
  
 
 
 
 
 

๑. สถานการณ์ศัตรูข้าว 
 พ้ืนที่ปลูกตามรายงานของส านักงานเกษตรจังหวัด ณ วันที่ 6 กันยายน 2560 จ านวน 68 จังหวัด มีพ้ืนที่ปลูกข้าว 
45,003,215ไร่ แยกเป็นข้าวอายุน้อยกว่าจ านวน 40 วัน 5,029,804 ไร่ อายุ 40 ถึง 60 วัน จ านวน 21,228,389 ไร่ 
และอายุข้าวมากกว่า 60 วัน จ านวน 18,745,022 ไร่ สถานการณ์ศัตรูข้าว ในสัปดาห์นี้ 
 เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล  พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล ในข้าวอายุ 40 ถึง 60 วนั จ านวน 5,913 ไร่ และ
ในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จ านวน 2,379 ไร่ รวมพ้ืนที่การระบาด 8,292 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 7,168 ไร่) พบในจังหวัด
เพชรบุรี ขอนแก่น หนองคาย อุบลราชธานี นครราชสีมา อุทัยธานี และจังหวัดพิจิตร 
 เพลี้ยกระโดดหลังขาว  ไมพ่บการระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาว (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1 ไร่)   
 แมลงบั่ว  ไมพ่บการระบาดของแมลงบั่ว  
 โรคไหม้ข้าว  พบการระบาดของโรคไหม้ข้าว ในระดับไม่รุนแรง 3,313 ไร่ และในระดับรุนแรง 9,602 ไร่ รวมพ้ืนที่ 
การระบาด 12,915 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 12,916 ไร่) พบในจังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
อุทัยธานี และจังหวัดล าปาง 
 โรคขอบใบแห้งข้าว พบการระบาดโรคขอบใบแห้งข้าว ในระดับไม่รุนแรง 205 ไร่ รวมพ้ืนที่การระบาด 205 ไร่ 
(สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่พบการระบาด) พบในจังหวัดล าพูน 

๒. การด้าเนินงานควบคุมการระบาด   
   2.1 เจ้าหน้าที่กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
ประสานงานติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว ภายใต้กิจกรรมแปลงติดตามเฝ้าระวังศัตรูพืช เพ่ือติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่
เสี่ยงต่อการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้งและศัตรูข้าวอ่ืนๆ 
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวเตือนการระบาดศัตรูข้าว 
   2.2 ประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดที่เคยพบการระบาด และพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาด 42 จังหวัด เตรียมความพร้อม
ในพ้ืนที่ระบาดซ้ าซากเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดซ้ า โดยจัดท าแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว จ านวน 1,755 แปลง 
ใน 65 จังหวัด ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยง เตรียมความพร้อมในการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อรา 
บิวเวอเรีย และรณรงค์ให้สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และเกษตรกรทั่วไปใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพ้ืนที่ 
   2.3 ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา  ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ส านักงานเกษตรจังหวัด
หนองคาย ส านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี  ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี และ
ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร แนะน าให้เกษตรกรป้องกันและก าจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล โดยใช้เชื้อราบิวเวอเรีย และ
ให้เกษตรกรเฝ้าระวังและหมั่นส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ 
      2.4 ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน แนะน าให้เกษตรกรป้องกันและก าจัดโรคขอบใบแห้ง โดยใช้ปุ๋ยไนโตรเจนให้
เหมาะสม และไม่ระบายน้ าออกจากแปลงนาที่เป็นโรคไปสู่แปลงนาอ่ืน ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของโรคขอบ 
ใบแห้ง โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังและหมั่นส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ 
   2.5 ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ส านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานเกษตร
จังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี และส านักงานจังหวัดล าปาง แนะน าให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการ
ป้องกันก าจัดโรคไหม้ข้าว ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของโรคไหม้ข้าว โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังและหมั่นส ารวจแปลงอย่าง
สม่ าเสมอ 
    2.6 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จัดท าแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวภายใต้กิจกรรม
แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในพ้ืนที่ 65 จังหวัด 

              รายงานสถานการณ์ศตัรูข้าว                                               
                วันที ่6 กันยายน 2560 
                                 กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช 

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
                                                           โทร. ๐๒-๙๕๕๑๕๑๔ โทรสาร ๐๒-๙๕๕๑๕๑๔ 
     E-mail: Bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com 

doae_pmd@hotmail.com  
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3. การคาดการณ์  

สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่  6 - 12 กันยายน 2560  
ภาคเหนือ  อุณหภูมิต่ าสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส สูงสุด 29 - 34 องศาเซลเซียส มีฝนร้อยละ  

40 - 80 ของพ้ืนที ่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   อุณหภูมิต่ าสุด 21 - 25 องศาเซลเซียส สูงสุด 28 - 34 องศาเซลเซียส  

มีฝนร้อยละ 40 - 80 ของพ้ืนที่  
ภาคกลางและภาคตะวันออก  อุณหภูมิต่ าสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส สูงสุด 31 - 35 องศาเซลเซียส  

