
   

 
 
 
 
 
 

1. สถานการณ์การปลูกข้าว 
  พ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมด 74 จังหวัด มีพื้นท่ียืนต้น 60,155,689  ไร่  
2. สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าวที่ส าคัญ 

2.1 เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล พ้ืนที่ระบาด 8 จังหวัด จ านวน 620 ไร่ พ้ืนที่ระบาลดลง 43 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 
663 ไร่) 

 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 36 ไร่  
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 245 ไร่  
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 339 ไร่  
2.2 เพลี้ยไฟข้าว พ้ืนที่ระบาด 3 จังหวัด จ านวน 70 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 20 (สัปดาห์ที่ผ่านมา 50 ไร่) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 70 ไร่  
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
2.3 เพลี้ยกระโดดหลังขาว พ้ืนที่ระบาด 1 จังหวัด จ านวน 30 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงที ่(สัปดาห์ที่ผ่านมา 30 ไร่) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  ไม่พบการระบาด 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 30 ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
2.4 หนอนกอข้าว พ้ืนที่ระบาด 8 จังหวัด จ านวน 381.10 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 60 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 

321.10 ไร่) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน ไม่พบการระบาด  
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 50.10 ไร่  
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จ านวน 331 ไร่ 
2.5 หนอนห่อใบข้าว พ้ืนที่ระบาด 8 จังหวัด จ านวน 169 ไร่ พ้ืนที่ระบาดลดลง 14 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 183 ไร่) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 21 ไร่  
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 65 ไร่  
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 83 ไร่ 
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2.6 หนอนกัดใบข้าว พ้ืนที่ระบาด 1 จังหวัด จ านวน 1 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1 ไร่) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  ไม่พบการระบาด  
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 1 ไร่  
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
2.7 ตั๊กแตนหนวดสั้น พ้ืนที่ระบาด 4 จังหวัด จ านวน 15 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 8 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 7 ไร่) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 10 ไร่  
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 3 ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 2 ไร่ 
2.8 โรคไหม้ข้าว พ้ืนที่ระบาด 26 จังหวัด จ านวน 47,304.69 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 3,203 ไร่ (สัปดาห์ 

ที่ผ่านมา 44,101.69 ไร่)  
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 339.25 ไร่  
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 2,714.75 ไร่  
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 44,250.69 ไร่ 
2.9 โรคขอบใบแห้ง พ้ืนที่ระบาด 7 จังหวัด จ านวน 353 ไร่ พื้นที่ระบาดเพ่ิมข้ึน 210 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 

143 ไร่) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  ไม่พบการระบาด  
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 154 ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 199 ไร่ 
2.10 โรคใบจุดสีน้ าตาล พ้ืนที่ระบาด 5 จังหวัด จ านวน 116 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 15 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 101 ไร่) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 1 ไร่  
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 2 ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 113 ไร่ 
2.11 โรคใบขีดสีน้ าตาล พ้ืนที่ระบาด 2 จังหวัด จ านวน 215 ไร่ พ้ืนที่ระบาดลดลง 52 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 

267 ไร่) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  ไม่พบการระบาด  
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 215 ไร่ 
2.12 โรคเมล็ดด่าง พ้ืนที่ระบาด 6 จังหวัด จ านวน 355 ไร่ พ้ืนที่ระบาเพ่ิมขึ้น 17 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 

338 ไร่) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  ไม่พบการระบาด  
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 355 ไร่ 

