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บทคัดยอ 

 

เพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพู (Pink Cassava Mealybug) มีการระบาดรุนแรงในมันสําปะหลังอายุนอย

กวา 4 เดือน จะทําใหผลผลิตลดลงมากกวา 50 เปอรเซ็นต หรือถาระบาดรุนแรงมากในสภาพฝนทิ้งชวงหรือฤดู

แลงก็ทําใหมันสําปะหลังตายและไมใหผลผลิต ในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีการระบาดรุนแรงจึงได

จัดทําแปลงการทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมและปองกันกําจัดเพลี้ยแปงมันสําปะหลังในพื้นทีเ่กษตรกรเปาหมาย 

5 จังหวัด คือ กาฬสินธุ ชัยภูมิ มุกดาหาร สกลนครและอุดรธานี โดยเปรียบเทียบ 2 กรรมวิธี ไดแก กรรมวิธี

ทดสอบ คือการแชทอนพันธุมันสําปะหลังดวยสารไทอะมีโทแซม (Thiamethoxam) อัตรา 4 กรัม/น้ํา 20 ลิตร 

นาน 10 นาที กอนปลูก และปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร 

โดยมีการสํารวจปริมาณเพลี้ยแปงหลังปลูกทุกเดือนจนมันสําปะหลังอายุ 4 เดือน จากการสํารวจตรวจนับปริมาณ

เพลี้ยแปงมันสําปะหลัง พบวา ไมพบการเขาทําลายของเพลี้ยแปงมันสําปะหลังในทั้ง 2 กรรมวิธี จากการเก็บเก่ียว

ผลผลิตเมื่ออายุประมาณ 1 ป พบวา ในกรรมวิธีทดสอบใหผลผลิตหัวสดเฉลี่ยสูงกวากรรมวิธีของเกษตรกร คือ 

5.5 และ 4.3 ตัน/ไร ตามลําดับ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 / สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จ.ขอนแกน  
2 / ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ 
3 / ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรชยัภูมิ อ. เมือง จ. ชัยภูม ิ
4 / ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร อ.เมือง จ. มุกดาหาร 
5/ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร อ. เมือง จ. สกลนคร 
6 / ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี อ.กุดจับ จ. อุดรธาน ี



 

 

 

 

 

 

คํานํา 

 

ในปจจุบันผลผลิตมันสําปะหลังของไทยอยูในระดับแนวหนาของโลก โดยในรอบ 30 ป ตั้งแต พ.ศ.2510-

2540 มีผลผลิตเฉลี่ย 2.31 ตัน/ไร และใน 10 ปหลังผลผลิตเฉลี่ยไดเพิ่มขึ้นเปน 3.66 ตัน/ไร ในป 2550 ขณะที่ป

ดังกลาวผลผลิตเฉลี่ยทั่วโลกเพียง 1.70 ตัน/ไร จากการวิเคราะห พบวา ผลผลิตมันสําปะหลังของไทยที่เพิ่มขึ้นนี้

ครึ่งหนึ่งเชื่อวามาจากพันธุที่ดี และอีกครึ่งหนึ่งมาจากปุยและการเขตกรรม (Rojanaridpiched and Vichukit, 

2008) มันสําปะหลัง (Manihot esculenta Crantz) เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน และมีแนวโนมที่จะมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเดิมการผลิตมันสําปะหลังใชสําหรับเปนอาหาร

มนุษยและอาหารสัตว แตในสภาวะปจจุบันเกิดการขาดแคลนพลังงาน มันสําปะหลังจึงมีบทบาทในดานการผลิต

เอทานอลเพื่อทดแทนการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงได สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 มีพื้นที่รับผิดชอบ คือ 

จังหวัดกาฬสินธุ  ขอนแกน ชัยภูมิ มุกดาหาร นครพนม เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภูและอุดรธานี  มี

พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังรวม 1.27 ลานไร ผลผลิตรวม 3.2 ลานตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3.25 ตัน/ไร จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูก

มากที่สุด คือ ชัยภูมิ กาฬสินธุ และอุดรธานี (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) โดยในอดีตพื้นที่ปลูกมัน

