
   

   
 
 
 
 
 

1. สถานการณ์การปลูกข้าว 
  พื้นท่ีปลูกข้าวทั้งหมด 66 จังหวัด มีพื้นท่ียืนต้น 51,275,219 ไร่  
2. สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าวที่ส าคัญ 

2.1 เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล พื้นท่ีระบาด 3 จังหวัด จ านวน 110.00 ไร่ พื้นท่ีระบาดเพิ่มขึ้น 84.00 ไร่ 
( สัปดาห์ ท่ี ผ่านมา 26.00 ไร่ ) 

 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 44.00 ไร่ 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 66.00 ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
2.2 เพลี ้ยไฟ พื ้น ที่ระบาด 2 จังหวัด จ านวน 186.00 ไร่ พื ้น ที ่ระบาดเพิ ่มขึ ้น  35.00 ไร่ 

( สัปดาห์ ท่ี ผ่านมา 151.00 ไร่ )  
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 121.00 ไร่ 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 65.00 ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
2.3  แมลงสิง  พื้น ที่ร ะบาด 2  จังหวัด  จ าน วน  4 .00 ไร่  พื ้น ที่ร ะบ าดลดลง  10 .00  ไ ร่  

( สัปดาห์ ท่ี ผ่านมา 14.00 ไร่ ) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  ไม่พบการระบาด 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 4.00 ไร่ 
2.4 แมลงด าหนาม พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด จ านวน 207.00 ไร่ พื ้นที่ระบาดลดลง 24.00 ไร่ 

( สัปดาห์ ท่ี ผ่านมา 231.00 ไร่ ) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 176.00 ไร่ 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 31.00 ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
2.5 โรคไหม้ข้าว พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด จ านวน 49.00 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 39.00 ไร่  

( สัปดาห์ ท่ี ผ่านมา 10.00 ไร่ )   
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  ไม่พบการระบาด 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 8.00 ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 41.00 ไร่ 

  2.6 โรค เมล็ดด่าง  พื้น ที่ระบาด 1 จังหวัด จ านวน  5.00 ไร่  พื้น ที่ระบาดคงที่  (สัปดาห์ ท่ี
ผ่านมา 5.00 ไร่ )   

 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  ไม่พบการระบาด 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 5.00 ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  ไม่พบการระบาด 

สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่ส าคัญ   

ศัตรูข้าว 
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2.7 โรคใบจุดสีน้ าตาล พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด จ านวน 20.00 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 2.00 ไร่ 

(สัปดาห์ท่ีผ่านมา 18.00 ไร่) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 8.00 ไร่ 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ าวนวน 8.00 ไร่   
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 4.00 ไร่ 
 

3. การด าเนินงานในพื้นที่ระบาด  
   3.1 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีปลูกข้าว
ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล และศัตรูข้าวอื่น  ๆ 
 

