
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
 

1. ชุดโครงการวิจัย  : วิจัยและพัฒนามันส าปะหลัง 
2. โครงการวิจัย   : วิจัย และพัฒนาอารักขาพืชในมันส าปะหลัง 
    กิจกรรม   : วิจัยและพัฒนาวิธีการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูมันส าปะหลัง 
    กิจกรรมย่อย(ถ้ามี)  : การป้องกันก าจัดแมลงศัตรูมันส าปะหลังโดยชีววิธี 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) : การใช้แมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider) ในการควบคุม 
      เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง ในสภาพไร่ 
   ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)   : Utilization of Green Lacewing Plesiochrysa ramburi (Schneider) 
for  
      Control Cassava Mealybugs in Field 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
   หัวหน้าการทดลอง  นางประภัสสร เชยค าแหง  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
   ผู้ร่วมงาน   นางรจนา  ไวยเจริญ         ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
    นางอัมพร  วิโนทัย      ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
    นายสุเทพ สหายา  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
5. บทคัดย่อ       การใช้แมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi ควบคุมเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังได้ด าเนินการ 
ส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง และศัตรูธรรมชาติพบว่ามีแมลงศัตรูธรรมชาติที่ส าคัญหลาย 
ชนิด ได้แก่ แมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi  และ Mallada basalis  ด้วงเต่า 4 ชนิด คือด้วงเต่า 
 Brumoides sp. ด้วงเต่า Nephus sp. ด้วงเต่าสีส้ม Micraspis discolor ด้วงเต่าลายหยัก Chilomenes  
sexmaculata แตนเบียนไม่ทราบชนิด 2 ชนิด และหนอนผีเสื้อกินเพลี้ยแป้ง 1 ชนิด คือ Spalgis epius ทดสอบ 
ประสิทธิภาพโดยใช้ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส P. ramburi  กินเพลี้ยแป้งทั้ง 4 ชนิด คือ เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสี 
ชมพู P. manihoti  เพลี้ยแป้งลาย F. virgata เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีเทา P. jackbeardsleyi  และเพลี้ยแป้ง 
มันส าปะหลังสีเขยีว P. madeirensis พบว่า ตลอดระยะตัวอ่อน วัย 1-3 ของแมลงช้างปีกใสสามารถกินเพลี้ยแป้ง 
ทั้ง 4 ชนิด ได้เฉลี่ย 513.42 ± 24.61  352.75 ± 29.36  625.46± 16.32 และ 492.46 ± 35.25 ตามล าดับ 
อัตราการปล่อยแมลงช้างปีกใส P. ramburi บนต้นมันส าปะหลังที่เริ่มพบการระบาดของเพลี้ยแป้งพบว่า ปล่อยใน 
อัตรา 3-5 ตัวต่อต้น จ านวน 2 ครั้ง สามารถควบคุมการระบาดได้และคงอยู่ได้ 2 เดือน ในแหล่งที่มีการระบาด 
อย่างรุนแรง ควรเริ่มปล่อยตั้งแต่พบกลุ่มไข่เพลี้ยแป้ง 1-2 กลุ่ม แมลงช้างปีกใส P. ramburi มีประสิทธิภาพ และ 
มีความส าคัญในการช่วยควบคุมปริมาณการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังในสภาพไร่ 
    Abstract     Survey and sampling were collected natural enemies of cassava mealybugs both  
predators and parasites such as the predatory greenlacewings,  Plesiochrysa ramburi  and  
Mallada basalis  , coccinellid  predators Brumoides sp. Nephus sp. Micraspis discolor  and  
Chilomenes Sexmaculata  and unknown 2 parasitic and predatory lepidoptery, Spalgis epius . 



