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สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่ส าคัญ  

ศัตรูไม้ยืนต้น 

1. สถานการณ์การปลูกไม้ยืนต้น 
  1.1 พื้นท่ีปลูกมะพร้าว  ท้ังหมด 62 จังหวัด รวมพื้นท่ียืนต้น      968,758.55 ไร่    
  1.2 พื้นท่ีปลูกปาล์มน้้ามัน ท้ังหมด 67 จังหวัด รวมพื้นท่ียืนต้น   4,534,681.03 ไร่  
  1.3 พื้นท่ีปลูกยางพารา  ท้ังหมด 65 จังหวัด รวมพื้นท่ียืนต้น 16,103,059.93 ไร่ 
  1.4 พื้นท่ีปลูกกาแฟ  ท้ังหมด 63 จังหวัด รวมพื้นท่ียืนต้น      111,115.74 ไร่ 

2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ยืนต้นที่ส าคัญ   
2.1 ศัตรูมะพร้าว 
 2.1.1 หนอนหัวด า พื้นท่ีระบาด 23 จังหวัด จ้านวน 6,846.05 ไร่ พื้นท่ีระบาดลดลง 51.98 ไร่ 

(สัปดาห์ท่ีผ่านมา 6,898.03 ไร่) แบ่งเป็น      
  1) การท้าลายระดับน้อย  จ้านวน 4,099.80 ไร่ (59.89%) 
  2) การท้าลายระดับปานกลาง  จ้านวน 2,635.20 ไร่ (38.49%) 
  3) การท้าลายระดับรุนแรง  จ้านวน  111.05 ไร่ (1.62%)   
 2.1.2 แมลงด าหนาม พื้นท่ีระบาด 23 จังหวัด จ้านวน 13,299.47 ไร่ พื้นท่ีระบาดเพิ่มขึ้น 3,511.29 ไร่ 

(สัปดาห์ท่ีผ่านมา 9,788.18 ไร่) แบ่งเป็น  
  1) การท้าลายระดับน้อย  จ้านวน  5,763.47 ไร่ (43.34%) 
  2) การท้าลายระดับปานกลาง  จ้านวน 7,314.00 ไร่ (54.99%) 
  3) การท้าลายระดับรุนแรง  จ้านวน    222.00 ไร่ (1.67%) 
 2.1.3 ด้วงแรด พื้นท่ีระบาด 24 จังหวัด จ้านวน 5,787.91 ไร่ พื้นท่ีระบาดลดลง 2.37 ไร่ 

(สัปดาห์ท่ีผ่านมา 5,790.28 ไร่)     
 2.1.4 ด้วงงวง พื้นท่ีระบาด 12 จังหวัด จ้านวน 1,074.90 ไร่ พื้นท่ีระบาดลดลง 18.39 ไร่ 

(สัปดาห์ท่ีผ่านมา 1,093.29 ไร่)  
 2.1.5 ไรสี่ขามะพร้าว พื้นท่ีระบาด 9 จังหวัด จ้านวน 755.95 ไร่ พื้นท่ีระบาดลดลง 0.03 ไร่ 

(สัปดาห์ท่ีผ่านมา 755.98 ไร่)  
 2.1.6 หนอนกินใบมะพร้าว พื้นท่ีระบาด 3 จังหวัด จ้านวน 30.25 ไร่ พื้นท่ีระบาดคงท่ี (สัปดาห์ท่ี

ผ่านมา 30.25 ไร่) 
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2.2 ศัตรูปาล์มน  ามัน  
 2.2.1 หนอนปลอกเล็ก พื้นท่ีระบาด 6 จังหวัด จ้านวน 1,686.75 ไร่ พื้นท่ีระบาดลดลง 5.00 ไร่ 

(สัปดาห์ท่ีผ่านมา 1,691.75 ไร่) 
 2.2.2 ด้วงแรด พื้นท่ีระบาด 11 จังหวัด จ้านวน 1,342.25 ไร่ พื้นท่ีระบาดเพิ่มขึ้น 33.00 ไร่ 

(สัปดาห์ท่ีผ่านมา 1,309.25 ไร่)  
 2.2.3 โรคล าต้นเน่า พื้นท่ีระบาด 8 จังหวัด จ้านวน 1,695.10 ไร่ พื้นท่ีระบาดคงท่ี (สัปดาห์ท่ี

ผ่านมา 1,695.10 ไร่) 
 2.2.4 โรคทะลายเน่า พื้นท่ีระบาด 8 จังหวัด จ้านวน 69.00 ไร่ พื้นท่ีระบาดลดลง 1.50 ไร่ 

(สัปดาห์ท่ีผ่านมา 70.50 ไร่) 
  2.3 ศัตรูยางพารา  

 2.3.1 โรครากขาว พื้นท่ีระบาด 9 จังหวัด จ้านวน 81.25 ไร่ พื้นท่ีระบาดลดลง 8.00 ไร่ (สัปดาห์
ท่ีผ่านมา 89.25 ไร่)  

