
ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

โรคล าต้นเน่า (Basal stem rot) สาเหตุ   เช้ือรา Ganoderma sp.            

 

    

  

  

  

  

  

  

 
 

 ลักษณะอาการ  
1. ปาล์มน้้ามันอายุ 1 - 2 ปี อาการใบเหลืองหรือเป็น
ปื้นบนทางใบล่าง ใบย่อยแห้งตาย ยอดที่ยังไม่คลี่สั้น
กว่าปกติและสีซีด ปลายยอดแห้ง เมื่ออาการรุนแรงใบ
จะเหลืองทั้งต้น ชะงักเจริญเติบโต ยืนต้นตายภายใน  
6 - 24 เดือน  
2. ปาล์มน้้ามันอายุมากกว่า 20 ปี เร่ิมแรกมักสังเกตได้
ค่อนข้างยาก จะสังเกตเห็นเมื่ออาการลุกลาม ต้นถูก
ท้าลายมากกวา่ 50% โดยทางใบแก่สีซีดจางและหัก
พับห้อยลงรอบล้าต้น ทางยอดไม่คลี่มีจ้านวนมากกวา่
ปกติ เมื่ออาการรุนแรงขึ้นจะค่อยๆ แห้งตายลุกลาม
จนถึงยอด รากที่อยู่บริเวณโคนต้นเปื่อยแห้ง เน่า เกิด
ดอกเห็ด ภายในล้าต้นถูกทา้ลาย จึงยืนต้นตายหรือหัก
ล้มลงภายใน 2 - 3 ปี  
การแพร่ระบาด โดยสปอร์จากดอกเห็ดผ่านลม น้้า 
อุปกรณ์ทางการเกษตร และการสัมผัสกันทางรากของ
ต้นปาล์มน้้ามันใต้ดิน 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. เตรียมพื้นที่ปลูกโดยก้าจัดตอเก่า
และท้าความสะอาดแปลงเพื่อ
ป้องกันก้าจัดเชื้อสาเหตุในเศษซาก
พืช และจัดการระบบระบายน้้าให้ดี 
2. ก้าจัดวัชพืชหรือพืชอาศัยอืน่ลด
การสะสมของเช้ือในธรรมชาต ิ
3. ท้าความสะอาดอุปกรณ์และ
เครื่องมือทางการเกษตรก่อนน้าไปใช ้
ทั้งของเกษตรกรและคนตัดปาล์ม 
4. บ้ารุงรักษาต้นปาล์มน้้ามันให้
แข็งแรง โดยใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมตาม
การเจริญเติบโต และใส่ปุ๋ยอินทรีย์
ผสมกับเช้ือราไตรโคเดอร์มา อัตรา 
เช้ือสด 1 กิโลกรัม ร้าละเอียด  
4 - 10 กิโลกรัม และปุ๋ยอินทรีย์  
50 - 100 กิโลกรัม หว่านรอบทรง
พุ่ม 3 - 6 กิโลกรัมต่อต้น ในช่วงที่มี
ความชื้นสูง หรือรองก้นหลุมก่อน
ปลูก 100 กรัมต่อหลุม 

 

1. หมั่นส้ารวจแปลงเพื่อ
สังเกตลักษณะอาการของ
โรคในระยะที่ยังไม่รุนแรง
เพื่อจัดการโรค โดยเฉพาะ
แปลงที่เคยมีประวัติการ
เกิดโรคในพื้นที่มาก่อน  
ตรงบริเวณต้นปกติที่อยู่
โดยรอบของจุดที่พบต้นที่
เกิดโรค ซ่ึงลักษณะอาการ
ผิดปกติเริ่มแรกมักคล้ายกับ
อาการขาดธาตุ และ
ตรวจสอบการเข้าท้าลาย
ภายในต้น โดยใช้ไม้เคาะ 
ล้าต้นปาล์มน้้ามัน หาก 
ล้าต้นถูกท้าลายจะมีเสียง
โปร่งภายใน 

 

1. เมื่อพบดอกเห็ดเจริญเติบโตขึ้น
ให้รีบก้าจัดออกน้าไปทา้ลายทิ้ง
นอกแปลงทันที และถากบริเวณ
เนื้อเยื่อที่ถูกทา้ลายออกทาทับด้วย
เช้ือราไตรโคเดอร์มา  
2. ราดหรือฉีดพ่นบริเวณรอบโคน
ต้นและโดยรอบอย่างสม่้าเสมอด้วย
เช้ือราไตรโคเดอร์มาโดยผสมเชื้อสด 
1 กิโลกรัม ต่อน้้า 20-100 ลิตร 
กรองเฉพาะน้้าน้ามาใช ้
3. หากพบต้นท่ีแสดงอาการ ให้ขุด
หลุมบริเวณรอบโคนต้นที่เกิดโรค
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด แต่
อาจจะป้องกันได้ไม่สมบูรณ์
เนื่องจากต้องขุดหลุมให้ลึกมากพอ 
และระวังเร่ืองร่องตื้นเขินภายหลัง 

 

1. หากพบดอกเห็ด
เกิดขึ้นบริเวณโคนต้น
หรือรากให้รีบน้าไป
ท้าลายและถากบริเวณ
เนื้อเยื่อที่ถูกทา้ลายออก 
ทาทับด้วยสารเคมีก้าจดั
เช้ือรา เช่น thairam 
และคอยตรวจดูหากมี
ดอกเห็ดเกิดขึ้นอีกหรือ
ลักษณะอาการทางใบยัง
ไม่ปกติจะต้องท้าการ
ถากซ้้า 

 

thiram  
เป็นสารกลุ่ม  FRAC:  M 03 
ระดับความเป็นพิษชั้น II  
มีพิษปานกลาง  
Ld50: 560 mg/kg 
เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิต
ในน้้า 

อ้างอิง 1) ส้านักงานเกษตรจังหวดักระบี่  2) วารสารวิชาการเกษตร ปีที่ 2 กันยายน 2527   3) วาริน อินทนา และอรรถกร พรมวี (2559)   4) www.sintusatepalmoil.com  ภาพ กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร 

ปาล์มน้ ามัน 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

โรคยอดเน่า (Spear rot) สาเหตุ   เช้ือรา Fusarium spp. หรือเช้ือราชนิดอื่น 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ลักษณะอาการ  พบตั้งแต่ระยะกล้า 
จนถึง 1-3 ปี ทางยอดเหลืองและเกิด
แผลเน่าสีน้้าตาลด้าที่โคนยอดที่ยังไม่
คลี่ ขอบแผลฉ่้าน้้า ในปาล์มน้้ามันที่
อายุน้อยพบอาการเน่าด้าเริ่มจากใบ
ย่อยที่ยังไม่คลี่และขยายออกไปท้าให้
ใบยอดทั้งใบเน่าแห้งเปน็สีน้้าตาล ดึง
หลุดออกมาได้ง่าย ต่อมาทางยอดหัก
พับตรงกลางหรือใกล้โคนทางใบ หาก
เน่าไปถึงบริเวณจุดเจริญจะท้าใหต้้น
ตายได้ กรณีการเข้าท้าลายหรือเน่าไม่
ถึงจุดเจริญ ทางยอดที่ขึ้นใหม่จะมี
ลักษณะสั้นผิดปกติ ใบย่อยหดสั้น 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. ก้าจัดวัชพืชรอบโคนต้นเพื่อ

ป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อ

โรคและเป็นที่หลบซ่อนของแมลงที่

จะเข้าท้าลายบริเวณส่วนยอด ท้า

ให้เกิดแผลซ่ึงเป็นช่องทางให้

เช้ือจุลินทรีย์เข้าทา้ลายได้ง่ายขึ้น 

 

1. ส้ารวจแปลงอย่างน้อยสัปดาห์ละ 

1 ครั้ง ดูร่องรอยหรืออาการของโรค

บริเวณยอด โดยเฉพาะแปลงเพาะ

กล้า และปาล์มน้้ามันอาย ุ1-3 ปี  

 

1. ตัดส่วนที่แสดงอาการ
ออกให้หมด และน้าไป
ท้าลายทิ้งนอกแปลง  

 

1. ราดบริเวณกรวยยอดของต้น
ที่เกิดโรคด้วยสารเคมี เช่น  
thiram 80%WG อัตรา  
130 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร  
mancozeb 80% WP อัตรา 
150 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร 
ผสมสารจับใบทุก ๆ 5-7 วัน 

 