The predation efficiency of the P. ramburi  on 4 prey species : cassava mealybugs : P. manihoti   
F. virgata  P. jackbeardsleyi  and P. madeirensis . The longevity of larval of P. ramburi were  
513.42 ± 24.61  352.75 ± 29.36  625.46± 16.32 and 492.46 ± 35.25 respectively. The releasing  
rate of P. ramburi were used 3-5 larva per plant two time   
6. ค าน า  เพลี้ยแป้ง  (Homoptera: Pseudococcidae) เป็นแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญมากในปัจจุบัน 
เนื่องจาก เพลี้ยแป้งลงท าลายพืชได้หลากหลายชนิด และขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ในปี 2551-2554 ทีผ่านมาเกิดการ
ระบาดของเพลี้ยแป้งอย่างรุนแรงในมันส าปะหลังในประเทศไทย มันส าปะหลังเป็นพืชอาหารและเป็นแหล่งอาหารที่
ส าคัญของประเทศเขตร้อน และประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังมากที่สุดในโลก แหล่ง
ปลูกมันส าปะหลังที่ส าคัญที่สุดได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะการท าลาย เพลี้ยแป้งทั้งตัวอ่อนและตัวเต็ม
วัยดูดกินน้ าเลี้ยงตามส่วนต่างๆของต้นพืช ในมันส าปะหลังเมื่อเพลี้ยแป้งระบาดหนัก จะพบว่ายอดของต้นมัน
ส าปะหลังจะหงิกงอเป็นพุ่มคล้ายกับดอกกะหล่ า ใบแห้งกรอบ และร่วงหลุดในที่สุด ท าให้พืชสังเคราะห์แสงได้น้อย
มีผลกระทบต่อการสร้างหัวมันส าปะหลังท าให้ ผลผลิตลดลง ล าต้นมีช่วงข้อถี่สั้น ไม่สามารถน าไปใช้เป็นท่อนพันธุ์ที่
ดีได้ เพลี้ยแป้งที่พบในมันส าปะหลังในประเทศไทย มี 5 ชนิด คือ เพลี้ยแป้งลาย Ferrisia virgata (Cockerell) 
เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีเทา Phenacoccus jackbeardsleyi Gimpel  Miller  เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีเขียว 
Phenacoccus madeirensis Green เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero 
และ เพลี้ยแป้งมะละกอ Paracoccus marginatus Williams  Granara de Willink (ชลิดา และคณะ 2552) 
เพลี้ยแป้งที่ท าความเสียหายในการปลูกมันส าปะหลังมากท่ีสุด คือ เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู Phenacoccus 
manihoti Matile-ferrero พบว่าเป็นแมลงศัตรูจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยและระบาดอย่างรุนแรง ตัว
อ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงตามส่วนต่างๆของต้นมันส าปะหลัง หากระบาดรุนแรงในช่วงที่ต้นมันส าปะหลังยัง
เป็นต้นเล็ก จะท าให้ยอดแห้งและตายในที่สุด การระบาดของเพลี้ยแป้งท าให้ผลผลิตมันส าปะหลังลดลง 10-50 
เปอร์เซ็นต์ (กรมวิชาการเกษตร และคณะ 2553) และจากปัญหาการระบาดอย่างรุนแรงของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง
ท าให้ผลผลิตหัวมันสดในปี 2552-2553 ลดลงร้อยละ 7.74 ต่อไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร และสมาคมการค้ามันส าปะหลังไทย 2525)  จากปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นที่จะต้องควบคุมเพลี้ยแป้งมัน
ส าปะหลังเพ่ือลดการระบาดลง และต้องลดการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง ทางเลือกหนี่ง
ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิดการผลิตพืชปลอดภัย คือวิธีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (biological 
control) และจากการลงส ารวจพื้นที่ในหลายจังหวัด เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
และนครราชสีมา ที่พบการระบาดของเพลี้ยแป้ง จะพบแมลงศัตรูธรรมชาติด้วยเช่นกัน แมลงศัตรูธรรมชาติที่พบใน
ปริมาณมากคือ แมลงช้างปีกใส 2 ชนิด ( Neroptera: Chrysopidae) เมื่อน าแมลงช้างปีกใสชนิดที่พบในมัน
ส าปะหลังมาเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการก็พบว่าเป็นชนิด Plesiochrysa ramburi  และ Mallada basalis  เมื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการ พบว่า P. ramburi  สามารถควบคุมเพลี้ยแป้งได้ดีกว่า M. basalis  และ
สามารถเพาะเลี้ยงได้ด้วยเพลี้ยแป้งเกือบทุกชนิด (ประภัสสร และคณะ 2554) แมลงช้างปีกใส เป็นแมลงห้ าที่มี
ความส าคัญ สามารถกินเหยื่อหรือศัตรูพืชได้หลายชนิด จึงมีประสิทธิภาพในการช่วยท าลายแมลงศัตรูพืชส าคัญทาง
เศรษฐกิจ เช่นเพลี้ยไฟพริก เพลี้ยไฟฝ้าย เพลี้ยแป้ง  ตัวอ่อนแมลงหวี่ขาว ตัวอ่อนเพลี้ยหอย ไข่ และตัวหนอนขนาด



