
หลกัการวนิิจฉัยโรคไวรัสใบด่างมันส าปะหลงั
ในแปลงปลูกและพฒันาการของอาการโรค

ในประเทศไทย

กรมวชิาการเกษตร



โรคใบด่างมันส าปะหลงัที่พบในต่างประเทศ



ความส าคญัของของโรคใบด่างมันส าปะหลงั

- ผลผลติมันส าปะหลงัเสียหาย 80 - 100 %
- ไม่สร้างหัวสะสมอาหาร หรือมีขนาดเล็ก
- แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว



สถานการณ์โรคใบด่างมันส าปะหลงัที่พบในต่างประเทศ



สถานการณ์โรคใบด่างมนัส าปะหลงัทีพ่บในต่างประเทศ



ความเสียหายของผลผลติมันส าปะหลงัทีเ่กดิจาก
โรคใบด่างมนัส าปะหลงัในต่างประเทศในต่างประเทศ

ไม่เป็นโรค เป็นโรค



ความเสียหายของผลผลติมันส าปะหลงัทีเ่กดิจาก
โรคใบด่างมันส าปะหลงั

ไม่เป็นโรค เป็นโรค



ความเสียหายของผลผลติมันส าปะหลงัทีเ่กดิจาก
โรคใบด่างมันส าปะหลงัในประเทศไทย

ไม่เป็นโรค

เป็นโรค



การพบโรคใบด่างมนัส าปะหลงัในประเทศไทย

8 สิงหาคม 2561
ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสิงห์ จังหวดัศรีสะเกษ



โรคใบด่างมนัส าปะหลงัในประเทศไทย

อ าเภอบัวเชด  จังหวดัสุรินทร์



โรคใบด่างมนัส าปะหลงัในประเทศไทย

ต าบลกรอกสมบูรณ์ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวดัปราจีนบุรี



อาการโรคใบด่างมันส าปะหลงั
ใบด่างเขยีวเข้มสลบั
เขยีวอ่อนหรือเหลือง 
ใบหงกิใบเสียรูปทรง

ยอดหงิก ใบอ่อนมีขนาด
เลก็ลง ต้นแคระแกร็น



อาการโรคใบด่างมันส าปะหลงับนยอดมันส าปะหลงั

ยอดอ่อนหรือยอดที่เกิดใหม่จะแสดงอาการด่างเขยีวอ่อนหรอืเหลืองสลบัเขียวเขมม 
มีขนาดเรียวเล็ก หงิกงอและเสียรูปทรง



อาการโรคใบด่างมันส าปะหลงับนใบมันส าปะหลงั

ใบมันส าปะหลังที่แสดงอาการด่างเขียวอ่อนหรือเหลืองสลับเขียวเขมม 
มีขนาดเรียวเล็ก หงิกงอและเสียรูปทรง



การถ่ายทอดโรค

1. ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังที่เป็นโรค ซึ่งลักษณะอาการของโรค
จะไม่ปรากฏใหมเห็นในส่วนของล าตมน



การถ่ายทอดโรค



การเกดิโรคทีต่ดิมากบัท่อนพนัธ์ุ



การเกดิโรคทีเ่กดิจากส่วนท่อนพนัธ์ุเป็นโรค



การเกดิโรคจากช้ินส่วนต้นมันส าปะหลงัที่
ตกค้างในแปลงหรือก าจัดออกจากแปลงไม่หมด



การเกดิโรคจากช้ินส่วนต้นมันส าปะหลงัที่
ตกค้างในแปลงหรือก าจัดออกจากแปลงไม่หมด



การเกดิโรคที่ส่วนของเหง้าเหลือในดินหลงัจากตัดล าต้น



การถ่ายทอดโรคโดยแมลงพาหะ

1. แมลงหว่ีขาวยาสบู

Bemisia tabaci (Gennadius)

พาหะของโรคใบดา่งในมนัส าปะหลงั

2. แมลงหว่ีขาวใยเกลียว

Aleurodicus dispersus Russell

ไมเ่ป็นพาหะของโรคใบดา่งในมนัส าปะหลงั



แมลงหวีข่าวยาสูบ (Bemisia tabaci)

แมลงพาหะของโรคใบด่าง



ระยะไข่ 6-7 วนั ระยะตัวอ่อน 9-10 วนั

ระยะ ดกัแด้ 5-7 วนัระยะตัวเต็มวยั 10วนั

30-35 วนั

- ระยะที่สามารถถ่ายทอดโรคได้ดี
- คือ ระยะตัวเต็มวัย (10 วนั)

- แมลงหวีข่าวยาสูบเพศเมียมี
ประสิทธิภาพในการถ่ายทอก    
โรคได้ดีกว่าเพศผู้

- แมลงหวีข่าวยาสูบทีมี่เช้ือไวรัส
1 ตัว สามารถถ่ายทอดโรคท าให้
มันส าปะหลงัเป็นโรคได้

วงจรชีวติของแมลงหวีข่าวยาสูบ



แมลงพาหะของโรคใบด่าง

- หนึ่งรอบวงจรชีวิตของแมลงหวี่ขาวยาสูบใชมเวลา
ประมาณ 30-40 วัน ในหนึ่งปีมี 10-12 รุ่น 