- thiram  
สารกลุ่ม FRAC : M03 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  
LD50 : 560 mg/kg 
เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้้า 
- mancozeb 
สารกลุ่ม FRAC: M03 
ระดับความเป็นพิษชั้น U พิษน้อยมาก 
LD50 : >8,000 mg/kg 
เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้้า 

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร.2555. คู่มือการป้องกันก้าจัดศัตรูปาล์มน้้ามันโดยวิธผีสมผสาน ภาพ R. Hafizi et al. 2013 

 

ปาล์มน้ ามัน 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

โรคทะลายเน่า (Marasmius bunch rot)         สาเหตุ   เช้ือรา Marasmius palmivorus 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 
ลักษณะอาการ  พบเส้นใยสีขาวของเช้ือราบนทะลายปาล์ม
น้้ามันบริเวณช่องระหวา่งผลและโคนทะลาย ต่อมาขึ้นปกคลุมทั้ง
ทะลาย เกิดอาการผลเน่าเป็นสีน้้าตาล และเช้ือรากระจายไปยงั
ส่วนอื่นของต้น เช่น ก้านทางใบ หรือใบย่อย 

การแพร่ระบาด เช้ือสาเหตุแพร่กระจายโดยลม พบมากในปาล์ม
น้้ามันอาย ุ3-9 ปี ช่วงฤดูฝน ความชื้นสูง การปลูกปาล์มน้้ามัน
แบบชิดเกินไป เป็นปัจจัยส่งเสริมการเกดิโรค 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. ช่วยผสมเกสรในช่วงทีมีเกสร 

ตัวผู้หรือแมลงช่วยผสมน้อย 

2. เก็บทะลายที่มีดอกผสมเกสร 

ไมส่มบูรณ์ออกให้หมด 

3. หลีกเล่ียงการสร้างทะลาย 

จ้านวนมากในระยะที่ต้นปาล์ม 

น้้ามันก้าลังเจริญเติบโตให้ผลผลิต 

ในระยะแรก 

4. ตัดแต่งก้านทางใบให้สั้นลง 

เป็นการลดความชื้นที่คอปาล์ม 

น้้ามัน 

5.. เก็บผลร่วงทุกครั้งหลังการเก็บ

เกี่ยว และก้าจัดผลเน่าที่ถูกทิ้งไว้ใน

พื้นที่ 

 

1. ส้ารวจแปลงอย่าง

น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  

ดูร่องรอยของเส้นใย 

สีขาวของเชื้อราหรือ

อาการเน่าของโรค

บริเวณทะลายปาล์ม

น้้ามัน 

 

1. ก้าจัดส่วนที่เป็นโรคออก น้าไป
ท้าลายทิ้งนอกแปลง 
2. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  
1 กิโลกรัม ละลายในน้้า 5 ลิตร 
กรองเอาเฉพาะน้้า แล้วน้าไปผสม
กับน้้าอีก 100 ลิตร ควรใส่สารจับ
ใบลงไปด้วย แล้วน้าไปฉีดพ่นต้น
ปาล์มน้้ามันโดยเฉพาะบริเวณ
ทะลายปาล์มให้ทั่วทั้งแปลงทุก  
20 วัน 

 

- 
 

- 
 

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร.2555. คู่มือการป้องกันก้าจัดศัตรูปาล์มน้้ามันโดยวิธผีสมผสาน  2) MGR Online, 3 มิ.ย. 2557,เกษตรจังหวัดกระบี่ แนะป้องกันโรคทะลายปาล์มน้้ามนัเน่าชว่งหน้าฝน  ภาพ ส้านักงานเกษตรจังหวัดตรัง 

ปาล์มน้ ามัน 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

โรคก้านทางใบบิด (Crown disease)  
สาเหตุ ความผิดปกติทางสรีระของพืชจากความไม่สมดุลของธาตุอาหาร หรือ ความผิดปกติทางพันธุกรรม 

 

    

  

  

  

  

  

 

 

ลักษณะอาการ มักพบในปาล์มน้้ามันอายุ 1-3 ปี 

ระยะแรก ใบยอดที่ยังไม่คลี่มีอาการอ่อนโค้ง  

ไม่ตั้งตรง กลางใบยอดจะเกิดแผลสีน้้าตาล ฉ่้าน้้า 

และเน่า เมื่อทางยอดคลี่ออกจะพบว่าบรเิวณกลาง
ทางใบเป็นแผลแห้งหรือฉีกขาดเหลือแตเ่ส้นกลาง

ใบ หากอาการรุนแรงอาการโค้งงอจะพบหลายทาง

ใบโดยรอบ จึงมีลักษณะคล้ายมงกุฎ  

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. เลือกต้นกล้าจากสาย

พันธุ์ท่ีไม่มีประวัติการเป็น

โรคนี้น้ามาใช้มาปลูกใน

แปลง  
3. บ้ารุงต้นปาล์มน้้ามันให้

สมบูรณ์แข็งแรง ใส่ปุ๋ยตาม

รอบการดูแล 

 

1. ส้ารวจลักษณะ

อาการของปาล์ม

น้้ามันท่ีมีอายุ 1-3 ปี 

ในบริเวณยอดท่ียังไม่

คลี่อย่างสม่้าเสมอ 

 
 

1.เมื่อพบอาการเน่าให้ตัด
ส่วนยอดอ่อนที่ยังไม่คลี่
หรือทางใบที่แสดงอาการ
ออกให้หมด โดยตัดให้ต่้า
กว่าส่วนของเนื้อเยื่อท่ีเกิด
อาการเน่า 
2. เมื่อปาล์มน้้ามันมีอายุ
มากขึ้นอาการของโรคจะ
หายไปได้เอง  

 

1. เมื่อพบอาการเน่า

และตัดส่วนท่ีแสดง

อาการออกแล้ว 

สามารถพ่นด้วย

สารเคมีให้ท่ัวท้ังบนใบ

และใต้ใบ เพื่อป้องกัน

การเข้าท้าลายซ้้าของ

เชื้อจุลินทรีย์อื่น เช่น 

- thiabendazole  

 40% WP อัตรา 45 

กรัม/น้้า 20 ลิตร 

- captan 50% WP 

อัตรา 50 กรัม/น้้า 20 

ลิตร 

 

- thiabendazole  

เป็นสารกลุ่ม FRAC : 1 

ระดับความเป็นพิษช้ัน III  

มีพิษน้อย  

LD50: 3,330 ml/kg 

เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิต

ในน้้า 

- captan  

เป็นสารกลุ่ม FRAC:  M 13  

ระดับความเป็นพิษช้ัน U  

มีพิษน้อยมาก  

LD50: 9,000 ml/kg 

เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิต

ในน้้า 

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร 2) http://www.cpiagrotech.com 3) https://thainews.prd.go.th  ภาพ www.kasetporpeang.com 

ปาล์มน้ ามัน 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

โรคใบไหม้  (Seeding blight)    สาเหตุ   เช้ือรา Curvularia oryzae 

 

    

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

ลักษณะอาการ พบในระยะกล้า ยอดที่ยังไม่คลี่หรือ

สองใบแรก เกิดจุดเล็กโปร่งใสกระจายอยู่บนใบ ต่อมา
แผลเห็นชัดเจนขึ้น รูปร่างกลม ลักษณะบุ๋มตรงกลาง 

มีสีน้้าตาล ขอบแผลนูนเป็นมัน รอบแผลมีวงสีเหลือง

ล้อมรอบ เมื่อระบาดรุนแรงแผลขยายตัวรวมกนัท้าให้

ใบแห้งม้วนงอและเปราะฉีกขาดง่าย ชะงักการ

เจริญเติบโต หรือท้าให้ต้นกล้าตายได้ 

การแพร่ระบาด สปอร์ของเชื้อราปลิวไปกับลม น้้าฝน

และการให้น้้า 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. ดูแลรักษาต้นกล้าให้สมบูรณ์

แข็งแรง ปรับสภาพแปลงเพาะ

กล้าให้โปร่ง ลมพัดผ่านได้สะดวก

และรับแสงแดดได้อย่างเต็มที่ 

2. เลือกต้นกล้าที่ปลอดโรค

น้ามาใช้มาปลูกในแปลง และไม่

ควรน้าต้นกล้าจากแปลงที่มีโรคนี้

ระบาดไปใช้ปลูก 

 

