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รูปรางลักษณะและชีวประวัติ

 ลําตัวเปนขอ ปลอง รูปรางกลมหรือยาวรี 
 มี 6 ขา ไมมีปก มีผงแปงคลุมตัว ขยายพันธุ

ไดทัง้โดยการใชเพศและไมใชเพศ ซึง่เพศเมยี
ไมจําเปนตองไดรับการผสมพันธุจากเพศผู 

มีทั้งประเภทออกลกูเปนไข และออกลกู
เปนตัว

เพลี้ยแปงมันสําปะหลัง
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ไข 
 เพลีย้แปงมไีขเปนฟองเดีย่ว สเีหลอืงออน 
ยาวรี บรรจุอยูในถุงไข

ตัวออน 
 เพลีย้แปงมตีวัออนสเีหลอืงออน ตวัยาวร ี
มีการลอกคราบ 3–4 ครั้ง

ตัวเต็มวัย  
 เพศเมีย มีลักษณะลําตัวคอนขางแบน 
บนหลงัและดานขางมขีนปกคลมุมาก และ
มแีปงเกาะ ดูดกนินํา้เลี้ยงจากพชื 
 เพศผู มีปก 1 คู ลกัษณะคลายแตนหรือ
แมลงหวี่ ไมเปนศัตรูพืช
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ชนดิของเพลี้ยแปงที่พบบนตนสําปะหลัง

เพลี้ยแปงลาย เพลี้ยแปงสีเขียว

ภาพ : กรมวชิาการเกษตร

เพลี้ยแปงสีเทา เพลี้ยแปงสีชมพู
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การแพรกระจายของเพลี้ยแปง โดยมีมดเปนพาหะ การขนยายทอนพันธุมันสําปะหลัง

การแพรกระจายของเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง
 1.  แพรกระจายบนตนมันสําปะหลัง โดยตัวออนเพลี้ยแปงมันสําปะหลังวัย 1 
  ซึ่งเคลื่อนไหวไดคลองแคลวไปยังสวนตางๆ ของตนมันสําปะหลัง
 2.  แพรกระจายไปยังตนมันสําปะหลังตนอื่น  มมีดเปนพาหะนําเพลี้ยแปงจาก
  ตนหนึ่งไปยังอกีตนหนึ่ง หรอืจากการพัดพาไปโดยกระแสลม
 3.  แพรกระจายไปบรเิวณอื่น โดยตดิไปกับทอนพันธุ กระแสลม คน

ภาพ : กรมวชิาการเกษตร
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อาการยอดแตกพุมฝอย อาการยอดแหงตาย อาการยอดหงิก

ลักษณะการทําลาย

 ดดูกนินํา้เลี้ยงจากสวนตางๆ ของพชื โดยเฉพาะยอดหรอืใบออน ทาํใหใบและยอด
หงกิและแหง ถาระบาดรุนแรงในมันสําปะหลังตนเล็กจะทําใหตนแหงตายได

1 ภาพ : กรมวชิาการเกษตร

1



6

อาการลําตนโคงงอ มันสําปะหลังยืนตนตายทั้งแปลง

มันสําปะหลังไมลงหัว

ภาพ : กรมวชิาการเกษตร

ภาพ : สถาบันพัฒนามันสําปะหลัง (หวยบง)
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การปองกันและกําจัด
 
 1. เดด็ยอดทีม่เีพลี้ยแปงมนัสาํปะหลงัและนาํไปทาํลายโดยการเผาไฟ

การเด็ดยอดไปเผาทําลาย
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 2. แชทอนพันธุดวยสารกาํจดัแมลง ไทอะมโิทแซม 25% ดับบลวิจ ีหรอือมิดิาโคลพรดิ 
  70% ดับบลวิจ ีอตัรา 4 กรมั ตอนํา้ 20 ลติร หรอืไดโนทฟีแูรน 10% ดบับลวิพ ีอตัรา 
  40 กรมั ตอนํา้ 20 ลติร นาน 5-10 นาที กอนปลูกเพื่อทําลายเพลี้ยแปงทีต่ดิมา
  กบัทอนพนัธุ และปองกนัการเขาทาํลายของเพลี้ยแปงหลังปลูกได ประมาณ 1 เดอืน 

