
     
  
 
 
 

 
 
๑. สถานการณศัตรูมะพราว 
  จากรายงานของสํานักงานเกษตรจังหวัด 59 จังหวัด ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 พ้ืนท่ีปลูกมะพราว 1,211,409 ไร  
พบการระบาดของศัตรูมะพราว 3 ชนิด ไดแก หนอนหัวดํา แมลงดําหนาม และดวงแรด พื้นที่ระบาดรวม 214,751 ไร  
คิดเปนรอยละ 17.73 ของพ้ืนท่ีปลูก 

 หนอนหัวดํา* พ้ืนท่ีระบาด 32 จังหวัด จํานวน 120,960 ไร คิดเปนรอยละ 9.99 ของพ้ืนท่ีปลูก (สัปดาหท่ีผานมา 
121,261 ไร) พ้ืนท่ีระบาดลดลง 301 ไร โดยพ้ืนท่ีระบาดมาก ๕ อันดับ ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ (99,181 ไร) ชลบุรี 
(7,067 ไร) สุราษฎรธานี (3,712 ไร) สมุทรสาคร (1,739 ไร) และกรุงเทพมหานคร (1,683 ไร)  

 แมลงดําหนาม** พ้ืนท่ีระบาด 20 จังหวัด จํานวน 80,538 ไร คิดเปนรอยละ 6.65 ของพ้ืนท่ีปลูก (สัปดาหท่ีผานมา 80,686 ไร) 
พ้ืนท่ีระบาดลดลง 148 ไร โดยพ้ืนท่ีระบาดมาก ๕ อันดับ ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ (65,026 ไร) นครศรีธรรมราช 
(7,448 ไร) ชุมพร (3,501 ไร) สุราษฎรธานี (1,925 ไร) และจังหวัดชลบุรี (1,097 ไร)  

 ดวงแรด*** พ้ืนท่ีระบาด 18 จังหวัด จํานวน 13,253 ไร คิดเปนรอยละ 1.09 ของพ้ืนท่ีปลูก (สัปดาหท่ีผานมา 13,268 ไร) 
พ้ืนท่ีระบาดลดลง 15 ไร โดยพ้ืนท่ีระบาดมาก ๕ อันดับ ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ (8,660 ไร) สุราษฏรธานี (1,856 ไร) 
ฉะเชิงเทรา (726 ไร) สมุทรสาคร (455 ไร) และจังหวัดนครศรีธรรมราช (385 ไร)  

2. การดําเนินงานควบคุมการระบาด 
 การควบคุมหนอนหัวดํา 
 สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี 
สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร สํานักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และสํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ลงพ้ืนท่ี
ตรวจสอบพรอมท้ังใหคําแนะนําในการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว โดยการตัดทางใบท่ีถูกหนอนหัวดําทําลายมาเผา ดําเนินการปลอย
แตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon hebetor) ในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของหนอนหัวดํามะพราว และใชสารเคมีอิมาเม็กติน เบนโซเอท 
(emamectin benzoate) 1.92 % อีซี ฉีดเขาลําตน อัตรา 30 มิลลิลิตร ตอตน ในตนมะพราวท่ีถูกทําลายระดับรุนแรง 

การควบคุมแมลงดําหนาม 
 สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ ดําเนินการถายทอดความรูและใหคําแนะนําเรื่องการจัดการสวนมะพราว
เบื้องตนใหสะอาด และใชสารเคมีคารบาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 30 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร พนบริเวณใบมะพราว
ใหท่ัวในมะพราวตนเตี้ย เพ่ือควบคุมการระบาดของแมลงดําหนามมะพราว 
 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร และ
สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการจัดการสวนมะพราวเบื้องตน และปลอยแตนเบียนอะซีโคเดส 
(Asecodes hispinarum) ในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาด โดยขอรับการสนับสนุนจากศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช
จังหวัดสุราษฎรธานี 

  

 

 

