
 
 
 
 
 
 

สถานการณการระบาดศัตรูพืชท่ีสําคัญ  

ศัตรูพืชไร 

1. สถานการณการปลูกพืชไร 
  1.1 พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด 53 จังหวัด รวมพ้ืนท่ียืนตน 8,910,538.50 ไร   
  1.2 พ้ืนท่ีปลูกออยท้ังหมด 51 จังหวัด รวมพ้ืนท่ียืนตน 7,006,146 ไร  
 1.3 พ้ืนท่ีปลูกขาวโพดท้ังหมด 70 จังหวัด รวมพ้ืนท่ียืนตน  6,109,815.74 ไร 

  1.4 พ้ืนท่ีปลูกสับปะรดท้ังหมด 12 จังหวัด รวมพ้ืนท่ียืนตน 206,436 ไร 
2. สถานการณการระบาดของศัตรูพืชท่ีสําคัญ  

2.1 ศัตรูมันสําปะหลัง 
 2.1.1 เพล้ียแปงมันสําปะหลัง พบการระบาดในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี สระแกว จันทบุรี และจงัหวัดนครราชสีมา 

จํานวน 638 ไร การระบาดลดลง 8 ไร (สัปดาหท่ีผานมา 646 ไร) 
            1) มันสําปะหลังอายุนอยกวา 5 เดือน  จํานวน 380 ไร 
  2) มันสําปะหลังอายุ 5 - 8 เดือน  จํานวน 203 ไร  
  3) มันสําปะหลงัอายุมากกวา 8 เดือน  จํานวน   55 ไร 
 2.2.2 ไรแดง พบการระบาดในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง สระแกว ชลบุร ีศรีสะเกษ และจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 

8,878 ไร การระบาดลดลง 1,135 ไร (สัปดาหท่ีผานมา 9,006  ไร) 
  1) มันสําปะหลังอายุนอยกวา 5 เดือน  จํานวน   8,287 ไร  
  2) มันสําปะหลังอายุ 5 - 8 เดือน  จํานวน      507 ไร 
  3) มันสําปะหลงัอายุมากกวา 8 เดือน  จํานวน        84 ไร 
 2.2.3 เพล้ียหอย พบการระบาดในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา สระแกว และจังหวัดชลบุรี จํานวน 332 ไร 

การระบาดคงท่ี 
  1) มันสําปะหลังอายุนอยกวา 5 เดือน  จํานวน    297 ไร  
  2) มันสําปะหลังอายุ 5 - 8 เดือน  จํานวน      7   ไร 
  3) มันสําปะหลังอายุมากกวา 8 เดือน  จํานวน      28 ไร 
 2.2.4 แมลงนูนหลวง พบการระบาดในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุร ีจํานวน 20 ไร การระบาดคงท่ี 

   1) มันสําปะหลังอายุ 5 - 8 เดือน  จํานวน 10 ไร 
   2) มันสําปะหลังอายุมากกวา 8 เดือน  จํานวน 10 ไร 
  2.2.5 โรคโคนเนาหัวเนา พบการระบาดในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี จํานวน 76 ไร การระบาดคงท่ี 
  1) มันสําปะหลังอายุนอยกวา 5 เดือน  จํานวน 51 ไร 
  2) มันสําปะหลังอายุ 5 - 8 เดือน  จํานวน 22 ไร 
  3) มันสําปะหลังอายุมากกวา 8 เดือน  จํานวน   3 ไร 

              
  2.2.6 โรคพุมแจ... 

รายงานสถานการณศัตรูพืชไร 
วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562  

กลุมพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช  
กองสงเสรมิการอารักขาพืชและจัดการดินปุย 

โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ 

E-mail: Bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com  
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  2.2.6 โรคพุมแจ พบการระบาดจังหวดัจันทบุรี และจังหวัดสระแกว จํานวน 484 ไร การระบาดลดลง 3 ไร 
(สัปดาหท่ีผานมา 487 ไร)  
  1) มันสําปะหลังอายุนอยกวา 5 เดือน  จํานวน 476 ไร  
   2) มันสําปะหลังอายุมากกวา 8 เดือน  จํานวน 8 ไร 
  2.2.7 โรคใบไหม พบการระบาดท่ีจังหวัดจันทบุรี ในมันสําปะหลังอายุ 5 - 3 เดือน จํานวน 4 ไร  
การระบาดคงท่ี 
  1) มันสําปะหลังอายุ 5 - 8 เดือน  จํานวน 3 ไร  
   2) มันสําปะหลังอายุมากกวา 8 เดือน  จํานวน 1 ไร 
          2.2.8 โรคใบดางมันสําปะหลัง พบการระบาด จํานวน 69,518.25 ไร ในพ้ืนท่ี 17 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี 

