ี ําตาล (brown planthopper, BPH )
เพลียกระโดดสน

ื ทยาศาสตร์วา
ชอวิ
่ Nilaparvata lugens (Stal)
วงค์ Delphacidae
อ ันด ับ Homoptera
ื
ชอสาม
ัญอืน วงจรชีวต
ิ และระยะทําลายพืช
ไข่ ต ัวอ่อน ต ัวเต็มว ัย

ี ํ าตาล เป็ นแมลงจํ า พวกปากดูด อยู่ใ นอั น ดับ Homoptera วงค์
เพลียกระโดดส น
ื ทยาศาสตร์วา่ Nilaparvata lugens (Stal) ตัวเต็มวัยมีลําตัวสีนําตาลถึงสี
Delphacidae มีชอวิ
นํ าตาลปนดํ า มีรูป ร่า ง 2 ลั ก ษณะ คือ ชนิด ปี กยาว (macropterous form) และชนิด ปี กสัน
(bracrypterous form) ชนิด มีปีกยาวสามารถเคลือนย ้ายและอพยพไปในระยะทางใกล ้และไกล
โดยอาศัยกระแสลมช่วย ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่เป็ นกลุม
่ ส่วนใหญ่วางไข่ทกาบใบข
ี
้าว หรือเส ้น
กลางใบ โดยวางไข่เป็ นกลุม
่ เรียงแถวตามแนวตังฉากกับกาบใบข ้าว บริเวณทีวางไข่จะมีรอยชําเป็ น
ี าวขุน
สีนําตาล ไข่มล
ี ักษณะรูปกระสวยโค ้งคล ้ายกล ้วยหอม มีสข
่ ตัวอ่อนมี 5 ระยะ ระยะตัวอ่อน 1617 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียชนิดปี กยาวมีขนาด 4-4.5 มิลลิเมตร วางไข่ป ระมาณ 100 ฟอง เพศผู ้มี
ขนาด 3.5-4 มิลลิเมตร เพศเมียชนิดปี กสันวางไข่ป ระมาณ 300 ฟอง ตัวเต็มวัยมีชวี ต
ิ ประมาณ 2
สัปดาห์ ในหนึงฤดูปลูกข ้าวเพลียกระโดดสีนําตาลสามารถเพิมปริมาณได ้ 2-3 อายุขัย (generation)

ตัวเต็มวัยชนิดปี กสันและปี กยาว

ตัวอ่อนเพลียกระโดดสีนําตาล

ล ักษณะการทําลาย
เพลียกระโดดสีนําตาลทังตัวอ่อนและตัวเต็มวัยทําลายข ้าวโดยการดูดกินนํ าเลียงจากเซลส์ทอ
่
นํ าท่ออาหารบริเวณโคนต ้นข ้าวระดับเหนือผิวนํ า ทําให ้ต ้นข ้าวมีอาการใบเหลืองแห ้งลักษณะคล ้าย
ถูกนํ าร ้อนลวก แห ้งตายเป็ นหย่อมๆเรียก “ อาการไหม ้ ( hopperburn )” โดยทัวไปพบอาการไหม ้
ในระยะข ้าวแตกกอถึงระยะออกรวง ซึงตรงกับช่วงอายุขัยที 2-3 ( generation ) ของเพลียกระโดดสี
นํ าตาลในนาข ้าว นาข ้าวทีขาดนํ าตัวอ่อนจะลงมาอยูท
่ บริ
ี เวณโคนกอข ้าวหรือบนพืนดินทีแฉะมี
ความชืน นอกจากนีเพลียกระโดดสีนําตาล ยังเป็ นพาหะนํ าเชือไวรัสโรคใบหงิก ( rice ragged
่ ้นข ้าวทําให ้ต ้นข ้าวมีอาการแคระแกร็น ต ้นเตีย ใบสีเขียว แคบและสัน ใบแก่ช ้ากว่า
stunt ) มาสูต
ปรกติ ปลายใบบิด เป็ นเกลียว และ ขอบใบแหว่งวิน

ลักษณะการระบาดรุนแรงในนา

อาการไหม ้ ( hopperburn ) ของต ้นข ้าว

ต ้นข ้าวทีเป็ นโรคใบหงิก ( rice ragged stunt )

