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มนุษย์ทุกคนที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้ต้องก้มหน้าก้มตายอมรับสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ก็
คือ
เกิดภาวะโลกร้อนจากน้ํามือของมนุษย์ด้วยกันเอง
โดยช่วยกันสร้างกิจกรรมทีป่ ลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ และสารซีเอฟซี ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ทําให้เกิดปรากฏการณ์เรือน
กระจกเป็นภาวะที่ชั้นบรรยากาศของโลกกระทําตัวเสมือนกระจก ที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นผ่านลงมายังผิวโลกได้
แต่จะดูดกลืนรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟราเรดที่แผ่ออกจากพื้นผิวโลกเอาไว้ จากนั้นจึงคายพลังงานความร้อนให้
กระจายอยู่ภายในชั้นบรรยากาศและพื้นผิวโลก จึงเปรียบเสมือนกระจกที่ปกคลุมผิวโลกให้มีภาวะสมดุลทาง
อุณหภูมิและเหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตบนผิวโลก แต่ในปัจจุบันมีก๊าซบางชนิดสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศมากเกิน
สมดุล ซึ่งส่วนมากเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซนี้มีคุณสมบัติดูดกลืนรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟราเรดและคาย
พลังงานความร้อนได้ดี พื้นผิวโลกและชั้นบรรยากาศจึงมีอุณหภูมิสูงขึ้น เกิดภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและสิ่งมีชีวิตพื้นผิวโลกอย่างมากมาย การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่
สูงขึ้นหรือลดลง มีผลต่อการอยู่รอดและสภาวะการเจริญพันธุข์ องแมลงศัตรูพืช โดย อุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลทําให้
ชีพจักรของแมลงสั้นลง ปัจจัยที่ส่งเสริมให้แมลงศัตรูพืชระบาดได้ตลอดปีก็คือสภาพภูมิอากาศทีร่ ้อนและชื้น
ดังจะเห็นได้จากการระบาดของเพลี้ยแป้ง สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อการผลิตมันสําปะหลังของประเทศ
อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในอดีต
ผลกระทบของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นต่อแมลงศัตรูพืช
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐอิลลินอยส์ พบว่า ในสภาพที่ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น มีผล
ทําให้พืชอ่อนแอลง ไม่สามารถต้านทานแมลงศัตรูพืชได้เหมือนเดิม เมื่อศึกษากลไกการตอบสนองของแมลง
ศัตรูพืช พบว่า การปลูกพืชในสภาวะที่มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง พืชจะสร้างกิจกรรมสังเคราะห์แสง
เพื่อสร้างคาร์โบไฮเดรตได้มากขึ้น แล้วนําคาร์โบไฮเดรตไปสร้างกรดอะมิโนที่จําเป็นร่วมกับธาตุไนโตรเจนที่ได้
จากดินมากขึ้นด้วย โดย แมลงศัตรูพืชระยะตัวอ่อนต้องการธาตุไนโตรเจนไปสร้างเนื้อเยื่อใหม่ในร่างกาย เป็น
สาเหตุทําให้มีแมลงอพยพเข้ามากัดกินใบพืชมากขึ้น ส่วนแมลงตัวเต็มวัยอยู่รอดและสืบพันธุ์ได้ในสภาวะที่มี
แหล่งคาร์โบไฮเดรตมากด้วยเหมือนกัน นอกจากนี้ เมื่อปลูกพืชในสภาวะที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงพืชจะ
สูญเสียความสามารถในการสร้างฮอร์โมนจัสโมนิคแอซิด เนื่องจากฮอร์โมนนี้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการสร้าง
สารป้องกันตัวเองของพืชเพื่อมิให้ถูกรบกวนจากแมลงศัตรูพืช โดย พืชจะสร้างสารที่มีฤทธิไ์ ปยับยั้งเอ็นไซม์โป
รติเอส เมื่อแมลงกัดกินพืชก็จะได้รับสารนี้เข้าไปจะมีผลไปยับยั้งกระบวนการย่อยใบพืชภายในกระเพาะของ
แมลง ทําให้แมลงศัตรูพืชกินอาหารได้น้อยลง ดังนั้น เมื่อพืชมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตในใบสูง ทําให้พืชมี
ความสามารถในการสร้างฮอร์โมนจัสโมนิคแอซิดได้น้อยลง มีผลทําให้แมลงศัตรูพืชกินอาหารได้มากขึ้น เป็น
สาเหตุให้แมลงศัตรูพืชขยายเผ่าพันธุไ์ ด้เร็วและดํารงชีวิตได้ดใี นสภาพทีม่ ีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง
กว่าปกติ
แมลงศัตรูพืชในมันสาปะหลัง
มันสําปะหลังเป็นพืชข้ามปีสามารถปลูกได้ในเขตร้อนและกึ่งร้อน โดย เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่ อายุ
8-24 เดือน ช่วงอายุเก็บเกี่ยวของมันสําปะหลังค่อนข้างยาวโดยต้องผ่านช่วงฤดูแล้ง การปลูกไม่ค่อยมีฤดูกาลที่
แน่นอน อีกทั้งระบบการปลูกมันสําปะหลัง มักจะมีพืชอื่นร่วมด้วย ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุทําให้มีความหลากหลาย
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ในชนิดแมลงศัตรูมันสําปะหลัง โดยพบว่ามีแมลงศัตรูมันสําปะหลังมากถึง 200 ชนิด จากผลการวิจัย พบว่า
มันสําปะหลังมีระดับความทนทานต่อแมลงศัตรูแต่ละชนิดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความเข้มข้น
ของการสร้างน้ํายางและไซยาไนด์ของมันสําปะหลังเอง ในอดีตที่ผ่านมามีการนําเข้าไรแดงชนิด Mononychellus
tanajoa Bonder และเพลี้ยแป้งชนิด Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero จากทวีปอเมริกาใต้สทู่ วีปอัฟริกา
ทําให้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง แต่ต่อมาภายหลังก็สามารถควบคุมได้ด้วยชีววิธีหรือ
การใช้แมลงศัตรูตามธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูพืชดังกล่าว จากการสํารวจพบว่าแมลงศัตรูพืชที่สําคัญในมัน
สําปะหลัง ได้แก่ เพลี้ยแป้ง ไรแดง แมลงหวี่ขาว ปลวก แมลงนูนหลวง และด้วงหนวดยาว แต่ในที่นจี้ ะขอกล่าว
รายละเอียดเฉพาะของเพลี้ยแป้งเท่านั้น
การระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสาปะหลัง
เพลี้ยแป้งแมลงศัตรูชนิดหนึ่งของมันสําปะหลัง
ระบาดในแถบทวีปอเมริกาใต้และทวีปอัฟริกามี
มากกว่า 15 ชนิด แต่ที่พบโดยทั่วไปในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังของทวีปอเมริกาใต้และทวีปอัฟริกามี 5 ชนิด คือ
(1) Phenacoccus herreni (2) Phenacoccus manihoti (3) Phenacoccus madeirenis (4) Phenacoccus
mandio และ (5) Ferrissia virgata โดย เพลี้ยแป้งชนิด Phenacoccus manihoti ได้เข้าไปแพร่ระบาดใน
ทวีปอัฟริกาในช่วงต้นปี ค.ศ. 1970 ทําความเสียหายต่อผลผลิตมันสําปะหลังอย่างรุนแรง แต่ก็สามารถควบคุม
ได้ด้วยชีววิธี คือ การใช้แมลงศัตรูตามธรรมชาติควบคุมการระบาดของเพลี้ยแป้ง ส่วนในทวีปอเมริกาใต้มีการ
แพร่ระบาดของเพลี้ยแป้งชนิดนีใ้ นแถบประเทศปารากวัย โบลิเวีย และบราซิล แต่ไม่
ทําความเสียหายต่อ
ผลผลิตในเชิงเศรษฐกิจ
ความซับซ้อนในการระบาดของแมลงศัตรูมันสําปะหลัง พบว่า เพลี้ยแป้งชนิด Phenacoccus herrenii
ทําความเสียหายต่อการปลูกมันสําปะหลังในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล
และตอนใต้ใกล้ประเทศ
ปารากวัย แต่ไม่ทําความเสียหายต่อมันสําปะหลังที่ปลูกในเขตตอนเหนือของ ทวีปอเมริกาใต้อย่างเช่นใน
ประเทศโคลอมเบีย และเวเนซุเอลา เนื่องจากเพลี้ยแป้งชนิด นี้ถูกควบคุม โดย แตนเบียนศัตรูตามธรรมชาติที่มี
อยู่ในบริเวณนั้น ได้แก่ Apoanagyrus diversicornis, Aenasius vexans และ Acerophagus coccois ซึ่งไม่พบ
แตนเบียนชนิดดังกล่าวในเขตตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิลและตอนใต้ใกล้ประเทศปารากวัย
แต่ภายหลัง
ได้มีการนําเข้าแตนเบียนทั้ง 3 ชนิดมาควบคุมเพลี้ยแป้งชนิดนี้ ส่วนเพลี้ยแป้งชนิด Phenacoccus manihoti
Matile-Ferrero ทําความเสียหายอย่างรุนแรงในประเทศที่อยู่ตอนกลางของทวีปอัฟริกา แต่ก็สามารถใช้แตน
เบียนชนิด Anagyrus lopezi ควบคุมการระบาดของเพลี้ยแป้งชนิดนีไ้ ด้โดยใช้เวลาเกือบ 10 ปี
สําหรับในทวีปเอเชียที่ผ่านมายังไม่มีรายงานว่ามีแมลงศัตรูพืชที่ทําความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับมัน
สําปะหลัง เนื่องจากถูกควบคุมโดยศัตรูตามธรรมชาติ แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 พบว่า มีการระบาดของเพลี้ย
แป้งสีชมพูอย่างรุนแรงในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังของประเทศไทย และประเทศใกล้เคียงอย่าง เช่นกัมพูชาและ
เวียดนาม โดย มีการระบาดอย่างรุนแรงทั้งในช่วงฤดูแล้งและฝนทิ้ งช่วงในฤดูฝนซึ่งไม่สามารถควบคุมด้วยศัตรู
ตามธรรมชาติจากตัวห้ําและตัวเบียนได้เหมือนที่ผ่านมาในอดีต ในขณะนีย้ ังไม่มีมาตรการในการควบคุมการ
ระบาดของเพลี้ยแป้งอย่างได้ผลดี ทําให้เกษตรกรเริ่มวิตกกังวลต่อการระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสําปะหลัง
โดย เกษตรกรบางรายได้ หันกลับไปปลูกพืชไร่ชนิดอื่นแทนเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้ง ทําให้ผล
ผลิตมันสําปะหลังลดลงซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
ชนิดของเพลี้ยแป้งแมลงศัตรูในมันสาปะหลัง
เพลี้ยแป้งอยู่ในวงศ์ Pseudococcidae อันดับ Homoptera เป็นแมลงชนิดปากดูด (piercing-sucking
type) เพลี้ยแป้งชนิดที่สําคัญทีพ่ บระบาดทั่วไปในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังของประเทศไทย มี 4 ชนิด ดังนี้คือ

