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ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ผลกระทบจาก 

โควิด-19 

เกษตรฯ เร่งช่วยชาวสวนกล้วยไม้หาตลาด-แหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต่ำ เว็บไซต์ 

https://tna.mcot.net/ 

business-492998 

ส่งเสริม

การเกษตร 

เตือนหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาด เว็บไซต์ naewna.com 

เร่ิมแล้ว เวทีประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ปี 63 กรมส่งเสริมการเกษตร 

ขอคัดดีท่ีสุด เพ่ือเป็นแปลงตัวอย่างของประเทศ 

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 

ผลกระทบจาก

พายุซินลากู 

คอลัมน์ ชายคาพระพิรุณ หนังสือพิมพ์แนวหน้า 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ส่งเสริม

การเกษตร 

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม ลงพ้ืนท่ีถ่ายทอดความรู้

การผลิตผักอินทรีย์แก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโคตรงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

เกษตรจังหวัดปทุมธานี หมากเหลืองพืชทำเงินให้เกษตรกรยุคใหม่

รายการ เกษตรนิวส์ " เปิดประเด็นโลกเกษตร "  

ตอนท่ี 15 

Youtube 

เกษตรจังหวัดปทุมธานี นายสมเดช คงกระพันธ์ุ แนะนำพืช

เศรษฐกิจใหม่ หมากเหลือง ผลักดันสู่ตลาดโลก 

Youtube 

เกษตรยะลา สร้างประสบการณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่

ครูและนักเรียน ปี 2563 รุ่นท่ี 5 

เว็บไซต์ 

thainews.prd.go.th 

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หนุนเกษตรกรผลิตสินค้ามีคุณภาพ 

ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ส่งเสริมสถานท่ีจัดจำหน่ายจากผู้ผลิตสู่

ผู้บริโภคโดยตรง 

เว็บไซต์ 

thainews.prd.go.th 

ผุดแก๊งหลอกขายต้นพันธ์ุอินทผลัม เตือนแห่ปลูก 2 ปี เส่ียงล้น

ตลาด 

prachachat.net 



ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ป้องกันกำจัด

ศัตรูพืช 

สำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ลงพ้ืนท่ีแปลง

มะพร้าวของเกษตรกร พบการเข้าทำลายของแมลงดำหนาม 

ประมาณร้อยละ 15 ของพ้ืนท่ีปลูกมะพร้าวท้ังหมด 

เว็บไซต์ 

thainews.prd.go.th 

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรผู้ปลูก

ปาล์มน้ำมัน ระวังโรคโคนลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน (โรคกาโนเดอร์ม่า) 

เว็บไซต์ 

thainews.prd.go.th 

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เตือนเกษตรกร

ชาวสวนยางพารา เฝ้าระวังการระบาดของโรครากขาว และโรคใบ

ร่วงยางพารา 

เว็บไซต์ 

thainews.prd.go.th 



 
เกษตรฯ เร่งช่วยชาวสวนกล้วยไม้หาตลาด-แหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต่ำ 

7 สิงหาคม 2563 

 กรุงเทพฯ  ส.ค. – รมว.เกษตรระดมทีมช่วยชาวสวนกล้วยไม้ด่วน เชิญชวนทุกภาคส่วนอุดหนุน

กล้วยไม้ไทยใช้ในโอกาสต่าง ๆ จัดหาตลาดใหม่  สนับสนุนเงินทุนดอกเบ้ียต่ำ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน

ส่งออกไม่ได้จากโควิด-19 

 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีห่วงใย

เกษตรกรทุกกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไม่สามารถส่งออกสินค้าได้และปริมาณการซ้ือในประเทศลดลง 

ล่าสุดมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรและผู้ส่งออกกล้วยไม้ 

ท้ังน้ี มูลค่าการส่งออกปี 2562 สูงถึง 2,654 ล้านบาท ดอกกล้วยไม้ 23,086 ตัน มูลค่า 2,165 ล้านบาท 

และต้นกล้วยไม้มูลค่า 489 ล้านบาท เม่ือเกิดการระบาดของโรคหลายประเทศมีมาตรการล็อกดาวน์ลดหรืองด



เท่ียวบิน รวมถึงลดหรือปิดช่องทางขนส่งทางรถ ส่งผลช่วงมกราคม – มิถุนายน 2563 ปริมาณการส่งออกดอก

กล้วยไม้ลดลงร้อยละ 33.9 คิดเป็นมูลค่าการส่งออกท่ีลดลงร้อยละ 39.8  ส่วนการส่งออกต้นกล้วยไม้มีมูลค่าลดลง

ร้อยละ 44.4 หรือร้อยละ 54 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 

 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ท่ีผ่านมาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน

กล้วยไม้ตามมติคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ 2 มาตรการ คือ มาตรการ

กระจายผลผลิตและมาตรการทางการเงิน สำหรับมาตรการกระจายผลผลิตได้ใช้เครือข่ายสหกรณ์เพ่ิมช่องทางตลาด

ใหม่ โดยจำหน่ายตรงสู่ผู้บริโภคผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึงส่ังซ้ือล่วงหน้า รวมถึงเปิดสถานท่ีจำหน่ายสินค้า 

ประชาสัมพันธ์ให้ใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง สำหรับมาตรการทางการเงินน้ัน ทางกองทุนพัฒนา

สหกรณ์ (กพส.) เปิดให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบ้ียต่ำได้ 

ล่าสุด รมว.เกษตรฯ ส่ังการให้เชิญเกษตรกรและผู้ส่งออกกล้วยไม้มาร่วมหารือ โดยเกษตรกรแปลงใหญ่

กล้วยไม้ สมาคมผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย และสมาคมผู้ส่งออกกล้วยไม้ไทยประชุมร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)  และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.

