
 
 
 
 
 
 

   
 

1. สถานการณ์การปลูกพืชไร่   
  1.1 พ้ืนที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งหมด 56 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 9,035,855.09 ไร ่  
 1.2 พ้ืนที่ปลูกอ้อยทั้งหมด 61 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 2,329,258 ไร่  
 1.3 พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดทั้งหมด 60 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 3,714,534.76ไร่ 
 1.4 พ้ืนที่ปลูกสับปะรดทั้งหมด 50 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 73,755 ไร่ 
2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชท่ีสำคัญ  
  2.1 ศัตรูมันสำปะหลัง 

2.1.1 เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง พ้ืนที่ระบาด 11 จังหวัด จำนวน 503.00 ไร่ พ้ืนที่ระบาดลดลง 155.00 ไร่ 
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 658.00 ไร่) 

1) มันสำปะหลังอายุน้อยกว่า 3 เดือน   จำนวน 112.25 ไร่  
2) มันสำปะหลังอายุ 3 - 5 เดือน             จำนวน 300.00 ไร่ 
3) มันสำปะหลังอายุ 6 - 8 เดือน             จำนวน 87.50 ไร่ 
4) มันสำปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน   จำนวน 3.25 ไร่ 

2.1.2 เพลี้ยแป้งสีชมพูมันสำปะหลัง พ้ืนที่ระบาด 6 จังหวัด จำนวน 665.25 ไร่ พ้ืนที่ระบาดลดลง 
1,095.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,570.25 ไร่) 

  1) มันสำปะหลังอายุน้อยกว่า 3 เดือน   จำนวน 397.00 ไร่  
  2) มันสำปะหลังอายุ 3 - 5 เดือน   จำนวน 240.25 ไร่ 
  3) มันสำปะหลังอายุ 6 - 8 เดือน   จำนวน 26.00 ไร่ 
  4) มันสำปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน   จำนวน 2.00 ไร่ 

2.1.3 เพลี้ยหอย พ้ืนที่ระบาด 4 จังหวัด จำนวน 308.75 ไร่ พ้ืนที่ระบาดลดลง 40.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 
348.75 ไร่) 

      1) มันสำปะหลังอายุน้อยกว่า 3 เดือน   จำนวน 120.00 ไร่  
  2) มันสำปะหลังอายุ 3 - 5 เดือน   จำนวน 179.00 ไร่ 
  3) มันสำปะหลังอายุ 6 - 8 เดือน   จำนวน 4.75 ไร่ 
  4) มันสำปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน   จำนวน 5.00 ไร่ 
 2.1.4 ไรแดง พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด จำนวน 2,333.25 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 9,727.00 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 12,060.25 ไร่)  
  1) มันสำปะหลังอายุน้อยกว่า 3 เดือน   จำนวน 1,116.25 ไร่  
  2) มันสำปะหลังอายุ 3 - 5 เดือน   จำนวน 1,181.75 ไร่ 
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  3) มันสำปะหลังอายุ 6 - 8 เดือน   จำนวน 26.25 ไร่ 
  4) มนัสำปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน   จำนวน 9.00 ไร ่

2.1.5 แมลงนูนหลวง พ้ืนทีร่ะบาด 1 จังหวัด จำนวน 2.00 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงท่ี 
  1) มันสำปะหลังอายุน้อยกว่า 3 เดือน   ไม่พบการระบาด 
  2) มันสำปะหลังอายุ 3 - 5 เดือน   ไม่พบการระบาด 
  3) มันสำปะหลังอายุ 6 - 8 เดือน   จำนวน 2.00 ไร่ 

   4) มันสำปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน    ไม่พบการระบาด 
  2.1.6 โรคใบด่างมันสำปะหลัง พบการระบาดในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา เพชรบุรี ลพบุรี 
และจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 73,740.72 ไร่ พ้ืนที่ระบาดลดลง 1,224.50 ไร่ (สัปดาห์ทีผ่่านมา 74,965.22 ไร่) 

