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รายงานพิเศษ : เตือนชาวสวนมะพร้าวรบัมือศตัรพืูชระบาด 

 
 

ชว่งน้ีสิง่ทีผู่ป้ลกูมะพรา้วสว่นใหญ่ตอ้งเผชญิคอืศตัรพูชื นอกจากหนอนหวัด า ทีเ่ป็นศตัรูส าคญัของ
ชาวสวนมะพรา้ว ที่รฐับาลต้องอนุมตัิงบประมาณจ านวนมากเพื่อจดัการให้สิ้นซากแล้ว ตอนน้ียงัมศีตัรู
มะพรา้วอกี 2 ชนิด ทีช่าวสวนมะพรา้วไมค่วรมองขา้ม 

นายสมคดิ เฉลมิเกียรติ ผูอ้ านวยการศูนย์ส่งเสรมิเทคโนโลยกีารเกษตรด้านอารกัขาพชืจงัหวดั
สุพรรณบุรีกล่าวว่า ศัตรูมะพร้าวตวัร้ายนอกจากหนอนหวัด าแล้ว ยงัมีด้วงแรดและด้วงงวงมะพร้าว 
นอกจากเป็นศตัรูส าคญัของชาวสวนมะพรา้วแลว้ ยงัเป็นศตัรูพชืส าคญัของชาวสวนปาลม์ในบางพืน้ทีอ่กี
ดว้ย โดยดว้งแรดมะพรา้ว เฉพาะตวัเตม็วยัเท่านัน้ทีเ่ป็นศตัรูพชื ซึ่งจะไปกดัเจาะโคนทางใบมะพรา้วหรอื
ปาล์มน ้ามนัท าใหท้างใบหกัง่าย และยงักดัเจาะท าลายยอดอ่อน ท าใหท้างใบที่เกดิใหม่ไม่สมบูรณ์ มรีอย
ขาดแหว่งเป็นริ้วคลา้ยรูปสามเหลี่ยม ถ้าโดนท าลายมากๆอาจกระทบผลผลติ บรเิวณที่ดว้งแรดกดัเจาะ
เป็นเน้ือเยื่ออ่อน ท าใหด้ว้งงวงมะพรา้วเขา้มาวางไขซ่ ้า แลว้ฟกัตวัเป็นตวัอ่อนกดักนิยอดมะพรา้ว ท าให้
มะพรา้วตาย 

ส าหรับแหล่งขยายพันธุ์ของด้วงแรด ได้แก่ บริเวณที่มีต้น
มะพรา้ว ตอมะพรา้ว ทางใบมะพรา้วทีเ่น่าเป่ือย กองปุ๋ ยคอก วงจรชวีติ
ตวัเต็มวยัอายุ 90-120 วนั ระยะไข ่10-12 วนั ระยะดกัแด ้23-28 วนั 
ระยะหนอน 80-150 วนั รวมระยะเวลาตัง้แต่ไขถ่ึงตวัเตม็วยัใชเ้วลา 4-9 
เดอืน ตวัเมยี 1 ตวัวางไขไ่ดสู้งสุด 152 ฟอง วธิป้ีองกนัก าจดัดว้งแรด
มะพร้าวมีดงัน้ี 1.เผาท าลายทางใบมะพร้าวที่ล่วงหล่น เพื่อลดพื้นที่
ขยายพันธุ์ของด้วงแรด 2.ใช้ทรายหยอด
บรเิวณโคนยอดของมะพรา้ว 3.ใชลู้กเหมน็ใส่

ที่โคนของยอดอ่อน 6-8 ลูก/ต้น 4.ใชก้บัดกัล่อฟีโรโมน เพื่อจบัตวัเต็มวยัมา
ท าลาย 5.ใชเ้ชือ้ราเขยีวเมตตาไรเซยีมก าจดัตวัออ่นดว้งแรดมะพรา้ว 

 



