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การระบาดหนอนกระทู้ข้ าวโพดลายจุด ( fall 
armyworm) ก าลังจะถูกจัดอันดับให้เป็นแมลงศัตรูพืช
หมายเลข 1 ของโลก ด้วยฝีมือการบุกท าลายได้รวดเร็ว 
เวลาแค่เพียงปีเดียวสามารถระบาดไปกว่าครึ่งค่อนทวีป
เอเชีย ส่วนบ้านเราใช้เวลาแค่ 2 เดือน ระบาดไปทั่วอย่าง
ที่ไม่เคยมี แมลงศัตรูพืชพันธุ์ไหนท าได้มาก่อน จนท าให้

เกษตรกรต่างตื่นกลัวไปตามกัน พบเห็นหนอนที่ไหน มักจะทึกทักไปว่าเป็นหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด  
อย่างเดือนที่ผ่านมา หนอนกระทู้กล้า ระบาดในนาภาคอีสาน เกษตรกรเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหนอนกระทู้
ลายจุดเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง  

นายศรุต สุทธิอารมณ์ ผอ.กลุ่มบริหาร
ศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร แนะวิธีสังเกตหนอน
กระทู้ที่พบเจอในประเทศไทย  “หนอนกระทู้ใน
บ้านเรา เดิมมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด คือ หนอนกระทู้
กล้า หนอนกระทู้ผัก และ หนอนกระทู้หอม วิธี
สังเกตแยกแยะหนอนกระทู้แต่ละชนิด ที่ง่ายที่สุด 
ต้องดูที่ตัวหนอนเป็นส าคัญ การดูตอนเป็นตัวแก่
เต็มวัย หรือตอนเป็นผีเสื้อกลางคืนนั้น สังเกตยาก
มาก หนอน กระทู้ผัก บริเวณอกปล้องที่ 2-3 มี
จุดสีเหลืองปล้องละ 2 จุด อกปล้องที่ 3 จะมีปื้น
สีด าขนาดใหญ่ หนอนกระทู้หอม ด้านข้างจะมี  
แถบสีขาวข้างละแถบ พาดยาวจากปล้องอกถึง
ท้องปล้องสุดท้าย ส่วน หนอนกระทู้ข้าวโพดลาย
จุด วายร้ายตัวล่าสุด นายศรุต แนะให้ดูตรง
ปลายหาง...ปล้องสุดท้าย จะมีจุดสีด า 4 จุด 
เรียงเป็นรูปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส เหมือนเลข 4 บน
ลูกเต๋าไฮโลนั่นแหละ ถ้ามี 4 จุดลูกเต๋า ใช่เลย
แมลงศัตรูพืชเบอร์ 1 ของโลก 

ชาตชิาย ศริพิฒัน ์
 

 

แยกให้ออก..หนอนกระทู้ลายจุด ศัตรูพืชหมายเลข 1 จากแดนไกล 



 
 

กระทรวงเกษตรฯดุ “ประยุทธ์ 2/1” 
อัดรัฐมนตรีคุมกระทรวง 4 คน เอาไว้จัดการ
บรรดานายทุนตัวแสบที่ท าให้ราคาผลผลิต
ของเกษตรกรตกต่ า 

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตร 
และสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังการถวายสัตย์
ปฏิญาณแล้ว จะเดินทางเข้ากระทรวงเพื่อแบ่ง

งาน และความรับผิดชอบให้กับ รมช.ทั้ง 3 คน แต่เบื้องต้นในวันสองวันนี้ อาจจะมีการเรียกหารืออย่างไม่
เป็นทางการกับรมช.ของพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดก่อนคือ ประชาธิปัตย์ และพรรคร่วมทั้งหมด เพื่อให้ทุก
คนต้องร่วมมือกับรับผิดชอบเกษตรกร รับผิดชอบผลผลิต และราคาสินค้าเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ต่อไป 

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ ได้มีทีมงานลงพื้นที่ส ารวจสถานการณ์ผลผลิต และ ราคา
สินค้าเกษตรแล้ว พบว่า ราคายางพาราที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เกิดจากการไล่ซื้อยางพาราเพื่อส่ง
มอบตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ส่งออกที่ท าไว้ในตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าโตคอม (โตเกียว) 
และไซคอม (สิงคโปร์) ส่วนราคาที่ปรับตัวลดลงก็มีทีมงานดูแล และจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แต่
ยอมรับว่า ยังไม่ได้ท าอะไร ต้องรอถวายสัตย์ และรัฐบาลแถลงนโยบายก่อน 

