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๑.สถานการณ์ศัตรูมันส าปะหลัง 
     จากรายงานของส านักงานเกษตรจังหวัด 54  จังหวัด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 พ้ืนที่มันส าปะหลังยืนต้น 
8,771,660 ไร่ ไมพ่บการระบาดของศัตรูมันส าปะหลังทั้ง 3 ชนิด  
 เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง * 
 ไม่พบการระบาด 
 ไรแดงมันส าปะหลัง ** 
 ไม่พบการระบาด  
 ปัญหาโคนเน่า - หัวเน่ามันส าปะหลัง *** 
 ไม่พบการระบาด 
2.การด าเนินงานควบคุมการระบาด 
 2.๑ รณรงค์ควบคุมศัตรูมันส าปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นท่ีระบาดอย่างต่อเนื่อง 
 2.2 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ได้จัดท าโครงการจุดเฝ้าระวังศัต รูพืช (แปลงติดตาม
สถานการณ์ศัตรูมันส าปะหลัง) ในพ้ืนที่ 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 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยง เตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกับสถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง 
และไรแดงมันส าปะหลัง ในช่วงฤดูแล้ง 
3. การคาดการณ์  
       จากข้อมูลสภาพภูมิอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยาล่วงหน้า 7 วัน (30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2559 ) บริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อากาศเริ่มเย็นลง มีหมอกในตอนเช้า เนื่องจากสภาพอากาศ
เย็นลง อาจเกิดปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้ง และไรแดงมันส าปะหลัง ดังนั้น เกษตรกรควรส ารวจแปลงปลูกอย่าง
สม่ าเสมอ หากพบการระบาดด าเนินการควบคุมเพลี้ยแป้ง และไรแดงมันส าปะหลัง ทันทีเมื่อส ารวจพบส่วนปัญหาโคนเน่า-หัวเน่า
มันส าปะหลัง เพ่ือเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังก่อนเกิดการระบาด ขอให้เกษตรกรหมั่นส ารวจแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เคยเกิดการระบาด และเฝ้าระวังในพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังพันธุ์อ่อนแอต่อโรค เช่น ซีเอ็มอาร์ 43-08-89 
(เกษตรกรนิยมเรียก เบอร์ 89) หรือพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังที่มรีะบบการให้น้ า ซึ่งอาจเกิดปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันส าปะหลัง ได้  
๔. ค าแนะน าในการควบคุมการระบาด  
    4.1 เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง 
 1) หลีกเลี่ยงการปลูกมันส าปะหลังในช่วงฤดูแล้ง และไถตากดินอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
 2) แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีก่อนปลูก 5 – 10 นาท ี 
    -  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 
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 4) ใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมเพลี้ยแป้ง 
    -  ปล่อยแตนเบียน Anagyrus l0pezi ในอัตรา 200 ตัว ต่อไร่ 
     -  ปล่อยแมลงช้างปีกใส อัตรา 200 – 500 ไร่ ต่อไร่ 
    -  อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติอ่ืนๆ เช่น ด้วงเต่าตัวห้ า ด้วงเต่าคริพโตลีมัส และผีเสื้อหางดิ่งตัวห้ า  
 5) หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีโดยไม่จ าเป็นทุกชนิด เพ่ืออนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัวห้ า และตัวเบียน 
 4.2 ไรแดงมันส าปะหลัง 
 1) หลีกเลี่ยงการปลูกมันส าปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน 
 2) ส ารวจแปลงทุกสัปดาห์ ถ้าพบการท าลายของไรแดงมันส าปะหลัง ให้ เก็บยอดใบที่ถูกท 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
เฉพาะจุดบริเวณท่ีพบไรแดงมันส 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 หรือแช่ท่อนพันธุ์ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา 
 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 * จังหวัดท่ีมีข้อมูลพื้นท่ีปลูกมันส าปะหลัง 54 จังหวัด 3,349 ต าบล 
* จังหวัดท่ีรายงานข้อมูลสัปดาห์น้ี 45 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 83.33 และจังหวัดท่ีไม่รายงานข้อมูลสัปดาห์น้ี 9 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 16.67 
     ต าบลท่ีรายงานข้อมูลสัปดาห์น้ี 1,858 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 55.47 และต าบลท่ีไม่รายงานข้อมูลสัปดาห์น้ี 1,491 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 44.53 
** จังหวัดท่ีรายงานข้อมูลสัปดาห์น้ี 46 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 85.18 และจังหวัดท่ีไม่รายงานข้อมูลสัปดาห์น้ี 8 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 14.82 
    ต าบลท่ีรายงานข้อมูลสัปดาห์น้ี 1,847 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 55.15 และต าบลท่ีไม่รายงานข้อมูลสัปดาห์น้ี 1,502 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 44.85 
*** จังหวดัท่ีรายงานข้อมูลสัปดาห์น้ี 46 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 85.18 และจังหวัดท่ีไม่รายงานข้อมูลสัปดาห์น้ี 8 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 14.82 
       ต าบลท่ีรายงานข้อมูลสัปดาห์น้ี 1,844 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 55.06 และต าบลท่ีไม่รายงานข้อมูลสัปดาห์น้ี 1,505 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 44.94 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 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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