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บทคัดย่ อ
ปั ญหาการแพร่ ระบาดของเพลี้ ยแป้ งมันสาปะหลังสี ชมพูในประเทศไทย ส่ งผลกระทบต่อการผลิ ตและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่ องที่ใช้มนั สาปะหลังเป็ นวัตถุดิบเป็ นอย่างมาก การแช่ท่อนพันธุ์ดว้ ยสารเคมีก่อนปลูก ร่ วมกับ
การใช้แตนเบียน Anagyrus lopezi ควบคุมศัตรู พืชชนิ ดนี้ เมื่อเริ่ มพบการระบาดในแปลง เป็ นเทคโนโลยีที่กรม
วิชาการเกษตรแนะนาให้เกษตรกรปฏิบตั ิ และผลักดันให้สัมฤทธิ์ ผลโดยจัดทาเป็ นโครงการความร่ วมมือกับกรม
ส่ งเสริ มการเกษตร และโครงการรณรงค์ปล่อยแตนเบียน A.lopezi เพื่อควบคุมเพลี้ยแป้ งมันสาปะหลังสี ชมพู เพื่อ
นาเทคโนโลยีน้ ี ไปแก้ปัญหาให้กบั เกษตรกร ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรกาฬสิ นธุ์ ได้รับมอบหมายให้ผลิ ต
เพลี้ ยแป้ งมันสาปะหลังสี ชมพูบนฟั กทองเพื่อใช้เลี้ ยงขยายแตนเบียน จานวน 80 ผล ผลิตแตนเบียน A. lopezi
จานวน 35,000 คู่ นาแตนเบียนไปปล่อยในแปลงปลูกมันสาปะหลังของเกษตรกรจานวน 27 จุด 3 ครั้ง ห่ างกันครั้ง
ละ 3 สัปดาห์ เพื่อควบคุ มการระบาดของเพลี้ ยแป้ งมันสาปะหลังสี ชมพูในพื้นที่ จงั หวัดกาฬสิ นธุ์ และสุ่ มเลื อก
พื้นที่จานวน 3 จุด เพื่อประเมินผลการควบคุมเพลี้ยแป้ งมันสาปะหลังสี ชมพู ผลการดาเนิ นงาน ทาให้สามารถผลิต
เพลี้ ย แป้ งมันสาปะหลังสี ช มพูบนฟั กทอง จานวน 700 ผล ส่ ง มอบแก่ ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตร 16 แห่ ง
ทัว่ ประเทศ และผลิตแตนเบียน A. lopezi นาไปปล่อยในพื้นที่จงั หวัดกาฬสิ นธุ์ จานวน 27 จุด เพื่อควบคุมพื้นที่
ปลูก 99,546 ไร่ รวมทั้งส่ งมอบให้ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรจังหวัดต่างๆ สาหรับใช้เป็ นพ่อแม่พนั ธุ์แตนเบียน
จานวน 10 ศูนย์ ส่ งมอบให้กรมส่ งเสริ มการเกษตร องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น และแจกจ่ายให้เกษตรกรที่มา
ขอรับสาหรับไปปล่อยในพื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง 798 ไร่ รวมแตนเบียนทั้งสิ้ น 116,200 คู่ ผลการดาเนินงานยังทา
ให้เกิ ดการขยายผลเทคโนโลยีการเลี้ ยงขยายแตนเบียนเพลี้ ยแป้ งมันสาปะหลังสี ชมพูสู่วงกว้าง โดยเป็ นแหล่ ง
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ศึกษาดูงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นนี้ แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ เกษตรกรและผูส้ นใจทัว่ ไป จานวน
23 ครั้ง รวม 649 ราย และร่ วมกับสถานประกอบการผูผ้ ลิตแป้ งมันสาปะหลังในจังหวัดกาฬสิ นธุ์ จานวน 5 แห่ ง
ดาเนิ นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้ความรู ้ เกี่ ยวกับการป้ องกันกาจัดเพลี้ ยแป้ งมันสาปะหลังอย่างถู กวิธี
มี ผูส้ นใจเข้าร่ วมงานทั้งสิ้ น 400 ราย ผลการปล่ อยแตนเบี ยนในแปลงปลู กมันสาปะหลังของเกษตรกร พบว่า
สามารถควบคุมการระบาดของเพลี้ยแป้ งมันสาปะหลังสี ชมพูได้ ทาให้มีจานวนลดลงอยูใ่ นระดับ 1 เป็ นส่ วนใหญ่
คือพบบนต้นมันสาปะหลังเพี ยงเล็กน้อย (ไม่เกิ น 25 ตัวต่ อต้น) ผลการดาเนิ นงานดังกล่ า ว นอกจากจะบรรลุ
เป้ าหมายแล้วยังประสบความสาเร็ จในการให้บริ การวิชาการทั้งแก่ภาครัฐและเอกชน สามารถแก้ปัญหาในพื้นที่
นาไปขยายผลในพื้ นที่ อื่ น และท าให้เกษตรกรในพื้ นที่ ต ระหนัก ถึ ง ผลกระทบจากการท าลายของเพลี้ ย แป้ ง
มันสาปะหลังสี ชมพู และวิธีการควบคุมที่ถูกต้อง เป็ นการขยายผลเทคโนโลยีการใช้แตนเบียน A.lopezi เพื่อ
ควบคุมการแพร่ ระบาดของเพลี้ยแป้ งดังกล่าวซึ่ งเป็ นวิธีการแก้ไขปั ญหาได้อย่างปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพ
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