3
1. เพลี้ยแป้งตัวลาย (striped mealybug) เพลี้ยแป้งชนิดนี้พบว่าระบาดทั่วไปในพื้นที่ปลูกมัน
สําปะหลัง ที่ผ่านมามีระดับความรุนแรงไม่ถึงขั้นเสียหายทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีการควบคุมโดยศัตรูตาม
ธรรมชาติอย่างสมดุลจากตัวห้ําและตัวเบียน ลักษณะเด่นของเพลี้ยแป้งชนิดนี้ก็คือ ลําตัวคล้ายลิ่ม ผนังลําตัวสี
เทาเข็ม มีไขแป้งปกคลุมลําตัว เส้นขนขึ้นหนาแน่น โดย ขนที่ปกคลุมลําตัวยาวและเป็นเงาคล้ายใยแก้ว มีแถบ
ดําบนลําตัว 2 แถบชัดเจน ที่ปลายท้องมีหาง คล้ายเส้นแป้ง 2 เส้นยาวครึ่งหนึ่งของความยาวลําตัว
2. เพลี้ยแป้งสีเขียว (Madeira mealybug) เพลี้ยแป้งชนิดนี้พบว่าระบาดเฉพาะบางท้องที่ในพื้นที่ปลูก
มันสําปะหลัง ลักษณะเด่นของเพลี้ยแป้งชนิดนี้ก็คือ ลําตัวรูปไข่ ผนังลําตัวสีเขียวอมเหลือง มีไขแป้ง สีขาวปก
คลุมลําตัว ด้านข้างลําตัวมีเส้นแป้งสั้น เส้นแป้งที่ปลายส่วนท้องยาวกว่าเส้นแป้งด้านข้างลําตัว
3. เพลี้ยแป้งสีชมพู (pink mealybug) เพลี้ยแป้งชนิดนี้พบว่าระบาดโดยทั่วไปในพื้นที่ปลูกมัน
สําปะหลัง ในปี พ.ศ. 2551 มีการระบาดของเพลี้ยแป้งชนิดนี้อย่างรุนแรง มีผลเสียหายทางเศรษฐกิจในทุกภาค
ของพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง ลักษณะเด่นของเพลี้ยแป้งชนิดนี้ก็คือ ลําตัวรูปไข่ ผนังลําตัวสีชมพู มีไขแป้งสีขาว
ปกคลุมลําตัว ด้านข้างลําตัวมีเส้นแป้งสั้นหรืออาจไม่ปรากฏให้เห็นเลย เส้นแป้งที่ปลายส่วนท้องค่อนข้างสั้น
4. เพลี้ยแป้งแจ๊คเบียดเลย์ (Jack-Beardsley mealybug) เพลี้ยแป้งชนิดนี้พบว่าระบาดโดยทั่วไปใน
พื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง ลักษณะเด่นของเพลี้ยแป้งชนิดนี้ก็คือ ลําตัวรูปไข่ค่อนข้างแบน ผนังลําตัวสี เทาอมชมพู
มีไขแป้งสีขาวปกคลุมลําตัว ด้านข้างลําตัวมีเส้นแป้งเรียงกันจํานวนมาก เส้นแป้งที่ปลายส่วนท้องย าวกว่าเส้น
แป้งด้านข้างลําตัว

(ก) เพลี้ยแป้งตัวลาย

(ข) เพลี้ยแป้งสีเขียว

(ค) เพลี้ยแป้งสีชมพู
(ง) เพลี้ยแป้งแจ็คเบียดเลย์
ภาพที่ 1 รูปร่างเพลี้ยแป้งเพศเมียตัวเต็มวัยที่ระบาดในมันสําปะหลัง (ก) เพลี้ยแป้งตัวลาย (ข) เพลี้ยแป้งสี
เขียว (ค) เพลี้ยแป้งสีชมพู และ(ง) เพลี้ยแป้งแจ๊คเบียดเลย์
ลักษณะการระบาดและทาลายของเพลี้ยแป้ง
ปริมาณการระบาดของเพลี้ยแป้งจะพบมากในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งเป็นเวลานาน
เมื่อพืชฟื้นตัว
ในช่วงฤดูฝนปริมาณการระบาดของเพลี้ยแป้งก็จะลดลง จากงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า การระบาดของเพลี้ยแป้ง
จะพบปริมาณมากในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากเมื่อความต้องการน้ําของพืชถูกจํากัดลง ใบที่สร้างขึ้นในช่วงแล้ง
พบว่า เป็นใบมีกระบวนการเมตาโบลิซึมสูง ทําให้ใบมีคุณค่าทางอาหารสูงด้วยเหมาะต่อสภาวะการเจริญเติบโต
ของเพลี้ยแป้ง
หรืออาจกล่าวได้ว่าเพลี้ยแป้งชอบดูดน้ําเลี้ยงของใบที่สร้างในช่วงแล้งมากกว่าในช่วงฝน
นอกจากนี้แมลงที่เป็นตัวห้ําและตัวเบียนมีปริมาณลดลงในช่วงนี้ด้วย เพลี้ยแป้งสามารถระบาดจากพื้นที่หนึ่งไป
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ยังพื้นที่อื่นได้โดยการติดไปกับคน ท่อนพันธุ์ กระแสลม และมดเป็นพาหนะนําตัวเพลี้ย แป้งไปเลี้ยงเพื่อรอดูด
กินมูลหวาน
ความเสียหายจากการทําลายของเพลี้ยแป้งต่อผลผลิตขึ้นอยู่กับระยะการเจริญเติบโตของมัน
สําปะหลัง โดย การระบาดของเพลี้ยแป้งในช่วงระยะแรกของการเจริญเติบโต (1-4 เดือน) จะส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตมากกว่าระยะกลาง (4-8 เดือน) และปลายของการเจริญเติบโต (8-12 เดือน) จากรายงานที่ผ่านมา
พบว่า ในประเทศโคลอมเบียผลผลิตลดลง 68-88 เปอร์เซ็นต์ ส่วนประเทศในอัฟริกาผลผลิตลดลงมากถึง 80
เปอร์เซ็นต์

(ก) การติดไปท่อนพันธุ์
(ข)กระแสลม
(ค) มดเป็นพาหนะนําตัวเพลี้ยอ่อน
ภาพที่ 2 การระบาดของเพลี้ยแป้งจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่อื่นโดย (ก) การติดไปท่อนพันธุ์ (ข)กระแสลม
และ(ค) มดเป็นพาหนะนําตัวเพลี้ยอ่อนไปเลี้ยงเพื่อรอดูดกินมูลหวาน
ลักษณะการทําลายของเพลี้ยแป้ง คือ การดูดน้ําเลี้ยง โดยใช้ส่วนของปากที่เป็นท่อยาว ดูดกินน้ําเลี้ยง
จากส่วนยอด ใบ ตา และลําต้น บางครั้งอาจพบการดูดน้ําเลี้ยงในส่วนของรากมันสําปะหลัง เพลี้ยแป้งสามารถ
ระบาดและทําลายมันสําปะหลังในทุกระยะการเจริญเติบโต โดย เพลี้ยแป้งจะขับถ่ายมูลทีม่ ีลักษณะของเหลวข้น
เหนียวมีรสหวาน ทําให้เกิดราดําปกคลุมปิดบังบางส่วนของใบพืช มีผลทําให้การสังเคราะห์แสงของพืชลดลง
ส่วนในปากที่เป็นท่อยาวของเพลี้ยแป้งที่กําลังดูดน้ําเลี้ยง อาจมีฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตถูกขับออกมาด้วย
ทําให้ส่วนลําต้นที่ถูกทําลายด้วยเพลี้ยแป้ง มีข้อถี่มาก มีการแตกใบเป็นพุ่มหนาเป็นกระจุก โดยส่วนของยอด ใบ
และลําต้นอาจแห้งตายไปในที่สุดหลังจากถูกเพลี้ยแป้งดูดน้ําเลี้ยง ส่วนของลําต้นทีถ่ ูกเพลี้ยแป้งดูดน้ําเลี้ยง มี
ผลทําให้ท่อนพันธุ์แห้งเร็ว อายุการเก็บรักษาสั้น โดย ให้ ความงอกต่ําและงอกช้ากว่าปกติมาก เพลี้ยแป้งบาง
ชนิดอาจเป็นพาหนะของเชื้อไวรัสเข้าสู่พืชก็ได้

