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1. สถานการณ์การปลูกข้าว 
  พื้นท่ีปลูกข้าวทั้งหมด 65 จังหวัด มีพื้นท่ียืนต้น 56,752,714 ไร่  
2. สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าวที่ส าคัญ 

2.1 เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล พื้นท่ีระบาด 6 จังหวัด จ านวน 45.00 ไร่ พื้นท่ีระบาดลดลง 196.00 ไร่ 
( สัปดาห์ ท่ี ผ่านมา 241.00 ไร่ ) 

 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 2.00 ไร่ 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 17.00 ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 26.00 ไร่ 
2.2 เพลี ้ย ไฟ  พื ้น ที่ระบาด 1  จังหวัด จ านวน 92.00 ไร่ พื ้น ที่ระบาดลดลง 139.00 ไร่ 

( สัปดาห์ ท่ี ผ่านมา 231.00 ไร่ )  
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 79.00 ไร่ 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 13.00 ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
2.3 แมลงสิง พื้นท่ีระบาด 1 จังหวัด จ านวน 3.00 ไร่ พื้นท่ีระบาดคงท่ี  (สัปดาห์ท่ีผ่านมา 3.00 ไร่) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  ไม่พบการระบาด 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 3.00 ไร่ 
2.4 แมลงด าหนาม พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จ านวน 15.00 ไร่ พื ้นที่ระบาดลดลง 187.00 ไร่ 

( สัปดาห์ ท่ี ผ่านมา 202 .00 ไร่ ) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 14.00 ไร่ 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 1.00 ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
2.5 โรคไหม้ข้าว  พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด จ านวน 110.00 ไร่ พื ้นที่ระบาดลดลง 40.00 ไร่ 

( สัปดาห์ ท่ี ผ่านมา 150.00 ไร่ )   
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 39.00 ไร่ 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  จ านวน 71.00 ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  ไม่พบการระบาด 

  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 

รายงานสถานการณ์ศัตรูข้าว 
วันที่ 3 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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2.7 โรคใบจุดสีน้ าตาล พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด จ านวน 21.00 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 2.00 ไร่ 
(สัปดาห์ท่ีผ่านมา 19.00 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 6.00 ไร่ 
2.8 โรคขอบใบแห้ง พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด จ านวน 58.25 ไร่ พื ้นที่ระบาดลดลง 37 .75 ไร่ 

(สัปดาห์ท่ีผ่านมา 96.00 ไร่) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน  จ านวน 1.00 ไร่ 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน  ไม่พบการระบาด 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จ านวน 57.25 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 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 านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นและส านักงานเกษตรอ าเภอหนองนาค า ลงพื้นท่ีส ารวจการระบาด
ของเพล้ียกระโดดสีน้ าตาล และให้ค าแนะน าในการป้องกันก าจัดโดย วิธีการควบคุมระดับน้ าในนาหลังปักด าหรือหว่านข้าว 
2 - 3 สัปดาห์จนถึงระยะข้าวต้ังท้องควบคุมน้ าในแปลงนาให้พอดินเปียกหรือมีน้ าเรี่ยผิวดินนาน 7 - 10 วัน แล้วปล่อยขัง
ท้ิงไว้ให้แห้งเองสลับกันไป จะช่วยลดการระบาดได้ และแนะน าวิธีการใช้เช้ือราบิวเวอเรีย  อัตรา 1 กก. ต่อน้ า 20 ลิตร 
ฉีดพ่นในบริเวณท่ีพบเพล้ียกระโดดสีน้ าตาลและควรฉีดพ่นในเวลาเย็น พร้อมท้ังแจกเอกสารค าแนะน าป้องกันก าจัด
เพล้ียกระโดดสีน้ าตาลให้แก่เกษตรกร และแนะน าให้เกษตรกรส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ เพื่อน าองค์ประกอบต่างๆ 
ของระบบนิเวศในแปลงนาน ามาวิเคราะห์ ตัดสินใจด้วยตนเอง ในการจัดการแปลงจากสถานการณ์จริง 
   3.7 การป้องกันก าจัดโรคขอบใบแห้ง แนะน าให้เกษตรกรใช้พันธุ์ข้าวที่ต้านทาน เช่น พันธุ์สุพรรณบุรี 60 
สุพรรณบุรี 90 สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2 กข7 และ กข23 และแนะน าเกษตรกรไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมาก
จนเกินไป และไม่ระบายน้ าจากแปลงท่ีเป็นโรคไปสู่แปลงอื่น หมั่นส ารวจเฝ้าระวังการเกิดโรคถ้าปลูกข้าวพันธุ์ที่อ่อนแอ
ต่อโรคนี้ เช่น พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข6 เหนียวสันป่าตอง พิษณุโลก 2  ชัยนาท 1 เมื่อเริ่มพบอาการของโรคบนใบข้าว 
ให้ใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืช เช่น ไอโซโพรไทโอเลน  คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ เสตร็พโตมัยซินซัลเฟต+ออกซีเตทตราไซคลิน
ไฮโดรคลอร์ไรด์  ไตรเบซิคคอปเปอร์ซัลเฟต 
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   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 8 - 14 สิงหาคม 2565 
   ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวัง เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล เพล้ียไฟ แมลงด าหนาม และโรคไหม้ข้าว 
   ภาคเหนือ ระวัง เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล เพล้ียไฟ โรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้ข้าว  
   ภาคใต้ ระวัง แมลงสิง หนอนกอข้าว หนอนห่อใบข้าว และโรคใบจุดสีน้ าตาล   
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวัง เพล้ียไฟ  หนอนห่อใบข้าว  โรคขอบใบแห้ง  โรคใบจุดสีน้ าตาล และโรคไหม้ข้าว 

ภาคตะวันตก ระวัง เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล หนอนห่อใบข้าว และโรคไหม้ข้าว 
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ปี 2560 

โรคไหมข้้าว             110.00  ไร่ 
โรคใบจุดสนี้ าตาล       21.00   ไร่ 
โรคเมล็ดด่าง                 5.00  ไร่ 
แมลงสิง                  3.00 ไร่ 
เพลี้ยกระโดดสนี้ าตาล     45.00 ไร่ 
เพลี้ยไฟ                 92.00 ไร่ 
แมลงด าหนาม               15.00 ไร่ 
โรคขอบใบแห้ง               58.25 ไร่ 

ปี 2561 

พืน้
ที่ร

ะบ
าด

  (
ไร่)

 

พืน้
ที่ร

ะบ
าด

 (ไ
ร)่ 

ปี 2563 

พืน้
ที่ร

ะบ
าด

 (ไ
ร)่ 

พืน้
ที่ร

ะบ
าด

 (ไ
ร)่ 

ปี 2562 

ปี 2564 

แผนภูมแิสดงการเปรยีบเทียบการระบาดศตัรูข้าว 

ระหว่างปี 2560 - 2565 

พืน้
ที่ร

ะบ
าด

 (ไ
ร)่ 

พืน้
ที่ร

ะบ
าด

 (ไ
ร)่ 

ปี 2565 


