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โรค แมลง และสัตวศัตรูปาลมน้ํามัน
ปาลมน้ํามันพบโรคและแมลงไดตงั้ แตในระยะเมล็ด กระทั่งปลูกและใหผลผลิตยังมีสัตวที่เปนศัตรู
เขาทําลาย คือ หนู การติดตามเฝาระวังการเขาทําลายของศัตรูตางๆจึงเปนสิ่งสําคัญ เพื่อไมใหเกิดการระบาด
และเปนการเพิ่มตนทุนการผลิตใหมากขึ้น
โรคปาลมน้ํามันและการปองกันกําจัด
โรคที่เกิดในระยะเมล็ด
1. โรคบราวนเยิม (Brown Germ Diseases)
เปน โรคที่พบในห องเพาะเมล็ด หรือเมล็ ดที่ งอกแล ว ก อนจะนํ าไปปลูก นับ เป นอุป สรรคที่
สําคัญในการเพาะเมล็ด เชื้อราจะเขาทําลายสวนคัพภะ รากออน และยอดออน จะพบเชื้อนี้ป ระมาณ 1-4%
แตหากสภาพเหมาะสมกับเชื้อรา จะพบโรคนี้ประมาณ 40%
สาเหตุ เชื้อรา Aspergillus spp.Penicilium spp. และ Fusarium spp.
ลักษณะอาการ เกิดจุดแผลสีน้ําตาลที่ปลายรากออนและยอดออน ตอมาแผลจะขยายตัวเขา
ทําลายเนื้อเยื่อของราก และยอดออนทําใหเนาตายได บางครั้งเมื่อเขาทําลายปลายรากออน เมล็ดจะสรางราก
แขนงออกมาทดแทน แตการเจริญเติบโตจะหยุดชะงักไปชั่วคราว ไมเหมาะแกการนําไปเพาะ (ภาพที่ 33)
การแพรระบาด เชื้อสาเหตุแพรกระจายโดยลม
การปองกันกําจัด
1) เก็บเมล็ดไวที่มีความชื้นต่ํากวา 19%
2) ทําความสะอาดเมล็ดโดยเอาเสนใยออกใหหมด และแยกเมล็ดแตกออก
3) หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีฆา เชือ้ ราและฆาแมลงบางชนิด เชน พวกแกมมา บี เอช ซี ออรกา
โนโบรไมด ทองแดง ปรอท เพราะอาจจะทําใหเกิดอันตรายกับสวนออนของเมล็ด

ภาพที่ 35 โรคบราวนเยิม (Brown Germ Diseases) ในเมล็ดปาลมน้ํามัน
2. โรคที่เกิดจากเชื้อ Schizophyllum commune
สาเหตุ เชื้อรา Schizophyllum commune
ลัก ษณะอาการ เชื้อสาเหตุมีเ สนใยสีขาวขึ้นบนเมล็ด ปาลมน้ํามัน ในระยะแรกพบวาไมทํ า
ความเสียหายกับเมล็ด ตอมาเมื่อเสนใยของเชื้อราขยายขึ้นปกคลุมทั้งเมล็ ดจะเจริญเขาไปในเมล็ด ทางชอง
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สําหรับงอกหรือรอยแตกราวบนเมล็ด ทําลายสวนของเนื้อในเมล็ด ทําใหเมล็ดไมงอก ถามีค วามชื้นพอเหมาะ
เชื้อราจะสรางดอกเห็ดขึ้นบนเมล็ด (ภาพที่ 34)
การแพรระบาด เชื้อสาเหตุแพรกระจายโดยลม การระบาดของโรคเปนไปไดโดยการสัมผัสกัน
ของเมล็ดที่เปนโรคกับเมล็ดปกติ
การปองกันกําจัด
1) แยกเสนใยออกจากเมล็ดใหหมด ไมใหมีเสนใยของปาลมน้ํามันเหลืออยูเ ปนอาหารของเชื้อ
2) แยกเมล็ดแตกหรือเมล็ดราวออก
3) ลดความชื้นของเมล็ดใหต่ํากวา 19% และแยกเมล็ดที่เปนโรคออกจากถุง

ภาพที่ 36 โรคทีเ่ กิดจากเชื้อ Schizophyllum commune ในเมล็ดปาลมน้ํามัน
โรคที่เกิดในระยะตนกลา
1. โรคแอนแทรคโนส (Antracnose)
เปนโรคของตนกลาปาลมน้ํามันอายุ 1-3 เดือน ตนกลามักไมแสดงอาการของโรค ในระยะที่
ตนกลากําลังเจริญเติบโตอาการของโรคจะแผงอยู และแสดงอาการของโรคเมื่อสภาพแวดลอมไมเหมาะแกการ
เจริ ญ เติ บ โตของต น กล า โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในช วงหลั ง จากการย า ยต นกล า ทํ า ให ต นกล า เกิ ด อาการ
Transplanting shock
สาเหตุ เกิ ดจากเชื้ อ 3 ชนิ ด Botryodiplodia sp., Melanconium elaeidis และ
Glommerella cingulata
ลักษณะอาการ โดยทั่วไปจะเกิดแผลที่ใหเนื้อเยื่อของพืชตาย ลักษณะของแผลยุบตัวลง โรค
ในระยะแรกเกิดจุดใสลักษณะโปรงแสง ปกติจะเกิดแผลใกลยอดหรือปลายใบ จุดนี้จะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลและ
ขยายใหญขึ้น มีวงสีเหลืองลอมรอบ เชื้อสาเหตุสรางจุดเล็กๆมากมายเรียงตัวกันในแผล เมื่ออาการรุนแรงทําให
ใบแหง อยางไรก็ดีสามารถจําแนกการแสดงอาการตามเชื้อสาเหตุได ดังนี้
1.1 เกิดจากเชื้อรา Botryodiplodia sp. ในระยะแรกเกิดจุดใสลักษณะโปรงแสงบริเวณ
ใกลยอดหรือปลายใบ จุดเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล และขยายใหญขึ้น มีวงสีเหลืองลอมรอบแผลตอมาแผลขยายตัว
รวมกันเจนเต็มพื้นที่ปลายใบ กลางแผลเริ่มแหงเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล มีจุด สีดําเกิด บนแผลและเรีย งตัวกันตาม
ขวาง ซึ่งเชื้อราจะสรางสปอรขึ้นภายในจุดเหลานี้
1.2 เกิดจากเชื้อรา Melanconium elaeidis ลักษณะอาการในระยะแรกเกิดจุดใสเล็กบน
ใบ ตอมาจุดใสเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลใสมีลักษณะฉ่ําน้ํา เกิดแผลเซลลแหงตายมีวงสีเหลืองลอมรอบแผล บริเวณ
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กลางแผลแหงรวดเร็วกวาแผลที่เกิดจากเชือ้ รา Botryodipoldia แตความรุนแรงจะนอยกวา แผลมีขอบชัดเจน
มักเกิดจากปลายใบ ตนกลา แสดงอาการของโรคเมือ่ สภาพแวดลอมเหมาะสม โดยเฉพาะสภาพที่มคี วามชื้นสูง
1.3 เกิดจากเชื้อรา Glomerella cingulata ระยะแรกเกิดจุดแผลสีน้ําตาลฉ่ําน้ําระหวาง
เสนใยและขยายตัวตามยาว เปนรอยขีดมีสีน้ําตาลหรือดําลอมรอบดวยวงสีเ หลือง สุดทายเนื้อเยื่อกลางแหง
แผลจะแหง เนื่องจากเซลลตายทําใหใบขาดรุงริ่ง เชื้อราสรางจุดดํา ๆ (Acervuli) ออกมาจาก epidermis เมื่อ
acervuli แกจะสรางสปอรสีชมพูเปนเมือกสปอรจาก acervuli เมื่อถูกน้ําฝนหรือน้ําจะกระจายไปยังสวนอื่น
ของใบหรือใบอื่นขางเคียง ทําใหเกิดเปน secondary infection
การแพรระบาด เชื้อสาเหตุแพรระบาดไปกับลมและน้ํา สปอรของเชื้อปลิวไปตกบนใบปาลม
น้ํามัน และหยดน้ําที่มาจากการใหน้ําหรือจากน้ําฝน
การปองกันกําจัด
1) จัดระบบการใหน้ําโดยใหแบบเปนฝอยมากๆ เพราะถาใหน้ํามาก หยดใหญ จะทําใหเกิด
แผลบนใบได เปนชองทางใหเชื้อเขาทําลายได
2) ไมควรวางตนกลาชิดเกินไป
3) เพาะตนกลาจากเมล็ดงอกเพื่อลดอาการ Transplanting shock
4) นําตนที่เปนโรคออกจากแปลงเพื่อทําลาย
5) พนสารปองกันกําจัดโรคพืช แคปแทน หรือไทแรม หรือไทอะเบ็นดาโซล ทุก 10 วัน เมื่อมี
การระบาดของโรค
2. โรคใบไหม (Seedling Blight)
เปนโรคที่สําคัญในแปลงเพาะกลาโดยทั่วไป ในประเทศมาเลเซียพบโรคนี้ตั้งแตป 1952 และ
ในป 1959 พบระบาดทั่วประเทศ นอกจากนี้มีรายงานพบในอินโดนีเซียและประเทศไทย ไมมีรายงานระบาดใน
แถบแอฟริกา โรคมีความสัมพันธกับอายุของตนกลา ตนกลาที่อายุนอยจะออนแอตอการเขาทําลาย เมื่อตน
กลาอายุมากขึ้นจะคอนขางตานทานตอโรค ถาการระบาดรุนแรงมีผลทําใหตนกลาตายได แตถาการระบาดไม
รุนแรงจะทําใหตนกลาชะงักการเจริญเติบโต เปนตนกลาที่ไมสมบูรณ
สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Curvalaria eragostidis
ลักษณะอาการ พบอาการของโรคครั้งแรกบนยอดที่ยังไมคลี่หรือบนใบที่เริ่มคลี่ 2 ใบแรก ใน
ระยะแรกเกิดจุดเล็กๆ ลักษณะโปรงแสงกระจายอยูทั่วไปบนใบ ตอมาแผลมีการพัฒนาเห็นชัดเจนขึ้น เมื่อแผล
เจริญเต็มที่ มีรูปรางกลมสีน้ําตาลดํา บุมตรงกลาง ขอบแผลนูนมีลักษณะเปนมัน มีวงสีเหลืองลอมรอบ ตอมา
แผลขยายตัวใหญขึ้น มีรูปรางกลมรีความยาวของอาจถึง 7-8 มิลลิเมตร ถาหากโรคระบาดรุนแรง แผลอาจ
รวมตัวกัน ทําใหใบเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล มองดูคลายไฟไหม รอยแผลสีน้ําตาลที่เกิดจากเชื้อรา Curvularia
ยังคงเห็นไดบนใบที่เห็นตายเปนสีน้ําตาลเนื่องจากโรค อาการใบแหงจากโรคนี้จะเริ่มจากใบลางขึ้นไป ใบที่แหง
จะมวนงอมีลักษณะกรอบ ตอมาเกิดอาการ Die back การเจริญเติบโตของตนกลาชะงัก และตนกลาสามารถ
ฟนตัวขึ้นมาใหมได แตก็ไมเหมาะแกการนําไปปลูก เนื่องจากมีอาการเติบโตชากวาตนกลาปกติ ในกรณีที่ โรค
ระบาดรุนแรงทําใหตนกลาถึงตายได (ภาพที่ 35)
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การแพรระบาด เชื้อสาเหตุแพรระบาดโดยลมและน้ํา
การปองกันกําจัด
1) เมื่อพบอาการของโรคบนใบ ควรตัดสวนที่เปนโรคออกทําลาย ถาเกิดอาการรุนแรง ตอง
นําตนที่เปนโรคออกจากแปลง เพื่อเปนการปองกันกําจัดแหลงของเชื้อสาเหตุในแปลงเพาะ
2) บํารุงรักษาใหตนกลาแข็งแรง
3) การใชสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช เชน เบโนมิล หรือแคปแทน โดยใชสารเคมี 56 กรัม /
น้ํา 12.5 ลิตร