                          รายงานสถานการณศัตรูมะพราว                                                 
   วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 
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 การควบคุมดวงแรด 
 สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช และสํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ดําเนินการถายทอดความรูและใหคําแนะนํา
ในการจัดการสวนมะพราวใหสะอาด เพ่ือไมใหเปนแหลงแพรพันธุของดวงแรดแกเกษตรกร จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการผลิตและ
ขยายเชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพ่ือนํามาใชควบคุมดวงแรดมะพราว และใชตาขายดักจับดวงแรดในระยะ
ตัวเต็มวัยมาทําลายท้ิง 

3. การคาดการณ 
 จากขอมูลการติดตามสถานการณศัตรูมะพราวในแปลงติดตามสถานการณศัตรูพืช ยังคงพบการทําลายของหนอนหัวดํา 
แมลงดําหนาม และดวงแรด ซ่ึงพ้ืนท่ีปลูกมะพราวสวนใหญอยูในเขตภาคใต (ฝงตะวันออก) มีอุณหภูมิเฉลี่ย 23 - 35 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพัทธ 80 - 85 % และมีฝนรอยละ 30 - 60 ของพ้ืนท่ี (สัปดาหท่ีผานมามีฝนรอยละ 30 - 70) สวนเขตภาคใต 
(ฝงตะวันตก) ท่ีมีพ้ืนท่ีการระบาดของศัตรูมะพราว มีอุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 90 - 95 % 
และมีฝนรอยละ 30 - 70 ของพ้ืนท่ี (สัปดาหท่ีผานมามีฝนรอยละ 60 - 80) ในชวงนี้มีปริมาณฝนลดลง คาดวาการระบาด
ของศัตรูมะพราวท้ัง 3 ชนิด อาจคงท่ี หรือเพ่ิมข้ึนเล็กนอยในสัปดาหตอไป 

4. คําแนะนําในการควบคุมการระบาด 
 การควบคุมหนอนหัวดํามะพราว 
               1. ตัดทางใบท่ีถูกหนอนหัวดําทําลายมาเผา เพ่ือทําลายหนอนหัวดําในระยะไข ระยะตัวหนอน และระยะดักแด  
โดยเกษตรกรตองหม่ันเขาไปสํารวจทางใบมะพราว ถาพบมีการทําลายของหนอนหัวดําใหตัดทางใบนั้นมาเผาทําลายทันที  
               2. พนดวยเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พนหนอนท่ีฟกออกมาจากไขใหม จํานวน ๓ ครั้ง แตละครั้งหางกัน 
๗ - ๑๐ วัน อัตรา 80 - 100 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร ผสมสารจบัใบ อัตราตามคําแนะนําในฉลาก ไมควรพนในขณะท่ีมีแสงแดดจัด
เพราะจะทําใหเชื้อบีทีออนแอ ควรพนชวงเชากอนเวลา 10.00 น. หรือชวงเย็นหลังเวลา 16.00 น. และตองใชเชื้อบีที  
ท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรแลวเทานั้น 

     3. ปลอยแตนเบียนไขทริโครแกรมมา (Trichogramma spp.) เพ่ือควบคุมระยะไขของหนอนหัวดํา อัตราไรละ 
10 แผน แผนละ ๒,๐๐๐ ตัว โดยปลอย 12 ครั้ง แตละครั้งหางกัน ๑๕ วัน  

   4. ปลอยแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon hebetor) เพ่ือควบคุมระยะหนอน ของหนอนหัวดํา อัตราไรละ 
๒๐๐ ตัว กระจายท่ัวท้ังแปลง โดยปลอย 12 ครั้ง แตละครั้งหางกัน ๑๕ วัน  

   5. ใชสารเคมีอิมาเม็กติน เบนโซเอท (emamectin benzoate) 1.92 % อีซี ฉีดเขาลําตน อัตรา 30 มิลลิลิตร 
ตอตน โดยการเจาะลําตนมะพราวสูงจากพ้ืนดินประมาณ 1 เมตร จํานวน 2 รู ทํามุม 45 องศากับลําตน ใหรูอยูตรงกันขามกัน 
ใชดอกสวานขนาด ๔ - ๕ หุนเจาะลึก 10 เซนติเมตร ฉีดสารเคมีใสรูละ 15 มิลลิลิตร แลวใชดินน้ํามันอุดรูทันที  

