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12.  โรคและแมลงศัตรูที่สําคัญ 

 โดยท่ัวไปการปองกันโรคและแมลงศัตรูพืชมันสําปะหลัง ควรเนนการเลือกใชพันธุท่ีมี

ความตานทาน ไมใชทอนพนัธุจากตนท่ีเปนโรค ไมปลูกในแปลงท่ีมีการระบาดรุนแรงโดยปลูกพชื

สลับกันหรือท้ิงวางเพื่อตัดวงจรชีวิตของโรคและแมลง ทอนพันธุท่ีใชควรเปนทอนพันธุท่ีสมบูรณ 

กอนใชควรจุมในน้ํายาหรือน้าํรอนฆาเช้ือโรค นอกจากนี้ควรทําแปลงใหสะอาดโดยทําลายเศษพืช

ท่ีอาจเปนแหลงเช้ือโรค  สวนการกาํจดัโรคและแมลงศัตรูพืชมันสําปะหลังมีหลายวิธี ไดแก การใช

สารเคมีโรยหรือฉีดพน การปลอยศัตรูธรรมชาติประเภทตัวห้ําตัวเบียน การใชสารชีวอินทรีย การ

เลือกใชวิธีใดข้ึนอยูกับชนดิของโรคและแมลง ความรุนแรงของการระบาด  และงบประมาณท่ีจะใช 

เกษตรกรควรตรวจตราแปลงของตนอยางใกลชิด หากพบโรคหรือแมลงจะไดกําจัดโดยเร็วไมให

ขยายวงกวางข้ึน วิธีสารเคมีมักมีอันตราย ผูใชตองระมัดระวังและมีราคาแพงอาจไมคุมตอการ

ลงทุน สารธรรมชาติ เชน สารสกัดจากสมุนไพร สะเดา ฯลฯ  ไมคอยไดใชในมันสําปะหลัง โดย

ปกติไมคอยมีและท่ีมีอยู ก็ไมสามารถใชสารธรรมชาติควบคุมได  สําหรับศัตรูธรรมชาติ ไดแก ดวง

เตา แมลงชางปกใส แมลงหางหนีบ เปนตน สวนสารชีวอินทรียประกอบดวยเช้ือรา เช้ือไวรัส และ

แบคทีเรียตาง ๆ ซ่ึงในกลุมเหลานี้ เช้ือราบิวเวอรเรีย สามารถควบคุมเพล้ียแปงและแมลงหวี่ขาวได 
 1) โรคใบไหม 

  ลักษณะอาการ ใบเร่ิมเปนจดุเหล่ียม ฉํ่าน้ํา จนถึงอาการไหมบางสวนหรืออาจ

ไหมท้ังกิ่ง  ถารุนแรงจะมียางไหล ลําตนแหงตาย พบมากในฤดูฝน 

  การปองกันกําจัด ใชพันธุตานทาน เชน พันธุระยอง 60 ระยอง 90 เกษตรศาสตร 50  

หวยบง 60 ไมใชทอนพันธุจากตนเปนโรค และหลีกเล่ียงการปลูกในแปลงท่ีระบาดรุนแรง 
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 2) โรคใบจุดสีน้ําตาล 

  ลักษณะอาการ พบอาการบนใบเทานั้น พบในใบแกมากกวาใบออน อาการคือ 

ใบคอนขางเหล่ียมตามเสนใบขนาด 3-15 มิลลิเมตร มีขอบชัดเจนในพนัธุท่ีออนแอ จะทําให

ใบเหลืองท้ังใบ และใบรวงเร็วกวาปกติ และทําใหตนแคระแกร็นหรือตายได 

  การปองกันกําจัด ใชสารเคมีพวก Copper Benomyl ฉีดพนหลายคร้ังซ่ึงจะไมคุมคา

สารเคมีและแรงงาน จึงไมเหมาะสมท่ีจะปองกันโดยใชสารเคมี ควรปองกันโดยใชพนัธุแนะนําทุก