 2.3.2 โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา พื้นท่ีระบาด 14 จังหวัด จ้านวน 425,556.34 ไร่  
พื้นท่ีระบาดเพิ่มข้ึน 25,133.00 ไร่ (สัปดาห์ท่ีผ่านมา 400,423.34 ไร่)      
  2.3.3 โรคใบร่วง พื้นท่ีระบาด 7 จังหวัด จ้านวน 5,875.00 ไร่ พื้นท่ีระบาดลดลง 2,090.00 ไร่ 
(สัปดาห์ท่ีผ่านมา 7,965.00 ไร่)    

 2.3.4 โรคหน้ายางแห้ง พื้นท่ีระบาด 4 จังหวัด จ้านวน 47.50 ไร่ พื้นท่ีระบาดคงท่ี (สัปดาห์ท่ีผ่านมา 
47.50 ไร่)  

2.4 ศัตรูกาแฟ 
 2.4.1 โรคราสนิม พบการระบาดในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน 73.00 ไร่ พื้นท่ีระบาดเพิ่มขึ้น 

6.00 ไร่ (สัปดาห์ท่ีผ่านมา 67 ไร่) 
 2.4.2 โรคใบจุดตากบ พื้นท่ีระบาด 2 จังหวัด จ้านวน 25.25 ไร่ พื้นท่ีระบาดคงท่ี (สัปดาห์ท่ีผ่านมา 

25.25 ไร่) 

3. การด าเนินงานในพื นที่ระบาด   
3.1 การควบคุมศัตรูมะพร้าว 

3.1.1 ส้านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการสนับสนุนแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes 
hipinarum) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงด้าหนามมะพร้าวในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1) ส้านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes 
hipinarum) จ้านวน 16,500 มัมมี่ ในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565  

2) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณ สนับสนุนแตนเบียนอะซีโคเดส 
(Asecodes hipinarum) จ้านวน 4200 มัมมี่ ในเดือนสิงหาคม 2565 

3) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ประชาราษฎร์บ้ารุง ได้ผลิต ขยายแตนเบียนอะซีโคเดส 
(Asecodes hipinarum) ปล่อยในพื้นท่ีอ้าเภอทับสะแก เดือนละ 500 มัมมี ่

3.1.2 ส้านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ให้ค้าแนะน้าเกษตรกรในการป้องกันก้าจัดศัตรูมะพร้าว  
โดยแนะน้าให้ใช้วิธีแบบผสมผสาน ได้แก่ การตัดทางใบมะพร้าวท่ีถูกท้าลายน้าออกไปเผาท้ิงนอกแปลง ท้ากองล่อ
โดยใช้เช้ือราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) ควบคุมการระบาดของด้วงแรด และด้วงงวงมะพร้าว 
ปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) แตนเบียนไข่ทริโคแกรมา (Trichogramma spp.) เพื่อควบคุมการระบาด
หนอนหัวด้ามะพร้าว และปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hipinarum) เพือ่ควบคุมแมลงด้าหนามมะพร้าว 
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ในพื้นท่ีระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยประสานศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวั ดชลบุรี  
ขอสนับสนุนแมลงศัตรูธรรมชาติ และหัวเช้ือชีวภัณฑ์ เพื่อใช้ในการด้าเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
ส้าหรับในสวนมะพร้าวท่ีพบการระบาดรุนแรง แนะน้าให้ใช้สารเคมีตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร 

3.1.3 ส้านักงานเกษตรจังหวัดท่ีพบการระบาดของหนอนหัวด้ามะพร้าว สาธิตวิธีการผลิต ขยาย 
แตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) ให้กับเกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
(ศจช.) ผลิต ขยาย และปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวด้า 
ในพื้นท่ี โดยขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) 

3.1.4 ส่งเสริมให้เกษตรกรภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ผลิต ขยาย และปล่อยแตนเบียน 
อะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) ควบคุมหนอนของแมลงด้าหนามมะพร้าวและแตนเบียนเตตระสติคัส 
(Tetrastichus brontispae) ควบคุมดักแด้แมลงด้าหนามมะพร้าวมะพร้าวในพื้นท่ี โดยขอรับการสนับสนุน 
จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.)  

3.1.5 ส้านักงานเกษตรจังหวัด และส้านักงานเกษตรอ้าเภอท่ีพบการระบาดของศัตรูมะพร้าว 
สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นท่ี โดยให้ค้าแนะน้าในการป้องกันก้าจัดศัตรูมะพร้าวและประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง
การระบาดศัตรูมะพร้าวผ่านทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ กลุ่มไลน์ เฟสบุ๊คของส้านักงานจังหวัด 

3.1.6 รณรงค์ให้เกษตรกรส้ารวจ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่อง 
3.2 การควบคุมศัตรูปาล์มน  ามัน 

