เพ่ืออนุรักษศัตรูธรรมชาติ เชน ตัวห้ํา และตัวเบียน 
 4.2 ไรแดงมันสําปะหลัง 
   1) หลีกเลี่ยงการปลูกมันสําปะหลังในชวงฤดูแลง หรือฝนท้ิงชวงเปนระยะเวลานาน 
   2) สํารวจแปลงทุกสัปดาห ถาพบการทําลายของไรแดงมันสําปะหลัง ใหเก็บยอดใบท่ีถูกทําลาย ไปเผาทําลาย
นอกแปลง 
   3) อนุรักษศัตรูธรรมชาติ เชนดวงเตาตัวห้ํา Stethorus spp. และไรตัวห้ํา Amblyseius longispinosus 
   4) หากมีความจําเปนตองใชสารเคมี ใชสารเคมี amitraz 20 % EC อัตรา 50 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร ใหพน
เฉพาะจุดบริเวณท่ีพบไรแดงมันสําปะหลัง  และไมควรพนเกิน 2 ครั้ง 
    4.3 ปญหาโคนเนา –  หัวเนามันสําปะหลัง 
   1) กอนการปลูกเก็บเศษเหงา หรือเศษซากมันสําปะหลังเผาทําลายท้ิง และไถตากดินอยางนอย 2 สัปดาห ใชเชื้อรา
ไตรโครเดอรมาผสมปุยหมัก หรือปุยคอก หวานเตรียมดินกอนการเพาะปลูก 
   2) แชทอนพันธุดวยสารปองกันกําจัดเชื้อรา metalaxyl อัตรา 20 – 40 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร และสามารถ
ผสมกับสารเคมีปองกันกําจัดเพลี้ยแปงได หรือแชทอนพันธุดวยเชื้อราไตรโคเดอรมา 
   3) สํารวจแปลงทุกสัปดาห ถาพบโรคโคนเนา – หัวเนามันสําปะหลัง ใหโรยปูนขาว หรือเชื้อราไตรโคเดอรมา  
หางจากตนประมาณ 1 เมตร หรือใชสารเคมี Fosetyl – aluminum อัตรา 50 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร ราดบริเวณโคนตน 
ตนละ 300 มิลลิลิตร  
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๑.สถานการณศัตรูออย 

 จากรายงานของสํานักงานเกษตรจังหวัด 48 จังหวัด ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 พ้ืนท่ีออยยืนตน 5,718,392 ไร   
ไมพบการระบาดของศัตรูออย  
 หนอนกอออย  
 ไมพบการระบาด 
 ดวงหนวดยาวออย 
 ไมพบการระบาด 
 โรคใบขาวออย 
 ไมพบการระบาด (การระบาดลง 10 ไร จากสัปดาหท่ีผานมา) 
 โรคใบขาวออย(เฉพาะกิจ) พบการระบาดในพ้ืนท่ีอําเภอทรายทองวัฒนา และอําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร 
ในระดับ ไมรุนแรง จํานวน 2,021 ไร คิดเปนรอยละ 0.04 ของพ้ืนท่ีปลูก ท้ังนี้ เจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอทรายทองวัฒนา
เจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอบึงสามัคคี และเจาหนาท่ีกลุมอารักขาพืช สํานักงานงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร 
รวมกับเจาหนาท่ีกรมวิชาการเกษตร สมาคมชาวไรออยเขต 6 กําแพงเพชร โรงงานน้ําตาลนครเพชร ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ พรอมท้ัง
ใหคําแนะนําแกเกษตรกรขุดทําลายออยท่ีเปนโรคใบขาว ใชทอนพันธุจากแหลงท่ีมีคุณภาพและปลอดโรค 
2.การดําเนินงานควบคุมการระบาด 
 2.1 รณรงคควบคุมศัตรูออยโดยวิธีผสมผสานในพ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดการระบาดของศัตรูออย ประสานความรวมมือ
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังหนวยงานภาครัฐ และสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เตรียมความพรอม    
เพ่ือรับมือกับสถานการณการระบาดของศัตรูออยในพ้ืนท่ีเสี่ยง เพ่ือปองกันกอนเกิดการระบาด  
 2.2 เจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัด และเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีพบการระบาด ลงตรวจสอบพ้ืนท่ี
พรอมท้ังใหคําแนะนําในการปองกันกําจัด โรคใบขาวออย โดยการขุดทําลายตนท่ีเปนโรค 
3. การคาดการณ  
       จากขอมูลสภาพภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาลวงหนา 7 วัน ( 9 - 15 สิงหาคม 2560 ) ท่ัวทุกภาคของประเทศ  
มีฝนฟาคะนองรอยละ 30 - 70 ของพ้ืนท่ีอุณหภูมิ 22 – 35 องศาเซลเซียส จากขอมูลแปลงติดตามสถานการณศัตรูออย      
ในพ้ืนท่ี 22 จังหวัด ไดแก จังหวัดอางทอง ลพบุรี สระบุรี สระแกว นครราชสีมา บุรีรัมย อุบลราชธานี หนองบัวลําภ ู
ขอนแกน อุดรธานี มหาสารคาม กาฬสินธุ สกลนคร มุกดาหาร นครสวรรค อุทัยธานี กําแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ 
ราชบุรี กาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี พบวาหลายพ้ืนท่ีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง สภาพแวดลอม
เหมาะตอการระบาด ของโรคใบขาวออย ดังนั้น ขอใหเกษตรกรหม่ันสํารวจแปลงอยางสมํ่าเสมอ หากพบการระบาด  
ใหรีบแจงเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ เพ่ือดําเนินการควบคุมในทันที 
๔. คําแนะนําในการควบคุมการระบาด  
    4.1 หนอนกอออย 
   1) ปลูกออยพันธุท่ีมีความตานทานหนอนกอ เชน เอฟ ๑๕๖ อูทอง ๑ และ เค ๘๔ - ๒๐๐ 
   2) ไถทําลายตอออย เพ่ือกําจัดหนอนและดักแดท่ีอยูในตอออย 
   3) ลดการใชปุยไนโตรเจนในระยะเริ่มปลูก  
   4) สํารวจแปลงออยอยางสมํ่าเสมอ อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 
   5) ใชศัตรูธรรมชาติ 

