
 
 
 
 
 
 

1. สถานการณการปลูกพืชไร 
  1.1 พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด 53 จังหวัด รวมพ้ืนท่ียืนตน 7,942,638 ไร   
  1.2 พ้ืนท่ีปลูกออยท้ังหมด 48 จังหวัด รวมพ้ืนท่ียืนตน 12,085,136 ไร  
 1.3 พ้ืนท่ีปลูกขาวโพดท้ังหมด 61 จังหวัด รวมพ้ืนท่ียืนตน 3,894,391 ไร 
 1.4 พ้ืนท่ีปลูกสับปะรดท้ังหมด 45 จังหวัด รวมพ้ืนท่ียืนตน 1,092,155 ไร 
2. สถานการณการระบาดของศัตรูพืชท่ีสําคัญ  

2.1 ศัตรูมันสําปะหลัง 
 2.1.1 เพล้ียแปงมันสําปะหลัง พ้ืนท่ีระบาด 10 จังหวดั จํานวน 2,575.75 ไร พ้ืนท่ีระบาดคงท่ี  
  1) มันสําปะหลังอายุนอยกวา 3 เดือน  จํานวน 84 ไร  
  2) มันสําปะหลังอายุ 3 - 5 เดือน  จํานวน 322.25 ไร 
  3) มันสําปะหลังอายุ 6 - 8 เดือน  จํานวน 298.25 ไร 
  4) มันสําปะหลังอายุมากกวา 8 เดือน  จํานวน 1,871.25 ไร 
 2.1.2 เพล้ียแปงสีชมพูมันสําปะหลัง พ้ืนท่ีระบาด 7 จังหวัด จํานวน 1,132.50 ไร พ้ืนท่ีระบาดลดลง 

53 ไร (สัปดาหท่ีผานมา 1,185.50 ไร)  
  1) มันสําปะหลังอายุนอยกวา 3 เดือน  จํานวน 611.50 ไร  
  2) มันสําปะหลังอายุ 3 - 5 เดือน  จํานวน 481.25 ไร 
  3) มันสําปะหลังอายุ 6 - 8 เดือน  จํานวน 5 ไร 
  4) มันสําปะหลังอายุมากกวา 8 เดือน  จํานวน 35 ไร 
 2.1.3 เพล้ียหอย พ้ืนท่ีระบาด 3 จังหวัด จํานวน 977.75 พ้ืนท่ีระบาดคงท่ี  
  1) มันสําปะหลังอายุนอยกวา 3 เดือน  จํานวน 620 ไร  
  2) มันสําปะหลังอายุ 3 - 5 เดือน  จํานวน 137 ไร 
  3) มันสําปะหลังอายุ 6 - 8 เดือน  จํานวน 123.75 ไร 
  4) มันสําปะหลังอายุมากกวา 8 เดือน  จํานวน 97 ไร 
 2.1.4 ไรแดง พ้ืนท่ีระบาด 18 จังหวัด จํานวน 3,683.50 ไร พ้ืนท่ีระบาดลดลง 110 ไร (สัปดาหท่ีผานมา 

3,793.50 ไร) 
  1) มันสําปะหลังอายุนอยกวา 3 เดือน  จํานวน 703.25 ไร  
  2) มันสําปะหลังอายุ 3 - 5 เดือน  จํานวน 2,043 ไร 
  3) มันสําปะหลังอายุ 6 - 8 เดือน  จํานวน 630.25 ไร 
  4) มันสําปะหลังอายุมากกวา 8 เดือน  จํานวน 307 ไร 
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 2.1.5 แมลงนูนหลวง พ้ืนท่ีระบาด 1 จังหวัด จํานวน 26 ไร พ้ืนท่ีระบาดคงท่ี 
  1) มันสําปะหลังอายุนอยกวา 3 เดือน  ไมพบการระบาด  
  2) มันสําปะหลังอายุ 3 - 5 เดือน  จํานวน 26 ไร 
  3) มันสําปะหลังอายุ 6 - 8 เดือน  ไมพบการระบาด 
  4) มันสําปะหลังอายุมากกวา 8 เดือน  ไมพบการระบาด  