เล็กของผีเสื้อหลายชนิด การน าแมลงช้างปีกใส P. ramburi มาใช้ควบคุมเพลี้ยแป้งในแปลงมันส าปะหลังจึงเป็นที่
น่าสนใจ การทดลองนี้จะด าเนินงานในการทดสอบในการน าไปใช้สภาพไร่ เพ่ือทราบประสิทธิภาพที่แท้จริงและ
วิธีการใช้แมลงช้างปีกใสชนิดนี้ต่อไป  
วัตถุประสงค์ของการทดลอง  
 เพ่ือศึกษาวิธีการที่เหมาะสม และศักยภาพของแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider) ใน
การควบคุมเพลี้ยแป้งในสภาพไร่ ทดแทนการใช้สารเคมีอย่างยั่งยืน 
7. วิธีด าเนินการ    
     -อปุกรณ ์    - แมลงช้างปีกใส P. ramburi   
     - แปลงมันส าปะหลัง 
            - กล่องสี่เหลี่ยมขนาด 35×45×12 เซนติเมตร 

     - กล่องสี่เหลี่ยมขนาด 18×26×10 เซนติเมตร 
     - ผ้าขาวบาง,ยางยืด,ส าลี 
     - กระดาษทิชชู,กระดาษไข,น้ าผึ้ง.ยีสต์ 
     - ฟักทอง 
     - ถุงกระดาษเก็บตัวอย่างแมลง 
     - กรรไกร ส าลี กระดาษทิชชู 
     - มุ้งตาข่าย 
     - อุปกรณ์นับแมลง 
      - พูก่นั  

    

- วิธีการ    
  เลี้ยงขยายเพลี้ยแป้งเพ่ือเป็นอาหารเลี้ยงแมลงช้างปีกใส 
 เก็บรวบรวมเพลี้ยแป้ง จากแหล่งปลูกมัมส าปะหลังที่มีการระบาดมาเลี้ยงบนผลฟักทองโดยใช้ฟักทอง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20-25 เซนติเมตร ใส่ในกล่องขนาด 35×45×12 เซนติเมตร จ านวน 4 -5 ลูกต่อกล่อง 
รองพ้ืนกล่องด้วยกระดาษเพ่ือซับความชื้น เขี่ยเพลี้ยแป้งประมาณ 20 -30 ตัว ลงบนฟักทองแต่ละลูก ปิดกล่อง
ด้วยผ้าขาวบางรัดด้วยยางยืดทิ้งไว้ประมาณ 20-25 วัน เมื่อได้เพลี้ยแป้งทั้งตัวเต็มวัยและตัวอ่อนอยู่บนผลฟักทอง
ส าหรับน าไปใช้เลี้ยงตัวอ่อนของแมลงช้างปีกใสต่อไป 
   เลี้ยงขยายแมลงช้างปีกใส    P. ramburi 

เก็บแมลงช้างปีกใสทุกระยะจากแหล่งปลูกพืชต่างๆ น ามาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ จนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัย
น าแมลงช้างปีกใสระยะตัวเต็มวัยเพศผู้ 40 ตัว เพศเมีย 60ตัวใส่กล่องสี่เหลี่ยมขนาด 18×26×10 เซนติเมตร ทีร่อง
พ้ืนกล่องแล้วด้วยกระดาษ ปิดกล่องด้วยผ้าขาวบาง ภายในกล่องวางน้ าผึ้งผสมยีสต์บนกระดาษไข เพ่ือเป็นอาหาร
ของแมลงช้างปีกใสระยะตัวเต็มวัย วางแผ่นส าลีชุ่มน้ าไว้ด้านบนผ้าขาวบางเพ่ือให้ความชื้นแก่ตัวเต็มวัย เปลี่ยน
กล่องตัวเต็มวัยแมลงช้างปีกใสทุกๆ 3 วัน เนื่องจากตัวเต็มวัยแมลงช้างปีกใสจะวางไข่ไว้ในกล่อง ต่อจากนั้นน า



