
                รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองสิ้นสุด 
 

1. ชุด
โครงการวิจัย 

: 

2. โครงการวิจัย : อนุกรมวิธาน ชีววิทยา และเทคนิคการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ 
กิจกรรม : อนุกรมวิธาน ชีววิทยา และเทคนิคการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ 
กิจกรรมย่อย : อนุกรมวิธาน ชีววิทยา นิเวศวิทยาของวัชพืช 
3. ชื่อการทดลอง
(ภาษาไทย) 

: ศึกษาชนิดวัชพืชที่เป็นพืชอาศัยของเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus 
 

ชื่อการทดลอง
(ภาษาอังกฤษ) 

: Identification of weeds as alternate hosts of Phenacoccus mealybug 
 

4. คณะผู้
ด าเนินงาน 
หัวหน้าการ
ทดลอง 
ผู้ร่วมงาน 
  

 
: จรรยา มณีโชติ     สังกัด  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
: ชลิดา อุณหวุฒิ           สังกัด  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
: ชมัยพร บัวมาศ           สังกัด  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
: วนิดา  ธารถวิล           สังกัด  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
: ยุรวรรณ อนันตนมณี สังกัด  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
: สิริชัย สาธุวิจารณ์ สังกัด  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช        
: สุพัตรา ชาวกงจักร์ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ 
 

5. บทคัดย่อ ผลการส ารวจแปลงปลูกมันส าปะหลัง 42 แปลงในภาคตะวันออก และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเฉียงเหนือ ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2553-มีนาคม 2554 เพ่ือ
ศึกษาชนิดของวัชพืชที่เป็นพืชอาศัยของเพลี้ยแป้งในสกุล Phenacoccus พบว่ามีการระบาด
ของเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus จ านวน 2 ชนิด คือ เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู (P. 
manihoti) และ เพลี้ยแป้งเขียว (P. madeirensis)  ส่วนใหญ่ที่พบเป็นเพลี้ยแป้งมัน
ส าปะหลังสีชมพู มากกว่าเพลี้ยแป้งเขียว พบวัชพืชที่เป็นพืชอาศัยของเพลี้ยแป้งสกุล 
Phenacoccus ทั้งหมด 10 ชนิด ได้แก่ สาบม่วง (Praxelis clematidae) ครอบจักวาล 
(Abutilon indicum) หญ้าท่าพระ  (Ricardia brasiliensis) ถั่วลิสงนา (Alysicarpus 
vaginalis) พันงูขาว(Achyranthes aspera)  ตดหมูตดหมา (Paederia spp.)  สะอึก 
(Ipomoea spp.) กระต่ายจาม (Scoparia dulcis) หญ้าปากควาย (Dactyloctenium 
aegyptium) และ หญ้าขจรจบดอกเล็ก (Pennisetum pedicellatum) โดยที่สาบม่วงเป็น
วัชพืชที่พบเพลี้ยแป้งทั้งสองชนิดอาศัยมากที่สุด โดยเฉลี่ยพบเพลี้ยแป้งสีชมพู (P. 
manihoti) จ านวน 99 ตัวและถุงไข่ 15 ถุงต่อต้น เพลี้ยแป้งสีเขียว (P. madeirensis) 



จ านวน 9 ตัวและถุงไข่ 4 ถุงต่อต้น ดังนั้น การก าจัดวัชพืชที่เป็นพืชอาศัยของเพลี้ยแป้งมัน
ส าปะหลัง นอกจากจะช่วยลดการระบาดของเพลี้ยแป้งแล้ว ยังช่วยลดการแก่งแย่งน้ า 
แสงแดด และธาตุอาหาร ในมันส าปะหลังได้ด้วย 

 
6. ค าน า มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของไทย ปลูกท่ัวไปใน 45 จังหวัดทั่ว

ประเทศ ในฤดูเก็บเก่ียวปี 2550/51 สามารถผลิตได้ 26.9 ล้านตัน จากพ้ืนที่เพาะปลูก 7.3 
ล้านไร่ สามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปประเภทต่าง ๆ ได้มากมายหลายชนิด เพ่ือใช้เป็น
วัตถุดิบทั้งภายในประเทศและส่งไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ รวมมูลค่าส่งออกปีละประมาณ 
33,731 ล้านบาท ซึ่งท าให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังได้มากท่ีสุดใน
โลก โดยมีตลาดที่ส าคัญคือ ประชาคมยุโรป ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน และ สหรัฐอเมริกา (นิรนาม, 
2550)  