ภาพที่ 37 โรคใบไหม (Seedling Blight) ในกลาปาลมน้ํามัน
3. โรคใบจุด (Helminthosporium leaf spot)
อาการนี้มักเกิดกับตนกลาอายุ 5 เดือนขึ้นไป การระบาดของโรงมีความรุนแรงนอยกวาโรคใบ
ไหม ทําความเสียหายอยางรุนแรงกับตนกลาปาลมน้ํามันเมื่อมีอากาศแลงจัดหรือมีความชื้นนอย อาการโรคใน
ระยะแรกคอนขางสับสนกับโรคใบจุด เนื่องจากเชื้อรา Curvalaria
สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Drechslera halodes (Helminthosporium sp.)
ลักษณะอาการ อาการเริ่มที่ใบออนหรือใบยอดที่ยังไมคลี่ เกิดจุดกลมเล็กๆขนาดเทา ปลาย
เข็มหมุด มีสีเหลืองใส แตละจุดมีวงแหวนสีเหลืองลอมรอบ เกิดแผลเปนกลุม โดยมากเกิดบริเวณปลายใบเขา
มา ตอมาจุดแผลเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลดํา เมื่อโรคระบาดรุนแรงวงสีเหลืองขยายตัวรวมกัน ทําใหใบมีสีเหลืองทั่ง
ใบ และเริ่มแหงเปนสีน้ําตาล โดยเริ่มจากปลายใบเขามาโคนใบ ลักษณะอาการโรคนี้สามารถแยกจากแผลทีเ่ กิด
จากโรคใบไหมได โดยสังเกตจากขนาดของแผล ซึ่งมีขนาดเล็กกวาและแผลไมขยายตัวมากนัก (ภาพที่ 36)
การแพรระบาด สปอรปลิวไปกับลมและน้ํา การแพรระบาดเชนเดียวกับโรคใบไหม
การปองกันกําจัด แยกตนที่เปนโรคออกมาเผาทําลาย พนดวยสารปองกันกําจัดโรคพืชไทแรม
หรือแคปแทน ทั้งบนใบและใตใบ

ภาพที่ 38 โรคใบจุด (Helminthosporium leaf spot) ในใบปาลมน้ํามัน
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4. โรคบลาส (Blast disease)
เปนโรคที่ทําความเสียหายมากที่ สุด ในระยะตนกลาปาลม น้ํามัน ถ าระบาดรุนแรงจะทําให
จํานวนตนกลาไมเพียงพอที่จะนําไปปลูกในแปลงปลูก มีผลกระทบตอแผนการปลูก ถึงแมวาตนกลาที่เปนโรค
บางตนสามารถฟนตัวไดแตก็ใชเวลานานมาก ตนกลาไมสมบูรณ และที่สําคัญไมสามารถนําไปปลูกลงแปลงได
เนื่องจากการเจริญเติบโตไมทันตนปกติ ตนกลาในชวงอายุ 6-8 เดือน จะออนแอตอโรคมากที่สุด อาจพบโรคนี้
ในแปลงเพาะกลาในชวงอากาศแลงจัด
สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Rhizoctonia lamellifera และ Pythium splendens
ลักษณะอาการ อาการที่ปรากฏในระยะแรกคือ อาการใบดานและนิ่ม ใบสูญเสียความมัน สี
ของใบมี ลั ก ษณะทึ บ ต อ มาสี ข องใบเปลี่ ย นเป น สี เ ขี ย วมะกอกหรื อ สี ก ากี ที่ ป ลายใบเริ่ ม เกิ ด อาการแห ง
เปลี่ยนเปนสีออกมวงน้ําตาล อาการเริ่มจากใบลางลุกลามไปยังยอด เมื่ออาการรุนแรง ตนกลาแหงตายภายใน
เวลา 2-3 วัน จากลักษณะอาการใบแหงนี้เปนที่มาของชือ่ โรค blast เนื่องมาจากลักษณะอาการของใบดังกลาว
ที่มองดูแลวคลายถูกไฟไหม
อาการที่ราก ในระยะที่เริ่มแสดงอาการบนใบ รากของตนกลา ไดถูกทําลายไปแลวถึง 60%
เริ่มจากการเนาที่ปลายรากลุกลามเขาทําลายเนื้อเยื่อสวนของเปลือกราก ทําใหเปลือกรากหลุดออกจากสวน
ภายในราก ดังนั้นเมื่อดึงตนกลาปาลมที่เปนโรคจากดิน พบวาสวนของเปลือกรากจะหลุดออก การเนาของราก
ลุกลามขึ้นไปจนถึงเนื้อเยื่อ แตไมเขาทําลายสวนของลําตน ซึ่งเปนลักษณะสําคั ญของโรคบลาส อายุกลา ที่
ออนแอตอการเกิดโรคอยูในชวง 6-8 เดือน ไมพบโรคบนตนกลาอายุ 1-4 เดือน หรือตนกลาอายุมากกวา 11
เดือน
การแพรระบาด ปจจัยตางๆที่มีผลตอการเกิดโรคมีหลายปจจัยดวยกัน เชน ความแข็งแรง
ของตนกลาปาลม การใหรมเงา การใหน้ําตลอดจนการดูแล นอกจากนี้มีรายงานพบวาเพลี้ยจักจั่น Rricilla
mica Kramer เปนแมลงพาหะนําโรค ซึ่งเพลี้ยจักจั่นจะอาศัยอยูบนวัชพืชที่พบในแปลงปลูกปาลมน้ํามันและ
เขาทําลายปาลมน้ํามัน
การปองกันกําจัด
1) ควรทําการปองกันกําจัดโรคดีกวาการรักษา ถาหากรักษาควรเปนการรักษากอนที่อาการ
จะปรากฏ การปองกันจะเนนดานการเกษตรกรรมเปนหลักคือ ดินที่ใชเพาะกลาควรเปนดินทีมีลักษณะที่เก็บ
น้ําไวได โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงแลง
2) มีการใหน้ําอยางเพียงพอ แปลงเพาะกลาควรอยูใกลแหลงน้ํา การใหน้ําจะชวยลดอุณหภูมิ
ของดินลงในชวงที่มีอากาศรอน
3) ควรมีการคลุมดินเพื่อลดการสูญเสียน้ํา และลดอุณหภูมิของดินในถุงปลูก ควรใหต่ําเทาที่
เปนได โดยเฉพาะอยางยิ่งดินที่มีสภาพไมอุมน้ํา
4) ถาเปนไปไดควรจัดเรียงถุงเพาะเปนแถวตามทิศตะวันออก-ตะวันตก เพื่อเปนการปองกัน
การบังแสงแดดของตนกลา และใหปุยบํารุงตนกลาใหแข็งแรง
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โรคที่เกิดในแปลงปลูก
1. โรคกานทางบิด (Crown disease)
โรคกานทางบิดเปนโรคปาลมน้ํามันที่พบในระยะแปลงปลูกอายุประมาณ 1-3 ป มีรายงานพบ
โรคนี้ในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียเปนเวลา 50 กวาปมาแลว นอกจากนี้มีรายงานพบโรคในแหลงปลูก
อื่นๆ เชน แอฟริกาและลาตินอเมริกา แตพบในปริมาณนอย โดยทั่วไปพบโรคในอัตราต่ําประมาณ 0.5-2%
สาเหตุ จากการศึกษาไดมีการพิสูจนพอจะสรุปไดวาลักษณะอาการของโรคที่แสดงออก เกิด
จากสรีระของพื ชและถา ยทอดทางกรรมพัน ธุ ผลจากการศึ ก ษาในคอสตาริ กา พบวา การเจริ ญเติบ โตที่ มี
ลักษณะผิดปกติเชนนี้ ควบคุมโดย recessive gene 1 คู
ลักษณะอาการ ใบยอดเกิดแผลแดง ลักษณะฉ่ําน้ําบนกลางทางยอด เมื่อแผลขยายตัวทําให
ใบยอยที่ยงั ไมคลีเ่ กิดอาการเนา ทางยอดมีลักษณะโคงงอลง เมื่อทางยอดคลีอ่ อก พบวาทางใบยอยบริเวณกลาง
ทางที่เกิดแผลแหง หรือฉีกขาดรุงริ่ง เหลือแตเสนทางใบติดอยูกลางทางที่เปนโรค ในกรณีเปนโรครุนแรงจะพบ
อาการการทางโคงงอเชนนี้หลายๆทางโดยรอบยอด ทําใหดูแลวลักษณะคลายมงกุฎ ซึ่งเปนที่มาของชื่อโรค พบ
โรคนอยมากในระยะแปลงเพาะกลา (ภาพที่ 37)
การแพรระบาด ถายทอดทางกรรมพันธุ
การปองกันกําจัด
1) ในปจจุบันจึงมุงเนนถึงแผนการผสมพันธุเพื่อใหไดลูกลูกผสมที่ตานทานโรค เมื่อพบโรค
กานทางบิด ในแปลงปลูกควรตัด สวนที่แ สดงอาการบนยอดออนที่ยังไมคลี่ออกใหหมด แลวพนดวยสารเคมี
เชน แคปแทน 0.2% หรือไทอะเบ็นดาโซล 0.1% และสารฆาแมลง trichlorphon 0.1%

