
     
  
 
 
 

 
 
๑. สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว 
  จากรายงานของส านักงานเกษตรจังหวัด 54 จังหวัด ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 พ้ืนที่ปลูกมะพร้าว 1,253,484 ไร่  
พบการระบาดของศัตรูมะพร้าว 3 ชนิด ได้แก่ หนอนหัวด า แมลงด าหนาม และด้วงแรด พื้นที่ระบาดรวม 127,627 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 10.18 ของพ้ืนที่ปลูก 

  หนอนหัวด า* พ้ืนที่ระบาด 24 จังหวัด 76,260 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.08 ของพ้ืนที่ปลูก (สัปดาห์ที่ผ่านมา 76,296 ไร่) 
พ้ืนที่ระบาดลดลง 36 ไร่ โดยพ้ืนที่ระบาดมาก ๕ อันดับ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (62,088 ไร่) สุราษฎร์ธานี (5,971ไร่) 
ชลบุรี (2,739 ไร่) สมุทรสาคร (2,595 ไร่) และจังหวัดฉะเชิงเทรา (953 ไร่) 

  แมลงด าหนาม** พ้ืนที่ระบาด 19 จังหวัด 47,977 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.83 ของพ้ืนที่ปลูก (สัปดาห์ที่ผ่านมา 48,029 ไร่) 
พ้ืนที่ระบาดลดลง 52 ไร่ โดยพ้ืนที่ระบาดมาก ๕ อันดับ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (39,681 ไร่) ชลบุรี (2,433 ไร่)  
สุราษฎร์ธานี (1,645 ไร่) นครศรีธรรมราช (1,640 ไร่) และจังหวัดชุมพร (1,108 ไร่)  

  ด้วงแรด*** พ้ืนที่ระบาด 15 จังหวัด 3,390 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของพ้ืนที่ปลูก (สัปดาห์ที่ผ่านมา 3,442 ไร่) 
พ้ืนที่ระบาดลดลง 52 ไร่ โดยพ้ืนที่ระบาดมาก ๕ อันดับ ได้แก่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี (1,828 ไร่) สมุทรสาคร (387 ไร่) ฉะเชิงเทรา 
(320 ไร่) พังงา (192 ไร่) และจังหวัดสมุทรสงคราม (141 ไร่)  

2. การด าเนินงานควบคุมการระบาด 

 การควบคุมหนอนหัวด า 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด าเนินการถา่ยทอดความรู้เรื่องการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว และด าเนินการ
เพาะเลี้ยงแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) ปล่อยในพื้นท่ีทีม่ีการระบาดของหนอนหัวด ามะพร้าว ภายใต้การด าเนินงาน
ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จ านวน 50 ศูนย์ ทั่วทั้งจังหวัด โดยได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร งบพัฒนาจังหวัด 
และงบจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และใช้สารเคมีอิมาเม็กติน เบนโซเอท (emamectin benzoate) 1.92 % EC ฉีดเข้าล าต้น 
อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อต้น ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง  
 ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครด าเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเกี่ยวกบัการจัดการสวนมะพร้าวเบื้องต้น 
ปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) และฉีดพ่นหนอนหัวด าด้วยเชื้อบีท ี(Bacillus thruringiensis) ในพ้ืนทีท่ี่มีการระบาด 

ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีด าเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการสวนมะพร้าวเบื้องต้น  
และปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) ในพ้ืนที่ที่มีการระบาด โดยขอรับการสนับสนุนจากศนูย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
 ส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีด าเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการสวนมะพร้าวให้สะอาด 
และใช้สารเคมีอิมาเม็กติน เบนโซเอท (emamectin benzoate) 1.92 % EC ฉีดเข้าล าต้น อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อต้น ในพ้ืนที่
อ าเภอด าเนินสะดวก 

