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5.บทคัดย่อ    

 ทดสอบชุดเทคโนโลยีเพื่อป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้งในมนัส าปะหลงัจงัหวดัสกลนคร  เน่ืองมาจาก 

การระบาดของเพล้ียแป้งในทอ้งท่ีจงัหวดัสกลนครกระทบผลผลิตลดลงถึง 50% (กรณีท่ีเป็นหลงัจาก

มนัส าปะหลงัอาย ุ4  เดือนข้ึนไป)  และท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงัไม่สามารถน ามาใชข้ยายพนัธ์ุได ้ ท าให้

เกิดปัญหาท่อนพนัธ์ุขาดแคลน ด าเนินการในแปลงเกษตรกรท่ี อ.ภูพาน  จงัหวดัสกลนคร  ซ่ึงเป็นแหล่ง

ปลูกมันส าปะหลังมากท่ีสุดในจงัหวดัสกลนคร  โดยใช้แนวทางของงานวิจยัระบบการท าฟาร์ม 

(Farming System Research : FSR)   โดยมีหัวใจคือเนน้การมีส่วนร่วมของเกษตรกร เพราะเช่ือวา่คนท่ี

เป็นหลกัในการแกปั้ญหาและพฒันาการผลิตมนัส าปะหลงัท่ีแทจ้ริงคือเกษตรกร  การมีส่วนร่วม เนน้ท่ี



หลกั 5 ร คือ รวมคน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสรุป และร่วมรับผล ประกอบดว้ย 2 กรรมวิธี คือ1.วธีิการเดิม

ของเกษตรกร 2.วิธีการทดสอบเพื่อป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้ง ด าเนินการโดยใช้แนวทางตามค าแนะน า

ของกรมวิชาการเกษตรในเร่ืองการป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงั พบว่าในปี 2553 ไม่พบการ

ระบาดของเพล้ียแป้ง  ผลผลิตและเปอร์เซ็นแป้งแปลงทดสอบและแปลงเกษตรกรใกลเ้คียงกนั (6.4, 5.6 

ตนัต่อไร่), (29.6, 28.9 เปอร์เซ็น) ตามล าดบั ในปี 2554  ขอ้มูลครัวเรือนก่อนเขา้ร่วมทดสอบ ครอบครัว

มีขนาด  3-7 คน  เป็นแรงงาน 2-4 คน พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีลาดเอียง  ลกัษณะเป็นดินร่วนปนทราย  มี

ความเป็นกรดเล็กน้อย  มีธาตุอาหารต ่า  มีตน้ทุนทางการเกษตร  17,000-60,000 บาท มีรายได ้70,000-

160,000 บาท  มีรายไดสุ้ทธิ 40,000-120,000 บาท  พนัธ์ุท่ีปลูกส่วนใหญ่คือพนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 นิยม

ใชปุ๋้ยเคมี 16-16-8 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิต 3-5 ตนัต่อไร่ การระบาดของเพล้ียแป้งระดบันอ้ยถึง

ปานกลาง  จากการทดสอบพบวา่ไม่พบการระบาดของเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสีชมพู  พบเพียงเพล้ีย

แป้งแจ๊คเบียสการระบาดเล็กน้อยอยู่ท่ีระดบั 1 ผลผลิตแปลงทดสอบเฉล่ีย 5 ตนัต่อไร่สูงสุดอยูท่ี 7.5  

ตนัต่อไร่ แปลงเกษตรกรเฉล่ีย 4 ตนัต่อไร่สูงสุดอยูท่ี 5.5  ตนัต่อไร่ ส่วนในปี 2555 พบว่าไม่พบการ

ระบาดของเพล้ียแป้ง  แปลงทดสอบมีการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินใหผ้ลผลิตเฉล่ีย  4.9 ตนัต่อไร่สูงสุด

อยูท่ี่ 5.4 ตนัต่อไร่ แปลงเกษตรกรผลผลิตเฉล่ีย  4.23 ตนัต่อไร่สูงสุดอยูท่ี่ 5.4 ตนัต่อไร่ 

6.ค าน า 

พื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงัในจงัหวดัสกลนคร 48,985 ไร่ ผลผลิตรวม 130,349 ตนั ผลผลิตเฉล่ีย 2.66 

ตนัต่อไร่ (เกษตรจงัหวดัสกลนคร, 2552) การระบาดของเพล้ียแป้งในทอ้งท่ีจงัหวดัสกลนครส ารวจพบ

ในพื้นท่ีอ.ภูพาน  จงัหวดัสกลนครเม่ือเดือนมีนาคม 2552 พบเพียง 200  ไร่ ชนิดเพล้ียแป้งส่วนใหญ่คือ

เพล้ียแป้งลาย แต่ขอ้มูลท่ีส ารวจเดือนมีนาคม 2553 พบท่ีมีพื้นท่ีระบาดถึง 9,512 ไร่ ใน 6  อ าเภอคือ  อ.

