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สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่สาคัญ
ศัตรูพืชไร่
1. สถานการณ์การปลูกพืชไร่
1.1 พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งหมด 58 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 9,874,430.93 ไร่
1.2 พื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมด 59 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 2,687,134 ไร่
1.3 พื้นทีป่ ลูกข้ำวโพดทั้งหมด 52 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 2,707,870.74 ไร่
1.4 พื้นที่ปลูกสับปะรดทั้งหมด 54 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 121,175 ไร่
2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชที่สาคัญ
2.1 ศัตรูมันสาปะหลัง
2.1.1 เพลี้ยแป้งมันสาปะหลัง พื้นที่ระบำด 5 จังหวัด จำนวน 35.40 ไร่ พื้นที่ ระบำดเพิ่มขึ้น 3.30 ไร่
(สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 32.10 ไร่)
1) มันสำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน
ไม่พบกำรระบำด
2) มันสำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน
ไม่พบกำรระบำด
3) มันสำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน
จำนวน 34.90 ไร่
4) มันสำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน
จำนวน 0.50 ไร่
2.1.2 โรคโคนเน่าหัวเน่า พื้นที่ระบำด 3 จังหวัด จำนวน 2,025.00 ไร่ พื้นที่ระบำดลดลง 115.00 ไร่
(สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 2,140.00 ไร่)
1) มันสำปะหลังอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน
ไม่พบกำรระบำด
2) มันสำปะหลังอำยุ 3 - 5 เดือน
ไม่พบกำรระบำด
3) มันสำปะหลังอำยุ 6 - 8 เดือน
จำนวน 1,945.00 ไร่
4) มันสำปะหลังอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน
จำนวน 80.00 ไร่
2.1.3 โรคใบด่างมันสาปะหลัง พบกำรระบำดในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครรำชสีมำ ลพบุรี และจังหวัด
ชลบุรี จำนวน 13,915.72 ไร่ พื้นที่ระบำดเพิ่มขึ้น 32.00 ไร่ (สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 13,883.72 ไร่)
2.2 ศัตรูอ้อย ไม่พบกำระบำดศัตรูอ้อย
2.3 ศัต รู ข้าวโพด พบกำรระบำดของหนอนกระทู้ ข้ำวโพดลำยจุด (Fall armyworm) ในพื้ นที่ 5 จังหวัด
จำนวน 414.95 ไร่ พื้นที่ระบำดเพิ่มขึ้น 62.00 ไร่ (สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 352.95 ไร่) แบ่งเป็น
1) พืน้ ทีร่ ะบำดรุนแรงน้อย
จำนวน 234.95 ไร่
2) พื้นที่ระบำดรุนแรงมำก
จำนวน 180.00 ไร่

