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แมลงศั ตรูมะพร้าว
ในปี 2532 ประเทศไทยมีพนื้ ทีป่ ลูกมะพร้าวประมาณ 2.59 ล้านไร่ พืน้ ทีเ่ พาะปลูกมะพร้าว
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันคงเหลือพื้นที่ปลูกมะพร้าวเหลือเพียง 1.3 ล้านไร่ ส่งผลให้ผลผลิต
มะพร้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว เช่น กะทิ มีราคาสูงขึน้ ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากการปลูก
พืชเศรษฐกิจชนิดอืน่ ทดแทนมะพร้าว เช่น ยางพารา ปาล์มน�ำ้ มัน นอกจากนีแ้ ล้วพืน้ ทีป่ ลูกมะพร้าว
โดยส่วนใหญ่ประสบปัญหามะพร้าวเป็นพืชที่มีอายุยืนยาวท�ำให้มีศัตรูท�ำลายมากทั้งโรคและ
แมลงระบาด ประกอบกับบางพืน้ ทีป่ ระสบภัยแล้งติดต่อกันมาเป็นเวลานาน ท�ำให้พนื้ ทีก่ ารระบาด
ขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายท�ำให้ผลผลิตของมะพร้าวลดลงจนไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ เช่น การระบาดของหนอนร่านพาราซ่าในปี 2522 - 2523 เกิดการระบาด
ทัว่ ประเทศนับแสนไร่โดยเฉพาะแหล่งปลูกภาคใต้ เฉพาะทีอ่ ำ� เภอทับสะแก และอ�ำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พื้นที่ระบาดมากกว่า 40,000 ไร่ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาพบการระบาด
ของแมลงด�ำหนามมะพร้าวชนิดใหม่ซึ่งเป็นแมลงต่างถิ่นระบาดในพื้นที่ปลูกมะพร้าวทางภาคใต้
และอีกหลายจังหวัดในภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก มากกว่า 20 จังหวัด หลังจาก
นัน้ เมือ่ ปี 2551 พบการระบาดของหนอนหัวด�ำมะพร้าว ซึง่ เป็นแมลงต่างถิน่ ทีพ่ บระบาดทีป่ ระเทศ
อินเดียและศรีลังกา ปัจจุบันพื้นที่การระบาดขยายวงกว้างนับแสนไร่
แมลงศัตรูมะพร้าวที่พบแพร่กระจายทั่วโลกมีไม่น้อยกว่า 750 ชนิด และมากกว่า 150
ชนิดเป็นศัตรูโดยตรงของมะพร้าว ประเทศไทยพบมากกว่า 57 ชนิด และประมาณ 20 ชนิด จัดว่า
มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจ การป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพ จ�ำเป็นต้องทราบ
รายละเอียดต่างๆ ของศัตรูพชื ทัง้ การจ�ำแนกชนิด ชีววิทยา วงจรชีวติ นิเวศวิทยา พฤติกรรม อุปนิสยั
การกิน พืชอาศัย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการบริหารศัตรูพืช หรือการป้องกันก�ำจัด
โดยวิธผี สมผสาน ซึง่ วัตถุประสงค์ไม่ใช่ให้แมลงหมดไป แต่หลักการคือคอยควบคุมปริมาณของแมลง
ศัตรูพืชให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย โดยยอมให้มีแมลงศัตรูพืชอยู่บ้างเพื่อให้เหลือ
เป็นอาหารของตัวห�้ำ ตัวเบียน ซึ่งจะท�ำให้เกิดสมดุลของธรรมชาติ
แมลงศัตรูมะพร้าวที่จัดว่ามีความส�ำคัญ และพบอยู่เสมอ แบ่งได้ 2 กลุ่มได้ดังนี้
กลุม่ หนอนผีเสือ้ เช่น หนอนร่านกินใบ หนอนปลอก หนอนบุง้ และหนอนหัวด�ำมะพร้าว เป็นต้น
กลุม่ ด้วงปีกแข็ง เช่น ด้วงแรดมะพร้าว แมลงด�ำหนามมะพร้าว และด้วงงวงมะพร้าว เป็นต้น
ปัจจุบันแมลงศัตรูที่ก�ำลังระบาดและเป็นปัญหาในมะพร้าว มีเพียง 4 ชนิด ได้แก่ หนอน
หัวด�ำมะพร้าว ด้วงแรดมะพร้าว ด้วงงวงมะพร้าว และแมลงด�ำหนามมะพร้าว
เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว



ห

นอนหัวดำ�มะพร้าว
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
วงศ์
อันดับ

หนอนหัวด�ำมะพร้าว (coconut black-headed caterpillar)
Opisina arenosella Walker
Oecophoridae
Lepidoptera

ความส�ำคัญและลักษณะการเข้าท�ำลาย
หนอนหัวด�ำมะพร้าวเป็นแมลงศัตรูพืชต่างถิ่นรุกราน พบระบาดครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2550
ที่สวนมะพร้าวของเกษตรกรในนิคมสร้างตนเอง และสวนมะพร้าวของเกษตรกรในต�ำบลอ่าวน้อย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบระบาดในพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2551 พบระบาดในพื้นที่
อ�ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมีรายงานพบการระบาดที่ ต�ำบลบางคูวัด อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี และที่ ต�ำบลโพนข่า อ�ำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รายงานปัจจุบนั พบพืน้ ทีห่ นอนหัวด�ำมะพร้าวระบาด
24 จังหวัด 72,080 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของพืน้ ทีป่ ลูก พืน้ ทีร่ ะบาดมาก 5 อันดับ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
(58,298 ไร่) สุราษฎร์ธานี (6,468 ไร่) ชลบุรี (2,263 ไร่) เพชรบุรี (1,662 ไร่) และ จังหวัดฉะเชิงเทรา (1,046 ไร่)
มากไปกว่ า นั้ น หนอนหั ว ด� ำ มะพร้ า วได้ แ พร่ ก ระจายการระบาดมายั ง พื้ น ที่ จั ง หวั ด ราชบุ รี สมุ ท รสงคราม
และสมุทรสาคร เป็นบริเวณกว้าง หนอนหัวด�ำมะพร้าวเป็นแมลงศัตรูทสี่ ำ� คัญชนิดหนึง่ ของมะพร้าวในแถบเอเชียใต้
ได้ แ ก่ อิ น เดี ย และศรี ลั ง กา และยั ง มี ร ายงานการระบาดในประเทศอิ น โดนี เซี ย เมี ย นมาร์ บั ง คลาเทศ
และปากีสถาน
หนอนหัวด�ำมะพร้าวระยะตัวหนอนเท่านัน้ เข้าท�ำลายใบมะพร้าว โดยจะแทะกินผิวใบบริเวณใต้ทางใบ
จากนัน้ จะถักใยน�ำมูลทีถ่ า่ ยออกมาผสมกับเส้นใยทีส่ ร้างขึน้ น�ำมาสร้างเป็นอุโมงค์คลุมล�ำตัวยาวตามทางใบบริเวณ
ใต้ทางใบ ตัวหนอนอาศัยอยูภ่ ายในอุโมงค์ทสี่ ร้างขึน้ และแทะกินผิวใบ โดยทัว่ ไปหนอนหัวด�ำมะพร้าวชอบท�ำลาย
ใบแก่ หากการท�ำลายรุนแรงจะพบว่า หนอนหัวด�ำมะพร้าวท�ำลายก้านทางใบ จั่น และผลมะพร้าว ต้นมะพร้าว
ที่ถูกหนอนหัวด�ำมะพร้าวลงท�ำลายทางใบหลายๆ ทาง พบว่าหนอนหัวด�ำมะพร้าวจะถักใยดึงใบมะพร้าวมาเรียง
ติดกันเป็นแพ เมือ่ ตัวหนอนโตเต็มทีแ่ ล้วจะถักใยหุม้ ล�ำตัวอีกครัง้ และเข้าดักแด้อยูภ่ ายในอุโมงค์ ดักแด้มสี นี ำ�้ ตาล
เข้ม ดักแด้เพศผู้จะมีขนาดเล็กกว่าดักแด้เพศเมียเล็กน้อย ผีเสื้อหนอนหัวด�ำมะพร้าวที่ผสมพันธุ์แล้วจะวางไข่บน
เส้นใยที่สร้างเป็นอุโมงค์ หรือซากใบที่ถูกหนอนหัวด�ำมะพร้าวลงท�ำลายแล้ว ตัวหนอนเมื่อฟักออกจากไข่จะอยู่
รวมกันเป็นกลุ่ม 1 - 2 วัน ก่อนจะย้ายไปกัดกินใบมะพร้าว จึงมักพบหนอนหัวด�ำมะพร้าวหลายขนาดกัดกินอยู่
ในใบมะพร้าวใบเดียวกัน การท�ำลายส่วนใหญ่พบบนใบแก่ ใบที่ถูกท�ำลายจะมีลักษณะแห้งเป็นสีน�้ำตาล
หากการท�ำลายรุนแรงอาจท�ำให้ต้นมะพร้าวตายได้
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ใบที่ถูกหนอนหัวด�ำมะพร้าวท�ำลาย

ต้นมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวด�ำมะพร้าวท�ำลาย

รูปร่างลักษณะและชีววิทยา
ตัวเต็มวัย ของหนอนหัวด�ำมะพร้าวเป็นผีเสื้อกลางคืน ขนาดล�ำตัววัดจากหัวถึงปลายท้องยาว 1 - 1.2
เซนติเมตร ปีกสีเทาอ่อน มีจุดสีเทาเข้มที่ปลายปีก ล�ำตัวแบน ชอบเกาะนิ่งตัวแนบติดผิวพื้นที่เกาะ เวลากลางวัน
จะเกาะนิ่งหลบอยู่ใต้ใบมะพร้าว หรือในที่ร่ม ผีเสื้อเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้เล็กน้อย ผีเสื้อเพศเมียที่ผสม
พันธุ์แล้วสามารถวางไข่ และไข่ฟักเป็นตัวหนอน ผีเสื้อที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์ก็สามารถวางไข่ได้ แต่ไข่ท้ังหมด
จะไม่ฟักเป็นตัวหนอน ผีเสื้อหนอนหัวด�ำมะพร้าวเพศเมียสามารถวางไข่ตั้งแต่ 49 ถึง 490 ฟอง
ไข่ ของผีเสือ้ หนอนหัวด�ำมะพร้าวมีลกั ษณะกลมรี แบน วางไข่เป็นกลุม่ ไข่เมือ่ วางใหม่ๆ มีสเี หลืองอ่อน
สีจะเข้มขึ้นเมื่อใกล้ฟัก ระยะไข่ 4 - 5 วัน
ตัวหนอน เมื่อฟักออกจากไข่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ก่อนที่จะย้ายเข้าไปกัดกินใบมะพร้าว ตัวหนอน
ทีฟ่ กั ใหม่ๆ จะมีหวั สีดำ 
� ล�ำตัวสีเหลือง สีของส่วนหัวจะเปลีย่ นเป็นสีนำ�้ ตาลเข้มเมือ่ อายุมากขึน้ ตัวหนอนมีสนี ำ�้ ตาล
อ่อนและมีลายสีน�้ำตาลเข้มพาดยาวตามล�ำตัว เมื่อโตเต็มที่จะมีล�ำตัวยาว 2 - 2.5 เซนติเมตร การเจริญเติบโต
ของหนอนหัวด�ำมะพร้าวในประเทศไทย พบว่าหนอนหัวด�ำมะพร้าวส่วนใหญ่จะเจริญเติบโตและมีการลอกคราบ
8 ครั้ง บางครั้งอาจพบหนอนหัวด�ำมะพร้าวมีการลอกคราบ 6 - 10 ครั้งได้ ระยะหนอน 32 - 48 วัน
ดักแด้ มีสีน�้ำตาลเข้ม ดักแด้เพศผู้มีขนาดเล็กกว่าดักแด้เพศเมียเล็กน้อย ระยะดักแด้ 9 - 11 วัน
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ตัวเต็มวัย 5–11 วัน

ไข่ 4–5 วัน

ดักแด้ 9–11 วัน

หนอน 32-48 วัน

วงจรชีวิตหนอนหัวด�ำมะพร้าว Opisina arenosella

พืชอาหาร
พืชอาหารของหนอนหัวด�ำมะพร้าว ได้แก่ มะพร้าว ตาลโตนด อินทผลัม หมาก ปาล์มน�้ำมัน ปาล์ม
ประดับต่างๆ เช่น ตาลฟ้า ปาล์มหางกระรอก หมากเขียว หมากแดง เป็นต้น

ศัตรูธรรมชาติ
ศัตรูธรรมชาติของหนอนหัวด�ำมะพร้าว ได้แก่ แตนเบียนโกนีโอซัส นีแฟนติดสิ Goniozus nephantidis
แตนเบียนบราคอน ฮีบีเตอร์ Bracon hebetor แตนเบียนดักแด้ Brachymeria sp. และเชื้อราบิวเวอร์เรีย

การป้องกันก�ำจัด
1. วิธีเขตกรรมและวิธีกล ตัดใบที่มีหนอนหัวด�ำมะพร้าวน�ำไปเผาท�ำลายทันที ไม่ควรเคลื่อนย้าย
ต้นพันธุ์มะพร้าวหรือพืชตระกูลปาล์มมาจากแหล่งที่มีการระบาด
2. การใช้ชีววิธี การใช้แตนเบียนที่เฉพาะเจาะจงกับหนอนหัวด�ำมะพร้าว เช่น แตนเบียนโกนีโอซัส
นีแฟนติดิส Goniozus nephantidis
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3. การใช้ชีวภัณฑ์ ใช้แบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเจียนซีส Bacillus thuringiensis อัตรา 100 มิลลิลิตร
ต่อน�้ำ  20 ลิตร ใช้เครื่องพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม ควรพ่นช่วงเย็นเพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดด (ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการ
ขึ้นทะเบียนชีวภัณฑ์จากกรมวิชาการเกษตรแล้วเท่านั้น)
4. การใช้สารเคมี
4.1 ใช้สารอีมาเมกติน เบนโซเอต 1.92% EC เข้มข้นโดยไม่ต้องผสมน�้ำฉีดเข้าที่ล�ำต้นมะพร้าว
(trunk injection) อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อต้น โดยใช้สว่านเจาะรูให้เอียงลงประมาณ 45 องศา จ�ำนวน 2 รู
ให้ตรงกันข้ามและต่างระดับกันเล็กน้อยเจาะรูให้ลึก 10 เซนติเมตร ต�ำแหน่งของรูอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ
1 เมตร แล้วฉีดสารฆ่าแมลงลงไปรูละ 15 มิลลิลิตร ปิดรูด้วยดินน�้ำมัน วิธีนี้จะป้องกันก�ำจัดหนอนหัวด�ำมะพร้าว
ได้นานมากกว่า 3 เดือน (วิธีการนี้สามารถป้องกันก�ำจัดได้ทั้งด้วงแรดมะพร้าว ด้วงงวงมะพร้าว แมลงด�ำหนาม
มะพร้าว และหนอนหัวด�ำมะพร้าว)
แนะน� ำ เฉพาะมะพร้ า วที่ มี ค วามสู ง มากกว่ า 12 เมตร ขึ้ น ไป ห้ า มใช้ กั บ มะพร้ า วน�้ ำ หอม
มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวที่ท�ำน�้ำตาล
4.2 กรณีมะพร้าวต้นเล็กที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร รวมทั้งมะพร้าวกะทิ มะพร้าวน�้ำหอม
และมะพร้าวที่ท�ำน�้ำตาล เนื่องจากการวิจัยการฉีดสารเข้าต้น ยังอยู่ระหว่างการวิจัยหาอัตราที่เหมาะสม
ทั้งด้านประสิทธิภาพและการตกค้าง ดังนั้นหากในพื้นที่การระบาดรุนแรง และไม่มีการปล่อยแตนเบียน สามารถ
ใช้สารฟลูเบนไดเอไมด์ 20% WG อัตรา 5 กรัม หรือคลอแรนทรานิลิโพร์ล 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร
หรือสปินโนแสด 12% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือลูเฟนนูรอน 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร (ฟลูเบนไดเอไมด์
และคลอแรนทรานิลิโพร์ล มีพิษน้อยต่อผึ้ง สปินโนแสดมีพิษสูงต่อผึ้ง ส่วน ลูเฟนนูรอนมีพิษสูงต่อกุ้ง) โดยเลือก
สารชนิดใดชนิดหนึง่ ผสมสารอัตราทีก่ ำ� หนดผสมน�ำ 
้ 20 ลิตร พ่น 1 -2 ครัง้ ให้ทวั่ ทรงพุม่ จะมีประสิทธิภาพป้องกัน
ก�ำจัดได้ประมาณ 2 สัปดาห์ กรณีที่มีการปล่อยแตนเบียน ให้พ่นสารเคมีก่อน ประมาณ 2 สัปดาห์ ค่อยท�ำการ
ปล่อยแตนเบียน กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของหนอนหัวด�ำมะพร้าวสามารถ
ใช้วิธีการนี้ได้เช่นเดียวกัน
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แ

มลงดำ�หนามมะพร้าว
ชื่อสามัญ 			แมลงด�ำหนามมะพร้าว (coconut leaf beetle)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Brontispa longissima (Gestro)
วงศ์ 			 Hispidae
อันดับ 			 Coleoptera

ความส�ำคัญและลักษณะการเข้าท�ำลาย
แมลงด� ำ หนามมะพร้ า วเป็ น แมลงศั ต รู พื ช ต่ า งถิ่ น รุ ก ราน มี ถิ่ น ก� ำ เนิ ด ในประเทศอิ น โดนี เซี ย
และปาปั ว นิ ว กิ นี แมลงด� ำ หนามมะพร้ า วได้ แ พร่ ก ระจายเข้ า ไปหลายประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก
ได้แก่ ออสเตรเลีย ซามัว หมู่เกาะโซโลมอน เกาะตาฮิติ เกาะมัลดีฟส์ นารัว เกาะไหหล�ำ  กวางโจว เวียดนาม
ส�ำหรับในประเทศไทยตรวจพบครั้งแรกที่จังหวัดนราธิวาส ในปี 2543 เดิมทีเข้าใจว่าเป็นแมลงด�ำหนามมะพร้าว
ชนิด Plesispa reichei Chapuis ที่มีประจ�ำถิ่นและท�ำลายต้นมะพร้าวไม่รุนแรง แต่ต่อมากรมวิชาการเกษตรได้
รับรายงานเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2547 ว่าพบแมลงด�ำหนามมะพร้าวต่างถิน่ นีร้ ะบาดอย่างรุนแรงในอ�ำเภอทับสะแก
บางสะพาน บางสะพานน้อย และอ�ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และที่เกาะสมุย และเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และส�ำรวจพบว่ามีการแพร่ระบาดต่อไปยังแหล่งอื่นๆ
แมลงด�ำหนามมะพร้าวท�ำลายส่วนใบของมะพร้าว โดยทั้งตัวเต็มวัย และตัวอ่อนอาศัยอยู่ในใบอ่อน
ที่ ยั ง ไม่ ค ลี่ ข องมะพร้ า ว และแทะกิ น ผิ ว ใบ ใบมะพร้ า วที่ ถู ก ท� ำ ลายเมื่ อ ใบคลี่ ก างออกจะมี สี น�้ ำ ตาลอ่ อ น
หากใบมะพร้าวถูกท�ำลายติดต่อกันเป็นเวลานานจะท�ำให้ยอดของมะพร้าวมีสีน�้ำตาลเมื่อมองไกลๆ จะเห็น
เป็นสีขาวโพลน ชาวบ้านเรียกว่า “มะพร้าวหัวหงอก”



ต้นมะพร้าวถูกแมลงด�ำหนามมะพร้าว Brontispa longissima ท�ำลาย
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รูปร่างลักษณะและชีววิทยา
แมลงด�ำหนามมะพร้าวเพศเมียเมื่อได้รับการผสมพันธุ์แล้วจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ หรือเป็นกลุ่ม
กลุ่มละ 2 - 5 ฟอง ระยะไข่ 4 – 5 วัน เฉลี่ย 4.2 วัน ระยะหนอน 18 - 26 วัน เฉลี่ย 21.56 วัน ตัวหนอนมีการ
ลอกคราบ 4 - 5 ครั้ง ระยะดักแด้ 5 - 6 วัน เฉลี่ย 5.7 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียมีอายุ 13 - 133 วัน เฉลี่ย 54.8 วัน
ตัวเต็มวัยเพศผู้มีอายุ 21 - 110 วัน เฉลี่ย 65.2 วัน เมื่อเลี้ยงด้วยใบแก่มะพร้าว



ตัวเต็มวัย 56-70 วัน

ไข่ 4–5 วัน







ดักแด้ 5–6 วัน
หนอน 18-26 วัน
วงจรชีวิตแมลงด�ำหนามมะพร้าว Brontispa longissima

ตัวเต็มวัยแมลงด�ำหนามมะพร้าว Brontispa longissima
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พืชอาหาร
พืชอาหาร ได้แก่ มะพร้าว

ศัตรูธรรมชาติ
ศัตรูธรรมชาติของแมลงด�ำหนามมะพร้าว ได้แก่ แตนเบียนอะซีโคเดส ฮิสไพนารัม Asecodes
hispinarum แตนเบียนเตตระสติคัส บรอนทิสปี้ Tetrastichus brontispae และเชื้อราบิวเวอร์เรีย

การป้องกันก�ำจัด
1. วิธีเขตกรรมและวิธีกล ไม่ควรเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์มะพร้าวหรือพืชตระกูลปาล์มมาจากแหล่ง
ที่มีการระบาด
2. การใช้ชีววิธี การใช้แตนเบียนที่เฉพาะเจาะจงกับแมลงด�ำหนามมะพร้าว เช่น แตนเบียนอะซีโคเดส
ฮิสไพนารัม Asecodes hispinarum ซึ่งน�ำเข้าจากประเทศเวียดนาม มาเลี้ยงขยายเพิ่มปริมาณ และปลดปล่อย
ท�ำลายหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว และแตนเบียนเตตระสติคสั บรอนทิสปี้ Tetrastichus brontispae ท�ำลาย
ดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าว
3. การใช้สารเคมี
3.1 กรณีมะพร้าวสูงกว่า 12 เมตร การฉีดสารเข้าต้น ด้วยสารอิมาเมกติน เบนโซเอต ป้องกันก�ำจัด
หนอนหัวด�ำมะพร้าวจะมีประสิทธิภาพป้องกันก�ำจัดแมลงด�ำหนามมะพร้าวได้เช่นกัน
3.2 กรณีมะพร้าวต้นเล็ก ผลการวิจัยพบว่าการใช้สาร อิมิดาโคลพริด 70% WG, ไทอะมีทอกแซม
25% WG และไดโนทีฟูแรน 10% WP อัตรา 4, 4 และ 10 กรัมละลายน�้ำ 1 ลิตรต่อต้น ราดบริเวณยอดและรอบ
คอมะพร้าวหรือการใช้สาร คาร์แทป ไฮโดรคลอไรด์ 4% GR หรือคลอร์ไพริฟอส 75% WG ใส่ถุงผ้าที่ดัดแปลง
คล้ายถุงชา อัตรา 30 กรัมต่อต้น มีประสิทธิภาพป้องกันก�ำจัดแมลงด�ำหนามมะพร้าวได้นานประมาณ 1 เดือน
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ด้

วงแรดมะพร้าว
ชื่อสามัญ 			ด้วงแรดมะพร้าวชนิดเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Oryctes rhinoceros (Linnaeus)
ชื่อสามัญ
ด้วงแรดมะพร้าวชนิดใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Oryctes gnu Mohner
วงศ์ 		 Scarabaeidae
อันดับ 			Coleoptera

ความส�ำคัญและลักษณะการเข้าท�ำลาย
ด้วงแรดมะพร้าวที่พบในแหล่งปลูกมะพร้าวและพืชตระกูลปาล์ม มี 2 ชนิด คือด้วงแรดมะพร้าว
ชนิดเล็ก Oryctes rhinoceros  (Linnaeus) พบได้บอ่ ย และพบทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย อีกชนิดหนึง่ คือด้วงแรด
มะพร้าวชนิดใหญ่ Oryctes gnu Mohner ส่วนใหญ่พบในเขตภาคใต้ของประเทศไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมา
ด้วงแรดมะพร้าวเป็นแมลงที่มีพฤติกรรมชอบซุกซ่อนตัวเอง ทั้งตัวเต็มวัย หนอน ดักแด้ และไข่
จึงมักพบอยู่ในแหล่งที่ไม่มีแสงสว่าง เฉพาะตัวเต็มวัยเท่านั้นที่ท�ำลายพืชสด จึงมักพบในแหล่งที่เป็นอาหาร
ตัวเต็มวัยจะบินขึน้ ไปเจาะกินยอดมะพร้าวหรือปาล์มน�ำ้ มัน โดยในรูทถี่ กู เจาะอาจพบด้วงมากกว่า 1 ตัว มีรายงาน
ว่าในต้นปาล์มประดับเคยพบด้วงแรดซุกซ่อนตามโคนกาบทางใบมากกว่า 10 ตัว นอกจากนี้ยังพบในแหล่ง
ขยายพันธุ์ ตัวเต็มวัยออกหากินเวลาพลบค�่ำและก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ในสภาพธรรมชาติมักพบด้วงแรด
บินมาเล่นแสงไฟหลังฝนตก ในเวลากลางคืนด้วงแรดมักบินไปมาในระยะทางสั้นๆ ระหว่างแหล่งที่เป็นอาหาร
และแหล่งขยายพันธุ์ มีรายงานว่าด้วงแรดสามารถบินได้นาน 2 - 3 ชั่วโมง เป็นระยะทางไกล 2 - 4 กิโลเมตร
ตั ว หนอนของด้ ว งแรดล� ำ ตั ว มั ก จะงอเป็ น รู ป อั ก ษร C บางครั้ ง เห็ น ส่ ว นหั ว กั บ ส่ ว นท้ า ยล� ำ ตั ว เกื อ บชนกั น
ถ้าหนอนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอาจมีอายุยืนยาวถึง 420 วัน ส่วนดักแด้ มักมีรูปร่างลักษณะต่างกัน
ไปตามแหล่งขยายพันธุ์ เช่น ถ้าพบในซากท่อนมะพร้าวหรือปาล์มน�้ำมันที่ผุพัง หนอนวัยสุดท้ายจะสร้างรัง
มีลักษณะเป็นโพรงรูปไข่เพื่อเข้าดักแด้ ถ้าอยู่ในกองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก กองขี้เลื่อย กองขยะ กองเศษพืชเน่าเปื่อย
หนอนวัยสุดท้ายจะสร้างรังโดยใช้วัสดุเหล่านั้นปั้นเป็นก้อนรูปไข่ขนาดใหญ่และเข้าดักแด้อยู่ภายใน บางครั้ง
พบหนอนเข้าดักแด้อยู่ในดิน มีรายงานว่าพบดักแด้อยู่ใต้ดินลึกถึง 150 เซนติเมตร
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ต้นมะพร้าวที่ถูกด้วงแรดท�ำลาย

ตัวเต็มวัยเข้าท�ำลายพืช โดยการบินขึ้นไปกัดเจาะโคนทางใบหรือยอดอ่อนของมะพร้าวหรือพืช
ตระกูลปาล์ม รวมทัง้ เจาะท�ำลายยอดอ่อนทีใ่ บยังไม่คลี่ ท�ำให้ใบที่เกิดใหม่ไม่สมบูรณ์ มีรอยขาดแหว่งเป็นริ้วๆ
คล้ายหางปลา หรือรูปพัด ถ้าโดนท�ำลายมากๆ จะท�ำให้ใบที่เกิดใหม่แคระแกรน รอยแผลที่ถูกด้วงแรดกัด
เป็นเนือ้ เยือ่ อ่อนท�ำให้ดว้ งงวงมะพร้าวเข้ามาวางไข่ หรือเป็นทางให้เกิดยอดเน่า จนถึงต้นตายได้ในทีส่ ดุ ด้วงแรดมะพร้าว
ในระยะตัวหนอน ส่วนใหญ่พบตามพื้นดินในบริเวณที่มีการกองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก จะกัดกินและท�ำลายระบบ
รากของมะพร้าวและปาล์มปลูกใหม่ทำ� ให้พบอาการยอดเหีย่ วและแห้งเป็นสีนำ�้ ตาลต้นแคระแกรนไม่เจริญเติบโต