“เรื่องต้นๆที่ต้องด าเนินการ และดูแลคือ เรื่องของราคายางพารา และเรื่องน้ าแล้ง เ พราะ
ยางพาราราคาปรับตัวลดลงมาก โดยพรรคได้วางแผนไว้แล้วว่า จะช่วยเหลือชาวสวนยาง ทั้งในเรื่องของ
การรักษาเสถียรภาพ การดึงผล ผลิตออกจากระบบ แต่มีปัญหาเรื่องของงบประมาณปี 2563 ยังไม่มี ยัง
ไม่ผ่านสภา จึงต้องหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลังว่า จะ
ปฏิบัติอย่างไรในการผลักดันมาตรการพยุงราคายางพารา ส่วนสถานการณ์น้ าได้รับรายงานว่า น้ าต้นทุน
ไม่ค่อยมี ฝนตกท้องช่วง อาจมีปัญหาให้เกิดสถานการณ์แล้งได้ จึงจะเร่งด าเนินการเพื่อหามาตรการ
รับมือ” นายเฉลิมชัย กล่าว 

ส าหรับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรม ราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ได้แกนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็น รมว.เกษตรฯ , ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นรมช.
เกษตรฯ , นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ เป็น รมช.เกษตรฯ และ นายประภัตร โพธสุธน เป็น รมช.เกษตร
ฯ ซึ่งหลังถวายสัตย์แล้วทั้ง 4 จะต้องแบ่งงานเพื่อดูแลกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ 

ด้าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า เรื่องของพืชผลเกษตร และสถานการณ์แล้ง 
ถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายในรัฐบาลต้องร่วมหารือกับทุกภาคส่วนเพื่อด าเนินการแก้ปัญหา โดยราคา
สินค้าเกษตรส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกล ากคนกลาง พ่อค้าคนกลางที่เข้ามากดราคาท าให้เกษตรกร ทั้ง
ชาวสวน ชาวนา เดือด เพราะพ่อค้าคนกลาง โดยหลังเข้ารับต าแหน่งและเข้าท างานอย่างเป็นทางการจะ

เกษตรดุ! “ลุงตู่” อัด 4 รมต.ลงพ้ืนท่ี “ธรรมนสั” เตรียมตดัตอน 5 เสอืกดราคาผลผลติ 
 



เชิญ 5 เสือส่งออกยางพาราเข้ามาคุย เพราะเรื่องยางราคาปรับตัวลดลง ทุกวันนี้น่าจะเกิดจากการกด
ราคาของพ่อค้าคนกลาง 

ส่วนชาวนา ถือเป็นเป้าหมายต้นๆที่พรรคร่วมรัฐบาลจะช่วยเหลือ ทั้งเรื่องของการประกันรายได้ 
ชะลอการขาย และอีกหลายมาตรการที่จะผลักดันราคาข้าวให้สูงขึ้น ลดต้นทุนการปลูกข้าว กระทรวง
เกษตรต้องด าเนินการเพื่อรักษาระดับราคาให้เกษตรกรไทยอยู่ได้ “ปัญหาใหญ่ เป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาล
ต้องเร่งแก้ไขปัญหาคือ ราคาผลผลิตที่ตกต่ า ราคาสินค้าเกษตรถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง 

ดังนั้น ยางพาราที่ราคาตกต่ าต้องเรียก 5 เสือมาคุย ส่วนราคาข้าวที่ตกต่ า ต้องเรียกโรงสีเข้ามา
คุย ทุกจังหวัดที่หัวหน้าส่วนราชการที่ดูแล ที่ผ่านมาในระดับจังหวัดปล่อยให้รัฐบาลท างานอยู่ในส่วนกลาง
อย่างเดียว แต่ในระดับจังหวัดรู้ปัญหาแล้วไม่แก้ไข โรงสีจึงเอาเปรียบชาวนาตลอดมา” 

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า การมานั่งต าแหน่งรมช.เกษตรฯนี้ มาในฐานะพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
ที่เคยประกาศไว้ว่า พรรคจะดูแลราคายางพาราให้อยู่ในระดับไม่ต่ ากว่า 65 บาท/กิโลกรัม (ก.ก.) ส่วน
ราคาข้าวจะต้องด าเนินการตามแผนข้าวแห่งชาติ ส าหรับที่ดิน ส.ป.ก.ก็จะท าให้เป็นที่ดินทอง ตาม
นโยบายที่แถลงไว้ตอนหาเสียง แต่ทั้งนี้ต้องหารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในฐานะเจ้ากระทรวง
ก่อน ว่าถ้าแบ่งงานแล้ว ใครจะดูอะไรบ้าง อย่างไรก็ตามเรื่องเร่งด่วนอีกเรื่องที่ต้องเร่งด าเนินการให้เร็ว
ที่สุด ด่วนที่สุด คือการแก้ปัญหาน้ าแล้ง ที่ปีนี้น่าจะมีปัญหามากพอควร หากเข้าไปท างานต้องเร่งจัดการ
เรื่องน้ าให้กับเกษตรกรทันที 

 


