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มะพราวน้ําหอมเปนสินคาเกษตรที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและเปนสินคาที่มีแนวโนมในการ
สงออกมากขึ้น ดังนั้นเพื่อใหมะพราวน้ําหอมของไทยเปนที่ยอมรับมากขึ้นในระดับชาติและนานาชาติ  
เพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภคและสงเสริมการสงออก กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงเห็นสมควรจัดทํา
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับมะพราวน้ําหอม 
 
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ กําหนดขึ้นโดยอาศัยขอมูลจากผลการศึกษาโครงการศึกษา
ดัชนีช้ีวัดคุณลักษณะสําคัญที่ใชเปนเกณฑในการบงช้ีคุณภาพ การแบงช้ันคุณภาพ และขอมูลขนาดของ
มะพราว ของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ซึ่งไดรับความรวมมือการดําเนินงานจาก
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้กําหนดขึ้นโดยใชเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2546. มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง การปฎิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร (มกอช. 9001—2546).  สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2550. มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง มะพราวน้ําหอม 
(มกอช. 15—2550).  สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ. 
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ
การปฏบิัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับมะพราวน้ําหอม 

1  ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ ครอบคลุมระบบการผลิตและการตรวจประเมินระบบการผลิต
มะพราวน้ําหอม (aromatic / fragrant coconut หรือ Maphrao Nam Hom) พันธุที่ผลิตเปนการคา  
ทุกข้ันตอนตั้งแตการผลิตในแปลงปลูกจนถึงจุดรวบรวม เพ่ือใหไดมะพราวน้ําหอมที่ปลอดภัยและมี
คุณภาพตอการบริโภค 

มาตรฐานนี้ใหใชรวมกับ มกอช. 15 มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง มะพราวน้ําหอม  

2   นิยาม 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ มีดังตอไปนี้ 

2.1  มะพราวน้ําหอม (aromatic / fragrant coconut หรือ Maphrao Nam Hom ) หมายถึง พันธุที่กลาย
พันธุจากพันธุหมูสีเขียว มีตนเตี้ยและมีกล่ินหอม (the dwarf aroma mutant) มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา 
Cocos nucifera L. อยูวงศ Arecaceae 

2.2 แปลงปลูก (plantation area) หมายถึง พ้ืนที่ที่ใชปลูกพืชพันธุที่มีอาณาเขตไมตอเนื่องกับพื้นที่อ่ืน 
หรือในกรณีที่อาณาเขตตอเนื่องกับพื้นที่อ่ืน แตมีการจัดการกระบวนการผลิตแตกตางกันอยางเห็นไดชัด 
ทั้งการจัดการปจจัยการผลิต การจัดทําแผนการดูแลรักษา และการจัดการบุคลากรในพื้นที่ 

2.3 ปุย1/ (fertilizes) หมายความวา สารอินทรีย อินทรียสังเคราะห อนินทรีย หรือจุลินทรีย ไมวาจะ
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือทําข้ึนก็ตาม สําหรับใชเปนธาตุอาหารพืชไดไมวาโดยวิธีใด หรือทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพ หรือชีวภาพในดินเพื่อบํารุงความเติบโตแกพืช   

2.4 วัตถุอันตราย (hazardous substances) ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 หมายถึง 
วัตถุดังตอไปนี้ 

-  วัตถุระเบิดได 
-  วัตถุไวไฟ 

                                          
1/ ท่ีมา: พระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
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- วัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด 
- วัตถุมีพิษ 
- วัตถุที่ทําใหเกิดโรค 
- วัตถุกัมมันตรังสี 
- วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
- วัตถุกัดกรอน 
- วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง 
- วัตถุอยางอ่ืน ไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือส่ิงอ่ืนใด ที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช 

ทรัพยหรือส่ิงแวดลอม 

2.5  วัตถุอันตรายทางการเกษตร (pesticide) หมายถึง วัตถุอันตรายที่ใชในทางการเกษตร ที่กรมวิชาการ
เกษตรเปนผูรับผิดชอบตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535 

2.6  สุขลักษณะ (hygiene) หมายถึง ลักษณะที่ถูกตองตามหลักปฏิบัติที่ดี ไดแก ภาวะและมาตรการ 
ตางๆ ที่จําเปนในกระบวนการผลิต เพ่ือใหไดผลิตผลที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมตอการบริโภค 

2.7  ศัตรูพืช  (pests) หมายถึง ชนิด สายพันธุ ของพืช สัตว หรือจุลินทรีย ที่กอใหเกิดโรค ความเสียหาย
ตอพืช หรือผลิตผลของพืชและผลิตภัณฑจากพืช 

2.8 มะพราวควั่น (เจียน) (trimmed coconut) หมายถึง มะพราวที่นํามาปอกเปลือกเขียว (exocarp) 
ออกทั้งหมดหรือบางสวน ตกแตงใหมีรูปทรงกระบอกสอบ ดานบนเปนรูปฝาชี หรือตกแตงเฉพาะดานบน
ใหเปนรูปฝาชี  

2.9 มะพราวเจีย (กลึง) (polished/ground coconut) หมายถึง มะพราวที่นํามาปอกเปลือกขาว 
(mesocarp) ออกทั้งหมด หรือเหลือบางสวนไวเปนฐานแลวเจีย และแตงผิวกะลาใหเรียบ 
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3   เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน 

เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับมะพราวน้ําหอม ใหเปนไปตาม 
ตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน  
(ขอ 3) 

รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมิน 

1. แหลงน้ํา น้ําที่ใช ตองมาจากแหลงทีไ่มมี
สภาพแวดลอมซึ่งกอใหเกิดการปนเปอน
ดวยวัตถุอันตราย  

ตรวจพินจิสภาพแวดลอมหากอยูใน
สภาวะเสี่ยงใหตรวจวิเคราะหคุณภาพน้าํ 

2. พ้ืนที่ปลูก 

 

ตองเปนพื้นทีท่ี่ไมมีวัตถุอันตรายที่จะทําให
เกิดการตกคางหรือปนเปอนในผลิตผลใน
ระดับที่เปนอนัตรายตอผูบริโภค 

ตรวจพินจิสภาพแวดลอมหากอยูใน
สภาวะเสี่ยงใหตรวจวิเคราะหคุณภาพดิน 

- หากจาํเปนตองใช ใหใชตามคาํแนะนาํ 
หรืออางอิงคําแนะนาํของกรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ
ตามคาํแนะนาํในฉลากที่ข้ึนทะเบียนอยาง
ถูกตองกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ 

3. การใชวัตถุ
อันตรายทาง
การเกษตร 

 

- ในกรณีที่ผลิตเพื่อสงออก หามใช 
วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ประเทศคูคา
หามใช 

- ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร  
- ตรวจบนัทึกขอมูลการสํารวจศัตรูพืช
และการปองกันกําจดั  
- ตรวจพินิจวธิีการปฏิบตัิในการใช
สารเคมีปองกันและกําจัดศตัรูพืช 
- กรณีที่มีหลักฐานหรือมีเหตุอันควร
สงสัยวามีการใชวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรไมตรงตามคําแนะนํา ใหสุม
วิเคราะหสารพิษตกคางในผลิตผล 

4. การจัดการ
คุณภาพใน
กระบวนการผลิต
กอนการเก็บเกี่ยว 

  

4.1 การเตรียมพันธุ เลือกพันธุที่มคีุณภาพ ตรงตามพันธุ  
และมาจากแหลงผลิตพันธุที่เช่ือถือได 

- ตรวจบนัทึกขอมูลแหลงที่มาพันธุ
มะพราวน้ําหอม 

- สุมตรวจใบออนและปลายรากออน  
(root cap) ที่ยังมีสีเหลือง เมื่อใชมือขยี้ 
จะมีกล่ินหอม 
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รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมิน 

4.2 การปลูก  ปลูกไมปะปนกับมะพราวพนัธุอ่ืน (ยกเวน
มะพราวที่ปลูกบนคนัลอมที่ปลูกอยูเดิม) 

ตรวจพินิจการปลูก ไมปะปนกับพันธุ
อ่ืน  

- ตองมีการสาํรวจการเขาทําลายของ
ศัตรูพืช เชน ดวงงวงมะพราว ดวงแรด และ
แมลงดําหนามมะพราว และศัตรูพืชชนดิ
อ่ืนๆ ในแปลงปลูกอยางสม่ําเสมอ 

- ตองมีการปองกันกําจดัศตัรูพืช เมื่อ
สํารวจพบในปริมาณที่มีความเสียหายใน
ระดับเศรษฐกิจ ดวยวิธีที่เหมาะสม 

 

- ตรวจบนัทึกขอมูลการสํารวจศัตรูพืช
และการปองกันกําจดัศตัรูพืช  

- ตรวจพินิจการจัดการตนทีต่าย 
จากศตัรูพืชและอื่นๆ 

- หากใชวตัถอัุนตรายทางการเกษตรใหใช
ตามขอกําหนดขอ 3 

- ตรวจบันทกึขอมูลการใชวตัถุอันตราย
ทางการเกษตร 

4.3 การปองกัน
กําจัดศัตรูพืชและ
ความเสียหายของ
ผลิตผลจากศตัรูพืช 

- ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวได หากพบศตัรูพืช 
ติดปนมา และ/หรือเสียหายจากศตัรูพืช
ตองคัดแยกออก  

- ตรวจพินิจลกัษณะผลติผล และ 
ผลการคัดแยก 

 

4.4 การใชปุย 

 

- หากใชปุยเคมี ใหเลือกใชปุยเคมีที่ข้ึน
ทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ และใชตามคําแนะนํา
ตามฉลาก 
- ปุยอินทรียที่นํามาใชตองผานกระบวนการ
หมักหรือยอยสลายโดยสมบรูณ รวมทั้งวิธี
และลักษณะในการใชตองดแูลเพ่ือไมใหเกิด
การปนเปอนของวัตถุอันตราย หรือ 
จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคในระดับที่เปน
อันตรายตอผูบริโภค 

