
แบบฟอร์มรายงานเรื่องเต็ม ผลการทดลองสิน้สุด ปีงบประมาณ 2556 
1. แผนงานวิจัย 1.1.1 วิจัยและพัฒนามันส าปะหลัง 

2. โครงการวิจัย  1. โครงการวิจัยและพัฒนามันส าปะหลัง 
กิจกรรมที่ 2  การวิจัยพื้นฐานและศึกษาข้อมูลจ าเพาะของพันธุ์ 
กิจกรรมย่อยท่ี 2.1  ประเมินระดับการเข้าท าลายและการััดเลือกพันธุ์เพืออ้้านทานรรัและแมลง 

3. ชื่อการทดลองที่ 1  การประเมินัวาม้้านทานเพลี้ยแป้งในมันส าปะหลังพันธุ์ดีเด่น ชุดทีอ 3 (ลูกผสมปี 2551) 

Evaluation of cassava varieties for Pink Mealy Bug Resistance  

4. คณะผู้ด าเนินงาน  อิสระ  พุทธสิมมา      วินัย ศรวั้      พิสิทธ์ ประทุมชา้ิ  
 

5. บทคัดย่อ 
การประเมินัวาม้้านทานเพลี้ยแป้งในมันส าปะหลังพันธุ์ดีเด่น   มีวั้ถุประสงั์ศึกษาปฏิกิริยา

ของพันธุ์ดีเด่นมันส าปะหลัง้่อการท าลายของเพลี้ยแป้ง  ด าเนินการในแปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่
ขอนแก่น  ระหว่าง ธันวาัม 2555 ถึง สิงหาัม 2556 รดยการปลูกมันส าปะหลังในเดือนธันวาัม ปี 
2555   จ านวน 15 พันธุ์ วางแผนการทดลองแบบCompletely Randomized Design จ านวน 4 ซ้ า  
จากนั้นสร้างกรงัรอบป้องกันการเข้าออกของแมลง เมืออมันส าปะหลังอายุ  1  เดือน น าเพลี้ยแป้งวัย 3-4  
ทีอได้จากการเลี้ยงปล่อยบนยอดและใบมันส าปะหลังจ านวน 10  ้ัว้่อ้้น บันทึกระดับจ านวนของเพลี้ย
แป้งมันส าปะหลังสีชมพูและระดับัวามรุนแรงของ้้นมันส าปะหลังทีอถูกเพลี้ยแป้งเข้าท าลาย ทุก 2 
สัปดาห์  พบว่า พันธุ์ CMR 51-22-17 หลังปล่อยเพลี้ยแป้ง 1 เดือน  มีจ านวนและระดับัวามเสียหาย
ของ้้นมันส าปะหลังน้อยทีอสุด 

6. ค าน า 
 จากการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู Phenococcus manihoti (Homoptera : 

Pseudococcidae) อย่างรุนแรงในฤดูแล้งปี 2552 ทั้งในไร่เกษ้รกร และศูนย์วิจัยพืชไร่หลายแห่ง  จาก
การสังเก้พบว่า ัวามรุนแรงของเพลี้ยแป้งในมันส าปะหลังพันธุ์้่าง ๆมีัวามแ้ก้่างกัน  Hahn et al. 
(1987) รายงานว่า ัวาม้้านทานเพลี้ยแป้งในมันส าปะหลังมีัวามสัมพันธ์กับัวามหนาแน่นของขนทีอ
ด้านบนด้านล่างของแผ่นใบ  ก้านใบ และยอดอ่อน  ในขณะทีอ Catayud et al. (1992) พบว่า phenolic 
acid และ flavonoid ของ phloem sap และ intercellular fluid ในใบ มีัวามสัมพันธ์กับัวาม
้้านทาน้่อเพลี้ยแป้ง 

จากงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ทีอด าเนินทีอศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองและศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ได้เก็บ
รักษาพันธุ์ทีอมีขนทีอยอดอ่อน และพันธุ์ทีอได้รับัวามเสียหายจากการถูกท าลายไม่มากนัก ในแปลงทีอระบาด  
ัวรน าพันธุ์เหล่านี้  รวมทั้งัวรน าพันธุ์รับรอง  พันธุ์ดีเด่น  มาประเมินัวามเสียหายทีอเกิดจากการท าลาย



 

ของเพลี้ยแป้งทั้งในเรือนทดลอง  สภาพไร่ทดลอง  และไร่เกษ้รกรทีอมีการระบาด  เพืออให้ได้ข้อมูลส าหรับ
แนะน าพันธุ์ปลูกแก่เกษ้รกร และได้พันธุ์พร้อมทั้งข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพันธุ์มันส าปะหลัง้่อไป 
 

7. วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 
อุปกรณ์ 

- มันส าปะหลังจ านวน 15 พันธุ์ 
- ปุ๋ยเัมีสู้ร 15-15-15 อั้รา  50  กิรลกรัม้่อ   1,600 ้้น 
- กรงเลี้ยงแมลง  รรงเรือน้าข่าย  พู่กัน  ส าลี 
- แว่นขยาย กล้องจุลทรรศน์ 

วิธีการทดลอง 
การวางแผนการทดลอง 

 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCB)  15 กรรมวิธี 4 ซ้ า 
กรรมวิธีการทดลอง 
 -พันธุ์้รวจสอบ (อ่อนแอ)  ได้แก่  OMR 50-112-34    
-พันธุ์ทีอช้ทดลอง จ านวน 15 พันธุ์ ได้แก่  ระยอง5    ระยอง7    ระยอง9    ระยอง72   CMR 

51-13-14   CMR 51-32-123   CMR 33-38-45  CMR 51-38-91   CMR 51-21-153   CMR 51-22-
17   เกษ้รศาส้ร์50    CMR 51-69    CMR 51-43-69     CMR 51-17-136     CMR 51-15-4  

 

วิธีปฏิบัติการทดลอง   
 - ปลูกมันฯในกระถาง ประกอบด้วยพันธุ์รับรองและพันธุ์ดีเด่น  และพันธุ์ทีอมีแนวรน้มมีัวาม

ทนทาน  ปลูกพันธุ์ละ 4 กระถาง 
 - เลี้ยงขยายพันธุ์เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู P. manihoti  
 - ปล่อยเพลี้ยแป้ง้ัวเ้็มวัย ลงบน้้นมันฯ 10 ้ัว้่อ้้น นาน 2-6 สัปดาห์ 
 -บันทึกระดับการท าลายของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูและระดับัวามรุนแรงของ้้นมัน

ส าปะหลังทีอถูกเพลี้ยแป้งเข้าท าลาย 

 
การบันทึกข้อมูล  

1. ระดับการท าลายของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู 
ระดับ 0  =  ไม่พบเพลี้ยแป้งมันฯ 
ระดับ 1  =  พบเพลี้ยแป้งมันฯ จ านวน 1-25 ้ัว 
ระดับ 2  = พบเพลี้ยแป้งมันฯ จ านวน 26-50 ้ัว 
ระดับ 3  =  พบเพลี้ยแป้งมันฯ จ านวน 51-75 ้ัว 



 

ระดับ 4  = พบเพลี้ยแป้งมันฯ จ านวน 76-100 ้ัว 
ระดับ 5  = พบเพลี้ยแป้งมันฯ มากกว่า 100 ้ัว  

2. ระดับความรุนแรงของต้นมันฯ ที่ถูกเพลี้ยแป้งฯ เข้าท าลาย (ระดับ 1-5) 
ระดับ 0  =  ปก้ ิ
ระดับ 1  =  เริอมหงิกหรือหงิกเฉพาะยอด 
ระดับ 2  = ยอดหงิก กิองทีอ 1 และ 2 เริอมหงิก 
ระดับ 3  =  ยอดแห้ง กิองทีอ 1 และ 2 หงิกมาก 
ระดับ 4  = ยอดกิองทีอ 1 และ 2 แห้ง  
ระดับ 5  = แห้ง้ายทั้ง้้น 

 
  

8.ระยะเวลา (เริ่มต้น – สิน้สุด) 
ุ้ลาัม 2555 – กันยายน 2556 

 

9. สถานที่ด าเนินการ 
รรงเรือนทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 



 

10. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. ระดับการท าลายของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู  บน้้นมันส าปะหลัง ทีอ เพลี้ยแป้งมัน

ส าปะหลังสีชมพูเข้าท าลาย 6 สัปดาห์ หลังจากใส่เพลี้ยแป้งฯ บน้้นมันส าปะหลังอายุ 1 เดือน 
พบว่า พันธุ์ CMR 51-22-17 มีการเข้าท าลายน้อยทีอสุด 1.5 รองลงมาได้แก่ พันธุ์ CMR 51-43-69  
เกษ้รศาส้ร์50 ทีอมีระดับการเข้าท าลาย 1.75 ส่วนพันธุ์ CMR 51-69 มีระดับการเข้าท าลาย
สูงสุด 3.5 รดยพันธุ์ CMR 51-13-14 และ CMR 51-15-4 มีระดับการเข้าท าลายรองลงมา 3.0 
(้ารางทีอ 1) 

2. ระดับความรุนแรงของต้นมันส าปะหลังที่ถูกเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังเข้าท าลาย ทีอเพลี้ยแป้งมัน
ส าปะหลังสีชมพูเข้าท าลาย 6 สัปดาห์ หลังจากใส่เพลี้ยแป้งฯ บน้้นมันส าปะหลังอายุ 1 เดือน 
พบว่า พันธุ์ CMR 51-22-17 และ ระยอง 5 มีระดับัวามรุนแรงน้อยทีอสุด 1.5 รองลงมาได้แก่ 
พันธุ์ CMR 51-21-153 CMR 51-38-91 CMR 51-43-69 และเกษ้รศาส้ร์50 ทีอมีระดับัวาม
รุนแรง 1.75 ส่วนพันธุ์ ระยอง 72 มีระดับัวามรุนแรงสูงสุด 3.25 (้ารางทีอ 1) 

