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1. สถานการณ์การปลูกข้าว 
  พ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมด 75 จังหวัด มีพื้นท่ียืนต้น 64,132,748.16 ไร่  
2. สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าวที่ส าคัญ 

2.1 เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล พ้ืนที่ระบาด 4 จังหวัด จ านวน 41.00 ไร่ พ้ืนที่ระบาดลดลง 1.00 ไร่ 
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 42.00 ไร่ ) 

 1) ข้าวอาย ุ   40 - 60 วัน   จ านวน    18.00    ไร่ 
 2) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน   จ านวน    23.00    ไร่ 
2.2  เพลี ้ย ไฟ พื้นที ่ระบาด  2  จังหวัด  จ านวน 18 .50ไร่ พื้นที ่ระบาด เพิ่มขึ ้น  10.00 ไร่  

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 8 .5 0ไร่ )  
 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    17.00    ไร่ 
2.3 เพลี้ยจักจั่นสีเขียว พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จ านวน 699.00 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่ (สัปดาห์

ที่ผ่านมา 699.00 ไร่) 
    ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน   จ านวน  699.00    ไร่ 
2.4 แมลงสิง  พื้นที่ระบาด  1 จังหวัด  จ านวน  15.00 ไร่  พื้นที่ระบาดลดลง 20 .00 ไร่  

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 35.00 ไร่ ) 
    ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน   จ านวน    15.00    ไร่ 
2.5 แมลงด าหนาม พ้ืนที่ระบาด 1 จังหวัด จ านวน 1.00 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงที ่(สัปดาห์ที่ผ่านมา 1.00 ไร่) 
    ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน   จ านวน       1.00    ไร่ 
2.6 หอยเชอรี ่ พื ้นที ่ระบาด  3 จังหวัด  จ านวน 44.00 ไร่ พื ้นที ่ระบาดลดลง 63 .50 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 107.50 ไร่ ) 
 1) ข้าวอายุ    40 - 60 วัน   จ านวน     23.00    ไร่ 
 2) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน   จ านวน     21.00    ไร่ 
2.7 โรคไหม้ข้าว พ้ืนที่ระบาด 12 จังหวัด จ านวน 436.50 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 196.50 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 240.00 ไร่)  
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน   จ านวน       9.00    ไร่ 
 2) ข้าวอายุ    40 - 60 วัน   จ านวน   378.25    ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน   จ านวน     49.25    ไร่ 

  2.8 โรคเมล็ดด่าง พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จ านวน 4.00 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 5.00 ไร่ (สัปดาห์
ที่ผ่านมา 9.00 ไร่)  

    ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน   จ านวน       4.00    ไร่  
 

สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่ส าคัญ   

ศัตรูข้าว 
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2.9 โรคใบจุดสีน้ าตาล พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด จ านวน 15.00 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 3.00 ไร่ 
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 18.00 ไร่) 

 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน   จ านวน       7.00    ไร่ 
 2) ข้าวอายุ    40 - 60 วัน   จ านวน       8.00    ไร่   
2.10 โรคขอบใบแห้ง พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด จ านวน 304.25 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 119.00 ไร่ 

(สัปดาห์ที่ผ่านมา 185.25 ไร่) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน   จ านวน       5.00    ไร่ 
 2) ข้าวอายุ    40 - 60 วัน   จ านวน   128.00    ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน   จ านวน   171.25    ไร่ 
 
 

