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กรมส่งเสริ มการเกษตร “ร่ วมเครื อข่ายเกษตรกรแปลงใหญ่สรุ ปบทเรี ยน
ผลสาเร็จการป้องกันกาจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยน”

23 กรกฎาคม 2563 สานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่ วมกับ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา
สานักงานเกษตรจังหวัดยะลา และศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร (ศพก.) ตาบลสะเอะ อาเภอ
กรงปิ นัง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็ นศพก.เครื อข่าย จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและสรุ ปบทเรี ยนผลสาเร็ จการป้องกันกาจัด
หนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยน โดยใช้ ศพก.เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเกษตรกรสมาชิก
แปลงใหญ่ทเุ รี ยนอาเภอกรงปิ นัง เข้าร่ วมกิจกรรมกว่า 60 ราย โดยเกษตรกรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การป้องกันกาจัด
หนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยน เพื่อป้องกันผลผลิตด้อยคุณภาพ และสรุ ปบทเรี ยนผลการดาเนินการในฤดูกาลผลิต ปี 2563 ซึ่ง
ถือว่าประสบผลสาเร็ จอย่างดี สามารถควบคุมไม่ให้มีการระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยนและผลผลิตมีคุณภาพไม่เกิด
ความเสี ยหาย เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ราคาดี ในงานมีการมอบวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันกาจัดหนอนเจาะเมล็ด
ทุเรี ยนด้วยวิธีผสมผสานแก่ผแู ้ ทนเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ทเุ รี ยนอีกด้วย นอกจากนี้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่
เกษตรกรเพิ่มเติม โดยการจัดฐานเรี ยนรู ้ให้แก่เกษตรกร จานวน 6 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 วงจรชีวิตของหนอนเจาะเมล็ด
ทุเรี ยนและลักษณะการทาลาย ฐานที่ 2 การป้องกันกาจัดโดยใช้กบั ดักแสงไฟโซล่าเซลล์ ฐานที่ 3 การป้องกันกาจัดโดย
ใช้ถุงห่อผล ฐานที่ 4 การป้องกันกาจัดโดยใช้สารชีวภัณฑ์ ฐานที่ 5 การป้องกันกาจัดโดยใช้กบั ดักกาวเหนียวและควันไฟ
ฐานที่ 6 การป้องกันกาจัดโดยใช้สารเคมี ซึ่งเป็ นการสร้างการรับรู ้เพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ จากการที่
เกษตรกรได้นาไปปฏิบตั ิและเกิดผลสาเร็ จเป็ นที่น่าพอใจ ทาให้ปีนี้ไม่พบการระบาด เนื่องจากมีการสร้างการรับรู ้อย่าง
ต่อเนื่อง สานักงานเกษตรจังหวัดและอาเภอได้แนะนาพี่นอ้ งเกษตรกรดูแลจัดการสวนทุเรี ยนอย่างดี ในทุกระยะการผลิต
ประกอบกับสภาพอากาศไม่ค่อยเหมาะสมต่อการระบาด จึงพบบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
นายสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ขอ้ มูลว่า “ทุเรี ยน” เป็ นไม้
ผลหลักที่สาคัญของภาคใต้ มีพ้นื ที่ปลูกมากที่สุดเมื่อเทียบกับไม้ผลชนิดอื่นๆ โดยพื้นที่ปลูกครอบคลุมทั้ง 14 จังหวัด

ภาคใต้ รวม 571,439 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว จานวน 437,993 ไร่ ในปี ที่ผา่ นมา เกษตรกรประสบปัญหา “หนอนเจาะ
เมล็ดทุเรี ยน” เข้าไปวางไข่ แล้วทาให้เกิดความเสี ยหายแก่ผลผลิต โดยเฉพาะใน จ.ยะลา ส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตทุเรี ยน
ทาให้เกษตรกรขายทุเรี ยนได้ในราคาที่ต่าลง และขาดความน่าเชื่อถือทางการค้า ดังนั้นในฤดูกาลผลิตปี นี้ สานักงานส่งเสริ ม
และพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่ วมกับสานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดสร้างการรับรู ้และเตือนภัยพี่นอ้ งเกษตร
