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เพลี้ยกระโดดสนีํ้าตาล 

ตัวเต็มวัยปกสั้นและปกยาว

ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกิน 
นํ้าเลี้ยงบรเิวณโคนตนขาว

ชื่อวทิยาศาสตร Nilaparvata lugens (Stal)

รูปรางลักษณะและชีวประวัติ
 เปนแมลงศัตรูขาวพวกปากดูด วางไขบริเวณ
เสนกลางใบหรือกาบใบขาว ไขมีสีขาว เปนกลุมเรียง
แถวในแนวตั้งฉากกับกาบใบคลายหวีกลวย ตัวเมีย 
1 ตัว วางไขไดถึง 100-300 ฟอง ตัวออนมี 5 ระยะ
อาศัยอยูบริเวณโคนตนขาว ตัวเต็มวัยมีทั้งชนิด
ปกยาวและชนิดปกสั้น 

ลักษณะการทําลาย

 ตวัออนและตวัเตม็วยัจะดดูกนินํา้เลี้ยงบรเิวณโคน
ตนขาว ทําใหตนขาวแสดงอาการใบเหลืองแหง 
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คลายถูกนํา้รอนลวก ซึ่งเรยีกวา “อาการไหมเปนหยอม” ถารนุแรงมาก ตนขาวจะ
แหงตาย ทําลายขาวทุกระยะ และยังเปนพาหะนําเชื้อไวรัสโรคใบหงกิหรอืโรคจูมาสู
ตนขาวอกีดวย 

การปองกันและกําจัด

 1.  ปลกูขาวพนัธุทีม่คีวามตานทาน เชน กข31  กข41 สพุรรณบรุ ี2 สพุรรณบรุ ี3
 2. ปลูกขาวหลายๆ พันธุ และไมปลูกขาวพันธุเดยีวตลอดในทองที่เดยีวกัน
 3. ใชเมลด็พนัธุในอตัราทีแ่นะนาํ คอื 10-15 กโิลกรมั ตอไร และลดการใชปุยยเูรยี
 4.  ในนาที่สามารถควบคุมนํา้ได ถาพบการระบาดในระยะขาวแตกกอเต็มที่แลว   
  ใหระบายนํา้ออกจากนาใหหมด 
 5.  หมั่นสํารวจตรวจนับเพลี้ยกระโดดสนีํา้ตาลตามโคนกอขาวอยางสมํ่าเสมอ 
 6. ควรใชสารกําจัดแมลงใหถูกตองตามคําแนะนําทางวิชาการ และพนสาร
  กําจัดแมลงในจุดที่มกีารระบาดเทานัน้ 
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หนอนหอใบขาว  

หนอนหอใบขาว

ลักษณะการทําลาย

ชื่อวทิยาศาสตร Cnaphalocrocis medinalis 
                (Guenee)

รูปรางลักษณะและชวีประวัติ
 ตัวเต็มวัยเปนผเีสื้อกลางคนืปกสนีํา้ตาลเหลอืง 
มแีถบสดีาํพาดทีป่ลายปก กลางปกมแีถบสนีํา้ตาล
พาดขวาง วางไขประมาณ 300 ฟอง ขนานเสนกลางใบ 
อายุผีเสื้อประมาณ 10 วัน ไขสีขาวขุนลักษณะไข
คอนขางแบน ระยะไข 4-6 วัน หนอนสีขาวใส 
หวัสนีํา้ตาลออน ลาํตวัจะเปลีย่นเปนสเีขยีวหลงัจาก
มันเริ่มกินใบขาว ตัวหนอนปกติจะมีไหมหุมตัว 
เมื่อโตเต็มที่มีสีเขียวแกมเหลือง หัวสีนํ้าตาลเขม 
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มีทั้งหมด 5-6 ระยะ เฉลี่ยอายุ 25-30 วัน จะเขาดักแดอยูในใบที่หอ โดยมี
เสนไหมหุมตัวแกไว ดักแดใหมๆ สเีหลอืงสด หลังจากนัน้เปลี่ยนเปนสนีํา้ตาล ระยะ

ดักแด 4-8 วัน  

ลักษณะการทําลาย
 ตัวหนอนจะเอาใบขาวหอหุมตัวคลายหลอด แลวกัดกินใบอยูภายในนั้น ทําให
บริเวณที่ถูกกัดกิน ขาว-ใส เปนทางยาวขนานกับเสนกลางใบ ความยาวของรอยที่
ถูกกัดกินประมาณ 15-20 เซนติเมตร ปกติจะพบตัวหนอนกัดกินอยูภายในนั้นเพียง
ตัวเดียว ผลของการท่ีใบถูกทําลายน้ัน ทําใหประสิทธิภาพในการสังเคราะหแสงลดลง

การปองและกําจัด

 ใชสารกําจัดแมลง ฟโปรนลิ เบนซัลเทป
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หนอนกอขาว

หนอนกอขาว

หนอนกอสีครีมตัวเต็มวัย

ชื่อวิทยาศาสตร

หนอนกอที่พบทําลายขาวเปนประจํา มี 4 ชนิด ดังนี้
1.  หนอนกอแถบลาย Chilo suppressalis
2. หนอนกอหัวดํา หรือแถบลายสีมวง Chilo polychrysus
3. หนอนกอสีครีม Scirpophaga incertulas
4. หนอนกอสีชมพู Sesamia inferens

