
 
 
 
 
 

 
 

สถานการณ์การระบาดศัตรพูืชที่ส าคัญ ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 
 

สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่ส าคัญ  

ศัตรูพืชไร่ 

1. สถานการณ์การปลูกพืชไร่ 
  1.1 พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังทั้งหมด 53 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 9,205,345 ไร่   
  1.2 พ้ืนที่ปลูกอ้อยทัง้หมด 51 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 6,632,231 ไร่  
  1.3 พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดทั้งหมด 69 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 5,455,878 ไร่ 
  1.4 พ้ืนที่ปลูกสับปะรดทั้งหมด 12 จังหวัด  รวมพ้ืนที่ยืนต้น 223,690 ไร่ 

2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชท่ีส าคัญ  
2.1 ศัตรูมันส าปะหลัง 
 2.1.1 เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง  พบการระบาดในพ้ืนที่จั งหวั ดชลบุรี  สระแก้ว จันทบุรี  ล าพูน  

และจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 641 ไร่ การระบาดลดลง 18 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 659 ไร่) 
            1) มันส าปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน  จ านวน 384 ไร่ 
  2) มันส าปะหลังอายุ 5 - 8 เดือน  จ านวน 202 ไร่ 
  3) มันส าปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน  จ านวน   55 ไร่ 
 2.2.2 ไรแดง พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี สระแก้ว ชลบุรี และจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 

10,011 ไร่ การระบาดลดลง 551 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 10,562 ไร่) 
  1) มันส าปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน  จ านวน 9,402  ไร่  
  2) มันส าปะหลังอายุ 5 - 8 เดือน  จ านวน      507 ไร่ 
  3) มันส าปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน  จ านวน        84 ไร่ 
 2.2.3 เพลี้ยหอย พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา สระแก้ว และจังหวัดชลบุรี จ านวน 399 ไร่ 

การระบาดลดลง 1 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 400 ไร่) 
  1) มันส าปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน  จ านวน    297 ไร่  
  2) มันส าปะหลังอายุ 5 - 8 เดือน  จ านวน      64 ไร่ 
  3) มันส าปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน  จ านวน      38 ไร่ 

2.2.5 โรคโคนเน่าหัวเน่า พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จ านวน 18 ไร่ การระบาดเพ่ิมข้ึน 2 ไร่  
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 16 ไร่) 
  1) มันส าปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน  จ านวน 6 ไร่  
  2) มันส าปะหลังอายุ 5 - 8 เดือน  จ านวน 9 ไร่ 
  3) มันส าปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน  จ านวน 3 ไร่ 

รายงานสถานการณ์ศัตรูพืชไร่ 
วันที่ 21 สิงหาคม 2562  

กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช  
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ 
E-mail: Bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com  
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2.2.6 โรคพุ่มแจ้ พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดระยอง จนัทบุรี ชลบุรี และจังหวัดสระแก้ว จ านวน 528 ไร่  
การระบาดเพ่ิมข้ึน 2 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 526 ไร่) 
  1) มันส าปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน  จ านวน 516 ไร่  
  2) มันส าปะหลังอายุ 5 - 8 เดือน  จ านวน 2 ไร่ 
  3) มันส าปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน  จ านวน 20 ไร่ 
  2.2.7 โรคใบไหม้ พบการระบาดที่จังหวัดจันทบุรี ในมันส าปะหลังอายุ 5 - 3 เดือน จ านวน 3 ไร่  
การระบาดเพ่ิมข้ึน 3 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่พบการระบาด) 

2.2.8 โรคใบด่างมันส าปะหลัง พบโรคใบด่างมันส าปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส Cassava mosaic virus จ านวน 
44,837.75 ไร่ การระบาดคงท่ี (สัปดาห์ที่ผ่านมา 44,837.75 ไร่) 
 2.2 ศัตรูอ้อย  

2.2.1 หนอนกออ้อย พบการระบาดจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี 150 ไร่  การระบาดคงที่ 
2.2.2 หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี ในอ้อยอายุ 4 - 9 เดือน จ านวน 

