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๑. สถานการณ์การปลูกข้าว
1.1 ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561
1.2 พื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 66 จังหวัด มีพื้นที่ยืนต้น 9,913,766 ไร่
2. สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว
2.1 เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล พบการระบาดในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดเชียงราย จานวน 682 ไร่ การระบาดคงที่
(สัปดาห์ทผี่ ่านมาพบการระบาด 682 ไร่)
2.1.1 ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน จานวน 18 ไร่
2.1.2 ข้าวอายุ 40 ถึง 60 วัน จานวน 35 ไร่
2.1.3 ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จานวน 629 ไร่
2.2 เพลี้ยกระโดดหลังขาว พบการระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จานวน 15 ไร่ การระบาดคงที่ (สัปดาห์ที่ผ่านพบ
การระบาด 15 ไร่)
2.2.3 ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จานวน 15 ไร่
2.3 โรคไหม้ขา้ ว พบการระบาดในพื้นทีจ่ ังหวัดระยอง เชียงใหม่ เชียงราย และจังหวัดสุรินทร์ จานวน 8,773 ไร่ การระบาด
เพิ่มขึ้น 7,995 ไร่ (สัปดาห์ที่ผา่ นมาพบการระบาด 778 ไร่) ในช่วงอายุ ดังนี้
2.3.1 ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน จานวน 8,061 ไร่
2.3.2 ข้าวอายุ 40 ถึง 60 วัน จานวน 17 ไร่
2.3.3 ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จานวน 695 ไร่
3. การด้าเนินงานในพื้นที่ระบาด
กิจกรรม

เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล

3.1 ประชาสัมพันธ์ และเตือนการระบาดศัตรู
ข้าว เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่
3.2 แนะนาให้เกษตรกรใช้เชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอร์เรีย
3.3 แนะนาให้ใช้สารเคมีตามหลักวิชาการ

แมลงบั่ว

ชนิดศัตรูข้าว
เพลี้ยกระโดดหลังขาว

โรคไหม้ข้าว

โรคขอบใบแห้ง

สานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าว
สนง.กษจ.เชียงราย

สนง.กษ.อ่างทอง
สนง.กษจ.เชียงราย

สนง.กษจ.ระยอง
สนง.กษจ.เชียงใหม่
สนง.กษจ.เชียงราย
สนง.กษจ.สุรินทร์

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.กษจ.เชียงราย

สนง.กษจ.เชียงราย

สนง.กษจ.ระยอง
สนง.กษจ.เชียงใหม่
สนง.กษจ.เชียงราย
สนง.กษจ.สุรินทร์

โรคขอบใบแห้ง

-25. การคาดการณ์
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2561
ภาคเหนือ สภาพอากาศทั่วไปมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ มีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง อุณหภูมิ
เฉลี่ย 22 - 35 องศาเซลเซียส ประกอบกับข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช พบการ
ทาลายของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล และโรคไหม้ในหลายพื้นที่ ดังนั้น คาดว่าอาจพบการระบาดของโรคไหม้เพิ่มขึ้น และเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
ลดลง โดยเฉพาะกับข้าวปลูกใหม่ นอกจากนี้อาจพบโรคใบจุดสีน้าตาล โรคขอบใบแห้ง โรคใบขีดสีน้าตาล และการแพร่ระบาดของ
เพลี้ยกระโดดหลังขาวทางภาคเหนือตอนบน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพอากาศทั่วไปมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ มี ฝนตกหนักบางแห่ง
อุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 34 องศาเซลเซียส ประกอบกับข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรู พืช
พบการท าลายของโรคไหม้ ข้าว และเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ดังนั้น คาดว่าอาจพบการระบาดของโรคไหม้ข้าวและโรคขอบใบแห้งเพิ่มขึ้น
ส่วนเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลมีแนวโน้มการระบาดลดลง นอกจากนี้อาจจะพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาวได้ในหลายพื้นที่
ภาคกลาง และภาคตะวันออก สภาพอากาศทั่วไปมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ มีฝนตกหนักบางแห่ง
อุณหภูมิเฉลี่ย 24 - 36 องศาเซลเซียส ประกอบกับข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช พบการทาลาย
ของโรคไหม้ข้าว และเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ในหลายพื้นที่ ดังนั้น คาดว่าการระบาดของโรคไหม้ข้าวเพิ่มขึ้น ส่วนเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
ลดลงในสัปดาห์ต่อไป นอกจากนี้อาจพบโรคขอบใบแห้งในหลายพื้นที่
ภาคใต้ สภาพสภาพอากาศทั่วไปมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ มีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิเฉลี่ย
21 - 34 องศาเซลเซียส ประกอบกับข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ไม่มีรายงาน
การระบาดของศัตรูข้าว อย่างไรก็ตามคาดว่าอาจพบการระบาดของโรคไหม้ และเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลได้

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

682 ไร่
15 ไร่
0 ไร่
8,773 ไร่
0 ไร่

เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล 7,304
ไร่

ปี 2560
ปี 2560

ปี 2561

เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล 682 ไร่
เพลี้ยกระโดดหลังขาว 15 ไร่
โรคไหม้ข้าว 8,773 ไร่

