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 1.  มะพร้าว   ฝนฟ้าคะนอง (ภาคใต้) 
  • โรคหนอนหัวด ามะพร้าว 
  พบทุกระยะมะพร้าวที่ยังไม่ให้ผลผลิตและมะพร้าวที่ให้ผลผลิตแล้ว 
  ตัวหนอนเข้าท าลายใบมะพร้าว โดยแทะกินผิวใบบริเวณใต้ทางใบจากนั้นจะถักใยน ามูลที่ถ่ายออกมาผสม
  กับเส้นใยที่สร้างขึ้น น ามาสร้างเป็นอุโมงค์คลุมล าตัวยาวตามทางใบบริเวณใต้ทางใบ ตัวหนอนอาศัยอยู่
  ภายในอุโมงค์ที่สร้างขึ้นและแทะกินผิวใบ โดยทั่วไปหนอนหัวด ามะพร้าวชอบท าลายใบแก่ หากการท าลาย
  รุนแรงจะพบว่า หนอนหัวด ามะพร้าวท าลายก้านทางใบ จั่น และผลมะพร้าว  ต้นมะพร้าวที่ถูกหนอนหัว
  ด ามะพร้าวลงท าลายทางใบหลายๆ ทาง พบว่าหนอนหัวด ามะพร้าวจะถักใยดึงใบมะพร้าวมาเรียงติดกันเป็น
  แพ เมื่อตัวหนอนโตเต็มที่แล้วจะถักใยหุ้มล าตัวอีกครั้ง และเข้าดักแด้อยู่ภายในอุโมงค์ ดักแด้มีสีน้ าตาลเข้ม 
  ดักแด้เพศผู้จะมีขนาดเล็กกว่าดักแด้เพศเมียเล็กน้อย ผีเสื้อหนอนหัวด ามะพร้าวที่ผสมพันธุ์แล้วจะวางไข่
  บนเส้นใยที่สร้างเป็นอุโมงค์ หรือซากใบที่ถูกหนอนหัวด ามะพร้าวลงท าลายแล้ว ตัวหนอนเมื่อฟักออกจากไข่
  จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๑–๒ วนั ก่อนจะย้ายไปกัดกินใบมะพร้าว จึงมักพบหนอนหัวด ามะพร้าวหลาย
  ขนาดกัดกินอยู่ในใบมะพร้าวใบเดียวกัน หากการท าลายรุนแรงอาจท าให้ต้นมะพร้าวตายได้ 
 การป้องกัน 
  ๑. วิธีเขตกรรมและวิธีกล ตัดใบที่มีหนอน 
  หัวด ามะพร้าวน าไปเผาท าลายทันที ไม่ควรเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์มะพร้าวหรือพืชตระกูลปาล์มมาจาก
  แหล่งที่มีการระบาด 
  ๒. การใช้ชีววธิี การใช้แตนเบียนที่เฉพาะเจาะจงกับหนอนหัวด ามะพร้าว เช่น แตนเบียนโกนีโอซัส นี
  แฟนติดิส (Goniozus nephantidis) โดยปล่อยช่วงเวลาเย็น พลบค่ า อัตรา ๒๐๐ ตัวต่อไร่ต่อครั้ง ให้กระจาย
  ทั่วแปลงเดือนละครั้ง ถ้าปล่อยแตนเบียนได้มากจะท าให้เห็นผลในการควบคุมเร็วขึ้น 
   ๓. การใช้สารเคมี 
     ๓.๑ ใช้สารอีมาเมกตินเบนโซเอต ๑.๙๒% อีซ ีเข้มข้นโดยไม่ต้องผสมน้ าฉีดเข้าที่ล าต้นมะพร้าวอัตรา 
  ๓๐ มิลลิลิตรต่อต้น โดยใช้สวา่นเจาะรูให้เอียงลงประมาณ ๔๕ องศา จ านวน ๒ รู ให้ตรงข้ามกัน เจาะรู
  ให้ลึก ๑๐ - ๑๕ เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับขนาดของดอกสว่าน ต าแหน่งของรูอยู่สูงจากพ้ืนดินประมาณ ๑ 
