
 
 
 
 
 
 

   
 

1. สถานการณ์การปลูกพืชไร่   
  1.1 พ้ืนที่ปลูกมันส ำปะหลังทั้งหมด 55 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 7,989,489.43 ไร่   
 1.2 พ้ืนที่ปลูกอ้อยทั้งหมด 54 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 3,435,440.32 ไร่  
 1.3 พ้ืนทีป่ลูกข้ำวโพดทั้งหมด 56 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 1,543,731.94 ไร่ 
 1.4 พ้ืนที่ปลูกสับปะรดทั้งหมด 51 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 326,846.66 ไร่ 

2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชที่ส าคัญ  
  2.1 ศัตรูมันส าปะหลัง 

2.1.1 เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง พ้ืนที่ระบำด 5 จังหวัด จ ำนวน 39.80 ไร่ พ้ืนที่ระบำดลดลง 20.00 ไร ่
(สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 59.80 ไร่) 

1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน 0.20 ไร ่
2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน             จ ำนวน 0.10 ไร ่
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 าปะหลังสีชมพ ู พ้ืนที่ระบำด 2 จังหวัด จ ำนวน 6.00 ไร่ พ้ืนที่ระบำดเพ่ิมขึ้น 
3.00 ไร่ (สัปดำห์ทีผ่่ำนมำ 3.00 ไร่) 

1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน 3.00 ไร่ 
2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน             จ ำนวน 3.00 ไร่   

2.1.3 ไรแดง พ้ืนที่ระบำด 8 จังหวัด จ ำนวน 196.10 ไร่ พ้ืนที่ระบำดลดลง 149.00 ไร่ (สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 
345.10 ไร่) 

1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน 175.00 ไร่ 
2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน             จ ำนวน 21.10 ไร่ 

 2.1.4 เพลี้ยหอย พ้ืนที่ระบำด 4 จังหวัด จ ำนวน 10.20 ไร่ พ้ืนที่ระบำดคงที่ 
       1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน 4.00 ไร ่

2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน             จ ำนวน 2.00 ไร ่
3) มนัส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน             จ ำนวน 4.20 ไร่ 

2.1.5 โรคพุ่มแจ้ พ้ืนที่ระบำด 3 จังหวัด จ ำนวน 198.00 ไร่ พ้ืนที่ระบำดคงที่ 
       1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดอืน   จ ำนวน 5.00 ไร่ 

2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน             จ ำนวน 22.00 ไร่ 
3) มันส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน             จ ำนวน 1.00 ไร่ 
4) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน   จ ำนวน 170.00 ไร ่

สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่ส าคัญ  

ศัตรูพืชไร่ 
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2.1.6 โรคโคนเน่าหัวเน่า พ้ืนที่ระบำด 6 จังหวัด จ ำนวน 157.00 ไร่ พ้ืนที่ระบำดคงที ่

1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน 14.00 ไร่ 
2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน             จ ำนวน 23.00 ไร่ 
3) มันส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน             จ ำนวน 120.00 ไร่ 

2.1.7 โรคใบด่างมันส าปะหลัง พบกำรระบำดในพ้ืนที่ 19 จังหวัด ได้แก่จังหวัดนครรำชสีมำ กำญจนบุรี 
สระแก้ว อุทัยธำนี ฉะเชิงเทรำ ก ำแพงเพชร ชัยนำท บุรีรัมย์ เพชรบุรี ขอนแก่น ชลบุรี ปรำจีนบุรี อ ำนำจเจริญ รำชบุรี 
บึงกำฬ ระยอง อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ และจังหวัดจันทบุรี จ ำนวน 50,067.86 ไร่ พ้ืนที่ระบำดเพ่ิมข้ึน 21,362.36 ไร่ 
(สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 28,705.50 ไร่) 

1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน 10,508.51 ไร ่
2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน             จ ำนวน 32,700.50 ไร่ 
3) มันส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน             จ ำนวน 4,716.85 ไร่ 
4) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน   จ ำนวน 2,142.00 ไร่ 

