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1. สถานการณ์การปลูกข้าว 
  พื้นท่ีปลูกข้าวทั้งหมด 74 จังหวัด มีพื้นท่ียืนต้น 60,842,830.53 ไร่  
2. สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าวที่ส าคัญ 

2.1 เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล พื้นท่ีระบาด 5 จังหวัด จ านวน 42.00 ไร่ พื้นท่ีระบาดเพิ่มขึ้น 4.00 ไร่ 
( สัปดาห์ ท่ี ผ่านมา 38 .00 ไร่ ) 

 1) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 19.00 ไร่ 
 2) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 23.00 ไร่ 
2.2 เพลี้ยไฟ พื้นท่ีระบาด 2 จังหวัด จ านวน 8 .50ไร่ พื้นท่ีระบาดเพิ่มขึ้น 0.75 ไร่ (สัปดาห์

ท่ีผ่านมา 7.75 ไร่ )  
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 1.25 ไร่ 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 0.25 ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 7.00 ไร่ 
2.3 เพลี้ยจักจั่นสีเขียว พื้นท่ีระบาด 1 จังหวัด จ านวน 699.00 ไร่ พื้นท่ีระบาดเพิ่มขึ้น 699.00 ไร่ 

( สัปดาห์ ท่ี ผ่านมาไม่พบการระบาด) 
    ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 699.00 ไร่ 
2.4 แมลงสิง พื้น ที่ระบาด  1 จังหวัด จ านวน 35.00 ไร่  พื้น ที่ระบาดเพิ่มขึ้น  35 .00 ไร่  

( สัปดาห์ ท่ี ผ่านมาไม่พบการระบาด) 
    ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 35.00 ไร่ 
2.5 แมลงด าหนาม พื ้น ที ่ระบาด 1 จ ังหวัด จ านวน 1.00 ไร่ พื ้น ที ่ระบาดลดลง 9.00 ไร่ 

( สัปดาห์ ท่ี ผ่านมา 10 .00 ไร่ ) 
    ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 1.00 ไร่ 
2.6 หอยเชอรี่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด จ านวน 107.50 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 107.50 ไร่ 

( สัปดาห์ ท่ี ผ่านมาไม่พบการระบาด) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 62.50 ไร่ 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 25.00 ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 20.00 ไร่ 
2.7 โรคไหม้ข้าว พื้นท่ีระบาด 10 จังหวัด จ านวน 240.00 ไร่ พื้นท่ีระบาดเพิ่มขึ้น 15.00 ไร่ 

( สัปดาห์ ท่ี ผ่านมา 225 .00 ไร่ )   
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 58.00 ไร่ 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 163.00 ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 19.00 ไร่ 
 
 

สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่ส าคัญ   

ศัตรูข้าว 

รายงานสถานการณ์ศัตรูข้าว 
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 

กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช  
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑626 

E-mail: Bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com  
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  2.8 โรคเมล็ดด่าง พื้นท่ีระบาด 2 จังหวัด จ านวน 9.00 ไร่ พื้นท่ีระบาดคงท่ี (สัปดาห์ท่ีผ่านมา 9.00 ไร่)  
 1) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 5.00 ไร่ 
 2) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 4.00 ไร่  
2.9 โรคใบจุดสีน้ าตาล พื้นท่ีระบาด 2 จังหวัด จ านวน 18.00 ไร่ พื้นท่ีระบาดคงท่ี (สัปดาห์ท่ีผ่านมา 18.00 ไร่) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 7.00 ไร่ 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 8.00 ไร่   
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 3.00 ไร่ 
2.10 โรคขอบใบแห้ง พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด จ านวน 185.25 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 100.00 ไร่ 

