
 
 
 
 
 
 

 

1. สถานการณการปลูกพืชไร 
  1.1 พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด 53 จังหวัด รวมพ้ืนท่ียืนตน 4,620,691.25 ไร   
  1.2 พ้ืนท่ีปลูกออยท้ังหมด 48 จังหวัด รวมพ้ืนท่ียืนตน 7,934,011.97 ไร  
 1.3 พ้ืนท่ีปลูกขาวโพดท้ังหมด 64 จังหวัด รวมพ้ืนท่ียืนตน 1,133,901.42 ไร 
2. สถานการณการระบาดของศัตรูพืชท่ีสําคัญ  

2.1 ศัตรูมันสําปะหลัง 
 2.1.1 เพล้ียแปงมันสําปะหลัง พ้ืนท่ีระบาด 8 จังหวัด จํานวน 6,247 ไร พ้ืนท่ีระบาดลดลง 423 ไร 

(สัปดาหท่ีผานมา 6,670 ไร)  
  1) มันสําปะหลังอายุนอยกวา 3 เดือน  จํานวน 56 ไร  
  2) มันสําปะหลังอายุ 3 - 5 เดือน  จํานวน 26 ไร 
  3) มันสําปะหลังอายุ 6 - 8 เดือน  จํานวน 252 ไร 
  4) มันสําปะหลังอายุมากกวา 8 เดือน  จํานวน 5,913 ไร 
 2.1.2 เพล้ียแปงสีชมพูมันสําปะหลัง พ้ืนท่ีระบาด 4 จังหวัด จํานวน 4,135 ไร พ้ืนท่ีระบาดเพ่ิมข้ึน 

113 ไร (สัปดาหท่ีผานมา 4,022 ไร) 
  1) มันสําปะหลังอายุนอยกวา 3 เดือน  จํานวน 154 ไร  
  2) มันสําปะหลังอายุ 3 - 5 เดือน  ไมพบการระบาด 
  3) มันสําปะหลังอายุ 6 - 8 เดือน  ไมพบการระบาด 
  4) มันสําปะหลังอายุมากกวา 8 เดือน  จํานวน 3,981 ไร 
 2.1.3 เพล้ียหอย พ้ืนท่ีระบาด 7 จังหวัด จํานวน 4,947 ไร พ้ืนท่ีระบาดลดลง 19 ไร (สัปดาหท่ีผานมา  

4,966 ไร)   
  1) มันสําปะหลังอายุนอยกวา 3 เดือน  จํานวน 622 ไร  
  2) มันสําปะหลังอายุ 3 - 5 เดือน  จํานวน 178 ไร 
  3) มันสําปะหลังอายุ 6 - 8 เดือน  จํานวน 123 ไร 
  4) มันสําปะหลังอายุมากกวา 8 เดือน  จํานวน 4,024 ไร 
 2.1.4 ไรแดง พ้ืนท่ีระบาด 16 จังหวัด จํานวน 6,129 ไร พ้ืนท่ีระบาดลดลง 545 ไร (สัปดาหท่ีผานมา  

6,674 ไร) 
  1) มันสําปะหลังอายุนอยกวา 3 เดือน  จํานวน 245 ไร  
  2) มันสําปะหลังอายุ 3 - 5 เดือน  จํานวน 823 ไร 
  3) มันสําปะหลังอายุ 6 - 8 เดือน  จํานวน 549 ไร 
  4) มันสําปะหลังอายุมากกวา 8 เดือน  จํานวน 4,512 ไร 
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 2.1.5 แมลงนูนหลวง พ้ืนท่ีระบาด 3 จังหวัด จํานวน 4,002 ไร พ้ืนท่ีระบาดคงท่ี 
  1) มันสําปะหลังอายุนอยกวา 3 เดือน  จํานวน 1 ไร  
  2) มันสําปะหลังอายุ 3 - 5 เดือน  จํานวน 26 ไร 
  3) มันสําปะหลังอายุ 6 - 8 เดือน  ไมพบการระบาด 
  4) มันสําปะหลังอายุมากกวา 8 เดือน  จํานวน 3,975 ไร  

  2.1.6 โรคใบดางมันสําปะหลัง พบการระบาด จํานวน 85,538.00 ไร ในพ้ืนท่ี 18 จังหวัด ไดแก 
จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ ขอนแกน ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา นครสวรรค บุรีรัมย ปราจีนบุรี 
มหาสารคาม ระยอง ลพบุรี ศรีสะเกษ สระแกว สระบุรี สุรินทร และจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากมีการทําลายตนเปน
โรคแลว จํานวน 49,724.525 ไร แบงเปน   
 1) การทําลายพ้ืนท่ีระบาดท้ังหมด จํานวน 11 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ ชลบุรี 

ชัยภูมิ นครสวรรค บุรีรัมย ปราจีนบรุ ีมหาสารคาม ระยอง ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี รวมพ้ืนท่ี 15,348 ไร  

 2) การทําลายพ้ืนท่ีระบาดบางสวน จํานวน 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดขอนแกน ฉะเชิงเทรา 

