
 
 
 
 
 
 

๑. สถานการณ์ศัตรูข้าว 
 พ้ืนที่ปลูกตามรายงานของส านักงานเกษตรจังหวัด ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2559 จ านวน 67 จังหวัด มีพ้ืนที่ปลูกข้าว               
16,713,689 ไร่ สถานการณ์ศัตรูข้าว ในสัปดาห์นี้  
 เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล*  ไม่พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล  
 โรคไหม้ข้าว**  พบการระบาดในข้าวระดับรุนแรง จ านวน 48 ไร่ และพบการระบาดในข้าวระดับไม่รุนแรง  
จ านวน 75 ไร่ รวมพ้ืนที่ระบาดทั้งหมด 123 ไร่ (การระบาดคงที)่ ในพ้ืนที ่2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสระบุรี  
๒. การด้าเนินงานควบคุมการระบาด   
   2.1 เจ้าหน้าที่กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
ประสานงานติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว ภายใต้โครงการก าหนดจุดเฝ้าระวังศัตรูพืช (แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว)  
เพ่ือติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล และโรคไหม้ข้าว 
   2.2 ประชาสัมพันธ์แจ้งจังหวัดที่เคยพบการระบาดและพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาด 42 จังหวัด เตรียมความพร้อมใน
พ้ืนที่ระบาดซ้ าซากเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดซ้ า โดยได้จัดท าแปลงติดตามสถานการณ์ทั้งหมดจ านวน 809 แปลง  
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยง เตรียมความพร้อมในการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย และรณรงค์
ให้สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพ้ืนที่ 
   2.3 ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอในพ้ืนที่ที่พบการระบาดของโรคไหม้ข้าว จังหวัดสระบุรี
พบการระบาดในพ้ืนที่ปลูกใหม่ในระยะกล้าและบางส่วนอยู่ในระยะคอรวง เนื่องจากสภาพอากาศเหมาะต่อการเกิดโรค ทั้งนี้
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ได้แจ้งให้ทางส านักงานเกษตรจังหวัดทราบแล้ว พร้อมทั้งลงพ้ืนที่ ให้ความรู้ เรื่องการผลิต 
เชื้อราไตรโคเดอร์มา ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ปลูกใหม่ในเบื้องต้นแล้ว และจังหวัดขอนแก่นการระบาดยังคงที่เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
ระบาดเดิมและยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต ทั้งนี้ ทางส านักงานเกษตรจังหวัดได้ประสานกับทางส านักงานเกษตรอ าเภอให้ความ
ช่วยเหลือในพ้ืนที่ที่เกิดการระบาดเรียบร้อยแล้ว 
   2.4 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ได้จัดท าโครงการจุดเฝ้าระวังศัตรูพืช (แปลงติดตาม
สถานการณ์ศัตรูข้าว) ในพื้นที่ 42 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร มุกดาหาร 
นครพนม อุบลราชธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร ร้อยเอ็ด น่าน  แพร่ พะเยา อุตรดิตถ์ 
เชียงใหม่ พิษณุโลก เชียงราย เพชรบูรณ์ ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี นครปฐม 
ปทุมธานี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ระยอง สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง และ
จังหวัดชลบุรี 
3. การคาดการณ์  

สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2559 
ภาคเหนือ  อุณหภูมิต่ าสุด 14 - 22 องศาเซลเซียส สูงสุด 28 - 33 องศาเซลเซียส  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   อุณหภูมิต่ าสุด 12 - 20 องศาเซลเซียส สูงสุด 28 - 33 องศาเซลเซียส  
ภาคกลางและภาคตะวันออก  อุณหภูมิต่ าสุด 16 - 25 องศาเซลเซียส สูงสุด 30 - 34 องศาเซลเซียส    
มีฝนบางแห่ง ร้อยละ 10 – 30 ของพ้ืนที ่ 
ภาคใต้  อุณหภูมิต่ าสุด 21 - 26 องศาเซลเซียส สูงสุด 30 - 34 องศาเซลเซียส มีฝนบางแห่ง 
ร้อยละ 30 - 60 ของพ้ืนที่  

 
 

 
              รายงานสถานการณ์ศตัรูข้าว                                               
                วันที ่14 ธันวาคม 2559 
                                 กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช 