2.2 ศัตรูอ้อย  
  2.2.1 หนอนกออ้อย พ้ืนที่ระบาด 5 จังหวัด จำนวน 420.00 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงที ่  
        1) อ้อยอายุน้อยกว่า 4 เดือน    จำนวน 150.00 ไร่  
   2) อ้อยอายุ 4 - 9 เดือน    จำนวน 70.00 ไร่  
   3) อ้อยอายุมากกว่า 9 เดือน    ไม่พบการระบาด  
  2.2.2 ด้วงหนวดยาว พ้ืนที่ระบาด 1 จงัหวัด จำนวน 5.00 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงที ่ 
   1) อ้อยอายุน้อยกว่า 4 เดือน    ไม่พบการระบาด 
   2) อ้อยอายุ 4 - 9 เดือน    ไม่พบการระบาด 
   3) อ้อยอายุมากกว่า 9 เดือน    จำนวน 5.00 ไร ่ 

  2.3 ศัตรูข้าวโพด  
  2.3.1 หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm) พบการระบาดในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่ระบาด 29 จังหวัด 
จำนวน 82,993.25 ไร ่พ้ืนที่ระบาดลดลง 541.97 ไร ่(สัปดาห์ที่ผ่านมา 83,535.22 ไร่) แบ่งเป็น 
   1) พ้ืนที่ระบาดรุนแรงน้อย   จำนวน 75,043.25 ไร ่
   2) พ้ืนทีร่ะบาดรุนแรงมาก   จำนวน 7,950.00 ไร่ 
3. การดำเนินงานในพืน้ทีร่ะบาด  
   3.1 การควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง 
   3.1.1 รณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นท่ีระบาดอย่างต่อเนื่อง 
   3.1.2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชที่ 1 - 9 ร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
ในพ้ืนที่เสี่ยง ดำเนินการผลิตขยายแตนเบียน Anagyrus lopezi แมลงช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพ่ือควบคุม
ศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที ่
   3.1.3 แนะนำให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพ่ือทำลายตัวหนอนและดักแด้แมลงนูนหลวง รวมทั้ง
ใช้เชื้อราเมตตาไรเซียมควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพ้ืนดิน การใช้เชื้อราดินต้องมีความชื้น
สูง หรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพ่ือให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ 

   3.1.4 สรา้งการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกบัที่มา ความสำคญั ปัจจัยทีมี่ 
ผลต่อการระบาดของโรคใบด่างมนัสำปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด 
   3.1.5 ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ขออนุมัติชดเชยส่งสำนักงบประมาณพิจารณา 
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3.2 การควบคุมศัตรูอ้อย 
    3.2.1 รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพ้ืนที่ที่อาจเกิดการระบาดของศัตรูอ้อย ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เตรียมความ
พร้อมเพ่ือรับมือกับสถานการณ์การระบาดของศัตรอู้อยในพ้ืนที่เสี่ยง และปอ้งกันกอ่นเกิดการระบาดอย่างต่อเนื่อง 
    3.2.2 แนะนำให้เกษตรกรทำการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพ่ือทำลายหนอนแมลงนูนหลวง ดักแด้  
และด้วงหนวดยาว และใช้เชื้อราบิวเวอเรียและเชื้อราเมตตาไรเซียมควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุก
ลงในพ้ืนดิน การใช้เชื้อราดินต้องมีความชื้นสูง หรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพ่ือให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งให้เกษตรกร
หมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ 
    3.2.3 แนะนำให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูการปลูกต่อไป และให้เกษตรกรไถดินขุดตอทิ้ง
ไม่ให้เปน็แหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป 
    3.2.4 สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีส่งเสริมให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์การระบาดของ
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm) อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสนับสนุนแมลงศัตรูธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์
ให้กับเกษตรกร 
    3.2.5 การควบคุมการระบาดของจักจั่นอ้อย แนะนำเกษตรการสำรวจแปลงอ้อยอย่างสม่ำเสมอ หากพบ
การระบาดให้ใช้วิธีเขตกรรม เช่น การขุดหรือไถพรวนเพื่อจับตัวอ่อนในดิน หรือการเก็บตัวเต็มวัยในเวลากลางคืน ตัดใบ
อ้อยที่พบกลุ่มไข่ของจักจั่นไปทำลายนอกแปลง และสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของคนในชุมชน เช่นเดียวกับการ
รณรงค์เก็บตัวเต็มวัยด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นทุเรียน แมลงนูนหลวง และด้วงหนวดยาวอ้อย เป็นต้น 
   3.3 การควบคุมศัตรขู้าวโพด 
    3.3.1 กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ ย 
ประสานงานติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ภายใต้กิจกรรมแปลงติดตามเฝ้าระวังศัตรูพืช เพ่ือติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่
เสี่ยงต่อการระบาดของศัตรูข้าวโพด 
    3.3.2 ดำเนินการรณรงค์ให้มีการควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) โดยใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ จำนวน 50 จังหวัด หากพบการระบาดระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีควบคุมการระบาด
ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร    

