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บทคัดย่อ
การระบาดและการเป็ นแมลงพาหะนาโรคไวรัสข้าวของเพลีย้ กระโดดสีน้าตาล นับเป็ นปั ญหาสาคัญของ
กระบวนการปลูกข้าวในพื้นที่นาชลประทานภาคกลางของประเทศไทยและพื้นที่ปลูกข้าวเอเชีย ซึ่งส่งผล
กระทบและก่อให้เกิดความเสียหายเป็ นวงกว้างต่อผลผลิตข้าวเพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก
ตัง้ แต่ระดับ 10-100 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่นาชลประทาน นาหว่านน้ าตม และนาปรัง และตัง้ แต่ระดับ 5-60
เปอร์เ ซ็น ต์ ของพื้น ที่น าดาและนาปี ตามลาดับ กลไกการท าลายข้า วของแมลงสามารถก่ อ ให้เ กิด การ
เปลีย่ นแปลงลักษณะทางกายภาพของต้นข้าวทาให้ใบเหลืองซีดและต้นข้าวแห้งตาย (ฮอพเพอร์เบิรน์ ) โดย
สามารถถ่ายทอดไวรัสโรคข้าวได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของต้นข้าว เนื่องจากเป็ นแมลงชนิดปากเจาะดูด
ซึ่งจะดูดกินน้ าเลี้ยงจากท่อน้ าและท่ออาหารของต้นข้าว ทาให้ได้รบั ธาตุอาหารพืชและไวรัสจากน้ าเลีย้ งพืช
โดยธาตุอาหารพืชจะถูกลาเลียงผ่านระบบทางเดินอาหารทีส่ มบูรณ์ของแมลง ซึง่ จะวางขนานไปตามความยาว
ของลาตัวจนถึงทวารหนัก และไวรัสจะมีการเพิม่ จานวนภายในอวัยวะภายในของแมลง จากนัน้ ธาตุอาหารพืช
และไวรัสจะไหลเวียนเข้าสู่กระแสโลหิตของแมลง ซึ่งเป็ นระบบหมุนเวียนโลหิตแบบเปิ ด ทาหน้ าที่ในการ
ลาเลียงสารต่าง ๆ เพื่อเลีย้ งเนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ ของแมลง นอกจากจะส่งผลกระทบต่อต้นข้าวและแมลงพาหะ
แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อระบบการบริหารจัดการเพื่อความสมดุลของระบบนิเวศน์ ในนาข้าว และภาพรวมใน
ระดับเศรษฐกิจทัง้ ระดับจุลภาคและมหภาค การบูรณาการข้อมูลทางด้านชีววิทยา กีฏวิทยา ไวรัสพืชวิทยา
ระบาดวิทยา และพฤติกรรมการทาลายข้าวของแมลงพาหะและไวรัสโรคข้าว จะเป็ นข้อมูลเบื้องต้นสาคัญ
สาหรับการกาหนดยุทธศาสตร์ท่เี ป็ นรูปธรรมในการบริหารจัดการเพื่อการป้ องกัน ควบคุม และกาจัดแมลง
พาหะและไวรัสโรคข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดอย่างยังยื
่ น รวมทัง้ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั และนาไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต
คาสาคัญ : เพลีย้ กระโดดสีน้าตาล; โรคไวรัสข้าว; การถ่ายทอดไวรัสโรคข้าว; พฤติกรรมการทาลายข้าว
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Abstract
The outbreak and rice viral transmission of brown planthoppers are the major problem in rice
cultivation of the central irrigated rice field of Thailand and neighboring countries. They are affecting
and causing widespread damages to rice yields for domestic consumption and exports. The ranges of
damages are from 10 to 100 % of irrigated rice, wet-seeded rice and off-season rice field, and from 5
to 60 % of wetland rice and rained rice field. Insect damage mechanism can cause changes in physical
appearance of rice plants, yellowing and drying leaves (hopperburn) and rice viral transmissions at all
stages of rice plant growth because it is the sap- sucking insect, which sucks the rice sap from the
xylem and phloem of the rice plants. The insect gets plant nutrients and rice viruses from rice sap and
transports through the complete digestive tract of insects, which paralleled to the length of anus body.
The rice virus replicates within the insect's internal organs. After that, the plant nutrients and rice
viruses circulate into the bloodstream of insect, which is an open circulatory system for transporting
various nutrients to its tissues. In addition, it affects rice plants, insect vectors, and the management
system of ecological balance in rice fields and the overall of micro and macroeconomics. The
integration of biology, entomology, plant virology, epidemiology, and feeding behavior of insect vectors
and rice viral diseases, will be an important preliminary data for establishing the concrete strategy to
protect, control and eliminate the insect vectors and rice viral diseases. This would result sustainable
effectiveness, relevant to the current situation and in the future.
Keywords: brown planthopper; rice viral diseases; rice viral transmission; rice feeding behavior

1. คานา

ข้าว โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็ นประเทศแกนนาในการ
นาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์
ในการเร่งรัดการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรให้มีค วามสอดคล้อ งกับ ประชากรของ
โลกทีเ่ พิม่ มากขึน้ สหรัฐอเมริกาได้ก่อตัง้ สถาบันวิจยั
ข้าวนานาชาติ (IRRI, International Rice Research
Institute) เมื่อปี พ.ศ. 2503 ขึ้นที่เมืองลอสบันโยส
(Los Banos) ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ โดยความร่วมมือ ของมูลนิธฟิ อร์ด (Ford) และมูลนิธิรอ็ คกี้เฟลเลอร์
(Rockefeller) กับ รัฐ บาลฟิ ลิป ปิ นส์ เพื่อ วิจ ัย และ
ถ่ ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับข้าวให้แก่นักวิชาการ
ของประเทศต่าง ๆ โดยให้ประเทศสมาชิกส่งเมล็ด
พัน ธุ์ ข้า วพื้น เมือ งมาเก็บ รัก ษาไว้ ท่ี ส ถาบัน ซึ่ง
ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในประเทศสมาชิกที่ตอบรับ

เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลเป็ นแมลงศัตรูข้าวที่
ส าคัญ ที่สุ ด ของกระบวนการปลู ก ข้า วในพื้น ที่น า
ชลประทานภาคกลางของประเทศไทย และพื้นที่
ปลูกข้าวเอเชีย นอกจากนี้ยงั เป็ นแมลงพาหะในการ
ถ่ า ยทอดไวรัส โรคข้า วที่มีค วามสามารถในการ
ปรับ ตัว เข้า กับ พัน ธุ์ข้า วใหม่ ๆ และสามารถเพิ่ม
ปริ ม าณได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมหาศาลในสภาพ
ธรรมชาติ เนื่ อ งจากเป็ นแมลงที่มีก ารอพยพใน
ระหว่างฤดูและสิน้ ฤดูการปลูกข้าว ทาให้ยากต่อการ
ป้ องกัน ควบคุม และกาจัด อุบตั ิการณ์ การระบาด
ของแมลงพาหะและไวรัสโรคข้าวเพิม่ ขึน้ ในช่วงหลัง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ซึ่งเป็ นยุคแรกของการปฏิวตั ิ
เขียว (first green revolution) ในการเร่งรัดผลผลิต
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นโยบายดังกล่าว จนกระทังปี
่ พ.ศ. 2509 รัฐบาล
ไทยได้มนี โยบายส่งเสริมให้เกษตรกรไทยปลูกพันธุ์
ข้าวที่ผ่านการพัฒนาสายพันธุจ์ ากสถาบันวิจยั ข้าว
นานาชาติเ พื่อ เพิ่ม ศัก ยภาพการผลิต (บริบู ร ณ์ ,
2544) ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชือ้ พันธุข์ า้ วเดิม
และมีการส่งเสริมวิธกี ารปลูกข้าวโดยใช้รปู แบบของ
เทคโนโลยีส าเร็จ รู ป (package of technology) ที่
ส่งผลต่อรูปแบบ และวิธกี ารเดิมในกระบวนการปลูก
ข้าวของประเทศไทยจากนาดามาเป็ นวิธกี ารปลูก
ข้าวแบบนาหว่าน ผนวกกับการใช้สารเคมีเพื่อการ
ป้ องกันและกาจัดศัตรูพืชที่เพิ่มขึ้น ทาให้เกิดการ
เปลี่ย นแปลงของระบบนิ เ วศน์ ท างการเกษตร ที่
ส่งผลกระทบเป็ น ระบบลูกโซ่ของการปรับตัว ของ
แมลงพาหะและไวรัสโรคข้า วในสภาพธรรมชาติ
เพื่อต้านทานต่อสายพันธุข์ า้ วและรูปแบบการปลูกที่
ได้มีก ารพัฒ นาขึ้น จนเกิด การระบาดอย่ า งกว้า ง
ขวาง ต่อเนื่อง และรุนแรงในทุกแหล่งปลูกข้าวของ
ทวีปเอเชีย
ผลที่ได้จากการปฏิวตั ิเขียวในครัง้ ทีห่ นึ่งนี้มี
เป้ าหมายเพื่อเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตรให้มคี วาม
สอดคล้องกับประชากรของโลกที่เพิม่ มากขึน้ จาก
การรายงานขององค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization
of the United Nations, FAO) พบว่าในช่วงระหว่าง
ปี พ.ศ. 2517-2532 ผลผลิตข้าวในโลกเพิม่ มากขึน้
ถึ ง 46 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ( รั ง ส ร ร ค์ , 2534) แ ต่ ใ น
ขณะเดียวกันได้ก่อให้เกิดการทาลายระบบนิเวศน์ มี
การใช้สารฆ่าแมลงกันอย่างแพร่หลาย ด้ว ยเหตุน้ี
ระบบการเกษตรจึงต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการ
อนุ ร ัก ษ์ สิ่ง แวดล้อ มและทรัพ ยากรธรรมชาติ ใน
ขณะเดีย วกัน ก็มีเ ป้ า หมายเพื่อ เพิ่ม ผลผลิต ทาง
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ท าให้เ กิดการ
ปฏิ ว ั ติ เ ขี ย วเป็ นครั ้ง ที่ ส องขึ้ น ( second green
revolution) จนถึงปั จจุบนั พร้อม ๆ กับการระบาด
ของแมลงศัตรูขา้ วและโรคข้าวทีเ่ พิม่ มากขึน้ จนยาก

ที่จะควบคุม ประเทศไทยนัน้ เป็ นหนึ่งในหลาย ๆ
ประเทศ ทีเ่ ผชิญกับปั ญหาการระบาดของแมลงศัตรู
ข้าวและโรคข้าว โดยเฉพาะอย่างยิง่ การระบาดของ
เพลี้ ย กระโดดสี น้ า ตาลที่ ร ะบาดในพื้ น ที่ น าชล
ประทานบริเวณภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งเป็ น
แหล่งปลูกข้าวแหล่งใหญ่ของประเทศตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2516 และมีการระบาดเรื่อยมาจนถึงปั จจุบนั โดย
แมลงสามารถก่ อ ให้เ กิด ความเสีย หายแก่ ผลผลิต
ข้าวได้ในทุกระยะการเจริญเติบโต ทัง้ นี้ความรุนแรง
ของการระบาดและความเสียหายที่เกิดขึน้ เป็ นผล
สืบ เนื่ อ งจากการปรับ ตัว ตามธรรมชาติข องแมลง
พฤติกรรมการใช้สารฆ่าแมลงของเกษตรกร การ
ปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรม และการบริหารจัดการ
พืน้ ทีเ่ กษตรกรรม เป็ นต้น
บทความฉบับนี้จงึ ได้รวบรวมและบูรณาการ
ข้อมูลโดยสังเขปทางด้านชีววิทยา กีฏวิทยา ไวรัส
พืชวิทยา นิเวศวิทยา ระบาดวิทยา การถ่ ายทอด
โรค ปฏิสมั พันธ์และพฤติกรรมการทาลายข้าวของ
แมลงพาหะและไวรัสโรคข้าว ซึ่งเป็ นข้อมูลพืน้ ฐาน
สาคัญในการกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการอารักขา
ข้า ว การพยากรณ์ และการบริห ารจัด การแมลง
พาหะและไวรัสโรคข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลสูงสุดอย่างเป็ นรูปธรรมทีย่ งยื
ั่ น

2. เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
เพลีย้ กระโดดสีน้ าตาล [brown planthopper
(BPH), Nilaparvata lugens (Stål)] เป็ นแมลงศัต รู
ข้ า วจ าพวกดู ด กิ น น้ า เลี้ ย ง (sap-sucking phytophagous insect) จัด อยู่ ใ นวงศ์ Delphacidae วงศ์
ย่อย Fulgoroidea (delphacid planthoppers) อันดับ
Hemiptera อัน ดับ ย่ อ ย Homoptera (วัน ทนา และ
คณะ, 2558) ที่ มี ก ารแพร่ ร ะบาดก่ อ ให้ เ กิ ด การ
ท าลายต้น ข้า วอย่ า งฉับ พลัน และรุ น แรง และเป็ น
แมลงพาหะทีส่ าคัญในการถ่ายทอดไวรัสใบหงิกข้าว
(Rice ragged stunt virus, RRSV) และไวรัส เขีย ว
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เตีย้ (Rice grassy stunt virus, RGSV) ทีส่ ร้างความ
เสียหายแก่ผลผลิตข้าวประมาณ 10-100 เปอร์เซ็นต์
ในพื้น ที่เ ขตอบอุ่ น (temperate zone) เขตกึ่ง ร้อ น
(subtropical zone) และเขตร้ อ น (tropical zone)
ของทวี ป เอเชี ย มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ประเทศไทย
อิน โดนี เ ซีย ฟิ ลิป ปิ น ส์ ลาว เวีย ดนาม มาเลเซีย
อิน เดีย ศรีลัง กา บัง คลาเทศ ไต้ห วัน เกาหลี จีน
ญี่ป่ ุน เนปาล ปากีสถาน รวมทัง้ หมู่เกาะแปซิฟิ ก
และออสเตรเลี ย (สุ ว ั ฒ น์ , 2533; สุ เ ทพ, 2552;
Khush, 1979; Hibino, 1996; Bing et al., 2007;
Latif et al., 2013; Yu et al., 2014) แมลงมีช่อื เรียก
แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น เช่น Bena perang
(ม า เ ล เ ซี ย ) ( Hashim, 1989) Wereng coklat
(อิน โดนี เ ซีย ) (Effendi and Munawar, 2013) และ
Tobiiro-unka (ญีป่ ่ นุ ) (Wada and Munakata 1967)
ส าหรับ ประเทศไทยเกษตรกรในบริเ วณพื้น ที่น า
ชลประทานภาคกลางเรียกว่าเพลี้ยกระโดด เพลี้ย
จักจัน่ เพลีย้ จักจันสี
่ น้ าตาล เพลีย้ จักจันสี
่ เทา เพลีย้
หลุม และเพลีย้ (วันทนา, 2553)

ปี กยาว (macropterous form หรื อ long winged
form) โดยตัวเต็มวัยทัง้ ชนิดปี กสัน้ และปี กยาว เพศ
เมียมีอายุประมาณ 15 วัน และเพศผูม้ อี ายุประมาณ
13 วัน (สุว ัฒ น์ , 2533) ตามลาดับ รวมระยะเวลา
ตลอดวัฏจักรชีวติ ประมาณ 30-40 วัน ลักษณะของ
ตัว อ่ อ นและตัว เต็ม วัย จะมีรู ป ร่ า งโดยทัว่ ๆ ไปที่
เหมือ นกัน แต่ จ ะแตกต่ า งกัน ที่ลัก ษณะบางอย่าง
ของแต่ละระยะพัฒนาการทีเ่ พิม่ ขึน้ เช่น ขนาดลาตัว
และปี กทีใ่ หญ่ขน้ึ สีของตาตามระยะพัฒนาการจาก
สีแ ดงในระยะตัว อ่ อ นและค่ อ ย ๆ เปลี่ย นเป็ นสี
น้ า ตาลที่เ ข้ม ขึ้น เมื่อ เจริญ เข้า สู่ตัว เต็ม วัย สีข อง
ล าตัว ตามระยะพัฒ นาการที่เ ปลี่ย นจากสีข าวใน
ระยะตัวอ่อนและค่อย ๆ เปลี่ยนเป็ นสีน้ าตาลอ่อน
น้ าตาลเข้ม และสีดาเมื่อเจริญเข้าสู่ตวั เต็มวัย และ
ความสมบูรณ์ของอวัยวะอื่น ๆ (Manjunath, 1977;
Ayoade et al., 1996; Xu and Zhang, 2016)

4. พฤติ ก รรมการท าลายข้ า วของเพลี้ ย
กระโดดสีน้าตาล
พฤติกรรมการทาลายข้าวของแมลงเกิดขึน้
ได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) การดูดกินน้ าเลีย้ งจากพืช
อาหารซึง่ เป็ นพฤติกรรมการทาลายทางตรง โดยทา
ให้ต้นข้าวมีลกั ษณะใบเหลืองและแห้งตายทัง้ ต้นที่
เรียกว่าอาการไหม้ (hopper burn) ความรุนแรงของ
อาการต้ น ข้า วใบเหลือ งและแห้ง ตายนี้ ข้ึน อยู่ ก ับ
จ านวนประชากรของเพลี้ย กระโดดสีน้ า ตาลและ
ความต่อเนื่องของการดูดกินของแมลง และ (2) การ
ถ่ายทอดไวรัสโรคข้าวซึง่ เป็ นพฤติกรรมการทาลาย
ทางอ้อม ซึง่ พฤติกรรมทัง้ สองลักษณะนี้จะก่อให้เกิด
ความเสีย หายในระดับ 10-100 เปอร์เ ซ็น ต์ โดย
ลัก ษณะการถ่ า ยทอดไวรัส จะมีค วามไม่ แ น่ น อน
(intermittent) และจากการศึ ก ษาพบว่ า แมลงมี
เปอร์เซ็นต์การถ่ายทอดไวรัสได้ในระดับทีแ่ ตกต่าง
กัน ได้แก่ 12-40 เปอร์เซ็นต์ (Hibino et al., 1977;
Senboku et al., 1978) 6-7 เปอร์เซ็นต์ (Ghosh et

3. วัฏจักรชีวิตของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
เพลี้ย กระโดดสีน้ า ตาลมี ว ัฏ จัก รชีวิต (life
cycle) และการเจริญเติบโตแบบเปลีย่ นแปลงรูปร่าง
ไม่สมบูรณ์ (incomplete metamorphosis หรือ hemimetamorphosis) โดยอาศัย วิธีก ารลอกคราบเพื่อ
การเจริญเติบโต สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ระยะ ได้แก่
(1) ระยะไข่ (egg stage) ประมาณ 8-9 วัน (2) ระยะ
ตัว อ่ อ น (nymphal state) ประมาณ 14-17 วัน ซึ่ง
ตัวอ่อนจะมี 5 วัย (instar) และมีพฒ
ั นาการในแต่ละ
วัย ตัง้ แต่ ว ัย ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 จะใช้ ร ะยะเวลา
ประมาณ 4, 3-5, 2-4, 3-5 และ 4-5 วัน ตามลาดับ
และ (3) ระยะตัวเต็มวัย (adult stage) ประมาณ 1315 วัน ซึง่ ลักษณะตัวเต็มวัยของแมลงทัง้ เพศผูแ้ ละ
เพศเมียมี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะปี กสัน้ (brachypterous form หรือ short winged form) และลักษณะ
372

ปี ที ่ 6 • ฉบับที ่ 4 • ฉบับเสริ ม 2560

Thai Journal of Science and Technology

al., 1979) และ 34-49 เปอร์เซ็นต์ (Habibuddin and
Ang, 1984) ซึ่งลักษณะพฤติกรรมการทาลายข้าว
ดัง กล่ า วมีปั จ จัย สาคัญ เพื่อ ความอยู่ร อดและการ
แสดงออกทางพฤติก รรมของแมลง ได้แ ก่ ความ
อุดมสมบูรณ์ ของพืชอาหารและพืชอาศัย ปริมาณ
ความหนาแน่ นของประชากร อุณหภูมิ ความเข้ม
แสง ความชื้ น รวมทัง้ ทิ ศ ทาง ระยะเวลา และ
อิทธิพลของลมมรสุม (monsoon) หรือลมประจาฤดู
(seasonal wind) ซึ่ ง เป็ นกระแสลมช่ ว ยในการ
อพยพ (wind borne migration) ทีพ่ ดั เปลีย่ นทิศทาง
ไปตามฤดูกาลเป็ นช่วงระยะเวลาประมาณทุกครึง่ ปี
และมีทิศ ทางการพัด ที่แ น่ น อน (Kisimoto, 1977)
โดยส่ ง ผลต่ อ พั ฒ นาการของ วั ฏ จั ก รชี วิ ต และ
กระบวนการทาลายข้าวของแมลง ดังนี้
4.1 การอพยพเข้ า มาในพื้ น ที่ นาชล
ประทานของประเทศไทย
เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลปี กยาวสามารถ
เคลื่อนย้าย (displacement) และอพยพ (migration)
ไปได้ใ นระยะทางที่ใกล้แ ละไกล (Xu and Zhang,
2016) โดยแมลงจะเคลื่ อ นย้ า ยและอพยพออก
(emigration) จากเขตอบอุ่ น ตามกระแสลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (north-east monsoon) และ
ลมฝ่ ายตะวัน ออก (eastern wind) ที่พ ัด จากทาง
เหนือสู่ทางใต้ในระยะทางที่ไกลมาสู่เขตกึ่งอบอุ่น
และเขตร้อนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถงึ เดือน
เมษายน และเดือนตุ ลาคมถึงกลางเดือนมกราคม
(สานักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา, 2556) และ
จะอพยพเข้าสู่พ้นื ที่นาชลประทานในประเทศไทย
(immigration) เพื่อเพิ่มปริมาณและทาลายต้นข้าว
ในช่วงหลังการหว่านหรือการปั กดา (transplantation stage) ประมาณเดื อ นพฤษภาคมถึ ง เดื อ น
ตุลาคม ซึง่ เป็ นฤดูขา้ วนาปี หรือข้าวนาน้ าฝน (wetseason rice) และประมาณเดือนมกราคมถึงเดือน
เมษายน ซึ่งเป็ นฤดูข้าวนาปรัง (dry-season rice)
ตัง้ แต่ต้นข้าวอายุได้ประมาณ 3-5 วัน และสามารถ