การแชทอนพันธุมันสําปะหลัง
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3. ปลอยแมลงชางปกใส อัตรา 100 ตัว ตอไร เมื่อพบ

     การระบาดนอย และอัตรา 200 - 500 ตัว ตอไร

     เมื่อพบการระบาดมาก

ไขมกีานชูเรยีงเปนแถว ตัวออนม ี2 เขี้ยว 
สําหรับจับเพลี้ยแปงกนิ

ดักแดกลม สเีหลอืงอมสม

ตัวเต็มวัยกนินํ้าหวาน
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 4. หากพบเพลี้ยแปงสชีมพเูริม่มกีารระบาด  ใหปลอยแตนเบยีนอะนาจายรสั โลเปสซิ

  อัตรา 50 คู ตอไร และปลอย 200 คู ตอไรเมื่อมกีารระบาดรุนแรง  

แตนเบยีนอะนาจายรัส โลเปสซ ิ
กําลังวางไขในตัวเพลี้ยแปง (การเบยีน)

แตนเบยีนอะนาจายรัส โลเปสซ ิ
กําลังดูดกนิของเหลวจากตัวเพลี้ยแปง (การหํ้า)
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ไรแดงมันสําปะหลัง

รูปรางลักษณะและชวีประวัติ
 ไรแดงที่ทําลายมันสําปะหลังมี 2 ชนิด คือ 
ไรแดงหมอน และไรแดงมนัสาํปะหลงั ตวัออนม ี6 ขา 
ตัวกลมใส ตัวเต็มวัยมสีแีดงเขม ม ี8 ขา กวาง 0.4 
มลิลเิมตร ยาวประมาณ 0.5 มลิลเิมตร สวนขาไมมสี ี
อยูรวมกันเปนกลุม

ลักษณะการทําลาย 

 ไรแดงหมอนดดูกนินํา้เลี้ยงตามใตใบจากใบลาง
ขึ้นสูยอด ไรแดงมนัสาํปะหลงัดดูกนินํา้เลี้ยงบนหลงั
ใบของสวนยอดและขยายปริมาณลงสูใบสวนลาง 

ทําใหตาลบี ใบเหลอืงซดี มวนงอ และรวง
ภาพ : กรมวชิาการเกษตร

ไรแดง

ลักษณะการทําลาย
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การปองกันและกําจัด 

 1. มีดวงเตาและดวงปกสั้นเปนศัตรูธรรมชาติ

 2. หลีกเล่ียงการปลูกมันสําปะหลัง ท่ีทําใหตนออนอยูในชวงแลงนาน การตกของฝน

  สามารถลดการระบาดได

 3. หม่ันตรวจแปลงหากพบระบาดรุนแรงในระยะเปนตนออน ใหพนสารกําจัดแมลง

 4. พนสารกาํจดัแมลง อามทีราซ ไดโคโฟล อยางใดอยางหนึง่อตัราตามคาํแนะนาํ

  ในฉลาก โดยพนเฉพาะบริเวณท่ีมีไรแดงทําลาย เม่ือใบสวนยอดของตนออนเร่ิม

  แสดงอาการมวนงอ และอยูในสภาพอากาศแหงแลงเปนเวลานาน 
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แมลงหวี่ขาว

แมลงหว่ีขาวศัตรูมันสําปะหลัง

รูปรางลักษณะและชวีประวัต ิ
 เปนแมลงขนาดเล็ก ยาวประมาณ 2 มลิลเิมตร 
ปกบางใส 2 คูคลมุเลยสวนทอง มฝีุนผงแปงปกคลมุ
บนแผนปก ตัวออนรูปรางคลายโล เกาะนิ่งใตใบ 
เมือ่โตเตม็ทีจ่ะหยดุกนิอาหาร ลกัษณะเดนเหน็ไดชดั 
คอื ตาแดง อยูรวมกันเปนกลุม 

