
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองทีส่ิ้นสุด    
 

 
1.  ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
 
2.  โครงการวิจัย  อนุกรมวิธาน ชีววิทยาและเทคนิคการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ 
     กิจกรรม   อนุกรมวิธาน  ชีววิทยา นิเวศวิทยาของศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ 
     กิจกรรมย่อย  อนุกรมวิธาน ชีววิทยา นิเวศวิทยาของแมลง ไร สัตว์ศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ 
 
3.  ชื่อการทดลอง  อนุกรมวิธานเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus 

             Taxonomy of Mealybug in  Genus  Phenacoccus 
 
4.  คณะผู้ด าเนินงาน 
    หัวหน้าการทดลอง  ชลิดา    อุณหวุฒิ   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
    ผู้ร่วมงาน   ชมัยพร     บัวมาศ   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช   
    ลักขณา    บ ารุงศรี     ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
    สิทธิศิโรดม   แก้วสวัสดิ์  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
 
5.  บทคัดย่อ    
 การศึกษาอนุกรมวิธานของเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือน
กันยายน 2555 เพ่ือทราบชนิด พืชอาศัย เขตการแพร่กระจายของเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus ที่มีอยู่ใน
ประเทศไทย ได้เก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยแป้งจากแหล่งปลูกพืชต่างๆ ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก 
ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  น าตัวอย่างที่รวบรวมได้มาท าสไลด์ถาวรและตรวจจ าแนกชนิดตาม
หลักอนุกรมวิธาน ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช พบเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus จ านวน 4 ชนิด คือ เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีเขียว (Phenacoccus 
madeirensis Green) พบในมันส าปะหลัง  เพลี้ยแป้งงา (Phenacoccus solani  Ferris)  พบในว่านสี่ทิศ   
เพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus  solenopsis Tinsley) พบในชบา ชบาหนู มะเขือเปราะ มะเขือพวง มะแว้ง 
กระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบแดง คุณนายตื่นสาย ลั่นทมหัวลูกศร ทานตะวัน ปอ ผกากรอง ยาสูบ พันงูเขียว       
หญ้าขัดมอญ หญ้ายาง และเหลืองปรีดิยาธร เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู (Phenacoccus manihoti Matile-
Ferrero) พบในมันส าปะหลัง โสมคน และยางพาราอายุไม่เกิน 2 ปี 
 
6.  ค าน า 



เพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus  อยู่ในวงศ์  Pseudococcidae  เป็นแมลงปากดูดที่ท าความเสียหายให้กับ
พืชได้หลายชนิด ทั้งพืชสวนและพืชไร่  โดยดูดน้ าเลี้ยงจากส่วนต่างๆ ของพืช ท าให้บริเวณท่ีถูกท าลายมีลักษณะ
ผิดปกติ เช่น ใบเป็นจุดสีเหลืองและบางครั้งมีลักษณะย่น ผลบิดเบี้ยวและร่วง ต้นพืชที่ถูกท าลายรุนแรงจะเหี่ยว
และแห้งตายในที่สุด มีรายงานว่าพบเพลี้ยแป้งสกุลนี้บนพืชหลากหลายชนิดทั้งพืชผัก ไม้ผล พืชไร่ และหญ้าใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพบที่มลรัฐฮาวาย จ านวน 2 ชนิด (Zimmerman, 1948) และพบที่มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ถึง 26 ชนิด (McKenzie, 1967) และ Williams (2004)  รายงานว่าพบเพลี้ยแป้งสกุลนี้ในแถบเอเชียใต้รวม 14 
ชนิด ส าหรับในประเทศไทย เพลี้ยแป้งสกุลนี้มีหลายชนิด (species)  บางชนิดเป็นศัตรูส าคัญทางด้านกักกันพืช 
เช่น Phenacoccus manihoti  Matile-Ferrero ซึ่งเป็นศัตรูพืชที่ส าคัญของมันส าปะหลังในแอฟริกาใต้ เมื่อไรก็
ตามท่ีเพลี้ยแป้งเหล่านี้บังเอิญเล็ดลอดไปสู่พ้ืนที่เพาะปลูกแหล่งใหม่ท่ีปราศจากศัตรูธรรมชาติก็จะแพร่ขยายพันธุ์
เกิดการระบาดและอาจท าความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับมันส าปะหลังและพืชชนิดอื่นๆ ในพ้ืนที่เพาะปลูกแหล่ง
ใหม่นั้น  ส าหรับในประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของเพลี้ยแป้งสกุลนี้ ดังนั้นการศึกษาอนุกรมวิธาน
ของเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งเพ่ือทราบชนิดและชื่อวิทยาศาสตร์  พืชอาหาร  และ
เขตการแพร่กระจายของเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus แต่ละชนิด ส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนว
ทางการป้องกนัก าจัดเพลี้ยแป้งดังกล่าว  
 
