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บทคดัย่อ 

 

รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสําปะหลังในราชอาณาจักรกมัพูชา  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวยีดนาม และประเทศไทย 

 

การสํารวจการระบาดและความรุนแรงของโรคใบด่างมนัสําปะหลังในราชอาณาจกัรกัมพูชา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม และประเทศไทย โดยเป็น

โครงการหน่ึงของมูลนิธิสถาบนัพฒันามันสําปะหลังแห่งประเทศไทย (TTDI) โดยมีบุคลากรจาก 

คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ วตัถุประสงค์เพื่อหาความ

ร่วมมือในดา้นงานวิจยัและแก้ปัญหาโรคใบด่างมนัสําปะหลงักบักรมการเกษตร กระทรวงเกษตร ป่าไม ้

และประมงของราชอาณาจกัรกมัพูชา และเพื่อทราบสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมนัสําปะหลงั 

ผลของการเข้าหารือร่วมกับอธิบดีกรมการเกษตร ป่าไม้ และประมง ของราชอาณาจกัรกัมพูชา คือ  

ทางกรมการเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชามีความยินดีร่วมมือในการทํางานกับคณะของ TTDI  

ในการแก้ปัญหาการระบาดของโรคใบด่างมันสําปะหลัง ประเด็นท่ีสองการสํารวจการระบาดของ 

โรคใบด่างมันสําปะหลัง จากการสํารวจท่ีราชอาณาจักรกัมพูชาพบ 5 จังหวดั ท่ีมีการระบาดของ 

โรคใบด่างมนัสําปะหลงัคือ กมัโปงจาม (Kampong Cham), ตะบงคะมุง (Tabongkamum), กระแจ๊ะ (Kartie), 

สตรึงเตรง (Stung Treng), และพระวิหาร (Prean Viear) ไม่พบการระบาดท่ี บนัเตียเมียนเจย (Banteay 

Meanchey), พระตะบอง (Battam Bang), ไพลิน (Pailin), ประสาท (Pursat), และเสียมเรียบ (Siem Reap)  

ซ่ึงขณะท่ี The International Center for Tropical Agriculture (CIAT) ได้รายงานการระบาดของ 

โรคใบด่างมนัสําปะหลงั เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 พบการระบาดของโรคในราชอาณาจกัรกมัพูชา 

ประกอบด้วยจงัหวดัรัตนะคีรี (Ratanakkiri), สตรึงเตรง (Stoeng Treng), กระแจะ (Kratié), กมัปงธม 

(Kampong Thom), กมัปงจาม (Kompong Cham) และมนัดลคีรี (Modul Kiri) ในขณะท่ีจงัหวดัพระวิหาร  

(Preah Vihear) และอุดรมีชยั (Otdar Mean Chey) คาดว่าจะเป็นพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของโรคดว้ยเช่นกนั  

ในส่วนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม มีพบการระบาดของโรคใบด่างมันสําปะหลังใน 

จงัหวดัเทนินท์ (Tay Ninh) และคาดว่าจงัหวดับินท์โดง (Binh Duong) เป็นอีกจงัหวดัหน่ึงท่ีกาํลัง 

มีการระบาดของโรคดังกล่าว สําหรับประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ยงัไม่พบการระบาดของโรคใบด่างมนัสําปะหลงั ในการน้ีโครงดงักล่าวไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว้

อยา่งครบถว้น 
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1. หลกัการและเหตุผล 

ในการสาํรวจการระบาดและความรุนแรงของโรคใบด่างมนัสาํปะหลงัท่ีราชอาณาจกัรกมัพชูา

สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวยีดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและไทย จดัทาํข้ึนเพื่อ 

• เพื่อหาแนวโนม้ความร่วมมือในการจดัการ ควบคุม ป้องกนั และงานวจิยัโรคใบด่างมนั

สาํปะหลงัระหวา่งมูลนิธิสถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงัแห่งประเทศไทย (TTDI) กบักระทรวงเกษตร ป่า

ไม ้และประมงของราชอาณาจกัรกมัพชูา 

• เพื่อทราบถึงสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคใบด่างมนัสาํปะหลงัในประเทศ

ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวยีดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ

ไทย โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ในการวางแผนสาํหรับประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมรับมือ

ต่อการระบาดของโรคใบด่างมนัสาํปะหลงัในอนาคต และลดความเสียหายของโรคน้ีในภูมิภาค 

 

2. บทนํา 

 

โรคใบด่างมนัสําปะหลงัหรือ Cassava mosaic disease (CMD) เกิดจากเช้ือไวรัส Cassava 

mosaic begomoviruses (CMBs) ซ่ึงเป็นโรคท่ีสาํคญัอนัดบัตน้ท่ีทาํใหผ้ลผลิตของมนัสาํปะหลงัลดลง พบ

การระบาดของโรคคร้ังแรกในปี ค.ศ 1894 ในแถบชายฝ่ังทางด้านตะวนัออกของทวีปแอฟริกาซ่ึง

ปัจจุบนัคือ ประเทศแทนซาเนีย หลงัจากนั้นเป็นตน้มาโรคใบด่างไดแ้พร่กระจายไปทัว่ภูมิภาคจนกระทัง่

ปัจจุบนั ในส่วนของทวีปเอเชียมีรายงานพบโรคใบด่างมนัสําปะหลงัคร้ังแรกท่ีประเทศอินเดียในปี ค.ศ 

1950 และประเทศศรีลงักาในปี ค.ศ 1986  

ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้พบการระบาดของโรคใบด่างมนัสําปะหลงัคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ 2015 

ท่ีจงัหวดัรัตนะคีรี ราชอาณาจกัรกมัพชูา และในเวลาต่อมามีการรายงานพบการระบาดของโรคดงักล่าวท่ี

จงัหวดัเทนินท ์ซ่ึงเป็นจงัหวดัทางตอนใตข้องสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ผลจากการวินิจฉยัโรค

พบว่าเป็นเช้ือไวรัสใบด่างมนัสําปะหลงัสายพนัธ์ุศรีลงักา (Sri Lankan Cassava mosaic virus s, 

SLCMV) โดยมีการสันนิฐานจากผูเ้ช่ียวชาญวา่ไวรัสสายพนัธ์ุดงักล่าวน่าจะติดมากบัท่อนพนัธ์ุท่ีนาํเขา้

มาจากประเทศอินเดียหรือศรีลงักา (Wang et al., 2015)  

 

การถ่ายทอดโรค 

การถ่ายทอดโรคใบด่างมนัสําปะหลงั มี 2 วิธี คือ 1) การถ่ายทอดโดยมีแมลงหวี่ขาว (Bemisia 

tabaci) เป็นพาหะ ในทวปีแอฟริกาอตัราการระบาดของโรคเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วเน่ืองมาจากการเคล่ือนท่ี

ของแมลงหวี่ขาว จากรายงานพบวา่หน่ึงวงจรชีวิต (ประมาณ 24-30 วนั) แมลงหวี่ขาวสามารถเคล่ือนท่ี

ไดเ้ฉล่ีย 7 กิโลเมตร ในระยะเวลา 1 ปี แมลงหวีข่าวสามารถเคล่ือนท่ีไดโ้ดยเฉล่ียประมาณ 100 กิโลเมตร 
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ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอตัราความเร็วและทิศทางของลม 2) การถ่ายทอดโดยการนาํท่อนพนัธ์ุจากตน้ท่ีเป็นโรคไป

ปลูก อนุภาคไวรัสจะติดไปกบัท่อนพนัธ์ุได้เน่ืองจากการลกัษณะการเขา้ทาํลายของไวรัสเป็นแบบ

แพร่กระจายไปทัว่ลาํตน้ (systemic) อนุภาคไวรัสจะเพิ่มปริมาณภายในตน้พืชและเคล่ือนท่ีเขา้สู่ระบบ

ท่อลาํเลียงนํ้ าและ อาหาร เม่ือนาํท่อนพนัธ์ุจากตน้ท่ีเป็นโรคไปปลูกในฤดูถดัไปตน้ท่ีเจริญเติบโตข้ึนมา

