
     
  
 
 
 

 

๑. สถานการณ์การปลูกไม้ยืนต้น 

  1.1 ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 
1.2 พ้ืนทีป่ลูกมะพร้าวทั้งหมด 68 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 1,076,948 ไร่  
1.3 พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันทั้งหมด 68 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 2,941,548 ไร่ 
1.4 พ้ืนทีป่ลูกยางพาราทัง้หมด 66 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 17,173,084 ไร่ 
1.5 พ้ืนที่ปลูกกาแฟทั้งหมด 57 จังหวัด รวมพ้ืนที่ยืนต้น 243,350 ไร่ 

2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชที่ส าคัญ 

 2.1 ศัตรูมะพร้าว 
 2.1.1 หนอนหัวด า พ้ืนที่ระบาด 24 จังหวัด จ้านวน 5,553 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 2 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 
5,551 ไร่) แบ่งเป็น 

2.1.1 การท้าลายระดับน้อย  4,474 ไร่ 
  2.1.2 การท้าลายระดับปานกลาง     988 ไร่ 
  2.1.3 การท้าลายระดับรุนแรง                 91 ไร่ 
 2.1.2 แมลงด าหนาม พ้ืนที่ระบาด 27 จังหวัด จ้านวน 55,894 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 186 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 
55,708 ไร่) แบ่งเป็น 

2.2.1 การท้าลายระดับน้อย  30,019 ไร่ 
  2.2.2 การท้าลายระดับปานกลาง  25,626 ไร่ 
  2.2.3 การท้าลายระดับรุนแรง       249 ไร่ 
 2.1.3 ด้วงแรด พ้ืนที่ระบาด 21 จังหวัด จ้านวน 10,562 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 173 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 10,389 ไร่) 
 2.2 ศัตรูปาล์มน  ามัน  
 2.2.1 หนอนหัวด า พ้ืนที่ระบาด 2 จังหวัด จ้านวน 17 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงท่ี (สัปดาห์ที่ผ่านมา 17 ไร่) 
 2.2.2 หนอนปลอกเล็ก พ้ืนที่ระบาด 2 จังหวัด จ้านวน 57 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 57 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 
ไม่พบการระบาด) 
 2.2.3 หนอนหน้าแมว พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จ้านวน 20 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงที่ (สัปดาห์ 
ที่ผ่านมา 20 ไร่) 
 2.2.4 ด้วงแรด พ้ืนที่ระบาด 5 จังหวัด จ้านวน 859 ไร่ พ้ืนที่ระบาดลดลง 101 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 960 ไร่) 
 2.2.5 ด้วงกุหลาบ พ้ืนที่ระบาด 4 จังหวัด จ้านวน 77 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 50 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 27 ไร่) 
 2.2.6 หนู พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ้านวน 140 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 140 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา
ไม่พบการระบาด) 
 2.2.7 โรคล าต้นเน่า พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ จ้านวน 45 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 45 ไร่)  
  2.3 ศัตรูยางพารา พบการระบาดของโรครากขาวในพ้ืนที ่4 จังหวัด จ้านวน 1,114 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงที่ (สัปดาห์ที่
ผ่านมา 1,114 ไร่) 
 2.4 ศัตรูกาแฟ  ไม่พบการระบาด 

 

                          รายงานสถานการณ์ศัตรูไม้ยืนตน้                                                 
   วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 

        กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช 
         กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

       โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ 

     E-mail: bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com 
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3. การด าเนินงานในพื นที่ระบาด 
3.1 การควบคุมศัตรูมะพร้าว 

ส้านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สงขลา 
และส้านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ค้าแนะน้าเรื่องการป้องกันก้าจัดศัตรูมะพร้าว และการดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาด
อย่างสม่้าเสมอ ตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวด้าท้าลายมาเผาทิ้ง เพ่ือท้าลายหนอนหัวด้าในระยะไข่ ระยะตัวหนอน ระยะดักแด้ 
ปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพ่ือควบคุมการระบาดของหนอนหัวด้าในพ้ืนที่ โดยขอรับการสนับสนุนจากศูนย์
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับเกษตรกรผลิตขยายแตนเบียนบราคอน 
(Bracon hebetor) ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 

