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คํานํา 

 สถานการณเพลี้ยแปงท่ีไดลุกคามในมันสําปะหลังและแพรระบาดมาอยางตอเนื่องตั้งแต ป 2551 จน

มาถึงปจจุบันนี้ และไดกลายเปนมหันตภัยตอมันสําปะหลังอยางชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอนในอดีต ผูเขียนเคย

ไดฟงคําปรารภจากทานจเร จุฑารัตนกุล อดีตปลัดกระทรวงพาณิชยและกรรมการผูอํานวยการใหญมูลนิธิ

สถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทยวา “การระบาดของเพลี้ยแปงในมันสําปะหลังหากทุกภาคสวนที่

เก่ียวของไมสามารถหามาตรการปองกันกําจัดเพลี้ยแปงมาเรงแกไขวิกฤตการณนี้อยางไดผลสําเร็จ เกษตรกรมี

แนวโนมที่จะหันไปปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน สงผลใหหัวมันสําปะหลังท่ีจะเขาสูภาคอุตสาหกรรมลดนอยลง ผูใช

จากตางประเทศเกิดความไมมั่นใจวาประเทศไทยจะยังคงสามารถเปนฐานวัตถุดิบที่ยั่งยืนไดเชนเดิมหรือไม อาจ

หันไปใชวัตถุดิบจากพืชชนิดอ่ืนทดแทน ซึ่งจะสงผลกระทบตอการสงออกและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได”  

ดังนั้น การหามาตรการปองกําจัดเพลี้ยแปงในมันสําปะหลัง จึงเปนปญหาเรงดวนของนักวิจัยทุกสาขาของมัน

สําปะหลัง ตองชวยกันคิดชวยกันทําเพ่ือตอสูกับวิกฤตการณภัยพิบัติจากแมลงศัตรูพืชชนิดนี้ใหได ซึ่งจะสงผล

ใหเกษตรกรไทยอยูอยางมีอนาคตและดํารงไวซึ่งวิถีชีวิตการปลูกมันสําปะหลังท่ีผานมาราวครึ่งศตวรรษได  
 
ผลกระทบตอผลผลิตมันสําปะหลังในอนาคต 

จากการระดมสมองเรื่องมาตรการปองกันกําจัดเพลี้ยแปงในมันสําปะหลัง จัดโดย มูลนิธิสถาบัน

พัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 โดย นายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช ประธาน

คณะสํารวจภาวะการณผลิตและการคามันสําปะหลังของสมาคมแปงมันสําปะหลังไทย ไดรายงานไววาในฤดูการ

ผลิตป 2552-53 ผลผลิตรวมลดลงเหลือ 22 ลานตัน จากประมาณการไว 28 ลานตัน สาเหตุผลผลิตลดลงมา

จากความเสียหายจากการแพรระบาดของเพลี้ยแปง  และนายบุญมี วัฒนเรืองรอง เลขานุการสมาคมแปงมัน

สําปะหลังไทยไดใหความเห็นวา ถาในฤดูกาลการผลิตป 2553-54 หากไมมีมาตรการปองกันกําจัดเพลี้ยแปง

ในมันสําปะหลังอยางไดผลชัดเจน จะมีการระบาดของเพลี้ยแปงอยางรุนแรงมากกวาปที่ผานมา คาดวาผลผลิต

รวมจะลดลงเหลือ 10 ลานตัน อาจเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบมีความเปนไปไดสูง โดยที่ผูใชอาจจะเปลี่ยนไปซื้อ

วัตถุดิบจากแหลงอ่ืนแทน หรืออาจเปลี่ยนไปใชวัตถุดิบตัวอ่ืนแทนมันสําปะหลังในระยะยาว เพราะเกิดความไม

มั่นใจวาประเทศไทยจะเปนฐานผลิตวัตถุดิบมันสําปะหลังท่ีมั่นคงไดเหมือนเดิม 
 
ผลกระทบตออตุสาหกรรมมันสําปะหลัง 

นายเสรี เดนวรลักษณ นายกสมาคมการคามันสําปะหลังไทย กลาววา จากการระบาดของเพลี้ยแปงจะ

ทําใหผลผลิตลดลง ในดานอุตสาหกรรมมันเสนซึ่งมีลานตากมันสําปะหลังอยู 1,000 แหง ใชผลผลิตประมาณ 

5 ลานตันตอป หันไปตากขาวโพดแทนมันสําปะหลัง อุตสาหกรรมแปงใชผลผลิตประมาณ 3.5 ลานตันตอป 

กําลังการผลิตลดลงไมคุมคาตอการดําเนินการตอ อาจตองปดตัวไป อุตสาหกรรมแปงดัดรูปมีกําลังการผลิตไม

ต่ํากวา 9 แสนตันตอป แตใชกําลังการผลิตเพียง 5 แสนตันตอป อาจตองปดตัวลง สวนอุตสาหกรรมเอทานอล

อาจปรับเปลี่ยนมาใชโมลาสจากออยแทน ตามขอเท็จจริงโรงงานเอทานอลอยูในพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังหางไกล

จากโรงงานน้ําตาล สําหรับในดานตางประเทศ ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนผูนําเขามันเสนรายใหญจากไทย 

อาจเปลี่ยนนโยบายหันไปนําเขาขาวโพดแทนหากมันสําปะหลังไมมีเพียงพอ ถาทิศทางการใชวัตถุดิบจาก
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ขาวโพดแทนมันสําปะหลังแลว คงเปนไปไดยากท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีนจะหันกลับมาใชผลิตภัณฑมัน

สําปะหลังเหมือนเดิมอีก 
 

ชนิดของเพลี้ยแปงในมันสําปะหลัง 

เพลี้ยแปงท่ีพบวาระบาดทั่วไปในพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังของประเทศไทยมีดวยกัน 4 ชนิด คือ เพลี้ย

