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๑.สถานการณ์ศัตรูมันส าปะหลัง 
     จากรายงานของส านักงานเกษตรจังหวัด 54 จังหวัด ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 พ้ืนที่มันส าปะหลังยืนต้น 
7,606,743 ไร่ พบการระบาดของศัตรูมันส าปะหลัง 3 ชนิด ได้แก ่เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง ปัญหาโคนเน่า - หัวเน่ามันปะหลัง 
และไรแดงมันส าปะหลัง พ้ืนที่ระบาดรวม 4,091 ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.05 ของพ้ืนที่ยืนต้น 
 เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง * 
 พ้ืนที่การระบาดในสัปดาห์นี้ 169 ไร่ การระบาดเพ่ิมขึ้น 88 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 81 ไร่) พบการระบาดในพ้ืนที่ 3 จังหวัด 
พบการระบาดในมนัส าปะหลัง อายุ 1 - 4 เดือน จ านวน 100 ไร่ อายุ 4 - 8 เดือน จ านวน 54 ไร่ และอายุมากกว่า 
8 เดือน จ านวน 15 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.002 ของพ้ืนที่ปลูก  
 ปัญหาโคนเน่า - หัวเน่ามันส าปะหลัง ** 
 พ้ืนที่การระบาดในสัปดาห์นี้ 3,814 ไร่ การระบาดเพ่ิมขึ้น 73 ไร่(สัปดาห์ที่ผ่านมา 3,741 ไร่) พบการระบาด
ในพ้ืนที่ 2 จังหวัด ในระดับรุนแรง จ านวน 2,646 ไร่ และระดับไม่รุนแรง จ านวน 1,168 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.05 
ของพ้ืนที่ปลูก  
 ไรแดงมันส าปะหลัง *** 
 พ้ืนที่การระบาดในสัปดาห์นี้ 108 ไร่ การระบาดลดลง 18 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 108 ไร่) พบการระบาดใน
พ้ืนที ่3 จงัหวัด พบการระบาดในมันส าปะหลังอายุ 1 - 4 เดือน จ านวน 83 ไร่ และอายุ 4 - 8 เดือน จ านวน 25 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 0.001 ของพ้ืนที่ปลูก  
2.การด าเนินงานควบคุมการระบาด 
 2.๑ รณรงค์ควบคุมศัตรูมันส าปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นท่ีระบาด 
 2.๒ ปล่อยแตนเบียน Anagyrus l0pezi แบบครอบคลุมพ้ืนที่โดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
จังหวัดพิษณุโลก  3,000 ตัว และปล่อยตามพ้ืนที่ระบาด โดยมูลนิธิสถาบันพัฒนามันส าปะหลังแห่งประเทศไทย (ในจังหวัดชัยภูมิ 
อุบลราชธานี ก าแพงเพชร นครราชสีมา และจังหวัดกาญจนบุรี) 9,500 ตัว รวมทั้งสิ้น 12,500 ตัว ควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพู
ในพ้ืนที่ 125 ไร่ 
 2.๓ ปล่อยแมลงช้างปีกใส แบบครอบคลุมพ้ืนที่ โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท 
80,600 ตัว ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี 500 ตัว ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 153,800 ตัว ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น 141,373 ตัว 
และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก 144,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 520,273 ตัว ควบคุม
เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง ในพ้ืนที่ 5,202.73 ไร่ 
 2.4 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ได้จัดท าโครงการจุดเฝ้าระวังศัตรูพืช (แปลงติดตาม
สถานการณ์ศัตรูมันส าปะหลัง) ในพ้ืนที่ 25 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา 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 
 2.5 ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี และจังหวัดชลบุรี ได้ลงตรวจสอบพ้ืนที่ระบาด พร้อมทั้งให้แนะน าให้
เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ควบคุมปัญหาโคนเน่า - หัวเน่ามันส าปะหลัง ในพื้นที่ท่ีพบการระบาด  
 

