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สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่ส าคัญ  

ศัตรูไม้ยืนต้น 

1. สถานการณ์การปลูกไม้ยืนต้น 
  1.1 พื้นท่ีปลูกมะพร้าวท้ังหมด 62 จังหวัด รวมพื้นท่ียืนต้น 967,023.46 ไร่    
  1.2 พื้นท่ีปลูกปาล์มน้้ามันท้ังหมด 66 จังหวัด รวมพื้นท่ียืนต้น 4,516,522.18 ไร่  
  1.3 พื้นท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด 64 จังหวัด รวมพื้นท่ียืนต้น 16,107,606.28 ไร่ 
  1.4 พื้นท่ีปลูกกาแฟท้ังหมด 28 จังหวัด รวมพื้นท่ียืนต้น 87,883.27 ไร่ 

2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ยืนต้นที่ส าคัญ   
2.1 ศัตรูมะพร้าว 
 2.1.1 หนอนหัวด า พื้นท่ีระบาด 22 จังหวัด จ้านวน 6,771.48 ไร่ พื้นท่ีระบาดลดลง 9.55 ไร่ (สัปดาห์

ท่ีผ่านมา 6,781.03 ไร่) แบ่งเป็น      
  1) การท้าลายระดับน้อย  จ้านวน 4,015.98 ไร่ (59.31%) 
  2) การท้าลายระดับปานกลาง  จ้านวน 2,643.45 ไร่ (39.04%) 
  3) การท้าลายระดับรุนแรง  จ้านวน 112.05 ไร่ (1.65%)   
 2.1.2 แมลงด าหนาม พื้นท่ีระบาด 24 จังหวัด จ้านวน 13,355.01 ไร่ พื้นท่ีระบาดลดลง 14.25 ไร่ 

(สัปดาห์ท่ีผ่านมา 13,369.26 ไร่) แบ่งเป็น  
  1) การท้าลายระดับน้อย  จ้านวน 5,679.01 ไร่ (42.52%) 
  2) การท้าลายระดับปานกลาง  จ้านวน 7,449.00 ไร่ (55.78%) 
  3) การท้าลายระดับรุนแรง  จ้านวน 227.00 ไร่ (1.70%) 
 2.1.3 ด้วงแรด พื้นท่ีระบาด 23 จังหวัด จ้านวน 5,802.48 ไร่ พื้นท่ีระบาดเพิ่มขึ้น 38.50 ไร่ 

(สัปดาห์ท่ีผ่านมา 5,763.98 ไร่)     
 2.1.4 ด้วงงวง พื้นท่ีระบาด 13 จังหวัด จ้านวน 1,093.32 ไร่ พื้นท่ีระบาดลดลง 5.32 ไร่ 

(สัปดาห์ท่ีผ่านมา 1,098.64 ไร่)  
 2.1.5 ไรสี่ขามะพร้าว พื้นท่ีระบาด 9 จังหวัด จ้านวน 817.98 ไร่ พื้นท่ีระบาดลดลง 17.00 ไร่ 

(สัปดาห์ท่ีผ่านมา 834.98 ไร่)  
 2.1.6 หนอนกินใบมะพร้าว พื้นท่ีระบาด 3 จังหวัด จ้านวน 30.25 ไร่ พื้นท่ีระบาดเพิ่มข้ึน 0.13 ไร่ 

(สัปดาห์ท่ีผ่านมา 30.12 ไร่) 
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2.2 ศัตรูปาล์มน  ามัน  
 2.2.1 หนอนปลอกเล็ก พื้นท่ีระบาด 7 จังหวัด จ้านวน 1,913.75 ไร่ พื้นท่ีระบาดลดลง 394.00 ไร่ 

(สัปดาห์ท่ีผ่านมา 2,307.75 ไร่) 
 2.2.2 ด้วงแรด พื้นท่ีระบาด 11 จังหวัด จ้านวน 1,252.52 ไร่ พื้นท่ีระบาดลดลง 10.25 ไร่ 

(สัปดาห์ท่ีผ่านมา 1,262.77 ไร่)  
 2.2.3 โรคล าต้นเน่า พื้นท่ีระบาด 7 จังหวัด จ้านวน 1,667.96 ไร่ พื้นท่ีระบาดลดลง 13.50 ไร่ 