การปลูกมันส าปะหลังในอดีตไม่พบปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืช 
เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่าย ทนทานและปรับตัวได้ดี แต่จากการขยายพื้นที่ปลูกเพ่ิมมากข้ึน
ในปัจจุบันท าให้เริ่มประสบปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืช ซ่ึงเดิมอาจจะพบอยู่แล้วแต่
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ  ชว่งต้นปี 2551 พบการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง 
จ านวน 2 ชนิด ชนิดแรก คือเพลี้ยแป้งลาย ซึ่งพบระบาดทั่วไปแต่ยังไม่เคยสร้างปัญหา
รุนแรงต่อผลผลิตมันส าปะหลัง ส่วนเพลี้ยแป้งอีกชนิดหนึ่ง คือเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู 
(Phenacoccus manihoti) ซึ่งไม่เคยมีรายงานว่าพบการระบาดในแหล่งมันส าปะหลังของ
ประเทศไทยมาก่อน แต่พบการท าลายเสียหายรุนแรงกว่าชนิดแรก  พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง
ในปี 2552 ที่มีการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพู ได้รับความเสียหายประมาณ 1,421,070 ไร่ 
โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการระบาดมีแนวโน้มขยายวงกว้างและทวีความ
รุนแรงมากขึ้นในหลายจังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว 
นครราชสีมา และ ก าแพงเพชร  โดยพื้นที่การระบาดมากท่ีสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา  

Nwanze (1982) ได้ศึกษาความเสียหายของผลผลิตมันส าปะหลังจากการ
ระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพู (Phenacoccus manihoti) พบว่า สามารถท าให้ผลผลิตมัน
ส าปะหลังลดลงได้ถึง 54.4-84.4 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งความเสียหายนั้นขึ้นอยู่กับฤดูปลูก หากปลูก
ในฤดูแล้งผลผลิตจะเสียหายได้มากกว่าในช่วงฤดูฝน 

   
 ในประเทศไทย พบเพลี้ยแป้งในสกุล Phenacoccus 2 ชนิด ได้แก่ เพลี้ย
แป้งสีชมพูและ เพลี้ยแป้งเขียว แต่ที่ท าความเสียหายให้ผลผลิตมันส าปะหลังมากท่ีสุด
คือเพลี้ยแป้งสีชมพู ส่วนสาเหตุการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพูยังไม่ทราบแน่ชัดสันนิษฐาน
ว่าสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันมีส่วนท าให้เกิดการระบาด อย่างไรก็ตาม 
ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้พ้ืนที่การระบาดขยายวงกว้างขึ้นเกิดจากการขยายพื้นท่ีปลูกและมีการใช้

http://www.phtnet.org/search.asp?cx=001026466437710373509%3Aqdunvidjfy8&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87&sa=%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2#949


ท่อนพันธุ์ มันส าปะหลังที่มีไข ่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยเพลี้ยแป้งติดไปกับท่อนพันธุ์ จากนั้น
หลังปลูกจะมีมดเป็นพาหะน าเพลี้ยแป้งกระจายไปสู่ต้นมันส าปะหลังอ่ืนและแปลง
ข้างเคียง (นิรนาม, 2552)  สุเทพ (2552) รายงานว่าพบเพลี้ยแป้งในมันส าปะหลัง 4 ชนิด 
ได้แก่ เพลี้ยแป้งลาย; Ferrisia virgata (Cockerell)  เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีเทา หรือ
เพลี้ยแป้งแจ็คเบียสเล่ย์;   Pseudococcus jackbeardleyi Gimpel & Miller เพลี้ยแป้ง
มันส าปะหลังสีเขียว; Phenacoccus madeirensis Green และเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสี
ชมพู; Phenacoccus manihoti Matile and Ferrero  ถึงแม้จะมีการใช้แตนเบียน 
Anagyrus lopezi ก าจัดเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู แล้วก็ตามแต่แตนเบียนมีความ
เฉพาะเจาะจงสูง จึงไม่สามารถก าจัดเพลี้ยแป้งอีก 3 ชนิดที่เหลือได้ 

นายบัญญัติ แหวนแก้ว ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ (ศูนย์เรียนรู้) สถาบันพัฒนามัน
ส าปะหลัง ห้วยบง กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู ว่าการ
ระบาดรอบแรกปลายปี 2551 -เมษายน 2552 พ้ืนที่ระบาดวงกว้างคือครอบคลุม 14 จังหวัด 
2 ล้านไร่ แต่การระบาดรอบนี้วงแคบคือรุนแรงอยู่ใน 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ลพบุรี 
ชัยภูมิ ก าแพงเพชร แต่พ้ืนที่ระบาด 4-5 แสนไร่ แต่มีลักษณะหนาแน่นกระจุกตัว และพ้ืนที่
ปลูกมันที่มีการระบาดอายุการปลูกไม่เกิน 4 เดือน ซึ่งการระบาดในอายุมันส าปะหลังระยะนี้
ความเสียหายจะมีมากถึง 60 เปอร์เซ็นต์ 
 
