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การเปลี่ยนแปลงการระบาดของหนอนหัวด�าและแมลงด�าหนามมะพร้าว
ในพื้นที่อ�าเภอกุยบุรี

Coconut hispine beetle and coconut black-headed caterpillar  
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บทคัดย่อ: ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าวในพื้นที่ อ.กุยบุรี ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2555–
มกราคม 2557 โดยส�ารวจความเสียหายจากการระบาดของหนอนหัวด�า และแมลงด�าหนามในพื้นที่ปลูกมะพร้าวจ�านวน 
120 แปลง สุ่มแปลงละ 10 ต้น ส�ารวจทุก 2 เดือน นับทางใบที่ถูกท�าลายและทางใบสีเขียวที่ไม่ถูกท�าลาย สัมภาษณ์
เกษตรกรเกีย่วกบัการปฏบิตัดิแูลรกัษาและควบคมุแมลงศตัรมูะพร้าว แล้วประเมนิระดบัการท�าลายของแมลงศตัรมูะพร้าว
รายแปลง วิเคราะห์การกระจายตัวบนพื้นที่ และการเปลี่ยนแปลงตามเวลา จ�าแนกระดับการระบาดในช่วงเวลาที่ศึกษา  
พบว่า การปลกูมะพร้าวในอ�าเภอนีส่้วนใหญ่ (57%) ปลกูแบบพชืเดีย่ว มอีายมุาก 30-60 ปี พชืทีป่ลกูร่วมเช่น สบัปะรด ว่าน
หางจระเข้ ไม้ผล กล้วย หรือมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว หรือแพะร่วมด้วย การปลูกอาศัยน�้าฝนเป็นหลัก มีเพียง 8% ที่มีการให้
น�้า ผลการส�ารวจในเดือนกรกฎาคม 2555 พบว่า หนอนหัวด�ามีการระบาดรุนแรงที่สุด ขณะที่แมลงด�าหนามมีการระบาด
เพยีงเลก็น้อย ปรมิาณฝนตกเฉลีย่ 867 มม./ปี จ�านวนวนัฝนตก 83 วนั/ปี ต�า่กว่าพืน้ทีข้่างเคยีง และต�า่กว่าค่าเฉลีย่ในช่วง 4 
ปี ทีผ่่านมา ช่วงแล้งทีย่าวนานตัง้แต่เดอืนมนีาคม-สงิหาคม เอือ้อ�านวยให้การระบาดของหนอนหวัด�ารนุแรงขึน้และขยาย
พื้นที่ออกไป จากการติดตามและประเมินการระบาดในช่วง 18 เดือน พบว่า แปลงที่หนอนหัวด�าเข้าท�าลายรุนแรงจ�านวน
ทางใบที่ถูกท�าลายโดยหนอนหัวด�าลดลง และจ�านวนใบสีเขียวที่ไม่ถูกท�าลายเพิ่มขึ้นจนมีจ�านวนทางใบที่เพียงพอหรือ  
เกนิ 13 ทางใบ แต่พบการระบาดไปในแปลงทีไ่ม่พบการเข้าท�าลายมาก่อน การจดัการเพือ่ลดการเข้าท�าลายทัง้โดยเกษตรกร
เองและทางหน่วยงานราชการ การตกของฝน การใช้น�า้ บ�ารงุรกัษาสวน ช่วยให้การฟ้ืนตวัของมะพร้าวดขีึน้กว่าแปลงทีไ่ม่มี
การให้น�้า ฝนที่ตกมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงปลายฤดูฝนท�าให้จ�านวนใบสีเขียวที่ไม่ถูกท�าลายเพิ่มขึ้น ส่วนแมลงด�าหนามพบ
จ�านวนทางใบที่ถูกท�าลาย และเปอร์เซ็นต์ใบแรกที่ถูกท�าลายเพิ่มขึ้นตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2555-มกราคม 2556 และ
เริ่มลดลงในเดือนพฤศจิกายน 2556 สอดคล้องกับการตกของฝน
ค�ำส�ำคัญ: หนอนหัวด�า แมลงด�าหนามมะพร้าว การระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าว

ABSTRACT: The study was conducted in Kuiburi district during July 2012- Jan 2014 to study the infestation 
change of coconut pest. One hundred and twenty coconut fields were sampling, 10 trees per fields were survey and 
evaluated every 2 months for number of leafs attack by coconut hispine beetle and coconut black-headed caterpillar, 
number of green leaf, percentage of damage of 1st leaf, and farmer practices. Level of infestation in each, spatial 
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analysis was done and monitoring the level of infestation during 18 month. The result show that Kuiburi coconut 
ornamental mostly is monoculture (57%) and 30-60 years old, some intercrop with pineapple, banana, aloe vera or 
fruit trees, seldom was together with cattle, livestock or goats raising.  Most of the coconut ornamentals were rainfed, 
only 8% were irrigated.  The infestation levels of coconut pests shown that black-headed caterpillar is the key pest, 
while coconut hispine beetle attack coconut at only low level in July 2012.  The average annual rainfall of Kuiburi 
is 867 mm. and 83 rainy days which lower than nearby area. Rainfall during March-August was also lower than the  
average of 4 consecutive years may support more infestation.  Similar widespread trend was observed for the coconut 
hispine beetle. The pests infestation change during the study in spatial and the level of infestation. Integrated control 
were used by farmer and government officer and rainfall in late 2013 support increasing no of non-attack green leaf. 
Keywords: coconut black-headed caterpillar, coconut hispine beetle, pest outbreak

บทน�ำ

มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญ ไทยเป็นผู้ส่ง

ออกกะทิที่ส�าคัญของโลก โดยในปี 2012 มีมูลค่าการ

ส่งออกมากถึง 5,901 ล้านบาท โดยมีตลาดหลัก 3 

อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสหราช

อาณาจกัร แต่พืน้ทีป่ลกูมะพร้าวมแีนวโน้มลดลง ในปี 

2545 มีพื้นที่ปลูกประมาณ 2.5 ล้านไร่ ลดลงเหลือ

ประมาณ 1.3 ล้านไร่ ในปี 2555 จ.ประจวบคีรีขันธ์มี

พืน้ทีป่ลกูมากทีส่ดุ 4.2 แสนไร่ ผลผลติ 719 กก./ไร่ ลด

ลงจาก 864 กก./ไร่ ในปี 2553 (ส�านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร, 2557) สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้พื้นที่ปลูกลด

ลงเนือ่งจากการปลกูพชืเศรษฐกจิอืน่ทดแทนมะพร้าว  

เช่น ยางพารา ปาล์มน�้ามัน และแหล่งปลูกมะพร้าว

ส�าคญัประสบปัญหาการระบาดของศตัรพูชืทีเ่กดิอย่าง

ต่อเนื่อง ท�าให้ผลผลิตมะพร้าวลดลง ส่งผลกระทบต่อ

ธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากมะพร้าว และการท่องเที่ยวใน

แหล่งท่องเที่ยวที่มีมะพร้าวเป็นสัญลักษณ์ดึงดูดนัก

ท่องเที่ยว อัมพร และคณะ (2556) รายงานว่าแมลง

ศัตรูะพร้าวที่ส�าคัญ ได้แก่ แมลงด�าหนามมะพร้าว 

(Brontispa longissima Gestro และ Plesispa  

reicheri Chapuis) หนอนหัวด�ามะพร้าว (Opisina 

arenosella Walker) ด้วงแรด (Oryctes rhinoceross 

Linn.) และด้วงงวง (Rhynchophorus ferrugeneus 

Olivier) แมลงด�าหนามมะพร้าวจดัเป็นแมลงต่างถิน่ 

เป็นแมลงศตัรรู้ายแรงทีส่ดุของมะพร้าวและพชืตระกลู

ปาล์ม เข้าท�าลายใบอ่อนของมะพร้าวทั้งระยะหนอน

และตัวเต็มวัย ซ่อนตัวและแทะกินผิวใบในยอดอ่อนข

องมะพร้าวที่ยังไม่คลี่ จึงยากต่อการที่สารฆ่าแมลงจะ

ถูกตัวหนอนและท�าให้ตายได้ ใบอ่อนที่ถูกท�าลายเมื่อ

คลีอ่อกจะเป็นสนี�า้ตาล มองไกลๆ เหน็เป็นสขีาวโพลน  

ชาวสวนมะพร้าวจึงเรียกว่า โรคหัวหงอก โรคนี้พบ

ระบาดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2543 ที่ จ.นราธิวาส ต่อมา

