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สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่สาคัญ
ศัตรูข้าว
1. สถานการณ์การปลูกข้าว
พื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 64 จังหวัด มีพื้นที่ยืนต้น 15,381,362 ไร่
2. สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าวที่สาคัญ
2.1 เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จานวน 65.00 ไร่ พืน้ ที่ระบาดคงที่ (สั ป ดาห์ ที่ ผ่ า น
มา 65.00 ไร่ )
1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน
ไม่พบการระบาด
2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน
จานวน 15.00 ไร่
3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
จานวน 50.00 ไร่
2.2 เพลี้ยไฟ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จานวน 123.00 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 123.00 ไร่ (สั ป ดาห์ ที่
ผ่ า นมาไม่ พ บการระบาด)
1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน
จานวน 93.00 ไร่
2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน
จานวน 30.00 ไร่
3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
ไม่พบการระบาด
2.3 หนอนห่ อ ใบข้ า ว พื้ น ที่ ร ะบาด 2 จั ง หวั ด จ านวน 62.00 ไร่ พื้ น ที่ ร ะบาดเพิ่ ม ขึ้ น 12.00ไร่
(สั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมา 50.00 ไร่ )
1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน
จานวน 50.00 ไร่
2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน
จานวน 12.00 ไร่
3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
ไม่พบการระบาด
2.4 แมลงสิ ง พื้ น ที่ ร ะบาด 2 จั ง หวั ด จานวน 93.00 ไร่ พื้ น ที่ ร ะบาดเพิ่ ม ขึ้ น 50.00 ไร่
(สั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมา 43.00 ไร่ )
1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน
ไม่พบการระบาด
2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน
ไม่พบการระบาด
3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
จานวน 93.00 ไร่
2 .5 แมลงด าหนาม พื้น ที่ระบาด 1 จังหวัด จานวน 420.00 ไร่ พื้น ที่ร ะบาดเพิ่ มขึ้น 420.00 ไร่
(สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่พบการระบาด)
1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน
ไม่พบการระบาด
2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน
จานวน 420.00 ไร่
3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
ไม่พบการระบาด
2.6 โรคไหม้ ข้ า ว พื้ น ที่ ร ะบาด 1 จั ง หวั ด จานวน 10.00 ไร่ พื้ น ที่ ร ะบาดคงที่ (สั ป ดาห์ ที่
ผ่ า นมา 10.00 ไร่ )
1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน
ไม่พบการระบาด
2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน
ไม่พบการระบาด
3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
จานวน 10.00 ไร่

