
   

   
 
 
 
 
 

1. สถานการณ์การปลูกข้าว 
  พื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 75 จังหวัด มีพื้นที่ยืนต้น 49,802,500 ไร่  
2. สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าวท่ีส าคัญ 

2.1 เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด จ านวน 3,221.50 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มข้ึน 100.00 ไร่ 
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 3,121.50 ไร่) 

 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  ไม่พบการระบาด  
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 30.00 ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 3,191.50 ไร่ 
2.2 เพลี้ยกระโดดหลังขาว พื้นที ่ระบาด 1  จังหวัด จ านวน 7,166 .00 ไร่ พื ้นที ่ระบาดคงที่  

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 7,166.00 ไร่ ) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  ไม่พบการระบาด  
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 6,930.00 ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 236.00 ไร่ 
2.3 เพลี้ยไฟ พื้นที่ ระบาด  4  จั งห วัด  จ านวน 70.00 ไร่  พื้นที่ ระบาดลดลง 510.00 ไร่   

(สัปดาห์ที่ ผ่ านมา  580.00 ไร่ )  
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 70.00 ไร่  
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
2.4 หนอนกอข้าว พื้นที่ ระบาด 2 จังห วัด จ านวน 39.00 ไร่  พื้นที่ระบาดคงที่   (สัปดาห์ที่

ผ่านมา 39.00 ไร่ ) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน จ านวน 29.00 ไร่  
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน ไม่พบการระบาด 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จ านวน 10.00 ไร่ 
2.5 หนอนห่อใบข้าว พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด จ านวน 93.00 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่ม ข้ึน 1.00 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 92.00 ไร่) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  ไม่พบการระบาด   
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 12.00 ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 81.00 ไร่ 
2.6 หนอนกัดใบข้าว พื้นที่ ระบาด 1 จั งห วัด จ านวน 78.00 ไร่  พื้นที่ ระบาดคงที่    (สัปดาห์

ที่ผ่านมา 78.00 ไร่) 
 1) ข้าวอายุนอ้ยกว่า 40 วัน  ไม่พบการระบาด  
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  ไม่พบการระบาด  
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 78.00 ไร่  

สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่ส าคัญ   
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2.7 แมลงสิง พื ้นที ่ระบาด 2 จังหวัด จ านวน 164.00 ไร่ พื ้นที ่ระบาดเพิ ่ม ขึ ้น  23 .00 ไร่  

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 141.00 ไร่) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  ไม่พบการระบาด 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  ไม่พบการระบาด  
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 164.00 ไร่ 
2.8 โรคไหม้ข้าว พื ้นที ่ระบาด 14 จังหวัด จ านวน 260.50 ไร่ พื ้นที ่ระบาดลดลง 19.00 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 279.50 ไร่)  
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 71.00  ไร่  
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 139.50 ไร่  
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 50.00 ไร่ 

3. การด าเนินงานในพ้ืนท่ีระบาด  
   3.1 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าว
ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล เพลี้ยไฟ และ 
ศัตรูข้าวอื่นๆ  
   3.2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ทั้ง 9 ศูนย์ ร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพื้นที่เสี่ยง 
ผลิตขยายเช้ือราไตรโคเดอร์มา เช้ือราบิวเวอเรีย เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับใช้ในฤดูกาลใหม่ และรณรงค์ให้สมาชิกศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน และเกษตรกรทั่วไปน าไปใช้ควบคุม โรค แมลง ศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ 
   3.3 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรส ารวจติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช และแนะน าวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชในเขตรับผิดชอบ
ในพื้นที่ที่พบการระบาดรุนแรงเป็นวงกว้าง 
   3.4 ส านักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอ าเภอ ได้ออกตรวจสอบพื้นที่และให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่มีการ
ระบาดและแนะน าวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์ วิธีการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรน าไปใช้ในพื้นที่ที่มีการ
ระบาดเพื่อเป็นการป้องกันก าจัด โรค แมลง ศัตรูข้าว และให้ค าแนะน าให้เกษตรกรก าจัดวัชพืชโดยรอบแปลงเพื่อเป็นการ
ตัดวงจรชีวิต และลดปริมาณแหล่งที่อยู่อาศัยของ โรค แมลง ศัตรูพืช ในนาข้าว 
   3.5 ส านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการลงพื้นที่ส ารวจตรวจสอบและให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรผู้ประสบ
ปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาว และให้การสนับสนุนเช้ือราบิวเวอเรียเพื่อใช้ในการป้องกันก าจัดเพลี้ยกระโดดหลัง
ขาวพร้อม แนะน าให้เกษตรกรหมั่นส ารวจและติดตามข่าวสารสถานการณ์การระบาดของศัตรูพชือย่างสม่ าเสมอ และหากพบการ
ระบาดของศัตรูพืชให้เกษตรกรแจ้งการระบาดได้ที่ส านักงานเกษตรต าบล อ าเภอ และส านักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ 
   3.6 แนะน าให้เกษตรกรงดหว่านปุ๋ยในอัตราที่มากเกินไป และแนะน าให้เกษตรกรใช้พันธ์ุต้านทานโรคไหม้ข้าว 
เช่น สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 60 ปราจีนบุรี 1 พลายงาม ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 สุรินทร์ 1 เหนียวอุบล 2 สันปาตอง 
1 หางยี 71 เป็นต้น 
   3.7 แนะน าให้เกษตรกรใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไหม้ข้าว และใช้เช้ือราบิวเวอเรีย
เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนห่อใบข้าว และส่งเสริมให้เกษตรกรท าการส ารวจแปลงนาเพื่อป้องกันการระบาดของโรค
แมลงศัตรูข้าวอย่างสม่ าเสมอ  

 4. การคาดการณ์ศัตรูพืช ในช่วงระหว่างวันท่ี 21 – 27 กันยายน 2564 
   ภาคเหนือ ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยไฟ  และโรคไหม้ข้าว หนอนห่อใบข้าว 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวัง  เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล หนอนกอข้าว  และโรคไหม้ข้าว  หนอนห่อใบข้าว 
   ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวัง เพลี้ยไฟ และโรคไหม้ข้าว 
   ภาคใต ้ระวัง  แมลงสิง หนอนกอข้าว หนอนหอ่ใบข้าว หนอนกัดใบข้าว และโรคไหม้ข้าว  

ภาคตะวันตก ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

                          

เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 3,221.50  ไร่ 
เพลี้ยกระโดดหลังขาว 7,166.00  ไร่ 
เพลี้ยไฟ 70.00 ไร ่
หนอนกอข้าว 39.00 ไร่ 
หนอนหอ่ใบข้าว 93.00 ไร ่
หนอนกัดใบข้าว 78.00 ไร ่
แมลงสิง 164.00 ไร่ 
โรคไหม้ข้าว  260.50 ไร่ 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดศัตรูข้าว 
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