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ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช



มาตรการป้องกันก าจัดโรคใบด่างมันส าปะหลัง

มาตรการในการป้องกันก าจัด 3 ด้าน

1. มาตรการด้านการประชาสมัพันธ์

2. มาตรการด้านวิชาการ

3. มาตรการด้านกฎหมาย



1. มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ 
เช่น โปสเตอร์ อินโฟกราฟฟิค แผ่นพับ ผ่านสื่อต่างๆ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ การประชุม อบรม



มาตรการป้องกันก าจัดโรคใบด่างมันส าปะหลัง

2. มาตรการด้านวิชาการ 

1. จัดท าคู่มือการส ารวจและเฝ้าระวังโรคใบด่างมันส าปะหลังตามมาตรฐานISPM 6

2. ส ำรวจ เฝ้ำระวงัโรคใบด่ำงมนัส ำปะหลงัในแหล่งปลูกทัว่ประเทศ

3. จัดท าแผนปฏิบัติการ ทั้งระยะสั้น ระยะยาว และแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน



1. จัดท าคู่มือการส ารวจและเฝ้าระวังโรคใบด่างมันส าปะหลงัตามมาตรฐานISPM



2. ส ำรวจโรคใบด่ำงมันส ำปะหลังในแหล่งปลูกทั่วประเทศ

1. พื้นที่เสี่ยงมาก ได้แก่ อุบลรำชธำนี บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ สระแก้ว จันทบุรี 
นครรำชสีมำ และปรำจีนบุรี ระยะทำง 798 กิโลเมตร ยึดตำมแนวชำยแดนลึกเข้ำมำใน
ประเทศไทย 20 กิโลเมตร รวมพื้นปลูกทั้งหมด 3.1 ล้านไร่       

2. พื้นที่เสี่ยงปานกลาง ได้แก่ น่ำน เชียงรำย พะเยำ อุตรดิตถ์ เลย หนองคำย บึงกำฬ  
นครพนม มุกดำหำร และ อ ำนำจเจริญ รวมพื้นปลูกทั้งหมด 0.9 ล้านไร่ 

3. พื้นที่เสี่ยงนอ้ย พื้นที่ปลูกมันส ำปะหลังทั่วไป 31 จังหวัด รวมพื้นปลูกทั้งหมด 4.9 ล้านไร่  



กำรส ำรวจโรคใบด่ำงมนัส ำปะหลงั



3. จัดท ามาตรการ ระยะสั้น ระยะยาว และแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

มาตรการ กรณีตรวจพบอาการใบด่างมันส าปะหลัง
ระยะสั้น : เก็บตัวอย่างที่พบส่งห้องปฏิบัติการ บันทึกรายละเอียด แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง ส ารวจเฝ้าระวังต่อเนื่องจากจุดที่พบออกไป 5 กิโลเมตร

ติดตามแปลงที่พบทุก 2 สัปดาห์ 

ระยะยาว : ส ารวจเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  ปรับปรุงพันธุ์มันส าปะหลังให้ต้านทานโรค

แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน :  ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเข้าพื้นที่ ท าการก าจัดให้หมดสิ้น



มาตรการป้องกันก าจัดโรคใบด่างมันส าปะหลัง

3. มาตรการด้านกฎหมาย

3.1. ก าหนดให้มันส าปะหลังเป็นสิ่งต้องห้ามตามตำมประกำศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เร่ือง  ก ำหนดพืช  และพำหะจำกแหล่งท่ีก ำหนดเป็นส่ิง
ตอ้งหำ้ม (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๕๐ หำ้มน ำเขำ้จำกทุกแหล่งทัว่โลก ยกเวน้น ำเขำ้
เพื่อกำรทดลองวจิยั

3.2. ส ำหรับมนัเส้น มนัป่น มนัอดัเม็ดและหัวมนัสดท่ีไม่ติดเหงำ้ท่ีผ่ำน
กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงศัตรูพืชแล้ว น ำเข้ำได้เพื่อเป็นอำหำรสัตว์หรือใช้ใน
อุตสำหกรรมเกษตร 