รูปร่างลักษณะและชีววิทยา
ด้วงแรดมะพร้าวชนิดเล็ก และด้วงแรดมะพร้าวชนิดใหญ่มีรูปร่างลักษณะที่คล้ายกัน แต่ต่างกันเพียง
ขนาดล�ำตัวและขอบของแผ่นปกคลุมด้านหลังของส่วนอก ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายฟันเล็กๆ ด้วงแรดมะพร้าวชนิดใหญ่
มี 3 ซี่ ด้วงแรดชนิดเล็กมี 2 ซี่
ไข่ มีลักษณะกลมรี สีขาวนวล ขนาดกว้าง 2 - 3 มิลลิเมตร ยาว 3 - 4 มิลลิเมตร เมื่อใกล้ฟักไข่
จะมีสีน�้ำตาลอ่อน โดยปกติไข่จะถูกวางลึกลงไปจากดินประมาณ 5 - 15 เซนติเมตร ในแหล่งขยายพันธุ์
ที่มีการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุต่างๆ สมบูรณ์แล้ว บางครั้งอาจพบที่ตอมะพร้าวผุ โดยไข่จะถูกฝังอยู่ใต้
เปลือกมะพร้าวรอบตอที่ผุนั้น
หนอน เมื่อฟักออกมาจากไข่ใหม่ๆ ล�ำตัวมีสีขาว ขนาด 2 x 7.5 มิลลิเมตร หัวกะโหลกสีน�้ำตาลอ่อน
กว้างประมาณ 2 - 2.5 มิลลิเมตร มีขาจริง 3 คู่ ด้านข้างล�ำตัวมีรูหายใจจ�ำนวน 9 คู่ เมื่อหนอนกินอาหาร
แล้วผนังล�ำตัวจะมีลกั ษณะโปร่งใส มองเห็นภายในสีดำ 
� หนอนเมือ่ เจริญเติบโตเต็มทีจ่ ะมีขนาดล�ำตัวยาวประมาณ
60 - 90 มิลลิเมตร
ดักแด้ เมื่อหนอนเจริญเติบโตเต็มที่จะหยุดกินอาหารและสร้างรังเป็นโพรง หนอนจะหดตัวอยู่ภายใน
เป็นเวลา 5 - 8 วัน จึงเปลีย่ นรูปร่างเป็นดักแด้สนี ำ�้ ตาลแดง ขนาดประมาณ 22 x 50 มิลลิเมตร สามารถแยกเพศได้
โดยดักแด้เพศผู้จะเห็นส่วนที่เป็นระยางค์คล้ายเขายื่นยาวชัดเจนกว่าของเพศเมีย
ตัวเต็มวัย เป็นด้วงปีกแข็งสีดำ 
� เป็นมันวาว ใต้ท้องสีน�้ำตาลแดง มีขนาดกว้าง 20 - 23 มิลลิเมตร
ยาว 30 - 52 มิลลิเมตร สามารถแยกเพศได้โดยตัวเต็มวัยเพศผู้มีเขาลักษณะคล้ายเขาแรดอยู่บนส่วนหัวยาวโค้ง
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ไปทางด้านหลัง ขณะที่เขาของตัวเมียสั้นกว่า และบริเวณท้องปล้องสุดท้ายของเพศเมียมีขนสีน�้ำตาลแดงขึ้น
หนาแน่นกว่าของเพศผู้ วงจรชีวิต ตั้งแต่ไข่จนถึงตัวเต็มวัย ใช้เวลาประมาณ 120 - 270 วัน โดยเฉลี่ยประมาณ
180 วัน



ตัวเต็มวัย 90-120 วัน

ไข่ 10-12 วัน







ดักแด้ 23-28 วัน

หนอน 80-150 วัน

วงจรชีวิตด้วงแรดมะพร้าว Oryctes rhinoceros

การผสมพันธุ์และปริมาณการวางไข่
ด้วงแรดมะพร้าวมีอายุยนื ยาวหลายเดือนจึงมีการผสมพันธุห์ ลายครัง้ ตลอดอายุขยั มีรายงานว่าด้วงแรด
มะพร้าวเพศเมียรับการผสมพันธุ์ได้สูงสุดถึง 8 ครั้ง และด้วงแรดมะพร้าวเพศเมียที่ได้รับการผสมพันธุ์ครั้งเดียว
สามารถวางไข่ที่สมบูรณ์ได้นานถึง 130 วัน ด้วงแรดมะพร้าวชอบวางไข่ในแหล่งขยายพันธุ์ที่มีความชื้นพอเหมาะ
ที่อุณหภูมิระหว่าง 20 - 30 องศาเซลเซียส ด้วงแรดมะพร้าวเพศเมียจะรับการผสมพันธุ์และวางไข่เมื่อ
ออกจากดักแด้แล้วประมาณ 40 - 50 วัน วางไข่ครัง้ ละประมาณ 10 - 30 ฟอง และวางไข่ได้สงู สุดประมาณ 152 ฟอง
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แหล่งขยายพันธุ์ของด้วงแรดมะพร้าว
แหล่งขยายพันธุข์ องด้วงแรดมะพร้าว คือ สถานทีผ่ สมพันธุ์ วางไข่ และเป็นแหล่งอาหารของหนอนด้วง
แรดมะพร้าววัยต่างๆ การระบาดที่พบส่วนใหญ่เกิดจากการปล่อยปละละเลยของเกษตรกรในการทิ้งเศษพืช
หรือการกองวัสดุที่เป็นแหล่งขยายพันธุ์ และการขยายพื้นที่ปลูกมะพร้าวหรือปาล์มน�้ำมัน การโค่นต้นเก่า
ที่มีอายุมากเพื่อปลูกใหม่ทดแทนท�ำให้มีแหล่งขยายพันธุ์ของด้วงแรดมะพร้าวเพิ่มมากขึ้น ประชากรด้วงแรด
มะพร้าวที่เกิดใหม่จะเข้าท�ำลายต้นมะพร้าวหรือปาล์มทั้งที่ปลูกใหม่ และระยะที่ให้ผลผลิต ส�ำหรับต้นที่มี
ขนาดเล็กอาจท�ำให้ต้นผิดปกติและตายในที่สุด แหล่งขยายพันธุ์ของด้วงแรดมะพร้าว ได้แก่ ซากเน่าเปื่อย
ของตอมะพร้าวหรือปาล์มน�้ำมัน ซากทะลายปาล์มน�้ำมัน กองมูลสัตว์เก่า กองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ขุยมะพร้าว
กากเมล็ดกาแฟ กากปาล์ม รวมทั้งซากพืชต่างๆ ที่เน่าเปื่อย ฯลฯ

แหล่งขยายพันธุ์ของด้วงแรดมะพร้าวบนตอมะพร้าวผุ และกองเศษเปลือกมะพร้าว

การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด
ด้วงแรดมะพร้าวสามารถแพร่กระจายได้ทั่วประเทศและเกิดได้ตลอดทั้งปี ปริมาณการเกิดจะมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับแหล่งขยายพันธุ์ จากการศึกษาพบว่าในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฤดูที่ด้วงแรดมะพร้าว
ผสมพันธุ์และวางไข่มากที่สุดอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ดังนั้นจะพบความเสียหายอยู่ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม

พืชอาหาร
พืชอาหารของด้วงแรดมะพร้าว ได้แก่ มะพร้าว และพืชตระกูลปาล์มต่างๆ
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ศัตรูธรรมชาติ
ศัตรูธรรมชาติของด้วงแรดมะพร้าว ได้แก่ เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม Metarhizium sp.

การป้องกันก�ำจัด
1. วิธีเขตกรรม ท�ำความสะอาดบริเวณสวนมะพร้าวเพื่อก�ำจัดแหล่งขยายพันธุ์ เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลดี
มานาน ถ้ามีกองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก กองขยะ กองขี้เลื่อย แกลบควรก�ำจัดออกไปจากบริเวณสวน หรือกองให้เป็น
ที่แล้วหมั่นกลับเพื่อตรวจดู หากพบหนอนให้จับท�ำลายหรือเผากองขยะนั้นเสีย ส่วนของล�ำต้นและตอมะพร้าว
ที่โค่นทิ้งไว้ หรือมะพร้าวที่ยืนต้นตายควรโค่นลงมาเผาท�ำลาย ต้นมะพร้าวที่ถูกตัดเพื่อปลูกแทน ถ้ายังสดอยู่
เผาท�ำลายไม่ได้ ควรทอนออกเป็นท่อนสัน้ ๆ น�ำมารวมกันไว้ ปล่อยให้ผสุ ลายล่อให้ดว้ งแรดมาวางไข่ ด้วงจะวางไข่
ตามเปลือกมะพร้าวที่อยู่ติดกับพื้นดินเพราะมีความชุ่มชื้นสูงและผุเร็ว เผาท�ำลายท่อนมะพร้าวเพื่อก�ำจัดทั้งไข่
หนอนและดักแด้ของด้วงแรดมะพร้าว ตอมะพร้าวที่เหลือให้ใช้น�้ำมันเครื่องใช้แล้วราดให้ทั่วตอเพื่อป้องกัน
การวางไข่ได้
2. การใช้ชีววิธี ใช้เชื้อราเขียว Metarhizium sp. ใส่ไว้ตามกองขยะ กองปุ๋ยคอก หรือท่อนมะพร้าวที่
มีหนอนด้วงแรดมะพร้าวอาศัยอยู่ เกลี่ยเชื้อให้กระจายทั่วกอง เพื่อให้เชื้อมีโอกาสสัมผัสกับตัวหนอนให้มากที่สุด
รดน�้ำให้ความชื้น หาวัสดุ เช่น ใบมะพร้าวคลุมกองไว้ เพื่อรักษาความชื้นและป้องกันแสงแดด เชื้อจะท�ำลาย
ด้วงแรดมะพร้าวทุกระยะการเจริญเติบโต
3. การใช้สารเคมี
3.1 ต้นมะพร้าวอายุ 3 - 5 ปี ซึ่งยังสูงไม่มาก ใช้ลูกเหม็นใส่บริเวณคอมะพร้าวที่โคนทางใบรอบๆ
ยอดอ่อน ทางละ 2 ลูก ต้นละ 6 - 8 ลูก กลิน่ ของลูกเหม็นจะไล่ไม่ให้ดว้ งแรดมะพร้าวบินเข้าไปท�ำลายคอมะพร้าว
3.2 ใช้สารฆ่าแมลงคลอร์ไพริฟอส 40% EC หรือไดอะซินอน 60% EC หรือ คาร์โบซัลแฟน 20%
EC ชนิดใดชนิดหนึ่งอัตรา 80 มิลลิลิตรผสมน�้ำ 20 ลิตร ราดบริเวณคอมะพร้าวตั้งแต่โคนยอดอ่อนลงมาให้เปียก
โดยใช้ปริมาณ 1 - 1.5 ลิตร ทุก 15 - 20 วัน ควรใช้ 1 - 2 ครั้งในช่วงระบาด
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วงงวงมะพร้าว

ด้

วงงวงมะพร้าวชนิดเล็ก

ด้วงงวงมะพร้าว หรือด้วงสาคู หรือ ด้วงลาน ในประเทศไทยพบท�ำลายมะพร้าวอยู่ 2 ชนิด
คือ ด้วงงวงมะพร้าวชนิดเล็ก และด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่ ทั้งสองชนิดจัดเป็นแมลงศัตรูที่มีความส�ำคัญ
ทางเศรษฐกิจมาก ด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่มักชอบท�ำลายมะพร้าวบริเวณยอดอ่อน ในขณะที่ด้วงงวง
ชนิดเล็กชอบเจาะหรือท�ำลายบริเวณล�ำต้น

ชื่อสามัญ			
ชื่อวิทยาศาสตร์
วงศ์			
อันดับ			

ด้วงงวงมะพร้าวชนิดเล็ก
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
Curculionidae
Coleoptera

ความส�ำคัญและลักษณะการเข้าท�ำลาย

การท�ำลายของด้วงงวงมะพร้าว

ด้วงงวงมะพร้าวชนิดเล็ก ท�ำลายมะพร้าวโดยเจาะเข้าไปในล�ำต้น และส่วนยอด เช่น บริเวณคอมะพร้าว
การเข้าท�ำลายในระยะเริ่มแรกเกษตรกรอาจไม่ทราบ เพราะหนอนเจาะเข้าไปกัดกินและเจริญเติบโตอยู่ภายใน
ต้นมะพร้าวตลอดชีพจักร กว่าจะทราบมะพร้าวก็ถูกท�ำลายอย่างรุนแรง เช่นยอดเน่า หรือล�ำต้นถูกกัดกินจนเป็น
โพรงไม่อาจป้องกันหรือรักษาได้ทนั การณ์ มะพร้าวทีถ่ กู ด้วงงวงมะพร้าวท�ำลายส่วนใหญ่จะตาย ด้วงงวงมะพร้าว
ชนิดเล็กมักท�ำลายตามรอยท�ำลายของด้วงแรดมะพร้าว โดยวางไข่บริเวณบาดแผลตามล�ำต้นหรือบริเวณ
ที่ด้วงแรดมะพร้าวเจาะไว้ หรือบริเวณรอยแตกของเปลือก ด้วงงวงมะพร้าวเองก็สามารถเจาะส่วนที่อ่อนของ
มะพร้าวเพื่อวางไข่ได้ หนอนที่ฟักออกจากไข่จะกัดกินชอนไชไปในต้นมะพร้าว ท�ำให้เกิดแผลเน่าภายใน
ต้นมะพร้าวที่ถูกท�ำลายจะแสดงอาการเฉาหรือยอดหักพับ เพราะบริเวณที่หนอนท�ำลายจะเป็นโพรง มีรูและ
แผลเน่าต่อเนื่องไปในบริเวณใกล้เคียง หนอนจะกัดกินไปจนกระทั่งต้นเป็นโพรงใหญ่ไม่สามารถส่งน�้ำและอาหาร
ไปถึงยอดได้ และท�ำให้ต้นมะพร้าวตายในที่สุด

รูปร่างลักษณะและชีววิทยา
ตัวเต็มวัย เป็นด้วงสีน�้ำตาลแดงหรือน�้ำตาลด�ำ  บริเวณด้านหลังของส่วนอกมีสีน�้ำตาลแดงอาจมีจุด
หรือลาย ด้วงมีขนาดแตกต่างกันคือประมาณ 25 - 50 มิลลิเมตร ส่วนหัวมีงวงยื่นออกมา เพศผู้มีงวงสั้นกว่า
เพศเมีย และมีขนสั้นๆ ขึ้นหนาแน่นตามความยาวของงวง เพศเมียไม่มีขนบริเวณงวง ด้วงงวงมะพร้าวสามารถ
บินได้แข็งแรง บินได้ไกลประมาณ 900 เมตร และหากินในเวลากลางวัน ด้วงตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ
61 - 139 วัน
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ไข่ ด้วงงวงตัวเมียวางไข่ได้ประมาณ 30 ฟองต่อวัน ตลอดอายุขัยสามารถวางไข่ได้ประมาณ 527 ฟอง
การฟักของไข่ประมาณ 80% วางไข่เดี่ยวๆ โดยใช้งวงเจาะให้เป็นรูแล้วใช้อวัยวะส�ำหรับวางไข่สอดเข้าไปวาง
ในรู ทีเ่ จาะ ไข่มสี ขี าว รูปร่างยาวรี ขนาดยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร กว้าง 0.7 มิลลิเมตร อายุไข่ประมาณ 2 - 3 วัน
หนอน เริ่มต้นฟักออกจากไข่หนอนมีสีขาว หัวสีน�้ำตาลแดง ล�ำตัวย่นเป็นปล้องๆ มีขนาดยาวประมาณ
1.8 มิลลิเมตร กว้าง 0.9 มิลลิเมตร หนอนมีการลอกคราบ 10 - 11 ครั้ง หนอนจะอาศัยกินอยู่ภายในต้นมะพร้าว
ตลอดชั่วอายุการท�ำลายของหนอนจึงไม่ปรากฏให้เห็นจนกว่าต้นมะพร้าวจะแสดงอาการ เช่น ล�ำต้นเป็นโพรง
ยอดเน่า ใบเหี่ยวเฉา เป็นต้น เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่หนอนมีขนาดล�ำตัวยาวประมาณ 30-40 มิลลิเมตร กว้าง
15 - 18 มิลลิเมตร ระยะหนอนประมาณ 61 - 109 วัน
ดักแด้ เมื่อเข้าดักแด้ หนอนจะใช้เศษอาหารเช่นเศษใบพืชสร้างเป็นรังดักแด้ หากอยู่ในต้นมะพร้าว
จะใช้เส้นใยจากต้นมะพร้าวสร้างเป็นรัง รังดักแด้มีรูปร่างกลมยาว มีลักษณะขรุขระค่อนข้างรุงรัง แต่แน่นหนา
แข็งแรง และห่อหุ้มหนอนจนมองไม่เห็น รังยาวประมาณ 80 มิลลิเมตร ประมาณ 2 - 3 วัน จากนั้นหนอน
จะเปลีย่ นรูปร่างเป็นดักแด้สขี าวนวล ลักษณะคล้ายตัวเต็มวัย ระยะดักแด้ 9 - 25 วัน จากนัน้ จึงออกเป็นตัวเต็มวัย
ชีพจักรจากไข่จนเป็นตัวเต็มวัยใช้เวลาประมาณ 75 - 135 วัน

ด้

วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่

ชื่อสามัญ			
ด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhynchophorus vulneratus (Panzer)
วงศ์				Curculionidae
อันดับ				Coleoptera

ความส�ำคัญและลักษณะการเข้าท�ำลาย

การท�ำลายของด้วงงวงมะพร้าว

ด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่ เป็นแมลงศัตรูส�ำคัญของมะพร้าวอีกชนิดหนึ่ง เคยระบาดรุนแรงในจังหวัด
ทางภาคใต้ของประเทศไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป โดยเฉพาะที่อ�ำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และอ�ำเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช หนอนของด้วงงวงจะอาศัยกัดกินในต้นมะพร้าวตลอดอายุขัยจนกระทั่งเจริญ
เติบโตเป็นดักแด้และตัวเต็มวัยภายในล�ำต้นเช่นเดียวกับด้วงงวงมะพร้าวชนิดเล็ก จึงยากต่อการป้องกันก�ำจัด
หากหนอนเข้าท�ำลายบริเวณยอดจะท�ำให้มะพร้าวตายอย่างรวดเร็ว

รูปร่างลักษณะและชีววิทยา
ตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยเป็นด้วงมีลักษณะคล้ายคลึงกับด้วงงวงมะพร้าวชนิดเล็ก แต่มีขนาดใหญ่กว่า
คือล�ำตัวยาวประมาณ 48 - 51 มิลลิเมตร กว้าง 16 - 18 มิลลิเมตร ส่วนหัวสีหมากสุกตลอดจนถึงงวงด้านบน
ด้านล่างของงวงสีด�ำ  หนวดสีน�้ำตาล มีแผงขนที่ปลายหนวดเป็นแผ่นสีเหลืองอมน�้ำตาล ปีกสีด�ำ  ปีกคู่หน้า
เป็นร่องยาวขนานตามล�ำตัว ตรงกึ่งกลางปีกด้านบนสามเหลี่ยมสีด�ำบนพื้นสีแสดเพศเมียขนาดใหญ่กว่าเพศผู้
แต่มีงวงเรียวเล็กกว่า ด้วงตัวเต็มวัยมีอายุได้นานประมาณ 3 เดือน
เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว



ไข่ ด้วงงวงเพศเมียวางไข่ได้ประมาณ 20 - 30 ฟองต่อวัน ตลอดชีวิตวางไข่ได้ 350 - 900 ฟอง
การฟักของไข่ 50 - 70 เปอร์เซ็นต์ จะวางไข่โดยใช้งวงเจาะแล้วหันตัวใช้อวัยวะส�ำหรับวางไข่สอดลงในรูที่เจาะไว้
ปกติรทู เี่ จาะจะเฉียงประมาณ 45 องศา ไข่อยูล่ กึ จากผิวประมาณ 5 มิลลิเมตร มีลกั ษณะกลมรี สีขาวเรียบเป็นมัน
ยาวประมาณ 1.9 - 2.1 มิลลิเมตร ระยะไข่ประมาณ 3 วัน
หนอน จากนั้นไข่จะฟักออกเป็นตัวหนอนสีขาว ขนาดล�ำตัวยาวประมาณ 2.9 - 3.1 มิลลิเมตร
กว้าง 0.9 - 1.1 มิลลิเมตร เมื่อเจริญเติบโตขึ้นส่วนหัวจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีน�้ำตาลอ่อนและเข้มขึ้นตามล�ำดับ
เป็นสีน�ำตาลแก่ ผิวของล�ำตัวเป็นรอยย่นด้านหลังของหนอนโค้งนูนและค่อยๆ ลาดลงทางส่วนหัวและส่วนท้าย
เมื่อโตเต็มที่หนอนมีขนาดยาว 50 - 60 มิลลิเมตร ระยะหนอน 115 - 117 วัน
ดักแด้ ก่อนเข้าดักแด้หนอนจะสร้างรังด้วยเส้นใยจากต้นมะพร้าวสานขัดกันไปมาเป็นวงติดกัน ใช้เวลา
สร้างรังประมาณ 5 วัน แล้วเข้าดักแด้อยู่ภายในรังขนาดของรังดักแด้ยาว 89 - 91 มิลลิเมตร กว้าง 38 - 42
มิลลิเมตร ดักแด้เป็นแบบ exarate ระยะแรกสีขาวเป็นมัน ต่อมาค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีน�้ำตาลอ่อน งวงจะลู่มาตาม
ส่วนท้อง ดักแด้มีขนาดยาว 39 - 41 มิลลิเมตร กว้าง 18 - 20 มิลลิเมตร ระยะดักแด้ 30 - 40 วัน แล้วจึงออก
เป็นตัวเต็มวัย ระยะชีพจักรประมาณ 150 - 165 วัน

การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด
มีรายงานพบการระบาดในประเทศ อินเดีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี ส�ำหรับประเทศไทย
พบกระจายทั่วประเทศ และหากระบาดรุนแรงอาจท�ำให้มะพร้าวตายทั้งสวนได้

พืชอาหาร
พืชอาหารของด้วงงวงมะพร้าว ปาล์มน�้ำมัน เขื่องหลวง หมาก ลาน สาคู อินทผลัม ต้นชิด

การป้องกันก�ำจัด
1. ป้องกันและก�ำจัดด้วงแรดมะพร้าวอย่าให้ระบาดในสวนมะพร้าว เพราะรอยแผลทีด่ ว้ งแรดมะพร้าว
เจาะไว้จะเป็นช่องทางให้ด้วงงวงมะพร้าววางไข่ และเมื่อฟักออกเป็นตัวหนอนแล้วตัวหนอนของด้วงงวงมะพร้าว
ก็จะเข้าไปท�ำลายในต้นมะพร้าวได้ง่ายขึ้น
2. ใช้วิธีเดียวกับวิธีการป้องกันก�ำจัดด้วงแรดมะพร้าว จะสามารถก�ำจัดไข่ หนอน และตัวเต็มวัย
ของด้วงงวงมะพร้าวได้
3. ใช้น�้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้แล้ว หรือชันผสมกับน�้ำมันยาง ทาบริเวณแผลโคนต้นหรือ
ล�ำต้นมะพร้าว เพื่อป้องกันการวางไข่
4. ต้นมะพร้าวทีถ่ กู ด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่ทำ� ลาย ควรตัดโค่นทอนเป็นท่อนแล้วผ่าจับหนอนท�ำลาย
ไม่ควรให้ต้นมะพร้าวเกิดแผลหรือปลูกโคนลอยเพราะจะเป็นช่องทางให้ด้วงงวงมะพร้าววางไข่ และตัวหนอน
ที่ฟักจากไข่จะเจาะเข้าท�ำลายในต้นมะพร้าวได้ หากล�ำต้นเป็นรอยแผล ควรทาด้วยน�้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์
ที่ใช้แล้ว หรือชันผสมกับน�้ำมันยาง เพื่อป้องกันการวางไข่
5. ใช้สารฆ่าแมลงฉีดเข้าไปในล�ำต้นมะพร้าว (trunk injection) เช่นเดียวกับวิธีป้องกันก�ำจัด
หนอนหัวด�ำมะพร้าว
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การจัดการศัตรูมะพร้าว

การควบคุมแมลงศั ตรู
มะพร้าวโดยชี ววิธี
การควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าวโดยชีววิธี เป็นการควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าวที่ได้ผล
ระยะยาว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีพิษตกค้าง มีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค หลักการ
ในการควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าวโดยชีววิธีนั้น ควรด�ำเนินการตั้งแต่เริ่มพบการเข้าท�ำลายของ
แมลงศัตรูมะพร้าวจะสามารถช่วยยับยั้งการระบาดไม่ให้มีการแพร่กระจายเป็นวงกว้าง หรือรุนแรง
เกินระดับความเสียหายที่ยากต่อการควบคุมได้ แมลงศัตรูมะพร้าวที่ส�ำคัญที่พบการระบาดและ
สร้างความเสียหายมี 4 ชนิด ได้แก่ หนอนหัวด�ำมะพร้าว แมลงด�ำหนามมะพร้าว ด้วงแรดมะพร้าว
และด้วงงวงมะพร้าว
หนอนหัวด�ำมะพร้าว และแมลงด�ำหนามมะพร้าว เป็นแมลงศัตรูมะพร้าวต่างถิ่นที่มี
การระบาดเข้ามาในประเทศไทย การควบคุมแมลงต่างถิ่นทั้ง 2 ชนิดนี้ วิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผลดีคือการ
ควบคุมโดยชีววิธีแบบคลาสสิค (Classical Biological Control) ซึ่งเป็นการน�ำแมลงศัตรูธรรมชาติ
ทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงกับแมลงแต่ละชนิด จากถิน่ ก�ำเนิดมาใช้ในการควบคุม ได้แก่ แตนเบียนหนอน
หัวด�ำมะพร้าว Goniozus nephantidis ที่มีถิ่นก�ำเนิดในแถบเอเชียใต้ และแตนเบียน Asecodes
hispinarum ที่มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศปาปัวนิวกีนี โดยแตนเบียนทั้ง 2 ชนิดนี้ กรมวิชาการเกษตร
ได้นำ� เข้ามาและท�ำการศึกษาทดสอบความปลอดภัยในการน�ำมาใช้ รวมทัง้ การเพาะเลีย้ งเพิม่ ปริมาณ
และปลดปล่อยเพือ่ ควบคุมการระบาดของหนอนหัวด�ำมะพร้าว และแมลงด�ำหนามมะพร้าว นอกจาก
นี้ยังได้ศึกษาแตนเบียนดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าว Tetrastichus brontispae ซึ่งเป็นแตนเบียน
ท้องถิ่นทางภาคใต้ของประเทศไทย มาพัฒนาเพื่อเพิ่มปริมาณ และปล่อยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การควบคุมการระบาดของแมลงด�ำหนามมะพร้าวอีกด้วย นอกเหนือจากวิธกี ารดังกล่าวแล้ว การใช้
เชื้อชีวภัณฑ์บีที Bacillus thuringiensis การใช้แตนเบียนบราคอน แตนเบียนไข่ไตรโครแกรมมา
และแตนเบียนดักแด้บราไคมีเรีย เป็นวิธีที่สามารถควบคุมหนอนหัวด�ำมะพร้าวได้ด้วย
ส�ำหรับด้วงแรดมะพร้าว และด้วงงวงมะพร้าว กรมวิชาการเกษตรได้ศึกษาพัฒนา
เชื้ อ ราเขี ย ว Metarhizium sp. เพื่ อ ใช้ ใ นการก� ำ จั ด ด้ ว งแรดมะพร้ า ว ซึ่ ง จะลดโอกาสการ
เข้าท�ำลายของด้วงงวงมะพร้าว
เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว



แ

ตนเบียนหนอนแมลงดำ�หนาม
มะพร้าว
ชื่อสามัญ 		
ชื่อวิทยาศาสตร์
วงศ์ 			
อันดับ 			

แตนเบียนหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว
Asecodes hispinarum Bouček
Eulophidae
Hymenoptera

ความส�ำคัญและลักษณะการท�ำลาย
แตนเบียนหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว มีถิ่นก�ำเนิดอยู่ในประเทศปาปัวนิวกินี ถูกน�ำเข้ามาเพื่อ
ใช้ควบคุมแมลงด�ำหนามมะพร้าวในซามัว เวียดนาม มัลดีฟต์ จีน ลาว และนารัว โดยสามารถควบคุม
แมลงด� ำ หนามมะพร้าว ในประเทศเหล่านี้ ไ ด้ เ ป็ นอย่ า งดี กรมวิ ช าการเกษตรจึ ง น� ำ เข้ า แตนเบี ย นหนอน
แมลงด�ำหนามมะพร้าว “Asecodes hispinarum” จากประเทศเวียดนาม เข้ามาใช้ควบคุมแมลงด�ำหนามมะพร้าว
ในประเทศไทย โดยความช่วยเหลือจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และมหาวิทยาลัย
นงลามในประเทศเวียดนาม โดยน�ำเข้ามาในลักษณะซากหนอนตายที่มีดักแด้แตนเบียนอยู่ภายใน เรียกว่า
“มัมมี”่ จ�ำนวน 100 มัมมี่ เมือ่ วันที่ 25 สิงหาคม 2547 และท�ำการเลีย้ งศึกษาในห้องปฏิบตั กิ ารกักกัน เพือ่ ทดสอบ
ความปลอดภั ย ในการน� ำ มาใช้ พบว่ า มี ค วามปลอดภั ย สามารถน� ำ มาใช้ ค วบคุ ม แมลงด� ำ หนามมะพร้ า ว
ในประเทศไทยได้
แตนเบียนหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว ตัวเต็มวัยเพศเมียใช้อวัยวะวางไข่แทงเข้าไปวางไข่ในล�ำตัว
หนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว สามารถลงท�ำลายหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าวได้ทุกระยะ แต่ชอบลงท�ำลาย
ระยะวัย 3 และวัย 4 ตัวหนอนของแตนเบียนหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าวเมื่อฟักออกจากไข่จะดูดกินของเหลว
เจริญเติบโตและเข้าดักแด้ภายในล�ำตัวหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว หนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าวที่ถูกเบียน
จะเคลื่อนไหวช้า กินอาหารน้อยลง และตายในทีส่ ุดภายหลังจากถูกเบียน 5 - 7 วัน หนอนที่ตายจากการถูกเบียน
ล�ำตัวจะมีสีเข้มขึ้นและแข็ง เรียกว่า “มัมมี่” แตนเบียนตัวเต็มวัยเมื่อออกจากดักแด้แล้วจะใช้ปากกัดผนังมัมมี่
ออกมาภายนอก



แตนเบียนหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าวเบียน
หนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว
เอกสารวิชาการ
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“มัมมี่” ซากหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว
ที่มีแตนเบียนอยู่ภายใน