รูปรางลักษณะและชีวประวัติ
 ตัวแกของหนอนเปนผีเส้ือกลางคืน วางไขลงบนตนขาว 
ตัวหนอนกอจะเขาไปอยูระหวางกาบใบและลําตน ระยะแรก 
ตัวหนอนของหนอนกอสีชมพูและหนอนกอแถบลาย 
อาจจบักลุมกนัอยูทีห่นอหนึง่หนอใดของตนขาว สวนหนอน
ของหนอนกอสีครีมมักจะอยูเดี่ยวๆ ตัวหนอนและดักแด
ของหนอนกอสีครีม มีลักษณะคลายกันมาก
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ลักษณะการทําลาย

 เมือ่ไขฟกเปนตวัหนอนจะเจาะเขาไปกดักนิภายในกาบใบและลาํตน ทาํลายตนขาวโดย
กัดกินภายในลําตน ตรงสวนที่เปนทอนํ้าทออาหารในระยะแตกกอ ทําใหใบขาวมีอาการ 

“ยอดเหีย่ว” การทาํลายทีเ่กดิขึ้นกอนระยะแตกกอเตม็ที ่ตนขาวกส็ามารถสรางหนอใหม
ขึ้นมาทดแทนได ถาทําลายในระยะออกรวง จะทําใหรวงแหง มสีขีาวและเมล็ดลบีทัง้รวง 
เรยีกวา “ขาวหัวหงอก”  

การปองกันและกําจัด

 1. ใชวธิกีารเขตกรรม เชน ไถดนิ ตอซงั หลงัเกบ็เกีย่ว ไขนํา้ทวม ปลกูพชืหมนุเวยีน เปนตน
 2. ใชกับดักแสงไฟลอตัวเต็มวัยมาทําลาย
 3. ไมใชปุยไนโตรเจนมากเกินไป
 4. ใชสารกําจัดแมลงตามคําแนะนําทางวิชาการ
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หนอนกระทูกลา    

หนอนกระทูกลา

ชือ่วทิยาศาสตร Spodoptera mauritia (Boisduval)

รูปรางลักษณะและชีวประวัติ
 หนอนกระทูกลามคีวามยาวประมาณ 40 มลิลเิมตร 
ตวัหนอนมสีเีทาถงึเขยีวแกมดาํ มลีายตามความยาว 
ของลาํตวั ตวัเตม็วยัเปนผเีสื้อกลางคนืมสีเีทาปนนํา้ตาล 
วางไขเปนกลุม บริเวณยอดออนของขาว ระยะไข 
3-5 วัน อายุหนอนประมาณ 3 สัปดาห และระยะ
ดักแดประมาณ 10 วัน

ตัวเต็มวัย
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ลักษณะการทําลาย

 ทําลายขาวในระยะกลาอยางรวดเร็ว มกีารเคลื่อนยายเปนกลุม หนอนระยะแรก
กัดกินผิวใบ เมื่อตัวโตขึ้นกัดกินตนกลาในเวลากลางคืน เหลือไวแตกานใบโผลอยู
เทานัน้ และจะกัดกนิลําตนกลาระดับพื้นดนิ ความเสยีหายทัง้หมดอาจเกดิขึ้นภายใน 
1-2 วันเทานัน้ 

การปองกันและกําจัด
 1. ควรถางหญาบรเิวณคันนาของแปลงกลาใหสะอาดอยูเสมอ 
 2. เมื่อเกดิหนอนระบาดในแปลงกลา ใหปลอยนํา้เขาแปลงกลาจนทวมยอดขาว 
  แลวเก็บหนอนมาทําลาย
 3. เมือ่พบการทาํลายใหพนดวยสารกาํจดัแมลง เชน มาลาไทออน หรอืเฟนโิทรไทออน
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มวนเขยีวขาว   

ตัวเต็มวัย

ชื่อวทิยาศาสตร : Nezara viridula (Linnaeus)

รูปรางลักษณะและชวีประวัติ

 ตัวออน มรีูปรางคลายตัวเต็มวัยแตกตางกันที่
ขนาด ส ีและไมมปีก ตวัออนทีฟ่กออกจากไขใหมๆ  
มสีสีมอยูรวมกนัเปนกลุม และกระจายออกไป หลงั
จากลอกคราบครั้งที่ 1 และ 2 สีของตัวออน
แตกตางกนัไปตามวยั มจีดุสขีาวกระจายอยูบนหลงั 
ลอกคราบ 5 ครั้ง ตัวออนวัยสุดทายมีสีเขียวเขม
และมสีวนปกงอกออกมาจากสวนอก สวนตวัเตม็วยั 
มีลักษณะคลายโล ลําตัวมีสีเขียว หนวดปลองที่ 

3 ถงึ 5 มสีนีํา้ตาลตรงโคนสเีขยีว
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ลักษณะการทําลาย

 มวนเขียวขาวทั้งตัวออนและตัวเต็มวัย ทําลายตนขาวในระยะออกรวง ดวยการ
ดูดกนินํา้เลี้ยงจากยอดออน ใบออน ดอก และเมล็ด ทําใหเมล็ดขาวลบี และรวงหลน
ในที่สุด   

