
 
 
 
 
 
 

สถานการณการระบาดศัตรูพืชที่สําคัญ  

ศัตรูพืชไร 

1. สถานการณการปลกูพืชไร 
  1.1 พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังทัง้หมด 53 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนตน 4,891,343.75 ไร   
  1.2 พ้ืนที่ปลูกออยทั้งหมด 30 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนตน 2,366,878 ไร  
 1.3 พ้ืนที่ปลูกขาวโพดทั้งหมด 51 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนตน 1,321,853 ไร 
  1.4 พ้ืนที่ปลูกสับปะรดทั้งหมด 15 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนตน  235,247 ไร 
2. สถานการณการระบาดของศัตรูพืชที่สําคัญ  

2.1 ศัตรูมันสําปะหลัง 
 2.1.1 เพลี้ยแปงมันสําปะหลัง พบการระบาด ในพ้ืนที่ 8 จังหวัด จํานวน  686  ไร การระบาดเพ่ิมขึ้น 43 ไร 

(สัปดาหที่ผานมา 643 ไร) 
  1) มันสําปะหลังอายุนอยกวา 5 เดือน  จํานวน   177 ไร  
  2) มันสําปะหลังอายุ 5 - 8 เดือน  จํานวน   52    ไร 
       3) มันสําปะหลังอายุมากกวา 8 เดือน  จํานวน   457  ไร 
 2.2.2 เพลี้ยแปงสีชมพูมันสําปะหลัง พบการระบาด ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด จํานวน 394 ไร การระบาดคงที่ 
  1) มันสําปะหลังอายุนอยกวา 5 เดือน  จํานวน   1      ไร  
       2) มันสําปะหลังอายุมากกวา 8 เดือน  จํานวน   393   ไร 
 2.2.3 ไรแดง พบการระบาดในพ้ืนที่ 16 จังหวัด จํานวน 1,970 ไร การระบาดลดลง 60 ไร  

(สัปดาหที่ผานมา  2,030 ไร) 
  1) มันสําปะหลังอายุนอยกวา 5 เดือน  จํานวน     712  ไร  
  2) มันสําปะหลังอายุ 5 - 8 เดือน  จํานวน     943  ไร 
  3) มันสําปะหลังอายุมากกวา 8 เดือน  จํานวน     315  ไร 
 2.2.3 แมลงนูนหลวง พบการระบาด ในพ้ืนที่ 2 จังหวัด จํานวน 22 ไร การระบาดคงที่ 
  1) มันสําปะหลังอายุนอยกวา 5 เดือน  จํานวน   1   ไร  
  2) มันสําปะหลังอายุมากกวา 8 เดือน  จํานวน   21  ไร  
      2.2.4  เพลี้ยหอย พบการระบาด ในพ้ืนที่ 6 จังหวัด จํานวน  629  ไร การระบาดคงที่ 
 2.2.5 แมลงหว่ีขาว พบการระบาดพ้ืนที่ 4 จังหวัด จํานวน  486  ไร การระบาดลดลง 351 ไร  (สัปดาหที่ผานมา  837 ไร) 

  2.2.6 โรคโคนเนาหัวเนา พบการระบาด ในพ้ืนที่ 1 จังหวัด  จํานวน 5 ไร การระบาดคงที่ 
 2.2.7 โรคพุมแจ พบการระบาดในพ้ืนที่ 2 จังหวัด จํานวน 25 ไร การระบาดเพ่ิมขึ้น 17 ไร  (สัปดาหที่ผานมา 8 ไร) 
 
 
 

2.2.8 โรคใบดาง... 

รายงานสถานการณศัตรูพืชไร 
วันที่ 22 เมษายน 2563  

กลุมพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช  
กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย 

โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ 
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        2.2.8 โรคใบดางมันสําปะหลงั พบการระบาด จํานวน 76,297.50 ไร ในพ้ืนที่ 18 จังหวัด ไดแก จังหวัด
กาญจนบุรี กาฬสินธุ ขอนแกน ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา นครสวรรค บุรีรัมย ปราจีนบุรี มหาสารคาม ระยอง ลพบุรี 
ศรีสะเกษ สระบุร ีสระแกว สุรนิทร และจังหวัดอุบลราชธานี โดยมพ้ืีนทีร่ะบาดคงเหลือหลังการทําลาย จํานวน   27,750.725   ไร แบงเปน 

  1) การทําลายทั้งหมด จํานวน 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ ระยอง 

