
 
 
 
 
 
 

   
 

1. สถานการณ์การปลูกพืชไร่   
  1.1 พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งหมด 54 จังหวัด  รวมพื้นที่ยืนต้น 9,769,822.17 ไร ่  
 1.2 พื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมด 58 จังหวัด   รวมพื้นที่ยืนต้น 3,596,410.41 ไร ่ 
 1.3 พืน้ที่ปลูกข้าวโพดทั้งหมด 57 จังหวัด   รวมพื้นที่ยืนต้น 1,875,118.93 ไร ่
 1.4 พื้นที่ปลูกสับปะรดทั้งหมด 61 จังหวัด  รวมพื้นที่ยืนต้น    330,655.21 ไร ่

2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชที่สำคัญ  
  2.1 ศัตรูมันสำปะหลัง 

2.1.1 เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี และจังหวัดระยอง 
รวมจำนวน  62.90 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 0.10 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 62.80 ไร่) 

 1) มันสำปะหลังอายุน้อยกว่า 3 เดือน   จำนวน   0.20 ไร ่
2) มันสำปะหลังอายุ 3 - 5 เดือน             จำนวน   2.00 ไร่ 
3) มันสำปะหลังอายุ 6 - 8 เดือน             จำนวน 51.80 ไร ่
4) มันสำปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน   จำนวน   8.90 ไร ่

2.1.2 เพลี้ยแป้งมนัสำปะหลังสีชมพ ู พืน้ที่ระบาด 2 จังหวัด ไดแ้ก่ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด
ชลบุร ีรวมจำนวน 5.00 ไร ่พื้นที่ระบาดคงที ่

1) มันสำปะหลังอายุน้อยกว่า 3 - 5  เดือน  จำนวน   3.00 ไร ่
2) มันสำปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน             จำนวน   2.00 ไร่ 

2.1.3 ไรแดง พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี ระยอง สกลนคร ชลบุรี และจังหวัด
นครราชสีมา รวมจำนวน 27.00 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 2.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 29.00 ไร่) 

1) มันสำปะหลังอายุน้อยกว่า 3 เดอืน   จำนวน 20.00 ไร ่
2) มันสำปะหลังอายุ 3 - 5 เดอืน             จำนวน   7.00 ไร ่

 2.1.4 เพลี้ยหอย พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด ได้แก ่จังหวัดนครราชสีมา กาฬสินธ์ุ สกลนคร น่าน และจังหวัด
ระยอง รวมจำนวน 16.20 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที ่
        1) มนัสำปะหลงัอายนุ้อยกวา่ 3 เดือน   จำนวน   4.00 ไร ่

2) มันสำปะหลังอาย ุ3 - 5 เดือน             จำนวน 10.00 ไร่ 
3) มนัสำปะหลงัอายุ 6 - 8 เดือน             จำนวน   2.20 ไร ่

2.1.5 โรคพุ่มแจ้ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง และจังหวัดขอนแก่น 
จำนวน 108.80 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 35.00 ไร ่(สัปดาห์ที่ผ่านมา 73.80 ไร่) 

       1) มนัสำปะหลังอายุ 3 - 5 เดือน             จำนวน   9.00 ไร ่
2) มันสำปะหลังอายุ 6 - 8 เดือน             จำนวน 87.30 ไร ่
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3) มันสำปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน   จำนวน 12.50 ไร่ 

 2.1.6 โรคโคนเน่าหัวเน่า พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ อุบลราชธานี และจังหวัดชลบุรี 
รวมจำนวน 21.50 ไร ่พืน้ที่ระบาดคงที ่

1) มนัสำปะหลงัอายุน้อยกว่า 3 เดือน             จำนวน     1.00 ไร ่
2) มันสำปะหลังอาย ุ6 - 8 เดือน   จำนวน   20.00 ไร ่
3) มันสำปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน   จำนวน     0.50 ไร ่

 2.1.7 โรคโคนเน่าหัวเน่าจากอุทกภัย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 43 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ 
นครราชสีมา นครสวรรค์ อุบลราชธานี สระแก้ว บุรีรัมย์ อุทัยธานี ขอนแก่น อำนาจเจริญ ลพบุรี กำแพงเพชร สุรินทร์ 
เพชรบูรณ์ ศรีสะเกษ ชัยนาท ตาก มหาสารคาม พิษณุโลก สุพรรณบุรี ยโสธร เชียงราย อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี สระบุรี
หนองบัวลำภู พิจิตร ลำปาง สุโขทัย ร้อยเอ็ด เลย กาฬสินธุ์ ฉะเชิงเทรา ลำพูน หนองคาย อุดรธานี ชลบุรี ระยอง 
ราชบรุี เชียงใหม ่พะเยา น่าน แพร่ และจังหวัดปราจีนบุรี  รวมจำนวน 1,191,473.02 ไร ่

