
     
  
 
 

 

 

 

สถานการณ์การระบาดศัตรพูืชที่ส าคัญ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 
 

สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่ส าคัญ  

ศัตรูไม้ยืนต้น 

1. สถานการณ์การปลูกไม้ยืนต้น 
  1.1 พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวทั้งหมด 67 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 979,401 ไร่   
  1.2 พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันทั้งหมด 68 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 3,134,989 ไร่  
  1.3 พ้ืนที่ปลูกยางพาราทั้งหมด 66 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 19,119,643  ไร่ 
  1.4 พ้ืนที่ปลูกกาแฟทั้งหมด 57 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 243,305 ไร่ 

2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ยืนต้นที่ส าคัญ  
2.1 ศัตรูมะพร้าว 
 2.1.1 หนอนหัวด า พ้ืนที่ระบาด 28 จังหวัด จ้านวน 9,279 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 74 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 9,205 ไร่) แบ่งเป็น 
  1) การท้าลายระดับน้อย  จ้านวน 6,519 ไร่ (70.26%) 
  2) การท้าลายระดับปานกลาง  จ้านวน 2,190 ไร่ (23.60%) 
  3) การท้าลายระดับรุนแรง  จ้านวน    570 ไร่ (6.14%) 
 2.1.2 แมลงด าหนาม พ้ืนที่ระบาด 29 จังหวัด จ้านวน 27,747 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมข้ึน 1,807 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 25,940 ไร่) แบ่งเป็น 
  1) การท้าลายระดับน้อย  จ้านวน  15,463 ไร่ (55.73%) 
  2) การท้าลายระดับปานกลาง  จ้านวน 11,430 ไร่ (41.19%) 
  3) การท้าลายระดับรุนแรง  จ้านวน      854 ไร่ (3.08%) 
 2.1.3 ด้วงแรด พ้ืนที่ระบาด 20 จังหวัด จ้านวน 10,442 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 399 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 10,043 ไร่)  
2.2 ศัตรูปาล์มน้ ามัน 
 2.2.1 หนอนหัวด า พ้ืนทีร่ะบาด 2 จังหวัด จ้านวน 56 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงท่ี 
 2.2.2 หนอนปลอกเล็ก พ้ืนที่ระบาด 2 จังหวัด จ้านวน 3 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงท่ี 
 2.2.3 หนอนหน้าแมว พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จ้านวน 36 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 

36 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 36 ไร่) 
 2.2.4 ด้วงแรด พ้ืนที่ระบาด 4 จังหวัด จ้านวน 712 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงท่ี 
 2.2.5 ด้วงกุหลาบ พ้ืนที่ระบาด 3 จังหวัด จ้านวน 129 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงท่ี 
 2.2.6 โรคล าต้นเน่า พ้ืนที่ระบาด 2 จังหวัด จ้านวน 170 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงท่ี 
 

รายงานสถานการณ์ศัตรูไม้ยืนต้น 
วันที่ 25 ธันวาคม 2562  

กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช  
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ 
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  2.3 ศัตรูยางพารา  
  2.3.1 โรครากขาว พ้ืนทีร่ะบาด 7 จังหวัด จ้านวน 2,401 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงท่ี 
  2.3.2 โรคใบร่วง พ้ืนที่ระบาด 9 จังหวัด จ้านวน 564,926 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 72,952 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 491,974 ไร่)  
 2.4 ศัตรูกาแฟ ไมพ่บการระบาด 

3. การด าเนินงานในพื้นที่ระบาด 
3.1 การควบคุมศัตรูมะพร้าว 

3.1.1 ถ่ายทอดความรู้และให้ค้าแนะน้าเรื่องการป้องกันก้าจัดศัตรูมะพร้าว และการดูแลสวนมะพร้าว
ให้สะอาดอย่างสม่้าเสมอ  

3.1.2 ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวด้าท้าลายไปเผาท้าลายทิ้งนอกแปลง เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์  
3.1.3 ปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพ่ือควบคุมการระบาดของหนอนหัวด้าในพ้ืนที่ 

โดยขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.)  
3.1.4 ส่งเสริมให้เกษตรกรภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ผลิตขยายแตนเบียนบราคอน 

