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การแจ้งเตือนภัยการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล โรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง
จากการรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูขา้ วของกรมส่งเสริมการเกษตร เมือ่ วันที่ 21 สิงหาคม 2562
พบการระบาดของเพลีย้ กระโดดสีน้ าตาลในพื้นที่จงั หวัดนครนายก รวม 60 ไร่ และพบการระบาดของโรคไหม้
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดจันทบุรแี ละมุกดาหาร รวม 93 ไร่ นอกจากนี้ กรมการข้าวยังได้รบั รายงานการระบาดของเพลี้ย
กระโดดสีน้ าตาลในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชัยนาท ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุร ี และการระบาดของโรคไหม้ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
แพร่ และพบว่ามีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดการระบาดของโรคขอบใบแห้งด้วยเช่นกัน ดังนัน้ กรมการข้าวจึงขอแจ้งเตือน
ภัยการระบาดของศัตรูขา้ วทัง้ 3 ชนิด ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
และภาคตะวันตก โดยมีคาแนะนา ดังนี้
แหล่งข้อมูล : องค์ความรู้เรื่องข้าว
ภาพ : กองวิ จยั และพัฒนาข้าว
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เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
เป็ นแมลงจาพวกปากดูด ตัวเต็มวัยมีลาตัวสีน้ าตาลถึงสีน้ าตาลปนดา มีรปู ร่าง 2 ลักษณะ คือ ชนิดปี ก
ยาว และชนิดปี กสัน้ ชนิดปี กยาวสามารถเคลื่อนย้ายและอพยพไปในระยะทางใกล้และไกลโดยอาศัยกระแสลม
ช่วย ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่เป็ นกลุ่ม ส่วนใหญ่วางไข่ทก่ี าบใบข้าวหรือเส้นกลางใบ โดยวางไข่เป็ นกลุ่มเรียง
แถวตามแนวตัง้ ฉากกับกาบใบข้าว บริเวณทีว่ างไข่จะมีรอยช้าสีน้ าตาล ไข่มลี กั ษณะรูปกระสวยโค้งคล้ายกล้วย
หอม มีส ีขาวขุ่น ตัว อ่ อ นมี 5 ระยะ ระยะตัว อ่ อ น 16-17 วัน ตัว เต็มวัยเพศเมียชนิดปี ก ยาวมีขนาด 4-4.5
มิลลิเมตร วางไข่ประมาณ 100 ฟอง เพศผู้มขี นาด 3.5-4 มิลลิเมตร เพศเมียชนิดปี กสัน้ วางไข่ประมาณ 300
ฟอง ตัวเต็มวัยมีชวี ติ ประมาณ 2 สัปดาห์ ในหนึ่งฤดูปลูกข้าวเพลีย้ กระโดดสีน้ าตาลสามารถเพิม่ ปริมาณได้ 2-3
อายุขยั
ลักษณะการทาลาย
เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลทัง้ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยทาลายข้ าวโดยการดูดกินน้ าเลี้ยงจากเซลล์ท่อ น้ าท่อ
อาหารบริเวณโคนต้นข้าวระดับเหนือผิวน้ า ทาให้ตน้ ข้าวมีอาการใบเหลืองแห้งลักษณะคล้ายถูกน้าร้อนลวกแห้ง
ตายเป็ นหย่อม ๆ เรียก "อาการไหม้" (hopper burn) โดยทัวไปพบอาการไหม้
่
ในระยะข้าวแตกกอถึงระยะออก
รวงซึง่ ตรงกับช่วงอายุขยั ที่ 2 – 3 ของเพลีย้ กระโดดสีน้ าตาล ในนาข้าวทีข่ าดน้ าตัวอ่อนจะลงมาอยู่บริเวณโคน
กอข้าวหรือบนพืน้ ดินทีแ่ ฉะมีความชืน้ นอกจากนี้ เพลีย้ กระโดดสีน้ าตาลยังเป็ นพาหะนาเชือ้ ไวรัสโรคใบหงิกมา
