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แมลง ไรศัตรมูันสาํปะหลัง
• ประเภทปากดูด ไดแก เพล้ียแปง แมลงหว่ีขาว เพล้ีย
หอย และไรแดง ดูดกนิน้าํเล้ียงจากสวนตางๆ ของใบ 
กิ่ง ยอด สงผลตอการงอก การเจรญิเติบโต และการ
สรางหัว

• ประเภทปากกัด ไดแก ปลวก แมลงนูนหลวง และ
ดวงหนวดยาว กดักนิทอนพนัธุ ราก ลําตน และหัว 
สงผลกระทบตอความงอก การเจรญิ การสรางหวั 
และหัวถูกทาํลาย



ไรแดง
• มีหลายชนิด เชน ไรแดงมันสําปะหลัง ไรแดง
หมอน

• วางไขเปนฟองเดี่ยว ระยะไข 4-5 วัน
• ตัวออนมี 3 ระยะ ระยะแรกมี 6 ขา ระยะท่ี 2-3 
มี 8 ขา รวมอายุ 6-10 วัน

• ตัวเต็มวัย มี 8 ขา อายุ ประมาณ 15 วัน







• พืชอาศัย: มันสําปะหลัง หมอน ฝาย 
สาลี่จีน ขาวโพด นอยหนา

• การแพรกระจาย: ลม สัตวเลี้ยง 
มนุษย ทอนพันธุ



แนวทางในการปองกันกําจัดไรแดง
• หลีกเล่ียงการปลูกในชวงท่ีสภาพแลง ฝนท้ิง
ชวงนาน

• หม่ันตรวจแปลงในชวงแลง ถาพบการทําลาย
ควรเก็บทําลาย

• กรณีจําเปนใชสารฆาไรท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแก 
อามีทราซ 20%อีซี อัตรา 40 ซีซี/นํ้า 20 ลิตร 
หรือ โอไมท 30%ดับเบิลยูพี อัตรา 30 กรัม/นํ้า 
20 ลิตร





เพล้ียแปง
• ท่ีสําคัญคือ เพล้ียแปงลาย ดูดกินนํ้าเล้ียงจาก
สวนตางๆ เชน ใบ ยอด สวนของตายอด มีปาก
แบบเจาะดูด ขับถายมูลหวานทําใหเกิดราดํา

• เกิดอาการใบรวง การเจริญไมเต็มท่ี ขอถ่ี ยอด
แหงตาย หรือยอดแตกพุม และหากระบาด
ขณะตนเล็กสงผลกระทบตอการสรางหัว



เพล้ียแปง
• ม ี2 ประเภท คือ ชนิดวางไข จะวางไขในถุงไขมีใย
คลายสําลีหุม 1 ถุงมต้ัีงแต 35 -500 ฟอง ระยะไข 6-
7 วัน และชนิดออกลูกเปนตัว

• ตัวออน ลอกคราบ 3 – 4 ครั้ง มีการเคล่ือนที่ได 
อายุประมาณ 35 วัน

• ตัวเต็มวัย ดานขางและดานหลังมีแปงปกคลุม 
ประมาณ 10 วัน จะวางไข หรือออกลูก รวมวงจร
ชีวิตประมาณ 60 วัน



• พืชอาศัย มันสําปะหลัง มะมวงหิม
พานต แกวมังกร สม กระถิน ฝรั่ง  
ถั่วฝกยาว

















































แนวทางการปองกันกําจัดเพลี้ยแปง
1. วิธีเขตกรรมและวิธีกล 

– ควรไถพรวนหลายๆคร้ัง และตากดินอยางนอย 14 
วัน

– เลือกทอนพันธุท่ีสะอาดปราศจากเพลี้ยแปง ไมควร
ใชทอนพันธุจากแหลงท่ีพบเพลี้ยแปงระบาด

– ถอนตน หรือตดัสวนท่ีพบเพลี้ยแปงมากๆ ใสถุงดํา 
แลวเผาทําลายนอกแปลง

– ทําความสะอาดแปลง เก็บวัชพืช ซากพืช ออกจาก
แปลงหลังการเก็บเก่ียวแลว



แนวทางการปองกันกําจัดเพลี้ยแปง

2. การใชชีววิธี 
– เพลี้ยแปงมีตัวหํ้าตวัเบยีนไดแก ดวงเตา แมลง

ชางปกใส



ตัวออนแมลงชาง



ตัวออนแมลงชาง



ไขแมลงชาง











แตนเบยีน 
the parasitic wasp 
(Apoanagyrus 
(=Epidinocarsis) lopezi) 



แนวทางการปองกันกําจัดเพลี้ยแปง
3. การใชสารฆาแมลง 

– การชุบหรือจุมหนอพันธุ ดวยสารฆาแมลง ไทอะมีโท
แซม 25%ดับเบิลยูจ ีหรืออิมิดาโคลพริด 70%ดับเบิล
ยูจี อัตรา 4 กรัม/นํ้า 20 ลิตร

















แนวทางการปองกันกําจัดเพลี้ยแปง
3. การใชสารฆาแมลง(ตอ) 

– การพนดวยสารฆาแมลงไทอะมีโทแซม 25%ดับเบิลยูจ ี
อัตรา 4 กรัม /นํ้า 20 ลติร

– การพนดวยสารฆาแมลงไดโนทีฟูแรน 10%ดับเบิลยูพ ี
20 ซีซี/นํ้า 20 ลิตร



แนวทางการปองกันกําจัดเพลี้ยแปง
3. การใชสารฆาแมลง(ตอ) 

– การพนดวยสารฆาแมลงโปรไทโอฟอส 50% อีซี 
อัตรา 50 ซีซี/นํ้า 20 ลิตร

– การพนดวยสารฆาแมลงพิริมิฟอสเมทิล 50% อีซี 
อัตรา 50 ซีซี/นํ้า 20 ลิตร



ตนทุนการพนสาร(ใชสารเด่ียว)

สารฆาแมลง อัตราการ
ใช/นํ้า 20 
ลิตร

ราคา
(บาท/ลิตร,กก.)

