
 
 
 
 
 
 

๑. สถานการณ์ศัตรูข้าว 
 พื้นที่ปลูกตามรายงานของส านักงานเกษตรจังหวัด ณ วันที่ 4 มกราคม 2560 จ านวน 68 จังหวัด มีพื้นที่ปลูกข้าว               
13,792,022 ไร่ แยกเป็นข้าวอายุน้อยกว่าจ านวน 40 วัน 2,819,442 ไร่ อายุ 40 ถึง 60 วัน จ านวน 2,608,633 ไร่ 
และอายุข้าวมากกว่า 60 วัน จ านวน 8,363,947 ไร่ สถานการณ์ศัตรูข้าว ในสัปดาห์นี ้
 เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล*  ไม่พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล  
 โรคไหม้ข้าว**  พบการระบาดโรคไหม้ข้าวในระดับไม่รุนแรงจ านวน 750 ไร่ (ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 1,250 ไร่)  
ในพื้นที่อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดส ุโขทัย 
 โรคขอบใบแห้งข้าว*** พบการระบาดโรคขอบใบแห้งข้าวในระดับไม่รุนแรงจ านวน 100 ไร่ ในพื้นที่ 
อ 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 พบการระบาดของโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งในข้าวระยะกล้าถึงแตกกอ 
เนื่องจากสภาพอากาศเหมาะต่อการเกิดโรค ทั้งนี้ส านักเกษตรอ าเภอได้ติดตามเฝ้าระวังและให้ความรู้ เช่น การงดให้ปุ๋ย
ไนโตรเจนในปริมาณมากและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในควบคุมป้องกันก าจัด และให้เกษตรกรเฝ้าระวังและหมั่นส ารวจ
แปลงอย่างใกล้ชิด 
   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 และจังหวัดชลบุรี 
3. การคาดการณ์  

สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 10 มกราคม 2560 
ภาคเหนือ  อุณหภูมิต่ าสุด 17 - 21 องศาเซลเซียส สูงสุด 27 - 33 องศาเซลเซียส มีฝนบางแห่ง 
 ร้อยละ 20-30 ของพื้นที ่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   อุณหภูมิต่ าสุด 19 - 22 องศาเซลเซียส สูงสุด 29 - 33 องศาเซลเซียส 
 มีฝนบางแห่ง ร้อย ละ 20-30 ของพื้นที ่
ภาคกลางและภาคตะวันออก  อุณหภูมิต่ าสุด 22 - 25 องศาเซลเซียส สูงสุด 29 - 33 องศาเซลเซียส    
มีฝนบางแห่ง ร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่  
ภาคใต้  อุณหภูมิต่ าสุด 21 - 25 องศาเซลเซียส สูงสุด 29 - 32 องศาเซลเซียส มีฝนบางแห่ง 
ร้อยละ 40 - 70 ของพื้นที่  

 

 
              รายงานสถานการณศ์ัตรูข้าว                                               
                วันที ่4 มกราคม 2560 
                                 กลุ่มพยากรณแ์ละเตือนการระบาดศตัรพูชื 

