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1 เมษายน เป็นวันข้าราชการพลเรือน และ 
ครบรอบ 129 ปี  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในนามของข้าราชการคนหน่ึงของ
กระทรวงเกษตรฯ น าความม่ังมุ่นต้ังใจมาสู่พี่
น้องเกษตรกร และประชาชนชาวไทยให้
ทราบว่า ในภารกิจของกระทรวงที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบันน้ีได้ท าให้ประเทศไทยเป็นผู้น า
ทางการเกษตรของโลก ได้สร้างเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนไทย ได้มีอาหารที่
อุดมสมบูรณ์ ซ่ึงชาวกระทรวงเกษตรจะ
มุ่งมั่นทุ่มเทการท างานน้ีต่อๆไป  

“เดินตามรอยพ่อ 
น าไทยสู่ความพอเพียงและยั่งยืน” 

 
                                          ใ ต้ เ ก ษ ต ร
ฉบับรับเมษาปลายหน้าร้อนเข้าสู่ต้นหน้าฝน ใน
ฉบับนี้น าเรื่องร้อนแรง กัญชากัญชงกระท่อม 
มาเล่าสู่กันฟัง ตอนนี้กัญชาขาขึ้น อย. มีการ
อนุญาตให้ปลูกเพิ่มมากขึ้นในหลายๆ จังหวัด 
ในส่วนของกรมวิชาการเกษตรเอง ก็จะเปิดตัว
การวิจัยกัญชาให้ได้ตื่นตาตื่นใจกันในเร็วๆนี้  
     สาระความรู้เรื่อง กล้วยหายาก งานตาม
พระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ที่ให้รวบรวมกล้วยโบราณ เป็นเรื่องที่
น่าสนใจมาก 
      คล้า พืชใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้จัก ถ้าบอก
ว่ากระติ๊บข้าวเหนียวท ามาจากต้นคล้า ทุกท่าน
คงร้อง อ๋อ! ไม่เคยรู้มาก่อน ลองมาอ่านในเล่มดู
ครับ 

ธัชธาวินท์ สะรุโณ  
ผู้เชี่ยวชาญ สวพ.8 ใต้เกษตร 1 



แหลงไมอ่อก ! 
 เมื่อครั้งปีงบประมาณ 2563 กรมวิชาการเกษตรเคยถูกตัดงบประมาณ
ค่าตอบแทนใช้สอยฯ 50% ในข้ันการพิจารณาของอนุกรรมาธิการงบประมาณสภา
ผู้แทนราษฎร ท าให้กระทบต่อการที่จะด าเนินการต่าง ๆ โดยตรงทั้งงานวิจัยและการ
ให้บริการประชาชนตามภารกิจ ต้องเลิกจ้างหรือลดค่าตอบแทนบุคลากรที่เป็นอัตรา
จ้างเหมา ซึ่งส่วนมากเป็นผู้ที่ท างานด้วยกันมานานมีความช านาญในหน้าที่เฉพาะ แม้
บางคนจะเป็นแรงงานในแปลงวิจัย แต่ก็ถือว่าเป็นประเภทแรงงานฝีมือ งบประมาณ
ในส่วนน้ีเป็นค่าสาธารณูปโภคก็ลดลง 50% เช่นกัน ทุกหน่วยเลยยังคงติดค้างไม่ได้
ช าระค่าไฟฟ้ากัน 4-6 เดือน จนเป็นปัญหาตกค้างมาถึงปีงบประมาณ 2564 น้ี 
งบประมาณปี 2565 คาดหวังกันว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ  
                    ด้วยในปี 2564 เริ่มมีการเริ่มต้นแยกงบประมาณในส่วนงานวิจัยกับ
ส่วนอื่นๆ อย่างชัดเจน โดยได้งบส่วนวิจัย 388 ล้านบาท จึงมีการต้ังงบส่วนวิจัยไปไม่
น้อยกว่าเดิม แต่ด้วยสถานการณ์โรคระบาดของเช้ือ COVID19 รัฐบาลต้องใช้เงินเพื่อ
บรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนไปจ านวนมาก ในขณะที่เศรษฐกิจก็ฟุบทั่วโลก 
ภาษีที่เก็บได้ลดลงมากๆ ในข้ันการจัดกรอบวงเงินงบประมาณของส านักงบประมาณ
จึงต้องลดวงเงินลง  สกสว.จึงแจ้งมายังกรมวิชาการเกษตรว่าให้เตรียมจัดท า
โครงการวิจัยปี 2565 ให้ลงตัวกับวงเงินเพียง 269 ล้านบาท ส าหรับงบประมาณส่วน
อื่นตามปกติท่ีจะได้ราว  3 พันกว่าล้านบาท จะถูกปรับลดลงอีกอย่างน้อย 26%  แต่น่ี
ไม่ใช่ค าตอบสุดท้าย คงจะต้องมีการตัดเพิ่มอีกในข้ันกรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ  
                   สิ่งที่ท าให้ “แหลงไม่ออก” ก็คือเมื่อมันเป็นความจ าเป็นตาม
สถานการณ์ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับผลกระทบที่จะเกิดข้ึนอย่างแน่นอน และ
เตรียมปรับการบริหารจัดการงบประมาณให้ไปรอดได้กันต่อไป รู้ก่อนก็ยังดีกว่ารู้
กระทันหัน อย่างน้อย ผชช.สวพ.8 ก็ได้มีเพลงเพิ่มขึ้นอีก 1 เพลง  

