
     
  
 
 
 

 
 

๑. สถานการณ์การปลูกพืชไร่ 
  1.1 ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  

1.2 พ้ืนทีป่ลูกมันส าปะหลัง ทั้งหมด 54 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น  5,467,194 ไร่  
1.3 พ้ืนที่ปลูกอ้อย ทั้งหมด 51 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 6,207,856 ไร่ 
1.4 พ้ืนที่ปลูกข้าวโพด ทั้งหมด 46 จังหวัด  รวมพ้ืนที่ยืนต้น 911,014 ไร่ 
1.5 พ้ืนที่ปลูกสัปปะรด ทั้งหมด 11 จังหวัด  รวมพ้ืนที่ยืนต้น  204,578 ไร ่

2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชที่ส าคัญ  
 2.1 ศัตรูมันส าปะหลัง  
     2.1.1 เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง พบการระบาดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ลพบุรี ระยอง ชลบุรี สระแก้ว จันทบุรี  
และจังหวัดตาก จ านวน 347 ไร่ การระบาดลดลง 79 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 426 ไร่) 
         1) มันส าปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน จ านวน 238 ไร่ 
         2) มันส าปะหลังอายุ 5 - 8 เดือน จ านวน 73 ไร่ 
         3) มันส าปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน จ านวน 36  ไร่ 
     2.1.2 โรคโคนเน่าหัวเน่า พบการระบาดในพ้ืนที่จั งหวัด จันทบุรี  จ านวน 9 ไร่  การระบาดคงที่  
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 9 ไร่)   
         1) มันส าปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน จ านวน 5 ไร่  
         2) มันส าปะหลังอายุ 5 - 8 เดือน จ านวน 4 ไร่ 
     2.1.3 แมลงนูนหลวง พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี จ านวน 155 ไร่ การระบาดลดลง 140 ไร่ 
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 295 ไร่)    
         1) มันส าปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน จ านวน 50 ไร่  
         2) มันส าปะหลังอายุ 5 - 8 เดือน  จ านวน 105 ไร่ 
     2.1.4 ไรแดง พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดชลบุรี จ านวน 1,322 ไร่ การระบาดลดลง 372 ไร่ 
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,694 ไร่) 
         1) มันส าปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน จ านวน 1,302 ไร่  
         2) มันส าปะหลังอายุ 5 - 8 เดือน จ านวน 20 ไร่ 
     2.1.5 เพลี้ยหอย พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชลบุรี จ านวน 1,057 ไร่ การระบาด
เพ่ิมขึ้น 630 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 427 ไร่) 
         1) มันส าปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน จ านวน 276 ไร่  
         2) มันส าปะหลังอายุ 5 - 8 เดือน จ านวน 65 ไร่ 
         3) มันส าปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน จ านวน 716 ไร่ 
     2.1.6 โรคใบด่างมันส าปะหลัง พบอาการคล้ายโรคใบด่างมันส าปะหลังที่เกิดจาก Cassava mosaic virus (CMV) 
ที่อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จากตรวจสอบไปแล้ว 80 แปลง พ้ืนที่ 778 ไร่ พบอาการคล้ายเกิดโรค 79 แปลง  
โดย 30 แปลงที่พบอาการเข้าเกณฑ์ต้องท าลายทิ้งทั้งแปลง เนื่องจากพบต้นที่แสดงอาการมากกว่า 10 ต้นต่อไร่ ส่วนแปลง
อ่ืนๆ ที่พบอาการให้ท าลายเฉพาะต้นที่แสดงอาการและต้นข้างเคียงรัศมี 4x4 เมตร อีก 16 ต้น ทั้งนี้ต้นที่เกิดอาการคล้าย
จะต้องถูกตรวจสอบอาจในห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการเกิดโรคอีกจากกรมวิชาการเกษตร 

                          รายงานสถานการณ์ศัตรูพืชไร ่                                                
   วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

        กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช 
         กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

       โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ 

     E-mail: bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com 
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  2.2 ศัตรูอ้อย 
  2.2.1 แมลงนูนหลวง พบการระบาดพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี ในอ้อยอายุระหว่าง 4 - 9 เดือน จ านวน 220 ไร่ 
การระบาดลดลง 80 ไร่  (สัปดาห์ที่ผ่านมา 300 ไร่)  
        2.2.2 ด้วงหนวดยาว พบการระบาดพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี ในอ้อยอายุน้อยกว่า 4 จ านวน 250 ไร่ การระบาด
ลดลง 100 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 350 ไร่) 
        2.2.2 หนอนกออ้อย พบการระบาดในจังหวัดลพบุรี จ านวน 450 ไร่ การระบาดคงที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 450 ไร่)   
         1) อ้อยอายุน้อยกว่า 4 เดือน จ านวน 340 ไร่  
         2) อ้อยอายุ 4 - 9 เดือน จ านวน 110 ไร่ 
   2.3 ศัตรูข้าวโพด  

2.3.1 หนอนเจาะล าต้นหรือหนอนเจาะฝัก พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี เลย ล าปาง เชียงราย 
และจังหวัดตาก ในระยะเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ จ านวน 4,413 ไร่ ในระยะเจริญเติบโตออกดอกไหมถึงเก็บเกี่ยว 18 ไร่ 
จ านวน 4,431 ไร่ การระบาดเพ่ิมข้ึน 2,893 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,538 ไร่) 
  2.3.2 หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm) พบการระบาดในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ านวน 57,432 ไร่  

  2.4 ศัตรูสับปะรด   
        2.4.1 โรคเหี่ยว พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดระยอง และจังหวัดภูเก็ต จ านวน 2 ไร่ การระบาดคงที ่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 2 ไร่) 

3. การด าเนินงานในพื้นที่ระบาด 
    3.1 ศัตรูมันส าปะหลัง 
 3.๑.1 รณรงค์ควบคุมศัตรูมันส าปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นท่ีระบาดอย่างต่อเนื่อง 

3.1.2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชที่ 1 - 9 ร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยง 
ด าเนินการผลิตขยายแตนเบียน Anagyrus lopezi แมลงช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพ่ือควบคุมศัตรูมันส าปะหลังในพ้ืนที่
โดยเตรียมการผลิตเพ่ือปล่อย 1,754 จุด จุดละ 2 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2562  
  3.1.3 ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี แนะน าให้เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน บริเวณที่
แสดงอาการโคนเน่าหัวเน่าและโดยรอบห่างออกไปประมาณ 1 เมตร ไปเผาทิ้งท าลาย และหว่านปูนขาว หรือโรยเชื้อเชื้อราไตรโคร
เดอร์มาบริเวณรอบโคนต้นที่ขุดออกหรือกรณีระบาดรุนแรงมากใช้สารเคมีฟอสอีทิล อลูมิเนียม อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ราด
ต้นละ 300 ซีซี หรือพ่นอัตรา 150 กรัมต่อไร่ ส ารวจติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในช่วงฝนชุกควรตรวจแปลงทุกวัน  
 3.1.4 ส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี แนะน าให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพ่ือท าลายตัวหนอนและดักแด้
แมลงนูนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตตาไรเซียมควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดิน การใช้เชื้อราดิน
ต้องมีความชื้นสูง หรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งให้เกษตรกรหมั่นส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ 

3.1.5 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) จังหวัดชลบุรี และ ศูนย์ส่งเสริเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช (ศทอ.) นครราชสีมา ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่ ได้แก่ ปราจีนบุรี สระแก้ว สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
และอุบลราชธานี ส ารวจติดตามการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง ซึ่งเมื่อพบต้นที่แสดงอาการให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจใน
ห้องปฏิบัติการกรมวิชาการเกษตร พร้อมทั้งด าเนินการท าลายต้นที่แสดงอาการอ่ืนๆ ทิ้งจากแปลงปลูกตามมาตรการที่ 
กรมวิชาการเกษตรก าหนด 

3.1.6 ส านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ส านักงานเกษตร
จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว และส านักงานเกษตรจังหวัดตาก ด าเนินน าแมลง
ช้างปีกใสปล่อยในพ้ืนที่ระบาด เพ่ือใช้ควบคุมเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง และแนะน าให้เกษตรกรเฝ้าระวังและปล่อยแมลงช้างปีก
ใสอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
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3.1.7 ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี และจังหวัดจันทบุรี แจ้งให้เกษตรกรหมั่นส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ และให้

