
วาระการประชุม

การดําเนินโครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสาํปะหลัง

วันพฤหัสบดีท่ี 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น.

**********************************

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจงใหทราบ

วาระท่ี 2 เร่ืองเพื่อทราบ

2.1 สถานการณการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง

2.2 โครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง

- กระบวนการและแผนการดําเนินโครงการ ฯ

- การสํารวจ ช้ีเปาพื้นท่ีระบาด และบันทึกผลการสํารวจ

- การเก็บตัวอยางสงพิสูจนความเปนโรค

- การทําลายตนมันสําปะหลังเปนโรคใบดาง

- เกณฑการจายเงินชดเชย

วาระท่ี 3 เร่ืองอ่ืนๆ



วาระการประชุม

การดําเนินโครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น.

**********************************

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจงใหทราบ

วาระที่ 2 เร่ืองเพื่อทราบ

2.1 สถานการณการระบาดของโรคใบดางมนัสําปะหลัง
2.2 โครงการปองกันและกําจดัโรคใบดางมันสําปะหลัง

- กระบวนการและแผนการดําเนินโครงการ ฯ

- การสํารวจ ชี้เปาพื้นที่ระบาด และบันทึกผลการสํารวจ

- การเก็บตัวอยางสงพิสูจนความเปนโรค

- การทําลายตนมันสําปะหลังเปนโรคใบดาง

- เกณฑการจายเงินชดเชย

วาระที่ 3 เร่ืองอ่ืนๆ



สถานการณการระบาดโรคใบดางมันสําปะหลัง

กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย



สถานการณการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง ขอมูลวันที่ 2 ตุลาคม 2562

พื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 53 จังหวัด จาํนวน 9,672,806.25 ไร พบการระบาด จํานวน 55,896.25 ไร

จังหวัด พื้นปลูก (ไร) พื้นที่ระบาด (ไร)   รอยละการระบาด การทําลาย (ไร)

สระแกว 424,930 32,399 7.62 1,940

นครราชสีมา 1,749,437 8,217.50 0.47 6,843.25 

ศรีสะเกษ 131,813.50 6,415.25 4.87 415

สุรินทร 67,665.25 2,591.75 3.83 2,591.75 

บุรีรัมย 278,795.75 2,569.25 0.92 16

ปราจีนบุรี 149,266 2,070.50 1.39 74

ฉะเชิงเทรา 221,136.25 823.75 0.37 556.75 

อุบลราชธานี 533,103.50 342.25 0.06 342.25 

ระยอง 34,554 228 0.66 228

ชลบุรี 180,551.75 121 0.07 23

กาญจนบุรี 581,511.50 78 0.01 78

ลพบุรี 378,794 40 0.01 -

รวม 9,672,806.25 55,896.25 0.58 13,108



พื้นที่ระบาด ป 2561

(พบคร้ังแรก)

พื้นที่ระบาด ป 2562

(ขอมูล ณ วันที่ 9 ต.ค. 2562)

นครสวรรค 

ลพบุรี 

ขอนแกน 

มหาสารคาม



แนวโนมการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง
พ

ื้นท
ี่ (

ไร
)



วาระการประชุม

การดําเนินโครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น.

**********************************

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจงใหทราบ

วาระที่ 2 เร่ืองเพื่อทราบ

2.1 สถานการณการระบาดของโรคใบดางมันสาํปะหลงั

2.2 โครงการปองกนัและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง
- กระบวนการและแผนการดําเนินโครงการ ฯ

- การสํารวจ ชี้เปาพื้นที่ระบาด และบันทึกผลการสํารวจ

- การเก็บตัวอยางสงพิสูจนความเปนโรค

- เกณฑการจายเงินชดเชย

- การทําลายตนมันสําปะหลังเปนโรคใบดาง

วาระที่ 3 เร่ืองอ่ืนๆ



สถานการณการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง ขอมูลวันท่ี 28 สิงหาคม 2562

พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 53 จังหวัด จํานวน 9,205,345.25 ไร พบการระบาด 11 จังหวัด จํานวน 45,399.75 ไร

จังหวัด พ้ืนปลูก (ไร) พ้ืนท่ีระบาด (ไร)   รอยละการระบาด การทําลาย (ไร)

