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๑. สถานการณศัตรูขาว
พื้นที่ปลูกตามรายงานของสํานักงานเกษตรจังหวัด ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 จํานวน 67 จังหวัด มีพื้นที่ปลูกขาว
34,211,652 ไร แยกเปนขาวอายุนอยกวาจํานวน 40 วัน 9,148,015 ไร อายุ 40 ถึง 60 วัน จํานวน 13,985,907 ไร
และอายุขาวมากกวา 60 วัน จํานวน 11,077,730 ไร สถานการณศัตรูขาว ในสัปดาหนี้
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ในขาวอายุ นอยกวา 40 วัน จํานวน 1,074 ไร
และในขาวอายุมากกวา 60 วัน จํานวน 380 ไร รวมพื้นที่การระบาด 1,454 ไร (สัปดาหที่ผานมาไมพบการระบาด) พบใน
จังหวัดแพร นครราชสีมา และจังหวัดอุทัยธานี
เพลี้ยกระโดดหลังขาว พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาว ในขาวอายุนอยกวา 40 วัน จํานวน 2,456 ไร
ในขาวอายุ 40 ถึง 60 วั น จํ านวน 875 ไร และในขาวอายุ 60 วัน จํ านวน 872 ไร รวมพื้ นที่ การระบาด 4,203 ไร
(สัปดาหที่ผานมา 4,853 ไร) พบในจังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร
แมลงบั่ว ไมพบการระบาดของแมลงบั่ว
โรคไหมขาว พบการระบาดของโรคไหมขาว ในระดับไมรุนแรง 3,534 ไร และในระดับรุนแรง 9,602 ไร รวมพื้นที่
การระบาด 13,136 ไร (สัปดาหที่ผานมา 3,909 ไร) พบในจังหวัด ไดแก จังหวัดบึงกาฬ มุกดาหาร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ
ลําปาง และจังหวัดแพร
โรคขอบใบแหงขาว พบการระบาดโรคขอบใบแหงขาว ในระดับไมรุนแรง จํานวน 30 ไร (สัปดาหที่ผานมาไมพบ
การระบาด) พบในจังหวัดนครปฐม
๒. การดําเนินงานควบคุมการระบาด
2.1 เจ าหน าที่ กลุ มพยากรณและเตื อนการระบาดศัตรูพืช กองสงเสริมการอารักขาพืช และจัดการดิน ปุย
ประสานงานติดตามสถานการณศัตรูขาว ภายใตกิจกรรมแปลงติดตามเฝาระวังศัตรูพืช เพื่อติดตามสถานการณในพื้นที่
เสี่ยงตอการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว โรคไหมขาว โรคขอบใบแหงและศัตรูขาวอื่นๆ
พรอมทั้งประชาสัมพันธขาวเตือนการระบาดศัตรูขาว
2.2 ประชาสัมพันธใหจังหวัดที่เคยพบการระบาด และพื้นที่เสี่ยงตอการระบาด 42 จังหวัด เตรียมความพรอม
ในพื้นที่ระบาดซ้ําซากเพื่อปองกันไมใหเกิดการระบาดซ้ํา โดยจัดทําแปลงติดตามสถานการณศัตรูขาว จํานวน 809 แปลง
ศูน ย จั ด การศั ต รู พื ช ชุ มชนในพื้ น ที่ เ สี่ ย ง เตรี ย มความพรอมในการผลิ ตขยายเชื้อราไตรโคเดอรม า เชื้อราบิว เวอเรี ย
และรณรงคใหสมาชิกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน และเกษตรกรทั่วไปใชควบคุมศัตรูขาวในทุกพื้นที่
2.3 สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย และสํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร แนะนําใหเกษตรกรปองกันและกําจัด
เพลี้ยกระโดดหลังขาว ใชเชื้อราบิวเวอเรีย และปรับสภาพแปลงนาใหไมเหมาะสมตอการดํารงชีวิต โดยระบายน้ําออก
จากแปลงนา ประชาสัมพันธและเตือนการระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาว โดยใหเกษตรกรเฝาระวังและหมั่นสํารวจ
แปลงอยางสม่ําเสมอ
2.4 สํ านั กงานเกษตรจั งหวั ดบึ งกาฬ สํ านั กงานเกษตรจั งหวั ดมุ กดาหาร สํ านั กงานเกษตรจั งหวั ดอุ บลราชธานี
สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง และสํานักงานจังหวัดแพร แนะนําใหเกษตรกรใชเชื้อราไตรโคเดอรมา
ในการปองกันกําจัดโรคไหมขาว ประชาสัมพันธและเตือนการระบาดของโรคไหมขาว โดยใหเกษตรกรเฝาระวังและหมั่นสํารวจ
แปลงอยางสม่ําเสมอ
2.5 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม แนะนําใหเกษตรกรใชเชื้อราไตรโคเดอรมา ในการปองกันกําจัดโรคขอบใบแหงขาว
ประชาสัมพันธและเตือนการระบาดของโรคขอบใบแหงขาว โดยใหเกษตรกรเฝาระวังและหมั่นสํารวจแปลงอยางสม่ําเสมอ

