
   

   
 
 
 
 
 

1. สถานการณ์การปลูกข้าว 
  พ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมด 66 จังหวัด มีพื้นท่ียืนต้น 49,032,035 ไร่  
2. สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าวที่ส าคัญ 

2.1 เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล พ้ืนที่ระบาด 3 จังหวัด จ านวน 26.00 ไร่ พ้ืนที่ระบาดลดลง 26.00 ไร่ 
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 52.00 ไร่ ) 

 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 4.00 ไร่ 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 22.00 ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
2.2 เพลี ้ยไฟ พื ้นที ่ระบาด 5 จังหวัด จ านวน 151.00 ไร่ พื ้นที ่ระบาด เพิ ่มขึ ้น  11 .00 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่ านมา 140.00 ไร่ )  
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 120.00 ไร่ 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 31.00 ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
2.3 หนอนห่อใบข้าว ไม่พบการระบาด พ้ืนที่ระบาดลดลง 3.00 ไร่  (สัปดาห์ที่ผ่านมา 3.00 ไร่) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  ไม่พบการระบาด 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
2.4  แมลงสิง  พื้นที ่ร ะบาด  2  จังหวัด  จ านวน  14 .00  ไร่  พื้นที ่ระบด เพิ่มขึ้น  8 .00 ไร่  

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 6.00 ไร่ ) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  ไม่พบการระบาด 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 14.00 ไร่ 
2.5 แมลงด าหนาม พื ้นที ่ระบาด 3 จังหวัด จ านวน 231.00 ไร่ พื้นที ่ระบาดลดลง 4.00 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 235.00 ไร่ ) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 186.00 ไร่ 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 45.00 ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
2.6 โรคไหม้ข้าว  พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จ านวน 10.00 ไร่  พื้นที่ระบาดคงที่  (สัปดาห์ที่

ผ่านมา 10.00 ไร่ )   
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  ไม่พบการระบาด 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 10.00 ไร่ 
 

สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่ส าคัญ   

ศัตรูข้าว 

รายงานสถานการณ์ศัตรูข้าว 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 

กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช  
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑626 

E-mail: Bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com  
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2.7 โรค เมล็ดด่าง  พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จ านวน  5 .00 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 7 .00 ไร่  

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 12.00 ไร่ )  
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  ไม่พบการระบาด 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 5.00 ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
2.8 โรคใบจุดสีน้ าตาล พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จ านวน 18.00 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 10.00 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 28.00 ไร่) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 7.00 ไร่ 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ าวนวน 8.00 ไร่   
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 3.00 ไร่ 
 

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 ตรวจสอบพื้นที่และให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่มีการ
ระบาดและแนะน าวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์ วิธีการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้เกษตรกรน าไปใช้ในพ้ืนที่ที่มี
การระบาดเพ่ือเป็นการป้องกันก าจัด โรค แมลง ศัตรูข้าว และแนะน าให้เกษตรกรก าจัดวัชพืชโดยรอบแปลงเพ่ือเป็นการตัด
วงจรชีวิต และลดปริมาณแหล่งที่อยู่อาศัยของ โรค แมลง ศัตรูพืช ในนาข้าว 
   3.5 ส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ลงพ้ืนที่ตรวจสอบและแนะน าเกษตรกรในการป้องกันก าจัดและควบคุม
การระบาดของแมลงด าหนาม โดยวิธีการลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณมากเกินไป หากพบจ านวนตัวเต็มวัย
ของแมลงดาหนามข้าวมากกว่า 2 ตัวต่อกอหรือกลุ่มข้าว ควรใช้สารป้องกันกาจัดแมลง ได้แก่ ฟิโปรนิล หรือ
คลอไทอะนิดีน อัตราตามฉลากแนะน า และใช้สวิงโฉบจับตัวเต็มวัยของแมลงด าหนามเพ่ือน าไปท าลาย  
   3.6 ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีและส านักงานเกษตรอ าเภอสามชุก ลงพ้ืนที่ส ารวจการระบาดของ
แมลงด าหนาม และให้ค าแนะน าในการป้องกันก าจัดโดย ใช้สารป้องกันกาจัดแมลง ได้แก่ ฟิโปรนิล หรือคลอไทอะนิดีน 
อัตราตามฉลากแนะน า และแนะน าให้เกษตรกรหมั่นส ารวจติดตามเ้้าระวังการระบาดของแมลงด าหนามในพ้ืนที่
ของตนเอง หากพบการระบาดให้ด าเนินการป้องกันก าจัดทันที 
   3.7 ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบและแนะน าเกษตรกรในการป้องกันก าจัด
การระบาดของ เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล โดยวิธีก าจัดพืชอาศัย เช่น หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้าปล้อง หญ้าไซ 
หญ้าชันกาด และข้าวป่า ที่เป็นพืชอาศัยของหนอนห่อใบข้าว และแนะน าเกษตรกรลดการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน หรือยูเรีย 
เพ่ือลดการช้อนทับกันของใบข้าวท าให้เกิดเป็นที่อาศัยของโรคและแมลง แนะน าเกษตรกรให้ควบคุมระดับน้ าในนาได้ 
หลังปักด าหรือหว่าน 2-3 สัปดาห์จนถึงระยะตั้งท้องควบคุมน้ าในแปลงนาให้พอดินเปียก หรือมีน้ าเรี่ยผิวดินนาน 
7-10 วัน แล้วปล่อยขังท้ิงไว้ให้แห้งเองสลับกันไป จะช่วยลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 
   3.8 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 
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   3.9 แนะน าให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพ่ือควบคุมการระบาดของโรคไหม้ข้าว และใช้เชื้อราบิวเวอเรีย
เพ่ือควบคุมการระบาดหนอนห่อใบข้าว และส่งเสริมให้เกษตรกรท าการส ารวจแปลงนาเพ่ือป้องกันการระบาดของโรคแมลง
ศัตรูข้าวอย่างสม่ าเสมอ  
 

4. การคาดการณ์ศัตรูพืช ในช่วงระหว่างวันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2565 
   ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล เพลี้ยไฟ แมลงด าหนาม และโรคไหม้ข้าว 
   ภาคเหนือ ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล เพลี้ยไฟ โรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้ข้าว  
   ภาคใต้ ระวัง แมลงสิง หนอนห่อใบข้าว และโรคใบจุดสีน้ าตาล   
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวัง เพลี้ยไฟ  หนอนห่อใบข้าว  โรคขอบใบแห้ง  และโรคไหม้ข้าว 

ภาคตะวันตก ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล หนอนห่อใบข้าว และโรคไหม้ข้าว 



   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

   

  

               

            
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดศัตรูข้าว 

ระหว่างปี 2560 - 2565 

ปี 2560 ปี 2561 

ปี 2563 

โรคไหม้ข้าว              10.00  ไร ่
โรคใบจุดสีน้ าตาล       18.00   ไร ่
โรคเมล็ดด่าง              5.00  ไร ่
แมลงสิง                 14.00 ไร่ 
เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล    26.00 ไร่ 
เพลี้ยไฟ              151.00 ไร ่
แมลงด าหนาม             231.00 ไร่ 

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)

 

พืน้
ที่ร

ะบ
าด

 (ไ
ร่) 

ปี 2564 

ปี 2562 

ปี 2565 
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