รูปร่างลักษณะและชีววิทยา
แตนเบียนหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว มีขนาดเล็ก ล�ำตัวยาว 0.5 - 0.7 มิลลิเมตร มีปีกใส 2 คู่
เพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้เล็กน้อย ตัวเต็มวัยเพศผู้มีส่วนท้องเล็กเรียวยาว เพศเมียมีส่วนท้องใหญ่เป็น
กระเปาะ ใต้ท้องมีอวัยวะวางไข่ ลักษณะเป็นเข็มยาวเรียว ซ่อนอยู่ในช่องเก็บใต้ท้อง แตนเบียนนี้เลือกลงท�ำลาย
เฉพาะหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าวเท่านั้น
แตนเบียนแมลงด�ำหนามมะพร้าว สามารถจับคูผ่ สมพันธุไ์ ด้ทนั ทีทเี่ จาะออกจากมัมมี่ ภายหลังผสมพันธุ์
1 - 2 ชั่วโมง แตนเบียนจะสามารถเข้าเบียนหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าวได้ ตัวเต็มวัยมีอายุ 4 - 7 วัน ระยะ
การเจริญเติบโตตั้งแต่ระยะไข่ถึงตัวเต็มวัยประมาณ 17 - 20 วัน ภายในมัมมี่จะมีดักแด้แตนเบียน 23 - 129 ตัว
เฉลี่ย 50 ตัวต่อมัมมี่

แตนเบียนหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว
Asecodes hispinarum

การเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว
การเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว จ�ำเป็นต้องใช้หนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว
วัย 4 (อายุ 15-18 วัน หลังฟักออกจากไข่) เป็นแมลงอาศัย จึงต้องเพาะเลี้ยงตามขั้นตอนและวิธีการดังนี้
อุปกรณ์
1) อุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว ได้แก่
ใบอ่อนมะพร้าว (ใบอ่อนที่ยังไม่คลี่)
ใบแก่มะพร้าว (ใบแก่ที่อยู่ทางใบที่ 4 - 5)
กล่องพลาสติกขนาด 17 x 27 x 9 เซนติเมตร เจาะรูทฝี่ า ปิดรูดว้ ยผ้าใยแก้วขนาด 9 x 19 เซนติเมตร
กล่องพลาสติกขนาด 10 x 15 x 6 เซนติเมตร เจาะรูทฝี่ า ปิดรูดว้ ยผ้าใยแก้วขนาด 4 x 10 เซนติเมตร
กระดาษทิชชู กรรไกรตัดกิ่ง หนังยาง
2) อุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว ได้แก่
ใบแก่มะพร้าว (ใบแก่ที่อยู่ทางใบที่ 4 - 5)
น�้ำผึ้ง ความเข้มข้น 50%
หลอดพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 2.5 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร
กล่องพลาสติก ขนาด 10 x 15 x 6 เซนติเมตร เจาะรูที่ฝาปิดด้วยผ้าใยแก้วขนาด 4 x 10 เซนติเมตร
กระดาษทิชชู

เอกสารวิชาการ
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วิธีการ
การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว
		
การเตรียมพ่อแม่พันธุ์หนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว
เก็ บ แมลงด� ำ หนามมะพร้ า วจากต้ น มะพร้ า วที่ ถู ก ท� ำ ลาย มาคั ด แยกตั ว เต็ ม วั ย และหนอน
โดยแยกเลี้ยงตัวเต็มวัยแมลงด�ำหนามมะพร้าวจ�ำนวน 500 - 600 ตัว ด้วยใบอ่อนมะพร้าว ที่เช็ดท�ำความสะอาด
แล้ว ตัดให้ได้ขนาดยาว 20 เซนติเมตร จ�ำนวน 50 ใบ ใส่ในกล่องพลาสติกขนาด 17 x 27 x 9 เซนติเมตร
ที่เตรียมไว้ เลี้ยงที่อุณหภูมิ 25 – 28 องศาเซลเซียส ส�ำหรับดักแด้เก็บในกล่องพลาสติกรอให้ออกเป็นตัวเต็มวัย
แล้วจึงน�ำไปเลี้ยงต่อ
การเลี้ยงขยายหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว
เมื่อตัวเต็มวัยผสมพันธุ์และวางไข่ เก็บไข่แมลงด�ำหนามมะพร้าวออกจากกล่องเลี้ยงตัวเต็มวัยทุก
2 - 3 วัน น�ำไข่ประมาณ 500 ฟอง มาโรยใส่ด้านในใบอ่อนมะพร้าว ซึ่งเช็ดท�ำความสะอาดและตัดให้ได้ขนาดยาว
10 เซนติเมตร จ�ำนวน 25 - 30 ชิ้น มัดซ้อนไว้ด้วยหนังยาง วางไว้ในกล่องพลาสติก รอให้หนอนฟักออกจากไข่
เป็นเวลา 3 - 4 วัน
เมื่อไข่ฟัก เลี้ยงหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าวในกล่องพลาสติกขนาด 10 x 15 x 6 เซนติเมตร
โดยที่ฝากล่องเจาะเป็นช่องบุด้วยผ้าใยแก้วขนาดกว้าง 4 x 10 เซนติเมตร เพื่อเป็นที่ระบายอากาศและป้องกัน
ไม่ให้แมลงหนีออกจากกล่อง โดยเขี่ยหนอนประมาณ 300 ตัว ใส่ในกล่องที่มีใบมะพร้าว เก็บบนชั้นเลี้ยงแมลง
เปลี่ยนใบมะพร้าวทุก 5 - 7 วัน หรือเมื่อใบเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตาล โดยเลี้ยงที่อุณหภูมิ 25 – 28 องศาเซลเซียส
เลี้ยงหนอนประมาณ 15 - 18 วัน จะได้หนอนวัย 4 ขนาดยาวประมาณ 1 เซนติเมตร เหมาะสม
ส�ำหรับน�ำไปเลี้ยงแตนเบียนหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว



การเลี้ยงตัวเต็มวัยพ่อแม่พันธุ์
ด้วยใบอ่อนมะพร้าวในกล่องพลาสติก

การโรยไข่แมลงด�ำหนามมะพร้าว
ในใบอ่อนมะพร้าว

การวางเรียงใบมะพร้าวในกล่องพลาสติก

หนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าววัย 4
ที่เหมาะสมส�ำหรับใช้เลี้ยงแตนเบียน

การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว
เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว

การเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว
การเตรียมพ่อแม่พันธุ์แตนเบียนหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว
คัดเลือกมัมมี่ที่มีพ่อแม่พันธุ์แตนเบียนที่สมบูรณ์อายุ 7 - 10 วันนับจากวันเบียน ล้างผ่านด้วย
Clorox 0.1% แล้วน�ำขึ้นผึ่งให้แห้งบนกระดาษทิชชู วางทิ้งไว้ 1 คืน น�ำใส่ในกล่องพลาสติกเล็กขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร สูง 3 เซนติเมตร
ตั้งไว้เป็นเวลา 10 - 11 วัน (อายุ 17 - 21 วันนับจากวันเบียน) ที่อุณหภูมิ 25 – 28 องศาเซลเซียส
จากนั้นน�ำใส่กล่องพลาสติกเลี้ยงแมลงขนาด 10x15x6 เซนติเมตร ที่เตรียมไว้ เมื่อพบแตนเบียนฟักออกจากมัมมี่
ปล่อยไว้เป็นเวลา 2 - 3 ชัว่ โมง เพือ่ ให้แตนเบียนได้ผสมพันธุก์ นั จากนัน้ น�ำไปใช้เบียนหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว
รุ่นใหม่
การเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว
คัดหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าววัย 4 จ�ำนวน 150 ตัว ใส่กล่องที่มีใบมะพร้าวเช็ดท�ำความสะอาด
และตัดให้ได้ขนาดยาว 10 เซนติเมตร จ�ำนวน 3 - 4 ชิ้น ด้านข้างกล่องแปะกระดาษชุบน�้ำผึ้งเข้มข้น 50%
เพื่อเป็นอาหารแตนเบียน แล้วปล่อยพ่อแม่พันธุ์แตนเบียนจ�ำนวน 400 - 500 ตัว (มัมมี่พ่อแม่พันธุ์ 20 มัมมี่)
ลงในกล่อง ที่อุณหภูมิ 25 – 28 องศาเซลเซียส
แตนเบียนจะลงท�ำลายหนอนทันทีที่ปล่อยลงในกล่อง น�ำกล่องวางบนชั้นเลี้ยงแมลง 3 - 4 วัน
จากนั้นย้ายหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าวที่ถูกลงท�ำลายแล้ว 4 - 5 กล่อง มาเลี้ยงรวมกันในกล่องใหม่
ใส่ใบมะพร้าวที่เรียงซ้อนและมัดรวมกันไว้ เพื่อเป็นอาหารของหนอนที่ถูกลงท�ำลายแต่ยังมีชีวิตอยู่ โดยหนอน
ทีถ่ กู ลงท�ำลายจะเริม่ ตายและกลายเป็นมัมมี่ 7 - 10 วัน หลังจากถูกลงท�ำลาย แล้วคัดแยกหนอนทีก่ ลายเป็นมัมมี่
ออกจากกล่องทุกวัน จดบันทึกวันที่เก็บมัมมี่
แบ่งมัมมี่เป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ประมาณ 10% น�ำไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ โดยแยกเก็บมัมมี่ใน
หลอดพลาสติกมีฝาปิดสนิท ส่วนที่เหลือ 90% น�ำไปปล่อยเพื่อควบคุมแมลงด�ำหนามมะพร้าวในสวนมะพร้าว
ซึ่งแตนเบียนจะฟักออกเป็นตัวเต็มวัยหลังจากเก็บมัมมี่พักไว้แล้วประมาณ 10 - 11 วัน

หนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าววัย 4
ที่เหมาะสมส�ำหรับใช้เลี้ยงแตนเบียน

กล่องเลี้ยงขยายแตนเบียนหนอน
แมลงด�ำหนามมะพร้าว

การเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว
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แ

ตนเบียนดักแด้แมลงดำ�หนาม
มะพร้าว
ชื่อสามัญ 		
ชื่อวิทยาศาสตร์
วงศ์ 			
อันดับ 			

แตนเบียนดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าว
Tetrastichus brontispae Ferriere
Eulophidae
Hymenoptera

ความส�ำคัญและลักษณะการท�ำลาย
แตนเบียนดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าว เป็นแมลงทีม่ ปี ระโยชน์ ช่วยท�ำลายตัวดักแด้ของแมลงด�ำหนาม
มะพร้าว ซึ่งเป็นแมลงศัตรูมะพร้าวที่ส�ำคัญ แตนเบียนชนิดนี้มีถิ่นก�ำเนิดในชวา ต่อมามีการน�ำเข้าไปใช้
ในการควบคุมแมลงด�ำหนามมะพร้าวโดยชีววิธีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิคใต้ แตนเบียนชนิดนี้
จัดเป็นแตนเบียนประจ�ำท้องถิ่นทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย อาจมีอยู่แล้วในธรรมชาติ หรือเข้ามา
พร้อมกับแมลงด�ำหนามมะพร้าว มีบทบาททีส่ ำ� คัญมากในการควบคุมและลดการระบาดของแมลงด�ำหนามมะพร้าว
ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้เป็นอย่างดี สามารถส�ำรวจพบแตนเบียนชนิดนี้ได้ทั่วไปในสวนมะพร้าว
ที่มีแมลงด�ำหนามมะพร้าวเข้าท�ำลาย
แตนเบียนดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าว เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะใช้อวัยวะวางไข่แทงเข้าไปในล�ำตัว
ของดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าวและวางไข่ ซึง่ แตนเบียนสามารถเบียนแมลงด�ำหนามมะพร้าวในระยะหนอนวัย
4 ระยะก่อนเข้าดักแด้ และระยะดักแด้ได้ แต่จะชอบเบียนระยะดักแด้มากที่สุด หนอนของแตนเบียนเมื่อฟักออก
จากไข่ ดูดกินของเหลว เจริญเติบโตและเข้าดักแด้ภายในล�ำตัวแมลงด�ำหนามมะพร้าว ภายหลังจากถูกเบียน
ประมาณ 8 วัน ดักแด้จะมีลักษณะล�ำตัวแข็ง กลายเป็นสีน�้ำตาลและจะเข้มมากขึ้นจนถึงสีด�ำ  เรียกว่า “มัมมี่”
ซึ่งแตนเบียนตัวเต็มวัยที่อยู่ภายในมัมมี่จะใช้ปากกัดผนังมัมมี่ออกมาภายนอก แตนเบียนสามารถจับคู่ผสมพันธุ์
ได้ทันทีหลังจากที่ฟักออกจากมัมมี่ ภายหลังผสมพันธุ์ แตนเบียนสามารถเข้าเบียนแมลงด�ำหนามมะพร้าวได้
โดยพบว่าแตนเบียนมีพฤติกรรมเข้าเบียนดักแด้อายุ 1 - 6 วัน ถึงแม้ว่าดักแด้อายุ 6 วัน จะออกเป็นตัวเต็มวัย
ในวันเดียวกันนั้น แต่ส�ำหรับหนอนวัย 4 ที่มีอายุน้อย เมื่อถูกแตนเบียนหนอนจะตายก่อนที่จะเข้าดักแด้และ
กลายเป็นมัมมี่ เมื่อผ่าหนอนดูจะพบหนอนของแตนเบียนอยู่ภายใน แสดงให้เห็นว่าในสภาพธรรมชาติแตนเบียน
ดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าว สามารถท�ำลายหนอนวัย 4 ได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผลผลิตแตนเบียนหรือได้ผลผลิต
แตนเบียนน้อย แต่ถ้าเป็นหนอนที่ใกล้จะเข้าดักแด้จะสามารถเจริญเติบโตและกลายเป็นมัมมี่ได้
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แตนเบียนดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าว ก�ำลังลงเบียนแมลงด�ำหนามมะพร้าวระยะก่อนดักแด้ และดักแด้

“มัมมี่” ดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าวที่ถูกแตนเบียนดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าวท�ำลาย

รูปร่างลักษณะและชีววิทยา
ตัวเต็มวัยของแตนเบียนดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าว เป็นแตนเบียนสีด�ำขนาดเล็ก ตัวเต็มวัยเพศผู้
มีขนาดล�ำตัวยาวเฉลี่ย 1.1 มิลลิเมตร ส่วนเพศเมียมีขนาดล�ำตัวยาวเฉลี่ย 1.4 มิลลิเมตร แตนเบียนเพศเมีย
จะมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 4 - 7 วัน ไข่มีสีขาวเปลือกใส ภายในเป็นสีขาวขุ่น
ลักษณะคล้ายทรงกระบอกแต่ความกว้างไม่เท่ากัน ขนาดยาว 0.2 มิลลิเมตร ส�ำหรับระยะหนอนมีลักษณะ
คล้ายทรงกระบอกส่วนปลายท้องค่อนข้างแหลมกว่าส่วนหัว หนอนมีสีขาวใสภายในล�ำตัวเห็นเป็นสีเหลืองอ่อน
และจะมีสีเหลืองเข้มขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น มีขนาดล�ำตัวยาว 0.2 - 1.9 มิลลิเมตร โดยหนอนอายุ 5 - 6 วัน
จะมีขนาดตัวยาวมากที่สุด และจะหดตัวสั้นลงเมื่อจะเข้าดักแด้ ซึ่งดักแด้มีลักษณะล�ำตัวสีขาวในระยะเริ่มแรก
และพัฒนาเป็นสีด�ำในที่สุด แตนเบียนดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าวเลี้ยงที่อุณหภูมิ 26 ± 2 องศาเซลเซียส
ให้เบียนดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าว พบว่า ระยะไข่ 1 - 2 วัน ระยะหนอน 6 - 8 วัน และระยะดักแด้ 10 - 13
วัน รวมวงจรชีวิต 18 - 22 วัน แตนเบียนที่เลี้ยงด้วยน�้ำผึ้ง 10% มีอายุ 7 - 26 วัน มากกว่า แตนเบียนที่ไม่ได้
ให้น�้ำผึ้งซึ่งมีอายุ 1 - 6 วัน และเลี้ยงด้วยน�้ำเปล่ามีอายุ 3 - 14 วัน แตนเบียนเพศเมียมีอายุนานกว่าเพศผู้
แตนเบียนดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าวเพศเมีย 1 ตัว สามารถวางไข่ในแมลงด�ำหนามมะพร้าวได้ 1 - 4 ตัว
และสามารถผลิตแตนเบียนได้ 11 - 57 ตัว คิดเป็นอัตราส่วนเพศเมีย 67.35 - 76.39% ระยะตั้งแต่ไข่จนถึง
ตัวเต็มวัยประมาณ 18 - 22 วัน

แตนเบียนดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าว
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การเพาะเลี้ยงแตนเบียนดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าว
ในการเพาะเลี้ยงแตนเบียนดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าว จ�ำเป็นต้องใช้ดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าว
อายุ 1 - 2 วัน เป็นแมลงอาศัย ซึ่งการเพาะเลี้ยงดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าวสามารถท�ำตามขั้นตอนและวิธีการ
เพาะเลี้ยงหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าวเช่นเดียวกัน โดยเลี้ยงแมลงด�ำหนามมะพร้าวหลังจากฟักออกจากไข่
ให้ได้อายุประมาณ 19 - 21 วัน จะได้ดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าวที่เหมาะสมส�ำหรับน�ำไปเลี้ยงแตนเบียนดักแด้
แมลงด�ำหนามมะพร้าว

ดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าวที่เหมาะสม
กล่องพ่อแม่พันธุ์แตนเบียนดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าว
ส�ำหรับใช้เลี้ยงแตนเบียน
การเพาะเลี้ยงแตนเบียนดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าว

การเตรียมพ่อแม่พันธุ์แตนเบียนดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าว
เตรียม “มัมมี”่ พ่อแม่พนั ธุแ์ ตนเบียนดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าวใส่กล่องพลาสติกจ�ำนวน 4 - 8 มัมมี่
ปล่อยให้แตนเบียนออกเป็นตัวเต็มวัยทิ้งไว้ให้ผสมพันธุ์ 1 วัน
น�ำกล่องพลาสติกสี่เหลี่ยม ขนาด 10 x 15 x 6 เซนติเมตร ที่เตรียมไว้ ให้น�้ำผึ้งความเข้มข้น 50%
เป็นอาหารส�ำหรับแตนเบียนตัวเต็มวัย โดยใช้พู่กันชุบน�้ำผึ้งทาบนกระดาษทิชชูชนิดหนา ที่ตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม
ขนาด 2 x 6 เซนติเมตร กดให้กระดาษทิชชูติดกับกล่องด้านข้าง
เลือกดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าว ประมาณ 300 ตัว ใส่ลงในกล่องเบียน ใส่ใบแก่มะพร้าวตัดให้มี
ขนาดยาวประมาณ 10 เซนติเมตร จ�ำนวน 2 - 3 ชิ้น จากนั้นใช้แปรงเขี่ยพ่อแม่พันธุ์แตนเบียนดักแด้
แมลงด�ำหนามมะพร้าวที่เตรียมไว้ลงในกล่องแล้วปิดฝากล่อง เลี้ยงที่อุณหภูมิ 25 – 28 องศาเซลเซียส
ปล่อยไว้ประมาณ 10 วัน เพื่อให้แตนเบียนดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าวเข้าเบียนดักแด้
ดักแด้ถูกเบียนจะทยอยตายและกลายเป็นมัมมี่ หลังจากให้เบียนแล้ว 10 วัน คัดแยกดักแด้ที่ตาย
และแห้งแข็งเป็นมัมมี่สีด�ำหรือน�้ำตาล ออกจากแต่ละกล่อง และน�ำไปเก็บรวมไว้ในกล่องพลาสติกสี่เหลี่ยม
มีฝาปิดสนิท และรองพื้นกล่องด้วยกระดาษทิชชู หากพบดักแด้ที่ตายจากเชื้อราหรือเน่าตาย ให้รีบเก็บแยกออก
จากกล่องทันที เพื่อป้องกันไม่ให้ดักแด้ที่เหลือติดโรคตาย
น�ำ  “มัมมี่” อายุประมาณ 17 วัน ใส่ลงในถ้วยพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร
สูง 4 เซนติเมตร ที่มีฝาปิดพร้อมที่จะน�ำไปปล่อย หรือทิ้งไว้แตนเบียนก็จะเริ่มเจาะออกจาก “มัมมี่” หลังจาก
ถูกเบียนประมาณ 18-21 วัน ขึ้นกับสภาพอุณหภูมิ
แตนเบียนเพศผู้จะเจาะออกจากมัมมี่ก่อนแตนเบียนเพศเมีย และจะเข้าผสมพันธุ์ทันทีที่เพศเมีย
เจาะออกจาก “มัมมี่” น�ำแตนเบียนที่เจาะออกจากมัมมี่ไปขยายพันธุ์ต่อไป
จากกระบวนการเลี้ยงดังกล่าวข้างต้น จะสามารถเพาะเลี้ยงแตนเบียนดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าว
ได้มากเพียงพอทีจ่ ะน�ำไปปล่อยในสวนมะพร้าว เพือ่ ช่วยเพิม่ การควบคุมแมลงด�ำหนามมะพร้าวโดยชีววิธี หรือใช้
ร่วมกับวิธีการอื่นๆ
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การปล่อยแตนเบียนหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว
และแตนเบียนดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าวควบคุมแมลงด�ำหนามมะพร้าว
แตนเบียนหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว และแตนเบียนดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าว มีการจัดการ
ในลักษณะเดียวกัน คือเก็บตัวอย่างแตนเบียนไว้ 1% ของแต่ละชุดการผลิตเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแตนเบียน
โดยแตนเบียนชุดที่ผลิตได้และน�ำไปปล่อยต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพแตนเบียนที่ผลิต ดังนี้
แตนเบียนหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว ที่ผลิตได้ต้องมีแตนเบียนเพศเมียเฉลี่ย 25 ตัวต่อ 1 มัมมี่
แตนเบียนดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าว ที่ผลิตได้ต้องมีแตนเบียนเพศเมียเฉลี่ย 11 ตัวต่อ 1 มัมมี่
อุปกรณ์ปล่อยแตนเบียนหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว และแตนเบียนดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าว
ได้แก่ หลอดพลาสติกพร้อมฝาปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร หรือ ถ้วยพลาสติก
พร้อมฝาปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร ซึ่งทั้งหลอดพลาสติก และถ้วยพลาสติก
เจาะรูในลักษณะเดียวกันคือ ด้านข้างหลอดเจาะรู 3 - 4 รู ด้านล่าง และด้านบนเจาะด้านละ 1 รู เพื่อระบายน�้ำ
และส�ำหรับแขวน น�ำมัมมี่อายุ 7 - 9 วัน จ�ำนวน 5 มัมมี่ ใส่ในหลอดพลาสติกมีฝาปิด (ระวังมดหรือสัตว์อื่นท�ำลาย
มัมมี่) น�ำไปแขวนให้ใกล้ยอดมะพร้าวมากที่สุด ปล่อยไร่ละ 5 - 10 มัมมี่ โดยปล่อย 3 - 5 ครั้ง ห่างกัน 7 - 10 วัน
หากสามารถเพาะเลี้ยงและปล่อยได้มาก จะเห็นผลการควบคุมได้เร็วยิ่งขึ้น เมื่อสามารถควบคุมได้แล้ว
ให้ปล่อยเพิ่มเติมเป็นระยะๆ 5 - 6 ครั้ง เพื่อป้องกันการกลับมาระบาดใหม่
การเก็บรักษามัมมี่ ก่อนน�ำไปปล่อยควบคุมแมลงด�ำหนามมะพร้าวในธรรมชาตินั้น ถ้าหากว่ายังไม่ถึง
เวลาปล่อย สามารถที่จะชะลอการออกเป็นตัวเต็มวัยของแตนเบียนได้ โดยน�ำมัมมี่ อายุ 17 วันหลังจากเบียน
ซึ่งที่มีดักแด้แตนเบียนอยู่ภายใน ห่อด้วยกระดาษทิชชูใส่ถ้วยพลาสติกเก็บเข้าตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 10 – 13 องศา
เซลเซียส หรือตู้เย็นช่องธรรมดา จะชะลอการออกเป็นตัวเต็มวัยได้ประมาณ 2 สัปดาห์ และเมื่อน�ำออกจาก
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ จะออกเป็นตัวเต็มวัยแตนเบียนภายใน 1 - 2 วันถัดไป ขึ้นอยู่กับฤดูกาล แตนเบียนเมื่อออกมา
จะผสมพันธุ์และเข้าท�ำลายดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าวต่อไป

การประเมินผลส�ำเร็จ
ประเมินความเสียหายจากการท�ำลายของแมลงด�ำหนามมะพร้าวแปลงละ 1 ต้น โดยตัดยอดที่ใบ
ยังไม่คลี่แล้วนับจ�ำนวนประชากรทุกวัย ท�ำการประเมินก่อน และหลังปล่อยแตนเบียน ทุก 2 เดือน หาอัตรา
การเบียนของแตนเบียนหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว และแตนเบียนดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าว ในแมลงด�ำ
หนามมะพร้าว ท�ำการจ�ำแนกระดับการท�ำลายโดยนับทางใบมะพร้าวใบยอดที่ถูกท�ำลาย ซึ่งการจ�ำแนกระดับ
การท�ำลายของแมลงด�ำหนามมะพร้าวตามวิธกี ารใน Proceedings of the Dissemination Workshop on the
CFC/DFID/APCC/FAO Project on Coconut Integrated Pest Management Held in Columbo
Sri Lanka 12-20th October 2006 ก�ำหนดโดยนับทางใบมะพร้าวใบยอดที่ถูกท�ำลายดังนี้คอื ระดับรุนแรง
มีจำ� นวนมากกว่า 10 ทางใบ ระดับปานกลางมีจำ� นวน 6 - 10 ทางใบ ระดับน้อยมีจำ� นวนน้อยกว่า 6 ทางใบ และ
ไม่มีการระบาดคือไม่พบการท�ำลาย
ระดับการทำ�ลาย
รุนแรง (3)
ปานกลาง (2)
น้อย (1)
ไม่มีการระบาด (0)

แมลงดำ�หนามมะพร้าว(นับทางใบยอดทีถ่ กู ทำ�ลาย)
> 10 ทางใบ
6 - 10 ทางใบ
< 6 ทางใบ
ไม่พบทางใบที่ถูกทำ�ลาย
เอกสารวิชาการ
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แ

ตนเบียนหนอนหัวดำ�มะพร้าว
ชื่อสามัญ 			แตนเบียนหนอนหัวด�ำมะพร้าว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Goniozus nephantidis (Muesebeck)
วงศ์ 		 Bethylidae
อันดับ 			Hymenoptera

ความส�ำคัญและลักษณะการท�ำลาย
แตนเบียนหนอนหัวด�ำมะพร้าว เป็นแมลงทีม่ ปี ระโยชน์ ช่วยควบคุมหนอนหัวด�ำมะพร้าวได้ดใี นประเทศ
อินเดียและศรีลังกา กรมวิชาการเกษตรน�ำเข้ามาจากศรีลังกา จ�ำนวน 1,000 ดักแด้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2555
เพื่อทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนหัวด�ำมะพร้าวในประเทศไทย ผลการทดสอบ
พบว่า มีความปลอดภัยในการน�ำแตนเบียนชนิดนี้มาใช้ควบคุมหนอนหัวด�ำมะพร้าว เนื่องจากมีความเฉพาะ
เจาะจงต่อแมลงอาศัยค่อนข้างสูง
แตนเบียนหนอนหัวด�ำมะพร้าวเพศเมียที่พร้อมวางไข่จะมีพฤติกรรมค่อนข้างดุ ก้าวร้าว และหวงที่
เมื่อพบหนอนหัวด�ำมะพร้าวจะเข้าโจมตีที่ล�ำตัวหนอนบริเวณที่ติดกับส่วนหัว เนื่องจากหนอนหัวด�ำมะพร้าว
มีกรามที่แข็งแรง และเคลื่อนไหวรวดเร็ว หากแตนเบียนเข้าโจมตีที่ส่วนหาง หนอนหัวด�ำมะพร้าวสามารถ
หันหัวกลับมากัดแตนเบียนตายได้ แตนเบียนเพศเมียจะต่อยและท�ำให้หนอนหัวด�ำมะพร้าวหยุดเคลื่อนไหว
และวางไข่ทลี ะฟองบนล�ำตัวหนอน ไข่จะฟักเป็นตัวหนอน เกาะดูดกิน เจริญเติบโตและถักใยเข้าดักแด้อยูภ่ ายนอก
ล�ำตัวหนอนหัวด�ำมะพร้าว จากการศึกษาในห้องปฏิบัติการ พบว่า แตนเบียนเพศเมียวางไข่ 2 - 13 ฟอง
อัตราการฟักเป็นตัวหนอน 92.28% อัตราการเจริญเติบโตและรอดชีวิตถึงระยะดักแด้ 90.42% และเป็น
ตัวเต็มวัย 83.88%