2.1.8 โรคใบด่างมันสำปะหลัง พบการระบาดในพื้นที่  18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 
กาญจนบุรี สระแก้ว อุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชร ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี บุรีรัมย์ ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง ขอนแก่น 
สุพรรณบุรี ราชบุรี จันทบุรี นครสวรรค์ และจังหวัดอุบลราชธานี รวมจำนวน 97,782.72 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 
113.00 ไร ่(สปัดาห์ที่ผ่านมา 97,895.72 ไร)่ 

1) มนัสำปะหลังอายุน้อยกว่า 3 เดือน   จำนวน   3,146.25 ไร ่
2) มันสำปะหลงัอายุ 3 - 5 เดือน             จำนวน 24,628.67 ไร ่
3) มันสำปะหลังอายุ 6 - 8 เดือน             จำนวน 53,065.90 ไร ่
4) มันสำปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน   จำนวน 16,941.90 ไร ่

 2.2 ศัตรูอ้อย  
2.2.1 โรคแส้ดำ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรีและจังหวัดอุทัยธานี พบระบาดในอ้อยอายุ 

4 – 9 เดอืน รวมจำนวน 406.00 ไร ่พื้นทีร่ะบาดคงที ่
2.2.2 โรคใบขาวอ้อย พบระบาดในจังหวัดเพชรบุรี อ้อยอายุ 4 - 9 เดือน จำนวน 10.00 ไร่ พื้นที่

ระบาดลดลง 10.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 20.00 ไร่) 
2.3 ศัตรูข้าวโพด  

  2.3.1 หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm) พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี 
เชียงใหม่ จันทบุรี หนองบัวลำภู สตูล สงขลา และจังหวัดยะลา รวมจำนวน 918.00 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 771.00ไร่ 
(สัปดาหท์ี่ผ่านมา 147.00 ไร)่ แบ่งเป็น 
   1) พื้นที่ระบาดรนุแรงน้อย    จำนวน 912.00 ไร่ 
    2) พื้นที่ระบาดรุนแรงมาก    จำนวน     6.00 ไร ่
  2.3.2 โรคราน้ำค้าง พบระบาดในจังหวัดพิจิตร จำนวน 3.00 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 362.00 ไร่ 
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 365.00 ไร่)  

