ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชประจาสัปดาห์
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร
ปีที่ 20 ฉบับที่ 20 ประจาวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวในเขตภาคกลาง
เฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้ เหมาะต่อการระบาด
ของเพลี้ ย กระโดดสี น้ าตาล ดั ง นั้ น ขอให้ เกษตรกรควรเฝ้ า ระวั ง และหมั่น ส้ า รวจแปลงนาอย่ า ง
สม่้าเสมอ ไม่ปลูกข้าวหนาแน่นจนเกินไป ลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราสูง รวมทั้งสภาพนาข้าว
ที่มีน้า ขัง ในนาตลอดเวลา ท้าให้เพลี้ย กระโดดสีน้า ตาลสามารถเพิ่ม จ้า นวนได้มากกว่า สภาพ ที่มี
การระบายน้้า ในนาออกเป็ น ครั้ ง คราว เพราะสภาพที่ มี ค วามชื้ น เหมาะแก่ ก ารเจริ ญ เติ บ โต
ของเพลี้ ย กระโดดสี น้า ตาล หากพบการระบาดให้ ด้า เนิ น การควบคุ ม และป้ อ งกั น ก้า จั ด ก่ อ น
เกิดการระบาดรุนแรง หรือสามารถขอค้าแนะน้าได้ที่เจ้าหน้าที่ส้านักงานเกษตรอ้าเภอ หรือส้านักงาน
เกษตรจังหวัดใกล้บ้าน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nilaparvata lugens
วงศ์ : Delphacidae
อันดับ : Homoptera
รูปร่างลักษณะ
เป็นแมลงจ้าพวกปากดูด ตัวเต็มวัยมีล้าตัวสีน้าตาลถึงสีน้าตาลปนด้า มีรูปร่าง 2 ลักษณะ
คือ ชนิดปีกยาว และชนิดปีกสั้น ชนิดมีปีกยาวสามารถเคลื่อนย้ายและอพยพไปในระยะทางใกล้
และไกลโดยอาศัยกระแสลมช่วย ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ที่กาบใบข้าว หรือเส้นกลางใบ โดยวางไข่
เป็นกลุ่ม เรียงแถวตามแนวตั้งฉากกับกาบใบข้าว บริเวณที่วางไข่จะมีรอยช้้าเป็นสีน้าตาล ไข่มีลักษณะ
รูปกระสวยโค้งคล้ายกล้วยหอม มีสีขาวขุ่น ตัวอ่อนมี 5 ระยะ ระยะตัวอ่อน 16 – 17 วัน ตัวเต็มวัย
เพศเมียชนิดปีกยาวมีขนาด 4 - 4.5 มิลลิเมตร วางไข่ประมาณ 100 ฟอง เพศผู้มีขนาด 3.5 - 4 มิลลิเมตร
เพศเมียชนิดปีกสั้นวางไข่ประมาณ 300 ฟอง ตัวเต็มวัยมีชีวิตประมาณ 2 สัปดาห์ ในหนึ่งฤดูปลูกข้าว
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาลสามารถเพิ่มปริมาณได้ 2 - 3 อายุขัย
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ลักษณะการทาลาย
เพลี้ย กระโดดสีน้า ตาลทั้ง ตัว อ่อ นและตัว เต็ม วัย ท้า ลายข้า วโดยการดูด กิน น้้า เลี้ย งจาก
เซลล์ท่อน้้า ท่อ อาหาร บริเวณโคนต้นข้าวระดับ เหนือ ผิว น้้า ท้าให้ต้น ข้า วมีอ าการใบเหลือ งแห้ง
ลัก ษณะคล้า ยถูก น้้า ร้อ นลวกแห้ง ตายเป็น หย่อ มๆ เรีย ก"อาการไหม้ " โดยทั่ว ไปพบอาการไหม้
ในระยะข้าวแตกกอถึงระยะออกรวง ซึ่ง ตรงกับ ช่วงอายุขัย ที่ 2 - 3 ของเพลี้ย กระโดดสีน้าตาล
ในนาข้าวนาข้าวที่ขาดน้้าตัวอ่อนจะลงมาอยู่ที่บริเวณโคนกอข้าวหรือบนพื้นดินที่แฉะมีความชื้น
นอกจากนี้เพลี้ยกระโดดสีน้าตาลยังเป็นพาหะน้าเชื้อไวรัสโรคใบหงิก ท้าให้ต้นข้าวมีอาการแคระแกร็น

