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บทคัดย่อ 

การแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้งในมันส าปะหลังมีอย่างกว้างขวาง อาจมีปัจจัยทางภูมิอากาศ
สนับสนุน นอกเหนือจากการเคลื่อนย้ายพืชจากแหล่งหนึ่งไปอีกแหล่งหนึ่งอย่างไม่ระมัดระวัง เพ่ือให้
เกิดความสมบูรณ์ในการด าเนินงานวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังแบบ
บูรณาการ จึงด าเนินการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพแวดล้อมกับการระบาดของเพลี้ยแป้งมัน
ส าปะหลัง โดยการรวบรวมข้อมูลความเสียหายของการเข้าท าลายของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังในระดับ
แปลงจากแหล่งปลูกทั่วประเทศ ระหว่างปี 2551-2553 พบว่า ปี พ.ศ. 2551 การระบาดของเพลี้ย
แป้งมันส าปะหลังระดับรุนแรงในแหล่งปลูกส าคัญของภาคตะวันออกและภาคเหนือตอนล่างก่อน แล้ว
ขยายวงไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีถัดไป แต่ด้วยมาตรการร่วมกันแบบบูรณาการท าให้ในปี 
พ.ศ. 2554 พบการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูลดลง และศึกษาติดตามการระบาดใน
สภาพพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังระหว่างปี 2553-2555 จังหวัดนครราชสีมา ระยอง ก าแพงเพชร เลย 
นครสวรรค์ น าข้อมูลสภาพแวดล้อมมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยา
พบว่า ปริมาณของฝนและการกระจายของฝนมีความสัมพันธ์กับการระบาดของเพลี้ยแป้ง ส่วน
อุณหภูมิมีความสัมพันธ์มีทิศทางไม่ชัดเจน จ านวนวันฝนตก 14-60 วันก่อนหน้า และปริมาณน้ าฝน
รวมก่อนหน้า 30 45 60 วัน สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความรุนแรงของการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพู 
และเพลี้ยแป้งโดยรวมได้ 

 
ค าน า 

ในอดีตที่ผ่านมาการผลิตมันส าปะหลังไม่ค่อยพบปัญหาการระบาดของแมลงศัตรู เนื่องจาก
เป็นพืชที่ปลูกง่าย ทนทานและปรับตัว มักพบปัญหาเฉพาะเรื่องโรคหัวเน่า แต่ยังไม่เคยพบปัญหา
ส าคัญจากโรคแมลงศัตรูอื่นๆ ศัตรูพืชที่อาจพบในมันส าปะหลังเป็นประจ า ได้แก่  เพลี้ยไฟ ไรแดง 
เพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว แมลงนูนหลวง โรคใบไหม้ และโรคแอนแทรกโนส เป็นต้น แต่ไม่รุนแรงถึง
ระดับก่อให้เกิดความเสียหาย แต่จากการขยายพ้ืนที่ปลูกมากขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ท าให้ใน
ปัจจุบันพบปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้ง ในปีเพาะปลูก 2551/2552 พบการระบาดของเพลี้ย



แป้งทั้งประเทศเป็นพื้นที่มากกว่า 1,417,628 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับรุนแรง 
650,207 ไร่ ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้เลย และ ระดับไม่รุนแรง 767,601 ไร่ ผลผลิตจะลดลงแต่ยัง
สามารถเก็บผลผลิตได้  ต้นปี 2552 พบการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังขยายเป็นพ้ืนที่บริเวณ
กว้าง ซึ่งลักษณะอาการที่สังเกตได้ชัด คือ อาการใบหงิก รูปร่างบิดเบี้ยวโค้งงอ จนอาจท าให้แห้ง
ตายในที่สุด ยอดอ่อนเจริญเติบโตผิดปกติ ยอดใหม่แตกพุ่มเป็นกระจุกคล้ายหัวกะหล่ าปลี ข้อปล้อง
สั้นกว่าปกติ หากพบการระบาดรุนแรงจะท าให้ผลผลิตลดลง หรือไม่ให้ผลผลิตเลย การป้องกันก าจัด
สามารถท าได้โดยการหลีกเลี่ยงการปลูกซ้ าในพ้ืนที่ที่พบการระบาด การใช้พันธุ์ที่ปลอดโรค การปลูกต้น
ฤดูฝนเพ่ือให้มันส าปะหลังแข็งแรง การปลูกพืชหมุนเวียน หากปลูกซ้ าที่เดิมให้แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมี
ที่แนะน าก่อนปลูก (สุเทพและคณะ, ไม่ระบุ) และใช้ชีววิธีช่วยควบคุม เพลี้ยแป้งมีศัตรูธรรมชาติที่เป็น
แมลงเบียน และแมลงห้ า ได้แก่ ด้วงเต่า แมลงช้างปีกใส คอยควบคุมปริมาณให้อยู่ในสภาพสมดุลใน
ธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันการผลิตมันส าปะหลังมีการใช้สารเคมีก าจัดแมลงในปริมาณมาก ท าให้ระบบ
นิเวศน์สูญเสียไป แมลงตัวเบียน ตัวห้ าเหลือน้อย  

สภาพแวดล้อมมีผลต่อการระบาดของศัตรูพืช การตกของฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์มีผล
ต่อการระบาดของแมลงศัตรูพืช เช่น หนอนกอในอ้อย (ช านาญ, 2541; ช านาญ และอนุวัฒน์, 2546) 
วลัยพร และคณะ (2552) ได้รายงานผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดการระบาดของหนอนกอลายจุดเล็ก 
พบว่า การตกของฝนในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคม นับจากสัปดาห์ที่มีฝนตกเกิน 20 
มิลลิเมตร แล้วฝนไม่ตกอีกติดต่อกันมากกว่า 12 สัปดาห์หรือ ความชื้นสัมพัทธ์ต่ า 50- 56 % หรือ
อุณหภูมิกลางวันสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ 30 ปี มากกว่า 1-3  ซ มีโอกาสที่จะเกิดการระบาดส่วนหนอนกอ
ลายจุดใหญ่ ตัวชี้วัดการระบาดคือ การตกของฝนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ ความชื้นสัมพัทธ์ สูง
กว่า 80 % ติตต่อกันไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ อุณหภูมิกลางวันลดต่ ากว่า 32 ในช่วงที่มีความชื้นสูง
ต่อเนื่องกัน มีโอกาสที่จะเกิดการระบาด อุณหภูมิสูงท าให้วงจรชีวิตของเพลี้ยแป้งสีชมพูสั้นลง 
(Herrera, et al 1987) การระบาดของเพลี้ยแป้งในมันส าปะหลังอย่างกว้างขวางจึงอาจมีปัจจัยทาง
ภูมิอากาศสนับสนุน นอกเหนือจากการเคลื่อนย้ายพืชจากแหล่งหนึ่งไปอีกแหล่งหนึ่งอย่างไม่
ระมัดระวัง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ภูมิอากาศ กับการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้ง โดยมีจุดหมายในการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช และเตือนการระบาดของศัตรูพืช เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ในการ
ด าเนินงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังแบบบูรณาการ  

 
วิธีด าเนินการ 

การศึกษาในสภาพธรรมชาติ ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึง ตุลาคม 2555 ในพ้ืนที่ปลูกมัน
ส าปะหลังของจังหวัดนครราชสีมา ระยอง ก าแพงเพชร เลย นครสวรรค์ มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 



1. รวบรวมข้อมูลความเสียหายของการเข้าท าลายของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังในระดับแปลง
จากแหล่งปลูกท่ัวประเทศ ระหว่างปีพ.ศ. 2551-2553 ที่พบมีรายงานการระบาดซึ่งขณะนั้นเป็นการ
ส ารวจรวมเพลี้ยแป้งทุกขนิด จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมข้อมูลที่ตั้งแปลง 

2. วิเคราะห์การกระจายตัวบนพ้ืนที่ ตามระดับความรุนแรงของการระบาดโดยภาพรวมของ
การระบาด น ามาวิเคราะห์การกระจายตัวบนพ้ืนที่ด้วยข้อมูลระดับการระบาดของเพลี้ยแป้ง โดย
จ าแนกระดับความรุนแรงเป็น 4 ระดับ คือ  

