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การป้องกนักาํจัดศัตรูข้าวโดยวธีิผสาน 
  

1. ปลูกพืชและดแูลให้แข็งแรงสมบูรณ ์  

2. ลงสาํรวจตรวจแปลงนาทุกอาทิตย ์  

3. อนุรักษ์ศตัรูธรรมชาติ   

4. ใหเ้กษตรกรเป็นผูจ้ดัการที�ดีหรือเป็นผูเ้ชี�ยวชาญในการดาํเนินกิจการดว้ยตนเอง 

ศตัรูธรรมชาติที�พบในนาขา้ว ศตัรูขา้วที�สาํคญั 

ศตัรูธรรมชาติของแมลงศตัรูขา้ว ศตัรูธรรมชาติเป็นสิ�งมีชีวิตที�มีประโยชน์ 

ภาคผนวก:พนัธุข์า้วตน้ทานแมลงศตัรูขา้วบางชนิด ภาคผนวก:พนัธุข์า้วตา้นทานโรคขา้งบางชนิด 

การทดลองใชพ้ืชสมุนไพรในนาขา้ว การทดลองในพื�นที�แปลงในของเกษตรกร 

วิธีการและอตัราการใช้ ผลการทดลอง 

สรุปผลการทดลอง 

การป้องกนักาํจดัเพลี�ยกระโดดสีนํ�าตาลในนาขา้วโดยวิธีผสาน 

เกษตรกรรมธรรมชาติดดัแปลงเพื�อควบคมุเพลี�ยกระโดดสีนํ� าตาล 

 

1.ปลูกพืชและดูแลให้แขง็แรงสมบูรณ์ ซึ�งได้แก่  
 -   ใชเ้มลด็พนัธุ์ดี  ปราศจากเมล็ดวชัพืชปะปน,  ตา้นทานโรค-แมลง  

 -    เตรียมดินและกดัวชัพืชอยา่งถูกตอ้ง  

 -    ใชปุ้๋ ยให้เหมาะสมกบัชนิดดินและพนัธุ์ขา้ว  

 -   ระดบันํ� าประมาณ 15  ซม. 

 
เพลี�ยกระโดดหลงัขาว 
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เพลี�ยกระโดดสีนํ�าตาล 

2.  ลงสํารวจตรวจแปลงนาทุกอาทิตย์ 
จาํเป็นอยา่งยิ�งที�เกษตรกรจะตอ้งลงตรวจแปลงนาอยา่งนอ้ยอาทิตยล์ะ 1 ครั� ง โดยสํารวจตรวจตราอยา่งใกลช้ิดวา่

สภาพของขา้วเป็นอยา่งไร ระดบันํ� า ปุ๋ ย เพียงพอเหมาะสมแลว้หรือยงั ปริมาณ สดัส่วนของศตัรูพืชและศตัรู

ธรรมชาติ สภาพดินฟ้าอากาศ เพื�อประกอบการพิจารณาตดัสินใจดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ� งอยา่งถูกตอ้ง การ

สาํรวจนี� เพื�อประเมินสภาพนิเวศน์วทิยาในแตล่ะชว่งการเจริญเติบโตของขา้ว  

 
เกษตรกรลงสาํรวจนา 

3.  อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาต ิ 
 

โดยปกติในนาขา้วเขตร้อนทั�วๆ ไป ปริมาณศตัรูธรรมชาติของศตัรูพืช เช่น แมงมุม แมลงปอ มวนดดูไข ่จิงโจน้ํ� า 

แตนเบียน เชื�อจุลินทรีย ์และสตัวอ์ื�น ๆ อีกมากมายหลายชนิด มีอยูอ่ยา่งเพียงพอที�จะควบคุมศตัรูขา้ว  ซึ� งมีชนิดที�

สาํคญัอยูไ่ม่กี�ชนิดเท่านั�น  สมดุลของธรรมชาตินี�   จะถูกทาํลายลงหากเกษตรกรใชส้ารเคมีอย่างไม่

ถูกตอ้ง  โดยเฉพาะสารในกลุ่มไพรีรอยส์และออกาโนฟอสเฟต ซึ�งมีพิษกวา้งขวาง ทาํลายสิ�งที�มีชีวติทุกชนิดใน

นาขา้ว  ซึ� งในที�สุดจะมีผลให้เกิดการระบาดเพิ�มมากขึ�น  

 ในช่วง   30  วนั  หลงัจากปลกูขา้วแลว้  ไม่ควรใชส้ารฆ่าแมลงใด ๆ ท ั�งสิ�น  
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4.  ให้เกษตรกรเป็นผู้จดัการที�ดหีรือเป็นผู้เชี�ยวชาญในการดาํเนินกจิการด้วยตนเอง  

 เมื�อเกษตรกรสามารถวิเคราะห์สภาพนิเวศน์วิทยาในนาขา้วและมีการตดัสินใจอยา่งถูกตอ้ง  ก็จะมีผลให้การผลิต

ประสบผลสาํเร็จ  ตน้ทุนการผลิตลดลง  ไมมี่ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ�งแวดลอ้มเนื�องจากสารเคมี เกษตรกร

สามารถยืนอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง และประกอบการเกษตรกรรมที�ย ั�งยืนในที�สุด  

 

การฝึกวนิิจฉัยสิ�งมีชีวิตในนาขา้ว 

 
เกษตรกรฝึกวนิิจฉัยสิ�งมีชีวิตในนาขา้ว โดยมีเจา้หน้าที�ช่วยแนะนาํ 
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หลงัจากสํารวจแปลงนาเกษตรกรสามารถวเิคราะห์สภาพนิเวศน์วิทยาในนาขา้ว 

ศัตรูธรรมชาติที�พบในนาข้าว  
 

เมื�อลงไปในนาขา้วจะพบสิ�งมีขีวิตหลายชนิดซึ�งประกอบดว้ยแมลงศตัรูขา้วชนิดต่าง ๆ และศตัรูธรรมชาติของ

แมลงศตัรูขา้วพวกแมง,  แมลงและสัตวอ์ื�น ๆ  ศตัรูธรรมชาติของแมลงศตัรูขา้ว  ไดแ้ก่ ตวัหํ� า  คือสัตวที์�คอยจบั

สตัวอ์ื�นกินเป็นอาหาร ทาํให้เหยื�อตายทนัทีเชน่ ดว้ยเตา่ แมงมุม แมลงปอเข็ม ฯลฯ ตวัเบียน คือ สตัวท์ี�อาศยัยงั

ชีพบนเหยื�อ อาจจะอยูภ่ายนอกหรือภายในร่างกายของเหยื�อก็ได ้ ค่อย ๆ ดูดกินเลือดหรือนํ�าเลี�ยงจากเหยื�อค่อย 

ๆ ตายไปในที�สุดไดแ้ก่แตนเบียนตา่ง ๆ ซึ� งมีขนาดเล็กมากจนถึงขนาดใหญ ่ 

ศตัรูธรรมชาติเหล่านี� เราแบ่งเป็นพวกใหญ่  ๆไดด้งันี�   

1.  แมงมุม มี 8 ขา พบหลายชนิดในนาขา้ว มีทั�งพวกที�ชกัใยเพื�อใชเ้ป็นกบัดกัเหยื�อของมนัและพววกวที�ออก

ตามล่าเหยื�อ  มีต ั�งแตข่นาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่กวา่แมลงศตัรูขา้ว ตวัอยา่งของแมงมุมพวกนี�ไดแ้ก่แมงมุมสุนขั

ป่า Lycosapseudoannulata  แมงมุมแปดตา  Oxyopes javanus และแมงมุมขายาว Tetragnatha spp.  

2.  แมลงปอ  เป็นแมลงที�พบบินไดร้วดเร็ว คอยจับเหยื�อ ซึ� งไดแ้ก่ แมลงศตัรูขา้วชนิดต่าง ๆ ในนา ตวัอย่างของ

แมลงปอที�พบในนาไดแ้ก ่แมลงปอบา้น Neurothomis tulliatullia และแมลงปอเข็ม  Agriocnemi ssp.คอยจบักิน

เพลี�ยกระโดดสีนํ� าตาล เพลี�ยจั�กจั�น และหนอนห่อใบขา้ว  

3.  ดว้ง เป็นแมลงที�มีปีกคู่แรกแข็งแรงใชป้้องกนัตวั ท ั�งตวัออ่นและตวัแก่ของดว้งหลายชนิดที�พบในนาเป็นตวั

หํ� าของแมลงศตัรูขา้วหลายชนิด เช่น เพลี�ยกระโดด, เพลี�ยอ่อน, หนอนห่อใบ, เพลี�ยจั�กจขั�น หนอนกอ ฯลฯ 

ตวัอยา่งของแมลงกลุ่มนี� ไดแ้ก่ดว้งเต่า Micraspis discolor ดว้งดิน Oplionea sp. และดว้งกน้กระดก Paederus 

fuscipes  

4.  มวน  เป็นแมลงที�มีปากแหลมใชด้ดูนํ� าเลี�ยงจากเหยื�อของมนั พบมวนตวัหํ� าของแมลงศวัตรูขา้วหลายชนิด

อาศยัอยูบ่นผิวนํ� าและบนตน้ขา้ว คอยจบักิน เช่น เพลี�ยกระโดดสีนํ�าตาล, เพลี�ยจั�กจั�น และผีเสื�อหนอนกอขา้ว 

ตวัอยา่งของมวนที�พบในนาขา้วไดแ้ก่ จิงโจน้ํ� า Limnogonus sp. และมวนดดูไข่  Cyrtorhinus lividipennis 

(Reuter)  

5.  ต่อแตน เป็นกลุม่ของแมลงศตัรูธรรมชาติที�สําคญัมีขนาดตวัตั�งแต่ขนาดใหญ่เห็นไดด้ว้ยตาเปล่า จนถึงขนาด

เล็กเท่าปลายหัวเข็มหมุด มีท ั�งตวัหํ� าและตวัเบียนทาํลายแมลงศวัตรูขา้วในระยะไข่, ตวัอ่อน, และดกัแด ้ตวัอยา่ง