พบปริ ม าณของแมลงสู ง สุ ด เมื่ อ ต้ น ข้ า วอายุ ไ ด้
ประมาณ 15-19 วัน (วันทนา, 2553)
สภาพพื้นที่ของประเทศไทยภาคกลาง
ส่ว นใหญ่ เ ป็ น พื้น ที่ร าบลุ่ มมีน้ า ท่วมเหมาะแก่การ
ปลู ก ข้ า ว และด้ ว ยสภาพสัง คม การขาดแคลน
แรงงาน และเศรษฐกิจทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไป มีการ
นาเทคโนโลยีแบบใหม่เข้ามาใช้ในการปลูกข้าวเพื่อ
เพิม่ ผลผลิตต่อพืน้ ทีใ่ ห้มปี ริมาณมากขึน้ รวมถึงการ
สร้างเขื่อนขนาดใหญ่สาหรับเก็บกักน้ าไว้เพื่อการ
ชลประทานให้แก่เกษตรกรในการเพาะปลูกข้าว ทา
ให้พ้นื ที่การปลูกข้าวเพิม่ มากขึน้ และสามารถปลูก
ข้าวได้ตลอดทัง้ ปี พันธุข์ า้ วทีป่ ลูกส่วนใหญ่เป็ นพันธุ์
ข้าวทีใ่ ห้ผลผลิตสูงซึง่ เป็ นทีต่ อ้ งการของตลาดและมี
ราคาดี แต่ไม่ตา้ นทานต่อการทาลายของแมลง โดย
พื้นที่นาของเกษตรกรโดยส่วนมากจะเป็ นพื้นที่นา
เช่า เกษตรกรจึงต้องปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องโดยไม่มี
การพักนา เพื่อรักษาสิทธิในการเช่
าพืน้ ทีน่ าเพื่อการ
์
เพาะปลูก มีการใส่ปยเคมี
ุ๋
ทาให้ขา้ วเจริญเติบโตได้ดี
ร่วมกับการใช้สารฆ่าแมลงในกลุ่มที่มีพิษร้ายแรง
และชักนาให้เกิดการระบาดทีเ่ พิม่ มากขึน้ หลังการใช้
(insecticide inducing resurgence) ทัง้ ในลัก ษณะ
สารเดี่ย ว สารผสม สารชนิ ด เม็ด และสารพ่ น ฝุ่ น
แม้ว่าเกษตรกรไทยจะมีการใช้สารฆ่าแมลงเมื่อพบ
การอพยพเข้ามาและการระบาดในพืน้ ทีน่ า แต่ดว้ ย
ระดับ ประชากรแมลงที่มีจ านวนมาก และมีก าร
อพยพเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากลักษณะ
การปลูกข้าวของเกษตรกรไม่พร้อมกัน ทาให้แมลง
มีแ หล่ งพืชอาศัย และพืช อาหารอย่างต่ อ เนื่ อ ง อัน
เป็ นการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศน์การเกษตร เป็ น
ผลให้ แ มลงสามารถขยายแพร่ พ ัน ธุ์ ต่ อ ไปอย่ า ง
รวดเร็ว เมื่อ เชื่อ มต่ อ กับ ฤดู ป ลู ก ข้า วใหม่ จนเกิด
ปั ญหาการระบาดของแมลงและไวรัสโรคข้าวตามมา
(วันทนา และคณะ, 2554) การเปรียบเทียบวิธกี าร
ปลูกข้าว การบริหารจัดการ ลักษณะที่ส่งเสริมการ
อพยพเข้ามาในพื้นที่นาและการระบาดของเพลี้ย
373

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที ่ 6 • ฉบับที ่ 4 • ฉบับเสริ ม 2560

กระโดดสีน้ า ตาล และโอกาสของการระบาดของ
ไวรัส โรคข้า ว แมลงศัต รู ข้า ว และความเสีย หาย

(เปอร์เซ็นต์) ในพืน้ ทีน่ าของประเทศไทยดังตารางที่
1 (ฐานัฎ, 2557)

ตารางที่ 1 การปลูกข้าว การบริหารจัดการ และลักษณะทีส่ ง่ เสริมการระบาดของเพลีย้ กระโดดสีน้าตาลใน
พืน้ ทีน่ าของประเทศไทย (ทีม่ า : จดหมายข่าว เกษตรนครหลวง, 2555; พงศ์ศกั ดิ ์ และคณะ,
2555; วาทินี, 2557; วรรณวิไล, 2560)
การปลูกข้าวและลักษณะที่
นาชล
นาหว่าน
นาปี หรือ
นาดา3/
นาปรัง5/
1/
2/
ส่งเสริมการระบาดของแมลง
ประทาน
น้าตม
นาน้าฝน4/
ปริมาณการใช้เมล็ดพันธุท์ ่ี
~10-15
~8-15
~5-15
~10-15
~10-15
เหมาะสม (กก./ไร่)
ความหนาแน่นของต้นข้าว
สม่าเสมอ ไม่สม่าเสมอ สม่าเสมอ ไม่สม่าเสมอ ไม่สม่าเสมอ
ความสม่าเสมอของระยะปลูก
~20 x 25 ไม่สม่าเสมอ ~20 x 25 ~25 x 25
~20 x 25
(ซม.)
ระบบน้าทีใ่ ช้ในการเพาะปลูก
ชลประทาน ชลประทาน น้าฝน
น้าฝน
ชลประทาน
การควบคุมปริมาณน้า
ง่าย
ยาก
ง่าย
ยาก
ง่าย
ระดับน้าทีเ่ หมาะสมในแปลง
~5-15
~5-10
~5-10
≤ 50
~5-10
(ซม.)
ความชืน้ และร่มเงาในแปลง
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
การควบคุมวัชพืช
ง่าย
ยาก
ง่าย
ยาก
ง่าย
การควบคุมแมลงศัตรูขา้ ว
ปานกลาง
ยาก
ง่าย
ปานกลาง
ง่าย
โอกาสของการระบาดของไวรัส
โรคข้าว แมลงศัตรูขา้ ว และ
10-100
10-100
5-60
5-60
10-100
ความเสียหาย (เปอร์เซ็นต์)***
ต้นทุนการปลูก
ปานกลาง
ต่า
สูง
ปานกลาง
สูง
ผลผลิต
ปานกลาง-สูง ปานกลาง-สูง
สูง
ปานกลาง-สูง ปานกลาง
1/นาชลประทาน (irrigated rice) คือ นาข้าวในเขตทีม
2/
่ แี หล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ ; นาหว่านน้ าตม (wet-seeded
rice) คือ นาข้าวที่ปลูกข้าวโดยการหว่านเมล็ดลงไปในนาที่เตรียมพื้นที่ไว้แล้วโดยตรง; 3/นาดา (wetland
rice) คือ นาข้าวทีม่ กี ารนาเมล็ดข้าวไปเพาะในแปลงทีเ่ ตรียมไว้ให้งอกเป็ นต้นกล้า แล้วถอนต้นกล้าไปปั กดา
ในนาทีเ่ ตรียมไว้; 4/นาปี หรือนาน้ าฝน (rained rice) คือ นาข้าวทีป่ ลูกในฤดูการทานาปกติตามฤดูฝน ซึง่ จะ
แตกต่ า งกัน ไปในแต่ ล ะภาคและท้ อ งที่ ส่ ว นมากจะใช้ พ ัน ธุ์ ข้า วที่ไ ม่ ไ วแสง (photoperiod insensitive
varieties); 5/นาปรัง (off-season rice) คือ นาข้าวที่ต้องปลูกนอกฤดูทานา ส่วนมากจะใช้พนั ธุ์ขา้ วไวแสง
(photoperiod sensitive varieties); ***ขึน้ อยู่กบั ความรุนแรงในการระบาดและการบริหารจัดการ
4.2 พื ช อาหารและพื ช อาศั ย เพื่ อ การ
ดารงชีวิตของแมลง และการปรับตัวเพื่อทาลาย
ข้าวพันธุต์ ้านทาน

ข้ า ว เป็ นพื ช อา ศั ย ( host plant ห รื อ
alternative host) และพืช อาหารหลัก (food plant)
ของแมลง โดยแมลงจะมีค วามสามารถในการ
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ปรับ ตัว เข้า กับ พัน ธุ์ข้า วใหม่ ๆ ได้อ ย่ า งรวดเร็ว
(ปรีช า และเฉลิม , 2540; วัน ทนา และธรรมนู ญ ,
2541) ตัวเต็มวัยเพศเมียทัง้ ชนิดปี กสัน้ และปี กยาว
สามารถผสมพันธุ์ได้หลังจากเข้าสู่ระยะตัว เต็มวัย
แล้วประมาณ 2-4 และ 3-6 วัน ตามลาดับ และจะ
เริ่ม วางไข่ โ ดยใช้ อ วัย วะวางไข่ (ovipositor) ที่มี
ลักษณะเป็ นเดือยแหลมเจาะเข้าไปใน parenchymatous tissue ตามบริเวณกาบใบข้าวซึ่งอยู่เหนือ
หรือใกล้ระดับน้า หลังจากการอพยพเข้ามาในแปลง
นาแล้วประมาณ 13-20 วัน โดยตัวเต็มวัยเพศเมีย
ชนิดปี กสัน้ และปี กยาวมีช่วงระยะเวลาก่อนวางไข่
(preoviposition period) 3-4 และ 3-10 วั น ตาม
ลาดับ และมีปริมาณไข่ (fecundity) ประมาณ 300
และ 100 ฟอง ตามลาดับ (Xu and Zhang, 2016)
ในขณะที่ตวั เต็มวัยเพศผู้ทงั ้ ชนิดปี กสัน้ และปี กยาว
จะสามารถผสมพันธุ์ได้ทนั ทีหลังจากเข้าสู่ระยะตัว
เต็มวัย และสามารถผสมพันธุไ์ ด้สงู สุดเฉลีย่ 6 ครัง้ /
วัน และตลอดทัง้ ชีวติ สามารถผสมพันธุไ์ ด้เฉลีย่ 21
ครัง้ โดยในหนึ่งฤดูปลูกข้าว แมลงสามารถทีจ่ ะเพิม่
ปริมาณได้ประมาณ 3-4 ช่วงอายุขยั (generation)
(Kisimoto, 1977)
แมลงจะอาศัยดูดกินน้าเลีย้ ง (plant sap)
ตลอดทัง้ กลางวัน และกลางคืน และเจริญ เติบ โต
บริเวณกาบใบข้าวในบริเวณเหนือระดับผิวน้ า ซึ่ง
เป็ นบริเวณที่มรี ่มเงาและความชื้นสูง สาหรับพื้นที่
นาชลประทานของประเทศไทยความชื้นสัมพัทธ์
(relative humidity, RH) ที่เ หมาะสมต่ อ การเจริญ
เติบโตของแมลงประมาณ 70-90 เปอร์เซ็นต์ และ
อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส (สุวฒ
ั น์, 2533) โดย
แมลงสามารถเพิม่ จานวนบนข้าวพันธุแ์ ละลักษณะ
ความต้านทานได้ในระดับทีแ่ ตกต่างกัน ดังนี้ กข 1
(พันธุไ์ ม่ต้านทาน 21 เท่า) กข 7 (พันธุไ์ ม่ต้านทาน
13-14 เท่า) และ กข 21 (พันธุค์ ่อนข้างต้านทาน 67 เท่า) ตามลาดับ (ปรีชา, 2533) ในกลุ่มประชากร
ของแมลงเดีย วกัน และแมลงแต่ ล ะตัว จะมีค วาม