ส่วนดว้งงวงมะพรา้วจะขยายพนัธุ์อยูใ่นคอมะพรา้ว โดยเฉพาะบรเิวณทีด่ว้งแรดเจาะท าลาย และ
บางครัง้พบการเขา้ท าลายทีโ่คนตน้ อาการทีส่งัเกตไดค้อื ยอดอ่อนมะพรา้วเหีย่วแหง้และหกัพบั ดว้งงวง
มะพรา้วม ี2 ชนิด ไดแ้ก่ ดว้งงวงมะพรา้วชนิดเลก็และดว้งงวงมะพรา้วชนิดใหญ่ ตวัเตม็วยัเป็นแมลงปีก
แขง็วงจรชวีติ ระยะตวัเต็มวยั 61-139 วนั ระยะไข ่2-3 วนั ระยะดกัแด ้9-25 วนั ระยะหนอน 61-109 วนั 
ด้วงงวงมะพร้าวเพศเมีย 1 ตวั วางไข่ได้สูงสุด 527 ฟอง ในเวลา 112 วนั การป้องกันก าจดัด้วงงวง
มะพรา้วมดีงัน้ี คอื 1.ลดการระบาดของดว้งแรดโดยปฏบิตัติามขอ้ 1-5 ตามวธิกีารก าจดัดว้งแรดมะพรา้ว 
แต่เพิม่ในส่วนการใชส้ารทาร์ ซึ่งเป็นส่วนผสมของน ้ามนัเครื่อง 1 ลติร กบัก ามะถนัผง 100 กรมั ผสมให้
เขา้กนัทาบรเิวณทีเ่ป็นแผล เพือ่ป้องกนัไมใ่หด้ว้งงวงมะพรา้วเขา้ท าลายซ ้า 

“สิง่ส าคญัเกษตรกรตอ้งรกัษาสวนมะพรา้วใหส้ะอาดอยู่เสมอ เพื่อท าลายแหล่งขยายพนัธุข์องดว้ง
แรด ถา้ลดการระบาดของดว้งแรดไดก้จ็ะลดการระบาดของดว้งงวงมะพรา้วไปอกีทางหน่ึง และทีข่าดไม่ได้
คอื เกษตรกรตอ้งหมัน่ส ารวจแปลงมะพรา้วสม ่าเสมอ เมื่อพบการท าลายตอ้งรบีแกไ้ข อยา่ปล่อยใหถ้งึขัน้
ระบาด” นายสมคดิ กลา่ว 

หากมขีอ้สงสยัหรอืต้องการขอ้มูลเพิม่เตมิตดิต่อสอบถามไดท้ี่ ศูนยส์่งเสรมิเทคโนโลยกีารเกษตร
ดา้นอารกัขาพชืจงัหวดัสุพรรณบุร ีโทร. 0-3544-0926-7 หรอื ส านักงานเกษตรจงัหวดั และส านักงาน
เกษตรอ าเภอ ใกลบ้า้นทา่นไดทุ้กวนัในวนัเวลาราชการ 

 
 

คอลมัน์แตกใบอ่อน : ทิศทางน่ากงัวลของภาคเกษตรและเศรษฐกิจไทย 
 

ประเทศไทยตอนน้ีเราอยูต่รงไหน ค าถามน้ีน่าจะเป็นค าถามทีห่ลายท่านอยากรู!้!! เพราะโครงการ
ต่างๆ ทีภ่าครฐัก าลงัเร่งใหไ้ปสู่ “ไทยแลนด ์4.0” นัน้ เริม่ขยบัเขา้ใกลต้วัเรามากขึน้ ไม่ว่าโครงการท่าเรอื
น ้าลกึแหลมฉบงัช่วงต่อขยาย โครงการขยายสนามบนิสุวรรณภูมเิฟส 2 เฟส 3 โครงการขยายสนามบนิ
ดอนเมอืง โครงการพฒันาสนามบนิอู่ตะเภา โครงการเรอืจุกเสม็ดรองรบัเรอืส าราญและเรอืเฟอร์รี่ที่จะ
เชื่อมโยงภาคตะวนัออกไปยงัหวัหนิ-ชะอ า โครงการสร้างรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง และอื่นๆ อีก
มากมาย จากค าถามขา้งบน กอ็ยากจะตอบวา่เรายงัย ่าอยู ่“ทีเ่ดมิ” 

