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1. สถานการณ์การปลูกข้าว 
  พ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมด 77 จังหวัด มีพื้นท่ียืนต้น 67,071,239.62 ไร่  
2. สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าวที่ส าคัญ 

2.1 เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล พ้ืนที่ระบาด 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และจังหวัดเพชรบูรณ์ 
รวมจ านวน 1,045.00 ไร่ พ้ืนที่ระบาดลดลง 3.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,048.00 ไร่) 

 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน   จ านวน    890.00    ไร่ 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน   จ านวน      15.00    ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน   จ านวน    140.00    ไร่ 
2.2 เพลี้ยกระโดดหลังขาว พ้ืนที่ระบาด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดนครราชสีมา 

รวมจ านวน 1,148.00 ไร่ พ้ืนที่ระบาดคงท่ี (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,148.00 ไร่) 
 1) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน   จ านวน    886.00    ไร่ 
 2) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน   จ านวน    262.00    ไร่ 
2.3 หอยเชอรี่ พ้ืนที่ระบาด 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา นครราชสีมา สตูล ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 

และจังหวัดจันทบุรี รวมจ านวน 629.50 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมข้ึน 349.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 280.50 ไร่) 
 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน   จ านวน    232.00    ไร่ 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน   จ านวน    143.00    ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน   จ านวน    254.50    ไร่ 
2.4 โรคไหม้ข้าว พ้ืนที่ระบาด 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

หนองบัวล าภู ขอนแก่น น่าน ล าพูน และจังหวัดอุบลราชธานี รวมจ านวน 310.00 ไร่ พ้ืนที่ระบาดเพ่ิมขึ้น 27.75 ไร่ 
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 282.25 ไร่)  

 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน   จ านวน         3.00    ไร่ 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน   จ านวน       66.00    ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน   จ านวน     241.00    ไร่ 
2.5  โรคขอบใบแห้ง พ้ืนที่ระบาด 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ ราชบุรี 

พิษณุโลก ขอนแก่น เชียงราย และจังหวัดบุรีรัมย์ รวมจ านวน 150.20 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 576.00 ไร่ 
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 726.20 ไร่) 

 1) ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน   จ านวน         1.00    ไร่ 
 2) ข้าวอายุ 40 - 60 วัน   จ านวน       12.00    ไร่ 
 3) ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน   จ านวน     137.20    ไร่ 
 

2.6 โรคใบขีดสีน้ าตาล พ้ืนที่ระบาด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดจันทบุรี ข้าวอายุมากกว่า 
60 วัน รวมจ านวน 64.80 ไร่ พ้ืนที่ระบาดลดลง 73.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 137.80 ไร่) 

2.7 โรคกาบใบเน่า ไมพ่บการระบาด พ้ืนที่ระบาดลดลง 309.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 309.00 ไร่) 
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3. การด าเนินงานในพื้นที่ระบาด 
  3.1 การควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 
              3.1.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ ลงตรวจสอบพื้นที่และให้ความรู้
แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีการระบาด พร้อมให้ค าแนะน าวิธีการใช้และวิธีการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอรเ์รีย เพ่ือน าไปใช้
ในพ้ืนที่ที่มีการระบาด  
         3.1.2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ทั้ง 9 ศูนย์ ร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยง ผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับใช้ในฤดูกาลใหม่ และรณรงค์ให้
สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เกษตรกรทั่วไป น าไปใช้ควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลในทุกพ้ืนที่ และได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรส ารวจติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด พร้อมสนับสนุนสารชีวภัณฑ์ 
แนะน าวิธีการใช้และวิธีผลิตขยาย เชื้อราบิวเวอเรีย และสารสกัดจากธรรมชาติ เพ่ือให้เกษตรกรน าไปใช้ ควบคุม
เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลที่พบการระบาดในพ้ืนที ่
             3.1.3 ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
จังหวัดขอนแก่น ลงส ารวจพื้นที่ที่พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล และให้ค าแนะน าการป้องกันก าจัด
แก่เกษตรกร โดยใช้วิธีผสมผสานระหว่างการใช้สารเคมีและชีวภัณฑ์ ในพ้ืนที่ที่พบการระบาดรุนแรงแนะน าให้
เกษตรกรใช้สารเคมีป้องกันก าจัดตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรและกรมการข้าว พร้อมทั้งสนับสนุนเชื้อรา
บิวเวอร์เรียพร้อมใช้แก่เกษตรกร แนะน าวิธีการใช้และขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
  3.2 การควบคุมเพลี้ยกระโดดหลังขาว 
             3.2.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ ลงตรวจสอบพื้นที่และให้ความรู้แก่
เกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีการระบาด พร้อมให้ค าแนะน าวิธีการใช้และวิธีการผลิตขยายบิวเวอร์เรีย เพื่อน าไปใช้ในพ้ืนที่
ที่มีการระบาด  
         3.2.2 ส านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานราชการ
ในพ้ืนที่อ าเภอปางมะผ้า ลงพ้ืนที่ส ารวจติดตามสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาว พร้อมให้ค าแนะน า
ในการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดเพลี้ยกระโดดหลังขาว จัดการกับสภาพแวดล้อมในแปลงปลูกข้าวเพ่ือเป็นการลดที่อยู่
อาศัยของเพลี้ยกระโดดหลังขาว หน่วยงานราชการภายในพื้นที่สนับสนุนสารเคมีที่ใช้ส าหรับป้องกันก าจัด
เพลี้ยกระโดดหลังขาวให้แก่เกษตรกรผู้ประสบปัญหาการระบาด 
          3.2.3 ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการป้องกันก าจัดเพลี้ยกระโดดหลังขาวในพ้ืนที่
อ าเภอบัวลายและอ าเภอสีดา มีการประชาสัมพันธ์เตือนเกษตรกรในพ้ืนที่เฝ้าระวังการระบาดอย่างใกล้ชิด และแนะน า
เกษตรกรที่พบการระบาดให้ด าเนินการโดยวิธีการไขน้ าออกจากแปลงนาและควบคุมน้ าในแปลงนาให้พอดินเปียก 
หรือมีน้ าเรี่ยผิวดินนาน 7-10 วัน แล้วปล่อยขังทิ้งไว้ให้แห้งเองสลับกันไป สนับสนุนเชื้อราเมตาไรเซียมพร้อม
แนะน าวิธีการผลิตขยายแก่เกษตรกร แนะน าเกษตรกรในพ้ืนที่ที่พบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารเคมีป้องกันก าจัด 
ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรและกรมการข้าว 
 

