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1. สถานการณ์การปลูกข้าว 
  พื้นท่ีปลูกข้าวทั้งหมด 75 จังหวัด มีพื้นท่ียืนต้น 65,274,211.06  ไร่  
2. สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าวที่ส าคัญ 

2.1 เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล พื้นท่ีระบาด 6 จังหวัด จ านวน 134.00 ไร่ พื้นท่ีระบาดเพิ่มขึ้น 93.00 ไร่ 
( สัปดาห์ ท่ี ผ่านมา 41.00 ไร่ ) 

 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน   จ านวน      60.00    ไร่ 
 2) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน   จ านวน      18.00    ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน   จ านวน      56.00    ไร่ 
2.2 เพลี้ยกระโดดหลังขาว พื้นท่ีระบาด 3 จังหวัด จ านวน 124.00 ไร่ พื้นท่ีระบาดเพิ่มขึ้น 124.00 ไร่ 

( สัปดาห์ ท่ี ผ่านมาไม่พบการระบาด) 
    ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน   จ านวน    124.00   ไร่ 
2 .2  เพ ลี ้ย ไฟ  พื ้น ที ่ร ะบ าด  1  จัง หวัด  จ าน วน  17 .0 0ไ ร่ พื ้น ที ่ร ะบ าด ลดลง  1.50 ไ ร่ 

(สัปดาห์ท่ีผ่านมา 18 .50ไร่ )  
     ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน   จ านวน      17.00    ไร่ 
2.3 เพลี้ยจักจั่นสีเขียว พื้นท่ีระบาด 2 จังหวัด จ านวน 700.00 ไร่ พื้นท่ีระบาดเพิ่มขึ้น 1.00 ไร่ 

(สัปดาห์ท่ีผ่านมา 699.00 ไร่) 
    ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน   จ านวน    700.00    ไร่ 
2 .4 แมลงสิง  พื้น ที่ร ะบ าด  1 จังหวัด  จ าน วน  5.00 ไ ร่  พื ้น ที่ร ะบาด ลดลง  10 .00  ไ ร่  

( สัปดาห์ ท่ี ผ่านมา 15.00 ไร่ ) 
    ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน   จ านวน        5.00    ไร่ 
2.5 แมลงด าหนาม ไม่พบการระบาด พื้นท่ีระบาดลดลง 1.00 ไร่ (สัปดาห์ท่ีผ่านมา 1.00 ไร่) 
2.6 หอยเชอรี่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด จ านวน 3,434.00 ไร่ พื ้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 3,390.00 ไร่ 

( สัปดาห์ ท่ี ผ่านมา 44.00 ไร่ ) 
 1) ข้าวอายุ    40 - 60 วัน   จ านวน  3,413.00    ไร่ 
 2) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน   จ านวน       21.00    ไร่ 
2.7 โรคไหม้ข้าว พื ้นที่ระบาด 9 จังหวัด จ านวน 223.25 ไร่ พื ้นที่ระบาดลดลง 213.25 ไร่ 

(สัปดาหท่ี์ผ่านมา 436.50 ไร่)  
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน   จ านวน       11.00    ไร่ 
 2) ข้าวอายุ    40 - 60 วัน   จ านวน     169.25    ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน   จ านวน        43.00    ไร่ 

  2.8 โรคเมล็ดด่าง  พื ้น ที่ระบาด 1 จังหวัด จ านวน  5.00 ไร่ พื ้น ที่ระบาดเพิ ่มขึ้น  1 .00 ไร่ 
(สัปดาห์ท่ีผ่านมา 4.00 ไร่)  

    ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน   จ านวน          1.00    ไร่  

สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่ส าคัญ   

ศัตรูข้าว 

รายงานสถานการณ์ศัตรูข้าว 
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 
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2.9 โรคใบจุดสีน้ าตาล พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จ านวน 20.00 ไร่ พื ้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 5.00 ไร่ 
(สัปดาห์ท่ีผ่านมา 15.00 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          5.00    ไร่  
2.10 โรคขอบใบแห้ง พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด จ านวน 293.00 ไร่ พื ้นที่ระบาดลดลง 11.25 ไร่ 

(สัปดาห์ท่ีผ่านมา 304.25 ไร่) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน   จ านวน         2.00    ไร่ 
 2) ข้าวอายุ    40 - 60 วัน   จ านวน      100.00    ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน   จ านวน      191.00    ไร่ 
 
 

