
แบบฟอรม์รายงานเรื�องเต็ม ผลการทดลองสิ�นสุด ปีงบประมาณ 2555 
1. แผนงานวิจัย 1.1.1 วิจัยและพัฒนามันสาํปะหลัง 

2. โครงการวิจัย  1. โครงการวิจัยและพัฒนามันสาํปะหลัง 

กิจกรรมที� �  การวิจยัพื �นฐานและศกึษาขอ้มลูจาํเพาะของพนัธุ ์

กิจกรรมย่อยที� 2.1  ประเมินระดบัการเขา้ทาํลายและการคดัเลือกพนัธุเ์พื�อตา้นทานโรคและ

แมลง 

3. ชื�อการทดลองที� �  การประเมินความตา้นทานเพลี �ยแปง้ในมนัสาํปะหลงัพนัธุด์ีเดน่ ชดุที� 2 

Evaluation of cassava varieties for Pink Mealy Bug Resistance  
 

4. คณะผู้ดาํเนินงาน 
อิสระ  พทุธสมิมา1/        วินยั ศรวตั1/           สพุตัรา  ดลโสภณ1/         พิสทิธ ์ประทมุชาติ1/   

 

5. บทคัดย่อ 

 

การประเมินความตา้นทานเพลี �ยแป้งในมนัสาํปะหลงัพนัธุด์ีเด่น   มีวตัถุประสงคศ์ึกษาปฏิกิริยาของพนัธุ์

ดีเด่นมันสาํปะหลังต่อการทาํลายของเพลี �ยแป้ง  ดาํเนินการในแปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น  ระหว่าง 

ธันวาคม ���4 ถึง สิงหาคม 2555 โดยการปลูกมันสาํปะหลังในเดือนธันวาคม ปี ���4   จํานวน 27 พันธุ์ วาง

แผนการทดลองแบบCompletely Randomized Design จาํนวน � ซํ�า  จากนั�นสรา้งกรงครอบป้องกันการเขา้ออก

ของแมลง เมื�อมนัสาํปะหลงัอาย ุ 2-3  เดือน (กมุภาพนัธุ ์2555) นาํเพลี �ยแปง้วยั 3-4  ที�ไดจ้ากการเลี �ยงปลอ่ยบนยอด

และใบมันสาํปะหลงัจาํนวน 10  ตวัต่อตน้ บันทึกระดบัจาํนวนของเพลี �ยแป้งมนัสาํปะหลงัสีชมพูและระดบัความ

รุนแรงของตน้มนัสาํปะหลงัที�ถกูเพลี �ยแป้งเขา้ทาํลาย ทกุ 2 สปัดาห ์ พบว่า พนัธุ ์CMR 50-34-80 หลงัปล่อยเพลี �ย

แปง้ 3 เดือน  มีจาํนวนและระดบัความเสยีหายของตน้มนัสาํปะหลงันอ้ยที�สดุ 

 

 

 

 

 

 

 
 

รหสัการทดลอง  01 07 54 01 04 03 05 55 
1/   ศนูยว์จิยัพชืไรข่อนแก่น   0  4320  3506 



 

6. คาํนาํ 
 จ า ก ก า ร ร ะ บ า ด ข อ ง เพ ลี �ย แ ป้ ง มั น สํา ป ะ ห ลั ง สี ช ม พู  Phenococcus manihoti (Homoptera : 

Pseudococcidae) อย่างรุนแรงในฤดูแลง้ปี 2552 ทั�งในไรเ่กษตรกร และศนูยว์ิจัยพืชไรห่ลายแห่ง  จากการสงัเกต

พบว่า ความรุนแรงของเพลี �ยแป้งในมนัสาํปะหลงัพันธุ์ต่าง ๆมีความแตกต่างกัน  Hahn et al. (1987) รายงานว่า 

ความตา้นทานเพลี �ยแปง้ในมนัสาํปะหลงัมีความสาํพนัธก์บัความหนาแนน่ของขนที�ดา้นบนดา้นลา่งของแผน่ใบ  กา้น

ใบ และยอดอ่อน  ในขณะที� Catayud et al. (1992) พบว่า phenolic acid และ flavonoid ของ phloem sap และ 

intercellular fluid ในใบ มีความสมัพนัธก์บัความตา้นทานตอ่เพลี �ยแปง้ 

จากงานวิจยัและพฒันาพนัธุท์ี�ดาํเนินที�ศนูยว์ิจยัพืชไรร่ะยองและศนูยว์ิจยัพืชไรข่อนแก่น ไดเ้ก็บรกัษาพนัธุท์ี�มี