ภาพที่ 39 โรคกานทางบิด (Crown disease) ในใบปาลมน้ํามัน
2. โรคยอดเนา (Spear rot)
โรคยอดเนาระบาดมากในฤดูฝ น และเขาทําลายตนปาลมน้ํามันตั้งแตในระยะตนกลาจนถึง
ระยะแปลงปลูก แตสวนใหญมักพบโรคนี้กับตนปาลมอายุ 1-3 ป สภาพดินในที่ลุมมีน้ําขังจะมีการระบาดของ
โรคนี้มาก แหลงปลูกปาลมน้ํามันในเอเชียตะวันออก และแอฟริกาตะวันตกพบโรคเพียง 1-2 %
สาเหตุ ยังไมทราบสาเหตุของโรคแนชัด แตจากการแยกเชื้อพบเชื้อจุลินทรียหลายชนิด ทั้งที่
เปนและไมเปนสาเหตุของโรค เชื้อจุลินทรียสาเหตุของโรคพืชที่พบสวนใหญของเชื้อรา Fusarium ssp. และ
เชื้อแบคทีเรีย Erwinia sp.
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ลักษณะอาการ ทางออนรอบๆยอดแสดงอาการเหลือง เกิดแผลเนาสีน้ําตาลดํา ขอบแผลมี
ลักษณะฉ่ําน้ําที่บริเวณโคนยอดที่ยังไมคลี่ ในปาลมน้ํามันที่อายุนอย พบอาการเนาดําเริ่มจากปลายใบยอยที่ยัง
ไมคลี่ จากนั้นแผลเนาดําจะขยายทําใหใบยอดทั้งใบเนาแหงเปนสีน้ําตาล สามารถดึงหลุดออกมาไดงาย ต อมา
ทางยอดหักพับบริเวณกลางทางหรือใกลโคนทาง ในชวงอากาศแลงทางยอดมีสีเหลืองสม ในชวงที่มีฝ นตกชุก
ทางใบมีสีเหลืองออน การตัดทางยอดที่แ สดงอาการเนาออก โดยตัดใตสวนที่เนาปองกันการลุกลามของโรค
ไมใหถึงสวนของตาได ในตนที่การทําลายไมถึงจุดเจริญ ปาลมน้ํามันจะแตกยอดขึ้นมาใหม และมีรูป รางสั้ น
ผิดปกติ ใบยอดหดสั้น (ภาพที่ 38)
ลักษณะอาการบนตนปาลมที่มีอายุมากกวา 20 ปขึ้นไป สีของใบซีดจางและแหงตาย ทางใบ
หักพับ ทิ้ งตั วห อยลงรอบๆลํ าต น โดยทางใบที่หั กพับ เหล านี้ จะไมห ลุด จากตน ทางยอดที่ ยังไมค ลี่มีจํานวน
มากกวาปกติ อาจกลาวไดวาอาการทางยอดไมคลี่นี้เปนลักษณะอาการที่สามารถบงชีไ้ ดอยางหนึ่งของโรคลําตน
เนาที่เกิด จากเชื้อ Ganoderma spp. ในขณะที่ปาลมน้ํา มันแสดงอาการทางใบและยอดสวนของลําตนถู ก
ทําลายไปถึง 50% เมื่ออาการรุนแรงขึ้นใบที่คงตั้งตรงจะคอยแหงตายลุกลามจนถึงยอด และตนปาลมจะตาย
หลังจากแสดงอาการ 2-3 ป ตนหักพับลมลงที่บริเวณโคนตน บางตนยืนตนตาย และภายในลําตนจะมีลักษณะ
กลวง
การปองกันกําจัด
1) ดูแลโคนตนปาลมไมใหมวี ัชพืชปกคลุม เพื่อปองกันไมใหเปนแหลงสะสมของเชื้อสาเหตุโรค
และเปนแหลงที่หลบซอนของแมลงที่จะไปกัดบริเวณสวนยอด
2) ในกรณี ที่มีการระบาดของโรคเกิดขึ้ น ควรตัดสวนที่เป นโรคออกใหหมด แลวใชไทแรม
อัตรา 130 กรัม/น้ํา 20 ลิตร หรือ แมนโคเซป อัตรา 150 กรัม/น้ํา 20 ลิตร ฉีดพน 5-7 วัน

ภาพที่ 40 โรคยอดเนา (Spear rot) ในใบปาลมน้ํามัน
3. โรคลําตนเนา (Basal stem rot)
เชื้อ ราสร า งเส นใยสี ข าวที่ โ คนต นหรื อที่ รากผิ วดิ น ต อมาพัฒ นากลายเป นตุ มเล็ กๆสี ข าว
กระจายอยูทั่วไปบริเวณโคนตน ตุมสีขาวขยายตัวโตขึน้ สรางเปนดอกเห็ดลักษณะคลายพัด ดอกเห็ดมีสีน้ําตาล
แดงขอบสีขาว ผิวดานบนของดอกเห็นเรียบเปนมัน ผิวดานลางมีสีขาวขุนเต็มไปดวยรูเล็กๆมากมาย ซึ่งเปนที่
สรา งสปอรสี น้ํา ตาลเป นผงละเอีย ดกระจายไปทั่ วบริเ วณขา งเคีย ง บริเ วณที่พ บดอกเห็ ดเป นเครื่ องบง ชี้ว า
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เนื้อเยื่อของลําตนปาลมบริเวณนั้นถูกทําลายจนเกิดแผลเนาแลว เมื่อตนปาลมน้ํามันตายหรือหักลมจะมีด อก
เห็ดขึ้นบนตนปาลมจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูฝน
สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Ganoderma boninense
ลักษณะอาการ ภายในลําตน เมื่อตัดลําตนตามขวางพบวาเกิดแผลเนาของเนื้อเยือ่ บริเวณโคน
ตน แผลมีสีน้ําตาล ขอบแผลสีน้ําตาลเขม ขอบแผลไมเรียบ บางครั้งพบเสนใยของเชื้อราสีขาวบริเวณขอบแผล
รากของตนปาลมทีเ่ ปนโรคมีลักษณะเปราะหักงาย เนื้อเยื่อภายในรากผุเปอยรวนเปนผง สวน
ของเปลือกรากเปนสีน้ําตาล สวนของเนื้อเยื่อภายในรากเปลี่ยนเปนสีดํา รากปาลมที่ถูกทําลายจะมีการสราง
รากใหมขึ้นแทนอยูตลอดเวลา เมื่อรากถูกทําลายมากถึง 60-80% จะปรากฏอาการทางใบ
ในที่ที่มีการปลูกทดแทนรอบที่ 2 หรือรอบที่ 3 อาการของโรคจะปรากฏไดเร็วขึ้น ตนปาลม
น้ํามันอายุ 1-2 ป หลังจากปลูกลงแปลงจะเริ่มแสดงอาการของโรค ในปาลมน้ํามันที่ยังเล็กอาการภายนอกที่
พบสวนมากจะแสดงอาการใบเหลือง หรืออาการใบดางเปนปนบนทางใบลางดานใดดานหนึ่งของลําตน ตอมา
ใบยอยแหงตาย ใบยอดที่ยงั ไมคลี่สั้นกวาปกติ และมีสีซีด ปลายยอดแหง เมื่ออาการรุนแรงใบเหลืองทั้งตน การ
เจริญเติบโตหยุดชะงัก ใบยอดไมคลี่ ตนปาลมน้ํามันจะยืนตนตายหลังจากแสดงอาการ 6-24 เดือน (ภาพที่ 39)
การแพรระบาด การแพรระบาดของโรคลําตนเนาในธรรมชาติสวนใหญ เกิดจากการสัมผัสกัน
ของรากตนที่เปนโรคกับรากของตนปกติ
พืชอาศัย เชื้อ Ganoderma boninense สามารถเขาทําลายพืชไดหลายชนิดดวยกัน บาง
ชนิดทําความเสียหายอยางรุนแรง บางชนิดไมรุนแรง พืชที่ไดรับความเสีย หายอยางรุนแรงดูเหมือนวาจะเปน
พืชตระกูลปาลม
การปองกันกําจัด
1) ตรวจสอบตนที่เปนโรคโดยใชไมเ คาะลําตนปาลม เพื่อฟงเสีย งในบริเวณที่ถูกทําลาย ซึ่ง
ตองอาศัยความชาญอยางมากในการฟงเสียง ประกอบกับประสบการณการสังเกตตนที่เปนโรค และพืชที่อาศัย
อยูบนตนปาลม เชน เฟรน วามีลักษณะสมบูรณ ใบมีสีเขียวเขม ซึ่งเปนลักษณะที่แสดงใหเห็นวาไดรับอาหาร
อยางสมบูรณเนื่องจากลําตนที่เปนโรคเปนแหลงอาหารอยางดี
2) ทําการขุดหลุมรอบๆตนปาลมที่เปนโรค เพื่อเปนการปองกันการแพรระบาดจากตนที่เปน
โรคไปยังตนปกติ โดยการสัมผัสกันของราก
3) เก็บดอกเห็ดที่เชื้อราสรางขึ้นบนโคนตนปาลมน้ํามันที่เปนโรคหรือที่รากบริเวณผิวดินออก
จากแปลง
4) ตัดสวนที่เปนโรคโดยใชเลือ่ ยตัดทั้งสวนที่อยูเ หนือดินและสวนที่อยูใ ตดนิ หลังจากตัดสวนที่
เปนโรคออกหมดแลวทาสวนที่ตัดดวยสาเคมี เชน coal tar หรือสวนผสมของ coal tar กับสารปองกันกําจัด
โรคพืช thiram เพื่อปองกันการเขาทําลายซ้ําเติมของเชื้อจุลินทรียอื่น
5) การปองกันกําจัดโดยชี ววิธี ใชจุลินทรียที่เป นปฏิปกษตอเชื้ อ Ganoderma spp. เช น
Trichoderma spp., Actinomycetes sp., Gliocladium virens และ Bacillus spp.
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ภาพที่ 41 โรคลําตนเนา (Basal stem rot) ในปาลมน้ํามัน
4. โรคลําตนสวนบนเนา (Upper stem rot)
สวนใหญพบโรคบนปาลมน้ํามันอายุมากกวา 10 ปขึ้นไป แตอาจจะเกิดบนปาลมน้ํามันที่มี
อายุนอยไดในบางครั้ง โรคลําตนสวนบนเนานี้ มีค วามสําคัญในระดับรองลงมา ยังไมพบการระบาดเสียหาย
รุนแรง จะพบในลักษณะตนเดี่ยวๆเปนสวนใหญ สวนใหญพบในแปลงที่เ คยปลูกยางพารา และเปนแหลงที่มี
โรค Brown ของยางพาราระบาดมากอน
สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Phellinus noxius
ลักษณะอาการ ลําตนของปาลมน้ํามันหักพับลงตรงจุดใดจุดหนึ่งของลําตน ที่โคนตนสูงจาก
พื้ นดิ น ประมาณ 1 เมตร พบดอกเห็ ด ซึ่ งบางครั้ งอาจเป น ดอกเห็ ด ของเชื้ อรา Phellinus spp. หรื อ
Ganoderma spp. ในบางครั้งตนปาลมน้ํามันอาจหักพับโดยไมสรางดอกเห็ดที่โคนตน ภายหลังจากมีดอกเห็ด
ขึ้นบนตนที่ตายแลว ในกรณีที่พบดอกเห็ดที่โคนตน เมื่อผาลําตนจะพบเนื้อเยื่อภายในถูกทําลายไปถึง 60-80%
เชื้อสาเหตุเขาทําลายตนปาลมทางซอกทางใบที่จุดใดจุดหนึ่ง และขยายตัวเขาไปทําลายเนื้อเยื่อของลําตน เมื่อ
แผลภายในลําตนขยายตัวมากขึ้นทางใบแกจะทิ้งตัวหักพับ และหอยขนานกับลําตน ซึ่งเปนลักษณะอาการที่
คลายกับอาการของโรคลําตนเนาที่เกิดจากเชื้อรา Ganoderma spp. (ภาพที่ 40)
อาการในลําตนมีอาจคลายกับโรคลําตนเนาที่เกิดจากเชื้อรา Ganoderma spp. คือ แผลเนา
เริ่มจากบริเวณกาบทางใบ แผลมีสีน้ําตาล ขอบแผลมีสนี ้ําตาลเขมไมเรียบ รอบแผลมีสีเหลืองออน สวนใหญพบ
เสนใยสีขาวของเชื้อราขึ้นบริเวณรอบแผล เชื้อราทําลายสวนของลําตนไมลุกลามไปถึงสวนของราก
การแพรระบาด สปอรของเชื้อสาเหตุปลิวไปตามลม
การปองกันกําจัด
1) ตัดทางใบที่แกใหเหลือตอทางสั้นเทาที่จะทําไดจะชวยลดการเกิดโรค
2) ตรวจสอบตนที่เปนโรคโดยใชไมเคาะลําตนปาลมเพื่อฟงเสียงในบริเวณที่ถูกทําลาย
3) ตัดสวนที่เปนโรคออก พบวาจะไดผลก็ตอเมื่อปาลมน้ํามันเปนโรคในระยะแรก ถาเปนโรค
ในระยะที่มีการสรางดอกเห็ดบนตนปาลม การตัดสวนที่เปนโรคออกจะไมไดผล

