
 
 
 
 
 
 

๑. สถานการณ์ศัตรูข้าว 
 พื้นที่ปลูกตามรายงานของส านักงานเกษตรจังหวัด ณ วันที่ 11 มกราคม 2560 จ านวน 69 จังหวัด มีพื้นที่ปลูกข้าว               
13,342,242 ไร่ แยกเป็นข้าวอายุน้อยกว่าจ านวน 40 วัน 3,047,402 ไร่ อายุ 40 ถึง 60 วัน จ านวน 2,527,142 ไร่ 
และอายุข้าวมากกว่า 60 วัน จ านวน 7,767,698 ไร่ สถานการณ์ศัตรูข้าว ในสัปดาห์นี ้
 เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล*  ไม่พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล  
 โรคไหม้ข้าว**  พบการระบาดโรคไหม้ข้าวในระดับไม่รุนแรงจ านวน 750 ไร่ (คงที่จากสัปดาห์ก่อน 750 ไร่)  
ในพื้นที่อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดส ุโขทัย 
 โรคขอบใบแหง้ข้าว*** พบการระบาดโรคขอบใบแห้งข้าวในระดับไม่รุนแรงจ านวน 100 ไร ่(คงที่จากสัปดาห์ก่อน 
100 ไร)่ ในพื้นที่อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดส ุโขทัย 
๒. การด้าเนนิงานควบคุมการระบาด   
   2.1 เจ้าหน้าที่กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
ประสานงานติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว ภายใต้โครงการก าหนดจุดเฝ้าระวังศัตรูพืช (แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว)  
เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล และโรคไหม้ข้าว 
   2.2 ประชาสัมพันธ์แจ้งจังหวัดที่เคยพบการระบาดและพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด 42 จังหวัด เตรียมความพร้อมใน
พื้นที่ระบาดซ้ าซากเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดซ้ า โดยได้จัดท าแปลงติดตามสถานการณ์ทั้งหมดจ านวน 809 แปลง  
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพื้นที่เสี่ยง เตรียมความพร้อมในการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย และรณรงค์
ให้สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ 
   2.3 ส านักงานเกษตรอ าเภอกงไกรลาศ พบการระบาดของโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้งในข้าวระยะกล้าถึงแตกกอ 
เนื่องจากสภาพอากาศเหมาะต่อการเกิดโรค ทั้งนี้ ส านักเกษตรอ าเภอไดใ้หค้ าแนะน าและถา่ยทอดความรู ้เช่น การงดให้ปุ๋ย
ไนโตรเจนในปริมาณมาก และเชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมในพื้นที่ที่เกิดการระบาด และให้เกษตรกรเฝ้าระวังและหมั่นส ารวจ
แปลงอย่างสม่ าเสมอ 
   2.4 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ได้จัดท าโครงการจุดเฝ้าระวังศัตรูพืช (แปล งติดตาม
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 และจังหวัดชลบุรี 
3. การคาดการณ์  

สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 17 มกราคม 2560 
ภาคเหนือ  อุณหภูมิต่ าสุด 15 - 23 องศาเซลเซียส สูงสุด 26 - 29 องศาเซลเซียส มีฝนบางแห่ง 
 ร้อยละ 40 - 70 ของพื้นที ่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   อุณหภูมิต่ าสุด 16 - 24 องศาเซลเซียส สูงสุด 25 - 31 องศาเซลเซียส 
 มีฝนบางแห่ง ร้อย ละ 20 - 30 ของพ้ืนที่ 
ภาคกลางและภาคตะวันออก  อุณหภูมิต่ าสุด 20 - 24 องศาเซลเซียส สูงสุด 27 - 33 องศาเซลเซียส    
มีฝนบางแห่ง ร้อยละ 20 – 60 ของพื้นที่  
ภาคใต้  อุณหภูมิต่ าสุด 22 - 25 องศาเซลเซียส สูงสุด 26 - 34 องศาเซลเซียส มีฝนบางแห่ง 
ร้อยละ 30 - 60 ของพื้นที่  
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 สภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ มีฝนร้อยละ 40 – 70 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนร้อยละ  
20 – 60 ของพื้น ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่ ส่วนภาคใต้ มีฝนร้อยละ 40 - 70 
ของพื้นที่ ข้อมูลจากแปลงส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว ในสัปดาห์ที่ผ่านมา พบเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลและโรคไหม้
ข้าวในปริมาณน้อย  คาดว่าในสัปดาห์หน้าสถานการณ์ของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลยังคงที่ ควรเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ในพื้นที่ ที่ปลูกข้าวใหม่อายุน้อยกว่า 40 ถึง 60 วัน ซึ่งเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลอาจเข้าท าลายแปลงข้าวที่ปลูกใหม่
อายุยังน้อย ส่วนโรคไหม้ข้าวควรเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งอาจเกิดโรค
ไหม้ข้าว ท าความเสียหายให้กับผลผลิตได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวใหม่ ซึ่งใช้น้ าจากชลประทานและปลูกข้าว 
พันธุ์อ่อนแอต่อโรค ปริมาณต้นข้าวในแปลงหนาแน่น มีการให้ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราสูง และปริมาณน้ าค้างมากกว่า 9 ชั่วโมง 
ขอให้เกษตรกรส ารวจแปลงนาอย่างสม่ าเสมอ หากพบการระบาดให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อด าเนินการควบคุมโดยทันที  
 