7.  วิธีด าเนินการ 
     - อุปกรณ์  

1. ตัวอย่างเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus  
2. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างเพลี้ยแป้ง ได้แก่ แอลกอฮอล์ 70 – 80% หรือน้ ายา AGA ขวดดองตัวอย่างแมลง 

พู่กัน คัตเตอร์ กรรไกรตัดกิ่ง กล่องพลาสติก ถุงกระดาษและถุงพลาสติก   
 3. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าสไลด์ถาวรเพลี้ยแป้ง ได้แก่ สารเคมีต่างๆ เช่น alcohol 70 %, potassium 
hydroxide 10%, hydrochloric acid, glacial acetic acid, xylene, carbolic acid, acid fuchsin, N-butyl 
alcohol, clove oil และ Canada balsam เข็มเขี่ย แผ่นสไลด์แก้ว แผ่นแก้วปิดสไลด์ กล่องใส่สไลด์ถาวร ตู้อบ
สไลด์ถาวร 

4. กล้องจุลทรรศน์ compound microscope และ stereo microscope และ กล้องถ่ายภาพ 
 5. อุปกรณ์วาดภาพ ได้แก่ ปากกา rotting และกระดาษไขเขียนแบบ 
 6. เอกสารประกอบการจ าแนกชนิดเพลี้ยแป้ง 
     - วิธีการ  
 1.ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยแป้งจากแหล่งปลูกพืชทุกภาคของประเทศ  ตัดชิ้นส่วนของพืชที่มี
เพลี้ยแป้งอาศัยอยู่ใส่ในถุงกระดาษหรือห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วใส่ในถุงพลาสติก บันทึกสถานที่ พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ วัน เดือน ปี ที่เก็บตัวอย่าง ชนิดและส่วนของพืชที่ถูกท าลาย รวมทั้งชื่อผู้เก็บ หลังจากนั้นน าตัวอย่างเพลี้ยแป้งที่
เก็บรวบรวมได้ มาตรวจดูลักษณะภายนอกด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิด stereo microscope  ถ่ายภาพ บันทึก
รายละเอียด เช่น ขนาด รูปร่างลักษณะและสีของเพลี้ยแป้งก่อนท าสไลด์ถาวรแล้วดองในแอลกอฮอล์ 80% ส าหรับ



ตัวอย่างอีกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะตัวอ่อนจะถูกกน าไปเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ โดยใส่ตัวอย่างพร้อมพืชอาหารในกล่อง
พลาสติกใสที่มีฝากล่องเป็นตาข่าย พร้อมบันทึกรายละเอียดตามข้อ 1 เพื่อศึกษาแมลงศัตรูธรรมชาติต่อไป  

2. น าตัวอย่างเพลี้ยแป้งจากขวดดองตัวอย่างในข้อ 2 มาท าสไลด์ถาวร โดยดัดแปลงวิธีการของ Williams 
and Watson (1988) มีข้ันตอนดังนี้ 

2.1 ใช้เข็มเข่ียเจาะบริเวณกลางส่วนอกด้านบนของตัวอย่างเพลี้ยแป้ง น าไปใส่ในหลอดทดลองท่ี
บรรจุด้วยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) 10% จากนั้นน าหลอดทดลองไปต้มด้วยวิธีวอเตอร์บาท ใช้
เวลาประมาณ 15 นาที (เริ่มนับตั้งแต่น้ าในบีคเกอร์เดือด) โดยระวังไม่ให้สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่อยู่
ในหลอดทดลองเดือด เพราะจะท าให้ตัวอย่างเกิดความเสียหายได้ 
   2.2 น าตัวอย่างเพลี้ยแป้งที่ต้มแล้วมาล้างในน้ ากลั่น กดเบา ๆ บนล าตัวด้วยเข็มดัดปลายโค้ง เพ่ือ
ท าให้ไข่ ตัวอ่อน และของเหลวที่อยู่ในล าตัวหลุดออกมาทางรอยที่เจาะไว้  ถ้ายังมีก้อนไขมันตกค้างอยู่ให้น าไปแช่
ในแอลกอฮอล์ 95% ประมาณ 2 – 3 นาที 

