




การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

คำ�นำ�

   มันสำ�ปะหลัง     พืชเศรษฐกิจสำ�คัญของประเทศไทย     ท่ีนำ�ม�ใช้ประโยชน์ 

เพื่อก�รบริโภคเป็นอ�ห�ร แปรรูปเป็นอ�ห�รสัตว์ และอุตส�หกรรมแปรรูป

อีกหล�ยชนิด ในช่วงหล�ยปีที่ผ่�นม�ประเทศไทยต้องประสบกับปัญห� 

ก�รระบ�ดของโรคและแมลงศัตรูมันสำ�ปะหลังหล�ยชนิด ซ่ึงทำ�คว�มเสียห�ย 

ให้กับผลผลิต ทำ�ให้ผลผลิตมันสำ�ปะหลังลดลง ท้ังเพล้ียแป้งมันสำ�ปะหลัง 

ที่ระบ�ดในปี 2553 โรคโคนเน่�-หัวเน่�มันสำ�ปะหลังท่ีเกิดก�รระบ�ด 

ในปี 2558 และในปี 2561 พื้นที่ปลูกมันสำ�ปะหลังในบ�งพื้นที่ของประเทศไทย

พบมันสำ�ปะหลังแสดงอ�ก�รคล้�ยโรคใบด่�ง โดยเฉพ�ะจังหวัดที่มีช�ยแดน 

ติดกับร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช� ซึ่งมีร�ยง�นพบก�รระบ�ดของโรคใบด่�ง 

มันสำ�ปะหลังและมีคว�มเสี่ยงสูงที่จะแพร่ระบ�ดเข้�ม�ในประเทศไทย 

   กรมส่งเสริมก�รเกษตร จึงได้จัดทำ�เอกส�รคำ�แนะนำ�เรื่อง 

ก�รป้องกันกำ�จัดโรคและแมลงศัตรูมันสำ�ปะหลัง โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจใช้เป็นแหล่งข้อมูลและแนวท�งในก�รจัดก�รศัตรู 

มันสำ�ปะหลังอย่�งมีประสิทธิภ�พต่อไป

กรมส่งเสริมก�รเกษตร
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กรมส่งเสริมการเกษตร การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

กรมส่งเสริมการเกษตร4 กรมส่งเสริมการเกษตร

เชื้อสาเหตุ : Cassava mosaic virus
 

  เชื้อส�เหตุโรคใบด่�งมันสำ�ปะหลัง ปัจจุบันมีร�ยง�นทั้งหมด 10 ชนิด  

ในทวีปแอฟริก� พบ 8 ชนิด ทวีปเอเชียพบ 2 ชนิด ได้แก่ Indian cassava mosaic 

virus (ICMV) พบในประเทศอินเดีย และ Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV)  

พบในประเทศศรีลังก� ส่วนในประเทศไทยยังไม่มีร�ยง�นพบก�รระบ�ดของโรคนี้ 

ลักษณะอาการ :

  ต้นมันสำ�ปะหลังจะแสดงอ�ก�รใบด่�งเหลือง ใบเสียรูปทรง และมีขน�ด

เล็กลง ยอดท่ีแตกใหม่แสดงอ�ก�รด่�งเหลือง ลำ�ต้นแคระแกร็น ห�กใช้ท่อนพันธุ์ 

ที่ติดเชื้อไวรัสม�ปลูกจะทำ�ให้เกิดอ�ก�รใบด่�งเหลืองทั้งต้น ถ้�มันสำ�ปะหลังได้รับก�ร

ถ่�ยทอดโรคจ�กแมลงหวี่ข�วย�สูบที่มีเชื้อไวรัส จะแสดงอ�ก�รใบด่�งชัดเจนที่ส่วนยอด 

ถ้�อ�ก�รรุนแรงอ�จทำ�ให้ผลผลิตลดลงถึงร้อยละ 80 - 100

โรคใบด�่งมันสำ�ปะหลัง (Cassava mosaic disease)

ที่ีมาภาพ : กรมวิชาการเกษตรที่ีมาภาพ : กรมส่งเสริมการเกษตร
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การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง 5การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

พืชอาศัยของเชื้อไวรัสสาเหตุโรค  :  มันสำ�ปะหลัง ละหุ่ง และสบู่ดำ� 

แมลงพาหะ  :  แมลงหวี่ข�วย�สูบ (tabacco white    )

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Bemisia tabaci (gennadius)

วงจรชีวิตของแมลงหวี่ขาว

                                    

ภาพโดย : สุนัดดา เชาวลิต

ภาพโดย : สุนัดดา เชาวลิต
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การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

กรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร4 กรมส่งเสริมการเกษตร

แนวทางการป้องกันกำาจัดโรคใบด่างมันสำาปะหลัง

 1.  ห้�มนำ�เข้�ท่อนพันธุ์หรือส่วนขย�ยพันธุ์ของมันสำ�ปะหลังจ�กต่�งประเทศ 

ยกเว้นมันเส้น และหัวมันสด ต�ม พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550

 2. สอดส่องก�รลักลอบนำ�เข้�ท่อนพันธ์ุหรือส่วนขย�ยพันธ์ุของมันสำ�ปะหลัง 

จ�กต่�งประเทศ ห�กพบแจ้งสำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ            สำ�นักง�นเกษตรจังหวัด           กองส่งเสริม 

ก�รอ�รักข�พืชและจัดก�รดินปุ๋ย กรมส่งเสริมก�รเกษตร และกรมวิช�ก�รเกษตร

 3. ใช้พันธุ์ท่ีปลอดโรคโดยไม่ใช้ท่อนพันธุ์จ�กแหล่งที่พบก�รระบ�ดของโรค

หรือแหล่งท่ีพบอ�ก�รของโรค หรือท่อนพันธุ์ที่ไม่ทร�บแหล่งที่ม� หรือท่อนพันธุ์ 

ที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสใบด่�งมันสำ�ปะหลัง

 4.  สำ�รวจแปลงมันสำ�ปะหลังอย่�งสม่ำ�เสมอ อย่�งน้อยสัปด�ห์ละครั้ง 

 5.  กำ�จัดแมลงพ�หะ ได้แก่ แมลงหวี่ข�วย�สูบ

 6.   เฝ�้ระวงัก�รระบ�ดของไวรสัใบด�่งในพชือ�ศยัอืน่ ๆ   ทีม่แีมลงหวีข่�วย�สบู 

เป็นพ�หะ โดยหลีกเลี่ยงก�รปลูกพืชอ�ศัยของแมลงหวี่ข�วย�สูบ เช่น กะเพร� 

โหระพ� ผักชีฝรั่ง พริก มะเขือ มันฝรั่ง และพืชตระกูลถั่ว และพืชอ�ศัยของเชื้อไวรัส 

ใบด่�งมันสำ�ปะหลัง เช่น สบู่ดำ� ละหุ่ง บริเวณแปลงปลูกมันสำ�ปะหลัง

พบอาการต้องสงสัย

 1. แจ้งสำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอหรือสำ�นักง�นเกษตรจังหวัด เพื่อดำ�เนินก�ร 

