
 
 
 
 
 
 

   
 

1. สถานการณ์การปลูกพืชไร่   
  1.1 พื้นท่ีปลูกมันส ำปะหลังท้ังหมด 55 จังหวัด  รวมพื้นท่ียืนต้น 9,161,174.16 ไร่   
 1.2 พื้นท่ีปลูกอ้อยทั้งหมด 57 จังหวัด   รวมพื้นท่ียืนต้น 3,504,490.06 ไร่  
 1.3 พื้นท่ีปลูกข้ำวโพดท้ังหมด 59 จังหวัด   รวมพื้นท่ียืนต้น 2,529,929.42 ไร่ 
 1.4 พื้นท่ีปลูกสับปะรดท้ังหมด 58 จังหวัด  รวมพื้นท่ียืนต้น    325,482.48 ไร่ 

2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชที่ส าคัญ  
  2.1 ศัตรูมันส าปะหลัง 

2.1.1 เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง พื้นท่ีระบำด 4 จังหวัด จ ำนวน 57.30 ไร่ พื้นท่ีระบำดเพิ่มขึ้น 0.05 ไร่ 
(สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ 57.25 ไร่) 

1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน   0.20 ไร่ 
2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน             จ ำนวน 55.55 ไร่ 
3) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน   จ ำนวน   1.55 ไร่ 

2.1.2 เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู พบระบำดในจังหวัดนครรำชสีมำ มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน
จ ำนวน 8.00 ไร่ พื้นท่ีระบำดคงท่ี 

2.1.3 ไรแดง พื้นท่ีระบำด 7 จังหวัด จ ำนวน 181.10 ไร่ พื้นท่ีระบำดคงท่ี 
1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน 177.00 ไร ่
2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน             จ ำนวน     4.10 ไร่ 

 2.1.4 เพลี้ยหอย พื้นท่ีระบำด 5 จังหวัด จ ำนวน 20.20 ไร่ พื้นท่ีระบำดคงท่ี 
     1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน   4.00 ไร่ 

2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน             จ ำนวน 12.00 ไร่ 
3) มันส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน             จ ำนวน   4.20 ไร่ 

2.1.5 โรคพุ่มแจ ้พื้นท่ีระบำด 2 จังหวัด จ ำนวน 7.00 ไร่ พื้นท่ีระบำดคงท่ี 
1) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน             จ ำนวน 5.00 ไร่ 
2) มันส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน             จ ำนวน 1.00 ไร่ 
3) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน   จ ำนวน 1.00 ไร ่

 2.1.6 โรคโคนเน่าหัวเน่า พื้นท่ีระบำด 5 จังหวัด จ ำนวน 252.00 ไร่ พื้นท่ีระบำดเพิ่มขึ้น 31.00 ไร่ 
(สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ 221.00 ไร่) 

1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน     1.00 ไร่ 
2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน             จ ำนวน 231.00 ไร่ 
3) มันส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน             จ ำนวน   20.00 ไร ่
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2.1.7 โรคใบด่างมันส าปะหลัง พบกำรระบำดในพื้นท่ี 19 จังหวัด ได้แก่จังหวัดนครรำชสีมำ กำญจนบุรี 
สระแก้ว ชัยนำท อุทัยธำนี บุรีรัมย์ ก ำแพงเพชร ฉะเชิงเทรำ เพชรบุรี ปรำจีนบุรี ชลบุรี ขอนแก่น นครสวรรค์ อุตรดิตถ ์
สุพรรณบุรี หนองคำย ระยอง รำชบุร ี และจังหวัดจันทบุร ี จ ำนวน 106 ,180.45 ไร่ พื ้นที ่ระบำดเพิ ่มขึ ้น 
2,910.50 ไร่ (สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ 103,269.95 ไร่) 

1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน 14,141.50 ไร ่
2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน             จ ำนวน 68,326.75 ไร่ 
3) มันส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน             จ ำนวน 17,539.85 ไร่ 
4) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน   จ ำนวน   6,172.35 ไร่ 

 2.2 ศัตรูอ้อย  
2.2.1 โรคแส้ด า พื้นท่ีระบำด 2 จังหวัด พบระบำดในอ้อยอำยุ 4 – 9 เดือน จ ำนวน 406.00 ไร่ พื้นท่ี

ระบำดคงท่ี 

   2.3 ศัตรูข้าวโพด  
  2.3.1 หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm) พื้นท่ีระบำด 9 จังหวัด จ ำนวน 2,790.00 ไร่ 
พื้นท่ีระบำดเพิ่มขึ้น 11.00 ไร่ (สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ 2,779.00 ไร)่ แบ่งเป็น 
   1) พื้นท่ีระบำดรุนแรงน้อย    จ ำนวน 2,777.00 ไร่ 
    2) พื้นท่ีระบำดรุนแรงมำก    จ ำนวน      13.00 ไร่ 
  2.3.2 โรคราน้ าค้าง พื้นท่ีระบำด 3 จังหวัด จ ำนวน 909.00 ไร่ พื้นท่ีระบำดเพิ่มขึ้น 10.00 ไร่ 
(สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ 899.00 ไร่) 

