
  
 
 
 
 

 
 

๑. สถานการณ์การปลูกข้าว 

 1.1 ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  
 1.2 พ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมด 62 จังหวัด มีพื้นท่ียืนต้น 12,154,088 ไร่  

2. สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว   

 2.1 เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง สุโขทัย ลพบุรี จังหวัดพิจิตร และกรุงเทพมหานคร จ านวน 
45,738 ไร่ การระบาดเพ่ิมขึ้น 10,499 ไร ่(สัปดาห์ที่ผ่านมา 35,239 ไร่) ในชว่งอายุ ดังนี ้
    2.1.1 ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน จ านวน 15,813 ไร ่
    2.1.2 ข้าวอายุ 40 - 60 วัน จ านวน 14,162 ไร่ 
    2.1.3 ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จ านวน 15,763 ไร่  
 2.2 โรคไหม้ข้าว พบการระบาดพ้ืนที่จังหวัดตาก สุโขทัย และจังหวัดสงขลา จ านวน 22 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่ 
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 26 ไร่) ในช่วงอาย ุดังนี ้
    2.2.1 ข้าวอายุ 40 - 60 วัน จ านวน 5 ไร ่
    2.2.2 ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จ านวน 17 ไร ่
 2.3 โรคขอบใบแห้ง พบการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม ตาก สุโขทัย และจังหวัดสงขลา จ านวน 150 ไร่ 
การระบาดเพ่ิมข้ึน 7 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 143 ไร่)  
    2.3.1 ข้าวอายุ 40 - 60 วัน จ านวน 26 ไร ่
    2.3.2 ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จ านวน 124 ไร่ 
3. การด้าเนินงานในพื้นทีร่ะบาด   
 3.1 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกข้าว
ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลและศัตรูข้าวอ่ืนๆ เพ่ือให้เกษตรกรเฝ้าระวัง
ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาด 
  3.2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยง ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย และรณรงค์ให้สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และ
เกษตรกรทั่วไปใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพ้ืนที่ 
 3.3 ส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ตาก และจังหวัดสงขลา แนะน าให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกัน
และก าจัดโรคไหม้ข้าวในพ้ืนที่ที่มีการระบาดในระดับน้อย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของโรคไหม้ข้าวใน
พ้ืนทีร่ะบาดและพ้ืนที่ใกล้เคียง และให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ  
 3.4 ส านักงานเกษตรจังหวดัอ่างทอง พิจิตร จังหวัดเพชรบรูณ ์และกรุงเทพมหานคร แนะน าให้เกษตรกรในพ้ืนทีใ่ช้บวิเวอเรีย
เพ่ือควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลในพ้ืนที่ และให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ 
 3.5 ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ตาก สุโขทัย และจังหวัดสงขลา แนะน าให้เกษตรกรไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราสูง
มากเกินไป และในแปลงที่มีการระบาดมากแนะน าให้ใช้สารเคมีพ่นลงบนต้นข้าว เช่น Phenazine - ๕ - Oxide โดยผสมน้ าแล้วพ่นใน
ระยะที่ต้นข้าวแตกกอเต็มที่ และในระยะที่ข้าวออกรวง 
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4. การคาดการณ์ 
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2562 

     ภาคเหนือ  สภาพอากาศทั่วไปมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพ้ืนที ่โดยมี
อุณหภูมิเฉลี่ย 16 - 39 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นสภาพที่มีอุณหภูมสิูงและความชื้นค่อนข้างต่ า ประกอบกับข้อมูลจากการติดตาม
สถานการณ์ศัตรูขา้วในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช พบการท าลายของโรคไหม้ และขอบใบแห้งในหลายพื้นที่ ดังนั้น คาดว่า
อาจพบการระบาดโรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง โรคไหม้คอรวงเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้อาจมีแนวโน้มการระบาดของ โรคใบขีดโปร่งแสง 
โรคใบจุดสีน้ าตาลเพ่ิมขึ้น ส าหรับแมลงศัตรูข้าวอาจพบการระบาดของหนอนกอและแมลงบั่วได้ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพอากาศทั่วไปมีมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง โดยอุณหภูมิ
เฉลี่ย 23 - 39 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นสภาพที่มีอุณหภูมิสูงและความชื้นค่อนข้างต่ า ประกอบกับข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์ศัตรู
ข้าวในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช พบการท าลายของโรคไหม้ข้าว โรคใบขีดโปร่งแสง โรคขอบใบแห้ง รวมถึงโรคเชื้อราอ่ืนๆ ดังนั้น 
คาดว่าอาจพบการระบาดของโรคไหม้ข้าว  โรคขอบใบแห้ง  โรคใบจุดสีน้ าตาลเพ่ิมขึ้นได้ในหลายพ้ืนที่ ส าหรับแมลงศัตรูข้าวอาจพบการ
ระบาดของหนอนกอและแมลงบั่วได้ 

      ภาคกลาง และภาคตะวันออก สภาพอากาศทั่วไปมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 
ของพ้ืนที่ ส่วนมากตามบริเวณชายฝั่ง ตลอดช่วง  โดยอุณหภูมิเฉลี่ย 24 - 38 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงและความชื้น
ค่อนข้างต่ า ประกอบกับข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช พบการท าลายของโรคไหม้
ข้าว โรคใบขอบแห้ง โรคเมล็ดด่างในหลายพ้ืนที่ ดังนั้น คาดว่าอาจพบการระบาดของ เพ่ิมขึ้น ส าหรับแมลงศัตรูข้าวอาจพบ 
การระบาดของหนอนกอและแมลงบั่วได้ 

         ภาคใต้  สภาพสภาพอากาศทั่วไปมีเมฆบางส่วน กับฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ตลอดช่วง 
อุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 37 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นสภาพที่มีอุณหภูมิและความชื้นค่อนข้างต่ า ประกอบกับข้อมูลจากการติดตาม
สถานการณ์ศัตรูข้าวในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช พบการระบาดของโรคไหม้ข้าว และโรคขอบใบแห้งคาดว่าอาจพบการระบาดของ
โรคไหมข้้าวและโรคขอบใบแห้งเพ่ิมขึ้นได้ในหลายพ้ืนที ่

 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดศัตรูข้าว 
ระหว่างปี 2556 - 2561 

ปี 2557 ปี 2558 

ปี 2559 ปี 2560 

ปี 2562 
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