
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชท่ีสําคัญศัตรูพืชไร่

๑. สถานการณ์การปลูกพืชไร่
๑.๑ พื้นท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด ๕๕ จังหวัด รวมพื้นท่ียืนด้น ๖,๘๘๕,๖๒๘.๗๖ ไร่
๑.๒ พื้นท่ีปลูกอ้อยทั้งหมด ๖๐ จังหวัด รวมพื้นท่ียืนด้น ๑,๓๔๐,๑๘๖.๘๗ ไร่
๑.๓ พื้นท่ีปลูกข้าวโพดท้ังหมด ๕๙ จังหวัด รวมพื้นท่ียืนด้น ๑,๕๒๔,๐๐๓.๒๗ ไร่
๑.๔ พื้นท่ีปลูกสับปะรดท้ังหมด ๕๐ จังหวัด รวมพื้นท่ียืนด้น ๕๒,๕๗๔.๗๕ ไร่

๒. สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชท่ีสําคัญ
๒.๑ ศัตรูมันสําปะหลัง

๒.๑.๑ เพล้ียแป้งมันสําปะหลัง พื้นท่ีระบาด ๑๓จังหวัด จํานวน ๘๔๖.๐๐ ไร่ พื้นท่ีระบาดเพ่ิมข้ึน๒.๐๐ ไร่
(สัปดาห์ท่ีผ่านมา ๘๔๔.๐๐ ไร่)

๒.๑.๒ เพล้ียแป้งสีชมพูมันสําปะหลัง พื้นท่ีระบาด ๘ จังหวัด จํานวน ๒,๗๑๕.๒๕ ไร่ พื้นท่ีระบาดเพ่ิมข้ึน ๘๙.
๐๐ไร่ (สัปดาห์ท่ีผ่านมา ๒,๖๒๖.๒๕ ไร่)

๒.๑.๓ เพล้ียหอย พ้ืนท่ีระบาด ๔ จงัหวดั จาํนวน ๕๓๗.๗๕ ไร่ พ้ืนท่ีระบาดคงท่ี

๒.๑.๔ไรแดง พื้นท่ีระบาด ๒๗ จังหวัด จํานวน ๒(สัปดาห์ท่ีผ่านมา ๒๔,๔๗๔.๗๕ ไร่)
๒.๑.๕ แมลงนูนหลวง พื้นท่ีระบาด ๑ จังหวัด จํานวน ๒.๐๐ ไร่ พื้นท่ีระบาดคงที่
๒.๑.๖ โรคใบด่างมันสําปะหลัง พบการระบาดในพ้ืนท่ี ๓๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ

ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ นครราชสีมา นครสวรรค์ น่าน บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี พิจิตร พิษณุโลก
เพชรบูรณ์ มหาสารคาม มุกดาหาร ระยอง ร้อยเอ็ด ลพบุรี สุพรรณบุรี สุรินทร์ สระแก้ว สระบุรี ศรีสะเกษ อุดรธานี อุตรดิตถ์
อุทัยธานี และจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน ๒๐๕,๒๔๓.๗๒ ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมข้ึน ๑๗,๗๓๔.๙๒ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๑๘๗,
๕๐๘.๘๑ ไร่)

๒.๒ ศัตรูออย
๒.๒.๑ หนอนกออ้อย พื้นท่ีระบาด ๗ จังหวัด จํานวน ๔๗๒.๐๐ ไร่ พื้นท่ีระบาดคงที่
๒.๒.๒ ด้วงหนวดยาว พื้นท่ีระบาด ๑ จังหวัด .
๒.๒.๓ จักจั่นอ้อย พื้นท่ีระบาด ๑ จังหวัด จํานวน ๘๒๘. ไม่พบการระบาด

๒.๓ ศัตรูข้าวโพด
๒.๓.๑ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm) พบการระบาดในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พื้นท่ีระบาด ๓๐

จังหวัด จํานวน ๙๘,๑๔๕.๔๔ ไร่ พื้นท่ีระบาดลดลง ๕๕,๖๓๓.๐๐ไร่
๓. การดําเนินงานในพื้นที่ระบาด

