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บทที่ 6
ปัญหาโรคและแมลงที่รุนแรงจะป้องกันได้อย่างไร

 มันสำ�ปะหลังก็เหมือนกับพืชอื่นๆ คือปัญห�โรคและแมลง 
จะทำ�คว�มเสยีห�ยอย�่งม�กและทำ�ใหผ้ลผลติลดลง มนัสำ�ปะหลงัเปน็พชื
อ�ยยุ�วทีม่โีอก�สสมัผสักบัโรคและแมลงเปน็ระยะเวล�น�น จงึไม่มีคว�ม
คุ้มค่�และไม่มีประสิทธิภ�พที่จะควบคุมปัญห�นี้โดยก�รฉีดพ่นส�รเคมี
บ่อยๆ โรคและแมลงศัตรูพืชเกือบทุกชนิดส�ม�รถจัดก�รให้อยู่ในระดับ 
ทีค่วบคมุไดโ้ดยวธิกี�รจดัก�รโรคและแมลงศตัรพูชืแบบผสมผส�น (IPM) 
ได้แก่

• ปลกูมนัสำ�ปะหลงัพนัธุด์ ีต�้นท�นหรอืทนท�นตอ่โรคและแมลงศตัรู
ที่สำ�คัญที่สุด

• ใชท้อ่นพนัธุท์ีม่คีณุภ�พสงูจ�กตน้แมพ่นัธุท์ีป่ร�ศจ�กโรคและแมลง
ศัตรูรบกวน

• ควรแช่ท่อนพันธุ์ในส�รละล�ยที่มีส่วนผสมของส�รเคมีกำ�จัดเชื้อ
ร� และส�รเคมีกำ�จัดแมลงก่อนปลูก

• ใส่ปุ๋ยมันสำ�ปะหลังในปริม�ณที่เพียงพอท่ีจะช่วยให้ต้นมีคว�ม
สมบูรณ์แข็งแรงในก�รเจริญเติบโต ซึ่งจะเป็นก�รช่วยให้พืช 
มีคว�มทนท�นหรือต้�นท�นต่อโรคและแมลง

• ไม่ควรใช้ส�รเคมีกำ�จัดแมลงศัตรูพืชเพร�ะจะฆ่�แมลงศัตรูต�ม
ธรรมช�ตไิปดว้ย แมลงธรรมช�ติเหล่�นีจ้ะชว่ยควบคุมแมลงศตัรู
พืชสำ�คญับ�งชนดิได ้ห�กใชส้�รเคมกีำ�จดัแมลงควรใชเ้ฉพ�ะชว่ง
เวล�สัน้ๆ ฉดีพ่นเฉพ�ะจดุทีต่รวจพบคร้ังแรก และใชเ้ฉพ�ะชว่งวัย
อ่อนที่แมลงยังไม่โตเต็มวัยเท่�นั้น ส�ม�รถใช้ส�รเคมีฆ่�แมลงใน
ดิน เช่น ปลวก ได้เพร�ะจะไม่มีผลกระทบต่อแมลงศัตรูธรรมช�ติ
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• ปลูกพืชหมุนเวียนกับมันสำ�ปะหลังด้วยธญัพืชหรือพืชตระกูลหญ�้
เพื่อลดปัญห�โรคที่ติดต่อท�งดินโดยเฉพ�ะโรคร�กเน่�

• หมั่นตรวจแปลงอย่�งสม่ำ�เสมอและถอนต้นที่มีอ�ก�รโรคหรือ
มีแมลงกำ�จัดท้ิงไป และเผ�ทำ�ล�ยเศษซ�กพืชท่ีมีโรคและแมลง
รบกวนหลังจ�กเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว

• ระมัดระวังก�รติดต่อของโรคและแมลงท�งท่อนพันธุ์จ�กแปลงที่
มีโรคและแมลงไปสู่แปลงที่ไม่มีโรคและแมลง

• ไมซ่ือ้ทอ่นพนัธุจ์�กแหลง่ท่ีไม่รูจ้กัเพร�ะอ�จจะเสีย่งมีโรคและแมลง
ติดม�ด้วย

แมลงศัตรูที่สำาคัญ
 แมลงศัตรูที่สำ�คัญที่สุดที่พบในก�รปลูกมันสำ�ปะหลังทั้ง 3 
ทวีป ได้แก่ แมลงหวี่ข�ว เพลี้ยแป้ง  ไรเขียวและไรแดง เพลี้ยหอย  
แมลงนูนหลวง ปลวก และแมลงอีกหล�ยชนิดท่ีทำ�ล�ยมันสำ�ปะหลัง
ต�กแห้งในระหว่�งก�รเก็บรักษ� แมลงที่สำ�คัญอื่นๆ ที่มักจะพบเฉพ�ะ
ในเขตล�ตินอเมริก� และยังไม่ระบ�ดในไทยเช่น hornworm, 
ด้วงเจ�ะลำ�ต้น (burrowing bug) leaf-cutter ant แมลงวันเจ�ะยอด 
(shoot flies) แมลงวันผลไม้ (fruit flies) และมวนปีกแก้ว (lace bug)  
ดงันัน้ จงึตอ้งระมดัระวงัไมเ่ผลอนำ�แมลงเหล�่นีอ้อกจ�กล�ตนิอเมรกิ�
ไปยังแอฟริก�หรือเอเชียโดยรู้ เท่�ไม่ถึงก�ล แมลงจ�กต่�งถิ่น 
เหล�่นี้ส�ม�รถสร้�งคว�มเสียห�ยอย่�งม�กเนื่องจ�กไม่มีแมลงศัตรู
ธรรมช�ติคอยควบคุม ด้วยเหตุนี้จึงห้�มนำ�ท่อนพันธุ์จ�กทวีปหนึ่งไป
ยังอีกทวีปหนึ่งหรือจ�กประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง 

