
 
 
 
 
 
 

   
 

1. สถานการณ์การปลูกพืชไร่   
  1.1 พื้นท่ีปลูกมันส ำปะหลังท้ังหมด 55 จังหวัด รวมพื้นท่ียืนต้น 6,706,411.35 ไร่   
 1.2 พื้นท่ีปลูกอ้อยทั้งหมด 53 จังหวัด รวมพื้นท่ียืนต้น 3,350,404.85 ไร่  
 1.3 พื้นท่ีปลูกข้ำวโพดท้ังหมด 56 จังหวัด รวมพื้นท่ียืนต้น 881,424.90 ไร่ 
 1.4 พื้นท่ีปลูกสับปะรดท้ังหมด 45 จังหวัด รวมพื้นท่ียืนต้น 237,814.18 ไร่ 
 1.5 พื้นท่ีปลูกถั่วเขียวท้ังหมด 55 จังหวัด รวมพื้นท่ียืนต้น 441,677.44 ไร่ 
2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชที่ส าคัญ  
  2.1 ศัตรูมันส าปะหลัง 

2.1.1 เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง พื้นท่ีระบำด 8 จังหวัด จ ำนวน 123.60 ไร่ พื้นท่ีระบำดเพิ่มขึ้น 5.00 ไร่ 
(สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ 118.60 ไร่) 

1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน 74.00 ไร่ 
2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน             จ ำนวน 10.10 ไร่ 
3) มันส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน             จ ำนวน 5.00 ไร่ 
4) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน   จ ำนวน 34.50 ไร่ 

2.1.2 เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู พบระบำดในจังหวัดนครรำชสีมำ พื้นที่ระบำด  163.00 ไร่ 
พื้นท่ีระบำดเพิ่มขึ้น 163.00 ไร่ (สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำไม่พบพื้นท่ีระบำด) 

1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน 97.00 ไร่ 
2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน             จ ำนวน 66.00 ไร่ 
3) มันส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน             ไม่พบพื้นท่ีระบำด 
4) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน   ไม่พบพื้นท่ีระบำด 

2.1.3 ไรแดง พื้นท่ีระบำด 7 จังหวัด จ ำนวน 180.10 ไร่ พื้นท่ีระบำดเพิ่มขึ้น 1.10 ไร่ (สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ 
179.00 ไร่) 

1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน 176.00 ไร ่
2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน             จ ำนวน 4.10 ไร่ 
3) มันส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน             ไม่พบพื้นท่ีระบำด 
4) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน   ไม่พบพื้นท่ีระบำด 
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2.1.4 เพลี้ยหอย พื้นท่ีระบำด 4 จังหวัด จ ำนวน 65.20 ไร่ พื้นท่ีระบำดเพิ่มขึ้น 0.20 ไร่ (สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ 
65.00 ไร่) 

       1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน 4.00 ไร ่
2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน             จ ำนวน 2.00 ไร่ 
3) มันส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน             จ ำนวน 9.20 ไร่ 
4) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน   จ ำนวน 50.00 ไร่ 

2.1.5 โรคพุ่มแจ้ พื้นที่ระบำด 2 จังหวัด จ ำนวน 156.00 ไร่ พื ้นที่ระบำดลดลง 118.00 ไร่ 
(สัปดำหท่ี์ผ่ำนมำ 274.00 ไร่) 

       1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน 5.00 ไร่ 
2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน             จ ำนวน 21.00 ไร่ 
3) มันส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน             ไม่พบพื้นท่ีระบำด 
4) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน   จ ำนวน 130.00 ไร ่

2.1.6 โรคโคนเน่าหัวเน่า พื้นท่ีระบำด 4 จังหวัด จ ำนวน 56.00 ไร่ พื้นท่ีระบำดคงท่ี 
1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน 13.00 ไร ่
2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน             จ ำนวน 23.00 ไร่ 
3) มันส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน             จ ำนวน 20.00 ไร่ 
4) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน   ไม่พบพื้นท่ีระบำด 

