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สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่ส าคัญ  

ศัตรูไม้ยืนต้น 

1. สถานการณ์การปลูกไม้ยืนต้น 
  1.1 พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวทั้งหมด 77 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 531,509.54 ไร่    
  1.2 พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันทั้งหมด 76 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 3,955,044.64 ไร่  
  1.3 พ้ืนที่ปลูกยางพาราทั้งหมด 70 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 12,877,722.04 ไร่ 
  1.4 พ้ืนที่ปลูกกาแฟทั้งหมด 64 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 104,182.24 ไร่ 

2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ยืนต้นที่ส าคัญ   
2.1 ศัตรูมะพร้าว 
 2.1.1 หนอนหัวด า พ้ืนที่ระบาด 18 จังหวัด จ้านวน 6,308.63 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 533.33 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 5,775.30 ไร่) แบ่งเป็น    
  1) การท้าลายระดับน้อย  จ้านวน 4,092.88 ไร่ (64.88%) 
  2) การท้าลายระดับปานกลาง  จ้านวน 2,163.75 ไร่ (34.30%) 
  3) การท้าลายระดับรุนแรง  จ้านวน 52.00 ไร่ (0.82%)   
 2.1.2 แมลงด าหนาม พ้ืนที่ระบาด 18 จังหวัด จ้านวน 11,602.20 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 

3,321.55 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 8,280.65 ไร่) แบ่งเป็น 
  1) การท้าลายระดับน้อย  จ้านวน 4,565.70 ไร่ (39.35%) 
  2) การท้าลายระดับปานกลาง  จ้านวน 6,692.50 ไร่ (57.68%) 
  3) การท้าลายระดับรุนแรง  จ้านวน 344.00 ไร่ (2.96%) 
 2.1.3 ด้วงแรด พ้ืนที่ระบาด 19 จังหวัด จ้านวน 5,304.07 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 125.70 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 5,178.37 ไร่)    
 2.1.4 ด้วงงวง พ้ืนที่ระบาด 12 จังหวัด จ้านวน 1,165.65 ไร่ พ้ืนที่ระบาดลดลง 103.55 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,269.20 ไร่)  
 2.1.5 ไรสี่ขามะพร้าว พ้ืนที่ระบาด 9 จังหวัด จ้านวน 788.70 ไร่ พ้ืนที่ระบาดลดลง 328.50 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,117.20 ไร่)  
 2.1.6 หนอนกินใบมะพร้าว พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จ้านวน 100.00 ไร่  

พ้ืนที่ระบาดคงท่ี (สัปดาห์ที่ผ่านมา 100.00 ไร่) 
2.2 ศัตรูปาล์มน  ามัน  
 2.2.1 ด้วงแรด พ้ืนที่ระบาด 5 จังหวัด จ้านวน 1,654.20 ไร่  พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 670.20 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 984.00 ไร่)  
 2.2.2 โรคล าต้นเน่า พ้ืนที่ระบาด 5 จังหวัด จ้านวน 660.24 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 25 ไร่ (สัปดาห์

ที่ผ่านมา 635.24 ไร่) 

รายงานสถานการณ์ศัตรูไม้ยืนต้น 
วันที ่2 มีนาคม 2565  

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 พ้ืนที่ระบาด 4 จังหวัด จ้านวน 33.25 ไร่ พ้ืนที่ระบาดลดลง 10 ไร่ (สัปดาห์ที่
ผ่านมา 43.25 ไร่) 

 2.3.2 โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา พ้ืนที่ระบาด 2 จงัหวัด จ้านวน 151,100.00 ไร่ พ้ืนที่ระบาด
ลดลง 937,955 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,089,055.00 ไร่)          

 2.3.3 โรคใบร่วง พ้ืนที่ระบาด 6 จังหวัด จ้านวน 20,019.00 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 1,611 ไร่ 
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 18,408.00 ไร่)  

