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บทคัดย่อ 
 
 ศึกษาอิทธิพลของปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความชื้นที่มีต่อจ านวนประชากรของเพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว 
และไรแดงในมันส าปะหลัง เพ่ือให้ทราบถึงอิทธิพลของปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความชื้นที่มีต่อการระบาดของ
เพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว และไรแดงในมันส าปะหลัง ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง และศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ระหว่าง เดือนตุลาคม 2553 ถึง เดือนมีนาคม 2557 โดยปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ 
ระยอง 5 ในพ้ืนที่ 1 ไร่ ระยะระหว่างแถว 1.00 เมตร ระยะระหว่างต้น 1.00 เมตร ตรวจนับปริมาณเพลี้ยแป้ง 
แมลงหวี่ขาว และไรแดงในมันส าปะหลัง ใช้วิธีการสุ่มนับแบบ Stratified Random Sampling โดยแบ่งพ้ืนที่เป็น 
10 ส่วน เท่าๆ กัน แต่ละส่วน สุ่มนับ 16 ต้น ตรวจนับปริมาณเพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว และไรแดงจากใบ 
มันส าปะหลัง 3 ระดับ คือ ส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่าง ระดับละ 3 ใบ รวม 9 ใบ ต่อต้น ตรวจนับตั้งแต่ 
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มันส าปะหลังงอก 1 เดือน ตรวจนับทุกเดือน จนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต จากการทดลอง พบว่า ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่
ระยอง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา พบเพลี้ยแป้งเข้าท าลายมันส าปะหลัง 4 ชนิด คือ เพลี้ย
แป้งลาย เพลี้ยแป้งสีเทา เพลี้ยแป้งสีเหลือง และเพลี้ยแป้งสีชมพู พบทั้งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย แมลงหวี่ขาวที่
พบ คือ แมลงหวี่ขาวยาสูบ และแมลงหวี่ขาวใยเกลียว พบทั้งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย และพบไรแดงบริเวณบนใบ 
และใต้ใบ ในปี 2554 และปี 2555 พบเพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว และไรแดง เข้าท าลายมันส าปะหลังน้อย ในช่วง
เวลาที่มีฝนตกหนัก อุณหภูมิสูง และความชื้นต่ า จ านวนเพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว และไรแดง ที่พบในมันส าปะหลัง
จะลดลง แต่ในช่วงเวลาที่ไม่มีฝนตกหรือมีฝนตกน้อย อุณหภูมิต่ า และความชื้นสูง จ านวนเพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว 
และไรแดง ที่พบในมันส าปะหลังจะเพ่ิมข้ึน 
 
ค าน า 
 มันส าปะหลังเป็นพืชไร่เศรษฐกิจที่ส าคัญพืชหนึ่งของประเทศไทย มีพ้ืนที่ปลูกมากกว่า 7.6 ล้านไร่ต่อปี 
ได้ผลผลิตเฉลี่ย 3.7 ตันต่อไร่ พ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่ปลูก 4.2 ล้านไร่ ภาค
กลาง 2.2 ล้านไร่และภาคเหนือ 1.1 ล้านไร่ต่อปี ให้ผลผลิตรวมประมาณ 26.6 ล้านตันต่อปี พ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่
มีสภาพความอุดมสมบูรณ์ต่ าและอาศัยน้ าฝน 
 การปลูกมันส าปะหลังในอดีตไม่พบปัญหาการระบาดของแมลงศัตรู เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่าย ทนทาน
และปรับตัวได้ดี แมลงศัตรูที่พบในมันส าปะหลังเป็นประจ า ได้แก่ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงหวี่ขาว ด้วง
หนวดยาว และแมลงนูนหลวง แต่จากการขยายพ้ืนที่ปลูกมากข้ึนในหลายพ้ืนที่ของประเทศ ท าให้เกิดการระบาด
ของแมลงศัตรูพืช ในปีเพาะปลูก 2551/2552 พบการระบาดของเพลี้ยแป้งในพื้นที่ปลูกมันส าปะหลังที่ส าคัญ
หลายจังหวัด เช่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ เลย ขอนแก่น ลพบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง และ จันทบุรี 
เป็นพื้นที่มากกว่า 1,417,628 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับรุนแรง 650,207 ไร่ ไม่สามารถเก็บ
ผลผลิตได้เลย และระดับไม่รุนแรง 767,601 ไร่ ผลผลิตจะลดลง แต่ยังสามารถเก็บผลผลิตได้ ต้นปี 2552 
พบการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังขยายพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง นอกจากนี้ยังพบการระบาดของแมลงหวี่
ขาวและไรแดง ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีการระบาดอย่างรุนแรง ดังนั้นการศึกษาอิทธิพลของปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ 
ความชื้นที่มีต่อจ านวนประชากรของเพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว และไรแดงในมันส าปะหลัง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของเพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว และไรแดง ท าให้สามารถป้องกันก าจัดได้ทันเวลา 
นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะลดความเสียหายของผลผลิตมันส าปะหลัง ท าให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น 
 

