
 
 
 
 
 
 

   
 

1. สถานการณ์การปลูกพืชไร ่   
  1.1 พื้นที่ปลูกมันส ำปะหลังทัง้หมด 56 จังหวัด รวมพื้นที่ยนืต้น 8,369,248.27 ไร่   
 1.2 พื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมด 60 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 1,924,634 ไร่  
 1.3 พื้นที่ปลูกข้ำวโพดทั้งหมด 60 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 2,662,799.19 ไร่ 
 1.4 พื้นที่ปลูกสับปะรดทั้งหมด 50 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 73,755 ไร่ 
2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชที่ส าคัญ  
  2.1 ศัตรมูันส าปะหลัง 

2.1.1 เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง พื้นที่ระบำด 13 จังหวัด จ ำนวน 686.25 ไร่ พื้นที่ระบำดลดลง 12.75 ไร่ 
(สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 699.00 ไร่) 

1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน 233.25  ไร่  
2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน             จ ำนวน 359.25 ไร่ 
3) มันส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน             จ ำนวน 87.50 ไร่ 
4) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน   จ ำนวน 6.25 ไร่ 

2.1.2 เพลี้ยแป้งสีชมพูมันส าปะหลัง พื้นที่ระบำด 8 จังหวัด จ ำนวน 2,570.25 ไร่ พื้นที่ระบำดเพิ่มขึ้น 
72.00 ไร่ (สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 2,498.25 ไร่) 

  1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน 397.00 ไร่  
  2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน   จ ำนวน 1,991.25 ไร่ 
  3) มันส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน   จ ำนวน 180.00 ไร่ 
  4) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน   จ ำนวน 2.00 ไร่ 

2.1.3 เพลี้ยหอย พื้นที่ระบำด 4 จังหวัด จ ำนวน 423.75 ไร่ พื้นที่ระบำดลดลง 4.00 ไร่ (สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 
427.75 ไร่) 

   1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน 120.00 ไร่  
  2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน   จ ำนวน 294.00 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 พื้นที่ระบำด 21 จังหวัด จ ำนวน 17,708.50 ไร่ พื้นที่ระบำดลดลง 2,197.75 ไร่ 

(สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 19,906.25 ไร่)  
  1) มันส ำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน   จ ำนวน 10,909.25  ไร่  
  2) มันส ำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน   จ ำนวน 6,116.00 ไร่ 
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  3) มันส ำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน   จ ำนวน 676.25 ไร่ 
  4) มันส ำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดอืน   จ ำนวน 7.00 ไร่ 

 2.1.5 แมลงนูนหลวง พื้นที่ระบำด 1 จังหวัด จ ำนวน 2.00 ไร่ พื้นที่ระบำดคงที่ 
  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 พบกำรระบำดในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น นครรำชสีมำ เพชรบุรี 
ลพบุรี และจังหวัดอุบลรำชธำนี จ ำนวน 103,821.01 ไร่ พื้นที่ระบำดลดลง 10,998.29 ไร่ (สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 
103,821.01 ไร่) 

2.2 ศัตรอู้อย  
  2.2.1 หนอนกออ้อย พื้นที่ระบำด 5 จังหวัด จ ำนวน 420.00 ไร่ พื้นที่ระบำดลดลง 42 ไร่ (สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 
462.00 ไร่)  
        1) อ้อยอำยุน้อยกว่ำ 4 เดือน    จ ำนวน 150.00 ไร่  
   2) อ้อยอำยุ 4 - 9 เดือน    จ ำนวน 70.00 ไร่  
   3) อ้อยอำยุมำกกว่ำ 9 เดือน    ไมพ่บกำรระบำด  
  2.2.2 ด้วงหนวดยาว พื้นที่ระบำด 1 จังหวัด จ ำนวน 5.00 ไร่ พื้นที่ระบำดคงที่  
   1) อ้อยอำยุน้อยกว่ำ 4 เดือน    ไม่พบกำรระบำด 
   2) อ้อยอำยุ 4 - 9 เดือน    ไม่พบกำรระบำด 
   3) อ้อยอำยุมำกกว่ำ 9 เดือน    จ ำนวน 5.00 ไร่  
  2.2.3 จักจัน่อ้อย พื้นที่ระบำด 1 จังหวัด จ ำนวน 827.50 ไร่ พื้นที่ระบำดคงที่ 
   1) อ้อยอำยุน้อยกว่ำ 4 เดือน    จ ำนวน 827.50 ไร่    
   2) อ้อยอำยุ 4 - 9 เดือน    ไม่พบกำรระบำด    
   3) อ้อยอำยุมำกกว่ำ 9 เดือน    ไม่พบกำรระบำด   

