
 
 
 
 
 
 

1. สถานการณ์การปลูกพืชไร่ 
   

1. สถานการณ์การปลูกพืชไร่ 
  1.1 พื้นท่ีปลูกมันส ำปะหลังท้ังหมด 55 จังหวัด รวมพื้นท่ียืนต้น  7,187,808.28  ไร ่  
 1.2 พื้นท่ีปลูกอ้อยทั้งหมด 60 จังหวัด รวมพื้นท่ียืนต้น 1,340,186.87 ไร่  
 1.3 พื้นท่ีปลูกข้ำวโพดท้ังหมด 59 จังหวัด รวมพื้นท่ียืนต้น 1,524,003.27 ไร่ 
 1.4 พื้นท่ีปลูกสับปะรดท้ังหมด 50 จังหวัด รวมพื้นท่ียืนต้น 52,574.75 ไร่ 
2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชที่ส าคัญ  
  2.1 ศัตรูมันส าปะหลัง 

2.1.1 เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง พื้นท่ีระบำด 13 จังหวัด จ ำนวน 771.00 ไร่ พื้นท่ีระบำดลดลง 75.00 ไร่ 
(สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ 846.00 ไร่) 

1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน 238.25 ไร่  
2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน             จ ำนวน 433.00 ไร่ 
3) มันส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน             จ ำนวน 90.50 ไร่ 
4) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน   จ ำนวน 9.25 ไร่ 

2.1.2 เพลี้ยแป้งสีชมพูมันส าปะหลัง พื้นท่ีระบำด 8 จังหวัด จ ำนวน 2,564.25 ไร่ พื้นท่ีระบำดลดลง 
151.00 ไร่ (สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ 2,715.25  ไร่) 

  1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน 397.00 ไร่  
  2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน   จ ำนวน 1,944.25 ไร่ 
  3) มันส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน   จ ำนวน 157.00 ไร่ 
  4) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน   จ ำนวน 66.00 ไร่ 

  2.1.3 เพลี้ยหอย พื้นท่ีระบำด 4 จังหวัด จ ำนวน 497.75 ไร่ พื้นท่ีระบำดลดลง 40.00 ไร่ (สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ 
537.75 ไร่) 
   1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน 120.00 ไร ่ 

  2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน   จ ำนวน 368.00 ไร่ 
  3) มันส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน   จ ำนวน 4.75 ไร่ 
  4) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน   จ ำนวน 5.00 ไร่ 
 2.1.4 ไรแดง พื้นท่ีระบำด 25 จังหวัด จ ำนวน 22,382.75 ไร่ พื้นท่ีระบำดลดลง 1,168.00 ไร่ 

(สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ 23,550.75 ไร่)  
  1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน 14,716.25 ไร่  
  2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน   จ ำนวน 6,471.25 ไร่ 
  3) มันส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน   จ ำนวน 1,166.25 ไร่ 
  4) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน   จ ำนวน 29.00 ไร่ 

สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่ส าคัญ  

ศัตรูพืชไร่ 

รายงานสถานการณ์ศัตรูพืชไร่ 
วันที ่28 กรกฎาคม 2564 
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กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
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 2.1.5 แมลงนูนหลวง พื้นท่ีระบำด 1 จังหวัด จ ำนวน 2.00 ไร่ พื้นท่ีระบำดคงท่ี 
  1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   ไม่พบกำรระบำด 
  2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน   ไม่พบกำรระบำด 
  3) มันส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน   จ ำนวน 2.00 ไร่ 