ในปี พ.ศ. 2547 มีรายงานการระบาดของแมลงชนิดนี้

ใน 10 จังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

(อัมพร และคณะ, 2551) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 มี

รายงานการระบาดทั้งประเทศ เป็นพื้นที่ 172,505 ไร่ 

โดยระบาดมากที่สุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 

157,400 ไร่ (กรมส่งเสรมิการเกษตร, 2554) การระบาด

มีแนวโน้มลดลง ต้นปี 2555 มีพื้นที่ระบาดทั้งประเทศ 

157,166 ไร่ เป็นพื้นที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

110,913 ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2555) การ

ควบคุมที่ได้ผลดีและเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม คือ 

การปล่อยแตนเบยีนหนอนแมลงด�าหนาม (Asecodes 

hispinarum Bouček) และแตนเบียนดักแด้แมลงด�า

หนาม (Tetrastichus brontispae Ferriere) ในพื้นที่ที่

พบการระบาด (อมัพรและคณะ, 2556) ปัจจบุนัหนอน

หัวด�ามะพร้าวเป็นศัตรูอันดับหนึ่งแทนแมลงด�าหนาม

ที่เคยระบาดก่อนหน้านี้ โดยเข้ามาในประเทศไทย

ตั้งแต่ปี 2550 มีรายงานการระบาดครั้งแรกที่ อ.เมือง 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ 15 ไร่ ท�าลายใบแก่ของ

มะพร้าว ปาล์มประดับหลายชนิด ตาลโตนด และยัง

พบลงท�าลายกล้วยด้วย ตวัหนอนเมือ่ฟักออกจากไข่จะ

แทะกนิใบมะพร้าว และท�าอโุมงค์คลมุตวัโดยถกัใยพนั

ยดึมลูทีถ่่ายออกมา เป็นทางยาวใต้ใบตลอดทางใบ ใน

ช่วงทีผ่่านมาพืน้ทีร่ะบาดของหนอนหวัด�าได้ขยายออก

ไปอย่างรวดเร็ว ปี 2553 มีรายงานว่าพบหนอนหัวด�า

มะพร้าวระบาดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ 5 
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อ�าเภอ คอื อ�าเภอเมอืง ทบัสะแก กยุบรุ ีปราณบรุ ีและ

หัวหิน รวมพื้นที่ 16,070 ไร่ เกษตรกรได้รับความเสีย

หาย 2,220 ราย โดยปัจจัยที่มีผลต่อการระบาด คือ 

สภาพอากาศแห้งแล้ง และเกษตรกรขาดการดูแล

รักษาสวน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2553) ช่วงต้นปี 

2555 หนอนหวัด�ามพีืน้ทีร่ะบาดทัง้ประเทศ 89,958 ไร่ 

ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ระบาด 82,203 ไร่ 

(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2555) การควบคุมท�าได้โดย

ตัดใบที่มีหนอนลงท�าลาย น�าไปเผาทิ้ง (อัมพร, 2551) 

การใช้แตนเบยีนหนอนหวัด�า (Goniozus nephantidis 

Muesebeck) และการพ่นด้วยชีวภัณฑ์บีที แต่มีข้อ

จ�ากัดที่ความสูงของต้นมะพร้าว ท�าให้การพ่นบีทีเพื่อ

ควบคุมหนอนหัวด�าไม่ได้ผลเท่าที่ควร (อัมพร และ

คณะ, 2556) การระบาดของแมลงด�าหนามและหนอน

หวัด�าส่งผลให้พืน้ทีเ่กบ็เกีย่วลดลงและปรมิาณผลผลติ

ต่อไร่ลดลง หากการเข้าท�าลายรุนแรง และติดต่อกัน

เป็นเวลานาน สามารถท�าให้ต้นมะพร้าวตายได้

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีสภาพภูมิประเทศติด

ชายทะเลทางด้านตะวันออกและมีภูเขาสูงทางด้าน

ตะวันตกและที่ตั้งของจังหวัดมีความยาวมาก สภาพ

ภมูอิากาศจงึแตกต่างกนั ตัง้แต่อ�าเภอหวัหนิ ถงึอ�าเภอ

กุยบุรีจะมีปริมาณน�้าฝนและความชื้นน้อยกว่าเขต

อ�าเภอเมืองถึงอ�าเภอบางสะพานน้อย รวมทั้งการ

ด�าเนินการมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมแมลงศัตรู

มะพร้าวที่แตกต่างกัน ท�าให้เกิดการระบาดของแมลง

ศัตรูมากกว่าพื้นที่ทางตอนล่างของจังหวัด จึงเลือก

อ�าเภอกุยบุรีเป็นพื้นที่ศึกษา โดยปี 2554 พื้นที่กุยบุรี

พบการระบาดของหนอนหัวด�า 1,492 ไร่ แมลงด�า

หนาม 6,390 ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2554) ปี 

2555 พบหนอนหัวด�าระบาดเพิ่มขึ้นเป็น 5,813 ไร่ แต่

แมลงด�าหนามการระบาดไม่เปลี่ยนแปลง (6,390 ไร่) 

(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2555)

วิธีกำรศึกษำ

อุปกรณ์และวิธีกำร 

 อปุกรณ์ทีใ่ช้ในการศกึษาได้แก่ แบบส�ารวจ เครือ่ง

ตรวจวัดหาต�าแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม และ

กล้องส่องทางไกล ด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1.  รวมรวมข้อมลูสภาพแวดล้อมและการระบาด

ของแมลงศัตรูมะพร้าวโดยเฉพาะแมลงด�าหนามและ

หนอนหัวด�า ในพื้นที่อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จาก

ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร

ซึ่งมีรายงานสถานการณ์ศัตรูมะพร้าวทั้งทางเอกสาร

และเวบ็ไซต์ ข้อมลูอตุนุยิมวทิยาของกรมอตุนุยิมวทิยา 

ข้อมลูดนิและการใช้ประโยชน์ทีด่นิของกรมพฒันาทีด่นิ 

เพือ่ใช้ในการวเิคราะห์การระบาดของแมลงศตัรมูะพร้าว 

รวมทัง้ข้อมลูการส�ารวจภาคสนามจากโครงการต้นแบบ

การควบคุมแมลงศัตรูมะพร ้าวในพื้นที่  อ.กุยบุรี 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ ของกรมวิชาการเกษตร

2.  ส�ารวจความเสียหายจากการระบาดของ

หนอนหัวด�า และแมลงด�าหนามในพื้นที่ปลูกมะพร้าว

ของอ�าเภอกุยบุรี โดยสุ่มเลือกแปลงมะพร้าวเพื่อเป็น

ตัวแทนตามสัดส่วนพื้นที่ปลูก จ�านวน 120 แปลง ทุก 

2 เดือน ประเมินความเสียหายจากการท�าลายของ

แมลงศัตรูมะพร้าวโดยสุ่มแปลงละ 10 ต้น พร้อมทั้ง

สัมภาษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับการปฏิบัติดูแลควบคุม

แมลงศัตรูมะพร้าว นับทางใบที่ถูกท�าลายจากการ

ประเมินด้วยสายตา แล้วจ�าแนกระดับการท�าลายของ

แมลงศตัรมูะพร้าว ในช่วงปลายเดอืนกรกฎาคม 2555 

– มกราคม 2557 ซึง่ก�าหนดระดบัการท�าลายตามชนดิ 

ดังนี้

 2.1  หนอนหัวด�า จากทางใบที่ยังไม่ถูก

ท�าลาย โดยประเมนิทางใบทัง้หมดด้วยสายตา นบัทาง

ใบสีเขียวที่ยังไม่ถูกท�าลาย และจ�าแนกระดับการ

ระบาด เป็น 4 คอื ไม่ถกูท�าลาย (0) และทีม่กีารท�าลาย 

อีก 3 ระดับ คือ 

  รุนแรง (3)  < 6 ทางใบ

  ปานกลาง (2)  6-12 ทางใบ

  น้อย (1)   > 13 ทางใบ



201KHON KAEN AGR. J. 42 SUPPL. 2 : (2014).