1. ไม่พบการระบาด  
2. ระบาดน้อยหรือพบเฉลี่ย 1-25 ตัว/ต้น  
3. ปานกลางหรือพบเฉลี่ย 26-50 ตัว/ต้น  
4. สูงหรือพบเฉลี่ยมากกว่า 50 ตัว/ต้น  

หาบริเวณที่มีการระบาดรุนแรง และเลือกพ้ืนที่เพ่ือส ารวจและติดตามการระบาดอย่างละเอียด 
3 ส ารวจและติดตามการระบาดของเพลี้ยแป้งในแปลงทีเ่ลือกทุก 4 สัปดาห์ เก็บข้อมูล

เกี่ยวกับระยะการเจริญเติบโต พันธุ์มันส าปะหลัง อายุ ระยะปลูก การดูแลรักษา ข้อมูลการท าลาย 
ลักษณะอาการ จ านวนและชนิด โดยการสุ่มส ารวจต้นมันส าปะหลัง จ านวน 50 ต้น ตรวจดูบริเวณ
ยอด พลิกดูใต้ใบ นับจ านวนเพลี้ยแป้งแยกเป็นเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู สีเขียว สีเทา เพลี้ยแป้ง
ลาย และแมลงศัตรูธรรมชาติได้แก่ ด้วงเต่า แตนเบียนท้องถิ่น แมลงช้างปีกใส รวมทั้งแตนเบียนเพลี้ย
แป้งมันส าปะหลังสีชมพูด้วย เนื่องจากมีการเลี้ยงเพ่ือปล่อยควบคุมเพลี้ยแป้ง ร่วมกับการส ารวจข้อมูล
ระดับความเสียหายของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังในระดับแปลงจากแหล่งปลูกทั่วประเทศ 

4. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ โดยรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลภูมิอากาศในบริเวณท่ีศึกษา น า
ข้อมูลสภาพแวดล้อมมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ทั้งเชิงพ้ืนที่และเชิงเวลาของการระบาดของเพลี้ยแป้ง
มันส าปะหลัง และหาดัชนี้ที่สามารถบ่งชี้การะบาดของเพลี้ยแป้ง 

5. ทวนสอบผลและอิทธิพลของปัจจัยหรือตัวชี้วัดการระบาดที่สังเคราะห์ได้เพ่ือยืนยัน 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
การระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง 

จากการรวบรวมเหตุการณ์การระบาดของเพลี้ยแป้งที่ส าคัญ มีเหตุการณ์ท่ีส าคัญและมีรายงานดังนี้ 
1. เดือนเมษายน 2551 กรมวิชาการเกษตรได้รับการแจ้งขอความช่วยเหลือจากเกษตรกร 

เกี่ยวกับปัญหาเพลี้ยแป้งระบาดในมันส าปะหลังที่อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร นักวิชาการ
จากส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืชเข้าให้การช่วยเหลือ และตรวจสอบชนิด พบว่า เป็นเพลี้ยแป้ง
มันส าปะหลังสีชมพู ซึ่งสามารถท าความเสียหายให้กับมันส าปะหลังได้มากกว่าเพลี้ยแป้งชนิดอ่ืน ๆ  
(สุเทพและคณะ, ไม่ระบุ; อัมพร, 2553) ช่วงที่ระบาดรุนแรงเกิดในช่วงที่มีอากาศร้อน และเป็นช่วงแล้ง 

2. ต้นฤดูฝนปี พ.ศ. 2551 พบระบาดการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูในภาค
ตะวันออก เป็นครั้งแรก มันส าปะหลังอายุ 4-5 เดือน ส่งผลกระทบให้ผลผลิตหัวสด ลดลง 20-30%  



Dr.Belloti ผู้เชี่ยวชาญจาก CIAT ส ารวจและเก็บตัวอย่างเบื้องต้นในเดือนตุลาคม 2551 พบว่าไม่เคย
พบว่าสายพันธุ์นี้ระบาดมาก่อน เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2552 การระบาดอยู่ในระดับรุนแรงทั้งภาค 
ตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วลัยพรและคณะ, 2553) การระบาดส่วนใหญ่เกิดจากการ
เคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ที่มีเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูติดอยู่ (สุเทพและคณะ, ไม่ระบุ) จากการ
วิเคราะห์สภาพภูมิอากาศของสถานีห้วยโป่ง พบว่า ช่วงปี พ.ศ. 2549 ปริมาณน้ าฝนมีแนวโน้มลดลง
โดยปริมาณน้ าฝนช่วงปลายฝนลดลงจากค่าปกติมาก ซึ่งท าให้เกิดฝนแล้งในช่วงปี พ.ศ. 2550 ซึ่ง
เหมาะแก่การเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ของเพลี้ยแป้ง โดยอุณหภูมิที่สูงกว่า 27 องศาเซลเซียส 
สอดคล้องกับ Herrera, et al (1987) ซึ่งพบว่าอุณหภูมิที่เพ่ิมสูงขึ้นมีผลให้เพลี้ยแป้งเจริญเติบโตได้
เร็วขึ้น แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนพฤษภาคม ปริมาณฝนมากขึ้นจึงท าให้เพลี้ยแป้งไม่สามารถสร้างความ
เสียหายได้ ดังนั้นเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งของปี พ.ศ. 2551 ฝนเริ่มตกเร็วในช่วงต้นปีแต่ปริมาณไม่มาก และ
เข้าสู่ฤดูฝนช้า เพลี้ยแป้งเพ่ิมจ านวนได้อย่างรวดเร็ว จึงเกิดการระบาดอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเดือน
มิถุนายน – สิงหาคม 

3. หน่วยงานที่รายงานการระบาดของเพลี้ยแป้งมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหลัก โดย
รายงานจ านวนพ้ืนที่และระดับการระบาด แต่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งและชนิดของเพลี้ยแป้ง แต่
โครงการเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังโดยการกระจายพันธุ์ดีและขยายท่อนพันธุ์มันสะอาด  ของ
สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตรได้ส ารวจและรวบรวมข้อมูลระดับความเสียหายของเพลี้ยแป้ง
มันส าปะหลังในระดับแปลงปลูกทั่วประเทศ พร้อมข้อมูลที่ตั้งแปลง จึงเลือกใช้ข้อมูลจากโครงการนี้
เป็นหลัก (เถลิงศักดิ์และคณะ, 2554) รายงานเกี่ยวกับการระบาดของเพลี้ยแป้งแยกเป็นรายภาค คือ 

ภาคเหนือตอนล่าง ในปี พ.ศ. 2551 พบการระบาดของเพลี้ยแป้งในช่วงฤดูแล้ง มีความ
รุนแรงอยู่ในระดับสูง ปี พ.ศ.2552 พบการระบาดของเพลี้ยแป้งระหว่างเดือน เมษายน-มิถุนายน โดย
มีความรุนแรงอยู่ในระดับสูง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ในปี พ.ศ. 2551 พบการระบาดของเพลี้ยแป้งในช่วง
ฤดูแล้ง ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม และช่วงฝนทิ้งช่วง แต่มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่ า ปี พ.ศ. 
2552 พบการระบาดของเพลี้ยแป้งเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากเกษตรกรไม่มีการแช่ท่อนพันธุ์ก่อน
ปลูก พบการระบาดในช่วงระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่ า 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ในปี พ.ศ. 2551 พบการระบาดของเพลี้ยแป้งในช่วง
ฤดูแล้ง ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม และช่วงฝนทิ้งช่วง มีความรุนแรงอยู่ในระดับปานกลาง ปี 
พ.ศ. 2552 พบการระบาดของเพลี้ยแป้งระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน มีความรุนแรงอยู่ในระดับสูง 

ภาคกลาง  ในปี พ.ศ. 2551 พบการระบาดของเพลี้ยแป้งในช่วงฤดูแล้ง ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน-พฤษภาคม มีความรุนแรงอยู่ในระดับปานกลาง ปี พ.ศ. 2552 พบการระบาดของเพลี้ย
แป้งเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการแพร่กระจายโดยท่อนพันธุ์ ระบาดในช่วงระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน มี
ความรุนแรงอยู่ในระดับต่ า 