ฟักทองที่มีเพลี้ยแป้งจากขั้นตอนที่1 ใส่ในกล่องที่มีไข่ของแมลงช้างปีกใสเพ่ือเลี้ยงตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส โรย
กระดาษทิชชูที่ตัดเป็นริ้วๆลงในกล่อง ปิดกล่องด้วยผ้าขาวบาง วางไว้ประมาณ 15-20 วัน เพ่ือให้ตัวอ่อน
เจริญเติบโต จนกระทั่งเข้าดักแด้ จากนั้นเก็บดักแด้ เพ่ือให้ฟักเป็นตัวเต็มวัยต่อไป วิธีการเพ่ิมประชากรแมลงช้าง
ปีกใส ท าโดยน าแมลงช้างปีกใสที่เปลี่ยนจากกล่องเดิม น าไปเลี้ยงในกล่องใหม่มีวิธีการท าเช่นเดียวกับวิธีการ
ข้างต้น 
 ศึกษาอัตราการใช้ และศักยภาพแมลงช้างปีกใส  P. ramburi  
 ในโรงเรือน ปลูกต้นมันส าปะหลัง จ านวน 50 ต้น ปล่อยเพลี้ยแป้งลาย F virgata นับปริมาณเพลี้ยแป้ง 
10 ตัวต่อต้นปล่อยแมลงช้างปีกใส วัย 2 ตามกรรมวิธี ดังนี้ (5 กรรมวิธี 10 ซ้ า) หลังจากนั้น 48 ชั่วโมง ตรวจนบั
จ านวนเพลี้ยแป้ง และแมลงช้างปีกใส 
 กรรมวิธีที่ 1 ปล่อยแมลงช้างปีกใสวัย 2   1  ตัว 
 กรรมวิธีที่ 2 ปล่อยแมลงช้างปีกใสวัย 2   3  ตัว 
 กรรมวิธีที่ 3 ปล่อยแมลงช้างปีกใสวัย 2   5  ตัว 
 กรรมวิธีที่ 4 ปล่อยแมลงช้างปีกใสวัย 2   7  ตัว 
 กรรมวิธีที่ 5 ไม่ปล่อยแมลงช้างปีกใส 
บันทึก - ปริมาณเพลี้ยแป้งหลังปล่อย 48 ชั่วโมง ในแต่ละกรรมวิธี 
        - จ านวนแมลงช้างปีกใสในแต่ละต้น และแต่ละกรรมวิธี    
          การใช้แมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi   ในการควบคุมเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง ใน สภาพไร่ 
  แปลงทดลอง 1 ปลูกมันส าปะหลังที่ อ. หันคา จ. ชัยนาท  พ้ืนที่ 1 ไร่ สุ่มนับต้นมันส าปะหลังที่มีการ
ระบาดของเพลี้ยแป้งจ านวน 100 ต้น เมื่อพบการระบาดตัวอ่อนเพลี้ยแป้ง จ านาน 5-10 ตัวต่อต้น หรือกลุ่มไข่ 
เพลี้ยแป้ง 2-3 กลุ่มต่อต้น ปล่อยตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสวัย 2 จ านวน 3-5 ตัวต่อต้น นับปริมาณเพลี้ยแป้งก่อน
ปล่อย และหลังปล่อย 7 วัน และปล่อยทุกๆ 7 วัน ถ้าพบเพลี้ยแป้ง หยุดปล่อยแมลงช้างปีกใสเมื่อไม่พบเพลี้ยแป้ง 
และส ารวจแปลงปลูกมันส าปะหลังทุกสัปดาห์ บันทึกปริมาณแมลงช้างปีกใสที่ปล่อย  
 แปลงทดลอง 2   อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา ปลูกมันส าปะหลังในขนาด 1 ไร่ วางแผนการทดลอง
แบบ RCB 3 กรรมวิธี 7 ซ้ า แต่ละกรรมวิธีมีขนาดแปลงย่อย กว้าง 5 x ยาว 7 เมตร ระยะปลูก 0.75 x 0.5 มี
จ านวนต้นมันส าปะหลัง 100 ต้นต่อแปลงย่อย ส ารวจปริมาณเพลี้ยแป้งให้มีปริมาณสม่ าเสมอกันในทุกแปลง
ทดลองส ารวจทุก 7 วันในแปลงจะนับ 7 จุดจุดละ 10 ต้น โดยนับปริมาณประชากรเพลี้ยแป้งในแต่ละยอด  
ด าเนินตามกรรมวิธีที่วางแผนการทดลอง 
 กรรมวิธีที่ 1        ปล่อยแมลงช้างปีกใสตัวอ่อนวัย 2 ต้นละ 5 ตัว ทุกๆ 2 สัปดาห์ท ากรงครอบ 
 กรรมวิธีที่ 2        เก็บแมลงช้างปีกใสออกจากแปลงให้มีแต่เพลี้ยแป้งทุก 2 สัปดาห์ท ากรงครอบ 
 กรรมวิธีที่ 3        ปล่อยแปลงตามสภาพธรรมชาติท ากรงครอบ 
ในกรรมวิธีที่2 ต้องการทราบว่าถ้าไม่มีปัจจัยอะไรไปควบคุมเพลี้ยแป้งเลยประชากรเพลี้ยแป้งจะเปลี่ยนแปลง
อย่างไร ถ้าท้ัง 3 กรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันแสดงว่าแมลงช้างปีกใสไม่มีผลในการควบคุมเพลี้ยแป้ง 