เกษตรกรหลีกเลี่ยงการปลูกมันส าปะหลัง ในช่วงที่ต้นอ่อนจะกระทบแล้งนาน  

3.1.8 ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชลบุรี ร่วมกับกรมวิชาการลงส ารวจพ้ืนที่ พร้อมทั้งให้
ค าแนะน ากับเกษตรกรเมื่อพบเพลี้ยหอยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ และให้เกษตรกรหมั่นส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ แช่ท่อนพันธุ์
ส าหรับการปลูกมันส าปะหลังในฤดูต่อไปสามารถลดการระบาดได้ เมื่อเกิดการระบาดแล้วแนะน าให้เกษตรกรใช้สารเคมีตามที่
กรมวิชาการแนะน า  

3.1.9 ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว จัดท าแผนการอบรมเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดการระบาดและ
การป้องกันการระบาดของโรคใบด่าง  และด าเนินส ารวจแปลงเพ่ือติดตามสถานการณ์การปรากฏของอาการใบด่างมัน
ส าปะหลังที่อาจเกิดโรคใบด่างสาเหตุจากเชื้อไวรัส  

 

 3.2 ศัตรูอ้อย 
 3.2.1 รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพ้ืนที่ที่อาจเกิดการระบาดของศัตรูอ้อย ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับ
สถานการณ์การระบาดของศัตรูอ้อยในพื้นท่ีเสี่ยง และป้องกันก่อนเกิดการระบาดอย่างต่อเนื่อง 
 3.2.2 ส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี แนะน าให้เกษตรกรท าการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพ่ือท าลายหนอนแมลงนูน
หลวงและดักแด้ และใช้เชื้อราบิวเวอเรียควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดิน การใช้เชื้อราดินต้องมี
ความชื้นสูง หรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพ่ือให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งให้เกษตรกรหมั่นส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ 
 3.2.3 ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี แนะน าให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูการปลูกต่อไป และให้
เกษตรกรไถดินขุดต่อทิ้งไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป 
    3.3 ศัตรูข้าวโพด 
 3.3.1 กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ประสานงานติดตาม
สถานการณ์ศัตรูพืช ภายใต้กิจกรรมแปลงติดตามเฝ้าระวังศัตรูพืช เพ่ือติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของศัตรูข้าวโพด 
    3.3.2 ประชาสัมพันธ์แจ้งจังหวัดผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และแจ้งเตือน
เฝ้าระวังหนอนกระทู้ fall armyworm ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญของข้าวโพด ในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกษตรกรเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ศัตรูข้าวโพดอย่างต่อเนื่อง 
  3.3.3 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เตรียมจัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้
ข้าวโพดลายจุด และการให้ค าแนะน าที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ที่ก าลังประสบปัญหาการระบาดและพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อ
การระบาดโดยคัดเลือกจากพ้ืนที่ที่มีการปลูกและการระบาดของศัตรูชนิดนี้จ านวนมาก  
 3.3.4 ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ตาก เลย ราชบุรี และจังหวัดเชียงราย แนะน าให้เกษตรกรหมั่นส ารวจแปลงอย่าง
สม่ าเสมอ และใช้ศัตรูธรรมชาติตระกูลแมลงหางหนีบ หรือปล่อยแตนเบียนทริโกแกรมมา และใช้พันธุ์ต้าน เช่น พันธุ์สุวรรณ 1 
หรือสุวรรณ 2 เพ่ือป้องกันการะบาดของหนอนเจาะล าต้นหรือหนอนเจาะฝัก ถ้าเกิดการระบาดรุนแรงแนะน าสารเคมีตาม
ค าแนะน าของกรมวิชาการ 
    3.4 ศัตรูสับปะรด 
          3.4.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง และจังหวัดภูเก็ต ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวใน
สับปะรด เพ่ือให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของโรคเหี่ยวสับปะรดในพ้ืนที่ พร้อมทั้งแนะน าให้เกษตรกรชุบหน่อพันธุ์ด้วย
สารเคมีเพ่ือป้องกันโรคฯ และรณรงค์ให้ก าจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยวสับปะรด โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่น
ส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ 
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4. การคาดการณ์ 
สภาพอากาศจากกรมอุตนุิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่  19 – 25 พฤษภาคม 2562 