โดยมองหรอืสงัเกตจากภาวะเศรษฐกจิสงัคมรอบๆ ตวัเราในปจัจุบนั ทีถ่งึแมส้นิคา้เกษตรจะราคา
ตกต ่า แต่ก็ยงัไม่มคีนซื้อ (ถามพ่อคา้แม่คา้ที่รบัผลติผลจากเกษตรกรมาส่งตลาดไทได้ครบั) สนิค้าตาม
หา้งสรรพสนิคา้ทีม่แีต่คนเดนิชม แต่ไม่ซื้อ หรอืจะดูจากการเตบิโตของ GDP ทีโ่ตเพยีง 1-2% กว่าๆ มา
หลายปี กถ็อืวา่ต ่ากวา่เวยีดนาม กมัพชูา เมยีนมา และลาว ดงันัน้ถา้จะใหส้รุปกนังา่ยๆ ประเทศไทยยงัคง
ตอ้งฝา่ฟนัต่ออกี 5-10 ปี เพราะในยามน้ีเรายงักา้วไมพ่น้กบัดกัความยากจน หรอืกบัดกัประเทศทีม่รีายได้
ปานกลาง (รายไดต้่อคนของประชากรอยู่ที่ 23,000 ดอลลาร์สหรฐั) แต่เราก็ยงัมคีวามหวงัว่าอกี 4-5 ปี
ขา้งหน้า จะไปถงึเสน้ชยั 

ส าหรบัอาชพีต่างๆ ในอนาคตอาจจะมกีาร “เปลีย่นแปลง” ตอ้งรบีปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ ซึ่ง
คาดว่ามหีลายอาชพีอาจจะลม้หายตายจากในระยะเวลาอนัสัน้ การเพาะปลูก การคา้ขายสนิคา้ทัว่ไปหรอื



สนิคา้เกษตรแบบเดมิๆ (ไม่แปรรูป ไม่เพิม่มูลค่า ไม่มเีวบ็ไซต์ ไม่ใชเ้ฟซบุ๊คช่วยท าตลาด) การด ารงชวีติ
แบบเดมิๆ จะพลาดโอกาสในการเขา้ถงึขอ้มลู เขา้ถงึทรพัยากร และมสีทิธิต์กขบวนรถไฟสาย 4.0 แน่นอน  
การเชื่อมโยงของโลกจะเข้าถึงกนัได้อย่างรวดเร็วโดยอินเตอร์เนต และระบบโลจสิติกส์สมยัใหม่ การ
กระจายตวัของเมอืง ความเจรญิมัง่คัง่จะออกจากกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ไปยงัภูมภิาคอื่นมากขึน้ 
โลกแห่งดจิติอลจะเขา้มาแทนที่ การแลกเปลี่ยนดว้ยธนบตัรเงนิตราจะค่อยถูกยกเลกิ  การเกษตรจะเน้น
แปลงที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยใีหม่ การดูแลโรคแมลงศตัรูพชืจะมีการใช้ “โดรน” 
ส ารวจตรวจสอบแทนมนุษย ์สามารถเตอืนและเรยีกดขูอ้มลูยอ้นหลงัได ้24 ชัว่โมง ช่วยใหแ้กป้ญัหาต่างๆ 
ไดท้นัทว่งท ี 