สระแกว 424,930 24,230.75 5.70 108

นครราชสีมา 1,675,537 6,649.75 0.40 224.75

ศรีสะเกษ 102,925.75 6,415.25 6.23 415

สุรินทร 64,825 2,591.75 4 2,591.75

บุรีรัมย 257,368.75 2,324.25 0.90 16

ปราจีนบุรี 145,221 2,070.50 1.43 74

ฉะเชิงเทรา 209,267.25 542.50 0.26 542.50

อุบลราชธานี 530,104.50 342.25 0.06 342.25

ชลบุรี 175,672 121 0.07 23

กาญจนบุรี 525,621.50 78 0.01 78

ระยอง 41,020 33.75 0.08 -

รวมท้ังประเทศ 9,205,345.25 45,399.75 0.49 3,872.75



วัตถุประสงค

1. เพ่ือตัดวงจรการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง 

2. เพ่ือสรางการรับรูเรื่องโรคใบดางมันสําปะหลัง ผลกระทบและการปองกันกําจัด

เปาหมาย

พ้ืนท่ีดําเนินการ 45,400 ไร 

เกษตรกร 4,540  ราย

ใน 50 จังหวัด    แบงเปน

พ้ืนท่ีระบาด 11 จังหวัด 

พ้ืนท่ีเฝาระวัง 39 จังหวัด

โครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง

ระยะเวลาดําเนินการ โครงการปรับใหม *

- ชวงระยะเวลาท่ีปลูก   เม.ย. 2562 – 30 ก.ย. 2562

- อายุของมันสําปะหลัง                     ไมจํากัดอายุ

- ระยะเวลาแจงขอมูล     1 ต.ค. 2562 – 30 มิ.ย. 2563 

การพบโรค

หนวยงานดําเนินการ:

กรมสงเสริมการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร   สศก.  และ ธ.ก.ส.

สภาพปญหา

- ปจจุบันมีพื้นท่ีระบาด 45,400 ไร ใน 11 จังหวัด ไดแก จังหวัดสุรินทร 

อุบลราชธานี บุรีรัมย ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา 

สระแกว ระยอง และจังหวัดกาญจนบุรี (ขอมูล ณ วันท่ี 28 สิงหาคม 2562)

- กสก. และ กวก. มีการเฝาระวัง สํารวจ และแนะนําใหเกษตรกรทําลายตนท่ีเปน

โรคและใชสารเคมีกําจัดแมลงพาหะ แตพื้นท่ีระบาดยังคงขยายตัวเพิ่มข้ึน

- ตนมันสําปะหลังท่ีเปนโรคยังไมถูกทําลาย จึงเปนแหลงแพรกระจายของเช้ือ

- ตามหลักการจัดการควบคุมการระบาดของโรคเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังตอง

ทําลายตนมันสําปะหลังท้ังแปลงหากพบโรคใบดางในแปลงมากกวา 10 ตน/ไร 

โดยยังไมมีมาตรการชวยเหลือเยียวยาหรือมาตรการจูงใจใหทําลายแปลง 

(สําหรับฤดูปลูก 2561/62) ทําใหเกษตรกรเจาของแปลงท่ีพบการติดเช้ือไม

ยินยอมทําลายและยังคงใชทอนพันธุติดเช้ือนี้ปลูกตอ เปนเหตุใหการระบาดจึง

ขยายพื้นท่ีอยางรวดเร็ว และความเสียหายรุนแรงมากยิ่งข้ึน

- เกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบไดรับความชวยเหลือจากโครงการของกระทรวง

พาณิชยเพียงบางสวนซ่ึงไมครอบคลุมเกษตรกรท่ีไดรับความเสียหายท้ังหมด

หมายเหตุ :

โครงการเดิม*  = โครงการกอน นบมส.ใหความเห็น                โครงการใหม*  =  โครงการหลัง นบมส.ใหความเห็น        

โครงการเดิม** = โครงการกอน สํานักงบประมาณใหความเห็น   โครงการใหม** = โครงการหลัง สํานักงบประมาณใหความเห็น  

วงเงินงบประมาณ โครงการปรับใหม**

1. งบดําเนินงาน

- สรางการรับรู/ช้ีแจงโครงการ   3,237,200

- ประชาสัมพันธ 3,315,000

- กําจัดตนเปนโรค      98,064,000

- ติดตามสถานการณ 7,332,130

- ประเมินผล 300,000

2. งบอุดหนุน 

- คาชดเชยใหแกเกษตรกร                    136,200,000
รวม 248,448,330



กระบวนการและแผนการดําเนินโครงการ ฯ



คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง ระดับจังหวัด (ตัวอยาง)

