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4. บทคัดย่อ 

 

ผลิตภัณท์จากเส้นใยใบเตยหนาม เป็นสินค้าที่สามารถส่งขายยังต่างประเทศได้ โดยส่งขายประเทศ

กลุ่มยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่นและสิงค์โปร์ เนื่องจากยังไม่ถูกขึ้นบัญชีเป็นพืชที่มีศัตรูต้องห้าม ดังนั้นจึงศึกษาแมลง

ศัตรูในโรงเก็บของเส้นใยเตยหนาม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและเป็นข้อมูลประกอบในการส่งออกสินค้า

เกษตร ได้ด าเนินการส ารวจและเก็บตัวอย่างเส้นใยเตยหนามกับเกษตรกรที่  ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงกันยายน พ.ศ.2555 เพ่ือศึกษาถึงชนิดของแมลงศัตรูและ

ความเสียหายจากการเข้าท าลายของแมลงศัตรูในโรงเก็บเส้นใยเตยหนาม โดยส ารวจและสุ่มเก็บตัวอย่างทุก

เดือน พบว่า จากการส ารวจและเก็บตัวอย่างเส้นใยเตยหนาม ไม่พบแมลงศัตรูเส้นใยเตยหนามเลย เนื่องจาก

แบบ 1 



อายุการเก็บรักษาสั้น ระยะเวลาการเก็บรักษาเส้นใยไม่เกิน 6 เดือน การเก็บเส้นใยของเกษตรกรจะเก็บไว้ใน

บ้านซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เนื่องจากเกษตรกรไม่มีโรงส าหรับเก็บเส้นใยเตยหนาม รูปแบบการเก็บมีทั้ง

เก็บในกระสอบ แขวน และวางราบกับพ้ืน  

 



Abstract 
 

The products from screw pine leave ( Pandanus tectorius ) are goods can  export to 

EU America Japan and Singapore. Because  it is not pest list assessment. The objective of this 

study was to survey and record stored insect pest in screw pine to exportation. The study on 

stored insect pests of screw pine fiber was conducted at  farmer’s house in Tambol Khu Tao, 

Hat Yai district Songkhla province from October 2011 - September,  2012.  The surveyed and 

collected farmer’s fiber for identify and damage estimates resulting from infestation of stored 

insect pest in screw pine fiber. The fiber samples were collected every month. Result from  

surveyed  that not found of stored insect pests in screw pine fibers. The farmer kept   screw 

pine fiber is short  , less than  6 months and kept it in the farmer’s house, which it is well-

ventilated. Because farmers have not store  for kept the screw pine fiber and kept it  in the sack 

, hanging  and lay flat. 

5. ค าน า 

เตยหนาม Pandanus tectorius Sol. ex Parkinson   มีชื่อท้องถิ่นเรียกกันได้แก่ ปาหนัน ล าเจียก 

เตยทะเล การะเกด ล าเจียกหนู เตยด่าง เตย มีลักษณะต้นแตกเป็นกอใหญ่ สูง 4-5 เมตร ต้นอวบน้ ามีรากอากาศ

บริเวณโคนต้นจ านวนมากเพ่ือช่วยค้ าจุนต้น ใบมีลักษณะเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับเวียนรอบก่ิงเป็นกระจุกที่ปลายยอด 

ใบใหญ่ หนา และยาว ขอบใบและใต้ท้องใบตรงแกนกลางมีหนามใบยาวประมาณ 2 เมตร ขอบหยัก มีหนาม 

ปลายหนามโค้งไปทางปลาย คล้ายใบสับปะรดแต่ยาวกว่า ลักษณะช่อดอกออกตรงยอดกลางต้น ดอกสีขาว เริ่ม

บานตอนเย็น มีกลิ่นหอม นิยมขยายพันธุ์โดยวิธีแยกหน่อ มีหนามแหลมสั้นๆ กระจายทั่วไป ชอบขึ้นตามชายน้ า 

ริมทะเล เป็นไม้ถิ่นเดิมของไทย ชอบขึ้นกระจายตามริมน้ า ริมคลอง  

การทอเสื่อใบเตยหนาม เป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ปัจจุบันได้มีการแปรรูปจาก
เสื่อใบเตยเป็นผลิตภัณฑ์ท ามาจากใบเตยหนาม มีความทนทาน สามารถทอเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
และทันสมัย ได้แก่ กระเป๋าถือ กระเป๋าใส่เอกสาร กระเป๋าใส่ดินสอ กระเป๋าใส่ปากกา ที่รองจาน รองแก้ว รองเท้า
ล าลอง เป็นต้น (ยุภาวดี, 2555) การแปรรูปเส้นใยใบเตยหนามที่กลุ่มหัตถกรรมบ้านควนตั้งอยู่ที่บ้านควนหมู่ที่ 5 
ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปเส้นใยใบเตยหนามเป็นอาชีพที่สั่ง
สมสืบทอดอยู่ในวิถีชีวิตของชุมชนชาวไทยมุสลิม ได้ด าเนินการแปรรูปเส้นใยจากเตยหนามเป็นครั้งคราวในยามว่าง
จากอาชีพประมงและปลูกอ้อย การน าเส้นใยมาแปรรูปเป็นเส้นใยที่ผ่านการผึ่งแดดแล้วประมาณ 1-2 วัน ซึ่งส่วน
ใหญ่จะทอสานเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเสื่อ (สุรพล, 2551) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2546) ได้