- ตรวจบนัทึกขอมูลการไดมาและ 
การใชปุยเคม/ีปุยอินทรีย 

- กรณีมีหลักฐานหรือมีเหตุอันควร
สงสัยวามีการใชปุยที่ไมไดคณุภาพ  
ที่อาจเสี่ยงตอความปลอดภยัของ
ผูบริโภค ใหสุมวิเคราะหปุย 

5. การเก็บเกีย่วและ
การปฏิบัติหลังการ
เก็บเกี่ยว 

  

5.1 อายุการเก็บ
เก่ียว 

เก็บเกี่ยวผลิตผลที่อายุเหมาะสมกับประเภท
ตามรูปแบบการตัดแตง 

ตรวจพินิจผลติผล 
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รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมิน 

5.2 การเก็บเกี่ยว 
 

วิธีการเก็บเกี่ยวตองไมกอใหเกิดผลกระทบ
ตอคุณภาพผลิตผลและกอใหเกิดการ
ปนเปอนผลิตผล 

 ตรวจพินิจการปฏิบัติในการเก็บเกี่ยว 

 

5.3 การปฏิบตัิหลัง
การเก็บเกี่ยว  

5.3.1 การขนยาย
และพักผลิตผลใน
แปลงปลูก 

 
 

การพักผลิตผล การขนยายในบริเวณแปลง
ปลูก และการเก็บรักษา ควรระมัดระวัง 
เพ่ือปองกันไมใหมีผลกระทบตอคณุภาพ
ของมะพราวน้ําหอม 

 
 

- ตรวจพินิจการปฏิบัตใินการเก็บเกี่ยว 
ขนยายในบริเวณแปลงปลูก การพัก
ผลิตผล หรือการเก็บรักษาผลิตผล 

6. การเก็บรักษา
และการขนยาย
ผลิตผล 

- สถานที่เก็บรวบรวมและพาหนะในการ 
ขนยายควรสะอาด และไมกอใหเกิดการ
ปนเปอนตอผลิตผล 

- ตรวจพินิจสถานที่เก็บรวบรวม
ผลิตผลและพาหนะ 

 - วิธีการปฏบิตัิในการขนยายตองไมทําให
ผลิตผลเสียหาย 

- ตรวจพินิจวธิีปฏิบตัิในการขนยาย 

7. การบันทึกขอมูล - ตองบนัทึกขอมูลเก่ียวกับ การสํารวจการ
ปองกันกําจดัศัตรูพืช การไดมาของปุยและ
การใชปุย 

โดยมีสาระสาํคัญครบถวนตามแบบบนัทึก
ขอมูลในภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ข 

- ตรวจบนัทึกขอมูล  

 - ผลิตผลที่อยูระหวางการเก็บรักษา และ 
ขนยาย ตองมกีารระบุขอมูลใหสามารถ
ตรวจสอบแหลงที่มาของผลิตผลได 

-บันทึกขอมูลที่แสดงแหลงที่มาของ
ผลิตผล 

4 คําแนะนําการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับมะพราวน้ําหอม  

คําแนะนําการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับมะพราวน้ําหอมนี้มีไวเพ่ือใชแนะนําเกษตรกรใหมีการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในการผลิตมะพราวน้ําหอมเพื่อใหไดผลิตผลที่ปลอดภัยและเหมาะสมตอการ
บริโภค ซึ่งมีรายละเอียดอธิบายไวในภาคผนวก ค 
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ภาคผนวก ก 

ตัวอยางแบบบันทึกขอมูลการสํารวจและการปองกันกําจัดศัตรูพืช 
(ขอ 7 ของตารางที่ 1) 

ชื่อเจาของแปลงปลูกนาย/นาง/นางสาว…………………………………นามสกุล…………………………………………………………………… 
เลขทะเบียนเจาของแปลงปลูก หรือ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเกษตรกร  หมายเลขประจําแปลงปลูก ……………………………. 
พืชที่ปลูก...................................................................... พันธุที่ปลูก……….……………………… แปลงปลูกที่………………… จํานวน…….………………สวน    จํานวน....……………………ตน  
ปที่ดําเนินการ………………………………………..  ชวงระยะเวลาเก็บเกี่ยว.................................................... 

การสํารวจศัตรูพืช การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

ผลการสํารวจ ขั้นตอน
การผลิต 

วัน/ 
เดือน/
ปที่

สํารวจ 
รายชื่อศัตรูพืช ไม

พบ 

พบ
(ระบุ

ปริมาณ)

วัน/
เดือน/
ปที่ใช 

รายชื่อสาร 

%สาร
ออกฤทธิ์
และสตูร
ที่ใช 

อัตราสวน 
การใช 

(มล./20 ลติร) 

ปริมาณสารที่ใช
ทั้งแปลง
เพาะปลูก 

การปองกันดวย
วิธีอื่น(ระบุ) ชื่อผูปฏิบัต ิ

           
           

ระยะพัก
ตน 

           
           
           

ระยะเก็บ
เกี่ยว 

           
           
           ระยะ...... 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอยางแบบบันทึกขอมูลแหลงที่มาและการใชปุย 

ขอมูลแหลงที่มาของปุย 
(ขอ 7 ของตารางที่ 1) 

 ชื่อเจาของสวน นาย/นาง/นางสาว..................................นามสกุล.........................................   
 เลขทะเบียนเจาของแปลงปลูก หรือ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเกษตรกร   
 

รายการปุย วัน เดือน ป 
ที่จัดซื้อ ปริมาณ แหลงทีไ่ดมา รายละเอียดเฉพาะ2/ ผูบันทึก 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

                                          
2/ รายละเอียดเฉพาะของปุยที่จัดซื้อมา เชน ผูผลิต ประเภท และในกรณีของปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ ใหระบุผูผลิต ประเภทของปุย รวมทั้งกรรมวิธีการผลิตปุยนั้น 
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ขอมูลการใชปุย 
 

วันที่ ชนิดปุย ปริมาณที่ใช วิธีการใช ชวงระยะของการปลูก3/ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

                                          
3/ ชวงระยะของการปลูก หมายถึง การใหปุยในชวงระยะการเจริญเติบโตและใหผลผลิต 
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ภาคผนวก ค 

คําแนะนําการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับมะพราวน้ําหอม 
 (ขอ 4) 

ค.1 แหลงนํ้า 

ค.1.1 น้ําที่ใชในกระบวนการเพาะปลูก ควรเปนน้ําที่มาจากแหลงน้ําที่ไมอยูในสภาพแวดลอมที่เส่ียง 
ตอการปนเปอน  และมีคุณภาพเหมาะสมกับการใชในการเกษตร ไมใชน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
น้ําที่กอใหเกิดการปนเปอนสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ เชน วัตถุอันตรายทางการเกษตร โลหะหนัก  
และจุลินทรียกอเกิดโรค กรณีจําเปนตองใชน้ําดังกลาว ตองมีหลักฐานหรือขอพิสูจนที่ชัดเจนวาน้ํานั้นไดผาน
การบําบัดมาแลว และนํามาใชในการเกษตรได 

ค.1.2 ในระยะเริ่มจัดระบบการเกษตร ควรมีการเก็บตัวอยางน้ําอยางนอย 1 ครั้ง สงหองปฏิบัติการของทาง
ราชการหรือหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน เพ่ือวิเคราะหการปนเปอนสิ่งอันตรายตามสภาพ
ความเสี่ยงของแหลงน้ํา และบันทึกรายละเอียดตามตัวอยางแบบบันทึกที่ 1 (ผลการวิเคราะหดินและน้ํา) 
รวมทั้งเก็บใบแจงผลการวิเคราะหน้ําไวเปนหลักฐาน 

ค.1.3  แหลงน้ําสําหรับการเกษตรควรเปนแหลงน้ําถาวร และมีการอนุรักษแหลงน้ําและสภาพแวดลอม 

ค.2 พื้นที่ปลูก 

ค.2.1  จัดทําขอมูลประจําแปลงปลูก โดยระบุช่ือเจาของพื้นที่เพาะปลูก สถานที่ติดตอ ช่ือผูดูแลแปลง  
(ถามี) สถานที่ติดตอ ที่ตั้งแปลงปลูก แผนผังที่ตั้งแปลงปลูก แผนผังแปลงปลูก ชนิดมะพราวและพันธุที่
ปลูก ประวัติการใชที่ดินยอนหลังอยางนอย 3 ป และรายละเอียดอื่นๆ ตามตัวอยางแบบบันทึกที่ 2 (ขอมูล
ทั่วไปของเจาของพื้นที่เพาะปลูก) 

ค.2.2 ในกรณีพ้ืนที่ปลูกอยูใกลหรืออยูในแหลงอุตสาหกรรมหรือพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง ในระยะเริ่มจัดระบบ
การเกษตร ควรมีการวิเคราะหดินเพื่อตรวจสอบคุณภาพดิน และการปนเปอนจากสิ่งอันตรายตามสภาพ
ความเสี่ยงของพื้นที่อยางนอย 1 ครั้ง โดยเก็บตัวอยางดินสงหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองความ 
สามารถตรวจวิเคราะห และบันทึกขอมูลตามตัวอยางแบบบันทึกที่ 1 (ผลการวิเคราะหดินและน้ํา) รวมทั้ง
เก็บใบแจงผลการวิเคราะหดินไวเปนหลักฐาน 

ค.2.3 ในกรณีที่พ้ืนที่ปลูกมีความเสี่ยงจากมลภาวะทางอากาศซึ่งอาจมีผลตอปริมาณและคุณภาพของ
ผลิตผล ใหประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบ เชน กรมควบคุมมลพิษ เพ่ือตรวจสอบ 
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ค.3 การจัดการวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

ค.3.1 หากมีการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรใหใชตามคําแนะนํา หรืออางอิงคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 
หรือตามคําแนะนําในฉลากที่ข้ึนทะเบียนอยางถูกตองกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรตองสอดคลองกับศัตรูพืชที่สํารวจพบ หยุดใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร
กอนการเก็บตามชวงเวลาที่ระบุไวในฉลากกํากับการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรแตละชนิดหรือใหเปนไป
ตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร และบันทึกขอมูลในแบบบันทึกตามภาคผนวก ก  