จิระ  สุวรรณประเสริฐ 
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เปิดโครงการวิจัยและขับเคลื่อนผลงานวิจัย “ชุมชนต้นแบบการผลิตพืชโดยใช้ศาสตร์พระราชา”  
          วันท่ี 24 มีนาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดี กรมวิชาการเกษตร  ให้เกียรติเป็น
ประธาน ในพิธีเปิดโครงการวิจัยและขับเคลื่อนผลงานวิจัย “ชุมชนต้นแบบการผลิตพืชโดยใช้ศาสตร์
พระราชา” ร าแดงโมเดล เกษตรตามศาสตร์พระราชา ป่าขาดโมเดล เกษตรพอเพียง เกษตรปลอดภัย 
เกษตรอินทรีย์ บ้านแคโมเดล ขุมชนพอเพียง เกษตรยั่งยืน โดยมีนายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อ านวยการ 
สวพ.8 และนายธัชธาวันท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญ สวพ.8 กล่าวรายงานความเป็นมาการจัดงานฯ พร้อมกับ
มีภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม เช่น นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา ผู้เชี่ยวชาญ คณะ
นักวิจัยจาก สวพ.1-8  ผู้จัดการสวนเทพหยา หน่วยงานกระทรวงเกษตร และท้องถ่ิน ชุมชนร าแดงโมเดล 
ชุมชนป่าขาดโมเดล ชุมชนบ้านแคโมเดล  เข้าร่วม ณ สวนเทพหยา ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
         ชุมชนต้นแบบท้ัง 3 ชุมชนนี้จะเป็นแหล่งศึกษาดูงานและท่องเท่ียวในด้านชุมชนต้นแบบ ท่ีพัฒนา
โดยใช้ศาสตร์พระราชา ตามแนวทาง 4 เสาหลักของการพัฒนา คือ  เสาหลักท่ี 1 พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง 
เสาหลักท่ี 2 พัฒนา 9 พืชผสมผสานและเกษตรผสมผสานพอเพียง เสาหลักท่ี 3 พัฒนาการสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้า และเสาหลักท่ี 4 เชื่อมโยงการผลิตพืชกับการท่องเท่ียวชุมชน และเครือข่ายการพัฒนา
ต่างๆ ท้ังนี้ผู้สนใจ สามารถติดต่อได้ท่ีชุมชน หรือ สวพ.8 สงขลา โทร 074445905-7 

รองอธิบดี อิงอร ปัญญากิจ
เปิดตัวโครงการวิจัยและ
ขับเคลื่อนผลงานวิจัย  
“ชุมชนต้นแบบการผลิตพืชโดย
ใช้ศาสตร์พระราชา”  
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        วันที่ 29 มีนาคม  2564 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  8 
พร้อมด้วยนายโนรี อิสมะแอ  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานีเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรปัตตานี  เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี  และเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอสายบุรี  จังหวัด
ปัตตานี  ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกินใบมะพร้าวเข้าท าลายกัดกินใบมะพร้าวของ
เกษตรกรในพื้นที่อ าเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งรับทราบและแนะน าวิธีการป้องกันก าจัดหนอนกินใบ
มะพร้าว  ซึ่งมีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายประมาณ  400 ไร่ โดยเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) ในพื้นที่  
ได้ให้การสนับสนุนสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก าจัดและแรงงานผู้ฉีดสารเคมีเข้าล าต้น 
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ข่าวใต้เกษตร 

 วันท่ี 4 มีนาคม 2564 นางเมธาพร นาคเกลีย้ง ผู้อ านวยการกลุม่วิจยัและพฒันา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ของศนูย์วิจยัและพฒันาการเกษตรพทัลงุ จดักิจกรรมการฝึกอบรม หลกัสตูร “ชมุชนนวตักรรมวิชาการเกษตร
พืชผสมผสาน” ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ DOA Smart Community ชมุชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร
พืชผสมผสาน จงัหวดัพทัลงุ จ านวน 30 ราย ณ ต.ชมุพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พทัลงุ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีกรม
วิชาการเกษตร เช่น พันธุ์พืช จัดการธาตุอาหารพืช การอารักขาพืช และการเขตกรรม ฯลฯ และขับเคลื่อน
เทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตร ส าหรับการพฒันาการผลติพืชทัง้ระบบ เพื่อพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชนนวัตกรรม
วิชาการเกษตร โดยภายใต้กิจกรรมการฝึกอบรมได้จัดกลุ่มเกษตรกรแยกตามกลุ่มพืช คือ พืชเศรษฐกิจ พืช
สวน พืชไร่ พืชผกั และปาล์มน า้มนั เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตรกรให้สอดคล้องและเหมาะสม
กบักลุม่พืช นอกจากนี ้เจ้าหน้าท่ีและเกษตรกรยงัได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิต
พืช รวมทัง้ร่วมรับฟังและหาแนวทางปอ้งกนัปัญหาการผลติพืชที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และ
ศตัรูพืช 
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            ทรงเมท สังข์น้อย1 และ บุญณิศา ฆังคมณ1ี      
กัญชา – กัญชง (cannabis)  เป็นพืชล้มลุกจ าพวกหญ้า ต้นสูงประมาณ 2-5 เมตร ใบ

แตกเป็นแฉกคล้ายใบส าปะหลังหรือใบละหุ่ง ริมใบเป็นฟันเลื่อย ใบหน่ึงมีราว 3-11 แฉก ในก้าน
เดียวกัน ออกดอกตามง่ามกิ่งก้าน เป็นพืชที่เราคุน้ชื่อมานานและรู้จักในนามของพชืต้องห้าม
เพราะ จัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ.2522  

สายพันธุ์กัญชา – กัญชง (Cannabis sativa L.) ม ี3 สายพันธุย์่อย คือ 

Cannabis sativa var. sativa แถบบริเวณเส้นศูนย์สูตร (โคลัมเบีย, 

เม็กซิโก, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไทย)            

Cannabis sativa var. indica ปากีสถาน, อัฟกานิสถาน, โมร็อกโก และทิเบต   

Cannabis sativa var. ruderalis อากาศหนาวเย็น ตอนกลางของรัสเซีย 

สารที่พบในกัญชาและกญัชงมอีย่างน้อย 84 ชนิด แตม่ีสารอยู่ 2 ชนิดที่ส าคัญประกอบด้วย  
เตตระไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol ; THC) เป็นสารที่ท าให้เมาหรอืเคลบิเคลิ้ม พบได้มากใน
กัญชา โดยมีประมาณ 0.3-20 %   ในทางการแพทย์สาร THC มีประโยชน์ช่วยลดอาการปวด ช่วยเพิ่มความ
อยากอาหาร รักษาผลข้างเคียงจากการท าเคมีบ าบัด แต่การใช้สารชนิดนี้ในการรักษาก็อาจจะท าให้ผูป้่วยปาก

แห้ง ตาแห้ง หรือการตอบสนองช้าลงได้ รวมทั้งใช้แยกระหว่างกัญชา และกัญชง  
หากสารTHC ในดอกแห้ง สูงกว่า 1% เป็นกัญชา แต่หากสาร THC  ต่ ากว่า ร้อยละ 1% เป็นกัญชง    

และสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol ; CBD) ซึ่งเป็นสารที่พบได้ในกัญชงมากกว่ากัญชา  
คือพบประมาณ 2-20 % แต่ในกัญชามีสารชนิดนี้ อยู่น้อยมาก เมื่อเสพสารชนิดนี้เข้าไปจะไม่มีอาการเมาหรอื

