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ค�าน�า

 มะพร้ำวเป็นพืชที่มีควำมส�ำคัญทำงเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ 
ของคนไทยมำเป็นเวลำช้ำนำนจึงมีควำมผูกพันอยู ่กับวัฒนธรรมของคนไทย  
ทุกส่วนของมะพร้ำวสำมำรถน�ำมำใช้ประโยชน์ส�ำหรับมวลมนุษยชำติ จำก
สถำนกำรณ์มะพรำ้วกำรผลิต ปี 2554 ในแหล่งผลิตมะพร้ำวส�ำคัญของประเทศ 
คำดว่ำเนื้อที่ให้ผลผลิตลดลงจำกปี 2554 เนื่องจำกปัญหำกำรระบำดของ 
แมลงศัตรูมะพร้ำว ส่งผลให้เกษตรกรขำดแรงจูงใจในกำรดูแลรักษำสวน  
ขณะที่เกษตรกรบำงรำยปรับเปลี่ยนเนื้อที่ไปปลูกปำล์มน�้ำมันและยำงพำรำ 
ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่ำทดแทน ปัญหำกำรผลิตมะพร้ำวเกิดขึ้นจำกแนวโน้ม 
กำรลดลงของผลผลิตมะพร้ำว ส ่งผลกระทบต่อควำมขำดแคลนวัตถุดิบ 
ในอุตสำหกรรมต่อเนื่อง และท�ำให้รำคำมะพร้ำวภำยในประเทศปรับตัวสูงขึ้น  
มีผลกระทบให้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับกำรผลิตสินค้ำเพื่อกำรส่งออก  
กำรระบำดของแมลงศัตรูมะพร้ำวในแหล่งผลิต ประกอบกับสวนมะพร้ำวที่มีอยู ่
ในปัจจุบันเป็นสำยพันธุ์ดั้งเดิมและมีอำยุมำกให้ผลผลิตต�่ำ นอกจำกนี้กำรปรับ
เปลี่ยนเนื้อที่ปลูกมะพร้ำวไปปลูกปำล์มน�้ำมันและยำงพำรำ ส่งผลให้ผลผลิต
มะพร้ำวไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศ และมีผลต่อเนื่องไป 
ในอนำคต 
 ดังนั้นกรมส่งเสริมกำรเกษตรจึงได้จัดท�ำเอกสำรกำรปลูกมะพร้ำวและ 
กำรควบคุมศัตรูมะพร้ำว หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ 
กำรผลิตมะพร้ำวและกำรควบคุมศัตรูมะพร้ำว ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรได้รับ 
ผลผลิตจำกกำรท�ำสวนมะพร้ำวเพิ่มขึ้น ช่วยให้เกษตรกรมีรำยได้และอำชีพ 
ที่ยั่งยืนต่อไป
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การปลูกมะพร้าว
และการควบคุมศัตรูมะพร้าว
การปลูกมะพร้าว

 กำรปลูกมะพร้ำวให้ได้ผลดี ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ คือ  
เลือกที่ปลูกดี ใช้พันธุ์ดี ปลูกถูกวิธี ดูแลรักษำต้นมะพรำ้วให้สมบูรณ์ ปรำศจำกโรค 
และศัตรูที่มำรบกวนและแก้ไขอุปสรรคที่ท�ำให้มะพร้ำวออกผลน้อย โดยหลัก 
ในกำรพิจำรณำเลือกที่ปลูกและดูแลรักษำสวนมะพร้ำวดังนี้
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การเลือกที่ปลูกมะพร้าว
 ประเทศไทยตั้ งอยู ่บนบริ เวณที่มีลมฟ ้ำอำกำศเหมำะสมส�ำหรับ 
ปลูกมะพร้ำว โดยทั่วไปจะเห็นมะพร้ำวปลูกอยู ่ตั้งแต่ภำคเหนือจรดภำคใต้  
หลักทั่วไปในกำรเลือกที่ปลูกมะพร้ำวควรค�ำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

 ฝน เป ็นป ัจจัยส� ำคัญอันหนึ่ ง ในกำร 
ปลูกมะพร้ำว จำกกำรศึกษำพบว่ำที่ปลูกมะพร้ำว 
ได ้ เจริญงอกงำมดี  จะต ้องมีปริมำณน�้ำฝนตก 
ไม่น้อยกว่ำ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และมีฝนตก
สม�่ำเสมอทุกเดือน ถ้ำมีฝนตกน้อยกวำ่ 50 มิลลิเมตร
ต่อเดือน ติดต่อกันเกินกว่ำ 3 เดือน มะพร้ำวจะ 
ออกผลให้น้อยลง 

 อุณหภูมิ บริเวณที่อำกำศหนำวจัดเป็น 
เวลำนำนๆ คือ มีอุณหภูมิต�่ำกว่ำ 15 �C ติดต่อกัน 
หลำยๆ วัน จะมีผลให้มะพร้ำวออกผลน้อยลง 
เพรำะอำกำศหนำวไปเปลี่ยนระบบกำรปรุงอำหำร
และกิจกรรมอื่นๆ แต่ถ้ำเป็นที่ซึ่งหนำวเป็นครั้งครำว 
ก็ไม่มีป ัญหำมำกนัก ที่ซึ่งมีอุณหภูมิอยู ่ระหว่ำง  
20 - 27 �C เช่น ภำคใต้ ภำคกลำง และตะวันออก 
สำมำรถปลูกมะพร้ำวได้ผลดี
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 แสงแดด เป็นปัจจัยส�ำคัญอย่ำงหนึ่ง
ส�ำหรับกำรปลูกมะพร้ำว บริเวณซึ่งแสงแดดส่อง 
ไม่ค่อยถึงมะพร้ำวจะไม่ค่อยออกดอกออกผล หรือ 
มีเนื้อบำง ดังนั้นจึงไม่ควรปลูกมะพรำ้วในที่ร่ม หรือ 
ที่ซึ่งมีเมฆหนำทึบอยู ่ตลอดปีปริมำณแสงแดดที ่
เหมำะสมวันละ 7.1 ชั่วโมง

 ความสูงของพื้นที่  ระดับควำมสูง 
ของพื้นที่จะเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิ ควำมสูงทุกๆ  
100 เมตร อุณหภูมิจะลดต�่ำลง 0.6 �C ดังนั้นกำร 
ท�ำสวนมะพร้ำวเพื่อกำรค้ำควรเลือกที่ไม่สูงเกิน  
500 เมตรเหนือระดับน�้ำทะเล ผลผลิตที่ได้ไม่ต่ำง 
จำกกำรท�ำสวนมะพร้ำวใกล้ทะเล

การปลูกมะพร้าวและการควบคุมศัตรูมะพร้าวการปลูกมะพร้าวและการควบคุมศัตรูมะพร้าว 3



 ดินที่ใช้ปลูกมะพร้าว มะพร้ำวเป็นพืชที่ไม่ค ่อยเลือกชนิดดิน 
ที่ปลูกมำกนัก แต่ต้องค�ำนึงถึงลักษณะพื้นที่ดังนี้

 ที่ลุ ่ม ที่ดอน มะพร้ำวปลูกเจริญงอกงำมบนที่ดอนมำกกว่ำที่ลุ ่ม  
กำรที่จะปลูกมะพร้ำวให้เจริญงอกงำมในที่ลุ ่ม ต้องยกเป็นคันร่องให้สูงพ้น 
ระดับน�้ำที่ขังอยู ่  ให ้หลังคันดินที่ยกขึ้นมำสูงกว่ำระดับน�้ำในฤดูน�้ำสูงสุด 
ประมำณ 60 เซนติเมตร เป็นคันยำวไปตำมรูปเนื้อที่ที่มีอยู่ จึงจะพอใช้ปลูก 
มะพร้ำวให้ได้ผลดี

 ดินดาน ดินที่มีชั้นหินแข็งหรือหินดำนอยู่ลึกจำกผิวดินน้อยกว่ำ 1 เมตร 
ไม่ควรใช้ปลูกมะพรำ้วเพรำะจะไม่ค่อยได้รับผลดี ถ้ำจะได้ผลดีก็ต้องลงทุนสูง

 ดินดี ไม่ดี หมำยถึง ดินที่ควำมอุดมสมบูรณ์มำกน้อยเพียงใด สังเกต
ได้จำกต้นไม้ หรือต้นมะพร้ำวที่ขึ้นอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ถ้ำต้นไม้เหล่ำนั้น 
มีใบเขียวเข้ม ออกดอกออกผลงำมก็แสดงว่ำดินดี แต่ถ้ำต้นมะพร้ำวหรือ 
ต้นไม้อื่นที่อยู่ใกล้เคียงนั้นไม่เจริญงอกงำมควรจะสอบดูให้แน่ชัดโดยกำรเก็บ
ตัวอย่ำงดินส่งไปวิเครำะห์ 
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การเตรียมที่ปลูกมะพร้าว 
 ที่ดินซึ่งจะใช้ปลูกมะพร้ำว ควรท�ำให้เตียนและถอนตอออกให้หมด  
ส่วนที่ลุ ่มหรือที่น�้ำท่วมถึงต้องยกร่องปลูก โดยให้คันร่องอยู ่สูงกว่ำระดับ 
น�้ำท่วมสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร
 กำรปลูกมะพร้ำวบนเขำหรือที่ชันมำกๆ ควรท�ำขั้นบันไดแล้วปลูกพืช 
กันดินพังทลำย หลังจำกถำงป่ำแล้วควรไถดินและปรับระดับดิน อย่ำให้มีน�้ำขัง 
ในแปลงปลูก แล้วจึงวำงผังปลูกมะพร้ำว

 ระยะปลูกมะพร้าว กำรปลูกมะพร้ำวควรปลูกแบบสำมเหลี่ยม 
ด้ำนเท่ำ เพรำะจะได้จ�ำนวนต้นมำกกว่ำกำรปลูกแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสประมำณ  
15 % ถ้ำปลูกมะพร้ำวชนิดต้นสูงควรปลูกห่ำงกัน 8.50 - 9.00 เมตร ถ้ำ 
ปลูกมะพร้ำวต้นเตี้ย ใช้ระยะปลูกห่ำงกัน 6.5 เมตร ระยะห่ำงระหว่ำงแถว 
ในกำรปลูกแบบสำมเหลี่ยมด้ำนเทำ่ มีดังนี้
 • ระยะระหว่ำงต้น 9.00 เมตร ระยะระหว่ำงแถว 7.80 เมตร
  จ�ำนวน 22 ต้นต่อไร่
 • ระยะระหว่ำงต้น 8.50 เมตร ระยะระหว่ำงแถว 7.36 เมตร
  จ�ำนวน 25 ต้นต่อไร่
 • ระยะระหว่ำงต้น 6.50 เมตร ระยะระหว่ำงแถว 5.63 เมตร
  จ�ำนวน 43 ต้นต่อไร่ (มะพร้ำวเตี้ย)

การปลูกมะพร้าวแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส การปลูกมะพร้าวแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า

การปลูกมะพร้าวและการควบคุมศัตรูมะพร้าวการปลูกมะพร้าวและการควบคุมศัตรูมะพร้าว 5



 การเตรียมหลุมปลูก กำรปลูกมะพร้ำวบนที่ดอนและดินมีควำม 
อุดมสมบูรณ์ต�่ำ เช่น ดินทรำย ดินลูกรัง ควรขุดหลุมกว้ำง 1 เมตร ยำว  
1 เมตร และลึก 1 เมตร ส่วนในที่ลุ ่มหรือที่ที่ดินอุดมสมบูรณ์อำจขุดหลุม 
ให้เล็กกวำ่นี้ได้ กำรเตรียมหลุมปลูกที่ดีจะช่วยให้หน่อมะพร้ำวเจริญเติบโตเร็ว