ค.3.2 การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรตองใชวัตถุอันตรายที่ข้ึนทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย มีเลข
ทะเบียนวัตถุอันตราย และมีคําแนะนําบนฉลากใหใชกับพืชนั้นๆ ไมใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่หาม
ผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และในกรณีที่
ปลูกเพ่ือการสงออกหามใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ประเทศคูคาหามใช  

ค.3.3 อานคําแนะนําที่ฉลากเพื่อใหทราบคุณสมบัติ และวิธีการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรกอนใช 

ค.3.4 ผูประกอบการและแรงงานที่ปฏิบัติงานดานการปองกันกําจัดศัตรูพืช ควรรูจักศัตรูพืช การเลือก
ชนิดและอัตราการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร การเลือกใชเครื่องพนสารเคมีและอุปกรณหัวฉีด รวมทั้ง
วิธีการพนสารเคมีที่ถูกตอง โดยตองตรวจสอบเครื่องพนสารเคมีใหอยูในสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา เพ่ือ
ปองกันสารพิษเปอนเสื้อผาและรางกาย ผูปฏิบัติงานควรสวมเสื้อผามิดชิด มีอุปกรณปองกันสารพิษ ไดแก 
หนากากหรือผาปดจมูก ถุงมือ หมวก และสวมรองเทาเพ่ือปองกันอันตรายจากสารพิษดวย 

ค.3.5 เตรียมวัตถุอันตรายทางการเกษตรใหมีความเขมขนที่ถูกตอง กอนนําไปพนใหปรับปริมาตรน้ําและ
คนใหเปนเนื้อเดียวกัน พนวัตถุอันตรายทางการเกษตรในชวงเชาหรือเย็นขณะลมสงบ หลีกเล่ียงการพนใน
เวลาแดดจัดหรือลมแรง และขณะปฏิบัติงานผูพนตองอยูเหนือลมตลอดเวลา และเตรียมวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรในปริมาณที่ใชใหหมดในคราวเดียว และไมควรเหลือสารติดคางในถังพน 

ค.3.6 เมื่อใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรหมดแลว ใหลางภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรนั้นๆ 
ดวยน้ํา 2 ครั้ง ถึง 3 ครั้ง แลวเทลงในถังพนสารเคมี ปรับปริมาตรน้ําตามความเขมขนที่กําหนด กอน
นําไปใชพน ปองกันกําจัดศัตรูพืช 

ค.3.7 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใชหมดแลว ตองทําใหชํารุดเพื่อปองกันการนํากลับมาใช 
แลวจึงนําไปทิ้งในสถานที่ที่จัดสําหรับทิ้งภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรโดยเฉพาะ หรือทําลายโดย
การฝงดินหางจากแหลงน้ํา ใหมีความลึกมากพอที่สัตวไมสามารถคุยขึ้นมาได และหามเผาทําลาย 

ค.3.8 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใชไมหมดในคราวเดียว ใหปดฝาภาชนะบรรจุใหสนิท 
เมื่อเลิกใช และนําไปเก็บในสถานที่เก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

ค.3.9 ใหจัดเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดตางๆ ที่ใชในกระบวนการผลิตในสถานที่ที่มิดชิด และ
อากาศถายเทไดสะดวก ปลอดภัยจากเด็กและสัตวเล้ียง ปองกันแดดและฝนได 
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ค.3.10 ใหแยกสถานที่เก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตรใหเปนสัดสวน เพื่อปองกันการปนเปอนของ 
วัตถุอันตรายทางการเกษตรสูผลิตผล อาหาร และส่ิงแวดลอม  

ค.3.11 ใหจัดเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตรในภาชนะปดมิดชิด แสดงปายใหชัดเจน และแยกเก็บเปน
หมวดหมู ไมปะปนกับปุย สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช และอาหารเสริมตางๆ สําหรับพืช วัตถุอันตราย
ทางการเกษตรที่เปดใชแลวหามถายออกจากภาชนะบรรจุเดิม 

ค.3.12 มีเครื่องมือและวัสดุปองกันอุบัติเหตุ เชน น้ํายาลางตา น้ําสะอาด ทราย และอุปกรณดับเพลิง  
ในสถานที่เก็บหรือสถานที่ใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

ค.3.13 ตองไมมีวัตถุอันตรายที่หามผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง ตามพระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 เก็บรักษาอยูในสถานที่เก็บสารเคมี หรือภายในแปลงปลูก 

ค.3.14 หลังการพนวัตถุอันตรายทางการเกษตรทุกครั้ง ใหอาบน้ํา สระผม และเปล่ียนเสื้อผาทันที เส้ือผา 
ที่สวมใสขณะพนสารควรนําไปซักใหสะอาดทุกครั้ง 

ค.3.15 ผูใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรควรไดรับการฝกอบรมวิธีการใชวัตถุอันตรายอยางถูกตองและ
เหมาะสม 

ค.4 การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตกอนการเก็บเกี่ยว 

ค.4.1 การเตรียมพันธุ 

เลือกพันธุที่มีคุณภาพ ตรงตามพันธุและมาจากแหลงที่เช่ือถือได หรือสุมตรวจตนพันธุ โดยดูจากใบออน
และปลายรากออน (root cap) ที่ยังมีสีเหลือง เมื่อใชมือขยี้ จะมีกล่ินหอม 

ค.4.2 การปลูก 

ค.4.2.1 ปลูกไมปะปนกับมะพราวพันธุอ่ืน (ยกเวนมะพราวที่ปลูกบนคันลอมที่ปลูกอยูเดิม) ซึ่งจะมี
ลักษณะที่ควรสังเกต ดังนี้ 
(1)  มะพราวพันธุอ่ืนจะมีการเจริญเติบโตเร็วกวา โดยสังเกตจากระยะหางของปลองลําตน (รอยแผลเปนที่
เกิดจากการหลุดของทางมะพราว) ซึ่งหางกวา  
(2)  เมื่อมีอายุ 5 ปข้ึนไป ที่โคนตนของมะพราวพันธุอ่ืนจะมีสะโพกใหญกวามะพราวน้ําหอมอยางชัดเจน  
(3)  ลักษณะเฉพาะของมะพราวน้ําหอม หากสุมตรวจใบออน โดยใชมือขยี้จะมีกล่ินหอม หรือสุมตรวจ
ผลิตผล เปลือก หรือน้ําของมะพราวน้ําหอมจะมีกล่ินหอม 

ค.4.2.2 มะพราวน้ําหอมควรมีระยะการปลูก คือ ระยะระหวางตน x ระยะระหวางแถว เปน 6 m  x 6 m 
หรือ 5 m x 7 m หรือ 6 m x 7 m 
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ค.4.2.3 การจัดการเพื่อสงเสริมความสมบูรณของตนและผล 
(1) ใสปุยตามลักษณะการเติบโตของตน การใสปุยเพื่อสงเสริมการพัฒนาของผลใหใสปุยอยางสม่ําเสมอ
ในชวงตนและชวงปลายฤดูฝน โดยดําเนินการตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร และใหจัดทําบันทึกการ
ใชปุย ตัวอยางแบบบันทึกการใชปุย (ภาคผนวก ข) 
(2) ตัดแตงทางมะพราว ควรตัดแตงทางมะพราวแหงออกใหหมด เพ่ือทําลายแหลงหลบซอนของศัตรู
มะพราวน้ําหอม 
(3) ใหน้ําในชวงแลงอยางสม่ําเสมอ หากมีฝนตกและน้ําทวมแหลงที่ปลูก จะทําใหเกิดการชะงักการ
เจริญเติบโต ใหรีบทําการขุดรองเพ่ือระบายน้ําออกทันที 
(4)  ถาทะลายไมอยูบนทางมะพราว และมีผลดกมากจนรับน้ําหนักไมไหว ใหใชเชือกโยงทะลายไวกับ
ทางมะพราวที่อยูเหนือข้ึนไป หรือใชไมค้ํารองรับน้ําหนักของทะลาย จะทําใหคอทะลายไมหัก หากคอทะลาย
หักจะสงผลใหตนมะพราวไมสามารถสงน้ําและอาหารไปเลี้ยงผลได ทําใหผลรวง (ปกติมะพราวจะติดผล
ประมาณทะลายละ 10 ผล ถึง 15 ผล) 

ค.4.3 การปองกันกําจัดศัตรูพืชและความเสียหายของผลิตผลจากศัตรูพืช 
ค.4.3.1 เกษตรกรควรรูจักชนิด วงจรชีวิตของศัตรูพืชที่สําคัญ ตลอดจนวิธีปองกันกําจัดที่เหมาะสม โดย
คํานึงถึงสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ รายละเอียดศัตรูพืชที่สําคัญของมะพราวน้ําหอม มีรายละเอียด 
ดังภาคผนวก ง 
ค.4.3.2 มีการสํารวจการเขาทําลายของศัตรูพืช เชน ดวงงวงมะพราว ดวงแรด และแมลงดําหนามมะพราว
และศัตรูพืชชนิดอื่นๆ ในแปลงปลูกอยางสม่ําเสมอ และติดตามการระบาดของศัตรูพืชในระยะตางๆ  
หากตรวจพบในปริมาณที่เกิดความเสียหายในระดับเศรษฐกิจใหปองกันกําจัดศัตรูพืชนั้นอยางเหมาะสม 
ตามคําแนะนําของทางราชการ และบันทึกขอมูลตามตัวอยางแบบบันทึกขอมูลในภาคผนวก ก  
ค.4.3.3 กําจัดตนมะพราวน้ําหอมที่ยืนตนตายหรือโคนลม รวมทั้งตอมะพราวใหหมดจากแปลงปลูก โดย
ไมทําลายสิ่งแวดลอม เพ่ือทําลายแหลงเพาะขยายพันธุดวงแรด 
ค.4.3.4 หากมีการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรใหใชตามขอกําหนดขอ 3  
ค.4.3.5 หากพบศัตรูพืชติดปนมากับผลิตผล และ/หรือผลิตผลเสียหายจากศัตรูพืช ใหคัดแยกออก 