แปงตัวลาย (striped mealybug) มีชื่อวิทยาศาสตร Ferrisia virgata Cockerell เพลี้ยแปงสีเขียว (madeira 

mealybug) มีชื่อวิทยาศาสตร Phenacoccus madeiresis Green เพลี้ยแปงสีชมพู (pink mealybug) มีชื่อ

วิทยาศาสตร Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero และเพลี้ยแปงแจคเบียดเลย (Jack-Beardsley 

mealybug) มีชื่อวิทยาศาสตร Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel &Miller  เพลี้ยแปงท้ัง 4 ชนิด พบวา 

เพลี้ยแปงสีชมพูมีการระบาดอยางรุนแรงที่สุด มีผลเสียหายทางเศรษฐกิจในทุกภาคของพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 

ในขณะนี้ยังไมมีมาตรการในการควบคุมการระบาดของเพลี้ยแปงชนิดนี้อยางไดผลดี ทําใหเกษตรกรเริ่มวิตก

กังวลตอการระบาดของเพลี้ยแปงชนิดนี้ในมันสําปะหลัง โดย เกษตรกรบางรายไดหันกลับไปปลูกพืชไรชนิดอ่ืน

แทนเพื่อตัดวงจรการแพรระบาดของเพลี้ยแปง ทําใหผลผลิตมันสําปะหลังลดลงซึ่งไมเพียงพอตอความตองการ

ของภาคอุตสาหกรรม     

          
            (ก) Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero                 (ข) Anagyrus lopezi 

ภาพที่ 1 เพลี้ยแปงสีชมพู (ก) Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero  ที่ระบาดอยางรุนแรงในมันสําปะหลัง 

            และสามารถควบคุมโดยใชแตนเบียน (ข) Anagyrus lopezi ซึ่งนําเขาจากประเทศเบนิน ทวีปอัฟริกา 

 
มาตรการปองกนักําจัดเพลี้ยแปงในมันสําปะหลัง 

แนวทางในการจัดการเพ่ือปองกันและกําจัดเพลี้ยแปงซึ่งไมงายเหมือนกับการจัดการเพ่ือปองกันกําจัด

แมลงศัตรูพืชโดยทั่วไป เนื่องจากเพลี้ยแปงมีขอจํากัดที่ลําตัวปกคลุมดวยไขแปง ไขอยูภายในถุงไข สวนลําตน

ของมันสําปะหลังท่ีถูกทําลายดวยเพลี้ยแปง จะมีขอถ่ีมากและมีการแตกใบเปนพุมหนาเปนกระจุกเปนเกราะ

กําบังอยางดีใหกับเพลี้ยแปง ทําใหการพนสารเคมีคอนขางยากท่ีจะถึงตัวและไขของเพลี้ยแปง  

นอกจากนี้ การจัดการเพื่อปองกันและกําจัดเพลี้ยแปงดวยสารเคมี เปนวิธีที่อันตรายและกอใหเกิดการ

ทําลายลางตอแมลงศัตรูตามธรรมชาติอยางแมลงตัวห้ําและตัวเบียน สุขภาพของมนุษย และสิ่งแวดลอม ดังนั้น 

การใชสารเคมีควรจะเปนวิธีสุดทายในการปองกันและกําจัดเพลี้ยแปง สําหรับแนวทางและหลักเกณฑที่ใชใน

การปองกันและกําจัดเพลี้ยแปงมีดวยกัน 5 แนวทาง โดยเริ่มตนตั้งแตการจัดการดานวิธีเขตกรรม การจัดการ

ดานที่อยูอาศัย การควบคุมโดยชีววิธี การควบคุมโดยสารสกัดชีวภาพและวิธีกล และการควบคุมโดยสารเคมี มี

รายละเอียดดังนี้ 
1. การจัดการดานเขตกรรม เปนแนวทางวิธีปฏิบัติเพ่ือเสริมสรางความเข็มแข็งใหกับตัวพืช เพ่ือใหพืช

สามารถพัฒนาตัวเองใหตานทานตอแมลงศัตรูไดดีขึ้น ไดแก การเลือกพ้ืนที่ปลูก การเลือกฤดูปลูก การเตรียม

ดิน การเตรียมทอนพันธุ เทคนิคการปลูก การกําจัดวัชพืช การใสปุย การใหน้ํา และการจัดการหลังเก็บเก่ียว  
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2. การจัดการที่อยูอาศัย เปนการสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยของแมลงตัว

ห้ําและตัวเบียนที่มีอยูเดิมในทองถ่ินตามธรรมชาติ ไดแก การใหน้ํา การปลูกพืชหมุนเวียน และการสรางแนว

พืชปองกัน   
            3. การควบคุมดวยชีววิธี เปนการใชสิ่งมีชีวิตในการควบคุมแมลงศัตรูพืชใหอยูภายใตระดับความ

เสียหายทางเศรษฐกิจที่กําหนด ไดแก การใชแมลงชางปกใส แตนเบียน และดวงเตา 
4. การควบคุมดวยสารสกัดชีวภาพและวิธีกล เปนการนําสารธรรมชาติจากพืชโดยไดมาดวยการนําพืช

มาสกัดเพ่ือหาสารออกฤทธิ์ที่มีศักยภาพในการปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืช นอกจากนี้ การใชวิธีควบคุม

เพลี้ยแปงท่ีติดมากับทอนพันธุและระบาดในไรมันสําปะหลังดวยวิธีกลอยางมีประสิทธิภาพ  
 5. การควบคุมดวยสารเคมี  เปนวิธีสุดทายในการแนะนําใหใชเพ่ือกําจัดเพลี้ยแปงท่ีติดมากับทอน

