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ไดศึกษาความสัมพันธของเพลี้ยแปงมันสําปะหลังแตละชนิดกับพันธุมันสําปะหลัง ในพื้นที่ภาคเหนือ

ตอนลาง    วัตถุประสงคการทดลองนี้ เพื่อใหทราบถึงความสัมพันธระหวางพันธุมันสําปะหลังกับชนิดของเพลี้ย

แปง ประกอบดวยพันธุมันสําปะหลัง 5 พันธุ คือ พันธุระยอง 5 พันธุระยอง 7 พันธุระยอง 9 พันธุระยอง 72 โดย

มีพันธุหวยบง 60 เปนพันธุตรวจสอบ    ดําเนินการที่แปลงทดลองในไรเกษตรกร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร  

ระหวางเดือนมิถุนายน 2553 ถึง 30 พฤศจิกายน 2554 ผลการทดลอง พบวา  มันสําปะหลังพันธุระยอง 9 ให

ผลผลิตหัวมันสดเฉลี่ยสูงสุด 14.0 ตัน/ไร รองลงมา คือ พันธุหวยบง 60  พันธุระยอง 7 และพันธุระยอง 5  ให

ผลผลิตหัวมันสดเฉลี่ย 11.2, 9.3 และ 8.5 ตัน/ไร ตามลําดับ โดยที่พันธุระยอง 72 ใหผลผลิตหัวมันสดเฉลี่ยต่ําสุด 

7.0 ตัน/ไร  และพันธุระยอง 9 ใหเปอรเซ็นตแปงเฉลี่ยสูงสุด 32.5 เปอรเซ็นต รองลงมา คือ พันธุหวยบง 60  

พันธุระยอง 7 และพันธุระยอง 5 ใหเปอรเซ็นตแปงเฉลี่ย 31.0, 30.5  และ 27.5 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยที่

พันธุระยอง 72 ใหเปอรเซ็นตแปงเฉลี่ยต่ําสุด  27.0 เปอรเซ็นต   

ผลการสํารวจเพลี้ยแปงในชวงตั้งแตเดือนมิถุนายน 2553 ถึงเดือนตุลาคม 2554 พบมีการระบาดของ

เพลี้ยแปงในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2554 เปนเวลา 4 เดือน ผลปรากฏวา พันธุระยอง 9 มีคะแนน

การระบาดของเพลี้ยแปงเฉลี่ยต่ําสุด 0.60 รองลงมาคือ พันธุระยอง 72   พันธุระยอง 7  และพันธุระยอง 5 มี

คะแนนการระบาดของเพลี้ยแปงเฉลี่ย 0.88, 1.22 และ 1.42 คะแนน โดยที่พันธุหวยบง 60 มีคะแนนการระบาด

ของเพลี้ยแปงเฉลี่ยสูงสุด 2.34 คะแนน และชนิดของเพลี้ยแปงที่พบ ไดแก เพลี้ยแปงสีชมพู  
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คํานํา 
 

มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ  มีพื้นที่ปลูกในป 2552 จํานวน 

8,292,146 ไร ผลผลิต 30,088,024 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,628 กก./ไร ผลผลิตสวนใหญสงออกในรูปมันเสน แปง

มันสําปะหลังและมันอัดเม็ด ไทยจัดเปนผูสงออกอันดับ 1 ของโลก ครองสวนแบงในตลาดโลก 70% มูลคาการ

สงออกรวมมากกวา 40,000 ลานบาท ผลผลิตทั้งหมดใชในประเทศ 33 % อยูในรูปบริโภค(แปง) 19% อาหาร

สัตว 8% และพลังงาน 6% (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552)  

ผลผลิตหัวมันสําปะหลังที่ผลิตไดท้ังหมดรอยละ 50 จะเขาสูภาคการผลิตมันเสน และมันอัดเม็ด ที่เหลือ

จะเขาสูภาคการผลิตแปงมันสําปะหลัง และดานอื่น ๆ เชน นําไปบริโภคโดยตรง เปนตน การใชประโยชนมัน

สําปะหลังมีนอยเพียงรอยละ 22 – 25 ของผลผลิต โดยมีการใชมันเสนเพื่อเปนสวนประกอบอาหารสัตวรอยละ 3 

– 5 ของผลผลิต และใชแปงมันสําปะหลังเพื่อการบริโภคและในอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน กระดาษ อาหาร ฯลฯ 

เพียงรอยละ 19 – 20 (สถาบันวิจัยพืชไร, 2546) 

