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กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔
E-mail: bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com
๑. สถานการณ์การปลูกมะพร้าว
1.1 ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
1.2 พื้นทีป่ ลูกทั้งหมด 65 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 1,049,679 ไร่
2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าวที่สาคัญ
2.1 หนอนหัวดา พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด จานวน 6,928 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 730 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 7,658 ไร่)
แบ่งเป็น
2.1.1 การทาลายระดับน้อย
2.1.2 การทาลายระดับปานกลาง
2.1.3 การทาลายระดับรุนแรง

5,652 ไร่
1,151 ไร่
125 ไร่

2.2 แมลงดาหนาม พื้นที่ระบาด 19 จังหวัด จานวน 60,468 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 368 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา
60,836 ไร่) แบ่งเป็น
2.2.1 การทาลายระดับน้อย
30,645 ไร่
2.2.2 การทาลายระดับปานกลาง
29,610 ไร่
2.2.3 การทาลายระดับรุนแรง
213 ไร่
2.3 ด้วงแรด พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด จานวน 14,882 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 126 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 15,008 ไร่)
3. การดาเนินงานในพื้นที่ระบาด
3.1 การควบคุมหนอนหัวดา
สานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการสวนมะพร้าว และวิธีการ
ป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าว ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จานวน 50 ศูนย์ ทั่วทั้งจังหวัดดาเนินการเพาะเลี้ยงแตนเบียนบราคอน
(Bracon hebetor) ปล่อยในพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนหัวดามะพร้าว โดยได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร
งบพัฒนาจังหวัด และงบจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และใช้สารเคมีอิมาเม็กติน เบนโซเอท (emamectin benzoate)
1.92 % อีซี ฉีดเข้าลาต้น อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อต้น ในมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ยกเว้นมะพร้าวน้าหอม
มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวทาน้าตาล ซึ่งใช้สารเคมีฟลูเบนไดเอไมด์ 20% ดับบลิวจี พ่นทางใบ อัตรา 5 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
ในมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร ภายใต้โครงการป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดา) ด้วยวิธีผสมผสานแบบ
ครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
สานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี และสานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีดาเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร
เกี่ยวกับการจัดการสวนมะพร้าวเบื้องต้น ปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) โดยขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ใช้สารเคมีอิมาเม็กติน เบนโซเอท (emamectin benzoate) 1.92 % อี
ซี ฉีดเข้าลาต้น อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อต้น ในมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ยกเว้นมะพร้าวน้าหอม มะพร้าวกะทิ และ
มะพร้าวทาน้าตาล ซึ่งใช้สารเคมีฟลูเบนไดเอไมด์ 20% ดับบลิวจี พ่นทางใบ อัตรา 5 กรัมต่อน้า 20 ลิตร ในมะพร้าวที่มี
ความสูงน้อยกว่า 12 เมตร ภายใต้โครงการป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดา) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่
โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

-2สานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ให้คาแนะนาเรื่องการป้องกันกาจัดศัตรู มะพร้าว โดยการตัดทางใบที่ถูก
หนอนหัวดาทาลายมาเผา เพื่อทาลายหนอนหัวดาในระยะไข่ ระยะตัวหนอน ระยะดักแด้ ดาเนินการปล่อยแตนเบียนบราคอน
(Bracon hebetor) และใช้สารเคมีอิมาเม็กติน เบนโซเอท (emamectin benzoate) 1.92 % อีซี ฉีดเข้าลาต้น อัตรา 30
มิลลิลิตรต่อต้น ในมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ยกเว้นมะพร้าวน้าหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวทาน้าตาล ซึ่งใช้
สารเคมีฟลูเบนไดเอไมด์ 20% ดับบลิวจี พ่นทางใบ อัตรา 5 กรัมต่อน้า 20 ลิตร ในมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร
ภายใต้โครงการป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดา) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
3.2 การควบคุมแมลงดาหนาม
สานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้คาแนะนาและถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการ
สวนมะพร้าวเบื้องต้น โดยในมะพร้าวต้นเตี้ย ตัดยอดที่ถูกแมลงกัดกินมาเก็บไข่ หนอน ตัวเต็มวัยไปทาลาย และมีการปล่อย
แตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) ในพื้นที่ที่มีการระบาด
สานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช สานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
ดาเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องการป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าว และการดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดโดยตัดทางใบที่ถูกทาลายมาเผา
เพื่อทาลายแมลงดาหนามในระยะไข่ ระยะตัวหนอน และระยะดักแด้ ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum)
ในพื้นที่ที่มีการระบาด โดยขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และสานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ดาเนินการถ่ายทอดความรู้ และให้
คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดการสวนมะพร้าวให้สะอาด เก็บเศษซากพืชมาเผาทาลาย และมีการปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส
(Asecodes hispinarum) ในพื้นที่ที่มีการระบาด
3.3 การควบคุมด้วงแรด
สานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีดาเนินการควบคุมด้วงแรดมะพร้าวโดยการทากองล่อใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม
(Metarhizium anisopliae) และถ่ายทอดความรู้ เรื่องการจัดการสวนมะพร้าวให้ สะอาด เก็บเศษซากพืชไปเผาทาลายเพื่อ
ไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดแก่เกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการดาเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการสวนมะพร้าวให้สะอาด
เก็บเศษซากพืชไปเผาทาลาย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรด และควบคุมด้วงแรดโดยใช้กาดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับ
ด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทาลาย
สานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตดาเนินการควบคุมโดยใช้กาดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัย
มาทาลาย และทากองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) โดยขอรับการสนับสนุนเชื้อราเมตตาไรเซียม
(Metarhizium anisopliae) จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. การคาดการณ์
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2561
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
สภาพอากาศโดยทั่วไปมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 90 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 20 - 34
องศาเซลเซียส จากข้อมูลการติดตามสถานการณ์ศัตรูมะพร้าวในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชพบการทาลายของหนอนหัวดา
แมลงดาหนาม และด้วงแรดมะพร้าวลดลง จากข้อมูลสภาพอากาศดังกล่าวอาจส่งผลให้การระบาดของหนอนหัวดา และแมลงดาหนาม
ลดลงในสัปดาห์ต่อไป ส่วนด้วงแรดมะพร้าว หากเกษตรกรไม่มีการจัดการสวนมะพร้าวให้สะอาด หรือไม่เก็บเศษซากพืชทางใบ
มะพร้าวไปเผาทาลาย อาจส่งผลให้การระบาดเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ต่อไป

