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๑. สถานการณ์การปลูกมะพร้าว
1.1 ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
1.2 พื้นทีป่ ลูกทั้งหมด 65 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 1,049,666 ไร่
2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าวที่สาคัญ
2.1 หนอนหัวดา พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด จานวน 7,658 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 20,107 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา
27,765 ไร่) แบ่งเป็น
2.1.1 การทาลายระดับน้อย
6,220 ไร่
2.1.2 การทาลายระดับปานกลาง
1,052 ไร่
2.1.3 การทาลายระดับรุนแรง
386 ไร่
2.2 แมลงดาหนาม พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด จานวน 60,836 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 4,574 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา
65,409 ไร่) แบ่งเป็น
2.2.1 การทาลายระดับน้อย
30,800 ไร่
2.2.2 การทาลายระดับปานกลาง
29,561 ไร่
2.2.3 การทาลายระดับรุนแรง
475 ไร่
2.3 ด้วงแรด พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด จานวน 15,008 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 97 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 15,105 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
สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และสานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราดาเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการสวนมะพร้าวเบื้องต้น ปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) โดยขอรับการสนับสนุนจากศูนย์
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ใช้สารเคมีอิมาเม็กติน เบนโซเอท (emamectin benzoate)
1.92 % อีซี ฉีดเข้าลาต้น อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อต้น ในมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ยกเว้นมะพร้าวน้าหอม มะพร้าว
กะทิ และมะพร้ าวทาน้าตาล ซึ่งใช้สารเคมี ฟลูเบนไดเอไมด์ 20% ดับบลิวจี พ่นทางใบ อัตรา 5 กรัมต่อน้า 20 ลิตร ใน
มะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร ภายใต้โครงการป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดา) ด้วยวิธีผสมผสานแบบ
ครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

-2สานักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี และสานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้คาแนะนาเรื่องการป้องกันกาจัด
ศัตรูมะพร้าว โดยการตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวดาทาลายมาเผา เพื่อทาลายหนอนหัวดาในระยะไข่ ระยะตัวหนอน ระยะดักแด้
ดาเนินการปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) 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
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
สานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และสานักงานเกษตรจังหวัดตราด ดาเนินการถ่ายทอดความรู้ และให้คาแนะนา
เกี่ยวกับการจัดการสวนมะพร้าวให้สะอาด เก็บเศษซากพืชมาเผาทาลาย และมีการปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes
hispinarum) ในพื้นที่ที่มีการระบาด
3.3 การควบคุมด้วงแรด
สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และสานักงานเกษตรจังหวัดตราดดาเนินการควบคุมด้วงแรดมะพร้าว
โดยการทากองล่อใช้เชื้อราเมตตาไรเซีย ม (Metarhizium anisopliae) และถ่ายทอดความรู้ เรื่องการจัดการสวน
มะพร้าวให้สะอาด เก็บเศษซากพืชไปเผาทาลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดแก่เกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการดาเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการสวนมะพร้าวให้สะอาด
เก็บเศษซากพืชไปเผาทาลาย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรด และควบคุมด้วงแรดโดยใช้กาดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับ
ด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทาลาย
สานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีดาเนินการควบคุมโดยใช้กาดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะ
ตัวเต็มวัยมาทาลาย และทากองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) โดยขอรับการสนับสนุนเชื้อรา
เมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. การคาดการณ์
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 11 - 19 กรกฎาคม 2561
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
สภาพอากาศโดยทั่วไปมีฝ นฟ้าคะนองร้ อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ ตลอดช่วงสั ปดาห์ และมีฝ นตกหนักบางพื้นที่
อุณหภูมิเฉลี่ย 23 - 35 องศาเซลเซียส จากข้อมูลการติดตามสถานการณ์ศัตรูมะพร้าวในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพื ช
พบการทาลายของหนอนหัวดา และแมลงดาหนามลดลง ส่วนด้วงแรดมะพร้าวพบการระบาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากข้อมูลสภาพ
อากาศดังกล่าวอาจส่งผลให้การระบาดของหนอนหัวดา และแมลงดาหนามลดลงในสัปดาห์ต่อไป ส่วนด้วงแรดมะพร้าว หากเกษตรกร
ไม่มีการจัดการสวนมะพร้าวให้สะอาด หรือไม่เก็บเศษซากพืชทางใบมะพร้ าวไปเผาทาลาย อาจส่งผลให้การระบาดเพิ่มขึ้นใน
สัปดาห์ต่อไป