ประเทศไทยม ีความพรอมในการผล ิตมันสําปะหลังอยู ใน เกณฑส ูง  ค ือ  ม ีสภาพภ ูม ิอากาศ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และบุคลากรที่เหมาะสมทุกสวนของการผลิตมันสําปะหลัง ตั้งแตการปลูกโดยเกษตรกร 

จนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑของภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งอุตสาหกรรมแปงมีอัตราการ

เจริญเติบโตตอเนื่องทุกปอยางนอยรอยละ 10 ตอป และมีความตองการหัวมันสําปะหลังเพิ่มขึ้น นอกจากนี้

เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวหันมาใชมันเสนสะอาดเปนวัตถุดิบทําอาหารสัตวเพิ่มขึ้นทุกปเชนกัน ทําใหเกิดการผลิตมันเสน

สะอาดไมเพียงพอ รวมทั้งประเทศจีนมีความตองการมันเสนจากประเทศไทยไมจํากัดจํานวนเพื่อผลิตแอลกอฮอล

สําหรับใชในดานพลังงานเชื ้อเพลิง เนื ่องจากน้ํามันมีราคาสูงขึ ้นมาก จําเปนตองหันมาใชมันสําปะหลังเปน

วัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล  โดยใชเปนสวนผสมกับน้ํามันเบนซิน ทําใหมีความตองการใชมัน

สําปะหลังเปนวัตถุดิบเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง (สถาบันวิจัยพืชไร, 2546) 

  พันธุมันสําปะหลังที่เกษตรกรนิยมปลูกมีหลายพันธุ ไดแก พันธุระยอง 5 ระยอง 90 ระยอง 72 ระยอง 7 

ระยอง 9 ระยอง 11 เกษตรศาสตร 50 หวยบง 60 และหวยบง 80 แตละพันธุมีความสามารถในการปรับตัวและ

สามารถรักษาระดับการใหผลผลิตแตกตางกัน โดยพันธุระยอง 5 เกษตรศาสตร 50 และระยอง 90 เปนพันธุที่

ปรับตัวไดดี มีเสถียรภาพในการใหผลผลิต แตผลผลิตไมสูงมากนัก ในขณะที่ พันธุระยอง 7 ระยอง 9 และระยอง 

72 เปนพันธุที่ตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่เหมาะสม โดยทั่วไป การเลือกใชพันธุของเกษตรกรมีเหตุผลหลักๆ 

คือ ผลผลิตสูง เก็บเกี่ยวไดเร็ว สามารถเก็บทอนพันธุไดนาน ทนแลง และหาทอนพันธุได และผลการสํารวจการใช

พันธุมันสําปะหลังของเกษตรกรเปรียบเทียบกับคําแนะนําการใชพันธุเฉพาะพื้นที่ พบวา เกษตรกรเลือกใชพันธุที่



 

เหมาะสมกับพื้นที่ของตน 36.8% ไมเหมาะสม 44.8% (วลัยพร และคณะ, 2553) พันธุที่เกษตรกรเลือกใชมาก

ที่สุดคือเกษตรศาสตร 50 รองลงมา คือระยอง 5 และหวยบง 60  

การปลูกมันสําปะหลังในอดีตไมพบปญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืช เนื่องจากเปนพืชที่ปลูกงาย 

ทนทานและปรับตัวไดดี แตจากการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นในปจจุบันทําใหเริ่มประสบปญหาการระบาดของ

แมลงศัตรูพืช ซึ่งเดิมอาจจะพบอยูแลวแตไมกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ  ในป 2551 พบการระบาดของ เพลี้ย

แปงมันสําปะหลัง จํานวน 2 ชนิด ชนิดแรก คือเพลี้ยแปงลาย ซึ่งพบระบาดทั่วไปแตยังไมเคยสรางปญหารุนแรง

ตอผลผลิตมันสําปะหลัง สวนเพลี้ยแปงอีกชนิดหนึ่งไมเคยมีรายงานพบการระบาดในมันสําปะหลังมากอน 

โดยเฉพาะเพลี้ยแปงสีชมพู แตพบการทําลายเสียหายรุนแรงกวาชนิดแรก  ในเดือนเมษายน 2551 เกษตรกรได

แจงเรื่อง ขอความชวยเหลือเกี่ยวกับปญหาเพลี้ยแปงระบาดในมันสําปะหลังที่ อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ซึ่งกรม

วิชาการเกษตรไดใหคําแนะนําวิธีการปองกันและกําจัดเพลี้ยแปงใหแกเกษตรกรที่ประสบปญหาเรียบรอยแลว 

