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               ในช�วงวันท่ี 21-25 เม.ย. ๒๕๕๖ นี้ กรมอุตุนอยมวิทยาแจ งว�า อากาศในเขตภาคตะวันออก อากาศ
ร อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ4าคะนองเป5นแห�งๆถึงกระจายร อยละ 30-60 ของพ้ืนท่ี กับมีลมกระโชกแรงบางแห�ง
อุณหภูมิสูงสุด 32-39 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 24-28 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต  ความเร็ว 15-
30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส�วนในช�วงวนัท่ี 26-27 เม.ย. มีฝนฟ4าคะนองเป5นแห�งๆร อยละ 20-
30 ของพ้ืนท่ี ลมตะวันตกเฉียงใต  ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
จากการรายงานดังกล�าว พ่ีน�องเกษตรกรหลายท�านมีความกังวลมากในเรื่อง พายุฤดูร�อน การแตกใบอ�อนของทุเรียน 
ซ่ึงจะสร�างความเสียหายให�ผลผลิตของเกษตรกรได�  ทุเรียนเป,นพืชหนึ่งท่ีมีผลกระทบค�อนข�างมาก  
 ประการแรก  ผลกระทบจากพายุฤดูร�อน สร�างความเสียหายต�อผลผลิตของเกษตรกรป.ละหลายตัน หาก
พ้ืนท่ีของเกษตรกรมีความเสี่ยงท่ีจะโดนลมพายุ ก็ต�องหาทางป2องกัน โยงก่ิง คํ้าก่ิง ให�ม่ันคง  ปลูกพืชแนวกันลมใน
ระยะยาว จะสังเกตว�าพ้ืนท่ีใดท่ีมีผลกระทบก็มักจะเกิดซํ้าซาก การสร�างแนวกันลมนับว�าปลอดภัยท่ีสุด  หากท�านใด
ได�รับผลกระทบ ให�รีบแจ�ง กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน อาสาสมัครเกษตร เจ�าหน�าท่ีส�งเสริมการเกษตรในตําบล เพ่ือขอรับการ
ช�วยเหลือตามข้ันตอนต�อไป  
 ประการท่ีสอง  ผลกระทบจากการแตกใบอ�อนของทุเรียนเม่ือได�รับน้ํามาก โดยเฉพาะช�วงพัฒนาของผลท่ี
ต องดูแลเอาใจใส�เป5นพิเศษ  เนื่องจาก ช�วงนี้จะเก่ียวข องกับคุณภาพของผลทุเรียน ถ าฝนตกมากก็จะแตกใบอ�อน  ถ า
แตกใบอ�อนในระยะ 3-5 สัปดาหJหลังดอกบานดอกจะร�วง,5-8 สัปดาหJหลังดอกบานรูปทรงบิดเบ้ียวแต�ปLญหาท่ี
สําคัญและเป5นจุดวิกฤตย่ิงท่ีต�องควบคุม (CCP: Critical control point)  ในระยะพัฒนาการของผลคือ การแตก
ใบอ!อนในระยะ 8-10 สัปดาห)หลังดอกบาน ซ่ึงจะเกิดการแข!งขันระหว!างผลกับใบอ!อน โดยใบอ�อนมี
ความสามารถในการดึงอาหารสะสมไปใช ในการเจริญเติบโตของใบได ดีกว�าผลประกอบกับเป5นช�วงท่ีทุเรียนกําลัง
สร างเนื้อมีผลทําให เกิดอาการเนื้อแกน  เต�าเผา  และรสชาติไม�อร�อย  ส�งผลต�อปLญหาด อยคุณภาพของผลทุเรียนใน
ปLจจุบัน ดังนั้นวิธีป/องกันกําจัดใบอ!อนในช!วงวิกฤตระหว!างการพัฒนาการของผลมีดังนี้ 