3. การด าเนินงานในพื้นที่ระบาด  
   3.1 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกข้าว
ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว  
และศัตรูข้าวอ่ืน  ๆ 
   3.2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ทั้ง 9 ศูนย์ ร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยง 
ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับใช้ในฤดูกาลใหม่ และรณรงค์ให้สมาชิก
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และเกษตรกรทั่วไปน าไปใช้ควบคุม โรค แมลง ศัตรูข้าวในทุกพ้ืนที่ และได้มีการประชาสัมพันธ์
ให้เกษตรกรส ารวจติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด พร้อมสนับสนุนสารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
และแนะน าวิธีการใช้และผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ เช่นเชื้อราไตรโคเดอร์ เชื้อราบิวเวอเรีย และสารสกัดจากธรรมชาติ เพ่ือให้
เกษตรกรน าไปใช้ควบคมุ โรค แมลง ศัตรูข้าวที่พบการระบาดในพ้ืนที่ 
   3.3 ส านักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอ าเภอ ลงตรวจสอบพื้นที่และให้ความรู้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ที่มี
การระบาดและแนะน าวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์ วิธีการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรน าไปใช้ใน
พ้ืนที่ที่มีการระบาดเพ่ือเป็นการป้องกันก าจัด โรค แมลง ศัตรูข้าว และแนะน าให้เกษตรกรก าจัดวัชพืชโดยรอบแปลง
เพ่ือเป็นการตัดวงจรชีวิต และลดปริมาณแหล่งที่อยู่อาศัยของ โรค แมลง ศัตรูพืช ในนาข้าว 
   3.4 ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าว ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์การ
ระบาดศัตรูพืชพบการระบาดของ เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และให้ค าแนะน าเกษตรกรในการป้องกันก าจัดเพลี้ยจักจั่นสีเขียว
โดยการใช้แสงไฟล่อแมลงและท าลายเมื่อมีการระบาดรุนแรงแนะน าให้เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์ต้านทาน เช่น กข4 
กข9 กข21 กข23 สุพรรณบุรี 60 และสุพรรณบุรี 90 เป็นต้น 
   3.5 ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์และส านักงานเกษตรอ าเภอชุมพลบุรี ร่วมกับศูย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ลงพ้ืนที่
ตรวจสอบและประเมนิสถานการณ์การระบาดของโรคขอบใบแห้งข้าว พร้อมให้ค าแนะน าการป้องกันก าจัดโรคขอบใบแห้ง
แก่เกษตรกร และให้การสนับสนุนชีวภัณฑ์และสาธิตวิธีการใช้บาซิลลัส ซับทิลิส (Bacillus subtilis, เชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์) แก่เกษตรกร  
   3.6 ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์และส านักงานเกษตรอ าเภอคูเมือง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบและให้ค าแนะน า
ในการป้องกันก าจัดโรคไหม้ข้าว ในพ้ืนที่อ าเภอคูเมืองโดยแนะน าให้เกษตรกรใช้พันธุ์ข้าวที่ค่อนข้างต้านทานโ รค 
และแนะน าเกษตรกรหว่านเมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม คือ 15-20 กิโลกรัม/ไร่ และควรแบ่งแปลงให้มีการถ่ายเท
อากาศ และไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงเกินไป เพราะจะท าให้ต้นข้าวอวบและใบข้าวหนาแน่นท าให้เหมาะแก่การเกิดโรค 
พร้อมให้การสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพ่ือควบคุมการระบาดของโรคไหม้ข้าวแก่เกษตรกร 
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4. ค าแนะน าและการป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่พบการระบาด 
ศัตรูพืช การป้องกันก าจดั 