  2.4 สับปะรด  
  2.4.1 เพลี้ยแป้ง พบระบำดในพื้นท่ีจังหวัดระยอง จ ำนวน 4.00 ไร่ พื้นท่ีระบำดคงท่ี 
  2.4.2 โรคเหี่ยว พื้นท่ีระบำด 2 จังหวัด จ ำนวน 31.00 ไร่ พื้นท่ีระบำดเพิ่มขึ้น 4.00 ไร่ (สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ 
27.00 ไร่) 
  2.4.3 โรคผลเน่า พบระบำดในพื้นท่ีจังหวัดระยอง จ ำนวน 1.00 ไร่ พื้นท่ีระบำดคงท่ี 

3. การด าเนินงานในพื้นที่ระบาด  
   3.1 การควบคุมศตัรูมันส 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 โรคพุ่มแจ้ ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชลบุรี ลงพื้นท่ีสร้ำงกำรรับรู้ให้ค ำแนะน ำเกษตรกรส ำรวจแปลง
อย่ำงสม่ ำเสมอ ในพื้นที่ที่พบกำรระบำดให้ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปเผำท ำลำยนอกแปลง ใช้พันธุ์ที่ปลอดโรค
หรือจำกต้นพันธุ์มันส ำปะหลังท่ีไม่แสดงอำกำรของโรค 

   3.1.4 โรคโคนเน่ำหัวเน่ำมันส ำปะหลัง แนะน ำเกษตรกรส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ ท ำควำมสะอำด
แปลงและเครื่องจักรกลกำรเกษตร ใช้เช้ือรำไตรโคเดอร์มำหว่ำนในช่วงเตรียมดินก่อนปลูก และแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก
ด้วยสำรป้องกันก ำจัดเช้ือรำ หำกพบกำรระบำดให้ขุดถอนต้นท่ีแสดงอำกำรไปเผำท ำลำย หว่ำนปูนขำวหรือโรยเช้ือรำ
ไตรโครเดอร์มำบริเวณรอบโคนต้นท่ีขุดออก กรณีระบำดรุนแรงมำกให้รำดด้วยสำรป้องกันก ำจัดเช้ือรำ  
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   3.1.5 โรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง สร้ำงกำรรับรู้ให้กับเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมกำรเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับ
ควำมส ำคัญ ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรระบำดของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง แนวทำงเฝ้ำระวัง และกำรป้องกันก ำจัด รวมท้ังส่งเสริม
ให้เกษตรกรใช้พันธุ์มันส ำปะหลังสะอำดและทนทำนโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง ได้แก่ พันธุ์ระยอง 72 เกษตรศำสตร์ 50 
ห้วยบง 60 และพันธุ์อื่นๆ ท่ีได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนรำชกำร ยกเว้นพันธุ์อ่อนแอต่อโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง 
ได้แก่ ระยอง 11 และCMR 43-08-89  
   ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครรำชสีมำ จังหวัดกำญจนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดก ำแพงเพชร และจังหวัด
ชัยนำท จัดงำนรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง จ ำนวน 10 จุด เกษตรกร
เข้ำร่วมงำนจุดละไม่น้อยกว่ำ 100 รำย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้ในเรื่องโรคใบด่ำง
มันส ำปะหลังแนวทำงกำรป้องกันก ำจัดอย่ำงถูกต้องเหมำะสมและเกิดควำมตระหนักในกำรติดตำมเฝ้ำระวัง ป้องกัน
กำรระบำดของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลังในแปลงปลูกตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดไปยังพื้นท่ีปลูก
อื่น ๆ โดยภำยในงำนประกอบด้วย กำรสำธิตวิธีกำรท ำลำยต้นมันส ำปะหลังท่ีเป็นโรคอย่ำงถูกต้อง กำรเสวนำ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี ่ยวกับโรคใบด่ำงมันส ำปะหลังและแนวทำงในกำรป้องกันก ำจัด นิทรรศกำร และฐำน
เรียนรู้ 4 ฐำน ได้แก ่ 
    1) รู้จักโรคและแมลงพำหะ รวมถึงท่ีมำและควำมส ำคัญของโรค  
    2) ส ำรวจติดตำมเฝ้ำระวัง รวมถึงเกณฑ์กำรส ำรวจ ประเมินพื้นท่ีระบำด และกำรจัดกำรโรคใบด่ำง 
(เกณฑ์ใหม่) 
    3) ท่อนพันธุ์สะอำดและทนทำนโรคใบด่ำง 
    4) กำรป้องกันก ำจัด เน้นกำรท ำลำยต้นมันส ำปะหลังเป็นโรคท่ีถูกวิธี กำรใช้ประกำศ กจร. เพื่อ
ควบคุมกำรเคล่ือนย้ำยท่อนพันธุ์ ประชำสัมพันธ์ 6 มำตรกำรจัดกำรโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง ซึ่งในขณะนี้ได้ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว ชัยนำท นครรำชสีมำ และจังหวัดก ำแพงเพชร 

