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๑. สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว
จากรายงานของสานักงานเกษตรจังหวัด 59 จังหวัด ณ วันที่ 6 กันยายน 2560 พื้นที่ปลูกมะพร้าว 1,190,430 ไร่
พบการระบาดของศัตรูมะพร้าว 3 ชนิด ได้แก่ หนอนหัวดา แมลงดาหนาม และด้วงแรด พื้นที่ระบาดรวม 211,799 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 17.79 ของพื้นที่ปลูก
หนอนหัวดา* พื้นที่ระบาด 31 จังหวัด จานวน 118,380 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.94 ของพื้นที่ปลูก (สัปดาห์ที่ผ่านมา
118,424 ไร่) พื้นที่ระบาดลดลง 44 ไร่ โดยพื้นที่ระบาดมาก ๕ อันดับ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (96,947 ไร่) ชลบุรี
(6,919 ไร่) สุราษฎร์ธานี (3,712 ไร่) สมุทรสาคร (1,739 ไร่) และกรุงเทพมหานคร (1,629 ไร่)
แมลงดาหนาม** พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด จานวน 80,196 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.74 ของพื้นที่ปลูก (สัปดาห์ที่ผ่านมา 80,285 ไร่)
พื้นที่ระบาดลดลง 89 ไร่ โดยพื้น ที่ระบาดมาก ๕ อันดับ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (65,026 ไร่ ) นครศรีธ รรมราช
(7,448 ไร่) ชุมพร (3,317 ไร่) สุราษฎร์ธานี (1,930 ไร่) และจังหวัดชลบุรี (1,067 ไร่)
ด้วงแรด*** พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด จานวน 13,223 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.11 ของพื้นที่ปลูก (สัปดาห์ที่ผ่านมา 13,231 ไร่)
พื้นที่ระบาดลดลง 8 ไร่ โดยพื้นที่ระบาดมาก ๕ อันดับ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (8,660 ไร่) สุราษฏร์ธานี (1,856 ไร่)
ฉะเชิงเทรา (736 ไร่) สมุทรสาคร (469 ไร่) และจังหวัดนครศรีธรรมราช (385 ไร่)
2. การดาเนินงานควบคุมการระบาด
การควบคุมหนอนหัวดา
ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ดประจวบคี รี ขั น ธ์ ส านั กงานเกษตรจั งหวัด ชลบุรี ส านั กงานเกษตรจั งหวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี
สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่
ตรวจสอบพร้อมทั้งให้คาแนะนาในการป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าว โดยการตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวดาทาลายมาเผา ดาเนินการปล่อย
แตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon hebetor) ในพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนหัวดามะพร้าว และใช้สารเคมีอิมาเม็กติน เบนโซเอท
(emamectin benzoate) 1.92 % อีซี ฉีดเข้าลาต้น อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อต้น ในต้นมะพร้าวที่ถูกทาลายระดับรุนแรง
การควบคุมแมลงดาหนาม
สานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาเนินการถ่ายทอดความรู้และให้คาแนะนาเรื่องการจัดการสวนมะพร้าว
เบื้องต้นให้สะอาด และใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 30 กรัม ต่อน้า 20 ลิตร พ่นบริเวณใบมะพร้าว
ให้ทั่วในมะพร้าวต้นเตี้ย เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดาหนามมะพร้าว
สานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช สานักงานเกษตรจังหวัด สุราษฎร์ธานี สานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร และ
สานักงานเกษตรจังหวัด ชลบุรี จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสวนมะพร้าวเบื้องต้น และปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส
(Asecodes hispinarum) ในพื้นที่ที่มีการระบาด โดยขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-2การควบคุมด้วงแรด
สานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช และสานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ดาเนินการถ่ายทอดความรู้และให้คาแนะนา
ในการจัดการสวนมะพร้าวให้สะอาด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดแก่เกษตรกร จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและ
ขยายเชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อนามาใช้ควบคุมด้วงแรดมะพร้าว และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะ
ตัวเต็มวัยมาทาลายทิ้ง
3. การคาดการณ์
จากข้อมูลการติดตามสถานการณ์ศัตรูมะพร้าวในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ยังคงพบการทาลายของหนอนหัวดา
แมลงดาหนาม และด้วงแรด ซึ่งพื้นที่ปลูกมะพร้าวส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีอุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 35 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % และมีฝนร้อยละ 30 - 60 ของพื้นที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนร้อยละ 30 - 70) ส่วนเขตภาคใต้
(ฝั่งตะวันตก) ที่มีพื้นที่การระบาดของศัตรูมะพร้าว มีอุณหภูมิเฉลี่ย 21 - 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90%
และมีฝนร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนร้อยละ 40 - 80) ในช่วงนี้มีปริมาณฝนลดลง คาดว่าการระบาด
ของศัตรูมะพร้าวทั้ง 3 ชนิด อาจคงที่ หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ต่อไป
4. คาแนะนาในการควบคุมการระบาด
การควบคุมหนอนหัวดามะพร้าว
1. ตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวดาทาลายมาเผา เพื่อทาลายหนอนหัวดาในระยะไข่ ระยะตัวหนอน และระยะดักแด้
โดยเกษตรกรต้องหมั่นเข้าไปสารวจทางใบมะพร้าว ถ้าพบมีการทาลายของหนอนหัวดาให้ตัดทางใบนั้นมาเผาทาลายทันที
2. พ่นด้วยเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พ่นหนอนที่ฟักออกมาจากไข่ใหม่ จานวน ๓ ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน
๗ - ๑๐ วัน อัตรา 80 - 100 ซีซี ต่อน้า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ อัตราตามคาแนะนาในฉลาก ไม่ควรพ่นในขณะที่มีแสงแดดจัด
เพราะจะทาให้เชื้อบีทีอ่อนแอ ควรพ่นช่วงเช้าก่อนเวลา 10.00 น. หรือช่วงเย็นหลังเวลา 16.00 น. และต้องใช้เชื้อบีที
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรแล้วเท่านั้น
3. ปล่อยแตนเบียนไข่ทริโครแกรมมา (Trichogramma spp.) เพื่อควบคุมระยะไข่ของหนอนหัวดา อัตราไร่ละ
10 แผ่น แผ่นละ ๒,๐๐๐ ตัว โดยปล่อย 12 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน ๑๕ วัน
4. ปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุมระยะหนอน ของหนอนหัวดา อัตราไร่ละ
๒๐๐ ตัว กระจายทั่วทั้งแปลง โดยปล่อย 12 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน ๑๕ วัน
5. ใช้สารเคมีอิมาเม็กติน เบนโซเอท (emamectin benzoate) 1.92 % อีซี ฉีดเข้าลาต้น อัตรา 30 มิลลิลิตร
ต่อต้น โดยการเจาะลาต้นมะพร้าวสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร จานวน 2 รู ทามุม 45 องศากับลาต้น ให้รูอยู่ตรงกันข้ามกัน
ใช้ดอกสว่านขนาด ๔ - ๕ หุนเจาะลึก 10 เซนติเมตร ฉีดสารเคมีใส่รูละ 15 มิลลิลิตร แล้วใช้ดินน้ามันอุดรูทันที
6. กรณี ม ะพร้ า วที่ มี ความสู งน้ อ ยกว่า 12 เมตร มะพร้า วน้ าหอม มะพร้ า วกะทิ และมะพร้า วที่ ท าน้ าตาล
ให้ใช้วิธีการพ่นสารเคมีทางใบ โดยเลือกใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งตามคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้
