
 
 
 
 

                                                                                                            เดือน กรกฎาคม 2563 (ฉ-9) 
เฝ้าระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล 

 
ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง  มีการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันอาจจะพบแปลงข้าวได้หลายระยะการ

เจริญเติบโต การปลูกข้าวต่อเนื่องเช่นนี้  ส่ิงท่ีตามมาคือปัญหาแมลงศัตรูพืช เนื่องจากมีอาหารตลอดท้ังปี  ปี 2563/64  
เขตภาคกลาง 9 จังหวัด มีพื้นท่ีขึ้นทะเบียนเพาะปลูกข้าวนาป ี จ านวน 520,347.97  ไร่ (ข้อมูล ทบก. ณ วันท่ี 20 
กรกฎาคม 2563) แม้จะยังไม่มีรายงานการระบาดศัตรูพืช แต่จากการออกติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวในพื้นท่ีจังหวัด
ชัยนาท เริ่มพบเพล้ียกระโดดสีน้ าตาลในแปลงข้าว  จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวัง โดยหมั่นลงส ารวจแปลงนาอย่าง
สม่ าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง หากพบให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอใกล้บ้าน เพื่อสามารถป้องกัน ก าจัด
ได้ทันท่วงที   
  
  
 
 
 
 

รูปร่างลักษณะ 
 

เพล้ียกระโดดสีน้ าตาลเป็นแมลงปากดูด ตัวเต็มวัยมีขนาดยาวประมาณ ๓ มิลลิเมตร กว้าง ๑ มิลลิเมตร ล าตัวมีสี
น้ าตาลจนถึงสีน้ าตาลปนด า มีรูปร่าง ๒ ลักษณะคือ ชนิดปีกยาวและชนิดปีกส้ัน เพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้  ตัวเต็มวัย
มีชีวิตประมาณ ๒ สัปดาห์ เพศเมียชนิดปีกยาวสามารถวางไข่ได้ ๑๐๐ ฟอง และเพศเมียชนิดปีกส้ันสามารถวางไข่ได้ 
๓๐๐ ฟอง โดยจะวางไข่เป็นกลุ่มเรียงแถวที่เส้นกลางใบหรือกาบใบ กลุ่มละประมาณ ๘ - ๑๐ ฟอง ซึ่งมองเห็นเป็นรอยช้ า
สีน้ าตาลตรงบริเวณท่ีวางไข่ และไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนภายใน ๗ - ๙ วัน ตัวอ่อนมีอายุประมาณ 11-17 วัน จะเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัย 
โดยท่ัวไปแล้วตัวเต็มวัยเพศเมียมีอายุเฉล่ียประมาณ ๑๕ วัน ส่วนเพศผู้มีอายุเฉล่ียประมาณ ๑๓ วัน ตัวเต็มวัยชนิดปีกส้ัน
บินไม่ได้ จะอาศัยดูดกินน้ าเล้ียงจากต้นข้าวและขยายพันธุ์อยู่ในแปลงนา  ส่วนชนิดปีกยาวสามารถบินอพยพไปยังแปลง
นาอื่นได้ 

 

ลักษณะการท าลาย 
 

เพล้ียกระโดดสีน้ าตาลเป็นแมลงปากดูด ท้ังตัวอ่อนและตัวเต็มวัยอาศัยดูดกินน้ าเล้ียงจากกาบใบข้าวบริเวณ 
โคนต้นเหนือระดับน้ าเล็กน้อย หรือท่ีเส้นกลางใบหลังใบข้าว โดยใช้ปากแทงดูดกินน้ าเล้ียง จากท่อน้ าและท่ออาหาร  
ท าให้ต้นข้าวแสดงอาการใบเหลือง เติบโตช้า ถ้าเพล้ียกระโดดสีน้ าตาลระบาดรุนแรง ต้นข้าวจะแสดงอาการไหม้ แห้ง 
คล้ายถูกน้ าร้อนลวก เรียกว่า ฮอพเพอร์เบิร์น ท าให้ข้าวแห้งตาย เพล้ียกระโดดสีน้ าตาลสามารถท าลายข้าวได้ทุกระยะ 
สามารถพัฒนาและปรับตัวให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและอาหาร เช่น เมื่อมีอาหารมากจะพัฒนาตัวเองเป็นชนิดปีกส้ัน
และขยายพันธุ์ได้มาก แต่เมื่ออาหารมีน้อยจะพัฒนาตัวเองเป็นชนิดปีกยาวเพื่ออพยพไปยังแหล่งอาหารอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล  
      

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nilaparvata  lugens 
วงศ์ : Delphacidae      
อันดับ : Homoptera 
 



 
 
 
แนวทางการป้องกันก าจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลโดยวิธีผสมผสาน 
 

