การศึกษาสํารวจการระบาดของแมลงดําหนามะพราว
(Brontispae longissima ) และศัตรูธรรมชาติพื้นที่ภาคใตตอนลาง สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง
จรัสศรี วงศกําแหง

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่๘

บทคัดยอ
แมลงดําหนามมะพราวชื่อวิทยาศาสตร Brontispae longissima (Gestro) (F. Chrysomelidae, O.Coleoptera)
เปนแมลงศั ตรูมะพราวที่อพยพเขา มาและระบาดในประเทศไทย ครั้งแรกในป พ.ศ.2543 ในสวนมะพราวจังหวัด
นราธิวาส ยะลา ปตตานี ปจจุบันไดขยายพื้นที่ระบาดในสวนมะพราวแถบภาคกลาง ภาคตะวันออก และตะวันตก ทํา
ความเสียหายกับสวนมะพราวในหลายพื้นที่คิด เปนมูลคาหลายรอยลานบาท สวนภาคใตตอนลางยังมีการระบาดอยู
บางอยางตอเนื่องแตไมรุนแรงเหมือนในอดีตที่ผานมา ทั้งนี้ศัตรูธรรมชาติที่สํารวจพบคือแตนเบียนชื่อ Tetrastichus
brontispae Ferrier (F.Eulopidae, O.Hymenoptra) มีสวนสําคัญในการควบคุมแมลงดําหนามในอยูใ นระดับสมดุล ซึ่ง
พบในทุกพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัดที่มีการระบาดของแมลงดําหนามมะพราว
วงจรชีวิตแมลงดําหนามมะพราวB.longissima ระยะไข 2-5 วัน หนอนมี 4 ระยะๆ หนอน 26-53 วัน ระยะ
ดักแด 4-7 วัน ตัวเต็มวัยมีอายุ 5.4 เดือน(163วัน) เพศเมียเริ่มวางไขเมื่อผสมพันธุแลว 20 วัน แตละตัววางไขได 105
ฟอง สวนวงจรชีวิตของแตนเบียน T.brontispae ระยะไข หนอน ดักแด อาศัยอยูในมัมมี่(หนอนแมลงดําหนามวัย4 ที่
ถูกเบียน) 20-21วัน เมื่อเปนตัวเต็มวัยออกจากมัมมี่ผสมพันธุวางไขตอไป มีอายุ 4-5 วัน
การสํารวจแลสุมตัว อยางสวนมะพรา วเพื่ อประเมิ นเปอร เซ็นตค วามเสียหายและทําแผนที่การระบาดใน
จังหวัดสงขลา สตูล พัทลุ งและตรัง ซึ่ง สวนปลูก มะพราวสว นใหญมี ขนาด 5-10ไร ปลูก เปนกลุม ไม ตอเนื่องทํา ให
ลักษณะการระบาดมีเปนหยอมๆ
ในป2549 ดําเนิ นการ 2 จังหวัดคื อ สงขลาและสตูล พื้นที่สํารวจจังหวัดสงขลารวม 15 อําเภอ 115 ตําบล
1150 จุด พบการระบาดรุนแรงใน 3 อําเภอไดแก อ.เมือง อ.สะเดา และ อ.ระโนด ความเสียหาย 49.01, 40.73 และ
38.44 เปอรเซ็นตของพื้นที่ตามลําดับ พื้นที่สํารวจจังหวัดสตูลรวม 8 อําเภอ 33 ตําบล 330 จุด มีการระบาดรุนแรงใน
3 อําเภอคือ อ.ละงู อ.เมือง และ อ.ควนโดน ความเสียหาย 38.0 37.9 และ 37.90 เปอรเซ็นตของพื้นที่ตามลําดับ
ป 2550ดําเนินการ 2 จังหวัดคือพัทลุงและตรัง พื้นที่สํารวจจังหวัดพัทลุงรวม 11 อําเภอ 65 ตําบล 650 จุด พบ
การระบาดรุน แรงใน 3 อํา เภอไดแก อ.ป าพะยอม อ.เขาชัย สน อ.ปา บอน ความเสียหาย 58.25, 50.0และ40.0
เปอรเซ็นตของพื้นที่ตามลํ าดับ พื้ นที่สํารวจจังหวัดตรังรวม 10 อําเภอ 87 ตําบล 870 จุด มีการระบาดรุนแรงใน 3
อําเภอคือ อ.วังวิเศษ อ.สิเกา และ อ.เมือง ความเสียหาย 55.85, 41.56 และ 33.73 เปอรเซ็นตของพื้นที่ตามลําดับ
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คํานํา
รายงานการระบาดของแมลงดําหนามมะพราวในพื้นที่ภาคใตตอนลางบริเวณจังหวัดนราธิวาส ยะลา และ
ปตตานี มีรายงานในป 2543 เดิมเขาใจวาเปนแมลงดําหนาม Plesispa reichei ซึ่งเปนชนิดที่มีอยูและเปนแมลงศัตรู
มะพร าวที่พบอยูป ระจํา สว นแมลงดําหนามมะพราว Brontispae longissima ยัง ไม เคยมี รายงานการพบและการ
ระบาดในประเทศไทยมากอน ซึ่งแมลงทั้ง 2 ชนิดมีขนาดลําตัวรูปรางและพฤติกรรมเหมือนกัน แตแตกตางกันตรง
ลักษณะหนวด และสวนอกปลองแรกเทานั้น สาเหตุการระบาดของแมลงดําหนาม Brontispae longissima ยัง ไม
ทราบเปนที่แนชัด อาจจะสันนิฐานไดจากปจจัย 2 ประการไดแก การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของโลก ทําให มี
การอพยพยายถิ่นฐานของแมลงเขามาในพื้นที่ใหมที่มีแหลงอาหารสมบูรณและปราศจากศัตรูธรรมชาติควบคุมทําให
มีการเพิ่มปริมาณประชากรและแพรกระจายไปอยางรวดเร็ว ซึ่ง มีรายงานขอมูลการระบาดแมลงดําหนามในหลาย
ประเทศตางๆ ดังนี้
ป ค.ศ 1912-1915 มีการระบาดแมลงดําหนามมะพราว Brontispae longissima ในเกาะ Sulawesi ตอนใต
ประเทศอินโดนีเซีย และไดนํามัมมี่ของแตนเบีย น Tetrastichus sp. จาก บอรกอร ไปควบคุม Brontispae longissima
ใน Makassar นอกจากนี้ มีการเลี้ยงขยายพันธุ ใน Sulawesi ตอนใต ไดมั มมี่ ทั้ง หมด 1.5 ลา น แลว นําไปปลอ ย
หลังจากนั้นในป ค.ศ 1935-1941 ไดมีการประเมินประสิทธิภาพในแปลงพบอัตราการเขาทําลาย 70-90 เปอรเซ็นต
ในป ค.ศ 1946 พบอัตราการเขทําลาย 20-40 เปอรเซ็นต และในป ค.ศ 1948-49 พบอัตราการเขาทําลาย 40 เปอรเซ็นต
ซึ่งทําใหสามารถควบคุมแมลงดําหนามมะพราวไมใหเกิดการระบาดไดอีกตอไป
ป ค.ศ 1968 มีการระบาดเขาไปในหมูเกาะ Solomon และ นํา T. brontispae เลี้ยงขยายพันธุเพิ่มปริมาณและ
นําไปปลอย ทําใหชวยลดการระบาดของแมลงดําหนามมะพราวไดอยางรวดเร็ว
ป ค.ศ 1979 มีไดรายงานการระบาดของแมลงดําหนามมะพราว Brontispae longissima ใน ประเทศ Tahiti
เปนครั้งแรก และพบแตนเบียน T. brontispae เขาทําลายในระยะหนอน
ป ค.ศ 1980 มีรายงานการระบาดแมลงดําหนามมีการแพรกระจาย ไปสูหมูเกาะแปรซิฟกตอนใต ทําความ
เสียหายรุนแรงใหกับมะพราวหลายพันธุ และมีบางสายพันธุที่รอดพนจากการเขาทําลายไดแก พันธุ Rennel ซึ่งเปน
สายพันธุจากเกาะ Rennel ในหมูเกาะ Solomon
ในป ค.ศ 1983 Maddison P.A. รายงานเกี่ยวกับพืชอาหารของแมลงดําหนามมะพราว Brontispae longissima
พบวาสามารถเขาทําลายพืชหลายชนิดไดแก มะพราว (Cocos nucifera) ตนหมาก (Areca Catechu) ตนสาคู (Metroxy
sagu) นอกจากนี้ยังพบแมลงศัตรูธรรมชาติของแมลงดําหนามในระยะตางๆ ไดแก Chelisoces morio (F.) เปนแมลง
ตัวห้ําในระยะตัวเต็มวัยและหนอน Tetrastichus brontispae เปนแมลงเบียนระยะหนอน-ดักแด Trichogrammatoidae
nana (Zhnt) และ Hispidophila brontispa (Ferriere) เปนแตนเบียนระยะไข สวนเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae
ทําใหหนอน ดักแด และตัวเต็มวัยเปนโรคตาย
ป ค.ศ 1985 มี รายงานการระบาดของแมลงดําหนามมะพราวในไตหวันตั้งแตป ค.ศ 1975 และตอมาป 1983
ไดนําแตนเบียน Tetrastichus brontispae มาเลี้ยงขยายพันธุ เพื่อควบคุมแมลงดําหนามมะพราว โดยใชรวมกับวิธีการ
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กั ก กั นพื ช มี ก ารประเมิ นประสิ ท ธิ ภาพและอั ตราการเบี ย นในป 1984 พบว า มี อัตราเบี ย นอยู ระหวา ง 9.3-79.9
เปอรเซ็นต ซึ่งสามารถควบคุมแมลงดําหนามไดเปนอยางดี
วัตถุประสงค
การศึกษาสํา รวจกรระบาดของแมลงดําหนามะพราว(Brontispae longissima) และศัตรูธรรมชาติ ในพื้นที่
ภาคใตตอนลาง ดําเนินการที่ใน 4 จังหวัดไดแก สงขลา สตูล พัทลุง และตรัง เพื่อสํารวจพื้นที่การแพรกระจายของ
แมลงดํ า หนามมะพร า ว และชนิ ด และปริ ม าณแมลงศั ต รู ธ รรมชาติ ที่ มี ศั ก ยภาพในท อ งถิ่ น ได แ ก แ ตนเบี ย น
