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บทคัดย่อ 

  
จงัหวดัขอนแก่นมีพ้ืนท่ีปลูกมนัส าปะหลงั  198,655 ไร่ ในปี 2553 เร่ิมพบการระบาดของเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสีชมพ ู

(ระดบัตั้งแต่ 30%) 31,511 ไร่  และระบาดไม่รุนแรง (ระดบันอ้ยกวา่ 30%)  25,303 ไร่ จากการวเิคราะห์ปัญหาพบวา่เกษตรกรยงัไม่
เขา้ใจแนวทางการใชป้ระโยชน์และการอนุรักษศ์ตัรูธรรมชาติ และยงัไม่มัน่ใจวา่ศตัรูธรรมชาติจะช่วยป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้งไดผ้ล 
เน่ืองจากยงัไม่มีขอ้มูลทางวชิาการใหเ้ห็นเด่นชดั  งานวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้กษตรกรไดมี้แนวทางการจดัการเพล้ียแป้งท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี และมีความเช่ือมัน่ในแนวทางจดัการ สามารถจดัการศตัรูมนัส าปะหลงัและอนุรักษศ์ตัรูธรรมชาติท่ีเป็น
ประโยชน์ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื โดยการทดสอบชุดเทคโนโลยเีพ่ือป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้งในมนัส าปะหลงัของกรมวชิาการเกษตรใน 
ด าเนินการทดลองท่ีบา้นค าม่วง ต.ค าม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เปรียบเทียบกบัวธีิการป้องกนัก าจดัแบบเดิมของเกษตรกรบา้นดง
เมืองแอม ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ในฤดูกาลเพาะปลูกเดือนพฤษภาคม 2554 – พฤษภาคม 2555 โดยในแปลง
ทดสอบเกษตรกรมีการรวมกลุ่มป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้งโดยวธีิท่ีไดจ้ากการวางแผนอยา่งพร้อมเพรียงกนั ท าการปล่อยแตนเบียนและ
อนุรักษศ์ตัรูธรรมชาติ ท าการเก็บขอ้มูลประชากรเพล้ียแป้งและศตัรูธรรมชาติ ผลการทดลองพบวา่มีแนวโนม้ท่ีประชากรของเพล้ียแป้ง
และศตัรูธรรมชาติอยูใ่นระดบัสมดุลแลว้ในแปลงมนัส าปะหลงัในพ้ืนท่ีทดสอบ  

 
 
 
l/  ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรขอนแก่น 
2/ ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 3 
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ค าน า 

 
ปัจจุบนัจงัหวดัขอนแก่นมีพ้ืนท่ีปลูกมนัส าปะหลงั  จากพ้ืนท่ี 26 อ าเภอ จ านวน 198,655 ไร่และพบการระบาดเพล้ียแป้งมนั

