
แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด
“โรคไวรัสใบด่างมันส าปะหลัง”

และแผนการด าเนินการ

โดย

กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร



แนวทางการเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง

❑ แนวทางการเฝ้าระวัง
❑ แนวทางการแจ้งเตือนภัย
❑ แนวทางป้องกันและควบคุมการระบาด
❑ แนวทางการให้ความช่วยเหลือ



แนวทางการเฝา้ระวังการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง

แนวทางการเฝ้าระวัง
❖ สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกร เพ่ือการเตรียมการเฝ้าระวัง (กรมส่งเสริม

การเกษตร /สนง.กษอ./สนง.กษจ.)

❖ สุ่มส ารวจแปลง เป็นประจ าทุกสัปดาห์ (เกษตรกร/ศจช.) 

❖หากพบต้นมันส าปะหลังแสดงอาการของโรคใบด่างให้แจ้งส านักงานเกษตรอ าเภอ และส านักงานเกษตรจังหวัด
ทราบ เพ่ือส ารวจและเก็บตัวอย่างต้นมันส าปะหลังที่แสดงอาการของโรคส่ง ศูนยส์่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืชในพื้นที่ เพ่ือตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และส่งกรมส่งเสริมการเกษตร

❖กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งตัวอย่างให้กรมวิชาการเกษตรพิสูจน์โรค และรายงานผลให้ สนง.กษจ.ทราบ เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป



กรณีพบต้นมันส าปะหลังแสดงอาการของโรคใบด่าง และมีการยืนยันการเป็นโรค 
ให้ สนง.กษจ./สนง.กษอ.แจ้งเตือนภัยทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศทันที เช่น หอกระจายข่าว

ประจ าหมู่บ้าน วิทยุชุมชน สื่อวิทยุ โทรทัศน์ แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ป้ายประชาสัมพันธ์ 
และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

แนวทางการแจ้งเตือนภัย



1. การป้องกันไม่ให้เกิดการระบาด

❖ ห้ามน าเข้าท่อนพันธ์ุหรือส่วนขยายพันธ์ุของมันส าปะหลัง 

❖ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรหมั่นส ารวจแปลงมันส าปะหลัง อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

❖ ใช้ท่อนพันธ์ุสะอาด

❖ ก าจัดแมลงพาหะ เช่น แมลงหว่ีขาวยาสูบ
❖ เฝ้าระวังพืชอาศัยของเชื้อไวรัสใบด่างมันส าปะหลัง (สบู่ด า ละหุ่ง ) และพืชอาศัยของแมลงหวี่ขาวเป็น

พาหะน าโรค บริเวณรอบๆ หรือในแปลงปลูกมันส าปะหลัง (กระเพรา โหระพา ผักชีฝรั่ง พริก มะเขือ 
มันฝรั่ง และพืชตระกูลถั่ว)

แนวทางป้องกันและควบคุมการระบาด



2. การควบคุมไม่ให้การระบาดขยายพ้ืนที่

❖ หากพบต้นมันส าปะหลังที่มีลักษณะอาการคล้ายโรคใบด่างใหขุ้ดหรือถอนต้นมันส าปะหลัง
ที่แสดงอาการไปเผาท าลายนอกแปลง และแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรเพือ่ด าเนินการตรวจสอบและ
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันที 

❖ หลีกเลี่ยงการขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรคหรอืแหล่งทีพ่บอาการของโรค ไปสู่แหล่งที่
ยังไม่เคยพบการระบาด 

❖ พ่นสารชีวภัณฑ์ /สารเคมี ก าจัดแมลงหวี่ขาว
❖ ผลิตขยายและปล่อยศัตรูธรรมชาติที่เป็นปฏิปักษ์กับแมลงหวี่ขาวยาสูบแบบครอบคลุมพื้นที ่เช่น แมลงช้าง

ปีกใส

3. มาตรการทางกฎหมาย (กรมวิชาการเกษตร –ประกาศเขตกักกันพืช ตาม พ.ร.บ.กักพืช ม.17)

แนวทางป้องกันและควบคุมการระบาด



1. สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและชุมชน โดยถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการศัตรูพืช ให้แก่สมาชิกศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และผู้น าชุมชน เพ่ือน าไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรในชุมชนต่อไป

2. กรณีเกิดความเสียหายจากการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันส าปะหลัง พิจารณาด าเนินการให้ความช่วยเหลือ 
เช่น สนับสนุนท่อนพันธุ์ปลอดโรคเพ่ือใช้เพาะปลูกในฤดูกาลใหม่ ศัตรูธรรมชาติ หรือสารชีวภัณฑท์ี่ใช้ก าจัด
แมลงพาหะ และปัจจัยอื่นๆ ที่มีความจ าเป็น 

3. กรณีเกิดความเสียหายสิ้นเชิงจากการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันส าปะหลัง ด าเนินการตามขั้นตอนการให้
ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง (ก.มหาดไทย ประกาศเขตภัยพิบัต)ิ

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ



เกษตรกร/สมาชิก ศจช.

