
     
  
 
 
 

 
 
๑. สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว 
  จากรายงานของส านักงานเกษตรจังหวัด 59 จังหวัด ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 พ้ืนที่ปลูกมะพร้าว 1,210,920 ไร่  
พบการระบาดของศัตรูมะพร้าว 2 ชนิด ได้แก่ แมลงด าหนาม และด้วงแรด พื้นที่ระบาดรวม 94,089 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
7.77 ของพ้ืนที่ปลูก 

หนอนหัวด า* อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 

 แมลงด าหนาม** พ้ืนที่ระบาด 21 จังหวัด จ านวน 80,834 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.68 ของพ้ืนที่ปลูก (สัปดาห์ที่ผ่านมา 80,778 ไร่) 
พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 56 ไร่ โดยพ้ืนที่ระบาดมาก ๕ อันดับ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (65,026 ไร่) นครศรีธรรมราช 
(7,442 ไร่) ชุมพร (3,681 ไร่) สุราษฎร์ธานี (2,081 ไร่) และจังหวัดชลบุรี (1,097 ไร่)  

 ด้วงแรด*** พ้ืนที่ระบาด 19 จังหวัด จ านวน 13,255 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของพ้ืนที่ปลูก (สัปดาห์ที่ผ่านมา 13,210 ไร่) 
พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 45 ไร่ โดยพ้ืนที่ระบาดมาก ๕ อันดับ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (8,660 ไร่) สุราษฏร์ธานี (1,856 ไร่) 
ฉะเชิงเทรา (726 ไร่) สมุทรสาคร (445 ไร่) และจังหวัดนครศรีธรรมราช (385 ไร่)  

2. การด าเนินงานควบคุมการระบาด 
 การควบคุมหนอนหัวด า 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ส านักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และส านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ลงพ้ืนที่
ตรวจสอบพร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว โดยการตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวด าท าลายมาเผา ด าเนินการปล่อย
แตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon hebetor) ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของหนอนหัวด ามะพร้าว และใช้สารเคมีอิมาเม็กติน เบนโซเอท 
(emamectin benzoate) 1.92 % อีซี ฉีดเข้าล าต้น อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อต้น ในต้นมะพร้าวที่ถูกท าลายระดับรุนแรง 

การควบคุมแมลงด าหนาม 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด าเนินการถ่ายทอดความรู้และให้ค าแนะน าเรื่องการจัดการสวนมะพร้าว
เบื้องต้นให้สะอาด และใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 30 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร พ่นบริเวณใบมะพร้าว
ให้ทั่วในมะพร้าวต้นเตี้ย เพ่ือควบคุมการระบาดของแมลงด าหนามมะพร้าว 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร และ
ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสวนมะพร้าวเบื้องต้น และปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส 
(Asecodes hispinarum) ในพ้ืนที่ที่มีการระบาด โดยขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 การควบคุมด้วงแรด 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรธีรรมราช และส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ด าเนินการถ่ายทอดความรู้และให้ค าแนะน า
ในการจัดการสวนมะพร้าวให้สะอาด เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดแก่เกษตรกร จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและ
ขยายเชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพ่ือน ามาใช้ควบคุมด้วงแรดมะพร้าว และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะ
ตัวเต็มวัยมาท าลายทิ้ง 

                          รายงานสถานการณ์ศัตรูมะพร้าว                                                 
   วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 

        กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช 
         กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

       โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ 

     E-mail: bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com 
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3. การคาดการณ์ 
 จากข้อมูลการติดตามสถานการณ์ศัตรูมะพร้าวในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ยังคงพบการท าลายของหนอนหัวด า 
แมลงด าหนาม และด้วงแรด ซึ่งพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีอุณหภูมิเฉลี่ย 23 - 34 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพัทธ์ 90 - 95 % และมีฝนร้อยละ 60 - 80 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง (สัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนร้อยละ 
40 - 60) ส่วนเขตภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ที่มีพ้ืนที่การระบาดของศัตรูมะพร้าว มีอุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 
90 - 95 % และมีฝนร้อยละ 60 - 70 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง (สัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนร้อยละ 40 - 60) 
ในช่วงนี้มีปริมาณฝนเพ่ิมขึ้น คาดว่าการระบาดของศัตรูมะพร้าวทั้ง 3 ชนิด อาจคงที ่หรือลดลงในสัปดาห์ต่อไป 