Tetrastichus brontispae (พบครั้ง แรกที่ อ.หาดใหญ จ.สงขลา) ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการควบคุมปริมาณแมลงดํา
หนามไมใหอยูในระดับที่ทําใหเกิดการระบาดไดอีกตอไป
วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. กลองถายรูป
2. อุปกรณเลี้ยงแมลง เชน กลองเลี้ยงแมลง ปากคีบ แวนขยาย
3. สมุดบันทัก และอุปกรณคอมพิวเตอร
วิธีการ
1. สุมเลือกหมูบานที่มีสวนมะพราว เพื่อเปนตัวแทนของแตละตําบลๆ ละ 10 จุด ดังนี้
 จังหวัดสงขลารวม 15 อําเภอ 115 ตําบล 1150 จุด
 จังหวัดสตูลรวม 8 อําเภอ 33 ตําบล 330 จุด
 จังหวัดพัทลุงรวม 11 อําเภอ 65 ตําบล 650 จุด
 จังหวัดตรังรวม 10 อําเภอ 87 ตําบล 870 จุด
2. ใชกลองถายรูปบันทึกภาพ ตนมะพราว และสวนมะพราว
3. ประเมินเปอรเซ็นตความเสียหายจากจํานวนตนมะพราวทั้งหมดในแตละจุด
4. สุมเก็บตัวอยางแมลงดําหนามมะพราวและมัมมี่ในแตละจุด
5. ตรวจนับปริมาณแมลงดําหนามในแตละวัย และมัมมี่
6. นําแมลงดําหนามมะพราวและมัมมี่มาสังเกตในหองปฏิบัติการ
7. ประเมินเปอรเซ็นตการเบียนของแตนเบียน
ผลและวิจารณ
1. ผลการศึกษาวงจรชีวิตของแมลงดําหนามะพราว (B.longissima )
แมลงดําหนามชื่อวิทยาศาสตร Brontispa longissima (Gestro) ชื่อสามัญ Coconut Hispine Beetle หรือ
Coconut leaf hispid อยู ใน Family Chrysomelidae Order Coleoptera มีแ หลง กํา เนิดอยูใ นประเทศ
อิน โดนีเซีย ปาปวนิวกิ นี สวนแมลงดําหนามมะพรา วชนิดที่พบมี อยูเดิ มในประเทศไทยชื่อวิ ทยาศาสตร
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Plesispa rechei ซึ่งทั้งสองชนิดมีรูปรางลักษณะและพฤติกรรมเหมือนกัน แตแตกตางกันในรายละเอีย ดทาง
สัณฐานวิทยาดังนี้
 หนวดแบบ filifrom ซึ่งB.longissima มีหนวดเรียวยาวกวา สวน P.rechei มีปลองหนวดเห็นชัดเจน
 อกปลองแรก(pronotum)สีเหลืองสม ซึ่งB.longissima จะมีขนาดกวางกวา P.rechei
 ปกคูแรก(elytra,ปกแข็งคูที่1) ซึ่ง B.longissima มีผิวคอนขางเรียบกวา P.rechei ซึ่งจะมีรองหนามลึกกวา
และบริเวณโคนปกมีสีเหลือง 1 ใน 3 ของปก สวน P.rechei ปกมีสีดําตลอด
ขนาดตัว เต็ มวั ยทั้ง 2 ชนิดมีความใกลเคี ยงกัน ลํ าตัว ยาวประมาณ 7.5-10 มิลลิเมตร และกวาง 1.5-2.0
มิลลิเมตร
การศึกษาวงจรชีวิตของแมลงดําหนามมะพราว B.longissima
ระยะไข ตัวเต็มวัย เพศเมีย วางไขบนในออนมะพราวที่ยังไมคลี่ออกเต็มที่ มักวางไขฟองเดี่ยวหรือ
เปนกลุมไมเกินประมาณ 3-10 ฟอง ไขมีรูปรางแบนรี่ๆ สีน้ําตาล มักมีขุยสีน้ําตาลปกคลุม ขนาดไขกวาง 1.4
มิลลิเมตร ยาว 2.0 มิลลิเมตร ระยะไข 2-5 วัน
ระยะหนอน หนอนมี 5 ระยะ ลอกคราบ 4 ครั้ง หนอนมีลําตัวสีเหลืองครีม สวนปลายปลองทองมี
รยางคเหมือนหนามแหลมยืนออกมา 1 คู ระยะหนอน 26-53 วัน อาศัยกัดกินผิวใบออนมะพราวเปนอาหาร
และใช เปนที่ห ลบซอนตัวอยูร ะหวางใบยอดออ นตลอดเวลา เมื่อใบมะพราวคลี่อ อกเต็ มที่ จะเห็นลัก ษณะ
อาการใบไหมสีน้ําตาลในเวลาตอมา
ระระดักแด หนอนเมื่อเจริญเต็มที่จะเขาดักแดบริเวณที่อาศัยกัดกิน ดัก แดสีดําตาลเขมขนาดยาว 910 มิลลิเมตร กวาง 2 มิลลิเมตร ระยะดักแด 4-7 วัน
ระยะตัวเต็มวัย ลําตัวแบนสวนหัวมีสีเหลืองสม สวนปกสีดํา ขนาดตัวเต็มวัยยาว 7.5-10 มิลลิเมตร
กวา ง 1.5-2 มิลลิเมตร ชอบหลบซอนตัวหนีแ สงสวา ง และจับคูผ สมพันธุในแหลงอาศัย ตามปกติจะมีการ
เคลื่ อนยายออกหาแหล งอาหารใหม ๆบริเ วณใกล เคี ยงในเวลาพลบค่ํ า ซึ่ง ทํา ใหมี การระบาดเกิดขึ้นเป น
หยอมๆ ตัวเต็มวัยมีอายุอยูไดนาน 5-6 เดือน (163 วัน) ตัวเมียวางไขไดประมาณ 105 ฟอง ตลอดชีวิตหลัง
การผสมพันธุ 20 วัน
ลักษณะการทําลาย
ทั้งระยะหนอนและตัวเต็มวัย กัดกินผิวในออน(ยอดกลมที่ยังไมคลี่เต็มที่)มะพราวทําใหมีอาการใบ
ไหมสีน้ําตาลหากมีการระบาดมากจะเห็นตนมะพราวที่ถูกทําลายมีใบขาวโพน หรือ เรียกวาโรค "หัวหงอก"
ซึ่ง จะมีค วามเสีย หายรุ นแรงยิ่ง ขึ้น ในสภาพพื้ นที่ แห งแลง ติด ตอ กัน เป นระยะเวลานาน ปจ จุบั นมี การแพร
ระบาดไปยังหลายประเทศไดแก ออสเตรเลีย ซามัว ตาฮิติ หมูเกาะโซโลมอน ไตหวัน เกาะไหหลํา หมูเกาะ
มัลดิฟส สิงคโปร เวียดนาม และไทย ซึ่งสาเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดการระบาดแพรไปในบริเวณกวางสัณนิฐาน
วามาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวภูมิอากาศของโลก ทําใหเอื้อตอการเคลื่อนยายและการเพิ่มปริมาณประชากร
อยางรวดเร็วในแหลงที่มีอาหารบริบูรณและปราศจากศัตรูธรรมชาติคอยควบคุม
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2. ผลการศึกษาแตนเบียน (T. brontispae ) และศัตรูธรรมชาติอื่นๆ ในหองปฏิบัติการเพื่อทราบรายละเอียดและได
ขอมูลตางๆดังนี้

วงจรชีวิตแตนเบียน T. brontispae.ผลการศึก ษาในหองปฏิบัติการพบวา เมื่อตัวเต็มวัยเจาะออกจาก
มัมมี่ จะเริ่มผสมพันธุและวางไข ภายใน 2-5 วันบนตัวหนอนแมลงดําหนามวัย 4 แลวจะกลายเปนมัมมี่ (หมายถึง
หนอนวัยที4่ ของแมลงดําหนามมะพราวถูกแตนเบียนเขาทําลายโดยเจาะผนังลําตัวเขาไปวางไขและเจริญเติบโต
อยูภายใน) หลังจากนั้นไข หนอน และดักแดเบียนจะเจริญอยูภายในมัมมี่ประมาณ 19.08 วัน (20-21 วัน) ก็จะ
ออกเปนแตนเบียนตัวเต็มวัย ประมาณ 21.28 ตัว (7-40 ตัว) ตอ 1 มัมมี่ และพบวาแตนเบียนชนิดนี้จะเขาทําลาย
เฉพาะหนอนแมลงดําหนามวัยที่ 4 กอนเขาดักแด (prepupa)เทานั้น สวนหนอนแมลงดําหนามมะพราวในวัยอื่นๆ
ยังไมพบวาแตนเบียนชนิดนี้เขาทําลาย แตนเบียนตัวเต็มวัย เปนแมลงที่มีขนาดเล็กมาก มีลําตัวสีน้ําตาลเขมเกือบ
ดํา มีปกใส 2 คู เพศผูมี ขนาดรูปรางลําตัวเล็กกวาเพศเมียเล็กนอย สวนทองของเพศผู จะแบนกลม สวนเพศเมีย
สวนทองจะกลมมนและปองออกเล็กนอย อายุแตนเบียนตัวเต็มวัยประมาณ 4.48 วัน

ศัตรูธรรมชาติชนิดอื่นๆ ของแมลงดําหนามมะพราวสํารวจพบไดแก เชื้อรา 2 ชนิด เขาทําลายแมลง
ดําหนามทุกวัย ไดแก เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae และเชื้อราขาว Beauveria bassiana ซึ่งเปนเชื้อราที่ทํา
ใหเกิดโรคกับแมลงศัตรูพืชหลายชนิดเชนกัน แมลงตัวห้ํา ที่สํารวจพบอยูเสมอในสวนมะพราวไดแกแมลงหาง
หนีบ โดยมันจะอาศัยและขยายพันธุวางไขอยูบนตนมะพราว ชวยจับหนอนขนาดเล็กและไขแมลงดําหนามกิ น
เปนอาหาร ทําใหชวยลดประชากรแมลงดําหนามลงไดบาง
3. ผลการสํารวจและสุมตัวอยางสวมมะพราวเพื่อประเมินเปอรเซ็นตการเขาทําลายของแมลงดําหนามมะพราว ใน
จังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง และตรัง
 ผลการประเมินความเสียหายพื้นที่ปลูกมะพราว ในจังหวัดสงขลา
(1) ผลการประเมินระดับ การเขาทําลายของแมลงดํา หนามมะพราวในชวงเดือน มกราคม-เมษายน 2549
โดยทําการสุมสํารวจจากหมูบานตัวแทน 10 จุดในแตละตําบล (รวม 115 ตําบล 15 อําเภอ) พบวามีการ
เขาทําลายของแมลงดําหนามในระดับตางๆดังนี้
1.ระดับการทําลาย 81-100 เปอรเซ็นต พบในพื้นที่ 4 ตําบล ไดแก ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ (96.55%) ต.