สําปะหลังยังไมพบการระบาดที่รุนแรงของศัตรูพืช จนกระทั่งในป 2551-2552 พบการระบาดของเพลี้ยแปงมัน

สําปะหลังสีชมพู ทําใหผลผลิตมันสําปะหลังลดลงเปนอันมาก ผลผลิตที่ไดมีคุณภาพต่ํา ปริมาณแปงลดลง สงผล

กระทบตอภาคอุตสาหกรรมและการสงออก และยังทําใหเกษตรกรขาดแคลนทอนพันธุสําหรับเพาะปลูกในฤดูกาล

ตอไป  

ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน (2554) ไดรายงานถึง การใชทอนพันธุสะอาดหรือมีการแชทอนพันธุกอนปลูก

สามารถชวยควบคุมการระบาดของเพลี้ยแปงในชวง 1 เดือนแรกไดผลดี ในชวงเดือนตอไปควรมีการตรวจแปลง

สม่ําเสมอทุก 2 สัปดาห ในมันสําปะหลังอายุต่ํากวา 3 เดือน ถาพบการระบาดควรถอนตนทําลาย แลวไถปลูกใหม 

แลวปลูกพืชอื่นสลับตัดวงจรการระบาดของเพลี้ย และมันสําปะหลังอายุ  4-8 เดือน หากพบการระบาดใหตัดยอด

ที่มีเพลี้ยแปง หรือถอนตนที่พบเพลี้ยแปงเกาะอยูไปทําลายนอกแปลง แลวนําแตนเบียนมาปลอย  ซึ่งสอดคลอง

กับขอมูลของ (สถาบันวิจัยพืชไร, 2553)  

 

วิธีดําเนินการ 

 

อุปกรณ 

 - ทอนพันธุมันสําปะหลัง 



 

 - วัสดุการเกษตร  ไดแก  สารเคมีไทอะมีโทแซม ไวทออยล  ปุยเคมีสูตร 15-7-18  

 - อุปกรณบันทึกขอมูลและพิกัดแปลง  ไดแก  แวนขยาย  เครื่อง GPS  กลองถายภาพ  แบบบันทึก 

 

วิธกีาร 

 เปนแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ซึ่งมีขั้นตอนการวิจัย 

ดังนี้  

  ขั้นตอนที่ 1 การเลือกพื้นที่ดําเนินการ เลือกพื้นที่ตามนโยบายภาครัฐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ตามนโยบายของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ และตามปญหาเรงดวนที่เกิดขึ้นในพื้นที ่

  ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหพื้นที่ (Area Analysis) เปนการศึกษาสภาพพื้นที่โดยการวิเคราะหระบบ

นิเวศเกษตร (Agro ecosystem Analysis) และถาหากมีความจําเปนเรงดวนจะใชวิธีประเมินสภาวะชนบทแบบ

เรงดวน (Rapid Rural Appraisal) เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับสภาพพื้นที่เปาหมายและศักยภาพในการพัฒนา

ระบบเกษตรกรรม 

  ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการวิจัย (Research Planning) เปนการวางแผนการวิจัยตามประเด็นปญหา

ที่ไดจากการวิเคราะหพื้นที่ โดยใหเกษตรกรมีสวนรวมดําเนินการวิจัย ซึ่งเปนการเปรียบเทียบระหวางเทคโนโลยีที่

นําเขาไปทดสอบกับวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติ ซึ่งมีการอบรมและนําเกษตรกรศึกษาดูงานที่สําเร็จแลว 

  ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการวิจัย (Experimentation) เปนการดําเนินการทดสอบในพื้นที่เกษตรกรที่ได

วางแผนไว โดยเปนความรวมมือกันระหวางผูดําเนินการวิจัยและเกษตรกรตามขั้นตอนที่ไดวางไว เปรียบเทียบ

กรรมวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร  

  ขั้นตอนที่ 5 การยืนยันการทดสอบ เมื่อพบวาเทคโนโลยีตัวใดในการผลิตพืช หรือระบบเกษตรกรรมใด