อยางไรก็ตาม จากการสํารวจพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังปจจุบันพบการระบาดมีแนวโนมขยายวงกวางและทวีความ

รุนแรงมากขึ้นในหลายจังหวัด ไดแก ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว นครราชสีมา และ

กําแพงเพชร  โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาพบมีพื้นที่การระบาดมากที่สุดประมาณ 300,000 ไร นอกจากนี้ยัง

ไดรับการแจงจากเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี วาพบการระบาดของเพลี้ยแปงแตสถานการณยังอยูในขั้นไม

รุนแรง   สาเหตุการระบาดของเพลี้ยแปงยังไมทราบแนชัด แตสันนิษฐานวาสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปใน

ปจจุบันมีสวนทําใหเกิดการระบาดของเพลี้ยแปง แตปจจัยสําคัญที่ทําใหพื้นที่การระบาดขยายวงกวางขึ้นเกิดจาก

การขยายพื้นที่ปลูกและมีการใชทอนพันธุ มันสําปะหลังที่มีไข  ตัวออน และตัวเต็มวัยเพลี้ยแปงติดไปกับทอนพันธุ 

จากนั้นหลังปลูกจะมีมดเปนพาหะนําเพลี้ยแปงกระจายไปสูตนมันสําปะหลังอื่นและแปลง ขางเคียง  มีรายงานวา

ในประเทศแถบแอฟริกาและ อเมริกาใตการระบาดของเพลี้ยแปงทําใหผลผลิตมันสําปะหลังลดลง 20-80 

เปอรเซ็นต ในสวนของประเทศไทยพบวาในหลายพื้นที่ที่พบการระบาดขณะตนยังเล็กมีความรุนแรงจนตองไถทิ้ง 

และปลูกใหมแตก็ยังระบาดซ้ําอีก เนื่องจากยังมี เพลี้ยแปงอยูบนเศษซากตน และมกีารระบาดที่แปลงขางเคียง ทํา

ใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น เนื่องจากจําเปนตองใชทอนพันธุเพิ่มขึ้น โดยพื้นที่ปลูก 1 ไรตองใชทอนพันธุประมาณ 

500 ตนรวมทั้งเกษตรกรตองพนสารกําจัดแมลงสงผลใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นทั้งคาสารปองกันแมลงและ

คาแรงงานพน (นิรนาม, 2554)) 

ภาคเหนือนับวาเปนแหลงปลูกมันสําปะหลังที่สําคัญแหลงหนึ่งของประเทศ โดยเฉพาะ ภาคเหนือ

ตอนลาง ซึ่งประกอบดวยจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ กําแพงเพชร อุตรดิตถ พิจิตร ตาก และสุโขทัย มีพื้นที่ปลูก

รวมกัน 682,489 ไรหรือคิดเปนรอยละ 8.81 ของพื้นที่ปลูกท้ังประเทศ โดยมีจังหวัดกําแพงเพชร มีพ้ืนที่ปลูกมาก

ที่สุด 448,306 ไร รองลงมา คือ จังหวัดพิษณุโลก มีพ้ืนที่ปลูก 181,152 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551)  

แตอยางไรก็ตาม จากการสํารวจและรับทราบปญหาจากเกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนที่เขต

ภาคเหนือตอนลาง พบวา ผลผลิตมันสําปะหลังที่ปลูกในสภาพดังกลาวใหผลผลิตคอนขางต่ํา โดยเฉลี่ย 3,186 

กก./ไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551) เนื่องจากการระบาดของเพลี้ยแปงและใชพันธุที่ไมเหมาะสมกับ

พื้นที่  วัตถุประสงคการทดลองนี้ เพื่อใหทราบถึงความสัมพันธระหวางพันธุมันสําปะหลังกับชนิดของเพลี้ยแปง     

         



 

วิธีดําเนินการ 

 

อุปกรณ  

- ทอนพันธุมันสําปะหลังพันธุระยอง 5,  7,  9,  72 และ หวยบง 60 

- ปุยเคม:ี สูตร 15-15-15 

- สารเคมีกําจัดวัชพืช 

 

วิธีการ 

1)  คัดเลือกพ้ืนที่และเกษตรกรในจังหวัดกําแพงเพชร 

2) ดําเนินการทดสอบแปลงใหญในพื้นที่เกษตรกรจังหวัดกําแพงเพชร ประกอบดวย 5 พันธุ คือ พันธุ

ระยอง 5 พันธุระยอง 7 พันธุระยอง 9 พันธุระยอง 72 และพันธุหวยบง 60 (พันธุตรวจสอบ)  พื้นที่แปลงทดลอง  

