รายงานสถานการณ์ศัตรูข้าว
วันที่ 10 มกราคม 2561
กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
โทร. ๐๒-๙๕๕๑๕๑๔ โทรสาร ๐๒-๙๕๕๑๕๑๔

E-mail: Bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com
๑. สถานการณ์ศัตรูข้าว
1.1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2561
1.2 พื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 69 จังหวัด มีพื้นที่ยืนต้น 13,306,429 ไร่ แบ่งเป็น
1.2.1 ข้าวอายุน้อยกว่า จานวน 40 วัน 3,070,835 ไร่
1.2.2 ข้าวอายุ 40 ถึง 60 วัน จานวน 2,413,409 ไร่
doae_pmd@hotmail.com
1.2.3 ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จานวน 7,822,185 ไร่
2. สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว
2.1 เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด จ านวน 7,304 ไร่
การระบาดลดลง 458 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 7,762 ไร่) แบ่งเป็น
2.1.1 ข้าวอายุ 40 - 60 วัน จานวน 1,440 ไร่
2.1.2 ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จานวน 5,864 ไร่
2.2 เพลี้ยกระโดดหลังขาว ไม่พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาว
2.3 แมลงบั่ว ไม่พบการระบาดของแมลงบั่ว
2.4 โรคไหม้ข้าว ไม่พบการระบาดของโรคไหม้ข้าว
2.5 โรคขอบใบแห้งข้าว ไม่พบการระบาดโรคขอบใบแห้งข้าว
3. การด้าเนินงานในพื้นที่ระบาด
กิจกรรม
3.1 ประชาสัมพันธ์ และเตือนการ
ระบาดศัตรูข้าว เพื่อให้เกษตรกร
เฝ้าระวังในพื้นที่
3.2 แนะนาให้เกษตรกรใช้เชื้อรา
บิวเวอร์เรีย
3.3 แนะนาให้เกษตรกรใช้เชื้อรา
ไตรโคเดอร์มา
3.4 ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณที่
เหมาะสม

ชนิดศัตรูข้าว
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล

สนง.กษจ.ร้อยเอ็ด
สนง.กษจ.ฉะเชิงเทรา
สนง.กษจ.พิษณุโลก
และสนง.กษจ.พิจิตร

แมลงบั่ว

เพลี้ยกระโดดหลังขาว

โรคไหม้ข้าว

โรคขอบใบแห้ง

-24. แผนการด้าเนินงานเพื่อควบคุมการระบาด
กิจกรรม
4.1 ประชาสัมพันธ์ และเตือนการ
ระบาดศัตรูข้าว เพื่อให้เกษตรกร
เฝ้าระวังในพื้นที่
4.2 แนะนาให้เกษตรกรใช้เชื้อรา
บิวเวอร์เรีย
4.3 แนะนาให้เกษตรกรใช้เชื้อรา
ไตรโคเดอร์มา

ชนิดศัตรูข้าว
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล

แมลงบั่ว

เพลี้ยกระโดดหลัง
ขาว

โรคไหม้ข้าว

โรคขอบใบแห้ง

สนง.กษจ.ร้อยเอ็ด
สนง.กษจ.ฉะเชิงเทรา
สนง.กษจ.พิษณุโลก
และสนง.กษจ.พิจิตร

4.4 ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณที่
เหมาะสม

5. การคาดการณ์สถานการณ์การระบาดศัตรูพืช
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 10 - 16 มกราคม 2561
ภาคเหนือ อุณหภูมิเฉลี่ย 13 - 34 องศาเซลเซียส ในช่วงต้นสัปดาห์อุณหภูมิจะลดลง 3 - 5 องศาเซลเซียส
ปลายสัปดาห์อุณหภูมิจะสูงขึ้น 3 - 5 องศาเซลเซียส มีฝนเล็กน้อยเป็ นบางแห่ง สภาพอากาศมีหมอกในตอนเช้า
ความชื้นสูง ประกอบกับข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ในเขตภาคเหนือ
ตอนล่างพบการทาลายเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลลดลง จึงคาดการณ์ว่าการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลจะลดลงได้ในสัปดาห์
ต่อไป
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิเฉลี่ย 13 – 34 องศาเซลเซียส ต้นสัปดาห์อุณหภูมิจะลดลง 4 - 6 องศาเซลเซียส
และปลายสัปดาห์อุณหภูมิจะสูงขึ้น 3 - 5 องศาเซลเซียส มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง สภาพอากาศมีหมอกในตอนเช้าความชื้น
สู ง ประกอบกั บ ข้ อมู ลจากการติ ดตามสถานการณ์ ศั ตรู ข้ าวในแปลงติ ด ตามสถานการณ์ ศั ตรู ข้ า ว ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบการทาลายเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลเล็กน้อย จึงคาดการณ์ว่าการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
อาจลดลงในสัปดาห์ต่อไป
ภาคกลางและภาคตะวันออก อุณหภูมิเฉลี่ย 16 – 35 องศาเซลเซียส ต้นสัปดาห์อุณหภูมิ จะลดลง 4 - 6
องศาเซลเซียส ปลายสัปดาห์อุณหภูมิจะลดลง 3 - 5 องศาเซลเซียส มีหมอกในตอนเช้า สภาพอากาศยังคงมีความชื้นสูง
ประกอบกั บ ข้อ มู ล จากการติดตามสถานการณ์ ศั ตรู ข้าวในแปลงติ ดตามสถานการณ์ ศัตรูพื ช ในเขตภาคกลางและ
ภาคตะวันออก พบเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลลดลงเล็กน้อย จึงคาดการณ์ว่าการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลอาจคงที่ หรือ
ลดลงในสัปดาห์ต่อไป
ภาคใต้ อุ ณหภูมิ เฉลี่ ย 21 – 33 องศาเซลเซี ยส มี ฝนร้อยละ 10 - 60 ของพื้นที่ ปริ ม าณฝนคงที่
จากสัปดาห์ที่ผ่านมา (สัปดาห์ที่ผ่านมา มีฝนร้อยละ 10 - 60 ของพื้นที่) สภาพอากาศมีความชื้นสูง ประกอบกั บ
ข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ในเขตภาคใต้ พบเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
เล็กน้อย แต่ยังไม่ถึงกับเกิดการระบาด จึงขอให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการระบาด

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดศัตรูข้าว
ระหว่างปี 2556 - 2561

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559
7,304 ไร่
0 ไร่
0 ไร่
0 ไร่
0 ไร่

ปี 2560

ปี 2561