เหมาะท่ีจะเผยแพรสูเกษตรกรได ดําเนินการ ดังนี้ 

   5.1 การทดสอบหลายพื้นที่ โดยนําเทคโนโลยีที่มีแนวโนมวาดี และเกษตรกรยอมรับไปทดสอบ

ในหลายๆ พื้นที่ ซึ่งศักยภาพคลายคลึงกัน 

   5.2 การขยายผลการผลิตขั้นทดลอง เมื่อไดเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ ก็จะมีการขยายผลการ

ทดสอบในพ้ืนที่วงกวางมีการดําเนินการรวมกับ กรมสงเสริมการเกษตร และองคการบริหารสวนตําบล 

 

การบันทึกขอมูล 

 บันทึกขอมูล การเจริญเติบโตของพืช  การระบาดของเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง  ผลผลิตและองคประกอบ

ผลผลิต  และปริมาณน้ําฝน 

 

เวลาและสถานที่ 

  เวลา เริ่มตนเดือนตุลาคม 2552 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2553 

 สถานที่ดําเนินการ  พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ  ชัยภูมิ  มุกดาหาร  สกลนคร  

และอุดรธานี จํานวน  5 ราย พื้นที่รวม 10 ไร 



 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุพบวา กรรมวิธีทดสอบ และกรรมวิธีของเกษตรกรไมพบการระบาดของเพลี้ย

แปง จากการสุมสํารวจที่ อายุ 1-4 เดือน และใหผลผลิตหัวมันสดเฉลี่ย 2.61 และ 3.67 ตันตอไร ตามลําดับ มี

จํานวนหัวสดเฉลี่ย 2,100  และ 3,000 ตนตอไร ตามลําดับ มีความสูงเฉลี่ย 297 และ 264 เซนติเมตรตามลําดับ 

และใหเปอรเซ็นตแปง 27.43 และ 25.08 เปอรเซ็นตตามลําดับ 

 สําหรับจังหวัดชัยภูมิ เมื่อสุมสํารวจการเขาทําลายของเพลี้ยแปง พบวา กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธี

ของเกษตรกร นั้นไมพบการระบาดของเพลี้ยแปง ในทั้งสองกรรมวิธี และผลผลิตของมันสําปะหลังใหผลผลิตเฉลี่ย 

5.6 และ3.2 ตันตอไร ตามลําดับ 

 จังหวัดมุกดาหาร เมื่อสุมสํารวจการระบาดของเพลี้ยแปงทั้ง 4 ครั้ง พบวากรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธี

ของเกษตรกร  ไมพบการระบาดของเพลี้ยแปง และมันสําปะหลังมีความสูงเฉลี่ย 265 เซนติเมตร ในกรรมวิธี

ทดสอบ  และ  250  เซนติเมตร ในกรรมวิธีของเกษตรกร  สําหรับผลผลิตของมันสําปะหลังในกรรมวิธีทดสอบ 

และกรรมวิธีของเกษตรกร ใหผลผลิต 7.1 และ 4.9 ตันตอไรตามลําดับ 

 จังหวัดสกลนคร พบวามีการเจริญเติบโตดานความสูงของมันสําปะหลังในกรรมวิธีทดสอบ และกรรมวิธี

เกษตรกร  มีความสูง  262 และ  259  เซนติเมตร ตามลําดับ และมีน้ําหนักหัวสดตอตน 3.9 และ 3.8 กิโลกรัม

ตอตนตามลําดับ  ใหผลผลิตหัวสดในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีของเกษตรกร  6.4 และ 5.7 ตันตอไร  และมี

เปอรเซ็นตแปง ในกรรมวิธีทดสอบ และกรรมวิธีเกษตรกร 29.6 และ 28.9 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี พบวาเมื่อสุมสํารวจการระบาดของเพลี้ยแปง หลังปลูก ในชวงอายุ 1-4 เดือน  

พบวาในกรรมวิธีทดสอบ และกรรมวิธีเกษตรกร มีน้ําหนักหัวมันสด 2.24 และ 2.05 กิโลกรัมตอตน ตามลําดับ  

สําหรับผลผลิตของมันสําปะหลังในกรรมวิธีทดสอบ และกรรมวิธีเกษตรกร  6.01 และ 4.21 ตันตอไร ตามลําดับ 