➢ ไม่น าเข้า/ใช้ท่อนพันธุ์จากต่างประเทศหรือไม่ทราบ
แหล่งที่มา

➢ จัดการแปลงโดยวิธีผสมผสาน
➢ ก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบไม่ให้ระบาดในแปลง
➢ ส ารวจแปลงสม่ าเสมอทุกสัปดาห์
➢ หากพบอาการคล้ายโรคไวรัสใบด่าง

- เก็บตัวอย่างตามวิธีการแนะน า
- ส่งตัวอย่างไปยังส านักงานเกษตรอ าเภอ/จังหวัดใกล้บ้าน
- ก าจัด/ท าลายต้นมันส าปะหลังท่ีแสดงอาการออกจากแปลง

แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคไวรสัใบด่างมันส าปะหลัง

ส านักงานเกษตรอ าเภอ/จังหวัด
➢ รับตัวอย่างมันส าปะหลังจากเกษตรกรสง่ตอ่หรือติดต่อ ศทอ. 

รับตัวอย่าง และรายงานต่อกรมส่งเสริมการเกษตรโดยดว่น
➢ ให้ค าแนะน าเกษตรกรในการจัดการแปลงอย่างถกูต้อง

เหมาะสม
➢ ติดตามข้อมูลการส ารวจแปลงติดตามสถานการณแ์ละรายงาน

กรมส่งเสริมการเกษตรทุกสปัดาห์
➢ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการเฝ้าระวังและป้องกันการ

ระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันส าปะหลังในพ้ืนที่อย่าง
สม่ าเสมอ

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
➢ รับตัวอย่างมันส าปะหลังจากส านักงานเกษตรอ าเภอ/จังหวัด แบ่งตัวอย่าง 2 ส่วน 1) เพ่ือการตรวจสอบการติด

เชื้อเบื้องต้น 2) ส่งห้องปฏิบัติการกรมวิชาการเกษตร
➢ ตรวจสอบการติดเชื้อโรคไวรัสใบด่างมันส าปะหลังเบื้องต้น รายงานผลการตรวจสอบต่อกรมส่งเสริมการเกษตร

โดยด่วน
➢ วางแผนการปลูกมันส าปะหลังปลอดเชื้อเพ่ือการทดสอบโรค
➢ วางแผนการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติที่เป็นปฏิปักษ์กับแมลงหวี่ขาวยาสูบ ได้แก่ แมลงช้างปีกใส และด้วงเต่า

ตัวห้ า เพ่ือการป้องกันในพ้ืนที่เสี่ยง 
➢ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันส าปะหลังในพ้ืนที่

อย่างสม่ าเสมอ

ส่วนกลาง กรมส่งเสริมการเกษตร
➢ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารสถานการณก์ารระบาด 
➢ แจ้งพิกัดการส ารวจพบตัวอย่างต้องสงสยัแก ่กรมวิชาการเกษตร เพื่อลงพื้นที่เก็บตัวอยา่ง/รับตัวอย่างตรวจสอบขั้นสูง
➢ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันส าปะหลังผา่นช่องทางตา่งๆ แก่

เจ้าหน้าที่/เกษตรกร 
➢ ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจแปลงตดิตามสถานการณ ์และผลการตรวจสอบการตดิเชือ้เบื้องตน้ รายงานต่อ

ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรทุกสปัดาห์
➢ วางแผนการอบรม สัมมนาเพ่ือการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดครอบคลุมพ้ืนที่ปลูก 56 จังหวัดทั่วประเทศ



เกษตรกรส ารวจแปลงมันส าปะหลังสม่ าเสมอ

ส านักงานเกษตรอ าเภอ/เกษตรจังหวัด

พบอาการสงสัยเป็นใบด่างมันส าปะหลัง พบแมลงหวี่ขาวยาสูบ

ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืช

กรมส่งเสริมการเกษตร
(กอป.)

กรมวิชาการเกษตร
(หน่วยงานในพื้นที)่

ก าจัด

กรมวิชาการเกษตร
(ส่วนกลาง)



➢ ไม่น าเข้า ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากต่างประเทศหรือไม่ทราบแหล่งที่มา
➢ จัดการศัตรูพืชในแปลงโดยวิธีผสมผสาน
➢ ก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบไม่ให้ระบาดในแปลง
➢ ส ารวจแปลงสม่ าเสมอทุกสัปดาห์
➢ หากพบอาการคล้ายโรคไวรัสใบด่าง

- เก็บตัวอย่างตามวิธีการแนะน า
- ส่งตัวอย่างไปยังส านักงานเกษตรอ าเภอ/จังหวัดใกล้บ้าน
- ก าจัด/ท าลายต้นมันส าปะหลังที่แสดงอาการออกจากแปลง

เกษตรกร/สมาชิก ศจช.