รูปร่างลักษณะและชีววิทยา
แตนเบียนหนอนหัวด�ำมะพร้าวขนาดค่อนข้างใหญ่ มีความยาวล�ำตัว 1.1 - 1.3 มิลลิเมตร เพศผูม้ ขี นาด
เล็กกว่าเพศเมียเล็กน้อย ล�ำตัวมีสีด�ำสะท้อนแสง ปลายท้องของเพศเมียมีลักษณะเรียวแหลม ส่วนปลายท้อง
มีเข็มแหลมโค้งสั้น ซ่อนอยู่ ใช้ส�ำหรับ “ต่อย” คือการแทงอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายเข็มแหลมเข้าในล�ำตัวหนอน
หั ว ด� ำ มะพร้ า วและปล่ อ ยสารเข้ า ในล� ำ ตั ว หนอนหั ว ด� ำ มะพร้ า ว ท� ำ ให้ ห นอนหั ว ด� ำ มะพร้ า วเป็ น อั ม พาต
หยุดการเคลื่อนไหว แต่ไม่ตาย ระยะเวลาการเจริญเติบโตระยะไข่ 1 - 2 วัน ระยะหนอน 4 - 5 วัน ระยะดักแด้
10 - 11 วัน ระยะไข่ถงึ ตัวเต็มวัย 15 - 19 วัน อัตราส่วนเพศผูต้ อ่ เพศเมียประมาณ 1 : 5 (เพศผู้ 1 ตัว : เพศเมีย 5 ตัว)
แตนเบียนเพศเมียจะผสมพันธุ์และวางไข่ประมาณ 6 - 7 วันหลังออกจากดักแด้ และมีอายุนาน 7 - 40 วัน
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แตนเบียนโกนิโอซัส 1 ตัววางไข่วันละ 4 - 18 ฟอง ขึ้นกับขนาดของหนอนที่ใช้เลี้ยง สามารถขยายพันธุ์
โดยให้เบียนหนอนหัวด�ำมะพร้าวได้ 7 - 8 ตัว จากการทดสอบพฤติกรรมการเบียน พบว่า แตนเบียนจะต่อย
และท�ำให้หนอนตายครั้งละ 2 - 3 ตัว แต่จะวางไข่บนตัวหนอนเพียง 1 ตัวเท่านั้น

ตัวเต็มวัย 7-40 วัน

ไข่ 1-2 วัน

ดักแด้ 10-11 วัน
หนอน 4-5 วัน
วงจรชีวิตแตนเบียนหนอนหัวด�ำมะพร้าว Goniozus nephantidis

การเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอนหัวด�ำมะพร้าว
การเพาะเลีย้ งแตนเบียนหนอนหัวด�ำมะพร้าว สามารถใช้หนอนหัวด�ำมะพร้าวและหนอนผีเสือ้ ข้าวสาร
เป็นแมลงอาศัยได้ แมลงอาศัยทีเ่ หมาะส�ำหรับน�ำมาเลีย้ งขยายแตนเบียน คือหนอนหัวด�ำมะพร้าววัย 6 ความยาว
ล�ำตัวประมาณ 2.5 เซนติเมตร ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 35 - 40 วัน หรือหนอนผีเสื้อข้าวสาร ความยาวล�ำตัว
ประมาณ 1.5 เซนติเมตร ใช้เวลาเลีย้ งประมาณ 35 - 40 วัน โดยจ�ำเป็นต้องเลีย้ งแตนเบียนด้วยหนอนผีเสือ้ ข้าวสาร
3 รุ่น สลับกับเลี้ยงแตนเบียนด้วยหนอนหัวด�ำมะพร้าว 1 รุ่น เพื่อไม่ให้แตนเบียนอ่อนแอและวางไข่น้อยลง
ซึ่งขั้นตอนและวิธีการมีดังนี้

อุปกรณ์
อุปกรณ์การเพาะเลี้ยงหนอนหัวด�ำมะพร้าว ได้แก่
ใบแก่มะพร้าว (ใบแก่ที่อยู่ทางใบที่ 4 - 5)
กล่องพลาสติกขนาด 13 x 18 x 7 เซนติเมตร เจาะรูที่ฝาติดตะแกรงลวด 60 mesh ขนาด 4 x 10
เซนติเมตร
เอกสารวิชาการ
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โหลพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16.5 เซนติเมตร สูง 17 เซนติเมตร เจาะรูทฝี่ าติดตะแกรงลวด
60 mesh ขนาด 4 x 10 เซนติเมตร
น�้ำผึ้ง ความเข้มข้น 50%
พู่กันขนาดเล็กเบอร์ 3 – 5 กระดาษทิชชู กรรไกรตัดกิ่ง กรรไกรตัดกระดาษ
อุปกรณ์การเพาะเลี้ยงหนอนผีเสื้อข้าวสาร ได้แก่
กล่องพลาสติกขนาด 23 x 33 x 7 เซนติเมตร เจาะรูที่ฝาติดตะแกรงลวด 60 mesh ขนาด
4 x 10 เซนติเมตร
ตู้อบแห้งอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส
ตะกร้าหรือถุงไนล่อนตาข่ายละเอียด ส�ำหรับเก็บผีเสื้อตัวเต็มวัย
เครื่องดูดลม ส�ำหรับเก็บผีเสื้อข้าวสาร
ร�ำละเอียด
ปลายข้าว
น�้ำตาลทรายขาว
ถาดอลูมิเนียม ส�ำหรับผสมอาหารเลี้ยงหนอนผีเสื้อข้าวสาร
อุปกรณ์การเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอนหัวด�ำมะพร้าว ได้แก่
แมลงอาศัย ได้แก่ หนอนหัวด�ำมะพร้าวอายุ 35 - 40 วัน หรือ หนอนผีเสือ้ ข้าวสารอายุ 35 - 40 วัน
น�้ำผึ้ง ความเข้มข้น 50%
หลอดพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร เจาะรูที่ฝาปิดด้วย
ผ้าใยแก้ว เพื่อระบายอากาศ
กล่องพลาสติก ขนาด 13 x 18 x 7 เซนติเมตร เจาะรูที่ฝาติดตะแกรงลวด 60 mesh ขนาด
4 x 10 เซนติเมตร
ฟองน�้ำอเนกประสงค์ตัดขนาด 0.5 x 0.5 x 0.5 เซนติเมตร
ตะแกรงมุ้งลวดตาละเอียด ส�ำหรับยึดติดชิ้นฟองน�้ำอเนกประสงค์ที่ฝาหลอดพลาสติก
พู่กันเบอร์ 0 และเบอร์ 5
ปากคีบชนิดปลายแหลม
แผ่นกระดาษขาวประมาณ 80 แกรม ขนาด 5 x 7.5 เซนติเมตร พับขอบทัง้ 4 ด้านขึน้ ท�ำเป็นกระบะ
ตะกร้าสี่เหลี่ยมทรงเตี้ย หรือถาดส�ำหรับวางหลอดเลี้ยงแตนเบียน ขนาด 30 x 40 เซนติเมตร
กล้องจุลทรรศน์ หรือแว่นขยาย

วิธีการ
การเพาะเลี้ยงหนอนหัวด�ำมะพร้าว
การเตรียมพ่อแม่พันธุ์ผีเสื้อหนอนหัวด�ำมะพร้าว
เก็บหนอนหัวด�ำมะพร้าวจากธรรมชาติ มาเลีย้ งด้วยใบมะพร้าวในกล่องพลาสติก ขนาด 13 x 18 x 7
เซนติเมตร ที่เตรียมไว้ เปลี่ยนใบมะพร้าวทุก 3 วัน โดยใส่ใบมะพร้าวใหม่ลงในกล่อง ปล่อยให้หนอนเคลื่อนย้าย
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จากใบเก่ามาที่ใบใหม่เอง ใช้เวลา 1 - 2 วัน จึงน�ำใบมะพร้าวเก่าออก ตั้งกล่องพลาสติกเลี้ยงหนอนหัวด�ำมะพร้าว
ไว้บนชัน้ เลีย้ งแมลงทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 25 - 28 องศาเซลเซียส จนกระทัง่ หนอนพัฒนาเป็นดักแด้ ให้คดั แยกดักแด้ทสี่ มบูรณ์
เพื่อรอให้เป็นผีเสื้อตัวเต็มวัย
เตรี ย มโหลพลาสติ ก ส� ำ หรั บ แม่ ผี เ สื้ อ วางไข่ โดยน� ำ โหลพลาสติ ก ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง
16.5 เซนติเมตร สูง 17 เซนติเมตร ที่เตรียมไว้ ใช้พู่กันจุ่มน�้ำผึ้งความเข้มข้น 50% ป้ายบนกระดาษทิชชูขนาดเล็ก
3 แผ่น ที่วางทาบไว้ที่ผนังโหลพลาสติก 3 ด้าน ด้านที่เหลือเป็นกระดาษทิชชูที่ป้ายด้วยน�้ำสะอาด พื้นกล่องวาง
กระดาษทิชชูไว้ส�ำหรับให้ผีเสื้อวางไข่
น�ำผีเสื้อที่ฟักจากดักแด้แล้ว ใส่ลงในโหลพลาสติก โหลละ 25 คู่ (เพศผู้ 25 ตัว และเพศเมีย 25 ตัว)
ทิ้งไว้ 1 - 2 วัน ให้ผีเสื้อวางไข่บนกระดาษทิชชู
การเลี้ยงขยายหนอนหัวด�ำมะพร้าว
เตรี ย มกล่ อ งพลาสติ ก เลี้ ย งแมลงและใส่ ใ บมะพร้ า วที่ ท� ำ ความสะอาดแล้ ว ตั ด เป็ น ท่ อ นยาว
10 เซนติเมตร น�ำมาเรียงซ้อนกัน 8 ใบ ใช้กรรไกรตัดกระดาษทิชชูที่มีไข่หนอนหัวด�ำมะพร้าวออกเป็นชิ้นเล็กๆ
ขนาด 1 - 1.5 เซนติเมตร แล้วน�ำกระดาษทิชชูขนาดเล็กที่มีไข่ผีเสื้อวางสอดไปในใบมะพร้าว จากนั้นใช้กระดาษ
ทิชชูปดิ ทีก่ ล่องด้านในก่อนปิดฝาเพือ่ ป้องกันหนอนวัย 1 หนีออกจากกล่องเลีย้ งทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 25 – 28 องศาเซลเซียส
หนอนหัวด�ำมะพร้าวจะทยอยฟักออกจากไข่ภายใน 4 - 5 วัน โดยระยะแรกๆ จะอยู่รวมกันเป็น
กลุ่มและบอบบางมาก การเปลี่ยนอาหารหรือใบมะพร้าวจึงต้องใช้ความระมัดระวัง (ห้ามใช้พู่กันเขี่ยไข่หรือ
หนอนทีเ่ พิง่ ฟัก) โดยให้ใส่ใบมะพร้าวใบใหม่ลงไปในกล่อง หนอนหัวด�ำมะพร้าวจะย้ายมาทีใ่ บมะพร้าวใบใหม่เอง
ใช้เวลา 1 - 2 วัน จึงน�ำใบมะพร้าวเก่าออก
เปลี่ยนใบมะพร้าวทุก 3 - 5 วัน (อย่าปล่อยให้ใบมะพร้าวแห้ง) ประมาณ 35 - 40 วัน จะได้หนอน
หัวด�ำมะพร้าวขนาดใหญ่วัย 6 ความยาวล�ำตัวประมาณ 2.5 เซนติเมตร ที่สามารถน�ำไปเลี้ยงขยายแตนเบียนได้

การคัดเลือกดักแด้หนอนหัวด�ำมะพร้าวที่สมบูรณ์แข็งแรง

ไข่หนอนหัวด�ำมะพร้าวที่ขอบใบมะพร้าว

การเพาะเลี้ยงขยายหนอนหัวด�ำมะพร้าว

เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว



การเพาะเลี้ยงหนอนผีเสื้อข้าวสาร
การเตรียมอาหารส�ำหรับเลี้ยงหนอนผีเสื้อข้าวสาร
น�ำร�ำละเอียด : ปลายข้าว : น�้ำตาลทรายขาว ในอัตราส่วน 60 : 3 : 1 มาผสมกันในถาดอลูมิเนียม
แล้วอบส่วนผสมในตู้อบที่อุณหภูมิ 80 - 90 องศาเซลเซียส นาน 8 - 9 ชั่วโมง เพื่อก�ำจัดแมลงที่ติดมากับร�ำ 
เช่น มอดข้าวสาร มอดแป้ง ด้วงงวงข้าว ทิ้งไว้ให้เย็น แล้วใส่ในกล่องพลาสติก ให้มีน�้ำหนักของอาหารกล่องละ
1 กิโลกรัม
การเลี้ยงขยายหนอนผีเสื้อข้าวสาร
น�ำผีเสื้อข้าวสารตัวเต็มวัยเพศผู้เพศเมีย ใส่ตะกร้าที่บุด้วยตาข่ายไนล่อน เพื่อให้ผีเสื้อข้าวสาร
ผสมพันธุ์และวางไข่ โดยปล่อยทิ้งไว้ 1 วัน จากนั้นใช้แปรงปัดที่ตาข่ายไนล่อนเพื่อแยกเอาไข่ออกใส่ในถาดและ
น�ำไปเพาะเลี้ยงต่อ
โรยไข่หนอนผีเสื้อข้าวสาร ประมาณ 0.1 กรัม ให้ทั่วกล่องพลาสติกที่มีอาหารและปิดฝาครอบ
ให้สนิทบนฝาเจาะรูระบายอากาศขนาด 4x10 เซนติเมตร ติดตะแกรงลวดตาละเอียดขนาด 60 mesh ที่สามารถ
ป้องกันไม่ให้แมลงชนิดอื่นเข้าไป
วางกล่องที่โรยไข่ของหนอนผีเสื้อข้าวสารแล้วในห้องที่มีอุณหภูมิ 28 - 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
35 - 40 วัน จะได้หนอนที่มีขนาดล�ำตัวยาว 1.5 เซนติเมตร เหมาะส�ำหรับเลี้ยงขยายแตนเบียนได้
แบ่งหนอนที่แข็งแรงส่วนหนึ่งเลี้ยงจนกระทั่งพัฒนาเป็นดักแด้และเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยพ่อแม่พันธุ์

ส่วนผสมอาหารส�ำหรับเลี้ยงขยายหนอนผีเสื้อข้าวสาร

ผีเสื้อข้าวสารพ่อแม่พันธุ์ในกรงตาข่าย
ส�ำหรับผสมพันธุ์และวางไข่

การเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอนหัวด�ำมะพร้าว
การเตรียมพ่อแม่พันธุ์แตนเบียนที่พร้อมส�ำหรับวางไข่
แตนเบียนเพศเมียที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้วเท่านั้นที่จะน�ำมาใช้เป็นแม่พันธุ์ แตนเบียนที่พร้อม
น�ำไปใช้ต้องปล่อยทิ้งไว้ให้เพศผู้และเพศเมียผสมพันธุ์กันเป็นเวลาอย่างน้อย 4 วัน หลังฟักออกจากดักแด้
ซึ่งเพศเมียจะมีขนาดตัวใหญ่กว่าเพศผู้ ให้ใช้พู่กันเบอร์ 0 เขี่ยแตนเบียนเพศเมียออกมาอย่างเบามือ ใส่ใน
หลอดพลาสติกส�ำหรับเบียน
การเตรียมแมลงอาศัย หนอนหัวด�ำมะพร้าวหรือหนอนผีเสื้อข้าวสาร
การเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอนหัวด�ำมะพร้าว ใช้หนอนหัวด�ำมะพร้าวและหนอนผีเสื้อข้าวสารเป็น
แมลงอาศัย โดยเลี้ยงแตนเบียนด้วยหนอนผีเสื้อข้าวสาร 3 รุ่น สลับกับเลี้ยงแตนเบียนด้วยหนอนหัวด�ำมะพร้าว



เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว

1 รุ ่ น (เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ แ ตนเบี ย นอ่ อ นแอและวางไข่ ไ ด้ น ้ อ ยลง) หนอนที่ น� ำ มาใช้ เ พาะเลี้ ย งแตนเบี ย น
คือหนอนหัวด�ำมะพร้าววัย 6 ความยาวล�ำตัวประมาณ 2.5 เซนติเมตร ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 35 - 40 วัน
หรือหนอนผีเสื้อข้าวสาร ความยาวล�ำตัวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 35 - 40 วัน
การเพาะเลี้ยงขยายแตนเบียนหนอนหัวด�ำมะพร้าว
ปล่อยหนอนใส่ในหลอดเบียนที่มีแตนเบียนเพศเมียอยู่ภายในโดยใช้หนอนหัวด�ำมะพร้าวหนึ่งตัว
ต่อแตนเบียนเพศเมีย 1 ตัว ปิดด้วยฝาที่ติดตะแกรงลวดละเอียดที่มีชิ้นฟองน�้ำใส่น�้ำผึ้งไว้ 1 หยด เพื่อเป็นอาหาร
แตนเบียน (อย่าให้น�้ำผึ้งแห้ง)
น�ำหลอดที่ใส่แตนเบียนและหนอนหัวด�ำมะพร้าวแล้ว วางเรียงในตะกร้าตามแนวนอน บันทึก
รายละเอียด แตนเบียน และวันที่เบียนบนหลอดเบียน
ปล่อยให้แตนเบียนเข้าเบียนหนอนหัวด�ำมะพร้าว เป็นเวลา 4 วัน เมื่อพบแตนเบียนวางไข่
จึงตรวจนับจ�ำนวนไข่ของแตนเบียน ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ หรือแว่นขยาย
ใช้ปากคีบน�ำตัวหนอนที่มีไข่แตนเบียนออกจากหลอดเบียน และใส่หนอนแมลงอาศัยตัวใหม่
ให้แตนเบียนลงเบียน ส�ำหรับหนอนหัวด�ำมะพร้าวที่แตนเบียนวางไข่บนล�ำตัวแล้ว ให้น�ำไปวางในกระดาษ
ขนาด 5 x 7.5 เซนติเมตร ทีพ่ บั ขอบกระดาษให้มลี กั ษณะคล้ายกระบะเล็กๆ ซึง่ จะวางหนอน 10 ตัวต่อหนึง่ กระบะ
(ไม่ควรวางหนอนซ้อนทับกันเนื่องจากจะมีผลต่อแตนเบียนที่ก�ำลังเจริญเติบโตอยู่) จากนั้นน�ำไปเก็บใน
กล่องพลาสติกที่เจาะฝากล่องและปิดด้วยผ้าแก้วเพื่อระบายอากาศ ตั้งทิ้งไว้ 1 สัปดาห์
หนอนแตนเบียนจะฟักออกจากไข่เจริญเติบโตและเข้าระยะดักแด้ คอยสังเกตตัวหนอนแมลงอาศัย
หากเริ่มมีสีด�ำคล�้ำ ให้คีบหนอนทิ้ง เพราะอาจท�ำให้ดักแด้แตนเบียนติดเชื้อและไม่ฟักเป็นตัวเต็มวัย
น�ำกระบะกระดาษที่มีดักแด้ของแตนเบียนบรรจุใส่หลอดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 เซนติเมตร
สูง 7 เซนติเมตร ที่เตรียมไว้
จากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์คอยสังเกตการฟักตัวของแตนเบียน เมื่อพบแตนเบียนตัวเต็มวัย
แล้วจึงเติมน�้ำผึ้งลงในชิ้นฟองน�้ำเพื่อเป็นอาหารให้กับแตนเบียน เมื่อแตนเบียนฟักออกจากดักแด้หมดแล้ว
ปล่อยให้ผสมพันธุ์ต่อไปอีก 4 วัน จึงจะน�ำไปเบียนแมลงอาศัยรุ่นต่อไป

หลอดส�ำหรับปล่อยแตนเบียนวางไข่บนตัวหนอน

การวางหลอดเบียนในตะกร้าพลาสติก

การวางกระบะดักแด้แตนเบียนในกล่องพลาสติก

แตนเบียนโกนีโอซัสที่ฟักออกจากดักแด้
เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว



การปล่อยแตนเบียนหนอนหัวด�ำมะพร้าว
ก่อนปล่อยแตนเบียนออกสูธ่ รรมชาติ ควรให้แน่ใจว่าแตนเบียนผสมพันธุเ์ รียบร้อยแล้วในหลอดพลาสติก
(จะผสมพันธุ์หลังจากออกจากดักแด้แล้ว 4 - 5 วัน) ซึ่งเมื่อปล่อยแตนเบียนในธรรมชาติ แตนเบียนจะสามารถ
เบียนและวางไข่บนตัวหนอนหัวด�ำมะพร้าวได้ทันที
อุปกรณ์ปล่อยแตนเบียนหนอนหัวด�ำมะพร้าว ได้แก่ หลอดพลาสติกใสที่ฝาเจาะรูปิดด้วยผ้าใยแก้ว
เพื่อระบายอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร ภายในมีส�ำลีชุบน�้ำผึ้งเข้มข้น 50%
เพือ่ เป็นอาหารของแตนเบียน เก็บตัวอย่างแตนเบียนไว้ 1% เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพของแตนเบียน โดยแตนเบียน
ชุดทีผ่ ลิตได้และน�ำไปปล่อยต้องมีคณ
ุ ภาพ โดยแตนเบียนทีผ่ ลิตได้ตอ้ งสามารถให้ผลผลิตเพศเมียรุน่ ต่อไปได้เฉลีย่
5 ตัวต่อหนอน 1 ตัว
การใช้แตนเบียนหนอนหัวด�ำมะพร้าว ควบคุมหนอนหัวด�ำมะพร้าวในประเทศอินเดีย และศรีลังกา
แนะน�ำให้ปล่อยตัวเต็มวัยช่วงเย็น ในอัตรา 50 - 100 ตัวต่อไร่ ปล่อยทุก 7 - 10 วัน ติดต่อกัน 3 เดือน โดยบรรจุ
ตัวเต็มวัยแตนเบียนโกนีโอซัสเพศเมีย ในหลอดพลาสติกที่เตรียมไว้ ภายในมีส�ำลีชุบน�้ำผึ้งเข้มข้น 50% เพื่อ
เป็นอาหารของแตนเบียน น�ำไปปล่อยในสวนมะพร้าว โดยเปิดฝาหลอดให้แตนเบียนบินออกจากอุปกรณ์
หากสามารถปล่อยแตนเบียนได้จ�ำนวนมากจะท�ำให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมมากขึ้นตามไปด้วย
กรณีที่จ�ำเป็นต้องขนส่งแตนเบียนไปยังพื้นที่ระบาดที่ไกลจากพื้นที่ ควรจัดส่งในรูปแบบของดักแด้
เพราะหากส่งเป็นตัวเต็มวัยจะท�ำให้แตนเบียนตายในระหว่างทางได้ เนื่องจากอุณหภูมิการเก็บรักษาระหว่าง
การขนส่ง มีผลต่อการอยู่รอดของแตนเบียน และการจัดส่งแตนเบียนควรก�ำหนดระยะเวลาให้พอเหมาะ
เพราะหากจัดส่งล่าช้าอาจท�ำให้แตนเบียนฟักออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยก่อนถึงพื้นที่ระบาดได้

การประเมินผลส�ำเร็จ
ประเมินพื้นที่ระบาดแปลงละ 10 ต้น นับจ�ำนวนประชากรหนอนหัวด�ำมะพร้าว (หนอนขนาดเล็ก
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และดักแด้) โดยใช้ 10 ใบย่อยต่อ 1 ต้น ประเมินผลก่อน และหลังปล่อยแตนเบียน
ทุก 1 เดือน ประเมินความเสียหายจากการท�ำลายของหนอนหัวด�ำมะพร้าว โดยสังเกตจากทางใบทีย่ งั ไม่ถกู ท�ำลาย
ตามวิธีการใน Proceedings of the Dissemination Workshop on the CFC/DFID/APCC/FAO Project
on Coconut Integrated Pest Management Held in Columbo Sri Lanka 12 - 20th October 2006
ซึ่งก�ำหนดโดยนับทางใบมะพร้าวที่ยังไม่ถูกท�ำลายดังนี้คือ ระดับรุนแรงมีจ�ำนวนน้อยกว่า 6 ทางใบ ระดับปาน
กลางมีจ�ำนวน 6 - 13 ทางใบ ระดับน้อยมีจ�ำนวนมากกว่า 13 ทางใบ และไม่มีการระบาดคือไม่พบการท�ำลาย



ระดับการทำ�ลาย

หนอนหัวดำ�มะพร้าว (นับทางใบที่ยังไม่ถูกทำ�ลาย)

รุนแรง (3)

< 6 ทางใบ

ปานกลาง (2)

6 - 13 ทางใบ

น้อย (1)

> 13 ทางใบ

ไม่มีการระบาด (0)

ไม่พบทางใบที่ถูกทำ�ลาย

เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว

การใช้ ราเขียวเมตาไรเซี ยมเพื่ อควบคุม
ด้วงแรดมะพร้าวในกองกับดัก
ราเขียวเมตาไรเซียม Metarhizium sp.
ราเขียวเมตาไรเซียม Metarhizium sp. เป็นจุลินทรีย์ขนาดเล็ก พบในดิน ลักษณะ
ทางกายภาพเมือ่ ส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำ� ลังขยาย 40 เท่า พบว่าเส้นใยมีผนังกัน้ เป็นปล้องๆ
ไม่มีสี สร้างหน่วยสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศที่เรียกว่าโคนิเดียมีลักษณะเป็นรูปยาวรีคล้ายเมล็ดข้าว
เรียงต่อกันเป็นลูกโซ่ ในช่วงแรกที่เกิดใหม่โคนิเดียจะมีสีขาว ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้ม
จึงใช้เป็นชื่อเรียกของราชนิดนี้ ราเขียวเป็นเชื้อราที่มีประโยชน์ท�ำให้เกิดโรคกับแมลง ส่วนใหญ่
ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชที่มีวงชีวิตระยะที่อาศัยในดิน โดยเฉพาะกลุ่มหนอนด้วงต่างๆ ได้แก่
หนอนด้วงแรดมะพร้าว และหนอนด้วงหนวดยาวอ้อย นอกจากนี้พบว่าบางสายพันธุ์สามารถ
ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพชื ในกลุม่ อืน่ ๆ ได้แก่ ตัก๊ แตน มวน และเพลีย้ กระโดด โดยทัว่ ไปราเขียวสามารถ
ท�ำลายเหยื่อได้ในระยะตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย

ราเขียวเมตาไรเซียมเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ PDA

ลักษณะราเขียวเมตาไรเเซียม

เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว



การเข้าท�ำลาย
ราเขียวเมตาไรเซียมสามารถเข้าท�ำลายแมลงได้โดยผ่านเข้าทางผนังล�ำตัวแมลง การเข้าท�ำลายแมลง
โดยเริ่มจากสปอร์ (โคนิเดีย) ของราเขียวที่ติดกับผนังล�ำตัวแมลง เมื่อได้รับความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม
จะกระตุ้นให้เกิดการงอกและแทงทะลุผ่านชั้นผนังล�ำตัวเข้าสู่ภายใน เชื้อราจะท�ำลายชั้นไขมันเป็นส่วนแรก
และแพร่เข้าสูช่ อ่ งว่างภายในล�ำตัวแมลง เส้นใยราเขียวเจริญเติบโตโดยการดูดซึมและใช้อาหารภายในล�ำตัวแมลง
อาศัย ในขณะเดียวกันเส้นใยบางส่วนอาจเข้าท�ำลายเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะภายในของแมลงให้ได้รับความเสียหาย
จากนั้นจะเจริญเติบโตและแพร่กระจายจนเต็มตัวเหยื่อ แมลงที่ตายด้วยเชื้อรามักมีลักษณะแห้งและแข็ง
เรียกลักษณะเช่นนี้ว่า “มัมมี่” เนื่องจากมีเส้นใยเชื้อราเจริญอัดแน่นอยู่ภายในล�ำตัว หลังจากแมลงตายราเขียว
จะแทงทะลุผ่านผนังล�ำตัวออกมาแพร่กระจายพันธุ์ภายนอก ในช่วงแรกจะพบเส้นใยสีขาวขึ้นปกคลุมล�ำตัว
และจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวในเวลาต่อมา
การใช้ราเขียวเมตาไรเซียมควบคุมด้วงแรดมะพร้าวเป็นวิธีการป้องกันก�ำจัดทางชีววิธีที่ได้ผลในระยะ
ยาว ไม่มีพิษตกค้าง มีความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม โดยราเขียวมีความคงทนสามารถมีชีวิตอยู่ในดินได้ข้ามปี
และมีความเฉพาะเจาะจงต่อกลุม่ แมลงอาศัย การใช้ราเขียวควบคุมด้วงแรดมะพร้าวส่วนใหญ่จะคลุกผสมราเขียว
ลงในกองกับดัก หรือในแหล่งที่พบการระบาดของด้วงแรดมะพร้าว เพื่อท�ำลายตัวหนอนและดักแด้ที่อยู่ในดิน

ตัวหนอนด้วงแรดมะพร้าวที่ถูกราเขียวเมตาไรเซียมเข้าท�ำลาย

ราเขียวเมตาไรเซียมที่อยู่ภายในตัวหนอน

การผลิตขยายราเขียวเมตาไรเซียม
เตรียมข้าวโพดบดหยาบและน�้ำ โดยใส่ข้าวโพดบดหยาบ 400 กรัม เติมน�้ำ 400 มิลลิลิตร (อัตราส่วน
1 : 1) ใส่ถุงพลาสติกทนร้อน ปิดปากถุงด้วยจุกส�ำลีและหุ้มทับด้วยกระดาษ ก่อนน�ำไปนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ
121 องศาเซลเซียส ที่ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 20 นาที ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น แล้วใส่หัวเชื้อราเขียว
ที่เตรียมไว้คลุกให้กระจายทั่วอาหาร เลี้ยงไว้ในอุณหภูมิห้อง ประมาณ 2 สัปดาห์ เชื้อจะสร้างโคนิเดียสีเขียว
กระจายเต็มถุง จึงน�ำราเขียวที่ผลิตได้ไปใช้ควบคุมด้วงแรดมะพร้าวต่อไป
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ข้าวโพดบดหยาบที่ใช้เลี้ยงราเขียวเมตาไรเซียม

เชื้อเจริญเต็มถุงประมาณ 2 สัปดาห์

คุณสมบัติที่ดีของราเขียวเมตาไรเซียม
ผลิตได้ง่าย สามารถเลี้ยงได้บนเมล็ดธัญพืช และอาหารเทียม
มีความคงทนในสภาพแวดล้อมสูง สามารถมีชีวิตอยู่ในดินได้ข้ามปี
ใช้ได้ง่าย โดยการคลุกผสมลงดิน หรือการผสมน�้ำฉีดพ่น
แพร่กระจายได้ง่าย โดยปลิวไปกับลม หรือติดไปกับคน สัตว์ หรือแมลง

