
 
 
 
 
 
 

1. สถานการณการปลูกพืชไร 

  1.1 พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด 53 จังหวัด รวมพ้ืนท่ียืนตน 12,151,538   ไร   
 1.2 พ้ืนท่ีปลูกออยท้ังหมด 48 จังหวัด รวมพ้ืนท่ียืนตน  12,335,676  ไร  
 1.3 พ้ืนท่ีปลูกขาวโพดท้ังหมด 65 จังหวัด รวมพ้ืนท่ียืนตน  5,952,540 ไร 
 1.4 พ้ืนท่ีปลูกสับปะรดท้ังหมด 44 จังหวัด รวมพ้ืนท่ียืนตน  74,239  ไร 
2. สถานการณการระบาดของศัตรูพืชท่ีสําคัญ  
  2.1 ศัตรมูันสําปะหลัง 

2.1.1 เพลี้ยแปงมันสําปะหลัง พ้ืนท่ีระบาด 9 จังหวัด จํานวน  2,152.75 ไร พ้ืนท่ีระบาดลดลง 232 ไร (สัปดาหท่ีผานมา 
2,152.75  ไร)  
  1) มันสําปะหลังอายุนอยกวา 3 เดือน  จํานวน  563.52  ไร  
  2) มันสําปะหลังอายุ 3 - 5 เดือน            จํานวน   1,181.25 ไร 

     3) มันสําปะหลังอายุ 6 - 8 เดือน            จํานวน 5 ไร 
     4) มันสําปะหลังอายุมากกวา 8 เดือน  จํานวน 35 ไร 
 2.1.2 เพลี้ยแปงสีชมพูมันสําปะหลัง พ้ืนท่ีระบาด 8 จังหวัด จํานวน 1,784.25 ไร พ้ืนท่ีระบาดเพ่ิมข้ึน 692 ไร 

(สัปดาหท่ีผานมา 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 พ้ืนท่ีระบาด 3 จังหวัด จํานวน 792.75 ไร  พ้ืนท่ีระบาดคงท่ี   (สัปดาหท่ีผานมา792.75 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 พ้ืนท่ีระบาด 15 จังหวัด จํานวน 3,092.50 ไร พ้ืนท่ีระบาดลดลง 221 ไร (สัปดาหท่ีผานมา 
3,313.50 ไร) 

  1) มันสําปะหลังอายุนอยกวา 3 เดือน จํานวน 578.25 ไร  
  2) มันสําปะหลังอายุ 3 - 5 เดือน  จํานวน 1,877 ไร 
  3) มันสําปะหลังอายุ 6 - 8 เดือน  จํานวน 330.25 ไร 
  4) มันสําปะหลังอายุมากกวา 8 เดือน จํานวน 307 ไร  
 2.1.5 แมลงนูนหลวง พ้ืนท่ีระบาด 0 จังหวัด จํานวน 0 ไร พ้ืนท่ีระบาดลดลง 26 ไร (สัปดาหท่ีผานมา 26 ไร) 
  1) มันสําปะหลังอายุนอยกวา 3 เดือน ไมพบการระบาด  
  2) มันสําปะหลังอายุ 3 - 5 เดือน  ไมพบการระบาด 
  3) มันสําปะหลังอายุ 6 - 8 เดือน  ไมพบการระบาด 
  4) มันสําปะหลังอายุมากกวา 8 เดือน ไมพบการระบาด  
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   2.1.6 โรคใบดางมันสําปะหลัง พบการระบาดในพ้ืนท่ี 27 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ กําแพงเพชร  
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ  นครราชสีมา นครสวรรค บุรีรัมย ปราจีนบุรี พิษณุโลก เพชรบูรณ มหาสารคาม มุกดาหาร 
ยโสธร  ระยอง ลพบุรี  ศรีสะเกษ สระแกว สระบุรี สุพรรณบุรี สุรินทร อํานาจเจริญ อุทัยธานี และจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 328,533 ไร 
พ้ืนท่ีระบาดเพ่ิมข้ึน 874.75 ไร (สัปดาหท่ีผานมา 327,658.25 ไร) 
  2.2 ศัตรอูอย  
  2.2.1 หนอนกอออย พ้ืนท่ีระบาด 5 จังหวัด จํานวน 2,742 ไร พ้ืนท่ีระบาดคงท่ี (สัปดาหท่ีผานมา 2,742 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 พ้ืนท่ีระบาด 2 จังหวัด จํานวน 70 ไร พ้ืนท่ีระบาดลดลง 10 ไร (สัปดาหท่ีผานมา 80 ไร) 
   1) ออยอายุนอยกวา 4 เดือน   จํานวน 20 ไร  
   2) ออยอายุ 4 - 9 เดือน   ไมพบการระบาด 
   3) ออยอายุมากกวา 9 เดือน   จํานวน 50 ไร  
  2.3 ศัตรขูาวโพด  
  2.3.1 หนอนกระทูขาวโพดลายจุด (Fall armyworm) พบการระบาดในขาวโพดเลี้ยงสัตว พ้ืนท่ีระบาด 38 จังหวัด 
จํานวน 385,813.76 ไร พ้ืนท่ีระบาดเพ่ิมข้ึน 2,053.50 ไร (สัปดาหท่ีผานมา 365,282.26  ไร) แบงเปน 
   1) พ้ืนท่ีระบาดรุนแรงนอย   จํานวน 322,853.76 ไร 
   2) พ้ืนท่ีระบาดรุนแรงมาก   จํานวน 62,975.00 ไร 

