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ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒๐ ประจำวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง (Cassava Mosaic Disease) 

 

            เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เริ่มปลูก
มันสำปะหลังจนถึงอายุ ๑ เดือน เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยขณะนี้เริ่มพบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในหลายพื้นที่ และพบแมลงหวี่ขาวยาสูบใน
บริเวณแปลงที่พบการระบาดด้วย ดังนั้น ขอให้เกษตรกรสำรวจแปลงปลูกมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอ 
หากพบต้นมันสำปะหลังแสดงอาการใบด่างเหลือง ใบเสียรูปทรง และ มีขนาดเล็กลง ยอดที่แตกใหม่
แสดงอาการด่างเหลือง ลำต้นแคระแกรน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงาน
เกษตรจังหวัด เพ่ือกำหนดแนวทางการควบคุมและดำเนินการป้องกันกำจัดทันที 
 

เช้ือสาเหตุ  :  Cassava mosaic virus (สายพันธุ์ Sri Lankan (SLCMV)) 
 

ลักษณะอาการ 

            ต้นมันสำปะหลังจะแสดงอาการใบด่างเหลือง ใบเสียรูปทรง และมีขนาดเล็กลง ยอดที่แตกใหม่
แสดงอาการด่างเหลือง ลำต้นแคระแกรน 
 

การแพร่ระบาด 
            สามารถแพร่ระบาดได้โดยท่อนพันธุ์ และมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะนำโรค โดยแมลงหวี่ขาว
ยาสูบมีพืชอาศัยหลายชนิด เช่น กะเพรา โหระพา ผักชีฝรั่ง พืชตระกูลพริก - มะเขือ มันฝรั่ง และ 
พืชตระกูลแตง ทำให้การแพร่ระบาดไปได้อย่างกว้างขว้าง 
 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้ 
ก่อนการระบาด 
          ๑. ห้ามนำเข้าท่อนพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์ของมันสำปะหลังจากต่างประเทศ ยกเว้นมันเส้น 
และหัวมันสด ตาม พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
          ๒. สอดส่องการลักลอบนำเข้าท่อนพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์ของมันสำปะหลังจากต่างประเทศ 
หากพบแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด กองส่งเสริมการอารักขาพืชและ 
จัดการดินปุ๋ย และกรมวิชาการเกษตร 
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          ๓. ใช้พันธุ์ที่ปลอดโรคโดยไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรคหรือแหล่งที่พบ
อาการของโรค หรือท่อนพันธุ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา หรือท่อนพันธุ์ที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง 
          ๔. พันธุ์ทนทานต่อโรคใบด่างที่แนะนำ คือ เกษตรศาสตร์ ๕๐ และ ระยอง ๗๒ ที่สำคัญไม่
ควรปลูกพันธุ์ ๘๙ และ ระยอง ๑๑ เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง 
          ๕. สำรวจแปลงมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง  
          ๖. กำจัดแมลงพาหะ ได้แก่ แมลงหวี่ขาวยาสูบ 
          ๗. เฝ้าระวังการระบาดของไวรัสใบด่างในพืชอาศัยอื่นๆ ที่มีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะ โดย
หลีกเล่ียงการปลูกพืชอาศัยของแมลงหวี่ขาวยาสูบ เช่น กระเพรา โหระพา ผักชีฝรั่ง พริก มะเขือ มัน
ฝรั่ง และพืชตระกูลถั่ว และพืชอาศัยของเช้ือไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง เช่น สบู่ดำ ละหุ่ง บริเวณแปลง
ปลูกมันสำปะหลัง 
 
พบต้นมันสำปะหลังแสดงอาการของโรค 
          ๑. หากพบต้นมันสำปะหลังที่มีลักษณะอาการของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้เกษตรกรแจ้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดทันที เพื่อเข้าตรวจสอบพื้นที่ 
          ๒. รีบดำเนินการถอนทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบด่าง โดย 
                   ๒.๑ กรณีพบ น้อยกว่า ๑๐ ต้นต่อไร่ ให้ถอนทำลายที่แสดงอาการและต้นข้างเคียง
ในพื้นที่ ๔ x ๔ เมตร (จำนวน ๑๖ ต้น) ฝังกลบในหลุมลึกไม่น้อยกว่า ๒ - ๓ เมตร ราดด้วยสารกำจัด
วัชพืช อะมีทรีน ๘๐% WG และกลบด้วยดินหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ เมตร หรือนำต้นที่เป็นโรคใส่ถุงดำ/
กระสอบแล้วนำไปตากแดด ไม่น้อยกว่า ๗ วัน หรือจนกว่าต้นมันสำปะหลังจะตาย 
                   ๒.๒ หากต้นมันสำปะหลังลงหัวแล้ว ให้ตัดเฉพาะต้นมันสำปะหลังเป็นท่อนใส่ถุงดำ/
กระสอบมัดปากถุงให้สนิท นำไปตากแดดไม่น้อยกว่า ๗ วัน หรือจนกว่าต้นมันสำปะหลังจะตาย  
ส่วนผลผลิตหัวมันสำปะหลังต้องตัดเฉพาะส่วนของหัวมันสดเท่านั้นที่นำไปจำหน่าย  ไม่มีส่วนที่
ขยายพันธุ์ต่อได้ เช่น เหง้าติดไปด้วย 
                   ๒.๓ ในกรณีที่พบการระบาดของโรคเป็นวงกว้างจำเป็นต้องถอนทำลายทั้งแปลง  
โดยให้ถอนต้นมันสำปะหลังทั้งหมดในแปลงที่พบต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรค โดยดำเนินการตามวิธีการทำลาย 
ดังนี้ 
                            วิธีฝังกลบ  โดยฝังกลบต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรค และต้นข้างเคียงโดยรอบใน
รัศมี ๒ เมตร ในหลุมที่ลึกไม่น้อยกว่า ๒ - ๓ เมตร ราดด้วยสารกำจัดวัชพืช อะมีทรีน ๘๐% WG 
ซัลเฟนทราโซน ๔๘% SC ไดยูรอน ๘๐% WP อย่างใดอย่างหนึ่งก่อน จึงกลบด้วยดินหนาไม่น้อยกว่า 
๐.๕ เมตร 