บานขาว อ.ระโนด(92.30%) ต.บอดาน อ.สทิงพระ(84.21%) และ ต. เกาะยอ อ.เมือง(82.75%)
2.ระดับการทําลาย 61-80 เปอรเซ็นต พบในพื้นที่ 5 ตําบล ไดแก ต.ทุงหวัง อ.เมือง(74.07%) ต.
คลองแห อ.หาดใหญ(74.07%) ต.ปาดังเบซาร อ.สะเดา(72.97%) ต.สะเดา อ.สะเดา(71.42%) และ ต.ทา
ชะมวง อ.รัตภูม(ิ 66.66%)
3. ระดับการทําลาย 41-60 เปอรเซ็นต พบในพื้นที่ 18 ตําบล ไดแก อ.เทพา 1 ตําบล (ปากบาง) อ.
สทิงพระ 2 ตําบล(วัดจันทรและ.คูขุด) อ.บางกล่ํา1ตําบล(ทาชาง) อ.หาดใหญ 1 ตําบล(น้ํานอย ) อ.คลองหอย
โขง 1 ตําบล(คลองหลา) อ.นาทวี 1 ตําบล(ฉาง) อ.เมือง 2 ตําบล(สํานักแตวและพะวง) อ.ควนเนียง 1ตําบล
(ควนโส) อ.สะเดา 1 ตําบล(สํานักขาม)สิงหนคร 3 ตําบล(วัดขนุน ปากรอ และหัวเขา) อ.ระโนด 3 ตําบล
(ตะเครียะ วัดสน และปากแตระ)
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สวนตําบลที่เหลือ 100 ตําบล ระดับการทําลายนอยกวา 40 เปอรเซ็นต และตําบลที่ไมมีการระบาด
ของแมลงดําหนามมี 2 ตําบลคือ ต.คลองกวาง อ.นาทวี และ ต.บานพรุ อ.หาดใหญ
(2) ผลการสํารวจแมลงศัตรูธรรมชาติ แตนเบียน Tetrastichus brontispae ในแตละจุดๆ ละ 5 ตน โดยสุม
เก็บตัวอยางจากยอดมะพราวที่ถูกทะลาย นํามาตรวจสอบในหองปฏิบัติการ โดยทําการตรวจนับปริมาณ
แมลงดําหนามในแตละวัยและมัมมี่ใ นแตละกลุมตัวอยางแลวนํามาคํานวนเปอร เซ็นตเพื่อหาอัตราการ
เบียนจากปริมาณหนอนวัยที่ 4 ซึ่งขอมูลตางๆ ที่ไดสามารถนํามาประกอบการคาดคะเนสถานการณการ
ระบาดของแมลงดําหนาม ซึ่งในแตละตําบลมีอัตราการเบียนตางๆ กันดังนี้
1.อัตราการเบียน 100 เปอรเซ็นต พบ 1 ตําบล คือ
 ต.สะทอน อ.นาทวี และมีแมลงดําหนามในระยะต างๆ ดังนี้ วัย 1=1ตัว วัย2=0ตัว วัย3=1ตัว วัย4=0ตัว
ดักแด=0ตัว ตัวเต็มวัย=6ตัว และมัมมี่= 3ตัว มีระดับการทําลายต่ําสุดคือ 10.81 เปอรเซ็นต
2.อัตราการเบียน 81-99 เปอรเซ็นต พบ 3 ตําบล คือ
 ต.คู อ.จะนะ อัตราการเบียน 89.47 เปอรเซ็นต พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ ดังนี้ วัย 1=72ตัว วัย2=52
ตัว วัย3=53ตัว วัย4=4ตัว ดักแด=36ตัว ตัวเต็มวัย=12ตัว ไข=9ฟอง และมัมมี่= 34ตัว มีระดับการทําลาย
38.0 เปอรเซ็นต
 ต.น้ําขาว อ.จะนะ อัตราการเบียน 86.67 เปอรเซ็นต พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ ดังนี้ วัย1=51ตัว วั ย
2=37ตัว วัย3=31ตัว วัย4=6ตัว ดักแด=7ตัว ตัวเต็มวัย=19ตัว ไข=4ฟอง และมัมมี่= 39ตัว ซึ่งพบมัมมี่ใน
ปริมาณมากที่สุดของจังหวัดสงขลา มีระดับการทําลาย 22.64 เปอรเซ็นต
 ต.ทุงใหญ อ.หาดใหญ อัตราการเบียน 83.33 เปอรเซ็นต พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ ดังนี้ วัย1=31ตัว
วัย 2=23ตัว วัย 3=3ตัว วัย4=1ตัว ดักแด=5ตัว ตัวเต็มวัย =31ตัว ไข=61ฟอง และมั มมี่ =5ตัว มี ระดับการ
ทําลาย 16.66 เปอรเซ็นต และพบไรตัวเบียนชนิดหนึ่งอาศัยอยูบนตัวเต็มวัยแมลงดําหนามมะพราว ซึ่ง
เปนไรอยูใน Family Ascidae
3.อัตราการเบียน 61-80 เปอรเซ็นต พบ 11 ตําบล คือ
 ต.ทาประดู อ.นาทวี อัตราการเบียน 75 เปอรเซ็นต พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ ดังนี้ วัย1=41ตัว วัย
2=3ตัว วัย3=2ตัว วัย4=5ตัว ดักแด=0ตัว ตัวเต็มวัย =4ตัว ไข =4ฟอง และมัมมี่ =15ตัว มีระดับการทํา ลาย
25 เปอรเซ็นต
 ต.ทาหิน อ.สทิงพระ อัตราการเบียน 75 เปอรเซ็นต พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ วัย1=78ตัว วัย2=3ตัว
วัย3=1ตัว วัย4=2ตัว ดักแด=0ตัว ตัวเต็มวัย =6ตัว ไข=130ฟอง และมั มมี่=6ตัว มีระดับการทํา ลาย 45.71
เปอรเซ็นต
 ต.เขารูปชาง อ.เมือง อัตราการเบียน 72.73 เปอรเซ็นต พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ วัย1=17ตัว วัย2=8
ตัว วั ย3=11ตัว วั ย4=6ตัว ดั กแด=7ตัว ตั วเต็ มวั ย=8ตัว ไข=15ฟอง และมัม มี่=16ตัว มี ระดับการทํ าลาย
31.25 เปอรเซ็นต
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 ต.คลองหอยโขง อ.คลองหอยโขง อัตราการเบียน 71.15 เปอรเซ็นต พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ ดังนี้
วัย1=209ตัว วัย2=134ตัว วัย3=72ตัว วัย4=15ตัว ดักแด=26ตัว ตัวเต็มวัย=34ตัว ไข=0ฟอง และมัมมี่ =37
ตัว มีระดับการทําลาย 20.73 เปอรเซ็นต
 ต.ฉาง อ.นาทวี อัตราการเบียน 69.23 เปอรเซ็นต พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ ดังนี้ วัย1=33ตัว วัย2=29
ตัว วัย3=37ตัว วัย4=8ตัว ดักแด=33ตัว ตัวเต็มวัย=54ตัว ไข=11ฟอง และมัมมี่=18ตัว มีระดับการทําลาย
52.63 เปอรเซ็นต
 ต.นาหวา อ.จะนะ อัตราการเบียน 66.67 เปอรเซ็นต พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ วัย1=43ตัว วัย2=12ตัว
วัย 3=28ตัว วัย4=5ตัว ดักแด=23ตัว ตัวเต็มวัย =41ตัว ไข=7ฟอง และมั มมี่ =15ตัว มีระดั บการทํา ลาย 38
เปอรเซ็นต
 ต.นาประกอบ อ.นาทวี อัตราการเบียน 66.67 เปอรเซ็นต พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ ดังนี้ วัย1=0ตัว
วัย2=1ตัว วัย3=5ตัว วัย4=4ตัว ดักแด=4ตัว ตัวเต็มวัย=9ตัว ไข=24ฟอง และมัมมี่=8ตัว มีระดับการทําลาย
31.57 เปอรเซ็นต
 ต.ปากบาง อ.เทพา อัตราการเบียน 65.63 เปอรเซ็นต พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ ดังนี้ วัย1=23ตัว วั ย
2=10ตัว วัย3=15ตัว วัย4=11ตัว ดักแด=14ตัว ตัวเต็ม วัย =19ตัว ไข=3ฟอง และมัม มี่=21ตัว มี ระดับการ
ทําลาย 60 เปอรเซ็นต
 ต.คลองแห อ.หาดใหญ อัตราการเบียน 64.29 เปอรเซ็นต พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ ดังนี้ วัย1=33ตัว
วัย 2=35ตัว วัย3=12ตัว วัย4=5ตัว ดักแด=9ตัว ตัวเต็มวัย =19ตัว ไข=11ฟอง และมั มมี่ =9ตัว มี ระดับการ
ทําลาย 74.07 เปอรเซ็นต และพบไรตัวเบียนชนิดหนึ่งอยูใน Family Ascidae
 ต.จะโหนง อ.จะนะ อัตราการเบียน 61.9 เปอรเซ็นต พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ ดังนี้ วัย 1=51ตัว วั ย
2=10ตัว วัย3=12ตัว วัย4=8ตัว ดักแด=11ตัว ตัว เต็ มวัย =19ตัว ไข=2ฟอง และมัมมี่=13ตัว มีระดับการ
ทําลาย 61.45 เปอรเซ็นต
4.อัตราการเบียน 41-60 เปอรเซ็นต พบ 13 ตําบล ดังนี้
 อ.สทิงพระ 1 ตําบล(วัดจันทร) อ.สิงหนคร 5 ตําบล(วัดขนุน, มวงงาม, บางเขียด, สทิงหมอ,ปากรอ) อ.
