
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่ส าคัญ  

ศัตรูพืชไร่ 
1. สถานการณ์การปลูกพืชไร่ 
  1.1 พ้ืนที่ปลูกมันส ำปะหลังทั้งหมด 53 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 8,910,538.50 ไร่   
  1.2 พ้ืนที่ปลูกอ้อยทั้งหมด 51 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 7,028,878 ไร่  
 1.3 พ้ืนที่ปลูกข้ำวโพดทั้งหมด 70 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น  5,635,469.73 ไร่ 
  1.4 พ้ืนที่ปลูกสับปะรดทั้งหมด 12 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 205,979 ไร่ 
2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชท่ีส าคัญ  

2.1 ศัตรูมันส าปะหลัง 
 2.1.1 เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง พบกำรระบำดในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี สระแก้ว จันทบุรี และจงัหวัดนครรำชสีมำ 

จ ำนวน 638 ไร่ กำรระบำดลดลง 1 ไร่ (สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 639 ไร่) 
            1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 5 เดือน  จ ำนวน 380 ไร่ 
  2) มันส ำปะหลังอำยุ 5 - 8 เดือน  จ ำนวน 202 ไร่  
  3) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน  จ ำนวน   56 ไร่ 
 2.2.2 ไรแดง พบกำรระบำดในพ้ืนที่จังหวัดล ำปำง สระแก้ว ชลบุร ีศรีสะเกษ อุดรธำน ีและจังหวัด

นครรำชสีมำ จ ำนวน 8,883 ไร่ กำรระบำดเพ่ิมขึ้น 5 ไร่ (สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 8,878  ไร่) 
  1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 5 เดือน  จ ำนวน   8,287 ไร่  
  2) มันส ำปะหลังอำยุ 5 - 8 เดือน  จ ำนวน      512 ไร่ 
  3) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน  จ ำนวน        84 ไร่ 
 2.2.3 เพลี้ยหอย พบกำรระบำดในพ้ืนที่จังหวัดนครรำชสีมำ สระแก้ว และจังหวัดชลบุรี จ ำนวน 332 ไร่ 

กำรระบำดคงท่ี 
  1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 5 เดือน  จ ำนวน    297 ไร่  
  2) มันส ำปะหลังอำยุ 5 - 8 เดือน  จ ำนวน      7   ไร่ 
  3) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน  จ ำนวน      28 ไร่ 
 2.2.4 แมลงนูนหลวง พบกำรระบำดในพ้ืนที่จังหวัดรำชบุรี จ ำนวน 20 ไร่ กำรระบำดคงท่ี 

   1) มันส ำปะหลังอำยุ 5 - 8 เดือน  จ ำนวน 10 ไร่ 
   2) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน  จ ำนวน 10 ไร่ 
  2.2.5 โรคโคนเน่าหัวเน่า พบกำรระบำดพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ในมันส ำปะหลังอำยุ 5 - 8 เดือนจ ำนวน  
11 ไร่ กำรระบำดลดลง 62 ไร่ (สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 73  ไร่) 
  
 

     
  2.2.6 โรคพุ่มแจ.้.. 

รายงานสถานการณ์ศัตรูพืชไร ่
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  

กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช  
กองส่งเสรมิการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

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 พบกำรระบำดจังหวดัจันทบุรี และจังหวัดสระแก้ว จ ำนวน 12 ไร ่กำรระบำดลดลง 474 ไร่ 
(สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 486 ไร่)  
  1) มันส ำปะหลังอำยุ 5 - 8 เดือน  จ ำนวน 11 ไร่ 
   2) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน  จ ำนวน 1 ไร่ 
  2.2.7 โรคใบไหม้ พบกำรระบำดที่จังหวัดจันทบุรี ในมันส ำปะหลังอำยุ 5 - 3 เดือน จ ำนวน 3 ไร่  
กำรระบำดคงท่ี 
          2.2.8 โรคใบด่างมันส าปะหลัง พบกำรระบำด จ ำนวน 85,128.75 ไร่ ในพื้นที่ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
กำญจนบุรี กำฬสินธุ์ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ชัยภูมิ นครรำชสีมำ นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ปรำจีนบุรี มหำสำรคำม 
ระยอง ลพบุรี ศรีสะเกษ สระแก้ว สุรินทร์ และจังหวัดอุบลรำชธำนี โดยมีพ้ืนที่ระบำดคงเหลือหลังกำรท ำลำย จ ำนวน 
57,682.94 แบ่งเป็น 

