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ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๔๐ ประจ ำวันที่ ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 
เฝ้ำระวังโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง (Cassava Mosaic Disease) 

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

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

ลักษณะอำกำร 
            ต้นมันส ำปะหลังจะแสดงอำกำรใบด่ำงเหลือง ใบเสียรูปทรง และมีขนำดเล็กลง ยอดที่แตกใหม่
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 (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
          ๒. สอดส่องกำรลักลอบน ำเข้ำท่อนพันธุ์หรือส่วนขยำยพันธุ์ของมันส ำปะหลังจำกต่ำงประเทศ 
หำกพบแจ้งส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด กองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและ 
จัดกำรดินปุ๋ย และกรมวิชำกำรเกษตร 
          ๓. ใช้พันธุ์ที่ปลอดโรคโดยไม่ใช้ท่อนพันธุ์จำกแหล่งที่พบกำรระบำดของโรคหรือแหล่งที่พบ
อำกำรของโรค หรือท่อนพันธุ์ที่ไม่ทรำบแหล่งที่มำ หรือท่อนพันธุ์ที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสใบด่ำงมันส ำปะหลัง 
          ๔. ส ำรวจแปลงมันส ำปะหลังอย่ำงสม่ ำเสมอ อย่ำงน้อยสัปดำห์ละครั้ง  
          ๕. ก ำจัดแมลงพำหะ ได้แก่ แมลงหวี่ขำวยำสูบ 
          ๖. เฝ้ำระวังกำรระบำดของไวรัสใบด่ำงในพืชอำศัยอื่นๆ ที่มีแมลงหวี่ขำวยำสูบเป็นพำหะ โดย
หลีกเล่ียงกำรปลูกพืชอำศัยของแมลงหวี่ขำวยำสูบ เช่น กระเพรำ โหระพำ ผักชีฝรั่ง พริก มะเขือ มัน
ฝรั่ง และพืชตระกูลถั่ว และพืชอำศัยของเชื้อไวรัสใบด่ำงมันส ำปะหลัง เช่น สบู่ด ำ ละหุ่ง บริเวณแปลง
ปลูกมันส ำปะหลัง 
 
พบต้นมันส ำปะหลังแสดงอำกำรของโรค 
          ๑. หำกพบต้นมันส ำปะหลังที่มีลักษณะอำกำรของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง ให้เกษตรกรแจ้ง
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอหรือส ำนักงำนเกษตรจังหวัด เพื่อด ำเนินกำรแจ้งหน่วยงำนของกรมวิชำกำรเกษตร
ตรวจสอบยืนยันกำรเป็นโรค 
          ๒. เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรในพื้นที่  จะต้องเข้ำตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นภำยใน ๔๘ ชั่วโมง
แล้วเก็บตัวอย่ำง ยอด ล ำต้น และหัวใส่ลงในถุงพลำสติก บรรจุในกล่องเก็บควำมเย็น เพื่อน ำมำ
วินิจฉัยในห้องปฏิบัติกำร และส ำรวจเพิ่มเติมแปลงโดยรอบในรัศมี ๕ กิโลเมตร จำกจุดที่พบ โดยให้
ส่งตัวอย่ำงมำที่  

กองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย อำคำร ๕ 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร ๒๑๔๓/๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว 

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๖๒๖ 
          ๓. รีบด ำเนินกำรถอนท ำลำยต้นมันส ำปะหลังที่แสดงอำกำรของโรคใบด่ำง โดย 
                   ๓.๑ กรณีพบ น้อยกว่า ๑๐ ต้นต่อไร่ ใหถ้อนท ำลำยที่แสดงอำกำรและต้นข้ำงเคียง
ในพื้นที่ ๔ x ๔ เมตร (จ ำนวน ๑๖ ต้น) ฝังกลบในหลุมลึกไม่น้อยกว่ำ ๒ -๓ เมตร รำดด้วยสำรก ำจัด
วัชพืช อะมีทรีน ๘๐% WG และกลบด้วยดินหนำไม่น้อยกว่ำ ๐.๕ เมตร หรือน ำต้นที่เป็นโรคใส่ถุงด ำ/
กระสอบแล้วน ำไปตำกแดด ไม่น้อยกว่ำ ๗ วัน หรือจนกว่ำต้นมันส ำปะหลังจะตำย 
 
 
 



