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15.  การบันทึกขอมูล 

 เกษตรกรควรมีการบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานตั้งแตการวางแผน การเตรยีมดิน การปลูก 
การบํารุงรกัษา จนถึงการเก็บเกี่ยวและการจําหนายมันสําปะหลัง การบันทึกดงักลาวจะใหขอมูล
เพ่ือใชในการวางแผนเพาะปลูกในฤดูตอไป และหากมีขอบกพรองท่ีเกดิขึ้น กจ็ะสามารถแกไขหรือ
ปรับปรุงไดทันทวงที ในการขอคําแนะนําเกี่ยวกับการเพาะปลูกจากเจาหนาท่ีสงเสริมของทาง
ราชการ ขอมูลยอนหลังจากการบันทึกจะชวยวเิคราะห วินิจฉัยเพ่ือใหคําแนะนําท่ีถูกตอง บันทึก
ชวยจําตามแผนภาพท่ี 2 เปนการเก็บขอมูลท่ีสําคัญเหลานี ้ ซ่ึงประกอบดวยสวนท่ี 1 แสดงถึงการ
ปฏิบัติงานในแปลงมันสําปะหลัง  และสวนท่ี 2 เปนคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในแตละ
ขั้นตอน จนถึงการจําหนายหัวมันสําปะหลัง 
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แผนภาพท่ี 2 บันทึกชวยจํา แสดงการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิต 

บันทึกชวยจํา 
ชื่อ-สกุล................................................................................................................บานเลขที.่..............................................หมูที่........................... 
ตําบล.........................................อําเภอ...........................................จังหวัด....................................โทร/มือถือ....................................................... 
สวนท่ี 1การผลิตมันสําปะหลัง 

1. พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังทั้งหมดจํานวน.............ไร สถานที่ต้ังแปลง.................................ตําบล....................อําเภอ.........................                     
จังหวัด....................... 

2. การเตรียมดินจํานวน.............ครั้ง  ชนิดดินที่ปลูก........ดินทราย.........ดินรวน..........ดนิปนทราย 
3. วันที่ปลูก....................................................วันใสปุย................................................... 
4. ระยะปลูก.................................ความยาวทอนพันธุ...........................ซ.ม./ทอน อตัราปลกู.................ตน/ไร 
5. การปรับปรุงบํารุงดิน 

5.1 ใสสารปรับปรุงดินระบุชนิด....................................อัตรา..........................................กก./ไร 
5.2 ใสปุยพืชสด  ระบุชนิด...................อัตรา..............กก/ไร แหลงที่มา................................................. 
5.3 ใสปุยอินทรีย  ระบุชนิด  1......................................อัตรา.........................................กก/ไร 

                                        2......................................อัตรา..........................................กก/ไร 
6. ชนิดพันธุที่ปลูก  1....................................จํานวน......................ไร 

2....................................จํานวน......................ไร 
3....................................จํานวน......................ไร 

7. การปฏิบัติดูแลรักษา 
7.1 การใชปุยเคมีสูตร.....................................อตัรา....................................กก/ไร  
7.2 การกาํจัดวชัพชืจํานวน.................................ครัง้ 

ครั้งที ่1            ใชแรงงาน           ใชเครื่องจักร          ใชสารเคม ี
ครั้งที ่2            ใชแรงงาน           ใชเครื่องจักร          ใชสารเคม ี
ครั้งที ่3            ใชแรงงาน           ใชเครื่องจักร          ใชสารเคม ี
ครั้งที ่4            ใชแรงงาน           ใชเครื่องจักร          ใชสารเคม ี

7.3 การใชสารกําจัดวัชพืช 
(1.) ชื่อ......................................................................อัตรา.........................ลิตร/ไร  
(2.) ชือ่......................................................................อัตรา.........................ลิตร/ไร  

7.4 วิธีกําจัดโรคและแมลง           ใชสารเคม ี             ใชศัตรธูรรมชาติ             ชีวนิทรยี            อื่นๆ 
ระบุชื่อ........................................ อัตราตอไร............................................ 