และจังหวัดมหาสารคาม 

   2) การทําลายบางพ้ืนที่ จํานวน 12 จังหวัด ไดแก จังหวัดขอนแกน ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครราชสีมา 

นครสวรรค บุรีรัมย ปราจีนบุรี ลพบุรี สระบุรี สระแกว สุรินทร และจังหวัดอุบลราชธานี 

                  2.2.9 โรคแอนแทรคโนส พบการระบาดในพ้ืนที่ 1 จังหวัด จํานวน 2 ไร การระบาดลดลง 1 ไร (สัปดาหที่ผานมา 3 ไร) 

 2.2 ศัตรูออย  
2.2.1 หนอนกอออย พบการระบาดในพ้ืนที่ 1 จังหวัด จํานวน 1,946 ไร  การระบาดลดลง 85 ไร (สัปดาหที่

ผานมา 1,732 ไร) 
        2.2.2 เพลี้ยออน พบการระบาดพ้ืนที่ 1 จังหวัด จํานวน 3 ไร การะบาดเพ่ิมขึ้น 3 ไร (สัปดาหที่ผานมาไมพบ) 

          2.2.3 ตั๊กแตน พบการระบาดพ้ืนที่ 1 จังหวัด จํานวน 19 ไร การะบาดคงที่ 
  1) ออยอายุนอยกวา 4 เดือน  จํานวน   7   ไร  

                 2) ออยอายุมากกวา 9 เดือน  จํานวน   12  ไร 
          2.2.4 ดวงหนวดยาว  พบการระบาดในพ้ืนที่ 2 จังหวัด จํานวน 70 ไร การระบาดลดลง 1,378 ไร 
(สัปดาหที่ผานมา 360 ไร) 

  1) ออยอายุนอยกวา 4 เดือน  จํานวน   20 ไร  
                  2) ออยอายุมากกวา 9 เดือน  จํานวน   50  ไร 
         2.2.5 เพลี้ยหอยเกร็ด พบการระบาดในพ้ืนที่ 1 จังหวัด จํานวน 9 ไร การระบาดคงที่ 

          2.2.6 แมลงนนูหลวง พบการระบาดในพ้ืนที่ 1 จังหวัด จํานวน 3 ไร การระบาดคงที่ 
  1) ออยอายุนอยกวา 4 เดือน  จํานวน   1   ไร 
   2) ออยอายุ 4 - 9 เดือน  จํานวน   1  ไร 
  3) ออยอายุมากกวา 9 เดือน  จํานวน    1  ไร 
 2.2.7 เพลีย้แปง พบการระบาดในพ้ืนที ่1 จงัหวัด จํานวน 3 ไร การระบาดลดลง 2 ไร (สปัดาหที่ผาน 5 ไร) 
 2.2.8 ปลวก พบการระบาดในพ้ืนที ่1 จังหวัด จํานวน 2 ไร การระบาดคงที่ (สัปดาหที่ผาน 1 ไร) 
 2.2.9 โรคใบขาว พบการระบาดในพ้ืนที่ 1 จงัหวัด จํานวน 1 ไร การระบาดเพ่ิมขึ้น 1 ไร (สัปดาหที่ผานมาไมพบ) 

  2.3 ศัตรูขาวโพด  
        2.3.1 หนอนกระทูขาวโพดลายจุด (Fall armyworm) พบการระบาดในขาวโพดเลี้ยงสัตว จํานวน      
16,328.59 ไร การระบาดเพ่ิมขึ้น 234.25 ไร (สัปดาหที่ผานมา 16,094.34 ไร) 

2.3.2 เพลี้ยออน พบการระบาด 1 จังหวัด จาํนวน 24 ไร การระบาดคงที ่
2.3.3 หนอนกระทูผกั พบการระบาด 1 จังหวัด จํานวน 17 ไร การระบาดคงที ่
2.3.4 โรคใบไหมแผลเล็ก พบการระบาด 2 จังหวัด จํานวน 36 ไร การระบาดคงที ่
2.3.5 หนอนเจาะฝก พบการระบาด 1 จังหวัด จํานวน 1 ไร การระบาดเพ่ิมขึ้น 1 ไร (สัปดาหที่ผานมาไมพบ) 
2.3.6 หนอนเจาะลําตน พบการระบาด 1 จังหวัด จํานวน 1 ไร การระบาดเพ่ิมขึ้น 1 ไร (สัปดาหที่ผานมาไมพบ) 
2.3.7 โรคใบไหมแผลใหญ พบการระบาด 1 จังหวัด จํานวน 1 ไร การระบาดเพ่ิมขึ้น 1 ไร (สัปดาหที่ผานมาไมพบ) 
 