ลักษณะการทําลาย 
 ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดนํ้าเลี้ยงบริเวณใตใบ 
ทาํใหใบหงกิงอเหีย่วแหง ตนแคระแกรน็ นอกจากนัน้ 
ยงัทาํใหเกดิราดาํ สงผลใหพชืสงัเคราะหแสงไดนอยลง 
และเปนพาหะนําโรคไวรัสในพชืบางชนดิ 

ภาพ : กรมวชิาการเกษตร
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การปองกันและกําจัด 

 1. ปลอยแมลงชางปกใส อัตรา 100 ตัว ตอไร

 2. พนเชื้อราบวิเวอเรยี อัตรา 1 กโิลกรัม ตอนํา้ 20 ลติร

 3. เมือ่ระบาดรนุแรงใชสารกาํจดัแมลง คารโบซลัแฟน อมิดิาคลอพรดิ เฟนโพรพาทรนิ

  ไบเฟนทรนิ ฟโปรนลิ อยางใดอยางหนึ่ง อัตราตามคําแนะนําในฉลาก
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แมลงนูนหลวง

หนอนนูนหลวง

ตัวเต็มวัย

รูปรางลักษณะและชวีประวัต ิ

 แมลงนูนหลวงเปนดวงปกแข็ง สวนทายของปกมี
จดุสขีาวอยูขางละ 1 จดุ หลงัจากผสมพนัธแุลว ประมาณ 
20 วนั ตวัเมยีจะวางไขในดนิ โดยตวัเมยี 1 ตวั สามารถ
วางไขไดประมาณ 12-16 ฟอง ระยะไข 15-20 วัน 
ระยะหนอนนาน 8-9 เดือน ระยะดักแด 2 เดือน 
ตัวเต็มวัยอายุ 30-40 วัน มเีพยีง 1 ชั่วอายุขัยตอป

ลักษณะการทําลาย 
 หนอนแมลงนนูหลวงกดักนิรากออย ทาํใหออยเกดิ
อาการคลายขาดนํา้ คอื ใบเหลอืง และแหงตาย

ภาพ : กรมวชิาการเกษตร
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การปองกันและกําจัด

 1.  เก็บตัวเต็มวัยมาทําลาย ในชวงเดอืนกุมภาพันธ

 2.  ไถพรวนหลายๆ ครัง้ ชวยกําจัดหนอนแมลงนูนหลวง

 3.  ใชสารกําจัดแมลง ฟโปรนลิ 5% เอสซ ีพนตามรองออยตอนปลูกแลวกลบดนิ

 4.  ในพื้นที่ที่มคีวามชื้นใหใชเชื้อราเมตาไรเซยีมใสที่บรเิวณโคนตนและกลบดนิ

  เชื้อราจะทําลายหนอนแมลงนูนหลวง
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หนอนกอออย

รูปรางลักษณะและชวีประวัต ิ

 ตัวเต็มวัยเปนผีเสื้อกลางคืน สวนใหญวางไข

เปนกลุมใตใบออย ลักษณะของหนอนแตกตางกัน

ตามชนดิ ไดแก หนอนกอลายจดุเลก็ หนอนกอสชีมพู 

หนอนกอสขีาว หนอนกอลายใหญ และหนอนกอ

ลายจุดใหญ ระยะไขตั้งแต 3-7 วัน ระยะหนอน 

30-50 วัน ระยะดักแด 5-12 วัน และตัวเต็มวัย 

6-12 วัน ขึ้นอยูกับชนดิของหนอนกอออย 

หนอนกอออย

กลุมไขหนอนกอลายจดุเลก็
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ลักษณะการทําลาย 

 ตวัหนอนกดักนิอยูภายในหนอออยหรอืลาํตนออย ทาํใหไสกลวงหรอืเกดิเปนแผล

ภายใน ทําใหยอดเหี่ยวและแหงตาย 

การปองกันและกําจัด

 1. ปลอยแตนเบียนไขไตรโคแกรมมา อัตรา 20,000 ตัว ตอไรตอสัปดาห 
  ติดตอกัน 8 ครั้ง 
 2. ตัดหนอออยที่แสดงอาการยอดเหี่ยวใหถึงโคนตน แลวรวบรวมเผาทําลาย 
 3. พนเชื้อบทีใีนเวลาเย็น อัตรา 100 ซซี ีตอนํา้ 20 ลติร เพื่อทําลายหนอนกอออย 
  กอนที่หนอนกอออยจะเจาะเขาทําลายหนอออย 
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หนอนเจาะลําตนขาวโพด