ค.4.4 การใชปุย 
ค.4.4.1 การใชปุยเคมี เลือกใชเฉพาะปุยเคมีที่ข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณและเลือกใชชนิดที่เหมาะสมตอพืชที่ปลูก ตามคําแนะนําในฉลากและกรมวิชาการเกษตร 

ค.4.4.2 การใชปุยอินทรีย ควรใชปุยอินทรียที่ผานกระบวนการหมัก หรือกระบวนการอื่นที่จะทําใหเกิดการ
ยอยสลายโดยสมบูรณและสามารถลดปริมาณเชื้อจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

ค.4.5  เครื่องมือและอุปกรณการเกษตร 
ค.4.5.1 จัดทํารายการและการจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร 
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ค.4.5.2 จัดใหมีอุปกรณการเกษตรที่เหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

ค.4.5.3 จัดใหมีสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณการเกษตรเปนสัดสวน ปลอดภัย งายตอการ
นําไปใชงาน 
ค.4.5.4 จัดทําแผนการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร และมีการบํารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณการเกษตรตามแผนที่กําหนดไว พรอมบันทึกขอมูลการบํารุงรักษาทุกครั้ง 
ค.4.5.5 ตรวจสภาพเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร เชน เครื่องพนสารเคมี อุปกรณการเก็บเกี่ยว กอน
นําออกไปใชงาน เครื่องมือและอุปกรณการเกษตรที่ตองอาศัยความเที่ยงตรงในการปฏิบัติงาน เชน หัวฉีด
พนวัตถุอันตรายทางการเกษตร ควรมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงอยางสม่ําเสมอ หากพบวามีความ
คลาดเคลื่อนใหปรับปรุงซอมแซมหรือเปล่ียนใหม ใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเมื่อนํามาใชงาน 
ค.4.5.6 มีการทําความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร รวมทั้งภาชนะที่ใชในการบรรจุและขนสง
ผลิตผลทุกครั้งกอนการใชงานและหลังใชงาน กอนนําไปเก็บ 

ค.4.6 การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช 
แยกประเภทของขยะใหชัดเจน เชน กลองกระดาษ พลาสติก แกว น้ํามัน สารเคมี และเศษซากพืช รวมทั้ง
ควรมีถังขยะใหเพียงพอ หรือระบุประเภท และจุดทิ้งขยะใหชัดเจน 

ค.5 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

ค.5.1 อายุการเก็บเกี่ยว 
ค.5.1.1 ควรเก็บเกี่ยวมะพราวน้ําหอมเมื่อมีอายุที่เหมาะสมกับประเภทตามรูปแบบการตัดแตง ดังนี้ 

5.1.1 1 มะพราวเจียน มีเนื้อประมาณหนึ่งช้ันครึ่งถึงสองช้ัน 
5.1.1.2 มะพราวกลึง มีเนื้อประมาณหนึ่งช้ันครึ่งถึงสองช้ันครึ่ง 
โดยใชเกณฑการพิจารณารวมกัน ดังนี้ 
(1) นับวันจั่นเปดประมาณ 8 เดือน หรือ 240 วัน ถึง 250 วัน 

(2) ความแหงของปลายหางหนู จะแหงประมาณครึ่งหนึ่ง ในสภาพแวดลอมปกติ 

(3) สุมตรวจผลิตผล เพ่ือดูลักษณะบริเวณรอยตอกลีบเลี้ยงที่ติดอยูกับตัวผล ของมะพราวกลางทะลายโดย 
- มะพราวหนึ่งช้ันครึ่งถึงสองช้ัน จะเห็นบริเวณรอยตอกลีบเลี้ยงเปนวงสีขาว 
- มะพราวสองชั้นถึงสองช้ันครึ่ง วงสีขาวรอบขั้วผล จะเริ่มจางหรือเลือนหายไปหรือเหลือเพียง

เล็กนอย 
(4)  หากเนื้อเกินสองชั้นครึ่ง เมื่อเฉือนเปลือกสีเขียว (exocarp) ออก จะเห็นเสนใยมะพราวที่เปลือกดานใน
เปนสีน้ําตาลเล็กนอย 
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(5) สังเกตจากการนับทะลาย ที่จะเก็บเกี่ยวเปนทะลายที่หนึ่ง แลวนับทะลายที่ออกตามมาเปนทะลาย 
ที่สอง โดยผลจะมีขนาดเทากําปน และทะลายที่สามจะเปนระยะที่จั่นบานและดอกตัวเมียเพิ่งไดรับการผสม
พันธุบางสวน เปนระยะที่มะพราวทะลายแรกอยูในชวงที่ออนกําลังดี 
(6)  การฟงเสียงดีด ตองใชผูชํานาญการ 

ค.5.2 การเก็บเกี่ยว 

ค.5.2.1 ควรเก็บเกี่ยวดวยความระมัดระวัง เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพผลิตผลและกอใหเกิดการ
ปนเปอนผลิตผล ควรเก็บเปนทะลาย ควรใชเชือกผูกทะลายแลวหยอนลงพื้น  

ค.5.3 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ควรปฏิบัติ ดังนี้ 

ค.5.3.1 การรวบรวม ขนยายและพักผลิตผล ตลอดจนการเก็บรักษาในบริเวณแปลงปลูก ไปยังสถานท่ี 
คัดแยกภายในสวนควรเปนไปดวยความระมัดระวัง เพื่อปองกันไมใหมีผลกระทบตอคุณภาพของผลิตผล  

ค.6 การเก็บรักษาและการขนยายผลิตผล 

ค.6.1 แยกภาชนะที่ใชในการบรรจุผลิตผลจากภาชนะที่ใชในการขนยาย หรือขนสงวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรหรือปุย เพ่ือปองกันการปนเปอนที่เปนอันตรายตอการบริโภคและสรางความเสียหายแกผลิตผล 
ในกรณีที่ไมสามารถแยกภาชนะบรรจุผลิตผลจากภาชนะขนยายสารเคมีหรือปุยได ควรทําความสะอาด
ภาชนะบรรจุอยางระมัดระวังเพ่ือปองกันการปนเปอนดวย 

ค.6.2 สถานที่เก็บรวบรวมควรสะอาด ถูกสุขลักษณะ เชน ไมอยูใกลแหลงปฏิกูล และสถานท่ีเก็บสารเคมี 
ปุยเคมีและปุยอินทรีย มีการหมุนเวียนอากาศดี ไมเกิดความรอนสะสม สามารถปองกันสัตวพาหะนําโรค
รวมทั้งสัตวเล้ียงอื่น 

ค.6.3 พาหนะและอุปกรณในการขนยายมะพราวน้ําหอม ควรสะอาด ปองกันการปนเปอนได และมีการ
ระบายความรอนที่ดี เพ่ือรักษาคุณภาพของมะพราวน้ําหอม  

ค.6.4 วิธีการปฏิบัติในการขนยาย ตองดําเนินการอยางถูกสุขลักษณะไมทําใหผลิตผลปนเปอนจนเปน
อันตรายตอผูบริโภค 

ค.7 การบันทึกขอมูล 

ค.7.1 จัดทําเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายการเอกสารที่สําคัญตางๆ และบันทึกขอมูล เพ่ือประโยชน
ในการตรวจสอบรับรองระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับมะพราวน้ําหอม 

ค.7.2 แบบบันทึกและเอกสารควรจัดทําใหเปนปจจุบัน และในกรณีที่มีแปลงผลิตมากกวา 1 แปลง ใหมี
การแยกบันทึกขอมูลเปนรายแปลง ควรลงชื่อผูปฏิบัติงานหรือผูบันทึกทุกครั้งที่มีการบันทึกขอมูล 



มกอช. 1001-2551 

 

15

ค.7.3 เก็บบันทึกขอมูลอยางนอย 3 ปของการผลิตติดตอกัน หรือตามที่ผูประกอบการคูคาตองการ 
เพ่ือใหสามารถตรวจสอบได แบบบันทึกและรายการเอกสารที่ควรจัดทํา มีดังตอไปนี้ 

ค.7.3.1 แบบบันทึกขอมูลการสํารวจและการปองกันกําจัดศัตรูพืช ตามภาคผนวก ก 

ค.7.3.2 แบบบันทึกขอมูลแหลงที่มาของปุยและการใชปุยตามภาคผนวก ข โดยมีรายละเอียดของวัน เดอืน 
ป ปริมาณ รานคา/บริษัทที่จัดจําหนายปุย โดยเฉพาะอยางย่ิง ปุยอินทรีย รวมทั้งปุยชีวภาพ กรณีปุยที่ไดมา
ไมสามารถตรวจสอบแหลงที่มาไดหรือไมนาเช่ือถือใหสงปุยนั้นไปยังหนวยงานหรือหองปฏิบัติการที่เช่ือถือ
ไดเพ่ือตรวจวิเคราะหการปนเปอน เชน วัตถุอันตราย สารปนเปอนประเภทโลหะหนัก หรือจุลินทรียที่ทําให
เกิดโรค รวมทั้งเก็บใบแจงผลการวิเคราะหไวเปนหลักฐาน 
ค.7.3.3 เอกสารแสดงรายการการจัดเก็บปจจัยการผลิตและอุปกรณ โดยมีรายละเอียดของสถานที่จัดเก็บ 
วิธีการจัดเก็บ หรือกรณีไมมีการบันทึกเอกสาร ควรมีการจัดการสถานที่จัดเก็บ เชน มีปายแสดงรายการไว
ชัดเจน แยกปจจัยการผลิตและอุปกรณ เปนสัดสวนหรือหมวดหมู สะอาด ปลอดภัย งายตอการนําไปใชงาน 

ค.7.3.4 เอกสารหรือหลักฐานแสดงผลการตรวจวิเคราะห ดิน น้ํา ปจจัยการผลิตตางๆ 

ค.7.4 ผลิตผลที่อยูระหวางการเก็บรักษาและขนยาย ควรมีการชี้บงแสดงแหลงผลิตของเกษตรกรและ
แปลงปลูก วันที่เก็บเกี่ยว เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบแหลงที่มา และการหมุนเวียนผลิตผลอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ค.7.5 ควรมีการบันทึกขอมูล แสดงแหลงผลิต  วันที่เก็บเกี่ยวเพื่อใหสามารถตรวจสอบติดตามหรือเรียกคืน
สินคา หรือสืบคนสาเหตุการเกิดอันตรายตอผูบริโภค 
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ตัวอยางแบบบันทึกที่ 1 
ผลการวิเคราะหดินและน้ํา 