-3ภาคใต้
สภาพอากาศโดยทั่วไปมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 35
องศาเซลเซียส สภาพอากาศยั งคงมีความชื้นสู ง ประกอบกับข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์ศัตรูมะพร้าวในแปลงติดตาม
สถานการณ์ศัตรูพืช พบการทาลายของหนอนหัวดาลดลง แมลงดาหนามพบการทาลายคงที่จากสัปดาห์ที่ผ่านมา และด้วงแรด
มะพร้าวพบการทาลายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากข้อมูลสภาพอากาศดังกล่าว อาจส่งผลให้การระบาดของหนอนหัวดา และแมลงดา
หนามมะพร้าวลดลงในสัปดาห์ต่อไป ส่วนด้วงแรดมะพร้าว หากเกษตรกรไม่มีการจัดการสวนมะพร้าวให้สะอาด หรือไม่เก็บ
เศษซากพืชทางใบมะพร้าวไปเผาทาลาย อาจส่งผลให้การระบาดเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ต่อไป

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดหนอนหัวดา แมลงดาหนาม และด้วงแรดมะพร้าว ปี 2556 - 2561
ภาพรวมทั้งประเทศ

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

60,468

14,882

ปี 2559

–
ปี 2560

ปี 2561

6,928

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดหนอนหัวดา แมลงดาหนาม และด้วงแรดมะพร้าว ปี 2556 - 2561
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

50,907

8,372

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

427

รายงานสถานการณ์ศัตรูยางพารา
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔
E-mail: bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com
๑. สถานการณ์ศัตรูยางพารา
1.1 ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
1.2 พื้นทีป่ ลูกทั้งหมด 66 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 16,526,197 ไร่
2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าวที่สาคัญ
2.1 โรครากขาว พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด จานวน 1,477 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,477 ไร่)
3. การดาเนินงานในพื้นที่ระบาด
3.1 การควบคุมโรครากขาว
สานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ให้คาแนะนาเรื่องการป้องกันกาจัดโรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพารา
ในช่วงฤดูฝนแก่เกษตรกร ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาว
ยางพารา สาหรับต้นยางพาราที่พบว่าเป็นโรครากขาวระยะรุนแรง เกษตรกรควรใช้สารเคมีโพรพิโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 30 ซีซี
ต่อน้า 3 ลิตรต่อต้น พ่นบริเวณที่เป็นโรคให้ทั่ว หรือตัดต้นยางพาราที่มีอายุมากกว่า 30 ปี และต้นยางพาราที่เป็นโรครากขาว
ยางพาราทิ้ง เพื่อดาเนินการปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน เช่น ปาล์มน้ามัน ไม้ผล เป็นต้น
สานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสานักงานเกษตรจังหวัด ยะลา ดาเนินการถ่ายทอดความรู้และให้
คาแนะนาเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันกาจัดโรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพารา โดยขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรค ขนาดคู
กว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียง
กับแถวถัดไปทั้งสองข้างเพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก ซึ่งจะขุดลอกคูทุกปีในพื้นที่ที่มี
การระบาด และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในบริเวณทีเ่ กิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา
สานักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี สานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต และสานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ดาเนินการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการสวนยางพาราเบื้องต้น แนะนาให้เกษตรกรปลูกยางพาราพันธุ์ต้านทานโรค
และผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาใช้ควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา
สานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ให้คาแนะนาเกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการสวนยางพาราให้สะอาด ส่งเสริมให้
เกษตรกรผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มานามาผสมกับปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา
4. การคาดการณ์
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2561
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
สภาพอากาศโดยทั่วไปมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 90 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 20 - 34
องศาเซลเซียส จากข้อมูลการติดตามสถานการณ์ศัตรู ยางพาราในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพื ช พบการทาลายของโรคขาว
ยางพาราคงที่ หากเกษตรกรไม่ดูแลสวนยางพาราให้สะอาดอย่างสม่าเสมอ อาจทาให้การระบาดของโรครากขาวยางพาราเพิ่มขึ้น
ในสัปดาห์ต่อไป

