
ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

โรคใบด่างมันส าปะหลัง (Cassava mosaic disease)     

สาเหตุ   เชื้อไวรัส Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลักษณะอาการ 
อาการจะเหน็ได้ชัดเจนที่ส่วนยอดและใบ 
โดยจะแสดงเกิดอาการใบด่างเขยีวอ่อน
หรือเหลือง สลับเขียวเข้ม มีใบหงิกงอ เสีย
รูปทรงและล าต้นแคระแกร็น ส่วนหัวจะมี
ขนาดเล็กกว่าต้นมันส าปะหลังปกติ 
การแพร่ระบาด 
การใช้ท่อนพันธุม์ันส าปะหลังที่เป็นโรค 
และแมลงหวี่ขาวยาสูบซ่ึงเป็นพาหะน าโรค 
โดยดูดกินน้ าเล้ียงต้นมันส าปะหลังที่เป็น
โรคถ่ายทอดเชื้อไปสู่ต้นมันส าปะหลังปกติ 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. ใชท้่อนพันธุ์มันส าปะหลังสะอาด
ปลอดโรคและเป็นพันธุ์ทนทาน เช่น 
พันธุ์ระยอง 72 เกษตรศาสตร์ 50 
ห้วยบง 60 ระยอง 90 หลีกเลี่ยง
พันธุ์อ่อนแอ เช่น ระยอง 11 และ 
CMR 43-08-89 
2. ก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบซ่ึงเป็น
แมลงพาหะน าโรค 
3. หลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของ
แมลงหวี่ขาวยาสูบ เช่น โหระพา 
กะเพรา ผักชีฝรั่ง พริก มะเขือ มัน
ฝรั่ง และพืชตระกูลถั่ว และพืช
อาศัยของเชื้อ ไวรัสใบด่างมัน
ส าปะหลัง 
4. ไม่เคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ในพื้นที่
พบการระบาดออกนอกพื้นที่ 
 

 

ส ารวจติดตามการเกิดโรคในแปลง
อย่างต่อเนื่องทุก 2 สัปดาห์ 
ส ารวจทุกต้น โดยเดิน 1 แถว เว้น 
3 แถว แบบตัวยู  
- กรณีพบมันส าปะหลังที่แสดง
อาการใบด่าง น้อยกว่า 10 ต้นต่อ
ไร่ ถอนท าลายต้นมันส าปะหลังต้น
ที่แสดงอาการ และต้นข้างเคียงใน
พื้นที่ 4x4 เมตร (จ านวน 16 ต้น) 
- กรณีพบมันส าปะหลังที่แสดง
อาการใบด่าง มากกว่า 10 ต้นต่อ
ไร่ ถอนท าลายต้นมันส าปะหลังทิ้ง
ทั้งแปลง โดยไม่ให้มีเศษซากหรือ
ชิ้นส่วนของต้นมันส าปะหลัง
หลงเหลืออยู่ในแปลง  
 

 

1. ถอนท าลายต้นมันส าปะหลังที่แสดงอาการ
ของโรคใบด่างด้วยวิธีการ เช่น  
- ฝังกลบ ในหลุม ที่ลึกไม่น้อยกว่า 2 - 3 
เมตร ราดด้วยสารก าจัดวัชพืช เช่น 
ametryn 80% WG จึงกลบด้วยดินหนาไม่
น้อยกว่า 0.5 เมตร 
- ตัดเป็นท่อนใส่กระสอบมัดปาก ให้แน่น
แล้วนาไปตากแดดไม่น้อยกวา่ 7 วัน 
- บดสับหรือย่อย โดยปูพลาสติกรองพื้นให้
เศษต้นที่ถูกทาลายอยูบ่นพลาสติก แล้ว
คลุมกองด้วยพลาสติกตากแดดให้ต้นมันสา
ปะหลังแห้งตาย 
2. หลังท าลายต้นที่พบโรคใบด่าง 
มันส าปะหลัง ให้หยุดปลูกมันส าปะหลังอยา่ง
น้อย 2 เดือน หรือปลูกพืชอื่น เช่น ข้าวโพด 
ถั่วเขียว ก่อนการปลูกมันส าปะหลังครั้ง
ต่อไป 

 

1. พ่นสารเคมีเพื่อก าจัดแมลงหวีข่าว 

ยาสูบด้วยสารเคมีเลือกชนิดใดชนิดหนึ่ง  

เช่น 

- imidacloprid 70% WG อัตรา 12  

กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  
- dinotefuran 10% SL อัตรา 20 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  
- thiamethozam  25% WG  
อัตรา 12 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
บนต้นมันส าปะหลังในแปลงที่พบอาการ
ใบด่างและแปลงข้างเคียง 

 

- imidacloprid  
สารกลุ่ม IRAC : 4A  
ระดับความเป็นพิษชัน้ II พิษปานกลาง
LD50 : 450 mg/kg 
มีพิษร้ายแรงต่อผึ้ง 
- dinotefuran  
สารกลุ่ม IRAC : 4A 
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย 
LD50 : 2450 mg/kg  

- thiamethozam  
สารกลุ่ม IRAC: 4A 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 :  871 mg/kg  

- ametryn  
สารกลุ่ม HRAC C1,2 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 : 110  mg/kg 
เป็นพิษสูงต่อสัตว์น้ า 

มันส าปะหลัง 

อ้างอิง  1) กรมวิชาการเกษตร   ภาพ กรมวิชาการเกษตร สุนัดดา เชาวลิต 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

