
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 8-10 มกราคม 2565 

 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
พืชฤดูแลง้ 1 7 พืชเศรษฐกิจเตรียมรับมือศตัรูพืชฤดูแลง้ กรุงเทพธุรกิจ 

2 7 พืชเศรษฐกิจเตรียมรับมือศตัรูพืชฤดูแลง้ Thailand Plus 
3 ก.เกษตร แนะผูป้ลูกพืชเศรษฐกิจ 7 ชนิด หมัน่ส ำรวจแปลง-

ป้องกนัศตัรูพืชในฤดูแลง้ 
infoquest 

4 กรมส่งเสริมกำรเกษตร แนะผูป้ลูกพืชเศรษฐกิจ 7 ชนิด หมัน่
ส ำรวจแปลง-ป้องกนัศตัรูพืชในฤดูแลง้ 

ศูนยบ์ริกำรขอ้มูลภำครัฐ
เพื่อประชำชน 

5 กรมส่งเสริมกำรเกษตร แนะผูป้ลูกพืชเศรษฐกิจ 7 ชนิด หมัน่
ส ำรวจแปลง เตรียมพร้อมป้องกนัศตัรูพืชฤดูแลง้ 

บลูชิพ 

กระท่อม 6 กรมส่งเสริมกำรเกษตรเร่งศึกษำกำรขยำยพนัธุ์และส่งเสริมพืช
กระท่อมพนัธุ์ดีสู่พืชเศรษฐกิจ 

ข่ำวเด่นประเด็นดงั 

7 กรมส่งเสริมกำรเกษตรเร่งศึกษำกำรขยำยพนัธุ์และส่งเสริมพืช
กระท่อมพนัธุ์ดีสู่พืชเศรษฐกิจ 

Thailand Plus 

8 กรมส่งเสริมกำรเกษตรเร่งศึกษำกำรขยำยพนัธุ์และส่งเสริมพืช
กระท่อมพนัธุ์ดีสู่พืชเศรษฐกิจ 

ALL NEW EXPRESS 

 



 
7 พืชเศรษฐกิจเตรียมรบัมือศตัรูพืชฤดแูลง้ 

 
นายเขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วว่า ช่วงฤดแูลง้ ซึ่งครอบคลมุตัง้แต่ตน้ฤดหูนาว 

(พฤศจิกายน) ไปจนถึงปลายฤดรูอ้น (เมษายน) สภาพอากาศมกัมีสภาพแหง้ ไปจนถึงรอ้น ซึ่งเหมาะกบัการแพร่กระจาย
ของศตัรูพืชบางชนิด กรมสง่เสรมิการเกษตร จึงขอแจง้เตือนเกษตรกรทกุภมูิภาค โดยเฉพาะเกษตรกรผูป้ลกูพืชเศรษฐกิจ 7 
ชนิด ไดแ้ก่ มนัส าปะหลงั ออ้ย ขา้วโพด ขา้ว มะพรา้ว ทเุรียน และมงัคดุ หมั่นส ารวจแปลงเพาะปลกูของตนในช่วงฤดแูลง้ 
เพื่อปอ้งกนัไม่ใหศ้ตัรูพืชเขา้ท าลายจนเกิดความเสียหายเป็นวงกวา้ง 
 อธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ส าหรบัศตัรูพืชส าคญัในช่วงฤดแูลง้ของพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดที่
ควรเฝา้ระวงั ไดแ้ก่ 
1) มนัส าปะหลงั เกษตรกรควรเฝา้ระวงัเพลีย้แปง้มนัส าปะหลงั ไรแดง และโรคใบด่างมนัส าปะหลงัที่มีแมลงหวี่ขาวยาสบู
เป็นพาหะน าโรค ซึ่งการเขา้ท าลายของศตัรูดงัที่กลา่วจะท าใหต้้นมนัส าปะหลงัมีการเจรญิเติบโตต ่า ใหผ้ลผลิตไดไ้ม่เต็มที่
หรือดอ้ยคณุภาพ หรือตน้มนัส าปะหลงัอาจตายได ้เกษตรกรจึงควรหมั่นส ารวจแปลงมนัส าปะหลงั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บรเิวณใบและยอด จะมีอาการผิดปกติ เช่น ใบและยอดหงิกงอ เป็นตน้ 
 