ภูพาน  อ.สวา่งแดนดิน  อ.เต่างอย  อ.ส่องดาว  อ.กุดบากและอ.พรรณานิคม เพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัท่ี

พบคือ เพล้ียแป้งสีชมพู เพล้ียแป้งแจ๊คและเพล้ียแป้งลาย กระทบผลผลิตลดลงถึง 50% (กรณีท่ีเป็น

หลงัจากมนัส าปะหลงัอายุ 4  เดือนข้ึนไป)  และท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงัไม่สามารถน ามาใช้ขยายพนัธ์ุ

ได ้ ท าให้เกิดปัญหาท่อนพนัธ์ุขาดแคลน  โดยเฉพาะในช่วงปัจจุบนัมนัส าปะหลงัราคาแพงมีการน า

ท่อนพนัธ์ุมาจากท่ีอ่ืน 

 

 



7. วธีิด าเนินการและอุปกรณ์ 

  แผนการทดลอง ด าเนินงานโดยใชแ้นวทางของงานวิจยัระบบการท าฟาร์ม (Farming System 

Research : FSR) โดยมีหวัใจคือเนน้การมีส่วนร่วมของเกษตรกร เพราะเช่ือวา่คนท่ีเป็นหลกัในการ

แกปั้ญหาและพฒันาการผลิตมนัส าปะหลงัท่ีแทจ้ริงคือเกษตรกร  การมีส่วนร่วม เนน้ท่ีหลกั 5 ร คือ 

รวมคน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสรุป และร่วมรับผล ขั้นตอนการด าเนินงานมี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1  การคดัเลือกพื้นท่ีเป้าหมาย  ด าเนินการเลือกพื้นท่ีตามนโยบายของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์  กรมวิชาการเกษตร ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของจงัหวดัและ

ตามประเด็นปัญหาเร่งด่วนท่ีเกิดข้ึนในแต่ละพื้นท่ี 

ขั้นตอนท่ี 2  การศึกษา วิเคราะห์และวินิจฉัยประเด็นปัญหาของพื้นท่ี ร่วมด าเนินการกับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หน่วยงานวิจยัของกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพฒันา

ท่ีดิน และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเพื่อใหไ้ดป้ระเด็นปัญหาท่ีถูกตอ้ง 

ขั้นตอนท่ี 3 การวางแผนการวจิยั จากปัญหาท่ีวเิคราะห์ไดต้ามล าดบัความส าคญัในขั้นตอนท่ี 2 

จึงน ามาสู่การวางแผนวิจยัโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ซ่ึงจะเป็นการวิจยัโดยการเก็บข้อมูล

เปรียบเทียบระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตและแกปั้ญหาดา้นการผลิตท่ีไดจ้ากการผลงานวิจยัท่ีมี

ความเหมาะสมกบัสภาพภูมิสังคมและภูมิปัญญาของเกษตรกรกบัเทคโนโลยท่ีีเกษตรกรปฏิบติัอยูเ่ดิม 

ขั้นตอนท่ี 4 เป็นขั้นตอนด าเนินการทดลองโดยท าแปลงทดสอบและประเมินผลในพื้นท่ีของ

เกษตรกรตามแผนท่ีวางไวใ้นขั้นตอนท่ี 3 โดยเป็นการร่วมมือด าเนินการของผูท้  าการวจิยัและเกษตรกร

ในขั้นตอนน้ีจะใช้เวลาด าเนินการ 1-2 ปี พร้อมประเมินผลท่ีได้รับจากการทดสอบ  เพื่อดูว่ามีความ

เหมาะสมพร้อมท่ีจะขยายการผลิตต่อไปหรือไม่ 

ขั้นตอนท่ี 5 เป็นขั้นตอนการขยายผลจากผลการทดลองต่อจากขั้นตอนท่ี 4 เม่ือเห็นว่าประสบ

ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว้ และเป็นท่ียอมรับของเกษตรกรแล้ว  จะท าการขยายผลไปสู่

เกษตรกรขา้งเคียงและในพื้นท่ี ๆ มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั โดยเป็นแหล่งศึกษาดูงาน และจดังานวนันดั

พบเกษตรกร (Field day) ต่อไป 

  กรรมวธีิ  ประกอบดว้ย 2 กรรมวธีิ คือ วธีิการเดิมของเกษตรกร เปรียบเทียบกบัวธีิการทดสอบ

ใหม่เพื่อแกไ้ขปัญหา ดงัน้ี 



 - วธีิการเดิมของเกษตรกร เป็นระบบการผลิตมนัส าปะหลงัท่ีเกษตรกรปฏิบติัอยูเ่ดิมซ่ึงไม่มี

การป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้งเน่ืองจากยงัไม่เคยพบวา่มีปัญหาการระบาดมาก่อนและไม่มีความรู้ในดา้น

การป้องกนัก าจดัดว้ย 

   - วธีิการทดสอบเพื่อป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้ง ด าเนินการโดยใชแ้นวทางตามค าแนะน าของกรม

วชิาการเกษตรในเร่ืองการป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงั (สุเทพ สหายา ,2552) ซ่ึงประกอบดว้ย  

- การใช้วิธีการเขตกรรมและวิธีกล เช่น การไถพรวนดินหลายคร้ัง การตากดิน การ
คดัเลือกท่อนพนัธ์ุท่ีสะอาด การถอนหรือตดัส่วนของตน้ท่ีมีเพล้ียแป้งไปเผาท าลาย 
การท าความสะอาดแปลง การเก็บวชัพืช ซากพืชออกจากแปลงภายหลงัการเก็บเก่ียว 

- การใชชี้ววธีิ โดยใชแ้มลงเบียนและแมลงห ้ า ไดแ้ก่ เต่าทอง และแมลงชา้งปีกใส 
-  การใชส้ารเคมีเม่ือมีการระบาดท่ีรุนแรงไม่สามารถจะท าการควบคุมโดยวิธีการอ่ืนได ้ 