- เพศเมีย 1 ตัว วางไข่ไดมเฉลี่ย 200 ฟอง 

- ตัวเต็มวัยเคลื่อนที่ดมวยการบิน แมลงหวี่ขาวยาสูบ
สามารถบินไดมเป็นระยะทางประมาณ 2-7 กิโลเมตร
ต่อวันขึ้นกับแรงลม



การเกดิโรคจากแมลงหวีข่าว

แมลงหวี่ขาวยาสูบ จะพบมาบริเวณใตมใบของใบยอด (วงกลมสีแดง)



การเกดิโรคจากแมลงหวีข่าว

การพัฒนาการของโรคใบด่างที่ถ่ายทอดโรคดมวยแมลงหวี่ขาวยาสูบ 
จะพบใบยอดแสดงอาการใบซีดหรืออาการด่าง (ลูกศรสีแดง)



การเกดิโรคจากแมลงหวีข่าว
ใบยอดก็จะเริ่มแสดงอาการอย่างชัดเจนและเสียรูปทรงทั้งยอด 

ลักษณะอาการการจะเห็นชัดที่ใบยอด



ความแตกต่างของโรคทีเ่กดิจากท่อนพนัธ์ุ
และเกดิจากแมลงหวีข่าวยาสูบถ่ายทอดโรค

- ใบมันส าปะหลังทุกใบบนล าตมนจะ
แสดงอาการด่างและเสียรูปทรง
- ล าตมนมักจะแคระแกร็น ไม่มี
เจริญเติบโต

ลักษณะอาการที่เกิดจากท่อนพันธุ์ที่เป็นโรค



ความแตกต่างของโรคทีเ่กดิจากท่อนพนัธ์ุ
และเกดิจากแมลงหวีข่าวยาสูบ

ใบยอดแสดงอาการด่างและเสียรูปทรง

ใบล่างยังคงปกติ

ลักษณะอาการที่เกิดจากแมลงหวี่ขาวยาสูบถ่ายทอดโรค



ความแตกต่างของโรคทีเ่กดิจากท่อนพนัธ์ุ
และเกดิจากแมลงหวีข่าวยาสูบ



ลกัษณะอาการคล้ายโรคใบด่างมันส าปะหลงั

เป็นโรคใบด่าง อาการด่างจากสาเหตุอ่ืน



ลกัษณะคล้ายโรคใบด่างมันส าปะหลงั



	

ลกัษณะคล้ายโรคใบด่างมันส าปะหลงั



อาการคล้ายโรคใบด่างมันส าปะหลงัทีพ่บในจังหวดักาญจนบุรี

ไม่พบ เชื้อ SLCMV ในตัวอย่างมันส าปะหลังที่ส่งมาวิเคราะห์



อาการคล้ายโรคใบด่างมนัส าปะหลงัทีพ่บในจงัหวดัมุกดาหาร

ไม่พบ เชื้อ SLCMV ในตัวอย่างมันส าปะหลังที่ส่งมาวิเคราะห์



- ใช้ท่อนพนัธ์ุทีส่ะอาด 
- ควบคุมปริมาณแมลงหวีข่าวยาสูบ
- ก าจดัวชัพืช หรือท าความสะอาดแปลงปลูก
- หมั่นตรวจแปลงอย่างสม ่าเสมอ

** ไม่มียาหรือสารเคมีชนิดใดฆ่าเช้ือไวรัสได้**

การป้องกนัการเกดิโรคใบด่าง



สารเคมีก าจดัแมลงหว่ีขาวยาสบู

38

1. imidacloprid 70% WG    อตัรา 12 กรมัตอ่น า้ 20 ลิตร

2. dinotefuran 10% SL      อตัรา 20 มลิลิลิตรตอ่น า้ 20 ลิตร 

3. thiamethoxam 25% WG อตัรา 12 กรมัตอ่น า้ 20 ลิตร

4. buprofezin 40% SC      อตัรา 40 มลิิกรมัตอ่น า้ 20 ลิตร

5. bifentrin 2.5% EC      อตัรา 30 มลิลิลิตรตอ่น า้ 20 ลิตร



39แหลง่ขอ้มลู: กลุม่งานการใชส้ารป้องกนัก าจดัศัตรพืูช ส านกัวิจยัพฒันาการอารกัขาพืช กรมวิชาการเกษตร

สารเคมีก าจดัแมลงหว่ีขาวยาสบู



40ที่มาภาพ : กลุม่งานการใชส้ารป้องกนัก าจดัศัตรพืูช ส านกัวิจยัพฒันาการอารกัขาพืช กรมวิชาการเกษตร



41ที่มาภาพ : กลุม่งานการใชส้ารป้องกนัก าจดัศัตรพืูช ส านกัวิจยัพฒันาการอารกัขาพืช กรมวิชาการเกษตร



- ใช้ท่อนพนัธ์ุทีส่ะอาด 
- ควบคุมปริมาณแมลงหวีข่าวยาสูบ
- ก าจดัวชัพืช หรือท าความสะอาดแปลงปลูก
- หมั่นตรวจแปลงอย่างสม ่าเสมอ

** ไม่มียาหรือสารเคมีชนิดใดฆ่าเช้ือไวรัสได้ **

การควบคุมป้องกนัและก าจดั
โรคใบด่างมันส าปะหลงั



ขอขอบพระคุณทุกท่านทีร่่วมรับฟัง