ฟลูเบนไดเอไมด์ 20% ดับบลิวจี
อัตรา 5 กรัม ต่อน้า 20 ลิตร
คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% เอสจี
อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้า 20 ลิตร
- สปินโนแสด 12% เอสจจี
อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้า 20 ลิตร
- ลูเฟนยูรอน 5% อีซี
อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้า 20 ลิตร
การควบคุมแมลงดาหนามมะพร้าว
1. ในมะพร้าวต้นเตี้ย ตัดใบยอดที่ถูกแมลงกัดกิน เก็บไข่ หนอนและตัวเต็มวัยไปทาลาย
2. ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) อัตรา 5 - 10 มัมมี่ ต่อไร่ ปล่อย 3 - 5 ครั้ง แต่ละครั้ง
ห่างกัน 7 - 10 วัน

-33. ในมะพร้าวต้นเตี้ยใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้า 20 ลิตร (นาเชื้อรา
ที่เจริญบนเมล็ดธัญพืชมาขยา เพื่อแยกกากออกและเอาเฉพาะสปอร์ที่อยู่ในของเหลว) ผสมสารจับใบ ฉีดพ่นยอดมะพร้าวกาจัดหนอน
ดักแด้ และตัวเต็มวัยของแมลงดาหนามมะพร้าว
4. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงหางหนีบ เพื่อกินไข่ และหนอนแมลงดาหนามมะพร้าว
การควบคุมด้วงแรดมะพร้าว
1. เผาหรือฝังซากลาต้นหรือตอของมะพร้าว
2. เกลี่ยกองซากพืช กองมูลสัตว์ให้กระจายออกโดยมีความสูงไม่เกิน 15 เซนติเมตร
3. ถ้ามีความจาเป็นต้องกองมูลสัตว์นานเกินกว่า 2 - 3 เดือน ควรหมั่นพลิกกลับกอง หรือนาใส่ในถุงปุ๋ยผูกปากถุง
ให้แน่นและนาไปเรียงซ้อนกันไว้
4. หมั่นทาความสะอาดบริเวณคอมะพร้าว ตามโคนทางใบ หากพบรอยแผลเป็นรู ใช้เหล็กแหลมแทงหาด้วงแรด
เพื่อกาจัด
5. ใช้กับดักฟีโรโมนล่อจับตัวเต็มวัยมาทาลาย
6. ทากองล่อให้ตัวเต็มวัยของด้วงแรดมะพร้าวมาวางไข่ โดยใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae)
ในอัตรา 400 กรัม ต่อกองล่อ คลุกผสมลงในกองล่อให้ทั่ว

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดหนอนหัวดา แมลงดาหนาม และด้วงแรดมะพร้าว ปี 2555 - 2560
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ปี 2559

ปี 2560

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดหนอนหัวดา แมลงดาหนาม และด้วงแรดมะพร้าว ปี 2555 - 2560
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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รายงานสถานการณ์ศัตรูปาล์มน้ามัน
วันที่ 6 กันยายน 2560
กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔
E-mail: bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com
๑. สถานการณ์ศัตรูปาล์มน้ามัน
จากรายงานของสานักงานเกษตรจังหวัด 67 จังหวัด ณ วันที่ 6 กันยายน 2560 พื้นที่ปลูกปาล์มน้ามัน 3,730,638 ไร่
พบการระบาดของศัตรูปาล์มน้ามัน 3 ชนิด ได้แก่ หนอนหัวดา ด้วงแรด และด้วงกุหลาบ พื้นที่ระบาดรวม 1,391 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
0.04 ของพื้นที่ปลูก
หนอนหัวด้า* พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด จานวน 428 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.011 ของพื้นที่ปลูก (สัปดาห์ที่ผ่านมา 432 ไร่)
พื้นที่ระบาดลดลง 4 ไร่ พบพื้นที่ระบาด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (312 ไร่) สุราษฎร์ธานี (98 ไร่) กรุงเทพมหานคร (15 ไร่)
และจังหวัดราชบุรี (3 ไร่)
ด้วงแรด** พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด จานวน 913 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.024 ของพื้นที่ปลูก (สัปดาห์ที่ผ่านมา 899 ไร่)
พื้นที่ร ะบาดเพิ่ม ขึ้น 14 ไร่ พบพื้น ที่ ร ะบาด ได้แก่ จัง หวัด สุ ราษฎร์ธ านี (729 ไร่ ) ชุม พร (114 ไร่ ) ปัต ตานี (30 ไร่ )
