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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02mdqZ62f2vaDbVpTbv5VdXqCzzCe6b
se9VWPPbc553RBuh3ZNYVNw9KsrUWsm4Usbl&id=307513345840 
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid07B1C1MatYxxTASHH2Z1TPsLgtURisk6qi
Ci532vdo2C2RNAAHCtmPDSWcCtqLpiNl&id=365295540487353 
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https://siamrath.co.th/n/382061 

 
 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร รุกเข้มรณรงค์ควบคุมโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง ย  ำขอควำมร่วมมือเกษตรกร ติดตำม 
เฝ้ำระวัง และป้องกันกำรระบำดในแปลงปลูกอย่ำงสม่ ำเสมอ 

นำยรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ จังหวัดกำญจนบุรีนับเป็น
จังหวัดหนึ่งที่มีพื นที่ปลูกมันส ำปะหลังติดอันดับต้น ๆ ของประเทศ เกษตรกรมีกำรปลูกหมุนเวียนต่อเนื่อง
ตลอดทั งปี ส่งผลให้สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ น โดยมีสำเหตุหลักจำก
กำรน ำท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคไปปลูก และมีแมลงหวี่ขำวยำสูบเป็นพำหะน ำโรค กรมส่งเสริมกำรเกษตรจึงได้
ก ำหนดมำตรกำรสร้ำงกำรรับรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหำดังกล่ำว ได้แก่ 1) มำตรกำรสร้ำงกำรรับรู้ให้กับเจ้ำหน้ำที่ 
เกษตรกร และประชำชนทั่วไป ให้รับทรำบและตระหนักรู้เกี่ยวกับท่ีมำ ควำมส ำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรระบำด
ของโรค ผลกระทบที่เกิดจำกกำรระบำด และแนวทำงกำรป้องกันก ำจัด เพ่ือเตรียมเฝ้ำระวังกำรเกิดกำรระบำด 
และรับมือกรณีเกิดกำรระบำดของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง 2) มำตรกำรเฝ้ำระวัง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกำร
ระบำดขึ นในพื นที่ โดยกำรส ำรวจติดตำมสถำนกำรณ์กำรระบำดศัตรูพืชอย่ำงสม่ ำเสมอ และส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกษตรกรใช้พันธุ์ทนทำนต่อโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง เช่น ระยอง 72 เกษตรศำสตร์ 50 ห้วยบง 60       
3) มำตรกำรควบคุม เพ่ือป้องกันกำรระบำดไม่ให้ขยำยวงกว้ำง โดยกำรท ำลำยต้นเป็นโรคเมื่อพบกำรระบำด 
และใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย เพ่ือควบคุมและจ ำกัดพื นที่ กำรระบำดของศัตรู พืช  4) มำตรกำร                 
ให้ควำมช่วยเหลือ กรณีเกิดควำมเสียหำยตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง 5) มำตรกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือ      
กำรจัดกำรในระยะยำว ซึ่งหน่วยงำนวิจัยจะศึกษำในเรื่องพันธุ์ต้ำนทำน หรือกำรปรับสภำพแวดล้อม          
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เพ่ือลดกำรระบำดของโรค และ 6) มำตรกำรติดตำมและประเมินผล เพ่ือกำรปรับแก้ในส่วนที่ยังเป็นปัญหำ
และอุปสรรคได้ทันท่วงที เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพ 

“มำตรกำรเหล่ำนี กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรควบคุมกำรระบำด    
ของโรคซึ่งจะประสบควำมส ำเร็จและมีประสิทธิภำพได้หรือไม่นั น ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทั งพ่ีน้องเกษตรกรและผู้ประกอบกำร ร่วมมือกันในกำรป้องกันก ำจัดโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง โดยน ำควำมรู้
และแนวทำงกำรจัดกำรต่ำง ๆไปปรับใช้ให้เกิดควำมตระหนักในกำรติดตำมเฝ้ำระวังและป้องกันกำรระบำด
ของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลังในแปลงปลูกของตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ และเพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดไปยังพื นที่
ปลูกอ่ืน ๆ” รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำว 