แจ้งหน่วยง�นของกรมวิช�ก�รเกษตรตรวจสอบยืนยันก�รเป็นโรค จ�กนั้นดำ�เนินก�ร 

กำ�จัดต้นมันสำ�ปะหลังที่มีอ�ก�รต้องสงสัย โดยก�รขุดหรือถอนต้นมันสำ�ปะหลัง 

ที่แสดงอ�ก�รฝังในหลุมพ่นส�รกำ�จัดวัชพืชอะมีทรีน 80 % WG และกลบด้วยดิน 

ให้หน�ไม่น้อยกว่� 50 เซนติเมตร  จ�กน้ันพ่นส�รกำ�จัดแมลงหว่ีข�วย�สูบ Imidacloprid 

70% WG อัตร� 12 กรัมต่อน้ำ� 20 ลิตร หรือ Dinotefuran 10% SL อัตร� 

20 มิลลิลิตรต่อน้ำ� 20 ลิตร หรือ Thiamethosam 25% WG อัตร� 12 กรัมต่อน้ำ� 

20 ลิตร บริเวณแปลง
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การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

 2.   หลีกเล่ียงก�รขนย้�ยท่อนพันธ์ุจ�กแหล่งท่ีพบอ�ก�รของโรคไปสู่แหล่งปลูกอ่ืน 

จนกว่�จะมีก�รยืนยันว่�ไม่เป็นโรค

 3.  ติดต�มสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดทุก 2 สัปด�ห์

 4. หลังก�รติดต�มสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดทุก 2 สัปด�ห์ ห�กยังพบอ�ก�ร

คล้�ยโรคใบด่�งมันสำ�ปะหลัง ให้ดำ�เนินก�รต�มข้อ 1 และห้�มนำ�มันสำ�ปะหลัง 

จ�กแปลงนี้ไปทำ�พันธุ์

ที่ีมาภาพ : กรมส่งเสริมการเกษตร

การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลังการป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง 5การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง 5



กรมส่งเสริมการเกษตร การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

กรมส่งเสริมการเกษตร4 กรมส่งเสริมการเกษตร

เชื้อสาเหตุ  :  เชื้อไฟโตพลาสมา  

ลักษณะอาการ :

  โรคพุ่มแจ้ของมันสำ�ปะหลังมีลักษณะอ�ก�รคล้�ยกับก�รทำ�ล�ยของ 

เพลี้ยแป้ง โดยเชื้อไฟโตพล�สม�ทำ�ให้ท่อลำ�เลียงอ�ห�รอุดตันทำ�ให้ส่วนยอด 

แคระแกร็น มีก�รแตกต�ข้�งม�ก ยอดเป็นพุ่ม ใบเล็กลงสีเหลืองซีด และมีใบแห้ง 

ติดกิ่งหรือร่วงหล่น ใบที่เป็นโรคจะเริ่มแห้งต�ยจ�กใบล�่งขึ้นไปถึงที่ปล�ยยอด ต่อม� 

กิ่งก้�นจะแห้งต�ยจ�กยอด (Die back) ลำ�ต้นแคระแกร็น ท่ออ�ห�รใต้เปลือกลำ�ต้น 

หรือหัวเปลี่ยนเป็นเส้นสีน้ำ�ต�ลดำ� ห�กระบ�ดรุนแรงมันสำ�ปะหลังอ�จยืนต้นต�ยได้

โรคพุ่มแจ้มันสำ�ปะหลัง (Witche’s broom)

ที่ีมาภาพ : https://www.thairath.co.th/content/578168
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การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง 5การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

พืชอาศัย  :  มีต้นวัชพืชส�บม่วงเป็นพืชอ�ศัย

แมลงพาหะ  :  เพลี้ยจักจั่น

การแพร่ระบาด : แพร่กระจ�ยผ่�นท�งท่อนพันธุ์เป็นส่วนใหญ่ และมีเพล้ียจักจั่น 

         เป็นพ�หะนำ�โรคม�สู่ต้นมันสำ�ปะหลัง 

แนวทางการป้องกันกำาจัดโรคพุ่มแจ้มันสำาปะหลัง

  1.  หมั่นสำ�รวจแปลงปลูกมันสำ�ปะหลังอย่�งสม่ำ�เสมอ อย่�งน้อยสัปด�ห์ละ  

1 ครั้ง 

 2.  ใช้พันธุ์ที่ปลอดโรค หรือจ�กต้นพันธุ์มันสำ�ปะหลังที่ไม่แสดงอ�ก�รของโรค

 3.  ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปเผ�ทำ�ล�ยนอกแปลง

 4.  ปลูกพืชหมุนเวียนเพ่ือป้องกันกำ�จัดเช้ือโรคจ�กต้นมันสำ�ปะหลังที่เป็นโรค

ตกค้�งอยู่ในแปลง

 5.  หลีกเลี่ยงก�รขนย้�ยท่อนพันธุ์จ�กแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคยมี 

ก�รระบ�ด

 6.  กำ�จัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ หรือเป็นที่อ�ศัยของแมลงพ�หะนำ�โรคในแปลง 

เช่น ต้นส�บม่วง

 

                          
       เพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก                        สาบม่วง

ที่ีมาภาพ : https://www.thairath.co.th/content/578168
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กรมส่งเสริมการเกษตร การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

กรมส่งเสริมการเกษตร4 กรมส่งเสริมการเกษตร

เชื้อสาเหตุ  :  เชื้อรา  Phytophthora spp. / เชื้อรา Fusarium spp.