3. การด าเนินงานในพื้นที่ระบาด  
   3.1 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกข้าว
ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล เพลี้ยไฟ และศัตรู
ข้าวอ่ืนๆ  
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   3.2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ทั้ง 9 ศูนย์ ร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยง 
ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับใช้ในฤดูกาลใหม่ และรณรงค์ให้สมาชิก
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และเกษตรกรทั่วไปน าไปใช้ควบคุม โรค แมลง ศัตรูข้าวในทุกพ้ืนที่ 
   3.3 แนะน าให้เกษตรกรงดหว่านปุ๋ยในอัตราที่มากเกินไป 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 ส านักงานเกษตรจังหวัดที่เกิดการระบาดของศัตรูพืช ได้ประกาศเตือนการระบาดและประชาสัมพันธ์  
ให้เกษตรกรส ารวจติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ส านักงานเกษตรจังหวัดและอ าเภอได้รับสารชีวภัณฑ์
และแนะน าวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชในเขตรับผิดชอบในพื้นที่ที่พบ
การระบาดรุนแรงเป็นวงกว้าง 
   3.5 ส านักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอ าเภอ ได้ออกตรวจสอบพ้ืนที่และให้ความรู้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ที่มี
การระบาดและแนะน าวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์วิธีการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ต่างๆเพ่ือให้เกษตรกรน าไปใช้ในพ้ืนที่ที่มีการ
ระบาดเพ่ือเป็นการป้องกันก าจัด โรค แมลง ศัตรูข้าว และให้ค าแนะน าให้เกษตรกรก าจัดวัชพืชรอบๆแปลงนา เพื่อเป็น
การตัดวงจรชีวิต และลดปริมาณแหล่งที่อยู่อาศัยของ โรค แมลง ศัตรูพืช ในนาข้าว 
   3.6 หากพบการระบาดของเพลี้ยไฟแนะน าให้เกษตรกรดูแลแปลงข้าวระยะกล้าหรือหลังหว่าน 7 วัน อย่าให้ขาดน้ า 
และเมื่อส ารวจพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1 - 3 ตัวต่อต้น ในข้าวอายุ 6 - 7 วัน ให้ไขน้ าเข้าแปลงนาจนระดับน้ าท่วมยอดข้าว
ทิ้งไว้ 1 - 2 วัน แต่หากพบการระบาดรุนแรงใช้สารก าจัดแมลง เช่น  มาลาไธออน 83% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 
20 ลิตร หรือ เซฟวิน 85% ดับบลิวพี อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
   3.7 หากพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลแนะน าให้เกษตรกรควบคุมระดับน้ าในนาได้ หลังปักด าหรือ
หว่านข้าว 2-3 สัปดาห์จนถึงระยะข้าวตั้งท้องควบคุมน้ าในแปลงนาให้พอดินเปียก หรือมีน้ าเรี่ยผิวดินนาน 7 - 10 วัน 
แล้วปล่อยขังท้ิงไว้ให้แห้งเองสลับกันไป จะช่วยลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล    
   3.8 แนะน าให้เกษตรกรใช้เชื้อราบิวเวอเรียเพ่ือควบคุมการระบาดของหนอนห่อใบข้าว และส่งเสริมให้เกษตรกร
ส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ  

 4. การคาดการณ์ศัตรูพืช ในช่วงระหว่างวันที่ 9 – 15 พฤศจิกายน 2563 
   ภาคเหนือ ระวัง หนอนกอข้าว หนอนห่อใบข้าว และโรคไหม้ข้าว  
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวัง โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง โรคใบขีดสีน้ าตาล โรคเมล็ดด่าง และหนอนกอข้าว  
   ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล หนอนห่อใบข้าว หนอนกอข้าว และโรคไหม้ข้าว 
   ภาคใต้ ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล หนอนกอข้าว หนอนห่อใบข้าว และโรคไหม้ข้าว 
 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
                         

 

เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 620 ไร่ 
เพลี้ยกระโดดหลังขาว 30 ไร่ 
โรคไหม้ข้าว 47,304.69 ไร่ 
เพลี้ยไฟ 70  ไร ่
โรคใบจุดสีน้ าตาล 116 ไร่ 
หนอนห่อใบข้าว 169 ไร่ 
หนอนกอข้าว 381.10 ไร่ 
หนอนกัดใบข้าว 1 ไร่ 
โรคขอบใบแห้ง 353 ไร่ 
ต๊ักแตนหนวดสั้น 15 ไร่ 
โรคใบขีดสีน้ าตาล 215 ไร่ 
โรคเมล็ดด่าง 355 ไร่ 
 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดศัตรูข้าว 
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