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สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชท่ีส าคัญ  

ศัตรูไม้ยืนต้น 

1. สถานการณ์การปลูกไม้ยืนต้น 
  1.1 พื้นที่ปลูกมะพร้าวทั้งหมด 77 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 488,787.92 ไร่    
  1.2 พื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามันทั้งหมด 76 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 3,744,075.46 ไร่  
  1.3 พื้นที่ปลูกยางพาราทั้งหมด 69 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 11,163,330.21 ไร่ 
  1.4 พื้นที่ปลูกกาแฟทั้งหมด 62 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 93,607.72 ไร่ 

2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ยืนต้นท่ีส าคัญ   
2.1 ศัตรูมะพร้าว 
 2.1.1 หนอนหัวด า พื้นที่ระบาด 22 จังหวัด จ้านวน 9,180.50 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มข้ึน 33 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 9,147.50 ไร่) แบ่งเป็น   
  1) การท้าลายระดับน้อย  จ้านวน 6,825.00 ไร่ (74.34%) 
  2) การท้าลายระดับปานกลาง  จ้านวน 2,093.00 ไร่ (22.80%) 
  3) การท้าลายระดับรุนแรง  จ้านวน 262.50 ไร่ (2.86%)  
 2.1.2 แมลงด าหนาม พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด จ้านวน 18,416.50 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 102.25 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 18,518.75 ไร่) แบ่งเป็น 
  1) การท้าลายระดับน้อย  จ้านวน 7,397.75 ไร่ (40.17%) 
  2) การท้าลายระดับปานกลาง  จ้านวน 10,809.50 ไร่ (58.69%) 
  3) การท้าลายระดับรุนแรง  จ้านวน 209.25 ไร่ (1.14%) 
 2.1.3 ด้วงแรด พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด จ้านวน 7,585.00 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มข้ึน 25.50 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 7,559.50 ไร่)    
 2.1.4 ด้วงงวง พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด จ้านวน 1,025.00 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มข้ึน 26.50 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 998.50 ไร่)  
 2.1.5 ไรสี่ขามะพร้าว พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด จ้านวน 1,104.25 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 0.50 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,103.75 ไร่) 
 2.1.6 หนอนกินใบมะพร้าว พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด จ้านวน 964.00 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่ (สัปดาห์ที่

ผ่านมา 964.00 ไร่) 
2.2 ศัตรูปาล์มน  ามัน  
 2.2.1 ด้วงแรด พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด จ้านวน 1,717.75 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 29 ไร่ (สัปดาห์ที่

ผ่านมา 1,746.75 ไร่)  
 2.2.2 โรคล าต้นเน่า พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด จ้านวน 820.00 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 2 ไร่ (สัปดาห์ที่

ผ่านมา 822.00 ไร่) 

รายงานสถานการณ์ศัตรูไม้ยืนต้น 
วันท่ี 15 กันยายน 2564  

กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช  
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑626 
E-mail: Bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com  
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  2.3 ศัตรูยางพารา  

 2.3.1 โรครากขาว พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด จ้านวน 1,079.25 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มข้ึน 0.25 ไร่ 
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,079.00 ไร่) 

 2.3.2 โรคใบร่วง พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด จ้านวน 152,797.00 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 3,689 ไร่ 
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 149,108.00 ไร่)   

3. การด าเนินงานในพื นท่ีระบาด   
3.1 การควบคุมศัตรูมะพร้าว 

3.1.1 ถ่ายทอดความรู้และให้ค้าแนะน้าเรื่องการป้องกันกา้จัดศัตรูมะพร้าว และการดูแลสวนมะพร้าว
ให้สะอาดอย่างสม่้าเสมอ  

3.1.2 ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวด้า และหนอนกินใบมะพร้าว ท้าลายไปเผาท้าลายทิ้งนอกแปลง 
เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธ์ุ  

3.1.3 ปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวด้าในพื้นที่ 
โดยขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) อย่างต่อเนื่อง 

3.1.4 ส่งเสริมให้เกษตรกรภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ผลิตขยายแตนเบียนบราคอน 
(Bracon hebetor) เพื่อใช้ควบคุมการระบาดของหนอนหัวด้ามะพร้าวในพื้นที่ 

3.1.5 ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงด้าหนาม
มะพร้าวในพื้นที ่โดยขอรับการสนับสนุนจากศูนย์สง่เสรมิเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) อย่างต่อเนื่อง  
 3.1.6 ใช้ก้าดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรด และด้วงวงในระยะตัวเต็มวัยมาท้าลาย และท้ากองล่อ
โดยใช้เช้ือราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อก้าจัดด้วงแรด และด้วงงวงในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน 
 3.1.7 ไรสี่ขามะพร้าวจะเข้าท้าลายอยู่ภายในข้ัวผลมะพร้าวท้าให้การพ่นสารสารฆ่าไรไม่สามรถโดนตัว
ได้โดยตรง ดังนั้นการป้องกันก้าจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกัน
ประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่ไรสี่ขามะพร้าวเข้าท้าลาย ใช้สารเคมีตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร 
โดยให้สลับกลุ่มสารฆ่าไรตามลักษณะกลไกการออกฤทธ์ิโดย IRAC ดังนี ้
  - โพรพาร์ไกต์ 30% ดับบลิวพี อัตรา 30 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร (สารกลุ่ม 12) 
  - อะมิทราซ 20% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร (สารกลุ่ม 19) 
  - ก้ามะถันผง 80% ดับบลิวพี อัตรา 60 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร (สารกลุ่ม UN) ***ห้ามผสมกับสารชนิดอื่น 
  - ไพริดาเบน 20% ดับบลิวพี อัตรา 10 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร (สารกลุ่ม 21) 