-22.6 กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย จัดทําแปลงติดตามสถานการณศัตรูขาวภายใตกิจกรรม
แปลงติดตามสถานการณศัตรูพืชในพื้นที่ 42 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย ศรีสะเกษ สุรินทร ยโสธร
มุกดาหาร นครพนม อุบลราชธานี ขอนแกน กาฬสินธุ อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร รอยเอ็ด นาน แพร พะเยา
อุตรดิตถ เชียงใหม พิษณุโลก เชียงราย เพชรบูรณ กําแพงเพชร นครสวรรค พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อางทอง ลพบุรี
นครปฐม ปทุมธานี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา สระแกว ปราจีนบุรี นครนายก ระยอง สุราษฎรธานี ประจวบคีรีขันธ พัทลุง
และจังหวัดชลบุรี
3. การคาดการณ
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในชวงระหวางวันที่ 9 - 15 สิงหาคม 2560
ภาคเหนื อ อุ ณหภูมิต่ํา สุด 23 – 27 องศาเซลเซียส สูงสุด 31 - 35 องศาเซลเซีย ส มีฝนรอยละ
40 - 60 ของพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุ ณหภู มิ ต่ํ าสุ ด 23 - 27 องศาเซลเซี ยส สู งสุ ด 32 - 34 องศาเซลเซี ยส
มีฝนรอยละ 40 - 60 ของพื้นที่
ภาคกลางและภาคตะวันออก อุณหภูมิต่ําสุด 24 - 27 องศาเซลเซียส สูงสุด 30 - 34 องศาเซลเซียส
มีฝนรอยละ 30 - 70 ของพื้นที่
ภาคใต อุณหภูมิต่ําสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส สูงสุด 31 - 35 องศาเซลเซียส มีฝนบางแหงรอยละ
30 - 70 ของพื้นที่
สภาพอากาศภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนรอยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคใต มีฝนรอยละ 20 – 70 ของพื้นที่ ขอมูลแปลงสํารวจติดตามสถานการณศัตรูขาวในสัปดาหที่ผานมา พบเพลี้ย
กระโดดสี น้ํ าตาล เพลี้ ยกระโดดหลั งขาว และโรคขอบใบแห งเล็ กน อย และโรคไหม ขาวเพิ่ มขึ้น คาดว า ในสั ป ดาหห น า
สถานการณการระบาดของโรคไหมขาว และเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลอาจเพิ่มขึ้น เนื่องจากชวงนี้ทั่วทุกภาคมีฝนตกอยาง
ต อ เนื่ อ ง ซึ่ ง สภาพอากาศเหมาะต อ การระบาดของโรคไหม และเพลี้ ย กระโดดสี น้ํ า ตาล พื้ น ที่ ป ลู ก ข า วในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ไดแก จังหวัดบุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ควรเฝาระวังการระบาด
ของเพลี้ยกระโดดหลังขาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคเหนือ ควรเฝาระวังการระบาดของโรคไหมขาว
ดังนั้นขอใหเกษตรกรเฝาระวังและหมั่นสํารวจแปลงขาวอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะในขาวที่อายุนอย ปลูกขาวพันธุออนแอ
ปลูกขาวหนาแนนใหปุยไนโตรเจนปริมาณมาก หากพบการระบาดของศัตรูขาว ใหรีบแจงสํานักงานเกษตรจังหวัด และ
สํานักงานเกษตรอําเภอ ในพื้นที่ดําเนินการควบคุมโดยทันที
4. คําแนะนําในการควบคุมการระบาด
4.1 เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
1. ปลูกขาวพันธุตานทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เชน กข 6 กข 31 กข 41 กข 47 สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 3
สุพรรณบุรี 90 พิษณุโลก 2 เปนตน และไมควรปลูกพันธุเดียวติดตอกันเกิน 4 ฤดูปลูก ควรปลูกสลับกันระหวางพันธุ
ตานทานสูงกับพันธุทนทานหรือพันธุออนแอปานกลาง โดยพิจารณาอายุเก็บเกี่ยวใหใกลเคียงกัน เพื่อลดความเสียหาย
เมื่อเกิดการระบาดรุนแรง
2. ในพื้นที่ที่มีการระบาด ที่สามารถควบคุมระดับน้ําในนาได หลังปกดําหรือหวาน 2 - 3 สัปดาห จนถึง
ระยะตั้งทอง ควบคุมน้ําในแปลงนาใหพื้นดินพอเปยก หรือมีน้ําเรี่ยผิวดินนาน 7 - 10 วัน แลวปลอยขังทิ้งไวใหแหงเอง
สลับกันไป จะชวยลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
3. สํารวจแปลงอยางสม่ําเสมออยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง เพื่อนําองคประกอบตาง ๆ ของระบบนิเวศในแปลงนา
มาวิเคราะหและตัดสินใจดวยตนเองในการจัดการแปลงนา จากสถานการณจริง
4. ใชเชื้อราบิวเวอเรีย (เชื้อสด) อัตรา 1 กิโลกรัม (2 ถุง) ตอน้ํา 20 ลิตร ควรพนในบริเวณที่พบในชวงเชา หรือชวงเย็น