หลากหลายทางพันธุกรรม เมื่อเกิดการระบาดและ
ทาลายข้าวในพืน้ ทีน่ าทีป่ ลูกข้าวพันธุต์ ้านทานเป็ น
พื้นที่กว้างต่ อเนื่องกันเป็ นระยะเวลานานโดยไม่มี
การพักนา จะทาให้ขา้ วพันธุต์ า้ นทานถูกทาลายและ
สูญเสียลักษณะความต้านทานต่ อการทาลายของ
แมลง ความหลากหลายของแมลงในการท าลาย
พันธุ์ขา้ วทีม่ ลี กั ษณะของยีนต้านทานที่แตกต่างกัน
ซึ่ ง เรี ย กลั ก ษณะความแตกต่ างนี้ ว่ า ชี ว ชนิ ด
(biotype) (วัน ทนา และคณะ, 2554) ทัง้ นี้ จ ากการ
รายงานของ นิ ภ า (2537) ได้ ร ายงานว่ า เพลี้ ย
กระโดดสีน้าตาลในประเทศไทยเป็ นลักษณะชีวชนิด
แบบผสม (mixed biotype) โดยตัว อย่ า งลัก ษณะ
การสู ญ เสีย ความต้ า นทานของพัน ธุ์ข้า วต่ อ การ
ทาลายของแมลง ได้แก่ การปลูกข้าวพันธุ์ กข 21
และ กข 25 ต่ อ เนื่ อ งกัน เป็ น ระยะเวลานาน 3 ปี
(สมพงษ์ , 2537) และการปลูกข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี
60 ต่ อ เนื่ อ งกัน เป็ นระยะเวลานาน 2-3 ฤดู ป ลู ก
(นิภา และจินตนา, 2539) เป็ นต้น
ลักษณะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลง
จะมีสนี ้ าตาลอ่อนถึงสีน้ าตาลดา รวมทัง้ ยังมีความ
แตกต่ า งในลัก ษณะของปี ก ทัง้ ชนิ ด ปี ก สัน้ และปี ก
ยาวในระยะตัวเต็มวัย หากความหนาแน่นประชากร
ไม่ถงึ ระดับเศรษฐกิจ (1 ตัว/ต้น) ลาตัวของแมลงจะ
มีสนี ้ าตาลอ่อนถึงสีน้ าตาลเข้ม และส่วนใหญ่จะเป็ น
ชนิ ด ปี ก สัน้ แต่ ห ากประชากรหนาแน่ น ในระดับที่
มากกว่า 100 ตัว/ต้น ลาตัวของแมลงจะมีสนี ้ าตาล
ดา และส่ว นใหญ่ จ ะเป็ น ชนิ ด ปี ก ยาว สีข องลาตัว
แมลงนี้ สามารถใช้เป็ นข้อ สังเกตในการสุ่มสารวจ
เพื่อเตือนการระบาดได้ โดยพบว่าลักษณะดังกล่าว
นี้ ข้นึ อยู่ก ับ ความหนาแน่ น ของประชากรในพื้น ที่
และความอุ ด มสมบูร ณ์ ข องพืช อาหาร เนื่ อ งด้ว ย
ความหนาแน่ น ของประชากรแมลงที่ไ ม่ ถึง ระดับ
เศรษฐกิจ มีความอุดมสมบูรณ์ ของพืชอาหารและ
พืชอาศัยมาก ลักษณะเนื้อเยื่อของต้นข้าวทีม่ คี วาม
อ่อนนุ่ มและอวบน้ าเหมาะต่อการดูดกินน้ าเลีย้ งโดย
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การใช้ ป ากแทงดู ด น้ า เลี้ย ง (วัน ทนา และคณะ,
2558)
องค์ประกอบทางเคมี (phytochemicals)
ของน้ า เลี้ย งต้น ข้า วในระยะเริ่ม ต้น ของการเจริญ
เติบโตจะมีปริมาณน้ าตาล ธาตุไนโตรเจน และกรด
อะมิโ นอิสระสูง ได้แ ก่ กรดแอสปาร์ติก (aspartic
acid, Asp) เซอรี น (serine, Ser) กรดกลู ต ามิ ก
(glutamic acid, Glu) อะลานีน (alanine, Ala) วาลีน
(valine, Val) ลิ ว ซี น (leucine, Leu) และฟี นิ ล อะ
ลานีน (phenylalanine, Phe) เป็ นต้น ในระยะการ
เจริญเติบโตทางลาต้นและใบ (60-65 วัน) (vegetative growth phase) มี ก ารเตรี ย มสารอาหารเพื่อ
นาไปใช้ในกระบวนการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์
ก่ อ นระยะการก าเนิ ด ช่ อ ดอก และระยะการเจริญ
เติบโตทางด้านการสืบพันธุ์ (30-35 วัน) (reproductive growth phase) ซึง่ องค์ประกอบทางเคมีของต้น
ข้าวนี้จะกระตุ้นให้แมลงเข้ามาการดูดกินน้ า เลี้ย ง
จากต้ น ข้า ว (feeding stimulant) (ภมร และคณะ,
2557; Li et al., 1996) ระดับอุณหภูมิ (20-30 องศา
เซลเซียส) ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการของการเจริญ
เติบโตและการผลิตเซลล์สบื พันธุ์ของต้นข้าว (ไม่
ควรต่ากว่า 15 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า 35 องศา
เซลเซียส) และระดับความชื้นสัมพัทธ์ในแปลงนา
(70-90 เปอร์เซ็นต์) ทีม่ คี วามเหมาะสมต่อการเจริญ
เติบ โตของแมลงจนครบวัฏ จัก รชีวิตและสามารถ
เพิม่ ปริมาณได้ ในทางกลับกันเมื่อประชากรแมลง
หนาแน่ นขึน้ ในระดับทีม่ ากกว่า 100 ตัว/ต้น ซึง่ เกิด
จากปริมาณของแมลงสะสมที่เพิม่ ปริมาณอย่างต่อ
เนื่องมาจากระยะเริม่ ต้นของการเจริญเติบโตของต้น
ข้า วในช่ ว งแรก จนท าให้เ กิด ความขาดแคลนพืช
อาหารและพืชอาศัย ต้นข้าวเริม่ เข้าสู่ระยะออกรวง
ใกล้จะเก็บเกีย่ ว (20-25 วัน) (ripening phase) ตัง้ แต่
ระยะดอกบาน การพัฒนาการของเมล็ด และการสุก
แก่ ข องเมล็ด ซึ่ง ในระยะนี้ เนื้ อ เยื่อ ต้น ข้าวมีลาต้น
แข็งไม่เหมาะต่ อการดูดกิน น้ าเลี้ยง องค์ประกอบ

ของน้ าเลี้ยงต้นข้าวถูกใช้เพื่อการสร้างเมล็ด ระดับ
อุ ณ หภู มิท่ีสูง กว่ า 35 องศาเซลเซีย ส และระดับ
ความชืน้ สัมพัทธ์ในแปลงนาทีล่ ดลงเนื่องจากใกล้ฤดู
เก็บ เกี่ย วผลผลิต ท าให้ ตัว เต็ ม วัย ของแมลงจะ
ปรับ ตัว ให้มีลัก ษณะปี ก ยาวเพื่อ การอพยพไปหา
แหล่งอาหารอื่น ๆ ต่ อไป (สุวฒ
ั น์ , 2544; วันทนา,
2553; วิโรจน์ และคณะ, 2557)
ลักษณะองค์ประกอบของธาตุอาหารใน
ต้ น ข้ า วที่ มี ป ริ ม าณธาตุ ไ นโตรเจนเพิ่ ม สู ง ขึ้ น
เนื่องจากการใส่ปุ๋ยเคมี ทาให้แมลงสามารถอยู่รอด
และแพร่ขยายพันธุ์ได้ดี จากการศึกษาพบว่าหาก
ปริ ม าณไนโตรเจนในต้ น ข้ า วมี ป ระมาณ 1.6
เปอร์เซ็นต์ แมลงจะวางไข่ได้ประมาณ 210 และ 80
ฟอง และหากปริมาณไนโตรเจนเพิม่ ขึน้ เป็ น 2 เท่า
แมลงจะวางไข่ได้เ พิ่ม ขึ้น ประมาณ 400 และ 200
ฟอง ที่ระดับอุณหภูมิ 28 และ 38 องศาเซลเซีย ส
ตามลาดับ ทัง้ นี้เปอร์เซ็นต์และประสิทธิภาพในการ
วางไข่ แ ละฟั กไข่ ข องแมลงจะลดลงเมื่ อ ระดับ
อุ ณ หภู มิเ พิ่ม สูง ขึ้น และเพิ่ม ขึ้น เมื่อ ปริม าณธาตุ
ไนโตรเจนในต้นข้าวเพิม่ มากขึน้ ในภาวะปกติแมลง
ตัวเต็มวัยเพศเมีย 1 ตัว สามารถวางไข่ได้ถงึ 8 ล้าน
ฟองต่อการทานา 1 รอบ แต่เมื่ออุณหภูมเิ พิม่ สูงขึน้
แมลงสามารถวางไข่ไ ด้เ พิ่ม ขึ้น ถึง 320,000 ล้า น
ฟองต่ อ การท านา 1 รอบ และส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งถึง
ประสิท ธิภ าพที่เ พิ่ม ขึ้น ในการอยู่ร อดของตัวอ่อน
แมลงและมีว ัฏ จัก รชีวิต ในระยะพัฒ นาการสัน้ ลง
ขณะที่ตัว เต็ม วัย เพศเมีย จะมีข นาดตัว ที่ใ หญ่ ข้นึ
สามารถวางไข่ได้ปริมาณมากขึน้ และมีวฏั จักรชีวติ
ทีย่ าวนานขึน้ ปริมาณธาตุไนโตรเจนในต้นข้าวจาก
การปรับเปลี่ยนทางนิเวศวิทยานี้จะช่วยเพิม่ ความ
ทนทานต่อสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่เหมาะสมให้กบั แมลง
และชีววิทยาของแมลง โดยสามารถเพิม่ ประสิทธิ ภาพในการทนทานต่อการขาดแคลนพืชอาหารได้
ยาวนานขึน้ และส่งผลให้แมลงสามารถที่จะอพยพ
ไปหาแหล่งอาหารใหม่ ๆ ได้ในระยะทางทีไ่ กลมาก
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ขึ้น (พุ ท ธิณา และจตุ พ ร, 2553; กรสิริ และคณะ,
2557)
ความสาคัญของพฤติกรรมการดารงชีวติ
ของแมลงบนพืชอาศัยและพืชอาหาร นอกจากจะ
ส่งผลต่ อการขยายพันธุ์ของแมลงแล้วยังส่งผลต่อ
พฤติกรรมการอยู่รอดข้ามฤดูเพาะปลูก (survival of
plant pathogen) และการถ่ า ยทอดไวรัส โรคข้า ว
(rice viral transmission) อี ก ด้ ว ย โดยแมลงและ
ไวรัสสามารถที่จะดารงอยู่เพื่อที่จะเป็ นก าลัง หรือ
พลั ง งานทางชี ว วิ ท ยาในการเข้ า ท าลายพื ช
(inoculum potential) จากการรายงานของ ดารา
และคณะ (2533) พบว่ า ตอซัง หรื อ ลู ก ข้า ว (rice
stubble) วัชพืช (weed) และข้าวป่ า (wild rice) ซึ่ง
มั ก จะพบได้ ท ั ว่ ๆ ไปในแปลงนาและบริ เ วณ
ใกล้เคียงจะเป็ นแหล่งของพืชอาศัยและพืชอาหาร
ทัง้ ในช่วงฤดูและนอกฤดูทานาได้ตลอดทัง้ ปี และจะ
เป็ นจุดเริม่ ต้นในการแพร่ระบาดของแมลงและไวรัส
ต่อไปได้ (source of inoculum)
4.3 กระบวนการดูด กิ น น้ า เลี้ ยงจากพืช
อาหาร
4.3.1 อวัย วะในการดูดกิน น้ า เลี้ย งจาก
พืชอาหาร
เพลี้ย กระโดดสีน้ า ตาลมีป ากแบบ
เจาะดูด (piercing-sucking type) (Cheng and Zhu,
2005; Du et al., 2015) ซึง่ โดยทัวไปแมลงเป็
่
นสัตว์
ไ ม่ มี ก ร ะ ดู ก สั น ห ลั ง เ พี ย ง ช นิ ด เ ดี ย ว ที่ มี ปี ก
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนหัว (head) ส่วนอก
(thorax) และส่ว นท้อ ง (abdomen) ตามลาดับ ตัว
อ่อนและตัวเต็มวัยของแมลงจะดูดกินน้าเลีย้ ง (plant
sap) จากกาบใบข้าว (leaf sheath) โดยใช้ส่วนของ
ปาก (stylet sheath) ที่ มี ลัก ษณะแหลมเป็ นเส้ น
(piercing) และประกบกันเป็ นหลอดยาว (stylet tip
หรือ stylet bundle) เจาะเข้าไปดูดกินน้ าเลี้ยงจาก
ท่อน้ า (xylem) และท่ออาหาร (phloem) ในเนื้อเยื่อ
พืช (Morgan et al., 2013) โดยแมลงจะมีกระบวน