  2.4 สับปะรด  
  2.4.1 เพลี้ยแป้ง พบระบาดในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 2.25 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่  
  2.4.2 โรคเหี่ยว พื้นที่ ระบาด 4 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง ตราด และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์รวมจำนวน 139.10 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 102.00 ไร ่(สัปดาห์ที่ผ่านมา 37.10 ไร่)  
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3. การดำเนินงานในพื้นที่ระบาด  
   3.1 การควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง 
   3.1.1 รณรงคค์วบคมุศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นทีร่ะบาดอย่างต่อเนื่อง 
   3.1.2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชที่ 1 - 9 ร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
ในพื้นที่เสี่ยง ดำเนินการผลิตขยายแตนเบียน Anagyrus lopezi แมลงช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุม
ศัตรมูันสำปะหลังในพืน้ที่  
   3.1.3 โรคพุ่มแจ้ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ลงพ้ืนที่สร้างการรับรู้ให้คำแนะนำเกษตรกรสำรวจแปลง
อย่างสม่ำเสมอ ในพื้นที่ที่พบการระบาดให้ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลง ใช้พันธุ์ที่ปลอดโรค
หรือจากต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่ไม่แสดงอาการของโรค 
   3.1.4 โรคโคนเน่าหัวเน่ามันสำปะหลัง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ
ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ระบาด พบว่าการระบาดของโรคในพื้นที่เกิดจากฝนตกหนักและน้ำท่วมแปลงปลูก ทำให้
มันสำปะหลังเน่า และแนะนำเกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ขุดถอนต้นที่แสดงอาการไปเผาทำลาย หว่านปูน
ขาวหรือโรยเชื้อราไตรโครเดอร์มาบริเวณรอบโคนต้นที่ขุดออก กรณีระบาดรุนแรงมากให้ราดด้วยสารป้องกันกำจัด
เชื้อรา  
 3.1.5 โรคใบด่างมันสำปะหลัง สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับ
ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด รวมทั้งส่งเสริม
ให้เกษตรกรใช้พันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและทนทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง ได้แก่ พันธุ์ระยอง 72 เกษตรศาสตร์ 50 
ห้วยบง 60 และพันธุ์อื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ ยกเว้นพันธุ์อ่อนแอต่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง 
ได้แก่ ระยอง 11 และCMR 43-08-89 และผลการสำรวจพื้นที่มันสำปะหลังสะอาดและความต้องการปลูกมัน
สำปะหลังในฤดูถัดไป เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนปลูกมันในฤดูถัดไป ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 มี
พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังสะอาด รวมจำนวน 192,247.79 ไร่ แบ่งเป็น เกษตรศาสตร์ 50 จำนวน 36,799.16 ไร่ 
ระยอง 72 จำนวน 74,760.99 ไร่ ห้วยบง 60 จำนวน 2,856.16 ไร่ และอื่นๆ (ยกเว้น พันธุ์ระยอง 11 และพันธุ์
รหัส 89) จำนวน 77,864.48 ไร่ และความต้องการพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดฤดูถัดไปรวมจำนวน 253,486.85 ไร่ 
แบ่งเป็น เกษตรศาสตร์ 50 จำนวน 81,025.38 ไร่ ระยอง 72 จำนวน 81,028.41 ไร่ ห้วยบง 60 จำนวน 
5,220.03 ไร่ และอื่นๆ (ยกเว้น พันธ์ุระยอง 11 และพันธุ์รหัส 89) จำนวน 86,213.03 ไร่      
   3.2 การควบคุมศัตรูอ้อย 
    3.2.1 รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ที่อาจเกิดการระบาดของศัตรูอ้อย ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เตรียมความ
พร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณก์ารระบาดของศัตรูออ้ยในพื้นที่เสี่ยง และป้องกันก่อนเกดิการระบาดอย่างต่อเนือ่ง  
    3.2.2 โรคแส้ดำ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ 
เมื่อพบอาการของโรคให้ตัดแส้ดำออกก่อนที่เยื่อหุ้มแส้ดำจะหลุดออก นำไปทำลายนอกแปลง หรือขุดต้นที่เป็น
โรคไปเผาทำลาย ไม่ควรไว้ตออ้อยที่เป็นโรค แนะนำการใช้พันธุ์ต้านทาน การแช่ท่อนพันธุ์ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา 
หรือสารกำจัดโรคพืชก่อนปลูก ในแปลงที่พบการระบาดรุนแรง ควรไถทิ้งนำไปทำลายนอกแปลง พักแปลงหรือเปลี่ยน
พืชปลูก เพือ่ป้องกนัไม่ให้เป็นแหล่งของเชื้อแพร่ระบาดต่อไป 
    2.2.3 โรคใบขาวอ้อย สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคใบขาว
อ้อย โดยแนะนำให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ และหากเจอต้นที่เป็นโรคให้นำไปทำลายนอกแปลง
ปลูก 
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  3.3 การควบคุมศัตรูข้าวโพด 
       3.3.1 หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่หรือตัว
หนอนทำลายทิ้งนอกแปลง ใช้ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แมลงหางหนีบ มวนเพชฌฆาต มวนพิฆาต และแตนเบียนไข่ 
ทริโคแกรมมา หากพบการระบาดรุนแรงควรพ่นสารเคมีตามคำแนะนำ 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี แนะนำเกษตรใช้สารชีวภัณฑ์ ได้แก่ เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส 
สายพันธุ์ไอซาไว หรือสายพันธุ์เคอร์สตากี้ พ่นในพื้นที่ระบาด เนื่องจากข้าวโพดที่พบการระบาดใช้เป็นอาหารสัตว์
และเป็นพื้นที่เชิงเขา เกษตรไม่สะดวกในการใช้สารเคมี 
    3.3.2 โรคราน้ำค้าง แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อม
เหมาะสมต่อการเกิดโรค ใช้พันธุ์ต้านทาน และคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ถอนต้นที่แสดง
อาการของโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูก และแนะนำการปลูกพชืชนิดอื่นหมุนเวียน  

   3.4 การควบคุมศัตรูสับปะรด   
    3.4.1 โรคเหี่ยว ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด เพื่อให้เกษตรกร
เฝ้าระวังการระบาดในพื้นที่ ถอนต้นที่เป็นโรคไปทำทำลายนอกแปลง แนะนำเกษตรกรใช้หน่อพันธุ์ปลอดโรค 
และให้กำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหีย่วสับปะรด         
    3.4.2  เพลี้ยแป้ง แนะนำเกษตรกรสำรวจแปลงปลูกสับปะรดอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบการระบาดให้ใช้
สารเคมีในการป้องกันกำจัด เพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายของเพลี้ยแป้ง  

   แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช โดยการจัดทำข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช เผยแพร่ทางเว็บไซต์กองส่งเสริม
การอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และสื่อโซเชียลมีเดีย 