 2.2  แมลงด�าหนาม จากทางใบที่ถูกท�าลาย

โดยแมลงด�าหนาม ซึ่งปกติจะพบจากยอดลงมา โดย

ประเมินทางใบทั้งหมดด้วยสายตา นับทางใบสีเขียวที่

ถูกท�าลายด้วยแมลงด�าหนาม และจ�าแนกระดับการ

ระบาด เป็น 4 คอื ไม่ถกูท�าลาย (0) และทีม่กีารท�าลาย 

อีก 3 ระดับ

  รุนแรง (3)  >10 ทางใบ

  ปานกลาง (2)  6-10 ทางใบ

  น้อย (1)   < 6 ทางใบ

3. ประเมินระดับการท�าลายรายแปลง โดย

จ�าแนกตามระดบัการระบาดจ�าแนกตาม 2.1 และ 2.2 

วิเคราะห์การกระจายตัวบนพื้นที่ด้วยเทคนิค inverse 

distance weighted (IDW) จากข้อมูลต�าแหน่งแปลง

ที่ส�ารวจระดับการระบาด และพื้นที่ปลูกมะพร้าว และ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่ศึกษาจากการ

ส�ารวจเช่นเดียวกับข้อ 2 พร้อมทั้งประเมินเปอร์เซ็นต์

การท�าลายของแมลงด�าหนามจากทางใบแรกทีค่ลีแ่ล้ว

โดยให้พื้นที่ทางใบทั้งหมดเป็น 100 และจ�านวน 

ทางใบที่ถูกท�าลายด้วยหนอนหัวด�าเพื่อติดตามการ

เปลี่ยนแปลง

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์

สภำพกำรปลูกมะพร้ำวของอ.กุยบุรี

จากการศกึษาข้อมลูและส�ารวจพืน้ทีป่ลกูมะพร้าว

และประเมนิการระบาดของแมลงศตัรมูะพร้าวในพืน้ที่ 

อ.กุยบุรี พบว่า พื้นที่ที่มีการปลูกมะพร้าวเป็นผืนใหญ่

อยู่บริเวณใกล้ชายทะเลในพื้นที่ ต.กุยเหนือ ซึ่งส่วน

ใหญ่ (57%) ปลูกแบบพืชเดี่ยว แต่พื้นที่ที่มีการปลูก

มะพร้าวมากที่สุดอยู ่ในเขตต.กุยบุรี ซึ่งการปลูก

มะพร้าวในต�าบลนีจ้ะเป็นแปลงขนาดเลก็ ไม่ตดิต่อกนั

เป็นผืนใหญ่ ยกเว้นบริเวณริมแม่น�้ากุยบุรีที่มีลักษณะ

เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ติดต่อกัน (Figure 1) และเป็น

มะพร้าวที่มีอายุ 30-60 ปี การปลูกมะพร้าวในต�าบลนี้ 

43% ปลูกร่วมกับพืชอื่น เช่น สับปะรด ว่านหางจระเข้ 

ไม้ผล หรือกล้วย บางรายมีการเลี้ยงวัวหรือแพะร่วม

ด้วย ส่วนใหญ่อาศัยน�้าฝน มีเพียง 8% ที่มีการให้น�้า
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Coconut  

น้อย (1)    > 13 ทางใบ 

2.2 แมลงดําหนาม จากทางใบที�ถูกทําลายโดยแมลงดําหนาม ซึ�งปกติจะพบจากยอดลงมา โดย

ประเมินทางใบทั �งหมดด้วยสายตา นับทางใบสีเขียวที�ถูกทําลายด้วยแมลงดําหนาม และจําแนกระดับการระบาด เป็น 4 

คือ ไม่ถกูทําลาย (0) และที�มีการทําลาย อีก 3 ระดบั 

รุนแรง (3) >10 ทางใบ 

ปานกลาง (2) 6-10 ทางใบ 

น้อย (1)   < 6 ทางใบ 

3 ประเมินระดบัการทําลายรายแปลง โดยจําแนกตามระดับการระบาดจําแนกตาม 2.1 และ 2.2 วิเคราะห์

การกระจายตัวบนพื �นที�ด้วยเทคนิค inverse distance weighted (IDW) จากข้อมูลตําแหน่งแปลงที�สํารวจระดับการ

ระบาด และพื �นที�ปลกูมะพร้าว และติดตามการเปลี�ยนแปลงในช่วงเวลาที�ศกึษาจากการสํารวจเช่นเดียวกับข้อ 2 พร้อมทั �ง

ประเมินเปอร์เซ็นต์การทําลายของแมลงดําหนามจากทางใบแรกที�คลี�แล้วโดยให้พื �นที�ทางใบทั �งหมดเป็น 100 และจํานวน

ทางใบที�ถกูทําลายด้วยหนอนหวัดําเพื�อติดตามการเปลี�ยนแปลง 

 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 

สภาพการปลูกมะพร้าวของอ.กุยบุรี 

จากการศกึษาข้อมลูและสาํรวจพื �นที�ปลกูมะพร้าวและประเมินการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าวในพื �นที� อ.กุย

บรีุ พบว่า พื �นที�ที�มีการปลกูมะพร้าวเป็นผืนใหญ่อยู่บริเวณใกล้ชายทะเลในพื �นที� ต.กยุเหนือ ซึ�งส่วนใหญ่ (57%) ปลกูแบบ

พืชเดี�ยว แต่พื �นที�ที�มีการปลกูมะพร้าวมากที�สดุอยู่ในเขตต.กยุบรีุ ซึ�งการปลกูมะพร้าวในตําบลนี �จะเป็นแปลงขนาดเล็ก ไม่

ติดต่อกนัเป็นผืนใหญ่ ยกเว้นบริเวณริมแม่นํ �ากยุบรีุที�มีลกัษณะเป็นพื �นที�ขนาดใหญ่ติดต่อกัน (Figure 1) และเป็นมะพร้าว

ที�มีอาย ุ30-60 ปี การปลกูมะพร้าวในตําบลนี � 43% ปลกูร่วมกบัพืชอื�น เช่น สบัปะรด ว่านหางจระเข้ ไม้ผล หรือกล้วย บาง

รายมีการเลี �ยงววัหรือแพะร่วมด้วย สว่นใหญ่อาศยันํ �าฝน มีเพียง 8% ที�มีการให้นํ �า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Coconut planting area in Kuiburi district, Prachubkirikan 

การประเมินการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าว 

กำรประเมินกำรระบำดของแมลงศัตรูมะพร้ำว

ประเมินการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าวใน

เดอืนกรกฎาคม 2555 พบว่า ในพืน้ที ่อ.กยุบรุมีกีารเข้า

ท�าลายของแมลงศัตรูมะพร้าวหลายชนิด โดยมีหนอน

หัวด�าระบาดในระดับรุนแรงที่สุด รองลงมาเป็น

แมลงด�าหนาม และยังพบร่องรอยการท�าลายของด้วง

แรดและด้วงงวงในบางแปลงซึ่งสังเกตได้จากยอด

มะพร้าวที่หักพับขณะที่ใบยังเขียวอยู่แต่พบในจ�านวน
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ไม่มาก จึงเลือกติดตามการระบาดของหนอนหัวด�า 

และแมลงด�าหนามเพยีง 2 ชนดิ พบการเข้าท�าลายของ

หนอนหัวด�า 49% ถูกท�าลายระดับรุนแรง 15% ระดับ

ปานกลาง 27% ระดับน้อย มีเพียง 9% ที่ไม่ถูกท�าลาย 

เมื่อแยกตามพื้นที่จะพบการระบาดรุนแรง ใน  

ต.เขาแดง สามกระทาย และดอนยายหนู (Table 1) 

บริเวณตอนเหนือและตอนใต้ของ ต.กุยเหนือ ตอน

เหนือของ ต.กุยบุรี  และทางด้านตะวันออกของ  

ต.หาดขาม ส่วนที่และพบการเข้าท�าลายในระดับน้อย 

คือบริเวณตอนกลางของ ต.กุยเหนือ ตอนกลางของ 

ต.กุยบุรี  และทางด้านตะวันตกของ ต.หาดขาม  

(Figure 2) ส�าหรับการเข้าท�าลายของแมลงด�าหนาม 

พบว่า มีการระบาดเฉลี่ยในระดับน้อยถึงไม่พบจาก

แปลงที่ส�ารวจ โดยมี 64% ไม่ถูกท�าลาย 33%  

ถูกท�าลายระดับน้อย และ 3% ถูกท�าลายระดับ 

ปานกลาง บางแปลงเพิง่เริม่พบการเข้าท�าลาย โดยพบ

การเข้าท�าลายในระดบัปานกลางทีต่อนกลางและด้าน

ตะวันออกของ ต.กุยเหนือ (Figure 3) และไม่มีแปลง

ใดที่มีระดับการท�าลายรุนแรง
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ประเมินการระบาดของแมลงศตัรูมะพร้าวในเดือนกรกฎาคม 2555 พบว่า ในพื �นที� อ.กุยบุรีมีการเข้าทําลายของ

แมลงศัตรูมะพร้าวหลายชนิด โดยมีหนอนหัวดําระบาดในระดับรุนแรงที�สดุ รองลงมาเป็นแมลงดําหนาม และยังพบ

ร่องรอยการทําลายของด้วงแรดและด้วงงวงในบางแปลงซึ�งสงัเกตได้จากยอดมะพร้าวที�หักพับขณะที�ใบยังเขียวอยู่แต่พบ

ในจํานวนไม่มาก จึงเลือกติดตามการระบาดของหนอนหัวดํา และแมลงดําหนามเพียง 2 ชนิด พบการเข้าทําลายของ

หนอนหวัดํา 49% ถกูทําลายระดบัรุนแรง 15% ระดบัปานกลาง 27% ระดบัน้อย มีเพียง 9% ที�ไม่ถูกทําลาย เมื�อแยกตาม

พื �นที�จะพบการระบาดรุนแรง ใน ต.เขาแดง สามกระทาย และดอนยายหน ู(Table 1) บริเวณตอนเหนือและตอนใต้ของ ต.

กยุเหนือ ตอนเหนือของ ต.กยุบุรี และทางด้านตะวันออกของ ต.หาดขาม ส่วนที�และพบการเข้าทําลายในระดับน้อย คือ

บริเวณตอนกลางของ ต.กยุเหนือ ตอนกลางของ ต.กุยบุรี และทางด้านตะวันตกของ ต.หาดขาม (Figure 2) สําหรับการ

เข้าทําลายของแมลงดําหนาม พบว่า มีการระบาดเฉลี�ยในระดบัน้อยถงึไม่พบจากแปลงที�สํารวจ โดยมี 64% ไม่ถูกทําลาย 

33% ถกูทําลายระดบัน้อย และ 3% ถกูทําลายระดบัปานกลาง บางแปลงเพิ�งเริ�มพบการเข้าทําลาย โดยพบการเข้าทําลาย

ในระดบัปานกลางที�ตอนกลางและด้านตะวนัออกของ ต.กยุเหนือ (Figure 3) และไม่มีแปลงใดที�มีระดบัการทําลายรุนแรง 

 

Table 1 Infestation levels of black-headed caterpillar and coconut hispine beetle in Kuiburi district, July 2012 

Tambol coconut * 

(rai/household) 

Number 

of 

samples 

infestation levels**  

black-headed caterpillar  coconut hispine beetle  

KuiBuri 3,310/390 36 2.1 0.4  

KuiNuen  2,576/440 32 1.6 0.8  

KhoaDang 670/49 2 3.0 0 

DonYainu 1,207/165 5 2.6 0.6  

SamKratai 780/214 26 2.5 0.3  

HadKam 1,050/250 19 1.9 0.1 

* source: Office of Kuiburi Agricultural Extension (2012)  

** average from some of each infestation level and number of samples in each Tambol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2 Infestation levels of coconut black-headed caterpillar in Kuiburi district, July 2012 

น้อย 
ปานกลาง 

รุนแรง 
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 จากข้อมลูฝนที ่อ.กยุบรุ ีของกรมอตุนุยิมวทิยา พบ

ว่า ในปี 2551-2556.มีปริมาณฝนตกทั้งปีเฉลี่ย 867 

มม. จ�านวนวันฝนตก 83 วัน ซึ่งต�่ากว่าพื้นที่ข้างเคียง 

(Table 2) ปี 2551-2554 มีปริมาณฝนตกต�า่กว่าค่า

เฉลี่ย 4 ปีติดต่อกัน และเพิ่มขึ้นเป็น 972 มม. ในปี 

2555 แต่พื้นที่ข้างเคียงยังมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ต�่ากว่า

ค่าปกติโดยเฉพาะทางตอนบนของพื้นที่ เมื่อพิจารณา

การกระจายของฝนในปี 2555 แม้จะมีปริมาณฝนโดย

รวมมากแต่ฝนตกต�่ากว่าค่าเฉลี่ยมาตั้งแต่เดือน

มนีาคม-สงิหาคม โดยมฝีนตกมากในเดอืนพฤศจกิายน 

และในปี 2556 ปรมิาณฝนมากกว่าทกุปี แต่การตกของ

ฝนกระจุกตัวอยู่ในช่วงปลายฤดูฝน ขณะที่ต้นฤดูฝน

สภาพอากาศแห้งแล้งมาก (Figure 4) สอดคล้องกับ

การระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าวทั้งสองชนิดที่มี

รายงานโดยกรมส่งเสริมการเกษตรว่าพบการระบาด

ของหนอนหัวด�าครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2550 ที่ 

ต.อ่าวน้อย อ.เมือง ต่อมาขยายไปที่ ต.เขาล้าน 

อ.ทับสะแก และการระบาดได้ขยายพื้นที่ขึ้นไปทาง

ตอนเหนือของจังหวัด เนื่องจากมีสภาพอากาศร้อน

และแห้งแล้ง (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2554; 2555)
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Figure 3 Infestation levels of coconut  hispine beetle in Kuiburi district, July 2012 

 

 จากข้อมูลฝนที� อ.กุยบุรี ของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ในปี 2551-2556.มีปริมาณฝนตกทั �งปีเฉลี�ย 867 มม. 

