รายงานสถานการณศัตรูขาว
วันที่ 12 สิงหาคม 2563
กลุมพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย
โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔

สถานการณการระบาดศัตรูพืชที่สําคัญ
ศัตรูขาว
1. สถานการณการปลูกขาว
พื้นที่ปลูกขาวทั้งหมด 76 จังหวัด มีพื้นที่ยืนตน 60,581,238 ไร
2. สถานการณการระบาดศัตรูขาวที่สําคัญ
2.1 เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด จํานวน 294.25 ไร พื้นที่ระบาดลดลง 87.25 ไร (สัปดาหที่
ผานมา 381.50 ไร)
1) ขาวอายุนอยกวา 40 วัน
จํานวน 50 ไร
2) ขาวอายุ 40 - 60 วัน
จํานวน 16.25 ไร
3) ขาวอายุมากกวา 60 วัน
จํานวน 228 ไร
2.2 เพลี้ยไฟขาว พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด จํานวน 2,734 ไร พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 1,243 ไร (สัปดาหที่ผานมา
1,491 ไร)
1) ขาวอายุนอยกวา 40 วัน
จํานวน 1,546 ไร
2) ขาวอายุ 40 - 60 วัน
จํานวน 1,188 ไร
3) ขาวอายุมากกวา 60 วัน
ไมพบการระบาด
2.3 หนอนหอใบขาว พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด จํานวน 194 ไร พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 102 ไร (สัปดาหที่ผานมา 92 ไร
1) ขาวอายุนอยกวา 40 วัน
จํานวน 10 ไร
2) ขาวอายุ 40 - 60 วัน
จํานวน 103 ไร
3) ขาวอายุมากกวา 60 วัน
จํานวน 81 ไร
2.4 โรคไหมขาว พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด จํานวน 42,709 ไร พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 3,234 ไร (สัปดาหที่ผานมา
39,475 ไร)
1) ขาวอายุนอยกวา 40 วัน
จํานวน 9,223.25 ไร
2) ขาวอายุ 40 - 60 วัน
จํานวน 20,657 ไร
3) ขาวอายุมากกวา 60 วัน
จํานวน 12,829 ไร
3. การดําเนินงานในพื้นที่ระบาด
3.1 กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกขาว
ประชาสัมพันธและเตือนการระบาดศัตรูขาว ไดแก โรคไหมขาว หนอนหอใบขาว เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล และศัตรูขาวอื่นๆ
3.2 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช ทั้ง 9 ศูนย รวมกับศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนในพื้นที่เสี่ยง
ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอรมา เชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับใชในฤดูกาลใหม และรณรงคใหสมาชิก
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน และเกษตรกรทั่วไปนําไปใชควบคุมศัตรูขาวในทุกพื้นที่

-23.3 แนะนําใหเกษตรกรงดหวานปุยในอัตราที่มากเกินไป และแนะนําใหเกษตรกรใชพันธุตานทานโรคไหมขาว
เชน สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 60 ปราจีนบุรี 1 พลายงาม ขาวเจาหอมพิษณุโลก 1 ขาวเจาหอมพิษณุโลก 1 สุรินทร 1
เหนียวอุบล 2 สันปาตอง 1 หางยี 71 เปนตน
3.4 สํานักงานเกษตรจังหวัดที่เกิดการระบาดของศัตรูพืช ไดประกาศเตือนการระบาดและประชาสัมพันธ
ใหเกษตรกรสํารวจติดตามสถานการณการระบาดอยางใกลชิด ทั้งนี้สํานักงานเกษตรจังหวัดและอําเภอไดรับสารชีวภัณฑ
และแนะนําวิธีการผลิตสารชีวภัณฑจากศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชในเขตรับผิดชอบในพื้นที่ที่พบ
การระบาดรุนแรงเปนวงกวาง
3.5 หากพบการระบาดของเพลี้ยไฟแนะนําใหเกษตรกรดูแลแปลงขาวระยะกลาหรือหลังหวาน 7 วัน อยาใหขาดน้ํา
และเมื่อสํารวจพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1 - 3 ตัวตอตน ในขาวอายุ 6 - 7 วัน ใหไขน้ําเขาแปลงนาจนระดับน้ําทวมยอดขาว
ทิ้งไว 1 - 2 วัน แตหากพบการระบาดรุนแรงใชสารกําจัดแมลง 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 เพื่อเรงการเจริญเติบโตของตนขาว
3.6 แนะนําใหเกษตรกรใชเชื้อราบิวเวอเรียเพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหอใบขาว และสงเสริมใหเกษตรกร
สํารวจแปลงอยางสม่ําเสมอ
4. การคาดการณศัตรูพืช ในชวงระหวางวันที่ 17 – 23 สิงหาคม 2563
ภาคเหนือ ระวัง หนอนหอใบขาว และโรคไหมขาว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวัง หนอนกัดใบขาว และโรคไหมขาว
ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล หนอนหอใบขาว และโรคไหมขาว
ภาคใต ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล หนอนหอใบขาว และโรคไหมขาว

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดศัตรูขาว

พืน้ ที่ปลูก (ไร่)

พืน้ ที่ปลูก (ไร่)

ระหวางป 2558 - 2563

ป 2559

พืน้ ที่ปลูก (ไร่)

พืน้ ที่ปลูก (ไร่)

ป 2558

พืน้ ที่ปลูก (ไร่)

ป 2560

ป 2562

เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 294.25 ไร
เพลี้ยไฟ 2,734 ไร
หนอนหอใบขาว 194 ไร
โรคไหมขาว 42,709 ไร

ป 2563

