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กรมส่งเสริมการเกษตร “ร่วมเครือข่ายเกษตรกรแปลงใหญ่สรุปบทเรียน
ผลส าเร็จการป้องกนัก าจดัหนอนเจาะเมลด็ทุเรียน” 

 

23 กรกฎาคม 2563 ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ร่วมกบั วิทยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ 
ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดา้นอารักขาพืชจงัหวดัสงขลา ศนูยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัยะลา 
ส านกังานเกษตรจงัหวดัยะลา และศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) ต าบลสะเอะ อ าเภอ
กรงปินงั จงัหวดัยะลา ซ่ึงเป็นศพก.เครือข่าย จดักิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและสรุปบทเรียนผลส าเร็จการป้องกนัก าจดั
หนอนเจาะเมลด็ทเุรียน โดยใช ้ศพก.เป็นแหล่งเรียนรู้ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเกษตรกรสมาชิก
แปลงใหญ่ทเุรียนอ าเภอกรงปินงั เขา้ร่วมกิจกรรมกว่า 60 ราย โดยเกษตรกรไดร่้วมแลกเปล่ียนเรียนรู้การป้องกนัก าจดั
หนอนเจาะเมลด็ทเุรียน เพื่อป้องกนัผลผลิตดอ้ยคุณภาพ และสรุปบทเรียนผลการด าเนินการในฤดูกาลผลิต ปี 2563 ซ่ึง
ถือว่าประสบผลส าเร็จอยา่งดี สามารถควบคุมไม่ให้มีการระบาดของหนอนเจาะเมลด็ทุเรียนและผลผลิตมีคุณภาพไม่เกิด
ความเสียหาย เกษตรกรสามารถขายผลผลิตไดร้าคาดี ในงานมีการมอบวสัดุอุปกรณ์ในการป้องกนัก าจดัหนอนเจาะเมลด็
ทุเรียนดว้ยวิธีผสมผสานแก่ผูแ้ทนเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ทเุรียนอีกดว้ย นอกจากน้ีมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่
เกษตรกรเพ่ิมเติม โดยการจดัฐานเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร จ านวน 6 ฐาน ไดแ้ก่ ฐานท่ี 1 วงจรชีวิตของหนอนเจาะเมลด็
ทุเรียนและลกัษณะการท าลาย ฐานท่ี 2 การป้องกนัก าจดัโดยใชก้บัดกัแสงไฟโซล่าเซลล ์ฐานท่ี 3 การป้องกนัก าจดัโดย
ใชถุ้งห่อผล ฐานท่ี 4 การป้องกนัก าจดัโดยใชส้ารชีวภณัฑ ์ฐานท่ี 5 การป้องกนัก าจดัโดยใชก้บัดกักาวเหนียวและควนัไฟ 
ฐานท่ี 6 การป้องกนัก าจดัโดยใชส้ารเคมี ซ่ึงเป็นการสร้างการรับรู้เพ่ิมเติมให้แก่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ จากการท่ี
เกษตรกรไดน้ าไปปฏิบติัและเกิดผลส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ ท าใหปี้น้ีไม่พบการระบาด เน่ืองจากมีการสร้างการรับรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง ส านกังานเกษตรจงัหวดัและอ าเภอไดแ้นะน าพ่ีนอ้งเกษตรกรดูแลจดัการสวนทุเรียนอยา่งดี ในทุกระยะการผลิต 
ประกอบกบัสภาพอากาศไม่ค่อยเหมาะสมต่อการระบาด จึงพบบา้งเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น 

นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ให้ขอ้มูลว่า “ทุเรียน” เป็นไม้
ผลหลกัท่ีส าคญัของภาคใต ้มีพ้ืนท่ีปลูกมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัไมผ้ลชนิดอ่ืนๆ โดยพ้ืนท่ีปลูกครอบคลุมทั้ง 14 จงัหวดั
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ภาคใต ้รวม 571,439 ไร่ ใหผ้ลผลิตแลว้ จ านวน 437,993 ไร่ ในปีท่ีผา่นมา เกษตรกรประสบปัญหา “หนอนเจาะ
เมลด็ทเุรียน” เขา้ไปวางไข่ แลว้ท าให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิต โดยเฉพาะใน จ.ยะลา ส่งผลต่อคณุภาพของผลผลิตทเุรียน 
ท าให้เกษตรกรขายทุเรียนไดใ้นราคาท่ีต ่าลง และขาดความน่าเช่ือถือทางการคา้ ดงันั้นในฤดูกาลผลิตปีน้ี ส านกังานส่งเสริม
และพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ร่วมกบัส านกังานเกษตรจงัหวดัทุกจงัหวดัสร้างการรับรู้และเตือนภยัพ่ีนอ้งเกษตร
ผูป้ลูกทุเรียนให้เฝ้าระวงั ป้องกนัก าจดัหนอนเจาะเมลด็ทุเรียนโดยวิธีการผสมผสาน ตั้งแต่ระยะการพฒันาผลอ่อน ซ่ึงเป็น
ช่วงท่ีมีความเส่ียงท่ีหนอนเจาะเมลด็ทุเรียนจะเขา้ไปวางไข่ โดยเฉพาะช่วงตน้ฤดูฝนท่ีผา่นมา ปกติจะเป็นช่วงท่ีพบการ
ระบาดท าลายของหนอนเจาะเมลด็ทุเรียนสูงมาก เน่ืองจากสภาพอากาศมีความช้ืนสูง ดินน่ิม ดกัแดห้นอนเจาะเมลด็ทเุรียนท่ี
อยูใ่นดินจะฟักตวัออกมา และท าลายภายในผลทุเรียน และเม่ือมองจากภายนอกผลจะไม่พบร่องรอยของการท าลาย 

หนอนเจาะเมลด็ทเุรียน มีช่ือเรียกอ่ืนๆ ไดแ้ก่ หนอนใต ้หนอนมาเลย ์หนอนรู ตวัเตม็วยัเป็นผีเส้ือกลางคืน สีน ้าตาลอมเทา 
มีจุดสีขาวบนสันหลงัอก มีจดุใหญ่ท่ีขอบปีกอยา่งนอ้ย 3 จดุ และจุดเลก็ท่ีมุมปีกอีก 1-3 จุด ตวัเมีย 1 ตวั สามารถวางไข่
ได ้100-200 ฟอง โดยวางไข่เป็นฟองเด่ียวๆ บริเวณหนามทุเรียนใกลข้ั้วผล ตวัหนอนท่ีฟักออกจากไข่จะเจาะไชเขา้ไป
ภายในผล และอาศยักดักินอยูภ่ายในเมลด็ โดยปราศจากร่องรอยของการท าลายผิวผลภายนอกให้เห็น จนกระทัง่ตวัหนอน
โตเตม็ท่ี มีขนาดยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ก็จะเจาะผลทเุรียนออกมาเขา้ดกัแด ้ในดินท่ีช้ืนนาน 1-9 เดือน จึงฟักออกมา
เป็นตวัเตม็วยั ดกัแดอ้าจมีอายนุานกว่านั้น ในกรณีท่ีสภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสม แต่ถา้มีฝนตกหนกัจะช่วยกระตุน้ให้
ออกเป็นตวัเตม็วยัเร็วขึ้น 

ลกัษณะการท าลาย หนอนเจาะเมลด็ทุเรียนจะเจาะไชเขา้ไปภายในเมลด็ กดักิน และขบัถ่ายมูลออกมา ท าให้เน้ือทุเรียน
เปรอะเป้ือนเสียหาย ตวัหนอนท่ีฟักออกจากไข่จะเจาะเขา้ไปในผล และอาศยักดักินอยูภ่ายในเมลด็โดยไม่ท าลายเน้ือทเุรียน 

ผลจากการสรุปบทเรียนวิธีการป้องกนัก าจดัหนอนเจาะเมลด็ทเุรียนดว้ยวิธีการผสมผสาน เพื่อเป็นแนวทางให้พีน่อ้ง
เกษตรกรน าไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีมีดงัน้ี 

1.ไม่ขนยา้ยเมลด็ทเุรียนจากท่ีอืน่เขา้มาในแหล่งปลูก ถา้มีความจ าเป็นควรท าการคดัเลือกเมลด็อยา่งระมดัระวงั หรือแช่
เมลด็ดว้ยสารเคมีก าจดัแมลง เช่น คาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดบัลิวพี) อตัรา 50 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร ก่อนท าการขนยา้ย
จะช่วยก าจดัหนอนได ้
2.ส ารวจติดตามสถานการณ์หนอนเจาะเมลด็ โดยตรวจดูตวัเตม็วยัของหนอนเจาะเมลด็ในกบัดกัแสงไฟ หากมีฝนตกหนกั
ติดต่อกนั 2-3 วนั ควรตรวจดูทกุวนั 