(ขอ ค.1.2, ค.2.2) 
 
ชื่อเจาของแปลงปลูก นาย/นาง/นางสาว............................ นามสกุล.....................................       
เลขทะเบียนเจาของแปลงปลูกหรือหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเกษตรกร   
 

วัน เดือน ปที่เก็บตัวอยาง วัน เดือน ป หมายเลข
แปลงปลูก ดิน น้ํา รายละเอียดที่ตองการ ผูเก็บตัวอยาง ชื่อหนวยงานที่สงวิเคราะห สงตัวอยาง รับผลวิเคราะห 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

หมายเหตุ    ตองเก็บใบแจงผลการวิเคราะหดินและน้าํไวเปนหลักฐานทุกครั้ง
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ตัวอยาง แบบบันทึกที่ 2  
ขอมูลทั่วไปของเจาของสวน (หนา 1/4) 

(ขอ ค.2) 

ขอมูลประจําป .............................. 
ช่ือเจาของสวน (นาย/นาง/นางสาว)........................................นามสกุล..................................................   
เลขทะเบียนเจาของแปลงปลูกหรือหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเกษตรกร  
จํานวน...........ไร  แยกเปน................สวน  
ที่อยู ช่ือหมูบาน.....................................................หมูที่..........เลขที่....................................................... 
ถนน.........................................................ตรอก/ซอย......................................................................... 
แขวง/ตําบล..........................................เขต/อําเภอ.......................จังหวัด............................................. 
รหัสไปรษณีย.............................................โทรศัพท........................โทรสาร........................................... 
E-mail...............................................................website..................................................................... 
 
ช่ือผูติดตอหรือผูแทน 
(นาย/นาง/นางสาว)..................................................นามสกุล............................................................. 
ที่อยู ช่ือหมูบาน......................................หมูที่................เลขที่............................................................... 
ถนน................................................................ตรอก/ซอย................................................................... 
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ.............................จังหวัด........................................... 
รหัสไปรษณีย...........................................โทรศัพท...............................โทรสาร...................................... 
E-mail..............................................................website...................................................................... 

 
 

ลงช่ือผูประกอบการ.............................................. 
        (..........................................................)      
 
ลงช่ือผูติดตอหรือผูแทน........................................             
   (.............................................................)            
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N 

ตัวอยางแบบบันทึกที่ 2  
ขอมูลทั่วไปของเจาของสวน (หนา 2/4) 

 (ขอ ค.2) 

 ช่ือเจาของแปลงปลูก นาย/นาง/นางสาว..............................นามสกุล........................................... 

 เลขทะเบียนเจาของสวนหรือหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเกษตรกร  
 ที่ตั้งสวน เลขที่...................หมูที่.................... ตําบล.........................อําเภอ.................................. 

 จังหวัด................................................................รหัสไปรษณีย..................................................... 

 รวมทั้งส้ิน จํานวน .........................................แปลงปลูก   จํานวน............................................... ไร 

 แผนผังที่ตั้งสวน  แสดงเสนทางคมนาคม  และสถานที่สําคัญในบริเวณใกลเคียง เพ่ืออํานวยความสะดวก 
ในการเดินทางไปยังสวน  
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ตัวอยางแบบบันทึกที่ 2  
ขอมูลทั่วไปของเจาของสวน(หนา 3/4) 

(ขอ ค.2) 
  

 แปลงปลูกที่..................ปที่ดําเนินการ............................. 
 ที่ตั้งสวน หมูที่.......................ตําบล...................................อําเภอ............................................................... 
 จังหวัด......................................................................................พื้นที่........................................................ไร 
 
 1.1 พันธุที่ปลูก 
 พันธุ...................................ระยะปลูก.............................จํานวนตน............... วันที่ปลูก (อายุตน)................... 
 พันธุ...................................ระยะปลูก.............................จํานวนตน............... วันที่ปลูก (อายุตน)................... 
 พันธุ...................................ระยะปลูก.............................จํานวนตน............... วันที่ปลูก (อายุตน)................... 
 พันธุ...................................ระยะปลูก.............................จํานวนตน............... วันที่ปลูก (อายุตน)................... 
  
 1.2 ระบบน้ําที่ใช......................................................อัตราการจายน้ํา..............................................ลิตร/ชั่วโมง 
 1.3 ประเภทดิน......................................................................................................................................... 

 
1.4 ประวัติการใชพื้นที่การผลิต กอนปลูกพืชปจจุบันยอนหลัง 3 ป 

                    พื้นที่ไมเคยใชประโยชนทางการเกษตร 
                    พื้นที่ใชประโยชนทางการเกษตร ชนิดของพืชที่เคยปลูกมากอน ปที่ 1.......................................... 
      ปที่ 2 .......................................... 
      ปที่ 3 .......................................... 
 1.5  ประวัติการแพรระบาดของศัตรูพืช  และการกําจัด 
        ชื่อ ศัตรูพืช ..........................ปที่ระบาด.........พื้นที่ระบาด รอยละ ..........การกําจัด........................................ 
   ชื่อ ศัตรูพืช ..........................ปที่ระบาด.........พื้นที่ระบาด รอยละ ..........การกําจัด........................................ 
   ชื่อ ศัตรูพืช ..........................ปที่ระบาด.........พื้นที่ระบาด รอยละ ..........การกําจัด........................................ 
   ชื่อ ศัตรูพืช ..........................ปที่ระบาด.........พื้นที่ระบาด รอยละ ..........การกําจัด........................................ 
   ชื่อ ศัตรูพืช ..........................ปที่ระบาด.........พื้นที่ระบาด รอยละ ..........การกําจัด........................................ 

  
1.6  ขอมูลอ่ืน ๆ  

      ............................................................................................................................................................ 
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ตัวอยางแบบบันทึกที่ 2  
ขอมูลทั่วไปของเจาของสวน (หนา 4/4) 

 (ขอ ค.2.1) 
 

 แปลงปลูกที่......................ปที่ดําเนินการ.................................. 
 แผนที่ภายในสวน (ระบุ แหลงน้ํา อาคารที่ปรากฏในสวน) 

                                                                                                                                                        
                 N                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



มกอช. 1001-2551 

 

21

ภาคผนวก ง 
คําแนะนําศัตรูพืชที่ควรเฝาระวัง การสํารวจ และการปองกันกําจัด 

(ขอ ค.4.3) 

ศัตรูพืชที่มีผลตอมะพราวน้าํหอมที่ควรเฝาระวัง การสํารวจ และการปองกันกําจดัมีดังนี ้

ชวงเวลา ศัตรูมะพราวนํ้าหอมที่ควรเฝาระวัง การสํารวจและการปองกันศัตรูพืช 

พฤศจิกายน-พฤษภาคม ดวงแรด  (rhinoceros beetle) 

เมื่อโตเต็มวัยจะเปนดวงปกแข็ง ดานทองมี
สีน้ําตาลแดงเปนมัน ตัวผูมเีขาตรงกลาง 
หัวยาวโคงมาทางดานหลังเล็กนอย สวนตัว
เมียมีเขาท่ีส้ันและบางตัวไมมีเขาเลย ไขมี
ลักษณะกลม สีขาว สวนหลังของหนอนจะ
เปลี่ยนสีเปนสนี้ําตาล ลําตัวเปล่ียนเปน 
สีขาวปนเหลืองและน้ําตาล ขนมีสีน้ําตาล
ปกคลุมตลอดทั้งตัว เมื่อโตเต็มวัยจะทําให
เกิดความเสียหายมาก โดยกัดกินยอดออน
และทําใหใบมะพราวที่เกิดคลี่แตกใหมขาด
แหวงเปนรูปสามเหลี่ยม สวนทางใบจะเกดิ
การหักพับลงมา ทําใหตนมะพราวชะงัก
การเจริญเติบโตและทําใหเกิดโรคเนา
ภายหลังได นอกจากนัน้รูที่ดวงแรดเจาะ
เอาไวจะกลายเปนชองใหดวงงวงเขามา
วางไข สวนหนอนของดวงแรดที่ออกจาก
ไขจะเขาทําลายตนมะพราวจนตายในที่สุด 

มีศัตรูธรรมชาติ คือ  

1) แมลงเบียนหนอน Scolia ruficornis 
Fabricius และ Scolia oryctophaga 
Coquillet 

2) ดวงตัวห้าํ Hololeptis sp.              
มวน platymeris rhadamnthus Gerst.    
ดวง Alaus sp. และ Mecopus sp. แมลงห้าํ

 

- เมื่อสํารวจพบใบมะพราวน้าํหอมมี
รองรอยการทําลาย ใหตรวจดหูนอน  
ดวงแรด ดวงจะวางไขบริเวณเปลือกทอน
มะพราวที่ติดอยูกับดินเพราะมีความชื้น
สูง ใหทําลายตอมะพราวที่มีดวงอาศัยอยู 
โดยใชน้ํามันเครื่องราดใหทัว่ หรือใช 
ปูนขาวโรยเพื่อปองกันการวางไข 
- สวนตนมะพราวที่มีอายุประมาณ   
3 ป ถึง 5 ป ลําตนจะยังไมสูง ใหใช 
ลูกเหม็นใสคอตนมะพราวบริเวณซอก
โคนทางมะพราว โคนละ 2 ลูก จํานวน 
4 ทาง กล่ินของลูกเหม็นจะไลไมให 
ดวงแรดบนิเขาไปซุกตัวอยูในคอตน
มะพราวได  
- เมื่อสํารวจพบดวงแรดระบาดมาก 
ใหปองกันกําจดัดวยวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร หรือวิธีอ่ืนตามคําแนะนาํ
ของทางราชการ 
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เหลานี้ทาํลายดวงแรดตัวเตม็วัยโดย 
Proboscis แทงเจาะเขาทีค่อระหวางหัว และ
อกทําใหดวงแรดตาย 
3) เช้ือไวรัส Rhabdionvirus oryctes 
ทําลายดวงแรดเปนโรค Malaya disease 
ทําลายดวงแรดทั้งระยะหนอด ดักแด และ
ตัวเต็มวัย 
4) ราเขียว Metrrhizium anisopliae ทําลาย
ดวงแรดทกุระยะการเจริญเตบิโต 