2.4 ศัตรูสับปะรด... 
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  2.4 ศัตรูสับปะรด  

2.4.1 โรคเหี่ยว พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัด 2 จังหวัด จํานวน 155 ไร การระบาดลดลง  7  ไร (สัปดาหที่ผานมา 162 ไร) 
2.4.2 เพลี้ยแปง พบการระบาด 1 จังหวัด จํานวน 3 ไร การระบาดคงที่ 

3. การดําเนินงานในพื้นทีร่ะบาด  
   3.1 ศัตรูมันสําปะหลัง 
   3.1.1 รณรงคควบคุมศัตรูมันสําปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพ้ืนที่ระบาดอยางตอเน่ือง 
   3.1.2 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชที่ 1 - 9 รวมกับศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
ในพ้ืนที่เสี่ยง ดําเนินการผลิตขยายแตนเบียน Anagyrus lopezi แมลงชางปกใส และเช้ือราไตรโคเดอรมา เพ่ือควบคุม
ศัตรูมันสําปะหลังในพ้ืนที่โดยเตรียมการผลิตเพ่ือปลอย 1,754 จุด จุดละ 2 ครั้ง ในปงบประมาณ 2562 
    3.1.3 แนะนําใหเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังอายุนอยกวา 5 เดือน บริเวณที่แสดงอาการโคนเนา
หัวเนาและโดยรอบหางออกไปประมาณ 1 เมตร ไปเผาทิ้งทําลาย และหวานปูนขาว หรือโรยเช้ือเช้ือราไตรโครเดอรมา 
บริเวณรอบโคนตนที่ขุดออกหรือกรณีระบาดรุนแรงมากใชสารเคมีฟอสอีทิล อลูมิเนียม อัตรา 50 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร 
ราดตนละ 300 ซีซี หรือพนอัตรา 150 กรัมตอไร สํารวจติดตามสถานการณอยางตอเน่ืองในชวงฝนชุกควรตรวจแปลงทุกวัน 

3.1.4 แนะนําใหเกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพ่ือทําลายตัวหนอนและดักแดแมลงนูนหลวง รวมทั้ง
ใชเช้ือราเมตตาไรเซียมควบคุม โดยใสไปพรอมทอนพันธุขณะปลูกหรือคลุกลงในพ้ืนดิน การใชเช้ือราดินตองมีความช้ืน
สูง หรือใสในชวงฤดูฝนเพ่ือใหเช้ือราเจริญเติบโตไดดี พรอมทั้งใหเกษตรกรหมั่นสํารวจแปลงอยางสม่ําเสมอ 

3.1.5 สรางการรับรูใหกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับที่มา ความสําคัญ ปจจยัที่ม ี

ผลตอการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง แนวทางเฝาระวัง และการปองกันกําจดั  

                     3.1.6 จัดทํามาตรการเฝาระวังและปองกันการระบาดโรคใบดางมันสําปะหลัง แจงสํานักงานเกษตร

จังหวัดใชเปนแนวทางการดําเนินการในพ้ืนที่ และรายงานผลการสํารวจติดตามสถานการณทุกสัปดาห 

            3.1.7 ประชาสัมพันธเพ่ือสรางการรับรูแกสาธารณะชนเก่ียวกับโรคใบดางมันสําปะหลัง ผานสื่อตาง ๆ เชน  

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

       3.1.8 ศกึษาและวางแผนการผลติศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑที่มีประสทิธิภาพในการกําจัดแมลงหว่ีขาวยาสูบ 