ของแมลงกลุม่นี� ไดแ้ก่ แตนเบียนไข่ของหนอนกอขา้ว Telenomus sp. แตนเบียนตวัอ่อนของเพลี�ยกระโดดสี

นํ�าตาล Pseudogonatopus spp. แตนเบียนตวัหนอนของหนอนห่อใบขา้ว Xanthopimpla sp. และแตนเบียน

ดกัแดห้นอนกอขา้ว Tetrastichus ayyari  

6.  แมลงวนั เป็นแมลงที�วมีปีก 1 คู่ พบพวกที�เป็นศตัรูธรรมชาติหลายชนิดบางชนิดเป็นตวัเบียนบางชนิดเป็นตวั

หํ� าทาํลายแมลงศวัตรูขา้วพวก หนอนกอ  และเพลี�ยต่างๆ  เป็นตน้ ตวัอยา่งไดแ้กแ่มลงวนักน้ขนในวงศ ์

Tachinidae, แมลงวนัตาโต pipunculus sp. แมลงวนัปีกลาย Poecilotraphera taeniata และแมลงวนัแคระ 



การป้องกันกาํจัดศัตรูข้าวโดยวิธผีสาน 

5 SANGWAN FARM 

Anatrichus pygmacus  

7.  ตั�กแตนและจิ�งหรีด  พบวา่เป็นศตัรูธรรมชาติที�คอยทาํลายไขห่นอนกอขา้วและตวัอ่อนของเพลี�ยชนิดตา่ง ๆ 

ในนาขา้ว ไดแ้กต่ั�กแตนหนวดยาว Conocephalus longipennis และจิ�งหรีดหนวดยาว Metioche yittaticollis   

การรู้จกัชนิดของศตัรูธรรมชาติและปล่อยให้ศตัรูธรรมชาติช่วยกาํจดัแมลงศตัรูขา้วเป็นวิธีหนึ� งที�ช่วยลดตน้ ทุน

การผลิต  ทาํให้สภาพแวดลอ้มคงสภาพเดิมมากที�สุดเป็นการรักษาผลผลิตไม่ให้เสียไปผลผลิตขา้วที�ได ้ก็ไม่มี

สารพิษตกคา้ง และที�สําคญัที�สุดคือช่วยอนุรักษสิ์�งมีชีวิตที�มีประโยชน์ในนาขา้วตามธรรมชาติ ไดม้าก

ขึ�น  รวมทั�งมีผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเกษตรกรผูท้าํนาซึ�งนบัวา่มีความสําคญัมากที�สุด  

   

 
ตั�กแตนหนวดยาว 

 
จิ�งหรีด 

 
แมลงปอบา้น 

 
แมลงปอ 

 
แมงมุมสุนขัป่า 

 
ตวัผู้     แมงมุมสุนขัป่า ตวัเมีย 
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แมงมุมขายาว 

 
ดว้งคอยาว ตวัหํ� าหนอนห่อใบขา้ว 

 
แมลงวนักน้ขนทาํลายระยะตวัหนอนของหนอน  

กอขา้ว 

 
แตนเบียนทาํลายไขห่นอนกอขา้ว 

 
แตนเบียนทาํลายระยะตวัหนอนของหนอนห่อใบขา้ว 

 
มวนดูดไขข่องเพลี�ยกระโดดสีนํ� าตาล 

 
แตนเบียนทาํลายตวัอ่อนของเพลี�ยกระโดดสีนํ� าตาล 

 
ดว้งตวัหํ� าของเพลี�ยกระโดดสีนํ� าตาล 
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แมลงวนัตาโต ตวัเบียนของเพลี�ยจ ั�กจั�น 

 
แมงมุมแคระ, ตวัหํ� าของเพลี�ยกระโดด,  

เพลี�ยจั�กจั�น, หนอนแมลงวนั 

 
มวนจิงโจ้นํ� า ตวัหํ� าของเพลี�ยจั�กจั�น, เพลี�ยกระโดด, หนอนห่อใบขา้ว 

 

 

 

ศตัรูขา้วที�สาํคญั  

 
เพลี�ยไฟ 

 
เพลี�ยจั�กจั�นสีเขียว 

 
เพลี�ยจั�กจั�นปีกลายหยกั 

 
เพลี�ยกระโดดหลงัขาว 
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เพลี�ยกระโดดสีนํ� าตาลปีกยาว 

 
ไขเ่พลี�ยกระโดดสีนํ� าตาล 

 
เพลี�ยกระโดดสีนํ�าตาลปีกสั�น  

หนอนห่อใบ 

 
หนอนห่อใบ 

 
หนอนกอ 

 

 

ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูข้าว  

ตามปกติในนาขา้วมีศตัรูธรรมชาติที�คอยกินและทาํลายแมลงศตัรูขา้วอยูม่าก ไดแ้ก่ ตวัหํ� า ตวัเบียน และเชื�อโรคทาํ