   4) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน    ไม่พบกำรระบำด 
  2.1.6 โรคใบด่างมันส าปะหลัง พบกำรระบำดในพื้นท่ี 30 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำฬสินธุ์ ขอนแก่น 
จันทบุรี ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ชัยนำท ชัยภูมิ นครรำชสีมำ นครสวรรค์ น่ำน บุรีรัมย์ ปรำจีนบุรี พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบุรี เพชรบูรณ์ มหำสำรคำม มุกดำหำร ระยอง ร้อยเอ็ด ลพบุรี สุพรรณบุรี สุรินทร์ สระแก้ว สระบุรี ศรีสะเกษ 
อุดรธำนี อุตรดิตถ์ อุทัยธำนี และจังหวัดอุบลรำชธำนี จ ำนวน 199,932.37 ไร่ พื้นท่ีระบำดลดลง 5,311.35 ไร่ 
(สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ 205,243.72 ไร่) 
 

2.2 ศัตรูอ้อย  
  2.2.1 หนอนกออ้อย พื้นท่ีระบำด 7 จังหวัด จ ำนวน 472.00 ไร่ พื้นท่ีระบำดคงท่ี 
   1) อ้อยอำยุน้อยกว่ำ 4 เดือน    จ ำนวน 396.00 ไร่  
   2) อ้อยอำยุ 4 - 9 เดือน    จ ำนวน 70.00 ไร่  
   3) อ้อยอำยุมำกกว่ำ 9 เดือน    จ ำนวน 6.00 ไร่  
  2.2.2 ด้วงหนวดยาว พื้นท่ีระบำด 1 จังหวัด จ ำนวน 5.00 ไร่ พื้นท่ีระบำดคงท่ี  
   1) อ้อยอำยุน้อยกว่ำ 4 เดือน    ไม่พบกำรระบำด 
   2) อ้อยอำยุ 4 - 9 เดือน    ไม่พบกำรระบำด 
   3) อ้อยอำยุมำกกว่ำ 9 เดือน    จ ำนวน 5.00 ไร่  
  2.2.3 จักจัน่อ้อย พื้นท่ีระบำด 1 จังหวัด จ ำนวน 827.50 ไร่ พื้นท่ีระบำดคงท่ี 
   1) อ้อยอำยุน้อยกว่ำ 4 เดือน    จ ำนวน 827.50 ไร่    
   2) อ้อยอำยุ 4 - 9 เดือน    ไม่พบกำรระบำด    
   3) อ้อยอำยุมำกกว่ำ 9 เดือน    ไม่พบกำรระบำด  
    
  2.3 ศัตรูข้าวโพด  
  2.3.1 หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm) พบกำรระบำดในข้ำวโพดเล้ียงสัตว์ พื้นท่ีระบำด 30 จังหวัด 
จ ำนวน 76,719.95 ไร่ พื้นท่ีระบำดลดลง 21,425.49 ไร่ (สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ 98,145.44 ไร่) แบ่งเป็น 
   1) พื้นท่ีระบำดรุนแรงน้อย   จ ำนวน 68,677.70 ไร ่
   2) พื้นท่ีระบำดรุนแรงมำก   จ ำนวน 8,042.25 ไร่ 
3. การด าเนินงานในพื้นท่ีระบาด  
   3.1 การควบคมุศัตรูมันส าปะหลัง 
   3.1.1 รณรงค์ควบคุมศัตรูมันส ำปะหลังโดยวิธีผสมผสำนในพื้นท่ีระบำดอย่ำงต่อเนื่อง 
   3.1.2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืชท่ี 1 - 9 ร่วมกับศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน 
ในพื้นท่ีเส่ียง ด ำเนินกำรผลิตขยำยแตนเบียน Anagyrus lopezi แมลงช้ำงปีกใส และเช้ือรำไตรโคเดอร์มำ เพื่อควบคุม
ศัตรูมันส ำปะหลังในพื้นท่ี 