ส ำหรับจังหวัดกำญจนบุรี มีพื นที่กำรเกษตรทั งหมด 3,030,599 ไร่ เป็นพื นที่ปลูกมันส ำปะหลัง 
จ ำนวน 506,055 ไร่ นับเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด สำมำรถสร้ำงมูลค่ำหลำยล้ำนบำทต่อปี แต่จำก
ข้อมูลกำรรำยงำนตำมระบบสำรสนเทศกรมส่งเสริมกำรเกษตร พบว่ำ มีพื นที่กำรระบำดของโรคใบด่ำงมัน
ส ำปะหลังในจังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน 14,366 ไร่ ซึ่งส ำนักงำนเกษตรจังหวัดและส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ 
ได้มีกำรแจ้งเตือนภัย กำรประชำสัมพันธ์ กำรแนะน ำส่งเสริม กำรสร้ำงกำรรับรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่
เกษตรกร ผู้น ำท้องที่  ท้องถิ่น รวมทั งกำรลงพื นที่ติดตำมสถำนกำรณ์กำรระบำดอย่ำงต่อเนื่อ ง และ           
จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดกำญจนบุรี จึงได้จัดกำรงำนรณรงค์เพ่ือควบคุมและป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลังขึ น ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำกยำ ต ำบลหนองตำกยำ 
อ ำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี โดยมีเกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมจ ำนวน 120 คน เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้
ให้กับเกษตรกรในเรื่องโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง และแนวทำงกำรป้องกันก ำจัดอย่ำงถูกต้องเหมำะสม เกิดควำม
ตระหนักในกำรติดตำมเฝ้ำระวังและป้องกันกำรระบำดของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลังในแปลงปลูกตนเองอย่ำง
สม่ ำเสมอ และเพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดไปยังพื นที่อ่ืน ๆ อันจะส่งผลกระทบและสร้ำงควำมเสียหำยให้แก่
เกษตรกรและอุตสำหกรรมที่เก่ียวข้อง 
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https://www.dailynews.co.th/news/1468179/ 

 

 
น.ส.กัญณฐำ อภินนท์ธนำ เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่ำ เมื่อวันที่ 13 ก.ย.65 เวลำ 09.30 น. 

ได้รับแจ้งข้อมูลจำกเกษตรกรในพื นที่ บ้ำนต้นผึ ง ต.นำแก อ.นำแก พบต้นข้ำวในแปลงนำมีปัญหำต้นข้ำว       
ใบแห้งตำย ในพื นที่ 20 ไร่ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 10 รำย จึงรีบด ำเนินกำรแจ้งข้อมูลไปยังส ำนักงำน
เกษตรอ ำเภอนำแก และได้มีกำรประสำนมำยังส ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครพนม เพ่ือร่วมลงพื นที่ตรวจสอบ
และให้ค ำแนะน ำรวมทั งกำรป้องกันและกำรแก้ไขปัญหำให้กับเกษตรกรในพื นที่ โดยทำงส ำนักงำนเกษตร
จังหวัดนครพนม ได้มอบหมำยให้นำยภำนุมำส สิงหะวำระ นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร กลุ่ม
อำรักขำพืช ลงพื นที่ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่จำกส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอนำแกอย่ำงเร่งด่วน โดยจำกกำรลงพื นที่
ตรวจสอบแปลงนำข้ำวของเกษตรกร พบว่ำ เนื่องจำกช่วงนี มีฝนตกชุกและมีควำมชื นในอำกำศที่สูงเหมำะกับ
กำรระบำดของโรคดังกล่ำว และมักเกิดในช่วงระยะแตกกอของต้นข้ำว โดยสำเหตุเกิดจำกเชื อแบคทีเรีย 
Xanthomonas oryzae pv. Oryzae 