   6. กรณีมะพราวท่ีมีความสูงนอยกวา 12 เมตร มะพราวน้ําหอม มะพราวกะทิ และมะพราวท่ีทําน้ําตาล  
ใหใชวิธีการพนสารเคมีทางใบ โดยเลือกใชสารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ 

 - ฟลูเบนไดเอไมด 20% ดับบลิวจี อัตรา 5 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร 
 - คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% เอสจี อัตรา 20 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร 
 - สปนโนแสด 12% เอสจจี อัตรา 20 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร 
 - ลูเฟนยูรอน 5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร 

     การควบคุมแมลงดําหนามมะพราว 
      1. ในมะพราวตนเตี้ย ตัดใบยอดท่ีถูกแมลงกัดกิน เก็บไข หนอนและตัวเต็มวัยไปทําลาย 
      2. ปลอยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) อัตรา 5 - 10 มัมม่ี ตอไร ปลอย 3 - 5 ครั้ง แตละครั้ง 
หางกัน 7 - 10 วัน 
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      3. ในมะพราวตนเตี้ยใชเชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) อัตรา 1 กิโลกรัม ตอน้ํา 20 ลิตร (นําเชื้อรา
ท่ีเจริญบนเมล็ดธัญพืชมาขยํา เพ่ือแยกกากออกและเอาเฉพาะสปอรท่ีอยูในของเหลว) ผสมสารจับใบ ฉีดพนยอดมะพราวกําจัดหนอน 
ดักแด และตัวเต็มวัยของแมลงดําหนามมะพราว 
      4. อนุรักษศัตรูธรรมชาติ เชน แมลงหางหนีบ เพ่ือกินไข และหนอนแมลงดําหนามมะพราว   
     การควบคุมดวงแรดมะพราว 
      1. เผาหรือฝงซากลําตนหรือตอของมะพราว 
      2. เกลี่ยกองซากพืช กองมูลสัตวใหกระจายออกโดยมีความสูงไมเกิน 15 เซนติเมตร 
      3. ถามีความจําเปนตองกองมูลสัตวนานเกินกวา 2 - 3 เดือน ควรหม่ันพลิกกลับกอง หรือนําใสในถุงปุยผูกปากถุง
ใหแนนและนําไปเรียงซอนกันไว 
      4. หม่ันทําความสะอาดบริเวณคอมะพราว ตามโคนทางใบ หากพบรอยแผลเปนรู ใชเหล็กแหลมแทงหาดวงแรด
เพ่ือกําจัด 
      5. ใชกับดักฟโรโมนลอจับตัวเต็มวัยมาทําลาย 

     6. ทํากองลอใหตัวเต็มวัยของดวงแรดมะพราวมาวางไข โดยใชเชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) 
ในอัตรา 400 กรัม ตอกองลอ คลุกผสมลงในกองลอใหท่ัว 
 



 
กราฟแสดงสถานการณการระบาดหนอนหัวดํา แมลงดําหนาม และดวงแรดมะพราว ป 2555 - 2560 

ภาพรวมท้ังประเทศ 
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กราฟแสดงสถานการณการระบาดหนอนหัวดํา แมลงดําหนาม และดวงแรดมะพราว ป 2555 - 2560 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
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๑. สถานการณศัตรูปาลมน้ํามัน 
  จากรายงานของสํานักงานเกษตรจังหวัด 67 จังหวัด ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 3,734,851 ไร 
พบการระบาดของศัตรูปาลมน้ํามัน 3 ชนิด ไดแก หนอนหัวดํา ดวงแรด และดวงกุหลาบ พ้ืนท่ีระบาดรวม 1,456 ไร คิดเปนรอยละ 
0.04 ของพ้ืนท่ีปลูก 

