
     
  
 
 
 

 

๑. สถานการณ์การปลูกไม้ยืนต้น 

  1.1 ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2562 
1.2 พ้ืนทีป่ลูกมะพร้าวทั้งหมด 67 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 1,068,761 ไร่  
1.3 พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันทั้งหมด 68 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 2,950,890 ไร่ 
1.4 พ้ืนทีป่ลูกยางพาราทั้งหมด 66 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 17,157,627 ไร่ 
1.5 พ้ืนที่ปลูกกาแฟทั้งหมด 57 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 240,391 ไร่ 

2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชที่ส าคัญ 

 2.1 ศัตรูมะพร้าว 
 2.1.1 หนอนหัวด า พ้ืนที่ระบาด 24 จังหวัด จ้านวน 5,490 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมข้ึน 81 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 
5,409 ไร่) แบ่งเป็น 

2.1.1 การท้าลายระดับน้อย  4,440 ไร่ 
  2.1.2 การท้าลายระดับปานกลาง     888 ไร่ 
  2.1.3 การท้าลายระดับรุนแรง     162 ไร่ 
 2.1.2 แมลงด าหนาม พ้ืนที่ระบาด 28 จังหวัด จ้านวน 55,819 ไร่ พ้ืนที่ระบาดลดลง 897 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 
56,716 ไร่) แบ่งเป็น 

2.2.1 การท้าลายระดับน้อย  30,025 ไร่ 
  2.2.2 การท้าลายระดับปานกลาง  25,564 ไร่ 
  2.2.3 การท้าลายระดับรุนแรง       230 ไร่ 
 2.1.3 ด้วงแรด พ้ืนที่ระบาด 21 จังหวัด จ้านวน 7,009 ไร่ พ้ืนที่ระบาดลดลง 188 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 7,197 ไร่) 
 2.1.4 ด้วงงวง ไมพ่บการระบาด พ้ืนที่ระบาดลดลง 1 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1 ไร่) 
 2.1.5 หนอนพาราซ่า พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร จ้านวน 250 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงที่ 250 ไร่ (สัปดาห์
ที่ผ่านมา 250 ไร่) 

 2.2 ศัตรูปาล์มน  ามัน  
 2.2.1 หนอนหัวด า พ้ืนที่ระบาด 3 จังหวัด จ้านวน 417 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงท่ี (สัปดาห์ที่ผ่านมา 417 ไร่) 
 2.2.2 หนอนปลอกเล็ก พ้ืนทีร่ะบาด 2 จังหวัด จ้านวน 208 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงท่ี (สัปดาห์ที่ผ่านมา 208 ไร่) 
 2.2.3 ด้วงแรด พ้ืนที่ระบาด 7 จังหวัด จ้านวน 789 ไร่ พ้ืนที่ระบาดลดลง 1 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 790 ไร่) 
 2.2.4 ด้วงกุหลาบ พ้ืนที่ระบาด 2 จังหวัด จ้านวน 48 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงท่ี (สัปดาห์ที่ผ่านมา 48 ไร่) 
 2.2.5 หนอนหน้าแมว พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี จ้านวน 170 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงที่ (สัปดาห์ 
ที่ผ่านมา 170 ไร่) 
 2.2.7 โรคล าต้นเน่า พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ จ้านวน 45 ไร่ พ้ืนที่ระบาดลดลง 50 ไร่ (สัปดาห์ที่
ผ่านมา 95 ไร่)  

  2.3 ศัตรูยางพารา 
  2.3.1 โรครากขาว พ้ืนที่ระบาด 8 จังหวัด จ้านวน 1,140 ไร่ พ้ืนที่ระบาดลดลง 3 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,143 ไร่) 
   

                          รายงานสถานการณ์ศัตรูไม้ยืนตน้                                                 
   วันที่ 3 เมษายน 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  ไม่พบการระบาด 