คลองหอยโขง 1 ตําบล(คลองหลา) อ.จะนะ 1 ตําบล(นาทับ) อ.เทพา 1 ตําบล(สะกอม) อ.นาทวี 1 ตําบล
(นาทวี) อ.สะเดา 1 ตําบล (ปริก) อ.หาดใหญ 1 ตําบล (ทุงเสา ) อ.เมือง 1 ตําบล(ทุงหวัง )
5.อัตราการเบียน 21-40 เปอรเซ็นต พบ 21 ตําบล ดังนี้
 อ.ระโนด 1 ตําบล(บอตรุ) อ.กระแสสินธุ 1 ตําบล(เชิงแส) อ.สทิงพระ 5 ตําบล(ชุมพล, ดีหลวง, สนามชัย
, จะทิ้งพระและ คูขุด) อ.สิงหนคร 1ตําบล(รําแดง) อ.คลองหอยโขง 3 ตําบล(ทุงลาน, ทุงขมิ้น, คลอง
หวัง) อ.จะนะ 2 ตําบล(บานนา, ขุนตัดหวาย) อ.นาทวี 1 ตําบล(ทับชาง) อ. สะเดา 1 ตําบล (สะเดา) อ.
หาดใหญ 2 ตําบล(ควนลัง, คลองอูตะเภา) อ.บางกล่ํา 2 ตําบล(แมทอม, บานหาร) อ.รัตภูมิ 1 ตําบล(เขา
พระ) อ.เมือง 1 ตําบล (พะวง)
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5.อัตราการเบียน 0 เปอรเซ็นต ตนมะพราวมีการทําลายของแมลงดําหนามมะพราวและสํารวจพบ
แมลงดําหนามทุกวัย แตไมพบมัมมี่ของแตนเบียน T.brontispae ใน 41 ตําบล ดังนี้
 อ.ระโนด 11 ตําบล, อ.กระแสสินธุ 3 ตําบล, อ.สทิงพระ 3 ตําบล, อ.สิงหนคร 1 ตําบล, อ.นาหมอม 1
ตําบล, อ.จะนะ 3 ตําบล, อ.เทพา 2 ตําบล, อ.นาทวี 2 ตําบล, อ.สะเดา 3 ตําบล, อ.หาดใหญ 3 ตําบล, อ.
บางกล่ํา 1 ตําบล, อ.รัตภูมิ 3 ตําบล, อ.ควนเนียง 3 ตําบล และอ.เมือง 2 ตําบล
สรุปสถานการณการระบาดของแมลงดําหนามมะพราวในจังหวั ดสงขลาควรจะตองมีการเฝาระวังใน อ.ระ
โนด ซึ่งการทําลายที่รุนแรงและสํารวจไมพบการเบียนของแตนเบีย น T.brontispae ในทุกตําบล ยกเวน ต.บอตรุซึ่งมี
อัตราการเบียนที่ต่ําคือ 7.69 เปอรเซ็นต ในขณะเดียวกันกลับมีปริมาณแมลงดําหนามทุกวัยมากกวา 100 ตัว ในหลาย
ตําบล เชน ต.ระโนด, ต.บานขาว, ต.ตะเครียะ, ต.แดนสงวน, ต.ทาบอน, ต.บอตรุ, ต.ระวะ, ต.ปากแตระ และ ต.วัดสน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ต.ตะเครียะมีระดับการทําลายสูงสุด 92.3 เปอรเซ็นต
 ผลการประเมินความเสียหายพื้นที่ปลูกมะพราว ในจังหวัดสตูล
(1) ผลการประเมินระดับการเขาทําลายของแมลงดําหนามมะพราวในชวงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2549 จาก
การสุมตัวแทนสวนมะพราวในแตละตําบลจาก 10 จุดตัวแทน ในทุกตําบลแตละอําเภอ (รวม 256 หมูบาน
36 ตําบล 6 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ) พบการระบาดของแมลงดําหนามมะพราวในระดับตางๆ ดังตอไปนี้
1.ระดับการทําลาย 81-100 เปอรเซ็นต พบในพื้นที่ 1 ตําบล ไดแก ต.บานควน อ.เมือง มีระดับการ
ทําลาย 90.9% ซึ่งเปนระดับการทําลายสูงที่สุด และสํารวจไมพบศัตรูธรรมชาติแตนเบียน
2.ระดับการทําลาย 61-80 เปอรเซ็นต พบในพื้นที่ 1 ตําบล ไดแก ต.ควนสตอ อ.ควนโดน มีระดับ
การทําลาย 64.51%
3. ระดับการทําลาย 41-60 เปอรเซ็นต พบในพื้นที่ 5 ตําบล ไดแก ต.เกตรี อ.เมือง(48.75%) ต.นา
ทอน อ.ทุงหวา(46.51%) ต.ละงู อ.ละงู(46.29%) ต.ปากน้ํา อ.ละงู(42.85%) ต.ฉลุง อ.เมือง(42.3%)
4.ระดับการทําลาย 21-40 เปอรเซ็นต พบในพื้นที่ 15 ตําบล ไดแก ต.แหลมสน อ.ละงู(40%) ต.คลอง
ขุด อ.เมือง(39.99%) ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง(39.74%) ต.น้ําผุด อ.ละงู(39.53%) ต.ทุงหวา อ.ทุงหวา(39.18%) ต.
ยานซื่อ อ.ควนโดน(35.71%) ต.เขาขาว อ.ละงู(32.55%) ต.ควนกาหลง อ.ละงู(32.49%) ต.ควนขัน อ.เมือง
(31.25%) ต.ปาแกบอหิน อ.ทุงหวา(29.06%) ต.วังปะจัน อ.ควนโดน(28.3%) ต.ทาแพ อ.ทาแพ(27.77%) ต.
กําแพง อ.ละงู(26.78%) ต.เจะบิลัง อ.เมือง(23.33%) และ ต.ควนโดน ต.ควนโดน(23.07%)
5. ระดับการทําลาย 1-20 เปอรเซ็นต พบในพื้นที่ 6 ตําบล ไดแก ต.ขอนคลาน อ.ทุงหวา(17.14%) ต.
แประ อ.ทาแพ(15.38%) ต.ตันหยงโป อ.เมือง(13.33%) ต.พิมาน อ.เมือง(12%) ต.ทาเรือ อ.ทาเรือ(11.62%)
และ ต.ทุงบุหลัง อ.ทุงหวา(4.65%)
6. ระดับการทําลาย 0 เปอรเซ็นต คือไมพบการเขาทําลายใน 5 ตําบล ดังนี้ อ.ควนกาหลง 2 ตําบล(ต.
ควนกาหลง และ ต.อุไดเจริญ) อ.มะนัง 2 ตําบล(ต.ปาลมพัฒนา และ ต.นิคมพัฒนา) และ อ.ทาแพ 1 ตําบล(ต.