จํานวนวนัฝนตก 83 วนั ซึ�งตํ�ากว่าพื �นที�ข้างเคียง (Table 2) ปี 2551-2554 มีปริมาณฝนตกตํ�ากว่าค่าเฉลี�ย 4 ปีติดต่อกัน 

และเพิ�มขึ �นเป็น 972 มม. ในปี 2555 แต่พื �นที�ข้างเคียงยังมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ตํ�ากว่าค่าปกติโดยเฉพาะทางตอนบนของ

พื �นที� เมื�อพิจารณาการกระจายของฝนในปี 2555 แม้จะมีปริมาณฝนโดยรวมมากแต่ฝนตกตํ�ากว่าค่าเฉลี�ยมาตั �งแต่เดือน

มีนาคม-สงิหาคม โดยมีฝนตกมากในเดือนพฤศจิกายน และในปี 2556 ปริมาณฝนมากกว่าทุกปี แต่การตกของฝนกระจุก

ตวัอยู่ในช่วงปลายฤดฝูน ขณะที�ต้นฤดูฝนสภาพอากาศแห้งแล้งมาก (Figure 4) สอดคล้องกับการระบาดของแมลงศัตรู

มะพร้าวทั �งสองชนิดที�มีรายงานโดยกรมส่งเสริมการเกษตรว่าพบการระบาดของหนอนหัวดําครั �งแรกในเดือนกรกฎาคม 

2550 ที� ต.อ่าวน้อย อ.เมือง ต่อมาขยายไปที� ต.เขาล้าน อ.ทบัสะแก และการระบาดได้ขยายพื �นที�ขึ �นไปทางตอนเหนือของ

จงัหวดั เนื�องจากมีสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง (กรมสง่เสริมการเกษตร, 2554; 2555) 

 

Table 2 Annual rainfall (mm.) and % deviation from normal, meteorological station during 2008-13 

year Kuiburi Prachuapkhirikhan Hua Hin Nong Phlup 

rainfall %div rainfall %div rainfall %div rainfall %div 

2008 798 -8.1 932 -19.3 586 -34.2 851 -13.0 

2009 746 -14.0 793 -31.4 726 -18.6 847 -13.4 

2010 801 -7.7 723 -37.4 876 -1.7 962 -1.6 

2011 745 -14.1 902 -22.0 685 -23.2 916 -6.3 

2012 972 12.1 1,182 2.3 807 -9.5 801 -18.1 

2013 1,144 31.8 1,419 22.8 1,113 24.8 1,288 31.8 

avg 867  992  799  944  
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กำรเปลี่ยนแปลงกำรระบำดของแมลงศัตรู

มะพร้ำว

หนอนหัวด�ำ จากการส�ารวจแปลงจ�านวน 120 

แปลง ครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม ปี 2555 พบการ

ระบาดของหนอนหัวด�าทุกระดับตั้งแต่ไม่มีการเข้า

ท�าลาย มีการเข้าท�าลายระดับน้อย (1) จนถึงระดับ

รุนแรง (3) และเมื่อติดตามการระบาดเป็นเวลา 18 

เดือน ช่วงเดือนกรกฎาคม 2555- มกราคม 2557 ของ

แต่ละกลุม่ระดบัการระบาดทีส่�ารวจไว้ในรอบแรก โดย

ประเมินจากจ�านวนทางใบที่ถูกหนอนหัวด�าท�าลายซึ่ง

ปกติจะอยู่ทางใบล่างๆ แต่ในแปลงที่ระบาดรุนแรงก็

อาจพบในทางใบที่เพิ่งคลี่ด้วยเช่นกัน และจ�านวนใบ

เขียวที่ไม่ถูกท�าลาย พบว่า พื้นที่ที่มีหนอนหัวด�าเข้า

ท�าลายรุนแรงจ�านวนทางใบที่ถูกท�าลายโดยหนอนหัว

ด�าลดลง และจ�านวนใบเขียวที่ไม่ถูกท�าลายเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ จนถึง 13 ทางใบ (Figure 5) ซึ่งเป็นจ�านวนทาง

ใบที่เพียงพอให้มะพร้าวเจริญเติบโตโดยไม่ท�าให้

ผลผลิตเสียหายถึงระดับเศรษฐกิจ และน่าจะมีการ

เคลือ่นย้ายของแมลงเนือ่งจากพบการระบาดในแปลง

ทีไ่ม่พบการเข้าท�าลายมาก่อน ในช่วงการส�ารวจพบว่า 

มกีารจดัการเพือ่ลดการเข้าท�าลายทัง้โดยเกษตรกรเอง

และทางหน่วยงานราชการ เช่น การตัดทางใบ การฉีด

พ่นบที ีการปล่อยแตนเบยีนบราคอน แตนเบยีนไข่ และ

แตนเบยีนหนอนหวัด�า ระหว่างการส�ารวจยงัพบคราบ

ของดักแด้แตนเบียนและซากหนอนหัวด�าที่โดนเบียน

ในแปลงที่ท�าการส�ารวจบางแปลง ในแปลงที่มี

ความชื้นในดินจากน�้าชลประทาน การปลูกสับปะรด 

หรอืว่านหางจระเข้แซมในแปลงมะพร้าวช่วยให้การฟ้ืน

ตัวของมะพร้าวดีขึ้นกว่าแปลงที่ไม่มีน�้าและแห้งแล้ง 

ฝนที่ตกมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงปลายฝนท�าให้จ�านวน

ใบเขยีวทีไ่ม่ถกูท�าลายเพิม่ขึน้ และระดบัการระบาดลด

ลงอย่างชดัเจน บางพืน้ทีส่ามารถรบัน�า้จากชลประทาน

ได้ แต่มีอยู่จ�ากัด ผลการศึกษายังพบว่าราคาผลผลิต

ตกต�่ามากในช่วงแรกของการศึกษา เหลือเพียง 2-3 

บาทต่อผล ส่วนหนึง่มาจากภาวะเศรษฐกจิโลกถดถอย 

ประกอบกับรัฐบาลอนุมัติให้น�าเข้ามะพร้าวผลจาก

ประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 เข้า

มาทดแทนผลผลิตในประเทศที่ขาดแคลน (ส�านักงาน

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์, 2557) จงึไม่จงูใจให้เกษตรกร

ดแูลรกัษาสวน แต่ในช่วงปี 2556/7 มะพร้าวมรีาคาสงู

ขึ้น ท�าให้เกษตรกรหันมาดูแลสวนมะพร้าวมากขึ้น 
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Figure 4 Rainfall distribution during 2011-13 compare with 2008-2013 years average (normal), Kuiburi Station 

 

การเปลี�ยนแปลงการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าว 

หนอนหัวดํา จากการสํารวจแปลงจํานวน 120 แปลง ครั �งแรกในเดือนกรกฎาคม ปี 2555 พบการระบาดของ

หนอนหวัดําทกุระดบัตั �งแต่ไม่มีการเข้าทําลาย มีการเข้าทําลายระดับน้อย (1) จนถึงระดับรุนแรง (3) และเมื�อติดตามการ

ระบาดเป็นเวลา 18 เดือน ช่วงเดือนกรกฎาคม 2555- มกราคม 2557 ของแต่ละกลุ่มระดับการระบาดที�สํารวจไว้ในรอบ

แรก โดยประเมินจากจํานวนทางใบที�ถกูหนอนหวัดําทําลายซึ�งปกติจะอยู่ทางใบลา่งๆ แต่ในแปลงที�ระบาดรุนแรงก็อาจพบ

ในทางใบที�เพิ�งคลี�ด้วยเช่นกนั และจํานวนใบเขียวที�ไม่ถกูทําลาย พบว่า พื �นที�ที�มีหนอนหัวดําเข้าทําลายรุนแรงจํานวนทาง

ใบที�ถกูทําลายโดยหนอนหวัดําลดลง และจํานวนใบเขียวที�ไม่ถกูทําลายเพิ�มขึ �นเรื�อยๆ จนถึง 13 ทางใบ (Figure 5) ซึ�งเป็น