นครศรีธรรมราช (30 ไร่) ระนอง (9 ไร่) และจังหวัดสงขลา (1 ไร่)
ด้วงกุหลาบ*** พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จานวน 50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของพื้นที่ปลูก (สัปดาห์ที่ผ่านมา 50 ไร่)
พื้นที่ระบาดคงที่ พบพื้นที่ระบาด ได้แก่ จังหวัดชุมพร (50 ไร่)
หนอนหน้าแมว**** ไม่พบการระบาด
2. การด้าเนินงานควบคุมการระบาด
การควบคุมหนอนหัวด้า
สานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
ดาเนินการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการป้องกันกาจัด หนอนหัวดาปาล์มน้ามันแก่เกษตรกร โดยการตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวดา
ทาลายมาเผา และปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon hebetor) ในพื้นที่ทมี่ ีการระบาดของหนอนหัวดาปาล์มน้ามัน
การควบคุมด้วงแรด
ส านั กงานเกษตรจั งหวัด สุ ราษฎร์ ธานี ส านักงานเกษตรจังหวัด ชุมพร ส านักงานเกษตรจังหวัด นครศรีธ รรมราช
สานักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี และสานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ดาเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการสวนปาล์มน้ามัน
ให้สะอาด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดแก่เกษตรกร ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัย และทากองล่อโดย
ใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) โดยขอรับการสนับสนุนเชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae)
จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี
การควบคุมด้วงกุหลาบ
สานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร และสานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการ
สวนปาล์มน้ามันให้สะอาด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงกุหลาบแก่เกษตรกร ใช้สารฆ่าแมลงประเภท carbaryI (Sevin
85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมต่อน้า 20 ลิตร carbosulfan (Posse 20% อีซี) อัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อน้า 20 ลิตร พ่นทุก 7 - 10 วัน
ในตอนเย็นทั้งใบและบริเวณโคนต้น และใช้ตาข่ายดักตัวเต็มวัยมาทาลาย
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สานั กงานเกษตรจังหวัด ระยอง ลงพื้น ที่ตรวจสอบพร้อมทั้งให้ คาแนะนาการป้องกันกาจัดศัตรูปาล์ มน้ามัน และ
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการสวนปาล์มน้ามันให้สะอาด โดยวิธีการตัดทางใบที่ถูกหนอนหน้าแมวทาลายแล้วนาไปเผาทิ้งทันที
เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุข์ องหนอนหน้าแมวแก่เกษตรกร
3. การคาดการณ์
จากข้อมูล การติดตามสถานการณ์ศัตรู ปาล์ มน้ามันในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ยังคงพบการทาลายของ
หนอนหัวดา ด้วงแรด และด้วงกุหลาบ ซึ่งพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามันส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีมีอุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 35
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % และมีฝนร้อยละ 30 - 60 ของพื้นที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนร้อยละ 30 - 70)
ส่วนเขตภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ที่มีพื้นที่การระบาดของศัตรูปาล์มน้ามัน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 21 - 34 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพัทธ์ 80 - 90 % และมีฝนร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนร้อยละ 40 - 80) ในช่วงนี้มีปริมาณฝนลดลง