การหลังน
่ ้ าลายลงในเนื้อเยื่อพืชเป็ นระยะ ๆ และ
ห ลั ง่ ซ้ า ( Huang et al., 2015a; Huang et al.,
2015b) ซึ่ ง ลัก ษณะการหลัง่ น้ า ลายจะมี 2 แบบ
ได้แ ก่ (1) การหลัง่ น้ า ลายชนิ ด เหนี ย ว (mucous
หรือ gelling saliva) สาหรับห่อหุม้ ส่วนของปากทีม่ ี
ลัก ษณะแหลมและเล็ก คล้า ยเข็ม ที่เ รีย กว่ า stylet
เพื่อสร้างเป็ นปลอกน้าลาย (salivary sheath feeding
หรือ feeding sheath) ทาให้เกิดเป็ นท่อสาหรับเป็ น
ช่ อ งทางให้ stylet ขึ้น ลงได้สะดวก โดยมีท งั ้ แบบ
เ ดี่ ย ว ( single branch sheath) แ ล ะ แ บ บ แ ข นง
(multi-branch sheath) ขนาดยาวประมาณ 300750 ไมโครเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ
8.2-9.8 ไมโครเมตร ลักษณะปลอกน้ าลายที่สร้า ง
ขึ้น นัน้ มีพ้ืน ผิว ด้า นนอก (outer surface) ลัก ษณะ
ขรุขระ (protuberances) เป็ นปุ่มนู น (bud) และผิว
บาง (pit-like structure) พืน้ ผิวด้านใน (inner surface)
มีลกั ษณะเรียบ (smooth) และส่วนปลายของปลอก
น้ า ลายจะเป็ นช่ อ งทางเปิ ดออก ขนาดเส้น ผ่ า น
ศูนย์กลางประมาณ 3.5-4.5 ไมโครเมตร เพื่อเป็ น
ช่ อ งทางส าหรั บ การเคลื่ อ นที่ ข้ึ น ลงของ stylet
(Sogawa, 1970; Wang et al., 2008) และ (2) การ
หลัง่ น้ า ลายชนิ ด ใส (watery saliva) ลงในท่ อ น้ า
(xylem) และท่ อ อาหาร (phloem) ของเนื้ อ เยื่อพืช
เพื่อช่วยย่อยเซลล์พชื (Huang et al., 2016)
4.3.2 การหลังน
่ ้ าลายและการย่อยเซลล์
พืชเพื่อดูดกินน้าเลีย้ ง
ธาตุอาหารและสารชีวโมเลกุล ได้แก่
ซู โ ครส (sucrose) กลู โ คส (glucose) ฟรุ ก โตส
( fructose) แ ร ฟ ฟิ โ น ส ( raffinose) ส แ ต ชิ โ อ ส
(stachyose) และโมเลกุลอื่น ๆ เช่น คาร์โบไฮเดรต
(carbohydrate) โปรตีน (protein) และกรดอะมิโ น
(amino acid) เป็ นต้น จะสังเคราะห์ขน้ึ ในเซลล์ชนั ้
mesophyll และถูกเคลื่อนย้ายไปยังเซลล์อ่นื ๆ ผ่าน
มัดท่อลาเลียง (vascular bundle) ซึ่งประกอบด้วย
ท่อน้ าและท่ออาหาร (Will et al., 2013) เมื่อแมลง
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ดูดกินน้ าเลีย้ งจากพืช แมลงจะหลังน
่ ้ าลายจากต่อม
น้ าลาย (salivary gland) ทีม่ อี ยู่ 2 ข้าง ขนาดความ
กว้างประมาณ 250 ไมโครเมตร และยาวประมาณ
500 ไมโครเมตร ตัง้ อยู่ บ ริเ วณส่ ว นอก (thorax)
ต่ อมน้ าลายของแมลงประกอบด้วยอวัยวะ 3 ส่วน
ได้แก่ (1) principal glandular lobules จานวน 1 คู่
(2) accessory gland จ านวน 1 คู่ และ (3) ท่ อ
น้ า ลาย (salivary duct) ตามลาดับ ซึ่ง แมลงจะดูด
กินน้ าเลี้ยงจากท่อน้ าและท่ออาหารในเนื้อเยื่อพืช
โดยอาศัย น้ า ลายช่ ว ยย่ อ ยเซลล์พืช ท าให้มีก าร
เปลี่ย นแปลงของเซลล์เ พื่อ ดูด กิน ธาตุ อ าหารจาก
เซลล์พชื ได้ง่าย และจากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของการดูดกินน้ าเลีย้ งจากท่อน้ าและท่ออาหาร
ของแมลงทีเ่ ป็ นพาหะของการถ่ายทอดไวรัสโรคข้าว
(infected insect vector) และแมลงปกติ (healthy
insect vector) นั ้น ไม่ แ ตกต่ า งกัน (วัน ทนา และ
ดารา, 2540) ดัง นัน้ เมื่อ แมลงปกติดูด กิน น้ า เลี้ย ง
จากต้นข้าวทีม่ ไี วรัสแฝงตัวอยู่จะได้รบั ไวรัสเข้าสูต่ วั
แมลงและกลายเป็ นแมลงพาหะของการถ่ า ยทอด
ไวรัส โดยไวรัสจะเคลื่อนที่ไปยังต่อมน้ าลายและจะ
เข้าไปอยู่ปะปนกับน้ าลาย เมื่อแมลงพาหะไปดูดกิน
ต้นข้าวต้นอื่น ๆ จะมีการปล่อยน้าลายเพื่อช่วยย่อย
เซลล์พชื ไวรัสจึงสามารถถ่ายทอดไปยังต้นข้าวต้น
อื่น ๆ ต่อไปได้
น้ า ลายของแมลงจ าพวกดู ด กิน น้ า
เลี้ ย งจากท่ อ น้ าและท่ อ อาหารในเนื้ อ เยื่ อ พื ช
ประกอบด้ ว ยเอนไซม์ ท่ี ส าคัญ ส าหรับ การย่ อ ย
น้ า ตาล คือ แอลฟากลู โ คซิเ ดส (alphaglucoside
glucohydrolase ห รื อ alpha-glucosidase) จั ด อยู่
ในแฟมมิ ล่ี ท่ี 13 ของกลุ่ ม เอนไซม์ glycoside
hydrolase ท าหน้ า ที่เ ร่ ง ปฏิกิริย าการย่ อ ยน้ า ตาล
ซูโครสซึง่ เป็ นน้ าตาลโมเลกุลคู่ (disaccharide หรือ
double sugar) ให้เ ป็ นน้ าตาลกลูโคสและฟรุกโตส
ซึ่ ง เป็ นน้ า ตาลโมเลกุ ล เดี่ ย ว (monosaccharide)
โดยเร่งปฏิกริ ยิ าการสลายพันธะแอลฟากลูโคซิดิก

(-glucosidic bond) จากด้านปลาย non-reducing
เพื่อปลดปล่อยน้ าตาลกลูโคสจากสารตัง้ ต้น ซึง่ สาร
ตัง้ ต้นธรรมชาติของแอลฟากลูโคซิเดสโดยทัวไปนั
่
น้
จะเป็ น น้ า ตาลโมเลกุ ลคู่ ได้แ ก่ ซูโ ครส (sucrose)
มอลโทส (maltose) น้ า ตาลสามโมเลกุ ล (maltotriose) และน้ าตาลสี่โมเลกุล (maltotetraose) เป็ น
ต้น แมลงในระยะตัวอ่อนจะสามารถสร้างเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดสได้ในปริมาณสูง เพื่อใช้ย่อยสลาย
น้ าตาลซูโครสในน้ าเลี้ยงจากท่อน้ าและท่ออาหาร
ของพืช เพื่อให้ได้น้ าตาลโมเลกุลเดีย่ ว และนาเข้าสู่
กระบวนการเมแทบอลิซมึ (metabolism) เพื่อให้ได้
พลังงานสาหรับใช้ในการดารงชีวติ ต่อไป (Xia et al.,
2008; Arthan, 2010; Ji et al., 2013; Li et al., 2016)
4.3.3 ระบบทางเดินอาหาร การลาเลียง
อาหาร และการขับถ่ายหยดน้ าหวานหรือมูลหวาน
(honeydew) ของแมลง
(1) ระบบทางเดินอาหารของแมลง
เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลเป็ นแมลง
ที่ มี ร ะบบทางเดิ น อาหารสมบู ร ณ์ ( complete
digestive tract) ประกอบด้วยช่องเปิ ด 2 ช่อง ได้แก่
ปาก (mouth หรือ oral cavity) ซึ่ง เป็ น ทางเปิ ด ให้
อาหารเข้า และทวารหนัก (anus) ซึ่งเป็ นช่องเปิ ด
เพื่อการกาจัด (elimination) กากอาหารออก หรือ
การขับถ่าย (excretion) โดยน้ าเลีย้ งจากท่อน้ าและ
ท่ออาหารของพืชทีแ่ มลงดูดกินเข้าไปจะเคลื่อนทีใ่ น
ระบบย่ อ ยอาหารของแมลงซึ่ง มีลัก ษณะเป็ นท่ อ
อาหาร เริม่ ต้นจากปากและวางขนานไปตามความ
ยาวของลาตัวจนถึงทวารหนักทิศทางเดียวเท่านัน้
ซึง่ ประกอบด้วย 3 ส่วนสาคัญ ได้แก่ (1) ลาไส้ส่วน
หน้า (foregut หรือ stomodeum) (2) ลาไส้สว่ นกลาง
(midgut หรือ mesenteron หรือ ventriculus) และ
(3) ล าไส้ ส่ ว นหลั ง (hindgut หรื อ proctodeum)
ตามลาดับ (Jia et al., 2012; Temitope, 2013)
(2) กระบวนการลาเลียงธาตุ อาหาร
และไวรัสของแมลง
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กระบวนการลาเลียงธาตุอาหาร
และไวรัสของแมลงพาหะเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล มี
ลักษณะโดยทัวไปคล้
่
ายคลึงกับแมลงอื่น ๆ กล่าวคือ
ธาตุ อ าหารและไวรัสในน้ าเลี้ยงจากท่ อน้ าและท่อ
อาหารในเนื้ อ เยื่อ พืช จะถู ก ล าเลีย งจากปากของ
แมลงผ่านมาทางคอหอย (pharynx) โดยอาศัยการ
หดตั ว ของกล้ า มเนื้ อ cibarial muscles ซึ่ ง ตั ง้ อยู่
ระหว่างบริเวณหัวและผนังคอหอยด้านหน้า เมื่อเกิด
การหดตัวของกล้ามเนื้อนี้ขน้ึ ทาให้ผนังคอหอยถูก
ดึง ส่งผลให้คอหอยขยายใหญ่ขน้ึ ทาให้เกิดการดูด
น้าเลีย้ งจากท่อน้าและท่ออาหารในเนื้อเยื่อพืชขึน้ มา
(suction pump หรื อ sucking pump หรื อ cibarial
pump) (Novotny and Wilson, 1997) จากนัน้ อาหาร
จะถูกลาเลียงต่ อไปยังหลอดอาหาร (esophagus)
และกระเพาะพักอาหาร (crop) ตามลาดับ โดยอาศัย
การหดตัวของกล้ามเนื้อผนังหลอดอาหารทีเ่ ชื่อมต่อ
ระหว่ า งคอหอยและกระเพาะพัก อาหาร ซึ่ ง ใน
บริเ วณนี้ จ ะมีล้ิน เปิ ด ปิ ด ทาหน้ าที่บงั คับ ให้อาหาร
เคลื่อ นที่จ ากลาไส้ส่ว นหน้ า ไปยัง ลาไส้ส่ว นกลาง
(stomodeal valve หรื อ cardiac valve) และเข้ า สู่
ลาไส้ส่วนกลาง ซึ่งส่วนนี้จะมีลกั ษณะยาวและแคบ
เป็ นบริเวณที่มีการย่อยอาหารด้วยน้ าย่อยและดูด
ซึมอาหารทีย่ ่อยแล้วเข้าสู่กระแสโลหิตของแมลงซึง่
มีระบบหมุนเวียนโลหิตแบบเปิ ด (open circulatory
system) และเป็ นระบบที่ก ระแสโลหิต ไม่ ไ ด้ไ หล
เวียนไปตามเส้นเลือดตลอดเวลา โดยธาตุ อาหาร
และไวรัสจะเคลื่อนผ่านผนังกระเพาะอาหาร และจะ
ไหลเวียนเข้าสู่ช่องว่างกลางลาตัว (haemocoel) ซึง่
ทาหน้าทีใ่ นการลาเลียงธาตุอาหารเพื่อเลีย้ งเนื้อเยื่อ
โดยจะมีก ารสัม ผัส โดยตรงกับ ส่ ว นต่ า ง ๆ ของ
เนื้อเยื่ออวัยวะภายใน และไวรัสจะเคลื่อนย้ายไปยัง
ต่ อ มน้ า ลายผ่ า นทางช่ อ งว่ า งกลางลาตัว ดัง กล่ า ว
ข้างต้น นอกจากนี้ส่วนปลายของลาไส้ส่วนกลางจะ
มี ล้ิ น เปิ ดปิ ดท าหน้ า ที่ค วบคุ ม การเคลื่ อ นที่ข อง
อาหารจากล าไส้ส่ ว นกลางไปยัง ล าไส้ส่ ว นหลัง