การปองกันและกําจัด

 1. ตรวจดูแปลงสมํ่าเสมอ ถาพบกลุมไขหรอืมวนที่ฟกออกจากไขใหมๆ จะอยู
  เปนกลุม ใหเก็บไปทําลาย
 2. เมื่อพบการระบาดมาก ใชสารกําจัดแมลง ตามคําแนะนําทางวชิาการ
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บั่ว  

ชื่อวิทยาศาสตร Orseolia oryzae (Wood-Mason) 

รูปรางลักษณะและชวีประวัต ิ

 เปนแมลงทีม่ขีนาดใกลเคยีงกบัยงุ ยาวประมาณ 
3-4 มิลลิเมตร สวนทองมีสีสม หนวดและขามีสีดาํ
ตัวเมียวางไขเปนฟองเดี่ยวๆ หรือเปนกลุม ในเวลา
กลางคืน ไขลักษณะคลายผลกลวยหอม กวาง 0.09 
มิลลิเมตร ยาว 0.44 มิลลิเมตร มีสีชมพูออน วางไข
ตามใบขาวหรือกาบใบ จากนั้น 3-4 วนั จะฟกออก
เปนตัวหนอน มีอายุตลอดวงจรชีวิต 25-38 วัน 
ตัวเต็มวัย 2-3 วัน ในหน่ึงฤดูปลูกสามารถขยายพันธุได 

6-7 ชั่วอายุ

ตัวเต็มวัย

อาการขาวเปนหลอด
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ลักษณะการทําลาย

 บั่ว เขาทําลายที่ยอดออนของตนขาว และตนขาวจะสรางหลอดหุมตัวแมลง และ
เจรญิออกมาเปนหลอดคลายใบหอม แทนที่จะเจรญิเปนใบตามปกต ิตนที่เปนหลอด
จะไมออกรวง เมือ่ตนขาวถกูทาํลาย ขาวจะแตกกอมาทดแทน หากมกีารระบาดมาก 
ขาวจะแตกกอมากผิดปกติ คลายกอตะไคร ตนจะเตี้ย ถาระบาดรุนแรงขาวอาจ

ไมออกรวงเลย

การปองกันและกําจัด

 1. ใชพันธุตานทาน เชน กข4  กข9 หรือเหมยนอง 62 เอ็ม
 2. ไมหวานขาวแนนหรือปกดําถี่ในพื้นที่ที่มีการระบาด 
 3. ใชแสงไฟดักลอแมลงและทําลายทิ้งในระยะตนฤดู
 4. ทําลายพืชอาศัย เชน ขาวปา หญาไพร หญาปลองเขียว และหญาปลองหิน      
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เพลี้ยจักจั่นสเีขยีว  

ตัวเต็มวัย

ชื่อวทิยาศาสตร Nephotettix virescens (Distant) 

       Nephotettix nigropictus (Stal)

รูปรางลักษณะและชวีประวัติ
 เปนแมลงปากดูดตัวเล็กๆ สเีขยีว ปลายปกมจีุดส ี
ขางละจดุ เพลี้ยจกัจัน่สเีขยีวม ี2 ชนดิ มคีวามแตกตางกนั 
คอื N.nigropictus มขีดีดาํพาดโคงตามความยาวทีข่อบ
หนาผากระหวางตาทัง้ 2 ขาง สวน N.virescens ไมมี
ขดีดาํดงักลาว วงจรชวีติของแมลงทัง้ 2 ชนดิใกลเคยีงกนั 
คือจํานวนไขตอกลุมมีตั้งแต 8-16 ฟอง โดยเฉลี่ย
ไขจะฟกเปนตวัออนประมาณ 1 สปัดาห ตวัออนม ี5 ระยะ 
รวมเวลาทีเ่ปนตวัออน ประมาณ 2 สปัดาห ระยะทีเ่ปน
ตัวเต็มวัยประมาณ 10 วัน 
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ลักษณะการทําลาย

 เพลี้ยจักจั่นสเีขยีว ทําลายขาวได 2 ทาง คอื ทางตรงและทางออม การทําลาย
ทางตรงคอืดดูกนินํา้เลี้ยงจากใบขาว ซึง่ถามปีรมิาณแมลงมาก สภาพแวดลอมเหมาะสม 
และชาวนาปลกูพนัธุไมตานทาน ขาวจะถกูทาํลาย เหีย่วแหงตายเกดิความเสยีหายได 
การทําลายทางออม คือ เปนพาหะนําโรคใบสีสมสูตนขาว ขาวที่เปนโรคผลผลิตจะ
ลดลงมาก

การปองกันและกําจัด

 1. ใชพันธุตานทาน 
 2. ชวงที่พบแมลงมาก ควรตดิหลอดแสงไฟลอแมลงและทําลายเสยี
 3. หมั่นตรวจดูแปลงนาอยางสมํ่าเสมอ 
 4. ใชสารกาํจดัแมลงในอตัราคาํแนะนาํในฉลาก ไดแก บโูพรเฟซนิ ไอโซโพรคารบ 
  คารโบซัลแฟน ไทอะมโีทแซม ไดโนทฟีูเรน คลอไทอะนดินิ และอมิดิาโคลพรดิ 
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เพลี้ยจักจั่นปกลายหยัก

