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เอือมระอากับนักการเมืองที่รุมทึ้งเก้าอี้รัฐมนตรี แบบไม่เกรงใจหน้าอินทร์หน้าพรหม โชคดีที่
กระทรวงที่มีข่าวแย่งเก้าอี้กันจนชาวบ้านส่ายหน้านี้ ไม่ใช่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนจะเป็นกระทรวง
อะไรคงหาข้อมูลได้ไม่ยาก ข้าราชการที่อยู่กระทรวงดังกล่าวคงเตรียมตัวรับการมาของเจ้ากระทรวงกัน
อย่างหวาดหวั่น 

ข่าวบนหน้าสื่อในช่วงนี้ ไม่ว่าหน้า 1 หรือหน้าใน ไม่ใคร่จะมีข่าวดีสักเท่าไร ไม่ว่าจะเป็นข่าวจับ
ขบวนการขนยาเสพติดที่เกี่ยวพันกับพรรคการเมือง ข่าวการท าร้ายร่างกายของนักเคลื่อนไหวด้านการเมือง 
รวมทั้งข่าวแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีที่ว่ามานั้น ล้วนเป็นการสร้างกระแสกลบข่าวอื่นๆ ได้อย่างเนียนๆ มีข่าวการ
ดูแลอนุรักษ์พะยูน หรือข่าวการจับลูกปลาทูมาขาย โผล่มาบ้างแล้วก็หายไป ทั้งๆ ที่เรื่องนี้เป็นเรื่องของ
ส่วนรวม แต่คนกลับสนใจน้อย เช่นเดียวกับข่าวการระบาดของศัตรูพืช 2 ตัวที่ส าคัญ ซ่ึงมาพร้อมในเวลา
เดียวกัน ตัวแรกคือ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Fall Armyworm เป็นแมลง
ศัตรูที่เพิ่งเข้ามาสู่ประเทศไทย เป็นแมลงศัตรูพืชที่ร้ายแรง หากควบคุมการระบาดไม่อยู่ เกิดระบาดรุนแรง 
หนอนจะเคลื่อนไหวดาหน้าเป็นกองทัพบุกท าลายพืชเลยทีเดียว ชีวประวัติของหนอนชนิดนี้ท าลายผลิตผล
เกษตรไปครึ่งโลกแล้ว มาสู่ประเทศไทยเม่ือปลายปีที่แล้ว มาได้อย่างไรไม่ยืนยัน รู้แต่ว่าผ่านมาทางอินเดีย 
และพม่าและแมลงชนิดนี้สามารถบินได้ไกลเฉลี่ยคืนละ 100 กิโลเมตร ที่เฉลี่ยเป็นคืน เพราะแมลงชนิดนี้
เป็นผีเสื้อกลางคืนแต่ตัวที่ท าลายพืชผลเป็นระยะตัวหนอน ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วมีวงจรชีวิตจากไข่ถึงตัวเต็ม
วัยเพียง 1 เดือนเท่านั้น ที่ส าคัญคือพืชอาหารของหนอนชนิดนี้มีมากกว่า 80 ชนิด ซึ่งรวมถึง ข้าวโพด อ้อย 
ข้าว ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของบ้านเราด้วย 

ระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 6 เดือน การป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ยังฉุดไม่อยู่ ปลาย
เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้ ตัวเลขการระบาดมากกว่า 4 แสนไร่ ใน 41 จังหวัด ซึ่งเป็นแหล่งปลูก
ข้าวโพดที่ส าคัญ นักวิชาการบอกว่าฤดูฝนนี้มีแนวโน้มจะระบาดมากขึ้นถ้าเกษตรกรยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