กาฬสินธุ ขอนแกน ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา นครสวรรค บุรรีัมย ปราจีนบุรี มหาสารคาม ระยอง ลพบุรี ศรีสะเกษ 

สระแกว สุรินทร และจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพ้ืนท่ีระบาดคงเหลอืหลังการทําลาย จํานวน 56,007.44 แบงเปน 

  1) การทําลายท้ังหมด จํานวน 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ ชัยภมูิ และจังหวัดมหาสารคาม 

   2) การทําลายบางพ้ืนท่ี จํานวน 13 จังหวัด ไดแก จังหวัดขอนแกน ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครราชสีมา นครสวรรค 

บุรีรัมย ปราจีนบุรี ระยอง ลพบุรี ศรีสะเกษ สระแกว สุรินทร และจังหวัดอุบลราชธานี 

 2.2 ศัตรูออย  
2.2.1 หนอนกอออย พบการระบาดจังหวดัราชบรุแีละกาญจนบุรี 20 ไร การระบาดคงท่ี 

        2.2.2 แมลงนูนหลวง พบการระบาดพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี ในออยอายุระหวาง 4 - 9 เดือน จํานวน 115 ไร 

การระบาดคงท่ี 

         2.2.4 ดวงหนวดยาว พบการระบาดพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี ในออยอายุนอยกวา 4 จํานวน 20 ไร การะบาดคงท่ี 

                  2.2.5 โรคใบขาว พบการระบาดในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี ในออยอายุ 4 - 9 เดือน จํานวน 22 ไร การระบาดคงท่ี 
  2.3 ศัตรูขาวโพด  

2.3.1 หนอนกระทูขาวโพดลายจุด (Fall armyworm) พบการระบาดในขาวโพดเลี้ยงสัตว จํานวน   
1,076,622.36 ไร การระบาดลดลง 24,364 ไร (สัปดาหท่ีผานมา 1,100,986.36 ไร)  
  2.4 ศัตรูสับปะรด  

โรคเห่ียว พบการระบาดในพ้ืนท่ีจังหวัดตราด จํานวน 432 ไร การระบาดลดลง 4 ไร (สปัดาหท่ีผานมา 436 ไร) 
3. การดําเนินงานในพ้ืนท่ีระบาด  
   3.1 ศัตรูมันสําปะหลัง 
   3.1.1 รณรงคควบคุมศัตรูมันสําปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพ้ืนท่ีระบาดอยางตอเนื่อง 
   3.1.2 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชท่ี 1 - 9 รวมกับศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
ในพ้ืนท่ีเสี่ยง ดําเนินการผลิตขยายแตนเบียน Anagyrus lopezi แมลงชางปกใส และเชื้อราไตรโคเดอรมา เพ่ือควบคุม
ศัตรูมันสําปะหลังในพ้ืนท่ีโดยเตรียมการผลิตเพ่ือปลอย 1,754 จุด จุดละ 2 ครั้ง ในปงบประมาณ 2562 
 
 
 
 
 

       3.1.3 แนะนําให... 
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   3.1.3 แนะนําใหเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังอายุนอยกวา 5 เดือน บริเวณท่ีแสดงอาการโคนเนา
หัวเนาและโดยรอบหางออกไปประมาณ 1 เมตร ไปเผาท้ิงทําลาย และหวานปูนขาว หรือโรยเชื้อเชื้อราไตรโครเดอรมา
บริเวณรอบโคนตนท่ีขุดออกหรือกรณีระบาดรุนแรงมากใชสารเคมีฟอสอีทิล อลูมิเนียม อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 
ราดตนละ 300 ซีซี หรือพนอัตรา 150 กรัมตอไร สํารวจติดตามสถานการณอยางตอเนื่องในชวงฝนชุกควรตรวจแปลงทุกวัน 

3.1.4 แนะนําใหเกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพ่ือทําลายตัวหนอนและดักแดแมลงนูนหลวง รวมท้ัง
ใชเชื้อราเมตตาไรเซียมควบคุม โดยใสไปพรอมทอนพันธุขณะปลูกหรือคลุกลงในพ้ืนดิน การใชเชื้อราดินตองมีความชื้น
สูง หรือใสในชวงฤดูฝนเพ่ือใหเชื้อราเจริญเติบโตไดดี พรอมท้ังใหเกษตรกรหม่ันสํารวจแปลงอยางสมํ่าเสมอ 

3.1.5 สรางการรับรูใหกับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรและเกษตรกรเก่ียวกับท่ีมา ความสําคัญ ปจจัยท่ีมี 

ผลตอการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง แนวทางเฝาระวัง และการปองกันกําจัด  