สาคร)
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(2) ผลการสํารวจแมลงศัตรูธรรมชาติ แตนเบียน Tetrastichus brontispae ในจังหวัดสตูลพบวามีอัต ราการ
เบียนของแตนเบียน T.brontispae อยูในระดับต่ํา ซึ่งในแตละตําบลมีอัตราการเบียนตางๆ กันดังนี้
1.อัตราการเบียน 100 เปอรเซ็นต ไมพบในทุกตําบล
2.อัตราการเบียน 81-99 เปอรเซ็นต ไมพบในทุกตําบล
3.อัตราการเบียน 61-80 เปอรเซ็นต ไมพบในทุกตําบล
4.อัตราการเบียน 41-60 เปอรเซ็นต ไมพบในทุกตําบล
5.อัตราการเบียน 21-40 เปอรเซ็นต พบ 1 ตําบล คือ ต.น้ําผุด อ.ละงู มีอัตราเบียนสูงสุดในจังหวัด
สตูล คือ 31.25% พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ ดังนี้ วัย 1=31ตัว วัย2=35ตัว วัย3=18ตัว วัย4=11ตัว ดักแด=9
ตัว ตัวเต็มวัย=19ตัว ไข=7ฟอง และมัมมี่=5ตัว มีระดับการทําลาย 39.33 เปอรเซ็นต
6.อัตราการเบียน 1-20 เปอรเซ็นต พบ 9 ตําบล ดังนี้
 ต.ยานซื่อ อ.ควนโดน มีอัตราเบียน 20% พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ ดังนี้ วัย1=71ตัว วัย2=68ตัว วัย3=44
ตัว วัย4=16ตัว ดักแด=8ตัว ตัวเต็มวัย=31ตัว ไข=16ฟอง และมัมมี่=4ตัว มีระดับการทําลาย 35.71 เปอรเซ็นต
 ต.แหลมสน อ.ละงู มีอัตราเบียน 20% พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ ดังนี้ วัย1=0ตัว วัย2=2ตัว วัย3=5ตัว วัย
4=4ตัว ดักแด=5ตัว ตัวเต็มวัย=12ตัว ไข=6ฟอง และมัมมี่=1ตัว มีระดับการทําลาย 40 เปอรเซ็นต
 ต.ทาแพ อ.ทาแพ มีอัตราเบียน 13.95% พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ ดังนี้ วัย1=147ตัว วัย2=127ตัว วัย3=67
ตัว วัย4=37ตัว ดักแด=41ตัว ตัวเต็มวัย=54ตัว ไข=75ฟอง และมัมมี่=6ตัว มีระดับการทําลาย 27.77 เปอรเซ็นต
 ต.ทุงนุย อ.ควนกาหลง มีอัตราเบียน 13.79% พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ วัย 1=54ตัว วัย2=53ตัว วัย3=34
ตัว วัย4=25ตัว ดักแด=10ตัว ตัวเต็มวัย=85ตัว ไข=105ฟอง และมัมมี่=4ตัว มีระดับการทําลาย 32.49 เปอรเซ็นต
 ต.คลองขุด อ.เมือง มีอัตราเบีย น 9.38% พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ ดังนี้ วัย 1=29ตัว วัย2=56ตัว วัย3=56
ตัว วัย4=29ตัว ดักแด=15ตัว ตัวเต็มวัย=44ตัว ไข=42ฟอง และมัมมี่=3ตัว มีระดับการทําลาย 39.99 เปอรเซ็นต
 ต.ปากน้ํา อ.ละงู มีอัตราเบียน 7.69% พบแมลงดําหนามในวัย ตางๆ ดังนี้ วัย 1=5271ตัว วัย2=14ตัว วัย3=20
ตัว วัย4=24ตัว ดักแด=15ตัว ตัวเต็มวัย=22ตัว ไข=17ฟอง และมัมมี่=2ตัว มีระดับการทําลาย 42.85 เปอรเซ็นต
 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง มีอัตราเบียน 6.25% พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ ดังนี้ วัย 1=70ตัว วัย2=45ตัว วัย3=40
ตัว วัย4=30ตัว ดักแด=11ตัว ตัวเต็มวัย=48ตัว ไข=26ฟอง และมัมมี่=2ตัว มีระดับการทําลาย 39.74 เปอรเซ็นต
 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน มีอัตราเบียน 5.26% พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ วัย1=81ตัว วัย2=64ตัว วัย3=90ตัว
วัย4=72ตัว ดักแด=43ตัว ตัวเต็มวัย=71ตัว ไข=4ฟอง และมัมมี่=4ตัว มีระดับการทําลาย 64.51 เปอรเซ็นต
 ต.ฉลุง อ.เมือง มีอัตราเบียน 3.57% พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ ดังนี้ วัย1=71ตัว วัย2=49ตัว วัย3=43ตัว วัย
4=27ตัว ดักแด=3ตัว ตัวเต็มวัย=29ตัว ไข=23ฟอง และมัมมี่=1ตัว มีระดับการทําลาย 42.3 เปอรเซ็นต
7.อัตราการเบียน 0 เปอรเซ็นต ในตนมะพราวมีการทําลายและพบแมลงดํา หนามทุกวัย แตไมพบ
มัมมี่ ของแตนเบีย น T.brontispae ใน 14 ตําบล ไดแก อ.ควนโดน 2 ตําบล(ต.วังปะจั น ต.ควนโดน) อ.ละงู 2
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ตําบล(ต.กําแพง และ ต.ละงู) อ.ทุงหวา 4 ตําบล(ต.ปาแกบอหิน ต.นาทอน ต.ทุงบุหลัง ต.ขอนคลาน) อ.ทาแพ 2
ตําบล(ต.แป-ระ ต.ทาเรือ) อ.เมือง 4 ตําบล(ต.เจะบิลัง ต.ตันหยงโป ต.ควนขัน ต.พิมาน)
สรุปการระบาดของแมลงดําหนามมะพราวในจังหวัดสตูลยังไมอยูในระดับวิกฤต ในพื้นที่ๆมีการระบาดจะ
สํารวจพบศัตรูธรรมชาติ แตนเบียนT.brontispae เกือบทุกพื้นที่ รวม 12 ตําบล สวนตําบลที่ควรมีการเฝาสังเกตการณ
ไดแก ต.เขาขาว อ.ละงู ซึ่งพบการทําลายอยูในระดับสูงแตสํารวจไมพบแตนเบียน รวมทั้งแมลงดําหนามในทุกๆ วัย
ทั้งนี้แมลงดําหนามอาจมีปริมาณนอยลง สวนรองรอยการทําลายที่ยังคงมีเหลือใหเห็นอยู
 ผลการประเมินความเสียหายพื้นที่ปลูกมะพราว ในจังหวัดพัทลุง
(1) ผลการประเมินระดับการเขาทําลายของแมลงดําหนามมะพราว ในชวงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2549
จากการสุมตัว แทนสวนมะพรา วในแตล ะตํา บลจาก 10 จุด ตัว แทน ในทุ กตํา บลแตล ะอํา เภอ(รวม 599
หมูบาน 65 ตําบล และ 10 อําเภอ กับ 1 กิ่งอําเภอ) พบการระบาดของแมลงดําหนามมะพราวในระดับตางๆ
ดังตอไปนี้
1.ระดับการทําลาย 81-100 เปอรเซ็นต พบในพื้นที่ 7 ตําบล ไดแก ต.นาโหนด อ.เมือง(100%) ต.กง
หรา อ.คลองทราย (100%) ต.บานพราว อ.ปาพะยอม (100%) ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน(100%) ต. ชะมวง อ.
ควนขนุน(100%) ต. หารเทา อ.ปากพะยูน(92.0%) ต.พญาขัน อ.เมือง(82.5%)
2.ระดับการทําลาย 61-80 เปอรเซ็นต พบในพื้นที่ 8 ตําบล ไดแก ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน(70.0%) ต.
ควนมะพราว อ.เมือง(70.0%) ต.หนองธง อ.ปาบอน(70.0%) ต.ทะเลนอย อ.ควนขนุน(67.5%) ต.โตนดดวน
อ.ควนขนุน(67.5%) ต.บา นนา อ.ศรีนครินทร(65.0%) ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา(65.0%) ต.ทา แค อ.เมือง
(65.0%)
3. ระดับการทําลาย 41-60 เปอรเซ็นต พบในพื้นที่ 10 ตําบล ไดแก ต.แมขรี อ.ตะโหมด(60%) ต.ปา
บอน อ.ปาบอน(55%) ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน(55.0%) ต.นาปะขอ อ.บางแกว(54.0%) ต.พนางตุง อ.ควน
ขนุน (50.0%) ต.ปาพะยอม อ.ปาพะยอม(48%) ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน(45%) ต.ลานขอย อ.ปาพะยอม(45%)
ต.ปรางหมู อ.เมือง(45.0%)
4. ระดับการทําลาย 21-40 เปอรเซ็นต พบในพื้นที่ 10 ตําบล ดังนี้ ระดับการทําลาย 40% มี 4 ตําบล(
ต.ชัยบุรี ต.เกาะเตา ต.เกาะนางคํา ต.วังใหม) ระดับการทํา ลาย 35% มี 2 ตําบล(ต.จองถนน ต.ทามะเดื่อ )
ระดับการทําลาย 30% มี 1 ตําบล(ต.คลองใหญ) ระดับการทําลาย 25% มี 3 ตําบล(ต.พนมวังก ต.โคกมวง ต.