ส้านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี 
ระนอง และส้านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ให้ค้าแนะน้าและถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการสวนมะพร้าวเบื้องต้น 
โดยในมะพร้าวต้นเตี้ยให้ตัดยอดที่ถูกแมลงกัดกินมาเก็บไข่หนอน และตัวเต็มวัยไปท้าลาย เก็บเศษซากพืชมาเผาท้าลาย 
เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของศัตรูมะพร้าว และปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) เพ่ือควบคุมการระบาด
ของแมลงด้าหนามในพ้ืนที ่โดยขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.)  
 ส้านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ จันทบุรี สุราษฎร์ธานี และส้านักงานเกษตร
จังหวัดภูเก็ต ด้าเนินการควบคุมโดยใช้ก้าดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดและด้วงงวงในระยะตัวเต็มวัยมาท้าลาย และท้า
กองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) และส่งเสริมให้เกษตรกรดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาด เก็บเศษซากพืช
ไปเผาท้าลายเพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดและศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ 

3.2 การควบคุมศัตรูปาล์มน  ามัน 
ส้านักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ส้านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา กระบี่ และส้านักงานเกษตรจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี ด้าเนินการถ่ายทอดความรู้และให้ค้าแนะน้าเรื่องการป้องกันก้าจัดศัตรูปาล์มน้้ามัน โดยการตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวด้า 
และหนอนปลอกเล็กท้าลายมาเผาทิ้ง และด้าเนินการปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพ่ือควบคุมการระบาด
ของหนอนหัวด้าและหนอนปลอกเล็กในพ้ืนที ่
 ส้านักงานเกษตรจังหวัดจังหวัดสงขลา กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี และส้านักงานเกษตรจังหวัดชุมพรด้าเนินการควบคุม
ด้วงแรดปาล์มน้้ามันโดยใช้ก้าดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาท้าลาย ท้ากองล่อโดยใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม 
(Metarhizium anisopliae) โดยขอรับการสนับสนุนเชื้อราเมตตาไรเซียมจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
(ศทอ.) และให้ค้าแนะน้าในการจัดการสวนปาล์มน้้ามันให้สะอาด ก้าจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้้ามัน และเก็บเศษซากพืช 
ไปเผาท้าลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดแก่เกษตรกร ส้าหรับต้นปาล์มน้้ามันที่ถูกท้าลายระดับรุนแรง แนะน้าให้
ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร พ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่้า 

ส้านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร สงขลา และส้านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้าเนินการควบคุมด้วงกุหลาบ
โดยให้ค้าแนะน้าเรื่องการจัดการสวนปาล์มน้้ามันให้สะอาด เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของศัตรูพืช และใช้สารเคมีคาร์บาริล 
(เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร พ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่้า 

ส้านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราแนะน้าให้ตัดทางใบปาล์มน้้ามันที่ถูกหนอนหน้าแมวท้าลายไปเผาทิ้ง ใช้กับดัก
แสงไฟล่อตัวเต็มวัยมาท้าลาย และหมั่นส้ารวจสวนปาล์มน้้ามันอย่างสม่้าเสมอ  

ส้านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีแนะน้าให้เกษตรกรใช้กับดักล่อหนูตัวเต็มวัยมาท้าลายทิ้ง และใช้เยื่อโปรโตซัว
ก้าจัดหนู สามารถวางเหยื่อโดยไม่ต้องแกะห่อกระดาษ โดยวางบริเวณทางเดินหนู รูหนู หรือโคนต้นปาล์มน้้ามัน จ้านวน 20 - 25 
ก้อน/ไร่ 

ส้านักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ให้ค้าแนะน้าในการจัดการสวนปาล์มน้้ามันให้สะอาด ก้าจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้้ามัน 
และเก็บเศษซากพืชไปเผาท้าลาย และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาในบริเวณที่เกิดโรคล้าต้นเน่าปาล์มน้้ามัน
เพ่ือควบคุมการระบาด  
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3.3 การควบคุมศัตรูยางพารา 
ส้านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร สงขลา ส้านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้าเนินการถ่ายทอดความรู้และให้ค้าแนะน้า

เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันก้าจัดโรครากขาวที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพารา โดยการขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรค 
ขนาดคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถว
ข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองขา้งเพ่ือป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอ่ืนโดยการสัมผัสกันของราก ซึ่งจะขุดลอกคูทุกปีในพ้ืนที่
ที่มีการระบาด และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณท่ีเกิดโรคเพ่ือควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา 

ส้านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา น้ามาผสมกับปุ๋ยหมักใช้ในสวนยางพารา 
เพ่ือควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา และให้ค้าแนะน้าเรื่องการป้องกันก้าจัดโรครากขาวที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
กับสวนยางพาราในช่วงฤดูฝนแก่เกษตรกร โดยให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาในบริเวณท่ีเกิดโรคเพ่ือควบคุมการระบาด
ของโรครากขาว ส้าหรับต้นยางพาราที่พบว่าเป็นโรครากขาวระยะรุนแรง เกษตรกรควรใช้สารเคมีโพรพิโคนาโซล 25% อีซี 
อัตรา 30 ซีซีต่อน้้า 3 ลิตรต่อต้น ราดบริเวณท่ีเป็นโรครากขาวยางพารา  

4. การคาดการณ์ 
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2562 

  ภาคเหนือ ต้นสัปดาห์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 
24 - 36 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 24 - 38 องศาเซลเซียส 
ศัตรูมะพร้าว คาดว่าอาจพบการระบาดของหนอนหัวด้ามะพร้าวอาจจะลดลงในช่วงนี้ แต่ควรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและหาก
เกษตรกรไม่ดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาด ไม่เก็บเศษซากมะพร้าวออกจากบริเวณแปลงปลูกซึ่งเป็นแหล่งขยายพันธุ์ของด้วงแรด 
อาจท้าให้พบการเข้าท้าลายของด้วงแรดและด้วงงวงมะพร้าวได้ในสัปดาห์ต่อไป ศัตรูปาล์มน  ามัน เนื่องจากช่วงนี้ไม่พบการท้าลาย
ของศัตรูปาล์มน้้ามัน แต่หากเกษตรกรไม่มีการดูแลสวนปาล์มน้้ามันให้สะอาดอย่างสม่้าเสมอ มีแนวโน้มที่จะพบการระบาด 
ของโรคโคนล้าต้นเน่า และโรคผลเน่าได้ในสัปดาห์ต่อไป ศัตรูยางพารา เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกกระจายทั่วพ้ืนที่ อาจพบการระบาด
ของโรคราสนิมและโรคราแป้ง ดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นส้ารวจแปลงและท้าความสะอาดสวนยางพาราอย่างสม่้าเสมอ เพื่อไม่ให้
เป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืช ศัตรูกาแฟ ไม่พบการท้าลายของศัตรูกาแฟ แต่เนื่องจากสภาพอากาศเหมาะสมต่อการเกิด
โรคราน้้าค้าง โรครากเน่าแห้ง และมีโอกาสพบการระบาดของหนอนเจาะล้าต้นกาแฟจึงควรหมั่นส้ารวจแปลงอย่างสม่้าเสมอ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้นสัปดาห์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักบางพ้ืนที ่
อุณหภูมิเฉลี่ย 23 - 38 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 24 - 37 
องศาเซลเซียส ศัตรูมะพร้าว คาดว่าการระบาดของหนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม และด้วงแรดมะพร้าวจะลดลงในสัปดาห์ต่อไป 
แต่เกษตรกรควรดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือควบคุมการระบาดของศัตรูมะพร้าว ศัตรูปาล์มน  ามัน 
เนื่องจากช่วงนี้ไม่พบการท้าลายของศัตรูปาล์มน้้ามัน แต่จากสภาพอากาศดังกล่าวมีโอกาสพบการระบาดของโรคโคนล้าต้นเน่า 
และอาจพบการระบาดของหนูที่จะกัดกินผลผลิตท้าให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย และผลผลิตลดลงได้ในสัปดาห์ต่อไป ศัตรูยางพารา 
มีโอกาสพบการระบาดของโรคราสนิม และอาจพบการระบาดของปลวกซึ่งจะกัดกินรากและโคนต้นยางพารา ท้าให้ระบบราก
ได้รับความเสียหาย ต้นยางพาราชะงักการเจริญเติบโตและยืนต้นตาย ดังนั้นเกษตรกรหมั่นส้ารวจแปลงและท้าความสะอาด
สวนยางพาราอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืช ศัตรูกาแฟ เนื่องจากช่วงนี้ไม่พบการท้าลาย
ของศัตรูกาแฟ แต่จากสภาพอากาศดังกล่าวอาจท้าให้พบการระบาดของโรคใบจุดตากบได้ในสัปดาห์ต่อไป และเฝ้าระวังการเข้า
ท้าลายของหนอนชอนใบมะเขือเทศอย่างเข้มงวด   
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ภาคกลาง ต้นสัปดาห์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 24 - 36 องศาเซลเซียส 
ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 24 - 37 องศาเซลเซียส ศัตรูมะพร้าว 
คาดว่าการระบาดของหนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม และด้วงแรดมะพร้าวจะลดลงในสัปดาห์ต่อไป และมีโอกาสพบการระบาด
ของด้วงแรดและด้วงงวงในบางพ้ืนที่ ดังนั้นเกษตรกรควรดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่้าเสมอ เก็บเศษซากพืชไปท้าลาย
เพ่ือควบคุมการระบาดของศัตรูมะพร้าว ศัตรูปาล์มน  ามัน จากสภาพอากาศที่ปริมาณฝนตกค่อนข้างมากอาจส่งผลให้การระบาด
ของหนอนหัวด้า และด้วงแรดปาล์มน้้ามันลดลงในสัปดาห์ต่อไป ศัตรูยางพารา มีแนวโน้มจะพบการระบาดของโรครากขาว 
และปลวกซ่ึงจะท้าลายต้นยางพาราโดยการกัดกินส่วนรากและภายในล้าต้นจนเป็นโพรงท้าให้ต้นยางพารายืนต้นตาย ศัตรูกาแฟ 
ไม่พบการท้าลายของศัตรกูาแฟ แตเ่นื่องจากช่วงนี้มีสภาพอากาศชื้น และมีฝนตกอาจท้าให้เกิดการระบาดของโรคราสนิม และ
หนอนเจาะล้าต้นควรดูแลสวนกาแฟเก็บเศษซากพืชออกจากแปลงและหมั่นส้ารวจสวนกาแฟอย่างสม่้าเสมอ  