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
                                                           โทร. ๐๒-๙๕๕๑๕๑๔ โทรสาร ๐๒-๙๕๕๑๕๑๔ 
     E-mail: Bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com 
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 สภาพอากาศในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่มีฝน ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนร้อยละ 
10 – 30 ของพ้ืนที่ ส่วนภาคใต้ มีฝนร้อยละ 30 - 60 ของพ้ืนที่ ข้อมูลจากแปลงส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว 
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา พบการกระจายตัวของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล และโรคไหม้ข้าวลดลง คาดว่าในสัปดาห์หน้า
สถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล และโรคไหม้ข้าวจะลดลง แต่ควรเฝ้าระวังในพ้ืนที่ ที่ปลูกข้าวใหม่อายุน้อย
กว่า 40 ถึง 60 วัน ซึ่งเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลอาจอพยพจากแปลงข้าวที่เกี่ยวแล้วเข้าท าลายแปลงข้าวที่ปลูกใหม่และอายุ
ยังน้อย ส่วนโรคไหม้ข้าวควรเฝ้าระวังในพ้ืนทีจ่ังหวัดสระบุรี ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร นครพนม น่าน เชียงราย พัทลุง 
นครศรีธรรมราช สงขลา และจังหวัดปัตตานี ซึ่งอาจเกิดโรคไหม้ข้าว (ระยะคอรวง) ท าความเสียหายให้กับผลผลิตลดลงได้  
ในส่วนพ้ืนที่ที่มีการปลูกข้าวใหม่โดยเฉพาะพ้ืนที่ในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ซึ่งใช้น้ าจากชลประทานและปลูก
ข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อโรค ปริมาณต้นข้าวในแปลงหนาแน่น มีการให้ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราสูง และปริมาณน้ าค้างมากกว่า  
9 ชั่วโมง ขอให้เกษตรกรส ารวจแปลงนาอย่างสม่ าเสมอ หากพบการระบาดให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินการ
ควบคุมโดยทันที  
 

4. ค้าแนะน้าในการควบคุมการระบาด   
 4.1 เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล 
       1. ปลูกข้าวพันธุ์ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล เช่น กข 6 กข 31 กข 41 กข 47 สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 3
สุพรรณบุรี 90 พิษณุโลก 2 เป็นต้น และไม่ควรปลูกพันธุ์เดียวติดต่อกันเกิน 4 ฤดูปลูก ควรปลูกสลับกันระหว่างพันธุ์
ต้านทานสูงกับพันธุ์ทนทานหรือพันธุ์อ่อนแอปานกลาง โดยพิจารณาอายุเก็บเกี่ยวให้ใกล้เคียงกัน เพ่ือลดความเสียหาย
เมื่อเกิดการระบาดรุนแรง 
               2. ส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพ่ือน าองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบนิเวศในแปลงนา
มาวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตนเองในการจัดการแปลงนา จากสถานการณ์จริง 
        3. ในพ้ืนทีท่ี่มีการระบาด ที่สามารถควบคุมระดับน้ าในนาได้ หลังปักด าหรือหว่าน 2 - 3 สัปดาห์จนถึงระยะ
ตั้งท้อง ควบคุมน้ าในแปลงนาให้พ้ืนดินพอเปียก หรือมีน้ าเรี่ยผิวดินนาน 7 - 10 วัน แล้วปล่อยขังทิ้งไว้ให้แห้งเองสลับกันไป 
จะช่วยลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 
         4. ใช้เชื้อราบิวเวอเรีย(เชื้อสด) อัตรา 1 กิโลกรัม(2 ถุง)/น้ า 20 ลิตร ควรฉีดพ่นในบริเวณท่ีพบในช่วงเช้า 
หรือช่วงเย็น 
                  5. ในกรณีที่จ าเป็นต้องสารเคมีในการก าจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลแนะน าให้ใช้สารเคมี ดังนี้  
                      1) ข้าวระยะกล้าถึงแตกกอ (อายุ 30 - 45 วัน) 
                        - บูโพรเฟซิน 25 % WP 10 กรัม ต่อ น้ า 20 ลิตร 
                       - บูโพรเฟซิน 10 % WP 25 กรัม ต่อ น้ า 20 ลิตร  
                        - บูโพรเฟซิน 5 % WP + ไอโซโปรคาร์บ 20 % WP 50 กรัม ต่อ น้ า 20 ลิตร   
        2) ข้าวระยะแตกกอเต็มที ่
                       - อีโทเฟนพร็อกซ์ 10 % EC 20 ซีซี ต่อ น้ า 20 ลิตร 
                       - อีโทเฟนพร็อกซ์ 5 % EC 40 ซีซี ต่อ น้ า 20 ลิตร 
                       - คาร์โบซัลเฟน 20 % EC 110 ซีซี ต่อ น้ า 20 ลิตร 
                       - ฟีโนบูคาร์บ 50 % EC 60 ซีซี ต่อ น้ า 20 ลิตร 
                       - ไฮโซโปรคาร์บ 50 % WP 60 กรัม ต่อ น้ า 20 ลิตร 
       3) ข้าวระยะตั้งท้องถึงออกรวง 
                       - ไดโนทีฟูแรน 10 % WP 15 กรัม ต่อ น้ า 20 ลิตร 
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                       - ไทอะมิโทแซม 25 % WG 2 กรัม ต่อ น้ า 20 ลิตร 
                       - โคลไทอะนิดิน 16 % 6-9 กรัม ต่อ น้ า 20 ลิตร 
                       - อิมิดาโคลพริด 10 % SL 15 ซีซี ต่อ น้ า 20 ลิตร 
                       - อีทีโพรล 10 % SC 50 ซีซี ต่อ น้ า 20 ลิตร 
 