รูปรางลักษณะและชวีประวัติ
 หนอนขนาดโตเตม็ทีย่าวประมาณ 20 มลิลเิมตร 
ตวัมสีขีาวนวลอมชมพ ูและมจีดุตามตวั ระยะหนอน 
15-21 วนั ระยะดกัแด 5-7 วนั ตัวเต็มวัยเปนผเีสื้อ
กลางคนืมอีายุ 7-14 วัน 

ลักษณะการทําลาย  

 เมือ่หนอนฟกจากไขใหมๆ  จะแทะกนิตามผวิใบ 
และเจาะเขาตามเสนใบหรอืสวนโคนของยอดออน 
หนอนจะเริ่มเจาะเขาลําตน ในระยะที่ 2-3 อาศัย
กัดดินและเจริญเติบโตอยูภายในลําตนจนกระทั่ง
เขาดักแด

หนอนเจาะลําตนขาวโพด

ลักษณะการทําลาย
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การปองกันและกําจัด

 1.  เลอืกพนัธุขาวโพดทีค่อนขางจะตานทานตอหนอนเจาะลาํตน เชน พนัธุสวุรรณ 1 

  พันธุสุวรรณ 2 

 2. ทาํลายเศษซากพชือาหารของหนอนเจาะลาํตนขาวโพดในไรหลงัการเกบ็เกีย่ว 

  เพื่อมใิหเปนแหลงระบาดของแมลงศัตรูชนดินี้ตอไป

 3. อนุรักษศัตรูธรรมชาตเิพื่อชวยควบคุมประชากรของหนอนเจาะลําตนขาวโพด 

 4. ฉดีพนดวยสารกําจัดแมลงชนดิใดชนดิหนึ่ง  ไดแก  ซัลโปรฟอส เดลตาเมทรนิ

  ไซเพอรเมทริน ไตรฟลูมูรอน เทฟลูเบนซูรอน
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หนอนเจาะฝกขาวโพด

รูปรางลักษณะและชวีประวัต ิ 
 หนอนมหีลายส ีเชน เหลอืง นํา้ตาล ชมพู ขาวนวล 
เขียว ดํา เทา เปนตน และมีแถบสีดําใหญ พาดตาม
ความยาวดานขางๆ ละ 1 เสน ระยะไข 2-5 วนั 
ระยะหนอน 17-25 วนั ระยะดกัแด 10-14 วนั ตวัเตม็วยั 
เปนผเีสื้อกลางคนืมอีาย ุ10-20 วนั สามารถวางไขเฉลีย่ 
1,100 ฟอง  

ลักษณะการทําลาย  
 หนอนกดักนิไหมขาวโพดแลวเจาะเขาไปทีป่ลายฝก 
อาศัยกัดกนิเฉพาะปลายฝก ฝกละ 1 ตัวเทานัน้ แตถา
ระบาดในระยะที่ฝกยังไมไดรับการผสมเกสรเต็มที่ 
จะทําใหฝกติดเมล็ดไมสมบูรณ มักจะพบหนอนเจาะ
ฝกขาวโพด เมื่อขาวโพดเริ่มออกดอกเกสรตัวผู 

หนอนเจาะฝกขาวโพด

ลักษณะการทําลาย
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การปองกันและกําจัด

 1.  มีแมลงศัตรูธรรมชาติของหนอนเจาะฝกขาวโพดอยูแลว จึงไมคอยมีความจําเปน 

  ท่ีจะตองใชสารกําจัดแมลง โดยเฉพาะในระยะท่ีขาวโพดติดฝกแลว 

 2.  เกษตรกรตองหมั่นตรวจแปลงขาวโพดอยูเสมอในระยะที่ขาวโพดออกดอก 

 3. หากพบการระบาดมาก ใชสารกําจัดแมลง ฟลูเฟนโนซูลอน ฟโปรนิล
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ตัวเต็มวัยดวงงวงมันเทศ

