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ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๖ ประจำวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 

 

            เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตภาคกลาง และภาคเหนือ
ตอนล่างของประเทศไทย เฝ้าระวังการระบาดของเพล้ียกระโดดสีน้ำตาล เนื่องจากช่วงสภาพอากาศเริ่ม
เข้าสู่ฤดูร้อนเหมาะต่อการระบาดของเพล้ียกระโดดสีน้ำตาล และระยะข้าวอยู่ในช่วงแตกกอ ดังนั้น  
ขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาด และหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ หากพบให้รีบแจ้ง
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน  เพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกันกำจัดก่อนเกิด 
การระบาดรุนแรง 
 

ช่ือวิทยาศาสตร์ : Nilaparvata lugens 
 

วงศ ์: Delphacidae 
 

อันดับ : Homoptera 
 

ช่ือสามัญอ่ืน :  เพล้ียกระโดด เพล้ียจักจั่น เพล้ียหลุม และเพล้ีย 
 

รูปร่างลักษณะ 

             เพล้ียกระโดดสีน้ำตาลเป็นแมลงปากดูด ตัวเต็มวัยมีขนาดยาวประมาณ ๓ มิลลิเมตร กว้าง 
๑ มิลลิเมตร ลำตัวมีสีน้ำตาลจนถึงสีน้ำตาลปนดำ มีรูปร่าง ๒ ลักษณะ คือ ชนิดปีกยาว (macropterous 
form) และชนิดปีกส้ัน (brachyterous form) ตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ ตัวเต็มวัยมีชีวิตประมาณ 
๒ สัปดาห์ตัวเมียชนิดปีกยาวสามารถวางไข่ได้ ๑๐๐ ฟอง และตัวเมียชนิดปีกส้ันสามารถวางไข่ได้ ๓๐๐ ฟอง
ในช่วงชีวิต ๒ สัปดาห์ โดยตัวเมียจะวางไข่เป็นกลุ่มเรียงแถวที่เส้นกลางใบหรือกาบใบ กลุ่มละประมาณ
๘ - ๑๐ ฟอง ซึ่งมองเห็นเป็นรอยช้ำสีน้ำตาลตรงบริเวณที่วางไข่ และไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนภายใน ๗ - ๙ วัน
ตัวอ่อนลอกคราบ ๕ ครั้ง ภายในระยะเวลา ๑๑ - ๑๗ วัน เพื่อเป็นตัวเต็มวัยโดยทั่วไปแล้วตัวเมียมีอายุ
เฉล่ียประมาณ ๑๕ วัน ส่วนตัวผู้มีอายุเฉล่ียประมาณ ๑๓ วัน ตัวเต็มวัยชนิดปีกส้ันบินไม่ได้จะอาศัยอยู่ใน
แปลงนาดูดกินน้ำเล้ียงจากต้นข้าวและขยายพันธุ ์ส่วนพวกปีกยาวสามารถบินอพยพไปยังแปลงนาอื่นได้ 
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ลักษณะการทำลาย  

            เพล้ียกระโดดสีน้ำตาลเป็นแมลงปากดูด ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยอาศัยดูดกินน้ำเล้ียงจาก
กาบใบข้าวบริเวณโคนต้นเหนือระดับน้ำเล็กน้อย หรือที่เส้นกลางใบหลังใบข้าวโดยใช้ปากแทงดูดกินน้ำเล้ียง
จากท่อน้ำและท่ออาหาร ทำให้ต้นข้าวแสดงอาการใบเหลืองเติบโตช้า ถ้าเพล้ียกระโดดสีน้ำตาลระบาด
รุนแรงต้นข้าวจะแสดงอาการไหม้แห้งคล้ายถูกน้ำร้อนลวก เรียกว่า ฮอพเพอร์เบิร์น “hopper burn” 
ทำให้ข้าวแห้งตาย เพล้ียกระโดดสีน้ำตาลสามารถทำลายข้าวได้ทุกระยะ สามารถพัฒนาและปรับตัว
ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและอาหาร เช่น เมื่อมีอาหารมากจะพัฒนาตัวเองเป็นชนิดปีกส้ันและขยายพันธุ์
ได้มากแต่เมื่ออาหารมีน้อยจะพัฒนาตัวเองเป็นชนิดปีกยาวเพื่ออพยพไปยังแหล่งอาหารอื่น 
 
กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้ 
            ๑. ในฤดูปลูกถัดไปควรปลูกข้าวพันธุ์ต้านทานเพล้ียกระโดดสีน้ำตาล เช่น กข  ๖ กข ๓๑  
กข ๔๑ กข ๔๗ สุพรรณบุรี ๒ สุพรรณบุรี ๓ สุพรรณบุรี ๙๐ พิษณุโลก ๒ เป็นต้น และไม่ควรปลูก
พันธุ์เดียวติดต่อกันเกิน ๔ ฤดูปลูก ควรปลูกสลับกันระหว่างพันธุ์ต้านทานสูงกับพันธุ์ทนทานหรือพันธุ์
อ่อนแอปานกลาง โดยพิจารณาอายุเก็บเกี่ยวให้ใกล้เคียงกัน เพ่ือลดความเสียหายเมื่อเกิดการระบาด
รุนแรง 
            ๒. สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบนิเวศในแปลงนานำมา
วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเองในการจัดการแปลงจากสถานการณ์จริง 
            ๓. ในแหล่งที่มีการระบาด และควบคุมระดับน้ำในนาได้ หลังปักดำหรือหว่าน ๒-๓ สัปดาห์
จนถึงระยะต้ังท้องควบคุมน้ำในแปลงนาให้พอดินเปียก หรือมีน้ำเรี่ยผิวดินนาน ๗-๑๐ วัน แล้วปล่อย
ขังทิ้งไว้ให้แห้งเองสลับกันไป จะช่วยลดการระบาดของเพล้ียกระโดดสีน้ำตาล 
            ๔. ใช้เช้ือราบิวเวอเรีย (เชื้อสด) อัตรา ๑ กิโลกรัม (๒ ถุง) ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ควรพ่นในบริเวณ
ที่พบเพล้ียกระโดดสีน้ำตาลและควรพ่นในเวลาเย็น 
 

            สารเคมีที่แนะนำให้ใช้ในการกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 
                ๑. ข้าวระยะกล้าถึงแตกกอ (อายุ ๓๐-๔๕ วัน) 
                   - บูโพรเฟซิน ๒๕ % WP ๑๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร 
                   - บูโพรเฟซิน ๑๐ % WP ๒๕ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร 
                   - บูโพรเฟซิน ๕ % WP + ไอโซโปรคาร์บ ๒๐ % WP ๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร 
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                ๒. ข้าวระยะแตกกอเต็มที่ 
                   - อีโทเฟนพร็อกซ์ ๑๐ % EC ๒๐ ซีซีต่อน้ำ ๒๐ ลิตร 
                   - อีโทเฟนพร็อกซ์ ๕ % EC ๔๐ ซีซีต่อน้ำ ๒๐ ลิตร 
                   - คาร์โบซัลเฟน ๒๐ % EC ๑๑๐ ซีซีต่อน้ำ ๒๐ ลิตร 
    - ฟีโนบูคาร์บ ๕๐ % EC ๖๐ ซีซีต่อน้ำ ๒๐ ลิตร 
                   - ไฮโซโปรคาร์บ ๕๐ % WP ๖๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร 
                ๓. ข้าวระยะต้ังท้องถึงออกรวง 
                   - ไดโนทีฟูแรน ๑๐ % WP ๑๕ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร 
                   - ไทอะมิโทแซม ๒๕ % WG ๒ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร 
                   - โคลไทอะนิดิน ๑๖ % ๖-๙ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร 
                   - อิมิดาโคลพริด ๑๐ % SL ๑๕ ซีซีต่อน้ำ ๒๐ ลิตร 
                   - อีทีโพรล ๑๐ % SC ๕๐ ซีซีต่อน้ำ ๒๐ ลิตร 
 

            สารเคมีที่ไม่แนะนำให้ใช้ในนาข้าว 
            สารเคมีบางชนิดที่ไม่แนะนำให้ใช้ในนาข้าวเนื่องจากจะทำให้เพล้ียกระโดดสีน้ำตาลระบาด
เพ่ิมขึ้นเป็นสารกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ ได้แก่ 

                ๑. แอลฟาไซเพอร์เมทริน ๑๐ % EC ชนิดพ่นน้ำ 
                ๒. ไซแฮโลทริน แอล ๕ % EC ชนิดพ่นน้ำ 
                ๓. ไซเพอร์เมทริน ๑๕ % EC ๒๕ % EC ชนิดพ่นน้ำ  

 
 

ท่ีมา  :  สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว  กรมการข้าว 
เรียบเรียงโดย  กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
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