พาหะนําโรคใบดางมันสําปะหลัง 

    3.1.9 ประสานงานกรมการคาภายใน ออกประกาศคณะกรรมการสวนจังหวัด วาดวยราคาสินคาและบริการ 
เรื่อง การควบคุมการขนยายตนพันธุ ทอนพันธุมันสําปะหลัง  
   3.1.10 ตรวจสอบขอมูลพ้ืนที่อนุมัติทําลายและอนุมัติชดเชย สงสํานักงบประมาณ 
   3.2 ออย 
    3.2.1 รณรงคควบคุมศัตรูออยโดยวิธีผสมผสานในพ้ืนที่ที่อาจเกิดการระบาดของศัตรูออย ประสานความ
รวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งหนวยงานภาครัฐ และสํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย เตรียมความ
พรอมเพ่ือรับมือกับสถานการณการระบาดของศัตรูออยในพ้ืนที่เสี่ยง และปองกันกอนเกิดการระบาดอยางตอเน่ือง 
    3.2.2 แนะนําใหเกษตรกรทาํการไถพรวนดินหลายๆ ครัง้ เพ่ือทําลายหนอนแมลงนูนหลวง ดักแด  
และดวงหนวดยาว และใชเช้ือราบิวเวอเรียและเช้ือราเมตตาไรเซียมควบคุม โดยใสไปพรอมทอนพันธุขณะปลูกหรือคลุก
ลงในพ้ืนดิน การใชเช้ือราดินตองมีความช้ืนสูง หรือใสในชวงฤดูฝนเพ่ือใหเช้ือราเจริญเติบโตไดดี พรอมทั้งใหเกษตรกร
หมั่นสํารวจแปลงอยางสม่ําเสมอ 
    3.2.3 แนะนําใหเกษตรกรปลูกออยพันธุตานทานในฤดูการปลูกตอไป และใหเกษตรกรไถดินขุดตอทิ้ง
ไมใหเปนแหลงเพาะพันธุของตัวออนหนอนกอออยตอไป  

3.3 ขาวโพด... 
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   3.3 ขาวโพด 
    3.3.1 กลุมพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย 
ประสานงานติดตามสถานการณศัตรูพืช ภายใตกิจกรรมแปลงติดตามเฝาระวังศัตรูพืช เพ่ือติดตามสถานการณในพ้ืนที่
เสี่ยงตอการระบาดของศัตรูขาวโพด 
    3.3.2 ประชาสัมพันธแจงจังหวัดผานเว็บไซตกรมสงเสรมิการเกษตร กองสงเสริมการอารักขาพืช 
และจัดการดินปุย และแจงเตือนเฝาระวังหนอนกระทู fall armyworm ซึ่งเปนแมลงศัตรูพืชที่สําคญัของขาวโพด ในพ้ืนที่ 
เพ่ือใหเกษตรกรเฝาระวังและติดตามสถานการณศัตรูขาวโพดอยางตอเน่ือง 
   3.4 สบัปะรด  
    ประชาสัมพันธและแจงเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด เพ่ือใหเกษตรกรเฝาระวังการระบาดของ
โรคเห่ียวสับปะรดในพ้ืนที่ พรอมทั้งแนะนําใหเกษตรกรใชไตรโคเดอรมา และชุบหนอพันธุดวยสารเคมีเพ่ือปองกันโรคฯ 
และรณรงคใหกําจัดเพลี้ยแปงซึ่งเปนพาหะของโรคเหี่ยวสับปะรด โดยใหเกษตรกรเฝาระวังโดยหมั่นสํารวจแปลงอยางสม่ําเสมอ 

4.การคาดการณศัตรูพืช ในชวงระหวางวันที่ 14 – 20 เมษายน 2563 
   ภาคเหนือ  

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

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- มันสําปะหลัง ไดแก เพลี้ยแปงมันสําปะหลัง เพลี้ยหอย ไรแดง แมลงหว่ีขาวยาสูบ โรคโคนเนาหัวเนา

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

   ภาคกลาง และภาคตะวันออก  
- มันสําปะหลัง ไดแก เพลี้ยแปงมันสําปะหลัง เพลี้ยหอย ไรแดง แมลงหว่ีขาวยาสูบ โรคโคนเนาหัวเนา

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

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



กราฟแสดงสถานการณการระบาดศตัรพูชืไร ป 2563 
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ศตัรูมนัสําปะหลงั  

 ศตัรูข้าวโพด 
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ศตัรูอ้อย 

ศตัรูสบัปะรด 

เพลี้ยแปง 226 ไร 

ไรแดง 7,074 ไร 

โรครากเนา-โคนเนา 11 ไร 

แมลงนูนหลวง 20 ไร 

โรคใบไหม 3 ไร  

โรคพุมแจ 11 ไร 

  

  

 

ดวงหนวดยาว 20 ไร 

แมลงนูนหลวง 115 ไร 

หนอนกอออย 150 ไร 

โรคใบขาว 22 ไร 

โรคเห่ียว 194 

  

 