ให้แมลงศตัรูขา้วมีปริมาณตํ�า  และไมท่าํความเสียหายให้กบัขา้ว 

1.  ตวัหํ� า  แมลงหรือสตัวอื์�นที�กินแมลงศตัรูขา้วไดแ้ก่ 
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1.1  มวนดดูไข่  ตวัเตม็วยัสีเขียว หัวและอกสีดาํ ลาํตวัยาว 2.5-3.3 มม.  กินไขแ่ละตวัอ่อนของเพลี�ยกระโดดและ

เพลี�ยจั�กจั�น 7-10 ฟอง หรือ 1-5 ตวัต่อวนั  

 

1.2  ดว้ยเตา่สีสม้ ดว้งเต่าลายหยกั ดว้งเตา่สายสมอ ทั�งตวัอ่อน และตวัเตม็วยัเป็นตวัหํ� า  กินไข่  ตวัอ่อน และตวัเตม็

วยัของเพลี�ยกระโดด เพลี�ยจั�กจั�น และเพลี�ยอื�น ๆ 5-10 ฟอง ต่อตวัต่อวนั 

 
ดว้งเตา่สีสม้ 

 
ตวัอ่อนของดว้งเต่า 

1.3  แมงมุม  แมงมุมหมาป่า  แมงมุมเขี�ยวยาว กินเพลี�ยกระโดด เพลี�ยจั�กจั�น หนอนห่อใบ-มว้นใบขา้ว หนอนปลอก 

หนอนแมลงวนั ขา้ว 5-15 ตวัต่อวนั  และ 2-3 ตวัต่อวนั ตามลาํดบั 
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1.4  มวนจิงโจน้ํ� า  ตวัดาํเป็นมนั ลาํตวัยาว 1.5 มม. อย ูเ่ป็นกลุ่มตามผิวนํ� าหรือโคนตน้ขา้ว กินเพลี�ยกระโดดและเพลี�ย

จั�กจั�น 4-7 ตวัต่อวนั  

 

1.5  ดว้งดิน  ทั�งตวัออ่นและตวัเต็มวยักินเพลี�ยกระโดด และหนอนห่อใบขา้ว 3-5 ตวัต่อวนั  

 

1.6  แมลงปอเข็ม  ตวัอ่อนแมลงปอเข็มจะคอยจบัตวัอ่อนเพลี�ยกระโดดกิน  อยูบ่ริเวณโคนกอขา้ว ตวัเตม็วยั  ชอบ

บินวนอยูบ่ริเวณร่มใบขา้วคอยจบัผีเสื�อหนอนห่อใบขา้ว  และผีเสื�อหนอนศตัรูขา้วอื�น ๆ กิน  

 

2.  ตวัเบียน   แมลงหรือสตัวอื์�นที�เกาะอาศยักินอยูภ่ายในหรือภายนอกลาํตวัของแมลงศตัรูขา้ว ไดแ้ก่  

2.1  แตนเบียนอะนากรัส  ตวัเลก็มาก ยาว 0.8 มม. ตวัสีสม้แดง  เป็นตวัเบียนทาํลายไข่ของเพลี�ยกระโดดและเพลี�ย

จีกจั�น  15-30  ฟองต่อวนั  ไข่เพลี�ยกระโดดและเพลี�ยจั�กจั�น  15-30  ฟองต่อวนั  ไข่เพลี�ยกระโดดและเพลี�ยจั�กจั�นที�

ถูกทาํลายแลว้จะเปลี�ยนสีเป็นสีส้มแดง 
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2.2  เชื�อรา  ไดแ้ก่  เชื�อราขาว  ราเขียว  ราเฮอร์ซุเทลล่า  ทาํลายเพลี�ยกระโดดและเพลี�ยจั�กจ ั�น 

 
  

 

 

 

ศัตรูธรรมชาติเป็นสิ�งมีชีวิตที�มปีระโยชน์  
 

เกษตรกรตอ้งช่วยกนัอนุรักษ์ศตัรูธรรมชาติไวค้วบคุมแมลงศตัรูขา้ว  โดยการปฏิบติัดงันี�   

 1.  ใชพ้นัธุ์ตา้นทานในแหล่งที�มีศตัรูขา้วระบาด  

 2.  เก็บรักษาตน้พืชที�อยูบ่นคนันาไวบ้า้ง  เพื�อให้เป็นที�อยู่อาศยัและอาหารของตวัหํ� าและตวัเบียน  

 3.  ไมเ่ผาตอซงัหลงัเก็บเกี�ยว  

 4.  ปลูกพืชหมนุเวียนหลงัเก็บเกี�ยว  

 5.  เลือกใชส้ารเคมีที�มีความเฉพาะเจาะจงต่อชนิดของศตัรูขา้ว  เมื�อศตัรูขา้วมีปริมาณถึงระดบัที�จะทาํความ 

เสียหายเท่านั�น โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ระบบนิเวศน์วทิยาและสมดุลของศตัรูพืชและศตัรูธรรมชาติ 
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พนัธ์ุข้าวต้านทานแมลงศัตรูข้าวบางชนิด 