  2.1.6 โรคใบดางมันสําปะหลัง พบการระบาดในพ้ืนท่ี 29 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ 
กําแพงเพชร ขอนแกน จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ นครราชสีมา นครสวรรค บุรีรัมย ปราจีนบุรี 
พิษณุโลก เพชรบูรณ มหาสารคาม มุกดาหาร รอยเอ็ด ระยอง ลพบุรี ลําปาง ศรีสะเกษ สระแกว สระบุรี สุพรรณบุรี 
สุรินทร อํานาจเจริญ อุทัยธานี และจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 324,762.75 ไร พ้ืนท่ีระบาดเพ่ิมข้ึน 29,418.25 ไร 
(สัปดาหท่ีผานมา 295,344.50 ไร) 
  2.2 ศัตรูออย  
  2.2.1 หนอนกอออย พ้ืนท่ีระบาด 5 จังหวัด จํานวน 2,748 ไร พ้ืนท่ีระบาดคงท่ี 
   1) ออยอายุนอยกวา 4 เดือน   จํานวน 2,664 ไร   
   2) ออยอาย ุ4 - 9 เดือน   จํานวน 84 ไร  
   3) ออยอายุมากกวา 9 เดือน   ไมพบการระบาด 
  2.2.2 ดวงหนวดยาว พ้ืนท่ีระบาด 4 จังหวัด จํานวน 90 ไร พ้ืนท่ีระบาดคงท่ี 
   1) ออยอายุนอยกวา 4 เดือน   จํานวน 30 ไร  
   2) ออยอายุ 4 - 9 เดือน   จํานวน 10 ไ  
   3) ออยอายุมากกวา 9 เดือน   จํานวน 50 ไร  
  2.3 ศัตรูขาวโพด  
  2.3.1 หนอนกระทูขาวโพดลายจุด (Fall armyworm) พบการระบาดในขาวโพดเลี้ยงสัตว พ้ืนท่ีระบาด 
37 จังหวัด จํานวน 177,135.59 ไร พ้ืนท่ีระบาดเพ่ิมข้ึน 92,692.71 ไร (สัปดาหท่ีผานมา 84,442.88 ไร) แบงเปน 
   1) พ้ืนท่ีระบาดรุนแรงนอย   จํานวน 162,083.59 ไร 
   2) พ้ืนท่ีระบาดรุนแรงมาก   จํานวน 15,052 ไร 

 3. การดําเนินงานในพ้ืนท่ีระบาด  
   3.1 การควบคุมศัตรูมันสําปะหลัง 
   3.1.1 รณรงคควบคุมศัตรูมันสําปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพ้ืนท่ีระบาดอยางตอเนื่อง 
   3.1.2 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชท่ี 1 - 9 รวมกับศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
ในพ้ืนท่ีเสี่ยง ดําเนินการผลิตขยายแตนเบียน Anagyrus lopezi แมลงชางปกใส และเชื้อราไตรโคเดอรมา เพ่ือควบคุม
ศัตรูมันสําปะหลังในพ้ืนท่ี 
   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 ดําเนินการตรวจสอบขอมูลพ้ืนท่ีอนุมัติชดเชย 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 
    3.2.4 สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีสงเสริมใหเกษตรกรติดตามสถานการณการระบาดของ
หนอนกระทูขาวโพดลายจุด (Fall armyworm) อยางใกลชิด พรอมท้ังสนับสนุนแมลงศัตรูธรรมชาติและสารชีวภัณฑ
ใหกับเกษตรกร 
   3.3 การควบคุมศัตรูขาวโพด 
    3.3.1 กลุมพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย 
ประสานงานติดตามสถานการณศัตรูพืช ภายใตกิจกรรมแปลงติดตามเฝาระวังศัตรูพืช เพ่ือติดตามสถานการณในพ้ืนท่ี
เสี่ยงตอการระบาดของศัตรูขาวโพด 
    3.3.2 ดําเนินการรณรงคใหมีการควบคุมการระบาดของหนอนกระทูขาวโพดลายจุด (FAW) โดยใชสื่อ
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องในพ้ืนท่ี จํานวน 50 จังหวัด หากพบการระบาดระยะรุนแรง ใหใชสารเคมีควบคุมการระบาด
ตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 

4.การคาดการณศัตรูพืช ในชวงระหวางวันท่ี 17 – 23 สิงหาคม 2563 
   ภาคเหนือ  

- มันสําปะหลัง ระวัง เพลี้ยแปงมันสําปะหลัง แมลงหวี่ขาวยาสูบ โรคโคนเนาหัวเนา และโรคใบดาง 
- ออย ระวัง หนอนกอออย แมลงนูนหลวง และโรคใบขาวออย 
- ขาวโพด ระวัง หนอนกระทูขาวโพดลายจุด และโรคราน้ําคาง 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- มันสําปะหลัง ระวัง เพลี้ยแปงมันสําปะหลัง แมลงหวี่ขาวยาสูบ โรคโคนเนาหัวเนา และโรคใบดาง 
- ออย ระวัง หนอนกอออย ดวงหนวดยาว และโรคใบขาวออย 
- ขาวโพด ระวัง หนอนกระทูขาวโพดลายจุด และโรคราน้ําคาง  

   ภาคกลาง และภาคตะวันออก  
- มันสําปะหลัง ระวัง เพลี้ยแปงมันสําปะหลัง แมลงหวี่ขาวยาสูบ โรคโคนเนาหัวเนา และโรคใบดาง 
- ออย ระวัง หนอนกอออย แมลงนูนหลวง และโรคใบขาว  
- ขาวโพด ระวัง หนอนกระทูขาวโพดลายจุด    

   ภาคใต   
- ขาวโพด ระวัง หนอนกระทูขาวโพดลายจุด และโรคราสนิม 
- สับปะรด ระวัง เพลี้ยแปง และโรคเหี่ยว 
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ศัตรูมันสําปะหลัง ศัตรูออย 

        เพลีย้แปง 2,575.75 ไร 

        เพลีย้แปงสีชมพู 1,132.50 ไร 

        เพลีย้หอย 977.75 ไร 

        ไรแดง 3,683.50 ไร 

        แมลงนูนหลวง 26 ไร 

        หนอนกอออย 2,748 ไร 

        ดวงหนวดยาว 90 ไร 

 


