
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองทีส่ิ้นสุด    
 

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

     Taxonomy of Scale  Insect  in Genus Pulvinaria 
 
4.  คณะผู้ด าเนินงาน 
    หัวหน้าการทดลอง  ชมัยพร     บัวมาศ  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
    ผู้ร่วมงาน   ชลิดา    อุณหวุฒิ  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช   
    ลักขณา    บ ารุงศรี    ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
    สิทธิศิโรดม   แก้วสวัสดิ์ ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
 
5.  บทคัดย่อ    
 การศึกษาอนุกรมวิธานของเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria  ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือน
กันยายน 2555 เพ่ือทราบชนิด พืชอาศัย การกระจาย ของเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria  ที่มีอยู่ในประเทศไทย 
ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยหอยจากแหล่งปลูกพืชต่างๆ ใน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขต
ภาคกลาง และภาคตะวันตก น าตัวอย่างที่รวบรวมได้มาท าสไลด์ถาวรและตรวจจ าแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน 
ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบเพลี้ย
หอยสกุล Pulvinaria  จ านวน 3 ชนิด คือ เพลี้ยหอยเกราะอ่อนล าไย (Pulvinaria psidii Maskell) พบใน ล าไย 
ลิ้นจี่ ฝรั่ง ยี่หร่า เพลี้ยหอยเกราะอ่อนมะม่วง (Pulvinaria floccifera (Westwood)) พบใน ล าไย ลิ้นจี่ มะม่วง  
บุหง่าสาหรี่  และ เพลี้ยหอยเกราะอ่อน (Pulvinaria sp.) พบในต้นตะขาบ และกล้วยไม้ป่า 
 
6.  ค าน า 

เพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria  เป็นแมลงปากดูด ที่ท าความเสียหายให้กับพืชได้หลายชนิด ทั้งพืชสวนและ
พืชไร่   โดยดูดน้ าเลี้ยงจากส่วนต่าง ๆ ของพืช ท าให้บริเวณท่ีถูกท าลายมีลักษณะผิดปกติ  และเพลี้ยหอยขับถ่าย
ของเหลว มีลักษณะเป็นน้ าเหนียวๆ เรียกว่า มูลน้ าหวาน (honeydew) ซึ่งเป็นอาหารของราด า ท าให้ราด า
เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว  และพืชสังเคราะห์แสงได้น้อยลง  ส่งผลให้ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ กระทบต่อ



การส่งออกผลผลิตทางการเกษตรซึ่งในประเทศออสเตรเลียเพลี้ยหอย  Pulvinaria polygonata Cockerell เป็น
ศัตรูส าคัญของส้มและเพลี้ยหอยชนิดนี้มีเขตการแพร่กระจายในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Smith et al., 
1997)  ส าหรับในประเทศมอร์ริเซียสพบเพลี้ยหอย Pulvinaria iceryi Signoret เข้าท าลายต้นอ้อยซึ่งมักอาศัยอยู่
ด้านล่างของใบสร้างความเสียหายต่อผลผลิต (William, 1978) นอกจากนี้ยังพบเพลี้ยหอยในสกุล Pulvinaria 
ท าลายพืช ในสหรัฐอเมริกา  แปซิฟิคใต้ นิวซีแลนด์ และยุโรป ประเทศไทย บุปผา (2540)  ได้ศึกษาอนุกรมวิธาน
ของเพลี้ยหอยศัตรูมะม่วง ซึ่งพบเพลี้ยหอยสกุลนี้ แต่ยังไม่ได้จ าแนกชนิด  และในประเทศไทยยังไม่มีข้อมูล
รายละเอียดต่าง ๆ ของเพลี้ยหอยสกุลนี้ ดังนั้นการศึกษาอนุกรมวิธานของเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria  จึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งเพ่ือทราบชนิดและชื่อวิทยาศาสตร์  พืชอาหาร  และการกระจายของเพลี้ยหอยสกุล 
Pulvinaria แต่ละชนิด  น าตัวอย่างที่ได้เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แมลงเพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิง และ ส าหรับเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางการป้องกันก าจัดเพลี้ยหอยดังกล่าว   
 
7.  วิธีด าเนินการ 
     - อุปกรณ์ 
 1. ตัวอย่างเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria  

2. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างเพลี้ยหอย ได้แก่ แอลกอฮอล์ 70 – 80% ขวดดองตัวอย่างแมลง คัตเตอร์  
กรรไกรตัดกิ่ง กล่องพลาสติก ถุงกระดาษและถุงพลาสติก   
 3. อุปกรณท์ี่ใช้ในการท าสไลด์ถาวรเพลี้ยหอย 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 าแนกชนิดเพลี้ยหอย 
      - วิธีด าเนินการ 
 1.ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยหอยจากแหล่งปลูกพืชทุกภาคของประเทศ  ตัดชิ้นส่วนของพืชที่มี
เพลี้ยหอยอาศัยอยู่ ใส่ในถุงกระดาษหรือห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วใส่ในถุงพลาสติก บันทึกสถานที่ พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ วัน เดือน ปี ที่เก็บตัวอย่าง ชนิดและส่วนของพืชที่ถูกท าลาย รวมทั้งชื่อผู้เก็บ  น าตัวอย่างเพลี้ยหอยที่เก็บ
รวบรวมได้  มาตรวจดูลักษณะภายนอกด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิด stereo microscope ถ่ายภาพ บันทึก
รายละเอียด เช่น ขนาด รูปร่างลักษณะและสีของเพลี้ยหอยก่อนท าสไลด์ถาวรแล้วดองในแอลกอฮอล์ 80%  
ส าหรับตัวอย่างอีกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะตัวอ่อนจะถูกกน าไปเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ โดยใส่ตัวอย่างพร้อมพืชอาหารใน
กล่องพลาสติกใสที่มีฝากล่องเป็นตาข่าย เพ่ือศึกษาแมลงศัตรูธรรมชาติต่อไป  

2. น าตัวอย่างเพลี้ยหอยจากขวดดองมาท าสไลด์ถาวร โดยดัดแปลงวิธีการของ Williams and Watson 
(1990) มีข้ันตอนดังนี้ 



2.1 ใช้เข็มเข่ียเจาะบริเวณกลางส่วนอกด้านบนของตัวอย่างเพลี้ยหอย น าไปใส่ในหลอดทดลองท่ี
บรรจุด้วยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) 10% จากนั้นน าหลอดทดลองไปต้มด้วยวิธีวอเตอร์บาท ใช้
เวลาประมาณ 15 นาที (เริ่มนับตั้งแต่น้ าในบีคเกอร์เดือด) โดยระวังไม่ให้สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่อยู่
ในหลอดทดลองเดือด เพราะจะท าให้ตัวอย่างเกิดความเสียหายได้ 
  2.2 น าตัวอย่างเพลี้ยหอยที่ต้มแล้วมาล้างในน้ ากลั่น กดเบา ๆ บนล าตัวด้วยเข็มดัดปลายโค้ง  
เพ่ือท าให้ไข่ ตัวอ่อน และของเหลวที่อยู่ในล าตัวหลุดออกมาทางรอยที่เจาะไว้  ถ้ายังมีก้อนไขมันตกค้างอยู่ให้น า 
แช่ในแอลกอฮอล์ 95% ประมาณ 2 – 3 นาท ี

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

2.4 ย้ายลงในกรดแอลกอฮอล์ (acid alcohol)  ซึ่งเป็นสารละลายของกรดแกลเชียลอะซิติก 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 าตัวอย่างเพลี้ยหอยวางบนแผ่นสไลด์แก้ว ใช้กระดาษกรองซับโคล์ฟออยส่วนที่เกินออก  หยด

แคนาดาบัลซัม (canada balsam) 1 หยดบนตัวอย่างแมลงจัดรูปร่าง ให้สวยงามไม่บเบี้ยวหรือทับซ้อนกัน  ปิดทับ
ด้วยแผ่นแก้วปิดสไลด์ 

   2.11 น าไปอบให้แห้ง ในตู้อบทีอุ่ณหภูมิ 40 - 50 องศาเซลเซียส  ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน 
 3. ตรวจจ าแนกชนิดเพลี้ยหอยบนแผ่นสไลด์ถาวร ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิด compound 
microscope ที่มีก าลังขยายสูง ตรวจดูลักษณะส าคัญท่ีใช้ในการจ าแนก ได้แก่ หนวด (antennae) ขน (setae)   
รู (pores) ท่อ (tubular ducts) และแผ่นแข็งท่ีอยู่บริเวณปลายส่วนท้อ (anal plate) 

 4. วาดรูปแสดงลักษณะทางอนุกรมวิธานของเพลี้ยหอยแต่ละชนิด โดยวาดลงบนกระดาษกราฟและลอก
ลงบนกระดาษไขเขียนแบบและจัดท าแนวทางวินิจฉัยชนิดเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria 