 การขุดหลุม ให้ขุดเอำดินผิวไว้ด้ำนหนึ่ง และดินชั้นลำ่งไว้อีกทำงหนึ่ง  
และควรขุดในฤดูแล้ง หลังจำกขุดหลุมแล้วให้ตำกดิน 7 วัน หำกสำมำรถ 
หำไม้มำเผำในก้นหลุมจะช่วยป้องกันปลวกควรรองก้นหลุมด้วยกำบมะพร้ำว  
2 ชั้น แล้วเอำดินชั้นบนใส่ลงไปประมำณครึ่งหลุม จำกนั้นใส่ดินผสมกับ 
ปุ๋ยคอก หรือผสมปุ๋ยกับดิน และกำบมะพร้ำวสลับกันไปเป็นชั้นๆ ปุ๋ยคอกใส ่
หลุมละ 1 ปีบ หรือ ร็อคฟอสเฟตครึ่งกิโลกรัมต่อหลุม ใส่ดินและปุ ๋ยที่ 
ผสมกันแล้วจนเต็มหลุมและทิ้งไว้จนถึงฤดูปลูก

 ฤดูปลูก ฤดูปลูกที่เหมำะสมส�ำหรับปลูกมะพร้ำว ควรเริ่มปลูกใน 
ฤดูฝนหลังจำกที่ฝนตกใหญ่แล้ว 2 ครั้ง

 การปลูก ควรปลูกต�่ำกว่ำปำกหลุม 15 เซนติเมตร แต่ในที่บำงแห่ง 
ซึ่งเป็นที่ลุ่มระดับน�้ำใต้ดินสูง ควรปลูกให้เสมอกับปำกหลุมหรือสูงกว่ำปำกหลุม
เล็กน้อย
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วิธีปลูก 
 น�ำหน่อมะพร้ำววำงลงในหลุมเอำดินกลบและเหยียบดินข้ำงๆ ให้แน่น  
กำรกลบดินอย่ำให้สูงมำกนักเพรำะดินจะทับคอหน่อมะพร้ำว ท�ำให้เจริญ 
เติบโตช้ำ หลังจำกปลูกแล้วเกลี่ยดินปำกหลุมให้เรียบร้อย และเอำไม้ปัก 
ผูกต้นไว้กับหลัก เพื่อกันลมโยก

 กำรปลูกมะพร้ำวพวกต้นเตี้ยสีเหลือง หรือแดง ควรมีร่มกันแดดไว้ 
ตอนย้ำยปลูกใหม่ๆ เพรำะมะพร้ำวทั้งสองชนิดไม่ทนทำนต่อแดด ใบอำจไหม้ได้
เมื่อถูกแดดจัด 

ภาพแสดงการปลูกมะพร้าวในที่ลุ่ม
ต้องวางระดับหน่อมะพร้าว
ให้สูงกว่าหลุมปลูก

ภาพแสดงการปลูกมะพร้าวในที่ดอน
ต้องวางระดับหน่อมะพร้าว

ให้ต�่ากว่าหลุมปลูก
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การใส่ปุ๋ยต้นมะพร้าวที่เริ่มปลูก
 ควรใส่ตั้งแต่มีอำยุ 6 เดือน หรือใบยอดเริ่มคลี่ออกหลังจำกปลูก 
ใส ่ป ีละ 2 ครั้ง ปุ ๋ยที่ ใส ่อำจใช้ได ้ทั้งปุ ๋ยมูลสัตว ์และปุ ๋ยเคมี ปุ ๋ยมูลสัตว ์ 
พวกมูลวัวมูลควำย ควรใส่ต้นละ 2 ปีบต่อปี มูลเป็ดมูลไก่ควรแบ่งใส่ 2 ครั้ง  
ครั้งละ 1 ปีบ กำรใส่ปุ ๋ยเคมี แบ่งใส่ทุก 6 เดือน ตอนต้นฝนช่วงเดือน 
พฤษภำคม หรือเดือนมิถุนำยน ครั้งที่ 2 ตอนปลำยฝน ระหว่ำงเดือนตุลำคม 
ถึงเดือนธันวำคม แล้วแต่ฤดูกำลของแต่ละแห่ง ปุ ๋ยเคมีที่แนะน�ำให้ใช้เป็น 
ปุ๋ยผสมสูตร 13 : 13 : 21 รวมกับปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต หรือหินปูนไดโลไมท์ 
จ�ำนวนปุ๋ยและอำยุที่ใช้ดังตำรำง

อายุมะพร้าว
ปุ๋ยผสม 

13 : 13: 21
ปุ๋ย 

แมกนีเซียมซัลเฟต
หรือหินปูน 
ไดโลไมท์

ปี (กิโลกรัม) (กรัม) (กิโลกรัม)

1 1 - -

2 2 200 2

3 3 300 3

4 หรือมำกกว่ำ 4 500 4

 ส�ำหรับปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต
และหินปูนไดโลไมท์ให ้ใช ้อย ่ำงใด 
อย ่ำงหนึ่ ง ถ ้ำใช ้หินปูนไดโลไมท ์  
ให้หว่ำนก่อนใส่ปุ๋ยอย่ำงอื่นอย่ำงน้อย 
1 เดือน
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 วิธีใส่ปุ ๋ย ก่อนใส่ปุ ๋ยควร 
ถำงโคนต้นให้เตียน แล้วใช้ปุ๋ยโรยรอบต้น 
ตั้งแต่โคนต้นออกมำถึงรัศมี 1.5 เมตร  
และบริเวณใส่ปุ๋ยควรขยำยออกไปทุกที

 วิธีใส่ปุ ๋ยมูลสัตว์ ให้กับ 
ต ้นมะพร ้ำว ควรขุดรำงรอบต ้น 
ให ้ลึ กประมำณ 10 เซนติ เมตร  
กว้ำง 12 เซนติเมตร วงในห่ำงต้น  
1 เมตร เอำมูลสัตว์ที่ต้องกำรใส่ลงไป 
ในรำงที่ขุดแล้วกลบดิน อีกวิธีหนึ่งที่
นิยมกัน คือ ขุดเป็นหลุม กวำ้งประมำณ 
30 x 30 x 30 เซนติเมตร ที่โคนต้น 
หำ่งจำกล�ำต้น 1.5 เมตร ต้นละ 3 หลุม 
แล้วใส่ปุ๋ยในหลุมที่ขุด หลุมที่ขุดใส่ปุ๋ย
เปลี่ยนที่ทุกปีจนรอบต้น
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การดูแลรักษาสวนมะพร้าวที่ออกผลแล้ว
 1. การไถพรวน ไถพรวนระหว ่ำง 
แถวมะพร้ำวไม่ให้ลึกเกินกว่ำ 20 เซนติเมตร ไถแถว 
เว้นแถวให้ห่ำงจำกต้นข้ำงละ 2 เมตร ไถสลับกัน 
ทุก 2 ปี ตอนปลำยฤดูแล้งรำกที่อยู่ผิวดินจะแห้ง 
ไม่ดูดอำหำร เมื่อถูกตัดก็จะแตกใหม่เมื่อฝนตก

 2. การขุดคูระบายน�้าและการรดน�้า
ในฤดูแล้ง ถ้ำมีฝนตกมำกและที่ปลูกเป็นที่ลุ ่ม 
น�้ำท่วมแปลงปลูก ควรขุดคูระบำยน�้ำออกอย่ำให้ 
มีน�้ำขังในแปลง ถ้ำฝนแล้งนำนก็จะกระทบต่อ 
กำรติดดอกออกผลดังนั้นเมื่อถึงฤดูแล้ง ถ้ำที่ใด 
พอจะหำน�้ำรดให้ต้นมะพร้ำวได้ ก็จะท�ำให้มะพร้ำว
งำมดี ออกผลดก ไม่เหี่ยวเฉำ น�้ำที่รดต้นควรใช้น�้ำจืด 
แต่น�้ำทะเลก็สำมำรถใช้รดได้
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 3. การควบคุมวัชพืชในสวนมะพร ้าว ในพื้นที่แล ้งนำน 
ควรคอยถำงหญ้ำให้เตียน หรือใช้จอบหมุนตีดินบนหน้ำดิน อย่ำให้ลึกกว่ำ  
10 เซนติเมตร หรือใช้จำนพรวนระหว่ำงแถวมะพร้ำวส่วนบริเวณที่มีฝนตก 
ต้องเก็บหญ้ำหรือพืชคลุมไว้ แต่ก็ไม่ให้ขึ้นรกมำก จึงควรมีกำรตัดหญ้ำหรือ 
ใช้จำนพรวนลำก แต่ไม่กดให้ลึกมำกเพื่อให้พืชคลุมดินหรือหญ้ำนั้นรำบลงไปบ้ำง
หรือกำรใช้สำรเคมีก�ำจัดวัชพืช ในมะพร้ำวต้นเล็ก ให้ใช้ไกลโฟเสทที่มีส่วนผสม
ของไกลโฟเสทไพรพิลำมีนซอลต์ซึ่งไม่ท�ำลำยใบมะพร้ำวแต่จะช่วยให้มะพร้ำว 
เจริญเติบโตดี ส่วนในมะพร้ำวที่ตกผลแล้วไม่แนะน�ำให้ใช้สำรก�ำจัดวัชพืช

 4. พืชคลุมดิน กำรปลูกพืชคลุมในสวนมะพร้ำว เพื่อควบคุมวัชพืช
และช่วยรักษำควำมชื้นในดิน นอกจำกนั้นพืชคลุมยังช่วยเพิ่มธำตุอำหำรและ 
ช่วยปรับปรุงดินในสวนมะพร้ำวโดยเฉพำะพืชคลุมที่เป็นพืชตระกูลถั่ว ช่วยเพิ่ม
ธำตุไนโตรเจนพืชคลุมที่นิยมปลูกกันมำกได้แก่ เพอรำเลีย เซ็นโทรซีมำ และ 
คำโลโปโกเนี่ยม
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 5. ปุ ๋ยอินทรีย์และพืชสด ปุ ๋ยอินทรีย์มีอยู ่หลำยชนิดด้วยกัน  
ไม่ว่ำจะเป็นปุ๋ยคอก เช่น ปุ๋ยมูลวัว มูลไก่ มูลหมู มูลแพะ เป็นต้น และปุ๋ยหมัก 
ต่ำงๆ ปุ๋ยพืชสด  เช่น กำรปลูกพืชตระกูลถั่วระหว่ำงแถวมะพร้ำว เช่น โสน  
คำร์โลโปโกเนียม เมื่อต้นเริ่มออกดอก ตัดเอำไปใส่ในร่อง ในกรณีที่ขุดดิน 
เป็นร่องรอบโคนต้นหรือคลุมต้นมะพร้ำว ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยพืชสดช่วยท�ำให้ 
ดินร่วนซุย เหมำะส�ำหรับกำรไชชอนของรำก นอกจำกนั้น ธำตุอำหำรที่มีอยู่ใน 
อินทรียวัตถุยัง ช่วยท�ำให้แบคทีเรียในดินท�ำงำนได้ดี ซึ่งแบคทีเรียจะช่วยเปลี่ยน
ธำตุอำหำรที่พืชดูดไปใช้ไม่ได้ ให้มำอยู่ในรูปธำตุที่พืชดูดไปเป็นอำหำรได้กำรเพิ่ม
อินทรียวัตถุให้กับดิน จึงเป็นประโยชน์ต่อต้นมะพร้ำวมำก กำรเพิ่มอินทรียวัตถุ 
ท�ำดังนี้ คือ ใส่ปุ๋ยคอก ขี้ควำย ขี้ไก่ ปุ๋ยขยะ ปุ๋ยหมัก ฝังกำบมะพร้ำวหรือ 
จะปลูกพืชคลุมแล้วไถกลบ หรือเลี้ยงสัตว์ในสวนมะพร้ำวก็ได้
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เปอร์เซ็นต์ธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ

ไนโตรเจน ฟอสฟอริคแอซิค โปแตส แคลเซียม

ขี้วัว ขี้ควำย 1.2 0.6 1.2 -

ขี้แพะ 2.4 0.9 2.0 -

ขี้ไก่ 1.5 6.9 2.0 -

กำกปลำ 4.0 4.0 - -

กำกถั่ว 7.6 1.3 1.2 -

เถ้ำไม้เผำ - - 1.5 4.0

เถ้ำกำบมะพร้ำว - - 10-20 -

ต้นโครตำลำเรีย 2.3 0.5 1.5 -

กระดูกป่น 4.4 23.6 - 41.8

เลือดแห้ง - 10.5 1.2 -

 วัสดุเหล่ำนี้ น�ำมำใช้เป็นปุ๋ยได้โดยค�ำนวณปริมำณธำตุอำหำรให้เท่ำกับ 
ที่แนะน�ำไว้ คือ ให้มีปริมำณไนโตรเจน 520 กรัม ฟอสฟอริคแอซิค 520 กรัม 
โปแตช 840 กรัม
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 การใส่ปุ๋ยคอก ใช้รองก้นหลุมๆ ละประมำณ 40 กิโลกรัม ถ้ำใส่ 
ต้นมะพรำ้วใหญ่ มีวิธีใส่ให้ 2 วิธี

 วิธีที่ 1 หว่ำนลงไปบนดินแล้ว พรวนกลบหรือใช้จอบหมุนพรวน 
ให้ลึกประมำณ 10 เซนติเมตร โดยให้ใส่ต้นละประมำณ 50 กิโลกรัม

 วิธีที่ 2 ใส่ในรำงซึ่งขุดระหว่ำงต้นมะพร้ำวหรือรอบต้นมะพร้ำว แล้ว 
ใส่ปุ๋ยลงไปแล้วกลบ ปุ๋ยที่ใส่ควรใช้ปุ๋ยพืชสด กำรใส่ปุ๋ยควรใส่ตอนต้นฤดูฝน

 การใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยขยะควรใส่ใน 
รำงซึ่งขุดรอบต้น ห่ำงต้นละประมำณ 2 เมตร  
แล้วใส่ปุ๋ยลงไปและกลบ กำรขุดรำงบริเวณรอบต้น
อย่ำขุดให้ลึกจนตัดรำกมำกนัก อำจขุดเป็นหลุมๆ 
แล้วใส่ก็ได้

 การใช ้กาบมะพร ้าวเป ็นปุ ๋ย เอำ 
กำบมะพร้ำวใส่ในหลุมกว้ำง 1 เมตร ยำว 4 เมตร  
ลึก 60 เซนติเมตร แล้วกลบ กำรฝังกำบมะพร้ำว 
ช่วยท�ำให้มะพร้ำวออกผลดกขึ้น และช่วยสงวน
ควำมชื้นไว้ในดินในฤดูแล้งกำบมะพร้ำวนอกจำก 
จะใช้ฝังดินแล้ว ยังน�ำมำเผำเป็นเถ้ำถ่ำนซึ่งมีธำตุ
โปแตชถึงประมำณ 20 %
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 การใช้ปุ๋ยเคมีกำรที่เรำจะทรำบว่ำควรใส่ปุ๋ยให้กับต้นมะพร้ำวหรือ 
อยำกทรำบว่ำในปัจจุบันบริเวณที่ปลูกมะพร้ำวขำดธำตุอำหำรอะไร วิธีกำร 
ที่สะดวกและได้ผลดี คือ กำรเก็บเอำใบมะพร้ำวไปวิเครำะห์โดยใช้ใบมะพร้ำว 
ใบที่ 14 ผลกำรวิเครำะห์ใบเป็นเปอร์เซ็นต์ของธำตุต่ำงๆ คือ N, P, K, Ca, Mg 
น�ำมำเปรียบเทียบกับระดับมำตรฐำนซึ่งเรียกว่ำ ระดับวิกฤต (Critical level)  
ซึ่งระดับมำตรฐำนของธำตุอำหำรในใบมะพร้ำวใบที่ 14 ประกอบด้วย N 18,  
P 0.12, K 0.8-1.0, Ca 0.35, Mg 0.35, Na 0.30
 กำรใส่ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้ได้ปริมำณธำตุอำหำร
เพียงพอ ท�ำให้ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ สำมำรถเพิ่มผลผลิตมะพร้ำวได้อย่ำง 
ยั่งยืน
 ควำมต้องกำรธำตุอำหำรของมะพร้ำว ธำตุ N, P, K, Ca, Mg และ S  
พบมำกในส่วนของใบและผล ซึ่งธำตุดังกล่ำวจ�ำเป็นส�ำหรับมะพร้ำวในกำรสร้ำง
ใบและผล และพบว่ำ มะพร้ำว 1 ไร่ จะดูดธำตุอำหำรหลักและธำตุอำหำรรอง
ประกอบด้วย N 9 กิโลกรัม, P 4.4 กิโลกรัม, K 5.68 กิโลกรัม, Ca 7.68 กิโลกรัม 
และ Mg 3.56 กิโลกรัม
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ธาตุอาหารในส่วนต่างๆของมะพร้าว

ธาตุอาหาร ผลมะพร้าว 
(g)

ก้านเกสร 
(g)

จั่น 
(g)

ใบและหูใบ  
(g)

ล�าต้น 
(g) รวม

ไนโตรเจน (N) 43.0 4.2 3.5 4.12 8.1 100

ฟอสฟอรัส (P) 40.2 7.0 2.9 45.1 5.0 100

โพแทสเซียม (K) 63.0 12.1 2.7 12.4 9.8 100

แคลเซียม (Ca) 15.0 3.3 4.5 73.8 3.1 100

แมกนีเซียม (Mg) 25.0 11.4 4.9 56.5 2.1 100

 นอกจำกธำตุอำหำรหลักแล้วธำตุอำหำรรองก็มีควำมจ�ำเป็นต่อกำร 
เจริญเติบโตและผลผลิตของมะพร้ำว แต่ต้องกำรในปริมำณน้อยได้แก่ Mo, Cu,  
B, Fe, Mn, Zn และ Cl จะขำดขำดธำตุใดธำตุหนึ่งไม่ได้ถ้ำขำดท�ำให้รำก 
ไม่พัฒนำใบมีสีเหลือง น�้ำหนักเนื้อมะพร้ำวแห้งและน�้ำมันลดลง

ความต้องการธาตุอาหารและธาตุอาหารรองในมะพร้าวอายุมากต่อปี

ธาตุอาหารหลัก กิโลกรัม (kg) ธาตุอาหารรอง กรัม (g)

13 – 13 – 21
(N – P – K)

4 แคลเซียมซัลเฟต 200

เฟอรัสซัลเฟต 150

แมกนเีซยีมซลัเฟต 300

แมงกำนีสซัลเฟต 100

ซิงค์ซัลเฟต 100

โบแรกซ์ 150
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 การเพิ่มผลผลิตมะพร้าวโดยใช้เกลือแกง
 เกลือแกง (NaCl) คุณสมบัติของเกลือแกงต่อมะพร้ำว
 1. มีรำคำถูกเมื่อเทียบกับปุ๋ยมะพร้ำวชนิดอื่นๆ
 2. สะดวกในกำรใช้
 3. ช่วยเร่งกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรด้ำนกำรเจริญเติบโต
 4. เพิ่มควำมหนำของเนื้อมะพร้ำว และเพิ่มน�้ำหนักเนื้อมะพร้ำวแห้ง
 5. เพิ่มจ�ำนวนผลต่อต้น
 6. ท�ำให้มะพร้ำวทนทำนต่อควำมแห้งแล้งและต้ำนทำนต่อโรคและแมลง 
ลดกำรเข้ำท�ำลำยของโรคใบจุดในแปลงเพำะช�ำ
 กำรใส่เกลือแกงแนะน�ำให้ใส่ตำมอำยุมะพร้ำว ในอัตรำต่ำงๆ กัน โดย 
แบ่งใส่ 2 ครั้งต่อปี คือ ต้นฤดูฝน และก่อนสิ้นฤดูฝน 

อายุของมะพร้าว (ปี) อัตราการให้เกลือแกง (กรัม /ต้น/ปี)

6 เดือนหลังปลูก 150

1 500

2 750

3 1,100

4 1,300

5 ปีขึ้นไป 1,500

 ผลของกำรใส่เกลือแกงอัตรำ 1,500 กรัมต่อต้นต่อปี สำมำรถเพิ่ม 
ผลผลิตมะพร้ำวได้ถึง 125 % คือให้ผลผลิตมะพร้ำว 1,600 ผลต่อไร่ต่อปี ส่วน 
กำรไม่ใส่เกลือแกง ให้ผลผลิตเพียง 544 ผลต่อไร่ต่อปี
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 สาเหตุที่มะพร้าวไม่ติดผลในช่วงฤดูฝน
 เกิดจำกเมื่อดอกตัวผู้แตกออก ละอองเกสร
ตัวผู้จะฟุ้งกระจำยประมำณ 2 – 3 ชั่วโมง ส่วน 
ดอกตัวเมียพร้อมที่จะผสมพันธุ ์นำน 73 ชั่วโมง  
ในช่วงที่ฝนตกชุกก่อให้เกิดกำรชะล้ำงละอองเกสร
ตัวผู ้ ประกอบกับแมลงไม่ออกมำหำอำหำร กำร
ปฏิสนธิ จึงไม่เกิดขึ้น ท�ำให้ทลำยมะพร้ำวติดผลน้อย 
2 – 3 ผลต่อทลำย หรือไม่ติดผลเลย
 กำรแก้ปัญหำมะพร้ำวไม่ติดผล ควรมีกำร 
เลี้ยงผึ้งในสวนมะพร้ำวเพรำะผึ้งจะออกมำหำ 
น�้ำหวำนจำกดอกมะพร้ำวในช่วงที่ฝนหยุดตกแล้ว 
น�ำละอองเกสรตัวผู ้ไปผสมกับดอกตัวเมีย ท�ำให้
ผลผลิตมะพร้ำวเพิ่มขึ้น 46 - 56 % นอกจำกนั้น
ยังมีแมลงอื่นๆ ที่ช่วยในกำรผสมเกสรคือ ต่อ แตน  
มดด�ำเป็นต้น

 การตัดทางใบ
 จะท�ำในมะพร้ำวที่อำยุไม่เกิน 30 ปี สูงไม่เกิน 12 เมตร มีใบบนต้น  
30 - 36 ทำง ซึ่งทำงมะพร้ำว 6 - 8 ทำง ที่อยู่ล่ำงสุดเป็นใบแก่เกินไปและม ี
ประโยชน์น้อยต่อต้นมะพร้ำว กำรตัดทำงมะพร้ำวที่แก่มำกที่สุด 10 - 12 ทำง
จะท�ำให้ทำงมะพร้ำวที่ยังอ่อนกว่ำได้รับธำตุอำหำรและควำมชื้นมำกขึ้น ในพื้นที่
ที่มะพร้ำวกระทบแล้ง กำรตัดทำงใบมะพร้ำวที่แก่ออกจะช่วยให้สงวนน�้ำที่มีอยู่ 
จ�ำกัดไว้ให้ทำงที่อ่อนกว่ำได้ใช้ประโยชน์ ทำงมะพร้ำวที่แก่มำกจะคำยน�้ำได ้
เร็วกว่ำทำงมะพร้ำวที่อ่อน กำรตัดทำงที่แก่ออกจะช่วยลดกำรคำยน�้ำลงได้  
25 – 50 % ในพื้นที่ที่มีช่วงแล้งนำน 3 - 6 เดือน และมีฝนตกน้อยกว่ำ  
100 มิลลิเมตร กำรตัดทำงมะพร้ำว พร้อมกำรเก็บเกี่ยวมะพร้ำวก่อนถึงฤดูแล้ง 
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จะช่วยให้เกิดผลกระทบต่อกำรติดผลน้อยลง ในกรณีที่เกิดกำรระบำดของศัตรู
มะพร้ำวกับทำงมะพร้ำวที่อยู่ล่ำงๆ ที่แก่แล้ว กำรตัดทำงมะพร้ำวที่ถูกแมลง
ท�ำลำย เป็นกำรควบคุมด้วยมำตรกำรทำงวิธีกลซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรม 
ทำงสรีรวิทยำของมะพร้ำว