ส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีด าเนินการถ่ายทอดความรู้ และแนะน าเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว 
โดยการตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวด าท าลายมาเผา เพ่ือท าลายหนอนหัวด าในระยะไข่ ระยะตัวหนอน ระยะดักแด้ ด าเนินการ
ปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) และเกษตรกรบางรายได้มีการใช้สารเคมีอิมาเม็กติน เบนโซเอท (emamectin 
benzoate) 1.92 % EC ฉีดเข้าล าต้น อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อต้น ในพ้ืนที่ที่มีการระบาด 
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 การควบคุมแมลงด าหนาม 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามให้ค าแนะน าและถ่ายทอดความรู้ ให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการ 
สวนมะพร้าวเบื้องต้น โดยในมะพร้าวต้นเตี้ย ตัดยอดที่ถูกแมลงกัดกินมาเก็บไข่ หนอน ตัวเต็มวัยไปท าลาย และมีการปล่อย
แตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) ในพ้ืนที่ที่มีการระบาด 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดตราดร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีให้ค าแนะน าและถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร 
เกี่ยวกับการจัดการสวนมะพร้าวเบื้องต้น และมีการปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) ในพ้ืนที่ที่มีการระบาด 
โดยขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพรให้ค าแนะน าและถ่ายทอดความรู้การควบคุมเบื้องต้นในการจัดการสวนมะพร้าว โดยตัด
ทางใบที่ถูกท าลายมาเผา เพ่ือท าลายแมลงด าหนามในระยะไข่ ระยะตัวหนอน และระยะดักแด้ ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส 
(Asecodes hispinarum) ในพ้ืนที่ที่มีการระบาด โดยขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีด าเนินการถ่ายทอดความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดการสวนมะพร้าว
เบื้องต้น และมีการปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) ในพ้ืนที่ที่มีการระบาด 
 การควบคุมด้วงแรด 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม และส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครด าเนินการควบคุมโดยมีการท ากองล่อ 
ใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) และใช้กับดักฟีโรโมน และมีการแนะน าและถ่ายทอดความรู้การควบคุม
เบื้องต้นในการจัดการสวนมะพร้าวให้สะอาด เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดแก่เกษตรกร  
 ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีจัดอบรมเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพ่ือน ามาใช้
ควบคุมด้วงแรดมะพร้าว และให้ค าแนะน าเบื้องต้นในการจัดการสวนมะพร้าวให้สะอาด เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรด
แก่เกษตรกร   
 ส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีด าเนินการควบคุมโดยใช้ก าดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัย 
และท ากองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) โดยขอรับการสนับสนุนเชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium 
anisopliae) จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3. การคาดการณ์ 
 จากข้อมูลการติดตามสถานการณ์ศัตรูมะพร้าวในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ยังคงพบการท าลายของหนอนหัวด า 
แมลงด าหนาม และด้วงแรด ซ่ึงพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีอุณหภูมิเฉลี่ย 21 - 32 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % และมีฝนร้อยละ 40 - 60 ของพ้ืนที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา มีฝนร้อยละ 70 - 80) ในช่วงนี้ 
มีปริมาณฝนลดลง คาดว่าพ้ืนที่ระบาดจะยังคงอยู่ในระดับคงที่ หรือเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ส่วนจังหวัดอ่ืนๆ ที่มีพ้ืนที่การระบาด 
ของศัตรูมะพร้าวมีอุณหภูมิเฉลี่ย 22 – 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % และมีฝนร้อยละ 40 - 60 ของพ้ืนที่ 
(สัปดาห์ที่ผ่านมา มีฝนร้อยละ 60 - 70) ในช่วงนี้มีปริมาณฝนลดลง คาดว่าการระบาดของศัตรูมะพร้าวทั้ง ๓ ชนิด จะยังคงอยู่ใน
ระดับคงที่ หรืออาจเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยในสัปดาห์ต่อไป 
4. ค าแนะน าในการควบคุมการระบาด 
 การควบคุมหนอนหัวด ามะพร้าว 

1. ตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวด าท าลายมาเผา เพ่ือท าลายหนอนหัวด าในระยะไข่ ระยะตัวหนอน และระยะดักแด้  
โดยเกษตรกรต้องหมั่นเข้าไปส ารวจทางใบมะพร้าวถ้าพบมีการท าลายของหนอนหัวด าให้ตัดทางใบนั้นมาเผาท าลายทันที  

2. พ่นด้วยเชื้อบีที (Bacillus thruringiensis) พ่นหนอนที่ฟักออกมาจากไข่ใหม่ จ านวน ๓ ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 
๗ – ๑๐ วัน อัตรา 80 - 100 ซีซี ต่อน้ า 20 ลิตร ผสมด้วยสารจับใบอัตราตามค าแนะน าในฉลาก ไม่ควรพ่นในขณะที่มีแสงแดด
จัดเพราะจะท าให้เชื้อบีทีอ่อนแอ ควรพ่นช่วงเช้าก่อนเวลา 10.00 น. หรือช่วงเย็นหลังเวลา 16.00 น. และต้องใช้เชื้อบีท ี 
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรแล้วเท่านั้น 
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3. ปล่อยแตนเบียนไข่ทริโครแกรมมา (Trichogramma sp.) เพ่ือควบคุมระยะไข่ของหนอนหัวด า อัตราไร่ละ 10 แผ่น  
แผ่นละ ๒,๐๐๐ ตัว โดยปล่อย 12 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน ๑๕ วัน  

4. ปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพ่ือควบคุมระยะหนอน ของหนอนหัวด า อัตราไร่ละ ๒๐๐ ตัว 
กระจายทั่วทั้งแปลง โดยปล่อย 12 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน ๑๕ วัน  