3. การด าเนินงานในพื้นที่ระบาด  
   3.1 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ ย ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีปลูกข้าว
ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล เพล้ียจักจ่ันสีเขียว  
และศัตรูข้าวอื่น  ๆ 
   3.2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ท้ัง 9 ศูนย์ ร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
ในพื้นท่ีเส่ียง ผลิตขยายเช้ือราไตรโคเดอร์มา เช้ือราบิวเวอเรีย เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับใช้ในฤดูกาลใหม่  
และรณรงค์ให้สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และเกษตรกรท่ัวไปน าไปใช้ควบคุม โรค แมลง ศัตรูข้าวในทุกพื้นท่ี 
และได้มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรส ารวจติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด พร้อมสนับสนุนสาร 
ชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช และแนะน าวิธีการใช้และผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ เช่นเช้ือราไตรโคเดอร์ เช้ือราบิวเวอเรีย 
และสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อให้เกษตรกรน าไปใช้ควบคุม โรค แมลง ศัตรูข้าวที่พบการระบาดในพื้นท่ี 
   3.3 ส านักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอ าเภอ ลงตรวจสอบพื้นท่ีและให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นท่ีที่มี
การระบาดพร้อมให้ค าแนะน าวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์ วิธีการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรน าไปใช้
ในพื้นท่ีท่ีมีการระบาดเป็นการป้องกันก าจัด โรค แมลง ศัตรูข้าว และแนะน าให้เกษตรกรก าจัดวัชพืชโดยรอบแปลง
เพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิต และลดปริมาณแหล่งท่ีอยู่อาศัยของ โรค แมลง ศัตรูพืช ในนาข้าว 
   3.4 ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าว ลงพื้นท่ีติดตามสถานการณ์การ
ระบาดศัตรูพืช พบการระบาดของเพล้ียจักจ่ันสีเขียว และให้ค าแนะน าเกษตรกรในการป้องกันก าจัดเพล้ียจักจ่ัน 
สีเขียวโดยการใช้แสงไฟล่อแมลงและจับไปท าลาย เมื่อมีการระบาดรุนแรงแนะน าให้เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์ต้านทาน 
เช่น กข4 กข9 กข21 กข23 สุพรรณบุรี60 และสุพรรณบุรี90 เป็นต้น 
   3.5 ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์และส านักงานเกษตรอ าเภอชุมพลบุรี ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  
ลงพื้นท่ีตรวจสอบและประเมินสถานการณ์การระบาดของโรคขอบใบแห้งข้าว โดยสนับสนุนและให้ค าแนะน าการใช้
บาซิลลัส ซับทิลิส (Bacillus subtilis) ใหแ้ก่เกษตรกร  
   3.6 ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลด่านจากและเกษตรกรในพื้นท่ี
ต าบลด่านจากลงพื้นท่ีตรวจสอบและท าลายหอยเชอรี่โดยการเก็บไปรับประทาน แกะน าเอาเนื้อหอยเชอรี่ไปจ าหน่าย
เนื่องจากมีราคาค่อยข้างดี และมีการสอนเกษตรกรท าน้ าหมักจากหอยเชอรี่ พร้อมให้ความรู้และแนะน าวิธีการป้องกัน
ก าจัดแก่เกษตรกร การด าเนินการป้องกันก าจัดเพล้ียกระโดดหลังขาวในพื้นท่ีอ าเภอบัวลายและอ าเภอสีดา 
มีการประชาสัมพันธ์เตือนเกษตรกรในพื้นท่ีเฝ้าระวังการระบาดอย่างใกล้ชิด และแนะน าเกษตรกรท่ีพบการระบาด
ในพื้นท่ีโดยวิธีการไขน้ าออกจากแปลงนาและควบคุมน้ าในแปลงนาให้พอดินเปียก หรือมีน้ าเรี่ยผิวดินนาน 7-10 วัน 
แล้วปล่อยขังท้ิงไว้ให้แห้งเองสลับกันไป สนับสนุนเช้ือราเมตาไรเซียมพร้อมแนะนน าวิธีการผลิตขยายแก่เกษตรกร 
แนะน าเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีพบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารเคมีป้องกันก าจัด ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 
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4. ค าแนะน าและการป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่พบการระบาด 