ก.ส.) ซ่ึงทางเกษตรกรและผู้ประกอบการเสนอว่า  ชาวสวนกล้วยไม้ได้รับผลกระทบจากต้นทุนค่าขนส่งท่ีสูงข้ึน ขาด

สภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงการต่อใบอนุญาตแรงงาน เน่ืองจากใช้แรงงานต่างด้าวเป็นหลัก ซ่ึงต้องการให้

ช่วยเหลือเร่งด่วน นอกจากน้ี ยังต้องการให้สร้างมูลค่าเพ่ิมสำหรับตลาดในประเทศ เน่ืองจายังไม่สามารถส่งออกได้ 

ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรรวบรวมแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนำเสนอ รมว.เกษตรฯ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร

โดยเร่งด่วนแล้ว.-สำนักข่าวไทย 

 



 
เตือนหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาด 

10 สิงหาคม 2563 

 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการติดตามรายงานสถานการณ์ระบาด

ของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดของกรมส่งเสริมการเกษตร พบการระบาดของศัตรูพืชชนิดดังกล่าวในนาข้าวพ้ืนท่ี

ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพ่ือเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 

กรมส่งเสริมการเกษตรมีข้อสังการให้ทุกจังหวัดสำรวจ เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ของหนอนกระทู้ลายจุดใน

พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด ข้าว อ้อย และพืชอาหารชนิดอ่ืนๆ เช่น ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี ฝ้าย ทานตะวัน ถ่ัวเหลือง หญ้า และ

พืชผักชนิดต่างๆ พร้อมสร้างการรับรู้เร่ืองหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด เตรียมพร้อม

ช่วยเหลือเกษตรกรเม่ือพบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในพ้ืนท่ี และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร



สำรวจแปลงปลูกสม่ำเสมอ พร้อมเผยแพร่คำแนะนำป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เพ่ือให้เกษตรกรใช้

เป็นแนวทางแก้ปัญหาเบ้ืองต้น 

 หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Spodoptera frugiperda (Fall Armyworm) ตัวเต็มวัยเป็นหนอนผีเส้ือ

กลางคืนมีวงจรชีวิตประมาณ ใช้เวลา 30-40 วัน เม่ือผสมพันธ์ุแล้ว ผีเส้ือให้สังเกตเพศเมียจะวางไข่เวลากลางคืน 

โดยวางไข่เป็นกลุ่มประมาณ 100-200 ฟอง มีขนปกคลุมไข่ ผีเส้ือเพศเมียหน่ึงตัววางไข่ได้ 1,500 -2,000 ฟอง 

ระยะไข่ 2-3 วัน หนอนมี 6 วัย ระยะหนอน 14 -22 วัน หนอนท่ีโตเต็มท่ี มีขนาดลำตัวยาว 3.2-4 เซนติเมตร จะท้ิง

ตัวลงดินเพ่ือเข้าดักแด้ ระยะดักแด้ 7- 13 วัน จึงเป็นตัวเต็มวัยมีชีวิต 10-21 วัน ตัวเต็มวัยบินได้ไกลเฉล่ีย 100 

กิโลเมตรต่อคืน ลักษณะเด่นของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด มีส่วนบนของหัวเป็นแถบสีขาวรูปตัว Y หัวกลับ 

ด้านข้างและหลังมีแถบสีขาวตามยาวลำตัว ปล้องท้องก่อนปล้องสุดท้ายมีจุดสีดำ 4 จุด 

 หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด มีพืชอาหารมากกว่า 80 ชนิด ซ่ึงนอกจากข้าวโพดแล้วยังมีพืชอาศัยท่ีเป็น

แหล่งอาหาร เช่น ข้าว ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี อ้อย ฝ้าย ทานตะวัน ถ่ัวเหลือง หญ้า และพืชผัก อีกหลายชนิด การเข้า

ทำลายพืชส่วนใหญ่จะพบในข้าวโพด จะเกิดข้ึนระยะท่ีเป็นตัวหนอนเท่าน้ัน หนอนจะระบาดทำลายข้าวโพดต้ังแต่

อายุประมาณ 7 วัน จนออกฝัก โดยกัดกินยอดและใบข้าวโพดแหว่งหรือกัดกินท้ังแผ่นใบและจะพบตัวหนอนหลบ

ซ่อนแสงอยู่ท่ียอดหรือโคนกาบใบข้าวโพด โดยหนอนวัย 3-6 เป็นระยะท่ีทำความเสียหายมาก โดยกัดกินอยู่ในยอด

ข้าวโพด ระยะก่อนท่ีดอกตัวผู้จะโผล่ หนอนจะกัดกินเกสรตัวผู้ หลังจากใบยอดคล่ีท้ังหมด ดอกตัวผู้โผล่ หนอนจะ

ย้ายไปกัดกินไหม และเจาะเปลือกหุ้มฝักเข้าไปกัดกินภายในฝัก หากระบาดรุนแรงจะทำให้ผลผลิตเสียหายประมาณ 

70% ของพ้ืนท่ี การเข้าทำลายในข้าว พบในสภาพแปลงนาหว่าน รอฝนไม่มีน้ำขังติดพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพดเดิม ข้าวมี

อายุ 20-25 วัน ลักษณะทำลายคือ กัดกินใบอ่อน แล้วเข้าไปหลบอยู่ซอกดิน ใต้ดิน ใต้เศษตอซัง พบดักแด้หนอนใน

ดิน การเข้าทำลายในอ้อยพบหนอน กัดกินอยู่ในยอดอ้อย ทำให้ใบขาดเป็นรูเว้าแหว่ง ยอดกุด และพบตัวหนอน

หลบแสงอยู่ท่ียอดหรือโคนกาบอ้อย 

 ขอแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดสำรวจแปลงหลังข้าวโพดงอก สังเกตกลุ่มไข่ และรอยทำลายสีขาวท่ี

ผิวใบ เม่ือพบเข้าทำลายข้าวโพด ข้าว อ้อยและพืชอาหารชนิดอ่ืน ให้รีบแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัดใน

พ้ืนท่ี และให้ทุกจังหวัดรายงานกองส่งเสริมอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทราบทาง E-mail : Bio53@gmail.com 

เพ่ือจะได้ดำเนินการต่อไป 

 





 



 



 



 
เกษตรจังหวัดปทุมธานี หมากเหลืองพืชทำเงินให้เกษตรกรยุคใหม่รายการ เกษตรนิวส์ " เปิดประเด็นโลก

เกษตร " ตอนท่ี 15 

9 สิงหาคม 2563 

https://www.youtube.com/watch?v=4OOFeI1aWJA&feature=youtu.be 

 



 
เกษตรจังหวัดปทุมธานี นายสมเดช คงกระพันธ์ุ แนะนำพืชเศรษฐกิจใหม่ หมากเหลือง ผลักดันสู่ตลาดโลก 

8 สิงหาคม 2563 

https://www.youtube.com/watch?v=RCDIzHaanOE&feature=emb_share&fbclid=IwAR1jGbwi39gnl3f

0lm3mNT9W3MlIsw6jXLYGpnfIkgeQL2ALiqEswmQq950 



 
เกษตรยะลา สร้างประสบการณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครูและนักเรียน ปี 2563 รุ่นท่ี 5 

7 สิงหาคม 2563 

วันน้ี (7 ส.ค. 63) นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการอบรม

ครู นักเรียน กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นท่ี 5 เพ่ือขับเคล่ือนโครงการ

เกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีหัวหน้า

ส่วนราชการในจังหวัดยะลา เข้าร่วม 

นายจำนงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา กล่าวว่า จังหวัดยะลา กำหนดให้การสนองพระราชดำริ เป็น

ภารกิจอันดับแรก รวมท้ังนโยบายกำหนดให้เด็กและเยาวชน จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีสุขภาพและชีวิตความ



เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน โดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมครู นักเรียน ในกิจกรรม

เสริมสร้างประสบการณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือขับเคล่ือนโครงการเกษตรเพ่ืออาหาร

กลางวัน ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ในปีงบประมาณ 2563 มีโรงเรียนท่ีตอบรับเข้าร่วมโครงการ จำนวน 202 โรงเรียน จาก 8 อำเภอ 

โดยแบ่งการอบรมเป็นจำนวน 8 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ระหว่างวันท่ี 3-7 , 10-

11 และ 13 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา และภายใต้กิจกรรมน้ี โรงเรียนจะได้รับการสนับสนุน

วัสดุ อุปกรณ์การเกษตร เพ่ือจัดทำแปลงเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียน จำนวน 1 ชุด สำหรับนักเรียนจะ

ได้รับการสนับสนุนวัสดุการเกษตร คนละ 1 ชุด เพ่ือนำไปปลูกท่ีบ้าน เป็นการขยายผลจากโรงเรียนสู่ครัวเรือนของ

นักเรือน ซ่ึงได้ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์การเกษตรให้กับทางโรงเรียนและนักเรียนผู้เข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว 

สำหรับการอบรมในวันน้ี เป็นการอบรมรุ่นท่ี 5 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครู และนักเรียน จาก

โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 29 โรงเรียน รวมจำนวน 69 คน เพ่ือมาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงตามฐานการ

เรียนรู้ จำนวน 6 ฐาน ได้แก่ 

1.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการทำบัญชี 

2.กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร 

3.การเตรียมวัสดุเพาะเมล็ด วัสดุปลูก การปลูกและดูแลรักษาพืชผัก 

4.การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) 

5.การขยายพันธ์ุพืช โดยวิธีการตอนก่ิง 

และ 6.การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

การดำเนินงานโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน เป็นการดำเนินงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือให้นักเรียนมีอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่า

ทางโภชนาการและสะอาดปลอดภัยบริโภค โดยใช้ผลผลิตการเกษตรท่ีผลิตข้ึนภายในโรงเรียนมาประกอบ

อาหาร และให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะด้านการเกษตร และโภชนาการ 



 
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หนุนเกษตรกรผลิตสินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ส่งเสริมสถานท่ีจัดจำหน่าย

จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง 

8 สิงหาคม 2563 

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริม

ตลาดเกษตรกรตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้เกษตรกรท่ีผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัยได้

มาตรฐาน มีสถานท่ีจำหน่ายผลผลิตทางเกษตร ท่ีผู้ผลิตสามารถขายสินค้าให้กับผู้บริโภคได้โดยตรง มีหน่วยงาน

ภาครัฐมาเป็นพ่ีเล้ียง หรือผู้จัดการตลาด อีกท้ังยังเป็นการเช่ือมโยงเครือข่ายกับผู้ประกอบการ ผู้ผลิตด้วยกันเอง 

รวมถึงเกษตรกรจะได้รับข้อมูลข่าวสารกระแสนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบันเพ่ือปรับใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน ซ่ึง

จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการสนับสนุนตลาดเกษตรกรเชียงใหม่ ข้ึนเป็นประจำทุกวันศุกร์ ปัจจุบันตลาดแห่งน้ี เป็นท่ี

ยอมรับว่าเป็นตลาดสุขภาพปลอดภัยท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงของจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงมีร้านค้าวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม

เกษตรกร smart farmer กว่า 60 กลุ่มสินค้าท่ีนำสินค้ามาจำหน่ายมีท้ัง พืชผัก ข้าว ไข่ ผลิตภัณฑ์แปรรูป เส้ือผ้า

เคร่ืองนุ่งห่มท่ีแสดงฝีมือตัดเย็บแบบพ้ืนเมืองล้านนา 

ท้ังน้ี ขอเชิญชวนท่านผู้ท่ีสนใจ เย่ียมชม ชิม ช้อป สินค้าดีมีคุณภาพได้ทุกวันศุกร์บริเวณ หลังสำนักงาน

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 



 
ผุดแก๊งหลอกขายต้นพันธ์ุอินทผลัม เตือนแห่ปลูก 2 ปี เส่ียงล้นตลาด 

10 สิงหาคม 2563  

 วนอินทผลัมท่ัวไทยระวังแก๊งหลอกขายต้นพันธ์ุออกอาละวาดอีกระลอก “สระแก้ว-เพชรบูรณ์-

หนองคาย-ขอนแก่น” เตือนแห่ปลูกกันหลายพันไร่อีก 2 ปีแข่งขันสูง เส่ียงล้นตลาด ราคาตก แนะศึกษาพันธ์ุ 

ราคา ตลาดให้ดีก่อนปลูก 

อินทผลัมถือเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ท่ีกำลังมาแรง เกษตรกรหลายจังหวัดต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 

เพราะเป็นพืชท่ีปลูกง่ายเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อน และแห้งแล้ง อีกท้ังยังให้ผลตอบแทนราคาสูง 

สามารถเก็บผลผลิตได้นาน และคาดว่าในปีต่อ ๆ ไปอาจจะมีการปลูกอินทผลัมเพ่ิมมากย่ิงข้ึน 

ผู้ส่ือข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” ได้ลงพ้ืนท่ีสำรวจ และสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรและนักวิชาการด้านการเกษตร ถึงการ

เติบโตของตลาดอินทผลัม ซ่ึงมีแนวโน้มราคาด่ิงลง ตามการขยายพ้ืนท่ีปลูกในหลายจังหวัดท่ัวประเทศ หว่ันจะเกิด



ปัญหาผลผลิตล้นตลาด เหมือนกับผลไม้ชนิดอ่ืนท่ีนิยมปลูกตามกัน เพราะช่วงแรกได้ราคาดี และยังมีแก๊งหลอกขาย

ต้นพันธ์ุให้เกษตรกรในราคาสูงมาอีกระลอก จากท่ีเคยเกิดข้ึนในบางพ้ืนท่ีมาแล้ว 

 สระแก้วช้ีอีก 2 ปีแข่งขันสูง 

นายสุภาพ ดาวไธสงค์ เจ้าของสวนอินทผลัมวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” 

ว่า ในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมา เกษตรกรจังหวัดสระแก้วหันมาปลูกอินทผลัมตามกระแสกันมากข้ึน ซ่ึงก่อนหน้าน้ีเคยมี

กลุ่มมิจฉาชีพมาหลอกขายต้นพันธ์ุ โดยบอกกับเกษตรกรว่าต้นพันธ์ุท่ีนำมาขายให้เป็นการเพาะเน้ือเย่ือท่ีนำเข้ามา

จากต่างประเทศ และพร้อมรับซ้ือผลผลิตและประกันราคา ซ่ึงมีเกษตรกรหลายรายตกเป็นเหย่ือลงทะเบียนทำ

สัญญา โดยคนกลุ่มดังกล่าวเป็นแก๊งหลอกลวงมาหลายจังหวัด และถูกตำรวจจับแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(อีสาน) ทำให้เกษตรกรท่ีนำต้นพันธ์ุไปปลูกต้องไถท้ิงไปหลายราย 

สำหรับสวนของตนเองมีเน้ือท่ี 3 ไร่ ปลูกอินทผลัมพันธ์ุบาร์ฮี (กินสด) จำนวน 60 ต้น แบบเกษตรอินทรีย์ 