2.1.7 โรคใบด่างมันส าปะหลัง พบกำรระบำดในพื้นท่ี 15 จังหวัด ได้แก่จังหวัดกำญจนบุรี นครรำชสีมำ 
สระแก้ว อุทัยธำนี ชัยนำท ขอนแก่น ชลบุรี ฉะเชิงเทรำ จันทบุรี ก ำแพงเพชร เพชรบุรี รำชบุรี ระยอง เพชรบูรณ์ 
และจังหวัดเลย จ ำนวน 16,960.95 ไร่ พื้นท่ีระบำดลดลง 579.00 ไร่ (สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ 17,529.95 ไร่) 

1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน 7,906.75 ไร ่
2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน             จ ำนวน 8,327.45 ไร่ 
3) มันส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน             จ ำนวน 557.75 ไร่ 
4) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน   จ ำนวน 169.00 ไร่ 

 2.2 ศัตรูอ้อย  
2.2.1 หนอนกออ้อย พบระบำดในพื้นท่ีจังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำนวน 8.00 ไร่ พื้นท่ีระบำดคงท่ี 

1) อ้อยอำยุน้อยกว่ำ 4 เดือน   จ ำนวน 8.00  ไร่ 
2) อ้อยอำยุ 4 - 9 เดือน             ไม่พบพื้นท่ีระบำด 
3) อ้อยอำยมุำกกว่ำ 9 เดือน             ไม่พบพื้นท่ีระบำด  

2.2.2 โรคแส้ด า พื้นท่ีระบำด 2 จังหวัด จ ำนวน 716.00 ไร่ พื้นท่ีระบำดคงท่ี 

 1) อ้อยอำยุน้อยกว่ำ 4 เดือน   จ ำนวน 710.00 ไร่ 
2) อ้อยอำยุ 4 - 9 เดือน             จ ำนวน 6.00  ไร่ 
3) อ้อยอำยมุำกกว่ำ 9 เดือน             ไม่พบพื้นท่ีระบำด 
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2.2.3 เพลี้ยแป้ง พบระบำดในพื้นท่ีจังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำนวน 3.00 ไร่ พื้นท่ีระบำดคงท่ี 
   1) อ้อยอำยุน้อยกว่ำ 4 เดือน   จ ำนวน 3.00 ไร่ 

2) อ้อยอำยุ 4 - 9 เดือน             ไม่พบพื้นท่ีระบำด 
3) อ้อยอำยมุำกกว่ำ 9 เดือน             ไม่พบพื้นท่ีระบำด 

 2.3 ศัตรูข้าวโพด พบกำรระบำดของหนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด (Fall armyworm) ในพื้นท่ี 9 จังหวัด 
จ ำนวน 477.00 ไร่ พื้นท่ีระบำดเพิ่มขึ้น 103.50 ไร่ (สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ 373.50 ไร่) แบ่งเป็น 
   1) พื้นท่ีระบำดรุนแรงน้อย    จ ำนวน 464.00 ไร ่
   2) พื้นท่ีระบำดรุนแรงมำก    จ ำนวน 13.00 ไร่ 
  2.4 สับปะรด  
  2.4.1 โรคเหี่ยว พื้นท่ีระบำด 2 จังหวัด จ ำนวน 47.50 ไร่ พื้นท่ีระบำดคงท่ี 
  2.4.2 เพลี้ยแป้ง พบระบำดในพื้นท่ีจังหวัดระยอง จ ำนวน 2.00 ไร่ พื้นท่ีระบำดคงท่ี 

2.5 ถ่ัวเขียว พบกำรระบำดของโรคใบด่ำงถั่วเขียว ในพื้นท่ีจังหวัดอุทัยธำนี จ ำนวน 137.00 ไร่ พื้นท่ีระบำด
ลดลง 243.00 ไร่ (สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ 380.00 ไร่) 

