
 
 
 
 
 
 

   
 

1. สถานการณ์การปลูกพืชไร่   
  1.1 พ้ืนที่ปลูกมันส ำปะหลังทั้งหมด 54 จังหวัด  รวมพ้ืนที่ยืนต้น 9,329,980.63 ไร่   
 1.2 พ้ืนที่ปลูกอ้อยทั้งหมด 57 จังหวัด   รวมพ้ืนที่ยืนต้น 3,579,092.27 ไร่  
 1.3 พ้ืนทีป่ลูกข้ำวโพดทั้งหมด 58 จังหวัด   รวมพ้ืนที่ยืนต้น 2,640,912.18 ไร่ 
 1.4 พ้ืนที่ปลูกสับปะรดทั้งหมด 61 จังหวัด  รวมพ้ืนที่ยืนต้น    328,272.99 ไร่ 

2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชท่ีส าคัญ  
  2.1 ศัตรูมันส าปะหลัง 

2.1.1 เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง พ้ืนที่ระบำด 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และจังหวัดชลบุรี 
รวมจ ำนวน 44.55 ไร่ พ้ืนที่ระบำดเพ่ิมขึ้น 6.25 ไร่ (สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 38.30 ไร่) 

1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน   0.20 ไร่ 
2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน             จ ำนวน   1.05 ไร ่
3) มันส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน             จ ำนวน 41.75 ไร่ 
4) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน   จ ำนวน   1.55 ไร่ 

2.1.2 เพล้ียแป้งมันส าปะหลังสีชมพ ู พบระบำดในจังหวัดนครรำชสีมำ มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน
จ ำนวน 3.00 ไร่ พ้ืนที่ระบำดคงท่ี 

2.1.3 ไรแดง พ้ืนที่ระบำด 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุทัยธำนี สกลนคร ชลบุรี นครรำชสีมำ 
และจังหวัดอุบลรำชธำนี รวมจ ำนวน 144.10 ไร่ พ้ืนทีร่ะบำดคงท่ี 

1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดอืน   จ ำนวน 140.00 ไร่ 
2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดอืน             จ ำนวน     4.10 ไร่ 

 2.1.4 เพลี้ยหอย พ้ืนที่ระบำด 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครรำชสีมำ กำฬสินธุ์ สกลนคร และจังหวัด
ระยอง รวมจ ำนวน 14.20 ไร่ พ้ืนที่ระบำดลดลง 4.00 ไร่ (สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 18.20 ไร่) 
  1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน   4.00 ไร่ 

2) มันส ำปะหลังอำย ุ3 - 5 เดือน             จ ำนวน 10.00 ไร ่
3) มนัส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน             จ ำนวน   0.20 ไร่ 

2.1.5 โรคพุ่มแจ้ พ้ืนที่ระบำด 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และจังหวัดขอนแก่น จ ำนวน    
70.50 ไร่ พ้ืนที่ระบำดเพ่ิมข้ึน 4.00 ไร่ (สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 66.50 ไร่) 

1) มนัส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน             จ ำนวน   9.00 ไร่ 
2) มันส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน             จ ำนวน 59.75 ไร่ 
3) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน   จ ำนวน   1.75 ไร ่

สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่ส าคัญ  
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 2.1.6 โรคโคนเน่าหัวเน่า พ้ืนที่ระบำด 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครรำชสีมำ อ ำนำจเจริญ ขอนแก่น
ชยัภูมิ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก บุรีรัมย์ ชลบุรี กำฬสินธุ์ มุกดำหำร และจังหวัดอุบลรำชธำนี รวมจ ำนวน 30,376.00 ไร่ 
พ้ืนที่ระบำดเพ่ิมขึ้น 17,362.00 ไร่ (สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 13,014.00 ไร่) 

1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน          1.00 ไร่ 
2) มนัส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน             จ ำนวน      899.00 ไร่ 
3) มันส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน             จ ำนวน 29,121.00 ไร ่
4) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน   จ ำนวน      355.00 ไร่ 

2.1.7  โรคใบด่างมันส าปะหลัง พบกำรระบำดในพ้ืนที่  18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครรำชสีมำ 
กำญจนบุรี สระแก้ว ชัยนำท อุทัยธำนี สุพรรณบุรี บุรีรัมย์ ก ำแพงเพชร อุบลรำชธำนี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี 
ขอนแก่น ชลบุรี ระยอง นครสวรรค์ รำชบุรี และจังหวัดจันทบุรี รวมจ ำนวน 109,587.10 ไร่ พ้ืนที่ระบำดลดลง 
1,973.52 ไร่ (สัปดำห์ทีผ่่ำนมำ 111,560.62 ไร่) 

