
 
 
 
 
 
 

1. สถานการณ์การปลูกข้าว 
  1.1 พ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมด 53 จังหวัด มีพื้นท่ียืนต้น 3,436,466 ไร่   
2. สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว 
  2.1 เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล พบการระบาด จ านวน 13 ไร่ การระบาดเพ่ิมขึ้น 13 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมาไมพ่บ) 

2.2 โรคไหม้ข้าว พบการระบาด จ านวน 587 ไร่ การระบาดเพ่ิมขึ้น 521 ไร่ (สปัดาห์ที่ผ่านมา 66 ไร่) 
2.3 หนอนห่อใบข้าว พบการระบาด จ านวน 10 ไร่ การระบาดลดลง 66 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 76 ไร่) 
2.4 แมลงบั่ว พบการระบาด จ านวน 7,055 ไร่ การระบาดเพ่ิมขึ้น 401 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 6,654 ไร่) 
2.5 หนอนกอข้าว ไมพ่บการระบาด การระบาดลดลง 22 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมาพบ 22 ไร่) 
2.6 เพลี้ยไฟ พบการระบาด จ านวน 6 ไร่ การระบาดเพ่ิมขึ้น 6 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่พบ) 
2.7 โรคกาบใบแห้ง พบการระบาด จ านวน 2 ไร่ การระบาดเพ่ิมขึ้น 2 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่พบ) 
2.8 ตั๊กแตนหนวดสั้น พบการระบาด จ านวน 6 ไร่ การระบาดเพ่ิมขึ้น 6 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่พบ) 

3. การด้าเนินงานในพื้นที่ระบาด  
   3.1 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกข้าว
ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว จึงขอให้เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เนื่องจากประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง อุณหภูมิจะลดลงเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง  
หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว และศัตรูข้าวอ่ืนๆ  
   3.2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ทั้ง 9 ศูนย์ ร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพ้ืนที่
เสี่ยง ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย เพ่ือเตรียมความพร้อมใช้ในฤดูกาลใหม่ และรณรงค์ให้สมาชิก
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และเกษตรกรทั่วไปน าใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพ้ืนที่ 
   3.3 แนะน าเกษตรกรให้งดหว่านปุ๋ยในอัตราที่มากไป และแนะน าให้เกษตรกรใช้พันธุ์ต้านทานโรคไหม้ข้าว เช่น 
สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 60 ปราจีนบุรี 1 พลายงาม ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 สุรินทร์ 1 
เหนียวอุบล 2 สันปาตอง 1 หางยี 71 เป็นต้น 
   3.4 แนะน าให้เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล เช่น สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2 
สุพรรณบุรี 90 สุพรรณบุรี 60 ปทุมธานี 1 พิษณุโลก 2 ชัยนาท 1 ชัยนาท 2 กข29 และ กข31 และไม่ควรปลูกพันธุ์
เดียวติดต่อกันเกิน 4 ฤดูปลูก ควรปลูกสลับกันระหว่างพันธุ์ต้านทานสูงกับพันธุ์ทนทานหรือพันธุ์อ่อนแอปานกลาง  
โดยพิจารณาอายุเก็บเกี่ยวให้ใกล้เคียงกัน เพ่ือลดความเสียหายเมื่อเกิดการระบาดรุนแรงในแหล่งที่มีการระบาด และควบคุม 
ระดับน้ าในนาได้ หลังปักด าหรือหว่าน 2-3 สัปดาห์จนถึงระยะตั้งท้องควบคุมน้ าในแปลงนา 7-10 วัน แล้วปล่อยขังทิ้งไว้
ให้แห้งเองสลับกันไป จะช่วยลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 
   3.5 ส านักงานเกษตรจังหวัดที่เกิดการระบาด ได้ประกาศเตือนการระบาดและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร
ส ารวจติดตามสถานการณ์การเกิดโรคไหม้คอรวง ทั้งนี้ส านักงานเกษตรจังหวัดและอ าเภอได้รับสารชีวภัณฑ์และแนะน า
วิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชในเขตรับผิดชอบในพ้ืนที่ที่พบการระบาด
รุนแรงเป็นวงกว้าง 
    

4. การคาดการณ์… 

รายงานสถานการณ์ศัตรูข้าว 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 

กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช  
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ 

E-mail: Bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com  
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4. การคาดการณ์ศัตรูพืช ในช่วงระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 
   ภาคเหนือ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง แมลงบั่ว และเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล  
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง แมลงบั่ว และเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล  
   ภาคกลาง และภาคตะวันออก โรคไหม้ข้าว แมลงบั่ว และเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล  
   ภาคใต้  โรคไหม้คอรวง แมลงบั่ว และหนอนห่อใบข้าว 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดศัตรูข้าว 

ระหว่างปี 2557 - 2563 

ปี 2557 ปี 2558 

ปี 2559 ปี 2560 

ปี 2562 

13            ไร่ 
0              ไร่ 
7,055       ไร่ 
587          ไร่ 
0              ไร่ 
0              ไร่ 
2              ไร่ 
0              ไร่ 
0              ไร่ 
0              ไร่ 
0             ไร ่
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