
     
  
 
 

 

 

 

สถานการณการระบาดศตัรพูชืทีส่ําคญั ขอมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2563 
 

สถานการณการระบาดศัตรูพืชที่สําคัญ  

ศัตรูไมยืนตน 

1. สถานการณการปลกูไมยืนตน 
  1.1 พ้ืนที่ปลูกมะพราวทั้งหมด 74 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนตน 1,007,279 ไร   
  1.2 พ้ืนที่ปลูกปาลมนํ้ามันทั้งหมด 75 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนตน 6,006,109 ไร  
  1.3 พ้ืนที่ปลูกยางพาราทั้งหมด 70 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนตน 25,007,402 ไร 
  1.4 พ้ืนที่ปลูกกาแฟทั้งหมด 43 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนตน 316,427 ไร 

2. สถานการณการระบาดของศัตรไูมยืนตนที่สําคัญ  
2.1 ศัตรูมะพราว 
 2.1.1 หนอนหัวดํา พ้ืนที่ระบาด 23 จังหวัด จํานวน 9,440 ไร พ้ืนที่ระบาดลดลง 39 ไร (สัปดาหที่

ผานมา 9,479 ไร) แบงเปน 
  1) การทําลายระดับนอย  จํานวน  6,111 ไร (64.74%) 
  2) การทําลายระดับปานกลาง  จํานวน  2,762 ไร (29.26%) 
  3) การทําลายระดับรุนแรง  จํานวน     567 ไร (6.00%) 
 2.1.2 แมลงดําหนาม พ้ืนที่ระบาด 21 จังหวัด จํานวน 24,380 ไร พ้ืนที่ระบาดลดลง 557 ไร 

(สัปดาหที่ผานมา 24,937 ไร) แบงเปน 
  1) การทําลายระดับนอย  จํานวน     8,885 ไร (36.44%) 
  2) การทําลายระดับปานกลาง  จํานวน  14,763 ไร (60.55%) 
  3) การทําลายระดับรุนแรง  จํานวน       732 ไร (3.01%) 
 2.1.3 ดวงแรด พ้ืนที่ระบาด 21 จังหวัด จํานวน 9,017 ไร พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 977 ไร (สัปดาห

ที่ผานมา 8,040 ไร)  
 2.1.4 ดวงงวง พ้ืนที่ระบาด 7 จังหวัด จํานวน 304 ไร พ้ืนที่ระบาดคงที่ 
 2.1.5 หนอนพาราซา พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร จํานวน 2 ไร พ้ืนที่ระบาดคงที่ 
2.2 ศัตรูปาลมน้ํามัน 
 2.2.1 หนอนหัวดํา พ้ืนที่ระบาด 2 จังหวัด จํานวน 41 ไร พ้ืนที่ระบาดคงที่ 
 2.2.2 หนอนปลอกเล็ก พ้ืนที่ระบาด 2 จังหวัด จํานวน 16 ไร พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 13 ไร (สัปดาห

ที่ผานมา 3 ไร) 
 2.2.3 หนอนหนาแมว พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จํานวน 9 ไร พ้ืนที่ระบาดคงที่ 

  2.2.4 ดวงแรด พ้ืนที่ระบาด 8 จังหวัด จํานวน 1,965 ไร พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 212 ไร (สัปดาหที่
ผานมา 1,753 ไร) 

รายงานสถานการณศตัรูไมยืนตน 
วันที ่29 เมษายน 2563  

กลุมพยากรณและเตือนการระบาดศตัรพูชื  
กองสงเสริมการอารกัขาพชืและจัดการดนิปุย 

โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ 
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 2.2.5 ดวงกุหลาบ พ้ืนที่ระบาด 4 จังหวัด จํานวน 248 ไร พ้ืนที่ระบาดลดลง 13 ไร (สัปดาหที่

ผานมา 261 ไร) 
 2.2.6 หน ูพ้ืนที่ระบาด 3 จังหวัด จํานวน 114 ไร พ้ืนที่ระบาดลดลง 20 ไร (สัปดาหที่ผานมา 134 ไร) 
 2.2.7 โรคลําตนเนา พ้ืนที่ระบาด 3 จังหวัด จํานวน 137 ไร พ้ืนที่ระบาดลดลง 26 ไร (สัปดาหที่