ผูวาราชการจังหวัด  ประธานกรรมการ

เกษตรและสหกรณจังหวัด กรรมการ

ปฏิรูปท่ีดินจังหวัด กรรมการ

ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด กรรมการ

ผูแทนกรมวิชาการเกษตร กรรมการ

ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรรมการ

พาณิชยจังหวัด กรรมการ

ทองถิ่นจังหวัด กรรมการ

ตัวแทนเกษตรกร กรรมการ

ผูประกอบการท่ีเกี่ยวของ กรรมการ

กรรมการอ่ืน (ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควร) กรรมการ  

เกษตรจังหวัด กรรมการและเลขานุการ

หัวหนากลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัด กรรมการและผูชวยเลขานุการ



หนาท่ี

ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังน้ี

1. วางแผนขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมัน และรายงานผล
การดําเนินการใหกระทรวงเกษตรและสหกรณทราบ

2. บริหารจัดการโครงการเพือ่ใหการแกไขปญหาโรคใบดางมันสําปะหลังเกิดประสิทธิภาพ เรงรัด
การดําเนินโครงการใหแลวเสร็จ มีความถูกตองโปรงใสตรวจสอบได และเกิดผลเปนรูปธรรม รวมทั้งรับฟง
ความคิดเห็นจากทุกภาคสวน เพื่อแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตางๆ 

3. ประชาสัมพันธ และสรางการรับรูใหกับเกษตรกรและผูเกีย่วของ เกี่ยวกับมาตรการแกไขปญหา
การระบาดของใบดางมันสําปะหลังและแนวทางการดําเนินโครงการ

4. กําหนดมาตรการทางการปกครอง เพื่อแกไขปญหาการระบาดในพื้นที่ 

5. สนับสนุนการใชมาตรการทางกฎหมายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด

6. มีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม

7. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



กระบวนการดําเนินโครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง

สํารวจแปลงปลูก
มันสําปะหลังครอบคลุมพ้ืนที่

(เจาหนาท่ี กวก. กสก./เกษตรกร)

ระบบโปรแกรม

ออนไลน (กสก.)

จัดจางทําลาย
ตนเปนโรค

(กสก.)

ทําลายตนเปนโรค
ตามหลักเกณฑ

(กวก./กสก./ทองถ่ิน)
ตรวจสอบรับรอง

เกษตรกรท่ีจะไดรับ
การชดเชยตามเกณฑ

(อพก.จังหวัด) 

จายเงิน
ชดเชย
(ธกส.)

ตรวจวินิจฉัยตัวอยาง
แจงผลภายใน 3 วัน

(กวก.)

ช้ีเปา/สงเสริมการใช
ทอนพันธุสะอาด

และการปลูกพืชทดแทน 
(กสก.)

สรางการรับรู (กสก.)

- ประชุมช้ีแจงโครงการแก
เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ 675 คน

- ประชุมช้ีแจงเกษตรกรผูปลูก
มันสําปะหลัง 4,540 ราย

- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ

ติดตามสถานการณ
การระบาด

(กสก./กวก.)

ติดตามประเมนิผล

(สศก./กสก.)

เปนโรค

พบอาการใบดางเก็บตัวอยาง

สง กวก. ภายใน 48 ช่ัวโมง

รวบรวมเอกสาร
เกษตรกรผูรับการ
ชดเชย (กสก.)

ครบ 2 เดือนเปนโรค

บันทึกผลวินิจฉัย

เกษตรกรไดรับ

เงินชดเชย

กอป. กสก.

18 ก.ย. 62



แผนการดําเนินโครงการฯ

สํารวจแปลง

สิ้นสุด 31 ต.ค 62

ตรวจยนืยันความเป็นโรค

ต.ค.62 - ม.ิย.63

ทาํลายต้นเป็นโรค

ต.ค.62 - ก.ย.63

ชดเชยรายได้ 3,000 บาท

ม.ค. – ก.ย.63



การสํารวจ ช้ีเปาพื้นท่ีระบาด และบันทึกผลการสํารวจ



แนวทางการสํารวจ

 สํานักงานเกษตรอําเภอแจงใหเกษตรกรเจาของแปลงมันสาํปะหลังสํารวจแปลงมัน

สําปะหลังของตนเองตามวิธีของกรมวิชาการเกษตร พบตนมันสําปะหลังท่ีมีอาการ

ตองสงสัยวาเปนโรคใบดางมันสําปะหลัง แจงเจาหนาท่ี (กสก. กวก.) เพ่ือเก็บ

ตัวอยางตองสงสัย สง กวก.ในพ้ืนท่ี

 แตงตั้งคณะทํางานปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลงั (ระดับหมูบาน) ซ่ึง