ส าปะหลงัเกือบทุกอ าเภอ (ยกเวน้อ.หนองนาค า) สาเหตจุากเกษตรกรน าท่อนพนัธ์ุท่ีมีการระบาดเพล้ียแป้งมาจากจงัหวดันครราชสีมา 
ขอ้มูลการระบาดเพล้ียแป้ง วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2553 พบการระบาด (ระดบัตั้งแต่ 30%) จ านวน 31,511 ไร่  และระบาดไม่รุนแรง 
(ระดบันอ้ยกวา่ 30%) จ านวน  25,303 ไร่ จงัหวดัขอนแก่นไดมี้การจดัตั้งคณะท างานระดบัจงัหวดัไดมี้การถ่ายทอดความรู้ในการ
ป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัใหแ้ก่เกษตรกรไปแลว้บางส่วนมีการจดัตั้งศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน 2 แห่ง ท่ี อ. กระนวน  และ  
อ. ชนบท (ส านกังานเกษตรจงัหวดัขอนแก่น, 2553) เกษตรกรไดท้ดลองปล่อยแมลงชา้งปีกใสในแปลงมนัส าปะหลงั  อ.กระนวน 
พบวา่ยงัไม่สามารถลดประชากรเพล้ียแป้งไดเ้น่ืองจากเกษตรกรยงัไม่เขา้ใจเร่ืองแนวทางการใชป้ระโยชน์และการอนุรักษศ์ตัรูธรรมชาติ 
และยงัไม่มัน่ใจวา่ศตัรูธรรมชาติจะช่วยป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้งไดผ้ล เน่ืองจากยงัไม่มีขอ้มูลทางวชิาการใหเ้ห็นเด่นชดั  การใชส้ารเคมี
ป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัในแปลงมนัส าปะหลงัท่ีมีพ้ืนท่ีกวา้งท าใหเ้กษตรกรตอ้งใชต้น้ทุนสูงเป็นผลเสียต่อการอนุรักษศ์ตัรู
ธรรมชาติและอาจท าใหเ้พล้ียแป้งมีความตา้นทานสารเคมีมากข้ึนท าใหข้าดความยัง่ยนืในการจดัการศตัรูพืชชนิดน้ี ดงันั้นเพ่ือให้
เกษตรกรไดมี้แนวทางการจดัการเพล้ียแป้งท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี และมีความเช่ือมัน่ในแนวทางจดัการ สามารถจดัการศตัรู
มนัส าปะหลงัและอนุรักษศ์ตัรูธรรมชาติท่ีเป็นประโยชน์ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื จึงจ าเป็นตอ้งท าการวจิยัเพ่ือทดสอบชุดเทคโนโลยเีพ่ือป้องกนั
ก าจดัเพล้ียแป้งในมนัส าปะหลงัพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่นโดยใชเ้ทคโนโลยกีารจดัการเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัแบบผสมผสานเนน้การ
ควบคุมโดยชีววธีิและการอนุรักษศ์ตัรูธรรมชาติ 
 

วธีิด าเนินการและอุปกรณ์ 

วสัดุอุปกรณ์ 
 - ท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงั 
 - ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 / 15-7-18 
 - ปุ๋ยอินทรีย ์เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั  
 - สารเคมีป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงั 
 - แตนเบียนเพล้ียแป้ง Anagyrus lopezi 
 - วสัดุอุปกรณ์ในการจดบนัทึกขอ้มูล เช่น กระดาษ ปากกา สมุด ดินสอ กระดาน เป็นตน้ 
 - วสัดุอุปกรณ์ส าหรับบนัทึก วเิคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้มูลและจดัท ารายงาน เช่น คอมพิวเตอร์ แผน่บนัทึกขอ้มูล กระดาษพิมพ์
งาน กลอ้งถ่ายรูป  เป็นตน้ 
 
แบบและวธีิการทดลอง 
 

(ก) แผนการทดลอง  
ด าเนินงานโดยใชแ้นวทางของงานวจิยัระบบการท าฟาร์ม (Farming System Research : FSR) ขั้นตอนการด าเนินงานมี 5 

ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 การคดัเลือกพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีมีประวติัการระบาดของเพล้ียแป้ง เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีเครือข่ายชุมชนท่ีมีความต้องการ

แกปั้ญหาเพล้ียแป้งและพฒันาศกัยภาพการผลิตมนัส าปะหลงั โดยการทดลองคร้ังน้ีไดเ้ลือกพ้ืนท่ีเป้าหมายคือ บา้นค าม่วง ต.ค าม่วง อ.เขา
สวนกวาง จ.ขอนแก่น และไดค้ดัเลือกเกษตรกรร่วมทดสอบ 5 ราย รายละ 1 ไร่ ดงัตารางท่ี 1 
 



ตารางที่ 1 ขอ้มูลเกษตรกรและแปลงทดลองการทดสอบชุดเทคโนโลยีเพ่ือป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้งในมนัส าปะหลงัจงัหวดัขอนแก่น ปี 
2554 

ช่ือเกษตรกร 
ระยะเวลา
เพาะปลูก 

พิกดั 
สภาพพ้ืนท่ี 

x y z 
1 นายฉลาด สะตะ ก.ค.54 – เม.ย. 55 48Q0271211 UTM1860892 199 m. ดินทราย +ลูกรัง ติดหมู่บา้น 
2 นายประสิทธ์ิ อินเสมียน พ.ค. 54– มี.ค. 55 48Q0271626 UTM1860818 200 m. ดินทรายจดั พนัธ์ุปน  
3 นางนวล อาจพรม พ.ค. 54– มี.ค. 55 48Q0271434 UTM1860986 195 m. ดินทราย+ลูกรัง  
4 นายวพิฒัน์ สระดี พ.ค. 54– มี.ค. 55 48Q0271853 UTM1861726 194 m. ดินร่วนทราย มีกองเศาท่อนพนัธ์ุ