 2.2 ศัตรูอ้อย  
2.2.1 โรคแส้ด า พ้ืนที่ระบำด 2 จังหวัด จ ำนวน 706.00 ไร่ พ้ืนทีร่ะบำดคงท่ี  

  1) อ้อยอำยุน้อยกว่ำ 4 เดอืน    จ ำนวน 700.00 ไร่ 
  2) อ้อยอำยุ 4 - 9 เดือน              จ ำนวน 6.00  ไร ่

   2.3 ศัตรขู้าวโพด  
  2.3.1 หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm) พ้ืนที่ระบำด 12 จังหวัด จ ำนวน 1,851.35 ไร่ 
พ้ืนที่ระบำดเพ่ิมข้ึน 1,488.60 ไร่ (สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 362.75 ไร่) แบ่งเป็น 
   1) พ้ืนที่ระบำดรุนแรงน้อย    จ ำนวน 1,840.35 ไร ่
    2) พ้ืนที่ระบำดรุนแรงมำก    จ ำนวน 11.00 ไร่ 
  2.3.2 โรคราน้ าค้าง พ้ืนที่ระบำด 4 จังหวัด จ ำนวน 288.00 ไร่ พ้ืนที่ระบำดคงที่ 

  2.4 สับปะรด  
  2.4.1 โรคเหี ่ยว พื ้นที ่ระบำด 3 จังหวัด จ ำนวน  22.10 ไร่ พื ้นที ่ระบำดลดลง 84.00 ไร่ 
(สัปดำห์ทีผ่่ำนมำ 106.10 ไร่) 
  2.4.2 โรคผลเน่า พบระบำดในพ้ืนที่จังหวัดระยอง จ ำนวน 1.00 ไร่ พ้ืนที่ระบำดลดลง 15.00 ไร่ 
(สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 16.00 ไร่) 
  2.4.3 เพลี้ยแป้ง พบระบำดในพ้ืนที่จังหวัดระยอง จ ำนวน 2.00 ไร่ พ้ืนทีร่ะบำดคงท่ี 