-3ภาคใต้
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ตลอดช่วงสัปดาห์ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 35 องศา
เซลเซียส สภาพอากาศยังคงมีความชื้นสูง ประกอบกับข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์ศัตรูมะพร้าวในแปลงติดตามสถานการณ์
ศัตรูพืช พบการทาลายของหนอนหัวดาลดลง ส่วนแมลงดาหนาม และด้วงแรดมะพร้าวพบการทาลายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากข้อมูล
สภาพอากาศดังกล่าว อาจส่งผลให้การระบาดของหนอนหัวดา และแมลงดาหนามมะพร้าวลดลงในสัปดาห์ต่อไป ส่วนด้วงแรด
มะพร้าว หากเกษตรกรไม่มีการจัดการสวนมะพร้าวให้สะอาด หรือไม่เก็บเศษซากพืชทางใบมะพร้าวไปเผาทาลาย อาจส่งผลให้
การระบาดเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ต่อไป
5. คาแนะนาในการควบคุมการระบาด
5.1 การควบคุมหนอนหัวดามะพร้าว
1. ตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวดาทาลายมาเผา เพื่อทาลายหนอนหัวดาในระยะไข่ ระยะตัวหนอน และระยะดักแด้
โดยเกษตรกรต้องหมั่นเข้าไปสารวจทางใบมะพร้าวถ้าพบมีการทาลายของหนอนหัวดาให้ตัดทางใบนั้นมาเผาทาลายทันที
2. พ่นด้วยเชื้อบีที (Bacillus thruringiensis) พ่นหนอนที่ฟักออกมาจากไข่ใหม่ จานวน ๓ ครั้ง แต่ละครั้ง
ห่างกัน ๗ - ๑๐ วัน อัตรา 80 - 100 ซีซี ต่อน้า 20 ลิตร ผสมด้วยสารจับใบอัตราตามคาแนะนาในฉลาก ไม่ควรพ่นในขณะที่มี
แสงแดดจัดเพราะจะทาให้เชื้อบีทีอ่อนแอ ควรพ่นช่วงเช้าก่อนเวลา 10.00 น. หรือช่วงเย็นหลังเวลา 16.00 น. และต้องใช้
เชื้อบีที ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรแล้วเท่านั้น
3. ปล่อยแตนเบียนไข่ทริโครแกรมมา (Trichogramma sp.) เพื่อควบคุมระยะไข่ของหนอนหัวดา อัตราไร่ละ
10 แผ่น แผ่นละ ๒,๐๐๐ ตัว โดยปล่อย 12 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน ๑๕ วัน
4. ปล่อยแตนเบียนบราคอน (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 มิลลิลิตรต่อ
ต้น โดยการเจาะลาต้นมะพร้าวสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร จานวน 2 รู ให้รูอยู่ตรงกันข้ามกัน ใช้ดอกสว่านขนาด ๔ - ๕
หุนเจาะลึก 10 เซนติเมตร ใส่สารรูละ 15 มิลลิลิตร แล้วใช้ดินน้ามันอุดรูทันที
6. กรณีมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร มะพร้าวน้าหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวที่ทาน้าตาล
ให้ใช้วิธีการพ่นสารทางใบ โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งตามคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้
ฟลูเบนไดเอไมด์ 20% ดับบลิวจี
อัตรา 5 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% เอสจี
อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร
- สปินโนแสด 12% เอสจจี
อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร
- ลูเฟนยูรอน 5% อีซี
อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร
5.2 การควบคุมแมลงดาหนามมะพร้าว
1. ในมะพร้าวต้นเตี้ย ตัดยอดที่ถูกแมลงกัดกินมาเก็บไข่ หนอนและตัวเต็มวัยไปทาลาย
2. ปล่อยแตนเบียนแมลงดาหนามมะพร้าวอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) อัตรา 5 - 10 มัมมี่ต่อไร่
ปล่อย 3 - 5 ครั้ง แต่ละครั้ง ห่างกัน 7 - 10 วัน
3. ในมะพร้าวต้นเตี้ยใช้เชื้อราเขียวเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้า 20 ลิตร
(นาเชื้อราที่เจริญบนเมล็ดธัญพืชมาขยา เพื่อแยกกากออกและเอาเฉพาะสปอร์ที่อยู่ในของเหลว ) ผสมสารจับใบ พ่นยอด
มะพร้าวกาจัดหนอน ดักแด้และตัวเต็มวัยของแมลงดาหนามมะพร้าว
4. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงหางหนีบ เพื่อกินไข่ และหนอนแมลงดาหนามมะพร้าว