7.5 การใชสารกําจัดโรคและแมลง 
(1.) ชื่อ......................................................................อัตรา.........................ลิตร/ไร  
(2.) ชือ่......................................................................อัตรา.........................ลิตร/ไร  

8. การใหนํ้าในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 
ครั้งที ่1  ชวงเวลา............................. 
ครั้งที ่2  ชวงเวลา............................. 
ครั้งที ่3  ชวงเวลา............................. 

9. การเก็บเกี่ยวเมื่ออาย.ุ...........................เดอืน      ชวงเดอืนเกบ็เกี่ยว...................................................................... 
ผลผลิตที่ไดรับ........................................กก/ไร  ราคาที่ไดรับ..................................บาท/กก เปอรเซ็นตแปง......... 
สถานที่จําหนายผลผลิต......................................................................... 
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ที่ 

 
รายการ 

 
คาใชจาย (บาทตอไร) 

สวนที ่ 2  ตนทุนการผลิต  
1. 
 
 
 
 

2. 
3. 
4. 
 
 

5. 
 

6. 
 
 
 
 

7. 
8. 
 

9. 
 
 
 

10. 
11. 
12. 
13. 

การเตรียมดิน 
-ไถระเบิดดินดาน..................................ครั้ง 
-ไถดะ.................................ครั้ง 
-ไถแปร..................................ครั้ง 
-ยกรอง..................................ครั้ง 
คาทอนพันธุมันสําปะหลัง..............................................ตน/ไร 
คาสารปรับปรุงบํารุงดิน 
คาเมล็ด ปุยพืชสด ปุยอินทรีย 
คาแรงงานใสปุยอินทรีย 
คาไถกลบ 
คาปุยเคมี 
คาแรงงานใสปุยเคมี 
คากําจัดวัชพืช 
ครั้งที่ 1  จํานวน................คน  
ครั้งที่ 2  จํานวน................คน 
ครั้งที่ 3  จํานวน................คน 
ครั้งที่ 4  จํานวน................คน 
คาสารเคมีกําจัดวัชพืช (ลิตรละ.............................บาท) 
คาสารกําจัดโรคและแมลง 
คาแรงงานฉีดพน 
การใหนํ้าในพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง 
       ครั้งที่ 1  ชวงเวลา.............................คาใชจาย...................บาท/ครั้ง 
       ครั้งที่ 2  ชวงเวลา.............................คาใชจาย...................บาท/ครั้ง 
       ครั้งที่ 3  ชวงเวลา.............................คาใชจาย...................บาท/ครั้ง 
คาเก็บเก่ียว  จํานวน.....................................คน/ไร 
คาขนสง  (ตันละ..................................บาท) 
คาเชาที่ดิน 
อ่ืนๆ ระบ.ุ.................................................................................................................................. 

 
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 
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       รวมทั้งหมด 
 

 
.................................................. 
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เอกสารอางอิง 
- กรมสงเสริมการเกษตร  การปลูกมันสําปะหลัง เอกสารเผยแพร มกราคม 2548 

- กรมสงเสริมการเกษตร  การใชเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลัง  ภายใตโครงการจัดระบบ
พิเศษเฉพาะพ้ืนท่ีมันสําปะหลัง  กุมภาพันธ 2551 

- ศาสตราจารย ดร. เจริญศักดิ์ โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ “พันธุมันสําปะหลัง” ใน มันสําปะหลัง  การ
ผลิต การแปรรูป การใชประโยชน โดยมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  ภาควชิาไรนา  คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกสร สิงหาคม 2546 

- ผูชวยศาสตราจารย ดร.วจิารณ วิชชุกจิ “การเขตกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมัน
สําปะหลัง” ในมันสําปะหลัง  การผลิต การแปรรูป  การใชประโยชน โดยมูลนิธิสถาบันพัฒนา
มันสําปะหลังแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ภาควชิาไรนา  คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร และธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกสร สิงหาคม 2546 