ไดแ้ก่ สารไทอะมีโทแซม ไดโนทีฟูเรน  โปรไทโอฟอส พิริมิฟอสเมทิล ไทอะมีโท
แซม / แลมบด์าไซฮาโลทริน   

- วธีิปฏิบติัการทดลอง 
  ท าการทดสอบในสภาพไร่เกษตรกรตามกรรมวธีิ เปรียบเทียบกนัโดยวธีิการเดิมของ

เกษตรกรจะเป็นการด าเนินงานตามปกติของเกษตรกรซ่ึงไม่มีการป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้ง ส่วนกรรมวธีิ

ทดสอบจะมีการปลูกปฏิบติัตามรายละเอียดของวธีิการทดสอบซ่ึงจะแตกต่างจากวธีิการเดิมของ

เกษตรกรตามประเด็นท่ีท าการทดสอบเพื่อป้องกนัและแกปั้ญหาเพล้ียแป้ง ส่วนรายละเอียด

นอกเหนือจากนั้นจะเหมือนกบัวธีิการเดิมของเกษตรกร  

         การบนัทึกขอ้มูล  ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 

-  ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีเก่ียวกบัมนัส าปะหลงั ไดแ้ก่ ขอ้มูลปริมาณพื้นท่ีปลูกและผลผลิตเฉล่ียใน

พื้นท่ีเป้าหมาย  การระบาดของเพล้ียแป้งในพื้นท่ี  

- ขอ้มูลจากการประชุมเสวนากลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีเป้าหมาย(ขอ้มูลปฐมภูมิ) ซ่ึงประกอบดว้ย 

ขอ้มูลการปลูกปฏิบติั ตน้ทุนการผลิตและผลตอบแทน ขอ้มูลประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวกบัมนัส าปะหลงั 

ขอ้มูลทางออกจากการระดมความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกร ขอ้มูลผูรู้้และภูมิปัญญาดา้นการผลิตมนั

ส าปะหลงั และประเด็นการทดสอบในแปลงเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเพล้ียแป้ง 



-  ขอ้มูลแปลงทดสอบมนัส าปะหลงั ประกอบดว้ย ขอ้มูลดา้นกายภาพและเคมีดิน สภาพฟ้า

อากาศ ขอ้มูลองคป์ระกอบผลผลิต (จ านวนตน้ต่อไร่ ) ขอ้มูลความเสียหายและผลกระทบของเพล้ียแป้ง

ท่ีมีต่อการเจริญเติบโตและการใหผ้ลผลิตของพืช  ขอ้มูลผลผลิตเฉล่ียต่อพื้นท่ี ตน้ทุนการผลิตและ

ผลตอบแทนเปรียบเทียบกบัวธีิการของเกษตรกร 

-  ขอ้มูลของเกษตรกรผูร่้วมงานทดสอบ ประกอบดว้ย ระบบการผลิตพืชของเกษตรกร 

ประสบการณ์และมุมมองของเกษตรกรต่อการป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้ง  บทเรียนและบทสรุปท่ีไดจ้าก

การท าแปลงทดสอบและขอ้เสนอแนะ  

ส่ิงท่ีใชใ้นการทดลอง  

  - ท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงั 

  - ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 / 15-7-18 

  - ปุ๋ยอินทรีย ์เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั  

  - สารเคมีป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงั 

  - วสัดุอุปกรณ์ในการจดบนัทึกขอ้มูล เช่น กระดาษ ปากกา สมุด ดินสอ กระดาน  

  - วสัดุอุปกรณ์ส าหรับบนัทึก วเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลและจดัท ารายงาน เช่น 

 คอมพิวเตอร์ แผน่บนัทึกขอ้มูล กระดาษพิมพง์าน กลอ้งถ่ายรูป  เป็นตน้ 

8.ระยะเวลา 

ระยะเวลาเร่ิมตน้ .ตุลาคม  2552   .. ส้ินสุด .กนัยายน  2555 

9.สถานทีด่ าเนินการ 

แปลงปลูกมนัส าปะหลงัท่ีอ าเภอภูพานและอ าเภอพรรณานิคม   จงัหวดัสกลนคร  

10.ผลการทดลองและวจิารณ์ 

การทดสอบปี 2553 



การทดสอบเทคโนโลยกีารควบคุมและป้องกนัก าจัดเพลีย้แป้ง 

ผูร่้วมโครงการ นายสมยั  บวัระสิงห์ บา้นเลขท่ี  15 หมู่ 7 บ.กกแต ้ ต.หลุบเลา อ.ภูพาน  จ.สกลนคร 

ท่ีตั้งแปลง  48Q     X 0374508    Y1880940  ความสูง  221  เมตร 

ปลูกวนัท่ี  6  พฤษภาคม  2553  ปลูกซ่อมวนัท่ี  10  มิถุนายน  2553 

ก าจดัวชัพืช   ฉีดพน่กรัมมอ๊กโซน  วนัท่ี  20 พฤษภาคม  2553   

ดายหญา้และใส่ปุ๋ย 15-15-15  อตัรา  100  กิโลกรัมต่อไร่ วนัท่ี  7-8  มิถุนายน  2553 