 3.2.1 ส่งเสริมให้เกษตรกรท้ากองล่อโดยใช้เช้ือราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae)  
โดยขอรับการสนับสนุนเช้ือราเมตตาไรเซียมจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.)  
เพื่อก้าจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน 
 3.2.2 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณท่ีเกิดโรคล้าต้นเน่าและโรคทะลายเน่า
ของปาล์มน้้ามันเพื่อควบคุมการระบาดไม่ให้ลุกลามไปยังต้นอื่น ๆ 
 3.2.3 รณรงค์ให้เกษตรกรตัดทะลายท่ีเป็นโรคทะลายเน่าของปาล์มน้้ามันไปเผาท้าลายนอกแปลง 
และเก็บเศษซากพืชน้าออกไปท้าลายท้ิงนอกแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ 

3.3 การควบคุมศัตรูยางพารา 
3.3.1 ส้านักงานเกษตรจังหวัดท่ีพบการระบาดของโรครากขาวยางพารา แนะน้าเกษตรกรให้ใช้วิธีการ

ป้องกันก้าจัดโรครากขาว โดยต้นยางพาราท่ีมีอายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป ควรขุดคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร 
จ้ากัดบริเวณท่ีเป็นโรค โดยขุดระหว่างต้นท่ี อยู่ถัดไปจากต้นท่ีแสดงอาการทางใบ ในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น  
และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงของแถวยางพาราท่ีพบโรคกับแถวถัดไปท้ัง 2 ข้าง เพื่อป้องกันการลุกลามทางราก 
และควรขุดลอกคูทุกป ี 

3.3.2 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา เพื่อก้าจัดและควบคุมเช้ือราสาเหตุของโรค 
3.3.3 แนะน้าให้เกษตรกรหมั่นส้ารวจแปลงยางพาราอย่างสม่้าเสมอ โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีฝนตกชุก 

หากพบต้นยางพารามีทรงพุ่มเห่ียวเฉา ใบร่วง ให้รีบก้าจัดส่วนท่ีเป็นโรคท้ิงทันที  
3.3.4 แนะน้าและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรก้าจัดใบยางพาราท่ีเกิดโรคหรือวัชพืช ซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสม

หรือพืชอาศัยของเช้ือสาเหตุโรค และบ้ารุงและเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้ต้นยางพารา เช่น การใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน และใส่ให้เหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโตของยางพาราตามค้าแนะน้าของการยางแห่งประเทศไทย 
 3.3.5 ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกยางพาราพันธุ์ต้านทานโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา พันธุ์
ต้านทานปานกลาง ได้แก่ PB 235, RRIT 226 และ BPM 1 
 3.3.6 รณรงค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางพาราในขณะท่ีต้นยางพาราอยู่ในช่วงผลัดใบ เปิดกรีดยาง 
เมือ่ต้นยางได้ขนาด ใช้ระบบกรีดยางท่ีเหมาะสมกับพันธุ์ยาง และใส่ปุ๋ยบ้ารุงต้นยางพาราให้สมบูรณ์ตามค้าแนะน้า
ของการยางแห่งประเทศไทย เพื่อลดการเกิดโรคหน้ายางแห้ง 



- 4 - 

3.4 การควบคุมศัตรูกาแฟ 
  3.4.1 ส้านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สร้างการรับรู้และให้ค้าแนะน้าเกษตรให้ดูแลสวนกาแฟ 

ให้สะอาดอย่างสม่้าเสมอ เก็บเศษซากพืชออกไปท้าลายท้ิงนอกแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรค  พร้อมท้ัง
แนะน้าให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยบ้ารุงต้นกาแฟให้สมบูรณ์แข็งแรง 

  3.4.2 ส้านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  และส้านักงานเกษตรจังหวัดระยอง ท้าข่าวแจ้งเตือน 
การระบาดของโรคท่ีพบในกาแฟ ประชาสัมพันธ์ท่ีส้านักงานเกษตรจังหวัด ส้านักงานเกษตรอ้าเภอ และ เผยแพร่
ผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ 

4. ค าแนะน าและการป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่พบการระบาด 

พืช ศัตรูพืช การป้องกันก าจัด 

1. ศัตรูมะพร้าว 1. หนอนหัวด ามะพร้าว 1. ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวด ามะพร้าวไปเผาท าลายท้ิงนอกแปลง 
2. เก็บเศษซากพืชน าออกไปท าลายท้ิงนอกแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ 
3. ปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุมระยะหนอนของหนอนหัวด า 
อัตราไร่ละ 200 ตัว กระจายท่ัวท้ังแปลง โดยปล่อย 12 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 15 วัน 
4. ปล่อยแตนเบียนไข่ทริโครแกรมมา (Trichogramma sp.) เพื่อควบคุมระยะไข่ของ
หนอนหัวด า อัตราไร่ละ 10 แผ่น  ๆละ 2,000 ตัว โดยปล่อย 12 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 15 วัน  
5. ใช้สารเคมีอิมาเม็กติน เบนโซเอท (emamectin benzoate) 1.92% EC ดังนี้ 
    5.1 มะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ฉีดเข้าล าต้น อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อต้น 
โดยเจาะล าต้นมะพร้าวสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร ใช้ดอกสว่านขนาด 4 - 5 หุน 
เอียงลง 45 องศา เจาะลึก 10 เซนติเมตร เจาะ 2 รู ให้รูอยู่ตรงกันข้ามกัน ใส่สารรูละ 
15 มิลลิลิตร จากนั้นใช้ดินน้ ามันอุดรูทันที วิธีนี้จะป้องกันก าจัดหนอนได้นานมากกว่า 
3 เดือน 
    5.2 มะพร้าวท่ีมีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร เช่น มะพร้าวน้ าหอม มะพร้าวกะทิ 
และมะพร้าวท่ีท าน้ าตาลให้ใช้วิธีการพ่นสารทางใบ โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง 
ผสมน้ า 20 ลิตร ตามค าแนะนาของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ 
         - ฟลูเบนไดเอไมด์ (flubendiamide) 20% WG อัตรา 5 กรัม 
         - คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole) 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร 
         - สปินโนแสด (spinosad) 12% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร 
         - ลูเฟนยูรอน (lufenuron) 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร 
***โดยพ่นให้ท่ัวทรงพุ่ม จ านวน 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน หากมีการปล่อยแตนเบียน  
ให้ปล่อยหลังพ่นสารเคมี 2 สัปดาห์ 

