
 
 
 
 
 
 

1. สถานการณ์การปลูกพืชไร่ 
   

1. สถานการณ์การปลูกพืชไร่ 
  1.1 พ้ืนที่ปลูกมันส ำปะหลังทั้งหมด 54 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 1,307,440.53 ไร่   
 1.2 พ้ืนที่ปลูกอ้อยทั้งหมด 57 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 353,071 ไร่  
 1.3 พ้ืนที่ปลูกข้ำวโพดทั้งหมด 60 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 385,809 ไร่ 
 1.4 พ้ืนที่ปลูกสับปะรดทั้งหมด 60 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 223,044 ไร่ 
2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชท่ีส าคัญ  
  2.1 ศัตรูมันส าปะหลัง 

2.1.1 เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง พ้ืนที่ระบำด 12 จังหวัด จ ำนวน 838.25 ไร่ พ้ืนที่ระบำดเพ่ิมขึ้น 
500.25 ไร่ (สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 338 ไร่) 

1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน 132 ไร่  
2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน             จ ำนวน 621 ไร่ 
3) มันส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน             จ ำนวน 58.25 ไร่ 
4) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน   จ ำนวน 27 ไร่ 

2.1.2 เพลี้ยแป้งสีชมพูมันส าปะหลัง พ้ืนที่ระบำด 8 จังหวัด จ ำนวน 1,124.25 ไร่ พ้ืนที่ระบำดลดลง 12 
ไร่ (สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 1,136.25 ไร่) 

  1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน 467.25 ไร่  
  2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน   จ ำนวน 149 ไร่ 
  3) มันส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน   จ ำนวน 63 ไร่ 
  4) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน   จ ำนวน 445 ไร่ 

  2.1.3 เพลี้ยหอย พ้ืนที่ระบำด 6 จังหวัด จ ำนวน 131 ไร่ พ้ืนที่ระบำดคงที ่
   1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน 50 ไร ่ 

  2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน   จ ำนวน 19 ไร่ 
  3) มันส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน   จ ำนวน 3.75 ไร่ 
  4) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน   จ ำนวน 58 ไร่ 
 2.1.4 ไรแดง พ้ืนที่ระบำด 13 จังหวัด จ ำนวน 1,330.75 ไร่ พ้ืนที่ระบำดลดลง 117 ไร่ (สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 

1,447.75 ไร่) 
  1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน 516.25 ไร่  
  2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน   จ ำนวน 688 ไร่ 
  3) มันส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน   จ ำนวน 126.25 ไร่ 
  4) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน   ไม่พบกำรระบำด  
 2.1.5 แมลงนูนหลวง ไม่พบกำรระบำด 

สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่ส าคัญ  

ศัตรูพืชไร่ 

รายงานสถานการณ์ศัตรูพืชไร่ 
วันที ่21 เมษายน 2564 

กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช  
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ 
E-mail: Bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com  
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  2.1.6 โรคใบด่างมันส าปะหลัง พบกำรระบำดในพ้ืนที่ 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำญจนบุรี ขอนแก่น 
ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ชัยนำท นครรำชสีมำ นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ปรำจีนบุรี ร้อยเอ็ด ระยอง ลพบุรี ศรีสะเกษ สระบุรี 
สุพรรณบุรี และจังหวัดอุบลรำชธำนี จ ำนวน 70,972.50 ไร่ พ้ืนที่ระบำดลดลง 99,849.62 ไร่ (สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 
170,835.12 ไร่)   