4. ค าแนะน าในการควบคุมการระบาด 
 การควบคุมหนอนหัวด ามะพร้าว 
               1. ตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวด าท าลายมาเผา เพ่ือท าลายหนอนหัวด าในระยะไข่ ระยะตัวหนอน และระยะดักแด้  
โดยเกษตรกรต้องหมั่นเข้าไปส ารวจทางใบมะพร้าว ถ้าพบมีการท าลายของหนอนหัวด าให้ตัดทางใบนั้นมาเผาท าลายทันที  
               2. พ่นด้วยเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พ่นหนอนที่ฟักออกมาจากไข่ใหม่ จ านวน ๓ ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 
๗ - ๑๐ วัน อัตรา 80 - 100 ซีซี ต่อน้ า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ อัตราตามค าแนะน าในฉลาก ไม่ควรพ่นในขณะที่มีแสงแดดจัด
เพราะจะท าให้เชื้อบีทีอ่อนแอ ควรพ่นช่วงเช้าก่อนเวลา 10.00 น. หรือช่วงเย็นหลังเวลา 16.00 น. และต้องใช้เชื้อบีที  
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรแล้วเท่านั้น 

     3. ปล่อยแตนเบียนไข่ทริโครแกรมมา (Trichogramma spp.) เพ่ือควบคุมระยะไข่ของหนอนหัวด า อัตราไร่ละ 
10 แผ่น แผ่นละ ๒,๐๐๐ ตัว โดยปล่อย 12 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน ๑๕ วัน  

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

   5. ใช้สารเคมีอิมาเม็กติน เบนโซเอท (emamectin benzoate) 1.92 % อีซี ฉีดเข้าล าต้น อัตรา 30 มิลลิลิตร 
ต่อต้น โดยการเจาะล าต้นมะพร้าวสูงจากพ้ืนดินประมาณ 1 เมตร จ านวน 2 รู ท ามุม 45 องศากับล าต้น ให้รูอยู่ตรงกันข้ามกัน 
ใช้ดอกสว่านขนาด ๔ - ๕ หุนเจาะลึก 10 เซนติเมตร ฉีดสารเคมีใส่รูละ 15 มิลลิลิตร แล้วใช้ดินน้ ามันอุดรูทันที  

   6. กรณีมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร มะพร้าวน้ าหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวที่ท าน้ าตาล  
ให้ใช้วิธีการพ่นสารเคมีทางใบ โดยเลือกใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ 

 -  ฟลูเบนไดเอไมด์ 20% ดับบลิวจี อัตรา 5 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร 
 -  คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% เอสจี อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร 
 - สปินโนแสด 12% เอสจจี อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร 
 - ลูเฟนยูรอน 5% อีซ ี อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร 

     การควบคุมแมลงด าหนามมะพร้าว 
      1. ในมะพร้าวต้นเตี้ย ตัดใบยอดท่ีถูกแมลงกัดกิน เก็บไข่ หนอนและตัวเต็มวัยไปท าลาย 
      2. ปล่อยแตนเบียนแมลงด าหนามมะพร้าวอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) อัตรา 5 - 10 มัมมี่ ต่อไร่ ปล่อย 3 - 5 ครั้ง 
แต่ละครั้ง ห่างกัน 7 - 10 วัน 
      3. ในมะพร้าวต้นเตี้ยใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ า 20 ลิตร (น าเชื้อรา
ที่เจริญบนเมล็ดธัญพืชมาขย า เพ่ือแยกกากออกและเอาเฉพาะสปอร์ที่อยู่ในของเหลว) ผสมสารจับใบ ฉีดพ่นยอดมะพร้าวก าจัดหนอน 
ดักแด้ และตัวเต็มวัยของแมลงด าหนามมะพร้าว 
      4. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงหางหนีบ เพ่ือกินไข่ และหนอนแมลงด าหนามมะพร้าว   
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     การควบคุมด้วงแรดมะพร้าว 
      1. เผาหรือฝังซากล าต้นหรือตอของมะพร้าว 
      2. เกลี่ยกองซากพืช กองมูลสัตว์ให้กระจายออกโดยมีความสูงไม่เกิน 15 เซนติเมตร 
      3. ถ้ามีความจ าเป็นต้องกองมูลสัตว์นานเกินกว่า 2 - 3 เดือน ควรหมั่นพลิกกลับกอง หรือน าใส่ในถุงปุ๋ยผูกปากถุง
ให้แน่นและน าไปเรียงซ้อนกันไว้ 
      4. หมั่นท าความสะอาดบริเวณคอมะพร้าว ตามโคนทางใบ หากพบรอยแผลเป็นรู ใช้เหล็กแหลมแทงหาด้วงแรด
เพ่ือก าจัด 
      5. ใช้กับดักฟีโรโมนล่อจับตัวเต็มวัยมาท าลาย 

     6. ท ากองล่อให้ตัวเต็มวัยของด้วงแรดมะพร้าวมาวางไข่ โดยใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) 
ในอัตรา 400 กรัม ต่อกองล่อ คลุกผสมลงในกองล่อให้ทั่ว 
 



 
กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดแมลงด าหนาม และด้วงแรดมะพร้าว ปี 2555 - 2560 

ภาพรวมทั้งประเทศ 
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กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดแมลงด าหนาม และด้วงแรดมะพร้าว ปี 2555 - 2560 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
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ปี 2555 



     
  
 
 
 

 
 
