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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 19 กรกฎาคม 256๕  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
อาสาสมัครเกษตร 1. เพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครเกษตร สร้างเครือข่าย

การท างาน ขับเคลื่อนเกษตรกรรมในพ้ืนที่ 
ส านักข่าวไทย 

ใบด่างมันส าปะหลัง 2. กรมส่งเสริมการเกษตร งัด 6 มาตรการ คุมใบด่าง
มันส าปะหลังสั่งการ 55 จังหวัดพ้ืนที่ปลูกมัน     
เร่งด าเนินการตามแผน 

เมเนเจอร์ออนไลน์  

ใบด่างมันส าปะหลัง 3. กรมส่งเสริมการเกษตร งัด 6 มาตรการ คุมใบด่าง
มันส าปะหลังสั่งการ 55 จังหวัดพ้ืนที่ปลูกมัน    
เร่งด าเนินการตามแผน 

เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์ 
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https://www.youtube.com/watch?v=sP97WQb8_Gs 
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https://mgronline.com/onlinesection/detail/9650000067707 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง ที่กลับมาระบาด     
อีกครั้งจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งด าเนินการควบคุมการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยกรมส่งเสริมการเกษตร
ได้ก าหนดมาตรการเข้มข้น 6 มาตรการในการป้องกันก าจัดโรคใบด่างมันส าปะหลัง ประกอบด้วย 1) สร้างการรับรู้ 
โดยได้สั่งการและเน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ด้านอารักขาพืช เกษตรอ าเภอ เกษตรต าบล ชี้แจงท าความเข้าใจให้เกษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบของโรคในทุกโอกาส 2) เฝ้าระวังและป้องกันการระบาด โดยให้ความรู้
แก่เกษตรกรถึงวิธีการส ารวจ ใช้เกณฑ์การรายงานพื้นที่ระบาดแบบใหม่ รวมถึงการจัดท าแปลงพยากรณ์เตือนการ
ระบาด ส่งเสริมการใช้พันธุ์สะอาดและทนทานต่อโรคใบด่าง ได้แก่ ระยอง 72 เกษตรศาสตร์ 50 ห้วยบง 60 และ
ระยอง 90 งดการใช้พันธุ์อ่อนแอ ได้แก่ พันธุ์ CMR 43-08-89 และพันธุ์ระยอง 11 รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกร
ผลิตแปลงพันธุ์สะอาด 3) ควบคุมการระบาด ด้วยการท าลายต้นเป็นโรค โดยใช้หลักเกณฑ์แบบใหม่ ที่ท าลายเฉพาะ
ต้นที่เป็นโรค ซึ่งเป็นการประเมินพื้นที่พบโรคได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงยิ่งขึ้น ทดแทนรูปแบบเดิมที่ท าลายมัน
ส าปะหลังทั้งแปลงหากพบโรค พร้อมกันนี้ได้ควบคุมการแพร่กระจายของแมลงหวี่ขาวยาสูบที่เป็นพาหะน าโรค และ
สร้างข้อตกลงร่วมกันของชุมชน ส าหรับมาตรการที่ 4-6 เป็นมาตรการเสริมการป้องกันการแพร่ระบาด ประกอบด้วย       
4) ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคใบด่างมันส าปะหลัง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 5) ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อการจัดการโรคใบด่างมัน
ส าปะหลังในระยะยาว ได้แก่ การพัฒนาพันธุ์ต้านทานโรค การใช้เทคโนโลยีลดการแพร่กระจายของโรค และ 6) สร้าง
กลไกการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นที่ภูมิภาคถึงส่วนกลาง 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรยังเน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรในจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง ทั้ง 55 จังหวัด ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
ส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังทั่วประเทศ ขอความร่วมมือส ารวจแปลงปลูกมันส าปะหลังของตนเอง โดยส ารวจ
ทุกต้น อย่างต่อเนื่องทุก 2 สัปดาห์ ด้วยการเดินส ารวจแบบตัวยูคือเดิน 1 แถวปลูก เว้น 3 แถวปลูก กรณี          
มันส าปะหลังอายุมาก ต้นสูง และเดิน 1 แถวปลูก เว้น 5 แถว กรณีมันส าปะหลังอายุน้อย ต้นไม่สูงมาก พร้อมสังเกต
อาการบริเวณยอดมันส าปะหลังและจ านวนแมลงหวี่ขาวยาสูบ หากพบอาการผิดปกติให้เร่งท าลายต้นเป็นโรคด้วยการ
บดสับต้นเป็นโรคใส่ถุงด ามัดปากให้แน่นแล้วน าไปตากแดดจนกว่าต้นมันส าปะหลังจะตาย หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรในพื้นที่ทราบทันที 
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https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_222168 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห่วงใยสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังที่กลับมาระบาดอีกครั้ง จึงสั่งการ
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งด าเนินการควบคุมการระบาดอย่างต่อเนื่อง 