1. หมั่นส้ารวจลักษณะอาการ

ของแปลงเพาะกล้า หรือกล้า

ปลูกใหม่ โดยคอยสังเกตใบ

อ่อนของต้นกล้าซึ่งเป็นส่วนที่

ง่ายต่อการเข้าทา้ลายของเชือ้รา  

 

1.เมื่อพบอาการของโรคบนใบ
ควรตัดส่วนที่เป็นโรคออกและ
เผาท้าลาย หากเกิดอาการ
รุนแรงต้องน้าต้นที่เป็นโรคออก
จากแปลงไปเผาท้าลายเพื่อเปน็
การก้าจัดแหล่งเพาะเช้ือสาเหตุ
ในแปลง 

 

1. พ่นด้วยสารเคมีให้ทั่วทั้ง

บนใบและใต้ใบ เช่น 

- thiram  75% WP  อัตรา 

50 กรัม/น้้า 20 ลิตร 

- captan 50% WP อัตรา 

50 กรัม/น้้า 20 ลิตร 
- maneb 80% WP อัตรา 
80 กรัม/น้้า 20 ลิตร 

 

- thiram  

สารกลุ่ม FRAC:  M 03  

ระดับความเป็นพิษชั้น II  

มีพิษปานกลาง  

LD50: 560 ml/kg 

เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิต

ในน้้า  

- maneb  

สารกลุ่ม FRAC: M 03 

ระดับความเป็นพิษชั้น U 

มีพิษน้อยมาก  

LD50: 6,750 ml/kg 

เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิต

ในน้้า  

- captan  

สารกลุ่ม FRAC: M 04 

ระดับความเป็นพิษชั้น U 

มีพิษน้อยมาก  
LD50: 9,000 ml/kg  
เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิต
ในน้้า  
 

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร 2) https://rep.doa.go.th  3) https://www.arda.or.th  ภาพ กรมวิชาการเกษตร. 

ปาล์มน้ ามัน 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

ขาดธาตุโพแทสเซียม (Potassium deficiency)   

 

    

  

  

  

  

  

 

 

 
 

ลักษณะอาการ มักพบในปาล์มอาย ุ4 ปีขึ้นไป        
1. เกิดจุดสีส้มบนใบย่อยของทางใบกลางทรงพุ่ม
จนถึงทางใบล่าง อาการเริ่มแรกจะเป็นจุดสีเหลืองซีด
รูปร่างไม่แน่นอน เมื่อรุนแรงจุดเหลืองเปลี่ยนเป็นสี
ส้ม แสงสามารถลอดผ่านได้ และขยายตัวจนมีบริเวณ
ใหญ่ขึ้น เรียกว่า Confluent orange spotting ตรง
กลางของจุดสีส้มกลายเป็นเนื้อเยื่อตาย ถ้าอาการขาด
โพแทสเซียมรุนแรง ปลายใบย่อยของทางใบล่างจะ
แห้งเพิ่มขึ้น                                                
2. เกิดแถบใบขาว (White stripe disorder) ตรง
ส่วนกลางของใบย่อย โดยที่ขอบใบและเส้นกลางใบยงั
เป็นสีเขียว พบในปาล์มอาย ุ3-6 ปี จากความไม่
สมดุลของธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียม รวมถึงขาด
ธาตุโบรอนด้วย จากการใส่ปุ๋ยยเูรียหรือปุ๋ยทีม่ีธาตุ
ไนโตรเจนมากเกินไปหรือได้รับโพแทสเซียมน้อย 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. การใส่ปุ๋ยควรให้เพียงพอกับความ

ต้องการของต้นปาล์มน้้ามนั ควรค้านึงถึง

ปัจจัยต่างๆ เช่น  

- ปริมาณธาตุอาหารเดิมที่มอียูใ่นดินอาจ

พิจารณาจากผลการตรวจวิเคราะห์ดิน   

- ความต้องการธาตุอาหารของปาล์ม

น้้ามันในระยะต่างๆ  

- สภาพแวดล้อม ลม ฟ้า อากาศ ควรใส่

เมื่อดินมีความชื้นเพียงพอ หลีกเล่ียงการ

ใส่ช่วงแล้งจัดหรือฝนตกหนัก  

- ควรใส่ปุ๋ยในลักษณะหว่านใหท้ั่วบริเวณ 

แทนการกองไวเ้ป็นจดุซ่ึงอันตรายกับราก

และท้าให้เกิดการสูญเสียเนื่องจากการ 

ชะล้าง 

2. ปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกันการเกดิของ

วัชพืชและรักษาความชุ่มชื้นของดิน รวม

ไปถึงเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินโดย

การเพิ่มอินทรียวตัถุและการตรึง

ไนโตรเจนจากอากาศ  ควรมีระยะห่าง

จากต้นปาล์มน้้ามันอย่างน้อย 1.5 เมตร 

 

1. ส้ารวจแปลงเพื่อสังเกตลักษณะ

อาการ ซ่ึงอาการเกิดจุดสีส้ม

กระจายบนใบนั้นมลีักษณะคล้าย

กับความผิดปกติทางพันธุกรรม

ของต้นปาล์ม ให้สังเกตว่าหาก

แสดงอาการเพียงต้นเดียวใน

ขณะที่ต้นข้างเคียงไม่แสดงอาการ 

อาจเป็นผลทางพันธกุรรมมากกวา่

อาการขาดธาตุ                      

2. ทดสอบอาการขาดธาตุ

โพแทสเซียมได้ โดยการปลูกพืช

ตระกูลถั่วคลุมดินรอบต้น ถ้าใบ

ถั่วมีอาการขอบใบไหม้โดยรอบ 

แสดงว่าธาตุโพแทสเซียมมีไม่

เพียงพอ                            

3. การขาดโพแทสเซียม เป็นเรื่อง

ปกติในดินพรุ (peat soil) และ

ดินทรายที่มีค่า pH ต่้า  

 
 

1. วิธีแก้อาการขาดธาตุ
โพแทสเซียม คือ ใส่ปุ๋ย
โพแทสเซียม สูตร 0-0-60 
อย่างน้อย 3 ครั้งๆ ละ 1.5 
กิโลกรัมต่อต้น จะท้าให้ต้น
ปาล์มน้้ามันปรับสภาพและ
ให้ผลผลิตดีขึ้น 
2. วิธีการแก้ไขอาการไม่สมดุล
ของธาตุโพแทสเซียมและ
ไนโตรเจน อาจลดการให้ปุ๋ย
ไนโตรเจนลง และเพิ่มปริมาณ
ของปุ๋ยโพแทสเซียมให้สูงขึ้น 
รวมถึงให้โบรอนเพิ่มขึน้อีก
เล็กน้อย 

 

- 
 

- 

อ้างอิง 1) www.rakbankerd.com 2) http://www.nutricaodeplantas.agr.br/ 3) http://www.cpiagrotech.com/   ภาพ 1) กรมส่งเสริมการเกษตร 2) https://mfarmer.co/survey/ 

ปาล์มน้ ามัน 

(1) 

(2) 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

ขาดธาตุโบรอน (Boron deficiency)   

 

    

  

  

  

  

  
 

ลักษณะอาการ  

ทางใบยอดจะย่นพับเขา้หากัน ใบยอดส้ันผิดปกติ 
ปลายใบหักงอคล้ายตะขอ ใบเปราะ มีสีเขียวเข้ม 
กรณีขาดโบรอนรุนแรง รูปร่างใบจะผิดปกติ ย่นหยิก 
ใบมีขนาดเล็ก ส่งผลต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงจึง
มีผลต่อการเจริญเติบโต การดูดซึมธาตุอาหารของ
รากผิดปกติ รากไม่งอกหรือยืดออกได้น้อย ผลปาล์ม
ผสมติดได้น้อย ทะลายปาล์มมีเมล็ดลีบ น้้าหนัก
ทะลายสดและปริมาณน้้ามนัต่อทะลายลดลง  

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. หลีกเลี่ยงการปลูกปาล์มน้้ามนั 