ทำให้ปีน้ีมีผลผลิตเพ่ิมข้ึนมากจากปี 2562 ได้ผลผลิตปริมาณ 1 ตันกว่า แต่ปีน้ีได้ผลผลิตปริมาณ 6 ตันกว่า ซ่ึงท่ี

ผ่านมาได้ทำการตลาดท้ังขายออนไลน์ และเปิดสวนให้นักท่องเท่ียวเข้ามาชม โดยเน้นการท่องเท่ียวเชิงเกษตร และ

ปีน้ีถือว่าประสบความสำเร็จมาก เพราะมีนักท่องเท่ียวในจังหวัดและต่างจังหวัดเดินทางมาเท่ียวสวนเป็นจำนวน

มาก ด้านแนวโน้มตลาดอินทผลัมจังหวัดสระแก้ว ปีน้ีเปิดตัวมากกว่าทุกปี คาดว่ามีเกษตรกรปลูกมากกว่า 20 สวน 

หรืออาจจะเป็น 100 สวน โดยผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ท่ี อ.วังน้ำเย็น อ.เขาฉกรรจ์ อ.เมืองสระแก้ว อ.วัฒนานคร อ.

คลองหาดคาดว่าอีก 2 ปีข้างหน้า ผลผลิตจากสวนต่าง ๆ น่าจะเพ่ิมมากข้ึน และมีการแข่งขันทางการตลาดสูงกว่าน้ี 

ปัจจุบันราคาอยู่ท่ีกิโลกรัมละ 350-600 บาท 

 นายสุรเชษฐ์ วัฒนพรพรรณ เจ้าของสวนอินทผลัมสระแก้วคุณแอน กล่าวว่าสวนของตนเองมีเน้ือท่ีขนาด 

50 ไร่ ปลูกอินทผลัมมา 2 ปี จำนวน 1,200 ต้นมีท้ังพันธ์ุบาร์ฮี พันธ์ุโคไนซ่ี และพันธ์ุอ่ืนอีก 40 สายพันธ์ุ สำหรับ

ราคาตอนน้ีพันธ์ุบาร์ฮี 400-600 บาทต่อกิโลกรัม พันธ์ุโคไนซ่ี ราคา 700 บาทต่อกิโลกรัม ราคาต้นพันธ์ุเน้ือเย่ือจาก

ต่างประเทศต้นละ 2,000-2,200 บาท อย่างไรก็ตามถึงแม้ปัจจุบันคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักตลาดอินทผลัม ยังทานผล

สดไม่เป็น ซ่ึงส่วนใหญ่ทานแต่ตากแห้งท่ีนำเข้ามาจากต่างประเทศ แต่เช่ือว่าตลาดอินทผลัมยังไปได้อีกไกล 

น.ส.สุธีกานต์ สุวรรณอำไพ เจ้าของสวนทวีกานต์วิมานดิน อินทผลัมเน้ือเย่ือรายแรกของจังหวัดสระแก้ว 

เปิดเผยว่าแม้ว่าอินทผลัมปลูกง่าย แต่ดูแลยาก โดยเฉพาะช่วงผลสุกต้ังแต่วันท่ี 120-150 วันจะเกิดปัญหาผลร่วง 

เท่าท่ีทราบมาว่าบางสวนร่วงหมดจนแทบไม่ได้ขายเลย ซ่ึงปีน้ีสวนของตนเองมีผลผลิตออกมาประมาณ 2 ตัน เน้น

คุณภาพ โดยขายเองในสวน 50% และขายส่ง 50% ราคากิโลกรัมละ 500-600 บาท ตอนน้ีขายหมดสวนแล้ว ซ่ึง

ตนเองม่ันใจว่าแม้จะมีคนหันมาปลูกกันจำนวนมาก แต่ภายใน 5 ปี ราคาน่าจะยังทรงตัว 

 เพชรบูรณ์หนุนพันไร่แปรรูป 

นายอนันต์ ต่ันฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในจังหวัดเพชรบูรณ์ปัจจุบัน

มีพ้ืนท่ีการปลูกอินทผลัม ประมาณ 1,100 ไร่ มีเกษตรกรรวม 100 ราย ผลผลิตรวมกว่า 100 ตันต่อปี ในเขตอำเภอ



วิเชียรบุรี อำเภอหล่มสัก และอำเภอชนแดน โดยเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพันธ์ุบาร์ฮี (Barhi) สามารถเก็บเก่ียว

ผลผลิตได้ตอนอายุ 1 ปี 8 เดือน ปัจจุบันราคาเร่ิมต้ังแต่ 200-500 ต่อกิโลกรัม ในจังหวัดมีกลุ่มอินทผลัมเพาะเล้ียง

เน้ือเย่ือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ สบู่ เซร่ัม น้ำอินทผลัมสด เป็นต้น เป็น

อีกช่องทางท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเกษตรกร ท่ีศูนย์การเรียนรู้อินทผลัม อำเภอวิเชียรบุรี 

ท้ังน้ี ทางเกษตรจังหวัดได้มีการส่งเสริมการปลูก คือ ตอนน้ีได้ข้ึนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้ทิศทาง

ราคา และคุณภาพอยู่ในมาตรฐานเดียวกันท้ังจังหวัด และวันท่ี 11-12 กรกฎาคม 2563 ท่ีผ่านมา ได้มีการจัดงาน 