พบเพล้ียแป้ง ใหเ้ผาท าลายแลว้ 
5 นายทองลว้น ท่าม่วง พ.ค. 54– มี.ค. 55 48Q0272313 UTM1861677 198 m. ดินทราย แหง้แลง้ ปลูกหลงัออ้ย 

ก าจดัตอออ้ยไม่ดีมีตน้ออ้ยปน  
 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษา วิเคราะห์และวินิจฉัยประเด็นปัญหาของพ้ืนท่ี ร่วมด าเนินการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หน่วย
งานวจิยัของกรมวชิาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพฒันาท่ีดิน และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเพ่ือให้ไดป้ระเด็นปัญหาท่ีถูกตอ้ง 
พบวา่ปัญหาเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสีชมพูไดร้ะบาดมาอยา่งต่อเน่ืองในพ้ืนท่ีทดสอบตั้งแต่ปี 2551ถึงปัจจุบนั เดิมเกษตรกรแกปั้ญหา
โดยการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดเพล้ียท่ีมีตามท้องตลาดแต่ไม่ได้ผล เน่ืองจากท าการฉีดพ่นเม่ือพบเพล้ียแป้งระบาดมากแล้ว 
ประกอบกบัเพล้ียแป้งมีอตัราการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วท าให้ตอ้งฉีดพ่นบ่อยคร้ัง ส่งผลให้ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึนเกษตรกรประสบ
ภาวะขาดทุนหรือมีรายได้และผลตอบแทนต ่า จากสภาพปัญหาดังกล่าวเกษตรกรจึงตอ้งการหาแนวทางป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้งมนั
ส าปะหลงัอยา่งมีประสิทธิภาพ ในปี 2553 นกัวิชาการเกษตรจากศูนยว์ิจยัพืชไร่ขอนแก่นน าแตนเบียน A. lopezi เขา้มาปล่อยในพ้ืนท่ี
แลว้มีแนวโน้มท่ีปัญหาเพล้ียแป้งจะลดลง ประกอบกับการรับข่าวสารด้านการจัดการเพล้ียแป้งมันส าปะหลงัอย่างถูกตอ้งท าให้
เกษตรกรเห็นความส าคญัของการจดัการเพล้ียแป้งจึงตอ้งการเขา้ร่วมทดลองคร้ังน้ี 

 
ขั้นตอนที ่3 การวางแผนการวจิยัโดยเกษตรกรและผูว้จิยัร่วมกนัวางแผน ซ่ึงจะเป็นการเก็บขอ้มูลเปรียบเทียบระหวา่ง สอง

กรรมวธีิ คือ วธีิการเดิมของเกษตรกร เปรียบเทียบกบัวธีิการทดสอบใหม่เพ่ือแกไ้ขปัญหา ดงัน้ี 
 - วธีิการเดมิของเกษตรกร เป็นระบบการผลิตมนัส าปะหลงัท่ีเกษตรกรปฏิบติัอยูเ่ดิมซ่ึงไม่มีการป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้ง
เน่ืองจากยงัไม่เคยพบวา่มีปัญหาการระบาดมาก่อนและไม่มีความรู้ในดา้นการป้องกนัก าจดัดว้ย 
  - วธีิการทดสอบ เพ่ือป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้ง ด าเนินการโดยใชแ้นวทางตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตรในการป้องกนั
ก าจดัเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงั (สุเทพ สหายา, 2552) ดงัตารางท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่2 แนวทางตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตรในการป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงั 
กิจกรรม วธีิทดสอบ 

1 การเตรียมดิน -พ้ืนท่ีเคยพบการระบาดใหไ้ถพรวนและตากดินเพ่ือก าจดัไข่และตวัอ่อน 
เพล้ียแป้งหลายคร้ังโดยใชเ้วลาเตรียมดินไม่ต ่ากวา่ 1 เดือน 