ตลอดป แมลงดําหนามมะพราว (coconut 
hispine beetle) 
มีขนาดเล็ก ลําตัวคอนขางแบน หัวและ
ทองมีสีน้ําตาลดํา สวนของอกสีน้ําตาล  
ปกคูหนามีสีดาํลักษณะเปนรองเล็กๆ  
ตามความยาวของปก วางไขในลักษณะ
เดี่ยวๆหรือเปนแถวใตใบทียั่งไมคลี่ ไขมี
ลักษณะยาวคอนขางแบน ตวัออนและตัว
เต็มวัยจะซอนตัวอยูบริเวณยอดออนของ
ใบที่เร่ิมคลี่ ตวัหนอนจะกดักินผิวใบดาน
ในที่พับตดิกัน เมื่อทําการคลี่ใบออกก็จะ
พบสวนของใบที่ถูกทําลายเปนรอยไหม 
เมื่อใบถูกทําลายมากใบก็จะพับหัก แมลง
ดําหนามมะพราวที่พบในประเทศไทยมี 2 
ชนิด คือ Brontispa longissima Geotro 
และ Plesispa reichei Chapuis 

มีศัตรูธรรมชาติ คือ  
1) แมลงเบียนไข Ooencyrtus podontiae 
Gahan และ Haeckeliana brontispae 
Ferriere  
2) แมลงเบียน Pleurotropis 
detrimentosus Gahan และ Asecodes 
hispinarum Boucek เปนแมลงเบียน
ทําลายหนอน 
 

 

 
เมื่อสํารวจพบแมลงบางสวน หรือพบ
แมลงระบาดมาก ใหปองกันกําจัดดวย
วัตถุอันตรายทางการเกษตร หรือวิธีอ่ืน
ตามคาํแนะนาํของทางราชการ 
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ตลอดป ดวงงวงจิ๋ว (coconut small weevil) 

ลําตัวสีน้าํตาล ปกคูหนามีลายจุดสีดาํและ
น้ําตาลเขมขางละ 2 จุด ปากเปนงวงยื่น
ออกมา วางไขบริเวณแผลที่เนื้อเย่ือ  
มีความชื้นมากหรือเนา ไขมีลักษณะกลมรี 
สีขาวใส ตัวหนอนมีลักษณะสีขาว ทอง
น้ําตาล การทาํลายของดวงงวงจิ๋วทําให
มะพราวเกิดการชะงักการเจริญเติบโต และ
ยังเปนพาหะนาํโรคตางๆ ดวงทําการเจาะ
เขาไปทําลายตนมะพราวไดทุกสวนจนถึง
ข้ัวของผล ดวงงวงจิ๋วชอบกลิ่นที่เร่ิมบูดเนา
ของตนมะพราว จะพบรวมตัวอยูในบริเวณ
แผล สวนดวงตัวเมียจะวางไขบริเวณแผล
ตามสวนตางๆ หรือเจาะวางไขบริเวณที่
ออน เมื่อหนอนฟกตัวจะเจาะชอนไชไป
ตามสวนตางๆ บริเวณที่หนอนเจาะทําลาย
จะเกิดเปนแผลเนา ถึงข้ันผลรวงได 

มีศัตรูธรรมชาติ คือ 
1) แตนเบียนหนอน Spathius apicalis 
Westwood 
2) ดวงตัวห้ํา Plaesius javanus Brichon 
และตัวห้ําพวกแมลงวัน Chrysophilus 
ferruginosus Wiedmann 

 

- กําจดัแหลงเพาะขยายพันธุ สวนของ
ทางมะพราวทีร่วงหลนอยูใหเก็บเผา
ทันที เพราะแมลงอยูบริเวณกาน ไม
ควรทําใหเกิดแผลตามลําตนและกาน 
จะเปนชองทางใหแมลงวางไข 

- เมื่อสํารวจพบดวงจิ๋วระบาด ใหใชตน
มะพราวที่ตายแลวแตยังไมแหง ตัดเปน
แวนหนาประมาณ 10 cm เจาะรูตรง
กลางประมาณ 2 cm วางลอดวงงวงจิ๋ว 
และใหปองกันกําจดัดวยวตัถุอันตราย
ทางการเกษตร หรือวธิีอ่ืนตาม
คําแนะนาํของทางราชการ 

 ดวงงวงชนิดเล็ก (asiatic palm weevil) 

เมื่อโตเต็มวัยมีสีน้ําตาลแดงหรือน้ําตาลดาํ 
บนสวนหลังของอกสีน้ําตาลแดงมีจุดหรือ
ลาย หัวมีงวงยื่นออกมา หนอนฟกออกจาก
ไขจะมีสีขาว หัวน้ําตาลแดง การเขาทําลาย
ของดวงงวงเล็ก เกษตรกรไมสามารถจะ
ทราบได เพราะหนอนจะเขาไปกัดกิน
เจริญเติบโตอยูภายในตนมะพราว  
เมื่อทราบวามะพราวถูกทําลายก็ตอเมื่อ 
ตนใกลตาย ดวงจะวางไขบริเวณบาดแผล

 

- เมื่อสํารวจพบใบมะพราวน้าํหอมมี
รองรอยการทําลาย ใหตรวจดหูนอน  
ดวงงวง ดวงจะวางไขบริเวณเปลือกทอน
มะพราวที่ติดอยูกับดินเพราะมีความชื้น
สูง ใหทําลายตอมะพราวที่มีดวงอาศัยอยู 
โดยใชน้ํามันเครื่องราดใหทัว่ หรือใช 
ปูนขาวโรยเพื่อปองกันการวางไข 
- สวนตนมะพราวที่มีอายุประมาณ 3 ป 
ถึง 5 ป ลําตนจะยังไมสูง ใหใชลูกเหม็น
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ตามลําตนหรือบริเวณที่ดวงแรดเจาะเอาไว 
และตามรอยแตกของเปลือกดวงจะเจาะ
สวนที่ออนของมะพราวเพื่อไปวางไข เมื่อ
หนอนทําการฟกตัวก็จะกัดชอนไชไปในตน
มะพราว ทําใหเกิดบาดแผลเนาภายในตน 
และเมื่อถูกทําลายจะแสดงอาการเฉาหรือ
ยอดพับ หนอนจะทําการกัดกินเปนโพรง
ใหญ ตนมะพราวไมสามารถสงน้ําเล้ียงและ
อาหารไปถึงยอดได ทําใหตนมะพราวตาย
ในที่สุด 

มีศัตรูธรรมชาติ คือ 
1) แตนเบียนหนอน Scolia erratica Smith 
และ Sarcophaga fuscicauda Bottcher 
2) ไร Tetrapolypus rhynchophori Ewing 
เปนตัวห้าํทําลายหนอน 

ใสคอตนมะพราวบริเวณโคนทางมะพราว 
โคนละ 2 ลูก จํานวน 4 ทาง กล่ินของลูก
เหม็นจะไลไมใหดวงงวงบินเขาไปซุกตัว
อยูในคอตนมะพราวได 
-ใชทรายผสมคารบาริล 85% WP 
(wettable powder) (ช่ือทางการคาคือ 
เซฟวิน) ไวที่ซอกใบออนมะพราวที่ใบ 
ยังไมคลี่ 
- เมื่อสํารวจพบดวงงวงระบาดมาก  
ใหปองกันกําจดัดวยวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร หรือวิธีอ่ืนตามคาํแนะนาํของ
ทางราชการ 
 
 

 ดวงงวงชนิดใหญ (asiatic palm weevil) 

หัวสีหมากสุกตลอดจนถึงงวงดานบน สวน
ดานลางสีดาํ ปกสีดํา และปกคูหนาเปน
รองยาวขนานลําตัว ก่ึงกลางของปก
ดานบนเปนรปูสามเหลี่ยมสีดําบนพื้นสี
แสด วางไขในรู ไขมีลักษณะกลมรีสีขาว
เปนมัน เมื่อฟกจากไขใหมๆ จะมีสีขาว 
เมื่อโตเต็มวัยสวนหัวจะคอยๆ เปลี่ยนสี
เปนสีน้ําตาลออน เขม จนถึงน้ําตาลแก 
ผิวหนังลําตัวเปนรอยยน หนอนดวงงวงจะ
อาศัยกดักินในตนมะพราวตลอดจนเตบิโต
เปนดักแดและตัวเต็มวัยภายในลําตน 

 

 

- เมื่อสํารวจพบมะพราวน้าํหอมมี
รองรอยการทําลาย รีบตดัโคนตน
มะพราวที่โดนดวงงวงเจาะ แลวตัดเปน
ทอนผาจบัตัวหนอนมาทาํลาย ควรระวัง
ไมใหตนมะพราวเกิดแผล หรือทําการ
ปลูกโคนลอย เพราะจะทําใหดวงงวงมา
วางไขภายในตนมะพราว  ถาหากตน
เปนแผลทาดวยน้ํามันเครื่องหรือชัน 
- เมื่อสํารวจพบหนอนเขามาทําลาย
สวนยอดมะพราว ใหปองกันกําจดัดวย
วัตถุอันตรายทางการเกษตร หรือวิธีอ่ืน
ตามคาํแนะนาํของทางราชการ 

พฤศจิกายน-พฤษภาคม หนอนรานมะพราวพาราซา/หนอนหอย
มะพราว (nettle caterpillar) 

ตัวเต็มวัยเปนผีเส้ือกลางคืนปกคูหนามี 
สีเขียว ขอบปลายปกสีน้ําตาลแดง สวนหัว
สีเขียวปกคูหลังสีน้ําตาลออน สวนขาและ

 