       ภาคเหนือ  สภาพอากาศทั่วไปมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-60 ของพ้ืนที่ และฝนตกหนักบางพ้ืนที่ โดยมี
อุณหภูมิเฉลี่ย 24 - 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นสภาพที่มีอุณหภูมิสูงและความชื้นสูง ซึ่งเป็นสภาพที่มีอุณหภูมิสูงและความชื้นต่ า 
ประกอบกับข้อมูลการระบาดของศัตรูแปลงติดตามสถานการณ์ สามารถคาดการณ์ได้ว่า มันส าปะหลัง อาจเกิดการระบาดของเพลี้ยแป้ง 
มันส าปะหลัง ไรแดงเพ่ิมขึ้น ที่ส าคัญ คือ การระบาดของแมลงหวี่ขาวพาหะน าโรคใบด่างมันส าปะหลังที่อาจเพ่ิมขึ้น จึงควรเฝ้าระวัง 
การระบาดของโรคใบด่างอย่างเข้มงวด ข้าวโพด พบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด  (fall armyworm) ในข้าวโพดลดลง 
เนื่องจากเก็บเกี่ยวในหลายพ้ืนที่ แต่คาดว่าอาจเกิดการระบาดรุนแรงได้ในพ้ืนที่ปลูกใหม่ที่เคยมีการระบาดเดิมมาก่อน เช่น จังหวัดตาก 
อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ แพร่ น่าน เป็นต้น นอกจากนี้มีแนวโน้มเกิดโรคจากเชื้อราหลายชนิดได้ด้วย อ้อย อาจพบการระบาดของหนอนกอ
อ้อย และแมลงนูนหลวง ดังนั้น จึงควรเฝ้าระวังการระบาดของหนอนกออ้อย และแมลงนูนหลวงในสัปดาห์ต่อไป สับปะรด อาจพบการ
ระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรดในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างได้ 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพอากาศทั่วไปมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมี
อุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 34 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นสภาพที่มีอุณหภูมิสูงและความชื้นสูง  ประกอบกับข้อมูลจากการติดตาม สามารถคาดการณ์ได้
ว่า มันส าปะหลัง อาจเกิดการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง เพลี้ยหอย และไรแดง เพ่ิมข้ึน ขณะที่โรคโคนเน่าหัวเน่าอาจ
ระบาดในบางพ้ืนที่ที่มีพายุฤดูแล้งหรือฝนตกชุก หรือพ้ืนที่ที่เคยระบาดและมีการให้น้ าแบบน้ าหยดหรือสปริงเกอร์เนื่องจากมี
ความชื้นในแปลงตอนวัน และ ที่ส าคัญควรเฝ้าระวังการระบาดของแมลงหวี่ขาวพาหะน าโรคใบด่างมันส าปะหลัง จึงควรเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคใบด่างอย่างเข้มงวด ข้าวโพด พบการระบาดของหนอนกระทู้หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด  (fall armyworm) ใน
ข้าวโพดลดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังการระบาดของหนอนชนิดนี้อย่างเข้มงวด นอกจากนี้มีแนวโน้มอาจพบการระบาดของโรคราน้ าค้าง 
โรคกาบใบไหม้ ใบไหม้แผลใหญ่เพ่ิมมากขึ้น อ้อย อาจพบการระบาดของเพลี้ยจักจั่น ดังนั้น จึงควรเฝ้าระวังการระบาดของใบขาว
อ้อย ที่มีเพลี้ยจักจั่นเป็นแมลงพาหะน าโรค สับปะรด อาจพบการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด และเพลี้ยแป้งสีชมพู ซึ่งเป็นแมลง
พาหะน าโรคเหี่ยวได ้
       ภาคกลาง และภาคตะวันออก สภาพอากาศทั่วไปมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนัก 
บางแห่ง โดยอุณหภูมิเฉลี่ย 23 - 36 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิค่อนข้างสูงและความชื้นสูง ประกอบกับข้อมูลจากการติดตาม