พันธุ เพลี้ยแปงท่ีอาศัยตามซากมันสําปะหลังและวัชพืชที่ไถกลบลงดิน และเพลี้ยแปงท่ีมาจากไรมันสําปะหลังท่ี

อยูใกลเคียง เนื่องจากการใชสารเคมีจะทําใหระบบนิเวศนเกษตรสูญเสียความสมดุลไป โดยทําลายทั้งเพลี้ยแปง

และศัตรูตามธรรมชาติของเพล้ียแปงดวย ถาจําเปนตองใชสารเคมีควรใชเมื่อมีการระบาดของเพลี้ยแปงอยาง

รุนแรง โดยที่แมลงศัตรูธรรมชาติไมอาจควบคุมการระบาดของเพลี้ยแปงได ควรพนสารเคมีเฉพาะบริเวณที่

ระบาดอยางรุนแรง เพ่ือปองกันมิใหเพลี้ยแปงแพรกระจายไปยังบริเวณอ่ืนอีก หรือใชสารเคมีเพ่ือกําจัดเพลี้ย

แปงท่ีติดมากับทอนพันธุ 
  

แนวทางการปลกูมันสําปะหลังแบบมีการใหนํ้าเพ่ือปองกันเพล้ียแปง 

 การระบาดของเพลี้ยแปงอยางรุนแรงในมันสําปะหลัง อาจนําไปสูการลดลงของผลผลิตอยางมหาศาล

ตามที่กลาวขางตน จนทําใหผูใชวัตถุดิบในตางประเทศปรับเปลี่ยนไปใชขาวโพดแทนมันสําปะหลังก็ได ดังนั้น 

แนวทางระยะสั้นในการหามาตรการปองกันกําจัดเพลี้ยแปงในมันสําปะหลังท่ีนาสนใจ ก็คือ การปรับเปลี่ยนจาก

การปลูกมันสําปะหลังแบบอาศัยน้ําฝนอยางเดียว มาเปนการปลูกมันสําปะหลังแบบมีการใหน้ํา ซึ่งสามารถใชได

กับพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังท่ีมีแหลงน้ําตามธรรมชาติโดยเฉพาะการนําน้ําใตดินมาใชใหเกิดประโยชนในการปลูก

มันสําปะหลัง จากรายงานผลการศึกษาที่ผานมา พบวา การปลูกมันสําปะหลังแบบมีการใหน้ําสามารถเพิ่ม

ผลผลิตไดมากกวา 10 ตันตอไร ซึ่งผูเขียนมีความเห็นวามีความเปนไปไดอยางสูงท่ีจะพัฒนาแหลงน้ําใตดินมา

ใชปลูกมันสําปะหลังแบบมีการใหน้ํา เพ่ือชดเชยผลผลิตที่ขาดหายไปจากการระบาดของเพลี้ยแปง และเพ่ือ

ปองกันกําจัดเพลี้ยแปงในมันสําปะหลัง โดย การใหน้ําเปนการสรางสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหเหมาะสมกับ

แมลงตัวห้ําและตัวเบียนที่มีอยูตามธรรมชาติ แตไมเหมาะสมกับแมลงศัตรูพืชอยางเพลี้ยแปง โดยพบวาแมลง

ตัวห้ําและตัวเบียนมีปริมาณลดลงในชวงแลง       

     
                           (ก) กระบวนการเกิดน้ําใตดิน                        (2) การขุดเจาะบอน้ําบาดาล 

ภาพที่ 2 การเกิดแหลงน้ําใตดินตามธรรมชาติโดยน้ําที่ไดจากผิวดินซึมผานลงไปสะสมอยูในชองวางของดิน  

            ทราย กรวด และโพรงของหินที่อยูใตดิน (ก) กระบวนการเกิดน้ําใตดิน และ(2) การขุดเจาะบอน้ํา 

            บาดาลเพื่อนําน้ําใตดินมาใชปลูกมันสําปะหลังแบบมีการใหน้ํา 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Groundwater_flow_times_usgs_cir1139.JPG
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การใชประโยชนจากแหลงนํ้าใตดิน 

 เปนที่ทราบกันวาแหลงน้ําที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอยูดวยกัน 3 แหลง คือ (1) น้ําที่ไดจากผิวดิน 

ไดแก แมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง และทะเล (2) น้ําที่ไดจากใตดิน ไดแก น้ําท่ีไดจากผิวดินซึมผานลงไปสะสม

อยูในชองวางของดิน ทราย กรวด และโพรงของหินที่อยูใตดิน โดย น้ําใตดินจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู

กับปริมาณน้ําฝนและสภาพภูมิประเทศในบริเวณนั้น และ(3) น้ําที่ไดจากบรรยากาศ ไดแก น้ําที่ไดจากฝนตก

เทานั้น ในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะในสวนของแหลงน้ําใตดิน สําหรับแหลงน้ําใตดินสามารถนํามาใชประโยชนใน

รูปแบบ 2 ประเภท คือ (1) ขุดเปนบอน้ําซับ เปนน้ําใตดินที่อยูลึกไมควรเกิน 5 เมตรจากผิวดิน สามารถขุด

เปนสระขนาดเล็กเพ่ือนําน้ํามาใชได โดยน้ําในบอจะซึมออกมาตลอดเวลา (2) ขุดเปนบอน้ําบาดาล เปนน้ําใต

ดินที่อยูลึกมากกวา 20 เมตรจากผิวดิน    สามารถเจาะเปนบอโพรงแลวนําน้ํามาใชประโยชนได โดยน้ําในบอ

จะซึมออกมาตลอดเวลา  

            
               (ก) บอน้ําซับขนาด 4X6 เมตร ลึก 5 เมตร        (2) บอน้ําบาดาลเจาะลึก 30 เมตรจากผิวดิน 