   3.1.3 แนะน ำให้เกษตรกรไถพรวนดินหลำยๆ ครั้ง เพื่อท ำลำยตัวหนอนและดักแด้แมลงนูนหลวง รวมทั้ง
ใช้เช้ือรำเมตตำไรเซียมควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดิน กำรใช้เช้ือรำดินต้องมีควำมช้ืน
สูง หรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เช้ือรำเจริญเติบโตได้ดี พร้อมท้ังให้เกษตรกรหมั่นส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ 
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   3.1.4 สร้ำงกำรรับรู้ใหก้ับเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมกำรเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับท่ีมำ ควำมส ำคัญ ปัจจัยท่ีมี 
ผลต่อกำรระบำดของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง แนวทำงเฝ้ำระวัง และกำรป้องกันก ำจัด 
   3.1.5 ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลพื้นท่ีขออนุมัติชดเชยส่งส ำนักงบประมำณพิจำรณำ 

3.2 การควบคุมศตัรูอ้อย 
    3.2.1 รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสำนในพื้นท่ีท่ีอำจเกิดกำรระบำดของศัตรูอ้อย ประสำนควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังหน่วยงำนภำครัฐ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย เตรียมควำม
พร้อมเพื่อรับมือกับสถำนกำรณ์กำรระบำดของศัตรูอ้อยในพื้นท่ีเส่ียง และปอ้งกันก่อนเกิดกำรระบำดอย่ำงต่อเนื่อง 
    3.2.2 แนะน ำให้เกษตรกรท ำกำรไถพรวนดินหลำยๆ ครั้ง เพื่อท ำลำยหนอนแมลงนูนหลวง ดักแด้  
และด้วงหนวดยำว และใช้เช้ือรำบิวเวอเรียและเช้ือรำเมตตำไรเซียมควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุก
ลงในพื้นดิน กำรใช้เช้ือรำดินต้องมีควำมช้ืนสูง หรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เช้ือรำเจริญเติบโตได้ดี พร้อมท้ังให้เกษตรกร
หมั่นส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ 
    3.2.3 แนะน ำให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้ำนทำนในฤดูกำรปลูกต่อไป และให้เกษตรกรไถดินขุดตอท้ิง
ไม่ให้เปน็แหล่งเพำะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป 
    3.2.4 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชลบุรีส่งเสริมให้เกษตรกรติดตำมสถำนกำรณ์กำรระบำดของ
หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด (Fall armyworm) อย่ำงใกล้ชิด พร้อมท้ังสนับสนุนแมลงศัตรูธรรมชำติและสำรชีวภัณฑ์
ให้กับเกษตรกร 
    3.2.5 กำรควบคุมกำรระบำดของจักจ่ันอ้อย แนะน ำเกษตรกำรส ำรวจแปลงอ้อยอย่ำงสม่ ำเสมอ หำกพบ
กำรระบำดให้ใช้วิธีเขตกรรม เช่น กำรขุดหรือไถพรวนเพื่อจับตัวอ่อนในดิน หรือกำรเก็บตัวเต็มวัยในเวลำกลำงคืน ตัดใบ
อ้อยท่ีพบกลุ่มไข่ของจักจ่ันไปท ำลำยนอกแปลง และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วนของคนในชุมชน เช่นเดียวกับกำร
รณรงค์เก็บตัวเต็มวัยด้วงหนวดยำวเจำะล ำต้นทุเรียน แมลงนูนหลวง และด้วงหนวดยำวอ้อย เป็นต้น 
   3.3 การควบคุมศัตรูข้าวโพด 
    3.3.1 กลุ่มพยำกรณ์และเตือนกำรระบำดศัตรูพืช กองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ ย 
ประสำนงำนติดตำมสถำนกำรณ์ศัตรูพืช ภำยใต้กิจกรรมแปลงติดตำมเฝ้ำระวังศัตรูพืช เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์ในพื้นท่ี
เส่ียงต่อกำรระบำดของศัตรูข้ำวโพด 
    3.3.2 ด ำเนินกำรรณรงค์ให้มีกำรควบคุมกำรระบำดของหนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด (FAW) โดยใช้ส่ือ
ประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่องในพื้นท่ี จ ำนวน 50 จังหวัด หำกพบกำรระบำดระยะรุนแรง ให้ใช้สำรเคมีควบคุมกำรระบำด
ตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร 
   3.4 การควบคุมศตัรูสับปะรด 
    แนะน ำให้เกษตรกรส ำรวจและท ำควำมสะอำดแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ ก ำจัดวัชพืชข้ำงเคียง เพื่อท ำลำยพืชอำศัย 
และหำกพบกำรระบำดของเพล้ียแป้งระยะรุนแรง 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 บริเวณท่ีพบเพล้ียแป้ง และต้องหยุดพ่นในช่วงท่ีสับปะรดติดผล
อ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้มีพิษตกค้ำง 
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4.การคาดการณ์ศัตรูพืช ในช่วงระหว่างวันที่ 2 – 8 สิงหาคม 2564 
   ภาคเหนือ  