สถานการณ์สามารถคาดการณ์ได้ว่า มันส าปะหลัง พบการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง เพลี้ยหอย ไรแดงมันส าปะหลังและ
โรคโคนเน่าหัวเน่ามัน จึงคาดว่าอาจพบเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง ไรแดงเพลี้ยหอย มันส าปะหลัง โรคใบไหม้ และโรคโคนเน่าหัวเน่า
ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นได้ในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้มีแนวโน้มว่าจะพบการระบาดของแมลงหวี่ขาวพาหะน าโรค
ใบด่างของมันส าปะหลังที่อาจส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคใบด่างได้อีกด้วย ข้าวโพด พบการระบาดของหนอนกระทู้ 
ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm) ในข้าวโพดลดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังการระบาดของหนอนชนิดนี้อย่างเข้มงวด อาจพบการระบาด
ของโรคราน้ าค้าง โรคกาบใบไหม้ ใบไหม้แผลใหญ่เพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้มีแนวโน้มเกิดโรคฝักเน่าเนื่องจากเชื้อราหลายชนิดได้
ด้วย อ้อย พบการระบาดของเพลี้ยจักจั่นเพ่ิมขึ้น และควรเฝ้าระวังการระบาดของใบขาวอ้อย ที่มีเพลี้ยจักจั่นเป็นแมลงพาหะน าโรค 
สับปะรด อาจพบการระบาดของเพลี้ยแป้งที่เป็นแมลงพาหะน าโรคเหี่ยวของสับปะรดเนื่องจากสภาพอากาศไม่เหมาะสมต่อ
การเข้าท าลายของเพลี้ยแป้ง จึงคาดการณ์ว่าอาจเกิดการระบาดของโรคเหี่ยวสับปะรดในสัปดาห์ต่อไปลดลงได้ 
          ภาคใต้  สภาพสภาพอากาศทั่วไป มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-80 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิ
เฉลี่ย 23 - 36 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นสภาพที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง ประกอบกับข้อมูลจากการติดตามสามารถคาดการณ์ได้
ว่า มันส าปะหลัง พบการระบาดของโรคโคนเน่าหัวเน่ามันส าปะหลัง อีกทั้งช่วงนี้หลายพ้ืนที่ปริมาณฝนเพ่ิมขึ้น จึงคาดว่าอาจพบโรค
โคนเน่าหัวเน่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นได้ในสัปดาห์หน้า ข้าวโพด อาจพบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm) 
ในข้าวโพด และโรคกาบใบไหม้ ใบไหม้แผลใหญ่เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้มีแนวโน้มเกิดโรคฝักเน่าเนื่องจากเชื้อราหลายชนิดได้ด้วย 
อ้อย อาจพบการระบาดของเพลี้ยจักจั่น ดังนั้น จึงควรเฝ้าระวังการระบาดของใบขาวอ้อย ที่มีเพลี้ยจักจั่นเป็นแมลงพาหะน าโรค 
สับปะรด อาจพบการท าลายของเพลี้ยแป้งที่เป็นแมลงพาหะน าโรคเหี่ยวของสับปะรด เนื่องจากสภาพอากาศไม่เหมาะสมต่อ
การเข้าท าลายของเพลี้ยแป้ง จึงคาดการณ์ว่าอาจเกิดการระบาดของโรคเหี่ยวสับปะรดในสัปดาห์ต่อไปลดลงได้ 
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ศตัรูมนัส ำปะหลงั ศตัรูออ้ย 

ศตัรูขำ้วโพด ศตัรูสบัปะรด 

เพลี้ยแปง้ 347 ไร่ 
ไรแดง 1,322 ไร่ 
โรคโคนเน่าหัวเน่า 9 ไร ่
แมลงนูนหลวง 155 ไร่ 
เพลี้ยหอย 1,057 ไร่ 

 
ด้วงหนวดยาว 250 ไร่ 
แมลงนูนหลวง 220 ไร่ 
จักจ่ัน 0 ไร ่
หนอนกออ้อย 450 ไร่ 

หนอนเจาะล าต้น/ฝัก 4,431  ไร ่
เพลี้ยอ่อนข้าวโพด      0 ไร ่
ต๊ักแตนข้าวโพด         0 ไร ่
หนู                        0 ไร ่ โรคเห่ียว 2 ไร่ 

 