ขนที�ยอดอ่อน และพันธุ์ที�ไดร้บัความเสียหายจากการถูกทาํลายไม่มากนัก ในแปลงที�ระบาด  ควรนาํพันธุ์เหล่านี �  

รวมทั�งควรนาํพนัธุร์บัรอง  พนัธุด์ีเด่น  มาประเมินความเสียหายที�เกิดจากการทาํลายของเพลี �ยแป้งทั�งในเรือนทดลอง  

สภาพไรท่ดลอง  และไรเ่กษตรกรที�มีการระบาด  เพื�อใหไ้ดข้อ้มลูสาํหรบัแนะนาํพนัธุป์ลกูแก่เกษตรกร และไดพ้นัธุพ์รอ้ม

ทั�งขอ้มลูสาํหรบัการปรบัปรุงพนัธุม์นัสาํปะหลงัตอ่ไป 
 

7. วิธีดาํเนินการและอุปกรณ ์
อุปกรณ ์

- มนัสาํปะหลงัจาํนวน 27 พนัธุ ์

- ปุ๋ ยเคมีสตูร 15-15-15 อตัรา  50  กิโลกรมัตอ่   1,600 ตน้ 

- กรงเลี �ยงแมลง  โรงเรอืนตาขา่ย  พูก่นั  สาํล ี

- แวน่ขยาย กลอ้งจลุทรรศน ์

วิธีการทดลอง 
การวางแผนการทดลอง 

 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCB)  27 กรรมวิธี 2 ซํ�า 

กรรมวิธีการทดลอง 

 -พนัธุต์รวจสอบ (ออ่นแอ)  ไดแ้ก ่ OMR 50-112-34    

-พนัธุท์ี�ใชท้ดลอง จาํนวน 26 พนัธุ ์ไดแ้ก่  ระยอง�   ระยอง�   ระยอง�   ระยอง��            ระยอง��  CMR 

50-20-103 CMR 50-122-34  CMR 50-36-5  CMR 50-30-54  CMR 50-111-29        CMR 50-40-10  CMR 50-

20-2   CMR 50-20-114    CMR 50-34-80  CMR 50-43-71              CMR 50-37-36  OMR 50-18-8  OMR 50-

98-13  CMR 50-37-1   CMR 50-112-29                 CMR 50-41-1  CMR 50-30-23  OMR 50-09-45  CMR 50-

30-72     และ CMR 50-45-70 
 

วิธีปฏิบตัิการทดลอง   

 - ปลกูมนัฯ ในกระถาง ประกอบดว้ยพนัธุร์บัรองและพนัธุด์ีเดน่  และพนัธุท์ี�มีแนวโนม้มคีวามทนทาน  

ปลกูพนัธุล์ะ 4 กระถาง 

 - เลี �ยงขยายพนัธุเ์พลี �ยแปง้มนัสาํปะหลงัสชีมพ ูP. manihoti  

 - ปลอ่ยเพลี �ยแปง้ตวัเต็มวยั ลงบนตน้มนัฯ 10 ตวัตอ่ตน้ นาน 3-4 สปัดาห ์



 

 -บนัทกึระดบัจาํนวนของเพลี �ยแปง้มนัสาํปะหลงัสชีมพแูละระดบัความรุนแรงของตน้มนัสาํปะหลงัที�

ถกูเพลี �ยแปง้เขา้ทาํลาย 

 
การบันทึกข้อมูล  

1. ระดับจาํนวนของเพลี�ยแป้งมันสาํปะหลังสีชมพ ู

ระดบั �  =  ไมพ่บเพลี �ยแปง้มนัฯ 

ระดบั �  =  พบเพลี �ยแปง้มนัฯ จาํนวน �-�� ตวั 

ระดบั �  = พบเพลี �ยแปง้มนัฯ จาํนวน ��-�� ตวั 

ระดบั �  =  พบเพลี �ยแปง้มนัฯ จาํนวน ��-�� ตวั 

ระดบั �  = พบเพลี �ยแปง้มนัฯ จาํนวน ��-��� ตวั 

ระดบั �  = พบเพลี �ยแปง้มนัฯ มากกวา่ ��� ตวั  

2. ระดับความรุนแรงของต้นมันฯ ที�ถกูเพลี�ยแป้งฯ เข้าทาํลาย (ระดับ 1-5) 