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

 6. จัดเก็บตัวอย่างเพลี้ยหอยในกล่องใส่สไลด์ถาวรและน าเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แมลง  
โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามหลักสากล 
     - เวลาสถานที ่



 เริ่มต้น    เดือนตุลาคม 2553    สิ้นสุด    เดือนกันยายน  2555 
 สถานที่ : 1. แหล่งปลูกพืชต่างๆ ในทุกภาคของประเทศ  

            2.  ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา   
ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร 
 
8.  ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 จากการส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยหอยจากแหล่งปลูกพืชต่างๆ ระหว่าง เดือนตุลาคม 2553 ถึง
เดือนกันยายน 2555 ในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก น ามาจ าแนกโดยใช้
ลักษณะทางอนุกรมวิธานของเพลี้ยหอยเพศเมีย ซึ่งมีรูปร่างลักษณะทั่วไปดังภาพที่ 1 
 เพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria มีลักษณะส าคัญที่ใช้ในการจ าแนกดังนี้ ตัวเต็มวัยเพศเมียมีรูปร่างรูปไข่
ค่อนข้างกลม โดยส่วนใหญ่หนวดมี 7-8 ปล้องแต่ค่อนข้างสั้น ขาเจริญดี ด้านบน (dorsum) ของผนังล าตัว พบรู
ขนาดเล็กจ านวนมาก ด้านล่าง (venter) ของผนังล าตัวจะมี tubular ducts เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะบริเวณที่
ใกล้ๆ ขอบของผนังล าตัว มีเส้นขนด้านข้างผนังล าตัว (marginal setae) เส้นขนบริเวณรูหายใจ (stigmatic 
setae) และรูเปิดรูปวงกลม (multilocular disc  pores)  
 ผลจากการตรวจจ าแนกชนิดของเพลี้ยหอยตามหลักอนุกรมวิธาน พบเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria 
เพศเมีย จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยหอยเกราะอ่อนล าไย (Pulvinaria psidii Maskell) เพลี้ยหอยเกราะอ่อน
มะม่วง (Pulvinaria floccifera (Westwood)) เพลี้ยหอยเกราะอ่อน (Pulvinaria sp.) ซึ่งได้จัดท าแนวทางการ
วินิจฉัย (key) และรายละเอียดของเพลี้ยหอยทั้ง 3 ชนิด ดังต่อไปนี้ 
 

แนวทางวินิจฉัยชนิดของเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria 
 

1. – Marginal setae expanded and fimbriate at tip, setae collar of most setae narrower  
than setae tip…....................................................................................Pulvinaria psidii Maskell 
- Marginal setae mostly tapering, pointed or fimbriate at tip, setae collar of most setae 
wider than setae tip...................................................................................................................... 2 

 2. – Marginal setae expanded or swollen, rarely with setae conspicuous fringing, ventral 
tubular duct absent from marginal…………………………… Pulvinaria floccifera (Westwood) 

     -  Marginal setae expanded rarely with setae, ventral tubular duct absent from marginal 
  and dorsal tubular duct rarely on head……………………………………………….… Pulvinaria sp. 
 
 

รายละเอียดของเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria แต่ละชนิด 
Pulvinaria psidii Maskell (ภาพที่ 2 ก) 

ชื่อสามัญภาษาไทย เพลี้ยหอยเกราะอ่อนล าไย 



ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ  green shield  scale 
รูปร่างลักษณะ 

ลักษณะในธรรมชาติ (ภาพที่ 2 ข, ค) ตัวเต็มวัยเพศเมีย ล าตัวรูปไข่ ล าตัวแบน ระยะตัวอ่อนผนังล าตัวสี
เขียว ไม่มีไขแป้งสีขาวปกคลุม เมื่อโตเต็มที่ ผนังล าตัวสีเป็นสีเขียวอมน้ าตาล มีไขแป้งปกคลุมเล็กน้อย และเมื่อ
วางไข่จะมีถุงไข่ขยาย ออกจากผนังล าตัวโดยเฉพาะส่วนท้ายล าตัว จะมีถุงไข่ค่อนข้างยาว คล้ายส าลี 