ลักษณะการทําลาย

ดวงงวงมันเทศ

รูปรางลักษณะและชวีประวัต ิ

 ตวัเตม็วยัเปนแมลงปกแขง็ขนาดเลก็ เพศเมยีจะ
วางไขเปนฟองเดีย่วๆ บรเิวณหวัและเถามนั ระยะไข 
ประมาณ 4-5 วนั ตวัหนอนม ี3 ระยะ ประมาณ 11-13 วนั 
หนอนจะเขาดักแดบรเิวณหัวและเถามันเทศ ระยะ
ดักแด 5-6 วัน

ลักษณะการทําลาย

 ตัวเต็มวัยทําลายทุกสวนของมันเทศตั้งแตใบ 
กาน เถา ลาํตน และหวัมนัเทศ ตวัหนอนเจาะทาํลาย
ในหวัและเถามนัเทศ เกดิเปนทางคดเคี้ยวสดีํา ทําให
หัวมันเทศเนา
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การปองกันและกําจัด

 1. ปลอยนํา้เขาแปลงกอนปลกูเพือ่ทาํลายดวงงวงมนัเทศทีอ่ยูในดนิ

 2. จุมทอนพันธุในสารกําจัดแมลงกอนปลูก

 3. เม่ือระบาดรุนแรงพนสารกําจัดแมลง ซีตาเมทริน คารโบซัลแฟน คลอรไพริฟอส 

  ฟโปรนิล อยางใดอยางหน่ึง



25โรคใบไหม

โรคใบไหมมันสําปะหลัง

สาเหตุของโรค เชื้อแบคทเีรยี Xanthomonas 

     campestris pv. manihotis

ลักษณะอาการ

 ใบเปนจดุเหลีย่ม ฉํา่นํา้ ใบไหม ใบเหีย่ว ยางไหล

จนถึงอาการยอดเหี่ยวและแหงตาย นอกจากนี้

ยังทําใหระบบทอนํา้อาหารของลําตนและรากเนา
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การปองกันและกําจัด

 1. ใชทอนพันธุที่สะอาดปราศจากโรค 

 2. ใชพันธุที่ทนทานสูง เชน ระยอง 90

 3. เมื่อเริ่มพบอาการของโรคใหทําลายตนที่เปนโรคโดยฝง หรอืเผา

 4. หากมกีารการระบาดรนุแรงใหรบีเกบ็เกีย่ว และทาํลายเศษซากและตนทีเ่ปนโรค 

  โดยฝง หรอืเผาทิ้ง 



27โรคใบขาวออย

โรคใบขาวออย

สาเหตุของโรค เชื้อ Phytoplasma

ลักษณะอาการ

 โรคใบขาวสามารถเกดิขึ้นไดกบัทกุระยะการเจรญิ

เตบิโตของออย โดยอาการจะปรากฏใหเหน็ไดชดัเจน

ในระยะกลา ออยแตกกอฝอยมีหนอเล็กๆ ที่มีใบ

สขีาวจาํนวนมาก คลายกอหญา หนอไมเจรญิเปนลาํ 

หากอาการโรครนุแรงออยจะแหงตายทัง้กอในทีส่ดุ 

โรคใบขาวออยมเีพลี้ยจักจั่นเปนแมลงพาหะ
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การปองกันและกําจัด

 1.  ในแปลงที่เริ่มพบกอเปนโรคใหรีบขุดทิ้งทําลาย หรือพนดวยดวยสารกําจัด
  วัชพืชไกลโฟเสท 1% 
 2. ไถทําลายแปลงออยตอที่เปนโรครุนแรงทิ้งเพื่อไมใหเปนแหลงระบาดของเชื้อ 
 3.  คราดตอเกาออกใหหมด ปลูกพืชบํารุงดินหมุนเวียน และไถกลบเปนปุยพืชสด
  กอนปลูกออยใหม 
 4.  เลอืกฤดปูลกูใหเหมาะสม (ตลุาคม-ธนัวาคม) เพือ่ลดการตดิเชื้อจากแมลงพาหะ 
  ที่ระบาดในฤดูฝน และแชทอนพันธุในนํา้รอน 50 องศาเซลเซยีส 2-3 ชั่วโมง
  กอนปลูก
 5. ปลูกออยที่ทนทานตอโรค เชล ฟลล 58-260, 85-118, 85-105, 87-2-113
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โรคกอตะไคร