จํานวนทางใบที�เพียงพอให้มะพร้าวเจริญเติบโตโดยไม่ทําให้ผลผลติเสยีหายถงึระดบัเศรษฐกิจ และน่าจะมีการเคลื�อนย้าย

ของแมลงเนื�องจากพบการระบาดในแปลงที�ไม่พบการเข้าทําลายมาก่อน ในช่วงการสํารวจพบว่า มีการจัดการเพื�อลดการ

เข้าทําลายทั �งโดยเกษตรกรเองและทางหน่วยงานราชการ เช่น การตดัทางใบ การฉีดพ่นบีที การปล่อยแตนเบียนบราคอน 

แตนเบียนไข่ และแตนเบียนหนอนหัวดํา ระหว่างการสํารวจยังพบคราบของดักแด้แตนเบียนและซากหนอนหัวดําที�โดน

เบียนในแปลงที�ทําการสํารวจบางแปลง ในแปลงที�มีความชื �นในดินจากนํ �าชลประทาน การปลกูสบัปะรด หรือว่านหาง

จระเข้แซมในแปลงมะพร้าวช่วยให้การฟื�นตวัของมะพร้าวดีขึ �นกว่าแปลงที�ไม่มีนํ �าและแห้งแล้ง ฝนที�ตกมากขึ �นโดยเฉพาะ

ช่วงปลายฝนทําให้จํานวนใบเขียวที�ไม่ถกูทําลายเพิ�มขึ �น และระดับการระบาดลดลงอย่างชัดเจน บางพื �นที�สามารถรับนํ �า

จากชลประทานได้ แต่มีอยู่จํากดั ผลการศึกษายังพบว่าราคาผลผลิตตกตํ�ามากในช่วงแรกของการศึกษา เหลือเพียง 2-3 

บาทต่อผล สว่นหนึ�งมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ประกอบกับรัฐบาลอนุมัติให้นําเข้ามะพร้าวผลจากประเทศเพื�อน

บ้านตั �งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 เข้ามาทดแทนผลผลิตในประเทศที�ขาดแคลน (สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

2557) จึงไม่จูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาสวน แต่ในช่วงปี 2556/7 มะพร้าวมีราคาสงูขึ �น ทําให้เกษตรกรหันมาดูแลสวน

มะพร้าวมากขึ �น  
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แมลงด�ำหนำมมะพร้ำว จากการส�ารวจและจัด

กลุ่มครั้งแรก พบว่า การท�าลายอยู่ในระดับน้อย ไม่มี

แปลงที่พบการระบาดรุนแรง เมื่อติดตามการเข้า

ท�าลายจากจ�านวนใบทีถ่กูแมลงด�าหนามเข้าท�าลายซึง่

มกัพบบรเิวณใบอ่อนหรอืใบบน และเปอร์เซน็ต์ใบแรก

ที่ถูกท�าลาย พบว่า ระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นจากช่วง

เดอืนพฤศจกิายน 2555 ไปจนถงึเดอืนกรกฎาคม 2556 

เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและฤดูฝนมาช้าใน

ช่วงปี 2556 และมีแนวโน้มลดลงหลังจากนั้น แต่ใน

แปลงที่ไม่พบการระบาดมาก่อนกลับพบการระบาด

เพิ่มขึ้นแต่อยู่ในระดับน้อย (Figure 6b) และพบว่า

เปอร์เซ็นต์ใบแรกที่ถูกท�าลายเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือน

พฤศจกิายน 2555-มกราคม2556 และทรงตวัอยูจ่นถงึ

พฤศจกิายน 2556 การเข้าท�าลายจงึลดลง ปี 2556 เป็น

ปีที่ฝนมาล่าแต่ฝนตกมากในช่วงปลายฤดูฝนจึงมีผล

ให้พบการเข้าท�าลายน้อยในช่วงเดือนมกราคม 2557 

(Figure 6) 
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Figure 4 Rainfall distribution during 2011-13 compare with 2008-2013 years average (normal), Kuiburi Station 

 

การเปลี�ยนแปลงการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าว 

หนอนหัวดํา จากการสํารวจแปลงจํานวน 120 แปลง ครั �งแรกในเดือนกรกฎาคม ปี 2555 พบการระบาดของ

หนอนหวัดําทกุระดบัตั �งแต่ไม่มีการเข้าทําลาย มีการเข้าทําลายระดับน้อย (1) จนถึงระดับรุนแรง (3) และเมื�อติดตามการ

ระบาดเป็นเวลา 18 เดือน ช่วงเดือนกรกฎาคม 2555- มกราคม 2557 ของแต่ละกลุ่มระดับการระบาดที�สํารวจไว้ในรอบ

แรก โดยประเมินจากจํานวนทางใบที�ถกูหนอนหวัดําทําลายซึ�งปกติจะอยู่ทางใบลา่งๆ แต่ในแปลงที�ระบาดรุนแรงก็อาจพบ

ในทางใบที�เพิ�งคลี�ด้วยเช่นกนั และจํานวนใบเขียวที�ไม่ถกูทําลาย พบว่า พื �นที�ที�มีหนอนหัวดําเข้าทําลายรุนแรงจํานวนทาง

ใบที�ถกูทําลายโดยหนอนหวัดําลดลง และจํานวนใบเขียวที�ไม่ถกูทําลายเพิ�มขึ �นเรื�อยๆ จนถึง 13 ทางใบ (Figure 5) ซึ�งเป็น

จํานวนทางใบที�เพียงพอให้มะพร้าวเจริญเติบโตโดยไม่ทําให้ผลผลติเสยีหายถงึระดบัเศรษฐกิจ และน่าจะมีการเคลื�อนย้าย

ของแมลงเนื�องจากพบการระบาดในแปลงที�ไม่พบการเข้าทําลายมาก่อน ในช่วงการสํารวจพบว่า มีการจัดการเพื�อลดการ

เข้าทําลายทั �งโดยเกษตรกรเองและทางหน่วยงานราชการ เช่น การตดัทางใบ การฉีดพ่นบีที การปล่อยแตนเบียนบราคอน 

แตนเบียนไข่ และแตนเบียนหนอนหัวดํา ระหว่างการสํารวจยังพบคราบของดักแด้แตนเบียนและซากหนอนหัวดําที�โดน

เบียนในแปลงที�ทําการสํารวจบางแปลง ในแปลงที�มีความชื �นในดินจากนํ �าชลประทาน การปลกูสบัปะรด หรือว่านหาง

จระเข้แซมในแปลงมะพร้าวช่วยให้การฟื�นตวัของมะพร้าวดีขึ �นกว่าแปลงที�ไม่มีนํ �าและแห้งแล้ง ฝนที�ตกมากขึ �นโดยเฉพาะ

ช่วงปลายฝนทําให้จํานวนใบเขียวที�ไม่ถกูทําลายเพิ�มขึ �น และระดับการระบาดลดลงอย่างชัดเจน บางพื �นที�สามารถรับนํ �า

จากชลประทานได้ แต่มีอยู่จํากดั ผลการศึกษายังพบว่าราคาผลผลิตตกตํ�ามากในช่วงแรกของการศึกษา เหลือเพียง 2-3 

บาทต่อผล สว่นหนึ�งมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ประกอบกับรัฐบาลอนุมัติให้นําเข้ามะพร้าวผลจากประเทศเพื�อน

บ้านตั �งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 เข้ามาทดแทนผลผลิตในประเทศที�ขาดแคลน (สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

2557) จึงไม่จูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาสวน แต่ในช่วงปี 2556/7 มะพร้าวมีราคาสงูขึ �น ทําให้เกษตรกรหันมาดูแลสวน

มะพร้าวมากขึ �น  
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Figure 5 Black-headed caterpillar infestation changes and no. of destroy leaf (a) no. of green leaf (b)  

group by July’s infestation levels, Kuiburi district during July 2012-Jan 2014.  

