
     
  
 
 

 

 

 
 

สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่ส าคัญ  

ศัตรูไม้ยืนต้น 

1. สถานการณ์การปลูกไม้ยืนต้น 
  1.1 พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวทั้งหมด 74 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 1,073,956 ไร่   
  1.2 พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันทั้งหมด 77 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 6,429,107 ไร่  
  1.3 พ้ืนที่ปลูกยางพาราทั้งหมด 70 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 24,156,408 ไร่ 
  1.4 พ้ืนที่ปลูกกาแฟทั้งหมด 60 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 359,107 ไร่ 

2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ยืนต้นที่ส าคัญ  
2.1 ศัตรูมะพร้าว 
 2.1.1 หนอนหัวด า พ้ืนที่ระบาด 23 จังหวัด จ้านวน 10,123.25 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 203 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 9,920.25 ไร่) แบ่งเป็น 
  1) การท้าลายระดับน้อย  จ้านวน 6,588 ไร่ (65.08%) 
  2) การท้าลายระดับปานกลาง  จ้านวน 2,851.75 ไร่ (28.17%) 
  3) การท้าลายระดับรุนแรง  จ้านวน 683.50 ไร่ (6.75%)  
 2.1.2 แมลงด าหนาม พ้ืนที่ระบาด 23 จังหวัด จ้านวน 23,739 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 247.50 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 23,491.50 ไร่) แบ่งเป็น 
  1) การท้าลายระดับน้อย  จ้านวน 9,081 ไร่ (38.25%) 
  2) การท้าลายระดับปานกลาง  จ้านวน 14,424.50 ไร่ (60.70%) 
  3) การท้าลายระดับรุนแรง  จ้านวน 233.50 ไร ่ (1.05%) 
 2.1.3 ด้วงแรด พ้ืนที่ระบาด 23 จังหวัด จ้านวน 7,117.50 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 85 ไร่ (สัปดาห์

ที่ผ่านมา 7,202.50 ไร่)   
2.2 ศัตรูปาล์มน  ามัน 
 2.2.1 ด้วงแรด พ้ืนที่ระบาด 9 จังหวัด จ้านวน 2,363.50 ไร่ พื้นที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 252.50 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,111 ไร)่  
 2.2.2 โรคล าต้นเน่า พ้ืนที่ระบาด 4 จังหวัด จ้านวน 785 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมข้ึน 337 ไร่ (สัปดาห์

ที่ผ่านมา 448 ไร่) 
  2.3 ศัตรูยางพารา  

 2.3.1 โรครากขาว พ้ืนทีร่ะบาด 8 จังหวัด จ้านวน 543 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 52 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 
491 ไร่)  

 2.3.2 โรคใบร่วง พ้ืนที่ระบาด 6 จังหวัด จ้านวน 28,032 ไร่ พ้ืนที่ระบาดลดลง 527.50 ไร่ 
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 28,559.50ไร่) 

 

รายงานสถานการณ์ศัตรูไม้ยืนต้น 
วันที่ 7 ตุลาคม 2563  

กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรพูืช  
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑626 
E-mail: Bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com  
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3. การด าเนินงานในพื นที่ระบาด 
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 ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรด ในระยะตัวเต็มวัยมาท้าลาย และท้ากองล่อโดยใช้
เชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพ่ือก้าจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน 
 3.1.7 ส่งเสริมให้เกษตรกรดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาด เก็บเศษซากพืชไปเผาท้าลายเพ่ือไม่ให้เป็น
แหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดและศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ 
 3.1.8 การใช้สารเคมคีวบคุมการระบาดของหนอนหัวด้ามะพร้าว  
  - กรณีมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตรขึ้นไป ห้ามใช้กับมะพร้าวน้้าหอม มะพร้าวกะทิ 
และมะพร้าวที่ใช้ท้าน้้าตาล ใช้สารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% อีซี เข้มข้นโดยไม่ต้องผสมน้้าฉีดเข้าที่ล้าต้น
มะพร้าวอัตรา 30 มิลลิลิตรต่อต้น โดยใช้สว่านเจาะรูให้เอียงลงประมาณ 45 องศา จ้านวน 2 รู ให้ตรงข้ามกัน 
เจาะรูให้ลึก 10 - 15 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับขนาดของดอกสว่าน ต้าแหน่งของรูอยู่สูงจากพ้ืนดินประมาณ 1 เมตร 
แล้วฉีดสารฆ่าแมลงลงไปรูละ 15 มิลลิลิตร ปิดรูด้วยดินน้้ามัน วิธีนี้จะป้องกันก้าจัดหนอนหัวด้ามะพร้าวได้นาน
มากกว่า 3 เดือน 
  - กรณีมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร รวมทั้งมะพร้าวกะทิ มะพร้าวน้้าหอมและ
มะพร้าวที่ใช้ท้าน้้าตาล ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดรุนแรง และไม่มีการปล่อยแตนเบียน ให้พ่นทรงพุ่มด้วยสารฟลูเบนไดอะไมด์ 
20% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 5 กรัม หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ สปินโนแซด 
12% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตร (สารนี้มีพิษสูงต่อผึ้ง ไม่ควรใช้ในสวนมะพร้าวที่มีการเลี้ยงผึ้ง) หรือ ลูเฟนนูรอน 
5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร (สารนี้มีพิษสูงต่อกุ้ง ไม่ควรใช้บริเวณที่มีการเลี้ยงกุ้ง) โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง
ตามอัตราที่ก้าหนดผสมน้้า 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทรงพุ่มบริเวณใต้ใบ 1 - 2 ครั้ง ควรใช้เครื่องยนต์พ่นสารที่สามารถ
ควบคุมแรงดันได้ และมีแรงดันไม่น้อยกว่า 30 บาร์ กรณีที่มีการปล่อยแตนเบียน ให้พ่นสารเคมีก่อน ประมาณ 2 สัปดาห์ 
ค่อยท้าการปล่อยแตนเบียน กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของหนอนหัวด้ามะพร้าว
สามารถใช้วิธีการนี้ได้เช่นเดียวกัน 