40 x 50 เมตร  ขนาดแปลงยอย 8 x 40 เมตร  พื้นที่เก็บเกี่ยว  4 x 6 เมตร จํานวน 5 ช้ํา/แปลงยอย 

3) การปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา เตรียมพื้นที่โดยไถเตรียมแปลงปลูก ตัดทอนพันธุยาวประมาณ 20  

เซนติเมตร มีจํานวนไมนอยกวา 5 ตา และแชดวยสารเคมีปองกันเพลี้ยแปง 1 คืนปลูกพันธุมันสําปะหลัง โดยใช

ระยะระหวางแถว 1.0 เมตร และระยะระหวางหลุม 0.80 เมตร  ปกทอนพันธุใหตั้งตรง ลึกประมาณ 10 

เซนติเมตร  ใสปุยเคมีรองพื้นสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กก./ไร ใหปุยครั้งเดียวหลังปลูก 1 – 2 เดือน เมื่อดินมี

ความชื้นเพียงพอ โดยโรยสองขางของตนตามแนวกวางของพุมใบ แลวพรวนดินกลบ กําจัดวัชพืชระหวางแถวปลูก

เมื่อมันสําปะหลังอายุ 1-2 เดือน กอนใสปุย  

 4) การสํารวจเพลี้ยแปง ไดเริ่มนับขอบแปลงดานใดดานหนึ่งที่ติดกับแปลงมันสําปะหลังขางเคียง โดยนับ

แถวที่ 3 เปนแถวแรก (เวนแนวขอบแปลง 2 แถว) ตรวจนับแบบแถวเวนแถว จํานวน 10 แถว แถวละ 5 ตน 

(ระยะหางทุก 10 ตน นับ 1 ตน  รวม 50 ตน  โดยนับเฉพาะตนมันสําปะหลังที่มีชีวิตรอดเทานั้น)  การใหคะแนน

ระดับความรุนแรงของการระบาด ดังนี้ 

    ระดับ 0 ไมพบเพลี้ยแปง 

    ระดับ 1 พบเพลี้ยแปงทั้งระยะตัวออนและตัวเต็มวัย 1-25 ตัว 

    ระดับ 2 พบเพลี้ยแปงทั้งระยะตัวออนและตัวเต็มวัย 26-50 ตัว 

    ระดับ 3 พบเพลี้ยแปงทั้งระยะตัวออนและตัวเต็มวัย 51-75 ตัว 

     ระดับ 4 พบเพลี้ยแปงทั้งระยะตัวออนและตัวเต็มวัย 76-100 ตัว 

   ระดับ 5 พบเพลี้ยแปงทั้งระยะตัวออนและตัวเต็มวัยมากกวา 100 ตัว 

 

5) การบันทึกขอมูล วันปฏิบัติการตาง ๆ ไดแก วันปลูก วันงอก วันออกดอก วันเก็บเกี่ยว วันปฏิบัติการ

ดูแลรักษาตาง ๆ จํานวนตนเก็บเกี่ยว ผลผลิตหัวสดและเปอรเซ็นตแปงเมื่อเก็บเกี่ยว 

6) นําขอมูลการทดลองไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวย

วิธี t-test  



 

 

เวลาและสถานที่ 

เวลา  เริ่มตน  มิถุนายน 2553 ตุลาคม 2553 สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2554 รวม 1 ป 6 เดือน 

 สถานที่ดําเนินการ 

ดําเนินการในไรเกษตรกรนายธงชัย เวชสถานารักษ ที่อยู 319 ม.5 ต.บอถํ้า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 

พิกัดแปลง 47P 0572901 UTM. 1761108  ความสูงจากระดับน้ําทะเล 106 เมตร  

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 
 

1)  พันธุมันสําปะหลังทั้ง 4 พันธุใหผลผลิตหัวมันสดมีความแตกตางกันทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ

ตรวจสอบหวยบง 60 โดยพันธุระยอง 9 ใหผลผลิตหัวมันสดเฉลี่ยสูงสุด 14.0 ตัน/ไร รองลงมา คือ พันธุหวยบง 

60  พันธุระยอง 7 และพันธุระยอง 5  ใหผลผลิตหัวมันสดเฉลี่ย 11.2, 9.3 และ 8.5 ตัน/ไร ตามลําดับ โดยที่พันธุ

ระยอง 72 ใหผลผลิตหัวมันสดเฉลี่ยต่ําสุด 7.0 ตัน/ไร (ตารางที่ 1) 

2) พันธุมันสําปะหลังทั้ง 4 พันธุใหเปอรเซ็นตแปงมีความแตกตางกันทางสถิติ ยกเวนพันธุระยอง 7 เมื่อ

