
     
  
 
 
 

 

๑. สถานการณ์การปลูกไม้ยืนต้น 

  1.1 ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2562 
1.2 พ้ืนทีป่ลูกมะพร้าวทั้งหมด 67 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 1,091,280 ไร่  
1.3 พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันทั้งหมด 68 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 2,958,091 ไร่ 
1.4 พ้ืนทีป่ลูกยางพาราทั้งหมด 66 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 17,156,854 ไร่ 
1.5 พ้ืนที่ปลูกกาแฟทั้งหมด 57 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 305,666 ไร่ 

2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชที่ส าคัญ 

 2.1 ศัตรูมะพร้าว 

 2.1.1 หนอนหัวด า พ้ืนที่ระบาด 25 จังหวัด จ้านวน 4,993 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงที ่(สัปดาห์ทีผ่่านมา 4,993 ไร่) แบ่งเป็น 
2.1.1 การท้าลายระดับน้อย  3,908 ไร่ 

  2.1.2 การท้าลายระดับปานกลาง  1,005 ไร่ 
  2.1.3 การท้าลายระดับรุนแรง       80 ไร่ 

 2.1.2 แมลงด าหนาม พ้ืนที่ระบาด 25 จังหวัด จ้านวน 59,786 ไร่ พ้ืนที่ระบาดลดลง 174 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 
59,960 ไร่) แบ่งเป็น 

2.2.1 การท้าลายระดับน้อย  30,889 ไร่ 
  2.2.2 การท้าลายระดับปานกลาง  28,653 ไร่ 
  2.2.3 การท้าลายระดับรุนแรง       244 ไร่ 

 2.1.3 ด้วงแรด พ้ืนที่ระบาด 20 จังหวัด จ้านวน 9,533 ไร่ พ้ืนที่ระบาดลดลง 129 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 9,662 ไร่)  

 2.1.4 ด้วงงวง พ้ืนทีร่ะบาด 2 จังหวัด จ้านวน 56 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงที ่(สัปดาห์ที่ผ่านมา 56 ไร่) 

 2.2 ศัตรูปาล์มน  ามัน 

 2.2.1 หนอนหัวด า พ้ืนที่ระบาด 3 จังหวัด จ้านวน 19 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงท่ี (สัปดาห์ที่ผ่านมา 19 ไร่) 

 2.2.2 หนอนปลอกเล็ก พ้ืนทีร่ะบาด 2 จังหวัด จ้านวน 559 ไร่ พ้ืนทีร่ะบาดคงท่ี (สัปดาห์ที่ผ่านมา 559 ไร่) 

 2.2.3 ด้วงแรด พ้ืนที่ระบาด 7 จังหวัด จ้านวน 954 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 22 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 932 ไร่) 

 2.2.4 ด้วงกุหลาบ พ้ืนที่ระบาด 2 จังหวัด จ้านวน 41 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงท่ี (สัปดาห์ที่ผ่านมา 41 ไร่) 

 2.2.5 โรคล าต้นเน่า พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ จ้านวน 45 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 45 ไร่)  

  2.3 ศัตรูยางพารา 

  2.3.1 โรครากขาว พ้ืนที่ระบาด 7 จังหวัด จ้านวน 1,159 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงที ่(สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,159 ไร่) 

  2.3.2 โรคเส้นด า พบการระบาดในพ้ืนทีจ่ังหวัดสุราษฎร์ธานี จ้านวน 5 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 5 ไร่) 

 

                          รายงานสถานการณ์ศัตรูไม้ยืนตน้                                                 
   วันที่ 23 มกราคม 2562 

        กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช 
         กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

       โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ 

     E-mail: bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com 
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2.4 ศัตรูกาแฟ   
 ไม่พบการระบาดของศัตรูกาแฟ 

3. การด าเนินงานในพื นที่ระบาด 

3.1 การควบคุมศัตรูมะพร้าว 
ส้านักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ส้านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสงขลา 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดจันทบุรี และส้านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ให้ค้าแนะน้าเรื่องการป้องกัน
ก้าจัดศัตรูมะพร้าว และการดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่้าเสมอ ตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวด้าท้าลายมาเผาทิ้ง เพ่ือท้าลาย
หนอนหัวด้าในระยะไข่ ระยะตัวหนอน ระยะดักแด้ เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของศัตรูมะพร้าว และปล่อยแตนเบียนบราคอน 
(Bracon hebetor) เพ่ือควบคุมการระบาดของหนอนหัวด้าในพ้ืนที่    