1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน 14,158.20 ไร ่
2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน             จ ำนวน 38,097.91 ไร่ 
3) มันส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน             จ ำนวน 45,019.64 ไร่ 
4) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน   จ ำนวน 12,311.35 ไร่ 

 2.2 ศัตรูอ้อย  
2.2.1 โรคแส้ด า พ้ืนที่ระบำด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรีและจังหวัดอุทัยธำนี พบระบำดในอ้อยอำยุ 

4 – 9 เดือน รวมจ ำนวน 406.00 ไร่ พ้ืนทีร่ะบำดคงท่ี 
2.2.2 โรคใบขาวอ้อย พบระบำดในจังหวัดเพชรบุรี อ้อยอำยุ 4 - 9 เดือน จ ำนวน 2.00 ไร่ พ้ืนที่

ระบำดลดลง 3.00 ไร่ (สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 5.00 ไร่)  

   2.3 ศัตรขู้าวโพด  
  2.3.1 หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm) พ้ืนที่ระบำด 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี 
เชียงใหม่ หนองบัวล ำภู นครรำชสีมำ สตูล สงขลำ และจังหวัดยะลำ รวมจ ำนวน 130.20 ไร่ พ้ืนที่ระบำดเพ่ิมขึ้น 
6.00 ไร่ (สัปดำห์ทีผ่่ำนมำ 124.20 ไร)่ แบ่งเป็น 
   1) พ้ืนที่ระบำดรุนแรงน้อย    จ ำนวน 118.20 ไร ่
    2) พ้ืนที่ระบำดรุนแรงมำก    จ ำนวน   12.00 ไร่ 
  2.3.2 โรคราน้ าค้าง พื้นที่ระบำด 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทัยธำนี และจังหวัดพิจิตร 
รวมจ ำนวน 465.00 ไร่ พ้ืนที่ระบำดคงที่  

  2.4 สับปะรด  
  2.4.1 เพลี้ยแป้ง พบระบำดในพ้ืนที่จังหวัดระยอง จ ำนวน 4.25 ไร่ พ้ืนที่ระบำดคงที่  
  2.4.2 โรคเหี่ยว พื้นที่ระบำด 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง ตรำด และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รวมจ ำนวน 37.00 ไร ่พ้ืนที่ระบำดเพ่ิมข้ึน 1.00 ไร่ (สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 36.00 ไร่) 
3. การด าเนินงานในพืน้ทีร่ะบาด  
   3.1 การควบคุมศัตรมัูนส าปะหลัง 
   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 โรคพุ่มแจ้ ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชลบุรี ลงพ้ืนที่สร้ำงกำรรับรู้ให้ค ำแนะน ำเกษตรกรส ำรวจแปลง
อย่ำงสม่ ำเสมอ ในพื้นที่ที่พบกำรระบำดให้ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปเผำท ำลำยนอกแปลง ใช้พันธุ์ที่ปลอดโรค
หรือจำกต้นพันธุ์มันส ำปะหลังที่ไม่แสดงอำกำรของโรค 
   3.1.4 โรคโคนเน่ำหัวเน่ำมันส ำปะหลัง เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดและส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ
ลงพ้ืนที่ส ำรวจพ้ืนที่ระบำด พบว่ำกำรระบำดของโรคในพื้นที่เกิดจำกฝนตกหนักและน้ ำท่วมแปลงปลูก ท ำให้มัน
ส ำปะหลังเน่ำ และแนะน ำเกษตรกรส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ ขุดถอนต้นที่แสดงอำกำรไปเผำท ำลำย หว่ำนปูนขำว
หรือโรยเชื้อรำไตรโครเดอร์มำบริเวณรอบโคนต้นที่ขุดออก กรณีระบำดรุนแรงมำกให้รำดด้วยสำรป้องกันก ำจัดเชื้อ
รำ  
   3.1.5 โรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง สร้ำงกำรรับรู้ให้กับเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับ
ควำมส ำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรระบำดของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง แนวทำงเฝ้ำระวัง และกำรป้องกันก ำจัด รวมทั้งส่งเสริม
ให้เกษตรกรใช้พันธุ์มันส ำปะหลังสะอำดและทนทำนโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง ได้แก่ พันธุ์ระยอง 72 เกษตรศำสตร์ 50 
ห้วยบง 60 และพันธุ์อ่ืนๆ ที่ได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนรำชกำร ยกเว้นพันธุ์อ่อนแอต่อโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง 
ได้แก่ ระยอง 11 และCMR 43-08-89 และเมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2565 กองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย 
ได้จัดประชุมชี้แจงเน้นย้ ำกำรด ำเนินงำนตำม 6 มำตรกำรป้องกันก ำจัดโรคใบด่ำงมันส ำปะหลังให้กับเจ้ำหน้ำที่ส ำนัก
ส่งเสริมและพัฒนำกำรกำรเกษตร  เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด
และส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกมันส ำปะหลัง พร้อมทั้งมอบหมำยให้ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดส ำรวจพ้ืนที่มัน
สะอำดและควำมต้องกำรปลูกมันในฤดูถัดไป เพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับกำรวำงแผนปลูกมันในฤดูถัดไป โดยให้ส ำรวจเสร็จ
สิ้นภำยใน วันที่ 21 ตุลำคม 2565  