                  3.1.6 จัดทํามาตรการเฝาระวังและปองกันการระบาดโรคใบดางมันสําปะหลัง แจงสํานักงานเกษตร

จังหวัดใชเปนแนวทางการดําเนินการในพ้ืนท่ี และรายงานผลการสํารวจติดตามสถานการณทุกสัปดาห 

            3.1.7 ประชาสัมพันธเพ่ือสรางการรับรูแกสาธารณะชนเก่ียวกับโรคใบดางมันสําปะหลัง ผานสื่อตาง ๆ  เชน  

แผนพับ โปสเตอร Info graphic หนังสือพิมพ ทางสื่อออนไลน Motion, Facebook, Line, Website และสปอตวิทยุ 

       3.1.7 ศึกษาและวางแผนการผลิตศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพในการกําจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ 

พาหะนําโรคใบดางมันสําปะหลัง 

    3.1.8 ประสานงานกรมการคาภายใน เพ่ือใหขอมูลในการจัดทําโครงการชวยเหลือเกษตรกร ผูปลูกมันสําปะหลังท่ี
ประสบปญหาการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง  
   3.1.9 แจงเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังทุกรายใหสํารวจมันสําปะหลังในแปลงของตนเองโดยละเอียด 
เพ่ือการเฝาระวังโรคใบดาง หากพบตนมันสําปะหลังมีอาการใบดาง แจงเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอหรือสํานักงานเกษตร
จังหวัดทันที พรอมท้ังใหสํานักงานเกษตรจังหวัดและอําเภอ สํารวจพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังแบบครอบคลุมพ้ืนท่ีใน 50 จังหวัด 
ท่ีเขารวมโครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง 
   3.1.10 จักประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินโครงการปองกันและกําจัดใบดางมันสําปะหลัง ผานทาง 
VDO Conference เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 พรอมท้ังแจงสํานักงานเกษตรจังหวัด 50 จังหวัด สํารวจพ้ืนท่ีระบาด
ของโรคใบดางมันสําปะหลังทุกแปลงและบันทึกขอมูลการสํารวจรายแปลงในระบบรายงานโครงการปองกันและกําจัด 
ใบดางมันสําปะหลัง (cmd.doae.go.th) ใหเสร็จสิ้นภายใน 31 ตุลาคม 2562 อีกท้ังยังหาหรือเรื่องแนวทางแผน 
และผลการดําเนินงาน และขอขอมูลพ้ืนท่ีดําเนินโครงการท่ีมีและไมมีเอกสารสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย   
   3.2 ออย 
    3.2.1 รณรงคควบคุมศัตรูออยโดยวิธีผสมผสานในพ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดการระบาดของศัตรูออย ประสานความ
รวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังหนวยงานภาครัฐ และสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เตรียมความ
พรอมเพ่ือรับมือกับสถานการณการระบาดของศัตรูออยในพ้ืนท่ีเสี่ยง และปองกันกอนเกิดการระบาดอยางตอเนื่อง 
    3.2.2 แนะนําใหเกษตรกรทําการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพ่ือทําลายหนอนแมลงนูนหลวง ดักแด  
และดวงหนวดยาว และใชเชื้อราบิวเวอเรียและเชื้อราเมตตาไรเซียมควบคุม โดยใสไปพรอมทอนพันธุขณะปลูกหรือคลุก
ลงในพ้ืนดิน การใชเชื้อราดินตองมีความชื้นสูง หรือใสในชวงฤดูฝนเพ่ือใหเชื้อราเจริญเติบโตไดดี พรอมท้ังใหเกษตรกร
หม่ันสํารวจแปลงอยางสมํ่าเสมอ 
    3.2.3 แนะนําใหเกษตรกรปลูกออยพันธุตานทานในฤดูการปลูกตอไป และใหเกษตรกรไถดินขุดตอท้ิง
ไมใหเปนแหลงเพาะพันธุของตัวออนหนอนกอออยตอไป    