4.การคาดการณ์ศัตรูพืช ในช่วงระหว่างวันที ่20 - 26 กันยายน 2564 
   ภาคเหนือ  

- มันสำปะหลัง ระวัง แมลงหวี่ขาวยาสูบ โรคใบไหม ้โรคโคนเน่าหัวเน่า โรคแอนแทรคโนส และโรคใบดา่ง 
- อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยาว และโรคใบขาวอ้อย 
- ข้าวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด หนอนเจาะฝักข้าวโพด โรคราน้ำค้าง 

และโรคใบไหม้แผลใหญ่ 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- มันสำปะหลัง ระวัง แมลงหวี่ขาวยาสูบ โรคใบไหม ้โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคโคนเน่าหัวเน่า โรคแอนแทรคโนส 

และโรคใบดา่ง 
- อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยาว และโรคใบขาวอ้อย 
- ข้าวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หนอนเจาะฝักข้าวโพด โรคราน้ำค้าง โรคราสนิม โรคใบไหม้แผลใหญ ่

และโรคใบไหม้แผลใหญ่ 
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ภาคกลาง และภาคตะวันออก  
- มันสำปะหลัง ระวงั แมลงหวี่ขาวยาสบู โรคโคนเนา่หัวเน่า โรคแอนแทรคโนส โรคพุ่มแจ้ และโรคใบดา่ง 
- อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยาว และโรคใบขาวอ้อย 
- ข้าวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หนอนเจาะฝักข้าวโพด โรคราน้ำค้าง โรคใบไหม้แผลใหญ่ 

และโรคใบไหม้แผลใหญ่ 
- สับปะรด ระวัง โรคผลเน่า และโรคเหี่ยว 

ภาคใต้  
- ข้าวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หนอนเจาะฝักข้าวโพด โรคราน้ำค้าง โรคใบไหม้แผลใหญ่ 

และโรคใบไหมแ้ผลใหญ่ 

 
 
 



 

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูมันสำปะหลัง ปี 2564 
 ภาพรวมทั้งประเทศ  

 

 

   

 

            

 

 

  

        

 

 

        เพลีย้แป้ง 503.00 ไร ่
        เพลี้ยแป้งสีชมพู 665.25 ไร ่
        เพลี้ยหอย 308.75 ไร ่
        ไรแดง 2,333.25 ไร ่
        แมลงนูนหลวง 2.00 ไร ่



 

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูอ้อย ปี 2564 
 ภาพรวมทั้งประเทศ  

 

 หนอนกออ้อย 420.00 ไร ่
 ด้วงหนวดยาว 5.00 ไร ่
 จักจัน่อ้อยไม่พบการระบาด 
 