2.3 ย้ายลงในคาร์บอลไซลีน (carbol xylene) แช่ทิ้งไว้ 10 นาทจีนกระทั่งตัวอย่างใส   น าไปแช่
ในแอลกอฮอล์ 95%   

2.4 ย้ายลงในกรดแอลกอฮอล์ (acid alcohol)  ซ่ึงเป็นสารละลายของกรดแกลเชียลอะซิติก 1 ส่วน 
และแอลกอฮอล์  50%   4  ส่วน  แช่ทิ้งไว้ 2 – 3 นาที 

 2.5 ย้อมสีตัวอย่างโดยแช่ในน้ ายาย้อมสี   ซึ่งเป็นสารละลายของแอซิดฟุชซิน (acid fuchsin)   
กรดเกลือ (hydrochloric acid) และน้ ากลั่น  แช่ทิ้งไว้นาน 30 - 60 นาท ี

 2.6 ย้ายลงในแอลกอฮอล์ 95%  แช่ทิ้งไว้ 2 – 3 นาที  เพ่ือก าจัดสีส่วนเกิน 
2.7 ย้ายลงในสารละลายเอ็น-บิวทิลแอลกอฮอล์ (N-butyl alcohol) กับ แอลกอฮอล์ 95 %    

ในอัตราส่วน 1:1   แช่ทิ้งไว้ 10 นาที 
 2.8 ย้ายลงในเอ็น-บิวทิลแอลกอฮอล์   แช่ทิ้งไว้ 10 นาท ี

              2.9 ย้ายลงในโคล์ฟออย (clove oil)  แช่ทิ้งไว้ 20 นาท ี
                2.10 น าตัวอย่างเพลี้ยแป้งวางบนแผน่สไลด์แก้ว ใช้กระดาษกรองซับโคล์ฟออยส่วนที่เกินออก   

หยดแคนาดาบัลซัม (canada balsam) 1 หยดบนตัวอย่างแมลงจัดรูปร่าง ให้สวยงามไม่บิดเบี้ยวหรือทับซ้อนกัน  
ปิดทบัด้วยแผ่นแก้วปิดสไลด์ 

   2.11 น าไปอบให้แห้ง ในตู้อบทีอุ่ณหภูมิ 40 - 50 องศาเซลเซียส  ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน 
 3. ตรวจจ าแนกชนิดเพลี้ยแป้งบนแผ่นสไลด์ถาวร ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิด compound 
microscope ที่มีก าลังขยายสูง ตรวจดูลักษณะส าคัญท่ีใช้ในการจ าแนก ได้แก่ หนวด (antennae) ขน (setae)  
รู (pores) ท่อ (tubular ducts) กลุ่มอวัยวะที่ผลิตเส้นแป้งด้านข้างล าตัว (cerarii) ช่องเปิดที่มีลักษณะคล้ายรอย
แตกตามขวางของล าตัว (ostioles) และวงแหวนที่ล้อมรอบช่องเปิดของอวัยวะขับถ่าย (anal ring)  

 4. วาดรูปแสดงลักษณะทางอนุกรมวิธานของเพลี้ยแป้งแต่ละชนิด โดยวาดลงบนกระดาษกราฟและลอก
ลงบนกระดาษไขเขียนแบบและจัดท าแนวทางวินิจฉัยชนิดเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus 



 5. การบันทึกรายละเอียดบนแผ่นสไลด์ที่อบแห้งแล้วโดยวางแผ่นสไลด์หันด้านหัวของเพลี้ยแป้งเข้าหาตัว ด้านขวา
เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับพืชอาหาร วัน เดือน ปี  สถานที่และชื่อผู้เก็บตัวอย่าง   ด้านซ้ายมือเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ เพศ วัน
เดือนปี ที่ท าสไลด์และชื่อผู้จ าแนก ควรลงรายละเอียดดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ 