(Bracon hebetor) เพ่ือใช้ควบคุมการระบาดของหนอนหัวด้ามะพร้าว 
3.1.5 ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) เพ่ือควบคุมการระบาดของแมลงด้าหนาม

มะพร้าวในพ้ืนที ่โดยขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) 
 3.1.6 ใช้ก้าดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาท้าลาย และท้ากองล่อโดยใช้เชื้อรา
เมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพ่ือก้าจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน 
 3.1.7 ส่งเสริมให้เกษตรกรดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาด เก็บเศษซากพืชไปเผาท้าลายเพ่ือไม่ให้เป็น
แหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดและศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ 

3.2 การควบคุมศัตรูปาล์มน้ ามัน 
3.2.1 รณรงค์ให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มน้้ามันให้สะอาด ก้าจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้้ามัน 

เก็บเศษซากพืชไปเผาท้าลาย เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดแก่เกษตรกร และหมั่นส้ารวจสวนปาล์มน้้ามัน
อย่างสม่้าเสมอ 

3.2.2 แนะน้าให้ตัดทางใบปาล์มน้้ามันที่ถูกหนอนหัวด้า  หนอนปลอกเล็ก และหนอนหน้าแมว
ท้าลายไปเผาทิ้ง และใช้กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัยมาท้าลาย 
 3.2.3 ใช้ก้าดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาท้าลาย  
 3.2.4 ท้ากองล่อโดยใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) โดยขอรับการสนับสนุน
เชื้อราเมตตาไรเซียมจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) เพ่ือก้าจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ 
และระยะตัวหนอน 
 3.2.5 ส้าหรับต้นปาล์มน้้ามันที่ถูกด้วงแรด และด้วงกุหลาบท้าลายระยะรุนแรง แนะน้าให้ ใช้สารเคมี
คาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร พ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่้า 
 3.2.6 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื ้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรคล้าต้นเน่าปาล์มน้้ามัน
เพ่ือควบคุมการระบาด 

3.3 การควบคุมศัตรูยางพารา 
3.3.1 ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนการระบาดของโรครากขาว และโรคใบร่วง ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

กับสวนยางพาราในช่วงฤดูฝนแก่เกษตรกร  
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3.3.2 ถ่ายทอดความรู้และให้ค้าแนะน้าวิธีการป้องกันก้าจัดโรครากขาว โดยการขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรค 
ขนาดคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลาง
ระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้าง เพ่ือป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอ่ืนโดยการสัมผัสกันของราก 
ซึ่งจะขุดลอกคูทุกปี  

 3.3.3 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาด
ของโรครากขาว และโรคใบร่วง  

 3.3.4 ส้าหรับต้นยางพาราที่พบว่าเป็นโรครากขาวระยะรุนแรง ให้เกษตรกรใช้สารเคมีตามค้าแนะน้า 
ของกรมวิชาการ หรือใช้สารเคมีโพรพิโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 30 ซีซีต่อน้้า 3 ลิตรต่อต้น ราดบริเวณที่เป็นโรครากขาว 

 3.3.5 ส้าหรับต้นยางพาราที่พบว่าเป็นโรคใบร่วงระยะรุนแรง ให้เกษตรกรใช้สารเคมีตามค้าแนะน้า
ของสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย โดยวิธีพ่น ดังนี้ 

  - เบโนมิล อัตรา 20 - 30 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ อัตรา 2 ซีซี พ่นอัตรา 100 ลิตรต่อไร่ 
  - โพรปิเนป หรือ แมนโคเซป หรือ คลอโรราโลนิล อัตรา 50 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ 

อัตรา 2 ซีซี พ่นอัตรา 100 ลิตรต่อไร่ 
  - เฮกซาโคนาโซล อัตรา 30 - 40 ซีซีต่อน้้า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ อัตรา 2 ซีซี พ่นอัตรา 

100 ลิตรต่อไร่ 
  - โปรปิโคนาโซล อัตรา 10 - 15 ซีซีต่อน้้า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ อัตรา 2 ซีซี พ่นอัตรา 

100 ลิตรต่อไร่ 
  - ไทโอฟาเนต-เมริล อัตรา 20 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ อัตรา 2 ซีซี พ่นอัตรา 

100 ลิตรต่อไร ่ 

4.การคาดการณ์ศัตรูไม้ยืนต้น ในช่วงระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 
   ภาคเหนือ  