ให้ค านิยามใบเตยหนาม และผลิตภัณฑ์จากใบเตยหนาม ดังนี้ ใบเตยหนาม หมายถึง พืชใบเลี้ยงเดี่ยว จัดเป็นเตย
ชนิดหนึ่ง ขึ้นตามพ้ืนที่ชื้นแฉะที่มีดินทรายปนอยู่ หรือพ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นป่า มีล าธารเล็กๆ มีลักษณะของใบและ
แตกกอคล้ายกับต้นสับปะรด ใบใหญ่ หนา และยาวประมาณ ๑.๕ เมตร ถึง ๒ เมตร ริมใบมีหนามมาก เส้นใบมี
คุณสมบัติเหมาะที่จะน ามาถักสานเป็นผลิตภัณฑ์ โดยน าใบเตยหนามมาลนไฟหรือต้ม กรีดกระดูกแกนกลางออก 
ใช้ไม้ไผ่ครูดหรือรีด กรีดหรือเลียดเป็นเส้นตามขนาดที่ต้องการ น าไปแช่น้ า ตากให้แห้งสนิทโดยใช้ความร้อนจาก
แสงอาทิตย์ แล้วใช้ไม้ไผ่ครูดเส้นให้มีผิวมันและนุ่มและผลิตภัณฑ์จากใบเตยหนาม  หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ถักสาน
หรือประดิษฐ์ขึ้นจากใบเตยหนามเป็นวัสดุหลักอาจมีการประกอบด้วยวัสดุอ่ืน เพ่ือให้เกิดความแข็งแรง เรียบร้อย 
และสวยงาม เส้นใบเตยหนามต้องมีขนาดเส้นสม่ าเสมอ ไม่มีจุดด่าง รอยด่าง หรือกระ อย่างเด่นชัด ต้องเรียบ มัน
เงา นุ่ม เหนียว ไม่เป็นขุย ขาด หรือแตก 
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- อุปกรณ์      -  

วิธีการ   1. สุ่มเกษตรกรที่ผลิตเส้นใยเตยหนามในจังหวัดสงขลา 

    2. ท าการเก็บตัวอย่างทุก 1 เดือน  

   3. วินิจฉัยชนิดของแมลง  

   4. ประเมินความเสียหายที่เกิดจากการเข้าท าลายของแมลง  

- สถานที ่ แปลงเกษตรกรที่ผลิตเส้นใยเตยหนาม  

- ระบุเวลา  ตุลาคม 2554- กันยายน 2555 ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

7. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากการศึกษาแมลงศัตรูในโรงเก็บเตยหนามโดยท าการสุ่มเก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่ผลิตเส้นใยเตย

หนามในจังหวัดสงขลา ท าการเก็บตัวอย่างทุกเดือน วินิจฉัยชนิดของแมลงประเมินความเสียหายที่เกิดจากการเข้า

ท าลายของแมลง พบว่าการสุ่มเก็บข้อมูลแมลงศัตรูเตยหนามจากบ้านเกษตรกรที่ผลิตเส้นใยเตยหนาม ต าบลคูเต่า 

อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รูปแบบการเก็บเส้นใยเตยหนาม ได้แก่ วางราบกับพ้ืน ใส่กระสอบ และแขวน ซึ่ง

จะเก็บไว้ในบ้านซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เนื่องจากเกษตรกรไม่มีโรงส าหรับเก็บเส้นใยเตยหนาม กระบวนการ

เตรียมเส้นใยเตยหนามไว้ส าหรับแปรรูป เป็นอุปสรรคส าหรับเกษตรในช่วงหน้าฝนแต่เป็นช่วงระยะเวลาอันสั้น ซึ่ง

เกษตรกรสามารถผลิตเส้นใยเตรียมไว้ส าหรับผลิตหน้าฝนได้เพียงพอกับความต้องการ ระยะเวลาการเก็บรักษาเส้น

ใยเตยหนามประมาณ 6 เดือน จากการส ารวจไม่พบการเข้าท าลายของแมลงศัตรูของเตยหนาม ปัจจุบันความ

ต้องการผลิตภัณฑ์จากเตยหนามลดลงท าให้เกษตรกรเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืน ดังนั้นควรมีการรณรงค์ให้มีการ



ใช้ผลิตภัณฑ์จากเตยหนามเพ่ือส่งเสริมการขายท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น และยังคงมีผลิตภัณฑ์จากเตยหนาม

อยู่ไม่สูญหายไป  

  
 



ลักษณะของต้นเตยหนาม 

รูปแบบของการเก็บเส้นใยเตยหนาม 

วางราบกับพ้ืน 



 

 

 

รูปแบบของการเก็บเส้นใยเตยหนาม 

ใส่กระสอบ 

แขวน 



8. สรุป 

จากการศึกษาแมลงศัตรูในโรงเก็บเตยหนามโดยท าการสุ่มเก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่ผลิตเส้นใยเตย

หนามในจังหวัดสงขลา ท าการเก็บตัวอย่างทุกเดือน วินิจฉัยชนิดของแมลงประเมินความเสียหายที่เกิดจากการเข้า

ท าลายของแมลง พบว่าการสุ่มเก็บข้อมูลแมลงศัตรูเตยหนามจากบ้านเกษตรกรที่ผลิตเส้นใยเตยหนาม ต าบลคูเต่า 

อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รูปแบบการเก็บเส้นใยเตยหนาม ได้แก่ วางราบกับพ้ืน ใส่กระสอบ และแขวน ซึ่ง

จะเก็บไว้ในบ้านอุณหภูมิห้อง ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เนื่องจากเกษตรกรไม่มีโรงส าหรับเก็บเส้นใยเตยหนาม 

ระยะเวลาการเก็บรักษาเส้นใยเตยหนามประมาณ 6 เดือน จากการส ารวจไม่พบการเข้าท าลายของแมลงศัตรูของ

เตยหนาม 
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