นครราชสีมา นครสวรรค ลพบุรี สระแกว และจังหวัดสุรินทร รวมพ้ืนท่ี 34,376.525 ไร 

  2.2 ศัตรูออย  
  2.2.1 หนอนกอออย พ้ืนท่ีระบาด 4 จังหวัด จํานวน 2,674 ไร พ้ืนท่ีระบาดคงท่ี 
   1) ออยอายุนอยกวา 4 เดือน  จํานวน 2,674 ไร  
   2) ออยอายุ 4 - 9 เดือน  ไมพบการะบาด  
   3) ออยอายุมากกวา 9 เดือน  ไมพบการระบาด 
  2.2.3 ดวงหนวดยาว พ้ืนท่ีระบาด 3 จังหวัด จํานวน 110 ไร พ้ืนท่ีระบาดลดลง 85 ไร (สัปดาหท่ีผานมา 195 ไร) 
   1) ออยอายุนอยกวา 4 เดือน  จํานวน 60 ไร  
   2) ออยอายุ 4 - 9 เดือน  ไมพบการะบาด  
   3) ออยอายุมากกวา 9 เดือน  จํานวน 50 ไร 
  2.3 ศัตรูขาวโพด  
  2.3.1 หนอนกระทูขาวโพดลายจุด (Fall armyworm) พบการระบาดในขาวโพดเลี้ยงสัตว จํานวน 
15,730.66 ไร พ้ืนท่ีระบาดเพ่ิมข้ึน 1,663.34 ไร (สัปดาหท่ีผานมา 14,067.32 ไร) 

 3. การดําเนินงานในพ้ืนท่ีระบาด  
   3.1 การควบคุมศัตรูมันสําปะหลัง 
   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 แนะนําใหเกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพ่ือทําลายตัวหนอนและดักแดแมลงนูนหลวง รวมท้ัง
ใชเชื้อราเมตตาไรเซียมควบคุม โดยใสไปพรอมทอนพันธุขณะปลูกหรือคลุกลงในพ้ืนดิน การใชเชื้อราดินตองมีความชื้น
สูง หรือใสในชวงฤดูฝนเพ่ือใหเชื้อราเจริญเติบโตไดดี พรอมท้ังใหเกษตรกรหม่ันสํารวจแปลงอยางสมํ่าเสมอ 
   3.1.4 สรางการรับรูใหกับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรและเกษตรกรเก่ียวกับท่ีมา ความสําคัญ ปจจัยท่ีมี 
ผลตอการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง แนวทางเฝาระวัง และการปองกันกําจัด 

    3.1.5 ตรวจสอบขอมูลพ้ืนท่ีอนุมัติทําลายและอนุมัติชดเชย สงสํานักงบประมาณ 
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   3.2 การควบคุมศัตรูออย 
    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 การควบคุมศัตรูขาวโพด 
    3.3.1 กลุมพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย 
ประสานงานติดตามสถานการณศัตรูพืช ภายใตกิจกรรมแปลงติดตามเฝาระวังศัตรูพืช เพ่ือติดตามสถานการณในพ้ืนท่ี
เสี่ยงตอการระบาดของศัตรูขาวโพด 
    3.3.2 ประชาสัมพันธแจงจังหวัดผานเว็บไซตกรมสงเสริมการเกษตร กองสงเสริมการอารักขาพืช 
และจัดการดินปุย และแจงเตือนเฝาระวังหนอนกระทู fall armyworm ซ่ึงเปนแมลงศัตรูพืชท่ีสําคัญของขาวโพด ในพ้ืนท่ี 
เพ่ือใหเกษตรกรเฝาระวังและติดตามสถานการณศัตรูขาวโพดอยางตอเนื่อง 

4.การคาดการณศัตรูพืช ในชวงระหวางวันท่ี 18 – 24 พฤษภาคม 2563 
   ภาคเหนือ  

- มันสําปะหลัง ระวัง เพลี้ยแปงมันสําปะหลัง ไรแดง และโรคใบดางมันสําปะหลัง 
- ออย ระวัง หนอนกอออย แมลงนูนหลวง และโรคใบขาวออย 
- ขาวโพด ระวัง หนอนกระทูขาวโพดลายจุด และโรคราน้ําคาง   

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  
- มันสําปะหลัง ระวัง เพลี้ยแปงมันสําปะหลัง เพลี้ยหอย ไรแดง และโรคใบดางมันสําปะหลัง 
- ออย ระวัง จักจั่น และโรคใบขาวออย 
- ขาวโพด ระวัง หนอนกระทูขาวโพดลายจุด โรคราน้ําคาง และโรคกาบใบไหม  

   ภาคกลาง และภาคตะวันออก  
- มันสําปะหลัง ระวัง เพลี้ยแปงมันสําปะหลัง ไรแดง และโรคใบดางมันสําปะหลัง 
- ออย ระวัง ดวงหนวดยาว และโรคใบขาว  
- ขาวโพด ระวัง หนอนกระทูขาวโพดลายจุด และโรคราน้ําคาง    

   ภาคใต   
- ขาวโพด ระวัง หนอนกระทูขาวโพดลายจุด โรคราน้ําคาง และโรคใบไหมแผลใหญ  
- สับปะรด ระวัง เพลี้ยแปง และโรคเหี่ยว 
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ศัตรูออย 

เพลี้ยแปง 6,247 ไร 

เพลี้ยแปงสีชมพู  4,135 ไร 

เพลี้ยหอย  4,947 ไร 

ไรแดง 6,129 ไร 

แมลงนนหลวง 4 002 ไร 

  

  

 

หนอนกอออย 2,674 ไร 

ดวงหนวดยาว 110 ไร 

 