 โรคและแมลงบ�งชนิดส�ม�รถติดไปกับพืชสกุลอื่นๆ ที่ใกล้
เคียงกับมันสำ�ปะหลัง เช่น สบู่ดำ� ซึ่งเมื่อไม่น�นม�นี้ นิยมปลูกปลูก
เป็นรั้วในแถบเอเชียเพื่อสกัดน้ำ�มัน ก�รเคลื่อนย้�ยท่อนพันธุ์ของพืชที่
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สกุลใกล้เคียงกับมันสำ�ปะหลังจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ และไม่ควรปลูก 
สบู่ดำ�แปลงใหญ่ที่นำ�พันธุ์จ�กที่อื่นม�ปลูกในเขตปลูกมันสำ�ปะหลัง

แมลงหวี่ขาว (white flies)
 แมลงหวีข่�วเปน็หนึง่ในศตัรทูีส่ำ�คญัทีท่ำ�ล�ยผลผลติเกษตร ทัง้
ดูดกินโดยตรงและเป็นพ�หะของเชื้อไวรัส แมลงหวี่ข�วอ�จจะเป็นแมลงที่
ทำ�ล�ยมันสำ�ปะหลังม�กที่สุดในทั้ง 3 ทวีป แมลงหวี่ข�วสกุล Bemisia 
tabaci เป็นพ�หะของเชื้อไวรัสที่ร้�ยแรงหล�ยชนิดในทวีปแอฟริก� และ
เป็นพ�หะของเชื้อไวรัสส�เหตุของโรคใบด่�งอินเดียและศรีลังก�ซึ่งพบ
ม�กในประเทศอินเดีย และแมลงหวี่ข�วสกุล Aleurodicus dispersus 
หรือ แมลงหวี่ข�วใยเกลียว ซึ่งพบในหล�ยประเทศในเอเชียและแอฟริก�
ส�ม�รถทำ�ล�ยมนัสำ�ปะหลงัโดยก�รดดูกินน้ำ�เลีย้งถึงขัน้รุนแรงและทำ�ให้
สูญเสียผลผลิต

 แมลงหวี่ข�วมีวงจรชีวิต 6 ระยะ คือ ไข่ ตัวอ่อน 4 ระยะ และ
ตัวเต็มวัย แมลงหวี่ข�วจะส�ม�รถทำ�ล�ยพืชได้ 3 วิธี คือ 

• ก�รทำ�ล�ยโดยตรงโดยเจ�ะและดูดกินน้ำ�เลี้ยงจ�กใบทำ�ให้ 
มันสำ�ปะหลังอ่อนแอใบเหี่ยวเหลืองและใบล่�งเป็นแผลแห้งต�ย

• ก�รทำ�ล�ยท�งอ้อม โดยแมลงหว่ีข�วจะผลิตน้ำ�หว�นออกม�
เคลือบบนใบซึ่งจะเป็นอ�ห�รของร�ดำ�และม�จับเต็มใบทำ�ให้ใบลด
ก�รสังเคร�ะห์แสง

• เปน็พ�หะของเชือ้ไวรสัจ�กตน้หนึง่ไปสูอ่กีต้นหนึง่หรือไปสูก่�รปลูก
พืชรอบใหม ่แมลงหวีข่�วเปน็ตวัพ�หะเชือ้โรคม�กว่� 40 ชนดิในโลก
นี ้ถ�้ถกูแมลงหวีข่�วทำ�ล�ยอย�่งรุนแรงผลผลติมันสำ�ปะหลงัอ�จ
สูญเสียถึง 76%

แมลงหวี่ขาวเป็นศัตรูพืชที่สำาคัญที่สุดชนิด
หนึ่งของมันสำาปะหลัง
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 เกษตรกรสว่นใหญจ่ะฉดีพน่ส�รเคมฆี�่แมลงเพือ่ควบคมุปรมิ�ณ
แมลงหวี่ข�ว แต่วิธีก�รนี้ไม่ได้ผลเพร�ะแมลงหวี่ข�วส�ม�รถขย�ยพันธุ์ได้ 
2 เท่�ในเวล� 4.2 วัน จึงจะต้องฉีดพ่นส�รเคมีบ่อยๆจึงจะได้ผล แต่จะไม่
คุ้มค่�ท�งเศรษฐกิจและรบกวนขบวนก�รควบคุมโดยแมลงศัตรูธรรมช�ติ 
ก�รป้องกันแมลงหว่ีข�วให้ได้ผลดีคือใช้วิธีก�รจัดก�รศัตรูพืชแบบผสม
ผส�น หรือ IPM โดยดำ�เนินก�ร ดังนี้

• ใช้พันธุ์ต้�นท�นแมลงหวี่ข�ว

• ส่งเสริมเพิ่มก�รทำ�หน้�ที่ของแมลงศัตรูธรรมช�ติ ซึ่งมีอยู่
หล�ยชนิดท่ีเป็นตัวห้ำ� ตัวเบียน และเชื้อท่ีก่อให้เกิดโรคกับแมลง 
(entomopathogens) เทคนิคต่�งๆ เหล่�นี้จะมีก�รพัฒน�ต่อไปใน
อน�คต