เคลิบเคลิ้มเหมอืนกัญชา คุณสมบัติทางการแพทย์ของ CBD มีหลากหลาย ช่วยลดอาการปวด แก้อาการนอนไม่
หลับ แก้อาการโรคลมชัก แม้จะใช้ในปริมาณมากก็ไม่มีผลข้างเคียง และสารนี้ยังนิยมน ามาใช้ในเครื่องส าอาง

และ ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวต่าง ๆ   
  

กัญชา กัญชง  และ กระทอ่ม  
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การขออนุญาตปลูกกัญชา 

- เกษตรกร สามารถขออนุญาตปลูกกัญชาได้ โดยการรวมกลุ่มกันจดทะเบียน เป็น
วิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคม/สหกรณ์การเกษตรและ ขออนุญาตร่วมกับหน่วยงานของ
รัฐ ท่ีมีหน้าท่ีศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือ
เกษตรศาสตร์หรือมีหน้าท่ีให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าท่ี
ให้บริการทางเกษตรกรรม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือมีหน้าท่ีในการ
ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

- ยื่นขออนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ท่ี
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ท่ีสถานท่ี
ปลูกต้ังอยู่  

- เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว น าใบอนุญาตให้ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 
เฉพาะกัญชา ย่ืนขอเพิ่มกิจการวิสาหกิจชุมชน ณ. ส านักงานเกษตรอ าเภอ ท่ีวิสาหกิจชุมชนจด
ทะเบียน 

การขออนุญาตปลูกกัญชง 

ประชาชนไทย ,นิติบุคคลสัญชาติไทย , หน่วยงานของรัฐ สามารถขอรับอนุญาตปลูก
กัญชง ได้ โดยขออนุญาตตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตกัญชง (Hemp) ซึ่งจะมีผลใช้
บังคับ ต้ังแต่วันท่ี 29 มกราคม 2564 เงื่อนไข การขออนุญาตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
ไว้ ดังน้ี 

(1) เพื่อประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นภารกิจตาม (2) (3) (4) 
(5) หรือ (6) ให้หน่วยงานของรัฐขออนุญาตตามวัตถุประสงค์น้ัน แล้วแต่กรณี 

(2) เพื่อการใช้ประโยชน์จากเส้นใยตามประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต และใช้ใน
ครอบครัวเท่าน้ัน ท้ังน้ี มีพื้นท่ีปลูกได้ครอบครัวละไม่เกินหน่ึงไร่ 

(3) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม 
(4) เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ 
(5) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ 
(6) เพื่อประโยชน์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง 

- การย่ืนค าขอ ณ. สสจ.ท้องท่ีท่ีสถานท่ีจะขออนุญาตต้ังอยู่ 
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วิสาหกิจชุมชนท่ีขออนุญาตปลูกกัญชาแล้วสามารถใช้ประโยชน์จากส่วนต่างท่ีกฎหมายอนุญาต
แล้วได้ทุกส่วนของกัญชา/กัญชง ยกเว้น ช่อดอกกัญชา เมล็ดกัญชา และ ช่อดอกกัญชง  เช่น 

1. เปลือก ล าต้น เส้นใย : สามารถใช้ศึกษาวิจัย/ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สิ่ง
ทอ ยานยนต์กระดาษ  

2. ราก : ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ / ศึกษาวิจัย/ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ต ารับ ยาแผนโบราณ  

3. ใบจริง / ใบพัด : ซึ่งต้องไม่มีช่อดอกหรือยอดติดมาด้วย ใช้เพื่อประโยชน์ทาง
การแพทย์/ศึกษาวิจัย/ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ต ารับยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร อาหาร  

4. กิ่ง/ก้าน : ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น ผลิตผลิตภัณฑ์/ศึกษาวิจัย/  
สมุนไพร เครื่องส าอาง 

5. กากจากการสกัด : ต้องม ีTHC ไม่เกิน 0.2% ใช้ประโยชน์โดยการน าไปท าปุ๋ย  
6. สารสกัด CBD และต้องมี THC ไม่เกิน 0.2% : ใช้เพื่อประโยชน์ทาง การแพทย์  

เครื่องส าอาง สมุนไพร อาหาร ยา เช่น ผลิตผลิตภัณฑ์ หรือศึกษาวิจัย  
7. เปลือกแห้ง แกนล าต้นแห้ง เส้นใยแห้ง : เพื่อใช้ประโยชน์สิ่งทอ กระดาษ 
 
 
 
 

ภาพ 1, 2  ต้น ดอกกัญชา   3 ดอกกัญชง 
 

แนวทางการใช้ประโยชน์ 
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 “กระท่อม” 
เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เน้ือแข็ง มีถ่ินก าเนิด
ในเขตร้อนช้ืนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยเฉพาะประเทศไทย และในแถบมาลายู 
จนถึงเกาะนิวกินี มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า 
Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.  อยู่ใน
วงศ์ RUBIACEAE ล าต้นสูงเฉลี่ย สูง 10 -15 
เมตร ล าต้นตรง เปลือกสีน้ าตาล มีสายพันธุ์
แยกตามลักษณะทางพฤษศาสตร์ แบ่งเป็น 3 
พันธุ์ คือ แตงกวา (ก้านเขียว) ยักษาใหญ่ (รูป
ใบใหญ)่ และก้านแดง 