3.ห่อผลทุเรียนโดยใชถุ้งพลาสติกสีขาวขุ่น เจาะรูท่ีบริเวณขอบล่าง เพ่ือใหห้ยดน ้าระบายออก สามารถป้องกนัผีเส้ือตวัเตม็
วยัมาวางไข่ได ้โดยเร่ิมห่อตั้งแต่ผลทุเรียนมีอาย ุ6 สัปดาหเ์ป็นตน้ไป ก่อนห่อผลควรตรวจสอบ และป้องกนัก าจดัเพล้ีย
แป้ง อยา่ให้มีติดอยูก่บัผลท่ีจะห่อ 
4.รักษาสวนให้สะอาดอยูเ่สมอ หมัน่ตรวจสวนหลงัทเุรียนติดผลแลว้ เม่ือพบผลท่ีถูกท าลาย หรือผลร่วงในสวนท่ีมีการ
ระบาดของหนอนเจาะเมลด็ ควรเก็บผลร่วงไปเผาท าลายทิ้งทุกวนั เพ่ือลดการเพ่ิมปริมาณ เน่ืองจากหลงัจากทเุรียนร่วงไม่
นาน ถา้มีหนอนอยูภ่ายในหนอนจะเจาะรูออกมาเพื่อเขา้ดกัแดใ้นดิน 

5.ตดัแต่งผลทุเรียนท่ีมีจ านวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลท่ีอยูติ่ดกนัควรใชก้าบมะพร้าวหรือก่ิงไมก้ั้นระหว่างผล เพ่ือ
ป้องกนัไม่ให้ตวัเตม็วยัวางไข่ หรือตวัหนอนเขา้ท าลายหรือหลบอาศยั 
6.อนุรักษศ์ตัรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียน Apantelessp 

7.การป้องกนัก าจดัโดยใชส้ารเคมีก าจดัแมลง เม่ือเร่ิมพบตวัเตม็วยั โดยพ่นทุก 7-10 วนั ดงัน้ี 

- ไซเพอร์เมทริน/โฟวาโลน (พาร์ซอน 6.25%/22.5% อซีี) อตัรา 40 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร หรือ 
- แลมบด์าไซฮาโลทริน (คาราเต ้ซีนอน 2.5% เอสซี) อตัรา 50 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร หรือ 



- คาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดบับลิวพี) อตัรา 50 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร ไม่ควรใชส้ารเคมีชนิดเดียวติดต่อกนัเป็น
เวลานาน ควรมีการสลบัชนิดเพื่อป้องกนัศตัรูพืชเกิดความตา้นทาน 

 
นายสุพิท ยงักล่าวเพ่ิมเติมว่า ศพก. เป็นแหล่งรวบรวมองคค์วามรู้ นวตักรรม เทคโนโลยีต่างๆ ให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีไดเ้ขา้มา
เรียนรู้ และน าไปปฏิบติั โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกนัท ากิจกรรมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีการบริหารจดัการ 
เนน้การลดตน้ทุน เพ่ิมผลผลิต ทั้งน้ีทุกอ าเภอจะมีศพก.หลกั ตั้งอยูอ่  าเภอละ 1 จุด และ ศพก. เครือข่ายอยา่งนอ้ยอ าเภอละ 
10 เครือข่าย มีเกษตรกรตน้แบบ ร่วมกนัดูแลพ่ีนอ้งเกษตรกรในชุมชน ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และเนน้
ให้ใชก้ระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ีโดยการเช่ือมโยงเครือข่าย ทั้ง ศพก. แปลงใหญ่ และ เกษตรกรรุ่นใหม่ 
(young smart farmer) ร่วมกนัพฒันาสินคา้เกษตรในพ้ืนท่ีต่อไป 

 

 

 
 



 

 
 



 
 

 
 



 

 

 

 



 
 