“Intapalum Festival” เพ่ือให้ผู้ประกอบการนำอินทผลัมมาจำหน่าย ได้ผลตอบรับท่ีดีมาก สร้างมูลค่ารายได้กว่า 

3,500,000 บาท 

สำหรับแนวโน้มการปลูกอินทผลัมในอนาคตน้ัน คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงเร่ืองการตลาดจะมีหน่วยงาน

ภาคเอกชน ซ่ึงเป็นเครือข่ายผู้ปลูกอินทผลัมมานานกว่า 15 ปี เข้ามาดูแลและควบคุม ถ้าเกษตรกรคนใดสนใจจะ

ปลูกอินทผลัมสามารถเข้ามาติดต่อประสานงานกับทางเกษตรจังหวัดได้ 

 หนองคายเส่ียงล้นตลาด 

นายเวียน ธรรมสอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

เกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่าจังหวัดหนองคายมีเกษตรกรท่ีปลูกอินทผลัมแจ้งกับ

สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ไว้จำนวน 23 ราย พ้ืนท่ีปลูกรวมประมาณ 61.25 ไร่ จากภาพรวมสถานการณ์ใน

ขณะน้ีคาดว่าจะมีเกษตรกรให้ความสนใจมาปลูกอินทผลัมน้อยลง เน่ืองมาจากหลายปัจจัย ท้ังต้นพันธ์ุมีราคาแพง 

คือถ้าเป็นต้นพันธ์ุท่ีได้มาจากเน้ือเย่ือ ถือเป็นต้นพันธ์ุตัวเมียท้ังหมด มีราคาสูงถึงต้นละ 1,500-2,000 บาท ส่วนต้น

พันธ์ุท่ีได้จากการเพาะเมล็ดจะอยู่ท่ีต้นละ 500-800 บาท แต่ต้องเส่ียงว่าจะเป็นต้นพันธ์ุตัวเมียก่ีต้น นอกจากน้ี 

ล่าสุดราคาขายอินทผลัมท่ีรับประทานผลสดเร่ิมมีราคาลดลง จากเดิมกิโลกรัมละ 400-500 บาท ตอนน้ีราคา

กิโลกรัมละไม่ถึง 300 บาท และยังมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากหลายพ้ืนท่ีเร่ิมมีผลผลิตออกมาเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ 

นอกจากน้ีพบว่ากลุ่มท่ีซ้ืออินทผลัมผลสดไปรับประทาน เป็นกลุ่มคนท่ียังไม่เคยรับประทานอินทผลัม จึงอยาก

ทดลองรับประทานดูเท่าน้ัน ไม่ได้เป็นลูกค้าแบบประจำ 

“ขณะน้ีทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรได้มีการประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำเกษตรกรท่ีคิดจะ

ปลูกอินทผลัมในเวทีการอบรมต่าง ๆ ให้ความเข้าใจ ไม่ได้ห้าม แต่เป็นการช้ีแจงข้อเท็จจริงให้เกษตรกรท่ีคิดจะปลูก

ได้ทราบสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ให้เข้าใจถึงความเส่ียงในการปลูกอินทผลัม หากผลผลิตออกมา

มาก ๆ มีในทุกพ้ืนท่ีแล้วจะทำอย่างไร ราคาผลสดมีแนวโน้มถูกลงอย่างต่อเน่ือง สวนทางกลับราคาต้นพันธ์ุท่ียังมี

ราคาท่ีแพงอยู่” 

ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า ในจังหวัดหนองคายนอกจากเกษตรกร 23 ราย ท่ีมาลงทะเบียนแจ้งปลูกอินทผลัม กับ

ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคายแล้ว ยังมีผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีลงทุนปลูกอินทผลัม เช่น ไร่วิทยา

อินทผลัม บ้านนาไหม หมู่ 12 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย ถือเป็นสวนอินผลัมท่ีใหญ่ท่ีสุดในหนองคาย มีการ



ปลูกอินทผลัมถึง 350 ต้น พ้ืนท่ี 30 ไร่ ปลูกมาแล้ว 3 ปีคร่ึง โดยก่อนหน้าน้ีได้ทำสวนยางพาราเกือบ 200 ไร่ แต่

ราคายางพาราตกต่ำ จึงเปล่ียนมาปลูกพืชอ่ืน 

แนะศึกษาตลาดก่อนปลูก 

รายงานข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) พบว่า ปัจจุบันอินทผลัมเป็น

พืชเศรษฐกิจท่ีกำลังมาแรง เกษตรกรให้ความสนใจเพาะปลูกกันมากข้ึน เน่ืองจากเป็นพืชท่ีปลูกง่าย เก็บผลผลิตได้

ในระยะเวลานาน ให้ผลตอบแทนสูง และสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง โดยเฉพาะใน

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพบว่าในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่นมีการปลูกอินทผลัมประมาณ 100 ไร่ ให้ผลผลิต

รวมกว่า 31,835 กก./ปีสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเน่ือง 

ส่วนใหญ่พบในอำเภอน้ำพอง ภูเวียง และหนองเรือ ปลูกพันธ์ุบาร์ฮี (Barhi) เน่ืองจากเป็นพันธ์ุท่ีปลูกและ

ดูแลง่าย ให้ผลผลิตสูง และมีรสชาติหวาน กรอบ เหมาะสำหรับรับประทานผลสด ส่วนใหญ่เกษตรกรนิยมปลูกโดย