ภาพที่ 3 แหลงน้ําใตดินในรูปแบบ 2 ประเภท (ก) บอน้ําซับขนาด 4X6 เมตร ลึก 5 เมตร และ (2) บอน้ํา   

            บาดาลเจาะลึก 30 เมตรจากผิวดิน สามารถนําน้ํามาใชปลูกมันสําปะหลังขนาดพื้นที่ 10-15 ไร 
            ที่หมูบานสมบัติเจริญ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา      

 
วิธีการใหนํ้ากับมันสําปะหลัง 

 วิธีการใหน้ําพืชมี 4 วิธีดวยกัน คือ  (1) การใหน้ําทางผิวดิน เปนการใหน้ําแบบปลอยใหทวมเปนผืน 

กับการใหน้ําแบบทวมรอง (2) การใหน้ําแบบสปริงเกอร เปนการใหน้ําดวยการพนน้ําออกจากหัวสปริงเกอรขึ้น

ไปบนอากาศแลวใหเม็ดน้ําตกลงมาบนแปลงปลูกพืช โดย มีรูปทรงการแผกระจายของเม็ดน้ําที่สม่ําเสมอเชน 

เดียวกับฝนตก (3) การใหน้ําแบบหยด เปนการใหน้ําแกพืชที่จุดใดจุดหนึ่งบนผิวดินในเขตบริเวณรากพืชโดย

ผานทอน้ําหยด และ(5) การใหน้ําทางใตดิน เปนการใหน้ําแกพืชโดยการยกระดับน้ําใตดินขึ้นมาใหสูงพอที่น้ํา

จะไหลซึมขึ้นมาสูระดับเขตรากพืชไดแกการใหน้ําในคูและการใหน้ําไหลเขาทอท่ีฝงไวใตดิน  

สําหรับการใหน้ํากับมันสําปะหลังผูเขียนมีความเห็นวา การใหน้ําแบบสปริงเกอรและแบบน้ําหยด 

นาจะเปนวิธีการใหน้ําที่เหมาะสมกับมันสําปะหลัง โดยการใหน้ําทั้ง 2 วิธีการสามารถเสริมสรางความเข็มแข็ง

ใหกับตัวพืช เพ่ือใหพืชสามารถพัฒนาตัวเองใหตานทานตอแมลงศัตรูไดดีขึ้น นอกจากนี้ยังเปนการสราง

สภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหเหมาะสมกับแมลงตัวห้ําและตัวเบียนที่มีอยูตามธรรมชาติ แตไมเหมาะสมกับแมลง

ศัตรูพืชอยางเพลี้ยแปง ขอดีของการใหน้ําแบบสปริงเกอรอีกประการหนึ่ง คือ สามารถชะลางและทําลายตัว

เพลี้ยแปงพรอมถุงไขออกจากตนมันสําปะหลังไดดวย การใหน้ําท้ังสองวิธีดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
การใหนํ้าแบบสปริงเกอร 

           การใหน้ําแบบสปริงเกอร น้ําที่พนขึ้นไปบนอากาศแลวใหเม็ดน้ําตกลงมาสามารถชะลางและทําลายตัว

เพลี้ยแปงพรอมถุงไขออกจากตนมันสําปะหลังได การใหน้ําแบบสปริงเกอรมีหลายแบบ ไดแก แบบหลายตัว 

แบบหัวเดียว แบบคานยื่น และแบบขนาดเล็ก การใหน้ําแบบสปริงเกอรตองมีสวนประกอบดังนี้  



 5

1. เครื่องสูบน้ํา ทําหนาที่สูบน้ําจากแหลงน้ําแลวดันออกไปตามทอผานหัวพนออกสูอากาศโดยอาศัย

กําลังจากมอเตอรหรือเครื่องยนต  

2. ทอประธาน ทําหนาท่ีนําน้ําออกจากเครื่องสูบน้ําไปยังทอแขนงอาจเปนทอออนเคลื่อนยายได หรือ

ทอแข็งเคลื่อนยายได หรือทอท่ีติดตั้งถาวร 

3. ทอแขนง ทําหนาที่นําน้ําออกจากทอประธานไปยังหัวพนอาจเปนทอออนเคลื่อนยายได หรือทอแข็ง

เคลื่อนยายได หรือทอท่ีติดตั้งถาวร 

4. หัวพน ทําหนาที่พนน้ําออกเปนฝอยคลายกับฝน หัวพนจะมี 2 รู โดยรูแรกพนน้ําออกไปไกล อีกรู

หนึ่งพนน้ําในระยะใกล           

 การปลูกมันสําปะหลังแบบมีการใหน้ํา ควรสงเสริมใหเกษตรกรที่มีแหลงน้ําใตดินอยูตามธรรมชาติใน

พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง ขุดบอน้ําซับหรือเจาะน้ําบาดาล 1 บอ เพ่ือใชปลูกมันสําปะหลังขนาด 10-15 ไร โดย 

ติดตั้งระบบการใหน้ําแบบสปริงเกอรแบบใดก็ไดตามความสะดวกของเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง  

       
              (ก) แบบขนาดเล็กหรือมินิสปริงเกอร                         (ข) แบบหลายตัว 

ภาพที่ 4  การปลูกมันสําปะหลังแบบมีการใหน้ําโดยใชสปริงเกอร (ก) แบบขนาดเล็กหรือมินิสปริงเกอร  

             (ข) แบบหลายตัว ที่หมูบานสมบัติเจริญ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
 
การใหนํ้าแบบน้ําหยด  

 การใหน้ําแบบน้ําหยดเปนการใหน้ําแกพืชที่จุดใดจุดหนึ่งบนผิวดินในเขตบริเวณรากพืชโดยผานทอน้ํา

