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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 1 กรกฎาคม 256๕  
  
ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
เตือนการระบาด 1. เกษตรจังหวัดนครพนม เตือนภัยโรคตายพราย

ในกล้วย ภัยร้ายถึงตาย พร้อมแนะวิธีป้องกัน    
ลดการระบาดในแปลง 

ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

เตือนการระบาด 2. เกษตรจังหวัดนครพนม แจ้งเตือนพ่ีน้องชาวนา!!
เฝ้าระวังการระบาดหนอนกระทู้กล้าข้าว 

ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

แปลงใหญ่ทุเรียน  3. แปลงใหญ่ทุเรียน ต.ตาชี เร่งพัฒนาคุณภาพ
ทุเรียนชายแดน มาตรฐาน GAP สร้างรายได้มั่นคง
สู่เกษตรกร 

สยามรัฐออนไลน์  
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นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า กล้วย เป็นพืชที่ช่วยสร้างรายได้
และสามารถน ามาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย เป็นพืชที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี ด้วยสรรพคุณทางโภชนาการ
ที่เปี่ยมล้น น ามากินแบบสดๆ ก็อร่อย น าไปแปรรูปก็ดีเลิศ ท าให้กล้วยเป็นพืชที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไป   
ด้วยรสชาติและการเจริญเติบโตให้ผลผลิตเร็ว แต่กล้วยเองก็มีโรคประจ าตัว คือ โรคตายพรายกล้วย ที่ท าให้ต้น
กล้วยตายและผลผลิตลดลง ส่งผลผลให้เกษตรกรได้รับผลผลิตที่น้อยลงตามไปด้วย 

“โรคกล้วยตายพราย” จะพบในกล้วยอายุประมาณ 4 - 5 เดือนขึ้นไปเกือบทุกชนิด โดยในช่วงแรก
ควรหมั่นสังเกตตามก้านของใบ ซึ่งจะมีสีเหลืองอ่อนของใบแก่ ต่อมา เชื้อราจะลุกลามไปยังขอบใบและจะ
เหลืองทั้งใบ หากป้องกันไม่ทันเชื้อราจะสามารถเข้าท าลายโดยเข้าสู่ล าต้นและลุกลามเข้าสู่ก้านใบ โคนใบแก่
จะมีสี เหลืองซีด ในที่สุดล าต้นจะยืนต้นตายหรือล้มตาย โดยเกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum 
f.sp.Cubense ซึ่งจะเข้าท าลายระบบรากและเจริญเข้าไปในท่อน้ า ท่ออาหาร ท าให้เกิดการอุดตัน ส่งผลให้ใบ
มีอาการขาดน้ า เหี่ยวเฉา และเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หักพับ ชะงักการเจริญ และตายในที่สุด และจะเกิดการ
ระบาดไปทางดิน และส าหรับต้นกล้วยที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงจะถูกโรคเข้าท าลายและลุกลามอย่างรวดเร็ว   
จึงควรท าความสะอาดโคนกอกล้วย และท าทางระบายน้ าให้ดี  ลักษณะอาการ ต้นกล้วยจะเห็นทางสีเหลือง
อ่อนตามก้านใบของใบล่างหรือใบแก่ก่อน ต่อมาปลายใบหรือขอบใบจะเริ่มเหลือง และขยายออกไปอย่าง
รวดเร็วจนเหลืองทั่วใบ ซึ่งใบอ่อนจะมีอาการเหลืองไหม้หรือตายนึ่งและบิดเป็นคลื่น ใบกล้วยจะหักพับบริเวณ
โคนก้าน ใบ ใบยอดจะเหลืองตั้งตรงเขียวอยู่ในระยะแรก ต่อมาก็ตายไปเช่นกัน และใน่สวนของกล้วยที่ตก
เครือแล้วจะเหี่ยว ผลลีบเล็กไม่สม่ าเสมอ หรือแก่ก่อนก าหนด เนื้อฟ่ามจืด บางครั้งพบใบกล้วยหักพับที่โคนใบ
โดยไม่แสดงอาการใบเหลือง หรือเหลืองเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ถ้าตัดล าต้นตามขวางจะพบว่าเนื้อในของกาบใบ
บางส่วนเป็นสีน้ าตาลแดง พบมากในไส้กลางของกล้วย โดยอาการนี้ จะขยายไปยังกาบ ใบ เเละลุกลามไป      
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ที่เครือ ผลกล้วย มีเส้นใยของเชื้อราได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า วิธีป้องกันโรคตายพราย ที่ได้ผลดีคือ ก่อนปลูก     
ชุบหน่อพันธุ์ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ที่คลุกกับ เชื้อราไตรโคเดอร์มา และใช้ไตรโคเดอร์มา
ราดโคนต้น ควรท าอย่างต่อเนื่องทุกเดือน และหมั่นตัดเเต่งใบกล้วยเมื่อมีโอกาส กรณีกล้วยเป็นโรค ให้ขุดเหง้า
ขึ้นมาเผาท าลายแล้วโรยพ้ืนดินบริเวณด้วยปูนขาว 1-2 กก./หลุม และท าความสะอาดแปลงปลูกและ
เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรอยู่เสมอ เนื่องจากเชื้อชนิดนี้ลามได้ง่าย ทิ้งระยะพ้ืนที่นั้นๆ เป็นเวลา 2 - 3 เดือน 
เพ่ือดินบริเวณดังกล่าวจะปลอดเชื้อ การควบคุมโรคตายพราย ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปลอดโรค ท าลายต้นกล้วย 
ที่เป็นโรค ห้ามขุดย้ายหน่อที่เป็นโรคไปปลูก ท าความสะอาดเครื่องมือ ส าหรับในบริเวณพ้ืนที่เพาะปลูกไม่ควร
มีน้ าท่วมขัง เพราะจะท าให้กล้วยน้ าว้าอ่อนแอและเกิดโรคได้ง่าย และเพ่ือไม่ให้น้ าไหลผ่านจากต้นกล้วยที่เป็น
โรคไปสู่ต้นกล้วยปกติ ควรท าให้พ้ืนที่เพาะปลูกระบายน้ าได้ดี หมั่นสังเกตที่กอกล้วยว่ามีอาการของโรคตาย
พรายที่กล่าวไปข้างต้นหรือไม่ มีการโรยปูนขาวบริเวณเพาะปลูก ท าความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร
อยู่เสมอ เพราะเชื้อชนิดนี้ลุกลามได้ง่าย และควรทิ้งระยะพ้ืนที่นั้นๆ เป็นเวลา 2-3 เดือน ควรท าลายต้นกล้วย
ที่เกิดโรคตายพรายในทันทีและห้ามขุดย้ายหน่อต้นที่เป็นโรคไปปลูกโดยเด็ดขาด 
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นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า การระบาดหนอนกระทู้กล้าข้าว