1. ต�นทุเรียนมีความสมบูรณ)น�อยกว!า 60 % 
 1.1   การป/องกันการแตกใบอ!อน ในช�วงท่ีผลมีอายุ 7 สัปดาหJหลังดอกบาน  กับต นท่ีมีความสมบูรณJน อย
กว�า 60 % โดยฉีดพ�นสารเมพิควอทคลอไรดJ 1.5 % อัตรา 50 มิลลิลิตรต�อน้ํา 20 ลิตร ให ท่ัวต น เพ่ือชะลอการ
แตกใบอ�อนร�วมกับการพ�นปุ]ยเกล็ดโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต (0-52-34) หรือโพแทสเซียมไพโรฟอสเฟต (0-42-
56) อัตรา 100-200 กรัมต�อน้ํา 20 ลิตร ให ท่ัวต นจํานวนวน 3 ครั้ง ทุก 7 วัน  
                      (เมพิควอทคลอไรดJ (mepiquat chloride) เป5นสารสังเคราะหJท่ีอยู�ในกลุ�มของสารชะลอการเจริญเติบโตของพืช 
(Plant Growth Retardant) ซ่ึงคุณสมบัติหลักของสารชะลอการเจริญเติบโตคือ ชะลอการแบ�งเซลลJและการยืดตัวของเซลลJบริเวณ
ใต ปลายยอดของก่ิงพืช ทําให พืชได รับสารมีความสูงน อยกว�าปกติน่ันคือสารกลุ�มน้ีจะไปยับยั้งการสร างหรือการทํางานของจิบเบอ
เรลลิน (ซ่ึงมีคุณสมบัติกระตุ นการยืดตัวและการแบ�งเซลลJ) จึงแสดงผลในลักษณะตรงข ามกับผลของจีเอคือ ควบคุมความสูงและ
ขนาดทรงพุ�มของพืชเช�นในไม ดอกไม ประดับควบคุมความสูงให มีขนาดกะทัดรัดเหมาะแก�การปลูกในกระถางหรือลดความสูงของต น
ทําให ปล องสั้นลงในพืชไร� นอกจากน้ียังช�วยเพ่ิมการติดผลและคุณภาพผล เพ่ิมการออกดอก สารชะลอการเจริญเติบโตมีหลายชนิด  
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เช�น คลอมีควอท (Cholormequat), ดามิโนไซดJ (daminozide), แอนไซมิโดล (ancymidol), เมพิควอทคลอไรดJ (mepiquat 
chloride) และพาโคลบิวทราโซล (paclobutrazol) 

1.2  การปลิดใบอ!อน  สํารวจการแตกใบอ�อนหลังจากฉีดพ�นสารเมพิควอทคลอไรดJ โดยสังเกตการพัฒนา
ของเกล็ดหุ มตา  หากพบว�าเริ่มมีการพัฒนาหรือตาใบเริ่มคลี่เป5นระยะหางปลา ในช�วงผลทุเรียนอายุ 8-10 สัปดาหJ
หลังดอกบาน  ต องพ�นด วยปุ]ยโพแทสเซียมไนเตรท (13-0-46) อัตรา 100-200 กรัมต�อน้ํา 20 ลิตร ให ท่ัวด าน
นอกทรงพุ�ม  เพ่ือปลิดใบอ�อน 
 ๑.๓ ถ�าพบว!าใบทุเรียนมีการพัฒนาต!อ  ก็ให พ�นซํ้าอีกครั้ง ห�าง 1-2 สัปดาหJ  ถ าพบว�าผลทุเรียนโตแล ว
อายุ ๑๐ สัปดาหJ ควรฉีดพ�นอาหารเสริมเพ่ือช�วยให ผลทุเรียนมีความสมบูรณJมากข้ึน  

2.ถ�าต�นทุเรียนมีความสมบูรณ)มากกว!า 60 % 
 2.1  ถ�ามีการแตกใบอ!อนน�อยกว!า 50 % ของยอดท้ังหมด  จะไม�มีผลกระทบต�อคุณภาพเนื้อ 
 2.2  ถ�ามีการแตกใบอ!อนมากกว!า  50 %  ของยอดท้ังหมด  ต องทําให ใบอ�อนเหล�านั้นมีการ
เจริญเติบโตอย�างช า ๆ  ควบคู�กับการให อาหารเสริมทางใบ  เพ่ือช�วยให ใบอ�อนและผลอ�อนเจริญอยู�ด วยกันได    
โดยการพ�น   คารJโบไฮเดรตสําเร็จรูป    อัตรา 20 มิลลิลิตร    
  ปุ]ยเกล็ด  10-20-30หรือ 15-30-15  อัตรา   60 กรัม 