4. คำแนะนำและการป้องกนักำจัดศัตรูพืชที่พบการระบาด 

พืช ศัตรูพืช การป้องกนักำจัด 

1. มันสำปะหลัง 1. เพลีย้แป้งมันสำปะหลัง    1. ไถและพรวนดิน เพื่อลดปริมาณของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังที่
อยู่ในดนิ 
   2. ใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ปราศจากเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 
   3. การควบคุมโดยใช้ศัตรธูรรมชาติ ไดแ้ก่ 
       - แมลงช้างปีกใส โดยระยะที่เหมาะสมคือ ระยะไข่ที่ใกล้ฟัก
เป็นตัวอ่อน อัตราการปล่อยในพื้นที่ระบาดน้อย 100 ตัว ต่อไร่ หรือ
ในพื้นที่ระบาดมาก 200 – 500 ตัว ต่อไร่ โดยปล่อยประมาณ 4 ครั้ง      
      - แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู ควรปล่อยให้กระจาย
ทั่ วแปลง เนื่ องจากแตนเบียนเพลี้ยแป้ งมันสำปะหลังสีชมพู  
เจริญเติบโตเร็ว และขยายพันธุ์ได้อย่างน้อย 10 เท่า ในทุกชั่วอายุ 
โดยปล่อยในอัตรา 50 คู่ ต่อไร่ เมื่อเริ่มพบการระบาด หรือปล่อย
ในอัตรา 200 คู่ต่อไร่ เมื ่อพบการระบาดรุนแรง และหลังปล่อย
แตนเบียนและหลังปล่อยแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู 
ให้งดการพน่สารเคมีปอ้งกันกำจัดศัตรพืูช 
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พืช ศัตรูพืช การป้องกนักำจัด 
   4. แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารฆา่แมลง เป็นเวลา 5 – 10 นาที ได้แก่ 
      - ไทอะมทีอกแซม (thiamethoxam) 25% WG อัตรา 4 กรัม  
      - อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 70% WG อัตรา 4 กรัม  
      - ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% WP อัตรา 40 กรัม 
โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึง่ผสมน้ำ 20 ลิตร 
   5. เมื่อพบการะบาด ถอนต้นมันสำปะหลังและเกบ็ทำลายนอกแปลง 
   6. พ่นสารฆ่าแมลงเฉพาะจดุทีพ่บเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ได้แก่    
      - ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25% WG อัตรา 4 กรัม 
      - อิมดิาโคลพริด (imidacloprid) 70% WG อัตรา 4 กรัม 
      - โคลไทอะนิดิน (clothianidin) 16 % SG อัตรา 10 กรัม 
      - ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% WP อัตรา 20 กรัม 
      - โพรไทโอฟอส (prothiofos) 50% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร 
      - พิริมฟิอส-เมทิล (pirimiphos-methyl) 50% EC อัตรา  
50 มิลลิลิตร โดยเลือกใชส้ารชนดิใดชนดิหนึง่ผสมน้ำ 20 ลิตร 

2. ไรแดง    1. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น ด้วงเต่า Stethorus spp. ด้วงปีกสั้น 
และไรตัวห้ำ 
   2. หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง
เป็นระยะเวลานาน  
   3. หากเริ่มพบการเข้าทำลายของไรแดงควรเก็บทิ้งหรือทำลาย 
เพื่อลดการเพิ่มปริมาณของไรแดง ในสภาพที่เหมาะสมอาจเกิดการ
ระบาดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
   4. พ่นสารฆ่าแมลง ได้แก่ อามีทราซ (amitraz) 20% EC อัตรา 
40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเฉพาะบริเวณที่มีไรแดงทำลาย 
และไมค่วรพ่นสารเคมี ซ้ำเกิน 2 ครั้ง 

3. เพลี้ยหอย    1. ใช้ท่อนพันธุ์ทีส่ะอาด ปราศจากเพลีย้หอย 
   2. ให้แช่ท่อนพันธ์ุด้วยสารฆ่าแมลง ไดแ้ก่ 
      - มาลาไทออน (malathion) 83% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร  
      - ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25% WG อัตรา 4 กรัม 
      - อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 70% WG อัตรา 4 กรัม 
โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร แช่ท่อนพันธุ์นาน 
10 นาที ผึ่งให้แห้งก่อนปลูก 
   3. หากพบการระบาด ให้ถอนต้นมันสำปะหลังที่พบเพลี้ยหอย 
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และเก็บไปทำลายนอกแปลง 
   4. พ่นสารฆ่าแมลง ไดแ้ก่ 
      - ไทอะมทีอกแซม (thiamethoxam) 25% WG อัตรา 4 กรัม  
      - อิมิดาโคลพรดิ (imidacloprid) 70% WG อัตรา 4 กรัม  
โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ ่งผสมกับไวต์ออยล์ (whiteoil) 
67% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเฉพาะจุดที ่พบ
เพลี้ยหอยเขา้ทำลาย 
 