1.เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล  อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติเพ่ือใช้ควบคุมการระบาด เช่น มวนเขียวดูดไข่ แมงมุมสนัขป่า เป็นต้น 
 ไม่ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณที่มากเกินไป เพราะจะท าให้ต้นข้าวอวบสวยเหมาะแก่การเข้าท าลาย 
 ควบคุมระดับน้ าในนาข้าว โดยการระบายน้ าออกเป็นครั้งคราวแบบเปียกสลับแห้ง 
 เมื่อตรวจพบสัดส่วนของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลตัวเต็มวัยต่อมวนเขียวดูดไข่ ระหว่าง 6 :1- 8 :1 
หรือตัวอ่อนวัยที่ 1-2 เมื่อข้าวอายุ 30-45 วัน จ านวนมากกว่า 10 ตัวต่อต้นให้ใช้สารฆ่าแมลง  
-  บูโพรเฟซิน (Buprofezin) 10% WP อัตรา 25 กรัม  
-  อีโทเฟนพรอกซ์ (Etofenprox) 10% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร 
- บูโพรเฟซิน/ไอโซโพรคาร์บ (Buprofezin /Isoprocarb) 5%/20% WP อัตรา 50 กรัม  
โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่น ทุก 7 วัน และให้สลับกลุ่มสาร 
  เมื่อพบแมลงส่วนใหญ่เป็นตัวเต็มวัย จ านวนมากกว่า 1 ตัวต่อ 1 ต้นและไม่พบหรือพบ
มวนเขียวดูดไข่น้อยมาก ให้ใช้สาร 
- อีโทเฟนพรอกซ์ (Etofenprox) 10% EC    อัตรา   20  มิลลิลิตร  
-  คาร์โบซัลแฟน (Carbosulfan) 20% EC    อัตรา 110  มิลลิลิตร  
-  ไอโซโพรคาร์บ (Isoprocarb)) 50% WP     อัตรา   60   กรัม  
-  ฟีโนบูคาร์บ (Fenobucarb) 50% EC        อัตรา   60    มิลลิลิตร  
โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่น ทุก 7 วัน และให้สลับกลุ่มสาร 
  ในระยะข้าว ตั้งท้องถึงออกรวง เมื่อพบเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 10 ตัวต่อกอ หรือ 1 ตัวต่อ 1 ต้น 
และพบมวนเขียวดูดไข่จ านวนน้อยมากให้ใช้สาร 
-  ไทอะมิโทแซม (Thiamethoxam) 25% WP   อัตรา   2  กรัม 
-  ไดโนทีฟูเรน (Dinotefuran) 10% WP          อัตรา 15  กรัม 
-  โคลไทอะนิดิน (Clothianidin) 16% SG        อัตรา 6-9  กรัม  
-  อิทิโพรล (Ethiprole) 10% SC                   อัตรา  40  มิลลิลิตร 
-  คาร์โบซัลแฟน( Carbosulfan) 20% EC        อัตรา 110 มิลลิลิตร 
โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นตามอัตราที่ระบุในฉลาก และให้สลับกลุ่มสาร 

2. เพลี้ยไฟ    ดูแลแปลงข้าวระยะกล้าหรือหลังหว่าน 7 วัน อย่าให้ขาดน้ า 
   ไขน้ าท่วมยอดข้าวทิ้งไว้ 1-2 วัน เมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้นในข้าวอายุ 6-7 
วันหลังหว่าน ใช้ปุ๋ยยูเรียอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านเมื่อข้าวอายุ 10 วัน เพื่อเร่งการ
เจริญเติบโตของต้นข้าว 
  ใช้สารฆ่าแมลง 
-  มาลาไทออน (Malathion) 83% EC  อัตรา  20  มิลลิลิตร  
-  คาร์บาริล (Carbaryl) 85% WP       อัตรา  20  กรัมต่อ  
โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ า 20 ลิตร พ่นเมื่อพบใบข้าวม้วนมากกว่า 50 % ในระยะข้าว
อายุ 10-15 วันหลังหว่าน 
 

3. เพลี้ยจักจั่นสีเขียว   ใช้แสงไฟล่อแมลงและท าลายเมื่อมีการระบาดรุนแรง 
  ปลูกข้าวพร้อม ๆ กัน และปล่อยพื้นนาว่างไว้ระยะหนึ่ง เพ่ือตัดวงจรชีวิตของแมลง 
  ปลูกข้าวพันธุ์ต้านทาน กข4 กข9 กข21 กข23 สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 พิษณุโลก 2 
ชุมแพ 60  เก้ารวง 88  แก่นจันทร์  นางพญา 132 และพันธุ์พวงไร่ 
  ใช้สารฆ่าแมลงตามค าแนะน าในตารางที่ 2 เมื่อมีการระบาดของโรคใบสีส้ม 