ใหม่ก็สามารถเป็นโรคได้ (ภาพท่ี 1) เม่ือไวรัสเจริญเติบโตตลอดอายุของมนัสําปะหลงั ไวรัสใบด่าง 

มนัสําปะหลงัไม่ถ่ายทอดผ่านทางเมล็ด และมนัเส้นขอ้มูลจากการประชุมหารือสถานการณ์และการ

จดัการโรคใบด่างมนัสําปะหลงัในเอเซียตะวนัออกเฉียงใตข้อง ผูเ้ช่ียวชาญจาก IITA, RTB, CIAT และ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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ภาพที่ 1 การถ่ายทอดโรคใบด่างมนัสําปะหลงั มี 2 วิธี คือ 1) การถ่ายทอดโดยมีแมลงหวี่ขาว (Bemisia 

tabaci) เป็นพาหะ (รูป ก)  2) การถ่ายทอดจากท่อนพนัธ์ุท่ีเป็นโรค (รูป ข) 
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ลกัษณะอาการของโรค 

ลกัษณะอาการของโรคใบด่างมนัสาํปะหลงัคือ ใบด่าง บิดงอเสียรูป ตน้แคระแกร็น เจริญเติบโต

ช้า หัวมีขนาดเล็กกว่าปกติ ซ่ึงอาการดังกล่าวสามารถสังเกตได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า ในขณะเดียวกัน

ลกัษณะอาการของมนัสาํปะหลงัท่ีเป็นโรคเกิดจากแมลงหวี่ขาวดูดกินนํ้ าเล้ียงจะไม่แสดงอาการด่างท่ีใบ

ทั้งตน้ จะเป็นเพียงแค่ส่วนดา้นบนจนถึงบริเวณใบยอด และกา้นใบงอข้ึน ในขณะท่ีเช้ือไวรัสถ่ายทอด

ผา่นท่อนพนัธ์ุ จะมีอาการด่างทัว่ทั้งตน้ (ภาพท่ี 2) แต่อยา่งไรก็ดีการถ่ายทอดโรคทั้ง 2 วิธี ส่งผลให้ผลิต

ลดลงเช่นกนั แต่ปริมาณมากหรือน้อยข้ึนอยูก่บัอายุของตน้มนัสําปะหลงั ในขณะท่ีเช้ือไวรัสเขา้ทาํลาย 

นอกจากน้ียงัเก่ียวขอ้งกบัระดบัความตา้นทานของโรคในแต่ละสายพนัธ์ุมนัสาํปะหลงัอีกเช่นกนั  
 

ลกัษณะอาการของ CMD ท่ีถ่ายทอดโดยแมลงหวีข่าวจะ

พบอาการด่างบริเวณยอด 

ลกัษณะอาการของ CMD ท่ีถ่ายทอดโดยท่อนพนัธ์ุ จะ

พบอาการด่างทัว่ทั้งตน้ 

ภาพโดย Dr. James Legg 

ภาพที่ 2 แสดงความแตกต่างของอาการตน้มนัสําปะหลงัท่ีถูกถ่ายทอดโรคโดยแมลงหวี่ขาวและท่อน

พนัธ์ุ 

 

ในบางกรณีลกัษณะอาการของมนัสําปะหลงัท่ีเกิดจากสารกาํจดัวชัพืชท่ีตกคา้งในดินหรือถูก

ละอองสารกาํจดัวชัพืชโดยตรงในอตัราความเขม้ขน้สูงกวา่ปกติ ใบพืชจะมีอาการใบด่างคลา้ยกบัโรคใบ

ด่างมนัสําปะหลงั ซ่ึงอาจจะทาํให้เกิดจากการสับสนในการวินิจฉัยโรคได ้ วิธีสังเกตในกรณีของสาร
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กาํจดัวชัพืชนั้นรอจนกระทั้งมียอดอ่อนเจริญเติบโตข้ึนภายหลงั ยอดอ่อนท่ีเกิดข้ึนจะไม่แสดงอาการด่าง 

ในขณะท่ีตน้พืชท่ีโดยเช้ือไวรัสเขา้ทาํลายจะแสดงอาการด่างท่ียอด 

 

สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสําปะหลงัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน  

 

การประชุมหารือสถานการณ์และการจดัการโรคใบด่างมนัสาํปะหลงัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ของผูเ้ช่ียวชาญจาก IITA (The International Institute of Tropical Agriculture), RTB (The Roots, Tubers 

and Bananas (RTB) programme of the CGIAR), CIAT (The International Center for Tropical 

Agriculture) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ. สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว นกัโรคพืชประจาํ CIAT รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่าง 

มนัสําปะหลงัในปี พ.ศ. 2561 ในราชอาณาจกัรกมัพูชาพบการระบาดของโรค 6 จงัหวดัไดแ้ก่ จงัหวดั

รัตนะคีรี (Ratanakkiri), สตรึงเตรง (Stoeng Treng), กระแจะ (Kratié), กมัปงธม (Kampong Thom),  

กมัปงจาม (Kompong Cham) และมนัดลคีรี (Modul Kiri) ในขณะท่ีจงัหวดัพระวิหาร  (Preah Vihear) 

และอุดรมีชยั (Otdar Mean Chey) เป็นจงัหวดัท่ีคาดวา่มีการระบาดของโรคดงักล่าวเช่นกนั ในส่วนของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามมีการประกาศการระบาดของโรคใบด่างมนัสําปะหลงัในจงัหวดั 

เทนินท ์(Tay Ninh) และคาดวา่จงัหวดับินทโ์ดง (Binh Duong) เป็นอีกจงัหวดัท่ีกาํลงัมีการระบาดของ

โรคดงักล่าว (ภาพท่ี 3) 

 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงจงัหวดัท่ีรายงานการระบาดของโรคใบด่างมนัสําปะหลงัในราชอาณาจกัรกมัพูชาและ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวยีดนาม 
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3. การสํารวจ 

3.1 ราชอาณาจักรกมัพูชา 

โดยไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณและการประสานงานจากมูลนิธิสถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงั

แห่งประเทศไทย (TTDI) 

ระยะเวลา 11-15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

การดาํเนินการคร้ังน้ีไดแ้บ่งเป็น 2  คณะ รายช่ือผูร่้วมเดินทาง ดงัน้ี 

คณะที ่1 ประกอบด้วย 

1.  ศ.ดร. เจริญศกัด์ิ โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ ์  

2.  ผศ.ดร เฉลิมพล  ภูมิไชย ์   

3.  ดร. วนัวสิา  ศิริวรรณ์   

4.  นายธาํรงคเ์ดช  อินทนิเวศน์ 

คณะที ่2 ประกอบด้วย 

1.  นายจเร  จุฑารัตนกุล 

2.  นายสุภฒั  สงวนดีกุล 

3.  นางอญัชลี  พรหมนารท 

4.  นางเกศินี  กนิษฐสุต 

5.  นางเกษสิริ  ศิริภากรณ์ 

 ทั้งสองคณะนาํโดยนายจเร จุฑารัตนกุล เขา้พบและหารือความร่วมมือกบัอธิบดีกรมการเกษตร 

ป่าไม ้และประมง ราชอาณาจกัรกมัพูชา ในวนัท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และคณะท่ี 2 นาํโดย ศ.ดร. 