  ใช้ต้นมันส าปะหลัง 100 ต้นต่อ 1 กรรมวิธี ให้มีการระบาด (ท าการระบาดเทียม) เพลี้ยแป้งทุกต้นอย่าง
สม่ าเสมอโดยมี 5 อัตราดังนี้  

0 = มีเพลี้ยแป้ง     5 ตัวต่อต้น 

1 = มีเพลี้ยแป้ง    10 ตัวต่อต้น 

2 = มีเพลี้ยแป้ง    30 ตัวต่อต้น 

3 = มีเพลี้ยแป้ง    50 ตัวต่อต้น 

4 = มีเพลี้ยแป้ง    70 ตัวต่อต้น 

5 = มีเพลี้ยแป้ง    90 ตัวต่อต้น 
 เวลาและสถานที่ ท าการศึกษาระหว่าง เดือนตุลาคม 2553   สิ้นสุด เดือนกันยายน 2558 หอ้งปฏิบัติการ  
กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ แปลงเกษตรกร จ.ชัยนาท และศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ  
(ไร่สุวรรณ ) อ.ปากช่อง   จ. นครราชสีมา 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์  
             ผลการส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง และศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยแป้งมัน 
ส าปะหลังจาก ตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2554 พบเพลี้ยแป้ง 4 ชนิดคือ เพลี้ยแป้งลาย Ferrisia virgata  
เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีเทา P. jackbeardsleyi  เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีเขียว P. madeirensis   และเพลี้ย 
แป้งมันส าปะหลังสีชมพู P. manihoti แมลงศัตรูธรรมชาติที่ส ารวจพบ ได้แก่ แมลงช้างปีกใส Plesiochrysa  
ramburi และ Mallada basalis แตนเบียนไม่ทราบชนิด 2 ชนิด และหนอนผีเสื้อกินเพลี้ยแป้ง1 ชนิด Spalgis  
eqius ด้วงเต่าพบ 4 ชนิด คือ ด้วงเต่าบรูมอยเดส Brumoides sp. ด้วงเต่าลายนีฟัส Nephus sp. ด้วงเต่าสีส้ม  
Micraspis discolor ด้วงเต่าลายหยัก Chilomenes sexmaculata (ตารางที่ 1) สอดคล้องกับรายงานของ 