- ศาสตราจารยเกียรติคณุ  ดร.ปยะ  ดวงพัตรา “ ดินและปุยมันสําปะหลัง”  ในมันสําปะหลัง การ
ผลิต การแปรรูป  การใชประโยชน โดยมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  ภาควชิาไรนา  คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกสร สิงหาคม 2546 
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ภาคผนวก 
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โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 เร่ือง  เทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังที่เหมาะสม 

 

ความเปนมา 

 จากผลการประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลัง     มูลนิธิ
สถาบันฯ คณะอนุกรรมการ  มีความเห็นวา ควรมีการรวบรวมเทคนิคการปลูกมันสําปะหลัง ใน
ปจจุบัน ท้ังจากผลการทดลองของนักวิชาการ และจากภูมิปญญาทองถ่ินของเกษตรกร เนื่องจาก
เทคนิคตางๆ ในการปลูกมันสําปะหลังในปจจุบัน ไดมีการพัฒนาไปมาก โดยเฉพาะดานการเพ่ิม
ผลผลิต โดยระดมความคิดจากภาคสวนตางๆ แลวนําขอมูลท่ีไดรับ เผยแพรใหกับเกษตรกรใน
ทองถ่ินตางๆ จะสามารถยกระดับผลผลิต และลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรได อีกท้ังยังสามารถ
ใชองคความรูท่ีระดมความคิดนี ้ตอยอดในการทดลองเทคนิคใหมๆ ได      

 จึงไดจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังท่ีเหมาะสม 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือระดมความคิด จากเกษตรกร นักวิชาการตางๆ เพ่ือรวบรวมเทคนิคการผลิต
ใหมๆ และนําองคความรูท่ีไดรับจัดทําเปนเอกสาร วีซีดี เพ่ือเผยแพรใหกับเกษตรกรตอไป 

 

สถานที่จัดประชุม 

- สถาบันพัฒนามันสําปะหลัง 
 

ระยะเวลาการดําเนินงาน 
- วันท่ี 30-31 มีนาคม 2552 
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จํานวนคนที่เขารวมประชุม 

- เกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จจากทองถ่ินตางๆ 15 คน 
- นักวิชาการ จากสวนราชการ มหาวิทยาลัย   รวม 10 คน 
- คณะอนกุรรมการเพ่ิมผลผลิตฯ   15 คน 

     รวม 40 คน 
 

กําหนดการ 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังที่เหมาะสม 

วันที ่30-31 มีนาคม 2552 
ณ สถาบันพฒันามนัสําปะหลงั ต.หวยบง อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา 

 
วันจันทรท่ี 30 มีนาคม 2552 
 
เวลา 09.00 - 10.30 น. - ลงทะเบียน 
 10.30 - 11.00 น. - รายงานความเปนมาของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
    โดย ดร.สุทธิพร จีระพันธุ 
    ประธานคณะอนกุรรมการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 
    มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย 
   - กลาวตอนรับ และเปดการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
    โดย นายอดลุย  วนิัยแพทย  
      ผูอํานวยการสถาบันพัฒนามันสําปะหลัง และกรรมการรอง

ผูอํานวยการใหญ 
    มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย 
 11.00 - 12.00 น. - ภาพรวมเทคนิคการผลิตมันสําปะหลังในปจจบัุนโดยเกษตรกร

จากทองถ่ินตาง ๆ 5 ทาน 
    ประธาน : ดร.สุทธิพร  จีระพันธุ 

1. นายสมชาย  สมาน ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.
ฉะเชิงเทรา 
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2. นายแสวง  พานทอง ต.หนองบุนมาก อ.หนองบุนมาก 
    จ.นครราชสีมา 
3. นายอุดม  งบพิมาย ต.หวยบง อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา 
4. นายคําแพง  โมงขุนทด   ต.หวยบง อ.ดานขนุทด จ.
นครราชสีมา 
5. นายสุรินทร  คําบอ ต.หวยบง อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา 