ดอนประดู)
5. ระดับการทําลาย 1-20 เปอรเซ็นต พบในพื้นที่ 22 ตําบล ดังนี้ ระดับการทําลาย 20% มี 8 ตําบล(ต.
ชุมพล ต.โคกทราย ต.ควนขนุน ต.เขาปู ต.สมหวัง ต.ปนแต ต.ทามิหรํา) ระดับการทําลาย 15% มี 5 ตําบล(ต.
เขาเจียก ต.ดอนทราย ต.ตะโหมด ต.ทุงนารี ต.ลําปา) ระดับการทําลาย 10% มี 2 ตําบล(ต.นาขยาด ต.ตะแพน)
ระดับการทําลาย 5% มี 7 ตําบล(ต.อางทอง ต.โคกชะงาย ต.เขายา ต.ปากพะยู น ต.ลําสินธิ์ ต.แพรกหา ต.
ตํานาน)
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3. ระดับการทําลาย 0 เปอรเซ็นต พบในพื้นที่ 8 ตําบล ไดแก ต.โคกสัก ต.กาหรา ต.ชะรัด ต.มะกอก
เหนือ ต.แหลมโตนด ต.คูหาสวรรค ต.นาทอม ต.รมเมือง)
(2) ผลการสํารวจแมลงศัตรูธรรมชาติ แตนเบียน Tetrastichus brontispae ในจังหวัดพัท ลุงในแตล ะจุดๆ ซึ่ง
พบวาในแตละตําบลมีอัตราการเบียนตางๆ กันดังนี้
1.อัตราการเบียน 100 เปอรเซ็นต ไมพบในทุกตําบล
2.อัตราการเบียน 81-99 เปอรเซ็นต ไมพบในทุกตําบล
3.อัตราการเบียน 61-80 เปอรเซ็นต ไมพบในทุกตําบล
4.อัตราการเบียน 41-60 เปอรเซ็นต พบ 3 ตําบล ไดแก
 ต.แมขรี อ.ตะโหมด มีอัตราเบียน 53.85% ซึ่งสุงสุดในจังหวัดพัทลุง พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ ดังนี้ วัย
1=134ตัว วัย2=106ตัว วัย3=28ตัว วัย4=6ตัว ดักแด=6ตัว ตัวเต็มวัย=28ตัว ไข=70ฟอง และมัมมี่=7ตัว มีระดับการ
ทําลาย 60 เปอรเซ็นต
 ต.นาโหนด อ.เมื อง มีอัตราเบียน 51.22% พบแมลงดําหนามในวัย ตา งๆ ดังนี้ วัย 1=150ตัว วัย2=42ตัว วั ย
3=20ตัว วัย4=40ตัว ดักแด=40ตัว ตัวเต็มวัย=11ตัว ไข=5ฟอง และมัมมี่=42ตัว(มากที่สุด) มีระดับการทําลาย 100
เปอรเซ็นต
 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร มีอัตราเบียน 48.72% พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ ดังนี้ วัย1=47ตัว วัย2=30ตัว วัย
3=25ตัว วัย4=20ตัว ดักแด=20ตัว ตัวเต็มวัย=58ตัว ไข=20ฟอง และมัมมี่=19ตัว มีระดับการทําลาย 20 เปอรเซ็นต
5.อัตราการเบียน 21-40 เปอรเซ็นต พบ 6 ตําบล ไดแก
 ต.เขาเจียก อ.เมือง มีอัตราเบียน 38.46% พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ ดังนี้ วัย1=10ตัว วัย2=27ตัว วัย3=13
ตัว วัย4=16ตัว ดักแด=17ตัว ตัวเต็มวัย=79ตัว ไข=21ฟอง และมัมมี่=10ตัว มีระดับการทําลาย 15 เปอรเซ็นต
 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต มีอัตราเบียน 32.56% พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ ดังนี้ วัย1=19ตัว วัย2=44ตัว วัย
3=52ตัว วัย4=29ตัว ดักแด=3ตัว ตัวเต็มวัย=24ตัว ไข=0ฟอง และมัมมี่=14ตัว มีระดับการทําลาย 10 เปอรเซ็นต
 ต.อางทอง อ.ศรีนครินทร มีอัตราเบียน 24% พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ ดังนี้ วัย1=68ตัว วัย2=106ตัว วัย
3=43ตัว วัย4=19ตัว ดักแด=13ตัว ตัวเต็มวัย=48ตัว ไข=15ฟอง และมัมมี่=6ตัว มีระดับการทําลาย 65 เปอรเซ็นต
 ต.โคกชะงาย อ.เมือง มีอัตราเบียน 24% พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ ดังนี้ วัย 1=53ตัว วัย2=29ตัว วัย3=31
ตัว วัย4=19ตัว ดักแด=28ตัว ตัวเต็มวัย=94ตัว ไข=8ฟอง และมัมมี่=6ตัว มีระดับการทําลายระดับ 5 เปอรเซ็นต
 ต.โคกทราย อ.ปาบอน มีอัต ราเบียน 22.22% พบแมลงดําหนามในวั ยตา งๆ ดังนี้ วัย1=21ตัว วัย2=17ตัว วัย
3=14ตัว วัย4=21ตัว ดักแด=3ตัว ตัวเต็มวัย=31ตัว ไข=37ฟอง และมัมมี่=6ตัว มีระดับการทําลาย 20 เปอรเซ็นต
6.อัตราการเบียน 1-20 เปอรเซ็นต พบ 20 ตําบล ไดแก อ.ปากพะยูน 4 ตําบล(ต.ดอนประดู ต. หาร
เทา ต.ดอนทราย และ ต.ฝาละมี) อ.ควนขนุน 3 ตําบล(ต.โตนดดวน ต.ทะเลนอย ต.นาขยาด) อ.เมือง 3 ตําบล( ต.
ควนมะพราว ต.ลําปา ต.ทาแค) อ.ปาบอน(ต.ปาบอน ต.ทุงนารี ต.วังใหม) อ.ศรีบรรพต 2 ตําบล(ต.เขาปู ต.เขายา)
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อ.เขาชัยสน 2 ตําบล(ต.ควนขนุน ต.หานโพธิ์) อ.กงหรา 1 ตําบล(ต.คลองเฉลิม)อ.ตะโหมด 1 ตําบล(ต.ตะโหมด)
อ.ปาพะยอม 1 ตําบล(ต.ปาพะยอม)
7.อัตราการเบียน 0 เปอรเซ็นต ตนมะพราวมีการทําลาย และพบแมลงดําหนามทุกวัย แตไมพบมัมมี่
ของแตนเบียน T.brontispae ใน 28 ตําบล ไดแก อ.ชัยสน 3 ตําบล(ต.โคกมวง ต.จองถนน ต.เขาชัยสน) อ.เมือง 5
ตําบล(ต.ตํานาน ต.ทามิหรา ต.ชัยบุรี ต.ปรางหมู ต.พญาขัน) อ.กงหรา 2 ตําบล(ต.สมหวัง ต.คลองทราย) อ.ควน
ขนุน 7 ตําบล(ต.แพรกหา ต.ปนแต ต.ควนขนุน ต.พนมวังค ต.พนางตุง ต.ดอนทราย ต.ชะมวง) อ.ตะโหมด 1
ตําบล(ต.คลองใหญ) อ.บางแกว 2 ตําบล(ต.ทามะเดือ ต.นาปะขอ) อ.ปากพะยูน 3 ตําบล(ต.ปากพะยูน ต.เกาะนาง
คํา ต.เกาะหมาก) อ.ปาบอน 1 ตําบล(ต.หนองธง) อ.ปาพะยอม 3 ตําบล(ต.เกาะเตา ต.ลานขอย ต.บานพราว) อ.ศรี
นครินทร 1 ตําบล(ต.ลําสินธิ์)
สรุปการระบาดของแมลงดําหนามมะพราวในพื้น ที่จังหวัดพัท ลุง พบว ามี การทําลายอยูทั่ว ไปทุก
อําเภอ และพบแตนเบียน T.brontispae ในทุกพื้นที่เชนกัน อยางไรก็ตามควรจะตองมีการเฝาระวังใน 4 ตําบล ที่มี
การทําลายรุนแรงระดับ 100% และสํารวจไมพบแตนเบียน T.brontispae ไดแก ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน ต.คลอง
ทราย อ.กงหรา ต.ชะมวง อ.ควนขนุน และ ต.บานพราว อ.ปาพะยอม
 ผลการประเมินความเสียหายพื้นที่ปลูกมะพราว ในจังหวัดตรัง
(1) ผลการประเมินระดับ การเข าทําลายของแมลงดําหนามมะพราวในชวงเดื อน ธันวาคม 2549-มีนาคม 2550
จากการสํารวจใน 87 ตําบล 9 อําเภอ และ 1 กิ่งอําเภอ พบวามีพื้นที่การระบาดในระดับตางๆ ดังนี้
1.ระดับการทําลาย 81-100 เปอรเซ็นต ไมพบในทุกตําบล
2.ระดับการทํา ลาย 61-80 เปอรเซ็นต พบในพื้นที่ 4 ตําบล ไดแก ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ
(73.75 %) ต.นาโตะหมิง อ.เมือง(70.0%) ต.นาทามเหนือ อ.เมือง(63.3%) ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน(63.0%)
3. ระดับการทําลาย 41-60 เปอรเซ็นต พบในพื้นที่ 11 ตําบล ไดแก ต.อาวตง อ.วังวิเศษ(60.0%) ต.วัง
มะปราง อ.วังวิเศษ(57.75%) ต.บอหิน อ.สิเกา(53.75%) ต.เกาะลิบง อ.กันตัง(52.5%) ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา
(50%) ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ(48%) ต.น้ําผุด อ.เมือง(46.7%) ต.บางกุง อ.หวยยอด(45%) ต.นาวง อ.หวยยอด
(45%) ต.หนองตรุด อ.เมือง(42.5%) ต.วังคีรี อ.หวยยอด(42%)
4. ระดับการทําลาย 21-40 เปอรเซ็นต พบในพื้นที่ 28 ตําบล ดังนี้ ระดับการทําลาย 40% มี 3 ตําบล
(ต.เขาไมแกว ต.หนองชางแลน ต.ทาสะบา) ระดับการทําลาย 38% มี 2 ตําบล(ต.นาพละ ต.บางรัก) ระดับ
การทําลาย 37% มี 1 ตําบล(ต.เขากอบ) ระดับการทําลาย 36% มี 1 ตําบล(ต.กาละเส) ระดับการทําลาย 35% มี
1 ตําบล(ต.นกบินหลา) ระดับการทําลาย 33% มี 2 ตําบล(ต.ควนปริง ต.นาทามใต) ระดับการทําลาย 31% มี
ตําบล(ต.บางดี) ระดับการทําลาย 30% มี 2 ตําบล(ต.ตะเสะ ต.ทุงตอ) ระดับการทําลาย 29% มี 1 ตําบล(ต.