ศัตรูพืช การป้องกันก าจัด 
1. เพล้ียกระโดด 
   สีน้ าตาล 

 อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติเพื่อใช้ควบคุมการระบาด เช่น มวนเขียวดูดไข่ แมงมุมสุนัขป่า เป็นต้น 
 ไม่ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณท่ีมากเกินไป เพราะจะท าให้ต้นข้าวอวบเหมาะแก่การเข้า
ท าลาย 
 ควบคุมระดับน้ าในนาข้าว โดยการระบายน้ าออกเป็นครั้งคราวแบบเปียกสลับแห้ง 
 เมื่อตรวจพบสัดส่วนของเพล้ียกระโดดสีน้ าตาลตัวเต็มวัยต่อมวนเขียวดูดไข่ ระหว่าง 6 :1- 8 :1 
หรือตัวอ่อนวัยท่ี 1-2 เมื่อข้าวอายุ 30-45 วัน จ านวนมากกว่า 10 ตัวต่อต้น ให้ใช้สารก าจัดแมลง  
-  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 
  เมื่อพบเพล้ียกระโดดสีน้ าตาลส่วนใหญ่เป็นตัวเต็มวัย จ านวนมากกว่า 1 ตัวต่อ 1 ต้น 
และไม่พบหรือพบมวนเขียวดูดไข่น้อยมาก 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 ต้ังท้องถึงออกรวง เมื่อพบเพล้ียกระโดดสีน้ 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 และให้สลับกลุ่มสาร 

2. เพล้ียกระโดด 
   หลังขาว 

  ปลูกข้าวพันธุ์ต้านทาน เช่น สุพรรณบุรี 60  ชัยนาท 1  สุพรรณบุรี 1  กข31 และชุมแพ 60  
โดยปลูกสลับกันอย่างน้อย 2 พันธุ์  เพื่อป้องกันไม่ให้เพล้ียกระโดดหลังขาวปรับตัวท าลาย
ข้าวพันธุ์ต้านทานได้ เร็ว หรือถ้าปลูกข้าวพันธุ์เดียว  ไม่ควรปลูกติดต่อกันเกิน 4 ฤดูปลูก 
  เมื่อตรวจพบเพล้ียกระโดดหลังขาวมากกว่า 1 ตัวต่อต้นให้ไขน้ าออกจากแปลงนาและ
ปฏิบัติเช่นเดียวกับเพล้ียกระโดดสีน้ าตาล 

3. เพล้ียไฟ    ดูแลแปลงข้าวระยะกล้าหรือหลังหว่าน 7 วัน อย่าให้ขาดน้ า 
   ไขน้ าท่วมยอดข้าวท้ิงไว้ 1-2 วัน เมื่อตรวจพบเพล้ียไฟตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้นในข้าวอายุ 6-7 
วันหลังหว่าน ใช้ปุ๋ยยูเรียอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านเมื่อข้าวอายุ 10 วัน เพื่อเร่งการ
เจริญเติบโตของต้นข้าว 
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  ใช้สารก าจัดแมลง 
-  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 

4. เพล้ียจักจ่ันสีเขียว   ใช้แสงไฟล่อและจับไปท าลายเมื่อมีการระบาดรุนแรง 
 ปลูกข้าวพันธุ์ต้านทาน กข4 กข9 กข21 กข23 สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 พิษณุโลก 2 
ชุมแพ 60  เก้ารวง 88  แก่นจันทร์  นางพญา 132 และพันธุ์พวงไร่ 
  ใช้สารก าจัดแมลงคาร์บาริล (carbaryl) 85 % WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า20 ลิตร 

5. แมลงสิง   ก าจัดวัชพืชในนาข้าว คันนาและรอบๆแปลง 
  จับตัวอ่อนและตัวเต็มวัยในนาข้าวที่พบระบาดและน ามาท าลาย 
  หลีกเล่ียงการปลูกข้าวต่อเนื่องเพื่อลดการแพร่ขยายพันธุ์ 
  ใช้สารก าจัดแมลงคาร์โบซัลแฟน (Carbosulfan) 20% EC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
พ่นเมื่อพบแมลงสิงมากกว่า 4 ตัวต่อตารางเมตร ในระยะข้าวเป็นน้ านม 

