
     
  
 
 

 

 

 
 

สถานการณการระบาดศัตรูพืชท่ีสําคัญ  

ศัตรูไมยืนตน 

1. สถานการณการปลูกไมยืนตน 
  1.1 พ้ืนท่ีปลูกมะพราวท้ังหมด 74 จังหวัด รวมพ้ืนท่ียืนตน 1,016,193 ไร   
  1.2 พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท้ังหมด 74 จังหวัด รวมพ้ืนท่ียืนตน 5,254,929 ไร  
  1.3 พ้ืนท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด 70 จังหวัด รวมพ้ืนท่ียืนตน 22,410,992 ไร 
  1.4 พ้ืนท่ีปลูกกาแฟท้ังหมด 44 จังหวัด รวมพ้ืนท่ียืนตน 312,451 ไร 

2. สถานการณการระบาดของศัตรูไมยืนตนท่ีสําคัญ  
2.1 ศัตรูมะพราว 
 2.1.1 หนอนหัวดํา พ้ืนท่ีระบาด 22 จังหวัด จํานวน 8,513 ไร พ้ืนท่ีระบาดลดลง 71 ไร (สัปดาหท่ี

ผานมา 8,584 ไร) แบงเปน 
  1) การทําลายระดับนอย  จํานวน 5,354 ไร (62.89%) 
  2) การทําลายระดับปานกลาง  จํานวน 2,656 ไร (31.20%) 
  3) การทําลายระดับรุนแรง  จํานวน 503 ไร  (5.91%)  
 2.1.2 แมลงดําหนาม พ้ืนท่ีระบาด 24 จังหวัด จํานวน 21,931 ไร พ้ืนท่ีระบาดเพ่ิมข้ึน 306 ไร 

(สัปดาหท่ีผานมา 21,625 ไร) แบงเปน 
  1) การทําลายระดับนอย  จํานวน 9,259 ไร (42.22%) 
  2) การทําลายระดับปานกลาง  จํานวน 11,964 ไร (54.55%) 
  3) การทําลายระดับรุนแรง  จํานวน 708 ไร  (3.23%) 
 2.1.3 ดวงแรด พ้ืนท่ีระบาด 21 จังหวัด จํานวน 7,367 ไร พ้ืนท่ีระบาดเพ่ิมข้ึน 169 ไร (สัปดาห

ท่ีผานมา 7,345 ไร)   
2.2 ศัตรูปาลมน้ํามัน 
 2.2.1 ดวงแรด พ้ืนท่ีระบาด 7 จังหวัด จํานวน 2,330 ไร พ้ืนท่ีระบาดเพ่ิมข้ึน 15 ไร (สัปดาหท่ี

ผานมา 2,315 ไร) 
 2.2.2 โรคลําตนเนา พ้ืนท่ีระบาด 3 จังหวัด จํานวน 154 ไร พ้ืนท่ีระบาดคงท่ี 

  2.3 ศัตรูยางพารา  
 2.3.1 โรครากขาว พ้ืนท่ีระบาด 8 จังหวัด จํานวน 604 ไร พ้ืนท่ีระบาดเพ่ิมข้ึน 8 ไร (สัปดาหท่ี

ผานมา 596 ไร)  
 2.3.2 โรคใบรวง พ้ืนท่ีระบาด 4 จังหวัด จํานวน 618,713.50 ไร พ้ืนท่ีระบาดลดลง 85,250 ไร 

(สัปดาหท่ีผานมา 703,963.50 ไร)  
  
 

รายงานสถานการณศัตรูไมยืนตน 
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3. การดําเนินงานในพ้ืนท่ีระบาด 
3.1 การควบคุมศัตรูมะพราว 

3.1.1 ถายทอดความรูและใหคําแนะนําเรื่องการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว และการดูแลสวนมะพราว
ใหสะอาดอยางสมํ่าเสมอ  

3.1.2 ตัดทางใบมะพราวท่ีถูกหนอนหัวดําทําลายไปเผาทําลายท้ิงนอกแปลง เพ่ือไมใหเปนแหลงแพรพันธุ  
3.1.3 ปลอยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพ่ือควบคุมการระบาดของหนอนหัวดําในพ้ืนท่ี 

โดยขอรับการสนับสนุนจากศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช (ศทอ.)  
3.1.4 สงเสริมใหเกษตรกรภายใตศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ผลิตขยายแตนเบียนบราคอน 

(Bracon hebetor) เพ่ือใชควบคุมการระบาดของหนอนหัวดํามะพราว 
3.1.5 ปลอยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) เพ่ือควบคุมการระบาดของแมลงดําหนาม

