รายงานสถานการณศัตรูปาลมน้ํามัน
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
กลุมพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย
โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔
E-mail: bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com
๑. สถานการณศัตรูปาลมน้ํามัน
จากรายงานของสํานักงานเกษตรจังหวัด 67 จังหวัด ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน 3,707,199 ไร
พบการระบาดของศัตรูปาลมน้ํามัน 3 ชนิด ไดแก หนอนหัวดํา ดวงแรด และดวงกุหลาบ พื้นที่ระบาดรวม 1,191 ไร คิดเปนรอยละ
0.032 ของพื้นที่ปลูก
หนอนหัวดํา* พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด จํานวน 511 ไร คิดเปนรอยละ 0.014 ของพื้นที่ปลูก (สัปดาหที่ผานมา 511 ไร)
พื้นที่ระบาดคงที่ พบพื้นที่ระบาด ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ (389 ไร) สุราษฎรธานี (98 ไร) กรุงเทพมหานคร (15 ไร)
ปทุมธานี (6 ไร) และจังหวัดราชบุรี (3 ไร)
ดวงแรด** พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด จํานวน 592 ไร คิดเปนรอยละ 0.016 ของพื้นที่ปลูก (สัปดาหที่ผานมา 580 ไร)
พื้ น ที่ ร ะบาดเพิ่ มขึ้ น 12 ไร พบพื้ น ที่ ร ะบาด ได แก จั งหวั ด สุ ร าษฎร ธ านี (392 ไร ) ชุ มพร (133 ไร ) ป ต ตานี (30 ไร )
นครศรีธรรมราช (30 ไร) และจังหวัดระนอง (7 ไร)
ดวงกุหลาบ*** พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จํานวน 88 ไร คิดเปนรอยละ 0.002 ของพื้นที่ปลูก (สัปดาหที่ผานมา 88 ไร)
พื้นที่ระบาดคงที่ พบพื้นที่ระบาด ไดแก จังหวัดชุมพร (50 ไร) และจังหวัดสุราษฎรธานี (38 ไร)
หนอนหนาแมว**** ไมพบการระบาด
2. การดําเนินงานควบคุมการระบาด
การควบคุมหนอนหัวดํา
สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี และสํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
ดําเนินการถายทอดความรูเรื่องการปองกันกําจัดหนอนหัวดําปาลมน้ํามันแกเกษตรกร โดยการตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวดํา
ทําลายมาเผา และปลอยแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon hebetor) ในพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนหัวดําปาลมน้ํามัน
การควบคุมดวงแรด
สํ านั กงานเกษตรจั งหวั ด สุ ราษฎร ธานี สํ า นักงานเกษตรจังหวัด ชุ มพร สํ านักงานเกษตรจังหวัด นครศรีธ รรมราช
สํานักงานเกษตรจังหวัดปตตานี และสํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ดําเนินการถายทอดความรูเรื่องการจัดการสวนปาลมน้ํามัน
ใหสะอาด เพื่อไมใหเปนแหลงแพรพันธุของดวงแรดแกเกษตรกร ใชตาขายดักจับดวงแรดในระยะตัวเต็มวัย และทํากองลอโดย
ใชเชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) โดยขอรับการสนับสนุนเชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae)
จากศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎรธานี
การควบคุมดวงกุหลาบ
สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร และสํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี ดําเนินการถายทอดความรูเรื่องการจัดการ
สวนปาลมน้ํามันใหสะอาด เพื่อไมใหเปนแหลงแพรพันธุของดวงกุหลาบแกเกษตรกร ใชสารฆาแมลงประเภท carbaryI (Sevin
85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร carbosulfan (Posse 20% อีซี) อัตรา 40 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร พนทุก 7 - 10 วัน
ในตอนเย็นทั้งใบและบริเวณโคนตน และใชตาขายดักตัวเต็มวัยมาทําลาย
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สํานั กงานเกษตรจังหวัดระยอง ลงพื้น ที่ ตรวจสอบพรอมทั้งใหคําแนะนําการปองกันกําจัดศัตรูป าลมน้ํามัน และ
ถายทอดความรูเรื่องการจัดการสวนปาลมน้ํามันใหสะอาด โดยวิธีการตัดทางใบที่ถูกหนอนหนาแมวทําลายแลวนําไปเผาทิ้งทันที
เพื่อไมใหเปนแหลงแพรพันธุของหนอนหนาแมวแกเกษตรกร
3. การคาดการณ
จากข อมูล การติดตามสถานการณ ศัตรู ปาลมน้ํามัน ในแปลงติดตามสถานการณศัตรูพืช ยังคงพบการทําลายของ
หนอนหัวดํา ดวงแรด และดวงกุหลาบ ซึ่งพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันสวนใหญอยูในเขตภาคใต (ฝงตะวันออก) มีอุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 34
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 90 - 95 % และมีฝนรอยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ตลอดชวง (สัปดาหที่ผานมามีฝนรอยละ 40 - 60)
ในชวงนี้มีปริมาณฝนคงที่ คาดวาการระบาดของศัตรูปาลมนํามันอาจคงที่ หรือลดลงในสัปดาหตอไป สวนเขตภาคใต (ฝงตะวันตก)
ที่มีพื้นที่การระบาดของศัตรูปาลมน้ํามัน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 90 - 95 % และมีฝนรอยละ
40 - 60 ของพื้นที่ ตลอดชวง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง (สัปดาหที่ผานมามีฝนรอยละ 60 - 80) ในชวงนี้มี
ปริมาณฝนลดลง คาดวาการระบาดของศัตรูปาลมน้ํามัน อาจเพิ่มขึ้นในสัปดาหตอไป สวนพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันในจังหวัดอื่นๆ
ไมพบการทําลายของศัตรูปาลมน้ํามัน
4. คําแนะนําในการควบคุมการระบาด
กรมสงเสริมการเกษตรแนะนําใหเกษตรกรปองกันกําจัดศัตรูในปาลมน้ํามัน โดยประยุกตจากวิธีการปองกันกําจัด
หนอนหัวดํามะพราว และดวงแรดมะพราว เพื่อทําการควบคุมการระบาดเบื้องตนจนกวาจะไดผลงานวิจัยอยางเปนทางการ ดังนี้
การควบคุมหนอนหัวดําปาลมน้ํามัน
1. ตัดทางใบที่ถูกทําลายแลวนําไปเผาทันที
2. พนดวยเชื้อ Bacillus thruringiensis (Bt) ที่ไดมาตรฐานและผานการขึ้นทะเบียนชีวภัณฑจากกรมวิชาการเกษตรแลว
อัตรา 100 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร พนชวงเย็นหลีกเลี่ยงแสงแดดจัด
3. ปลอยแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon hebetor) ในอัตรา 200 ตัว ตอไร และปลอยแตนเบียนไขทริโครแกรมมา
(Trichogramma spp.) อัตรา 10 แผน ตอไร หรือ ๒0,๐๐๐ ตัว ตอไร
4. ใชสารเคมี emamectin benzoate 1.92 % อีซี ฉีดเขาลําตน อัตรา 30 มิลลิลิตร ตอตน และพนทางใบดวย