3. การด าเนินงานในพื นที่ระบาด 
3.1 การควบคุมศัตรูมะพร้าว 

ส้านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสตูล จังหวัดบุรีรัมย์ 
และส้านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ให้ค้าแนะน้าเรื่องการป้องกันก้าจัดศัตรูมะพร้าว และการดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่้าเสมอ 
ตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวด้าท้าลายมาเผาทิ้ง เพ่ือท้าลายหนอนหัวด้าในระยะไข่ ระยะตัวหนอน ระยะดักแด้ ปล่อยแตนเบียนบราคอน 
(Bracon hebetor) เพ่ือควบคุมการระบาดของหนอนหัวด้าในพ้ืนที่ โดยขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช (ศทอ.) และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับเกษตรกรผลิตขยายแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) 
ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 

ส้านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และส้านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ให้ค้าแนะน้า 
และถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการสวนมะพร้าวเบื้องต้น โดยในมะพร้าวต้นเตี้ยให้ตัดยอดที่ถูกแมลงกัดกิน
มาเก็บไข่หนอน และตัวเต็มวัยไปท้าลาย เก็บเศษซากพืชมาเผาท้าลายเพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของศัตรูมะพร้าว และปล่อย
แตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) เพ่ือควบคุมการระบาดของแมลงด้าหนามในพ้ืนที่ โดยขอรับการสนับสนุน
จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.)  
 ส้านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี และส้านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ด้าเนินการควบคุม
โดยใช้ก้าดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดและด้วงงวงในระยะตัวเต็มวัยมาท้าลาย และท้ากองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม 
(Metarhizium anisopliae) และส่งเสริมให้เกษตรกรดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาด เก็บเศษซากพืชไปเผาท้าลายเพ่ือไม่ให้เป็นแหล่ง
แพร่พันธุ์ของด้วงแรดและศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ 
 ส้านักงานเกษตรจังหวัดชุมพรแนะน้าให้ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนพาราซ่าท้าลายมาเผาทิ้ง ใช้กับดักแสงไฟล่อ
ระยะตัวเต็มวัยมาท้าลาย หากพบการระบาดในระดับไม่รุนแรงพ่นทางใบมะพร้าวด้วยเชื้อราบิวเวอเรีย อัตรา 1 กก./น้้า 20 ลิตร 
หรือ แต่หากพบการระบาดระดับรุนแรงพ่นทางใบมะพร้าวด้วยสารคาร์บาริล (เซฟวิน 85% WP) อัตรา 25 - 30 กรัมต่อน้้า 
20 ลิตรให้ทั่ว และส่งเสริมให้เกษตรกรหมั่นส้ารวจสวนมะพร้าวอย่างสม่้าเสมอ 

3.2 การควบคุมศัตรูปาล์มน  ามัน 
ส้านักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ส้านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี และส้านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 

ด้าเนินการถ่ายทอดความรู้และให้ค้าแนะน้าเรื่องการป้องกันก้าจัดศัตรูปาล์มน้้ามัน โดยการตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวด้าท้าลายมาเผาทิ้ง 
และด้าเนินการปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพ่ือควบคุมการระบาดของหนอนหัวด้าในพ้ืนที่ 

ส้านักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ และส้านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้าเนินการควบคุมหนอนปลอกเล็ก 
โดยให้เกษตรกรตัดทางใบปาล์มน้้ามันที่ถูกกัดกินไปเผาทิ้ง แนะน้าให้เกษตรกรพ่นด้วยเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) 
ส้าหรับต้นปาล์มน้้ามันที่พบการท้าลายในระยะรุนแรงแนะน้าให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัม
ต่อน้้า 20 ลิตร พ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่้า  
 ส้านักงานเกษตรจังหวัดจังหวัดสงขลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และส้านักงานเกษตรจังหวัดชุมพรด้าเนินการควบคุมด้วงแรดปาล์มน้้ามันโดยใช้ก้าดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะ
ตัวเต็มวัยมาท้าลาย ท้ากองล่อโดยใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) โดยขอรับการสนับสนุนเชื้อราเมตตา
ไรเซียมจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) และให้ค้าแนะน้าในการจัดการสวนปาล์มน้้ามันให้
สะอาด ก้าจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้้ามัน และเก็บเศษซากพืชไปเผาท้าลายเพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรด แก่
เกษตรกร ส้าหรับต้นปาล์มน้้ามันที่ถูกท้าลายระดับรุนแรง 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 