   3.2 การควบคุมศัตรูอ้อย 
    3.2.1 รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสำนในพื้นท่ีท่ีอำจเกิดกำรระบำดของศัตรูอ้อย ประสำนควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังหน่วยงำนภำครัฐ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย เตรียมควำม
พร้อมเพื่อรับมือกับสถำนกำรณ์กำรระบำดของศัตรูอ้อยในพื้นท่ีเส่ียง และป้องกันก่อนเกิดกำรระบำดอย่ำงต่อเนื่อง  
    3.2.2 โรคแส้ด ำ ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดลพบุรี แนะน ำเกษตรกรหมั่นส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ 
เมื่อพบอำกำรของโรคให้ตัดแส้ด ำออกก่อนที่เยื่อหุ้มแส้ด ำจะหลุดออก น ำไปท ำลำยนอกแปลง หรือขุดต้นที่เป็น
โรคไปเผำท ำลำย ไม่ควรไว้ตออ้อยท่ีเป็นโรค แนะน ำกำรใช้พันธุ์ต้ำนทำน กำรแช่ท่อนพันธุ์ด้วยเช้ือรำไตรโคเดอร์มำ 
หรือสำรก ำจัดโรคพืชก่อนปลูก ในแปลงท่ีพบกำรระบำดรุนแรง ควรไถท้ิงน ำไปท ำลำยนอกแปลง พักแปลงหรือเปล่ียน
พืชปลูก เพื่อปอ้งกันไม่ให้เป็นแหล่งของเช้ือแพร่ระบำดต่อไป 

 3.3 การควบคุมศัตรูข้าวโพด 
       3.3.1 หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด (FAW) แนะน ำเกษตรกรหมั่นส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่
หรือตัวหนอนท ำลำยท้ิงนอกแปลง ใช้ศัตรูธรรมชำติ ได้แก่ แมลงหำงหนีบ มวนเพชฌฆำต มวนพิฆำต และแตนเบียน
ไข่ทริโคแกรมมำ หำกพบกำรระบำดรุนแรงควรพ่นสำรเคมีตำมค ำแนะน ำ 
    3.3.2 โรครำน้ ำค้ำง แนะน ำเกษตรกรหมั่นส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยเฉพำะสภำพแวดล้อม
เหมำะสมต่อกำรเกิดโรค ใช้พันธุ์ต้ำนทำน และคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสำรป้องกันก ำจัดโรคพืช ถอนต้นที่แสดง
อำกำรของโรคน ำไปท ำลำยนอกแปลงปลูก และแนะน ำกำรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน  

 
 



- 4 - 
   3.4 การควบคุมศัตรูสับปะรด   
    3.4.1 โรคเหี่ยว ประชำสัมพันธ์และแจ้งเตือนกำรระบำดของโรคเหี่ยวในสับปะรด เพื่อให้เกษตรกร
เฝ้ำระวังกำรระบำดในพื้นท่ี ถอนต้นท่ีเป็นโรคไปท ำท ำลำยนอกแปลง แนะน ำเกษตรกรใช้หน่อพันธุ์ปลอดโรค 
และให้ก ำจัดเพล้ียแป้งซึ่งเป็นพำหะของโรคเห่ียวสับปะรด         
 

 3.4.2  เพลี้ยแป้ง แนะน ำเกษตรกรส ำรวจแปลงปลูกสับปะรดอย่ำงสม่ ำเสมอ เมื่อพบกำรระบำดให้ใช้สำรเคมีใน
กำรป้องกันก ำจัด เพื่อไม่ให้มีกำรแพร่กระจำยของเพล้ียแป้ง  
    3.4.3 โรคผลเน่ำ ในแปลงที่พบโรคแนะน ำเกษตรกรเก็บผลที่เป็นโรคออกจำกแปลง โรยด้วยปูนขำว 
และระมัดระวังกำรท ำให้ผลเกิดบำดแผล  

   แจ้งเตือนกำรระบำดศัตรูพืช โดยกำรจัดท ำข่ำวเตือนกำรระบำดศัตรูพืช เผยแพร่ทำงเว็บไซต์กองส่งเสริม
กำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย และส่ือโซเชียลมีเดีย 