ส้านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดตราด จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร และส้านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ให้ค้าแนะน้าและถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการสวนมะพร้าวเบื้องต้น โดยในมะพร้าวต้นเตี้ยให้ตัดยอด 
ที่ถูกแมลงกัดกินมาเก็บไขห่นอน และตัวเต็มวัยไปท้าลาย เก็บเศษซากพืชมาเผาท้าลายเพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของศัตรูมะพร้าว 
และปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) เพ่ือควบคุมการระบาดของแมลงด้าหนามในพ้ืนที่ โดยขอรับ 
การสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.)  
 ส้านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี 
จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต และส้านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ด้าเนินการควบคุมโดยใช้ก้าดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรด
ในระยะตัวเต็มวัยมาท้าลาย และท้ากองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) และถ่ายทอดความรู้เรื่อง
การจัดการสวนมะพร้าวให้สะอาด เก็บเศษซากพืชไปเผาท้าลายเพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดแก่เกษตรกร 
 ส้านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และส้านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชด้าเนินการควบคุมด้วงงวง
มะพร้าวโดยใช้เหล็กยาวปลายเป็นตะขอแทงเข้าไปเกี่ยวเอาตัวหนอนออกมาท้าลายทิ้ง และใช้สารทาร์ ซึ่งเป็นส่วนผสมของ
น้้ามันเครื่อง 1 ลิตร ผสมกับผงก้ามะถัน 100 กรัม คนให้เข้ากัน ทาบริเวณรอยแผลที่เกิดจากการตัดทางใบ หรือรอยตัดจั่น
มะพร้าวเพ่ือท้าน้้าตาล รอยแตกที่โคนล้าต้นเพ่ือป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยของด้วงงวงจะเข้าวางไข่   

3.2 การควบคุมศัตรูปาล์มน  ามัน 

ส้านักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ส้านักงานเกษตรจังหวัดระยอง และส้านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
ด้าเนินการถ่ายทอดความรู้และให้ค้าแนะน้าเรื่องการป้องกันก้าจัดศัตรูปาล์มน้้ามัน โดยการตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวด้าท้าลาย
มาเผาทิ้ง และด้าเนินการปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพ่ือควบคุมการระบาดของหนอนหัวด้าในพ้ืนที่ 

ส้านักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ และส้านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้าเนินการควบคุมหนอนปลอกเล็ก 
โดยให้เกษตรกรตัดทางใบปาล์มน้้ามันที่ถูกกัดกินไปเผาทิ้ง แนะน้าให้เกษตรกรพ่นด้วยเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) 
ส้าหรับต้นปาล์มน้้ามันที่พบการท้าลายในระยะรุนแรงแนะน้าให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัม
ต่อน้้า 20 ลิตร พ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่้า  
 ส้านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จังหวัดสงขลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และส้านักงานเกษตรจังหวัดชุมพรด้าเนินการควบคุมด้วงแรดปาล์มน้้ามันโดยใช้ก้าดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะ
ตัวเต็มวัยมาท้าลาย ท้ากองล่อโดยใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) โดยขอรับการสนับสนุนเชื้อราเมตตาไรเซียม
จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และให้ค้าแนะน้าในการจัดการสวนปาล์มน้้ามันให้สะอาด ก้าจัดวัชพืช
บริเวณสวนปาล์มน้้ามัน และเก็บเศษซากพืชไปเผาท้าลายเพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดแก่เกษตรกร ส้าหรับ 
ต้นปาล์มน้้ามันที่ถูกท้าลายระดับรุนแรง แนะน้าให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร 
พ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่้า 
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ส้านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร และส้านักงานเกษตรจังหวัดสงขลาด้าเนินการควบคุมด้วงกุหลาบโดยให้ค้าแนะน้า
เรื่องการจัดการสวนปาล์มน้้ามันให้สะอาด เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของศัตรูพืช และใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% 
ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร พ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่้า 

ส้านักงานเกษตรจังหวัดกระบี่   ให้ค้าแนะน้าในการจัดการสวนปาล์มน้้ามันให้สะอาด ก้าจัดวัชพืชบริเวณ 
สวนปาล์มน้้ามัน และเก็บเศษซากพืชไปเผาท้าลาย และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาในบริเวณที่เกิดโรคล้าต้นเน่า
ปาล์มน้้ามันเพ่ือควบคุมการระบาด  