๓.๑ การควบคุมศัตรูมันสําปะหลัง
๓.๑.๑ รณรงค์ควบคุมศัตรูมันสําปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นท่ีระบาดอย่างต่อเนื่อง
๓.๑.๒ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชที่ ๑ - ๙ ร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ในพื้นที่เส่ียง

ดําเนินการผลิตขยายแตนเบียน Ariagyrus lopezi แมลงช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุม ศัตรูมันสําปะหลังใน
พื้นท่ี

๓.๑.๓ แนะนําให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพ่ือทําลายตัวหนอนและดักแด้แมลงนูนหลวง รวมทั้ง ใช้เชื้อ
ราเมตตาไรเขียมควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดิน การใช้เชื้อราดินต้องมีความชื้น สูง หรือใส่



ในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เช้ือราเจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งให้เกษตรกรหม่ันสํารวจแปลงอย่างสมํ่าเสมอ
๓.๑.๔ สร้างการรับรูให้กับเจ้าหน้าท่ีล่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับท่ีมา ความสําคัญ ปัจจัยท่ีมี ผลต่อการ

ระบาดของโรคใบด่างมันสําปะหลัง แนวทางเสาระวัง และการป้องกันกําจัด
๓.๑.๕ ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลพื้นท่ีขออนุมัติชดเชยส่งสํานักงบประมาณพิจารณา

๓.๒ การควบคุมศัตรูอ้อย
๓.๒.๑ รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพ้ืนที่ที่อาจเกิดการระบาดของศัตรูอ้อย ประสานความ ร่วมมือกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย เตรียมความ พร้อมเพ่ือรับมือกับ
สถานการณ์การระบาดของศัตรูอ้อยในพ้ืนที่เสี่ยง และป้องกันก่อนเกิดการระบาดอย่างต่อเนื่อง

๓.๒.๒ แนะนําให้เกษตรกรทําการไถพรวนดินหลายๆ คร้ัง เพื่อทําลายหนอนแมลงนูนหลวง ดักแด้ และด้วงหนวดยาว
และใช้เชื้อราบิวเวอเรียและเชื้อราเมตตาไรเขียมควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุขณะปลูกหรือคลุก ลงในพ้ืนดิน การใช้เชื้อรา
ดินต้องมีความชื้นสูง หรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพ่ือให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งให้เกษตรกร หม่ันสํารวจแปลงอย่างสม่ําเสมอ

๓.๒.๓ แนะนําให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุด้านทานในฤดูการปลูกต่อไป และให้เกษตรกรไถดินขุดตอทั้ง ไม่ให้เป็น
แหล่งเพาะพันธุของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป

๓.๒.๔ สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีส่งเสริมให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์การระบาดของ หนอนกระทู้ข้าวโพดลาย
จุด (Fall armyworm) อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสนับสนุนแมลงศัตรูธรรมชาติและสารขีวภัณฑ์ ให้กับเกษตรกร

๓.๒.๕ การควบคุมการระบาดของจักจั่นอ้อย แนะนําเกษตรการสํารวจแปลงอ้อยอย่างสมั่าเสมอ หากพบ การระบาด
ให้!,ช้วิธีเขตกรรม เช่น การขุดหรือไถพรวนเพ่ือจับตัวอ่อนในดิน หรือการเก็บตัวเต็มวัยในเวลากลางคืน ตัดใบ อ้อยท่ีพบกลุ่มไข่
ของจักจั่นไปทําลายนอกแปลง และสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของคนในชุมชน เช่นเดียวกับการ รณรงค์เก็บตัวเต็มวัยด้วง
หนวดยาวเจาะลําด้นทุเรียน แมลงนูนหลวง และด้วงหนวดยาวอ้อย เป็นด้น

๓.๓ การควบคุมศัตรูข้าวโพด
๓.๓.๑ กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย ประสานงานติดตาม

สถานการณ์ศัตรูพืช ภายใต้กิจกรรมแปลงติดตามเสาระวังศัตรูพืช เพื่อติดตามสถานการณ์ในพ้ืนท่ี เสี่ยงต่อการระบาดของศัตรู
ข้าวโพด