- 80 -

4) ติดตามผลหลังจากการตัดเปนเวลา 6 เดือน ขุด ตนปาลมน้ํามันที่เปนโรคหักลมในแปลง
ออกใหหมด ถาหากทิ้งตนที่เปนโรคไวในแปลง จะเปนแหลงของเชื้อราโดยเฉพาะอยางยิ่งเชื้อ Ganoderma
spp. เหตุของโรคลําตนเนาของปาลมน้ํามัน
5) พยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เคยปลูกมะพราว หรือปาลมน้ํามันมากอน
6) ดินควรมีการระบายน้ําดี ควรทําแปลงใหส ะอาด เพื่อปองกันเชื้อราที่อาจอยูกับซากพืช
และตอไมที่เผาทิ้งไมหมด
7) ขุดดินใหเปนรองหรือคูรอบบริเวณตนปาลมที่เปนโรค โรยทับดวยสารปองกันกําจัดโรคพืช
8) พยายามอยาเคลื่อนยายตนปาลมน้ํามันที่เปนโรคผานไปในแปลงปาลมน้ํามันปกติ

ภาพที่ 42 โรคลําตนสวนบนเนา (Upper stem rot) ในปาลมน้ํามัน
5. โรคใบจุดสาหราย (Agal spot, Red rust)
สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Cephaleuros virescence Kunze
ลักษณะอาการ เกิดแผลจุดเล็กๆ ขนาดเทาหัวเข็มหมุด ที่ดานบนของใบยอย บนทางใบลาง
และอาจพบบริเวณบนกานทางใบลาง หรือกานชอดอก ตอมาแผลจะขยายตัว เปนตุมแผลสีน้ําตาลแดง ซึ่งเปน
ที่สราง zoospore ของเชื้อรา ขนาดแผลโตเต็มที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1-3 มิลลิเมตร มองดูคลายกํามะหยี่
หากอาการของโรครุนแรงแผลจะรวมตัวกันทําใหมีขนาดเสนผาศูนยกลางถึง 1 เซนติเมตร เมื่อขูดสวนที่เปนตุม
แผลออกพบวาผิวใบดานลางไมถูกทําลาย บริเวณรอบตุมแผลอาจมีวงสีเหลืองลอมรอบเนื่องจากเกิดการบังของ
แสงบริเวณรอบแผล แสดงโรคนี้ไมเปนอันตรายกับปาลมน้ํามัน เพียงแตเปน epiphyte บนใบเทานั้น ผล
เสียหายเกิดเนื่องจากการบดบังแสงเปนการกีดขวางการสังเคราะหแสงของใบปาลมน้ํามัน ซึ่งเกิดบนทางใบที่
แกเทานั้น
การแพรระบาด เชื้อราแพรกระจายไปกับน้ําฝนหรือการใหน้ําไปยังบริเวณอื่นบนใบเดียวกัน
หรือบนใบอื่น ในฤดูฝนการเกิดโรคสูงเนื่องจากปริมาณความชื้นสูง
การปองกันกําจัด เนื่องจากการเกิดโรคของเชื้อรา C. virescence ไมทําลายสวนของพืช แต
จะรบกวนกระบวนการสังเคราะหแสงเทานั้น ดังนั้นการตัดแตงทางใบลางๆ ที่แสดงอาการของโรคออกจะเปน
การปองกันโรคไมใหลุกลามได
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โรคที่เกิดในผลและทะลายปาลมน้ํามัน
1. โรคผลรวง (Bunch failure)
สาเหตุ มีหลายสาเหตุทที่ ําใหเกิดโรคผลรวงของปาลมน้ํามัน เชน โรค dry basal rot ทะลาย
แสดงอาการเน าแหง จากการเขาทํ าลายของแมลง การเขาทําลายของไสเ ดือนฝอย Radinaphelenchus
cocophilus การผสมเกสรที่ไมสมบูรณ หรือการขาดธาตุอาหารของปาลมน้ํามันในชวงที่ใหผลผลิตสูง
ลักษณะอาการ ผิวของผลปาลมน้ํามันมีลักษณะดานกวาผลปกติ เมื่อมีการกระทบกระเทือน
จะรวงจากทะลาย อาการผลรวงนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของทะลายเทานั้นไมไดแสดงอาการผลรวงหมดทั้งทะลาย
โดยมากพบวาบริเวณที่รวงจะอยูสวนปลายของทะลาย ปริมาณผลที่รวง พบไดตั้งแต 1/4-1/2 ของทะลาย สวน
ของผลที่แสดงอาการยังคงติดอยูบนทะลาย แตจะคอยๆ แหง และถาทะลายมีการกระทบกระเทือน เชน การ
ตัดทะลายสุกหรือตัดแตงกานทาง ผลที่แสดงอาการผิดปกตินี้จะรวงหลุดจากทะลายกระจายอยูบนพื้นดินใตตน
สวนผลปกติที่เหลือบนทะลายยังคงติดอยูบนทะลายบนตนโดยไมแสดงอาการผิดปกติแตอยางใด
การแพรระบาด เชื้อสาเหตุแพรกระจายโดยลม
การปองกันกําจัด
1) ทําลายสวนที่แสดงอาการออกใหหมด เปนการลดแหลงสะสมของ เชื้อโรคและแมลง
2) หลีกเลี่ยงสภาพทีจ่ ะทําใหเกิดอาการ โดยใหปุยและน้ําแก ปาลมน้ํามันในชวงที่มีผลผลิตสูง
2. โรคทะลายเนา (Marasmius bunch rot)
สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Marasmius palmivorus
ลักษณะอาการ ในระยะแรกพบเสนใยสีขาวของเชื้อราบนทะลายปาลมน้ํามัน เสนใยเจริญอยู
บริเวณชองระหวางผลปาล มน้ํามันและโคนทะลายสวนที่ติดทางใบ ตอมาเสนใยขึ้นปกคลุมทั้งทะลาย เกิ ด
อาการผลเนาเปนสีน้ําตาล ทําใหเกิดกรดไขมันอิสระเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในผลที่เนา ถาทะลายที่แสดงอาการ
ยังคงติดอยูบนตน ผลจะแสดงอาการเนาแหง และมีเชื้อราชนิดอื่นๆเขาทําลายภายหลังได ในแปลงที่ไมมีการ
กําจัดทะลายที่แสดงอาการเนาออกจากตน เชื้อราสาเหตุจะกระจายไปยังทะลายที่อยูใกลเ คียงตลอดจนสวน
อื่นๆ ของตนปาลมน้ํามัน เชน บนโคนกานทาง กานทาง หรือบนใบยอย (ภาพที่ 41)
การแพรระบาด เชื้อสาเหตุแพรกระจายโดยลม
การปองกันกําจัด
1) วิธีที่ดีที่สุด คือ วิธีเขตกรรม โดยกําจัด สวนที่เปนโรคออก ดูแ ลการผสมเกสรใหเพียงพอ
และหลีกเลี่ยงการสรางทะลายจํานวนมากในระยะที่ตนปาลมน้ํามันเจริญเติบโตใหผลผลิตในระยะแรก โดยการ
ตัดชอดอกหรือทะลายทิ้ง 30 เดือนแรกหลังปลูก
2) ชวยผสมเกสรในชวงทีม่ ีเกสรตัวผูหรือแมลงชวยผสมนอย
3) ควรเก็บทะลายที่มีการผสมเกสรไมสมบูรณออกใหหมด ตลอดจนตัดแตงกานทางใบใหสั้น
ลงเปนการลดความชื้นที่คอทางใบ
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ภาพที่ 43 โรคทะลายเนา (Marasmius bunch rot) ในปาลมน้ํามัน
แมลงศัตรูปาลมน้ํามันและการปองกันกําจัด
ปญหาที่สําคัญประการหนึ่งของการปลูกปาลมน้ํามันคือ แมลงศัต รูปาลมน้ํา มัน ทําใหช าวสวน
ตองทิ้งงานมาดูแลดานอื่นๆมาคอยกําจัดแมลง ซึ่งอาจตองใชเวลาเปนปและรองรอยการทําลายของแมลงจะอยู
เปนปเชนกัน
แมลงที่สําคัญที่สุดในปจจุบันเปนประเภทหนอนรานกินใบคือ หนอนหนาแมว และหนอนราน
โพนีตา อยางไรก็ดีไดมีการสํารวจและเก็บแมลงศัตรูปาลมน้ํามันในประเทศไทยไดแลว 57 ชนิด
การปองกันกําจัดไมใชเพียงการใชสารเคมีฆาแมลงเพีย งอยางเดียว ควรคํานึงถึงสภาพแวดลอม
และความสมดุลตามธรรมชาติ ซึ่งจะมีศัต รูต ามธรรมชาติค วบคุมอยู โดยเฉพาะในสวนปาลมที่มีอยูมากมาย
วิธีการและแนวทางการป องกันกํา จัดควรเนนไปทางการใชป ระโยชนจากศัตรูธรรมชาติ หรือการใชวิธีแบบ
ผสมผสาน
1. หนอนหนาแมว (Oil Palm Slug Caterpillar)
เปนแมลงที่จัดอยูในวงศ Limacodidae อันดับ Lepidoptera มีชื่อวิทยาศาสตรวา Darna
furva (Moore) (ภาพที่ 42)
ลักษณะและวงจรชีวิตของหนอนหนาแมว
ไข : ไขสีใส แบนราบติดใบผิวเปนมัน คลายหยดน้ําคาง ถาสองกับแสงแดดจะทําให เห็นไข
ชัดเจนขึ้น ผีเสื้อจะวางไขเปนฟองเดีย่ วๆ กระจายใตใบยอยของทางใบปาลมน้ํามัน มักจะพบไขมากที่สุดบริเวณ
ทางใบตอนลางนับขึ้นมาจนถึงทางใบที่ 17 และพบบริเวณคอนไปทางปลายใบเปนสวนใหญ ขนาดประมาณ
1.1x1.3 มิลลิเมตร
หนอน : หนอนที่ฟกจากไขใหมๆ มีข นาดลําตัว 0.2x0.8 มิลลิเมตร สีขาวใส มีสีน้ําตาลอยู
กลางลําตัว มีกลุมขนบนลําตัว 4 แถว เห็นไมชัดเจน สวนหัวหลบซอนอยูใตลําตัว เคลื่อนไหวชา กินแบบแทะ
ผิวใบ หนอนที่เจริญเต็มที่มีขนาดลําตัวกวาง 5-6 มิลลิเมตร ยาว 15-17 มิลลิเมตร มีกลุมขนขางลําตัวขางละ
11 กลุม สีของลําตัวเปนสีน้ําตาลเขมถึงดํา แตมสีเปนรอยเวารูปสามเหลี่ยมจากดานขางเขาหากึ่งกลางลําตัว
ปลายยอดสามเหลีย่ มหางกันเล็กนอย ภายในสามเหลี่ยมสีตองออนมีขอบเปนสีเหลือง สวนทายลําตัวมีสีเหลือง
กลางหลังของลําตัวมีเสนประสีเหลืองและจุดสีดําขนานไปกับกลุมขนสีดําอีก 2 แถว
ดักแด : รังดักแดสนี ้ําตาล รูปทรงกลม ขนาดกวาง 5-6 มิลลิเมตร ยาว 7-8 เมตร อยูตามซอก
โคนทางใบ ซอกมุมของใบยอย หรือตามใบพับของใบยอย