มีฝนร้อยละ 40 - 80 ของพ้ืนที่ 
ภาคใต้  อุณหภูมิต่ าสุด 21 - 26 องศาเซลเซียส สูงสุด 31 - 35 องศาเซลเซียส มีฝนบางแห่งร้อยละ 

40 - 80 ของพ้ืนที ่ 
 
 

 สภาพอากาศทั่วทุกภาคของประเทศ มีฝนร้อยละ 40 - 80 ของพ้ืนที่ ข้อมูลจากแปลงส ารวจติดตาม
สถานการณ์ศัตรูข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมา พบปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล โรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้คงที่ เนื่องจาก
หลายพ้ืนที่ยังคงมีฝนตก สภาพอากาศเหมาะต่อการระบาดของโรคไหม้ โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้แก่ จังหวัดล าปาง แพร่ มุกดาหาร บุรีรัมย์ อุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลควรเฝ้าระวัง
ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในพ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนลดลง ดังนั้นขอให้
เกษตรกรเฝ้าระวังและหมั่นส ารวจแปลงข้าวอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะในข้าวที่อายุน้อยและเป็นพันธุ์อ่อนแอต่อ 
โรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลที่มีการปลูกข้าวหนาแน่น ให้ปุ๋ย ไนโตรเจนปริมาณมาก หากพบการระบาดของ 
ศัตรูข้าว ให้รีบแจ้งส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอในพ้ืนที่ด 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 เพ่ือลดความเสียหาย
เมื่อเกิดการระบาดรุนแรง 
               2. ในพ้ืนที่ที่มีการระบาด ที่สามารถควบคุมระดับน้ าในนาได้ หลังปักด าหรือหว่าน 2 - 3 สัปดาห์ จนถึง
ระยะตั้งท้อง ควบคุมน้ าในแปลงนาให้พ้ืนดินพอเปียก หรือมีน้ าเรี่ยผิวดินนาน 7 - 10 วัน แล้วปล่อยขังทิ้งไว้ให้แห้งเอง
สลับกันไป จะช่วยลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 
       3. ส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพ่ือน าองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบนิเวศในแปลงนา
มาวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตนเองในการจัดการแปลงนา จากสถานการณ์จริง 
       4. ใช้เชื้อราบิวเวอเรีย (เชื้อสด) อัตรา 1 กิโลกรัม (2 ถุง) ต่อน้ า 20 ลิตร ควรพ่นในบริเวณที่พบในช่วงเช้า หรือช่วงเย็น 
                  5. ในกรณีที่จ าเป็นต้องสารเคมีในการก าจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลแนะน าให้ใช้สารเคมี ดังนี้ 
                      1) ข้าวระยะกล้าถึงแตกกอ (อายุ 30 - 45 วัน) 
                        - บูโพรเฟซิน 25 % WP 10 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร 
                       - บูโพรเฟซิน 10 % WP 25 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร  
                        - บูโพรเฟซิน 5 % WP + ไอโซโปรคาร์บ 20 % WP 50 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร  
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        2) ข้าวระยะแตกกอเต็มที ่
                       - อีโทเฟนพร็อกซ์ 10 % EC 20 ซีซี ต่อน้ า 20 ลิตร 
                       - อีโทเฟนพร็อกซ์ 5 % EC 40 ซีซี ต่อน้ า 20 ลิตร 
                       - คาร์โบซัลเฟน 20 % EC 110 ซีซี ต่อน้ า 20 ลิตร 
                       - ฟีโนบูคาร์บ 50 % EC 60 ซีซี ต่อน้ า 20 ลิตร 
                       - ไฮโซโปรคาร์บ 50 % WP 60 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร 
       3) ข้าวระยะตั้งท้องถึงออกรวง 
                       - ไดโนทีฟูแรน 10 % WP 15 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร 
                       - ไทอะมิโทแซม 25 % WG 2 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร 
                       - โคลไทอะนิดิน 16 % 6-9 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร 
                       - อิมิดาโคลพริด 10 % SL 15 ซีซี ต่อน้ า 20 ลิตร 
                       - อีทีโพรล 10 % SC 50 ซีซี ต่อน้ า 20 ลิตร  

4.2 เพลี้ยกระโดดหลังขาว* 
     1.ปลูกขาวพันธุตานทาน เชน สุพรรณบุรี 60 ชัยนาท 1 สุพรรณบุรี 1 กข 31 และชุมแพ 60 โดยปลูก
สลับกันอย่างนอย 2 พันธุ์เพ่ือปองกันไม่ใหเพลี้ยกระโดดหลังขาวปรับตัวท าลายข้าวพันธุตานทานไดเร็ว หรือถาปลูกขาว
พันธุเดียว ไมควรปลูกติดตอกันเกิน 4 ฤดูปลูก 
   2.เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวมากกวา 1 ตัวตอต้น ใหระบายน้ าออกจากแปลงนา 3 – 4 วัน ในช่วง
ที่พบเพลี้ยกระโดดหลังขาว แลวไขน้ าเข้าแปลงนาใหทวมกาบใบข้าวจะช่วยลดปริมาณเพลี้ยกระโดดหลังขาวลงได 
   3.เมื่อเริ่มพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวในแปลงนา ป้องกันโดยใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย ฉีดพ่นในช่วงเวลาอากาศเย็น 
เพ่ือให้มีโอกาสสัมผัสกับตัวแมลงมากที่สุด 
   4. หากมีการระบาดรุนแรงถึงข้ึนจ าเป็นตองใชสารเคมีใหเลือกสารเคมี ดังนี้ 