  เมตร แล้วฉีดสารฆ่าแมลงลงไปรูละ ๑๕ มิลลิลิตร ปิดรูด้วยดินน้ ามัน วิธีนี้จะป้องกันก าจัดหนอนหัวด า
  มะพร้าวได้นานมากกว่า ๓ เดือน (วิธีการนี้สามารถป้องกันก าจัดศัตรูชนิดอ่ืนได้ด้วย เช่น ด้วงแรดมะพร้าว 
  ด้วงงวงมะพร้าว แมลงด าหนามมะพร้าว) 
  ** แนะน าเฉพาะมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า ๑๒ เมตร ขึ้นไป ห้ามใช้กับมะพร้าวน้ าหอม มะพร้าวกะทิ 
  และมะพร้าวที่ใช้ท าน้ าตาล 
     ๓.๒ กรณีมะพร้าวต้นเล็กท่ีมีความสูง 
  น้อยกว่า ๑๒ เมตร รวมทั้งมะพร้าวกะทิ มะพร้าวน้ าหอมและมะพร้าวที่ใช้ท าน้ าตาล ในพ้ืนที่ที่มีการ



  ระบาดรุนแรง และไม่มีการปล่อยแตนเบียน ให้พ่นทรงพุ่มด้วยสาร 
  ฟลูเบนไดอะไมด์ ๒๐% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๕ กรัม หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล ๕.๑๗% เอสซี อัตรา ๒๐ 
  มิลลิลิตร หรือ สปินโนแซด ๑๒% เอสซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร (สารนี้มีพิษสูงต่อผึ้ง ไม่ควรใช้ในสวน
  มะพร้าวที่มีการเลี้ยงผึ้ง) หรือ ลูเฟนนูรอน ๕% อีซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร (สารนี้มีพิษสูงต่อกุ้ง ไม่ควรใช้
  บริเวณท่ีมีการเลี้ยงกุ้ง) โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่งตามอัตราที่ก าหนดผสมน้ า ๒๐ ลิตร พ่นให้ทั่วทรง
  พุ่มบริเวณใต้ใบ ๑ - ๒ ครั้ง ควรใช้เครื่องยนต์พ่นสารที่สามารถควบคุมแรงดันได้ และมีแรงดันไม่น้อย
  กว่า ๓๐ บาร์ กรณีท่ีมีการปล่อยแตนเบียน ให้พ่นสารเคมีก่อน ประมาณ ๒ สัปดาห์ ค่อยท าการปล่อยแตนเบียน 
  กรณีท่ีมีการเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของหนอนหัวด ามะพร้าวสามารถใช้วิธีการ
  นี้ได้เช่นเดียวกัน 
  • แมลงด าหนามมะพร้าว  
  ท าลายส่วนใบของมะพร้าว โดยทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย อาศัยอยู่ในใบอ่อนที่ยังไม่คลี่ของมะพร้าว และ
  แทะกินผิวใบ ใบมะพร้าวที่ถูกท าลายเมื่อใบคลี่กางออกจะมีสีน้ าตาลอ่อน หากใบมะพร้าวถูกท าลาย
  ติดต่อกันเป็นเวลานานจะท าให้ยอดของมะพร้าวมีสีน้ าตาล เมื่อมองไกลๆ จะเห็นเป็นสีขาวโพลน  
  ชาวบ้านเรียก “มะพร้าวหัวหงอก” 
  การป้องกัน 
  ๑. วิธีเขตกรรมและวิธีกล ไม่ควรเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์มะพร้าวหรือพืชตระกูลปาล์มมาจากแหล่งที่มีการ