 ผลการตัดทางมะพร้าว
 กำรตัดทำงมะพร้ำวให้เหลือ 13 ทำงทุก 45 วัน เป็นเวลำ 3 ปี ในปีที่ 1  
ไม่กระทบต่อผลผลิตมะพร้ำว ปีที่ 2 ผลผลิตมะพร้ำวลดลง 29 % และปีที่ 3  
ผลผลิตจะลดลงน้อยกว่ำปีที่ 2 เพียง 20 % 
 กำรตัดทำงมะพร้ำวให้เหลือ 18 ทำงทุก 45 วัน นำนกว่ำ 3 ปี ใน 
ปีที่ 1 - 3 ให้ผลผลิตที่เหมำะสม หลังปีที่ 3 จะท�ำให้จ�ำนวนผลและผลผลิตลดลง 
20 – 25 % แต่ขนำดผลหรือเนื้อมะพร้ำวต่อผลจะมีแนวโน้มสูงขึ้น 10 – 15 %
 กำรตัดทำงมะพร้ำวให้เหลือ 23 ทำงทุก 45 วัน ไม่กระทบต่อผลผลิต 
ของมะพร้ำว 
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ศัตรูมะพร้าวและการป้องกันก�าจัด

โรคมะพร้าวที่ส�าคัญ

 1. โรคผลร่วง (Immature nut fall) เกิดเชื้อรำ Phytophthora  
palmivora ผลมะพร้ำวจะร่วงก่อนก�ำหนด อำยุของมะพร้ำวที่ร ่วงตั้งแต่  
3 - 9 เดือน ผลมะพรำ้วที่เก็บเกี่ยวได้อำยุ 12 เดือน ดังนั้นผลมะพรำ้วที่ร่วงจึงอ่อน 
เกินกว่ำที่จะน�ำมำใช้ประโยชน์ เป็นมำกกับมะพร้ำวพันธุ์มลำยูสีเหลืองต้นเตี้ย

  การป้องกันก�าจัด
  สภำพที่จะเกิดโรคผลร่วงระบำด คือ มะพร้ำวมีผลดกมำก และ 
ฝนตกชุกติดต่อกันเป็นเวลำหลำยวัน ให้หมั่นตรวจเช็คผลมะพร้ำว โดยวิธีกำร 
สุ ่มขึ้นไปดูบนต้น ถ้ำพบมะพร้ำวที่เป็นโรคให้ตัดออก และน�ำผลไปเผำทิ้ง 
นอกแปลงมะพรำ้วทันที 

 2. โรคใบจุด (helminthosporium leaf spot) เกิดจำก 
เชื้อรำ Heiminthosporium sp. 
ท�ำควำมเสียหำยให้แก ่มะพร ้ำวใน 
ระยะต้นกล้ำมำกและลุกลำมอย่ำง
รวดเร็ว

  การป้องกันก�าจัด
  พ่นด้วยสำรป้องกันก�ำจัด
โรคพืช เช่น thiram อัตรำ 50 กรัม  
ต่อน�้ำ 2 ลิตร ผสมสำรจับใบลงไป  
15 ซีซี. พ่นทุก 10 – 14 วัน นอกจำกนี้ยังมีโรคอื่นๆ เช่น โรคตำเน่ำ  
โรคโคนผุ โรคใบจุดสีเทำ โรคก้ำนทำงแตก โรครำกเน่ำ โรคเรื้อนดิน เป็นต้น  
โรคดังกล่ำวนี้แม้ว่ำจะพบในแหล่งปลูกมะพร้ำว แต่ไม่ท�ำควำมเสียหำยให้กับ
มะพร้ำวมำก
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 3.  โรคยอดเน่า (heart leaf rot) เกิดจำกเชื้อรำ Pythium sp. 
มักเกิดกับมะพร้ำวพันธุ์ที่น�ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ เช่น พันธุ์มลำยูสีเหลืองต้นเตี้ย 
โรคนี้มักพบในระยะต้นกล้ำในสภำพที่มีฝนตกชุก และอำกำศมีควำมชื้นสูง

  การป้องกันก�าจัด
  ในกำรย้ำยต้นกล้ำพยำยำมอย่ำให้หน่อช�้ำ เพรำะโรคอำจจะเข้ำ 
ท�ำลำยได้ง่ำย หำกพบอำกำรของโรคในระยะแรกให้ตัดส่วนที่เป็นโรคออก  
แล้วพ่นด้วยสำรป้องกันและก�ำจัดเชื้อรำที่มีสำรประกอบทองแดง ซึ่งส่วนต้นกลำ้
หรือส่วนที่ถูกโรคท�ำลำยให้เผำท�ำลำยให้หมดเพื่อป้องกันกันแพร่ระบำดต่อไป

 4.  โรคเอือนกิน เป็นโรคที่เกิดกับผลมะพร้ำวซึ่งยังไม่ทรำบสำเหตุ
ที่แน่นอน ลักษณะของผลภำยนอกปกติ แต่เนื้อมะพร้ำวจะมีลักษณะฟ่ำม  
หนำประมำณ 2 เซนติเมตร ยุบง่ำยเนื้อมะพร้ำวหนำไม่เท่ำกัน บำงแห่งไม่มีเนื้อ 
มีแต่กะลำ ผิวของเนื้อขรุขระ สันนิษฐำนว่ำ อำจเกิดจำกสภำพแวดล้อม 
ไม่เหมำะสม ในขณะที่มะพร้ำวเริ่มสร้ำงเนื้อ เช่น กระทบแล้ง เนื่องจำกยัง 
ไม่ทรำบสำเหตุที่แน่นอน จึงไม่มีวิธีกำรที่จะป้องกันก�ำจัดที่ได้ผล
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แมลงศัตรูมะพร้าวที่ส�าคัญ

 1. ด้วงแรด (rhinoceros beetle) ชื่อวิทยำศำสตร์ Oryctes 
rhinoceros Linnaeus เป็นศัตรูที่ส�ำคัญร้ำยแรงส�ำหรับมะพร้ำวมำก ด้วงแรด 
มี 2 ชนิด คือ ชนิดเล็ก และชนิดใหญ่

  การป้องกันก�าจัด
  1.  ท�ำควำมสะอำดบริเวณสวนมะพร้ำว ก�ำจัดแหล่งขยำยพันธุ ์  
เช่น กองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก กองขยะ กองขี้เลื่อย แกลบ หรือต้องคอยหมั่นกลับ 
เพื่อตรวจดูหนอนที่ด้วงวำงไข่ไว้ ตรวจพบให้จับท�ำลำยหรือเผำกองขยะนั้นเสีย
  2.  ใช้เชื้อรำเขียวเมตำไรเซียม (Metarrhizium anisopliae)  
ใส่ไว้ตำมกองขยะ กองปุ๋ยคอก หรือ
ท่อนมะพร้ำวทีห่นอนด้วงแรดอำศยัอยู่  
เชื้อรำจะแพร่กระจำยและสำมำรถ
ท�ำลำยด้วงแรดได้

หนอนด้วงแรดถูกเชื้อราเขียว 
เมตาไรเซียมท�าลาย

ตัวเต็มวัยด้วงแรด อาการที่ถูกท�าลาย
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 2. ด้วงงวงมะพร้าว มี  
2 ชนิด คือ ชนิดเล็ก และชนิดใหญ่  
ด้วงงวงชนิดเล็กพบแพร่ระบำดอยู ่
ทั่วไปทุกภำคของประเทศ ส่วนชนิด
ใหญ่พบในแหล่งปลูกมะพร้ำวทำง 
ภำคใต้ วงจรชีวิตจำกไข่จนเป็นตัว 
เต็มวัยใช้เวลำ 2 - 4 เดือน

  การป้องกันก�าจัด
  1.  หมั่นตรวจดูในแปลง
มะพร้ำว หำกเริ่มมีกำรเข้ำท�ำลำยของ
ด้วงงวงเป็นจุดแรกและต้นมะพร้ำว 
อยู่ในลักษณะทรุดโทรมมำก ตรวจดู
และท�ำลำยแหล่งที่อยู ่อำศัยรวมทั้ง 
จับด้วงงวงที่พบท�ำลำยให้หมดสิ้นไป
จำกสวนมะพร้ำว ก่อนที่จะมีกำรแพร่ลูกหลำนต่อไป
  2. กำรเกิดบำดแผลกับต้นมะพร้ำว จะเป็นสิ่งชักจูงให้ด้วงงวง 
เข้ำมำท�ำลำยต้นมะพร้ำว ซึ่งบำดแผลต่ำงๆ อำจเกิดจำกกำรเข้ำท�ำลำยของ 
ด้วงแรด หรือเกิดจำกรอยแผลที่ท�ำขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งจะเป็นที่อำศัยและขยำยพันธุ์
ของด้วงงวงต่อไป
  3.  เมื่อพบว่ำมีกำรระบำดและต้นมะพร้ำวถูกท�ำลำยมำกควรใช้ 
สำรเคมีก�ำจัดแมลงประเภทดูดซึม เช่น คลอร์ไพรีฟอส ฉีดเข้ำล�ำต้นมะพรำ้วโดย 
ใช้สว่ำนเจำะเป็นรูบริเวณโคนต้นให้ลึกประมำณ 10 - 15 เซนติเมตร แล้วจึง 
ใช้เข้มฉีดยำที่มีสำรเคมีก�ำจัดแมลงเข้มข้นปริมำณ 10 – 20 ซีซี ฉีดสำรเคม ี
ก�ำจัดแมลงเข้ำไปในล�ำต้น หลังจำกนั้นใช้ไม้อุดรูที่เจำะนั้นเพื่อป้องกันกำร 
เข้ำท�ำลำยของด้วงงวงและแมลงชนิดอื่นหลังจำกหมดฤทธิ์ของสำรเคมีก�ำจัด 
แมลงแล้ว (ปรับปริมำณกำรใช้สำรเคมีก�ำจัดแมลงจะมำกน้อยแตกต่ำงกัน 
ตำมขนำดของต้นมะพร้ำวแต่ไม่ควรเกิน 30 ซีซี)

ตัวเต็มวัยด้วงงวงมะพร้าว

อาการที่ถูกท�าลาย
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 3. แมลงด�าหนามมะพร้าว เป็นด้วงชนิดหนึ่งล�ำตัวแบนสีด�ำ  
มี 2 ชนิด คือ Plesispa reichei 
Chapuis พบในแปลงเพำะช�ำ และ 
Brontispa longissima Gastro 
ท�ำลำยมะพร้ำวในแปลงปลูก แมลง 
ด�ำหนำมมะพร้ำวเป็นศัตรูพืชต่ำงถิ่น 
มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศอินโดนีเซีย  
และปำปัวนิวกินี แพร่กระจำยเข้ำมำ 

ในประเทศไทยโดยพบระบำดรุนแรงใน ประจวบคีรีขันธ์ สุรำษฎร์ธำนี ชุมพร  
และนครศรีธรรมรำช ตั้งแต่ปี 2547 เนื่องจำกมะพร้ำวส่วนใหญ่มีล�ำต้นสูง  
แมลงด�ำหนำมมะพร้ำวท�ำลำยมะพร้ำว โดยทั้งตัวเต็มวัยและตัวอ่อนอำศัยอยู่ 
ในใบอ่อนที่ยังไม่คลี่ของมะพร้ำวและแทะกินผิวใบ แมลงด�ำหนำมเพศเมีย  
เมื่อได้รับกำรผสมพันธุ์แล้วจะวำงไข่เป็นฟองเดี่ยว หรือเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 -  
5 ฟอง ระยะไข่ 2 - 6 วัน เมื่อเลี้ยงด้วยใบอ่อนมะพร้ำว ระยะหนอน 23 - 34 วัน  
มีกำรลอกครำบ 4 - 5 ครั้ง ระยะดักแด้ 2 - 7 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียมีอำยุ  
13 - 134 วัน เพศผู้มีอำยุ 21 - 110 วัน

