
- 1 - 
 

 
 
 

ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๙๖ ประจ ำวันที ่๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๐ 

ต๊ักแตนไผ่ (Yellow-spined bamboo locust) 
 

           เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และข้าวโพดในเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยเฉพาะจังหวัดท่ีติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย พะเยา 
น่าน และจังหวัดเลย เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การระบาดของตั๊กแตนไผ่ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าอยู่ในระยะตัวอ่อนซึ่งเป็นระยะท่ีเริ่มสร้างความ
เสียหายให้กับพืชได้ และหมั่นส ารวจแปลงปลูกข้าว และแปลงปลูกข้าวโพดอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจาก
ตั๊กแตนไผ่อาจแพร่ระบาดเข้ามาและสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย
ได้ หากพบตั๊กแตนไผ่ในพ้ืนท่ีการเกษตร ให้รีบแจ้งส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักงานเกษตรจังหวัด
เพื่อด าเนินการควบคุม และหาแนวทางป้องกันก าจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง 

 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ :   Ceracris  kiangsu 
วงศ์  :   Acrididae 
 

อันดับ  :   Orthoptera 
 

รูปร่ำงลักษณะ 
           ตั๊กแตนไผ่ มีวงจรชีวิตแบ่งเป็น ๔ ระยะ คือ ระยะวางไข่ใต้ผิวดินในช่วงเดือน ม.ค.- เม.ย. 
ระยะตัวอ่อน (๔๖ - ๖๙ วัน) ในช่วงเดือน พ.ค.- ก.ค. ระยะตัวเต็มวัย (๔๐ วัน) ในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. 
และระยะไข่ในช่วงเดือน ต.ค.- ธ.ค. มีรายงานว่าพบแมลงชนิดนี้วางไข่จ านวนมากใต้ผิวดิน ไข่ของ
ตั๊กแตนไผ่จะฟักในบริเวณท่ีมีแสงแดดส่องถึง โดยมีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๒ องศาเซลเซียส ตัวเต็มวัยของ
ตั๊กแตนไผ่ ชอบอาศัยอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีอากาศค่อนข้างเย็น ท้ังตัวอ่อนและตัวเต็มวัยมีการแพร่กระจายเป็น
กลุ่มตัวอ่อนในระยะสุดท้ายเริ่มมีการอพยพเคลื่อนย้ายเป็นกลุ่มใหญ่ 
 

วงจรชีวิตของตั๊กแตนไผ ่
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ระยะไข่ (วางไข่ใต้ผิวดิน) 
 

ตัวอ่อน (๔๖ - ๖๙ วัน) 
 

ตัวเต็มวัย (๔๐ วัน) 
 

ระยะไข่ (วางไข่ใต้ผิวดิน) 
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ลักษณะกำรท ำลำย 
            เป็นตั๊กแตนท่ีสร้างความเสียหายให้แก่พืชพืชกลุ่มไผ่ และพืชเกษตร อาทิ พืชตระกูลหญ้า 
ข้าว และข้าวโพด และยังพบว่าสามารถเข้าท าลายพืชตระกูลปาล์ม และพืชล้มลุกบางชนิด โดยระยะ
ตัวเต็มวัยเป็นระยะที่สร้างความเสียหายได้กว้างขวางและรุนแรงท่ีสุด 
 
กำรแพร่ระบำด 
           พบครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๔๗๒ ท่ีมณฑลเสฉวน หูเป่ย เกียงสู หูหนาน เกียงสี ฝูเจียน และ
กวางตุ้งของจีน ต่อมาพบการระบาดรุนแรงในปี พ.ศ.๒๔๗๘ - ๒๔๘๙ ส าหรับในประเทศไทยพบ
ตั๊กแตนไผ่ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๒ ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุพรรณบุรี แต่ไม่มีรายงานการระบาดใน
ประเทศขณะนั้น  
           ปี ๒๕๕๙ พบการระบาดท่ีแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่ง
ห่างจากไทยประมาณ ๑๑๔ กิโลเมตร พบแพร่กระจายอย่างกว้างขวางบริเวณพื้นท่ีป่าไผ่ทางตอนใต้
ของประเทศจีนด้านตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลแจงสี บริเวณทางลาดเชิงเขามีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล ๓๐๐ – ๔๐๐ เมตร บางครั้งพบในพื้นท่ีสูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง ๗๘๐ เมตร 
 