 หนอนหัวดํา* พ้ืนท่ีระบาด 5 จังหวัด จํานวน 480 ไร คิดเปนรอยละ 0.013 ของพ้ืนท่ีปลูก (สัปดาหท่ีผานมา 480 ไร) 
พ้ืนท่ีระบาดคงท่ี พบพ้ืนท่ีระบาด ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ (359 ไร) สุราษฎรธานี (98 ไร) กรุงเทพมหานคร (15 ไร) 
ปทุมธานี (5 ไร) และจังหวัดราชบุรี (3 ไร) 

 ดวงแรด** พ้ืนท่ีระบาด 5 จังหวัด จํานวน 907 ไร คิดเปนรอยละ 0.024 ของพ้ืนท่ีปลูก (สัปดาหท่ีผานมา 936 ไร) 
พ้ืนท่ีระบาดลดลง 29 ไร พบพ้ืนท่ีระบาด ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี (729 ไร) ชุมพร (114 ไร) ปตตานี (30 ไร) 
นครศรีธรรมราช (30 ไร) และจังหวัดระนอง (4 ไร) 

 ดวงกุหลาบ*** พ้ืนท่ีระบาด 2 จังหวัด จํานวน 69 ไร คิดเปนรอยละ 0.002 ของพ้ืนท่ีปลูก (สัปดาหท่ีผานมา 78 ไร) 
พ้ืนท่ีระบาดลดลง 9 ไร พบพ้ืนท่ีระบาด ไดแก จังหวัดชุมพร (50 ไร) และจังหวัดสุราษฎรธานี (19 ไร) 

 หนอนหนาแมว**** ไมพบการระบาด 

2. การดําเนินงานควบคุมการระบาด 

 การควบคุมหนอนหัวดํา 
 สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี และสํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
ดําเนินการถายทอดความรูเรื่องการปองกันกําจัดหนอนหัวดําปาลมน้ํามันแกเกษตรกร โดยการตัดทางใบท่ีถูกหนอนหัวดํา
ทําลายมาเผา และปลอยแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon hebetor) ในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของหนอนหัวดําปาลมน้ํามัน 

 การควบคุมดวงแรด 
 สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
สํานักงานเกษตรจังหวัดปตตานี และสํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ดําเนินการถายทอดความรูเรื่องการจัดการสวนปาลมน้ํามัน
ใหสะอาด เพ่ือไมใหเปนแหลงแพรพันธุของดวงแรดแกเกษตรกร ใชตาขายดักจับดวงแรดในระยะตัวเต็มวัย และทํากองลอโดย
ใชเชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) โดยขอรับการสนับสนุนเชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) 
จากศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎรธานี 

 การควบคุมดวงกุหลาบ 
 สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร และสํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี ดําเนินการถายทอดความรูเรื่องการจัดการ
สวนปาลมน้ํามันใหสะอาด เพ่ือไมใหเปนแหลงแพรพันธุของดวงกุหลาบแกเกษตรกร  ใชสารฆาแมลงประเภท carbaryI (Sevin 
85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร carbosulfan (Posse 20% อีซี) อัตรา 40 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร พนทุก 7 - 10 วัน 
ในตอนเย็นท้ังใบและบริเวณโคนตน และใชตาขายดักตัวเต็มวัยมาทําลาย 

  

 

                          รายงานสถานการณศัตรูปาลมน้ํามัน                                                 
   วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 

        กลุมพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช 
         กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย 

       โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ 

     E-mail: bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com 
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 การควบคุมหนอนหนาแมว 
 สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบพรอมท้ังใหคําแนะนําการปองกันกําจัดศัตรูปาลมน้ํามัน และ
ถายทอดความรูเรื่องการจัดการสวนปาลมน้ํามันใหสะอาด โดยวิธีการตัดทางใบท่ีถูกหนอนหนาแมวทําลายแลวนําไปเผาท้ิงทันที 
เพ่ือไมใหเปนแหลงแพรพันธุของหนอนหนาแมวแกเกษตรกร 