 สําหรับคาเฉลี่ยทั้ง 5  จังหวัดในดานความสูงในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร  274.7 และ 

257.7 เซนติเมตร ตามลําดับ มีจํานวนประชากรตอไร 2,076.8 และ 2,130.8   ตนตอไร  มีคาเฉลี่ยของน้ําหนัก

หัวสดตอตน 3.1 และ 2.9  กิโลกรัมตอตน  ใหผลผลิตหัวสดเฉลี่ยในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธี เกษตรกร 5.5 

และ 4.3 ตันตอไร  และเปอรเซน็ตแปงเฉลี่ย  28.5 และ 27.0  เปอรเซ็นตตามลําดับ 

 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

จากผลการดําเนินงานแปลงทดสอบเทคโนโลยี การควบคุมและปองกันกําจัดเพลี้ยแปงมันสําปะหลังใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัด กาฬสินธุ ชัยภูมิ มุกดาหาร สกลนคร และอุดรธานี  ผลจากการแชทอน

พันธมันสําปะหลังดวยสารเคมี ไทอะมีโธแซม กอนปลูกเพื่อกําจัดเพลี้ยแปงที่ติดมากับทอนพันธ และสารเคมีที่ถูก

ดูดซึมอยูในทอนพันธุจะสามารถปองกันการเขาทําลายของเพลี้ยแปงในระยะตนออน (1-4 เดือน )  และพบวาผล



 

จากแปลงทดสอบ เมื่อสุมสํารวจ และตรวจนับปริมาณเพลี้ยแปง ในพื้นที่ 5 จังหวัด นั้นไมพบการระบาด ทั้งนี้อาจ

เนื่องจากมันสําปะหลังนั้นปลูกตนฤดูฝน  และปริมาณน้ําฝน ในพื้นที่ปลูกทั้ง 5 จังหวัด นั้นมีปริมาณน้ําฝน ดัง

แสดงในภาคผนวก  และกระจายตัวดี ทําใหไมพบเพลี้ยแปง  ซึ่งสอดคลองกับอัมพร และคณะ (2554) ไดรายงาน

ไววาเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพู มีการขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ เนื่องจากไมมีเพศผู ตัวเต็มวัยจะขยายพันธุ

และวางไขไดทุกตัว ถาสภาพอากาศแหงแลงจะขยายพันธุและเพิ่มประชากรไดมากกวาฤดูฝน เพราะฝนจะชะลาง

เพลี้ยแปงออกจากตนมันสําปะหลังทําใหเพลี้ยแปงลดลง  เพลี้ยแปงสามารถขยายพันธุไดปละ 9 ชั่วอายุ โดย

เจริญเติบโตไดดีที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส ถาอุณหภูมิสูงกวา 35 องศาเซลเซียส เพลี้ยแปงไมเจริญเติบโต ซึ่ง

เพลี้ยแปง 1 ตัววางไขไดมากถึง 500 ฟอง ระยะเวลาตั้งแตวางไขถึงตัวเต็มวัยประมาณ 20 วัน รวมระยะเวลา

เจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิตประมาณ 33 วัน  จุดที่เพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูชอบวางไขที่ยอดออน ใตใบ กิ่ง

และกานใบมันสําปะหลัง ตัวออนวัย 1  มีขา 3 คู  เคลื่อนไหวรวดเร็ว มีการลอกคราบ 3 ครั้ง ทุกระยะชอบอาศัย

บริเวณใตใบมันสําปะหลังที่คลี่กางออกเต็มที่ เมื่ออยูในสภาพที่มีประชากรต่ํามักจะพบเพลี้ยแปงชนิดนี้ ซอนตัวดุด

กินน้ําเลี้ยงอยูที่ยอดออน และตนมันสําปะหลังที่ถูกเพลี้ยแปงสีชมพู ลงทําลายจะมีอาการลําตนแคระแกรน ใบ

และยอดหงิกเปนพุม ถาระบาดรุนแรงลําตนจะบิด และโคงงอ ทําใหเปนที่หลบซอนตัวไดเปนอยางดี ตัวออนวัย 1 

จะเคลื่อนไหวรวดเร็วพบเดินบนแผนใบและปลิวไปตามลมไดงายติดไปกับคน สัตว ทําใหแพรกระจายไดไกล 