ลักษณะบนแผ่นสไลด์แก้ว (ภาพที ่ 2 ง) ตัวเต็มวัยเพศเมีย ล าตัวรูปไข่ ล าตัวยาวประมาณ 2.4-2.8 
มิลลิเมตร กว้างประมาณ 1.5-1.8 มิลลิเมตร หนวดม ี8 ปล้อง ขาเจริญเติบโตดี แต่ค่อนข้างมีขนาดเล็ก เมื่อเทียบ
กับขนาดล าตัว เส้นขนที่อยู่บริเวณขอบผนังล าตัว มีขนาดใหญ่ ฐานมีขนาดใหญ่ปลายเส้นขนจะแตกเป็นเฉก   

พบกลุ่มของรูเปิดรูปวงกลม ที่ภายในแบ่งเป็นช่องมากกว่า 5 ช่องพบทั้งด้านหัวและท้ายของล าตัว เส้นขน
บริเวณรูหายใจ มี 3 เส้น เส้นที่อยู่ตรงกลางจะมีขนาดยาวกว่าเส้นด้านข้าง  
การกระจาย   

ภาคเหนือ   ได้แก่  จังหวัดน่านพะเยา และเชียงราย 
 ภาคกลาง   ได้แก่  จังหวัดสมุทรสาคร  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ  
พืชอาหาร  
 พบดูดน้ าเลี้ยงบริเวณยอดอ่อน ใบ กิ่งและขัว้ผล ของล าไย ลิ้นจี่ ฝรั่ง และยี่หร่า  
 
 
 

Pulvinaria floccifera (Westwood)  (ภาพที่ 3 ก) 
ชื่อสามัญภาษาไทย  เพลั้ยหอยเกร่าอ่อนมะม่วง 
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ  cottony camellia scale 
รูปร่างลักษณะ 

ลักษณะในธรรมชาติ (ภาพที่ 3 ข) ตัวเต็มวัยเพศเมีย ล าตัวรูปไข่ ล าตัวนูนเล็กน้อย ระยะตัวอ่อนผนัง
ล าตัวสีน้ าตาลอ่อน ไม่มีไขแป้งสีขาวปกคลุม เมื่อโตเต็มที่ ผนังล าตัวเป็นสีน้ าตาลเข้ม มีไขแป้งปกคลุมเล็กน้อย และ
เมื่อวางไข่จะมีถุงไข่คล้ายส าลี 

ลักษณะบนแผ่นสไลด์แก้ว (ภาพที่ 3 ค) ตัวเต็มวัยเพศเมีย ล าตัวรูปไข่ ล าตัวยาวประมาณ 2.6-3.0  
มิลลิเมตร กว้างประมาณ 2.3-2.5  มิลลิเมตร หนวดมี 8 ปล้อง ขาเจริญเติบโตดีแต่ค่อนข้างมีขนาดเล็กเม่ือเทียบ
กับขนาดล าตัว เส้นขนที่อยู่บริเวณขอบผนังล าตัว มีลักษณะเป็นเส้นขนยาว ปลายค่อนข้างแหลม 

พบกลุ่มของรูเปิดรูปวงกลม ที่ภายในแบ่งเป็นช่องประมาณ 7 ช่องพบทั้งด้านหัวและท้ายของล าตัว แต่
บริเวณส่วนหัวจะค่อนข้างพบน้อยกว่าด้านท้าย เส้นขนบริเวณรูหายใจ มี 3 เส้น เส้นที่อยู่ตรงกลางจะมีขนาดยาว
และใหญ่กว่าเส้นด้านข้างประมาณ 2 เท่า 
การกระจาย   



 ภาคกลาง   ได้แก่  จังหวัดสมุทรสาคร 
 ภาคตะวันตก   ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และสุรินทร์ 
พืชอาหาร  
 พบดูดน้ าเลี้ยงบริเวณยอดอ่อน ใบ กิ่งและขั้วผล ของล าไย ลิ้นจี่ มะม่วง และบุหงาสาหรี่ 
 

Pulvinaria sp.    
ชื่อสามัญภาษาไทย  
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ  scale insect 
รูปร่างลักษณะ 

ลักษณะในธรรมชาติ ตัวเต็มวัยเพศเมีย ล าตัวรูปไข่ค่อนข้างกลม ล าตัวนูนเล็กน้อย ระยะตัวอ่อนผนัง
ล าตัวสีน้ าตาลอ่อน ไม่มีไขแป้งสีขาวปกคลุม เมื่อโตเต็มที่ ผนังล าตัวสีจะเข้มข้ึนเป็นสีน้ าตาล มีไขแป้งปกคลุม
เล็กน้อย และเมื่อวางไข่จะมีถุงไข่ขยายออกจากผนังล าตัวโดยเฉพาะส่วนท้ายล าตัวจะมีถุงไข่ค่อนข้างยาวคล้ายส าลี 