-2ภาคใต้
สภาพอากาศโดยทั่วไปมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 35
องศาเซลเซียส สภาพอากาศยังคงมีความชื้นสูง ประกอบกับข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์ศัตรู ยางพาราในแปลงติดตาม
สถานการณ์ศัตรูพืช พบการทาลายของโรคขาวยางพาราคงที่จากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากข้อมูลสภาพอากาศดังกล่าว อาจส่งผลให้
การระบาดของโรครากขาวยางพาราเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ต่อไป จึงขอให้เกษตรกรหมั่นสารวจแปลงและทาความสะอาด
สวนยางพาราอย่างสม่าเสมอ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืช
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รายงานสถานการณ์ศัตรูปาล์มน้ามัน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔
E-mail: bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com
๑. สถานการณ์ศัตรูปาล์มน้ามัน
1.1 ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
1.2 พื้นทีป่ ลูกทั้งหมด 68 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 3,002,155 ไร่
2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูปาล์มน้ามันที่ส้าคัญ
2.1 หนอนหัวด้า พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด จานวน 206 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 206 ไร่)
2.2 ด้วงแรด พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด จานวน 1,145 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,145 ไร่)
2.2 ด้วงกุหลาบ พบการระบาดในพื้นที่จังหวัดชุมพร จานวน 40 ไร่ การระบาดคงที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 40 ไร่)
3. การด้าเนินงานในพืนที่ระบาด
3.1 การควบคุมหนอนหัวด้า
สานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องการป้องกันกาจัดศัตรูปาล์มน้ามัน
และดาเนินการเพาะเลี้ยงแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) ปล่อยในพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนหัวดาปาล์มน้ามัน
สานักงานเกษตรพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร สานักงานเกษตรจังหวัดตราด ดาเนินการถ่ายทอดความรู้และให้คาแนะนา
เรื่องการป้องกันกาจัดศัตรูปาล์มน้ามัน โดยการตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวดาทาลายมาเผา และดาเนินการปล่อยแตนเบียนบราคอน
(Bracon hebetor) ในพื้นที่ที่มีการระบาด
3.2 การควบคุมด้วงแรด
สานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ดาเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการสวนปาล์มน้ามันให้สะอาด เพื่อไม่ให้
เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดแก่เกษตรกร และดาเนินการควบคุมด้วงแรดด้วยการทากองล่อ โดยใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม
(Metarhizium anisopliae) และใช้กับดักฟีโรโมน ณ ตาบลวิสัยใต้ อาเภอสวี จังหวัดชุมพร
สานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช สานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สานักงานเกษตรจังหวัดพังงา
และสานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ดาเนินการควบคุมโดยใช้กาดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัย มาทาลาย
และทากองล่ อโดยใช้เชื้ อราเมตตาไรเซีย ม (Metarhizium anisopliae) โดยขอรับการสนับสนุนเชื้อราเมตตาไรเซียม
(Metarhizium anisopliae) จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ และสานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ให้คาแนะนาเบื้องต้นในการจัดการสวนปาล์ม
น้ามันให้สะอาด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดแก่เกษตรกร
3.3 การควบคุมด้วงกุหลาบ
สานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ให้คาแนะนาเรื่องการจัดการสวนปาล์มน้ามันให้สะอาด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่ง
แพร่พันธุ์ และใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมต่อน้า 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็น
ก่อนค่า

-24. การคาดการณ์
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2561
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
สภาพอากาศโดยทั่วไปมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 90 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 20 - 34
องศาเซลเซียส จากข้อมูลการติดตามสถานการณ์ศัตรูปาล์มน้ามันในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช พบการทาลายของหนอนหัวดา
คงที่จากสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากสภาพอากาศดังกล่าว อาจส่งผลให้การระบาดของหนอนหัวดาคงที่ หรืออาจลดลงใน
สัปดาห์ต่อไป
ภาคใต้
สภาพอากาศโดยทั่วไปมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 35
องศาเซลเซียส สภาพอากาศยังคงมีความชื้นสูง ประกอบกับข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์ศัตรูปาล์มน้ามันในแปลงติดตาม
สถานการณ์ศัตรูพืช พบการทาลายของด้วงแรด และด้วงกุหลาบคงที่จากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากข้อมูลสภาพอากาศดังกล่าวส่งผล
ให้การระบาดของด้วงแรด และด้วงกุหลาบปาล์มน้ามันอาจลดลงในสัปดาห์ต่อไป หากเกษตรกรไม่มีการดูแลสวนปาล์มน้ามัน
ให้สะอาดอย่างสม่าเสมอ และไม่เก็บเศษซากพืชในแปลงไปเผาทาลายอาจทาให้การระบาดของด้วงแรด และด้วงกุหลาบปาล์ม
น้ามันเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ต่อไป
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