ส้านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีแนะน้าให้ตัดทางใบที่ถูกหนอนหน้าแมวท้าลายไปเผาทิ้ง พ่นบริเวณทางใบ
ปาล์มน้้ามันด้วยเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) อัตรา 30 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร ส้าหรับต้นปาล์มน้้ามันที่พบการท้าลาย 
ในระยะรุนแรงแนะน้าให้ใช้สารเคมีคลอไพริฟอส (ลอร์สแบน 40% อีซี) อัตรา 20 - 30 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร พ่นบริเวณ
ทางใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่้า 

ส้านักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ให้ค้าแนะน้าในการจัดการสวนปาล์มน้้ามันให้สะอาด ก้าจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้้ามัน 
และเก็บเศษซากพืชไปเผาท้าลาย และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาในบริเวณที่เกิดโรคล้าต้นเน่าปาล์มน้้ามัน
เพ่ือควบคุมการระบาด  

3.3 การควบคุมศัตรูยางพารา 
ส้านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร จังหวัดสงขลา และส้านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีด้าเนินการถ่ายทอดความรู้ 

และให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันก้าจัดโรครากขาวที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพารา โดยการขุดคูล้อมบริเวณต้น
ที่เป็นโรค ขนาดคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลาง
ระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้างเพ่ือป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอ่ืนโดยการสัมผัสกันของราก ซึ่งจะขุดลอกคู
ทุกปีในพ้ืนที่ที่มีการระบาด และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณท่ีเกิดโรคเพ่ือควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา 

ส้านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต จังหวัดปัตตานี และส้านักงานเกษตรจังหวัดนครพนมส่งเสริมให้เกษตรกรผลิต 
เชื้อราไตรโคเดอร์มาน้ามาผสมกับปุ๋ยหมักใช้ในสวนยางพารา เพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา และให้ค้าแนะน้า
เรื่องการป้องกันก้าจัดโรครากขาวที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพาราในช่วงฤดูฝนแก่เกษตรกร โดยให้เกษตรกรใช้เชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาทาในบริเวณที่เกิดโรคเพ่ือควบคุมการระบาดของโรครากขาว ส้าหรับต้นยางพาราที่พบว่าเป็นโรครากขาวระยะรุนแรง 
เกษตรกรควรใช้สารเคมีโพรพิโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 30 ซีซีต่อน้้า 3 ลิตรต่อต้น ราดบริเวณท่ีเป็นโรครากขาวยางพารา  
  ส้านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และส้านักงานเกษตรจังหวัดยะลาให้ค้าแนะน้าแก่เกษตรกรเรื่องการดูแล
สวนยางพาราให้สะอาดอย่างสม่้าเสมอ และให้ค้าแนะน้าเรื่องการป้องกันก้าจัดโรคเส้นด้ายางพาราโดยให้เกษตรกรหยุดกรีดยาง
ส้าหรับต้นยางที่เป็นโรคเส้นด้า โดยเฉพาะในฤดูฝน เพ่ือป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ระบาดไปยังต้นอ่ืนๆ และใช้สารเคมี เมทาแลคซิล 
อัตรา 7 - 14 กรัม (ประมาณ 1 ช้อนชาครึ่ง) ต่อน้้า 1 ลิตร ทาหน้ายางทุก 7 วัน 3 - 4 ครั้ง จะสามารถป้องกันก้าจัดโรคนี้ได้ 
หากฝนตกชุกติดต่อกันควรหมั่นทาสารเคมีต่อไปอีกจนกว่าโรคจะหาย 

4. การคาดการณ์ 
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 8 - 14 เมษายน 2562 