    - สารไดโนทีฟูเรน (ชื่อการคา : สตารเกิล) ฉีดพนในอัตราตามค าแนะน าในฉลาก 
    - สารอิมิดาโคลพริด (ชื่อการคา : คอนฟดอร 10% เอสแเอล) ฉีดพ่น อัตรา 80 ซีซี ต่อน้ า 20 ลิตร หรือ 
(คอนฟดอร 5%) ในอัตรา 30 ซีซี  ต่อน้ า 20 ลิตร 
 

4.3 โรคไหม้ข้าว* 
   ๑. ส ารวจแปลงนาอย่างสม่ าเสมอถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวควรให้ปฏิบัติดังนี้  
      1) พ่นด้วยเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลิส) อัตราตามค าแนะน าในฉลาก  
       ๒) พ่นด้วยเชื้อราไตรโครเดอร์มา อัตรา ๑ กิโลกรัม ต่อน้ า ๒๐๐ ลิตร  
  ๒. ถ้ามีความจ าเป็นให้ใช้สารเคมีพ่นเฉพาะจุดที่พบการระบาดเพ่ือควบคุมไม่ให้เชื้อราแพร่ขยายวงกว้าง
ออกไป 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  
 *** ควรพ่นในแปลงข้าวที่มีประวัติว่าเคยเกิดการระบาดของโรคมาก่อน การใช้สารเคมีพ่นซ้ ากันหลายครั้ง  
เชื้อราจะต้านทานสารเคมีหรือดื้อยา ดังนั้น เพ่ือป้องกันไม่ให้เชื้อราต้านทานสารเคมี จึงควรเลือกใช้สารเคมีสลับกลุ่มกันพ่น 
ทั้งนี้ในการใช้สารเคมีควรใช้ด้วยความระมัดระวัง และค านึงถึงความปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้และสภาพแวดล้อม 
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  ๓. หว่านเมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม 15 - 20 กิโลกรัม ต่อ ไร่ ควรแบ่งแปลงให้มีการถ่ายเทอากาศได้ดี 
   4. คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อรา เช่น ไตรไซคลาโซล คาซูกามัยซิน คาร์เบนดาซิมโพรคลอราซ 
อัตราตามค าแนะน าในฉลาก 
4.4 โรคขอบใบแห้ง**** 
   1. ปลูกข้าวพันธุ์ข้าวที่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง เช่น พันธุ์สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 สุพรรณบุรี 1 
สุพรรณบุรี 2 กข7 และ กข23 
  2. ในกรณีท่ีดินที่อุดมสมบูรณ์ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมาก 
   3. ไม่ควรระบายน้ าจากแปลงที่เป็นโรคไปสู่แปลงอื่น 
   4. ควรเฝ้าระวังการเกิดโรคถ้าปลูกข้าวพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคนี้ เช่น พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข6 เหนียวสัน
ป่าตอง พิษณุโลก 2  ชัยนาท 1 เมื่อเริ่มพบอาการของโรคบนใบข้าว ถ้ามีความจ าเป็นให้ใช้สารเคมีพ่นเฉพาะจุดที่พบ 
การระบาดเพ่ือควบคุมไม่ให้เชื้อราแพร่กระจายขยายเป็นวงกว้างออกไป ส าหรับสารเคมีที่ใช้  ได้แก่ เช่น ไอโซโพรไทโอเลน 
คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ เสตร็พโตมัยซินซัลเฟต+ออกซีเตทตราไซคลินไฮโดรคลอร์ไรด์ ไตรเบซิคคอปเปอร์ซัลเฟต (อัตรา
ตามค าแนะน าในฉลาก) 



 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล 
ระหว่างปี ปี 2557/2558 ปี 2558/2559 ปี 2559/2560 

๘,๒๙๒ ไร ่



 

       
 
 
 
         

 
 
 
 
         

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดเพลี้ยกระโดดหลังขาว 
ระหว่างปี 2560 

126 

๐ ไร ่



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดโรคไหม ้
ระหว่างปี 2557/2558 ปี 2558/2559 ปี 2559/2560 

๑๒,๙๑๕ ไร่ 
 



  
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดโรคขอบใบแห้ง 
ปี  2560 

๒๐๕ ไร่ 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดแมลงบั่ว 
ปี 2560 

๐ ไร่ 