(ก) ลําต้น
(ข) ใบ
(ค) ยอด
ภาพที่ 3 การทําลายของเพลี้ยแป้งด้วยการดูดน้ําเลี้ยงโดยใช้ส่วนของปากที่เป็นท่อยาวดูดกินน้ําเลี้ยงจากส่วน
(ก) ลําต้น (ข) ใบ และ(ค) ยอดของมันสําปะหลัง
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(ก) ใบแตกเป็นพุ่มกระจุก
(ข) ลําต้นแห้งตาย
(ค) ลําต้นข้อสั้นผิดปกติ
ภาพที่ 4 ส่วนของมันสําปะหลังที่ถูกเพลี้ยแป้งดูดกินน้ําเลี้ยง มีผลให้ (ก) ส่วนยอดใบแตกเป็นพุ่มกระจุก
(ข) ลําต้นแห้งตาย และ(ค) ลําต้นข้อสั้นผิดปกติ
ชีวและนิเวศน์วิทยาของเพลี้ยแป้ง
เพลี้ยแป้งเพศเมียเต็มวัยสามารถขยายพันธุ์ได้ โดย ไม่ต้องผสมพันธุ์จากเพศผู้ มีทั้งสามารถออกลูก
เป็นตัว และออกลูกเป็นไข่แล้วฟักเป็นตัวอ่อนได้ แต่ส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่ โดย วางไข่เป็นเม็ด เวลาวางไข่
จะสร้างถุงไข่ไว้ใต้ท้องมีลักษณะเป็นใยคล้ายสําลีหุ้มไข่ไว้อีกชั้นหนึ่ง มีขนาดกว้าง 0.20 มิลลิเมตร ยาว 0.40
มิลลิเมตร ถุงไขมีจํานวนไข่ ตั้งแต่ 50-600 ฟอง ใช้เวลาวางไข่ 7 วัน ไข่ มีลักษณะเป็นเม็ดเดียว สีเหลืองอ่อน
รูปร่างยาวรี ส่วนตัวอ่อนวัยแรกที่ฟักออกจากไข่ มีสีเหลืองอ่อน ลําตัวยาวรี สามารถเคลื่อนที่ได้ หลังจากนั้น
ลอกคราบ 3-4 ครั้ง ระยะตัวอ่อนใช้เวลา 18-59 วัน ตัวอ่อนมีขนาดกว้าง 1.00 มิลลิเมตร ยาว 2.09
มิลลิเมตร โดย ตัวอ่อนเริ่มมีหาง สามารถสร้างแป้งและไขแป้งสีขาวห่อหุ้มรอบลําตัวได้ สําหรับตัวเมียเต็มวัย มี
ลักษณะตัวค่อนข้างแบน บนหลังและรอบลําตัวมีไขแป้งปกคลุมมาก มีขนาดกว้าง 1.83 มิลลิเมตร ยาว 3.03
มิลลิเมตร และหางยาว 1.57 มิลลิเมตร ตัวเมียเต็มวัยอายุประมาณ 10 วัน สามารถวางไข่หรือออกลูกได้
ส่วนตัวผู้เต็มวัยมีปีกบินได้และหนวดยาว ขนาดกว้าง 0.45 มิลลิเมตร ยาว 1.35 มิลลิเมตร ปีกยาว 1.57
มิลลิเมตร เพลี้ยแป้งบางชนิดเท่านั้นที่ไข่พัฒนาเป็นตัวเต็มวัยเพศผู้ รวมชีพจักรเพลี้ยแป้ง ตั้งแต่ 35-92 วัน

ตัวอ่อนเพศเมีย

ถุงไข่

ตัวเต็มวัยเพศเมีย

ไข่

ตัวอ่อนเพศผู้
ตัวเต็มวัยเพศผู้
ภาพที่ 5 ชีพจักรของเพลี้ยแป้งใช้เวลาโดยเฉลี่ย 60 วัน ตั้งแต่วางไข่ในถุงตั้งแต่ 50-600 ฟอง ฟักเป็นตัวอ่อน
จนกลายเป็นเพลี้ยแป้งตัวเต็มวัยโดยตัวเต็มวัยเพศเมียไม่มีปีกมีจํานวนมากกว่าตัวเต็มวัยเพศผูท้ มี่ ีปีก
สามารถบินได้
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พืชอาศัยและศัตรูตามธรรมชาติ
พืชอาศัยของเพลี้ยแป้งที่ระบาดในมันสําปะหลังที่พบเห็นโดยทั่วไปในประเทศไทย ได้แก่ มะม่วงหิม
พานต์ แก้วมังกร ส้ม กระถิ่น ฝรั่ง ถั่วฝักยาว ฟักทอง และพริกไทย เพลี้ยแป้งมีศัตรูตามธรรมชาติหลายชนิด
ได้แก่ แมลงตัวห้ํา แมลงตัวเบียน และเชื้อโรค
แมลงตัวเบียน หมายถึง แมลงที่เกาะกินอยู่กับเหยื่อจนกระทั่งเหยื่อตาย การเป็นตัวเบียนจะเป็น
เฉพาะในช่วงที่เป็นตัวอ่อนเท่านั้น เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะหากินแบบอิสระ ในช่วงอายุหนึ่งของแมลงตัวเบียน
ต้องการเหยื่อเพียงตัวเดียวเท่านั้น แมลงตัวเบียนมีหลายประเภทโดยแบ่งตามความสัมพันธ์กับเหยื่อได้ 4
ประเภท คือ พวกเบียนไข่ เบียนหนอน เบียนดักแด้ และเบียนตัวเต็มวัย แมลงตัวเบียนที่ทําลายเพลี้ยแป้งใน
มันสําปะหลังที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ แตนเบียนชนิด Anagyrus lopezi, Acerophagus coccoi, Apoanagyrus
diversicornis, Angyrus putonophilu และ Anagyrus insolitus ในประเทศเบนินอยู่แถบตอนกลางของทวีปอัฟ
ริกามีการใช้แตนเบียนชนิด Anagyrus lopezi ควบคุมเพลี้ยแป้งชนิด Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero
และแตนเบียนชนิด Apoanagyrus diversicornis, Acerophagus coccois และ Aensius vexans ควบคุมเพลี้ย
แป้งชนิด Phenacoccus herreni Cox and William ที่ระบาดในมันสําปะหลังได้ผลสําเร็จมาแล้ว

(ก) Apoanagyrus lopezi

(ข) Acerophagus coccois

(ค) Aensius vexans
ภาพที่ 6 แตนเบียนที่ทําลายเพลี้ยแป้งในมันสําปะหลังที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ (ก) Anagyrus lopezi
(ข) Acerophagus coccois และ (ค) Aensius vexans
วงจรชีวิตของแตนเบียน แมลงชนิดนี้มีบทบาทในการใช้ควบคุมเพลี้ยแป้งในมันสําปะหลัง มีระยะ
การเจริญเติบโตด้วยกัน 4 ระยะ คือ (ก) ระยะไข่ แตนเบียนเพศเมียใช้อวัยวะวางไข่เรียวยาว ปลายแหลม
คล้ายฉมวกขนาดจิ๋ว แทงแล้ววางไข่บนเหยื่อ ไข่ที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์จะให้ตัวอ่อนเพศผู้ ส่วนไข่ที่ได้รับการ
ผสมพันธุ์จะให้ตัวอ่อนเพศเมีย จํานวนตัวอ่อนที่เกิดขึ้นมักเป็นเพศผู้ส่วนใหญ่ เนื่องจากแตนเบียนเพศเมีย
มุ่งเน้นการวางไข่มากกว่าการผสมพันธุก์ ับเพศผู้ ใช้เวลา 2 วัน (ข) ระยะตัวหนอน มี 3 วัย วัยที่ 1 ลําตัวสีขาว
ขุ่น ภายนอกสีใส ส่วนหัวกว้างกว่าส่วนท้ายของลําตัว ใช้เวลา 2 วัน วัยที่ 2 ลําตัวสีเหลืองทึบ ส่วนกลางกว้างกว่า
ส่วนหัวและท้ายของลําตัว ใช้เวลา 5 วัน วัยที่ 3 ลักษณะลําตัวคล้ายวัยที่ 2 แต่สีอ่อนกว่า ใช้เวลา 8 วัน ในระยะ
นี้จะเห็นตัวหนอนของแตนเบียนกัดกินเนื้อเยื่อภายในจนหมด จนเห็นตัวหนอน อยู่ที่ปลายซากของเหยื่อ (ค)
ระยะดักแด้ ลําตัว ขา และหนวดมีสีขาวขุ่น ส่วนท้องมีจุดสีขาว ปีกมีสีดํา ตาโตสีดํา ลําตัวอ้วนป้อม ส่วนขาและ
หนวดมองเห็นชัดเจน อวัยวะวางไข่ซ่อนอยู่ใต้ลําตัว เป็นดักแด้ที่ไม่มีใ ยไหมห่อหุ้ม และ (ง) ตัวเต็มวัย ลําตัว สี
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แดงอ่อนถึงน้ําตาล หนวดมีความยาวมากกว่าลําตัว เพศเมียมีความยาวไม่รวมอวัยวะวางไข่ 3.6-5.4 มิลลิเมตร
เพศผู้ลําตัวยาว 2.8-4.0 มิลลิเมตร ใช้เวลา 7-8 วัน วงจรชีวิตของแตนเบียนใช้เวลาประมาณ 16 วัน