ท่ีมีธาตุอาหารรองและจุลธาตุร�วมด วย    
กรดฮิวมิค (Humic acid)  อัตรา   20   มิลลิลิตร 
เมพิควอทคลอไรดJ  1.5  %  อัตรา   50   มิลลิลิตร 
น้ํา    อัตรา   20    ลิตร 

ผลกระทบบางประการของทุเรียนในการแตกใบอ!อน   
ทุเรียนไส�ซึม  
         เกิดจากการท่ีทุเรียนได รับน้ํามากเกินไปในช�วงก�อนเก็บเก่ียวผลทําให ไส หรือแกนของผลทุเรียนแฉะและ
คุณภาพของเนื้อไม�ดี ตลาดไม�ต องการมักเป5นในช�วงท่ีมีฝนตกหนัก พันธุJทุเรียนท่ีพบว�าเป5นไส ซึมง�าย ได แก� ชะนีและ
ก านยาว ส�วนพันธุJกบหากฝนไม�ตกชุกเกินไปก็ไม�ค�อยมีปLญหา สําหรับพันธุJกระดุมไม�ค�อยมีปLญหาเช�นกัน เพราะเป5น
พันธุJเบาสามารถเก็บผลได ก�อนฝนชุก ส�วนหมอนทองก็ไม�ค�อยมีปLญหา 
 
เต!าเผาและเนื้อแกน  
          เต�าเผาเป5นอาการผิดปกติโดยส�วนปลายของเนื้อทุเรียนท่ีหุ มเมล็ดอยู�เป5นสีน้ําตาลไหม เนื่องจากการเจริญขอ
ผลเร็วเกินไป อาหารท่ีส�งมาเลี้ยงผลไม�พอหรือเกิดการขาดน้ําในช�วงท่ีทุเรียนกําลังสร างเนื้อต นทุเรียนไม�สมบูรณJ
เท�าท่ีควรทําให ส�งอาหารไปเลี้ยงผลได ไม�เต็มท่ีเนื้อแกนเป5นอาการท่ีเนื้อทุเรียนแข็ง มีสีซีดผิดปกติ และมีรสขม อาจ
เป5นบางส�วนหรือเป5นท้ังผลปกติถ าทุเรียนแกนมักเป5นท้ังต นสาเหตุเนื่องจากมีการแตกใบอ�อนขณะท่ีทุเรียนกําลังสร าง
เนื้อต นทุเรียนไม�สมบูรณJเท�าท่ีควรอาหารส�งไปเลี้ยงผลไม�เพียงพอ การให น้ําไม�สมํ่าเสมอมีการขาดน้ําหลายระยะ
ในช�วงติดผล ท้ังนี้หากเกษตรกรมีการปฏิบัติ ดูและให�ต�นทุเรียนสมบูรณ) ก็จะไม!พบอาการเนื้อแกนเต!าเผา 

โรคแมลงท่ีมักเกิดกับทุเรียนในหน�าฝน 

 ๑. โรครากเน!าและโคนเน!า  
             เป5นโรคท่ีสําคัญสําหรับทุเรียน ซ่ึงสร างความเสียหายให แก� ชาวสวนทุเรียนอย�างมาก ต นท่ีเริ่มเป5นโรคจะพบว�า
ใบไม�เป5นมันสดใส และเปลี่ยนเป5นสีเหลืองซีดในท่ีสุด ใบร�วง เม่ือพบอาการแสดงออกท่ีใบ ให สํารวจโคนต น ก่ิงหรือราก 
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บริเวณท่ีเป5นโรคจะมีสีของเปลือกเข ม คล ายถูกน้ําเป5นวงหรือเป5นทางไหลลงด านล�าง หรือเป5นหยดน้ําตรงบริเวณแผลท่ีมีสี
น้ําตาลปนแดง หรือมีรอยแตกของแผลและมีน้ํายาง ไหลออกมาในต นท่ีเป5นโรครุนแรง ถ าหากเป5นโรคท่ีส�วนราก จะ
สังเกต เห็นใบมีอาการเหลืองซีด รากส�วนท่ีเน�ามีสีดํา เปnoอย และขาดง�าย เช้ือราไฟทอปโธรา สาเหตุของโรคสามารถ
แพร�กระจายโดยทาง ลม น้ํา ดิน ใบ ก่ิงพันธุJ และผล โดยเฉพาะในช�วง ฤดูฝนท่ีมีความชื้น สูง จะเหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของโรคและการเข าทําลายต นทุเรียน  
 

