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๑. สถานการณ์การปลูกข้าว
1.1 ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2561
1.2 พื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 67 จังหวัด มีพื้นที่ยืนต้น 7,058,218 ไร่
2. สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว
2.1 เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล พบการระบาดในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง สระบุรี สุพรรณบุรี และจังหวัด
พิษณุโลก จานวน 5,839 ไร่ การระบาดลดลง 725 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมาพบการระบาด 6,564 ไร่)
2.1.1 ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน จานวน 180 ไร่
2.1.2 ข้าวอายุ 40 ถึง 60 วัน จานวน 55 ไร่
2.1.3 ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จานวน 5,604 ไร่
2.2 โรคไหม้ข้าว พบการระบาดในจังหวัดระยอง จานวน 242 ไร่ การระบาดเพิม่ ขึ้น 1 ไร่ (สัปดาห์ทผี่ ่านมาพบ
การระบาด 241 ไร่) ในช่วงอายุ ดังนี้
2.2.1 ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน จานวน 31 ไร่
2.2.2 ข้าวอายุ 40 ถึง 60 วัน จานวน 125 ไร่
2.2.3 ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จานวน 86 ไร่
3. การด้าเนินงานในพื้นที่ระบาด
กิจกรรม

เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล

3.1 ประชาสัมพันธ์ และเตือนการ
ระบาดศัตรูขา้ ว เพื่อให้เกษตรกร
เฝ้าระวังในพื้นที่

แมลงบั่ว

ชนิดศัตรูข้าว
เพลี้ยกระโดดหลังขาว

โรคไหม้ข้าว

โรคขอบใบแห้ง

สานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าว

3.2 แนะน าให้ เกษตรกรใช้ เชื้ อรา สนง.กษ.อ่างทอง
ไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอร์เรีย สนง.กษ.สระบุรี
3.3 แนะนาให้ใช้สารเคมีตามหลั ก สนง.กษ.พิษณุโลก
สนง.กษ.สุพรรณบุรี
วิชาการ

สนง.กษจ.ระยอง
สนง.กษจ.กาฬสินธุ์

4. แผนการด้าเนินงานเพื่อควบคุมการระบาด
กิจกรรม

เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล

4.1 ประชาสัมพันธ์ และเตือนการระบาดศัตรูขา้ ว
เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่
4.2 เตรียมการผลิตและจัดหาเชื้อราไตรโคเดอร์มา
และเชื้อราบิวเวอร์เรียสนับสนุนครอบคลุมพื้นที่
4.2 เตรียมการผลิตและจัดหาเชื้อราเมตาไรเซียม
สนับสนุนครอบคลุมพื้นที่

แมลงบั่ว

ชนิดศัตรูข้าว
เพลี้ยกระโดดหลังขาว

โรคไหม้ข้าว

สานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าว
สนง.กษ.อ่างทอง
สนง.กษ.สระบุรี
สนง.กษ.พิษณุโลก
สนง.กษ.สุพรรณบุรี

สนง.กษจ.ระยอง
สนง.กษจ.กาฬสินธุ์

โรคขอบใบแห้ง

-25. การคาดการณ์
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561
ภาคเหนือ สภาพอากาศทั่วไปมีอากาศร้อนจัดกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง
และลูกเห็บตกบางพื้นที่ อุณหภูมเิ ฉลีย่ 21 - 36 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ
20 - 30 ของพื้นที่ อุณหภูมเิ ฉลีย่ 22 - 35 องศาเซลเซียส ประกอบกับข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวในแปลงติดตาม
สถานการณ์ศัตรูพืช พบการทาลายของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ในหลายพื้นที่ ดังนั้น คาดว่าอาจพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
และโรคไหม้ ในสัปดาห์ต่อไป นอกจากนี้อาจพบโรคใบจุดสีน้าตาล และโรคใบขีดสีน้าตาลในข้าวปลูกใหม่หรือข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพอากาศทั่ วไปมี อากาศร้อนจัดกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 70 ของพื้นที่
กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 23 - 36 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม มีฝน
ฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 23 - 35 องศาเซลเซียส ประกอบกับข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว
ในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช พบการทาลายของโรคไหม้ข้าว และเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ดังนั้น คาดว่าอาจพบการระบาดของ
โรคไหม้ข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล นอกจากนี้อาจจะพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาวได้ในหลายพื้นที่
ภาคกลาง และภาคตะวันออก สภาพอากาศทั่วไปมีอากาศร้อนจัดกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่
กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ อุณหภูมเิ ฉลีย่ 25 - 37 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม มีฝน
ฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ อุณหภูมเิ ฉลี่ย 23 - 35 องศาเซลเซียส ประกอบกับข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวใน
แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช พบการทาลายของโรคไหม้ข้าว และเพลีย้ กระโดดสีนาตาล
้ ในหลายพื้นที่ ดังนั้น คาดว่าการระบาดของ
โรคไหม้ข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้าตาลอาจเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ต่อไป นอกจากนี้อาจพบโรคขอบใบแห้งในข้าวอายุมากกว่า 40 วัน
ภาคใต้ สภาพอากาศทั่วไปมีอากาศร้อนจัดกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และฝนตกหนักบางพื้นที่
อุณหภูมิเฉลี่ย 21 - 36 องศาเซลเซียส ประกอบกับข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช
พบการท าลายเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลในหลายพื้นที่ ดั งนั้น คาดว่าอาจพบการระบาดของโรคไหม้ และเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
ในสัปดาห์ต่อไป

พื้นทีป่ ลูก (ไร่ )

พื้นทีป่ ลูก (ไร่ )

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดศัตรูข้าว
ระหว่างปี 2556 - 2561

ปี 2557

พื้นทีป่ ลูก (ไร่ )

พื้นทีป่ ลูก (ไร่ )

ปี 2556

ปี 2559

ปี 2558
พื้นทีป่ ลูก (ไร่ )

เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล 7,762 ไร่

เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล 7,304
ไร่

ปี 2560
ปี 2560

เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล 5,839 ไร่
โรคไหม้ข้าว 242 ไร่

ปี 2561

5,839 ไร่
0 ไร่
0 ไร่
242 ไร่
0 ไร่