ตัวเต็มวัย

ชื่อวทิยาศาสตร Recilia dorsalis (Motsuchulsky)

รูปรางลักษณะและชวีประวัติ
 ตัวเต็มวัยลักษณะคลายเพลี้ยจักจั่นสีเขียว 
แตขนาดเล็กกวา มีสีขาว ปกสองขางมีลายหยัก
สนีํา้ตาลเปนทาง วางไขบรเิวณเสนกลางใบ ประมาณ 
100-200 ฟอง ตัวเต็มวัย 10-14 วัน วางไขเดี่ยวๆ 

ระยะไข 4-5 วัน ตัวออนสขีาว ม ี5 ระยะ
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ลักษณะทําลาย

 ทั้งตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินนํ้าเลี้ยงจากใบและกาบใบขาว ขาวที่ถูกทําลาย
ปลายใบจะแหงและขอบใบเปลี่ยนเปนสีสม ตอมาขาวทั้งใบจะเปนสีสมและขอบใบ
หงกิงอ นอกจากนี้ยังเปนพาหะนําโรคใบสสีม (yellow orange leaf virus) โรคใบสสีม 
(orange leaf microplasma) และโรคหดู (gall dwarf virus) มาสูตนขาว พบแพรกระจาย
ในฤดูนาปมากกวานาปรัง 

การปองกันและกําจัด
 1. ใชพันธุตานทาน 
 2. ชวงที่พบแมลงมาก ควรตดิหลอดแสงไฟลอแมลงและทําลายเสยี
 3. หมั่นตรวจดูแปลงนาอยางสมํ่าเสมอ 
 4. ใชสารกาํจดัแมลงในอตัราตามคาํแนะนาํในฉลาก ไดแก บโูพรเฟซนิ ไอโซโพรคารบ
  คารโบซลัแฟน ไทอะมโีทแซม ไดโนทฟีเูรน คลอไทอะนดินิ  และอมิดิาโคลพรดิ 
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แมลงสงิ 

ชื่อวิทยาศาสตร Leptocorisa oratorius (Fabricius) 

รูปรางลักษณะและชวีประวัติ
 เปนมวนชนดิหนึง่ มรีปูรางเพรยีว ยาวประมาณ 
15 มิลลิเมตร หนวดยาว ลําตัวดานบนสีนํ้าตาล 
ดานลางสีเขียว เมื่อถูกรบกวนจะปลอยกลิ่นเหม็น
ออกจากตอมทีส่วนทอง ตวัเตม็วยัจะออกหากนิชวง
บายถึงคํ่า เพศเมียวางไขไดหลายรอยฟอง วางไข
เปนกลุม 10-12 ฟอง เรียงบนใบขาวขนานกับ
เสนกลางใบ ไขมสีนีํา้ตาลแดงเขม รปูรางคลายจาน 
ระยะไข 7 วนั ตวัออนมสีเีขยีวแกมนํา้ตาลอยูรวมกนั 
เปนกลุม 

ตัวเต็มวัย
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ลักษณะการทําลาย
 ตวัออนและตวัเตม็วยัใชปากแทงดดูกนินํา้เลี้ยงจากเมลด็ขาว ระยะเปนนํา้นม แต
กส็ามารถดดูกนิเมลด็ขาวทัง้เมลด็ออนและเมลด็แขง็ โดยตวัเตม็วยัจะทาํความเสยีหาย 
มากกวา เพราะดูดกินเปนเวลานานกวา ทําใหเมล็ดลีบ หรือเมล็ดไมสมบูรณและ
ผลผลติขาวลดลง ความเสยีหายจากการทําลายของแมลงสงิ ทําใหขาวเสยีคุณภาพ
มากกวาทําใหนํา้หนักเมล็ดลดลง 

การปองกันและกําจัด

 1.  กําจัดวัชพชืในนาขาว คันนาและรอบๆ แปลง
 2.  ใชสวงิโฉบจับตัวออนและตัวเต็มวัยมาทําลาย 
 3.  ตัวเต็มวัยชอบกนิเนื้อเนา นําเนื้อเนาแขวนไวตามนาขาว และจับมาทําลาย
 4.  หลกีเลี่ยงการปลูกขาวตดิตอกันหลายฤดู เพื่อลดการแพรขยายพันธุ
 5.  ใชสารกําจัดแมลง คารโบซัลแฟน พนในระยะขาวเปนนํา้นม
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หอยเชอรี่ 

ชื่อวิทยาศาสตร Pomacea canaliculata (Lamarck) 

รูปรางลักษณะและชวีประวัติ
 หอยเชอรี่มีลักษณะเหมือนหอยโขงบานเรา ใน
ประเทศไทยมอียู 2 ชนดิ คอืชนดิที่มเีปลอืกสเีหลอืงปน
นํา้ตาล เนื้อและหนวดเปนสเีหลอืง และชนดิที่มเีปลอืก
สีเขียวเขมปนดํา มีแถบสีดําจางๆพาดตามความยาว 
เนื้อและหนวดเปนสีนํ้าตาลออน หอยเชอรี่ตัวเต็มวัย 
ทั้งเพศผูและเพศเมีย จะผสมพันธุเมื่ออายุได 3 เดือน 
วางไขประมาณครัง้ละ 400-2000 ฟองและออกลูกได 
ภายในระยะเวลา 7-8 วัน ไขเปนฟองเล็กๆ สีชมพู 
รวมตัวกันเปนกลุมกอนยาวประมาณ 2-3 นิ้ว โดยปกติ
จะวางไขตามตนวัชพืช ตนขาว กิ่งไม หรือตามพื้นดิน
เหนอืระดับนํา้ เมื่อไขฟกออกเปนตัว โตเทาหัวเข็มหมุด 
ก็จะรวงหลนลงนํา้ และเริ่มกนิวัชพชืนํา้ทันที