 2. แมลงด าหนาม
มะพร้าว 

1. ตัดยอดมะพร้าวที่ถูกหนอนและตัวเต็มวัยของแมลงด าหนามกัดกิน ไปเผาท าลาย 
2. ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hipinarum) อัตรา 5 - 10 มัมมี่/ไร่ 
ปล่อย 3 - 5 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 7 - 10 วัน เพื่อควบคุมหนอนแมลงด าหนามมะพร้าว 
3. ปล่อยแตนเบียนเตตระสติคัส (Tetrastichus brontispae) อัตรา 5 - 10 มัมมี่/ไร่ 
โดยปล่อยทุกๆ 7 วัน ต่อเนื่อง 1 เดือน ควบคุมดักแด้แมลงด าหนามมะพร้าว 
4. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงหางหนีบ 
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พืช ศัตรูพืช การป้องกันก าจัด 

 3. ด้วงแรด 1. ใช้กับดักฟีโรโมนล่อด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาท าลาย 
2. ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาท าลาย 
3. ท ากองล่อโดยใช้เช้ือราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) อัตรา 800 กรัมต่อกอง
ล่อ ผสมกับปุ๋ยคอกและมะพร้าวสับ อัตราส่วน 0.5 : 1 เพื่อก าจัดด้วงแรดในระยะ
ดักแด้ 
4. หากพบการระบาดรุนแรงใช้สารเคมีตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ 
   - ไดอะซินอน (diazinon) 60% EC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ราดบริเวณ
คอมะพร้าวต้ังแต่โคนยอดอ่อนลงมาให้เปียก โดยใช้ปริมาณ 1 - 1.5 ลิตรต่อต้น  
ทุก 15 - 20 วัน ควรใช้ 1 - 2 ครั้ง ในช่วงระบาด 

 4. ด้วงงวง 1. ใช้ตาข่ายดักจับด้วงงวงในระยะตัวเต็มวัยมาท าลาย 
2. ท ากองล่อโดยใช้เช้ือราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อก าจัดด้วงงวง
ในระยะดักแด้ 
3. ใช้น้ ามันหล่อล่ืนเครื่องยนต์ท่ีใช้แล้ว หรือชันผสมกับน้ ามันยาง ทาบริเวณแผลโคนต้น
หรือล าต้นมะพร้าว เพื่อป้องกันการวางไข่ของด้วงงวงมะพร้าว 
4. ป้องกันละก าจัดด้วงแรดมะพร้าวอย่าให้ระบาดในสวนมะพร้าวเพราะรอยแผลท่ี
ด้วงแรดมะพร้าวเจาะไว้จะเป็นช่องทางให้ด้วงงวงมะพร้าววางไข่และเมื่อฟักออกเป็น
ตัวหนอนแล้วตัวหนอนของด้วงงวงมะพร้าวก็จะเข้าไปท าลายในต้นมะพร้าวได้ง่ายข้ึน 

 5. ไรส่ีขามะพร้าว 1. ตัดทะลายและช่อดอกมะพร้าวที่ไรส่ีขามะพร้าวเข้าท าลาย น าออกไปเผาท าลายท้ิง
นอกแปลง 
2. ไรส่ีขามะพร้าวจะเข้าท าลายอยู่ภายในขั้วผลมะพร้าวท าให้การพ่นสารฆ่าไร 
ไม่สามารถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้นการป้องกันก าจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะ
มะพร้าวติดจ่ันจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะท่ีไรส่ีขา
มะพร้าวเข้าท าลาย ควรใช้สารเคมีตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร โดยเลือก
สารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน อย่างน้อย 4 ครั้ง โดยให้สลับ
กลุ่มสารตามกลไกการออกฤทธิ์ในการพ่นทุก 2 ครั้ง ดังนี้ 
    2.1 โพรพาไกต์ (propargite) 30% WP (สารกลุ่ม 12) อัตรา 30 กรัม 
    2.2 อะมิทราซ (amitraz) 20% EC (สารกลุ่ม 19) อัตรา 40 มิลลิลิตร 
    2.3 ก ามะถังผง* 80% WP (สารกลุ่ม UN) อัตรา 60 กรัม 
    2.4 ไพริดาเบน (pyridazinone) 20% WP (สารกลุ่ม 21) อัตรา 10 กรัม 
    2.5 สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) 24% SC (สารกลุ่ม 23) อัตรา 6 มิลลิลิตร 
    2.6 เฮกซีไทอะซอกส์ 1.8% (สารกลุ่ม 10) อัตรา 30 มิลลิลิตร 
    2.7 ไซฟลูมีโทเฟน (hexythiazox) 20% SC (สารกลุ่ม 25) อัตรา 10 มิลลิลิตร 
    2.8 ทีบูเฟนไพแรด (tebufenpyrad) 36% EC (สารกลุ่ม 21) อัตรา 3 มิลลิลิตร 
* สารก ามะถันผงห้ามผสมกับสารชนิดอื่นเพราะอาจเกิดพิษกับมะพร้าวได้ 