หยด เปนวิธีที่ไมสามารถชะลางและทําลายตัวเพลี้ยแปงพรอมถุงไขออกจากตนมันสําปะหลังได แตจะเสริมสราง

ความเข็มแข็งใหกับตัวพืช เพ่ือใหพืชสามารถพัฒนาตัวเองใหตานทานตอแมลงศัตรูไดดีขึ้น นอกจากนี้ยังเปน

การสรางสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหเหมาะสมกับแมลงตัวห้ําและตัวเบียนที่มีอยูตามธรรมชาติ การใหน้ําแบบ

น้ําหยดตองมีสวนประกอบ ดังนี้ 
 1. เครื่องสูบน้ํา เพ่ือสูบน้ําจากแหลงน้ําสงเขาสูระบบน้ําหยด ตองสงน้ําใหมีแรงดันอยางนอย 0.6 บาร  

2. ระบบสงน้ํา  ประกอบไปดวย (1) ทอประธาน เปนทอท่ีตอจากแหลงน้ํา โดยวางไวบนดินหรือฝงใน

ดิน (2) ทอรองประธาน เปนทอท่ีแตกจากทอประธานอาจใชทอพีวีซีหรือพีอี ขนาด 30-50 มิลลิเมตร (3) ทอ

น้ําหยด เปนทอท่ีแตกจากทอรอง วางขนานกับแถวของพืชอาจใชทอพีวีซีหรือพีอี ขนาด 12-20 มิลลิเมตร ยาว

ไมเกิน 300 เมตร (4) หัวน้ําหยด  เปนหัวปลอยน้ําอยูติดกับทอน้ําหยด เปนตัวควบคุมปริมาณการไหลของน้ํา

จากทอน้ําหยดสูดิน ขนาดของรู 0.5-1.5 มิลลิเมตร  

 3. เครื่องกรอง จะทําหนาที่กรองเอาเศษวัชพืช ใบไม ทราย ออกจากน้ํา ถาปลอยใหสิ่งเหลานี้ผานไป 

จะทําใหหัวน้ําหยดเกิดการอุดตัน เปนสาเหตุใหตนพืชขาดน้ําแลวชะงักการเจริญเติบโต  

4. เครื่องควบคุมการจายน้ําตนทาง ทําหนาท่ีควบคุมการจายน้ําทั้งระบบจากแหลงน้ําไปสูระบบของ

การใหน้ําแบบหยด ประกอบดวยประตูน้ําใหญ เครื่องวัดปริมาตรน้ํา เครื่องวัดแรงดันน้ํา เครื่องควบคุมแรงดัน 

ประตูปองกันน้ําไหลกลับ และเครื่องใสปุยหรือสารเคมี 
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              (ก)ใชทอรองประธานแบบพีวีซี                    (ข) ใชทอน้ําหยดแบบเทปวางขนานไปกับแถว 

ภาพที่ 5 การปลูกมันสําปะหลังแบบใหน้ําหยด (ก)ใชทอรองประธานแบบพีวีซี (ข) ใชทอน้ําหยด 

            แบบเทปวางขนานไปกับแถวมันสําปะหลังท่ีหมูบานสมบัติเจริญ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
 
การปลูกมันสําปะหลังแบบมีการใหนํ้าตองทําอยางไร 

 เมื่อศึกษาโมเดลการเจริญเติบโตของมันสําปะหลังในประเทศไทย พบวา มันสําปะหลังจะหยุดชะงัก

การเจริญเติบโตในชวงฤดูแลง 6 เดือน คือ ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน ดังนั้น การใหน้ําในชวงฤดูแลงก็

เพ่ือตองการใหมันสําปะหลังมีการเจริญเติบโตและมีการสะสมอาหารในหัวอยางตอเนื่อง นอกจากนี้การใหน้ําจะ
ชวยเสริมความแข็งแรงใหกับมันสําปะหลัง ตลอดจนชวยสรางสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหเหมาะสมกับแมลงตัว
ห้ําและตัวเบียนของเพลี้ยแปงท่ีมีอยูตามธรรมชาติดวย การปลูกมันสําปะหลังแบบมีการใหน้ํา ควรปฏิบัติตาม

ขั้นตอนรายละเอียด ดังนี้  
 1. การปรับปรุงดิน การปรับปรุงดินควรทํา 3-5 ปตอครั้ง (1) การไถระเบิดชั้นดินดานดวยไถสิ่วลึก

อยางนอย 60 เซนติเมตร โดย ดินดานขัดขวางการแพรกระจายของรากพืชและการแทรกซึมของน้ํา ทําใหเกิด

น้ําทวมขังหรือไหลบามากขึ้นในชวงฝนตกหนัก ขณะเดียวกันก็ทําใหพืชขาดแคลนน้ําในชวงแลง (2) วัดความ

กรดเปนดางของดิน (pH)  เปนที่ยอมรับวาดินที่มี pH สูงหรือต่ําเกินไป มีผลใหความอุดมสมบูรณของดิน

ลดลง ควรปรับสภาพดินให pH อยูระหวาง 6.5-7.5 ถาดินเปนกรด ควรใสปูนจากหินปูนบด หรือหินฝุนจาก

โรงโมหินปูน หรือปูนมารล หรือโดโลไมด อัตรา 200 กิโลกรัมตอไร โดย หวานแลวไถกลบกอนปลูกประมาณ 

1 เดือน ขอควรระวัง หามใสปูนติดตอกันหลายป อาจมีผลใหดินอยูในสภาพเกินปูนหรือเปนดาง แกไขยาก  

 
     (ก) ไถระเบิดดินดาน            (ข) เพ่ิมอินทรียวัตถุใหกับดิน   (ค)ปลูกแฝกเปนแถวกําแพงกักตะกอนดิน 