ไขหอยเชอรี่

หอยเชอรี่
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ลักษณะการทําลาย
 หอยเชอรี ่กนิพชืนํา้ทีม่ลีกัษณะออนนุมไดเกอืบทกุชนดิ เชน สาหราย ผกับุง ผกักระเฉด 
ตนกลาขาว และซากสัตวที่เนาเปอยในนํา้ โดยเฉลี่ยวันละประมาณ 50 เปอรเซ็นตของนํา้
หนกัตวัหอย โดยเฉพาะตนขาว หอยเชอรีจ่ะกนิตนขาวตัง้แตระยะกลาอายปุระมาณ 10 วนั 
จนถงึระยะขาวแตกกอ โดยกัดสวนโคนตนขาวเหนอืพื้นดนิประมาณ 1.0−1.5 นิ้ว หลังจาก
นัน้จะกนิสวนใบที่ลอยนํา้จนหมด

การปองกันและกําจัด
 1. วิธีกล
  1.1  เก็บกลุมไขและตัวหอยมาสับ ตมใหสุก ใชเปนอาหารสัตวเลี้ยง เชน เปด ไก
  1.2  ใชตาขายไนลอนชนดิตาถี่ ดักจับหอยเชอรี่ ขณะสูบนํา้เขานา
  1.3  เมือ่เตรยีมเชอืกเพือ่หวาน หรอืเมือ่ปกดาํเสรจ็แลว ควรทิ้งไว 2-3 วนั ใหมนีํา้ขงั
      อยูในระดับ 5-10 เซนติเมตร และหาท่ีกําบังรม ใชใบหญาออนลอใหหอยเชอร่ีมากิน 
      แลวคอยเก็บหอยที่มากินหรือหลบแดดทําลายใหหมด
 2. วิธีชีววิธี  โดยการอนุรักษศัตรูธรรมชาติ เชน ตัวหํ้า การใชกากเมล็ดชาหวาน 
  (ในนาที่ไมมปีลา)
 3. วธิกีารใชสารเคม ีเชน สารคอปเปอรซัลเฟต นโิคซาไมด
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โรคไหม

ไหมระยะคอรวง

อาการไหมที่ใบ

เชือ้สาเหต ุ เกดิจากเชื้อรา  pyricularia grisea Sacc.

ลักษณะอาการ 

 ระยะกลา ที่ใบมีแผลจุดสีนํ้าตาล คลายรูปตา 
มีสีเทาอยูตรงกลางแผล ถาระบาดรุนแรงกลาขาว
จะแหง และฟุบตาย อาการคลายถูกไฟไหม (blast)
 ระยะแตกกอ พบไดที่ใบ กาบใบ ขอตอของใบ 
และขอตอของลําตน ใบจะมีแผลสีนํ้าตาลดําและ
หลุดจากกาบใบ
 ระยะคอรวง จะทําใหเมล็ดลบีในขาวเริ่มใหรวง 
แตถาเปนโรคตอนรวงขาวแกใกลเก็บเกี่ยว คอรวง
จะปรากฏรอยแผลชํา้สนีํา้ตาล ทาํใหเปราะหกัรวงขาว 
รวงหลน
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การปองกันและกําจัด

 1.  ใชพันธุตานทานที่เหมาะสมแตละทองที่ ปจจุบันพันธุที่คอนขางตานทาน 

      ไดแก กข1 กข9 กข11 และ กข21  สุพรรณบุรี 60  สุพรรณบุรี 90

 2.  อยาตกกลาหนาแนน แบงแปลงใหมีการระบายถายเทอากาศดี และอยาใสปุย

  ไนโตรเจนสูงเกินไป

 3.  ใชสารปองกันและกําจัดโรคพืชเพื่อหยุดยั้งการแพรระบาด

  3.1  คลุกเมล็ดดวยสารปองกันและกําจัดเชื้อรา เชน คาซูกะมัยซัน 

         คารเบนดาซิม โปรคลอลาส อัตราตามคําแนะนําในฉลาก

  3.2   ในแหลงที่มีโรคระบาด ควรฉีดพนสารปองกันและกําจัดโรคพืช

         อัตราตามคําแนะนําในฉลาก เชน คาซูกะมัยซัน คารเบนดาซิม 

         อีดิเฟนฟอส



23

โรคใบหงกิหรอืโรคจู   

โรคใบหงิกหรือโรคจู

เชื้อสาเหตุ  เกดิจากเชื้อไวรัส  
        Rice Ragged Stunt Virus (RRSV) 