พันธุท่ีมีความตานทานโรคระดับปานกลาง 

 3) โรคใบจุดไหม 

  ลักษณะอาการ ใบเร่ิมเปนจดุเหล่ียม ฉํ่าน้ํา จนถึงอาการไหม ใบเปนจุดกวางไมมี

ขอบเขตท่ีแนนอน จุดแผลจะกวางมากแตละจุดอาจกวางถึง 1 ใน 5 ของแฉกใบหรือมากกวา 

ดานบนของใบมักเห็นจุดแผลสีน้ําตาล คอนขางสมํ่าเสมอ ขอบแผลมีสีเหลืองออน  ดานใตใบมัก

เห็นเปนวงสีเทา 

  การปองกันกําจัด ใชพันธุแนะนํา ซ่ึงมีความตานทานโรค และในกรณท่ีีพบโรค

ระบาดมาก อาจใชสารเคมีจําพวก Copper Benomyl 

 4) โรคใบจุดขาว 

  ลักษณะอาการ เปนจุดคอนขางเหล่ียมถึงกลมขนาด 1-7 มิลลิเมตร แผลมักจะมี 

สีขาวมีขอบแผลสีน้ําตาลอมมวง  รอบวงสีเหลือง  แผลจะจมเขาไปในผิวใบทั้งสองดาน  ทําใหเห็น

บริเวณแผลบางกวาปกต ิ

  การปองกันกําจัด ใชพันธุตานทาน 
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 5)  โรครากหรือหัวเนา สาเหตุของโรครากเนาเกิดจากเช้ือราและเช้ือแบคทีเรีย 

  โรครากเนา  ถาเกิดกับตนยงัเล็กอยูจะทําใหรากเปนรอยชํ้าสีน้ําตาลและเนา  

ตนจะเหีย่วเฉา ถาเกิดกับหัว จะทําใหหวัเนาอยางรวดเร็ว และมีกล่ินเหม็น ใบเหีย่วแลวรวง ถาเกดิ

รุนแรงตนจะตาย 

  โรคหัวเนาแหง จะเกิดเสนใยสีขาวในดินรอบโคนทอนพนัธุและราก  เสนใยของ

เช้ือจะเขาทําลายกานมันสําปะหลังทางแผลของทอนพันธุ  ทําใหรากเนา  ใบเหีย่วและตายในท่ีสุด                  

  การปองกันกําจัด การเตรียมแปลงปลูก ควรจะเปนดินรวน มีการระบายน้ําดี ไม

ควรเปนท่ีเคยมีน้ําทวมขัง หรือใกลทางระบายน้าํ หากดินระบายน้ํายาก ควรปลูกโดยการใชวิธียก

รอง และควรทําความสะอาดแปลงกอนปลูก โดยทําลายเศษพชืท่ีเปนแหลงเพาะเช้ือโรคและ

คัดเลือกทอนพันธุท่ีสมบูรณและปราศจากโรค 

 6) ไรแดงหมอนและไรแดงมันสําปะหลัง 

  ลักษณะอาการ ไรแดงหมอนทําความเสียหาย โดยดูดกินน้ําเล้ียงตามใตใบ จาก

ใบสวนลางขยายสูกานยอด ไรแดงมันสําปะหลังดูดกินน้ําเล้ียงบนหลังใบจากใบสวนยอดสูใบ

สวนลาง ทําใหใบเหลืองซีด มวนงอ และรวง 

  การปองกันกําจัด หลีกเล่ียงการปลูกมันสําปะหลัง ในชวงท่ีจะกระทบความแหง

แลงในขณะท่ีตนมันสําปะหลังยังเล็กอยู เก็บสวนของพืชท่ีมีไรแดงอยูไปเผาทําลายท้ิง ใชสารฆา

แมลง ไดแก ฟอรเมทธาเนต (formetanate) และไดโคฟอล (dicofol) ฉีดพนตามคําแนะนําในฉลาก  

ไรแดงมีศัตรูธรรมชาติเปนตัวห้ํา คือดวงเตาและดวงปกส้ัน 

 

 

 



- 62 - 

 