 6. หนอนกินใบมะพร้าว 1. ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนกินใบมะพร้าวไปเผาท าลายท้ิงนอกแปลง 
2. เก็บเศษซากพืชน าออกไปท าลายท้ิงนอกแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ 
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พืช ศัตรูพืช การป้องกันก าจัด 

2. ปาล์มน้ ามัน 1. หนอนปลอกเล็ก 1. ตัดทางใบปาล์มน้ ามันท่ีถูกหนอนปลอกเล็กกัดกินมาเผาท าลายท้ิง แต่หากอยู่ใน
พื้นท่ีท่ีพบการระบาดของด้วงงวงหรือด้วงสาคูไม่ควรตัดทางใบ เพราะรอยแผลจะเป็น
ช่องทางเข้าท าลายของด้วงงวง 
2. พ่นเช้ือบีที (Bacillus thuringiensis) อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ผสมสาร
จับใบ 5 มิลลิลิตร พ่นให้ท่ัวบริเวณใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเล่ียงแสง
ยูวีท่ีจะท าลายเช้ือบีที โดยใช้เครื่องพ่นท่ีปรับความดันได้ไม่น้อยกว่า 30 บาร์ และ 
พ่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ห่างกัน 5 - 7 วัน 
3. กรณีพบการระบาดของหนอนปลอกเล็กระดับรุนแรง ให้เลือกใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง 
ผสมน้ า 20 ลิตร พ่นให้ท่ัวทางใบของปาล์มน้ ามัน ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ 
    3.1 ฟลูเบนไดเอไมด์ (flubendiamide) 20% WG อัตรา 5 กรัม  
    3.2 คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole) 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร  
    3.3 สปินโนแสด (spinosad) 12% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร  
    3.4 ลูเฟนนูรอน (lufenuron) 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร 
***ควรระมัดระวังการใช้สารลูเฟนนูรอน ในบริเวณใกล้แหล่งน้ าหรือบริเวณเพาะเล้ียง
สัตว์น้ าเนื่องจากมีพิษสูงต่อกุ้ง 

 2. ด้วงแรด 1. ใช้กับดักฟีโรโมนล่อด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาท าลาย 
2. ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาท าลาย 
3. ท ากองล่อโดยใช้เช้ือราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) อัตรา 800 กรัมต่อ
กองล่อ ผสมกับปุ๋ยคอกและมะพร้าวสับ อัตราส่วน 0.5 : 1 เพื่อก าจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ 

 3. โรคล าต้นเน่า 1. ก าจัดวัชพืชหรือพืชอาศัยอื่น ๆ เพื่อลดการสะสมของเช้ือในธรรมชาติ 
2. ส ารวจสวนปาล์มน้ ามันอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบดอกเห็ดเจริญเติบโตขึ้นบริเวณล าต้น
ให้รีบก าจัด โดยน าไปท าลายท้ิงนอกแปลงทันที และถากบริเวณท่ีเนื้อเยื่อท่ีถูกท าลายออก 
ทาทับด้วยเช้ือไตรโคเดอร์มา และคอยตรวจสอบ หากพบว่ามีดอกเห็ดเกิดขึ้นอีกหรือ
ลักษณะอาการทางใบยังไม่ปกติจะต้องท าการถากซ้ า 
3. บ ารุงต้นปาล์มน้ ามันให้แข็งแรง โดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมกับเช้ือไตรโคเดอร์มา อัตรา 
เช้ือสด 1 กิโลกรัม ร าละเอียด 4 - 10 กิโลกรัม และปุ๋ยอินทรีย์ 50 - 100 กิโลกรัม 
หว่านรอบส่งพุ่ม 3 - 6 กิโลกรัมต่อต้นในช่วงท่ีมีความช้ืนสูงหรือรองก้นก้นหลุมก่อนปลูก 
100 กิโลกรัมต่อหลุม 
4. ราดหรือฉีดพ่นบริเวณรอบโคนต้นและโดยรอบอย่างสม่ าเสมอด้วยเช้ือไตรโคเดอร์มา 
โดยผสมเช้ือสด 1 กิโลกรัม ต่อน้ า 20 - 100 ลิตรกรองเฉพาะน้ าน ามาใช้ 