เจริญศกัด์ิ โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ ์เป็นคณะสาํรวจ ไดด้าํเนินการสํารวจฯ โดยเร่ิมจากจงัหวดัจงัหวดักมัปงจาม 

(Kampong Chaam) และส้ินสุดท่ีจงัหวดัพระตะบอง (Battambang) ประเทศ ราชอาณาจกัรกมัพูชา ใน

วนัท่ี 13-15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

3.2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม และ

ประเทศไทย  

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและการประสานงานจากศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ เ ก ษ ต ร  ม ห า วิ ท ย า ลับ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์  จ า ก ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง สํ า นัก ง า น

คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.)  
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 คณะผูส้าํรวจประกอบดว้ย 

1. Dr. James Legg จาก The International Institute of Tropical Agriculture (IITA) ประเทศ

แทนซาเนีย 

2. Prof. Dr. Vernon Gracen อดีต Professor จากมหาวทิยาลยั Cornell ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3. ดร. วนัวสิา ศิริวรรณ์ อาจารยป์ระจาํภาควชิาโรคพืช คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

4. ผศ.ดร. เฉลิมพล ภูมิไชย ์อาจารยป์ระจาํภาควชิาพืชไร่นา คณะเกษตร 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

ระยะเวลา 

- 18 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

- 20 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวยีดนาม 

- 22 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประเทศไทย 

 

4. ผลการสํารวจ 

ประเทศราชอาณาจักรกมัพูชา 

รายงานการสํารวจฯ แสดงโดยการรายงานเป็นวนัท่ีทาํกิจกรรมและผลการสํารวจแปลง 

มนัสาํปะหลงั 

 

การเจรจากบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในวนัท่ี  12  มิถุยายน  พ.ศ. 2561 นายจเร จุฑารัตนกุล 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ มูลนิธิสถาบนัพฒันามนัสําปะหลงัแห่งประเทศไทย (TTDI) และคณะร่วม

หารือกบั ฯพณฯ ดร.เฮียน วนัฮาน (H. E. HEAN Vanhan) อธิบดีกรมการเกษตร ป่าไม ้และประมง 

(Delegate of the Royal Government in Charge as the Director General of the General Directorate of 

Agriculture (GDA), Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), General Directorate of 

Agriculture) (ภาพท่ี 4) เพื่อร่วมหารือแนวทางในการแกปั้ญหาการระบาดของโรคใบด่างมนัสําปะหลงั 

(Cassava mosaic disease, CMD) ร่วมกนัระหวา่งรัฐบาลราชอาณาจกัรกมัพูชาและมูลนิธิสถาบนัพฒันา

มนัสําปะหลงัแห่งประเทศไทย (TTDI) ผลจากการหารือคือ ทางกรมการเกษตรของประเทศกมัพูชา 

มีความยินดีร่วมมือกบัคณะของ TTDI ในการแกปั้ญหาการระบาดของโรคใบด่างมนัสําปะหลงัโดยท่ี

ทาง TTDI จะช่วยในเร่ืองการใช้ท่อนพนัธ์ุท่ีปลอดโรคสําหรับการปลูกในฤดูการปลูกคร้ังต่อไป และ

ยินดีให้ความร่วมมือในการทดสอบพนัธ์ุมนัสําปะหลงัท่ีตา้นทานต่อโรคใบด่างในพื้นท่ีท่ีมีการระบาด

ของโรค 



11 

 

นอกจากน้ีทางอธิบดีกรมการเกษตรฯได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบทางด้านมัน

สําปะหลงัเขา้ร่วมสํารวจการระบาดและความรุนแรงของโรคใบด่างมนัสําปะหลงักบัคณะสํารวจของ 

TTDI ในระหวา่งวนัท่ี 12-15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ดว้ย 

 

 

 

 
   

 

 

 
 

ภาพที ่4 นายจเร จุฑารัตนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ มูลนิธิสถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงัแห่งประเทศ

ไทย (TTDI) และคณะร่วมหารือกบั ฯพณฯ ดร.เฮียน วนัฮาน อธิบดีกรมการเกษตร ป่าไม ้และ

ประมง เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการจดัการโรคใบด่างมนัสําปะหลงัซ่ึงกาํลงัระบาดสร้าง

ความเสียหายใหก้บัมนัสาํปะหลงัในประเทศกมัพชูาและเวยีดนามในขณะน้ี 

 

หลงัจากนั้นคณะสํารวจคณะท่ี 1 ไดเ้ดินทางไปสํารวจสภาพท่าเรือท่ีจะส่งออกมนัสําปะหลงัใน

อนาคต และคณะท่ี 2 เดินทางไปสํารวจโรคใบด่างมนัสําปะหลงัโดยรถยนต์จากจงัหวดัพนมเปญ ไป

จงัหวดักมัปงจาม (Kampong Chaam) โดยมีคณะเจา้หนา้ท่ีจาก General Directorate of Agriculture (GDA) 
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ร่วมเดินทางและระหว่างทางไดร่้วมหารือร่วมกบัเจา้หน้าท่ีเกษตรจงัหวดัตะบงคะมุม (ภาพท่ี 5) ซ่ึงเป็น

จงัหวดัท่ีแยกออกจากจงัหวดักมัปงจาม และเป็นเขตท่ีติดต่อกบัจงัหวดัเทนินท ์ประเทศเวยีดนาม 

 

 

  

   

 

 

 
 

ภาพที่ 5  คณะสํารวจจาก TTDI และเจา้หนา้ท่ีจาก General Directorate of Agriculture ร่วมหารือร่วมกบั

เกษตรจงัหวดัตะบงคะมุม 

  

จงัหวดัตะบงคะมุม (Tbong Khmom) เป็นสถานท่ีแรกในการเร่ิมสํารวจ ในเบ้ืองตน้ไดป้ระชุม

หารือกบัเจา้หนา้ท่ีเกษตรจงัหวดัตะบงคะมุม เจา้หนา้ท่ีให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัพื้นท่ีปลูกมนัสําปะหลงั

ของจงัหวดัน้ี ซ่ึงมีพื้นท่ีประมาณ 50,000 เฮกตาร์ ผลผลิตประมาณ 20 ตนั/เฮกตาร์ ปริมาณหัวมนัสด

โดยประมาณหน่ึงลา้นตนั ตั้งแต่ปี 2559 เป็นตน้มาพบวา่หวัมนัสดมากกวา่ 86% ไดส่้งไปขายท่ีเวียดนาม

และ 10% เป็นมนัเส้น การปลูกเป็นแบบปล่อยตามธรรมชาติ ท่อนพนัธ์ุท่ีเกษตรกรปลูกนาํเขา้มาจาก

ประเทศเวียดนาม เกษตรกรเร่ิมปลูกมนัสําปะหลงัช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ – มีนาคมของทุกปี เจ้าหน้าที่

รายงานว่าพบลักษณะอาการของมันสําปะหลังคล้ายโรคใบด่างมันสําปะหลัง แต่ทางราชการยังไม่

สามารถสรุปได้ว่าเป็นโรคใบด่างหรือไม่ ในขณะเดียวกันได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงสํารวจพืน้ที่แต่ยังไม่มี
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การรายงานความคืบหน้า พบอาการลักษณะคล้ายโรคใบด่างมันสําปะหลังในฤดูกาลนี้เป็นคร้ังแรกจึงยัง

ไม่มีข้อมูลเกีย่วกบัผลผลติทีไ่ด้   

การสาํรวจแปลงมนัสาํปะหลงัท่ีจงัหวดัตะบงคะมุม โดยแปลงท่ีสาํรวจอายุประมาณ 1 เดือน พบ

โรคใบด่างประมาณ 10% ของตน้ในแปลง ลกัษณะอาการท่ีใบยอดแสดงอาการด่าง ใบบิด เสียรูปทรง 

ประเมินความรุนแรงของโรคอยู่ในระดบั 3 พบแมลงหวี่ขาวท่ีใบพืชแต่ปริมาณเล็กน้อย จากลกัษณะ

อาการของโรคน่าจะเกิดมาจากการถ่ายทอดโดยมีแมลงหวีข่าวเป็นแมลงพาหะ (ภาพท่ี 6) 

 

  

  
 

ภาพที่ 6 ลกัษณะอาการของโรคใบด่างท่ีพบในแปลงเกษตรกรท่ี จงัหวดัตะบงคะมุม ท่ีใบยอดมีการด่าง   

ใบบิดมว้นงอเสียรูปทรง ระดบัความรุนแรงอยูใ่นระดบั 3 พบแมลงหวีข่าวท่ีใบพืช 

 

การสํารวจในจงัหวดักระแจ๊ะ (Kartie) และจงัหวดัสตรึงเตรง (Stueng Traeng) ในวนัท่ี 13 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 เจา้หนา้ท่ีกรมการเกษตรฯ กมัพูชาไดพ้าคณะสํารวจเขา้พบเจา้หน้าท่ีสํานกังานเกษตรจงัหวดั

กระแจ๊ะ (Kartie) (ภาพท่ี 7) จังหวดักระแจ๊ะมีระยะทางห่างจากจังหวดัเทนินท์ ประเทศเวียดนาม 

