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คอลัมน์หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : หนอนเจาะดอกมะล ิ

 
ท้องฟ้ามืดครึ้มสลับกับมีแสงแดดจัดและมีฝนตก

หนักในระยะนี้ กรมวิชาการเกษตรเตือนเกษตรกรผู้ปลูก
มะลิเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูส าคัญท่ีสุด นั่นคือ...
หนอนเจาะดอกมะลิ ระบาดมากในช่วงฤดูฝน และ
มักจะเข้าท าลายในระยะท่ีต้นมะลิติดดอกตูมขนาดเล็ก 
เกิดจากผีเสื้อกลางคืนตัวเต็มวัยเพศเมียบินวางไข่เป็น
ฟองเดี่ยวๆตามกลีบดอก ก้านกลีบเลี้ยง ใต้ใบหรือรอย

ยอดอ่อน...เมื่อหนอนตัวอ่อนฟักออกจากไข่ จะเข้าท าลายดอกตูมท่ีมีขนาดเล็ก กัดกินเจาะดอกเข้าไปอยู่ภายใน
ดอกมะลิ เกษตรกรสามารถสังเกตลักษณะการเข้าท าลายของหนอนได้จากอาการของดอกมะลิเป็นรอยช้ า และ
มีมูลของหนอนเป็นขุยๆอยู่ใต้ดอก สีของดอกมะลิจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมม่วง สีม่วง สีน้ าตาลแห้ง เหี่ยวแห้ง
และร่วงหล่น 

กรณีต้นมะลิไม่มีดอก หนอนจะเข้าท าลายกัดกินใบอ่อนหรือยอดอ่อนแทน หากมีการระบาดรุนแรง จะ
ท าให้เกษตรกรไม่สามารถเก็บดอกมะลิขายได้ แนวทางป้องกันและก าจัดหนอนเจาะดอกมะลิ เมื่อพบการเข้า
ท าลายของหนอน ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
หรือ คลอร์ไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นสารทุก 4 วัน  แต่ไม่ควรพ่นสารฆ่า
แมลงชนิดเดียวติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะท าให้หนอนเจาะดอกมะลิสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงชนิด
นั้นได้รวดเร็ว 

ส าหรับในแหล่งท่ีหนอนเจาะดอกมะลิมีการต้านทานสารเคมี หรือเกิดการหนอนดื้อยา กรมวิชาการ
เกษตร แนะให้เกษตรกรใช้อัตราส่วนของสารเคมีท่ีสูงขึ้น และให้เกษตรกรพิจารณาเลือกใช้สารเคมีท่ีมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดหนอนเจาะดอกมะลิไม่ให้เข้าท าลายผลผลิตได้ตามความเหมาะสม 
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คอลัมน์รายงานพิเศษ : เกษตรฯยก‘ชุมพร’ต้นแบบความส าเร็จ  

ใช้ไตรโคเดอร์ม่าป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน 
 

ทุเรียน เป็นไม้ผลเศรษฐกิจท่ีมีความส าคัญ มีศักยภาพในการส่งออกสูงและเป็นท่ีนิยมอย่างต่อเนื่อง 
จังหวัดชุมพร เป็นอีกหนึ่งพื้นท่ีท่ีมีการปลูกทุเรียนกันมาก มีพื้นท่ีปลูกประมาณ 164,099 ไร่ แต่ปัญหาอย่าง
หนึ่งท่ีพบมากท่ีสุดของการท าสวนทุเรียน คือโรครากเน่าโคนเน่า ท่ีนับเป็นปัญหาส าคัญของคนปลูกทุเรียนมา
โดยตลอด 

