
  

 
 
 
 
 

๑. สถานการณศัตรูขาว 
 พ้ืนท่ีปลูกตามรายงานของสํานักงานเกษตรจังหวัด ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 จํานวน 67 จังหวัด มีพ้ืนท่ีปลูกขาว 
34,211,652 ไร แยกเปนขาวอายุนอยกวาจํานวน 40 วัน 9,148,015 ไร อายุ 40 ถึง 60 วัน จํานวน 13,985,907 ไร 
และอายุขาวมากกวา 60 วัน จํานวน 11,077,730 ไร สถานการณศัตรูขาว ในสัปดาหนี้ 
 เพล้ียกระโดดสีน้ําตาล  พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ในขาวอายุ นอยกวา 40 วัน จํานวน 1,074 ไร 
และในขาวอายุมากกวา 60 วัน จํานวน 380 ไร รวมพ้ืนท่ีการระบาด 1,454 ไร (สัปดาหท่ีผานมาไมพบการระบาด) พบใน
จังหวัดแพร นครราชสีมา และจังหวัดอุทัยธานี 
 เพล้ียกระโดดหลังขาว  พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาว ในขาวอายุนอยกวา 40 วัน จํานวน 2,456 ไร  
ในขาวอายุ 40 ถึง 60 วัน จํานวน 875 ไร และในขาวอายุ 60 วัน จํานวน 872 ไร รวมพ้ืนท่ีการระบาด 4,203 ไร 
(สัปดาหท่ีผานมา 4,853 ไร) พบในจังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร 
 แมลงบ่ัว  ไมพบการระบาดของแมลงบั่ว  
 โรคไหมขาว  พบการระบาดของโรคไหมขาว ในระดับไมรุนแรง 3,534 ไร และในระดับรุนแรง 9,602 ไร รวมพ้ืนท่ี 
การระบาด 13,136 ไร (สัปดาหท่ีผานมา 3,909 ไร) พบในจังหวัด ไดแก จังหวัดบึงกาฬ มุกดาหาร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ
ลําปาง และจังหวัดแพร 
 โรคขอบใบแหงขาว พบการระบาดโรคขอบใบแหงขาว ในระดับไมรุนแรง จํานวน 30 ไร (สัปดาหท่ีผานมาไมพบ
การระบาด) พบในจังหวัดนครปฐม 
๒. การดําเนินงานควบคุมการระบาด   
   2.1 เจาหนาท่ีกลุมพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย 
ประสานงานติดตามสถานการณศัตรูขาว ภายใตกิจกรรมแปลงติดตามเฝาระวังศัตรูพืช เพ่ือติดตามสถานการณในพ้ืนท่ี
เสี่ยงตอการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว โรคไหมขาว โรคขอบใบแหงและศัตรูขาวอ่ืนๆ 
พรอมท้ังประชาสัมพันธขาวเตือนการระบาดศัตรูขาว 
   2.2 ประชาสัมพันธใหจังหวัดท่ีเคยพบการระบาด และพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการระบาด 42 จังหวัด เตรียมความพรอม
ในพ้ืนท่ีระบาดซํ้าซากเพ่ือปองกันไมใหเกิดการระบาดซํ้า โดยจัดทําแปลงติดตามสถานการณศัตรูขาว จํานวน 809 แปลง 
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนในพ้ืนท่ีเสี่ยง เตรียมความพรอมในการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอรมา เชื้อราบิวเวอเรีย  
และรณรงคใหสมาชิกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน และเกษตรกรท่ัวไปใชควบคุมศัตรูขาวในทุกพ้ืนท่ี 
      2.3 สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย และสํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร แนะนําใหเกษตรกรปองกันและกําจัด
เพลี้ยกระโดดหลังขาว ใชเชื้อราบิวเวอเรีย และปรับสภาพแปลงนาใหไมเหมาะสมตอการดํารงชีวิต โดยระบายน้ําออก
จากแปลงนา ประชาสัมพันธและเตือนการระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาว โดยใหเกษตรกรเฝาระวังและหม่ันสํารวจ
แปลงอยางสมํ่าเสมอ 
   2.4 สํานักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  
สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง และสํานักงานจังหวัดแพร แนะนําใหเกษตรกรใชเชื้อราไตรโคเดอรมา 
ในการปองกันกําจัดโรคไหมขาว ประชาสัมพันธและเตือนการระบาดของโรคไหมขาว โดยใหเกษตรกรเฝาระวังและหม่ันสํารวจ
แปลงอยางสมํ่าเสมอ 
    2.5 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม แนะนําใหเกษตรกรใชเชื้อราไตรโคเดอรมา ในการปองกันกําจัดโรคขอบใบแหงขาว 
ประชาสัมพันธและเตือนการระบาดของโรคขอบใบแหงขาว โดยใหเกษตรกรเฝาระวังและหม่ันสํารวจแปลงอยางสมํ่าเสมอ 
 