3.2 การควบคุมศัตรูปาล์มน  ามัน 
3.2.1 รณรงค์ให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มน้้ามันให้สะอาด ก้าจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้้ามัน  

เก็บเศษซากพืชไปเผาท้าลาย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธ์ุของด้วงแรดแก่เกษตรกร และหมั่นส้ารวจสวนปาล์มน้้ามัน
อย่างสม่้าเสมอ 

3.2.2 ใช้ก้าดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาท้าลาย  
 3.2.3 ท้ากองล่อโดยใช้เช้ือราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) โดยขอรับการสนับสนุน
เช้ือราเมตตาไรเซียมจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) เพื่อก้าจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ 
และระยะตัวหนอน 
 3.2.4 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรคล้าต้นเน่าของปาล์มน้้ามัน
เพื่อควบคุมการระบาดไม่ให้ลุกลามไปยังต้นอื่น ๆ 
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3.3 การควบคุมศัตรูยางพารา 
3.3.1 ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนการระบาดของโรครากขาว และโรคใบร่วง ที่ก่อให้เกิดความ

เสียหายกับสวนยางพาราแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง  
3.3.2 ถ่ายทอดความรู้และให้ค้าแนะน้าวิธีการป้องกันก้าจัดโรครากขาว โดยการขุดคูล้อมบริเวณต้น

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

 3.3.3 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาด
ของโรครากขาว และโรคใบร่วง  

 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-เมรลิ อัตรา 20 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ อัตรา 2 ซีซี พ่นอัตรา 100 ลิตรต่อไร่ 

4.การคาดการณ์ศัตรูไม้ยืนต้น ในช่วงระหว่างวันท่ี 20 - 26 กันยายน 2564  
   ภาคเหนือ  

- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม ด้วงแรด และหนอนกินจั่น 
- ปาล์มน้้ามัน ระวัง หนอนหัวด้า ด้วงกุหลาบ โรคล้าต้นเน่า และโรคทะลายเน่า  
- ยางพารา ระวัง โรครากขาว โรคราแป้ง และโรคราแป้ง   

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม ด้วงแรด และด้วงงวง 
- ปาล์มน้้ามัน ระวัง ด้วงกุหลาบ โรคทะลายเน่า และโรคล้าต้นเน่า  
- ยางพารา ระวัง โรครากขาว โรคใบจุดก้างปลา โรคใบจุดตากบ และโรคเส้นด้า  

   ภาคกลาง และภาคตะวันตก 
- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม ด้วงแรด และไรสี่ขามะพร้าว 
- ปาล์มน้้ามัน ระวัง หนอนหัวด้า ด้วงแรด ด้วงกุหลาบ โรคราแป้ง และโรคทะลายเน่า 
- ยางพารา ระวัง โรครากขาว โรคใบจุดตากบ และโรคเส้นด้า 

   ภาคตะวันออก 
- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม หนอนกินจั่น และไรสี่ขามะพร้าว  
- ปาล์มน้้ามัน ระวัง หนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม ด้วงกุหลาบ และโรคล้าต้นเน่า 
- ยางพารา ระวัง โรครากขาว โรคใบจุดตากบ และโรคใบร่วง   

   ภาคใต ้  
- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า หนอนกินใบมะพร้าว แมลงด้าหนาม และด้วงแรด  
- ปาล์มน้้ามัน ระวัง หนอนหน้าแมว ด้วงกุหลาบ โรคทะลายเน่า และโรคล้าต้นเน่า  
- ยางพารา ระวัง เพลี้ยหอยสีเขียว โรคใบร่วง โรครากขาว โรคราแป้ง และโรคหน้ายางแห้ง  



กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรไูม้ยืนต้น ปี 2564 

ภาพรวมทั งประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หนอนหัวด้า - มะพร้าว 9,180.50 ไร ่     

     แมลงด้าหนาม - มะพร้าว 18,416.50 ไร่         

     ด้วงแรด - มะพร้าว 7,585.00 ไร่      

     ด้วงงวง - มะพร้าว 1,025.00 ไร ่

     ไรสี่ขามะพร้าว - มะพร้าว 1,104.25 ไร ่ 

     หนอนกินใบมะพร้าว - มะพร้าว 964.00 ไร่    

     ด้วงแรด - ปาล์มน้้ามัน 1,717.75 ไร่      

     โรคล้าต้นเน่า - ปาล์มน้้ามัน 820.00 ไร ่     

     โรครากขาว - ยางพารา 1,079.25 ไร ่      

     โรคใบร่วง  - ยางพารา 152,797.00 ไร่     



 

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรมูะพรา้ว ปี 2559 - 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      
 
 
 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ปี 2562 ปี 2563 

หนอนหัวด้า 9,180.50 ไร่ 
แมลงด้าหนาม 18,416.50 ไร่ 
ด้วงแรด 7,585.00 ไร ่
ด้วงงวง 1,025.00 ไร ่
ไรสี่ขามะพร้าว 1,104.25 ไร ่    

 หนอนกินใบมะพร้าว 964.00 ไร่ 
 
 

ปี 2564 



 
กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูปาลม์น  ามัน ปี 2560 - 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 ด้วงแรด 1,717.75 ไร ่
 โรคล้าต้นเน่า 820.00 ไร่ 
  

ปี 2563 ปี 2564 



 โรครากขาว 1,079.25 ไร่ 
 โรคใบร่วง 152,797.00 ไร่ 
  
 

 
กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูยางพารา ปี 2560 - 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ปี 2563 ปี 2564 


