รายงานสถานการณ์ศัตรูมะพร้าว
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
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 30 พฤษภาคม 2561
1.2 พื้นที่ปลูกทัง้ หมด 65 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 1,085,939 ไร่
2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าวที่สาคัญ
2.1 หนอนหัวดา พื้นที่ ระบาด 24 จังหวัด จานวน 34,933 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 561 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา
35,494 ไร่) แบ่งเป็น
2.1.1 การทาลายระดับน้อย
26,954 ไร่
2.1.2 การทาลายระดับปานกลาง
5,905 ไร่
2.1.3 การทาลายระดับรุนแรง
2,074 ไร่
2.2 แมลงดาหนาม พื้นที่ระบาด 22 จังหวัด จานวน 67,292 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 331 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา
67,623 ไร่) แบ่งเป็น
2.2.1 การทาลายระดับน้อย
33,370 ไร่
2.2.2 การทาลายระดับปานกลาง
33,318 ไร่
2.2.3 การทาลายระดับรุนแรง
603 ไร่
2.3 ด้วงแรด พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด จานวน 13,096 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 24 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 13,072 ไร่)
3. การดาเนินงานในพื้นที่ระบาด
ชนิดศัตรูมะพร้าว
หนอนหัวดา
แมลงดาหนาม
ด้วงแรด
3.1 ถ่ า ยทอดความรู้ และให้ ค าแนะน า สานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่พบการระบาดของศัตรูมะพร้าว
วิธีการป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าวแก่เกษตรกร
กิจกรรม

3.2 ตัดทางใบที่ถูกทาลายมาเผา และดูแล สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ์
สวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่าเสมอ
สนง.กษจ.สุราษฎร์ธานี
สนง.กษจ.สมุทรสงคราม
สนง.กษจ.สมุทรปราการ
3.3 ป ล่ อ ย แ ต น เ บี ย น ห น อ น บ ร า คอ น
พื้นที่ 29 จังหวัด
(Bracon hebetor)

สนง.กษจ.ชลบุรี
สนง.กษจ.เพชรบุรี
สนง.กพท.กรุงเทพมหานคร
สนง.กษจ.สมุทรสาคร
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ชนิดศัตรูมะพร้าว
แมลงดาหนาม

หนอนหัวดา
3.4 ปล่ อ ยแตนเบี ย นไข่ ท ริ โ คแกรมมา สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ์
(Trichogramma spp.)
สนง.กษจ.ชลบุรี
สนง.กษจ.ระยอง
สนง.กษจ.สุราษฎร์ธานี
สนง.กษจ.สมุทรสงคราม
สนง.กพท.กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 27 จังหวัด
3.5 มะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร
ใ ช้ ฟ ลู เ บ น ไ ด เ อ ไ ม ด์ 2 0 % ดั บ บ ลิ ว จี (พื้นที่ร่วมโครงการ จานวน 29
จังหวัด ยกเว้น จังหวัดสงขลา
อัตรา 5 กรัมต่อน้า 20 ลิตร พ่นทางใบ
และจังหวัดระนอง)
3.6 ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes
สนง.กษจ.สมุทรสงคราม
hispinarum)
สนง.กษจ.เพชรบุรี
สนง.กษจ.ระยอง
สนง.กษจ.ตราด
สนง.กษจ.สงขลา
สนง.กษจ.ภูเก็ต
3.7 ท ากองล่ อ ให้ ตั ว เต็ ม วั ย ของด้ ว งแรด
มะพร้าวมาวางไข่ โดยการคลุกผสมเชื้อรา
เมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae)
ลงในกองล่อ ขนาด 2 x 2 x 0.5 เมตร
ใส่เชื้อราอัตรา 400 กรัมต่อกอง รดน้าและ
หาวัสดุคลุมกองล่อเพื่ อเพิ่มความชื้น เชื้อรา
จะเข้าทาลายไข่ และตัวอ่อนด้วงแรด

3.8 ใช้ตาข่ายดักจับ และใช้กับดักฟีโรโมนล่อ
ด้วงแรดมะพร้าว ในระยะตัวเต็มวัยมาทาลาย
ทิ้ง