เก็บขอ้มูลการระบาดของเพล้ียแป้ง  4 คร้ังคือ 

คร้ังท่ี 1   วนัท่ี  2  มิถุนายน  2553  ไม่พบเพล้ียแป้ง 

คร้ังท่ี 2   วนัท่ี  2  กรกฎาคม  2553  ไม่พบเพล้ียแป้ง 

คร้ังท่ี 3   วนัท่ี  4  สิงหาคม  2553  ไม่พบเพล้ียแป้ง 

คร้ังท่ี  4  วนัท่ี  2  กนัยายน  2553  ไม่พบเพล้ียแป้ง 

หมายเหตุ  ช่วงน้ีฝนตกมากท าใหเ้พล้ียแป้งลดความรุนแรงลง  แปลงท่ีปลูกใหม่จึงไม่พบ  แต่แปลงท่ี

ปลูกช่วงฤดูแลง้ท่ีแลว้จะเห็นขอ้สั้นแลว้แตกใหม่ข้ึนมาเจริญไดอ้ยา่งดี 

ตารางท่ี 1   ขอ้มูลผลผลิตแปลงทดสอบเทคโนโลยกีารควบคุมและป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้ง (3 
พฤษภาคม 2554) 

แปลงทดสอบ    แปลงเกษตรกร 

ความสูง   262.0  ซม    259  ซม. 

จ านวนหวั  10.8  หวั/ตน้     9.5  ตวั/ตน้ 

หนกัหวั   3.9 กก./ ตน้    3.5 หวั/ตน้ 

เปอร์เซ็นตแ์ป้ง  29.6     28.9 

ผลผลิต/ไร่  6,384  กก.    5,680  กก. 
 

 



การทดสอบปี2554 

• ตารางท่ี1 แสดงขอ้มูลครัวเรือนดา้นการเกษตร 

เกษตรกร  สมาชิก  พื้นท่ี  ชนิดดิน ผลวเิคราะห์ดิน 

(pH-OM-P-K)  

ตน้ทุน  รายได ้ รายไดสุ้ทธิ  

วรีะพงษ ์ 4/2  ลาดเอียง  ร่วนปนทราย  6.6-1.4-137-130  17,000  107,500  90,500  

พรรณี  3/3  ลาดเอียง  ร่วนปนทราย  6.6-1.2-239-206  20,000  100,000  80,000  

สมดี  3/2  ลาดเอียง  ร่วนปนทราย  6.3-1.7-365-248  30,000  70,000  40,000  

วรรณา  7/3  ราบ  ร่วนปนทราย  5.9-1.6-127-158  60,000  150,000  90,000  

ค า  5/4  ลาดเอียง  ร่วนปนทราย  5.9-1.6-127-158  40,000  160,000 120,000  

•  

• ตารางท่ี2 แสดงขอ้มูลเทคโนโลยกีารผลิตมนัส าปะหลงัปีท่ีผา่นมา 

เกษตรกร พนัธ์ุ วนัปลูก ระยะปลูก ปุ๋ย วนัเก็บเก่ียว ผลผลิต การระบาด 

วรีะพงษ ์ ระยอง5  มี.ค. 53  80X60  48-0-0(50-2) 

15-15-15(50-6)  

ม.ค.54  4 <10 

พรรณี  เกษตรศาสตร์50  มี.ค. 53  100X80  15-15-15(25-1)  ก.พ.54  5 10-50 

สมดี  เกษตรศาสตร์50   ม.ค.53  70X50  16-16-8(50-1)  มี.ค. 54  3 <10 

วรรณา  เกษตรศาสตร์50 มี.ค. 53  80X60  16-16-8(50-1)  ธ.ค.53  4.2 - 



ค า  เกษตรศาสตร์50 พ.ค.53  100X60  16-16-8(25-2)  มี.ค. 54  3 10-50 

• ตารางท่ี3 แสดงขอ้มูลเทคโนโลยกีารผลิตมนัส าปะหลงัปัจจุบนั 

เกษตรกร  พนัธ์ุ  วนัปลูก  ระยะปลูก  อตัราปุ๋ย  การระบาด  

วรีะพงษ ์ ระยอง5  พฤษภาคม 54  100X60  15-15-15(50-

1)  

-  

พรรณี  เกษตรศาสตร์50  มีนาคม 54  100X80  15-15-

15(12.5-1)  

10-50  

สมดี  เกษตรศาสตร์50  พฤษภาคม 54  70X50  16-16-8(50-1)  -  

วรรณา  ระยอง72  มีนาคม 54  80X60  16-16-8(30-2)  10-50  

ค า เกษตรศาสตร์50 พฤษภาคม 54 100X60 16-16-8(25-2) - 

 

ตารางที ่4       การสุ่มตรวจนบัเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัชุบท่อนพนัธ์ (วธีิการกรมวชิาการเกษตร)  

เกษตรกร 

 

ไม่

พบ

เพล้ีย 

 ศตัรูธรรมชาติ 

ไข ่ ตวั

อ่อน 

ตวัเตม็วยั ดว้ง

เต่า 

แมลง

ชา้ง 

แตน

เบียน 

แมง

มุม 
มด 

  

วรีะพงษ ์  - - - - - - - - - 

สมดี   - - - - - - - - - 

วรรณา   - - - - -  - - - 



           

 

ตารางที ่5  การสุ่มตรวจนบัเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัไม่ชุบท่อนพนัธ์ุ (วธีิเกษตรกร)  

เกษตรกร 

 