วิธีการป้องกันก าจัดหนอนชนิดนี้ตามที่กรมวิชาการเกษตรแนะน า คือ หากพบหนอนขนาดเล็กให้เกบ็
หนอนท าลายทิ้ง และใช้ชีวภัณฑ์ ได้แก่ เชื้อ BT สายพันธุ์ไอซาไว หรือ สายพันธุ์เคอร์สตากี้ ชนิดผง อัตรา 
40-80 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร พ่นทุก 4-7 วัน เมื่อพบการระบาด หากพบไข่ให้ท าลายโดยเก็บกลุ่มไข่
ท าลายทิ้งและใช้แมลงหางหนีบ ส่วนตัวเต็มวัยให้ท าลายโดยใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองจ านวน 80 กับ
ดัก/ไร่ ส าหรับหนอนขนาดใหญ่ให้ท าลายโดยใช้แมลงตัวห้ า ได้แก่ แมลงหางหนีบหรือมวนพิฆาต และใน
กรณีที่ใช้เคมีให้ใช้สารเคมีตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร แค่สายพันธุ์เชื้อ BT ที่เฉพาะเจาะจงขนาด
นั้น เกษตรกรจะหาได้หรือไม่ แมลงหางหนีบ ตัวห้ า มวนพิฆาต ซึ่งเป็นศัตรูธรรมชาติ จะมีมากมายเท่ากับ
จ านวนหนอนหรือไม่ก็ไม่ทราบ ต้องเสียเวลาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์นานเสียกว่าวงจรชีวิตของกหนอนอีกเสีย
ละกระมังท้ายสุดก็ต้องพ่ึงพาสารเคมี 
 

คอลมันเ์ลาะรัว้เกษตร : รอคอยคนมาดแูล 



ศัตรูพืชอีกตัวหนึ่ง คือ โรคใบด่างมันส าปะหลัง เมื่อปี 2558 มีรายงานการระบาดของโรคใบด่าง
มันส าปะหลังในพื้นที่ปลูกมันส าปะหลังในจังหวัดรัตนคีรี ประเทศกัมพูชา ได้มีการน าไปวิเคราะห์พบว่าเกิด
โรคเชื้อไวรัสชนิด ศรีลังกา คาสซาวา โมเซอิค ไวรัส (SLCMV) ในปี 2560 มีการระบาดของโรคใบด่าง
มันส าปะหลังชนิดนี้ทางภาคใต้ของประเทศเวียดนาม และในปี 2561/62 การระบาดเพ่ิมมากขึ้นจนถึงโฮจิ
มินห์ 

ในเดือนสิงหาคม 2561 มีการตรวจพบต้นมันส าปะหลังของเกษตรกร ที่ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภู
สิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และที่อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ มีลักษณะอาการคล้ายโรคใบด่างมันส าปะหลัง
กรมวิชาการเกษตรจึงเข้าไปขอให้เกษตรกรท าลายทิ้งเพราะถ้าโรคนี้แพร่กระจายออกไปจะท าให้ผลผลิตมัน
ส าปะหลังได้รับความเสียหายอย่างมาก จากนั้นได้มีการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคมาอย่างต่อเนื่อง 
แต่ก็เอาไม่อยู่อีกเช่นกัน เพราะล่าสุด พบโรคใบด่างมันส าปะหลังที่จังหวัดอื่นๆ อีกหลายจังหวัด ในภาค
ตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือ สาเหตุเพราะเกษตรกรใช้ทอ่นพันธุ์จากแหล่งทีม่ีโรคมาปลกู นอกจากนี้
สภาพอากาศฝนทิ้งช่วงยังเอื้ออ านวยให้มีการระบาดของแมลงหวี่ขาวซึ่งเป็นพาหะของโรคใบด่างมัน
ส าปะหลังนี้ด้วย 

ค าแนะน าส าหรับการป้องกันโรคใบด่างที่ดีที่สุด คือใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่ไม่เป็นโรคมาปลูก 
รวมทั้งใช้ศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ก าจัดแมลงหวี่ขาวซึ่งเป็นตัวพาหะของโรค ไม่เพียงศัตรูพืช 2 ตัวนี้ ที่
สร้างปัญหาให้กับเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการช่วยเหลือเกษตรกร ยังมีเรื่องของสารเคมี 
เรื่องของอาหารปลอดภยั เรื่องของ IUU เรื่องของโครงการถนนพาราซอยซีเมนต์ที่แว่วๆ ว่าไม่ชอบมาพากล 
เรื่องของทรัพยากรสัตว์น้ า เรื่องของราคาผลผลิตตกต่ าสินค้าเกษตรที่ไม่ได้คุณภาพ และปัญหาอื่นๆ  
อีกไม่น้อย ที่รอการแก้ไข ใครที่จะมาดูแลกระทรวงเกษตรฯ คงต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และต้อง
ท าใจมาด้วยว่า เกษตรนี้มิใช่กล้วยๆ และมิใช่ หมูๆ 