แสดงพิกัด ศจช.



ศัตรูส าคัญมันส าปะหลัง

โรคไวรัสใบด่าง
Cassava mosaic virus

โรคพุ่มแจ้
เชื้อไฟโตพลาสมา

โรคโคนเน่า-หัวเน่า
เชื้อรา Phytophthora sp.

เพลี้ยแป้งสีชมพู
Phenacoccus manihoti

ไรแดง
Oligonychus biharensis Hirst

ใบจุดแบคทีเรีย
เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas sp.

แมลงหวี่ขาวยาสูบ
Bemisia tabaci

โรคแอนแทรคโนส
เชื้อรา Collectotrichum sp.



วิธีการส ารวจแปลงเพื่อติดตามสถานการณร์ะบาดศัตรูพืช

เดินส ารวจตามวิธีที่เหมาะสม/เก็บข้อมูล/ประเมินพื้นที่ระบาด

แจ้งข้อมูลต่อผู้น าชุมชน/เกษตรต าบล

วางแผนการจัดการในฤดูกาลต่อไป

เลือกแนวทางการจัดการที่เหมาะสม

ส ารวจแปลง 1 ครั้ง/สัปดาห์การส ารวจแปลง
ส ารวจ 1 ไร่  10 จุด จุดละ 
10 ต้น กระจายทั่วแปลง



เครื่องมือ อุปกรณ์ การส ารวจ
แบบส ารวจ/แบบรายงาน

สวิงโฉบ

กับดัก (กาวเหนียว เหยื่อล่อ...)

แว่นขยาย ปากกา ถุงพลาสติก

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้น 

อื่น ๆ เช่น แท๊บเลต สมาร์ทโฟน กล้องถ่ายรูป



วิธีการประเมินการระบาดในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช
โรคพืช

▪ ประเมินเปอร์เซ็นต์การระบาดต่อหน่วยพื้นที่
- เดินสุ่มทั่วแปลง 10 จุด จุดละ 10 ต้น (พื้นที่สุ่มส ารวจ 1 ไร่) 
- นับจ านวนต้นที่พบโรค / ระดับความรุนแรงต่อจุด
- บันทึกผลการส ารวจ 
- ประเมินพื้นที่ระบาดรายแปลง

ค านวณจาก 
การระบาด (%)  = (จ านวนต้นที่พบโรค x100)

(จ านวนต้นที่ส ารวจทั้งหมด)



วิธีการประเมินการระบาดในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช
แมลงศัตรูพืช

▪ ประเมินเปอร์เซ็นตก์ารระบาด
▪ ประเมินระดับความรุนแรง

- เดินสุ่มทั่วแปลง 10 จุด จุดละ 10 ต้น 
- นับจ านวนต้นที่พบร่องรอยการท าลายและนับจ านวนตัวแมลงพบในแต่ละจุด

o นับจากการส ารวจด้วยสายตา
o นับจากกับดัก
o นับจากใช้สวิงโฉบ
o นับจ านวนด้วยวิธีอื่น ๆ

- บันทึกผลการส ารวจ 
- ประเมินพื้นที่ระบาดรายแปลง

การระบาด (%)  = (จ านวนต้นที่พบร่องรอยการท าลาย x100)
(จ านวนต้นที่ส ารวจทั้งหมด)



จุดที่ 1

จุดที่ 2

จุดที่ 3

จุดที่ 4

จุดที่ 5จุดที่ 6

จุดที่ 7

จุดที่ 8

จุดที่ 9

จุดที่ 10



แบบส ำรวจศัตรูพืช





วิธีการประเมินสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช

▪ ประเมินพื้นที่ระบาดด้วยสายตา
- เดินส ารวจรอบๆ แปลง
- ประมาณการพื้นที่ความเสียหาย

ตัวอย่าง ส ารวจพบการระบาดของโรคโคนเน่า-หัวเน่า 
ประมาณ 1 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด 25 ไร่ ดังนั้น 
คิดเป็นพื้นที่ระบาด 6.25 ไร่