 6. จัดเก็บตัวอย่างเพลี้ยแป้งในกล่องใส่สไลด์ถาวรและน าเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แมลง  
โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามหลักสากล 
     - เวลาสถานที ่
 เริ่มต้น    เดือนตุลาคม 2553    สิ้นสุด    เดือนกันยายน  2555 
 สถานที่ : 1. แหล่งปลูกพืชต่างๆ ทุกภาคของประเทศ 

            2. ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา   
ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร 
 
8.  ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 จากการเก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยแป้งจากแหล่งปลูกพืชต่างๆ ระหว่าง เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือน
กันยายน 2555 ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 
โดยใช้ลักษณะทางอนุกรมวิธานของเพลี้ยแป้งเพศเมีย ซึ่งมีรูปร่างลักษณะทั่วไปดังนี้  (ภาพที่ 1) 

เพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus มีลักษณะส าคัญท่ีใช้ในการจ าแนกดังนี้ ตัวเต็มวัยเพศเมียมีรูปร่างรูปไข่ 
โดยส่วนใหญ่หนวดมี 8-9 ปล้อง แต่บางครั้งอาจจะมี 6-8 ปล้อง ขาเจริญดี  บริเวณเล็บ (claw) มีลักษณะหยัก
คล้ายฟัน (denticle) บางชนิดมีรูซึ่งมีลักษณะโปร่งใส (translucent pores) บนขาคู่หลัง  กลุ่มอวัยวะผลิตเส้น
แป้งด้านข้างล าตัว (cerarii) มีจ านวน 1 - 18 คู ่และคู่สุดท้ายจะมีขนปลายแหลมคล้ายรูปกรวย  (conical setae) 
หรือรูปหอก (lanceolate setae) ล้อมรอบด้วยกลุ่มของรูเปิดรูปสามเหลี่ยม (trilocular pores) มีกลุ่มของรูเปิด
รูปวงกลม  (multilocular disc  pores)  ปรากฏรูเปิดรูปห้าเหลี่ยม (quinquelocular pores) ด้านล่าง 
(venter) ของล าตัว และท่อชนิดที่ปากท่อเป็นแผ่นแข็ง (oral collar tubular duct) ที่ปรากฏบนผนังล าตัวทั้ง
ด้านบน (dorsum) และด้านล่าง (venter) ของล าตัวมีขนาดแตกต่างกัน  
 ผลจากการตรวจจ าแนกชนิดของเพลี้ยแป้งตามหลักอนุกรมวิธาน พบเพลี้ยแป้งสกุล Phenaoccus   
เพศเมีย จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero) เพลี้ย
แป้งมันส าปะหลังสีเขียว (Phenacoccus madeirensis Green)   เพลี้ยแป้งงา (Phenaoccus  solani  Ferris) 
และเพลี้ยแป้งชบา (Phenaoccus solenopsis Tinsley) ซึ่งได้จัดท าแนวทางการวินิจฉัย (key) และรายละเอียด
ของเพลี้ยแป้งทั้ง 4 ชนิด ดังต่อไปนี้ 
 

แนวทางวินิจฉัยชนิดของเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus 
 

1. - Antenna 9 segment. Multilocular disc pores present on dorsum and venter. 
Quinquelocular pores present on venter. ….................................................................. 2 



- Antenna 8-9 segment. Multilocular disc pores present, at restricted to venter. 
Quinquelocular pores absent.     …….............................................................................. 3 

 2. - Cerarii small situated on a membranous area, often bearing 2 lanceolate setae. 
……………………...................................................... Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero 
- Cerarii small situated on a membranous area, often bearing 3 lanceolate setae. 
.……………………………………………….…………………………… Phenacoccus madeirensis  Green 

3.  – Antenna usually 8 segment, Multilocular disc pores present medially on  
     abdominal segment IV-VIII, restricted to bands across posterior margin of each  
     segment. Translucent pores present on hind tibia. ........................................................ 
    ....................................................................................................... Phenacoccus solani Ferris 