รายงานสถานการณศัตรูออย  
 วันท่ี 9 สิงหาคม ๒๕60 

กลุมพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช 
กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย 

โทร. ๐ 2๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ 

E-mail: Bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com 

  

 
  



       -  ปลอยแตนเบียนหนอนโคทีเซีย อัตรา ๑๐๐ – ๕๐๐ ตัว ตอไร เม่ือพบหนอนปลอยทุก 7 วัน จํานวน 4 ครัง้
        -  ปลอยแตนเบียนไขทริโคแกรมมา อัตรา 20,000 ตัว ตอไร เม่ือออยอายุ 2 เดือนปลอยทุก 15 วัน จํานวน 2 ครั้ง
       -  ปลอยแมลงหางหนีบ อัตรา 500 ตัว ตอไร 
   6) ใชสารเคมี  
       -  พนดวยสาร เดลตาเมทริน อัตรา 20 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพน 2 ครั้ง หางกันครั้งละ 15 วัน 
         -   พนดวยสารไซเปอรเมทรินอัตรา 15 - 30 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร 
   7) พนดวย ปโตเลียมออยส (83.9 % อีซี) 100 มิลลิลิตร ต่ําน้ํา 20 ลิตร ควรพนกอนการปลอยแตนเบียนหนอน
หรือแตนเบียนไขประมาณ 10 - 15 วัน 
 4.2 ดวงหนวดยาว 
   1) ขณะท่ีทําการไถแปลงออย ควรเดินเก็บหนอนตามรอยไถ ๑ – ๒ ครั้ง กอนปลูกออย สงเสริมใหเกษตรกร  
นําตัวหนอนไปประกอบอาหาร 
   2) ปลูกพืชหมุนเวียน เชน ปลูกมันสําปะหลัง หรือสับปะรด  
   3) หลังวางทอนพันธุ พนดวยเชื้อราเมตตาไรเซียมแลวทําการกลบ สามารถปองกันตัวหนอนไดประมาณ 1 ป 
กรณีท่ีไมมีตัวหนอนเขาทําลายออย แตหากมีหนอนไดรับเชื้อราเขาทําลาย เชื้อราสามารถกระจายตอไปไดเรื่อย ๆ จากตัวหนอน
ท่ีตาย 
   4) พนบริเวณรองดวยสารฟโปนิล 5 % เอสซี อัตรา 80 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร แลวกลบดิน 
   5) ในชวงปลายเดือนมีนาคม – เดือนเมษายนของทุกป ดวงหนวดยาวออยเริ่มออกจากดักแดมาเปนตัวเต็มวัย ใชวิธ ี
ขุดหลุมดักจับ โดยตัวเมียจะปลอยสารลอทางเพศ ตัวผูเดินตามเม่ือตกลงไปในหลุมจะไมสามารถข้ึนมาได และควรรอง
กนหลุมดวยพลาสติกเพ่ือปองกันการวางไขของดวงหนวดยาว 
    4.3 โรคใบขาวออย 
   1) ใชพันธุตานทานหรือพันธุท่ีพบเปนโรคนอยท่ีสุด โดยคัดเฉพาะกอท่ีสมบูรณ ตัดยอดท้ิงไว 2 - 4 สัปดาห 
หนอหรือตาขางท่ีแตกออกมามีใบสีขาว ไมนํากอนั้นมาทําพันธุ 
   2) ทําแปลงพันธุออยโดย คัด – แชทอนพันธุออยในน้ํารอน 52 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมงกอนปลูก 
   3) เตรียมทอนพันธุโดยใชทอนพันธุท่ีมีคุณภาพ ปลอดโรค จากแปลงพันธุท่ีเตรียมไว ถาไมสามารถเตรยีมแปลงพันธุ
ควรซ้ือพันธุจากพ้ืนท่ีท่ีไมมีการระบาด เชน พ้ืนท่ีในเขตชลประทานท่ีเปนดินเหนียวหรือพ้ืนท่ีปลอดโรค 