ตัวเต็มวัยแมลงด�าหนามมะพร้าว
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  การป้องกันก�าจัด
  กำรพ่นสำรเคมีก�ำจัด
แมลง เพื่อควบคุมแมลงด�ำหนำม
มะพร้ำวท�ำได้ยำกและไม่ปลอดภัย
ต่อเกษตรกรและสภำพแวดล้อม 
กรมวิชำกำรเกษตรจึงน�ำเข ้ำแตน
เบียนหนอนแมลงด�ำหนำมมะพร้ำว ชื่อ 
Asecodes hispinarum จำกเวียดนำม
เข้ำมำใช้ควบคุมโดยชีววิธี โดยควำมช่วยเหลือ
จำกองค์กำรอำหำรและเกษตรแห่ง
สหประชำชำติ และมหำวิทยำลัย  
ลงนำมในประเทศเวียดนำม ใบมะพรำ้ว 
ที่ถูกท�ำลำยเมื่อใบคลี่กำงออกจะมีสี
น�ำ้ตำลอ่อน หำกใบมะพร้ำวถกูท�ำลำย
ติดต่อกันเป็นเวลำนำนจะท�ำให้ยอด
มะพร้ำวมีสีน�้ำตำล เมื่อมองไกลๆ  
จะเห็นเป ็นสีขำวโพลน ชำวบ ้ำน 
เรียกว่ำ “มะพร้ำวหัวหงอก” นอกจำกนั้น ยังมีแตนเบียนที่เบียนดักแด้ของ 
แมลงด�ำหนำม ชื่อ Tetratichus brontispae ในช่วงฤดูร้อนได้ดี ซึ่งเป็น 
แตนเบียนที่พบในประเทศไทย
  แตนเบียนหนอนแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวเป็นแตนเบียนขนำดเล็ก 
จัดอยู่ในวงศ์ Eulophidae ล�ำตัวยำว 0.5 - 0.7 มิลลิเมตร มีปีกใส 2 คู ่  
กำรท�ำลำยเกิดจำกกำรใช้อวัยวะวำงไข่แทงเข ้ำไปวำงไข่ในล�ำตัวหนอน 
แมลงด�ำหนำม ไข่ฟ ักเป็นตัวหนอน ตัวหนอนจะดูดกินของเหลวภำยใน 
ล�ำตัวหนอนแมลงด�ำหนำม ท�ำให้แมลงด�ำหนำมมะพร้ำวเคลื่อนไหวช้ำ กินอำหำร 
น้อยลงและตำยในที่สุด จึงต้องเพำะเลี้ยงแตนเบียนเป็นปริมำณมำกและน�ำ 
ปล่อยในสวนมะพรำ้ว

อาการมะพร้าวหัวหงอก
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การเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอน  
Asecodes hispinarum

 แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่

 1. การเพาะเลี้ยงหนอน Asecodes hispinarum
  • เลี้ยงหนอนแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวในกล่องพลำสติกขนำด 
15 x 10 x 6 เซนติเมตร ไม่ต้องมีฝำปิด
  • เลี้ยงตัวเต็มวัยแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวในกล่องพลำสติกพร้อมฝำ
ปิดสนิทขนำด 30 x 22 x 9 เซนติเมตร ที่ฝำเจำะเป็นช่องบุด้วยผ้ำตำข่ำย ป้องกัน
แมลงออกจำกกล่อง
  • ตัดใบมะพร้ำวแก่เป็นชิ้นยำว 10 x 12 เซนติเมตร 25 - 30 ชิ้น  
น�ำมำเรียงซ้อน มัดรวมกันด้วยหนังยำง
  • เก็บแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวจำกต้นที่ถูกท�ำลำย มำคัดแยก 
ตัวเต็มวัยและหนอน โดยแยกเลี้ยงในกล่องที่เตรียมไว้ ส�ำหรับดักแด้เก็บใน 
กล่องเลี้ยงหนอนรอให้ออกเป็นตัวเต็มวัยแล้วจึงเลี้ยงต่อไป
  • เก็บไข่แมลงด�ำหนำมมะพร้ำวออกจำกล่องเลี้ยงตัวเต็มวัยทุก  
2 - 3 วัน น�ำไข่มำโรยใส่ระหว่ำงใบมะพร้ำวที่ซ้อนมัดไว้ รอให้หนอนฟักออก 
จำกไข่ 3 - 4 วัน
  • เมื่อหนอนฟัก เขี่ยหนอนประมำณ 300 ตัว ใส่ในกล่องที่ม ี
ใบมะพร้ำวมัดซ้อนไว้ เก็บบนชั้นเลี้ยงแมลง เปลี่ยนใบมะพร้ำวทุก 5 - 7 วัน หรือ
เมื่อใบเป็นสีน�้ำตำล
  • เลี้ยงหนอนประมำณ 15 - 17 วัน จะ
ได้หนอนวัย 4 ขนำดยำวประมำณ 1 เซนติเมตร 
เหมำะส�ำหรับน�ำไปเลี้ยงแตนเบียนหนอน
แมลงด�ำหนำมมะพร้ำว
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 2. การเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอน Asecodes hispinarum
  • คัดแยกมัมมี่ที่แตนเบียนเจำะออกมำแล้วทิ้งไว้ 2 – 3 ชั่วโมง  
ส�ำหรับใช้เบียนรุ่นใหม่
  • คัดเลือกหนอนแมลงด�ำหนำมมะพร้ำววัย 4 จ�ำนวน 80 ตัว  
น�ำใส่กล่องที่มีใบมะพร้ำว 3 - 4 ชิ้น ด้ำนข้ำงกล่องแปะกระดำษชุบน�้ำผึ้งเข้มข้น  
20 % ไว้เพื่อเป็นอำหำรของแตนเบียน จำกนั้นปล่อยพ่อแม่พันธุ์ลงในกล่อง
  • แตนเบียนจะลงท�ำลำยหนอนทันทีที่ปล่อยลงในกล่อง น�ำกล่อง 
วำงบนชั้นเลี้ยงแมลง 3 - 4 วัน
  • ย้ำยหนอนแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวที่ถูกเบียนแล้ว 4 - 5 กล่อง  
มำเลี้ยงรวมกันในกล่องใหม่ใส่ใบมะพร้ำวที่เรียงซ้อนและมัดรวมกันไว้ เพื่อ 
เป็นอำหำรของหนอนที่ถูกเบียนแล้วแต่ยังไม่ตำย หนอนที่ถูกเบียนจะเริ่มตำย 
และกลำยเป็นมัมมี่ภำยใน 7 - 10 วัน หลังจำกถูกเบียน
  • คดัแยกหนอนทีก่ลำยเป็นมมัมีแ่ล้ว ออกจำกกล่องทกุวนั จดบนัทกึ
วันที่เก็บมัมมี่
  • แบ่งมัมมี่เป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ประมำณ 10 % น�ำไปใช้เป็น 
พ่อแม่พันธุ์ โดยแยกเก็บมัมมี่ในหลอดพลำสติกมีฝำปิดสนิท หลอดละ 2 มัมมี่  
ส่วนที่เหลือ 90 % น�ำไปปล่อยเพื่อควบคุมแมลงด�ำหนำมมะพรำ้วในสวนมะพรำ้ว
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การปล่อยแตนเบียนหนอนแมลงด�าหนามมะพร้าว

 • อุปกรณ์การปล่อยแตนเบียน: มีควำมส�ำคัญมำกกำรออกแบบ
ควรยึดหลักป้องกันฝนได้ ป้องกันสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่จะมำกินหรือท�ำลำยมัมมี่  
เช่น มด รำคำถูกและหำง่ำย

 • แขวนอุปกรณ์การปล่อยแตนเบียน: ให้แขวนอุปกรณ์ปล่อย
แมลงด�ำหนำมกับต้นมะพร้ำวที่ถูกท�ำลำย หำกต้นมะพร้ำวมีขนำดสูงหรือ 
แขวนไว้กับต้นมะพร้ำวต้นเล็กที่อยู่ใกล้เคียง หรือชำยคำบ้ำนที่อยู่ภำยใน หรือ 
ใกล้สวนมะพร้ำว
 • เก็บมัมมี่อำยุ 7 – 9 วัน จ�ำนวน 5 มัมมี่ ใส่ในหลอดพลำสติก 
มีฝำปิดป้องกันมดหรือสัตว์อื่นท�ำลำยมัมมี่ ด้ำนขำ้งหลอดเจำะ 3 - 4 รู ด้ำนลำ่ง
เจำะ 1 รู เพื่อระบำยน�้ำ ที่ฝำเจำะ 1 รู เพื่อร้อยเชือกส�ำหรับแขวน
 • น�ำไปแขวนให้ใกล้ยอดมะพร้ำวมำกที่สุด ปล่อยไร่ละ 5 – 10 มัมมี่ 
ปล่อย 3 - 5 ครั้ง ห่ำงกัน 7 - 10 วัน หำกสำมำรถเพำะเลี้ยงและปล่อยได้มำก  
จะเห็นผลกำรควบคุมได้เร็วยิ่งขึ้น
 • เมื่อสำมำรถควบคุมแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวได้แล้ว ให้ปล่อยเพิ่มเติม
เป็นระยะๆ 5 - 6 ครั้ง เพื่อป้องกันกำรกลับมำระบำดใหม่
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แตนเบียนดักแด้ Tetrastichus brontispae
 แตนเบียนดักแด้แมลงด�ำหนำมมะพร้ำว มีชื่อวิทยำศำสตร์วำ่ Tetrastichus  
brontispae จัดเป็นแตนเบียนท้องถิ่นทำงภำคใต้ตอนล่ำงของประเทศไทย  
มีบทบำทที่ส�ำคัญมำกในพื้นที่จังหวัดภำคใต้ตอนล่ำง สำมำรถส�ำรวจพบแตนเบียน
ชนิดนี้ได้ทั่วไปในสวนมะพร้ำวที่มีแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวเข้ำท�ำลำย โดยแตนเบียน
ชนิดนี้ช่วยในกำรควบคุมกำรระบำดของแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวได้เป็นอย่ำงดี

 ตัวเต็มวัย เป็นแตนสีด�ำ ขนำดเล็ก ขนำดล�ำตัวยำว 1.00 - 1.24 มิลลิเมตร 
และควำมยำวปีก 0.79 - 0.90 มิลลิเมตร เพศเมียจะมีขนำดใหญ่กว่ำเพศผู้

 ไข่ มีสีขำวเปลือกใส ภำยในเป็นสีขำวขุ่น ลักษณะคล้ำยทรงกระบอก 
แต่ควำมกวำ้งไม่เท่ำกัน

 หนอน มีลักษณะคล้ำยทรงกระบอก ส่วนปลำยท้องค่อนข้ำงแหลม 
กว่ำส่วนหัว หนอนมีสีขำวใส ภำยในล�ำตัวเห็นเป็นสีเหลืองอ่อน และจะมีสีเหลือง
เข้มขึ้นเมื่อมีอำยุมำกขึ้น หนอนจะหดตัวสั้นลงเมื่อจะเข้ำดักแด้ 