3.3 การควบคุมศัตรูยางพารา 
ส้านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดจันทบุรี และส้านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าเนินการถ่ายทอดความรู้และให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันก้าจัดโรครากขาวที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพารา 
โดยการขุดคูล้อมบริเวณต้นทีเ่ป็นโรค ขนาดคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น 
และก่ึงกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้างเพ่ือป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอ่ืนโดยการสัมผัสกันของราก 
ซึ่งจะขุดลอกคูทุกปีในพ้ืนที่ที่มีการระบาด ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในบริเวณที่เกิดโรคเพ่ือควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา 

ส้านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต และส้านักงานเกษตรจังหวัดนครพนมส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา
น้ามาผสมกับปุ๋ยหมักใช้ในสวนยางพารา เพ่ือควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา  และให้ค้าแนะน้าเรื่องการป้องกัน
ก้าจัดโรครากขาวที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพาราในช่วงฤดูฝนแก่เกษตรกร โดยให้เกษตรกรใช้เชื้อรา 
ไตรโคเดอร์มาทาในบริเวณที่เกิดโรคเพ่ือควบคุมการระบาดของโรครากขาว ส้าหรับต้นยางพาราที่พบว่าเป็นโรครากขาวระยะรุนแรง 
เกษตรกรควรใช้สารเคมีโพรพิโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 30 ซีซีต่อน้้า 3 ลิตรต่อต้น ราดบริเวณท่ีเป็นโรครากขาวยางพารา  
  ส้านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ค้าแนะน้าแก่เกษตรกรเรื่องการดูแลสวนยางพาราให้สะอาดอย่างสม่้าเสมอ 
และให้ค้าแนะน้าเรื่องการป้องกันก้าจัดโรคเส้นด้ายางพาราโดยให้เกษตรกรหยุดกรีดยางส้าหรับต้นยางที่เป็นโรคเส้นด้า 
โดยเฉพาะในฤดูฝน เพ่ือป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ระบาดไปยังต้นอ่ืนๆ และใช้สารเคมีเมทาแลคซิล อัตรา 7 - 14 กรัม (ประมาณ 
1 ช้อนชาครึ่ง) ต่อน้้า 1 ลิตร ทาหน้ายางทุก 7 วัน 3 - 4 ครั้ง จะสามารถป้องกันก้าจัดโรคนี้ได้ หากฝนตกชุกติดต่อกันควรหมั่นทา
สารเคมีต่อไปอีกจนกว่าโรคจะหาย 

4. การคาดการณ์ 
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 

ภาคเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย 13 - 33 องศาเซลเซียส
ส้าหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่้าสุด 4 - 12 องศาเซลเซียส จากข้อมูลสภาพอากาศในช่วงนี้ 
ซึ่งมีอากาศหนาวเย็น สภาพอากาศมีความชื้นสูง ศัตรูมะพร้าว คาดว่าไม่พบการเข้าท้าลายของศัตรูมะพร้าวในพ้ืนที่ แต่หาก
เกษตรกรไม่ดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาด ไม่เก็บเศษซากทางใบและเปลือกของมะพร้าวออกจากบริเวณแปลงปลูกซึ่งเป็นแหล่ง
ขยายพันธุ์ของด้วงแรด อาจท้าให้พบการเข้าท้าลายของด้วงแรด และด้วงงวงมะพร้าวได้ในสัปดาห์ต่อไป ศัตรูปาล์มน  ามัน 
เนื่องจากช่วงนี้ไม่พบการท้าลายของศัตรูปาล์มน้้ามัน แต่หากเกษตรไม่มีการดูแลสวนปาล์มน้้ามันให้สะอาดอย่างสม่้าเสมอ  
มีแนวโน้มที่จะพบการระบาดของโรคแอนเทรคโนส โรคผลเน่า รวมถึงอาจพบการระบาดของด้วงกุหลาบ และหนอนปลอกเล็ก
ได้ในสัปดาห์ต่อไป ศัตรูยางพารา อาจพบการระบาดของศัตรูยางพาราเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อราต่างๆ เช่น  
โรคเปลือกเน่า โรคเส้นด้า และโรคราแป้ง ดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นส้ารวจแปลงและท้าความสะอาดสวนยางพาราอย่างสม่้าเสมอ 
เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืช ศัตรูกาแฟ ไม่พบการท้าลายของศัตรูกาแฟ แต่เนื่องจากสภาพอากาศ
เหมาะสมต่อการเกิดโรคราสนิม โรคเน่าด้า โรครากขาว และมีโอกาสพบการระบาดของหนอนเจาะล้าต้นกาแฟได้ในสัปดาห์
ต่อไป 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส 
โดยมีหมอกหนาในบางพ้ืนที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 15 - 33 องศาเซลเซียส ส้าหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่้าสุด 8 - 14 
องศาเซลเซียส จากสภาพอากาศที่หนาวเย็น และมีหมอกในตอนเช้า ศัตรูมะพร้าว คาดว่าการระบาดของหนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม 
และด้วงแรดมะพร้าวจะลดลงในสัปดาห์ต่อไป แต่หากเกษตรกรไม่ดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาด อาจพบการระบาดของศัตรู
มะพร้าวเพ่ิมขึ้นได้ในสัปดาห์ต่อไป ศัตรูปาล์มน  ามัน เนื่องจากช่วงนี้ไม่พบการท้าลายของศัตรูปาล์มน้้ามัน แต่จากสภาพ
อากาศดังกล่าว มีโอกาสพบการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคยอดเน่า โรคผลเน่า และอาจพบการระบาดของหนู
ที่จะกัดกินผลผลิต ท้าให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย และผลผลิตลดลงได้ในสัปดาห์ต่อไป ศัตรูยางพารา มีแนวโน้มให้เกิด 
การระบาดของศัตรูยางพาราเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อราต่าง ๆ ดังนั้นเกษตรกรหมั่นส้ารวจแปลงและท้าความ
สะอาดสวนยางพาราอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืช ศัตรูกาแฟ เนื่องจากช่วงนี้ไม่พบการท้าลาย
ของศัตรูกาแฟ แต่จากสภาพอากาศดังกล่าว อาจท้าให้พบการระบาดของโรคพืชโดยเฉพาะโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อราต่าง ๆ 
เช่น โรคแอนแทรคโนส โรคใบจุดตากบ โรครากขาว และมีโอกาสพบการระบาดของหนอนเจาะล้าต้นกาแฟได้ในสัปดาห์ต่อไป     

ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพ้ืนที่  อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 3 
องศาเซลเซียส โดยมอุีณหภูมิเฉลี่ย 20 - 36 องศาเซลเซียส จากข้อมูลสภาพอากาศในช่วงนี้ที่มีหมอกในตอนเช้า แต่มีอากาศร้อน
ในตอนกลางวัน ศัตรูมะพร้าว คาดว่าการระบาดของศัตรูมะพร้าวทั้ง 4 ชนิดเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ต่อไป เกษตรกรควร
ดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาด เก็บเศษซากพืชไปท้าลาย เพ่ือควบคุมไม่ให้การระบาดของศัตรูมะพร้าวเพ่ิมขึ้นในสัปดาห์ต่อไป 
ศัตรูปาล์มน  ามัน อาจส่งผลให้การระบาดของหนอนหัวด้า และด้วงแรดปาล์มน้้ามันลดลงในสัปดาห์ต่อไป แต่อาจพบการท้าลาย
ของโรคแอนแทรคโนส ด้วงกุหลาบ และหนอนหน้าแมวเพ่ิมขึ้นได้ ศัตรูยางพารา มีแนวโน้มจะพบการระบาดของโรครากขาว
ยางพาราลดลง รวมถึงมีโอกาสพบการระบาดของโรคเส้นด้า โรคใบร่วง โรคราแป้ง และปลวกซึ่งจะท้าลายต้นยางพาราโดยการกัดกิน
ส่วนรากและภายในล้าต้นจนเป็นโพรง ท้าให้ต้นยางพารายืนต้นตาย ศัตรูกาแฟ ไม่พบการท้าลายของศัตรูกาแฟ แต่เนื่องจาก
ช่วงนี้สภาพอากาศมีความชื้นสูงในตอนเช้า และหากเกษตรไม่มีการดูแลแปลงให้สะอาดอย่างสม่้าเสมอ ไม่เก็บเศษซากพืชออก
จากแปลง อาจท้าให้พบการระบาดของโรคราสนิม และโรคใบจุดตากบเพ่ิมข้ึนได้ในสัปดาห์ต่อไป     

  ภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพ้ืนที่ ตลอดทั้งสัปดาห์ อุณหภูมิเฉลี่ย 20 - 34 องศาเซลเซียส 
เนื่องจากสภาพอากาศช่วงนี้ทีม่ีฝนตกกระจายทั่วพ้ืนที่ ท้าให้ดินและสภาพอากาศมีความชื้นสูง ศัตรูมะพร้าว มีแนวโน้มจะพบ
การระบาดของหนอนหัวด้า และแมลงด้าหนามมะพร้าวลดลงในสัปดาห์ต่อไป ส่วนด้วงแรด  และด้วงงวงมะพร้าว  
หากเกษตรกรไม่มีการจัดการดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาด เก็บเศษซากพืชออกจากแปลงไปเผาท้าลาย จะส่งผลให้การระบาด
เพ่ิมข้ึนในสัปดาห์ต่อไป ศัตรูปาล์มน  ามัน อาจพบการระบาดของหนอนปลอกเล็ก ด้วงแรด และด้วงกุหลาบปาล์มน้้ามันลดลง
ในสัปดาห์ต่อไป ส่วนโรคล้าต้นเน่า มีแนวโน้มที่จะพบการระบาดเพ่ิมขึ้นในสัปดาห์ต่อไป และมีโอกาสพบการระบาดของโรคยอดเน่า 
ในปาล์มน้้ามันอายุ 1 - 2 ปี และอาจพบการระบาดของหนูที่จะกัดกินผลผลิตซึ่งจะท้าให้ให้ผลผลิตลดลง ศัตรูยางพารา อาจท้าให้
การระบาดของโรครากขาว และโรคเส้นด้ายางพาราเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยในสัปดาห์ต่อไป รวมถึงอาจพบการระบาดของโรคพืชที่เกิด
จากเชื้อราอ่ืน ๆ เช่น โรคเปลือกเน่า โรคราแป้ง และปลวกซึ่งจะท้าลายต้นยางพาราโดยการกัดกินส่วนรากและภายในล้าต้น
จนเป็นโพรง ท้าให้ต้นยางพารายืนต้นตาย ดังนั้นเกษตรกรหมั่นส้ารวจแปลงและท้าความสะอาดสวนยางพาราอย่างสม่้าเสมอ 
เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืช ศัตรูกาแฟ ไม่พบการท้าลายของศัตรูกาแฟ แต่เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกอย่าง
ต่อเนื่อง สภาพอากาศมีความชื้นสูง และหากเกษตรไม่มีการดูแลแปลงให้สะอาดอย่างสม่้าเสมอ ไม่เก็บเศษซากพืชออกจาก
แปลง อาจท้าให้พบการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราต่าง ๆ ได้ รวมถึงอาจพบการระบาดของหนอนเจาะล้าต้นกาแฟ
เพ่ิมข้ึนในสัปดาห์ต่อไป 
 



กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดศัตรูของไม้ยืนต้น ปี 2562 
ภาพรวมทั งประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        หนอนหัวด้า-มะพร้าว 4,993 ไร ่ 
        แมลงด้าหนาม-มะพร้าว 59,786 ไร ่  
        ด้วงแรด-มะพร้าว 9,533 ไร ่  
        ด้วงงวง-มะพรา้ว  56 ไร ่
        หนอนหัวด้า-ปาล์มน้้ามัน 19 ไร ่  
         หนอนปลอกเล็ก-ปาล์มน้้ามนั 559 ไร่ 
        ด้วงแรด-ปาล์มน้้ามัน 954 ไร ่  
        ด้วงกุหลาบ-ปาล์มน้้ามัน 41 ไร่  
        หนอนหน้าแมว-ปาล์มน้้ามนั (ไม่พบการระบาด) 
        โรคล้าต้นเน่า-ปาล์มน้้ามัน 45 ไร ่
        โรครากขาว-ยางพารา 1,159 ไร ่  
        โรคใบร่วง-ยางพารา (ไม่พบการระบาด) 
        โรคเส้นด้า-ยางพารา 5 ไร ่ 
 
 
 
 



กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดหนอนหัวด า แมลงด าหนาม และด้วงแรดมะพร้าว ปี 2557 - 2562 
ภาพรวมทั งประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ปี 2560 ปี 2562 

        หนอนหัวด้า 4,993 ไร ่
        แมลงด้าหนาม 59,786 ไร่ 
        ด้วงแรด 9,533 ไร่ 
        ด้วงงวง 56 ไร่  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2561 



กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดหนอนหัวด า ด้วงแรด ด้วงกุหลาบ และหนอนหน้าแมวปาล์มน  ามัน ปี 2560 - 2562 
ภาพรวมทั งประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปี 2555 

ปี 2560 ปี 2561 

        หนอนหัวด้า 19 ไร ่
        หนอนปลอกเล็ก 559 ไร ่
        ด้วงแรด 954 ไร ่
        ด้วงกุหลาบ 41 ไร ่
        หนอนหน้าแมว  (ไม่พบการระบาด) 
          โรคลา้ต้นเน่า 45 ไร ่
  
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2562 



กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดโรครากขาวยางพารา โรคใบร่วง และโรคเส้นด ายางพารา ปี 2560 - 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ปี 2560 

ปี 2562 

        โรครากขาว 1,159 ไร ่
        โรคใบร่วง (ไม่พบการระบาด) 
        โรคเส้นด้า 5 ไร ่
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปี 2561 