 12.00 - 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวนั 
 13.00 - 17.00 น. - ระดมความคิด เรื่อง เทคนิคในการเพ่ิมผลผลิต และลดตนทุน

การผลิต 
    ประธาน : ดร.สุทธิพร  จีระพันธุ 

1. การปองกนักําจดัโรคและแมลงศัตรูพืชมันสําปะหลัง 
- นายสุเทพ   สหายา กรมวิชาการเกษตร 

2. การปรับปรุงบํารุงดิน และการใชปุยท่ีเหมาะสม สําหรับมัน
สําปะหลัง 
- ศ. (เกยีรตคิุณ) ดร.ปยะ  ดวงพัตรา คณะเกษตร 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3. การพัฒนาพันธุมันสําปะหลัง 
- ศ.ดร.เจริญศักดิ์  โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ      คณะเกษตร 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 15.45 - 16.15 น. - พัก - 
 18.30 น. - รับประทานอาหารเย็น 
 
วันอังคารท่ี 31 มีนาคม 2552 
 
เวลา 07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเชา 
 08.30 - 09.30 น. ผูเขารวมประชุม ศึกษาดงูานแปลงปลูกมันสําปะหลัง แบบให

ผลผลิตสูง (Maximum Yield) โดย คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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   - ศ.ดร.เจริญศักดิ์  โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 09.30 - 10.30 น. - พัก - 
 10.00 - 12.00 น. ระดมความคดิเรื่อง การปองกนัและกําจดัโรคและแมลง ท่ีมีปญหา

การระบาดในพ้ืนท่ีปลูกมันฯ  
   ประธาน : ดร.สุทธิพร  จีระพันธุ 
   ดร.โกสม  เจรญิสม  คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
   ดร.อุดมศักดิ์  เลิศสุชาตวนิช  ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
   นางอารพัีนธ  อุปนิสากร  สํานกัพัฒนาคณุภาพสินคา
เกษตร  
    กรมสงเสริมการเกษตร 
   นางสาวนีย  ศรีสิงห  ศูนยวิจยัพืชไรสุพรรณบุรี   
    กรมวิชาการเกษตร 
 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
 13.00 - 15.00 น. พิจารณาราง การผลิตมันสําปะหลังท่ีด ี
 15.00 - 15.30 น. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 15.30 น. ปดประชุม 
 

******************************** 
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การประชมุเร่ืองการปองกนัและกาํจัดเพลี้ยแปง 

ณ หองประชมุ มูลนิธิสถาบนัพัฒนามันสําปะหลงัแหงประเทศไทย อาคารลมุพินีทาวนเวอร กทม. 

วันที่  4  พฤษภาคม  2552 
 

 รายชื่อผูเขารวมประชมุ 
 

  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

1. ศ.ดร. เจริญศักดิ์  โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ 
2. รศ.ดร. วิจารณ  วิชชุกิจ 
3. รศ.ดร. โกศล  เจริญสม 

 

กรมวิชาการเกษตร 
1. ดร. อัมพร วิโนทัย 
2. นายสมศักดิ์  ทองศร ี

 

กรมสงเสริมการเกษตร 
1. นางลาวัลย  จีระพงษ 
2. นายกิตติศักดิ์  จันทสังข 
3. นายอนุชิต  ชุมใจ 

 

CIAT-Bangkok 
1.  Dr. Tin Maung Aye 

 

มูลนิธิสถาบนัพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย 
1. นายอดุลย  วินัยแพทย 
2. ดร. สุทธิพร  จีระพันธุ 
3. นายบัญญัติ  แหวนแกว 
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4. นายพิษณุ  เดชโยธิน 
5. นายวรรณวรวัฒน  ใจสมุทร 

เริ่มการประชุม 14.00 น. 
 ท่ีประชุมไดพิจาณาแนวทางปองกันและกําจัดเพล้ียแปงกันอยางกวางขวางและมีมติดังนี ้