วิธีการควบคุมแบบผสมผสาน 
              1. อนุรักษJเชื้อราไตรโคเดอมาซ่ึงเป5นเชื้อราพาราสิต หรือเป5น ศัตรูธรรมชาติ ของเชื้อรา ไฟทอปโธรา ในดิน 
โดยการปรับปรุงดินให�เปOน กรดด!าง 6.5 ซ่ึงเหมาะสมต�อการเจริญเติบโต ของเชื้อราไตรโคเดอรJมาเพ่ือช�วย ควบคุมเชื้อ
ราไฟทอปโธราในดินตามธรรมชาติ ใช เชื้อราไตรโคเดอรJมาจากการผลิตขยาย โดยการผสมเชื้อรากับรํา และปุ]ยคอก อัตรา 
1:25:25 ส�วน นําส�วนผสมนีไ้ปรองก นหลุมก�อน ปลูก อัตรา 1 กิโลกรัมต�อหลุม หรือนําไปโรยรอบ ๆ โคนต นทุเรียน ท่ีโต
แล ว อัตรา 5 กิโลกรัมต�อต น แล วรดน้ําพอชุ�ม เพ่ือช�วยควบคุม เชื้อราไฟทอปโธราในดิน  
             2. วิธีเขตกรรม เม่ือพบอาการเริ่มแรกเพียงเล็กน อย ให ถาก เอาส�วนท่ีเป5นโรคออก แล วทาแผลด วยปูนแดง  
              3. สารเคมี เม่ือพบอาการรุนแรง ให ขูดผิวเปลือกบริเวณแผล ออก แล วทาด วยสารเคมี เมตาแลกซิล50% 
อัตรา 50-60 กรัมต�อน้ํา 1 ลิตร ในกรณีท่ีพบอาการรุนแรงท่ีส�วนราก หรือส�วนท่ีอยู�ตําแหน�งสูง ๆ ข้ึนไป ให�ใช�สาร
ฟอสฟอรัสแอซิด อัตรา 10 ซีซีต!อน้ําสะอาด 10 ซีซี ผสมใส�กระบอกฉีดยาแล วนําไปฉีดเข าในส�วนท่ีเป5นโรค เนื่องจาก
เชื้อราสาเหตุ ของโรครากเน�า โคนเน�า จะระบาดเม่ือดิน มีความชื้นสูง อากาศชื้นมีฝนตก จึงควรมีการป4องกันต้ังแต�
เริ่มแรก เม่ือสร างสวนทุเรียน โดยเลือกพ้ืนท่ีปลูกท่ีระบายน้ําได ดี มีการตัดแต�ง ก่ิงทุเรียนให โปร�งอากาศ ถ�ายเทได สะดวก 
แสงแดดส�องได ท่ัวถึง มีการ พูนดินท่ีโคนต นทุเรียน ในลักษณะหลังเต�า เพ่ือป4องกัน ไม�ให น้ําขังแฉะ บริเวณโคนต นทุเรียน  
  
๒. โรคใบติด  
             โรคใบติดเป5นโรคท่ีพบเห็นเสมอ และนับว�าเป5นโรคท่ีค�อนข าง ร ายแรงโรคหนึ่ง ถึงแม ว�าจะไม�ถึงกับทําให ต น
ทุเรียนตายโดยตรงแต�ก็เป5นโรคท่ีทําให ต นทุเรียนทรุดโทรมและ 
เสียทรงต นได  ทําให ก่ิงใหญ� แห งตาย พบมากในแหล�งปลูกท่ีมีความชื้นสูงและต นทุเรียน 
มีทรงพุ�ม แน�นทึบ ลักษณะอาการ เชื้อราเข าทําลายใบอ�อนได ดีในช�วงฤดูฝน ใบท่ีถูกทําลาย 
จะมีลักษณะเป5นจุดฉํ่านูนคล ายน้ําร อนลวกและจะเปลี่ยนเป5นสีน้ําตาลเม่ือใบแก�ใบท่ีเป5นโรค 
นั้นจะหลุดร�วงห อยติดอยู�โดยมีเส นใยสีขาวนวลแผ�ปกคลุมคล ายใยแมงมุมถ าใบท่ีเป5นโรคไปสัมผัสกับ ใบท่ีปกติท่ีอยู�
ใกล เคียงก็จะทําให เกิดเป5นโรคราตามไปด วย  
 วิธีการควบคุมแบบผสมผสาน 
                   ตัดแต�งก่ิงทุเรียนให พอเหมาะ อย�าให ทึบหรือโปร�งเกินไป และ ในช�วงฤดูฝนในขณะท่ีทุเรียนแตก ใบอ�อน 
ควรฉีดพ�นสารเคมี เช�น คารJเบ็นดาซิม ไธอะเบนดาโซล หรือคอปเปอรJ ออกซีคลอไรดJ พ�นทุก 5-7 วันต�อครั้ง ส�วนเศษ
ใบไม ท่ีร�วงหล�นอยู�บริเวณโคนต น ควรจะ รวบรวมนํามาเผา ทําลายเสีย เพ่ือลดการสะสมของเชื้อราและจะทําให  การ
ระบาดของโรคในปqต�อไปลดน อยลง  
 