 

แมลงดําหนามมะพร้าว จากการสาํรวจและจดักลุม่ครั �งแรก พบว่า การทําลายอยู่ในระดับน้อย ไม่มีแปลงที�พบ

การระบาดรุนแรง เมื�อติดตามการเข้าทําลายจากจํานวนใบที�ถูกแมลงดําหนามเข้าทําลายซึ�งมักพบบริเวณใบอ่อนหรือใบ

บน และเปอร์เซ็นต์ใบแรกที�ถูกทําลาย พบว่า ระดับความรุนแรงเพิ�มขึ �นจากช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555 ไปจนถึงเดือน

กรกฎาคม 2556 เนื�องจากสภาพอากาศที�แห้งแล้งและฤดฝูนมาช้าในช่วงปี 2556 และมีแนวโน้มลดลงหลงัจากนั �น แต่ใน

แปลงที�ไม่พบการระบาดมาก่อนกลบัพบการระบาดเพิ�มขึ �นแต่อยู่ในระดับน้อย (Figure 6b) และพบว่าเปอร์เซ็นต์ใบแรกที�

ถกูทําลายเพิ�มขึ �นตั �งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555-มกราคม2556 และทรงตัวอยู่จนถึงพฤศจิกายน 2556 การเข้าทําลาย

จงึลดลง ปี 2556 เป็นปีที�ฝนมาลา่แต่ฝนตกมากในช่วงปลายฤดูฝนจึงมีผลให้พบการเข้าทําลายน้อยในช่วงเดือนมกราคม 

2557 (Figure 6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 Coconut hispine beetle infestation change and no. of leaf (a) and %1st leaf attack (b) group 

by July’s coconut hispine beetle infestation levels, Kuiburi district during 2012-2014. 

 

จากการสาํรวจภาคสนามสงัเกตได้ว่า อ.กยุบรีุ มีสภาพดินฟ้าอากาศแตกต่างกัน และอาจมีผลต่อการเข้าทําลาย 

ระดับการระบาด และการแพร่กระจายของแมลงทั �ง 2 ชนิดที�ศึกษา แต่การได้มาซึ�งข้อมูลที�จะอธิบายความแตกต่าง

เหลา่นั �นยงัทําได้ยาก ข้อมลูภูมิอากาศของอ.กยุบรีุ ได้จากสถานีตรวจวดัฝนรายอําเภอ และสถานีที�ห่างออกไปอีก 3 สถานี 

แต่ด้วยภูมิประเทศที�มีลกัษณะยาวมากของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงมีความแตกต่างของสภาพภูมิอากาศ จากข้อมูล

ภูมิอากาศย้อนหลงัทําให้ทราบว่าเกิดสภาพแห้งแล้งยาวนานและติดต่อกนัหลายปี จงึทําให้การระบาดของแมลงยังปรากฏ

อยู่ โดยระดบัความรุนแรงเพิ�มมากขึ �นเมื�อมีความแห้งแล้งยาวนาน และศัตรูธรรมชาติมีน้อยหรือไม่เพียงพอซึ�งอุณหภูมิที�

สงูขึ �นแมลงศัตรูธรรมชาติอาจลดน้อยลงมาก จากรายงานของ Thitraporn (2009) ที�อุณหภูมิ 22˚ซ อายุของแตนเบียน

หนอนแมลงดําหนามจะยาวกว่าที�อณุหภูมิ 25, 28, 31 ˚ซ แม้จะมีมาตรการต่าง ๆ ที�นําไปใช้ควบคุม หากดําเนินการด้วย

ตัวเจ้าของสวนเอง การควบคุมจะได้ผลดีกว่า เพราะเกษตรกรจะเกิดความเข้าใจและสามารถแยกแยะชนิดของศัตรู

มะพร้าว และเลือกใช้วิธีการควบคุมที�เหมาะสมได้ เป็นที�น่าสงัเกตว่าแปลงที�ปลกูมะพร้าวร่วมกับพืชอื�น ในช่วงแล้งการ

ทําลายจะไม่รุนแรงเมื�อเทียบกับแปลงที�ปลกูเป็นพืชเดี�ยว พื �นที�ที�ให้นํ �าได้ หรือที�ลุ่มมีร่องขังนํ �า มักไม่ค่อยพบการทําลาย

หรือพบในระดบัน้อยและไม่แพร่ขยาย บางพื �นที�สามารถรับนํ �าจากชลประทานได้ แต่พื �นที�ชลประทานมีจํากัด หากฝนตก

มากขึ �นโดยเฉพาะช่วงปลายฝนทําให้ระดับการระบาดลดลงชัดเจน อย่างไรก็ตาม ควรติดตามการเปลี�ยนแปลงใน
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Figure 5 Black-headed caterpillar infestation changes and no. of destroy leaf (a) no. of green leaf (b)  

group by July’s infestation levels, Kuiburi district during July 2012-Jan 2014.  

 

แมลงดําหนามมะพร้าว จากการสาํรวจและจดักลุม่ครั �งแรก พบว่า การทําลายอยู่ในระดับน้อย ไม่มีแปลงที�พบ

การระบาดรุนแรง เมื�อติดตามการเข้าทําลายจากจํานวนใบที�ถูกแมลงดําหนามเข้าทําลายซึ�งมักพบบริเวณใบอ่อนหรือใบ

บน และเปอร์เซ็นต์ใบแรกที�ถูกทําลาย พบว่า ระดับความรุนแรงเพิ�มขึ �นจากช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555 ไปจนถึงเดือน

กรกฎาคม 2556 เนื�องจากสภาพอากาศที�แห้งแล้งและฤดฝูนมาช้าในช่วงปี 2556 และมีแนวโน้มลดลงหลงัจากนั �น แต่ใน

แปลงที�ไม่พบการระบาดมาก่อนกลบัพบการระบาดเพิ�มขึ �นแต่อยู่ในระดับน้อย (Figure 6b) และพบว่าเปอร์เซ็นต์ใบแรกที�

ถกูทําลายเพิ�มขึ �นตั �งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555-มกราคม2556 และทรงตัวอยู่จนถึงพฤศจิกายน 2556 การเข้าทําลาย

จงึลดลง ปี 2556 เป็นปีที�ฝนมาลา่แต่ฝนตกมากในช่วงปลายฤดูฝนจึงมีผลให้พบการเข้าทําลายน้อยในช่วงเดือนมกราคม 

2557 (Figure 6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 Coconut hispine beetle infestation change and no. of leaf (a) and %1st leaf attack (b) group 

by July’s coconut hispine beetle infestation levels, Kuiburi district during 2012-2014. 