ประมาณ 90 กิโลเมตรพืชท่ีปลูกส่วนใหญ่คือ มนัสาํปะหลงั ยางพารา และมะม่วงหิมพานต ์ยางพาราเป็น

พืชท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูกเป็นอนัดบัหน่ึง พื้นท่ีปลูกมนัสําปะหลงัมีประมาณ 70,000 เฮกตาร์ บริษทัขา้มชาติ

จากจีน และเกาหลีเขา้มาลงทุนอุสาหกรรมมนัสําปะหลงั เช่น บริษทั Green Leader เขา้มาลงทุนในการ

ตั้งโรงงานผลิตแป้ง ผลผลิตหวัมนัสดมีประมาณ 1.1 ลา้นตนั ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา มีการนาํเขา้ท่อนพนัธ์ุ

เพื่อปลูกจากประเทศเวียดนาม แต่ปัจจุบนัน้ีลดนอ้ยลงเน่ืองจากใชท้่อนพนัธ์ุท่ีนาํเขา้มาเม่ือ 2 ปีก่อน 
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เกษตรจงัหวดัได้มีการให้ขอ้มูลการระบาดของโรคใบด่างมนัสําปะหลงั จากการสํารวจของเจา้หน้าท่ี

เกษตรจงัหวดัพบมีการระบาดของโรคใบด่างประมาณ 40% ของพื้นท่ีปลูกในจงัหวดั  

 

  
 

ภาพที่ 7 ร่วมประชุมและรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัมนัสําปะหลงัและการระบาดของโรคใบด่างในพื้นท่ี 

จงัหวดักระแจะ๊ 

 

การสํารวจตามเส้นทางไปจงัหวดัสตรึงเตรง (Stueng Traeng) ซ่ึงเป็นเมืองชายแดนติดกบั

ประเทศลาวตอนใต ้ทางทิศตะวนัออกติดกบัจงัหวดัรัตนะคีรี และมณฑลคีรี ซ่ึงเป็นเขตติดต่อกบัประเทศ

เวยีดนาม ไดส้าํรวจแปลงปลูกมนัสําปะหลงั ท่ีละติจูต 13.441020 และลองติจูต 106.065295 พบลกัษณะ

อาการของโรคใบด่างประมาณ 40% ของพื้นท่ีแปลงปลูก ระดบัความรุนแรงของโรคจดัอยูใ่นระดบั 3  

พบแมลงหวี่ขาวท่ีใบพืช ลกัษณะอาการน่าจะเกิดโรคจากการนาํท่อนพนัธ์ุท่ีติดเช้ือไวรัสมาปลูก ใน

ขณะเดียวกนัมีการถ่ายทอดเช้ือไวรัสโดยแมลงหวี่ขาว พนัธ์ุมนัสําปะหลงัท่ีเกษตรกรปลูกคือ KU50 อายุ

ประมาณ 4 เดือน (ภาพท่ี 8)  

 

 

 

 



15 

 

  
 

   
 

ภาพที ่8 อาการของโรคใบด่างท่ีพบในแปลงเกษตรกรท่ี จงัหวดัสตรึงเตรง พบการระบาดของโรคใบด่าง

ประมาณ 40% ของพื้นท่ีแปลงปลูก ระดบัความรุนแรงของโรคจดัอยูใ่นระดบั 3  แสดงอาการใบ

ด่างทัว่ตน้ ขนาดของหวัมนัเล็ก และอาการแคระแกร็น   

 

ในส่วนของจังหวดัพระวิหารทางคณะได้มีโอกาสรับฟังข้อมูลการปลูกมนัสําปะหลังจาก

เจา้หน้าท่ีเกษตรจงัหวดั (ภาพท่ี 9) จงัหวดัพระวิหารมีพื้นท่ีเพาะปลูกมนัสําปะหลงัเพิ่มข้ึนทุกปี ในปี 

2559 มีพื้นท่ีเพาะปลูกมนัสําปะหลงัเสร็จแลว้ 20,173 เฮกตาร์ จากทั้งหมด 8 อาํเภอ ปี 2560 มีพื้นท่ี

เพาะปลูกมนัสําปะหลงั 20,927 เฮกตาร์ และในปี 2561 มีพื้นท่ีปลูก 24,950 เฮกตาร์ คิดเป็น 72% ของ

พื้นท่ีจงัหวดั และแผนในปี 2562 คาดว่าจะปลูกให้ได้ 21,300 เฮกตาร์ ผลผลิตหัวมนัสดโดยเฉล่ีย

ประมาณ 182,677 ตนัต่อปี ทางเจา้หน้าท่ีเกษตรจงัหวดัไดท้าํสัญญากบั 3 บริษทั เพื่อทาํมนัเส้นส่งออก

ไปยงัทวีปยุโรปในรูปแบบมนัเส้นออร์กานิค เน่ืองจากเคยมีประสบการณ์ผลิตขา้วออร์กานิคมาก่อน  

มนัสาํปะหลงัจึงเป็นพืชท่ีสองท่ีกาํลงัผลิตในรูปออร์กานิค 
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จากขอ้มูลของเจา้หน้าท่ีเกษตรจงัหวดั พบว่าในปี 2561 ไม่พบการระบาดของโรคและแมลง  

ทาํให้ผลผลิตคาดวา่จะดีข้ึน ท่อนพนัธ์ุท่ีเกษตรกรใช้ปลูกมาเป็นของเกษตรกรเองท่ีเก็บไวจ้ากฤดูกาลท่ี

ผา่นมาและบางส่วนนาํเขา้มาจากประเทศเวียดนามและประเทศไทย มีการส่งมนัเส้นไปขายท่ีประเทศ

ไทย โดยผา่นทางด่านผอ่นปรน ช่องอานมา้ จงัหวดัอุบลราชธานี และช่องสะงาํ จงัหวดัศรีสะเกษ 

 

  
 

ภาพที่ 9 ร่วมประชุมและรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัมนัสําปะหลงัและการระบาดของโรคใบด่าง ในพื้นท่ี

จงัหวดัพระวหิาร 

 

หลังจากหารือกับเจา้หน้าท่ีเกษตรจงัหวดัพระวิหารได้เขา้สํารวจพื้นท่ีปลูกมนัสําปะหลงั ท่ี

ตาํแหน่งละติจูต 13.7265 และลองติจูต 104.9817 พบการระบาดของโรคใบด่างมนัสําปะหลงั มีระบาด

มากประมาณ 90% ของตน้ในแปลงปลูกบนพื้นท่ีประมาณ 80 ไร่ ระดบัความรุนแรงของโรคจดัอยูใ่น

ระดบั 3  พบแมลงหวีข่าวท่ีใบพืช เกษตรกรปลูกมนัสําปะหลงั 2 พนัธ์ุในแปลง คือพนัธ์ุท่ีมีกา้นใบสีแดง 

และกา้นใบสีเขียวอ่อน โดยปลูกทั้งสองพนัธ์ุสลบักนัในแปลง พบโรคระบาดเฉพาะในพนัธ์ุท่ีมีกา้นใบสี

เขียวอ่อน ซ่ึงลกัษณะการระบาดของโรคดงักล่าวสันนิษฐานว่ามีการติดเช้ือไวรัสมาจากท่อนพนัธ์ุ ได้

สอบถามจากเกษตรกร เกษตรกรไม่ทราบช่ือพนัธ์ุเน่ืองจากพนัธ์ุท่ีมีกา้นใบสีเขียวอ่อนซ้ือมาจากพ่อคา้ท่ี

นาํท่อนพนัธ์ุเขา้มาจากจงัหวดัเทนินท์ ประเทศเวียดนาม แต่พนัธ์ุท่ีมีกา้นใบสีแดงเป็นพนัธ์ุท่ีเกษตรกร

เก็บไวเ้องจากฤดูกาลท่ีผา่นมา (ภาพท่ี 10)  
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ภาพที ่10 อาการของโรคใบด่างท่ีพบในแปลงเกษตรกรท่ีจงัหวดัพระวหิาร พบการระบาดของโรคใบด่าง  