  นอกจากวัชพืชจะเป็นศัตรูพืชที่ส าคัญที่ท าให้ผลผลิตมันส าปะหลัง แล้ว วัชพืชยัง
เป็นแหล่งอาศัยของแมลงศัตรูพืชส าคัญอีกหลายชนิด เช่น เพลี้ยแป้ง ไส้เดือนฝอย และ 
แมลงหวี่ขาว โดยเฉพาะเพลี้ยแป้ง  มีรายงานในประเทศอินเดียว่าพบวัชพืชใบกว้างหลาย
ชนิด เช่น Parthenium (Parthenium hysterophorus L.)  ครอบจักรวาล (Abutilon 
indicum) หญ้าไม้กวาด (Sida spp.) ขี้ครอก (Xanthium strumarium) พันงูขาว 
(Achyranthes aspera) สาบแร้งสาบกา (Ageratum conyzoides) เป็นพืชอาศัยของ
เพลี้ยแป้งในแปลงปลูกฝ้าย (Dha, A.K. 2007; Chander, 2009)    
          จากการส ารวจในเบื้องต้น พบว่า ในแหล่งปลูกมันส าปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่มีการระบาดรุนแรงของเพลี้ยแป้ง ในช่วงเดือนเมษายน  2551 เป็นพื้นที่
ประมาณ 300,000 ไร่ นี้ พบว่ามีวัชพืชใบกว้างบางชนิดโดดเด่นขึ้นมาในพ้ืนที่ ได้แก่ หญ้า
ยาง (Euphorbia geniculata) หญ้าท่าพระ (Ricardia braseliensis)  ผักเบี้ยหิน 
(Trianthema portulacastrum) ผักปราบไร่ (Commelina benghalensis) และ สาบ
ม่วง (Praxelis clematidea) ซึ่งวัชพืชเหล่านี้บางชนิด อาจเป็นพืชอาศัยที่ส าคัญของเพลี้ย
แป้งมันส าปะหลัง  หากทราบชนิดวัชพืชที่เป็นพืชอาศัยของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังแล้ว 
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการพยากรณ์ สถานการณ์การระบาดของเพลี้ยแป้งในแหล่งที่พบ
วัชพืชเหล่านี้ได้ในอนาคต   



 
7. วิธีด าเนินการ  
    อุปกรณ์ 1. ถุงพลาสติกและกระติกน้ าแข็ง 

2. กรรไกรตัดแต่งกิ่ง 
3. แว่นขยาย 
4. กล้องถ่ายรูป 
5. ถุงกระดาษเก็บตัวอย่างวัชพืช 
6. เครื่องวัดพิกัด (GPS) 

 
    วิธีการ 1. ส ารวจแปลงมันส าปะหลังที่มีการระบาดของเพลี้ยแป้ง จ านวน 100 แปลง ใน 20 

จังหวัด ได้แก่ 
ภาคเหนือตอนล่าง  นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิษณุโลก 
ภาคกลาง ลพบุรี สระบุรี  ฉะเชิงเทรา สระแก้ว อุทัยธานี ปราจีนบุรี กาญจนบุรี 
ภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นครราชสีมา เลย มหาสารคาม บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร กาฬสินธุ์ 
2. แต่ละแปลง บันทึกชนิดวัชพืชและจ านวนเพลี้ยแป้งที่พบบนต้นวัชพืชในพ้ืนที่ 0.5 x 0.5 

เมตร จ านวน 20 quadrats  โดยให้แต่ละจุดห่างกันประมาณ 20 เมตร เดินสุ่มเป็นรูป
ตัว W (Thomas, 1985) 

3. บันทึกค่า GPS ของแต่ละ quadrat เพ่ือสะดวกในการติดตามครั้งต่อไป 
4. นับจ านวนและจ าแนกชนิดวัชพืช เพื่อหาความหนาแน่นของวัชพืชในแต่ละแปลง 
5. สุ่มนับตัวอ่อน ตัวเต็มวัย และ ถุงไข่ของเพลี้ยแป้งบนต้นมันส าปะหลังใน 20 จุดที่สุ่มนับ

บนต้นวัชพืช 
6. หาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของวัชพืชและการระบาดเพลี้ยแป้ง 

 
เวลาและสถานที่ แปลงมันส าปะหลังที่มีการระบาดของเพลี้ยแป้ง 

ตุลาคม 2553 ถึง มีนาคม 2555 
 

8. ผลการทดลอง
และวิจารณ์ 

การแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้ง Phenacoccus 
ในระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2554 ได้ส ารวจในพื้นที่ปลูกมัน

ส าปะหลังในภาคตะวันออกฉียงเหนือ ซึ่งมีรายงานการระบาดของเพลี้ยแป้ง ทั้งหมด 42 
แปลง (ตารางผนวกที่ 1) พบว่า มีเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus จ านวน 2 ชนิด (Species) 
คือ เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู (P. manihoti) และ เพลี้ยแป้งเขียว (P. madeirensis)  
แต่ส่วนใหญ่ที่พบเป็นเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู มากกว่าเพลี้ยแป้งเขียว  (ตารางที่ 1) 