(pyrolic valve) โดยจะเป็ นจุดเริม่ ต้นของท่อขับถ่าย
(mulpighian tubule) ซึ่ง ท่ อ ขับ ถ่ า ยของแมลงจะมี
ลั ก ษณะเป็ นท่ อ ขนาดเล็ ก และยาว อยู่ ภ ายใน
ช่ อ งว่ า งของล าตัว และท าหน้ า ที่ข ับ ถ่ า ยของเสีย
ต่อไป ตามลาดับ (Yurkiewicz et al., 1983; Pacheco
et al., 2014; Jing et al., 2015)
ไวรัส โรคข้ า วและแมลงพาหะ
เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลมีปฏิกริ ยิ าต่อกันแบบยังยื
่ น
(persistent propagative manner) กล่ า วคือ ไวรัส
จะสามารถคงอยู่ใ นตัวแมลงได้ตลอดวัฏจักรชีวิต
และแมลงพาหะจะต้องมีช่วงเวลาดูดกินพืชที่เ ป็ น
โรค (viral infected rice plant) ก่ อ นการถ่ า ยทอด
โรค (transmission) อย่ า งน้ อยนาน 3 ชั ว่ โมง
(acquisition feeding period) จากนัน้ ไวรัสจะต้องใช้
เวลาแฝงตัว และเพิ่ม จ านวนในตัว แมลง (latent
period) ประมาณ 4-17 วัน (เฉลี่ย 8 วัน) แมลงจึง
จะมีลกั ษณะเป็ นแมลงอมไวรัส (viruliferous insect)
คือ สามารถที่จะถ่ายทอดไวรัสผ่านการลอกคราบ
เพื่อการเจริญเติบโตได้แต่ไม่สามารถถ่ายทอดไวรัส
ผ่านทางไข่ได้ (transovarial) ซึ่งไวรัสนี้จะเกิดการ
แฝงตัวและเพิม่ จานวนในอวัยวะภายในของแมลง
พาหะโดยไม่ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงลักษณะทาง
กายภาพของแมลง และลักษณะของไวรัสที่อาศัย
ช่ ว งเวลาในการแฝงตัว และเพิ่มจานวนในแมลงนี้
จั ด เป็ นลั ก ษณะที่ เ รี ย กว่ า propagative ในการ
ถ่ายทอดโรคนัน้ แมลงจะต้องใช้เวลาดูดกินต้นข้าว
ปกติ อ ย่ า งน้ อ ย 1 ชั ว่ โมง (inoculation feeding
period) แมลงจึงจะสามารถถ่ายทอดไวรัสสู่ต้นข้าว
ได้ (วิชชุดา, 2553)
ดังนัน้ เมื่อพิจารณาระยะการแฝง
ตัว การเพิม่ จานวน กลไกการดูดกินน้าเลีย้ งจากท่อ
น้ าและท่ออาหารในเนื้อเยื่อพืช และการถ่ ายทอด
ไวรัสโดยแมลงพาหะ จะพบว่าธาตุ อาหารพืชและ
ไวรัสพืชจะถูกส่งต่ อ สู่การลาเลียงอาหารในระบบ
ทางเดินอาหารของแมลง หลังจากนัน้ จึงเคลื่อนทีไ่ ป
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ยังระบบหมุนเวีย นโลหิตของแมลง และหมุนเวียน
เข้าสู่ช่องว่างกลางลาตัว (haemocoel) และสุดท้าย
จะสะสมไปทีต่ ่อมน้ าลายของแมลงพาหะ ตามลาดับ
และจากการศึกษาระยะแฝงตัว (latent period) และ
การเพิม่ จานวนของไวรัสใบหงิกข้าว (RRSV) (Jia
et al., 2012) และไวรัสเขีย วเตี้ย (RGSV) (Zheng
et al., 2014) ในแมลงพาหะเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล
พบว่าสามารถตรวจพบไวรัสได้ในอวัยวะภายในของ
แมลงที่ร ะยะเวลาน้ อ ยที่สุด ภายหลัง จากการถ่ าย
ทอดไวรัสจากต้นข้าวสู่แมลงพาหะที่ช่วงระยะเวลา
(วัน ) ไม่ แ ตกต่ า งกัน ได้ แ ก่ เนื้ อ เยื่ อ บุ ผิ ว ล าไส้
ส่ว นกลาง (midgut epithelium) (3 วัน ) กล้า มเนื้ อ
เรียบลาไส้สว่ นกลาง [smooth muscle หรือ visceral
muscle (midgut)] (3-4 วัน) หลอดอาหาร (esophagus) (4-6 วั น ) ถุ ง ผนั ง หลอดอาหารและล าไส้
(anterior diverticulum) ( 4 วั น ) กล้ า มเนื้ อ เรี ย บ
ล า ไ ส้ ส่ ว นห ลั ง [ smooth muscle ห รื อ visceral
muscle (hindgut)] (6 วัน) และต่อมน้าลาย (salivary
gland) (6 วัน) ตามลาดับ
(3) การขับถ่ายของแมลง
แมลงจะดูดกินน้ าเลีย้ งจากท่อน้า
และท่ออาหารของเนื้อเยื่อพืชในปริมาณทีม่ ากเกิน
กว่าที่จะย่อยได้ ซึ่งน้ าเลี้ยงของพืชนี้จะมีน้ าตาลใน
ปริมาณที่สูง และจะถูกขับออกมาจากแมลงในรูป
ของเหลวที่เ รี ย กว่ า หยดน้ า หวานหรื อ มู ล หวาน
(honey dew) ซึ่งจะตกอยู่บริเวณโคนต้นข้าว หรือ
ติดอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของพืช และเมื่อแห้งจะทาให้
พืชเกิดรอยตาหนิเป็ นคราบสีขาวหรือสีดา และเป็ น
บ่อเกิดของเขม่าราต่าง ๆ ตามมา ซึง่ ตัวอ่อนและตัว
เต็มวัยของแมลงจะสามารถขับถ่ ายหยดน้ าหวาน
ออกมาได้ป ระมาณ 6-11 มก./วัน และตลอดทัง้
วัฏจักรชีวติ สามารถขับถ่ายหยดน้ าหวานออกมาได้
ประมาณ 13 ไมโครลิต ร ซึ่ง ประกอบด้ว ยน้ าตาล
(sugar) และกรดอะมิโ น (amino acid) ประมาณ
270 และ 12 กรัม ตามลาดับ (Sogawa and Cheng,

1979)
4.4 การอพยพออกจากแปลงนาเพื่อหา
แหล่งอาหารใหม่
ปั จจัย ส าคัญ ของการอพยพออกจาก
พื้น ที่น าชลประทานเพื่อ หาแหล่ ง อาหารใหม่ ข อง
แมลง ได้แ ก่ ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องพืช อาหาร
อุณหภูมิ ความหนาแน่ นของประชากร (population
density) และอิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม เมื่ อ สภาพ
ภู มิอ ากาศมีความอบอุ่ น มากยิ่งขึ้น ซึ่ง เป็ น ฤดูการ
ปลูกข้าวใหม่ในเขตอบอุ่น แมลงจะอพยพออกจาก
พืน้ ทีน่ าชลประทานของประเทศไทย และกลับไปยัง
เขตกึง่ อบอุ่นและเขตอบอุ่นใหม่ ภายใต้อทิ ธิพลของ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (south-west monsoon)
ล ม ฝ่ า ย ใ ต้ ( southern wind) แ ล ะ ล ม ต ะ วั น ต ก
(western wind) (สานัก บริห ารจัด การน้ า และอุ ท ก
วิทยา, 2556) ซึง่ เป็ นช่วงต้นข้าวใกล้แก่และเข้าสูฤ่ ดู
เก็บเกีย่ วข้าวในฤดูขา้ วนาปี หรือข้าวนาน้าฝน ได้แก่
ภาคกลางตอนกลางเก็บเกีย่ วในเดือนสิงหาคม ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเก็บเกีย่ วในเดือนพฤศจิกายน
ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนเก็บเกี่ยวในเดือน
ธันวาคม ตามลาดับ ในฤดูขา้ วนาปรัง ได้แก่ ภาค
กลางตอนกลาง เก็บ เกี่ย วในเดือ นกุ ม ภาพัน ธ์ ถึง
เดือนกรกฎาคม ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง
เหนื อ เก็ บ เกี่ ย วในเดื อ นพฤษภาคม ตามล าดับ
(ปรีชา และเฉลิม, 2540)
กรณี ท่ีพืช อาหารมีค วามอุ ด มสมบูร ณ์
แมลงจะมีอตั ราการเกิดชนิดปี กสัน้ มากกว่าชนิดปี ก
ยาว เพื่ อ ต้ อ งการที่จ ะขยายพัน ธุ์ ซึ่ ง อัต ราการ
เพิ่ม ขึ้น ของแมลงชนิ ด ปี ก สัน้ มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ
ปริมาณและชนิดของธาตุอาหารพืช โดยจะสัมพันธ์
กับปริมาณธาตุไนโตรเจน โปรตีน กรดอะมิโนอิสระ
(free amino acid) และบริเวณอาศัย ทัง้ นี้แมลงจะ
อาศัย ดูด กิน น้ า เลี้ย งต้น ข้าว ซึ่ง เป็ น องค์ป ระกอบ
ของกาบใบส่วนล่างของต้นข้าวในบริเวณเหนือหรือ
ใกล้ ร ะดั บ ผิ ว น้ า ซึ่ ง เป็ นบริ เ วณที่ มี ร่ ม เงาและ
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ความชืน้ สูง (Zhang, 1983) และหากความหนาแน่น
ของประชากรมีมาก (population density) ทาให้พชื
อาหารขาดแคลน แมลงจะมีอตั ราการเกิดชนิดปี ก
ยาวมากกว่าชนิดปี กสัน้ เพื่อต้องการทีจ่ ะอพยพไป
หาแหล่ ง อาหารอื่น ต่ อ ไป (นิ ภ า, 2522; Sokawa,
1970; Kisimoto, 1977; Jianguang et al., 1997)
ลัก ษณะการอพยพของแมลงออกจาก
แปลงนาเกิด ขึ้น ได้ใ น 2 ลัก ษณะ ได้แ ก่ (1) การ
อพยพออกย่ อ ย (minor emigration) ซึ่ง จะเกิด ขึ้น
ในช่ ว งที่แ มลงเพิ่ม ปริม าณในแต่ ละช่ ว งอายุ และ
(2) การอพยพออกหลักหรือการอพยพเป็ นกลุ่มใหญ่
(mass emigration) ซึง่ แมลงตัวเต็มวัยเพศเมียชนิด
ปี กยาวจะอพยพออกในขณะทีร่ งั ไข่ยงั ไม่แก่ (imamture ovaries) เพราะแมลงผสมพันธุว์ างไข่เป็ นรุ่นที่
3 ในช่วงต้นข้าวอยู่ในระยะออกดอกจนถึงระยะที่
เ ม ล็ ด เ ริ่ ม แ ข็ ง ( flowering stage-dough stage)
หลังจากวางไข่แล้ว บางส่วนจะเริม่ อพยพออกจาก
แปลงนาเมื่อต้นข้าวแก่หรือออกรวงแล้ว เพราะใกล้
ฤดูเก็บเกีย่ ว (harvesting stage) (อายุขา้ วมากกว่า
80 วัน ขึ้นไป) ในฤดูข้าวนาปี หรือ ข้าวนาน้ าขึน้ จะ
อยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม และฤดูขา้ ว
นาปรังจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
และเดือนสิงหาคม ตามลาดับ (ปรีชา, 2540)
แมลงจะมี ร ะยะก่ อ นการบิ น อพยพ
(teneral period) และในระยะนี้แมลงจะไม่ดูดกินน้ า
เลี้ยงจากต้นข้าว โดยมีความสัมพันธ์กบั ระยะทาง
และอุ ณหภูมิ ได้แ ก่ 21.5-23.0 และ 50-55 ชม. ที่
อุณหภูมิ 27.5 และ 15 องศาเซลเซียส ตามลาดับ
จากนั ้น แมลงจะกระพื อ ปี กอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ
เตรีย มพร้อ มสาหรับ การอพยพ (Kisimoto, 1977)
หากแมลงบินอพยพออกในช่วงระยะเวลาพลบค่ า
หรือ รุ่ ง เช้าจะเป็ นการอพยพไปในระยะทางที่ไ กล
(long distant displacement) ความเร็ว ของลม 11
กม./ชม. การอพยพออกหลัก หรือ การอพยพเป็ น
กลุ่มใหญ่น้ี จะใช้ความเร็วในการบินประมาณ 5.5