มีระบาดมากประมาณ 90% ของตน้ในแปลงปลูกบนพื้นท่ีประมาณ 80 ไร่ ระดบัความรุนแรง

ของโรคจดัอยูใ่นระดบั 3  พบแมลงหวีข่าวท่ีใบพืช พนัธ์ุท่ีใชป้ลูกมี 2 พนัธ์ุ คือพนัธ์ุท่ีมีกา้นใบ

สีแดงและกา้นใบสีเขียวอ่อน 

 

การสํารวจท่ีจงัหวดัพระวิหารผ่าน อาํเภออลัลองเวง (Anlong Veng) จงัหวดัอุดรมีชยั (Otdar 

Men Chey), บนัเตียเมียเจีย (Banteay Meanchey), พระตะบอง (Battambang), ไพลิน (Pailin), ประสาท 

(Pursat) และเสียมเรียบ (Siem Reap) ในวนัท่ี 14-15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ซ่ึงเป็นพื้นท่ีติดกบัจงัหวดั

สุรินทร์สถานท่ีแรกในสาํรวจตั้งอยูท่ี่ตาํแหน่งละติจูต 14.242842 ลองติจูต 104.685816 ไม่พบการระบาด

ของโรค แต่พบอาการคลา้ยใบด่างมนัสําปะหลงัซ่ึงคาดวา่น่าจะเป็นผลมาจากการฉีดยากาํจดัวชัพืชจาก

การสอบถามเกษตรกรผูป้ลูกพนัธ์ุส่วนใหญ่นาํเขา้มาจากประเทศไทย (ภาพท่ี 11) 
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ภาพที่ 11 ตน้มนัสําปะหลงัท่ีมีลกัษณะอาการคลา้ยโรคใบด่างมนัสําปะหลงัซ่ึงเกิดจากการใช้สารเคมี

กาํจดัวชัพืชในปริมาณท่ีสูงกวา่กาํหนด บางคร้ังอาจจะทาํให้เกิดจากสับสนระหวา่งอาการของ

โรคได ้

 

คณะไดมี้โอกาสเขา้ชมลานมนัสําปะหลงัของบริษทั Hang Harvest Agriculture CO.,LTD ซ่ึงมี 

Mr. Kim Loath เป็นเจา้ของกิจการ โดยมีตาํแหน่งท่ีตั้ง ละติจูต 14.202767 และลองติจูต 104.334865 

(ภาพท่ี 12) บริเวณลานมนัพบท่อนพนัธ์ุจาํนวนมากวางเป็นกองเพื่อรอจาํหน่าย เจา้ของกิจการให้ขอ้มูล

ว่าเป็นพนัธ์ุ 89 ท่ีนาํเขา้มาจาก อาํเภอเสิงสาง จงัหวดันครราชสีมา ประเทศไทย แต่เม่ือผูเ้ช่ียวชาญ

ตรวจสอบพบว่าเป็นสายพนัธ์ุ KU50 ในขณะเดียวกันเจ้าของลานมันได้ทาํแปลงรวบรวมพนัธ์ุ 

มนัสําปะหลงัจากประเทศไทยและเวียดนามในบริเวณใกล้เคียง จากการสํารวจไม่พบเป็นโรคใบด่าง 

มนัสําปะหลงั พบพนัธ์ุมนัสําปะหลงัท่ีมาประเทศไทยไดแ้ก่ พนัธ์ุ KU50, HB80, R72 และอีกหลายสาย

พนัธ์ุท่ีไม่สามารถจาํแนกได้ เจ้าของลานมันให้ข้อมูลว่าก่อนหน้าน้ีมีการระบาดของโรคใบด่าง 

มนัสาํปะหลงัมากเพราะนาํพนัธ์ุมาจากเวียดนามมาปลูก เม่ือเกษตรกรทราบวา่เป็นโรคจึงไถทิ้งและหยุด

ปลูก จากนั้นนาํพนัธ์ุมาจากประเทศไทยเพื่อปลูกใหม่ทดแทน จึงคาดว่าในปี 2561 มนัสําปะหลงัจะ

ออกมาสู่ตลาดล่าชา้กวา่ปกติ 
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ภาพที่ 12 ลานมนัสําปะหลงั ของบริษทั Hang Harvest Agriculture CO.,LTD โดยมี Mr. Kim Loath เป็น

เจา้ของกิจการ 

 

จงัหวดัอุดรมีชยั เส้นทางจากอาํเภอบนัเตียอาํปึลสู่อาํเภอบนัเตียชะมา ซ่ึงอยู่ในจงัหวดับนัเตีย

เมียนเจย คู่ขนานกบัอาํเภอตาพระยา โคกสูง และอาํเภออรัญประเทศ จนกระทัง่อาํเภอบึงตากวน ติดกบั

อาํเภอปอยเปต จงัหวดัสระแกว้ มนัสําปะหลงัเจริญเติบโตตามปกติไม่พบการระบาดของโรคใบด่าง 

มนัสําปะหลงั เน่ืองจากเกษตรกรใช้พนัธ์ุท่ีนาํเขา้มาจากประเทศไทย พบตน้มนัสําปะหลงัท่ีมีอาการ 

ใบพุม่แจป้ระมาณ 1% ของพื้นท่ีแปลงปลูก (ภาพท่ี 13-16) 
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ภาพที่ 13 สํารวจแปลงมนัสําปะหลงั ณ ตาํแหน่ง ละติจูต 14.233609 และลองติจูต 103.948990 พนัธ์ุท่ี

เกษตรกรปลูกคือ มนัสาํปะหลงัพนัธ์ุ KU50 และ R72 ไม่พบอาการโรคใบด่างมนัสาํปะหลงั 

 

 
 

ภาพที ่14 สาํรวจแปลงมนัสาํปะหลงั ณ ตาํแหน่ง ละติจูต 14.371752และลองติจูต 103.657623 ไม่พบ

อาการโรคใบด่างมนัสาํปะหลงั 
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ภาพที่ 15 สํารวจแปลงมนัสําปะหลงั ณ ตาํแหน่ง ละติจูต 14.277737 และลองติจูต 103.274799 พนัธ์ุท่ี

เกษตรกรปลูกคือ มนัสาํปะหลงัพนัธ์ุ KU50 และ R72 ไม่พบอาการโรคใบด่างมนัสาํปะหลงั 

 

 

ภาพที ่16 สาํรวจแปลงมนัสําปะหลงั ณ ตาํแหน่ง ละติจูต 14.088170 และลองติจูต 103.143607 บนถนน

สาย 56 เป็นแหล่งท่ีปลูกมนัสําปะหลงัแหล่งใหญ่ ไม่พบการระบาดของโรคใบด่างมนั

สาํปะหลงั 
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อาํเภอมาลยั ตาํแหน่ง ละติจูด 13.495952 และลองติจูต 102.373808 ระหว่างอาํเภอคลองหาด 

อาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแก้ว ถึงอาํเภอสําเภาลูน จนเขา้ถึงเขตจงัหวดัไพลิน เป็นบริเวณใกล้

ชายแดนประเทศไทยดา้นอาํเภอคลองหาดจงัหวดัสระแกว้ติดต่ออาํเภอสอยดาว และอาํเภอโป่งนํ้ าร้อน 

จงัหวดัจนัทบุรี พบมนัสําปะหลงัพนัธ์ุ KU50, R72 และพนัธ์ุท่ีไม่สามารถจาํแนกได ้(ภาพท่ี 17) ไม่พบ

การระบาดของโรคใบด่างมนัสาํปะหลงั เป็นท่ีสังเกตวา่มีการเพาะปลูกมนัสําปะหลงันอ้ย ส่วนใหญ่ปลูก

ขา้วโพดไร่ และไมย้นืตน้  

 

 
 

ภาพที่ 17 มนัสําปะหลงัพนัธ์ุ KU50 R72 และพนัธ์ุท่ีไม่สามารถจาํแนกไดไ้ม่พบการระบาดของโรคใบ

ด่างมนัสาํปะหลงั  
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เส้นทางท่ีคณะไดส้ํารวจโรคใบด่างมนัสําปะหลงัแสดงดงัภาพท่ี 18 วงกลมสีแดงคือพื้นท่ีท่ีพบ