2 การเตรียมท่อนพนัธ์ุ - คดัเลือกท่อนพนัธ์ุจากแปลงท่ีไม่มีประวติัการพบเพล้ียแป้ง 
-  แช่ท่อนพนัธ์ุก่อนปลูกในสารละลายไทอะมีโทแซม 25% WG อตัรา 10 กรัม ต่อ
น ้ า   50  ลิตร นาน 10  นาที 

3 การปลูกและการดูแลรักษา - ไม่ท้ิงเศษท่อนพนัธ์ุในแปลง หรือฉีดพน่สารสารละลายไทอะมีโทแซม 25% WG 
อตัรา 10 กรัม ต่อน ้ า   50  ลิตรลงบนกองเศษท่อนพนัธ์ุเม่ือแหง้แลว้เผาหรือฝังกลบ 
- ก าจดัวชัพืชเศษซากพืชออกจากแปลง 

4 การจดัการเพล้ียแป้งมนั
ส าปะหลงัโดยชีววธีิ 

- น าเขา้และอนุรักษแ์ตนเบียน A. lopezi  
- อนุรักษแ์มลงชา้งปีกใส และดว้งเต่าซ่ึงเป็นแมลงศตัรูธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ี
แลว้โดยการงดฉีดพน่สารเคมี 
- ส ารวจประชากรแมลงศตัรูธรรมชาติและเพล้ียแป้งทุก 15 วนั 

5 การควบคุมการระบาดของ
เพล้ียแป้ง 

- เม่ือพบเพล้ียแป้งระบาดยงัไม่มากถึง 30% (ระดบัเศรษฐกิจ)ใหต้ดัยอดท่ีพบเพล้ีย
แป้งใส่ถุงออกมาฝังกลบนอกแปลง 
- เม่ือพบเพล้ียแป้งระบาดในระยะใกลเ้ก็บเก่ียวใหท้ าการเก็บเก่ียวตากเศษซากตน้
มนัส าปะหลงัใหแ้หง้แลว้ไถกลบ 

 
ขั้นตอนที่ 4  ด าเนินการทดลองโดยท าแปลงทดสอบและประเมินผลในพ้ืนท่ีของเกษตรกรตามแผนท่ีวางไวใ้นขั้นตอนท่ี 3 

โดยเป็นการร่วมมือด าเนินการของผูท้  าการวิจยัและเกษตรกรในขั้นตอนน้ีจะใชเ้วลาด าเนินการ 1-2 ปี พร้อมประเมินผลท่ีไดรั้บจากการ
ทดสอบ เพื่อพพิจารณาความเหมาะสมพร้อมท่ีจะขยายการผลิตต่อไป  

(ข) การเกบ็ข้อมูล ดงัต่อไปน้ี 

 การเก็บขอ้มูลทางด้านเกษตรศาสตร์ เช่น การเจริญเติบโต การระบาดของโรค แมลงศัตรูพืช การออกดอกผลผลิต และ 
คุณภาพผลผลิต 

 เก็บขอ้มูลการดูแลปฏิบติัของเกษตรกร 
 เก็บขอ้มูลทางดา้นเศรษฐศาสตร์ ประกอบดว้ยตน้ทุนการผลิต รายได ้และ ผลตอบแทน 

รายได ้   =  ผลผลิต x ราคาผลผลิต 
ผลตอบแทน  =  รายได-้ตน้ทุนการผลิต 

 

ระยะเวลา (เร่ิมต้น – ส้ินสุด)  
 ตุลาคม 2553 – กนัยายน 2554 (รายงานความกา้วหนา้/ งานวจิยัส้ินสุด กนัยายน 2558) 
 

สถานทีด่ าเนินการ 

แปลงทดสอบ: บา้นค าม่วง ต.ค าม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 
แปลงเปรียบเทียบ: บา้นดงเมืองแอม ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 

 