2.2 ศัตรูอ้อย  
  2.2.1 หนอนกออ้อย พ้ืนที่ระบำด 3 จังหวัด จ ำนวน 315 ไร่ พ้ืนที่ระบำดคงที ่
   1) อ้อยอำยุน้อยกว่ำ 4 เดือน   จ ำนวน 245 ไร่  
   2) อ้อยอำยุ 4 - 9 เดือน   จ ำนวน 70 ไร่  
   3) อ้อยอำยุมำกกว่ำ 9 เดือน   ไม่พบกำรระบำด  
  2.2.2 ด้วงหนวดยาว พ้ืนที่ระบำด 2 จังหวัด จ ำนวน 70 ไร่ พ้ืนที่ระบำดคงท่ี   
   1) อ้อยอำยุน้อยกว่ำ 4 เดือน   จ ำนวน 20 ไร่  
   2) อ้อยอำยุ 4 - 9 เดือน   ไม่พบกำรระบำด 
   3) อ้อยอำยุมำกกว่ำ 9 เดือน   จ ำนวน 50 ไร่  
  2.3 ศัตรูข้าวโพด  
  2.3.1 หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm) พบกำรระบำดในข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่ระบำด 26 จังหวัด 
จ ำนวน 31,050.59 ไร ่พ้ืนที่ระบำดเพ่ิมข้ึน 153 ไร่ (สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 30,897.34 ไร่)แบ่งเป็น 
   1) พ้ืนที่ระบำดรุนแรงน้อย   จ ำนวน 30,238.59 ไร่ 
   2) พ้ืนที่ระบำดรุนแรงมำก   จ ำนวน 812 ไร่ 
3. การด าเนินงานในพื้นที่ระบาด  
   3.1 การควบคุมศัตรูมันส าปะหลัง 
   3.1.1 รณรงค์ควบคุมศัตรูมันส ำปะหลังโดยวิธีผสมผสำนในพื้นท่ีระบำดอย่ำงต่อเนื่อง 
   3.1.2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืชที่ 1 - 9 ร่วมกับศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน 
ในพ้ืนที่เสี่ยง ด ำเนินกำรผลิตขยำยแตนเบียน Anagyrus lopezi แมลงช้ำงปีกใส และเชื้อรำไตรโคเดอร์มำ เพ่ือควบคุม
ศัตรูมันส ำปะหลังในพื้นที ่
   3.1.3 แนะน ำให้เกษตรกรไถพรวนดินหลำยๆ ครั้ง เพ่ือท ำลำยตัวหนอนและดักแด้แมลงนูนหลวง รวมทั้ง
ใช้เชื้อรำเมตตำไรเซียมควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพ้ืนดิน กำรใช้เชื้อรำดินต้องมีควำมชื้น
สูง หรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เชื้อรำเจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งให้เกษตรกรหมั่นส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ 
   3.1.4 สร้ำงกำรรับรู้ให้กับเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับท่ีมำ ควำมส ำคัญ ปัจจัยที่ม ี
ผลต่อกำรระบำดของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง แนวทำงเฝ้ำระวัง และกำรป้องกันก ำจัด 
    3.1.5 ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ขออนุมัติชดเชย ส่งส ำนักงบประมำณพิจำรณำ 

3.2 การควบคุมศัตรูอ้อย 
    3.2.1 รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสำนในพื้นที่ที่อำจเกิดกำรระบำดของศัตรูอ้อย ประสำนควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงำนภำครัฐ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย เตรียมควำม
พร้อมเพ่ือรับมือกับสถำนกำรณ์กำรระบำดของศัตรูอ้อยในพ้ืนที่เสี่ยง และป้องกันก่อนเกิดกำรระบำดอย่ำงต่อเนื่อง 
    3.2.2 แนะน ำให้เกษตรกรท ำกำรไถพรวนดินหลำยๆ ครั้ง เพ่ือท ำลำยหนอนแมลงนูนหลวง ดักแด้  
และด้วงหนวดยำว และใช้เชื้อรำบิวเวอเรียและเชื้อรำเมตตำไรเซียมควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุก
ลงในพ้ืนดิน กำรใช้เชื้อรำดินต้องมีควำมชื้นสูง หรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพ่ือให้เชื้อรำเจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งให้เกษตรกร
หมั่นส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ 
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    3.2.3 แนะน ำให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้ำนทำนในฤดูกำรปลูกต่อไป และให้เกษตรกรไถดินขุดตอทิ้ง
ไม่ให้เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป 
    3.2.4 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชลบุรีส่งเสริมให้เกษตรกรติดตำมสถำนกำรณ์กำรระบำดของ
หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด (Fall armyworm) อย่ำงใกล้ชิด พร้อมทั้งสนับสนุนแมลงศัตรูธรรมชำติและสำรชีวภัณฑ์
ให้กับเกษตรกร 
   3.3 การควบคุมศัตรูข้าวโพด 
    3.3.1 กลุ่มพยำกรณ์และเตือนกำรระบำดศัตรูพืช กองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ ย 
ประสำนงำนติดตำมสถำนกำรณ์ศัตรูพืช ภำยใต้กิจกรรมแปลงติดตำมเฝ้ำระวังศัตรูพืช เพ่ือติดตำมสถำนกำรณ์ในพ้ืนที่
เสี่ยงต่อกำรระบำดของศัตรูข้ำวโพด 
    3.3.2 ด ำเนินกำรรณรงค์ให้มีกำรควบคุมกำรระบำดของหนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด (FAW) โดยใช้สื่อ
ประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่องในพ้ืนที่ จ ำนวน 50 จังหวัด หำกพบกำรระบำดระยะรุนแรง ให้ใช้สำรเคมีควบคุมกำรระบำด
ตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร 
   3.4 การควบคุมศัตรูสับปะรด 
    แนะน ำให้เกษตรกรส ำรวจและท ำควำมสะอำดแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ ก ำจัดวัชพืชข้ำงเคียง เพ่ือท ำลำยพืชอำศัย 
และหำกพบกำรระบำดของเพลี้ยแป้งระยะรุนแรง แนะน ำให้ใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร เช่น  
ไทอะมีโทแซม ๒๕% ดับเบิ้ลยูจี อัตรำ ๒ กรัม ต่อน้ ำ ๒๐ ลิตร หรือไดโนทีฟูแรน ๑๐% ดับเบิ้ลยูจี อัตรำ ๒๐ กรัม ต่อน้ ำ 
๒๐ ลิตร หรืออิมิดำโคลพริด ๑๐% เอสแอล อัตรำ ๒๐ มิลลิลิตร ต่อน้ ำ ๒๐ ลิตร หรืออะเซททำมิพริด ๒๐% เอสพี 
อัตรำ ๑๐ กรัม ต่อน้ ำ ๒๐ ลิตร ฉีดพ่นเป็นวงรัศมีรอบๆ บริเวณท่ีพบเพลี้ยแป้ง และต้องหยุดพ่นในช่วงที่สับปะรดติดผล
อ่อน เพ่ือป้องกันไม่ให้มีพิษตกค้ำง 