4. ค าแนะน าและการป้องกันก าจัดศัตรูพืชทีพ่บการระบาด 

พืช ศัตรูพืช การป้องกันก าจัด 

1. มันส ำปะหลัง 1. เพล้ียแป้งมันส ำปะหลัง    1. ไถและพรวนดิน เพื่อลดปริมำณของเพล้ียแป้งมันส ำปะหลัง ท่ี
อยู่ในดิน 
   2. ใช้ท่อนพันธุ์ท่ีสะอำด ปรำศจำกเพล้ียแป้งมันส ำปะหลัง 
   3. กำรควบคุมโดยใช้ศัตรูธรรมชำติ ได้แก ่
       - แมลงช้ำงปีกใส โดยระยะท่ีเหมำะสมคือ ระยะไข่ท่ีใกล้ฟัก
เป็นตัวอ่อน อัตรำกำรปล่อยในพื้นท่ีระบำดน้อย 100 ตัว ต่อไร่ หรือ
ในพื้นท่ีระบำดมำก 200 – 500 ตัว ต่อไร่ โดยปล่อยประมำณ 4 ครั้ง      
      - แตนเบียนเพล้ียแป้งมันส ำปะหลังสีชมพู ควรปล่อยให้กระจำย
ท่ัวแปลง เนื่ องจำกแตนเบียนเพ ล้ียแป้งมันส ำปะหลังสีชมพู 
เจริญเติบโตเร็ว และขยำยพันธุ์ได้อย่ำงน้อย 10 เท่ำ ในทุกช่ัวอำยุ 
โดยปล่อยในอัตรำ 50 คู่ ต่อไร่ เมื่อเริ่มพบกำรระบำด หรือปล่อย
ในอัตรำ 200 คู่ต่อไร่ เมื ่อพบกำรระบำดรุนแรง และหลังปล่อย
แตนเบียนและหลังปล่อยแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส ำปะหลังสีชมพู 
ให้งดกำรพ่นสำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืช 
   4. แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสำรฆ่ำแมลง เป็นเวลำ 5 – 10 นำที ได้แก่ 
      - ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25% WG อัตรำ 4 กรัม  
      - อิมิดำโคลพริด (imidacloprid) 70% WG อัตรำ 4 กรัม  
      - ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% WP อัตรำ 40 กรัม 
โดยเลือกใช้สำรชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ ำ 20 ลิตร 
 
   5. เมื่อพบกำระบำด ถอนต้นมันส ำปะหลังและเก็บท ำลำยนอก
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พืช ศัตรูพืช การป้องกันก าจัด 
แปลง 
   6. พ่นสำรฆ่ำแมลงเฉพำะจุดท่ีพบเพล้ียแป้งมันส ำปะหลัง ได้แก่    
      - ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25% WG อัตรำ 4 กรัม 
      - อิมิดำโคลพริด (imidacloprid) 70% WG อัตรำ 4 กรัม 
      - โคลไทอะนิดิน (clothianidin) 16 % SG อัตรำ 10 กรัม 
      - ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% WP อัตรำ 20 กรัม 
      - โพรไทโอฟอส (prothiofos) 50% EC อัตรำ 20 มิลลิลิตร 
      - พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl) 50% EC อัตรำ  
50 มิลลิลิตร โดยเลือกใช้สำรชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ ำ 20 ลิตร 

2. ไรแดง    1. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชำติ เช่น ด้วงเต่ำ Stethorus spp. ด้วงปีกส้ัน 
และไรตัวห้ ำ 
   2. หลีกเล่ียงกำรปลูกมันส ำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนท้ิงช่วง
เป็นระยะเวลำนำน  
   3. หำกเริ่มพบกำรเข้ำท ำลำยของไรแดงควรเก็บท้ิงหรือท ำลำย 
เพื่อลดกำรเพิ่มปริมำณของไรแดง ในสภำพท่ีเหมำะสมอำจเกิดกำร
ระบำดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว 
   4. พ่นสำรฆ่ำแมลง ได้แก่ อำมีทรำซ (amitraz) 20% EC อัตรำ 
40 มิลลิลิตร ต่อน้ ำ 20 ลิตร พ่นเฉพำะบริเวณที่มีไรแดงท ำลำย 
และไม่ควรพ่นสำรเคมี ซ้ ำเกิน 2 ครั้ง 

3. เพล้ียหอย    1. ใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอำด ปรำศจำกเพล้ียหอย 
   2. ให้แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสำรฆ่ำแมลง ได้แก่ 
      - มำลำไทออน (malathion) 83% EC อัตรำ 20 มิลลิลิตร  
      - ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25% WG อัตรำ 4 กรมั 
      - อิมดิำโคลพริด (imidacloprid) 70% WG อัตรำ 4 กรัม 
โดยเลือกใช้สำรชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ ำ 20 ลิตร แช่ท่อนพันธุ์นำน 
10 นำที ผ่ึงให้แห้งก่อนปลูก 
   3. หำกพบกำรระบำด ให้ถอนต้นมันส ำปะหลังท่ีพบเพล้ียหอย 
และเก็บไปท ำลำยนอกแปลง 
   4. พ่นสำรฆ่ำแมลง ได้แก ่
      - ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25% WG อัตรำ 4 กรัม  
      - อิมิดำโคลพริด (imidacloprid) 70% WG อัตรำ 4 กรัม  
โดยเลือกใช้สำรชนิดใดชนิดหนึ ่งผสมกับไวต์ออยล์ (whiteoil) 
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67% EC อัตรำ 50 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร พ่นเฉพำะจุดที่พบ
เพล้ียหอยเข้ำท ำลำย 

