รายงานสถานการณ์ศัตรูมะพร้าว
วันที่ 13 ธันวาคม 2560
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 13 ธันวาคม 2560
1.2 พื้นที่ปลูกทัง้ หมด 60 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 1,204,025 ไร่
2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าวที่สาคัญ
2.1 หนอนหัวดา พื้นที่ระบาด 30 จังหวัด จานวน 121,457 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 87 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 121,544 ไร่)
แบ่งเป็น
2.1.1 การทาลายระดับน้อย
37,001 ไร่
2.1.2 การทาลายระดับปานกลาง
54,446 ไร่
2.1.3 การทาลายระดับรุนแรง
30,010 ไร่
2.2 แมลงดาหนาม พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด จานวน 78,446 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 31 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา
78,415 ไร่) แบ่งเป็น
2.2.1 การทาลายระดับน้อย
37,250 ไร่
2.2.2 การทาลายระดับปานกลาง
38,850 ไร่
2.2.3 การทาลายระดับรุนแรง
2,346 ไร่
2.3 ด้วงแรด พื้นที่ระบาด 19 จังหวัด จานวน 13,668 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 38 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 13,706 ไร่)
3. การดาเนินงานในพื้นที่ระบาด
ชนิดศัตรูมะพร้าว
หนอนหัวดา
แมลงดาหนาม
ด้วงแรด
3.1 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ และให้ค า สานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่พบการระบาดของััตรูมะพร้าว
แนะน าวิ ธี ก ารปอ อ งกั น ก าจั ด ัั ต รู ม ะพร้ า ว
แก่เกษตรกร
3.2 ตัดทางใบที่ถูกท าลายมาเผา และดูแล สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ์
สนง.กษจ.ชลบุรี
สวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่าเสมอ
สนง.กษจ.สุราษฎร์ธานี
สนง.กษจ.สมุทรสาคร
สนง.กษ.สงขลา
สนง.กพท.กรุงเทพมหานคร
3.3 ปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon สนง.กษจ.สุราษฎร์ธานี
hebetor)
สนง.กษจ.สมุทรสาคร
สนง.กษจ.สงขลา
สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ์
สนง.กษจ.นครัรีธรรมราช
สนง.กพท.กรุงเทพมหานคร
สนง.กษจ.ตราด
กิจกรรม
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3.4 ปล่ อ ยแตนเบี ย นไข่ ท ริ โ คแกรมมา
(Trichogramma spp.)

3.5 ใช้ ส ารเคมี อิ ม าเม็ ก ติ น เบนโซเอท
(emamectin benzoate) 1.92 % อี ซี
ฉี ด เข้ า ล าต้ น อั ต รา 30 มิ ล ลิ ลิ ต ร ต่ อ ต้ น
ในต้นมะพร้าวที่ถูกทาลายระดับรุนแรง
3.6 มะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร
มะพร้าวน้าหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าว
ทาน้าตาล ใช้วิธีการพ่นสารเคมีทางใบ ได้แก่
- ฟลูเบนไดเอไมด์ 20% ดับบลิวจี
- คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% เอสจี
- สปินโนแสด 12% เอสจจี
- ลูเฟนยูรอน 5% อีซี
3.7 ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes
hispinarum) พร้อมทั้งให้คาแนะนาการปอองกัน
กาจัดแมลงดาหนามมะพร้าว

3.8 ใช้ส ารเคมี คาร์ บ าริล (เซฟวิ น 85%
ดับบลิวพี) อัตรา 30 กรัม/น้า 20 ลิตร ฉีดพ่น
บริเวณใบให้ทั่วในมะพร้าวต้นเตี้ย
3.9 ท ากองล่ อ ให้ ตั ว เต็ ม วั ย ของด้ ว งแรด
มะพร้าวมาวางไข่ และใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม
(Metarhizium anisopliae)

3.10 ใช้ ต าข่ า ยดั ก จั บ ด้ ว งแรดมะพร้ า ว
ในระยะตัวเต็มวัยมาทาลายทิ้ง

หนอนหัวดา
สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ์
สนง.กษจ.ชลบุรี
สนงจ.กษจ.สุราษฎร์ธนี
สนง.กษจ.สมุทรสาคร
สนง.กษจ.สงขลา
สนง.กพท.กรุงเทพมหานคร
สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ์
สนง.กษจ.ชลบุรี
สนงจ.กษจ.สุราษฎร์ธนี
สนง.กษจ.สมุทรสาคร
สนง.กษจ.ราชบุรี
สนง.กษจ.สมุทรสงคราม