ใช้ต้นพันธ์ุท่ีได้จากการเพาะเน้ือเย่ือ ซ่ึงนำเข้าจากประเทศอังกฤษ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ราคาประมาณ 1,800-

2,300 บาท/ต้น ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพใกล้เคียงกันทุกต้น โดยต้นทุนการผลิตเฉล่ีย 37,301 บาท/ไร่(เร่ิมให้ผลผลิต

ในปีท่ี 3) และเก็บเก่ียวผลผลิตได้ระยะยาว นิยมปลูกช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ระยะเวลาเก็บเก่ียวช่วงเดือน

มิถุนายน-สิงหาคม ให้ผลผลิตเฉล่ีย 500-2,000 กก./ไร่ (เฉล่ีย 20-80 กก./ต้น) คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 

383,240 บาท/ไร่ ราคาผลสดท่ีเกษตรกรขายได้เฉล่ีย 300-800 บาท/กก. ซ่ึงราคาข้ึนอยู่กับขนาดและคุณภาพของ

ผลผลิต 

สำหรับการปลูกอินทผลัมถึงแม้จะมีต้นทุนการผลิตท่ีค่อนข้างสูงกว่าพืชอ่ืน ๆ แต่เม่ือเทียบกับผลตอบแทน

ท่ีได้รับถือว่าคุ้มค่า นอกจากน้ี เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคศัตรูพืชและแมลงท่ีอาจมาทำลายและส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพของผลผลิตได้ อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรสนใจปลูกอินทผลัม ควรศึกษาความเหมาะสมของพ้ืนท่ีตนเอง 

เพราะถึงแม้อินทผลัมจะเป็นพืชท่ีสามารถเจริญเติบโตได้ดีในภูมิภาคท่ีมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่ยังคงต้องการ

น้ำอย่างสม่ำเสมอเพ่ือให้ผลผลิตโตอย่างเต็มท่ี และมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด 



 
สำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ลงพ้ืนท่ีแปลงมะพร้าวของเกษตรกร พบการเข้าทำลายของ

แมลงดำหนาม ประมาณร้อยละ 15 ของพ้ืนท่ีปลูกมะพร้าวท้ังหมด 

7 สิงหาคม 2563 

นายประสิทธ์ิ ทองขาว เกษตรอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เปิดเผย

ว่า วันน้ี (7 สิงหาคม 2563) สำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว ลงพ้ืนท่ีติดตามแปลงมะพร้าวของนายเลียบ วรรณ

แรก เกษตรกร หมู่ท่ี 3 ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยมีพ้ืนท่ีปลูกมะพร้าว จำนวน 4-2-

0 ไร่ มะพร้าวอายุ 1 ปี 5 เดือน 

ท้ังน้ี จากการลงพ้ืนท่ีแปลงมะพร้าวของเกษตรกร พบการเข้าทำลายของแมลงดำหนาม

ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนท่ีปลูกมะพร้าวท้ังหมด และเบ้ืองต้นได้แนะนำให้เกษตรกรทำลายแมลงดำหนาม

ต้ังแต่ระยะไข่ ตัวหนอน และตัวเต็มวัย เน่ืองจากแมลงดำหนามจะวางไข่เป็นกลุ่ม ๆ ละ 1-4 ฟอง ตัวหนอนท่ีฟัก



ออกมาใหม่จะเร่ิมแทะกินใบอ่อนท่ีเรียงซ้อนและยังไม่คล่ีออก เจริญเติบโตและลอกคราบ 5-6 คร้ัง ตัวหนอนจะ

ซ่อนตัวหลบแสงสว่างในซอกใบอ่อน จากน้ันจะพักตัวหยุดกินอาหารประมาณ 3 วัน จึงเข้าดักแด้ ดักแด้จะติดกับใบ

มะพร้าว รวมระยะไข่-ตัวเต็มวัย 5-7 สัปดาห์ ระยะตัวเต็มวัยอายุนาน 8-10 สัปดาห์ และให้เกษตรกรรักษาแมลง

ศัตรูธรรมชาติ เช่น เตียนเบียน แมลงหางหนีบ เพ่ือใช้กำจัดแมลงดำหนามในมะพร้าวต่อไป 



 
กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ระวังโรคโคนลำต้นเน่าปาล์ม

น้ำมัน (โรคกาโนเดอร์ม่า) 

8 สิงหาคม 2563 

 นายเรืองเดช นิเวศประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า กลุ่มอารักขา

พืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ได้เตือนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ให้เฝ้าระวังโรคโคนลำต้นเน่าปาล์ม

น้ำมัน (โรคกาโนเดอร์ม่า) มีสาเหตุมาจากเช้ือรา Ganoderma โดยเช้ือราจะเข้าทำลายท่ีรากเข้าสู่โคนต้น การเข้า

ทำลายประมาณคร่ึงหน่ึงของลำต้น จะแสดงอาการให้เห็นทางใบ การเน่ามีผลทำให้ไปบล็อคทางลำเลียงอาหารและ

น้ำในต้นพืช ทำให้อาการเหมือนกับอาการขาดน้ำ และขาดธาตุอาหารของพืช อาการภายนอก ใบมีสีซีดจางกว่า