- 3 - 
 

                            วิธีใส่ถุง/กระสอบ  โดยนำต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคตัดเป็นท่อนใส่ถุง / กระสอบ
มัดปากให้แน่นแล้วนำไปตากแดดไม่น้อยกว่า ๗ วัน หรือจนกว่าต้นมันสำปะหลังจะตาย 
                            วิธีบดสับ  โดยนำต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคเข้าเครื่องบดป่นหรือเครื่องสับย่อย 
โดยปูพลาสติกรองพื้นให้เศษต้นที่ถูกทำลายอยู่บนพลาสติก แล้วคลุมกองด้วยพลาสติกตากแดดให้ 
ต้นมันสำปะหลังแห้งตาย 
                   จากนั้นพ่นสารเคมีกำจัดแมลงเพื่อกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ บนต้นมันสำปะหลังในแปลง
ที่พบอาการใบด่างและแปลงข้างเคียงด้วยสารเคมี มิดาโคลพริด ๗๐% WG อัตรา ๑๒ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร 
ไดโนทีฟูแรน ๑๐% SL อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ไทอะมีโทแซม ๒๕% WG อัตรา ๑๒ กรัม
ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ไบเฟนทริน ๒.๕% EC อัตรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร และไตรอะโซฟอส ๔๐% EC 
อัตรา ๕๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ทุก ๗ วัน โดยมันสำปะหลังอายุ ๑ - ๓ เดือน ใช้อัตราพ่น ๖๐ ลิตรต่อไร่ 
และมันสำปะหลังอายุ ๔ - ๘ เดือน ใช้อัตราพ่น ๘๐ ลิตรต่อไร่ ในกรณีพ่นสารทางอากาศให้ปฏิบัติ
ตามคำแนะนำในการใช้สารป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวในมันสำปะหลังด้วยอากาศยานไร้คนขับ 
          ๓. สำรวจติดตามอย่างต่อเนื่องทุก ๒ สัปดาห์ หากพบต้นที่แสดงอาการใบด่างมากกว่า ๑๐ ต้นต่อไร่ 
แจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรทราบทันที  เพื่อประสานงานกรมวิชาการเกษตรดำเนินการทำลาย 
ต้นมันสำปะหลังทั้งแปลงตามมาตรการที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด 
          ๔. หลีกเล่ียงการขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบอาการของโรคไปสู่แหล่งปลูกอื่น จนกว่าจะ
มีการยืนยันว่าไม่เป็นโรค 
 
แนวทางปฏิบัติสำหรับเกษตรกรหลังทำลายต้นมันสำปะหลังท่ีพบโรคใบด่างมันสำปะหลังในแปลง 
          ใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค โดยใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งพันธุ์ที่ได้รับการรับรองจาก
กรมวิชาการเกษตร และงดใช้ท่อนพันธุ์ที่มาจากแหล่งปลูกที่มีประวัติพบการระบาดของโรคและท่อน
พันธุ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ 
 
 
ท่ีมา  :  ๑. กรมวิชาการเกษตร 
          ๒. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
          ๓. กรมส่งเสริมการเกษตร 
ท่ีปรึกษา      :  นางสาวสุมนา  สิมาสฤษฏ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช 
เรียบเรียงโดย :  นางสาวเบญจมาภรณ์  ชุ่มจิตร  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
                     กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย  
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อาการ 

 

 
การฝังกลบเมื่อพบต้นมันสำปะหลังท่ีแสดงอาการ 

 
ท่ีมาภาพ  :   กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช  กรมส่งเสริมการเกษตร 
 
 

 

แมลงหวี่ขาวยาสูบ พาหะนำโรค 
 

ท่ีมาภาพ  :   กรมวิชาการเกษตร  