(สัปดาห์ท่ีผ่านมา 1,681.46 ไร่) 
 2.2.4 โรคทะลายเน่า พื้นท่ีระบาด 8 จังหวัด จ้านวน 78.00 ไร่ พื้นท่ีระบาดเพิ่มขึ้น 0.90 ไร่ 

(สัปดาห์ท่ีผ่านมา 77.10 ไร่) 
  2.3 ศัตรูยางพารา  

 2.3.1 โรครากขาว พื้นท่ีระบาด 7 จังหวัด จ้านวน 104.00 ไร่ พื้นท่ีระบาดคงท่ี (สัปดาห์ท่ีผ่านมา 
104.00 ไร่)  

 2.3.2 โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา พื้นท่ีระบาด 13 จังหวัด จ้านวน 377,577.05 ไร่  
พื้นท่ีระบาดเพิ่มขึ้น 206,633.26 ไร่ (สัปดาหท่ี์ผ่านมา 170,943.79 ไร่)    
  2.3.3 โรคใบร่วง พื้นท่ีระบาด 8 จังหวัด จ้านวน 8,046.70 ไร่ พื้นท่ีระบาดลดลง 272.00 ไร่ 
(สัปดาห์ท่ีผ่านมา 8,318.70 ไร่)    

 2.3.4 โรคหน้ายางแห้ง พื้นท่ีระบาด 5 จังหวัด จ้านวน 88.50 ไร่ พื้นท่ีระบาดลดลง 9.00 ไร่ 
(สัปดาห์ท่ีผ่านมา 97.50 ไร่)  

3. การด าเนินงานในพื นที่ระบาด   
3.1 การควบคุมศัตรูมะพร้าว 

3.1.1 รณรงค์ให้เกษตรกรส้ารวจ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่อง  
3.1.2 แนะน้าให้เกษตรกรตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวด้า และหนอนกินใบมะพร้าวไปเผาท้าลาย

และเก็บเศษซากพืชน้าออกไปท้าลายท้ิงนอกแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์  
3.1.3 ส่งเสริมให้เกษตรกรภายใต้ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ผลิต ขยาย และปล่อย 

แตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวด้าในพื้นท่ี โดยขอรับการสนับสนุน
จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.)  

3.1.4 ส่งเสริมให้เกษตรกรภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ผลิต ขยาย และปล่อยแตนเบียน 
อะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) ควบคุมหนอนของแมลงด้าหนามมะพร้าวและแตนเบียนเตตระสติคัส 
(Tetrastichus brontispae) ควบคุมดักแด้แมลงด้าหนามมะพร้าวมะพร้าวในพื้นท่ี โดยขอรับการสนับสนุนจาก
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.)  
 3.1.5 ใช้กับดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรด และด้วงงวงในระยะตัวเต็มวัยมาท้าลาย และท้ากองล่อ
โดยใช้เช้ือราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อก้าจัดด้วงแรด ในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน 
 3.1.6 ใช้สารเคมีตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร พ่นก้าจัดไรส่ีขามะพร้าว เน้นพ่นในระยะ
มะพร้าวติดจ่ันจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์  

3.2 การควบคุมศัตรูปาล์มน  ามัน 
3.2.1 พ่นหนอนปลอกเล็กด้วยเช้ือบีที (Bacillus thuringiensis) อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 

ผสมสารจับใบ 5 มิลลิลิตร พ่นให้ท่ัวบริเวณใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเย็น พ่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ห่างกัน 5 - 7 วัน 
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 3.2.2 ท้ากองล่อโดยใช้เช้ือราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) โดยขอรับการสนับสนุน
เช้ือราเมตตาไรเซียมจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) เพื่อก้าจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ 
และระยะตัวหนอน 
 3.2.3 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณท่ีเกิดโรคล้าต้นเน่าและโรคทะลายเน่า
ของปาล์มน้้ามันเพื่อควบคุมการระบาดไม่ให้ลุกลามไปยังต้นอื่น ๆ 
 3.2.4 รณรงค์ให้เกษตรกรตัดทะลายท่ีเป็นโรคทะลายเน่าของปาล์มน้้ามันไปเผาท้าลายนอกแปลง  