จังหวัดที่มีการระบาดของเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus ในมันส าปะหลังรุนแรงที่สุด คือ 
จังหวัด ยโสธร ซึ่งในต้นมันส าปะหลัง 20 ต้นพบตัวเต็มวัยและตัวอ่อนของเพลี้ยแป้งชมพูมาก
ถึง 20, 861 ตัว และมีถุงไข่จ านวน 2, 079 ถุง รองลงมา ได้แก่กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 
ฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุรี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และ นครราชสีมา ตามล าดับ (ตารางที่1)  
ความหนาแน่นของเพลี้ยแป้ง Phenacoccus 

เมื่อแบ่งระดับความหนาแน่นของจ านวนเพลี้ยแป้งที่พบบนต้นมันส าปะหลังในแต่ละ
แปลงเป็น 3 ระดับ คือ ความหนาแน่นน้อย=เพลี้ยแป้ง น้อยกว่า 100 ตัว/ต้น ความหนาแน่น
ปานกลาง = เพลี้ยแป้ง 100-1,000 ตัว/ต้น และมีความหนาแน่นมาก= พบเพลี้ยแป้งมากกว่า 
1,000 ตัว/ต้น พบว่า มีการระบาดของเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus ระดับหนาแน่นมากกว่า 
1,000 ตัวต่อต้นทั้งหมด 19 แปลง แปลงที่มีการระบาดของเพลี้ยแป้งหนาแน่นระดับปาน
กลาง 16 แปลง และมีเพียง 7 แปลงที่มีความหนาแน่นของเพลี้ยแป้งน้อย (ตารางท่ี 2) โดย
พบจ านวนแปลงที่มีเพลี้ยแป้งบนต้นมันส าปะหลังมากกว่า 125 ตัวต่อต้น เป็นจ านวน 38 
แปลง คิดเป็นความถี่ในการพบการระบาดระดับนี้ถึง 81 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 3) 
ชนิดวัชพืช ที่เป็นพืชอาศัยของเพลี้ยแป้ง 

ผลการส ารวจพบว่า เพลี้ยแป้งทั้งสองชนิดอาศัยอยู่บนต้นวัชพืช 10 ชนิด โดยพบ
ทั้งตัวอ่อน ตัวเต็มวัย และถุงไข่ แบ่งเป็นวัชพืชใบกว้าง 8 ชนิด ได้แก่ สาบม่วง (Praxelis 
clematidae) ครอบจักวาล (Abutilon indicum) หญ้าท่าพระ  (Ricardia brasiliensis) ถั่ว
ลิสงนา (Alysicarpus vaginalis) พันงูขาว(Achyranthes aspera)  ตดหมูตดหมา 
(Paederia spp.)  สะอึก (Ipomoea spp.) กระต่ายจาม (Scoparia dulcis) และ วัชพืชใบ
แคบ 2 ชนิด ได้แก่ หญ้าปากควาย (Dactyloctenium aegyptium) และ หญ้าขจรจบดอก
เล็ก (Pennisetum pedicellatum) (ตารางท่ี 3) เป็นที่น่าสังเกตว่า ในบรรดาวัชพืชทั้ง 10 
ชนิดนี้ พบสาบม่วงใน 41 แปลงที่ส ารวจโดยมีความหนานแน่นเฉลี่ 122 ต้นต่อตารางเมตร 
ส่วนครอบจักรวาล หญ้าท่าพระ ถั่วลิสงนา พัยงูขาว ตดหมูตดหมา สะอึก กระต่ายจาม หญ้า
ปากควาย และ หญ้าขจรจบดอกเล็ก มีความหนาแน่น 2, 33, 8, 2, 12, 2, 5, 6 และ 10 ต้น
ต่อตารางเมตร ตามล าดับ สาบม่วงจึงน่าจะมีความสัมพันธ์กับการพยากรณ์การระบาดของ
เพลี้ยแป้งในสกุลนี้มากกว่าวัชพืชชนิดอื่นๆ  (ตารางท่ี 4) แต่ความหนาแน่นของสาบม่วงใน
แปลงไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนตัวและถุงไข่ของเพลี้ยแป้งทั้งสองชนิด (ตารางที่ 5)  

เนื่องจากในช่วงเดือนเมษายน-ธันวาคม 2554 มีพายุฝนเกิดข้ึนบ่อยครั้ง และมีการ
ปล่อยแตนเบียนส าหรับควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพู ท าให้การระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง
ลดลงมาก จึงไม่สามารถเก็บข้อมูลแปลงได้ครบตามจ านวนที่วางแผนไว้  และข้อมูลล่าสุดใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2555 มีรายงานการระบาดของเพลี้ยแป้งลาย ; Ferrisia virgata 
(Cockerell)  และ เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีเทา หรือเพลี้ยแป้งแจ็คเบียสเล่ย์;   
Pseudococcus jackbeardleyi Gimpel & Miller ในพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังของจังหวัด



ก าแพงเพชร ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าเพลี้ยแป้งสีชมพูลดการระบาดลง อาจเนื่องมาจากหลาย
สาเหตุร่วมกัน ได้แก่ ปริมาณฝนที่เพ่ิมมากข้ึนในช่วงปี 2554 การรณรงค์ให้เกษตรกรแช่ท่อน
พันธุ์ด้วยสารก าจัดแมลงก่อนปลูก และการปล่อยแตนเบียนของภาครัฐ ซึ่งน่าจะมีการศึกษา
ชนิดวัชพืชที่เป็นพืชอาศัยของเพลี้ยแป้งลายและเพลี้ยแป้งแจ็คเบียสเล่ย์ต่อไป เพ่ือความ
สมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว 

 
9.สรุปผลการ
ทดลองและ
ข้อเสนอแนะ 

1. พบวัชพืชที่เป็นพืชอาศัยของเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus ทั้งหมด 10 ชนิด ได้แก่ สาบ
ม่วง (Praxelis clematidae) ครอบจักวาล (Abutilon indicum) หญ้าท่าพระ  
(Ricardia brasiliensis) ถั่วลิสงนา พันงูขาว ตดหมูตดหมา (Paederia spp.)  สะอึก 
(Ipomoea spp.) กระต่ายจาม หญ้าปากควาย (Dactyloctenium aegyptium) และ
หญ้าขจรจบดอกเล็ก (Pennisetum pedicellatum) 

2. สาบม่วงเป็นวัชพืชที่พบเพลี้ยแป้งทั้งสองชนิดอาศัยมากท่ีสุด โดยเฉลี่ยพบเพลี้ยแป้งสี
ชมพู (P. manihoti) จ านวน 99 ตัวและถุงไข่ 15 ถุงต่อต้น เพลี้ยแป้งสีเขียว (P. 
madeirensis) จ านวน 9 ตัวและถุงไข่ 4 ถุงต่อต้น 

3. พบการระบาดรุนแรงของเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553-
เดือนมีนาคม 2554 จ านวน 34 แปลงคิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ของแปลงทั้งหมดที่ส ารวจ 
42 แปลง 

4. พบการระบาดรุนแรงของเพลี้ยแป้งสีชมพู (P. manihoti) มากกว่าเพลี้ยแป้งสีเขียว (P. 
madeirensis) และมีความถี่ในการพบเพลี้ยแป้งสีชมพูและเพลี้ยแป้งเขียวเป็น 95.2 
และ 42.9 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

5. แปลงที่มีการระบาดรุนแรงที่สุดของเพลี้ยแป้งสีชมพู (P. manihoti) มีจ านวนตัวอ่อน
และตัวเต็มวัยเฉลี่ย 1,044 ตัว และมีถุงไข่ 1,040 ถุง 

6. การก าจัดวัชพืชที่เป็นพืชอาศัยของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง นอกจากจะช่วยลดการระบาด
ของเพลี้ยแป้งแล้ว ยังช่วยลดการแก่งแย่งน้ า แสงแดด และธาตุอาหาร ในมันส าปะหลัง
ได้ด้วย 

 
10. การน า
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
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13. ภาคผนวก  
 
ตารางที่ 1 จ านวนเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus 2 ชนิด แบ่งเป็นถุงไข่และตัวเต็มวยั ท่ีส ารวจพบในแปลงปลูกมัน