 ๓. โรคผลเน!า  
            เกิดจากเชื้อราไฟทอปโธราเป5นเชื้อราชนิดเดียวกับท่ีทําให เกิดโรครากเน�าโคนเน�าซ่ึงในแหล�งท่ีมีการระบาดของ
โรครากเน�าโคนเน�า จะมีโอกาสเกิดโรคผลเน�าได มาก ลักษณะอาการ เชื้อราจะเข าทําลาย ท้ังก�อนและหลังเก็บเก่ียว โดย
จะเห็นอาการเป5นจุดสีน้ําตาลจาง ๆ ปน เทาบนเปลือก แล วขยายตัวลุกลามไปเป5นวงใหญ�ทําให เปลือกแตกตาม รอยแตก 
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ของพูทุเรียน ผลท่ีถูกทําลายในช�วงก�อนการเก็บเก่ียว ถ าเป5นมากจะร�วงหล�น ก�อนกําหนด สําหรับผลท่ีได รับเชื้อจากใน
แปลงปลูกและไปแสดงอาการในช�วงหลังการเก็บเก่ียวก็จะมีอาการเช�นเดียวกัน แต�มักจะพบอาการ ผลเน�าจากบริเวณ
ส�วนปลายของผล  
 วิธีการควบคุมแบบผสมผสาน 
            ฉีดพ�นสารเคมีป4องกันโรคผลเน�า เช�น โฟซีธิลอลูมิเนียม แคพ- ตาโฟลหรือเมตาแลกซิล ในช�วงก�อนการเก็บเก่ียว
ประมาณ 1 เดือน และเพ่ือเป5นการป4องกันโรคผลเน�า ท่ีจะเกิดภายหลัง การเก็บเก่ียว ให  เก็บเก่ียวผลทุเรียนอย�าง
ระมัดระวังและไม�ควรวางผลลงบนดินโดยตรง เพราะเชื้อโรคท่ีอยู�ในดินอาจติดไปกับหนามทุเรียนทําความเสียหายแก� 
ทุเรียนในระหว�างการขนส�ง และรอการจําหน�ายได  และถ าสวนไหนมี การระบาดมาก ๆ ผลทุเรียนเน�าท่ีร�วงหล�น อยู�ใน
สวน จะเป5นแหล�งสะสม โรคทําให เกิดการระบาดของโรคโคนเน�าต�อไปดังนั้นจึงควรเก็บ 
เผา ทําลายให หมด  
 
๔. โรคราแป/ง  
            ท่ีผลอ�อนจะมีผงสีขาว ๆ คล ายแป4งติดอยู� ถ าเป5นมาก ๆ จะ เห็นเป5นสีขาวท้ังหมด ทําให ผลหลุดร�วงสําหรับผลท่ี
เป5นไม�มากนักหรือเป5นเม่ือผลมีขนาดค�อนข างโตเท�ากําปLrนผล 
อาจเจริญเติบโต ต�อไปได  แต�ผิวเปลือกจะมีลักษณะด าน ๆ ไม�สวย และมีหนามทู� กว�าปกติ  
 วิธีการควบคุมแบบผสมผสาน 
            - เก็บผลท่ีเป5นโรคท่ีร�วงหล�นเผาทําลาย  
            - ฉีดพ�นด วยสารเคมีจําพวก ไดโนแคพ เบโนบิล หรือคารJเบนดาซิม  
  