ซึ่งเป็นหนอนผีเสื้อกลางคืนปีกคู่หน้าสีเทาปนน้ าตาล ความกว้างของปีกกางออกประมาณ 3.5 - 4 เซนติเมตร 
ปีกคู่หลังสีขาว บินเก่งสามารถอพยพได้ไกลเป็นระยะทางหลายสิบหรือหลายร้อยกิโลเมตร วางไข่เป็นกลุ่ม
บริเวณยอดอ่อนของข้าว ตัวหนอนมีสีเทาถึงเขียวแกมด า ด้านหลังมีลายตามความยาวของล าตัวจากหัวจรดท้าย 
แต่ละปล้องมีจุดสีด า ตัวหนอนฟักจากไข่ช่วงเช้าตรู่ และรวมกลุ่มกันกัดกินส่วนปลายใบข้าว กลางวันจะหลบ
อยู่ในดินใต้เศษใบพืช ในพ้ืนนาที่แห้ง บางส่วนอยู่บนต้นข้าวส่วนที่อยู่เหนือน้ าในนาที่ลุ่ม ชอบเข้าดักแด้ในดิน
หรือบนต้นหญ้าตามขอบแปลง ตัวหนอนโตเต็มที่  ยาวประมาณ 3.5 - 4 มิลลิเมตร กว้าง 5 - 6 มิลลิเมตร 
ซึ่งวัฎจักรจะแตกต่างกันตามพ้ืนที่ระบาด ลักษณะการท าลายและการระบาด โดยทั่วไปหนอนจะท าลายข้าวใน
เวลากลางคืนหนอนระยะแรกจะกัดกินผิวข้าวเมื่อโตขึ้นจะกัดกินกัดกินทั้งใบ และต้นข้าวเหลือไว้แต่ก้านใบตัว
หนอนจะกัดกินต้นกล้าระดับพ้ืนดินนาข้าวจะถูกท าลายแหว่งเป็นหย่อมๆและอาจเสียหายได้ภายใน 1 -2 วัน 
ความเสียหายเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว หนอนมีการเคลื่อนย้ายเป็นกลุ่มคล้ายกองทัพ จากการขยายพันธุ์หลายๆ รุ่น
บนวัชพืชพวกหญ้า และเคลื่อนเข้าสู่แปลงกล้าและนาข้าวจากแปลงหนึ่งไปยังอีกแปลงหนึ่ง มักพบระบาด
ในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะหลังจากผ่านช่วงแล้งที่ยาวนาน แล้วตามด้วยฝนตกหนัก การระบาดจะรุนแรงเป็นบางปี 
บางพ้ืนที่ฝากถึงพ่ีน้องชาวนา ให้หมั่นออกส ารวจแปลงนาทุกระยะ การป้องกันก าจัด ให้ก าจัดวัชพืชตามคันนา
หรือบริเวณใกล้เคียงเพ่ือท าลายแหล่งอาศัย ใช้สารฆ่าแมลงมาลาไทออน (มาลาไธออน 83% อีซี) อัตรา 20 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือเฟนิโตรไทออน (ซูมิไทออน 50% อีซี) อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร     
ฉีดพ่น เมื่อพบใบข้าวถูกท าลายมากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ขอให้เกษตรกร ชาวนา ประสานงานกับอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรือ เกษตรต าบล ส านักงานเกษตรอ าเภอ ใกล้บ้านท่าน 
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พ้ืนที่อ าเภอยะหา ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และมีภูเขาล้อมรอบ เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูก    
มีน้ าจากน้ าตกไหลผ่านหมู่บ้าน ท าให้พ้ืนที่แห่งนี้มีความชุ่มชื้นตลอดทั้งปี ลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น     
เหมาะแก่การเพาะปลูก ประชาชนมีอาชีพท าสวนยาง และสวนผลไม้เป็นส่วนใหญ่ เมื่อปี 2561 ได้รับการ
สนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรโดยเฉพาะ ส านักงานเกษตรอ าเภอยะหา ให้มีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่
ทุเรียนต าบลตาชี ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด จ านวน 44 ราย พ้ืนที่การปลูกจ านวน 269 ไร่ ผลผลิตที่ได้
ทั้งหมด 326 ตัน ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จ านวน 42 ราย 