รจนา  
และคณะ (2552) ไดร้ายงานการส ารวจด้วงเต่าตัวห้ าในแปลงมันส าปะหลัง มีอย่างน้อย 8 ชนิด คือ ด้วงเต่าลาย 
หยัก Menochilus sexmaculatus ด้วงเต่าสีส้ม Micraspis discolor ด้วงเต่าบรูมอยเดส Brumoides sp.  ด้วง 
เต่าสคิมนัส Scymnus sp. ด้วงเต่าลายนีฟัส Nephus sp. ด้วงเต่าลายขวาง Coccinella transversalis ด้วงเต่า 
แก้มเหลือง Curinus coeruleus และ ด้วงเต่าลายรี Cryptogonus orbiculus นอกจากนั้นมีการกล่าวถึงการ 
ส ารวจแมลงศัตรูธรรมชาติในมันส าปะหลังว่าพบแมลงเบียน 3 ชนิด คือ Acerophagus sp. (Hymenoptera:  
Platygasteridae) Allotropa sp. และ Anagyrus sp. (Hymenoptera: Encyrtidae) (Wiwat , 2012)  
ผลการทดลองอัตราการใช้แมลงช้างปีกใสที่เหมาะสมในโรงเรือน การใช้ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสวัย2 P. ramburi  
ควบคุมเพลี้ยแป้งปล่อยบนต้นมันส าปะหลังที่เริ่มพบการระบาดของเพลี้ยแป้งพบว่าปล่อยในอัตรา  3-5 ตัวต่อต้น 
สามารถควบคุมเพลี้ยแป้งได้ผลดีภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง เพราะถ้าใช้ อัตราที่มากกว่า 5 ตัว ต่อต้น  (กรรมวิธี 
ที่ 4 ) พบว่าจ านวนแมลงช้างปีกใสหายไป ผลการควบคุมเพลี้ยแป้งไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกับการใช้ที่อัตรา 7 
ตัวต่อต้น ดังนั้นอัตรา 3-5 ตัวต่อต้นเหมาะสมในการปล่อยตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสวัย 2 ในการควบคุมปริมาณ 
เพลี้ยแป้งระยะเริ่มแรก (ตารางที่ 2)  



 
 
 
 
 ตารางที่ 1. การส ารวจชนิดของเพลี้ยแป้ง และศัตรูธรรมชาติระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2554  

 ชนิดของเพลี้ยแป้ง   ศัตรูธรรมชาติ                                        จังหวัด 

1.เพลี้ยแป้งลาย Ferrisia virgata       แมลงห้ า        นครราชสีมา, สระบุรี 
2.เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีเทา        แมลงช้างปีกใส P. ramburi                          บุรรีัมย์, สระแก้ว  
   P. jackbeardsleyi          แมลงช้างปีกใส M. basalis      กาญจนบุรี, ราชบุร ี
3.เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีเขียว          หนอนผีเสื้อ S. eqius                                  นครปฐม, ชลบุรี    
  P. madeirensis              ด้วงเต่าบรูมอยเดส Brumoides sp.                 จันทบุรี ระยอง 
4. เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู         ด้วงเต่าลายนีฟัส Nephus sp. 
  P. manihoti                              ด้วงเต่าสีส้ม M. discolor 
        ด้วงเต่าลายหยัก C. sexmaculata 
        แมลงเบียน  
        แตนเบียนไม่ทราบชนิด 2 ชนิด 
 