ในพื้นที่ดินทราย หรือดินพรุ ซ่ึงง่ายต่อ

การชะล้างโบรอน ดินที่เหมาะสม คือ ดิน

ร่วน หรือดินร่วนปนทราย 

2. การใส่ปุ๋ยควรให้เพียงพอกับความ

ต้องการของต้นปาล์มน้้ามนั เพื่อให้การใส่

ปุ๋ยเกิดประสิทธิภาพควรค้านึงถงึปัจจยั

ต่างๆ เช่น  

- ปริมาณธาตุอาหารเดิมที่มอียูใ่นดินอาจ

พิจารณาจากผลการตรวจวิเคราะห์ดิน   

- ความต้องการธาตุอาหารของปาล์ม

น้้ามันในระยะต่างๆ  

- สภาพแวดล้อม ลม ฟ้า อากาศ ควรใส่

เมื่อดินมีความชื้นเพียงพอ หลีกเล่ียงการ

ใส่ช่วงแล้งจัดหรือฝนตกหนัก  

- ควรใส่ปุ๋ยในลักษณะหว่านใหท้ั่วบริเวณ 

แทนการกองไวเ้ป็นจดุซ่ึงอันตรายกับราก

และท้าให้เกิดการสูญเสียเนื่องจากการ 

ชะล้าง 

3. ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและ

โพแทสเซียมในปริมาณมาก 

 

1. ส้ารวจแปลงเพื่อสังเกตลักษณะ

อาการผิดปกติ ได้แก่ ยอดใบของ

ปาล์มน้้ามันไม่ค่อยเจริญเติบโต 

ใบอ่อนไม่พัฒนา คลี่ออกน้อย 

ปลายใบจะแสดงอาการหักเป็นรูป

ตะขอ ใบย่นหยิก ใบมีขนาดเล็ก 

ผลผลิตลดน้อยลง                 

2. การขาดโบรอนมักพบในดินที่มี

ค่าความเป็นกรดต่้ากว่า 4.5 หรือ

สูงกว่า 7.5 

 

 
 

1. ควรใส่โบรอนทุกปี  
โดยค่ามาตรฐานในการใส่
โบรอนแก่ต้นปาล์มน้้ามัน คือ 
ปริมาณ 50-100 กรัม/ต้น/ปี 
2. ควรมีการวิเคราะห์ใบเพือ่
ตรวจสอบปริมาณโบรอน 
ในปาล์มน้้ามัน 
3. แนวทางการแก้ไขการขาด
ธาตุโบรอน คือ ใส่บอแรกซ์ 
อัตรา 100-200 กรัม/ต้น/ปี  
เมื่อปาล์มน้้ามนัอาย ุ2-3 ปี  
และอัตรา 200-300 กรัม/
ต้น/ปี ส้าหรับปาล์มอายุ 4 ปี
ขึ้นไป หรือใส่โซเดียมบอเรต 
อัตรา 100-200 กรัม/ต้น/ปี 
 

 

- 
 

- 

อ้างอิง 1) บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด 2) ศูนย์วิจัยปาล์มน้้ามันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร 3) สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร   ภาพ  กรมส่งเสริมการเกษตร 

ปาล์มน้ ามัน 

(1) 

(2) 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

หนอนหัวด า (Black-headed caterpillar)           
ชื่อวิทยาศาสตร์   Opisina arenosella (Walker)           
 

    

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

รูปร่างลักษณะ 

ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน ขนาด 1-1.2 

เซนติเมตร ล้าตัวแบน ระยะไข่ 5-6 วัน ระยะ

หนอน 32-48 วัน ลอกคราบ 6-10 ครั้ง ระยะ

ดักแด้ 9-11 วัน ตัวเต็มวัยอายุ 5-14 วัน 

ลักษณะการเข้าท าลาย 

หนอนเจาะแทะผิวด้านใต้ใบ และสร้างใย ผสม

กับมูลท้าเป็นอุโมงค์ยาวคล้ายทางเดินปลวก

คลุมเส้นทางที่หนอนแทะกนิผิวใบ หนอนอาศัย

อยู่ภายในอุโมงค์ที่สร้างขึ้น การท้าลายส่วนใหญ่

พบบนใบแก่ ใบที่ถูกท้าลายจะมีลักษณะแหง้

เป็นสีน้้าตาล  

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. ไม่เคลื่อนย้ายต้นพันธุ์
ปาล์มน้้ามันหรือพืช
ตระกูลปาล์มมาจาก
แหล่งที่เกิดการระบาด 

 

1. หมั่นส้ารวจแปลงอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดย
ส้ารวจทางใบปาล์มน้า้มนั 
จะพบตัวหนอนแทะกินผิว
ใต้ทางใบ สร้างเส้นใยและ
มูลที่ขับถ่ายออกมาทา้เป็น
อุโมงค์คลุมล้าตัวหรือดักแด้
ยาวตามใต้ทางใบ หรือรอย
ท้าลายตามก้านทางใบ 

 

1. ตัดและเผาใบที่ถูกเข้าท้าลาย 
เพื่อก้าจัดระยะไข ่ระยะหนอน 
ระยะดักแด้  
2. พ่นด้วยแบคทีเรีย Bacillus 
thruringiensis (Bt) อัตรา 100 
มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร ผสม
ด้วยสารจับใบตามอัตราแนะน้า
ในฉลาก พ่นจ้านวน 3 ครั้งแต่
ละคร้ังห่างกัน 7-10 วัน โดย
เครื่องพ่นแรงดันให้ทั่วทรงพ่น
ในช่วงเย็นหลีกเลี่ยงแสงแดด 
3. ปล่อยแตนเบียนโกนีโอซัส  
อัตรา 50-100 ตัวต่อไร่ โดย
ปล่อย 3 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 
1 เดือน 
4. ปล่อยแตนเบียนบราคอน  
อัตรา 200 ตัวต่อไร่ โดยปล่อย  
12 ครั้ง แต่ละคร้ังห่างกัน 3 
สัปดาห์ 

 

กรณีที่มีการระบาดรุนแรงให้พ่น
สารเคมีทางใบ โดยเลือกใช้สารชนิด
ใดชนิดหนึ่ง ดังนี้ 
-  flubendiamide 20% WG  
อัตรา 5 กรัม ต่อน้้า 20 ลิตร  
-  chlorantraniliprole  5.17% SC 
อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้้า 20 ลิตร 
-  spinosad  12% SC  
อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้้า 20 ลิตร 
-  lufenuron  5% EC  
อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้้า 20 ลิตร 
โดยพ่น 1-2 ครั้ง ให้ทั่วทรงพุ่ม 
จ้านวน 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน  
2 สัปดาห์ 
หรือ ใช้สาร emamectin 
benzoate 1.92% EC ฉีดเข้าต้น 
อัตรา 30-50 มิลลิลิตร/ต้น (เจาะ
ออกไปเป็นรัศมีโดยรอบเกินจากต้น
สุดท้ายที่ระบาดไปอีกอยา่งนอ้ย 10-
20 เมตร) 
 

 

- flubendiamide 
สารกลุ่ม IRAC : 28  
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย 
Ld50 : >2,000 mg/kg 
- chlorantraniliprole 
สารกลุ่ม IRAC :28  
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย 
Ld50 : >5,000 mg/kg 
- spinosad  
สารกลุ่ม IRAC : 5  
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย 
Ld50 : 3,738 mg/kg 
มีพิษสูงต่อผึ้ง 
- lufenuron 
สารกลุ่ม IRAC : 15 
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย  
Ld50 : >2,000 mg/kg  
มีพิษสูงต่อกุ้ง 
- emamectin benzoate 
เป็นสารกลุ่ม IRAC:  6 ระดับความ
เป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง   
 LD50 : 53-237 mg/kg 

 
 

อ้างอิง 1) ศูนย์วิจัยปาล์มน้้ามันสุราษฎร์ธาน ีและ ส้านักวิจัยพัฒนาอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 2) กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจดัการดินปุ๋ย   ภาพ 1) กรมวิชาการเกษตร 2) https://siamrath.co.th/  3) ส้านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 

ปาล์มน้ ามัน 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

แมลงด าหนามมะพร้าว (Coconut hispine beetle)  

ชื่อวิทยาศาสตร์   Brontispa longissima (Gestro) 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

 

 