4.2 โรคไหม้ข้าว 
  ๑. ส ารวจแปลงนา อย่างสม่ าเสมอถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวควรให้ปฏิบัติดังนี้  
      1) ใช้เชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลิส) พ่นอัตราตามค าแนะน าในฉลาก  
       ๒) ใช้เชื้อไตรโครเดอร์มาอัตรา ๑ กิโลกรัม ต่อ น้ า ๒๐๐ ลิตร พ่น  
  ๒. ถ้ามีความจ าเป็นให้ใช้สารเคมีพ่นเฉพาะจุดที่พบการระบาดเพ่ือควบคุมไม่ให้เชื้อราแพร่กระจายขยายเป็น
วงกว้างออกไป ส าหรับสารเคมีท่ีใช้  ได้แก่  
        1) อิดิเฟนฟอส ๕๐ เปอร์เซ็นต์ อีซี อัตรา ๒๐ - ๒๕ ซีซี ผสมน้ า ๒๐ ลิตร  
       2) บลาสติซิดิน เอส ๒ เปอร์เซ็นต์ อีซี อัตรา ๒๐ - ๒๕ ซีซี ผสมน้ า ๒๐ ลิตร  
       3) ไตรไซคราโซล ๗๕ เปอร์เซ็นต์ ดับบลิวพี อัตรา ๑๐ - ๑๖ กรัม ผสมน้ า ๒๐ ลิตร  
 *** ควรพ่นในแปลงข้าวที่มีประวัติว่าเคยมีโรคระบาดมาก่อน การใช้สารเคมีพ่นซ้ ากันหลายครั้ง เชื้อราจะ
ต้านทานสารเคมีหรือดื้อยา ดังนั้น เพ่ือป้องกันไม่ให้เชื้อราต้านทานสารเคมี จึงควรเลือกใช้สารเคมีสลับกลุ่มกันพ่น ทั้งนี้
ในการใช้สารเคมีควรใช้ด้วยความระมัดระวัง และค านึงถึงความปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้และสภาพแวดล้อม 
  ๓. หว่านเมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม 15 – 20 กิโลกรัม ต่อ ไร่ ควรแบ่งแปลงให้มีการถ่ายเทอากาศได้ดี
  4. คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อรา เช่น ไตรไซคลาโซล คาซูกามัยซิน คาร์เบนดาซิม 
โพรคลอราซ อัตราตามค าแนะน าในฉลาก 
 

 
หมายเหตุ  จังหวัดที่มีข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าว 67 จังหวัด 3,644 ต าบล             
   *จังหวัดที่มีรายงานข้อมูล 56 จังหวัด 1,740 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 83.58 และ 47.75 ตามล าดับ 
     จังหวัดที่ไม่มีรายงานข้อมูล 11 จังหวัด 1,904 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 16.42 และ 52.25 ตามล าดับ 
  **จังหวัดที่มีรายงานข้อมูล 55 จังหวัด 1,776 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 82.09 และ 48.74 ตามล าดับ 
     จังหวัดที่ไม่มีรายงานข้อมูล 12 จังหวัด 1,868 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 17.01 และ 51.26 ตามล าดับ 
รายละเอียดเพิ่มเติม ในรายงานสถานการณ์การระบาดศตัรูพืช ทาง http://www.doae.go.th/ หรือ http://www.ppsf.doae.go.th/

http://www.doae.go.th/%20หรือ


 

       
 
 
 
 

 
 
 
 
         

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล 
ระหว่างปี ๒๕๕๒/๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ปี ๒๕๕4/๒๕๕5 ปี ๒๕๕5/๒๕๕6 ปี ๒๕๕6/๒๕๕7 กับ ปี 2557/2558 

ปี 2558/2559  

126 

0 



  
 
 
 
 
 
                            

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดโรคไหม ้
ระหว่างปี 2557/2558 ปี 2558/2559 

123 
 