  1) กำรท ำลำยทั้งหมด จ ำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำญจนบุรี กำฬสนิธุ์ ชัยภูมิ ระยอง และจังหวัด
มหำสำรคำม 
   2) กำรท ำลำยบำงพ้ืนที่ จ ำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี นครรำชสีมำ 
นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ปรำจีนบุรี ลพบุรี ศรีสะเกษ สระแก้ว สุรินทร์ และจังหวัดอุบลรำชธำนี 

 2.2 ศัตรูอ้อย  
2.2.1 หนอนกออ้อย พบกำรระบำดจังหวัดรำชบุรีและกำญจนบุรี 20 ไร่ กำรระบำดคงที่ 

        2.2.2 แมลงนูนหลวง พบกำรระบำดพ้ืนที่จังหวัดรำชบุรี ในอ้อยอำยุระหว่ำง 4 - 9 เดือน จ ำนวน 115 ไร่ 
กำรระบำดคงท่ี 
         2.2.4 ด้วงหนวดยาว พบกำรระบำดพ้ืนที่จังหวัดรำชบุรี ในอ้อยอำยุน้อยกว่ำ 4 จ ำนวน 20 ไร่ กำระบำดคงที ่
                  2.2.5 โรคใบขาว พบกำรระบำดในพ้ืนที่จังหวัดรำชบุรี ในอ้อยอำยุ 4 - 9 เดือน จ ำนวน 22 ไร่ กำรระบำดคงที ่
  2.3 ศัตรูข้าวโพด  

2.3.1 หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm) พบกำรระบำดในข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ จ ำนวน    
847,709.31 ไร่ กำรระบำดลดลง 228,913.05 ไร่ (สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 1,076,622.36 ไร่)  
  2.4 ศัตรูสับปะรด  

โรคเหี่ยว พบกำรระบำดในพ้ืนที่จังหวัดตรำด จ ำนวน 432 ไร่ กำรคงที ่
3. การด าเนินงานในพื้นที่ระบาด  
   3.1 ศัตรูมันส าปะหลัง 
   3.1.1 รณรงค์ควบคุมศัตรูมันส ำปะหลังโดยวิธีผสมผสำนในพื้นท่ีระบำดอย่ำงต่อเนื่อง 
   3.1.2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืชที่ 1 - 9 ร่วมกับศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน 
ในพ้ืนที่เสี่ยง ด ำเนินกำรผลิตขยำยแตนเบียน Anagyrus lopezi แมลงช้ำงปีกใส และเชื้อรำไตรโคเดอร์มำ เพ่ือควบคุม
ศัตรูมันส ำปะหลังในพื้นที่โดยเตรียมกำรผลิตเพื่อปล่อย 1,754 จุด จุดละ 2 ครั้ง ในปีงบประมำณ 2562 
    

 
 
 

  3.1.3 แนะน ำให้... 
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   3.1.3 แนะน ำให้เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ปลูกมันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 5 เดือน บริเวณที่แสดงอำกำรโคนเน่ำ
หัวเน่ำและโดยรอบห่ำงออกไปประมำณ 1 เมตร ไปเผำทิ้งท ำลำย และหว่ำนปูนขำว หรือโรยเชื้อเชื้อรำไตรโครเดอร์มำ
บริเวณรอบโคนต้นที่ขุดออกหรือกรณีระบำดรุนแรงมำกใช้สำรเคมีฟอสอีทิล อลูมิเนียม อัตรำ 50 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร 
รำดต้นละ 300 ซีซี หรือพ่นอัตรำ 150 กรัมต่อไร่ ส ำรวจติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงต่อเนื่องในช่วงฝนชุกควรตรวจแปลงทุกวัน 

3.1.4 แนะน ำให้เกษตรกรไถพรวนดินหลำยๆ ครั้ง เพื่อท ำลำยตัวหนอนและดักแด้แมลงนูนหลวง รวมทั้ง
ใช้เชื้อรำเมตตำไรเซียมควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพ้ืนดิน กำรใช้เชื้อรำดินต้องมีควำมชื้น
สูง หรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เชื้อรำเจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งให้เกษตรกรหมั่นส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ 