 เพลี้ยกระโดดสนีํา้ตาลเปนพาหะ พบมากในนา
ชลประทานเขตภาคกลาง

ลักษณะอาการ 

 ตนขาวมลีกัษณะตนเตี้ย ไมพุงสงูเทาทีค่วร ใบ
สเีขยีวเขม แคบและสัน้ ใบใหมจะแตกชากวาปกต ิ
ไมสมบรูณ ปลายใบบดิเปนเกลยีว เปนลกัษณะเดน
ที่เรียกวา “โรคใบหงิก” สังเกตเห็นขอบใบแหวง 
และเสนใบบวมโปง เปนแนวยาวทัง้ทีใ่บและกาบใบ 
ออกรวงชา และไมสมบูรณ เมล็ดลีบไมสมบูรณ 
หรอืเมล็ดดางเสยีคุณภาพ  

ภาพ : กรมการขาว
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การปองกันและกําจัด 

 1. ไถกลบและเผาทาํลายตอซงัในนาขาวทีเ่ปนโรค เพือ่ทาํลายแหลงพชือาศยั ดแูล
  กําจัดวัชพชืในนาสมํ่าเสมอ

 2. ใชพันธุขาวที่ตานทาน เชน สุพรรณบุร ี90  สุพรรณบุร ี2  สุพรรณบุร ี3 

  พษิณุโลก 2  กข29 กข31 และ กข41 ซึ่งมคีุณสมบัตติานทานการดูดกนิ
  ของเพลี้ยกระโดดสนีํา้ตาลไดด ี
 3. ใชสารกาํจดัแมลงพาหะ (เพลี้ยกระโดดสนีํา้ตาล) เชน ไดโนทฟีแูรน บโูพรเฟซนิ 
  พนกําจัดตัวออน และสารไทอะมโีทแซม กําจัดตัวเต็มวัย ตามคําแนะนําทาง
  วชิาการ
 4. เมือ่โรคระบาดรนุแรง ควรงดปลกูขาว 1-2 ฤดปูลกู เพือ่ตดัวงจรชวีติแมลงพาหะ
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โรคเขียวเตี้ย  

โรคเขียวเตี้ย

เชื้อสาเหตุ  เกดิจากเชื้อไวรัส 
        Rice Grassy Stunt Virus (RGSV)

ลักษณะอาการ

 ตนขาวเปนโรคไดทัง้ระยะกลา แตกกอ ตัง้ทอง ตนเตี้ย 
แคระแกร็น เปนพุมแจแตกกอมาก ใบแคบมสีเีหลอืง 
ใบมจีดุประสเีหลอืงออนจนถงึนํา้ตาลออน พบวาใบมี
สีเหลืองอมเขียวจนถึงเหลืองออน ตนขาวที่เปนโรค
มกัจะไมออกรวงหรอืรวงลบี พบโรคนี้เกดิรวมกบัโรค
ใบหงกิ โดยมเีพลี้ยกระโดดสนีํา้ตาลเปนแมลงพาหะ

ภาพ : กรมการขาว
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การปองกันและกําจัด

 1. ไถกลบหรอืเผาตอซัง เพื่อทําลายแหลงอาศัยและขยายพันธุของแมลงพาหะ

 2. ใชขาวพันธุตานทานตอแมลงพาหะที่ทางราชการแนะนํา เชน สุพรรณบุร ี90  

  สุพรรณบุร ี2  สุพรรณบุร ี3  พษิณุโลก 2  กข29  กข31 และ กข41  

 3. ใชสารกาํจดัแมลงพาหะ เชน บโูพรเฟซนิ กาํจดัตวัออนของเพลี้ยกระโดดสนีํา้ตาล

 4. ไมใชสารกลุมไพรทีรอยดสงัเคราะห เชน ไซเพอรมทิรนิ ไซฮาโลทรนิ 

  เดลตามทิรนิ

 5. ถาปฏบิตัไิดเมือ่มโีรคระบาดรนุแรงควรเวนการปลกูขาวไมนอยกวา 1-2 ฤดปูลกู 

  เพื่อตัดวงจรชวีติแมลงพาหะนําโรค
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โรคเมล็ดดาง  

โรคเมล็ดดาง

เชื้อสาเหตุ  เกดิจากเชื้อรา 
       Cercospora oryzae 
ลักษณะอาการ 

 รวงไหมทัง้รวง แตไมเกดิแผลทีค่อรวงและคอรวง 
ไมหัก เมล็ดลบีเปนบางสวน บนเมล็ดเต็มสวนใหญ
จะมีแผลเปนจุดสีนํ้าตาล-ดํา บางสวนก็มีลาย
สนีํา้ตาล และบางพวกมสีเีทา หรอืสปีนชมพ ูเชื้อรา
มักจะเขาทําลายในชวงที่ดอกขาวผสมแลว อยูใน
ชวงเปนนํ้านมและกําลังจะสุก ระยะใกลเก็บเกี่ยว 
อาการเมลด็ดางจะปรากฏเดนชดัขึ้น โรคนี้สามารถ
แพรกระจายไปกับลม และตดิไปกับเมล็ด 