ปกติ ทางแก่ล่างจะหักพับท้ิงตัวห้อยลงรอบ ๆ ลำต้น ซ่ึงจะเร็วหรือช้าข้ึนกับฤดูกาล ทางยอดท่ียังไม่คล่ีมีจำนวน

มากกว่าปกติ ในขณะเดียวกันภายในลำต้นปาล์มน้ำมันถูกทำลายไปถึง ร้อยละ 50 ต้น จะตายภายใน 2-3 ปี โดย



ต้นจะหักหรือล้มลง โรคน้ีทำให้เกิดการเน่าแห้งของเน้ือเย่ือท่ีฐานของต้น เม่ือตัดต้นเป็นโรคตามขวางจะเห็นเน้ือเย่ือ

บริเวณท่ีเน่าเป็นสีน้ำตาลอ่อน มีแถบสีน้ำตาลเข้มรูปร่างไม่แน่นอนเกิดสลับกันอยู่ และท่ีขอบแผลมีบริเวณสีเหลือง

ใสก้ันระหว่างส่วนท่ีเป็นโรคและส่วนท่ีผิดปกติ รากมีลักษณะกรอบ เน้ือเย่ือภายในแห้งเป็นผง แนะนำเกษตรกรใช้

เช้ือราไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัม ผสมกับรำละเอียด 4 กิโลกรัม และปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัม รองก้นหลุม

อัตรา 100 กรัม/หลุม ตามขนาดของหลุมปลูก หว่านในแปลงปลูกหรือรอบทรงพุ่มในอัตรา 3-6 กิโลกรัมต่อ

ต้น และใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 20-100 ลิตร กรองเอาเฉพาะน้ำ นำไปฉีดพ่นสม่ำเสมอเพ่ือ

ป้องกันโรคในส่วนบนของต้นปาล์มน้ำมัน 



 
กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา เฝ้าระวังการระบาดของโรค

รากขาว และโรคใบร่วงยางพารา 

9 สิงหาคม 2563 

 นายเรืองเดช นิเวศประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า กลุ่มอารักขา

พืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ได้เตือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา เฝ้าระวังการระบาดของโรครากขาว และโรคใบ

ร่วงยางพารา ซ่ึงโรครากขาว เกิดจากเช้ือรา Rigidoporus microporus สามารถเข้าทำลายได้ทุกระยะการ

เจริญเติบโต ลักษณะอาการ ใบ หรือทรงพุ่มเปล่ียนเป็นสีเหลือง จากน้ันใบจะร่วง พบก่ิงแห้งตายบริเวณราก หรือ

โคนต้นท่ีถูกเช้ือราเข้าทำลาย จะปรากฏเส้นใยเช้ือราสีขาวเจริญปกคลุม 

หากพบในท่ีช้ืนแฉะจะพบดอกเห็ดท่ีโคนต้น มีลักษณะเป็นแผ่นคร่ึงวงกลมแผ่นเดียว หรือซ้อนกันเป็น

ช้ัน ๆ ผิวด้านบนเป็นสีเหลืองส้ม โดยมีสีเข้มอ่อนเรียงสลับกันเป็นวง ผิวด้านล่างเป็นสีส้มแดง หรือสีน้ำตาล ขอบ



ดอกเห็ดเป็นสีขาว แพร่ระบาดและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูฝน การป้องกันกำจัด เม่ือพบต้นเป็นโรค ให้

ขุดทำลายและรักษาต้นข้างเคียงโดยการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา ทางดิน โดยผสมเช้ือสด 1 กิโลกรัม : รำ

ละเอียด 4 กิโลกรัม : ปุ๋ยหมัก 100 กิโลกรัม โรยรอบโคนต้นหรือสารเคมี สารเคมีท่ีแนะนำ ได้แก่ ไตรเดอร์

มอร์ฟ ไซโปรโคนาโซล เฟนิโคลนิล เฮกชะโคนาโซล โพรปิโคนาโซล 

สำหรับโรคใบร่วง เกิจากเช้ือรา Pestalotiopsis sp. เม่ือเร่ิมแสดงอาการจะมีรอยช้ำเป็นกลุ่มเห็นชัดเจน

ด้านหลังใบ หลังจากน้ันจะกลายเป็นวงค่อนข้างกลม สีเหลือง ต่อมาเน้ือเย่ือรอยสีเหลืองจะตายแห้ง เป็นแผลกลมสี

สนิมซีด โดยพบอาการจุดแผลต่อใบยางมากกว่า 1 แผล ต่อมาใบจะเหลืองและร่วงในท่ีสุด อาการโรครุนแรงและใบ

ร่วงมากหลังมีฝนตกหนักติดต่อกันอย่างน้อย 2 วัน ต้นยางอายุมากขนาดใหญ่ ได้รับผลกระทบท่ีรุนแรงกว่าต้นยาง

อายุน้อยขนาดเล็ก เช้ือราน้ีทำให้ใบร่วงได้กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ผลผลิตลดลง 30-50 เปอร์เซ็นต์ พบในทุกพันธ์ุ

ยางท่ีปลูก และยากต่อการควบคุมป้องกัน แพร่ระบาดโดยลมและฝน แนะนำ ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา ทางดิน โดย

ผสมใช้เช้ือรา 1 กิโลกรัม ผสมกับรำละเอียด 4 กิโลกรัม และปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัม โรยรอบโคนต้น 

 