3.การด าเนินงานในพื้นที่ระบาด  
   3.1 การควบคุมศัตรูมันส าปะหลงั 
   3.1.1 รณรงค์ควบคุมศัตรูมนัส ำปะหลังโดยวิธีผสมผสำนในพ้ืนที่ระบำดอย่ำงต่อเนื่อง 
   3.1.2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืชที่  1 - 9 ร่วมกับศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน 
ในพ้ืนที่เสี่ยง ด ำเนินกำรผลิตขยำยแตนเบียน Anagyrus lopezi แมลงช้ำงปีกใส และเชื้อรำไตรโคเดอร์มำ เพ่ือควบคุม
ศัตรูมันส ำปะหลังในพ้ืนที ่  
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   3.1.3 สร้ำงกำรรับรู้ให้กับเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับควำมส ำคัญ ปัจจัยที่มีผล
ต่อกำรระบำดของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง แนวทำงเฝ้ำระวัง และกำรป้องกันก ำจัด รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรใช้พันธุ์
มันส ำปะหลังสะอำดและทนทำนโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง ได้แก่ พันธุ์ระยอง 72 เกษตรศำสตร์ 50 ห้วยบง 60 ระยอง 90 
และพันธุ์อ่ืนๆ ที่ได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนรำชกำร ยกเว้นพันธุ์อ่อนแอต่อโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง ได้แก่ ระยอง 11 
และCMR 43-08-89 
    3.1.4 โรคพุ่มแจ้ ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชลบุรี ลงพ้ืนที่สร้ำงกำรรับรู้ และแนะน ำเกษตรกรให้ส ำรวจแปลง
อย่ำงสม่ ำเสมอ ในพ้ืนที่ที่พบกำรระบำดให้ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปเผำท ำลำยนอกแปลง ใช้พันธุ์ที่ปลอดโรคหรือจำกต้นพันธุ์
มันส ำปะหลังที่ไม่แสดงอำกำรของโรค 
    3.1.5 โรคโคนเน่ำหัวเน่ำมัน แนะน ำเกษตรกรเก็บเศษเหง้ำ หรือเศษซำกมันส ำปะหลังเผำท ำลำยทิ้ง 
ท ำควำมสะอำดเครื่องจักรกลกำรเกษตร ควรมีกำรไถตำกดินอย่ำงน้อย 2 สัปดำห์ แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสำรป้องกันก ำจัด
เชื้อรำเมทำแลกซิล 25% WP อัตรำ 20 - 50 กรัม หรือฟอสอีทิล - อะลูมิเนียม 80% WP อัตรำ 50 กรัม ผสมน้ ำ 20 
ลิตร เป็นเวลำ 10 นำที รวมถึงกำรใช้เชื้อรำไตรโคเดอร์มำหว่ำนในช่วงเตรียมดินก่อนปลูก แปลงปลูกควรมีกำรยกร่อง
สูงเพ่ือช่วยในกำรระบำยน้ ำ จัดระยะปลูกให้เหมำะสม เพ่ือให้ทรงพุ่มโปร่ง ท ำให้สภำพแวดล้อมไม่เหมำะต่อกำรระบำด
ของโรค หำกพบกำรระบำดให้ขุดถอนต้นที่แสดงอำกำรไปเผำท ำลำย หว่ำนปูนขำวหรือโรยเชื้อรำไตรโครเดอร์มำบริเวณ
รอบโคนต้นที่ขุดออก กรณีระบำดรุนแรงมำกให้รำดด้วยสำรเมทำแลกซิล 25% WP อัตรำ 20 - 50 กรัม หรือฟอส
อีทิล - อะลูมิเนียม 80% WP อัตรำ 50 กรัม ผสมน้ ำ 20 ลิตร รำดบริเวณที่ถอนและโดยรอบห่ำงออกไปประมำณ 1 
เมตร และควรมีกำรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน เช่น อ้อย ข้ำวโพด หรือพืชตระกูลถั่ว เพ่ือช่วยตัดวงจรกำรระบำด 