โรคกอตะไคร

สาเหตุของโรค  เชื้อ Phytoplasma

ลักษณะอาการ

 ออยจะมีอาการแตกใบเปนฝอยคลายกอตะไคร 

ใบมสีเีขยีวปกต ิหรอือาจจะมสีซีดี ใบเล็กมาก ถาเปน

ออยปลูกอาจจะใหลําเล็กกวาปกติ และจํานวนลํา

แตละกอนอย ทําใหผลผลติและ คาความหวาน (CCS) 

ลดลง ในออยตออาจรนุแรงมากจนไมไดลาํเลย จาํเปน

ตองไถทิ้ง เชื้อสามารถตดิไปกับทอนพันธุปลูกได
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การปองกันและกําจัด

 1.  ทําลายกอที่เปนโรค โดยการขุดเผาทิ้ง หรือฉีดพนดวยสารกําจัดวัชพืช

 2. งดใชทอนพันธุจากแหลงที่เปนโรค

 3.  สาํหรบัออยทีจ่ะขยายพนัธุกอนปลกูควรแชทอนพนัธุในนํา้รอน 50 องศาเซลเซยีส 

  นาน 2 ชั่วโมง
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โรคแสดํา

โรคแสดํา

สาเหตุของโรค เชื้อรา Ustilago scitaminea

ลักษณะอาการ
 ออยที่เปนโรคจะแคระแกร็น แตกกอคลายตะไคร 
ใบแคบและเล็ก ลําผอมเรียวขอสั้นเตี้ย สวนยอดสุดของ
หนอหรือลําออยเปนโรค หรือยอดสุดของหนอออยที่งอก
จากตาขางของลําเปนโรค มีลักษณะคลายแสยาวสีดํา 
ซึ่งเกดิจากการที่เชื้อราสรางสปอรสดีําจํานวนมาก รวมกัน
แนนอยูภายในเนื้อเยื่อผวิของใบยอดสุดที่มวนอยู ระยะแรก
จะเห็นเยื่อบางๆ สีขาวหุมแสดําเอาไว จนเมื่อสปอร
มีจํานวนมากจะดันเยื่อที่หุมอยูใหหลุดออก เห็นผงสปอร
สีดําจํานวนมากปกคลุมสวนของใบยอดที่มวนแนนจนมี
ลักษณะเปนกานแข็ง
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การปองกันและกําจัด

 1. เลอืกใชพันธุตานทาน เชน อูทอง 1, อูทอง 2, อูทอง 3

 2. ไมควรใชทอนพันธุจากแหลงที่มโีรคระบาด

 3. ในพื้นที่ที่มโีรคระบาด หากไมทราบแหลงที่มาของพันธุ ควรแชทอนพันธุใน

  สารปองกันและกําจัดโรคพชืตามคําแนะนําทางวชิาการกอนปลูก
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โรครานํ้าคางขาวโพด

สาเหตุของโรค เชื้อรา Peronosclerospora sorghi 

ลักษณะการทําลาย 
 ในระยะที่มีฝนตกชุก เชื้อราเขาทําลายขาวโพดตั้งแต
งอกจนถงึอายปุระมาณ 1 เดอืน ใบเหน็เปนทางยาวแคบๆ 
สเีหลอืงสลับเขียวออน ตามความยาวของใบ เมื่อนานเขา
รอยสีเหลืองจะเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลเกิดเปนอาการใบไหม 
แหงตายในทีส่ดุ บรเิวณผวิใบโดยเฉพาะดานลางจะมเีสนใย
สีขาวของเชื้อราชัดเจน ลําตนแคระแกร็น ตนเตี้ย ใบผอม 
ขอสั้น ฝกมักมีขนาดเล็กลง ติดเมล็ดนอยหรือไมติดเลย 
ชอดอกหรอืยอดอาจจะแตกเปนพุม การแพรระบาดตดิไปกบั
เมลด็พนัธุ

