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ค ำตอบ 

ศัตรูพืช เป็นศัตรูของต้นไม้โดยตรง ท้ังยังขัดขวางความเจริญเติบโตของต้นไม้ทุกชนิดอีกด้วย ศัตรูพืชแบ่ง
ออกเป็น 2 พวก คือ 

1. แมลง ได้แก่ พวกแมลงท่ีใช้ปากดูด และปากกัด 
1) แมลงจ าพวกปากดูด แมลงพวกนี้จะท าอันตรายต่อพืช โดยใช้ปากเจาะเข้าไปในใบ ล าต้น ผล หัว 

แล้วดูดเอาอาหารออกมาจากแผลท่ีมันเจาะ เช่น เพลี้ยต่างๆ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย และแมง
มุมแดง ในการก าจัดแมลงพวกนี้ ต้องใช้ยาฉีดชนิดถูกตัวแล้วตาย 

2) แมลงจ าพวกปากกัด แมลงพวกนี้ ท าลายพืชโดยใช้ปากเคี้ยวกัดกินใบ กินดอก และส่วนต่างๆ 
ของพืช เช่น แมลงเต่าทอง ด้วงปีกแข็ง หนอนผีเสื้อ การก าจัดแมลงพวกนี้ ใช้ยาฉีดพ่นไว้ตามต้นตามใบของพืช เมื่อ
แมลงกินใบหรือส่วนต่างๆ นี้เข้าไป ก็จะท าให้แมลงตาย 

2. โรคของพืช เป็นศัตรูของพืชอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย และเชื้อไวรัสต่างๆ  
ชนิดของยาก าจัดแมลงศัตรูพืช ยาก าจัดแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ เหล่านี้ ผู้ผลิตจะท ามาในรูปแบบน้ ามัน

ละลายน้ าได้ แบบยาละลายได้ในน้ านี้ มีเปอร์เซ็นต์ของตัวยาสูง เมื่อจะน ามาใช้ต้องผสมกับน้ าตามส่วนท่ีได้แจ้งไว้ 
นอกจากจะมีแบบละลายได้ในน้ าแล้ว ก็ยังมีแบบผงแบบนี้ ไม่ละลายน้ า เมื่อจะใช้ก็ใช้พ่น ยาก าจัดแมลงมีด้วยกัน
หลายชนิด แต่ถ้าแบ่งออกเป็นพวกใหญ่ๆ ตามลักษณะการฆ่าแมลงแล้ว ก็แบ่งออกเป็น 3 พวกคือ 

1. ชนิดแมลงกินเข้าไปแล้วตาย ยาก าจัดแมลงชนิดนี้ ใช้ก าจัดแมลงท่ีกัดกินใบ ตา กิ่ง ผล ตา ดอก และล าต้น 
2. ชนิดถูกตัวแมลงแล้วตาย ยาก าจัดแมลงชนิดนี้ ใช้ก าจัดพวกเพลี้ยต่างๆ 
3. ชนิดได้กลิ่นแล้วตาย ยาก าจัดแมลงชนิดนี้ ไม่ค่อยนิยมใช้ เพราะเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ และราคาสูงมาก 
การฉีดยาหรือพ่นยาก าจัดแมลง ยาก าจัดแมลงบางชนิดเป็นยามีพิษ ดังนั้น การฉีดยาก าจัดแมลงศัตรูพืช 

จะต้องท าด้วยความระมัดระวัง อย่าประมาท เพราะอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ถึงแม้จะไม่ตาย แต่มันจะเข้า
ไปสะสมในร่างกายของเรา เข้าไปท าลายระบบประสาทส่วนต่างๆ ได้ การพ่นยาก าจัดแมลง ต้องปฏิบัติตามนี้ 

1.พิจาณาโรคพืชก่อนใช้ยา ก่อนจะใช้ยาก าจัดแมลงศัตรูพืช จะต้องพิจารณาดูก่อนว่า พืชนั้นเป็นโรค หรือ
ถูกแมลงท าลาย ถ้าถูกแมลงท าลาย ก็ต้องทราบเสียก่อนว่า แมลงท่ีท าลายพืชนั้น เป็นเพลี้ยชนิดดูดน้ าเลี้ยงจากใบ 
ตากิ่ง ตาดอก และล าต้น หรือไม่ หรือเป็นแมลงชนิดกัดกินใบ ตากิ่ง ตาดอก หัว หรือล าต้น เมื่อทราบแล้ว จึงหายา
ก าจัดศัตรูพืชตามชนิดของศัตรูนั้นๆ อย่างถูกต้อง 

2.ศึกษาวิธีใช้จากฉลากท่ีปิดไว้ข้างขวด เมื่อได้ยาก าจัดแมลงศัตรูพืชตามความต้องการแล้ว ควรอ่านวิธีใช้
จากฉลากที่ปิดไว้ข้างขวดว่า เป็นชนิดน้ ามันละลายน้ า หรือชนิดผงละลายน้ า และใช้ส่วนผสมอย่างไร ตวงตามส่วนท่ี
ได้แนะน า การผสมด้วยน้ า ควรผสมแต่น้อยก่อน คนให้เข้ากันด้วยไม้ ห้ามใช้มือเป็นอันขาด แล้วเติมน้ าตาม
อัตราส่วนท่ีต้องการ แล้วจึงใส่ในเครื่องฉีดยา 