จัดเป็น ยาเสพติดให้โทษประเภทท่ี 5 ตามความใน พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
มาตรา 7 ยาเสพติดให้โทษ สารส าคัญท่ีพบในใบกระท่อมคือ ไมทราไจนีน (Mitragynine) เป็น
สารจ าพวกอัลคาลอยด์ ออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง (CNS depressant) เช่นเดียวกับยาเสพ
ติดกลุ่มเดียวกัน เช่น psilocybin LSD และ ยาบ้า ท าให้รู้สึกชา กดความรู้สึกเมื่อยล้าขณะ
ท างานท าให้สามารถท างานได้นานและทนมากข้ึน และทนต่อความร้อนมากข้ึนด้วยเช่นกัน ดังน้ัน
จึงท าให้ผู้ท่ีใช้ใบกระท่อม สามารถท างานกลางแจ้ง ได้ทนนานข้ึน เป็นตัวยาในต ารับของยาแก้
ท้องเสีย ปวดท้องเบ่ง ท้องเฟ้อ ท้องร่วง ปวดเมื่อยตามร่างกาย ท าให้นอนหลับ ระงับ
ประสาท  แพทย์แผนไทยส่วนใหญ่ จะน าพืชใบกระท่อมมาใช้เป็นยารักษาแก้ท้องร่วง  แต่เสพใบ
กระท่อมมาก ๆ หรือเป็นระยะเวลานาน จะมีอาการเบื่ออาหาร น้ าหนักตัวลด นอนไม่หลับ มักจะ
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีข้ึนท่ีบริเวณผิวหนัง ท าให้ผู้ท่ีรับประทานมีผิวคล้ าและเข้มข้ึน
ผิวหนังโดยเฉพาะบริเวณโหนกแก้มมีสีคล้ าข้ึนคล้ายหน้าผู้ป่วยโรคตับ พืชท้ัง 3 ชนิดน้ี ก็ยังเป็น
สมุนไพรท่ีมีคุณค่าต่อวงการแพทย์ และสามารถน ามาพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศ
ได้จึงเป็นท่ีมาของค าว่าปลดล็อค 
       ซึ่งค าว่า “ปลดล็อก” ไม่ได้หมายความว่า พืช 3 ชนิดน้ีถูกถอดออกจากรายช่ือยาเสพติด
แล้ว แต่หมายถึงการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ได้ภายใต้กรอบกฎหมาย  กระทรวงสาธารณสุขได้
ออกประกาศกระทรวง เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) เม่ือวันที่ 14 
ธันวาคม 2563 ให้บางส่วนของต้นกัญชาและกัญชงไม่จัดเป็นยาเสพติด ส่วนต่าง ๆ ของกัญชาที่
ไม่จัดเป็นยาเสพตดิ ได้แก ่เปลอืก ล าต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก ใบ ซ่ึงไม่มียอดหรือช่อดอกติดมา
ด้วย ส่วนกระท่อม มีการลงมติในวาระท่ีสามเมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2564 ผลปรากฏว่า ท่ีประชุม
เห็นชอบโดยข้ันตอนหลังจากน้ี คือการส่งร่างพ.ร.บ.ไปยังวุฒิสภาเพื่อให้พิจารณาและลงมติก่อน
จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้เป็นกฎหมายประมาณเดือนมิถุนายน 2564 
ต่อไป  
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กระท่อม ปัจจุบันได้ก าหนดระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายหลังจากประกาศราชกิจจานุเบกษา
แล้ว 90 วัน แต่มีการจัดท าพื้นที่น าร่องเพื่อการศึกษา และการควบคุมกระท่อม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็น
พื้นที่ต้นแบบในการศึกษารองรับนโยบายการปรับสถานะพืชกระท่อมออกจากสารเสพติด โดยต้องท า
อย่างรัดกุมและเป็นข้ันตอน เพื่อให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด จ านวน 135 หมู่บ้าน/ชุมชน 1 เทศบาล 19 
ต าบล 10 อ าเภอ 10 จังหวัด  

ดังน้ันพืชทั้ง 3 ชนิดน้ียังเป็นยาเสพติดประเภทท่ี 5 หากยังไม่ขออนุญาตปลูกยังไม่สามารถปลูกได้ 
หรือส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดแล้วเช่น ราก ใบ ล าต้น เปลือก และเส้นใย หากน ามาใช้ประโยชน์หรือซื้อขาย 
ต้องได้จากแปลงที่ได้รับอนุญาตด้วยเช่นกัน 

อ้างอิง 

กองควบคุมวัตถุเสพติด. (2563).  คู่มือการขอรับอนุญาตปลูกกัญชาส าหรับเกษตรกร    
        กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์ 
จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล และ นิวัติ แก้วประดับ. (2563). ชีววิทยา พฤกษเคมี ของพืชกระท่อม 
        บทสรุปของพืชกระท่อม. ใน สมสมร ชิตตระการ (บ.ก.), บทสรุปของพืชกระท่อม พิมพ ์
        ครั้งที ่2 (น.17-22). 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563.  
        (14 ธันวาคม 2563). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 137. 
กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ใน 
        ครอบครอง ซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp ) พ.ศ. 2563.  
        (30 ธันวาคม 2563). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 137. 
ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ก าหนดลักษณะกัญชง (Hemp ) พ.ศ.  
        2562. (24 ตุลาคม 2562) ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136. 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  
        2562. (30 สิงหาคม 2562). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136. 
ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ก าหนดแบบการจัดท าบัญชีรับจ่ายและ 
        รายงานเก่ียวกับการผลิต การน าเข้า การส่งออก การจ าหน่าย การมีไว้ในครอบครอง ซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะ
กัญชา พ.ศ. 2562 (4 กรกฎาคม 2562) ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136. 
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ตามหากล้วยโบราณภาคใต ้
: จากพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     สยามบรมราช

กุมาร ีสรุปความว่า “ขอให้รวบรวมพันธุ์กล้วยหายาก ตามรายชื่อพันธุ์กล้วยที่มีอยู่ในสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ไว้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ”     โดยพันธุ์กล้วยท่ีได้มีการรวบรวมตามรายช่ือพันธุ์ท่ีมีอยู่ในสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และตามหนังสือโบราณ มีรายละเอียดดังน้ี 

ใต้เกษตร 11 

สรัญญา  ใจพะยกั 



: 

1) กล้วยนมสาว  

ชื่ออื่นๆ  :  ปีแซซูซู ต้น : ล าต้นเทียมสูงมากกว่า 2.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นเทียม
มากกว่า 15 เซนติเมตร กาบล าต้นเทียมด้านนอกสีเขียว มปีระสีด ามาก 
มีไขเล็กน้อย กาบล าต้นด้านในสีขาวปนชมพู 
ใบ : ก้านใบมีร่องเล็กน้อย มีครีบสีชมพู เส้นกลางใบสีเขียว 
ดอก : ปลีเป็นทรงดอกบวั ปลายแหลม สีแดงอมม่วง 
ผล : เครือห้อยลง เครือหนึ่งมีประมาณ 7 หวีข้ึนไป และ 1 หวี มี
ประมาณ 10 - 18 ผล ผลมีขนาดใกล้เคียงกับกล้วยน้ าว้า มีจุกยาวและ
งอนข้ึน ผลสุกมีสีเหลืองอมส้ม เนื้อสีเหลืองอมส้ม 