โรคพุ่มแจ้  (Witche's broom)                    สาเหตุ  เชื้อไฟโตพลาสมา (Phytoplasma)  

 

    

  

  

  

  

  

  
  
 

ลักษณะอาการ 
ใบยอดแตกเป็นพุ่ม  มีขนาดเล็กลงและ
จ านวนมากกว่าปกติ พบบริเวณตาข้าง  
กิ่งหรือล าต้น ใบมีสีเหลืองซีด หรือสีเหลือง
เข้มปนสีน้ าตาลแดง ใบจะแห้งตายเริ่มจาก
ใบล่างขึ้นไป ข้อถี่สั้น ท่อน้ าท่ออาหาร
เปลี่ยนเป็นสนี้ าตาล ต้นแคระแกร็น มี
อาการแห้งตายจากยอดลงมาสู่โคนต้น 
ผลผลิตลดลง 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. ใช้ท่อนพันธุ์ที่ขยายพนัธุจ์ากต้น
หรือแปลงพันธุ์สะอาดปลอดโรค 
2. หลีกเล่ียงพันธุ์อ่อนแอ เช่น  
เกษตรศาสตร์ 50 และระยอง 72 
2. ควบคุมโดยวิธีเขตกรรม ไถ ตาก
ดินอย่างน้อย 14 วัน ก่อนปลูก 
3.  ก าจัดซากต้นมันส าปะหลังเก่า 
และวัชพืชออกจากแปลง 
4. บ ารุงต้นมันส าปะหลังอย่าง
สม่ าเสมอโดยการ ให้น้ า ปุ๋ย และ
ปรับปรุงดิน 
5. ป้องกันก าจัดแมลงกลุ่มปากดูด 
ได้แก่ เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไก่แจ้ 
วัชพืชบางชนดิ เช่น สาบม่วง และ
ตีนตุ๊กแก ซ่ึงเป็นพืชอาศัยของเช้ือ
สาเหตุโรค 
 

 

 

1. สุ่มส ารวจแปลง แปลงละ 10 จุด
ต่อไร่ เดินส ารวจตามแถว แถวละ 2 จุด 
จุดส ารวจละ 10 ต้น 
2. หากพบต้นมันส าปะหลังที่แสดง
อาการของโรคพุ่มแจ ้คือ อาการแตกขา้ง 
ล าต้นแคระแกร็น ยอดเป็นพุ่มใบเล็ก
สีเหลืองซีด เมื่อตัดส่วนของล าต้น 
และหัวมันส าปะหลัง พบท่ออาหาร 
และหัวมันส าปะหลังเป็นสีน้ าตาลด า 
ให้ด าเนินการก าจัดทันที 
 

 

1. ถอนต้นที่เป็นโรคทิ้ง โดยเผา
ท าลาย เพื่อท าลายแหล่งของเช้ือไม่ให้
แพร่ระบาดโดยแมลงต่อไป 
2. ควบคุมแมลงพาหะโดยใช้แมลงศัตรู
ธรรมชาติ ได้แก่ แมลงช้างปีกใส ด้วงเต่า
ลาย ด้วงเต่าตัวห้ า ผีเสื้อหางติ่ง แตน
เบียนท้องถิ่น  
 

 

ป้องกันก าจัดแมลงพาหะโดยแชท่่อน
พันธุ์ด้วยสาร thiamethoxam  25% 
WG 4 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร เป็นเวลา 
5 นาที 

 

- thiamethoxam  
สารกลุ่ม IRAC:  4A  
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 :  871 mg/kg 

 

1) กรมวิชาการเกษตร 2) https://www.tapiocathai.org/  3) http://ppath.agr.ku.ac.th   ภาพ  รศ.ณรงค์  สิงห์บุระอุดม (2009) 

มันส าปะหลัง 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

โรคโคนเน่าหัวเน่ามันส าปะหลัง (Cassava root rot)     

สาเหตุ   เชื้อรา Phytophthora palmivora          

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
ลักษณะอาการ 
ใบมันส าปะหลังแสดงอาการเหีย่วเหลือง 
โคนต้นแสดงอาการเน่าเป็นสีน้ าตาลหรือด า 
หรือบางพันธุ์โคนต้นมีการสร้างรากค้ าชขูึ้น
ตรงรอยแตกของโคนต้น หัวมันส าปะหลัง
เน่า ภายในเป็นสีน้ าตาล หรือบางพันธุ์
แสดงอาการรุนแรงอาจยนืต้นตายได้ 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. ใช้ท่อนพันธุ์สะอาด 
2. เตรียมพื้นที่ปลูก หากมีดินดานให้ไถ
ระเบิดดินดาน ลึก 50 เซนติเมตร ตาก
แดดอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ย่อยดินด้วย
ผาน 5 หรือ 7 แล้วยกร่องปลูก 
3. เพิ่มระยะห่างของการปลูกเพื่อให้
ทรงพุ่มโปร่ง อัตราปลูก 1,600 – 2,500 
ต้นต่อไร่ 
4. หลีกเลี่ยงการก าจัดวัชพืชโดยใช้จอบ
หรือรถไถพรวน เพราะท าให้รากเกดิ
แผล ส่งผลให้เชื้อราเข้าท าลายได้ง่าย 
5. ลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน โดยเฉพาะ
ปุ๋ยยูเรีย และปุ๋ยคอกเพื่อไม่ให้ต้นแตก
พุ่มหนาแน่นเกนิไป  

 