2) ออ้ย ควรเฝา้ระวงัหนอนกอออ้ย ดว้งหนวดยาว และจกัจั่น เกษตรกรจึงควรหมั่นส ารวจไรอ่อ้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรเิวณ
โคนตน้ระดบัผิวดิน และบรเิวณยอด จะมีอาการผิดปกติ เช่น มีรอยเจาะ ตาออ้ยแตกหน่อใหม่ดา้นขา้ง แตกยอดพุ่ม หกัลม้ 
หรือแหง้ตาย เป็นตน้  



3) ขา้วโพด ควรเฝา้ระวงัหนอนเจาะล าตน้ขา้วโพด เกษตรกรจึงควรหมั่นส ารวจล าตน้ขา้วโพดในแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บรเิวณขอ้ของล าตน้ที่ใกลก้บัดอกหรือฝักขา้วโพด จะมีรู หรืออาการผิดปกติ เช่น ยอดแหง้ตาย เป็นตน้  
4) ขา้ว ควรเฝา้ระวงัเพลีย้กระโดดสีน า้ตาล และดว้งด า เกษตรกรจึงควรหมั่นส ารวจนาขา้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรเิวณโคน
ตน้ขา้วระดบัเหนือผิวน า้ หรือบรเิวณผิวดินหลงัผนัน า้ออกจากนาขา้ว จะมีอาการผิดปกติ เช่น ใบขา้วเหลืองเป็นหย่อม 
5) มะพรา้ว ควรเฝ้าระวงัหนอนหวัด ามะพรา้ว แมลงด าหนาม และไรสี่ขามะพรา้ว เกษตรกรจึงควรหมั่นส ารวจสวนมะพรา้ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรเิวณทางใบและผลอ่อนมะพรา้ว จะมีอาการผิดปกติ เช่น ทางใบถกูแมลงแทะกินผิวใบใบจะแหง้เป็นสี
น า้ตาล กรณีไรสี่ขาขัว้ผลอ่อนแหง้แตกเป็นลายไมส้ีน า้ตาล เป็นตน้ 
6) ทเุรียน ควรเฝา้ระวงัไรแดงแอฟรกินั หนอนเจาะผลทเุรียน หนอนเจาะเมล็ดทเุรียน และเพลีย้ไฟ เกษตรกรจึงควรหมั่น
ส ารวจสวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรเิวณใบ ยอด ดอก และผล จะมีอาการผิดปกติ เช่น สีใบซีดไม่เป็นมนั ใบโคง้ ยอดแคระแก
รนหงิกงอ ผลเป็นแผล เป็นตน้ และ 
7) มงัคดุ ควรเฝา้ระวงัเพลีย้ไฟ เกษตรกรจึงควรหมั่นส ารวจสวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณดอกและผล จะมีอาการผิดปกติ 
เช่น ดอกและผลแหง้ และร่วง เป็นตน้ ทัง้นี ้หากเกษตรกรพบว่า ตน้พืชมีอาการผิดปกติดงักล่าว ควรเรง่หาสาเหตแุละวิธี
ปอ้งกนัก าจดัศตัรูพืชที่พบทนัที เพื่อป้องกนัผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

ส าหรบัเกษตรกรและผูท้ี่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชแต่ละชนิดเพิ่มเติมได้
ทาง https://www.doae.go.th หวัขอ้เตือนการระบาดศตัรูพืช โดยไม่มีค่าใชจ้่าย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่
ส  านกังานเกษตรอ าเภอใกลบ้า้น 
  



 
กรมส่งเสริมการเกษตร แนะผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 7 ชนิด หมั่นส ารวจแปลง เตรียมพร้อมป้องกันศัตรูพืชในฤดูแล้ง 

 
นายเขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วว่า ช่วงฤดแูลง้ ซึ่งครอบคลมุตัง้แต่ตน้ฤดหูนาว 