   3.2 การควบคุมศัตรูอ้อย 
    3.2.1 รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสำนในพ้ืนที่ที่อำจเกิดกำรระบำดของศัตรูอ้อย ประสำนควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงำนภำครัฐ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย เตรียมควำม
พร้อมเพ่ือรับมือกับสถำนกำรณ์กำรระบำดของศัตรูอ้อยในพ้ืนที่เสี่ยง และป้องกันก่อนเกดิกำรระบำดอย่ำงต่อเนื่อง  
    3.2.2 โรคแส้ด ำ ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดลพบุรี แนะน ำเกษตรกรหมั่นส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ 
เมื่อพบอำกำรของโรคให้ตัดแส้ด ำออกก่อนที่เยื่อหุ้มแส้ด ำจะหลุดออก น ำไปท ำลำยนอกแปลง หรือขุดต้นที่เป็น
โรคไปเผำท ำลำย ไม่ควรไว้ตออ้อยที่เป็นโรค แนะน ำกำรใช้พันธุ์ต้ำนทำน กำรแช่ท่อนพันธุ์ด้วยเชื้อรำไตรโคเดอร์มำ 
หรือสำรก ำจัดโรคพืชก่อนปลูก ในแปลงที่พบกำรระบำดรุนแรง ควรไถทิ้งน ำไปท ำลำยนอกแปลง พักแปลงหรือเปลี่ยน
พืชปลูก เพ่ือป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งของเชื้อแพร่ระบำดต่อไป 
    2.2.3 โรคใบขำวอ้อย ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดเพชรบุรีลงพ้ืนที่สร้ำงกำรับรู้เกี่ยวกับโรคใบขำวอ้อย 
โดยแนะน ำให้เกษตรกรหมั่นส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ และหำกเจอต้นที่เป็นโรคให้น ำไปท ำลำยนอกแปลงปลูก 

  3.3 การควบคุมศัตรูข้าวโพด 
       3.3.1 หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด (FAW) แนะน ำเกษตรกรหมั่นส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่
หรือตัวหนอนท ำลำยทิ้งนอกแปลง 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  

   3.4 การควบคุมศัตรูสับปะรด   
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    3.4.1 โรคเหี่ยว ประชำสัมพันธ์และแจ้งเตือนกำรระบำดของโรคเหี่ยวในสับปะรด เพื่อให้เกษตรกร
เฝ้ำระวังกำรระบำดในพื้นที่ ถอนต้นที่เป็นโรคไปท ำท ำลำยนอกแปลง แนะน ำเกษตรกรใช้หน่อพันธุ์ปลอดโรค 
และให้ก ำจดัเพลี้ยแป้งซ่ึงเป็นพำหะของโรคเหี่ยวสับปะรด         
    3.4.2  เพลี้ยแป้ง แนะน ำเกษตรกรส ำรวจแปลงปลูกสับปะรดอย่ำงสม่ ำเสมอ เมื่อพบกำรระบำดให้ใช้
สำรเคมีในกำรป้องกันก ำจัด เพ่ือไม่ให้มีกำรแพร่กระจำยของเพลี้ยแป้ง  

   แจ้งเตือนกำรระบำดศัตรูพืช โดยกำรจัดท ำข่ำวเตือนกำรระบำดศัตรูพืช เผยแพร่ทำงเว็บไซต์กองส่งเสริม
กำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย และสื่อโซเชียลมีเดีย 