กม./ชม. และบิ น ได้ สู ง ประมาณ 0.2-1.5 กม.
(วั น ทนา, 2553) อุ ณ หภู มิ ป ระมาณ 17 องศา
เซลเซียส ซึง่ ลักษณะอุณหภูมใิ นเขตนาชลประทาน
เช่นนี้ ต้นข้าวไม่สามารถเจริญเติบโตได้ และแมลง
ไม่ ส ามารถอยู่ ข้ า มฤดู (diapause) เพื่ อ ด าเนิ น
วัฏ จัก รชีวิต ได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ (ปรีช า และเฉลิม ,
2540)

5. ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดและ
ทาลายข้าวของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลใน
ประเทศไทย
สภาพพื้นที่ของประเทศไทยภาคกลางเป็ น
พืน้ ทีร่ าบลุ่มน้าท่วมขังเหมาะแก่การปลูกข้าว ผนวก
กั บ สภาพสัง คม เศรษฐกิ จ และสภาพนิ เ วศน์
การเกษตรที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปด้ ว ยการน า
เทคโนโลยีแบบใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการปลูก
ข้าวเพื่อเพิม่ ศักยภาพการผลิต และการนาพันธุข์ า้ ว
ที่ ใ ห้ ผ ลผลิ ต สู ง (high-yielding varieties) ซึ่ ง เป็ น
พันธุ์ขา้ วที่ปลูกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2503 ที่ ส ถาบัน วิ จ ัย ข้ า วระหว่ า งประเทศ
(International Rice Research Institute, IRRI) เป็ น
ผลให้เกิดปั ญหาการระบาดของแมลงขึน้
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโรค
ข้าวและแมลงพาหะเพลีย้ กระโดดสีน้าตาล สามารถ
ก่อให้เกิดความเสียหายกับข้าวปลูก (Oryza sativa
L.) ทั ง้ ชนิ ด จาปอนิ ก า (Japonica) และอิ น ดิ ก า
(Indica) พันธุต์ ่าง ๆ แล้ว ยังสามารถทีจ่ ะก่อให้เกิด
ความเสียหายกับข้าวไร่และข้าวป่ าพันธุ์ต่ าง ๆ ได้
อีกด้วย เมื่อแมลงดูดกินน้ าเลี้ยงจากท่อน้ าและท่อ
อาหารของต้นข้าวโดยใช้ปากเจาะดูด แมลงจะสร้าง
ปลอกน้ าลายเพื่อให้ส่วนของปากสามารถเคลื่อนที่
ขึ้นลงเพื่อดูดกิน น้ า เลี้ยงจากท่ อน้ าและท่ ออาหาร
ของต้นข้าวได้สะดวก ในกระบวนการดูดกินน้าเลี้ยง
ส่วนของปลอกน้ าลายทีแ่ มลงสร้างขึน้ นี้ยงั คงติดอยู่
กับเนื้อเยื่อของต้นข้าว ทาให้ท่อน้ าและท่ออาหาร
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ของต้ น ข้ า วนั ้น เกิ ด การอุ ด ตั น เป็ นเหตุ ใ ห้ ก าร
ลาเลียงอาหารในต้นข้าวเกิดการชะงัก และจะทาให้
เกิด อาการต้ น เหลือ งซีด และแห้ง ตาย มีลัก ษณะ
อาการไหม้เ ป็ น หย่ อ ม (hopper burn) โดยทัว่ ไป
สามารถพบได้ในระยะข้าวแตกกอถึงระยะออกรวง
ซึง่ ลักษณะอาการเช่นนี้เกิดเร็วมากในสภาพอากาศ
คลึม้ ฝน และมีเมฆมาก การสังเคราะห์แสงในวันทีม่ ี
แสงแดดจะทาให้ต้นข้าวสามารถฟื้ นตัวจากการถูก
แมลงทาลายได้ (Cheng et al., 2013; Fujita et al.,
2013) ในขณะที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมอิ ากาศทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จะส่งผลให้ขา้ วบางสายพันธุม์ ี
อายุ ส ัน้ ลงและส่ ง ผลให้ผ ลผลิต ลดลง และมีก าร
ระบาดของแมลงศัต รู ข้ า วและโรคข้ า วเพิ่ ม ขึ้น
ตามลาดับ (อานนท์, 2554)
ความรุ น แรงของลัก ษณะอาการของโรค
ไวรัสข้า วที่ป รากฏบนพืช อาศัยนัน้ ขึ้นอยู่กบั พันธุ์
ข้าวและช่วงอายุของต้นข้าวขณะที่ได้รบั ไวรัส ซึ่ง
สามารถทีจ่ ะเกิดกับต้นข้าวได้ทุกระยะของการเจริญ
เติบโต โดยต้นข้าวทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดไวรัสใบหงิก
ข้ า วและไวรั ส เขี ย วเตี้ ย ด้ ว ยแมลงพาหะเพลี้ ย
กระโดดสีน้ าตาล จะปรากฏลักษณะอาการของโรค
ภายหลังจากการถ่ายทอดไวรัสแล้วประมาณ 25-30
และ 7-14 วัน ตามล าดับ (วิ ช ชุ ด า, 2553) ซึ่ ง มี
ลักษณะอาการของโรคโดยทัวไป
่ ได้แก่ ลาต้น เตี้ย
แคระแกรน (stunt) ลักษณะใบแคบ มีสเี หลืองซีด
เหลืองอมเขียวจนถึงเหลืองอ่อน ซึง่ เกิดจากบริเวณ
เนื้อเยื่อพืชทีม่ กี ารติดเชือ้ นัน้ สูญเสียคลอโรฟิ ลล์และ
รงควัตถุ มีการแตกกอและแขนงกอเพิม่ ต้นข้าวที่
เป็ นโรคมักจะไม่ออกรวงหรือออกรวงช้า และเมล็ด
ด่างลีบ ในกรณีต้นข้าวทีม่ อี ายุในช่วงแรกของระยะ
พัฒ นาการทางลาต้น (vegetative phase) หรืออยู่
ในระยะเริ่มแตกกอ (tillering stage) (อายุข้าว 1545 วัน) ถ้าได้รบั ไวรัสจะแสดงอาการของโรครุนแรง
มาก แต่ หากได้รบั ไวรัสในระยะการเจริญด้านการ
สืบพันธุ์ (reproductive phase) (อายุขา้ ว 60 วันขึน้

ไป) จะแสดงอาการไม่รุนแรง และหากได้รบั ไวรัสใน
ระยะที่ ข้ า วเริ่ ม สร้ า งช่ อ ดอก (panicle initiation
stage) จะเป็ นช่วงทีต่ ้นข้าวอ่อนแอต่อโรคมากที่สุด
สาหรับข้าวทีเ่ กิดขึน้ ใหม่บนตอซังหรือลูกข้า ว (rice
stubble) ของต้นข้าวทีเ่ ป็ นโรคนัน้ ยังสามารถแสดง
อาการของโรคให้เห็น และเป็ นแหล่งแพร่ระบาดของ
ไวรัสได้ต่อไป และในกรณีท่มี โี รคแทรกเข้าซ้าเติม
เช่น โรคเมล็ดด่าง (dirty panicle disease) และโรค
ใบขีด สีน้ า ตาล (narrow brown spot disease) ซึ่ง
ทัง้ สองโรคนี้มกั จะพบเกิดขึน้ เสมอกับต้นข้าวที่เป็ น
โรคใบหงิก และโรคเขีย วเตี้ย อาจท าให้ ผ ลผลิต
เสียหายถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ทัง้ นี้การระบาดของโรค
ใบหงิก และโรคเขีย วเตี้ย มัก พบหลัง จากที่มี ก าร
ระบาดของเพลีย้ กระโดดสีน้าตาล อย่างไรก็ตาม ต้น
ข้ า วในระยะแก่ แ ละสุ ก ของเมล็ ด (maturity and
ripening phase) ซึง่ ออกรวงแล้วจะส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตน้อยทีส่ ุดโดยอาจจะปรากฏอาการเพียงเส้น
ใบบวมขึ้น เท่ า นั น้ และถึ ง แม้ ว่ า จะยัง ไม่ ป รากฏ
อาการให้เห็นแต่กส็ ามารถตรวจพบไวรัสได้ (ดารา
และคณะ, 2533; ดารา, 2547) จากการศึกษาความ
สัมพันธ์และเปอร์เซ็นต์ก ารเกิดโรคใบหงิกในข้า ว
พันธุต์ ่าง ๆ กับปริมาณตัวเต็มวัยของเพลีย้ กระโดด
สีน้ า ตาลในช่ ว งข้า วอายุ 30 วัน หลัง การหว่ า น
พบว่ า ข้ า วพั น ธุ์ สุ พ รรณบุ รี 60 และ กข 23 มี
เปอร์ เ ซ็น ต์ ก ารเกิด โรคใบหงิก 12-100 และ 86
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ (ปรีชา, 2533)
การแพร่ระบาดและทาลายข้าวของแมลงใน
ประเทศไทยเกิด ขึ้น ครัง้ แรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2516 ที่
อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (ประพาส และคณะ,
2518) หลังจากนัน้ ได้มรี ายงานการระบาดทีร่ ุนแรง
ต่อเนื่องกันร่วมกับการระบาดของไวรัสโรคข้าว และ
สร้ า งความเสีย หายแก่ ผ ลผลิต ข้า วในประเทศที่
สาคัญ โดยสามารถสรุปได้ 4 ช่วง คือ ปี พ.ศ. 25182527, 2531-2533, 2541-2542 แ ล ะ 2552-2553
ตามลาดับ ในบริเวณพืน้ ทีภ่ าคกลาง ภาคเหนือตอน
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ตารางที่ 2 ประวัติพ้นื ที่การระบาดที่สาคัญของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลในประเทศไทย พ.ศ. 2516-2560
(ที่มา : ประพาส และคณะ, 2518; วรรณพรรณ และคณะ, 2553; วันทนา และคณะ, 2554;
อรกช, 2556; หนั ง สือ พิม พ์ แ นวหน้ า , 2556; เดลินิ ว ส์ , 2557; ผู้ จ ัด การออนไลน์ , 2554;
ผูจ้ ดั การออนไลน์ , 2557; ชมชื่น, 2558; กลุ่มประชาสัมพันธ์, 2559; กองวิจยั และพัฒนาข้าว,
2560)
ปี พ.ศ.
พันธุข์ า้ ว
ช่วงการระบาดครัง้ ที่ 1
2516 กข 7
2517-2520 กข 1, กข 7, กข 9 และกข 11

พืน้ ทีก่ ารระบาด

2523-2524 กข 7 และกข 11
2527-2530 กข 7 และสุพรรณบุรี 60
ช่วงการระบาดครัง้ ที่ 2
2531-2533 กข 7 และสุพรรณบุรี 60
ช่วงการระบาดครัง้ ที่ 3
2541 ชัยนาท 1 และสุพรรณบุรี 60
2542 ชัยนาท 1 และสุพรรณบุรี 60
ช่วงการระบาดครัง้ ที่ 4
2552-2553 ปทุมธานี 1, ชัยนาท 1, สุพรรณบุรี 1,
สุพรรณบุรี 3 และสุพรรณบุรี 60
ช่วงการระบาดเพิม่ เติม (พ.ศ. 2554-2560)
2554 2555 ปทุมธานี 1 และพันธุพ์ น้ื เมืองทีไ่ ม่ได้รบั
การรับรอง
2556 ปทุมธานี 1, ชัยนาท 1, สุพรรณบุรี 60
และพันธุพ์ น้ื เมืองทีไ่ ม่ได้รบั การรับรอง
2557 ชัยนาท 1 และสุพรรณบุรี 60
2558
2559