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงสถานการณ์ของโรครากเน่า
โคนเน่าในทุเรียนว่า พื้นท่ีอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เป็นพื้นท่ีหนึ่งท่ีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนต้องเผชิญกับ
ปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าท่ีระบาดหนัก เพราะอากาศแปรปรวนมีความชื้นสูง รวมท้ังการบริหารจัดการท่ียังไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ จนสวนทุเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนัก เกษตรกรหลายรายมีความคิดว่าจะโค่น
ต้นทุเรียนท้ิง เพื่อไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นแทนก็มี กรมส่งเสริมการเกษตร โดยส านักงานเกษตรอ าเภอท่า
แซะ ได้ส่งเสริมแนะน าให้เกษตรกรใช้ “เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า” ในการควบคุมโรคพืช เนื่องจากเชื้อราไตรโค
เดอร์ม่าเป็นเชื้อราปฏิปักษ์หรือเชื้อราท่ีเป็นศัตรูต่อเชื้อสาเหตุโรคพืชหลายชนิดได้ จึงช่วยท าลายเชื้อราไฟทอฟ
ธอราซึ่งเป็นสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าในดินให้มีปริมาณลดลง ช่วยให้รากท่ีมีอยู่เดิมหรือรากท่ีแตกใหม่
ไม่ให้เชื้อราไฟทอฟธอราเข้าไปท าลายได้ เชื้อราไตรโคเดอร์ม่ายังมีส่วนช่วยให้พืชเกิดความต้านทานต่อเชื้อโรค 
ท่ีส าคัญเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าเป็นสารชีวภัณฑ์ท่ีมีความปลอดภัย 

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้ไตรโคเดอร์ม่าป้องกันโรคพืชแทนการใช้สารเคมี 
อีกท้ังส่งเสริมให้รวมกลุ่มกันผลิตไตรโคเดอร์ม่าไว้ใช้เอง เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรค
พืชได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เนื่องจากท่ีผ่านมาเกษตรกรนิยมใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช แต่พบว่าการใช้
สารเคมีนอกจากราคาแพงส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ยังก่อให้เกิดมลภาวะตามมาอีกด้วย และเกิดความไม่
ปลอดภัยต่อผลผลิตมีสารตกค้าง รวมถึงความไม่ปลอดภัยต่อตัวเกษตรกรและผู้บริโภคด้วย 

นางจิรนุช ชาญณรงค์กุล ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กล่าวเพิ่มเติมว่า 
การใช้ชีวภัณฑ์ โดยเฉพาะเชื้อท่ีเป็นจุลินทรีย์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและโรคพืชได้รับความนิยมจาก
เกษตรกรในยุคปัจจุบันค่อนข้างมาก เนื่องจากต้นทุนถูกกว่าสารเคมี และยังสามารถผลิตได้เอง มีความ
ปลอดภัยสูง ซึ่งการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าเพื่อป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีกรม
ส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรน าไปใช้ เพื่อลดต้นทุน ลดความเสียหายของผลผลิต และเพิ่มมูลค่า
ให้กับทุเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสารชีวภัณฑ์ไว้ใช้เองแล้ว ทางกรมส่งเสริม
การเกษตร ยังมีมาตรการควบคุมมาตรฐานการผลิตสารชีวภัณฑ์ท่ีกลุ่มเกษตรกรผลิต เพื่อให้ได้มาตรฐาน
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการสุ่มตัวอย่างน าไปตรวจเป็นระยะ 2 -3 เดือนครั้ง รวมท้ังมี
เจ้าหน้าท่ีจากส านักงานเกษตรต าบล เกษตรอ าเภอ หรือจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืช ท่ีอยู่ในพื้นท่ีคอยลงพื้นท่ีให้ค าแนะน าในการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์อย่ างถูกต้องเหมาะสม
ตลอดเวลา 
 