  ระบาด 
  ๒. การใช้ชีววธิี การใช้แตนเบียนที่เฉพาะเจาะจงกับแมลงด าหนาม เช่น แตนเบียนอะซีโคเดส ฮิสไพนารัม 
  (Asecodes hispinarum) มาเลี้ยงขยายเพิ่มปริมาณ และปล่อยท าลายหนอนแมลงด าหนามมะพร้าว 
   ๓. การใช้สารเคมี 
    ๓.๑ กรณีมะพร้าวสูงกว่า ๑๒ เมตร ให้ฉีดสารเข้าต้น ด้วยสารอีมาเมกตินเบนโซเอต ๑.๙๒% อีซี อัตรา 
  ๕๐ มิลลิลิตรต่อต้น โดยห้ามใช้กับมะพร้าวน้ าหอมและมะพร้าวกะทิ 
    ๓.๒ กรณีมะพร้าวต้นเล็ก ใช้สารอิมิดาโคลพริด ๗๐% ดับเบ้ิลยูจี อัตรา ๑ กรัม หรือ  
  ไทอะมีทอกแซม ๒๕% ดับเบ้ิลยูจี อัตรา ๑ กรัม หรือ ไดโนทีฟูแรน ๑๐% ดับเบ้ิลยูพี อัตรา ๑ กรัม 
  ละลายน้ า ๑ ลิตรต่อต้น ราดบริเวณยอดและรอบคอมะพร้าว หรือ การใช้สารคาร์แทปไฮโดรคลอไรด์ ๔% 
  จีอาร์ ใส่ถุงผ้าที่ดัดแปลงคล้ายถุงชา อัตรา ๓๐ กรัมต่อต้น มีประสิทธิภาพป้องกันก าจัดแมลงด าหนาม
  มะพร้าวได้นานประมาณ ๑ เดือน 
  • ด้วงแรด 
  ตัวเต็มวัยเข้าท าลายพืช โดยการบินขึ้นไปกัดเจาะโคนทางใบหรือยอดอ่อนของมะพร้าว รวมทั้งเจาะ
  ท าลายยอดอ่อนที่ยังไม่คลี่ ท าให้ใบที่เกิดใหม่ไม่สมบูรณ ์มีรอยขาดแหวง่เป็นริว้ๆ คล้ายหางปลา หรือรูปพัด 
  ถ้าโดนท าลายมากๆ จะท าให้ใบที่เกิดใหม่แคระแกรน รอยแผลที่ถูกด้วงแรดมะพร้าวกัดเป็นเนื้อเยื่ออ่อน
  ท าให้ด้วงงวงมะพร้าวเข้ามาวางไข่ หรือเป็นทางให้เกิดยอดเน่า จนถึงต้นตายได้ในที่สุด ด้วงแรดมะพร้าว
  ในระยะตัวหนอน ส่วนใหญ่พบตามพ้ืนดินในบริเวณท่ีมีการกองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก จะกัดกินและท าลาย



  ระบบรากของมะพร้าวปลูกใหม่ ท าให้พบอาการยอดเหี่ยวและแห้งเป็นสีน้ าตาล ต้นแคระแกรนไม่
  เจริญเติบโต 
  การป้องกัน 
  ๑. วิธีเขตกรรม ท าความสะอาดบริเวณสวนมะพร้าวเพ่ือก าจัดแหล่งขยายพันธุ์ เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลดีมานาน 
  ถ้ามีกองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก กองขยะ กองขี้เลื่อย แกลบ ควรก าจัดออกไปจากบริเวณสวน หรือกองให้เป็น
  ที่แล้วหมั่นกลับเพื่อตรวจดู หากพบหนอนให้จับมาท าลายหรือเผากองขยะนั้นเสีย ส่วนของล าต้นและตอ
  มะพร้าวที่โค่นทิ้งไว้ หรือมะพร้าวที่ยืนต้นตายควรโค่นลงมาเผาท าลาย ต้นมะพร้าวที่ถูกตัดเพ่ือปลูก
  ทดแทน ถ้ายังสดอยู่เผาท าลายไม่ได้ ควรทอนออกเป็นท่อนสั้นๆ น ามารวมกันไว้ ปล่อยให้ผุสลายล่อให้