6. หอยเชอรี่   เลือกวิธีปักด าโดยใช้ต้นกล้า อายุ 25 - 30 วัน 
  ช่วงเตรียมดินท าร่องน้ าเทียมรอบแปลงเพื่อล่อให้หอยมารวมกันและเก็บท าลาย 
  ทุกครั้งท่ีสูบน้ าเข้านา ใช้เฝือกกั้นสวะ และหอยขนาดใหญ่ก่อน แล้วกั้นตามอีกช้ันด้วยตา
ข่ายตาถี่ หมั่นเก็บหอยและสวะออกเพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ าเข้า 
  ก าจัดหอยและกลุ่มไข่จากฤดูกาลท่ีแล้ว และป้องกันหอยใหม่ท่ีจะเข้ามา 
  ปักไม้ไผ่ตามข้างคันนา เพื่อล่อให้หอยมาไข่แล้วเก็บออกไปท าลาย 
  เก็บตัวหอยและกลุ่มไข่อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง อาจใช้พืช เช่น ใบมะละกอล่อ เพื่อให้หอย
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 
- พ่นเช้ือบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลิส) อัตราตามค าแนะน าในฉลาก 
- พ่นเช้ือราไตรโครเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ า 200 ลิตร 
  ถ้ามีความจ าเป็นให้ใช้สารเคมีพ่นเฉพาะบริเวณท่ีพบการระบาดเพื่อควบคุมไม่ให้เช้ือรา 
แพร่กระจายขยายเป็นวงกว้างออกไป สารเคมีท่ีแนะน ามี ดังนี้ 
- อิดิเฟนฟอส (Edifenphos) 50% EC         อัตรา 20 - 25 มิลลิลิตร   
- บลาสติซิดิน - เอส (Blasticidin-s) 2% EC  อัตรา 20- 25 มิลลิลิตร     
- ไตรไซคราโซล (Tricyclazole) 75% WP     อัตรา 10- 16 กรัม     



- ๕ - 

โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ า 20 ลิตร ควรพ่นในแปลงข้าวที่มีประวัติว่าเคยมีโรค
ระบาดมาก่อน การใช้สารเคมีพ่นซ้ ากันหลายครั้ง เช้ือราจะต้านทานสารเคมีหรือด้ือยา 
ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เช้ือราต้านทานสารเคมี จึงควรเลือกใช้สารเคมีบางชนิดพ่นสลับกัน 
ท้ังนี้ในการใช้สารเคมีควรใช้ด้วยความระมัดระวัง และค านึงถึงความปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้และ
สภาพแวดล้อม 

8. โรคเมล็ดด่าง   ควรเฝ้าระวังการเกิดโรคถ้าปลูกข้าวพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคนี้ เช่น สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 
90 พิษณุโลก 2 และข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1 
  คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันก าจัดเช้ือรา เช่น แมนโคเซ็บ (Mancozeb) 80% WP ใน
อัตรา 3 กรัม /เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 
  ในระยะท่ีข้าวตั้งท้องใกล้ออกรวงเมื่อพบอาการใบจุดสีน้ าตาลท่ีใบธง ใบขีดสีน้ าตาล หรือ
โรคกาบใบเน่า ถ้ามีฝนตกชุก ควรท าการพ่นสารป้องกันเช้ือรา ได้แก่ 
- โพรพิโคนาโซล (Propiconazole) 25% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร 
- ไดฟีโนโคนาโซล +โพรพิโคนาโซล (Difenoconazole) 15% + (Propiconazole) 15% 
W/V EC อัตรา 50-60 มิลลิลิตร  
- โพรพิโคนาโซล+โพรคลอราซ ( Prochloraz )40% +(Proplconazole) 9% W/V EC        
อัตรา 20 มิลลิลิตร  
- ฟลูซิลาโซล (Flusilazole) 40 % W/V EC  อัตรา 10 มิลลิลิตร 
- ทีบูโคโนโซล (Tebuconazole) 43% SC อัตรา 10-20 มิลลิลิตร 
- แมนโคเซ็บ (Mancozeb) 80% WP       อัตรา 30-50 กรัม 
โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ า 20 ลิตร  