ด้านนางส าเนียง สุขเนาว์ เจ้าของแปลงต้นแบบการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า
ในทุเรียน บ้านบางฝนตก หมู่ 18 ต าบลรับร่อ อ าเภอท่าแซะ จ.ชุมพร เล่าว่า ตนมีพื้นท่ีปลูกทุเรียนอยู่ 15 ไร่ 
หลายปีก่อนประสบปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าท าลายต้นทุเรียนเกือบท้ังหมด ตอนนั้นท ายังไงก็ไม่หายใช้สารเคมี
ก็ไม่เป็นผล เชื้อราไฟทอฟธอราท าลายต้นทุเรียนเป็นแผลตั้งแต่ข้างบนยอดลงมาถึงโคนต้น ใบเหี่ยวเฉา ลูกไม่
สมบูรณ์ จนคิดว่าทุเรียนต้องตายหมดสวนแน่ๆ จึงคิดท่ีจะโค่นทุเรียนไปปลูกปาล์มน้ ามันแทนแล้ว พอดีมาเจอ
กับเกษตรอ าเภอท่าแซะ คุณสว่าง โกดี ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว เข้ามาแนะน ามาอบรมถ่ายทอดความรู้ 
ให้รู้จักเชื้อไตรโคเดอร์ม่า ว่าสามารถแก้ปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าได้ ซึ่งตอนแรกลูกชาย นายอรุณวิชญ์ สุข
เนาว์ ไม่เชื่อเลย แต่ตนคิดว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็เลยลองท า โดยท้ังหว่านรอบโคนต้น ฉีดล าต้น ทรงพุ่ม ฉีด
ทุก 15 วัน พอผ่านไปประมาณ 6 เดือน สภาพต้นทุเรียนท่ีเหมือนจะตายเริ่มฟื้น เมื่อเห็นผลอย่างนั้นก็ใช้เชื้อรา
ไตรโคเดอร์ม่าป้องกันก าจัดโรคในสวนทุเรียนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันกว่า 4 ปีแล้ว และก็ยังจะใช้ต่อไป 
รวมท้ังอยากเชิญชวนให้เกษตรกรท่ีประสบปัญหาหันมาใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี เพราะไม่เพียงช่วยลด
ต้นทุน ยังปลอดภัยต่อตัวเกษตรกรและผู้บริโภค 

ปัจจุบันแปลงของนางส าเนียง สุขเนาว์ และลูกชาย ถูกยกให้เป็นแปลงต้นแบบการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์
ม่าป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนท่ีประสบความส าเร็จเห็นผลอย่างชัดเจน ซึ่งน าไปสู่การขยายผลการใช้
เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าอย่างกว้างขวางของพื้นท่ีจังหวัดชุมพร 

ตัวอย่างเช่น นายสุนันท์ เพชรทอง เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน (สวนลุงนุ้ย) หมู่ 7 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ 
เป็นแปลงขยายผลการเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนและยังใช้กับพืชอื่นท่ีปลูกแบบ
ผสมผสาน หรือสวนสมรม บนพื้นท่ี 50 ไร่ ใช้วิธีการฉีดพ่นและโรยโคนต้น รวมถึงมีการน าเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
ไปปิดปากแผลตามล าต้น ช่วยให้โรคและแมลงลดลง ผลผลิตได้มากขึ้น ซึ่งท่ีสวนลุงนุ้ยสามารถผลิตทุเรียน
คุณภาพ มีระบบจัดการสินค้าทุเรียนให้มีมาตรฐานตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วย QR code การันตีคุณภาพสร้าง
ความมั่นใจให้ผู้บริโภค และยังได้รับคัดเลือกให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางเกษตรท่ีส าคัญของอ าเภอท่าแซะด้วย 

ขณะที่นายสุรพศ สุวรรณรักษา ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ ในฐานะผู้ประสานงานของศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.หงษ์เจริญ กล่าวว่า ตนและเกษตรกรในพื้นท่ี เป็นชาวสวนผู้ปลูกทุเรียนท่ีประสบปัญหา
ต้นทุเรียนตาย ผลผลิตเสียหายจากโรครากเน่าโคนเน่า จึงได้มารวมกลุ่มกัน สมาชิก 42 ราย เพื่อมาช่วยกันผลิต
เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า น าไปใช้ป้องกันโรคในสวนทุเรียน ซึ่งผลจากการด าเนินการพบว่ามีประสิทธิภาพท่ีดีกว่า
การใช้สารเคมี ท าให้สมาชิกในกลุ่มมีความเชื่อถือในการท าอาชีพแบบยั่งยืน ลดรายจ่ายได้เยอะ อีกท้ังยังดีต่อ
สุขภาพของชาวบ้านอีกด้วย ปัจจุบันสมาชิกได้น าไปใช้กว่า 70% ของจ านวนสมาชิก ครอบคลุมพื้นท่ีสวน
ทุเรียนกว่า 400 ไร่ และมีแนวโน้มท่ีจะขยายผลการใช้ไปสู่พื้นท่ีหมู่บ้านใกล้เคียงคิดเป็นพื้นท่ีไม่ต่ ากว่า 1,000 
ไร่ 

ส าหรับเกษตรกรท่านใดที่สนใจเรื่องการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันโรคพืช สามารถสอบถามได้ท่ีศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ใกล้บ้าน หรือท่ีหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีได้เลย 