-45.3 การควบคุมด้วงแรดมะพร้าว
1. เผาหรือฝังซากลาต้นหรือตอของมะพร้าว
2. เกลี่ยกองซากพืช กองมูลสัตว์ให้กระจายออกโดยมีความสูงไม่เกิน 15 เซนติเมตร
3. ถ้ามีความจาเป็นต้องกองมูลสัตว์นานเกินกว่า 2 - 3 เดือน ควรหมั่นพลิกกลับกอง หรือนาใส่ในถุงปุ๋ยผูกปาก
ให้แน่นและนาไปเรียงซ้อนกันไว้
4. หมั่นทาความสะอาดบริเวณคอมะพร้าว ตามโคนทางใบ หากพบรอยแผลเป็นรู ใช้เหล็กแหลมแทงหาด้วงแรด
เพื่อกาจัด
5. การควบคุมโดยใช้กับดักฟีโรโมนล่อจับตัวเต็มวัยมาทาลาย
6. ทากองล่อให้ตัวเต็มวัยของด้วงแรดมะพร้าวมาวางไข่ ใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae)
ในอัตรา 400 กรัมต่อกองล่อ คลุกผสมลงในกองล่อให้ทั่ว

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดหนอนหัวดา แมลงดาหนาม และด้วงแรดมะพร้าว ปี 2556 - 2561
ภาพรวมทั้งประเทศ

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

60,836

15,008

ปี 2559

–
ปี 2560

ปี 2561

7,658

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดหนอนหัวดา แมลงดาหนาม และด้วงแรดมะพร้าว ปี 2556 - 2561
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

50,907

8,372

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561
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รายงานสถานการณ์ศัตรูยางพารา
วันที่ 11 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 11 กรกฎาคม 2561
1.2 พื้นทีป่ ลูกทั้งหมด 66 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 16,526,622 ไร่
2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าวที่สาคัญ
2.1 โรครากขาว พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด จานวน 1,477 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 249 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,726 ไร่)
3. การดาเนินงานในพื้นที่ระบาด
3.1 การควบคุมโรครากขาว
สานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ให้คาแนะนาเรื่องการป้องกันกาจัดโรคพืชที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพารา
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
คาแนะนาเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันกาจัด โรคพืชที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพารา โดยขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรค
ขนาดคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถว
ข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้างเพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก ซึ่งจะขุดลอกคูทุกปี
ในพื้นที่ที่มีการระบาด และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในบริเวณทีเ่ กิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา
สานักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี สานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต และสานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ดาเนินการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการสวนยางพาราเบื้องต้น แนะนาให้เกษตรกรปลูกยางพาราพันธุ์ต้านทานโรค
และผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาใช้ควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา
สานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ให้คาแนะนาเกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการสวนยางพาราให้สะอาด ส่งเสริมให้
เกษตรกรผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มานามาผสมกับปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา
4. การคาดการณ์
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 11 - 19 กรกฎาคม 2561
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
สภาพอากาศโดยทั่ว ไปมีฝ นฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ตลอดช่ว งสัปดาห์ และมีฝ นตกหนั กบางพื้นที่
อุณหภูมิเฉลี่ย 23 - 35 องศาเซลเซียส จากข้อมูลการติดตามสถานการณ์ศัตรู ยางพาราในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพื ช
พบการทาลายของโรคขาวยางพาราคงที่ หากเกษตรกรไม่ดูแลสวนยางพาราให้สะอาดอย่างสม่าเสมอ อาจทาให้การระบาดของ
โรครากขาวยางพาราเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ต่อไป