ลักษณะอาการ : 

  อ�ก�รที่ส�ม�รถมองเห็นได้จ�กคว�มผิดปกติของต้นมันสำ�ปะหลัง  

ส่วนที่อยู่เหนือดินจะพบว่� ใบมันสำ�ปะหลังแสดงอ�ก�รเห่ียวเหลือง โคนต้นแสดง

อ�ก�รเน่�เป็นสีน้ำ�ต�ลหรือดำ� หรือมันสำ�ปะหลังบ�งพันธุ์โคนต้นมีก�รสร้�งร�กค้ำ�ชู 

(Adventitious root) ข้ึนตรงรอยแตกของโคนต้น (มันสำ�ปะหลังเบอร์ 89 แสดงอ�ก�ร

ชัดเจน) เมื่อถอนขึ้นม�หัวมันสำ�ปะหลังแสดงอ�ก�รเน่� ถ�้ผ่�หรือหักหัวมันสำ�ปะหลัง

จะเห็นภ�ยในเป็นสีน้ำ�ต�ล ในมันสำ�ปะหลังบ�งพันธุ์มีก�รเน่�ที่โคนและส่วนของหัว 

ที่อยู่ใต้ดิน โดยที่ส่วนของลำ�ต้นและใบยังคงมีลักษณะปกติ หรือบ�งพันธุ์แสดงอ�ก�ร

รุนแรงมันสำ�ปะหลังอ�จยืนต้นต�ยได้

โรคโคนเน่� -  หัวเน่�มันสำ�ปะหลัง (Root and Tuber Rot Diseases)

ที่ีมาภาพ : นิรนาม
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การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง 5การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

แนวทางการป้องกันกำาจัดโรคโคนเน่า – หัวเน่ามันสำาปะหลัง

 1.  ก่อนก�รปลูก เก็บเศษเหง้� หรือเศษซ�กมันสำ�ปะหลังเผ�ทำ�ล�ยทิ้ง 

ทำ�คว�มสะอ�ดเครื่องจักรกลก�รเกษตร ควรมีก�รไถต�กดินอย่�งน้อย 2 สัปด�ห์  

แช่ท่อนพันธุ์ด้วยส�รป้องกันกำ�จัดเชื้อร�เมท�แล็คซิล อัตร� 20 - 40 กรัมต่อน้ำ�  

20 ลิตร รวมถึงก�รใช้เชื้อร�ไตรโคเดอร์ม�ไปหว่�นในช่วงก�รเตรียมดินก่อนปลูก

 2. แปลงปลูกควรมีก�รยกร่องสูง หรือในบริเวณที่มีน้ำ�ท่วมขังให้ทำ�ร่อง 

เพื่อระบ�ยน้ำ�ออกจ�กแปลง

 3.  สำ�รวจแปลงอย่�งน้อยสัปด�ห์ละ 1 ครั้ง ถ�้ในช่วงฝนชุกควรสำ�รวจแปลง

ทุกวัน ห�กพบก�รระบ�ดให้ขุดถอนต้นที่แสดงอ�ก�รไปเผ�ทำ�ล�ย จ�กนั้นบริเวณ 

ท่ีแสดงอ�ก�รและโดยรอบห่�งออกไปรัศมีประม�ณ 1 เมตร ให้หว่�นปูนข�ว หรือ 

โรยเชื้อร�ไตรโคเดอร์ม�บริเวณรอบโคนต้นท่ีขุดออก หรือกรณีระบ�ดรุนแรงม�กใช้

ส�รเคมีฟอสอีทิล อลูมิเนียม อัตร� 50 กรัมต่อน้ำ� 20 ลิตร ร�ดต้นละ 300 ซีซี  

หรือพ่นอัตร� 150 กรัมต่อไร่

 4.  หลังก�รระบ�ดผ่�นไปแล้ว เมื่อเริ่มก�รเพ�ะปลูกในฤดูก�ลใหม่ แปลงที่

เคยระบ�ดน้อยหรือป�นกล�งควรเลื่อนฤดูปลูก เป็นช่วงปล�ยฤดูฝนเพื่อให้ผลผลิต

ออกในฤดูแล้ง เลือกใช้พันธุ์ให้เหม�ะกับพื้นที่ กำ�จัดซ�กพืชออกให้หมด ไถระเบิด

ดินด�นและต�กดิน หว่�นปูนข�วเพ่ือปรับสภ�พดิน และแช่ท่อนพันธุ์ด้วยส�รป้องกัน

กำ�จัดเชื้อร�ก่อนปลูก

*** ถ้าแปลงที่เคยปลูกเสียหายมากกว่าร้อยละ 50 

ควรเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เช่น อ้อยและข้าว
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กรมส่งเสริมการเกษตร การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

กรมส่งเสริมการเกษตร4 กรมส่งเสริมการเกษตร

เชื้อสาเหตุ  : เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. manihotis

ลักษณะอาการ : 

  เริ่มแสดงอ�ก�รใบจุดเหลี่ยมฉ่ำ�น้ำ�กระจ�ยอยู่ทั่วพื้นที่ใบ อ�จมีวงสีเหลือง

ล้อมรอบจุดเหลี่ยม อ�ก�รจะพัฒน�ขึ้นทำ�ให้จุดเหลี่ยมขย�ยตัวติดกันเป็นอ�ก�ร 

ใบไหม้สีน้ำ�ต�ล ในที่สุดใบจะเหลือง แห้งแล้วหลุดร่วงไป บ�งครั้งพบอ�ก�รย�งไหล 

และนอกจ�กนี้ยังทำ�ให้ระบบท่อน้ำ�ท่ออ�ห�รของลำ�ต้นและร�กเน่� ลำ�ต้นจะแสดง

อ�ก�รเป็นแผลรูปร่�งคล้�ยกระสวย สีน้ำ�ต�ลเข้มถึงสีดำ�ขอบแผลจะฉ่ำ�น้ำ� แผลจะ 

ขย�ยตัวลงลึกถึงเนื้อลำ�ต้นทำ�ให้ลำ�ต้นเปร�ะและหักได้ นอกจ�กนี้ยังพบก้อนสีเหลือง 

ขน�ดเล็ก   (ย�งไหล) ติดอยู่บริเวณแผลหรือบริเวณยอดที่แห้งต�ยส่วนยอด 

จะแสดงอ�ก�รต�ยจ�กยอดล�มลงม�ต�มลำ�ต้นส่วนล่�ง มีสีน้ำ�ต�ลเข้มถึงสีดำ� 

ในที่สุดใบท่ียอดจะหลุดร่วงและแห้งต�ย และจะพบก้อนสีเหลืองด้วย ก�รระบ�ด 

จะพบม�กขึ้นเมื่ออ�ก�ศมีปริม�ณคว�มชื้นสูง และมีอุณหภูมิค่อนข้�งสูง ประกอบกับ

ถ้�ใช้มันสำ�ปะหลังพันธุ์อ่อนแอ ก�รใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอัตร�สูงในช่วงที่เหม�ะสมต่อก�ร

ระบ�ดของโรค และก�รปลูกหน�แน่นทำ�ให้มีคว�มชื้นสูงในระหว่�งต้นและแถวปลูก 

จะทำ�ให้ก�รระบ�ดของโรคเพิ่มขึ้นด้วย โดยจะพบก�รระบ�ดม�กในช่วงฤดูฝน

การแพร่ระบาด :

