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๑.สถานการณ์ศตั รูมันสําปะหลัง
จากรายงานของสํานักงานเกษตรจังหวัด 54 จังหวัด ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2557 พื้นที่มันสําปะหลังยืนต้น
8,990,537 ไร่ พบการระบาดของศัตรูมันสําปะหลัง 2 ชนิด คือ เพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง และปัญหาโคนเน่า-หัวเน่า
มันสําปะหลัง พื้นที่ระบาดรวม 4,759 ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐5 ของพื้นที่ยืนต้น
เพลีย้ แป้งมันสําปะหลัง
พื้นที่ระบาดสัปดาห์นี้ 175 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของพื้นที่ยืนต้น การระบาดคงที่ ในพื้นที่ จังหวัด
กาญจนบุรี ระยอง และจังหวัดมุกดาหาร พบการระบาดในมันสําปะหลังอายุ 1 - 4 เดือน 20 ไร่ อายุ 4 - 8 เดือน 110 ไร่
และมากกว่า 8 เดือน 45 ไร่
ปัญหาโคนเน่า-หัวเน่ามันสําปะหลัง
พื้นที่ระบาดสัปดาห์นี้ 4,450 ไร่ การระบาดคงที่ ในพื้นที่อําเภอเสิงสาง อําเภอครบุรี อําเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา2,536 ไร่ อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์ 1,914 ไร่ การแก้ปัญหาสํานักงานเกษตรจังหวัด อําเภอ และศูนย์
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา รณรงค์ถอนต้นที่แสดงอาการใบเหลือง เผาทําลาย ผลิต
และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ควบคุมในพื้นที่เกิดการระบาด
2. การคาดการณ์
จากข้อมูลสภาพแวดล้อมจากสถานีตรวจวัด (Gistda) ห้วยบง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ย้อนหลัง ๗ วัน
จากวันที่ 9-15 ตุลาคม 2557 สภาพแวดล้อมโดยเฉลี่ย อุณหภูมิ 26.83 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 81.09 %
ความเข้มแสง 508.395 w/m2 และจากการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาล่วงหน้า ๗ วัน (15.-21 ตุลาคม 25๕๗)
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณฝน ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิ 18-22 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า
60 % จากสภาพดังกล่าวจะช่วยลดการระบาดของเพลี้ยแป้ง แต่ยังคงเกิดปัญหาโคนเน่า-หัวเน่ามันสําปะหลัง
3.ผลการดําเนินงาน
3.๑ รณรงค์ควบคุมโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาด
3.๒ ปล่อยแตนเบียน Anagyrus l0pezi ตามพื้นที่ระบาด โดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
จังหวัดชัยนาท 13,300 คู่ จังหวัดสุพรรณบุรี 50,000 คู่ จังหวัดชลบุรี 77,880 คู่ และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา 110,200 คู่ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแห่งประเทศไทย 9,500 คู่ (ในจังหวัดชัยภูมิ
อุบลราชธานี กําแพงเพชร นครราชสีมา และจังหวัดกาญจนบุรี) รวม 260,880 คู่ ควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพูในพื้นที่
5,217.6 ไร่
ปล่อยแตนเบียน Anagyrus l0pezi แบบครอบคลุมพื้นที่ (ตาม Grid) โดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา 21,600 คู่ ควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพูในพื้นที่ 432 ไร่
3.๓ ปล่อยแมลงช้างปีกใสตามพื้นที่ระบาด โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัด
ชัยนาท 17,600 ตัว จังหวัดสุพรรณบุรี 18,500 ตัว จังหวัดชลบุรี 77,650 ตัว จังหวัดขอนแก่น 15,540 ตัว จังหวัด
นครราชสีมา 87,700 ตัว จังหวัดเชียงใหม่ 10,000 ตัว และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัด
พิษณุโลก 2,000 ตัว รวม 228,390 ตัว ควบคุมเพลี้ยแป้งในพื้นที่ 2,839.9 ไร่
ปล่อยแมลงช้างปีกใสแบบครอบคลุมพื้นที่ (ตาม Grid) โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา 121,450 ตัว ควบคุมเพลี้ยแป้งในพื้นที่ 1,214.5 ไร่
3.4 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ได้จัดทําโครงการจุดเฝ้าระวังศัตรูพืช(แปลงติดตาม
สถานการณ์ศัตรูมันสําปะหลัง ) ในพื้นที่ในพื้นที่ 20 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ขอนแก่น

กาฬสินธุ์ อุดรธานี เลย เพชรบูรณ์ กําแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี
3.5 กลุ่มอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทํามาตรการในการควบคุมไรแดง
3.6 สํานักงานเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา จัด
ประชุมชี้แจงเกษตรกร และให้คําแนะนําในการป้องกันกําจัด ปัญหาโคนเน่า หัวเน่ามันสําปะหลัง พร้อมทั้งขอสนับสนุนสารชีวภัณฑ์
เพื่อชะลอการขยายตัวของปัญหาโคนเน่า หัวเน่า ให้แก่เกษตรกร จํานวน 362 ราย
๔. แผนการดําเนินงาน
1) รณรงค์ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ควบคุมโคนเน่า-หัวเน่ามันสําปะหลัง ในพื้นที่ที่พบการระบาด
๒) แจ้งพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 54 จังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสํารวจพื้นที่เกิดปัญหาโคนเน่า-หัวเน่ามัน
สําปะหลัง เพื่อเตรียมการควบคุมให้ครอบคลุมพื้นที่
๓) ให้ทุกจังหวัดดําเนินการตามมาตรการบริหารจัดการเพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้
แจ้งเป็นทางการแล้ว
4) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชและมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแห่งประเทศไทย
ปล่อยแตนเบียน Anagyrus l0pezi และแมลงช้างปีกใส ในพื้นที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ * จังหวัดที่มีข้อมูลพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 54 จังหวัด 525 อําเภอ
*** จังหวัดทีร่ ายงานข้อมูลสัปดาห์นี้ 51 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 94.44 และจังหวัดที่ไม่รายงานข้อมูลสัปดาห์นี้ 3 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 5.55
*** อําเภอทีร่ ายงานข้อมูลสัปดาห์นี้ 393 อําเภอ คิดเป็นร้อยละ 74.85 และอําเภอที่ไม่รายงานข้อมูลสัปดาห์นี้ 136 อําเภอ คิดเป็นร้อยละ 25.14
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