 

              รายงานสถานการณศตัรูขาว                                               
                วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 
                                 กลุมพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช 

กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย 
                                                           โทร. ๐๒-๙๕๕๑๕๑๔ โทรสาร ๐๒-๙๕๕๑๕๑๔ 
     E-mail: Bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com 
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  2.6 กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย จัดทําแปลงติดตามสถานการณศัตรูขาวภายใตกิจกรรม
แปลงติดตามสถานการณศัตรูพืชในพ้ืนท่ี 42 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย ศรีสะเกษ สุรินทร ยโสธร  
มุกดาหาร นครพนม อุบลราชธานี ขอนแกน กาฬสินธุ อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร รอยเอ็ด นาน แพร พะเยา 
อุตรดิตถ เชียงใหม พิษณุโลก เชียงราย เพชรบูรณ กําแพงเพชร นครสวรรค พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อางทอง ลพบุรี 
นครปฐม ปทุมธานี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา สระแกว ปราจีนบุรี นครนายก ระยอง สุราษฎรธานี ประจวบคีรีขันธ พัทลุง 
และจังหวัดชลบุรี 
3. การคาดการณ  

สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในชวงระหวางวันท่ี  9 - 15 สิงหาคม 2560  
ภาคเหนือ  อุณหภูมิต่ําสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส สูงสุด 31 - 35 องศาเซลเซียส มีฝนรอยละ  

40 - 60 ของพ้ืนท่ี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   อุณหภูมิต่ําสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส สูงสุด 32 - 34 องศาเซลเซียส  

มีฝนรอยละ 40 - 60 ของพ้ืนท่ี  
ภาคกลางและภาคตะวันออก  อุณหภูมิต่ําสุด 24 - 27 องศาเซลเซียส สูงสุด 30 - 34 องศาเซลเซียส  

มีฝนรอยละ 30 - 70 ของพ้ืนท่ี 
ภาคใต  อุณหภูมิต่ําสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส สูงสุด 31 - 35 องศาเซลเซียส มีฝนบางแหงรอยละ 

30 - 70 ของพ้ืนท่ี  
 
 

 สภาพอากาศภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนรอยละ 40 - 60 ของพ้ืนท่ี ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคใต มีฝนรอยละ 20 – 70 ของพ้ืนท่ี ขอมูลแปลงสํารวจติดตามสถานการณศัตรูขาวในสัปดาหท่ีผานมา พบเพลี้ย
กระโดดสีน้ําตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว และโรคขอบใบแหงเล็กนอย และโรคไหมขาวเพ่ิมข้ึน คาดวาในสัปดาหหนา
สถานการณการระบาดของโรคไหมขาว และเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลอาจเพ่ิมข้ึน เนื่องจากชวงนี้ท่ัวทุกภาคมีฝนตกอยาง
ตอเนื่อง ซ่ึงสภาพอากาศเหมาะตอการระบาดของโรคไหม และเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล พ้ืนท่ีปลูกขาวในเขต 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ไดแก จังหวัดบุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ควรเฝาระวังการระบาด
ของเพลี้ยกระโดดหลังขาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคเหนือ ควรเฝาระวังการระบาดของโรคไหมขาว 
ดังนั้นขอใหเกษตรกรเฝาระวังและหม่ันสํารวจแปลงขาวอยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะในขาวท่ีอายุนอย ปลูกขาวพันธุออนแอ  
ปลูกขาวหนาแนนใหปุยไนโตรเจนปริมาณมาก หากพบการระบาดของศัตรูขาว ใหรีบแจงสํานักงานเกษตรจังหวัด และ
สํานักงานเกษตรอําเภอ ในพ้ืนท่ีดําเนินการควบคุมโดยทันที  
 