28

การปองกันและกําจัด

 1.  หลกีเลี่ยงพันธุขาวที่ออนแอตอโรคนี้ เชน สุพรรณบุร ี60 สุพรรณบุร ี90 และ 
  กข9
 2. ใชเมล็ดพันธุจากแปลงที่ไมเปนโรค
 3. คลกุเมลด็พนัธุดวยสารปองกนัและกาํจดัเชื้อรา เชน คารเบนดาซมิ แมนโคเซบ      
  ในอัตรา 3 กรัมตอเมล็ดพันธุ 1 กโิลกรัม
 4. ในระยะที่ขาวกําลังจะใหรวง หรอืใหรวงเปนเมล็ดแลว ถามฝีนตกชุก ควรวาง
  มาตรการปองกัน โดยใชสารปองกันและกําจัดโรคพชื เชน 
  โพรพโิคนาโซล + ไดฟโนโคนาโซล หรอื โพรพโิคนาโซล + โพคลอราซ 
  หรอื คารเบนดาซมิ + อพีอกซี่โคนาโซล  ฉดีพนอัตราตามคําแนะนําในฉลาก
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โรคดอกกระถนิ    

เมล็ดขาวมีอาการบวมโต
คลายดอกกระถิน

ลักษณะอาการ

เชื้อสาเหตุ  เกดิจากเชื้อรา 
       Ustilaginoidea virens 

ลักษณะอาการ

 เปนในระยะตั้งทองถึงระยะออกรวง เชื้อรา
เขาทาํลายเมลด็ขาวโดยสรางกลุมเสนใยและสปอร
ปกคลุมเมล็ดขาว ทําใหเมล็ดขาวมีอาการบวมโต
คลายดอกกระถนิ กลุมเสนใยและสปอรจะพัฒนา
ผนึกแนนเปนชั้นๆ เริ่มตนจะมีสีเหลือง ตอมาจะ
เปลีย่นเปนสสีม และจะเปลีย่นเปนสเีขยีวเขม ซึง่จะ
มีฝุนละอองของสปอรเชื้อรา ปกติจะเกิดเพียง 
2-3 เมล็ดใน 1 รวง ในกรณรีุนแรงอาจพบมากกวา 
100 เมล็ดตอรวง
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การปองกันและกําจัด

 1. หลกีเลี่ยงการปลูกขาวในชวงที่ใหรวงตอนที่มฝีนชุก หรอืความชื้นสูง
 2. คลุกเมล็ดพันธุดวยสารปองกันและกําจัดโรคพชืกอนปลูก
 3. ใชสารปองกนัและกาํจดัโรคพชืฉดีพนกอนขาวออกรวง 2-3 วนั ตามคาํแนะนาํ
  ทางวชิาการ
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โรคใบขีดโปรงแสง   

โรคใบขีดโปรงแสง

เชื้อสาเหตุ เกดิจากเชื้อแบคทเีรยี 
       Xanthomonas oryzae pv. oryzicola  

ลักษณะอาการ
 อาการปรากฏที่ใบ เปนขีดชํ้ายาวไปตามเสนใบ 
ตอมาคอยๆ เปลี่ยนเปนสีเหลืองหรือสม และขยาย
เปนแผลใหญ แสงทะลุผานได ความยาวของแผลขึ้น
อยูกับความตานทานของพันธุขาว และความรุนแรง
ของเชื้อแตละทองที่ ตนขาวที่เปนโรคนี้ มักถูก
หนอนกระทู หนอนมวนใบ และแมลงดําหนามเขา
ทําลายซํา้เตมิ ในสภาพที่มฝีนตก ลมพัดแรง จะชวย
ใหโรคแพรระบาดอยางกวางขวางและรวดเร็ว 
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การปองกันและกําจัด

 1.  ในที่ดนิอุดมสมบูรณ ไมควรใสปุยไนโตรเจนมาก
 2.  ไมควรปลูกขาวหนาแนนเกนิไป และอยาใหระดับนํา้ในนาสูงเกนิควร
 3. ใชสารปองกันและกําจัดโรคพืช เมื่อเริ่มพบอาการ เชน สเตร็พโตมัยซิน + 
   ออกซีเตทตราไธคลิน แบคบิเคียว หรือไตรเบซิคคอปเปอรซัลเฟต หากพบ
  ระบาดกวางขวาง ควรใชสารคอปเปอรไฮดรอกไซด หรือไอโซโปรไธโอเลน 
  ในระยะที่เหมาะสม อัตราตามคําแนะนําในฉลาก
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โรคกาบใบแหง   

โรคกาบใบแหง

เชื้อสาเหตุ  เกดิจากเชื้อรา 
       Rhizoctonia solani (thanatephorus 
       cucumeris) 
ลักษณะอาการ
 พบในขาวระยะแตกกอถึงระยะใกลเก็บเกี่ยว 
ตนขาวทีแ่ตกกอมากเบยีดแนน โรคนี้จะรนุแรง ลกัษณะ
แผลสีเขียวปนเทา ขอบแผลมีสีนํ้าตาลไหม ขนาด 
1-4 x 2-10 มลิลเิมตร ปรากฏตามกาบใบใกลระดบันํา้ 
แผลจะขยายใหญจนลุกลามขยายขึ้นถึงใบขาว 
เชื้อราอาศัยอยูไดนานในตอซัง วัชพืชในนา ดินนา
และแหลงนํา้ สามารถมชีวีติขามฤดหูมนุเวยีนทาํลาย
ขาวไดตลอดฤดูการทํานา  

ภาพ : กรมการขาว
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การปองกันและกําจัด