4. แมลงสิง   ก าจัดวัชพืชในนาข้าว คันนาและรอบๆแปลง 
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  ใช้สวิงโฉบจับตัวอ่อนและตัวเต็มวัยในนาข้าวที่พบระบาดและน ามาท าลาย 
  ตัวเต็มวัยชอบกินเนื้อเน่า น าเนื้อเน่าแขวนไว้ตามนาข้าว และจับมาท าลาย 
  หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวต่อเนื่องเพ่ือลดการแพร่ขยายพันธุ์ 
  ใช้สารฆ่าแมลง คาร์โบซัลแฟน (Carbosulfan) 20% EC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
พ่นเมื่อแมลงสิงมากกว่า 4 ตัวต่อตารางเมตร ในระยะข้าวเป็นน้ านม 

5. แมลงด าหนาม   ก าจัดวัชพืชบริเวณแปลงนา เนื่องจากวัชพืช บางชนิดเป็นพืชอาศัยของแมลงดาหนามข้าว 
  ไม่ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป 
  อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แตนเบียนไข่ Trichogramma spp. และแตนเบียนหนอน Bracon sp. 
  หากพบจานวนตัวเต็มวัยของแมลงดาหนามข้าวมากกว่า 2 ตัวต่อกอหรือกลุ่มข้าว ควรใช้สาร
ป้องกันก าจัดแมลง ได้แก ่
-  ฟิโพรนิล (Fipronil) 5% W/V SC 
- คลอไทอะนิดีน (Clothianidin) 16% SG 
 อัตราการใช้ตามค าแนะน าที่ระบุในฉลาก 

6. หอยเชอรี่   เลือกวิธีปักด าโดยใช้ต้นกล้า อายุ 25 - 30 วัน 
  ช่วงเตรียมดิน : ท าร่องน้ าเทียมรอบแปลงเพ่ือล่อให้หอยมารวมกันและเก็บท าลาย 
  ทุกครั้งที่สูบน้ าเข้านา ใช้เฝือกกั้นสวะ และหอยขนาดใหญ่ก่อน แล้วกั้นตามอีกชั้นด้วยตาข่าย
ตาถี่ หมั่นเก็บหอยและสวะออกเพ่ือไม่ให้กีดขวางทางน้ าเข้า 
  ก าจัดหอยและกลุ่มไข่จากฤดูกาลที่แล้ว และป้องกันหอยใหม่ที่จะเข้ามา 
  ปักไม้ไผ่ตามข้างคันนา เพ่ือล่อให้หอยมาไข่แล้วเก็บออกไปท าลาย 
  เก็บตัวหอยและกลุ่มไข่อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง อาจใช้พืช เช่น ใบมะละกอล่อ เพ่ือให้หอย
มารวมกันและเก็บท าลายได้ง่าย 
  ใช้ศัตรูธรรมชาติของหอย เช่น ปล่อยเป็ดไล่ทุ่งลงกินหอย (หลังจากเก็บเกี่ยวหรือก่อนท านา)  
การใช้สารก าจัดหอย ได้แก่ 
  กากเมล็ดชา ใช้หว่านในนาข้าว อัตรา 3 กิโลกรัมต่อไร่ 
  นิโคซาไมด์ (Nicorsamide) 70% WP   อัตรา 50 กรัมต่อไร่ 
  เมทัลดีไฮด์ (Metaldehyde) 5 % GB  เป็นเหยื่อพิษส าเร็จรูปอัดเม็ดใช้หว่านในอัตรา 
0.5 - 1 กิโลกรัมต่อไร่ 