   3.2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ท้ัง 9 ศูนย์ ร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพื้นท่ีเส่ียง 
ผลิตขยายเช้ือราไตรโคเดอร์มา เช้ือราบิวเวอเรีย เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับใช้ในฤดูกาลใหม่ และรณรงค์ให้สมาชิก
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และเกษตรกรท่ัวไปน าไปใช้ควบคุม โรค แมลง ศัตรูข้าวในทุกพื้นท่ี 
   3.3 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรส ารวจติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช และแนะน าวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชในเขตรับผิดชอบ
ในพื้นท่ีท่ีพบการระบาดรุนแรงเป็นวงกว้าง 
   3.4 ส านักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอ าเภอ ตรวจสอบพื้นที่และให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่มี
การระบาดและแนะน าวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์ วิธีการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรน าไปใช้ใน
พื้นท่ีท่ีมีการระบาดเพื่อเป็นการป้องกันก าจัด โรค แมลง ศัตรูข้าว และแนะน าให้เกษตรกรก าจัดวัชพืชโดยรอบแปลง
เพื่อเปน็การตัดวงจรชีวิต และลดปริมาณแหล่งท่ีอยู่อาศัยของ โรค แมลง ศัตรูพืช ในนาข้าว 
   3.5 ส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นท่ีตรวจสอบแนะน าเกษตรกรในการป้องกันก าจัด และควบคุม
การระบาดของแมลงด าหนาม โดยวิธีการลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณมากเกินไป หากพบจ านวนตัวเต็มวัย
ของแมลงดาหนามข้าวมากกว่า 2 ตัวต่อกอหรือกลุ่มข้าว ควรใช้สารป้องกันกาจัดแมลง ได้แก่ ฟิโปรนิล หรือ
คลอไทอะนิดีน อัตราตามฉลากแนะน า และใช้สวิงโฉบจับตัวเต็มวัยของแมลงด าหนามเพื่อน าไปท าลาย  
   3.6 ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีและส านักงานเกษตรอ าเภอสามชุก ลงพื้นท่ีส ารวจการระบาดของ
แมลงด าหนาม และให้ค าแนะน าในการป้องกันก าจัดโดย ใช้สารป้องกันกาจัดแมลง ได้แก่ ฟิโปรนิล หรือคลอไทอะนิดีน 
อัตราตามฉลากแนะน า และแนะน าให้เกษตรกรหมั่นส ารวจติดตามเฝ้าระวังการระบาดของแมลงด าหนามในพื้นท่ี
ของตนเอง หากพบการระบาดให้ด าเนินการป้องกันก าจัดทันที 
   3.7 แนะน าให้เกษตรกรงดหว่านปุ๋ยในอัตราท่ีมากเกินไป 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 าให้เกษตรกรใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไหม้ข้าว และใช้เช้ือราบิวเวอเรีย
เพื่อควบคุมการระบาดหนอนห่อใบข้าว และส่งเสริมให้เกษตรกรท าการส ารวจแปลงนาเพื่อป้องกันการระบาดของโรคแมลง
ศัตรูข้าวอย่างสม่ าเสมอ  

4. การคาดการณ์ศัตรูพืช ในช่วงระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565 
   ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวัง เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล เพล้ียไฟ แมลงด าหนาม และโรคไหม้ข้าว 
   ภาคเหนือ ระวัง เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล เพล้ียไฟ โรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้ข้าว  
   ภาคใต้ ระวัง แมลงสิง หนอนห่อใบข้าว และโรคใบจุดสีน้ าตาล   
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวัง เพล้ียไฟ  หนอนห่อใบข้าว  โรคขอบใบแห้ง  โรคใบจุดสีน้ าตาล และโรคไหม้ข้าว 

ภาคตะวันตก ระวัง เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล หนอนห่อใบข้าว และโรคไหม้ข้าว 



   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

   

  

               

            
 

ปี 2560 

แผนภูมแิสดงการเปรยีบเทียบการระบาดศตัรูข้าว 

ระหว่างปี 2560 - 2565 

ปี 2561 

ปี 2563 

พืน้
ที่ร

ะบ
าด

 (ไ
ร)่ 

โรคไหมข้้าว              49.00  ไร่ 
โรคใบจุดสนี้ าตาล       20.00   ไร่ 
โรคเมล็ดด่าง                 5.00  ไร่ 
แมลงสิง                  4.00 ไร่ 
เพลี้ยกระโดดสนี้ าตาล    110.00 ไร่ 
เพลี้ยไฟ                186.00 ไร่ 
แมลงด าหนาม              207.00 ไร่ 

พืน้
ที่ร

ะบ
าด

 (ไ
ร)่ 

พืน้
ที่ร

ะบ
าด

 (ไ
ร)่ 

พืน้
ที่ร

ะบ
าด

  (
ไร่)

 

พืน้
ที่ร

ะบ
าด

 (ไ
ร)่ 

ปี 2564 

ปี 2562 

พืน้
ที่ร

ะบ
าด

 (ไ
ร)่ 

ปี 2565 