ผลการทดลองและวจิารณ์   

 กิจกรรมท่ีด าเนินการในปี 2554 เป็นการคดัเลือกพ้ืนท่ี เกษตรกร ถ่ายทอดความรู้และแนวทางการจดัการปัญหาเพล้ียแป้งมนั
ส าปะหลงัตามแนวทางของกรมวชิาการเกษตร และร่วมกนัวางแผนการทดลอง ไดแ้ผนการทดลองดงัตารางท่ี 2 เร่ิมด าเนินการทดลอง
เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2554 ตามแผนการทดลอง โดยการไถตากดิน การแช่ท่อนพนัธ์ุก่อนปลูกในสารละลายไทอะมีโทแซม 25% 
WG เกษตรกรส ารวจการระบาดหลงัปลูกพบวา่ในช่วง 1-3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2554) พบวา่ไม่มีเพล้ียแป้งบนตน้มนั
ส าปะหลงัซ่ึงเป็นผลจากการแช่ท่อนพนัธ์ุและเป็นช่วงฤดูฝนท่ีมกัไม่พบการระบาดของเพล้ียแป้งเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสม 
เช่นเดียวกบัในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2554 เป็นช่วงท่ีมนัอาย ุ5-6 เดือน มีฝนตกชุกโดยตลอดท าใหไ้ม่พบการระบาดของเพล้ีย
แป้งเลย 
 

 
 
ภาพท่ี 1 การส ารวจการระบาดและประชากรของเพล้ียแป้งและศตัรูธรรมชาติ 
 

 
 
ภาพท่ี 2 การปล่อยแตนเบียนเม่ือเร่ิมพบเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสีชมพ ู



 
 เน่ืองจากในปี 2554 เกษตรกรในพ้ืนท่ีทดสอบไดรั้บความรู้ดา้นการจดัการเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัจากการเขา้ร่วมฝึกอบรมกบั
ทั้งกรมวชิาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร รวมถึงการประชาสมัพนัธ์ของภาครัฐผา่นส่ืออยา่งทัว่ถึงเกษตรกรมีการรวมกลุ่ม
ป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้งโดยวธีิท่ีไดจ้ากการวางแผนไวอ้ยา่งพร้อมเพรียงกนั และเน่ืองจากมีการปล่อยแตนเบียนและอนุรักษศ์ตัรู
ธรรมชาติมาอยา่งต่อเน่ืองท าใหมี้แนวโนม้ท่ีประชากรของเพล้ียแป้งและศตัรูธรรมชาติอยูใ่นระดบัสมดุลแลว้ในแปลงมนัส าปะหลงัใน
หลงัจากการเขา้ร่วมฝึกอบรมกบัทั้งกรมวชิาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร รวมถึงการประชาสมัพนัธ์ของภาครัฐผา่นส่ืออยา่ง
ทัว่ถึงเกษตรกรมีการรวมกลุ่มป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้งโดยวธีิท่ีไดจ้ากการวางแผนไวอ้ยา่งพร้อมเพรียงกนั และเน่ืองจากมีการปล่อยแตน
เบียนและอนุรักษศ์ตัรูธรรมชาติมาอยา่งต่อเน่ืองท าใหมี้แนวโนม้ท่ีประชากรของเพล้ียแป้งและศตัรูธรรมชาติอยูใ่นระดบัสมดุลแลว้ใน
แปลงมนัส าปะหลงัในพ้ืนท่ีทดสอบ ส่งผลใหไ้ม่สามารถด าเนินการทดลองโดยการเปรียบเทียบวธีิการแนะน าเทคโนโลยกีารจดัการ
เพล้ียแป้งของกรมวชิาการเกษตรกบัวธีิการเดิมท่ีเกษตรกรเคยปฏิบติัมาไดใ้นพ้ืนท่ีเดียวกนั ดงันั้นจึงไดป้รับเปล่ียนวธีิการทดลองในปี 
2555 เป็นการเก็บขอ้มูลและส ารวจประชากรศตัรูมนัส าปะหลงัและศตัรูธรรมชาติในพ้ืนท่ีทดสอบเดิมท่ีมีการจดัการเพล้ียแป้งแลว้กบั
พ้ืนท่ีเพาะปลูกมนัส าปะหลงัของเกษตรกรท่ียงัไม่มีการจดัการเพล้ียแป้งในอ าเภอเดียวกนัเพ่ือเปรียบเทียบผลการทดลองของทั้งสอง
กรรมวธีิ โดยท าการเก็บขอ้มูลผลการทดสอบเทคโนโลยกีารป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้งโดยใชว้ธีิการประเมินอตัราการระบาดและความ
รุนแรงของเพล้ียแป้งในแปลงมนัส าปะหลงัตามแนวทางค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตรในแปลงทดลองของเกษตรกรจ านวน 5 ราย 
พ้ืนท่ีบา้นค าม่วง ต.ค าม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เปรียบเทียบกบัแปลงเกษตรกร จ านวน 5 รายท่ีไม่มีการป้องกนัก าจดัพ้ืนท่ีบา้น
ดงเมืองแอม ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ผลการประเมินความรุนแรงพบวา่แปลงทดลองท่ีมีการป้องกนัก าจดัโดยการแช่
ท่อนพนัธ์ุในสารเคมีไทอะมีโทแซม  25%WP อตัรา 2-4 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร และปล่อยแตนเบียนอยา่งต่อเน่ือง มีอตัราการระบาดของ
เพล้ียแป้งในแปลงมนั 5 แปลง ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2555 มีอตัราลดลง ส่วนแปลงท่ีไม่มีการแช่ท่อนพนัธ์ุและปล่อยแตน
เบียน มีอตัราการระบาดเพ่ิมข้ึนในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2555 แต่เน่ืองจากในช่วงเดือนพฤษภาคม 2555 เป็นตน้ไปมีฝนตกชุกท า
ใหอ้ตัราการระบาดของเพล้ียแป้งในแปลงมนัส าปะหลงัทั้งสองประเภทลดลงจนกระทัง่ไม่พบการระบาดเลยในช่วงปลายเดือน
มิถุนายน ตารางท่ี 2 และ ตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 2 ผลการส ารวจการระบาดของเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสีชมพใูนแปลงทดสอบมนัส าปะหลงั ฤดูกาลปี 2554/2555 
 