  ด้วงแรดมาวางไข่ ด้วงจะวางไข่ตามเปลือกมะพร้าวที่อยู่ติดกับพ้ืนดินเพราะมีความชุ่มชื้นสูงและผุเร็ว 
  เผาท าลายท่อนมะพร้าวเพ่ือก าจัดทั้งไข่ หนอน และดักแด้ของด้วงแรดมะพร้าว ตอมะพร้าวที่เหลือให้ใช้
  น้ ามันเครื่องใช้แล้วราดให้ทั่วตอเพ่ือป้องกันการวางไข่ได้ 
  ๒. การใช้ชีววธิี ใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม (Metarhizium sp.) ใส่ไว้ตามกองขยะ กองปุ๋ยคอก หรือ
  ท่อนมะพร้าวที่มีหนอนด้วงแรดมะพร้าวอาศัยอยู่ เกลี่ยเชื้อให้กระจายทั่วกอง เพ่ือให้เชื้อมีโอกาสสัมผัส
  กับตัวหนอนให้มากที่สุด รดน้ าให้ความชื้น หาวัสดุ เช่น ใบมะพร้าวคลุมกองไว้ เพ่ือรักษาความชื้นและ
  ป้องกันแสงแดด เชื้อจะท าลายด้วงแรดมะพร้าวทุกระยะการเจริญเติบโต 
  ๓. การใช้สารเคมี 
    ๓.๑ ต้นมะพร้าวอายุ ๓-๕ ปี ซึ่งยังไม่สูงมากนัก ใช้ลูกเหม็นใส่บริเวณคอมะพร้าวที่โคนทางใบรอบๆ 
  ยอดอ่อน ทางละ ๒ ลูก ต้นละ ๖-๘ ลูก กลิ่นของลูกเหม็นจะไล่ไม่ให้ด้วงแรดมะพร้าวบินเข้าไปท าลายคอ
  มะพร้าว 
    ๓.๒ ใช้สารฆ่าแมลงไดอะซินอน ๖๐% อีซี อัตรา ๘๐ มิลลิลิตรต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน 
  ๒๐% อีซี อัตรา ๘๐ มิลลิลิตรต่อน้ า ๒๐ ลิตร ราดบริเวณคอมะพร้าวตั้งแต่โคนยอดอ่อนลงมาให้เปียก 
  โดยใช้ปริมาณ ๑-๑.๕ ลิตรต่อต้น ทุก ๑๕-๒๐ วัน ควรใช้ ๑-๒ ครั้ง ในช่วงระบาด 
  • ด้วงงวงมะพร้าวชนิดเล็ก และด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่ 
  มักท าลายตามรอยท าลายของด้วงแรดมะพร้าว โดยวางไข่บริเวณบาดแผลตามล าต้นหรือบริเวณที่ด้วงแรด
  มะพร้าวเจาะไว้ หรือบริเวณรอยแตกของเปลือก ด้วงงวงมะพร้าวก็สามารถเจาะส่วนที่อ่อนของมะพร้าว
  เพ่ือวางไข่ได้ หนอนที่ฟักออกจากไข่จะกัดกินชอนไชไปในต้นมะพร้าว ท าให้เกิดแผลเน่าภายใน    
  ต้นมะพร้าวที่ถูกท าลายจะแสดงอาการเฉาหรือยอดหักพับ เพราะบริเวณที่หนอนท าลายจะเป็นโพรง มีรู
  และแผลเน่าต่อเนื่องไปในบริเวณใกล้เคียง หนอนจะกัดกินไปจนกระทั่งต้นเป็นโพรงใหญ่ไม่สามารถส่ง
  น้ าและอาหารไปถึงยอดได ้และท าให้ต้นมะพร้าวตายในทีสุ่ด 
  การป้องกัน 
  ๑. ต้นมะพร้าวที่ถูกด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่ท าลาย ควรตัดโค่นทอนเป็นท่อนแล้วผ่าจับหนอนท าลาย 
  ๒. ไม่ควรให้ต้นมะพร้าวเกิดแผลหรือปลูกโคนลอย เพราะจะเป็นช่องทางให้ด้วงงวงมะพร้าววางไข่ และ