-2ภาคใต้
สภาพอากาศโดยทั่วไปมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ตลอดช่วงสัปดาห์ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่
อุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 35 องศาเซลเซียส สภาพอากาศยังคงมีความชื้นสูง ประกอบกับข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์ศัตรู
ยางพาราในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช พบการทาลายของโรคขาวยางพาราลดลง จากข้อมูลสภาพอากาศดังกล่าว อาจส่งผล
ให้การระบาดของโรครากขาวยางพาราเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ต่อไป จึงขอให้เกษตรกรหมั่นสารวจแปลงและทาความสะอาด
สวนยางพาราอย่างสม่าเสมอ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืช
5. แผนการดาเนินงานเพื่อควบคุมการระบาด
การควบคุมโรครากของยางพารา ตามคาแนะนาของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
การป้องกันกาจัดโรครากให้ประสบผลสาเร็จ ต้องเริ่มตั้งแต่การเตรียมปลูก ไปจนถึงหลังปลูก หรือระยะที่ต้นยางพารา
ให้ผลผลิตแล้ว ดังนี้
ก่อนปลูก
1. การเตรียมพื้นที่ปลูกยางควรขุดทาลายตอไม้ ท่อนไม้เก่าออกให้หมด ไถพลิกหน้าดินตากแดด เพื่อกาจัดเชื้อรา
ที่เจริญอยู่ในดินและในเศษไม้เล็กๆ ที่หลงเหลืออยู่ในดิน
2. ในแหล่งที่มีโรคระบาด หลังการเตรียมดินควรปล่อยพื้นที่ว่างไว้ประมาณ 1 - 2 ปี หรือปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่ว
เพือ่ ปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช และจุลินทรีย์ในดินบางชนิดที่เป็นพิษต่อเชื้อราสาเหตุโรคทางระบบราก
3. แปลงยางที่มีประวัติการเป็นโรครากมาก่อน แนะนาให้ใช้กามะถันผงผสมดินในหลุมปลูก 240 กรัมต่อหลุม
เพื่อปรับสภาพ pH ดินให้เป็นกรด เหมาะต่อการเจริ ญของเชื้อราบางชนิดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโรครากขาว และป้องกันการเจริญ
ของเชื้อราสาเหตุโรคทางระบบราก ซึง่ เข้าทาลายรากยางพารา
หลังปลูก
1. หลังจากปลูกยางไปแล้ว 1 ปี ควรตรวจหาต้นเป็นโรครากอย่างสม่าเสมอ ในพื้นที่ที่ไม่เคยปรากฏโรครากขาว
ยางพารา ควรตรวจปีละ 1 - 2 ครั้ง ในพื้นที่ที่เคยเป็นโรครากมาก่อน ควรตรวจซ้าทุก 3 เดือน ต้นที่เป็นโรคสังเกตได้จากพุ่มใบ
ที่มีอาการใบเหลืองผิดปกติ ควรขุดดูที่โคนต้นและรากหากพบเส้นใยของเชื้อราสาเหตุของโรคควรกาจัดทิ้ง
2. ต้นยางอายุน้อยกว่า 3 ปี ขึ้นไป ที่เป็นโรครากควรขุดเผาทาลายให้หมดเพื่อยับยั้งการระบาดของโรค
3. ต้นยางอายุมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป ควรขุดคูล้อมบริเวณต้นเป็นโรค (ขนาดคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60
เซนติเมตร) ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้างเพื่อ
ป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก และขุดลอกคูทุกปี
4. ไม่ควรปลูกพืชร่วม หรือพืชแซมที่เป็นพืชอาศัยของโรครากขาวยางพาราในพื้นที่ หรือปลูกในหลุมที่เคยเป็นโรค
5. ใช้สารเคมีสาหรับรักษาต้นที่เป็นโรคเพียงเล็กน้อย และใช้กับต้นข้างเคียงเพื่อป้องกันโรค ใช้วิธีการขุดร่องเล็กๆ
รอบโคนต้น กว้าง 15 - 20 เซนติเมตร เทสารเคมีลงในร่องรอบโคนต้น ใช้สารเคมีทุก 6 เดือน เป็นเวลา 2 ปี โดยเลือกใช้สาร
ชนิดใดชนิดหนึ่งตามคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้
ไตรเดอร์มอร์ฟ 75% อีซี
อัตรา 10 - 20 ซีซีต่อน้า 1 - 2 ลิตรต่อต้น
ไซโพรโคนาโซล 10% เอสแอล
อัตรา 10 - 20 ซีซีต่อน้า 1 - 2 ลิตรต่อต้น
- โพรพิโคนาโซล 25% อีซี
อัตรา 30 ซีซีต่อน้า 3 ลิตรต่อต้น
- เฮกซะโคนาโซล 5% อีซี
อัตรา อัตรา 10 - 20 ซีซีต่อน้า 2 ลิตรต่อต้น
- เฟนิโคลนิล 40% เอฟเอส
อัตรา 4 - 8 กรัมต่อน้า 3 ลิตรต่อต้น