   4) ปลูกออยขามแลงเพ่ือหลีกเลี่ยงแมลงพาหะซ่ึงมีมากในฤดูฝน โดยปลูกในเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเดือนมีนาคม – เดือนสิงหาคม ในภาคตะวันตก 
   5) ปลูกพืชหมุนเวียนโดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมแกการปลูกพืชเศรษฐกิจตาง ๆ เชน ขาวโพด ขาวฟาง ถ่ัวเหลือง 
ถ่ัวเขียว ฯลฯ  
   6) ปลูกพืชบํารุงดินเพ่ือตัดวงจรการระบาดของโรค เชน ถ่ัวมะแฮะ ถ่ัวพรา ถ่ัวเขียว ปอเทือง ฯลฯ 
   7) สรางความรวมมือในการกําจัดโรคใบขาวอยางตอเนื่องตลอดฤดูการผลิต ไปจนกวาโรคใบขาวจะหมดไป 
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	4) หากมีความจำเป็นต้องใช้สารเคมี ใช้สารเคมี amitraz 20 % EC อัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ให้พ่นเฉพาะจุดบริเวณที่พบไรแดงมันสำปะหลัง  และไม่ควรพ่นเกิน 2 ครั้ง
	4.3 ปัญหาโคนเน่า –  หัวเน่ามันสำปะหลัง
	1) ก่อนการปลูกเก็บเศษเหง้า หรือเศษซากมันสำปะหลังเผาทำลายทิ้ง และไถตากดินอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาผสมปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก หว่านเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก
	2) แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา metalaxyl อัตรา 20 – 40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร และสามารถผสมกับสารเคมีป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งได้ หรือแช่ท่อนพันธุ์ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา
	3) สำรวจแปลงทุกสัปดาห์ ถ้าพบโรคโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง ให้โรยปูนขาว หรือเชื้อราไตรโคเดอร์มา  ห่างจากต้นประมาณ 1 เมตร หรือใช้สารเคมี Fosetyl – aluminum อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ราดบริเวณโคนต้น ต้นละ 300 มิลลิลิตร
	หนอนกออ้อย
	ไม่พบการระบาด
	ด้วงหนวดยาวอ้อย
	๔. คำแนะนำในการควบคุมการระบาด
	4.1 หนอนกออ้อย
	1) ปลูกอ้อยพันธุ์ที่มีความต้านทานหนอนกอ เช่น เอฟ ๑๕๖ อู่ทอง ๑ และ เค ๘๔ - ๒๐๐
	2) ไถทำลายตออ้อย เพื่อกำจัดหนอนและดักแด้ที่อยู่ในตออ้อย
	3) ลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในระยะเริ่มปลูก
	4) สำรวจแปลงอ้อยอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
	5) ใช้ศัตรูธรรมชาติ
	-  ปล่อยแตนเบียนหนอนโคทีเซีย อัตรา ๑๐๐ – ๕๐๐ ตัว ต่อไร่ เมื่อพบหนอนปล่อยทุก 7 วัน จำนวน 4 ครั้ง        -  ปล่อยแตนเบียนไข่ทริโคแกรมมา อัตรา 20,000 ตัว ต่อไร่ เมื่ออ้อยอายุ 2 เดือนปล่อยทุก 15 วัน จำนวน 2 ครั้ง       -  ปล่อยแมลงหางหนีบ อัตรา 500...