• ปลูกถั่วพุ่มแซมในมันสำ�ปะหลัง

• ทำ�ก�ร “ตัดวงจรชวิีต” คือไม่ให้มีก�รผลิตมันสำ�ปะหลังในแปลงใกล้
เคียง เพื่อที่จะตัดวงจรชีวิตของแมลงหวี่ข�ว แต่วิธีก�รนี้จะใช้ไม่ได้
ผลกบัแมลงหวีข่�วบ�งส�ยพนัธุท์ีม่พีชือ�ศัยหล�ยชนดิ  เช่น ส�ยพนัธ์ุ 
Bemisia tabaci 

• แช่ท่อนพันธุ์ในส�รไธอะมีโธแซม (แอคท�ร�) อัตร�ส่วน 1 กรัมต่อ
น้ำ� 1 ลิตร น�น 7-10 น�ที

• ใช้ส�รเคมีไธอะมีโธแซมในอัตร�สูง คือ 128 ซี.ซี./ไร่ หรือ อิมิด�โคล
ปริด 96 ซี.ซี./ไร่ ฉีดพ่นท�งใบให้ละอองฝอยกระจ�ยทั่วให้ชุ่ม แต่
ใช้เฉพ�ะตอนมันสำ�ปะหลังยังเล็ก (อ�ยุน้อยกว่� 6 เดือน) และเมื่อ
ปริม�ณแมลงหวี่ข�วยังน้อยอยู่

การแช่ท่อนพันธุ์มันสำาปะหลังในสารละลาย
ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อราและธาตุอาหาเสริมก่อนปลูก
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เพลี้ยแป้งมันสำาปะหลัง (Cassava mealy bugs)
 เพลี้ยแป้งที่เป็นศัตรูมันสำ�ปะหลังมีประม�ณ 15 ส�ยพันธุ์ และ
ที่ทำ�คว�มเสียห�ยให้แก่มันสำ�ปะหลังอย่�งม�กในทวีปอเมริก� 2 ส�ย 
พันธุ์ได้แก่ Phenacoccus herreni และ Phenacoccus manihoti ส�ย
พันธุ ์Phenacoccus manihoti ไดถ้กูนำ�เข�้ไปยงัทวปีแอฟรกิ�โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ 
ต้ังแตต่น้ทศวรรษที ่70 และแพรร่ะบ�ดกระจ�ยไปทัว่พืน้ทีป่ลกูมนัสำ�ปะหลงั
ของแอฟริก� ต่อม�ถูกนำ�เข้�ม�ในประเทศไทยโดยไม่ได้ตั้งใจและภ�ยในปี
เดียวได้แพร่กระจ�ยไปทั่วประเทศ และต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้�น เช่น ล�ว 
และกัมพูช� และ เวียดน�ม และขณะนี้มีร�ยง�นว่�พบในอินโดนีเซีย ในทวีป 
เอเชยียงัพบว�่เพลีย้แปง้ส�ยพนัธุอ์ืน่ๆ อกีหล�ยส�ยพันธุ ์เชน่ Phenacoccus 
gossypii, Phenacoccus grenadensis และ Phenacoccus jackbeardsleyi 
เมือ่เพลีย้แปง้เริม่ดดูกนิอ�ห�รจ�กใบมนัสำ�ปะหลงัตวัออ่นจะผลิตไขสขี�วซึง่
จะคลุมตัวแมลงไว้ เพลี้ยแป้งทำ�ล�ยมันสำ�ปะหลังใน 2 ลักษณะ คือ

• ทำ�ล�ยโดยตรง คอืเพลีย้แปง้จะดดูกนิน้ำ�เลีย้งจ�กมนัสำ�ปะหลงัทำ�ให้
ใบเหลืองและร่วง 

• ทำ�ล�ยโดยอ้อม คือเพลี้ยแป้งทำ�ให้เกิดร�ดำ�บนผิวใบจ�กมูลของ 
เพลี้ยแป้งซึ่งเป็นอ�ห�รของร�ดำ� ทำ�ให้ลดประสิทธิภ�พก�ร
สังเคร�ะห์แสงของใบ

 ในทวีปอเมริก�ใต้จะพบส�ยพันธุ์ Phenacoccus herreni เป็น
ส่วนใหญ่ ส่วนส�ยพันธุ์ Phenacoccus manihoti ถูกพบเป็นครั้งแรกใน
ป�ร�กวัย โบลิเวีย และท�งใต้ของบร�ซิล แต่ทำ�คว�มเสียห�ยเพียงเล็ก
น้อยเพร�ะมีก�รควบคุมด้วยชีววิธีที่มีประสิทธิภ�พ แต่เม่ือได้มีก�รเข้�ไป
ยังแอฟริก�และต่อม�เข้�ม�สู่เอเชียซึ่งไม่มีแมลงศัตรูธรรมช�ติจึงมีก�ร
ขย�ยตัวเพิ่มขึ้นรวดเร็วม�ก และแพร่ระบ�ดเร็วและไกลออกไป แต่หลังจ�ก
ได้นำ�แมลงศัตรูธรรมช�ติต่�งๆ ที่เป็นตัวเบียนและตัวห้ำ�จ�กแหล่งเดิมใน
อเมรกิ�ใต้เข�้ม�ปล่อยส�ม�รถลดจำ�นวนเพลีย้แป้งใหอ้ยู่ในระดบัทีค่วบคมุได้