กองสง่เสริมการอารักขาพืชและจดัการดนิปุ๋ย 
                                                           โทร. ๐๒-๙๕๕๑๕๑๔ โทรสาร ๐๒-๙๕๕๑๕๑๔ 
     E-mail: Bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com 
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 สภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนร้อยละ 20 – 30 ของพื้น ภาคกลาง และ 
ภาคตะวันออก มีฝนร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่ ส่วนภาคใต้ มีฝนร้อยละ 40 - 70 ของพื้นที่ ข้อมูลจากแปลงส ารวจ
ติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว ในสัปดาห์ที่ผ่านมา พบเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลและโรคไหม้ข้าวในปริมาณน้อย  คาดว่า 
ในสัปดาห์หน้าสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลคงไม่เกิดขึ้น โรคไหม้ข้าวอาจมีบางพื้นที่ แต่ควรเฝ้าระวัง 
ในพื้นที่ ที่ปลูกข้าวใหม่อายุน้อยกว่า 40 ถึง 60 วัน ซึ่งเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลอาจเข้าท าลายแปลงข้าวที่ปลูกใหม่อายุยังน้อย 
ส่วนโรคไหม้ข้าวควรเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งอาจเกิดโรคไหม้ข้าว  
ท าความเสียหายให้กับผลผลิตได้ โดยเฉพาะในส่วนพ้ืนที่ที่มีการปลูกข้าวใหม่ ซึ่งใช้น้ าจากการชลประทานและปลูกข้าว 
พันธุ์อ่อนแอต่อโรค ปริมาณต้นข้าวในแปลงหนาแน่น มีการให้ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราสูง และปริมาณน้ าค้างมากกว่า 9 ชั่วโมง 
ขอให้เกษตรกรส ารวจแปลงนาอย่างสม่ าเสมอ หากพบการระบาดให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อด าเนินการควบคุมโดยทันที  
 

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 เพื่ อลดความเสียหาย
เมื่อเกิดการระบาดรุนแรง 
               2. ส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อน าองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบนิเวศในแปลงนา
มาวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตนเองในการจัดการแปลงนา จากสถานการณ์จรงิ 
        3. ในพื้นที่ที่มีการระบาด ที่สามารถควบคุมระดับน้ าในนาได้ หลังปักด าหรือหว่าน 2 - 3 สัปดาห์จนถึงระยะ
ตั้งท้อง ควบคุมน้ าในแปลงนาให้พื้นดินพอเปียก หรือมีน้ าเรี่ยผิวดินนาน 7 - 10 วัน แล้วปล่อยขังทิ้งไว้ให้แห้งเองสลับกันไป 
จะช่วยลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 
         4. ใช้เชื้อราบวิเวอเรีย(เชื้อสด) อตัรา 1 กิโลกรมั(2 ถุง)/น้ า 20 ลิตร ควรฉีดพ่นในบริเวณทีพ่บในชว่งเช้า 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) ข้าวระยะแตกกอเต็มที่ 
                       - 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) ข้าวระยะต้ังท้องถึงออกรวง 
                       - ไดโนทีฟูแรน 10 % WP 15 กรัม ต่อ น้ า 20 ลิตร 
                       - 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 
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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 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. คลุกเมล็ดพันธุด์้วยสารป้องกันก าจัดเช้ือรา เช่น ไตรไซคลาโซล คาซูกามัยซิน คาร์เบนดาซิม 
โพรคลอราซ อัตราตามค าแนะน าในฉลาก 
4.3 โรคขอบใบแห้ง**** 
   1. ปลูกข้าวพันธุ์ข้าวที่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง เช่น พันธุ์สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 สุพรรณบุรี 1 
สุพรรณบุรี 2 กข7 และ กข23 
  2. ในกรณีที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมาก 
   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 (อัตรา
การใช้ตามฉลาก) 
 

 
หมายเหตุ  จังหวัดที่มีข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าว 68 จังหวัด 2,881 ต าบล             
   *จังหวัดที่มีรายงานข้อมูล 53 จังหวัด 1,796 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 77.94 และ 62.34 ตามล าดับ 
     จังหวัดที่ไม่มีรายงานข้อมูล 15 จังหวัด 1,085 ต าบล คิดเป็นรอ้ยละ 20.06 และ 37.66 ตามล าดับ 
  **จังหวัดที่มีรายงานข้อมูล 53 จังหวัด 1,781 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 77.94 และ 61.82 ตามล าดับ 
     จังหวัดที่ไม่มีรายงานข้อมูล 15 จังหวัด 1,100 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 20.06 และ 38.18 ตามล าดับ 
 ***จังหวัดที่มีรายงานข้อมูล 52 จังหวัด 1,767 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 76.47 และ 61.33 ตามล าดับ 
     จังหวัดที่ไม่มีรายงานข้อมูล 16 จังหวัด 1,114 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 23.53 และ 38.67 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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