   3.2 การควบคุมศัตรูอ้อย 
    3.2.1 รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสำนในพื้นที่ที่อำจเกดิกำรระบำดของศัตรูอ้อย ประสำนควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงำนภำครัฐ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย เตรียมควำม
พร้อมเพ่ือรับมือกับสถำนกำรณ์กำรระบำดของศัตรูอ้อยในพ้ืนที่เสี่ยง และป้องกันก่อนเกิดกำรระบำดอย่ำงต่อเนื่อง 
    3.2.2 หนอนกออ้อย แนะน ำเกษตรกรหมั่นส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ ให้น้ ำเพ่ือให้อ้อยแตกหน่อชดเชย 
หำกพบกลุ่มไข่ของหนอน ให้ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโครแกรมมำ อัตรำ 30,000 ตัวต่อไร่ต่อครั้ง ปล่อยติดต่อกัน 
2 - 3 ครั้ง หำกพบตัวหนอน ให้ปล่อยแมลงหำงหนีบ อัตรำ 500 ตัวต่อไร่ โดยปล่อยให้กระจำยทั่วแปลง และปล่อยซ้ ำ
หำกกำรระบำดไม่ลดลง (เมื่อปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโครแกรมมำ ก็ไม่ควรปล่อยแมลงหำงหนีบ เพรำะแมลงหำงหนีบ
จะกินแตนเบียนไข่ไตรโครแกรมมำด้วย) ในระยะอ้อยแตกกอ หรือเมื่ออ้อยแสดงอำกำรยอดเหี่ยวมำกกว่ำร้อยละ 10 
ควรพ่นสำรฆ่ำแมลง เดลทำเมทริน 3% EC อัตรำ 10 มิลลิลิตร หรือ อินดอกซำคำร์บ 15% EC อัตรำ 15 มิลลิลิตร 
หรือ คลอแรนทรำนิลิโพรล 5.17% SC อัตรำ 20 มิลลิลิตร หรือ ลูเฟนนูรอน 5% EC อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 
ลิตร พ่นโดยใช้น้ ำ 50 ลิตรต่อไร่ พ่น 2-3 ครั้ง ห่ำงกัน 14 วัน และหลีกเลี่ยงกำรใช้สำรเคมีในแปลงที่ปล่อยแตนเบียน
ไขไ่ตรโครแกรมมำ และแมลงหำงหนีบ 
    3.2.3 โรคแส้ด ำ ให้เกษตรกรหมั่นส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ เมื่อพบอำกำรของโรคให้ตัดแส้ด ำ
ออกก่อนที่เยื่อหุ้มแส้ด ำจะหลุดออก น ำไปท ำลำยนอกแปลง หรือขุดต้นที่เป็นโรคไปเผำท ำลำย ไม่ควรไว้ตออ้อย
ที่เป็นโรค แนะน ำกำรใช้พันธุ์ต้ำนทำน เช่น พันธุ์อู่ทอง 15 พันธุ์ LK 92-11 ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์ด้วยเชื้อรำ
ไตรโคเดอร์มำ หรือสำรก ำจัดโรคพืช เช่น ไตรอำไดมีฟอน หรือโพพิโคนำ แปลงที่พบกำรระบำดรุนแรง ควรไถทิ้งน ำไป
ท ำลำยนอกแปลง พักแปลง หรือเปลี่ยนพืชปลูก เพ่ือป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งของเชื้อแพร่ระบำดต่อไปในอ้อยปลูก 
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 3.3 การควบคุมศัตรูข้าวโพด 
    3.3.1 กำรควบคุมกำรระบำดของหนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด (FAW) แนะน ำเกษตรกรหมั่นส ำรวจแปลง
อย่ำงสม่ ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่หรือตัวหนอนท ำลำยทิ้งนอกแปลง รวมทั้งแนะน ำกำรควบคุมโดยใช้ศัตรูธรรมชำติ 
ได้แก่ แมลงหำงหนีบ มวนเพชฌฆำต มวนพิฆำต และแตนเบียนไข่ทริโคแกรมมำ หำกพบกำรระบำดรุนแรงควรพ่น
สำรเคมีตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร   
    3.3.2 โรครำน้ ำค้ำง แนะน ำเกษตรกรใช้พันธุ์ต้ำนทำน และคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสำรป้องกันก ำจัด
โรคพืช ได้แก่ เมทำแลกซิล 35% DS อัตรำ 7 - 10 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม หรือ เมทำแลกซิล-เอ็ม 35% ES อัตรำ 
3.5 มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม หรือ ไดเมโทมอร์ฟ 50% WP อัตรำ 30 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม ในแหล่งที่เคยพบ
กำรระบำดของโรคหำกพบว่ำมีสภำพแวดล้อมเหมำะสมต่อกำรเกิดโรค คือ อุณหภูมิต่ ำและควำมชื้นสูง เมื่อข้ำวโพดอำยุ 
5 - 7 วัน ควรพ่นสำรป้องกันก ำจัดโรคพืช ไดเมโทมอร์ฟ 50% WP อัตรำ 20 - 30 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือ 
เมทำแลกซิล 25% WP อัตรำ 30 - 40 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร ทุก 7 วัน จ ำนวน 3 - 4 ครั้ง ถอนต้นที่แสดงอำกำร
ของโรคน ำไปท ำลำยนอกแปลงปลูก และแนะน ำกำรปลูกพืชชนิดอ่ืนหมุนเวียน เชื้อสำเหตุโรคสำมำรถเข้ำท ำลำยได้
ตั้งแต่ข้ำวโพดเริ่มงอก ซึ่งกำรพ่นสำรป้องกันก ำจัดโรคพืช หลังจำกข้ำวโพด อำยุ 20 วันขึ้นไป จะไม่สำมำรถป้องกัน
ก ำจัดโรคนี้ได ้
   3.4 การควบคุมศัตรูสับปะรด   
    3.4.1 โรคเหี่ยว ประชำสัมพันธ์และแจ้งเตือนกำรระบำดของโรคเหี่ยวในสับปะรด เพื่อให้เกษตรกร
เฝ้ำระวังกำรระบำดของโรคเหี่ยวสับปะรดในพื้นที่ ถอนต้นที่เป็นโรคไปท ำท ำลำยนอกแปลง แนะน ำเกษตรกร
ใช้หน่อพันธุ์ปลอดโรค และให้ก ำจดัเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพำหะของโรคเหี่ยวสับปะรด     
    3.4.2  เพลี้ยแป้ง แนะน ำเกษตรกรส ำรวจแปลงปลูกสับปะรดอย่ำงสม่ ำเสมอ เมื่อพบกำรระบำดให้ใช้
สำรเคมีในกำรป้องกันก ำจัดเฉพำะจุดที่พบเพลี้ยแป้ง และรัศมีโดยรอบ เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรแพร่กระจำย
ของเพลี้ยแป้ง ได้แก่ ไทอะมีโทแซม ๒๕% WG อัตรำ ๒ กรัม หรือไดโนทีฟูแรน ๑๐% WP อัตรำ ๒๐ กรัม หรืออิมิดำ
โคลพริด ๑๐% SL อัตรำ ๒๐ มิลลิลิตร หรืออะเซททำมิพริด ๒๐% SP อัตรำ ๑๐ กรัม ต่อน้ ำ ๒๐ ลิตร และหยุดพ่น
ในช่วงที่สับปะรดติดผลอ่อน เพ่ือไม่ให้มีพิษตกค้ำง 
    3.4.3 โรคผลเน่ำ ในแปลงที่พบโรคแนะน ำเกษตรกรเก็บผลที่เป็นโรคออกจำกแปลง โรยด้วยปูนขำว 
และระมัดระวังกำรท ำให้ผลเกิดบำดแผล     