-35. ในกรณีที่จําเปนตองสารเคมีในการกําจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลแนะนําใหใชสารเคมี ดังนี้
1) ขาวระยะกลาถึงแตกกอ (อายุ 30 - 45 วัน)
- บูโพรเฟซิน 25 % WP 10 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร
- บูโพรเฟซิน 10 % WP 25 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร
- บูโพรเฟซิน 5 % WP + ไอโซโปรคารบ 20 % WP 50 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร
2) ขาวระยะแตกกอเต็มที่
- อีโทเฟนพร็อกซ 10 % EC 20 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร
- อีโทเฟนพร็อกซ 5 % EC 40 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร
- คารโบซัลเฟน 20 % EC 110 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร
- ฟโนบูคารบ 50 % EC 60 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร
- ไฮโซโปรคารบ 50 % WP 60 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร
3) ขาวระยะตั้งทองถึงออกรวง
- ไดโนทีฟูแรน 10 % WP 15 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร
- ไทอะมิโทแซม 25 % WG 2 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร
- โคลไทอะนิดิน 16 % 6-9 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร
- อิมิดาโคลพริด 10 % SL 15 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร
- อีทีโพรล 10 % SC 50 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร
4.2 เพลี้ยกระโดดหลังขาว*
1.ปลูกขาวพันธุตานทาน เชน สุพรรณบุรี 60 ชัยนาท 1 สุพรรณบุรี 1 กข 31 และชุมแพ 60 โดยปลูก
สลับกันอยางนอย 2 พันธุเพื่อปองกันไมใหเพลี้ยกระโดดหลังขาวปรับตัวทําลายขาวพันธุตานทานไดเร็ว หรือถาปลูกขาว
พันธุเดียว ไมควรปลูกติดตอกันเกิน 4 ฤดูปลูก
2.เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวมากกวา 1 ตัวตอตน ใหระบายน้ําออกจากแปลงนา 3 – 4 วัน ในชวง
ที่พบเพลี้ยกระโดดหลังขาว แลวไขน้ําเขาแปลงนาใหทวมกาบใบขาวจะชวยลดปริมาณเพลี้ยกระโดดหลังขาวลงได
3.เมื่อเริ่มพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวในแปลงนา ปองกันโดยใชเชื้อราบิวเวอรเรีย ฉีดพนในชวงเวลาอากาศเย็น
เพื่อใหมีโอกาสสัมผัสกับตัวแมลงมากที่สุด
4. หากมีการระบาดรุนแรงถึงขึ้นจําเปนตองใชสารเคมีใหเลือกสารเคมี ดังนี้
- สารไดโนทีฟูเรน (ชื่อการคา : สตารเกิล) ฉีดพนในอัตราตามคําแนะนําในฉลาก
- สารอิมิดาโคลพริด (ชื่อการคา : คอนฟดอร 10% เอสแเอล) ฉีดพน อัตรา 80 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร หรือ
(คอนฟดอร 5%) ในอัตรา 30 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร
4.3 โรคไหมขาว*
๑. สํารวจแปลงนาอยางสม่ําเสมอถาพบอาการของโรคไหมขาวควรใหปฏิบัติดังนี้
1) พนดวยเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลิส) อัตราตามคําแนะนําในฉลาก
๒) พนดวยเชื้อราไตรโครเดอรมา อัตรา ๑ กิโลกรัม ตอน้ํา ๒๐๐ ลิตร
๒. ถามีความจําเปนใหใชสารเคมีพนเฉพาะจุดที่พบการระบาดเพื่อควบคุมไมใหเชื้อราแพรขยายวงกวาง
ออกไป สําหรับสารเคมีที่ใช ไดแก
1) อิดิเฟนฟอส ๕๐ เปอรเซ็นต อีซี อัตรา ๒๐ - ๒๕ ซีซี ผสมน้ํา ๒๐ ลิตร
2) บลาสติซิดิน เอส ๒ เปอรเซ็นต อีซี อัตรา ๒๐ - ๒๕ ซีซี ผสมน้ํา ๒๐ ลิตร
3) ไตรไซคราโซล ๗๕ เปอรเซ็นต ดับบลิวพี อัตรา ๑๐ - ๑๖ กรัม ผสมน้ํา ๒๐ ลิตร