- Antenna usually 9 segment, Multilocular disc pores present medially on abdominal  
segment VI-VIII (rarely also 1 or 2 on V) scattered across full depth of segment VII 
between anterior to posterior margins.Translucent pores present on hind femur  
and tibia.   …............................................................. ........... Phenacoccus solanopsis Tinsley 

 
 

รายละเอียดของเพลี้ยแป้งในมันส าปะหลังแต่ละชนิด 
 

Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero (ภาพที่ 2) 
 Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero, 1977: 146 
ชื่อสามัญภาษาไทย เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู  
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ  pink cassava mealybug 
 
รูปร่างลักษณะ 

ลักษณะในธรรมชาติ (ภาพที่ 6 ก) ตัวเต็มวัยเพศเมีย ล าตัวรูปไข่  ผนังล าตัวสีชมพูปกคลุมด้วยไขแป้งสี
ขาวค่อนข้างบาง  ผนังล าตัวด้านข้างรอบล าตัวมีเส้นแป้งขนาดสั้นมาก  เส้นแป้งด้านท้ายล าตัวยาวกว่าเส้นแป้ง
ด้านข้างเล็กน้อย 

ลักษณะบนแผ่นสไลด์แก้ว (ภาพที ่ 7 ก) ตัวเต็มวัยเพศเมีย ล าตัวรูปไข่ ล าตัวยาวประมาณ  2.4-2.6 
มิลลิเมตร กว้างประมาณ 1.3–1.5 มิลลิเมตร หนวดมี 9 ปล้อง ขาเรียวยาวบริเวณเลบ็ มีลักษณะหยักคล้ายฟัน  
พบกลุ่มของรูเปิดรูปวงกลม อยู่ผนังด้านบน มีรูรูปห้าเหลี่ยม ปรากฏอยู่ด้านล่าง ของผนังล าตัว กลุ่มอวัยวะผลิต
เส้นแป้งด้านข้างล าตัว มีจ านวน 18 คู่ คู่สุดท้ายบริเวณปลายส่วนท้องจะประกอบด้วยขนปลายแหลมคล้ายรูปหอก 
จ านวน 2 เส้นเท่านั้น 
เขตการกระจาย   

ภาคเหนือ   ได้แก่  จังหวัดแพร่ ล าปาง และเชียงใหม่  



 ภาคกลาง   ได้แก่  จังหวัดก าแพงเพชร ลพบุรี และสระบุรี 
 ภาคตะวันออก  ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ระยอง ชลบุรี ปราจีนบุรี  ฉะเชิงเทรา   
    และสระแก้ว 
 ภาคตะวันตก   ได้แก่ จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และตาก  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี สุรินทร์  
     ศรีสะเกษ มุกดาหาร ขอนแก่น เลย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด   
     กาฬสินธุ์ และชัยภูมิ  
พืชอาหาร  
 พบดูดน้ าเลี้ยงบริเวณยอดอ่อน ใบอ่อนของมันส าปะหลัง  และพบบริเวณใบของโสมคน บางครั้งพบดูดกิน
น้ าเลี้ยงบริเวณยอดของต้นยางขนาดเล็ก อายุต่ ากว่า 2 ปีที่มีการปลูกสลับในแปลงมันส าปะหลัง 
 

Phenacoccus  madeirensis Green (ภาพที่ 3 ) 
Phenacoccus  madeirensis  Green, 1923: 90 
Phenacoccus grenadensis Green & Laing, 1924: 416; Williams, 1987: 347 
Phenacoccus  harbisoni Perterson, 1965: 96; William, 1987: 347 

ชื่อสามัญภาษาไทย  เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีเขียว, เพลี้ยแป้งมาเดร่า  
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ  Madeira mealybug 
รูปร่างลักษณะ 

ลักษณะในธรรมชาติ (ภาพที่ 6 ข) ตัวเต็มวัยเพศเมีย ล าตัวรูปไข่ค่อนข้างยาว ผนังล าตัวสีเขียวอมเหลือง 
ปกคลุมด้วยไขแป้งสีขาว ด้านข้างรอบล าตัวมีเส้นแป้งสั้นๆ เส้นแป้งด้านท้ายล าตัวยาวกว่าเส้นแป้งด้านข้างเล็กน้อย 

