
   

   
 
 
 
 
 

1. สถานการณ์การปลูกข้าว 
  พ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมด 64 จังหวัด มีพื้นท่ียืนต้น   3,037,010 ไร่  
2. สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าวที่ส าคัญ 

2.1 เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล พ้ืนที่ระบาด 3 จังหวัด จ านวน 191.00 ไร่ พ้ืนที่ระบาดลดลง 66.00 ไร่ (สัปดาห์
ที่ผ่านมา 257.00 ไร่) 

 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  ไม่พบการระบาด 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 27.00 ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 164.00 ไร่ 
2.2 หนอนห่อใบข้าว พ้ืนที่ระบาด 1 จังหวัดจ านวน 2.00 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 2.00 ไร่  (สัปดาห์

ที่ผ่านมาไม่พบการระบาด) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  ไม่พบการระบาด   
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  ไม่พบการระบาด   
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 2.00 ไร่   
2.3 แมลงสิง ไม่พบการระบาด พ้ืนที่ระบาดลดลง 38.00 ไร่  (สัปดาห์ที่ผ่านมา 38.00 ไร่) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  ไม่พบการระบาด  
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  ไม่พบการระบาด  
2.4 แมลงด าหนาม พ้ืนที่ระบาด 2 จังหวัด จ านวน 226.50 ไร่ พ้ืนที่ระบาดลดลง 273.50 ไร่  

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 500.00 ไร่) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  ไม่พบการระบาด  
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 226.50 ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
2.5 โรคไหม้ข้าว พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด จ านวน 398.00 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 213.00 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 185.00 ไร่)  
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 25.00 ไร่ 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 1.00 ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 372.00 ไร่ 
2.6 โรคกาบใบแห้ง พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จ านวน 8.00 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพิ่มขึ้น 8.00 ไร่ (สัปดาห์

ที่ผ่านมาไม่พบการระบาด) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  ไม่พบการระบาด 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 8.00 ไร่  
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
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3. การด าเนินงานในพื้นที่ระบาด  
   3.1 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกข้าว
ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล และศัตรูข้าวอ่ืน  ๆ 
   3.2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ทั้ง 9 ศูนย์ ร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยง 
ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับใช้ในฤดูกาลใหม่ และรณรงค์ให้สมาชิก
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และเกษตรกรทั่วไปน าไปใช้ควบคุม โรค แมลง ศัตรูข้าวในทุกพ้ืนที่ 
   3.3 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรส ารวจติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด สนับสนุนสารชีวภัณฑป์้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช และแนะน าวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชในเขตรับผิดชอบ
ในพ้ืนที่ที่พบการระบาดรุนแรงเป็นวงกว้าง 
   3.4 ส านักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอ าเภอ ได้ออกตรวจสอบพ้ืนที่และให้ความรู้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีการระบาด
และแนะน าวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์ วิธีการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ต่างๆ  เพื่อให้เกษตรกรน าไปใช้ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดเพื่อ
เป็นการป้องกันก าจัด โรค แมลง ศัตรูข้าว และให้ค าแนะน าให้เกษตรกรก าจัดวัชพืชโดยรอบแปลงเพ่ือเป็นการตัดวงจรชีวิต 
และลดปริมาณแหล่งที่อยู่อาศัยของ โรค แมลง ศัตรูพืช ในนาข้าว 
   3.5 ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีโดยทางกลุ่มอารักขาพืชร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติลง
พ้ืนที่ให้ค าแนะน าทางวิชาการแก่เกษตรกรเพ่ือเป็นการป้องกันก าจัดการระบาดของแมลงด าหนาม และเกษตรต าบล
ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลวิธีการป้องกันก าจัดแมลงด าหนามแก่เกษตรกรรายที่ประสบปัญหาแล้ว เบื้องต้นทาง
เกษตรกรไดด้ าเนินการฉีดพ่นสารเคมี คาร์โบซัลแฟน เพ่ือป้องกันก าจัดแมลงด าหนามในพ้ืนที่ที่มีการระบาด 
   3.6 กลุ่มอารักขาพืชส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ลงส ารวจพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคกาบใบแห้ง 
พร้อมให้ค าแนะน าการป้องกันก าจัดโรคกาบใบแห้งแก่เกษตรกรผู้ประสบปัญหาการระบาดของโรคกาบใบแห้ง 
โดยวิธีการก าจัดวัชพืชตามคันนาและแหล่งน้ า เพ่ือลดโอกาสการฟักตัวและเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราสาเหตุโรค 
และใช้สารป้องกันก าจัดเชื้อรา เช่น วาลิดามัยซิน โพรพิโคนาโซล เพนไซคูรอน (25%ดับบลิวพี) หรืออีดิเฟนฟอส 
ตามอัตราที่ระบุโดยพ่นสารป้องกันก าจัดเชื้อราในบริเวณที่เริ่มพบโรคระบาด ไม่จ าเป็นต้องพ่นทั้งแปลง  
เพราะโรคกาบใบแห้งจะเกิดเป็นหย่อม 
   3.7 แนะน าให้เกษตรกรงดหว่านปุ๋ยในอัตราที่มากเกินไป และแนะน าให้เกษตรกรใช้พันธุ์ต้านทานโรคไหม้ข้าว 
เช่น สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 ชัยนาท 1 ปราจีนบุรี 1 พลายงาม ข้าวเจ้าหอม
พิษณุโลก 1 สุรินทร์ 1 เหนียวอุบล 2 สันปาตอง 1 หางยี 71 ดอกพะยอม เป็นต้น 
   3.8 แนะน าให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพ่ือควบคุมการระบาดของโรคไหม้ข้าว และใช้เชื้อราบิวเวอเรีย
เพ่ือควบคุมการระบาดหนอนห่อใบข้าว และส่งเสริมให้เกษตรกรท าการส ารวจแปลงนาเพ่ือป้องกันการระบาดของโรคแมลง
ศัตรูข้าวอย่างสม่ าเสมอ  

4. การคาดการณ์ศัตรูพืช ในช่วงระหว่างวันที่ 2 - 8 มีนาคม 2565 
   ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล  แมลงด าหนาม และโรคไหม้ข้าว 
   ภาคเหนือ ระวัง แมลงด าหนาม และโรคไหม้ข้าว 
   ภาคใต้ ระวัง โรคกาบใบแห้ง และแมลงสิง 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล หนอนหอ่ใบข้าว  และโรคไหม้ข้าว 

ภาคตะวันตก ระวัง โรคไหม้ข้าว 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

               

           
 

 

เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 191.00  ไร่ 
โรคไหม้ข้าว             39800  ไร ่
แมลงด าหนา            226.50  ไร่ 
หนอนห่อใบข้าว          2.00     ไร่ 
โรคกาบใบแห้ง            8.00     ไร ่

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดศัตรูข้าว 

ระหว่างปี 2560 - 2565 

ปี 2560 ปี 2561 

ปี 2563 

พืน้
ที่ร

ะบ
าด

 (ไ
ร่) 

พืน้
ที่ร

ะบ
าด

 (ไ
ร่) 

พืน้
ที่ร

ะบ
าด

 (ไ
ร่) 

พืน้
ที่ร

ะบ
าด

 (ไ
ร่) 

พืน้
ที่ป

ลกู
 (ไ

ร่) 

พืน้
ที่ร

ะบ
าด

  (
ไร่)

 

ปี 2564 

ปี 2562 

ปี 2565 

พืน้
ที่ร

ะบ
าด

 (ไ
ร่) 