7.โรคไหม้ข้าว   ส ารวจแปลงนา อย่างสม่ าเสมอถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวควรปฏิบัติ ดังนี้ 
- พ่นเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลิส) อัตราตามค าแนะน าในฉลาก 
- พ่นเชื้อราไตรโครเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ า 200 ลิตร 
  ถ้ามีความจ าเป็นให้ใช้สารเคมีพ่นเฉพาะบริเวณที่พบการระบาดเพ่ือควบคุมไม่ให้เชื้อรา 
แพร่กระจายขยายเป็นวงกว้างออกไป สารเคมีที่แนะน ามี ดังนี้ 
- อิดิเฟนฟอส (Edifenphos) 50% EC         อัตรา 20 - 25 ซีซี.   
- บลาสติซิดิน - เอส (Blasticidin-s) 2% EC  อัตรา 20- 25 ซีซี     
- ไตรไซคราโซล (Tricyclazole) 75% WP     อัตรา 10- 16 กรัม     
โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ า 20 ลิตร พ่นตามอัตราที่ระบุในฉลาก 
ควรพ่นในแปลงข้าวที่มีประวัติว่าเคยมีโรคระบาดมาก่อน การใช้สารเคมีพ่นซ้ ากันหลายครั้ง 
เชื้อราจะต้านทานสารเคมีหรือดื้อยา ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อราต้านทานสารเคมี  
จึงควรเลือกใช้สารเคมีบางชนิดพ่นสลับกัน ทั้งนี้ในการใช้สารเคมีควรใช้ด้วยความระมัดระวัง 
และค านึงถึงความปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้และสภาพแวดล้อม 

8. โรคเมล็ดด่าง   เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูก ควรคัดเลือกจากแปลงที่ไม่เป็นโรค 
  คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อรา เช่น แมนโคเซ็บ (Mancozeb) 80% WP ในอัตรา 
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3 กรัม /เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 
  ถ้าพบการระบาดของโรคใบจุดสีน้ าตาล และใบขีดสีน้ าตาล ในระยะต้นข้าวตั้งท้องใกล้ออกรวง 
ให้ฉีดพ่น  ด้วยสารป้องกัน ก าจัดเชื้อรา ได้แก ้
- โพรพิโคนาโซล (Propiconazole) 25% EC อัตรา 20 ซีซี 
- ไดฟีโนโคนาโซล +โพรพิโคนาโซล (Difenoconazole) 15% + (Propiconazole) 15% W/V EC 
อัตรา 50-60 มิลลิลิตร  
- โพรพิ โคนาโซล+โพรคลอราซ ( Prochloraz )40% +(Proplconazole) 9%  W/V EC        
อัตรา 20 มิลลิลิตร  
- ฟลูซิลาโซล (Flusilazole) 40 % W/V EC  อัตรา 10 ซีซี  
- ทีบูโคโนโซล (Tebuconazole) 43% SC อัตรา 10-20 มิลลิลิตร 
- แมนโคเซ็บ (Mancozeb) 80% WP       อัตรา 30-50 กรัม 
โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ า 20 ลิตร พ่นตามอัตราที่ระบุในฉลาก 

9. โรคใบจุดสีน้ าตาล   ใช้พันธุ์ต้านทานที่เหมาะสมกับสภาพท้องที่ และโดยเฉพาะพันธุ์ที่มีคุณสมบัติต้านทานโรคใบสีส้ม 
เช่น ภาคกลางใช้พันธุ์ปทุมธานี 1 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้พันธุ์เหนียวสันป่าตอง 
และหางยี 71 
  ปรับปรุงดินโดยการไถกลบฟาง หรือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดินโดยการปลูกพืชปุ๋ยสด 
หรือปลูกพืชหมุนเวียนเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของโรค 
  คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อรา ได้แก ่
-  แมนโคเซ็บ (Mancozeb) 80% WP อัตรา 3 กรัม / เมล็ด 1 กิโลกรัม 
- คาร์เบนดาซิม+แมนโคเซ็บ (Carbendazim) 50% WP/SC + (Mancozeb) 80% WP 
อัตรา 3 กรัม / เมล็ด 1 กิโลกรัม 
  ใส่ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) อัตรา 5-10 กิโลกรัม / ไร่ ช่วยลดความรุนแรงของโรค 
  ก าจัดวัชพืชในนา ดูแลแปลงให้สะอาด และใส่ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสม 
  ถ้าพบอาการของโรคใบจุดสีน้ าตาลรุนแรงทั่วไป 10 % ของพ้ืนที่ใบในระยะข้าวแตกกอ 
หรือในระยะท่ีต้นข้าวตั้งท้องใกล้ออกรวง เมื่อพบอาการใบจุดสีน้ าตาลที่ใบธงในสภาพฝนตก
ต่อเนื่อง อาจท าให้เกิดโรคเมล็ดด่าง ควรพ่นด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อรา ได้แก ่
- คาร์เบนดาซิม (Carbendazim) 50% WP/SC อัตรา 20-30 กรัม  
- แมนโคเซ็บ (Mancozeb)  80% WP          อัตรา 30-50 กรัม  
- โพรพิโคนาโซล (Propiconazole) 25% EC  อัตรา 20 ซีซี  
- ทีบูโคโนโซล (Tebuconazole)   43% SC  อัตรา 10-20 มิลลิลิตร  
โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ า 20 ลิตร พ่น ทุก 7 วัน และให้สลับกลุ่มสาร 