3.2 การควบคุมศัตรูปาล์มน  ามัน 
3.2.1 รณรงค์ให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มน้้ามันให้สะอาด ก้าจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้้ามัน  

เก็บเศษซากพืชไปเผาท้าลาย เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดแก่เกษตรกร และหมั่นส้ารวจสวนปาล์มน้้ามัน
อย่างสม่้าเสมอ 

3.2.2 ใช้ก้าดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาท้าลาย  
 3.2.3 ท้ากองล่อโดยใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) โดยขอรับการสนับสนุน
เชื้อราเมตตาไรเซียมจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) เพ่ือก้าจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ 
และระยะตัวหนอน 
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 3.2.4 ส้าหรับต้นปาล์มน้้ามันที่ถูกด้วงแรดท้าลายระยะรุนแรง แนะน้าให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 
85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร พ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่้า 
 3.2.5 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรคล้าต้นเน่าของปาล์มน้้ามัน
เพ่ือควบคุมการระบาดไม่ให้ลุกลามไปยังต้นอ่ืน ๆ 

3.3 การควบคุมศัตรูยางพารา 
3.3.1 ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนการระบาดของโรครากขาว และโรคใบร่วง ที่ก่อให้เกิดความ

เสียหายกับสวนยางพาราแก่เกษตรกร  
3.3.2 ถ่ายทอดความรู้และให้ค้าแนะน้าวิธีการป้องกันก้าจัดโรครากขาว โดยการขุดคูล้อมบริเวณต้น

ที่เป็นโรคขนาดคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลาง
ระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้าง เพ่ือป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอ่ืนโดยการสัมผัสกันของราก 
ซึ่งจะขุดลอกคูทุกปี  

 3.3.3 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรคเพ่ือควบคุมการระบาด
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 ลิตรต่อไร่ 

4.การคาดการณ์ศัตรูไม้ยืนต้น ในช่วงระหว่างวันที่ 12 – 18 ตุลาคม 2563 
   ภาคเหนือ  

- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า และด้วงแรด 
- ปาล์มน้้ามัน ระวัง หนอนหัวด้า และโรคทะลายเน่า  
- ยางพารา ระวัง โรครากขาว และโรคเส้นด้า 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม และด้วงแรด 
- ปาล์มน้้ามัน ระวัง หนอนหัวด้า และโรคล้าต้นเน่า  
- ยางพารา ระวัง โรครากขาว และโรคใบร่วง  

   ภาคกลาง และภาคตะวันตก 
- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า และแมลงด้าหนาม   
- ปาล์มน้้ามัน ระวัง โรคล้าต้นเน่า และโรคทะลายเน่า 
- ยางพารา ระวัง โรครากขาว และโรคใบร่วง  
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  ภาคตะวันออก 

- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม และด้วงแรด  
- ปาล์มน้้ามัน ระวัง หนอนหัวด้า ด้วงแรด และโรคทะลายเน่า 
- ยางพารา ระวัง โรครากขาว และโรคใบร่วง   

  ภาคใต้   
- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า และแมลงด้าหนาม  
- ปาล์มน้้ามัน ระวัง โรคทะลายเน่า และโรคล้าต้นเน่า  
- ยางพารา ระวัง โรคใบร่วง และโรครากขาว  



กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ยืนต้น ปี 2563 

ภาพรวมทั งประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หนอนหัวด้า - มะพร้าว 10,123.25 ไร ่     

     แมลงด้าหนาม - มะพร้าว 23,739 ไร ่         

     ด้วงแรด - มะพร้าว 7,117.50 ไร่      

     ด้วงแรด - ปาล์มน้้ามัน 2,363.50 ไร ่      

     โรคล้าต้นเน่า - ปาล์มน้้ามัน 785 ไร่     

     โรครากขาว - ยางพารา 543 ไร่      

     โรคใบร่วง  - ยางพารา 28,032 ไร่            



กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าว ปี 2558 - 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

หนอนหัวด้า 10,123.25 ไร่ 
แมลงด้าหนาม 23,739 ไร่ 
ด้วงแรด 7,117.50 ไร ่
  

 
 
 



กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูปาล์มน  ามัน ปี 2560 - 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 ด้วงแรด 2,363.50 ไร่ 
 โรคล้าต้นเน่า 785 ไร่ 
  

ปี 2563 



 โรครากขาว 543 ไร่ 
 โรคใบร่วง 28,032 ไร ่
  
 

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูยางพารา ปี 2560 - 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ปี 2563 


