
เพล้ียกระโดดสนํ้ีาตาล (brown planthopper, BPH ) 

 ชือ่วทิยาศาสตรวา Nilaparvata lugens (Stal)  วงค Delphacidae  

อนัดบั Homoptera       ชือ่สามญัอืน่ - 

วงจรชวีติ ระยะทําลายพชื   ตวัออน ตวัเตม็วยั 

   

  

  

 

 

 

        

 

 

เพล้ียกระโดดสีน้ําตาล เปนแมลงจําพวกปากดูด อยูในอันดับ Homoptera วงค Delphacidae  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Nilaparvata lugens (Stal) ตัวเต็มวัยมีลําตัวสีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลปนดํา  
มีรูปราง 2 ลักษณะ คือ ชนิดปกยาว (macropterous form) และชนิดปกสั้น (bracrypterous form) ชนิดมี 
ปกยาวสามารถเคลื่อนยายและอพยพไปในระยะทางใกลและไกล โดยอาศัยกระแสลมชวย ตัวเต็มวัยเพศเมีย
จะวางไขเปนกลุม สวนใหญวางไขที่กาบใบขาว หรือเสนกลางใบ โดยวางไขเปนกลุม เรียงแถวตาม
แนวตั้งฉากกับกาบใบขาว บริเวณที่วางไขจะมีรอยชํ้าเปนสีน้ําตาล ไขมีลักษณะรูปกระสวยโคงคลายกลวย
หอม มีสีขาวขุน ตัวออนมี 5 ระยะ ระยะตัวออน 16-17 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียชนิดปกยาวมีขนาด  
4-4.5 มิลลิเมตร วางไขประมาณ 100 ฟอง เพศผูมีขนาด 3.5-4 มิลลิเมตร เพศเมียชนิดปกสั้นวางไขประมาณ 
300 ฟอง ตัวเต็มวัยมีชีวิตประมาณ 2 สัปดาห ในหนึ่งฤดูปลูกขาวเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลสามารถเพิ่มปริมาณ
ได 2-3 อายุขัย (generation)  

 

 



  
ตวัเตม็วยัชนดิปกสัน้และปกยาว ตวัออนเพลี้ยกระโดดสนี้าํตาล 

ลักษณะการทําลาย  

เพล้ียกระโดดสีน้ําตาลทั้งตัวออนและตัวเต็มวัยทําลายขาว  โดยการดูดกินน้ําเลี้ยงจากเซลลทอน้ํา
ทออาหารบริเวณโคนตนขาวระดับเหนือผิวน้ํา  ทําใหตนขาวมีอาการใบเหลืองแหงลักษณะคลายถูกน้ํารอน
ลวก แหงตายเปนหยอมๆเรียก  “ อาการไหม ( hopperburn )”  โดยทั่วไปพบอาการไหมในระยะขาวแตกกอ
ถึงระยะออกรวง ซ่ึงตรงกับชวงอายุขัยที่ 2-3 ( generation ) ของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในนาขาว นาขาว 
ที่ขาดน้ําตัวออนจะลงมาอยูที่บริเวณโคนกอขาวหรือบนพื้นดินที่แฉะมีความชื้น นอกจากนี้เพล้ียกระโดด 
สีน้ําตาล ยังเปนพาหะนําเชื้อไวรัสโรคใบหงิก ( rice ragged stunt ) มาสูตนขาวทําใหตนขาวมีอาการ 
แคระแกร็น ตนเตี้ย ใบสีเขียว แคบและสั้น ใบแกชากวาปรกติ ปลายใบบิด เปนเกลียว และ ขอบใบแหวงวิ่น 

 

 
ลักษณะการระบาดรุนแรงในนา 

 



อาการไหม ( hopperburn ) ของตนขาว 
 

ตนขาวที่เปนโรคใบหงกิ ( rice ragged stunt ) 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอการระบาด  

        วิธีการปลูกขาว   การปลูกขาวที่ตอเนื่อง ติดตอกัน โดยไมมีการพักพื้นที่ทํานา และการทํานาแบบนา
หวานน้ําตมมีปญหาการระบาดมากกวานาดําเพราะนาหวานมีจํานวนตนขาวหนาแนน ทําใหอุณหภูมิและ
ความชื้นในแปลงนาเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ประกอบกับนาหวานเพลี้ย
กระโดดสีน้ําตาลสามารถทําลายขาวไดอยางตอเนื่อง  

        การใชปุย   การใชปุยอัตราสูง โดยเฉพาะปุยไนโตรเจน ทําใหการเพิ่มจํานวนเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 
ในนาขาวมีแนวโนมมากขึ้น เนื่องจากปุยไนโตรเจน ทําใหใบขาวเขียว หนาแนน ตนขาวมีสภาพอวบน้ํา
เหมาะแกการเขาดูดกินและขยายพันธุของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 



การควบคุมน้ําในนาขาว    สภาพนาขาวที่มีน้ําขังในนาตลอดเวลา ทําใหเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล
สามารถเพิ่มจํานวนไดมากกวาสภาพที่มีการระบายน้ําในนาออกเปนครั้งคราว เพราะมีความชื้นเหมาะ 
แกการเจริญเติบโตของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 