นายอนุชา จูวัต เกษตรอ าเภอยะหา จังหวัดยะลา เปิ ดเผยว่า ส านักงานเกษตรอ าเภอยะหา           
ได้สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ทุเรียนต าบลตาชี อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งมีการวาง
ระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพ่ือประหยัดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
โดยเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดน าการผลิต สร้างเสถียรภาพ
ของราคาสินค้าเกษตรได้อย่างมั่นคงในอนาคต ในการด าเนินงานในลักษณะบูรณาการของหน่วยงาน            
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมๆไปกับการร่วมมือร่วมใจของเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มการผลิต มีผู้จัดการแปลงเป็น
ผู้บริหารจัดการพ้ืนที่ ในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในการจัดการส่งเสริมตามระบบการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน กลุ่มให้ความส าคัญกับสมาชิกทุกคน โดยจัดการประชุม
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือทราบถึงปัญหา และร่วมกันแก้ไข มีการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสวนทุเรียน โดยมีแปลงต้นแบบ
ของประธานกลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการ สวนทุเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความเข้าใจ ความสามัคคี
ภายในกลุ่ม และทางกลุ่มได้ก าหนด ระเบียบ และกฎเกณฑ์ของกลุ่มด้วย กลุ่มได้มีการขับเคลื่อนการท างาน
แบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง 2 เครือข่ายให้เป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดงาน ถ่ายทอดความรู้เพ่ือ
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เริ่มต้นฤดูกาลผลิต Field Day ปี 2565 นอกจากนี้ ทางกลุ่มมีเป้าหมายอย่างชัดเจนตามระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยตั้งเป้าหมายและแผนปฏิบัติงาน 5 ด้าน 1. การลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรที่
เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ ร้อยละ 60 มีการลดต้นทุนการ ผลิต ได้มากกว่าร้อยละ 20 จากการน าความรู้ด้านพืช 
ไปใช้ในแปลงของตนเอง ด้านพืชโดยการผสมปุ๋ยเคมีใช้ เองตามค่าวิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ยตรงตามระยะการพัฒนา
ของพืชในปริมาณที่พืชต้องการ ผลิตน้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ สูตรของ พด .ได้เอง เพ่ือใช้ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมี ใช้สารสกัดชีวภาพป้องกัน ก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เช่น สารสะเดา เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 2. การ
เพ่ิมผลผลิต เกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ร้อยละ 60 สามารถผลิตสินค้าได้ เพ่ิมขึ้นมากกกว่าร้อยละ 20    
จากการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทั้งการผลิตพืช โดยเฉพาะเรื่องการจัดการสวน ที่ดี การดูแลรักษาตามปฏิทิน
การผลิตพืช ใช้ปุ๋ยถูกต้องเหมาะสม การปรับปรุงระบบน้ าให้สามารถใช้ได้ตลอด ฤดูกาลผลิต การจัดการโรค
และแมลงโดยวิธีผสมผสาน สมาชิกสามารถน ากลับไปปฏิบัติได้จริง ข้อมูลในระบบ https://cofarm.doae.go.th 
