
     
  
 
 

 

 

 
 

สถานการณการระบาดศัตรูพืชที่สําคัญ  

ศัตรูไมยืนตน 

1. สถานการณการปลกูไมยืนตน 
  1.1 พ้ืนที่ปลูกมะพราวทั้งหมด 74 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนตน 1,049,470 ไร   
  1.2 พ้ืนที่ปลูกปาลมนํ้ามันทั้งหมด 76 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนตน 5,693,277 ไร  
  1.3 พ้ืนที่ปลูกยางพาราทั้งหมด 70 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนตน 23,362,047 ไร 
  1.4 พ้ืนที่ปลูกกาแฟทั้งหมด 49 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนตน 325,611 ไร 

2. สถานการณการระบาดของศัตรไูมยืนตนที่สําคัญ  
2.1 ศัตรูมะพราว 
 2.1.1 หนอนหัวดํา พ้ืนที่ระบาด 23 จังหวัด จํานวน 9,153.75 ไร พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 4 ไร 

(สัปดาหที่ผานมา 9,149.75 ไร) แบงเปน 
  1) การทําลายระดับนอย  จํานวน 5,672.50 ไร (61.97%) 
  2) การทําลายระดับปานกลาง  จํานวน 2,728.75 ไร (29.81%) 
  3) การทําลายระดับรุนแรง  จํานวน 752.50 ไร (8.22%)  
 2.1.2 แมลงดําหนาม พ้ืนที่ระบาด 23 จังหวัด จํานวน 25,098.75 ไร พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 81.50 ไร 

(สัปดาหที่ผานมา 25,017.25 ไร) แบงเปน 
  1) การทําลายระดับนอย  จํานวน 9,468.25 ไร (37.72%) 
  2) การทําลายระดับปานกลาง  จํานวน 14,752 ไร (58.77%) 
  3) การทําลายระดับรุนแรง  จํานวน 878.50 ไร (3.51%) 
 2.1.3 ดวงแรด พ้ืนที่ระบาด 23 จังหวัด จํานวน 7,762 ไร พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 40.75 ไร 

(สัปดาหที่ผานมา 7,721.25 ไร)   
2.2 ศัตรูปาลมน้ํามัน 
 2.2.1 ดวงแรด พ้ืนที่ระบาด 8 จังหวัด จํานวน 2,019.50 ไร พ้ืนที่ระบาดลดลง 15.50 ไร 

(สัปดาหที่ผานมา 2,035 ไร)  
 2.2.2 โรคลําตนเนา พ้ืนที่ระบาด 4 จังหวัด จํานวน 436 ไร พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 30 ไร (สัปดาหที่

ผานมา 406 ไร) 
  2.3 ศัตรูยางพารา  

 2.3.1 โรครากขาว พ้ืนที่ระบาด 9 จังหวัด จํานวน 492 ไร พ้ืนที่ระบาดลดลง 9 ไร (สัปดาหที่ผานมา 
501 ไร)  

 2.3.2 โรคใบรวง พ้ืนที่ระบาด 5 จังหวัด จํานวน 28,135.70 ไร พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 564 ไร 
(สัปดาหที่ผานมา 27,571.70 ไร) 

 

รายงานสถานการณศตัรูไมยืนตน 
วันที ่26 สิงหาคม 2563  

กลุมพยากรณและเตือนการระบาดศตัรพูชื  
กองสงเสริมการอารกัขาพชืและจัดการดนิปุย 

โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ 

E-mail: Bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com  
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3. การดําเนินงานในพื้นที่ระบาด 
3.1 การควบคุมศัตรูมะพราว 

3.1.1 ถายทอดความรูและใหคําแนะนําเรื่องการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว และการดูแลสวนมะพราว
ใหสะอาดอยางสม่ําเสมอ  

3.1.2 ตัดทางใบมะพราวที่ถูกหนอนหัวดําทําลายไปเผาทําลายทิ้งนอกแปลง 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 ในระยะตัวเต็มวัยมาทําลาย และทํากองลอโดยใชเช้ือ
ราเมตตาไรเซียม (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 
  - 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 ใชกําดักฟโรโมน และใชตาขายดักจับดวงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทําลาย  

 3.2.3 ทํากองลอโดยใชเช้ือราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) โดยขอรับการสนับสนุน
เช้ือราเมตตาไรเซียมจากศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช (ศทอ.) เพ่ือกําจัดดวงแรดในระยะดักแด 
และระยะตัวหนอน 
 



