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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 8 กันยายน 256๕  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
แนะวิธีควบคุมแมลงหวี่
ขาวยาสูบ 
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ขาวยาสูบ พาหะน าโรคใบด่างมันส าปะหลัง 
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นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร 

ด าเนินการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังอย่างต่อเนื่อง โดยได้ก าชับให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร           
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลงพ้ืนที่พบปะเกษตรกรเพ่ือติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงาน     
ให้ผู้บริหารทราบเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 

อย่างไรก็ตาม หนึ่งในสาเหตุส าคัญของการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังคือ แมลงหวี่ขาว
ยาสูบ ที่เป็นพาหะน าโรค ซึ่งนอกจากจะอาศัยอยู่กับต้นมันส าปะหลังแล้ว ยังสามารถแฝงตัวอยู่กับพืชชนิดอ่ืน
หรือเรียกว่า “พืชอาศัย” ได้หลายชนิด ได้แก่ กะเพรา โหระพา มันฝรั่ง พืชตระกูลพริกและมะเขือ พืชตระกูล
ถั่ว รวมถึงวัชพืชที่ติดมากับพืชอาศัย ดังนั้น เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังควรหลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัย
เหล่านี้ในบริเวณเดียวกับพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง และควรหมั่นก าจัดวัชพืชในแปลงปลูกมันส าปะหลัง       
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของแมลงหวี่ขาวยาสูบพาหะน าโรคใบด่างมันส าปะหลังด้วย 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ส าหรับค าแนะน าในการป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ 
แนะน าให้พ่นสารก าจัดแมลงเพ่ือก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรบริเวณต้นมัน
ส าปะหลังในแปลงที่พบอาการใบด่างมันส าปะหลังและแปลงข้างเคียงด้วยสารเคมี ได้แก่ อิมิดาโคลพริด 70% WG 
อัตรา 12 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% SL อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไทอะมีโทแซม 
25% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไบเฟนทริน 2.5% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
หรือไตรอะโซฟอส 40% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ทุก 7 วัน กรณีจะท าการพ่นสารก าจัดแมลง
ทางอากาศให้ปฏิบัติตามค าแนะน าในการใช้สารป้องกันก าจัดแมลงด้วยอากาศยานไร้คนขับ ทั้งนี้ เกษตรกร     
ผู้ปลูกมันส าปะหลังสามารถขอค าแนะน าและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ และ
ส านักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน 

 
 



3 

 

 
https://www.thaipost.net/public-relations-news/216245/ 

 
นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร 

ด าเนินการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังอย่างต่อเนื ่อง โดยได้ก าชับให้เจ้าหน้าที ่ส่งเสริมการเกษตร         
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลงพื้นที่พบปะเกษตรกรเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและราย งาน    
ให้ผู้บริหารทราบเป็นประจ าทุกสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม หนึ่งในสาเหตุส าคัญของการแพร่ระบาดของโรคใบด่าง
มันส าปะหลังคือ แมลงหวี่ขาวยาสูบ ที่เป็นพาหะน าโรค ซึ่งนอกจากจะอาศัยอยู่กับต้นมันส าปะหลังแล้ว     
ยังสามารถแฝงตัวอยู่กับพืชชนิดอื่นหรือเรียกว่า “พืชอาศัย” ได้หลายชนิด ได้แก่ กะเพรา โหระพา มันฝรั่ง 
พืชตระกูลพริกและมะเขือ พืชตระกูลถั ่ว รวมถึงวัชพืชที ่ต ิดมากับพืชอาศัย ดังนั ้น เกษตรกรผู ้ปล ูก            
มันส าปะหลังควรหลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยเหล่านี้ในบริเวณเดียวกับพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง และควรหมั่น
ก าจัดวัชพืชในแปลงปลูกมันส าปะหลังอย่างสม่ าเสมอ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของแมลงหวี่ขาวยาสูบพาหะ
น าโรคใบด่างมันส าปะหลังด้วย 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ส าหรับค าแนะน าในการป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ 
แนะน าให้พ่นสารก าจัดแมลงเพ่ือก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรบริเวณต้น    
มันส าปะหลังในแปลงที่พบอาการใบด่างมันส าปะหลังและแปลงข้างเคียงด้วยสารเคมี ได้แก่ อิมิดาโคลพริด 
70% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% SL อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
หรือ ไทอะมีโทแซม 25% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไบเฟนทริน 2.5% EC อัตรา             
30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือไตรอะโซฟอส 40% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ทุก 7 วัน กรณี
จะท าการพ่นสารก าจัดแมลงทางอากาศให้ปฏิบัติตามค าแนะน าในการใช้สารป้องกันก าจัดแมลงด้วยอากาศ
ยานไร้คนขับ ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังสามารถขอค าแนะน าและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม       
ได้ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ และส านักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน 
 