(สัปดาห์ท่ีผ่านมา 85.25 ไร่) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 4.00 ไร่ 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 28.00 ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 153.25 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
เพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิต และลดปริมาณแหล่งท่ีอยู่อาศัยของ โรค แมลง ศัตรูพืช ในนาข้าว 
   3.5 ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าว ลงพื้นท่ีติดตามสถานการณ์การ
ระบาดศัตรูพืชพบการระบาดของ เพล้ียจักจ่ันสีเขียว และให้ค าแนะน าเกษตรกรในการป้องกันก าจัดเพล้ียจักจ่ันสีเขียวโดย
การใช้แสงไฟล่อแมลงและท าลายเมื่อมีการระบาดรุนแรงปลูกข้าวพันธุ์ต้านทาน กข4 กข9 กข21 กข23 
สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 พิษณุโลก 2 ชุมแพ 60  เก้ารวง 88  แก่นจันทร์  นางพญา 132 พวงไร่  
แนะน าเกษตรกรใช้สารป้องกันก าจัดได้แก่ สารฆ่าแมลงในระยะท่ีแมลงเป็นตัวอ่อน เช่น ไดโนทีฟูเรน หรือ บูโพรเฟซิน 
หรือ อีโทเฟนพรอกซ์ ไม่ควรใช้สารฆ่าแมลงผสมกันหลายๆ ชนิด หรือใช้สารฆ่าแมลงผสมสารก าจัดโรคพืช
หรือสารก าจัดวัชพืช เพราะอาจท าให้ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงลดลง  ไม่ใช้สารกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ 
เช่น ไซเพอร์มิทริน ไซฮาโลทริน เดลต้ามิทริน 
   3.6 การป้องกันก าจัดหอยเชอรี่ แนะน าให้เกษตรกรก าจัดหอยและกลุ่มไข่จากฤดูกาลท่ีแล้ว และป้องกันหอยใหม่
ท่ีจะเข้ามาและปักไม้ไผ่ตามข้างคันนา เพื่อล่อให้หอยมาไข่แล้วเก็บออกไปท าลายหรือเก็บตัวหอยและกลุ่มไข่อย่าง
น้อยสัปดาห์ละครั้ง อาจใช้พืช เช่น ใบมะละกอล่อ เพื่อให้หอยมารวมกันและเก็บท าลายได้ง่าย หากพบการระบาด
รุนแรงแนะน าให้เกษตรกรใช้กากเมล็ดชาหว่านในนาข้าว อัตรา 3 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสารเคมีนิโคซาไมด์ 
(nicorsamide) ช่ือการค้า ไบลุสไซด์ (Bayluscide) 70% WP อัตรา 50 กรัมต่อไร่เมทัลดีไฮด์ (metaldehyde) 
ช่ือการค้า แองโกล-สลัก (Anglo slug) 5% หรือเดทมีล (Deadmeal) 4% เป็นเหยื่อพิษส าเร็จรูปอัดเม็ดใช้หว่าน
ในอัตรา 0.5-1 กิโลกรัมต่อไร่ 
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   3.7 การป้องกันก าจัดโรคขอบใบแห้ง แนะน าให้เกษตรกรใช้พันธุ์ข้าวท่ีต้านทาน เช่น พันธุ์สุพรรณบุรี 60 
สุพรรณบุรี 90 สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2 กข7 และ กข23 และแนะน าเกษตรกรไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมาก
จนเกินไป และไม่ระบายน้ าจากแปลงท่ีเป็นโรคไปสู่แปลงอื่น หมั่นส ารวจเฝ้าระวังการเกิดโรคถ้าปลูกข้าวพันธุ์ท่ีอ่อนแอ
ต่อโรคนี้ เช่น พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข6 เหนียวสันป่าตอง พิษณุโลก 2  ชัยนาท 1 เมื่อเริ่มพบอาการของโรคบนใบข้าว 
ให้ใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืช เช่น ไอโซโพรไทโอเลน  คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ เสตร็พโตมัยซินซัลเฟต+ออกซีเตทตราไซคลิน
ไฮโดรคลอร์ไรด์  ไตรเบซิคคอปเปอร์ซัลเฟต 
   3.8 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 
   3.9 แนะน าให้เกษตรกรใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไหม้ข้าว และใช้เช้ือราบิวเวอเรีย
เพื่อควบคุมการระบาดหนอนห่อใบข้าว และส่งเสริมให้เกษตรกรท าการส ารวจแปลงนาเพื่อป้องกันการระบาดของโรคแมลง
ศัตรูข้าวอย่างสม่ าเสมอ  

4. การคาดการณ์ศัตรูพืช ในช่วงระหว่างวันที่ 22 - 28 สิงหาคม 2565 
   ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวัง เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล เพล้ียไฟ เพล้ียจักจ่ันสีเขียว หอยเชอรี่ 
แมลงด าหนาม โรคขอบใบแห้ง  โรคเมล็ดด่าง และโรคไหม้ข้าว 
   ภาคเหนือ ระวัง เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล เพล้ียไฟ  เพล้ียจักจ่ันสีเขียว หอยเชอรี่ โรคใบสีส้ม โรคขอบใบแห้ง 
และโรคไหม้ข้าว  
   ภาคใต้ ระวัง แมลงสิง หนอนกอข้าว หนอนห่อใบข้าว และโรคใบจุดสีน้ าตาล   
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวงั เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล เพล้ียไฟ  หนอนห่อใบข้าว หอยเชอรี่  โรคขอบใบแห้ง  
โรคใบจุดสีน้ าตาล และโรคไหม้ข้าว 

ภาคตะวันตก ระวัง เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล หนอนห่อใบข้าว และโรคไหม้ข้าว 
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โรคไหมข้้าว             240.00  ไร่ 
โรคใบจุดสนี้ าตาล       18.00   ไร่ 
โรคเมล็ดด่าง                 9.00  ไร่ 
โรคขอบใบแห้ง           185.25 ไร่ 
เพลี้ยกระโดดสนี้ าตาล     42.00 ไร่ 
เพลี้ยไฟ                 8.50   ไร่ 
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว         699.00 ไร่ 
แมลงด าหนาม                 1.00 ไร่ 
แมลงสิง                  35.00 ไร่ 
หอยเชอร่ี  107.50 ไร่ 
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แผนภูมแิสดงการเปรยีบเทียบการระบาดศตัรูข้าว 
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