ไม่พบ

เพล้ีย 

ชนิดเพล้ียแป้ง  ศตัรูธรรมชาติ  

สีชมพู แจค๊เบียส สีเขียว     ลาย ดว้งเต่า แมลงชา้ง แมงมุม 

วรีะพงษ ์     -           1/15     -      -       -           -         - 

  สมดี    -         1/2      - -        -              -         - 

วรรณา   3             1/24  - -       -               -         - 

         

หมายเหตุ: 0 = พบ ไม่พบ    3 = พบ 50-75 ตวั 

  1 = พบ 1-25 ตวั    4 = พบ 75-100 ตวั 

  2 = พบ 25-50 ตวั   5 = พบ มากกวา่ 100 ตวั 

หมายเหตุ  เสียหายเน่ืองจากน ้าฝน 2 แปลงคือ1.นางพรรณี  เกล้ียงกล่ิน  2.นายค า  เขตนารี 

แปลงทดสอบชุดเทคโนโลยเีพื่อป้องกนัและวสัดุเพล้ียแป้งในมนัส าปะหลงั 

ใชพ้นัธ์ุ ระยอง 9 

1. นายค า  เขตนารี 

ปลูก 5 สิงหาคม 2554 

ใส่ปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูก 1 ตนั/ไร่ 

ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-7-18   20 กนัยายน 2554 

เก็บผลผลิต 30 มกราคม 2555  ได ้3.5 ตนั/ไร่ 

2. นายสมดี  โคตรรักษา 



ปลูก 10 สิงหาคม 2554 

ใส่ปุ๋ยคอกรองพื้นก่อนปลูก 1 ตนั/ไร่ 

ใส่ปุ๋ยเคมี 15-7-18   20 กนัยายน 2554 

เก็บผลผลิต 20 เมษายน 2555    ได ้4 ตนั/ไร่ 

3. นายวรีะพงษ ์  ผายเงิน 

ปลูก 6 สิงหาคม 2554 

ใส่ปุ๋ยคอกรองพื้นก่อนปลูก 1 ตนั/ไร่ 

ใส่ปุ๋ยเคมี 15-7-18    18 กนัยายน 2554 

เก็บผลผลิต 15 ตุลาคม 2555 ได ้7.5 ตนั/ไร่ 

แปลงเกษตรกร 

ใชพ้นัธ์ุ R 72, Ku50 

1. นายค า   เขตนารี   

ปลูก 10 สิงหาคม 2554 

ดายหญา้ ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15    25 กก./ไร่ 

เก็บ 1 กุมภาพนัธ์ 2555   ได ้3 ตนั/ไร่ 

2. นายสมดี   โคตรรักษา 

ปลูก 15 สิงหาคม 2554 

ใส่ปุ๋ยเคมี 15-15-15    50 กก./ไร่ 

เก็บผลผลิต 25 เมษายน 2555    ได ้3.5 ตนั/ไร่ 

3. นายวรีะพงค ์  ผายเงิน 

ปลูก 7 สิงหาคม 2554 

ใส่ปุ๋ยคอกก่อนปลูก 1 ตนั/ไร่ 

ใส่ปุ๋ยเคมี 15-15-15   25 กก./ไร่ 

เก็บผลผลิต 18 ตุลาคม 2555   ได ้5.5 ตนั/ไร่ 

 
 
 
 



การทดสอบปี 2555 

ข้อมูลแปลงทดสอบชุดเทคโนโลยเีพ่ือป้องกนัและก าจัดเพลีย้แป้งในมันส าปะหลงั จังหวดัสกลนคร 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

    1.รองพื้นก่อนปลูก  ใส่ปุ๋ยคอก 1 ตนั 

    2.ระยะ 1x1 เมตร 

    3.ใชปุ๋้ยเคมีตามค่าวเิคราะห์ดิน โดยใชปุ๋้ยผสม N, P, K 

    4.ก าจดัวชัพืชก่อนใส่ปุ๋ยเคมี 1 เดือน 

 

ผลวเิคราะห์ดนิและการใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดนิ 

  pH แอมโมเนีย ไนเตรต ใส่ปุ๋ยยู

เรีย 

46-0-0 

ฟอสฟอรัส ใส่ปุ๋ย

DAP 

18-46-0 

โพแทสเซียม ใส่ปุ๋ย 

KCl 

0-0-60 

นายทว ี เรือริรักษ์ 6.5 ต ่ามาก ต ่า 32 ปานกลาง 9 ต ่า 27 

นายเฉลมิชัย  คุณากร 7.5 ต ่ามาก ต ่า 28 ต ่า 18 ต ่า 27 

นายทองพนัธ์ุ  คุณากร 7.5 ต ่ามาก ต ่ามาก 28 ต ่า 18 ต ่า 27 

น.ส.หอม   เรือริรักษ์ 6.5 ต ่ามาก ต ่ามาก 35 สูง 0 ต ่า 27 

น.ส.ยุรา  วาริคดิ 7 สูง ต ่า 18 ต ่า 0 ต ่า 27 

 

 

หมายเหตุ   

    นายทว ีเรือริรักษ์ , นายเสริมชัย คุณากร , น.ส.ยุรา  คุณากร 

       - ปลูก 25 มิถุนายน 2555 ใชพ้นัธ์ุระยอง9 

       - เก็บเก่ียว 17 พฤษภาคม 2556  อายเุก็บเก่ียว 11 เดือน 

     นายทองพันธ์ุ  คุณากร  , น.ส.หอม  เรือริรักษ์ 



       - ปลูก 22 กนัยายน 2555    ใชพ้นัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 

       - เก็บเก่ียว 6 มิถุนายน 2556 อายเุก็บเก่ียว 9 เดือน 

 

เกบ็เกีย่วผลผลติข้อมูล 17 พฤษภาคม 2556 และ 6 มิถุนายน 2556 

แปลงทดสอบ ความสูง
เฉลีย่(ซม.) 