  ภาคเหนือ ช่วงต้นสัปดาห์มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีอากาศร้อนจัดบางพ้ืนที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 
10 ของพ้ืนที่ กับมีลมกระโชกแรง ส่วนมากบริเวณทางด้านตะวันออกและทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิเฉลี่ย 19 - 42 
องศาเซลเซียส ส่วนช่วงปลายสัปดาห์จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพ้ืนที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 21 - 42 องศาเซลเซียส ศัตรูมะพร้าว 
คาดว่าอาจพบการระบาดของหนอนหัวด้า และแมลงด้าหนามมะพร้าวเพ่ิมขึ้นในช่วงนี้ และหากเกษตรกรไม่ดูแลสวนมะพร้าว
ให้สะอาด ไม่เก็บเศษซากมะพร้าวออกจากบริเวณแปลงปลูกซึ่งเป็นแหล่งขยายพันธุ์ของด้วงแรด อาจท้าให้พบการเข้าท้าลาย
ของด้วงแรดและด้วงงวงมะพร้าวได้ในสัปดาห์ต่อไป ศัตรูปาล์มน  ามัน เนื่องจากช่วงนี้ไม่พบการท้าลายของศัตรูปาล์มน้้ามัน แต่
หากเกษตรกรไม่มีการดแูลสวนปาล์มน้้ามันให้สะอาดอย่างสม่้าเสมอ มีแนวโน้มที่จะพบการระบาดของของด้วงกุหลาบ หนอนหน้าแมว 
และหนอนปลอกเล็กได้ในสัปดาห์ต่อไป ศัตรูยางพารา เนื่องจากช่วงนี้มีสภาพอากาศร้อนขึ้น แต่มีฝนตกเล็กน้อยอาจพบ 
การระบาดของโรคใบจุดก้างปลาและโรคราแป้ง ดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นส้ารวจแปลงและท้าความสะอาดสวนยางพาราอย่าง
สม่้าเสมอ เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืช ศัตรูกาแฟ ไม่พบการท้าลายของศัตรูกาแฟ แต่เนื่องจากสภาพ
อากาศเหมาะสมต่อการเกิดโรครากเน่าแห้ง มีโอกาสพบการระบาดของหนอนเจาะล้าต้นกาแฟและเพลี้ยหอยในจึงควรหมั่น
ส้ารวจแปลงอย่างสม่้าเสมอ  
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงต้นสัปดาห์มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 
ของพ้ืนที่ กับมีลมกระโชกแรงบางพ้ืนที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 38 องศาเซลเซียส ส่วนช่วงปลายสัปดาห์จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด
บางพ้ืนที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิเฉลี่ย 24 - 41 องศาเซลเซียส ศัตรู
มะพร้าว คาดว่าการระบาดของหนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม และด้วงแรดมะพร้าวจะเพ่ิมขึ้นในสัปดาห์ต่อไป เกษตรกรควรดูแลสวน
มะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือควบคุมการระบาดของศัตรูมะพร้าว ศัตรูปาล์มน  ามัน เนื่องจากช่วงนี้ไม่พบการท้าลายของ
ศัตรูปาล์มน้้ามัน แต่จากสภาพอากาศดังกล่าวมีโอกาสพบการระบาดของหนอนหน้าแมว ด้วงแรด ด้วงกุหลาบปาล์มน้้ามัน 
และอาจพบการระบาดของหนูที่จะกัดกินผลผลิตท้าให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย และผลผลิตลดลงได้ในสัปดาห์ต่อไป ศัตรู
ยางพารา มีโอกาสพบการระบาดของโรคราสนิม และอาจพบการระบาดของปลวกซึ่งจะกัดกินรากและโคนต้นยางพารา ท้าให้
ระบบรากได้รับความเสียหาย ต้นยางพาราชะงักการเจริญเติบโตและยืนต้นตาย ดังนั้นเกษตรกรหมั่นส้ารวจแปลงและท้าความสะอาด
สวนยางพาราอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืช ศัตรูกาแฟ เนื่องจากช่วงนี้ไม่พบการท้าลายของ
ศัตรูกาแฟ แต่จากสภาพอากาศดังกล่าวอาจท้าให้พบการระบาดของ โรคใบจุดตากบ และมีโอกาสพบการระบาดของหนอนเจาะ
ล้าต้นกาแฟได้ในสัปดาห์ต่อไป     