70 ไร่ การระบาดคงที่  
        2.2.3 แมลงนูนหลวง พบการระบาดพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี ในอ้อยอายุระหว่าง 4 - 9 เดือน จ านวน 115 ไร่ 
การระบาดคงท่ี 
        2.2.4 จักจั่น พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในอ้อยอายุ 4 - 9 เดือนจ านวน 3,735 ไร่ การระบาดคงที ่
        2.2.5 ด้วงหนวดยาว พบการระบาดพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี ในอ้อยอายุน้อยกว่า 4 จ านวน 40 ไร่ การะบาดคงที ่ 
                 2.2.6 โรคใบขาว พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี ในอ้อยอายุ 4 - 9 เดือน จ านวน 22 ไร่ การระบาดคงที่ 
  2.3 ศัตรูข้าวโพด  

2.3.1 หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm) พบการระบาดในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ านวน   
1,475,634 ไร่ การระบาดเพ่ิมข้ึน 56,863 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,418,771 ไร่) 
        2.3.2 หนอนเจาะล าต้นหรือหนอนเจาะฟัก พบการระบาดในข้าวโพด จ านวน 35,556 ไร่ การระบาดคงที ่

 1) ระยะเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ   จ านวน 35,549 ไร่ 
 2) ระยะเจริญพันธุ์ตั้งแต่ออกดอก - เก็บเก่ียว  จ านวน         7 ไร่ 

  2.4 ศัตรูสับปะรด  
โรคเหี่ยว พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดตราด และจังหวัดภูเก็ต จ านวน 538 ไร่ การระบาดลดลง 19 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 557 ไร่) 
3. การด าเนินงานในพื้นที่ระบาด  
   3.1 ศัตรูมันส าปะหลัง 
   3.1.1 รณรงค์ควบคุมศัตรูมันส าปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นท่ีระบาดอย่างต่อเนื่อง 
   3.1.2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชที่ 1 - 9 ร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนใน
พ้ืนที่เสี่ยง ด าเนินการผลิตขยายแตนเบียน Anagyrus lopezi แมลงช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพ่ือควบคุม
ศัตรูมันส าปะหลังในพื้นที่โดยเตรียมการผลิตเพื่อปล่อย 1,754 จุด จุดละ 2 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2562 
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   3.1.3 แนะน าให้เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังอายุน้อยกว่า 5 เดือน บริเวณที่แสดงอาการโคนเน่า
หัวเน่าและโดยรอบห่างออกไปประมาณ 1 เมตร ไปเผาทิ้งท าลาย และหว่านปูนขาว หรือโรยเชื้อเชื้อราไตรโครเดอร์มา
บริเวณรอบโคนต้นที่ขุดออกหรือกรณีระบาดรุนแรงมากใช้สารเคมีฟอสอีทิล อลูมิเนียม อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
ราดต้นละ 300 ซีซี หรือพ่นอัตรา 150 กรัมต่อไร่ ส ารวจติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในช่วงฝนชุกควรตรวจแปลงทุกวัน 
   3.1.4 แนะน าให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อท าลายตัวหนอนและดักแด้แมลงนูนหลวง รวมทั้ง
ใช้เชื้อราเมตตาไรเซียมควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพ้ืนดิน การใช้เชื้อราดินต้องมีความชื้น
สูง หรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งให้เกษตรกรหมั่นส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ 
       3.1.5 สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับที่มา ความส าคัญ ปัจจัยที่มี
ผลต่อการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันก าจัด 
            3.16 จัดท ามาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรคใบด่างมันส าปะหลัง แจ้งส านักงานเกษตร
จังหวัดใช้เป็นแนวทางการด าเนินการในพ้ืนที่ และรายงานผลการส ารวจติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์ 
            3.1.7 แจ้งส านักงานเกษตรจังหวดัส ารวจ ติดตาม เฝา้ระวังการระบาดในพ้ืนที่ โดยใหเ้กษตรกรส ารวจแปลง
ตนเองเป็นประจ าสม่ าเสมอ และให้เจ้าหน้าที่สุ่มส ารวจและติดตามการระบาดในแปลงที่พบอาการแบบครอบคลุมพ้ืนที่
ปลูกท่ัวประเทศ  
            3.1.8 ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้แก่สาธารณะชนเกี่ยวกับโรคใบด่างมันส าปะหลัง ผ่านสื่อต่าง ๆ  เช่น แผ่น
พับ โปสเตอร์ Info graphic หนังสือพิมพ์ ทางสื่อออนไลน์ Motion, Facebook, Line, Website และสปอตวิทยุ 