(ก) ใช้อวัยวะปลายแหลมวางไข่ภายในเหยื่อ (ข) ระยะหนอน โดยหนอนไชทะลุเยื่อออกมา

(ค) ระยะดักแด้
(ง) ระยะตัวเต็มวัย
(จ) แตนเบียนเพศเมีย (ฉ) แตนเบียนเพศผู้
ภาพที่ 7 ชีพจักรของแตนเบียนมี 4 ระยะ คือ (ก) ใช้อวัยวะปลายแหลมวางไข่ภายในเยื่อ (ข) ระยะหนอนเมื่อ
หนอนไชทะลุเยื่อออกมา (ค) ระยะดักแด้ (ง) ระยะตัวเต็มวัย (จ) แตนเบียนเพศเมีย
และ(ฉ) แตนเบียนเพศผู้
แมลงตัวห้า หมายถึง แมลงที่กินแมลงชนิดอื่นเป็นอาหาร
โดยจะกินเหยื่อหลายตัวจนกว่าจะ
เจริญเติบโตครบวงจรชีวิต สามารถกินเหยื่อได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ตัวห้ําที่เรารู้จักทั่วไป ไ ด้แก่ ด้วงเต่า
ตั๊กแตน แมลงปอ แมลงวันดอกไม้ และมวนเพชฌฆาต

(ก) แมลงช้างปีกใส

(ข) ด้วงเต่า

(ค) แมลงวันดอกไม้

(ง) มวนเพชฌฆาต
(จ) ตั๊กแตน
ภาพที่ 8 แมลงตัวห้ําที่ทําลายเพลี้ยแป้งในมันสําปะหลังที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ (ก) แมลงช้างปีกใส
(ข) ด้วงเต่า (ค) แมลงวันดอกไม้ (ง) มวนเพชฌฆาต และ (จ) ตั๊กแตน
วงจรชีวิตของแมลงช้างปีกใส แมลงชนิดนี้มีบทบาทในการใช้ควบคุมเพลี้ยแป้งในมันสําปะหลัง มี
ระยะการเจริญเติบโตด้วยกัน 4 ระยะ คือ (ก) ระยะไข่ ไข่มีสีเขียวอ่อนติดอยู่ที่ปลายก้านสีขาวใส เมื่อไข่ใกล้ฝัก
จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลดํา ใช้เวลา 3-5 วัน (ข) ระยะตัวอ่อน รูปร่างคล้ายลูกจระเข้สีน้ําตาลอ่อน ลําตัวยาว
0.8-1.0 เซนติเมตร เป็นระยะทีด่ ํารงชีวิตแบบแมลงตัวห้ํา ลอกคราบ 3 ครั้ง ใช้เวลา 14 วัน (ค) ระยะดักแด้
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รูปร่างทรงกลมสีขาวปนเทา ใช้เวลา 7-10 วัน และ (ง) ตัวเต็มวัย ลําตัวเรียวบอบบางสีเขียวอ่อน ปีกใสโปร่ง
บางคล้ายลายฉลุลูกไม้ ขนาด 1.0-1.8 เซนติเมตร ใช้เวลา 30 วัน วงจรชีวิตของแมลงช้างปีกใสใช้เวลา
ประมาณ 60 วัน

(ก) ระยะไข่

(ข) ระยะตัวอ่อน

(ค) ระยะดักแด้
(ง) ตัวเต็มวัย
ภาพที่ 9 วงจรชีวิตของแมลงช้างปีกใส มีการเจริญเติบโต 4 ระยะ คือ (ก) ระยะไข่ (ข) ตัวอ่อน (ค) ดักแด้
และ (ง) ตัวเต็มวัย
วงจรชีวิตของแมลงด้วงเต่า
แมลงอีกชนิดหนึ่งที่มีบทบาทในการใช้ควบคุมเพลี้ยแป้งในมัน
สําปะหลัง มีระยะการเจริญเติบโตด้วยกัน 4 ระยะ คือ (ก) ระยะไข่ วางไข่เป็นกลุ่มเรียงกันเป็นระเบียบ สี
เหลืองอ่อนคล้ายลูกรักบี้ เมื่อใกล้ฟักสีเทาปนดํา ใช้เวลา 2 วัน (ข) ระยะตัวอ่อน รูปร่างคล้ายลูกจระเข้ บริเวณ
ด้านหลังและข้างมีปุ่มหนามอ่อนยื่นออกมา มีแถบสีดําอยู่ด้านหลังลําตัว ลอกคราบ 4 ครั้ง ใช้เวลา 7-9 วัน
(ค) ระยะดักแด้ เมื่อตัวอ่อนวัยที่ 4 ลอกคราบเข้าสู่ดักแด้ คราบจะถูกดันออกจากลําตัวแล้วยึดติดกับผิวของพืช
ตัวสีเหลืองอมส้ม ใช้เวลา 2 วัน และ (ง) ระยะตัวเต็มวัย รูปร่างคล้ายครึ่งวงกลม ลําตัวโค้งนูน ผิวเรียบเป็นมัน
สีส้ม ปีกคู่แรกมีลายหยักเป็นคลื่น ส่วนปลายปีกมีแต้มวงกลมสีดํา ขอบด้านล่างของปีกมีแถบสีดํายาวตล อด
ขอบของปีก ใช้เวลา 30 วัน วงจรชีวิตของแมลงด้วงเต่าใช้เวลาประมาณ 43 วัน

(ก) ไข่

(ข) ตัวอ่อน

(ค) ดักแด้
(ง) ตัวเต็มวัย
ภาพที่ 10 วงจรชีวิตของแมลงด้วงเต่า มีการเจริญเติบโต 4 ระยะ คือ ระยะไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย
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วงจรชีวิตของมวนเพชฌฆาต
แมลงอีกชนิดหนึ่งที่มีบทบาทในการใช้ควบคุมเพลีย้ แป้งในมัน
สําปะหลัง มีระยะการเจริญเติบโตด้วยกัน 3 ระยะ คือ (ก) ระยะไข่ วางไข่เป็นกลุ่ม สีเหลือง ยาวรี มีมูกสีขาว
หุ้มยึดไข่รวมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 20-230 ฟอง ใช้เวลา 7-10 วัน (ข) ระยะตัวอ่อน รูปร่างคล้ายมด ลําตัวสี
ส้มแดง ตัวอ่อนมี 5-6 ครั้ง ระยะแรกมักอยู่เป็นกลุ่ม เมื่อโตจะแยกออกจากกลุ่ม ก่อนเข้าสู่ตัวเต็มวัย จะมีขอบ
ของส่วนท้องด้านข้างยื่นขยายออกมาเหนือปีก มีการเคลื่อนไหวว่องไวมาก ใช้เวลา 48 วัน และ(ค) ระยะตัวเต็ม
วัย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยใหม่ มีสีแดงปนดํา เคลื่อนไหวช้า ต่อมาสีของลําตัวจะเข็มขึ้น คอยาว ลําตัว ยาว
ประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร เพศผู้จะมีลําตัวส่วนท้องผอมยาว ส่วนเพศเมียจะมีลําตัวอ้วนกว่า ใช้เวลา 30 วัน
วงจรชีวิตของมวนเพชฌฆาต ใช้เวลาประมาณ 88 วัน