มะพราวในพ้ืนท่ี โดยขอรับการสนับสนุนจากศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช (ศทอ.) 
 3.1.6 ใชกําดักฟโรโมน ใชตาขายดักจับดวงแรด ในระยะตัวเต็มวัยมาทําลาย และทํากองลอโดยใชเชื้อ
ราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพ่ือกําจัดดวงแรดในระยะดักแด และระยะตัวหนอน 
 3.1.7 สงเสริมใหเกษตรกรดูแลสวนมะพราวใหสะอาด เก็บเศษซากพืชไปเผาทําลายเพ่ือไมใหเปน
แหลงแพรพันธุของดวงแรดและศัตรูพืชชนิดอ่ืน ๆ 
 3.1.8 การใชสารเคมีควบคุมการระบาดของหนอนหัวดํามะพราว  
  - กรณีมะพราวท่ีมีความสูงมากกวา 12 เมตรข้ึนไป หามใชกับมะพราวน้ําหอม มะพราวกะทิ 
และมะพราวท่ีใชทําน้ําตาล ใชสารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% อีซี เขมขนโดยไมตองผสมน้ําฉีดเขาท่ีลําตน
มะพราวอัตรา 30 มิลลิลิตรตอตน โดยใชสวานเจาะรูใหเอียงลงประมาณ 45 องศา จํานวน 2 รู ใหตรงขามกัน 
เจาะรูใหลึก 10 - 15 เซนติเมตร ข้ึนอยูกับขนาดของดอกสวาน ตําแหนงของรูอยูสูงจากพ้ืนดินประมาณ 1 เมตร 
แลวฉีดสารฆาแมลงลงไปรูละ 15 มิลลิลิตร ปดรูดวยดินน้ํามัน วิธีนี้จะปองกันกําจัดหนอนหัวดํามะพราวไดนาน
มากกวา 3 เดือน 
  - กรณีมะพราวท่ีมีความสูงนอยกวา 12 เมตร รวมท้ังมะพราวกะทิ มะพราวน้ําหอมและ
มะพราวท่ีใชทําน้ําตาล ในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดรุนแรง และไมมีการปลอยแตนเบียน ใหพนทรงพุมดวยสารฟลูเบนไดอะไมด 
20% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 5 กรัม หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ สปนโนแซด 
12% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตร (สารนี้มีพิษสูงตอผึ้ง ไมควรใชในสวนมะพราวท่ีมีการเลี้ยงผึ้ง) หรือ ลูเฟนนูรอน 
5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร (สารนี้มีพิษสูงตอกุง ไมควรใชบริเวณท่ีมีการเลี้ยงกุง) โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง
ตามอัตราท่ีกําหนดผสมน้ํา 20 ลิตร พนใหท่ัวทรงพุมบริเวณใตใบ 1 - 2 ครั้ง ควรใชเครื่องยนตพนสารท่ีสามารถ
ควบคุมแรงดันได และมีแรงดันไมนอยกวา 30 บาร กรณีท่ีมีการปลอยแตนเบียน ใหพนสารเคมีกอน ประมาณ 2 สัปดาห 
คอยทําการปลอยแตนเบียน กรณีท่ีมีการเคลื่อนยายตนพันธุ เพ่ือปองกันการแพรกระจายของหนอนหัวดํามะพราว
สามารถใชวิธีการนี้ไดเชนเดียวกัน 

3.2 การควบคุมศัตรูปาลมน้ํามัน 
3.2.1 รณรงคใหเกษตรกรดูแลสวนปาลมน้ํามันใหสะอาด กําจัดวัชพืชบริเวณสวนปาลมน้ํามัน 

เก็บเศษซากพืชไปเผาทําลาย เพ่ือไมใหเปนแหลงแพรพันธุของดวงแรดแกเกษตรกร และหม่ันสํารวจสวนปาลมน้ํามัน
อยางสมํ่าเสมอ 

3.2.2 ใชกําดักฟโรโมน และใชตาขายดักจับดวงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทําลาย  

 3.2.3 ทํากองลอโดยใชเชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) โดยขอรับการสนับสนุน
เชื้อราเมตตาไรเซียมจากศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช (ศทอ.) เพ่ือกําจัดดวงแรดในระยะดักแด 
และระยะตัวหนอน 
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 3.2.4 สําหรับตนปาลมน้ํามันท่ีถูกดวงแรดทําลายระยะรุนแรง แนะนําใหใชสารเคมีคารบาริล (เซฟวิน 
85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร พนบริเวณใบใหท่ัวในตอนเย็นกอนคํ่า 
 3.2.5 สงเสริมใหเกษตรกรใชเชื้อราไตรโคเดอรมา ทาบริเวณที่เกิดโรคลําตนเนา โรคทะลายเนา

โรคยอดเนา และโรคใบไหมของปาลมน้ํามันเพ่ือควบคุมการระบาดไมใหลุกลามไปยังตนอ่ืน ๆ 
3.3 การควบคุมศัตรูยางพารา 

3.3.1 ประชาสัมพันธ และแจงเตือนการระบาดของโรครากขาว และโรคใบรวง ท่ีกอใหเกิดความ
เสียหายกับสวนยางพาราแกเกษตรกร  

3.3.2 ถายทอดความรูและใหคําแนะนําวิธีการปองกันกําจัดโรครากขาว โดยการขุดคูลอมบริเวณตน
ท่ีเปนโรคขนาดคูกวาง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและทายในแถวเดียวกันขางละ 2 ตน และก่ึงกลาง
ระหวางแถวขางเคียงกับแถวถัดไปท้ังสองขาง เพ่ือปองกันไมใหโรคแพรระบาดไปยังตนอ่ืนโดยการสัมผัสกันของราก 
ซ่ึงจะขุดลอกคูทุกป  