5. ใช้สารเคมีอิมาเม็กติน เบนโซเอท (emamectin benzoate) 1.92 % EC ฉีดเข้าล าต้น อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อต้น 
โดยการเจาะล าต้นมะพร้าวสูงจากพ้ืนดินประมาณ 1 เมตร จ านวน 2 รู ให้รูอยู่ตรงกันข้ามกัน ใช้ดอกสว่านขนาด ๔ - ๕ หุน
เจาะลึก 10 เซนติเมตร ใส่สารรูละ 15 มิลลิลิตร แล้วใช้ดินน้ ามันอุดรูทันที  

6. กรณีมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร มะพร้าวน้ าหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวที่ท าน้ าตาล  
ให้ใช้วิธีการพ่นสารทางใบ โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ 

 - ฟลูเบนไดเอไมด์ 20% ดับบลิวจี อัตรา 5 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
 - คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% เอสจี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
 - สปินโนแสด 12% เอสจจี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
 - ลูเฟนยูรอน 5% อีซ ี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

 การควบคุมแมลงด าหนามมะพร้าว 
 1. ในมะพร้าวต้นเตี้ย ตัดยอดท่ีถูกแมลงกัดกินมาเก็บไข่ หนอนและตัวเต็มวัยไปท าลาย 
 2. ปล่อยแตนเบียนแมลงด าหนามมะพร้าวอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) อัตรา 5 - 10 มัมมี่ต่อไร่ ปล่อย  
3 - 5 ครั้ง แต่ละครั้ง ห่างกัน 7 - 10 วัน 
 3. ในมะพร้าวต้นเตี้ยใช้เชื้อราเขียวเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ า 20 ลิตร  
(น าเชื้อราที่เจริญบนเมล็ดธัญพืชมาขย า เพ่ือแยกกากออกและเอาเฉพาะสปอร์ที่อยู่ในของเหลว) ผสมสารจับใบ พ่นยอดมะพร้าว
ก าจัดหนอน ดักแด้และตัวเต็มวัยของแมลงด าหนามมะพร้าว 
 4. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงหางหนีบ เพื่อกินไข ่และหนอนแมลงด าหนามมะพร้าว   
 การควบคุมด้วงแรดมะพร้าว 
 1. เผาหรือฝังซากล าต้นหรือตอของมะพร้าว 
 2. เกลี่ยกองซากพืช กองมูลสัตว์ให้กระจายออกโดยมีความสูงไม่เกิน 15 เซนติเมตร 
 3. ถ้ามีความจ าเป็นต้องกองมูลสัตว์นานเกินกว่า 2 - 3 เดือน ควรหมั่นพลิกกลับกอง หรือน าใส่ในถุงปุ๋ยผูกปากให้
แน่นและน าไปเรียงซ้อนกันไว้ 

4. หมั่นท าความสะอาดบริเวณคอมะพร้าว ตามโคนทางใบ หากพบรอยแผลเป็นรู ใช้เหล็กแหลมแทงหาด้วงแรด 
เพ่ือก าจัด 
 5. การควบคุมโดยใช้กับดักฟีโรโมนล่อจับตัวเต็มวัยมาท าลาย 
 6. ท ากองล่อให้ตัวเต็มวัยของด้วงแรดมะพร้าวมาวางไข่ ใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae)  
ในอัตรา 400 กรัมต่อกองล่อ คลุกผสมลงในกองล่อให้ทั่ว  
 
หมายเหตุ จังหวัดที่มีข้อมูลพ้ืนที่ปลูกมะพร้าว 54 จังหวัด 2,151 ต าบล 
 * จังหวัดที่มีรายงานข้อมูล 42 จังหวัด 1,283 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 77.78 และ 59.65 ตามล าดับ 
   จังหวัดที่ไม่มีรายงานข้อมูล 12 จงัหวัด 868 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 22.22 และ 40.35 ตามล าดับ  
         ** จังหวัดที่มีรายงานข้อมูล 42 จังหวัด 1,288 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 77.78 และ 59.88 ตามล าดับ 
   จังหวัดที่ไม่มีรายงานข้อมูล 12 จังหวัด 863 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 22.22 และ 40.12 ตามล าดับ 
        *** จังหวัดที่มีรายงานข้อมูล 42 จังหวัด 1,285 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 77.78 และ 59.74 ตามล าดับ 
   จังหวัดที่ไม่มีรายงานข้อมูล 12 จังหวัด 866 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 22.22 และ 40.26 ตามล าดับ 
รายละเอียดเพ่ิมเติม ในรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชทาง http://www.doae.go.th หรือ http://www.ppsf.doae.go.th 



 
 

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดหนอนหัวด า แมลงด าหนาม และด้วงแรดมะพร้าว ปี 2555 - 2559 
ภาพรวมทั้งประเทศ 
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กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดหนอนหัวด า แมลงด าหนาม และด้วงแรดมะพร้าว ปี 2555 - 2559 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
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