(ก) ระยะไข่

(ค) ระยะตัวเต็มวัย

(ข) ระยะตัวอ่อน
ภาพที่ 11 วงจรชีวิตของมวนเพชฌฆาตมีระยะการเจริญเติบโต 3 ระยะ คือ (ก) ระยะไข่ (ข) ระยะตัวอ่อน
และ (ค) ระยะตัวเต็มวัย
เชื้อโรค หมายถึง เชื้อโรค ที่อยู่ในกลุ่มเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุทําให้แมลงตายได้
เชื้อโรคที่ทําให้เกิดโรคกับแมลง โดย สามารถนํามาพัฒนาเพื่อใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้และเป็นที่รู้จักของ
เกษตรกรโดยทั่วไป ได้แก่ เชื้อราบิวเวอเรีย และไวรัส เอ็น พี วี เป็นต้น
เชื้อราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) เป็นจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นเชื้อรา สามารถทําลายแมลง
หรือทําให้เกิดโรคกับแมลงหลายชนิด ลักษณะของเส้นใยหรือสปอร์มีสีขาวหรือสีครีมอ่อน จัดเป็นเชื้อรา
ประเภท saprophyte อาศัยและกินเศษซากที่ผุพังในดิน เชื้อราบิวเวอเรียสามารถทําลายแมลงศัตรูพืชหลายชนิด
ได้แก่ พวกเพลี้ย ไรแดง แมลงหวี่ขาว หนอนผีเสื้อ ตั๊กแตน ปลวก และด้วง เชื้อราบิวเวอเรียใช้ควบคุมแมลง
ศัตรูพืชถูกจดทะเบียนเป็นการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถทําการผลิตขยายด้วยกระบวนการหมักและ
การสร้างให้อยู่ได้ในรูปทนทานต่อแสงอุตร้าไวโอเล็ต อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ในสภาพธรรมชาติทั่วไป
ผลิตภัณฑ์เชื้อราบิวเวอเรียต้องพ่นให้ครอบคลุมพื้นที่ สปอร์ของเชื้อราต้องสัมผัสกับตัวแมลงเพื่อให้เกิดการติด
เชื้อขึ้น
วงจรชีวิตหรือกลไกการเข้าทาลายแมลง โดย เชื้อรานี้จะผลิตสปอร์ เมื่อสปอร์ของเชื้อราสัมผัสกับผิว
ของแมลงในสภาพความชื้นที่เหมาะสม โดยมีความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป สปอร์จะงอก แทง
ทะลุผ่านผนังหรือช่องว่างบนลําตัว โดยเฉพาะบริเวณข้อต่อของแมลง เส้นใยของเชื้อราจะเข้าสู่เนื้อเยื่อของแมลง
โดย อาศัยน้ําย่อยพวกไลเปส โปรติเนส และไคติเนส เมื่อเส้นใยของเชื้อราเข้าไปอยู่ในลําตัวแมลงจะผลิต
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สารพิษที่เรียกว่า บิวเวอริซิน มีผลให้ระบบภูมิคุ้มกันของแมลงอ่อนแอลง เมื่อแมลงตายลงจะมีการผลิตสาร
ปฏิชีวนะ ชื่อ โอโอสปอริน ที่จะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในลําไส้แมลง จนในที่สุดภายในตัวแมลง
จะเต็มไปด้วยมวลเส้นใยของเชื้อรา เมื่อความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูงกว่า 92 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิระหว่าง 2628 องศาเซลเซียส เส้นใยของเชื้อราเจริญเติบโตจนทั่วร่างกายของแมลงแล้ว จะสร้างลักษณะที่เรียกว่า “ดอกไม้
บาน” ปรากฏให้เห็นที่ภายนอกร่างกายของแมลง เพื่อผลิตสปอร์ที่ทนทาน แล้วปล่อยออกมาสู่สภาพแวดล้อม
เพื่อให้ชีพจักรของเชื้อราบิวเวอเรียเป็นไปอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
แนวทางในการจัดการเพื่อป้องกันและกาจัดเพลี้ยแป้ง
การระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสําปะหลัง พบว่า มีการระบาดอย่างรุนแรงชนิดไม่เคยปรากฏมาก่อนใน
ภูมิภาคนี้ โดย เริ่มตั้งแต่ต้นปี 2551 แล้วขยายวงกว้างไปทั่วพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังของเทศไทยและประเทศ
ใกล้เคียงอย่างกัมพูชาและเวียดนาม สาเหตุของการระบาดยังไม่ทราบสาเหตุแน่นอน แต่สันนิษฐานว่าอาจเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก คาดว่าจะสร้างปัญหาอย่างรุนแรงต่อการผลิตมันสําปะหลังใน
อนาคตอย่างแน่นอน แนวทางในการจัดการเพื่อป้องกัน และกําจัดเพลี้ยแป้ง ซึ่งไม่ง่ายเหมือนกับการจัดการเพื่อ
ป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืชโดยทั่วไป เนื่องจากเพลี้ยแป้งมีข้อจํากัดที่ลําตัวปกคลุมด้วยไขแป้ง ไข่อยู่ภายในถุงไข่
ส่วนลําต้นของมันสําปะหลังที่ถูกทําลายด้วยเพลี้ยแป้ง จะมีข้อถี่มากและมีการแตกใบเป็นพุ่มหนาเป็นกระจุก
เป็นเกราะกําบังอย่างดีให้กับเพลี้ยแป้ง ทําให้การพ่นสารเคมีค่อนข้างยากที่จะถึงตัวและไข่ของเพลี้ยแป้ง
นอกจากนี้ การจัดการเพื่อป้องกันและกําจัดเพลี้ยแป้งด้วยสารเคมี เป็นวิธีที่อันตรายและก่อให้เกิดการ
ทําลายล้างต่อแมลงศัตรูตามธรรมชาติอย่างแมลงตัวห้ําและตัวเบียน สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
การใช้สารเคมีควรจะเป็นวิธีสุดท้ายในการป้องกันและกําจัดเพลี้ยแป้ง สําหรับแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ใช้ใน
การป้องกันและกําจัดเพลี้ยแป้งมีด้วยกัน 5 แนวทาง โดยเริ่มต้นตั้งแต่การ จัดการด้านวิธีเขตกรรม การจัดการ
ด้านที่อยู่อาศัย การควบคุมโดยชีววิธี การควบคุมโดยสารสกัดชีวภาพและวิธกี ล และการควบคุมโดยสารเคมี มี
รายละเอียดดังนี้
1. การจัดการด้านเขตกรรม (cultural practices management) เป็นแนวทางวิธีปฏิบัติเพื่อเสริมสร้าง
ความเข็มแข็งให้กับตัวพืช เพื่อให้พืชสามารถพัฒนาตัวเองให้ต้านทานต่อแมลงศัตรูได้ดีขึ้น มีวิธีการปฏิบัติดังนี้
การเลือกพื้นที่ปลูก ควรเลือกปลูกในดินร่วนเหนียวและดินเหนียว ซึ่งเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์และ
อุ้มน้ําได้ดี ควรหลีกเลี่ยง การปลูกในดินทรายหรือดินร่วนปนทราย ซึ่งเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ําและ
ความสามารถอุ้มน้ําได้ต่ําด้วย ดังนั้น มันสําปะหลังที่ปลูกในดินที่มี ความอุดมสมบูรณ์ จะเสริมสร้าง ให้ต้นพืชมี
ความแข็งแรงและอวบน้ําขึ้น ซึ่งเพลี้ยแป้งมักไม่ชอบดูดน้ําเลี้ยงของใบและลําต้นที่อวบน้ําดังที่ได้กล่าวข้างต้น
การเลือกฤดูปลูก ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝนตั้งแต่มีนาคม-พฤษภาคม เพื่อให้ช่วงระยะแรกและ
ระยะกลางของการเจริญเติบโต (1-8 เดือน) อยู่ในช่วงฤดูฝนซึ่งมีการระบาดของเพลี้ยแป้งค่อนข้างน้อยมาก
ถ้าเพลี้ยแป้งเข้าทําลายในช่วงระยะการเจริญเติบโตดังกล่าวซึ่งอยู่ในช่วงฤดูแล้ง มันสําปะหลังจะมีโอกาสพื้นตัว
ได้ยาก ทําให้มีผลกระทบต่อผลผลิตค่อนข้างมาก
การเลือกพันธุ์ ปัจจุบันยังไม่มีพันธุท์ ที่ นทานต่อเพลี้ยแป้ง แต่ควรเลือกพันธุ์ให้เหมาะ สมตามชนิด
ของดิน โดย (1) ดินทรายร่วน ใช้พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และห้วยบง 60 (2) ดินร่วนปนทราย ใช้พันธุ์ระยอง
7 ระยอง 9 ระยอง 90 เกษตรศาสตร์ 50 และห้วยบง 60 (3) ดินร่วนปนเหนียว ใช้พันธุ์ระยอง 5 ระยอง 7
ระยอง 72 และห้วยบง 60 (4) ดินเหนียวสีน้ําตาลหรือแดง ใช้พันธุ์ระยอง 5 และระยอง 72 และ(5) ดิน
เหนียวสีดํา ใช้พันธุ์ระยอง 5 และระยอง 72
การเตรียมดิน ควรหว่านปุ๋ยอินทรีย์ก่อนเตรียมดิน อัตรา 1-2 ตันต่อไร่ เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการอุ้มน้ําของดิน แล้วไถดะครั้งแรกให้ลึกในขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะด้วยผาล 3 หรือผาล 4 แล้วตาก
ดินนานอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อทําลายหรือลดปริมาณไข่และตัวอ่อนของเพลี้ยแป้งที่หลงเหลือในดิน จากนั้นก็
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ไถแปรเพื่อย่อยดินด้วยผาล 7 แล้วยกร่องพร้อมปลูกโดยยึดหลักการทีว่ ่าต้องทําให้ฐานร่องปลูกใหญ่เพียงพอ
เพื่อรองรับขนาดของหัวที่โตขึ้นได้ ถ้าฐานร่องปลูกเล็กจะไปจํากัดการโตของหัว แต่ถ้าหัวโผล่พ้นดินจะมีผลทํา