 3.3 ขาวโพด... 
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   3.3 ขาวโพด 
    3.3.1 กลุมพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย 
ประสานงานติดตามสถานการณศัตรูพืช ภายใตกิจกรรมแปลงติดตามเฝาระวังศัตรูพืช เพ่ือติดตามสถานการณในพ้ืนท่ี
เสี่ยงตอการระบาดของศัตรูขาวโพด 
    3.3.2 ประชาสัมพันธแจงจังหวัดผานเว็บไซตกรมสงเสริมการเกษตร กองสงเสริมการอารักขาพืช 
และจัดการดินปุย และแจงเตือนเฝาระวังหนอนกระทู fall armyworm ซ่ึงเปนแมลงศัตรูพืชท่ีสําคัญของขาวโพด ใน
พ้ืนท่ี เพ่ือใหเกษตรกรเฝาระวังและติดตามสถานการณศัตรูขาวโพดอยางตอเนื่อง 
    3.3.3 จัดทีมเจาหนาท่ีติดตามสถานการณการระบาดของหนอนกระทูขาวโพดลายจุด และการใหคําแนะนํา 
ท่ีเหมาะสมแกเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีท่ีกําลังประสบปญหาการระบาดและพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงตอการระบาดโดยคัดเลือกจาก
พ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกและการระบาดของศัตรูชนิดนี้จํานวนมาก 
    3.3.4 จัดตั้งศูนยปฏิบัติการติดตามสถานการณและดําเนินการควบคุมการระบาดของหนอนกระทูขาวโพดลายจุด 
   3.4 สับปะรด  
    ประชาสมัพันธและแจงเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด เพ่ือใหเกษตรกรเฝาระวังการระบาดของ
โรคเหี่ยวสับปะรดในพ้ืนท่ี พรอมท้ังแนะนําใหเกษตรกรใชไตรโคเดอรมา และชุบหนอพันธุดวยสารเคมีเพ่ือปองกันโรคฯ 
และรณรงคใหกําจัดเพลี้ยแปงซ่ึงเปนพาหะของโรคเหี่ยวสับปะรด โดยใหเกษตรกรเฝาระวังโดยหม่ันสํารวจแปลงอยางสมํ่าเสมอ 

4.การคาดการณศัตรูพืช ในชวงระหวางวันท่ี 7 – 13 พฤศจิกายน2562 
   ภาคเหนือ  

- มันสําปะหลัง ไดแก เพลี้ยแปงมันสําปะหลัง ไรแดง แมลงหวี่ขาวยาสูบ และโรคใบดางมันสําปะหลัง 
- ออย ไดแก หนอนกอออย แมลงนูนหลวง จักจั่น หนอนกระทูขาวลายจุด และโรคใบขาวออย 
- ขาวโพด ไดแก หนอนกระทูขาวโพดลายจุด โรคราน้ําคาง 
- สับปะรด ไดแก โรคเหี่ยว      

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  
- มันสําปะหลัง ไดแก เพลี้ยแปงมันสําปะหลัง เพลี้ยหอย ไรแดง แมลงหวี่ขาวยาสูบ โรคโคนเนาหัวเนา

และโรคใบดางมันสําปะหลัง 
- ออย ไดแก จักจั่น และโรคใบขาวออย 
- ขาวโพด ไดแก หนอนกระทูขาวโพดลายจุด โรคราน้ําคาง โรคกาบใบไหม และโรคใบไหมแผลใหญ 
- สับปะรด ไดแก เพลี้ยแปงสีชมพู  

   ภาคกลาง และภาคตะวันออก  
- มันสําปะหลัง ไดแก เพลี้ยแปงมันสําปะหลัง เพลี้ยหอย ไรแดง แมลงหวี่ขาวยาสูบ โรคโคนเนาหัวเนา

โรคใบไหม และโรคใบดางมันสําปะหลัง 
- ออย ไดแก จักจั่น หนอนกระทูขาวโพดลายจุด  
- ขาวโพด ไดแก หนอนกระทูขาวโพดลายจุด โรคราน้ําคาง โรคกาบใบไหม และโรคใบไหมแผลใหญ 
- สับปะรด ไดแก เพลี้ยแปง และโรคเหี่ยว 

   ภาคใต   
- มันสําปะหลัง ไดแก โรคโคนเนาหัวเนา  
- ออย ไดแก และโรคใบขาวออย 
- ขาวโพด ไดแก หนอนกระทูขาวโพดลายจุด โรคราน้ําคาง โรคกาบใบไหม โรคฝกเนา และโรคใบไหมแผลใหญ  
- สับปะรด ไดแก เพลี้ยแปง และโรคเหี่ยว 



กราฟแสดงสถานการณการระบาดศัตรูพืชไร ป 2562 

 ภาพรวมท้ังประเทศ 

 

 

 

 

ศตัรูมนัสาํปะหลงั  

 ศตัรูขา้วโพด 

   

   

   

   

   

ไมพบการระบาด 

 

ศตัรูออ้ย 

ศตัรูสบัปะรด 

เพล้ียแปง 638 ไร 

ไรแดง 8,878 ไร 

โรครากเนา-โคนเนา 76 ไร 

แมลงนูนหลวง 20 ไร 

โรคใบไหม 3 ไร  

เพล้ียหอย 332 ไร 

โรคพุมแจ 484 ไร 

  

  

 

ดวงหนวดยาว 20 ไร 

แมลงนูนหลวง 115 ไร 

หนอนกอออย 150 ไร 

โรคใบขาว 22 ไร 

โรคเห่ียว 432 

  

 