เพลี้ยแป้งมันสำาปะหลังหลายสายพันธุ์ที่
สามารถทำาลายต้นมันสำาปะหลังอย่างรุนแรง
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ซึ่งพบว่�แตนเบียน (Anagyrus lopezi) เป็นตัวเบียนที่ทำ�ล�ย Phenacoccus 
manihoti ได้ดีท่ีสุด เม่ือแตนเบียนตัวเมียว�งไข่บนเพล้ียแป้งและขบวนก�ร
พฒัน�ของตวัออ่นของมนัจะฆ�่เพลีย้แปง้ทีอ่�ศยัอยู ่ดงันัน้เมือ่เพลีย้แปง้ส�ย
พนัธุน์ีไ้ดร้ะบ�ดเข�้ม�ยงัเอเชยี นกัวจิยัของไทยจงึไดน้ำ�แตนเบยีน  (Anagyrus 
lopezi) ม�ศึกษ�ก�รขย�ยพันธุ์ให้ได้ปริม�ณม�กๆ และปล่อยไปในพื้นที่ปลูก 
มันสำ�ปะหลังจำ�นวนล้�นๆ ตัว ซึ่งได้ผลดีม�ก ประเทศไทยยังได้แนะนำ�
เกษตรกรให้แช่ท่อนพันธุ์ในส�รละล�ยไธอะมีโธแซม อัตร� 4 กรัมต่อน้ำ� 20 
ลิตร น�น 10 น�ทีก่อนปลูก ก�รแช่ท่อนพันธุ์จะช่วยกำ�จัดเพลี้ยแป้งที่ติดอยู่
บนท่อนพันธุ์ และช่วยป้องกันไม่ให้เพลี้ยแป้งไปดูดกินยอดอ่อนที่แตกใหม่อย่�ง
น้อยในช่วง 1 เดือนแรกหลังจ�กปลูก

 สรุปวิธีก�รควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลังให้ได้ผลดี คือ 

• แชท่่อนพันธุมั์นสำ�ปะหลงัในส�รละล�ยไธอะมีโธแซม คว�มเขม้ขน้ 0.5-1 
กรัมต่อน้ำ� 1 ลิตรก่อนปลูก

• ไม่นำ�ต้นพันธุ์จ�กแหล่งที่มีเพลี้ยแป้งระบ�ดไปยังพื้นที่ไม่มีเพลี้ยแป้ง

• หลีกเลี่ยงก�รฉีดพ่นส�รเคมีฆ่�แมลงเพื่ออนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมช�ติ

• ตรวจแปลงมนัสำ�ปะหลงัทกุ 2-4 สปัด�ห ์เพือ่ตรวจห�จดุทมีเีพลีย้แปง้
เข้�ทำ�ล�ยม�กเป็นพิเศษ 

• ตัดทำ�ล�ยส่วนของพืชที่มีเพลี้ยแป้ง (ต�ยอด)และเผ�ทิ้งไป

• หลีกเลี่ยงก�รเคลื่อนย้�ยต้นพันธุ์จ�กที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
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ไรมันสำาปะหลัง ( Cassava mites) 
 มรี�ยง�นว�่ไรม�กว�่ 40 ชนดิท่ีอ�ศยัอยูบ่นมันสำ�ปะหลัง แต่
ชนิดที่สำ�คัญที่ทำ�ล�ยมันสำ�ปะหลังคือไรเขียว (green mite) ส�ยพันธุ์ 
Monenychellus tanajoa และ Mononychellus caribbeanae และไร
แดง (red mite) ส�ยพันธุ์ Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus 
kanzawai และ Tetranychus urticae ไรส�ยพันธุ์เหล่�นี้ส�ม�รถ
ทำ�คว�มเสียห�ยรุนแรงแก่มันสำ�ปะหลังโดยเฉพ�ะในเขตพื้นที่ลุ่มที่มีฤดู
แล้งย�ว ไรแมงมุมแดงส�ยพันธุ์ Tetranychus sp. เป็นชนิดที่พบม�ก
ที่สุดในบรรด�แมลงในช่วงฤดูแล้งในเอเชีย โดยทั่วไปจะพบส�ยพันธุ์ 
Tetranychus urticae และ Tetranychus kanzawai และมีร�ยง�นว่�
พบไรเขียวในเอเชียเมื่อไม่น�นม�นี้

 ไรเขียวมักจะชอบดูดกินบริเวณใต้ใบอ่อนมันสำ�ปะหลังทำ�ให้ 
ใบเหลืองซีดและรูปทรงใบผิดปกติและขน�ดเล็กลง ซึ่งอ�จทำ�ให้ใบร่วง
จ�กใบยอดลงม� เมื่อมีฝนตกปริม�ณไรเขียวจะลดลงอย่�งม�กและ 
มันสำ�ปะหลังจะเริ่มแตกใบใหม่อีกครั้ง

 จำ�นวนไรแดงอ�จจะเพิ่มสูงม�กเมื่อสภ�พแวดล้อมเหมะสม
โดยเฉพ�ะในช่วงฤดูแล้ง ผลกระทบจ�กก�รทำ�ล�ยของไรแดงจะขึ้นอยู่
กับอ�ยุของมันสำ�ปะหลังและช่วงเวล�ท่ีระบ�ด ซึ่งทำ�ให้ผลผลิตลดลง
ประม�ณ 20-50% ไรแดงจะเริ่มเข้�ทำ�ล�ยที่ใบแก่ที่อยู่ล่�งๆ ก่อนที่จะ
ย้�ยขึ้นไปใบที่สูงขึ้นไป อ�ก�รเริ่มแรกมักจะปร�กฏที่ฐ�นใบและต�มเส้น
กล�งใบ มองเห็นเป็นจุดสีเหลืองต�มบริเวณเส้นกล�งใบและกระจ�ย
ทั่วใบในที่สุด ทำ�ให้ใบเปลี่ยนเป็นสีน้ำ�ต�ลแดงหรือสีสนิม ใบที่ถูกไรแดง
ทำ�ล�ยขั้นรุนแรงจะแห้งต�ยและร่วง และต้นมันสำ�ปะหลังอ�จต�ยได้