ผานมา 163 ไร) 
  2.2.8 โรคทะลายเนา พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดตราด จํานวน 2 ไร พ้ืนที่ระบาดคงที่ 
  2.2.9 โรคยอดเนา พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 1 ไร พ้ืนที่ระบาดลดลง 7 ไร 
(สัปดาหที่ผานมา 8 ไร) 
  2.3 ศัตรูยางพารา  

 2.3.1 โรครากขาว พ้ืนที่ระบาด 7 จังหวัด จํานวน 568 ไร พ้ืนที่ระบาดลดลง 2 ไร (สัปดาหที่ผานมา 570 ไร) 
 2.3.2 โรคใบรวง พ้ืนที่ระบาด 6 จังหวัด จํานวน 706,579.50 ไร พ้ืนที่ระบาดลดลง 2,659 ไร 

(สัปดาหที่ผานมา 709,238.50 ไร)  
 2.3.3 โรคเสนดํา พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จํานวน 6 ไร พ้ืนที่ระบาดคงที่ 
 2.3.4 โรคหนายางแหง พ้ืนที่ระบาด 3 จังหวัด จํานวน 246 ไร พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 246 ไร 

(สัปดาหที่ผานมาไมพบการระบาด) 
2.4 ศัตรูกาแฟ  
 2.4.1 หนอนเจาะลําตน พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี จํานวน 31 ไร พ้ืนที่ระบาดคงที่ 
 2.4.2 มอดเจาะผลกาแฟ พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา จํานวน 20 ไร พ้ืนที่ระบาดคงที่ 

3. การดําเนินงานในพื้นที่ระบาด 
3.1 การควบคุมศัตรูมะพราว 

3.1.1 ถายทอดความรูและใหคําแนะนําเรื่องการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว และการดูแลสวนมะพราว
ใหสะอาดอยางสม่ําเสมอ  

3.1.2 ตัดทางใบมะพราวที่ถูกหนอนหัวดํา และหนอนพาราซาทําลายไปเผาทําลายทิ้งนอกแปลง 
เพ่ือไมใหเปนแหลงแพรพันธุ  

3.1.3 ปลอยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพ่ือควบคุมการระบาดของหนอนหัวดําในพ้ืนที่ 
โดยขอรับการสนับสนุนจากศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช (ศทอ.)  

3.1.4 สงเสริมใหเกษตรกรภายใตศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ผลิตขยายแตนเบียนบราคอน 
(Bracon hebetor) เพ่ือใชควบคุมการระบาดของหนอนหัวดํามะพราว 

3.1.5 ปลอยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) เพ่ือควบคุมการระบาดของแมลงดําหนาม
มะพราวในพ้ืนที่ โดยขอรับการสนับสนุนจากศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช (ศทอ.) 
 3.1.6 ใชกําดักฟโรโมน ใชตาขายดักจับดวงแรด และดวงงวงในระยะตัวเต็มวัยมาทําลาย และทํากองลอ
โดยใชเช้ือราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพ่ือกําจัดดวงแรดในระยะดักแด และระยะตัวหนอน 
 3.1.7 สงเสริมใหเกษตรกรดูแลสวนมะพราวใหสะอาด เก็บเศษซากพืชไปเผาทําลายเพ่ือไมใหเปน
แหลงแพรพันธุของดวงแรดและศัตรูพืชชนิดอ่ืน ๆ 
 3.1.8 การใชสารเคมีควบคุมการระบาดของหนอนหัวดํามะพราว  
  - กรณีมะพราวที่มีความสูงมากกวา 12 เมตรขึ้นไป หามใชกับมะพราวนํ้าหอม มะพราวกะทิ 
และมะพราวที่ใชทํานํ้าตาล ใชสารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% อีซี เขมขนโดยไมตองผสมนํ้าฉีดเขาที่ลําตน
มะพราวอัตรา 30 มิลลิลิตรตอตน โดยใชสวานเจาะรูใหเอียงลงประมาณ 45 องศา จํานวน 2 รู ใหตรงขามกัน 
เจาะรูใหลึก 10 - 15 เซนติเมตร ขึ้นอยูกับขนาดของดอกสวาน ตําแหนงของรูอยูสูงจากพ้ืนดินประมาณ 1 เมตร 
แลวฉีดสารฆาแมลงลงไปรูละ 15 มิลลิลิตร ปดรูดวยดินนํ้ามัน วิธีน้ีจะปองกันกําจัดหนอนหัวดํามะพราวไดนาน
มากกวา 3 เดือน 
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  - กรณีมะพราวที่มีความสูงนอยกวา 12 เมตร รวมทั้งมะพราวกะทิ มะพราวนํ้าหอมและ
มะพราวที่ใชทํานํ้าตาล ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดรุนแรง และไมมีการปลอยแตนเบียน ใหพนทรงพุมดวยสารฟลูเบนไดอะไมด 
20% ดับเบ้ิลยูจี อัตรา 5 กรัม หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ สปนโนแซด 
12% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตร (สารน้ีมีพิษสูงตอผึ้ง ไมควรใชในสวนมะพราวที่มีการเลี้ยงผึ้ง) หรือ ลูเฟนนูรอน 
5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร (สารน้ีมีพิษสูงตอกุง ไมควรใชบริเวณที่มีการเลี้ยงกุง) โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหน่ึง
ตามอัตราที่กําหนดผสมนํ้า 20 ลิตร พนใหทั่วทรงพุมบริเวณใตใบ 1 - 2 ครั้ง ควรใชเครื่องยนตพนสารที่สามารถ
ควบคุมแรงดันได และมีแรงดันไมนอยกวา 30 บาร กรณีที่มีการปลอยแตนเบียน ใหพนสารเคมีกอน ประมาณ 2 สัปดาห 
คอยทําการปลอยแตนเบียน กรณีที่มีการเคลื่อนยายตนพันธุ เพ่ือปองกันการแพรกระจายของหนอนหัวดํามะพราว
สามารถใชวิธีการน้ีไดเชนเดียวกัน 