       3.1.9 วางแผนการจัดการท่อนพันธุ์ หรือการผลิตท่อนพันธุ์สะอาดเพ่ือสนับสนุนเกษตรกรในพ้ืนที่ระบาด 
            3.1.10 ศึกษาและวางแผนการผลิตศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการก าจัดแมลงหวี่ขาว
พาหะน าโรคใบด่างมันส าปะหลัง 
    3.1.11 ประสานงานกรมการค้าภายใน เพ่ือให้ข้อมูลในการจัดท าโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกมันส าปะหลัง
ที่ประสบปัญหาการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง 
   3.1.12 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และด าเนินการควบคุมการระบาด 
   3.1.13 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จัดท าโครงการณรงค์เพ่ือควบคุมและการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการจัดรณรงค์ เมื่อวันที่  
23-24 สิงหาคม 2562 ที่จังหวัดนครราชสีมา 
   3.2 อ้อย 
    3.2.1 รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ที่อาจเกิดการระบาดของศัตรูอ้อย ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย เตรียมความ
พร้อมเพ่ือรับมือกับสถานการณ์การระบาดของศัตรูอ้อยในพ้ืนที่เสี่ยง และป้องกันก่อนเกิดการระบาดอย่างต่อเนื่อง 
    3.2.2 แนะน าให้เกษตรกรท าการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพ่ือท าลายหนอนแมลงนูนหลวง ดักแด้ และ
ด้วงหนวดยาว และใช้เชื้อราบิวเวอเรียและเชื้อราเมตตาไรเซียมควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลง
ในพ้ืนดิน การใช้เชื้อราดินต้องมีความชื้นสูง หรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพ่ือให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งให้เกษตรกรหมั่น
ส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ 
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    3.2.3 แนะน าให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูการปลูกต่อไป และให้เกษตรกรไถดินขุดต่อทิ้ ง
ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป 
    3.2.4 ให้เกษตรกรวิธีการป้องกันก าจัดให้กับเกษตรกร เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ที่เกษตรกรไว้ตอ
อ้อยทิ้งไว้เป็นเวลานาน และเมื่อเก็บเกี่ยวในรอบฤดูที่ผ่านมา อ้อยได้มีการเจริญเติบขึ้นใหม่ท าให้ตัวอ่อนในดินมากัดกิน
รากอ่อน ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรได้ท าการเปลี่ยนพืชปลูกเป็นการปลูกข้าวแล้วบางส่วน 
   3.3 ข้าวโพด 
    3.3.1 กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
ประสานงานติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ภายใต้กิจกรรมแปลงติดตามเฝ้าระวังศัตรูพืช เพ่ือติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่
เสี่ยงต่อการระบาดของศัตรูข้าวโพด 
    3.3.2 ประชาสัมพันธ์แจ้งจังหวัดผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมการอารักขาพืชและ
จัดการดินปุ๋ย และแจ้งเตือนเฝ้าระวังหนอนกระทู้ fall armyworm ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญของข้าวโพด ในพ้ืนที่ 
เพ่ือให้เกษตรกรเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวโพดอย่างต่อเนื่อง 
    3.3.3 จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และการให้ค าแนะน า 
ที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ที่ก าลังประสบปัญหาการระบาดและพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดโดยคัดเลือกจาก
พ้ืนที่ที่มีการปลูกและการระบาดของศัตรูชนิดนี้จ านวนมาก 
   3.4 สับปะรด  
    ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด เพ่ือให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของ
โรคเหี่ยวสับปะรดในพื้นที่ พร้อมทั้งแนะน าให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มา และชุบหน่อพันธุ์ด้วยสารเคมีเพ่ือป้องกันโรคฯ 
และรณรงค์ให้ก าจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยวสับปะรด โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ 