  3.3 การควบคุมหอยเชอรี่ 
      3.3.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและเกษตรกร
ในพ้ืนทีอ่ าเภอโชคชัย ลงพื้นที่ตรวจสอบและท าลายหอยเชอรี่โดยการเก็บไปรับประทาน แกะน าเอาเนื้อหอยเชอรี่
ไปจ าหน่ายเนื่องจากมีราคาค่อยข้างดี และมีการสอนเกษตรกรท าน้ าหมักจากหอยเชอรี่ พร้อมให้ความรู้และแนะน า
วิธีการป้องกันก าจัดแก่เกษตรกร  
      3.3.2 ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกลุ่มอารักขาพืช ลงพ้ืนที่ตรวจสอบสถานการณ์การระบาด
ศัตรูพืชในพื้นที่อ าเภอราชสาส์น พบการเข้าท าลายของหอยเชอรี่ที่มาจากสถานการณ์น้ าท่วมขังในพื้นที่ เบื้องต้นได้มี
การด าเนินการแนะน าเกษตรกรใช้กากชากากกาแฟ หว่านในบริเวณที่พบการระบาด หรือเก็บเพ่ือน าไปรับประทาน 
แนะน าให้เกษตรกรเก็บเพ่ือน าไปท าน้ าหมักเพ่ือใช้ในการเกษตร และในพ้ืนที่ที่พบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารเคมี
ป้องกันก าจัด ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรและกรมการข้าว 
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  3.4 การควบคุมโรคไหม้ข้าว 
              3.4.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ ลงตรวจสอบพื้นที่และให้ความรู้
แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่มีการระบาด พร้อมให้ค าแนะน าวิธีการใช้และวิธีการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา
เพ่ือน าไปใช้ในพ้ืนที่ที่มีการระบาด 
          3.4.2 ส านักงานเกษตรจังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชและเจ้าหน้าที่จากส านักงาน
เกษตรอ าเภอในพ้ืนที่ที่พบการระบาด ลงพ้ืนที่ส ารวจติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคไหม้ข้าว 
พร้อมให้ค าแนะน าการป้องกันก าจัดโรคไหม้ข้าวแก่เกษตรกรด้วยวิธีการแบบผสมผสานทั้งการใช้สารเคมี
และเชื้อราไตรโคเดอร์มา พร้อมทั้งแนะน าวิธีการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาแก่เกษตรกร โดยได้รับการสนับสนุน 
หัวเชื้อไตรโคเดอร์มาจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชในพ้ืนที่ และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน
เกษตรกรให้หมั่นส ารวจติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไหม้ข้าวในพ้ืนที่แปลงปลูกของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
หากพบการระบาดให้รีบท าการป้องกันก าจัดโดยทันที 
          3.4.3 ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มอารักขาพืชและเจ้าหน้าที่จากส านักงานเกษตรอ าเภอ
ได้รับการสนับสนุนหัวเชื้อไตรโคเดอร์มาจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา 
สนับสนุนให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการที่จะผลิตและขยายเพ่ือใช้ในพ้ืนที่ที่พบการระบาด เจ้าหน้าที่
กลุ ่มอารักขาพืชจังหวัดและเจ้าหน้าที ่จากส านักงานเกษตรอ าเภอร่วมกับศูนย์วิจัยข้าว ลงพื้นที ่ให้ความรู้ แก่
เกษตรกรในพ้ืนที่ที่พบการระบาดของโรคไหม้ข้าว พร้อมแนะน าวิธีการป้องกันก าจัดในรูปแบบผสมผสานระหว่าง
การใช้สารเคมีและเชื้อไตรโคเดอร์มาแก่เกษตรกรในพ้ืนที่ที่พบการระบาด 
  3.5 การควบคุมโรคขอบใบแห้ง 
        3.5.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ ลงตรวจสอบพื้นที่และให้ความรู้
แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีการระบาด  
         3.5.2 ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ โดยกลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นที่
น าโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล พร้อมด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบการท าลายของโรคขอบใบแห้ง
ในพ้ืนที่อ าเภอห้วยราช และให้ค าแนะน าการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดการระบาดของโรคขอบใบแห้งแก่เกษตรกรที่
พบการระบาดในพ้ืนที่ ประชาสัมพันธ์เตือนเกษตรกรผู้อยู่ปลายน้ าให้ตรวจสอบและเฝ้าระวังในแปลงปลูกข้าว 
ของตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเพ่ือป้องกันการเข้าท าลายของโรคขอบใบแห้ง 
         3.5.3 ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองยาง 
และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวในพื้นที่ ลงพื้นที่ส ารวจและติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคขอบใบแห้ง  
และให้ความรู้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่เกี่ยวกับวิธีการป้องกันและจัดการกับโรคขอบใบแห้งในแปลงข้าว โดยแนะน าให้เกษตรกร
ใช้พันธุ์ข้าวที่ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง และไม่ควรให้ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนในปริมาณที่มากเกินไป ไม่ควรระบายน้ า
จากแปลงที่พบโรคระบาดไปยังแปลงอ่ืนๆเพราะอาจท าให้การระบาดขยายวงกว้างขึ้น พร้อมแนะน าวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์
และสารเคมีในการป้องกันก าจัด 
  3.6 การควบคุมโรคใบขีดสีน้ าตาล 
   ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ลงพ้ืนที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบขีดสีน้ าตาล 
และให้ค าแนะน าวิธีการป้องกันก าจัดโดยการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุโพแทสเซียมสูงสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ 
หรือการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 
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4. ค าแนะน าและการป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่พบการระบาด 

