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๑. สถานการณ์ศัตรูข้าว
พื้นที่ปลูกตามรายงานของสานักงานเกษตรจังหวัด ณ วันที่ 19 เมษายน 2560 จานวน 66 จังหวัด มีพื้นที่ปลูกข้าว
7,310,284 ไร่ แยกเป็นข้าวอายุน้อยกว่าจานวน 40 วัน 1,126,957 ไร่ อายุ 40 ถึง 60 วัน จานวน 1,054,157 ไร่
และอายุข้าวมากกว่า 60 วัน จานวน 5,129,170 ไร่ สถานการณ์ศัตรูข้าว ในสัปดาห์นี้
เพลี้ยกระโดดสี น้าตาล1 พบการระบาดของเพลี้ ยกระโดดสี น้าตาลในข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน จานวน 38 ไร่
doae_pmd@hotmail.com
ข้าวอายุ 40 ถึง 60 วัน จานวน 4 ไร่ และข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จานวน 1,015 ไร่ รวมพื้นที่ระบาด 1,057 ไร่
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 3,893 ไร่) พื้นที่ระบาดลดลง 2,836ไร่ จังหวัดที่พบการระบาด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ลพบุรี
ปราจีนบุรี หนองคาย นครสวรรค์ พิจิตร และจังหวัดอุตรดิตถ์
แมลงบั่ว2 พบการระบาดของแมลงบั่ว ในข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน จานวน 3,047 ไร่ ข้าวอายุ 40 ถึง 60 วัน
จ านวน 10, 131 ไร่ และข้ า วอายุ ม ากกว่ า 60 วั น จ านวน 34,281 ไร่ รวมพื้ น ที่ ก ารระบาด 47,459 ไร่
(สั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมา 63,991 ไร่ ) พื้ น ที่ ร ะบาดลดลง 16,532 ไร่ จั ง หวั ด ที่ พ บการระบาด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด นนทบุ รี
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี อุทัยธานี พิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก
โรคไหม้ข้าว3 พบการระบาดของโรคไหม้ข้าวในระดับรุนแรง จานวน 2,300 ไร่ และในระดับไม่รุนแรง จานวน 30 ไร่
รวมพื้นที่การระบาด 2,330 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,300 ไร่) พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 30 ไร่ จังหวัดที่พบการระบาด ได้แก่
จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดมหาสารคาม
โรคขอบใบแห้งข้าว4 พบการระบาดโรคขอบใบแห้งข้าวในระดับไม่รุนแรง จานวน 1 ไร่ (สัปดาห์ก่อนไม่พบการ
ระบาด) พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ จังหวัดที่พบการระบาด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์
๒. การด้าเนินงานควบคุมการระบาด
2.1 เจ้ าหน้ าที่กลุ่ มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่ งเสริ มการอารักขาพืช และจัดการดินปุ๋ย
ประสานงานติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว ภายใต้กิจกรรมแปลงติดตามเฝ้าระวังศัตรูพืช เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่
เสี่ ย งต่ อการระบาดของเพลี้ ย กระโดดสี น้ าตาล โรคไหม้ ข้า ว แมลงบั่ว และศั ต รู ข้ าวอื่ นๆ พร้ อมทั้ง ประชาสั มพั น ธ์
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูข้าว
2.2 ประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดทีเ่ คยพบการระบาด และพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด 42 จังหวัด เตรียมความพร้อม
ในพื้นที่ระบาดซ้าซากเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดซ้า โดยได้จัดทาแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว จานวน 809 แปลง
ศูนย์ จั ดการศั ตรู พื ช ชุมชนในพื้น ที่เสี่ ย ง เตรี ย มความพร้อมในการผลิ ตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม า เชื้อราบิว เวอเรี ย
และรณรงค์ให้สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และเกษตรกรทั่วไปใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่
2.3 สานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม สานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี สานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี สานักงาน
เกษตรจั งหวัดหนองคาย ส านั กงานเกษตรจั งหวัดพิจิตร ส านักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ และส านักงานเกษตรจังหวัด
นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมทั้งแนะนาให้เกษตรกรใช้เชื้อราบิวเวอเรียในการป้องกันและกาจัดเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
ประชาสั มพันธ์ และเตือนการระบาดของเพลี้ ยกระโดดสี น้าตาล โดยให้ เกษตรกรเฝ้ าระวังและหมั่นส ารวจแปลงอย่า ง
สม่าเสมอ
2.4 ส านั กงานเกษตรจั งหวัดนนทบุรี ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี สานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร และสานักงานเกษตรจังหวัด
พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของแมลงบั่วในพื้นที่ที่ยังไม่พบการระบาดให้เกษตรกรเฝ้าระวังและหมั่น
สารวจแปลงอย่างสม่าเสมอ