คาดว่าการระบาดของศัตรู ปาล์มน้ามัน อาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ต่อไป ส่วนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามันในจังหวัดอื่นๆ ไม่พบ
การทาลายของศัตรูปาล์มน้ามัน
4. ค้าแนะน้าในการควบคุมการระบาด
กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนาให้เกษตรกรป้องกันกาจัด ศัตรูในปาล์มน้ามัน โดยประยุกต์จากวิธีการป้องกันกาจัด
หนอนหัวดามะพร้าว และด้วงแรดมะพร้าว เพื่อทาการควบคุมการระบาดเบื้องต้นจนกว่าจะได้ผลงานวิจัยอย่างเป็นทางการ ดังนี้
การควบคุมหนอนหัวด้าปาล์มน้ามัน
1. ตัดทางใบที่ถูกทาลายแล้วนาไปเผาทันที
2. พ่นด้วยเชื้อ Bacillus thruringiensis (Bt) ที่ได้มาตรฐานและผ่านการขึ้นทะเบียนชีวภัณฑ์จากกรมวิชาการเกษตรแล้ว
อัตรา 100 มิลลิลิตร ต่อน้า 20 ลิตร พ่นช่วงเย็นหลีกเลี่ยงแสงแดดจัด
3. ปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon hebetor) ในอัตรา 200 ตัว ต่อไร่ และปล่อยแตนเบียนไข่ทริโครแกรมมา
(Trichogramma spp.) อัตรา 10 แผ่น ต่อไร่ หรือ ๒0,๐๐๐ ตัว ต่อไร่
4. ใช้สารเคมี emamectin benzoate 1.92 % อีซี ฉีดเข้าลาต้น อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อต้น และพ่นทางใบด้วย
สารเคมี flubendiamide 20% ดับบลิวจี อัตรา 5 กรัม ต่อน้า 20 ลิตร
มาตรการในการดาเนินการควบคุมหนอนหัวดา ดังนี้
มาตรการที่ ๑ เฝ้าระวังสถานการณ์การระบาด โดยสานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามัน
ทั้งที่ปลูกเป็นแปลงเดี่ยวหรือ ปลูกร่วมกับมะพร้าว หรือมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวใกล้เคียง กาหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ให้สารวจ
ติ ด ตามสถานการณ์ แ ละรายงานกรมส่ ง เสริ ม การเกษตรทุ ก สั ป ดาห์ หากพบการเข้ า ท าลายต้ อ งให้ ค าแนะน าเบื้ อ งต้ น
แก่เกษตรกรทันที และขอความร่วมมือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามัน ทุกราย สารวจติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ตนเอง หากพบ
การเข้าทาลายให้ตัดทางใบปาล์มน้ามันเผาทาลายทันที ไม่ควรตัดแล้วทิ้งไว้ในพื้นแปลง เนื่องจากแมลงยังคงมีชีวิตและสามารถ
เคลื่อนย้ายไปทาลายใบอื่นได้ ในกรณีที่เกษตรกรต้องการป้องกันการเข้าทาลายไว้ก่อนสามารถใช้วิธีการอื่นร่วมด้วย เช่น
การปล่อยแตนเบียนควบคุมปริมาณ หรือการใช้สารเคมีฉีดเข้าลาต้น หรือพ่นบริเวณทรงพุ่ม โดยขอคาแนะนาและการสนับสนุน
แตนเบียนได้จากสานักงานเกษตรจังหวัดที่ตั้งแปลง
มาตรการที่ ๒ จากัดวงพื้นที่ระบาดในพื้นที่วิกฤตและพื้นที่เสี่ยง โดยสานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ
กรมส่งเสริมการเกษตร ดาเนินการจากัดพื้นที่การระบาดของหนอนหัวดาในพื้นที่ตาบลขุนทะเล อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ที่เป็นพื้นที่วิกฤต (พบการระบาดรุนแรง) และพื้นที่เสี่ยง (พื้นที่บริเวณใกล้เคียง) ไม่ให้หนอนหัวดาระบาดขยายพื้นที่ออกไป
ด้วยการตัดวงจรการเจริญเติบโตของแมลงทุกระยะ โดยจัดทาเป็นพื้นที่ต้นแบบการควบคุมหนอนหัวดาในปาล์มน้ามัน เพื่อให้
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันได้ศึกษาและนาไปดาเนินการในพื้นที่ของตน
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1. เผาหรือฝังซากลาต้นหรือตอของมะพร้าว
2. เกลี่ยกองซากพืช กองมูลสัตว์ให้กระจายออกโดยมีความสูงไม่เกิน 15 เซนติเมตร
3. ถ้ามีความจาเป็นต้องกองมูลสัตว์นานเกินกว่า 2 - 3 เดือน ควรหมั่นพลิกกลับกอง หรือนาใส่ในถุงปุ๋ยผูกปากให้แน่น