๕. โรคจุดสนิม  
           โรคนี้เกิดจากสาหร�ายซ่ึงเป5นพืชชั้นตํ่าชนิดหนึ่ง ทําความเสียหาย ในแหล�งปลูก ท่ีมีความชื้นสูง พบท้ังท่ีใบและก่ิง 
ท่ีใบปรากฎอาการเป5น จุดหรือดวงสีเทาอ�อนปนเขียว ขนาด 0.3-1 เซนติเมตร แล วจะเปลี่ยน เป5นสีน้ําตาลแดงคล าย
สนิม ทําให ใบสังเคราะหJแสงได น อย แต�ถ า สาหร�ายนี้เข าทําลายตามก่ิงของทุเรียนจะเห็นลักษณะ 
คล ายกํามะหยี่ สีน้ําตาลแดงข้ึนเป5นหย�อม ๆ ตามก่ิงก านของทุเรียน ต�อมาเปลือก ทุเรียนจะแห งและแตก ทําให ยอดหรือ
ปลายก่ิงเหนือแผล จะชะงัก การเจริญเติบโต และทําให ก่ิงนั้นแห งตายได   
 วิธีการควบคุมแบบผสมผสาน 
                 โรคนี้จะพบในฤดูฝน ซ่ึงมีความชุ�มชื้นสูง และพบในสวนทุเรียน ท่ีไม�เคยฉีดสารเคมี 
ป4องกัน และกําจัดโรคทางใบเป5นส�วนใหญ� ดังนั้น ในช�วงต นฤดูฝน หรือในขณะท่ีเชื้อ 
สาหร�ายอยู�ในช�วง เป5นขุยแดง ๆ ควร ฉีดพ�นสารเคมีป4องกัน เช�น คอปเปอรJ ออกซีคลอไรดJ  
  
๖. โรคราสีชมพู  
             โรคนี้พบมากในแหล�งปลูกท่ีมีความชื้นสูง และต นทุเรียนมีทรงพุ�ม หนาทึบ จะพบอาการใบเหลืองร�วงเป5น
หย�อม ๆ คล ายกับอาการก่ิงแห ง และใบร�วงท่ีเกิดจากโรคโคนเน�าแต�ถ าสังเกตดูท่ีก่ิงทุเรียนจะเห็นลักษณะคล ายขุยสีชมพู
ปกคลุมอยู�และทําให เปลือกของก่ิงท่ีเป5นโรคปริแตกและล�อนจากเนื้อไม ถ าเกิดรอบก่ิงจะทําให ก่ิงทุเรียนแห งตายไปในท่ีสุด  
 วิธีการควบคุมแบบผสมผสาน 
            - ถ าเชื้อราเริ่มเข าทําลายให ถากบริเวณท่ีเชื้อเข าทําลายออก เผาให หมด แล วทาแผล ด วยสารพวกคอปเปอรJ 
ออกซีคลอไรดJหรือ ปูนแดง แต�ถ าก่ิงถูกทําลาย ท้ังก่ิงให ตัดท้ิง แล วนํามาเผาทําลาย และทารอยแผลท่ีตัดด วยสารพวก
คอปเปอรJออกซีคลอไรดJหรือปูนแดง แล วให ฉีดพ�นตามก่ิงท่ีอยู�ใกล เคียงด วย เพ่ือป4องกันการแพร�ระบาด  
            - ควรจะมีการตัดแต�งก่ิงหลังจากเก็บเก่ียวทุกครั้ง เพ่ือกําจัด ก่ิงท่ีไม�เป5นประโยชนJท้ิง ต นทุเรียนจะโปร�งได รับ 
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แสงแดดท่ัวถึงและ อากาศถ�ายเทได ดี ซ่ึงจะช�วยลดการระบาย ของโรคได อีกทางหนึ่ง  
 
