
 
 
 
 
 
 

1. สถานการณการปลกูพืชไร 
  1.1 พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังทัง้หมด 53 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนตน 7,942,638 ไร   
  1.2 พ้ืนที่ปลูกออยทั้งหมด 48 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนตน 12,085,136 ไร  
 1.3 พ้ืนที่ปลูกขาวโพดทั้งหมด 62 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนตน 4,759,989 ไร 
 1.4 พ้ืนที่ปลูกสับปะรดทั้งหมด 45 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนตน 1,092,155 ไร 
2. สถานการณการระบาดของศัตรูพืชที่สําคัญ  

2.1 ศัตรูมันสําปะหลัง 
 2.1.1 เพลี้ยแปงมันสําปะหลัง พ้ืนที่ระบาด 9 จังหวัด จํานวน 2,152.75 ไร พ้ืนที่ระบาดลดลง 232 ไร 

(สัปดาหที่ผานมา 2,384.75 ไร)  
  1) มันสําปะหลังอายุนอยกวา 3 เดือน  จํานวน 74 ไร  
  2) มันสําปะหลังอายุ 3 - 5 เดือน  จํานวน 340.25 ไร 
  3) มันสําปะหลังอายุ 6 - 8 เดือน  จํานวน 30.25 ไร 
  4) มันสําปะหลังอายุมากกวา 8 เดือน  จํานวน 1,708.25 ไร 
 2.1.2 เพลี้ยแปงสีชมพูมันสําปะหลัง พ้ืนที่ระบาด 8 จังหวัด จํานวน 1,099.25 ไร พ้ืนที่ระบาด

เพ่ิมขึ้น 7 ไร (สัปดาหที่ผานมา 1,092.25  ไร)  
  1) มันสําปะหลังอายุนอยกวา 3 เดือน  จํานวน 563.25 ไร  
  2) มันสําปะหลังอายุ 3 - 5 เดือน  จํานวน 496.25 ไร 
  3) มันสําปะหลังอายุ 6 - 8 เดือน  จํานวน 5 ไร 
  4) มันสําปะหลังอายุมากกวา 8 เดือน  จํานวน 35 ไร 
 2.1.3 เพลี้ยหอย พ้ืนที่ระบาด 3 จังหวัด จํานวน 792.75 พ้ืนที่ระบาดลดลง 185 ไร (สัปดาหที่ผานมา 

977.75 ไร)  
  1) มันสําปะหลังอายุนอยกวา 3 เดือน  จํานวน 620 ไร  
  2) มันสําปะหลังอายุ 3 - 5 เดือน  จํานวน 72 ไร 
  3) มันสําปะหลังอายุ 6 - 8 เดือน  จํานวน 3.75 ไร 
  4) มันสําปะหลังอายุมากกวา 8 เดือน  จํานวน 97 ไร 
 2.1.4 ไรแดง พ้ืนที่ระบาด 17 จังหวัด จํานวน 3,313.50 ไร พ้ืนที่ระบาดลดลง 370 ไร (สัปดาหที่

ผานมา 3,683.50 ไร) 
  1) มันสําปะหลังอายุนอยกวา 3 เดือน  จํานวน 703.25 ไร  
  2) มันสําปะหลังอายุ 3 - 5 เดือน  จํานวน 1,973 ไร 
  3) มันสําปะหลังอายุ 6 - 8 เดือน  จํานวน 330.25 ไร 
  4) มันสําปะหลังอายุมากกวา 8 เดือน  จํานวน 307 ไร 
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 2.1.5 แมลงนูนหลวง พ้ืนที่ระบาด 1 จังหวัด จํานวน 26 ไร พ้ืนที่ระบาดคงที่ 
  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 พบการระบาดในพ้ืนที่ 31 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ 
กําแพงเพชร ขอนแกน จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงราย นครราชสีมา นครสวรรค บุรีรัมย ปราจีนบุรี 
พิษณุโลก เพชรบูรณ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด ระยอง ลพบุรี ลําปาง ศรีสะเกษ สระแกว สระบุรี 
สุพรรณบุรี สุรินทร อํานาจเจริญ อุทัยธานี และจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 327,658.25 ไร พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 
466.75 ไร (สัปดาหที่ผานมา 327,191.50 ไร) 
  2.2 ศัตรูออย  
  2.2.1 หนอนกอออย พ้ืนที่ระบาด 5 จังหวัด จํานวน 2,742 ไร พ้ืนที่ระบาดลดลง 6 ไร (สัปดาหที่ผานมา 
2,748 ไร) 
   1) ออยอายุนอยกวา 4 เดือน   จํานวน 2,658 ไร   
   2) ออยอายุ 4 - 9 เดือน   จํานวน 84 ไร  
   3) ออยอายุมากกวา 9 เดือน   ไมพบการระบาด 
  2.2.2 ดวงหนวดยาว พ้ืนที่ระบาด 3 จังหวัด จํานวน 80 ไร พ้ืนที่ระบาดคงที่ 
   1) ออยอายุนอยกวา 4 เดือน   จํานวน 20 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 พ้ืนที่ระบาด 
36 จังหวัด จํานวน 365,282.26 ไร พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 9,730.26 ไร (สัปดาหที่ผานมา 355,552 ไร) แบงเปน 
   1) พ้ืนที่ระบาดรุนแรงนอย   จํานวน 312,606.26 ไร 
   2) พ้ืนที่ระบาดรุนแรงมาก   จํานวน 52,676 ไร 