ลักษณะบนแผ่นสไลด์แก้ว (ภาพที่ 7 ข)  ตัวเต็มวัยเพศเมีย ล าตัวรูปไข่ค่อนข้างยาว  ล าตัวยาวประมาณ 
3.2 - 3.4 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 1.6 – 1.8 มิลลิเมตร  หนวดมี 9 ปล้อง ขาเรียวยาวบริเวณเล็บ มีลักษณะหยัก
คล้ายฟัน พบกลุ่มของรูเปิดรูปวงกลม อยู่ผนังด้านบนล าตัว มีรูรูปห้าเหลี่ยม ปรากฏอยู่ด้านล่าง ของผนังล าตัว 
กลุ่มอวัยวะผลิตเส้นแป้งด้านข้างล าตัว มีจ านวน 18 คู่ คู่สุดท้ายบริเวณปลายส่วนท้องจะประกอบด้วยขนปลาย
แหลมคล้ายรูปหอก จ านวน 3 เส้นหรือมากกว่า 
เขตการกระจาย  
 ภาคกลาง  ได้แก่  จังหวัดสระบุรี 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จงัหวัดนครราชสีมา   
พืชอาหาร  
 พบดูดกินน้ าเลี้ยงบริเวณใบเพสลาด และบริเวณล าต้นของมันส าปะหลัง   
 

Phenacoccus solenopsis Tinsley (ภาพที่  4) 
 Phenacoccus solenopsis Tinsley, 1898: 147 



ชื่อสามัญภาษาไทย เพลี้ยแป้งชบา  
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ  solenopsis mealybug 
รูปร่างลักษณะ 

ลักษณะในธรรมชาติ (ภาพที่ 6 ค) ตัวเต็มวัยเพศเมีย ล าตัวรูปไข่  ผนังล าตัวสีน้ าตาลอมเทา ปกคลุมด้วย
ไขแป้งสีขาว ด้านข้างล าตัวมีเส้นแป้งสั้น  เส้นแป้งด้านท้ายล าตัวยาวกว่าเส้นแป้งด้านข้างเล็กน้อย มีแถบสีด าพาด
ยาวตามล าตัว  

ลักษณะบนแผ่นสไลด์แก้ว (ภาพที่ 7 ค) ตัวเต็มวัยเพศเมีย ล าตัวรูปไข่ ล าตัวยาวประมาณ  3.7-4.3
มิลลิเมตร กว้างประมาณ 2.2–3.0 มิลลิเมตร หนวดมี 9 ปล้อง ขาเรียวยาวบริเวณเลบ็ มีลักษณะหยักคล้ายฟัน    
มีรูโปร่งแสงบนต้นขา (femur) และน่องขา (tibia) ของขาคู่หลัง มีกลุ่มของรูเปิดรูปวงกลม อยู่บริเวณก่ึงกลางของ
ส่วนท้องปล้องที่ 6-8 ปรากฏกระจายตัวอยู่เป็นจ านวนมากบริเวณท้องปล้องที่ 7 ระหว่างขอบด้านบนและด้านล่าง 
กลุ่มอวัยวะผลิตเส้นแป้งด้านข้างล าตัว มีจ านวน 18 คู่ คู่สุดท้ายบริเวณปลายส่วนท้องจะประกอบด้วยขนปลาย
แหลมคล้ายรูปหอก จ านวน 2 เส้น 
เขตการกระจาย   

ภาคเหนือ   ได้แก่  จังหวัดเชียงราย และเชียงใหม่  
 ภาคกลาง   ได้แก่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี  ปทุมธานี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี  

และนครสวรรค์ 
 ภาคตะวันออก  ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี และฉะเชิงเทรา      
 ภาคตะวันตก   ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี และเพชรบุรี 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด  และกาฬสินธุ์  
พืชอาหาร  
 พบดูดน้ าเลี้ยงบริเวณยอดอ่อน ใบอ่อน ขั้วดอกของชบา ชบาหนู มะเขือเปราะ มะเขือพวง มะแว้ง 
กระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบแดง ปอ คุณนายตื่นสาย ลั่นทมหัวลูกศร ทานตะวัน ผกากรอง ยาสูบ หญ้ายาง พันงูเขียว 
หญ้าขัดมอญ และเหลืองปรีดียาธร 
 