ให้หัวหยุดการเจริญเติบโตทันที โดยทั่วไป ระยะร่องปลูกควรห่างกันอย่างน้อย 1.20 เมตร ระยะต้นตามความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน ตั้งแต่ 0.80-1.20 เมตร
การเตรียมท่อนพันธุ์ เลือกใช้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงปราศจากโรคและแมลง อายุ 10-14 เดือน ใช้ต้น
สดหรือตัดต้นกองทิ้งไว้ไม่เกิน 10 วันก่อนปลูก ความยาวของท่อนพันธุ์ที่ใช้ปลูก ประมาณ 20-30 เซนติเมตร
ไม่ควรตัดท่อนพันธุ์ยาวกว่านี้ เพราะไม่ช่วยให้มันสําปะหลังโตและคลุมวัชพืชได้เร็วขึ้น การตัดท่อนพันธุค์ วรใช้
เลื่อยที่คมตัดเป็นหมัด หรือใช้มีดที่คมตัดทีละต้น โดย ตัดแบบตรงหรือตัดแบบเฉียงก็ได้ หลังจากนั้น ควรแช่
ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารเคมีไทอะมีโทแซม (25%WG) หรือ อิมิดาโคลพริด (70%WG) อัตรา 4 กรัมต่อ
น้ํา 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน (10%WG) อัตรา 40 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร นานประมาณ 5-10 นาที นําไป
ผึ่งลมในที่ร่มให้แห้งก่อนนําไปปลูก สามารถฆ่าเพลี้ยแป้งที่ติดมากับท่อนพันธุ์ได้ และยังป้องกันการเข้าทําลาย
ของเพลี้ยแป้งหลังปลูกได้อีกประมาณ 1 เดือน
เทคนิคการปลูก หลังจากปลูกมันสําปะหลังแล้วไม่ควรรบกวนดินหรือรบกวนให้น้อยครั้งที่สุด การ
รบกวนดินมีผลทําให้ดินแน่นซึ่งจะไปจํากัดการแพร่กระจายของรากและการลงหัวของมันสําปะหลัง นอกจากนี้
ยังไปรบกวนการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตในดินด้วย ดังนั้น การกระตุ้นให้มันสําปะหลังแตกทรง
พุ่มใบเพื่อคลุมวัชพืชได้เร็ว ด้วยการรองพื้นก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพ พด . 12
ร่วมกับการพ่นสารเคมีคุมวัชพืชก่อนงอกและการให้น้ําในช่วงแรกของการเจริญเติบโต
การกาจัดวัชพืช หลังจากปลูกมันสําปะหลังเสร็จแล้ว พ่นสารเคมีคุมวัชพืชก่อนงอก โดย ไม่ควร
เกิน 3 วันหลังจากปลูก หรือพ่นสารเคมีคุมวัชพืชก่อนที่ตาของท่อนปลูกจะงอก สารเคมีประเภทคุมใช้ได้ผล
เฉพาะการปลูกต้นฤดูฝนเท่านั้น เพราะต้องมีความชื้นของดินเป็นตัวนําพาสารเคมีไปสู่เมล็ดวัชพืช และไม่มีเศษ
วัชพืชขัดขวางการแพร่กระจายของสารเคมี หลังจากการพ่นสารเคมีประเภทคุมวัชพืชก่อนงอกแล้ว ถ้ามีวัชพืช
ขึ้นอีกต้องใช้สารเคมีประเภทฆ่าหลังวัชพืชงอก สารเคมีประเภทฆ่าโดยเฉพาะห้ามใช้ไกลโฟเสทในขณะที่มัน
สําปะหลังต้นเล็กอยู่เพราะมีผลทําให้ชะงักการเจริญเติบโต
การใส่ปุ๋ย ต้องใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับมันสําปะหลัง โดย
ปุ๋ยเคมีต้องใช้ในขณะที่ดินมีความชื้นและต้องกลบปุย๋ ด้วย การใส่ปุ๋ยเคมีควรเลือกใช้อัตราส่วน 2 : 1 : 2
ปุ๋ยเคมีที่แนะนํา คือ 15-7-18 หรือ 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ หรือใส่ตามค่าวิเคราะห์ดิน โดย ใส่
ปุ๋ย 2 ข้างลําต้นรัศมีพุ่มใบแล้วกลบ ใส่ปุ๋ยครั้งเดียวเมื่ออายุ 1 เดือนหลังจากปลูก หรือแบ่งใส่ด้วยการรองก้น
หลุมก่อนปลูก และใส่อีกครั้งเมื่ออายุ 1-2 เดือนหลังปลูก ส่วนปุ๋ยอินทรีย์แนะนําให้ใช้รองพื้นหรือรองก้นหลุม
ปลูก โดย ในดินทรายร่วนและดินร่วนปนทราย ใช้อัตรา 2 ตันต่อไร่ ดินร่วนปนเหนียว ดินเหนียวสีน้ํา ตาลหรือ
แดง และดินเหนียวสีดํา ใช้อัตรา 1 ตันต่อไร่ สําหรับปุ๋ยชีวภาพแนะนําให้ใช้ พด .12 อัตราการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
ขยายเชื้อ 300 กิโลกรัมต่อไร่ สามารถทําปุ๋ยชีวภาพขยายเชื้อได้ โดย ใช้ปุ๋ยหมัก 300 กิโลกรัม รําข้าว 3
กิโลกรัม ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 จํานวน 1 ซอง หนัก 100 กรัม คลุกเคล้ารวมกันโดยมีความชื้นพอเหมาะ ใช้เวลา
ในการขยายเชื้อปุ๋ยชีวภาพ 4 วันก็สามารถนําไปใช้ได้ โดย การใช้ปุ๋ยชีวภาพสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ย
อินทรีย์ได้ถึง 30-50 เปอร์เซ็นต์
2. การจัดการด้านที่อยู่อาศัย (habitat management) เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อ
ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของแมลงตัวห้ําและตัวเบียนที่มีอยู่เดิมในท้องถิ่นตามธรรมชาติ โดย การให้น้ําพืช เพื่อสร้าง
สภาพที่อยู่อาศัยที่ดี การปลูกพืชหมุนเวียน ตลอดจนการสร้างแนวพืชป้องกันการระบาดของเพลี้ยแป้ง เพื่อ
ควบคุมปริมาณเพลี้ยแป้งให้อยู่ในระดับทีส่ มดุลระหว่างเพลี้ยแป้งกับศัตรูตามธรรมชาติ มีวิธีปฏิบัติดังนี้
การให้น้า เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมทีอ่ ยู่อาศัยให้เหมาะสมกับแมลงตัวห้ําและตัวเบียนที่มีอยู่
ตามธรรมชาติ แต่ไม่เหมาะสมกับแมลงศัตรูพืชอย่างเพลี้ยแป้ง โดยพบว่าแมลงตัวห้ําและตัวเบียนมีปริมาณ
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ลดลงในช่วงแล้ง ดังนั้น ควรให้น้ําในช่วงแล้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เมษายน เพื่อทําให้ มันสําปะหลังมีการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงักการเจริญเติบโตในช่วงแล้ง โดยตามธรรมชาติใบที่สร้างขึ้นในช่วงที่พืชอยู่
ในสภาพขาดน้ําหรืออยู่ในช่วงแล้ง พบว่า เป็นใบมีกระบวนเมตาโบลิซึมสูง ทําให้ใบมีคุณค่าทางอาหารสูงเหมาะ
ต่อสภาวะการเจริญพันธุข์ องเพลี้ยแป้ง หรืออาจกล่าวได้ว่าเพลี้ยแป้งชอบดูดน้ําเลี้ยง จากใบที่สร้างขึ้นในช่วงแล้ง
มากกว่าในช่วงฝน
การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นการปลูกพืชต่างชนิดกันบนพื้นที่เดี่ยวกันหมุนเวียนกันไป เพื่อเป็นการ
หลีกเลี่ยงไม่ให้มีแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของแมลงศัตรูพืชเป็นเวลานาน และเป็นการตัดวงจรชีพจักรของ
แมลงศัตรูพืชด้วย จึงเป็นการควบคุมเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นแมลงที่มีการเคลื่อนที่ไม่ไกลและมีชนิดของอาหารจํากัด
นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเสริมความอุดมสมบูรณ์ของดิน และป้องกันการชะล้างพังทลายของดินด้วย ชนิดของ
พืชหมุนเวียนอาจแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ (1) พืชพิทักษ์ดิน ใช้คลุมดินเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
ได้แก่ พืชตระกูลถั่วบางชนิด เช่น ถั่ว ลาย (2) พืชบํารุงดิน สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาเป็นปุ๋ยในดิน
ได้แก่ พืชตระกูลถั่วทั่วไป เช่น ปอเทือง ถั่วพร้า และ โสนอัฟริกา (3) พืชผลาญดิน เป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อเก็บ
เกี่ยวผลผลิตไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ อ้อย ข้าวโพด และถั่วเหลือง
การสร้างแนวพืชป้องกัน เป็นการปลูกพืชเพื่อสร้างแนวกําแพงป้องกันแมลงศัตรูพืชไม่ให้เข้ามา
ทําลายพืชหลัก อาจแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ (1) สร้างและฟื้นฟูป่าท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนให้เกิด
ความหลากหลายในระบบนิเวศน์ของแมลงศัตรูตามธรรมชาติ ได้แก่ การสร้างป่า เศรษฐกิจชุมชน (2) การปลูก
พืชที่ผลิตสารที่แมลงศัตรูพืชไม่ชอบ ได้แก่ ตะไคร้หอม พริก ดาวเรือง และกระเทียม และ (3) การปลูกพืชเป็น
แนวกําแพงกั้นศัตรูพืชที่ถูกแพร่ระบาดโดยกระแสลม ได้แก่ ยางพารา สะเดา
3. การควบคุมโดยชีววิธี (biological pest control) เป็นการใช้สิ่งมีชีวิตในการควบคุมแมลงศัตรูพืช