สู่ต้นข้าว ทาให้ต้นข้าวมีอาการแคระแกร็น ต้นเตี้ย ใบสีเขียวแคบและสัน้ ใบแก่ช้ากว่าปกติ ปลายใบบิดเป็ น
เกลียว และขอบใบแหว่งวิน่
การป้ องกันกาจัด
1. การควบคุมน้ าในนาข้าว ไม่ขงั น้ าในนาข้าวตลอดเวลา โดยให้มนี ้ าในนาพอดินเปี ยกจนถึงระยะข้าว
ตัง้ ท้อง เพื่อสร้างสภาพนิเวศในนาข้าวให้ไม่เหมาะต่อการอยูอ่ าศัยและการขยายพันธุข์ องเพลีย้ กระโดดสีน้ าตาล
นอกจากนี้ สภาพในนาข้าวทีไ่ ม่มนี ้ าขัง ยังเป็ นการเพิม่ ศัตรูธรรมชาติ เช่น มดสามารถเข้าทาลายตัวอ่อนเพลี้ย
กระโดดสีน้าตาลได้ เป็ นต้น
2. การจัดการระบบนิเวศในนาข้าวเพื่อลดการใช้ส ารป้ อ งกันกาจัดแมลง โดยการปลูกพืชที่มดี อกสี
เหลืองหรือสีขาวบริเวณคันนา เพื่อสร้างแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารให้กบั ศัตรูธรรมชาติ
3. ในกรณีทพ่ี บเพลีย้ กระโดดสีน้ าตาลมีปริมาณน้อยกว่า 10 ตัว/กอ หรือยังไม่เกิดการระบาด สามารถ
ใช้เชือ้ ราบิวเวอเรียควบคุมการระบาดได้
4. ไม่ใช้สารทีก่ ่อให้เกิดการระบาดเพิม่ ขึน้ ของเพลีย้ กระโดดสีน้ าตาล โดยเฉพาะในช่วงหลังหว่ านข้าว
จนถึง 40 วันหลังหว่านข้าว เช่น อะบาเม็กติน ไซเปอร์เมทริน และคลอร์ไพริฟอส เป็ นต้น
5. ในกรณีเกิดการระบาดและเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลมีปริมาณ 10 ตัว/กอ หรือมากกว่า ควรใช้ส าร
ป้ องกันกาจัดแมลง ดังนี้
- ข้าวหลังหว่านถึงอายุ 40 วัน พบตัวอ่อนระยะที่ 1-2 จานวนมากกว่า 5 ตัว/ต้น ให้ใช้สารป้ องกัน
กาจัดแมลง ได้แก่ บูโพรเฟซิน 10% ดับบลิวพี อัตรา 25 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ บูโพรเฟซิน/ไอโซโพรคาร์บ
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5%/20% ดับเบิล้ ยูพ ี อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ อีโทเฟนพรอกซ์ 10% อีซี อัตรา 20 มิลลิลติ รต่อน้ า 20
ลิตร โดยเลือกใช้เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง
- ข้าวอายุ 41-60 วัน พบตัวอ่อนสีน้าตาล และตัวเต็มวัยชนิดปี กสัน้ จานวนมากกว่า 1 ตัว/ต้น ให้ใช้
สารป้ องกันกาจัดแมลง ได้แก่ อีโทเฟนพรอกซ์ 10% อีซี อัตรา 20 มิลลิลติ รต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน
10% ดับเบิ้ลยูพ ี อัตรา 15 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือไพมิโทซิน 50% ดับเบิ้ลยูจ ี อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร
โดยเลือกใช้เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง
- ข้าวอายุ 61-80 วัน พบตัวอ่อนสีน้าตาล และตัวเต็มวัยชนิดปี กสัน้ จานวนมากกว่า 1 ตัว/ต้น ให้ใช้
สารป้ องกันกาจัดแมลง ได้แก่ ไพรมิโทซิน 50% ดับเบิ้ลยูจ ี อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน
10% ดับเบิล้ ยูพ ี อัตรา 15 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ คาร์โบซัลเฟน 20% อีซี อัตรา 110 มิลลิลติ รต่อน้ า 20 ลิตร
โดยเลือกใช้เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง
6. ในฤดูกาลต่อไปควรใช้พนั ธุ์ขา้ วหลากหลายพันธุ์ ปลูกข้าวอย่างน้อย 2 พันธุ์ ในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน หรือ
ปลูกสลับระหว่างฤดูนาปี และนาปรัง และไม่ควรปลูกพันธุเ์ ดิมต่อเนื่องกันมากกว่า 4 ฤดูปลูก

ตัวเต็มวัยเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลชนิ ดปี กสัน้ และปี กยาว
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อาการไหม้ (hopper burn) จากการเข้าทาลายของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
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โรคไหม้
สาเหตุเกิดจากเชือ้ รา พบทุกภาคของประเทศไทย ในสภาพข้าวนาสวนและข้าวไร่ ทัง้ ฤดูนาปี และฤดูนา
ปรัง ลักษณะอาการ ทีพ่ บในต้นข้าวระยะต่าง ๆ มี ดังนี้
ระยะกล้า ใบมีแผลจุดสีน้ าตาลคล้ายรูปตามีสเี ทาอยู่ตรงกลางแผล ความกว้างของแผลประมาณ 2-5
มิลลิเมตร และความยาวประมาณ 10-15 มิลลิเมตร แผลสามารถขยายลุกลามและกระจายทัวบริ
่ เวณใบ ถ้าโรค
รุนแรงกล้าข้าวจะแห้งฟุบตายอาการคล้ายถูกไฟไหม้
ระยะแตกกอ อาการพบได้ทใ่ี บ ข้อต่อของใบ และข้อต่อของลาต้น ขนาดแผลจะใหญ่กว่าทีพ่ บในระยะ
กล้า แผลลุกลามติดต่อกันได้ทบ่ี ริเวณข้อต่อ ใบจะมีลกั ษณะแผลช้าสีน้าตาลดา และมักหลุดจากกาบใบเสมอ
ระยะออกรวง เรียกว่าโรคไหม้คอรวง ข้าวที่เพิง่ จะเริม่ ให้รวงเมื่อถูกเชื้อราเข้าทาลายเมล็ดจะลีบหมด
แต่ถา้ เป็ นโรคตอนรวงข้าวแก่ใกล้เก็บเกีย่ วจะปรากฏรอยแผลช้าสีน้าตาลทีบ่ ริเวณคอรวงทาให้เปราะหักง่าย รวง
ข้าวร่วงหล่นเสียหายมาก
การแพร่ระบาด
พบโรคไหม้ระบาดในแปลงที่ต้นข้าวหนาแน่ นทาให้อบั ลม ถ้าใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง มีสภาพแห้งในตอน
กลางวันและชืน้ จัดในตอนกลางคืน น้าค้างยาวนานถึงตอนสายราว 9 โมง อากาศค่อนข้างเย็นอุณหภูมปิ ระมาณ
22-25 องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพันธ์สงู มากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ และลมพัดแรงจะช่วยให้โรคแพร่กระจายได้ดี
การป้ องกันกาจัด
1. ในกรณีทพ่ี บโรคไหม้มอี าการรุนแรง หรือพบพืน้ ทีใ่ บเสียหายจากการเป็ นโรคถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ใน
ข้าวระยะกล้าถึงแตกกอเต็มที่ และ 5 เปอร์เซ็นต์ ในข้าวระยะตัง้ ท้อง หรือพบแผลโรคไหม้ทใ่ี บธง ควรใช้สาร
ป้ องกันกาจัดโรคพืช เช่น ไตรไซคลาโซล ไอโซโปรไธโอเลน (ควรใช้เฉพาะในระยะกล้าถึงแตกกอ) ตามอัตราที่
ระบุ
2. ในฤดูกาลต่อไป ควรปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
2.1 ใช้ขา้ วพันธุค์ ่อนข้างต้านทานโรค
- ภาคกลาง เช่น สุพรรณบุร ี 1 สุพรรณบุร ี 60 ชัยนาท 1 ปราจีนบุร ี 1 พลายงาม และข้าวเจ้า
หอมพิษณุโลก 1 เป็ นต้น
- ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 สุรนิ ทร์ 1 เหนียวอุบล
2 สันปาตอง 1 หางยี 71 กูเ้ มืองหลวง ขาวโป่ งไคร้ น้ารู และ กข33 เป็ นต้น
- ภาคใต้ เช่น ดอกพะยอม และ กข55 เป็ นต้น
ข้อควรระวัง : ข้าวพันธุส์ ุพรรณบุร ี 1 สุพรรณบุร ี 60 และชัยนาท 1 ทีป่ ลูกในภาคเหนือตอนล่าง