3.2 การควบคุมศัตรูปาลมน้ํามัน 

3.2.1 รณรงคใหเกษตรกรดูแลสวนปาลมนํ้ามันใหสะอาด กําจัดวัชพืชบริเวณสวนปาลมนํ้ามัน 
เก็บเศษซากพืชไปเผาทําลาย เพ่ือไมใหเปนแหลงแพรพันธุของดวงแรดแกเกษตรกร และหมั่นสํารวจสวนปาลมนํ้ามัน
อยางสม่ําเสมอ 

3.2.2 แนะนําใหตัดทางใบปาลมนํ้ามันที่ถูกหนอนหัวดํา หนอนปลอกเล็ก และหนอนหนาแมว
ทําลายไปเผาทิ้ง และใชกับดักแสงไฟลอตัวเต็มวัยมาทําลาย 

 3.2.3 ใชกําดักฟโรโมน และใชตาขายดักจับดวงแรดและดวงกุหลาบในระยะตัวเต็มวัยมาทําลาย  
 3.2.4 ทํากองลอโดยใชเช้ือราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) โดยขอรับการสนับสนุน
เช้ือราเมตตาไรเซียมจากศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช (ศทอ.) เพ่ือกําจัดดวงแรดในระยะดักแด 
และระยะตัวหนอน 
 3.2.5 สําหรับตนปาลมนํ้ามันที่ถูกดวงแรด และดวงกุหลาบทําลายระยะรุนแรง แนะนําใหใชสารเคมี
คารบาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร พนบริเวณใบใหทั่วในตอนเย็นกอนค่ํา 
 3.2.6 สงเสริมใหเกษตรกรใชเชื้อราไตรโคเดอรมา ทาบริเวณที่เกิดโรคลําตนเนา โรคทะลายเนา
โรคยอดเนา และโรคใบไหมของปาลมนํ้ามันเพ่ือควบคุมการระบาดไมใหลุกลามไปยังตนอ่ืน ๆ 

3.3 การควบคุมศัตรูยางพารา 
3.3.1 ประชาสัมพันธ และแจงเตือนการระบาดของโรครากขาว โรคใบรวง และโรคเสนดําที่กอใหเกิด

ความเสียหายกับสวนยางพาราแกเกษตรกร  
3.3.2 ถายทอดความรูและใหคําแนะนําวิธีการปองกันกําจัดโรครากขาว โดยการขุดคูลอมบริเวณตน

ที่เปนโรคขนาดคูกวาง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและทายในแถวเดียวกันขางละ 2 ตน และก่ึงกลาง
ระหวางแถวขางเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองขาง เพ่ือปองกันไมใหโรคแพรระบาดไปยังตนอ่ืนโดยการสัมผัสกันของราก 
ซึ่งจะขุดลอกคูทุกป  