ด้วงแรด

สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ์
สนง.กษจ.สมุทรปราการ
สนง.กษจ.สมุทรสาคร
สนง.กษจ.สมุทรสงคราม
สนง.กษจ.สุราษฎร์ธานี
สนง.กษจ.นครศรีธรรมราช
สนง.กษจ.อุดรธานี
สนง.กษจ.ชลบุรี
สนง.กษจ.ฉะเชิงเทรา
สนง.กษจ.ตราด
สนง.กษจ.ภูเก็ต
สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ์
สนง.กษจ.อุดรธานี
สนง.กษจ.สมุทรปราการ
สนง.กษจ.ชลบุรี
สนง.กษจ.ฉะเชิงเทรา
สนง.กษจ.ตราด
สนง.กษจ.สมุทรสาคร
สนง.กษจ.สมุทรสงคราม
สนง.กษจ.สุราษฎร์ธานี
สนง.กษจ.นครศรีธรรมราช
สนง.กษจ.ชุมพร

-34. แผนการดาเนินงานเพื่อควบคุมการระบาด
ชนิดศัตรูมะพร้าว
หนอนหัวดา
แมลงดาหนาม
ด้วงแรด
4.1 ถ่ายทอดความรู้ และให้คาแนะนาวิธีการ สานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่พบการระบาดของศัตรูมะพร้าว
ป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าวแก่เกษตรกร
4.2 ตัดทางใบที่ถูกทาลายมาเผา และดูแล สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ์
สนง.กษจ.ชลบุรี
สวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่าเสมอ
สนง.กษจ.สุราษฎร์ธานี
สนง.กษจ.เพชรบุรี
สนง.กษจ.สมุทรสงคราม
สนง.กพท.กรุงเทพมหานคร
สนง.กษจ.สมุทรปราการ
สนง.กษจ.สมุทรสาคร
4.3 ปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอน
พื้นที่ 29 จังหวัด
(Bracon hebetor)
4.4 ปล่ อ ยแตนเบี ย นไข่ ท ริ โ คแกรมมา สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ์
สนง.กษจ.ชลบุรี
(Trichogramma spp.)
สนง.กษจ.ระยอง
สนง.กษจ.สุราษฎร์ธานี
สนง.กษจ.สมุทรสงคราม
สนง.กพท.กรุงเทพมหานคร
4.5 มะพร้ าวแกงที่ มี ความสู งน้ อ ยกว่ า 12
พื้นที่ 27 จังหวัด
(พื
น
้
ที่ร่วมโครงการ จานวน 29
เมตร และมะพร้าวน้าหอม มะพร้าวกะทิ และ
จังหวัด ยกเว้น จังหวัดสงขลา
มะพร้าวทาน้าตาล พ่นสารเคมีฟลูเบนไดเอไมด์
และจังหวัดระนอง)
20% ดับบลิวจี ทางใบ อัตรา 5 กรัม ต่อน้า
20 ลิตร ต้นละ 10 ลิตร ต่อครั้ง จานวน 2 ครั้ง
ห่างกัน 15 วัน
สนง.กษจ.สมุทรสาคร
4.6 ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes
สนง.กษจ.เพชรบุรี
hispinarum)
สนง.กษจ.สงขลา
สนง.กษจ.ภูเก็ต
สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ์
4.7 ท ากองล่ อ ให้ ตั ว เต็ ม วั ย ของด้ ว งแรด
สนง.กษจ.สมุทรปราการ
มะพร้าวมาวางไข่ โดยการคลุกผสมเชื้อรา
สนง.กษจ.สมุทรสาคร
เมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae)
สนง.กษจ.สมุทรสงคราม
ลงในกองล่อ ขนาด 2 x 2 x 0.5 เมตร
สนง.กษจ.สุราษฎร์ธานี
ใส่เชื้อราอัตรา 400 กรัมต่อกอง รดน้าและ
สนง.กษจ.นครศรีธรรมราช
หาวัสดุคลุมกองล่อ เพื่อเพิ่ม ความชื้น เชื้อรา
สนง.กษจ.อุดรธานี
จะเข้าทาลายไข่ และตัวอ่อนด้วงแรด
สนง.กษจ.ชลบุรี
สนง.กษจ.ฉะเชิงเทรา
สนง.กษจ.ตราด
สนง.กษจ.ภูเก็ต
กิจกรรม
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4.8 ใช้ตาข่ายดัก จับ และใช้กั บดัก ฟี โรโมน
ล่อ ด้ว งแรดมะพร้ าว ในระยะตั วเต็ม วัย มา
ทาลายทิ้ง

หนอนหัวดา

ชนิดศัตรูมะพร้าว
แมลงดาหนาม

ด้วงแรด
สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ์
สนง.กษจ.อุดรธานี
สนง.กษจ.สมุทรปราการ
สนง.กษจ.ชลบุรี
สนง.กษจ.ฉะเชิงเทรา
สนง.กษจ.ตราด
สนง.กษจ.สมุทรสาคร
สนง.กษจ.สมุทรสงคราม
สนง.กษจ.สุราษฎร์ธานี
สนง.กษจ.นครศรีธรรมราช
สนง.กษจ.ชุมพร