จากผลการทดสอบประสิทธิภาพโดยใช้ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส P. ramburi กินเพลี้ยแป้งทั้ง 4 ชนิด คือ เพลี้ยแป้ง 
มันส าปะหลังสีชมพู P. manihoti เพลี้ยแป้งลาย F. virgata เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีเทา P. jackbeardsleyi 
และเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีเขียว P. madeirensis พบว่า ตลอดระยะตัวอ่อนของแมลงช้างปีกใสสามารกินเพลี้ย 
แป้งทั้ง 4 ชนิด ได้ตามล าดับดังนี้เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีเทา P. jackbeardsleyi เฉลี่ย 625.46 ±16.32  เพลี้ย 
แป้งมันส าปะหลังสีชมพู P. manihoti เฉลี่ย 513.42 ± 24.61 เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีเขียว P. madeirensis 
 เฉลี่ย 492.46 ± 35.25 และ กินเพลี้ยแป้งลาย F. virgata ไดเ้ฉลี่ย 352.75 ± 29.36 ตามล าดับ (ตารางที่ 3)  
การน าแมลงช้างปีกใส P. ramburi ไปใช้ในสภาพไร่ ด าเนินการที่ อ.หันคา จ.ชัยนาท ในแปลงมันส าปะหลังอายุ 3  
เดือนเริ่มพบการเข้าท าลายของเพลี้ยแป้งพบว่า เมื่อเริ่มพบการระบาดของเพลี้ยแป้งประมาณ  2-3 กลุ่มไข่ต่อต้น  
หรือพบเพลี้ยแป้ง มากกว่า 10 ตัวต่อต้น ปล่อยตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสวัย 2 จ านวน 3-5 ตัวต่อ ต้น ปล่อยทุกๆ 7  
วัน  จนสามารถควบคุมการระบาดได้หยุดปล่อย ในการด าเนินการทดลองที่ อ.หันคา จ.ชัยนาท ได้ปล่อยแมลงช้าง 
ปีกใสจ านวน 5 ครั้งตลอดระยะการปลูก ครั้งละ 1,500 – 2,500 ตัว จ านวนต้นมันส าปะหลัง 100 ต้นและส ารวจ 
การระบาดต่อเนื่อง สามารถควบคุมการระบาดของเพลี้ยแป้งได้จนกระทั่งเก็บผลผลิต    
 การทดลองการปล่อยตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสเพ่ือต้องการทราบว่าถ้าไม่มีปัจจัยอะไรไปควบคุมเพลี้ยแป้ง
เลยประชากรเพลี้ยแป้งจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ผลการทดลอง (ตารางที่ 4)  
 
 



 
 
 
  
           

ตารางที่ 2 แสดงอัตราการปล่อยตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสวัย 2 ที่มีผลในการลดจ านวนเพลี้ยแป้งในโรงเรือน 
กรรมวิธี           ต้นที่1,2                    ต้นที ่3,4                      ต้นที่  5,6                   ต้นที ่7,8                       ต้นที่ 9,10 
               เพลี้ยแป้ง /แมลงช้าง       เพลี้ยแป้ง/แมลงช้าง      เพลี้ยแป้ง/แมลงช้าง       เพลีย้แป้ง/แมลงช้าง           เพลีย้แป้ง/แมลงช้าง       

 
  1            25.5   /    -              19.5 /  1                13 / 1                   12.5 /2                     15 / 1 
  2               -   /    5               3.5 /   6                 -  /  6                     -   / 3                      -  / 5 
  3               -  /     4                -  /    5                 - /   6                     -  /  9                      2 /  6 
  4               - /      6               -   /    9                 - /   6                    2.5 / 9                    3.5 / 10 
  5           17.5 /                      25.0/                    18.5 /                     20.0 /                      22.5 /                  
 

 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการกินเพลี้ยแป้ง 4 ชนิด ของ แมลงช้างปีกใส P. ramburi 

                  เพลี้ยแป้ง                                             ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการกินเพลี้ยแป้ง(ตัว) 

    เพลี้ยแป้งสีชมพู P. manihoti                                                      513.42 ± 24.61                                                   
    เพลี้ยแป้งลาย F. virgata                                                            352.75 ± 29.36 
    เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีเทา P. jackbeardsleyi                                625.46 ± 16.32     
    เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีเขียว P. madeirensis                                  492.46 ± 35.25 
 

 
 ตารางที่ 4 แสดงผลการใช้แมลงช้างปีกใส P. ramburi ควบคุมเพลี้ยแป้ง ในสภาพไร่ 

 กรรมวิธ ี     ก่อนปล่อย     หลังปล่อย 7 วัน      จ านวนต้น         หลังปล่อย 14 วัน        จ านวนต้น 
                                                               ที่พบการระบาด                              ที่พบการระบาด 

กรรมวิธีท่ี 1       1 (50)              0                    40                     1                        33 
กรรมวิธีท่ี 2       1 (50)              3                    49                     5                        80 
กรรมวิธีท่ี 3       1 (50)              2                    50                     4                        50 
 

จากการทดลองในกรรมวิธีที่ 1 หลังปล่อยตัวอ่อน 7 วัน การระบาดลดลง หลังจากนั้น 7 วัน การระบาด
เพ่ิมข้ึนต้องปล่อยตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสอย่างต่อเนื่อง และผลการควบคุมจะมีประสิทธิภาพควรปล่อยทุกๆ 7 