-23.การดาเนินงานในพื้นที่ระบาด
3.1 การควบคุมศัตรูมันสาปะหลัง
3.1.1 รณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสำนในพื้นที่ระบำดอย่ำงต่อเนื่อง
3.1.2 ศูนย์ ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ ำนอำรักขำพืชที่ 1 - 9 ร่วมกับศูนย์จัดกำรศัตรูพืช ชุมชน
ในพื้นที่เสี่ยง ดำเนินกำรผลิตขยำยแตนเบียน Anagyrus lopezi แมลงช้ำงปีกใส และเชื้อรำไตรโคเดอร์มำ เพื่อควบคุม
ศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่
3.1.3 แนะนำให้เกษตรกรไถพรวนดินหลำยๆ ครั้ง เพื่อทำลำยตัวหนอนและดักแด้แมลงนูนหลวง รวมทั้ง
ใช้เชื้อรำเมตตำไรเซียมควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดิน กำรใช้เชื้อรำดินต้องมีควำมชื้น
สูง หรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เชื้อรำเจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่ำงสม่ำเสมอ
3.1.4 สร้ำงกำรรับรู้ให้กับเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับที่มำ ควำมสำคัญ ปัจจัยที่มี
ผลต่อกำรระบำดของโรคใบด่ำงมันสำปะหลัง แนวทำงเฝ้ำระวัง และกำรป้องกันกำจัด
3.1.5 โรคโคนเน่ำหัวเน่ำ แนะนำเกษตรกรเก็บเศษเหง้ำ หรือ เศษซำกมันสำปะหลังเผำทำลำยทิ้ง ทำ
ควำมสะอำดเครื่อ งจั ก รกลกำรเกษตร ควรมีก ำรไถตำกดิน อย่ำ งน้อ ย 2 สัป ดำห์ แช่ท่อ นพัน ธุ์ด้ว ยสำรป้องกัน
กำจัดเชื้อรำเมทำแลกซิล 25% WP อัตรำ 20 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือฟอสอีทิล - อะลูมิเนียม 80% WP
อัต รำ 50 กรัม ต่อ น้ำ 20 ลิต ร เป็น เวลำ 10 นำที รวมถึง กำรใช้เ ชื้อ รำไตรโคเดอร์ม ำหว่ำ นในช่ ว งเตรี ย มดิน
ก่อนปลูก แปลงปลูกควรมีกำรยกร่องสูง เพื่อช่ว ยในกำรระบำยน้ำ จัดระยะปลูกให้เหมำะสม เพื่อ ให้ท รงพุ่มโปร่ง
ทำให้สภำพแวดล้อมไม่เหมำะต่อกำรระบำดของโรค
หำกพบกำรระบำดให้ขุดถอนต้นที่แสดงอำกำรไปเผำทำลำย จำกนั้นบริเวณที่แสดงอำกำรและ
โดยรอบห่ำงออกไปประมำณ 1 เมตร ใหว่ำนปูนขำวหรือโรยเชื้อรำไตรโครเดอร์มำบริเวณรอบโคนต้นที่ขุด ออก
กรณี ระบำดรุน แรงมำกรำดด้วยสำรเมทำแลกซิล 25% WP อัตรำ 20 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิ ตร หรือฟอสอีทิล อะลูมิเนีย ม 80% WP อัตรำ 50 กรัม ต่ อน้ำ 20 ลิตร บริ เวณที่ถอนและโดยรอบห่ำงออกไปประมำณ 1 เมตร
และควรมีกำรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน เช่น อ้อย ข้ำวโพด หรือพืชตระกูลถั่ว เพื่อช่วยตัดวงจรกำรระบำด
3.2 การควบคุมศัตรูอ้อย
3.2.1 รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสำนในพื้นที่ที่อำจเกิดกำรระบำดของศัตรูอ้อย ประสำนควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงำนภำครัฐ และสำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย เตรียมควำม
พร้อมเพื่อรับมือกับสถำนกำรณ์กำรระบำดของศัตรูอ้อยในพื้นที่เสี่ยง และป้องกันก่อนเกิดกำรระบำดอย่ำงต่อเนื่อง
3.2.2 แนะน ำให้ เกษตรกรทำกำรไถพรวนดิน หลำยๆ ครั้ง เพื่ อท ำลำยหนอนแมลงนู น หลวง ดั กแด้
และด้วงหนวดยำว และใช้เชื้อรำบิวเวอเรียและเชื้อรำเมตตำไรเซียมควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุก
ลงในพื้นดิน กำรใช้เชื้อรำดินต้องมีควำมชื้นสูง หรือใส่ในช่วงฤดูฝนเพื่อ ให้เชื้อรำเจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งให้เกษตรกร
หมั่นสำรวจแปลงอย่ำงสม่ำเสมอ
3.2.3 แนะนำให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้ำนทำนในฤดูกำรปลูกต่อไป และให้เกษตรกรไถดินขุดตอทิ้ ง
ไม่ให้เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป
3.2.4 สำนัก งำนเกษตรจัง หวัด ชลบุรีส่ง เสริม ให้เ กษตรกรติด ตำมสถำนกำรณ์ก ำรระบำดของ
หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด (Fall armyworm) อย่ำงใกล้ชิด พร้อมทั้งสนับสนุนแมลงศัตรูธรรมชำติและสำรชีวภั ณฑ์
ให้กับเกษตรกร