ลักษณะบนแผ่นสไลด์แก้ว ตัวเต็มวัยเพศเมีย ล าตัวรูปไข่ ล าตัวยาวประมาณ 2.5-2.9  มิลลิเมตร กว้าง
ประมาณ  2.3-2.5  มิลลิเมตร หนวดมี 8 ปล้อง ขาเจริญเติบโตดีแต่ค่อนข้างมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดล าตัว 
เส้นขนที่อยู่บริเวณขอบผนังล าตัว มีลักษณะเป็นเส้นขนยาวปลายค่อนข้างแหลม 

พบกลุ่มของรูเปิดรูปวงกลม ที่ภายในแบ่งเป็นช่องประมาณ  7 ช่องพบทั้งด้านหัวและท้ายของล าตัว เส้น
ขนบริเวณรูหายใจ มี 3 เส้น เส้นที่อยู่ตรงกลางจะมีขนาดยาวและใหญ่กว่าเส้นด้านข้างมากกว่า 2 เท่า 
การกระจาย   
 ภาคตะวันตก   ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และตาก  
พืชอาหาร  
 พบดูดน้ าเลี้ยงบริเวณยอดอ่อน ใบ และก่ิง ของต้นตะขาบ และกล้วยไม้ป่า 
 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาอนุกรมวิธานของเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria ระหว่าง เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 

2555 พบเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria เพศเมีย จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยหอยเกราะอ่อนล าไย (Pulvinaria 
psidii Maskell) พบใน ล าไย ลิ้นจี่ ฝรั่ง และยี่หร่า ในจังหวัดน่านพะเยา เชียงราย สมุทรสาคร และ ศรีสะเกษ
เพลี้ยหอยเกราะอ่อนมะม่วง (Pulvinaria floccifera (Westwood)) พบใน ล าไย ลิ้นจี่ มะม่วง และบุหง่าสาหรี่ 
ในจังหวัดสมุทรสาคร  เพชรบุรี นครราชสีมา และสุรินทร์ และเพลี้ยหอยเกราะอ่อน Pulvinaria sp. พบในต้น
ตะขาบ และกล้วยไม้ป่า ในจังหวัดจังหวัดเพชรบุรี และตาก  

จากการศึกษาครั้งนี้เพลี้ยหอยทั้ง 3 ชนิดพบปริมาณการระบาดเฉพาะบางพืชและมีการระบาดไม่กระจาย
ทั่วทั้งแปลงจะเจอเพียงบางจุดหรือบางต้นเท่านั้น ในการพิจารณาป้องกันก าจัดอาจจะสามารถน าวิธีการควบคุม



โดยชีวภาพ มาใช้ในการป้องกันก าจัดได้และเพ่ือเป็นการอนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติเหล่านี้ให้คงอยู่เพื่อความสมดุล
ในระบบนิเวศต่อไป 
 
10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ได้แนวทางการวินิจฉัยเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria ใช้เป็นข้อมูลเพ่ือน าไปจัดท าฐานข้อมูล และอ้างอิง
ทางวิชาการในการตรวจสอบความถูกต้องของชนิดเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria และเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แมลง 
กรมวิชาการเกษตร 
 2. ได้ฐานข้อมูลเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria เพ่ือใช้ในการน าเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทย 
 3. ได้ข้อมูลพื้นฐานเพ่ือน าไปใช้ในการควบคุม ก าจัดและป้องกันเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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ภาพที่ 1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเพลี้ยหอยตัวเต็มวัยเพศเมีย (Hodgson and Henderson, 2000) 
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ภาพที่ 2 เพลี้ยหอย (Pulvinaria psidii Maskell) 
ก ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเพลี้ยหอย  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ข                                                ค 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         ง 
 

ภาพที่ 2 (ต่อ) 

0.5 mm 



 ข ระยะตัวอ่อน 
 ค ระยะตัวเต็มวัยที่ก าลังวางไข่ 

ง ลักษณะบนแผ่นแก้วสไลด์ 
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            ภาพที่ 3 เพลี้ยหอย (Pulvinaria floccifera (Westwood)) 

ก ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเพลี้ยหอย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

 
 
 
  
 
 
                                                                 
   ข 
 
                                        
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ค 
 

ภาพที่ 3 (ต่อ) 
 ข  ระยะตัวอ่อน และตัวเต็มวัยที่ก าลังวางไข่ 
 ค  ลักษณะบนแผ่นแก้วสไลด์ 

 