4. คําแนะนําในการควบคุมการระบาด  

4.1 เพล้ียกระโดดสีน้ําตาล 
       1. ปลูกขาวพันธุตานทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เชน กข 6 กข 31 กข 41 กข 47 สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 3
สุพรรณบุรี 90 พิษณุโลก 2 เปนตน และไมควรปลูกพันธุเดียวติดตอกันเกิน 4 ฤดูปลูก ควรปลูกสลับกันระหวางพันธุ 
ตานทานสูงกับพันธุทนทานหรือพันธุออนแอปานกลาง โดยพิจารณาอายุเก็บเก่ียวใหใกลเคียงกัน เพ่ือลดความเสียหาย
เม่ือเกิดการระบาดรุนแรง 
               2. ในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาด ท่ีสามารถควบคุมระดับน้ําในนาได หลังปกดําหรือหวาน 2 - 3 สัปดาห จนถึง
ระยะตั้งทอง ควบคุมน้ําในแปลงนาใหพ้ืนดินพอเปยก หรือมีน้ําเรี่ยผิวดินนาน 7 - 10 วัน แลวปลอยขังท้ิงไวใหแหงเอง
สลับกันไป จะชวยลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 
       3. สํารวจแปลงอยางสมํ่าเสมออยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง เพ่ือนําองคประกอบตาง ๆ ของระบบนิเวศในแปลงนา
มาวิเคราะหและตัดสินใจดวยตนเองในการจัดการแปลงนา จากสถานการณจริง 
        4. ใชเชื้อราบิวเวอเรีย (เชื้อสด) อัตรา 1 กิโลกรัม (2 ถุง) ตอน้ํา 20 ลิตร ควรพนในบริเวณท่ีพบในชวงเชา หรือชวงเย็น 
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                  5. ในกรณีท่ีจําเปนตองสารเคมีในการกําจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลแนะนําใหใชสารเคมี ดังนี้ 
                      1) ขาวระยะกลาถึงแตกกอ (อายุ 30 - 45 วัน) 
                        - บูโพรเฟซิน 25 % WP 10 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร 
                       - บูโพรเฟซิน 10 % WP 25 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร  
                        - บูโพรเฟซิน 5 % WP + ไอโซโปรคารบ 20 % WP 50 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร  
        2) ขาวระยะแตกกอเต็มท่ี 
                       - อีโทเฟนพร็อกซ 10 % EC 20 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร 
                       - อีโทเฟนพร็อกซ 5 % EC 40 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร 
                       - คารโบซัลเฟน 20 % EC 110 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร 
                       - ฟโนบูคารบ 50 % EC 60 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร 
                       - ไฮโซโปรคารบ 50 % WP 60 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร 
       3) ขาวระยะตั้งทองถึงออกรวง 
                       - ไดโนทีฟูแรน 10 % WP 15 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร 
                       - ไทอะมิโทแซม 25 % WG 2 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร 
                       - โคลไทอะนิดิน 16 % 6-9 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร 
                       - อิมิดาโคลพริด 10 % SL 15 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร 
                       - อีทีโพรล 10 % SC 50 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร  

4.2 เพล้ียกระโดดหลังขาว* 
     1.ปลูกขาวพันธุตานทาน เชน สุพรรณบุรี 60 ชัยนาท 1 สุพรรณบุรี 1 กข 31 และชุมแพ 60 โดยปลูก
สลับกันอยางนอย 2 พันธุเพ่ือปองกันไมใหเพลี้ยกระโดดหลังขาวปรับตัวทําลายขาวพันธุตานทานไดเร็ว หรือถาปลูกขาว
พันธุเดียว ไมควรปลูกติดตอกันเกิน 4 ฤดูปลูก 
   2.เม่ือตรวจพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวมากกวา 1 ตัวตอตน ใหระบายน้ําออกจากแปลงนา 3 – 4 วัน ในชวง
ท่ีพบเพลี้ยกระโดดหลังขาว แลวไขน้ําเขาแปลงนาใหทวมกาบใบขาวจะชวยลดปริมาณเพลี้ยกระโดดหลังขาวลงได 
   3.เม่ือเริ่มพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวในแปลงนา ปองกันโดยใชเชื้อราบิวเวอรเรีย ฉีดพนในชวงเวลาอากาศเย็น 
เพ่ือใหมีโอกาสสัมผัสกับตัวแมลงมากท่ีสุด 
   4. หากมีการระบาดรุนแรงถึงข้ึนจําเปนตองใชสารเคมีใหเลือกสารเคมี ดังนี้ 

    - สารไดโนทีฟูเรน (ชื่อการคา : สตารเกิล) ฉีดพนในอัตราตามคําแนะนําในฉลาก 
    - สารอิมิดาโคลพริด (ชื่อการคา : คอนฟดอร 10% เอสแเอล) ฉีดพน อัตรา 80 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร หรือ 
(คอนฟดอร 5%) ในอัตรา 30 ซีซี  ตอน้ํา 20 ลิตร 
 

