
การติดตามสถานการณ์และประเมินผลศัตรูและศัตรูธรรมชาติของ 
ศัตรูมันส าปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย 

Monitoring and Evaluation of Insect Pest and Natural Enemies of Cassava 
Pests of Upper Northeastern Region of Thailand 

 
ทัศนีย์ แจ่มจรรยา  นุชรีย์ ศิริ  ภาราดร ชัยฤกษ์ และกมลทิพย์ ใจขาล 

Tasanee  Jamjanya, Nutcharee Siri, Paradon Chaireage and Kamontip Jaikhan 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาปริมาณศัตรูและศัตรูธรรมชาติในมันส าปะหลัง 2 พันธุ์คือพันธุ์ระยอง  72 ที่อ าเภอศรีธาตุ 
จังหวัดอุดรธานี และพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ที่อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น พบว่าการเข้าท าลายของไรแดง
ในพันธุ์ระยอง  72 มากกว่าพันธุ์เกษตรศาสตร์  50 ต้นที่ถูกไรแดงเข้าท าลายสูงสุดร้อยละ 0-93.33 ในเดือน
มิถุนายน เมื่อมันส าปะหลังอายุ 8 เดือนและปริมาณไรแดงลดลงในเดือนกรกฎาคม ประชากรแมลงหวี่ขาวพบ
สูงสุดร้อยละ 31.12 เมื่อมันส าปะหลังอายุ 2 เดือน ส าหรับพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 มีการเข้าท าลายของแมลง
หวี่ขาวสูงสุดร้อยละ 12.11 เมื่อมันส าปะหลังอายุ 4 เดือน ส่วนต้นที่ถูกไรแดงเข้าท าลายพบมากที่สุดร้อยละ 5 
เมื่อมันส าปะหลังอายุ 7เดือน ศัตรูธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ แมงมุมและด้วงตัวห  า  Stethorus spp. ซึ่งเป็นตัว
ห  าที่ส าคัญของไรแดงพบช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่ประชากรไรแดงระบาด และพบมาก
ที่สุดเดือนมีนาคม ร้อยละ 47.13 เมื่อเปรียบเทียบการใช้เวลาระหว่างการนับจ านวนตัวไรแดงและการประเมิน
ประชากรโดยใช้เกณฑ์ พบว่าการนับไรแดงโดยใช้เกณฑ์สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่าการนับจ านวนตัว 
6.67 เท่า การวิเคราะห์รูปแบบการกระจายของไรแดงพบว่าส่วนใหญ่เป็นแบบกลุ่ม 

 
ค าส าคัญ: ไรแดง เพลี ยแป้ง รูปแบบการกระจาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 Studies on pest population and their natural enemies were conducted in two 
cassava varieties: Rayong72 at Si That district, Udon Thani province and Kasetsart 50 at 
Kranuan district, Khon Kaen province. The results showed that infestation of red spider mite 
was higher in Rayong 72. The peak was 93.33 percent in June when cassava was eight-
month-old and declined in July while the infestation was highest 5 percent in seven-month-
old Kasetsart 50. Whitefly population was highest 31.12 percent when Rayong 72 was two-
month-old whereas the peak was 12.11 in Kasetsart 50 at the age of four months. The 
common natural enemies were spiders and predatory beetle, Stethorus spp. Stethorus spp. 
was the most important predator of red spider mite, found during the period of January to 
April and peaked in March 47.13 percent which was the outbreak period of red spider mite. 
The comparison of time spent for total counting of red spider mite individuals and using the 
criteria to evaeuate the population revealed that using the criteria can be able to save time 
6.67 fold more than total counting. The most spatial pattern of red spider mite showed as 
clump pattern. 
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