๑. สถานการณศัตรูปาลมน้ํามัน 
  จากรายงานของสํานักงานเกษตรจงัหวัด 67 จังหวัด ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2560 พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 3,726,680 ไร 
พบการระบาดของศัตรูปาลมน้ํามัน 3 ชนิด ไดแก หนอนหัวดํา ดวงแรด และดวงกุหลาบ พ้ืนท่ีระบาดรวม 1,532 ไร คิดเปนรอยละ 
0.04 ของพ้ืนท่ีปลูก 

 หนอนหัวดํา* พ้ืนท่ีระบาด 5 จังหวัด จํานวน 510 ไร คิดเปนรอยละ 0.014 ของพ้ืนท่ีปลูก (สัปดาหท่ีผานมา 511 ไร) 
พ้ืนท่ีระบาดลดลง 1 ไร พบพ้ืนท่ีระบาด ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ (389 ไร) สุราษฎรธานี (98 ไร) กรุงเทพมหานคร (15 ไร) 
ปทุมธานี (5 ไร) และจังหวัดราชบุรี (3 ไร) 

 ดวงแรด** พ้ืนท่ีระบาด 5 จังหวัด จํานวน 944 ไร คิดเปนรอยละ 0.025 ของพ้ืนท่ีปลูก (สัปดาหท่ีผานมา 592 ไร) 
พ้ืนท่ีระบาดเพ่ิมข้ึน 352 ไร พบพ้ืนท่ีระบาด ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี (743 ไร) ชุมพร (133 ไร) ปตตานี (30 ไร) 
นครศรีธรรมราช (30 ไร) และจังหวัดระนอง (8 ไร)  

 ดวงกุหลาบ*** พ้ืนท่ีระบาด 2 จังหวัด จํานวน 78 ไร คิดเปนรอยละ 0.002 ของพ้ืนท่ีปลูก (สัปดาหท่ีผานมา 88 ไร) 
พ้ืนท่ีระบาดลดลง 10 ไร พบพ้ืนท่ีระบาด ไดแก จังหวัดชุมพร (50 ไร) และจังหวัดสุราษฎรธานี (28 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 26 กรกฎาคม 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 22 - 34 
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 90 - 95 % และมีฝนรอยละ 60 - 80 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักบางแหง  (สัปดาหท่ีผานมามีฝน
รอยละ 40 - 60) สวนเขตภาคใต (ฝงตะวันตก) ท่ีมีพ้ืนท่ีการระบาดของศัตรูปาลมน้ํามัน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 35 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพัทธ 90 - 95 % และมีฝนรอยละ 60 - 70 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักบางแหงตลอดชวง (สัปดาหท่ีผานมามีฝน
รอยละ 40 - 60) ในชวงนี้มีปริมาณฝนเพ่ิมข้ึน คาดวาการระบาดของศัตรูปาลมน้ํามัน อาจลดลงในสัปดาหตอไป สวนพ้ืนท่ี
ปลูกปาลมน้ํามันในจังหวัดอ่ืนๆ ไมพบการทําลายของศัตรูปาลมน้ํามัน  

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 26 กรกฎาคม 2560 พ้ืนท่ีปลูกยางพารา 20,007,415 ไร 
พบการระบาดของศัตรูยางพารา 1 ชนิด ไดแก โรครากขาว พ้ืนท่ีระบาดรวม 4,571 ไร คิดเปนรอยละ 0.023 ของพ้ืนท่ีปลูก 

  *โรครากขาว พ้ืนท่ีระบาด 7 จังหวัด จํานวน 4,571 ไร คิดเปนรอยละ 0.023 ของพ้ืนท่ีปลูก (สัปดาหท่ีผานมา 4,816 ไร) 
พ้ืนท่ีระบาดลดลง 245 ไร พบพ้ืนท่ีระบาด ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี (4,418 ไร) ปตตานี (72 ไร) สงขลา (38 ไร) ชุมพร 
(20 ไร) ภูเก็ต (11 ไร) นราธิวาส (10 ไร) ยะลา (10 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 - 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 90 - 95 % 
และมีฝนรอยละ 60 - 80 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง (สัปดาหท่ีผานมามีฝนรอยละ 40 - 60) สวนเขตภาคใต 
(ฝงตะวันตก) ท่ีมีพ้ืนท่ีการระบาดของโรครากขาวยางพารา มีอุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 90 - 95 % 
และมีฝนรอยละ 60 - 70 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกมากบางแหงตลอดชวง (สัปดาหท่ีผานมามีฝนรอยละ 40 - 60) ในชวงนี้มี
ปริมาณฝนเพ่ิมข้ึน คาดวาการระบาดของโรครากขาวยางพารา อาจคงท่ี หรือเพ่ิมข้ึนในสัปดาหตอไป  

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

                          รายงานสถานการณศัตรูยางพารา                                                 
   วันท่ี 26 กรกฎาคม 2560 

        กลุมพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช 
         กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย 
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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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