3.1.5 สร้ำงกำรรับรู้ให้กับเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับที่มำ ควำมส ำคัญ ปัจจัยที่มี 
ผลต่อกำรระบำดของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง แนวทำงเฝ้ำระวัง และกำรป้องกันก ำจัด  
                  3.1.6 จัดท ำมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรระบำดโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง แจ้งส ำนักงำนเกษตร
จังหวัดใช้เป็นแนวทำงกำรด ำเนินกำรในพ้ืนที่ และรำยงำนผลกำรส ำรวจติดตำมสถำนกำรณ์ทุกสัปดำห์ 
            3.1.7 ประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้แก่สำธำรณะชนเกี่ยวกับโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ  เช่น  
แผ่นพับ โปสเตอร์ Info graphic หนังสือพิมพ์ ทำงสื่อออนไลน์ Motion, Facebook, Line, Website และสปอตวิทยุ 

       3.1.7 ศึกษำและวำงแผนกำรผลิตศัตรูธรรมชำติและชีวภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภำพในกำรก ำจัดแมลงหวี่ขำวยำสูบ 
พำหะน ำโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง 
    3.1.8 ประสำนงำนกรมกำรค้ำภำยใน เพ่ือให้ข้อมูลในกำรจัดท ำโครงกำรช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกมันส ำปะหลังที่
ประสบปัญหำกำรระบำดของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง  
   3.1.9 แจ้งเกษตรกรผู้ปลูกมันส ำปะหลังทุกรำยให้ส ำรวจมันส ำปะหลังในแปลงของตนเองโดยละเอียด  
เพ่ือกำรเฝ้ำระวังโรคใบด่ำง หำกพบต้นมันส ำปะหลังมีอำกำรใบด่ำง แจ้งเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอหรือส ำนักงำนเกษตร
จังหวัดทันที พร้อมทั้งให้ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดและอ ำเภอ ส ำรวจพ้ืนที่ปลูกมันส ำปะหลังแบบครอบคลุมพ้ืนที่ใน 50 จังหวัด 
ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรป้องกันและก ำจัดโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง 
   3.2 อ้อย 
    3.2.1 รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสำนในพื้นที่ที่อำจเกิดกำรระบำดของศัตรูอ้อย ประสำนควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงำนภำครัฐ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย เตรียมควำม
พร้อมเพ่ือรับมือกับสถำนกำรณ์กำรระบำดของศัตรูอ้อยในพืน้ที่เสี่ยง และป้องกันก่อนเกิดกำรระบำดอย่ำงต่อเนื่อง 
    3.2.2 แนะน ำให้เกษตรกรท ำกำรไถพรวนดินหลำยๆ ครั้ง เพ่ือท ำลำยหนอนแมลงนูนหลวง ดักแด้  
และด้วงหนวดยำว และใช้เชื้อรำบิวเวอเรียและเชื้อรำเมตตำไรเซียมควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุก
ลงในพื้นดิน กำรใช้เชื้อรำดินต้องมีควำมชื้นสูง หรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เชื้อรำเจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งให้เกษตรกร
หมั่นส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ 
    3.2.3 แนะน ำให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้ำนทำนในฤดูกำรปลูกต่อไป และให้เกษตรกรไถดินขุดตอทิ้ง
ไม่ให้เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป  
 
 
 
 

 3.3 ข้ำวโพด... 
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   3.3 ข้าวโพด 
    3.3.1 กลุ่มพยำกรณ์และเตือนกำรระบำดศัตรูพืช กองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย 
ประสำนงำนติดตำมสถำนกำรณ์ศัตรูพืช ภำยใต้กิจกรรมแปลงติดตำมเฝ้ำระวังศัตรูพืช เพ่ือติดตำมสถำนกำรณ์ในพ้ืนที่
เสี่ยงต่อกำรระบำดของศัตรูข้ำวโพด 
    3.3.2 ประชำสัมพันธ์แจ้งจังหวัดผ่ำนเว็บไซต์กรมส่งเสริมกำรเกษตร กองส่งเสริมกำรอำรักขำพืช  
และจัดกำรดินปุ๋ย และแจ้งเตือนเฝ้ำระวังหนอนกระทู้ fall armyworm ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชที่ส ำคัญของข้ำวโพด ใน
พ้ืนที่ เพื่อให้เกษตรกรเฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์ศัตรูข้ำวโพดอย่ำงต่อเนื่อง 
    3.3.3 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรติดตำมสถำนกำรณ์และด ำเนินกำรควบคุมกำรระบำดของหนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด 
   3.4 สับปะรด  
    ประชำสัมพันธ์และแจ้งเตือนกำรระบำดของโรคเหี่ยวในสับปะรด เพ่ือให้เกษตรกรเฝ้ำระวังกำรระบำดของ
โรคเหี่ยวสับปะรดในพื้นที่ พร้อมทั้งแนะน ำให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มำ และชุบหน่อพันธุ์ด้วยสำรเคมีเพ่ือป้องกันโรคฯ 
และรณรงค์ให้ก ำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพำหะของโรคเหี่ยวสับปะรด โดยให้เกษตรกรเฝ้ำระวังโดยหมั่นส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ 