 ดักแด้ ลักษณะล�ำตัวสีขำวเมื่อเริ่มแรกและพัฒนำเป็นสีด�ำในที่สุด
 แตนเบียนดักแด้ Tetrastichus brontispae มีระยะไข่ 1 - 2 วัน ระยะ
หนอน 6 - 8 วัน และระยะดักแด้ 10 - 13 วัน รวมวงจรชีวิต 18 - 22 วัน เพศเมีย  
1 ตัว สำมำรถเข้ำท�ำลำยแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวได้ 1 - 4 ตัว และสำมำรถผลิต 
แตนเบียนได้ 11 – 57 ตัว เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะใช้อวัยวะวำงไข่แทงเข้ำไป
วำงไข่ในล�ำตัวของแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวในระยะหนอนวัย 4 ก่อนเข้ำดักแด้  
หรือดักแด้ ซึ่งจะชอบเบียนระยะดักแด้มำกที่สุด หนอนของแตนเบียนฟักออกจำก
ไข่ ดูดกินของเหลว เจริญเติบโตอยู่ภำยในล�ำตัวแมลงด�ำหนำมมะพร้ำว ภำยหลัง
จำกถูกเบียนประมำณ 8 วัน แมลงด�ำหนำมมะพร้ำวจะมีลักษณะล�ำตัวแข็งกลำย
เป็นสีน�้ำตำลและจะเข้มมำกขึ้นเรียกว่ำ “มัมมี่” เมื่อแตนเบียนเจริญเป็นตัวเต็มวัย 
จะใช้ปำกกัดผนังมัมมี่ออกมำภำยนอก สำมำรถจับคู่ผสมพันธุ์ได้ทันทีภำยหลัง 
ผสมพันธุ์แตนเบียนเพศเมียสำมำรถเขำ้เบียนแมลงด�ำหนำมมะพรำ้วได้ทันที
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การเพาะเลี้ยงแตนเบียนดักแด้ Tetrastichus brontispae

 1. การเพาะเลี้ยงดักแด้
แมลงด�าหนามมะพร้าว ใช้วิธีกำร 
เช่นเดียวกับกำรเลี้ยงหนอนแมลงด�ำหนำม 
มะพร้ำว แต่เลี้ยงจนถึงระยะดักแด้ 
และเก็บรวบรวมดักแด้แมลงด�ำหนำม
มะพร้ำว น�ำไปเลี้ยงแตนเบียน

 2. การเพาะเลี้ยงแตน
เบียนดักแด ้แมลงด� าหนาม 
สำมำรถท�ำได้ 2 วิธี คือ
  วิธีที่ 1
  1. เตรยีม “มมัมี”่ พ่อแม่
พันธุ์แตนเบียนดักแด้ Tetrastichus 
brontispae ใส่ในกล่องพลำสติก 
เป็นปริมำณมำกหรือเท่ำที่มีปล่อยให้ 
แตนเบียนออกเป็นตัวเต็มวัยทิ้งไว ้
ให้ผสมพันธุ์ 1 วัน
  2. เตรียม “กล่องเบียน”  
โดยใช้กล่องพลำสติกสี่เหลี่ยมขนำด  
9.5 x 14 x 6 เซนติเมตร ที่มีฝำ 
ป ิดสนิทบนฝำตัดเป ็นช ่องสี่ เหลี่ยมขนำดประมำณ 4 x 8 เซนติ เมตร  
บุช่องเปิดด้วยผ้ำขำวเนื้อละเอียดเพื่อให้อำกำศภำยในกล่องถ่ำยเทได้ให้น�้ำผึ้ง  
20 % เป็นอำหำรส�ำหรับแตนเบียนตัวเต็มวัย โดยใช้พู่กันชุบน�้ำผึ้งทำบนกระดำษ
ทิชชูชนิดหนำตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขนำด 2 x 6 เซนติเมตร กดให้กระดำษทิชช ู
ติดกับกล่องดำ้นข้ำง
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  วิธีที่ 2 
  1. เตรียมมัมมี่พ่อแม่พันธุ ์แตนเบียนใส่ใน “ถ้วยเบียน” โดยใช้ 
ถ้วยพลำสติกขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 4.5 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร จ�ำนวน 
4 - 8 มัมมี่ ปล่อยให้แตนเบียนออกเป็นตัวเต็มวัยทิ้งไว้ให้ผสมพันธุ์ 1 วัน
  2. เลือกดักแด้แมลงด�ำหนำมมะพร้ำวจ�ำนวน 100 ตัว ใส่ลงใน  
“ถ้วยเบียน” ที่เตรียมพ่อแม่พันธุ์แตนเบียนไว้เรียบร้อยแล้วใส่ใบมะพรำ้ว ตัดให้มี
ขนำดยำวประมำณ 3 เซนติเมตร จ�ำนวน 1 - 2 ชิ้น ปิดฝำ
  3. ปล่อยทิ้งไว้ประมำณ 10 วัน เพื่อให้แตนเบียนเข้ำเบียนดักแด้
  4. ดักแด้ถูกเบียนจะทยอยตำยและกลำยเป็นมัมมี่หลังจำกให้เบียน
แล้ว 10 วัน คัดแยกดักแด้ที่ตำยและแห้งแข็งเป็นมัมมี่สีด�ำหรือน�้ำตำลออกจำก
แต่ละกล่อง และน�ำไปเก็บรวมไว้ในกล่องพลำสติกสี่เหลี่ยมมีฝำปิดสนิท รองพื้น
กล่องด้วยกระดำษทิชชู หำกพบดักแด้ที่ตำยจำกเชื้อรำหรือเน่ำตำยให้รีบเก็บ 
แยกออกจำกกล่องทันที เพื่อป้องกันไม่ให้ดักแด้ที่เหลือติดโรคตำย
  5. น�ำ “มัมมี่” อำยุประมำณ 17 วัน ชุบสำรละลำย Clorox 10 %  
และผึ่งให้แห้งสนิทก่อนน�ำใส ่ลงในถ้วยพลำสติกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง  
4.5 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร ที่มีฝำปิดพร้อมที่จะน�ำไปปล่อยหรือทิ้งไว้ 
แตนเบียนก็จะเริ่มเจำะออกจำก “มัมมี่” หลังจำกถูกเบียนประมำณ18 - 21 วัน 
ขึ้นกับสภำพอุณหภูมิ
  6. แตนเบียนเพศผู้จะเจำะออกจำกมัมมี่ก่อนแตนเบียนเพศเมีย 
และจะเข้ำผสมพันธุ์ทันทีที่เพศเมียเจำะออกจำก “มัมมี่” น�ำแตนเบียนที่เจำะ 
ออกจำกมัมมี่ไปขยำยพันธุ์ต่อไป
  โดยกระบวนกำรตั้งแต่ข้อ 1 – 6 จะสำมำรถเพำะเลี้ยงแตนเบียน 
T. brontispae ได้มำกเพียงพอที่จะน�ำออกปล่อยในภำคสนำมเพื่อช่วยเพิ่ม 
กำรควบคุมแมลงด�ำหนำมมะพร้ำวโดยชีววิธีหรือใช้ร่วมกับวิธีกำรอื่นๆ 
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การปล่อยแตนเบียน
 น�ำมัมมี่อำยุ 17 วัน หลังจำกเบียน จ�ำนวน 5 - 10 มัมมี่ ใส่หลอดพลำสติก 
ที่เจำะรูด้ำนข้ำงส�ำหรับให้แตนออก และที่ฝำปิดเจำะรูด้ำนบนร้อยด้วยเชือก
หรือลวดเพื่อน�ำไปแขวนที่บริเวณสวนมะพร้ำวที่มีกำรท�ำลำยของแมลงด�ำหนำม
มะพร้ำว ทำจำรบีที่เชือกเพื่อป้องกันมด ถ้ำหำกว่ำยังไม่สำมำรถน�ำออกปล่อยได้  
ให้น�ำมัมมี่อำยุ 17 วัน หลังจำกเบียน ห่อด้วยกระดำษทิชชูใส่ในกล่องพลำสติก 
เก็บเข้ำตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 10 – 13 �C จะช่วยชะลอกำรออกเป็นตัวเต็มวัยได้ 
10 - 14 วัน

