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ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๑๐ ประจ ำวันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 
เฝ้ำระวังโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง (Cassava Mosaic Disease) 

 
            เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันส ำปะหลังในทุกภำคของประเทศไทย โดยเฉพำะจังหวัดท่ีปลูก 
มันส ำปะหลังใกล้พรมแดนกับรำชอำณำจักรกัมพูชำและสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  
เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์โรคใบด่ำงมันส ำปะหลังอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยขณะนี้มีรำยงำนว่ำพบกำร
ระบำดของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลังในรำชอำณำจักรกัมพูชำและสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม  
ซึ่งจุดท่ีพบกำรระบำดไม่ห่ำงจำกประเทศไทยมำกนัก และสำมำรถแพร่ระบำดได้โดยท่อนพันธุ์ และ
แมลงหวี่ขำวยำสูบ จึงมีควำมเสี่ยงสูงท่ีโรคใบด่ำงมันส ำปะหลังจะเข้ำมำระบำดและท ำควำมเสียหำย
ให้กับผลผลิตและส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมมันส ำปะหลังในประเทศไทยได้ ดังนั้น ขอให้เกษตรกร
ส ำรวจแปลงปลูกมันส ำปะหลังอย่ำงสม่ ำเสมอ หำกพบต้นมันส ำปะหลังแสดงอำกำรใบด่ำงเหลือง ใบ
เสียรูปทรง และ มีขนำดเล็กลง ยอดท่ีแตกใหม่แสดงอำกำรด่ำงเหลือง ล ำต้นแคระแกรน ให้แจ้ง
เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ หรือส ำนักงำนเกษตรจังหวัด เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมและ
ด ำเนินกำรป้องกันก ำจัดทันที และหำกเกิดกำรระบำดอำจท ำให้ผลผลิตมันส ำปะหลังเสียหำยมำกกว่ำ 
๘๐ – ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
 

เช้ือสำเหตุ  :  Cassava mosaic virus (สำยพันธ์ุ Sri Lankan (SLCMV)) 
 

ลักษณะอำกำร 
            ต้นมันส ำปะหลังจะแสดงอำกำรใบด่ำงเหลือง ใบเสียรูปทรง และมีขนำดเล็กลง ยอดท่ีแตกใหม่
แสดงอำกำรด่ำงเหลือง ล ำต้นแคระแกรน 
 

กำรแพร่ระบำด 
            สำมำรถแพร่ระบำดได้โดยท่อนพันธุ์ และมีแมลงหวี่ขำวยำสูบเป็นพำหะน ำโรค โดยแมลงหวี่ขำว
ยำสูบมีพืชอำศัยหลำยชนิด เช่น กะเพรำ โหระพำ ผักชีฝรั่ง พืชตระกูลพริก - มะเขือ มันฝรั่ง และ 
พืชตระกูลแตง ท ำให้กำรแพร่ระบำดไปได้อย่ำงกว้ำงขว้ำง 
 

     
ภำพโดย  :  L. Kurma (IITA) 
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กรมส่งเสริมกำรเกษตร แนะน ำวิธีกำรป้องกันก ำจัด ดังนี้ 
ก่อนกำรระบำด 
          ๑. ห้ำมน ำเข้ำท่อนพันธุ์หรือส่วนขยำยพันธุ์ของมันส ำปะหลังจำกต่ำงประเทศ ยกเว้นมันเส้น 
และหัวมันสด ตำม พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
          ๒. สอดส่องกำรลักลอบน ำเข้ำท่อนพันธุ์หรือส่วนขยำยพันธุ์ของมันส ำปะหลังจำกต่ำงประเทศ 
หำกพบแจ้งส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด กองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำร
ดินปุ๋ย และกรมวิชำกำรเกษตร 
          ๓. ใช้พันธุ์ท่ีปลอดโรคโดยไม่ใช้ท่อนพันธุ์จำกแหล่งท่ีพบกำรระบำดของโรคหรือแหล่งท่ีพบ
อำกำรของโรค หรือท่อนพันธุ์ท่ีไม่ทรำบแหล่งท่ีมำ หรือท่อนพันธุ์ท่ีปนเปื้อนเชื้อ ไวรัสใบด่ำงมัน
ส ำปะหลัง 
          ๔. ส ำรวจแปลงมันส ำปะหลังอย่ำงสม่ ำเสมอ อย่ำงน้อยสัปดำห์ละครั้ง  
          ๕. ก ำจัดแมลงพำหะ ได้แก่ แมลงหว่ีขำวยำสูบ 
          ๖. เฝ้ำระวังกำรระบำดของไวรัสใบด่ำงในพืชอำศัยอื่นๆ ท่ีมีแมลงหวี่ขำวยำสูบเป็นพำหะ โดย
หลีกเลี่ยงกำรปลูกพืชอำศัยของแมลงหวี่ขำวยำสูบ เช่น กระเพรำ โหระพำ ผักชีฝรั่ง พริก มะเขือ มัน
ฝร่ัง และพืชตระกูลถั่ว และพืชอำศัยของเชื้อไวรัสใบด่ำงมันส ำปะหลัง เช่น สบู่ด ำ ละหุ่ง บริเวณแปลง
ปลูกมันส ำปะหลัง 
 
