
   

   
 
 
 
 
 

1. สถานการณ์การปลูกข้าว 
  พ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมด 71 จังหวัด มีพื้นท่ียืนต้น 4,235,557 ไร่  
2. สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าวที่ส าคัญ 

2.1 แมลงสิง พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จ านวน 3.00 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 2.00 ไร่  (สัปดาห์ที่ผ่าน
มา 5.00 ไร่) 

 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 3.00 ไร่  
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
2.2 หนอนห่อห่อข้าว พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จ านวน 13.00 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 13.00 ไร่  

(สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่พบการระบาด) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 13.00 ไร่  
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
2.3 โรคไหม้ข้าว พ้ืนที่ระบาด 2 จังหวัด จ านวน 15.00 ไร่ พื้นที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 1.50 ไร่ (สัปดาห์

ที่ผ่านมา 13.50 ไร่)  
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 5.00 ไร่ 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 10.00 ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
2.4 โรคขอบใบแห้ง พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จ านวน 1,385.00 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 5.00 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,390.00 ไร่)  
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  ไม่พบการระบาด 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 1,385.00 ไร่ 
2.5 โรคใบจุดสีน  าตาล พ้ืนที่ระบาด 1 จังหวัด จ านวน 6.00 ไร่  พ้ืนที่ระบาดคงที่   (สัปดาห์

ที่ผ่านมา 6.00 ไร่ ) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 6.00 ไร่ 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  ไม่พบการระบาด   
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
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3. การด าเนินงานในพื นที่ระบาด  
   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 สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ป้องกัน
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 านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ลงพ้ืนที่
ตรวจสอบการระบาดของโรคขอบใบแห้ง พร้อมทั้งแจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดเพ่ิมเติม และให้ค าแนะน า
เกษตรกรในการเฝ้าระวังการเกิดโรคถ้าปลูกข้าวพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคนี้ เช่น พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข6 เหนียวสันป่าตอง 
พิษณุโลก 2  ชัยนาท 1 เมื่อเริ่มพบอาการของโรคบนใบข้าว ให้ใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืช เช่น ไอโซโพรไทโอเลน 
คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ เสตร็พโตมัยซินซัลเฟต+ออกซีเตทตราไซคลินไฮโดรคลอร์ไรด์ ไตรเบซิคคอปเปอร์ซัลเฟต 
   3.6 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 
   3.7 แนะน าให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพ่ือควบคุมการระบาดของโรคไหม้ข้าว และใช้เชื้อราบิวเวอเรีย
เพ่ือควบคุมการระบาดหนอนห่อใบข้าว และส่งเสริมให้เกษตรกรท าการส ารวจแปลงนาเพ่ือป้องกันการระบาดของโรคแมลง
ศัตรูข้าวอย่างสม่ าเสมอ  

4. การคาดการณ์ศัตรูพืช ในช่วงระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565 
   ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวัง โรคใบจุดสีน้ าตาล โรคขอบใบแห้ง  และโรคไหม้ข้าว 
   ภาคเหนือ ระวัง โรคไหม้ข้าว และโรคขอบใบแห้ง 
   ภาคใต้ ระวัง หนอนห่อใบข้าว และแมลงสิง 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวัง โรคขอบใบแห้ง  และโรคไหม้ข้าว 

ภาคตะวันตก ระวัง โรคไหม้ข้าว 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

               

           
 

 

โรคไหม้ข้าว              15.00  ไร ่
โรคขอบใบแห้ง     1,385.00  ไร่ 
โรคใบจุดสีน  าตาล        6.00   ไร่ 
แมลงสิง               3.00  ไร ่
หนอนห่อใบข้าว          13.00 ไร่ 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดศัตรูข้าว 
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