- 3 - 

 3.2.4 สําหรับตนปาลมนํ้ามันที่ถูกดวงแรดทําลายระยะรุนแรง แนะนําใหใชสารเคมีคารบาริล (เซฟวิน 
85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร พนบริเวณใบใหทั่วในตอนเย็นกอนค่ํา 
 3.2.5 สงเสริมใหเกษตรกรใชเชื้อราไตรโคเดอรมา ทาบริเวณที่เกิดโรคลําตนเนาของปาลมนํ้ามัน
เพ่ือควบคุมการระบาดไมใหลุกลามไปยังตนอ่ืน ๆ 

3.3 การควบคุมศัตรูยางพารา 
3.3.1 ประชาสัมพันธ และแจงเตือนการระบาดของโรครากขาว และโรคใบรวง ที่กอใหเกิดความ

เสียหายกับสวนยางพาราแกเกษตรกร  
3.3.2 ถายทอดความรูและใหคําแนะนําวิธีการปองกันกําจัดโรครากขาว โดยการขุดคูลอมบริเวณตน

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

 3.3.3 สงเสริมใหเกษตรกรใชเชื้อราไตรโคเดอรมา ฉีดพนบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาด
ของโรครากขาว และโรคใบรวง  

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

 3.3.5 สําหรับตนยางพาราที่พบวาเปนโรคใบรวงระยะรุนแรง ใหเกษตรกรใชสารเคมีตามคําแนะนํา
ของสถาบันวิจัยยาง การยางแหงประเทศไทย โดยวิธีพน ดังน้ี 
   - เบโนมิล อัตรา 20 - 30 กรัมตอนํ้า 20 ลติร 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 

4.การคาดการณศัตรูไมยืนตน ในชวงระหวางวันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2563 
   ภาคเหนือ  

- มะพราว ระวัง หนอนหัวดํา แมลงดําหนาม และดวงแรด 
- ปาลมนํ้ามัน ระวัง หนอนหัวดํา และดวงแรด  
- ยางพารา ระวัง โรคเสนดํา และโรครากขาว 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- มะพราว ระวัง หนอนหัวดํา แมลงดําหนาม และดวงแรด 
- ปาลมนํ้ามัน ระวัง หนอนหัวดํา โรคลําตนเนา และโรคผลเนา 
- ยางพารา ระวัง โรครากขาว และโรคใบรวง  

   ภาคกลาง และภาคตะวันตก 
- มะพราว ระวัง หนอนหัวดํา แมลงดําหนาม และดวงแรด  
- ปาลมนํ้ามัน ระวัง หนอนหัวดํา โรคลําตนเนา และโรคทะลายเนา 
- ยางพารา ระวัง โรครากขาว และโรคใบรวง  
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  ภาคตะวันออก 

- มะพราว ระวัง หนอนหัวดํา แมลงดําหนาม และดวงแรด  
- ปาลมนํ้ามัน ระวัง หนอนหัวดํา และโรคทะลายเนา 
- ยางพารา ระวัง โรครากขาว และโรคใบรวง   

  ภาคใต   
- มะพราว ระวัง หนอนหัวดํา แมลงดําหนาม และดวงแรด  
- ปาลมนํ้ามัน ระวัง หนอนหัวดํา โรคทะลายเนา และโรคลําตนเนา  
- ยางพารา ระวัง โรคใบรวง และโรครากขาว  



กราฟแสดงสถานการณการระบาดของศตัรูไมยืนตน ป 2563 

ภาพรวมทั้งประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนอนหัวดํา - มะพราว 9,153.75 ไร     

     แมลงดําหนาม - มะพราว 25,098.75 ไร         

     ดวงแรด - มะพราว 7,762 ไร      

     ดวงแรด - ปาลมนํ้ามัน 2,019.50ไร      

     โรคลําตนเนา - ปาลมนํ้ามัน 436 ไร     

     โรครากขาว - ยางพารา 492 ไร      

     โรคใบรวง  - ยางพารา 28,135.70 ไร            



กราฟแสดงสถานการณการระบาดของศตัรมูะพราว ป 2558 - 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

หนอนหัวดํา 9,153.75 ไร 
แมลงดําหนาม 25,098.75 ไร 
ดวงแรด 7,762 ไร 
  

 
 
 



กราฟแสดงสถานการณการระบาดของศตัรปูาลมน้ํามัน ป 2560 - 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

 ดวงแรด 2,019.50 ไร 
 โรคลําตนเนา 436 ไร 
  

ป 2563 



 โรครากขาว 492 ไร 
 โรคใบรวง 28,135.70 ไร 
  
 

กราฟแสดงสถานการณการระบาดของศตัรยูางพารา ป 2560 - 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

ป 2563 