รูปร่างลักษณะ ไข่ยาวรีสีน้้าตาล แบน อายุ 5-9 วัน

หนอนสีขาว มีขาจริง 3 คู่ ด้านข้างของล้าตัวทุกปล้องมี

ลักษณะคล้ายหนามยื่นออกมา ที่ปลายสุดของส่วนท้องมี

อวัยวะคล้าย calypter เมื่อใกล้ลอกคราบ ล้าตัวมีสีเข้ม

ขึ้น หนอนมี 4 วัย อายุ 30-40 วัน ดักแด้แบน สีเหลือง 

อายุ 4-7 วัน ตัวเต็มวัยเป็นด้วงขนาดเล็ก ส่วนหัวสีด้า 

ส่วนอกมีสีน้้าตาลปนส้ม ปีกคู่แรกสีด้าหรือมีสีน้้าตาลปน

ส้ม บริเวณโคนปีกที่ติดกับส่วนอกมีสีส้มประมาณ 1 ใน 3 

ของความยาวปีก ตัวเต็มวัยอายุ 3 เดือน  

ลักษณะการเข้าท าลาย ตัวหนอนและตัวเต็มวัยเขา้

ท้าลายโดยกัดแทะผิวใบทีย่ังไมค่ลี่ออกทั้งด้านหน้าและ

ด้านหลังท้าให้ใบไหม้แห้ง 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. ไม่เคลื่อนย้ายต้นกล้าพันธุ์
และพืชอาศัยของพืชตระกูล
ปาล์มหรือมะพร้าวที่อยูใ่น
พื้นที่ระบาดเข้ามาในแปลง
ปลูกเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของแมลงด้าหนาม
มะพร้าว 
2. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น 
แมลงหางหนีบ ตัวห้้าและตัว
เบียน โดยการใช้สารฆ่าแมลง
อย่างถูกต้องในช่วงเวลาที่
เหมาะสม จะช่วยท้าให้
ปริมาณศัตรูธรรมชาติเพิ่มขึ้น
และมีความหลากหลาย จน
เกิดความสมดุล 

 

1. หมั่นส้ารวจแปลงอย่าง
สม่้าเสมอเพื่อสังเกตการเข้า
ท้าลายบริเวณยอดใหม ่
ลักษณะอาการใบแห้ง ตัว
หนอนหรือตัวเต็มวัยของ
หนอนหัวด้า  

 

1. ตัดแต่งทางใบหรือยอดที่พบร่องรอยการ
ท้าลาย  
2. ใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุม โดยการปล่อยตัว
ห้้า ตัวเบียนแมลงด้าหนามมะพร้าว เช่น 
แตนเบียนหนอนอะซีโคเดส ฮิสไพนารัม 
(Asecodes hispinarum Boucek) และ
แตนเบียนดักแด้เตนตระสติคัส บรอนทิสปี้ 
(Tetrastichus brontispae) อัตรา 5 - 10 
มัมมี่ต่อไร่ ปล่อย 3 - 5 ครั้ง หรือแมลงหาง
หนีบให้ใกล้บริเวณยอดมากที่สุด อัตรา 50 
ตัวต่อยอด หรืออัตรา 300 ตัวต่อไร่ 
3. ใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม อัตรา 1 
กิโลกรัมต่อน้้า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ ฉีด
พ่นใกล้บริเวณยอดให้มากที่สุด 

 

- 
 

- 

อ้างอิง  1) กรมวิชาการเกษตร 2) สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย    ภาพ กรมวิชาการเกษตร  

ปาล์มน้ ามัน 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

ด้วงแรดมะพร้าวชนิดเล็ก (Coconut rhinoceros beetle) 

ชื่อวิทยาศาสตร์    Oryctes rhinoceros (Linnaeus)  

 

    

  

  

  

  

 

 

 
 

รูปร่างลักษณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะการเข้าท าลาย  ตัวเต็มวัยจะกัด

เจาะโคนทางใบและยอดอ่อน ท้าให้ทางใบ

ขาดแหว่งเป็นร้ิวคล้ายรูปสามเหลี่ยม ใบ

แคระแกร็น ชะงักการเจริญเติบโต เป็น

ช่องทางให้ด้วงงวงมะพร้าวเข้ามาวางไข่ หรือ

เกิดโรคยอดเน่าและยืนต้นตายได้ 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. ก้าจัดแหล่งขยายพันธุโ์ดย 

- เผาหรือฝังซากล้าต้นและ 

ตอปาล์มน้้ามัน 

- เกลี่ยกองซากพืช กองมูล 
สัตว์ให้กระจายออกโดยมี 

ความสูงไม่เกิน 15 เซนติเมตร 

- ถ้ามีกองมูลสัตว์ที่ต้องกอง 
นานเกินกวา่ 2-3 เดือน ควร 

หมั่นพลิกกลับกอง หรือน้าใส่ 

ในถุงปุ๋ยผูกปากถุงใหแ้น่น 

2. หมั่นท้าความสะอาด 

บริเวณคอปาล์มน้้ามัน ตาม

โคนทางใบ 

 

1. หมั่นส้ารวจแปลงอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ดู
ร่องรอยการเข้าท้าลาย 
โดยดูจากทางใบใหม่จะมี
รอยขาดเป็นรูปสามเหลี่ยม  

 

1. หากพบรอยแผลเป็นรูตามโคน
ทางใบ ใช้เหล็กแหลมแทงหา 
ด้วงแรด แล้วน้าไปก้าจัด  
2. ท้ากองล่อขนาด 2 x 2 x 0.5 
เมตร ให้ตัวเต็มวัยมาวางไข่โดยใช้
ขี้เลื่อย ขุยมะพร้าว เศษหญ้าแห้ง
และปุ๋ยคอก (มูลวัวช่วยดึงดูดให้
ด้วงแรดมาวางไข่ได้ดี) รดน้้าให้
กองล่อมีความชื้น เมื่อผ่านไป 1 
เดือน ให้ด้าเนินการ 
   2.1 คุ้ยกลับกองล่อเก็บหนอน
ด้วงแรดออกไปก้าจัดทุกสัปดาห์ 
   2.2 ผสมเชื้อราเมตาไรเซียม 
ไม่น้อยกว่า 400 กรัม ต่อ 1 กอง 
ช่วยก้าจัดหนอนและตัวเต็มวยัทีล่ง
มาวางไข่  
3. ใช้กับดักฟีโรโมนล่อจับตัวเต็ม
วัย โดยวางก้าดักตามขอบแปลง
ด้านเหนือลม แขวนกับดักสูง
ประมาณ 2 เมตร แต่ละกับดักห่าง
กันประมาณ 50 เมตร 

 

1. ปาล์มน้้ามันอายุ 1 - 5 ปี ราด
บริเวณคอปาล์มน้้ามันใหเ้ปียกชุม่ด้วย
สารเคมีผสม 1 - 1.5 ลิตรต่อต้น ตาม
ขนาดของคอปาล์มน้้ามัน ห่างกัน  
15 -20 วัน ท้า 1 - 2 ครั้ง โดยสารเคมี
ที่ใช้ ได้แก่  
diazinon 60% EC อัตรา 80 
มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 
หรือ carbaryl 85% WP อัตรา ผสม 
80 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 

 

- diazinon 
สารกลุ่ม IRAC : 1B   
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษ
ปานกลาง  LD50  : 300 mg/kg 
มีพิษสูงต่อสัตว์น้้า ผึ้ง และสัตว์
ปีก 
 
- carbaryl 
สารกลุ่ม IRAC : 1A  
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษ
ปานกลาง  LD50  : 300 mg/kg
เป็นพิษสูงต่อสัตว์น้้าและผึ้ง 

อ้างอิง  1) กรมวิชาการเกษตร 2) http://ippc.acfs.go.th/ 3) http://npic.orst.edu/  ภาพ ส้านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ส้านักงานเกษตรจังหวัดตรัง และกลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช  กรมส่งเสริมการเกษตร 

ปาล์มน้ ามัน 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

ด้วงกุหลาบ (Rose beetle)           ชื่อวิทยาศาสตร์   Adoretus compressus Weber 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

 

 

รูปร่างลักษณะ วางไข่ในดินรูปร่างกลมรี ตัว

หนอนอาศัยอยูใ่นดิน ตัวโค้งงอหัวสีน้้าตาลอ่อนมี

เขี้ยว ล้าตัวสีขาว เป็นปล้องยาว 13 – 20 

มิลลิเมตร มีขนสั้นๆ กระจายทั่วไป มีขา 3 คู่ ที่

ส่วนอกมีรูหายใจตามขา้งล้าตัว ข้างละ 8 ลอก

คราบ 3 ครั้ง ดักแด้สีเหลืองอ่อน ตัวเต็มวัยเป็น

ด้วงปีกแข็งล้าตัวป้อมค่อนขา้งแบน  

สีน้้าตาลอ่อน ตาสีด้า มีขนสั้นละเอียด 

ปกคลุมทั่วตัว  

ลักษณะการเข้าท าลาย ตัวเต็มวัยกัดกินท้าลาย

ใบปาล์มน้้ามันเล็กในแปลงปลูก เฉพาะช่วงเวลา

กลางคืน ท้าให้ต้นปาล์มน้้ามันขนาดเล็กไม่มีใบ

เหลือและชะงักการเจริญเติบโต 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. ท้าลายกองหญ้า หรือกอง