ส ำหรับอำกำรของโรคนี เป็นได้ตั งแต่ระยะกล้ำ แตกกอ จนถึงออกรวง มีลักษณะช  ำที่ขอบใบของใบล่ำง 
ต่อมำประมำณ 7-10 วัน จุดช  ำนี จะขยำยกลำยเป็นทำงสีเหลืองยำวตำมใบข้ำว ขอบแผลมีลักษณะเป็นขอบ
ลำยหยัก ใบที่เป็นโรคจะแห้งเร็ว แผลอำจมีหยดน  ำสีครีมคล้ำยยำงสนกลมๆ ขนำดเล็กเท่ำหัวเข็มหมุด หลุดไป
ตำมน  ำหรือฝน ซึ่งจะท ำให้โรคสำมำรถระบำดต่อไปได้ แผลจะขยำยไปตำมควำมยำวของใบ บำงครั งขยำยเข้ำ
ไปข้ำงในตำมควำมกว้ำงของใบ ในบำงกรณีที่เชื อมีปริมำณสูงเข้ำท ำลำยท ำให้ท่อน  ำท่ออำหำรอุดตัน ต้นข้ำว
ทั งต้นจะเหี่ยวเฉำและตำยโดยรวดเร็ว เรียกอำกำรของโรคนี ว่ำ ครีเสก 
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โรคใบสีส้ม เกิดจำกเชื อไวรัส Rice Tungro Bacilliform Virus (RTBV) และ Rice Tungro Spherical 
Virus (RTSV) มีสำเหตุมำจำกไวรัส 2 ชนิดคือ ชนิดอนุภำครูปทรงกลม (RTSV) และชนิดอำนุภำครูปท่อน
ปลำยมน (RTBV) โดยมีเพลี ยจักจั่นสีเขียวเป็นแมลงพำหะ สำมำรถเกิดได้ในทุกระยะของต้นข้ำว ตั งแต่ต้นกล้ำ 
แตกกอ ตั งท้อง ออกรวง หำกเกิดในระยะต้นกล้ำจะท ำให้ข้ำวได้รับควำมเสียหำยมำก เนื่องจำกข้ำวจะไม่
สำมำรถสังเครำะห์แสงได้ ต้นข้ำวไม่สำมำรถหำอำหำรได้ ท ำให้ต้นกล้ำชะงักและไม่เจริญเติบโต โดยหลังจำกที่
ต้นข้ำวได้รับเชื อ 15-20 วัน ข้ำวจะเริ่มแสดงอำกำรของโรค ลักษณะที่จะเห็นได้ชัดคือ เริ่มแรกจะเห็นเป็นขีด
ช  ำยำวไปตำมเส้นใบ ต่อมำใบของต้นข้ำวจะเริ่มเหลือง และเป็นสีส้มตั งแต่ปลำยใบเข้ำไปหำโคนใบ กำบใบและ
ล ำต้น หำกได้รับเชื อรุนแรงในระยะต้นกล้ำ ต้นกล้ำสำมำรถตำยลงได้ทั งกอ แต่หำกได้รับเชื อในระยะตั งท้อง
หรือออกรวง จะส่งผลให้ข้ำวไม่ออกรวง ออกรวงเล็ก หรืออำจจะออกรวงแต่ช้ำกว่ำปกติ และนอกจำกนี ล ำต้น
ของต้นข้ำวก็จะมีลักษณะแคระแกร็น ล ำต้นสั นกว่ำปกติ ทั งนี แผลของโรคหรือควำมรุนแรงที่ได้รับจำกเชื อ 
ขึ นอยู่กับควำมต้ำนทำนของพันธุ์ข้ำวที่เรำเลือกน ำมำปลูกด้วยเช่นกัน ลักษณะกำรแพร่ระบำด จะมีดังนี  เพลี ย
จักจั่นสีเขียวอพยพเข้ำแปลงข้ำวทันทีหลังจำกเป็นต้นกล้ำ มีปริมำณมำกท่ีสุดในช่วงกำรเจริญเติบโตทำงล ำต้น
และใบ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน  ำเลี ยงจำกใบและล ำต้นข้ำว ท ำให้ข้ำวชะงักกำรเจริญเติบโตและอำจแห้ง
ตำยได้ถ้ำมีปริมำณมำก ฤดูกำรปลูกข้ำวหนึ่งครั ง เพลี ยจักจั่นสำมำรถด ำรงชีวิตได้ 3 – 4 ชั่วอำยุ ตัวเต็มวัย
และตัวอ่อนจะแพร่กระจำยออกไปไม่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม กำรป้องกันก ำจัดโรค ส ำหรับกำรป้องกันก ำจัดโรค
ขอบใบแห้ง และใบขีดสีส้มในข้ำว ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครพนม แนะน ำให้เกษตรกรในพื นที่ใช้หลักกำร
จัดกำรศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสำน (IntegratedPest Management : IPM) ได้แก่ 1. วิธีกล (Mechanical 
control) เช่น กำรห่อผล กำรดักจับท ำลำยกำรใช้พลำสติก/ตองตึงคลุมแปลง กับดักเหยื่อล่อ/กำวเหนียว     
กำรใช้มุ้งตำข่ำย 2. วิธีกำยภำพ(Physical control) เช่น กำรใช้แดดในกำรตำกเมล็ดพันธ์ กำรใช้รังสีก ำจัด
แมลงวันทองกำรใช้แสงไฟหลอดสีน  ำเงิน – ด ำล่อแมลงศัตรู 3. วิธีเขตกรรม (Cultural control) เช่น        
กำรรวบรวมส่วนของพืชที่ถูกศัตรูพืชท ำลำยเผำ กำรปลูกพืชสลับพืชหมุนเวียนกำรปลูกพืชหลำยชนิ ดและ
หมุนเวียน 4. ใช้พันธุ์ต้ำนทำน (Pest Resistace control) เพ่ือต้ำนทำนโรคและแมลงต่ำงๆ 5. ชีววิธี 
(Biological control) วิธีกำรทำงชีววิธีเป็นวิธีกำรใช้ศัตรูธรรมชำติให้ควบคุมศัตรูพืชโดยอำศัยหลักกำรสมดุล
ธรรมชำติวิธีกำรนี ใช้ได้ผลในกำรควบคุมแมลงศัตรู โรคพืชและวัชพืชบำงชนิด เช่น กำรใช้ตัวห  ำ (Predators) 
6. ใช้สำรสกัดธรรมชำติควบคุมศัตรูพืช(Plant Natural Extacts M. control) พืชสมุนไพรหลำยชนิด         
มีคุณสมบัติควบคุม/ก ำจัด/ไล่แมลงศัตรูพืช และก ำจัดโรคพืชได้ เช่น สะเดำ ข่ำ เสี ยน ขมิ นชัน บอระเพ็ด
สำบเสือ หนอนตำยหยำก หำงไหล (โล่ติ น) ตะไคร้หอม ลูกตะโก ใบยูคำลิบตัส หัวไพรใบมะรุมฯลฯ            
ใช้กฎหมำย (Legal control) เช่นกำรกักกันพืช กำรน ำเข้ำศัตรูธรรมชำติ ประกำศกระทรวงฯ (พืช พำหะ  
เป็นสิ่งต้องห้ำม) 8. ใช้สำรเคมี ( Chemecal control) เป็นวิธีกำรสุดท้ำยของกำรจัดกำรศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสำน (Integrated Pest Management : IPM) เช่น กำรใช้สำรก ำจัดวัชพืช สำรก ำจัดแมลง สำรป้องกัน
และก ำจัดโรคพืช ฯลฯเพรำะกำรใช้สำรเคมีมีผลกระทบข้ำงเคียงทำงลบมำกมำย นอกจำกนี  กำรป้องกันก ำจัด
โรคขอบใบแห้ง และใบขีดสีส้มในข้ำว เกษตรกรยังสำมำรถท ำได้โดยกำรใช้พันธุ์ข้ำวที่ต้ำนทำน เช่น พันธุ์
สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2 และกข 23 ใช้เชื อรำไตรโคเดอร์ม่ำ เพ่ือเพ่ิม
ควำมแข็งแรงให้กับล ำต้น ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมำกในดินที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว ไม่ควรระบำยน  ำจำกแปลง    
ที่เป็นโรคไปสู่แปลงอ่ืน ควรเฝ้ำระวังกำรเกิดโรคโดยเฉพำะถ้ำปลูกข้ำวพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคนี  เช่น พันธุ์ขำว
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ดอกมะลิ 105 กข 6 เหนียวสันป่ำตอง พิษณุโลก 2 และถ้ำจ ำเป็นต้องใช้สำรเคมีแนะน ำให้ใช้ สำรเสต็พโต-
มัยซินซัลแฟต+ออกซีเตทตรำไซคลินไฮโดรคลอร์ไรด์ (แคงเกอร์เอ็กซ์) หรือคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์(ฟังกูรำน) 