 3. การดําเนินงานในพ้ืนท่ีระบาด  
   3.1 การควบคุมศัตรูมันสําปะหลัง 
   3.1.1 รณรงคควบคุมศัตรูมันสําปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพ้ืนท่ีระบาดอยางตอเน่ือง 
   3.1 .2 ศูนยส ง เสริม เทคโนโลยีการ เกษตรด านอารักขาพืช ท่ี  1 - 9 ร วม กับศูนยจัดการศัตรู พืช ชุมชน 
ในพ้ืนท่ีเสี่ยง ดําเนินการผลิตขยายแตนเบียน Anagyrus lopezi แมลงชางปกใส และเช้ือราไตรโคเดอรมา เพ่ือควบคุมศัตรูมันสําปะหลังในพ้ืนท่ี 
   3.1.3 แนะนําใหเกษตรกรไถพรวนดนิหลายๆ ครั้ง เพ่ือทําลายตัวหนอนและดักแดแมลงนูนหลวง รวมท้ังใชเช้ือราเมตตาไรเซียม
ควบคุม โดยใสไปพรอมทอนพันธุขณะปลูกหรือคลุกลงในพ้ืนดิน การใชเช้ือราดินตองมีความช้ืนสูง หรือใสในชวงฤดูฝนเพ่ือใหเช้ือรา
เจริญเติบโตไดดี พรอมท้ังใหเกษตรกรหมั่นสํารวจแปลงอยางสม่ําเสมอ 
   3.1.4 สรางการรับรูใหกับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรและเกษตรกรเก่ียวกับท่ีมา ความสําคัญ ปจจัยท่ีมี 
ผลตอการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง แนวทางเฝาระวัง และการปองกันกําจัด 

    3.1.5 ดําเนินการตรวจสอบขอมูลพ้ืนท่ีขออนุมัติชดเชย สงสํานักงบประมาณพิจารณา 
   3.2 การควบคุมศัตรอูอย 
    3.2.1 รณรงคควบคุมศัตรูออยโดยวิธีผสมผสานในพ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดการระบาดของศัตรูออย ประสานความรวมมือกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังหนวยงานภาครัฐ และสํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย เตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับ
สถานการณการระบาดของศัตรูออยในพ้ืนท่ีเสี่ยง และปองกันกอนเกิดการระบาดอยางตอเน่ือง 
    3.2 .2  แนะ นําให เ กษตรกร ทําการ ไถพรวนดินหลายๆ ครั้ ง  เ พ่ือ ทําลายหนอนแมลงนูนหลวง  ดั กแด  
และดวงหนวดยาว และใชเช้ือราบิวเวอเรียและเช้ือราเมตตาไรเซียมควบคุม โดยใสไปพรอมทอนพันธุขณะปลูกหรือคลุกลงในพ้ืนดิน การ
ใชเช้ือราดินตองมีความช้ืนสูง หรือใสในชวงฤดูฝนเพ่ือใหเช้ือราเจริญเติบโตไดดี พรอมท้ังใหเกษตรกรหมั่นสํารวจแปลงอยางสม่ําเสมอ 
    3.2.3 แนะนําใหเกษตรกรปลูกออยพันธุตานทานในฤดูการปลูกตอไป และใหเกษตรกรไถดินขุดตอท้ิงไมใหเปนแหลง
เพาะพันธุของตัวออนหนอนกอออยตอไป 
    3.2.4 สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีสงเสริมใหเกษตรกรติดตามสถานการณการระบาดของหนอนกระทู
ขาวโพดลายจุด (Fall armyworm) อยางใกลชิด พรอมท้ังสนับสนุนแมลงศัตรูธรรมชาติและสารชีวภัณฑใหกับเกษตรกร 
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   3.3 การควบคุมศัตรขูาวโพด 
    3.3.1 กลุมพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย ประสานงานติดตาม
สถานการณศัตรูพืช ภายใตกิจกรรมแปลงติดตามเฝาระวังศัตรูพืช เพ่ือติดตามสถานการณในพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการระบาดของศัตรูขาวโพด 
    3.3.2 ดําเนินการรณรงคใหมีการควบคุมการระบาดของหนอนกระทูขาวโพดลายจุด (FAW) โดยใชสื่อประชาสัมพันธ
อยางตอเน่ืองในพ้ืนท่ี จํานวน 50 จังหวัด หากพบการระบาดระยะรุนแรง ใหใชสารเคมีควบคุมการระบาดตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 

4. การคาดการณศัตรูพืช ในชวงระหวางวันท่ี 7 - 13 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 

 



กราฟแสดงสถานการณการระบาดศัตรูพืชไร ป 2563 

 ภาพรวมท้ังประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศัตรูมันสําปะหลัง ศัตรูออย 

        เพลีย้แปง 2,152.75 ไร 

        เพลีย้แปงสีชมพู 1,784.25 ไร 

        เพลีย้หอย 792.75 ไร 

        ไรแดง 3,092.25 ไร 

        แมลงนูนหลวง 0 ไร 

        หนอนกอออย 2,742 ไร 

        ดวงหนวดยาว 80 ไร 

 