เปรียบเทียบกับพันธุตรวจสอบหวยบง 60  โดยพันธุระยอง 9 ใหเปอรเซ็นตแปงเฉลี่ยสูงสุด 32.5 เปอรเซ็นต 

รองลงมา คือ พันธุหวยบง 60  พันธุระยอง 7 และพันธุระยอง 5 ใหเปอรเซ็นตแปงเฉลี่ย 31.0, 30.5  และ 27.5 

เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยที่พันธุระยอง 72 ใหเปอรเซ็นตแปงเฉลี่ยต่ําสุด  27.0 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 1) 

3) การสํารวจเพลี้ยแปงในชวงตั้งแตเดือนมิถุนายน 2553 ถึงเดือนตุลาคม 2554 พบการระบาดของเพลี้ย

แปงในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2554 เปนเวลา 4 เดือน ผลปรากฏวา พันธุมันสําปะหลัง ระยอง 9 

และระยอง 72 ใหเปอรเซ็นตแปงมีความแตกตางกันทางสถิติ  เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุตรวจสอบหวยบง 60 โดย

พันธุระยอง 9 มีคะแนนการระบาดของเพลี้ยแปงเฉลี่ยต่ําสุด 0.60 รองลงมาคือ พันธุระยอง 72   พันธุระยอง 7  

และพันธุระยอง 5 มีคะแนนการระบาดของเพลี้ยแปงเฉลี่ย 0.88, 1.22 และ 1.42 คะแนน  โดยที่พันธุหวยบง 60  

มีคะแนนการระบาดของเพลี้ยแปงเฉลี่ยสูงสุด 2.34 คะแนน  (ตารางที่ 1)  ชนิดของเพลี้ยแปงที่พบ ไดแก เพลี้ย

แปงสีชมพู  

 

ตารางที่ 1 น้ําหนักหัวมันสด เปอรเซ็นตแปง และการระบาดของเพลี้ยแปงของพันธุมันสําปะหลังในไรเกษตรกร

จังหวัดกําแพงเพชร ในป 2553-54  
 

พันธุ 

น้ําหนัก

หัวมันสด 

(ตัน/ไร) 

t-test เปอรเซ็นต

แปง 

t-test คะแนนการ

ระบาดของ

เพลี้ยงแปง 

t-test 

พันธุระยอง 5 8.3 * 27.5 * 1.48 ns 

พันธุระยอง 7 9.3 * 30.5 ns 1.22 ns 

พันธุระยอง 9 14.0 * 32.2 * 0.60 * 



 

 *, ns =  มีและไมมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

 

หมายเหตุ : คะแนน 0 = ไมพบเพลี้ยแปง, คะแนน 1 = พบเพลี้ยแปง 1-25 ตัว, คะแนน 2  =  พบเพลี้ยแปง 26-

50 ตัว, คะแนน 3  =  พบเพลี้ยแปง 51-75 ตัว,คะแนน 4  =  พบเพลี้ยแปง 76-100 ตัว ; 5  =  พบ

เพลี้ยแปงมากกวา 100 ตัว)   

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 
 

 จากผลการศึกษาความสัมพันธของเพลี้ยแปงมันสําปะหลังแตละชนิดกับพันธุมันสําปะหลัง ในพื้นที่

ภาคเหนือตอนลาง สามารถสรุปไดวา  มันสําปะหลังพันธุระยอง 9 ใหผลผลิตหัวมันสดเฉลี่ยสูงสุดและให

เปอรเซ็นตแปงเฉลี่ยสูงสุด รวมทั้งพบการระบาดของเพลี้ยแปงเฉลี่ยต่ําสุด เมือ่เปรียบเทียบกับพันธุอื่นๆ  

   

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
 

แนวทางการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน คือ การเผยแพรในรูปแบบของการฝกอบรมและนิทรรศการใน

โครงการตนแบบการปองกันกําจัดเพลี้ยแปงตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร และสามารถนําผลการทดลอง

ที่ได ไปขยายผลในพื้นที่ที่ดําเนินการจัดทําแปลงตนแบบการปองกันกําจัดเพลี้ยแปงในเขตภาคเหนือตอนลาง  โดย

แนะนําใหใชพันธุระยอง 9 ในพื้นที่ที่มีการระบาดของเพลี้ยแปงมาก แตทั้งนี้จะตองแนะนําใหมีการแชทอนพันธุ

ดวยสารเคมีตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรควบคูกันไปดวย จึงจะทําใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
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