ภาพที่ 6 การปรับปรุงดินเพ่ือปลูกมันสําปะหลังควรทํา 3-5 ปตอครั้ง (ก) ไถระเบิดดินดานลึกอยางนอย 60  
            เซนติเมตร (ข) เพ่ิมอินทรียวัตถุใหกับดิน และ(ค) ปลูกแฝกเปนแถวกําแพง  

(3) ปลูกพืชบํารุงดิน ไดแก ถ่ัวพรา โสนอินเดีย หรือ ปอเทือง ไถกลบเปนปุยพืชสดขณะออกดอก 50 

เปอรเซ็นต เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุใหกับดิน โดย ใหน้ําหนักสด 3-4 ตันตอไร คิดเปนธาตุไนโตรเจน 15-20 

กิโลกรัมตอไร (4) การปองกันการชะลางพังทลายของดิน โดย การปลูกพืชบางชนิดเปนแถวขวางความลาดเท

ของพ้ืนที่ เชน ปลูกแฝกเปนแถวกําแพงเพ่ือลดแรงไหลบาของน้ําและชวยกักตะกอนดิน ปองกันการสูญเสียดิน

และน้ํา (5) เพ่ิมอินทรียวัตถุใหกับดินดวยการเติมปุยหมัก ปุยคอก วัสดุอินทรีย และการไถกลบซากมัน

สําปะหลังลงสูดนิ 
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             (ก) ปอเทือง                               (ข) ถ่ัวพรา                        (ค) ถ่ัวมะแฮะ    
ภาพที่ 7  การปลูกพืชบํารุงดินกอนปลูกมันสําปะหลัง ควรทํา 3-5 ปตอครั้ง (ก) ปอเทือง (ข) ถ่ัวพรา  
             และ(ค) ถ่ัวมะแฮะ    

2. การเลือกฤดูปลูก  เมื่อศึกษาโมเดลการเจริญเติบโตของมันสําปะหลัง พบวา มันสําปะหลังจะ

หยุดชะงักการเจริญเติบโตในชวงฤดูแลง 6 เดือน คือ ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน ดังนั้น การปลูกมัน

สําปะหลังแบบมีการใหน้ําเพ่ือใหไดผลผลิตสูงสุด ตองปลูกในชวงตนฤดูรอน คือ ตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึง

มีนาคม ซึ่งในชวงนี้ความเข็มของแสงจะสูงและทองฟาไมมีเมฆบังแสง ทําใหพืชสามารถสังเคราะหแสงไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดย มีการใหน้ําในชวงระยะแรกของการเจริญเติบโตตั้งแตอายุ 1-3 เดือน และใหน้ําเต็มที่ในชวง

ฤดูแลงตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือชวยใหมันสําปะหลังมีการเจริญเติบโต

และสะสมอาหารในหัวอยางตอเนื่องตามท่ีกลาวขางตน 

         
        (ก)ใหน้ําชวงแรกตั้งแตอายุ 1-3 เดือน                  (ข) ใหน้ําเต็มที่ชวงฤดูแลง (พ.ย.-เม.ย.) 
ภาพที่ 8 การปลูกมันสําปะหลังแบบมีการใหน้ําเพ่ือใหไดผลผลิตสูงสุด ตองปลูกชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 
            มีการใหน้ํา (ก) ใหน้ําชวงแรกตั้งแตอายุ 1-3 เดือนในระยะแรกของการเจริญเติบโต และ(ข) ใหน้ํา 
            เต็มที่ในชวงฤดูแลงตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
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3. การเลือกพันธุ ปจจุบันยังไมมีพันธุที่ทนทานตอเพลี้ยแปง แตควรเลือกพันธุใหเหมาะสมตามชนิด

ของดิน โดย (1) ดินทรายรวน ใชพันธุเกษตรศาสตร 50 และหวยบง 60 (2) ดินรวนปนทราย ใชพันธุระยอง 

7 ระยอง 9 ระยอง 90 เกษตรศาสตร 50 และหวยบง 60 (3) ดินรวนปนเหนียว ใชพันธุระยอง 5 ระยอง 7 

ระยอง 72 และหวยบง 60 (4) ดินเหนียวสีน้ําตาลหรือแดง ใชพันธุระยอง 5 และระยอง 72 และ(5) ดิน

เหนียวสีดํา ใชพันธุระยอง 5 และระยอง 72 

     
      (1) ทรายรวน      (2) รวนปนทราย      (3) รวนปนเหนียว     (4) เหนียวสีแดง    (5) เหนียวสีดํา 
ภาพที่ 9  ดินที่ปลูกมันสําปะหลังของประเทศมี 5 ชนิด ไดแก ดิน (1) ทรายรวน (2) รวนปนทราย  
             (3) รวนปนเหนียว (4) เหนียวสีแดง และ (5) เหนียวสีดํา 

4. การเตรียมดิน ควรหวานปุยอินทรียกอนเตรียมดิน อัตรา 1-2 ตันตอไร เพ่ือสงเสริมความสามารถ

ในการอุมน้ําของดิน แลวไถดะครั้งแรกใหลึกในขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะดวยผาน 3 หรือผาน 4 แลวตาก

ดินนานอยางนอย 2 สัปดาห เพ่ือทําลายหรือลดปริมาณไขและตัวออนของเพลี้ยแปงท่ีหลงเหลือในดิน จากนั้นก็

ไถแปรเพื่อยอยดินดวยผาน 7 แลวยกรองพรอมปลูกโดยยึดหลักการที่วาตองทําใหฐานรองปลูกใหญเพียงพอ 

เพ่ือรองรับขนาดของหัวที่โตขึ้นได ถาฐานรองปลูกเล็กจะไปจํากัดการโตของหัว แตถาหัวโผลพนดินจะมีผลทํา

