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๑. สถานการณ์การปลูกข้าว
1.1 ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561
1.2 พื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 67 จังหวัด มีพื้นทีย่ ืนต้น 26,937,856 ไร่
2. สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว
2.1 เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล พบการระบาดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดลพบุรี จานวน 4,500 ไร่ การระบาด
คงที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมาพบการระบาด 4,500 ไร่) ในช่วงอายุ ดังนี้
2.1.1 ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน จานวน 500 ไร่
2.1.2 ข้าวอายุ 40 ถึง 60 วัน จานวน 1,000 ไร่
2.1.3 ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จานวน 3,000 ไร่
2.2 โรคไหม้ข้าว พบการระบาดในพื้นทีจ่ ังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี สุโขทัย ระยอง และจังหวัดเชียงใหม่ จานวน
10,150 ไร่ การระบาดลดลง 10,424 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมาพบการระบาด 20,574 ไร่) ในช่วงอายุ ดังนี้
2.2.1 ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน จานวน 7,880 ไร่
2.2.2 ข้าวอายุ 40 ถึง 60 วัน จานวน 2,268 ไร่
2.2.3 ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จานวน 2 ไร่
2.3 เพลี้ยไฟ ไม่พบการระบาด
3. การด้าเนินงานในพื้นที่ระบาด
3.1 เจ้าหน้าที่กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมกับ
ส านักงานเกษตรจั งหวั ดทุกจั งหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าว ทาการประชาสั มพันธ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว
โรคขอบใบแห้งและศัตรูข้าวอื่นๆ เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดต่อไป
3.2 สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา กาหนดแนวทางแก้ปัญหาในพื้นที่โดยเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ
และให้เกษตรกรสารวจแปลงนาทุก ๓ วัน พร้อมรายงานให้จังหวัดทราบ และประสานศูนย์ส่งเสริมฯด้านอารักขาพืชขอ
สนับสนุนเชื้อราบิวเวอเรียจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา
3.3 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
ที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ส่งเสริเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืชที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพื้นที่เสี่ยง เตรียมความพร้อมในการผลิตขยายเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย และรณรงค์ให้สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และเกษตรกรทั่วไปใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่
3.4 สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเกษตรจังหวัดระยอง และสานักงานเกษตรจังหวัดจังหวัดสุโขทัย แนะนาให้
เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกันและกาจัดโรคไหม้ข้าวในพื้นที่ที่มีการระบาดในระดับน้อย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์
และเตือนการระบาดของโรคไหม้ข้าวในพื้นที่ระบาดและพื้นที่ใกล้เคียง และให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสารวจแปลงอย่างสม่าเสมอ
3.5 สานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และสานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี แนะนาให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีการระบาด
รุนแรงใช้สารเคมีตามคาแนะนาของกรมการข้าว ส่วนในพื้นที่ที่มีการระบาดระดับปานกลางแนะนาให้เกษตรกรใช้เครื่องตัดหญ้าตัด
ใบข้าวและนาใบข้าวที่เกิดโรคออกจากแปลงไปเผาทาลาย และในพื้นที่การระบาดระดับน้อย แนะนาให้เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์
และให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสารวจแปลงอย่างสม่าเสมอ ซึ่งมีผลให้การระบาดของโรคไหม้ข้าวลดลงอย่างต่อเนื่อง

-23.6 สานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี แนะนาให้เกษตรกรในพื้นที่ควบคุมน้าในนาข้าวพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาด
ของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลในพื้นที่ระบาดและพื้นที่ใกล้เคียง และให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสารวจแปลงอย่างสม่าเสมอ
4. การคาดการณ์
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 22 สิงหาคม 2561
ภาคเหนือ สภาพอากาศทั่วไปมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
อุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 33 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นสภาพที่มีอุณหภูมิค่อนข้างต่าและความชื่นสูง ประกอบกับข้อมูลจากการติดตาม
สถานการณ์ศัตรูข้าวในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช พบการทาลายของ และโรคไหม้ในหลายพื้นที่ ดังนั้น คาดว่าอาจพบ
การระบาดของโรคไหม้เพิ่มขึ้น รวมถึงการระบาดของโรคขอบใบแห้ง โรคใบขีดโปร่งแสง โรคใบจุดสีน้าตาล และโรคเชื้อรา
อื่นๆ ได้ สาหรับพื้นที่ทฝี่ นทิ้งช่วงมีความแห้งแล้งติดต่อกันเกิน 3 วันให้ระวังการระบาดของเพลี้ยไฟ นอกจากนี้อาจเกิดการระบาดของ
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาลและแมลงดาหนามข้าวโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่าง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพอากาศทั่วไปมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับฝนตกหนักถึงหนัก
มากบางแห่ง อุณหภูมิเฉลี่ย 23 - 32 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นสภาพที่มีอุณหภูมิค่อนข้างต่าและความชื่นสูง ประกอบกับข้อมูลจาก
การติ ดตามสถานการณ์ ศั ตรู ข้ าวในแปลงติ ดตามสถานการณ์ ศั ตรู พื ช พบการท าลายของโรคไหม้ ข้ าว โรคใบขี ด โปร่ ง แสง
และโรคขอบใบแห้ง รวมถึงโรคเชื้อราอื่นๆ ดังนั้น คาดว่าอาจพบการระบาดของโรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง และอาจพบการ
ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลและแมลงดาหนามข้าวบ้างในบางพื้นที่ รวมถึงหนอนกอข้าวและหนอนกัดกินใบข้าวได้ใน
หลายพื้นที่
ภาคกลาง และภาคตะวันออก สภาพอากาศทั่วไปมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนัก
บางแห่ง อุณหภูมิเฉลี่ย 24- 34 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิค่อนข้างต่า ความชื้นระดับปานกลางถึงสูง ประกอบกับข้อมูล
จากการติ ดตามสถานการณ์ ศัต รู ข้า วในแปลงติด ตามสถานการณ์ ศัตรู พืช พบการท าลายของโรคไหม้ข้ าว โรคใบขอบแห้ ง
และเพลี้ ยกระโดดสี น้ าตาลในหลายพื้นที่ ดั งนั้น คาดว่าอาจพบการระบาดของโรคไหม้ข้าว โดยเฉพาะข้าวอายุมากกว่า 40 วัน
และมีโอกาสพบแมลงดาหนาม และหนอนกอข้าวได้ในบางพื้นที่
ภาคใต้ สภาพสภาพอากาศทั่ว ไปมีฝ นฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กั บมี ฝ นตกหนักบางแห่ ง
อุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 36 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นสภาพที่มีอุณหภูมิค่อนข้างต่าและความชื่นสูง ประกอบกับข้อมูลจากการติดตาม
สถานการณ์ศัตรูข้าวในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช พบการระบาดของโรคไหม้ข้าว โดยเฉพาะข้าวต่างถิ่นที่ไม่ใช่พันธุ์พื้นเมือง อย่างไร
ก็ตามคาดว่าอาจพบการระบาดของโรคไหม้ หนอนห่อใบข้าว และแมลงสิงได้

พื้นที่ปลูก (ไร่ )

พื้นที่ปลูก (ไร่ )

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดศัตรูข้าว
ระหว่างปี 2556 - 2561

ปี 2557

พื้นที่ปลูก (ไร่ )

พื้นที่ปลูก (ไร่ )

ปี 2556

ปี 2559

ปี 2558
พื้นที่ปลูก (ไร่ )

4,500
0
0
10,150
0
0
0

เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล 7,762 ไร่

ปี 2560
ปี 2560

เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล 7,304
ไร่

ปี 2561

ไร่
ไร่
ไร
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่