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดโรครากขาวยางพารา ปี 2560 - 2561

ปี 2560

1,477
1,170
105
ปี 2561

รายงานสถานการณ์ศัตรูปาล์มน้ามัน
วันที่ 11 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 11 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 พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 156 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 989 ไร่)
2.2 ด้วงกุหลาบ พบการระบาดในพื้นที่จังหวัดชุมพร จานวน 40 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 50 ไร่)
3. การด้าเนินงานในพืนที่ระบาด
3.1 การควบคุมหนอนหัวด้า
สานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องการป้องกันกาจัดศัตรูปาล์มน้ามัน
และดาเนินการเพาะเลี้ยงแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) ปล่อยในพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนหัวดาปาล์มน้ามัน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 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 อโดยใช้เชื้อราเมตตาไรเซีย 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 11 - 19 กรกฎาคม 2561
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
สภาพอากาศโดยทั่ว ไปมีฝ นฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ตลอดช่ว งสัปดาห์ และมีฝ นตกหนั กบางพื้นที่
อุณหภูมิเฉลี่ย 23 - 35 องศาเซลเซียส จากข้อมูลการติดตามสถานการณ์ศัตรู ปาล์มน้ามันในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช
พบการทาลายของหนอนหัวดาคงที่จากสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากสภาพอากาศดังกล่าว อาจส่งผลให้การระบาดของหนอน
หัวดาคงที่ หรืออาจลดลงในสัปดาห์ต่อไป
ภาคใต้
สภาพอากาศโดยทั่วไปมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ตลอดช่วงสัปดาห์ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิ
เฉลี่ย 22 - 35 องศาเซลเซียส สภาพอากาศยังคงมีความชื้นสูง ประกอบกับข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์ศัตรูปาล์มน้ามัน
ในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช พบการทาลายของด้วงแรดเพิ่มขึ้น และพบการทาลายของด้วงกุหลาบลดลงเล็กน้อยจาก
สัปดาห์ที่ผ่านมา จากข้อมูลสภาพอากาศดังกล่าวส่งผลให้การระบาดของด้วงแรด และด้วงกุหลาบปาล์มน้ามันอาจลดลงใน
สัปดาห์ต่อไป หากเกษตรกรไม่มีการดูแลสวนปาล์มน้ามันให้สะอาดอย่างสม่าเสมอ และไม่เก็บเศษซากพืชในแปลงไปเผาทาลาย
อาจทาให้การระบาดของด้วงแรด และด้วงกุหลาบปาล์มน้ามันเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ต่อไป
5. ค้าแนะน้าในการควบคุมการระบาด
กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนาให้เกษตรกรป้องกันกาจัด ศัตรูในปาล์มน้ามัน โดยประยุกต์จากวิธีการป้องกันกาจัด
หนอนหัวดามะพร้าว และด้วงแรดมะพร้าว เพื่อทาการควบคุมการระบาดเบื้องต้นจนกว่าจะได้ผลงานวิจัยอย่างเป็นทางการ
ดังนี้
5.1 การควบคุมหนอนหัวด้าปาล์มน้ามัน
1. ตัดทางใบที่ถูกทาลายแล้วนาไปเผาทันที
2. พ่นด้วยเชื้อ Bacillus thruringiensis (Bt) ที่ได้มาตรฐานและผ่านการขึ้นทะเบียนชีวภัณฑ์จากกรมวิชาการ
เกษตรแล้ว อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร พ่นช่วงเย็นหลีกเลี่ยงแสงแดด
3. ปล่อยแตนเบียน Bracon hebetor ในอัตรา 200 ตัวต่อไร่ และปล่อยแตนเบียนไข่ Trichogramma sp.
อัตรา 10 แผ่นต่อไร่ หรือ ๒0,๐๐๐ ตัวต่อไร่
4. ใช้สารเคมี emamectin benzoate 1.92 % อีซี ฉีดเข้าลาต้น อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อต้น และพ่นทาง
ใบด้วยสารเคมี flubendiamide 20% ดับบลิวจี อัตรา 5 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
มาตรการในการดาเนินการควบคุมหนอนหัวดา ดังนี้
มาตรการที่ ๑ เฝ้าระวังสถานการณ์การระบาด โดยสานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามัน
ทั้งที่ปลูกเป็นแปลงเดี่ยวหรือปลูกร่วมกับมะพร้าว หรือมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวใกล้เคียง กาหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ให้สารวจติดตาม
สถานการณ์และรายงานกรมส่งเสริมการเกษตรทุกสัปดาห์ หากพบการเข้าทาลายต้องให้คาแนะนาเบื้องต้น แก่เกษตรกรทันที
และขอความร่วมมือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามัน ทุกราย สารวจติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ตนเองอย่างสม่าเสมอ หากพบการ
เข้าทาลายให้ตัดใบปาล์มน้ามันเผาทาลายทันที ไม่ควรตัดแล้วทิ้งไว้ในพื้นแปลง เนื่องจากแมลงยังคงมีชีวิตและสามารถเคลื่ อนย้าย
ไปทาลายใบอื่นได้ ในกรณีที่เกษตรกรต้องการป้องกันการเข้าทาลายไว้ก่อนสามารถใช้วิธีการอื่นร่วมด้วย เช่น การปล่อยแตนเบียน
ควบคุมปริมาณ หรือการใช้สารเคมีฉีดเข้าลาต้นหรือพ่นบริเวณทรงพุ่ม โดยขอคาแนะนาและการสนับสนุนแตนเบียนได้จาก
สานักงานเกษตรจังหวัด หรือสานักงานเกษตรอาเภอ ในพื้นทีท่ ตี่ ั้งแปลง