 
- เมื่อสํารวจพบหนอนควรตัดใบที่
หนอนทําลาย โดยการนําไปเผาทิ้ง 
- เมื่อสํารวจที่รกมะพราวหรือโคนทาง
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อกสีน้ําตาลไหม วางไขเปนกลุมๆ ติดกนั
บริเวณใตใบ หนอนมีสีเหลืองออน เมื่อโต
เต็มที่จะมีลักษณะสีเขียวเขมปนเหลือง 
ตรงสวนหัวเหนือปากมีจดุดาํ 1 คู 
ดานหลังมีแถบสีมวงพาดตามลําตัว มีปุม
ขน 10 คู หนอนจะกัดกนิใบจนเหลือแต
กาน การทําลายไมเลือกวาจะเปนสวนใด
ของตนมะพราว ทําใหตนมะพราวเกิดการ
ชะงักการเจริญเติบโตและทรุดโทรม 
หลังจากหนอนโตเต็มวัยจะคลานลงมาเขา
ดักแด ที่รกมะพราวและตามโคนทางใบ 
หรือซอกมุมตางๆ 

มีศัตรูธรรมชาติ คือ 

แตนเบียน Apanteles parasae Rohwer 
พวกตอ Chrysis shanghaiensis Smith 
และแมลงวัน Sarcophaga antilope 
Bottcher  เปนตัวเบียนทําลายดักแด 

ใบพบดักแดใหจับมาทาํลาย 
- เมื่อสํารวจพบหนอนระบาดอยาง
หนัก ใหปองกันกําจดัดวยวตัถุอันตราย
ทางการเกษตร หรือวิธีอ่ืนตาม
คําแนะนาํของทางราชการ 

 หนอนหอยมะพราว/หนอนรานมะพราว
ไมรีซา(slug caterpillar) 

ตัวเต็มวัยสีน้ําตาลปนเหลือง ดวงตาสีดาํ 
ตัวเมียปกคูหนาดานบนสนี้าํตาลไหม 
โดยเฉพาะโคนปกคูหลังจะมีสีน้ําตาลปน
เหลือง สวนตวัผูปกคูหนาดานบนสีน้าํตาล
ดํา ปกคูหลังและลําตัวมีสีน้าํตาลปนเหลือง 
วางไขเปนกลุมๆ ไขสีเหลืองออนเปนมัน 
ตัวหนอนมีลําตัวใสสามารถมองเห็นภายใน
สีน้ําตาลแดง ขนสีขาวรอบตวั สวนหัวจะไม
เห็นเพราะซอนอยูใตลําตัว เมื่อโตเต็มวัย
ลําตัวมีสีเขียวกลมกลืนไปกบัใบมะพราว 
แตกลางหลังของลําตัวมีสีขาวอมชมพู 

 

 
เมื่อสํารวจพบหนอนระบาด ใหปองกัน
กําจัดดวยวัตถอัุนตรายทางการเกษตร 
หรือวิธีอ่ืนตามคําแนะนาํของทาง
ราชการ 

 หนอนรานมะพราวออกซีแพลก       
(slug caterpillar) 

ตัวเต็มวัยจะเปนผีเส้ือกลางคืนขนาดเล็ก 

 

 
- เมื่อสํารวจพบใหรีบตัดใบที่ถูกทําลาย
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ปกคูหนาสีน้ําตาลมีเสนขวางปกเปนสี
น้ําตาลเขม ลําตัวสีน้ําตาลออน หนวดแบบ
ฟนหวี ปกคูหลังสีน้ําตาลออนกวาปกคูหนา 
วางไขเปนกลุม ไขมีรูปรางยาวรีคอนขาง
แบน ผิวเรียบเปนมัน เมื่อโตเต็มวัย ลําตวั
มีลวดลายสีดาํสลับขาว สวนหัวสีดําและ
ขาวเปนลาย ดานขางมีปุมขน 11 คู กลาง
ลําตัวมีขน 9 คู 

โดยการเผา 
- เมื่อสํารวจพบหนอนระบาดอยาง
หนัก ใหปองกันกําจดัดวยวตัถุอันตราย
ทางการเกษตร หรือวิธีอ่ืนตาม
คําแนะนาํของทางราชการ 

พฤศจิกายน-พฤษภาคม หนอนหุมใบมะพราวไฮดาไร/          
หนอนลอดชอง (coconut leaf binder) 

ตัวเต็มวัยจะเปนผีเส้ือก่ึงกลางวันและ
กลางคืน ปกคูหนาสีน้าํตาล มีลายจุดสี
เหลืองทอง 4 จุด ลักษณะโปรงใส วางไข
เปนกลุมบริเวณปลายใบมะพราว ไขที่ถูก
วางจะมีเสนใยสีน้ําตาลหอหุม หนอนมีสี
เหลืองออนหรือน้ําตาลออน มีสีมวงดําคาด
ตามความยาวทั้งสองขางของลําตัว สวน
หนอนวัยสุดทายมีลําตัวสเีขียวเขม หัวสี
น้ําตาลเขม มลีายดําคาดตามความยาวของ
ลําตัวทั้งสองดาน ใบจะถูกยึดดวยใยหุม
เปนรัง ปลายใบขาดแหวงเปนแผลโตๆ 
เหลือแตกานไมกวาด 

มีศัตรูธรรมชาติ คือ 
1) พวกตอแมลงเบียนทําลายไข 
Telenomus sp. 
2) แตนเบียนหนอน Apanteles agilis 
Ashm.และแมลงวัน Palexorista 
inconspicuoides Bar. 
3) แตนเบียนดักแด Brachymeria 
euploeae Westwood และพวกตอ 
Xanthopimpla gamsura Kr.  

 

 
เมื่อสํารวจพบหนอนระบาดอยางหนัก 
ใหปองกันกําจดัดวยวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร หรือวิธีอ่ืนตามคําแนะนาํ
ของทางราชการ 

ตลอดป หนอนจั่นมะพราว (bunch moth) 

ตัวเต็มวัยเปนผีเส้ือกลางคืน วางไขบน 

 

- เมื่อสํารวจพบถาตนมะพราวไมสูง
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จั่นมะพราวที่เร่ิมปริ ไขมีลักษณะ กลมร ี
เมื่อหนอนฟกออกมาจากไขใหมๆ หนอนมี
สีขาว หัวสีน้าํตาลมีขนเล็กๆ ละเอียดปก
คลุม  

การทําลายของหนอน จะทําลายจั่น
มะพราวที่เร่ิมแตกออกทั้งชอดอกตัวผูและ
ชอดอกตัวเมีย โดยเฉพาะชอดอกตัวผู 
บางครั้งจะทาํลายที่ทะลายผลออนและเจาะ
กัดกินทาํใหผลออนรวง 

มีศัตรูธรรมชาติ คือ แมลงเบียนพวกแตน 
(Hymenoptera) คอยทําลายในระยะที่เปน
ตัวหนอน Apanteles tirathabae 
Wilkinson และ Telenomus tirathabae 
Wilkinson 

การจับทําลายโดยตรงจะชวยไดมาก 
- เมื่อสํารวจพบการระบาดของหนอน
มาก ใหปองกันกําจดัดวยวตัถุอันตราย
ทางการเกษตร หรือวิธีอ่ืนตาม
คําแนะนาํของทางราชการ และเก็บผล
มะพราวน้ําหอมที่รวงไปทําลาย เพ่ือ
ปองกันการระบาดในฤดตูอไป 

ตุลาคม-พฤษภาคม หนอนปลอกใหญ                           
(coconut case caterpillar) 

ตัวผูมีลักษณะเปนผีเส้ือกลางคืนทั่วๆไป 
ปกสีน้ําตาลไหม สวนตัวเมยีคลายกับ
หนอนไมมปีก ลําตัวสีขาวปนเหลือง วางไข
ในรัง หนอนมสีีขาวนวล หัวสีน้ําตาล และ
สามารถสรางปลอกหุมตัวโดยการกัดผิว
ของเศษใบมะพราวที่ติดอยูกับปลอกหุม
ของตัวแม ผสมใยตัวเองที่ทําการปลอย
ออกมาทางปากประสานกนัเปนปลอกหุม
ตัว เมื่อโตเต็มวัยสวนหัวและอกสีน้ําตาล
แดง ทองสีเหลืองออนหรือน้ําตาลออน 
มักจะเกาะอยูกับใบในลักษณะสวนกนชี้ข้ึน 
เพราะหนอนปลอกชอบสาวใยปลอยหัว
หอยลงมาและแกวงตัวไปตามลม เมื่อไป
สัมผัสกับตนมะพราวจะเกาะ และเร่ิมกิน
ใบเปนอาหาร หนอนจะกัดกินผิวของใบ
เปนเศษเล็กเศษนอยกอนนาํมาหุมตัว ใบที่
ถูกทําลายจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองแหงและ

 

 
- เมื่อสํารวจพบหนอนระบาดนอย ให
ตัดสวนที่หนอนกําลังกัดกนิมาเผาทนัท ี
- เมื่อสํารวจพบหนอนระบาดอยาง
หนัก ใหปองกันกําจดัดวยวตัถุอันตราย
ทางการเกษตร หรือวิธีอ่ืนตาม
คําแนะนาํของทางราชการ 
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เปนรูทะลุทั่วไป จนใบเปลี่ยนเปนสีน้าํตาล
ทั้งตน บางครัง้หนอนจะกดัทําลายใบจน
เหลือแตกาน 

มีศัตรูธรรมชาติ คือ  
1) Brachymeria euploeae  Westwood 
เปนเตียนเบียนไข และแมลงเบียนพวก 
Sarcophaga antilope Bottcher 
Thrycolyga aberrans Strob และ Sturmia 
inconspicuoides Bar.  