   ติดไปกับท่อนพันธุ์ท่ีเป็นโรค แพร่กระจ�ยไปโดยฝนหรือกับดิน หรือกับ 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รเกษตร เช่น มีดที่ใช้ในก�รตัดท่อนพันธุ์ ซึ่งเชื้อส�เหตุของโรค

ส�ม�รถอยู่รอดในดินบนเศษซ�กพืชได้น�นกว่� 2 ปี

   

โรคใบไหม้ (Cassava Bacterial Blight: CBB)
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การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง 5การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

แนวทางการป้องกันกำาจัดโรคใบไหม้
 

 1. ใช้ท่อนพันธุ์ ท่ีปร�ศจ�กเช้ือจ�กแปลงขย�ยพันธุ์ที่มีก�รจัดก�ร และ 

ดูแลรักษ�อย่�งได้ม�ตรฐ�นต�มหลักวิช�ก�ร 

 2.  สำ�รวจแปลงปลูกมันสำ�ปะหลังอย่�งน้อยสัปด�ห์ละ 1 ครั้ง

 3.  ปลูกพืชหมุนเวียนที่เป็นพืชอ�ยุสั้น หรือหลีกเล่ียงก�รปลูกมันสำ�ปะหลังซ้ำ�

ในแปลงที่ระบ�ดรุนแรงอย่�งน้อยน�น 6 เดือน

 4. พื้นที่ที่มีก�รปลูกมันสำ�ปะหลังติดต่อกันเป็นเวล�น�น ก�รไถกลบเศษซ�ก

มันสำ�ปะหลังให้ลงลึก และไถดินต�กแดดอย่�งน้อย 2 - 4 สัปด�ห์ ก่อนก�รปลูก 

 5. ใช้ชีววิธี ก�รพ่นเชื้อแบคทีเรียชนิดปฏิปักษ์ เช่น Pseudomonas flurescens 

ทำ�ให้จำ�นวนจุดบนใบและจำ�นวนใบไหม้ต่อต้นลดลง และทำ�ให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 2.7 เท่� 

 6. ก�รใช้ส�รเคมีก�รเป็นวิธีที่ควรเลือกปฏิบัติในลำ�ดับสุดท้�ย ส�รเคมีที่ใช้ 

ได้แก่ ส�รประกอบทองแดงชนิดต�่ง   ควรใช้ร่วมกับก�รตัดแต่งกิ่งที่มีอ�ก�รของ 

โรคปร�กฏ 

ภาพโดย : siwilai
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การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

กรมส่งเสริมการเกษตร12



การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

แมลงศัตรูมันสำ�ปะหลังท่ีสำ�คัญ

การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง 13



การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

รูปร่างลักษณะของเพลี้ยแป้งมันสำาปะหลัง 

 เพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลัง เป็นแมลงป�กดูดขน�ดเล็กลำ�ตัวเป็นข้อ ปล้อง รูปร่�ง

กลมหรือย�วรี ส่วนหัวและข�อยู่ใต้ลำ�ตัวมี 6 ข� ไม่มีปีก มีผงแป้งคลุมตัว อ�จเห็น

ห�งสีข�วย�ว 2 เส้น บริเวณปล�ยส่วนท้อง ขย�ยพันธุ์โดยก�รใช้เพศหรือไม่ใช้เพศ 

(เพศเมียไม่จำ�เป็นต้องได้รับก�รผสมพันธุ์จ�กเพศผู้) มีทั้งประเภทออกลูกเป็นไข่ และ

ออกลูกเป็นตัว 

 ไข่ เพล้ียแป้งมีไข่เป็นฟองเด่ียว สีเหลืองอ่อน ย�วรี บรรจุอยู่ในถุงไข่ซ่ึงมีเส้นใย

คล�้ยสำ�ลีหุ้มไว้

 ตัวอ่อน มีสีเหลืองอ่อน ตัวย�วรี ตัวอ่อนวัยแรกเคล่ือนที่ได้มีก�รลอกคร�บ  

3 - 4 ครั้ง

 ตัวเต็มวัย เพศเมีย มีลักษณะค่อนข้�งแบน บนหลังและด้�นข้�งมีขนปก คลุมม�ก 

ชนิดท่ีออกลูกเป็นไข่ จะสร้�งถุงไข่ไว้ใต้ท้อง มีลักษณะเป็นเส้นใยคล้�ยสำ�ลีหุ้มไว้อีก 

ช้ันหน่ึง สำ�หรับชนิดออกลูกเป็นตัว ตัวป้อม กลมรี ส่วนหลังและด้�นข้�งมีผงแป้งเก�ะ 

ก�รดำ�รงชีวิต เพลี้ยแป้งมักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ดูดกินน้ำ�เลี้ยงจ�กพืช ตัวอ่อน

เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว ตัวเต็มวัยส�ม�รถเคลื่อนไหวได้บ้�ง แต่จ�กลักษณะก�รกิน

และก�รทำ�ล�ยพืช มักอยู่นิ่งไม่ค่อยเคลื่อนที่ เพลี้ยแป้งส�ม�รถขย�ยพันธุ์ได้รวดเร็ว 

ในช่วงอ�ก�ศร้อนและแห้งแล้ง

เพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลัง

กรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร4 กรมส่งเสริมการเกษตร14



การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

 1.	 เพลี้ยแป้งล�ย	 (Striped	 mealybug	 ;	 Ferrisia virgate	 Cockerell) ลำ�ตัว 

คล้�ยลิ่ม ผนังลำ�ตัวสีเท�เข้มมีผงแป้งปกคลุมลำ�ตัว เส้นขนขึ้นหน�แน่น ขนที่ปกคลุม 

ลำ�ตัวย�วเป็นเง�คล้�ยใยแก้วมีแถบดำ�บนลำ�ตัว 2 แถบชัดเจน ปล�ยท้องมีห�งคล้�ย 

เส้นแป้ง 2 เส้น ย�วครึ่งหนึ่งของคว�มย�วลำ�ตัว เพลี้ยแป้งชนิดนี้พบระบ�ดทั่วไป 

ในพื้นท่ีปลูกมันสำ�ปะหลัง ที่ผ่�นม�ระดับคว�มรุนแรงไม่ถึงขั้นทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ย 

ท�งเศรษฐกิจ

                                        

 2.	 เพลี้ยแป้งแจ๊คเบียดเลย์	 (Jack-beardsley	 mealybug	 ;	 Pseudococcus  
jackbeardsleyi	 Gimpel&Miller) ลำ�ตัวค่อนข้�งแบนผนังลำ�ตัวสีเท�อมชมพู มีผงแป้ง 