ให้อยู่ภายใต้ระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจที่กําหนด โดย มีแนวทางการใช้แมลงช้างปีกใสร่วมกับการใช้เชื้อ
ราบิวเวอเรียเพื่อกําจัดเพลี้ยแป้ง ซึ่งมีข้อจํากัดในการใช้ค่อนข้างมากโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยต้องมี
ความชื้นสัมพัทธ์สูงและอุณหภูมิต่ํากว่าปกติด้วย ในพื้นที่ที่มีการระบาดของเพลี้ยแป้งอย่างรุนแรง ควรใช้เชื้อรา
บิวเวอเรียพ่นกําจัดเพลี้ยแป้งก่อน 3 ครั้ง ระยะห่างครั้งละ 7 วัน หลังจากนั้น 10 วัน จึงปล่อยแมลงช้างปีกใส
เพื่อกําจัดเพลี้ยแป้งที่หลงเหลืออยูใ่ นแปลงอีก มีรายละเอียดการปฏิบัติดังนี้
แมลงช้างปีกใส
เป็นแมลงตัวห้ําชนิดหนึ่งที่สามารถทําลายแมลงศัตรูพืชได้อย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะเพลี้ยแป้ง เป็นแมลงขนาดตัวเล็ก ตัวเต็มวัยมีสีเขียวอ่อน ปีกใส มีหนวดยาว กินน้ําหวานจากดอกไม้
ส่วนตัวอ่อนของแมลงช้างปีกใสเป็นตัวห้ําช่วยควบคุมประชากรของเพลี้ยแป้ง ใช้เขี้ยวที่แหลมคมจับเหยื่อ ดูด
กินเป็นอาหารจนเหยื่อแห้ง แล้วเก็บซากของเหยื่อไว้บนหลังเพื่ออําพรางตัวเอง กินเหยื่อได้ประมาณ 60 ตัวต่อ
ชั่วโมง โดย สามารถนํา แมลงช้างปีกใสมาเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อใช้ควบคุมเพลี้ยแป้งได้ดี ควรปล่อยแมลงช้าง
ปีกใสในไร่มันสําปะหลังตั้งแต่ระยะตัวอ่อนวัยที่สองถึงตัวเต็มวัยในอัตรา 800-1,000 ตัวต่อไร่
การผลิตขยายพันธุ์แมลงช้างปีกใส โดย ใส่เพลี้ยแป้งน้อยหน่าและไข่ของแมลงช้างปีกใสลงไปบน
ลูกฟักทอง หลังจากนั้น นํา ลูกฟักทองสําเร็จรูปที่มีทั้งเพลี้ยแป้ง ไข่และตัวอ่อนของแมลงช้างปีกใส มาวาง ใส่ใน
ตะกร้าพลาสติกทรงกว้าง วาง ให้ติดกับลูกฟักทองผลสดที่เตรียมใช้เป็นวัสดุเพาะขยายแมลงช้างปีกใส ปิดฝา
ตะกร้าด้วยผ้าขาวบาง เก็บในที่ร่มที่ปราศจากมดและแมลงอื่นรบกวน ทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน เพลี้ยแป้งจะ
ขยายเต็มลูกฟักทองทั้งหมด โดย ขณะนั้นไข่ของแมลงช้างปีกใสจะกลายเป็นตัวอ่อนและตัวเต็มวัย สามารถนํา
ตัวเต็มวัยไปปล่อยในมันสําปะหลังได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ห้ามนําผลฟักทองที่เริ่มยุบแล้วไปทิ้งในไร่มัน
สําปะหลังที่ยังไม่มีเพลี้ยแป้งระบาดอยู่ และห้ามใช้เพลี้ยแป้งจากมันสําปะหลังแต่ควรใช้เพลี้ยแป้งจากน้อยหน่า
หรือพืชอื่น มาเพาะขยายบนผลฟักทองเพื่อใช้เป็นอาหารของแมลงช้างปีกใส
เชื้อราบิวเวอเรีย เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งทําให้เกิดโรคกับแมลงศัตรูพืช การใช้เชื้อราบิวเวอเรียกําจัด
เพลี้ยแป้ง โดย เพลี้ยแป้งจะตายภายใน 3-14 วัน การใช้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ (1) เชื้อราบิวเวอเรีย
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ค่อนข้างอ่อนแอต่อแสงแดดและอุณหภูมิที่สูง ต้องพ่นให้ถูกตัวเพื่อสปอร์ของเชื้อราจะ ได้สัมผัสกับตัวแมลง
เพื่อให้เกิดการติดเชื้อขึ้น เชื้อราจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าความชื้น สัมพัทธ์ในอากาศสูง ดังนั้น ควรพ่นเชื้อรา
ในช่วงเย็นถึงค่ําในขณะที่สภาพแวดล้อมมีความชื้นสูง สภาพอากาศแห้งแล้งมีผลทําให้ประสิทธิภาพของเชื้อรา
บิวเวอเรียลดลง โดย ถ้าอุณหภูมิสูง กว่า 37 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ต่ํากว่า 15 เปอร์เซ็นต์ เชื้อรา
จะหยุดการเจริญเติบโต (2) ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เชื้อราบิวเวอเรียที่ขายกันตามท้องตลาด ควรอ่านคําแนะนําและ
ปฏิบัติตามวิธีการใช้ที่ระบุในฉลากอย่างเคร่งครัด (3) ถ้าเป็นเชื้อราบิวเวอเรียชนิดสดที่ผลิตขึน้ ใช้เอง ใช้ก้อน
เชื้อ 1 กิโลกรัมหรือ 2 ถุง ผสมน้ํา 20-30 ลิตร โดย นําก้อนเชื้อใส่ถุงตาข่ายเขียว ขยี้ในน้ําให้สปอร์เชื้อราหลุด
จากเมล็ดข้าวโพด กรองเมล็ดข้าวโพดออกทิ้ง นําน้ําที่ได้ผสมกับสารจับใบ แล้วคนให้เข้ากันเพื่อใช้พ่นกําจัด
เพลี้ยแป้ง และ (4) เชื้อราบิวเวอเรียสามารถทําลายแมลงได้หลายชนิด ดังนั้น ถ้าพบแมลงตัวห้ําและตัวเบียน
ของเพลี้ยแป้ง ควรงดหรือชะลอการพ่นออกไป
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย เชื้อราชนิดนี้สามารถเจริญเติบโตได้ดีบนเมล็ดธัญพืชโดยเฉพาะข้าวโพด
สามารถผลิตเชื้อนี้ใช้เองได้ มีขั้นตอนดังนี้ (1) นําเมล็ดข้าวโพดที่ไม่คลุกสารเคมีหรือสารกําจัดเชื้อรา นํามาล้าง
ให้สะอาด แล้วแช่น้ําประมาณ 1 คืน หรือใช้วิธีต้มประมาณ 30 นาที นํามาผึ่งแดดให้หมาดน้ํา (2) กรอกเมล็ด
ข้าวโพดใส่ถุงพลาสติกก้นจีบชนิดทนร้อน ประมาณ 0.5 กิโลกรัม ใส่คอขวดจุกด้วยสําลีให้แน่นปิดทับด้วย
อลูมิเนียมฟอยด์หรือกระดาษรัดด้วยยางวง (3) นําไปนึ่งในหม้อนึ่งความดัน ที่อุณหภูมิ 121 องสาเซลเซียส
ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นาน 30 นาที ถ้าเป็นหม้อนึ่งแบบลูกทุ่ง ใช้เวลานาน 2 ชั่วโมง ปล่อยให้เย็น
อีกประมาณ 30 นาที จึงเปิดฝาหม้อออก (4) นําถุงข้าวโพดที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อโรคมาวางให้อุ่นเพื่อนําไปเขี่ย
เชื้อ ก่อนเขี่ยเชื้อต้องทําความสะอาดตู้เขี่ยเชื้อ ร่างกาย มือ และแขน ด้วยแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ และเปิด
แสงไวโอเล็ตหรือแสงยูวีฆ่าเชื้อโรคนาน 15 นาที เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ติดมากับตะเกียง เข็มเขี่ยเชื้อ ไฟแช็ค แก้ว
บรรจุแอลกอฮอล์ (5) ปิดแสงยูวีแล้วเปิดไฟปกติ เพื่อเตรียมเขี่ยเชื้อเข้าไปในถุงเมล็ดข้าวโพด แล้วนําถุงออก
จากตู้เพื่อทําการบ่มเชื้อ และ(6) การบ่มเชื้อ นําถุงข้าวโพดที่ใส่เชื้อแล้ว ไปวางในสภาพที่มีอากาศถ่ายเทได้ ไม่
ถูกแสงแดดโดยตรง เชื้อเจริญเติบโตจนเต็มเมล็ดข้าวโพดใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ ถ้าเก็บรักษาเชื้อที่เดิน
เต็มแล้วในร่ม อุณหภูมิปกติเก็บได้นาน 20-30 วัน แต่ถ้าเก็บรักษาในตู้เย็นซึ่งมีอุณหภูมิราว 7-10 องศา
เซลเซียส เก็บได้นาน 3 เดือน
4. การควบคุมโดยสารสกัดชีวภาพและวิธีกล (biopesticides and physical control) เป็นการนําสาร
ธรรมชาติจากพืชโดยได้มาด้วยการนําพืชมาสกัดเพื่อหาสารออกฤทธิ์ที่มีศักยภาพในการป้องกันและกําจัดแมลง
ศัตรูพืช อย่างเช่น สะเดา ข่า ตระไคร้หอม โล่ติ๊น ขมิ้นชัน หนอนตายหยาก พริกไทย โหระพา เป็นต้น ซึ่งสาร
สกัดจากพืชเหล่านี้ ไม่ทําให้เกิดสารพิษตกค้างในผลผลิต ไม่เป็นอันตรา ยต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค
ตลอดจนสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การใช้วิธีควบคุมเพลี้ยแป้งที่ติดมากับท่อนพันธุ์และระบาดในไร่มันสําปะหลัง
ด้วยวิธีกลอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมโดยสารสกัดชีวภาพและวิธีกลมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้
การใช้น้าหมักชีวภาพด้วยสารเร่งเชื้อจุลินทรีย์ พด. 7 ใช้กําจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ค้น
คิดโดยกรมพัฒนาที่ดิน ด้วยการนําพืชสมุนไพร 3 ชนิด คือ ยาสูบ หนอนตายหยาก และพริก มาหมักกับสาร
เร่งเชื้อ พด. 7 ซึ่งประกอบด้วยจุลินทรีย์ 3 ชนิด คือ (1) ยีสต์ใช้ผลิตแอลกอฮอล์ ซึ่งทําหน้าทีช่ ่วยในการสกัด
สารออกฤทธิ์จากสมุนไพร (2) แบคทีเรียชนิดผลิตกรดแลคติค ทําหน้าที่ป้องกันการปนเปื้ยนจากจุลินทรีย์
ภายนอก ทําให้สามารถเก็บน้ําหมักชีวภาพได้นาน (3) แบคทีเรียชนิดผลิตกรดอะซีติค ทําหน้าที่ผลิตกรดน้ําส้ม