รายช่ือเกษตรกร 
แปลงทดสอบ 

%การพบเพลีย้แป้ง 

พ.ย.54 ธ.ค.55 ม.ีค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ิย.55 ก.ค.55 

นายฉลาด สะตะ  0 0 8 4 0 0 0 

นายประสิทธ์ิ อินเสมียน  0 4 10 4 4 เก็บเก่ียว 

นางนวล อาจพรม  0 0 2 0 0 เก็บเก่ียว 

นายวพิฒัน์ สระดี  0 4 0 0 0 เก็บเก่ียว 

นายทองสาน ค าดี  0 0 2 2 0 2 0 

เฉล่ีย  0 1.6 4.4 2 0.8 0.4 0 

 
 
 
 

 



ตารางท่ี 3 ผลการส ารวจการระบาดของเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสีชมพใูนแปลงเกษตรกรมนัส าปะหลงั ฤดูกาลปี 2554/2555 
 

รายช่ือเกษตรกร 
แปลงเปรียบเทยีบ 

%การพบเพลีย้แป้ง 

พ.ย.54 ม.ค.55 ม.ีค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ิย.55 ก.ค.55 

นายเคน ผางน ้ าค  า  - 0 0 2 4 0 0 

นายไพรบูรณ์ มูลทา  - 0 0 0 2 0 0 

นางบวัลอย ดน้ดั้น  0 0 12 4 4 2 0 

นายบวัลี ทนหงษ ์ - 0 0 0 4 2 0 

นางศศิประภา พนัธ์ศิลา  0 0 10 4 4 4 0 

เฉล่ีย 0 0 4.4 2 3.6 1.6 0 

 
จากการเก็บขอ้มูลตน้ทุนการผลิต ปริมาณผลผลิต และผลตอบแทน พบวา่ กรรมวธีิทดสอบมีผลผลิต 6,200 กิโลกรัม/ไร่ ซ่ึงสูง

กวา่กรรมวธีิเกษตรกรท่ีมีผลผลิต 5,480 กิโลกรัม/ไร่ สามารถลดตน้ทุนการผลิตเม่ือเทียบกบัวธีิการเดิมของเกษตรกรถึง 300 บาท ท าให้
มีผลตอบแทนต่อการลงทุน BCR ของกรรมวธีิทดสอบเท่ากบั 1.79 ซ่ึงสูงกวา่กรรมวิธีเกษตรกรท่ีมีคา่ BCR เท่ากบั 1.64 ตารางท่ี 4 และ 
5 
 