4.การคาดการณ์ศัตรูพืช ในช่วงระหว่างวันที ่26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564 
   ภาคเหนือ  

- มันส ำปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้งมันส ำปะหลังสีชมพู เพลี้ยหอยเกล็ด แมลงหวี่ขำวยำสูบ  และโรคใบด่ำง 
- อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยำว จกัจัน่ และโรคใบขำวอ้อย 
- ข้ำวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด หนอนเจำะล ำต้นข้ำวโพด และโรครำน้ ำค้ำง 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- มันส ำปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้งมันส ำปะหลัง เพลี้ยแป้งมันส ำปะหลังสีชมพู เพลี้ยหอยเกล็ด ไรแดง 

แมลงหวี่ขำวยำสูบ และโรคใบด่ำง 
- อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยำว จกัจั่น และโรคใบขำวอ้อย 
- ข้ำวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด เพลี้ยไฟ หนอนเจำะล ำต้นข้ำวโพด และโรครำน้ ำคำ้ง  

   ภาคกลาง และภาคตะวันออก  
- มันส ำปะหลัง ระวัง ไรแดง เพลี้ยแป้งมันส ำปะหลัง เพลี้ยแป้งมันส ำปะหลังสีชมพู เพลี้ยหอยเกล็ด 

แมลงหวี่ขำวยำสูบ  และโรคใบด่ำง 
- อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยำว จักจั่น และโรคใบขำวอ้อย 
- ข้ำวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด เพลี้ยไฟ หนอนเจำะล ำต้นข้ำวโพด และโรคกำบและใบไหม ้ 
- สับปะรด ระวัง เพลี้ยแป้ง โรคผลเน่ำ และโรคเหี่ยว 

ภาคใต้  

- ข้ำวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด และหนอนเจำะล ำต้นข้ำวโพด 



กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ ปี 2564 
 ภาพรวมทั้งประเทศ  

 

 

 

   

 

            

 

 

  

        

 

 

ศัตรูมันส ำปะหลัง ศัตรูอ้อย 

        เพลีย้แป้ง 838.25 ไร ่

        เพลีย้แป้งสีชมพู 1,124.25 ไร ่

        เพลีย้หอย 131 ไร ่

        ไรแดง 1,330.75 ไร ่

        แมลงนูนหลวง 0 ไร ่

        หนอนกออ้อย 315 ไร ่

        ด้วงหนวดยาว 70 ไร ่

 

เพลี้ยแป้งสีชมพู 1,433.75 ไร ่

เพลี้ยแป้ง 907.25 ไร ่

ไรแดง 253.75 ไร่ 

เพลี้ยหอย 105.75 ไร ่