สีข�วปกคลุมลำ�ตัว ด้�นข้�งลำ�ตัวมีเส้นแป้งเรียงกันจำ�นวนม�ก เส้นแป้งที่ปล�ย 

ส่วนท้องย�วกว่�เส้นแป้งด้�นข�้งลำ�ตัว พบระบ�ดทั่วไปในพื้นที่ปลูกมันสำ�ปะหลัง

 

เพลี้ยแป้งที่พบในมันสำ�ปะหลัง	ม	ี4	ชนิด	คือ

ชนิดของเพลี้ยแป้งมันสำาปะหลัง

ที่ีมาภาพ : กรมวิชาการเกษตร

การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลังการป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง 5การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

ที่ีมาภาพ : กรมวิชาการเกษตร
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กรมส่งเสริมการเกษตร การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

กรมส่งเสริมการเกษตร4 กรมส่งเสริมการเกษตร

   3.		เพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลังสีเขียว	 (Madeira	 mealybug	 ;	 Phenacoccus  
madeirensis	Green) ลำ�ตัวรูปไข่ค่อนข�้งแบนท�งด้�นข�้ง ผนังลำ�ตัวสีเขียวอมเหลือง 

มีผงแป้งสีข�วบ�ง   ปกคลุมลำ�ตัวด้�นข้�งลำ�ตัวมีเส้นแป้งสั้น เส้นแป้งที่ปล�ย 

ส่วนท้องย�วกว่�เส้นแป้งด้�นข้�งลำ�ตัว และที่ลำ�ตัวมีสันนูน 3 แนวต�มคว�มย�ว 

ลำ�ตัวสันนูนที่สุดอยู่กล�งลำ�ตัว เพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลังสีเขียวชอบดูดกินอยู่ที่ใบแก่  

พบได้ทั่วไปในแหล่งปลูกมันสำ�ปะหลัง 

               

   4.		เพล้ียแป้งมันสำ�ปะหลังสีชมพู	 (Pink	mealybug	 ;	Phenacoccus manihoti 

Matile-Ferrero) ลำ�ตัวรูปไข่ผนังลำ�ตัวสีชมพู มีผงแป้งสีข�วปกคลุมลำ�ตัว ด้�นข้�งลำ�ตัว 

มีเส้นแป้งส้ัน หรือไม่ปร�กฏให้เห็นเส้นแป้งท่ีปล�ยส่วนท้องค่อนข้�งส้ัน ขย�ยพันธ์ุ 

โดยไม่อ�ศัยเพศว�งไข่โดยบรรจุอยู่ในถุงไข่เป็นกลุ่ม เป็นชนิดที่ทำ�คว�มเสียห�ยม�ก 

ในมันสำ�ปะหลัง     พบระบ�ดคร้ังแรกเม่ือปี    ค.ศ. 1973    ท่ีประเทศคองโก    มีก�รใช้แตนเบียน 

ในก�รควบคุมโดยใช้เวล�น�นกว่� 10 ปี จึงส�ม�รถควบคุมก�รระบ�ดได้ประเทศไทย 

เร่ิมพบระบ�ดในพ้ืนท่ีปลูกมันสำ�ปะหลังเม่ือปี พ.ศ. 2551 ระบ�ดสร้�งคว�มเสียห�ย 

ต่อผลผลิตมันสำ�ปะหลังอย่�งรุนแรง  

ที่ีมาภาพ : กรมวิชาการเกษตร

16

ๆ



การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง
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วงจรชีวิตของเพลี้ยแป้งมันสำาปะหลังสีชมพู
                           

ที่ีมาภาพ : กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่ีมาภาพ : กรมวิชาการเกษตร

ตัวอ่อนวัยที่	1

ตัวอ่อนวัยที	่2

ตัวอ่อนวัยที	่3

ตัวเต็มวัย

ระยะไข่

ระยะว�งไข่

8	วัน 4	วัน

4	วัน

5	วัน
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การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

การแพร่กระจายของเพลี้ยแป้งมันสำาปะหลัง

  ตัวอ่อนเพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลังวัย 1 ส�ม�รถเคล่ือนที่ได้จึงเคล่ือนย้�ย 

ไปต�มส่วนต่�ง  บนต้นมันสำ�ปะหลังได้  โดยมีมดเป็นพ�หะนำ�เพล้ียแป้ง 

ไปยังส่วนต่�ง   ของต้นมันสำ�ปะหลัง กระแสลม พัดพ�ไข่และตัวอ่อนของเพลี้ยแป้ง

ไปยังต้นอื่น   อีกท้ังท่อนพันธุ์มันสำ�ปะหลัง เป็นส�เหตุหลักในก�รแพร่กระจ�ยและ 

ติดไปกับตัวเกษตรกรที่ปฏิบัติง�นในแปลงที่มีก�รระบ�ดและเครื่องมือก�รเกษตร

ลักษณะการทำาลายของเพลี้ยแป้งมันสำาปะหลัง 

  เพลี้ยแป้งทำ�คว�มเสียห�ยต่อมันสำ�ปะหลัง โดยก�รดูดกินน้ำ�เลี้ยงต�ม 

ส่วนต่�ง  เช่น ใบ ยอด และต� ในส่วนของต้นที่ยังอ่อนอยู่ยอดที่ถูกทำ�ล�ย 

จะงอหงิกเป็นพุ่มลำ�ต้นจะบิดเบ้ียวมีช่วงข้อถี่แตกใบเป็นพุ่มหน�เป็นกระจุก ในส่วน 

ของยอด ใบ เพลี้ยแป้งจะขับถ่�ยมูลที่มีลักษณะของเหลวข้นเหนียวมีรสหว�น  

ทำ�ให้เกิดร�ดำ�ปกคลุมปิดบังบ�งส่วนของใบพืช มีผลทำ�ให้ก�รสังเคร�ะห์แสงของพืช 

ลดลง ส่วนของลำ�ต้นที่ถูกเพลี้ยแป้งดูดน้ำ�เลี้ยง มีผลต่อคุณภ�พท่อนพันธุ์ หัวมัน 

มีขน�ดเล็กเปอร์เซ็นต์แป้งต่ำ� ห�กระบ�ดรุนแรงยอดจะแห้งต�ย ถ้�ระบ�ดใน 

มันสำ�ปะหลังอ�ยุยังน้อยอ�จทำ�ให้มันสำ�ปะหลังไม่ส�ม�รถสร�้งหัวและยืนต้นต�ยได้

ๆ

ๆ

ๆ

ๆ

กรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร4 กรมส่งเสริมการเกษตร18



การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

ความเสียหายของมันสำาปะหลังจากการถูกเพลี้ยแป้งทำาลาย

  ห�กเกิดก�รระบ�ดในต้นมันสำ�ปะหลังอ�ยุ 1 - 4 เดือน จะทำ�ให้ 

ต้นมันสำ�ปะหลังแคระแกร็น ใบหงิก มันไม่สร้�งหัว ถ้�อ�ก�รรุนแรงม�กมันสำ�ปะหลัง

อ�จยืนต้นต�ยได้ห�กระบ�ดในมันสำ�ปะหลังอ�ยุม�กกว่� 4 เดือนทำ�ให้ผลผลิต 

ลดลงได้ตั้งแต่ 20 - 80 เปอร์เซ็นต์ ข้ึนอยู่กับคว�มรุนแรงของก�รระบ�ดและอ�ยุ 

ของมันสำ�ปะหลัง

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ีมาภาพ : กรมส่งเสริมการเกษตรที่ีมาภาพ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ีมาภาพ : กรมวิชาการเกษตร

การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลังการป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง 5การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง 19
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แนวทางการป้องกันกำาจัดเพลี้ยแป้งมันสำาปะหลัง

 ก่อนก�รปลูกมันสำ�ปะหลัง	 ก�รดำ�เนินก�รในระยะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นก�รจัดก�ร

ด้�นเขตกรรม (Cultural practices management) เป็นแนวท�งปฏิบัติเพื่อเสริมสร้�ง

คว�มแข็งแรงให้กับต้นพืช เพื่อให้พืชส�ม�รถพัฒน�ตัวเองให้ทนท�นต่อแมลงศัตรูพืช

ได้ดีขึ้น มีวิธีก�รปฏิบัติ

 1.	 เตรี ยมดินก่ อนก�รปลูก  ควรหว่ �นปุ๋ ยอินทรีย์ ก่ อนก�รเตรียมดิน 

อัตร� 1 – 2 ตันต่อไร่ เพ่ือเพ่ิมคว�มส�ม�รถในก�รอุ้มน้ำ�ของดิน ในขณะที่ดิน 

มีคว�มชื้นไถดะครั้งแรกด้วยผ�น 3 หรือผ�น 4 แล้วต�กดินน�นอย่�งน้อย 2 สัปด�ห์ 

เพื่อทำ�ล�ยหรือลดปริม�ณไข่ และตัวอ่อนของเพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลังที่ยังหลงเหลือ 

อยู่ในดิน จ�กนั้นไถแปรเพื่อย่อยดินด้วยผ�น 7 แล้วยกร่องพร้อมปลูก

 2.	 ก�รเลือกฤดูปลูก ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน เช่น เดือนพฤษภ�คมเพ่ือ 

ให้ช่วงระยะแรกและระยะกล�งของก�รเจริญเติบโตอยู่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งมีก�รระบ�ด

ของเพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลังค่อนข้�งน้อย 

 3.	 ก�รจัดให้มีระบบก�รให้น้ำ�ในไร่มันสำ�ปะหลัง              เน่ืองจ�กธรรมช�ติของเพล้ียแป้ง 

มันสำ�ปะหลังจะถูกทำ�ล�ยโดยน้ำ� ทำ�ให้ปริม�ณเพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลังลดลง 

 4.	 ก�รปลูกพืชหมุนเวียน เป็นก�รปลูกพืชต่�งวงศ์หรือต่�งชนิดกันในพื้นที่

เดียวกันหมุนเวียน เป็นก�รปลูกพืชหมุนเวียนระหว่�งพืชหลักกับพืชที่ไม่ใช่อ�ห�ร 

ของแมลงศัตรูพืช เพื่อเป็นก�รหลีกเลี่ยงไม่ให้มีแหล่งอ�ห�รและที่อยู่อ�ศัยของ 

แมลงศัตรูพืชติดต่อกันเป็นเวล�น�น เป็นก�รตัดวงจรชีวิตของเพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลัง

 

ที่ีมาภาพ : กรมส่งเสริมการเกษตร
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การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง
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 5.	 ก�รสร้�งแนวพืชป้องกัน เป็นก�รปลูกพืชเพื่อสร้�งแนวกำ�แพงป้องกัน 

แมลงศัตรูพืชไม่ให้เข�้ม�ทำ�ล�ยพืชหลัก

 6.	 ก�รจัดก�รท่อนพันธ์ุมันสำ�ปะหลัง เพ่ือป้องกันเพล้ียแป้งมันสำ�ปะหลัง 

ที่ติดม�กับท่อนพันธุ์ ให้ดำ�เนินก�รดังนี้

  6.1 ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จ�กแหล่งที่มีก�รระบ�ดของเพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลัง

  6.2  ต้นพันธุ์มันสำ�ปะหลังที่กองไว้ ห�กพบเพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลัง 

ห�้มเคลื่อนย้�ยเพร�ะจะทำ�ให้ไข่ และตัวอ่อนของเพลี้ยแป้งแพร่กระจ�ยม�กขึ้น

  6.3  ก�รเคลื่อนย้�ยต้นพันธุ์มันสำ�ปะหลัง ควรพ่นส�รเคมีป้องกันกำ�จัด

เพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลัง เพื่อป้องกันเพลี้ยแป้งที่ยังหลงเหลือม�กับท่อนพันธุ์

  6.4  ก�รเตรียมท่อนพันธุ์ ควรเลือกท่อนพันธุ์ที่แข็งแรงปร�ศจ�กโรค 

และแมลง และท่อนพันธุ์ควรมีอ�ย ุ10 – 14 เดือน ใช้ต้นสดหรือต้นมันสำ�ปะหลัง 

ท่ีตัดกองทิ้งไว้ไม่เกิน 10 วันแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกด้วยส�รเคมีกำ�จัดเพลี้ยแป้ง 

มันสำ�ปะหลัง ต�มคำ�แนะนำ�ของกรมวิช�ก�รเกษตร ดังนี้ 

    -  ไทอะมิโทแซม 25% WG อัตร� 4 กรัม ต่อน้ำ� 20 ลิตร

    -  อิมิด�โคลพริด 70% WG อัตร� 4 กรัม ต่อน้ำ� 20 ลิตร

    -  ไดโนทีฟูแรน 10% WP อัตร� 40 กรัม ต่อน้ำ� 20 ลิตร

  6.5  แช่ท่อนพันธุ์น�น 5 – 10 น�ที (ควรกดท่อนพันธุ์ให้จมน้ำ�ทั้งหมด) 

จ�กนั้นนำ�ไปผึ่งลมในที่ร่มให้แห้งแล้วนำ�ไปปลูกทันที ถ้�ปลูกไม่แล้วเสร็จส�ม�รถเก็บ