ความเปลีย่นแปลงต่างๆ เหล่าน้ียงัไม่นับรวมความเปลีย่นแปลงในเรื่อง “โลกรอ้น” ทีไ่ม่นานมาน้ีมี
ขา่วแผน่น ้าแขง็ใหญ่ตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกขนาด 50 ตารางกโิลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของชัน้น ้าแขง็
ลารเ์ซน ซ ี(Larsen C) ทีข่ ัว้โลกใต ้ก าลงัแตกตวัออกจากทวปีแอนตารก์ตกิา โดยยงัเหลอืผนืน ้าแขง็ส่วนที่
ยงัเชื่อมต่ออยู่เพยีง 20 กโิลเมตรเท่านัน้ เรื่องน้ีบ่งบอกถงึอุณหภูมโิลกทีเ่ปลี่ยนแปลงและเลวรา้ย  ซึ่งจะ
ส่งผลต่อระบบการผลิตภาคการเกษตรเกี่ยวกบัปญัหาภยัแล้ง น ้าท่วม (เอลนีโญ-ลานีญา) โรคแมลง
ศตัรูพืชที่ระบาดรุนแรง เช่น ช่วงปี 2552-2554 เกิดระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน ้ าตาลไปทัว่ประเทศ 
อุณหภูมโิลกที่เปลี่ยนแปลงเพยีง 1-2 องศา ลว้นมผีลกระทบต่อสิง่มชีวีติทุกชวีติบนโลกใบน้ี ซึ่งทุกท่าน
ควรเอาใจใส ่และไมใ่ชเ่รื่องไกลตวัอกีต่อไป 

การใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัเรื่องลดการใชส้ารพษิในภาคการเกษตรทีดู่จะเชื่องชา้ จากหน่วยงานที่
ก ากบัดูแล โดยสงัเกตจากตวัเลขการน าเขา้วตัถุอนัตรายทางการเกษตรของส านักงานเศรษฐกิจภาค
การเกษตรทีใ่นแต่ละปียงัคงสูงเป็นหลกัหมื่นถงึสองหมื่นลา้นบาท ทัง้ๆ ทีร่ฐับาลของท่านพลเอกประยุทธ ์
จนัทรโ์อชา กส็ง่เสรมิใหเ้ดนิตามแนวทางเกษตรพอเพยีง เกษตรทฤษฎใีหม่ และโครงการเกษตรปลอดภยั
ไรส้ารพษิออกมาอยา่งมากมาย แต่ล่าสุดรายงานสรุปการน าเขา้วตัถุอนัตรายทางการเกษตรปี 2559 กย็งั
มยีอดการน าเขา้อยูท่ี ่20,577,925,471.87 บาท ซึง่กไ็มไ่ดแ้ตกต่าง 
จากปีก่อนๆ อยา่งมนียัส าคญัแต่อยา่งใด 

ปญัหาหรอืสิง่ต่างๆ เหลา่น้ี ลว้นสง่ผลกระทบต่อประชาชนและพีน้่องเกษตรกรอยา่งหลกีเลีย่งไม่ได ้
เพราะในโลกอนาคตนัน้ ผูค้นต้องการสิง่ที่เรยีกว่าสะอาดปราศจากมลพษิและไม่ท าลายสิง่แวดล้อม ให้
ความสนใจในเรื่องสุขภาพ นวัตกรรม เทคโนโลยี พลังงานสะอาด การโฆษณาค้าขายออนไลน์ 
อนิเตอรเ์นต การช าระคา่สนิคา้โดยไมใ่ชธ้นบตัร กจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิโลกรอ้น คารบ์อนเครดติ ความคุม้ค่า
ของการใชน้ ้า เป็นตน้ 

สิง่ต่างๆ เหลา่น้ีคอื สญัลกัษณ์อยา่งหน่ึงทีจ่ะท าใหเ้ราๆ ทา่นๆ ตอ้งตระหนกัไดว้า่ “เรายนือยู่
ตรงไหน?” และพรอ้มทีจ่ะกา้วไปขา้งหน้าไดห้รอืไม ่และถา้ไมไ่ด ้ยงัไมเ่ขา้ใจ “จะท าอยา่งไร” เป็นโจทยท์ี่
น่ากลุม้ใจ น่ากงัวลไมน้่อย โดยเฉพาะ “รฐับาล”  