ผูป้ ลูกทุเรี ยนให้เฝ้าระวัง ป้องกันกาจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยนโดยวิธีการผสมผสาน ตั้งแต่ระยะการพัฒนาผลอ่อน ซึ่งเป็ น
ช่วงที่มีความเสี่ ยงที่หนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยนจะเข้าไปวางไข่ โดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝนที่ผา่ นมา ปกติจะเป็ นช่วงที่พบการ
ระบาดทาลายของหนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยนสู งมาก เนื่องจากสภาพอากาศมีความชื้นสู ง ดินนิ่ม ดักแด้หนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยนที่
อยูใ่ นดินจะฟักตัวออกมา และทาลายภายในผลทุเรี ยน และเมื่อมองจากภายนอกผลจะไม่พบร่ องรอยของการทาลาย
หนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยน มีชื่อเรี ยกอื่นๆ ได้แก่ หนอนใต้ หนอนมาเลย์ หนอนรู ตัวเต็มวัยเป็ นผีเสื้ อกลางคืน สี น้ าตาลอมเทา
มีจุดสี ขาวบนสันหลังอก มีจดุ ใหญ่ที่ขอบปี กอย่างน้อย 3 จุด และจุดเล็กที่มุมปี กอีก 1-3 จุด ตัวเมีย 1 ตัว สามารถวางไข่
ได้ 100-200 ฟอง โดยวางไข่เป็ นฟองเดี่ยวๆ บริ เวณหนามทุเรี ยนใกล้ข้วั ผล ตัวหนอนที่ฟักออกจากไข่จะเจาะไชเข้าไป
ภายในผล และอาศัยกัดกินอยูภ่ ายในเมล็ด โดยปราศจากร่ องรอยของการทาลายผิวผลภายนอกให้เห็น จนกระทัง่ ตัวหนอน
โตเต็มที่ มีขนาดยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ก็จะเจาะผลทุเรี ยนออกมาเข้าดักแด้ ในดินที่ช้ืนนาน 1-9 เดือน จึงฟักออกมา
เป็ นตัวเต็มวัย ดักแด้อาจมีอายุนานกว่านั้น ในกรณี ที่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม แต่ถา้ มีฝนตกหนักจะช่วยกระตุน้ ให้
ออกเป็ นตัวเต็มวัยเร็ วขึ้น
ลักษณะการทาลาย หนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยนจะเจาะไชเข้าไปภายในเมล็ด กัดกิน และขับถ่ายมูลออกมา ทาให้เนื้อทุเรี ยน
เปรอะเปื้ อนเสี ยหาย ตัวหนอนที่ฟักออกจากไข่จะเจาะเข้าไปในผล และอาศัยกัดกินอยูภ่ ายในเมล็ดโดยไม่ทาลายเนื้อทุเรี ยน
ผลจากการสรุ ปบทเรี ยนวิธีการป้องกันกาจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยนด้วยวิธีการผสมผสาน เพื่อเป็ นแนวทางให้พนี่ อ้ ง
เกษตรกรนาไปปฏิบตั ิในพื้นที่มีดงั นี้
1.ไม่ขนย้ายเมล็ดทุเรี ยนจากที่อนื่ เข้ามาในแหล่งปลูก ถ้ามีความจาเป็ นควรทาการคัดเลือกเมล็ดอย่างระมัดระวัง หรื อแช่
เมล็ดด้วยสารเคมีกาจัดแมลง เช่น คาร์บาริ ล (เซฟวิน 85% ดับลิวพี) อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ก่อนทาการขนย้าย
จะช่วยกาจัดหนอนได้
2.สารวจติดตามสถานการณ์หนอนเจาะเมล็ด โดยตรวจดูตวั เต็มวัยของหนอนเจาะเมล็ดในกับดักแสงไฟ หากมีฝนตกหนัก
ติดต่อกัน 2-3 วัน ควรตรวจดูทกุ วัน
3.ห่อผลทุเรี ยนโดยใช้ถุงพลาสติกสี ขาวขุ่น เจาะรู ที่บริ เวณขอบล่าง เพื่อให้หยดน้ าระบายออก สามารถป้องกันผีเสื้ อตัวเต็ม
วัยมาวางไข่ได้ โดยเริ่ มห่อตั้งแต่ผลทุเรี ยนมีอายุ 6 สัปดาห์เป็ นต้นไป ก่อนห่อผลควรตรวจสอบ และป้องกันกาจัดเพลี้ย
แป้ง อย่าให้มีติดอยูก่ บั ผลที่จะห่อ
4.รักษาสวนให้สะอาดอยูเ่ สมอ หมัน่ ตรวจสวนหลังทุเรี ยนติดผลแล้ว เมื่อพบผลที่ถูกทาลาย หรื อผลร่ วงในสวนที่มีการ
ระบาดของหนอนเจาะเมล็ด ควรเก็บผลร่ วงไปเผาทาลายทิ้งทุกวัน เพื่อลดการเพิ่มปริ มาณ เนื่องจากหลังจากทุเรี ยนร่ วงไม่
นาน ถ้ามีหนอนอยูภ่ ายในหนอนจะเจาะรู ออกมาเพื่อเข้าดักแด้ในดิน