ท่อนพันธุ์ที่แช่น้ำ�ย�แล้วได้แต่ไม่ควรทิ้งไว้น�นเกิน 24 ชั่วโมง

ที่ีมาภาพ : กรมส่งเสริมการเกษตร
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เมื่อมีต้นมันสำาปะหลังอยู่ในแปลงดำาเนินการ ดังนี้

 1.	 สำ�รวจติดต�มสถ�นก�รณ์เพล้ียแป้งมันสำ�ปะหลัง ถือเป็นหัวใจสำ�คัญของ 

ก�รจัดก�รเพลี้ยแป้งโดยก�รสำ�รวจสถ�นก�รณ์เพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลังควรดำ�เนินก�ร 

อย่�งน้อยสัปด�ห์ละ 1 ครั้ง ตลอดฤดูก�ลเพ�ะปลูกมันสำ�ปะหลัง และเก็บข้อมูล 

ต่�ง   ที่พบในไร่มันสำ�ปะหลัง ได้แก่ จำ�นวนประช�กรของเพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลัง  

ท้ังกลุ่มไข่ ระยะตัวอ่อน ระยะตัวเต็มวัย อ�ก�รคว�มผิดปกติต่�ง   ที่เกิดข้ึนบนใบ 

ศัตรูธรรมช�ติที่พบ และสภ�พแวดล้อมในขณะนั้น เพื่อให้ส�ม�รถนำ�ม�วิเคร�ะห์ 

สถ�นก�รณ์ก�รเข้�ทำ�ล�ยของเพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลัง ได้ตรงกับสภ�พคว�มเป็นจริง 

ม�กที่สุด

 2.		 ก�รควบคุมเพล้ียแป้งโดยวิธีผสมผส�น

  2.1	 ก�รควบคุมเพล้ียแป้งมันสำ�ปะหลังด้วยวิธีเขตกรรม	 วิธีกล	 และ 

วิธีฟิสิกส์	 เป็นก�รจัดก�รเพล้ียแป้งในไร่มันสำ�ปะหลังด้วยวิธีก�รถอน ตัด หรือเด็ดยอด 

นำ�ไปทำ�ล�ย รวมถึงก�รไถทิ้ง โดยพิจ�รณ�วิธีก�รกำ�จัดเพล้ียแป้งมันสำ�ปะหลัง  

ต�มระยะก�รเจริญเติบโตของมันสำ�ปะหลัง เช่น ช่วงระยะก�รเจริญเติบโตตั้งแต่  

1 – 4 เดือน ห�กพบระบ�ดไม่รุนแรงให้ตัดยอดที่มีเพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลังเก�ะอยู่

พ่นส�รกำ�จัดแมลงบริเวณที่พบ ห�กพบระบ�ดรุนแรงให้ถอนทิ้ง แล้วนำ�ไปทำ�ล�ย 

นอกแปลง ห�กพบระบ�ดในมันสำ�ปะหลังอ�ยุ 5-8 เดือน ให้ตัดยอดหรือถอนต้น 

ที่พบเพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลังนำ�ไปทำ�ล�ยนอกแปลงและพ่นส�รกำ�จัดแมลงบริเวณพบ

และบริเวณโดยรอบที่มีก�รระบ�ดทันที และช่วงระยะปล�ยของก�รเจริญเติบโตตั้งแต่  

8 เดือนขึ้นไป ถ้�มีก�รระบ�ดของเพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลัง ให้ทำ�ก�รเก็บเกี่ยว 

มันสำ�ปะหลังทันที เก็บเศษซ�กไปทำ�ล�ย ทำ�ก�รไถดะ และต�กหน้�ดินเพื่อทำ�ล�ยไข่  

ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยของเพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลัง 

ๆ

ๆ
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 2.2		ก�รควบคุมโดยชีววิธี	(Biological	control)	โดยก�รใช้ศัตรูธรรมช�ติ	

   1)  แมลงช้�งปีกใส      ก�รปล่อยแมลงช้�งปีกใสในไร่มันสำ�ปะหลัง     ส�ม�รถ 

ปล่อยได้ทุกระยะ แต่ระยะที่เหม�ะสม คือ ระยะไข่ที่ใกล้ฟักเป็นตัวอ่อน เนื่องจ�ก

สะดวกต่อก�รขนส่ง และเมื่อปล่อยลงในแปลงมันสำ�ปะหลัง จะส�ม�รถเข้�ทำ�ล�ย

เพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลังได้ทันที อัตร�ก�รปล่อยในพื้นที่ระบ�ดน้อย 100 ตัว ต่อไร่ 

หรือในพื้นที่ระบ�ดม�ก 200 – 500 ตัว ต่อไร่ โดยปกติจะปล่อยประม�ณ 4 ครั้ง 

    2) แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลังสีชมพู (Anagyrus lopezi)  

ควรปล่อยให้กระจ�ยท่ัวแปลง เนื่องจ�กแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลังสีชมพู 

เจริญเติบโตเร็ว และขย�ยพันธุ์ได้อย่�งน้อย 10 เท่� ในทุก  ชั่วอ�ยุ โดยปล่อย 

ในอัตร� 50 คู่ ต่อไร่ เมื่อเริ่มพบก�รระบ�ดของเพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลังสีชมพู 

หรือปล่อยในอัตร� 200 คู่ ต่อไร่ เมื่อพบก�รระบ�ดรุนแรง และหลังปล่อยแตนเบียน

เพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลังสีชมพู ให้งดก�รพ่นส�รเคมีป้องกันกำ�จัดศัตรูพืช
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23

ๆ



การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

  3)  ก�รอนุรักษ์ศัตรูธรรมช�ติชนิดอ่ืน  เช่น ด้วงเต่�ตัวห้ำ� ผีเส้ือห�ง 

ต่ิงตัวห้ำ� และแตนเบียนชนิดอ่ืน    

  4) งดก�รใช้ส�รเคมีป้องกันกำ�จัดแมลง พ่นในแปลงมันสำ�ปะหลัง 

ในช่วงท่ีพบแมลงศัตรูธรรมช�ติบนต้นมันสำ�ปะหลัง หรือช่วงหลังจ�กก�รปล่อย 

ศัตรูธรรมช�ติใหม่ ๆ

ที่ีมาภาพ : กรมวิชาการเกษตร

ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส                          

ด้วงเต่าตัวห้ำา                                 

ตัวเต็มวัยแมลงช้างปีกใส

 แตนเบียน Anagyrus lopezi

ที่ีมาภาพ : กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ีมาภาพ : กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่ีมาภาพ : กรมวิชาการเกษตร

ๆ

ๆ

กรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร4 กรมส่งเสริมการเกษตร24
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ช่วงเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว 