3. การด าเนินงานในพื นที่ระบาด   
3.1 การควบคุมศัตรูมะพร้าว 

3.1.1 รณรงค์ให้เกษตรกรตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวด้า และหนอนกินใบมะพร้าวท้าลายไปเผา
และเก็บเศษซากพืชน้าออกไปท้าลายทิ้งนอกแปลง เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ และท้าความสะอาดสวนมะพร้าว
อย่างสม่้าเสมอ 

3.1.2 ส่งเสริมให้เกษตรกรภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ผลิตขยายแตนเบียนบราคอน 
(Bracon hebetor) และปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพ่ือควบคุมการระบาดของหนอนหัวด้าในพื้นที่ 
โดยขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) อย่างต่อเนื่อง 

3.1.3 ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) เพ่ือควบคุมการระบาดของแมลงด้าหนาม
มะพร้าวในพ้ืนที ่โดยขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) อย่างต่อเนื่อง  
 3.1.4 ใช้ก้าดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรด และด้วงวงในระยะตัวเต็มวัยมาท้าลาย และท้ากองล่อ
โดยใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพ่ือก้าจัดด้วงแรด และด้วงงวงในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน 
 3.1.5 ไรสี่ขามะพร้าวจะเข้าท้าลายอยู่ภายในขั้วผลมะพร้าวท้าให้การพ่นสารสารฆ่าไรไม่สามารถโดนตัว
ได้โดยตรง ดังนั้นการป้องกันก้าจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกัน
ประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่ไรสี่ขามะพร้าวเข้าท้าลาย ควรใช้สารเคมีตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร  

3.2 การควบคุมศัตรูปาล์มน  ามัน 
3.2.1 ใช้ก้าดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาท้าลาย  

 3.2.2 ท้ากองล่อโดยใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) โดยขอรับการสนับสนุน
เชื้อราเมตตาไรเซียมจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) เพ่ือก้าจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ 
และระยะตัวหนอน 
 3.2.3 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรคล้าต้นเน่าของปาล์มน้้ามัน
เพ่ือควบคุมการระบาดไม่ให้ลุกลามไปยังต้นอ่ืน ๆ 
 3.2.4 รณรงค์ให้เกษตรกรเก็บเศษซากพืชน้าออกไปท้าลายทิ้งนอกแปลง เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ 
ท้าความสะอาดสวนปาล์มน้้ามัน และก้าจัดวัชพืชรอบแปลงอย่างสม่้าเสมอ 

3.3 การควบคุมศัตรูยางพารา 
3.3.1 ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรครากขาว โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา 

และโรคใบร่วงยางพาราที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพาราแก่เกษตรกรรับรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้
ค้าแนะน้าเรื่องการป้องกันก้าจัด 

3.3.2 ถ่ายทอดความรู้และให้ค้าแนะน้าวิธีการป้องกันก้าจัดโรครากขาว โดยต้นยางพาราที่มีอายุ
มากกว่า 3 ปีขึ้นไป ควรขุดคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร จ้ากัดบริเวณที่เป็นโรค โดยขุดระหว่างต้นที่ 
อยู่ถัดไปจากต้นที่แสดงอาการทางใบ ในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงของแถว
ยางพาราที่พบโรคกับแถวถัดไปทั้ง 2 ข้าง เพ่ือป้องกันการลุกลามทางราก และควรขุดลอกคูทุกปี  
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3.3.3 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาด
ของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาโดยใช้กรรมวิธีฉีดพ่นลงดิน อัตราส่วนเชื้อราไตรโคเดอร์มา 
1 กก./น้้า 200 ลิตร และกรรมวิธีหว่านเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตราส่วนเชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กก./ร้าละเอียด 4 กก./
ปุ๋ยหมัก 100 กก. (อัตราการใช กก./ต้น) สามารถควบคุมเชื้อสาเหตุโรคใบร่วงในดินได้ โดยจะควบคุมได้ดีในช่วง 
1 - 3 เดือน 