อย่าพลาด!! ชม ชิม ช้อบ ไม้ผลอตัลักษณภ์าคใต้ 
ส ำนกังำนส่งเสรมิและพฒันำกำรเกษตรที่ 5 จงัหวดัสงขลำ รว่มกบัส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัภำคใตต้อนล่ำง ไดแ้ก่ จงัหวดั

พทัลงุ สตลู สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส จดังำนส่งเสรมิกำรบรโิภคไมผ้ลอตัลกัษณภ์ำคใตต้อนล่ำง 

ส ำนกังำนส่งเสรมิและพฒันำกำรเกษตรที่ 5 จงัหวดัสงขลำ รว่มกบัส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัภำคใตต้อนล่ำง ไดแ้ก่ จงัหวดั

พทัลงุ สตลู สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส จดังำนส่งเสรมิกำรบรโิภคไมผ้ลอตัลกัษณภ์ำคใตต้อนล่ำง 

นำยสพุิท จิตรภกัดี ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนส่งเสรมิและพฒันำกำรเกษตร ท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ กล่ำวว่ำ ส ำนกังำนส่งเสรมิ

และพฒันำกำรเกษตรที่ 5 จงัหวดัสงขลำ รว่มกบัส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัภำคใตต้อนล่ำง ไดแ้ก่ จงัหวดัพทัลงุ สตลู สงขลำ 

ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส จดังำนส่งเสรมิกำรบรโิภคไมผ้ลอตัลกัษณภ์ำคใตต้อนล่ำง ระหว่ำงวนัที่ 24-26 กรกฎำคม 

2563 ณ ลำนโปรโมชั่น ชัน้ G หนำ้ Tops market ศนูยก์ำรคำ้เซน็ทรลั เฟสติวลั หำดใหญ่ อ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ 

โดยในงำนมกีำรจ ำหน่ำยผลไมส้ดและแปรรูป อำทิ ทเุรียนทรำยขำวปัตตำนี ทเุรยีนสะเด็ดน ำ้ยะลำ ทเุรียนพวงมณียะรงั 

ทเุรียนบโูด สะละเมืองลงุ สละอินโด จ ำปำดะขวญัสตลู เงำะสำยแรท่องค ำ ลกูหยีทรงเครื่อง เคก้จ ำปำดะ จ ำปำดะทอด 

เคก้ละมดุ ทเุรียนกวน ทเุรียนทอด สละลอยแกว้ ฯลฯ และพบกับกิจกรรมนำทีทองผลไมร้ำคำถกู กำรประมลูทเุรียนเริ่มตน้

ที่รำคำ 1 บำท และกำรแขง่ขนักนิผลไมฟ้รี 

นำยสพุิท จิตรภกัดี ใหข้อ้มลูเพิม่เติมว่ำ ภำคใตน้บัเป็นแหล่งผลิตไมผ้ลที่ส  ำคญัของประเทศไทยอกีแห่งหน่ึงรองจำกภำค

ตะวนัออก มกีำรผลิตไมผ้ลหลำยชนิดที่มีควำมส ำคญัทำงเศรษฐกิจ และเป็นสินคำ้อตัลกัษณส์รำ้งชื่อประจ ำจงัหวดั เช่น 

รำชำแหง่ผลไม ้ทเุรียน มีหลำกหลำยสำยพนัธุใ์หเ้ลือกบรโิภคกนัอย่ำงมำก อำทิ ทเุรียนทรำยขำว ทเุรียนพวงมณียะรงั ของ

จงัหวดัปัตตำนี ทเุรียนสะเด็ดน ำ้ จงัหวดัยะลำ ทเุรียนสำลิกำ จงัหวดัพงังำ ทเุรยีนบโูด จงัหวดันรำธิวำส สละ จงัหวดัพทัลงุ 

จ ำปำดะขวญัสตลู ฯลฯ ยงัมีผลไมอ้ื่น ๆ ท่ีมี 

อตัลกัษณเ์ฉพำะถิ่น เช่น สม้โอทบัทิมสยำม จงัหวดันครศรีธรรมรำช มงัคดุในวง จงัหวดัระนอง เป็นตน้ 



กรมส่งเสรมิกำรเกษตรไดร้เิริ่มโครงกำรส่งเสรมิกำรสรำ้งผลไมอ้ตัลกัษณป์ระจ ำถิ่น มำตัง้แต่ปี 2561 เนื่องจำกเล็งเห็นว่ำไม้