ส าปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2553 –มีนาคม 2554  

แปลงท่ี จังหวัด 

จ านวนเพลี้ยแป้งที่พบในมันส าปะหลัง 

P. manihoti (สีชมพู)  P. madeirensis (สีเขียว) 

ถุงไข ่ จ านวนตัว ถุงไข ่ จ านวนตัว 

1 กาฬสินธุ ์ 17 121 0 0 

2 กาฬสินธุ ์ 3 64 5 246 

3 กาฬสินธุ ์ 16 64 0 6 



4 กาฬสินธุ ์ 38 33 5 253 

5 กาฬสินธุ ์ 179 931 48 7 

6 มหาสารคาม 0 18 41 274 

7 มหาสารคาม 1 5 40 65 

8 มหาสารคาม 16 130 18 35 

9 นครราชสมีา 20 230 29 826 

10 ขอนแก่น 36 31 18 46 

11 ร้อยเอ็ด 2 1 0 526 

12 ร้อยเอ็ด 24 5,782 19 122 

13 นครราชสมีา 13 116 0 0 

14 นครราชสมีา 1 29 0 0 

15 ฉะเชิงเทรา 0 0 115 1,950 

16 ฉะเชิงเทรา 22 144 0 0 

17 ฉะเชิงเทรา 43 1,197 0 0 

18 ฉะเชิงเทรา 0 0 549 2,378 

19 ฉะเชิงเทรา 1,008 8,096 200 305 

20 ฉะเชิงเทรา 115 1,205 2 25 

21 กาฬสินธุ ์ 734 9,811 31 210 

22 ร้อยเอ็ด 85 374 0 0 

23 กาฬสินธุ ์ 21 240 0 0 

24 กาฬสินธุ ์ 47 404 0 0 

25 มหาสารคาม 71 1,472 0 0 

26 มหาสารคาม 38 369 0 0 

27 มหาสารคาม 12 438 0 0 

28 มหาสารคาม 120 1,532 0 0 

29 ขอนแก่น 4,204 6,289 0 0 



30 ยโสธร 156 1,742 0 0 

31 ยโสธร 2,079 20,861 0 0 

32 ยโสธร 32 63 0 0 

33 ยโสธร 174 479 0 0 

34 มหาสารคาม 261 4,068 0 0 

35 มหาสารคาม 172 1,661 0 0 

36 มหาสารคาม 12 362 0 0 

37 มหาสารคาม 0 0 203 3,060 

38 มหาสารคาม 7 236 0 0 

39 มหาสารคาม 44 1,215 0 0 

40 ปราจีนบุร ี 43 1,197 0 0 

41 ปราจีนบุร ี 74 506 549 7375 

42 ปราจีนบุร ี 2 705 0 0 

หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงเป็นค่าได้จากการนับเพลี้ยแป้งจากมันส าปะหลังทั้งหมด 20 ต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 2 ความหนาแน่นของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู (Phenacoccus manihoti) ที่พบบนต้นวัชพืชใน
แปลงมันส าปะหลังจ านวน 42 แปลง ในภาคกลาง และภาคตะวัน- ออกเฉียงเหนือ ส ารวจในระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2553-มีนาคม 2554 

แปลงท่ี จังหวัด ระดับความหนาแน่นของเพลี้ยแปง้สีชมพู 

1 กาฬสินธุ ์ ปานกลาง 

2 กาฬสินธุ ์ ปานกลาง 

3 กาฬสินธุ ์ น้อย 

4 กาฬสินธุ ์ ปานกลาง 

5 กาฬสินธุ ์ ปานกลาง 

6 มหาสารคาม ปานกลาง 

7 มหาสารคาม น้อย 

8 มหาสารคาม ปานกลาง 

9 นครราชสมีา มาก 

10 ขอนแก่น น้อย 

11 ร้อยเอ็ด ปานกลาง 

12 ร้อยเอ็ด มาก 

13 นครราชสมีา ปานกลาง 

14 นครราชสมีา น้อย 

15 ฉะเชิงเทรา มาก 

16 ฉะเชิงเทรา ปานกลาง 

17 ฉะเชิงเทรา มาก 

18 ฉะเชิงเทรา มาก 

19 ฉะเชิงเทรา มาก 

20 ฉะเชิงเทรา น้อย 

21 กาฬสินธุ ์ มาก 

22 ร้อยเอ็ด ปานกลาง 

23 กาฬสินธุ ์ ปานกลาง 

24 กาฬสินธุ ์ ปานกลาง 



ตารางที่ 2  (ต่อ)   

แปลงท่ี จังหวัด ระดับความหนาแน่นของเพลี้ยแปง้สีชมพู 

25 มหาสารคาม มาก 

26 มหาสารคาม น้อย 

27 มหาสารคาม ปานกลาง 

28 มหาสารคาม มาก 

29 ขอนแก่น มาก 

30 ยโสธร มาก 

31 ยโสธร มาก 

32 ยโสธร น้อย 

33 ยโสธร ปานกลาง 

34 มหาสารคาม มาก 

35 มหาสารคาม มาก 

36 มหาสารคาม ปานกลาง 

37 มหาสารคาม มาก 

38 มหาสารคาม ปานกลาง 

39 มหาสารคาม มาก 

40 ปราจีนบุร ี มาก 

41 ปราจีนบุร ี มาก 

42 ปราจีนบุร ี มาก 

 

หมายเหตุ  ระดับความหนาแน่นของจ านวนเพลี้ยแป้ง แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 ความหนาแน่นน้อย =พบเพลี้ยแป้ง น้อยกว่า 100 ตัว 
 ความหนาแน่นปานกลาง = พบเพลี้ยแป้ง100-1,000 ตัว 
 ความหนาแน่นมาก = พบเพลี้ยแป้ง 1,000ตัว 



ตารางท่ี 3  จ านวนแปลงที่พบการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังในสกุล Phenacoccus  

ระดับความหนาแน่นของ

เพลี้ยแป้ง 

จ านวนแปลงที่พบเพลี้ย

แป้ง 

% แปลงที่พบการระบาด 

 

0 0 0 

1 0 0 

2 1 2.4 

3 3 7.1 

4 2 4.8 

5 1 2.4 

6 34 81 

รวม 42 100 

 

หมายเหตุ  ระดับความหนาแน่นของเพลี้ยแป้งที่พบบนต้นมันส าปะหลัง 
0 = ไม่พบเพลี้ยแป้ง  
1 = พบเพลี้ยแป้ง 1-25 ตัว   
2 = พบเพลี้ยแป้ง 26-50 ตัว 
3 = พบเพลี้ยแป้ง 51-75ตัว    
4 = พบเพลี้ยแป้ง 76-100 ตัว  
5 = พบเพลี้ยแป้ง 101-125 ตัว 
6 =  พบเพลี้ยแป้งมากกว่า 125 ตัว 