 

จ.น.หัว 
เฉลีย่ ต่อ
ต้น(หัว) 

นน.หัว 
เฉลีย่ต่อต้น

(กก.) 

นน.ต้น. 
เฉลีย่ต่อ ต้น 

(กก.) 

นน.ผลผลติเฉลีย่
(กก.ต่อไร่ )  

แป้ง
(%) 

นายทว ีเรือริรักษ ์ 210.6 8.44 3.34 2.0 5,344.0 20.2 
นายเฉลิมชยั 
คุณากร 

248.0 9.6 3.4 2.4 5,444.0 23.7 

นายทองพนัธ์ุ 
คุณากร 

155.1 8.6 2.84 2.1 4,937.6 18.5 

น.ส.หอม เรือริ
รักษ ์

147.7 9.48 2.14 2.4 4,003.2 19.5 

น.ส.ยรุา  วาริคิด 193.9 8.32 3.00 1.8 4,800.0 22.3 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

    แปลงนายทว ี เรือริรักษ์ 

    1.ก่อนปลูก  หว่านปุ๋ยมูลไก่  1 ตันต่อไร่ 

    2.ระยะ 1x1 เมตร 

    3.ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อตัรา 50 กโิลกรัมต่อไร่  

    4.ก าจัดวชัพืช 2 คร้ัง อายุ 1 และ 3 เดือน หลังปลูก  

    5.ปลูก 25 มถุินายน 2555 ใช้พนัธ์ุระยอง 9  

แปลงนายเสริมชัย คุณากร    

    1. ก่อนปลูก หวา่นปุ๋ยคอก   จ  านวน 1 ตนัต่อไร่ 

    2. ระยะปลูก 1x1 เมตร 



    3. ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-5-38  อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 

    4. ใส่ปุ๋ยชีวภาพ  จ  านวน  2 กระสอบ 

    5. ก าจดัวชัพืช  2 คร้ัง  อายุ 1 และ 3 เดือน หลงัปลูก 

    6. ปลูก 25 มิถุนายน 2555 ใชพ้นัธ์ุระยอง 9 

แปลงนายทองพันธ์ุ คุณากร    

    1. ก่อนปลูก หวา่นปุ๋ยคอก   จ  านวน 1.5 ตนัต่อไร่ 

    2. ระยะปลูก 1x1 เมตร 

    3. ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  อตัรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ 

    4. ก าจดัวชัพืช  2 คร้ัง  

          1. ใชแ้รงงานคน ก าจดัวชัพืช  เม่ืออาย ุ1 เดือน 

          2. ใชส้ารเคมี  ไตรโคเสท  เม่ืออาย ุ3 เดือน  

    5. ปลูก 22  กนัยายน ใชพ้นัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 

 

 

แปลงนายน.ส.หอม  เรือริรักษ์     

    1. ก่อนปลูก หวา่นปุ๋ยคอก   จ  านวน 800 กิโลกรัมต่อไร่ 

    2. ระยะปลูก 1x1 เมตร 

    3. ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  อตัรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ 

    4. ก าจดัวชัพืช  2 คร้ัง  ใชส้ารเคมี ไกลโฟเสท  

แปลงน.ส.ยุรา  วาริคิด    

    1. ก่อนปลูก หวา่นปุ๋ยคอก   จ  านวน 1 ตนัต่อไร่ 

    2. ระยะปลูก 1x1 เมตร 

    3. ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 + ปุ๋ยยเูรีย  0-0-60  อตัรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ 

    4. ก าจดัวชัพืช โดยใชแ้รงงานคน   2 คร้ัง  และไตรโกเสท 1 คร้ัง ก าจดัวชัพืช เม่ือช่วงอาย ุ1 เดือน  

        3 เดือน และ 5 เดือน 



แปลงทดสอบ ความสูง
เฉลีย่(ซม.) 

 

จ.น.หัว 
เฉลีย่ ต่อ
ต้น(หัว) 

นน.หัว 
เฉลีย่ต่อต้น

(กก.) 

นน.ต้น. 
เฉลีย่ต่อ 
ต้น 
(กก.) 