การใชสารฆาแมลง    การใชสารฆาแมลงในระยะที่เพล้ียกระโดดสีน้ําตาลเปนตัวเต็มวัยชนิดปกยาว
หรือชวงที่อพยพเขาในนาขาวใหมๆ ( ขาวระยะ 30 วันหลังหวาน ) ศัตรูธรรมชาติจะถูกทําลายและสาร 
ฆาแมลงก็ไมสามารถทําลายไขของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลได ทําใหตัวออนที่ฟกออกจากไขมีโอกาสรอด
ชีวิตสูง 

ศัตรูธรรมชาติท่ีมีบทบาทในการควบคุมประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลไดแก  

        มวนเขียวดูดไข    Cyrtorhinus lividipennis (Reuter) เปนตัวห้ําในอันดับ Hemiptera วงค Miridae 
เปนตัวห้ําที่สําคัญทําลายไขเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล โดยการดูดกินของเหลวภายในไข มักพบแพรกระจายใน
ภาคกลางเปนสวนใหญและอพยพเขามาพรอมกับเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ซ่ึงถาพบมวนชนิดนี้ในนามากกวา
เพล้ียกระโดดสีน้ําตาล 2-3 เทา มวนชนิดนี้สามารถควบคุมการเพิ่มปริมาณของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลโดย
ไมกอใหเกิดความเสียหายแกผลผลิตขาวได 

        แมงมุมสุนัขปา   Lycosa psuedoannulata ( Bosenberg & Strand ) เปนแมงมุมในอันดับ Araneae 
วงค Lycosidae เปนตัวห้ําที่มีบทบาทมากที่สุดในการควบคุมปริมาณตัวออนและตัวเต็มวัยของเพลี้ย
กระโดดสีน้ําตาลในนาขาว เนื่องจากสามารถเคลื่อนยายไปมาในพื้นที่ตางๆในนา โดยจะเคลื่อนยายเขา 
ในนาระยะหลังหวานขาวและจะเพิ่มปริมาณสูงในระยะขาวแตกกอ  

การบริหารจัดการเพลี้ยกระโดดสีน้าํตาล 

        1) ปลูกขาวพันธุตานทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เชน สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 90 
สุพรรณบุรี 60 ปทุมธานี 1 พิษณุโลก 2 ชัยนาท 1 และชัยนาท 2 และไมควรปลูกพันธุเดียวติดตอกันเกิน  
4 ฤดูปลูก ควรปลูกสลับกันระหวางพันธุตานทานสูงกับพันธุทนทานหรือพันธุออนแอปานกลาง โดย
พิจารณาอายุเก็บเกี่ยวใหใกลเคียงกัน เพื่อลดความเสียหายเมื่อเกิดการระบาดรุนแรง 



 
        2) ในแหลงที่มีการระบาด และควบคุมระดับน้ําในนาได หลังปกดําหรือหวาน 2-3 สัปดาหจนถึงระยะ
ตั้งทองควบคุมน้ําในแปลงนาใหพอดินเปยก หรือมีน้ําเรี่ยผิวดินนาน 7-10 วัน แลวปลอยขังทิ้งไวใหแหงเอง
สลับกันไป จะชวยลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 

        3) เมื่อตรวจพบสัดสวนของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลตัวเต็มวัยตอมวนเขียวดูดไขระหวาง 6 :1- 8 :1 หรือ 
ตัวออนระยะ 1-2 เมื่อขาวอายุ 30-45 วัน จํานวนมากกวา 10 ตัวตอตน ใหใชสารฆาแมลง บูโพรเฟซิน   
(แอปพลอด 10% ดับบลิวพี) อัตรา 25 มิลลิกรัมตอน้ํา 20 ลิตร พนหรือใชสาร อีโทเฟนพรอกซ 
(ทรีบอน 10% อีซี) อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ บูโพรเฟซิน/ไอโซโปรคารบ (แอปพลอด/มิพซิน 
5%/20% ดับบลิวพี) อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร พนเมื่อพบแมลงสวนใหญเปนตัวเต็มวัยจํานวนมากกวา  
1 ตัวตอตน ในระยะขาวตั้งทองถึงออกรวงใชสาร อิมิดาโคลฟริด (คอนฟดอร 10% เอสแอล) อัตรา  
15 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 

        4) ไมควรใชสารฆาแมลงที่ทําใหเกิดการเพิ่มระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ( resurgence ) หรือ 
สารกลุมไพรีทรอยดสังเคราะห เชน แอลฟาไซเพอรมิทริน ไซเพอรมิทริน ไซแฮโลทริน เดคาเมทริน  
เอสเฟนแวเลอเรต เพอรมิทริน ไตรอะโซฟอส ไซยาโนเฟนฟอส ไอโซซาไทออน ไฟริดาเฟนไทออน  
ควินาลฟอส และ เตตระคลอรวินฟอส เปนตน  

สารเคมีท่ีใชควบคุม  

• คารแทป+ไอโซโพรคารบ 5 กิโลกรัม/ไร  
• อิมิดาโคลพริด 15-30 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร  
• บูโพรเฟซิน+ไอโซโปรคารบ 50 กรัม/น้ํา 20 ลิตร  
• ไอโซโปรคาร 60กรัม/น้ํา 20 ลิตร  
• บูโพรเฟซิน 20-30 กรัม/น้ํา 20 ลิตร  
• อีทิโพรล 40 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร 

  

ทีม่า  ;   แมลงศัตรูขาวและการปองกันกําจัด >>แมลงศัตรูในแปลงนา _ ระยะแตกกอ  
                  องคความรูเรือ่งขาว  กรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 