4.3 โรคไหมขาว* 
   ๑. สํารวจแปลงนาอยางสมํ่าเสมอถาพบอาการของโรคไหมขาวควรใหปฏิบัติดังนี้  
      1) พนดวยเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลิส) อัตราตามคําแนะนําในฉลาก  
       ๒) พนดวยเชื้อราไตรโครเดอรมา อัตรา ๑ กิโลกรัม ตอน้ํา ๒๐๐ ลิตร  
  ๒. ถามีความจําเปนใหใชสารเคมีพนเฉพาะจุดท่ีพบการระบาดเพ่ือควบคุมไมใหเชื้อราแพรขยายวงกวาง
ออกไป สําหรับสารเคมีท่ีใช  ไดแก  
        1) อิดิเฟนฟอส ๕๐ เปอรเซ็นต อีซี อัตรา ๒๐ - ๒๕ ซีซี ผสมน้ํา ๒๐ ลิตร  
       2) บลาสติซิดิน เอส ๒ เปอรเซ็นต อีซี อัตรา ๒๐ - ๒๕ ซีซี ผสมน้ํา ๒๐ ลิตร  
      3) ไตรไซคราโซล ๗๕ เปอรเซ็นต ดับบลิวพี อัตรา ๑๐ - ๑๖ กรัม ผสมน้ํา ๒๐ ลิตร  
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 *** ควรพนในแปลงขาวท่ีมีประวัติวาเคยเกิดการระบาดของโรคมากอน การใชสารเคมีพนซํ้ากันหลายครั้ง  
เชื้อราจะตานทานสารเคมีหรือดื้อยา ดังนั้น เพ่ือปองกันไมใหเชื้อราตานทานสารเคมี จึงควรเลือกใชสารเคมีสลับกลุมกันพน 
ท้ังนี้ในการใชสารเคมีควรใชดวยความระมัดระวัง และคํานึงถึงความปลอดภัยตอตัวผูใชและสภาพแวดลอม 
  ๓. หวานเมล็ดพันธุในอัตราท่ีเหมาะสม 15 - 20 กิโลกรัม ตอ ไร ควรแบงแปลงใหมีการถายเทอากาศไดดี 
   4. คลุกเมล็ดพันธุดวยสารปองกันกําจัดเชื้อรา เชน ไตรไซคลาโซล คาซูกามัยซิน คารเบนดาซิมโพรคลอราซ 
อัตราตามคําแนะนําในฉลาก 
4.4 โรคขอบใบแหง**** 
   1. ปลูกขาวพันธุขาวท่ีตานทานโรคขอบใบแหง เชน พันธุสุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 สุพรรณบุรี 1 
สุพรรณบุรี 2 กข7 และ กข23 
  2. ในกรณีท่ีดินท่ีอุดมสมบูรณไมควรใสปุยไนโตรเจนมาก 
   3. ไมควรระบายน้ําจากแปลงท่ีเปนโรคไปสูแปลงอ่ืน 
   4. ควรเฝาระวังการเกิดโรคถาปลูกขาวพันธุท่ีออนแอตอโรคนี้ เชน พันธุขาวดอกมะลิ 105 กข6 เหนียวสัน
ปาตอง พิษณุโลก 2  ชัยนาท 1 เม่ือเริ่มพบอาการของโรคบนใบขาว ถามีความจําเปนใหใชสารเคมีพนเฉพาะจุดท่ีพบ 
การระบาดเพ่ือควบคุมไมใหเชื้อราแพรกระจายขยายเปนวงกวางออกไป สําหรับสารเคมีท่ีใช  ไดแก เชน ไอโซโพรไทโอเลน 
คอปเปอรไฮดรอกไซด เสตร็พโตมัยซินซัลเฟต+ออกซีเตทตราไซคลินไฮโดรคลอรไรด ไตรเบซิคคอปเปอรซัลเฟต (อัตรา
ตามคําแนะนําในฉลาก) 



 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 
ระหวางป ป 2557/2558 ป 2558/2559 ป 2559/2560 

๑,๔๕๔ ไร 



 

       

 
 
 
         

 
 
 
 
         

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดเพลี้ยกระโดดหลังขาว 
ระหวางป 2560 

 

๔,๒๐๓ ไร 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดโรคไหม 
ระหวางป 2557/2558 ป 2558/2559 ป 2559/2560 

๑๓,๑๓๖ ไร่ 

 



  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดโรคขอบใบแหง 
ป  2560 

๓๐ ไร่ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดแมลงบั่ว 
ป 2560 

๐ ไร่ 