4. โรคพุ่มแจ้ 
(เชื้อไฟโตพลาสมา) 

   1. ใช้พันธุ์ที่ปลอดโรค หรือจากต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่ไม่แสดง
อาการของโรค 
   2. ขุดหรือถอนตน้ที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลง 
   3. หลีกเลี่ยงการขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยัง
ไม่เคยมีการระบาด 
   4. กำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ หรือเป็นที่อาศัยของแมลงพาหะนำ
โรคในแปลง เช่น ต้นสาบม่วง 
   5. กำจัดแมลงพาหะนำโรค เช่น เพลี้ยจกัจ่ัน 

5. โรคโคนเน่าหัวเน่า 
(เชื้อรา Phytophthora spp. 
/ เชื้อรา Fusarium spp.) 
 

 

   1. หากพื้นที่ปลูกเป็นดินดาน ควรไถระเบิดชั้นดินดาน และตากดิน
ไว้อย่างน้อย 2 สัปดาห์ กอ่นปลูก 
   2. แปลงปลูกควรยกร่อง เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง 
   3. ใชท้่อนพนัธุ์จากแหล่งที่ไม่มีการระบาดของโรค 
   4. ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์ด้วย 
      - เมทาแลกซิล (metalaxyl) 25% WP อัตรา 20-50 กรัม  
      - ฟอสอีทิ ล -อะลูมิ เนียม (fosetyl-aluminium) 80%  WP 
อัตรา 50 กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหน่ึงผสมน้ำ 20 ลิตร 
แช่ท่อนพันธ์ุเป็นเวลา 10 นาที 
   5. ควรจัดระยะปลูกให้เหมาะสม เพื่ อให้ทรงพุ่มโปร่ง ทำให้
สภาพแวดล้อมไม่เหมาะต่อการระบาดของโรค 
   6. เมื่อพบต้นที่แสดงอาการของโรค ถอนนำไปทำลายนอกแปลง
แล้วโรยปนูขาว หรือราดด้วยสาร     
      - เมทาแลกซิล (metalaxyl) 25% WP อัตรา 20 - 50 กรัม  
      - ฟอสอ ีท ิล -อะล ูม ิเน ียม (fosetyl-aluminium) 80% WP 
อัตรา50 กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่น
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บริเวณที่ถอนและโดยรอบห่างออกไปประมาณ 1 เมตร 
   7. หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เก็บเศษเหง้า และเศษซากมันสำปะหลัง 
ไปทำลายนอกแปลงปลูก 
   8. ควรทำความสะอาดเครือ่งจักรกลการเกษตรที่ใช้ในแปลงที่เป็นโรค  
   9. ในแปลงที่มีการระบาดของโรครุนแรง ควรปลูกพืชชนิดอื่น
หมุนเวียน เช่น อ้อย ข้าวโพด หรือพืชตระกูลถัว่ 

6. โรคใบด่างมันสำปะหลงั 
(เชื้ อไวรัส cassava mosaic 
virus) 

   1. ปลูกมันสำปะหลังสะอาดและทนทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง 
ได้แก่ พันธุ์ระยอง 72 เกษตรศาสตร์ 50 ห้วยบง 60 ระยอง 90 
และพันธ์ุอื่นๆ ที่ได้รับการรบัรองจากหน่วยงานราชการ 
   2. ไม่ควรปลูกพันธุ์อ่อนแอต่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง ได้แก่  
ระยอง 11 และ CMR 43-08-89  
   3. ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค หรือแหล่ง
ที่พบอาการของโรค ท่อนพันธุ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและท่อนพันธุ์
ที่ปนเป้ือนเช้ือไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง 
4. สำรวจแปลงมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอ หากพบต้นเป็นโรค 
      - พบโรคกระจายทั่วแปลง ให้ทำลายทั้งแปลง 
      - พบโรคเป็นหย่อม ให้ทำลายเฉพาะต้นเปน็โรค 
 5. ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบด่างด้วย 3 วิธี 
ดังนี ้
      - วิธีฝังกลบ โดยฝังกลบต้นที่เป็นโรค ในหลุมที่ลึกไม่น้อยกว่า 
2 - 3 เมตร ราดด้วยสารกำจัดวัชพืช ได้แก่ อะมีทรีน (ametryn) 
80% WG หรือซัลเฟนทราโซน (sulfentrazone) 48% SC หรือไดยูรอน 
(diuron) 80% WP ก่อนกลบด้วยดินหนาไม่น้อยกวา่ 0.5 เมตร 
      - วิธีใส่ถุง/กระสอบ โดยนำต้นที่ เป็นโรคตัดเป็นท่อนใส่ถุง/
กระสอบ มัดปากให้แน่น แล้วนำไปตากแดดไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ
จนกวา่ต้นมันสำปะหลงัจะตาย 
      - วิธีบดสับ โดยนำต้นที่เป็นโรคเข้าเครื่องบดป่นหรือเครื่อง
สับย่อย โดยปูพลาสติกรองพื้นให้เศษต้นที่ถูกทำลายอยู่บนพลาสติก 
แล้วคลุมกองด้วยพลาสติกตากแดดให้ตน้มันสำปะหลังแห้งตาย 
   6. กำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ โดยพ่นสารเคมีกำจัดแมลง ได้แก่  
      - อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 70% WG อัตรา 6 – 12 กรัม    
      - ไบเฟนทริน (bifenthrin) 2.5% EC อัตรา 30 มิลลิลิตร 