  เนื่องจ�กมันสำ�ปะหลังเป็นพืชที่ไม่จำ�กัดอ�ยุเก็บเก่ียว อย่�งไรก็ต�ม 

ควรเก็บเกี่ยวเมื่ออ�ยุครบ 8 เดือนขึ้นไป แต่อ�ยุเก็บเก่ียวที่เหม�ะสมคือ 12 เดือน 

และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำ�ปะหลังแล้วเพื่อป้องกันก�รระบ�ดของเพลี้ยแป้ง

มันสำ�ปะหลังในฤดูก�ลปลูกครั้งต่อไป เกษตรกรควรมีก�รดูแลรักษ�แปลงปลูก 

มันสำ�ปะหลัง ดังนี้

  1.  ไถพรวนดิน และต�กดินอย่�งน้อย 2 สัปด�ห์เพื่อลดปริม�ณเพลี้ยแป้ง 

  2.  กำ�จัดเศษซ�กมันสำ�ปะหลังที่ยังเหลือค้�งอยู่ในแปลง เพื่อไม่ให้เป็น

แหล่งอ�ศัยของเพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลัง และศัตรูพืชชนิดอื่น

  3.  ดูแลแปลงมันสำ�ปะหลังให้ปร�ศจ�กวัชพืช

  4.  ต้นพันธ์ุมันสำ�ปะหลังที่ใช้ปลูกใหม่ต้องสด ไม่บอบช้ำ� ปร�ศจ�กโรค 

และแมลง

การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลังการป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง 5การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง 25
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การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

กรมส่งเสริมการเกษตร4 กรมส่งเสริมการเกษตร

รูปร่างลักษณะของไรแดงมันสำาปะหลัง

 ไรแดง เป็นแมลงประเภทป�กดูด อยู่รวมเป็นกลุ่มต�มใต้ใบพืช ตัวเมียขย�ยพันธ์ุ 

โดยไม่ต้องผสมพันธุ์ (Parthenogenesis) ขย�ยพันธุ์ได้รวดเร็ว วงจรชีวิตสั้น  

ตัวเมียว�งไข่ได้ 4 - 13 ฟอง ว�งไข่เป็นฟองเดี่ยว ระยะไข่ 4 - 5 วัน ตัวอ่อนมี 3 ระยะ 

ระยะแรกมี 6 ข� ระยะที่ 2 - 3 มี 8 ข� รวมอ�ยุ 6 - 10 วัน ตัวเต็มวัย มี 8 ข�  

อ�ยุประม�ณ 15 วัน ปกติไรแดงจะไม่ค่อยเคลื่อนไหว

ชนิดของไรแดงที่เข้าทำาลายมันสำาปะหลัง มีอยู่  2 ชนิด คือ

 ไรแดงหม่อน Tetranychus truncatus Ehara

 ไรแดงมันสำ�ปะหลัง Oligonychus biharensis Hirst

ลักษณะการทำาลายของไรแดงมันสำาปะหลัง

 ไรแดงหม่อน ดูดกินน้ำ�เลี้ยงต�มใต้ใบจ�กส่วนใบล่�งและขย�ยปริม�ณขึ้น 

ส่วนยอด

 ไรแดงมันสำ�ปะหลัง       ดดูกนิน้ำ�เลีย้งต�มใตใ้บจ�กสว่นใบล�่งและขย�ยปรมิ�ณขึน้ 

ส่วนยอดไรแดงมันสำ�ปะหลัง ดูดกินน้ำ�เลี้ยงบนหลังใบของส่วนยอดและขย�ยปริม�ณ

ลงสู่ใบส่วนล่�งทำ�ให้ต�ลีบ ใบเหลืองขีด ม้วนงอ และร่วง มีผลกระทบต่อก�ร 

เจริญเติบโตของมันสำ�ปะหลัง ถ้�ก�รระบ�ดเกิดขึ้นในมันที่ยังเล็ก อ�จทำ�ให้ 

ต้นมันสำ�ปะหลังต�ยหรือทำ�ให้ก�รสร้�งหัวของมันสำ�ปะหลังลดลง

ไรแดงมันสำ�ปะหลัง
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การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง 5การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

แนวทางการป้องกันกำาจัดไรแดงมันสำาปะหลัง 

 1.  อนุรักษ์ศัตรูธรรมช�ติ เช่น ด้วงเต�่ Stethorus spp. ด้วงปีกสั้น และไรตัวห้ำ�

 2. หลีกเลี่ยงก�รปลูกมันสำ�ปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะ 

เวล�น�น

 3.  หมั่นสำ�รวจแปลงอย่�งสม่ำ�เสมออย่�งน้อยสัปด�ห์ละครั้ง ห�กพบ 

เก็บไปเผ�ทำ�ล�ยนอกแปลง

 4.  เฉพ�ะกรณีจำ�เป็นต้องใช้ส�รเคมีอ�มีทร�ซ 20% อีซี อัตร� 40 มิลลิลิตร 

ต่อน้ำ� 20 ลิตร ให้พ่นเฉพ�ะบริเวณที่มีไรแดงทำ�ล�ย และไม่ควรพ่นส�รเคมี 

ซ้ำ�เกิน 2 ครั้ง

 
 
	

	

ที่ีมาภาพ : กรมวิชาการเกษตร

 
 
	

	

ที่ีมาภาพ : กรมส่งเสริมการเกษตร

ไรตัวห้ำา                                 
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กรมวิชาการเกษตร. 2553. เอกส�รวิช�ก�ร	ก�รจัดก�รเพลี้ยแป้งในมันสำ�ปะหลัง. 

 (อัดสำาเนา)

กรมวิชาการเกษตร. 2561. คู่มือก�รสำ�รวจและเฝ�้ระวัง	โรคใบด�่งมันสำ�ปะหลัง	

	 ปี	2561. กรุงเทพมหานคร

กรมวิชาการเกษตร.(ไม่ระบุปี) โรคและแมลงศัตรูของมันสำ�ปะหลัง. (อัดสำาเนา)

กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ กรมส่งเสริมการเกษตร. 2554.  

 เอกส�รวิช�ก�ร	ก�รจัดก�รเพลี้ยแป้งในมันสำ�ปะหลัง. กรุงเทพมหานคร :  

 บริษัท จี-เบรน จำากัด. 

กรมวิชาการเกษตร และ กรมส่งเสริมการเกษตร. 2558. ม�ตรก�รแก้ไขปัญห� 

	 โค่นเน�่	–	หัวเน�่มันสำ�ปะหลัง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

กรมส่งเสริมการเกษตร. 2555. เอกส�รวิช�ก�ร	ก�รจัดก�รศัตรูพืช. สมุทรสาคร :  

 บริษัท ยูไนเต็ด โปรดักชั่นเพรส จำากัด.
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