1.หมั่นส ารวจแปลงในระยะ 1-3 เดือน 
หลังปลูก หากพบต้นแสดงอาการ
เหี่ยวผิดปกติ ใบซีดเหลือง โคนต้น
บวมแตก มีปุ่มรากบริเวณใกล้ผิวดิน 
ให้ถอนทิ้งนอกแปลง 
2. ระยะเวลาในการส ารวจ มีดังนี้ 
- ช่วงแล้งที่ไม่มีฝนหรือฝนประปราย ให้
ส ารวจอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
- ช่วงฝนตกชุกความชื้นในอากาศสูง 
ให้ส ารวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
- ช่วงฝนตกชุกต่อเนื่องกันตั้ งแต่  
3 วันขึ้นไป หรือมากกว่า 100 มิลลิเมตร 
ต่อวันให้ส ารวจทุกวัน  

 

ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในแหล่ง
ปลูกที่เคยประสบปัญหา อัตราส่วน 
1 กิโลกรัม ร าละเอียด  
4 กิโลกรัม และปุ๋ยหมัก 100  
กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากัน 
น าไปหว่านชว่งการเตรียมดิน 
ก่อนปลูก อัตรา 80-160  
กิโลกรัม ต่อไร่ ทุก 3-4 เดือน 

 

 

1. แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกัน
ก าจัดเชื้อรา metalaxyl อัตรา 20-
40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร นาน 5-10 
นาทีจากนั้น ผึ่งให้แห้งและปลูกใน 
24 ชั่วโมง 
2. มันส าปะหลังที่มีอาย ุ4-7 เดือน 
พบต้นแสดงอาการร้อยละ 30-50 
ของพื้นที่ประเมิน ให้ใชปู้นขาว
หว่านโดยรอบหรือใช้สารเคมี 
fosetyl-aluminium อัตรา 50 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ราดต้นละ 300 
ซีซี หรือพ่นอัตรา 150 กรัมต่อไร่ 
โดยรอบห่างออกไปประมาณ 1 
เมตร ให้เร่งเก็บเกี่ยวทันท ีและ
เปลี่ยนพืชอื่นที่ไม่ใชพ่ืชอาศัย เพื่อ
เป็นการตัดวงจรของเช้ือ เช่น 
ข้าวโพด อ้อย ถั่ว เป็นต้น 
 

 

- metalaxyl  
สารกลุ่ม FRAC : 4  
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 : 670 mg/kg 
- fosetyl-aluminium   
สารกลุ่ม FRAC : P07(33)  
ระดับความเป็นพิษชั้น U มีพิษน้อยมาก 
LD50 : >2,000 mg/kg 
เป็นพิษต่อนก ปลา เป็นพิษต่อผึ้ง เป็น
พิษต่อข้อสัตว์ปล้องที่เป็นประโยชน์ ต้อง
ระวังการชะล้างลงสู่แหล่งน้ า 

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร 2) กรมส่งเสริมการเกษตร. 2558 มาตรการแก้ไขปัญหาโคนเน่าหวัเนา่ของมนัส าปะหลัง ปี 2558  ภาพ  กรมส่งเสริมการเกษตร 

มันส าปะหลัง 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

เพลี้ยแป้งสีชมพู  (Pinkish mealybug)       ชื่อวิทยาศาสตร์   Phenacoccus manihoti         

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
รูปร่างลักษณะ 
ล าตัวรูปไข่ผนังล าตัวสีชมพู มีผงแป้ง
ปกคลุมล าตัวด้านข้างล าตัว มีเส้นแป้ง
สั้นหรือไม่เห็นเด่นชัด เส้นแป้งด้านท้าย
ล าตัวสั้น ขยายพันธุไ์ด้โดยไม่อาศัยเพศ    
ไข่มีสีเหลืองอ่อนลักษณะยาวรีมใีย
คล้ายส าลีหุ้มไว้ 
ลักษณะการเข้าท าลาย 
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ดูดกินน้ าเลี้ยงจากยอด 
ใบ และล าต้น ท าให้ชะงักการเจริญเติบโต 
ยอดหงิกเป็นพุ่ม ล าต้นบิดเบี้ยวโค้งงอ 
ช่วงข้อถี่ เล็กแคระแกร็น และล าต้น
แห้งตาย เพลี้ยแป้งขับถ่ายมูลหวานท า
ให้เกิดเชื้อราด าบริเวณใบ การสังเคราะห์แสง 
ลดลง จึงท าให้ผลผลิตลดลง 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝนตั้งแต่
เดือนมีนาคม–พฤษภาคม 
2. ไถพรวนดินหลาย ๆ ครั้ง เพื่อตาก
ดินอย่างน้อย 14 วัน ก่อนปลูก 
3. หากมันส าปะหลังมีอายุ 8 เดือน 
ขึ้นไป ให้เก็บเกี่ยวมนัส าปะหลังทันที 
แล้วเก็บเศษซากมนัส าปะหลังไปท าลาย 
 

  

ส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง โดยก าหนดพื้นที่ส ารวจ
ประมาณ 1 ไร่ วิธีเดินส ารวจให้เดิน
จากขอบแปลงเป็นเส้นทะแยงมุม 
หรือเดินกระจายทั่วแปลง จ านวน 10 จุด 
จุดละ 1 ต้น ส ารวจทั้งบนใบ ใต้ใบ 
และยอด โดยแต่ละครั้งให้ส ารวจไม่
ซ้ าต้นเดิม หากพบเพลี้ยแป้งตั้งแต่ 3 จุด 
ขึ้นไป ถือว่าเกิดการระบาดให้
ด าเนินการก าจดั 

 