-22.5 สานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก และสานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม รณรงค์ให้ความรู้เกษตรกรใช้
เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันกาจัดโรคไหม้ข้าว เฝ้าระวังและหมั่นสารวจแปลงอย่างสม่าเสมอ
2.6 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ได้จัดทาแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวภายใต้กิจกรรม
แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในพื้นที่ 42 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร
มุกดาหาร นครพนม อุบลราชธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร ร้อยเอ็ด น่าน แพร่ พะเยา
อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ พิษณุโลก เชียงราย เพชรบูรณ์ กาแพงเพชร นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี
นครปฐม ปทุมธานี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ระยอง สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง
และจังหวัดชลบุรี
3. การคาดการณ์
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 19 - 25 เมษายน 2560
ภาคเหนือ อุ ณหภู มิต่ าสุ ด 21- 27 องศาเซลเซีย ส สู งสุ ด 30 - 40 องศาเซลเซีย ส มีฝนร้อยละ
10 - 30 ของพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุ ณหภู มิ ต่ าสุ ด 21 - 27 องศาเซลเซี ยส สู งสุ ด 31 - 39 องศาเซลเซี ยส
มีฝนร้อยละ 10 - 40 ของพื้นที่
ภาคกลางและภาคตะวันออก อุณหภูมิต่าสุด 23 - 28 องศาเซลเซียส สูงสุด 33 - 40 องศาเซลเซียส
มีฝนร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่
ภาคใต้ อุณหภูมิต่าสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส สูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส มีฝนบางแห่งร้อยละ
20 - 40 ของพื้นที่
สภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ มีฝนร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนร้อยละ 10 – 40
ของพื้นที่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่ ข้อมูลแปลงสารวจติดตามสถานการณ์
ศัตรู ข้าวในสั ป ดาห์ ที่ผ่านมา พบเพลี้ย กระโดดสี น้าตาลเพิ่มขึ้น แมลงบั่วและโรคไหม้ข้าวลดลง คาดว่าในสั ปดาห์ ห น้า
สถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลอาจเพิ่มขึ้น ส่วนแมลงบั่ว และโรคไหม้ข้าวอาจลดลง แต่ควรติดตาม
สถานการณ์การระบาดของศัตรูข้าวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันตก ทั้งนี้
ขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ในแปลงข้าวที่อายุยังน้อย และปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ เพื่อเป็นการป้องกัน
การระบาด ขอให้ เกษตรกรหมั่นสารวจแปลงข้าวอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ปลูกข้าวพันธุ์ อ่อนแอต่อโรคและ
แมลงศัตรูข้าว หรือปลูกข้าวหนาแน่นให้ปุ๋ยไนโตรเจนปริมาณสูง หากพบการระบาดของศัตรูข้าว ให้รีบแจ้งสานักงาน
เกษตรจังหวัด และสานักงานเกษตรอาเภอ ในพื้นทีด่ าเนินการควบคุมโดยทันที
4. ค้าแนะน้าในการควบคุมการระบาด
4.1 เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
1. ปลูกข้าวพันธุ์ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล เช่น กข 6 กข 31 กข 41 กข 47 สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 3
สุพรรณบุรี 90 พิษณุโลก 2 เป็นต้น และไม่ควรปลูกพันธุ์เดียวติดต่อกันเกิน 4 ฤดูปลูก ควรปลูกสลับกันระหว่างพันธุ์
ต้านทานสูงกับพันธุ์ทนทานหรือพันธุ์อ่อนแอปานกลาง โดยพิจารณาอายุเก็บเกี่ยวให้ใกล้เคียงกัน เพื่อลดความเสียหาย
เมื่อเกิดการระบาดรุนแรง
2. ในพื้นที่ที่มีการระบาด ที่สามารถควบคุมระดับน้าในนาได้ หลังปักดาหรือหว่าน 2 - 3 สัปดาห์ จนถึง
ระยะตั้งท้อง ควบคุมน้าในแปลงนาให้พื้นดินพอเปียก หรือมีน้าเรี่ยผิวดินนาน 7 - 10 วัน แล้วปล่อยขังทิ้งไว้ให้แห้งเอง
สลับกันไป จะช่วยลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล

-33. สารวจแปลงอย่างสม่าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อนาองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบนิเวศในแปลงนา
มาวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตนเองในการจัดการแปลงนา จากสถานการณ์จริง
4. ใช้เชื้อราบิวเวอเรีย (เชื้อสด) อัตรา 1 กิโลกรัม (2 ถุง) ต่อน้า 20 ลิตร ควรพ่นในบริเวณที่พบในช่วงเช้า หรือช่วงเย็น
5. ในกรณีที่จาเป็นต้องสารเคมีในการกาจัดเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลแนะนาให้ใช้สารเคมี ดังนี้
1) ข้าวระยะกล้าถึงแตกกอ (อายุ 30 - 45 วัน)
- บูโพรเฟซิน 25 % WP 10 กรัม ต่อน้า 20 ลิตร
- บูโพรเฟซิน 10 % WP 25 กรัม ต่อน้า 20 ลิตร
- บูโพรเฟซิน 5 % WP + ไอโซโปรคาร์บ 20 % WP 50 กรัม ต่อน้า 20 ลิตร
2) ข้าวระยะแตกกอเต็มที่
- อีโทเฟนพร็อกซ์ 10 % EC 20 ซีซี ต่อน้า 20 ลิตร
- อีโทเฟนพร็อกซ์ 5 % EC 40 ซีซี ต่อน้า 20 ลิตร
- คาร์โบซัลเฟน 20 % EC 110 ซีซี ต่อน้า 20 ลิตร
- ฟีโนบูคาร์บ 50 % EC 60 ซีซี ต่อน้า 20 ลิตร
- ไฮโซโปรคาร์บ 50 % WP 60 กรัม ต่อน้า 20 ลิตร
3) ข้าวระยะตั้งท้องถึงออกรวง
- ไดโนทีฟูแรน 10 % WP 15 กรัม ต่อน้า 20 ลิตร
- ไทอะมิโทแซม 25 % WG 2 กรัม ต่อน้า 20 ลิตร
- โคลไทอะนิดิน 16 % 6-9 กรัม ต่อน้า 20 ลิตร
- อิมิดาโคลพริด 10 % SL 15 ซีซี ต่อน้า 20 ลิตร
- อีทีโพรล 10 % SC 50 ซีซี ต่อน้า 20 ลิตร
4.2 แมลงบั่ว*
1. กาจัดพืชอาศัยรอบๆ แปลงนา ก่อนตกกล้าหรือหว่านข้าว เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าไซ หญ้าแดง หญ้าชัน กาด
หญ้านกสีชมพู หญ้าปล้องหิน และหญ้าตีนติด
2. หากพบต้นข้าวเป็นหลอดบั่วมากกว่า 10 เปอร์เซนต์ ไม่แนะนาให้ใช้สารฆ่าแมลงใดๆ เนื่องจากไม่คุ้มค่ากับ
การลงทุนและยังทาลายศัตรูธรรมชาติ เช่น ไรตัวห้าทาลายไข่ แมลงบั่ว และแตนเบียนหนอน Platygasterid Eupelmid
และ Pteromid เป็นต้น
3. ใช้กับดักแสงไฟ และเครื่องดูดแมลงเพื่อดักจับตัวเต็มวัยที่มาเล่นแสงไฟในเวลากลางคืน
4. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรหมั่นสารวจแปลงนาอย่างสม่าเสมอ หากพบจานวนไม่มากให้ถอนต้นเป็นหลอด
ออกจากแปลงนาไปทาลาย
5. ไม่ควรปลูกโดยวิธีหว่านหรือปักดาถี่ ในพื้นที่ที่มีการระบาดของแมลงบั่วเป็นประจา
4.3 โรคไหม้ข้าว*
๑. สารวจแปลงนาอย่างสม่าเสมอถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวควรให้ปฏิบัติดังนี้
1) พ่นด้วยเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลิส) อัตราตามคาแนะนาในฉลาก
๒) พ่นด้วยเชื้อราไตรโครเดอร์มา อัตรา ๑ กิโลกรัม ต่อน้า ๒๐๐ ลิตร
๒. ถ้ามีความจาเป็นให้ใช้สารเคมีพ่นเฉพาะจุดที่พบการระบาดเพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อราแพร่ขยายวงกว้าง
ออกไป สาหรับสารเคมีที่ใช้ ได้แก่
1) อิดิเฟนฟอส ๕๐ เปอร์เซ็นต์ อีซี อัตรา ๒๐ - ๒๕ ซีซี ผสมน้า ๒๐ ลิตร
2) บลาสติซิดิน เอส ๒ เปอร์เซ็นต์ อีซี อัตรา ๒๐ - ๒๕ ซีซี ผสมน้า ๒๐ ลิตร
3) ไตรไซคราโซล ๗๕ เปอร์เซ็นต์ ดับบลิวพี อัตรา ๑๐ - ๑๖ กรัม ผสมน้า ๒๐ ลิตร