Phenacoccus solani Ferris (ภาพที่ 5) 
 Phenacoccus solani Ferris , 1918: 60 
ชื่อสามัญภาษาไทย เพลี้ยแป้งงา  
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ  solanum mealybug 
รูปร่างลักษณะ 

ลักษณะในธรรมชาติ (ภาพที่ 6 ง) ตัวเต็มวัยเพศเมีย ล าตัวรูปไข่  ผนังล าตัวสีน้ าตาล ปกคลุมด้วยไขแป้งสี
ขาว ด้านข้างล าตัวมีเส้นแป้งสั้นๆ  เส้นแป้งด้านท้ายล าตัวยาวใกล้เคียงกับเส้นแป้งด้านข้าง มีแถบสีน้ าตาลเข้มพาด
ยาวตามล าตัว  



ลักษณะบนแผ่นสไลด์แก้ว (ภาพที่ 7 ง) ตัวเต็มวัยเพศเมีย ล าตัวรูปไข่ ล าตัวยาวประมาณ  3.7-4.3
มิลลิเมตร กว้างประมาณ 2.2–3.0 มิลลิเมตร หนวดมี 8 ปล้อง บางครั้งอาจจะพบ 9 ปล้อง ขาเรียวยาวบริเวณเล็บ 
มีลักษณะหยักคล้ายฟัน มีรูโปร่งแสงบนน่องขาของขาคู่หลัง มีกลุ่มของรูเปิดรูปวงกลม ปรากฏอยู่บริเวณก่ึงกลาง
ของส่วนท้องปล้องที่ 4-8 และมักปรากฏเป็นแถบใกล้ๆ กับขอบด้านล่างของปล้องท้อง กลุ่มอวัยวะผลิตเส้นแป้ง
ด้านข้างล าตัว มีจ านวน 18 คู ่คู่สุดท้ายบริเวณปลายส่วนท้องจะประกอบด้วยขนปลายแหลมคล้ายรูปหอก  
จ านวน 2 เส้น 

พืชอาหาร  
 พบดูดน้ าเลี้ยงบริเวณใบของว่านสี่ทิศ 
การกระจาย   

ภาคกลาง   ได้แก่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
 จากการศึกษาครั้งนี้พบแมลงศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus เช่น แมลงช้างปีกใส  
ด้วงเต่าตัวห้ า และแตนเบียน 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาอนุกรมวิธานของเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 

2555 พบเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus จ านวน 4 ชนิด คือ เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู (Phenacoccus 
manihoti Matile-Ferrero) เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีเขียว (Phenacoccus madeirensis Green)   เพลี้ยแป้งงา 
(Phenaoccus  solani  Ferris) และเพลี้ยแป้งชบา (Phenaoccus solenopsis Tinsley)  ซึ่งเพลี้ยแป้งทั้ง 4 
ชนิด สามารถจ าแนกชนิดได้จากจ านวนปล้องหนวด กลุ่มอวัยวะผลิตเส้นแป้งด้านข้างล าตัวคู่สุดท้ายที่อยู่ปลายส่วน
ท้อง ซึ่งตั้งอยู่บนแผ่นแข็งที่มีจ านวน ขนาดและรูปร่างต่างกัน รวมทั้งจ านวนและการกระจายของรูเปิดรูปวงกลม
บริเวณปล้องท้องด้านล่างล าตัว  

 เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีเขียว (Phenacoccus madeirensis Green) พบเป็นศัตรูของมันส าปะหลัง   มี
การกระจายในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมา เพลี้ยแป้งงา (Phenacoccus solani  Ferris)  พบเป็นศัตรู
ของว่านสีทิศ พบในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus solenopsis Tinsley) พบเป็น
ศัตรูพืชหลายชนิด ได้แก่ ชบา ชบาหนู มะเขือเปราะ มะเขือพวง มะแว้ง กระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบแดง คุณนายตื่น
สาย ลั่นทมหัวลูกศร ทานตะวัน ปอ ผกากรอง ยาสูบ พันงูเขียว หญ้าขัดมอญ หญ้ายาง และเหลืองปรีดิยาธร เพลี้ย
แป้งมันส าปะหลังสีชมพู (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero) พบในมันส าปะหลัง โสมคน และยางพารา
อายุไม่เกิน 2 ปี มีการกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยทั้ง ภาคเหนือ ภาคกลาง  
ภาคตะวันออก  ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเว้นทางภาคใต้เนื่องจากไม่นิยมปลูกมันส าปะหลังใน
พ้ืนที่       