โรคใบด่างมนัสําปะหลงัและเปอร์เซ็นตท่ี์พบการระบาดของโรคใบด่างมนัสําปะหลงัในแปลงท่ีทาํการ

สํารวจ พบวา่ 5 จงัหวดัมีการระบาดของโรคใบด่างมนัสําปะหลงัคือ กมัปงจาม, ตะบงคะมุง, กระแจ๊ะ, 

สตรึงเตรง และพระวหิาร สาํหรับจงัหวดัอุดรมีชยัไดรั้บการรายงานมีการระบาดของโรค แต่เกษตรกรได้

มีการร้ือถอนไปก่อนหน้า สําหรับวงกลมสีม่วงคือ พื้นท่ีท่ีสํารวจโรคและไม่พบการระบาดของโรค 

ใบด่างมนัสาํปะหลงัซ่ึงจะอยูบ่ริเวณทางภาคตะวนัตกของราชอาณาจกัรกมัพูชาซ่ึงมีพื้นท่ีติดกบัประเทศ

ไทย 

 

 
 

ภาพที่ 18 แสดงเส้นทางการสํารวจโรคใบด่างมนัสําปะหลงัซ่ึงเป็นการเดินทางโดยทางรถยนต์ ใน

ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

         แสดงพื้นท่ีท่ีพบโรคใบด่างมนัสําปะหลงัและ % การระบาดของโรคใบด่างมนัสําปะหลงั

ในแปลงท่ีสาํรวจ  

            แสดงพื้นท่ีท่ีสาํรวจโรคและไม่พบการระบาดของโรคใบด่างมนัสาํปะหลงั 
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ในส่วนของทิศทางการระบาดของโรคใบด่างมนัสําปะหลงัในประเทศกมัพูชา ขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การสํารวจจาก 12 จงัหวดัในระหวา่งวนัท่ี 12-15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ซ่ึงจากการสอบถามจากเกษตรกร 

เจา้หนา้ท่ีกรมวชิาการเกษตรในพื้นท่ี และนกัธุรกิจคา้ท่อนพนัธ์ุ พบวา่ทิศทางการระบาดของโรคเป็นไป

ตามการสั่งซ้ือท่อนพนัธ์ุของเกษตรกรจากประเทศเวยีดนาม ในขณะท่ีพื้นท่ีทางภาคตะวนัตกของกมัพูชา

เกษตรกรใชท้่อนพนัธ์ุท่ีนาํเขา้มาจากประเทศไทยจึงไม่พบการระบาดของโรค (ภาพท่ี 19) 

 

 
 

ภาพที่ 19  แสดงทิศทางการระบาดของโรคใบด่างมนัสําปะหลงัในประเทศกมัพูชา ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

สาํรวจจาก 12 จงัหวดัในระหวา่งวนัท่ี 12-15 มิถุนายน พ.ศ. 2561    

 

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวยีดนาม 
 

 จงัหวดัเทนินท์ตั้งอยู่ทางทิศใตข้องประเทศเวียดนาม (ภาพท่ี 20) เป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะแก่การทาํ

การเกษตรของประเทศ มนัสําปะหลงั ออ้ย และขา้วโพด เป็นพืชหลกัท่ีปลูก มนัสําปะหลงัปลูกแบบใช้

นํ้ าระบบชลประทานและสปร้ิงเกอร์ ด้านอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมีโรงงานผลิตแป้งมากกว่า  

40 โรงงานในพื้นท่ี โรงงานผลิตแป้งรับซ้ือหัวมนัสดจากเกษตรกรในพื้นท่ีและนาํเขา้มาจากประเทศ

กมัพูชา นอกจากน้ีจงัหวดัเทนินท์ยงัเป็นแหล่งใหญ่ในการผลิตท่อนพนัธ์ุเพื่อส่งขายให้กบัเกษตรกรใน

ประเทศกมัพชูาอีกดว้ย  
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ภาพที ่20  แสดงท่ีตั้งของจงัหวดัเทนินท ์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวยีดนาม  

 

การสาํรวจสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมนัสาํปะหลงัจงัหวดัเทนินท ์3 แปลง คือ  

แปลงที่ 1 มนัสําปะหลงัอายุประมาณ 6 เดือน มีการระบาดของโรคใบด่างมนัสําปะหลงัความ

รุนแรงอยูใ่นระดบัปานกลาง (ระดบัการให้คะแนนระดบั 3 จาก 5) ลกัษณะอาการด่างท่ีใบยอด ใบบิดงอ  

หลงัจากประเมินการเกิดโรคโดยวิธีสุ่ม 30 ตน้ต่อตามเส้นทแยงมุมของแปลง (Standard transect 

assessment) พบ 83% เป็นโรคโดยแสดงลกัษณะอาการด่างท่ีใบยอดซ่ึงเป็นการไดรั้บเช้ือไวรัสจากแมลง

หวี่ขาว และ 17% เช้ือไวรัสมาจากท่อนพนัธ์ุโดยแสดงอาการด่างทัว่ทั้งตน้ แต่ในขณะเดียวกนัพบแมลง

หวี่ขาวนอ้ยกวา่ 1 ตวัต่อตน้ จดัเป็นปริมาณท่ีตํ่ามาก และพบแมลงหวี่ใยเกลียว (Spiraling whitefly) และ 

เพล้ียแป้ง เป็นจาํนวนมาก (ภาพท่ี 21) 

แปลงที่ 2 มนัสําปะหลงัอายุประมาณ 6 เดือน มีการระบาดของโรคใบด่างมนัสําปะหลงั 98% 

ความรุนแรงอยูใ่นระดบัปานกลาง (ระดบัความรุนแรง 3 จาก 5) พนัธ์ุท่ีเกษตรกรปลูกคือ Tay to และ  

Mi cut ช่ือพนัธ์ุตามภาษาเวียดนาม พบจาํนวนของพืชปกติในแปลงมีประมาณ 2% จากจาํนวนตน้พืช

ทั้งหมด ทาํการเปรียบเทียบขนาด และจาํนวนหวัมนัจากตน้พืชปกติเปรียบเทียบกบัพืชท่ีเป็นโรค พบว่า

ขนาดหวัมนัพืชท่ีเป็นโรคมีขนาดเล็กกวา่พืชปกติ และจาํนวนหวัมนัของพืชท่ีเป็นโรคลดลงคร่ึงหน่ึงของ

พืชปกติ นอกจากน้ีพบแมลงหวีข่าวนอ้ยกวา่ 1 ตวัต่อตน้ (ภาพท่ี 21) 
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แปลงที่ 3 มนัสําปะหลงัอายุประมาณ 2 เดือน พบโรคใบด่างมนัสําปะหลงั 100 % ระดบัความ

รุนแรงอยูใ่นระดบัปานกลาง (moderate) – มาก (severe) (คะแนนความรุนแรง 3-4 จาก 5) รูปแบบการ

เกิดโรคเช้ือไวรัสมากบัท่อนพนัธ์ุเน่ืองจากแสดงอาการด่างทัว่ตน้ทั้งแปลงปลูก พบแมลงหวี่ขาวประมาณ 

10 ตวัต่อตน้ การแพร่กระจายของโรคใบด่างมนัสําปะหลงัในทวีปแอฟริกาพบวา่จาํนวนแมลงหวี่ขาว 5 

ตวัต่อตน้ สามารถแพร่กระจายโรคได ้ (ภาพท่ี 21) 

บางคร้ังอาจเกิดความเขา้ใจผิดระหวา่งแมลงหวี่ขาว (Whitefly, Bemosia tabaci) ซ่ึงเป็นแมลง

พาหะไวรัสใบด่างมนัสําปะหลงักบัแมลงหวี่ขาวใยเกลียว (Spiralling Whitefly, Aleurodicus dispersus 

Russell) แมลงหวีข่าวใยเกลียวจะพบทัว่ไปในแปลงปลูกมนัสาํปะหลงัท่ีประเทศเวยีดนาม (ภาพท่ี 22) 

 

  

  
 

ภาพที่ 21 แปลงมนัสําปะหลงัท่ีพบการเขา้ทาํลายของเช้ือไวรัสใบด่างมนัสําปะหลงัอตัราการระบาด