4.การคาดการณ์ศัตรูไม้ยืนต้น ในช่วงระหว่างวันที่ 7 - 13 มีนาคม 2565  
   ภาคเหนือ  

- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม และด้วงแรด  
- ปาล์มน้้ามัน ระวัง หนอนพาราซ่า ด้วงกุหลาบ โรคทะลายเน่า และโรคล้าต้นเน่า  
- ยางพารา ระวัง โรครากขาว โรคราแป้ง โรคเส้นด้า และโรคหน้ายางแห้ง   

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม ด้วงแรด และด้วงงวง  
- ปาล์มน้้ามัน ระวัง หนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม และโรคล้าต้นเน่า  
- ยางพารา ระวัง โรครากขาว โรคใบร่วง และโรคใบจุดตานก  

   ภาคกลาง และภาคตะวันตก 
- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า หนอนปลอกเล็ก ด้วงแรด ด้วงงวง และไรสี่ขามะพร้าว 
- ปาล์มน้้ามัน ระวัง หนอนหัวด้า ด้วงแรด ด้วงกุหลาบ และโรคทะลายเน่า 
- ยางพารา ระวัง โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา โรครากขาว และโรคเส้นด้า 

   ภาคตะวันออก 
- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า ด้วงงวง และไรสี่ขามะพร้าว  
- ปาล์มน้้ามัน ระวัง หนอนหัวด้า ด้วงแรด ด้วงกุหลาบ และโรคล้าต้นเน่า 
- ยางพารา ระวัง โรครากขาว โรคใบร่วง และโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา 

   ภาคใต้   
- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า หนอนกินใบมะพร้าว แมลงด้าหนาม และด้วงแรด  
- ปาล์มน้้ามัน ระวัง หนอนพาราซ่า ด้วงแรด ด้วงกุหลาบ และโรคล้าต้นเน่า  
- ยางพารา ระวัง โรครากขาว โรคใบร่วง และโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา  



กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ยืนต้น ปี 2565 

ภาพรวมทั งประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หนอนหัวด้า - มะพร้าว 6,308.63 ไร ่      ด้วงแรด - ปาล์มน้้ามัน 1,654.20 ไร ่

     แมลงด้าหนาม - มะพร้าว 11,602.20 ไร่       โรคล้าต้นเน่า - ปาล์มน้้ามัน 660.24 ไร ่

     ด้วงแรด - มะพร้าว 5,304.07 ไร่       โรครากขาว - ยางพารา 33.25 ไร่ 

     ด้วงงวง - มะพร้าว 1,165.65 ไร่       โรคใบร่วงชนิดใหม่  - ยางพารา 151,100.00 ไร ่

     ไรสี่ขามะพร้าว - มะพร้าว 788.70 ไร่      โรคใบร่วง - ยางพารา 20,019.00 ไร ่

     หนอนกินใบ - มะพร้าว 100.00 ไร่ 

 



กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าว ปี 2560 - 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ปี 2563 ปี 2564 

หนอนหัวด้า 6,308.63 ไร่ 
แมลงด้าหนาม 11,602.20 ไร่ 
ด้วงแรด 5,304.07 ไร่ 
ด้วงงวง 1,165.65 ไร่ 
ไรสี่ขามะพร้าว 788.70 ไร่ 
หนอนกินใบ 100.00 ไร่    

 
 

ปี 2565 



กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูปาล์มน  ามัน ปี 2560 - 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 ด้วงแรด 1,654.20 ไร่ 
 โรคล้าต้นเน่า 660.24 ไร ่
  

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 



 โรครากขาว 33.25 ไร่ 
 โรคใบร่วงชนิดใหม่ 151,100.00 ไร ่
 โรคใบร่วง 20,019.00 ไร่ 
 

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูยางพารา ปี 2560 - 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 