-3มาตรการที่ ๒ จากัดวงพื้นที่ระบาดในพื้นที่วิกฤตและพื้นที่เสี่ยง โดยสานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ดาเนินการจากัดพื้นที่การระบาดของหนอนหัวดาในพื้นที่ตาบลขุนทะเล อาเภอเมือง จังหวัด
สุราษฏร์ธานี ที่เป็นพื้นที่วิกฤต (พบการระบาดรุนแรง) และพื้นที่เสี่ยง (พื้นที่บริเวณใกล้เคียง) ไม่ให้หนอนหัวดาระบาดขยาย
พื้นที่ออกไป เพื่อตัดวงจรการเจริญเติบโตของแมลงทุกระยะ โดยจัดทาเป็นพื้นที่ต้นแบบการควบคุมหนอนหัวดาในปาล์มน้ามัน
เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันได้ศึกษาและนาไปดาเนินการในพื้นที่ตนเอง
5.2 การควบคุมด้วงแรดปาล์มน้ามัน
1. เผาหรือฝังซากลาต้นหรือตอของปาล์มน้ามัน
2. เกลี่ยกองซากพืช กองมูลสัตว์ให้กระจายออกโดยมีความสูงไม่เกิน 15 เซนติเมตร
3. ถ้ามีความจาเป็นต้องกองมูลสัตว์นานเกินกว่า 2 - 3 เดือน ควรหมั่นพลิกกลับกอง หรือนาใส่ในถุงปุ๋ยผูกปาก
ให้แน่นและนาไปเรียงซ้อนกันไว้
4. หมั่นทาความสะอาดบริเวณคอปาล์มน้ามัน ตามโคนทางใบ หากพบรอยแผลเป็นรู ใช้เหล็กแหลมแทงหา
ด้วงแรดเพื่อกาจัด
5. การควบคุมโดยใช้กับดักฟีโรโมนล่อจับตัวเต็มวัยมาทาลาย
6. ทากองล่อ ให้ตัว เต็ม วัย ของด้ว งแรดปาล์ม น้ามัน มาวางไข่ ใช้เ ชื้อ ราเมตตาไรเซีย ม (Metarhizium
anisopliae) ในอัตรา 400 กรัม ต่อกองล่อ คลุกผสมลงในกองล่อให้ทั่ว
5.3 การควบคุมด้วงกุหลาบปาล์มน้ามัน
ด้วงกุหลาบจะมีการระบาดในช่วงฤดูแล้ง (กุมภาพันธ์ - เมษายน) โดยเฉพาะในพื้นที่บุกเบิกใหม่ๆ ใช้ สารเคมี
ประเภทคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมต่อน้า 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน (20% อีซี) อัตรา 40 มิลลิลิตร
ต่อน้า 20 ลิตร การฉีดพ่นควรทาในช่วงตอนเย็นหรือค่า โดยฉีดบริเวณใบ กาบใบและบริเวณโคนต้น
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