4. ค าแนะน าและการป้องกันก าจัดศัตรูพืชทีพ่บการระบาด 

พืช ศัตรูพืช การป้องกนัก าจัด 

1. มันส าปะหลัง 1. เพลี้ยแป้งมันส ำปะหลัง    1. ไถและพรวนดิน เพ่ือลดปริมำณของเพลี้ยแป้งมันส ำปะหลังที่
อยู่ในดิน 
   2. ใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอำด ปรำศจำกเพลี้ยแป้งมันส ำปะหลัง 
   3. กำรควบคุมโดยใช้ศัตรูธรรมชำติ ไดแ้ก่ 
       - แมลงช้ำงปีกใส โดยระยะที่เหมำะสมคือ ระยะไข่ที่ใกล้ฟัก
เป็นตัวอ่อน อัตรำกำรปล่อยในพ้ืนที่ระบำดน้อย 100 ตัว ต่อไร่ หรือ
ในพ้ืนที่ระบำดมำก 200 – 500 ตัว ต่อไร่ โดยปล่อยประมำณ 4 ครั้ง      
      - แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส ำปะหลังสีชมพู ควรปล่อยให้กระจำย
ทั่ วแปลง เนื่ องจำกแตนเบี ยนเพลี้ยแป้ งมันส ำปะหลังสีชมพู 
เจริญเติบโตเร็ว และขยำยพันธุ์ได้อย่ำงน้อย 10 เท่ำ ในทุกชั่วอำยุ 
โดยปล่อยในอัตรำ 50 คู่ ต่อไร่ เมื่อเริ่มพบกำรระบำด หรือปล่อย
ในอัตรำ 200 คู่ต่อไร่ เมื่อพบกำรระบำดรุนแรง และหลังปล่อย
แตนเบียนและหลังปล่อยแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส ำปะหลังสีชมพู 
ให้งดกำรพน่สำรเคมีปอ้งกันก ำจัดศัตรพืูช 
   4. แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสำรฆำ่แมลง เป็นเวลำ 5 – 10 นำที ได้แก ่
      - ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25% WG อัตรำ 4 กรัม  
      - อิมิดำโคลพริด (imidacloprid) 70% WG อัตรำ 4 กรัม  
      - ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% WP อัตรำ 40 กรมั 
โดยเลือกใช้สำรชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ ำ 20 ลิตร 
   5. เมื่อพบกำระบำด ถอนต้นมันส ำปะหลังและเก็บท ำลำยนอกแปลง 
   6. พ่นสำรฆ่ำแมลงเฉพำะจุดที่พบเพลี้ยแป้งมันส ำปะหลัง ได้แก่    
      - ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25% WG อัตรำ 4 กรัม 
      - อิมิดำโคลพริด (imidacloprid) 70% WG อัตรำ 4 กรัม 
      - โคลไทอะนิดิน (clothianidin) 16 % SG อัตรำ 10 กรัม 
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พืช ศัตรูพืช การป้องกนัก าจัด 
      - ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% WP อัตรำ 20 กรัม 
      - โพรไทโอฟอส (prothiofos) 50% EC อัตรำ 20 มิลลิลิตร 
      - พิริมิฟอส-เมทลิ (pirimiphos-methyl) 50% EC อัตรำ  
50 มิลลิลิตร โดยเลือกใช้สำรชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ ำ 20 ลิตร 

2. ไรแดง    1. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชำติ เช่น ด้วงเต่ำ Stethorus spp. ด้วงปีกสั้น 
และไรตัวห้ ำ 
   2. หลีกเลี่ยงกำรปลูกมันส ำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง
เป็นระยะเวลำนำน  
   3. หำกเริ่มพบกำรเข้ำท ำลำยของไรแดงควรเก็บทิ้งหรือท ำลำย 
เพ่ือลดกำรเพ่ิมปริมำณของไรแดง ในสภำพที่เหมำะสมอำจเกิดกำร
ระบำดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว 
   4. พ่นสำรฆ่ำแมลง ได้แก่ อำมีทรำซ (amitraz) 20% EC อัตรำ 
40 มิลลิลิตร ต่อน้ ำ 20 ลิตร พ่นเฉพำะบริเวณที่มีไรแดงท ำลำย 
และไม่ควรพ่นสำรเคม ีซ้ ำเกิน 2 ครั้ง 