ภาคตะวันออก  ในปี พ.ศ. 2551 พบการระบาดของเพลี้ยแป้งในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง มีระดับ
ความรุนแรงปานกลาง ปี พ.ศ. 2552 พบการระบาดของเพลี้ยแป้งในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-
กันยายน มีระดับความรุนแรงสูง 

การวิเคราะห์การกระจายตัวบนพื้นที่ 
ข้อมูลระดับความเสียหายของมันส าปะหลัง จากการเข้าท าลายของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง 

ของโครงการเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังโดยการกระจายพันธุ์ดีและขยายท่อนพันธุ์มันสะอาด ที่ส ารวจ
แปลงปลูกมันส าปะหลังในปี 2551-2 จ านวน 500 แปลง และในปี 2553 จ านวน 750 แปลง ปี พ.ศ. 
2551 ข้อมูลความรุนแรงของการระบาดได้จากการสัมภาษณ์เป็นความทรงจ าของเกษตรกร ปี พ.ศ. 
2552 และ 2553 เป็นข้อมูลที่ได้จากการส ารวจในแปลงจริง เมื่อน ามาวิเคราะห์การกระจายตัวบน
พ้ืนที่ตามระดับความรุนแรงของการระบาดโดยภาพรวม พบว่า ปี พ.ศ. 2551 การระบาดของเพลี้ย
แป้งมันส าปะหลังระดับรุนแรงในแหล่งปลูกส าคัญของภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาพที่ 1ก) ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่มีมาตรการในการ
ป้องกันก าจัดที่ได้ผลที่ปฏิบัติกันในวงกว้าง จึงท าให้พบการระบาดขยายพ้ืนที่และรุนแรงมากขึ้นในปี 
พ.ศ. 2552 (ภาพที่ 1ข) 

ตั้งแต่ปี 2552 ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนช่วยรณรงค์ให้เห็นถึงความส าคัญ และช่วยกัน
เผยแพร่ความรู้ในการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดงานวัน
รณรงค์ การเสวนา การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งมีการน าเข้าแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสี
ชมพู (A. lopezi) เพ่ือน ามาใช้ในการควบคุมเพลี้ยแป้งซึ่งสามารถน าไปปล่อยในสภาพธรรมชาติได้
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2553 (กรมวิชาการเกษตร, 2553) ท าให้การระบาดลดลงและผลการส ารวจ
พบว่าสอดคล้องกัน คือในช่วงปี 2553 ระดับความรุนแรงของการระบาดของเพลี้ยแป้งลดลง 
เกษตรกรเริ่มให้ความส าคัญกับการแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีที่แนะน าก่อนปลูก ซึ่งสามารถควบคุมการ
ระบาดได้ดีในช่วง 1 เดือนแรก ซึ่งเถลิงศักดิ์และคณะ (2554) ได้รายงานไว้ว่าในปี 2553 มีการแช่
ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกในภาคเหนือตอนล่างสูงถึงร้อยละ 62.5 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาค
กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังน้อย แต่ภาคตะวันออกยังไม่มีการด าเนินการ แต่ในปี พ.ศ. 
2554 ทุกพ้ืนที่ให้ความส าคัญกับการใช้ท่อนพันธุ์สะอาดปราศจากเพลี้ยแป้งมากข้ึน เช่น ภาค
ตะวันออกมีการชุบท่อนพันธุ์เพ่ิมเป็นร้อยละ 78.1 การปลูกมันส าปะหลังที่ปลูกตลอดปี และท่ีปลูก
ข้ามแล้งโดยไม่มีการจัดการใดๆ ช่วยให้การแพร่ระบาดรุนแรง แปลงที่ผ่านช่วงแล้งในปี พ.ศ. 2551-
52 ซึ่งฝนมาล่าและปริมาณน้ าฝนลดลงในหลายพื้นท่ี จึงเป็นแหล่งแพร่กระจายเพลี้ยแป้ง หากเข้า
ท าลายในมันส าปะหลังที่อายุน้อยผลผลิตจะเสียหายมาก การระบาดของเพลี้ยแป้งรุนแรงหรือไม่
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ระยะห่างจากพ้ืนที่ระบาดอยู่ก่อน สภาพภูมิอากาศ ลักษณะของดินที่ปลูก 
วิธีการป้องกันก าจัดที่ไม่ถูกต้อง ความสมบูรณ์ของต้นมันส าปะหลัง อายุมันส าปะหลังขณะถูกท าลาย 
อย่างไรก็ตาม ต้นปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยเผชิญกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งยาวนานและฝนมาล่า



กว่าทุกปี แตป่ลายฤดูฝนปี 2553 พบการระบาดของเพลี้ยแป้งลดน้อยลง และเพ่ิมข้ึนอีกในช่วงต้นฤดู
ฝนปี 2554 

 

  
ก. พ.ศ.2551 ข. พ.ศ.2552 

  
ค. พ.ศ.2553 ต้นฝน ง. พ.ศ.2553 ปลายฝน 

ภาพที่ 1 ระดับความเสียหายของมันส าปะหลังจากการเข้าท าลายของเพลี้ยแป้งปี พ.ศ.2551-2553 
 

ปี พ.ศ. 2554 ฝนมาเร็วกว่าปี พ.ศ. 2553 จากแหล่งปลูกท่ัวประเทศน ามาวิเคราะห์การ
กระจายตัวบนพ้ืนที่ ด้วยข้อมูลระดับการระบาดของเพลี้ยแป้ง แสดงเป็นแผนที่การระบาดของเพลี้ย
แป้งมันส าปะหลัง จากปี พ.ศ. 2553 ทีฝ่นตกชุกและยาวนาน ประกอบกับมาตรการภาครัฐที่ร่วมกัน
ปล่อยแตนเบียนได้ผลดีท าให้ในปี พ.ศ. 2554 พบการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูลดลง
ในระดับไม่เกิน 1 ยกเว้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่การระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู



สูงที่กว่าภาคอ่ืน (ภาพที่ 2) ทั้งนี้เนื่องจากมีต้นมันส าปะหลังข้ามแล้งอยู่มากโดยเป็นมันส าปะหลังที่
ปลูกหลังนา และการปลูกช่วงปลายฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีสัดส่วนมากกว่าภาคอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ระดับความเสียหายของมันส าปะหลังจากการเข้าท าลายของเพลี้ยแป้งปี พ.ศ.2554 
 
ส ารวจและติดตามการระบาดของเพลี้ยแป้งในแปลง 
 จากการวิเคราะห์การกระจายตัวบนพ้ืนที่ตามระดับการระบาด น ามาก าหนดบริเวณที่สนใจ 
ในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร นครราชสีมา ระยอง เลย และนครสวรรค์ เพ่ือส ารวจข้อมูลการระบาด
ของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู และติดตามการระบาดในแปลงทีเ่ลือกทุกเดือน  

จังหวัดก าแพงเพชร เกษตรกรปลูกมันส าปะหลัง 2 แบบ คือ การปลูกและเก็บเกี่ยวใน 1 ปี 
และการปลูกข้ามปี เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกมันส าปะหลังในช่วงต้นฤดูฝนระหว่างเดือนมี .ค.ถึงพ.ค.
ขึ้นอยู่กับการเริ่มต้นของฤดูฝน มีปลูกช่วงเดือนอื่นบ้าง รวมทั้งการปลูกช่วงปลายฝน การเก็บเกี่ยวเริ่ม
ตั้งแต่เดือนพ.ย.และทยอยเก็บเกี่ยวหมดในเดือนพ.ค. เกษตรกรมักเก็บท่อนพันธุ์ตั้งกองไว้ปลูกต่อ แต่
ในปี พ.ศ. 2552 มีปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูรุนแรงในหลายพ้ืนที่ ท าให้
เกษตรกรต้องรีบเก็บผลผลิต เกษตรกรนิยมปลูกมันส าปะหลังมากกว่า 1 พันธุ์ แต่แยกปลูกพันธุ์ใด
พันธุ์หนึ่งเป็นแปลงๆ ไป การระบาดของเพลี้ยแป้งและฤดูแล้งที่ยาวนานของปี พ.ศ. 2553 ท าให้บาง
แปลงต้องปลูกหลายครั้ง เกษตรกรต้องหาท่อนพันธุ์ใหม่มาทดแทน รวมทั้งการน าท่อนพันธุ์จากต่าง
ถิ่นเข้ามาปลูก เกษตรกรยังนิยมปลูกพันธุ์ระยอง 5 มากที่สุด พันธุ์อ่ืน ๆที่นิยมปลูกอีกได้แก่ ห้วยบง 
60 ระยอง 9 ระยอง 72 ระยอง 11 เกษตรศาสตร์ 50 และCMR36-55-166 (น้องแบม) การใช้พันธุ์ 
CMR36-55-166 ระยอง 11 ระยอง 9 มีแนวโน้มสูงขึ้น การระบาดของเพลี้ยแป้งท าให้ผลผลิตปี 
2552/3 เฉลี่ย 4.3 ตัน/ไร่ ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีผลผลิตเฉลี่ย 4.7 ตัน/ไร่ จึงศึกษาในมันส าปะหลังทั้ง 
2 กลุ่ม ติดตามการระบาดของเพลี้ยแป้ง 2 อ าเภอ คือ อ าเภอคลองขลุง และอ าเภอเมือง  