ภาคตะวันออก ต้นสัปดาห์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 25 - 35 องศาเซลเซียส 
ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพ้ืนที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 25 - 37 องศาเซลเซียส ศัตรูมะพร้าว 
คาดว่าการระบาดของหนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม และด้วงแรดมะพร้าวจะลดลงในสัปดาห์ต่อไป แต่ควรเฝ้าระวังการเข้า
ท้าลายของด้วงแรดและด้วงงวง เกษตรกรควรหมั่นส้ารวจสวนมะพร้าวอย่างสม่้าเสมอและดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาด เพ่ือควบคุม
ไม่ให้การระบาดของศัตรูมะพร้าวเพ่ิมขึ้นในสัปดาห์ต่อไป ศัตรูปาล์มน  ามัน อาจส่งผลให้การระบาดของหนอนหัวด้า และด้วงแรด
ปาล์มน้้ามันลดลงในสัปดาห์ต่อไป และมีโอกาสพบการเข้าท้าลายของด้วงกุหลาบ และหนอนหน้าแมวในบางพ้ืนที่ได้ ศัตรูยางพารา 
คาดว่าการระบาดของโรครากขาวยางพาราอาจเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยในสัปดาห์ต่อไป และมีโอกาสพบการระบาดของโรคเส้นด้า และ
ปลวกซ่ึงจะท้าลายต้นยางพาราโดยการกัดกินส่วนรากและภายในล้าต้นจนเป็นโพรง ท้าให้ต้นยางพารายืนต้นตาย ศัตรูกาแฟ  
ไม่พบการท้าลายของศัตรูกาแฟในช่วงนี้ แต่หากเกษตรไม่มีการดูแลแปลงให้สะอาดอย่างสม่้าเสมอ ไม่เก็บเศษซากพืชออกจากแปลง 
อาจท้าให้พบการระบาดของโรคราสนิมและโรคใบจุดตากบเพ่ิมข้ึนได้ในสัปดาห์ต่อไป     

  ภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพ้ืนที่ ตลอดสัปดาห์ และมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 
23 - 37 องศาเซลเซียส เนื่องจากมีฝนตกกระจายทั่วพ้ืนที่ และสภาพอากาศมีความชื้นสูง ศัตรูมะพร้าว คาดว่าการระบาด
ของหนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม และด้วงแรดมะพร้าวจะลดลงในสัปดาห์ต่อไป แต่หากเกษตรกรไม่มีการจัดการดูแลสวนมะพร้าว
ให้สะอาดจะส่งผลให้การระบาดของด้วงแรด ด้วงงวง และหนูเพ่ิมขึ้นในสัปดาห์ต่อไป ศัตรูปาล์มน  ามัน แนวโน้มการระบาด
ของหนอนปลอกเล็ก ด้วงแรด และด้วงกุหลาบปาล์มน้้ามันอาจลดลง ส่วนโรคล้าต้นเน่ามีแนวโน้มที่จะพบการระบาดเพ่ิมขึ้นใน
สัปดาห์ต่อไป ศัตรูยางพารา อาจท้าให้การระบาดของโรครากขาวยางพาราเพ่ิมขึ้นในสัปดาห์ต่อไป รวมถึงอาจพบการระบาด
ของโรคเส้นด้า และปลวกซึ่งจะท้าลายต้นยางพาราโดยการกัดกินส่วนรากและภายในล้าต้นจนเป็นโพรงท้าให้ต้นยางพารายืนต้นตาย 
ดังนั้นเกษตรกรหมั่นส้ารวจแปลงและท้าความสะอาดสวนยางพาราอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืช 
ศัตรูกาแฟ ไม่พบการท้าลายของศัตรูกาแฟ แต่เนื่องจากมีฝนตกในหลายพ้ืนที่ มีแนวโน้มจะพบการระบาดของโรคใบจุดสีน้้าตาล 
โรคใบจุดตากบ รวมถึงอาจพบการระบาดของหนอนเจาะล้าต้น และเพลี้ยหอยในสัปดาห์ต่อไป 
 



กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดศัตรูของไม้ยืนต้น ปี 2562 
ภาพรวมทั งประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        หนอนหัวด้า-มะพร้าว 5,553 ไร ่ 
        แมลงด้าหนาม-มะพร้าว 55,894 ไร ่  
        ด้วงแรด-มะพร้าว 10,562 ไร ่  
        ด้วงงวง-มะพรา้ว (ไม่พบการระบาด) 
        หนอนพาราซ่า-มะพร้าว (ไม่พบการระบาด) 
        หนอนหัวด้า-ปาล์มน้้ามัน 17 ไร ่  
         หนอนปลอกเล็ก-ปาล์มน้้ามนั 57 ไร ่
        ด้วงแรด-ปาล์มน้้ามัน 859 ไร ่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ด้วงกุหลาบ-ปาล์มน้้ามัน 77 ไร ่  
        หนอนหน้าแมว-ปาล์มน้้ามนั 20 ไร ่
        หน-ูปาล์มน้า้มัน 140 ไร ่
        โรคล้าต้นเน่า-ปาล์มน้้ามัน 45 ไร ่
        โรครากขาว-ยางพารา 1,114 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 5,553 ไร ่
        แมลงด้าหนาม 55,894 ไร่ 
        ด้วงแรด 10,562 ไร ่  
        ด้วงงวง (ไม่พบการระบาด) 
        หนอนพาราซ่า (ไม่พบการระบาด) 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2561 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปี 2555 

ปี 2560 ปี 2561 

        หนอนหัวด้า 17 ไร ่
        หนอนปลอกเล็ก 57 ไร ่
        ด้วงแรด 859 ไร ่
        ด้วงกุหลาบ 77 ไร ่
        หนอนหน้าแมว  20 ไร ่
        หนู 140 ไร ่
        โรคล้าต้นเน่า 45 ไร ่
  
 
 
 
 
 

ปี 2562 



กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดโรครากขาวยางพารา โรคใบร่วง และโรคเส้นด ายางพารา ปี 2560 - 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปี 2560 

ปี 2562 

        โรครากขาว 1,114 ไร ่
        โรคใบร่วง (ไม่พบการระบาด) 
        โรคเส้นด้า (ไม่พบการระบาด) 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปี 2561 