-22.7 โรคเมล็ ด ด่ า ง พื้ น ที่ ร ะบาด 1 จั ง หวั ด จานวน 12.00 ไร่ พื้ น ที่ ร ะบาดคงที่ (สั ป ดาห์ ที่
ผ่ า นมา 12.00 ไร่ )
1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน
ไม่พบการระบาด
2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน
จานวน 12.00 ไร่
3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
ไม่พบการระบาด
2.8 โรคใบจุ ด สี น้าตาล พื้ น ที่ ร ะบาด 2 จั ง หวั ด จานวน 13.00 ไร่ พื้ น ที่ ร ะบาดคงที่ (สั ป ดาห์
ที่ ผ่ า นมา 13.00 ไร่ )
1) ข้าวอายุนอ้ ยกว่า 40 วัน
จานวน 10.00 ไร่
2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน
ไม่พบการระบาด
3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
จานวน 3.00 ไร่
3. การดาเนินงานในพื้นที่ระบาด
3.1 กองส่ งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมกับสานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าว
ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดศัตรูขา้ ว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล และศัตรูข้าวอื่นๆ
3.2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ทั้ง 9 ศูนย์ ร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพื้นที่เสี่ยง
ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับใช้ในฤดูกาลใหม่ และรณรงค์ให้สมาชิก
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และเกษตรกรทั่วไปนาไปใช้ควบคุม โรค แมลง ศัตรูข้าวในทุกพื้นที่
3.3 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสารวจติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ป้องกัน
กาจัดศัตรูพืช และแนะนาวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชในเขตรับผิดชอบ
ในพื้นที่ที่พบการระบาดรุนแรงเป็นวงกว้าง
3.4 สานักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอาเภอ ได้ออกตรวจสอบพื้นที่และให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่มีการระบาด
และแนะนาวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์ วิธีการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ต่างๆ เพือ่ ให้เกษตรกรนาไปใช้ในพื้นที่ที่มีการระบาด
เพื่อเป็นการป้องกันกาจัด โรค แมลง ศัตรูข้าว และให้คาแนะนาให้เกษตรกรกาจัดวัชพืชโดยรอบแปลงเพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิต
และลดปริมาณแหล่งที่อยู่อาศัยของ โรค แมลง ศัตรูพืช ในนาข้าว
3.5 สานักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบและแนะนาเกษตรกรในการป้องกันกาจัดการระบาด
ของแมลงดาหนาม โดยวิธีก ารลดการใช้ปุ๋ย ไนโตรเจนในปริม าณมากเกิน ไป และใช้ส วิง โฉบจับ ตัว เต็ม วัย ของ
แมลงดาหนามเพื่อนาไปทาลาย หรือใช้แสงไฟล่อตัวเต็มวัยของแมลงดาหนามที่มาเล่นแสงไวแล้วนาไปทาลาย
3.6 สานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบและแนะนาเกษตรกรในการป้องกันกาจัดการระบาด
ของ เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล และหนอนก่อข้าว โดยวิธี กาจัดพืชอาศัย เช่น หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้าปล้อง
หญ้าไซ หญ้าชันกาด และข้าวป่า ที่เป็นพืชอาศัยของหนอนห่อใบข้าว และแนะนาเกษตรกรลดการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
หรือยูเรีย เพื่ อลดการช้อนทับกันของใบข้าวทาให้เกิดเป็นที่อาศัยของโรคและแมลง แนะนาเกษตรกรให้ ควบคุม
ระดับน้าในนาได้ หลังปักดาหรือหว่าน 2-3 สัปดาห์จนถึงระยะตั้งท้องควบคุมน้าในแปลงนาให้พอดินเปียก หรือมี
น้าเรี่ยผิวดินนาน 7-10 วัน แล้วปล่อยขังทิ้งไว้ให้แห้งเองสลับกันไป จะช่วยลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
3.7 การป้องกันกาจัดแมลงสิง โดยกาจัดวัชพืชในนาข้าว คันนาและรอบๆแปลงที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ
แมลงสิงใช้สวิงโฉบจับตัวอ่อนและตัวเต็มวัยในนาข้าวที่พบระบาดและนามาทาลาย หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวต่อเนื่องเพื่อ
ลดการแพร่ขยายพันธุ์ หากพบการระบาดมากแนะนาให้เกษตรกรใช้สารฆ่าแมลง คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20% อีซี)
อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร พ่นเมื่อแมลงสิงมากกว่า 4 ตัวต่อตารางเมตร ในระยะข้าวเป็นน้านม
3.8 แนะนาให้เกษตรกรงดหว่านปุ๋ยในอัตราที่มากเกินไป และแนะนาให้เกษตรกรใช้พันธุ์ต้านทานโรคไหม้ข้าว
เช่น สุ พรรณบุ รี 1 สุพรรณบุ รี 2 สุ พรรณบุ รี 60 สุ พรรณบุรี 90 ชัยนาท 1 ปราจีนบุ รี 1 พลายงาม ข้าวเจ้าหอม
พิษณุโลก 1 สุรินทร์ 1 เหนียวอุบล 2 สันปาตอง 1 หางยี 71 ดอกพะยอม เป็นต้น

-33.9 แนะนาให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไหม้ข้าว และใช้เชื้อราบิวเวอเรีย
เพื่อควบคุมการระบาดหนอนห่อใบข้าว และส่งเสริมให้เกษตรกรทาการสารวจแปลงนาเพื่อป้องกันการระบาดของโรคแมลง
ศัตรูข้าวอย่างสม่าเสมอ
4. การคาดการณ์ศัตรูพืช ในช่วงระหว่างวันที่ 14 - 20 มิถุนายน 2565
ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล เพลี้ยไฟ แมลงดาหนาม และโรคไหม้ข้าว
ภาคเหนือ ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล โรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้ข้าว
ภาคใต้ ระวัง แมลงสิง หนอนห่อใบข้าว โรคใบจุดสีน้าตาล และโรคเมล็ดด่าง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวัง หนอนกระทู้กล้า เพลี้ยไฟ หนอนห่อใบข้าว โรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้ข้าว
ภาคตะวันตก ระวัง โรคไหม้ข้าว

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดศัตรูข้าว

พืน้ ที่ระบาด (ไร่)

พืน้ ที่ระบาด (ไร่)

ระหว่างปี 2560 - 2565

ปี 2561

พืน้ ที่ระบาด (ไร่)

พืน้ ทีร่ ะบาด (ไร่)

ปี 2560

ปี 2563
โรคไหม้ข้าว
โรคใบจุดสีน้าตาล
โรคเมล็ดด่าง
หนอนห่อใบข้าว
แมลงสิง
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
เพลี้ยไฟ
แมลงดาหนาม

พืน้ ทีร่ ะบาด (ไร่)

พืน้ ที่ระบาด (ไร่)

ปี 2562

ปี 2564

ปี 2565

10.00 ไร่
13.00 ไร่
12.00 ไร่
62.00 ไร่
93.00 ไร่
65.00 ไร่
123.00 ไร่
420.00 ไร่