พบอำกำรต้องสงสัย 
          ๑. หำกพบต้นมันส ำปะหลังท่ีมีลักษณะอำกำรคล้ำยโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง ให้เกษตรกรแจ้ง
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอหรือส ำนักงำนเกษตรจังหวัด เพื่อด ำเนินกำรแจ้งหน่วยงำนของกรมวิชำกำรเกษตร
ตรวจสอบยืนยันกำรเป็นโรค จำกนั้นหน่วยงำนของกรมวิชำกำรเกษตรจะด ำเนินกำรก ำจัดต้น 
มันส ำปะหลังท่ีมีอำกำรต้องสงสัย โดยกำรขุดหรือถอนต้นมันส ำปะหลังท่ีแสดงอำกำรฝังในหลุมท่ี
ควำมลึก ๓ เมตร พ่นสำรก ำจัดวัชพืชอะมีทรีน ๘๐ % WG และกลบด้วยดิน จำกนั้นพ่นสำรก ำจัด
แมลงหวี่ขำวยำสูบ Imidacloprid ๗๐% WG อัตรำ ๑๒ กรัมต่อน้ ำ ๒๐ ลิตร หรือ Dinotefuran 
๑๐% SL อัตรำ ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ ำ ๒๐ ลิตร หรือ Thiamethosam ๒๕% WG อัตรำ ๑๒ กรัมต่อ
น้ ำ ๒๐ ลิตร บริเวณแปลง  
          ๒. หลีกเลี่ยงกำรขนย้ำยท่อนพันธุ์จำกแหล่งท่ีพบอำกำรของโรคไปสู่แหล่งปลูกอื่น จนกว่ำจะ
มีกำรยืนยันว่ำไม่เป็นโรค 
          ๓. ติดตำมสถำนกำรณ์กำรระบำดทุก ๒ สัปดำห์ 
          ๔. หลังกำรติดตำมสถำนกำรณ์กำรระบำดทุก ๒ สัปดำห์ หำกยังพบอำกำรคล้ำยโรคใบด่ำง
มันส ำปะหลัง ให้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๑ และห้ำมน ำมันส ำปะหลังจำกแปลงนี้ไปท ำพันธุ์ 
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ที่มา  :  ๑. กรมวิชาการเกษตร 
          ๒. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
          ๓. กรมส่งเสริมการเกษตร 
ที่ปรึกษา      :  นางสาวสุมนา  สิมาสฤษฏ์  ผู้อ านวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช 
เรียบเรียงโดย :  นางสาวเบญจมาภรณ์  ชุ่มจิตร  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
                     กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย  

 

 
อาการ 

 

 
การฝังกลบเมื่อพบต้นมันส าปะหลังที่แสดงอาการ 

 
ที่มาภาพ  :   กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช  กรมส่งเสริมการเกษตร 

 
 

แมลงหวี่ขำวยำสูบ พำหะน ำโรค 
 
ที่มาภาพ  :   กรมวิชาการเกษตร  