ตนทุน/ไร/
คร้ัง

ไทอะมีโทแซม25%WG
โปรวาโด70%WG

4ก. 5,000 80

โปรไทโอฟอส50%EC
พิริมิฟอสเมทิล50%EC

50ซีซี 600 120

ไดโนทีฟูแรน 10%WP 20ก. 1,800 144

หมายเหตุ ใชนํ้า 80 ลิตร/ไร



ตนทุนการพนสาร(ใชสารผสมไวทออยล)

สารฆาแมลง อัตราการใช/
นํ้า 20 ลิตร

ราคา
(บาท/ลิตร,กก.)

ตนทุน/ไร/
คร้ัง

ไทอะมีโทแซม25%WG
โปรวาโด70%WG

2ก. 5,000 40+30

โปรไทโอฟอส50%EC
พิริมิฟอสเมทิล50%EC

25ซีซี 600 60+30

ไดโนทีฟูแรน 10%WP 10ก. 1,800 72+30
ไวทออยล 67%EC 50ซีซี 150 30



แนวทางการปองกันกําจัดเพลี้ยแปง
3. การใชสารฆาแมลง(ตอ) 

– ใชสารชนิดใดชนิดหน่ึงลดอัตราลงคร่ึงหน่ึงผสมกับ
ไวทออยล อัตรา 50 ซีซี/นํ้า 20 ลิตร โดยผสมไวท
ออยลในนํ้าเพียงเล็กนอยใชไมกวนใหเขากัน เติม
สารฆาแมลงแลวเติมนํ้าใหครบท่ีกําหนด





ลักษณะการตายของเพลี้ยแปงจากการพนสาร

ไทอะมีโทแซม+ไวทออยล 2 กรัม+50 ซีซ/ีน้ํา 20 ลิตร



แนวทางการปองกันกําจัดเพลี้ยแปง
4. การใชน้ํารอน (ขอมูลจากประเทศแถบอัฟริกา)

– การจุมหนอพันธุ ดวยนํ้ารอน(ตมใหเดือด ผสมนํ้า
ปกติอัตรา 1:1 นาน 5 – 10 นาที)



แมลงหว่ีขาว
• ท้ังตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินนํ้าเล้ียงจากสวน
ตางๆ เชน ใบ ยอด     สวนของตายอด มีปาก
แบบเจาะดูด ขับถายมูลหวานทําใหเกิดราดํา

• เกิดอาการใบรวง การเจริญไมเต็มท่ี สังเคราะห
แสงนอยลง ชะงักการเจริญเติบโต สงผล
กระทบตอการสรางหัว



แมลงหวี่ขาว
• จะวางไขเปนรูปวงกลมคลายวงของใยแมงมมุ มกั
พบใตใบสวนยอด พบควบคูไปกับไรแดงและเพล้ีย
แปง

• ตัวออน ลอกคราบ 3 – 4 ครั้ง ระยะแรกเคล่ือนที่ได 
ตอมาจะหยุดนิ่งมีปุยสีขาว

• ดักแด เกาะนิ่งมีเกราะหรือปลอกสีน้ําตาลหุม
• ตัวเต็มวัย ปกบางใส 2 คู ตาสีแดงมักเกาะนิ่งๆ 
ระบาดเปนหยอมๆ







แนวทางการปองกันกําจัดแมลงหวี่ขาว

1. เก็บสวนของพืชท่ีพบแมลงหว่ีขาวทําลาย
2. การใชสารฆาแมลง

– ถาระบาดมากการพนดวยสารฆาแมลงไทอะมี
โทแซม/แลมดาไซฮาโลทริน 240 แซดซ ีอัตรา 
10 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร หรือสารที่ใชปองกนักาํจัด
เพล้ียแปง



แมลงนูนหลวง
• ตัวหนอนกัดทําลายรากและหัวมันสําปะหลัง
• จะวางไขในดินคลายไขจิ้งจก ระยะไขประมาณ 20 
วัน

• ตัวหนอน ลอกคราบ 3 ครั้ง หนอนโตเต็มที่ขนาด
กวาง 2-2.5 เซนติเมตร ยาว 6.5-7 เซนติเมตร ระยะ
หนอน 8 – 9 เดือน

• ดักแดประมาณ 2 เดือน
• ตัวเต็มวัย เปนดวงปกแข็ง อายุประมาณ 30 – 40 วัน





ระยะหนอน





ระยะดักแด



ระยะตัวเต็มวัย





แปลงมันสําปะหลังถูกแมลงนูนหลวง ทําลาย



แนวทางการปองกันกําจัดแมลงนนูหลวง

1. วิธีเขตกรรม ไถพรวนและตากดินหลายๆคร้ัง
2. วิธีกล รณรงคใหจับตัวเต็มวัยชวงประมาณ

เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
3. การใชสารฆาแมลง

– ในแหลงทีร่ะบาดมากการจุมทอนพันธุ หรือพน
ตามรองดวยสารฟโปรนลิ 5% เอสซ ีอัตรา 80 
ซีซี/น้ํา 20 ลิตร