ระดบั �  =  ปกติ 

ระดบั �  =  เริ�มหงิกหรอืหงิกเฉพาะยอด 

ระดบั �  = ยอดหงิก กิ�งที� 1 และ 2 เริ�มหงิก 

ระดบั �  =  ยอดแหง้ กิ�งที� 1 และ 2 หงิกมาก 

ระดบั �  = ยอดกิ�งที� 1 และ 2 แหง้  

ระดบั �  = แหง้ตายทั�งตน้ 
  

8.ระยะเวลา (เริ�มต้น – สิ�นสุด) 

ตลุาคม ���4 – กนัยายน ���5 

 
9. สถานที�ดาํเนินการ 

โรงเรือนทดลองศนูยว์ิจยัพืชไรข่อนแก่น  อาํเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 

 

10. ผลการทดลองและวิจารณ ์
1. ระดับจาํนวนของเพลี�ยแป้งมันสาํปะหลังสีชมพ ู

1.1 ระดบั � (ไมพ่บเพลี �ยแปง้มนัสาํปะหลงัสชีมพ)ู มี 3 พนัธุ ์ไดแ้ก่  

(1) CMR 50-34-80 (2) CMR 50-73-6 และ (3) OMR 50-98-13  

1.2 ระดบั � (พบเพลี �ยแปง้มนัสาํปะหลงัสชีมพ ู�-�� ตวั) มี 1 พนัธุ ์ไดแ้ก่ (1) CMR 50-41-1 

1.3 ระดบั � (พบเพลี �ยแปง้มนัสาํปะหลงัสชีมพ ู��-�� ตวั) มี 4 พนัธุ ์ไดแ้ก่  

 (1) CMR 50-30-23  (2) CMR 50-37-6 (3) CMR 50-40-10 และ(4) OMR 50-18-8 

  1.4 ระดบั � (พบเพลี �ยแปง้มนัสาํปะหลงัสชีมพ ู��-�� ตวั) มี 9 พนัธุ ์ไดแ้ก่  



 

 (1) CMR 50-111-29 (2) CMR 50-122-34 (3) CMR 50-20-2 (4 )CMR 50-36-5        (5 ) 

CMR 50-43-71  (�) ระยอง �  (�) ระยอง � (�) ระยอง �� และ (�) ระยอง �� 

1.5 ระดบั � (พบเพลี �ยแปง้มนัสาํปะหลงัสชีมพ ู��-��� ตวั) มี 8 พนัธุ ์ไดแ้ก่  

 (1) CMR 50-112-29 (2) CMR 50-20-103 (3) CMR 50-30-54   (4) CM50-30-71      (5) CMR 

50-45-70   (6) OMR 50-08-24 (7) OMR 50-09-45  และ(�) ระยอง � 

1.6 ระดบั � (พบเพลี �ยแปง้มนัสาํปะหลงัสชีมพ ูมากกวา่ ��� ตวั ) มี 2 พนัธุ ์ไดแ้ก่  

 (1) CMR 50-20-114 และ (2) CMR 50-37-1 

2. ระดับความรุนแรงของต้นมันสาํปะหลังที�ถกูเพลี�ยแป้งมันสาํปะหลังเข้าทาํลาย 

2.1 ระดบั � (ปกติ) มี 1 พนัธุ ์ไดแ้ก่  1) CMR 50-34-80 

2.2 ระดบั � (เริ�มหงิกหรอืหงิกเฉพาะยอด) มี 1 พนัธุ ์ไดแ้ก่ 1) CMR 50-73-6 

2.3 ระดบั � (ยอดหงิก กิ�งที� 1 และ 2 เริ�มหงิก) มี 2 พนัธุ ์ไดแ้ก่ 

 (1) CMR 50-30-23 และ (2) OMR 50-98-13 

2.4 ระดบั �  (ยอดแหง้ กิ�งที� 1 และ 2 หงิกมาก) มี 7 พนัธุ ์ไดแ้ก่  

(1) CMR 50-111-29 (2) CMR 50-20-103 (3) CMR 50-20-114 (4) CMR 50-40-10   (5) CMR 

50-41-1  (6) OMR 50-08-24 และ  (�) ระยอง ��  

 2.5 ระดบั � (ยอดกิ�งที� 1 และ 2 แหง้) มี � พนัธุ ์ไดแ้ก่  

 (1) CMR 50-112-29 (2) CMR 50-122-34  (3) CMR 50-20-2 ( 4 )  CMR 50-30-54 ( 5 ) 

CMR 50-30-71   (6) OMR 50-36-5  (7) CMR 50-37-1 (8) CMR 50-37-36  (9 ) CMR 

50-43-71   (10) CMR 50-45-70  (11) OMR 50-09-45 (��) ระยอง �   ( � � ) 

ระยอง � (14) ระยอง �  และ(15) ระยอง 72   

2.6 ระดบั � (แหง้ตายทั�งตน้) มี 1 พนัธุ ์ไดแ้ก่ 

 (1) OMR 50-18-8 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

ตารางที� 1  ระดบัการทาํลายของเพลี �ยแปง้มนัสาํปะหลงัสีชมพแูละระดบัความรุนแรงของตน้มนัสาํปะหลงัที�ถกูเพลี �ย

แปง้ฯ เขา้ทาํลาย  ในโรงเรอืนทดลองศนูยว์ิจยัพืชไรข่อนแกน่ ปี 2555 

ลาํดบั 

ที� 
พนัธ์ุ 

ระดบัการทาํลายของ 

เพลี�ยแป้งมนัสําปะหลงัสีชมพู 

ระดบัความรุนแรงของต้นมนัสําปะหลงัที�

เพลี�ยแป้งมนัสําปะหลงัสีชมพูเข้าทาํลาย 

1 CMR 50-111-29 3.00 ab 3.75 a 

2 CMR 50-112-29 4.50 ab 4.00 a 

3 CMR 50-122-34 3.50 ab 4.50 a 

4 CMR 50-20-103 4.50 ab 3.00 ab 

5 CMR 50-20-114 5.00 a 3.50 a 

6 CMR 50-20-2 3.50 ab 4.50 a 

7 CMR 50-30-23 2.00 abc 2.50 ab 

8 CMR 50-30-54 4.00 ab 4.00 a 

9 CMR 50-30-71 4.00 ab 4.50 a 

10 CMR 50-34-80 0.00 d 0.00 c 

11 CMR 50-36-5 3.25 ab 4.00 a 

12 CMR 50-37-1 5.00 a 4.50 a 

13 CMR 50-37-36 2.00 abc 4.75 a 

14 CMR 50-40-10 2.00 abc 3.00 ab 

15 CMR 50-41-1 1.75 bcd 3.75 a 

16 CMR 50-43-71 3.00 ab 4.00 a 

17 CMR 50-45-70 4.25 ab 4.00 a 

18 CMR 50-73-6 0.00 d 1.00 bc 

19 OMR 50-08-24 4.00 ab 3.75 a 

20 OMR 50-09-45 4.25 ab 4.00 a 

21 OMR 50-18-8 2.50 abc 5.00 a 

22 OMR 50-98-13 0.50 cd 2.50 ab 

23 ระยอง 11 3.25 ab 3.00 ab 

24 ระยอง5 4.75 a 4.50 a 

25 ระยอง7 3.00 ab 4.50 a 

26 ระยอง72 3.75 ab 4.25 a 

27 ระยอง9 3.50 ab 4.00 a 

 

F-test ** * 

 

C.V.(%) 18.26 17.65 

 



 

 

11. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
การประเมินความตา้นทานเพลี �ยแป้งในมนัสาํปะหลงัพนัธุด์ีเด่น ชุดที� 2 (ปี 2550)   พบว่า พนัธุ ์CMR 50-

34-80 หลงัปลอ่ยเพลี �ยแป้ง 3 เดือน  มีจาํนวนและระดบัความเสยีหายของตน้มนัสาํปะหลงันอ้ยที�สดุการทดลองครั�ง

ตอ่ไปควรปลอ่ยเพลี �ยแปง้เมื�ออาย ุ1 เดือน เพื�อใหม้นัสาํปะหลงัแสดงความรุนแรงของตน้มนัสาํปะหลงัที�ถกูเพลี �ยแป้ง

มนัสาํปะหลงัเขา้ทาํลายชดัเจนขึ �น 

 

12. การนาํผลงานใช้ประโยชน ์
ขอ้มูลการประเมินความตา้นทานเพลี �ยแป้งในมนัสาํปะหลงัพนัธุ์ดีเด่น  จะนาํไปใชป้ระกอบการคดัเลือก

พนัธุ ์การเสนอรบัรองพนัธุ ์

 

13. คาํขอบคุณ 
ขอขอบคณุผูอ้าํนวยการ นกัวิชาการ และพนกังาน ของศนูยว์ิจยัพืชไรข่อนแก่นและศนูยว์ิจยัพืชไรร่ะยอง  ที�

ใหค้วามอนเุคราะหใ์นการจดัทาํการทดลองจนกระทั�งไดข้อ้มลูเพื�อนาํมาเสนอในรายงานฉบบันี � 

 

14. เอกสารอ้างอิง 
- 

 


