
 
 
 
 
 

1. สถานการณ์การปลูกข้าว 
  1.1 พืน้ทีป่ลูกขา้วทัง้หมด 67 จงัหวดั มพีืน้ทีย่นืตน้ 32,437,691 ไร ่  
  1.2 พืน้ทีร่ะบาดรวม 438,331 ไร่ การระบาดเพิม่ขึน้ 38,909 ไร ่(สปัดาหท์ีผ่่านมา 438,331 ไร่) 
2. สถานการณ์การระบาดศตัรขู้าว 
  2.1 เพล้ียกระโดดสีน ้าตาล พบการระบาด 7,371 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่ (สปัดาหท์ีผ่่านมา 7,372 ไร่) 

2.2 โรคไหม้ข้าว พบการระบาด 432,118 ไร ่การระบาดเพิม่ขึน้ 1,159 ไร ่(สปัดาหท์ีผ่่านมา 430,959 ไร่) 
 2.2.1) โรคไหมข้้าวระยะอ่ืน  ๆจ านวน 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัสระแกว้ มุกดาหาร สงขลา และจงัหวดั

ล าปาง 
 2.2.2) โรคไหม้ข้าวคอรวง จ านวน 9 จงัหวดั ไดแ้ก ่จงัหวดัจนัทบุร ีเลย กาฬสนิธุ ์มหาสารคาม 

ชยัภูม ิสุรนิทร ์ศรสีะเกษ แพร่ ล าปาง และจงัหวดัล าพนู 
2.5 โรคขอบใบแห้ง พบการระบาดทีจ่งัหวดัสุโขทยั ในขา้วอายุน้อยกว่า 40 วนั จ านวน 1 ไร่การระบาด

เพิม่ขึน้ 1 ไร่ (สปัดาหท์ีผ่่านมาไม่พบ) 
3. การด าเนินงานในพื้นท่ีระบาด  
   3.1 กองสง่เสรมิการอารกัขาพชืและจดัการดนิปุ๋ย ร่วมกบัส านกังานเกษตรจงัหวดัทุกจงัหวดัทีม่พีืน้ทีป่ลูก
ขา้วประชาสมัพนัธ์และเตอืนการระบาดศตัรูขา้ว จงึขอใหเ้กษตรกรในพืน้ทีเ่สีย่งในภาคเหนือ และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เนื่องจากประเทศไทยตอนบนมฝีนลดลง อุณหภูมจิะลดลงเฝ้าระวงัการระบาดของศตัรขูา้ว ไดแ้ก่ โรค
ไหมข้า้ว โรคขอบใบแหง้ หนอนห่อใบขา้ว เพลีย้กระโดดสนี ้าตาล เพลีย้กระโดดหลงัขาว และศตัรขูา้วอื่นๆ  
   3.2 ศูนย์ส่งเสรมิเทคโนโลยกีารเกษตรด้านอารกัขาพชื ทัง้ 9 ศูนย์ ร่วมกบัศูนย์จดัการศตัรูพชืชุมชนใน
พืน้ทีเ่สีย่ง ผลติขยายเชือ้ราไตรโคเดอรม์า เชื้อราบวิเวอเรยี เพื่อเตรยีมความพรอ้มใชใ้นฤดูกาลใหม่ และรณรงค์
ใหส้มาชกิศูนยจ์ดัการศตัรพูชืชุมชน และเกษตรกรทัว่ไปน าใชค้วบคุมศตัรขูา้วในทุกพืน้ที่ 
   3.3 แนะน าเกษตรกรใหง้ดหว่านปุ๋ ยในอตัราทีม่ากไป และแนะน าใหเ้กษตรกรใชพ้นัธุค์่อนขา้งตา้นทานโรคไหม้
ขา้ว เช่น สุพรรณบุร ี1 สุพรรณบุร ี60 ปราจนีบุร ี1 พลายงาม ขา้วเจ้าหอมพษิณุโลก 1 ขา้วเจา้หอมพษิณุโลก 1 
สุรนิทร ์1 เหนียวอุบล 2 สนัปาตอง 1 หางย ี71 เป็นตน้ 
   3.4 แนะน าใหเ้กษตรกรปลูกขา้วพนัธุค์่อนขา้งต้านทานเพลีย้กระโดดสนี ้าตาล เช่น สุพรรณบุร ี1 
สุพรรณบุร ี2 สุพรรณบุร ี90 สุพรรณบุร ี60 ปทุมธานี 1 พษิณุโลก 2 ชยันาท 1 ชยันาท 2 กข29 และ กข31 และ
ไม่ควรปลูกพนัธุเ์ดยีวตดิต่อกนัเกนิ 4 ฤดปูลูก ควรปลูกสลบักนัระหว่างพนัธุต์า้นทานสูงกบัพนัธุท์นทานหรอืพนัธุ์
อ่อนแอปานกลาง  
โดยพจิารณาอายุเกบ็เกี่ยวใหใ้กลเ้คยีงกนั เพือ่ลดความเสยีหายเมื่อเกดิการระบาดรุนแรงในแหล่งทีม่กีารระบาด และ
ควบคุม ระดบัน ้าในนาได ้หลงัปักด าหรอืหว่าน 2-3 สปัดาหจ์นถงึระยะตัง้ทอ้งควบคุมน ้าในแปลงนา 7-10 วนั แลว้
ปล่อยขงัทิ้งไวใ้หแ้หง้เองสลบักนัไป จะช่วยลดการระบาดของเพลีย้กระโดดสนี ้าตาล 