4. โรคพุ่มแจ้    1. ใช้พันธุ์ท่ีปลอดโรค หรือจำกต้นพันธุ์มันส ำปะหลังท่ีไม่แสดง
อำกำรของโรค 
   2. ขุดหรือถอนต้นท่ีเป็นโรคไปเผำท ำลำยนอกแปลง 
   3. หลีกเล่ียงกำรขนย้ำยท่อนพันธุ์จำกแหล่งท่ีมีโรคไปสู่แหล่งท่ียัง
ไม่เคยมีกำรระบำด 
   4. ก ำจัดวัชพืชท่ีแหล่งพักเช้ือ หรือเป็นท่ีอำศัยของแมลงพำหะน ำ
โรคในแปลง เช่น ต้นสำบม่วง 
   5. ก ำจัดแมลงพำหะน ำโรค เช่น เพล้ียจักจ่ัน 

5. โรคโคนเน่ำหัวเน่ำ    1. หำกพื้นท่ีปลูกเป็นดินดำน ควรไถระเบิดช้ันดินดำน และตำกดิน
ไว้อย่ำงน้อย 2 สัปดำห์ ก่อนปลูก 
   2. แปลงปลูกควรยกร่อง เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
   3. ใช้ท่อนพันธุ์จำกแหล่งท่ีไม่มีกำรระบำดของโรค 
   4. ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์ด้วย 
      - เมทำแลกซิล (metalaxyl) 25% WP อัตรำ 20-50 กรัม  
      - ฟอสอี ทิล -อะลูมิ เนี ยม  (fosetyl-aluminium) 80%  WP 
อัตรำ 50 กรัม โดยเลือกใช้สำรชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ ำ 20 ลิตร 
แช่ท่อนพันธุ์เป็นเวลำ 10 นำที 
   5. ควรจัดระยะปลูกให้เหมำะสม เพื่อให้ทรงพุ่มโปร่ง ท ำให้
สภำพแวดล้อมไม่เหมำะต่อกำรระบำดของโรค 
   6. เมื่อพบต้นท่ีแสดงอำกำรของโรค ถอนน ำไปท ำลำยนอกแปลง
แล้วโรยปูนขำว หรือรำดด้วยสำร     
      - เมทำแลกซิล (metalaxyl) 25% WP อัตรำ 20 - 50 กรัม  
      - ฟอสอ ีท ิล -อะลูม ิเน ียม  (fosetyl-aluminium) 80% WP 
อัตรำ50 กรัม โดยเลือกใช้สำรชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ ำ 20 ลิตร พ่น
บริเวณท่ีถอนและโดยรอบห่ำงออกไปประมำณ 1 เมตร 
   7. หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เก็บเศษเหง้ำ และเศษซำกมันส ำปะหลัง 
ไปท ำลำยนอกแปลงปลูก 
   8. ควรท ำควำมสะอำดเครื่องจักรกลกำรเกษตรท่ีใช้ในแปลงท่ีเป็นโรค  
   9. ในแปลงท่ีมีกำรระบำดของโรครุนแรง ควรปลูกพืชชนิดอื่น
หมุนเวียน เช่น อ้อย ข้ำวโพด หรือพืชตระกูลถั่ว 
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6. โรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง    1. ปลูกมันส ำปะหลังสะอำดและทนทำนโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง 
ได้แก่ พันธุ์ระยอง 72 เกษตรศำสตร์ 50 ห้วยบง 60 ระยอง 90 
และพันธุ์อื่นๆ ท่ีได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนรำชกำร 
   2. ไม่ควรปลูกพันธุ์อ่อนแอต่อโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง ได้แก่ 
ระยอง 11 และ CMR 43-08-89  
   3. ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จำกแหล่งที่พบกำรระบำดของโรค หรือแหล่ง
ท่ีพบอำกำรของโรค ท่อนพันธุ์ท่ีไม่ทรำบแหล่งท่ีมำและท่อนพันธุ์
ท่ีปนเป้ือนเช้ือไวรัสใบด่ำงมันส ำปะหลัง 
4. ส ำรวจแปลงมันส ำปะหลังอย่ำงสม่ ำเสมอ หำกพบต้นเป็นโรค 
      - พบโรคกระจำยท่ัวแปลง ให้ท ำลำยท้ังแปลง 
      - พบโรคเป็นหย่อม ให้ท ำลำยเฉพำะต้นเป็นโรค 
   5. ท ำลำยต้นมันส ำปะหลังท่ีแสดงอำกำรของโรคใบด่ำงด้วย 3 วิธี 
ดังนี้ 
      - วิธีฝังกลบ โดยฝังกลบต้นท่ีเป็นโรค ในหลุมที่ลึกไม่น้อยกว่ำ 
2 - 3 เมตร รำดด้วยสำรก ำจัดวัชพืช ได้แก่ อะมีทรีน (ametryn) 
80% WG หรือซัลเฟนทรำโซน (sulfentrazone) 48% SC หรือไดยูรอน 
(diuron) 80% WP ก่อนกลบด้วยดินหนำไม่น้อยกว่ำ 0.5 เมตร 
      - วิธีใส่ถุง/กระสอบ โดยน ำต้นท่ีเป็นโรคตัดเป็นท่อนใส่ถุง/
กระสอบ มัดปำกให้แน่น แล้วน ำไปตำกแดดไม่น้อยกว่ำ 7 วัน หรือ
จนกว่ำต้นมันส ำปะหลังจะตำย 
      - วิธีบดสับ โดยน ำต้นที่เป็นโรคเข้ำเครื่องบดป่นหรือเครื่อง
สับย่อย โดยปูพลำสติกรองพื้นให้เศษต้นท่ีถูกท ำลำยอยู่บนพลำสติก 
แล้วคลุมกองด้วยพลำสติกตำกแดดให้ต้นมันส ำปะหลังแห้งตำย 
   6. ก ำจัดแมลงหวี่ขำวยำสูบ โดยพ่นสำรเคมีก ำจัดแมลง ได้แก่  
      - อิมิดำโคลพริด (imidacloprid) 70% WG อัตรำ 6 – 12 กรัม    
      - ไบเฟนทริน (bifenthrin) 2.5% EC อัตรำ 30 มิลลิลิตร 
โดยเลือกใช้สำรชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ ำ 20 ลิตร  
   7. เฝ้ำระวังกำรระบำดของไวรัสใบด่ำงในพืชอำศัยอื่นๆ ท่ีมีแมลง
หวี่ขำวยำสูบเป็นพำหะ โดยหลีกเล่ียงกำรปลูกพืชอำศัยของแมลงหวี่
ขำวยำสูบ เช่น กระเพรำ โหระพำ ผักชีฝรั่ง พริกมะเขือ มันฝรั่ง และ
พืชตระกูลถั่ว และพืชอำศัยของเช้ือไวรัสใบด่ำงมันส ำปะหลัง เช่น 
สบู่ด ำ ละหุ่ง บริเวณแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 
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   8. หลีกเลี่ยงกำรเคลื่อนย้ำยท่อนพันธุ ์จำกแหล่งที่พบอำกำร
ของโรคไปสู่แหล่งปลูกอื่น 