9. โรคใบจุดสีน้ าตาล   ใช้พันธุ์ต้านทานท่ีเหมาะสมกับสภาพท้องท่ี และโดยเฉพาะพันธุ์ท่ีมีคุณสมบัติต้านทานโรค 
เช่น ภาคกลางใช้พันธุ์ปทุมธานี 1 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้พันธุ์เหนียว 
สันป่าตอง และหางยี 71 
  ปรับปรุงดินโดยการไถกลบฟาง หรือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดินโดยการปลูกพืชปุ๋ยสด หรือ
ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อช่วยลดความรุนแรงของโรค 
  คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันก าจัดเช้ือรา ได้แก่ 
-  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 และใส่ปุ๋ยในอัตราท่ีเหมาะสม 
  ถ้าพบอาการของโรคใบจุดสีน้ าตาลรุนแรงท่ัวไป 10 % ของพื้นท่ีใบ ในระยะข้าวแตกกอ 
หรือในระยะท่ีต้นข้าวตั้งท้องใกล้ออกรวง เมื่อพบอาการใบจุดสีน้ าตาลท่ีใบธงในสภาพฝนตก
ต่อเนื่อง อาจท าให้เกิดโรคเมล็ดด่าง ควรพ่นด้วยสารป้องกันก าจัดเช้ือรา ได้แก่ 
- คาร์เบนดาซิม (Carbendazim) 50% WP/SC อัตรา 20-30 กรัม  
- แมนโคเซ็บ (Mancozeb)  80% WP          อัตรา 30-50 กรัม  



- ๖ - 

- โพรพิโคนาโซล (Propiconazole) 25% EC  อัตรา 20 มิลลิลิตร  
- 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 
  ไม่ควรระบายน้ าจากแปลงท่ีเป็นโรคไปสู่แปลงอื่น 
  ใช้สารผลิตภัณฑ์ในการป้องกันการเกิดโรค เช่น Bacillus subtilis  หากพบอาการของโรค
รุนแรงให้พ่นทุก 7 วัน หรือคลุกเมล็ดก่อนการปลูก อัตราตามฉลากแนะน าในฉลาก 
  ควรเฝ้าระวังการเกิดโรคถ้าปลูกข้าวพันธุ์ท่ีอ่อนแอต่อโรคนี้ เช่น พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 
กข6 เหนียวสันป่าตอง พิษณุโลก 2  และพันธุ์ชัยนาท 1  
  เมื่อเริ่มพบอาการของโรคบนใบข้าว ให้ใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืช ได้แก่ 
- ไอโซโพรไทโอเลน (Isoprothiolane)  
- คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ (Copper hydroxide) 77% WP 
-  เสตร็พโตมัยซินซัลเฟต+ออกซีเตทตราไซคลินไฮโดรคลอร์ไรด์ 
- ไตรเบซิคคอปเปอร์ซัลเฟต (Tribasic Coppersulfate) 34.5% W/V SC 
โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ า 20 ลิตร พ่นตามอัตราท่ีระบุในฉลาก 

 

5. การคาดการณ์ศัตรูพืช ในช่วงระหว่างวันที่ 5 - 11 กันยายน 2565 
   ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวัง เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล เพล้ียไฟ เพล้ียจักจ่ันสีเขียว หอยเชอรี่ 
โรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้ข้าว 
   ภาคเหนือ ระวัง เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล เพล้ียไฟ  เพล้ียจักจ่ันสีเขียว หอยเชอรี่ โรคใบสีส้ม โรคขอบใบแห้ง 
และโรคไหม้ข้าว  
   ภาคใต้ ระวัง แมลงสิง หนอนกอข้าว หนอนห่อใบข้าว และหอยเชอรี่ 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวงั เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล เพล้ียกระโดดหลังขาว เพล้ียไฟ  หนอนห่อใบข้าว 
หอยเชอรี ่ โรคขอบใบแห้ง  โรคใบจุดสีน้ าตาล โรคเมล็ดด่าง และโรคไหม้ข้าว 

ภาคตะวันตก ระวัง เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล เพล้ียกระโดดหลังขาว หนอนห่อใบข้าว และโรคไหม้ข้าว  
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ปี 2565 

เพลี้ยกระโดดสนี้ าตาล 134.00  ไร่ 
เพลี้ยกระโดดหลังขาว 124.00  ไร่ 
เพลี้ยไฟ             17.00   ไร่ 
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว     700.00   ไร่ 
แมลงสิง               5.00   ไร่ 
หอยเชอร่ี        3,434.00   ไร่ 
โรคไหมข้้าว            223.25   ไร่ 
โรคใบจุดสนี้ าตาล       20.00   ไร่ 
โรคเมล็ดด่าง                5.00   ไร่ 
โรคขอบใบแห้ง         293.00   ไร่ 
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ปี 2564 

แผนภูมแิสดงการเปรยีบเทียบการระบาดศตัรูข้าว 

ระหว่างปี 2560 - 2565 
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