แนวทำงป้องกันกำรป้องกันก ำจัด เมื่อตั๊กแตนไผ่เข้ำมำแพรร่ะบำดในประเทศไทย 
           ๑. ส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมออย่าน้อยสัปดาห์ละครัง้ 
           ๒. วางกับดักเหย่ือพิษ เพ่ือป้องกันตั๊กแตนไผ่ไม่ให้มาระบาดในประเทศไทย 
                  - กับดักเหยื่อพิษสูตรท่ี ๑ เตรียมสารละลายเหยื่อพิษ ประกอบด้วยสารฆ่าแมลง 
fipronil ๕% SC ๑๐๐ มิลลิลิตร ต่อกากน้ าตาล ๑๐๐ มิลลิลิตร ต่อน้ า ๑ ลิตร) น ากระดาษกรอง
ขนาดประมาณ ๑๕ x ๒๐ เซนติเมตร ชุบสารละลายเหยื่อพิษ ผึ่งลมให้แห้ง แล้วน าไปติดบนใบพืช 
                  - กับดักเหยื่อพิษสูตรท่ี ๒ เตรียมสารละลายเหยื่อพิษ (ประกอบด้วย สารฆ่าแมลง 
cartap hydrochloride ๕๐% SP ๑๐ กรัมต่อเกลือแกง ๓๐ กรัม ต่อ Ammonium bicarbonate 
๓๐ กรัมต่อน้ า ๑ ลิตร) น าถาดโฟมขนาด ๑๕ x ๒๐ เซนติเมตร ชุบสารละลายเหยื่อพิษ แล้วน าไป
วางบนพื้นดินใช้ไม่ปักยึดใหโ้ฟมอยู่กับท่ี 
                  ตรวจเช็คชนิดของตั๊กแตนท่ีตายบริเวณกับดัก โดยเปรียบเทียบกับรูปภาพตั๊กแตนไผ่ 
ในกรณีท่ีพบมีลักษณะใกล้เคียงตามภาพตัวอย่าง ให้เก็บตัวตั๊กแตน และน าส่งท่ีส านักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืชกรมวิชาการเกษตร เพื่อน ามาจ าแนกชนิดว่าเป็นตั๊กแตนไผ่หรือไม่ 
           ๓. หากพบการระบาดให้ด าเนินการก าจัดท าลายตั๊กแตนไผ่ให้หมดสิ้น และท าการป้องกัน
ก าจัดโดยใช้สารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้  
                  - อีโทเฟนพรอกซ์ (Etofenprox) ๒๐% EC อัตรา ๔๐ มิลลิลิตร ต่อน้ า ๒๐ ลิตร 
                  - เดลทาเมทริน (Deltamethrin) ๓% EC อัตรา ๔๐ มิลลิลิตร ต่อน้ า ๒๐ ลิตร 
                  - แลมป์ดาไซฮาโลทริน (Lambda cyhalothrin) ๒.๕% EC อัตรา ๔๐ มิลลิลิตร ต่อ
น้ า ๒๐ ลิตร 
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ที่มา  :  ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำรักขำพืช กรมวิชำกำรเกษตร 
เรียบเรียงโดย  :  กลุ่มพยำกรณ์และเตือนกำรระบำดศัตรูพืช กองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย 
 
 

 
 

 
 
ภาพตั๊กแตนไผ่ (Yellow-spined bamboo locust) : Ceracris kiangsu 
ท่ีมา : http://www.fao.org/laos/news/detail-events/en/c/296533/ 
 