การประเมินระดับการท�าลาย
 1. ระดบักำรท�ำลำยน้อย หมำยถงึ ต้นมะพร้ำว มทีำงใบยอดทีถ่กูท�ำลำย 
1 - 5 ทำง
 2. ระดับกำรท�ำลำยปำนกลำง หมำยถึง ต้นมะพร้ำวมีทำงใบยอดที่ถูก
ท�ำลำย 6 - 10 ทำง
 3. ระดบักำรท�ำลำยรนุแรง หมำยถงึ ต้นมะพร้ำวมทีำงใบยอดทีถ่กูท�ำลำย
ตั้งแต่ 11 ทำงขึ้นไป
 4. ถ้ำใบถูกท�ำลำยจนเหลือทำงใบเขียวที่สมบูรณ์ 3 ทำงอำจท�ำให้ต้น 
ตำยได้
 5. ถ้ำทำงใบใหม่ที่คลี่ออกมำไม่ถูกท�ำลำยให้ถือว่ำไม่มีกำรระบำดแล้ว
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หนอนหัวด�ามะพร้าว
 ชื่อวิทยำศำสตร์ Opisina arenosella 
Walker (Lepidoptera: Oecophoridae) มีชื่อ 
สำมัญภำษำอังกฤษว่ำ coconut black-headed 
caterpillar ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลำงคืน ขนำดล�ำตัว 
วัดจำกหัวถึงปลำยท้องยำวประมำณ 1 - 1.2 
เซนติ เมตร ล�ำตัวแบน ชอบเกำะนิ่ งแนบตัว 
ติดผิวพื้นที่เกำะ เวลำกลำงวัน จะเกำะนิ่งหลบอยู่ 
ใต้ใบมะพร้ำว หรือในที่ร่ม เริ่มวำงไข่ 3 วัน หลังออก
จำกดักแด้ และวำงไข่ทุกวัน ติดต่อกันไป 4 - 6 วัน 
จะวำงไข่ตัวละ 157 - 490 ฟอง ระยะไข่ 5 - 6 วัน 
ระยะหนอน 32 - 48 วัน มีกำรลอกครำบ 6 - 10 ครั้ง  
ระยะดักแด้ 9 - 11 วัน ตัวเต็มวัยผีเสื้อมีอำยุ  
5 - 14 วัน ตัวหนอนเมื่อฟักออกจำกไข่ใหม่ จะอยู ่
รวมกันเป็นกลุ่ม 1 - 2 วัน ก่อนจะย้ำยไปกัดกิน 
ใบมะพร้ำว มักจะพบหนอนหลำยขนำดกัดกินอยู่ใน
ใบมะพร้ำวใบเดียวกัน ตัวหนอนจะสรำ้งใย ผสมกับ 
มูลท�ำเป ็นอุโมงค ์ยำวคล ้ำยทำงเดินของปลวก  
คลุมเส้นทำงที่หนอนแทะกินผิวใบ ยำวตำมทำง
ใบมะพร้ำว และอำศัยอยู่ภำยในอุโมงค์ที่สร้ำงขึ้น  
กำรท�ำลำยส่วนใหญ่พบบนใบแก่ ใบที่ถูกท�ำลำย 
จะมีลักษณะแห้งเป็นสีน�้ำตำล ตัวหนอนจะสร้ำงใย 
ดึงใบย่อยให้ติดกันเป็นแพ
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 การป้องกันก�าจัด
 1. ตัดและเผำใบที่ถูกท�ำลำย เพื่อท�ำลำยหนอนหัวด�ำในระยะไข่ ระยะ 
ตัวหนอน และระยะดักแด้ โดยเกษตรกรต้องหมั่นเข้ำไปส�ำรวจทำงใบมะพร้ำว 
ถำ้พบมีกำรท�ำลำยของหนอนหัวด�ำให้ตัดทำงใบนั้นมำเผำท�ำลำยทันที ส่วนในกรณ ี
ที่มีกำรระบำดรุนแรง ในต้นมะพร้ำวต้นเดียวกันจะมีทำงใบที่ถูกท�ำลำยจนเป็น 
สีน�้ำตำลทั้งทำงใบและทำงใบที่ถูกท�ำลำยเป็นบำงส่วน ควรตัดทำงใบที่ถูกท�ำลำย
ทั้งหมดมำเผำ เกษตรกรบำงรำยจะไม่ยอมตัดทำงใบมะพร้ำวมำเผำท�ำลำยเนื่องจำก
กลัวว่ำต้นมะพร้ำวจะตำย ข้อมูลทำงวิชำกำรพบว่ำถ้ำต้นมะพร้ำวยังมีทำงใบเขียว 
ที่สมบูรณ์อยู่บนต้น ตั้งแต่ 13 ทำงใบขึ้นไปจะไม่กระทบต่อผลผลิตของมะพร้ำว  
แต่ถ้ำมีทำงใบเขียวที่สมบูรณ์เหลืออยู่บนต้น 3 ใบ อำจท�ำให้ต้นมะพรำ้วตำยได้
 2. พ่นด้วยเชื้อ Bacillus thruringiensis (Bt) หลังจำกตัดทำงใบที่ถูก
ท�ำลำยมำเผำแล้ว ตัวเต็มวัยของหนอนหัวด�ำซึ่งเป็นผีเสื้อจะมำวำงไข่ใหม่บนทำงใบ 
สีเขียวที่เหลืออยู่ ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องใช้เชื้อ Bt พ่นหนอนที่ฟักออกมำจำกไข่ใหม่  
จ�ำนวน 3 ครั้ง แต่ละครั้งหำ่งกัน 7 – 10 วัน โดยใช้เชื้อ Bt อัตรำ 80 - 100 ซีซี  
ต่อน�้ำ 20 ลิตร ผสมด้วยสำรจับใบตำมอัตรำแนะน�ำในฉลำก ไม่ควรพ่นในขณะที่ 
มีแสงแดดจัดเพรำะจะท�ำให้เชื้อ Bt อ่อนแอ ควรพ่นก่อนเวลำ 10.00 น. และ 
หลัง 16.00 น. และต้องใช้เชื้อ Bt ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชำกำรเกษตรแล้วเทำ่นั้น
 3. ปล่อยแตนเบียนไข่ Trichogramma sp. เพื่อควบคุมระยะไข่  
ของหนอนหัวด�ำ อัตรำไร่ละ 10 แผ่น แผ่นละ 2,000 ฟอง โดยปล่อย 12 ครั้ง  
แต่ละครั้งห่ำงกัน 2 สัปดำห์ โดยน�ำแผ่นแตนเบียนไข่ไปแขวนไว้กับต้นมะพร้ำว 
หรือพืชอื่นๆ ภำยในสวนมะพร้ำวให้กระจำยทั่วทั้งแปลง ควรใช้วัสดุหรือสำร 
ป้องกันมดไม่ให้มำท�ำลำยแผ่นแตนเบียนและวัสดุกันแดด ฝน ก่อนที่แตนเบียน 
จะฟักเป็นตัวเต็มวัย
 4. ปล่อยแตนเบียนหนอน Bracon hebetor เพื่อควบคุมระยะหนอน  
ของหนอนหัวด�ำ อัตรำไร่ละ 200 ตัว กระจำยทั่วทั้งแปลง โดยปล่อย 12 ครั้ง  
แต่ละครั้งห่ำงกัน 2 สัปดำห์
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การเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอน Bracon hebetor
 • ใช้หนอนผีเสื้อข้ำวสำรที่มีอำยุประมำณ 30 – 45 วัน โดยย้ำยหนอน
จำกกล่องเลี้ยงใส่ในภำชนะที่มีพื้นที่กว้ำง เพื่อสะดวกในกำรคัดเลือกหนอน เช่น  
ถำด กะละมัง
 • คัดเลือกหนอน โดยล้ำงมือให้สะอำด และควรใช้แอลกอฮอล์ 70 % 
ท�ำควำมสะอำด เพื่อป้องกันหนอนติดเชื้อ แยกหนอนที่ปะปนอยู่กับส่วนผสมอำหำร 
ซึ่งหนอนที่ใช้เบียน คือ หนอนวัย 4 – 5 ล�ำตัวยำวประมำณ 1.2 – 1.5 เซนติเมตร  
กำรใช้หนอนขนำดเล็ก มีโอกำสได้แตนเบียนจ�ำนวนน้อย และได้แตนเบียนเพศผู้
มำกกว่ำเพศเมีย
 • ใส่หนอนในกล่องเบียน จ�ำนวน 20 ตัวต่อกล่อง โดยไม่ให้มีเศษอำหำรติดไป
กับตัวหนอน กำรจับหนอนต้องใช้ควำมระมัดระวังอย่ำให้หนอนบอบช�้ำหรือเป็นแผล
 • ใช้น�้ำผึ้งควำมเข้มข้น 50 % เป็นอำหำรของแตนเบียน โดยใช้ส�ำลีหรือ
คอตตอนบัดจุ่มในน�้ำผึ้ง อย่ำให้แฉะจนเกินไป แปะติดบริเวณข้ำงกล่องด้ำนใน ตรง
กลำง หรือด้ำนบน ควรผสมน�้ำผึ้งในปริมำณที่ใช้หมดแต่ละครั้ง
 • ดูดพ่อแม่พันธุ์แตนเบียนหนอนบรำคอน (ผสมพันธุ์แล้วประมำณ 1 วัน) 
เพศเมีย 4 ตัว เพศผู้ 1 - 2 ตัว ใส่ในกล่องเบียน แล้วปิดฝำกล่องเบียนให้สนิท
 • วำงเลี้ยงบนชั้นเลี้ยงแมลง ที่ป้องกันมด และแมลงอื่นๆ รบกวน 
ในสภำพอุณหภูมิห้อง และอำกำศถ่ำยเท หรือ ห้องปรับอำกำศ ปล่อยให้แตนเบียน
วำงไข่บนตัวหนอน
 • หลังจำกที่แตนเบียนหนอนบรำคอนวำงไข่บนตัวหนอนผีเสื้อข้ำวสำร  
ไข่แตนเบียนพัฒนำเป็นหนอนเกำะบริเวณข้ำงๆ หนอนผีเสื้อข้ำวสำร ซึ่งระยะหนอน
ใช้เวลำประมำณ 3 – 4 วัน
 • ทิ้งไว้ประมำณ 3 – 4 วัน หนอนของแตนเบียนบรำคอนเริ่มเข้ำดักแด้  
โดยมีลักษณะเป็นใยสีขำวหุ้ม
 • หลังจำกเขำ้ดักแด้ประมำณ 4 - 5 วัน ตัวเต็มวัยแตนเบียนจะฟักออกมำ  
โดยปกติหนอน 1 ตัว จะได้แตนเบียน 5 - 8 ตัว ปล่อยให้แตนเบียนที่ฟักออกมำ 
ผสมพันธุ์ประมำณ 1 วัน แล้วน�ำไปปล่อยเพื่อควบคุมหนอนหัวด�ำ อัตรำอย่ำงน้อย 
200 ตัวต่อไร่ 
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การเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอน Bracon hebetor 

วัสดุอุปกรณ์

หนอนผีเสื้อข้าวสาร

น�้าผึ้ง

ที่ดูดแมลง (aspirator) แบบต่างๆ

พ่อแม่พันธุ์แตนเบียนหนอนบราคอน

พู่กัน ปากคีบ กล่องเบียน

ชั้นเลี้ยงแมลง
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วิธีการ

การวางส�าลีชุบน�้าผึ้งด้านข้าง และตรงกลางกล่อง

การคัดเลือกหนอนผีเสื้อข้าวสาร
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 5. ใช้สำรเคมี emamectin benzoate 1.92 % EC ฉีดเข้ำล�ำต้น อัตรำ  
30 มิลลิลิตร ต่อต้น โดยกำรเจำะล�ำต้นมะพร้ำวสูงจำกพื้นดินประมำณ 1 เมตร 
จ�ำนวน 2 รู ให้รูอยู่ตรงกันข้ำมกัน ขนำดกว้ำง 4 หุน ลึก 10 เซนติเมตร ใส่สำรเคม ี
รูละ 15 มิลลิลิตร แล้วใช้ดินน�้ำมันอุดรูทันที กำรตรวจสอบพิษตกค้ำงไม่พบพิษตกค้ำง
ในเนื้อและน�้ำมะพร้ำวทั้งในผลอ่อนและผลแก่ แนะน�ำให้ฉีดเขำ้ล�ำต้น เฉพำะมะพร้ำว
ที่มีควำมสูงมำกกวำ่ 12 เมตร ขึ้นไป หำ้มใช้กับมะพรำ้วน�้ำหอมและมะพรำ้วกะทิ

ดูดพ่อแม่พันธุ์แตนเบียนใส่ในกล่องเบียน และวางเรียงบนชั้น

หนอนแตนเบียนบราคอน
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การประเมินระดับการท�าลาย
 1. ระดับกำรท�ำลำยน้อย หมำยถึง ต้นมะพร้ำวมีทำงใบเขียวที่สมบูรณ์
ไม่มีร่องรอยกำรท�ำลำยตั้งแต่ 13 ทำงขึ้นไป
 2. ระดับกำรท�ำลำยปำนกลำง หมำยถึง ต้นมะพร้ำวมีทำงใบเขียว 
ที่สมบูรณ์ไม่มีร่องรอยกำรท�ำลำย 6 - 12 ทำง
 3. ระดบักำรท�ำลำยรนุแรง หมำยถงึ ต้นมะพร้ำวมทีำงใบเขยีวทีส่มบรูณ์
ไม่มีร่องรอยกำรท�ำลำย 0 - 5 ทำง
 4. ถ้ำใบถูกท�ำลำยจนเหลือทำงใบเขียวที่สมบูรณ์ 3 ทำงอำจท�ำให ้
ต้นตำยได้
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สัตว์ฟันแทะศัตรูมะพร้าว 
 สัตว์ฟันแทะศัตรูมะพร้ำวที่ส�ำคัญ ได้แก่ หนู และกระรอก (rats and 
squirrels) พบทั่วทุกภำคของประเทศโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพื้นที่สวนที่มีสภำพรก  
ติดกับป่ำ ภูเขำ จะถูกท�ำลำยมำก ยิ่งถ้ำเป็นช่วงฤดูร ้อนอำกำศแห้งแล้ง 
ผลมะพร้ำวจะถูกกัดกินเพิ่มขึ้น เนื่องจำกช่วงฤดูร้อนมีผลไม้อื่นๆ น้อย

ชนิดของหนูและกระรอกที่พบท�าลายมะพร้าวได้แก่

 หนูท้องขาวบ้าน (หนูท้องขาวสวน) เป็นหนูชนิดเดียวที่เป็นศัตรู
มะพร้ำวที่ส�ำคัญ 

 ลักษณะรูปร่าง 
 หนูชนิดนี้มีควำมหลำกหลำยในสีขน ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศที่พบ ปกติ 
สีขนด้ำนหลังมีสีน�้ำตำลและกลำงหลังมีขนแข็งสีด�ำแทรกอยู ่ ขนด้ำนท้อง 
สีขำวครีมบำงครั้งมีแถบขนสีน�้ำตำลเข้มยำวจำกส่วนคอถึงกลำงอก ขนบริเวณ 
ตีนหลังส่วนใหญ่ยำวและมีขนสีด�ำแทรกปะปนบ้ำง หำงด�ำตลอดและมีเกล็ด 
ละเอียดเล็กๆ และยำวมำกกว่ำควำมยำวหัวและล�ำตัวรวมกัน น�้ำหนักประมำณ  