 3.3.3 สงเสริมใหเกษตรกรใชเชื้อราไตรโคเดอรมา ฉีดพนบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาด
ของโรครากขาว โรคเสนดํา และโรคใบรวง  

 3.3.4 สําหรับตนยางพาราที่พบวาเปนโรครากขาวระยะรุนแรง ใหเกษตรกรใชสารเคมีตามคําแนะนํา 
ของกรมวิชาการ หรือใชสารเคมีโพรพิโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 30 ซีซีตอนํ้า 3 ลิตรตอตน ราดบริเวณที่เปนโรครากขาว 

 3.3.5 สํานักงานเกษตรจังหวัดที่พบการระบาดของโรคใบรวง รวมกับการยางแหงประเทศไทย 
ใชโดรนพนสารเคมีควบคุมการระบาดตามคําแนะนําของการยางแหงประเทศไทย เพ่ือปองกันและกําจัดโรคใบรวง
ในพ้ืนที่ที่พบการระบาด 

 3.3.6 สําหรับตนยางพาราที่พบวาเปนโรคใบรวงระยะรุนแรง ใหเกษตรกรใชสารเคมีตามคําแนะนํา
ของสถาบันวิจัยยาง การยางแหงประเทศไทย โดยวิธีพน ดังน้ี 
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  - เบโนมิล อัตรา 20 - 30 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ อัตรา 2 ซีซี พนอัตรา 100 ลิตรตอไร 
  - โพรปเนป หรือ แมนโคเซป หรือ คลอโรราโลนิล อัตรา 50 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ 

อัตรา 2 ซีซี พนอัตรา 100 ลิตรตอไร 
  - เฮกซาโคนาโซล อัตรา 30 - 40 ซีซีตอนํ้า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ อัตรา 2 ซีซี พนอัตรา 100 ลิตรตอไร 
  - โปรปโคนาโซล อัตรา 10 - 15 ซีซีตอนํ้า 20 ลติร ผสมสารจับใบ อัตรา 2 ซีซี พนอัตรา 100 ลิตรตอไร 
  - ไทโอฟาเนต-เมริล อัตรา 20 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ อัตรา 2 ซีซี พนอัตรา 100 ลิตรตอไร 
3.4 การควบคุมศัตรูกาแฟ 
 3.4.1 ตัดแตงตนกาแฟใหทรงพุมโปรง และควรกําจัดตัวเต็มวัยของหนอนเจาะลําตนกอนผสมพันธุ

และวางไข ทําลายไข หรือหนอนระยะแรกที่ฟกออกจากไข กอนที่จะเจาะเขาไปในลําตนหรือก่ิง หากพบการระบาด
รุนแรงใหพนสารฆาแมลง เฟนิโตรไธออน (ซูมิไธออน 50 % อีซี) ในอัตรา 40 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร ใน
ระยะเวลาของชวงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม และเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม 
  3.4.2 ตัดกิ่งแหงคาตน และผลกาแฟที่สุกแหงคาตน และที่รวงอยูใตโคนตนออกไปเผาทําลาย และทํา
ความสะอาดโคนตน อยาทิ้งผลที่รวงหลนไวในแปลงเพราะจะเปนแหลงวางไขและขยายพันธุของมอดกาแฟในฤดูถัดไป  
การเก็บเกี่ยวกาแฟ ควรเก็บผลผลิตใหหมดตนไมใหติดคางอยูบนตนหรือรวงหลนตามพ้ืนดินใตตน 
ถาการระบาดรุนแรงใหเลือกใชสารชนิดใดชนิดหน่ึงดังน้ี ไตรอะโซฟอส 40% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร 
หรือ คารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 80 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร 

4.การคาดการณศัตรูไมยืนตน ในชวงระหวางวันที่ 4 - 10 พฤษภาคม 2563 
   ภาคเหนือ  

- มะพราว ไดแก หนอนหัวดํา และแมลงดําหนาม  
- ปาลมนํ้ามัน ไดแก หนอนหัวดํา และโรคผลเนา  
- ยางพารา ไดแก โรคเสนดํา และโรครากขาว  
- กาแฟ ไดแก เพลี้ยหอย และมอดเจาะเมล็ดกาแฟ  

