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กรมวิชาการเกษตรต่ืนตัว ขันนอตจนท.เฝ้าระวัง‘หนอนกระทู้’ระบาดข้ามพรมแดน 

 
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยได้รับการแจ้ง

เตือนจาก FAO เรื่องการระบาดของหนอนกระทู้ fall armyworm ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชส าคัญของข้าวโพด 
เดิมพบระบาดในพื้นที่เขตร้อนและพื้นที่เขตกึ่งร้อนของทวีปอเมริกา และมีรายงานการระบาดครั้งแรกในภาค
กลางและภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกา ช่วงต้นปี 2559 จากนั้นแพร่กระจายออกไป และเกิดระบาดใน
หลายประเทศเกือบทั่วทวีปแอฟริกา ส่วนในทวีปเอเชียมีรายงานพบการระบาดครั้งแรกปี 2561 โดยพบ
ท าลายข้าวโพดในพื้นที่ Chikkaballapur, Karnataka ของประเทศอินเดีย   

กรมวิชาการเกษตรในฐานะท าหน้าที่เป็นองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติตามอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขา
พืชระหว่างประเทศ มีหน้าที่ป้องกันมิให้ศัตรูพืชจากต่างประเทศเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศจนสร้างความ
เสียหายต่อพืชส าคัญทางเศรษฐกิจ ได้เฝ้าระวังหนอนกระทู้ fall armyworm ป้องกันไม่ให้เข้ามาระบาดใน
ประเทศไทย โดยส ารวจพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดในประเทศไทยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 เป็นต้นมา โดยเฉพาะใน
พื้นที่เส่ียง ได้แก่ จ.ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และเชียงราย เนื่องจากรายงานล่าสุดของ FAO ระบุว่า หนอน
กระทู้ระบาดที่ West Bengal ประเทศอินเดีย โดยอยู่ห่างจากชายแดนไทยด้านทิศตะวันตกประมาณ 1,200 
กิโลเมตร ซึ่งผลส ารวจเพื่อเฝ้าระวังช่วงระยะเวลาที่ ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ยังไม่พบหนอนกระทู้ fall 
armyworm เข้ามาระบาดในประเทศไทย  

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวต่อว่า นอกจากการเฝ้าระวังโดยส ารวจพื้นที่ปลูกข้าวโพดแล้ว กรมยัง
สร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์ระบาดของหนอนกระทู้  fall armyworm ไปสู่เกษตรกร  เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม
การเกษตรและด่านตรวจพืชของกรม เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตื่นตัว ร่วมกันเฝ้าระวังไม่ให้หนอนกระทู้ 
fall armyworm  เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย เนื่องจากเป็นแมลงศัตรูพืชที่บินได้ไกล ตัวเต็มวัยบิน
เฉล่ียได้เฉลี่ย 100 กิโลเมตร/คืน  ขยายพันธุ์ได้เร็วมาก 30-40 วัน/รุ่น และมีพืชอาหารมากกว่า 80 ชนิด  ซึ่ง
นอกจากข้าวโพดแล้วยังมีพืชอาศัยอื่นที่เป็นแหล่งอาหาร เช่น ข้าว อ้อย ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี ฝ้าย ทานตะวัน ถั่ว
เหลือง หญ้า และพืชผักอีกหลายชนิด ลักษณะการเข้าท าลายของหนอนกระทู้ fall armyworm เกิดขึ้นใน
ระยะที่เป็นตัวหนอนเท่านั้น หนอนจะระบาดท าลายข้าวโพดตั้งแต่อายุประมาณ  7 วัน กระทั่งออกฝัก โดยกัด
กินยอดและใบข้าวโพดแหว่งหรือกัดกินทั้งแผ่นใบ และจะพบตัวหนอนหลบซ่อนแสงอยู่ที่ยอดหรือโคนกาบใบ
ข้าวโพด ความเสียหายที่เห็นได้ชัดคือ ระยะต้นอ่อนท าให้พืชตาย ระยะต้นแก่พืชจะไม่เจริญเติบโต ฝักลีบเล็ก
ไม่สมบูรณ์  หากระบาดรุนแรงจะท าให้ผลผลิตเสียหาย 73% 

ส าหรับการป้องกันและก าจัดหนอนกระทู้ fall armyworm ก าจัดได้โดยใช้สารชีวภัณฑ์ตามค าแนะน า
ของ FAO เช่น ใช้แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา (Trichogramma)  แตนเบียนไข่เทเลโนมัส (Telenomus) 
แตนเบียนคีโนลัส (Chelonus) แมลงหางหนีบ เชื้อราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) แบคทีเรียบาซิลลัส
ไอซา (Bt aizawai) หรือบาซิลลัสทูริงจิเอนซิส  (Bt thuringiensis) 

“อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกัน หากหนอนกระทู้ fall armyworm จะระบาด
เข้ามาถึงมาประเทศไทยอาจต้องใช้เวลามากกว่าการระบาดในอินเดีย แต่เพื่อป้องกันไม่ให้หนอนกระทู้ fall 
armyworm ระบาดเข้ามา ขอให้เกษตรกรช่วยกันส ารวจพื้นที่ปลูกข้าวโพด รวมทั้งพืชอาศัยอื่น เช่น ข้าว 



อ้อย ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี ฝ้าย ทานตะวัน ถั่วเหลือง หญ้า และพืชผักอีกหลายชนิด หากพบพืชมีลักษณะอาการ
คล้ายการระบาดของหนอนกระทู้ fall armyworm ขอให้แจ้งสายด่วน  หนอนกระทู้  fall armyworm โทร. 
06-1415-2517 นอกจากนี้ ในปี 2562 กรมวิชาการเกษตร มีแผนเฝ้าระวังเข้มข้นโดยใช้วิธีติดกับดักฟีโรโมน
หนอนกระทู้ fall armyworm ในพื้นที่เส่ียงระบาดด้วย”  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว 
 

เตือนเกษตรกรปลูกหอมแดงอีสาน ดูแลแปลงเพาะสกัด‘โรคหมานอน’ 
 

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เปิดเผยว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแหล่งพื้นที่ปลูกหอมแดงใหญ่ของประเทศ โดยจังหวัดศรี
สะเกษ มีขนาดพื้นที่ปลูกหอมแดงเป็นอันดับ 1 ของภาค ซึ่งสร้างรายได้ให้เกษตรกรค่อนข้างมาก โดย
หอมแดงเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนในระยะส้ัน ระยะเวลาตั้งแต่ปลูกจนเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ 45-70 วัน 
เกษตรกรนิยมเตรียมพันธุ์ของตนเองไว้ และบางส่วนส่ังซื้อจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบกับหน่วยงาน
ภาครัฐด าเนินการส่งเสริมรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ โดยเป็นสินค้าของดีจังหวัดศรีสะเกษ 

ทั้งนี้ ปัจจุบันราคาที่เกษตรกรขายได้ของจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ช่วงต้นเดือนธันวาคม 2561 หอมปึ่ง
ราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 15 - 20 บาท โดยขณะนี้ พื้นที่ปลูกหอมแดงจะอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบแรก 
ส่วนหอมแดงที่ปลูกในพื้นที่ท านา เกษตรกรก าลังเร่งท าการปลูก ซึ่งคาดว่า ผลผลิตของจังหวัดจะออกมากใน
ปลายเดือนธันวาคม 2561 ถึง มกราคม 2562 

ด้านนายไพทูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี 
(สศท.11) กล่าวเสริมว่า หอมแดงเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นโดยสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม จะส่งผลต่อ
ปริมาณผลผลิต หากปีใดสภาพอากาศหนาวเร็วฝนไม่ชุก ปริมาณความชื้นในอากาศสูง  การเจริญเติบโตจะดี
และผลผลิตจะดีตามด้วย อย่างไรก็ตาม พบว่า ปีนี้สภาพอากาศร้อน หอมแดงอาจเกิดโรคหอมเล้ือย หรือ โรค
หมานอน โดยต้นหอมเกิดอาการบิดเบี้ยวและราบลงกับพื้นดิน เกิดจากเชื้อราคอลลีท็อตทริค่ัม เข้าท าลายผิว
เนื้อเยื่อโคนต้นเน่าเสียหาย และจะส่งผลปริมาณผลผลิตตกต่ าหรือไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 

ดังนั้น จึงขอเตือนเกษตรกรให้ดูแลแปลงเพาะปลูก หากพบหรือสงสัยหอมแดงจะเป็นโรคหมานอน 
สามารถเก็บเกี่ยวเป็นหอมสดก่อนที่จะปล่อยให้ลงหัวได้ หรือคลุกหัวพันธุ์ หรือฉีดพ่นดินด้วยสารกันเชื้อรา 
หรือใช้เชื้อไตรโคโรมาก่อนปลูกเพื่อป้องกันการเกิดโรคเกี่ยวกับเช้ือรา ซึ่งเกษตรกรสามารถขอค าปรึกษาได้ที่
ส านักงานเกษตรอ าเภอ/จังหวัด หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จังหวัด
อุบลราชธานี โทร. 0-4534-4653 -4 หรืออีเมล zone11@oae.go.th 