- 83 -

ตัวเต็มวัย : เปนผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก สีน้ําตาลไหมมีลวดลายเปนเสนดําสลับไปมาบนพื้นที่
ปกคูหนา ปกคูหลังเปนสีน้ําตาลไมมีลวดลาย มีขนปกคลุมโดยเฉพาะสวนขา ตัวผูจะเล็กกวาตัวเมีย ผีเสื้อมัก
เกาะนิ่งหุบปกลง ไมเคลื่อนไหวในเวลากลางวัน แตจะบินเคลื่อนไหวในเวลากลางคืนและกอนสวาง การผสม
พันธุจะเริ่มผสมในชวงออกจากดักแดทันที และวางไขตอนพลบค่ํา หรือกอนสวางเสมอ ตัวเมียที่ไดรับ การผสม
พันธุหรือไมไดผสมจะสามารถวางไขไดโดยจะวางไขติดตอกัน 3 วัน
พืชอาหาร พืชสกุลปาลมทุกชนิด เชน หมาก ปาลมขวด มะพราว ปาลมน้ํามัน ระกํา และ
วัชพืชในสวนปาลม
ลัก ษณะการทําลาย หนอนหนา แมวเปนหนอนรานชนิดหนึ่งที่ เปนศั ตรูที่ สําคัญของปาล ม
น้ํามัน หนอนจะเขากัด ทําลายใบปาลม ถารุนแรงมากจะเหลื อแตกา นใบ ทํ าใหผ ลผลิตลดลง ตนชะงักการ
เจริ ญเติ บโต ซึ่ ง ตนกวา จะเป นปกติจะใช เ วลานาน และการระบาดของหนอนหนาแมวแต ละครั้งมั กจะใช
ระยะเวลาในการกําจัดนาน เนื่องจากมีการพบหนอนหลายระยะในเวลาเดียวกัน เชน มีทั้งหนอน มีทั้งดักแด
เราจึงไมสามารถกําจัดใหหมดไดในคราวเดียว ทําใหตองเสียคาใชจายสูงในการกําจัด และติดตามการระบาดที่
ตอเนื่อง
การแพรกระจายและฤดูกาลระบาด แพรระบาดในชวงที่มีอุณหภูมิต่ําและปริมาณฝนนอย
โดยเฉพาะชวงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม
ศั ต รู ธ รรมชาติ มี ห ลายชนิ ด ทั้ง ในระยะหนอนและดัก แด ไดแ ก แตนเบี ย นระยะหนอน
Platyplectrus sp., แตนเบียนดักแด Parphylax verius Walder และมวนเพชฌฆาต Sycanus sp.
การปองกันกําจัด
1) โดยวิธีจับแมลงโดยตรง เชน ตัดใบยอยที่มีหนอนทําลาย หรือจับผีเสื้อ ซึ่งเกาะนิ่งในเวลา
กลางวันตามใตทางใบปาลมน้ํามัน หรือเก็บดักแกตามซอกโคนทางใบรอบลําตน
2) ใชกับดักแสงไฟ โดยใชแสงไฟ Black light หรือหลอดนีออนธรรมดา วางบนกะละมัง
พลาสติก ซึ่งบรรจุน้ําผสมผงซักฟอก ใหหลอดไฟอยูเหนือน้ําประมาณ 5-10 เซนาติเมตร วางลอผีเสื้อชวงเวลา
18.00-19.00 น. สามารถชวยกําจัดการขยายพันธุในรุนตอไป
3) ใชสารฆาแมลงพน เริ่มพนสารตั้งแตหนอนยังเล็กอยู ควรพนซ้ําที่เดิมอีก 1 ครั้ง โดยหาง
จากครั้งแรกประมาณ 10 วัน ไดแก
- carbaryl (Sevin 85% MP) ตออัตรา 10 กรัม/น้ํา 20 ลิต ร lambda cyhalothrin
(Karate 2.5% EC) ในอัตรา 10 มิลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร
- trichlorfon (Dipterex 95% WP) ในอัตรา 15-20 กรัม/น้ํา 20 ลิตร deltamethrin
(Decis 3% EC) ในอัตรา 5 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร
- permethrin (Ambush 25% EC) ในอัตรา 5-10 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร
- cyfluthrin (Baythriod 10% EC ) ในอัตรา 5-10 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร
- chlorpyrifos (Lorsban 40% EC) ในอัตรา 20-30 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร
- pirimiphos methyl (Actellic 50% EC) ในอัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร
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4) ใช ส ารฆ าแมลงประเภทพ นฝุ น เชน carbaryl (Sevin 5% D) หรื อ fenvalerate
(Sumicidin 0.3% D) พนในชวงที่มีน้ําคางเกาะที่ใบ (เวลากลางคืน) ซึ่งตองระมัดระวัง ในการปฏิบัติงาน และ
ใชในกรณีจําเปนจริงๆ
5) ใชเชื้อ Bacillus thuringiensis (เชื้อ 16,000 i.u) จํานวน 30 กรัม/น้ํา 20 ลิตร สารฆา
แมลงประเภทเชื้อแบคที เรีย ทําลายเฉพาะหนอนแมลงศัต รูป าลมน้ํ ามันเทานั้ น ไมทํา อันตรายต อแมลงที่ มี
ประโยชน
6) การเจาะลําตนใสสารฆาแมลงประเภทดูดซึม จํานวน 10-15 มิลลิลิตร/ตน
7) ใชสารสกัดสะเดา กลุมงานวิจัย การใชสารปองกันกําจัดศัต รูพืช ไดท ดลองโดยใชส ะเดา
อัตราความเขมขน 5% สามารถกําจัดหนอนไดผลดี
8) การใชวิธีผสมผสาน เปนการนําวิธีการกําจัดหลายๆ วิธีมาใชรวมกัน เชน
- การใชกับดั กแสงไฟล อผีเสื้อในชวงดักแด กําลังออกเปนผีเสื้อ สลับกับ การใชสารฆ า
แมลงหรือเชื้อแบคทีเรียในชวงเปนหนอนวัยที่ 2-3
- การใชเชื้อแบคทีเรียสลับกับการใชสารฆาแมลง
- การใชตัวห้ําสลับกับการใชเชื้อแบคทีเรีย
- การใชระดับเศรษฐกิจเปนเครื่องกําหนดการฉีดพนสารฆาแมลง หรือเชื้อแบคทีเรีย
9) ในกรณีที่ มีการระบาดเป นพื้นที่ กวาง สามารถพ นสารฆ า แมลงทางเครื่ องบิน สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว และประหยัดแรงงาน

ภาพที่ 44 หนอนหนาแมว และผีเสือ้ ตัวเต็มวัย
2. หนอนรานกินใบ (The Slug Caterpillar)
เปนแมลงทีจ่ ัดอยูใ นวงศ Limacodidae อันดับ Lepidoptera มีชื่อวิทยาศาสตรวา Thosea
siamica Holloway ชื่ออื่น หนอนหอยหลังเตา เปนหนอนรานอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งพบทําลายใบปาลมน้ํามันและ
มะพราว (ภาพที่ 43)
ลักษณะและวงจรชีวิต
ไข : พบไขใตใบมีสีขาวเปนกลุมเล็กๆ โดยพบตั้งแตกลุมละ 2-25 ฟอง ลักษณะไขแตล ะฟอง
รูปไขแบนเรียบติดกับใบ ไขมีขนาดความยาว 3.3-3.5 มิลลิเมตร เมื่อกระทบแสงแดดจะเห็นเปนมันวาว (6-8
วัน)
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หนอน : หนอนที่ฟกออกมาจากไขลําตัวมีสีเหลือง เมื่อโตเต็มที่ลําตังสีเขียว รูป รางเกือบเปน
วงกลม สวนหลังลําตัวนูนสูงขึ้น (47-51 วัน)
ดักแด : รังเปนรูปทรงกลมสีน้ําตาลดํา อยูตามมุมและซองของใบ (28-79 วัน)
ตัวเต็มวัย : เปนผีเสื้อกลางคืน เพศเมียและเพศผูจะผสมพันธุโดยเพศเมียจะเกาะกับใบ สวน
เพศผูจะอยูลักษณะหอยหัวลงมา โดยยึดเฉพาะสวนที่ผสมพันธุกัน หลังจากผสมพันธุแลวจะวางไขในเวลาใกล
ค่ํา โดยวางไดสูงสุด 419 ฟอง เปอรเซ็นตการฟกอยูในระดับต่ํา ประมาณ 20%
ลักษณะการทําลาย เชนเดียวกับหนอนหนาแมว
การแพรกระจายและฤดูกาลระบาด เชนเดียวกับหนอนหนาแมว
ศัตรูธรรมชาติ ไดแก แตนเบียนระยะไข Trichogramma sp. มีบทบาทมากในการควบคุม
ประชากรของแมลงชนิดนี้, แตนเบียนระยะดักแด Brachymeria sp., มวนเพชฌฆาต และแมงมุม
การปองกันกําจัด เนื่องจากมีปริมาณนอยและพบเปนครั้งคราว ทั้งยังมีศัตรูธรรมชาติค อย
ควบคุม โดยเฉพาะแตนเบียนไข