และนาไปเรียงซ้อนกันไว้
4. หมั่นทาความสะอาดบริเวณคอปาล์มน้ามัน ตามโคนทางใบ หากพบรอยแผลเป็นรู ใช้เหล็กแหลมแทงหาด้วงแรด
เพื่อกาจัด
5. การควบคุมโดยใช้กับดักฟีโรโมนล่อจับตัวเต็มวัยมาทาลาย
6. ทากองล่อให้ตัวเต็มวัยของด้วงแรดปาล์มน้ามันมาวางไข่ ใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae)
ในอัตรา 400 กรัม ต่อกองล่อ คลุกผสมลงในกองล่อให้ทั่ว

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดหนอนหัวด้า ด้วงแรด ด้วงกุหลาบ และหนอนหน้าแมวปาล์มน้ามัน ปี 2560
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รายงานสถานการณ์ศัตรูยางพารา
วันที่ 6 กันยายน 2560
กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔
E-mail: bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com
๑. สถานการณ์ศัตรูยางพารา
จากรายงานของสานักงานเกษตรจังหวัด 65 จังหวัด ณ วันที่ 6 กันยายน 560 พื้นที่ปลูกยางพารา 19,922,622 ไร่ พบ
การระบาดของศัตรูยางพารา 1 ชนิด ได้แก่ โรครากขาว พื้นที่ระบาดรวม 3,468 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของพื้นที่ปลูก
*โรครากขาว พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด จานวน 3,468 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของพื้นที่ปลูก (สัปดาห์ที่ผ่านมา 3,471 ไร่)
พื้นที่ระบาดลดลง 3 ไร่ พบพื้นที่ระบาด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (3,323 ไร่) ปัตตานี (72 ไร่) สงขลา (35 ไร่) ชุมพร (20 ไร่)
ยะลา (10 ไร่) ภูเก็ต (6 ไร่) และจังหวัดนครพนม (2 ไร่)
2. การดาเนินงานควบคุมการระบาด
การควบคุมโรครากขาว
ส านั กงานเกษตรจั งหวั ดสุ ร าษฎร์ ธ านี ลงพื้น ที่ตรวจสอบพร้ อมทั้ง ให้ คาแนะนาในการป้อ งกันกาจัด โรครากขาว
ยางพาราแก่เกษตรกร โดยการขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรค ขนาดคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและ
ท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้างเพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยัง
ต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก และขุดลอกคูทุกปีในพื้นที่ที่มีการระบาด พร้อมทั้งให้เกษตรกรพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริเวณ
โคนต้น และบริเวณที่มีเชื้อราสีขาวของโรครากขาวยางพาราปกคลุมอยู่ เพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา
สานักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี สานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา และสานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ดาเนินการถ่ายทอดความรู้
และให้คาแนะนาเรื่องการป้องกันกาจัดโรครากขาวยางพารา โดยขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรค ขนาดคูกว้าง 30 เซนติเมตร
ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้าง
เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่น โดยการสัมผัสกันของราก และขุดลอกคู ทุกปีในพื้นที่ที่มีการระบาด ส่งเสริมให้
เกษตรกรผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาไปใช้ควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา และรณรงค์ให้เกษตรปลูกพืช ชนิดอื่น
หมุนเวียนก่อนการปลูกต้นยางพาราใหม่ในพื้นที่เดิม เพื่อตัดวงจรของโรครากขาวยางพารา
3. การคาดการณ์
จากข้อมูลการติดตามสถานการณ์ศัตรูยางพาราในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ยังคงพบการทาลายของโรครากขาว
ซึ่งพื้นที่ปลูกยางพาราส่วนใหญ่ อยู่ในเขตภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีอุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 %