4.การคาดการณ์ศัตรูพืช ในช่วงระหว่างวันที่ 22 – 28 สิงหาคม 2562 
   ภาคเหนือ  

- มันส าปะหลัง ได้แก่ เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง ไรแดง แมลงหวี่ขาวยาสูบ และโรคใบด่างมันส าปะหลัง 
- อ้อย ได้แก่ หนอนกออ้อย แมลงนูนหลวง จักจั่น หนอนกระทู้ข้าวลายจุด และโรคใบขาวอ้อย 
- ข้าวโพด ได้แก่ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โรคราน้ าค้าง 
- สับปะรด ได้แก่ โรคเหี่ยว 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- มันส าปะหลัง ได้แก่ เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง เพลี้ยหอย ไรแดง แมลงหวี่ขาวยาสูบ โรคโคนเน่าหัวเน่า

และโรคใบด่างมันส าปะหลัง 
- อ้อย ได้แก่ จักจั่น และโรคใบขาวอ้อย 
- ข้าวโพด ได้แก่ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โรคราน้ าค้าง โรคกาบใบไหม้ และโรคใบไหม้แผลใหญ่ 
- สับปะรด ได้แก่ เพลี้ยแป้งสีชมพู และโรคเหี่ยว 

   ภาคกลาง และภาคตะวันออก  
- มันส าปะหลัง ได้แก่ เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง เพลี้ยหอย ไรแดง แมลงหวี่ขาวยาสูบ โรคโคนเน่าหัวเน่า

โรคใบไหม้ และโรคใบด่างมันส าปะหลัง 
- อ้อย ได้แก่ จักจั่น หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และโรคใบขาวอ้อย 
- ข้าวโพด ได้แก่ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โรคราน้ าค้าง โรคกาบใบไหม้ และโรคใบไหม้แผลใหญ่ 
- สับปะรด ได้แก่ เพลี้ยแป้ง และโรคเหี่ยว 
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   ภาคใต้   

- มันส าปะหลัง ได้แก่ โรคโคนเน่าหัวเน่า  
- อ้อย ได้แก่ และโรคใบขาวอ้อย 
- ข้าวโพด ได้แก่ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โรคราน้ าค้าง โรคกาบใบไหม้ โรคฝักเน่า และโรคใบไหม้แผลใหญ่  
- สับปะรด ได้แก่ เพลี้ยแป้ง และโรคเหี่ยว 



กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ ปี 2562 
 ภาพรวมทั้งประเทศ 

 

 

 

 

ศตัรูมนัส าปะหลงั ศตัรูอ้อย 

ศตัรูสบัปะรด ศตัรูข้าวโพด 

เพลี้ยแปง้ 641 ไร่ 
ไรแดง 10,011 ไร่ 
โรคโคนเน่าหัวเน่า 9 ไร ่
แมลงนูนหลวง 145 ไร่ 
เพลี้ยหอย 399 ไร่ 
โรคพุ่มแจ้ 523 ไร่ 
โรคใบด่าง 44,837.75 ไร่ 

โรคใบไหม ้3 ไร่ 

ด้วงหนวดยาว 40 ไร่ 
แมลงนูนหลวง 115 ไร่ 
จักจ่ัน 3,735 ไร่ 
หนอนกอออ้ย 150 ไร่ 
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 70 ไร่  
โรคใบขาว 22 ไร่ 

หนอนเจาะล าต้น/ฝัก   32,540  ไร่ 
เพลี้ยอ่อนข้าวโพด      0 ไร่ 
ต๊ักแตนข้าวโพด         0 ไร่ 
หนู                        0 ไร่ 

โรคเห่ียว 538 ไร่ 

 