3.การด าเนินงานในพื้นที่ระบาด  
   3.1 การควบคุมศัตรูมันส าปะหลัง 
   3.1.1 รณรงค์ควบคุมศัตรูมันส ำปะหลังโดยวิธีผสมผสำนในพื้นท่ีระบำดอย่ำงต่อเนื่อง 
   3.1.2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืชท่ี 1 - 9 ร่วมกับศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน 
ในพื้นท่ีเส่ียง ด ำเนินกำรผลิตขยำยแตนเบียน Anagyrus lopezi แมลงช้ำงปีกใส และเช้ือรำไตรโคเดอร์มำ เพื่อควบคุม
ศัตรูมันส ำปะหลังในพื้นท่ี 
   3.1.3 แนะน ำให้เกษตรกรไถพรวนดินหลำยๆ ครั้ง เพื่อท ำลำยตัวหนอนและดักแด้แมลงนูนหลวง รวมทั้ง
ใช้เช้ือรำเมตตำไรเซียมควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดิน กำรใช้เช้ือรำดินต้องมีควำมช้ืนสูง 
หรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เช้ือรำเจริญเติบโตได้ดี พร้อมท้ังให้เกษตรกรหมั่นส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ 
   3.1.4 สร้ำงกำรรับรู้ให้กับเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมกำรเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับควำมส ำคัญ ปัจจัยท่ีมีผล
ต่อกำรระบำดของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง แนวทำงเฝ้ำระวัง และกำรป้องกันก ำจัด รวมท้ังส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์
มันส ำปะหลังทนทำนโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง ได้แก่ พันธุ์ระยอง 72 เกษตรศำสตร์ 50 ห้วยบง 60 ระยอง 90 และพันธุ์อื่นๆ 
ท่ีได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนรำชกำร ยกเว้นพันธุ์อ่อนแอต่อโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง ได้แก่ ระยอง 11 และCMR 43-08-89 
    3.1.5 โรคพุ่มแจ้ ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชลบุรี ลงพื้นท่ีสร้ำงกำรรับรู้ และแนะน ำเกษตรกรให้ส ำรวจแปลง
อย่ำงสม่ ำเสมอ ในพื้นท่ีท่ีพบกำรระบำดให้ขุดหรือถอนต้นท่ีเป็นโรคไปเผำท ำลำยนอกแปลง ใช้พันธุ์ท่ีปลอดโรคหรือจำกต้นพันธุ์
มันส ำปะหลังท่ีไม่แสดงอำกำรของโรค 
   3.2 การควบคุมศัตรูอ้อย 
    3.2.1 รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสำนในพื้นท่ีท่ีอำจเกิดกำรระบำดของศัตรูอ้อย ประสำนควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังหน่วยงำนภำครัฐ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย เตรียมควำม
พร้อมเพื่อรับมือกับสถำนกำรณ์กำรระบำดของศัตรูอ้อยในพื้นท่ีเส่ียง และป้องกันก่อนเกิดกำรระบำดอย่ำงต่อเนื่อง 