ซึ่งทําหน้าทีช่ ่วยในการสกัดสารออกฤทธิจ์ ากสมุนไพร การทําน้ําหมักชีวภาพดังกล่าวด้วยสารเร่งเชื้อจุลินทรีย์
พด.7 โดยใช้สมุนไพรสับให้ละเอียด จํานวน 30 กิโลกรัมจากยาสูบ หนอนตายหยาก และพริก ผสมกากน้ําตาล
10 กิโลกรัม สารเร่งพด.7 จํานวน 1 ซอง ใส่น้ํา 50 ลิตร ปิดฝาไม่ต้องสนิท ตั้งไว้ในร่ม ใช้เวลาหมัก 20 วัน
วิธีใช้น้ําหมักชีวภาพดังกล่าว โดย ใช้พ่นที่ใบ ลําต้น และรดลงดินทุก 20 วันในช่วงที่มีการระบาดของเพลี้ยแป้ง
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การใช้วิธีกลในการป้องกันและกาจัดเพลี้ยแป้ง ควรใช้วิธีการจัดการด้านท่อนพันธุ์ให้ปราศจาก
เพลี้ยแป้งร่วมกับการกําจัดเพลี้ยแป้งในไร่มันสําปะหลังด้วยวิธีการถอนและไถทิ้ง มีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดการด้านท่อนพันธุ์ให้ปราศจากเพลี้ยแป้ง โดย ห้ามเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ออกจากแหล่งที่
มีการระบาดเพลี้ยแป้ง เวลาปลูกควรคัดเลือกท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์และไม่มีเพลี้ยแป้งติดมา ก่อนปลูกนําท่อน
พันธุ์มาแช่น้ําสะอาดประมาณ 1-2 ชัว่ โมงเพื่อทําลายเพลี้ยแป้งที่ปะปนติดมากับท่อนพันธุอ์ ีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่
สามารถทําลายถุงไข่ของเพลี้ยแป้งที่ติดมากับท่อนพันธุ์ได้
2. การกําจัดเพลี้ยแป้งในไร่มันสําปะหลังด้วยวิธีการถอน ตัดยอด หรือไถทิ้ง โดยพิจารณาวิธีกําจัด
เพลี้ยแป้งตามช่วงระยะการเจริญเติบโตของมันสําปะหลัง ดังนี้ (1) ช่วงระยะแรกของการเจริญเติบโตตั้งแต่อายุ
1-4 เดือน ถ้ามีการระบาดของเพลี้ยแป้งน้อยให้ตัดส่วนที่มีเพลี้ยแป้งออกเพื่อให้มีการแตกยอดใหม่ แล้วนํา
ส่วนดังกล่าวมาเผาทําลายทิ้ง แต่ถ้ามีการระบาดของเพลี้ยแป้งเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ ให้ถอน ต้นกองรวมกันแล้ว
เผาทําลายทิ้ง ไถดะตากหน้าดินอย่างน้อย 1 เดือน ปลูกพืชนิดอื่น ทดแทนเพื่อตัดวงจรชีพจักรของเพลี้ยแป้ง
ได้แก่ อ้อย ข้าวโพด และพืชตระกูลถั่ว (2) ช่วงระยะกลางของการเจริญเติบโตตั้งแต่อายุ 4-8 เดือน ถ้ามีการ
ระบาดของเพลี้ยแป้งให้ตัดส่วนที่มีเพลี้ยแป้งออก แล้วนําส่วนดังกล่าวมารวมกันเผาทําลายทิ้ง (3) ช่วงระยะ
ปลายของการเจริญเติบโตตั้งแต่อายุ 8 เดือนขึ้นไป ถ้ามีการระบาดของเพลี้ยแป้งให้ทําการเก็บเกี่ยวมัน
สําปะหลังทันที แล้วไถดะตากหน้าดินเพื่อทําลายเพลี้ยแป้งและไข่ จากนั้นเตรียมการปลูกมันสําปะหลังใน
ฤดูกาลต่อไป
5. การควบคุมโดยสารเคมี (synthetic pesticide) เป็นวิธีสุดท้ายในการแนะนําให้ใช้เพื่อกําจัดเพลี้ย
แป้งที่ติดมากับท่อนพันธุ์และระบาดในไร่มันสําปะหลัง เนื่องจากการใช้สารเคมีจะทําให้ระบบนิเวศน์เกษตร
สูญเสียความสมดุลไป โดยทําลายทั้งเพลี้ยแป้งและศัตรูตามธรรมชาติของเพลี้ยแป้งด้วย ถ้าจําเป็นต้องใช้
สารเคมีควรใช้เมื่อมีการระบาดของเพลี้ยแป้งอย่างรุนแรง โดยทีแ่ มลงศัตรูธรรมชาติไม่อาจควบคุมการระบาด
ของเพลี้ยแป้งได้ ควรพ่นสารเคมีเฉพาะบริเวณที่ระบาดอย่างรุนแรง เพื่อป้องกันมิให้เพลี้ยแป้งแพร่กระจายไป
ยังบริเวณอื่นอีก หรือใช้สารเคมีเพื่อกําจัดเพลี้ยแป้งที่ติดมากับท่อนพันธุ์ สารเคมีที่ใช้กําจัดเพลี้ยแป้งได้ผลดีมี
ดังนี้
การใช้สารเคมีกาจัดเพลี้ยแป้งที่ติดมากับท่อนพันธุ์ ควรแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารเคมีไทอะ
มีโทแซม (25%WG) หรือ อิมิดาโคลพริด (70%WG) อัตรา 4 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน
(10%WP) อัตรา 40 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร นานประมาณ 5-10 นาที นําไปผึ่งลมในที่ร่มให้แห้งก่อนนําไป
ปลูก สามารถฆ่าเพลี้ยแป้งที่ติดมากับท่อนพันธุ์ได้ และยังป้องกันการเข้าทําลายของเพลี้ยแป้งหลังปลูกได้อีก
ประมาณ 1 เดือน
การใช้สารเคมีกาจัดเพลี้ยแป้งที่ระบาดในไร่มันสาปะหลัง ควรพ่นสารเคมีให้ถูกตัวเพลี้ยแป้งที่
อยู่ใต้ใบ หรือยอดที่แตกใบเป็นกระจุก ควรพ่นสารเคมีติดต่อกันอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน เนื่องจากการ
พ่นสารเคมีเพียงครั้งเดียวไม่สามารถกําจัดไข่และตัวอ่อนที่อยู่ในถุงไข่ได้ สารเคมีที่ใช้มีดังนี้
1. ไทอะมีโทแซม ชื่อการค้าแอคทาราหรือแอมเพล (25%WG) อัตรา 4 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร
2. ไดโนทีฟูแรน ชื่อการค้าสตาร์เกิล (10%WP) อัตรา 20 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร
3. โปรไทโอฟอส ชื่อการค้าโตกุไธออน (50%EC) อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร
4. พิริมิฟอสเมทิล ชื่อการค้าแอคทาลิก (50%EC) อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร
5. ไทอะมีโทแซม/แลมบ์ดาไซฮาโลทริน ชื่อการค้าเอฟโฟเรีย (24.7%ZC) อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อ
น้ํา 20 ลิตร
การใช้สารเคมีเพื่อป้องกันกําจัดเพลี้ยแป้ง สามารถใช้สารเคมีฆ่าเพลี้ยแป้งชนิดใดชนิดหนึ่งใน 5
ชนิดที่กล่าวมาข้างต้น โดย ลดอัตราลงครึ่งหนึ่ง ผสมกับสารฆ่าแมลงไวท์ออยล์ (67%EC) อัตรา 50 มิลลิลิตร
ต่อน้ํา 20 ลิตร หรือหากไม่มีสารฆ่าแมลงไวท์ออยล์ให้ใช้สารเคมีฆ่าเพลี้ยแป้งชนิดใดชนิดหนึ่งในอัตราที่กําหนด
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ในอดีตของการปลูกมันสําปะหลังในประเทศไทย มักไม่พบปัญหามหันตภัยจากแมลงศัตรูพืชอย่าง
เพลี้ยแป้งที่เกิดระบาดขึ้นอย่างรุนแรงและครอบคลุมพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังอย่างเช่นในปัจจุบันนี้ เนื่องจากเกิด
ความสมดุลในเชิงระบบนิเวศน์เกษตร ทําให้เกิดการควบคุมประชากรจากแมลงศัตรูตามธรรมชาติกับแมลง
ศัตรูพืชด้วยกันเอง แต่ต่อมาภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงด้วยน้ํามือของมนุษย์ที่ช่วยกันปลดปล่อยก๊าซที่
ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่นักวิทยาศาสตร์มักเรียกกันว่า “เรือนกระจก” ส่งผลให้โลกร้อนและมีปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น มีผลกระทบต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงและเมตาโบลิซึมของพื ช ตลอดจน
สภาวะการเจริญพันธุ์ของแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะเพลี้ยแป้งที่ระบาดอย่างรุนแรงในมันสําปะหลัง คาดว่าจะเป็น
ปัญหาต่อการผลิตมันสําปะหลังในอนาคตอย่างแน่นอน
สําหรับแนวทางในการป้องกันและกําจัดเพลี้ยแป้ง ต้องเริ่มต้นจากการจัดการด้านวิธีเขตกรรมก่อน
แล้วตามด้วยการจัดการด้านที่อยู่อาศัย การควบคุมโดยชีววิธี การควบคุมโดยสารสกัดชีวภาพและวิธีกล และ
การควบคุมโดยสารเคมีซึ่งควรจะเป็นวิธีการสุดท้ายที่จะนํามาใช้เพื่อกําจัดเพลี้ยแป้ง แต่ผู้เขียนมั่นใจว่าแนวทาง
ในการควบคุมและกําจัดเพลี้ยแป้งที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือ การสร้างพันธุ์มั นสําปะหลังทีท่ นทานต่อเพลี้ยแป้ง
และการใช้แมลงศัตรูธรรมชาติอย่างตัวห้ําและตัวเบียน เพื่อใช้กําจัดเพลี้ยแป้งที่ใช้ได้ผลสําเร็จมาแล้วใน
ประเทศที่อยู่ในตอนกลางของทวีปอัฟริกา ดังนั้น นักวิจัยไทยที่เกี่ยวข้องกับมันสําปะหลังต้องร่วมด้วยช่วยกัน
แก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังจะได้เดินก้าวพ้นมหันตภัยจากเพลี้ยแป้งได้อย่างยั่งยืน
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