3.ก่อนฉีดยา ควรใช้ผ้าปิดจมูก เพื่อป้องกันยาไม่ให้เข้าไปในร่างกาย ในขณะฉีด ควรหันหัวฉีดไปตามลม 
อย่าฉีดทวนลมเป็นอันขาด 

4.เวลาฉีดยาก าจัดศัตรูพืช ควรเป็นตอนเช้า หรือตอนเย็นใกล้ค่ า ไม่ควรฉีดในขณะท่ีมีแสงแดดจัด หรือ
อากาศร้อนจัด เพราะจะท าให้ยาระเหยเร็ว หรือฉีดก่อนท่ีฝนจะตก จะท าให้ฝนชะน้ ายาไปหมด 

5.ในขณะฉีดยา ต้องปฏิบัติตามนี้ ไม่ควรสูบบุหรี่ หรือรับประทานอาหาร เมื่อเลิกฉีดแล้ว ต้องล้างมือ และ
ส่วนต่างๆ ของร่างกายให้สะอาดด้วยสบู่และน้ ามากๆ น้ ายาและเครื่องมือท่ีใช้ก็ต้องล้างให้สะอาด แล้วเก็บไว้ให้
เรียบร้อยและปลอดภัย เมื่อจะท าการฉีดยา อย่าน าเด็ก สัตว์เลี้ยง อาหาร 
เครื่องดื่ม เข้าใกล้บริเวณท่ีฉีดยา เพราะจะท าให้เกิดอันตราย 

6.เมื่อเสร็จจากการฉีดยา ต้องปฏิบัติตามนี้ ต้องรีบเปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ า ฟอกสบู่หลายๆ ครั้งให้สะอาด 
เสื้อผ้าท่ีใช้แล้ว ก็ต้องฟอกให้สะอาด และตากให้แห้ง อย่าเอาเสื้อผ้าเก่าท่ียังไม่ได้ซักมาใช้อีก เพราะจะเป็นท่ีสะสม
ยา เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ได้ และไม่ควรเข้าไปที่บริเวณฉีดยาใหม่ ต้องให้หมดกลิ่นเสียก่อน จึงเข้าไปได้ 

นำยรัตวิ 
 

เดินเคร่ืองผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ เตรียมพร้อมศูนย์ขยายพันธุ์ 10 แห่งทั่วปท.ผลิตส่งต่อเกษตรกร 
 

ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช 10 แห่งทั่วประเทศ เตรียมพร้อมเดินเครื่องผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดีจ าหน่ายให้กับเกษตรกรใน
ราคาท่ีเหมาะสม หวังให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งพันธ์ุพืชพันธุ์ดีและลดต้นทุนการผลิตไปพร้อมกัน 

นายส าราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า หลังจากท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้มี
การจัดตั้งกองขยายพันธุ์พืชขึ้นมาเป็นอีกส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดีให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของเกษตรกร รวมถึงผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดีท่ีสะอาด 
ปราศจากโรคและแมลงราคาเหมาะสมสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตจากการใช้พันธุ์พืชพันธุ์ดี นับเป็นการสนอง
นโยบายรัฐบาล ด้านการลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรในเรื่องของการใช้เมล็ดพันธุ์ท่ีดีมีคุณภาพ นอกจากช่วยแก้ไข
ปัญหาเมล็ดพันธุ์ท่ีจ าหน่ายในท้องตลาดไม่ให้ราคาสูงแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในอนาคตท่ีประเทศไทยจะ
ก้าวสู่ผู้น าในการผลิตและเป็นศูนย์กลางการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช (Seed Hub) ของภูมิภาคอาเซียนตามเป้าหมาย
ท่ีรัฐบาลได้วางไว้ให้ได้ 

โดยในปีงบประมาณ 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดสรรงบประมาณ ในการซ่อมแซมปรับปรุงโรงเรือน
อนุบาลพันธุ์พืช และครุภัณฑ์ต่างๆ ของศูนย์ขยายพันธุ์พืช ท้ัง 10 ศูนย์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ตอบโจทย์และเตรียมความพร้อมในการด าเนินการผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีให้ได้ตามแผนการผลิต 
ภายใต้เป้าหมายแผนการผลิตรวม 8 ล้านต้นต่อปี โดยแบ่งเป็นพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จ านวน 1,411,000 ต้น ต้น
พันธุ์ จ านวน 5,095,000 ต้น ท่อนพันธุ์ จ านวน 1,494,000 ต้น ส่วนเมล็ดพันธุ์พืชปัจจุบันยังไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากยังไม่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ หากได้รับงบประมาณจะสามารถ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดพันธุ์ผักต่างๆ กระจายให้กับเกษตรกร
ท่ัวประเทศได้ 