สารเคมี flubendiamide 20% ดับบลิวจี อัตรา 5 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร
มาตรการในการดําเนินการควบคุมหนอนหัวดํา ดังนี้
มาตรการที่ ๑ เฝาระวังสถานการณการระบาด โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน
ทั้งที่ปลูกเปนแปลงเดี่ยวหรือปลูกรวมกับมะพราว หรือมีพื้นที่ปลูกมะพราวใกลเคียง กําหนดเปนพื้นที่เฝาระวัง ใหสํารวจ
ติ ด ตามสถานการณ แ ละรายงานกรมส ง เสริ ม การเกษตรทุ ก สั ป ดาห หากพบการเข า ทํ า ลายต อ งให คํ า แนะนํ า เบื้ อ งต น
แกเกษตรกรทันที และขอความรวมมือเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ทุกราย สํารวจติดตามสถานการณในพื้นที่ตนเอง หากพบ
การเขาทําลายใหตัดทางใบปาลมน้ํามันเผาทําลายทันที ไมควรตัดแลวทิ้งไวในพื้นแปลง เนื่องจากแมลงยังคงมีชีวิตและสามารถ
เคลื่อนยายไปทําลายใบอื่นได ในกรณีที่เกษตรกรตองการปองกันการเขาทําลายไวกอนสามารถใชวิธีการอื่นรวมดวย เชน
การปลอยแตนเบียนควบคุมปริมาณ หรือการใชสารเคมีฉีดเขาลําตน หรือพนบริเวณทรงพุม โดยขอคําแนะนําและการสนับสนุน
แตนเบียนไดจากสํานักงานเกษตรจังหวัดที่ตั้งแปลง
มาตรการที่ ๒ จํากัดวงพื้นที่ระบาดในพื้นที่วิกฤตและพื้นที่เสี่ยง โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี รวมกับ
กรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินการจํากัดพื้นที่การระบาดของหนอนหัวดําในพื้นที่ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏรธานี
ที่เปนพื้นที่วิกฤต (พบการระบาดรุนแรง) และพื้นที่เสี่ยง (พื้นที่บริเวณใกลเคียง) ไมใหหนอนหัวดําระบาดขยายพื้นที่ออกไป
ดวยการตัดวงจรการเจริญเติบโตของแมลงทุกระยะ โดยจัดทําเปนพื้นที่ตนแบบการควบคุมหนอนหัวดําในปาลมน้ํามัน เพื่อให
เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันไดศึกษาและนําไปดําเนินการในพื้นที่ของตน
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1. เผาหรือฝงซากลําตนหรือตอของมะพราว
2. เกลี่ยกองซากพืช กองมูลสัตวใหกระจายออกโดยมีความสูงไมเกิน 15 เซนติเมตร
3. ถามีความจําเปนตองกองมูลสัตวนานเกินกวา 2 - 3 เดือน ควรหมั่นพลิกกลับกอง หรือนําใสในถุงปุยผูกปากใหแนน
และนําไปเรียงซอนกันไว
4. หมั่นทําความสะอาดบริเวณคอปาลมน้ํามัน ตามโคนทางใบ หากพบรอยแผลเปนรู ใชเหล็กแหลมแทงหาดวงแรด
เพื่อกําจัด
5. การควบคุมโดยใชกับดักฟโรโมนลอจับตัวเต็มวัยมาทําลาย
6. ทํากองลอใหตัวเต็มวัยของดวงแรดปาลมน้ํามันมาวางไข ใชเชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae)
ในอัตรา 400 กรัม ตอกองลอ คลุกผสมลงในกองลอใหทั่ว
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รายงานสถานการณศัตรูยางพารา
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
กลุมพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย
โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔
E-mail: bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com
๑. สถานการณศัตรูยางพารา
