
 
 
 
 
 
 

1. สถานการณ์การปลูกข้าว 
  1.1 พืน้ทีป่ลูกขา้วทัง้หมด 61 จงัหวดั มพีืน้ทีย่นืตน้ 11,376,868 ไร ่  
  1.2 พืน้ทีร่ะบาดรวม 5,874 ไร่ การระบาดเพิม่ขึน้ 1,204 ไร่ (สปัดาหท์ีผ่่านมา 4,670 ไร่) 
2. สถานการณ์การระบาดศตัรขู้าว 
  2.1 เพล้ียกระโดดสีน ้าตาล พบการระบาด 4,404 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่ (สปัดาหท์ีผ่่านมา 4,407 ไร่) 

2.2 โรคไหม้ข้าว พบการระบาด 1,368 ไร่ การระบาดลดลง 682 ไร ่(สปัดาหท์ีผ่่านมา 2,050 ไร่) 
 2.2.1) โรคไหม้ข้าวระยะอ่ืนๆ จ านวน 3 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดันครศรธีรรมราช สุโขทยั และจงัหวดั

ล าปาง 
 2.2.2) โรคไหม้ข้าวคอรวง จ านวน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดักาฬสนิธุ ์ฉะเชงิเทรา และจงัหวดั

ตาก 
 2.3 หนอนห่อใบข้าว พบการระบาด 13 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร ่(สปัดาหท์ีผ่่านมา 18 ไร)่ 
 2.4 โรคขอบใบแห้ง ไม่พบการระบาด การระบาดลดลง 150 ไร ่
 2.5 เพล้ียกระโดดหลงัขาว ไม่พบการระบาด การระบาดลดลง 3 ไร ่(สปัดาหท์ีผ่่านมา 3 ไร)่ 
 2.6 แมลงบัว่ พบการระบาด 65 ไร่ การระบาดลดลง 27 ไร่ (สปัดาหท์ีผ่่านมา 92 ไร)่ 
 2.7 หนอนกระทู้ข้าว พบการระบาด 24 ไร่ การระบาดเพิม่ขึน้ 24 ไร่ (ไม่พบสปัดาหท์ีผ่่าน) 

3. การด าเนินงานในพื้นท่ีระบาด  
   3.1 กองสง่เสรมิการอารกัขาพชืและจดัการดนิปุ๋ ย ร่วมกบัส านกังานเกษตรจงัหวดัทุกจงัหวดัทีม่พีืน้ทีป่ลูก
ข้าวประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว จึงขอให้ เกษตรกรในพื้นที่ เสี่ยงในภาคเหนือ และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เนื่องจากประเทศไทยตอนบนมฝีนลดลง อุณหภูมจิะลดลงเฝ้าระวงัการระบาดของศตัรูขา้ว ไดแ้ก่ โรค
ไ ห ม้ ข้ า ว  โ ร ค ข อ บ ใ บ แ ห้ ง  
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
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อ่อนแอปานกลาง  
โดยพจิารณาอายุเกบ็เกี่ยวใหใ้กลเ้คยีงกนั เพือ่ลดความเสยีหายเมื่อเกดิการระบาดรุนแรงในแหล่งทีม่กีารระบาด และ
ควบคุม ระดบัน ้าในนาได ้หลงัปักด าหรอืหว่าน 2-3 สปัดาหจ์นถงึระยะตัง้ทอ้งควบคุมน ้าในแปลงนา 7-10 วนั แลว้
ปล่อยขงัทิ้งไวใ้หแ้หง้เองสลบักนัไป จะช่วยลดการระบาดของเพลีย้กระโดดสนี ้าตาล 
 
 

3.5 ส านกังาน… 
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   3.5 ส านกังานเกษตรจงัหวดัทีเ่กดิการระบาด ไดป้ระกาศเตอืนการระบาดและประชาสมัพนัธใ์หเ้กษตรกร
ส ารวจตดิตามสถานการณ์การเกดิโรคไหมค้อรวง ทัง้นี้ส านักงานเกษตรจงัหวดัและอ าเภอไดร้บัสารชวีภณัฑแ์ละ
แนะน าวธิกีารผลติสารชวีภณัฑจ์ากศูนยส์่งเสรมิเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารกัขาพชืในเขตรบัผดิชอบในพืน้ทีท่ี่
พบการระบาดรุนแรงเป็นวงกวา้ง 
   3.6 เมื่อเริม่มกีารระบาดของหนอนห่อใบในแปลงขา้ว ไม่ควรใชปุ้๋ ยไนโตรเจนเกนิ 5 กโิลกรมัต่อไร่ หรอืปุ๋ ย
ยูเรยีไม่เกนิ 10 กโิลกรมัต่อไร่ ควรแบ่งใส่ปุ๋ ยในช่วงขา้วก าลงัเจรญิเตบิโตและลดปรมิาณปุ๋ ยที่ใส่ โดยปุ๋ยสูตร 16-
20-0 ใส่ไม่เกนิ 30 กโิลกรมัต่อไร่ และก าจดัพชือาศยั เช่น หญ้าขา้วนก หญ้านกสชีมพู หญ้าปลอ้ง หญ้าไซ หญ้า
ชนักาด และขา้วป่าเป็นตน้ 
4. การคาดการณ์ศตัรพูืช ในช่วงระหว่างวนัท่ี 20 – 26 มกราคม 2563 
   ภาคเหนือ โรคไหมข้า้ว โรคขอบใบแหง้ และเพลีย้กระโดดสนี ้าตาล  
   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โรคไหมข้า้ว โรคขอบใบแหง้  และเพลีย้กระโดดสนี ้าตาล  
   ภาคกลาง และภาคตะวนัออก โรคไหมข้า้ว และเพลีย้กระโดดสนี ้าตาล  
   ภาคใต้  โรคไหมค้อรวง และหนอนห่อใบขา้ว 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมิูแสดงการเปรียบเทียบการระบาดศตัรขู้าว 

ระหว่างปี 2557 - 2563 

ปี 2557 ปี 2558 

ปี 2559 ปี 2560 

ปี 2562 
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