ตารางท่ี  4 ความหนาแน่นของวัชพืช 10 ชนิด ที่เป็นพืชอาศัยของเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus 
แปลง

ที ่

จังหวัด 

   
สา

บม
่วง

 

คร
อบ

จัก
รว

าล
 

หญ
้าท

่าพ
ระ

 

ถั่ว
ลิส

งน
า 

พัน
งูข

าว
 

ตด
หม

ูตด
หม

า 

สะ
อึก

 

กร
ะต

่าย
จา

ม 

หญ
้าป

าก
คว

าย
 

ขจ
รจ

บด
อก

เล็
ก 

1 กาฬสินธุ ์ 196 2   30         4 1 

2 กาฬสินธุ ์ 364     14           14 

3 กาฬสินธุ ์ 232     2       2 10   

4 กาฬสินธุ ์ 192     14             

5 กาฬสินธุ ์ 319   1 2         6   

6 มหาสารคาม 47 2   2       3 11   

7 มหาสารคาม 126     5     3   13   

8 มหาสารคาม 146                   

9 นครราชสีมา 162           1   1   

10 ขอนแก่น 23   68           6   

11 ร้อยเอ็ด 162               3   

12 ร้อยเอ็ด 39                   

13 นครราชสีมา 319                   

14 นครราชสีมา 300 2             5 2 

15 ฉะเชิงเทรา 9                   

16 ฉะเชิงเทรา 7                   

17 ฉะเชิงเทรา     44               

18 ฉะเชิงเทรา 23     4             

19 ฉะเชิงเทรา 11           1       

20 ฉะเชิงเทรา     9               

21 กาฬสินธุ ์ 205                   

22 ร้อยเอ็ด 20   53         9     

23 กาฬสินธุ ์ 7                   

24 กาฬสินธุ ์ 315   9   2           

            



ตารางที่  4  (ต่อ)           

25 มหาสารคาม 275                   

26 มหาสารคาม                     

27 มหาสารคาม 129   3     2         

28 มหาสารคาม 215                   

29 ขอนแก่น 119   188           3   

30 ยโสธร 5                   

31 ยโสธร 73     1           9 

32 ยโสธร 8   7               

33 ยโสธร 17   6               

39 มหาสารคาม 126                   

40 ปราจีนบุร ี 27         25   7   4 

41 ปราจีนบุร ี 89         8       31 

42 ปราจีนบุร ี 101                   

  เฉลี่ย 122 2 33 8 2 12 2 5 6 10 



ตารางที 5 ความหนาแน่นของต้นสาบม่วงต่อตารางเมตร จ านวนเพลี้ยแป้ง 2 ชนิดในสกุล Phenacoccus ที่พบ
บนต้นสาบม่วงและต้นมันส าปะหลัง 

แปลง

ที ่ 

จังหวัด ความ

หนาแน่น ของ

สาบม่วง (ต้น/

ตรม.) 

สาบม่วง มันส าปะหลัง 

P.manihoti P. madeirensis P.manihoti P. madeirensis 

จ า
นว

นต
ัว 

ถุง
ไข

 ่

จ า
นว

นต
ัว 

ถุง
ไข

 ่

จ า
นว

นต
ัว 

ถุง
ไข

 ่

จ า
นว

นต
ัว 

ถุง
ไข

 ่

3 กาฬสินธุ ์ 38 2 0 7 0 3 1 0 0 

4 กาฬสินธุ ์ 32 53 0 0 0 2 2 13 0 

11 ร้อยเอ็ด 64 1 0 138 70 3 1 26 0 

13 นครราชสมีา 32 3 2 0 0 6 1 0 0 

14 นครราชสมีา 60 8 3 0 0 1 0 0 0 

19 ฉะเชิงเทรา 2 695 78 0 0 405 50 15 10 

21 กาฬสินธุ ์ 41 29 0 0 0 491 37 11 2 

24 กาฬสินธุ ์ 63 17 0 0 0 20 2 0 0 

25 มหาสารคาม 55 8 0 0 0 74 4 0 0 

28 มหาสารคาม 43 19 3 0 0 77 6 0 0 

31 ยโสธร 14 775 120 0 0 1043 104 0 0 

34 มหาสารคาม 20 10 13 0 0 203 13 0 0 

35 มหาสารคาม 24 18 5 0 0 83 9 0 0 

38 มหาสารคาม 6 43 21 0 0 12 0 0 0 

39 มหาสารคาม 25 54 18 0 0 61 2 0 0 

40 ปราจีนบุร ี 5 29 0 0 0 60 2 0 0 

41 ปราจีนบุร ี 18 2 0 10 0 25 4 0 27 

42 ปราจีนบุร ี 20 18 0 0 0 35 0 0 0 

เฉลี่ย 31 99 15 9 4 145 13 4 2 



ตารางผนวกท่ี 1  ต าแหน่งพิกัดแปลงมันส าปะหลังที่พบการระบาดของเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus  