5.ตัดแต่งผลทุเรี ยนที่มีจานวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลที่อยูต่ ิดกันควรใช้กาบมะพร้าวหรื อกิ่งไม้ก้นั ระหว่างผล เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ตวั เต็มวัยวางไข่ หรื อตัวหนอนเข้าทาลายหรื อหลบอาศัย
6.อนุรักษ์ศตั รู ธรรมชาติ เช่น แตนเบียน Apantelessp
7.การป้องกันกาจัดโดยใช้สารเคมีกาจัดแมลง เมื่อเริ่ มพบตัวเต็มวัย โดยพ่นทุก 7-10 วัน ดังนี้
- ไซเพอร์เมทริ น/โฟวาโลน (พาร์ซอน 6.25%/22.5% อีซี) อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรื อ
- แลมบ์ดาไซฮาโลทริ น (คาราเต้ ซีนอน 2.5% เอสซี) อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรื อ

- คาร์บาริ ล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ไม่ควรใช้สารเคมีชนิดเดียวติดต่อกันเป็ น
เวลานาน ควรมีการสลับชนิดเพื่อป้องกันศัตรู พืชเกิดความต้านทาน
นายสุ พิท ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ศพก. เป็ นแหล่งรวบรวมองค์ความรู ้ นวัตกรรม เทคโนโลยีต่างๆ ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เข้ามา
เรี ยนรู ้ และนาไปปฏิบตั ิ โดยส่งเสริ มให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันทากิจกรรมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีการบริ หารจัดการ
เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ทั้งนี้ทุกอาเภอจะมีศพก.หลัก ตั้งอยูอ่ าเภอละ 1 จุด และ ศพก. เครื อข่ายอย่างน้อยอาเภอละ
10 เครื อข่าย มีเกษตรกรต้นแบบ ร่ วมกันดูแลพี่นอ้ งเกษตรกรในชุมชน ตามนโยบายของกรมส่งเสริ มการเกษตร และเน้น
ให้ใช้กระบวนการส่งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่โดยการเชื่อมโยงเครื อข่าย ทั้ง ศพก. แปลงใหญ่ และ เกษตรกรรุ่ นใหม่
(young smart farmer) ร่ วมกันพัฒนาสิ นค้าเกษตรในพื้นที่ต่อไป

อย่าพลาด!! ชม ชิม ช้อบ ไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้
สำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ ร่วมกับสำนัก งำนเกษตรจังหวัดภำคใต้ตอนล่ำง ได้แก่ จังหวัด
พัทลุง สตูล สงขลำ ปั ตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส จัดงำนส่งเสริมกำรบริโภคไม้ผลอัตลักษณ์ภำคใต้ตอนล่ำง
สำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ ร่วมกับสำนักงำนเกษตรจังหวัดภำคใต้ตอนล่ำง ได้แก่ จังหวัด
พัทลุง สตูล สงขลำ ปั ตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส จัดงำนส่งเสริมกำรบริโภคไม้ผลอัตลักษณ์ภำคใต้ตอนล่ำง
นำยสุพิท จิตรภักดี ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลำ กล่ำวว่ำ สำนักงำนส่งเสริม
และพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ ร่วมกับสำนักงำนเกษตรจังหวัดภำคใต้ตอนล่ำง ได้แก่ จังหวัดพัทลุง สตูล สงขลำ
ปั ตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส จัดงำนส่งเสริมกำรบริโภคไม้ผลอัตลักษณ์ภำคใต้ตอนล่ำง ระหว่ำงวันที่ 24-26 กรกฎำคม
2563 ณ ลำนโปรโมชั่น ชัน้ G หน้ำ Tops market ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล เฟสติวลั หำดใหญ่ อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
โดยในงำนมีกำรจำหน่ำยผลไม้สดและแปรรูป อำทิ ทุเรียนทรำยขำวปั ตตำนี ทุเรียนสะเด็ดนำ้ ยะลำ ทุเรียนพวงมณียะรัง
ทุเรียนบูโด สะละเมืองลุง สละอินโด จำปำดะขวัญสตูล เงำะสำยแร่ทองคำ ลูกหยีทรงเครื่อง เค้กจำปำดะ จำปำดะทอด
เค้กละมุด ทุเรียนกวน ทุเรียนทอด สละลอยแก้ว ฯลฯ และพบกับกิจกรรมนำทีทองผลไม้รำคำถูก กำรประมูลทุเรียนเริ่มต้น
ที่รำคำ 1 บำท และกำรแข่งขันกินผลไม้ฟรี