มันส าปะหลังท่ีปลูกและเก็บเกี่ยวใน 1 ปี 
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นทีบ่้านช้างคับ ต าบลวังไทร อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งปลูก

มันส าปะหลังช่วงต้นฝน ใช้พันธุ์ห้วยบง 60 พบการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูในช่วง



เดือนธันวาคม 2552-กุมภาพันธ์ 2553 โดยมีการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูสูงในช่วง
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้งและไม่มีฝนตก แต่เมื่อเข้าสู่เดือนสิงหาคม–
ธันวาคม 2553 พบว่า ปริมาณการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูลดลง และในเดือน
มิถุนายน 2553 พบแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู Anagyrus lopezi ในแปลงซึ่งห่างจาก
จุดปล่อยครั้งแรก (วันที่ 18 มีนาคม 2553) 2 กิโลเมตร (วลัยพร, 2554) ช่วงปลายฝนปี 2553 ยังคงมี
ฝนตกอย่างต่อเนื่องถึงเดือนธันวาคม จากนั้นการระบาดเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในช่วงเดือนมกราคม -
กุมภาพันธ์ 2554 และลดลงในช่วงเดือนพฤษภาคม 2554–กันยายน 2555 ส่วนเพลี้ยแป้งชนิดอ่ืน พบ
การระบาดในระหว่างเดือนกันยายน–ธันวาคม 2553 สูงสุดในเดือนธันวาคม 2553 ซึ่งหมดฝนแล้ว 
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยในช่วงเดือนธันวาคม 2554–มีนาคม 2555 แต่เดือนมิถุนายน–สิงหาคม 2555 ไม่พบ
การระบาดของเพลี้ยแป้งชนิดอ่ืน ส่วนแมลงศัตรูธรรมชาติพบน้อยตลอดช่วงการส ารวจ 

อีกแปลงทีต่ าบลคลองสมบูรณ์ อ าเภอคลองขลุง ปลูกพันธุ์ CMR35-55-166 พบการระบาด
ของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูในช่วงเดือนธันวาคม 2552–เมษายน 2553 และลดลงเมื่อเข้าเดือน
พฤษภาคม 2553 เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่อง และเริ่มพบการระบาดของเพลี้ยแป้งสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม 2555 แล้วลดลงอีกในเดือนเมษายน–กันยายน 2555 ส่วนเพลี้ยแป้งชนิด
อ่ืน พบการระบาดสูงขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม 2553 แล้วลดลงในเดือนมกราคม–
กันยายน 2554 การระบาดเพ่ิมข้ึนอีกในเดือนพฤศจิกายน 2554–มีนาคม 2555 หลังจากนั้นการ
ระบาดของเพลี้ยแป้งชนิดอ่ืนก็ลดน้อยลง แมลงศัตรูธรรมชาติพบมากในช่วงเดือนธันวาคม 2553 ส่วน
แมลงศัตรูธรรมชาติพบปริมาณน้อยในช่วงเดือนอื่น 

การปลูกแบบข้ามปี 
เริ่มศึกษาในปี 2553 จากแปลงในต าบลทรงธรรม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร แปลงที่ 1 

เป็นแปลงที่ปลูกข้ามปีมีการตัดต้นเพื่อให้แตกยอดใหม่ได้ประมาณ 2 สัปดาห์ พบการระบาดของเพลี้ย
แป้งมันส าปะหลังสีชมพู จึงปล่อยแตนเบียนในวันที่ 18 มีนาคม 2553 300 คู่ ยังพบการท าลายสูง
ในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งพบว่าก่อนหน้ามีปริมาณฝนน้อย หลังจากนัน้ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2553–
กรกฎาคม 2553 การระบาดลดน้อยลงเรื่อย ๆ จนไม่มีการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู
เลยในช่วงเดือนสิงหาคม–ธันวาคม 2553 เนื่องจากปริมาณฝนมากและตกอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยัง
มีการปล่อยแตนเบียนในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน 2553 ท าให้พบการระบาดของเพลี้ยแป้งมัน
ส าปะหลังสีชมพูลดน้อยลง สว่นเพลี้ยแป้งอ่ืน ๆ และแมลงศัตรูมันส าปะหลังพบการระบาดของในช่วง
เดือนเมษายน – กันยายน 2553 ไม่พบการระบาดเนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และพบการระบาด
มากขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2553 พบแมลงช้างปีกใสมากในช่วงเดือนพฤษภาคม 
2553 เนื่องจากมีการปล่อยตัวเต็มวัยแมลงช้างปีกใสในพ้ืนที่ เก็บเกี่ยวในเดือนมกราคม 2554 ผลผลิต
ลดลงเล็กน้อย 

 



ตารางที่ 1 การท าลายของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังในแปลงที่ปลูกและเก็บเกี่ยวใน 1 ปี อ.คลองขลุง  
จ. ก าแพงเพชร 

ปี เดือน วัน %ที่ถูกท าลาย จ านวนเพลี้ยแป้ง/ต้น แมลงศัตรู
ธรรมชาต ิยอด ต้น มันส าปะหลังสีชมพ ู ชนิดอื่น ๆ 

2009 12 1 14.3 18.0 6.8 0.0 0 
2009 12 29 23.8 86.0 62.8 4.2 0 
2010 1 19 100.0 100.0 168.0 0.0 0 
2010 2 18 64.0 60.0 167.7 10.1 0 
2010 8 11 0.0 0.0 0.1 0.0 3 
2010 9 24 10.5 6.0 0.0 2.7 0 
2010 11 1 10.5 12.0 0.1 19.4 0 
2010 12 2 6.4 100.0 0.5 121.2 22 
2010 12 28 42.9 88.0 0.1 52.5 9 
2011 1 22 19.4 84.0 2.8 5.8 7 
2011 2 21 16.4 100.0 6.2 23.6 64 
2011 5 24 0.0 0.0 0.0 0.0 0 
2011 6 21 0.0 6.0 0.1 0.0 0 
2011 7 20 0.0 4.0 0.0 0.2 0 
2011 8 16 1.0 12.0 0.0 2.2 0 
2011 9 15 5.1 22.0 0.1 2.3 0 
2011 11 10 0.0 70.0 0.0 4.2 0 
2011 12 8 7.8 96.0 0.1 15.3 19 
2012 1 5 0.0 86.0 0.2 5.5 1 
2012 2 2 22.1 100.0 1.3 42.0 28 
2012 3 2 31.5 96.0 0.5 63.8 36 
2012 6 22 0.0 0.0 0.0 0.0 0 
2012 7 11 0.0 0.0 0.0 0.0 41 
2012 7 27 0.0 0.0 0.0 0.0 62 
2012 8 17 0.0 0.0 0.0 0.0 0 
2012 9 12 0.0 2.0 0.0 0.0 9 