	6) ใช้สารเคมี
	-  พ่นด้วยสาร เดลต้าเมทริน อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 15 วัน
	-   พ่นด้วยสารไซเปอร์เมทรินอัตรา 15 - 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
	7) พ่นด้วย ปิโตเลียมออยส์ (83.9 % อีซี) 100 มิลลิลิตร ต่ำน้ำ 20 ลิตร ควรพ่นก่อนการปล่อยแตนเบียนหนอนหรือแตนเบียนไข่ประมาณ 10 - 15 วัน
	4.2 ด้วงหนวดยาว
	1) ขณะที่ทำการไถแปลงอ้อย ควรเดินเก็บหนอนตามรอยไถ ๑ – ๒ ครั้ง ก่อนปลูกอ้อย ส่งเสริมให้เกษตรกร  นำตัวหนอนไปประกอบอาหาร
	2) ปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ปลูกมันสำปะหลัง หรือสับปะรด
	3) หลังวางท่อนพันธุ์ พ่นด้วยเชื้อราเมตตาไรเซียมแล้วทำการกลบ สามารถป้องกันตัวหนอนได้ประมาณ 1 ปี กรณีที่ไม่มีตัวหนอนเข้าทำลายอ้อย แต่หากมีหนอนได้รับเชื้อราเข้าทำลาย เชื้อราสามารถกระจายต่อไปได้เรื่อย ๆ จากตัวหนอนที่ตาย
	4) พ่นบริเวณร่องด้วยสารฟิโปนิล 5 % เอสซี อัตรา 80 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร แล้วกลบดิน
	5) ในช่วงปลายเดือนมีนาคม – เดือนเมษายนของทุกปี ด้วงหนวดยาวอ้อยเริ่มออกจากดักแด้มาเป็นตัวเต็มวัย ใช้วิธี ขุดหลุมดักจับ โดยตัวเมียจะปล่อยสารล่อทางเพศ ตัวผู้เดินตามเมื่อตกลงไปในหลุมจะไม่สามารถขึ้นมาได้ และควรรองก้นหลุมด้วยพลาสติกเพื่อป้องกันการวางไข่ข...
	4.3 โรคใบขาวอ้อย
	1) ใช้พันธุ์ต้านทานหรือพันธุ์ที่พบเป็นโรคน้อยที่สุด โดยคัดเฉพาะกอที่สมบูรณ์ ตัดยอดทิ้งไว้ 2 - 4 สัปดาห์ หน่อหรือตาข้างที่แตกออกมามีใบสีขาว ไม่นำกอนั้นมาทำพันธุ์
	2) ทำแปลงพันธุ์อ้อยโดย คัด – แช่ท่อนพันธุ์อ้อยในน้ำร้อน 52 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมงก่อนปลูก
	3) เตรียมท่อนพันธุ์โดยใช้ท่อนพันธุ์ที่มีคุณภาพ ปลอดโรค จากแปลงพันธุ์ที่เตรียมไว้ ถ้าไม่สามารถเตรียมแปลงพันธุ์ควรซื้อพันธุ์จากพื้นที่ที่ไม่มีการระบาด เช่น พื้นที่ในเขตชลประทานที่เป็นดินเหนียวหรือพื้นที่ปลอดโรค
	4) ปลูกอ้อยข้ามแล้งเพื่อหลีกเลี่ยงแมลงพาหะซึ่งมีมากในฤดูฝน โดยปลูกในเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเดือนมีนาคม – เดือนสิงหาคม ในภาคตะวันตก
	5) ปลูกพืชหมุนเวียนโดยเฉพาะพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ฯลฯ
	6) ปลูกพืชบำรุงดินเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค เช่น ถั่วมะแฮะ ถั่วพร้า ถั่วเขียว ปอเทือง ฯลฯ
	7) สร้างความร่วมมือในการกำจัดโรคใบขาวอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูการผลิต ไปจนกว่าโรคใบขาวจะหมดไป