จากการศึกษาครั้งนี้เพลี้ยแป้งทั้ง 4 ชนิด เป็นเพลี้ยแป้งที่เพ่ิงมีรายงานครั้งแรกในประเทศไทย โดยเฉพาะ 
P. manihoti เป็นแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญในมันส าปะหลังเป็นอย่างมาก พบรายงานการระบาดครั้งแรกใน
แอฟริกาใต้ ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ผลผลิตมันส าปะหลังเป็นจ านวนมาก แต่ปัจจุบันได้มีการน าเข้าแตนเบียน



เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู เพ่ือน ามาใช้ในการควบคุมการระบาดตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ส่วนเพลี้ยแป้งอีก 3 ชนิด 
พบระบาดได้เป็นจ านวนมากบางฤดูกาล และจากการส ารวจ พบแมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงช้างปีกใส ด้วงเต่า
ตัวห้ า และแตนเบียน ซึ่งจัดเป็นแมลงตัวห้ าตัวเบียนที่คอยควบคุมในธรรมชาติ ดังนั้นในการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้ง 
ควรพิจารณาวิธีการป้องกันก าจัด และการเลือกใช้สารป้องกันก าจัด เพ่ือไม่ให้กระทบต่อแมลงศัตรูธรรมชาติของ
เพลี้ยแป้งเหล่านี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติเหล่านี้ให้คงอยู่เพ่ือความสมดุลต่อไป 
 
 
10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ได้แนวทางการวินิจฉัยเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus  ใช้เป็นข้อมูลเพ่ือน าไปจัดท าฐานข้อมูล และ
อ้างอิงทางวิชาการในการตรวจสอบความถูกต้องของชนิดเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus และเก็บรักษาไว้ใน
พิพิธภัณฑ์แมลง กรมวิชาการเกษตร 
 2. ได้ฐานข้อมูลเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus เพ่ือการน าเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทย 
 3. ได้ข้อมูลพื้นฐานเพ่ือน าไปใช้ในการควบคุม ก าจัดและป้องกันเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
11.  ค าขอบคุณ  - 
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13.  ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                          ภาพที่ 1  ลักษณะสัณฐานวิทยาของแมลงวันผลไม้สกุล  Bactrocera 
 

 

 

 
 

                                                                                                                                         
 
                                               



 
  
 
 
     
ภาพที่ 1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเพลี้ยแป้งตัวเต็มวัยเพศเมีย (William and Watson, 2004) 
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ภาพที่ 2 ลักษณะทางสัณฐานของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู (Phenacoccus manihoti Matile-

Ferrero), ตัวเต็มวัยเพศเมีย 
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ภาพที่ 3 ลักษณะทางสัณฐานของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีเขียว (Phenacoccus madeirensis Green),  

 ตัวเต็มวัยเพศเมีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
trilocular  pore 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 ลักษณะทางสัณฐานของเพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus solenopsis Tinsley), ตัวเต็มวัยเพศเมีย 
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ภาพที่ 5 ลักษณะทางสัณฐานของเพลี้ยแป้งงา (Phenaoccus solani Ferris), ตัวเต็มวัยเพศเมีย 
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                             ค                                                                     ง         
 
ภาพที่ 6 ลักษณะของเพลี้ยแป้งในสภาพธรรมชาติ 
           ก เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero) 
           ข เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีเขียว (Phenacoccus madeirensis Green)   
           ค เพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus  solenopsis Tinsley) 
           ง เพลี้ยแป้งงา (Phenacoccus solani  Ferris) 
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ค                                                             ง       

ภาพที่ 7 ลักษณะของเพลี้ยแป้งเพศเมียบนแผ่นสไลด์แก้ว 
           ก เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero) 
           ข เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีเขียว (Phenacoccus madeirensis Green)   
           ค เพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus  solenopsis Tinsley) 
           ง เพลี้ยแป้งงา (Phenacoccus solani  Ferris) 