4. ค้าแนะน้าในการควบคุมการระบาด   

4.1 โรคไหม้ขา้ว 
  ๑. ส ารวจแปลงนา อย่างสม่ าเสมอถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวควรให้ปฏิบัติดังนี้  
      1) ใช้เชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลิส) พ่นอัตราตามค าแนะน าในฉลาก  
       ๒) ใช้เชื้อไตรโครเดอร์มาอัตรา ๑ กิโลกรัม ต่อ น้ า ๒๐๐ ลิตร พ่น  
  ๒. ถ้ามีความจ าเป็นให้ใช้สารเคมีพ่นเฉพาะจุดที่พบการระบาดเพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อราแพร่กระจายขยายเป็น
วงกว้างออกไป ส าหรับสารเคมีที่ใช้  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 เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อราต้านทานสารเคมี จึงควรเลือกใช้สารเคมีสลับกลุ่มกันพ่น ทั้งนี้
ในการใช้สารเคมีควรใช้ด้วยความระมัดระวัง และค านึงถึงความปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้และสภาพแวดล้อม 
  ๓. หว่านเมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม 15 – 20 กิโลกรัม ต่อ ไร่ ควรแบ่งแปลงให้มีการถ่ายเทอากาศได้ดี
  4. คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อรา เช่น ไตรไซคลาโซล คาซูกามัยซิน คาร์เบนดาซิม 
โพรคลอราซ อัตราตามค าแนะน าในฉลาก 
4.2 โรคขอบใบแห้ง**** 
   1. ปลูกข้าวพันธุ์ข้าวที่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง เช่น พันธุ์สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 สุพรรณบุรี 1 
สุพรรณบุรี 2 กข7 และ กข23 
  2. ในกรณีที่ดินอุดมสมบูรณ์ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมาก 
   3. ไม่ควรระบายน้ าจากแปลงที่เป็นโรคไปสู่แปลงอ่ืน 
   4. ควรเฝ้าระวังการเกิดโรคถ้าปลูกข้าวพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคนี้ เช่น พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข6 เหนียวสัน
ป่าตอง พิษณุโลก 2  ชัยนาท 1 เมื่อเริ่มพบอาการของโรคบนใบข้าว ถ้ามีความจ าเป็นให้ใช้สารเคมีพ่นเฉพาะจุดที่พบ 
การระบาดเพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อราแพร่กระจายขยายเป็นวงกว้างออกไป ส าหรับสารเคมีที่ใช้  ได้แก่ เช่น ไอโซโพรไทโอเลน 
คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ เสตร็พโตมัยซินซัลเฟต+ออกซีเตทตราไซคลินไฮโดรคลอร์ไรด์ ไตรเบซิคคอปเปอร์ซัลเฟต  
อัตราตามค าแนะน าในฉลาก 
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หมายเหตุ  จังหวัดที่มีข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าว 69 จังหวัด 2,801 ต าบล             
   *จังหวัดที่มีรายงานข้อมูล 54 จังหวัด 1,439 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 78.26 และ 51.37 ตามล าดับ 
     จังหวัดที่ไม่มีรายงานข้อมูล 15 จังหวัด 1,362 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 21.74 และ 48.63 ตามล าดับ 
  **จังหวัดที่มีรายงานข้อมูล 52 จังหวัด 1,421 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 75.36 และ 50.73 ตามล าดับ 
     จังหวัดที่ไม่มีรายงานข้อมูล 17 จังหวัด 1,380 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 24.64 และ 49.27 ตามล าดับ 
 ***จังหวัดที่มีรายงานข้อมูล 52 จังหวัด 1,406 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 75.36 และ 50.20 ตามล าดับ 
     จังหวัดที่ไม่มีรายงานข้อมูล 17 จังหวัด 1,395 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 24.64 และ 49.80 ตามล าดับ 
****อ้างอิงข้อมูล : กรมการข้าว,2560 
รายละเอียดเพิ่มเติม ในรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช ทาง http://www.doae.go.th/ หรือ http://www.ppsf.doae.go.th/

http://www.doae.go.th/%20หรือ
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