สถานท่ีเก็บรวบรวมพันธุ์ : โครงการสวนยางเขาส านัก ต.กะลุวอ       
อ.เมือง จ.นราธิวาส 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์ 
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ต้น : ล าต้นเทียมสูง 3.5 - 4.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 - 22 ซม.  
กาบล าต้นด้านนอกมีปื้นด าใหญ่ ด้านในมีสีแดงอมม่วง 
ใบ : ก้านใบมีร่องค่อนข้างกว้าง ครีบมีสีชมพูอมแดง เส้นกลางใบสีเขียว 
ดอก : ปลีรูปไข่ค่อนข้างยาว ปลายแหลม ด้านนอกมีสีแดงอมม่วง ด้าน
ในมีสีแดงซีด ม้วนงอข้ึน ดอกตัว ผู้มีสีเหลือง ดอกตัวเมียสีเหลืองอมส้ม 
ผล : เครือหนึ่งมีประมาณ 8 - 10 หวี หวีหนึ่งมี 14 - 18 ผล ผลกว้าง  
3 - 4 เซนติเมตร ยาว 21 - 25 เซนติเมตร ปลายผลทู่ เมื่อสุก
เปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลือง เนื้อสีขาว กลิ่นหอมฉุนค่อนข้างแรง รส
หวาน เนื้อเละ 
สถานท่ีเก็บรวบรวมพันธุ์ : บ้านพิกุลทอง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง      
จ.นราธิวาส 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์ 

2 ) กล้วยหอม 
ชื่ออื่นๆ  :  ปีแซบูงอ  ปีแซยะลอ 

ตามหากล้วยโบราณภาคใต้ 



ต้น : ล าต้นเทียมสูง 3.5 - 4.0 เมตร สีของกาบล าต้นเทียมด้าน
นอกสีเขียวอมเหลือง กาบด้านในสีเหลืองซีดและมีปืน้แดง 
ใบ : ก้านใบสีเขียวอ่อน 
ดอก : ปลรีูปไข่ค่อนข้างยาว ปลายแหลม ด้านนอกมีสีแดงอม
ม่วง ด้านในมีสีแดงซีด ม้วนงอขึ้น ดอกตัว ผู้มีสีเหลือง ดอกตัว
เมียสีเหลืองอมสม้ 
ผล : ผลขนาดปานกลาง ทรงกระบอก มเีหลี่ยมและจกุผล
ชัดเจน ผลดิบมีสีเขียวนวลคลา้ยกล้วยหักมกุ นวล ผลเมื่อสกุมีสี
เหลืองนวล ผิวแตกลายงา เนื้อผลสีเหลืองอมสม้ รสชาติหวาน
อมเปรี้ยว 
สถานที่เก็บรวบรวมพันธุ ์ : บ้านโคกสยา ต.กะลวุอเหนือ      
อ.เมือง จ.นราธิวาส 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์ 3) กล้วยลือเมาะมานิ 

ชื่ออื่นๆ  ปีแซลือเมาะมานิ  

ต้น : ล าต้นเทียมสูงประมาณ 3.5 - 5 เมตร เส้นผา่น
ศูนย์กลางประมาณ 20 เซนติเมตร สีล าต้นเป็นสีเขียวไมม่ปีื้น
ด า กาบล าต้นด้านในสีเขียว 
ใบ : ใบสีเขียว เส้นกลางใบสีเขียวไม่มีรอ่ง 
ดอก : ก้านช่อดอกสีเขียว ไม่มีขน ใบประดับรูปค่อนข้างปอ้ม 
มีความกว้างมาก ปลายมน ด้านบนสีแดงอมม่วง มีนวล 
ด้านล่างสีแดงเข้มสดใส เมื่อใบประดบักางข้ึนจะตั้งฉากกบัช่อ
ดอกและไมม่้วนงอ ดอกตัวเมียสีเหลืองและตัวผู้ชมพูอมแดง มี
กลีบรวมเดียวสีขาว กลีบรวมใหญ่ 
ผล : เครือมีขนาดใหญ่ มีจ านวนหวีประมาณ 10 - 11 หวี 
เรียงซ้อนกันเป็นระเบียบ สีผลมสีีเขียวเข้ม ผลรปูทรงกระบอก
คล้ายกล้วยน้ าว้า ก้านผลสั้น ผลสกุสเีหลืองเข้ม เนื้อในสีขาว 
มีรสหวาน มีเมล็ดมาก เมล็ดมีสีด า เปลือกเมล็ดหนาแข็ง 
สถานท่ีเก็บรวบรวมพันธุ ์ : บ้านโคกสยา ต.กะลุวอเหนือ      
อ.เมือง จ.นราธิวาส 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์ 4) กล้วยตาน ี 

ช่ืออื่นๆ  :  ปีแซกาลอ  ปแีซฆาลอ  กล้วยง ู 
กล้วยชะนี  กล้วยเสม็ด  กล้วยพองลา  
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ตามหากล้วยโบราณภาคใต้ 



ต้น : ล าต้นเทียมสูงไมเ่กิน 2.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 15 
เซนติเมตร กาบล าต้นด้านนอกสีชมพูอมแดง มีประด าหนา ด้านในสีชมพู
อมแดง 
ใบ : ก้านใบสีชมพูอมแดง ต้ังข้ึน มรี่องกว้าง มีครบี เส้นใบสีชมพูอมแดง 
ใบสีเขียวอ่อน ค่อนข้างแคบ 
ดอก : ก้านช่อดอกมีขน ปลรีูปไข่ค่อนข้างยาว ม้วนงอข้ึน ปลายแหลม ด้าน
นอกสีแดงอมม่วง ด้านในสีแดงซีด ดอกตัวผู้สีครีม  ดอกตัวเมียสีชมพูอ่อน 
ผล : เครือหนึ่งม ี7 – 8 หวี หวีหนึ่งมี 10 - 16 ผล ผลเล็กรูปโค้งงอ ปลาย
เรียวยาว ก้านผลสั้น เปลือกหนา เมื่อสกุเปลี่ยนเป็นสเีหลืองทอง และยังมี
ก้านเกสรตัวเมียติดอยู่ กลิ่นหอมแรง เนื้อสีเหลือง  รสหวาน  
สถานท่ีเก็บรวบรวมพันธุ์ : บ้านโต๊ะชี พิกลุทอง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง 
จ.นราธิวาส 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  5) กล้วยเล็บมือนาง 

      ชื่ออ่ืนๆ  :  ปีแซยะรีบอยอ  
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ต้น : ล าต้นเทียมสูง 2.5 – 3.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 
15 เซนติเมตร กาบล าต้นด้านนอกมีประด าบา้งเล็กน้อย ด้านในสี
ชมพูอมแดงและมีนวลเล็กน้อย 