ลักษณะการระบาด

อาการไหม้ของต้นข้าว

เพลี้ยกระโดดสีน้าตาลเป็นพาหะน้าเชื้อไวรัสโรคใบหงิก
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ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาด
วิธีการปลูกข้าว การปลูกข้าวแบบนาหว่านน้้าตมมีปัญหาการระบาดมากกว่านาด้า เพราะนาหว่าน
มี จ้า นวนต้ น ข้ า วหนาแน่ น ท้า ให้ อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น ในแปลงนาเหมาะสมต่ อ การเจริ ญ เติ บ โต
ของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ประกอบกับนาหว่านเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลสามารถท้าลายข้าวได้อย่าง
ต่อเนื่อง
การใช้ปุ๋ย การใช้ปุ๋ยอัตราสูง โดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน ท้า ให้ก ารเพิ่มจ้านวนเพลี้ยกระโดด
สีน้าตาลในนาข้าว มีแนวโน้มมากขึ้น เนื่องจากปุ๋ยไนโตรเจน ท้าให้ใบข้าวเขียว หนาแน่น ต้นข้าว
มีสภาพอวบน้้าเหมาะแก่การเข้าดูดกิน และขยายพันธุ์ของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลขยายพันธุ์
การควบคุมน้้าในนาข้าว สภาพนาข้าวที่มีน้าขังในนาตลอดเวลา ท้าให้เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
สามารถเพิ่ม จ้า นวนได้ม ากกว่าสภาพที่มีก ารระบายน้้า ในนาออกเป็น ครั้ง คราว เพราะมีค วามชื้น
เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
การใช้ ส ารฆ่ า แมลง การใช้ ส ารฆ่ า แมลงในระยะที่ เ พลี้ ย กระโดดสี น้า ตาลเป็ น ตั ว เต็ ม วั ย
ชนิ ด ปี ก ยาว หรื อ ช่ ว งที่ อ พยพเข้ า ในนาข้ า วใหม่ ๆ (ข้ า วระยะ 30 วั น หลั ง หว่ า น) ศั ต รู ธ รรมชาติ
จะถู ก ท้า ลายและสารฆ่ าแมลงก็ ไ ม่ ส ามารถท้า ลายไข่ ข องเพลี้ ย กระโดดสี น้า ตาลได้ ท้า ให้ ตั ว อ่ อ น
ที่ฟักออกจากไข่มีโอกาสรอดชีวิตสูง
แนะนาวิธีการป้องกันกาจัด ดังนี้
1. ปลูก ข้าวพั นธุ์ค่อ นข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสี น้าตาล เช่ น สุพ รรณบุ รี 1 สุพรรณบุรี 2
สุพรรณบุรี 90 สุพรรณบุรี 60 ปทุมธานี 1 พิษณุโลก 2 ชัยนาท 1 ชัยนาท 2 กข29 และ กข31 และไม่
ควรปลูกพันธุ์เดียวติดต่อกันเกิน 4 ฤดูปลูก ควรปลูกสลับกันระหว่างพันธุ์ต้านทานสูงกับพันธุ์ทนทาน
หรือพันธุ์อ่อนแอ ปานกลาง โดยพิจารณาอายุเก็บเกี่ยวให้ใกล้เคียงกัน เพื่อลดความเสียหายเมื่อเกิดการ
ระบาดรุนแรง
2. ในแหล่งที่มีการระบาด และควบคุมระดับน้้าในนาได้ หลังปักด้าหรือหว่าน 2 - 3 สัปดาห์
จนถึงระยะตั้งท้องควบคุมน้้าในแปลงนาให้พอดินเปียก หรือมีน้าเรี่ยผิวดินนาน 7 - 10 วัน แล้วปล่อย
ขังทิ้งไว้ให้แห้งเองสลับกันไป จะช่วยลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
3. เมื่อตรวจพบสัดส่วนของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลตัวเต็มวัยต่อมวนเขียวดูดไข่ ระหว่าง 6 :1 8 :1 หรือตัวอ่อนวัยที่ 1 - 2 เมื่อข้าวอายุ 30 - 45 วัน จ้านวนมากกว่า 10 ตัวต่อต้น ให้ใช้สารฆ่าแมลง
ได้แก่ บูโพรเฟซิน 10% WP อัตรา 25 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรืออีโทเฟนพรอกซ์ 10% EC อัตรา 20
มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือบูโพรเฟซิน/ไอโซโพรคาร์บ 5%/20% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร
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เมื่อ พบแมลงส่วนใหญ่เป็น ตัวเต็ม วัย จ้านวนมากกว่า 1 ตัว ต่อ 1 ต้น และไม่พ บหรือ พบ
มวนเขียวดูดไข่น้อยมาก ให้ใช้สารอีโทเฟนพรอกซ์ 10% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ
คาร์โบซัลแฟน 20% EC อัตรา 110 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือไอโซโพรคาร์บ 50% WP อัตรา 60 กรัม
ต่อน้้า 20 ลิตร หรือฟีโนบูคาร์บ 50% EC อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร
ในระยะข้าวตั้งท้องถึงออกรวง เมื่อพบเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล 10 ตัวต่อกอ หรือ 1 ตัวต่อ 1 ต้น
และพบมวนเขียวดูดไข่จ้านวนน้อยมากให้ใช้สารไทอะมิโทแซม 25% WP อัตรา 2 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร
หรือไดโนทีฟูเรน 10% WP อัตรา 15 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือโคลไทอะนิดิน 16% SG อัตรา 6 - 9
กรัม ต่อ น้้า 20 ลิต ร หรือ อิทิโ พรล เคอร์บิก ซ์ 10% SC อัตรา 40 มิล ลิลิต รต่อ น้้า 20 ลิต ร หรือ
คาร์โบซัลแฟน 20% EC อัตรา 110 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร
4. ไม่ควรใช้สารฆ่าแมลงที่ท้าให้เกิดการเพิ่มระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล หรือสารกลุ่ม
ไพรีทรอยด์สังเคราะห์ เช่น แอลฟาไซเพอร์เมทริน ไซเพอร์เมทริน ไซแฮโลทริน เดคาเมทริน เอสเฟนแวเลอเรต
เพอร์เมทริน ไตรอะโซฟอส ไซยาโนเฟนฟอส ไอโซซาไทออน ไฟริดาเฟนไทออน ควินาลฟอส และเตตระ
คลอร์วินฟอส เป็นต้น
ที่มา : กรมการข้าว
ที่มาภาพ : กรมการข้าว, สานักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ
ที่ปรึกษา : นางสาวสุมนา สิมาสฤษฏ์ ผู้อานวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
บรรณาธิการ : นายสามารถ ศรีวิลัย นักวิชาการเกษตรชานาญการ
เรียบเรียงโดย : นางสาวดวงฤทัย กิ่งศร นักวิชาการเกษตร
กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
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