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โรคไวรัสใบด่างมันส าปะหลัง
Cassava mosaic virus disease (CMD)

วันวิสา ศิริวรรณ์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



Backgroundต้นมันส าปะหลังปกติ
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Briefing Report – September 8, 2005

OFDA CMD Pandemic Management Project Team

ต้นมันส าปะหลังที่เป็นโรคใบด่างมันส าปะหลัง
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https://talk.ictvonline.org/cfs-file/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-57/5127.Geminiviridae-Figure-1.png
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เชือ้สาเหตุ
Cassava mosaic virus สายพันธ์ุ Sri Lankan (SLCMV)
Geminiviridae : Begomovirus ชนิดของ CMD ที่พบในทวีปแอฟริกา

1. African cassava mosaic virus
2. African cassava mosaic Burkina Faso virus
3. East African cassava mosaic virus
4. East African cassava mosaic Cameroon virus
5. East African cassava mosaic Kenya virus
6. East African cassava mosaic Malawi virus
7. East African cassava mosaic Zanzibar virus
8. South African cassava mosaic virus
9. Cassava mosaic Madagascar virus
10. Indian cassava mosaic virus (ICMV)

11. Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV)



การเข้ามาแพร่ระบาดของ CMD ในเอเซีย

Indian cassava mosaic virus (ICMV)
Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV)

Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV)

Wang และคณะ ในปี 2015
รายงานพบ SLCMVครัง้แรกที่
จังหวัดรัตนะคีรี ราชอาณาจักร
กัมพชูา 
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2558 พบครัง้แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จังหวัดรัตนะคีรี ประเทศกัมพูชา
(Wang et.al, 2015)

2559 พบ 2 จังหวัด จังหวัดรัตนะคีรี และสตรึงเตรง ประเทศกัมพูชา
(CIAT-Tasforce presentation)

2560 พบที่ประเทศเวียดนาม จังหวัดเทนินท์ (Plant Protection Department, 
Government official letter No. 1605, 2017)

9/2561          พบที่ 10 จังหวัดขงประเทศเวียดนาม (Plant Protection Department, Vietnam)
10/2561 พบที่ อ. ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

การเข้ามาแพร่ระบาดของ CMD ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้



สรุป พืน้ที่ที่มีการรายงานความเสียหายที่เกิดจาก
โรคใบด่างมันส าปะหลังในประเทศกัมพชูาและเวียดนาม
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การส ารวจการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังประเทศไทย

อ.ศรีมหาโพธ์ิ จ.ปราจีนบุรี
ส ารวจทัง้หมด 20 จุด
ในวันที่ 16-18 ต.ค 61
พบ 15 จุด ที่เป็นโรค



พืน้ที่เฝ้าระวังที่ส าคัญของประเทศไทย

• แมลงหวี่ขาวหนึง่วงจรชีวิต (24-30 วนั) เคลื่อนที่ได้เฉลี่ย 7 km
• แมลงหวี่ขาวเคลื่อนที่ได้ 100 km ในระยะเวลา 1 ปี
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ลักษณะอาการ

- ผลผลิตเสียหายมากกว่า 80-100%
- พืชแสดงอาการใบด่างเหลือง ใบเสียรูปทรง
- ยอดที่แตกใหม่จะแสดงอาการด่างเหลือง
- ล าต้นแคระแกร็น
- หวัมันมีขนาดเล็กกว่าปกติ25/10/61 10





หวัมันส าปะหลังที่เป็นโรคใบด่างมันส าปะหลัง

เทนินท์ ประเทศเวียดนาม ปราจีนบุรี ประเทศไทย







โรคใบด่างมันส าปะหลัง ที่ อ.ศรีมหาโพธ์ิ จ.ปราจีนบุรี 
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การแบ่งระดับความรุนแรงของโรค

https://www.slideshare.net/IITA-CO/common-diseases-of-cassava-and-diseases-assessment-in-west-africa



ชนิดของการตดิเชือ้ไวรัส

25/10/61 17แมลงหวี่ขาว ท่อนพันธ์ุ
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ลักษณะอาการทีเ่กดิข้ึนจากแมลงหว่ีขาว
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การถ่ายทอดโรค
- แมลงหว่ีขาว (Bemisia tabaci)
- ต้นพันธ์ุที่เป็นโรค เช่น ท่อนพันธ์ุ และเหง้า 
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เชือ้ไวรัส CMD ไม่ถ่ายทอดโดย
• การสัมผัสชิน้ส่วนพืชที่เป็นโรค
• ผ่านทางดนิหรือวัสดุปลูก 



พืชอาศัยของเชือ้ไวรัส : มันส าปะหลัง สบู่ด า ละหุ่ง และ
พชืตระกูล Solanaceae, ยาสูบ

แมลงหว่ีขาว : มันส าปะหลัง มันฝร่ัง กะเพรา โหรพา 
พริก และวัชพืชที่ตดิมากับพชือาศัย

พืชอาศัย



1. ตรวจดูอาการ และแมลงหว่ีขาว 

การวินิจฉัยโรค



2. แอปพริเคช่ัน PlantVillage โหลดฟรี ใช้ได้กบั Android

Video
Tutorial











การจัดการโรคไวรัสใบด่างมันส าปะหลัง
- ใช้ท่อนพนัธ์ุที่ปลอดโรค
- หากพบแมลงหว่ีขาว ก าจัดด้วยสารเคมี
- ก าจัดพชือาศัยหรือหลีกเล่ียงการปลูกพชือาศัยของไวรัสและแมลง

พาหะ 
- การใช้พนัธ์ุต้านทานต่อโรคไวรัสใบด่าง
- หากพบใบมันส าปะหลังที่มีอาการคล้ายโรคไวรัสใบด่าง 

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบทนัท ีและ  
ก าจัดต้นที่เป็นโรคโดยการเผาท าลายหรือฝังกลบ



ส ารวจ



ตรวจพบ



ท าลาย



ขอบคุณค่ะ