-33.2.5 กำรควบคุมกำรระบำดของจักจั่นอ้อย แนะนำเกษตรกำรสำรวจแปลงอ้อยอย่ำงสม่ำเสมอ หำกพบ
กำรระบำดให้ใช้วิธีเขตกรรม เช่น กำรขุดหรือไถพรวนเพื่อจับตัวอ่อนในดิน หรือกำรเก็บตัวเต็มวัยในเวลำกลำงคืน ตัดใบ
อ้อยที่พบกลุ่มไข่ของจักจั่นไปทำลำยนอกแปลง และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วนของคนในชุมชน เช่นเดียวกับกำร
รณรงค์เก็บตัวเต็มวัยด้วงหนวดยำวเจำะลำต้นทุเรียน แมลงนูนหลวง และด้วงหนวดยำวอ้อย เป็นต้น
3.3 การควบคุมศัตรูข้าวโพด
3.3.1 กลุ่ ม พยำกรณ์ แ ละเตื อ นกำรระบำดศั ต รู พื ช กองส่ งเสริม กำรอำรัก ขำพื ช และจั ด กำรดิ น ปุ๋ ย
ประสำนงำนติดตำมสถำนกำรณ์ศัตรูพืช ภำยใต้กิจกรรมแปลงติดตำมเฝ้ำระวังศัตรูพืช เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์ในพื้นที่
เสี่ยงต่อกำรระบำดของศัตรูข้ำวโพด
3.3.2 ดำเนินกำรรณรงค์ให้มีกำรควบคุมกำรระบำดของหนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด (FAW) โดยใช้สื่อ
ประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่องในพื้นที่ จำนวน 50 จังหวัด หำกพบกำรระบำดระยะรุนแรง ให้ใช้สำรเคมีควบคุมกำรระบำด
ตำมคำแนะนำของกรมวิชำกำรเกษตร
4. การคาดการณ์ศัตรูพืช ในช่วงระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2564
ภาคเหนือ
- มันสำปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง แมลงหวี่ขำวยำสูบ โรคโคนเน่ำหัวเน่ำ และโรคใบด่ำง
- อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย และด้วงหนวดยำว
- ข้ำวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด หนอนเจำะฝักข้ำวโพด หนู กระรอก และโรครำน้ำค้ำง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- มันสำปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง แมลงหวี่ขำวยำสูบ ไรแดง โรคโคนเน่ำหัวเน่ำ และโรคใบด่ำง
- อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยำว และแมลงนูนหลวง
- ข้ำวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด หนอนเจำะฝักข้ำวโพด หนู กระรอก และโรครำน้ำค้ำง
ภาคกลาง และภาคตะวันออก
- มันสำปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง แมลงหวี่ขำวยำสูบ ไรแดง โรคโคนเน่ำหัวเน่ำ โรคพุ่มแจ้
และโรคใบด่ำง
- อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยำว และแมลงนูนหลวง
- ข้ำวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด หนอนเจำะฝักข้ำวโพด โรคต้นเน่ำ และโรครำน้ำค้ำง
- สับปะรด ระวัง เพลี้ยแป้ง และโรคเหี่ยว
ภาคใต้
- ข้ำวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด หนอนเจำะฝักข้ำวโพด โรคต้นเน่ำ และโรครำน้ำค้ำง

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูมนั สาปะหลัง ปี 2564
ภาพรวมทั้งประเทศ

เพลีย้ แป้ง 35.40 ไร่
เพลี้ยแป้งสีชมพู 0 ไร่
เพลี้ยหอย 0 ไร่
ไรแดง 0.65 ไร่
โรคโคนเน่ำหัวเน่ำ 2,025.00 ไร่

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูอ้อย ปี 2564
ภาพรวมทั้งประเทศ

หนอนกออ้อย ไม่พบกำรระบำด
ด้วงหนวดยำว ไม่พบกำรระบำด
จักจั่นอ้อย ไม่พบกำรระบำด