ประกอบดวยเจาหนาท่ีกรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ในพ้ืนท่ี และผูนํา

ชุมชน ไดแก ผูใหญบาน อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) สมาชิกศูนยจัดการ

ศัตรูพืชชุมชน สํารวจแปลงปลูกมันสําปะหลังในชุมชนตามวิธีของกรมวิชาการเกษตร 

พบตนมันสําปะหลังท่ีมีอาการตองสงสัยวาเปนโรคใบดางมันสําปะหลัง เก็บตัวอยาง

ตองสงสัยสง กวก.ในพ้ืนท่ี 



การสํารวจตามวิธีของกรมวิชาการเกษตร





แบบรายงานการสํารวจโรคใบดางมันสําปะหลัง รายแปลง

https://cmd.doae.go.th



ขอมูลจากการสํารวจ

 ช่ือ สกุลเจาของแปลง

 เลขประจําตัวประชาชน

 เบอรติดตอ

 ที่อยู

 พิกัดที่ตั้งแปลง

 พ้ืนที่ปลูก

 วันที่ปลูก

 วันที่คาดวาจะเก็บเกี่ยว

 พ้ืนที่ระบาด (ไร)

 การแสดงอาการใบดาง (ตน, ไร)

 รูปแบบการระบาด (กระจาย, เปนหยอม)

 การพบแมลงหวี่ขาวยาสูบ

 การถือครองพ้ืนที่ (มี,ไมมีเอกสารสิทธิ์)

 การยินยอมทําลาย

 พ้ืนที่ที่ดําเนินการทําลาย (ไร, วันที่ทําลาย)



การเก็บตัวอยางสงพิสูจนความเปนโรค



การเก็บ-สงตัวอยาง

• คณะทํางานปองกันและกําจดัโรคใบ

ดางมันสําปะหลัง (ระดับหมูบาน) 

เก็บตัวอยางตองสงสัย

• เขียนรายละเอียดตามแบบเก็บ

ตัวอยางตองสงสัย

• ใสแบบฯในถุง มัดปากถุงกันน้ํา

• รวมใสถุง

• นําสงกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ 

(สวพ. ศวพ. ศวร.)

• หากไมสามารถสงตัวอยาง        

ไดทันทีใหเก็บในที่เย็น



แบบเก็บตัวอยางตองสงสัย 

โรคใบดางมันสําปะหลัง 

รายแปลง









การทําลายตนมันสําปะหลังเปนโรคใบดาง



วิธีทําลาย (ตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร)

1. ใสถุงดําตากแดด 2. ขุดหลุมกลบ

3. บดสับดวยเครื่องบดปนหรือเครื่องสับยอย โดยรองพ้ืนดวยพลาสติกให

เศษตนท่ีถูกทําลายอยูบนพลาสติก จากนั้นฉีดพนดวยสารกําจัดวัชพืช     

อะมีทรีน 80% WG คลุมดวยพลาสติกตากแดดใหตนมันสําปะหลังแหงตาย



รูปแบบการทําลาย

กรณีพบตนที่เปนโรคนอยกวา 10 ตน/ไร  

: ถอนตนที่แสดงอาการของโรค และตนขางเคียงโดยรอบในรัศมี 2 เมตร 

กรณีพบตนที่เปนโรคมากกวา 10 ตน/ไร 

: ถอนทําลายทั้งแปลง



เกณฑการจายเงินชดเชย



เกณฑการจายเงินชดเชย



มอบหมายการดําเนินงาน

 แจงเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังทุกรายใหสํารวจมันสําปะหลังในแปลงของตนเอง

 แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินโครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง

 แตงตั้งคณะทํางานปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง ระดับหมูบาน (ทีมสํารวจ)

 สํารวจแปลงปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนท่ี/บันทึกผล https://cmd.doae.go.th

ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2562

https://cmd.doae.go.th/
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