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบตน้ทุนการผลิตของกรรมวธีิทดสอบกบักรรมวธีิการเกษตรกร ฤดูกาลปี 2554/2555 
 

รายการค่าใชจ่้าย ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ีย (บาท/ไร่) 
กรรมวธีิทดสอบ กรรมวธีิเกษตรกร 

การเตรียมดิน 650 650 
ปุ๋ยอินทรียร์องพ้ืน 750 - 
ท่อนพนัธ์ุและการแช่ท่อนพนัธ์ุ 500 500 
การก าจดัวชัพืช 1,000 1,000 
การป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้ง 150 (แตนเบียน) 500 (สารเคมี) 
การใหปุ๋้ย  850 850 
การเก็บเก่ียว 750 750 

รวม 4,450 4,150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบผลผลิตมนัส าปะหลงัจากแปลงกรรมวธีิทดสอบ ฤดูกาลปี 2554/2555 
 

กรรมวธีิทดสอบ 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

กรรมวธีิเกษตรกร 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

นายฉลาด สะตะ  6,750 นายเคน ผางน ้ าค  า  4,900 

นายประสิทธ์ิ อินเสมียน  5,580 นายไพรบูรณ์ มูลทา  5,500 

นางนวล อาจพรม  6,890 นางบวัลอย ดน้ดั้น  5,000 

นายวพิฒัน์ สระดี  6,000 นายบวัลี ทนหงษ ์ 6,200 

นายทองสาน ค าดี  5.780 นางศศิประภา พนัธ์ศิลา  5,800 

เฉล่ีย 6,200 เฉล่ีย 5,480 

รายไดเ้ฉล่ีย 
(ราคาผลผลิต 2 บาท/กก.) 

12,400 รายไดเ้ฉล่ีย 
(ราคาผลผลิต 2 บาท/กก.) 

10,960 

BCR 1.79  1.64 

 
สรุปผลการทดลอง 
 เทคโนโลยท่ีีท าใหผ้ลผลิตเพ่ิมข้ึนในแปลงกรรมวธีิทดสอบ ไดแ้ก่ การใหปุ๋้ยอินทรียร์องพ้ืนก่อนปลูก และการป้องกนัก าจดั
เพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสีชมพโูดยการแช่ท่อนพนัธ์ุในสารละลายสารป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้ง การใชแ้ตนเบียน A. lopezi รวมถึงความ
ร่วมมือกนัของเกษตรกรในชุมชนในการป้องกนัการระบาดของเพล้ียแป้ง ดงัตวัอยา่งในแปลงพ้ืนท่ีทดสอบ บา้นค าม่วง อ าเภอเขาสวน
กวาง จ.ขอนแก่น ไดมี้การรวมกลุ่มเกษตรกรร่วมกนัท าลายท่อนพนัธ์ุท่ีเหลือจากการปลูก การแช่ท่อนพนัธ์ุ การปล่อยแตนเบียนอยา่ง
ต่อเน่ือง และงดการฉีดพน่สารป้องกนัก าจดัแมลงหลงัการปล่อยแตนเบียน หากเกษตรกรรายใดไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบของกลุ่มจะ
ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือจากหน่วยงานทอ้งถ่ิน นบัเป็นวธีิการเชิงบูรณาการ หรือเป็นวธีิการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานท่ีไดผ้ลเป็น
อยา่งดี  
 
เอกสารอ้างองิ 
กลุ่มกีฏและสตัวทิยา ส านกัวจิยัพฒันาการอารักขาพืช กรมวชิาการเกษตร. 2553. เอกสารประกอบการฝึกอบรมการป้องกนัก าจดัเพล้ีย

แป้งในมนัส าปะหลงั วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรนครราชสีมา. 
สถาบนัวจิยัพืชไร่และพืชทดแทนพลงังาน กรมวชิาการเกษตร. 2552. คู่มือการป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงั. พิมพท่ี์โรงพิมพ์

ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ. 12 หนา้ 
สุเทพ สหายา. 2552. เพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัและการป้องกนัก าจดั. เอกสารแนะน า. ส านกัวจิยัพฒันาการอารักขาพืช กรมวิชาการ

เกษตร. 
 
 
 
 

 

 

 

 