  2.3 ศัตรขู้าวโพด  
  2.3.1 หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm) พบกำรระบำดในข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ระบำด 29 จังหวัด 
จ ำนวน 79,639.59 ไร่ พื้นที่ระบำดเพิ่มขึ้น 333.79 ไร่ (สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 79,305.80 ไร่) แบ่งเป็น 
   1) พื้นที่ระบำดรุนแรงน้อย   จ ำนวน 71,689.59 ไร่ 
   2) พื้นที่ระบำดรุนแรงมำก   จ ำนวน 7,950.00 ไร่ 
3. การด าเนินงานในพ้ืนท่ีระบาด  
   3.1 การควบคุมศัตรมูันส าปะหลัง 
   3.1.1 รณรงค์ควบคุมศัตรูมันส ำปะหลังโดยวิธีผสมผสำนในพื้นที่ระบำดอย่ำงต่อเนื่อง 
   3.1.2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืชที่ 1 - 9 ร่วมกับศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน 
ในพืน้ที่เสี่ยง ด ำเนินกำรผลิตขยำยแตนเบียน Anagyrus lopezi แมลงช้ำงปีกใส และเช้ือรำไตรโคเดอร์มำ เพื่อควบคุม
ศัตรูมันส ำปะหลังในพื้นที่ 
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   3.1.3 แนะน ำให้เกษตรกรไถพรวนดินหลำยๆ ครั้ง เพื่อท ำลำยตัวหนอนและดักแด้แมลงนูนหลวง รวมทั้ง
ใช้เช้ือรำเมตตำไรเซียมควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธ์ุขณะปลกูหรือคลุกลงในพื้นดิน กำรใช้เช้ือรำดนิตอ้งมีควำมช้ืน
สูง หรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เช้ือรำเจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งให้เกษตรกรหมั่นส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ 

   3.1.4 สร้ำงกำรรบัรู้ให้กับเจ้ำหน้ำทีส่่งเสริมกำรเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับทีม่ำ ควำมส ำคัญ ปจัจยัที่ม ี
ผลต่อกำรระบำดของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง แนวทำงเฝ้ำระวัง และกำรป้องกันก ำจัด 
   3.1.5 ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ขออนุมัติชดเชยส่งส ำนักงบประมำณพิจำรณำ 

3.2 การควบคุมศัตรอู้อย 
    3.2.1 รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสำนในพื้นที่ที่อำจเกิดกำรระบำดของศัตรูอ้อย ประสำนควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงำนภำครัฐ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย เตรียมควำม
พร้อมเพื่อรับมือกับสถำนกำรณ์กำรระบำดของศัตรูอ้อยในพื้นที่เสี่ยง และป้องกันก่อนเกิดกำรระบำดอย่ำงต่อเนื่อง 
    3.2.2 แนะน ำให้เกษตรกรท ำกำรไถพรวนดินหลำยๆ ครั้ง เพื่อท ำลำยหนอนแมลงนูนหลวง ดักแด้  
และด้วงหนวดยำว และใช้เช้ือรำบิวเวอเรียและเช้ือรำเมตตำไรเซียมควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธ์ุขณะปลูกหรือคลุก
ลงในพื้นดิน กำรใช้เช้ือรำดินต้องมีควำมช้ืนสูง หรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เช้ือรำเจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งให้เกษตรกร
หมั่นส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ 
    3.2.3 แนะน ำให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธ์ุต้ำนทำนในฤดูกำรปลูกต่อไป และให้เกษตรกรไถดินขุดตอทิ้ง
ไม่ให้เป็นแหล่งเพำะพันธ์ุของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป 
    3.2.4 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชลบุรีส่ง เสริมให้เกษตรกรติดตำมสถำนกำรณ์กำรระบำดของ
หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด (Fall armyworm) อย่ำงใกล้ชิด พร้อมทั้งสนับสนุนแมลงศัตรูธรรมชำติและสำรชีวภัณฑ์
ให้กับเกษตรกร 
    3.2.5 กำรควบคุมกำรระบำดของจักจั่นอ้อย แนะน ำเกษตรกำรส ำรวจแปลงอ้อยอย่ำงสม่ ำเสมอ หำกพบ
กำรระบำดให้ใช้วิธีเขตกรรม เช่น กำรขุดหรือไถพรวนเพื่อจับตัวอ่อนในดิน หรือกำรเก็บตัวเต็มวัยในเวลำกลำงคืน ตัดใบ
อ้อยที่พบกลุ่มไข่ของจักจั่นไปท ำลำยนอกแปลง และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วนของคนในชุมชน เช่นเดียวกับกำร
รณรงค์เก็บตัวเต็มวัยด้วงหนวดยำวเจำะล ำต้นทุเรียน แมลงนูนหลวง และด้วงหนวดยำวอ้อย เป็นต้น 
   3.3 การควบคุมศัตรูข้าวโพด 
    3.3.1 กลุ่มพยำกรณ์และเตือนกำรระบำดศัตรูพืช กองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ ย 
ประสำนงำนติดตำมสถำนกำรณ์ศัตรูพืช ภำยใต้กิจกรรมแปลงติดตำมเฝ้ำระวังศัตรูพืช เพื่อตดิตำมสถำนกำรณ์ในพื้นที่
เสี่ยงต่อกำรระบำดของศัตรูข้ำวโพด 
    3.3.2 ด ำเนินกำรรณรงค์ให้มีกำรควบคุมกำรระบำดของหนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด (FAW) โดยใช้สื่อ
ประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่องในพื้นที่ จ ำนวน 50 จังหวัด หำกพบกำรระบำดระยะรุนแรง ให้ใช้สำรเคมีควบคุมกำรระบำด
ตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร 
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   3.4 การควบคุมศัตรสูับปะรด 
    แนะน ำให้เกษตรกรส ำรวจและท ำควำมสะอำดแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ ก ำจัดวัชพืชข้ำงเคียง เพื่อท 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 บริเวณที่พบเพลี้ยแป้ง และต้องหยุดพ่นในช่วงที่สับปะรดติดผล
อ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้มีพิษตกค้ำง 