พบว่าแสดงอาการรุนแรงในบางพืน้ ทีแ่ ละบางปี โดยเฉพาะเมื่อสภาพแวดล้อมเอือ้ อานวย เช่น ฝนพรา มีหมอก
น้าค้างจัด อากาศเย็น ใส่ปยมากเกิ
ุ๋
นความจาเป็ น หรือเป็ นดินหลังน้าท่วม เป็ นต้น
2.2 หว่านเมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม คือ 15-20 กิโลกรัมต่อ ไร่ ควรแบ่งแปลงให้มกี ารระบาย
อากาศทีด่ ี และไม่ควรใส่ปยไนโตรเจนสู
ุ๋
งเกินไป ถ้าสูงถึง 50 กิโลกรัมต่อไร่ โรคไหม้จะพัฒนาอย่างรวดเร็ว
2.3 คลุกเมล็ดพันธุด์ ว้ ยสารป้ องกันกาจัดเชือ้ รา เช่น ไตรไซคลาโซล คาซูกาไมซิน ตามอัตราทีร่ ะบุ
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แผลจุดสีน้าตาลคล้ายรูปตา

โรคไหม้คอรวง
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โรคขอบใบแห้ง
สาเหตุ เ กิ ด จาก เชื้ อ แบคที เ รี ย พบมากในนาน้ าฝน และนาชลประทาน ภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
ลักษณะอาการของโรคเป็ นได้ตงั ้ แต่ระยะกล้า แตกกอ จนถึงฺออกรวง ต้นกล้าก่อนนาไปปั กดาจะมีจุด
เล็ก ๆ ลักษณะช้าทีข่ อบใบของใบล่าง ต่อมาประมาณ 7-10 วัน จุดช้านี้จะขยายกลายเป็ นทางสีเหลืองยาวตาม
ใบข้าว ใบทีเ่ ป็ นโรคจะแห้งเร็วและสีเขียวจะจางลงเป็ นสีเทา ๆ อาการในระยะปั กดาจะแสดงหลังปั กดาแล้วหนึ่ง
เดือนถึงเดือนครึง่ ใบทีเ่ ป็ นโรคขอบใบมีรอยขีดช้า ต่อมาจะเปลีย่ นเป็ นสีเหลือง ทีแ่ ผลมีหยดน้ าสีครีมคล้ ายยาง
สนกลม ๆ ขนาดเล็กเท่าหัวเข็มหมุด ต่อมาจะกลายเป็ นสีน้ าตาลและหลุดไปตามน้ าหรือฝน ซึ่งจะทาให้โรค
สามารถระบาดต่อไปได้ แผลจะขยายไปตามความยาวของใบ บางครัง้ ขยายเข้าไปข้างในตามความกว้างของใบ
ขอบแผลมีลกั ษณะเป็ นขอบลายหยัก แผลนี้เมื่อนานไปจะเปลีย่ นเป็ นสีเทา ใบทีเ่ ป็ นโรคขอบใบจะแห้งและม้วน
ตามความยาว ในกรณีทต่ี ้นข้าวมีความอ่อนแอต่อโรคและเชือ้ โรคมีปริมาณมากจะทาให้ท่อน้ าท่ออาหารอุดตัน
ต้นข้าวจะเหีย่ วเฉาและแห้งตายทัง้ ต้นโดยรวดเร็ว เรียกอาการของโรคนี้ว่า ครีเสก (kresek)
การแพร่ระบาด เชือ้ สาเหตุโรคสามารถแพร่ไปกับน้ า ในสภาพแวดล้อมทีม่ คี วามชืน้ สูง และสภาพที่ม ี
ฝนตก ลมพัดแรง จะช่วยให้โรคแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางรวดเร็ว
การป้ องกันกาจัด
1. ในดินทีอ่ ุดมสมบูรณ์ไม่ควรใส่ปยไนโตรเจนมาก
ุ๋
2. ไม่ควรระบายน้าจากแปลงทีเ่ ป็ นโรคไปสู่แปลงอื่น
3. ควรเฝ้ าระวังการเกิดโรคถ้าปลูกข้าวพันธุท์ อ่ี ่อนแอต่อโรคนี้ เช่น พันธุข์ าวดอกมะลิ 105 กข6 เหนียว
สันป่ าตอง พิษณุโลก 2 ชัยนาท 1 เมื่อเริม่ พบอาการของโรคบนใบข้าว ให้ใช้สารป้ องกันกาจัดโรคพืช เช่น ซิงค์
ไธอะโซล
ไอโซโพรไทโอเลน คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ ไตรเบซิคคอปเปอร์ซลั เฟต ตามอัตราทีร่ ะบุ
4. ในฤดูกาลต่อไปควรใช้พนั ธุ์ข้าวที่ต้านทาน เช่น พันธุ์สุพรรณบุร ี 60 สุพรรณบุร ี 90 สุพรรณบุร ี 1
สุพรรณบุร ี 2 กข7 และ กข23
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เชื้อแบคทีเรียที่พบบริ เวณแผล

อาการแห้งตายทัง้ ต้ นที่เรียกว่า ครีเสก (kresek)