หมายเหตุ 1. พื้นที่ 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี อ่างทอง ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี
ตราด ฉะเชิงเทรา อุดรธานี สงขลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร

5. การคาดการณ์
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2561
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก
ช่วงวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 3 - 6 มิถุนายน
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 35 องศาเซลเซียส จากข้อมูลการติดตาม
สถานการณ์ศัตรูมะพร้าวในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช พบการทาลายของหนอนหัวดา แมลงดาหนาม และด้วงแรดมะพร้าว
ลดลง จากข้อมูลสภาพอากาศดังกล่าวอาจส่งผลให้การระบาดของศัตรูมะพร้าวทั้ง 3 ชนิด ลดลงในสัปดาห์ต่อไป
ภาคกลาง
สภาพอากาศโดยทั่วไปจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ย
24 - 34 องศาเซลเซียส จากข้อมูลการติดตามสถานการณ์ศัตรูมะพร้าวในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพื ช พบการทาลาย
ของหนอนหัวดา แมลงดาหนาม และด้วงแรดมะพร้าวคงที่ จากข้อมูลสภาพอากาศดังกล่าวอาจส่งผลให้การระบาดของศัตรู
มะพร้าวทั้ง 3 ชนิด ลดลงในสัปดาห์ต่อไป
ภาคใต้
ในช่วงวันที่ 1 - 6 มิถุนายน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 34
องศาเซลเซียส สภาพอากาศยังคงมีความชื้นสูง ประกอบกับข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์ศัตรูมะพร้าวในแปลงติดตาม
สถานการณ์ศัตรูพืช พบการทาลายของหนอนหัวดา และแมลงดาหนามมะพร้าวลดลง ส่วนด้วงแรดมะพร้าวพบการทาลาย
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากข้อมูลสภาพอากาศดังกล่าว อาจมีผลให้การระบาดของหนอนหัวดา และแมลงดาหนามมะพร้าวลดลง
ในสัปดาห์ต่อไป ส่วนด้วงแรดมะพร้าว หากไม่มีการป้องกันกาจัดจะส่งผลให้การระบาดเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ต่อไป

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดหนอนหัวดา แมลงดาหนาม และด้วงแรดมะพร้าว ปี 2556 - 2561
ภาพรวมทั้งประเทศ

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

34,933
67,292

13,096

ปี 2559

–
ปี 2560

ปี 2561

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดหนอนหัวดา แมลงดาหนาม และด้วงแรดมะพร้าว ปี 2556 - 2561
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

24,659
56,769

5,876

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

รายงานสถานการณ์ศัตรูยางพารา
วันที่ 30 พฤษภาคม 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 30 พฤษภาคม 2561
1.2 พื้นที่ปลูกทัง้ หมด 66 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 16,038,485 ไร่
2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าวที่สาคัญ
2.1 โรครากขาว พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด จานวน 2,040 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 7 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,033 ไร่)
3. การดาเนินงานในพื้นที่ระบาด
กิจกรรม
3.1 ถ่ายทอดความรู้ และให้คาแนะนาวิีีการปอองกันกาจัดััตรู
ยางพาราแก่เกษตรกร

ชนิดศัตรูยางพารา
โรครากขาว
สนง.กษจ.สุราษฎร์ีานี
สนง.กษจ.นครัรีีรรมราช
สนง.กษจ.ปัตตานี
สนง.กษจ.ยะลา
สนง.กษจ.ชุมพร
สนง.กษจ.ภูเก็ต
สนง.กษจ.นครพนม
สนง.กษจ.สงขลา

3.2 ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาพ่นบริเวณโคนต้น และบริเวณที่มีเชื้อรา
สีขาวของโรครากขาวยางพาราปกคลุมอยู่ เพื่อควบคุมการระบาด
ของโรครากขาวยางพารา
3.3 รณรงค์ให้เกษตรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนก่อนการปลูกต้น
ยางพาราใหม่ในพื้นทีเ่ ดิม เพื่อตัดวงจรของโรครากขาวยางพารา
3.4
3.4 เกษตรกรตัดต้นยางพาราที่ มีอายุม ากกว่า 30 ปี และต้น สนง.กษจ.ชุมพร
ยางพาราที่เป็นโรครากขาวยางพาราทิ้ง เพื่อดาเนินการปลูกพืช สนง.กษจ.สุราษฎร์ีานี
ชนิดอื่นทดแทน เช่น ปาล์มน้ามัน ไม้ผล เป็นต้น
4. แผนการดาเนินงานเพื่อควบคุมการระบาด