 เมือ่มไีรระบ�ดอย�่งหนกัในแปลงมนัสำ�ปะหลงัเกษตรกรหล�ย
ร�ยมักจะฉีดพ่นส�รเคมีฆ่�แมลง แต่วิธีนี้จะไม่คุ้มค่�ท�งเศรษฐกิจและ
อ�จจะเป็นก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง เพร�ะก�รใช้ส�รเคมีฆ่�แมลงแม้จะใช้

ไรแดง (ภาพบน) แมลงศัตรูมันสำาปะหลังที่
พบทั่วไปในช่วงฤดูแล้งในเอเชีย และปัจจุบันมี
รายงานการตรวจพบไรเขียว (ภาพล่าง) 
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อตัร�ต่ำ�ก็ยงัส�ม�รถฆ�่แมลงศตัรธูรรมช�ตกิอ่นทีจ่ะฆ�่ไร ก�รควบคมุ
ไรสว่นใหญจ่งึใชพ้นัธุต์�้นท�น และมคีว�มจำ�เปน็เรง่ดว่นทีจ่ะตอ้งศกึษ�
วจิยัเพ่ิมเตมิว�่แมลงศตัรธูรรมช�ตใิดทีส่�ม�รถควบคมุไรแมงมมุแดงได้
ดทีีส่ดุโดยเฉพ�ะในเอเชยี ควรใชพ้นัธุต์�้นท�นควบคูกั่นกบัวธิกี�รควบคมุ
โดยชวีภ�พเพ่ือให้ก�รปอ้งกันกำ�จดัไรแดงให้มีประสทิธภิ�พสงูสดุ เพร�ะ
เปน็ท�งเดียวท่ีจะทำ�ได้ถ้�ไม่ได้ใชส้�รเคมีปอ้งกันกำ�จดัศตัรูพืชพวกแมลง
หวี่ข�วหรือเพลี้ยแป้ง

 ในช่วง 30 ปีที่ผ่�นม�ได้มีก�รดำ�เนินก�รสำ�รวจแปลง 
มันสำ�ปะหลังหล�ยครั้งใน 14 ประเทศในทวีปอเมริก� เพื่อที่จะประเมิน
ศกัยภ�พของแมลงศตัรธูรรมช�ตขิองไรเขยีว ซึง่ส�ม�รถเกบ็รวบรวม
ไรตัวห้ำ�ในวงศ์ Phytoseiids ได้ 87 ชนิด เป็นไรที่กินไรด้วยกันเอง นับ
เป็นก�รค้นพบท่ีสำ�คัญท่ีสุดในก�รควบคุมไร ไรตัวห้ำ�บ�งชนิดในวงศ์ 
Phytoseiids ได้ถูกนำ�ไปจ�กโคลมัเบยีและบร�ซลิผ�่นด่�นกักกันท่ีองักฤษ
ไปยังแอฟริก�ในปี 2536 ซึ่งได้ขย�ยพันธุ์ไรตัวห้ำ�อย่�งน้อย 3 ชนิด
จ�กบร�ซิลและใช้ในก�รควบคุมไรเขียวในแอฟริก�อย่�งได้ผล ทำ�ให้ลด
ปรมิ�ณไรเขยีวลงจนอยูใ่นระดบัท่ีไม่ทำ�คว�มเสยีห�ยท�งเศรษฐกิจ และ
ควรจะต้องดำ�เนินก�รวิจัยทำ�นองเดียวกันเพื่อควบคุมไรแดงในเอเชีย 

คำ�แนะนำ�ในก�รป้องกันกำ�จัดไรในมันสำ�ปะหลังในปัจจุบัน มีดังนี้

• ใช้พันธุ์ต้�นท�นหรือทนท�น (ถ้�มี) 

• ในแหล่งท่ีมีไรระบ�ดหนกัควรแชท่่อนพนัธุก่์อนปลูกในส�รเคมีไธอะ
มีโธแซม

• ปลูกมันสำ�ปะหลังในช่วงต้นฝนเพื่อให้ต้นตั้งตัวได้ดี

• ใส่ปุ๋ยให้เพียงพอ และมีปริม�ณธ�ตุอ�ห�รท่ีเหม�ะสมเพ่ือช่วยให้
พืชแข็งแรง
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• ฉีดพ่นน้ำ�ด้วยแรงดันสูงบริเวณใบมันสำ�ปะหลังเพื่อลดปริม�ณไร

• ใชส้�รเคมปีระเภทเลอืกฆ�่ เพ่ือปอ้งกนัแมลงศตัรธูรรมช�ต ิเพร�ะ
ตัวห้ำ�จะอ่อนแอต่อส�รเคมีม�กแม้ว่�จะใช้ในอัตร�ต่ำ�ก็ต�ม

• ใช้ม�ตรก�รกักกันพืชอย่�งเข้มงวด

 นอกจ�กนี้ ยังมีแมลงชนิดอื่นท่ีเป็นศัตรูสำ�คัญของมัน
สำ�ปะหลังในระดับท้องถิ่นได้แก่ แมลงนูนหลวง เพลี้ยหอย และปลวก 

โรคมันสำาปะหลังที่สำาคัญ
 ก�รปลูกมันสำ�ปะหลังในทวีปเอเชียจะไม่ค่อยมีปัญห�เรื่องโรค
และแมลง เมื่อมีก�รขย�ยพื้นที่ปลูกม�กขึ้นและมีก�รปลูกมันสำ�ปะหลัง
ตลอดปีเพ่ือส่งโรงง�นอุตส�หกรรมจึงเกิดโรคต่�งๆ ระบ�ดม�กขึ้น 
โรคที่สำ�คัญของมันสำ�ปะหลังในทวีปเอเชีย มีดังนี้