ภาพที่ 45 หนอนรานกินใบ และผีเสื้อตัวเต็มวัย
4. ดวงแรด (Coconut Rhinoceros Beetle)
เปนแมลงที่จัดอยูในวงศ Scarabaeodae อันดับ Coleoptera มี 2 ชนิด คือ ดวงแรดชนิด
เล็ก มีชื่อวิทยาศาสตรวา Oryctes rhinoceros L. พบทั่วทุกภาคของประเทศไทยและพบบอยที่สุด อีกชนิด
หนึ่ง คือ ดวงแรดชนิดใหญ ชื่อ Oryctes gnu Mohner มักพบไมบอยนัก (ภาพที่ 44)
ลัก ษณะและวงจรชีวิต ดวงแรดชนิดเล็กและชนิดใหญมีรูปรางลักษณะและการดํารงชีวิต
คลายคลึงกันมาก ตางกันเพียงขนาดของลําตัว และขอบของแผนปกคลุมดานหลังของสวนอกซึ่งมีลักษณะ
คลายฟนเล็กๆ ดวงแรดชนิดใหญมี 3 ซี่ ดวงแรดชนิดเล็กมี 2 ซี่
ตั้งแตไขจนถึงดักแดออกเปนตัวเต็มวัยใชเวลาประมาณ 4-9 เดือน โดยเฉลี่ยประมาณ 6 เดือน
ดังนั้น ใน 1 ป ดวงแรดจึงมี 2 รุน (generation)
แหลงขยายพันธุ ไดแก ซากเนาเปอยของลําตนหรือตอของตนปาลมน้ํามัน และมะพราว ซาก
พืชที่เนาเปอยเชน ซากทะลายปาลม กองมูลสัตวเกา กองปุย คอก กองขุยมะพราว กองกากเมล็ดกาแฟ กอง
ขยะ เปนตน แหลงขยายพันธุเหลานี้เปนสถานที่ผสมพันธุ วางไข และแหลงอาหารของหนอนวัยตางๆ จนเขา
ดักแดและเปนตัวเต็มวัย
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ไข : มีลักษณะกลมรี สีขาวนวล มองเห็นไดชดั ขนาดกวาง 2-3 มิลลิเมตร ยาว 3-4 มิลลิเมตร
เมื่อใกลฟกไขจะมีสีน้ําตาลออน ไขถูกวางลงลึกไปประมาณ 5-15 เซนติเมตร ในแหลงขยายพันธุที่ผพุ ัง ดวงแรด
มีอายุยืนยาวหลายเดือนจึงมีการผสมพันธุหลายครั้งตลอดอายุขัย เพศเมีย อาจรับการผสมพันธุสูงสุดถึง 8 ครั้ง
ดวงแรดเพศเมียที่ไดรับการผสมพันธุครั้งเดียว สามารถวางไขที่สมบูรณไดนานถึง 130 วัน ชอบวางไขในแหลง
ขยายพันธุที่มีความชื้นพอเหมาะที่อุณหภูมิระหวาง 20-30 องศาเซลเซียส ดวงแรดเพศเมียจะรับการผสมพันธุ
และวางไข เมื่อออกจากดักแดแลวประมาณ 40-50 วัน วางไขครั้งละประมาณ 10-30 ฟอง วางไขไดสูงสุด
ประมาณ 152 ฟอง (10-12 วัน)
หนอน : ลักษณะหนอนของดวงแรดสามารถสังเกตไดอยางหนึ่ง คือหนอนจะงอตัวเสมอเปน
อักษรซี บางครั้งเห็นสวนหัวกับสวนทาย ลําตัวเกือบชนกัน หนอนถาอยูในสภาพแวดลอมไมเหมาะสมอาจมี
อายุยืนยาวถึง 420 วัน
เมื่อฟกออกมาจากไขใหมๆ มีลําตัวสีข าว ขนาด 2x7.5 มิลลิเมตร หัวกะโหลกสีน้ําตาลออน
กวางประมาณ 2-2.5 มิลลิเมตร มีขาจริง 3 คู ดานขางลําตัวมีรูหายใจจํานวน 9 คู เมื่อหนอนกินอาหารแลว
ผนังลําตัวจะมีลักษณะโปรงใส มองเห็นภายในสีดํา
หนอนมีการลอกคราบ 2 ครั้ง 3 วัย เมื่อหนอนลอกคราบครั้งที่ 1 หัวกะโหลกจะมีสีข าวนวล
กวางประมาณ 4.5 มิ ลลิเ มตร ตอมาหัวกะโหลกมีสีน้ําตาลแดง ขนาดลําตั วประมาณ 4.5x2.5 มิล ลิ เมตร
ลักษณะลําตัวหนอนเหมือนเดิม เมื่อหนอนเจริญเติบโตขึ้นจะลอกคราบครั้งที่ 2 ทําใหเห็นหัวกะโหลกกวาง
ประมาณ 10 มิลลิเมตร ขนาดลําตัวประมาณ 11x50 มิลลิเมตร ลําตัวสีขาวเขม เห็นรูหายใจขางลําตัวสีน้ําตาล
เดนชัด มีขนสีน้ําตาลขึ้นอยูทั่วลําตัวเดนชัดเชนกัน หนอนเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีขนาดลําตัวยาวประมาณ
60-90 มิลลิเมตร (80-150 วัน)
ดักแด : หนอนเจริญเติบโตเต็มที่จะหยุดกินอาหารและสรางรังเปนโพรง หนอนจะหดตัวอยู
ภายในเปนเวลา 5-8 วัน จึงเปลี่ยนรูปรางเปนดักแด แบบ exarate มีน้ําตาลแดง ขนาดประมาณ 22x50
มิลลิเมตร สามารถแยกเพศได โดยดักแด เพศผูเห็นสวนที่เปนระยางค คลายเขายื่นยาวชัดเจนกวาของเพศเมีย
มักพบในแหลงขยายพันธุที่แตกตางกัน เชน ถาพบในซากทอน มะพราว ปาลมน้ํามันที่ผุพัง หนอนวัยสุดทายจะ
สรางเปนโพรงรูปไข เพื่อเขาดักแด แตถาอยูในกองปุยหมัก ปุยคอก กากกาแฟ กองขี้เลื่อย กองขยะ กองเศษ
พืชที่เนาเปอย หนอนวัยสุดทายจะสรางรัง (cocoon) ดวยวัสดุเหลานั้นเปนกอนรูปไขขนาดใหญ และหนอนจะ
เขาดักแดอยูภายใน ยังพบหนอนเขาดักแดในดินไดอีกดวย ลึกถึง 150 เซนติเมตร และมักพบตัวเต็มวัยที่ออก
จากดักแดจะอาศัยอยูในรังดักแดอีกประมาณ 11-20 วัน จึงจะออกมาหากินตอไป (23-28 วัน)
ตัวเต็ ม วั ย : เป นด วงป กแข็ ง สีดํ า เปน มั น วาว ใต ท องสี น้ํา ตาลแดง มี ข นาดกว า ง 20-23
มิลลิเมตร ยาว 30-52 มิลลิเมตร สามารถแยกเพศได โดยตัวเต็มวัยเพศผูม ีเขาลักษณะคลายเขาแรด อยูบนสวน
หัวยาวโคงไปทางดานหลัง ขณะที่เขาของตัวเต็มวัยเพศเมียสั้นกวา และบริเวณทองปลองสุดทายของเพศเมียสี
ขนสีน้ําตาลแดงขึ้นหนาแนนกวาของเพศผู (90-180 วัน)
พืชอาหาร สกุลปาลมน้ํามันทุกชนิด เชนมะพราว ปาลมน้ํามัน ปาลมประดับ
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ลักษณะการทําลาย ตัวเต็มวัยของดวงแรดเทานั้นที่ทาํ ลายพืชสด มักพบในแหลงที่เปนอาหาร
เชน ภายในรูที่เจาะกินยอดปาลมน้ํามัน อาจพบมากกวา 1 ตัว นอกจากนี้ยังพบในแหลงขยายพันธุอีกดวย ดวง
บินออกหากินในเวลาพลบค่าํ และเวลากอนตะวันขึ้น มักพบดวงแรดมาเลนไฟนีออนหลังฝนตก ในเวลากลางคืน
ดวงแรดมักบินไปมาในระยะทางสั้นๆ ระหวางแหลงที่เปนอาหารและที่เปนแหลงขยายพันธุเทานั้น ดวงแรด
สามารถบินไดนาน 2-3 ชั่วโมง และเปนระยะทางไกล 2-4 กิโลเมตร ตัวเต็มวัยบินขึ้นไปกัดเจาะโคนทางใบ ทํา
ใหทางใบหักงาย และกัดเจาะทําลายยอดออน ทําใหทางใบที่เกิดใหมไมสมบูรณมีรอยขาดแหวงเปนริ้วๆ คลาย
รูปสามเหลี่ยม ถาโดนทําลายมากๆ ทําใหใบที่เกิดใหมแคระแกรน รอยแผลที่ถกู ดวงแรดกัดเปนเนื้อเยือ่ ออน ทํา
ใหดวงงวงมะพราวเขามาวางไข หรือเปนทางใหเกิดโรคยอดเนา จนถึงตนตายไดในที่สุด
การแพรก ระจายและฤดู กาลระบาด ดวงแรดเกิ ด แพร กระจายทั่วประเทศและตลอดป
สําหรับปริมาณจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับแหลงขยายพันธุ
ศัตรูธรรมชาติ ไดแก
- เชื้อราเขีย ว (Metarrhizium anisopliae (Metsch) Sorokin) สามารถทําลายหนอน
ดวงแรด โดยมีสีขาวจับเปนกอนอยูภ ายนอกตัวหนอน ตอไปจะเกิดโคนีเดีย สีเขียวทําใหเห็นหนอนมีสีเขียวและ
ตายในที่สุด เชื้อรานี้อาจทําลายดักแดและตัวเต็มวัยไดดวย
- เชื้อไวรัส (Rhabdionvirus oryctes Huger) หรือเรียกวา Baculovirus ทําลายตัวเต็มวัย
หนอน ดักแด หนอนที่เปนโรคไวรัสตาย สังเกตเห็นสวนของกน (rectum) จะพองโตยื่นออกมา
การปองกันกําจัด
1) โดยวิธีเขตกรรม คือการกําจัดแหลงขยายพันธุ ซึ่งเปนวิธีที่ดีที่สุด ลงทุนนอย สะดวกในการ
ทําเพราะอยูบนพื้นดิน สามารถกําจัดไขหนอน ดักแดและตัวเต็มวัย ไมใหเพิ่มปริมาณได โดยยึดหลักวาไมค วร
ปลอยใหแหลงขยายพันธุเหลานี้ทิ้งไวนานเกิน 3 เดือน โดยปฏิบัติดังนี้
1.1) เผาหรือฝงซากลําตนหรือตอของปาลมน้ํามันหรือมะพราว
1.2) เกลี่ยกองซากพืช กองมูลสัตวใหกระจายออกโดยมีความสูงไมเกิน 15 เซนติเมตร
1.3) ถามีความจําเปนตองกองนานเกินกวา 2-3 เดือน ควรหมั่นพลิกกลับกองเพื่อตรวจหา
ไข หนอน ดักแด และตัวเต็มวัยเพื่อกําจัดเสีย
2) โดยวิธีกล หมั่นทําความสะอาดบริเวณคอมะพราวหรือปาลม ตามโคนทางใบ หากพบรอย
แผลเปนรู ใชเหล็กแหลมแทงหา ดวงแรดเพื่อกําจัดเสีย พรอมใส สารฆาแมลงปองกันดวงงวงมะพราวเขามา
วางไข
3) ใชฮอรโมนเพศ เปนกับดักลอตัวเต็มวัยมาทําลาย ขณะนี้สามารถสังเคราะหแ ละผลิตเปน
รูปการคา มีชื่อวา chrislure มาจากสารเคมีชื่อ ethyl dihydrochrysanthemumate และชื่อ rhinolure มา
จากสารเคมีชื่อ ethyl chrysanthemumate
4) โดยใชสารฆาแมลง จําพวก carbofuran (Furadan 3% G) อัต รา 200 กรัม/ตน ใสรอบ
ยอดออน และซอกโคนทางใบถัดออกมา หรือสาร chlorpyrifos (Lorsban 40% EC) อัตรา 80 มิลลิลิตร/น้ํา
20 ลิตร ราดรอบยอดออน และโคนทางใบถัดมา ตนละประมาณ 1 ลิตร เดือนละ 1 ครั้ง หรือใชสาร carbaryl

- 88 -

(Sevin 85% WP) ผสมขี้เลื่อยในอัตรา สารฆาแมลง 1 สวน/ขี้เลื่อย 33 สวน ใสรอบยอดออน ซอกโคนทางใบ
เดือนละ 1 ครั้ง หรือใชสารไล naphthalene ball (ลูกเหม็น) อัตรา 6-8 ลูก/ตน โดยใสไวที่ซอกโคนทางใบ
5) โดยชีววิธี ในธรรมชาติจะมีเชื้อราเขียวและเชื้อไวรัสชวย ทําลายหนอนดวงแรด จึงมีการ
พัฒนานํามาใชในการปองกันกําจัด เชน ใชเชื้อราเขียว อัต รา 200-400 กรัม/กับดักขนาด 2x2x0.5 เมตร ซึ่ง
กับดักที่ใชประกอบดวย ซากเนาเปอยของพืช ขี้วัว ขุยมะพราว กากกาแฟ และขี้เลื่อย เปนตน ผสมคลุกกัน
เพื่อใหดวงแรดมาวางไขและขยายพันธุ จนถูกเชื้อราเขียวเขาทําลายหนอน ดักแด โดยจะมีลําตัวสีเขียวคล้ํา
และตายในที่สุด