- 8 - 

พืช ศัตรูพืช การป้องกนักำจัด 
โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร  
   7. เฝ้าระวังการระบาดของไวรัสใบด่างในพืชอาศัยอื่นๆ ที่มีแมลง
หวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะ โดยหลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของแมลงหวี่
ขาวยาสูบ เช่น กระเพรา โหระพา ผักชีฝรั่ง พริกมะเขือ มันฝรั่ง และ
พืชตระกูลถั่ว และพืชอาศัยของเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง เช่น 
สบู่ดำ ละหุ่ง บริเวณแปลงปลูกมันสำปะหลัง 
   8. หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบอาการ
ของโรคไปสู่แหล่งปลูกอื่น 

2. อ้อย 1. โรคแส้ดำ 
(เชื้อรา Ustilago scitaminea) 
 

   1. ใช้พันธุ์ต้านทาน เช่น พันธ์ุอูท่อง 15 พันธุ ์LK 92-11  
   2. ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา หรือสารกำจัด
โรคพืช ได้แก่  
      - ไตรอาไดมีฟอน (triadimefon) 25% WP อัตรา 40 กรัม  
      - โพ รพิ โคนาโซล  (propiconazole) 25%  EC อั ตรา 16 
มิลลิลิตร โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร แช่นาน 
30 นาทีก่อนปลูก 
   3. ไถแปลงอ้อยตอที่เป็นโรครุนแรงทิ้งไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อใน
แหล่งปลูก 
   4. เมื่อพบกออ้อยเริ่มแสดงอาการแส้ดำ ควรตัดแส้ดำออกขณะ
เริ่มปรากฏอาการ ก่อนที่เยื่อหุ้มแส้ดำจะหลุดออก นำใส่ถุงไปทำลาย
นอกแปลงปลูก หรือขุดกอเป็นโรคออกเผาทำลาย เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดไปยังกอข้างเคียง 
   5. ปลูกพืชชนิดอืน่หมุนเวียน เพื่อลดการสะสมของเชื้อในแปลง 

2. โรคใบขาวอ้อย 
(เชื้อไฟโตพลาสมา) 

   1. ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค เช่น ต้นจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยือ่ หรือท่อนพันธุจ์ากแหล่งปลูกที่ไม่มีการเกิดโรคใบขาว 

   2. แช่ท่อนพันธุ์ในน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 2 

ชัว่โมง ก่อนปลูก 

   3. ปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และให้น้ำอยา่งเพียงพอ 

   4. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอเมื่อพบต้นที่เป็นโรค ขุด

และนำไปทำลายนอกแปลงปลกู 

   5. หมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูก เพื่อลดแหล่ง

สะสมของเช้ือสาเหตุโรคและแมลงพาหะ 
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   6. ในแปลงที่พบการระบาดของโรครุนแรง ควรไถทำลายตออ้อย 

และคราดตอเก่านำออกจากแปลงให้หมด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสม

ของเชือ้  

3. ข้าวโพด 1. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด     1. ไถพรวนและตากดิน เพื่อกำจัดดักแด้ที่อยู่ในดิน 
   2. เก็บกลุ่มไข่หรือตวัหนอนทำลายทิง้นอกแปลง  
   3. คลุก เมล็ดพันธุ์ ก่อนปลูก  ด้ วยสารไซแอนทรานิลิ โพรล 
(cyantraniliprole) 20% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 
1 กิโลกรัม ใส่สารลงไปในถุงพลาสติกปิดปากถุงให้สนิทรีดสารให้
ทั่วถุงแล้วจึงเปิดปากถุง นำเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดใส่ลงไป มัดปากถุง
โดยทำให้ถุงพองลมเขย่าให้ทั่ว เปิดปากถุงผึ่งเมล็ดพันธุ์ให้แห้งใน
ที่ร่มแลว้จงึนำไปปลูก 
   4. ปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียนไตรโคแกรมม่า แมลง
หางหนบี มวนพิฆาต เป็นต้น 
   5. ใช้สารชีวภัณฑ์ พ่นด้วยเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส 
สายพันธุ์ไอซาไว หรือสายพันธุ์ เคอร์สตากี้  อัตรา 80 กรัมหรือ
มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 
   6. หากพบการระบาดรุนแรงควรพ่นสารเคมีตาม ได้แก ่
     - สไปนีโทแรม (spinetoram) 12 % SC อัตรา 20 มิลลิลิตร 
หรือ 25 % WG อัตรา 10 กรัม 
     - อีมาเมกตินเบนโซเอท (emamectin benzoate) 5%  WG 
อัตรา 10 กรัม หรือ 1.92 % EC อัตรา 20 มิลลิลิตร 
     - คลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr) 10% SC อัตรา 30 มิลลิลิตร 
     - เมทอกซีฟีโนไซด์ (methoxyfenozide) + สารสไปนีโทแรม 
(spinetoram) 30+6% SCอัตรา 30 มิลลิลิตร 
     - อินดอกซาคาร์บ (indoxacarb) 15% EC อัตรา 30 มิลลิลิตร 
     - คลอแรนทรานิลิ โพรล (chlorantraniliprole) 5.17%  SC 
อัตรา 30 มิลลิลิตร หรือ ฟลูเบนไดอะไมด์ (flubendiamide) 20% 
WG อัตรา 10 กรัม 
โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น ทุก 7 วัน 
และให้สลับกลุ่มสาร  

2. โรคราน้ำค้าง 
(เชื้อรา Peronosclerospora 

   1. ปลูกข้าวโพดพันธุ์ต้านทาน เช่น พันธุ์นครสวรรค์ 3 นครสวรรค์ 4 
และนครสวรรค์ 5 
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sorghi)    2. คลุกเมล็ดพันธุก์่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช  

     - เมทาแลกซิล (metalaxyl) 35% DS อัตรา 7 - 10 กรัม 
     - ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph) 50% WP อัตรา 30 กรัม 
โดยเลือกสารชนิดใดชนดิหนึง่ต่อเมลด็ 1 กิโลกรัม 
   3. สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมที่มี
ฝนตก ความชืน้สูง และอากาศเยน็ 
   4. ในแหล่งที่เคยมีการระบาดของโรคหากพบว่ามีสภาพแวดล้อม
เหมาะสมต่อการเกิดโรค เมื่อข้าวโพดอายุ 5 - 7 วัน ควรพ่นสาร
ป้องกนักำจัดโรคพืช ไดแ้ก่  
      - ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph) 50% WP อัตรา 20 - 30 กรัม 
     - เมทาแลกซิล (metalaxyl) 25% WP อัตรา 30 - 40 กรัม โดย
เลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน จำนวน 3 - 4 ครัง้ 
   5. ถอนต้นที่แสดงอาการของโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูก 
   6. พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคควรปลกูพืชชนิดอื่นหมุนเวียน 
**** เชื้อสาเหตุโรคสามารถเข้าท้าลายได้ตั้งแต่ข้าวโพดเริ่มงอก ซึ่ง
การพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชหลังจากข้าวโพดอายุ 20 วันขึ้นไป 
จะไม่สามารถป้องกันกำจัดโรคนีไ้ด ้

4. สับปะรด 

 

 

1.เพลี้ยแป้ง    1. ทำความสะอาดแปลง เก็บวัชพืช ซากพืช ออกจากแปลงหลัง
เก็บเก่ียว 
   2. ไถและพรวนดินหลายๆ ครั้ง ตากดินอย่างน้อย 2 สัปดาห ์ 
   3. แช่หน่อพันธุ์ เพื่อกำจัดเพลี้ยแป้งที่ติดมากับหน่อพันธุ์  และ
สามารถป้องกันการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้งได้ประมาณ 1 เดือน 
ด้วยสารเคมีกำจดัแมลง ไดแ้ก่ 
      - ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25% WG อัตรา 2 กรัม  
      - ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% WP อัตรา 20 กรัม  
      - อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 10% SL อัตรา 20 มิลลิลิตร  
โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร แช่หน่อพันธุ์
สับปะรดก่อนปลูกนานประมาณ 5 – 10 นาท ี
   4. เมื่อพบการระบาดให้ใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัด เพื่อไม่ให้มี
การแพร่กระจายของเพลี้ยแป้ง ไดแ้ก่  
    - ไทอะมทีอกแซม (thiamethoxam) อัตรา 2 กรัม  
      - ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% WP อัตรา 20 กรัม  
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      - อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 10% SL อัตรา 20 มิลลิลิตร 
      - อะเซททามิพริด (acetamiprid) 20% SP อัตรา 10 กรัม  
โดยเลือกสารเคมีชนิดใดชนิดหน่ึงผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นเฉพาะจุดที่พบ
เพลี้ยแป้ง และรัศมีโดยรอบ ต้องหยุดพ่นในช่วงที่สับปะรดติดผล
อ่อน เพือ่ไม่ให้มีพิษตกค้าง 