โรคใบด่างอินเดียและศรีลังกา (Indian and Sri Lanka cassava 
mosaic disease) 
 เชื้อไวรัสโมเสคอินเดีย(Indian cassava mosaic virus ; 
ICMV) และเชื้อไวรัสโมเสคศรีลังก� (Sri Lanka cassava mosaic 
virus ; SLCMV) เปน็เชือ้ไวรสัสกุล  Begomoviruses ซึง่ใกลชิ้ดกบัส�ย
พันธุท์ีเ่ปน็ส�เหตโุรคใบด�่งในมนัสำ�ปะหลงั (Cassava mosaic disease 
; CMD) ในแอฟริก� แม้ว่�จะมีพันธุ์มันสำ�ปะหลังหล�ยพันธุ์ที่ต้�นท�น 
ICMV แต่เกษตรกรในแคว้นคีร�ล�ในอินเดียนิยมปลูกพันธุ์พื้นเมือง
ม�กกว่�เพร�ะอร่อยกว่� เมื่อไม่น�นม�นี้ได้มีก�รนำ�มันสำ�ปะหลังหล�ย
ส�ยพันธุ์ที่ต้�นท�น CMD จ�ก CIAT เช่น ส�ยพันธุ์ MNga-1 (พัฒน�
พนัธุท์ี ่IITA ในไนจเีรยี) และส�รพนัธุอ์ืน่ๆ ไปใชใ้นโครงก�รปรับปรุงพันธุ์
ในอินเดยีอย�่งแพรห่ล�ย เพือ่ทีจ่ะพฒัน�พนัธุต์�้นท�น ICMV และมคีณุ
สมบัติอื่นๆ ที่ต้องก�ร

อาการของโรคใบด่างอินเดียหรือศรีลังกา

พันธุ์ต้านทานโรคใบด่าง (ด้านขวาของภาพ) ซึ่ง
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาพันธุ์ในอินเดีย
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 อ�ก�รของโรคที่เกิดจ�กเชื้อไวรัสทั้ง 2 ชนิดจะแสดงอ�ก�ร
ใบด่�งเขียวสลับเหลือง รูปร่�งใบบิดเบี้ยวผิดปกติ ทำ�ให้ใบร่วงและต้น
แคระแกรนใบเล็กลง หงิก และผิดรูปร่�ง อ�ก�รของโรคจะแสดงให้
เห็นชัดเจนเฉพ�ะในช่วงฤดูฝนทำ�ให้ย�กที่จะตรวจพบอ�ก�รในช่วงฤดู
แล้ง ก�รแพร่กระจ�ยของโรคส่วนใหญ่จะติดไปกับท่อนพันธุ์ และผ่�น
ท�งแมลงหวี่ข�วส�ยพันธุ์ Bemisia tabaci เป็นพ�หะนำ�โรค 

คำ�แนะนำ�ในก�รป้องกันกำ�จัดเชื้อไวรัสโรคใบด่�งในมันสำ�ปะหลังให้ 
ได้ผล มีดังนี้

• ใช้พันธุ์ต้�นท�น เช่นพันธุ์ H-97 ,H-165  และ Sree Visakham

• คัดเลือกส่วนเนื้อเยื่อเจริญของต้นที่ไม่มีเชื้อโรคไปขย�ยเพ�ะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ และคัดเลือกต้นที่ติดโรคออกเป็นช่วงๆ

• คัดเลือกต้นปลอดโรคสำ�หรับไว้ใช้ทำ�พันธุ์ก่อนเริ่มต้นฤดูแล้ง

• ทำ�แปลงขย�ยพนัธุข์น�ดใหญจ่�กต้นพนัธุท่ี์ไม่มีโรคบนพืน้ท่ีสงู ซึง่
ปริม�ณแมลงหวี่ข�วจะน้อยม�กหรือไม่มีเลย

• เริ่มแรกปลูกท่อนพันธุ์ในโรงเรือนโดยใช้ระยะชิดก่อนที่จะทำ�ก�ร
คัดเลือกเฉพ�ะต้นที่ไม่มีอ�ก�รของโรคย้�ยไปปลูกในแปลง เพื่อ
ป้องกันก�รกระจ�ยของโรค

• ปฏิบติัต�มคำ�แนะนำ�ด้�นสขุอน�มัยพชือย�่งเคร่งครัด เชน่ ทำ�ล�ย
เศษซ�กพืชและต้นที่ขึ้นเองและวัชพืชทันทีหลังเก็บเกี่ยว เพื่อกำ�จัด
พืชอ�ศัยของเชื้อไวรัส

• ควรศึกษ�วิจัยด้�นวิธีก�รเขตกรรม เช่น ก�รปลูกพืชแซม หรือ
ก�รปรับเปลี่ยนวันปลูก เพื่อให้ทร�บประสิทธิผลของแต่ละวิธี
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โรคใบไหม้ (Cassava bacterial blight ; CBB) 
 โรคใบไหม้มีก�รระบ�ดกระจ�ยเป็นวงกว้�งและโรคจะรุนแรง
ขึ้นในช่วงฤดูฝน เชื้อส�เหตุเกิดจ�กเชื้อแบคทีเรีย Xantomonas 
axonopodis pv. manihotis อ�ก�รของโรคจะพบจุดฉ่ำ�น้ำ� จุดมีรูป
ร่�งเป็นเหลี่ยม และจุดขย�ยติดกันทำ�ให้ใบไหม้เป็นแผลแห้งต�ย กิ่งก้�น
บ�งส่วนหรือทั้งหมดจะเหี่ยว และอ�จมีย�งไหลออกจ�กลำ�ต้นหรือก่ิง
อ่อน ระดบัคว�มรนุแรงของโรคจะขึน้อยูก่บัระดบัคว�มทนท�นของพนัธุ์
และระยะก�รเติบโตของมันสำ�ปะหลัง