1. ในภาพรวมของประเทศ  ขณะนี้มีเพล้ียแปงระบาด 700,00ไร  ใน 14 จังหวดั มี 25 
จังหวัดท่ีจะตองระวังอยางใกลชิด เกี่ยวกับความหมายของของการระบาด ท่ีประชุมไมทราบวา
หมายถึงการระบาดเสียหายท้ัง700,00ไร หรือระบาดเพียงบางสวนของเนื้อท่ีดังกลาว 

2. ในแปลงท่ีมีเพล้ียแปงระบาด  ควรดําเนนิการตอไปนี ้
  2.1 แปลงที่มันสําปะหลังอายไุมเกิน 4 เดอืน ใหถอนตนท้ังหมด นํามาบรรจุในถุงดํา 
ผูกใหแนน ตากแดดท้ิงไว 3 วัน เพล้ียแปงจะตายหมด หากตองการปลูกมันสําปะหลังซํ้าในท่ีเดิม 
จะทองทําการปองกนักําจัดโดยวิธีการเขตกรรมคอื ทําความสะอาดแปลง กําจัดเศษวัชพืช ซาก
วัชพืชโดยเผาท้ิง  เพ่ือตัดวงจรชีวิตของเพล้ียแปง ไถพรวนดนิแลวปลอยใหแปลงวางไว 1 เดือน 
แลวจึงนํามาปลูกใหม  โดยใชทอนพันธุท่ีสะอาด  ปราศจากเพล้ียแปง 
  2.2 แปลงที่มันสําปะหลังอาย ุ 4-8 เดอืน ใหตดัยอดท่ีมีเพล้ียแปงทําลายท้ังหมดนํามา
บรรจไุวในถุงดํา ผูกใหแนนตากแดด ท้ิงไว 3 วัน เพล้ียแปงจะตายหมด หลังจากนั้น จะตองมีการ
ปองกันกําจัดดังนี ้
   1) การปองกนักําจดัโดยการชีววธีิ ในกรณีท่ีมีไขและตวัออนแมลงปกชางใสอยูท่ี
ยอดท่ีมีเพล้ียแปง ซ่ึงสามารถดูไขและตัวออนแมลงชางไดดวยสายตาเปลา โดยมีลักษณะเปนเสน
ขาวมีหัวคลายไมขีดไฟสีขาวหรือเขยีว เกาะอยูตามใบ ยอด ชอ ใหเตรยีมภาชนะท่ีมีลักษณะเปนอาง
หรือกาละมัง  ใสทรายประมาณครึ่งหนึ่ง แลวใสน้ําใหปริม่ทราย  แลวนํายอดท่ีมีไขแมลงชางและ
เพล้ียแปงมาปก  ปลอยใหแมลงชางปกใส  ไดกนิเพล้ียแปง  เม่ือขยายพันธุไดมาก  ใหนําไปปลอย
ในแปลงท่ีมีเพล้ียแปงระบาด แมลงชางจะชวยควบคุมเพล้ียแปงไมใหระบาดได โดยปลอยแมลง
ชางในชวงเวลาหลังจากท่ีพนสารฆาแมลงหรือฉีดพนเช้ือราประเภทบิวเวอเรีย (Beauveria 
bassiana) ไปแลว 2 สัปดาห สําหรับแมลงชางปกใสเม่ือมีปริมาณเพียงพอก็ปลอยใหเขาสู
ธรรมชาติ ในบริเวณท่ีมีการระบาด เพ่ือเปนการกาํจดัเพล้ียแปงอีกทาง  
    กรณีมีเช้ือราประเภทบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) ใหฉีดพนท่ีแปลง โดย
ฉีดตอนเย็นท่ีอากาศไมรอน ความช้ืนสัมพัทธไมต่ํากวา 50% ใหฉดีซํ้า 2-3 ครั้ง 
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   2) การปองกนักําจดัโดยการใชสารเคมี ทําการฉีดพนตนมันสําปะหลัง ดวยสาร
ฆาแมลงไทอะมีโทแซม (25%WG) ในอัตราสวน 4 กรมั ตอน้ํา 20 ลิตร หรือลดอัตราสวนลง
ครึ่งหนึ่งผสมกับไวทออย ในอัตราสวน 50 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร โดยใชไวทออย 50 ซีซี ผสมกับน้ํา
เล็กนอย เติมสารฆาแมลงแลวกวนใหเขากนั จากนั้นคอยเติมน้ําใหได 20 ลิตร ควรพนตดิตอกนั 2 
ครั้ง หางกนั 7 วัน  เนื่องจากการฉีดครั้งเดยีวอาจกําจดัไดเฉพาะตวัออนและตัวโตเต็มวยั แตไม
สามารถกาํจัดไขของเพล้ียแปง ซ่ึงอยูในถุงท่ีมีใยสีขาว จึงตองฉีดพนซํ้าอีก สําหรับแมลงชางปกใส
เม่ือมีปริมาณเพียงพอก็ปลอยใหเขาสูธรรมชาติ ในบริเวณท่ีมีการระบาด เพ่ือเปนการกําจัดเพล้ียแปง
อีกทาง โดยปลอยหลังจากท่ีพนสารฆาแมลงไปแลว 2สัปดาห  กรณีท่ีมีเช้ือราบิวเวอเรยี กใ็ห
ดําเนินการเชนเดียวกับท่ีกลาวขางตน 
  2.3 แปลงที่มันสําปะหลังอายุ8 เดอืนขึน้ไป ใหขุดหัวมันขึ้นมาแลวจาํหนาย  ตัดยอด
ท้ังหมดนํามาบรรจไุวในถุงดํา  ผูกปากถุงใหแนน ท้ิงไว 3 วัน ในแปลง เพล้ียแปงจะตายหมด 
   ทําความสะอาดแปลง  กําจัดเศษวัชพืช ซากวัชพืชโดยเผาท้ิง  ไถพรวนดินแลว 
ปลอยใหแปลงวาง 1 เดือน เพ่ือตัดวงจรชีวิตเพล้ียแปงแลวนํามาปลูกใหม 