ศัตรูพืช การป้องกันก าจดั 
1. เพลี้ยกระโดด 

   สีน้ าตาล 
 อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติเพ่ือใช้ควบคุมการระบาด เช่น มวนเขียวดูดไข่ แมงมุมสุนัขป่า เป็นต้น 
 ไม่ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณที่มากเกินไป เพราะจะท าให้ต้นข้าวอวบเหมาะแก่การเข้าท าลาย 
 ควบคุมระดับน้ าในนาข้าว โดยการระบายน้ าออกเป็นครั้งคราวแบบเปียกสลับแห้ง 
 เมื่อตรวจพบสัดส่วนของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลตัวเต็มวัยต่อมวนเขียวดูดไข่ ระหว่าง 6 :1- 8 :1 
หรือตัวอ่อนวัยที่ 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 พ่น ทุก 7 วัน และให้สลับกลุ่มสาร 
  เมื่อพบเพลี้ยกระโดดสีน้ 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 พ่น 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 และให้สลับกลุ่มสาร 

2. เพลี้ยกระโดด 
   หลังขาว 

  ปลูกข้าวพันธุ์ต้านทาน เช่น สุพรรณบุรี 60  ชัยนาท 1  สุพรรณบุรี 1  กข31 และชุมแพ 60  
โดยปลูกสลับกันอย่างน้อย 2 พันธุ์  เพ่ือป้องกันไม่ให้เพลี้ยกระโดดหลังขาวปรับตัวท าลาย
ข้าวพันธุ์ต้านทานได้ เร็ว หรือถ้าปลูกข้าวพันธุ์เดียว  ไม่ควรปลูกติดต่อกันเกิน 4 ฤดูปลูก 
  เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวมากกว่า 1 ตัวต่อต้นให้ไขน้ าออกจากแปลงนา 
และปฏิบัติเช่นเดียวกับเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 