    3.2.2 หนอนกออ้อย แนะน ำเกษตรกรหมั่นส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ ให้น้ ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชดเชย 
หำกพบกลุ่มไข่ของหนอน ให้ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโครแกรมมำ อัตรำ 30,000 ตัวต่อไร่ต่อครั้ง ปล่อยติดต่อกัน  
2 - 3 ครั้ง หำกพบตัวหนอน ให้ปล่อยแมลงหำงหนีบอัตรำ 500 ตัวต่อไร่ โดยปล่อยให้กระจำยท่ัวแปลง และปล่อยซ้ ำถ
หำกกำรระบำดไม่ลดลง (เมื่อปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโครแกรมมำ ก็ไม่ควรปล่อยแมลงหำงหนีบ เพรำะแมลงหำงหนีบ
จะกินแตนเบียนไข่ไตรโครแกรมมำด้วย) ในระยะอ้อยแตกกอ หรือเมื่ออ้อยแสดงอำกำรยอดเหี่ยวมำกกว่ำร้อยละ 10  
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ควรพ่นสำรฆ่ำแมลง เดลทำเมทริน 3% EC อตัรำ 10 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือ อินดอกซำคำร์บ 15% EC อัตรำ 
15 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือ คลอแรนทรำนิลิโพรล 5.17% SC อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือ ลูเฟนนูรอน 
5% EC อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร พ่นโดยใช้น้ ำ 50 ลิตรต่อไร่พ่น 2-3 ครั้ง ห่ำงกัน 14 วัน และหลีกเล่ียง
กำรใช้สำรเคมีในแปลงท่ีปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโครแกรมมำ และแมลงหำงหนีบ 
    3.2.3 โรคแส้ด ำ ให้เกษตรกรหมั่นส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ เมื่อพบอำกำรของโรคให้ตัดแส้ด ำ
ออกก่อนที่เยื่อหุ้มแส้ด ำจะหลุดออก น ำไปท ำลำยนอกแปลง หรือขุดต้นที่เป็นโรคไปเผำท ำลำย ไม่ควรไว้ตออ้อย
ท่ีเป็นโรค แนะน ำกำรใช้พันธุ์ต้ำนทำน เช่น พันธุ์อู่ทอง 15 พันธุ์ LK 92-11 ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์ด้วยเชื้อรำ
ไตรโคเดอร์มำ หรือสำรก ำจัดโรคพืช เช่น ไตรอำไดมีฟอน หรือโพพิโคนำ แปลงท่ีพบกำรระบำดรุนแรง ควรไถท้ิงน ำไป
ท ำลำยนอกแปลง พักแปลง หรือเปล่ียนพืชปลูก เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งของเช้ือแพร่ระบำดต่อไปในอ้อยปลูก 
    3.2.4 เพลี ้ยแป้ง ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอกำบเชิง  จังหวัดสุรินทร์ ประสำนกับศูนย์ส่ง เสริม
เทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช เพื่อขอรับแตนเบียน  Anagyrus lopezi มำใช้ในกำรควบคุมกำรระบำด
ของเพล้ียแป้งในพื้นท่ี 