ผลหลำยชนิด เช่น ทเุรยีน มงัคดุ เงำะ ลองกอง สม้โอ สละ จ ำปำดะ ลว้นแลว้แต่เป็นผลไมป้ระจ ำถิ่นของภำคใตห้รือที่เรียก

กนัว่ำ “ผลไมอ้ตัลกัษณ”์ ซึง่มคีวำมโดดเด่นในดำ้นรสชำติและมีควำมส ำคญัทำงเศรษฐกิจตำมบรบิทของพืน้ท่ี จึงได้

ส่งเสรมิกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและพฒันำคณุภำพใหม้ีมำตรฐำน ควบคู่ไปกบักำรพฒันำกำรแปรรูป สรำ้ง

มลูค่ำเพิม่ และต่อยอดใหเ้ป็นพืชที่ไดร้บักำรรบัรองสิ่งบ่งชีท้ำงภมูศิำสตร ์(GI) เพื่อท ำใหก้ำรผลิตไมผ้ลของเกษตรกรที่เขำ้

รว่มโครงกำรฯ เกิดกำรพฒันำต่อยอดสินคำ้ไมผ้ล 

ไดอ้ย่ำงครบวงจร และขอเชิญชวนคนไทยรว่มอดุหนนุผลไมไ้ทย “ซือ้สินคำ้เกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด ้ประเทศไทยอยู่รอด” 

พรอ้มทัง้สำมำรถเลือกซือ้สินคำ้ของเกษตรกรผ่ำนเว็บไซต ์www.ตลำดเกษตรกรออนไลน.์com ได ้

ส ำนกังำนส่งเสรมิและพฒันำกำรเกษตรที่ ๕ จงัหวดัสงขลำ เป็นหน่วยงำนท่ีมีภำรกจิหลกัในกำรส่งเสรมิและพฒันำกำร

ผลิตสินคำ้เกษตรใหม้ีคณุภำพและไดม้ำตรฐำน ท ำใหเ้กษตรกรมคีวำมเขม้แข็งและมีคณุภำพชีวติที่ดีขึน้ อีกทัง้ยงัเป็น

หน่วยงำนหลกัในกำรขบัเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อพฒันำศกัยภำพกำรผลิตไมผ้ลของภำคใต ้ซึง่ไดต้ระหนกัและเลง็เห็นถงึ

ควำมส ำคญั จึงไดจ้ดัท ำโครงกำรพฒันำศกัยภำพกำรผลิตดำ้นกำรเกษตร (ไมผ้ลอตัลกัษณภ์ำคใต)้ ภำยใตม้ำตรกำร

ส่งเสรมิประสิทธิภำพกำรผลิตและยกระดบัสู่มำตรฐำนสำกล และมำตรกำรส่งเสรมิกำรเพิ่มมลูคำ่สินคำ้เกษตรและเพิ่มขดี

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัท่ีสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของตลำด จึงไดจ้ดัใหม้ีกำรประชำสมัพนัธ ์ส่งเสรมิกำรบรโิภคไม้

ผลอตัลกัษณภ์ำคใตต้อนล่ำง โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสรำ้งกำรรบัรูใ้หก้บัผูบ้รโิภคทัง้ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศได้

รบัทรำบเรื่องรำว (Story) คณุค่ำ คณุประโยชน ์และแหล่งที่มำที่ถกูตอ้งของผลไม ้จนส่งผลใหเ้กดิกำรเพิ่มมลูค่ำจำกกำร

สรำ้งอตัลกัษณผ์ลไมท้ี่มีคุณภำพดี มีมำตรฐำน และสรำ้งรำยไดใ้หก้บัชมุชนในพืน้ท่ีต่อไปในอนำคต รวมทัง้กำรเชื่อมโยง

ตลำดกบัผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบกำร ในระหวำ่งวนัท่ี 24-26 กรกฎำคม 2563 นี ้จึงขอเชิญ ชวน ชมิ ชอ้บ ผลไมค้ณุภำพ 

รำคำหนำ้สวน ณ ลำนโปรโมชนั ชัน้ G หนำ้ tops market ศนูยก์ำรคำ้เซ็นทรลั เฟสติวลั หำดใหญ่ 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