3. หอยเชอรี่   เลือกวิธีปักด าโดยใช้ต้นกล้า อายุ 25 - 30 วัน 
  ช่วงเตรียมดินท าร่องน้ าเทียมรอบแปลงเพื่อล่อให้หอยมารวมกันและเก็บท าลาย 
  ทุกครั้งที่สูบน้ าเข้านา ใช้เฝือกกั้นสวะ และหอยขนาดใหญ่ก่อน แล้วกั้นตามอีกชั้นด้วยตา
ข่ายตาถ่ี หมั่นเก็บหอยและสวะออกเพ่ือไม่ให้กีดขวางทางน้ าเข้า 
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ศัตรูพืช การป้องกันก าจดั 
   ก าจัดหอยและกลุ่มไข่จากฤดูกาลที่แล้ว และป้องกันหอยใหม่ที่จะเข้ามาปักไม้ไผ่ตามข้างคันนา 
เพ่ือล่อให้หอยมาไข่แล้วเก็บออกไปท 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 

4.โรคไหม้ข้าว   ส ารวจแปลงนา อย่างสม่ าเสมอถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวควรปฏิบัติ ดังนี้ 
- พ่นเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลิส) อัตราตามค าแนะน าในฉลาก 
- พ่นเชื้อราไตรโครเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ า 200 ลิตร 
  ถ้ามีความจ าเป็นให้ใช้สารเคมีพ่นเฉพาะบริเวณท่ีพบการระบาดเพ่ือควบคุมไม่ให้เชื้อรา 
แพร่กระจายขยายเป็นวงกว้างออกไป สารเคมีที่แนะน 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     
โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ า 20 ลิตร ควรพ่นในแปลงข้าวที่มีประวัติว่าเคยมีโรคระบาด
มาก่อน การใช้สารเคมีพ่นซ้ ากันหลายครั้ง เชื้อราจะต้านทานสารเคมีหรือดื้อยา ดังนั้น เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เชื้อราต้านทานสารเคมี จึงควรเลือกใช้สารเคมีบางชนิดพ่นสลับกัน ทั้งนี้ในการใช้สารเคมี
ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง และค านึงถึงความปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้และสภาพแวดล้อม 

5. โรคขอบใบแห้ง   ใช้พันธุ์ข้าวที่ต้านทาน เช่น พันธุ์สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2 
กข7 และพันธุ์กข23 
  ไม่ควรระบายน้ าจากแปลงที่เป็นโรคไปสู่แปลงอื่น 
  ใช้สารผลิตภัณฑ์ในการป้องกันการเกิดโรค เช่น เชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลิส)  หากพบ
อาการของโรครุนแรงให้พ่นทุก 7 วัน หรือคลุกเมล็ดก่อนการปลูก อัตราตามฉลากแนะน าใน
ฉลาก 
  ควรเฝ้าระวังการเกิดโรคถ้าปลูกข้าวพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคนี้ 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 
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โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ า 20 ลิตร พ่นตามอัตราที่ระบุในฉลาก 

6. โรคใบขีดสีน้ าตาล   ส ารวจส ารวจแปลงนา อย่างสม่ าเสมอ 
  ใช้ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ 
  ถ้าพบโรคระบาดของโรครุนแรงในระยะแตกกอ ให้ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อรา เช่น 
   - คาร์เบนดาซิม (Carbendazim) 50% WP/SC อัตรา 20-30 กรัม 
ผสมน้ า 20 ลิตร หรือตามอัตราค าแนะน าที่ระบุในฉลาก 

 

5. การคาดการณ์ศัตรูพืช ในช่วงระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 6 พฤจิกายน 2565 
   ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล หอยเชอรี่ โรคขอบใบแห้ง โรคกาบใบเน่า 
โรคใบขีดสีน้ าตาล และโรคไหม้ข้าว  
   ภาคเหนือ ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว หอยเชอรี่ โรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้ข้าว  
   ภาคใต้ ระวัง แมลงสิง หนอนกอข้าว หนอนห่อใบข้าว หอยเชอรี่ และโรคไหม้ข้าว 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว หนอนห่อใบข้าว หอยเชอรี่  
โรคขอบใบแห้ง  โรคใบขีดสีน้ าตาล  โรคกาบใบเน่า และโรคไหม้ข้าว 

ภาคตะวันตก ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว หนอนห่อใบข้าว หอยเชอรี่ และโรคไหม้ข้าว  
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เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล  1,045.00 ไร่ 
เพลี้ยกระโดดหลังขาว  1,148.00 ไร่ 
หอยเชอร่ี                629.50 ไร ่
โรคไหม้ข้าว                 310.00 ไร ่
โรคขอบใบแห้ง             150.20 ไร ่
โรคใบขีดสีน้ าตาล            64.80 ไร ่
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ปี 2565 ปี 2564 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดศัตรูข้าว 
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