
 

 
 
 

เดือน มิถุนายน 2563  (ฉ-8) 
 

โรคใบด่างมันส าปะหลัง 
 

มันส ำปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญของประเทศไทย มูลค่ำกำรส่งออก ปี 2562 ประมำณ 79,785 ล้ำนบำท 
(ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร) พ้ืนที่เพำะปลูก ปี 2562/63 ประมำณ 7.9 ล้ำนไร่  ส่วนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด
ภำคกลำงของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดชัยนำท มีพื้นที่ปลูก 311,315 ไร่ พ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่
อยู่ในจังหวัดลพบุรี สระบุรี ชัยนำท (ข้อมูล ทบก. ณ วันที่ 3 มิถุนำยน 2563)  ในช่วงเข้ำสู่ฤดูฝนนี้ เกษตรกรเริ่มท ำกำร
เพำะปลูก สิ่งที่ตำมมำคือศัตรูพืชที่จะสร้ำงควำมเสียหำยให้กับผลผลิตของเกษตรกร โดยเฉพำะโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง เป็น
โรคที่มีควำมส ำคัญมำก  
หำกระบำดรุนแรงอำจท ำให้ผลผลิตเสียหำยได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ เกษตรกรไม่สำมำรถเก็บผลผลิตได้  

โดยประเทศไทยพบโรคใบด่ำงมันส ำปะหลังครั้งแรกในเดือนสิงหำคม ปี 2561 และมีกำรระบำดเพ่ิมมำกขึ้น อย่ำงต่อเนื่อง 
ข้อมูลกำรระบำด ณ วันที่ 27 พฤษภำคม 2563 มีรำยงำนพ้ืนที่ระบำด จ ำนวน 32,866.5 ไร่ ในพ้ืนที่ 9 จังหวัด ได้แก่ 
นครรำชสีมำ สระแก้ว สุรินทร์ สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรำ ขอนแก่น มหำสำรคำม สระบุรี และลพบุรี  ซ่ึงมีควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำร
ระบำดเพ่ิมมำกข้ึน เนื่องมำจำกกำรเคลื่อนย้ำยท่อนพันธุ์เป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งมีแมลงหวี่ขำวยำสูบเป็นพำหะน ำโรค อันจะท ำให้ 
กำรระบำดขยำยตัวเป็นวงกว้ำง  

โรคใบด่างมันส าปะหลัง  เกิดจำกเชื้อไวรัส  cassava mosaic virus (CMV)   
อาการของโรค : มันส ำปะหลังจะมีอำกำรใบด่ำง เหลือง ใบเสียรูปทรง ล ำต้นแคระแกรน   
 
 
 
 
 
 
 
พืชอำศัยของเชื้อไวรัส : มันส ำปะหลัง ละหุ่ง สบู่ด ำ  พืชวงศ์เปล้ำ เช่น หญ้ำยำง น้ ำนมรำชสีห์ สลัดได โป๊ยเซียน 

พญำไร้ใบ เป็นต้น 
การแพร่ระบาด : แพร่ระบำดโดยท่อนพันธุ์มันส ำปะหลัง และแมลงหวี่ขำวยำสูบเป็นพำหะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
แมลงหวี่ขำวยำสูบ มีพืชอำศัยหลำยชนิด เช่น มันส ำปะหลัง สบู่ด ำ ละหุ่ง หม่อน พืชผักสวนครัวเช่น กะเพรำ 

โหระพำ พืชตระกูลพริก มะเขือ และพืชตระกูลถั่ว พืชตระกูลแตง และวัชพืช เป็นต้น  
 



 
 
 
 
 
การปฏิบัติเพื่อก าจัดโรคใบด่างมันส าปะหลัง  

1. ส ารวจแปลงมันส าปะหลังของตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ อย่ำงน้อยทุก 2 สัปดำห์ หำกพบอำกำรใบด่ำง ให้รีบแจ้ง
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอหรือส ำนักงำนเกษตรจังหวัดใกล้บ้ำนทันที  

2. ก าจัดต้นมันส าปะหลังท่ีเป็นโรค และ ก ำจัดแมลงหวี่ขำวยำสูบพำหะน ำโรค  
     ถอนท ำลำยต้นมันส ำปะหลังที่เป็นโรค มีวิธีกำรท ำลำยดังนี้ 

1. วิธีฝังกลบ โดยฝังกลบต้นมันส ำปะหลังที่เป็นโรค และต้นข้ำงเคียงโดยรอบ รัศมี 2 เมตร ในหลุมที่ลึก 
2-3 เมตร รำดด้วยสำรก ำจัดวัชพืช อะมีทรีน 80% WG ซัลเฟนทรำโซน 48% SC ไดยูรอน 80% WP อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งก่อน แล้วกลบดินหนำไม่น้อยกว่ำ 50 ซม. 

2. วิธีใส่ถุง/กระสอบ โดยน ำต้นมันส ำปะหลังที่เป็นโรคตัดเป็นท่อนใส่ถุง / กระสอบ มัดปำกให้แน่นแล้ว
น ำไปตำกแดดไม่น้อยกว่ำ 7 วัน หรือจนกว่ำต้นมันส ำปะหลังจะตำย  

3. วิธีบดสับ โดยน ำต้นมันส ำปะหลังที่เป็นโรคเข้ำเครื่องบดป่น หรือเครื่องสับย่อย โดยปูพลำสติกรองพื้น
ใหเ้ศษต้นที่ถูกท ำลำยอยู่บนพลำสติกแล้วคลุมกองด้วยพลำสติกตำกแดดให้ต้นมันส ำปะหลังแห้งตำย   
   พ่นสำรเคมีก ำจัดแมลงหวี่ขำวยำสูบในแปลงที่พบโรคใบด่ำงและแปลงข้ำงเคียง โดยใช้สำรเคมี ดังนี้ 

อิมิดำโคลพริด 70 % WG  อัตรำ 12 กรัม ต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือ 
ไดโนทีฟูแรน 10% SL  อัตรำ 20 มิลลิลิตร ต่อน้ ำ 20 ลติร หรือ 
ไทอะมีโทแซม 25% WG  อัตรำ 12 กรัม ต่อน้ ำ 20 ลิตร 

3. คัดเลือกท่อนพันธุ์สะอาด   
 ใช้ท่อนพันธุ์จำกแปลงที่ไม่เคยเป็นโรค หรือใช้ท่อนพันธุ์ที่ทรำบแหล่งที่มำ หรือใช้ท่อนพันธุ์จำกแหล่ง

พันธุ์ที่มีกำรรับรอง  
 หลีกเลี่ยงกำรปลูกพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรค เช่นพันธุ์ 89  ควรเลือกปลูกพันธุ์ที่พบกำรระบำดของโรค

น้อย เช่น เกษตรศำสตร์ 50 หรือ ระยอง 72 
 ห้ำมน ำเข้ำ และสอดส่องกำรลักลอบน ำเข้ำท่อนพันธุ์หรือส่วนขยำยพันธุ์ของมันส ำปะหลัง จำก

ต่ำงประเทศ หำกพบเห็นกำรน ำเข้ำต้องรีบแจ้งส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอหรือส ำนักงำนเกษตรจังหวัดใกล้บ้ำน  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

“มหันตภัย โรคใบด่างมันส าปะหลัง เป็นแล้วไม่มีทางรักษา ต้องท าลายอย่างเดียวเท่าน้ัน” 