พนัธุ ์ ชนิดขา้ว แหล่งปลูกและฤดปูลกู ตา้นทานแมลงศตัรู 

กข 2 เหนียว ทุกภาคนาปี, ปรัง เพลี�ยจั�กจั�นสีเขียว 

กข 3 เจา้ ทุกภาคนาปี, ปรัง เพลี�ยจั�กจั�นสีเขียว 

กข 4 เหนียว ทุกภาคนาปี, ปรัง แมลงบ ั�ว, เพลี�ยกระโดดสีนํ� าตาล 

กข 9 เจา้ ทุกภาค นาปี, ปรัง เพลี�ยกระโดดสีนํ� าตาล, แมลงบั�ว และค่อนขา้ง

ตา้นทานเพลี�ยจั�กจั�นสีเขียว 

กข 23 เจา้ ทุกภาคนาปี, ปรัง เพลี�ยกระโดดสีนํ� าตาล 

กข 25 เจา้ ทุกภาคนาปี, ปรัง เพลี�ยกระโดดสีนํ� าตาล และตา้นทานหนอนกอ

ปานกลาง 

เหมยนอง 62 เอ็ม เหนียว ภาคเหนือ นาปี แมลงบั�ว 

นํ� าสะกยุ 19 เจา้ ตะวนัออกเฉียงเหนือ นาปี เพลี�ยจั�กจั�นสีเขียวและคอ่นขา้งตา้นทานเพลี�ย 

กระโดดสีนํ� าตาล 

เกา้รวง 88 เจา้ ภาคกลาง นาปี เพลี�ยจั�กจั�นสีเขียว 

ขาวตาแห้ง 17 เจา้ ภาคกลาง นาปี ตา้นทานแมลงบั�วปานกลาง 

พวงไร่ 2 เจา้ ภาคใต ้นาปี เพลี�ยจั�กจั�นสีเขียว 

กูเ้มืองหลวง เจา้ ภาคใต ้นาปี เพลี�ยจั�กจั�นสีเขียว 

ชุมแพ 60 เจา้ ตะวนัออกเฉียงเหนือเพลี�ยกระโดดสี

นํ�าตาล, ปูนา 

 

พิษณุโลก 60-1 เจา้ ภาคกลาง นาปี แมลงบั�ว 

สุพรรณบุรี 90 เจา้ ภาคกลางนาปี, ปรัง เพลี�ยกระโดดสีนํ� าตาล, เพลี�ยจั�กจั�นสีเขียว 

สุพรรณบุรี 2 เจา้ ภาคกลาง, ตะวนัออกและตก นาปี, 

นาปรัง (เขตชลประทาน) 

เพลี�ยกระโดดสีนํ� าตาล 

 

 

 

พนัธ์ุข้าวต้านทานโรคข้าวบางชนิด 
พนัธุ ์ ชนิดขา้ว, ฤดปูลกู ตา้นทานโรคขา้วไดดี้ 

สุพรรณบุรี 2 เจา้, นาปี-ปรัง ไหม,้ ขอบใบแห้ง, จู๋  

สุพรรณบุรี 90 เจา้, นาปี-ปรัง ไหม,้ ขอบใบแห้ง 

พทัลงุ 60 เจา้, นานํ� าฝน ขอบใบแห้ง 
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นํ� ารู เจา้, ขา้วไร่ เมล็ดต่าง 

กข 2 เหนียว, นาปี-ปรัง  

(กลายพนัธุเ์ป็นขา้วเจ้าได)้ 

ใบจุดสีนํ�าตาล 

กข 7 เจา้, นาปี-ปรัง ขอบใบแห้ง 

กข 9 เจา้, นาปี-ปรัง ตา้นทานโรคจู๋ ดีกวา่ทุกพนัธุ ์

กข 21 เจา้, นาปี-ปรัง จู๋ , ขอบใบแห้ง 

กข 23 เจา้, นาปี-ปรัง จู๋ , ขอบใบแห้ง 

กข 25 เจา้, นาปี-ปรัง จู๋ , ขอบใบแห้ง 

กข 27 เจา้, นาปี จู๋ 

หันตรา 60 เจา้, นาปี ไหม ้

นางฉลอง เหนียว, นาปี (ขา้วฟางลอย) ไหม ้
 

 

 

การทดลองใช้พืชสมนุไพรในนาข้าว  
 

พืชสมุนไพรที�ใชใ้นนาขา้วเป็นสารที�มีฤทธิ� ในการดูดซึมจากที�ไดมี้รายงานไว ้ ซึ� งมีความเหมาะสมที�จะใชใ้นนา

ขา้วไดแ้ก่  

สะเดา   มีสารออกฤทธิ� ที�ถกูทาํลายง่ายโดยแสงแดด  (ใชส่้วนของเมล็ด)  ป้องกนักาํจดั  เพลี�ยกระโดดสีนํ� าตาล, 

หนอนกอ, หนอนกระทู,้ หนอนมว้นใบ  โดยฉีดพ่นในตอนเชา้ตรู่หรือตอนเยน็  

บอระเพ็ด มีสารออกฤทธิ�ประเภทดดูซึมที�ออกฤทธิ� มากขึ�นเมื�อถูกแสงแดด  ใชค้วบคุมหนอนกอ,  หนอนกระทู ้