 3.3 การควบคุมศัตรูข้าวโพด 
    กำรควบคุมกำรระบำดของหนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด (FAW) แนะน ำเกษตรกรหมั่นส ำรวจแปลงอย่ำง
สม่ ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่หรือตัวหนอนท ำลำยทิ้งนอกแปลง รวมทั้งแนะน ำกำรควบคุมโดยใช้ศัตรูธรรมชำติ ได้แก่ 
แมลงหำงหนีบ มวนเพชฌฆำต มวนพิฆำต และแตนเบียนไข่ทริโคแกรมมำ หำกพบกำรระบำดรุนแรงควรพ่นสำรเคมี
ตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร   

   3.4 การควบคุมศัตรูสับปะรด   
    3.4.1 โรคเหี่ยว ประชำสัมพันธ์และแจ้งเตือนกำรระบำดของโรคเหี่ยวในสับปะรด เพื่อให้เกษตรกร
เฝ้ำระวังกำรระบำดของโรคเหี่ยวสับปะรดในพื้นท่ี ถอนต้นท่ีเป็นโรคไปท ำท ำลำยนอกแปลง แนะน ำเกษตรกร
ใช้หน่อพันธุ์ปลอดโรค และให้ก ำจัดเพล้ียแป้งซึ่งเป็นพำหะของโรคเห่ียวสับปะรด  
    3.4.2  เพลี้ยแป้ง แนะน ำเกษตรกรส ำรวจแปลงปลูกสับปะรดอย่ำงสม่ ำเสมอ เมื่อพบกำรระบำดให้ใช้
สำรเคมีในกำรป้องกันก ำจัดเฉพำะจุดที่พบเพลี้ยแป้ง และรัศมีโดยรอบ เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรแพร่กระจำย
ของเพล้ียแป้ง ได้แก่ ไทอะมีโทแซม ๒๕% WG อัตรำ ๒ กรัม ต่อน้ ำ ๒๐ ลิตร หรือไดโนทีฟูแรน ๑๐% WP อัตรำ ๒๐ กรัม 
ต่อน้ ำ ๒๐ ลิตร หรืออิมิดำโคลพริด ๑๐% SL อัตรำ ๒๐ มิลลิลิตร ต่อน้ ำ ๒๐ ลิตร หรืออะเซททำมิพริด ๒๐% SP อัตรำ 
๑๐ กรัม ต่อน้ ำ ๒๐ ลิตร และหยุดพ่นในช่วงท่ีสับปะรดติดผลอ่อน เพื่อไม่ให้มีพษิตกค้ำง 
   3.5 การควบคมุศัตรูถ่ัวเขียว  
    กำรควบคุมกำรระบำดโรคใบด่ำงถั่วเขียว แนะน ำเกษตรกรท ำควำมสะอำดแปลงปลูก และก ำจัดวัชพืช 
ในแปลงที่พบกำรระบำดให้ไถกลบ (สำมำรถเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนกำรไถกลบ) ใช้เมล็ดพันธุ์สะอำดไม่ใช้เมล็ดพันธุ์
จำกแปลงท่ีเป็นโรค ท ำควำมสะอำดอุปกรณ์เครื่องมือในกำรเก็บเกี่ยว ก ำจัดแมลงพำหะ ได้แก่ เพล้ียอ่อน แมลงหวี่ขำว 
โดยใช้สำรฟิโพรนิล 5% SC อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร หรืออิมำเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรำ 10 
มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือ อิมิดำโคลพริด 70% WG อัตรำ 12 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือ คำร์บำริล 85% WP 
อัตรำ 50 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร ทุก 7 วัน บนต้นถั่วเขียวในแปลงท่ีพบอำกำรใบด่ำงและแปลงข้ำงเคียง  

4. การคาดการณ์ศัตรูพืช ในช่วงระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 
   ภาคเหนือ  

- มันส ำปะหลัง ระวัง เพล้ียแป้งมันส ำปะหลัง โรคใบไหม้ โรคโคนเน่ำหัวเน่ำ และโรคใบด่ำง 
- อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย โรคใบขำว และโรคแส้ด ำ 
- ข้ำวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด และโรครำน้ ำค้ำง 
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  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- มันส ำปะหลัง ระวัง เพล้ียแป้งมันส ำปะหลัง เพล้ียแป้งมันส ำปะหลังสีชมพู โรคโคนเน่ำหัวเน่ำ 

และโรคใบด่ำง 
- อ้อย ระวัง เพล้ียแป้ง หนอนกออ้อย โรคใบข้ำว และโรคแส้ด ำ 
- ข้ำวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด และโรครำน้ ำค้ำง 

ภาคกลาง และภาคตะวันออก  
- มันส ำปะหลัง ระวัง เพล้ียแป้งมันส ำปะหลัง เพล้ียหอย โรคพุ่มแจ้ โรคโคนเน่ำหัวเน่ำ และโรคใบด่ำง 
- อ้อย ระวัง เพล้ียแป้ง หนอนกออ้อย โรคใบขำว และโรคแส้ด ำ 
- ข้ำวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด โรคเน่ำคอดนิ และโรครำน้ ำค้ำง  
- สับปะรด ระวัง เพล้ียแป้ง โรคยอดเน่ำ รำกเน่ำ และโรคเหี่ยว 

   ภาคใต้  

- ข้ำวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด โรคเน่ำคอดิน และโรครำน้ ำค้ำง 
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กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูมันส าปะหลัง ปี 2565 
 ภาพรวมทั้งประเทศ  

 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 เพล้ียแป้ง   123.60 ไร ่

เพล้ียแป้งสีชมพู   163.00 ไร ่

ไรแดง   180.10 ไร ่

เพล้ียหอย   65.20 ไร ่

โรคโคนเน่ำหัวเน่ำ  56.00 ไร ่

 