3.3 การควบคุมศัตรูยางพารา 
3.3.1 ถ่ายทอดความรู้และให้ค้าแนะน้าวิธีการป้องกันก้าจัดโรครากขาว โดยต้นยางพาราที่มีอายุ

มากกว่า 3 ปีขึ้นไป ควรขุดคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร จ้ากัดบริเวณท่ีเป็นโรค โดยขุดระหว่างต้นที่ 
อยู่ถัดไปจากต้นที่แสดงอาการทางใบ ในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงของแถว
ยางพาราท่ีพบโรคกับแถวถัดไปท้ัง 2 ข้าง เพื่อป้องกันการลุกลามทางราก และควรขุดลอกคูทุกปี  

3.3.2 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาเพื่อก้าจัดและควบคุมเช้ือราสาเหตุท่ียังคงมีชีวิตอยู่
บนใบยางพาราท่ีร่วงหล่นบริเวณพื้น โดยใช้อัตรา เช้ือสด 1 กิโลกรัมต่อไร่ ทุก 3 เดือน เช่น ใช้เช้ือสดผสมปุ๋ย
อินทรีย์ 100 กิโลกรัม และร้า 4 กิโลกรัม หว่าน หรือใช้เช้ือสดผสมน้้าหรือน้้าผสมน้้าหมักชีวภาพ 200 ลิตร  
พ่นบริเวณท่ีเป็นโรค ท้ังนี้ ควรหว่านหรือพ่นให้เช้ือราไตรโคเดอร์มาครอบคลุมบนใบยางพาราท่ีร่วงหล่นท่ัวทั้งสวน 
ท้ังนี้ การใช้เช้ือสดผสมปุ๋ยอินทรีย์หรือผสมน้้าหมักชีวภาพ อาจท้าให้มีต้นทุนเพิ่มข้ึน แต่ต้นยางพาราจะได้รับธาตุ
อาหารและฮอร์โมนพืช ช่วยบ้ารุงต้นให้สมบูรณ์แข็งแรง 

3.3.3 หมั่นส้ารวจแปลงยางพาราอย่างสม่้าเสมอ โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีฝนตกชุก หากพบต้นยางพารา
มีทรงพุ่มเห่ียวเฉา ใบร่วง ให้รีบก้าจัดส่วนท่ีเป็นโรคท้ิงทันที  

3.3.4 ก้าจัดใบยางพาราท่ีเกิดโรคหรือวัชพืช ซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมหรือพืชอาศัยของเช้ือสาเหตุโรค 
และบ้ารุงและเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้ต้นยางพารา เช่น การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และใส่ให้เหมาะสม
กับระยะการเจริญเติบโตของยางพาราตามค้าแนะน้าของการยางแห่งประเทศไทย 
 3.3.5 ปลูกยางพาราพันธุ์ต้านทานโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา พันธุ์ต้านทานปานกลาง ได้แก่ 
PB 235, RRIT 226 และ BPM 1 
 3.3.6 หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารารุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันก้าจัดเช้ือรา 
ตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ 
  1) ไดฟิโนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล อัตรา 15 ซีซี/น้้า 20 ลิตร 
  2) คาร์เบนดาซิม อัตรา 30 ซีซี/น้้า 20 ลิตร 
  3) โพรคลอราซ อัตรา 20 ซีซี/น้้า 20 ลิตร 
 3.3.7 รณรงค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะท่ีต้นยางพาราอยู่ในช่วงผลัดใบ เปิดกรีดยางเมือ่ต้นยางได้ขนาด 
ใช้ระบบกรีดยางท่ีเหมาะสมกับพันธุ์ยาง และใส่ปุ๋ยบ้ารุงต้นยางพาราให้สมบูรณ์ตามค้าแนะน้าของการยางแห่งประเทศไทย 
เพื่อลดการเกิดโรคหน้ายางแห้ง 
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4.การคาดการณ์ศัตรูไม้ยืนต้น ในช่วงระหว่างวันที่ 15 - 21 สิงหาคม 2565  
   ภาคเหนือ  

- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม และด้วงแรด  
- ปาล์มน้้ามัน ระวัง ด้วงกุหลาบ โรคทะลายเน่า และโรคล้าต้นเน่า  
- ยางพารา ระวัง โรครากขาว โรคราแป้ง และโรคเส้นด้า   

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม และด้วงแรด  
- ปาล์มน้้ามัน ระวัง หนอนปลอกเล็ก  แมลงด้าหนาม และโรคล้าต้นเน่า  
- ยางพารา ระวัง โรครากขาว โรคใบร่วง และโรคราแป้ง  

   ภาคกลาง และภาคตะวันตก 
- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า ด้วงแรด ด้วงงวง และไรส่ีขามะพร้าว 
- ปาล์มน้้ามัน ระวัง หนอนปลอกเล็ก ด้วงกุหลาบ และโรคล้าต้นเน่า  
- ยางพารา ระวัง เพล้ียหอยสีเขียว โรคราแป้ง และโรครากขาว  

   ภาคตะวันออก 
- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม ด้วงงวง และไรส่ีขามะพร้าว  
- ปาล์มน้้ามัน ระวัง หนอนปลอกเล็ก ด้วงกุหลาบ และโรคล้าต้นเน่า 
- ยางพารา ระวัง โรครากขาว โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา และโรคใบร่วง 

   ภาคใต้   
- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม ด้วงแรด และด้วงงวง 
- ปาล์มน้้ามัน ระวัง หนอนปลอกเล็ก ด้วงกุหลาบ ด้วงแรด และโรคล้าต้นเน่า  
- ยางพารา ระวัง โรครากขาว โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา และโรคใบร่วง  



กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ยืนต้น ปี 2565 

ภาพรวมทั งประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หนอนหัวด้า - มะพร้าว 6,771.48 ไร ่      ด้วงแรด - ปาล์มน้้ามัน 1,252.52 ไร ่

     แมลงด้าหนาม - มะพร้าว 13,355.01 ไร ่      โรคล้าต้นเน่า - ปาล์มน้้ามัน 1,667.96 ไร ่

     ด้วงแรด - มะพร้าว 5,802.48 ไร ่      โรคทะลายเน่า - ปาล์มน้้ามัน 78.00 ไร่ 

     ด้วงงวง - มะพร้าว 1,093.32 ไร ่      โรครากขาว - ยางพารา 104.00 ไร ่

     ไรส่ีขามะพร้าว - มะพร้าว 817.98 ไร ่      โรคใบร่วงชนิดใหม่  - ยางพารา 377,577.05 ไร่ 

     หนอนกินใบ - มะพร้าว 30.25 ไร ่      โรคใบร่วง - ยางพารา 8,046.70 ไร่ 

     หนอนปลอกเล็ก - ปาล์มน้้ามัน 1,913.75 ไร่     โรคหน้ายางแห้ง - ยางพารา 88.50 ไร่ 

 



กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าว ปี 2560 - 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

ป ี2560 ป ี2561 ปี 2562 

ปี 2563 ปี 2564 

หนอนหัวด้า 6,771.48 ไร ่
แมลงด้าหนาม 13,355.01 ไร่ 
ด้วงแรด 5,802.48 ไร ่
ด้วงงวง 1,093.32 ไร ่
ไรส่ีขามะพร้าว 817.98 ไร ่
หนอนกินใบ 30.25 ไร ่  

 

ปี 2565 



กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูปาล์มน  ามัน ปี 2560 - 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 หนอนปลอกเล็ก 1,913.75 ไร่ 
ด้วงแรด 1,252.52 ไร ่

 โรคล้าต้นเน่า 1,667.96 ไร่ 
 โรคทะลายเน่า 78.00 ไร่ 

ปี 2563 ป ี2564 ป ี2565 



 โรครากขาว 104.00 ไร่ 
 โรคใบร่วงชนิดใหม ่377,577.05 ไร่ 
 โรคใบร่วง 8,046.70 ไร ่
 โรคหน้ายางแห้ง 88.50 ไร ่

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูยางพารา ปี 2560 - 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปี 2560 ป ี2561 ปี 2562 

ปี 2563 ปี 2564 ป ี2565 