ใบ : ก้านใบสีเขียวแผ่ออกทางด้านข้าง ร่องค่อนข้างเปิด 

ดอก : ช่อดอกไม่มีขน ปลรีูปไข่ค่อนข้างยาว ม้วนงอข้ึน ปลาย
แหลม ด้านบนสีแดงอมม่วง มีนวลเล็กน้อย ด้านล่างสีซีดเล็กน้อย 

ผล : เครือห้อยลง เครือหนึ่งๆมีจ านวนหวีมาก ความห่างระหว่าง
หวีค่อนข้างถี ่จึงมีจ านวนหวีมากประมาณ 100 หวี  หวีหนึ่งมี 10 – 
16 ผล ผลเลก็ ป้อม ปลายทู่ ก้านยาว เมื่อสุกเปลือกเป็นสีเหลือง 
เนื้อสีเหลือง รสหวาน เนื้อน้อย 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  
6) กล้วยร้อยหวี 

ชื่ออ่ืนๆ  :  ปีแซลือราโต๊ะซีฆะ ปแีซสะราโต๊ะ 

สถานท่ีเก็บรวบรวมพันธุ์ : บ้านโต๊ะชี พิกุลทอง  ต.กะลุวอเหนือ  อ.เมือง  จ.นราธิวาส 

ตามหากล้วยโบราณภาคใต้ 



ต้น : ล าต้นเทียมสูง 1.5 - 3.0 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางไมต่่ ากว่า 
20 เซนติเมตร กาบล าต้นด้นนอกมปีระด าเล็กน้อย ด้านในมีสี
เขียวอ่อน 
ใบ : โคนก้านใบมีปีก ขอบก้านใบปิดมีสีแดง เส้นกลางใบสีขาว 
ดอก : ก้านช่อดอกไม่มีขน ปลีห้อย ใบประดับรูปไข่แต่ค่อนข้าง
ป้อม สีด้านบนสีแดงคล้ า มีไข ด้านล่างสีแดง ปลายใบประดับ
แหลม ไม่ม้วน การเรียงของใบประดับซ้อนกันมาก ก้านช่อดอกสั้น 
ผล : เครือหนึ่งมี 7 - 10 หวี หวีหนึ่งมี 14 - 18 ผล ก้านผลยาว 
ช่องว่างระหว่างหวีน้อยกว่ากล้วยน้ าว้าทั่วไป จึงค่อนข้างแน่น 
บางครัง้เบียดมากจนท าให้บางผลมีลกัษณะเรียวแหลม เมื่อสุกมสีี
เหลือง อมขาว ไส้กลางมีสีเหลือง รสหวาน 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์ 

กล้วยน้ าว้าค่อม 

ชื่ออื่นๆ  :  กล้วยน า้ว้าเตีย้  กล้วยเตีย้ 

 สถานท่ีเก็บรวบรวมพันธุ์   บ้านโคกอิฐ-โคกใน ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

       นอกจากพันธุ์ท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีกล้วยอีก 4 ชนิด คือ ปีแซ กูกู กูดอ (กล้วยเล็บม้า), ปีแซ 
อาปอ (กล้วยอะไร), ปีแซ ตาปง (กล้วยขนม) และปีแซ อาเนาะ อาแย (กล้วยลูกไก่) ท่ีบันทึกไว้ใน
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และตามหนังสือ
โบราณ และยังมีการรวบรวมกล้วยพื้นเมืองในพื้นท่ีชายแดนใต้ รวมท้ังหมด 36 พันธุ์ ไว้ในพื้นท่ีงาน
วิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อให้
เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยหายากในพื้นท่ีและส่วนหน่ึงเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
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เอกสารอ้างอิง  
กรมวิชาการเกษตร.2561. กล้วยกินได้ของกรมวิชาการเกษตร. เกินคุ้ม มีเดีย นนทบุรี. 240 หน้า. 
สมนึก พานิชกิจ. 2556. มหัศจรรย์พรรณพืช กล้วย. สุวีวิยาสาสน์ กรุงเทพฯ. 96 หน้า. 

ตามหากล้วยโบราณภาคใต้ 



“คล้า”..พืชริมทาง..สู่พืชทางเลือก 
รู้จักต้นคล้า : 

มนต์สรวง เรืองขนาบ 

ลักษณะต้นคล้า 
ลักษณะดอก 

ลักษณะผล 

     “ต้นคล้า” มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Schumannianthus dichotomus (Roxb.) Gagnep. เป็นพรรณไม้ที่มี
ถ่ินก าเนิดตามธรรมชาติในแหล่งน้ า หรือที่ช้ืนแฉะ จากการส ารวจการกระจายพันธ์ุของต้นคล้าในประเทศไทยในปี 
2559-2560 พบว่า สามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย พบมากทางภาคใต้ มีการกระจายพันธ์ุทั้งตาม
ธรรมชาติและการปลูกไว้ใช้ประโยชน์ ในแหล่งธรรมชาติมีจ านวนลดลง เนื่องจากการขยายตัวของชุมชน มีการ
ปรับใช้พื้นที่เป็นที่อยู่อาศัย ในอดีตต้นคล้าเคยเป็นพืชที่มีความส าคัญและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป จัดเป็นพืช
สารพัดประโยชน์ มีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมมากมาย เช่น เป็นอาหาร สมุนไพร จักสานเป็นเครื่องใช้ 
และเป็นไม้ประดับ ต้นคล้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ไม้ล้มลุก เจริญเติบโตเป็นพุ่ม มีอายุหลายปี  

ล าต้น : ต้ังตรง กลมมีสีเขียวเข้มเงาวาว  มีข้อปล้องยาว สูงประมาณ 3-4 เมตร  

ใบ : เป็นรูปรี หรือ รูปหอก  ผิวเรียบ  

ราก : เป็นลักษณะเหง้า (rhizome) หรือหัว (tuber) อยู่ใต้ดิน สามารถแตกหน่อได้ 

ดอก : สีขาว เป็นดอกแบบสมบูรณ์เพศ มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 3 กลีบ ดอกออกเป็นช่อจากกาบใบ 
          บริเวณปลายยอด เรียงตัวแบบสลับซ้ายขวา ช่อดอกแบบ panicle ซึ่งแกนกลางของช่อจะมีการแตกแขนง 
         ย่อยๆ มีก้านช่อยาวแข็ง ชูดอกข้ึนมาเหนือกลุ่มใบ  

