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๑. สถานการณ์ศัตรูข้าว
พื้นที่ปลูกตามรายงานของสานักงานเกษตรจังหวัด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 จานวน 67 จังหวัด มีพื้นที่ปลูกข้าว
9,286,713 ไร่ แยกเป็นข้าวอายุน้อยกว่าจานวน 40 วัน 5,425,723 ไร่ อายุ 40 ถึง 60 วัน จานวน 838,017 ไร่
และอายุข้าวมากกว่า 60 วัน จานวน 3,022,973 ไร่ สถานการณ์ศัตรูข้าว ในสัปดาห์นี้
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล1 ไม่พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล (สัปดาห์ที่ผ่านมา 70 ไร่)
doae_pmd@hotmail.com
แมลงบั่ว2 พบการระบาดของแมลงบั่ว ใน ข้าวอายุ 40 ถึง 60 วัน จานวน 800 ไร่ และข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
จานวน 39 ไร่ รวมพื้นที่การระบาด 839 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,239 ไร่) พื้นที่ระบาดลดลง 400 ไร่ จังหวัดที่พบ
การระบาด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอุทัยธานี
โรคไหม้ข้าว3 พบการระบาดของโรคไหม้ข้าว ในระดับรุนแรง 7 ไร่ รวมพื้นที่การระบาด 7 ไร่ (สัปดาห์ที่ผา่ นมาไม่พบ
การระบาด) จังหวัดที่พบ ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร
โรคขอบใบแห้งข้าว4 ไม่พบการระบาดโรคขอบใบแห้งข้าว
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 โดยจัดทาแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว จานวน 809 แปลง
ศูนย์ จั ดการศัตรู พื ช ชุมชนในพื้น ที่เสี่ ย ง เตรี ย มความพร้อมในการผลิ ตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ มา เชื้อราบิว เวอเรี ย
และรณรงค์ให้สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และเกษตรกรทั่วไปใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่
2.3 สานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี สานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของแมลงบั่ว ในพื้นที่ที่ยังไม่พบการระบาด ให้เกษตรกรเฝ้าระวังและหมั่นสารวจ
แปลงอย่างสม่าเสมอ
2.4 สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร แนะนาให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันและกาจัดโรคไหม้ข้าว
ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของโรคไหม้ข้าว โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังและหมั่นสารวจแปลงอย่างสม่าเสมอ
2.5 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จัดทาแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวภายใต้กิจกรรม
แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในพื้นที่ 42 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร
มุกดาหาร นครพนม อุ บลราชธานี 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

-23. การคาดการณ์
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2560
ภาคเหนือ อุณหภูมิต่าสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส สู งสุ ด 31 - 37 องศาเซลเซียส มีฝนร้อยละ
30 - 40 ของพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุ ณหภู มิ ต่ าสุ ด 24 - 26 องศาเซลเซี ยส สู งสุ ด 31 - 35 องศาเซลเซี ยส
มีฝนร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่
ภาคกลางและภาคตะวันออก อุณหภูมิต่าสุด 24 - 27 องศาเซลเซียส สูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส
มีฝนร้อยละ 40 - 80 ของพื้นที่
ภาคใต้ อุณหภูมิต่าสุด 22 - 27 องศาเซลเซียส สูงสุด 29 - 35 องศาเซลเซียส มีฝนบางแห่งร้อยละ
40 - 80 ของพื้นที่
สภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ภาคกลางภาคตะวันออก
และภาคใต้ มี ฝนร้ อยละ 30 - 70 ของพื้ น ที่ ข้ อ มู ล แปลงส ารวจติ ดตามสถานการณ์ ศั ตรู ข้ าวในสั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมา
พบเพลี้ ย กระโดดสี น้ าตาล แมลงบั่ ว และโรคไหม้ ข้ า วลดลง คาดว่ า ในสั ป ดาห์ ห น้ า สถานการณ์ ก ารระบาดของ
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล แมลงบั่วอาจลดลง แต่สถานการณ์การระบาดของโรคไหม้ข้าวอาจเพิ่มขึ้นเพราะในช่วงนี้มีฝนตก
อย่างต่อเนื่ องสภาพอากาศเหมาะต่อการระบาดของโรคไหม้ข้าว โดยเฉพาะข้าวที่อายุน้อยกว่า 40 วัน ควรติดตาม
สถานการณ์การระบาดของศัตรูข้าวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังและหมั่นสารวจแปลงข้าวอย่างสม่าเสมอ
ในแปลงข้าวที่อายุยังน้อย ปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ ปลูกข้าวหนาแน่นให้ปุ๋ยไนโตรเจนปริมาณมาก หากพบการระบาดของศัตรู
ข้าว ให้รีบแจ้งสานักงานเกษตรจังหวัด และสานักงานเกษตรอาเภอ ในพื้นที่ดาเนินการควบคุมโดยทันที
4. ค้าแนะน้าในการควบคุมการระบาด
4.1 แมลงบั่ว*
1. กาจัดพืชอาศัยรอบๆ แปลงนา ก่อนตกกล้าหรือหว่านข้าว เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าไซ หญ้าแดง หญ้าชันกาด
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

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

๐ ไร่

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

๗ ไร่

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดโรคขอบใบแห้ง
ปี 2560

๐ ไร่

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดแมลงบั่ว
ปี 2560

๘๓๙ ไร่