 4. โรคทะลายเน่า 1. ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ ามัน ช่อดอกท่ีฝ่อ และทะลายท่ีพบเป็นโรค น าออกไป 
เผาท าลายท้ิงนอกแปลง 
2. ท าความสะอาดสวน และก าจัดวัชพืช เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทมากขึ้น 
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พืช ศัตรูพืช การป้องกันก าจัด 

3. ยางพารา 1. โรครากขาว การปฏิบัติก่อนการปลูก 
   1. ตรวจสอบก่อนโค่นว่ามีต้นยางพารากลุ่มใดบ้างท่ีเป็นโรค แล้วท าเครื่องหมาย
เพื่อเป็นพื้นท่ีเฝ้าระวังหลังปลูก 
   2. การเตรียมดินควรท าลายตอไม้ ท่อนไม้เก่า และเศษรากเก่าออกให้หมดเท่าท่ี 
จะท าได้ โดยเฉพาะตรงบริเวณท่ีเป็นโรคควรเผาท าลายให้หมด จากนั้นไถพลิกหน้าดิน
ตากแดดเพื่อก าจัดเช้ือราท่ีเจริญอยู่ในดินและในเศษไม้เล็ก ๆ ท่ีหลงเหลืออยู่ในดิน 
   3. ในแปลงยางพาราปลูกแทนท่ีเคยเป็นโรคทางระบบราก ควรเตรียมพื้นท่ีปล่อยว่างไว้ 
1 - 2 ปี ปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่ว หรือพืชไร่อายุส้ัน เพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะสม
กับการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์ในดินและส่ิงมีชีวิตเล็ก ๆ ท่ีช่วยย่อยสลายเศษราก
ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของเช้ือสาเหตุโรค 
การปฏิบัติระหว่างปลูก 
   1. การวางแนวในการปลูกแทน ควรเปล่ียนจุดท่ีเจาะหลุมปลูกให้อยู่ระหว่างแถวเดิม 
เพื่อลดโอกาสในการติดเช้ือโรครากขาว 
   2. แปลงท่ีมีประวัติการเป็นโรครากขาวมาก่อน ควรใช้ก ามะถันผงผสมดินในหลุมปลูก 
100 - 200 กรัมต่อหลุม แล้วทิ้งไว้อย่างน้อย 15 วัน เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของ
เช้ือสาเหตุโรคเข้าท าลายรากยางพารา 
   3. แปลงท่ีปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่ว ควรปลูกให้ห่างจากแถวยางพาราประมาณ 1.50 เมตร 
การปฏิบัติหลังปลูก 
   1. ควรส ารวจต้นยางพาราสม่ าเสมอ โดยเฉพาะต้นท่ีปลูกในบริเวณท่ีเคยเป็นโรครากขาว 
หากพบต้นยางพาราแสดงอาการใบเหลืองผิดปกติ ควรขุดดูโคนต้นและราก หากพบ
เส้นใยของเช้ือราสาเหตุโรคให้ขุดเผาท าลายเพื่อยับยั้งการระบาดของโรค 
   2. ต้นยางพาราท่ีมีอายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป ควรขุดคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร 
จ ากัดบริเวณท่ีเป็นโรค โดยขุดระหว่างต้นท่ีอยู่ถัดไปจากต้นท่ีแสดงอาการทางใบ  
ในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงของแถวยางพาราท่ีพบโรค
กับแถวถัดไปท้ัง 2 ข้าง เพื่อป้องกันการลุกลามทางราก และควรขุดลอกคูทุกปี  
   3. ใช้สารเคมีส าหรับรักษาต้นท่ีเป็นโรค และต้นข้างเคียงเพื่อป้องกันการเกิดโรค 
โดยขุดร่องรอบโคนต้นกว้าง 15 - 20 เซนติเมตร เทสารเคมีท่ีผสมน้ าลงในร่องรอบ
โคนต้น 1 - 4 ลิตร ขึ้นอยู่กับขนาดโคนต้น ใช้สารเคมีทุก 6 เดือน อย่างน้อย 2 ครั้ง โดย
เลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ า 1 ลิตร ดังนี้ 
      3.1 ไตรดีมอร์ฟ (tridemorph) 75% EC อัตรา 5 - 10 มิลลิลิตร 
      3.2 ไซโปรโคนาโซล (cyproconazole) 10% SL อัตรา 5 - 10 มิลลิลิตร  
      3.3 โปรปิโคนาโซล (propiconazole) 25% EC อัตรา 5 - 10 มิลลิลิตร 
      3.4 มายโครบิวทานิล (myclobutanil) 12.5% EC อัตรา 10 มิลลิลิตร 
      3.5 เฮกซะโคนาโซล (hexaconazole) 5% EC อัตรา 10 มิลลิลิตร 
      3.6 ไคฟิโนโคนาโซล (difenoconazole) 25% EC อัตรา 10 มิลลิลิตร 
      3.7 เฟนิโคลนิล (phenylephrine) 40% FS อัตรา 1.5 - 3 กรัม 
      3.8 โพรคลอราช (prochloraz) 45% EC อัตรา 10 - 20 มิลลิลิตร 
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พืช ศัตรูพืช การป้องกันก าจัด 