ปัจจ ัยทีมีผลต่อการระบาด

วิธก
ี ารปลูกข ้าว การปลูกข ้าวแบบนาหว่านนํ าตมมีปัญหาการระบาดมากกว่านาดําเพราะนา
หว่านมีจํานวนต ้นข ้าวหนาแน่น ทําให ้อุณหภูมแ
ิ ละความชืนในแปลงนาเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของเพลียกระโดดสีนําตาล ประกอบกับนาหว่านเพลียกระโดดสีนําตาลสามารถทําลายข ้าวได ้อย่าง
ต่อเนือง

การใช ้ปุ๋ ย การใช ้ปุ๋ยอัตราสูง โดยเฉพาะปุ๋ ยไนโตรเจน ทําให ้การเพิมจํ านวนเพลียกระโดดสี
นํ าตาลในนาข ้าวมีแนวโน ้มมากขึน เนืองจากปุ๋ ยไนโตรเจน ทําให ้ใบข ้าวเขียว หนาแน่น ต ้นข ้าวมี
สภาพอวบนํ าเหมาะแก่การเข ้าดูดกินและขยายพันธุข
์ องเพลียกระโดดสีนําตาล

การควบคุมนํ าในนาข ้าว สภาพนาข ้าวทีมีนําขังในนาตลอดเวลา ทําให ้เพลียกระโดดสีนําตาล
สามารถเพิมจํ านวนได ้มากกว่าสภาพทีมีการระบายนํ าในนาออกเป็ นครังคราว เพราะมีความชืนเหมาะ
แก่การเจริญเติบโตของเพลียกระโดดสีนําตาล
การใช ้สารฆ่าแมลง การใช ้สารฆ่าแมลงในระยะทีเพลียกระโดดสีนําตาลเป็ นตัวเต็มวัยชนิดปี ก
ยาวหรือช่วงทีอพยพเข ้าในนาข ้าวใหม่ๆ ( ข ้าวระยะ 30 วันหลังหว่าน ) ศัตรูธรรมชาติจะถูกทําลาย
และสารฆ่าแมลงก็ไม่สามารถทําลายไข่ของเพลียกระโดดสีนําตาลได ้ ทําให ้ตัวอ่อนทีฟั กออกจากไข่
มีโอกาสรอดชีวต
ิ สูง
ั ธรรมชาติทมี
ี ําตาลได ้แก่
ศตรู
ี บทบาทในการควบคุมประชากรเพลียกระโดดสน

มวนเขียวดูดไข่ Cyrtorhinus lividipennis (Reuter) เป็ นตัวหําในอันดับ Hemiptera
วงค์ Miridae เป็ นตัวหําทีสําคัญทําลายไข่เพลียกระโดดสีนําตาล โดยการดูดกินของเหลวภายใน
ไข่ มักพบแพร่กระจายในภาคกลางเป็ นส่วนใหญ่และอพยพเข ้ามาพร ้อมกับเพลียกระโดดสีนําตาล
ซึงถ ้าพบมวนชนิดนีในนามากกว่าเพลียกระโดดสีนําตาล 2-3 เท่า มวนชนิดนีสามารถควบคุมการเพิม
ปริมาณของเพลียกระโดดสีนําตาลโดยไม่กอ
่ ให ้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตข ้าวได ้

แมงมุมสุนัขป่ า Lycosa psuedoannulata ( Bosenberg & Strand ) เป็ นแมงมุมใน
อันดับ Araneae วงค์ Lycosidae เป็ นตัวหําทีมีบทบาทมากทีสุดในการควบคุมปริมาณตัวอ่อนและ
ตัวเต็มวัยของเพลียกระโดดสีนําตาลในนาข ้าว เนืองจากสามารถเคลือนย ้ายไปมาในพืนทีต่างๆในนา
โดยจะเคลือนย ้ายเข ้าในนาระยะหลังหว่านข ้าวและจะเพิมปริมาณสูงในระยะข ้าวแตกกอ