ล าดับที ่ วันที่ส ารวจ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
พิกัดแปลง 

N E 

1 15 พ.ย.53 นาด ี ยางตลาด กาฬสินธุ ์ 16.41154 103.37571 

2 15 พ.ย.53 นาด ี ยางตลาด กาฬสินธุ ์ 16.41444 103.37263 

3 16 พ.ย.53 โนนทอง เมือง กาฬสินธุ ์ 16.47951 103.57246 

4 16 พ.ย.53 นาด ี ยางตลาด กาฬสินธุ ์ 16.41498 103.37272 

5 16 พ.ย.53 - ยางตลาด กาฬสินธุ ์ - - 

6 19 พ.ย.53 เขวาไร ่ นาเชือก มหาสารคาม 15.84159 103.04609 

7 19 พ.ย.53 เขวาไร ่ นาเชือก มหาสารคาม 15.84106 103.04631 

8 19 พ.ย.53 วังไชย บรบือ มหาสารคาม 15.95388 103.0502 

9 15 ธ.ค.53 ลาดบัขาว สี่คิ้ว นครราชสมีา 14.86654 101.59798 

10 15 ธ.ค.53 ค าพอุง โพธ์ชัย ร้อยเอ็ด 15.89484 102.62744 

11 16 ธ.ค.53 ค าพอุง โพธ์ชัย ร้อยเอ็ด 16.37208 103.8404 

12 16 ธ.ค.53 หนองแวงนางบัว พล ขอนแก่น 16.36674 103.86134 

13 2 ก.พ.54 กลางดง ปากช่อง นครราชสมีา - - 

14 8 ก.พ.54 หนองน้ าใส สี่คิ้ว นครราชสมีา 14.94694 101.50251 

15 10 ก.พ.54 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 14.94700 101.50165 

16 10 ก.พ.54 ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 13.64529 101.68784 

17 10 ก.พ.54 ทุ่งพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 13.64485 101.68761 

18 10 ก.พ.54 ทุ่งพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 133.71927 101.70832 

19 11 ก.พ.54 ลานกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 13.71944 101.70787 

20 11 ก.พ.54 ลานกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา - - 

21 14 ก.พ.54 สะอาดไชยศร ี ดอนจาน กาฬสินธ ์ 16.45142 103.73912 



22 14 ก.พ.54 อัคคะค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 16.40723 103.75911 

23 14 ก.พ.54 สะอาดไชยศร ี ดอนจาน กาฬสินธ ์ 16.47078 103.76668 

24 14 ก.พ.54 สะอาดไชยศร ี ดอนจาน กาฬสินธ ์ 16.47138 103.76650 

25 15 ก.พ.54 ช่ืนชม ช่ืนชม มหาสารคาม 16.54678 103.12617 

26 15 ก.พ.54 ช่ืนชม ช่ืนชม มหาสารคาม - - 

27 15 ก.พ.54 ช่ืนชม ช่ืนชม มหาสารคาม 16.54896 103.13589 

28 15 ก.พ.54 ช่ืนชม ช่ืนชม มหาสารคาม 16.40647 103.75882 

29 15 ก.พ.54 น้ าอ้อม กระนวน ขอนแก่น 16.68882 103.13395 

30 16 ก.พ.54 ห้องแซง เริงนกทา ยโสธร 16.24002 104.27450 

31 16 ก.พ.54 ห้องแซง เริงนกทา ยโสธร 16.25644 104.31670 

32 16 ก.พ.54 ห้องแซง เริงนกทา ยโสธร 16.27382 104.36623 

33 16 ก.พ.54 ห้องแซง เริงนกทา ยโสธร 16.27080 104.38104 

34 17 ก.พ.54 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 16.27020 104.38067 

35 17 ก.พ.54 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 16.06035 103.10868 

36 17 ก.พ.54 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 16.05997 103.11417 

37 17 ก.พ.54 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 16.05963 103.11414 

38 17 ก.พ.54 นาโพธิ ์ กุดรัง มหาสารคาม 16.08229 102.93324 

39 17 ก.พ.54 นาโพธิ ์ กุดรัง มหาสารคาม 16.07771 102.92945 

40 30 มี.ค.54 บ้านนา กบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี 13.99242 101.84353 

41 30 มี.ค.54 บ่อทอง กบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี 13.94348 101.82255 

42 30 มี.ค.54 นาแขม กบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี 14.03594 101.73818 

 

 

 



 

  

  

ภาพผนวกที่ 1  สาบม่วงที่มีถุงไข่ของเพลี้ยแป้งชมพูและเขียว (บน) มันส าปะหลังที่มีตัวอ่อน ตัวเต็มวัย 

และถุงไข่ของเพลี้ยแป้งชมพูและเขียว (ล่าง) 

  



 

 