(พฤศจิกายน) ไปจนถึงปลายฤดรูอ้น (เมษายน) สภาพอากาศมกัมีสภาพแหง้ ไปจนถึงรอ้น ซึ่งเหมาะกบัการแพร่กระจาย
ของศตัรูพืชบางชนิด กรมสง่เสรมิการเกษตร จึงขอแจง้เตือนเกษตรกรทกุภมูิภาค โดยเฉพาะเกษตรกรผูป้ลกูพืชเศรษฐกิจ 7 
ชนิด ไดแ้ก่ มนัส าปะหลงั ออ้ย ขา้วโพด ขา้ว มะพรา้ว ทเุรียน และมงัคดุ หมั่นส ารวจแปลงเพาะปลกูของตนในช่วงฤดแูลง้ 
เพื่อปอ้งกนัไม่ใหศ้ตัรูพืชเขา้ท าลายจนเกิดความเสียหายเป็นวงกวา้ง 
 อธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วเพิ่มเติมว่า ส าหรบัศตัรูพืชส าคญัในช่วงฤดแูลง้ของพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดที่
ควรเฝา้ระวงั ไดแ้ก่ 
 
1) มนัส าปะหลงั เกษตรกรควรเฝา้ระวงัเพลีย้แปง้มนัส าปะหลงั ไรแดง และโรคใบด่างมนัส าปะหลงัที่มีแมลงหวี่ขาวยาสบู
เป็นพาหะน าโรค ซึ่งการเขา้ท าลายของศตัรูดงัที่กลา่วจะท าใหต้น้มนัส าปะหลงัมีการเจรญิเติบโตต ่า ใหผ้ลผลิตไดไ้ม่เต็มที่



หรือดอ้ยคณุภาพ หรือตน้มนัส าปะหลงัอาจตายได ้เกษตรกรจึงควรหมั่นส ารวจแปลงมนัส าปะหลงั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บรเิวณใบและยอด จะมีอาการผิดปกติ เช่น ใบและยอดหงิกงอ เป็นตน้ 
2) ออ้ย ควรเฝา้ระวงัหนอนกอออ้ย ดว้งหนวดยาว และจกัจั่น เกษตรกรจึงควรหมั่นส ารวจไรอ่อ้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรเิวณ
โคนตน้ระดบัผิวดิน และบรเิวณยอด จะมีอาการผิดปกติ เช่น มีรอยเจาะ ตาออ้ยแตกหน่อใหม่ดา้นขา้ง แตกยอดพุ่ม หกัลม้ 
หรือแหง้ตาย เป็นตน้ 
3) ขา้วโพด ควรเฝา้ระวงัหนอนเจาะล าตน้ขา้วโพด เกษตรกรจึงควรหมั่นส ารวจล าตน้ขา้วโพดในแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บรเิวณขอ้ของล าตน้ที่ใกลก้บัดอกหรือฝักขา้วโพด จะมีรู หรืออาการผิดปกติ เช่น ยอดแหง้ตาย เป็นตน้ 
4) ขา้ว ควรเฝา้ระวงัเพลีย้กระโดดสีน า้ตาล และดว้งด า เกษตรกรจึงควรหมั่นส ารวจนาขา้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรเิวณโคน
ตน้ขา้วระดบัเหนือผิวน า้ หรือบรเิวณผิวดินหลงัผนัน า้ออกจากนาขา้ว จะมีอาการผิดปกติ เช่น ใบขา้วเหลืองเป็นหย่อม 
5) มะพรา้ว ควรเฝ้าระวงัหนอนหวัด ามะพรา้ว แมลงด าหนาม และไรสี่ขามะพรา้ว เกษตรกรจึงควรหมั่นส ารวจสวนมะพรา้ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรเิวณทางใบและผลอ่อนมะพรา้ว จะมีอาการผิดปกติ เช่น ทางใบถกูแมลงแทะกินผิวใบใบจะแหง้เป็นสี
น า้ตาล กรณีไรสี่ขาขัว้ผลอ่อนแหง้แตกเป็นลายไมส้ีน า้ตาล เป็นตน้ 
6) ทเุรียน ควรเฝา้ระวงัไรแดงแอฟรกินั หนอนเจาะผลทเุรียน หนอนเจาะเมล็ดทเุรียน และเพลีย้ไฟ เกษตรกรจึงควรหมั่น
ส ารวจสวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรเิวณใบ ยอด ดอก และผล จะมีอาการผิดปกติ เช่น สีใบซีดไม่เป็นมนั ใบโคง้ ยอดแคระแก
รนหงิกงอ ผลเป็นแผล เป็นตน้ 
7) มงัคดุ ควรเฝา้ระวงัเพลีย้ไฟ เกษตรกรจึงควรหมั่นส ารวจสวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณดอกและผล จะมีอาการผิดปกติ 
เช่น ดอกและผลแหง้ และร่วง เป็นตน้ ทัง้นี ้หากเกษตรกรพบว่า ตน้พืชมีอาการผิดปกติดงักล่าว ควรเรง่หาสาเหตแุละวิธี
ปอ้งกนัก าจดัศตัรูพืชที่พบทนัที เพื่อป้องกนัผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