 
แปลงที่ 2 พบเพลี้ยแป้งสีมันส าปะหลังชมพูการระบาดระดับต่ า ในช่วงที่ส ารวจพบการ

ระบาดสูงกว่าเดือนอ่ืน ๆ 2 ช่วง คือกุมภาพันธ์–เมษายน 2554 และช่วงกุมภาพันธ์–มีนาคม 2555 
ส่วนเพลี้ยแป้งอ่ืน ๆ พบการระบาดสูงในช่วงกันยายน 2553–เมษายน 2554 และพบการระบาดสูงสุด
ในเดือนธันวาคม 2553 และเมษายน 2554 การระบาดเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์–
มีนาคม 2555 และช่วงเดือนเมษายน–กันยายน 2555 พบการระบาดของเพลี้ยแป้งอ่ืน ๆ น้อยลง 
การระบาดของแมลงศัตรูมันส าปะหลังอ่ืน เช่น แมลงหวี่ขาว ไรแดง พบการระบาดสูง 3 ช่วง คือ
ธันวาคม 2553–เมษายน 2554 เดือนธันวาคม 2554 และมีนาคม 2555 การตกของฝนทั้งปริมาณ
และการกระจายมีผลต่อการระบาดของเพลี้ยแป้ง โดยช่วงการระบาดมักเป็นช่วงที่ไม่มีฝนติดต่อกัน
ยาวนาน ส่วนแมลงศัตรูธรรมชาติโดยเฉพาะแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู พบมากในเดือน
เมษายน 2554 



ตารางที่ 2 การท าลายของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังในแปลงที่ปลูกแบบข้ามป ีอ.เมือง จ. ก าแพงเพชร 
ปี เดือน วัน %ที่ถูกท าลาย จ านวนเพลี้ยแป้ง/ต้น แมลงศัตรู

ธรรมชาต ิยอด ต้น มันส าปะหลังสีชมพ ู ชนิดอื่น ๆ 
2010 4 22 72.2 94.0 22.5 23.0 0 
2010 5 20 48.6 50.0 6.8 7.1 8 
2010 6 18 39.7 74.0 1.8 1.8 9 
2010 7 13 0.0 4.0 0.1 0.1 5 
2010 8 10 2.5 0.0 0.0 0.0 0 
2010 9 22 14.2 0.0 0.0 0.0 0 
2010 11 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 
2010 12 2 0.0 0.0 0.0 0.0 82 
2010 12 29 0.0 0.0 0.0 0.0 8 

 
จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2552 เป็นปีที่ปริมาณฝนน้อย คือปริมาณน้ าฝนรวม 1,169 มิลลิเมตร 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 29-36 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 16-25 องศาเซลเซียส ปี 2553 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 30-38 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 20-26 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝน
รวม 1,594 มิลลิเมตร มากกว่าปี 2552 แต่ฝนมาล่าท าให้ช่วงต้นปีประสบกับสภาพแห้งแล้งยาวนาน
ก่อนเข้าฤดูฝน แต่ช่วงปลายฝนมีฝนตกชุกและยาวนานโดยฝนหมดปลายเดือนตุลาคมและตกอีกใน
เดือนธันวาคมท าให้ประชากรเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูมีน้อยมากจนถึงไม่มี ปี 2554 ปริมาณ
น้ าฝนรวม 1,637 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 30-34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 18-25 
องศาเซลเซียส พบการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูน้อยในช่วงปี 2554 ท้องที่นี้มีการ
ปล่อยแตนเบียนครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2553 การควบคุมเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูท าได้ดี
สามารถมองเห็นแตนเบียนด้วยตาเปล่าในสภาพแปลง 2 เดือนหลังปล่อย ฝนที่มากข้ึนช่วยลดจ านวน
เพลี้ยแป้ง อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นปีที่มีฝนตกมากและฝนชุกก็สามารถพบมองเห็นแตนเบียนได้ใน
เดือนธันวาคม 2553 เป็นต้นมา ปลายฝนปี 2554 พบเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูจ านวนเล็กน้อยใน
ต้นที่ไม่แข็งแรง แต่พบเพลี้ยแป้งมะละกอมากโดยเฉพาะช่วงปลายฝน มีข้อสังเกตุเกี่ยวกับการตกของ
ฝนและเพลี้ยแป้งที่น่าสนใจดังนี้ 

1. ฝนไม่ตกติดต่อกัน 27 วัน ท าให้เพลี้ยแป้งเข้าท าลายหากมีปริมาณน้อย ๆ ก็จะเพ่ิม
ปริมาณได้ในระยะต่อไป เช่น ฝนไม่ตกติดต่อกัน 28 วันสามารถท าให้เพลี้ยแป้งเพ่ิมจ านวนมากขึ้น 10 
เท่า ฝนไม่ตกติดต่อกัน 11-13 วัน สามารถท าให้เพลี้ยแป้งที่คงเหลือจากการผ่านฝนตกเติบโตเป็นตัว
เต็มวัย ถุงไข่ และฟักเป็นตัวอ่อนเพ่ิมจ านวนไดม้าก 80-170 ตัว/ต้น  

2. ในช่วงฤดฝูน ฝนไม่ตกติดต่อกัน 31 วัน ท าให้เพลี้ยแป้งเพ่ิมจ านวนเล็กน้อย ฝนไม่ตก
ติดต่อกัน 49 วัน ท าให้เพลี้ยแป้งมี 0.08 ตัว/ต้น และฝนไม่ตกติดต่อกัน 27 วัน เพลี้ยแป้งมีจ านวน
มากขึ้น 0.12 ตัว/ต้น  

3. ฝนตกหนัก 110 มม.ใน 24 ชั่วโมง ไม่ท าให้เพลี้ยแป้งถูกชะจากยอดได้ทั้งหมด ฝนตกหนัก
ติดต่อกัน 8 วัน รวม 218 มม.ก็ยังไม่เพียงพอในการท าให้เพลี้ยแป้งสูญหายไป เนื่องจากการเข้า
ท าลายของเพลี้ยแป้งสีขมพูจะท าให้ยอดหงิกแน่น เพลี้ยแป้งหลบอาศัยอยู่ได้ ไม่สามารถท าให้เพลี้ย



แป้งมันส าปะหลังสีขมพูที่ยอดหงิกแน่นหลุดไปทั้งหมด แต่หากได้รับน้ าฝนติดต่อกันหรืออย่างน้อยช่วง 
3 วัน ตก 2 วัน นาน 26 วัน ปริมาณฝนรวมกัน 256 มม. สามารถท าให้ลดปริมาณลงจนไม่พบ 

4. ปริมาณฝน 4.5 6.5 8 หรือ 15 มม.สามารถลดจ านวนเพลี้ยแป้งตัวเต็มวัยได้ แต่จะมาก
น้อยข้ึนอยู่กับปริมาณและการตกของฝน  

5. ในสภาพที่ไม่มีแมลงศัตรูธรรมชาติมาควบคุมการตกของฝนที่น้อยและทิ้งช่วงยาวนานท า
ให้การระบาดรุนแรง จากข้อมูลที่ฝนไม่ตกติดต่อกันนานกว่า 9 สัปดาห์ ในปลายปี 2552 ถึงต้นปี 53 
แต่ในสภาพที่มีแมลงศัตรูธรรมชาติ คือ แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีขมพูมาควบคุมเพลี้ยแป้ง
มันส าปะหลังสีชมพู ซึ่งแตนเบียนนี้มีความเฉพาะเจาะจงมาก ท าให้เกิดการเปลี่ยนสมดุลใหมท่ี่เพลี้ย
แป้งชนิดอ่ืน ๆ เพ่ิมจ านวนมากขึ้น โดยเฉพาะเพลี้ยแป้งมะละกอที่เพ่ิมปริมาณมากในช่วงปลายฝน
โดยเกาะอยู่ที่ใต้ใบล่าง 

จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังมากที่สุดของประเทศ พ้ืนที่ปลูกติดต่อกันเป็น
ผืนใหญ่ การปลูกส่วนใหญ่อาศัยน้ าฝน ปี 2552 ปริมาณน้ าฝนรวม 1,212 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ย 28-34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 16-25 องศาเซลเซียส ปี 2553 ปริมาณน้ าฝนรวม 
1,386 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 30-38 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 20-26 องศา
เซลเซียส ปี 2554 ปริมาณน้ าฝนรวม 1,263 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 27-34 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 17-25 องศาเซลเซียส การระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพู พบการระบาดในช่วง
เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2553 ได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากรของเพลี้ยแป้งในแปลงมัน
ส าปะหลัง อ าเภอสีคิ้ว 2 แปลง พบว่า มีการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูระดับรุนแรงอยู่
ในช่วงเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ 2553 โดยเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูระบาดมากที่สุดในเดือน
มกราคม 2553 ซึ่งช่วงก่อนหน้านี้มีปริมาณฝนตกน้อย แตเ่มื่อเข้าสู่เดือนมีนาคม 2553 กลับไม่พบการ
ระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู เนี่องจากเริ่มมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้า จากนั้นระบาด
เพ่ิมมากข้ึนเล็กน้อยในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 เนื่องจากฝนทิ้งช่วง และพบการระบาดลด
น้อยลงในช่วงเดือนพฤษภาคม–กันยายน 2553 ปีนีเ้กษตรกรยังฉีดยาหลังที่มีการท าลายอยู่ ทั้ง ๆ ที่
ควรมีการแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีฆ่าเมลงก่อนน าไปปลูก ผลผลิตลดลงมากจากที่เคยได้ 3-4 ตัน 
ลดลงเหลือ 1.5 ตัน/ไร่  แตอุ่ปสรรคส าคัญคือการจ้างแรงงานปลูกท่ีท าให้เกษตรกรไม่ค่อยยอมรับการ
แช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก แต่เกษตรกรกลับยอมฉีดพ่นสารเคมีในแปลงหลังมันส าปะหลังถูกท าลายซึ่ง
ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าและอันตราย และการใช้สารเคมีซ้ า ๆ กันมีโอกาสที่เพลี้ยแป้งดื้อยาได้ ทาง
ราชการจึงแนะน าให้แช่ท่อนพันธุ์ในพ้ืนที่เสี่ยงและใช้แตนเบียนปล่อยควบคุม การใช้ยาฉีดพ่นภายหลงั
ไม่ได้ผลและยังเป็นการท าลายแมลงที่มีประโยชน์อีกด้วย แมลงที่เป็นศัตรูพืชหรือเพลี้ยแป้งนี้ก็จะแพร่
ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเกิดการระบาดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในแปลงที่ส ารวจยังพบแมลงศัตรูธรรมชาติ
เช่น ด้วยเต่าด า แมลงช้างปีกใส แตนเบียนท้องถิ่น 

จากการติดตามในหลายพ้ืนที่ของนครราชสีมา ซึ่งหลายหน่วยงานมีการปล่อยแตนเบียนอย่าง
ต่อเนื่องโดยครั้งแรกวันที่ 28 มกราคม 2553 ที่มูลนิธิมันส าปะหลังห้วยบง วันที่  24  มิถุนายน 2553 



ร่วมรณรงค์การป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังโดยการใช้ท่อนพันธุ์มันฯ สะอาด ทีศู่นย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรนครราชสีมา อ าเภอสีคิ้ว หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีการผลิตและปล่อยอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องท าให้การส ารวจในพื้นที่ต่าง ๆ ของนครราชสีมา จึงพบการท างานของแตนเบียนในแปลง
มันส าปะหลัง ในช่วงปลายปี 2555 โดยสามารถพบเห็นตัวแตนเบียน ซากเพลี้ยแป้ง และมัมมี่ ดังนั้น
สภาพภูมอิากาศในช่วงที่ศึกษาและการควบคุมของแมลงศัตรูธรรมชาติช่วยให้การควบคุมได้ผล แต่
ยังคงมีเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูอยู่ในแปลงระดับต่ า ๆ 

จังหวัดระยอง เป็นตัวแทนในเขตภาพตะวันออก ซึ่งพ้ืนที่มีปริมาณน้ าฝนและการกระจายตัว
ของฝนดีกว่าภาคอ่ืน ๆ เป็นพ้ืนที่แรกท่ีมีการทดลองปล่อยแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู คือ 
29 ธันวาคม 2552 สภาพภูมิอากาศในปี 2552 ปริมาณน้ าฝนรวม 1,226 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ย 31-34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 20-25 องศาเซลเซียส ปี 2553 ปริมาณน้ าฝนรวม 
1,944 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31-34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 22-27 องศา
เซลเซียส ปี 2554 ปริมาณน้ าฝนรวม 1,780 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31-33 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 22-26 องศาเซลเซียส  

ได้ติดตามการระบาดที่ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมือง พบว่าการระบาดของเพลี้ยแป้งมัน
ส าปะหลังสีชมพูแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ เดือนมกราคม 2553 มีการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสี
ชมพูสูงสุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากก่อนหน้านี้มีฝนตกน้อย แต่เมื่อเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์–สิงหาคม 2553 
ปริมาณการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูลดลง ประกอบกับมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในช่วง
นั้น ในช่วงเดือนกันยายน 2553 ฝนทิ้งช่วง พบการระบาดเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจนถึงเดือนมกราคม 2554 
และเริ่มมีฝนตกในช่วงเดือนมกราคมท าให้การระบาดลดน้อยลงจนถึงเดือนมีนาคม 2554 เริ่มพบการ
ระบาดเพ่ิมมากข้ึนเล็กน้อยระหว่างเดือนมิถุนายน 2554-กุมภาพันธ์ 2555 และการระบาดของเพลี้ย
แป้งสีชมพูลดลงในช่วงเดือนมีนาคม–พฤษภาคม 2555 เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่อง ส่วนการระบาดของ
เพลี้ยแป้งชนิดอ่ืนๆ พบการระบาดในระหว่างช่วงปลายฝนถึงเข้าสู่ฤดูฝนของปีถัดไป โดยพบการ
ระบาดสูงสุดในเดือนมิถุนายน 2554 แมลงศัตรูมันส าปะหลังอ่ืน ๆ ที่พบ เช่น ไรแดง แมลงหวี่ขาว 
พบการระบาดระหว่างเดอืนสิงหาคม 2554–พฤษภาคม 2555 ซ่ึงเป็นช่วงที่ฝนตกน้อย แมลงศัตรู
ธรรมชาติพบในช่วงเดือนสิงหาคม 2554 –พฤษภาคม 2555 

อีกแปลงศึกษาจากแปลงบริเวณใกล้อ่างเก็บน้ าดอกกราย อ าเภอปลวกแดง เพ่ือดูการเข้า
ท าลายในสภาพที่ยังไม่มีแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูช่วยควบคุม พบการระบาดของเพลี้ย
แป้งมันส าปะหลังสีชมพูสูงในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2552–เมษายน 2553 โดยมีการระบาดของ
เพลี้ยแป้งสีชมพูสูงที่สุดในเดือนมกราคม 2553 เมื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2553 และ
มิถุนายน–สิงหาคม 2554 พบว่า ปริมาณการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพูลดลง ประกอบกับมีฝนตก
อย่างต่อเนื่องในช่วงดังกล่าว ส่วนการระบาดของเพลี้ยแป้งชนิดอื่นๆ พบการระบาดในระหว่างเดือน
กรกฎาคม–สิงหาคม 2553 และมิถุนายน–สิงหาคม 2554 ส าหรับแมลงศัตรูมันส าปะหลังอ่ืน ๆ เช่น 
ไรแดง แมลงหวี่ขาว พบน้อยเนื่องจากฝนตกต่อเนื่อง โดยพบการระบาดในเดือนสิงหาคม 2553 ส่วน



เดือนอื่นที่ส ารวจไม่พบการระบาดของแมลงศัตรูมันส าปะหลัง ส่วนแมลงศัตรูธรรมชาติพบในช่วง
เดือนสิงหาคม 2553  