แวน่ขยาย 
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ถึงฤดูชาวนาเริ่มลงมือถอนกล้าด านา กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนชาวนาให้ระวังการระบาดของ 
“หนอนกระทู้กล้า” กัดกินต้นกล้าในนาข้าวหลายจังหวัดในภาคอีสาน 

“ตอนนี้เราได้รับรายงานว่า มีการระบาดในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ แต่สถิติความ
เสียหายยังไม่สามารถรวบรวมได้ เพราะอยู่ระหว่างการส ารวจพื้นที่โดยให้จังหวัดรายงานเข้ามา แต่
เบื้องต้นยังไม่ท าความเสียหายมากนัก ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทุก
จังหวัดเร่งส ารวจติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้กล้าและศัตรูข้าวชนิดอื่นๆอย่างต่อเนื่องแลว้ 
โดยรายงานสถานการณ์ให้ทราบทุกสัปดาห์ และขอเตือนชาวนาให้ระมัดระวังให้ดี ในระยะนี้หลังจากลงต้น
กล้าไปแล้ว เกษตรกรควรส ารวจแปลงนาอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเพื่อเฝ้าระวังการเข้า
ท าลายของหนอนกระทู้กล้า” 

นายส า ราญ สาราบรร ณ์ อธิบดีกรมส่ ง เสริม
การเกษตร บอกถึงลักษณะการเข้าท าลายต้นกล้าของหนอน
ชนิดนี้ว่า เป็นหนอนเกิดจากผีเสื้อกลางคืนตัวเต็มวัย มีปีกคู่
หน้าสีเทาปนน้ าตาล ปีกคู่หลังสีขาว บินเก่ง สามารถอพยพ
ได้ไกลเป็นระยะทางหลายสิบถึงหลายร้อยกิโลเมตร บินมา
วางไข่เป็นกลุ่มบริเวณยอดอ่อนของข้าว เมื่อตัวหนอนฟักออก
จากไข่จะมีล าตัวสีเทาถึงเขียวแกมด า ด้านหลังมีลายตาม

ความยาวของล าตัวจากหัวจดท้าย แต่ละปล้องมีจุดสีด า ตัวหนอนฟักจากไข่ช่วงเช้าตรู่ และรวมกลุ่มกันกัด
กินส่วนปลายใบข้าว กลางวันจะหลบอยู่ในดินใต้เศษใบพืชในพื้นที่นาที่แห้ง บางส่วนอยู่บนต้นข้าวส่วนที่อยู่
เหนือน้ าในนาที่ลุ่ม ชอบเข้าดักแด้ในดิน หรือบนต้นหญ้าตามขอบแปลง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการ
ระบาด อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรแนะให้เกษตรกรหมั่นส ารวจแปลงนาอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยสัปดาห์
ละครั้ง พร้อมก าจัดวัชพืชตามคันนา หรือบริเวณใกล้เคียงเพ่ือท าลายแหล่งอาศัยของหนอนกระทู้กล้า 

หากเริ่มพบการระบาดให้ระบายน้ าเข้าแปลงนาใน
ระยะกล้าจนท่วมยอดของต้นกล้า แล้วเก็บตัว หนอนที่หนีน้ าไป
ท าลาย...น าต้นหญ้าหรือฟางข้าวมากองไว้บนคันนา ล่อให้ตัว
หนอนเข้าไปอาศัยในเวลากลางวัน จากนั้นเวลาบ่ายให้เก็บเอา
ตัวหนอนไปท าลาย หรือใช้เหยื่อพิษที่มีส่วนผสมของสารหนู
เขียว 0.5 ลิตร ร าข้าว 100 ลิตร น้ าตาลทรายแดง หรือ
น้ าตาลปี๊บ 20 ลิตร และน้ าผสมกันพอชื้นๆ หว่านลงบนคันนา เมื่อหนอนกินเข้าไปแล้วเกิดเป็นพิษตาย ส่วน
การใช้สารเคมีก าจัดแมลง เช่น มาลา-ไทออน อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ เฟนิโตรไทออน 
อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พ่นเม่ือพบใบข้าวถูกท าลายมากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ 

ชาตชิาย ศริพิฒัน ์
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