ข้อจ�ำกัดในการใช้ราเขียวเมตาไรเซียม
ราเขียวเมตาไรเซียมต้องการความชื้นสูงในการงอกของโคนิเดีย จึงควรเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม
เช่น ในช่วงปลายฤดูฝน หรือช่วงต้นฤดูหนาว ที่มีอากาศเย็นและมีความชื้นสูง
ผู้ใช้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ในช่วงที่มีแสงแดดจัด เช่น ในฤดูร้อนหรือในช่วงเวลากลางวัน ควรใช้ในช่วง
เวลาเย็น พลบค�่ำ หรือหลังพระอาทิตย์ตก
ผู้ใช้ควรสวมเครื่องป้องกัน เช่น ใช้ผ้าปิดปาก และจมูก เพื่อหลีกเลี่ยงการสูดหายใจเอาโคนิเดียเชื้อ
เข้าระบบทางเดินหายใจ ส�ำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้อาจท�ำให้เกิดอาการผื่นคันได้

การจัดเตรียมกองกับดักเพื่อใช้ราเขียวเมตาไรเซียมในสวนมะพร้าว
เลือกพื้นที่ที่พบการระบาดของด้วงแรดมะพร้าว โดยสังเกตจากทางใบเกิดใหม่ที่ไม่สมบูรณ์ มีรอยขาด
แหว่งเป็นริ้วๆ คล้ายหางปลา หรือรูปพัด ซึ่งเกิดจากการเข้าท�ำลายของด้วงแรดมะพร้าวตัวเต็มวัย จัดเตรียม
กองกับดักในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อล่อให้ด้วงแรดมะพร้าวตัวเต็มวัยมาจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่

รอยแผลบริเวณยอดอ่อนที่ถูกด้วงแรดมะพร้าวกัดกิน

ลักษณะทางใบที่ถูกท�ำลาย
เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว



วิธีการท�ำกองกับดัก
1. รวบรวมวัสดุเหลือใช้ภายในสวนมะพร้าว ได้แก่ ทางใบมะพร้าว เศษใบไม้ หญ้าแห้ง ขุยมะพร้าว
เศษขีเ้ ลือ่ ย ทะลายปาล์ม ปุย๋ คอก มูลสัตว์ตา่ งๆ ตอมะพร้าวผุ รวมถึงเศษซากพืชอืน่ ๆ ทีห่ าได้งา่ ยและมีอยูใ่ นพืน้ ที่
เป้าหมายมากองรวมกัน ความสูงจากพื้นดินประมาณ 50 เซนติเมตร หรือการใช้กองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ที่เกษตรกร
ท�ำใช้ในสวนอยู่แล้วมาเป็นกองกับดัก โดยใช้แผ่นไม้ตีกั้นเป็นแนวขอบให้มีความจุขนาด 2x2x0.5 เมตร

กองกับดัก

2. คลุกส่วนผสมต่างๆ ให้ทั่ว ให้ความชื้นโดยการรดน�้ำ  ควรด�ำเนินการในหน้าฝน เนื่องจากมีสภาพ
ความชื้นสูง จุลินทรีย์ต่างๆ ในดินท�ำงานได้ดีซ่ึงจะท�ำให้เกิดขบวนการหมักและเกิดการย่อยสลายภายใน
กองกับดักได้เร็วขึ้น ทิ้งกองกับดักไว้จนสิ้นสุดขบวนการหมัก อุณหภูมิภายในกองกับดักเย็นลง กลิ่นที่เกิดจาก
ขบวนการหมักจะดึงดูดตัวเต็มวัยของด้วงแรดมะพร้าวให้มาจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่ในกองกับดัก
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ใช้วัสดุที่หาง่ายในพื้นที่ใส่ให้เต็มกองกับดักเพื่อดึงดูดตัวเต็มวัยด้วงแรดมะพร้าวให้มาวางไข่

ทิ้งกองกับดักไว้จนสิ้นสุดขบวนการหมักประมาณ 2 – 3 เดือน จะพบหนอนด้วงแรดมะพร้าวภายในกองกับดัก

เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว



3. น�ำราเขียวเมตาไรเซียมทีเ่ ลีย้ งไว้ใส่ในกองกับดักอัตรา 800 กรัมต่อกองกับดัก (ขนาด 2x2x0.5 เมตร)
คลุกเคล้าให้ทวั่ ทัง้ กอง เพือ่ ให้ราเขียวมีโอกาสสัมผัสกับหนอนด้วงแรดมะพร้าวในกองกับดักให้มากทีส่ ดุ ให้ความชืน้
โดยการรดน�้ำ  หาวัสดุคลุมหน้าดินเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นในดิน และเพื่อให้ราเขียวสามารถงอกและ
เจริญเติบโตได้ เมื่อด้วงแรดมะพร้าวมาวางไข่ในกองกับดัก ตัวหนอนที่ฟักออกจากไข่จะติดเชื้อราเขียว

ใส่ราเขียวเมตาไรเซียมและคลุกเคล้าให้ทั่ว หลังจากพบหนอนด้วงแรดมะพร้าวภายในกองกับดัก

4. ราเขียวเมตาไรเซียมในกองกับดักจะมีประสิทธิภาพในการก�ำจัดหนอนด้วงแรดมะพร้าวได้นาน
ประมาณ 6 - 12 เดือน การท�ำกองกับดักควรท�ำอย่างต่อเนื่อง โดยการเติมวัสดุในการกองกับดักและใส่ราเขียว
เมตาไรเซียม เพือ่ ช่วยควบคุมตัวหนอนด้วงแรดมะพร้าวทีจ่ ะเกิดขึน้ ใหม่ และควรเติมวัสดุในกองกับดักทุก 4 เดือน
หรืออย่างน้อยปีละ 2 - 3 ครั้ง

หนอนด้วงแรดมะพร้าวติดเชื้อที่พบในกองกับดักหลังจากใส่ราเขียวเมตาไรเซียมประมาณ 1 เดือน
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ไรศั ตรูมะพร้าว
ไรเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่อาศัยอยู่ได้ทั่วทุกแห่ง เช่น ไรที่อาศัยอยู่ในน�้ำ  ดิน อาหาร
ไรตัวเบียน ไรในบ้านเรือน เศษซากพืชซากสัตว์ และไรศัตรูพืช ส่วนใหญ่ไรศัตรูพืชจะพบเข้าท�ำลาย
ส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ใบ ยอด ตาดอก ผล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลักษณะอาการของมะพร้าว
ที่เกิดจากการเข้าท�ำลายของไร เกษตรกรไม่ทราบว่าเกิดจากการเข้าท�ำลายของไร เนื่องจากไร
เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากบางชนิดไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ไรศัตรูที่เข้าท�ำลาย
บนมะพร้าวพบเข้าท�ำลายทั้งใบมะพร้าว และเข้าท�ำลายผลของมะพร้าว ส�ำหรับไรศัตรูพืชที่พบ
เป็นศัตรูของมะพร้าว มีดังนี้

ไ

รสี่ ขามะพร้าว
ชื่อสามัญ 			ชื่อวิทยาศาสตร์ Colomerus novahebridensis Keifer
วงศ์ 		 Eriophyidae
อันดับ 			Trombidiformes

ความส�ำคัญและลักษณะการท�ำลาย
ไรสี่ ข าชนิ ด นี้ พ บครั้ ง แรก ในประเทศไทยเมื่ อ ปี 2554 โดย Dr. Giberto
J. de Moraes จากประเทศบราซิล เข้ามาเก็บตัวอย่างไรสี่ขาบนมะพร้าว และคาดว่า
ลักษณะอาการทีพ่ บบนผลมะพร้าวนีน้ า่ จะเป็นไร Aceria guerreronis Keifer ซึง่ เป็นไรศัตรู
ที่ส�ำคัญของมะพร้าว เนื่องจากมีลักษณะอาการที่คล้ายคลึงกันมาก แต่จากการเก็บตัวอย่าง
เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว



ไรที่แสดงอาการบนผลมะพร้าวดังกล่าว มาจ�ำแนกชนิด พบว่าเป็นไร Colomerus novahebridensis Keifer
ซึ่งไม่ใช่ไรศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย ลักษณะอาการที่ส�ำคัญพบว่าไรชนิดนี้จะเข้าท�ำลายอยู่ภายในกลีบ
ของขั้วผล ตั้งแต่ระยะผลขนาดเล็กเมื่อแกะขั้วผลออก จะเห็นด้านในของขั้วผลเป็นสีน�้ำตาล หากน�ำไปส่องดู
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ จะเห็นไรสี่ขาเล็กๆ เป็นจ�ำนวนมาก

อาการของผลมะพร้าวขนาดเล็กที่ถูกการเข้าท�ำลายของไร

ภายในขั้วผลของมะพร้าวที่พบไร

ลักษณะตัวไรที่พบบนผลมะพร้าว

ส�ำหรับบริเวณผลภายนอกจะพบเห็นแผลเล็กๆ โดยลักษณะของแผลจะมีลกั ษณะเป็นแผลทีส่ ว่ นปลาย
จะมีลักษณะค่อยๆ เรียวแหลม เมื่อผลมีขนาดโตขึ้นจะเห็นแผลได้ชัดเจนขึ้น แผลจะมีลักษณะเป็นแผลสีน�้ำตาล
แข็ง แต่หากพบแผลทีผ่ ลมีลกั ษณะตัดเป็นเส้นตรงในแนวนอน จะเป็นลักษณะอาการทีเ่ กิดจากการเข้าท�ำลายของ
ไรขาว ซึ่งบางครั้งพบลักษณะอาการทั้งที่เกิดจากไรสี่ขาและไรขาวอยู่ภายในผลเดียวกัน



อาการที่เกิดจากการท�ำลายของไรสี่ขา
เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว

อาการที่เกิดจากการท�ำลายของไรขาว

รูปร่างลักษณะและชีววิทยา
ไรมีรูปร่างคล้ายหนอน ขนาดความยาวของล�ำตัวประมาณ 213 - 272 ไมโครเมตร ความกว้างของ
ล�ำตัว 45 - 52 ไมโครเมตร สีขาวใส จนถึงสีเหลือง มีสี่ขา ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ส�ำหรับวงจรชีวิต
เนื่องจากเป็นการพบครั้งแรกในประเทศไทย จึงยังไม่มีผู้ศึกษาถึงวงจรชีวิตของไรชนิดนี้

การป้องกันก�ำจัด
หากพบผลมะพร้าวทีม่ ลี กั ษณะอาการเป็นแผลดังกล่าว ติดเข้ามาตามด่านตรวจศัตรูพชื หรือตามตะเข็บ
ชายแดน ขอให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการเผาท�ำลาย เพราะลักษณะอาการดังกล่าวมีความใกล้
เคียงกับลักษณะอาการที่เกิดจากไร Aceria guerreronis Keifer ซึ่งเป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย
ส�ำหรับไรสี่ขามะพร้าว Colomerus novahebridensis Keifer ยังไม่ได้มีการศึกษาถึงวิธีการป้องกัน
ก�ำจัด

ไ

รแมงมุมเทียมปาล์ม
ชื่อสามัญ 			palm false spider mite
ชื่อวิทยาศาสตร์ Raoiella indica Hirst
วงศ์ 		 Tenuipalpidae
อันดับ 			Trombidiformes

ความส�ำคัญและลักษณะการท�ำลาย
ไรแมงมุมเทียมปาล์มเป็นศัตรูที่ส�ำคัญของมะพร้าว หมาก และปาล์ม โดยจะดูดท�ำลายอยู่ที่บริเวณ
ใต้ใบ การท�ำลายรุนแรงมากในระยะต้นกล้า มีลกั ษณะเป็นจุดประสีขาวจางๆ ทีบ่ ริเวณใต้ใบ ส่วนหน้าใบเหนือบริเวณ
ที่ไรดูดท�ำลายอยู่ จะมีลักษณะเหลืองซีดในระยะแรก และจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีน�้ำตาลแดง หากระบาดมากๆ
ใบจะสีเหลือง เมือ่ ระบาดรุนแรงมากขึน้ จะหลบซ่อนอยูภ่ ายใต้เส้นใยบางๆ ทีม่ นั สร้างขึน้ บริเวณใต้ใบนัน้ นอกจาก
มะพร้าว หมาก และปาล์มแล้ว ยังพบเป็นศัตรูส�ำคัญของอินทผาลัมด้วย

เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว



ไรแมงมุมเทียมปาล์ม

ลักษณะการท�ำลายของไรแมงมุมเทียมปาล์ม

รูปร่างลักษณะและชีววิทยา
ไรแมงมุมเทียมปาล์มความยาวล�ำตัว 290 ไมโครเมตร กว้าง 250 ไมโครเมตร มีลักษณะตัวกลมแบน
ล�ำตัวมีสีแดงสดสม�่ำเสมอทั่วทั้งตัว มีขนด้านสันหลังยาว เข้าท�ำลายทั้งมะพร้าว ปาล์ม และ หมาก เพศเมีย
ภายหลังจากการลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วใช้เวลาประมาณ 3 - 7 วัน จึงจะวางไข่ โดยวางไข่เฉลี่ยวันละ 2 ฟอง
ตัวอ่อนมี 3 ระยะ ตัวอ่อนวัยที่ 1 ใช้ระยะเวลาประมาณ 9 - 10 วัน ตัวอ่อนวัยที่ 2 ใช้ระยะเวลา 6 - 7 วัน
ตัวอ่อนวัยที่ 3 ใช้ระยะเวลา 10 - 11 วัน รวมระยะเวลาจากไข่เป็นตัวเต็มวัย 33 วัน

การป้องกันก�ำจัด
ยังไม่ได้มีการศึกษาถึงวิธีการป้องกันก�ำจัด



เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว

ไ

รแมงมุมฟิจิ
ชื่อสามัญ 			Fiji spider mite
palm spider mite
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetranychus fijiensis Hirst
วงศ์ 		 Tetranychidae
อันดับ 			Trombidiformes

ความส�ำคัญและลักษณะการท�ำลาย
ไรแมงมุมฟิจิศัตรูที่ส�ำคัญของแพสชั่นฟรุท และพืชตระกูลปาล์ม ดูดท�ำลายที่บริเวณใต้ใบ และ
สร้างเส้นใยบางๆ ปกคลุมกลุ่มไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มบนใบแพสชั่นฟรุท เหนือบริเวณ
ที่มีไรดูดท�ำลายนั้นใบจะมีลักษณะเหลืองซีดและหลุดร่วง ต้นโทรม ส�ำหรับมะพร้าว ไรเข้าท�ำลายบริเวณ
ใต้ใบมะพร้าว มักอยู่รวมเป็นจุดๆ มีจ�ำนวนตัวไม่มากนักบนใบมะพร้าว และพบบนใบมะพร้าวทั่วๆ ไป เป็นปกติ
อาการเข้าท�ำลายจึงไม่เด่นชัดเหมือนทีเ่ ข้าท�ำลายบนใบแพสชัน่ ฟรุท ไรจะสร้างเส้นใยบางๆ บริเวณใต้ใบมะพร้าว
นอกจากนี้ พบบนพืชอาหารอีกหลายชนิด เช่น หมาก ส้มโอ มะนาว ท้อ สาลี่ และ เหลียง

ไรแมงมุมฟิจิเพศเมีย

ไรแมงมุมฟิจิเพศผู้

รูปร่างลักษณะและชีววิทยา
สีของล�ำตัวเป็นสีแดงสด เมื่อไรอายุมากขึ้นสีของล�ำตัวจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม ความยาวของล�ำตัว
464.7 ไมโครเมตร กว้าง 412.0 ไมโครเมตร วงจรชีวิต ระยะเวลา จากไข่-ตัวเต็มวัย 10.7 - 12.63 วัน ตัวอ่อน
มี 3 ระยะ ระยะเวลา 6.45 - 8.46 วัน

การป้องกันก�ำจัด
พ่นสาร เฟนบูทาทินออกไซด์ (fenbutatin oxide) 50% W/V SC 15 มิลลิลิตรต่อน�้ำ  20 ลิตร,
เฟนไพรอกซิเมต (fenpyroximate) 5% W/V SC 20 มิลลิลิตรต่อน�้ำ 20 ลิตร
เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว



สั ตว์ฟันแทะศั ตรูมะพร้าว
สัตว์ฟันแทะศัตรูมะพร้าวที่ส�ำคัญ ได้แก่ หนู และกระรอก (Rats and Squirrels)
ซึ่งทั้งหนูและกระรอกนั้นจะอาศัยอยู่และพบทั่วทุกภาคของประเทศ และมะพร้าวก็มีการปลูก
ทั่วไปเช่นกัน มีผลผลิตตลอดทั้งปี ดังนั้นจึงพบผลผลิตมะพร้าวถูกท�ำลายตลอดทั้งปีเช่นกัน
อาจมีความเสียหายมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่สภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ ท�ำความสูญเสีย
ให้กับชาวสวนมะพร้าวตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สวนที่มีสภาพรก ติดกับป่า ภูเขา จะถูก
ท�ำลายมาก ยิ่งถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนอากาศแห้งแล้งผลมะพร้าวจะถูกกัดกินเพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงฤดู
ร้อน ทั้งหนูและกระรอกต้องการน�้ำส�ำหรับการด�ำรงชีวิต
จากการศึกษาสัตว์ฟันแทะศัตรูมะพร้าวน�้ำหอม ที่อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ระหว่างปี 2538 - 2539 พบว่าผลมะพร้าวถูกท�ำลายโดยหนูท้องขาว (Roof rat; Rattus rattus)
อย่างเดียว ความเสียหายเฉลี่ย 3.57 ผลต่อต้น ในบางพื้นที่ถ้ามีหนูและกระรอกร่วมกันท�ำลาย
กัดกินผลมะพร้าวก็จะท�ำความเสียหายจนแทบจะไม่มีผลผลิตเหลือให้เก็บเลย คือหนูจะชอบ
กัดท�ำลายตั้งแต่ผลขนาดเล็กยังไม่มีเนื้อจนถึงผลมีเนื้อแข็งเป็นมะพร้าวท�ำขนม ส่วนกระรอก
จะกัดกินผลอ่อนบ้างแต่ชอบกินผลแก่จนเปลือกผลแห้งมากกว่า เนื่องจากเนื้อมะพร้าวจะหวาน
และมี ค วามมั น เป็ น การสู ญ เสี ย และความเสี่ ย งตลอดช่ ว งมะพร้ า วออกผลผลิ ต ที่ เ กษตรกร
เจ้าของสวนต้องให้ความดูแล เป็นพิเศษชนิดของหนูและกระรอกที่พบท�ำลายมะพร้าวได้แก่



เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว

ชนิดของหนูและกระรอก
ที่พบทำ�ลายมะพร้าว

ห

นูท้องขาวบ้าน
หรือหนูท้องขาวสวน
ชื่อสามัญ 			roof rat
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rattus rattus (Linnaeus)
วงศ์ 		 Muridae
อันดับ 			Rodentia

ความส�ำคัญและลักษณะการเข้าท�ำลาย
หนูชนิดนี้เป็นหนูชนิดเดียวที่เป็นศัตรูมะพร้าวที่ส�ำคัญ มีนิสัยป่ายปีนเก่งจึงชอบที่จะอาศัยและท�ำรัง
อยู่บนต้นไม้ หนูจะใช้ฟันแทะคู่หน้า (Incisors) กัดแทะผลมะพร้าว โดยหนูจะชอบกัดท�ำลายตั้งแต่ผลอ่อน
ขนาดเล็กยังไม่มีเนื้อจนถึงผลค่อนข้างแก่มีเนื้อแข็งเป็นมะพร้าวท�ำขนม จะกัดท�ำลายบริเวณส่วนหัวที่ติดกับ
ขั้วของผลเป็นส่วนที่เปลือกมะพร้าวยังอ่อนนุ่ม จะกัดเจาะเป็นรูกลมจนทะลุเข้าไปกินทั้งน�้ำและเนื้อมะพร้าว
จะกัดกินซ�้ำจนกว่ามะพร้าวผลนั้นหล่นจากต้นหรือกินเนื้อหมดผล แต่ถ้าเป็นผลอ่อนมากไม่มีเนื้อจะย้ายไปกัด
ผลใหม่ หนูจะกัดกินเวลากลางคืน บางครั้งอาจพบเห็นเวลากลางวันบ้าง ถ้าบริเวณผลที่กัดกินอยู่ในที่ค่อนข้าง
ปกปิดพรางตัวจากศัตรูธรรมชาติ เช่น นกเหยี่ยว นกเค้าแมว เป็นต้น ดังนั้นหนูจึงระบาดได้ตลอดทั้งปีจนกว่า
จะไม่มีผลผลิต

หนูท้องขาวบ้าน

ลักษณะผลมะพร้าวถูกท�ำลาย
เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว



รูปร่างลักษณะและชีววิทยา
หนูชนิดนีม้ คี วามหลากหลายในสีขน ขึน้ อยูก่ บั ภูมปิ ระเทศทีพ่ บ ปกติสขี นด้านหลังมีสนี ำ�้ ตาลและกลาง
หลังมีขนแข็งสีด�ำแทรกอยู่ ขนด้านท้องสีขาวครีมบางครั้งมีแถบขนสีน�้ำตาลเข้มยาวจากส่วนคอถึงกลางอก
ขนบริเวณเท้าหลังส่วนใหญ่ยาวและมีขนสีด�ำแทรกปะปนบ้าง หางด�ำตลอดและมีเกล็ดละเอียดเล็กๆ และ
ยาวมากกว่าความยาวหัวและล�ำตัวรวมกัน น�้ำหนักประมาณ 76 - 209 กรัม จมูกแหลมท�ำให้หน้าค่อนข้างแหลม
หูใหญ่ ตาโต เพศเมียมีเต้านม 2 คู่ที่อก และ 3 คู่ที่ท้อง (ในบางแห่งเพศเมียมีเต้านม 3 คู่ที่อกแต่คู่ที่ 3 อยู่ชิด
กับคู่ที่ 2 หรือห่างกันน้อยกว่า 1 เซนติเมตร)

ที่อยู่อาศัย
พบได้ทั่วประเทศ เป็นหนูที่ป่ายปีนเก่งมาก ชอบอาศัยอยู่ตามบ้านเรือน ยุ้งฉาง นาข้าว ในสวนผลไม้
มะพร้าว ปาล์มน�้ำมันเป็นต้น ไม่ค่อยชอบขุดรูอยู่ จะอาศัยตามกองซากต้นไม้ กองทางใบปาล์มน�้ำมัน โดยใช้เศษ
ใบไม้หรือวัสดุอื่นที่แห้งท�ำรังชอบที่จะอยู่บนยอดไม้ ยอดคอมะพร้าว และใต้กองทาง อาจพบอยู่ในรูบ้าง
รูหนูจะมีขุยดินบริเวณปากรูทางเข้า แต่จะมีเล็กน้อย

การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์
ความมีลูกดกของหนูขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม เช่น อาหาร ความหนาแน่นของประชากรหนู และที่
หลบซ่อนหรือที่อยู่อาศัย รวมทั้งศัตรูธรรมชาติของหนูด้วย หนูเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้เร็ว โดยหนูท้องขาวบ้าน
โตเต็มวัยพร้อมที่จะสืบพันธุ์เมื่ออายุประมาณ 6 – 8 สัปดาห์ เพศเมียตั้งท้องนาน 21 – 22 วัน จ�ำนวนลูก
ต่อครอก 1 – 9 ตัว อายุขัยเฉลี่ย 1 – 2 ปี

การป้องกันก�ำจัด
การป้องกัน
1. ก�ำจัดแหล่งอาศัยทั้งบริเวณโคนต้นและก�ำจัดวัชพืช กองทางมะพร้าว เพื่อไม่ให้เป็นที่หลบซ่อน
ของหนู และบนยอดมะพร้าวจะต้องไม่รกเป็นที่อาศัยท�ำรังของหนู
2. ตัดต้นไม้บริเวณรอบๆ แปลงสวน โดยเฉพาะด้านที่ติดกับต้นไม้ในป่า เพื่อไม่ให้หนูจากป่าอพยพ
เข้ามาอาศัยในสวน
3. ใช้แผ่นสังกะสีแผ่นเรียบกว้าง 30 - 35 เซนติเมตร ติดล้อมรอบล�ำต้น สูงจากพื้นดิน 1 เมตร
จะช่วยไม่ให้หนูปีนขึ้นต้นไปท�ำลายผลผลิตได้
4. ใช้เสียงไล่ เช่น จุดประทัด เสียงไม้ตีกัน เวลากลางคืน เป็นต้น
การก�ำจัด
1. ใช้กับดักชนิดต่างๆ เช่นกับดักตีตาย บ่วงลวด กรงดัก น�ำมาดักก�ำจัดหนู โดยวางกับดักตามพื้นดิน
บนต้นไม้ที่มีหนูวิ่งผ่าน เป็นการช่วยลดประชากรได้
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2. ใช้เหยื่อโปรโตซัวส�ำเร็จรูป ซึ่งบรรจุโปรโตซัว Sarcocystis singaporensis จ�ำนวน 200,000
สปอโรซิสต์ (sporocyst)/ก้อน วางบริเวณทางเดินหนู รูหนู โคนต้นพืช หรือใช้ภาชนะบรรจุ
เหยื่อ 2 ก้อนต่อจุด จ�ำนวน 20 - 25 ก้อน/ไร่ สามารถท�ำให้หนูป่วยตายภายใน 7 - 15 วัน
3. การใช้สารเคมี ใช้สารออกฤทธิ์เร็วได้แก่ ซิงค์ฟอสไฟด์ 80% PW เป็นผง ผสมกับข้าวสาร หรือ
ผลไม้ เป็นเหยื่อพิษ อัตรา 0.8 – 1% วางเป็นจุดๆ ตามพื้นดิน หรือวางบนคอมะพร้าว ซึ่งจะตาย
ใน 1 วัน หรือใช้สารออกฤทธิ์ช้า ได้แก่ โฟคูมาเฟน หรือ ไดฟิทิอาโลน ชนิดก้อนขี้ผึ้ง ก�ำจัดหนู
โดยการใส่สารชนิดนี้ลงในท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร
ท่อละ 30 ก้อน วางที่โคนต้นมะพร้าวทุก 3 ต้นต่อท่อ สามารถลดประชากรหนูได้ มากกว่า 75%
4. อนุรักษ์สัตว์ศัตรูธรรมชาติ เช่น เหยี่ยว นกแสก นกเค้า งู และ สัตว์ศัตรูธรรมชาติ เป็นต้น

ก

ระรอก (Squirrel)
กระรอก เป็นศัตรูมะพร้าวที่ส�ำคัญพบระบาดทั่วไปในสวนมะพร้าว คือ กระรอกหลากสี

กระรอกหลากสี (Variable Squirrel)
ชื่อสามัญ 			variable squirrel
ชื่อวิทยาศาสตร์ Callosciurus finlaysonii (Horsfield)
วงศ์ 		 Sciuridae
อันดับ 			Rodentia

กระรอกหลากสี

ลักษณะผลมะพร้าวถูกท�ำลาย

ความส�ำคัญและลักษณะการเข้าท�ำลาย
กระรอกหลากสี อาจมีสีหลากหลาย อาจมีสีขาวทั้งตัว สีด�ำทั้งตัว หรือแดงทั้งตัวเป็นต้น การที่มีสี
หลากหลายจึงมีคนจับลูกมาเลี้ยงตั้งแต่ยังเล็ก แล้วเพาะขาย จึงท�ำให้เชื่อง เมื่อเลี้ยงไปแล้วเกิดเบื่อหรือสงสาร
จึงปล่อยไปให้อยู่ตามธรรมชาติ หรือบางครั้งอาจหลุดหนีออกไป จึงพบเห็นหากินทั่วไปทั้งในสวนหรือตามต้นไม้
เอกสารวิชาการ
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ในเมือง และเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้มนั แพร่กระจายไปทัว่ ประเทศ ท�ำความเสียหายให้กบั มะพร้าวและ ผลไม้ตา่ งๆ
สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและเกษตรกรอย่างมาก โดยกระรอกใช้ฟันแทะคู่หน้า (incisors) กัดแทะ
ผลมะพร้าว โดยจะกัดท�ำลายตัง้ แต่ผลอ่อนขนาดเล็กยังไม่มเี นือ้ จนถึงผลแก่มเี นือ้ แข็งจนเปลือกมะพร้าวเกือบแห้ง
จะกัดท�ำลายบริเวณทุกส่วนของผลมะพร้าวตัง้ แต่สว่ นหัวทีใ่ กล้กบั ขัว้ ของผลเป็นส่วนทีเ่ ปลือกมะพร้าวยังอ่อนนุม่
แต่ชอบกัดท�ำลายบริเวณกลางผล และก้นผลมากกว่า เนื่องจากกระรอกมีล�ำตัวใหญ่ เวลากัดแทะมักมีพฤติกรรม
เอาหัวห้อยลงโดยใช้ตีนคู่หลังยึดเกาะไว้ไม่ให้ตก ส่วนตีนคู่หน้าจะช่วยจับอาหารกิน จะกัดเจาะเป็นรูกลมจน
ทะลุเข้าไปกินทั้งน�้ำและเนื้อมะพร้าวขนาดรูใหญ่กว่าที่หนูกัดท�ำลาย และจะกัดกินซ�้ำจนกว่ามะพร้าวผลนั้น
หล่นจากต้นหรือกินเนื้อหมดผล แต่ถ้าเป็นผลอ่อนมากไม่มีเนื้อจะย้ายไปกัดผลใหม่ กระรอกออกหากินตั้งแต่
เช้ามืดจนถึงเวลาเย็น ดังนั้นจึงระบาดกัดกินได้ตลอดทั้งปีจนกว่าผลผลิตจะหมด

