
io0  

 

 

 
 
๑.สถานการณศ์ัตรูมันส าปะหลัง 
     จากรายงานของส านักงานเกษตรจังหวัด 54  จังหวัด ณ วันที่ 11 มกราคม 2560 พื้นที่มันส าปะหลังยืนต้น 
8,365,446 ไร่ พบการระบาดของศัตรูมันส าปะหลัง 1 ชนิด คือ เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง จ านวน 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
0.0001 ของพื้นที่ยืนต้น 
 เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง * 
 พบการระบาด ในพื้นที่อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ช่วงอายุมากกว่า 8 เดือน จ านวน 10 ไร่ เป็นร้อยละ 0.0001 
ของพ้ืนที่ยืนต้น 
 ไรแดงมันส าปะหลัง ** 
 ไม่พบการระบาด  
 ปัญหาโคนเน่า - หัวเน่ามันส าปะหลัง *** 
 ไม่พบการระบาด  
2.การด าเนนิงานควบคุมการระบาด 
 2.๑ รณรงค์ควบคุมศัตรูมันส าปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพ้ืนที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง 
 2.2 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ได้จัดท าโครงการจุดเฝ้าระวังศัตรูพืช (แปลงติดตามสถานการณ์
ศัตรูมันส าปะหลัง) ในพื้นที่ 25 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
อุดรธานี เลย เพชรบูรณ์ ก าแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว 
ปราจีนบุรี สุพรรณบุรี เชียงใหม่ มหาสารคาม ตาก และจังหวัดพิษณุโลก 
 2.3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพื้นที่เสี่ยง เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้ง และไรแดง
มันส าปะหลัง ในช่วงฤดูแล้ง 
 2.4 เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอแก่งหางแมว และเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ได้ประสานงาน 
กับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุร ีเพื่อขอสนับสนุนแมลงช้างปีกใสไปปล่อยในพื้นที่ระบาด 
3. การคาดการณ์  
       จากข้อมูลสภาพภูมิอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยาล่วงหน้า 7 วัน (11 - 17 มกราคม 2560) บริเวณภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อากาศเย็น มีฝนตกร้อยละ 20 - 70 ของพื้นที่ เนื่องจาก     
มีฝนตกเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ อาจพบปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันส าปะหลัง ดังนั้น เกษตรกรควรส ารวจแปลงปลูกอย่าง
สม่ าเสมอ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเกิดการระบาด และเฝ้าระวังในพื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง พันธุ์อ่อนแอต่อโรค เช่น ซีเอ็มอาร์   
43-08-89 (เกษตรกรนิยมเรียก เบอร์ 89) หรือพื้นที่ปลูกมันส าปะหลังที่มีระบบการให้น้ า ส่วนปัญหาเพลี้ยแป้ง และไรแดง 
มันส าปะหลัง นั้น แม้ว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่ยังมีฝนตก แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ยังต้องประสบกับภาวะแห้งแล้ง ดังนั้น 
เกษตรกรควรเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการระบาดของเพลี้ยแป้ง และไรแดงมันส าปะหลังในช่วงฤดูแล้งนี้ และ
หมั่นส ารวจแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ หากพบการระบาดด าเนินการควบคุมเพลี้ยแป้ง  และไรแดงมันส าปะหลังทันที 
เพื่อเป็นการป้องกัน และเฝ้าระวังก่อนเกิดการระบาด  
 
 
 