โคกหลอ) ระดับการทําลาย 28% มี 1 ตําบล(ต.นาโยงใต) ระดับการทําลาย 27% มี 1 ตําบล(ต.ไมฝาด) ระดับ
การทําลาย 26% มี 4 ตําบล(ต.เขาปูน ต.หวยยอด ต.ทาขาม ต.บานโพธิ์) ระดับการทําลาย 25% มี 2 ตําบล(ต.
นาเกลือ ต.ปากแจม) ระดับการทําลาย 24% มี 1 ตําบล(ต.บางหมาก) ระดับการทําลาย 22% มี 1 ตําบล(ต.
ปากคม) ระดับการทําลาย 21% มี 3 ตําบล(ต.หวยนาง ต.นาตาลวง ต.หนองปรือ)
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5. ระดับการทําลาย 1-20 เปอรเซ็นต พบในพื้นที่ 41 ตําบล ดั้งนี้ ระดับการทําลาย 20% มี 3 ตําบล(ต.
โคกยาง ต.หาดสําราญ ต.ทาพญา) ระดับการทําลาย 19% มี 1 ตําบล(ต.ยานซื่อ) ระดับการทําลาย 18% มี 1
ตําบล(ต.เขาขาว) ระดับการทําลาย 17% มี 1 ตําบล(ต.หนองบัว) ระดับการทําลาย 16% มี 4 ตําบล(ต.หนอง
บอ ต.บานนา ต.โคกสะบา ต.ลําภู รา) ระดับการทําลาย 15% มี 3 ตําบล(ต.ชอง ต.เขาไพร ต.คลองชีล อม)
ระดับการทําลาย 14% มี 3 ตําบล(ต.คลองปาง ต.คลองลุ ต.ปะเหลียน) ระดับการทําลาย 13% มี 2 ตําบล(ต.
ควนเมา ต.ละมอ) ระดับการทําลาย 11% มี 2 ตําบล(ต.นาโยงเหนือ ต.บอน้ํารอน) ระดับการทําลาย 10% มี 6
ตําบล(ต.ทุงคาย ต.ทุงกระบือ ต.กันตังใต ต.สุโสะ ต.ลิพัง และ ต.ควนธานี) ระดับการทําลาย 8% มี 3 ตําบล
(ต.ทางิ้ว ต.แหลมสอม ต.โพรงจรเข) ระดับการทําลาย 7% มี 1 ตําบล(ต.เกาะเปยะ ต.วังวน ต.ทุงยาว) ระดับ
การทําลาย 6% มี 2 ตําบล(ต.ยานตาขาว ต.นาหมื่นศรี) ระดับการทําลาย 4% มี 1 ตําบล(ต.นาชุมเห็ด) ระดับ
การทําลาย 3% มี 1 ตําบล(ต.กันตัง) ระดับการทําลาย 2% มี 1 ตําบล(ต.บานหวี) ระดับการทําลาย 1% มี 4
ตําบล(ต.ในเตา ต.ในควน ต.บางเปา ต.นาขาวเสีย)
3. ระดับการทําลาย 0 เปอรเซ็นต พบในพื้นที่ 3 ตําบล ไดแก ต.บางดวน อ.ปะเหลียน ต.บานคว อ.
เมือง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
(2) ผลการสํารวจแมลงศัตรูธรรมชาติ แตนเบีย น Tetrastichus brontispae ในจังหวัดตรังในแตละจุดๆ ซึ่ง
พบวาในแตละตําบลมีอัตราการเบียนตางๆ กันดังนี้
1.อัตราการเบียน 100 เปอรเซ็นต ไมพบในทุกตําบล
2.อัตราการเบียน 81-99 เปอรเซ็นต ไมพบในทุกตําบล
3.อัตราการเบียน 61-80 เปอรเซ็นต พบ 3 ตําบล คือ
 ต.นาเกลือ อ.กันตัง มีอัตราเบียน 77.42% พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ วัย1=60ตัว วัย2=30ตัว วัย3=27ตัว วัย
4=7ตัว ดักแด=14ตัว ตัวเต็มวัย=42ตัว ไข=10ฟอง และมัมมี่=24ตัว มีระดับการทําลาย 25.84 เปอรเซ็นต
 ต.น้ําผุด อ.เมือง มีอัตราเบียน 67.19% พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ ดังนี้ วัย1=61ตัว วัย2=34ตัว วัย3=40ตัว
วัย4=21ตัว ดักแด=12ตัว ตัวเต็มวัย=64ตัว ไข=38ฟอง และมัมมี่=43ตัว มีระดับการทําลาย 46.7 เปอรเซ็นต
 ต.ทุงกระบื อ อ.ยา นตาขาว มีอัตราเบียน 64% พบแมลงดําหนามในวัย ตางๆ ดังนี้ วัย 1=13ตัว วัย2=9ตัว วัย
3=11ตัว วัย4=9ตัว ดักแด=18ตัว ตัวเต็มวัย=28ตัว ไข=5ฟอง และมัมมี่=16ตัว มีระดับการทําลาย 10.5 เปอรเซ็นต
4.อัตราการเบียน 41-60 เปอรเซ็นต พบ 4 ตําบล ดังนี้
 ต.หนองบัว อ.รัษฏา มีอัตราเบียน 55.56% พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ ดังนี้ วัย1=31ตัว วัย2=37ตัว วัย3=22
ตัว วัย4=8ตัว ดักแด=10ตัว ตัวเต็มวัย=117ตัว ไข=311ฟอง และมัมมี่=10ตัว มีระดับการทําลาย 17 เปอรเซ็นต
 ต.คลองลุ อ.กันตัง มีอัตราเบียน 55.56% พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ ดังนี้ วัย1=8ตัว วัย2=8ตัว วัย3=30ตัว
วัย4=8ตัว ดักแด=0ตัว ตัวเต็มวัย=2ตัว ไข=0ฟอง และมัมมี่=10ตัว มีระดับการทําลาย 14.38 เปอรเซ็นต
 ต.ชอง อ.นาโยง มีอัตราเบียน 46.51% พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ ดังนี้ วัย1=18ตัว วัย2=31ตัว วัย3=38ตัว
วัย4=23ตัว ดักแด=9ตัว ตัวเต็มวัย=37ตัว ไข=17ฟอง และมัมมี่=20ตัว มีระดับการทําลาย 15.5 เปอรเซ็นต
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 ต.คลองชีลอม อ.กันตัง มี อัตราเบียน 44.44% พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ ดังนี้ วัย 1=52ตัว วัย2=37ตัว วั ย
3=39ตัว วัย4=15ตัว ดักแด=4ตัว ตัวเต็มวัย=23ตัว ไข=33ฟอง และมัมมี่=12ตัว มีระดับการทําลาย 15 เปอรเซ็นต
5.อัตราการเบียน 21-40 เปอรเซ็นต พบ 7 ตําบล ดังนี้
 ต.ในเตา อ.หวยยอด มีอัตราเบียน 40% พบแมลงดําหนามในวั ยตางๆ ดังนี้ วัย1=37ตัว วัย2=33ตัว วัย3=25
ตัว วัย4=6ตัว ดักแด=13ตัว ตัวเต็มวัย=19ตัว ไข=10ฟอง และมัมมี่=4ตัว มีระดับการทําลาย 1.88 เปอรเซ็นต
 ต.นาโตะ หมิง อ.เมือ ง มีอัตราเบียน 38.46% พบแมลงดําหนามในวัย ตางๆ ดังนี้ วัย1=93ตัว วัย2=27ตัว วัย
3=51ตัว วัย4=48ตัว ดักแด=39ตัว ตัวเต็มวัย=27ตัว ไข=26ฟอง และมัมมี่=30ตัว มีระดับการทําลาย 70 เปอรเซ็นต
 ต.นาบินหลา อ.เมื อง มี อัตราเบียน 35.71% พบแมลงดําหนามในวัยต างๆ ดังนี้ วัย 1=49ตัว วัย2=25ตัว วั ย
3=18ตัว วัย4=9ตัว ดักแด=6ตัว ตัวเต็มวัย=42ตัว ไข=43ฟอง และมัมมี่=5ตัว มีระดับการทําลาย 35 เปอรเซ็นต
 ต.ปากแจม อ.หวยยอด มีอัตราเบียน 35.2% พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ วัย1=117ตัว วัย2=159ตัว วัย3=147
ตัว วัย4=57ตัว ดักแด=33ตัว ตัวเต็มวัย=125ตัว ไข=0ฟอง และมัมมี่=31ตัว มีระดับการทําลาย 25.5 เปอรเซ็นต
 ต.ทุงคาย อ.ยานตาขาว มีอัตราเบียน 30% พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ ดังนี้ วัย 1=16ตัว วัย2=15ตัว วัย3=38
ตัว วัย4=21ตัว ดักแด=10ตัว ตัวเต็มวัย=56ตัว ไข=29ฟอง และมัมมี่=9ตัว มีระดับการทําลาย 10.72 เปอรเซ็นต
 ต.กันตังใต อ.กันตัง มีอัตราเบียน 26.92% พบแมลงดําหนามในวัยตางๆ ดังนี้ วัย1=4ตัว วัย2=10ตัว วัย3=37
ตัว วัย4=19ตัว ดักแด=35ตัว ตัวเต็มวัย=21ตัว ไข=20ฟอง และมัมมี่=7ตัว มีระดับการทําลาย 10.5 เปอรเซ็นต
 ต.บางหมาก อ.กันตัง มีอัตราเบียน 25% พบแมลงดําหนามในวัย ตางๆ ดังนี้ วัย1=48ตัว วัย2=52ตัว วัย3=60
ตัว วัย4=27ตัว ดักแด=34ตัว ตัวเต็มวัย=11ตัว ไข=8ฟอง และมัมมี่=9ตัว มีระดับการทําลาย 24.17 เปอรเซ็นต
6.อัตราการเบียน 1-20 เปอรเซ็นต พบ 24 ตําบล ดังนี้ อ.เมือง 3 ตําบล(ต.โคกหลอ ต.นางโยงใต ต.