๑. เลือกปลูกข้าวพันธุ์ต้านทานเพล้ียกระโดดสีน้ าตาล เช่น กข ๖ กข ๓๑ กข ๔๑ กข ๔๗ สุพรรณบุรี ๒ 
สุพรรณบุรี ๓ สุพรรณบุรี ๙๐ พิษณุโลก ๒ เป็นต้น และไม่ควรปลูกพันธุ์เดียวติดต่อกัน เกิน ๔ ฤดูปลูก ควรปลูกสลับกัน
ระหว่างพันธุ์ต้านทานสูงกับพันธุ์ทนทานหรือพันธุ์อ่อนแอปานกลาง  โดยพิจารณาอายุเก็บเกี่ยวให้ใกล้เคียงกัน เพื่อลด
ความเสียหายเมื่อเกิดการระบาดรุนแรง 

2. หว่านข้าวตามค าแนะน าในอัตรา 15 – 20 กก./ไร่ เพื่อไม่ให้ข้าวหนาแน่นมากเกินไป และสะดวกในการ
จัดการแมลงศัตรู โรค และวัชพืช 

3. ใส่ปุ๋ยในอัตราท่ีเหมาะสม ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป เนื่องจากข้าวมีการเจริญงอกงามและเขียวจัด
เหมาะสมต่อการระบาดของเพล้ียกระโดดสีน้ าตาล และแมลงศัตรูชนิดอื่น 

4. ส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ เพื่อน าองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบนิเวศในแปลงนาน ามาวิเคราะห์และ
ตัดสินใจด้วยตนเองในการจัดการแปลงจากสถานการณ์จริง 

5. ในแหล่งท่ีมีการระบาด และควบคุมระดับน้ าในนาได้ หลังปักด าหรือหว่าน ๒-๓ สัปดาห์จนถึงระยะต้ังท้อง
ควบคุมน้ าในแปลงนาให้พอดินเปียก หรือมีน้ าเรี่ยผิวดินนาน ๗-๑๐ วัน แล้วปล่อยขังท้ิงไว้ให้แห้งเองสลับกันไป จะช่วย
ลดการระบาดของเพล้ียกระโดดสีน้ าตาล 

6. เมื่อส ารวจพบเพล้ียกระโดดสีน้ าตาล เฉล่ีย 1-10 ตัว/กอ/จุด  ใช้เช้ือราบิวเวอเรีย อัตรา ๑ กิโลกรัม ต่อน้ า 
๒๐ ลิตร หรือสารสกัดสะเดา อัตรา 60-80 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ ฉีดพ่นในช่วงเย็น ควรพ่นในบริเวณท่ีพบ
เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล 

7. เมื่อส ารวจพบเพล้ียกระโดดสีน้ าตาล เฉล่ีย มากกว่า 10 ตัว/กอ/จุด พิจารณาใช้สารเคมีตามค าแนะน า ดังนี้ 
7.1 ข้าวระยะกล้าถึงแตกกอ (อายุ ๓๐-๔๕ วัน) 

- บูโพรเฟซิน ๒๕ % WP ๑๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร 
- บูโพรเฟซิน ๑๐ % WP ๒๕ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร 
- บูโพรเฟซิน ๕ % WP + ไอโซโปรคาร์บ ๒๐ % WP ๕๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร 

7.2 ข้าวระยะแตกกอเต็มท่ี 
- อีโทเฟนพร็อกซ ์๑๐ % EC ๒๐ ซีซีต่อน้ า ๒๐ ลิตร 
- อีโทเฟนพร็อกซ ์๕ % EC ๔๐ ซีซีต่อน้ า ๒๐ ลิตร 
- คาร์โบซัลเฟน ๒๐ % EC ๑๑๐ ซีซีต่อน้ า ๒๐ ลิตร 
- ฟีโนบูคาร์บ ๕๐ % EC ๖๐ ซีซีต่อน้ า ๒๐ ลิตร 
- ไฮโซโปรคาร์บ ๕๐ % WP ๖๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร 

๓. ข้าวระยะต้ังท้องถึงออกรวง 
- ไดโนทีฟูแรน ๑๐ % WP ๑๕ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร 
- ไทอะมิโทแซม ๒๕ % WG ๒ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร 
- โคลไทอะนิดิน ๑๖ % ๖-๙ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร 
- อิมิดาโคลพริด ๑๐ % SL ๑๕ ซีซีต่อน้ า ๒๐ ลิตร 
- อีทีโพรล ๑๐ % SC ๕๐ ซีซีต่อน้ า ๒๐ ลิตร 

สารเคมีที่ไม่แนะน าให้ใช้ในนาข้าว เนื่องจากจะท าให้เพล้ียกระโดดสีน้ าตาลระบาดเพิ่มข้ึน   
เป็นสารกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ ได้แก่ 

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

 
ที่มา :  กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 