1. ตัดหรือเด็ดส่วนที่พบเพลี้ยแป้ง 
ใส่ถุงน าออกมาท าลายนอกแปลง  
หากพบการระบาดเกิน 50 % ให้ถอน
ต้นมันส าปะหลังทั้งต้นมาท าลาย และ
ไถตากหน้าดินอย่างน้อย 1 เดือน  
2. ปล่อยแตนเบียน Anagyrus lopezi 
อัตรา 50 คู่ต่อไร่ เมื่อเริ่มระบาด อัตรา 
200 คู่ต่อไร่ เมื่อระบาดรุนแรง 
3. ปล่อยแมลงช้างปีกใส ระยะไข่ 
อัตรา 200 ฟองต่อไร่ หรือระยะตัว
อ่อน อัตรา 200–500 ตัวต่อไร ่
4. พ่นเช้ือราบิวเวอเรียชนดิสด อัตรา 
เช้ือ 1 กิโลกรัมผสมน้ า 20 ลิตร 
 

 

1. แช่ท่อนพันธุ ์5-10 นาที ด้วยสารเคมี 
- thiamethoxam 25% WG  
อัตรา 4 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร   
-imidacloprid 70% WG อัตรา 4 กรัม
ต่อน้ า 20 ลิตร 
- dinotefuran 10% WP อัตรา 40 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
2. พ่นสารเคมีให้ถูกตัวเพลี้ยติดต่อกัน
อย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน 
เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนี้ 
- thiamethoxam 25% WG อัตรา 4 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
- dinotefuran 10%WP อัตรา 20 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
- prothiofos 50% EC อัตรา 50 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
- pirimiphos-methyl 50% EC  
อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
- thiamethoxam/lambda-
cyhalothrin 24.7% ZC อัตรา 10 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
หากใช้ white oil 67%EC  
อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
ผสมสารเคมีที่แนะน าให้ลดอัตราของ
สารเคมีลงครึ่งหนึ่ง 

 

- thiamethozam  
สารกลุ่ม IRAC:4A 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 :  871 ml/kg 
- dinotefuran  
สารกลุ่ม IRAC : 4A 
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย 
LD50 : 2,450 ml/kg 
- prothiofos  
สารกลุ่ม IRAC:1B 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
 LD50 : 925 ml/kg  
- pirimiphos-methyl  
สารกลุ่ม IRAC:1B  
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 : 1,667 ml/kg 
- lambda-cyhalothrin  
สารกลุ่ม IRAC: 3A  
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 : C56 ml/kg 
- imidacloprid  
สารกลุ่ม IRAC : 4A  
ระดับความเป็นพิษชัน้ II พิษปานกลาง 
LD50 : 450 mg/kg 
มีพิษร้ายแรงต่อผึ้ง 

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร 2) https://www.tapiocathai.org/  3) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ  กรมวิชาการเกษตร 

มันส าปะหลัง 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

เพลี้ยแป้งสีเขียว (Green mealybug)        ชื่อวิทยาศาสตร์   Phenacoccus madeirensis  

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 รูปร่างลักษณะ 
ล าตัวรูปไข่ค่อนข้างแบน  ผนังล าตัวสีเขยีว
อมเหลืองมีผงแป้งสีขาวบาง ๆ ปกคลุม
ล าตัว ด้านข้างล าตัวมีเส้นแปง้สั้นๆ 
เส้นแป้งด้านท้ายล าตัวยาวกวา่เส้นแปง้
ด้านข้างล าตัว และที่ล าตัวมีสันนูน 3 แนว
ตามความยาวล าตัว เส้นนูนที่สุดอยู่
กลางล าตัว 
ลักษณะการเข้าท าลาย 
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงจากยอด 
ใบ และล าต้น ท าให้ชะงักการเจริญเติบโต 
ยอดหงิกเป็นพุ่ม ล าต้นบิดเบี้ยวโค้งงอ ช่วงข้อ
ถี่ เล็กแคระแกร็น และล าต้นแห้งตาย 
เพลี้ยแป้งขับถ่ายมูลหวานท าให้เกดิเชือ้
ราด าบริเวณใบ การสังเคราะห์แสง 
ลดลง จึงท าให้ผลผลิตลดลง 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝนตั้งแต่
เดือนมีนาคม–พฤษภาคม 
2. ไถพรวนดินหลาย ๆ ครั้ง เพื่อตาก
ดินอย่างน้อย 14 วัน ก่อนปลูก 
3. หากมันส าปะหลังมีอายุ 8 เดือน 
ขึ้นไป ให้เก็บเกี่ยวมนัส าปะหลังทันที 
แล้วเก็บเศษซากมนัส าปะหลังไปท าลาย 

  

ส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง โดยก าหนดพื้นที่ส ารวจ
ประมาณ 1 ไร่ วิธีเดินส ารวจให้เดิน
จากขอบแปลงเป็นเส้นทะแยงมุม 
หรือเดินกระจายทั่วแปลง จ านวน 10 จุด 
จุดละ 1 ต้น ส ารวจทั้งบนใบ ใต้ใบ 
และยอด โดยแต่ละครั้งให้ส ารวจไม่
ซ้ าต้นเดิม หากพบเพลี้ยแป้งตั้งแต่ 3 จุด 
ขึ้นไป ถือว่าเกิดการระบาดให้
ด าเนินการก าจดั 

 