- มะพร้าว ได้แก่ หนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม และโรคยอดเน่า  
- ปาล์มน้้ามัน ได้แก่ หนอนหัวด้า หนู และโรคโคนล้าต้นเน่า  
- ยางพารา ได้แก่ โรคใบร่วง และโรครากขาว  
- กาแฟ ได้แก่ โรคราน้้าค้าง และโรคราสนิม  

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- มะพร้าว ได้แก่ หนอนหัวด้า และด้วงแรด 
- ปาล์มน้้ามัน ได้แก่ หนู และโรคผลเน่า  
- ยางพารา ได้แก่ โรครากขาว และโรคใบร่วง  
- กาแฟ ได้แก่ โรคราน้้าค้าง และโรคราสนิม  

  ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
- มะพร้าว ได้แก่ หนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม และด้วงแรด  
- ปาล์มน้้ามัน ได้แก่ หนู ด้วงแรด และโรคโคนล้าต้นเน่า 
- ยางพารา ได้แก่ โรครากขาว โรคเส้นด้า และโรคใบร่วง  
- กาแฟ ได้แก่ หนอนเจาะล้าต้น และโรคราน้้าค้าง 

   ภาคใต้   
- มะพร้าว ได้แก่ หนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม และโรคยอดเน่า 
- ปาล์มน้้ามัน ได้แก่ หนู โรคผลเน่า และโรคโคนล้าต้นเน่า  
- ยางพารา ได้แก่ ปลวก โรคใบร่วง และโรครากขาว  
- กาแฟ ได้แก่ หนอนเจาะล้าต้น โรคราสนิม และโรคราน้้าค้าง 



 
กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ยืนต้น ปี 2562 

ภาพรวมทั้งประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     หนอนหัวด้า-มะพร้าว 9,279 ไร่    ด้วงกุหลาบ-ปาล์มน้้ามัน 129 ไร่ 

     แมลงด้าหนาม-มะพร้าว 27,747 ไร่   หนอนหน้าแมว-ปาล์มน้้ามัน 36 ไร่  

     ด้วงแรด-มะพร้าว 10,442 ไร่    หนู-ปาล์มน้้ามัน (ไม่พบการระบาด)   

     ด้วงงวง-มะพร้าว (ไม่พบการระบาด)   โรคล้าต้นเน่า-ปาล์มน้้ามัน 170 ไร่ 

     หนอนพาราซ่า-มะพร้าว (ไม่พบการระบาด)   โรครากขาว-ยางพารา 2,401 ไร่ 

     หนอนหัวด้า-ปาล์มน้้ามัน 56 ไร่    โรคใบร่วง-ยางพารา 564,926 ไร่  

     หนอนปลอกเล็ก-ปาล์มน้้ามัน 3  ไร่   โรคเส้นด้า-ยางพารา (ไม่พบการระบาด) 

     ด้วงแรด-ปาล์มน้้ามัน 712 ไร่    โรคใบจุดสีน้้าตาล-กาแฟ (ไม่พบการระบาด) 



 

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าว ปี 2557 - 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      
 
 
 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

หนอนหัวด้า-มะพร้าว 9,279 ไร่ 
แมลงด้าหนาม-มะพร้าว 27,747 ไร่ 
ด้วงแรด-มะพร้าว 10,442 ไร่ 
ด้วงงวง-มะพร้าว (ไม่พบการระบาด) 
หนอนพาราซ่า-มะพร้าว (ไม่พบการระบาด)

  
 
 
 



 
กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูปาล์มน้ ามัน ปี 2560 - 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปี 2560 ปี 2561 

ปี 2562 

 หนอนหัวด้า 56 ไร่ 
 หนอนปลอกเล็ก 3 ไร่ 
 ด้วงแรด 712 ไร่ 
 ด้วงกุหลาบ 129 ไร่ 
 หนอนหน้าแมว 36 ไร่ 
 หนู (ไม่พบการระบาด)  
           โรคล้าต้นเน่า 170 ไร่ 



 โรครากขาว 2,401 ไร่ 
 โรคใบร่วง 564,926 ไร่ 
 โรคเส้นด้า (ไม่พบการระบาด) 
  

 
กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูยางพารา ปี 2560 - 2562 
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