- 3 - 
 

                   ๓.๒ หำกต้นมันส ำปะหลังลงหัวแล้ว ให้ตัดเฉพำะต้นมันส ำปะหลังเป็นท่อนใส่ถุงด ำ/
กระสอบมัดปำกถุงให้สนิท น ำไปตำกแดดไม่น้อยกว่ำ ๗ วัน หรือจนกว่ำต้นมันส ำปะหลังจะตำย  
ส่วนผลผลิตหัวมันส ำปะหลังต้องตัดเฉพำะส่วนของหัวมันสดเท่ำนั้นที่น ำ ไปจ ำหน่ำย ไม่มีส่วนที่
ขยำยพันธุ์ต่อได้ เช่น เหง้ำติดไปด้วย 
                   ๓.๓ ในกรณีที่พบกำรระบำดของโรคเป็นวงกว้างจ ำเป็นต้องถอนท ำลำยทั้งแปลง  
โดยให้ถอนต้นมันส ำปะหลังทั้งหมดในแปลงที่พบต้นมันส ำปะหลังที่พบโรค ฝังกลบในหลุมลึกไม่น้อยกว่ำ 
๒ -๓ เมตร รำดด้วยสำรก ำจัดวัชพืช อะมีทรีน ๘๐% WG และกลบด้วยดินหนำไม่น้อยกว่ำ ๐.๕ เมตร 
โดยไม่ให้มีเหง้ำ เศษซำกหรือชิ้นส่วนของต้นมันสำปะหลังหลงเหลืออยู่ในแปลง 
          ๔. ก ำจัดแมลงหวี่ขำวยำสูบในแปลงปลูกโดยพ่นสำรเคมีบนต้นมันส ำปะหลังในแปลงที่พบ
อำกำรใบด่ำงและแปลงข้ำงเคียง ดังนี้ 
                   - อิมิดำโคลพริด ๗๐% WG อัตรำ ๑๒ กรัมต่อน้ ำ ๒๐ ลิตร หรือ  
                   - ไดโนฟูแรน ๑๐% SL อัตรำ ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ ำ ๒๐ ลิตร หรือ  
                   - ไทอะมีโทแซม ๒๕% WG อัตรำ ๑๒ กรัมต่อน้ ำ ๒๐ ลิตร  
          ๕. ส ำรวจติดตำมอย่ำงต่อเนื่องทุก ๒ สัปดำห์ หำกพบต้นที่แสดงอำกำรใบด่ำงมำกกว่ำ  
๑๐ ต้นต่อไร่ แจ้งกรมส่งเสริมกำรเกษตรทรำบทันที เพื่อประสำนงำนกรมวิชำกำรเกษตรด ำเนินกำร
ท ำลำยต้นมันส ำปะหลังทั้งแปลงตำมมำตรกำรที่กรมวิชำกำรเกษตรก ำหนด 
          ๖. หลีกเล่ียงกำรขนย้ำยท่อนพันธุ์จำกแหล่งที่พบอำกำรของโรคไปสู่แหล่งปลูกอื่น จนกว่ำจะ
มีกำรยืนยันว่ำไม่เป็นโรค 
 
แนวทำงปฏิบัติส ำหรับเกษตรกรหลังท ำลำยต้นมันส ำปะหลังท่ีพบโรคใบด่ำงมันส ำปะหลังในแปลง 
          ๑. ให้หยุดปลูกมันส ำปะหลัง อย่ำงน้อย ๒ เดือน หรือปลูกพืชอื่น เช่น ข้ำวโพด ถั่วเขียว  
ก่อนกำรปลูกมันส ำปะหลังครั้งต่อไป ไม่ควรปลูกสบู่ด ำ ละหุ่ง และหม่อน ซึ่งเป็นพืชอำศัยของเชื้อไวรัส
สำเหตุโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง 
          ๒. กำรใช้ท่อนพันธุ์มันส ำปะหลังปลอดโรค โดยใช้ท่อนพันธุ์จำกแหล่งพันธุ์ที่ได้รับกำรรับรอง
จำกกรมวิชำกำรเกษตร และงดใช้ท่อนพันธุ์ที่มำจำกแหล่งปลูกที่มีประวัติพบกำรระบำดของโรคและ
ท่อนพันธุ์ที่น ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ 
 
 
ท่ีมา  :  ๑. กรมวิชาการเกษตร 
          ๒. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
          ๓. กรมส่งเสริมการเกษตร 
ท่ีปรึกษา      :  นางสาวสุมนา  สิมาสฤษฏ์  ผู้อ านวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช 
เรียบเรียงโดย :  นางสาวเบญจมาภรณ์  ชุ่มจิตร  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
                     กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย  
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อาการ 

 

 
การฝังกลบเมื่อพบต้นมันส าปะหลังท่ีแสดงอาการ 

 
ท่ีมาภาพ  :   กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช  กรมส่งเสริมการเกษตร 

 
 

แมลงหวี่ขำวยำสูบ พำหะน ำโรค 
 
ท่ีมาภาพ  :   กรมวิชาการเกษตร  