4. การคาดการณ์ศัตรูพืช ในช่วงระหว่างวันที ่1 – 7 สิงหาคม 2565 
   ภาคเหนือ  

- มันส ำปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้งมันส ำปะหลัง แมลงหวี่ขำวยำสูบ โรคโคนเน่ำหัวเน่ำ และโรคใบด่ำง 
- อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย 
- ข้ำวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด หนอนเจำะล ำต้น และโรครำน้ ำค้ำง 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- มันส ำปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้งมันส ำปะหลัง แมลงหวี่ขำวยำสูบ โรคโคนเน่ำหัวเน่ำ โรคแอนแทรคโนส

และโรคใบด่ำง 
- อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย และโรคแส้ด ำ 
- ข้ำวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด หนอนเจำะล ำต้น หนอนเจำะฝัก และโรครำน้ ำค้ำง 
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ภาคกลาง และภาคตะวันออก  

- มันส ำปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้งมันส ำปะหลัง แมลงหวี่ขำวยำสูบ โรคพุ่มแจ้ โรคโคนเน่ำหัวเน่ำ 
โรคแอนแทรคโนส และโรคใบด่ำง 

- อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย และโรคแส้ด ำ 
- ข้ำวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด หนอนเจำะล ำต้น โรคล ำต้นเน่ำ และโรครำน้ ำค้ำง 
- สับปะรด ระวัง โรคยอดเน่ำ-รำกเน่ำ โรคผลเน่ำ และโรคเหี่ยว 

   ภาคใต้  

- ข้ำวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด หนอนเจำะล ำต้น โรคล ำต้นเน่ำ และโรครำน้ ำค้ำง 
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กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูมันส าปะหลัง ปี 2565 
 ภาพรวมทั้งประเทศ  

 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

เพลี้ยแป้ง 907.25 ไร ่

ไรแดง 253.75 ไร่ 
เพลี้ยหอย 105.75 ไร ่

เพลี้ยแป้ง   39.80 ไร ่

เพลี้ยแป้งสีชมพู   6.00 ไร ่

ไรแดง   196.10 ไร ่

เพลี้ยหอย   10.20 ไร ่

โรคโคนเน่ำหวัเน่ำ  157.00 ไร่ 

 