รายงานสถานการณศ์ัตรมูันส าปะหลัง  
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๔. ค าแนะน าในการควบคุมการระบาด  
    4.1 เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง 
 1) หลีกเลี่ยงการปลูกมันส าปะหลังในช่วงฤดูแล้ง และไถตากดนิอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
 2) แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีก่อนปลูก 5 – 10 นาที  
    -  ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam) 25% WG อัตรา 4 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร 
    -  อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)  70% WG อัตรา 4 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร 
    -  ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% WG อัตรา 4 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร 
 3) ส ารวจแปลงทุกสัปดาห์ ถ้าพบเพลี้ยมันส าปะหลัง ให้ตัดยอดหรือถอนต้นออกไปเผาท าลายนอกแปลง 
 4) ใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมเพลี้ยแป้ง 
    -  ปล่อยแตนเบียน Anagyrus l0pezi ในอัตรา 200 ตัว ต่อไร ่
     -  ปล่อยแมลงช้างปีกใส อัตรา 200 – 500 ไร่ ต่อไร ่
    -  อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติอื่นๆ เช่น ด้วงเต่าตัวห้ า ด้วงเต่าคริพโตลีมัส และผีเสื้อหางดิ่งตัวห้ า  
 5) หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีโดยไม่จ าเป็นทุกชนิด เพื่ออนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัวห้ า และตัวเบียน 
 4.2 ไรแดงมันส าปะหลัง 
 1) หลีกเลี่ยงการปลูกมันส าปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน 
 2) ส ารวจแปลงทุกสัปดาห์ ถ้าพบการท าลายของไรแดงมันส าปะหลัง ให้เก็บยอดใบที่ถูกท าลาย ไปเผาท าลาย
นอกแปลง 
 3) อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่นด้วงเต่าตัวห้ า Stethorus spp. และไรตัวห้ า Amblyseius longispinosus 
 4) หากมีความจ าเป็นต้องใช้สารเคมี ใช้สารเคมี amitraz 20 % EC อัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร ให้พ่น
เฉพาะจุดบริเวณที่พบไรแดงมันส าปะหลัง  และไม่ควรพ่นเกิน 2 ครั้ง 
    4.3 ปัญหาโคนเน่า –  หัวเน่ามันส าปะหลัง 
 1) ก่อนการปลูกเก็บเศษเหง้า หรือเศษซากมันส าปะหลังเผาท าลายทิ้ง และไถตากดินอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ใช้เชื้อรา
ไตรโครเดอร์มาผสมปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก หว่านเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก 
 2) แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อรา metalaxyl อัตรา 20 – 40 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร และสามารถ
ผสมกับสารเคมีป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งได้ หรอืแช่ท่อนพันธุ์ด้วยเช้ือราไตรโคเดอร์มา 
 3) ส ารวจแปลงทุกสัปดาห์ ถ้าพบปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันส าปะหลัง ให้โรยปูนขาว หรือเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
ห่างจากต้นประมาณ 1 เมตร หรือใช้สารเคมี Fosetyl – aluminum อัตรา 50 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร ราดบริเวณโคนต้น 
ต้นละ 300 มิลลิลิตร  
 
 
หมายเหตุ * จังหวัดที่มีข้อมูลพื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง 54 จังหวัด 3,306 ต าบล 
* จังหวดัทีร่ายงานข้อมลูสปัดาห์นี้ 44 จังหวดั คดิเปน็รอ้ยละ 81.48 และจังหวดัทีไ่ม่รายงานข้อมลูสัปดาห์นี ้10 จังหวดั คดิเปน็ร้อยละ 18.52 
     ต าบลที่รายงานข้อมูลสัปดาห์นี้ 1,604 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 48.51 และต าบลที่ไม่รายงานข้อมลูสปัดาหน์ี ้1,702 ต าบล คดิเป็นร้อยละ 51.49 
** จังหวดัทีร่ายงานข้อมลูสัปดาห์นี ้44 จังหวดั คดิเปน็ร้อยละ 81.48 และจังหวัดทีไ่มร่ายงานขอ้มลูสปัดาห์นี้ 10 จังหวดั คดิเปน็ร้อยละ 18.52 
    ต าบลที่รายงานข้อมูลสัปดาห์นี้ 1,585 ต าบล คิดเปน็ร้อยละ 47.94 และต าบลที่ไม่รายงานข้อมูลสัปดาห์นี ้1,721 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 52.06 
*** จังหวดัทีร่ายงานขอ้มลูสปัดาห์นี ้44 จังหวัด คิดเปน็ร้อยละ 81.48 และจังหวัดทีไ่มร่ายงานขอ้มลูสปัดาห์นี้ 10 จังหวดั คดิเปน็ร้อยละ 18.52                                       
     ต าบลที่รายงานข้อมูลสัปดาห์นี้ 1,603 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 48.48 และต าบลที่ไม่รายงานข้อมลูสปัดาหน์ี ้1,703 ต าบล คดิเป็นร้อยละ 51.92 
รายละเอียดเพิ่มเติม ในรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช ทาง http://www.doae.go.th http://www.ppsf.doae.go.th 

http://www.doae.go.th/
http://www.ppsf.doae.go.th/
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