แมลง 
 ๗. หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน  
               เป5นหนอนของผีเสื้อกลางคืน ปqกสีน้ําตาลเข ม มีจุดสีเหลือง หรือเหลืองปนขาวข างละ 3 จุด มักพบตัวเต็มวัย
อยู�ในสวนเม่ือผล ทุเรียนมีอายุประมาณ 2 เดือน ตัวเต็มวัยจะวางไข�บนผล ทุเรียนใกล  ๆ ข้ัว เป5นฟองเด่ียว ๆ ต�อมา 
หนอนจะไชเข าไปภายในและกัดกินเมล็ด โดยไม�ทําลาย เนื้อทุเรียนเลย ยกเว นจะมีทางเดินเล็ก ๆ ระหว�างเนื้อและ ผิว
เปลือกด านในซ่ึงจะมีรอยเป5นเส นเมล็ดท่ีถูกทําลายส�วนใหญ�จะอยู�ในระยะท่ีเมล็ดในแข็งแล ว โดยหนอนจะใช เวลา 
เจริญเติบโต อยู�ภายใน เมล็ดประมาณ 30 วัน  การทําลายของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนนั้น หนอนชนิดนี้จะ เจาะไชเข าไป
ภายในเมล็ดกัดกินและขับถ�ายมูลออกมา ทําให เนื้อทุเรียน เปรอะเปnrอนเสียหาย หนอนโตเต็มท่ีมี ขนาดยาวประมาณ 4 
เซนติเมตร หนอนโตเต็มท่ีพร อมจะเข าดักแด  ก็จะเจาะออกจากผล เป5นรูและท้ิงตัว เข าดักแด ในดินซ่ึงเข าใจว�า จะออก
จากดักแด ในฤดูถัดไปทุเรียนท่ีถูก ทําลายและมีรูท่ีหนอน เจาะออกมานี้ไม�เป5นท่ีต องการของตลาด  
 วิธีการควบคุมแบบผสมผสาน 
               1. ใช กับดักแสงไฟ เพ่ือล�อดักทําลายผีเสื้อ ซ่ึงจะทําให ลด ปริมาณการระบาดลงได  และผลจากการติดต้ังกับ
ดักแสงไฟจะทําให  ทราบว�า เริ่มมีผีเสื้อในช�วงไหน เพ่ือจะทําให  
ฉีดพ�นสารฆ�าแมลงได ถูก ช�วงเวลา  
                 2. ใช สารเคมี เช�น คารJบาริล เอ็นโดซัลแฟนหรือเมทามิโดฟอส พ�นหลังจากพบผีเสื้อ ในกับดักแสงไฟครั้ง
แรก  
                 3. การขนเมล็ดทุเรียน จากแหล�งท่ีมีการระบาดของหนอน เจาะเมล็ดเพ่ือนําไปเพาะเป5นต นตอ ในการ
ขยายพันธุJ ควรมีการแช�ด วย สารเคมี เช�นคารJบาริล ก�อนการขนย ายเพ่ือจะช�วยฆ�าหนอน ซ่ึงติด มากับเมล็ดได   
                 4. รักษาสวนให สะอาดอยู�เสมอ หม่ันตรวจสวนหลังจากทุเรียน ติดผลแล ว เม่ือพบผลท่ีถูกทําลาย หรือผล
ร�วงในสวนท่ีมีการระบาดของ หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ควรเก็บผลร�วงไปเผาทําลายท้ิงทุกวัน เพราะ หลังจากทุเรียนร�วงไม�
นาน ถ ามีหนอนอยู�ภายในหนอนจะเจาะรูออกมา เพ่ือเข าดักแด ในดิน  
  