มากกวา่ 90% ของพื้นท่ีแปลงท่ีสาํรวจ ลกัษณะอาการท่ีใบและขนาดของหวัมนัของตน้ท่ีแสดง

อาการใบด่าง 
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ภาพที ่22  แสดงความแตกต่างของแมลงหวีข่าว (Whitefly, Bemosia tabaci) (ภาพดา้นบน) และแมลงหวี ่

ขาวใยเกลียว (Spiralling Whitefly, Aleurodicus dispersus Russell) (ภาพดา้นล่าง) 

 

ในขณะเดียวกนัแปลงขา้งเคียงไดเ้ตรียมดินเพื่อทาํการปลูกมนัสําปะหลงั และมีท่อนพนัธ์ุอยูใ่น

บริเวณดังกล่าว พบใบของท่อนพนัธ์ุแสดงอาการใบด่าง ซ่ึงเป็นอาการท่ีเด่นชัดของโรคใบด่างมนั

สําปะหลงั เม่ือสอบถามเกษตรกรพบว่าท่อนพนัธ์ุดงักล่าว เกษตรกรไดซ้ื้อมาจากแปลงมนัสําปะหลงัท่ี

แสดงอาการใบด่างนอ้ยท่ีสุด (ภาพท่ี 23) 

 

ระยะดักแด้ (pupa) 

ระยะตัวเต็มวยั (Adult) 
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ภาพที ่23 ท่อนพนัธ์ุท่ีเตรียมสาํหรับปลูกพบอาการด่างของโรคใบด่างมนัสาํปะหลงั  

 

ประเทศไทย 

 

 จากการลงพื้นท่ีสํารวจแปลงมนัสําปะหลงัในจงัหวดั สระแกว้ บุรีรัมย ์และสุรินทร์ ซ่ึงจงัหวดั

ดงักล่าวเป็นเขตติดต่อกบัประเทศกมัพูชา บริเวณจงัหวดัอุดรมีชยั ในภาคเหนือของราชอาจกัรกมัพูชา 

และมีรายงานอยา่งไม่เป็นทางการพบการระบาดของโรคใบด่างมนัสําปะหลงัในจงัหวดัดงักล่าว ดงันั้น

จงัหวดับุรีรัมย ์และสุรินทร์ จึงเป็นจงัหวดัท่ีมีความเส่ียงต่อการเขา้ทาํลายของโรคใบด่างมนัสําปะหลงั 

อยา่งไรก็ดีจงัหวดัศรีสะเกษเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีตอ้งเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของโรคเช่นกนั (ภาพท่ี 24) 
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ภาพที่ 24 พื้นท่ีสํารวจแปลงมนัสําปะหลงัในจงัหวดั สระแกว้ บุรีรัมย ์และสุรินทร์ ซ่ึงจงัหวดัดงักล่าว

เป็นเขตติดต่อกบัประเทศกมัพชูา บริเวณจงัหวดัอุดรมีชยั 

 

 ผลของการสาํรวจโรคใบด่างมนัสําปะหลงัในพื้นท่ีจงัหวดัสระแกว้ บุรีรัมย ์และสุรินทร์ โดยใช้

เส้นทางเลียบเขตติดต่อระหวา่งประเทศกมัพูชา ในแนวเขตชายแดนมีการปลูกมนัสําปะหลงัจาํนวนมาก

สลบักบัตน้ยคูาลิปตสั อายขุองมนัสาํปะหลงัประมาณ 2- 4 เดือนโดยประมาณ พนัธ์ุท่ีเกษตรกรใชป้ลูกมี

หลายพนัธ์ุ เช่น เกษตรศาสตร์ 50, ระยอง 72 และ ระยอง 11 เป็นตน้ ซ่ึงจากการสํารวจไม่พบการระบาด

ของโรคใบด่างมนัสําปะหลัง มนัสําปะหลังเจริญเติบโตตามปกติ แต่ในขณะเดียวกันพบโรคพุ่มแจ ้
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(Witche's broom) ปรากฏในบางแปลงเท่านั้น อตัราการเกิดโรคพุ่มแจน้อ้ยกวา่ 1% ของพื้นท่ีแปลงปลูก 

โรคพุ่มแจ้  มีสาเหตุมาจากเช้ือไฟโตพลาสมา เป็นโรคท่ีกาํลังระบาดและสร้างความเสียหายให้กับ

เกษตรกรผูป้ลูกมนัสําปะหลงัในประเทศลาว และอาการผิดปกติของใบมนัสําปะหลงัท่ีไดรั้บสารกาํจดั

วชัพืชในปริมาณสูงกวา่ปกติ ทาํใหมี้ลกัษณะอาการคลา้ยโรคใบด่างมนัสาํปะหลงั (ภาพท่ี 25 และ 26) 

 

  

  
 

ภาพที ่25 สภาพแปลงปลูกมนัสาํปะหลงัในพื้นท่ีจงัหวดั สระแกว้ บุรีรัมย ์และสุรินทร์ ไม่พบอาการของ

โรคใบด่างมนัสาํปะหลงั พบอาการของโรคพุม่แจน้อ้ยกวา่ 1% ของพื้นท่ีแปลงปลูก 
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ภาพที่ 26  มนัสําปะหลงัท่ีโดนสารกาํจดัวชัพืชในอตัราท่ีสูงกวา่ปกติ จะมีลกัษณะอาการใบด่าง หงิกงอ  

ใบเสียรูปร่าง ซ่ึงอาจจะทาํใหส้ับสนกบัอาการของโรคใบด่างมนัสาํปะหลงัได ้
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

จากการประชุมร่วมกบัคณะเจา้หนา้ท่ีของ The International Center for Tropical Agriculture 

(CIAT) ประจาํเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ท่ี เมืองเวียงจนัทร์ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ยงัไม่พบการระบาดของโรคใบด่างมันสําปะหลังในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่พบการระบาดของโรคพุม้แจอ้ยา่งรุนแรงในพื้นท่ี และไดเ้ยี่ยมชมสถานี

ทดลอง แปลงทดลอง และแปลงรวบรวมสายพนัธ์ุมนัสําปะหลงัของ CIAT ในสถานีทดลองดงักล่าวไม่

พบโรคใบด่างมนัสาํปะหลงั แต่พบโรคพุม่แจ ้ 

 

5. บทสรุป 

 

การสํารวจการระบาดของโรคใบด่างมนัสําปะหลงัในราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรัฐประชา

นิยมเวยีดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทย  จดัทาํข้ึนภายใตก้ารสนบัสนุน 

ประสานงานของมูลนิธิสถาบนัพฒันามนัสําปะหลงัแห่งประเทศไทย (TTDI) และ ศูนยค์วามเป็นเลิศ

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สํานักพฒันาบณัฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อท่ีจะร่วมมือกบั

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของราชอาณาจกัรกัมพูชา เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาและ

ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมนัสําปะหลงัในพื้นท่ีท่ียงัไม่มีการแพร่ระบาด และเพื่อสํารวจ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบด่างมนัสาํปะหลงัในราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรัฐประชานิยม

เวยีดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทย   

ผลของการเขา้หารือร่วมกบัอธิบดีกรมการเกษตร ป่าไม ้และประมง ของราชอาณาจกัรกมัพูชา 

คือทางกรมการเกษตรของราชอาณาจกัรกมัพูชา มีความยินดีร่วมมือกบัคณะของ TTDI ในการแกปั้ญหา

การระบาดของโรคใบด่างมนัสําปะหลงัโดยท่ีทาง TTDI จะช่วยในเร่ืองการใช้ท่อนพนัธ์ุท่ีปลอดโรค

สําหรับการปลูกในฤดูการปลูกคร้ังต่อไป และยินดีให้ความร่วมมือในการทดสอบพนัธ์ุมนัสําปะหลงัท่ี

ตา้นทานต่อโรคใบด่างในพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของโรค  

สําหรับในส่วนของการสํารวจสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบด่างมนัสําปะหลังใน