หรือไอโซโปรไธโอเลน(ฟูจิ-วัน) หรือไตรเบซิคคอปเปอร์ซัลเฟต ส ำหรับใบขีดสีส้ม แนะน ำใช้สำรฆ่ำแมลง    
เมื่อพบแมลงตัวอ่อน ใช้สำรป้องกันและก ำจัดแมลงพำหะที่เป็นตัวอ่อน เช่น – สำรไดโนทีฟูเรน เป็นสำรก ำจัด
แมลงชนิดดูดซึม สำมำรถก ำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลำยชนิด โดยเฉพำะแมลงปำกดูด เช่น เพลี ยกระโดดสีน  ำตำล 
เพลี ยจักจั่น เพลี ยอ่อน แมลงหวี่ขำว เป็นต้น อัตรำกำรใช้คือ 5-10 กรัม ต่อน  ำ 20 ลิตร สำรบูโพรเฟซิน   
เป็นสำรยับยั งกำรลอกครำบของแมลง ควบคุมกำรฟักไข่ ลดกำรวำงไข่ จึงสำมำรถควบคุมแมลงได้นำน 
ป้องกันก ำจัดเพลี ย เพลี ยอ่อน เพลี ยกระโดด เพลี ยจักจั่น อัตรำกำรใช้คือ 20-30 กรัม ต่อน  ำ 20 ลิตร        
อีโทเฟนพรอกซ์ เป็นสำรก ำจัดแมลงที่มีควำมเป็นพิษต่ ำมำกต่อมนุษย์ และสัตว์เลี ยงลูกด้วยนม และยังไม่
ตกค้ำงในสภำพแวดล้อมนำน เหมำะสมส ำหรับ ข้ำว ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ โดยอัตรำกำรใช้กับแมลง
จะแตกต่ำงกัน เพลี ยในข้ำว ใช้อัตรำ 40 ซีซีต่อน  ำ 20 ลิตร (อัตรำกำรใช้น  ำ 40 ลิตรต่อไร่) พ่นให้ทั่วเมื่อพบ
เพลี ยในนำข้ำว เพลี ยกระโดดสีน  ำตำล ใช้อัตรำ 20 ซีซีต่อน  ำ 20 ลิตร (อัตรำกำรใช้น  ำ 40 ลิตรต่ ำไร่) พ่นให้
ทั่วเมื่อพบกำรระบำดในข้ำว ใช้สำรส ำหรับแมลงตัวเต็มวัย หำกพบแมลงส่วนใหญ่เป็นตัวเต็มวัย ให้ใช้สำร ดังนี  
สำรไทอะบีโทแซม (แอคทำร่ำ 25% ดับบลิวพี) เป็นสำรที่ออกฤทธิ์แบบดูดซึม คุมได้นำน เป็นผงใช้ง่ำย ไม่ฟุ้ง
กระจำย เป็นยำเย็น ใช้ป้องกันก ำจัดแมลง อัตรำกำรใช้ 1-5 กรัมต่อน  ำ 20 ลิตร ส ำหรับฉีดพ่นเพ่ือป้องกัน
เพลี ยหรือแมลง และหำกพบเพลี ยแมลงระบำดควรใช้ในอัตรำ 5-10 กรัมต่อน  ำ 20 ลิตร หรืออัตรำ           
2 มิลลิลิตรต่อน  ำ 20 ลิตร สำรไดโนทีฟูแรน (สตำร์เกิล 10% ดับบลิวพี) เป็นสำรก ำจัดแมลงชนิดดูดซึม 
สำมำรถก ำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลำยชนิด โดยเฉพำะแมลงปำกดูด เช่น เพลี ยกระโดดสีน  ำตำล เพลี ยจักจั่น 
เพลี ยอ่อน แมลงหวี่ขำว เป็นต้น อัตรำกำรใช้คือ 5-10 กรัม ต่อน  ำ 20 ลิตร ซึ่งจำกกำรให้ค ำแนะน ำและ
ตรวจสอบในพื นที่คำดกำรณ์ว่ำจำกกำรใช้หลักวิธีกำรป้องกันแบบผสมผสำน จะสำมำรถควบคุมกำรแพร่
ระบำดของโรคที่จะกระจำยในวงกว้ำงได้ และท ำให้ผลผลิตได้รับควำมเสียหำยน้อยลง สิ่งส ำคัญคือเกษตรกร
ควรหมั่นส ำรวจแปลงนำอย่ำงสม่ ำเสมอ เมื่อพบกำรเข้ำท ำลำยของโรคในพื นที่แปลงนำข้ำว เกษตรกรควรรีบ
แจ้งข้อมูลกับทำงส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอใกล้บ้ำน เพ่ือที่เจ้ำหน้ำที่จะได้เข้ำไปตรวจสอบและให้ค ำแนะน ำวิธี   
ในกำรป้องกันก ำจัดได้อย่ำงทันท่วงที ช่วยลดผลกระทบที่อำจสร้ำงควำมเสียหำยต่อผลผลิตและรำยได้       
ของเกษตรกรในพื นที่ได ้

 
 

 