76 – 209 กรัม จมูกแหลมท�ำให้หน้ำ 
ค่อนข้ำงแหลม หูใหญ่ ตำโต เพศเมีย 
มีเต้ำนม 2 คู่ที่อก และ 3 คู่ที่ท้อง  
(ในบำงแห่งเพศเมียมีเต้ำนม 3 คู่ที่อก 
แต่คู่ที่ 3 อยู่ชิดกับคู่ที่ 2 หรือห่ำงกัน
น้อยกว่ำ 1 เซนติเมตร)
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 ที่อยู่อาศัย
 พบได้ทั่วประเทศ ป่ำยปีนเก่งมำก ชอบอำศัยอยู่ตำมบ้ำนเรือน ยุ้งฉำง  
นำข้ำว ในสวนผลไม้ มะพร้ำว ปำล์มน�้ำมันเป็นต้น 

 การระบาดและการกัดท�าลายผลมะพร้าว
 หนูใช ้ฟ ันแทะคู ่หน้ำ (incisors) กัดแทะผลมะพร้ำว กัดท�ำลำย 
ตั้งแต่ผลอ่อนขนำดเล็กยังไม่มีเนื้อจนถึงผลค่อนข้ำงแก่มีเนื้อแข็งเป็นมะพร้ำว 
ท�ำขนม จะกัดท�ำลำยบริเวณส่วนหัวที่ติดกับขั้วของผลเป็นส่วนที่เปลือกมะพรำ้ว
ยังอ่อนนุ่ม จะเจำะเป็นรูกลมจนทะรุเข้ำไปกินทั้งน�้ำและเนื้อมะพรำ้วหนูจะกัดกิน
เวลำกลำงคืน บำงครั้งอำจพบเห็นเวลำกลำงวันบ้ำง ถำ้บริเวณผลที่กัดกินอยู่ในที่
ค่อนข้ำงปกปิดพรำงตัวจำกศัตรูธรรมชำติที่ท�ำร้ำยมัน เช่น นกเหยี่ยว นกเค้ำแมว 
เป็นต้น ดังนั้นหนูจึงระบำดกัดกินได้ตลอดจนกว่ำจะไม่มีผลผลิตให้กิน จะระบำด
มำกในช่วงฤดูแล้ง 
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 กระรอก (Squirrel) กระรอก
ที่พบเป ็นศัตรูมะพร ้ำว ได ้แก ่  
พญำกระรอกด�ำ และกระรอก 
ท้องแดง) กระรอกทั้ง 2 ชนิด 
อำศัย ในป ่ ำ  ตำมภู เขำที่ มี 
ต้นไม้สูงแถบภำคใต้ขึ้นมำทำง 
ภำคตะวันตกถึงภำคเหนือของประเทศ  
จงึอำจกดัท�ำลำยมะพร้ำวบ้ำงถ้ำมกีำรปลกู
ในบริเวณที่มันอำศัยอยู่ เป็นต้น
 กระรอกที่เป็นศัตรูที่ส�ำคัญพบระบำดทั่วไปในสวนมะพร้ำว คือกระรอก
หลำกสี มีสีหลำกหลำย อำจมีสีขำวทั้งตัว สีด�ำทั้งตัว หรือแดงทั้งตัวเป็นต้น 

 ลักษณะรูปร่าง
 มีขนำดกลำงควำมยำวหัวรวมล�ำตัว 212 – 218 มิลลิเมตร ควำมยำวหำง  
225 – 240 มิลลิเมตร ควำมยำวตีนหลัง 46 – 49 มิลลิเมตร ควำมยำวหู  
19 – 23 มิลลิเมตร มีสีหลำกหลำยบำงชนิดมีสีขำวทั้งตัว สีด�ำทั้งตัว หรือ 
แดงทั้งตัว บำงชนิดมีสีหลำยสีปนกันหลำยสี ซึ่งจะแบ่งเป็นชนิดย่อยลงไป  
จะอำศัยปะปนกันไป

 ที่อยู่อาศัย
 อำศัยอยู่ทั่วทุกภำคของประเทศ จะอยู่ตำป่ำที่มีต้นไม้ใหญ่ ป่ำดงดิบ  
สวนมะพร้ำว สวนไม้ผลต่ำงๆ โดยจะอำศัยอยู่บนต้นไม้ตลอดชีวิตไม่ลงพื้นดิน  
จะใช้กิ่งไม้มำท�ำรังอยู่ตำมยอดไม้สูง เพศเมียจะออกลูกครั้งละ 2 ตัว 

 การระบาดและการกัดท�าลายผลมะพร้าว
 กระรอกใช้ฟันแทะคู่หน้ำกัดแทะผลมะพร้ำว โดยจะกัดท�ำลำยตั้งแต ่
ผลอ่อนขนำดเล็กยังไม่มีเนื้อจนถึงผลแก่มีเนื้อแข็งจนเปลือกมะพรำ้วแห้ง จะกัด
ท�ำลำยบริเวณทุกส่วนของผลมะพร้ำวตั้งแต่ส่วนหัวที่ติดกับขั้วของผล เป็นส่วน 
ที่เปลือกมะพร้ำวยังอ่อนนุ่มแต่ชอบกัดท�ำลำยบริเวณกลำงผลและก้นผล
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การประเมินความเสียหายของมะพร้าวที่เกิดจากหนูและกระรอก
 มะพร้ำวให้ผลผลิตตลอดทั้งปีและก็จะถูกหนูและกระรอกท�ำลำยทั้งป ี
เช่นกัน กำรนับควำมเสียหำยควรนับในเวลำเดียวกัน จะตรวจนับควำมเสียหำย 
ทุกๆ 1 – 2 เดือนก็ได้ แต่ควรสุ่มนับเป็นระยะเวลำ 1 ปีเป็นอย่ำงน้อย 
 สวนมะพร้ำวที่ต้องกำรตรวจนับควำมเสียหำย ควรมีพื้นที่ปลูกขนำด  
24 ไร่ ต่อแปลง จ�ำนวน 4 แปลง ท�ำกำรตรวจนับควำมเสียหำยทุกๆ 1 - 2 เดือน 
แต่ก่อนท�ำกำรตรวจนับควำมเสียหำย ควรท�ำกำรถำงบริเวณใต้โคนต้นมะพร้ำว 
ให้สะอำดเสียก่อน เพื่อที่จะได้สำมำรถนับมะพร้ำวที่หล่นภำยหลังได้งำ่ยขึ้น โดย 
สุ่มนับผลมะพร้ำวในบริเวณพื้นที่มีต้นมะพร้ำว 50 ต้น ทั้งผลที่มีรอยท�ำลำยเก่ำ 
และผลที่ถูกท�ำลำยใหม่ ที่หล่นอยู่ใต้ต้น และเก็บผลที่นับแล้วออกจำกแปลง 
ทั้งหมด นับผลผลิตทั้งหมดในระยะเวลำ 1 ปี จะถูกน�ำมำคิดค�ำนวณด้วย  
เพื่อค�ำนวณหำเปอร์เซ็นต์ควำมเสียหำยของมะพร้ำวที่แท้จริงดังสูตรขำ้งล่ำงนี้

 เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย = a/ t × 100
 a = จ�ำนวนมะพร้ำวที่ถูกกัดท�ำลำย
 t = จ�ำนวนมะพร้ำวทั้งหมด
   (เก็บเกี่ยวในเวลำ 1 ปี)

การป้องกัน
 1. ต้องก�ำจัดแหล่งอำศัยทั้งบริเวณโคนต้นจะก�ำจัดวัชพืช กองทำง
มะพร้ำวไม่ให้เป็นทีห่ลบซ่อนของหน ูและบนยอดมะพร้ำวจะต้องไม่รกเป็นทีอ่ำศยั
ท�ำรังของทั้งหนูและกระรอก
 2. บริเวณรอบๆ แปลงสวน ด้ำนที่ติดกับต้นไม้ป่ำจะต้องตัดออก เพื่อ 
ไม่ให้หนูและกระรอกกระโดดเข้ำมำ
 3. ใช้แผ่นสังกะสีเรียบกว้ำง 30 - 35 เซนติเมตร ตีคำดรอบโคนต้นสูง
จำกพื้นดิน 1 เมตร จะช่วยไม่ให้หนูปีนขึ้นต้นไปท�ำลำยผลผลิตได้
 4. ใช้เสียงไล่ เช่น จุดประทัด เสียงไม้ตีกัน เป็นต้น
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การก�าจัด 
 1. ใช้กับดักชนิดต่ำงๆ เช่น กับดักตีตำย บ่วงลวด กรงดัก น�ำมำดัก 
ก�ำจัดทั้งหนูและกระรอก ถ้ำเป็นหนูจะวำงกับดักตำมพื้นดิน บนต้นไม้หรือ 
ต้นมะพร้ำวที่มีหนูวิ่งผ่ำน ส่วนกระรอกจะวำงกับดัก บนต้นไม้หรือต้นมะพร้ำว 
ที่กระรอกเคยวิ่งผำ่นเป็นกำรช่วยลดประชำกรได้
 2. ใช้ปีนยิง ถ้ำเป็นหนูจะก�ำจัดในเวลำกลำงคืน ส่วนกระรอกจะต้อง 
ออกก�ำจัดตั้งแต่เช้ำมืดจนถึงเวลำเย็นใกล้ค�่ำ เป็นกำรก�ำจัดโดยตรง
 3. กำรใช้สำรเคมี ใช้สำรออกฤทธิ์เร็ว ได้แก่ ซิงค์ฟอสฟำยด์ 80 %  
เป็นผง ผสมกับข้ำวสำรหรือผลไม้เป็นเหยื่อพิษ อัตรำ 0.8 – 1 % วำงเป็นจุดๆ 
ตำมพื้นดินเพื่อก�ำจัดหนู หรือวำงบนคอมะพร้ำวเพื่อก�ำจัดทั้งหนูและกระรอก  
ซึ่งจะตำยใน 1 วัน หรือใช้สำรออกฤทธิ์ช้ำ ได้แก่ ไดฟิทิอำโลน ชนิดก้อนขี้ผึ้ง  
ก�ำจัดหนูโดยกำรใส่สำรชนิดนี้ลงในท่อพีวีซีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 7 เซนติเมตร 
ยำว 50 เซนติเมตร ท่อละ 30 ก้อน วำงที่โคนต้นมะพร้ำวทุก 3 ต้นต่อท่อ  
สำมำรถลดประชำกรหนูได้มำกกว่ำ 75 % ถ้ำเป็นกระรอกจะต้องวำงบน 
คอมะพร้ำว หรือบนต้นไม้ที่เคยวิ่งผ่ำน
 4. อนุรักษ์สัตว์ศัตรูธรรมชำติ เช่น เหยี่ยว นกแสก นกเค้ำ งู และ  
สัตว์ศัตรูธรรมชำติ เป็นต้น
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การดูแลสวนมะพร้าวไม่ให้เกิดการระบาดของศัตรูพืช

 1. รักษำสวนให้สะอำด เป็นกำรท�ำลำยแหล่งวำงไข่ เพรำะด้วงแรด 
ชอบวำงไข่ในกองขยะ กองปุ๋ยหมัก กองเศษไม้ ตอไม้ผุ ฯลฯ
 2. ตัดหญ้ำบริเวณพื้นด้ำนล่ำงให้สั้นเตียน เพื่อไม่ให้เป็นที่อำศัยของหนู 
ซึ่งเป็นศัตรูท�ำลำยผลอ่อน)
 3. ระวังอย่ำให้ต้นมะพร้ำวเกิดบำดแผล เช่น กำรใช้มีดฟันต้น เพรำะ 
ด้วงงวงจะเข้ำไปวำงไข่ตำมรอยแผล 
 4. อย่ำปลูกมะพร้ำวตื้นเกินไป เพรำะจะท�ำให้รำกมะพร้ำวจะลอย  
ด้วงงวงสำมำรถเข้ำไปในรอยเปิดของเปลือกตรงส่วนของโคนต้นที่ติดกับ 
พื้นดินได้
 5. ตัดเก็บใบที่ถูกศัตรูพืชท�ำลำยมำเผำ เพื่อตัดวงจรชีวิตของศัตรูมะพร้ำว
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บันทึก/NOTE
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