นน.ผลผลติ
เฉลีย่(กก.ต่อ
ไร่ )  

แป้ง(%) 

นายทว ีเรือริรักษ ์ 201.3 8.56 3.28 1.92 5,350.4 19.4 
นายเฉลิมชยั 
คุณากร 

244.7 9.28 3.38 2.26 5,408.0 21.2 

นายทองพนัธ์ุ 
คุณากร 

149.4 7.44 1.84 1.4 2,937.6 17.5 

น.ส.หอม เรือริ
รักษ ์

150.9 8.08 1.14 1.14 2,003.2 19.5 

น.ส.ยรุา  วาริคิด 204.7 7.92 2.91 2.0 4,659.0 21.5 
 

11.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ   จากผลการทดลองพบวา่การป้องกนัและก าจดัเพล้ียแป้งของ

กรมวชิาการไดผ้ลมาก  และการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์สามารถเพิ่มผลผลิตมนัส าประหลงัมนัส าปะหลงั

ไดถึ้ง 16% 

12.การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

13.ค าขอบคุณ(ถ้ามี) 

14.เอกสารอ้างองิ 

เพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัเป็นแมลงปากดูดอยูใ่นวงศ ์Pseudococcidae อนัดบั Homoptera ทั้งตวั

อ่อนและตวัเต็มวยั ดูดกินน ้ าเล้ียงตามส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบ ยอด ส่วนตา  และถ่ายมูลของเหลวท า

ให้เกิดราด า (Sooty Mold) ท าให้พืชสังเคราะห์แสงไดน้้อย การเจริญเติบโตไม่เต็มท่ี ล าตน้มีช่วงขอ้ถ่ี 

ยอดแห้งตาย หรือยอดแตกพุ่ม กระทบต่อการสร้างหัว การระบาดของเพล้ียแป้งจะแพร่กระจายตามล า

ตน้ โคนใตใ้บ ขอ้ ล าตน้ ใบ ส่วนยอด เพล้ียแป้งชนิดออกลูกจะเคล่ือนไหวไดเ้ร็วกวา่ชนิดวางไข่หาก

สภาพอากาศแห้งแลง้และฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน จะเพิ่มปริมาณอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะตวัอ่อนวยั 1 

เป็นวยัท่ีสามารถเคล่ือนท่ีไปตามส่วนต่างๆของพืชอยา่งรวดเร็ว และแพร่กระจายไปสู่บริเวณพื้นท่ีอ่ืน 

โดยติดไปกบัท่อนพนัธ์ุหรือกระแสลม   กรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ ารวจการระบาดและความเสียหาย



เม่ือเดือนพฤษภาคม ปี 2552 พบการระบาดทั้ งประเทศเป็นพื้นท่ีมากกว่า 1,417,628 ไร่ โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ระดบั คือ 1. ระดบัรุนแรง 650,207 ไร่ ไม่สามารถเก็บผลผลิตไดเ้ลย (หากคิดมูลค่าจากพื้นท่ี 

650,207 ไร่ x ผลผลิตเฉล่ีย 3.7 ตนั/ไร่ x ราคา 1.20 บาท/กิโลกรัม = 2,886,919.08 ลา้นบาท) 2. ระดบั

ไม่รุนแรง 767,601 ไร่ สามารถเก็บผลผลิตได ้ท่ีผา่นมาการผลิตมนัส าปะหลงัมกัพบปัญหาเร่ืองโรคหวั

เน่า และแมลงนูนหลวง แต่ยงัไม่เคยพบปัญหาหนกัเร่ืองโรคแมลงศตัรูอ่ืนๆ หรืออาจจะมีแต่ไม่รุนแรง

จนไม่จ  าเป็นตอ้งป้องกนัก าจดั  เช่น  เพล้ียไฟ ไรแดง เพล้ียแป้ง แมลงหวี่ขาว โรคใบไหม้ โรคแอน

แทรกโนส เป็นต้น จากการส ารวจภาคสนามในปีเพาะปลูก 2551/2552 ในพื้นท่ีภาคตะวนัออก 4 

จงัหวดั คือ จนัทบุรี ระยอง สระแกว้ และปราจีนบุรี ระหวา่ง เดือนสิงหาคม-ตุลาคม จ านวน 120 แปลง 

(พื้นท่ีปลูกมากกวา่ 10 ไร่/แปลง) พบการระบาดเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัอยา่งรุนแรง มีจ านวน 98 แปลง 

(คิดเป็น 88 เปอร์เซ็นต)์ ส ารวจโดยวิธีการสุ่มนบัตน้ท่ีพบเพล้ียแป้งจาก 50 ตน้/ไร่ หากพบการระบาด

ของเพล้ียแป้งมากกวา่ 25 ตน้/ไร่ ถือวา่พบระบาดระดบัรุนแรง นอกจากนั้นยงัพบจ านวนตน้แห้งตาย

จากส่วนยอดลงมาเป็นบริเวณกวา้งมากกวา่ 80 เปอร์เซ็นตข์องพื้นท่ี โดยเฉพาะในปลายฤดูฝนซ่ึงปลูก

ขา้มฤดูแลง้และช่วงฝนแรก (ตน้ฤดูร้อน) หากฝนทิ้งช่วงจะพบการระบาดของเพล้ียแป้ง และโรคใบ

ไหม้ เข้าท าลายแปลงมันส าปะหลังเป็นประจ าแต่ไม่รุนแรงถึงระดับก่อให้เกิดความเสียหาย มัน

ส าปะหลงัสามารถทนทานอยูไ่ดแ้ละเจริญเติบโตไดต้ามปกติ เม่ือเขา้สู่ฤดูฝน แต่ในบางพื้นท่ีพบการ

ระบาดรุนแรงจนไม่สามารถเก็บผลผลิตเลย เม่ือตน้ปี 2552 ท่ีผ่านมาพบการระบาดของเพล้ียแป้งใน

พื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงัท่ีส าคญัหลายจงัหวดั เช่น นครราชสีมา บุรีรัมย ์เลย ขอนแก่น ลพบุรี ชลบุรี 