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

4. โรคพุ่มแจ้    1. ใช้พันธุ์ที่ปลอดโรค หรือจำกต้นพันธุ์มันส ำปะหลังที่ไม่แสดง
อำกำรของโรค 
   2. ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปเผำท ำลำยนอกแปลง 
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   3. หลีกเลี่ยงกำรขนย้ำยท่อนพันธุ์จำกแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยัง
ไมเ่คยมีกำรระบำด 
   4. ก ำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ หรือเป็นที่อำศัยของแมลงพำหะน ำ
โรคในแปลง เช่น ต้นสำบม่วง 
   5. ก ำจัดแมลงพำหะน ำโรค เช่น เพลี้ยจักจัน่ 

5. โรคโคนเน่ำหัวเน่ำ    1. หำกพ้ืนที่ปลูกเป็นดินดำน ควรไถระเบิดชั้นดินดำน และตำกดิน
ไว้อย่ำงน้อย 2 สัปดำห์ ก่อนปลูก 
   2. แปลงปลูกควรยกร่อง เพ่ือไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
   3. ใช้ท่อนพันธุ์จำกแหล่งที่ไม่มีกำรระบำดของโรค 
   4. ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์ด้วย 
      - เมทำแลกซิล (metalaxyl) 25% WP อัตรำ 20-50 กรัม  
      - ฟอสอีทิ ล -อะลูมิ เนี ยม (fosetyl-aluminium) 80%  WP 
อัตรำ 50 กรมั โดยเลือกใช้สำรชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ ำ 20 ลิตร 
แช่ท่อนพันธุ์เป็นเวลำ 10 นำที 
   5. ควรจัดระยะปลูกให้เหมำะสม เพ่ือให้ทรงพุ่มโปร่ง ท ำให้
สภำพแวดล้อมไม่เหมำะต่อกำรระบำดของโรค 
   6. เมื่อพบต้นที่แสดงอำกำรของโรค ถอนน ำไปท ำลำยนอกแปลง
แล้วโรยปูนขำว หรือรำดด้วยสำร     
      - เมทำแลกซิล (metalaxyl) 25% WP อัตรำ 20 - 50 กรัม  
      - ฟอสอีท ิล -อะลูม ิเน ียม (fosetyl-aluminium) 80% WP 
อัตรำ50 กรัม โดยเลือกใช้สำรชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ ำ 20 ลิตร พ่น
บริเวณที่ถอนและโดยรอบห่ำงออกไปประมำณ 1 เมตร 
   7. หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เก็บเศษเหง้ำ และเศษซำกมันส ำปะหลัง 
ไปท ำลำยนอกแปลงปลูก 
   8. ควรท ำควำมสะอำดเครื่องจักรกลกำรเกษตรที่ใช้ในแปลงที่เป็นโรค  
   9. ในแปลงที่มีกำรระบำดของโรครุนแรง ควรปลูกพืชชนิดอ่ืน
หมุนเวียน เช่น อ้อย ข้ำวโพด หรือพืชตระกูลถั่ว 

6. โรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง    1. ปลูกมันส ำปะหลังสะอำดและทนทำนโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง 
ได้แก่ พันธุ์ระยอง 72 เกษตรศำสตร์ 50 ห้วยบง 60 ระยอง 90 
และพันธุ์อ่ืนๆ ที่ได้รับกำรรบัรองจำกหน่วยงำนรำชกำร 
   2. ไม่ควรปลูกพันธุ์อ่อนแอต่อโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง ได้แก่ 
ระยอง 11 และ CMR 43-08-89  
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   3. ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จำกแหล่งที่พบกำรระบำดของโรค หรือแหล่ง
ที่พบอำกำรของโรค ท่อนพันธุ์ที่ไม่ทรำบแหล่งที่มำและท่อนพันธุ์
ทีป่นเปื้อนเชื้อไวรัสใบด่ำงมนัส ำปะหลัง 
4. ส ำรวจแปลงมันส ำปะหลังอย่ำงสม่ ำเสมอ หำกพบต้นเป็นโรค 
      - พบโรคกระจำยทั่วแปลง ให้ท ำลำยทั้งแปลง 
      - พบโรคเป็นหย่อม ให้ท ำลำยเฉพำะต้นเป็นโรค 
   5. ท ำลำยต้นมันส ำปะหลังที่แสดงอำกำรของโรคใบด่ำงด้วย 3 วิธี 
ดังนี้ 
      - วิธีฝังกลบ โดยฝังกลบต้นที่เป็นโรค ในหลุมที่ลึกไม่น้อยกว่ำ 
2 - 3 เมตร รำดด้วยสำรก ำจัดวัชพืช ได้แก่ อะมีทรีน (ametryn) 
80% WG หรือซัลเฟนทรำโซน (sulfentrazone) 48% SC หรือไดยูรอน 
(diuron) 80% WP ก่อนกลบด้วยดินหนำไมน่้อยกว่ำ 0.5 เมตร 
      - วิธีใส่ถุง/กระสอบ โดยน ำต้นที่ เป็นโรคตัดเป็นท่อนใส่ถุง/
กระสอบ มัดปำกให้แน่น แล้วน ำไปตำกแดดไม่น้อยกว่ำ 7 วัน หรือ
จนกว่ำต้นมันส ำปะหลังจะตำย 
      - วิธีบดสับ โดยน ำต้นที่เป็นโรคเข้ำเครื่องบดป่นหรือเครื่อง
สับย่อย โดยปูพลำสติกรองพ้ืนให้เศษต้นที่ถูกท 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. เฝ้ำระวังกำรระบำดของไวรัสใบด่ำงในพืชอำศัยอ่ืนๆ ที่มีแมลง
หวี่ขำวยำสูบเป็นพำหะ โดยหลีกเลี่ยงกำรปลูกพืชอำศัยของแมลงหวี่
ขำวยำสูบ เช่น กระเพรำ โหระพำ ผักชีฝรั่ง พริกมะเขือ มันฝรั่ง และ
พืชตระกูลถั่ว และพืชอำศัยของเชื้อไวรัสใบด่ำงมันส ำปะหลัง เช่น 
สบู่ด ำ ละหุ่ง บริเวณแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 
   8. หลีกเลี ่ยงกำรเคลื่อนย้ำยท่อนพันธุ์จำกแหล่งที่พบอำกำร
ของโรคไปสู่แหล่งปลูกอ่ืน 

2. อ้อย 1. โรคแส้ด ำ    1. ใช้พันธุ์ต้ำนทำน เช่น พันธุ์อู่ทอง 15 พันธุ์ LK 92-11  
   2. ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์ด้วยเชื้อรำไตรโคเดอร์มำ หรือสำรก ำจัด
โรคพืช ได้แก่  
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      - 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. ไถแปลงอ้อยตอที่เป็นโรครุนแรงทิ้งไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อใน
แหล่งปลูก 
   4. เมื่อพบกออ้อยเริ่มแสดงอำกำรแส้ด ำ ควรตัดแส้ด ำออกขณะ
เริ่มปรำกฏอำกำร ก่อนที่เยื่อหุ้มแส้ด ำจะหลุดออก น ำใส่ถุงไปท ำลำย
นอกแปลงปลูก หรือขุดกอเป็นโรคออกเผำท ำลำย เพ่ือป้องกันกำร
แพร่ระบำดไปยังกอขำ้งเคียง 
   5. ปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน เพ่ือลดกำรสะสมของเชื้อในแปลง 

2. โรคใบขำวอ้อย    1. ใช้ส่วนขยำยพันธุ์ที่ปรำศจำกโรค เช่น ต้นจำกกำรเพำะเลี้ยง

เนื้อเยือ่ หรือท่อนพันธุ์จำกแหล่งปลูกที่ไม่มีกำรเกิดโรคใบขำว 

   2. แช่ท่อนพันธุ์ในน้ ำร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศำเซลเซียส นำน 2 

ชั่วโมง ก่อนปลูก 

   3. ปรับปรุงดินให้มีควำมอุดมสมบูรณ์และให้น้ ำอย่ำงเพียงพอ 

   4. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่ำงสม่ ำเสมอเมื่อพบต้นที่เป็นโรค ขุด

และน ำไปท ำลำยนอกแปลงปลูก 

   5. หมั่นก ำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูก เพ่ือลดแหล่ง

สะสมของเชื้อสำเหตุโรคและแมลงพำหะ 

   6. ในแปลงที่พบกำรระบำดของโรครุนแรง ควรไถท ำลำยตออ้อย 

และครำดตอเก่ำน ำออกจำกแปลงให้หมด เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งสะสม