ชนิดศัตรูมะพร้าว
แมลงดาหนาม

ด้วงแรด

สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ์
สนง.กษจ.นครัรีธรรมราช
สนง.กษจ.ชุมพร
สนง.กษจ.สุราษฎร์ธานี
สนง.กษจ.ชลบุรี
สนง.กษจ.ภูเก็ต
สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ์
สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ์
สนง.กษจ.สุราษฎร์ธานี
สนง.กษจ.ฉะเชิงเทรา
สนง.กษจ.นครัรีธรรมราช
สนง.กษจ.สมุทรสงคราม
สนง.กษ.ชลบุรี
สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ์
สนง.กษจ.สุราษฎร์ธานี
สนง.กษจ.ฉะเชิงเทรา
สนง.กษจ.นครัรีธรรมราช
สนง.กษจ.สมุทรสงคราม
สนง.กษ.ชลบุรี

-34. แผนการดาเนินงานเพื่อควบคุมการระบาด
ชนิดศัตรูมะพร้าว
หนอนหัวดา
แมลงดาหนาม
ด้วงแรด
4.1 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ และให้ค า สานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่พบการระบาดของััตรูมะพร้าว
แนะน าวิ ธี ก ารปอ อ งกั น ก าจั ด ัั ต รู ม ะพร้ า ว
แก่เกษตรกร
4.2 ตัดทางใบที่ถูกท าลายมาเผา และดูแล สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ์
สนง.กษจ.ชลบุรี
สวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่าเสมอ
สนง.กษจ.สุราษฎร์ธานี
สนง.กษจ.สมุทรสาคร
สนง.กษ.สงขลา
สนง.กพท.กรุงเทพมหานคร
4.3 ปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon สนง.กษจ.สุราษฎร์ธานี
hebetor)
สนง.กษจ.สมุทรสาคร
สนง.กษจ.สงขลา
สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ์
สนง.กษจ.นครัรีธรรมราช
สนง.กพท.กรุงเทพมหานคร
สนง.กษจ.ตราด
4.4 ปล่ อ ยแตนเบี ย นไข่ ท ริ โ คแกรมมา สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ์
(Trichogramma spp.)
สนง.กษจ.ชลบุรี
สนงจ.กษจ.สุราษฎร์ธนี
สนง.กษจ.สมุทรสาคร
สนง.กษจ.สงขลา
สนง.กพท.กรุงเทพมหานคร
4.5 ใช้ ส ารเคมี อิ ม าเม็ ก ติ น เบนโซเอท
พื้นที่ 29 จังหวัด
(emamectin benzoate) 1.92 % อี ซี
ฉี ด เข้ า ล าต้ น อั ต รา 30 มิ ล ลิ ลิ ต ร ต่ อ ต้ น
ในต้นมะพร้าวที่ถูกทาลายระดับรุนแรง
4.6 มะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร
พื้นที่ 29 จังหวัด
มะพร้าวน้าหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าว
ทาน้าตาล ใช้วิธีการพ่นสารเคมีทางใบ ได้แก่
- ฟลูเบนไดเอไมด์ 20% ดับบลิวจี
- คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% เอสจี
- สปินโนแสด 12% เอสจจี
- ลูเฟนยูรอน 5% อีซี
4.7 ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes
สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ์
hispinarum)
สนง.กษจ.นครัรีธรรมราช
สนง.กษจ.ชุมพร
สนง.กษจ.สุราษฎร์ธานี
สนง.กษจ.ชลบุรี
สนง.กษจ.ภูเก็ต
กิจกรรม
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หนอนหัวดา

ชนิดศัตรูมะพร้าว
แมลงดาหนาม

4.8 ทากองล่อให้ตัวเต็มวัยของด้วงแรด
มะพร้าวมาวางไข่ และใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม
(Metarhizium anisopliae)

4.9 ใช้ ต าข่า ยดั ก จับ ด้ ว งแรดมะพร้ า ว
ในระยะตัวเต็มวัยมาทาลายทิ้ง

4.10 ดาเนินการจัดเตรียมท าโครงการ
ปอองกันกาจัดััตรูมะพร้าว (หนอนหัวดา)
ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดย
การมี ส่ วนร่ วมอย่ างยั่ ง ยื น และก าหนด
มาตรการควบคุม
หมายเหตุ