-4*** ควรพ่นในแปลงข้าวที่มีประวัติว่าเคยเกิดการระบาดของโรคมาก่อน การใช้สารเคมีพ่นซ้ากันหลายครั้ ง
เชื้อราจะต้านทานสารเคมีหรือดื้อยา ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อราต้านทานสารเคมี จึงควรเลือกใช้สารเคมีสลับกลุ่มกันพ่น
ทั้งนี้ในการใช้สารเคมีควรใช้ด้วยความระมัดระวัง และคานึงถึงความปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้และสภาพแวดล้อม
๓. หว่านเมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม 15 - 20 กิโลกรัม ต่อ ไร่ ควรแบ่งแปลงให้มีการถ่ายเทอากาศได้ดี
4. คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันกาจัดเชื้อรา เช่น ไตรไซคลาโซล คาซูกามั ยซิน คาร์เบนดาซิมโพรคลอราซ
อัตราตามคาแนะนาในฉลาก
4.3 โรคขอบใบแห้ง****
1. ปลูกข้าวพันธุ์ข้าวที่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง เช่น พันธุ์สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 สุพรรณบุรี 1
สุพรรณบุรี 2 กข7 และ กข23
2. ในกรณีทดี่ ินที่อุดมสมบูรณ์ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมาก
3. ไม่ควรระบายน้าจากแปลงที่เป็นโรคไปสู่แปลงอื่น
4. ควรเฝ้าระวังการเกิดโรคถ้าปลูกข้าวพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคนี้ เช่น พันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 กข6
เหนียวสันป่าตอง พิษณุโลก 2 ชัยนาท 1 เมื่อเริ่มพบอาการของโรคบนใบข้าว ถ้ามีความจาเป็นให้ใช้สารเคมีพ่นเฉพาะ
จุดที่พบการระบาดเพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อราแพร่กระจายขยายเป็นวงกว้างออกไป สาหรับสารเคมีที่ใช้ ได้แก่ เช่น ไอโซโพร
ไทโอเลน คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ เสตร็พโตมัยซินซัลเฟต+ออกซีเตทตราไซคลินไฮโดรคลอร์ไรด์ ไตรเบซิคคอปเปอร์ซัลเฟต
(อัตราการใช้ตามฉลาก)

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
ระหว่างปี ปี 2557/2558 ปี 2558/2559 ปี 2559/2560

1,057

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดโรคไหม้
ระหว่างปี 2557/2558 ปี 2558/2559 ปี 2559/2560

2,330

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดโรคขอบใบแห้ง
ปี 2560

1

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดแมลงบั่ว
ปี 2560

47,459