 

11. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
การประเมินัวาม้้านทานเพลี้ยแป้งในมันส าปะหลังพันธุ์ดีเด่น ชุดทีอ 3 (ปี 2551)   จ านวน 15 พันธุ์ 

ในเรือนทดลอง เมืออมันส าปะหลังอายุ  1  เดือน น าเพลี้ยแป้งวัย 3-4 ทีอได้จากการเลี้ยงปล่อยบนยอดและ
ใบมันส าปะหลังจ านวน 10 ้ัว้่อ้้น บันทึกระดับการท าลายของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูและระดับ
ัวามรุนแรงของ้้นมันส าปะหลังทีอถูกเพลี้ยแป้งเข้าท าลาย ทุก 2 สัปดาห์ พบว่า พันธุ ์ CMR 51-22-17 
หลังปล่อยเพลี้ยแป้ง 6 สัปดาห์ มีการท าลายและระดับัวามเสียหายของ้้นมันส าปะหลังน้อยทีอสุด 
 

12. การน าผลงานใช้ประโยชน์ 
ข้อมูลการประเมินัวาม้้านทานเพลี้ยแป้งในมันส าปะหลังพันธุ์ดีเด่น   จะน าไปใช้ประกอบการ

ััดเลือกพันธุ์ การเสนอรับรองพันธุ์ 
 

13. ค าขอบคุณ 
ขอขอบัุณผู้อ านวยการ นักวิชาการ และพนักงาน ของศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นและศูนย์วิจัยพืช

ไร่ระยอง  ทีอให้ัวามอนุเัราะห์ในการจัดท าการทดลองจนกระทัองได้ข้อมูลเพืออน ามาเสนอในรายงานฉบับ
นี้ 

 

14. เอกสารอ้างอิง 
- 

 



 

 
ตารางที 1   แสดงระดับการท าลายและัวามรุนแรงของ้้นมันส าปะหลังทีอเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูเข้า

ท าลาย เมืออ   2    4   และ 6 สัปดาห์ หลังจากใส่เพลี้ยแป้งฯ บน้้นมันส าปะหลังอายุ 1 เดือน 
จ านวน 10 ้ัว้่อ้้น 

 

พันธุ์ 

ระดับการท าลายของเพลี้ยแป้งมัน
ส าปะหลังสีชมพู (ตัว) หลังใส่แพลี้ยแป้ง 

ระดับความรุนแรงของต้นมันส าปะหลังท่ี 
เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูเข้าท าลาย 

2  
สัปดาห์ 

4  
สัปดาห์ 

6  
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

4 
สัปดาห์ 

6 
สัปดาห์ 

CMR 33-38-45 1 1.25  ab 2.25  abc 0 1.00  ab 2.00  bc 

CMR 51-13-14 1 
1.50   
ab 

3.00  ab 0 0.75  ab 2.50  ab 

CMR 51-15-4 1 1.75  a 3.00  ab 0 1.25  a 2.50  ab 
CMR 51-17-136 1 1.00  b 2.50  abc 0 0.75  ab 2.25  bc 
CMR 51-21-153 1 1.25  ab 2.25  abc 0 0.75  ab 1.75  bc 
CMR 51-22-17 1 1.25  ab 1.50  c 0 0.75  ab 1.50  c 
CMR 51-32-123 1 1.00  b 2.75  abc 0 1.00  ab 2.25  bc 
CMR 51-38-91 1 1.00  b 2.00  abc 0 1.25  a 1.75  bc 
CMR 51-43-69 1 1.00  b 1.75  bc 0 1.00  ab 1.75  bc 
CMR 51-69 1 1.00  b 3.25  a 0 1.00  ab 2.50  ab 
เกษ้รศาส้ร์50 1 1.00  b 1.75  bc 0 0.50  b 1.75  bc 
ระยอง5 1 1.00  b 2.00  abc 0 0.50  b 1.50  c 
ระยอง7 1 1.00  b 2.75  abc 0 0.50  b 2.25  c 
ระยอง72 1 1.00  b 2.50  abc 0 1.00  ab 3.25  a 
ระยอง9 1 1.25  ab 2.25  abc 0 0.75  ab 2.00  bc 
cv (%)   10.59 15.59   19.89 12.47 

 

 

้ัวเลขทีอ้ามด้วย้ัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ ไม่แ้ก้่างกันทางสถิ้ิ ใช้ DMRT ทีอระดับัวามเชืออมัอน 95%  
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