โดยแต่ละศูนย์จะรับผิดชอบพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นท่ี รวมถึงมีการจัดท าแปลงแม่
พันธุ์พืชพันธ์ุดีจ านวน 815 ไร่ เพื่อเป็นแปลงรวบรวมผลิตพืชพันธุ์ดี ใช้ในการผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ประกอบด้วย 
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 1 จังหวัดชลบุรี ผลิตต้นมะละกอ ต้นกล้วย ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 2 
จังหวัดตรัง ผลิตต้นพริก ต้นกล้วย ศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 3 จังหวัดนครราชสีมา ผลิตต้นดอกเบญจมาศ ต้นกล้วย 
ท่อนพันธุ์อ้อย ศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลิตกล้วย ต้นปาล์มน้ ามัน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 5



จังหวัดบุรีรัมย์ ผลิตต้นพริก ต้นกล้วย ท่อนพันธุ์อ้อย ศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 6 จังหวัดพิษณุโลก ผลิตต้นกล้วย ท่อน
พันธุ์อ้อย ศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 7 จังหวัดมหาสารคาม ผลิตต้นผัก ต้นพริก ต้นกล้วย ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง ศูนย์
ขยายพันธุ์พืชท่ี 8 จังหวัดล าพูน ผลิตต้นสตรอเบอร์รี่ ต้นผักสมุนไพร ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชท่ี 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ผลิต
ต้นหน่อไม้ฝรั่ง ต้นไม้ดอกไม้ประดับ ต้นผักศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 10 จังหวัดอุดรธานี ผลิตท่อนพันธุ์อ้อย ท่อนพันธุ์
มันส าปะหลังต้นไม้ดอก 

ขณะนี้ทั้ง 10 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช ได้มีการขับเคล่ือนการด าเนินงานในส่วนของการปรบปรุงซ่อมแซมโรงเรือน 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน โดยทุกพันธุ์พืชพันธุ์ดีท่ีด าเนินการผลิตจะเป็นพันธุ์ท่ีได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานท่ีได้รับมาตรฐาน ส าหรับเกษตรกร หน่วยงาน และผู้สนใจ ท่ีต้องการพืชพันธุ์ดี สามารถติดต่อสั่งจองและ
เลือกซื้อได้ตามศูนย์ขยายพันธุ์พืช เริ่มผลิตตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีกอง
ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร โทรศัพท์/โทรสาร 0-2561-0127, 0-2561-0128 หรือทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ plantprop@doae.go.th 

 
เตือนเกษตรกรสวนส้มโอ เฝ้าระวังหนอนเจาะผลไม้ 

 
กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรสวนส้มโอในช่วงสภาพอากาศมีเมฆมาก ฝนฟ้าคะนอง ขอให้เฝ้าระวัง

หนอนเจาะผล ส้มโอในระยะท่ีต้นส้มโอติดผล จะพบตัวเต็มวัย เพศเมียวางไข่บนผลส้มโออายุประมาณ 2 สัปดาห์
จนถึงระยะเก็บเกี่ยว โดยวางไข่เป็นฟองเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มประมาณ 2-29 ฟอง เมื่อหนอนฟักจะกัดกินเข้าไปในผล
ส้มโอ ซึ่งรอยเจาะท าลายของหนอนจะมีมูลที่ถ่ายออกมา และมียางไหลเย้ิม ท าให้ผลเน่าและร่วงก่อนการเก็บเกี่ยว 

แนวทางในการป้องกันและแก้ไขการเข้าท าลายของหนอนเจาะผลส้มโอ เกษตรกรควรควบคุมบังคับให้ต้น
ส้มโอแตกยอด ออกดอก และติดผลในระยะเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการป้องกันก าจัด สะดวกในการดูแลรักษา และช่วย
ลดปริมาณหนอนเจาะผลส้มโอ จากนั้น ให้เกษตรกรเก็บหรือเด็ดผลอ่อนท่ีถูกหนอนเจาะผลส้มโอเข้าท าลายน าไปฝัง
หรือเผาไฟทิ้งนอกแปลงปลูก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดต่อไป 

ส าหรับในแหล่งปลูกท่ีพบการระบาดเป็นประจ า เกษตรกรควรหมั่นส ารวจตรวจดูหนอนเจาะผลส้มโอใน
แปลงปลูกช่วงท่ีต้นส้มโอติดผลอ่อน เมื่อผลส้มโออายุประมาณ 2 สัปดาห์ เกษตรกรควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงอี
มาเมกตินเบนโซเอต 1.92% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารโพรฟีโนฟอส 50% อีซี อัตรา 40 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารแลมบ์ดาไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารฟิโพร
นิล 5% เอสซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร โดยพ่น 4 ครั้ง และพ่นห่างกันทุก 7 วัน จากนั้น เมื่อผลส้มโออายุ
ประมาณ 1.5 เดือน เกษตรกรควรห่อผลส้มโอด้วยถุงกระดาษห่อผลสีขาว เพื่อป้องกันการเข้าท าลายของหนอน
เจาะผลส้มโอ 