 โรคใบไหม้แพร่ขย�ยผ่�นท�งท่อนพันธุ์ท่ีเป็นโรค หรือติดไป
กับอุปกรณ์เครื่องมือเกษตร และเชื้อโรคยังแพร่กระจ�ยจ�กต้นหนึ่งไป
ยังอีกต้นหนึ่งได้จ�กก�รที่ฝนตกลงบนต้นที่มีเชื้อโรคแล้วแตกกระจ�ย
ไปกระทบต้นอื่นๆ และโดยติดไปกับคน เครื่องจักร หรือสัตว์ จ�กแปลง
ที่เป็นโรคไปสู่แปลงที่สะอ�ดได้ แต่ขณะนี้มีพันธุ์มันสำ�ปะหลังหล�ยพันธุ์ที่
ให้ผลผลิตสูงและมีคว�มทนท�นต่อโรคใบไหม้ได้ดี

 วิธีก�รอื่นที่ใช้ควบคุมโรคใบไหม้ ได้แก่

• ใช้เฉพ�ะท่อนพันธุ์ที่สะอ�ดจ�กต้นพันธุ์ที่ปลอดโรค ที่ม�จ�กก�ร
ขย�ยโดยก�รเพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต�ร�ก หรือยอด

• แชท่อ่นพนัธุใ์นส�รเคมฆี�่เชือ้ร�พวกทีม่สีว่นผสมของทองแดง เชน่ 
คอปเปอร์อ๊อกซีคลอไรด์ หรือออร์โธไซด์ อัตร� 3-6 กรัมต่อน้ำ� 
1 ลิตร น�น 10 น�ที หรือแช่ท่อนพันธุ์ในน้ำ�ร้อน (49๐C) น�น 
49 น�ท ีก�รแชท่อ่นพันธุจ์ะไมม่ผีลกระทบรุนแรงตอ่ก�รแตกยอด

• ปลูกมันสำ�ปะหลังในช่วงปล�ยฝน

• ล้�งทำ�คว�มสะอ�ดฆ่�เชื้อโรคที่ติดม�กับเครื่องจักร เครื่องมือ
อุปกรณ์โดยใช้น้ำ�ร้อน หรือใช้ส�รละล�ยโซเดียมไฮโดรคลอไรด์ 
หลังจ�กที่นำ�ไปใช้ในแปลงที่มีโรคใบไหม้ระบ�ด

โรคใบไหม้เป็นโรคที่สำาคัญโรคหนึ่งของมันสำาปะหลัง 
แต่ปัจจุบันมีพันธุ์ต้านทานและผลผลิตสูง
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• ใส่ปุ๋ยบำ�รุงดินโดยเฉพ�ะปุ๋ยโพแทสเซียม

• ถอนต้นที่เป็นโรคและเก็บเศษซ�กพืชที่เป็นโรคไปเผ�ทำ�ล�ย

• ปลูกพืชแซมมันสำ�ปะหลังเพื่อให้ทรงพุ่มมันสำ�ปะหลังไม่อยู่ติด
กัน จะช่วยลดก�รติดโรคที่กระเด็นไปกับน้ำ�ฝน ก�รปลูกพืชแซม 
ข้�วโพดที่เติบโตเร็วจะช่วยลดก�รกระจ�ยของเชื้อโรคไปต�มลม

• ปลกูพชือืน่หมนุเวยีนมนัสำ�ปะหลงัหรอืปลอ่ยดนิทิง้ว�่งอย�่งนอ้ย 
6 เดือน เพื่อตัดวงจรของโรคในดิน

โรครากเน่า (Cassava root rots) 
 โรคร�กเน่�เป็นโรคที่ซับซ้อนมีก�รแพร่กระจ�ยอยู่ในทุกทวีป 
แต่ส่วนใหญ่มักจะพบในบริเวณท่ีก�รระบ�ยน้ำ�ของดินไม่ดี ในดินท่ีมี 
อินทรยีวัตถุสงู และในช่วงฝนตกชุก เช้ือส�เหตท่ีุทำ�ให้เกิดโรคร�กเน่�มีท้ัง
ทีเ่ปน็เชือ้ร�และเชือ้แบคทีเรยีหล�ยชนดิทีท่ำ�ล�ยพชืทีมี่ลกัษณะแขง็เหมือน
ไม้เช่นมันสำ�ปะหลังทำ�ให้ร�กเน่� โรคนี้ส�ม�รถทำ�ล�ยทั้งในช่วงที่อยู่ใน
แปลงและช่วงหลังเก็บเกี่ยวระหว่�งก�รเก็บรักษ�

 โรคร�กเน่�ที่พบได้ทั่ ว ไปมักจะ เกิดจ�กเชื้อร�ในสกุล 
Phytopthora โดยเฉพ�ะ Phytopthora drechsleri เชื้อโรคส�ม�รถ
เข้�ทำ�ล�ยทั้งต้นอ่อนและต้นที่โตเต็มที่แล้ว ซึ่งจะทำ�ให้ใบเหี่ยวฟุบและใบ
ร่วงอย่�งรุนแรง และร�กจะเน่�เละหัวที่เน่�จะมีน้ำ�เยิ้มและมีกลิ่นเหม็น 
และจะเน่�สล�ยแห้งไปจนหมด

 ก�รปอ้งกนักำ�จดัโรคร�กเน�่ทีด่ทีีส่ดุคอื ก�รใชพ้นัธุต์�้นท�น
ควบคู่ไปกับก�รปฏิบัติดูแลรักษ� ดังต่อไปนี้