โรครานํ้าคาง
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การปองกันและกําจัด

 1.  หลกีเลี่ยงการปลูกขาวโพดในฤดูฝน โดยเฉพาะในแหลงที่มกีารชลประทาน 
  ควรปลูกในระยะที่ฝนขาดชวง
 2. หมั่นตรวจไรขาวโพดตัง้แตเริ่มปลูก หากพบตนที่แสดงอาการของโรคใหถอน
  และเผาทําลายทันที
 3.  หลกีเลี่ยงการใชเมล็ดจากแหลงที่มโีรคระบาดมาทําพันธุ
 4.  ใชพันธุตานทาน เชน พันธุสุวรรณ 1 สุวรรณ 2 และนครสวรรค 1
 5.  คลกุเมลด็กอนปลกู ดวยสารปองกนัและกาํจดัโรคพชื แมทตาเลคซลิ (เอพรอน) 
  35% เอสด ีอัตราตามคําแนะนําทางวชิาการ
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โรคใบจุดนูนถั่วเหลอืง

สาเหตุของโรค  เชื้อแบคทเีรยี 

      Xanthomonas campestris 
      pv. glycines  
ลักษณะการทําลาย 

 ในระยะแรกจะพบจดุเลก็ สเีขยีวออนเกดิขึ้นทัง้ใตใบ 
และบนใบจุดเล็กๆ นี้จะคอยๆ ขยายใหญขึ้น ตรงกลาง
จะนนูขึ้นเลก็นอย รอบแผลนนูมกัจะมขีอบสเีหลอืงลอมรอบ 
จุดแผลเหลานี้จะขยายออกมีรูปรางไมแนนอน ทําให
เหน็เปนใบแหง และเมือ่ถกูลมพดัแรง ใบจะขาดกะรุงกะริง่ 
ใบถั่วเหลอืงที่เปนโรคมากจะรวงกอนเวลา 

โรคใบจุดนูน
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การปองกันและกําจัด

 1.  ใชถั่วเหลืองพันธุตานทาน ไดแก ถั่วเหลืองพันธุสุโขทัย 1 และนครสวรรค 1 
 2.  ไมควรปลูกถั่วเหลืองแนนเกินไป
 3.  ฉีดพนดวยสารปองกันและกําจัดโรคพืช ประเภทสารประกอบทองแดง
   เชน คอปเปอรออกซี่คลอไรด เปนตน 



37โรคเหี่ยวสับปะรด

โรคเหี่ยวสับปะรด

สาเหตุของโรค  เชื้อไวรัส Pineapple mealybug   
        wilt-associated virus (PMWaV)

ลักษณะการทําลาย 

 ใบเริ่มแสดงอาการออนนิ่ม  มีสีเขียวออนหรือ
สเีหลอืง ปลายใบแหงเปนสนีํา้ตาล หรอืสแีดงลาม
เขาสูโคน ใบลูลงและแผแบนไมตัง้ขึ้นเหมอืนใบปกต ิ
ตอมาตนจะเหีย่วแหงตายในทีส่ดุ รากมขีนาดสัน้ และ
แตกแขนงนอยมาก ทาํใหถอนตนงาย ผลมขีนาดเลก็มาก 
จนไมสามารถเก็บเกี่ยวได เชื้อไวรัสแพรระบาด 
โดยติดไปกับหนอพันธุ และมีเพลี้ยแปงเปนพาหะ
โดยอาศัยมดเปนตัวนําพาเพลี้ยแปงไปอกีทหีนึ่ง
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การปองกันและกําจัด

 1.  หลีกเลี่ยงการใชหนอหรือจุกพันธุสับปะรดจากแหลงและแปลงที่มีโรคเหี่ยว

  ระบาดไปทําพันธุ

 2. ปรับสภาพแวดลอมไมใหเปนแหลงอาศัยของมดและเพลี้ยแปง

 3. ใชสารกําจัดแมลง กําจัดมดและเพลี้ยแปง
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