จังหวัดเลย พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังที่นิยมปลูกปีเดียว มีความได้เปรียบในด้านผลผลิตและ
การสะสมแป้งสูงกว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ ปี 2553 ปริมาณน้ าฝนรวม 1,321 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 
28-38 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 17-23 องศาเซลเซียส ปี 2554 ปริมาณน้ าฝนรวม 1,427 
มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 27-33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 14-23 องศาเซลเซียส ซ่ึง
ฝนมาล่ากว่าทุกปีท าให้การปลูกล่าออกไปและฝนตกหนักมีแสงแดดน้อยส าหรับการสังเคราะห์แสงท า
ให้ช่วงการเจริญเติบโตน้อย ผลผลิตจึงลดลง ได้ด าเนินการติดตามการระบาดของเพลี้ยแป้งใน 3 
ท้องที ่คือ อ. เมือง ภูกระดึง และเอราวัณ  

แปลงที ่ อ.เมือง พบการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูเล็กน้อย จากการส ารวจ
ในช่วงเดือนธันวาคม 2553–กันยายน 2554 ไม่พบการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู แต่
เริ่มพบการระบาดในช่วงปลายเดือนกันยายน 2554-มกราคม 2555 จากการตรวจสอบข้อมูลฝน
พบว่า มีฝนตกน้อยและฝนทิ้งช่วงนาน จากนั้นการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูลดลง
ในช่วงเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2555 เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนมีฝนอย่างต่อเนื่อง ส่วนการะบาดของ
เพลี้ยแป้งอ่ืน ๆ พบการระบาดเพียงเล็กน้อย ในช่วงเดือนธันวาคม 2553–มกราคม 2554 และเดือน
ตุลาคม 2554– มกราคม 2555  

แปลงทีต่ าบลห้วยส้ม อ าเภอภูกระดึง พบการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู
เล็กน้อยตลอดช่วงการส ารวจตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554–มกราคม 2555 ในปี 2554 เริ่มต้นฤดูฝน
ช้ากว่าทุกปี มีฝนตกติดต่อกันแต่ปริมาณน้ าฝนน้อย การปล่อยให้มันส าปะหลังข้ามปีในพื้นที่นี้ท าให้
พบการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูรุนแรง ส่วนการระบาดของเพลี้ยแป้งอ่ืน ๆ พบการ
ระบาดในช่วงเดือนพฤษภาคม–มิถุนายน 2554 ซึ่งเข้าสู่ฤดูฝนแต่มีฝนตกน้อย และช่วงเดือน
พฤศจิกายน–ธันวาคม 2555 ซ่ึงเป็นช่วงแล้ง ส าหรับแมลงศัตรูมันส าปะหลังอ่ืน ๆ ไม่พบการระบาด
ในช่วงเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2554 แต่เริ่มพบการระบาดตั้งแต่เดือนกันยายน 2554–มกราคม 
2555 เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ส่วนแมลงศัตรูธรรมชาติพบในแปลงช่วงเดือนพฤษภาคม–
มิถุนายน 2554  

แปลงทีอ่ าเภอเอราวัณ ไม่พบการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู เพลี้ยแป้งอ่ืน ๆ 
แต่ช่วงกันยายน 2554  

โดยปกติจังหวัดเลยไม่เคยมีปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งเพราะไม่มีการปลูกข้ามปี ไม่มี
การขนท่อนพันธุ์จากแหล่งอ่ืนเข้ามาในพ้ืนที่ แต่ช่วงแล้งถึงต้นปี 2554 มีรายงานการระบาดในพ้ืนที่
เหล่าใหญ่ จังหวัดเลย พบว่ามกีารเช่าที่ดินเพ่ือปลูกมันและน าท่อนพันธุ์จากนครราชสีมา บุรีรัมย์โดย
ไม่มีการท าให้ท่อนพันธุ์สะอาดเข้ามาในพ้ืนที่และมีการปล่อยแปลงมันไว้ข้ามปี ท าให้เป็นแหล่งแพร่
ขยายของเพลี้ยแป้ง ยอดหงิก แม้ช่วงกันยายนทุกพ้ืนที่จะได้รับฝนมาก แต่ก็ยังพบเห็นเพลี้ยแป้งมัน
ส าปะหลังสีชมพูอยู่ และยังพบมัมมี่เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูทั้งท่ีอ.ภูกระดึง และเอราวัญ ใน



พ้ืนที่ซึ่งศวพ.เลยน ามาแตนเบียนไปปล่อยเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตาม ควรต้องเฝ้าระวังอยู่หากช่วง
หมดฝนก่อนเข้าแล้งยังเห็นเพลี้ยแป้งสีชมพูอยู่ก็ไม่น่าไว้ใจ เนื่องจากการขยายพันธุ์ที่รวดเร็วในช่วงที่
อากาศร้อนและแล้ง  

จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2553 ปริมาณน้ าฝนรวม 1,596 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31-38 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 21-27 องศาเซลเซียส ปี 2554 ปริมาณน้ าฝนรวม 1,501 
มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 30-35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 20-25 องศาเซลเซียส 
ติดตามการระบาดของเพลี้ยแป้งในแปลงที่ต. อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า พบการระบาดของเพลี้ยแป้งมัน
ส าปะหลังสีชมพูสูงระหว่างเดือนธันวาคม 2553–พฤษภาคม 2554 ในช่วงนี้พบการระบาดสูงสุดใน
เดือนธันวาคม 2553 และเดือนกุมภาพันธ์ 2554 จากนั้นปริมาณการระบาดลดน้อยลงในระหว่าง
เดือนพฤษภาคม 2554-กุมภาพันธ์ 2555 แล้วพบการระบาดเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในช่วงกลางเดือนมีนาคม 
2555 ส่วนการระบาดของเพลี้ยแป้งอ่ืน ๆ พบการระบาดสูง 2 ช่วง คือช่วงระหว่างเดือนมกราคม–
เมษายน 2554 และกันยายน 2554–เมษายน 2555 เป็นช่วงที่แล้งติดต่อกันยาวนาน ส าหรับแมลง
ศัตรูมันส าปะหลัง  พบการระบาดสูง 2 ช่วง คือ ช่วงระหวา่งเดือนมีนาคม–เมษายน 2554 และเดือน
พฤศจิกายน 2554 ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นช่วงที่แล้งติดต่อกันนาน อย่างไรก็ตาม สามารถพบแมลงศัตรู
ธรรมชาติมากในช่วงเมษายน–พฤษภาคม 2554 
 
ความสัมพันธ์ของการระบาดกับสภาพภูมิอากาศ 

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ และการส ารวจที่ได้จากแหล่งปลูกท่ีมีการติดตามการเปลี่ยนแปลง
จ านวนของเพลี้ยแป้งและแมลงต่างๆ ในแปลงมันส าปะหลังจากข้อมูลข้างต้น ช่วงปี พ.ศ. 2552-55 
น ามาศึกษาความสัมพันธ์เพ่ือหาดัชนีที่สามารถบ่งชี้การระบาดของเพลี้ยแป้ง พบว่า องค์ประกอบทาง
อุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ปริมาณของฝนและการกระจายของฝนมีความสัมพันธ์กับการระบาดของเพลี้ยแป้ง 
ส่วนอุณหภูมิมีความสัมพันธ์มีทิศทางไมช่ัดเจน (ตารางที่ 2) ปัจจัยทางภูมิอากาศที่ใช้ในการศึกษา
ความสัมพันธ์ได้แก่ ปริมาณน้ าฝนรวมก่อนหน้า 1 3 7 10 14 30 45 60 วัน จ านวนวันฝนตกก่อนหน้า 
7 14 21 30 45 60 วัน ปริมาณน้ าฝนรายสัปดาห์ 1 และ 2 สัปดาห์ก่อนหน้า อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยใน 7 
วัน อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยใน 7 วันกับเปอร์เซน็ต์ต้นและยอดที่ถูกเพลี้ยแป้งท าลาย จ านวนเพลี้ยแป้งมัน
ส าปะหลังแยกเป็นเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูและชนิดอ่ืน ๆ แมลงศัตรูธรรมชาติ ด้วงเต่า และแมลง
หวี่ขาว วิเคราะห์โดยรวมและแยกตามสภาพภูมิอากาศ พบว่า  

1. % ต้นที่ถูกเพลี้ยแป้งท าลายมีความสัมพันธ์ทางลบกับจ านวนวันฝนตก 1-60 วันก่อนหน้า 
ปริมาณน้ าฝนรวมก่อนหน้า 7 10 14 30 45 60 วัน ปริมาณน้ าฝนรายสัปดาห์ 1 และ 2 สัปดาห์ก่อน
หน้า 