1. ตัดหรือเด็ดส่วนที่พบเพลี้ยแป้ง 
ใส่ถุงน าออกมาท าลายนอกแปลง  
หากพบการระบาดเกิน 50 % ให้ถอน
ต้นมันส าปะหลังทั้งต้นมาท าลาย และ
ไถตากหน้าดินอย่างน้อย 1 เดือน  
2. ปล่อยแตนเบียน Anagyrus lopezi 
อัตรา 50 คู่ต่อไร่ เมื่อเริ่มระบาด อัตรา 
200 คู่ต่อไร่ เมื่อระบาดรุนแรง 
3. ปล่อยแมลงช้างปีกใส ระยะไข่ 
อัตรา 200 ฟองต่อไร่ หรือระยะตัว
อ่อน อัตรา 200–500 ตัวต่อไร ่
4. พ่นเช้ือราบิวเวอเรียชนดิสด อัตรา 
เช้ือ 1 กิโลกรัมผสมน้ า 20 ลิตร 

 

1. แช่ท่อนพันธุ ์5-10 นาที ด้วยสารเคมี 
- thiamethoxam 25% WG  
อัตรา 4 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร   
-imidacloprid 70% WG อัตรา 4 กรัม
ต่อน้ า 20 ลิตร 
- dinotefuran 10% WP อัตรา 40 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
2. พ่นสารเคมีให้ถูกตัวเพลี้ยติดต่อกัน
อย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน 
เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนี้ 
- thiamethoxam 25% WG อัตรา 4 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
- dinotefuran 10%WP อัตรา 20 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
- prothiofos 50% EC อัตรา 50 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
- pirimiphos-methyl 50% EC  
อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
- thiamethoxam/lambda-
cyhalothrin 24.7% ZC อัตรา 10 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
หากใช้ white oil 67%EC  
อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
ผสมสารเคมีที่แนะน าให้ลดอัตราของ
สารเคมีลงครึ่งหนึ่ง 

 
 

- thiamethozam  
สารกลุ่ม IRAC:4A 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 :  871 ml/kg 
- dinotefuran  
สารกลุ่ม IRAC : 4A 
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย 
LD50 : 2,450 ml/kg 
- prothiofos  
สารกลุ่ม IRAC:1B 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
 LD50 : 925 ml/kg  
- pirimiphos-methyl  
สารกลุ่ม IRAC:1B  
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 : 1,667 ml/kg 
- lambda-cyhalothrin  
สารกลุ่ม IRAC: 3A  
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 : C56 ml/kg 
- imidacloprid  
สารกลุ่ม IRAC : 4A  
ระดับความเป็นพิษชัน้ II พิษปานกลาง 
LD50 : 450 mg/kg 
มีพิษร้ายแรงต่อผึ้ง 

มันส าปะหลัง 

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร 2) https://www.tapiocathai.org/  3) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ  กรมวิชาการเกษตร 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

เพลี้ยแป้งลาย  (Striped mealybug)       ชื่อวิทยาศาสตร์   Ferrisia virgate  

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
รูปร่างลักษณะ 
ล าตัวตัวคล้ายลิ่ม ผนังล าตัวสีเทาเข้มมี
ผงแป้งปกคลุมล าตัว เส้นขนขึ้นหนาแน่น   
ขนที่ปกคลุมล าตัวเป็นเงาคล้ายใยแกว้
มี แถบด าบนล าตัว 2 แถบชัดเจน ส่วน
ปลายมีหางคล้ายเส้นแป้ง 2 เส้น ยาว
ครึ่งหนึ่งของล าตัว  
ลักษณะการเข้าท าลาย 
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ดูดกินน้ าเล้ียง
จากยอด ใบ และล าต้น ท าให้ชะงัก
การเจริญเติบโต ยอดหงิกเป็นพุ่ม ล า
ต้นบิดเบี้ยวโค้งงอ ช่วงข้อถี่ เล็กแคระ
แกร็น และล าต้นแห้งตาย เพลี้ยแป้ง
ขับถ่ายมูลหวานท าให้เกดิเชื้อราด า
บริเวณใบ การสังเคราะห์แสงลดลง จึง
ท าให้ผลผลิตลดลง 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝนตั้งแต่
เดือนมีนาคม–พฤษภาคม 
2. ไถพรวนดินหลาย ๆ ครั้ง เพื่อตาก
ดินอย่างน้อย 14 วัน ก่อนปลูก 
3. หากมันส าปะหลังมีอายุ 8 เดือน 
ขึ้นไป ให้เก็บเกี่ยวมนัส าปะหลังทันที 
แล้วเก็บเศษซากมนัส าปะหลังไปท าลาย 

  

ส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง โดยก าหนดพื้นที่ส ารวจ
ประมาณ 1 ไร่ วิธีเดินส ารวจให้เดิน
จากขอบแปลงเป็นเส้นทะแยงมุม 
หรือเดินกระจายทั่วแปลง จ านวน 10 จุด 
จุดละ 1 ต้น ส ารวจทั้งบนใบ ใต้ใบ 
และยอด โดยแต่ละครั้งให้ส ารวจไม่
ซ้ าต้นเดิม หากพบเพลี้ยแป้งตั้งแต่ 3 จุด 
ขึ้นไป ถือว่าเกิดการระบาดให้
ด าเนินการก าจดั 

 