ของเชื้อ  

3. ข้าวโพด 1. หนอนกระทู้ ข้ำวโพด
ลำยจุด  

   1. ไถพรวนและตำกดิน เพ่ือก ำจัดดักแด้ที่อยู่ในดิน 
   2. เก็บกลุ่มไข่หรือตัวหนอนท ำลำยทิ้งนอกแปลง  
   3. คลุกเมล็ดพันธุ์ ก่อนปลูก ด้วยสำรไซแอนทรำนิลิ โพรล 
(cyantraniliprole) 20% SC อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 
1 กิโลกรัม ใส่สำรลงไปในถุงพลำสติกปิดปำกถุงให้สนิทรีดสำรให้
ทั่วถุงแล้วจึงเปิดปำกถุง น ำเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพดใส่ลงไป มัดปำกถุง
โดยท ำให้ถุงพองลมเขย่ำให้ทั่ว เปิดปำกถุงผึ่งเมล็ดพันธุ์ให้แห้งใน
ทีร่่มแล้วจึงน ำไปปลูก 
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   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 
หรือ 25 % WG อัตรำ 10 กรัม 
     - อีมำเมกตินเบนโซเอท (emamectin benzoate) 5%  WG 
อัตรำ 10 กรมั หรือ 1.92 % EC อัตรำ 20 มิลลิลิตร 
     - คลอร์ฟีนำเพอร์ (chlorfenapyr) 10% SC อัตรำ 30 มลิลิลิตร 
     - เมทอกซีฟีโนไซด์ (methoxyfenozide) + สำรสไปนีโทแรม 
(spinetoram) 30+6% SCอัตรำ 30 มิลลิลิตร 
     - อินดอกซำคำรบ์ (indoxacarb) 15% EC อัตรำ 30 มิลลิลิตร 
     - คลอแรนทรำนิลิ 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 กรมั 
โดยเลือกสำรชนิดใดชนิดหนึ่งต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม 
   3. ส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยเฉพำะสภำพแวดล้อมที่มี
ฝนตก ควำมชื้นสูง และอำกำศเยน็ 
   4. ในแหล่งที่เคยมีกำรระบำดของโรคหำกพบว่ำมีสภำพแวดล้อม
เหมำะสมต่อกำรเกิดโรค เมื่อข้ำวโพดอำยุ 5 - 7 วัน ควรพ่นสำร
ป้องกันก ำจดัโรคพืช ไดแ้ก่  
      - ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph) 50% WP อัตรำ 20 - 30 กรัม 
     - เมทำแลกซิล (metalaxyl) 25% WP อัตรำ 30 - 40 กรัม โดย
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เลือกสำรชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน จ ำนวน 3 - 4 ครั้ง 
   5. ถอนต้นที่แสดงอำกำรของโรคน ำไปท ำลำยนอกแปลงปลูก 
   6. พ้ืนที่ที่มีกำรระบำดของโรคควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน 
**** เชื้อสำเหตุโรคสำมำรถเข้ำท้ำลำยได้ตั้งแต่ข้ำวโพดเริ่มงอก ซึ่ง
กำรพ่นสำรป้องกันก ำจัดโรคพืชหลังจำกข้ำวโพดอำยุ 20 วันขึ้นไป 
จะไม่สำมำรถป้องกันก ำจัดโรคนี้ได ้

4. สับปะรด 

 

 

1.เพลี้ยแป้ง    1. ท ำควำมสะอำดแปลง เก็บวัชพืช ซำกพืช ออกจำกแปลงหลัง
เก็บเก่ียว 
   2. ไถและพรวนดินหลำยๆ ครั้ง ตำกดินอย่ำงน้อย 2 สัปดำห์  
   3. แช่หน่อพันธุ์ เพื่อก ำจัดเพลี้ยแป้งที่ติดมำกับหน่อพันธุ์  และ
สำมำรถป้องกันกำรเข้ำท ำลำยของเพลี้ยแป้งได้ประมำณ 1 เดือน 
ด้วยสำรเคมีก ำจัดแมลง ไดแ้ก่ 
      - ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25% WG อัตรำ 2 กรัม  
      - ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% WP อัตรำ 20 กรมั  
      - อิมิดำโคลพริด (imidacloprid) 10% SL อัตรำ 20 มิลลิลิตร  
โดยเลือกใช้สำรชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ ำ 20 ลิตร แช่หน่อพันธุ์
สับปะรดก่อนปลูกนำนประมำณ 5 – 10 นำท ี
   4. เมื่อพบกำรระบำดให้ใช้สำรเคมีในกำรป้องกันก ำจัด เพ่ือไม่ให้มี
กำรแพร่กระจำยของเพลี้ยแป้ง ไดแ้ก่  
    - 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 พ่นเฉพำะจุดที่พบ
เพลี้ยแป้ง และรัศมีโดยรอบ ต้องหยุดพ่นในช่วงที่สับปะรดติดผล
อ่อน เพ่ือไม่ให้มีพิษตกค้ำง 