ใหหัวหยุดการเจริญเติบโตทันที โดยทั่วไป ระยะรองปลูกควรหางกันอยางนอย 1.20 เมตร ระยะตนตามความ

อุดมสมบูรณของดิน ตั้งแต 0.80-1.20 เมตร 

   
   (ก) ไถดะดวยผาน 3 หรือผาน 4   (ข) ไถแปรเพ่ือยอยดินดวยผาน 7       (ค) ยกรองพรอมปลูก 
ภาพที่ 10 การเตรียมดินเพื่อปลูกมันสําปะหลัง โดย (ก) ไถดะดวยผาน 3 หรือผาน 4 เพ่ือตากดินอยางนอย 2 
              สัปดาห (ข) ไถแปรเพ่ือยอยดินดวยผาน 7 และ(ค) ยกรองพรอมปลูก  

5. การเตรียมทอนพันธุ เลือกใชตนพันธุที่แข็งแรงปราศจากโรคและแมลง อายุ 10-14 เดือน ใชตน

สดหรือตัดตนกองทิ้งไวไมเกิน 10 วันกอนปลูก ความยาวของทอนพันธุที่ใชปลูกประมาณ 20-30 เซนติเมตร 

ไมควรตัดทอนพันธุยาวกวานี้ เพราะไมชวยใหมันสําปะหลังโตและคลุมวัชพืชไดเร็วขึ้น การตัดทอนพันธุควรใช

เลื่อยที่คมตัดเปนหมัด หรือใชมีดที่คมตัดทีละตน โดย ตัดแบบตรงหรือตัดแบบเฉียงก็ได หลังจากนั้นควรแช

ทอนพันธุกอนปลูกดวยสารเคมีไทอะมีโทแซม (25%WG) หรือ อิมิดาโคลพริด (70%WG)  อัตรา 4 กรัมตอ

น้ํา 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน (10%WG) อัตรา 40 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร   นานประมาณ 5-10 นาที นําไป
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ผึ่งลมในที่รมใหแหงกอนนําไปปลูก สามารถฆาเพลี้ยแปงท่ีติดมากับทอนพันธุได และยังปองกันการเขาทําลาย

ของเพลี้ยแปงหลังปลูกไดอีกประมาณ 1 เดือน 

   
(ก) ความยาว 20-30 เซนติเมตร      (ข) แชน้ํายาปองกันเพลี้ยแปง           (ค) ผึ่งลมใหแหงกอนปลูก  

ภาพที่ 11 การเตรียมทอนพันธุมันสําปะหลังเพ่ือปลูก (ก) ความยาว 20-30 เซนติเมตร (ข) แชน้ํายาปองกัน 
              เพลี้ยแปง 5-10 นาที และ (ค) ผึ่งลมใหแหงกอนปลูก  

              6. เทคนิคการปลูก หลังจากปลูกมันสําปะหลังแลวไมควรรบกวนดินหรือรบกวนใหนอยครั้งท่ีสุด 

การรบกวนดินมีผลทําใหดินแนนซึ่งจะไปจํากัดการแพรกระจายของราก และการลงหัวของมันสําปะหลัง 

นอกจากนี้ยังไปรบกวนการเจริญเติบโตของจุลินทรียและสิ่งมีชีวิตในดินดวย ดังนั้น การกระตุนใหมันสําปะหลัง

แตกทรงพุมใบเพ่ือคลุมวัชพืชไดเร็ว ดวยการรองพื้นกนหลุมดวยปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีและปุยชีวภาพ พด. 

12 รวมกับการพนสารเคมีคุมวัชพืชกอนงอกและการใหน้ําในชวงแรกของการเจริญเติบโต 

  
     (ก) หลังปลูกควรพนสารเคมีคุมวัชพืชกอนงอก   (ข) ใหน้ําชวง 3 เดือนแรกเพื่อกระตุนพุมใบคลุมวัชพืช 

ภาพที่ 12 เทคนิคการปลูกมันสําปะหลัง หลังจากปลูกควร (ก) หลังปลูกควรพนสารเคมีคุมวัชพืชกอนงอก  
              และ(ข) ใหน้ําชวง 3 เดือนแรกเพื่อกระตุนพุมใบคลุมวัชพืชไดเร็ว 

    7. การกําจัดวัชพืช หลังจากปลูกมันสําปะหลังเสร็จแลว พนสารเคมีคุมวัชพืชกอนงอก โดย ไมควร

เกิน 3 วันหลังจากปลูก หรือพนสารเคมีคุมวัชพืชกอนที่ตาของทอนปลูกจะงอก สารเคมีประเภทคุมใชไดผล

เฉพาะการปลูกตนฤดูฝนเทานั้น เพราะตองมีความชื้นของดินเปนตัวนําพาสารเคมีไปสูเมล็ดวัชพืช และไมมีเศษ

วัชพืชขัดขวางการแพรกระจายของสารเคมี หลังจากการพนสารเคมีประเภทคุมวัชพืชกอนงอกแลว ถามีวัชพืช 

          
              (ก) พนสารเคมีคุมวัชพืชกอนงอก                  (ข) ใชสารเคมีประเภทฆาหลังวัชพืชงอก 
ภาพที่ 13  การกําจัดวัชพืชหลังจากปลูกมันสําปะหลัง (ก) พนสารเคมีคุมวัชพืชกอนงอก และ (ข) ใชสารเคมี 
               ประเภทฆาหลังวัชพืชงอก 
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ขึ้นอีกตองใชสารเคมีประเภทฆาหลังวัชพืชงอก สารเคมีประเภทฆาโดยเฉพาะหามใชไกลโฟเสทในขณะที่มัน