ภาคกลาง ต้นสัปดาห์มีมีอากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 39 
องศาเซลเซียส ส่วนช่วงปลายสัปดาห์มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพ้ืนที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 
24 - 40 องศาเซลเซียส ศัตรูมะพร้าว คาดว่าการระบาดของหนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม และด้วงแรดมะพร้าวจะเพ่ิมขึ้น 
ในสัปดาห์ต่อไป และมีโอกาสพบการระบาดของหนอนพาราซ่า เกษตรกรควรดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่้าเสมอ เก็บเศษ
ซากพืชไปท้าลายเพ่ือควบคุมการระบาดของศัตรูมะพร้าว ศัตรูปาล์มน  ามัน จากสภาพอากาศที่ร้อนอาจส่งผลให้การระบาด
ของหนอนหัวด้า และด้วงแรดปาล์มน้้ามันเพ่ิมขึ้นในสัปดาห์ต่อไป มีโอกาสพบการระบาดของด้วงกุหลาบ และหนอนหน้าแมว
ในพ้ืนที่ ศัตรูยางพารา มีแนวโน้มจะพบการระบาดของปลวกซ่ึงจะท้าลายต้นยางพาราโดยการกัดกินส่วนรากและภายในล้าต้น
จนเป็นโพรงท้าให้ต้นยางพารายืนต้นตาย ศัตรูกาแฟ ไม่พบการท้าลายของศัตรูกาแฟ แต่เนื่องจากช่วงนี้มีสภาพอากาศร้อน 
ในตอนกลางวัน สภาพอากาศแห้งแล้ง อาจท้าให้เกิดการระบาดของโรคราสนิม และหนอนเจาะล้าต้นควรดูแลสวนกาแฟ 
เก็บเศษซากพืชออกจากแปลงและหมั่นส้ารวจสวนกาแฟอย่างสม่้าเสมอ  

ภาคตะวันออก  ต้นสัปดาห์มีอากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 24 - 36 
องศาเซลเซียส ส่วนช่วงปลายสัปดาห์มี อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 
25 - 38 องศาเซลเซียส ศัตรูมะพร้าว คาดว่าการระบาดของหนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม และด้วงแรดมะพร้าวอาจเพ่ิมขึ้นใน
สัปดาห์ต่อไป เฝ้าระวังการเข้าท้าลายของหนอนพาราซ่า เกษตรกรควรหมั่นส้ารวจสวนมะพร้าวอย่างสม่้าเสมอและดูแลสวน
มะพร้าวให้สะอาด เก็บเศษซากพืชไปท้าลายเพ่ือควบคุมไม่ให้การระบาดของศัตรูมะพร้าวเพ่ิมขึ้นในสัปดาห์ต่อไป ศัตรูปาล์มน  ามัน 
อาจส่งผลให้การระบาดของหนอนหัวด้า และด้วงแรดปาล์มน้้ามันเพ่ิมขึ้นในสัปดาห์ต่อไป และมีโอกาสพบการเข้าท้าลาย 
ของด้วงกุหลาบ และหนอนหน้าแมวในพ้ืนที่ได้ ศัตรูยางพารา คาดว่าการระบาดของโรครากขาวยางพาราอาจลดลงในสัปดาห์ต่อไป 
และมีโอกาสพบการระบาดของโรคหน้ายางตาย เพลี้ยหอย และปลวกซึ่งจะท้าลายต้นยางพาราโดยการกัดกินส่วนรากและ
ภายในล้าต้นจนเป็นโพรง ท้าให้ต้นยางพารายืนต้นตาย ศัตรูกาแฟ ไม่พบการท้าลายของศัตรูกาแฟในช่วงนี้ แต่หากเกษตรไม่มี
การดูแลแปลงให้สะอาดอย่างสม่้าเสมอ ไม่เก็บเศษซากพืชออกจากแปลง อาจท้าให้พบการระบาดของโรคราสนิมและโรคใบจุดตากบ
เพ่ิมข้ึนได้ในสัปดาห์ต่อไป     
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  ภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพ้ืนที่ตลอดช่วง อุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 37 องศาเซลเซียส ศัตรูมะพร้าว 
มีแนวโน้มจะพบการระบาดของหนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม และด้วงแรดมะพร้าวเพ่ิมข้ึนในสัปดาห์ต่อไป และหากเกษตรกรไม่
มีการจัดการดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดจะส่งผลให้การระบาดของด้วงงวง และหนอนพาราซ่ามะพร้าวเพ่ิมขึ้นในสัปดาห์ต่อไป 
ศัตรูปาล์มน  ามัน แนวโน้มการระบาดของหนอนปลอกเล็ก ด้วงแรด และด้วงกุหลาบปาล์มน้้ามันอาจเพ่ิมขึ้น ส่วนโรคล้าต้นเน่า
มีแนวโน้มที่จะพบการระบาดเพ่ิมขึ้นในสัปดาห์ต่อไป และมีโอกาสพบการระบาดของหนูที่จะกัดกินผลผลิต ซึ่งจะท้าให้ให้ผลผลิต
ได้รับความเสียหายและผลผลิตลดลง ศัตรูยางพารา อาจท้าให้การระบาดของโรครากขาว และโรคเส้นด้ายางพาราลดลงเล็กน้อย
ในสัปดาห์ต่อไป รวมถึงอาจพบการระบาดของปลวกซึ่งจะท้าลายต้นยางพาราโดยการกัดกินส่วนรากและภายในล้าต้นจนเป็นโพรง
ท้าให้ต้นยางพารายืนต้นตาย ดังนั้นเกษตรกรหมั่นส้ารวจแปลงและท้าความสะอาดสวนยางพาราอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือไม่ให้เป็น
แหล่งสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืช ศัตรูกาแฟ ไม่พบการท้าลายของศัตรูกาแฟ แต่เนื่องจากช่วงนี้มีอากาศร้อนในตอน
กลางวัน และมีฝนตกเล็กน้อยมีแนวโน้มจะพบการระบาดของโรคใบจุดสีน้้าตาล โรคใบจุดตากบ รวมถึงอาจพบการระบาดของ
หนอนเจาะล้าต้น และเพลี้ยหอยในสัปดาห์ต่อไป 
 



กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดศัตรูของไม้ยืนต้น ปี 2562 
ภาพรวมทั งประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        หนอนหัวด้า-มะพร้าว 5,490 ไร ่ 
        แมลงด้าหนาม-มะพร้าว 55,819 ไร ่  
        ด้วงแรด-มะพร้าว 7,009 ไร ่  
        ด้วงงวง-มะพรา้ว  (ไม่พบการระบาด) 
        หนอนพาราซ่า-มะพร้าว 250 ไร ่
        หนอนหัวด้า-ปาล์มน้้ามัน 417 ไร ่  
         หนอนปลอกเล็ก-ปาล์มน้้ามนั 208 ไร่ 
        ด้วงแรด-ปาล์มน้้ามัน 789 ไร ่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ด้วงกุหลาบ-ปาล์มน้้ามัน 48 ไร ่  
        หนอนหน้าแมว-ปาล์มน้้ามนั 170 ไร ่
        โรคล้าต้นเน่า-ปาล์มน้้ามัน 45 ไร ่
        โรครากขาว-ยางพารา 1,140 ไร ่  
        โรคใบร่วง-ยางพารา (ไม่พบการระบาด) 
        โรคเส้นด้า-ยางพารา (ไม่พบการระบาด)  
        โรคใบจุดสีน้้าตาล-กาแฟ (ไม่พบการระบาด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดหนอนหัวด า แมลงด าหนาม และด้วงแรดมะพร้าว ปี 2557 - 2562 
ภาพรวมทั งประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ปี 2560 ปี 2562 

        หนอนหัวด้า 5,490 ไร ่
        แมลงด้าหนาม 55,819 ไร่ 
        ด้วงแรด 7,009 ไร ่  
        ด้วงงวง (ไม่พบการระบาด) 
        หนอนพาราซ่า 250 ไร ่
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2561 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปี 2555 

ปี 2560 ปี 2561 

        หนอนหัวด้า 417 ไร ่
        หนอนปลอกเล็ก 208 ไร ่
        ด้วงแรด 789 ไร ่
        ด้วงกุหลาบ 48 ไร ่
        หนอนหน้าแมว  170 ไร ่
        โรคล้าต้นเน่า 45 ไร ่
  
 
 
 
 
 
 

ปี 2562 



กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดโรครากขาวยางพารา โรคใบร่วง และโรคเส้นด ายางพารา ปี 2560 - 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปี 2560 

ปี 2562 

        โรครากขาว 1,140 ไร ่
        โรคใบร่วง (ไม่พบการระบาด) 
        โรคเส้นด้า (ไม่พบการระบาด) 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปี 2561 