10. โรคขอบใบแห้ง   ใช้พันธุ์ข้าวที่ต้านทาน เช่น พันธุ์สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2 
กข7 และพันธุ์กข23 
  ในดินที่อุดมสมบูรณ์ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมาก 
  ไม่ควรระบายน้ าจากแปลงที่เป็นโรคไปสู่แปลงอ่ืน 
  ใช้สารผลิตภัณฑ์ในการป้องกันการเกิดโรค เช่น Bacillus subtilis  หากพบอาการของโรครุนแรง
ให้พ่นทุก 7 วัน หรือคลุกเมล็ดก่อนการปลูก อัตราตามฉลากแนะน าในฉลาก 
  ควรเฝ้าระวังการเกิดโรคถ้าปลูกข้าวพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคนี้ เช่น พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข6 
เหนียวสันป่าตอง พิษณุโลก 2  และพันธุ์ชัยนาท 1  
  เมื่อเริ่มพบอาการของโรคบนใบข้าว ให้ใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืช ได้แก ่
- ไอโซโพรไทโอเลน (Isoprothiolane)  
- คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ (Copper hydroxide) 77% WP 
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-  เสตร็พโตมัยซินซัลเฟต+ออกซีเตทตราไซคลินไฮโดรคลอร์ไรด์ 
- ไตรเบซิคคอปเปอร์ซัลเฟต (Tribasic Coppersulfate) 34.5% W/V SC 
โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ า 20 ลิตร พ่นตามอัตราที่ระบุในฉลาก 

 

5. การคาดการณ์ศัตรูพืช ในช่วงระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2565 
   ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่นสีเขียว หอยเชอรี่ 
โรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้ข้าว 
   ภาคเหนือ ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล เพลี้ยไฟ  เพลี้ยจักจั่นสีเขียว หอยเชอรี่ โรคใบสีส้ม โรคขอบใบแห้ง 
และโรคไหม้ข้าว  
   ภาคใต้ ระวัง แมลงสิง หนอนกอข้าว และหนอนห่อใบข้าว  
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล เพลี้ยไฟ  หนอนห่อใบข้าว หอยเชอรี่  โรคขอบใบแห้ง  
โรคใบจุดสีน้ าตาล โรคเมล็ดด่าง และโรคไหม้ข้าว 

ภาคตะวันตก ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล หนอนห่อใบข้าว และโรคไหม้ข้าว  
 
 
 
 
 
 
 



- ๗ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

   

  

               

            
 

เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล  41.00   ไร ่
เพลี้ยไฟ             18.50   ไร ่
เพลี้ยจักจ่ันสีเขียว     699.00   ไร ่
แมลงด าหนาม             1.00   ไร ่
แมลงสิง             15.00   ไร ่
หอยเชอร่ี             44.50   ไร ่
โรคไหม้ข้าว            436.50   ไร ่
โรคใบจุดสีน้ าตาล       15.00   ไร ่
โรคเมล็ดด่าง                4.00   ไร ่
โรคขอบใบแห้ง         304.25   ไร ่
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ปี 2564 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดศัตรูข้าว 

ระหว่างปี 2560 - 2565 
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ปี 2565 