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ก าหนดมาตรการเข้มข้น 6 มาตรการในการป้องกันก าจัดโรคใบด่างมันส าปะหลัง 
ประกอบด้วย 1) สร้างการรับรู้ โดยได้สั่งการและเน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ด้านอารักขาพืช เกษตรอ า เภอ เกษตรต าบล 
ชี้แจงท าความเข้าใจให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบของโรคในทุกโอกาส 2) เฝ้าระวังและ
ป้องกันการระบาด โดยให้ความรู้แก่เกษตรกรถึงวิธีการส ารวจ ใช้เกณฑ์การรายงานพื้นที่ระบาดแบบใหม่ รวมถึงการ
จัดท าแปลงพยากรณ์เตือนการระบาด ส่งเสริมการใช้พันธุ์สะอาดและทนทานต่อโรคใบด่าง ได้แก่ ระยอง 72 
เกษตรศาสตร์ 50 ห้วยบง 60 และระยอง 90 งดการใช้พันธุ์อ่อนแอ ได้แก่ พันธุ์ CMR 43-08-89 และพันธุ์ระยอง 
11 รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตแปลงพันธุ์สะอาด 3) ควบคุมการระบาด ด้วยการท าลายต้นเป็นโรค โดยใช้
หลักเกณฑ์แบบใหม่ ที่ท าลายเฉพาะต้นที่เป็นโรค ซึ่งเป็นการประเมินพื้นที่พบโรคได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงยิ่งขึ้น 
ทดแทนรูปแบบเดิมที่ท าลายมันส าปะหลังทั้งแปลงหากพบโรค พร้อมกันนี้ได้ควบคุมการแพร่กระจายของแมลงหวี่ขาว
ยาสูบที่เป็นพาหะน าโรค และสร้างข้อตกลงร่วมกันของชุมชน ส าหรับมาตรการที่ 4-6 เป็นมาตรการเสริมการป้องกัน
การแพร่ระบาด ประกอบด้วย 4) ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรที่ได้รับความเดือดร้อน
จากโรคใบด่างมันส าปะหลังตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบที่เก่ียวข้อง 5) ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
เพื่อการจัดการโรคใบด่างมันส าปะหลังในระยะยาว ได้แก่ การพัฒนาพันธุ์ต้านทานโรค การใช้เทคโนโลยีลดการ
แพร่กระจายของโรค และ 6) สร้างกลไกการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นที่ภูมิภาค   
ถึงส่วนกลาง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรยังเน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรในจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง ทั้ง 55 จังหวัด ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังทั่วประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตรขอความร่วมมือเกษตรกรส ารวจ
แปลงปลูกมันส าปะหลังของตนเอง โดยส ารวจทุกต้น อย่างต่อเนื่องทุก 2 สัปดาห์ ด้วยการเดินส ารวจแบบตัวยูคือเดิน 
1 แถวปลูก เว้น 3 แถวปลูก กรณีมันส าปะหลังอายุมาก ต้นสูง และเดิน 1 แถวปลูก เว้น 5 แถว กรณีมันส าปะหลัง
อายุน้อย ต้นไม่สูงมาก พร้อมสังเกตอาการบริเวณยอดมันส าปะหลังและจ านวนแมลงหวี่ขาวยาสูบ หากพบอาการ
ผิดปกติให้เร่งท าลายต้นเป็นโรคด้วยการบดสับต้นเป็นโรคใส่ถุงด ามัดปากให้แน่นแล้วน าไปตากแดดจนกว่าต้นมัน
ส าปะหลังจะตาย หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ทราบทันที 
 