มนตรี บญุจรสั 
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ 

 



คอลมัน์หน้ามองฟ้า เท้าหยัง่ดิน : กหุลาบระวงัโรคใบจดุด า 
 

 
 

ฝนชุก หยุดตกเมื่อไร อากาศรอ้นสลบัขึน้มาทนัท ีสภาพอากาศเช่นน้ีเป็นใจใหเ้ชือ้ราเจรญิเตบิโต
เขา้ไปท าลายพชืได้เป็นอย่างด ีอาจส่งผลกระทบต่อการปลูกกุหลาบ กรมวชิาการเกษตรแนะเกษตรกร
เจา้ของสวนกุหลาบใหเ้ตรยีมรบัมอื...โรคใบจุดด า เป็นโรคที่เกดิจากเชือ้รา ที่สามารถพบไดทุ้กระยะการ
เจรญิเตบิโตของกุหลาบ 

อาการแสดงเริม่แรกมกัจะพบทีใ่บกุหลาบดา้นล่างก่อน...ใบจะเริม่เป็นจุดแผลกลมสดี า ในหน่ึงใบ
กุหลาบสามารถพบจุดกลมด าไดห้ลายแผล ขอบแผลไมเ่รยีบ กลางแผลมสีนี ้าตาลเขม้จนเกอืบด า และเมื่อ
สภาพอากาศมีความชื้นสูง แผลจะขยายใหญ่ ท าให้ใบเหลือง แห้งและหลุดร่วง มีผลให้ต้นชะงกัการ
เจรญิเตบิโต และมกีารแพร่เชือ้ใหร้ะบาดไปอย่างรวดเรว็ เพราะสปอร์ของเชื้อราที่ก่อใหเ้กดิโรคใบจุดด า 
สามารถจะปลวิไปตามสายลม การชะลา้งของน ้าฝน และตดิไปกบัตวัแมลงทีม่าดอมดมกลิน่กุหลาบ 

ดงันัน้ เกษตรกรผูป้ลูกกุหลาบควรหมัน่ตรวจและก าจดัวชัพชืในแปลงและรอบแปลงปลูกอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อลดความชืน้ ลดแหล่งสะสมเชือ้รา ท าใหส้ภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสมต่อการระบาดของเชื้อ
รา หากเริม่พบตน้ทีเ่ป็นโรค ใหต้ดัส่วนที่เป็นโรคและเกบ็ใบทีร่่วงหล่น ไปเผาท าลายนอกแปลงปลูกทนัท ี
เพือ่ลดการแพรร่ะบาดของเชือ้รา 

กรณีโรคยงัคงระบาด ให้พ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช โพรคลอราซ 45% อีซี อัตรา 20 
มลิลลิติรต่อน ้า 20 ลติร หรอื แมนโคเซบ 80% ดบัเบิล้ยพู ีอตัรา 50 กรมัต่อน ้า 20 ลติร หรอื ไดฟีโนโคนา
โซล 25% อซี ีอตัรา 10 มลิลลิติรต่อน ้า 20 ลติร ทุก 5-7 วนั 

นอกจากน้ี ให้เกษตรกรหลกีเลี่ยงการใหน้ ้าแบบพ่นฝอย เพราะจะท าให้ใบกุหลาบมคีวามชื้นสูง 
หรอืกรณีที่จ าเป็นต้องใหน้ ้าแบบพ่นฝอย เกษตรกรควรใหน้ ้าในตอนเชา้ และเมื่อไดน้ าอุปกรณ์เครื่องมอื
เครื่องใชท้างการเกษตรไปใชก้บัตน้ทีเ่ป็นโรคในแปลงทีม่กีารระบาด...ควรลา้งท าความสะอาดและผึง่แดด
ใหแ้หง้หลงัการใชง้านทุกครัง้ดว้ย 
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