• พืชจะเตบิโตไดด้ใีนดนิเนือ้โปร่งเบ� หน�้ดนิลึกป�นกล�ง และมีก�ร
ระบ�ยน้ำ�ภ�ยในดินดี

โรครากเน่าพบได้ทั่วไปในดินเหนียว หรือดินที่
อัดแน่น และในที่มีฝนตกหนัก
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• ถ้�จำ�เป็นควรปรับปรุงก�รระบ�ยน้ำ�ของดินโดยไถระเบิดดินด�น 
(subsoiler)

• ถ้�เป็นดินค่อนข้�งเหนียวและพื้นที่ร�บเรียบ ควรยกร่องและปลูก
บนสันร่อง

• ปลูกพืชอื่น เช่น ธัญพืช หรือพืชตระกูลหญ้�หมุนเวียนกับ 
มนัสำ�ปะหลงัเมือ่มนัสำ�ปะหลงัแสดงอ�ก�รโรคร�กเน�่ต้ังแต่ 3% 
ขึ้นไป

• ทำ�ล�ยต้นที่เป็นโรคโดยขุดร�กและต้นออกไปเผ�ทิ้งนอกแปลง

• คัดเลือกท่อนพันธุ์จ�กต้นแม่ที่ไม่เป็นโรค

• ถ�้ไมม่ตีน้แมพั่นธุท์ีป่ลอดโรค ใหแ้ชท่อ่นพนัธุใ์นน้ำ�รอ้น 49๐C  น�น 
49 น�ทีก่อนนำ�ท่อนพันธุ์ไปปลูก

• ควบคุมโดยชีวิวิธีโดยผสมเชื้อร�ไตรโคเดอม่� (Trichoderma 
harzianum และ Trichoderma viride) กับน้ำ�อัตร� 2.5 x108 
สปอร์/ลิตร แช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก และต�มด้วยก�รใช้ส่วนผสม
อัตร�เดียวกันฉีดพ่นให้ชุ่ม

 วิธีก�รอื่นๆ ที่เหม�ะกับก�รป้องกันก�รกำ�จัดโรคร�กเน่�ใน
เกษตรกรร�ยเล็กได้แก่:

• ผสมขี้เถ้�กับใบไม้แห้งอัตร�ส่วน 1:1 ใส่บนต้นประม�ณ 200 
กรัม/ต้น 

• คัดเลือกท่อนพันธุ์

• ปลูกพืชแซมด้วยถั่วพุ่ม (Vigna unguiculala)
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 วิธีก�รเหล่�นี้ส�ม�รถกำ�จัดโรคร�กเน่�ในแปลงทดสอบในไร่
เกษตรกรในแถบโคลัมเบีย อเมซอน ซึ่งเป็นเขตที่โรคร�กเน่�เป็นปัญห�
รุนแรง

โรคพุ่มแจ้ (Witches’ broom disease) 
 เมื่อปี 2551 ได้มีก�รพบโรคชนิดใหม่ในมันสำ�ปะหลังที่ปลูกใน
ทวีปเอเชีย โดยเฉพ�ะที่เวียดน�มใต้ ไทย ล�ว กัมพูช� และฟิลิปปินส์ โดย
จะแสดงอ�ก�รแตกยอดเลก็ๆ ก�้นใบสัน้จำ�นวนม�กเปน็กระจกุ ถ�้เปน็โรค
นี้ขณะที่ต้นยังอ่อนจะทำ�ให้ต้นไม่โต มันสำ�ปะหลังหล�ยพันธุ์ที่เป็นโรคนี้  
แต่มีบ�งพันธุ์ที่เป็นม�กกว่�พันธุ์อื่นๆ อ�ก�รทั่วไปคือต้นจะแคระแกร็น 
และต�ข้�งหรือยอดแบ่งตัวออกม�กกว่�ปกติ ยอดและก่ิงก้�นเล็กๆ 
แตกเปน็กระจกุจ�กลำ�ตน้ ยอดท่ีแตกม�จะมีข้อสัน้และใบเลก็ๆ จำ�นวนม�ก
หัวมันสำ�ปะหลังจ�กต้นที่เป็นโรคจะผอมและเล็ก และปริม�ณแป้งลดลง 
อย่�งม�ก
 เชือ้โรคนีแ้พรก่ระจ�ยผ�่นท�งทอ่นพนัธุเ์ปน็สว่นใหญ ่และอ�จ
จะแพร่กระจ�ยผ่�นแมลงพ�หะได้เช่นกันแต่ยังไม่ได้มีก�รยืนยัน ก�ร
ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจ�ยมีแนวท�งปฏิบัติดังนี้

• ใช้พันธุ์ต้�นท�นหรือพันธุ์ที่ทนท�นต่อโรค
• ใช้พันธุ์ที่ปลอดโรคจ�กต้นแม่พันธุ์ที่ไม่มีอ�ก�รของโรค
• กำ�จัดต้นที่เป็นโรคออกไปจ�กแปลง
• ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อป้องกันกำ�จัดเชื้อโรคจ�กต้นมันสำ�ปะหลังที่

เป็นโรคตกค้�งอยู่ในแปลง
• หลีกเลี่ยงก�รขนย้�ยท่อนพันธุ์จ�กแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่

เคยมีก�รระบ�ด
• หลีกเลี่ยงก�รขนย้�ยท่อนพันธุ์พืชตระกูลใกล้เคียงกัน เช่น สบู่ดำ� 

ซึ่งมีศัตรูพืชคล้�ยกัน

โรคพุ่มแจ้จะแพร่กระจายโดยการใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรค