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
 1. ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง พันธุ์ระยอง 5 
 2. เครื่องมือในการส ารวจและเก็บรวบรวมแมลง เช่น มีด ปากคีบ พู่กัน กล่องเลี้ยงแมลง 
 3. กล้องจุลทรรศน์ แว่นขยาย กล้องถ่ายภาพ 
 4. เครื่องชั่งน้ าหนัก 
 5. กระดาษบันทึกข้อมูล 
วิธีการ 
 ปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 5 ในพ้ืนที่ 1 ไร่ ระยะระหว่างแถว 1.00 เมตร ระยะระหว่างต้น1.00 
เมตร นับปริมาณเพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว และไรแดงในมันส าปะหลัง ใช้วิธีการสุ่มนับแบบ Stratified Random 
Sampling โดยแบ่งพ้ืนที่เป็น 10 ส่วน เท่าๆ กัน แต่ละส่วนสุ่มนับ 16 ต้น นับปริมาณเพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว 
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และไรแดงในมันส าปะหลัง จากใบมันส าปะหลัง 3 ระดับ คือ บน กลาง และล่าง ระดับละ 3 ใบ รวม 9 ใบ ต่อต้น 
สุ่มนับตั้งแต่มันส าปะหลังงอก 1 เดือน สุ่มนับทุกเดือน จนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต น าข้อมูลจ านวนแมลงศัตรูมา
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ โดยใช้วิธี Regression analysis 
 
เวลาและสถานที ่
 เดือนตุลาคม 2553 ถึง เดือนเมษายน 2557 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรนครราชสีมา กรมวิชาการเกษตร 
 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 ปี 25554 และ ปี 2555 ตรวจนับปริมาณเพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว และไรแดง ในมันส าปะหลัง พันธุ์ 
ระยอง 5 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา พบว่า มีเพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว 
และไรแดง เข้าท าลายมันส าปะหลัง แต่พบในปริมาณน้อย เพลี้ยแป้งที่พบเข้าท าลายมันส าปะหลัง คือ เพลี้ยแป้ง
ลาย เพลี้ยแป้งสีเทา เพลี้ยแป้งสีเหลือง และเพลี้ยแป้งสีชมพู พบทั้งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย แมลงหวี่ขาวที่พบ 
คือ แมลงหวี่ขาวยาสูบ และแมลงหวี่ขาวใยเกลียว พบทั้งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย และพบไรแดงบริเวณใต้ใบ 
และบนใบ พบศัตรูธรรมชาติ คือ ด้วงเต่า แมลงช้างปีกใส และแมงมุม ในปี 2554 และปี 2555 พบเพลี้ยแป้ง 
แมลงหวี่ขาว และไรแดง เข้าท าลายมันส าปะหลังน้อย เนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกัน ท าให้จ านวนเพลี้ยแป้ง 
แมลงหวี่ขาว และไรแดง ที่พบในมันส าปะหลังจะลดลง แต่ในช่วงเวลาที่ไม่มีฝนตกหรือมีฝนตกน้อย จ านวนเพลี้ย
แป้ง แมลงหวี่ขาว และไรแดง ที่พบในมันส าปะหลัง จะเพ่ิมข้ึน ดังนั้นการระบาดของเพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว และ
ไรแดง ในมันส าปะหลัง อาจจะมีสาเหตุมาจากปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ และความชื้น ในช่วงเวลาที่มีฝนตกหนัก 
อุณหภูมิสูง และความชื้นต่ า จ านวนเพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว และไรแดง ที่พบในมันส าปะหลังจะลดลง  แต่ในช่วง
เวลาที่ไม่มีฝนตกหรือมีฝนตกน้อย อุณหภูมิต่ า และความชื้นสูง จ านวนเพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว และไรแดง ที่พบใน
มันส าปะหลังจะเพ่ิมข้ึน 
 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ และความชื้น มีผลต่อการระบาดของแมลงศัตรูมันส าปะหลัง ได้แก่ เพลี้ยแป้ง 
แมลงหวี่ขาว และไรแดง ในแปลงปลูกมันส าปะหลังที่มีฝนตกหนัก อุณหภูมิสูง และความชื้นต่ า จะพบการระบาด
ของเพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว และไรแดง สูงกว่า ในแปลงปลูกมันส าปะหลังที่มีฝนตกน้อย อุณหภูมิต่ า และความชื้น
สูง 
 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 การทราบถึงปัจจัยที่มีต่อการระบาดของเพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว และไรแดงในมันส าปะหลัง ท าให้สามารถ
ป้องกันก าจัดได้ทันเวลา นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะลดความเสียหายของผลผลิตมันส าปะหลัง  ท าให้ได้ผลผลิต
สูงขึ้น 
 
ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา กรม
วิชาการเกษตรที่ช่วยด าเนินการทดลอง บันทึกและรวบรวมข้อมูล ท าให้งานทดลองส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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