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เพลี้ยไฟ (rice thrips)

เพลี้ยไฟ Stenchaetohrips biformis (Bagnall) เป็นแมลงศัตรูพืชขนาดเล็ก มีสีเหลืองนวล เหลืองปน
น้้าตาล น้้าตาลเข้มและสีด้า มีทั้งชนิดมีปีกและไม่มีปีก ส่วนท้องมีลักษณะเรียวยาว เพลี้ยไฟทั้งตัวอ่อนและตัว
เต็มวัยสามารถท้าลายพืชได้ โดยใช้กรามเขี่ยดูดน้้าเลี้ยงจากเซลล์พืชในส่วนยอด ตาอ่อน ใบ ดอกและผล ท้าให้
ใบเกิดรอยด่าง สีซีด หรือท้าให้ขอบใบแห้ง ตาอ่อนชะงักการเจริญเติบโต กลีบดอกมีสีซีด โดยเฉพาะกลีบดอก ที่
มีสีเข้มจะเห็นการท้าลายได้อย่างชัดเจน บางครั้งพบลักษณะเป็นรอยแผลสีน้าตาล นอกจากนี้ความเสียหายจาก
เพลี้ยไฟยังเกิดจากสิ่งขับถ่ายที่เพลี้ยไฟถ่ายออกมามีลักษณะคล้ายหยดน้้าเล็กๆ ติดอยู่ตามส่วนต่างๆ ของพืช
หยดน้้าเหล่านี้เมื่อแห้งจะท้าให้พืชเกิดรอยต้าหนิเป็นจุดด้า ที่ส้าคัญเพลี้ยไฟบางชนิดสามารถเป็นพาหะน้าเชื้อ
ไวรัสมาสู่พืช ซึ่งการถ่ายทอดเชื้อไวรัสเกิดจากเพลี้ยไฟตัวอ่อนระยะแรกรับเชื้อไวรัส และเมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะ
ถ่ายทอดเชื้อนี้ให้กับพืชทางน้้าลาย การสืบพันธุ์ของเพลี้ยไฟมีทั้งแบบไม่อาศัยเพศและอาศัยเพศ ถ้าเป็นแบบไม่
อาศัยเพศลูกที่ได้จะเป็นตัวผู้ทั้งหมด หลังจากผสมพันธุ์แล้วจะวางไข่ เพลี้ยไฟสามารถแพร่กระจายไปตามแหล่ง
ต่างๆ ได้ง่าย โดยอาศัยลมเป็นพาหะ พบได้ตามแหล่งปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ดอกทั่วทุกภาพของประเทศไทย

พืชทีค่ วรเฝ้าระวัง
แตงโม,แตงกวา,พริก,มะเขือ,ผัก,กล้วยไม้

ลักษณะการทาลายและการระบาด
เพลี้ยไฟปกติจะระบาดหนักในช่วงอากาศร้อนชื้นหรือช่วงปลายฤดูฝนและต้นฤดูฝน เป็นหลัก วงจรชีวิต
ตั้งแต่ไข่ถึงตัวเต็มวัยประมาณ 20-30 วัน ระยะไข่ถึงตัวอ่อนประมาณ 3-5 วัน ก็เป็นตัวอ่อน ทั้งตัวอ่อนและตัว
เต็มวัยสามารถดูดกินน้้าเลี้ยงจากส่วนอ่อนของพืชได้โดยวิธีเขี่ยและดูด (การเขี่ยท้าให้ผลเป็นแผล) ตัวเต็มวัยเพศ
เมีย 1 ตัว สามารถวางไข่ได้ 100-500 ฟอง ตัวเมียสามารถวางไข่ได้ทั้งได้รับการผสมพันธุ์จากตัวผู้ และ

2
สามารถวางไขได้เองโดยไม่ได้รับการผสมพันธุ์จากตัวผู้ ตัวเมียจะวางไข่ภายในเนื้อเยื่อบริเวณด้านบนของใบอ่อน
ยอดอ่อน และผลอ่อน

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอแนะนาวิธีการป้องกันและกาจัด
ดังนี้
1) ต้องหมั่นส้ารวจและท้าความสะอาดแปลง เพื่อช่วยลดการสะสมของเพลี้ยไฟ
2) ใช้สารสกัดจากพืช เช่น สารสะเดาสามารถช่วยลดปริมาณการเข้าท้าลายของเพลี้ยไฟ การใช้กับดัก
แมลง เช่นกับดักกาวเหนียวสีเหลือง อัตรา 80-100 กับดัก/ไร่ สามารถช่วยลดปริมาณของเพลี้ยไฟ
3) ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย (เชื้อสด) 1 กิโลกรัม ผสมน้้า 20 ลิตร และผสมสารจับใบ ฉีดในช่วงแสงแดดอ่อน
2-3 ครั้ง ต่อ เนื่องทุก 5 วัน
4) ให้ใช้สารเคมีตามค้าแนะน้า ได้แก่ ฟิโปรนิล 5% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้้า 20 ลิตร อิมิดาโค
ลพริด 70% ดับบลิวจี อัตรา 2 กรัม/น้้า 20 ลิตร อย่างไรก็ตามเพื่อลดความเสียหายต่อผลผลิต และลดปริมาณ
แมลงศัตรูพืชให้น้อยลง (กรมวิชาการเกษตร)
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แมลงบั่ว (rice gall midge, RGM)