ด้วงแรด
สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ์
สนง.กษจ.สุราษฎร์ธานี
สนง.กษจ.ฉะเชิงเทรา
สนง.กษจ.นครัรีธรรมราช
สนง.กษจ.สมุทรสงคราม
สนง.กษ.ชลบุรี
สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ์
สนง.กษจ.สุราษฎร์ธานี
สนง.กษจ.ฉะเชิงเทรา
สนง.กษจ.นครัรีธรรมราช
สนง.กษจ.สมุทรสงคราม
สนง.กษ.ชลบุรี

พื้นที่ 29 จังหวัด

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 ัรีสะเกษ นครัรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร

5. การคาดการณ์
สภาพอากาัจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2560
ภาคเหนือ
มีอุณหภูมิ เฉลี่ย 12 - 32 องัาเซลเซียส อากาัเย็นกั บมี หมอกในตอนเช้า ยอดดอยมีอากาัหนาวถึง หนาวจัด
อุณหภูมิจะลดลง 3 - 5 องัาเซลเซียส สภาพอากาัยังมีความชื้นสูง จากข้อมูลการติดตามสถานการณ์ััตรูมะพร้าวในแปลง
ติดตามสถานการณ์ััตรูพืชไม่พบการทาลายของััตรูมะพร้าว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
มีอุณหภูมิเฉลี่ย 12 - 33 องัาเซลเซียส อากาัเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ สภาพอากาั
ยังมีความชื้นสูง ประกอบกับข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์ััตรูมะพร้าวในแปลงติดตามสถานการณ์ััตรูพืช พบการทาลาย
ของหนอนหัวดา ด้วงแรดมะพร้าวลดลง ส่วนแมลงดาหนามมะพร้าว พบการระบาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จึงคาดการณ์ว่าการระบาด
ของััตรูมะพร้าวทั้ง 3 ชนิด อาจคงที่ หรือลดลงในสัปดาห์ต่อไป
ภาคใต้
มีอุณหภูมิเฉลี่ย 19 - 34 องัาเซลเซียส มีฝนฟอาคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค (สัปดาห์
ที่ผ่านมามี ฝนร้อยละ 40 - 70) ปริม าณฝนลดลง แต่ส ภาพอากาัยัง คงมีความชื้นสูง ประกอบกับ ข้อมูล จากการติดตาม
สถานการณ์ััตรูมะพร้าวในแปลงติดตามสถานการณ์ััตรูพืช พบการทาลายของหนอนหัวดามะพร้าวคงที่ ส่วนแมลงดาหนาม และ
ด้วงแรดมะพร้าวการระบาดลดลง จึงคาดการณ์ว่าการระบาดของััตรูมะพร้าวทั้ง 3 ชนิด อาจคงที่ หรือลดลงเล็กน้อยใน
สัปดาห์ต่อไป

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดหนอนหัวดา แมลงดาหนาม และด้วงแรดมะพร้าว ปี 2555 - 2560
ภาพรวมทั้งประเทศ

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557
121,457
78,446

13,668
ปี 2558

–
ปี 2559

ปี 2560

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดหนอนหัวดา แมลงดาหนาม และด้วงแรดมะพร้าว ปี 2555 - 2560
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557
99,152
66,140

8,775
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

รายงานสถานการณ์ศัตรูยางพารา
วันที่ 13 ธันวาคม 2560
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 13 ธันวาคม 2560
1.2 พื้นที่ปลูกทัง้ หมด 66 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 19,708,717 ไร่
2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าวที่สาคัญ
2.1 โรครากขาว พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด จานวน 979 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 83 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 896 ไร่)
3. การดาเนินงานในพื้นที่ระบาด
กิจกรรม
3.1 จัดอบรม พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ และให้คาแนะนาวิธีการ
ป้องกันกาจัดศัตรูยางพาราแก่เกษตรกร
3.2 ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาพ่นบริเวณโคนต้น และบริเวณที่มีเชื้อรา
สีขาวของโรครากขาวยางพาราปกคลุมอยู่ เพื่อควบคุมการระบาด
ของโรครากขาวยางพารา
3.3 รณรงค์ให้เกษตรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนก่อนการปลูกต้น
ยางพาราใหม่ในพื้นทีเ่ ดิม เพื่อตัดวงจรของโรครากขาวยางพารา