3. การคาดการณ 
 จากขอมูลการติดตามสถานการณศัตรูปาลมน้ํามันในแปลงติดตามสถานการณศัตรูพืช ยังคงพบการทําลายของ 
หนอนหัวดํา ดวงแรด และดวงกุหลาบ ซ่ึงพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันสวนใหญอยูในเขตภาคใต (ฝงตะวันออก) มีอุณหภูมิเฉลี่ย 23 - 35 
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 80 - 85 % และมีฝนรอยละ 30 - 60 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักบางแหง  (สัปดาหท่ีผานมา
มีฝนรอยละ 30 - 70) สวนเขตภาคใต (ฝงตะวันตก) ท่ีมีพ้ืนท่ีการระบาดของศัตรูปาลมน้ํามัน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 34 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพัทธ 90 - 95 % และมีฝนรอยละ 30 - 70 ของพ้ืนท่ี (สัปดาหท่ีผานมามีฝนรอยละ 60 - 80) ในชวงนี้มีปริมาณฝนลดลง 
คาดวาการระบาดของศัตรูปาลมน้ํามัน อาจเพ่ิมข้ึนในสัปดาหตอไป สวนพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันในจังหวัดอ่ืนๆ ไมพบการทําลาย
ของศัตรูปาลมน้ํามัน  

4. คําแนะนําในการควบคุมการระบาด 
กรมสงเสริมการเกษตรแนะนําใหเกษตรกรปองกันกําจัดศัตรูในปาลมน้ํามัน โดยประยุกตจากวิธีการปองกันกําจัด

หนอนหัวดํามะพราว และดวงแรดมะพราว เพ่ือทําการควบคุมการระบาดเบื้องตนจนกวาจะไดผลงานวิจัยอยางเปนทางการ ดังนี้  
 การควบคุมหนอนหัวดําปาลมน้ํามัน 

1. ตัดทางใบท่ีถูกทําลายแลวนําไปเผาทันที   
2. พนดวยเชื้อ Bacillus thruringiensis (Bt) ท่ีไดมาตรฐานและผานการข้ึนทะเบียนชีวภัณฑจากกรมวิชาการเกษตรแลว 

อัตรา 100 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร พนชวงเย็นหลีกเลี่ยงแสงแดดจัด 
3. ปลอยแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon hebetor) ในอัตรา 200 ตัว ตอไร และปลอยแตนเบียนไขทริโครแกรมมา 

(Trichogramma spp.) อัตรา 10 แผน ตอไร หรือ ๒0,๐๐๐ ตัว ตอไร  
4. ใชสารเคมี emamectin benzoate 1.92 % อีซี ฉีดเขาลําตน อัตรา 30 มิลลิลิตร ตอตน และพนทางใบดวย

สารเคมี flubendiamide 20% ดับบลิวจี อัตรา 5 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร  

มาตรการในการดําเนินการควบคุมหนอนหัวดํา ดังนี้ 
มาตรการท่ี ๑  เฝาระวังสถานการณการระบาด โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน  

ท้ังท่ีปลูกเปนแปลงเดี่ยวหรือปลูกรวมกับมะพราว หรือมีพ้ืนท่ีปลูกมะพราวใกลเคียง กําหนดเปนพ้ืนท่ีเฝาระวัง ใหสํารวจ
ติดตามสถานการณและรายงานกรมสงเสริมการเกษตรทุกสัปดาห หากพบการเขาทําลายตองใหคําแนะนําเบื้องตน 
แกเกษตรกรทันที และขอความรวมมือเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ทุกราย สํารวจติดตามสถานการณในพ้ืนท่ีตนเอง หากพบ
การเขาทําลายใหตัดทางใบปาลมน้ํามันเผาทําลายทันที ไมควรตัดแลวท้ิงไวในพ้ืนแปลง เนื่องจากแมลงยังคงมีชีวิตและสามารถ
เคลื่อนยายไปทําลายใบอ่ืนได ในกรณีท่ีเกษตรกรตองการปองกันการเขาทําลายไวกอนสามารถใชวิธีการอ่ืนรวมดวย เชน  
การปลอยแตนเบียนควบคุมปริมาณ หรือการใชสารเคมีฉีดเขาลําตน หรือพนบริเวณทรงพุม โดยขอคําแนะนําและการสนับสนุน
แตนเบียนไดจากสํานักงานเกษตรจังหวัดท่ีตั้งแปลง 