รูปร่างลักษณะและชีววิทยา
กระรอกหลากสีมีขนาดกลางความยาวหัวรวมล�ำตัว 212- 218 มิลลิเมตร ความยาวหาง 225 – 240
มิลลิเมตร ความยาวตีนหลัง 46 – 49 มิลลิเมตร ความยาวหู 19 -23 มิลลิเมตร มีสีหลากหลายบางชนิดมีสีขาว
ทั้งตัว สีด�ำทั้งตัว หรือ แดงทั้งตัว บางชนิดมีสีหลายสีปนกันหลายสี ซึ่งจะแบ่งเป็นชนิดย่อยลงไป (subspecies)

ที่อยู่อาศัย
อาศัยอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ จะอยู่ตามป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ ป่าดงดิบ สวนมะพร้าว สวนไม้ผลต่างๆ
โดยจะอาศัยอยู่บนต้นไม้ตลอดชีวิต ไม่ค่อยลงพื้นดิน โดยใช้กิ่งไม้และใบไม้มาท�ำรังอยู่ตามยอดไม้สูง บนคอยอด
มะพร้าวคล้ายกับรังหนู

การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์
กระรอกตัวเต็มวัยเพศผู้ที่แข็งแรงจะมีโอกาสได้ผสมกับเพศเมีย หลังถูกผสมเพศเมียตั้งท้องประมาณ
20 – 40 วัน จะออกลูกครั้งละ 1 - 2 ตัว เพศเมียมีเต้านม 2 คู่ อายุขัยประมาณ 10 ปี

การป้องกันก�ำจัด
เนือ่ งจากต้นมะพร้าวมีความสูงมาก และมีเรือนยอดติดต่อกัน หรือห่างกันเล็กน้อย ซึง่ กระรอกสามารถ
วิ่งหรือกระโดดข้ามไปมาได้ จากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งได้ไกลเป็น 10 เมตร โดยไม่ต้องลงพื้นดิน ท�ำให้ยากต่อการ
ป้องกันก�ำจัด ดังนั้นการป้องกันก�ำจัดจึงต้องใช้หลายๆ วิธีร่วมกันคือน�ำมาผสมผสานกันเพื่อลดประชากร ดังนี้
การป้องกัน
1. ก�ำจัดแหล่งอาศัยทั้งบริเวณโคนต้นและก�ำจัดวัชพืช กองทางมะพร้าว เพื่อไม่ให้เป็นที่หลบซ่อน
ของกระรอก และบนยอดมะพร้าวจะต้องไม่รกเป็นที่อาศัยท�ำรังของกระรอก
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2. ตัดต้นไม้บริเวณรอบๆ แปลงสวน โดยเฉพาะด้านที่ติดกับต้นไม้ในป่า เพื่อไม่ให้กระรอกจากป่า
กระโดดเข้ามา ใช้เสียงไล่ เช่น จุดประทัด เสียงไม้ตีกัน ช่วงเวลากลางวัน เป็นต้น
การก�ำจัด
1. ใช้กับดักชนิดต่างๆ เช่นกับดักตีตาย บ่วงลวด กรงดัก น�ำมาดักก�ำจัดกระรอกจะวางกับดักบนต้นไม้
หรือต้นมะพร้าวที่วิ่งผ่าน เป็นการช่วยลดประชากรได้
2. การใช้สารเคมี ใช้สารออกฤทธิ์เร็วได้แก่ ซิงค์ฟอสไฟด์ 80 % PW เป็นผง ใส่ในผลไม้ เป็นเหยื่อพิษ
อัตรา 0.8 – 1 % ผูกกับกิง่ ไม้ทเี่ คยพบกระรอกวิง่ ผ่าน และวางบนคอมะพร้าวเพือ่ ก�ำจัดทัง้ กระรอก
ซึ่งจะตายใน 1 วัน หรือใช้สารออกฤทธิ์ช้า ได้แก่ โฟคูมาเฟน หรือ ไดฟิทิอาโลน ชนิดก้อนขี้ผึ้ง
โดยการใส่สารชนิดนี้ลงในท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร
ท่อละ 30 ก้อน วางบนคอมะพร้าว หรือบนต้นไม้ที่เคยวิ่งผ่าน
3. อนุรักษ์สัตว์ศัตรูธรรมชาติ เช่น เหยี่ยว งู และ สัตว์ศัตรูธรรมชาติ เป็นต้น

การประเมินความเสียหายของมะพร้าวที่เกิดจากหนูและกระรอก
มะพร้าวสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี หนูและกระรอกจึงสามารถท�ำลายได้ทั้งปีเช่นกัน การนับ
ความเสียหายควรนับในเวลาเดียวกัน โดยตรวจนับความเสียหายทุกๆ 1-2 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี
เป็นอย่างน้อย
ตัวอย่าง สวนมะพร้าวที่ต้องการตรวจนับความเสียหาย มีพื้นที่ปลูกขนาด 24 ไร่ ต่อแปลง จ�ำนวน
4 แปลง ตรวจนับความเสียหายทุกๆ 1- 2 เดือน ก่อนท�ำการตรวจนับความเสียหาย ควรท�ำการถางบริเวณ
ใต้โคนต้นมะพร้าวให้สะอาดเสียก่อน เพือ่ ทีจ่ ะสามารถนับมะพร้าวทีห่ ล่นภายหลังได้งา่ ยขึน้ โดยสุม่ นับผลมะพร้าว
ในบริเวณพื้นที่มีต้นมะพร้าว 50 ต้น ทั้งผลที่มีถูกท�ำลายเก่าและผลที่ถูกท�ำลายใหม่ ที่หล่นอยู่ใต้ต้น และเก็บผล
ที่นับแล้วออกจากแปลงทั้งหมด นับผลผลิตทั้งหมดในระยะเวลา 1 ปี จะถูกน�ำมาคิดค�ำนวณด้วย เพื่อค�ำนวณ
หาเปอร์เซ็นต์ความเสียหายของมะพร้าวที่แท้จริงดังสูตรข้างล่างนี้
เปอร์เซ็นต์ ความเสียหาย = a/t × 100
a = จ�ำนวนมะพร้าวที่ถูกกัดท�ำลาย
t = จ�ำนวนมะพร้าวทั้งหมด
(เก็บเกี่ยวในเวลา 1 ปี)
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โรคของมะพร้าว
สถานการณ์โรคมะพร้าว

มะพร้าวเป็นพืชที่รู้จักกันดี และใช้ประโยชน์ได้มากมาย นอกจากจะใช้ในการประกอบ
อาหารประจ�ำวันชนิดต่างๆ แล้ว แทบทุ กส่ วนของมะพร้ าวก็ สามารถน� ำมาใช้ ประโยชน์ไ ด้
การปลูกมะพร้าวในประเทศไทยเป็นการปลูกโดยปล่อยให้เติบโตตามธรรมชาติ ขาดการบ�ำรุงรักษา
ส่วนมากเกือบจะไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมีเลยจนกว่าจะตกผล และพื้นที่ปลูกมักเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
ส�ำหรับปลูกพืชอื่นที่ได้ราคาดีกว่า เช่น ยางพารา และปาล์มน�้ำมัน เป็นต้น ดังนั้นผลผลิต
โดยเฉลี่ยของมะพร้าวจึงค่อนข้างต�่ำ  และที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่มีส่วนในการท�ำให้ผลผลิต
ของมะพร้าวต�่ำก็คือ โรคและแมลง จากการส�ำรวจและศึกษาโรคมะพร้าวในประเทศไทยพบโรค
ดังต่อไปนี้

โรคยอดเน่าและผลร่วง
ชื่อสามัญ 			Bud rot and Nut fall disease
เชื้อสาเหตุ 			 Phytopthora palmivora (Butler)

ลักษณะอาการ



มะพร้าวแสดงอาการผลร่วงได้ตงั้ แต่ผลอายุ 2 - 8 เดือน โรคจะเกิดการระบาด
หลังจากฝนตกหนักติดต่อกัน 2 - 7 วัน หลังจากนั้นผลจะเริ่มร่วง โดยเชื้อราสาเหตุ
สามารถเข้าท�ำลายผลได้ตั้งแต่เริ่มติดผลจนถึงผลใกล้เก็บเกี่ยว บริเวณขั้วผลเกิดแผล
สีนำ�้ ตาล แห้ง ลุกลามไปบนผลท�ำให้ผลร่วง เชือ้ ราเจริญเข้าไปในผลท�ำให้เกิดอาการเน่า
เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว

ผลที่อายุน้อยกว่า 5 เดือน ยังไม่สร้างเนื้อมะพร้าว ราจะท�ำลายตั้งแต่เปลือกผล กะลาที่ยังอ่อนท�ำให้เกิดแผล
สีน�้ำตาลจากบริเวณขั้วลงมา เมื่อมีความชื้นสูงเชื้อราจะสร้างเส้นใยฟูขึ้นที่แผลบนเปลือกผล ส่วนผลที่มีอายุมาก
กะลาแข็ง เชื้อราจะเข้าทางตาท�ำลายเนื้อมะพร้าวท�ำให้เกิดอาการเน่า ในมะพร้าวแก่ สีของเปลือกผลมีสีน�้ำตาล
ท�ำให้มองอาการแผลบนเปลือกไม่ชดั เจน แต่เมือ่ น�ำมะพร้าวไปเพาะ จะไม่งอกและเมือ่ ผ่าผลพบว่าภายในมีอาการ
เน่า ในต้นที่อาการรุนแรง เชื้อราจะเข้าท�ำลายยอดอ่อน ลุกลามถึงตา ท�ำให้เกิดอาการยอดและตาเน่า และยืนต้น
ตายในที่สุด

การแพร่ระบาด
เชื้อราแพร่ไปกับน�้ำจากการให้น�้ำหรือน�้ำฝน

การป้องกันก�ำจัด
1. ท�ำลายต้นและผลที่แสดงอาการของโรค
2. ท�ำความสะอาดบริเวณคอมะพร้าว
3. เมือ่ พบอาการในระยะแรกเก็บส่วนทีแ่ สดงอาการของโรคออกให้หมด แล้วพ่นด้วยสารป้องกันก�ำจัด
โรคพืช เช่น ฟอสอีทิล-อลูมิเนียม 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน�้ำ  20 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา
20 - 40 กรัมต่อน�้ำ 20 ลิตร
4. หลีกเลี่ยงการปลูกมะพร้าวสายพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรค เช่น พันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ยและมลายู
สีแดงต้นเตี้ย

อาการยอดเน่าและผลร่วง
เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว



อาการผลเน่า

เชื้อสาเหตุ Phytophthora palmivora



เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว

โรครากเน่า
ชื่อสามัญ 			Root rot disease
เชื้อสาเหตุ
Ganoderma lucidum (Curtis) P.Karst.

ลักษณะอาการ
ใบแก่ห้อยพับลงขนานกับล�ำต้นและเหี่ยว ใบจะห้อยในลักษณะนี้เป็นเวลาหลายเดือนจนกว่าจะหลุด
ร่วงไป ใบอ่อนยังเขียวอยู่ชั่วระยะหนึ่ง มะพร้าวไม่ติดช่อดอก ท�ำให้ไม่มีลูก ขนาดของคอมะพร้าวเล็กลง
ใบที่ออกใหม่มีสีเหลืองและลักษณะสั้นกว่าปกติ บริเวณโคนต้นประมาณ 1 - 2 ฟุต จากระดับผิวดินมีของเหลว
สีนำ�้ ตาลแดงไหลออกมาท�ำให้เปลือกเสีย ในสภาพทีม่ คี วามชืน้ สูง จะพบดอกเห็ดสีนำ�้ ตาลแดงเกาะติดอยูท่ บี่ ริเวณ
โคนต้น เมือ่ ขุดดูรากจะพบรากเน่าเป็นสีนำ�้ ตาลและบางครัง้ พบเส้นใยสีขาวๆ หรือขาวแกมชมพูของราทีเ่ ป็นสาเหตุ
ร่วมอยู่ด้วย

การแพร่ระบาด
โรคแพร่ระบาดโดยการสัมผัสของรากกับเชื้อสาเหตุบนเศษซากพืชที่เป็นโรค

การป้องกันก�ำจัด
1. เผาท�ำลายต้นที่เป็นโรค และพยายามท�ำลายซากในดินให้หมด
2. ป้องกันไม่ให้ราขยายไปสู่ต้นอื่นที่อยู่ข้างเคียงโดยขุดรอบๆ ต้นมะพร้าวที่เป็นโรคกว้าง 0.5 เมตร ลึก
1 เมตร ห่างจากต้นประมาณ 2 เมตร ใส่ผงก�ำมะถัน 500 กรัม ปูนขาว 1 กิโลกรัม

โรครากเน่าในมะพร้าวที่เกิดจากเชื้อ Ganoderma lucidum

เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว



โรคใบจุดสีเทา
ชื่อสามัญ 			Gray leaf spot disease
เชื้อสาเหตุ 			 Pestalotiopsis palmarum (Cooke) Steyaert

ลักษณะอาการ
เกิดจุดแผลเล็กๆ บนใบย่อยของใบแก่ ต่อมาจุดแผลขยายใหญ่ขึ้นมีรูปร่างกลมหรือค่อนข้างรี แผล
มีสีน�้ำตาล บริเวณกลางแผลสีเทาล้อมรอบด้วยขอบเล็กๆ สีน�้ำตาลเข้มมีวงสีเหลืองล้อมรอบ เมื่ออาการรุนแรง
แผลขยายตัวมารวมกันท�ำให้ใบย่อยแห้งเป็นสีน�้ำตาลแดง ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคอย่างรุนแรงจะเห็นว่า
ทางใบที่อยู่ด้านล่างของต้นแห้งเป็นสีน�้ำตาลแดง ลักษณะคล้ายไฟไหม้เมื่อมองจากไกลๆ

การแพร่ระบาด
เชื้อสาเหตุกระจายไปกับลมและฝน

การป้องกันก�ำจัด
1. ตัดและเผาท�ำลายทางใบที่เป็นโรค
2. พ่นใบมะพร้าวด้วยสารเคมีป้องกันก�ำจัดโรค เช่น ซีเนบ 80% WP อัตรา 50-70 กรัมต่อน�้ำ 20 ลิตร
มาเนบ 80% WP อัตรา 80 กรัมต่อน�้ำ  20 ลิตร คลอโรทาโลนิล 75% WP อัตรา 10-20 กรัมต่อน�้ำ  20 ลิตร
แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 80 กรัมต่อน�้ำ  20 ลิตร หรือ คาร์เบนดาซิม 50% W/V SC อัตรา 20 มิลลิลิตร
ต่อน�้ำ 20 ลิตร



อาการโรคใบจุดสีเทาในมะพร้าวที่เกิดจากเชื้อ Pestalotiopsis palmarum
เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว

โรคใบจุด
ชื่อสามัญ 			Leaf spot disease
เชื้อสาเหตุ 			 Bipolaris halodes (Drechsler) Shoemaker

ลักษณะอาการ
เป็นโรคในระยะต้นกล้า เริม่ แรกเกิดจุดแผลสีเหลืองบนใบมีขนาดเท่าหัวเข็มหมุด ต่อมาแผลเปลีย่ นเป็น
สีน�้ำตาลแดงลักษณะบุ๋มลงเล็กน้อย มีวงสีเหลืองล้อมรอบ แผลขยายตัวมีลักษณะรูปไข่ สีน�้ำตาลเทา ขนาดแผล
0.3-0.8 x 0.9-2.2 เซนติเมตร บริเวณกลางจุดแผลมีสีน�้ำตาลแดงใส ขอบแผลมีสีน�้ำตาลเข้มล้อมรอบด้วยวงสี
เหลือง และมีผงละเอียดสีด�ำเกิดอยู่บนแผล เมื่ออาการรุนแรง จุดแผลขยายตัวรวมกัน ใบแห้ง ต้นกล้ามะพร้าว
ชะงักการเจริญเติบโตและตายในที่สุด

การแพร่ระบาด
เชื้อสาเหตุแพร่กระจายไปกับลม น�้ำฝน หรือน�้ำจากการให้น�้ำ  โรคจะระบาดรุนแรงมากขึ้นหากพบ
ไรแดงระบาดมาก่อนในช่วงฤดูแล้ง

การป้องกันก�ำจัด
1. เผาท�ำลายใบที่เป็นโรค
2. พ่นด้วยสารป้องกันก�ำจัดโรคพืช เช่น ไทแรม 80% WP อัตรา 50 กรัม ต่อน�้ำ 20 ลิตร ควรผสมสาร
จับใบทุกครั้งที่พ่น (ในกรณีเกิดการระบาดมากและรุนแรงควรเพิ่มอัตราสารเคมีที่ใช้ให้มากขึ้น และฉีดพ่น
ทุกสัปดาห์ติดต่อกันจนกว่าโรคจะลดความรุนแรงลง โดยสังเกตจากใบที่เกิดขึ้นใหม่)

อาการโรคใบจุดในมะพร้าวที่เกิดจากเชื้อ Bipolaris halodes

เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว



โรคโคนต้นผุ
ชื่อสามัญ 			Stem bleeding
เชื้อสาเหตุ 			 Thielaviopsis paradoxa (De Seynes) Höhn.
[Teleomorph stage : Ceratocystis paradoxa
(Dade) C. Moreau, Revue de]
พบครั้งแรกในประเทศศรีลังกา ปี ค.ศ. 1803 เป็นโรคที่เกิดกับล�ำต้น มีรายงานว่าโรคนี้อาจเป็นผล
เนื่องจากฟ้าผ่า แมลง ใส่ปุ๋ยมากเกินไป และฝนตกมากเกินไปท�ำให้เกิดสภาพน�้ำท่วม ส่วนใหญ่พบกับมะพร้าว
ทีม่ อี ายุนอ้ ย หากเกิดกับมะพร้าวทีม่ อี ายุมากไม่คอ่ ยรุนแรง สามารถท�ำให้เกิดอาการได้บนปาล์มน�ำ้ มันและหมาก

ลักษณะอาการ
เกิดเมือกสีน�้ำตาลแดงคล้ายสนิมไหลเยิ้มออกมาจากรอยแตกที่เกิดตามยาวบริเวณโคนต้นที่มีระดับ
ความสูง 3 - 6 ฟุต จากผิวดิน แต่บางครั้งอาจพบบริเวณความสูง 20 - 25 ฟุต ของเหลวนี้ต่อมาจะกลายเป็นสีด�ำ 
เนื้อเยื่อใต้บริเวณที่แตกเน่าจะค่อยๆ แห้งตาย หากปล่อยไว้แผลจะขยายใหญ่ขึ้นท�ำให้ล�ำต้นเกิดเป็นโพรง
มีเมือกเหลวบรรจุอยู่ภายเต็มไปหมด ส่วนของ crown หดเล็กลง โรคนี้ท�ำให้ผลผลิตลดลง เมื่อปล่อยทิ้งไว้
ท�ำให้การระบาดของโรครุนแรงมากขึ้น ต้นมะพร้าวจะตาย

การป้องกันก�ำจัด
1. ถากส่วนที่เป็นโรคออกให้หมด ทารอยถากด้วย Bordeaux น�้ำมันสน ไทอะเบ็นดาโซล 40% WP
อัตรา 20 กรัมต่อน�้ำ 1 ลิตร หรือ ออกซาไดซิล+แมนโคเซบ 10+56% WP อัตรา 40 กรัมต่อน�้ำ 1 ลิตร ผสมสาร
จับใบ 2 มิลลิลิตร ทารอยถาก และเก็บส่วนเป็นโรคที่ถากออกแล้ว ไปเผานอกแปลงปลูก
2. พยายามระมัดระวังอย่าให้เกิดแผลบริเวณล�ำต้น
3. เพิ่มปุ๋ยคอก และ ปุ๋ยโปแตสเซียม



อาการโคนต้นเน่าที่เกิดจาก Thielaviopsis paradoxa
เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว

วัชพื ชในสวนมะพร้าว
สถานการณ์วัชพืชในสวนมะพร้าว
วัชพืชในสวนมะพร้าวมีหลากหลายชนิด พบทัง้ วัชพืชใบแคบและใบกว้าง ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั สภาพพืน้ ทีป่ ลูก
อายุพืชปลูก และระบบการปลูกพืช การจัดการวัชพืชในสวนมะพร้าวส่วนใหญ่มีความส�ำคัญในสวนมะพร้าวปลูก
ใหม่มากกว่าในสวนมะพร้าวที่มีอายุหลายปี เนื่องจากมะพร้าวมีระยะการปลูกระหว่างต้นและระหว่างแถว
ทีห่ า่ งจึงท�ำให้มพี นื้ ทีว่ า่ งให้วชั พืชขึน้ เป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงระยะเริม่ ปลูกมะพร้าวอายุ 1-3 ปี หลังจาก
นั้นมะพร้าวมีการเจริญเติบโตในด้านความสูงและจ�ำนวนทางใบเพิ่มมากขึ้น ปัญหาวัชพืชก็จะเริ่มลดน้อยลง
หากปล่อยให้มีวัชพืชขึ้นเบียดเบียนต้นมะพร้าว วัชพืชจะเป็นตัวแก่งแย่งธาตุอาหาร น�้ำ  แสงแดด และกีดขวาง
การเข้าไปปฏิบัติงานต่อต้นมะพร้าว เช่น การใส่ปุ๋ย การก�ำจัดโรค และแมลง นอกจากนั้นยังพบวัชพืชบางชนิด
เป็นพาหะหรือที่พักอาศัยของโรคและแมลงศัตรูพืชอีกด้วย สวนมะพร้าวที่มีอายุน้อยหากปล่อยให้มีวัชพืชขึ้น
จะท�ำให้การเจริญเติบโตชะงัก ต้นแคระแกร็น และเป็นเหตุให้มะพร้าวติดผลลดน้อยลง ส่วนสวนมะพร้าวทีม่ อี ายุ
หลายปี ต้นมะพร้าวโตเต็มที่มีระบบรากดีกว่าวัชพืช และจ�ำนวนทางใบเพิ่มมากขึ้นท�ำให้บดบังแสงที่ส่องผ่าน
ลงสู่พื้นดิน ท�ำให้วัชพืชไม่เจริญเติบโต และไม่หนาแน่นเหมือนสวนมะพร้าวเริ่มปลูกใหม่ ซึ่งแสงแดดเป็นปัจจัยที่
ส� ำ คั ญ ในการเจริญเติบโตของพืช ท�ำให้วัชพื ช บางชนิ ด ไม่ ส ามารถงอกเจริ ญ เติ บโตได้ แต่ วัช พื ช บางชนิ ด
เมื่อมีแสงแดดร�่ำไรหรือทนร่มเงาได้สามารถเจริญเติบโตได้ดี วัชพืชจึงไม่เป็นปัญหามากนักในสวนมะพร้าว
แต่หากปล่อยให้มีวัชพืชขึ้นจะเป็นปัญหาอย่างยิ่งในการใส่ปุ๋ย และการเก็บเกี่ยวผลผลิต ดังนั้นควรมีการก�ำจัด
วัชพืชในสวนมะพร้าวตลอดทั้งฤดูปลูก
วัชพืชในสวนมะพร้าวมีหลากหลายชนิด หากทราบชนิดวัชพืชที่ขึ้นในสวนมะพร้าว ท�ำให้ง่ายต่อการ
ป้องกันก�ำจัด

เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว



ชนิดวัชพื ชที่สำ�คัญ
ในสวนมะพร้าว

ห

ญ้าคา
ชื่อสามัญ 			หญ้าคา (cogon grass)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Imperata cylindrica (L.) Beauv.
วงศ์
Poaceae
อันดับ
Cyperales

ลักษณะพืช
วัชพืชอายุขา้ มปี ล�ำต้นใต้ดนิ หรือเหง้าเป็นเส้นกลมสีขาวเจริญอยูใ่ ต้ดนิ แตกแขนงได้มากมายและรวดเร็ว
ล�ำต้นเหนือพืน้ ดิน แตกเป็นกอตัง้ ตรง สูงประมาณ 30 - 200 เซนติเมตร กาบใบเกลีย้ ง มีขนตามข้อ ใบเป็นใบเดีย่ ว
แข็งและสาก แผ่นใบแคบเรียว ปลายใบแหลม เส้นกลางใบมีสีขาว ขอบใบมีขน ตรงรอยต่อระหว่างแผ่นใบ
กับกาบใบจะมีเยื่อกันน�้ำฝน ดอกออกเป็นช่อ ดอกย่อยอัดกันแน่นบนก้านช่อดอก ช่อดอกมีลักษณะฟูสีขาว
เป็นมัน ดอกย่อยมีก้านช่อดอกไม่เท่ากัน ลักษณะยาวรี ล้อมรอบด้วยขนสีขาว เมล็ดแก่ปลิวไปตามลมได้ไกล
ขยายพันธุโ์ ดยใช้สว่ นของล�ำต้นใต้ดนิ และเมล็ด แต่สว่ นใหญ่ขยายพันธุด์ ว้ ยล�ำต้นใต้ดนิ โดยแตกจากข้อหรือเหง้า
ที่อยู่ใต้ดิน เหง้าหรือล�ำต้นใต้ดินอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร สามารถงอกได้ดีที่ระดับความลึก
ประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร การไถพรวนอาจเป็นการช่วยแพร่กระจายพันธุ์ได้อย่างดี



เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว

ห

ญ้าดอกแดง
ชื่อสามัญ 			หญ้าดอกแดง (natal grass)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhynchelytrum repens (Willd.) C.E. Hubb.
วงศ์
Poaceae
อันดับ
Cyperales

ลักษณะพืช
วัชพืชอายุปีเดียว ล�ำต้นตั้งตรง ความสูงประมาณ 80 - 150 เซนติเมตร แตกกอได้ ล�ำต้นมีขนยาว
ปกคลุม ใบเป็นใบเดี่ยวเรียว กาบใบและล�ำต้นมีขนยาวปกคลุมปานกลาง ข้อมีปุยขนและมีสีน�้ำตาลแดง ดอก
ออกเป็นแบบช่อดอกมีปุยขนยาวสีขาวแกมแดงถึงม่วงแดงหุ้มอยู่จ�ำนวนมาก เมื่อช่อดอกแก่สีจางลงเป็นสีขาว
แกมชมพู ขยายพันธุ์โดยอาศัยเมล็ด

ห

ญ้าตีนกา
ชื่อสามัญ 			หญ้าตีนกา (goose grass)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Eleusine indica (L.) Gaertn.
วงศ์
Poaceae
อันดับ
Cyperales

ลักษณะพืช
วัชพืชอายุปีเดียว ล�ำต้นทอดนอนเลื้อยไปกับพื้นและยกสูงขึ้นได้ประมาณ 30 - 60 เซนติเมตร
แตกกิ่งก้านสาขามากบริเวณที่โคนต้น ผิวใบเรียบไม่มีขน หรือมีขนกระจายห่างๆ บนขอบกาบใบ มีลิ้นใบเป็น
เยื่อบางๆ มีขนตรงเขี้ยวใบ ดอกออกเป็นช่อ (spike) 3 – 6 ช่อ รวมกันเป็นช่อใหญ่แบบซี่ร่ม แต่มีอยู่ช่อหนึ่ง
มักจะออกจากล�ำต้นและอยู่ต�่ำกว่าช่ออื่นๆ ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด และส่วนของล�ำต้น
ที่ทอดนอนไปตามพื้นดินจะแตกต้นใหม่ตามข้อได้
เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว



ห

ญ้าตีนติด
ชื่อสามัญ 			หญ้าตีนติด (running grass)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Brachiaria reptans (L.) C.A. Gardner & C.E. Hubb.
วงศ์
Poaceae
อันดับ
Cyperales

ลักษณะพืช
วัชพืชอายุข้ามปี ล�ำต้นตั้งตรง โคนต้นทอดเลื้อยเล็กน้อย สูง 30 เซนติเมตร ล�ำต้นที่ทอดเลื้อยไปกับ
พื้นมีรากออกตามข้อ ใบรูปขอบขนานปลายแหลม ฐานใบที่ติดกับล�ำต้นเป็นรูปหัวใจ มีขนประปรายที่ผิว
ทั้งสองด้าน ลิ้นใบเป็นแผ่นบางขนาดเล็ก กาบใบไม่มีขน ดอกออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง 6 - 12 แขนง
แต่ละช่อยาวประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยใช้เมล็ดและส่วนของล�ำต้น

ห

ญ้าตีนนก
ชื่อสามัญ 			หญ้าตีนนก (finger grass)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler
วงศ์
Poaceae
อันดับ
Cyperales

ลักษณะพืช
วัชพืชอายุข้ามปี ล�ำต้นทอดเลื้อยไปตามพื้น ยอดและช่อตั้งขึ้น สูงประมาณ 20 - 60 เซนติเมตร
ล�ำต้นอ่อนแตกจากตาตามข้อ ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงกันข้ามกัน แผ่นใบยาวเรียว ปลายแหลมขอบใบขนาน
เป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบกลมหรือสอบลง มีขนตามกาบใบและตามข้อ ข้อจะเห็นชัดเจนมากตรงรอยต่อระหว่าง
ใบกับกาบใบ ดอกออกเป็นช่อ (raceme) มี 4 - 8 ช่อดอกย่อย ความยาวของช่อดอกแต่ละแขนงประมาณ
12 เซนติเมตร ช่อดอกย่อยประกอบด้วย 2 ดอก ดอกล่างเป็นหมัน ดอกย่อยบนเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ขยายพันธุ์
โดยใช้เมล็ด และส่วนของล�ำต้น



เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว

ห

ญ้าปากควาย
ชื่อสามัญ 			หญ้าปากควาย (crowfoot grass)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.
วงศ์
Poaceae
อันดับ
Cyperales

ลักษณะพืช
วัชพืชอายุปีเดียวและอายุข้ามปี ล�ำต้นเลื้อยทอดนอนไปตามพื้น แล้วตั้งขึ้น สูง 30 - 60 เซนติเมตร
มีไหล แตกออกจากโคนต้น ข้อทีต่ ดิ กับพืน้ ดินจะออกรากและแตกยอดออกเป็นต้นใหม่ได้ ต้นอ่อนจะมีลำ� ต้นแบน
ใบเป็นใบเดี่ยว ออกสลับข้างกัน ลักษณะเรียบยาว มีขนปกคลุมทั่วไป รอยต่อระหว่างแผ่นใบกับกาบใบจะมี
เยื่อ (ligule) บางๆ ที่ปลายเยื่อแยกเป็นขนฝอยๆ กาบใบอัดแน่นกับล�ำต้น ดอกเป็นช่อ ดอกย่อยมีก้านสั้นมาก
หรือไม่มกี า้ น มี 3 - 2 ช่อ ออกจากจุดเดียวกัน แกนกลางแบน ช่อดอกย่อยไม่มกี า้ น ผิวเกลีย้ ง เรียงแบบสลับบนแกน
ประกอบด้วยดอกย่อย 4 - 6 ดอก ช่อดอกแตกเป็นแฉก 4 - 5 แฉก ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด และส่วนของล�ำต้น

ห

ญ้านกสี ชมพู
ชื่อสามัญ 			หญ้านกสีชมพู (jungle rice)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Echinochloa colona (L.) Link
วงศ์
Poaceae
อันดับ
Cyperales

ลักษณะพืช
วัชพืชอายุปเี ดียว ล�ำต้นเป็นกอแผ่ขยายผิวดินและมีสว่ นปลายตัง้ ตรง สูงประมาณ 60 - 150 เซนติเมตร
มีสเี ขียวและม่วงอมแดง บริเวณข้อพองและมีขน แตกรากและแขนงบริเวณโคนต้น ใบเป็นใบเดีย่ ว ออกสลับข้างกัน
โคนใบแผ่เป็นกาบหุ้มล�ำต้นไว้ แผ่นใบเรียวยาว ฐานกว้างปลายแหลม ไม่มีลิ้นใบ ดอกเป็นช่อแบบ panicle
ออกทีส่ ว่ นยอดของล�ำต้น ประกอบด้วยช่อดอกแบบช่อกระจะ (raceme) 12 - 30 ช่อ แต่ละช่อยาว 2 - 4 เซนติเมตร
ช่อดอกย่อยแต่ละช่อมีดอกย่อยอยู่ 2 ดอก ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด เมล็ดที่ร่วงลงจากต้นสามารถงอกได้ทันที
เมื่อได้รับความชื้นที่พอเหมาะ
เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว



ต้

อยติ่ง
ชื่อสามัญ 			ต้อยติ่ง (minnieroot)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ruellia tuberosa L.
วงศ์
Acanthaceae
อันดับ
Scrophulariales

ลักษณะพืช
วัชพืชอายุขา้ มปี ล�ำต้นเป็นเหลีย่ ม ตัง้ ตรงแตกแขนงเป็นพุม่ เล็กสูงประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร มีขนอ่อน
ปกคลุม ส่วนของรากพองโตเก็บสะสมอาหาร ใบเป็นใบเดี่ยว ออกจากล�ำต้นตรงข้อแบบตรงข้าม รูปร่างแบบไข่
กลับยาวรี ปลายใบมน ฐานใบเรียวขอบเข้าหาก้านใบ มีสีเขียวเป็นมัน ดอกเป็นดอกเดี่ยวออกบริเวณซอกใบ
มีกลีบเลี้ยงลักษณะเรียวแหลม 5 กลีบ กลีบดอกส่วนโคนหลอมรวมกัน ปลายกลีบบานออกเป็นรูปปากแตร
แยกออกเป็น 5 กลีบ มีสีม่วง ผลผิวเรียบ มีลักษณะเป็นสัน 5 เหลี่ยม สีน�้ำตาลเข้ม เมื่อแก่เปลือกจะแห้งและ
แตกออก ดีดเมล็ดให้กระเด็นไปไกล ภายในมีเมล็ดสีน�้ำตาลถึงสีด�ำ 8 เมล็ด

ผั

กแครด
ชื่อสามัญ 			ผักแครด (synedrella)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Synedrella nodiflora (L.) Geartn.
วงศ์
Asteraceae
อันดับ
Asterales

ลักษณะพืช
วัชพืชอายุปเี ดียว ล�ำต้นเป็นเหลีย่ ม อาจสูงถึง 90 เซนติเมตร แตกกิง่ เป็นคู่ ใบเดีย่ ว ออกตรงข้าม รูปร่างรี
หรือรูปไข่ ก้านใบสั้น ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นฟันเลื่อย ดอกสีเหลือง อัดกันแน่นเป็นกระจุกเดี่ยวๆ หรือ
เป็นกลุ่มตามมุมใบใกล้ปลายกิ่ง ไม่มีก้านหรือก้านสั้น เมล็ดสีด�ำหรือสีน�้ำตาลเข้ม เป็นสันตามยาว มีหรือไม่มีขน
ปกคลุม ขยายพันธุ์โดยเมล็ด



เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว

ส

าบเสื อ
ชื่อสามัญ 			สาบเสือ (siam weed)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob.
วงศ์
Asteraceae
อันดับ
Asterales

ลักษณะพืช
วัชพืชอายุข้ามปี เป็นไม้พุ่ม ล�ำต้นตั้งตรง มีขนปกคลุมด้วยขนอ่อนนุ่ม แตกกิ่งก้าน ความสูงประมาณ
3 เมตร ใบเดีย่ วออกจากข้อตามต้นเป็นคูๆ่ คูข่ องใบแต่ละข้อจะตัง้ ฉากกัน ใบรูปไข่ ปลายแหลม โคนใบสอบเข้าหา
ก้านใบ ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย มีขนสั้นและนุ่มปกคลุมบางๆ ทั้ง 2 ด้าน ดอกออกเป็นช่อ เกิดที่ปลายยอด
รูปร่างคล้ายกระสวยหรือเป็นรูปรี ดอกย่อยในแต่ละช่อดอกย่อยมีจ�ำนวนมาก ดอกย่อยเป็นดอกสมบูรณ์เพศ
ดอกหนึง่ มีเพียงเมล็ดเดียว เมล็ดเบาปลิวไปตามลมได้ไกล การตัดต้นเหนือระดับผิวดินไม่สามารถก�ำจัดสาบเสือได้
ตาที่อยู่ตามล�ำต้นจะแตกใหม่เจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ได้ และเมล็ดจะงอกทันทีหลังได้รับความชื้นที่เหมาะ

ส

าบม่วง
ชื่อสามัญ 			สาบม่วง (praxelis)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob.
วงศ์
Asteraceae
อันดับ
Asterales

ลักษณะพืช
วัชพืชอายุปีเดียว ล�ำต้นตั้งตรงมีขนละเอียดปกคลุม สูง 20 – 70 เซนติเมตร ใบเป็นใบเดี่ยวแตกออก
เป็นคู่ แต่ละคู่จะตั้งฉากกัน รูปไข่หรือรูปคล้ายขนมเปียกปูน ขอบใบเป็นฟันเลื่อย ปลายใบเรียวแหลม เห็นเส้นใบ
ชัดเจน ฐานใบมนหรือแหลม ดอกออกเป็นช่อบนปลายยอดของล�ำต้น และกิ่งก้าน มีก้านช่อดอก มีใบประดับรูป
ระฆังรองรับช่อดอก ช่อดอกขนาดเล็กมองดูเหมือนเป็นดอกเดี่ยวสีม่วงอมชมพู ดอกย่อยเรียงบนฐานรองดอก
ที่แผ่กว้าง 36 – 60 ดอก ผลสีด�ำเรียวยาว 2 – 3 มิลลิเมตร เปลือกบางและเหนียว แต่ไม่ได้หลอมรวมกับ
เปลือกเมล็ด เมื่อแก่ไม่แตกมี 1 เมล็ด ส่วนปลายเมล็ดมีขนสีขาวจ�ำนวนมาก ขยายพันธุ์โดยเมล็ด เมล็ดสาบม่วง
สามารถปลิวลมได้จึงพบการระบาดไปได้ทั่วทุกพื้นที่
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การควบคุมวัชพื ชในสวนมะพร้าว
การควบคุมวัชพืชในสวนมะพร้าว แบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้

1. การควบคุมวัชพืชโดยไม่ใช้สารก�ำจัดวัชพืช

1.1 การไถพรวน ไถระหว่างแถวมะพร้าวไม่ให้ลึกเกินกว่า 20 เซนติเมตร และห่างจากต้นข้างละ
2 เมตร ในระยะที่มะพร้าวยังไม่ติดผล อาจกระทบต่อระบบรากมะพร้าวได้ แต่หลังจากนั้น
เมื่อมะพร้าวมีอายุมากกว่า 10 ปี สามารถไถพรวนเข้าใกล้โคนต้นได้
1.2 การตัดหญ้า และการใช้จอบถาก การตัด เหมาะกับการก�ำจัดวัชพืชอายุปีเดียว ควรท�ำก่อนวัชพืช
ออกดอกหรือติดเมล็ด ส่วนวัชพืชอายุขา้ มปี ควรใช้สารก�ำจัดวัชพืชประเภทดูดซึม เช่น ไกลโฟเซต
สามารถก�ำจัดส่วนขยายพันธุ์ที่อยู่ใต้ดินได้ดี โดยเฉพาะวัชพืชวงศ์หญ้า
1.3 การปล่อยสัตว์เลีย้ ง ได้แก่ โคและแพะ ลงแทะเล็มหญ้าในสวนมะพร้าว ควรปล่อยในสวนมะพร้าว
ทีร่ ะยะติดผลแล้ว ซึง่ เป็นระยะทีต่ น้ มะพร้าวมีความสูง แพะและโคไม่สามารถสร้างความเสียหาย
กับต้นมะพร้าวได้
1.4 การปลูกพืชแซม ควรปลูกในสวนมะพร้าวอายุประมาณ 1-5 ปี สามารถปลูกพืชแซม เช่น สับปะรด
ช่วยลดปัญหาวัชพืชขึน้ ระหว่างแถวปลูก และเกษตรกรยังมีรายได้ระหว่างรอให้มะพร้าวมีผลผลิต

2. การควบคุมโดยใช้สารก�ำจัดวัชพืช

สารก�ำจัดวัชพืชที่แนะน�ำให้ใช้ในการควบคุมวัชพืชในสวนมะพร้าว สามารถเลือกใช้ได้ดังนี้

สารก�ำจัดวัชพืช

อัตราการใช้ ต่อไร่ ระยะเวลาการใช้
(น�้ำ 80 ลิตร)

วัชพืชที่ควบคุมได้

หมายเหตุ

พาราควอท
300-500 มิลลิลิตร พ่นหลังวัชพืชงอก วัชพืชที่งอกจากเมล็ด
(paraquat 27.6% SL)
วัชพืชมีความสูง
ประเภทใบแคบ
ไม่เกิน 30 เซนติเมตร และประเภทใบกว้าง

พ่นโดยตรงไปยังวัชพืชระวัง
ละอองสารปลิวไปสัมผัส
ใบและต้นมะพร้าว

กลูโฟซิเนตแอมโมเนี่ยม 600-1000 มิลลิลติ ร พ่นหลังวัชพืชงอก วัชพืชที่งอกจากเมล็ด
(glufosinateวัชพืชมีความสูง
ประเภทใบแคบ
ammonium 15% SL)
ไม่เกิน 30 เซนติเมตร และประเภทใบกว้าง

พ่นโดยตรงไปยังวัชพืชระวัง
ละอองสารปลิวไปสัมผัส
ใบและต้นมะพร้าว

ไกลโฟเซต
500-1000 มิลลิลติ ร พ่นหลังวัชพืชงอก วัชพืชที่งอกจากเมล็ด พ่นโดยตรงไปยังวัชพืชระวัง
(glyphosate 48% SL)
วัชพืชมีความสูง
ประเภทใบแคบ
ละอองสารปลิวไปสัมผัส
ไม่เกิน 30 เซนติเมตร และประเภทใบกว้าง ใบและต้นมะพร้าว
วัชพืชประเภทข้ามปี
เช่นหญ้าคา และสาบเสือ
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๔๓ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้ามะพร้าวจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
พ.ศ. ๒๕๕๘
กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของมะพร้าวนําเข้าเพื่อการค้าจากสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์เสร็จสิ้นแล้ว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๒) และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการกักพืชจึงออกประกาศเงื่อนไขการนําเข้ามะพร้าวจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้ามะพร้าว
จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ชนิดพืชที่อนุญาต
มะพร้าว (coconut, Cocos nucifera) ตามประกาศนี้ ได้แก่
๓.๑ ผลมะพร้าวแก่ปอกเปลือก (mature dehusked coconut)
๓.๒ เนื้อมะพร้าวสด (fresh coconut meat)
๓.๓ เนื้อมะพร้าวแห้ง (copra)
๓.๔ กะลามะพร้าว (coconut shell)
๓.๕ กาบมะพร้าว (coconut husk)
ข้อ ๔ ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวข้อง
ศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับมะพร้าวจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ได้แก่ ด้วงอิฐ (khapra beetle, Trogoderma granarium)
ข้อ ๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕.๑ ราชอาณาจักรไทย คือ กรมวิชาการเกษตร
๕.๒ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ คือ Plant Protection Division ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ (National Plant Protection Organization) อย่างเป็นทางการ
ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า “NPPO”
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ข้อ ๖ การขออนุญาตนําเข้า
๖.๑ ต้องมีใบอนุญาตนําเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร
๖.๒ ผู้มีสิทธิ์ยื่นขอใบอนุญาตนําเข้ามะพร้าวต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้
๖.๒.๑ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
๖.๒.๒ ทะเบียนพาณิชย์ที่แสดงว่าเป็นผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าว
๖.๒.๓ หนังสือบริคณห์สนธิ ในกรณีที่ผู้ขอใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
๖.๒.๔ เอกสารที่สําแดงชนิดของสินค้า กําลังการผลิต ปริมาณมะพร้า ว
ที่ต้องใช้ต่อหน่วยสินค้าที่ต้องการผลิต ระยะเวลาการผลิตสินค้าที่ต้องการแปรรูป
๖.๓ ก่อนออกใบอนุญาต กรมวิชาการเกษตรจะส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
สถานที่ตั้งของโรงงาน สถานที่เก็บ ระยะเวลาของการเก็บในแต่ละครั้ง ปริมาณการใช้ วิธีการผลิต
และข้อมูลอื่น ๆ ที่จะนํามาพิจารณาการออกใบอนุญาต
๖.๔ ผู้รับใบอนุญาตนําเข้ามะพร้าวต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
๖.๔.๑ มะพร้าวที่นําเข้าต้องนําไปใช้เพื่อการแปรรูปของผู้รับอนุญาตที่ขออนุญาต
นําเข้ามะพร้าวเท่านัน้
๖.๔.๒ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งจั ด ทํ า บั น ทึ ก ปริ ม าณการนํ า เข้ า และปริ ม าณ
การผลิตสินค้าที่ใช้มะพร้าวมาแปรรูปมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขออนุญาตนําเข้า
ในแต่ละครั้งต่อไป
๖.๔.๓ ปริ ม าณการนํ า เข้ า ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ปริ ม าณการผลิ ต สิ น ค้ า
ที่ใช้มะพร้าวในการแปรรูป
๖.๕ ภายหลังการนําเข้า
๖.๕.๑ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งอํ า นวยความสะดวกแก่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ของกรมวิชาการเกษตรในการเข้าไปตรวจสอบโรงงานแปรรูปมะพร้าว
๖.๕.๒ กรณีที่ผู้นําเข้าฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ จะถูกถอน
ใบอนุญาตนําเข้าทันที
ข้อ ๗ วิธีการขนส่ง
ต้องส่งมะพร้าวมาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ไปยัง
เมืองท่าปลายทางในราชอาณาจักรไทย ในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางบกหรือทางน้ํา
ข้อ ๘ ข้อกําหนดสําหรับการนําเข้า
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๘.๑ ผลมะพร้าวแก่ปอกเปลือก
๘.๑.๑ ต้องปอกเปลือกหรือกาบมะพร้าวออกคงเหลือเฉพาะผนังชั้นกลาง
(mesocarp or fibrous husk) ของผลมะพร้าวบางส่วน รูปภาพแสดงลักษณะผลมะพร้าวแก่ปอกเปลือก
ปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ ท้ายประกาศนี้
๘.๑.๒ ต้องไม่ปรากฏส่วนของก้านใบ หน่อ หรือยอดอ่อน
๘.๑.๓ ต้องรมด้วยสารรมเมทธิลโบรไมด์ (Methyl bromide) เพื่อทําลาย
ความงอก ที่อัตรา ดังต่อไปนี้
อุณหภูมิ
๒๑ องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า
๑๖ - ๒๐ องศาเซลเซียส
๑๑ - ๑๕ องศาเซลเซียส
๑๐ องศาเซลเซียส

อัตรา (กรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
๓๒
๔๐
๔๘
๕๖

ระยะเวลา (ชั่วโมง)
๒๔
๒๔
๒๔
๒๔

๘.๑.๔ ต้องมีใบรับรองการรมเมทธิลโบรไมด์ของผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
ไว้กับ NPPO แนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่มีการนําเข้า
๘.๒ เนื้อมะพร้าวสดและเนื้อมะพร้าวแห้ง
๘.๒.๑ เนื้อมะพร้าวสดและเนื้อมะพร้าวแห้งที่จะส่งออกต้องทําการบรรจุ
เฉพาะในโรงบรรจุสินค้าซึ่งได้จดทะเบียนไว้กับ NPPO โดย NPPO ได้ให้การรับรองการปฏิบัติทางโรงงานที่ดี
และเหมาะสม (Good Manufacturing Practice, GMP)
๘.๒.๒ สํ า หรั บ เนื้ อ มะพร้ า วแห้ ง ต้ อ งปลอดจากศั ต รู พื ช กั ก กั น ได้ แ ก่
Trogoderma granarium
๘.๓ กะลามะพร้าว
ต้องไม่ปรากฏส่วนของเนื้อมะพร้าว
๘.๔ กาบมะพร้าว
ต้องปลอดจากศัต รูพื ช หรือ สิ่ งมี ชีวิ ตชนิ ดอื่ นที่ มีศั กยภาพเป็ นศัต รูพื ชกั กกั น
ของราชอาณาจักรไทย
ข้อ ๙ ข้อกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑ์
๙.๑ ต้องมัดหรือบรรจุหีบห่อมะพร้าวในบรรจุภัณฑ์ที่ใหม่ สะอาด และปิดมิดชิด
๙.๒ ต้องบรรจุมะพร้าวในบรรจุภัณฑ์ซึ่งต้องไม่มีการปะปนของ ดิน ทราย และ
ชิ้นส่วนของพืช เช่น ใบ ก้าน เศษซากพืช เป็นต้น หรือสิ่งอื่นใดที่มีศักยภาพนําพาศัตรูพืชกักกันได้
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ข้อ ๑๐ การตรวจส่งออก
๑๐.๑ ต้องสุ่มตรวจมะพร้าวก่อนส่งออกตามกระบวนการที่เหมาะสมอย่างเป็นทางการ
และต้องปลอดจากศัตรูพืช ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชหรือสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกัน
ของราชอาณาจักรไทย มะพร้าวทั้งหมดจะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยได้ต่อเมื่อได้ดําเนินการกําจัดศัตรูพืช
หรือขจัดศัตรูพืชเหล่านั้นให้หมดสิ้นแล้ว
๑๐.๒ กรณีของมะพร้าวแก่ปอกเปลือก ต้องดําเนินการรมเมทธิลโบรไมด์ตามอัตรา
ที่กําหนดในข้อ ๘.๑.๓
๑๐.๓ กรณีของเนื้อมะพร้าวแห้ง หากตรวจพบศัตรูพืชกักกัน ได้แก่ Trogoderma
granarium เนื้อมะพร้าวแห้งทั้งหมดจะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยได้ต่อเมื่อได้ดําเนินการกําจัด
Trogoderma granarium ให้หมดสิ้นแล้ว
ข้อ ๑๑ การรับรองสุขอนามัยพืช
๑๑.๑ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งออกให้โดย NPPO กํากับมาด้วย โดยต้นฉบับ
ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทย
๑๑.๒ สําหรับมะพร้าวแก่ปอกเปลือก ต้องระบุรายละเอียดการรมเมทธิลโบรไมด์
ลงบนใบรั บ รองสุข อนามั ยพื ช ในส่ ว นที่เหมาะสม และต้ อ งมี ต้ น ฉบั บใบรั บรองการรมเมทธิ ลโบรไมด์
แนบมาพร้อมกับใบรับรองสุขอนามัยพืช
๑๑.๓ สํ า หรั บ เนื ้ อ มะพร้ า วแห้ ง ต้ อ งระบุ ข ้ อ ความเพิ ่ ม เติ ม ดั ง ต่ อ ไปนี้
“The consignment of copra was produced and prepared for export in
accordance with conditions for import of coconut from Myanmar to Thailand
and have been inspected and found to be free of khapra beetle,
Trogoderma granarium”
๑๑.๔ ต้องระบุชื่อวิทยาศาสตร์และชื่อสามัญของมะพร้าวลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืช
ข้อ ๑๒ การตรวจนําเข้า
๑๒.๑ เมื่อมะพร้าวถูกขนส่งมาถึงด่านนําเข้าในราชอาณาจักรไทย การตรวจนําเข้า
มะพร้าวจะดําเนินการหลังจากได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมาพร้อมกับสินค้า
๑๒.๒ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ จ ะสุ่ ม ตั ว อย่ า งมะพร้ า วและตรวจสอบเพื่ อ ยื น ยั น ว่ า
มีศัตรูพืชหรือไม่ ถ้าตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตจะส่งตัวอย่างศัตรูพืชไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อจําแนกชนิด
และต้องกักมะพร้าวไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ
๑๒.๓ สําหรับมะพร้าวแก่ปอกเปลือก ถ้ามีการนําเข้าจํานวนน้อยกว่า ๑,๐๐๐ ผล
ต้องสุ่มตรวจมะพร้าวจํานวน ๔๕๐ ผล หรือสุ่มตรวจมะพร้าวทั้งหมด ถ้ามีมะพร้าวจํานวนเท่ากับ
หรือมากกว่า ๑,๐๐๐ ผล ต้องสุ่มตรวจมะพร้าวจํานวน ๖๐๐ ผล
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๑๒.๔ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชหรือสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกัน
ของราชอาณาจั ก รไทย ต้ อ งส่ง กลั บ ทํ าลาย หรื อ กํ าจั ด ศั ตรู พื ช บนมะพร้า วด้ วยวิ ธี การที่ เ หมาะสม
(ถ้ามีวิธีกําจัด)
๑๒.๕ สําหรั บมะพร้ าวแก่ปอกเปลื อ ก ในกรณี ที่ ต รวจพบว่ ามี การงอกของหน่ อ
หรือยอดอ่อน มะพร้าวทั้งหมดจะถูกส่งกลับหรือทําลาย
๑๒.๖ สํ า หรั บ เนื้ อ มะพร้ า วแห้ ง ในกรณี ที่ ต รวจพบว่ า มี ศั ต รู พื ช กั ก กั น ได้ แ ก่
Trogoderma granarium เนื้อมะพร้าวแห้งทั้งหมดจะถูกส่งกลับหรือทําลาย
กรมวิชาการเกษตรจะแจ้งให้ NPPO ทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด และขึ้นอยู่กับ
สภาพการณ์ กรมวิชาการเกษตรอาจจะระงับการนําเข้ามะพร้าว
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ ง กลั บ ทํ า ลาย หรื อ กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
อนันต์ สุวรรณรัตน์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
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เอกสารแนบ ๑
รูปภาพแสดงลักษณะผลมะพร้าวแก่ปอกเปลือก
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้ามะพร้าวจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลักษณะผลมะพร้าวแก่ปอกเปลือกหรือกาบมะพร้าวออก
คงเหลือเฉพาะผนังชั้นกลาง (mesocarp or fibrous husk) ของผลมะพร้าวบางส่วน
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ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้ามะพร้าวจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมวิ ช าการเกษตรได้ วิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งศั ต รู พื ช ของมะพร้ า วที่ นํ า เข้ า เป็ น การค้ า จาก
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสร็จสิ้นแล้ว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัด สิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
กักพืชจึงออกประกาศกําหนดเงื่อนไขการนําเข้ามะพร้าวจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ชนิดพืช
มะพร้าว (coconut, Cocos nucifera) ตามประกาศนี้ ได้แก่
๑.๑ ผลมะพร้าวแก่ปอกเปลือก (mature dehusked coconut)
๑.๒ เนื้อมะพร้าวสด (fresh coconut meat)
๑.๓ เนื้อมะพร้าวแห้ง (copra)
ข้อ ๒ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.๑ ราชอาณาจักรไทย คือ กรมวิชาการเกษตร
๒.๒ สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม คื อ Plant Protection Department
ซึ่งต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า “PPD”
ข้อ ๓ การขออนุญาตนําเข้า
๓.๑ ต้องมีใบอนุญาตนําเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร
๓.๒ ผู้ที่มีสิทธิยื่น คําขอใบอนุญาตนําเข้ามะพร้าวต้องดําเนิน ธุรกิจโรงงานแปรรูป
มะพร้าว
ข้อ ๔ วิธีการขนส่ง
ต้อ งส่ ง มะพร้ า วมาจากเมื อ งท่า แห่ ง หนึ่ ง ในสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนามไปยั งเมื อ งท่ า
ปลายทางในราชอาณาจักรไทย ในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางบกและทางน้ํา
ข้อ ๕ ข้อกําหนดสําหรับการนําเข้า
๕.๑ ผลมะพร้าวแก่ปอกเปลือก
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๕.๑.๑ ต้องปอกเปลือกหรือกาบมะพร้าวออกคงเหลือเฉพาะผนังชั้นกลาง
(mesocarp or fibrous husk) ของผลมะพร้าวบางส่ว น รูปภาพแสดงลักษณะผลมะพร้าวแก่
ปอกเปลือกปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ ท้ายประกาศนี้
๕.๑.๒ ต้องไม่ปรากฏส่วนของก้านใบ หน่อ หรือยอดอ่อน
๕.๑.๓ ต้องรมด้วยสารรมเมทธิลโบรไมด์ (Methyl bromide) เพื่อทําลาย
ความงอกที่อัตรา ดังต่อไปนี้
อุณหภูมิ
อัตรา (กรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
ระยะเวลา (ชั่วโมง)
๒๑ องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า
๓๒
๒๔
๑๖ - ๒๐ องศาเซลเซียส
๔๐
๒๔
๑๑ - ๑๕ องศาเซลเซียส
๔๘
๒๔
๑๐ องศาเซลเซียส
๕๖
๒๔
๕.๑.๔ ต้องมีใบรับรองการรมเมทธิลโบรไมด์ของผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
ไว้กับ PPD แนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่มีการนําเข้า
๕.๒ เนื้อมะพร้าวสดและเนื้อมะพร้าวแห้ง
เนื้อมะพร้าวสดและเนื้อมะพร้าวแห้งที่จะส่งออกต้องทําการบรรจุเฉพาะในโรง
บรรจุสิน ค้า ซึ่ง ได้จ ดทะเบีย นไว้กับ PPD โดย PPD ได้ใ ห้ก ารรับ รองการปฏิบัติท างโรงงานที่ดี
และเหมาะสม (Good Manufacturing Practice, GMP) โรงบรรจุ สิ น ค้ า ต้ อ งจั ด ทํา เอกสาร
มาตรฐานกระบวนการดํา เนินงาน ซึ่งแสดงรายละเอีย ดขั้น ตอนเกี่ย วกับการคัด ขนาด การจัด การ
และการบรรจุเนื้อมะพร้าวสดและเนื้อมะพร้าวแห้ง
ข้อ ๖ ข้อกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑ์
๖.๑ ต้องบรรจุมะพร้าวในบรรจุภัณฑ์ที่ใหม่ สะอาด และปิดสนิทเมื่อบรรจุมะพร้าวแล้ว
๖.๒ ต้องบรรจุมะพร้าวในบรรจุภัณ ฑ์ซึ่งต้องไม่มีการปะปนของ ดิน ทราย และ
ชิ้นส่วนของพืช เช่น ใบ ก้าน เศษซากพืช เป็นต้น หรือสิ่งอื่นใดที่มีศักยภาพนําพาศัตรูพืชกักกันได้
ข้อ ๗ การตรวจส่งออก
๗.๑ ต้องสุ่มตรวจมะพร้าวก่อนส่งออกตามกระบวนการที่เหมาะสมอย่างเป็นทางการ
และต้องปลอดจากศัตรูพืช
๗.๒ กรณีของมะพร้าวแก่ปอกเปลือก ต้องดําเนินการรมเมทธิลโบรไมด์ตามอัตรา
ที่กําหนดในข้อ ๕.๑.๓
ข้อ ๘ การรับรองสุขอนามัยพืช
๘.๑ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งออกให้โดย PPD กํากับมาด้วย โดยต้นฉบับ
ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทย
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๘.๒ สําหรับมะพร้าวแก่ปอกเปลือก ต้องระบุรายละเอีย ดการรมเมทธิลโบรไมด์
ลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืชในส่วนที่เหมาะสม และต้องมีต้น ฉบับใบรับรองการรมเมทธิลโบรไมด์
แนบมาพร้อมกับใบรับรองสุขอนามัยพืช
๘.๓ ต้องระบุชื่อสามัญของมะพร้าว หมายเลขตู้ขนส่งสินค้าและหมายเลขผนึกปิดตู้
ขนส่งสินค้าลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืช
ข้อ ๙ การตรวจนําเข้า
๙.๑ เมื่อมะพร้าวถูกขนส่งมาถึงด่านนําเข้าในราชอาณาจักรไทย การตรวจนําเข้า
มะพร้าวจะดําเนินการหลังจากได้ตรวจสอบยืน ยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมาพร้อมกับ
สินค้า
๙.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่จะสุ่มตัวอย่างมะพร้าวและตรวจสอบเพื่อยืนยันว่ามีศัตรูพืช
หรือไม่ ถ้าตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตจะส่งตัวอย่างศัตรูพืชไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อจําแนกชนิด และต้อง
กักมะพร้าวไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ
๙.๓ สําหรับมะพร้าวแก่ปอกเปลือก ถ้ามีการนําเข้าจํานวนน้อยกว่า ๑,๐๐๐ ผล
ต้องสุ่มตรวจมะพร้าวจํานวน ๔๕๐ ผล หรือสุ่มตรวจมะพร้าวทั้งหมด ถ้ามีมะพร้าวจํานวนเท่ากับ
หรือมากกว่า ๑,๐๐๐ ผล ต้องสุ่มตรวจมะพร้าวจํานวน ๖๐๐ ผล
๙.๔ ในกรณีตรวจพบศัต รูพืชหรือสิ่งมีชีวิตชนิด อื่น ที่มีศักยภาพเป็น ศัต รูพืชกักกัน
ของราชอาณาจักรไทย ต้องส่งกลับ ทําลาย หรือกําจัด ศัต รูพืชบนมะพร้าวด้วยวิธีการที่เหมาะสม
(ถ้ามีวิธีกําจัด) โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย กรมวิชาการเกษตรจะแจ้งให้ PPD ทราบถึง
การไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด และขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ กรมวิชาการเกษตรอาจจะระงับการนําเข้ามะพร้าว
๙.๕ สําหรับมะพร้าวแก่ปอกเปลือก ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการงอกของหน่อหรือ
ยอดอ่อน มะพร้าวทั้งหมดจะถูกส่งกลับหรือทําลาย โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ข้อ ๑๐ ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัด จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
จิรากร โกศัยเสวี
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว



เอกสารแนบ ๑
รูปภาพแสดงลักษณะผลมะพร้าวแก่ปอกเปลือก
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้ามะพร้าวจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. ๒๕๕๔

ลักษณะผลมะพร้าวแก่ปอกเปลือกหรือกาบมะพร้าวออก
คงเหลือเฉพาะผนังชั้นกลาง (mesocarp or fibrous husk) ของผลมะพร้าวบางส่วน



เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๐ ง
ถุนายน

หน้า ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้ามะพร้าวจากมาเลเซีย
พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของมะพร้าวที่นําเข้าเป็นการค้าจากมาเลเซีย
เสร็จสิ้นแล้ว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัด สิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
กักพืชจึงออกประกาศกําหนดเงื่อนไขการนําเข้ามะพร้าวจากมาเลเซีย ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ชนิดพืช
มะพร้าว (coconut, Cocos nucifera) ตามประกาศนี้ ได้แก่
ผลมะพร้าวแก่ปอกเปลือก (mature dehusked coconut)
ข้อ ๒ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.๑ ราชอาณาจักรไทย คือ กรมวิชาการเกษตร
๒.๒ มาเลเซีย คือ Department of Agriculture, Malaysia ซึ่งต่อไปในประกาศนี้
จะเรียกว่า “DOA, Malaysia”
ข้อ ๓ การขออนุญาตนําเข้า
๓.๑ ต้องมีใบอนุญาตนําเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร
๓.๒ ผู้ที่มีสิทธิยื่น คําขอใบอนุญาตนําเข้ามะพร้าวต้องดําเนิน ธุรกิจโรงงานแปรรูป
มะพร้าว
ข้อ ๔ วิธีการขนส่ง
ต้องส่งมะพร้าวมาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในมาเลเซียไปยังเมืองท่าปลายทางในราชอาณาจักรไทย
ในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางบกและทางน้ํา
ข้อ ๕ ข้อกําหนดสําหรับการนําเข้า
๕.๑ ต้ อ งปอกเปลื อ กหรื อ กาบมะพร้ า วออกคงเหลื อ เฉพาะผนั ง ชั้ น กลาง
(mesocarp or fibrous husk) ของผลมะพร้ า วบางส่ ว น รู ป ภาพแสดงลั ก ษณะผลมะพร้ า วแก่
ปอกเปลือกปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ ท้ายประกาศนี้
๕.๒ ต้องไม่ปรากฏส่วนของก้านใบ หน่อ หรือยอดอ่อน

เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว



เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๐ ง
ถุนายน

หน้า ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๕.๓ ต้องรมด้วยสารรมเมทธิลโบรไมด์ (Methyl bromide) เพื่อทําลายความงอก

ที่อัตรา ดังต่อไปนี้
อุณหภูมิ

อัตรา
ระยะเวลา
(กรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
(ชั่วโมง)
๒๑ องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า
๓๒
๒๔
๑๖ - ๒๐ องศาเซลเซียส
๔๐
๒๔
๑๑ - ๑๕ องศาเซลเซียส
๔๘
๒๔
๑๐ องศาเซลเซียส
๕๖
๒๔
๕.๔ ต้องมีใบรับรองการรมเมทธิลโบรไมด์ของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนไว้กับ
DOA, Malaysia แนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่มีการนําเข้า
ข้อ ๖ ข้อกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑ์
๖.๑ ต้องบรรจุมะพร้าวในบรรจุภัณฑ์ที่ใหม่ สะอาด และปิดสนิทเมื่อบรรจุมะพร้าวแล้ว
๖.๒ ต้องบรรจุมะพร้าวในบรรจุภัณ ฑ์ซึ่งต้องไม่มีการปะปนของ ดิน ทราย และ
ชิ้นส่วนของพืช เช่น ใบ ก้าน เศษซากพืช เป็นต้น หรือสิ่งอื่นใดที่มีศักยภาพนําพาศัตรูพืชกักกันได้
ข้อ ๗ การตรวจส่งออก
๗.๑ ต้องสุ่มตรวจมะพร้าวก่อนส่งออกตามกระบวนการที่เหมาะสมอย่างเป็นทางการ
และต้องปลอดจากศัตรูพืช
๗.๒ ต้องดําเนินการรมเมทธิลโบรไมด์ตามอัตราที่กําหนดในข้อ ๕.๓
ข้อ ๘ การรับรองสุขอนามัยพืช
๘.๑ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัย พืชซึ่งออกให้โ ดย DOA, Malaysia กํากับมาด้ว ย
โดยต้นฉบับใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทย
๘.๒ ต้องระบุรายละเอียดการรมเมทธิลโบรไมด์ลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืชในส่วนที่
เหมาะสม และต้องมีต้นฉบับใบรับรองการรมเมทธิลโบรไมด์แนบมาพร้อมกับใบรับรองสุขอนามัยพืช
๘.๓ ต้องระบุชื่อสามัญของมะพร้าว หมายเลขตู้ขนส่งสินค้าและหมายเลขผนึกปิดตู้
ขนส่งสินค้าลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืช
ข้อ ๙ การตรวจนําเข้า
๙.๑ เมื่อมะพร้าวถูกขนส่งมาถึงด่านนําเข้าในราชอาณาจักรไทย การตรวจนําเข้า
มะพร้าวจะดําเนินการหลังจากได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมาพร้อมกับสินค้า
๙.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่จะสุ่มตัวอย่างมะพร้าวและตรวจสอบเพื่อยืนยันว่ามีศัตรูพืช
หรือไม่ ถ้าตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตจะส่งตัวอย่างศัตรูพืชไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อจําแนกชนิด และต้องกัก
มะพร้าวไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ



เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๐ ง
ถุนายน

หน้า ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๙.๓ ถ้า มีม ะพร้า วนํ าเข้า จํา นวนน้อ ยกว่า ๑,๐๐๐ ผล ต้ องสุ่ม ตรวจมะพร้ า ว
จํานวน ๔๕๐ ผล หรือสุ่มตรวจมะพร้าวทั้งหมด ถ้ามีมะพร้าวจํานวนเท่ากับหรือมากกว่า ๑,๐๐๐ ผล
ต้องสุ่มตรวจมะพร้าวจํานวน ๖๐๐ ผล
๙.๔ ในกรณีตรวจพบศัต รูพืชหรือสิ่งมีชีวิตชนิด อื่น ที่มีศักยภาพเป็น ศัต รูพืชกักกัน
ของราชอาณาจักรไทย ต้องส่งกลับ ทําลาย หรือกําจัด ศัต รูพืชบนมะพร้าวด้วยวิธีการที่เหมาะสม
(ถ้ า มีวิ ธี กํา จั ด ) โดยผู้ นํา เข้า ต้ องเป็ น ผู้ รั บผิ ด ชอบค่ าใช้ จ่า ย กรมวิ ช าการเกษตรจะแจ้ ง ให้ DOA,
Malaysia ทราบถึงการไม่ปฏิบัติต ามข้อกําหนด และขึ้น อยู่กับ สภาวการณ์ กรมวิช าการเกษตร
อาจจะระงับการนําเข้ามะพร้าว
๙.๕ ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการงอกของหน่อหรือยอดอ่อน มะพร้าวทั้งหมดจะถูก
ส่งกลับหรือทําลาย โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ข้อ ๑๐ ประกาศฉบั บ นี้ ใ ห้ ใ ช้บั ง คั บ นั บตั้ ง แต่ วั น ถัด จากวั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วั นที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
จิรากร โกศัยเสวี
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว



....เอกสารแนบ ๑
รูปภาพแสดงลักษณะผลมะพร้าวแก่ปอกเปลือก
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้ามะพร้าวจากมาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๕๔

ลักษณะผลมะพร้าวแก่ปอกเปลือกหรือกาบมะพร้าวออก
คงเหลือเฉพาะผนังชั้นกลาง (mesocarp or fibrous husk) ของผลมะพร้าวบางส่วน



เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๐ ง
ถุนายน

หน้า ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้ามะพร้าวจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมวิ ช าการเกษตรได้ วิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งศั ต รู พื ช ของมะพร้ า วที่ นํ า เข้ า เป็ น การค้ า จาก
สาธารณรัฐอินโดนีเซียเสร็จสิ้นแล้ว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัด สิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
กักพืชจึงออกประกาศกําหนดเงื่อนไขการนําเข้ามะพร้าวจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ชนิดพืช
มะพร้าว (coconut, Cocos nucifera) ตามประกาศนี้ ได้แก่
๑.๑ ผลมะพร้าวแก่ปอกเปลือก (mature dehusked coconut)
๑.๒ เนื้อมะพร้าวแห้ง (copra)
ข้อ ๒ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.๑ ราชอาณาจักรไทย คือ กรมวิชาการเกษตร
๒.๒ สาธารณรัฐ อิน โดนีเ ซีย คือ Agency for Agricultural Quarantine
ซึ่งต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า “AAQ”
ข้อ ๓ การขออนุญาตนําเข้า
๓.๑ ต้องมีใบอนุญาตนําเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร
๓.๒ ผู้ที่มีสิทธิยื่น คําขอใบอนุญาตนําเข้ามะพร้าวต้องดําเนิน ธุรกิจโรงงานแปรรูป
มะพร้าว
ข้อ ๔ วิธีการขนส่ง
ต้องส่ง มะพร้ าวมาจากเมื องท่า แห่ งหนึ่ง ในสาธารณรั ฐอิ น โดนี เซี ย ไปยัง เมื องท่า ปลายทาง
ในราชอาณาจักรไทย ในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางบกและทางน้ํา
ข้อ ๕ ข้อกําหนดสําหรับการนําเข้า
๕.๑ ผลมะพร้าวแก่ปอกเปลือก
๕.๑.๑ ต้องปอกเปลือกหรือกาบมะพร้าวออกคงเหลือเฉพาะผนังชั้นกลาง
(mesocarp or fibrous husk) ของผลมะพร้าวบางส่ว น รูปภาพแสดงลักษณะผลมะพร้าวแก่
ปอกเปลือกปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ ท้ายประกาศนี้
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๕.๑.๒ ต้องไม่ปรากฏส่วนของก้านใบ หน่อ หรือยอดอ่อน
๕.๑.๓ ต้องรมด้วยสารรมเมทธิลโบรไมด์ (Methyl bromide) เพื่อทําลาย
ความงอกที่อัตรา ดังต่อไปนี้
อุณหภูมิ
อัตรา (กรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
ระยะเวลา (ชั่วโมง)
๒๑ องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า
๓๒
๒๔
๑๖ - ๒๐ องศาเซลเซียส
๔๐
๒๔
๑๑ - ๑๕ องศาเซลเซียส
๔๘
๒๔
๑๐ องศาเซลเซียส
๕๖
๒๔
๕.๑.๔ ต้องมีใบรับรองการรมเมทธิลโบรไมด์ของผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
ไว้กับ AAQ แนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่มีการนําเข้า
๕.๒ เนื้อมะพร้าวแห้ง
เนื้อมะพร้าวแห้งที่จะส่งออกต้องทําการบรรจุเฉพาะในโรงบรรจุสินค้าซึ่งได้
จดทะเบียนไว้กับ AAQ โดย AAQ ได้ให้การรับรองการปฏิบัติทางโรงงานที่ดีและเหมาะสม (Good
Manufacturing Practice, GMP) โรงบรรจุสินค้าต้องจัดทําเอกสาร มาตรฐานกระบวนการดําเนินงาน
ซึ่งแสดงรายละเอียดขั้นตอนเกี่ยวกับการคัดขนาด การจัดการ และการบรรจุเนื้อมะพร้าวแห้ง
ข้อ ๖ ข้อกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑ์
๖.๑ ต้องบรรจุมะพร้าวในบรรจุภัณฑ์ที่ใหม่ สะอาด และปิดสนิทเมื่อบรรจุมะพร้าวแล้ว
๖.๒ ต้องบรรจุมะพร้าวในบรรจุภัณ ฑ์ซึ่งต้องไม่มีการปะปนของ ดิน ทราย และ
ชิ้นส่วนของพืช เช่น ใบ ก้าน เศษซากพืช เป็นต้น หรือสิ่งอื่นใดที่มีศักยภาพนําพาศัตรูพืชกักกันได้
ข้อ ๗ การตรวจส่งออก
๗.๑ ต้องสุ่มตรวจมะพร้าวก่อนส่งออกตามกระบวนการที่เหมาะสมอย่างเป็นทางการ
และต้องปลอดจากศัตรูพืช
๗.๒ กรณีของมะพร้าวแก่ปอกเปลือก ต้องดําเนินการรมเมทธิลโบรไมด์ตามอัตรา
ที่กําหนดในข้อ ๕.๑.๓
ข้อ ๘ การรับรองสุขอนามัยพืช
๘.๑ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งออกให้โดย AAQ กํากับมาด้วย โดยต้นฉบับ
ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทย
๘.๒ สําหรับมะพร้าวแก่ปอกเปลือก ต้องระบุรายละเอีย ดการรมเมทธิลโบรไมด์
ลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืชในส่วนที่เหมาะสม และต้องมีต้น ฉบับใบรับรองการรมเมทธิลโบรไมด์
แนบมาพร้อมกับใบรับรองสุขอนามัยพืช
๘.๓ ต้องระบุชื่อสามัญของมะพร้าว หมายเลขตู้ขนส่งสินค้าและหมายเลขผนึกปิดตู้
ขนส่งสินค้าลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืช
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ข้อ ๙ การตรวจนําเข้า
๙.๑ เมื่อมะพร้าวถูกขนส่งมาถึงด่านนําเข้าในราชอาณาจักรไทย การตรวจนําเข้า
มะพร้าวจะดําเนินการหลังจากได้ตรวจสอบยืน ยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมาพร้อมกับ
สินค้า
๙.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่จะสุ่มตัวอย่างมะพร้าวและตรวจสอบเพื่อยืนยันว่ามีศัตรูพืช
หรือไม่ ถ้าตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตจะส่งตัวอย่างศัตรูพืชไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อจําแนกชนิด และต้องกัก
มะพร้าวไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ
๙.๓ สําหรับมะพร้าวแก่ปอกเปลือก ถ้ามีการนําเข้าจํานวนน้อยกว่า ๑,๐๐๐ ผล
ต้องสุ่มตรวจมะพร้าวจํานวน ๔๕๐ ผล หรือสุ่มตรวจมะพร้าวทั้งหมด ถ้ามีมะพร้าวจํานวนเท่ากับ
หรือมากกว่า ๑,๐๐๐ ผล ต้องสุ่มตรวจมะพร้าวจํานวน ๖๐๐ ผล
๙.๔ ในกรณีตรวจพบศัต รูพืชหรือสิ่งมีชีวิตชนิด อื่น ที่มีศักยภาพเป็น ศัต รูพืชกักกัน
ของราชอาณาจักรไทย ต้องส่งกลับ ทําลาย หรือกําจัด ศัต รูพืชบนมะพร้าวด้วยวิธีการที่เหมาะสม
(ถ้ามีวิธีกําจัด) โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย กรมวิชาการเกษตรจะแจ้งให้ AAQ ทราบถึง
การไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด และขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ กรมวิชาการเกษตรอาจจะระงับการนําเข้ามะพร้าว
๙.๕ สําหรับมะพร้าวแก่ปอกเปลือก ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการงอกของหน่อหรือ
ยอดอ่อน มะพร้าวทั้งหมดจะถูกส่งกลับหรือทําลาย โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ข้อ ๑๐ ประกาศฉบั บ นี้ ใ ห้ ใ ช้บั ง คั บ นั บตั้ ง แต่ วั น ถัด จากวั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
จิรากร โกศัยเสวี
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
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เอกสารแนบ ๑
รูปภาพแสดงลักษณะผลมะพร้าวแก่ปอกเปลือก
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้ามะพร้าวจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ.๒๕๕๔

ลักษณะผลมะพร้าวแก่ปอกเปลือกหรือกาบมะพร้าวออก
คงเหลือเฉพาะผนังชั้นกลาง (mesocarp or fibrous husk) ของผลมะพร้าวบางส่วน
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ดรรชนี
กระรอกหลากสี 47
กลูโฟซิเนตแอมโมเนี่ยม 64
กองขยะ 9, 13
กองขี้เลื้อย 9, 13
กองปุ๋ยหมัก 9, 10, 12, 13, 36
การควบคุมโดยชีววิธแี บบคลาสสิค 17
การประเมินผลส�ำเร็จ 25, 32
การเพาะเลี้ยง 19, 20, 21, 24, 27
แกลบ 13
ไกลโฟเซต 64
เขื่องหลวง 16
คลอร์ไพริฟอส 8, 13
คลอแรนทรานิลิโพร์ล 5
คลอโรทาโลนิล 54
คอมะพร้าว 8, 13 14, 47, 49, 51
คาร์แทป ไฮโดรคลอไรด์ 8
คาร์เบนดาซิม 54
คาร์โบซัลแฟน 13
โคนต้นผุ 56
ชีวภัณฑ์ 5, 17
ซิงค์ฟอสไฟด์ 47, 49
ซีเนบ 54
ด้วงงวงมะพร้าว 14
ด้วงงวงมะพร้าวชนิดเล็ก 14
ด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่ 15
ด้วงแรดมะพร้าวชนิดเล็ก 9
ด้วงแรดมะพร้าวชนิดใหญ่ 9
ด้วงแรดมะพร้าว 9, 10, 11, 12
ด้วงลาน 14
ด้วงสาคู 14
ด่านตรวจศัตรูพืช 41
ไดโนทีฟูแรน 8
ไดฟิทิอาโลน 47
ไดอะซินอน 13
ต้นชิด 16
ต้อยติ่ง 62

ตาลโตนด 4
ตาลฟ้า 4
แตนเบียนโกนีโอซัส นีแฟนติดิส 4
แตนเบียนดักแด้ 23, 24
แตนเบียนดักแด้แมลงด�ำหนามมะพร้าว 22
แตนเบียนเตตระสติคัส บรอนทิสปี้ 8
แตนเบียนบราคอน ฮีบีเตอร์ 4
แตนเบียนหนอนแมลงด�ำหนามมะพร้าว 18
แตนเบียนหนอนหัวด�ำมะพร้าว 26
แตนเบียนอะซีโคเดส ฮิสไพนารัม 8
ไทแรม 55
ไทอะมีทอกแซม 8
บิวเวอร์เรีย 4, 8
แบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเจียนซีส 5
ใบจุด 54
ใบจุดสีเทา 54
ปาล์ม 4, 8, 9
ปาล์มน�้ำมัน 4, 9, 12, 16, 46, 50
ปาล์มประดับ 9
ปาล์มหางกระรอก 4
ปุ๋ยคอก 9, 12, 13, 36
ผักแครด 62
พาราควอท 64
แพสชั่นฟรุท 43
ฟลูเบนไดเอไมด์ 5
ฟอสอีทิล-อลูมิเนียม 51
เฟนบูทาทินออกไซด์ 43
เฟนไพรอกซิเมต 43
โฟคูมาเฟน 47, 49
มะพร้าว 1
มะพร้าวกะทิ 5
มะพร้าวน�้ำหอม 5
มะพร้าวหัวหงอก 6
มัมมี่ 18
มาเนบ 54
เมทาแลกซิล 51

แมนโคเซบ 54
แมลงด�ำหนามมะพร้าว 6
แมลงศัตรูพืชต่างถิ่น 6
ยอดเน่าและผลร่วง 50
ระดับการท�ำลาย 25, 32
รากเน่า 53
ราเขียว 33
ไรแมงมุมเทียมปาล์ม 41
ไรแมงมุมฟิจิ 43
ไรสี่ขามะพร้าว 39
ลาน 16
ลูเฟนนูรอน 5
สปอโรซิสต์ 47
สปินโนแสด 5
สัตว์ฟันแทะ 44
สาคู 16
สาบม่วง 63
สาบเสือ 63
หญ้าคา 58
หญ้าดอกแดง 59
หญ้าตีนกา 59
หญ้าตีนติด 60
หญ้าตีนนก 60
หญ้านกสีชมพู 61
หญ้าปากควาย 61
หนอนผีเสื้อข้าวสาร 30
หนอนหัวด�ำมะพร้าว 2
หนูท้องขาวบ้าน 45
หนูท้องขาวสวน 45
หมาก 4, 16, 41, 42, 43
หมากเขียว 4
หมากแดง 4
เหยื่อโปรโตซัว 47
อินทผลัม 4, 16
อิมิดาโคลพริด 8
อีมาเมกติน เบนโซเอต 5
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Index

Acanthaceae 62
Aceria guerreronis Keifer 39, 41
Asteraceae 62
Asterales 62, 63
Bacillus thuringiensis 5, 17
Bethylidae 26
Bipolaris halodes (Drechsler) Shoemaker 55
Brachiaria reptans (L.) C.A. Gardner & C.E.Hubb. 60
Brachymeria sp. 4
Bracon hebetor 4
Brontispa longissima (Gestro) 6
Bud rot and Nut fall disease 50
Callosciurus finlaysonii (Horsfield) 47
Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. 63
Classical Biological Control 17
coconut black-headed caterpillar 2
coconut leaf beetle 6
cogon grass 58
Coleoptera 6, 9, 14, 15
Colomerus novahebridensis Keifer 39
crowfoot grass 61
Curculionidae 14, 15
Cyperales 58, 59, 60, 61
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 61
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 60
Echinochloa colona (L.) Link 61
Eleusine indica (L.) Gaertn. 59
Eriophyidae 39
Eulophidae 18, 22
fenbutatin oxide 43
fenpyroximate 43
Fiji spider mite 43
finger grass 60
Ganoderma lucidum (Curtis) P.Karst. 53
glufosinate-ammonium 64
glyphosate 64
Goniozus nephantidis 26
goose grass 59
Gray leaf spot disease 54
Hispidae 6
Hymenoptera 18, 22, 26
Imperata cylindrica (L.) Beauv. 58
jungle rice 61
Leaf spot disease 55
Lepidoptera 2
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Metarhizium sp. 33
minnieroot 62
Muridae 45
natal grass 59
Oecophoridae 2
Opisina arenosella 4
Opisina arenosella Walker 2
Oryctes gnu Mohner 9
Oryctes rhinoceros (Linnaeus) 9
palm false spider mite 41
palm spider mite 43
paraquat 64
Pestalotiopsis palmarum (Cooke) Steyaert 54
Phytopthora palmivora (Butler) 50
Plesispa reichei chapuis 6
Poaceae 58, 59, 60, 61
praxelis 63
Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob. 63
Raoiella indica Hirst 41
Rattus rattus (Linnaeus) 45
Rhynchelytrum repens (Willd.) C.E. Hubb. 59
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) 14
Rhynchophorus vulneratus (Panzer) 15
Rodentia 45, 47
roof rat 45
Root rot disease 53
Ruellia tuberosa L. 62
running grass 60
Sarcocystis singaporensis 47
Scarabaeidae 9
Sciuridae 47
Scrophulariales 62
siam weed 63
Sporocyst 47
Stem bleeding 56
synedrella 62
Synedrella nodiflora (L.) Geartn. 62
Tenuipalpidae 41
Tetranychidae 43
Tetranychus fijiensis Hirst 43
Tetrastichus brontispae Ferriere 22
Thielaviopsis paradoxa (De Seynes) Höhn. 56
Trombidiformes 39, 41, 43
trunk injection 5, 16
variable squirrel 47

ทำ�เนียบผูท
้ รงความรูแ
้ ละเชี่ยวชาญด้านการจัดการศั ตรูมะพร้าว
สำ�นักวิจัยพั ฒนาการอารักขาพื ช
1. ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
ที่อยู่
E-mail
โทรศัพท์
ความเชี่ยวชาญ
2. ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
ที่อยู่
E-mail
โทรศัพท์
ความเชี่ยวชาญ
3. ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
ที่อยู่
E-mail
โทรศัพท์
ความเชี่ยวชาญ
4. ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
ที่อยู่
E-mail
โทรศัพท์
ความเชี่ยวชาญ
5. ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
ที่อยู่
E-mail
โทรศัพท์
ความเชี่ยวชาญ

นายทวีศักดิ์ ชโยภาส
ข้าราชการบ�ำนาญ
22/4 ซ. ร่วมมิตร ถ. ย่านพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 14000
081 912 5479
แมลงศัตรูมะพร้าว
นางสาวศรีสุรางค์ ลิขิตเอกราช
อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืช
เลขที่ 508 หมู่บ้านชลนิเวศน์ ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
sew_surang@yahoo.com
08 1866 8405
ด้านโรคมะพร้าว
นางจรรยา มณีโชติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัชพืช
กลุ่มวิจัยวัชพืช ส�ำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
mchanya36@hotmail.com
081-805-7489
ด้านวัชพืช
นางสาวพรพิมล อธิปัญญาคม
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืช
กลุ่มงานบักเตรีวิทยา ส�ำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
pathipunyakom@gmail.com
02-579-9582
ด้านโรคพืช
นายสุเทพ สหายา
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืช
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส�ำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
sahaya-s@hotmail.com
02-579-1061
การป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูมะพร้าว
เอกสารวิชาการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว



คณะทำ�งานการจัดการองค์ความรู้
“การจัดการศั ตรูมะพร้าว”
นางวิไลวรรณ พรหมค�ำ
นางจรรยา มณีโชติ
นางสาวพรพิมล อธิปัญญาคม
นายสุเทพ สหายา
นายสุรพล ยินอัศวพรรณ
นายคมสัน นครศรี
นางณัฏฐพร อุทัยมงคล
นายศรุต สุทธิอารมณ์
นางณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล
นายพิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์
นายปราสาททอง พรหมเกิด
นางบุญทิวา วาทิรอยรัมย์
นางเสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์
นายจารุวัตถ์ แต้กุล
นางสาวพลอยชมพู กรวิภาสเรือง
นางสาวดาราพร รินทะรักษ์
นางสาวอมรรัชฏ์ คิดใจเดียว
นางสาวชนินทร ดวงสอาด
นางสาวจรัญญา ปิ่นสุภา
นางสาวสุชาดา สุพรศิลป์
นางสาวนลินา พรมเกษา
นายวรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูร
นายพฤทธิชาติ ปุญวัฒโท
นางสาวพัชรีวรรณ จงจิตเมตต์
นายสุรศักดิ์ แสนโคตร
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ที่ปรึกษา

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัชพืช
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืช
ผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืช
ผู้เชี่ยวชาญด้านกักกันพืช
นักวิชาการเกษตรช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการเกษตรช�ำนาญการพิเศษ
นักกีฏวิทยาช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการโรคพืชช�ำนาญการพิเศษ

คณะท�ำงาน

นักกีฏวิทยาช�ำนาญการพิเศษ
นักสัตววิทยาช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการเกษตรช�ำนาญการพิเศษ
นักกีฏวิทยาช�ำนาญการพิเศษ
นักกีฏวิทยาช�ำนาญการพิเศษ
นักกีฏวิทยาช�ำนาญการพิเศษ
นักสัตววิทยาช�ำนาญการ
นักวิชาการโรคพืชช�ำนาญการ
นักวิชาการโรคพืชช�ำนาญการ
นักวิชาการเกษตรช�ำนาญการ
นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ
นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ
นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ
นักกีฏวิทยาช�ำนาญการ
นักกีฏวิทยาช�ำนาญการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

ประธานคณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงานและเลขานุการ
คณะท�ำงานและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
คณะท�ำงานและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