ผล : มีลักษณะค่อนข้างกลม (subglobose) เป็นสีเขียวและเปลี่ยนเป็นสีอมแดง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
       ประมาณ 1 เซนติเมตร ผลจะไม่แตกออกเมื่อสุก 
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“คล้า”..พืชริมทาง..สู่พืชทางเลือก 
นานาสารพันประโยชน์ : 

ผลิตภัณฑ์คล้า 
พืชรมิทางสู่พืชปลูก : 

          จากการส ารวจ การแปรรูปต้นคล้าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นผลิตภัณฑ์
จากวัสดุธรรมชาติที่มีความสวยงาม เงาวาวตามธรรมชาติ แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานนานกว่า 10 ปี จึงท าให้
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นคล้าในชุมชนกันมากข้ึน เช่น เสื่อคล้า กระติบข้าว ตะกร้า กระเป๋า และดอกไม้ประดิษฐ์ 
เป็นต้น โดยในปัจจุบันมีการรวมกลุ่มการผลิต และรวบรวมผลิตภัณฑ์จากต้นคล้าส่งจ าหน่ายไปยังที่ต่างๆ มี
ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วจ านวน 19 ราย ส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้กับชุมชนเป็น
อย่างดี เฉลี่ย 3,000-6,000 บาท/คน/เดือน นอกจากนี้ในทางระบบนิเวศต้นคล้ายังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดน้ า
ท่วมและลดการชะล้างพังทลายของดิน เพราะจากงานวิจัยพบว่าต้นคล้าสามารถเจริญเติบโตได้ในทุกสภาพดิน 
ระบบรากมีการเจรญิได้ดีในลักษณะของการหยั่งรากลึก และมีการกระจายตัวในทุกระดับความลึกตั้งแต่ 0-60 ซ.ม. 

          การปลูกใช้วิธีการแยกหน่อ เป็นที่นิยมกว่าวิธีอื่นๆ เพราะเป็นวิธีที่ง่าย และต้นคล้าตั้งตัวได้ไว การใส่ปุ๋ยใช้
ปุ๋ยคอก (มูลวัว) 200 กิโลกรัม/ไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 10 กรัมต่อต้น แบ่งใส่ปีละ 2 ครั้ง ก่อนและ
หลังฤดูฝน จากงานวิจัยระยะปลูกคล้าที่เหมาะสม จัดแบ่งเป็น 3 สภาพพื้นที่ คือ 
 พ้ืนท่ีน้้าขัง : ถ้าพื้นที่มีน้ าท่วมขังติดต่อกันหลายเดือน การปลูกต้นคล้าในระยะปลูก 1.0x1.0 เมตร ต้น
คล้าจะมีความสูง มีจ านวนหน่อใหม่ และจ านวนต้นต่อกอดี  
 พ้ืนท่ีราบ : พื้นที่ราบไม่มีน้ าท่วมขัง มีระบบน้ า การปลูกที่ระยะ 2×2 เมตร ต้นคล้าจะมีความสูง มีจ านวน
หน่อใหม่ และจ านวนต้นต่อกอดี  
 พ้ืนท่ีน้้าขังระยะสั้นๆ : เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีน้ าขังนานประมาณ 1 เดือน ควรปลูกต้นคล้าในระยะปลูก 
1.5x1.5 เมตร ต้นคล้าจะมีความสูง มีจ านวนหน่อใหม่ และจ านวนต้นต่อกอดี และในระยะเวลาอย่างน้อย 3-5 ปี
ระยะปลูกนี้เป็นระยะที่สามารถเข้าไปจัดการได้สะดวก  
 ในการจะเลือกใช้ระยะปลูกใดนั้นนอกจากสภาพพื้นที่แล้ว ยังต้องค านึงถึงขนาดพื้นที่ ประเภทการใช้
ประโยชน์ และการเข้าไปจัดการร่วมในการตัดสินใจอีกด้วย 
 ต้นคล้าเป็นพืชที่มีศักยภาพที่สามารถน ามาพัฒนาเป็นพืชปลูกได้ เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับชุมชน
สามารถเจริญเติบโตได้ในทุกสภาพพื้นที่ พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ซึ่งพืชอื่นไม่สามารถข้ึนได้ อย่างเช่น พื้นที่
ชุ่มน้ า น ามาซึ่งการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

พื้นที่น้ าขัง พื้นที่ราบ 
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ลักษณะอาการ : 
     หนอนกออ้อยที่ส าคัญมี 3 ชนิด คือ หนอนกอลายจุดเล็ก 
หนอนกอสีขาว และหนอนกอสีชมพู โดยมีลักษณะอาการการ
ท าลายดังนี้ 
     1. หนอนกอลายจุดเล็ก : หนอนเจาะเข้าไปตรงส่วนโคน
ระดับผิวดินกัดกินส่วนที่ก าลังเจริญเติบโตภายในหน่ออ้อยท าให้
ยอดแห้งตาย การเข้าท าลายของหนอนกออ้อยลายจุดเล็กจะท า
ให้ผลผลิตอ้อยลดลง 5-40 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้หนอนยังเข้า
ท าลายอ้อยในระยะอ้อยย่างปล้อง โดยหนอนเจาะเข้าไปกัดกิน
ภายในล าต้นอ้อย ท าให้อ้อยแตกแขนงใหม่และแตกยอดพุ่ม 
     2. หนอนกอสีขาว : หนอนเจาะไชจากส่วนยอดเข้าไปกัดกิน
ยอดที่ก าลังเจริญเติบโตท าให้ยอดแห้งตายโดยเฉพาะใบที่ยังม้วน
อยู่ ส่วนใบยอดอื่นที่หนอนเข้าท าลายจะมีลักษณะหงิกงอและมีรู
พรุน เมื่ ออ้อยมีล าแล้วหนอนจะเ ข้าท าล ายส่วนที่ ก าลั ง
เจริญเติบโตท าให้ไม่สามารถสร้างปล้องให้สูงข้ึนไปได้อีก ตาอ้อย
ที่อยู่ต่ ากว่าส่วนที่ถูกท าลายจะแตกหน่อข้ึนมาทางด้านข้างเกิด
อาการแตกยอดพุ่ม 
     3. หนอนกอสีชมพู : หนอนเจาะเข้าไปกัดกินตรงส่วนโคน
ของหน่ออ้อยระดับผิวดินเพื่อกัดกินส่วนที่ก าลังเจริญเติบโต
ภายในหน่ออ้อยท าให้ยอดแห้งตาย ถึงแม้ว่าหน่ออ้อยที่ถูกท าลาย
จะสามารถแตกหน่อใหม่ได้เพื่อชดเชยหน่ออ้อยทีเสียไป แต่หน่อ
อ้อยที่แตกใหม่จะมีอายุสั้นท าให้ผลผลิตและคุณภาพของอ้อย
ลดลง 