มูลสัตว์ไม่ให้เป็นแหล่ง

ขยายพันธุ์  

 

1. ปาล์มน้้ามันอายุนอ้ยกวา่ 2 
ปี ควรส้ารวจร่องรอยการ
ท้าลายทุกวัน แต่ปาล์มน้้ามัน
อายุมากกว่า 2 ปี ไม่ต้อง
ส้ารวจ เพราะด้วงกุหลาบมัก
เข้าท้าลายใบปาล์มน้้ามันที่
อายุน้อย 

 

1. ใช้กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัย
ช่วงเวลา 19:00 – 21:00 น. 
แล้วจับท้าลาย 
2. อนุรักษ์แมลงหางหนีบทีอ่ยู่ใน
ธรรมชาติ ที่สามารถท้าลายไข่
และตัวหนอนของด้วงกุหลาบที่
อยู่ในดินได้ 
3. ใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมโดย
การคลุกผสมเชื้อสดลงในดิน 
หรือการผสมน้้าฉีดพ่น บริเวณ
ดินรอบโคนต้น 
 
 

 

1.เมื่อพบใบปาล์มน้้ามันถูก
ท้าลายมากกวา่ 50% พ่นด้วย
สารเคมี carbaryl 85% WP 
อัตรา 40 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร 
ให้ทั่วทั้งใบและโคนต้น ทุก 7 - 
10 วัน ประมาณ  1 – 2 ครั้ง  
โดยพ่นเวลาเย็นหรือใกล้ค้่าจะ
ให้ผลดี เพราะด้วงกุหลาบออก
กัดกินใบพืชเวลาค่้า 
 

 

- carbaryl  
เป็นสารกลุ่ม IRAC  : 1A 
ระดับความเป็นพิษชั้น II มีพิษ    
ปานกลาง LD50 : 300 mg/kg 
เป็นพิษสูงต่อสัตว์น้้าและผึ้ง 
 

อ้างอิง  1) กรมวิชาการเกษตร 2) http://www.cpiagrotech.com/ 3) http://www.arda.or.th/ 4) http://npic.orst.edu/  ภาพ กรมวิชาการเกษตร และกลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช  กรมส่งเสริมการเกษตร 

ปาล์มน้ ามัน 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  
ด้วงงวงมะพร้าวเล็ก1 และด้วงงวงมะพร้าวใหญ่2 (Asian palm weevil, red palm weevil, sago palm weevil) 
ชื่อวิทยาศาสตร์   Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)1 และ R. vulneratus (Panzer)2 

 

    

  

  

  

  

รูปร่างลักษณะ ไข่สีขาวยาวรี หนอนสีขาว 

หัวสีน้้าตาลแดง ล้าตัวเป็นปล้อง ดักแด้

รูปร่างกลมยาวขรุขระ ตัวเต็มวัยด้วงงวง

มะพร้าวเล็กมีสีน้้าตาลแดงหรือน้้าตาลด้า 

ด้านหลังส่วนอกมีสีน้้าตาลแดงอาจมีจดุ

หรือลาย มีขนสั้นขึ้นหนาแน่นตามความ

ยาวของงวง ด้วงงวงมะพร้าวใหญ่มี

ลักษณะคล้ายกับด้วงงวงมะพร้าวชนิดเล็ก

แต่มีขนาดใหญ่กว่า ส่วนหัวสีหมากสุก

ตลอดจนถึงงวงด้านบน ด้านล่างของงวงสี

ด้า หนวดสีน้้าตาล มีแผงขนที่ปลายหนวด

เป็นแผ่นสีเหลืองอมน้้าตาล  

ลักษณะการเข้าท าลาย ตัวเต็มวัยเข้า

ท้าลายหรือวางไข่บริเวณแผลที่ด้วงแรด

มะพร้าวเจาะไวห้รือรอยแตกของเปลือก 

ตัวหนอนจะกัดกินชอนไชภายในเกดิแผล

เน่า ยอดหักพับ และท้าให้ต้นตายในที่สุด 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. ท้าความสะอาดบริเวณแปลงอยูเ่สมอ 

2. เผาท้าลายล้าต้นและตอปาล์มน้้ามันเก่า

หรือที่ยืนต้นตาย 

3. ท้าความสะอาดบริเวณคอ ปาล์มน้้ามัน 

ซ่ึงตัวเต็มวัยของด้วงงวงจะเข้าวางไข่ที่รอย

แผลบริเวณยอด รอยแตกของโคนทางใบ 

และโคนล้าต้น 

4. ป้องกันและก้าจดัด้วงแรดมะพร้าว  

เพราะรอยแผลที่เจาะไวจ้ะเป็นช่องทาง 

ให้ด้วงงวงมะพร้าววางไขไ่ด้ 

5. ควรใช้น้้ามันเครื่องที่ใช้แล้ว หรือชันผสม 

น้้ามันยางทา รอบต้น ตั้งแต่โคนต้นถึง  

ระดับเหนือพื้นดิน 2 ฟุต บริเวณที่พบรอย 

แผลหรือรอยแตกของเปลือก เพื่อป้องกัน 

การวางไข่ ท้าปีละ 2 ครั้งน้าน้้ามันเครื่องใช้ 

แล้วหรือชันผสมน้้ามันยางทาบริเวณแผล 

โคนต้นเพื่อป้องกันการวางไข ่

6. ผู้ที่เลี้ยงด้วงงวงมะพร้าว ควรมีการ 

ป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยออกมาจาก สถานที่ 

เพาะเล้ียง 

 

1. หมั่นส้ารวจแปลงปลูก หาก
พบต้นที่ยอดอ่อนที่มีรอยเจาะ
ให้รีบจัดการควบคุม หากต้น
แสดงอาการยอดเฉาเหีย่วแหง้ 
ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หักพับ 
ต้นมักถูกท้าลายภายในแล้ว 
ให้จัดการเผาท้าลายเพื่อกา้จดั
แหล่งเพาะพันธุ์ของด้วงงวง
มะพร้าว 

 

1. หากพบรอยแผล รอย
เจาะบริเวณต้นให้ใช้เหล็ก
ยาวปลายเป็นตะขอแทงเข้า
ไปเกี่ยวเอาตัวหนอนมา
ท้าลาย 
2. ก้าจัดต้นที่ถูกด้วงงวง
มะพร้าวท้าลายอยู่ภายใน 
เพื่อก้าจัดแหล่งเพาะพันธุ ์
3. ใช้กับดักฟีโรโมน  
(4-เมทิล-5-โนนาโนน) ล่อ
ด้วงงวงมะพร้าวเพื่อนา้ไป
ท้าลาย 
 
 

 

1. ใช้สารเคมีป้องกันก้าจดั
เหมือนด้วงแรดมะพร้าว โดยใช้
สารเคมี diazinon 60% EC 
อัตรา 80 มิลลิลิตรผสมน้้า 20 
ลิตร ราดบริเวณที่มีรอยแผล
รูเจาะ หรือบริเวณเนื้อเยื่อออ่นที่
พบตัวเต็มวัยอยู่ โดยใช้ปริมาณ  
1 - 1.5 ลิตร ทุก 15 - 20 วัน 
ควรใช้ 1 - 2 ครั้ง ในช่วงระบาด 
และอุดรูด้วยดินน้้ามันหรือดิน
เหนียว 
 

 

- diazinon 
สารกลุ่ม IRAC : 1B   
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษ
ปานกลาง   
LD50  : 300 mg/kg 
มีพิษสูงต่อสัตว์น้้า ผึ้ง และสัตว์
ปีก 
 
 

อ้างอิง  1) กรมวิชาการเกษตร 2) http://www.cpiagrotech.com/ ภาพ Mark S. Hoddle et.al 2016 

ปาล์มน้ ามัน 
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ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

หนอนปลอกเล็ก (The case Caterpillar)    

ชื่อวิทยาศาสตร์   Cremastopsyche  pendula  Joannis 

 

    

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 รูปร่างลักษณะ ไข่กลม สีครีม เป็นกลุ่มใน

