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บทคัดย่อ 

 

การศึกษาแมลงศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูมันส าปะหลัง 3 พันธุ์ คือ พันธุ์ระยอง 9 (อายุ 3 เดือน) , 
พันธุ์ระยอง 72 (อายุ 3 เดือน)  และพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 จ านวน 2 แปลง (แปลงที่ 1 อายุ 5 เดือน และ
แปลงที่ 2 อายุ 3 เดือน) ตรวจนับปริมาณแมลง เดือนละ 1 ครั้ง พบว่ามันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 
แปลงที่ 1 มีไรแดงและเพลี้ยหอยระบาด ระดับ 5 (มากกว่า 1,000 ตัว/ต้น) ความเสียหายร้อยละ 60 ในเดือน
มกราคม 2551 พันธุ์ระยอง 9 พบการระบาดของไรแดง ระดับ 5 ท าให้พืชแสดงอาการเหลือง และใบร่วงเป็น
บริเวณกว้าง ความเสียหายร้อยละ 80 ในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2551 ศัตรูธรรมชาติที่ส าคัญของไรแดง
คือ ด้วงเต่าตัวห้ า Stethorus pauperculus พบในมันส าปะหลังทุกพันธุ์โดยเฉพาะพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 
และระยอง 9 ที่ศึกษาตลอดฤดู ด้วงเต่าตัวห้ า Serangium sp. พบช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2551 ใน
แปลงที่มีการระบาดของแมลงหวี่ขาว พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 แปลงที่ 1 พบแตนเบียนเพลี้ยหอยเข้าเบียนร้อย
ละ 90 ในเดือนมกราคม 2551 ผลผลิตหัวสดของมันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ในแปลงที่ 1 และแปลง
ที่ 2 คือ 4.0 และ 4.2 ตัน/ไร่ ทั้งสองแปลงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

 

ค าส าคัญ : ไรแดงมันส าปะหลัง, เพลี้ยหอย, แมลงหวี่ขาว, Stethorus pauperculus, Serangium sp.  

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Natural enemies of cassava insect pest were studied in three cassava varieties 
namely, Rayong 9 (3 -mo. old), Rayong 72 (3-mo. old), and Kasetsart 50 (first field, 5-mo.old 
and second field, 3-mo. old). Insect populations were monitored monthly on 10 
plants/variety. Sixty percent damage caused by infestation of cassava red mites, Oligonychus 
biharensis and Tetranychus truncatus (Acari: Tetranychidae) and scale insect at scale 5 ( > 
1,000 individauls per plant) was recorded in Kasetsart 50 variety in January 2008. Damage of 
eighty percent caused by infestation of cassava red mites was recorded in Rayong 9 variety 
during Febuary-March 2008 resulted in yellow leaves and drop down. The most common 
predator of red mite was predatory coccinellid beetle, Stethorus pauperculus found in every 
varieties thru the season. Predatory coccinellid beetle, Serangium sp. was found during 
January – March 2008 where there was an outbreak of whiteflies. In Kasetsart 50 variety, 
however, 90 percent of scale insect populations was parasitized in January 2008. fresh tuber 
yields of Kasetsart 50, 4.0 and 4.2 tons/rai were obtained from the first and second field, 
without statistically significant difference. 
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