ภาพที่ 46 ตัวหนอน และตัวเต็มวัยดวงแรด
5. ดวงกุหลาบ (Rose Beetle)
เปนแมลงที่จัด อยูในวงศ Rutelidae อันดับ Coleoptera มีชื่อวิท ยาศาสตรวา Adoretus
compressus Weber (ภาพที่ 45)
ลักษณะและวงจรชีวิต
ไข : ดวงวางไขในดินเปนฟองเดี่ยวๆ ไขที่ออกใหมมีลักษณะกลมรี เปลือกเรียบสีขาวขุน มี
ขนาดกวาง 0.8 มิลลิเมตร ยาว 1.3 มิลลิเมตร ตอมาประมาณ 3-5 วัน ไขจะกลมขึ้นและเปนสีเหลือง ระยะไข
ขึ้นกับอุณหภูมิของอากาศ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซีย ส ระยะไขเฉลี่ย 6.5 วัน สวนที่อุณหภูมิ 22 องศา
เซลเซียส ระยะไขเฉลี่ย 8.9 วัน และจะเปลี่ยนเปนสีเขมภายใน 1-2 วัน จึงฟกออกเปนตัว (5-11 วัน)
หนอน : อาศัยอยูในดิน ไมปรากฏวาทําความเสียหายใหแกตนพืช ตัวหนอนที่ฟกออกจากไข
ใหม ๆ มี สี ข าว และตั วโค งงอ หั วสีน้ํ าตาลอ อนมี เ ขี้ ยวเห็ นไดเ ด นชั ด หนอนที่ โตเต็ มที่หัวกะโหลกกว าง 3
มิลลิเมตร และลําตัวยาว 13-20 มิลลิเมตร ลําตัวสีขาวมีขนสั้นๆ กระจายทั่วไป ตามลําตัวมีรอยพับ ยน ซึ่งจะ
เปนปลอง มีขา 3 คู ที่สวนอกมีรูหายใจ ตามขางลําตัว ขางละ 8 รู ปลายทองใหญทําใหเคลื่อนไหวไปมาไม
สะดวก หนอนจะมุดดินอยูลึกลงไป 3-6 นิ้ว และทําเปนโพรงรอบๆ ตัวเพื่อเปนที่อาศัย หนอนมีการลอกคราบ
3 ครั้ง (52-95 วัน)
ดักแด : ตัวหนอนจะหยุดกินอาหารไมเคลื่อนที่ และหดตัวเล็กลงกอนเขา ดักแด ลักษณะของ
ดักแดเปนแบบ exarate pupa สีเหลืองออน มีขนละเอียดสีน้ําตาลออนปกคลุม ที่ปลายทองที่ขนสีน้ําตาลแดง
2 กระจุก ขนาดของดักแด 5.6x11.3 มิลลิเมตร (11-14 วัน)
ตัวเต็มวัย : เปนดวงปกแข็งลําตัวปอมคอนขางแบน สีน้ําตาลออน ตาสีดํา มีขนสั้นละเอียด
ปกคลุมทั่วตัว เพศผูมีขนาด 4.8x10.3 มิลลิเมตร เพศเมียมีขนาด 5.6x11.2 มิลลิเมตร เพศเมียจะวางไขเดี่ยวๆ
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ในเวลากลางวัน วางไขป ระมาณ 3-12 ครั้ง เฉลี่ย 6 ครั้งๆ ละ 2-5 ฟอง ชวงการวางไข 6-20 วัน จํานวนไข
10-70 ฟอง หรือโดยเฉลี่ย 30 ฟอง (เพศผู 7-26 วัน เพศเมีย 12-57 วัน)
ลักษณะการทําลาย ดวงกุหลาบ จะกัดกินทําลายใบปาลมน้ํามันเล็กในแปลงปลูก โดยเฉพาะ
ในที่ดินบุกเบิกใหม จะกัดใบในชวงเวลากลางคืนเทานั้น อาการรุนแรงจะพบวาใบของตนปาลมน้ํามันขนาดเล็ก
จะถูกกัดกินจนหมด และตนชะงักการเจริญเติบโต
การแพรกระจายและฤดูกาลระบาด พบมากในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน ในพื้นที่
ที่มีการบุกเบิกใหมเพื่อทําการปลูกปาลมน้ํามัน และเกิดกับปาลมน้ํามันในระยะแรกปลูกเทานั้น
การปองกันกําจัด ใชสารฆาแมลงประเภท carbaryI (Sevin 85% WP) อัต รา 40 กรัม/น้ํา
20 ลิตร carbosulfan (Posse 20% EC) อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร พนทุก 7-10 วัน ในตอนเย็นทั้งใบ
และบริเวณโคนตน

ภาพที่ 47 ตัวเต็มวัยดวงกุหลาบ
หนูศัตรูปาลมน้ํามันและการปองกันกําจัด
ปาลมน้ํามันจะถูกหนูเขาทําลาย 2 ระยะ คือ
1. ตั้งแตเริ่มปลูกใหมจนเริ่มใหผลผลิต (อายุ 1-4 ป)
ในแปลงที่มีวัชพืชมากโดยเฉพาะบริเวณโคนตนจะเปนที่หลบอาศัย ของหนู หนูจะกัดทําลาย
โคนตนออน ยอดตนออน และทางใบสวนที่ติดกับพื้นดิน อาจทําใหปาลมน้ํามันตายในที่สุด
2. ระยะใหผลผลิต (อายุ 5-25 ป)
เปนระยะที่หนูเขาทําลายมากที่สุด โดยจะกินทั้งผลปาลมดิบและสุกเปนอาหาร นอกจากนี้ยัง
พบกั ด กิ น ช อ ดอกเกสรตั ว ผู แ ละตั ว เมี ย เพื่ อ หาตั ว อ อ นและตั วแก ข องด วงงวงผสมเกสร (Elaeidobius
kamerunicus) กินเปนอาหารดวย

ภาพที่ 48 ลักษณะการทําลายตนและผลปาลมน้ํามัน
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1. หนูปามาเลย (Rattus tiomanicus)
พบในปาละเมาะ ดงหญาที่เกิ ด ภายหลั งการเปดปา ปาโกงกาง พบเฉพาะในภาคใตตั้งแต
จังหวัดชุมพรลงไป แมวาหนูชนิดนี้มีอุปนิสัยชอบปนปายตนไมคลองแคลว แตเมื่อใชกรงดักวางบนพื้นดินหนู
ชนิดนี้ติดกรงงายกวาหนูนาใหญ
ลักษณะหนูปามาเลย เปนหนูข นาดกลาง ขนดานหลังสีน้ําตาลมะกอก และเขมขึ้นบริเวณ
กลางหลัง ขนลําตัวเรียบนุมไมมีขนแข็งแซม ขนทองขาวลวนหรือขาวปนเทาจาง ขนาดความยาวหัวถึงลําตัว
100-180 มิลลิเมตร ความยาวหาง 125-198 มิลลิเมตร น้ําหนักตัว 55-152 กรัม หนูเพศเมียสามารถผสมพันธุ
ไดตั้งแตอายุ 84 วัน เพศผูเมื่ออายุ 163 วัน ระยะตั้งทองนาน 21-22 วัน จํานวนลูก 5 ตัว/ครอก วงรอบติดสัด
ทุกๆ 5-8 วัน ในสวนปาลมน้ํามันประเทศมาเลเชีย เพศเมียออกลูก 4-10 ตัว/ครอก มีอายุขัย อยูในสวนปาลม
น้ํามัน 7-8 เดือน ระยะเวลาหากินเพศผูโดยเฉลี่ย 30 เมตร เพศเมียประมาณ 25 เมตร (ภาพที่ 47)
ลักษณะการทําลาย หนูปามาเลยพบมากในสวนปาลมอายุ 4 ปขึ้นไป ชอบกินดอกตัวเมียและ
ดอกตัวผูของปาลมน้ํามัน ตลอดจนผลปาลมน้ํามันทั้งดิบและสุก เมื่อหนูปามาเลยกินลูกปาลมน้ํามันที่รวงบน
พื้นดิน มันจะขนลูกปาลมน้ํามันไปกินใตกองทางใบ หนูปามาเลยจะเริ่มเขาทําลายปาลมน้ํามัน ตั้งแตปาลมปลูก
ใหมจนถึงตนปาลมสิ้นอายุการใหผลผลิต และจะขยายพันธุอยางรวดเร็ว จึงเปนศัตรูปาลมน้ํามันที่สําคัญที่สุด

ภาพที่ 49 หนูปามาเลย (Rattus tiomanicus)
2. หนูพุกใหญหรือหนูแผง (Bandicota indica)
พบทั่วประเทศในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีด งหญาคา หญาขน เปนศั ต รูสําคัญในนาขาว พืช ไร
และในสวนปาลมน้ํามันที่มีอายุไมเกิน 3 ป โดยเฉพาะบริเวณที่มีวัชพืชขึ้นในพื้นที่
ลักษณะหนูพุกใหญ เปนหนูที่มีขนาดใหญ ดานหลังมีขนแข็งยาวสีดําตั้งเปนแผงยื่นยาวกวา
ขนบริเวณอื่น เมื่อหนูตกใจมักรองขูเสียงดัง ตัวเต็มวัยมีความยาวหัวและลําตัว 246 มิลลิเมตร ความยาวหาง
244 มิลลิเมตร น้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 480 กรัม วัยเจริญพันธุอายุประมาณ 4 เดือนขึ้นไป เพศเมียมีวงรอบ
เปนสัด 5-8 วัน ระยะตั้งทอง 23-30 วัน ใหลูกปละ 2 ครอกๆละ 5-8 ตัว (ภาพที่ 48)
ลักษณะการทําลาย พบมากในสวนปาลมอายุไมเกิน 4 ป มักกัดกินโคนตนออน ทางใบ และ
ผลปาลมน้ํามันที่อยูใกลกับพื้นดินเทานั้น เนื่องจากเปนหนูขนาดใหญ จึงไมชอบปนปายตนไม

- 91 -

ภาพที่ 50 หนูพุกใหญหรือหนูแผง (Bandicota indica)
3. หนูบานทองขาว (Rattus rattus)
พบทั่วประเทศทั้งในนาขาว พืชไร ไม ผ ล บา นเรือน สวนผลไม ตางๆ และสวนปาลมน้ํามั น
ตั้งแตเริ่มปลูกใหมจนถึงตนปาลมสิ้นอายุการใหผลผลิต
ลักษณะหนูบานทองขาว เปนหนูขนาดกลาง น้ําหนักตัวประมาณ 140-250 กรัม ความยาว
หัวถึงลําตัว 182 มิลลิเมตร ความยาวหาง 188 มิลลิเมตร มีความแตกตางในเรื่องสีข นและขนาดลําตัว ขึ้นอยู
กับแหลงที่พบ ในสวนปาลมน้ํามันสวนใหญ มักพบวาเปนหนูที่มีขนดานหลังสีน้ําตาลปนดําและมีขนดําแข็งแซม
ขนที่ ทองสี ขาวนวล อาจมีแ ถบขนสี เ ท าดํ า บริ เ วณหนา อก ขนหลั งเท าสีข าวและบางตั วมี แ ถบขนดํ า หน า
คอนขา งแหลม หูใหญกว าหนูช นิดอื่น เมื่อเทียบกับ หนา ผสมพั นธุได ตั้งแต อายุ 130 วัน ระยะตั้งท องนาน
21-23 วัน ออกลูกประมาณ 7 ตัว/ครอก วงรอบเปนสัดทุกๆ 4 วัน ในสภาพมีอาหารสมบูรณ มีลูกไดตลอดป
(ภาพที่ 49)
ลักษณะการทําลาย พบในสวนปาลมน้ํามันที่ใหผลผลิตแลวเชนเดียวกับหนูปามาเลย กัด กิน
ทางใบและโคนตนปาลมเล็ก