ี ําตาล
การบริหารจ ัดการเพลียกระโดดสน
1) ปลูกข ้าวพันธุต
์ ้านทานเพลียกระโดดสีนําตาล เช่น สุพรรณบุร ี 1 สุพรรณบุร ี 2 สุพรรณบุร ี
90 สุพรรณบุร ี 60 ปทุมธานี 1 พิษณุโลก 2 ชัยนาท 1 และชัยนาท 2 และไม่ควรปลูกพันธุเ์ ดียว
ติดต่อกันเกิน 4 ฤดูปลูก ควรปลูกสลับกันระหว่างพันธุต
์ ้านทานสูงกับพันธุท
์ นทานหรือพันธุอ
์ อ
่ นแอ
ปานกลาง โดยพิจารณาอายุเก็บเกียวให ้ใกล ้เคียงกัน เพือลดความเสียหายเมือเกิดการระบาดรุนแรง
2) ในแหล่งทีมีการระบาด และควบคุมระดับนํ าในนาได ้ หลังปั กดําหรือหว่าน 2-3 สัปดาห์
จนถึงระยะตังท ้องควบคุมนํ าในแปลงนาให ้พอดินเปี ยก หรือมีนําเรียผิวดินนาน 7-10 วัน แล ้วปล่อย
ขังทิงไว ้ให ้แห ้งเองสลับกันไป จะช่วยลดการระบาดของเพลียกระโดดสีนําตาล
3) เมือตรวจพบสัดส่วนของเพลียกระโดดสีนําตาลตัวเต็มวัยต่อมวนเขียวดูดไข่ระหว่าง 6 :18 :1 หรือ
ตัวอ่อนระยะ 1-2 เมือข ้าวอายุ 30-45 วัน จํ านวนมากกว่า 10 ตัวต่อต ้น ให ้ใช ้สารฆ่าแมลง บูโพรเฟ
ซิน
(แอปพลอด 10% ดับบลิวพี) อัตรา 25 มิลลิกรัมต่อนํ า 20 ลิตร พ่นหรือใช ้สาร อีโทเฟนพรอกซ์
(ทรีบอน 10% อีซ)ี อัตรา 20 มิลลิลต
ิ รต่อนํ า 20 ลิตร หรือ บูโพรเฟซิน/ไอโซโปรคาร์บ (แอ
ปพลอด/มิพซิน 5%/20% ดับบลิวพี) อัตรา 50 กรัมต่อนํ า 20 ลิตร พ่นเมือพบแมลงส่วนใหญ่เป็ นตัว
เต็มวัยจํ านวนมากกว่า 1 ตัวต่อต ้น ในระยะข ้าวตังท ้องถึงออกรวงใช ้สาร อิมด
ิ าโคลฟริด (คอนฟิ ดอร์
10% เอสแอล) อัตรา 15 มิลลิลต
ิ รต่อนํ า 20 ลิตร
4) ไม่ควรใช ้สารฆ่าแมลงทีทําให ้เกิดการเพิมระบาดของเพลียกระโดดสีนําตาล ( resurgence
) หรือสารกลุม
่ ไพรีทรอยด์สงั เคราะห์ เช่น แอลฟาไซเพอร์มท
ิ ริน ไซเพอร์มท
ิ ริน ไซแฮโลทริน เดคา
เมทริน เอสเฟนแวเลอเรต เพอร์มท
ิ ริน ไตรอะโซฟอส ไซยาโนเฟนฟอส ไอโซซาไทออน ไฟริ
ดาเฟนไทออน ควินาลฟอส และ
เตตระคลอร์วน
ิ ฟอส เป็ นต ้น
สารเคมีทใช
ี ้ควบคุม







คาร์แทป+ไอโซโพรคาร์บ 5 กิโลกรัม/ไร่
อิมด
ิ าโคลพริด 15-30 ซีซ/ี นํ า 20 ลิตร
บูโพรเฟซิน+ไอโซโปร์คาร์บ 50 กรัม/นํ า 20 ลิตร
ไอโซโปร์คาร์ 60กรัม/นํ า 20 ลิตร
บูโพรเฟซิน 20-30 กรัม/นํ า 20 ลิตร
อีทโิ พรล 40 ซีซ/ี นํ า 20 ลิตร