และเพลี�ยจั�กจั�นสีเขียว  

สูตรใบสะเดา, ข่าและตะไคร้หอม   ใชค้วบคุมหนอนมว้นใบ, เพลี�ยกระโดดสีนํ� าตาลและเพลี�ยจ ั�กจั�นสี

เขียว  ควรฉีดพ่นในตอนเชา้ตรู่หรือเยน็ 

 

 

 การทดลองในพื�นที�แปลงนาของเกษตรกร  

 
การทดลอง  1  หวา่นบอระเพ็ด  

การทดลอง   2  หวา่นบอระเพ็ด และพ่นใบสะเดา, ข่า และตะไคร้หอม (สูตร 1)  

การทดลอง   3  หวา่นเมล็ดสะเดา  

การทดลอง   4  หวา่นเมล็ดสะเดา และพ่นใบสะเดา, ข่า และตะไคร้หอม (สูตร1)  

การทดลอง   5  พ่นใบสะเดา, ข่า และตะไคร้หอม (สูตร 2)  

การทดลอง  6  ควบคมุ (ไมใ่ชอ้ะไรเลย) 
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วิธีการและอตัราการใช้  
 

วิธีหวา่น  บอระเพ็ดและเมล็ดสะเดา  หวา่นครั� งแรก หลงัจากหวา่นขา้วได ้7  วนัและอีกครั� งเมื�อขา้วอาย ุ60 วนั  

อตัราการใช ้บอระเพ็ด  10  กิโลกรัม/ไร่  สบัเป็นชิ�นเล็ก ๆ หวา่นท ั�วแปลง เมล็ดสะเดา 6 กิโลกรัม/ไร่  บดให้

ละเอียดหวา่นทั�วแปลง  

วิธีพ่น  ใบสะเดา ข่า และตะไคร้หอม พ่นครั� งแรกเมื�อขา้วอาย ุ15 วนั และพ่นอีกทุกๆ 14 วนัจนขา้วอาย ุ60 วนั  

อตัราการใช้  
สูตร  1  ใบสะเดา 1  กก. ข่า 1 กก.ตะไคร้หอม 1 กก.  นํ� า 10  ลิตร  

สูตร  2 ใบสะเดา 2  กก. ข่า 1 กก.ตะไคร้หอม 1 กก. นํ� า  10  ลิตร  

โดยนําส่วนผสมดงักล่าวบดให้ละเอียด แชน่ํ� าไว ้1 คืน แลว้กรองเอากากออก  นํานํ� าที�ไดผ้สมนํ� า  200  ลิตรฉีดพ่น

การทดลองนี�   ทาํการตรวจนบัแมลงก่อนการพ่นสารสมนุไพร 1 วนั  และหลงัการพ่น 2 วนั ทาํการตรวจนบั 6

ครั�ง  ครั� งแรกเมื�อขา้วอายุ  27   วนั  

ผลการทดลอง  
 

การทดลอง ใชส้มุนไพร ผลผลิต (กก./ไร่) 

1 หวา่นบอระเพ็ด 894 

2  หวา่นบอระเพ็ดและพ่นใบสะเดา, ข่า, ตะไคร้หอม (สูตร 1) 909 

3 หวา่นเมล็ดสะเดา 851 

4 หวา่นเมล็ดสะเดา และพ่นใบสะเดา, ข่า, ตะไคร้หอม (สูตร 1) 868 

5 หวา่นใบสะเดา, ข่า, ตะไคร้หอม (สูตร 2) 727 

6 ไมไ่ดใ้ชอ้ะไรเลย 771 

 

1. การทดลองที� 2 ที�ใชห้วา่นบอระเพ็ดและพ่นใบสะเดา-ข่า-ตะไคห้อม (สูตร 1) ให้ผลผลิตขา้วสูงสุด ใกลเ้คียงกบั

การหวา่นบอระเพ็ดเพียงอยา่งเดียว  

2. จาํนวนเพลี�ยกระโดดสีนํ� าตาล (ตรวจนบั 6 ครั� ง) ของการทดลองที� 2 มีจาํนวนน้อยที�สุด และการทดลองใช้

สมุนไพรต่าง ๆ (การทดลองที� 1, 2, 3, 4, 5) นบัจาํนวนเพลี�ยกระโดดสีนํ� าตาลไดน้้อยกวา่ การทดลองที�ไมใ่ชอ้ะไร

เลย (การทดลองที� 6)  

3. การระบาดของโรคใบจุดสีนํ� าตาล (ตรวจนบั 6 ครั�ง) ของการทดลองที� 2 มีการระบาดน้อยที�สุด และการทดลอง

ที� 1, 3, 4, 5 มีการระบาดน้อยกวา่การทดลองที�ไม่ใชอ้ะไรเลย  
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4. จาํนวนเพลี�ยจั�กจั�นสีเขียว (ตรวจนบั 6 ครั�ง) ของการทดลองที� 1 มีจาํนวนนอ้ยที�สุด และการทดลองที� 2, 4, 5 