ชนิดศัตรูยางพารา
โรครากขาว
4.1 กาหนดวันและจัดทาแผนอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องวิีีการ สนง.กษจ.สุราษฎร์ีานี
ปอองกันกาจัดััตรูยางพาราให้แก่เกษตรกรเดือนละ 1 ครั้ง
สนง.กษจ.นครัรีีรรมราช
4.2 วางแผนผลิต - ขยาย เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อนามาควบคุม สนง.กษจ.ปัตตานี
สนง.กษจ.ยะลา
โรครากขาวยางพารา
สนง.กษจ.ชุมพร
สนง.กษจ.ภูเก็ต
สนง.กษจ.นครพนม
สนง.กษจ.สงขลา
กิจกรรม

-25. การคาดการณ์
สภาพอากาัจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 30พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2561
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก
ช่วงวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน มีฝนฟอาคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 3 - 6 มิถุนายน
มีฝนฟอาคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 35 องัาเซลเซียส จากข้อมูลการติดตาม
สถานการณ์ััตรูยางพาราในแปลงติดตามสถานการณ์ััตรูพืช พบการทาลายของโรครากขาวยางพาราคงที่ จากข้อมูลสภาพ
อากาัดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดการระบาดของโรครากขาวยางพาราเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ต่อไปได้
ภาคกลาง
สภาพอากาัโดยทั่วไปจะมีฝนฟอาคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ย
24 - 34 องัาเซลเซียส จากข้อมูลการติดตามสถานการณ์ััตรูยางพาราในแปลงติดตามสถานการณ์ััตรูพืช ไม่พบการทาลาย
ของโรครากขาวยางพารา แต่หากเกษตรกรไม่สารวจสวนยางพาราอย่างสม่าเสมอโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยพบโรครากขาว อาจจะ
ส่งผลให้การระบาดของโรครากขาวยางพาราเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ต่อไป
ภาคใต้
ในช่วงวันที่ 1 - 6 มิถุนายน มีฝนฟอาคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 34
องัาเซลเซียส สภาพอากาัยังคงมีความชื้นสูง ประกอบกับข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์ััตรูยางพาราในแปลงติดตาม
สถานการณ์ััตรูพืช พบการทาลายของโรคขาวยางพาราคงที่ จากข้อมูลสภาพอากาั อาจจะส่งผลให้การระบาดของโรครากขาว
ยางพาราเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ต่อไป

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดโรครากขาวยางพารา ปี 2560 - 2561

ปี 2560
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รายงานสถานการณ์ศัตรูปาล์มน้ามัน
วันที่ 30 พฤษภาคม 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 30 พฤษภาคม 2561
1.2 พื้นที่ปลูกทั้งหมด 68 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 2,994,963 ไร่
2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูปาล์มน้ามันที่ส้าคัญ
2.1 หนอนหัวด้า พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด จานวน 219 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 9 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 228 ไร่)
2.2 ด้วงแรด พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด จานวน 1,108 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,108 ไร่)
3. การด้าเนินงานในพืนที่ระบาด
ชนิดศัตรูปาล์มน้ามัน
กิจกรรม
หนอนหัวด้า/หนอนหน้าแมว
ด้วงแรด
ด้วงกุหลาบ
3.1 ถ่ายทอดความรู้ และให้คาแนะนาวธีีการ สานักงานเกษตรจังหวัด ทุกจังหวัดที่พบการระบาดของศัตรูปาล์มน้ามัน
ป้องกันกาจัดศัตรูปาล์มน้ามันแก่เกษตรกร
3.2 การตัดทางใบที่ถูกทาลายมาเผา และดูแล สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันี์
สนง.กพท.กรุงเทพมหานคร
สวนปาล์มน้ามันให้สะอาดอย่างสม่าเสมอ
สนง.กษจ.สุราษฎร์ีานี
สนง.กษจ.นครศรีีรรมราช
สนง.กษจ.พังงา
สนง.กษจ.กระบี่
สนง.กษจ.ชุมพร
สนง.กษจ.ระยอง
3.3 ปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันี์
hebetor)
สนง.กพท.กรุงเทพมหานคร
3.4 ท ากองล่ อ โดยใช้ เ ชื้ อ ราเมตตาไรเซี ย ม
สนง.กษจ.สุราษฎร์ีานี
(Metarhizium anisopliae) และใช้ตาข่ายดัก
สนง.กษจ.นครศรีีรรมราช
จับด้วงแรดปาล์มน้ามันระยะตัวเต็มวัยมาทาลาย
สนง.กษจ.พังงา
ทธ้ง
สนง.กษจ.ชุมพร
3.5 ใช้กับดักฟีโรโมนล่อจับด้วงแรดระยะตัวเต็ม
สนง.กษจ.สุราษฎร์ีานี
วัยมาทาลายทธง้
สนง.กษจ.นครศรีีรรมราช
สนง.กษจ.พังงา
สนง.กษจ.ชุมพร
3.6 เผาทาลายทางใบปาล์มน้ามันทธ้ง เพื่อไม่ให้ สานักงานเกษตรจังหวัด ทุกจังหวัดที่พบการระบาดของศัตรูปาล์มน้ามัน
เป็นแหล่ง เพาะพันีุ์ของศัตรู ป าล์ม น้ามั นชนธ ด
ต่างๆ