สําหรับผลผลิตในกรรมวิธีทดสอบที่ใหผลผลิตสูงกวากรรมวิธีของเกษตรกร ไมไดมีผลมาจากการเขา

ทําลายของเพลี้ยแปงสีชมพู แตจากจํานวนประชากรของตนมันสําปะหลัง วันที่เก็บเกี่ยวและน้ําหนักหัวสดตอตน  

ที่มีความแตกตางกัน    และในธรรมชาติเองก็มีแมลงศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยแปงสีชมพู เชนแมลงชางปกใส แมง

มุม ดวงเตา และแตนเบียนทองถิ่น  

การปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่ที่มีการระบาดของเพลี้ยแปงอยางรุนแรง การชุบทอนพันธุมันสําปะหลัง

ดวยสารไทอะมีโธแซม อัตรา 4 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร นาน 10 นาที กอนปลูก และการปรับเปลี่ยนฤดูปลูกโดยการ

หลีกเลี่ยงการปลูกในฤดูแลงหรือในระยะที่ฝนทิ้งชวง  ควรปลูกในตนฤดูฝนถึงกลางฤดูฝน เนื่องจากปริมาณเพลี้ย

แปงสีชมพูในฤดูฝนมีปริมาณนอยและขยายพันธุชา และตนมันสําปะหลังที่ปลูกในชวงฤดูฝนจะมีอายุตั้งแต 5-8 

เดือน ซึ่งมันสําปะหลังในชวงนี้ มีการเจริญเติบโตทางลําตนและสรางหัวเพื่อสะสมแปงแลว เมื่อเขาสูฤดูแลง

หลังจากนี้หากมีเพลี้ยแปงเขาทําลายและเพิ่มปริมาณอยางรวดเร็ว ผลผลิตของมันสําปะหลังไดรับความเสียหายไม

มาก ซึ่งหากมันสําปะหลังที่มีอายุชวง 1-4 เดือน มีเพลี้ยแปงเขาทําลายจะมีผลผลิตตอผลผลิตมาก ซึ่งรายงาน

ขอมูลของ  ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน (2554) ไดรายงานถึง การใชทอนพันธุสะอาดหรือมีการแชทอนพันธุกอนปลูก

สามารถชวยควบคุมการระบาดของเพลี้ยแปงในชวง 1 เดือนแรกไดผลดี ในชวงเดือนตอไปควรมีการตรวจแปลง

สม่ําเสมอทุก 2 สัปดาห ในมันสําปะหลังอายุต่ํากวา 3 เดือน ถาพบการระบาดควรถอนตนทําลาย แลวไถปลูกใหม 

แลวปลูกพืชอื่นสลับตัดวงจรการระบาดของเพลี้ย และมันสําปะหลังอายุ  4-8 เดือน หากพบการระบาดใหตัดยอด

ที่มีเพลี้ยแปง หรือถอนตนที่พบเพลี้ยแปงเกาะอยูไปทําลายนอกแปลง แลวนําแตนเบียนมาปลอย  ซึ่งสอดคลอง

กับขอมูลของ (สถาบันวิจัยพืชไร, 2553)  

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 



 

-  เกษตรกรสามารถปองกันและกําจัดเพลี้ยแปงสีชมพูดวยวิธีการแชทอนพันธุกอนปลูก 

-  สามารถกระจายทอนพันธุมันสําปะหลังพันธุโดยปราศจากเพลี้ยแปง  ลดการขาดแคลนทอนพันธุ 

-  เจาหนาที่ไดขอมูลการติดตามและเฝาระวังการระบาดของเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง 

 

คําขอบคุณ 

 

ขอขอบคุณศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ  ศูนยวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรมุกดาหาร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี  

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จ.ขอนแกน  นักวิจัยและเกษตรกรที่รวมดําเนินงาน   

 

เอกสารอางอิง 

 

สถาบันวิจัยพืชไร.  2553.  เพลี้ยแปงมันสําปะหลังและการปองกันกําจัด.  เอกสารแผนพับครั้งที่ 2.  กรมวิชาการ

เกษตร. 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2552. สถิติการเกษตรของประเทศไทย. หนา 17-18. สืบคนเมื่อวันที่ 15 

มิถุนายน 2554จาก www.oae.go.th/download_journal/yearbook 2552.pdf.  

ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน.  2554.  คูมือแนวทางการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังจังหวัด.  กรมวิชาการเกษตร.   

อัมพร วิโนทัย   ประภัสสร เชยคําแหง รจนา ไวยเจริญ ชลิดา อุณหวุฒิ อิสระ พุทธสิมมา วัชรินทร แหลมคม และ

เถลิงศักดิ์  วีระวุฒิ .   2554. การนําเขาแตนเบียน  Anagyrus lopezi  เพื่อควบคุมเพลี้ยแปงมัน

สําปะหลังสีชมพู. กีฏและสัตววิทยา 29 (1) :14-28  

  



ภาคผนวก 

 

ตารางที่ 1 แสดงระดับการระบาดของเพลี้ยแปงมันสําปะหลังในแปลงทดสอบของเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ  ชัยภูมิ  มกุดาหาร  สกลนคร และอุดรธานี  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

ครั้งท่ี 

สํารวจ 

อายุ 

มนัสําปะหลัง 

ระดับการระบาดของเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง * 

กาฬสินธุ ชัยภูมิ มุกดาหาร สกลนคร อุดรธานี 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 

1 1 เดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 เดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 3 เดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 4 เดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 *   ระดับ 0  ไมพบการระบาดของเพลี้ยแปง ระดับ 1  พบการระบาดของเพลี้ยแปง  0 - 25 ตัวตอตน 

 ระดับ 2  พบการระบาดของเพลี้ยแปง  26 - 50 ตัวตอตน ระดับ 3  พบการระบาดของเพลี้ยแปง  51 - 75 ตัวตอตน 

 ระดับ 4  พบการระบาดของเพลี้ยแปง  76 - 100 ตัวตอตน ระดับ 5  พบการระบาดของเพลี้ยแปงมากกวา  100 ตัวตอตน 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของมันสําปะหลังในแปลงทดสอบของเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ  ชัยภูมิ  มุกดาหาร  สกลนครและอุดรธานี  ปงบประมาณ  พ.ศ.2553 

ผลผลิตและ 

องคประกอบผลผลิต 

กาฬสินธุ ชัยภูมิ มุกดาหาร สกลนคร อุดรธานี เฉลี่ย 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 

ความสูงเฉลี่ย (ซม.) 297 264 - - 265 250 262 259 - - 274.7 257.7 

จํานวนตนเก็บเกี่ยวตอไร  2,100 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,600 1,600 2,684 2,054 2,076.8 2,130.8 

น้ําหนักหัวสดตอตน (กก./

ตน) - - - - - - 3.9 3.8 2.24 2.05 3.1 2.9 



 

 

ผลผลิต (ตัน/ไร) 2.61 3.67 5.6 3.2 7.1 4.9 6.4 5.7 6.01 4.21 5.5 4.3 

เปอรเซ็นตแปง (%) 27.43 25.08 - - - - 29.6 28.9 - - 28.5 27.0 



  

  

  

 
 

 

 ภาพที่  1     แสดงการแชทอนพันธุและข้ันตอนการ
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ภาพที่  2 แสดงขอมูลปริมาณน้ําฝนรายเดือนจังหวัดกาฬสินธุ ระหวางป พ.ศ. 2552 – 2554 
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ภาพที่  3 แสดงขอมูลปริมาณน้ําฝนรายเดือนจังหวัดชัยภูมิ ระหวางป พ.ศ. 2552 – 2554 
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ภาพที่  4 แสดงขอมูลปริมาณน้ําฝนรายเดือนจังหวัดมุกดาหาร ระหวางป พ.ศ. 2552 – 2554 
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ภาพที่  5 แสดงขอมูลปริมาณน้ําฝนรายเดือนจังหวัดสกลนคร ระหวางป พ.ศ. 2552 – 2554 
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ภาพที่  6 แสดงขอมลูปริมาณน้ําฝนรายเดือนจังหวัดอุดรธานี ระหวางป พ.ศ. 2552 – 2554 

 

 