จากรายงานของสํานักงานเกษตรจังหวัด 65 จังหวัด ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 พื้นที่ปลูกยางพารา 19,945,200 ไร
พบการระบาดของศัตรูยางพารา 1 ชนิด ไดแก โรครากขาว พื้นที่ระบาดรวม 4,816 ไร คิดเปนรอยละ 0.024 ของพื้นที่ปลูก
*โรครากขาว พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด จํานวน 4,816 ไร คิดเปนรอยละ 0.024 ของพื้นที่ปลูก (สัปดาหที่ผานมา 4,816 ไร)
พื้นที่ระบาดคงที่ พบพื้นที่ระบาด ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี (4,655 ไร) ปตตานี (72 ไร) สงขลา (38 ไร) ชุมพร (20 ไร)
นราธิวาส (19 ไร) ยะลา (10 ไร) และจังหวัดนครพนม (2 ไร)
2. การดําเนินงานควบคุมการระบาด
การควบคุมโรครากขาว
สํ านั กงานเกษตรจั งหวั ดสุ ร าษฎร ธ านี ลงพื้น ที่ตรวจสอบพร อมทั้งใหคําแนะนําในการปอ งกัน กํา จัดโรครากขาว
ยางพาราแกเกษตรกร โดยการขุดคูลอมบริเวณตนที่เปนโรค ขนาดคูกวาง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและ
ทายในแถวเดียวกันขางละ 2 ตน และกึ่งกลางระหวางแถวขางเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองขางเพื่อปองกันไมใหโรคแพรระบาดไปยัง
ตนอื่นโดยการสัมผัสกันของราก และขุดลอกคูทุกปในพื้นที่ที่มีการระบาด พรอมทั้งใหเกษตรกรพนเชื้อราไตรโคเดอรมาบริเวณ
โคนตน และบริเวณที่มีเชื้อราสีขาวของโรครากขาวยางพาราปกคลุมอยู เพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา
สํานักงานเกษตรจังหวัดปตตานี สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา และสํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ดําเนินการถายทอดความรู
และใหคําแนะนําเรื่องการปองกันกําจัดโรครากขาวยางพารา โดยขุดคูลอมบริเวณตนที่เปนโรค ขนาดคูกวาง 30 เซนติเมตร
ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและทายในแถวเดียวกันขางละ 2 ตน และกึ่งกลางระหวางแถวขางเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองขาง
เพื่อปองกันไมใหโรคแพรระบาดไปยังตนอื่น โดยการสัมผัสกันของราก และขุดลอกคูทุกปในพื้นที่ที่มีการระบาด สงเสริมให
เกษตรกรผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมาไปใชควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา และรณรงคใหเกษตรปลูกพืช ชนิดอื่น
หมุนเวียนกอนการปลูกตนยางพาราใหมในพื้นที่เดิม เพื่อตัดวงจรของโรครากขาวยางพารา
3. การคาดการณ
จากขอมูลการติดตามสถานการณศัตรูยางพาราในแปลงติดตามสถานการณศัตรูพืช ยังคงพบการทําลายของโรครากขาว
ซึ่งพื้นที่ปลูกยางพาราสวนใหญ อยูในเขตภาคใต (ฝงตะวันออก) มีอุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 90 - 95 %
และมีฝนรอยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ตลอดชวง (สัปดาหที่ผานมามีฝนรอยละ 40 - 60) ในชวงนี้มีปริมาณฝนคงที่ คาดวาการระบาด
ของโรครากขาวยางพาราอาจคงที่ หรือลดลงเล็กนอยในสัปดาหตอไป สวนเขตภาคใต (ฝงตะวันตก) ที่มีพื้นที่การระบาดของ
โรครากขาวยางพารา มีอุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 90 - 95 % และมีฝนรอยละ 40 - 60 ของพื้นที่