หนองตรุด) อ.กันตัง 3 ตําบล(ต.บางสัก ต.วังวน ต.โคกยาง) อ.นาโยง 1 ตําบล( ต.โคกสะบา) อ.ปะเหลียน 5
ตําบล(ต.เกาะสุกร ต.ลิพัง ต.สุโสะ ต.บานนา ต.ทาพญา) อ.ยานตาขาว 1 ตําบล(ต.เกาะเปยะ) อ.วังวิเศษ 4 ตําบล
(ต.อาวตง ต.วังมะปราง ต.เขาวิเศษ ต.ทาสะบา) อ.สิเกา 2 ตําบล(ต.นาเมืองเพชร ต.บอหิน)อ.หวยยอด 4 ตําบล(ต.
ปากคม ต.หนองชางแลน ต.หวยยอด ต.เขาปูน) อ.หาดสําราญ 1 ตําบล(ต.ตะเสะ)
7.อัตราการเบียน 0 เปอรเซ็นต แบงอกเปน 2 กลุม คือ
 พบแมลงดําหนามทุกวัยแตไมพบมัมมี่ 27 ตําบล ไดแก อ.เมือง 6 ตําบล(ต.บานโพธิ์ ควนปริง ต.นาทามใต ต.
นาพละ ต.บางรัก ต.นาทามเหนือ) อ.กันตัง 2 ตําบล(ต.ควนธานี ต.เกาะลิบง) อ.นาโยง 1 ตําบล(ต.นาโยง
เหนือ) อ.ปะเหลียน 3 ตําบล(ต.แหลมสอม ต.ทาพญา ต.ทาข าม) อ.รัษฏา 3 ตําบล(ต.ควนเมา ต.เขาพร ต.
หนองปรือ) อ.วังวิเศษ 1 ตําบล(ต.วังมะปรางเหนือ) อ.สิเกา 3 ตําบล(ต.ไมฝาด ต.กะลาเส ต.เขาไมแกว) อ.
หวยยอด 8 ตําบล(ต.ทางิ้ว ต.ลําภูรา ต.เขาขาว ต.บางดี ต.เขากอบ ต.วังคีรี ต.นาวง ต.บางกุง)
 มีรอยทําลายแตไมพบแมลงดําหนามและมัมมี่ 19 ตําบล ไดแก อ.เมือง 1 ตําบล (ต.นาตาลวง) อ.กันตัง 4
ตําบล(ต.บางเปา ต.กันตัง ต.บอน้ํารอน ต.ยานซื่อ) อ.นาโยง 3 ตําบล(ต.นาขาวเสีย ต.นาหมื่นศรี ต.นาโยง) อ.ปะ
เหลียน 1 ตําบล(ต.ทุงยาว) อ.ยานตาขาว 5 ตําบล(ต.ในควน ต.นาชุมเห็ด ต.ยานตาขาว ต.โพรงจรเข ต.หนองบอ)
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อ.รัษฏา 1 ตําบล(ต.คลองปาง) อ.หวยยอด 2 ตําบล(ต.หวยนาง ต.ทุงตอ) อ.หาดสําราญ 2 ตําบล(ต.บาหวี ต.หาด
สําราญ)
สรุปพื้นที่การระบาดของแมลงดําหนามในจังหวัดตรังอยูในระดับที่ตองมีการเฝาระวัง เนื่องจากการระบาด
ครอบคลุมทุกตําบล ยกเวน 3 ตําบล ไดแก ต.ทับเที่ยง ต.บานควน และ ต.บางดวน ที่ไมพบการเขาทลายของแมลงดํา
หนามมะพราว โดยเฉพาะ อ.เมือ งและ อ.วังวิเศษที่มีการระบาดมากที่สุดและเปนพื้นที่อยูตอนกลางมีเขตติดตอกับ
หลายอําเภอ หากสภาพแวดลอมเอื้ ออํานวยตอการแพรกระจายจะทําใหเกิดการระบาดไปยังบริเวณใกลเคีย งได แต
อยางไรก็ตามพบวาในพื้นการระบาดสวนใหญจะสํารวจพบศัตรู ธรรมชาติแ ตนเบียน T.brontispae ในปริม าณมาก
นอยแตกตางกันไป ซึ่ง แตนเบียนชนิดนี้เ ปนปจจัยสํา คัญที่อยา งหนึ่งชวยควบคุม ปริม าณแมลงดําหนามมะพราวได
เปนอยางดี
การนําประโยชนไปใช
จากการศึกษาและสังเกตตนมะพราวที่ถูกแมลงดําหนามเขาทําลาย นํามาประเมินความเสียหายจากรองรอยการ
ทําลายได 3 ลักษณะ คือ
1. ระยะเริ่มเขาทําลาย มักจะไมเห็นรองรอยการทําลาย จากภายนอก ตนมะพราวจะมีใบเขียวปกติ แตบริเวณยอด
ออนมะพราวที่ยังไมคลีหรือคลี่ออกเล็ดนอยมีอาการใบไหม และพบแมลงดําหนามมะพราวแทรกตัวอยูระหวาง
ใบออนที่ยังไมคลี่เทานั้น ตอมาประมาณ 1 เดือน จะเห็นอาการทางใบไหมชัดเจน
2. ระยะเสียหายรุนแรง ใบมะพราวทางใบเปนรอยแผลไหม ตั้งแตสวนบนจนถึงสวนกลางและสวนลาง บางครั้ง
เรียกอาการนี้วา “มะพราวหัวหงอก” ถามีรอยไหมเฉพาะทางใบสวนบน 3-4 ทางใบ คาดวามีแมลงดําหนามเขา
ทําลายมาแลวประมาณ 4-5 เดือน หากมีอาการใบไหม ตั้งแต 8-10 ทางขึ้นไปแสดงวาแมลงดําหนามมะพราวเขา
ทํา ลายมาไมนอยกวา 9-11 เดื อน หากเกิด ขึ้นในช วงฤดูแ ลงอาจทําใหต นมะพรา วมีสภาวะเครีย ด เกิ ดความ
ออนแอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในมะพราวขนาดเล็ก หรือพั นธุที่ไมทนแลง เชน มะพราวน้ําหอม เปนตน อาจทําให
ตายได
3. ระยะเริ่มฟนตัว ใบมะพราวทางใบสวนบนประมาณ 3-4 ทางใบสีเขียวปกติ แตยังมีทางใบแหงในสวนกลางหรือ
ลาง แสดงวาไมมีการเขาทําลายของแมลงดําหนามประมาณ 4-5 เดือน ตนมะพราวที่มีลักษณะเชนนี้แสดงวาตน
มะพราวนั้นไดรับการเยียวยาและกําลังจะฟนตัวไดในไมชา
ซึ่งทั้ง 3 ลัก ษณะดั งกลา วนั้นจะทํ าใหส ามารถประเมินสถานการณก ารระบาดในแตล ะพื้ นที่ได วา มีค วาม
รุนแรงมากนอยอยางไร เพื่อนําไปหาแนวทางปองกันกําจัดไดอยางถูกตองตอไป
นอกจากนี้ไ ดจัด ทํ าเป นเอกสารคํ า แนะนํา แผนพั บเพื่ อแจกใหกับ เกษตรในคลิ นิกเกษตร และโปสเตอร
รายละเอียดแสดงในงานประชุ มวิชาการเกษตรภาคใต มหาวิ ทยาลั ยสงขลานครินทร ป 2549 และนําไปถา ยทอด
เทคโนโลยีเพื่อขยายผลใหกับเกษตรกรพื้นที่ที่มีการระบาดของแลงดําหนามมะพราว ในภาคใตตอนลาง
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