
 
 
 
 
 
 

1. สถานการณการปลูกขาว 
  พ้ืนท่ีปลูกขาวท้ังหมด 76 จังหวัด มีพ้ืนท่ียืนตน 60,583,311 ไร  
2. สถานการณการระบาดศัตรูขาวท่ีสําคัญ 

2.1 เพล้ียกระโดดสีน้ําตาล พ้ืนท่ีระบาด 5 จังหวัด จํานวน 364.25 ไร พ้ืนท่ีระบาดเพ่ิมข้ึน 93.25 (สัปดาหท่ี
ผานมา 271 ไร) 

 1) ขาวอายุนอยกวา 40 วัน  จํานวน 38.25 ไร  
 2) ขาวอายุ 40 - 60 วัน  จํานวน 106 ไร  
 3) ขาวอายุมากกวา 60 วัน  จํานวน 220 ไร  
2.2 เพล้ียไฟขาว พ้ืนท่ีระบาด 4 จังหวัด จํานวน 1,491 ไร พ้ืนท่ีระบาดเพ่ิมข้ึน 1,108 ไร (สัปดาหท่ีผานมา 383 ไร) 
 1) ขาวอายุนอยกวา 40 วัน  จํานวน 303 ไร  
 2) ขาวอายุ 40 - 60 วัน  จํานวน 1,188 ไร 
 3) ขาวอายุมากกวา 60 วัน  ไมพบการระบาด 
2.3 หนอนหอใบขาว พ้ืนท่ีระบาด 3 จังหวัด จํานวน 92 ไร พ้ืนท่ีระบาดลดลง 73 ไร (สัปดาหท่ีผานมา 165 ไร) 
 1) ขาวอายุนอยกวา 40 วัน  จํานวน 11 ไร  
 2) ขาวอายุ 40 - 60 วัน  ไมพบการระบาด 
 3) ขาวอายุมากกวา 60 วัน  จํานวน 81 ไร 
2.4 หนอนกระทูขาวโพดลายจุด พบการระบาดในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย จํานวน 2,338.00 ไร พ้ืนท่ีระบาด

ลดลง 645 ไร (สัปดาหท่ีผานมา 2,983 ไร) 
 1) ขาวอายุนอยกวา 40 วัน  จํานวน 2,338.00 ไร  
 2) ขาวอายุ 40 - 60 วัน  ไมพบการระบาด 
 3) ขาวอายุมากกวา 60 วัน  ไมพบการระบาด 
2.5 โรคไหมขาว พ้ืนท่ีระบาด 17 จังหวัด จํานวน 22,969.50 ไร พ้ืนท่ีระบาดเพ่ิมข้ึน 18,763 ไร (สัปดาหท่ี

ผานมา 22,112.50 ไร)  
 1) ขาวอายุนอยกวา 40 วัน  จํานวน 2,346.25 ไร  
 2) ขาวอายุ 40 - 60 วัน  จํานวน 11,304.25 ไร  
 3) ขาวอายุมากกวา 60 วัน  จํานวน 9,319 ไร 

3. การดําเนินงานในพ้ืนท่ีระบาด  
   3.1 กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกขาว
ประชาสัมพันธและเตือนการระบาดศัตรูขาว ไดแก โรคไหมขาว หนอนหอใบขาว เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล และศัตรูขาวอ่ืนๆ  
 

สถานการณการระบาดศัตรูพืชท่ีสําคัญ   
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   3.2 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช ท้ัง 9 ศูนย รวมกับศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนในพ้ืนท่ีเสี่ยง 
ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอรมา เชื้อราบิวเวอเรีย เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับใชในฤดูกาลใหม และรณรงคใหสมาชิก
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน และเกษตรกรท่ัวไปนําไปใชควบคุมศัตรูขาวในทุกพ้ืนท่ี 
   3.3 แนะนําใหเกษตรกรงดหวานปุยในอัตราท่ีมากเกินไป และแนะนําใหเกษตรกรใชพันธุตานทานโรคไหมขาว 
เชน สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 60 ปราจีนบุรี 1 พลายงาม ขาวเจาหอมพิษณุโลก 1 ขาวเจาหอมพิษณุโลก 1 สุรินทร 1 
เหนียวอุบล 2 สันปาตอง 1 หางยี 71 เปนตน 
   3.4 สํานักงานเกษตรจังหวัดท่ีเกิดการระบาดของศัตรูพืช ไดประกาศเตือนการระบาดและประชาสัมพันธ 
ใหเกษตรกรสํารวจติดตามสถานการณการระบาดอยางใกลชิด ท้ังนี้สํานักงานเกษตรจังหวัดและอําเภอไดรับสารชีวภัณฑ
และแนะนําวิธีการผลิตสารชีวภัณฑจากศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชในเขตรับผิดชอบในพ้ืนท่ีท่ีพบ
การระบาดรุนแรงเปนวงกวาง 
   3.5 หากพบการระบาดของเพลี้ยไฟแนะนําใหเกษตรกรดูแลแปลงขาวระยะกลาหรือหลังหวาน 7 วัน อยาใหขาดน้ํา 
และเม่ือสํารวจพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1 - 3 ตัวตอตน ในขาวอายุ 6 - 7 วัน ใหไขน้ําเขาแปลงนาจนระดับน้ําทวมยอดขาว
ท้ิงไว 1 - 2 วัน แตหากพบการระบาดรนุแรงใชสารกําจัดแมลง เชน  มาลาไธออน 83% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 
20 ลิตร หรือ เซฟวิน 85% ดับบลิวพี อัตรา 20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 
                          อายุ 10 วัน หวานปุยยูเรียอัตรา 10 ก.ก.ตอไร เพ่ือเรงการเจริญเติบโตของตนขาว 
   3.6 แนะนําใหเกษตรกรใชเชื้อราบิวเวอเรียเพ่ือควบคุมการระบาดของหนอนหอใบขาว และสงเสริมใหเกษตรกร
สํารวจแปลงอยางสมํ่าเสมอ 
   3.7 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย และสํานักงานเกษตรอําเภอเชียงของ รวมกับศูนยวิจัยขาวเชียงราย 
ลงพ้ืนท่ีสํารวจติดตามสถานการณการระบาดของหนอนกระทูขาวโพดลายจุด (Fall armyworm) พรอมท้ังแนะนําใหใช
สารเคมีปองกันกําจัดตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร  

 4. การคาดการณศัตรูพืช ในชวงระหวางวันท่ี 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 
   ภาคเหนือ ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล หนอนกระทูขาวโพดลายจุด  และหนอนหอใบขาว  
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล และโรคไหมขาว  
   ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เพลี้ยไฟ และโรคไหมขาว 
   ภาคใต ระวัง หนอนหอใบขาว และโรคไหมขาว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
เพล้ียกระโดดสีน้ําตาล 364.25 ไร 
หนอนหอใบขาว 92 ไร 
โรคไหมขาว 22,112.50 ไร 
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