-24. แผนการด้าเนินงานเพื่อควบคุมการระบาด
กิจกรรม

หนอนหัวด้า
4.1 ขอสนับสนุนแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันี์
hebetor) จากศู นย์ ส่ งเสรธ มเทคโนโลยี การเกษตร สนง.กพท.กรุงเทพมหานคร
ด้านอารักขาพืช
4.2 ทาแผนผลธตและขยายเชื้อราเมตตาไรเซียม
(Metarhizium anisopliae) เพื่อนามาใช้ควบคุม
ด้วงแรด และด้วงกุหลาบปาล์มน้ามัน

ชนิดศัตรูปาล์มน้ามัน
ด้วงแรด

ด้วงกุหลาบ

สนง.กษจ.สุราษฎร์ีานี
สนง.กษจ.นครศรีีรรมราช
สนง.กษจ.พังงา
สนง.กษจ.ชุมพร
สนง.กษจ.กระบี่
4.3 ก าหนดวันและจัดท าแผนอบรมถ่ายทอด สานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่พบการระบาดของศัตรูปาล์มน้ามัน
ความรู้เรื่องวธีีการป้องกันกาจัดศัตรูปาล์มน้ามัน
ให้แก่เกษตรกร
5. การคาดการณ์
สภาพอากาศจากกรมอุตุนธยมวธทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 5 มธถุนายน 2561
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก
ช่วงวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มธถุนายน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 3 - 6 มธถุนายน
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมธเฉลี่ย 22 - 35 องศาเซลเซียส จากข้อมูลการตธดตาม
สถานการณ์ศัตรูป าล์มน้ามันในแปลงตธดตามสถานการณ์ศัตรูพืช พบการทาลายของหนอนหัวดาลดลงเล็กน้อย จากข้อมู ล
สภาพอากาศดังกล่าว ส่งผลให้การระบาดของศัตรูปาล์มน้ามันคงที่ หรืออาจลดลงในสัปดาห์ต่อไป
ภาคกลาง
สภาพอากาศโดยทั่วไปจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมธเฉลี่ย
24 - 34 องศาเซลเซียส จากข้อมูลการตธดตามสถานการณ์ศัตรูปาล์มน้ามันในแปลงตธดตามสถานการณ์ศัตรูพืช พบการทาลาย
ของหนอนหัวดาคงที่ จากข้อมูลสภาพอากาศดังกล่าว ส่งผลให้การระบาดของศัตรูปาล์มน้ามันคงที่ หรืออาจลดลงในสัปดาห์
ต่อไป
ภาคใต้
ในช่วงวันที่ 1 - 6 มธถุนายน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมธเฉลี่ย 22 - 34
องศาเซลเซียส สภาพอากาศยังคงมีความชื้นสูง ประกอบกับข้อมูลจากการตธดตามสถานการณ์ศัตรูปาล์มน้ามันในแปลงตธดตาม
สถานการณ์ศัตรูพืช พบการทาลายของด้วงแรดคงที่ จากข้อมูลสภาพอากาศดังกล่าว ส่งผลให้การระบาดของด้วงแรดปาล์ม
น้ามันคงที่ หรืออาจลดลงในสัปดาห์ต่อไป

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดหนอนหัวด้า ด้วงแรด ด้วงกุหลาบ และหนอนหน้าแมวปาล์มน้ามัน ปี 2560 - 2561
ภาพรวมทังประเทศ
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