สําปะหลังตนเล็กอยูเพราะมีผลทําใหชะงักการเจริญเติบโต 
    8. การใสปุย ตองใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียและปุยชีวภาพ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหกับมันสําปะหลัง 

โดย ปุยเคมีตองใชในขณะที่ดินมีความชื้นและตองกลบปุยดวย การใสปุยเคมีควรเลือกใชอัตราสวน  2 : 1 : 2  

ปุยเคมีที่แนะนํา คือ 15-7-18 หรือ 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร หรือใสตามคาวิเคราะหดิน โดย ใส

ปุย 2 ขางลําตนรัศมีพุมใบแลวกลบ ใสปุยครั้งเดียวเมื่ออายุ 1 เดือนหลังจากปลูก หรือแบงใสดวยการรองกน

หลุมกอนปลูก และใสอีกครั้งเม่ืออายุ 1-2 เดือนหลังปลูก สวนปุยอินทรียแนะนําใหใชรองพ้ืนหรือรองกนหลุม

ปลูก โดย ในดินทรายรวนและดินรวนปนทราย ใชอัตรา 2 ตันตอไร ดินรวนปนเหนียว ดินเหนียวสีน้ําตาลหรือ

แดง และดินเหนียวสีดํา ใชอัตรา 1 ตันตอไร สําหรับปุยชีวภาพแนะนําใหใช พด.12 อัตราการใชปุยชีวภาพ

ขยายเชื้อ 300 กิโลกรัมตอไร สามารถทําปุยชีวภาพขยายเชื้อได โดย ใชปุยหมัก 300 กิโลกรัม รําขาว 3 

กิโลกรัม ปุยชีวภาพ พด.12 จํานวน 1 ซอง หนัก 100 กรัม คลุกเคลารวมกันโดยมีความชื้นพอเหมาะ ใชเวลา

ในการขยายเชื้อปุยชีวภาพ 4 วันก็สามารถนําไปใชได โดย การใชปุยชีวภาพสามารถลดการใชปุยเคมีและปุย

อินทรียไดถึง 30-50 เปอรเซ็นต  

  
(ก) โรยปุยอินทรียกอนยกรองปลูก (ข) รองกนหลุมดวยปุยเคมีและชีวภาพ (ค) ใสปุยเคมีครั้งท่ี 2 
ภาพที่ 14 การใสปุยใหกับมันสําปะหลัง (ก) หวานปุยอินทรียแลวไถกลบ (ข) รองกนหลุมดวยปุยเคมีและ   
              ชีวภาพ และ(ค)ใสปุยเคมีครั้งท่ี 2 เม่ืออายุ 1-2 เดือนหลังปลูก   

9. การเก็บเก่ียว ควรเลือกเก็บเก่ียวมันสําปะหลังในชวงที่เหมาะสม ตั้งแตอายุ 12-18 เดือน การเก็บ

เก่ียวมันสําปะหลังท่ีอายุมากกวา 12 เดือนหรือใกลเคียงปครึ่ง จะไดผลผลิตเพ่ิมขึ้นเกือบสองเทาเมื่อเทียบกับ

เก็บเก่ียวที่อายุ 12 เดือน โดย ไมเสียตนทุนในการปลูกใหมอีกครั้ง หัวมันสําปะหลังท่ีอายุเกิน 18 เดือนไปแลว

จะใหปริมาณแปงในหัวสดต่ํา คุณภาพของแปงไมไดมาตรฐาน มีปริมาณเสนใยสูง และหัวบางสวนเริ่มเนาแลว  

            
                           (ก) ตัดตนกอนขุดหัว                        (ข) ใชแรงงานคนขุดหัว 
ภาพที่ 15  การเก็บเก่ียวมันสําปะหลังท่ีเหมาะสม ตั้งแตอายุ 12-16 เดือน (ก) ตัดตนกอนขุดหัว  
               (ข) ใชแรงงานคนขุดหัว  

 
 
 
 
 



 11

บทสรุป 

สถานการณเพลี้ยแปงท่ีไดลุกคามในมันสําปะหลังและแพรระบาดอยางตอเนื่องจนกลายเปนมหันตภัย

ตอมันสําปะหลัง หากทุกภาคสวนไมสามารถหามาตรการปองกันกําจัดเพลี้ยแปงอยางไดผลสําเร็จ จะสงผล

กระทบตอการสงออกและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได  ผูเขียนมีความเห็นวาแนวทางในการปองกันกําจัด

เพลี้ยแปงในมันสําปะหลังท่ีนาสนใจ ก็คือ การปรับเปลี่ยนจากการปลูกมันสําปะหลังแบบอาศัยน้ําฝนอยางเดียว

มาเปนการปลูกมันสําปะหลังแบบมีการใหน้ํา การปลูกมันสําปะหลังแบบมีการใหน้ําสามารถเพิ่มผลผลิตได

มากกวา 10 ตันตอไร เปนการชดเชยผลผลิตที่ขาดหายไปจากการระบาดของเพลี้ยแปง นอกจากนี้ การใหน้ํายัง

เปนการสรางสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหเหมาะสมกับแมลงศัตรูเพลี้ยแปงท่ีมีอยูตามธรรมชาติไดแก แมลงชาง

ปกใส ดวงเตา แมลงหางหนีบ และแมลงศัตรูเพลี้ยแปงนําเขาอยางเชนแตนเบียนจากประเทศเบนิน Anagyrus 

lopezi  ดังนั้น ทั้งภาครัฐและเอกชนควรสงเสริมอยางจริงจัง เพ่ือใหเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังนําน้ําใตดินที่มี

อยูตามธรรมชาติ มาใชเพ่ือผลิตมันสําปะหลังในภาวะวิกฤตการณการระบาดของเพลี้ยแปง   
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