แปลงใหญ่ทุเรียนต าบลตาชีอ าเภอยะหา 3. การพัฒนาคุณภาพ สมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียนต าบลตาชี ได้รับ    
การรับรองมาตรฐานสินค้า เกษตร GAP ครบทุกราย เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับสินค้า ของเกษตรกรทุกราย เกษตรกรผ่านการอบรมและผ่านการตรวจประเมินแปลง
เบื้องต้นเพ่ือขอรับรองแปลง GAP ทุเรียนครบทุกราย การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า โดยการปรับปรุงคุณภาพ
ผลผลิต และให้การสนับสนุน ปัจจัยต่างๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินงานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในตัวสินค้า ท าให้   
ผลผลิตมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น สามารถ รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกส่งตลาดออนไลน์ Facebook ล้ง พ่อค้าในพ้ืนที่ 
โรงงาน พ่อค้าคนกลาง สกต. วิสาหกิจชุมชน มีแบรนด์ มีกล่องบรรจุสินค้า และมีการแปรรูปสินค้าทุเรียน    
เป็นทุเรียนทอด ทุเรียนกวน ทุเรียนเชื่อม 4. การตลาด สามารถรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกส่งตลาดผู้บริโภค
โดยตรง และศูนย์คัดแยก ไม้ผล โดยกลุ่มสามารถก าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการจัดท าแผน
ธุรกิจของกลุ่มที่ชัดเจน และ 5. การบริหารจัดการ มีกระบวนการกลุ่มที่ เข้มแข็งมีการจัดตั้งเป็นกลุ่ม 
“วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ทุเรียนต าบลตาชี” โดยประธานแปลงใหญ่และคณะกรรมการมีความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดีรวมทั้งมีศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 
และศูนย์จัดการ ศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) นายอนุชา จูวัต กล่าวเพ่ิมเติมว่า กลุ่มแปลงใหญ่ได้น านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ โดยการยกโคกปลูกทุเรียน เพ่ือป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าจากฝนที่ตกลงมา อาจน าเชื้อโรค
ราก เน่าโคนเน่า ไหลมากับน้ ามายังโคนต้นทุเรียน จึงยกโคกเพ่ือไม่ให้น้ ามาท่วมขังบริเวณต้นทุเรียน ได้จัดท า
ระบบน้ าอัจฉริยะ (Handy Sense) ซึ่งน้ าและสภาพอากาศ เป็นปัจจัยส าคัญของการปลูกทุเรียน แหล่งน้ าต้อง
ดี ปริมาณน้ าต้องมาก พอ เพราะทุเรียนขาดน้ าไม่ได้ในทุกระยะ โดยเฉพาะช่วงติดดอกติดผล การได้ทดลองใช้
เทคโนโลยีระบบ ควบคุมการให้น้ าอัตโนมัติฯ ซึ่งใช้ระบบเซนเซอร์ตรวจวัดค่าความชื้นในดิน ความชื้นอากาศ 
แสดงค่าตัวเลข เพ่ือการบริหารจัดการแปลงทุเรียน โดยเฉพาะการให้น้ าตามความต้องการของต้นทุเรียน
ในช่วงเจริญเติบโต ช่วงติดดอก และช่วงติดผล ช่วยให้ลดปัญหาการให้น้ าที่มากเกินไป ลดต้นทุนแรงงาน และ
ควบคุมผลผลิตไม้ผล ให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีการรเพ่ิมช่องทาง และโอกาสทางการค้า ผ่านระบบ          
e-commerce การเพ่ิมช่องทางการบริโภคทุเรียนโดยตรงจากสวนสู่ผู้บริโภค เพ่ือให้ได้ รับประทานทุเรียน 
คุณภาพที่เจ้าของสวนเลือกเองกับมือ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook Line ท าให้สมาชิกสามารถ 
จ าหน่ายทุเรียนในราคาท่ีสูงขึ้น รวมไปถึงการแปรรูปผลผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตอีกด้วย 

 
 

 