1. ตัดหรือเด็ดส่วนที่พบเพลี้ยแป้ง 
ใส่ถุงน าออกมาท าลายนอกแปลง  
หากพบการระบาดเกิน 50 % ให้ถอน
ต้นมันส าปะหลังทั้งต้นมาท าลาย และ
ไถตากหน้าดินอย่างน้อย 1 เดือน  
2. ปล่อยแตนเบียน Anagyrus lopezi 
อัตรา 50 คู่ต่อไร่ เมื่อเริ่มระบาด อัตรา 
200 คู่ต่อไร่ เมื่อระบาดรุนแรง 
3. ปล่อยแมลงช้างปีกใส ระยะไข่ 
อัตรา 200 ฟองต่อไร่ หรือระยะตัว
อ่อน อัตรา 200–500 ตัวต่อไร ่
4. พ่นเช้ือราบิวเวอเรียชนดิสด อัตรา 
เช้ือ 1 กิโลกรัมผสมน้ า 20 ลิตร 

 

1. แช่ท่อนพันธุ ์5-10 นาที ด้วยสารเคมี 
- thiamethoxam 25% WG  
อัตรา 4 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร   
-imidacloprid 70% WG อัตรา 4 กรัม
ต่อน้ า 20 ลิตร 
- dinotefuran 10% WP อัตรา 40 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
2. พ่นสารเคมีให้ถูกตัวเพลี้ยติดต่อกัน
อย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน 
เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนี้ 
- thiamethoxam 25% WG อัตรา 4 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
- dinotefuran 10%WP อัตรา 20 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
- prothiofos 50% EC อัตรา 50 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
- pirimiphos-methyl 50% EC  
อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
- thiamethoxam/lambda-
cyhalothrin 24.7% ZC อัตรา 10 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
หากใช้ white oil 67%EC  
อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
ผสมสารเคมีที่แนะน าให้ลดอัตราของ
สารเคมีลงครึ่งหนึ่ง 

 
 

- thiamethozam  
สารกลุ่ม IRAC:4A 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 :  871 ml/kg 
- dinotefuran  
สารกลุ่ม IRAC : 4A 
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย 
LD50 : 2,450 ml/kg 
- prothiofos  
สารกลุ่ม IRAC:1B 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
 LD50 : 925 ml/kg  
- pirimiphos-methyl  
สารกลุ่ม IRAC:1B  
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 : 1,667 ml/kg 
- lambda-cyhalothrin  
สารกลุ่ม IRAC: 3A  
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 : C56 ml/kg 
- imidacloprid  
สารกลุ่ม IRAC : 4A  
ระดับความเป็นพิษชัน้ II พิษปานกลาง 
LD50 : 450 mg/kg 
มีพิษร้ายแรงต่อผึ้ง 

มันส าปะหลัง 

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร 2) https://www.tapiocathai.org/  3) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ  กรมวิชาการเกษตร 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

เพลี้ยแป้งแจ๊คเบียดเลย์ (Jack Beardsley mealybug)    
ชื่อวิทยาศาสตร์   Pseudococcus jackbeardsleyi  

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
รูปร่างลักษณะ 
ล าตัวรูปไข่ค่อนข้างแบน  ผนังล าตัวสี
เขียวอมเหลืองมีผงแปง้สีขาวบาง ๆ 
ปกคลุมล าตัว ด้านข้างล าตัวมีเส้นแปง้
สั้นๆ เส้นแป้งด้านท้ายล าตัวยาวกว่า
เส้นแป้งด้านข้างล าตัว และที่ล าตัวมี
สันนูน 3 แนวตามความยาวล าตัว เส้น
นูนที่สุดอยู่กลางล าตัว 
ลักษณะการเข้าท าลาย 
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเล้ียง
จากยอด ใบ และล าต้น ท าให้ชะงัก
การเจริญเติบโต ยอดหงิกเป็นพุ่ม ล า
ต้นบิดเบี้ยวโค้งงอ ช่วงข้อถี่ เล็กแคระ
แกร็น และล าต้นแห้งตาย เพลี้ยแป้ง
ขับถ่ายมูลหวานท าให้เกดิเชื้อราด า
บริเวณใบ การสังเคราะห์แสง ลดลง 
จึงท าให้ผลผลิตลดลง 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝนตั้งแต่
เดือนมีนาคม–พฤษภาคม 
2. ไถพรวนดินหลาย ๆ ครั้ง เพื่อตาก
ดินอย่างน้อย 14 วัน ก่อนปลูก 
3. หากมันส าปะหลังมีอายุ 8 เดือน 
ขึ้นไป ให้เก็บเกี่ยวมนัส าปะหลังทันที 
แล้วเก็บเศษซากมนัส าปะหลังไปท าลา 

  

ส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง โดยก าหนดพื้นที่ส ารวจ
ประมาณ 1 ไร่ วิธีเดินส ารวจให้เดิน
จากขอบแปลงเป็นเส้นทะแยงมุม 
หรือเดินกระจายทั่วแปลง จ านวน 10 จุด 
จุดละ 1 ต้น ส ารวจทั้งบนใบ ใต้ใบ 
และยอด โดยแต่ละครั้งให้ส ารวจไม่
ซ้ าต้นเดิม หากพบเพลี้ยแป้งตั้งแต่ 3 จุด 
ขึ้นไป ถือว่าเกิดการระบาดให้
ด าเนินการก าจดั 

 

1. ตัดหรือเด็ดส่วนที่พบเพลี้ยแป้ง 
ใส่ถุงน าออกมาท าลายนอกแปลง  
หากพบการระบาดเกิน 50 % ให้ถอน
ต้นมันส าปะหลังทั้งต้นมาท าลาย และ
ไถตากหน้าดินอย่างน้อย 1 เดือน  
2. ปล่อยแตนเบียน Anagyrus lopezi 
อัตรา 50 คู่ต่อไร่ เมื่อเริ่มระบาด อัตรา 
200 คู่ต่อไร่ เมื่อระบาดรุนแรง 
3. ปล่อยแมลงช้างปีกใส ระยะไข่ 
อัตรา 200 ฟองต่อไร่ หรือระยะตัว
อ่อน อัตรา 200–500 ตัวต่อไร ่
4. พ่นเช้ือราบิวเวอเรียชนดิสด อัตรา 
เช้ือ 1 กิโลกรัมผสมน้ า 20 ลิตร 