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- มะพราว ไดแก หนอนหัวดํา แมลงดําหนาม และดวงแรด 
- ปาลมนํ้ามัน ไดแก หนอนหัวดํา และดวงแรด  
- ยางพารา ไดแก โรครากขาว และโรคใบรวง  
- กาแฟ ไดแก หนอนเจาะลําตน และเพลี้ยหอย  

   ภาคกลาง และภาคตะวันตก 
- มะพราว ไดแก หนอนหัวดํา แมลงดําหนาม และดวงแรด  
- ปาลมนํ้ามัน ไดแก หนอนหัวดํา ดวงแรด และโรคทะลายเนา 
- ยางพารา ไดแก โรครากขาว และโรคใบรวง  
- กาแฟ ไดแก หนอนเจาะลําตน และเพลี้ยหอย 

   ภาคตะวันออก 
- มะพราว ไดแก หนอนหัวดํา แมลงดําหนาม และดวงแรด  
- ปาลมนํ้ามัน ไดแก หนอนหัวดํา หนอนพาราซา และโรคผลเนา 
- ยางพารา ไดแก โรครากขาว และโรคใบรวง  

   ภาคใต   
- มะพราว ไดแก หนอนหัวดํา แมลงดําหนาม ดวงแรด และดวงงวง 
- ปาลมนํ้ามัน ไดแก หนอนหัวดํา ดวงแรด และโรคลําตนเนา  
- ยางพารา ไดแก โรคใบรวง และโรครากขาว  
- กาแฟ ไดแก หนอนเจาะลําตน และมอดเจาะเมล็ดกาแฟ 



กราฟแสดงสถานการณการระบาดของศตัรูไมยืนตน ป 2563 

ภาพรวมทั้งประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนอนหัวดํา - มะพราว 9,440 ไร    โรคลําตนเนา - ปาลมนํ้ามัน 137 ไร 

     แมลงดําหนาม - มะพราว 24,380 ไร   โรคทะลายเนา - ปาลมนํ้ามัน 2 ไร     

     ดวงแรด - มะพราว 9,017 ไร    โรคยอดเนา - ปาลมนํ้ามัน 1 ไร  

     ดวงงวง - มะพราว 304 ไร    โรคใบไหม - ยางพารา (ไมพบการระบาด) 

     หนอนพาราซา - มะพราว 2 ไร    โรครากขาว - ยางพารา 568 ไร 

     หนอนหัวดํา - ปาลมนํ้ามัน 41 ไร    โรคใบรวง  - ยางพารา 706,579.50 ไร  

     หนอนปลอกเล็ก - ปาลมนํ้ามนั 16 ไร   โรคเสนดํา - ยางพารา 6 ไร 

     ดวงแรด - ปาลมนํ้ามัน 1,965 ไร    โรคหนายางแหง - ยางพารา 246 ไร 

     ดวงกุหลาบ - ปาลมนํ้ามัน 248 ไร   หนอนเจาะลําตน - กาแฟ 31 ไร 

     หนอนหนาแมว - ปาลมนํ้ามนั 9 ไร   มอดเจาะผลกาแฟ - กาแฟ 20 ไร 

     หนู - ปาลมนํ้ามัน 114 ไร     



กราฟแสดงสถานการณการระบาดของศตัรมูะพราว ป 2558 - 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

หนอนหัวดํา 9,440 ไร 
แมลงดําหนาม 24,380 ไร 
ดวงแรด 9,017 ไร 
ดวงงวง 304 ไร 
หนอนพาราซา 2 ไร  
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ป 2560 ป 2561 ป 2562 

 หนอนหัวดํา 41 ไร 
 หนอนปลอกเล็ก 16 ไร 
 ดวงแรด 1,965 ไร 
 ดวงกุหลาบ 248 ไร 
 หนอนหนาแมว 9 ไร 
 หนู 114 ไร  
  โรคลําตนเนา 137 ไร 
 โรคทะลายเนา 2 ไร 
 โรคยอดเนา 1 ไร  
 โรคใบไหม (ไมพบการระบาด) 

ป 2563 



 โรครากขาว 568 ไร 
 โรคใบรวง 706,579.50 ไร 
 โรคเสนดํา 6 ไร 
 โรคหนายางแหง 246 ไร 

 
 

กราฟแสดงสถานการณการระบาดของศตัรยูางพารา ป 2560 - 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

ป 2563 