2) แมลงวัน Exorista quadrimaculata 
Baranor ทําลายหนอน    

ฤดูแลง-ตนฤดูฝน หนอนบุงเล็ก/หนอนแทะผิวใบมะพราว
(coconut leaf skeletonizer moth) 

ตัวเต็มวัยเปนผีเส้ือกลางคืนขนาดเล็ก  
ปกคูหนาสีน้ําตาลไหม ขอบปกสีเหลือง 
หนวดของผีเส้ือตัวผูเปนแบบฟนหวี 
สวนตัวเมียเปนแบบเสนดาย จะวางไข
เดี่ยวบริเวณใตใบ ไขมีรูปรางยาวรี ผิว
เรียบ สีเหลืองออน ตัวหนอนเปนสีเขียว
ออน มีขนปกคลุมเล็กนอย เมื่อโตเต็มวัยมี
ขนปกคลุมทั้งตัว กลุมขนมสีีเหลืองสม 
ปลายขนสีเขียว ลําตัวดานหลังมีแถบสี
น้ําตาลหรือสีมวงพาดตามยาวของลําตัว 
หนอนชนดินี้อาศัยอยูใตใบมะพราว  
แทะผิวของใบเปนทางยาว จะทําลายจาก
ลางสุดไปถึงยอด สวนใบที่ถูกทําลายจะ
เปลี่ยนเปนสีเหลืองและแหงไปในที่สุด 

มีศัตรูธรรมชาติ คือ  

แตนเบียนหนอน Apanteles artonae 
Wilkinson  แมลงเบียนหนอน 
Euplectromorpha viridiceps Ferriere และ 
Neoplectrus nicarinatus Ferriere 
แมลงวันพวก Tachinid flies เชน Bessa 

 

 
- เมื่อสํารวจพบหนอนบุงจาํนวนมาก 
ใหใชไมขอเกีย่วบริเวณกลางใบมะพราว 
เขยาใหตัวหนอนรวงหลนลงมา หนอน
ที่รวงลงมาไมสามารถปนกลับขึ้นไปบน
ตนมะพราวไดอีก 
- เมื่อสํารวจพบหนอนระบาดอยาง
หนัก ใหปองกันกําจดัดวยวตัถุอันตราย
ทางการเกษตร หรือวิธีอ่ืนตาม
คําแนะนาํของทางราชการ 
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(Ptychomyia) remota Aldr. และ 
Argyrophylax fumipennis Towns เปน
แมลงเบียนของหนอน พวกตอ 
Ichnemonid, Fislistina (Goryphus) 
infera Szepl ดวงปกแข็ง Callimerus 
arcufer Chapin เปนแมลงห้าํของหนอน 
นอกจากนี้ยังมีเช้ือรา Beauveris bassiana 
(Botyris necans) ทําลายหนอนอีกดวย 

มีนาคม-ธันวาคม ตั๊กแตนผี (spotted grasshopper) 

มีหัวขนาดใหญ สวนคอขรขุระมีตุม 
สีเหลือง หรือสม ปกสีเขียวมีจุดเหลือง  
ตาเดี่ยว 1 คู อยูระหวางโคนหนวด  
หนวดเปนแบบเสนดาย ทองยาวเรียวสีดํา 
รอยตอระหวางปลองทองสีแดง หรือสม  
ไขมีลักษณะยาวรีสีเหลืองออนและ 
จะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลเขม ตั๊กแตนจะกดั
กินบริเวณปลายใบ ทําลายเพียงครึ่งใบ 
สวนที่ตดิกบักานทางใบจะไมถูกทําลาย 

มีศัตรูธรรมชาติ คือ  

นก เชน นกเอี้ยง นกสาลิกา แมลงเบียนไข 
Scelio javanica Roephe ตวัหนอนของดวง 
Mylabris puslata th. ทําลายไขตั๊กแตน 
เช้ือรา Entomophthora grylli ทําให
ตั๊กแตนเปนโรคตายจาํนวนมาก ตั๊กแตนที่
เปนโรคจะไตข้ึนไปสูยอดตนพืชและเกาะ
แหงตาย 

 

- เมื่อสํารวจพบตั๊กแตนระบาดใหใช
ทางมะพราวแหงกองเรียงเปนวงกลมให
หางจากกลุมตัก๊แตนประมาณ 1 m ถึง 
2 m  แลวจุดไฟใหลุกเปนวงกลม เมื่อ
ตั๊กแตนโดนความรอนจะกระโดดลงไป
ตายในกองไฟ 
- เมื่อสํารวจพบตั๊กแตนระบาดอยาง
หนัก ใหปองกันกําจดัดวยวตัถุอันตราย
ทางการเกษตร หรือวิธีอ่ืนตาม
คําแนะนาํของทางราชการ 

ระยะตนกลา โรคยอดเนา (heart leaf rot) 

เกิดจากเชื้อรา Pythium sp. ในสภาพที่มี
ฝนตกชุกและอากาศมีความชื้นสูง 
ระยะแรกจะพบแผลเนาสีดาํบริเวณโคน
ยอด จากนั้นจะทําการขยายลุกลามตอไป 
จนทําใหใบยอยทั้งใบแหงเปนสีน้ําตาล 
สามารถดึงหลุดออกไดงาย ตนจะเหี่ยวเฉา

 

- เมื่อสํารวจพบอาการของโรคใน
ระยะแรก ใหตัดสวนที่เปนโรคออก 
แลวฉีดพนดวยสารฆาเช้ือรา ตนกลา 
หรือขุดตนที่เปนโรคใหเผาทําลายให
หมดเพื่อปองกันการแพรระบาดตอไป 
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และแหงตายไปในที่สุด ถาหากเกิดกบัตน
มะพราวใหญอาจมีทางใบใหมเกิดขึ้น แต
ใบจะผิดปกต ิกานทางจะสั้น มีใบยอย
เล็กๆ เกิดเฉพาะบริเวณปลายกานทาง 

ระยะตนกลา โรคใบจุด (helminthosporium leaf spot) 

เกิดจากเชื้อรา Helminthosporium sp. 
ระยะแรกจะเกิดจุดแผลสีเหลืองออน ขนาด
หัวเข็มหมุด ตอมาจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล
แดงมีวงสีเหลืองลอมรอบ แผลจะขยาย
ใหญออกมีลักษณะคอนขางกลม กลางแผล
จะมีจุดสีน้ําตาลแดง ขอบแผลสีน้ําตาลเขม 
ในที่สุดจะขยายรวมกันทําใหใบแหง ตน
มะพราวชะงักการเจริญเติบโตและตาย 

 

 
- เมื่อสํารวจพบตนกลามะพราว
น้ําหอมในแปลงเพาะชํา เปนโรคใบจดุ 
ใหทําหลังคาพรางแสง 50% 
- เมื่อสํารวจพบระบาดของโรคอยาง
หนัก ใหปองกันกําจดัดวยวตัถุอันตราย
ทางการเกษตร หรือวิธีอ่ืนตาม
คําแนะนาํของทางราชการ 

ทุกอายุของมะพราว
(แปลงเพาะถงึแปลง
ปลูก) 

โรคตาเนา (bud rot) 

เกิดจากเชื้อรา Phytophthora sp. ลักษณะ
อาการ ระยะแรกใบยอดมีสีเขียวซีดกวา
ปกติ จากนั้นเปลี่ยนเปนสีซีดแลวแหงและ
หักพับลงเมื่อตรวจดู Crown ของตนพบวา
เนื้อเย่ือบริเวณสวนของตาเนาและมีกล่ิน
เหม็น โดยทั่วไปจะพบอาการเนาของตา
ประมาณ 3 เดือน ถึง 4 เดือน นับจากเริ่ม
ปรากฏอาการที่ใบยอด แลวทั้งนี้ข้ึนกับ
สภาพความชื้นของอากาศ ถาหากสภาพ
ความชื้นของอากาศสูงมาก เมื่อพบอาการ
ใบยอดมีสีเขียวซีดจะพบวาตาเนาหมด แต
ทางใบที่เหลืองจะคงสภาพเดิมเปนเวลา
หลายเดือน  แตจะไมมีการแตกยอดใหม
จนกระทั่งทางเกาหมดอายุ ทางที่อยูถัด
ออกมาจะเริ่มแหงและรวงหลุดไป ผลจะ
คอยๆ รวงและตนมะพราวตาย ถาสภาพ
อากาศไมเหมาะสมความชื้นนอย เช้ือยัง
ไมไดเขาทําลายถึงบริเวณสวนของตา ตน
มะพราวจะไมตาย แตทางใหมที่แทงออกจะ

 

- เมื่อสํารวจพบใหปองกันกําจัดดวย
วัตถุอันตรายทางการเกษตร หรือวิธีอ่ืน
ตามคาํแนะนาํของทางราชการ 
- เมื่อสํารวจพบตนมะพราวตายเพราะ
โรคตาเนาใหเผาทําลายตนที่เปนโรค 
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มีลักษณะผิดปกติ กานทางสั้นใบยอยมี
ขนาดเล็กกวาปกติและมีลักษณะติดกัน ตน
มะพราวจะปรากฏทางในลักษณะนี้ 2 ทาง 
ถึง 3 ทาง ทั้งนี้ข้ึนกับความรุนแรงของโรคที่
เกิดขึ้น 

 

 

โรคใบจุดสีเทา (pestalotia leaf spot) 

เกิดจากเชื้อรา Pestalotia palmarum เกิด
จุดแผลเล็กๆ บนใบยอยของทางใบที่แก
ตอมาจดุแผลจะขยายใหญข้ึน รูปรางกลม
หรือคอนขางรี สีน้ําตาลบริเวณกลางจุด
แผลมีสีเทา ลอมรอบดวยขอบเล็กๆ สี
น้ําตาลเขม มวีงสีเหลืองลอมรอบอีก
ช้ันหนึ่ง ผิวดานบนของแผลจะพบจดุสี
น้ําตาลเล็กๆ เกิดกระจัดกระจายอยูบน
แผลนั้น จากนั้นจดุแผลจะเริ่มขยายมา
รวมกันทําใหใบยอยแหงเปนสีน้ําตาลแดง 
ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคอยาง
รุนแรงจะเห็นวาทางใบที่อยูดานลางของตน
แหงเปนสีน้ําตาลแดงหมด ลักษณะคลาย
โดนไฟไหมเมื่อมองไกลๆ   

 

- เมื่อสํารวจพบทางใบที่เปนใหตดัเผา
ทําลาย และเพ่ิมปุยพวกโพแตสเซียม
เพ่ือเพ่ิมความทนทานตอโรค  
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ภาคผนวก จ 

หนวย 
หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานฯ นี้ และหนวย SI (International System of Units หรือ Le Système 
International d’ Unités) ที่ยอมรับใหใชได ดังนี้ 

ปริมาณ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย 

ความยาว เมตร (meter) m 

 