 3. การดําเนินงานในพื้นที่ระบาด  
   3.1 การควบคุมศัตรูมันสําปะหลัง 
   3.1.1 รณรงคควบคุมศัตรูมันสําปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพ้ืนที่ระบาดอยางตอเน่ือง 
   3.1.2 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชที่ 1 - 9 รวมกับศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
ในพ้ืนที่เสี่ยง ดําเนินการผลิตขยายแตนเบียน Anagyrus lopezi แมลงชางปกใส และเช้ือราไตรโคเดอรมา เพ่ือควบคุม
ศัตรูมันสําปะหลังในพ้ืนที่ 
   3.1.3 แนะนําใหเกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพ่ือทําลายตัวหนอนและดักแดแมลงนูนหลวง รวมทั้ง
ใชเช้ือราเมตตาไรเซียมควบคุม โดยใสไปพรอมทอนพันธุขณะปลูกหรือคลุกลงในพ้ืนดิน การใชเช้ือราดินตองมีความช้ืน
สูง หรือใสในชวงฤดูฝนเพ่ือใหเช้ือราเจริญเติบโตไดดี พรอมทั้งใหเกษตรกรหมั่นสํารวจแปลงอยางสม่ําเสมอ 
   3.1.4 สรางการรับรูใหกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับที่มา ความสําคัญ ปจจัยที่มี 
ผลตอการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลงั แนวทางเฝาระวัง และการปองกันกําจัด 

    3.1.5 ดําเนินการตรวจสอบขอมูลพ้ืนที่ขออนุมัติชดเชย สงสํานักงบประมาณพิจารณา 
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   3.2 การควบคุมศัตรูออย 
    3.2.1 รณรงคควบคุมศัตรูออยโดยวิธีผสมผสานในพ้ืนที่ที่อาจเกิดการระบาดของศัตรูออย ประสานความ
รวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งหนวยงานภาครัฐ และสํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย เตรียมความ
พรอมเพ่ือรับมือกับสถานการณการระบาดของศัตรูออยในพ้ืนที่เสี่ยง และปองกันกอนเกิดการระบาดอยางตอเน่ือง 
    3.2.2 แนะนําใหเกษตรกรทําการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพ่ือทําลายหนอนแมลงนูนหลวง ดักแด  
และดวงหนวดยาว และใชเช้ือราบิวเวอเรียและเช้ือราเมตตาไรเซียมควบคุม โดยใสไปพรอมทอนพันธุขณะปลูกหรือคลุก
ลงในพ้ืนดิน การใชเช้ือราดินตองมีความช้ืนสูง หรือใสในชวงฤดูฝนเพ่ือใหเช้ือราเจริญเติบโตไดดี พรอมทั้งใหเกษตรกร
หมั่นสํารวจแปลงอยางสม่ําเสมอ 
    3.2.3 แนะนําใหเกษตรกรปลูกออยพันธุตานทานในฤดูการปลูกตอไป และใหเกษตรกรไถดินขุดตอทิ้ง
ไมใหเปนแหลงเพาะพันธุของตัวออนหนอนกอออยตอไป 
    3.2.4 สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีสงเสริมใหเกษตรกรติดตามสถานการณการระบาดของ
หนอนกระทูขาวโพดลายจุด (Fall armyworm) อยางใกลชิด พรอมทั้งสนับสนุนแมลงศัตรูธรรมชาติและสารชีวภัณฑ
ใหกับเกษตรกร 
   3.3 การควบคุมศัตรูขาวโพด 
    3.3.1 กลุมพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย 
ประสานงานติดตามสถานการณศัตรูพืช ภายใตกิจกรรมแปลงติดตามเฝาระวังศัตรูพืช เพ่ือติดตามสถานการณในพ้ืนที่
เสี่ยงตอการระบาดของศัตรูขาวโพด 
    3.3.2 ดําเนินการรณรงคใหมีการควบคุมการระบาดของหนอนกระทูขาวโพดลายจุด (FAW) โดยใชสื่อ
ประชาสัมพันธอยางตอเน่ืองในพ้ืนที่ จํานวน 50 จังหวัด หากพบการระบาดระยะรุนแรง ใหใชสารเคมีควบคุมการระบาด
ตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 

4.การคาดการณศัตรูพืช ในชวงระหวางวันที่ 31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2563 
   ภาคเหนือ  

- มันสําปะหลัง ระวัง เพลี้ยแปงมันสําปะหลัง แมลงหว่ีขาวยาสูบ โรคโคนเนาหัวเนา และโรคใบดาง 
- ออย ระวัง หนอนกอออย แมลงนูนหลวง และโรคใบขาวออย 
- ขาวโพด ระวัง หนอนกระทูขาวโพดลายจุด และโรครานํ้าคาง 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- มันสําปะหลัง ระวัง เพลี้ยแปงมันสําปะหลัง แมลงหว่ีขาวยาสูบ โรคโคนเนาหัวเนา และโรคใบดาง 
- ออย ระวัง หนอนกอออย ดวงหนวดยาว และโรคใบขาวออย 
- ขาวโพด ระวัง หนอนกระทูขาวโพดลายจุด และโรครานํ้าคาง  

   ภาคกลาง และภาคตะวันออก  
- มันสําปะหลัง ระวัง เพลี้ยแปงมันสําปะหลัง แมลงหว่ีขาวยาสูบ 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 

        เพลี้ยแปง 2,152.75 ไร 

        เพลี้ยแปงสีชมพู 1,099.25 ไร 

        เพลี้ยหอย 792.75 ไร 

        ไรแดง 3,313.50 ไร 

        แมลงนูนหลวง 26 ไร 

        หนอนกอออย 2,742 ไร 

        ดวงหนวดยาว 80 ไร 

 