นับจาํนวนเพลี�ยจั�กจั�นสีเขียวไดน้้อยกวา่การทดลองที�ไม่ใชอ้ะไรเลย  

สรุปผลการทดลอง  

 

สารสกดัจากใบสะเดา, ข่า และตะไคร้หอมจะออกฤทธิ� กบัแมลงใหเ้ห็นหลงัจากการใชไ้ปแลว้ 2-3 วนั และ

สามารถฆ่าเพลี�ยกระโดดสีนํ� าตาลในระยะตวัออ่นไดอ้ยา่งเห็นไดช้ดั  

การใชพ้ืชสมุนไพรในการควบคมุโรคและแมลงศตัรูขา้ว ให้ไดผ้ลควรจะตอ้งมีการใชห้ลายวิธีควบคู่กนัไป เช่น 

การใชว้ิธีหวา่นควบคูก่บัวิธีพ่น เป็นตน้  นอกจากนี�  ควรเพิ�มจาํนวนครั� งในการฉีดพ่นให้ถี�มากขึ�น  จากทุก 2 

สปัดาห์ เป็น 1 สปัดาห์) เมื�อขา้วอายมุากขึ�น  และตามช่วงของการระบาดที�รุนแรงของแมลงจึงจะสามารถ ควบคมุ

แมลงศตัรูขา้วไดอ้ยา่งไดผ้ล  แตถ่า้แมลงศตัรูขา้วระบาดรุนแรงเพื�อป้องกนัไม่ให้ผลผลิตเสียหาย ควรใชส้ารฆ่า

แมลง เพราะจะออกฤทธิ� ในเวลาอนัรวดเร็ว  

 

การป้องกนักาํจัดเพลี�ยกระโดดสีนํ�าตาลในนาข้าวโดยวิธีผสาน  

การแกปั้ญหาเพลี�ยกระโดดสีนํ� าตาลที�เกษตรกรปฏิบตัิกนัอยูโ่ดยใชส้ารฆ่าแมลงเพียงวิธีเดียว  นอกจากเสีย

ค่าใชจ้่ายสูงและเป็นอนัตรายต่อผูใ้ชแ้ละสิ�งแวดลอ้มแลว้  ยงักอ่ให้เกิดปัญหาอื�น ๆ ตามมา การป้องกนักาํจดัที�

ถูกตอ้งก็คือ  ใชว้ิธีป้องกนักาํจดัแบบผสาน  โดยกาํหนดขั�นตอนการปฏิบติัที�ถูกตอ้งเหมาะสม กลา่วคือ  

    1.  ในแหล่งปลูกขา้วเดียวกนั  ชาวนาควรปลูกขา้วพร้อม ๆ กนั  

    2.  พนัธุข์า้วที�ปลกูควรเป็นพนัธุ์ตา้นทานตอ่เพลี�ยกระโดดสีนํ� าตาล เช่น กข 23, สุพรรณบุรี 90, สุพรรณบุรี   2 

แตไ่ม่ควรใชพ้นัธุ์เดียว เพราะแมลงอาจปรับตวัทาํลายขา้วพนัธุ์ตา้นทานนั�นไดใ้นเวลาต่อมา  

    3.  ใส่ปุ๋ ยให้พอเหมาะตามคาํแนะนําของทางราชก่าร  

    4.  หลงัปลูกขา้วแลว้  ชาวนาควรหมั�นลงไปสาํรวจตรวจนบัแมลงศตัรูขา้วในนาอย่างสมํ�าเสมอ ทุก 3-5 วนั โดย

สุ่มตรวจกอขา้ว 10 กอ หรือ 10 กลุม่ (ขา้ว 1 กลุม่ = ตน้ขา้วที�อยูชิ่ดกนั 10 ตน้ในนาหวา่นนํ� าตม) ต่อพื�นที� 1 ไร่ 

การตรวจแต่ละแปลง สามารถเป็นตวัแทนพื�นที�และขา้วพนัธุเ์ดียวกนัได ้5-10 ไร่ เมื�อตรวจพบวา่มีเพลี�ย กระโดด

สีนํ� าตาลในนามากถึงขั�นตอ้งใชส้ารฆ่าแมลง ก็ใชส้ารฆ่าแมลงตามชนิดและอตัราที�ทางกรมวิชาการ เกษตรแนะ

นะ  
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    5.  เมื�อการระบาดของเพลี�ยกระโดดสีนํ� าตาลลดความรุนแรงลง  ถา้พบแมงมุมหรือมวนเขียวดูดไขซึ่� งเป็น ศตัรู

ธรรมชาติที�สําคญัของเพลี�ยกระโดดสีนํ� าตาลในปริมาณมาก ควรชะลอการใชส้ารฆ่าแมลงเพื�ออนุรักษศ์ตัรู 

ธรรมชาติเหลา่นี� ไวช่้วยในการควบคุมปริมาณเพลี�ยกระโดดสีนํ�าตาล ในธรรมชาติต่อไป  

    6.  ในสภาพที�มีการระบาดของเพลี�ยกระโดดสีนํ� าตาลรุนแรงมาก  ควรงดปลูกขา้วในฤดนูาปรังหรือปลูกพืช อื�น