ราชอาณาจกัรกมัพูชา ไดส้ํารวจจงัหวดัท่ีมีรายงานว่าเป็นแหล่งปลูกมนัสําปะหลงัท่ีสําคญัโดยเร่ิมจาก

จัง ห วัด ท า ง ด้า น ทิ ศ ต ะ วัน อ อ ก ท่ี มี พื้ น ท่ี ติ ด กับ ภ า ค ใ ต้ส า ธ า ร ณ รั ฐ ป ร ะ ช า นิ ย ม เ วี ย ด น า ม , 

ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีพื้นท่ีติดกับภาคใต้ของสาธารณรัฐประชานิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว, ทิศเหนือท่ีมีพื้นท่ีติดกบัทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

และทิศตะวนัตกเฉียงเหนือท่ีมีพื้นท่ีติดกับภาคตะวนัออกของประเทศไทย ประกอบด้วยจังหวดั  
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กมัปงจาม (Kampong Cham), ตะบงคะมุง (Tabongkamum), กระแจ๊ะ (Kartie), สตรึงเตรง (Stung 

Treng), อลัลองเวง (Anlong Veng), พระวิหาร (Prean Viear), อุดรมีชยั (Oddarmean Chey), บนัเตียเมียน

เจย (Banteay Meanchey), พระตะบอง (Battambang), ไพลิน (Pailin), ประสาท (Pursat) และเสียมเรียบ 

(Siem Reap) รวมทั้งส้ิน 12 จงัหวดั  

จากการสาํรวจพบ 5 จงัหวดัท่ีมีการระบาดของโรคใบด่างมนัสําปะหลงัคือ กมัปงจาม, ตะบงคะ

มุง, กระแจ๊ะ, สตรึงเตรง และพระวิหาร โดยมีอตัราการเกิดโรคดงัน้ี 10, 10, 40, 40 และ 90% ของตน้ท่ี

ปลูกในแปลงท่ีสํารวจ ตามลาํดบั สําหรับจงัหวดัอุดรมีชัยได้รับการรายงานมีการระบาดของโรค แต่

เกษตรกรไดมี้การร้ือถอนไปก่อนหนา้ ระดบัอาการของโรคอยูใ่นความรุนแรงระดบั 3 จาก 5 จดัว่าเป็น

ความรุนระดบัปานกลาง โดยลกัษณะอาการของตน้มนัสําปะหลงัท่ีเป็นโรคจะมีลกัษณะอาการท่ีใบยอด

มีการด่าง ใบบิดมว้นงอเสียรูปทรง หวัมนัมีขนาดเล็กกวา่ปกติ  พบแมลงหวี่ขาว (Bemisia tabaci) ซ่ึงเป็น

พาหะนาํโรคในปริมาณตํ่า รูปแบบของอาการของโรคใบด่างมนัสําปะหลงัท่ีพบในแปลงคาดวา่เป็นการ

ติดเช้ือไวรัสมาจากท่อนพนัธ์ุ จากการสอบถามขอ้มูลจาก เกษตรกร นกัวิชาการเกษตรในพื้นท่ี และนกั

ธุรกิจท่ีขายท่อนพนัธ์ุ พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ซ้ือท่อนพนัธ์ุท่ีนาํเขา้มาจากจงัหวดัเทนินท์ สาธารณรัฐ

ประชานิยมเวยีดนาม ซ่ึงจงัหวดัดงักล่าวเป็นแหล่งใหญ่ของธุรกิจการขายท่อนพนัธ์ุ และมีการระบาดของ

โรคใบด่างมนัสาํปะหลงั 

การสํารวจสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมนัสําปะหลงัท่ีจงัหวดัเทนินท ์สาธารณรัฐ

ประชานิยมเวียดนาม พบการระบาดของโรคในมนัสําปะหลงัท่ีมีอายุตั้งแต่ 2-6 เดือน ความรุนแรงของ

โรคอยูใ่นระดบัปานกลางถึงระดบัรุนแรง ลกัษณะอาการเป็นรูปแบบคลา้ยคลึงกนัในทุกช่วงอายุของมนั

สาํปะหลงัคือ อาการด่างทั้งตน้ ใบบิดงอ เสียรูปทรง และแคระแกร็น การถ่ายทอดเช้ือไวรัสผา่นทางท่อน

พนัธ์ุ จาํนวนแมลงหวี่ขาวท่ีพบโดยเฉล่ียนอ้ยกว่า 1 ตวัต่อตน้ มีหน่ึงแปลงพบจาํนวนแมลงหวี่ขาวโดย

เฉล่ีย 10 ตวัต่อในทวปีแอฟริกา โดยทัว่ไปถา้ประชากรของแมลงหวี่ขาวมากกวา่ 5 ตวัต่อตน้ จะสามารถ

ถ่ายทอดโรคได ้

หากสังเกตจะพบวา่จงัหวดัของราชอาณาจกัรกมัพูชาท่ีและมีพื้นท่ีติดกบัประเทศไทยยงัไม่พบ

การระบาดของโรคดังกล่าว เน่ืองจากเกษตรใช้ท่อนพนัธ์ุท่ีนาํเขา้มาจากประเทศไทย แต่อย่างไรก็ดี

จงัหวดัอุดรมีชยัซ่ึงมีการรายงานวา่มีการระบาดของโรคมีพื้นท่ีติดกบัจงัหวดับุรีรัมย ์สุรินทร์ และศรีสะ

เกษ ของประเทศไทยซ่ึงเป็นแหล่งปลูกมนัสาํปะหลงัท่ีใหญ่แห่งหน่ึงของประเทศไทย จงัหวดัดงักล่าวอยู่

ในพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรค ดังนั้นควรมีการสํารวจและเฝ้าระวงัการเกิดโรคอย่างใกล้ชิด ถึงแม้ว่า

ประเทศไทยมีกฎหมายกกักนัพืชสําหรับตรวจสอบท่อนพนัธ์ุมนัสําปะหลงัสําหรับการนาํเขา้ แต่การ

ระบาดของโรคใบด่างมนัสําปะหลงัสามารถระบาดได้โดยแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะของโรค จากการ

รายงานพบวา่แมลงหวีข่าวสามารถเคล่ือนท่ีเฉล่ีย 7 กิโลเมตรต่อหน่ึงรอบวงจรชีวิตและใน 1 ปี คาดวา่จะ

เคล่ือนท่ีไดไ้ม่ตํ่ากว่า 100 กิโลเมตร ขอ้มูลทางภูมิประเทศบริเวณรอยต่อของประเทศไทยกบักมัพูชา
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พบว่ามีพรมแดนธรรมชาติท่ีกั้นในบริเวณดงักล่าง ซ่ึงเป็นผลดีคือสามารถเป็นแนวกาํบงัและชะลอการ

ระบาดของโรคใหช้า้ลงได ้ 

 ผลจากการสํารวจสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมนัสําปะหลงัในราชอาณาจกัรกมัพูชา 

สาธารณรัฐประชานิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทย  สามารถใช้

เป็นขอ้มูลสาํหรับประเทศไทยในการประเมินสถานการณ์และเตรียมแผนการป้องกนั และการจดัการกบั

การระบาดของโรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้
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คาํขอบคุณ 

 

การสํารวจสถานการณ์การระบาดและความรุนแรงของโรคใบด่างมนัสําปะหลังท่ีประเทศ

กมัพชูา, เวยีดนาม และไทย ไดรั้บการสนบัสนุนโดยมูลนิธิสถาบนัพฒันามนัสําปะหลงัแห่งประเทศไทย 

(TTDI) ขอขอบคุณขอ้มลูและภาพประกอบบางส่วนจากศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

สํานักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และขอบพระคุณ และคุณธาํรงค์เดช อินทนิเวศน์ ผูป้ระสานงาน 

ในการเดินทาง รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวข้องทุกฝ่ายท่ีไม่ได้มีช่ือปรากฎทั้งในประเทศกัมพูชา เวียดนาม ลาว  

และไทย ท่ีทาํใหโ้ครงการน้ีสาํเร็จบรรลุวตัถุประสงค ์
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Annex 1 
 

 

 เกณฑ์การประเมนิความรุนแรงของโรคใบด่างมนัสําปะหลงั 

 
 

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