 

1. แช่ท่อนพันธุ ์5-10 นาที ด้วยสารเคมี 
- thiamethoxam 25% WG  
อัตรา 4 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร   
-imidacloprid 70% WG อัตรา 4 กรัม
ต่อน้ า 20 ลิตร 
- dinotefuran 10% WP อัตรา 40 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
2. พ่นสารเคมีให้ถูกตัวเพลี้ยติดต่อกัน
อย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน 
เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนี้ 
- thiamethoxam 25% WG อัตรา 4 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
- dinotefuran 10%WP อัตรา 20 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
- prothiofos 50% EC อัตรา 50 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
- pirimiphos-methyl 50% EC  
อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
- thiamethoxam/lambda-
cyhalothrin 24.7% ZC อัตรา 10 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
หากใช้ white oil 67%EC  
อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
ผสมสารเคมีที่แนะน าให้ลดอัตราของ
สารเคมีลงครึ่งหนึ่ง 

 

- thiamethozam  
สารกลุ่ม IRAC:4A 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 :  871 ml/kg 
- dinotefuran  
สารกลุ่ม IRAC : 4A 
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย 
LD50 : 2,450 ml/kg 
- prothiofos  
สารกลุ่ม IRAC:1B 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
 LD50 : 925 ml/kg  
- pirimiphos-methyl  
สารกลุ่ม IRAC:1B  
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 : 1,667 ml/kg 
- lambda-cyhalothrin  
สารกลุ่ม IRAC: 3A  
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 : C56 ml/kg 
- imidacloprid  
สารกลุ่ม IRAC : 4A  
ระดับความเป็นพิษชัน้ II พิษปานกลาง 
LD50 : 450 mg/kg 
มีพิษร้ายแรงต่อผึ้ง 

มันส าปะหลัง 

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร 2) https://www.tapiocathai.org/  3) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ  กรมวิชาการเกษตร 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  
เพลี้ยหอยเกล็ดขาว (White scale)1   ชื่อวิทยาศาสตร์  Aonidomytilus albus  
เพลี้ยหอยเกล็ด (Lesser snow scale, hibiscus snow scale)2    ชื่อวิทยาศาสตร์    Pinnaspis strachani   

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  
 

รูปร่างลักษณะ 

ตัวเต็มวัยมีลักษณะเกล็ดสีขาวนนู ขึ้น

ปกคลุมเกือบทุกส่วนของมันส าปะหลัง 

ทั้งส่วนยอด ล าต้น กิ่ง เหง้า และหัว 

ลักษณะการเข้าท าลาย 

ดูดกินน้ าเล้ียงจากพืช ท าให้ใบเหลือง

และร่วง แคระแกร็น หากมีเพลี้ยหอย

เกล็ดปกคลุมทั้งล าต้น ท าให้ล าต้นแห้ง 

ต้นตาย 

 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. เลือกพื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง 
ที่ไม่เคยมีการระบาดมากอ่น 
2. เลือกต้นพันธุ์ หรือท่อนพันธุ์มัน
ส าปะหลังสะอาดจากแหล่งที่ไม่พบ
การระบาดของเพลี้ยหอยเกล็ด  
3. ก าจัดวัชพืชรอบแปลงปลูกเพื่อ
ไม่ให้เกิดแหล่งหลบซ่อนหรือพืชอาศัย
ของเพลี้ยหอยเกล็ด  

3. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น ด้วงเต่า
ลายฟาโรสคิมนัส (Pharoscymnus 
simmondsi Ahmad) ที่พบในแปลง
มันส าปะหลัง ลักษณะเป็นด้วงปีกแข็ง 
มีขนาดเล็ก ขนาดล าตัวยาวประมาณ 2 
มิลลิเมตร ตัวสีด า มีจุดสีเหลืองส้ม
บริเวณปีกข้างละ 2 จุด มักพบบริเวณที่
มีเพลี้ยหอยเกล็ดอยู่ 

  

หมั่นส ารวจแปลงปลูกมันส าปะหลัง 
อย่างสม่ าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 
 1 - 2 ครั้ง สังเกตหากพบว่ามีเพลี้ย
หอยเกล็ดเข้าท าลายบริเวณล าต้น ให้
รีบตัดส่วนที่ถูกท าลายน าไปเผาทิ้ง 
นอกแปลงทันที 
 

 

1. หากพบเพลี้ยหอยเกล็ดเข้าท าลาย
บริเวณล าต้น และกิ่งให้ตัดแต่งบริเวณ
ที่พบเพลี้ยหอยเข้าท าลายน าไปเผา
ท าลายนอกแปลง 
 
 