4.การคาดการณ์ศัตรูพืช ในช่วงระหว่างวันที ่14 –20 พฤศจิกายน2562 
   ภาคเหนือ  

- มันส ำปะหลัง ได้แก่ เพลี้ยแป้งมันส ำปะหลัง ไรแดง แมลงหวี่ขำวยำสูบ และโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง 
- อ้อย ได้แก่ หนอนกออ้อย แมลงนูนหลวง จักจั่น หนอนกระทู้ข้ำวลำยจุด และโรคใบขำวอ้อย 
- ข้ำวโพด ได้แก่ หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด โรครำน้ ำค้ำง 
- สับปะรด ได้แก่ โรคเหี่ยว      

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- มันส ำปะหลัง ได้แก่ เพลี้ยแป้งมันส ำปะหลัง เพลี้ยหอย ไรแดง แมลงหวี่ขำวยำสูบ โรคโคนเน่ำหัวเน่ำ

และโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง 
- อ้อย ได้แก่ จักจั่น และโรคใบขำวอ้อย 
- ข้ำวโพด ได้แก่ หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด โรครำน้ ำค้ำง โรคกำบใบไหม้ และโรคใบไหม้แผลใหญ่ 
- สับปะรด ได้แก่ เพลี้ยแป้งสีชมพู  

   ภาคกลาง และภาคตะวันออก  
- มันส ำปะหลัง ได้แก่ เพลี้ยแป้งมันส ำปะหลัง เพลี้ยหอย ไรแดง แมลงหวี่ขำวยำสูบ โรคโคนเน่ำหัวเน่ำ

โรคใบไหม้ และโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง 
- อ้อย ได้แก่ จักจั่น หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด  
- ข้ำวโพด ได้แก่ หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด โรครำน้ ำค้ำง โรคกำบใบไหม้ และโรคใบไหม้แผลใหญ่ 
- สับปะรด ได้แก่ เพลี้ยแป้ง และโรคเหี่ยว 

   ภาคใต้   
- มันส ำปะหลัง ได้แก่ โรคโคนเน่ำหัวเน่ำ  
- อ้อย ได้แก่ และโรคใบขำวอ้อย 
- ข้ำวโพด ได้แก่ หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด โรครำน้ ำค้ำง โรคกำบใบไหม้ โรคฝักเน่ำ และโรคใบไหม้แผลใหญ่  
- สับปะรด ได้แก่ เพลี้ยแป้ง และโรคเหี่ยว 



กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ ปี 2562 
 ภาพรวมทั้งประเทศ 

 

 

 

 

ศตัรูมนัส ำปะหลงั ศตัรูออ้ย 

ศตัรูสบัปะรด ศตัรูขำ้วโพด 

ด้วงหนวดยาว 20 ไร่ 
แมลงนูนหลวง 115 ไร่ 
จักจ่ัน 4,423 ไร่ 
หนอนกอออ้ย 150 ไร่ 
โรคใบขาว 22 ไร่ 

ไม่พบการระบาด 

 

ศตัรูออ้ย 

ศตัรูสบัปะรด 

เพล้ียแป้ง 638 ไร่ 
ไรแดง 8,883 ไร่ 
โรครากเน่า-โคนเน่า 11 ไร่ 
แมลงนูนหลวง 20 ไร่ 
โรคใบไหม้ 3 ไร่  
โรคพุ่มแจ้ 484 ไร่ 

โรคเห่ียว 452 

 ไร ่

 

ด้วงหนวดยาว 20 ไร่ 
แมลงนูนหลวง 115 ไร่ 
หนอนกอออ้ย 150 ไร่ 
โรคใบขาว 22 ไร่ 

โรคเห่ียว 432 

 ไร ่

 