ภาพที่ 51 หนูบานทองขาว (Rattus rattus)
ขอพิจารณาในการปองกันกําจัดหนู
เมื่อตนปาลมยังมีข นาดเล็ก (1-3) ป ถา พบความเสี ยหายแมเพี ยงตนเดีย ว ก็ควรดําเนินการ
ปองกั นกํ า จั ดทัน ที และเมื่ อ ต นปาล มให ผ ลผลิ ต แลวหมั่ นสํา รวจทะลายปาลม น้ํ า มัน ซึ่ งยุ วลั กษณ (2547)
รายงานวา หากพบรองรอยการกัดแทะใหมๆ บนผลปาลมมากกวา 5% (จากตนปาลมน้ํามันอยางนอย 200
ตน) จะมีหนูประมาณ 48 ตัว/ไร กอใหเกิดความเสียหายตอผลผลิตปาลมน้ํามันไดหากไมกําจัด
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วิธีปองกันกําจัด มีหลายวิธี ดังนี้
1. ตอนปลูกควรใชตาขายหุมรอบโคนตนปาลม ทําตอนปลูกเพื่อชะลอหรือขัดขวางไมใหหนูกัด
ตนปาลมไดสะดวก
2. การลอมตี ตองใชคนหลายคนชวยกัน อาจชวยลดประมาณหนูไดระยะหนึ่ง ถาจะใหผลดีตอง
ทําบอยๆ
3. การดั ก โดยใช กรงดักและกับ ดักชนิ ดตางๆ เชน กรงดั กเป น กับ ดักดวง บ วง กับดัก ฟาผ า
แรวคันใต เปนตน
4. การเขตกรรม หมั่นถางหญารอบตนปาลม เพื่อไมใหเปนที่หลบกําบังของหนู
5. การอนุรักษศั ตรูธรรมชาติ เชน งูสิง งูแ มวเซา งูแ สงอาทิต ย งู เหา งู ท างมะพราว พัง พอน
เหยี่ยว นกเคาแมว และนกแสก เปนตน สัต วเหลานี้จะลา หนูกินเปนอาหาร จึงตองสงวนไวเพื่อใหส มดุล กับ
ธรรมชาติบาง โดยเฉพาะนกแสก (Tyto alba) ที่กินหนูเปนอาหารไดมากถึง 98% ออกลาหนูทองขาวไดวันละ
1-2 ตัว/นก 1 ตัว (กําจัดหนูได 700 ตัว/ป) นกแสกจะจับคูและเพิ่มปริมาณไดถา มีการสรางรังเทียมใหนกอาศัย
โดยพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน 60-125 ไร ใชบานนก 1 หลัง ทําใหนกแสกมีพื้นที่หากินไดเพียงพอ (ภาพที่ 50)
ทั้งนี้ ถาสวนปาลมน้ํามันใดมีนกที่เปนศัตรูธรรมชาติอยูมาก ควรหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีกําจัดหนู เพราะเปน
อันตรายตอนกดังกลาวที่กินหนูเขาไป

ภาพที่ 52 รังเทียมนกแสกและเศษกระดูกของเหยื่อทีพ่ บบริเวณดานลางของรัง
6. ปองกันโดยใชสารเคมี
6.1 สารเคมีประเภทออกฤทธิ์เฉียบพลัน ไดแก ซิงคฟอสไฟด เปนสารออกฤทธิ์เร็ว เมื่อหนู
กินเหยื่อพิษเขาไปจะตายภายใน 3-24 ชั่วโมง อัตราสวนที่ใชผสมคือซิงคฟอสไฟด 80% ชนิดผง 1 กรัม ผสม
กับเหยื่อคือ ปลายขาว 75 กรัม ผสมมะพราวขูดที่คั่วใหหอม 3 กรัม คลุกใหเขากัน หากบนพื้นที่วางเหยื่อมีมด
มาก ใหผสมสารฆาแมลง เซฟวิน 85 ชนิดผง ครึ่งชอนชา คลุกใหทั่วกอนนําไปใช

- 93 -

การใชซิงคฟอสไฟดกําจัดหนูควรใชครั้งเดียวในพื้นที่ หรือในฤดูที่หนูระบาดมากเพื่อลด
ประชากรหนู ให ต่ํา ลงทันที ใหวางเหยื่ อพิษ บนเสน ทางหากิน ของหนู หรื อโคนตน ปาลม ที่ มีรองรอยความ
เสียหายใหมบนทะลายตนละ 1 ชอนชา ควรใชใบไมแหงหรือเศษกระดาษรองเหยื่อพิษ เพื่อปองกันความชื้ น
จากดิน ถามีน้ําคางมากควรใชใบไม ใบปาลมหรือเศษไมทําหลังคาคลุมไว และตองระวังสัตวเลี้ยง เชน เปด ไก
สุนัข ฯลฯ ไมใหกินเหยื่อพิษเพราะเปนอันตรายถึงชีวิต
ขอควรระวังสําหรับการใชเหยื่อพิษซิงคฟอสไฟด
1) หา มใช มือเปลา คลุกสารฆ าหนู ในการวางเหยื่ อ และควรคลุ กเหยื่อพิ ษในที่มี การ
ระบายอากาศดี
2) ตองวางในที่ที่ปลอดภัยจากเด็กและสัตวเลี้ยงอื่นๆ จุดที่วางเหยื่อพิษไมควรวางเกิน
5 กรัมตอจุด
3) ไมควรใชในวันที่ฝนตก เพราะเมื่อเหยื่อพิษถูกความชื้นจะเสื่อมสภาพ
6.2 สารเคมีประเภทออกฤทธิ์ชา แบงเปน 2 กลุม คือ
กลุมที่ 1 เปนสารออกฤทธิ์ชาที่หนูตองกินหลายครั้ง จึงจะตาย ไดแก วอรฟาริน และ
ราคูมิน เปนตน ในรูปของเหยื่อสําเร็จรูป
กลุมที่ 2 เปนสารออกฤทธิ์ชาที่หนูกินครั้งเดียวตาย ชนิดสําเร็จรูปเปนกอนขี้ผึ้งกอนละ
ประมาณ 5 กรัม ไดแก โฟลคูมาเฟน (สะตอม 0.005%), โบรมาดิโอโลน (เส็ด 0.005%) หรือ ไดฟธิอาโลน
(บาราคี 0.0025%)
สารทั้งสองกลุมนี้กําจัดหนูไดถึง 80% หนูจะตายที่รังหลังกินเหยื่อพิษแลว 3 วัน จึงไม
คอยพบซากหนูตาย
การใชเหยื่อพิษสําเร็จรูป ทําไดโดยวางบริเวณโคนตนปาลมน้ํามัน ตนละ 1 กอน วางไม
เกิน 2-4 ครั้ง แตละครั้งหางกัน 10-20 วัน กอนวางเหยื่อพิษแตละครั้งใหสํารวจเหยื่อพิษที่วางครั้งกอน ถาพบ
หนูกินเหยื่อนอยกวา 20% ใหหยุดวางทันที และทุกๆ 6 เดือน ใหตรวจนับการทําลายผลปาลมของหนู ถาพบ
มากกวา 5% ควรวางเหยื่อพิษปองกันกําจัดอีกครั้ง
7. การใชจุลินทรียที่มีความเจาะจงกับหนู เชน โปรโตซัว Sarcocystis singaporensis ที่พบใน
หนูตามธรรมชาติ (หนูพุกและหนูทองขาว) และงูเหลือมเทานั้น โปรโตซัวระยะสปอรโรซีสตซึ่งเปนระยะสุดทาย
ของการเจริญ เติบ โตในมูล งูเ หลือม ทํ าให หนูปวยและตายได โดยพบว างูเหลือมขนาดลําตั วยาว 2.5 เมตร
สามารถผลิตสปอรโรซีสตไดไมต่ํากวา 1,400 ลานซีสต ซึ่งกําจัดหนูไดไมนอยกวา 5,000 ตัว หรือใชปราบหนูใน
นาขาวไดประมาณ 300 ไร ภายหลังหนูไดรับเชื้อโปรโตซัวระยะสปอรโรซีส ตแลว 10-15 วัน จะแสดงอาการ
ปวยและตายในที่สุด จากอาการน้ําทวมปอด ซึ่งทําใหระบบหายใจลมเหลว หรืออาจทําใหไตวายได
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ตารางที่ 20 ประสิทธิภาพของสารแขวนลอยสปอรโรซีสตข องโปรโตซัว S. singaporensis ตอหนูภายหลัง
ไดรับเชื้อโดยตรงทางปาก ในหองปฏิบัติการ
ชนิดหนู
หนูพุกใหญ (Bandicota indica)
หนูนาใหญ (Rattus argentiventer)
หนูนาเล็ก (R. losea)
หนูนอรเว (R. norvegicus)
หนูทองขาวบาน (R. rattus)
หนูจี๊ด (R. exulans)
หนูปามาเลย (R. tiomanicus)
หนูหริ่งนาหางยาว (Mus caroli)
หนูหริ่งนาหางสั้น (M. cervicolor)

ปริมาณ
สปอรโรซีสต
1 x 105
2 x 105
2 x 105
2 x 105
2 x 105
2 x 105
2 x 105
2 x 105
2 x 105

ภายหลังไดรับเชื้อ
(วัน)
13-14
10-13
10-14
13-14
13-14
13-15
13-14
60
60

% การตาย
100
100
100
100
100
100
100
0
0

8. การปองกันกําจัดโดยวิธีผสมผสาน เปนการลดประชากรหนูโดยใชวิธีปองกันกําจัดหนูมากกวา
1 วิธี อยางมีแบบแผน เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากหนู คุมคากับการลงทุนปองกันกําจัด และไมมีผลกระทบ
ตอสัตวอื่นๆหลายชนิดที่พบเห็นในแปลงปลูกปาลมน้ํามันที่ชวยลาหนูเปนอาหารดวย เชน ถาพบหนูระบาดใน
แปลงปาลมน้ํามันชวงฤดูแลงมาก และในสวนมีศัตรูธรรมชาติของหนูอยูแลว อาจเริ่มตนดวยการสํารวจความ
เสียหายที่เกิดจากหนูกอน แลวจึงวางเหยื่อโปรโตซัว 2 ครั้ง แตละครั้งหางกันประมาณ 20 วัน เพื่อลดจํานวน
หนูลงกอน หลังจากนั้นจึงชวยกันลอมตี และปลอยใหศัตรูธรรมชาติเปนผูลาหนูในธรรมชาติควบคูไปดวย แลว
จึงตรวจนับความเสียหายของปาลมน้ํามันที่เกิดจากหนูอีกครั้ง ถายังไมนอยกวา 5% ตองดําเนินการใชเ หยื่อ
โปรโตซัวและลอมตีอีกครั้ง เปนตน