1. แช่ท่อนพันธุ ์5-10 นาที ด้วย
สารเคมี  
- thiamethoxam 25% WG  
อัตรา 4 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร   
-imidacloprid 70% WG อัตรา 4 กรัม
ต่อน้ า 20 ลิตร 
- dinotefuran 10% WP อัตรา 40 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
2. พ่นด้วยสารเคมี เลือกใช้ชนิดใด
ชนิดหนึ่ง ดังนี้ 
- sulfoxaflor 50% WG อัตรา 12 กรัม
ต่อน้ า 20 ลิตร  
- spirotetramat 15% OD อัตรา 15 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  
- buprofezin 25% WP อัตรา 15 กรัม
ต่อน้ า 20 ลิตร หรือหากใช้สูตร 40% SC 
ใช้อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  
- malathion 83% EC อัตรา 30 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือถ้าใช้
สูตร 57% EC ใช้อัตรา 50 มิลลิลิตร
ต่อน้ า 20 ลิตร  
- diazinon 60% EC อัตรา 50 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
  

- thiamethozam  
สารกลุ่ม IRAC:4A 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปาน
กลาง LD50 :  871 ml/kg 
- dinotefuran  
สารกลุ่ม IRAC : 4A 
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย 
LD50 : 2,450 ml/kg 
- imidacloprid  
สารกลุ่ม IRAC : 4A  
ระดับความเป็นพิษชัน้ II พิษปานกลาง 
LD50 : 450 mg/kg 
มีพิษร้ายแรงต่อผึ้ง 
- sulfoxaflor (IRAC : 4C) 
- spirotetramat (IRAC : 2) 
- buprofezin (IRAC : 16) 
- malathion  (IRAC : 1B)  
ระดับความเป็นพิษปานกลาง  
LD50 : 1,778 ml/kg  
- diazinon  (IRAC : 1B)   
LD50 : 1,139 ml/kg 
มีพิษร้ายแรงต่อผึ้ง 
 

มันส าปะหลัง 

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร ภาพ  กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช (2561) และ  http://ippc.acfs.go.th  
 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  
ไรแดงหม่อนหรือไรแดงมันส าปะหลัง (Mulberry red mite)1      ชื่อวิทยาศาสตร์   Tetranychus truncatus   
ไรแดงชมพู่ (Spider mite, Rose apple red mite )2 ชื่อวิทยาศาสตร์   Oligonychus biharensis          

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

รูปร่างลักษณะ  ไรแดงอยู่รวมเป็นกลุ่มตามใต้

ใบพืช ตัวเมียขยายพันธุโ์ดยไม่ต้องผสมพันธุ์ได้

รวดเร็ว ระยะไข่ 4-5 วัน ตัวอ่อนมีอายุ 6-10

วัน ตัวเต็มวัย มีอายุ 15 วัน  
ลักษณะการเข้าท าลาย ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย
ไรแดงหม่อนดูดกินน้ าเล้ียงอยู่ที่ใต้ใบและสร้าง
เส้นใยอยู่เหนือผิวใบทีไ่รเข้าท าลาย ส่วนไรแดง
ชมพู่ดูดกินน้ าเล้ียงหน้าใบ ไม่สร้างเส้นใย ท าให้
ใบเป็นจุดประสีขาวซีด โดยเฉพาะตามแนวเส้น
ใบ ต่อมาขยายแผ่กวา้งขึ้น ใบกระด้าง กรอบ 
หากระบาดรุนแรง ใบจะร่วงหลุดจากต้น 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. หลีกเล่ียงพื้นที่ปลูกที่เคย 
พบการระบาด 
2. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ 
เช่น ด้วงเต่า ด้วงปีกสั้น และ
ไรตัวห้ า โดยลดการใช้
สารเคม ี
3. หลีกเล่ียงการปลูกมัน
ส าปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือ
ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน 
  

  

  

  

ส ารวจแปลงมันส าปะหลังในพื้นที ่

ปลูกจ านวน 10 จุด จุดละ 1 ต้น  

โดยเน้นให้กระจายครอบคลุมทั้ง 

แปลง สังเกตอาการเริ่มแรกที่เกดิ 

จากการท าลายของไรแดง ใบเกิดจุด 

ประสีซีด และหากพลิกดูใต้ใบจะ 

เห็นตัวไรแดง ลักษณะเป็นจุดแดง 

ขนาดเล็ก 

1. ปล่อยศัตรูธรรมชาติ เช่น ด้วงเต่า

ปีกลายหยัก ด้วงเต่าสตีเทอรัส แมลง

ช้างปีกใส แมลงวันขายาว และไร 

ตัวห้ า อัตราตัวเต็มวัย 100 ตัว ต่อไร่ 

เพื่อควบคุมศัตรูพืชให้อยู่ในระดับต่ า 

  

พ่นด้วยสารเคมี โดยเลือกชนิดใด
ชนิดหนึ่ง เช่น  
- pyridaben 20% WP อัตรา 10 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
- spiromesifen 24% SC  
อัตรา 6 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
- hexythiazox 1.8% EC 
อัตรา100 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
ในการใชส้ารก าจดัไร ไม่ควรพ่น
ชนิดเดียวกันติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง 
ควรสลับชนิดสารเพื่อป้องกันการ
ต้านทานต่อสาร 

- pyridaben  
สารกลุ่ม IRA : 21A   
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  
LD50 : 820 ml/kg 
- spiromesifen  
สารกลุ่ม IRAC : 23 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษน้อย  
 LD50 :  2,000 ml/kg 
มีพิษต่อสัตว์น้ า 
- hexythiazox  
สารกลุ่ม IRAC:10A 
ระดับความเป็นพิษชั้น U พิษน้อยมาก   
LD50 : >5,000 ml/kg 
มีพิษต่อสัตว์น้ ามีผลกระทบระยะยาว 
  

มันส าปะหลัง 

อ้างอิง กรมวิชาการเกษตร ภาพ  กรมวิชาการเกษตร 