4.การคาดการณ์ศัตรูพืช ในช่วงระหว่างวันท่ี 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2564 
   ภาคเหนือ  

- มันส ำปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้งมันส ำปะหลังสีชมพู แมลงหว่ีขำวยำสูบ ไรแดง โรคใบไหม้ และโรคใบด่ำง 
- อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยำว แมลงนูนหลวง และโรคใบขำวอ้อย 
- ข้ำวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด หนอนเจำะล ำตน้ข้ำวโพด หนอนเจำะฝักข้ำวโพด โรครำสนมิ 

โรครำน้ ำค้ำง และโรคใบไหม้แผลใหญ ่

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- มันส ำปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้งมันส ำปะหลงั ไรแดง แมลงหว่ีขำวยำสูบ โรคใบไหม้ โรคโคนเน่ำหัวเน่ำ  

โรคแอนแทรคโนส และโรคใบด่ำง 
- อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยำว แมลงนนูหลวง และโรคใบขำวอ้อย 
- ข้ำวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจดุ หนอนเจำะฝกัข้ำวโพด โรครำน้ ำค้ำง โรครำสนิม และโรคใบ

ไหม้แผลใหญ่ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออก  

- มันส ำปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้งมันส ำปะหลงั ไรแดง แมลงหว่ีขำวยำสูบ โรคโคนเน่ำหัวเนำ่ โรคแอนแทรคโนส 
โรคพุ่มแจ้ และโรคใบด่ำง 

- อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยำว จักจั่น แมลงนูนหลวง และโรคใบขำวอ้อย 
- ข้ำวโพด ระวัง หนอนกระทู้ ข้ำวโพดลำยจุด หนอนเจำะล ำต้นข้ำวโพด หนอนเจำะฝักข้ำวโพด  

และโรครำน้ ำค้ำง 
- สับปะรด ระวัง โรคผลเน่ำ และโรคเหี่ยว 

ภาคใต ้ 
- ข้ำวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด หนอนเจำะล ำต้นข้ำวโพด หนอนเจำะฝกัข้ำวโพด และโรครำน้ ำค้ำง 
 

 
 



 

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรมูันส าปะหลัง ปี 2564 
 ภาพรวมท้ังประเทศ  

 

 

   

 

            

 

 

  

        

 

 

        เพลี้ยแป้ง 686.25 ไร่ 
        เพลี้ยแป้งสีชมพู 2,570.25 ไร่ 
        เพลี้ยหอย 423.75  ไร ่
        ไรแดง 17,708.50 ไร ่
        แมลงนูนหลวง 2.00 ไร ่

เพลี้ยแป้ง 907.25 ไร ่

ไรแดง 253.75 ไร ่

เพลี้ยหอย 105.75 ไร ่



 

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูอ้อย ปี 2564 
 ภาพรวมท้ังประเทศ  

 

 หนอนกออ้อย 420.00 ไร่ 
 ด้วงหนวดยำว 5.00 ไร ่
 จักจ่ันอ้อย 827.50 ไร่ 
 