แมลงบั่วตัวเต็มวัย มีลักษณะคล้ายยุงหรือริ้นล้าตัวยาวประมาณ 3- 4
มิลลิเมตร หนวด และขามีสีด้า เวลากลางวันตัวเต็มวัย จะเกาะซ่อนตัวอยู่ใต้ใบข้าว
บริเวณกอข้าวและจะบินไปหาที่มีแสงไฟเพื่อผสม พันธุ์เพศผู้มีล้าตัวสีน้าตาลปน
เหลืองขนาดเล็กกว่าเพศเมียเพศเมียส่วนท้องมี สีแดงส้มวางไข่ใต้ใบข้าวเป็นส่วน
ใหญ่ ในตอนกลางคืนโดยวางเป็นฟองเดี่ยวๆ หรือเป็นกลุ่ม 3-4 ฟอง เพศเมีย 1 ตัว
สามารถวางไข่ได้หลายร้อยฟองในชั่ว อายุ 4 วัน ระยะไข่ประมาณ 3-4 วัน ไข่
ต้องการความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 % ในการฟักออกเป็นตัว ตัวหนอนที่ฟักจากไข่จะ
คลานตามบริเวณกาบใบเพื่อแทรกตัวเข้าไปในกาบใบ เข้าไปอาศัยกัดกินที่จุดเจริญ
(growing point) ของตายอดหรือตาข้างที่ข้อ ระยะหนอนนาน 11 วัน ขณะที่
หนอนอาศัยกขัดกินอยู่ภายในตาที่ก้าลังเจริญเติบโตต้นข้าวจะสร้างหลอด หุ้มตัว
หนอนไว้ท้าให้เกิดเป็นช่องกลวงที่เรียกว่า“หลอดบั่วหรือหลอดหอม ต้นข้าวและกอ
ข้าวที่ถูกท้าลายมีอาการแคระแกร็น เตี้ย ล้าต้นกลม สีเขียวเข้ม ไม่ออกรวง
ระยะดักแด้ประมาณ 6 วัน เมื่อดักแด้ใกล้จะฟักออกเป็นตัวเต็มวัยจะเคลื่อนย้ายมาอยู่ส่วนปลายของ
หลอดข้าวนั้น และเจาะออกเป็นตัวเต็มวัยที่ปลายหลอดนั่นเอง พร้อมทั้งทิ้งคราบดักแด้ไว้ที่รอยเปิดนั้น ระยะตัว
เต็มวัยนาน 2-3 วันฤดูหนึ่งบั่ว สามารถขยายพันธุ์ได้ 6-7 ชั่วอายุๆที่ 2, 3 และ 4 จะเป็นชั่วอายุที่สามารถท้า
ความเสียหายให้ข้าวได้มากที่สุด

ระยะการเจริญเติบโตของแมลงบั่ว

ระยะไข่

ระยะดักแด้

ระยะหนอน

ระยะตัวเต็มวัย

4
ลักษณะการทาลายและการระบาด
แมลงบั่วจะออกเป็นตัวเต็มวัยเมื่อเริ่มฤดูฝน โดยจะอาศัยและเจริญเติบโตอยู่บนพืชอาศัยพวกข้าว
ป่าและหญ้าต่างๆ 1-2 ชั่วอายุ จนกระทั่งเริ่มมีการปลูกข้าว ตัวเต็มวัยแมลงบั่วจะเข้าแปลงนาตั้งแต่ระยะกล้า
หรือช่วงระยะเวลา 25-30 วัน เพื่อวางไข่หลังจากฟักออกตัวหนอนจะคลานลงสู่ซอกของใบยอดและกาบใบเพื่อ
เข้า ท้าลายยอดที่ก้าลังเจริญท้าให้เกิดเป็นหลอดลักษณะคล้ายหลอดหอม
พืชอาหาร
ข้าว ข้าวป่า หญ้าไซ หญ้าปล้องเขียว หญ้าปล้องหิน หญ้าชันกาดและหญ้าตีนติด
การป้องกันกาจัด ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแนะนาดังนี้
1) ขจัดวัชพืชรอบแปลงนา เช่น ข้าวป่า หญ้าข้าวนก หญ้าไซ หญ้าแดง หญ้าชันกาด และหญ้านกสีชมพู
ก่อนตกกล้าหรือหว่านข้าวเพื่อท้าลายพืชอาศัยของแมลงบั่ว
2) ปรับวิธีปลูกโดยการปักด้า 2 ครั้ง เพื่อลดความรุนแรงที่เกิดจากการท้าลายของแมลงบั่ว หลังปักด้า
จนถึงข้าวอายุ 45 วัน
3) ไม่ควรปลูกข้าวโดยวิธีหว่านหรือปักด้าถี่ ในพื้นที่ ที่มีการระบาดของแมลงบั่วเป็นประจ้า
4) ท้าลายตัวเต็มวัยที่บินมาเล่นแสงไฟตามบ้านช่วงเวลาตั้งแต่ 19:00-21:00 น. โดยใช้ไม้ตีแมลงวัน
5) ไม่ควรใช้สารฆ่าแมลงใดๆ ในการป้องกันก้าจัดแมลงบั่ว เนื่องจากไม่ได้ผลและยังท้าลายศัตรู
ธรรมชาติ
6) ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียฉีดพ่นอัตราเชื้อราบิวเวอร์เรีย 1 กิโลกรัม ต่อ น้้า 20-40 ลิตรผสมสารจับใบฉีด
พ่นในช่วงแสงแดดอ่อน 2-3 ครั้งต่อเนื่องทุก 5 วัน
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เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-481126-7 ในวัน เวลาราชการทุกวัน
ที่ปรึกษา สมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อ้านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
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