3. โดยท่ัวไป เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังควรหม่ันตรวจตราแปลงปลูกของตน หากมี
เพล้ียแปงเกิดขึ้น จะไดเขากําจดัทันทีเพ่ือปองกันมิใหระบาดตอไป 

4. การแชทอนพันธุ ใหแชทอนพันธุท่ีมีเพล้ียแปงปะปนในสารฆาแมลงไทอะมีโทแซม  
(แอคทารา 25% WG) ในอัตราสวน 4 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร เปนเวลา 10 นาที โดยตดัตนพันธุใหได
ขนาดท่ีจะไปปลูกนําไปแช เม่ือแชครบกําหนดแลวใหนําไปปลูกไดทันที สําหรับสารเคมีท่ีผสมน้ํา
ในปริมาณ200 ลิตรสามารถแชทอนพันธุได 6,200 ตน 

 ในกรณีท่ีเปนตนพันธุยาว ท่ีจะเก็บไวรอเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือนําไปปลูกในภายหลัง 
ใหแชสวนโคน 30 ซม. ใหแชในน้ําผสมสารดังกลาวเปนเวลา 24 ช่ัวโมง แลวนําไปกองตั้งไวในท่ี
รมท่ีมีอากาศถายเทด ี พรอมจะไปปลูกตอไป  

5. ในการปองกันและกําจัดเพล้ียแปงในทองท่ีใด ควรให อ.บ.ต. เขามามีสวนรวมรณรงค
ใหเกษตรกรดําเนนิการโดยพรอมเพรียงกัน ในสวนของการผลิตแมลงชางปกใส และเช้ือราบิวเวอ
เรีย อ.บ.ต. อาจดําเนินการผลิตเอง  แลวจําหนายจายแจก  ใหกับเกษตรกรในทองท่ีตนเองได 

 
 ปดการประชุม 16.00 น. 