มาตรการท่ี ๒  จํากัดวงพ้ืนท่ีระบาดในพ้ืนท่ีวิกฤตและพ้ืนท่ีเสี่ยง โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี รวมกับ
กรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินการจํากัดพ้ืนท่ีการระบาดของหนอนหัวดําในพ้ืนท่ีตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏรธานี 
ท่ีเปนพ้ืนท่ีวิกฤต (พบการระบาดรุนแรง) และพ้ืนท่ีเสี่ยง (พ้ืนท่ีบริเวณใกลเคียง) ไมใหหนอนหัวดําระบาดขยายพ้ืนท่ีออกไป 
ดวยการตัดวงจรการเจริญเติบโตของแมลงทุกระยะ โดยจัดทําเปนพ้ืนท่ีตนแบบการควบคุมหนอนหัวดําในปาลมน้ํามัน เพ่ือให
เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันไดศึกษาและนําไปดําเนินการในพ้ืนท่ีของตน 
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การควบคุมดวงแรดปาลมน้ํามัน 
 1. เผาหรือฝงซากลําตนหรือตอของมะพราว 
 2. เกลี่ยกองซากพืช กองมูลสัตวใหกระจายออกโดยมีความสูงไมเกิน 15 เซนติเมตร 

3. ถามีความจําเปนตองกองมูลสัตวนานเกินกวา 2 - 3 เดือน ควรหม่ันพลิกกลับกอง หรือนําใสในถุงปุยผูกปากใหแนน
และนําไปเรียงซอนกันไว 

4. หม่ันทําความสะอาดบริเวณคอปาลมน้ํามัน ตามโคนทางใบ หากพบรอยแผลเปนรู ใชเหล็กแหลมแทงหาดวงแรด 
เพ่ือกําจัด 
 5. การควบคุมโดยใชกับดักฟโรโมนลอจับตัวเต็มวัยมาทําลาย 

6. ทํากองลอใหตัวเต็มวัยของดวงแรดปาลมน้ํามันมาวางไข ใชเชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae)  
ในอัตรา 400 กรัม ตอกองลอ คลุกผสมลงในกองลอใหท่ัว 
 



 
กราฟแสดงสถานการณการระบาดหนอนหัวดํา ดวงแรด ดวงกุหลาบ และหนอนหนาแมวปาลมน้ํามัน ป 2560 
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๑. สถานการณศัตรูยางพารา 
  จากรายงานของสํานักงานเกษตรจังหวัด 65 จังหวัด ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 พ้ืนท่ีปลูกยางพารา 20,022,857 ไร 
พบการระบาดของศัตรูยางพารา 1 ชนิด ไดแก โรครากขาว พ้ืนท่ีระบาดรวม 4,255 ไร คิดเปนรอยละ 0.02 ของพ้ืนท่ีปลูก 

  *โรครากขาว พ้ืนท่ีระบาด 7 จังหวัด จํานวน 4,255 ไร คิดเปนรอยละ 0.02 ของพ้ืนท่ีปลูก (สัปดาหท่ีผานมา 4,572 ไร) 
พ้ืนท่ีระบาดลดลง 317 ไร พบพ้ืนท่ีระบาด ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี (4,103 ไร) ปตตานี (72 ไร) สงขลา (39 ไร) ชุมพร 
(20 ไร) ยะลา (10 ไร) ภูเก็ต (9 ไร) และจังหวัดนครพนม (2 ไร)   