 1. ใชพันธุขาวตานทาน เชน กข13 กข7 สุพรรณบุรี 60 เปนตน
 2. หลังเก็บเกี่ยวขาวควรเผาตอซังเพื่อทําลายเมล็ดขยายพันธุของเชื้อรา
 3. กําจัดวัชพชืตามคันนาและเหลงนํา้ เพื่อลดโอกาสการฟกตัวและเปนแหลง
  สะสมของเชื้อสาเหตุโรค
 4. ใชชีวภัณฑ บาซิลลัส ซับทิลิส (เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ) อัตราตามคําแนะนํา
  ในฉลาก
 5. ใชสารปองกันและกําจัดเช้ือรา  เชน วาลิดามัยซิน โพรพิโคนาโซล เพนไชคูรอน
  อตัราตามคาํแนะนาํในฉลาก โดยพนบรเิวณทีเ่ริม่พบโรคระบาด ไมจาํเปนตอง
  พนทั้งแปลงนา เพราะโรคกาบใบแหงจะเกิดเปนหยอมๆ
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ขาววัชพชื

 เปนวชัพชืชนดิหนึง่เกดิจากการผสมขามระหวาง
ขาวปาธรรมชาตกิบัขาวปลกู และมกีารกระจายตวั
ของลกูหลานออกเปนหลายลกัษณะเหมอืนกบัตนขาว 
จนแยกไมออกในระยะกลา แตละทองถิน่มชีือ่เรยีก
แตกตางกนัไป เชน ขาวหาง ขาวดดี ขาวเดง ขาวลาย 
ขาวแดง ดาวกระจาย เปนตน

สาเหตุสําคัญของการแพรระบาด
 1. การปลอมปนของเมลด็ขาววชัพชืในเมลด็พนัธุ

  ขาวปลูก

 2. เมล็ดขาววัชพืชติดไปกับรถเกี่ยวขาว และ
  อุปกรณที่ใชเตรียมดิน

ภาพ : กรมการขาว
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ลักษณะของขาววัชพืชที่ทําใหเปนปญหารายแรง
 1. ขาววัชพืชมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว มีความสามารถในการแขงขันไดดีกวาขาวปลูก  
 2. ขาววัชพืชบางชนิดออกดอกเร็วกวาขาวปลูกและเมล็ดสวนใหญรวงกอน 
 3. เมลด็ขาววชัพืชทีร่วงสะสมอยูในนามรีะยะพกัตวัไมพรอมกนัทัง้หมด ทาํใหยาก
  ตอการกําจัด
 4. เมล็ดสวนใหญรวงกอนเก็บเกี่ยว  จึงไมถูกเก็บเกี่ยวไปพรอมกับขาวปลูก 
 5. เมลด็ขาววชัพชืทีม่เียือ่หุมเมลด็สแีดงปะปนไปกบัผลผลติขาว  ทาํใหถกูตดัราคา
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แนวทางในการปองกันปญหาขาววัชพชื
 1. การเลอืกใชเมล็ดพันธุมาตรฐานไมมขีาววัชพชืปลอมปน
 2. หากมกีารระบาดรุนแรงควรปลูกพชืหมุนเวยีนชนดิอื่น หรอืงดปลูกขาว 1 ฤดู
 3. การตัดรวงขาววัชพชื ควรเริ่มทําตัง้แตระยะตัง้ทอง และระยะเริ่มออกดอก
 4. ทําความสะอาดเครื่องจักรกลเกษตรกอนการทํางานในแปลงทุกครัง้
 5. การใชปุยหมัก ปุยอนิทรยี ปุยชวีภาพ ที่ไมนําวัสดุจากนาขาวมาผลติ หรอื
  ตองมั่นใจวาไมมขีาววัชพชืปนมา
 6. นํา้ชลประทานที่ผานทองที่ที่มกีารระบาดของขาววัชพชื อาจมเีมล็ดขาววัชพชืลอย
  มากับนํา้ได การใชตาขายกัน้ทางนํา้ก็จะปองกันขาววัชพชืได 
 7. การกําจัดขาววัชพชื โดยใชสารกําจัดวัชพชื ตามคําแนะนําทางวชิาการ
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ขาวปลูก ขาวปา ขาววัชพชื

เมล็ดยาว เมล็ดสั้นปอม เมล็ดสั้นปอม - เมล็ดยาว

ไมมีหาง หางยาวกวา 10 เทาของเมลด็ ไมมีหาง - หางยาว

ออกรวงใกลเคียงกัน ออกรวงไมพรอมกัน ออกรวงไมพรอมกัน

สุกแกพรอมกันทั้งรวง สุกแกไมพรอมกันทั้งรวง สกุแกไมพรอมหรอืพรอมกนั

ขาวเต็มเมล็ด > 95 % ขาวเต็มเมล็ด 5-10 % ขาวเต็มเมล็ด 50-95 %

เมล็ดรวงยากปานกลาง เมล็ดรวงงาย เมล็ดรวงงาย - รวงยาก

เมล็ดพักตัว 6-8 สัปดาห เมล็ดพักตัว 3 เดือน - 10 ป เมลด็พกัตวั ไมพักตวั - 10 ป

ความแตกตางของ ขาวปลูก ขาวปา และขาววัชพืช
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