และมีฝนร้อยละ 30 - 60 ของพื้นที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนร้อยละ 30 - 70) ส่วนเขตภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ที่มีพื้นที่การระบาด
ของโรครากขาวยางพารา มีอุณหภูมิเฉลี่ย 21 - 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % และมีฝนร้อยละ 40 - 60
ของพื้นที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนร้อยละ 40 - 80) ในช่วงนี้มีปริมาณฝนลดลง คาดว่าการระบาดของโรครากขาวยางพารา
อาจคงที่หรือลดลงเล็กน้อยในสัปดาห์ต่อไป
4. คาแนะนาในการควบคุมการระบาด
การควบคุมโรครากของยางพารา ตามคาแนะนาของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
การป้องกันกาจัดโรครากให้ประสบผลสาเร็จ ต้องเริ่มตั้งแต่การเตรียมปลูก ไปจนถึงหลังปลูก หรือระยะที่ต้นยางพารา
ให้ผลผลิตแล้ว ดังนี้

-2ก่อนปลูก
1. การเตรียมพื้นที่ปลูกยางควรทาลายตอไม้ ท่อนไม้เก่าออกให้หมด ไถพลิกหน้าดินตากแดด เพื่อกาจัดเชื้อราที่เจริญ
อยู่ในดินและในเศษไม้เล็กๆ ที่หลงเหลืออยู่ในดิน
2. ในแหล่งที่มีการระบาดของโรค หลังการเตรียมดินควรปล่อยพื้นที่ว่างไว้ประมาณ 1 - 2 ปี หรือปลูกพืชคลุมดิน
ตระกูลถั่ว เพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช และจุลินทรีย์ในดินบางชนิดที่เป็นพิษต่อเชื้อราสาเหตุโรคราก
3. แปลงยางที่มีประวัติการเป็นโรครากมาก่อน แนะนาให้ใช้กามะถันผงผสมดินในหลุมปลูก 240 กรัม ต่อหลุม
เพื่อปรับสภาพ pH ดินให้เป็นกรด เหมาะต่อการเจริญของเชื้อราบางชนิดที่เป็นปฏิปักษ์ ต่อโรครากขาว และป้องกันการเจริญ
ของเชื้อราสาเหตุโรครากเข้าทาลายรากยางพารา
หลังปลูก
1. หลังจากปลูกยางไปแล้ว 1 ปี ควรตรวจหาต้นที่เป็นโรครากอย่างสม่าเสมอ ในพื้นที่ที่ไม่เคยปรากฏโรครากมาก่อน
ควรตรวจปีละ 1 - 2 ครั้ง ในพื้นที่ที่เคยเป็นโรครากมาก่อน ควรตรวจซ้าทุก 3 เดือน ต้นที่เป็นโรคสังเกตได้จากพุ่มใบที่มี
อาการใบเหลืองผิดปกติ ควรขุดดูที่โคนต้นและรากหากพบเส้นใยของเชื้อราสาเหตุของโรคควรกาจัดทิ้ง
2. ต้นยางอายุน้อยกว่า 3 ปี ขึ้นไป ที่เป็นโรครากควรขุดเผาทาลายให้หมดเพื่อยับยั้งการระบาดของโรค
3. ต้นยางอายุมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป ควรขุดคูล้อมบริเวณต้นเป็นโรค (ขนาดคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร)
ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้างเพื่อป้องกันไม่ให้โรค
แพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก และขุดลอกคูทุกปี
4. ไม่ควรปลูกพืชร่วม หรือพืชแซมที่เป็นพืชอาศัยของโรครากในพื้นที่หรือหลุมปลูกที่เคยเป็นโรคราก
5. ใช้สารเคมีสาหรับรักษาต้นที่เป็นโรคเพียงเล็กน้อย และใช้กับต้นข้างเคียงเพื่อป้องกันโรค ใช้วิธีการขุดร่องเล็กๆ
รอบโคนต้น กว้าง 15 - 20 เซนติเมตร เทสารเคมีลงในร่องรอบโคนต้น ใช้สารเคมีทุก 6 เดือน เป็นเวลา 2 ปี โดยเลือกใช้
สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งตามคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้
- ไตรเดอร์มอร์ฟ 75% อีซี
อัตรา 10 - 20 ซีซี ต่อน้า 1 - 2 ลิตร ต่อต้น
- ไซโพรโคนาโซล 10% เอสแอล
อัตรา 10 - 20 ซีซี ต่อน้า 1 - 2 ลิตร ต่อต้น
- โพรพิโคนาโซล 25% อีซี
อัตรา 30 ซีซี ต่อน้า 3 ลิตร ต่อต้น
- เฮกซะโคนาโซล 5% อีซี
อัตรา อัตรา 10 - 20 ซีซี ต่อน้า 2 ลิตร ต่อต้น
- เฟนิโคลนิล 40% เอฟเอส
อัตรา 4 - 8 กรัม ต่อน้า 3 ลิตร ต่อต้น

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดโรครากขาวยางพารา ปี 2560

3,468
3,323
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