2. อ้อย โรคแส้ด ำ    1. ใช้พันธุ์ต้ำนทำน เช่น พันธุ์อู่ทอง 15 พันธุ์ LK 92-11  
   2. ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์ด้วยเช้ือรำไตรโคเดอร์มำ หรือสำรก ำจัด
โรคพืช ได้แก่  
      - ไตรอำไดมีฟอน (triadimefon) 25% WP อัตรำ 40 กรัม  
      - โพ รพิ โคน ำโซล (propiconazole) 25%  EC อัต รำ 16 
มิลลิลิตร โดยเลือกใช้สำรชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ ำ 20 ลิตร แช่นำน 
30 นำทีก่อนปลูก 
   3. ไถแปลงอ้อยตอท่ีเป็นโรครุนแรงท้ิงไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เช้ือใน
แหล่งปลูก 
   4. เมื่อพบกออ้อยเริ่มแสดงอำกำรแส้ด ำ ควรตัดแส้ด ำออกขณะ
เริ่มปรำกฏอำกำร ก่อนท่ีเย่ือหุ้มแส้ด ำจะหลุดออก น ำใส่ถุงไปท ำลำย
นอกแปลงปลูก หรือขุดกอเป็นโรคออกเผำท ำลำย เพื่อป้องกันกำร
แพร่ระบำดไปยังกอข้ำงเคียง 
   5. ปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน เพื่อลดกำรสะสมของเช้ือในแปลง 
 

3. ข้ำวโพด 1. หนอนกระทู้ข้ำวโพด
ลำยจุด  

   1. ไถพรวนและตำกดิน เพื่อก ำจัดดักแด้ท่ีอยู่ในดิน 
   2. เก็บกลุ่มไข่หรือตัวหนอนท ำลำยท้ิงนอกแปลง  
   3. คลุกเมล็ดพั นธุ์ ก่ อนปลูก ด้วยสำรไซแอนทรำนิ ลิ โพรล 
(cyantraniliprole) 20% SC อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์  
1 กิโลกรัม ใส่สำรลงไปในถุงพลำสติกปิดปำกถุงให้สนิทรีดสำรให้
ทั่วถุงแล้วจึงเปิดปำกถุง น ำเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพดใส่ลงไป มัดปำกถุง
โดยท ำให้ถุงพองลมเขย่ำให้ท่ัว เปิดปำกถุงผ่ึงเมล็ดพันธุ์ให้แห้งใน
ท่ีร่มแล้วจงึน ำไปปลูก 
   4. ปล่อยแมลงศัตรูธรรมชำติ เช่น แตนเบียนไตรโคแกรมม่ำ แมลง
หำงหนีบ มวนพิฆำต เป็นต้น 
   5. ใช้สำรชีวภัณฑ์ พ่นด้วยเชื้อแบคทีเรียบำซิลลัส ทูริงเยนซิส 
สำยพันธุ์ไอซำไว หรือสำยพันธุ์  เคอร์สตำกี้  อัตรำ 80 กรัมหรือ
มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร 
   6. หำกพบกำรระบำดรุนแรงควรพ่นสำรเคมีตำม ได้แก่ 
     - สไปนีโทแรม (spinetoram) 12 % SC อัตรำ 20 มิลลิลิตร 
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หรือ 25 % WG อัตรำ 10 กรัม 
     - อีมำเมกตินเบนโซเอท (emamectin benzoate) 5%  WG 
อัตรำ 10 กรัม หรือ 1.92 % EC อัตรำ 20 มิลลิลิตร 
     - คลอร์ฟีนำเพอร์ (chlorfenapyr) 10% SC อัตรำ 30 มิลลิลิตร 
     - เมทอกซีฟีโนไซด์ (methoxyfenozide) + สำรสไปนีโทแรม 
(spinetoram) 30+6% SCอัตรำ 30 มิลลิลิตร 
     - อินดอกซำคำร์บ (indoxacarb) 15% EC อัตรำ 30 มิลลิลิตร 
     - คลอแรนทรำนิ ลิ โพรล (chlorantraniliprole) 5.17%  SC 
อัตรำ 30 มิลลิลิตร หรือ ฟลูเบนไดอะไมด์ (flubendiamide) 20% 
WG อัตรำ 10 กรัม 
โดยเลือกสำรชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น ทุก 7 วัน 
และให้สลับกลุ่มสำร  