 3.3.3 สงเสริมใหเกษตรกรใชเชื้อราไตรโคเดอรมา ฉีดพนบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาด
ของโรครากขาว และโรคใบรวง  

 3.3.4 สําหรับตนยางพาราท่ีพบวาเปนโรครากขาวระยะรุนแรง ใหเกษตรกรใชสารเคมีตามคําแนะนํา 
ของกรมวิชาการ หรือใชสารเคมีโพรพิโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 30 ซีซีตอน้ํา 3 ลิตรตอตน ราดบริเวณท่ีเปนโรครากขาว 

 3.3.5 สําหรับตนยางพาราท่ีพบวาเปนโรคใบรวงระยะรุนแรง ใหเกษตรกรใชสารเคมีตามคําแนะนํา
ของสถาบันวิจัยยาง การยางแหงประเทศไทย โดยวิธีพน ดังนี้ 
   - เบโนมิล อัตรา 20 - 30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ผสมสารจับใบ อัตรา 2 ซีซี พนอัตรา 100 ลิตรตอไร 

  - โพรปเนป หรือ แมนโคเซป หรือ คลอโรราโลนิล อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ผสมสารจับใบ 
อัตรา 2 ซีซี พนอัตรา 100 ลิตรตอไร 

  - เฮกซาโคนาโซล อัตรา 30 - 40 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร ผสมสารจับใบ อัตรา 2 ซีซี พนอัตรา 100 ลิตรตอไร 
  - โปรปโคนาโซล อัตรา 10 - 15 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร ผสมสารจับใบ อัตรา 2 ซีซี พนอัตรา 100 ลิตรตอไร 
  - ไทโอฟาเนต-เมริล อัตรา 20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ผสมสารจับใบ อัตรา 2 ซีซี พนอัตรา 100 ลิตรตอไร 

4.การคาดการณศัตรไูมยืนตน ในชวงระหวางวันท่ี 8 - 14 มิถุนายน 2563 
   ภาคเหนือ  

- มะพราว ระวัง หนอนหัวดํา แมลงดําหนาม และดวงแรด 
- ปาลมน้ํามัน ระวัง หนอนหัวดํา และโรคทะลายเนา  
- ยางพารา ระวัง โรคเสนดํา และโรครากขาว 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- มะพราว ระวัง หนอนหัวดํา แมลงดําหนาม และดวงแรด 
- ปาลมน้ํามัน ระวัง หนอนหัวดํา ดวงแรด และหนู 
- ยางพารา ระวัง โรครากขาว และโรคใบรวง  

   ภาคกลาง และภาคตะวันตก 
- มะพราว ระวัง หนอนหัวดํา แมลงดําหนาม และดวงแรด  
- ปาลมน้ํามัน ระวัง หนอนหัวดํา ดวงแรด และโรคทะลายเนา 
- ยางพารา ระวัง โรครากขาว และโรคใบรวง  

   ภาคตะวันออก 
- มะพราว ระวัง หนอนหัวดํา แมลงดําหนาม และดวงแรด  
- ปาลมน้ํามัน ระวัง หนอนหัวดํา และโรคทะลายเนา 
- ยางพารา ระวัง โรครากขาว และโรคใบรวง  
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  ภาคใต   
- มะพราว ระวัง หนอนหัวดํา แมลงดําหนาม ดวงแรด และดวงงวง 
- ปาลมน้ํามัน ระวัง หนอนหัวดํา โรคทะลายเนา และโรคลําตนเนา  
- ยางพารา ระวัง โรคใบรวง และโรครากขาว  



กราฟแสดงสถานการณการระบาดของศัตรูไมยืนตน ป 2563 

ภาพรวมท้ังประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนอนหัวดํา - มะพราว 8,513 ไร     

     แมลงดําหนาม - มะพราว 21,931 ไร         

     ดวงแรด - มะพราว 7,367 ไร      

     ดวงแรด - ปาลมนํ้ามัน 2,330 ไร      

     โรคลาํตนเนา - ปาลมนํ้ามัน 154 ไร     

     โรครากขาว - ยางพารา 604 ไร      

     โรคใบรวง  - ยางพารา 618,713.50 ไร     

          



กราฟแสดงสถานการณการระบาดของศัตรูมะพราว ป 2558 - 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

หนอนหัวดํา 8,513 ไร 
แมลงดําหนาม 21,931 ไร 
ดวงแรด 7,367 ไร 
  

 
 
 



กราฟแสดงสถานการณการระบาดของศัตรูปาลมน้ํามัน ป 2560 - 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

 ดวงแรด 2,330 ไร 
 โรคลําตนเนา 154 ไร 
  

ป 2563 



 โรครากขาว 604 ไร 
 โรคใบรวง 618,713.50 ไร 
  
 

กราฟแสดงสถานการณการระบาดของศัตรยูางพารา ป 2560 - 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

ป 2563 