ชนิดศัตรูของยางพารา
โรครากขาว
สนง.กษจ.สุราษฎร์ธานี
สนง.กษจ.ปัตตานี
สนง.กษจ.พัทลุง
สนง.กษจ.สงขลา
สนง.กษจ.ชุมพร
สนง.กษจ.กระบี่
สนง.กษจ.ยะลา
สนง.กษจ.ภูเก็ต
สนง.กษจ.นครพนม

4. แผนการดาเนินงานเพื่อควบคุมการระบาด
ชนิดศัตรูของยางพารา
โรครากขาว
4.1 กาหนดวันและจัดทาแผนอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องวิธีการ สนง.กษจ.สุราษฎร์ธานี
ป้องกันกาจัดศัตรูยางพาราให้แก่เกษตรกร
สนง.กษจ.ปัตตานี
4.2 วางแผนผลิต - ขยาย เชื้อ ราไตรโคเดอร์ ม า เพื่อนนามา สนง.กษจ.พัทลุง
สนง.กษจ.สงขลา
ควบคุมโรครากขาวยางพารา
สนง.กษจ.ชุมพร
สนง.กษจ.กระบี่
สนง.กษจ.ยะลา
สนง.กษจ.ภูเก็ต
สนง.กษจ.นครพนม
กิจกรรม

-25. การคาดการณ์
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2560
ภาคเหนือ
มีอุณหภูมิ เฉลี่ย 12 - 32 องศาเซลเซียส อากาศเย็นกั บมี หมอกในตอนเช้า ยอดดอยมีอากาศหนาวถึง หนาวจัด
อุณหภูมิจะลดลง 3 - 5 องศาเซลเซียส สภาพอากาศยังมีความชื้นสูง จากข้อมูลการติดตามสถานการณ์ศัตรูยางพาราในแปลง
ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชไม่พบการทาลายของศัตรูยางพารา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
มีอุณหภูมิเฉลี่ย 12 - 33 องศาเซลเซียส อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ สภาพอากาศ
ยังมีความชื้นสูง ประกอบกับข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์ศัตรูยางพาราในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช พบการทาลาย
ของโรครากขาวยางพาราเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จึงคาดการณ์ว่าการระบาดของโรครากขาวยางพาราอาจคงที่ หรือลดลงในสัปดาห์
ต่อไป
ภาคใต้
มีอุณหภูมิเฉลี่ย 19 - 34 องศาเซลเซียส มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค (สัปดาห์
ที่ ผ่า นมามี ฝ นร้อยละ 40 - 70) ปริ ม าณฝนลดลง แต่ส ภาพอากาศยัง คงมี ความชื้ นสูง ประกอบกั บ ข้อมู ล การติด ตาม
สถานการณ์ศัตรูยางพาราในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช พบการทาลายของโรครากขาวยางพาราเพิ่มขึ้น คาดการณ์ว่า
การระบาดของโรครากขาวยางพาราอาจคงที่ หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ต่อไป
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รายงานสถานการณ์ศัตรูปาล์มน้ามัน
วันที่ 13 ธันวาคม 2560
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 13 ธันวาคม 2560
1.2 พื้นที่ปลูกทั้งหมด 68 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 3,728,977 ไร่
2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูปาล์มน้ามันที่ส้าคัญ
2.1 หนอนหัวด้า พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จานวน 227 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 40 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 267 ไร่)
2.2 ด้วงแรด พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด จานวน 754 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 750 ไร่)
2.3 ด้วงกุหลาบ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด จานวน 127 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 10 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 117 ไร่)
3. การด้าเนินงานในพืนที่ระบาด
ชนิดศัตรูปาล์มน้ามัน
หนอนหัวด้า
ด้วงแรด
ด้วงกุหลาบ
3.1 จัดอบรม พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ และให้ สานักงานเกษตรจังหวัด ทุกจังหวัดที่พบการระบาดของััตรูปาล์มน้ามัน
คาแนะนาวิธีการปอองกันก าจัดััตรู ป าล์ม น้ามั น
แก่เกษตรกร
3.2 การตัดทางใบที่ถูกทาลายมาเผา และดูแล สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ์
สนง.กษจ.สุราษฎร์ธานี
สวนปาล์มน้ามันให้สะอาดอย่างสม่าเสมอ
สนง.กษจ.ราชบุรี
สนง.กษจ.นครัรีธรรมราช
สนง.กพท.กรุงเทพมหานคร
สนง.กษจ.ปัตตานี
3.3 ปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ์
hebetor)
สนง.กพท.กรุงเทพมหานคร
3.4 ทากองล่อโดยใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม
สนง.กษจ.สุราษฎร์ธานี
(Metarhizium anisopliae) และใช้ตาข่ายดัก
สนง.กษจ.นครัรีธรรมราช
จับตัวเต็มวัยของด้วงแรด และด้วงกุหลาบ
สนง.กษจ.ปัตตานี
ปาล์มน้ามันมาทาลาย
สนง.กษจ.ชุมพร
สนง.กษจ.กระบี่
3.5 ใช้กับดักฟีโรโมนล่อจับตัวเต็มวัยมาทาลาย
สนง.กษจ.สุราษฎร์ธานี
สนง.กษจ.นครัรีธรรมราช
สนง.กษจ.ปัตตานี
สนง.กษจ.ชุมพร
สนง.กษจ.กระบี่
3.6 เผาทาลายทางใบปาล์มน้ามันทิ้ง เพื่อไม่ให้ สานักงานเกษตรจังหวัด ทุกจังหวัดที่พบการระบาดของััตรูปาล์มน้ามัน
เป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ของััตรู ป าล์ม น้ามั นชนิ ด
ต่างๆ
กิจกรรม