..หนอนกออ้อย.. 
แนวทางป้องกันแก้ไข : 
     1. ในแหล่งชลประทานควรให้น้ าเพื่อให้อ้อย
แตกหน่อชดเชย 
     2. ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา อัตรา 
30,000 ตัวต่อไร่ต่อครั้ง ปล่อยติดต่อกัน 2-3 ครั้ง
ในช่วงที่พบกลุ่มไข่ของหนอนกออ้อย 

     3. เมื่ออ้อยอายุ 1 เดือนหรือแสดงอาการยอด
เหี่ยว 10 เปอร์เซ็นต์ควรพ่นสารฆ่าแมลงเดลทาเมท
ริน 3 เปอร์เซ็นต์ EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 
ลิตร พ่น 2-3 ครั้งห่างกัน 14 วัน 
     4. เมื่อพบการระบาดของหนอนกออ้อยและ
อ้อยแสดงอาการยอดเหี่ยวมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์
ค ว ร พ่ นส า ร ฆ่ า แมล ง อิ นดอกซ า คา ร์ บ  1 5 
เปอร์เซ็นต์ EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
หรือคลอแรนทรานิลิโพรล 5.17 เปอร์เซ็นต์ SC 
อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือลูเฟนนูรอน 
5 เปอร์เซ็นต์ EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 
ลิตร พ่นโดยใช้อัตราสารเคมีที่ผสมไว้ปริมาณ 50 
ลิตรต่อไร่ 

ภาพประกอบ : ศวพ.พัทลุง,  เฟสบุ๊คส านักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
ข้อมูล : ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ระหว่าง
วันที่ 24 ก.พ. – 9 ม.ีค. 64 
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..ทุเรียน.. 

..ด้วงหนวดยาวทุเรียน.. 
ลักษณะอาการ : 
     ด้วงหนวดยาวหรือด้วงบ่าหนามจุดนูนด า เป็นศัตรูท าลายต้นทุเรียน โดยด้วงชนิดนี้มี
พฤติกรรมชอบจับคู่ผสมพันธ์ุวางไข่ในเวลากลางคืน ตัวเมียบินมาเกาะที่ต้นทุเรียนแล้วใช้
ปากกัดเปลือกล าต้นให้เป็นแผลเล็กๆแล้ววางไข่บนรอยแผล และชอบวางไข่ซ้ าบนต้นเดิม 
สามารถสังเกตพบไข่ มีลักษณะยาวรีคล้ายเมล็ดข้าวสาร สีขาวขุ่น ระยะไข่ 7-14 วัน 
หนอนฟักออกจากไข่ใหม่ๆมีสีขาวครีม เริ่มกัดกินชอนใต้เปลือกไม้และถ่ายมูลออกมา
เป็นขุยไม้ออกมาภายนอกเป็นระยะตามเส้นทางที่หนอนชอนไช หนอนโตเต็มที่ยาว 6-8 
ซม.อายุหนอนประมาณ 280 วัน ดักแด้ เมื่อหนอนโตเต็มที่จะเจาะเข้าเนื้อไม้แข็ง หดตัว
และเข้าดักแด้อยู่ 24-29 วันจึงเป็นตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ในโพรงอีก 7-8 วันจึงออกมาสู่โลก
ภายนอก ตัวเต็มวัย เป็นด้วงหนวดยาวขนาด 4-6 ซม.ตัวผู้มีหนวดยาวกว่าล าตัว ส่วนตัว
เมียหนวดยาวเท่ากับหรือสั้นกว่าล าตัว ตัวเต็มวัยมีอายุ 82 วัน 

แนวทางป้องกันแก้ไข : 
1.วิถีเกษตรอินทรีย ์
1.1 หมั่นส ารวจการระบาดเข้าท าลาย เมื่อพบร่องรอยการท าลาย เช่น มีขุยไม้ที่คาคบหรือ 
      โคนต้นให้ใช้มีดหรือขวานเฉาะหาตัวหนอนมาท าลาย 
1.2 ใช้อวนตาข่ายถ่ีพันรอบล าต้นป้องกันตัวเต็มวัยมาวางไข่  
1.3 จับตัวเต็มวัยที่บินมาเล่นไฟท าลาย 
1.4 ฉีดพ่นล าต้นทุเรียนด้วยใส้เดือนฝอย ในช่วงเวลาพลบค่ าเพื่อให้เข้าท าลายหนอน 
     ที่ฟักออกจากไข่ 

2.วิถีเกษตรปลอดภัย 
2.1 ฉีดพ่นด้วยอิมิดาคลอพริด อัตราตามค าแนะน าที่ล าต้นทุเรียน ทุก 7-14 วัน เพื่อก าจัด 
      หนอนที่ฟักออกจากไข่ 

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา 
ข้อมูล : ดร.เกรียงไกร  จ าเริญมา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 

ใต้เกษตร 19 



ใต้เกษตร 20 



ใต้เกษตร 20 



จิระ สุวรรณประเสริฐ     ผอ.สวพ.8 
พิทักษ์ พรหมเทพ         ผอ.ศวพ.นราธิวาส 
โนรี อิสมะแอ  ผอ.ศวพ.ปัตตานี 
บุญญิศา ฆังคมณี  ผอ.ศวพ.สงขลา 
เพ่ือม วุ่นซิ้ว  ผอ.ศวพ.รือเสาะ 
นันทิการ ์เสนแก้ว  ผอ.ศวพ.พัทลุง 
ไพศอล หะยีสาและ  ผอ.ศวพ.ยะลา 
ชนินทร์ ศิริขันตยกุล  ผอ.ศวพ.สตูล 
สุคนธ์ วงศ์ชนะ  ผอ.ศวพ.ตรัง 
จิตรา อินเกตุ  รักษาการในต าแหน่ง 
   ผอ.กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย 
ศิริกุล โกกิฬา  ผอ.กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี 
อภัญญา สุราวุธ  ผอ.กลุ่มวิชาการ 
วิจิตร เพชรเล็ก  ผอ.กลุ่มจัดการพ้ืนที่ 
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