 2. การดําเนินงานควบคุมการระบาด 

 การควบคุมโรครากขาว 
 สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบพรอมท้ังใหคําแนะนําในการปองกันกําจัดโรครากขาว
ยางพาราแกเกษตรกร โดยการขุดคูลอมบริเวณตนท่ีเปนโรค ขนาดคูกวาง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและ
ทายในแถวเดียวกันขางละ 2 ตน และก่ึงกลางระหวางแถวขางเคียงกับแถวถัดไปท้ังสองขางเพ่ือปองกันไมใหโรคแพรระบาดไปยัง
ตนอ่ืนโดยการสัมผัสกันของราก และขุดลอกคูทุกปในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาด พรอมท้ังใหเกษตรกรพนเชื้อราไตรโคเดอรมาบริเวณ
โคนตน และบริเวณท่ีมีเชื้อราสีขาวของโรครากขาวยางพาราปกคลุมอยู เพ่ือควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา 

สํานักงานเกษตรจังหวัดปตตานี สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา และสํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ดําเนินการถายทอดความรู 
และใหคําแนะนําเรื่องการปองกันกําจัดโรครากขาวยางพารา โดยขุดคูลอมบริเวณตนท่ีเปนโรค ขนาดคูกวาง 30 เซนติเมตร 
ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและทายในแถวเดียวกันขางละ 2 ตน และก่ึงกลางระหวางแถวขางเคียงกับแถวถัดไปท้ังสองขาง
เพ่ือปองกันไมใหโรคแพรระบาดไปยังตนอ่ืน โดยการสัมผัสกันของราก และขุดลอกคูทุกปในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาด สงเสริมให
เกษตรกรผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมาไปใชควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา และรณรงคใหเกษตรปลูกพืชชนิดอ่ืน
หมุนเวียนกอนการปลูกตนยางพาราใหมในพ้ืนท่ีเดิม เพ่ือตัดวงจรของโรครากขาวยางพารา 

3. การคาดการณ 
 จากขอมูลการติดตามสถานการณศัตรูยางพาราในแปลงติดตามสถานการณศัตรูพืช ยังคงพบการทําลายของโรครากขาว 
ซ่ึงพ้ืนท่ีปลูกยางพาราสวนใหญ อยูในเขตภาคใต (ฝงตะวันออก) มีอุณหภูมิเฉลี่ย 23 - 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 80 - 85 % 
และมีฝนรอยละ 30 - 60 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักบางแหง (สัปดาหท่ีผานมามีฝนรอยละ 30 - 70) สวนเขตภาคใต (ฝงตะวันตก) 
ท่ีมีพ้ืนท่ีการระบาดของโรครากขาวยางพารา มีอุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 90 - 95 % และมีฝนรอยละ 
30 - 70 ของพ้ืนท่ี (สัปดาหท่ีผานมามีฝนรอยละ 60 - 80) ในชวงนี้มีปริมาณฝนลดลง คาดวาการระบาดของโรครากขาว
ยางพารา อาจคงท่ี หรือลดลงเล็กนอยในสัปดาหตอไป  

4. คําแนะนําในการควบคุมการระบาด 
 การควบคุมโรครากของยางพารา ตามคําแนะนําของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 
 การปองกันกําจัดโรครากใหประสบผลสําเร็จ ตองเริ่มตั้งแตการเตรียมปลูก ไปจนถึงหลังปลูก หรือระยะท่ีตนยางพารา
ใหผลผลิตแลว ดังนี้ 
 
 
 

                          รายงานสถานการณศัตรูยางพารา                                                 
   วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 

        กลุมพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช 
         กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย 
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 - 2 - 

กอนปลูก 
1. การเตรียมพ้ืนท่ีปลูกยางควรทําลายตอไม ทอนไมเกาออกใหหมด ไถพลิกหนาดินตากแดด เพ่ือกําจัดเชื้อราท่ีเจริญ