นำยสุพิท จิตรภักดี ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมว่ำ ภำคใต้นบั เป็ นแหล่งผลิตไม้ผลที่สำคัญของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งรองจำกภำค
ตะวันออก มีกำรผลิตไม้ผลหลำยชนิดที่มีควำมสำคัญทำงเศรษฐกิจ และเป็ นสินค้ำอัตลักษณ์สร้ำงชื่อประจำจังหวัด เช่น
รำชำแห่งผลไม้ ทุเรียน มีหลำกหลำยสำยพันธุใ์ ห้เลือกบริโภคกันอย่ำงมำก อำทิ ทุเรียนทรำยขำว ทุเรียนพวงมณียะรัง ของ
จังหวัดปั ตตำนี ทุเรียนสะเด็ดนำ้ จังหวัดยะลำ ทุเรียนสำลิกำ จังหวัดพังงำ ทุเรียนบูโด จังหวัดนรำธิว ำส สละ จังหวัดพัทลุง
จำปำดะขวัญสตูล ฯลฯ ยังมีผลไม้อื่น ๆ ที่มี
อัตลักษณ์เฉพำะถิ่น เช่น ส้มโอทับทิมสยำม จังหวัดนครศรีธรรมรำช มังคุดในวง จังหวัดระนอง เป็ นต้น

กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้รเิ ริ่มโครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงผลไม้อตั ลักษณ์ประจำถิ่น มำตัง้ แต่ปี 2561 เนื่องจำกเล็งเห็นว่ำไม้
ผลหลำยชนิด เช่น ทุเรียน มังคุด เงำะ ลองกอง ส้มโอ สละ จำปำดะ ล้วนแล้วแต่เป็ นผลไม้ประจำถิ่นของภำคใต้หรือที่เรียก
กันว่ำ “ผลไม้อตั ลักษณ์” ซึง่ มีควำมโดดเด่นในด้ำนรสชำติและมีควำมสำคัญทำงเศรษฐกิจตำมบริบทของพืน้ ที่ จึงได้
ส่งเสริมกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและพัฒนำคุณภำพให้มีมำตรฐำน ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำกำรแปรรูป สร้ำง
มูลค่ำเพิม่ และต่อยอดให้เป็ นพืชที่ได้รบั กำรรับรองสิ่งบ่งชีท้ ำงภูมศิ ำสตร์ (GI) เพื่อทำให้กำรผลิตไม้ผลของเกษตรกรที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ เกิดกำรพัฒนำต่อยอดสินค้ำไม้ผล
ได้อย่ำงครบวงจร และขอเชิญชวนคนไทยร่วมอุดหนุนผลไม้ไทย “ซือ้ สินค้ำเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ ด้ ประเทศไทยอยู่รอด”
พร้อมทัง้ สำมำรถเลือกซือ้ สินค้ำของเกษตรกรผ่ำนเว็บไซต์ www.ตลำดเกษตรกรออนไลน์.com ได้
สำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลำ เป็ นหน่วยงำนที่มีภำรกิจหลักในกำรส่งเสริมและพัฒนำกำร
ผลิตสินค้ำเกษตรให้มีคณ
ุ ภำพและได้มำตรฐำน ทำให้เกษตรกรมีควำมเข้มแข็งและมีคณ
ุ ภำพชีวติ ที่ดีขึน้ อีกทัง้ ยังเป็ น
หน่วยงำนหลักในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อพัฒนำศักยภำพกำรผลิตไม้ผลของภำคใต้ ซึง่ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึง
ควำมสำคัญ จึงได้จดั ทำโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตด้ำนกำรเกษตร (ไม้ผลอัตลักษณ์ภำคใต้) ภำยใต้มำตรกำร
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรผลิตและยกระดับสู่มำตรฐำนสำกล และมำตรกำรส่งเสริมกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตรและเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด จึงได้จดั ให้มีกำรประชำสัมพันธ์ ส่งเสริมกำรบริโภคไม้
ผลอัตลักษณ์ภำคใต้ตอนล่ำง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ำงกำรรับรูใ้ ห้กบั ผูบ้ ริโภคทัง้ ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศได้
รับทรำบเรื่องรำว (Story) คุณค่ำ คุณประโยชน์ และแหล่งที่มำที่ถกู ต้องของผลไม้ จนส่งผลให้เกิดกำรเพิ่มมูลค่ำจำกกำร
สร้ำงอัตลักษณ์ผลไม้ท่มี ีคุณภำพดี มีมำตรฐำน และสร้ำงรำยได้ให้กบั ชุมชนในพืน้ ที่ต่อไปในอนำคต รวมทัง้ กำรเชื่อมโยง
ตลำดกับผูบ้ ริโภคและผูป้ ระกอบกำร ในระหว่ำงวันที่ 24-26 กรกฎำคม 2563 นี ้ จึงขอเชิญ ชวน ชิม ช้อบ ผลไม้คณ
ุ ภำพ
รำคำหน้ำสวน ณ ลำนโปรโมชัน ชัน้ G หน้ำ tops market ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล เฟสติวลั หำดใหญ่