  ตัวหนอนที่ฟักจากไข่จะเจาะเข้าท าลายในต้นมะพร้าวได้ หากล าต้นเป็นรอยแผล ควรทาด้วยน้ ามันหล่อลื่น



  เครื่ องยนต์ ที่ ใ ช้ แ ล้ ว  ห รื อ ชั น ผ ส ม กั บ น้ า มั น ย า ง  เ พ่ื อ ป้ อ ง กั น ก า ร ว า ง ไ ข่ 
  ๓. ป้องกันก าจัดด้วงแรดมะพร้าวอย่าให้ระบาดในสวนมะพร้าว เพราะรอยแผลที่ด้วงแรดมะพร้าวเจาะไว้
  จะเป็นช่องทางให้ด้วงงวงมะพร้าววางไข่ และเมื่อฟักออกเป็นตัวหนอนของด้วงงวงมะพร้าวก็จะเข้าไป
  ท าลายในต้นมะพร้าวได้ง่ายขึ้น 
 
 2. อะโวคาโด อากาศเย็นตอนกลางคืน และในตอนเช้า ช่วงกลางวันอากาศร้อน 
  • โรคจุดด า หรือโรคแอนแทรคโนส (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides) 
  พบระยะติดดอก ผลอ่อน จนถึงเก็บเก่ียว  
  อาการท่ีใบ  พบจุดแผลสีน้ าตาลเข้ม ต่อมา แผลจะขยายและมีหลายแผลในหนึ่งใบ หากอาการรุนแรงแผล
  จะขยายตัวอย่างรวดเร็ว ใบจะแห้ง และร่วง 
  อาการที่ก้านใบ กิ่ง และก้านช่อดอก  เป็นแผลจุดหรือขีดสีม่วง ถ้าอาการรุนแรงแผลจะขยายลุกลาม  
  ท าให้ก้านใบและกิ่งแห้ง หากเกิดที่ก้านช่อดอกจะท าให้ช่อดอกเหี่ยวแห้ง หลุดร่วงก่อนติดผล 
  อาการท่ีผล  ผลอ่อนเป็นจุดแผลสีน้ าตาลถึงด า หากอาการรุนแรงผลจะหลุดร่วงก่อนก าหนด อาการบน
  ผลแก่ มักพบในระยะใกล้เก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว พบแผลจุดสีน้ าตาลถึงด ารูปร่างกลม ขนาดไม่
  แน่นอน ต่อมาแผลขยายลุกลามเป็นแผลยุบตัวในเนื้อผล ท าให้ผลเน่า บางครั้งพบเมือกสีส้มซึ่งเป็นส่วน
  ขยายพันธุ์ของเชื้อราที่บริเวณแผล 
 
  การป้องกัน 
  ๑. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบเริ่มมีอาการของโรค ตัดแต่งและเก็บส่วนที่เป็นโรค 
  น าไปท าลายนอกแปลงปลูก เพ่ือลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค 
  ๒. ก าจัดวัชพืชรอบโคนต้นเพื่อลดความชื้นสะสม 
  ๓. หากพบว่าเริ่มมีการระบาดของโรค พ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช เช่น  
  อะซอกซีสโตรบิน ๒๕% เอสซี อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือ แมนโคเซบ ๘๐% ดับเบ้ิลยูพี 
  อัตรา ๕๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือ โพรคลอราซ ๔๕% อีซี อัตรา ๑๕ มิลลิลิตรต่อน้ า ๒๐ ลิตร พ่นทุก 
  ๗-๑๐ วัน  
  ๔. หลังจากเก็บผลผลิตแล้ว ควรตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพ่ือลดความชื้น
  สะสมในทรงพุ่ม 