2. จ านวนเพลี้ยแป้งสีชมพู มีความสัมพันธ์ทางลบกับจ านวนวันฝนตก 14-60 วันก่อนหน้า 
ปริมาณน้ าฝนรวมก่อนหน้า 30 45 60 วัน 



3. จ านวนเพลี้ยแป้งรวมทุกชนิด มีความสัมพันธ์ทางลบกับจ านวนวันฝนตก 14-45 วันก่อน
หน้า ปริมาณน้ าฝนรวมก่อนหน้า 14 30 วัน 

4. จ านวนเพลี้ยแป้งชนิดอื่น ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาที่ศึกษา  
แต่ความสัมพันธ์เหล่านี้ผันแปรไปตามสภาพภูมิอากาศ เช่น ภาคตะวันออกซ่ึงมีฝนตกชุกกว่า

ภาคอ่ืน ๆ การกระจายของฝนมีความส าคัญมากกว่าปริมาณน้ าฝน และอุณหภูมิไม่มีความสัมพันธ์กับ 
การระบาดในภาคนี้เนื่องจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิมีน้อย  
 
ตารางที่ 3  ค่าสหสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาและการระบาดของเพลี้ยแป้งโดยรวม 

องค์ประกอบ %ที่ถูกท าลาย จ านวนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง แมลงศัตรู
ธรรมชาต ิ

ด้วงเต่า แมลงหวี่
ขาว ยอด ต้น สีชมพู ชนิดอื่น ๆ รวม 

วันฝนตกก่อน 1 วัน -0.147 -.229(**) -0.074 -0.039 -0.067 -0.017 0.098 -0.045 
วันฝนตกก่อน 7 วัน -0.128 -.279(**) -0.102 -0.11 -0.143 -0.091 0.066 -0.033 
วันฝนตกก่อน 14 วัน -0.139 -.348(**) -.152(*) -0.115 -.169(*) -0.103 0.066 -0.011 
วันฝนตกก่อน 21 วัน -.151(*) -.376(**) -.168(*) -0.105 -.167(*) -0.115 0.079 -0.028 
วันฝนตกก่อน 30 วัน -.152(*) -.389(**) -.195(**) -0.111 -.184(*) -0.13 0.056 -0.012 
วันฝนตกก่อน 45 วัน -.189(*) -.402(**) -.209(**) -0.081 -.162(*) -.174(*) -0.001 -0.024 
วันฝนตกก่อน 60 วัน -.212(**) -.385(**) -.214(**) -0.037 -0.125 -.193(**) -0.02 -0.033 
น้ าฝนก่อน 1 วัน 0.113 -0.114 -0.099 -0.03 -0.069 0.031 -0.043 -0.079 
น้ าฝนก่อน 7 วัน -0.097 -.156(*) -0.082 -0.093 -0.119 -0.102 -0.008 -0.032 
น้ าฝนก่อน 10 วัน -0.107 -.220(**) -0.108 -0.103 -0.14 -0.089 0.019 -0.055 
น้ าฝนก่อน 14 วัน -0.116 -.240(**) -0.129 -0.121 -.165(*) -0.093 0.041 -0.08 
น้ าฝนก่อน 30 วัน -.169(*) -.344(**) -.173(*) -0.107 -.171(*) -0.129 0.04 -0.062 
น้ าฝนก่อน 45 วัน -.249(**) -.359(**) -.200(**) -0.015 -0.099 -.180(*) -0.03 -0.078 
น้ าฝนก่อน 60 วัน -.268(**) -.342(**) -.206(**) 0.004 -0.084 -.194(**) -0.029 -0.089 
น้ าฝน 1 สัปดาห์ก่อน -0.08 -.219(**) -0.12 -0.091 -0.134 -0.036 0.077 -0.097 
น้ าฝน 2 สัปดาห์ก่อน -0.134 -.250(**) -0.108 -0.081 -0.119 -0.133 -0.002 -0.041 
อุณหภูมสิูงเฉลีย่ 7 วัน .330(**) -0.107 -0.008 -0.102 -0.097 .243(**) 0.063 -0.024 
อุณหภูมิต่ าเฉลีย่ 7 วัน 0.076 -.411(**) -.167(*) -.161(*) -.218(**) 0.139 0.138 0.025 
* มนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ** มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ตารางที่ 4  ค่าสหสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาและการระบาดของเพลี้ยแป้งของจังหวัดระยอง 
องค์ประกอบ %ที่ถูกท าลาย จ านวนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง แมลงศัตรู

ธรรมชาต ิ
ด้วงเต่า แมลงหวี่

ขาว ยอด ต้น สีชมพู ชนิดอื่น ๆ รวม 
น้ าฝนก่อน 1 วัน -0.291 -0.296 -0.147 .464(*) 0.25 -0.102 0.029 -0.212 

วันฝนตกก่อน 1 วัน -0.241 0.009 0.152 .379(*) .380(*) -0.091 0.249 -0.278 
วันฝนตกก่อน 14 วัน -0.206 -0.084 -0.151 .463(*) 0.246 -0.13 0.054 -0.217 
วันฝนตกก่อน 45 วัน -0.344 -0.251 -0.237 .467(*) 0.194 -0.185 -0.04 -0.223 
วันฝนตกก่อน 60 -0.332 -0.264 -0.214 .467(*) 0.208 -0.174 -0.068 -0.236 



สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ปริมาณของฝนและการกระจายของฝนมีความสัมพันธ์

กับการระบาดของเพลี้ยแป้ง ส่วนอุณหภูมิมีความสัมพันธ์มีทิศทางไมช่ัดเจน จากปัจจัยทางภูมิอากาศที่
ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ได้แก่ ปริมาณน้ าฝนรวมก่อนหน้า 1 3 7 10 14 30 45 60 วัน จ านวนวัน
ฝนตกก่อนหน้า 7 14 21 30 45 60 วัน ปริมาณน้ าฝนรายสัปดาห์ 1 และ 2 สัปดาห์ก่อนหน้า อุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ยใน 7 วัน อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยใน 7 วันกับเปอร์เซน็ต์ต้นและยอดที่ถูกเพลี้ยแป้งท าลาย 
จ านวนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังแยกเป็นเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูและชนิดอื่น ๆ แมลงศัตรู
ธรรมชาติ ด้วงเต่า และแมลงหวี่ขาว วิเคราะห์โดยรวมและแยกตามสภาพภูมิอากาศ พบว่า  

1. % ต้นที่ถูกเพลี้ยแป้งท าลายมีความสัมพันธ์ทางลบกับจ านวนวันฝนตก 1-60 วันก่อนหน้า 
ปริมาณน้ าฝนรวมก่อนหน้า 7 10 14 30 45 60 วัน ปริมาณน้ าฝนรายสัปดาห์ 1 และ 2 สัปดาห์ก่อน
หน้า 

2. จ านวนเพลี้ยแป้งสีชมพู มีความสัมพันธ์ทางลบกับจ านวนวันฝนตก 14-60 วันก่อนหน้า 
ปริมาณน้ าฝนรวมก่อนหน้า 30 45 60 วัน 

3. จ านวนเพลี้ยแป้งรวมทุกชนิด มีความสัมพันธ์ทางลบกับจ านวนวันฝนตก 14-45 วันก่อน
หน้า ปริมาณน้ าฝนรวมก่อนหน้า 14 30 วัน 

4. จ านวนเพลี้ยแป้งชนิดอื่น ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาที่ศึกษา  
การศึกษาอาจให้ความส าคัญกับเขตสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันประกอบการพิจารณาด้วย

เนื่องจากเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูมีการกระจายพันธุ์ได้รวดเร็วและการควบคุมด้วยการใช้แตน
เบียนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเพลี้ยแป้งชนิดอ่ืน ๆ ด้วย 
 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
1. ไดแ้ผนที่การระบาดของ เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง และความเสียหายในระดับพ้ืนที่ 
2. ตัวชี้วัดความรุนแรงที่เป็นสัญญาณของการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง ให้สามารถใช้เป็นข้อมูล
ส าหรับการเตือนการระบาดได้ 
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