2. โรคเหีย่ว 
(เชื้อไวรัส Pineapple 
mealybug gwilt 
associated virus) 

   1. ทำความสะอาดแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของมดและ
เพลี้ยแป้ง  
   2. การเตรียมดินให้ตัดต้นและปั่นตอเก่าสับปะรดทิ้งไว้ 2 - 3 
เดือน พร้อมทั้งเก็บซากเหง้าต้นสับปะรดและซากวัชพืชมาทำลาย
นอกแปลง เพือ่กำจดัไวรัสและแมลงพาหะที่ยังอาศยัอยู่  
   3. ก่อนปลูกต้องมีการไถและพรวนดินหลายๆ ครั้ง ตากดินอย่าง
น้อย 2 สัปดาห์ เพื่อลดปริมาณเพลี้ยแป้งและศัตรชูนดิอืน่ที่อยู่ในดิน 
   4. ใช้หน่อพันธุ์ที่สะอาดปราศจากเพลี้ยแป้งและโรคเหี่ยว และ
หลีกเลี่ยงการนำหน่อหรือจุกพันธุ์สับปะรดจากแหล่งที่มีการระบาด
ของโรคไปปลูกหรือขยายพันธุ์ในแหล่งที่ยังไม่มีโรคนี้ระบาด 
   5. แช่หน่อพันธุ์เพื่อกำจัดเพลี้ยแป้งที่ติดมากับหน่อพันธุ์ ด้วย
สารเคมกีำจัดแมลงตามคำแนะนำ 
   6. เมื่อพบต้นเป็นโรคให้ถอนต้นสับปะรดที่แสดงอาการใส่ถุง 
พลาสติกไปทำลายนอกแปลง ขณะเคลื่อนย้ายต้องระมัดระวังไม่ให้
เพลี้ยแป้งรว่งลงสู่พืน้ 
   7. เมื่อพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง ควรกำจัดออกกจากแปลง 
   8.ก ารใช้ เห ยื่ อพิ ษ ก ำจั ดมด  ห ว่ าน ส าร ไฮดรา เมทิ ล โน น 

(hydramethylnon) 0.73% GR อัตรา 275 กรัม ต่อไร่ หว่าน 2 
ครั้ง โดยหว่านพร้อมปลูก และหลังปลูก 6 เดอืน 

 

5. การคาดการณ์ศัตรูพืช ในช่วงระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2565 
   ภาคเหนือ  

- มันสำปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง โรคพุม่แจ้ และโรคใบด่าง 
- อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย และโรคใบขาวอ้อย 
- ข้าวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โรคใบไหม้แผลเล็ก โรคใบไหม้แผลใหญ่ และโรคราน้ำค้าง 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- มันสำปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง โรคโคนเน่าหัวเน่า โรคพุ่มแจ้ และโรคใบด่าง 
- อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย และโรคแส้ดำ 
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- ข้าวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โรคใบไหม้แผลเล็ก โรคใบไหม้แผลใหญ่ และโรคราน้ำค้าง 

ภาคกลาง และภาคตะวันออก  
- มันสำปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง เพลี้ยหอย โรคพุ่มแจ้ และโรคใบด่าง 
- อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย โรคใบขาวอ้อย และโรคแส้ดำ 
- ข้าวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โรคใบไหม้แผลเล็ก โรคใบไหม้แผลใหญ่ โรคลำต้นเน่า 

และโรคราน้ำค้าง 
- สับปะรด ระวัง เพลี้ยแป้ง และโรคเหี่ยว 

  ภาคใต้  

- ข้าวโพด ระวัง หนอนกระทู้ขา้วโพดลายจุด โรคลำต้นเน่า และโรครานำ้คา้ง 
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กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรมูันสำปะหลัง ปี 2565 
 ภาพรวมทั้งประเทศ  

 

 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 

เพลี้ยแป้ง          62.80 ไร ่

เพลี้ยแป้งสีชมพู           5.00 ไร ่

ไรแดง          29.00 ไร ่       

เพลี้ยหอย         16.20 ไร ่

โรคพุ่มแจ้         73.80 ไร ่

โรคโคนเน่าหัวเน่า        21.50 ไร่ 
 
 