- มันส ำปะหลัง ระวัง เพล้ียแป้งมันส ำปะหลังสีชมพู แมลงหวี่ขำวยำสูบ ไรแดง แมลงนูนหลวง และโรคใบด่ำง 
- อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยำว แมลงนูนหลวง และโรคใบขำวอ้อย 
- ข้ำวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด เพล้ียอ่อน หนอนเจำะล ำต้นข้ำวโพด หนอนเจำะฝักข้ำวโพด 

และโรครำน้ ำค้ำง  
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

- มันส ำปะหลัง ระวัง เพล้ียแป้งมันส ำปะหลัง เพล้ียแป้งมันส ำปะหลังสีชมพู เพล้ียหอยเกล็ด ไรแดง 
แมลงหวี่ขำวยำสูบ โรคโคนเน่ำหัวเน่ำ โรคพุ่มแจ้ และโรคใบด่ำง 

- อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยำว แมลงนูนหลวง และโรคใบขำวอ้อย 
- ข้ำวโพด ระวัง หนอนกระทู้ขำ้วโพดลำยจุด เพล้ียอ่อน หนอนเจำะล ำต้นข้ำวโพด และหนอนเจำะฝักข้ำวโพด  

   ภาคกลาง และภาคตะวันออก  
- มันส ำปะหลัง ระวัง เพล้ียแป้งมันส ำปะหลัง เพล้ียแป้งมันส ำปะหลังสีชมพู ไรแดง แมลงหวี่ขำวยำสูบ 

โรคโคนเน่ำหัวเน่ำ และโรคใบด่ำง 
- อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยำว จักจ่ัน แมลงนูนหลวง และโรคใบขำวออ้ย 
- ข้ำวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด เพล้ียอ่อน หนอนเจำะล ำต้นข้ำวโพด หนอนเจำะฝักข้ำวโพด  

และโรครำน้ ำค้ำง 
- สับปะรด ระวัง เพล้ียแป้ง โรคผลเน่ำ และโรคเห่ียว 

ภาคใต้  

- ข้ำวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด เพล้ียอ่อน หนอนเจำะล ำต้นข้ำวโพด หนอนเจำะฝักข้ำวโพด 
และโรครำน้ ำค้ำง 

 
 
 



 

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูมันส าปะหลัง ปี 2564 
 ภาพรวมทั้งประเทศ  

 

 

   

 

            

 

 

  

        

 

 

        เพลี้ยแป้ง 771.00 ไร่ 
        เพลี้ยแป้งสีชมพู 2,564.25 ไร่ 
        เพลี้ยหอย 497.75  ไร่ 
        ไรแดง 22,382.75 ไร่ 
        แมลงนูนหลวง 2.00 ไร่ 



 

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูอ้อย ปี 2564 
 ภาพรวมทั้งประเทศ  

 

 หนอนกออ้อย 472.00 ไร่ 
 ด้วงหนวดยำว 5.00 ไร่ 
 จักจั่นอ้อย 827.50 ไร่ 
 