-24. แผนการด้าเนินงานเพื่อควบคุมการระบาด
กิจกรรม

ชนิดศัตรูปาล์มน้ามัน
ด้วงแรด

หนอนหัวด้า
ด้วงกุหลาบ
4.1 ขอสนั บ สนุ น แตนเบี ย นหนอนบราคอน สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ์
(Bracon hebetor) จาก ัทอ.
สนง.กพท.กรุงเทพมหานคร
4.2 ทาแผนผลิตและขยายเชื้อราเมตตาไรเซียม
สนง.กษจ.สุราษฎร์ธานี
(Metarhizium anisopliae) เพื่อนามาใช้ควบคุม
สนง.กษจ.นครัรีธรรมราช
ด้วงแรด และด้วงกุหลาบปาล์มน้ามัน
สนง.กษจ.ปัตตานี
สนง.กษจ.ชุมพร
สนง.กษจ.กระบี่
4.3 ก าหนดวันและจัดท าแผนอบรมถ่ายทอด สานักงานเกษตรจังหวัด ทุกจังหวัดที่พบการระบาดของััตรูปาล์มน้ามัน
ความรู้เรื่องวิธีการปอองกันกาจัดััตรูปาล์มน้ามัน
ให้แก่เกษตรกร
5. การคาดการณ์
สภาพอากาัจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2560
ภาคเหนือ
มีอุ ณหภูมิ เฉลี่ย 12 - 32 องัาเซลเซียส อากาัเย็นกั บมี หมอกในตอนเช้า ยอดดอยมีอากาัหนาวถึง หนาวจัด
อุณหภูมิจะลดลง 3 - 5 องัาเซลเซียส สภาพอากาัยังมีความชื้นสูง จากข้อมูลการติดตามสถานการณ์ััตรู ปาล์มน้ามันใน
แปลงติดตามสถานการณ์ััตรูพืชไม่พบการทาลายของััตรูปาล์มน้ามัน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
มีอุณหภูมิเฉลี่ย 12 - 33 องัาเซลเซียส อากาัเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ สภาพอากาั
ยังมีความชื้นสูง ประกอบกับข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์ััตรูปาล์มน้ามันในแปลงติดตามสถานการณ์ััตรูพืช พบการทาลาย
ของหนอนหัวดาปาล์มน้ามันลดลง จึงคาดการณ์ว่าการระบาดของหนอนหัวดาปาล์มน้ามัน อาจคงที่ หรือลดลงในสัปดาห์ต่อไป
ภาคใต้
มีอุณหภูมิเฉลี่ย 19 - 34 องัาเซลเซียส มีฝนฟอาคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค
(สัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนร้อ ยละ 40 - 70) ปริมาณฝนลดลง แต่สภาพอากาัยังคงมีความชื้นสูง ประกอบกับข้อมูลจากการ
ติดตามสถานการณ์ััตรูปาล์มน้ามันในแปลงติดตามสถานการณ์ััตรูพืช พบการทาลายของด้วงแรด และด้วงกุหลาบปาล์มน้ามัน
พบการระบาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จึงคาดการณ์ว่าการระบาดของััตรู ปาล์มน้ามันทั้ง 2 ชนิด อาจคงที่ หรือลดลงเล็กน้อยใน
สัปดาห์ต่อไป
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