ส าหรบัเกษตรกรและผูท้ี่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชแต่ละชนิดเพิ่มเติมได้
ทาง https://www.doae.go.th หวัขอ้เตือนการระบาดศตัรูพืช โดยไม่มีค่าใชจ้่าย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่
ส  านกังานเกษตรอ าเภอใกลบ้า้น 
  



 
ก.เกษตร แนะผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 7 ชนิด หมั่นส ารวจแปลง-ป้องกันศัตรูพืชในฤดูแล้ง 

 
นายเขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วว่า ช่วงฤดแูลง้ซึ่งครอบคลมุตัง้แต่ตน้ฤดหูนาว 

(พ.ย.) ไปจนถึงปลายฤดรูอ้น (เม.ย.) สภาพอากาศมกัมีสภาพแหง้ไปจนถึงรอ้น ซึ่งเหมาะกบัการแพรก่ระจายของศตัรูพืช
บางชนิด จึงขอแจง้เตือนเกษตรกรทุกภมูิภาค โดยเฉพาะเกษตรกรผูป้ลกูพืชเศรษฐกิจ 7 ชนิด ไดแ้ก่ มนัส าปะหลงั ออ้ย 
ขา้วโพด ขา้ว มะพรา้ว ทเุรียน และมงัคดุ หมั่นส ารวจแปลงเพาะปลกูของตนในช่วงฤดแูลง้ เพื่อป้องกนัไม่ใหศ้ตัรูพืชเขา้
ท าลายจนเกิดความเสียหายเป็นวงกวา้ง ส าหรบัศตัรูพืชส าคญัในช่วงฤดแูลง้ของพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดที่ควรเฝา้ระวงั 
ไดแ้ก่ 
1. มนัส าปะหลงั เกษตรกรควรเฝา้ระวงัเพลีย้แปง้มนัส าปะหลงั ไรแดง และโรคใบด่างมนัส าปะหลงัที่มีแมลงหวี่ขาวยาสบู
เป็นพาหะน าโรค ซึ่งการเขา้ท าลายของศตัรูดงัที่กลา่วจะท าใหต้น้มนัส าปะหลงัมีการเจรญิเติบโตต ่า ใหผ้ลผลิตไดไ้ม่เต็มที่
หรือดอ้ยคณุภาพ หรือตน้มนัส าปะหลงัอาจตายได ้เกษตรกรจึงควรหมั่นส ารวจแปลงมนัส าปะหลงั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บรเิวณใบและยอด จะมีอาการผิดปกติ เช่น ใบและยอดหงิกงอ เป็นตน้ 
2. ออ้ย ควรเฝา้ระวงัหนอนกอออ้ย ดว้งหนวดยาว และจกัจั่น เกษตรกรจึงควรหมั่นส ารวจไรอ่อ้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรเิวณ
โคนตน้ระดบัผิวดิน และบรเิวณยอด จะมีอาการผิดปกติ เช่น มีรอยเจาะ ตาออ้ยแตกหน่อใหม่ดา้นขา้ง แตกยอดพุ่ม หกัลม้ 
หรือแหง้ตาย เป็นตน้ 
 