รายงานสถานการณ์ศัตรูมันส าปะหลัง  
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3. การคาดการณ์  
       จากข้อมูลสภาพแวดล้อมจากสถานีตรวจวัด (Gistda) ย้อนหลัง 7 วัน (11 - 17 กุมภาพันธ์ 2559) และข้อมูล
สภาพภูมิอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยาล่วงหน้า 7 วัน (17 - 23 กุมภาพันธ์ 2559) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 
1-2 องศาเซลเซียส มีหมอกหนาในตอนเช้า อุณหภูมิเฉลี่ย 17 - 36 องศาเซลเซียส ภาคกลาง อากาศเย็นกับมีหมอก
ในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย 18 - 36 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออก อากาศเย็น
กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย 19 - 36 องศาเซลเซียส เนื่องจากในช่วงนี้
อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น และบางพ้ืนที่สภาพอากาศเริ่มแห้งแล้ง พ้ืนทีก่ารระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง และไรแดงมันส าปะหลัง
อาจเพ่ิมขึ้น ส่วนปัญหาโคนเน่า - หัวเน่ามันส าปะหลัง เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงอาจพบปัญหาโคนเน่า-หัวเน่า
มันส าปะหลัง ในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิต เนื่องจากมันส าปะหลังบางพันธุ์ไม่แสดงอาการเน่าที่โคนท าให้ส่วนของล าต้น
และใบยังคงมีลักษณะปกติ แนะน าให้ใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาควบคุม และเตรียมดินก่อนการเพาะปลูกในฤดูกาลใหม่ 
๔. ค าแนะน าในการควบคุมการระบาด  
    4.1 เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง 
 1) หลีกเลี่ยงการปลูกมนัส าปะหลังในช่วงฤดูแล้ง และไถตากดินอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
 2) แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีก่อนปลูก 5 – 10 นาท ี 
    -  thiamethoxam (Actara 25 % WG) อัตรา 4 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร 
    -  imidacloprid (Provado 70% WG) อัตรา 4 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร 
    - dinotefuran (Starkle 10 % WG) อัตรา 4 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร 
 3) ส ารวจแปลงทุกสัปดาห์ ถ้าพบเพลี้ยมันส าปะหลัง ให้ตัดยอดหรือถอนต้นออกไปเผาท าลายนอกแปลง 
 4) ใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมเพลี้ยแป้ง 
    -  ปล่อยแตนเบียน Anagyrus l0pezi ในอัตรา 200 ตัว / ไร่ 
    -  ปล่อยแมลงช้างปีกใส อัตรา 200 – 500 ไร่ / ไร่ 
    -  อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติอ่ืนๆ เช่น ด้วงเต่าตัวห้ า ด้วงเต่าคริพโตลีมัส และผีเสื้อหางดิ่งตัวห้ า  
 5) หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีโดยไม่จ าเป็นทุกชนิด เพ่ืออนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัวห้ า และตัวเบียน 
    4.2 ปัญหาโคนเน่า –  หัวเน่ามันส าปะหลัง 
 1) ก่อนการปลูกเก็บเศษเหง้า หรือเศษซากมันส าปะหลังเผาท าลายทิ้ง และไถตากดินอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ใช้เชื้อรา
ไตรโครเดอร์มาผสมปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก หว่านเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก 
 2) แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อรา metalaxyl อัตรา 20 – 40 กรัม / น้ า 20 ลิตร และสามารถผสม
กับสารเคมีป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งได้ หรือแช่ท่อนพันธุ์ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา 
 3) ส ารวจแปลงทุกสัปดาห์ ถ้าพบปัญหาปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันส าปะหลัง ให้โรยปูนขาว หรือเชื้อราไตรโคเดอร์มา 
ห่างจากต้นประมาณ 1 เมตร หรือใช้สารเคมี Fosetyl – aluminum อัตรา 50 กรัม / น้ า 20 ลิตร ราดบริเวณโคนต้น 
ต้นละ 300 มิลลิลิตร  
     
 
 
 
 
 
 



 
 4.3 ไรแดงมันส าปะหลัง 
 1) หลีกเลี่ยงการปลูกมันส าปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน 
 2) ส ารวจแปลงทุกสัปดาห์ ถ้าพบการท าลายของไรแดงมันส าปะหลัง ให้เก็บยอดใบที่ถูกท าลาย ไปเผาท าลาย
นอกแปลง 
 3) อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ ด้วงเต่า ด้วงปีกสั้น และไรตัวห้ า  
 4) หากมีความจ าเป็นต้องใช้สารเคมี ใช้สารเคมี amitraz 20 % EC อัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร ให้พ่น
เฉพาะจุดบริเวณท่ีพบไรแดงมันส าปะหลัง  และไม่ควรพ่นเกิน 2 ครั้ง 
 
 
 

 

หมายเหตุ * จังหวัดท่ีมีข้อมูลพื้นท่ีปลูกมันส าปะหลัง 54 จังหวัด 3,206 ต าบล 
* จังหวัดท่ีรายงานข้อมูลสัปดาห์น้ี 48 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 87.03 และจังหวัดท่ีไม่รายงานข้อมูลสัปดาห์น้ี 6 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 12.96 
     ต าบลท่ีรายงานข้อมูลสัปดาห์น้ี 1,948 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 60.76 และต าบลท่ีไม่รายงานข้อมูลสัปดาห์น้ี 1,258 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 39.23 
** จังหวัดท่ีรายงานข้อมูลสัปดาห์น้ี 48 จงัหวัด คิดเป็นร้อยละ 87.03 และจังหวัดท่ีไม่รายงานข้อมูลสัปดาห์น้ี 6 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 12.96 
     ต าบลท่ีรายงานข้อมูลสัปดาห์น้ี 1,969 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 61.41 และต าบลท่ีไม่รายงานข้อมูลสัปดาห์น้ี 1,237 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 38.58 
*** จังหวัดท่ีรายงานข้อมูลสัปดาห์น้ี 48 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 87.03 และจังหวัดท่ีไม่รายงานข้อมูลสัปดาห์น้ี 6 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 12.96 
     ต าบลท่ีรายงานข้อมูลสัปดาห์น้ี 1,961 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 61.16 และต าบลท่ีไม่รายงานข้อมูลสัปดาห์น้ี 1,245 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 38.83 
 
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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