 

จากการสาํรวจภาคสนามสงัเกตได้ว่า อ.กยุบรีุ มีสภาพดินฟ้าอากาศแตกต่างกัน และอาจมีผลต่อการเข้าทําลาย 

ระดับการระบาด และการแพร่กระจายของแมลงทั �ง 2 ชนิดที�ศึกษา แต่การได้มาซึ�งข้อมูลที�จะอธิบายความแตกต่าง

เหลา่นั �นยงัทําได้ยาก ข้อมลูภูมิอากาศของอ.กยุบรีุ ได้จากสถานีตรวจวดัฝนรายอําเภอ และสถานีที�ห่างออกไปอีก 3 สถานี 

แต่ด้วยภูมิประเทศที�มีลกัษณะยาวมากของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงมีความแตกต่างของสภาพภูมิอากาศ จากข้อมูล

ภูมิอากาศย้อนหลงัทําให้ทราบว่าเกิดสภาพแห้งแล้งยาวนานและติดต่อกนัหลายปี จงึทําให้การระบาดของแมลงยังปรากฏ

อยู่ โดยระดบัความรุนแรงเพิ�มมากขึ �นเมื�อมีความแห้งแล้งยาวนาน และศัตรูธรรมชาติมีน้อยหรือไม่เพียงพอซึ�งอุณหภูมิที�

สงูขึ �นแมลงศัตรูธรรมชาติอาจลดน้อยลงมาก จากรายงานของ Thitraporn (2009) ที�อุณหภูมิ 22˚ซ อายุของแตนเบียน

หนอนแมลงดําหนามจะยาวกว่าที�อณุหภูมิ 25, 28, 31 ˚ซ แม้จะมีมาตรการต่าง ๆ ที�นําไปใช้ควบคุม หากดําเนินการด้วย

ตัวเจ้าของสวนเอง การควบคุมจะได้ผลดีกว่า เพราะเกษตรกรจะเกิดความเข้าใจและสามารถแยกแยะชนิดของศัตรู

มะพร้าว และเลือกใช้วิธีการควบคุมที�เหมาะสมได้ เป็นที�น่าสงัเกตว่าแปลงที�ปลกูมะพร้าวร่วมกับพืชอื�น ในช่วงแล้งการ

ทําลายจะไม่รุนแรงเมื�อเทียบกับแปลงที�ปลกูเป็นพืชเดี�ยว พื �นที�ที�ให้นํ �าได้ หรือที�ลุ่มมีร่องขังนํ �า มักไม่ค่อยพบการทําลาย

หรือพบในระดบัน้อยและไม่แพร่ขยาย บางพื �นที�สามารถรับนํ �าจากชลประทานได้ แต่พื �นที�ชลประทานมีจํากัด หากฝนตก

มากขึ �นโดยเฉพาะช่วงปลายฝนทําให้ระดับการระบาดลดลงชัดเจน อย่างไรก็ตาม ควรติดตามการเปลี�ยนแปลงใน

จากการส�ารวจภาคสนามสังเกตได้ว่า อ.กุยบุรี มี

สภาพดินฟ้าอากาศแตกต่างกัน และอาจมีผลต่อการ

เข้าท�าลาย ระดบัการระบาด และการแพร่กระจายของ

แมลงทั้ง 2 ชนิดที่ศึกษา แต่การได้มาซึ่งข้อมูลที่จะ

อธิบายความแตกต่างเหล่านั้นยังท�าได้ยาก ข้อมูลภูมิ

อากาศของอ.กยุบรุ ีได้จากสถานตีรวจวดัฝนรายอ�าเภอ 

และสถานทีีห่่างออกไปอกี 3 สถาน ีแต่ด้วยภมูปิระเทศ

ที่มีลักษณะยาวมากของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงมี



206 แก่นเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 2 : (2557).

ความแตกต่างของสภาพภูมิอากาศ จากข้อมูลภูมิ

อากาศย้อนหลังท�าให้ทราบว่าเกิดสภาพแห้งแล้ง

ยาวนานและตดิต่อกนัหลายปี จงึท�าให้การระบาดของ

แมลงยังปรากฏอยู่ โดยระดับความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

เมื่อมีความแห้งแล้งยาวนาน และศัตรูธรรมชาติมี

น้อยหรือไม่เพียงพอซึ่งอุณหภูมิที่สูงขึ้นแมลงศัตรู

ธรรมชาตอิาจลดน้อยลงมาก จากรายงานของ Thitrap-

orn (2009) ที่อุณหภูมิ 22˚ซ อายุของแตนเบียนหนอน

แมลงด�าหนามจะยาวกว่าทีอ่ณุหภมู ิ25, 28, 31 ̊ ซ แม้

จะมมีาตรการต่างๆ ทีน่�าไปใช้ควบคมุ หากด�าเนนิการ

ด้วยตัวเจ้าของสวนเอง การควบคุมจะได้ผลดีกว่า 

เพราะเกษตรกรจะเกิดความเข้าใจและสามารถ

แยกแยะชนิดของศัตรูมะพร้าว และเลือกใช้วิธีการ

ควบคุมที่เหมาะสมได้ เป็นที่น่าสังเกตว่าแปลงที่ปลูก

มะพร้าวร่วมกับพืชอื่น ในช่วงแล้งการท�าลายจะไม่

รนุแรงเมือ่เทยีบกบัแปลงทีป่ลกูเป็นพชืเดีย่ว พืน้ทีท่ีใ่ห้

น�้าได้ หรือที่ลุ่มมีร่องขังน�้า มักไม่ค่อยพบการท�าลาย

หรือพบในระดับน้อยและไม่แพร่ขยาย บางพื้นที่

สามารถรับน�้าจากชลประทานได้ แต่พื้นที่ชลประทาน

มีจ�ากัด หากฝนตกมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงปลายฝน

ท�าให้ระดบัการระบาดลดลงชดัเจน อย่างไรกต็าม ควร

ตดิตามการเปลีย่นแปลงในระยะเวลาทีย่าวนานขึน้จะ

ช่วยให้เหน็การเปลีย่นแปลงในรอบปี การเปลีย่นแปลง

ในช่วงเวลาเดยีวกนัของปีถดัไป เพือ่ให้สามารถก�าหนด

มาตรการในการควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปและข้อเสนอแนะ

ในพื้นที่ อ.กุยบุรี มีการเข้าท�าลายของแมลงศัตรู

มะพร้าวหลายชนิด โดยมีหนอนหัวด�าระบาดรุนแรง

ที่สุด รองลงมาเป็นแมลงด�าหนาม และยังพบร่องรอย

การท�าลายของด้วงแรดและด้วงงวงในบางแปลง การ

เข้าท�าลายของหนอนหัวด�าพบรุนแรงใน ต.เขาแดง 

สามกระทาย ดอนยายหนู บริเวณตอนเหนือและตอน

ใต้ของ ต.กุยเหนือ ตอนเหนือของ ต.กุยบุรี และทาง

ด้านตะวันออกของ ต.หาดขาม ส่วนการเข้าท�าลายใน

ระดับต�่าพบในบริเวณตอนกลางของ ต.กุยเหนือ ตอน

กลางของ ต.กุยบุรี และทางด้านตะวันตกของ ต.หาด

ขาม ส�าหรับแมลงด�าหนาม พบว่า มีการระบาดใน

ระดับน้อยถึงไม่ถูกท�าลาย โดยพบการเข้าท�าลายใน

ระดับปานกลางที่ตอนกลางและด้านตะวันออกของ 

ต.กุยเหนือ อ�าเภอนี้มีปริมาณฝนตกเฉลี่ย 867 มม./ปี 

จ�านวนวันฝนตก 83 วัน ต�่ากว่าพื้นที่ข้างเคียง ปริมาณ

ฝนที่ต�่ากว่าค่าเฉลี่ย ในช่วง 4 ปีติดต่อกันและช่วงแล้ง

ที่ยาวนานตั้งแต่เดือนมีนาคม-สิงหาคม เอื้ออ�านวย

ให้การระบาดของหนอนหวัด�ารนุแรงขึน้และขยายพืน้ที่

ออกไป และแมลงด�าหนามกเ็ป็นไปในท�านองเดยีวกนั

แม้ระดบัการท�าลายจะต�า่ การดแูลบ�ารงุรกัษาสวนช่วย

ให้การฟื้นตัวเร็วขึ้น ส�าหรับมาตรการต่างๆ ที่น�ามาใช้

ควบคุม เช่น การปล่อยแตนเบียน การตัดทางใบ การ

ฉีดพ่นบีที หากด�าเนินการด้วยตัวเจ้าของสวนเองการ

ควบคุมจะได้ผลดีกว่า และฝนที่ตกมากขึ้นโดยเฉพาะ

ช่วงปลายฤดูฝน ปี 2556 ท�าให้ระดับการระบาดลดลง

อย่างชัดเจน 
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