2. โรครำน้ ำค้ำง    1. ปลูกข้ำวโพดพันธุ์ต้ำนทำน เช่น พันธุ์นครสวรรค์ 3 นครสวรรค์ 4 
และนครสวรรค์ 5 
   2. คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสำรป้องกันก ำจัดโรคพืช  
     - เมทำแลกซิล (metalaxyl) 35% DS อัตรำ 7 - 10 กรัม 
     - ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph) 50% WP อัตรำ 30 กรัม 
โดยเลือกสำรชนิดใดชนิดหนึ่งต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม 
   3. ส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยเฉพำะสภำพแวดล้อมที่มี
ฝนตก ควำมช้ืนสูง และอำกำศเย็น 
   4. ในแหล่งท่ีเคยมีกำรระบำดของโรคหำกพบว่ำมีสภำพแวดล้อม
เหมำะสมต่อกำรเกิดโรค เมื่อข้ำวโพดอำยุ 5 - 7 วัน ควรพ่นสำร
ป้องกันก ำจัดโรคพืช ได้แก่  
      - ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph) 50% WP อัตรำ 20 - 30 กรัม 
     - เมทำแลกซิล (metalaxyl) 25% WP อัตรำ 30 - 40 กรัม โดย
เลือกสำรชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน จ ำนวน 3 - 4 ครั้ง 
   5. ถอนต้นท่ีแสดงอำกำรของโรคน ำไปท ำลำยนอกแปลงปลูก 
   6. พื้นท่ีท่ีมีกำรระบำดของโรคควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน 
 
**** เช้ือสำเหตุโรคสำมำรถเข้ำท้ำลำยได้ต้ังแต่ข้ำวโพดเริ่มงอก ซึ่ง
กำรพ่นสำรป้องกันก ำจัดโรคพืชหลังจำกข้ำวโพดอำยุ 20 วันขึ้นไป 
จะไม่สำมำรถป้องกันก ำจัดโรคนี้ได้ 
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4. สับปะรด 

 

 

1.เพล้ียแป้ง    1. ท ำควำมสะอำดแปลง เก็บวัชพืช ซำกพืช ออกจำกแปลงหลัง
เก็บเกี่ยว 
   2. ไถและพรวนดินหลำยๆ ครั้ง ตำกดินอย่ำงน้อย 2 สัปดำห์  
   3. แช่หน่อพันธุ์ เพื่อก ำจัดเพล้ียแป้งที่ติดมำกับหน่อพันธุ์  และ
สำมำรถป้องกันกำรเข้ำท ำลำยของเพล้ียแป้งได้ประมำณ 1 เดือน 
ด้วยสำรเคมีก ำจัดแมลง ได้แก่ 
      - ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25% WG อัตรำ 2 กรัม  
      - ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% WP อัตรำ 20 กรมั  
      - อิมิดำโคลพริด (imidacloprid) 10% SL อัตรำ 20 มิลลิลิตร  
โดยเลือกใช้สำรชนิดใดชนิดหนึ่ งผสมน้ ำ 20 ลิตร แช่หน่อพันธุ์
สับปะรดก่อนปลูกนำนประมำณ 5 – 10 นำที 
   4. เมื่อพบกำรระบำดให้ใช้สำรเคมีในกำรป้องกันก ำจัด เพื่อไม่ให้มี
กำรแพร่กระจำยของเพล้ียแป้ง ได้แก ่ 
    - ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) อัตรำ 2 กรัม  
      - ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% WP อัตรำ 20 กรัม  
      - อิมิดำโคลพริด (imidacloprid) 10% SL อัตรำ 20 มิลลิลิตร 
      - อะเซททำมิพริด (acetamiprid) 20% SP อัตรำ 10 กรัม  
โดยเลือกสำรเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ ำ 20 ลิตร พ่นเฉพำะจุดท่ีพบ
เพล้ียแป้ง และรัศมีโดยรอบ ต้องหยุดพ่นในช่วงท่ีสับปะรดติดผล
อ่อน เพื่อไม่ให้มีพิษตกค้ำง 