 7) เพล้ียแปง1  

  ลักษณะอาการ ตัวออนและตัวเต็มวัยดดูกนิ

น้ําเล้ียงตามสวนตาง ๆ เชน ใบ ยอด แมลงถายมูลทําใหเกิดรา

ดํา พืชสังเคราะหแสงไดนอย ทําใหเจริญเติบโตไมเต็มท่ี ยอด

แหงตายหรือยอดแตกพุม มีผลกระทบตอการสรางหัว 

โดยเฉพาะในขณะท่ีตนมันสําปะหลังเล็กอยู 

   

  การปองกันกําจัด หลีกเล่ียงการปลูกมันสําปะหลัง ท่ีจะกระทบสภาพความแหง

แลงยาวนาน ในขณะท่ีตนมันสําปะหลังยังเล็กอยู เก็บสวนของพืชท่ีมีเพล้ียแปงอยูไปเผาทําลายท้ิง 

ถามีการระบาดรุนแรง ใหใชสารฆาแมลง ไดแก โอเมทโธเลท (ometholate) โมโนโครโตฟอส

(monocrotophos) หรือมาลาไธออน (malathion) ฉีดพนตามคําแนะนําในฉลาก แมลงท่ีเปนศัตรู

ธรรมชาติ ไดแก ดวงเตาปกลายหยัก ดวงเตาโรโดเลีย แมลงชางปกใส แมลงชางปกสีน้ําตาล  

ตอหลวง ตอรัง 

  8)  แมลงหวี่ขาว 

  ลักษณะอาการ ตัวออนและตัวเต็มวัยดดูกนิน้ําเล้ียง จากสวนใตใบพืช และถาย

มูลทําใหเกดิราดํา พืชสังเคราะหแสงไดนอยลง ใบมวน ซีด และรวง 

  การปองกันกําจัด หลีกเล่ียงการปลูกมันสําปะหลังกระทบสภาพความแหงแลง 

ในขณะท่ีตนมันสําปะหลังยังเล็กอยู เก็บสวนของพืชท่ีมีแมลงหวี่ขาวอยูไปเผาทําลายท้ิง ถามีการ

ระบาดรุนแรง ใหใชสารฆาแมลง ไดแก เมทธามิโดฟอส (methamidophos) ฉีดพนตามคําแนะนําใน

ฉลาก  แมลงท่ีเปนศัตรู ธรรมชาติของแมลงหวี่ขาว คือ แมลงชาง 

                                                            
1 ในชวงตนป พ.ศ. 2552 มีการระบาดของเพล้ียแปงในมันสําปะหลังอยางรุนแรง มูลนิธิฯ ไดจัดประชุมระดม

ความคิดเห็น เพ่ือปองกันกําจัดเพลี้ยแปง และมีรายงานการประชุมดังแนบในภาคผนวก 
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 9) แมลงนูนหลวง  

  ลักษณะอาการ แมลงนูนหลวงจะเขาทําลายเปนหยอม ๆ โดยเฉพาะท่ีดอน เขา

ทําลายชวงอายุ 1-3 เดือน จะมากยิ่งข้ึนในชวงท่ีแหงแลงยาวนาน โดยกัดกนิผิวของทอนพันธุหรือท่ี

ผิวของรากแลวเจาะเปนรูไปในเน้ือไม ทําใหรากเนา หรือทําใหตนตายได 

  การปองกันกําจัด แมลงชนิดนี้ออกเปนตัวเต็มวัยปละคร้ัง เกษตรกรตองชวยกันจับ

ตัวเต็มวัยทําลาย โดยเฉพาะในชวงประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เปนชวงท่ีแมลงนูนหลวง

ผสมพันธุจะชวยลดแมลงนนูหลวงลงไดในบริเวณท่ีมีการทําลายมาก ใหทําการไถพรวนหลาย ๆ

คร้ัง เพื่อทําลายไขและหนอนกอนท่ีจะเปนดักแด การกําจัดอีกทางหนึ่งโดยการใหศัตรูธรรมชาติ 

เชน นกตาง ๆ ชวยกินหนอน ขณะท่ีมีการเตรียมดิน  นอกจากนี้ยังเปนการกําจัดเช้ือราไดอีกดวย 

 