-4*** ควรพนในแปลงขาวที่มีประวัติวาเคยเกิดการระบาดของโรคมากอน การใชสารเคมีพนซ้ํากันหลายครั้ง
เชื้อราจะตานทานสารเคมีหรือดื้อยา ดังนั้น เพื่อปองกันไมใหเชื้อราตานทานสารเคมี จึงควรเลือกใชสารเคมีสลับกลุมกันพน
ทั้งนี้ในการใชสารเคมีควรใชดวยความระมัดระวัง และคํานึงถึงความปลอดภัยตอตัวผูใชและสภาพแวดลอม
๓. หวานเมล็ดพันธุในอัตราที่เหมาะสม 15 - 20 กิโลกรัม ตอ ไร ควรแบงแปลงใหมีการถายเทอากาศไดดี
4. คลุกเมล็ดพันธุดวยสารปองกันกําจัดเชื้อรา เชน ไตรไซคลาโซล คาซูกามัยซิน คารเบนดาซิมโพรคลอราซ
อัตราตามคําแนะนําในฉลาก
4.4 โรคขอบใบแหง****
1. ปลูกขาวพันธุขาวที่ตานทานโรคขอบใบแหง เชน พันธุสุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุ รี 90 สุพรรณบุรี 1
สุพรรณบุรี 2 กข7 และ กข23
2. ในกรณีที่ดินที่อุดมสมบูรณไมควรใสปุยไนโตรเจนมาก
3. ไมควรระบายน้ําจากแปลงที่เปนโรคไปสูแปลงอื่น
4. ควรเฝาระวังการเกิดโรคถาปลูกขาวพันธุที่ออนแอตอโรคนี้ เชน พันธุขาวดอกมะลิ 105 กข6 เหนียวสัน
ปาตอง พิษณุโลก 2 ชัยนาท 1 เมื่อเริ่มพบอาการของโรคบนใบขาว ถามีความจําเปนใหใชสารเคมีพนเฉพาะจุดที่พบ
การระบาดเพื่อควบคุมไมใหเชื้อราแพรกระจายขยายเปนวงกวางออกไป สําหรับสารเคมีที่ใช ไดแก เชน ไอโซโพรไทโอเลน
คอปเปอรไฮดรอกไซด เสตร็พโตมัยซินซัลเฟต+ออกซีเตทตราไซคลินไฮโดรคลอรไรด ไตรเบซิคคอปเปอรซัลเฟต (อัตรา
ตามคําแนะนําในฉลาก)

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
ระหวางป ป 2557/2558 ป 2558/2559 ป 2559/2560

๑,๔๕๔ ไร

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดเพลี้ยกระโดดหลังขาว
ระหวางป 2560

๔,๒๐๓ ไร

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดโรคไหม
ระหวางป 2557/2558 ป 2558/2559 ป 2559/2560

๑๓,๑๓๖ ไร่

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดโรคขอบใบแหง
ป 2560

๓๐ ไร่

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดแมลงบั่ว
ป 2560

๐ ไร่