ตลอดชวง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง (สัปดาหที่ผานมามีฝนรอยละ 60 - 80) ในชวงนี้มีปริมาณฝนลดลงเล็กนอย
คาดวาการระบาดของโรครากขาวยางพารา อาจคงที่ หรือเพิ่มขึ้นในสัปดาหตอไป
4. คําแนะนําในการควบคุมการระบาด
การควบคุมโรครากของยางพารา ตามคําแนะนําของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
การปองกันกําจัดโรครากใหประสบผลสําเร็จ ตองเริ่มตั้งแตการเตรียมปลูก ไปจนถึงหลังปลูก หรือระยะที่ตนยางพารา
ใหผลผลิตแลว ดังนี้

-2กอนปลูก
1. การเตรียมพื้นที่ปลูกยางควรทําลายตอไม ทอนไมเกาออกใหหมด ไถพลิกหนาดินตากแดด เพื่อกําจัดเชื้อราที่เจริญ
อยูในดินและในเศษไมเล็กๆ ที่หลงเหลืออยูในดิน
2. ในแหลงที่มีการระบาดของโรค หลังการเตรียมดินควรปลอยพื้นที่วางไวประมาณ 1 - 2 ป หรือปลูกพืชคลุมดิน
ตระกูลถั่ว เพื่อปรับสภาพดินใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช และจุลินทรียในดินบางชนิดที่เปนพิษตอเชื้อราสาเหตุโรคราก
3. แปลงยางที่มีประวัติการเปนโรครากมากอน แนะนําใหใชกํามะถันผงผสมดินในหลุมปลูก 240 กรัม ตอหลุม
เพื่อปรับสภาพ pH ดินใหเปนกรด เหมาะตอการเจริญของเชื้อราบางชนิดที่เปนปฏิปกษตอโรครากขาว และปองกันการเจริญ
ของเชื้อราสาเหตุโรครากเขาทําลายรากยางพารา
หลังปลูก
1. หลังจากปลูกยางไปแลว 1 ป ควรตรวจหาตนที่เปนโรครากอยางสม่ําเสมอ ในพื้นที่ที่ไมเคยปรากฏโรครากมากอน
ควรตรวจปละ 1 - 2 ครั้ง ในพื้นที่ที่เคยเปนโรครากมากอน ควรตรวจซ้ําทุก 3 เดือน ตนที่เปนโรคสังเกตไดจากพุมใบที่มี
อาการใบเหลืองผิดปกติ ควรขุดดูที่โคนตนและรากหากพบเสนใยของเชื้อราสาเหตุของโรคควรกําจัดทิ้ง
2. ตนยางอายุนอยกวา 3 ป ขึ้นไป ที่เปนโรครากควรขุดเผาทําลายใหหมดเพื่อยับยั้งการระบาดของโรค
3. ตนยางอายุมากกวา 3 ป ขึ้นไป ควรขุดคูลอมบริเวณตนเปนโรค (ขนาดคูกวาง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร)
ไปทางหัวและทายในแถวเดียวกันขางละ 2 ตน และกึ่งกลางระหวางแถวขางเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองขางเพื่อปองกันไมใหโรค
แพรระบาดไปยังตนอื่นโดยการสัมผัสกันของราก และขุดลอกคูทุกป
4. ไมควรปลูกพืชรวม หรือพืชแซมที่เปนพืชอาศัยของโรครากในพื้นที่หรือหลุมปลูกที่เคยเปนโรคราก
5. ใชสารเคมีสําหรับรักษาตนที่เปนโรคเพียงเล็กนอย และใชกับตนขางเคียงเพื่อปองกันโรค ใชวิธีการขุดรองเล็กๆ
รอบโคนตน กวาง 15 - 20 เซนติเมตร เทสารเคมีลงในรองรอบโคนตน ใชสารเคมีทุก 6 เดือน เปนเวลา 2 ป โดยเลือกใช
สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้
- ไตรเดอรมอรฟ 75% อีซี
อัตรา 10 - 20 ซีซี ตอน้ํา 1 - 2 ลิตร ตอตน
- ไซโพรโคนาโซล 10% เอสแอล
อัตรา 10 - 20 ซีซี ตอน้ํา 1 - 2 ลิตร ตอตน
- โพรพิโคนาโซล 25% อีซี
อัตรา 30 ซีซี ตอน้ํา 3 ลิตร ตอตน
- เฮกซะโคนาโซล 5% อีซี
อัตรา อัตรา 10 - 20 ซีซี ตอน้ํา 2 ลิตร ตอตน
- เฟนิโคลนิล 40% เอฟเอส
อัตรา 4 - 8 กรัม ตอน้ํา 3 ลิตร ตอตน

กราฟแสดงสถานการณการระบาดโรครากขาวยางพารา ป 2560
4,816
4,655
20