อยูในดินและในเศษไมเล็กๆ ท่ีหลงเหลืออยูในดิน  
  2. ในแหลงท่ีมีการระบาดของโรค หลังการเตรียมดินควรปลอยพ้ืนท่ีวางไวประมาณ 1 - 2 ป หรือปลูกพืชคลุมดิน

ตระกูลถ่ัว เพ่ือปรับสภาพดินใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช และจุลินทรียในดินบางชนิดท่ีเปนพิษตอเชื้อราสาเหตุโรคราก 
  3.  แปลงยางท่ีมีประวัติการเปนโรครากมากอน แนะนําใหใชกํามะถันผงผสมดินในหลุมปลูก 240 กรัม ตอหลุม  

เพ่ือปรับสภาพ pH ดินใหเปนกรด เหมาะตอการเจริญของเชื้อราบางชนิดท่ีเปนปฏิปกษตอโรครากขาว และปองกันการเจริญ
ของเชื้อราสาเหตุโรครากเขาทําลายรากยางพารา 

 หลังปลูก 
1. หลังจากปลูกยางไปแลว 1 ป ควรตรวจหาตนท่ีเปนโรครากอยางสมํ่าเสมอ ในพ้ืนท่ีท่ีไมเคยปรากฏโรครากมากอน 

ควรตรวจปละ 1 - 2 ครั้ง ในพ้ืนท่ีท่ีเคยเปนโรครากมากอน ควรตรวจซํ้าทุก 3 เดือน ตนท่ีเปนโรคสังเกตไดจากพุมใบท่ีมี
อาการใบเหลืองผิดปกติ ควรขุดดูท่ีโคนตนและรากหากพบเสนใยของเชื้อราสาเหตุของโรคควรกําจัดท้ิง 

2. ตนยางอายุนอยกวา 3 ป ข้ึนไป ท่ีเปนโรครากควรขุดเผาทําลายใหหมดเพ่ือยับยั้งการระบาดของโรค  
3. ตนยางอายุมากกวา 3 ป ข้ึนไป ควรขุดคูลอมบริเวณตนเปนโรค (ขนาดคูกวาง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร) 

ไปทางหัวและทายในแถวเดียวกันขางละ 2 ตน และก่ึงกลางระหวางแถวขางเคียงกับแถวถัดไปท้ังสองขางเพ่ือปองกันไมใหโรค
แพรระบาดไปยังตนอ่ืนโดยการสัมผัสกันของราก และขุดลอกคูทุกป 

4. ไมควรปลูกพืชรวม หรือพืชแซมท่ีเปนพืชอาศัยของโรครากในพ้ืนท่ีหรือหลุมปลูกท่ีเคยเปนโรคราก 
5. ใชสารเคมีสําหรับรักษาตนท่ีเปนโรคเพียงเล็กนอย และใชกับตนขางเคียงเพ่ือปองกันโรค ใชวิธีการขุดรองเล็กๆ 

รอบโคนตน กวาง 15 - 20 เซนติเมตร เทสารเคมีลงในรองรอบโคนตน ใชสารเคมีทุก 6 เดือน เปนเวลา 2 ป โดยเลือกใช
สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ 

- ไตรเดอรมอรฟ 75% อีซี อัตรา 10 - 20 ซีซี ตอน้ํา 1 - 2 ลิตร ตอตน 
- ไซโพรโคนาโซล 10% เอสแอล อัตรา 10 - 20 ซีซี ตอน้ํา 1 - 2 ลิตร ตอตน 
- โพรพิโคนาโซล 25% อีซี  อัตรา 30 ซีซี ตอน้ํา 3 ลิตร ตอตน 
- เฮกซะโคนาโซล 5% อีซี อัตรา อัตรา 10 - 20 ซีซี ตอน้ํา 2 ลิตร ตอตน 
- เฟนิโคลนิล 40% เอฟเอส อัตรา 4 - 8 กรัม ตอน้ํา 3 ลิตร ตอตน 
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