วัน กรรมวิธีที่ 2 และ 3  การระบาดของเพลี้ยแป้งเพ่ิมขึ้นเนื่องจากไม่มีแมลงช้างปีกใสใน 2 กรรมวิธีนี้ สรุป
ได้ว่าแมลงช้างปีกใสมีความส าคัญในการควบคุมการระบาดของเพลี้ยแป้ง 
 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
                 ผลการส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง และศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยแป้งมัน 
ส าปะหลังจาก ตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2554 พบเพลี้ยแป้ง 4 ชนิดคือ เพลี้ยแป้งลาย Ferrisia virgata  
เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีเทา P. jackbeardsleyi  เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีเขียว P. madeirensis   และเพลี้ย 
แป้งมันส าปะหลังสีชมพู P. manihoti  ศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง ได้แก่ แมลงช้างปีกใส 2 ชนิด  
Plesiochrysa ramburi   และ Mallada basalis  ด้วงเต่า 4 ชนิด คือด้วงเต่า Brumoides sp. ด้วงเต่า 
 Nephus sp. ด้วงเต่าสีส้ม Micraspis discolor ด้วงเต่าลายหยัก Chilomenes sexmaculata แตนเบียนไม่ 
ทราบชนิด 2 ชนิด และหนอนผีเสื้อกินเพลี้ยแป้ง 1 ชนิด Spalgis eqius การทดสอบประสิทธิภาพโดยใช้ตัวอ่อน 
แมลงช้างปีกใส P. ramburi  กินเพลี้ยแป้งทั้ง 4 ชนิด คือ เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู P. manihoti  เพลี้ยแป้ง 
ลาย F. virgata เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีเทา P. jackbeardsleyi และเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีเขียว P.  
madeirensis พบว่า ตลอดระยะตัวอ่อนของแมลงช้างปีกใสสามารกินเพลี้ยแป้งทั้ง 4 ชนิดไดเ้ฉลี่ย 513.42 ± 
24.61 352.75 ± 29.36  625.46± 16.32 และ 492.46 ± 35.25  ตามล าดับ ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส 
P. ramburi   ปล่อยบนต้นมันส าปะหลังที่เริ่มพบการระบาดของเพลี้ยแป้งพบว่า ปล่อยในอัตรา 3 -5 ตัวต่อ 

ต้น เป็นอัตราที่สามารถควบคุมจ านวนเพลี้ยแป้งในการเริ่มระบาดได้ดีในโรงเรือน ในสภาพไร่ควรปล่อย 3-5 ตัวต่อ 
ต้น จ านวน 2 ครั้ง สามารถควบคุมการระบาดได้และคงอยู่ได้ 2 เดือนในแหล่งที่มีการระบาด จะต้องส ารวจและ 
ปล่อยตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสอย่างต่อเนื่องทุก 14 วัน  จ านวนการปล่อยตัวอ่อนให้ส ารวจและนับจ านวนต้นที่พบ 
การระบาด  แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการใช้ควรปรับเปลี่ยนตามการระบาดจริงของเพลี้ยแป้ง และข้อดีของการใช้ 
แมลงช้างปีกใสควบคุมการระบาดของเพลี้ยแป้งเมื่อแมลงช้างปีกใสกินเพลี้ยแป้งจะสามารถเจริญเติบโตเป็นตัวเต็ม 
วัย และแพร่ขยายพันธุ์ต่อไปได้ ตัวเต็มวัยของแมลงช้างปีกใสสามารถบินไปวางไข่ในแหล่งที่มีการระบาดของเพลี้ย 
แป้งได้ และสรุปว่าแมลงช้างปีกใส P. ramburi   มีผลและมีความส าคัญในการช่วยควบคุมปริมาณการระบาดของ 
เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังในสภาพไร่อย่างมาก สอดคล้องกับรายงานของประเทศในแถบแอฟริกาท่ีมีการระบาดของ 
เพลี้ยแป้ง มีการปล่อยแมลงช้างปีกใสสีน้ าตาล Sympherobius maculipennis Kimmins ( Neuroptera :  
Hemerobiidae) ด้วยเช่นกัน (Neuenschwander et al.1991) 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่กับกลุ่มเกษตร และถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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