ทดแทน ทั�งนี� เพื�อเป็นการตดัวงจรชีวิตของแมลงทาํให้การระบาดลดความรุนแรงลงได ้ 

 
สารสกดัจากสะเดา, ข่า, ตะไคร้หอมจะออกฤทธิ� กบัเพลี�ยกระโดดสีนํ� าตาลภายใน 2-3 วนั 

เกษตรกรรมธรรมชาติดดัแปลงเพื�อควบคมุเพลี�ยกระโดดสีนํ�าตาล   

 เกษตรธรรม ชาติมีหลกัการใชธ้รรมชาติของสิ�งมีชีวิตต่างชนิดควบคุมกนัเอง ให้แต่ละอยา่งปรบัตวัลงไปสุ่

สมดุล  คือพอเหมาะพอดีโดยการหลีกเลี�ยงการใชส้ารเคมีที�จะฆ่าแมลงแบบครอบจกัรวาล ที�จริงในนาขา้วของ

ไทยขณะนี� จะรอแมงมุม แมลงปอ เชื�อรา มาคุมเพลี�ยให้หยดุการทาํลายขา้ว ผลผลิตอาจจะเสียหายรุนแรงมาก   

เพลี�ยกระโดดสีนํ� าตาลมีนิสัยชอบเกาะอาศยัอยูบ่ริเวณโคนตน้ขา้วเหนือระดบันํ� าเพียงเลก้นอ้ย เป็นจุดเด่นที�พ่น

สารกาํจดัแมลงลงไปไม่ค่อยถึง  แตเ่ป็นจุดอ่อนของแมลงถา้มีปลากินแมลงจู่โจมมาจากในนํ� าท ั�งจากปลาเสือ

และปลาตะเพียน   

ปลาเสือ  มีเหลือนอ้ยแลว้ในธรรมชาติของไทย ถา้มีอยูใ่นนาที�ระดบันํ� าสูงพอให้ออกไปหากินในทอ้งนาได้

สะดวก ปลาเสือจะใชว้ิธีเล็งที�เพลี�ยแลว้พ่น หรือยิงนํ� าให้ถูกตวัเพลี�ยตกลงในนํ�าแลว้ตอดกิน  ปลาเสือหลายตวั

อาจร่วมเล็งพ่นนํ� า เพลี�ยตวัเดียวกนั แลว้พ่นนํ�าขึ�นไปพร้อม ๆ กนัเหมือนมีภาษารู้นดัแนะกนัได ้  

ที�หามาเลี�ยงไดง้่ายกวา่คือ ปลาตะเพียน ปลาชนิดนี� ช่วยกินหญา้จอก แหน วชัพืชนํ� ามิให้นารกเกินไป แลว้ยงั

ช่วยกินเพลี�ยโดยไปเล็งอยูใ่ตน้ํ� า  แลว้กระโดดขึ�นงบักินเพลี�ยแถวโคนตน้ได้ การเสริมการควบคมุแมลง โดยใช้

ปลาตะเพียนยงัทาํไดโ้ดยทาํบ่อปลาเลก้ ๆ บริเวณหัวมมุนา ติดไฟแบล็คไลทที์�จุดนี� จะช่วยล่อแมลง ที�บินไดใ้ห้

มาเล่นไฟแลว้ตกลงในนํ� า  ซึ� งปลาตะเพียนกจ็ะกินแมลงเป็นอาหารควรทาํตั�งแต่แมลงมีนอ้ยยงัไม่ทนั ระบาด 

ดีกวา่ระบาดแลว้เริ�มเลี�ยงปลาในนา จะไม่ทนัตอ่เหตกุารณ ์  
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ตัวอย่างที�ประสบความสําเร็จ 

   
ปี 2531 มีการระบาดของเพลี�ยกระโดดสีนํ� าตาล ชาวนาเพื�อนบา้นใชส้ารเคมีปราบกนัทั�วแต่นาของ  คาํ

เดื�อง  ภาษี  เกษตรกรบา้นดอนแขวง ต.ดอนมนต ์อ.สตึก จ.บรีุรัมย ์ไมไ่ดใ้ชส้ารเคมีใด ๆ เพลี�ยกระโดดสี

นํ� าตาลจึงมาลงที�นาของ คาํเดื�อง จาํนวนมาก  แต่ปรากฏวา่เกิดมีแมงมุมเขา้มาชกัใยในนาของเขาเตม็ไป

หมด  เพลี�ยกระโดดสีนํ� าตาลจะถกูแมงมุมจบักินไปจาํนวนมาก ภายหลงัทั�งแมงมมุและเพลี�ยกระโดดสีนํ� าตาลก็

ลดจาํนวนลง โดยกลไกตามธรรมชาติ   

   

 
การเลี�ยงปลาในนาขา้วรูปแบบหนึ� งของระบบการเกษตรแบบผสมผสานเพื�อ  

ควบคมุเพลี�ยกระโดดสีนํ� าตาลไดอ้ีกทางหนึ� ง 

  

  

 