ซากดักแด้ของตัวเมียในปลอกหุ้มอกีชัน้หนึง่ 

หนอนตัวสีน้้าตาลไหม้ หัวสีด้า สร้างปลอก

ห่อหุ้มตัวเอง สีน้้าตาล ผิวเรียบ ลักษณะ

ปลอกมีรูเปิด 2 รู ปลายปลอกเรียวแหลม มี

การน้าเศษชิ้นส่วนของใบพชืแห้งปะติดด้วย 

หนอนวัย 1 - 4 กินอาหารแบบแทะผิวใบ 

หนอนวัยที่ 5 - 6 จะกัดกินทั้งใบ  

ลักษณะการเข้าท าลาย แทะผิวใบท้าให้ใบ

แห้งเป็นสีน้้าตาลและกัดทะลุใบเป็นรูและ

ขาดเว้าแหวง่ ถ้ารุนแรงจะเห็นทางใบทัง้ต้น

เป็นสีน้้าตาลแห้ง ต้นชะงักการเจริญเติบโต 

ผลผลิตลดลง 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ 

เช่น แตนเบียนหนอน 

โดยไม่ควรใช้สารก้าจัด

วัชพืชมากเกินไป และ

ควรมีพืชคลุมดินที่มีดอก 

เพื่อเป็นแหล่งอาหาร

ของแมลงศัตรูธรรมชาติ 

  

 

1. หมั่นส้ารวจการระบาดของ
หนอน โดยสังเกตที่บริเวณใต้
ทางใบปาล์มน้้ามนั มีรอยกัด
ทะลุใบเป็นรู ขาดแหว่ง พบ
ปลอกประกอบด้วยเศษใบพืช
แปะติดมีสายใยห้อย หากมีการ
เข้าท้าลายรุนแรงใบพืชจะเหลอื
แต่ก้านใบ  

 

1.เก็บปลอกดักแด้ที่ห้อย และตัด
ใบที่มีร่องรอยการท้าลายของ
หนอนไปเผาท้าลายไม่ใหเ้ป็น
แหล่งขยายพันธุแ์ละเกดิการแพร่
ระบาดของหนอนปลอกต่อไป 
2. ใช้ไฟสุมเพื่อรมควันท้าลายตัว
หนอน หรือใช้กับดักแสงไฟล่อ
เพศผู้มาท้าลาย 
3. ใช้เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริง
เยนซิส เอสซี อัตรา 80 มิลลิลิตร 
ต่อน้้า 20 ลิตร ฉีดพ่นใน
ช่วงเวลาเช้าหรือเยน็ ทุก 7 วัน 
ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง  
 
 
 

 

เมื่อมีการระบาดรุนแรง 
1. พ่นด้วยสารเคมี เช่น  
- carbaryl 85%  อัตรา 25-40 
กรัมต่อน้้า 20 ลิตร 
- thiamethoxam + lambda-
cyhalothrin 14.1+10.6% ZC 
อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร  
- chlorantraniliprole + 
thiamethoxam 20+20% WG 
อัตรา5 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร 
2. ใช้สาร emamectin 
benzoate 1.92% EC ฉีดเข้าต้น 
อัตรา 30-50 มิลลิลิตรต่อต้น 
(เจาะออกไปเปน็รัศมีโดยรอบเกนิ
จากต้นสุดท้ายที่ระบาดไปอีก
อย่างน้อย 10-20 เมตร) 
 

 

- carbaryl  
สารกลุ่ม IRAC :  1A 
ระดับความเป็นพิษชั้น II มีพิษปานกลาง   
LD50 : 300 mg/kg 
มีพิษสูงต่อสัตว์น้้าและผึ้ง 
- thiamethoxam + lambda-
cyhalothrin  
IRAC : 28/3  
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  
LD50 : 1,563/144  mg/kg 
- chlorantraniliprole + 
thiamethoxam  
สารกลุ่ม IRAC : 28/ 4A   
ระดับความเป็นพิษชั้น III/II  
พิษน้อย/ปานกลาง  
LD50  : 5,000/>1,563  mg/kg  
- emamectin benzoate 
เป็นสารกลุ่ม IRAC : 6  
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  
LD50 : 53-237 mg/kg 
 

อ้างอิง  1) กรมวิชาการเกษตร 2) https://rep.doa.go.th 3) https://www.arda.or.th/ ภาพ กรมวิชาการเกษตร และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดา้นอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 

ปาล์มน้ ามัน 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

หนอนหน้าแมว (Oil palm slug caterpillar)     ชื่อวิทยาศาสตร์   Darna furva (Wileman) 

 

    

  

  

  

  

  

 

 

 

รูปร่างลักษณะ ไข่สีใสแบนติดใบ เป็นมัน

คล้ายหยดน้้าค้าง หนอนระยะแรกสีขาวใส 

มีสีน้้าตาลอยู่กลางล้าตัว มีกลุ่มขนบน

ล้าตัว 4 แถวเห็นไม่ชดัเจน เมื่อเจริญเต็มที่

มีกลุ่มขนข้างล้าตัวข้างละ 11 กลุ่ม สีของ

ล้าตัวเป็นสีน้้าตาลเข้มถึงด้าแต้มสีเป็นรอย

เว้ารูปสามเหลี่ยมจากด้านขา้งเข้าหา

กึ่งกลางล้าตัว ส่วนท้ายล้าตัวมีสีเหลือง 

กลางหลังของล้าตัวมีเส้นประสีเหลืองและ

จุดสีด้าขนานไปกับกลุ่มขนสีด้าอีก 2 แถว 

ดักแด้สีน้้าตาลกลม ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อ

กลางคืนขนาดเล็ก 

ลักษณะการเข้าท าลาย ตัวหนอนตัวเล็ก

กัดกินผิวใบ เมื่อโตขึ้นกัดกินจนใบขาด 

หากระบาดรุนแรงใบจะถูกกัดกินจนเหลือ

แต่ก้านใบท้าให้ชะงักการเจริญเติบโต  

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น  

แตนเบียนหนอน โดยไม่ควร 

ใช้สารก้าจัดวัชพืชมากเกนิไป  

และควรมีพืชคลุมดินชนิดที่มี 

ดอก เพื่อเป็นแหล่งอาหารของ 

แมลงศัตรูธรรมชาติ 

  

 

1. หมั่นส้ารวจการระบาด
ของหนอนเป็นประจ้า 
เมื่อพบกลุ่มหนอนให้
ติดตามว่าหนอนมี
แนวโน้มเพิ่มขึน้หรือ
ลดลง เพื่อตัดสินใจ
ควบคุมก่อนที่หนอนจะ
เพิ่มจ้านวนและแพร่
ระบาดจนเป็นวงกวา้ง 
หรือหากพบหนอนหนา้
แมวเข้าท้าลายเฉลี่ย 20 
ตัวต่อทางใบให้ท้าการ
ควบคุมด้วยสารเคมี 

 

1. ตัดทางใบปาล์มน้้ามันที่มหีนอนหรือจบัผีเส้ือ
ที่เกาะนิ่งในเวลากลางวันตามใต้ทางใบ หรือเก็บ
ดักแด้ตามซอกโคนทางใบรอบต้นมาท้าลายทิ้ง 
2. ใช้กับดักแสงไฟ black light หรือหลอด
นีออนธรรมดาวางบนกะละมงัพลาสติกที่บรรจุ
น้้าผสมผงซักฟอก โดยให้หลอดไฟอยู่เหนือน้้า 
5-10 เซนติเมตร น้ามาวางล่อผีเส้ือช่วงเวลา 
18.00-19.00 น. ซ่ึงช่วยลดการขยายพันธุ์ในรุ่น
ต่อไปได้ 
3. พ่นด้วยเช้ือแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส 
เอสซี อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร และ
ควรพ่นเมื่อพบหนอนเข้าท้าลายผิวใบ (หนอนวยั 
1-4) จะได้ผลดียิ่งขึ้น 
4. ใช้ตัวห้้าซ่ึงเป็นศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ 
- แตนเบียนไข่ Trichogramma sp.  
- แตนเบียนหนอน Platyplectrus sp., 
Euplectomorpha sp., Euderastichus sp., 
Microgaster sp., Apanteles sp.  
- แตนเบียนดักแด้ Paraphylax varius 
Walker   
- มวนเพชฌฆาต Sycanus collaris F.  
- มวนพิฆาต Eocanthecona furcellata 
Wolff  
- ด้วงเสือเล็ก Callimerus sp. ท้าลายไข่และ
หนอนวัย 1-2 