 2. โรคใบร่วงชนิดใหม่ 
ของยางพารา 

1. หลีกเล่ียงการน ากล้ายางพาราหรือวัสดุปลูกจากแหล่งท่ีพบการระบาดเข้าพื้นท่ี 
2. ท าความสะอาดสวนยางพาราอย่างสม่ าเสมอ ก าจัดใบยางพาราท่ีเกิดโรค และ
ก าจัดวัชพืช ซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมหรือพืชอาศัยของเช้ือสาเหตุโรค 
3. ใช้ระบบกรีดยางตามค าแนะน าของการยางแห่งประเทศไทย 
4. บ ารุงต้นยางพาราและเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้ต้นยางพารา เช่น การใส่ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน และใส่ให้เหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโตของยางพารา 
ตามค าแนะน าของการยางแห่งประเทศไทย 
5. ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาเพื่อก าจัดและควบคุมเช้ือราสาเหตุท่ียังคงมีชีวิตอยู่บน 
ใบยางพาราท่ีร่วงหล่นบริเวณพื้น โดยใช้อัตรา เช้ือสด 1 กิโลกรัมต่อไร่ ทุก 3 เดือน 
เช่น ใช้เช้ือสดผสมปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัม และร า 4 กิโลกรัม หว่านหรือใช้เช้ือสด
ผสมน้ าหรือน้ าผสมน้ าหมักชีวภาพ 200 ลิตร ฉีดพ่น ท้ังนี้ ควรหว่านหรือฉีดพ่นให้เช้ือรา
ไตรโคเดอร์มาครอบคลุมบนใบยางพาราท่ีร่วงหล่นท่ัวท้ังสวน ซึ่งการใช้เช้ือสดผสมปุ๋ย
อินทรีย์หรือผสมน้ าหมัก ชีวภาพ อาจท าให้มี ต้นทุนเพิ่ มขึ้น แต่ต้นยางพารา 
จะได้รับธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช ช่วยบ ารุงต้นให้สมบูรณ์แข็งแรง 
6. ฉีดพ่นสารเคมีก าจัดโรคพืชท่ีมีประสิทธิภาพตามค าแนะน าของการยางแห่งประเทศไทย 
ฉีดพ่นพุ่มใบยางพาราจากใต้ทรงพุ่มอัตรา 100 ลิตร/ไร่ ควรเริ่มพ่นเมื่ อยางพารา 
แตกใบใหม่หลังฤดูกาลผลัดใบปกติและใบอยู่ในระยะเพสลาด โดยเลือกสารชนิดใด
ชนิดหนึ่ง ผสมน้ า 20 ลิตร ดังนี้ 
    6.1 ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole) + โพรพิโคนาโซล (propiconazole) 
15%+15% EC อัตรา 15 มิลลิลิตร  
    6.2 โพรพิแนป (propinap) หรือ แมนโคเซบ (mancozeb) หรือ คลอโรทาโลนิล
(chlorothalonil) อัตรา 50 กรัม  
    6.3 เฮกซะโคนาโซล (hexaconazole) 5% SC อัตรา 30 - 40 มิลลิลิตร 
    6.4 โพรพิโคนาโซล (propiconazole) 25% EC อัตรา 10 - 15 มิลลิลิตร 

 3. โรคใบร่วง 1. หลีกเล่ียงการน ากล้ายางพาราหรือวัสดุปลูกจากแหล่งท่ีพบการระบาดเข้าพื้นท่ี 
2. ท าความสะอาดสวนยางพาราอย่างสม่ าเสมอ ก าจัดใบยางพาราท่ีเกิดโรค และ
ก าจัดวัชพืช ซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมหรือพืชอาศัยของเช้ือสาเหตุโรค 
3. ใช้ระบบกรีดยางตามค าแนะน าของการยางแห่งประเทศไทย 
4. บ ารุงต้นยางพาราและเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้ต้นยางพารา เช่น การใส่ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน และใส่ให้เหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโตของยางพารา 
ตามค าแนะน าของการยางแห่งประเทศไทย 
5. ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาเพื่อก าจัดและควบคุมเช้ือราสาเหตุท่ียังคงมีชีวิตอยู่บน 
ใบยางพาราท่ีร่วงหล่นบริเวณพื้น โดยใช้อัตรา เช้ือสด 1 กิโลกรัมต่อไร่ ทุก 3 เดือน 
เช่น ใช้เช้ือสดผสมปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัม และร า 4 กิโลกรัม หว่านหรือใช้เช้ือสด
ผสมน้ าหรือน้ าผสมน้ าหมักชีวภาพ 200 ลิตร ฉีดพ่น ท้ังนี้ ควรหว่านหรือฉีดพ่นให้เช้ือ
ราไตรโคเดอร์มาครอบคลุมบนใบยางพาราท่ีร่วงหล่นท่ัวทั้งสวน ซึ่งการใช้เช้ือสดผสม
ปุ๋ยอินทรีย์หรือผสมน้ าหมักชีวภาพ อาจท าให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น แต่ต้นยางพาราจะได้รับ
ธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช ช่วยบ ารุงต้นให้สมบูรณ์แข็งแรง 