2. โรคเห่ียว    1. ท ำควำมสะอำดแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอำศัยของมดและ
เพล้ียแป้ง  
   2. กำรเตรียมดินให้ตัดต้นและปั่นตอเก่ ำสับปะรดท้ิงไว้ 2 - 3 
เดือน พร้อมท้ังเก็บซำกเหง้ำต้นสับปะรดและซำกวัชพืชมำท ำลำย
นอกแปลง เพื่อก ำจัดไวรัสและแมลงพำหะท่ียังอำศัยอยู่  
   3. ก่อนปลูกต้องมีกำรไถและพรวนดินหลำยๆ ครั้ง ตำกดินอย่ำง
น้อย 2 สัปดำห์ เพื่อลดปริมำณเพล้ียแป้งและศัตรูชนิดอื่นท่ีอยู่ในดิน 
   4. ใช้หน่อพันธุ์ท่ีสะอำดปรำศจำกเพล้ียแป้งและโรคเหี่ยว และ
หลีกเล่ียงกำรน ำหน่อหรือจุกพันธุ์สับปะรดจำกแหล่งท่ีมีกำรระบำด
ของโรคไปปลูกหรือขยำยพันธุ์ในแหล่งท่ียังไม่มีโรคนี้ระบำด 
   5. แช่หน่อพันธุ์ เพื่อก ำจัดเพล้ียแป้งท่ีติดมำกับหน่อพันธุ์ ด้วย
สำรเคมีก ำจัดแมลงตำมค ำแนะน ำ 
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   6. เมื่อพบต้นเป็นโรคให้ถอนต้นสับปะรดท่ีแสดงอำกำรใส่ถุง 
พลำสติกไปท ำลำยนอกแปลง ขณะเคล่ือนย้ำยต้องระมัดระวังไม่ให้
เพล้ียแป้งร่วงลงสู่พื้น 
   7. เมื่อพบกำรระบำดของเพล้ียแป้ง ควรก ำจัดออกกจำกแปลง 
   7.ก ำร ใช้ เห ยื่ อ พิ ษ ก ำ จั ดม ด  ห ว่ ำน สำร ไฮดรำ เม ทิ ล โน น 

(hydramethylnon) 0.73% GR อัตรำ 275 กรัม ต่อไร่ หว่ำน 2 
ครั้ง โดยหว่ำนพร้อมปลูก และหลังปลูก 6 เดือน 

3. โรคผลเน่ำ 1. แปลงควรมีระบบกำรให้น้ ำและกำรระบำยน้ ำท่ีดี 
2. เมื่อพบต้นท่ีเริ่มแสดงอำกำรของโรค ให้ขุดต้นไปเผำท ำลำยนอก
แปลงปลูกทันที และโรยปูนขำวบริเวณหลุมท่ีขุด  

 

5. การคาดการณ์ศัตรูพืช ในช่วงระหว่างวันที ่12 - 18 กันยายน 2565 
   ภาคเหนือ  

- มันส ำปะหลัง ระวัง แมลงหวี่ขำวยำสูบ โรคโคนเน่ำหัวเน่ำ โรคใบไหม ้โรคแอนแทรคโนส และโรคใบด่ำง 
- อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย 
- ข้ำวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด โรคใบไหม้แผลเล็ก และโรครำน้ ำค้ำง 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- มันส ำปะหลัง ระวัง แมลงหวี่ขำวยำสูบ โรคโคนเน่ำหัวเน่ำ โรคใบไหม ้โรคแอนแทรคโนส และโรคใบด่ำง 
- อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย และโรคแส้ด ำ 
- ข้ำวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด โรคใบไหม้แผลเล็ก และโรครำน้ ำค้ำง 

ภาคกลาง และภาคตะวันออก  
- มันส ำปะหลัง ระวัง แมลงหวี่ขำวยำสูบ โรคพุ่มแจ้ โรคโคนเน่ำหัวเน่ำ โรคใบไหม้ โรคแอนแทรคโนส 

และโรคใบด่ำง 
- อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย และโรคแส้ด ำ 
- ข้ำวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด โรคใบไหม้แผลเล็ก และโรครำน้ ำค้ำง 
- สับปะรด ระวัง โรคยอดเน่ำ-รำกเน่ำ โรคผลเน่ำ และโรคเหี่ยว 

   ภาคใต้  

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

 

 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 

เพล้ียแป้ง   57.30  ไร่ 

เพล้ียแป้งสีชมพู     8.00  ไร่ 

ไรแดง          181.10           ไร่ 

เพล้ียหอย   20.20   ไร่ 

โรคพุ่มแจ้    7.00  ไร่ 

โรคโคนเน่ำหัวเน่ำ        252.00  ไร่ 
 
 