2. โรคเหี่ยว    1. ท ำควำมสะอำดแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอำศัยของมดและ
เพลี้ยแป้ง  
   2. กำรเตรียมดินให้ ตัดต้นและปั่นตอเก่ำสับปะรดทิ้งไว้ 2 - 3 
เดือน พร้อมทั้งเก็บซำกเหง้ำต้นสับปะรดและซำกวัชพืชมำท ำลำย
นอกแปลง เพ่ือก ำจดัไวรัสและแมลงพำหะท่ียังอำศัยอยู่  
   3. ก่อนปลูกต้องมีกำรไถและพรวนดินหลำยๆ ครั้ง ตำกดินอย่ำง
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น้อย 2 สัปดำห์ เพ่ือลดปริมำณเพลี้ยแป้งและศัตรูชนิดอ่ืนที่อยู่ในดิน 
   4. ใช้หน่อพันธุ์ที่สะอำดปรำศจำกเพลี้ยแป้งและโรคเหี่ยว และ
หลีกเลี่ยงกำรน ำหน่อหรือจุกพันธุ์สับปะรดจำกแหล่งที่มีกำรระบำด
ของโรคไปปลูกหรือขยำยพันธุ์ในแหล่งที่ยังไม่มีโรคนี้ระบำด 
   5. แช่หน่อพันธุ์ เพ่ือก ำจัดเพลี้ยแป้งที่ติดมำกับหน่อพันธุ์ ด้วย
สำรเคมีก ำจัดแมลงตำมค ำแนะน ำ 
   6. เมื่อพบต้นเป็นโรคให้ถอนต้นสับปะรดที่แสดงอำกำรใส่ ถุ ง 
พลำสติกไปท ำลำยนอกแปลง ขณะเคลื่อนย้ำยต้องระมัดระวังไม่ให้
เพลี้ยแป้งร่วงลงสู่พ้ืน 
   7. เมื่อพบกำรระบำดของเพลี้ยแป้ง ควรก ำจัดออกกจำกแปลง 
   8.ก ำร ใช้ เห ยื่ อ พิ ษ ก ำจั ด มด  ห ว่ ำนส ำร ไฮด รำ เม ทิ ล โน น 

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

 

5. การคาดการณ์ศัตรูพืช ในช่วงระหว่างวันที ่24 - 30 ตุลาคม 2565 
   ภาคเหนือ  

- มันส ำปะหลัง ระวัง โรคโคนเน่ำหัวเน่ำ โรคใบไหม้ และโรคใบด่ำง 
- อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย และโรคใบขำวอ้อย 
- ข้ำวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด โรคล ำต้นเน่ำ โรคใบไหม้แผลเล็ก โรคใบไหม้แผลใหญ่ 

และโรครำน้ ำค้ำง 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- มันส ำปะหลัง ระวัง โรคพุ่มแจ้ โรคโคนเน่ำหัวเน่ำ และโรคใบด่ำง 
- อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย โรคใบขำวอ้อย และโรคแส้ด ำ 
- ข้ำวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด โรคล ำต้นเน่ำ โรคใบไหม้แผลเล็ก และโรครำน้ ำค้ำง 

ภาคกลาง และภาคตะวันออก  
- มันส ำปะหลัง ระวัง โรคพุ่มแจ้ โรคโคนเน่ำหัวเน่ำ และโรคใบด่ำง 
- อ้อย ระวัง โรคใบขำวอ้อย และโรคแส้ด ำ 
- ข้ำวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด โรคล ำต้นเน่ำ โรคใบไหม้แผลเล็ก และโรครำน้ ำค้ำง 
- สับปะรด ระวัง เพลี้ยแป้ง โรคยอดเน่ำ-รำกเน่ำ และโรคเหี่ยว 

   ภาคใต้  

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

 

 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 

เพลี้ยแป้ง          44.55 ไร่ 

เพลี้ยแป้งสีชมพู           3.00 ไร่ 

ไรแดง        144.10 ไร่        

เพลี้ยหอย         14.20 ไร่ 

โรคพุ่มแจ้         70.50 ไร่ 

โรคโคนเน่ำหวัเน่ำ 30,376.00 ไร ่
 
 