3. ขา้วโพด ควรเฝา้ระวงัหนอนเจาะล าตน้ขา้วโพด เกษตรกรจึงควรหมั่นส ารวจล าตน้ขา้วโพดในแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บรเิวณขอ้ของล าตน้ที่ใกลก้บัดอกหรือฝักขา้วโพด จะมีรู หรืออาการผิดปกติ เช่น ยอดแหง้ตาย เป็นตน้ 



4. ขา้ว ควรเฝา้ระวงัเพลีย้กระโดดสีน า้ตาล และดว้งด า เกษตรกรจึงควรหมั่นส ารวจนาขา้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรเิวณโคน
ตน้ขา้วระดบัเหนือผิวน า้ หรือบรเิวณผิวดินหลงัผันน า้ออกจากนาขา้ว จะมีอาการผิดปกติ เช่น ใบขา้วเหลืองเป็นหย่อม 
5. มะพรา้ว ควรเฝา้ระวงัหนอนหวัด ามะพรา้ว แมลงด าหนาม และไรสี่ขามะพรา้ว เกษตรกรจึงควรหมั่นส ารวจสวนมะพรา้ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรเิวณทางใบและผลอ่อนมะพรา้ว จะมีอาการผิดปกติ เช่น ทางใบถกูแมลงแทะกินผิวใบใบจะแหง้เป็นสี
น า้ตาล กรณีไรสี่ขาขัว้ผลอ่อนแหง้แตกเป็นลายไมส้ีน า้ตาล เป็นตน้ 
6. ทเุรียน ควรเฝา้ระวงัไรแดงแอฟรกินั หนอนเจาะผลทเุรียน หนอนเจาะเมล็ดทเุรียน และเพลีย้ไฟ เกษตรกรจึงควรหมั่น
ส ารวจสวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรเิวณใบ ยอด ดอก และผล จะมีอาการผิดปกติ เช่น สีใบซีดไม่เป็นมนั ใบโคง้ ยอดแคระแก
รนหงิกงอ ผลเป็นแผล เป็นตน้ 
7. มงัคดุ ควรเฝา้ระวงัเพลีย้ไฟ เกษตรกรจึงควรหมั่นส ารวจสวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณดอกและผล จะมีอาการผิดปกติ 
เช่น ดอกและผลแหง้ และร่วง เป็นตน้ ทัง้นี ้หากเกษตรกรพบว่า ตน้พืชมีอาการผิดปกติดงักล่าว ควรเร่งหาสาเหตแุละวิธี
ปอ้งกนัก าจดัศตัรูพืชที่พบทนัที เพื่อป้องกนัผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 
  



 

 
  



 
กรมส่งเสริมการเกษตร แนะผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 7 ชนิด หมั่นส ารวจแปลง เตรียมพร้อมป้องกันศัตรูพืชฤดูแล้ง 

 
นายเขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วว่า ช่วงฤดแูลง้ ซึ่งครอบคลมุตัง้แต่ตน้ฤดหูนาว 

(พฤศจิกายน) ไปจนถึงปลายฤดรูอ้น (เมษายน) สภาพอากาศมกัมีสภาพแหง้ ไปจนถึงรอ้น ซึ่งเหมาะกบัการแพร่กระจาย
ของศตัรูพืชบางชนิด กรมสง่เสรมิการเกษตร จึงขอแจง้เตือนเกษตรกรทกุภมูิภาค โดยเฉพาะเกษตรกรผูป้ลกูพืชเศรษฐกิจ 7 
ชนิด ไดแ้ก่ มนัส าปะหลงั ออ้ย ขา้วโพด ขา้ว มะพรา้ว ทเุรียน และมงัคดุ หมั่นส ารวจแปลงเพาะปลกูของตนในช่วงฤดแูลง้ 
เพื่อปอ้งกนัไม่ใหศ้ตัรูพืชเขา้ท าลายจนเกิดความเสียหายเป็นวงกวา้ง 

อธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วเพิ่มเติมว่า ส าหรบัศตัรูพืชส าคญัในช่วงฤดแูลง้ของพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดที่
ควรเฝา้ระวงั ไดแ้ก่  
1) มนัส าปะหลงั เกษตรกรควรเฝา้ระวงัเพลีย้แปง้มนัส าปะหลงั ไรแดง และโรคใบด่างมนัส าปะหลงัที่มีแมลงหวี่ขาวยาสบู
เป็นพาหะน าโรค ซึ่งการเขา้ท าลายของศตัรูดงัที่กลา่วจะท าใหต้น้มนัส าปะหลงัมีการเจรญิเติบโตต ่า ใหผ้ลผลิตไดไ้ม่เต็มที่
หรือดอ้ยคณุภาพ หรือตน้มนัส าปะหลงัอาจตายได ้เกษตรกรจึงควรหมั่นส ารวจแปลงมนัส าปะหลงั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บรเิวณใบและยอด จะมีอาการผิดปกติ เช่น ใบและยอดหงิกงอ เป็นตน้  



2) ออ้ย ควรเฝา้ระวงัหนอนกอออ้ย ดว้งหนวดยาว และจกัจั่น เกษตรกรจึงควรหมั่นส ารวจไรอ่อ้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรเิวณ
โคนตน้ระดบัผิวดิน และบรเิวณยอด จะมีอาการผิดปกติ เช่น มีรอยเจาะ ตาออ้ยแตกหน่อใหม่ดา้นขา้ง แตกยอดพุ่ม หกัลม้ 
หรือแหง้ตาย เป็นตน้  
3) ขา้วโพด ควรเฝา้ระวงัหนอนเจาะล าตน้ขา้วโพด เกษตรกรจึงควรหมั่นส ารวจล าตน้ขา้วโพดในแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บรเิวณขอ้ของล าตน้ที่ใกลก้บัดอกหรือฝักขา้วโพด จะมีรู หรืออาการผิดปกติ เช่น ยอดแหง้ตาย เป็นตน้  
4) ขา้ว ควรเฝา้ระวงัเพลีย้กระโดดสีน า้ตาล และดว้งด า เกษตรกรจึงควรหมั่นส ารวจนาขา้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรเิวณโคน
ตน้ขา้วระดบัเหนือผิวน า้ หรือบรเิวณผิวดินหลงัผนัน า้ออกจากนาขา้ว จะมีอาการผิดปกติ เช่น ใบขา้วเหลืองเป็นหย่อม  
5) มะพรา้ว ควรเฝ้าระวงัหนอนหวัด ามะพรา้ว แมลงด าหนาม และไรสี่ขามะพรา้ว เกษตรกรจึงควรหมั่นส ารวจสวนมะพรา้ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรเิวณทางใบและผลอ่อนมะพรา้ว จะมีอาการผิดปกติ เช่น ทางใบถกูแมลงแทะกินผิวใบใบจะแหง้เป็นสี
น า้ตาล กรณีไรสี่ขาขัว้ผลอ่อนแหง้แตกเป็นลายไมส้ีน า้ตาล เป็นตน้  
6) ทเุรียน ควรเฝา้ระวงัไรแดงแอฟรกินั หนอนเจาะผลทเุรียน หนอนเจาะเมล็ดทเุรียน และเพลีย้ไฟ เกษตรกรจึงควรหมั่น
ส ารวจสวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรเิวณใบ ยอด ดอก และผล จะมีอาการผิดปกติ เช่น สีใบซีดไม่เป็นมนั ใบโคง้ ยอดแคระแก
รนหงิกงอ ผลเป็นแผล เป็นตน้ และ 7) มงัคดุ ควรเฝา้ระวงัเพลีย้ไฟ เกษตรกรจึงควรหมั่นส ารวจสวน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บรเิวณดอกและผล จะมีอาการผิดปกติ เช่น ดอกและผลแหง้ และรว่ง เป็นตน้ ทัง้นี ้หากเกษตรกรพบว่า ตน้พืชมีอาการ
ผิดปกติดงักลา่ว ควรเรง่หาสาเหตแุละวิธีปอ้งกนัก าจดัศตัรูพืชที่พบทนัที เพื่อปอ้งกนัผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 
ส าหรบัเกษตรกรและผูท้ี่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชแต่ละชนิดเพิ่มเติมไดท้าง 
https://www.doae.go.th หวัขอ้เตือนการระบาดศตัรูพืช โดยไม่มีค่าใชจ้่าย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ส  านกังาน
เกษตรอ าเภอใกลบ้า้น 
  