ชัยนาท 1, สุพรรณบุรี 60 และพันธุ์
พืน้ เมืองทีไ่ ม่ได้รบั การรับรอง
ขาวดอกมะลิ 105, กข 6 และพันธุ์
พืน้ เมืองทีไ่ ม่ได้รบั การรับรอง

ความเสียหาย

อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
~60-80
และภาคกลาง
เปอร์เซ็นต์
ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาค
1,074,567 ไร่
ตะวันออก รวม 13 จังหวัด 72 อาเภอ
เขตภาคกลาง
ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง

3,553,549 ไร่

ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง
ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง

3,344,940 ไร่
1,648,280 ไร่

ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง

2,386,555 ไร่

จังหวัดพิจติ ร 15 ตาบล 6 อาเภอ
ภาคกลาง ภาคเหนือตอนบน และ
ภาคเหนือตอนล่าง
ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง

100,412 ไร่
~1,500,000
ไร่
30,000 ไร่

จังหวัดอุบลราชธานี 63 ตาบล 11
อาเภอ ภาคเหนือ และภาคใต้
ภาคเหนือ และภาคใต้

55,000 ไร่

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม
11 จังหวัด
เม.ย.-พ.ค. กข 31 และพันธุพ์ น้ื เมืองทีไ่ ม่ได้รบั การ ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง
2560 รับรอง
รวม 7 จังหวัด
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ล่าง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก และมีการ
ระบาดต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั (ตารางที่ 2) แม้ว่า
จะสามารถควบคุมการระบาดได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็
กลับมาระบาดเพิ่มขึ้นอีกเป็ น ระยะ ๆ ซึ่งลักษณะ
การระบาดของแมลงที่รุน แรงอย่างต่ อเนื่องทัง้ ใน
อดีตและปั จจุบนั เช่นนี้ จัดเป็ นการระบาดประเภท
มากกว่ า ระดั บ เศรษฐกิ จ (economic threshold)
ความหนาแน่นของประชากรแมลง 100-200 ตัว/กอ
การระบาดในลัก ษณะเช่ น นี้ จ ะไม่ มีวิธีก ารใดที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการป้ องกัน ควบคุม และ
กาจัดแมลงในสภาพธรรมชาติได้ ซึ่งปั จจัยสาคัญที่
ก่อให้เกิดการระบาดทีร่ ุนแรงและโอกาสทีจ่ ะกลับมา
ระบาดได้อกี ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุข์ า้ วปลูกต่อไร่
สูงและการเลือกพันธุข์ า้ วปลูกทีม่ ลี กั ษณะแตกกอสูง
ซึ่ง ตอบสนองปุ๋ ยเคมีไ ด้ดี โดยเป็ น พัน ธุ์ข้า วที่ใ ห้
ผลผลิตสูงแต่ ไม่ต้านทานต่ อการทาลายของแมลง
ได้แ ก่ กข 1, กข 7, กข 9, กข 11, สุ พ รรณบุ รี 1,
สุพ รรณบุ รี 3, สุพ รรณบุ รี 60 และชัย นาท 1 การ
ปรับเปลี่ยนลักษณะการปลูกจากการปลูกข้าวแบบ
นาดาเป็ น นาหว่ า นน้ า ตม ซึ่ง เป็ น สภาพนาข้า วที่
เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและขยายพันธุข์ องแมลง
โ ด ย ป ลู ก เ ป็ น พื้ น ที่ ก ว้ า ง ติ ด ต่ อ กั น ห ล า ย ปี
เนื่องมาจากราคาข้าวที่สูง ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
มากกว่าพืชเกษตรชนิดอื่น ๆ รวมทัง้ การพัฒนา
ความสามารถของแมลงต่อสารฆ่าแมลงชนิดต่าง ๆ
โดยกระบวนการปรับตัวซึ่งเป็ นไปตามธรรมชาติน้ี
เกิด จากการใช้ส ารฆ่ า แมลงที่ไ ม่ ถู ก ต้ อ งทัง้ ชนิ ด
วิธกี ารใช้ ปริมาณทีใ่ ช้ และสารฆ่าแมลงทีเ่ กษตรกร
นิยมใช้ฉีดพ่นนัน้ มักอยู่ในกลุ่มเป็ นพิษร้ายแรงส่งผล
กระทบต่อสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ในระบบนิเวศ จึง
ส่งผลให้เกิดการระบาดทีเ่ พิม่ ขึน้ และรุนแรงเกินทีจ่ ะ
ควบคุ ม (วรรณพรรณ และคณะ, 2553; วัน ทนา
และคณะ, 2554; อรกช, 2556)
เพลีย้ กระโดดสีน้าตาลทีม่ าจากบริเวณสภาพ
ภูมศิ าสตร์และสภาพพื้นทีท่ ่แี ตกต่างกัน จะมีความ

รุ น แรงในการท าลายข้า วที่แตกต่ า งกัน เนื่ อ งจาก
พันธุข์ า้ วทีม่ คี วามต้านทานในพืน้ ทีใ่ ดพืน้ ทีห่ นึ่งอาจ
มีความอ่อนแอต่อการทาลายของแมลงในอีกพื้นที่
หนึ่ง ซึ่งขึน้ อยู่กบั ลักษณะการปรับตัวของแมลงต่อ
พันธุข์ า้ วทีม่ กี ารปลูกในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ (Claridge et al.,
1985) ด้วยข้อมูลทีก่ ล่าวมาข้างต้นโดยรวมทัง้ หมด
นี้ เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลในประเทศไทยสามารถที่
จะเกิด การระบาดได้ ต่ อ เนื่ อ งทัง้ ในปั จ จุ บ ัน และ
อนาคต เนื่องด้วยความหลากหลายทางพันธุกรรม
และการปรับตัวตามธรรมชาติเพื่อการทาลายข้าว
ดัง นั น้ การเข้า ใจถึง พฤติก รรมทางธรรมชาติข อง
แมลง และการบริหารจัดการแมลงพาหะอย่างยังยื
่ น
จึงเป็ นสิง่ สาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยป้ องกัน ควบคุม
และกาจัดการแพร่ระบาดได้ วิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และประหยัดค่าใช้จ่ายมากทีส่ ดุ คือ การใช้พนั ธุข์ า้ ว
ต้านทานกับพันธุท์ นทานหรือพันธุอ์ ่อนแอปานกลาง
หลาย ๆ พันธุ์ ที่ต้านทานต่อการทาลายของแมลง
พาหะและไวรัสโรคข้าว มาใช้ในพืน้ ทีป่ ลูกทีป่ ระสบ
ปั ญหาการระบาดร่ ว มกั บ การบริ ห ารจัด การที่
เหมาะสม เพื่อชะลอการปรับตัวของแมลงและลด
ความเสีย หายในกรณี ท่ีอ าจจะเกิด การระบาดที่
รุ น แรง หรื อ การงดเว้ น การปลู ก ข้ า วในช่ ว งที่มี
รายงานการระบาดของแมลง เพื่ อ เป็ นการตัด
วัฏจักรชีวติ ของแมลง นอกจากนี้การเฝ้ าระวัง การ
ส ารวจ และการสุ่ ม ตรวจปริม าณการระบาดของ
แมลงอย่างเป็ นระบบ มีความต่อเนื่องและสม่าเสมอ
การประเมินความเสียหายหรือการลดลงของผลผลิต
ข้าว การบูรณาการข้อมูลทุกภาคส่วน และการเผย
แพร่ความรูใ้ ห้แก่เกษตรกรผ่านวิธกี ารเรียนรูแ้ บบมี
ส่วนร่วม (participatory learning practices) จะเป็ น
มาตรการสาคัญเพื่อการบริหารจัดการการเพาะปลูก
ทัง้ ช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการปลูก การคัดเลือก
พันธุข์ า้ วปลูก และการพยากรณ์การระบาดของโรค
ข้าวและแมลงพาหะ สาหรับการเตือนภัยเกษตรกร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทันท่วงที และเกิดประสิทธิ 384
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ผลสูงสุด เพื่อสร้างวิถเี กษตรกรรมของประเทศไทย
ให้มีค วามมัน่ คงทางด้า นอาหาร ความมัง่ คัง่ ทาง
เศรษฐกิจ และความยังยื
่ นในการบริหารจัดการ

สามารถใช้ได้จริงและสอดคล้องกับนโยบายของชาติ
เข้าไว้ด้วยกัน รวมทัง้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์
ความรูน้ ้ีส่เู กษตรกร ซึง่ จะนาไปสู่การบริหารจัดการ
เพื่อความยังยื
่ นและความสมดุลของระบบนิเวศน์ใน
นาข้า วได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภาพทัง้ ในระยะสัน้ และ
ระยะยาว เพื่อความมันคงและความมั
่
งคั
่ งทางด้
่
าน
อาหารและเกษตรกรรมของประเทศ

6. สรุป
กระบวนการท าลายต้ น ข้า วและการแพร่
ระบาดอย่ า งกว้ า งขวางและรวดเร็ว ยากต่ อ การ
ป้ องกัน ควบคุ ม และก าจัด ของเพลี้ย กระโดดสี
น้ าตาลและไวรัสโรคข้าว สามารถเกิดขึน้ กับต้นข้าว
ได้ทุกระยะของการเจริญเติบโต และในทุกฤดูกาล
ท านาของเกษตรกรไทยในพื้น ที่ชลประทานภาค
กลาง โดยมีอุ บ ัติก ารณ์ ก ารระบาดของแมลงและ
ไวรัสโรคข้าวเพิม่ ขึน้ ในช่วงยุคปฏิวตั เิ ขียว ที่มกี าร
น าเทคโนโลยีส าเร็ จ รู ป สมัย ใหม่ ม าใช้ เ พื่อ เพิ่ม
ศักยภาพการผลิตภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ซึง่
มีทงั ้ ข้อดีและข้อด้อยทีส่ ง่ ผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
และส่ง ผลกระทบต่ อระบบนิ เ วศน์ เ กษตร รูป แบบ
และวิถีเ กษตรกรรมแบบดัง่ เดิม จนกลายมาเป็ น
นโยบายหลั ก ที่ ร ั ฐ บาลของทุ ก ประเทศทัว่ โลก
ส่งเสริมให้เกษตรกรยอมรับในระบบเกษตรแบบใหม่
ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง ระบบเกษตรแบบใหม่ น้ี มี ก ารใช้
เทคโนโลยี เ พื่ อ การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ ข้ า ว การใช้
เครื่อ งจัก รกล รวมทัง้ มีก ารใช้ ส ารเคมี เ พื่ อ การ
ป้ อ งกัน และก าจัด ศัต รู พืช แม้ว่ า จะสามารถเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตได้ ในขณะเดียวกันยังทาให้เกิด
การปรับตัวของแมลงศัตรูขา้ วและไวรัสโรคข้าวใน
สภาพธรรมชาติอีกด้วย ทัง้ การดารงอยู่เป็ นกาลัง
หรือพลังงานทางชีววิทยาในการเข้าทาลายต้นข้าว
และต้ า นทานต่ อ สายพั น ธุ์ ข้ า วปลู ก ที่ ไ ด้ มี ก าร
พัฒนาขึ้น การอยู่ข้ามฤดูปลูก การอพยพเข้าและ
ออกของแมลงในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม ดังนัน้ การเรียนรู้
พฤติกรรมการและปฏิสมั พันธ์ของแมลงและไวรัส
โรคข้า วที่ท าลายต้น ข้า วในสภาพธรรมชาติ โดย
บู ร ณาการศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ที่ มี ม าแต่ เ ดิ ม และ
เทคโนโลยีส มัย ใหม่ ท่ีเ ป็ น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ มซึ่ง
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