การเก็บ-ส่งตัวอย่าง

เด็ดใบมันส าปะหลังที่แสดงอาการ

ตัดต้นมันส าปะหลังจากต้นที่แสดงอาการเป็นท่อน 

ใส่ถุงพลาสติก / มัดยาง - รวมใส่ถุงใหญ่ขึ้น 
- เขียนรายละเอียดตามแบบ

เก็บตัวอย่างต้องสงสัย
- ใส่แบบฯในถุง มัดปากถุง
- น าส่งส านักงานเกษตร

อ าเภอ/จังหวัดในพื้นที่
- หากไม่สามารถส่งตัวอย่าง

ได้ทันทีให้เก็บในที่เย็น



ส่วนที่ 1

เกษตรกร/ผู้เก็บตัวอย่าง
กรอกข้อมูล

ส่วนที่ 2

ส านักงานเกษตรฯ ผู้รับตัวอย่าง
กรอกข้อมูล

ส่วนที่ 3

ศทอ. กรอกข้อมูล เมื่อได้ผลการวินิจฉัย
เบื้องต้นให้ส่งส าเนาเอกสาร (file)

มายัง กรมส่งเสริมการเกษตร (กอป.)



➢ รับตัวอย่างมันส าปะหลังจากเกษตรกรส่งต่อกรมส่งเสริมการเกษตร
และ ติดต่อ ศทอ.รับตัวอย่าง และรายงานต่อกรมส่งเสริมการเกษตร
โดยด่วน

➢ ให้ค าแนะน าเกษตรกรในการส ารวจและจัดการแปลงอย่างถูกต้อง
เหมาะสม

➢ ติดตามข้อมูลการส ารวจแปลงติดตามสถานการณ์และรายงาน
กรมส่งเสริมการเกษตรทุกสัปดาห์

➢ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ในการเฝ้าระวังและป้องกัน
การระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันส าปะหลังในพื้นที่อย่างสม่ าเสมอ

ส านักงานเกษตรอ าเภอ/จังหวัด



➢ รับตัวอย่างมันส าปะหลังจากส านักงานเกษตรอ าเภอ/จังหวัด แบ่งตัวอย่าง 2 ส่วน คือ
1) เพื่อการตรวจสอบการติดเชื้อเบื้องต้น 2) ส่งกรมส่งเสริมการเกษตร

➢ ตรวจสอบการติดเชื้อโรคไวรัสใบด่างมันส าปะหลังเบื้องต้น โดยการน าท่อนพันธุ์
ที่สงสัยไปปลูกเพือ่ดูอาการ ซึ่งจะทราบผลภายใน 14 วัน

➢ รายงานผลการตรวจสอบต่อกรมส่งเสริมการเกษตรโดยด่วน
➢ วางแผนการผลิตขยายศตัรูธรรมชาติที่เป็นปฏิปักษ์กับแมลงหวี่ขาวยาสูบ ได้แก่

แมลงช้างปีกใส และด้วงเต่าตัวห้ า เพื่อการป้องกันในพื้นที่เสี่ยง 
➢ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของ

โรคไวรัสใบด่างมันส าปะหลังในพืน้ที่อย่างสม่ าเสมอ

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช



➢ ประสานงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อรับ-ส่งข้อมูลขา่วสารสถานการณ์การระบาด 
➢ แจ้งพิกัดการส ารวจพบตัวอย่างต้องสงสยัแก่ กรมวิชาการเกษตร เพื่อลงพื้นที่

เก็บตัวอย่าง/รับตัวอย่างตรวจสอบขั้นสูง
➢ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคไวรัส

ใบด่างมันส าปะหลังผ่านช่องทางต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่/เกษตรกร 
➢ ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจแปลงติดตามสถานการณ์ และผลการ

ตรวจสอบการติดเชื้อเบื้องต้น รายงานต่อผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
ทุกสัปดาห์

➢ วางแผนการอบรม สัมมนาเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดครอบคลมุ
พื้นที่ปลูก 56 จังหวัดทั่วประเทศ

ส่วนกลาง กรมส่งเสริมการเกษตร



ประเด็นวิเคราะห์กิจกรรมกลุ่ม

1. การด าเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคใบด่างในพื้นที่ ?
(เจ้าหน้าที่ ศจช. เกษตรกร)

2.   การด าเนินการกรณีพบการระบาด /การควบคุมไม่ให้ขยายพื้นที่ระบาด ?
(เจ้าหน้าที่ ศจช. เกษตรกร)

รายละเอียด ควรค านึง
- แนวทางการสร้างการรับรู้แก่ชุมชน เกิด / ไม่เกิดการระบาด ?
- การจัดท าแปลงติดตามสถานการณ ์เพิ่ม (ท าเนียบ)/การรายงาน
- การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ เมื่อเกิดการระบาด?(พันธุ์/พืชทดแทน)
- การจัดการโรค/แมลงพาหะในพื้นที่ ?



ที่มา ข้อมูล /ภาพ
ดร.วันวิสา ศิริวรรณ์

ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
ดร.ภูวนารท มณีโชติ

ส านักวิจัยการอารักขาพชื

………Thank you…….