๘. หนอนเจาะผล  
             เป5นหนอนของผีเสื้อขนาดเล็กปqกสีเหลืองมีจุดสีดํา เข าทําลาย ผลทุเรียนต้ังแต�ผลเล็ก จนกระท่ังผลโต โดยตัว
แก�จะวางไข�ภายนอก ผลทุเรียน ในระยะแรกท่ีหนอนฟLกออกจาก 
ไข�ใหม� ๆ จะแทะกินอยู�ตาม ผิวเปลือกผลทุเรียนก�อนเม่ือโตข้ึนจึงจะเจาะกินเข าไปภายใน ถ าหาก เจาะกินเข าไปจนถึงเนื้อ
ทุเรียนจะทําให เนื้อบริเวณท่ีหนอนเจาะนี้เน�า เม่ือผลสุก ภายนอก ผลทุเรียนจะเห็นมูลของหนอนได อย�างชัดเจน และมีน้ํา
ไหลเยิ้มเม่ือทุเรียนใกล แก�จัด หนอนจะเข าทําลายผลท่ีอยู�ติดกัน มากกว�าผลท่ีอยู�เด่ียว ๆ เพราะหนอนท่ีเพ่ิงจะฟLก จากไข�
ชอบอาศัยอยู� ท่ีรอยสัมผัสนี้  
 วิธีการควบคุมแบบผสมผสาน 
                1. อนุรักษJศัตรูธรรมชาติไว ควบคุมหนอนเจาะข้ัวผลตามธรรมชาติ ได แก� มวนเพชฌฆาต มวนพิฆาต แมงมุม 
แมลงวันเบียน แตนเบียน  
                2. ใช หลอดแบล็คบลูไลทJล�อตัวเต็มวัยมาทําลาย ในกับดักแสงไฟครั้งแรก  
                3. ตัดแต�งผลทุเรียนไม�ให มีมากหรือติดกันเกินไป หรืออาจใช  วัสดุ เช�น กาบมะพร าว หรือเศษไม ก้ันระหว�าง
ผลเพ่ือป4องกันไม�ให  ตัวเต็มวัยวางไข� หรือตัวหนอนหลบอาศัยอยู�  
 
 



* นายป�ยะ ปกเกตุ  นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี หน า 6 
 

 
 
                4. หลังตัดแต�งผลครั้งท่ี 3 เม่ือตรวจพบผลถูกทําลาย ให ฉีดพ�น สารเคมีเฉพาะต นท่ีถูกทําลาย ชนิดใดชนิด
หนึ่ง ดังนี้  
                     - ไซฮาโลธริน แอล 2.5% อัตรา 20 มิลลิลิตรต�อน้ํา 20 ลิตร  
                     - คารJโบซัลแฟน 20%อัตรา 50 มิลลิลิตรต�อน้ํา 20 ลิตร  
                     - คลอรJไพริฟอส 40%อัตรา 50 มิลลิลิตรต�อน้ํา 20 ลิตร  
                5. ผลทุเรียนท่ีเน�าและร�วงควรเก็บทําลายโดยเผาไฟหรือฝLงเสีย  
  
๙. หนอนกินข้ัวผล  
            หนอนกินข้ัวผลจะไชชอนและกินอยู�ท่ีบริเวณข้ัวผล หรือตํ่ากว�า ข้ัวผลลงมาเล็กน อย ถ ามีหนอนเข าทําลายมาก
จะทําให ผลหลุดออกจาก ข้ัวและร�วง พบเข าทําลายในระยะผลอ�อน  
 วิธีการควบคุมแบบผสมผสาน 
                 1. อนุรักษJศัตรูธรรมชาติไว ควบคุมหนอนกินข้ัวผลตามธรรมชาติ ได แก� มวนเพชฌฆาต มวนพิฆาต ต�อห้ํา 
แตนเบียน  
                 2. ใช หลอดไฟแบล็คบลูไลทJล�อตัวเต็มวัยมาทําลาย  
                 3. หลังจากตัดแต�งผลครั้งท่ี 3 แล ว ตรวจพบผลทุเรียนถูก ทําลายจํานวนต้ังแต� 4 ผลต�อต นข้ึนไป ให ฉีดพ�น
สารเคมีเฉพาะต น ท่ีถูกทําลายโดยใช  เมทธามิโดฟอส 60% อัตรา 30 มิลลิลิตรต�อน้ํา 20 ลิตร 
 จะเห็นว�าผลกระทบจากการท่ีมีฝนตก (มาก) ในช�วงของการเจริญเติบโตของทุเรียน ก็จะมีผลกระทบ
พอสมควร ภาพรวมของจังหวัดจันทบุรี ( ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ) ทุเรียนร�อยละ ๖๐ อยู�ในช�วงอายุ ๙ – ๑๐ สัปดาห@ 
ซ่ึงก็มีผลกระทบไม�มากนัก การผลิตทุเรียนคุณภาพเกษตรกรควรจะยึดถือแนวทางการผลิตตามแนวมาตรฐาน GAP 
(Good Agricultural Practice)  ซ่ึงเป,นแนวทางท่ีประเทศไทยกําหนดใช� และเป,นยอมรับในกฎกติกาอาหาร
ปลอดภัยท่ัวโลก (Food safety) เพ่ือสร�างเสถียรภาพด�านราคาให�ม่ันคงต�อไป  
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