มาตรการป้องกันก าจัดโรคใบด่างมันส าปะหลัง

มาตรการด้านกฎหมาย 
3.3 พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช จะตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการ
ลักลอบน าเข้าท่อนพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์ของมันส าปะหลังเข้ามายังประเทศไทย 
และสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าน าเข้าที่เป็นพืชอาศัยของโรคและแมลงรวมทั้งเก็บตัวอย่าง
ส่งห้องปฏิบัติการที่ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เพื่อตรวจวินิจฉัยหาเชื้อสาเหตุ
โรคใบด่าง



มาตรการป้องกันก าจัดโรคใบด่างมันส าปะหลัง

มาตรการด้านกฎหมาย 
3.4. ประกาศเขตควบคุมศัตรูพืช : 

- โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติกักพืช และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ออกประกาศเขตควบคุมศัตรูพืช 

- ในกรณีที่พบว่ามีศัตรูพืชร้ายแรงเกิดขึ้นในท้องที่ใด หรือมีเหตุอันสมควรที่
จะต้องควบคุมศัตรูพืชชนิดนั้นๆ หากไม่รีบท าลายอาจจะระบาดท าความเสียหายได้
มาก และให้ก าหนดสถานตรวจพืชเฉพาะถิ่นได้เท่าที่จ าเป็น



ประกาศเขตควบคุมศัตรูพืช  
ในท้องที่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 ต.กรอกสมบูรณ์ อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี





ประชุมช้ีแจงเกษตรกรเจำ้ของแปลงปลูกมนัส ำปะหลงัท่ีตอ้งท ำลำย



ประชุมชี้แจงเกษตรกรเจ้ำของแปลงปลูกมันส ำปะหลังที่ต้องท ำลำย



วิธีการท าลายต้นมันส าปะหลังที่เป็นโรค

1. ถอนต้นมันส ำปะหลังทั้งหมดในแปลง ที่พบต้นมันส ำปะหลังที่เป็นโรค

2. น ำต้นมันส ำปะหลังที่ถอนขึ้นมำไปยังในหลุมที่มีขนำด 2 X 5 X 3 ม. (กว้ำง X ยำว X ลึก)

3. พ่นต้นมันส ำปะหลังด้วยสำรก ำจัดวัชพืชอะมีทรีน 80% w/v และกลบหลุมด้วยดินที่ขุดขึ้นมำ

4. หำกต้องกำรน ำผลผลิตหัวมันส ำปะหลังไปจ ำหน่ำย ต้องตัดให้เหลือเฉพำะหัวมันเท่ำนั้น ไม่มี   

ส่วนที่ขยำยพันธุ์ต่อได้ เช่น เหง้ำติดไปด้วย



วิธีการท าลายต้นมันส าปะหลงัที่เป็นโรค (ต่อ)

5. พ่นสำรฆ่ำแมลง เพ่ือก ำจัดแมลงหวี่ขำวยำสูบบนพืชอำศัยในพื้นที่บริเวณรอบๆ 
แปลงที่ท ำลำยต้นมันส ำปะหลังที่เป็นโรคไปแล้ว โดยใช้สำรฆ่ำแมลง เช่น
imidacloprid 70% w/v อัตรำ 12 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือ dinotefuran 10 
ลิตร อัตรำ 20 มิลลิลิตร ต่อ น้ ำ 20 ลิตร หรือ thiamethoxam 25% w/v อัตรำ
12 กรัม ต่อ น้ ำ 20 ลิตร





วธีิท ำลำยแบบฝังกลบ (ต่อ)



วธีิท ำลำยแบบฝังกลบ (ต่อ)



วธีิท ำลำยแบบฝังกลบ (ต่อ)



สายด่วนเฝ้าระวังโรคใบด่างมันส าปะหลัง 

 กลุ่มงานเฝ้าระวังศัตรูพชืกักกัน กลุ่มวิจัยการกักกันพืช 

 ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร โทร. 0–2579–8516

หรือ 06 1415–2517 หรือ 08 9128 6488  อีเมล์ ppspq@doa.in.th   

 LINE: สายด่วนเฝ้าระวังโรคใบด่างมันส าปะหลัง