๓.๓.๒ ดําเนินการรณรงค์ให้ มีการควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ ข้าวโพดลายจุด (FAW) โดยใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่ จํานวน ๕๐ จังหวัด หากพบการระบาดระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีควบคุมการระบาด ตาม
คําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร

๓.๔ การควบคุมศัตรูสับปะรด
แนะนําให้เกษตรกรสํารวจและทําความสะอาดแปลงอย่างสมั่าเสมอ กําจัดวัชพืชข้างเคียง เพื่อทําลายพืชอาศัย และ

หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้งระยะรุนแรง แนะนําให้ใช้สารเคมีตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร เช่น ไทอะมีโทแซม
๒๕% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๒ กรัม ต่อน้ํา ๒๐ ลิตร หรือไดโนทีฟูแรน ๑๐% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๒๐ กรัม ต่อน้ํา ๒๐ลิตรหรืออิมิดาโค
ลพริด ๑๐% เอสแอล อัตรา๒๐มิลลิลิตร ต่อน้ํา๒๐ลิตรหรืออะเซททามิพริด ๒๐% เอสพี อัตรา ๑๐ กรัม ต่อน้ํา ๒๐ ลิตร ฉีดพ่น
เป็นวงรัศมีรอบๆ บริเวณท่ีพบเพลี้ยแป้ง และต้องหยุดพ่นในช่วงท่ีสับปะรดติดผล อ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้มีพีษตกค้าง

๔.การคาดการณ์ศัตรูพืช ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๔๖๔
ภาคเหนือ

- มันสําปะหลัง ระวัง เพล้ียแป้งมันสําปะหลังสีชมพู แมลงหว่ีขาวยาสูบ ไรแดง แมลงนูนหลวง โรคใบไหม้ และโรคใบ
ด่าง

- อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยาว แมลงนูนหลวง และโรคใบขาวอ้อย
- ข้าวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เพล้ียอ่อน หนอนเจาะลําด้นข้าวโพด หนอนเจาะสกข้าวโพด และโรครา

นํ้าค้าง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- มันสําปะหลัง ระวัง เพล้ียแป้งมันสําปะหลัง เพล้ียแป้งมันสําปะหลังสีชมพู เพล้ียหอยเกล็ด ไรแดง แมลงหว่ีขาว
ยาสูบ โรคโคนเน่าหัวเน่า โรคพุ่มแจ้ และโรคใบด่าง



- อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยาว แมลงนูนหลวง และโรคใบขาวอ้อย
- ข้าวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เพล้ียอ่อน หนอนเจาะลําด้นข้าวโพด และหนอนเจาะสกข้าวโพด ภาค

กลาง และภาคตะวันออก
- มันสําปะหลัง ระวัง เพล้ียแป้งมันสําปะหลัง เพล้ียแป้งมันสําปะหลังสีชมพู ไรแดง เพล้ียหอยเกล็ด แมลงหว่ีขาว

ยาสูบ โรคโคนเน่าหัวเน่า และโรคใบด่าง
- อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยาว จักจั่น แมลงนูนหลวง และโรคใบขาวอ้อย
- ข้าวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เพล้ียอ่อน หนอนเจาะลําด้นข้าวโพด และหนอนเจาะสกข้าวโพด
- สับปะรด ระวัง เพล้ียแป้ง โรคผลเน่า และโรคเหี่ยว

ภาคใต้

- ข้าวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เพล้ียอ่อน หนอนเจาะลําด้นข้าวโพด หนอนเจาะสกข้าวโพด และโรครา
นํ้าค้าง

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูมันสําปะหลัง ปี ๒๕๖๔ภาพรวมทั้งประเทศ

เพลีย้แป้ง ๘๔๖.๐๐ ไร่ เพลีย้แป้งสีชมพู ๒,๗๑๕.๒๕ ไร่ เพลีย้หอย ๕๓๗.๗๕ ไร่ ไรแดง ๒๓,๕๕๐.๗๕ ไร่ แมลงนูน

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูอ้อย ปี ๒๕๖๔ ภาพรวมทั้งประเทศ

หนอนกออ้อย ๔๗๒.๐๐ ไร่ ด้วงหนวดยาว ๕.๐๐ ไร่ จักจั่นอ้อย ๘๒๘.๐๐ ไร่
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