 
กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งศึกษาการขยายพันธุแ์ละส่งเสริมพืชกระท่อมพันธุด์ีสู่พืชเศรษฐกิจ 

 
วนัที่ 8 มกราคม 2565 นายขจร เราประเสรฐิ รองอธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตรดา้นสง่เสรมิการผลิต รว่มกิจกรรม

ศกึษาแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคนิคองคค์วามรูก้ารเพาะเลีย้งกระท่อม ณ ศนูยข์ยายพนัธุพ์ืชที่ 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 พืชกระท่อม (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.) ถกูใชเ้พื่อวตัถุประสงคต่์างๆ ไดแ้ก่ การรกัษาโรคตามภมูิ
ปัญญาพืน้บา้นและต ารบัยาแผนโบราณ กลุม่ผูใ้ชแ้รงงานและเกษตรกร มาเป็นเวลานาน โดยมีสารไมตราจินีน และสาร 7-
ไฮดรอกไซไมตราจินีน เป็นสารส าคญัสามารถบรรเทาอาการปวด แกป้วดทอ้ง แกบ้ิด ทอ้งเสีย แกป้วดเมื่อยรา่งกาย ระงบั
ประสาท ช่วยใหท้ างานทนไม่หิวง่าย โดยพบไดม้ากในป่าธรรมชาติบรเิวณภาคใต ้และบางจงัหวดัของภาคกลาง 

รองอธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร เปิดเผยว่า ในอดีตพืชกระท่อมถกูระบใุนพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโ้ทษ 
ประเภทที่ 5 แต่ในปัจจบุนั ประเทศไทยไดแ้กไ้ขพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโ้ทษ ฉบบัที่ 8 มีผลบงัคบัใชใ้นวนัที่ 24 สิงหาคม 
2564 โดยพืชกระท่อมไดพ้น้จากบญัชียาเสพติดใหโ้ทษ พิชกระท่อมจึงไดร้บัความสนใจจากเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
อย่างไรก็ตามพืชกระท่อมยงัขาดการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการขยายพนัธุท์ี่มีคณุภาพและปัจจยัที่มีผลต่อการเจรญิเติบโต กรม
สง่เสรมิการเกษตรจึงไดร้ว่มกบัคณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยการสนบัสนนุทนุวิจยัโดยส านกังาน ป.ป.ส. 
ด าเนินการวิจยัเรื่องการศกึษาการขยายพนัธุแ์ละสง่เสรมิพืชกระท่อมพนัธุดี์สูพ่ืชเศรษฐกิจ มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาการ
ขยายพนัธุ ์การเจรญิเติบโตและการตอบสนองทางสรีรวิทยาในระยะตน้กลา้และศกึษาปัจจยั รวมถึงอปุสรรค ส าหรบัการ
ขยายพนัธุก์ลา้ไมพ้ืชกระท่อม เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสง่เสรมิการปลกู สามารถน าไปใชป้ระโยชนท์างการแพทยแ์ละ
พฒันาไปสูพ่ืชเศรษฐกิจฐานชมุชน เพื่อสรา้งรายไดท้ี่ดีใหก้บัเกษตรกรต่อไป โดยมีเปา้หมายการผลิตจ านวน 100,000 ตน้ 
 โดยการจดักิจกรรมในวนันี ้กรมสง่เสรมิการเกษตรไดร้ว่มกบัคณะอาจารย ์นกัวิจยัจากมหาวิทยาลยัขอนแก่น กอง
ขยายพนัธุพ์ืช ศนูยข์ยายพนัธุพ์ืช ส านกังานสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรที่ 5 จงัหวดัสงขลา เพื่อแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้
และเทคนิคในการเพาะกระท่อมพนัธุดี์ซึ่งจะน าองคค์วามรูด้งักลา่วไปใชใ้นการผลิตกระท่อมตามโครงการวิจยัและน าองค์
ความรูด้งักลา่วไวใ้ชส้ง่เสรมิเกษตรกรต่อไป 
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วนัที่ 8 มกราคม 2565 นายขจร เราประเสรฐิ รองอธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตรดา้นสง่เสรมิการผลิต รว่มกิจกรรม

ศกึษาแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคนิคองคค์วามรูก้ารเพาะเลีย้งกระท่อม ณ ศนูยข์ยายพนัธุพ์ืชที่ 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 พืชกระท่อม (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.) ถกูใชเ้พื่อวตัถุประสงคต่์างๆ ไดแ้ก่ การรกัษาโรคตามภมูิ
ปัญญาพืน้บา้นและต ารบัยาแผนโบราณ กลุม่ผูใ้ชแ้รงงานและเกษตรกร มาเป็นเวลานาน โดยมีสารไมตราจินีน และสาร 7-
ไฮดรอกไซไมตราจินีน เป็นสารส าคญัสามารถบรรเทาอาการปวด แกป้วดทอ้ง แกบ้ิด ทอ้งเสีย แกป้วดเมื่อยรา่งกาย ระงบั
ประสาท ช่วยใหท้ างานทนไม่หิวง่าย โดยพบไดม้ากในป่าธรรมชาติบรเิวณภาคใต ้และบางจงัหวดัของภาคกลาง 

นายขจร เราประเสรฐิ รองอธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตรดา้นสง่เสรมิการผลิต เปิดเผยว่า ในอดีตพืชกระท่อมถกูระบุ
ในพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโ้ทษ ประเภทที่ 5 แต่ในปัจจบุนั ประเทศไทยไดแ้กไ้ขพระราชบญัญัติยาเสพติดใหโ้ทษ ฉบบัที่ 
8 มีผลบงัคบัใชใ้นวนัที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยพืชกระท่อมไดพ้น้จากบญัชียาเสพติดใหโ้ทษ พิชกระท่อมจึงไดร้บัความสนใจ
จากเกษตรกรและประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตามพืชกระท่อมยงัขาดการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการขยายพนัธุท์ี่มีคณุภาพและ
ปัจจยัที่มีผลต่อการเจรญิเติบโต กรมสง่เสรมิการเกษตรจึงไดร้ว่มกบัคณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยการ
สนบัสนนุทนุวิจยัโดยส านกังาน ป.ป.ส. ด าเนินการวิจยัเรื่องการศกึษาการขยายพนัธุแ์ละสง่เสรมิพืชกระท่อมพนัธุดี์สูพ่ืช
เศรษฐกิจ มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาการขยายพนัธุ ์การเจริญเติบโตและการตอบสนองทางสรีรวิทยาในระยะตน้กลา้และ
ศกึษาปัจจยั รวมถึงอปุสรรค ส าหรบัการขยายพนัธุก์ลา้ไมพ้ืชกระท่อม เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสง่เสรมิการปลกู สามารถ
น าไปใชป้ระโยชนท์างการแพทยแ์ละพฒันาไปสูพ่ืชเศรษฐกิจฐานชมุชน เพื่อสรา้งรายไดท้ี่ดีใหก้บัเกษตรกรต่อไป โดยมี
เปา้หมายการผลิตจ านวน 100,000 ตน้ 
 โดยการจดักิจกรรมในวนันี ้กรมสง่เสรมิการเกษตรไดร้ว่มกบัคณะอาจารย ์นกัวิจยัจากมหาวิทยาลยัขอนแก่น กอง
ขยายพนัธุพ์ืช ศนูยข์ยายพนัธุพ์ืช ส านกังานสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรที่ 5 จงัหวดัสงขลา เพื่อแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้
และเทคนิคในการเพาะกระท่อมพนัธุดี์ซึ่งจะน าองคค์วามรูด้งักลา่วไปใชใ้นการผลิตกระท่อมตามโครงการวิจยัและน าองค์
ความรูด้งักลา่วไวใ้ชส้ง่เสรมิเกษตรกรต่อไป 
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