 



- 9 - 

พืช ศัตรูพืช การป้องกันก าจัด 

 4. โรคหน้ายางแห้ง 1. เสริมสร้างความแข็งแรงให้ต้นยางพารา โดยใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และใส่ให้
เหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโตของยางพาราตามค าแนะน าของการยางแห่ง
ประเทศไทย 
2. ใช้ระบบกรีดยางตามค าแนะน าของการยางแห่งประเทศไทย 
3. หยุดกรีดในขณะยางผลัดใบ และหยุดกรีดเมื่อเริ่มเห็นอาการผิดปกติ โดยหยุดกรีด
เป็นเวลา 6 - 12 เดือน จนกว่าน้ ายางจะไหลเป็นปกติ หากเริ่มมีอาการของโรคแล้วไม่
มีการหยุดกรีดและไม่ดูแลบ ารุงต้นยางพารา จะท าให้หน้ากรีดเสียหายอาจกรีดไม่ได้
น้ ายางอีกต่อไป บางครั้งอาการเปลือกแห้งเกิดรวดเร็ว 2 - 3 เดือนลุกลามท้ังต้น 
4. เปิดกรีดเมื่อต้นยางมีขนาดเหมาะสม 
5. ท าร่องแยกส่วนท่ีเป็นโรค โดยเซาะร่องให้ลึกถึงเนื้อไม้รอบบริเวณท่ีเป็นโรค ห่างจาก
บริเวณท่ีเป็นโรคประมาณ 2 เซนติเมตร 

 
5.การคาดการณ์ศัตรูไม้ยืนต้น ในช่วงระหว่างวันที่ 12 - 18 กันยายน 2565  
   ภาคเหนือ  

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

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

   ภาคกลาง และภาคตะวันตก 
- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า ด้วงแรด ด้วงงวง และไรส่ีขามะพร้าว 
- ปาล์มน้้ามัน ระวัง หนอนปลอกเล็ก ด้วงกุหลาบ ด้วงแรด 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 แมลงด้าหนาม ด้วงแรด และหนอนกินใบมะพร้าว 
- ปาล์มน้้ามัน ระวัง หนอนปลอกเล็ก ด้วงกุหลาบ ด้วงแรด และโรคล้าต้นเน่า  
- ยางพารา ระวัง โรครากขาว โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา และโรคใบร่วง  



กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ยืนต้น ปี 2565 

ภาพรวมทั งประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หนอนหัวด้า - มะพร้าว 6,846.05 ไร ่      ด้วงแรด - ปาล์มน้้ามัน 1,342.25 ไร ่

     แมลงด้าหนาม - มะพร้าว 13,299.47 ไร ่      โรคล้าต้นเน่า - ปาล์มน้้ามัน 1,695.10 ไร ่

     ด้วงแรด - มะพร้าว 5,787.91 ไร ่      โรคทะลายเน่า - ปาล์มน้้ามัน 69.00 ไร่ 

     ด้วงงวง - มะพร้าว 1,074.90 ไร ่      โรครากขาว - ยางพารา 81.25 ไร่ 

     ไรส่ีขามะพร้าว - มะพร้าว 755.95 ไร ่      โรคใบร่วงชนิดใหม่  - ยางพารา 425,556.34 ไร่ 

     หนอนกินใบ - มะพร้าว 30.25 ไร ่      โรคใบร่วง - ยางพารา 5,875.00 ไร่ 

     หนอนปลอกเล็ก - ปาล์มน้้ามัน 1,686.75 ไร่     โรคหน้ายางแห้ง - ยางพารา 47.50 ไร่ 

 



กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าว ปี 2560 - 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

ป ี2560 ป ี2561 ปี 2562 

ปี 2563 ปี 2564 

หนอนหัวด้า 6,846.05 ไร ่
แมลงด้าหนาม 13,299.47 ไร่ 
ด้วงแรด 5,787.91 ไร ่
ด้วงงวง 1,074.90 ไร ่
ไรส่ีขามะพร้าว 755.95 ไร ่
หนอนกินใบ 30.25 ไร ่  

 

ปี 2565 



กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูปาล์มน  ามัน ปี 2560 - 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 หนอนปลอกเล็ก 1,686.75 ไร่ 
ด้วงแรด 1,342.25 ไร ่

 โรคล้าต้นเน่า 1,695.10 ไร่ 
 โรคทะลายเน่า 69.00 ไร่ 

ปี 2563 ป ี2564 ป ี2565 



 โรครากขาว 81.25 ไร่ 
 โรคใบร่วงชนิดใหม ่425,556.34 ไร่ 
 โรคใบร่วง 5,875.00 ไร ่
 โรคหน้ายางแห้ง 47.50 ไร ่

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูยางพารา ปี 2560 - 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปี 2560 ป ี2561 ปี 2562 

ปี 2563 ปี 2564 ป ี2565 