 

1. ฉีดพ่นสารเคมีให้ทั่ว 
และพ่นซ้้าตามความ
จ้าเป็น เช่น  
- flubendiamide 20% 
WG อัตรา 5 กรัมต่อน้้า 
20 ลิตร 
- chlorantraniliprole 
5.17% SC อัตรา 20 
มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 
- fipronil 5% SC อัตรา 
30 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 
ลิตร 
- lufenuron 5% EC 20 
มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 
- emamectin 
benzoate 1.92% EC 
อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้้า 
20 ลิตร 
- deltamethrin 3% 
EC อัตรา 20 มิลลิลิตร
ต่อน้้า 20 ลิตร 
 
 
 

 

- flubendiamide  
สารกลุ่ม IRAC: 28  
ระดับความเป็นพิษชั้น III มีพิษน้อย 
LD50 : > 2,000 mg/kg  
- chlorantraniliprole  
สารกลุ่ม IRAC: 28 ระดับความเป็นพิษ
ชั้น III มีพิษน้อย  
LD50 : > 5,000 mg/kg 
- fipronil  
สารกลุ่ม IRAC: 2B ระดับความเป็นพิษ
ชั้น II มีพิษปานกลาง  
LD50 : 92 mg/kg 
- lufenuron  
สารกลุ่ม IRAC: 15 ระดับความเป็นพิษ
ชั้น III มีพิษน้อย  
LD50 : >2,000 mg/kg 
- emamectin benzoate  
สารกลุ่ม IRAC: 6  
ระดับความเป็นพิษชั้น II 
 มีพิษปานกลาง  
LD50 : 76 mg/kg 
- deltamethrin  
สารกลุ่ม IRAC: 3 ระดับความเป็นพิษ
ชั้น II พิษปานกลาง  
LD50 : 135 mg/kg 

อ้างอิง  1) กรมวิชาการเกษตร 2) http://www.cpiagrotech.com 3) https://www.arda.or.th/ 4) http://www.natres.psu.ac.th ภาพ 1)https://www.pds-news.com/ 2)Grahame Jackson 
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ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

หน ูได้แก่ หนูป่ามาเลย์ (Rattus tiomanicus) หนนูาใหญ่ (R. argentiventer) หนทู้องขาว (R. rattus) หนฟูันขาวใหญ่ (R. bowersi)  

หนูบ้านมาเลย์ (R. diardii) หนูท้องขาวสิงค์โปร์ (R. annandalei) หนพูุกใหญ่ (Bandicota indica)  หนฟูานเหลือง (Maxymus surifer) 

 

    

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

ลักษณะการเข้าท าลาย แบ่งเป็น 2 ระยะ 

1. ปาล์มเริ่มปลูกถึงระยะใหผ้ลผลิต  

(1-4 ปี) หนูจะกัดท้าลายโคนต้นและยอด

อ่อน และทางใบส่วนที่อยูต่ิดกับพื้นดิน ท้า

ให้กล้าแห้งตาย 

2. ปาล์มระยะให้ผลผลิต (5-25 ปี) หนูจะ

กินผลปาล์มทั้งดิบและสุก ช่อดอกเกสร 

ตัวผู้และตัวเมีย เพื่อกัดกินตัวอ่อนและตัว

เต็มวัยของด้วงงวงผสมเกสรเป็นอาหาร 

 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
 

1. ถากวัชพืชและพืชคลุมดิน 

บริเวณรอบโคนต้นรัศมี 1 เมตร 

2. ในปาล์มเล็ก ให้ล้อมหรือหุ้ม

โคนต้นด้วยลวดตาข่ายเหล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติใน 

สวนปาล์ม เช่น นกแสก นกเค้า

แมว งูสิงห์ งูทางมะพร้าว เป็น

ต้น 

 

ส้ารวจรอยทางวิ่ง รอยกัดแทะ
และมูล ทุกสัปดาห์ โดย 
1. ต้นปาล์มอ่อนในเรือนเพาะ
ช้าหรือปาล์มปลูกใหมถู่ก
ท้าลายจนถึงตาย ป้องกันก้าจัด
ทันท ี
2. ปาล์มที่ให้ผลผลิต นับร่อง 
รอยการท้าลายใหม่จากต้น
ปาล์มอย่างน้อย 200 ต้น หาก
พบมากกว่า 5% ป้องกันก้าจดั
โดยใช้สารเคมี 
3. แปลงขนาด 300 ไร่ ใช้
กล้วยน้้าว้า หรือปลาช่อนสด 
หรือปลาเค็มที่ไม่แห้งจนแข็ง
หั่นเป็นชิ้นๆ วางที่โคนต้น
ปาล์มต้นละ 1 ชิ้น ที่
กลางแปลง หากพบว่าหลังการ
วางเหยื่อแล้ว 4-5 วัน เหยื่อถูก
กินมากกวา่ 30 % ป้องกัน
ก้าจัดโดยใช้สารเคมี 
 

 

1. ใช้คนล้อมจับตี โดยยกทางใบที่กองอยู่
ระหว่างต้นปาล์มน้้ามันออก 
2. ใช้กับดักชนิดต่างๆ เช่น กรงดัก กับดัก 
บ่วง วางตามรอยทางเดินหากนิบนพื้นดิน 
หรือข้างกองทางใบ หรือโคนต้น 
3. ใช้ศัตรูธรรมชาติในสวนปาล์ม เช่น นก
แสก นกเค้าแมว งูสิงห์ งูทางมะพร้าว 
เป็นต้น 
4. ใช้เหยื่อพิษโปรโตซัว (Sarcocystis 
Singaporensis) 2x105 sporocysts 
ก้าจัดหนู โดยวางเหยื่อพิษบริเวณ
ทางเดินหนู รูหนู หรือโคนต้น จ้านวน 
20-25 ก้อนต่อไร่ 
 

 

วางเหยื่อพิษที่ให้ชิดโคนต้นๆ
ละ 1 ก้อน (5 กรัม) ตรวจดูทุก 
10 วันถ้าหนูกนิเหยือ่มากกวา่ 
20% ต้องเติมเหยื่อให้เท่าเดิม  
สารเคมีประเภทออกฤทธิ์ชา้ใน
รูปแบบของเหยื่อพษิ ได้แก่ 
1. flocoumafen 0.005%  
Wax block bait อัตรา1ก้อน
ต่อต้น  
2. bromadiolone 0.005%  
Wax block bait อัตรา1 ก้อน
ต่อต้น 
3. brodifacoum 0.005%  
Wax block bait อัตรา1 ก้อน
ต่อต้น 
4. difethialone 0.0025% 
BB อัตรา1 ก้อนต่อต้น 
5. coumatetralyl 0.0375%  
Bait 400 กรัม หรือประมาณ  
40 ก้อนต่อไร่ 
 

 

ต้องหยุดเติมเมื่อหนูกินเยื่อน้อย
กว่า 20% และใช้ด้วยความ
ระมัดระวัง ไม่ใช้ในพื้นที่ประกอบ
อาหาร มีสัตว์เลี้ยงหรือเด็ก ห้าม
บริโภคหนูจากบริเวณที่ใชส้าร
ก้าจัดหนูประเภทนี ้สลับเปลี่ยน
ชนิดเหยื่อพิษที่ใช้ทุก 3 เดือน 
- flocoumafen  ระดับความ
เป็นพิษชั้น 1A มีพิษร้ายแรงมาก 
LD50 : 0.25 mg/kg 
- bromadiolone  ระดับความ
เป็นพิษชั้น 1A มีพิษร้ายแรงมาก
LD50 : 1.12 mg/kg 
- brodifacoum  ระดับความ
เป็นพิษชั้น 1A มีพิษร้ายแรงมาก 
LD50  : 0.26 mg/kg 
- difethialone  ระดับความเป็น
พิษชั้น 1A มีพิษร้ายแรงมาก 
LD50 : 0.56 mg/kg 
- coumatetralyl  ระดับความ
เป็นพิษชั้น 1B มีพิษร้ายแรง 
LD50 : 16.5 mg/kg 

อ้างอิง  1) กรมวิชาการเกษตร 2) เสริมศักดิ์  หงส์นาค และพวงทอง  บุญทรง หนู:ศัตรูปาล์มน้้ามัน  3) https://www.arda.or.th/ ภาพ 1) Photographic dcedric33 2) กรมส่งเสริมการเกษตร 
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