รายงานสถานการณ์ศตัรขู้าว 
วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 

กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศตัรพูืช  
กองส่งเสริมการอารกัขาพืชและจดัการดินปุ๋ ย 
โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ 

E-mail: Bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com  

  



   3.5 ส านักงานเกษตรจงัหวดัสุรนิทร ์ได้ประกาศเตอืนการระบาดและประชาสมัพนัธ์ให้เกษตรกรส ารวจ
ตดิตามสถานการณ์การเกดิโรคไหมค้อรวง ทัง้นี้ส านักงานเกษตรจงัหวดัและอ าเภอไดร้บัสารชวีภณัฑแ์ละแนะน า
วธิกีารผลติสารชวีภณัฑจ์ากศูนยส์ง่เสรมิเทคโนโลยีการเกษตรดา้นอารกัขาพชืในเขตรบัผดิชอบในพืน้ทีท่ีพ่บการ
ระบาดรุนแรงเป็นวงกว้าง ขอให้อ าเภอพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบพระราชบัญญัติป้องกนัและ
บรรเทาสาธารภยั พ.ศ.2550 
 
 

       3.6 ส านกังาน... 
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   3.6 ส านักงานเกษตรจงัหวดัสุรนิทรร์่วมกบัส านักงานเกษตรอ าเภอ แนะน าไตรโคเดอรม์าในการป้องกนั
ก าจดัและควบคุมในพืน้ทีท่ีย่งัไม่พบการระบาด เนื่องจากพืน้ทีส่่วนใหญ่ปลูกขา้ว กข 15 ซึ่งเป็นช่วงระยะใกลเ้กบ็
เ กี่ ย ว  
โดยทางเจา้หน้าที่ไดม้กีารแนะน าใหส้ารชวีภณัฑ ์เช่น ไตรโครเดอรม์า และขอสนับสนุนไตโครเดอรเ์พิม่เตมิ อกี
ทัง้ศูนย์ส่งเสรมิเทคโนโลยกีารเกษตรด้านอารกัขาพชื (ศทอ) ผลติไตรโคเดอรม์าสนับสนุนไปแล้ว ๔ ,๑๓๕ กก.
แ ล ะ จั ง ห วั ด อื่ น ๆ 
ทีม่รีะบาด 

4. การคาดการณ์ศตัรพูืช ในช่วงระหว่างวนัท่ี 21 – 27 พฤศจิกายน 2562 
   ภาคเหนือ โรคไหมข้า้ว โรคขอบใบแหง้ และเพลีย้กระโดดสนี ้าตาล  
   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โรคไหมข้า้ว โรคขอบใบแหง้  และเพลีย้กระโดดสนี ้าตาล  
   ภาคกลาง และภาคตะวนัออก โรคไหมข้า้ว และเพลีย้กระโดดสนี ้าตาล  
   ภาคใต้  โรคทีเ่กดิจากเชือ้ราได้ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมิูแสดงการเปรียบเทียบการระบาดศตัรขู้าว 

ระหว่างปี 2556 - 2562 
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ปี 2559 ปี 2560 
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