ปราจีนบุรี สระแกว้ ระยอง และ จนัทบุรี โดยเฉพาะจงัหวดันครราชสีมา มีรายงานพื้นท่ีการระบาดของ

เพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัมากกวา่ 300,000 ไร่ 

วธีิการป้องกนัในเบ้ืองตน้สามารถท าได ้4 วิธี คือ 1. การท าเขตกรรม การเตรียมแปลงท่ีดี การหลีกเล่ียง

การปลูกซ ้ าในพื้นท่ีท่ีพบการระบาด การใชพ้นัธ์ุท่ีปลอดโรค การปลูกตน้ฤดูฝนเพื่อให้มนัส าปะหลงั

แข็งแรง การปลูกพืชหมุนเวียน การก าจดัเศษวชัพืชรอบแปลง การป้องกนัโดยใชว้ิธีกล การหมัน่ตรวจ

แปลงมนัส าปะหลงัของตนเองอยา่งสม ่าเสมอ หลงัปลูก 1-4 เดือน หากพบเพล้ียแป้ง หรือมนัส าปะหลงั

แสดงอาการยอดหงิกงอ ให้รีบท าลายโดยตดั หรือถอนตน้ ใส่ถุงพลาสติก น าไปเผาทิ้งหรือฝังดิน และ

ท าความสะอาดแปลงหลงัเก็บเก่ียว  2. การใช้ชีววิธี เพล้ียแป้งมีศตัรูธรรมชาติแมลงเบียน และแมลงห ้ า 

ไดแ้ก่ ดว้งเต่า แมลงช้างปีกใส  คอยควบคุมปริมาณให้อยู่ในสภาพสมดุลในธรรมชาติ แต่ในปัจจุบนั

การผลิตมนัส าปะหลงัหรือพืชชนิดอ่ืนๆ มีการใชส้ารเคมีก าจดัแมลงในปริมาณมาก ท าให้ระบบนิเวศน์



สูญเสียไป แมลงตวัเบียน ตวัห ้ าเหลือนอ้ย วธีิการน้ีจึงไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร แมจ้ะมีการเพิ่มประชากรแมลง

เบียน แมลงห ้ า ในธรรมชาติแล้วก็ตาม เน่ืองจากแมลงเบียน แมลงห ้ าไม่สามารถปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดลอ้ม และปริมาณของแมลงเบียน แมลงห ้ า ไม่สัมพนัธ์กบัช่วงเวลาการระบาดของเพล้ียแป้ง 

นอกจากน้ีการใชชี้ววธีิมีขั้นตอน และการลงทุนท่ีสูง ซ่ึงอาจไม่คุม้ค่าเม่ือน ามาใชใ้นแปลงมนัส าปะหลงั 

3. การใช้พันธ์ุต้านทาน ในปัจจุบนัยงัไม่มีพนัธ์ุตา้นทาน พบบางพนัธ์ุท่ีค่อนขา้งตา้นทานต่อเพล้ียแป้ง

และท าความเสียหายไม่รุนแรง เช่น พนัธ์ุระยอง 90 ระยอง 60 และ ระยอง 9 เป็นตน้ ถึงแมจ้ะเป็นพนัธ์ุ

ท่ีค่อนขา้งตา้นทานแต่ปัญหาท่ีพบ คือ พนัธ์ุมีปริมาณน้อย ท่อนพนัธ์ุมีราคาแพง ไม่ทนัต่อฤดูปลูก 

เกษตรกรขาดขอ้มูลข่าวสาร หรือไม่เป็นท่ีนิยมปลูกของเกษตร 4. การใช้สารเคมี เป็นวิธีการแนะน าท่ี

น่าจะไดผ้ลและคุม้ค่ากวา่วธีิการอ่ืนๆ ปัจจุบนัมีค าแนะน าการใชส้ารเคมีไทอะมีโทแซม thiamethoxam 

(ช่ือสามัญ) ไดโนทีฟูแรน dinotefuran (ช่ือสามัญ) โปรไธโอฟอส prothiofos (ช่ือสามัญ) โดยใช้

สารเคมีไทอะมีโทแซม  25%WP อตัรา 2-4 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร อตัรา 80 ลิตรต่อไร่ เม่ือพบการระบาด

ของเพล้ียแป้ง หรือก่อนปลูกแช่ท่อนพนัธ์ุดว้ยน ้ าท่ีผสมสารเคมีไทอะมีโทแซม สามารถป้องกนัเพล้ีย

แป้งไดใ้นระยะ 1-2 เดือนหลงัปลูก ดงันั้นการใชส้ารเคมีเพียงตวัใดตวัหน่ึงผสมกบัไวทอ์อยล์ตามอตัรา

แนะน าฉีดพ่นจึงเป็นกรรมวิธีท่ีดีท่ีสุดสามารถน ามาใชเ้ป็นวิธีป้องกนัการระบาดของเพล้ียแป้ง ลดการ

สูญเสียของผลผลิต ตน้ทุนการผลผลิต นอกจากน้ีการใช้ท่อนพนัธ์ุท่ีปราศจากโรคแมลงศตัรูเป็นอีก

แนวทางหน่ึงท่ีคาดว่าจะสามารถควบคุมป้องกนัการแพร่ระบาดของเพล้ียแป้งและน าไปขยายผลสู่

เกษตรกรในพื้นท่ีอ่ืนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 



15.ภาคผนวก(ถ้ามี) 
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