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5. บทคัดย่อ 
 การศึกษาสัณฐานวิทยาและล าดับพันธุกรรมของเพลี้ยไฟสกุล Thrips และ Bathrips โดยการส ารวจ
รวบรวมและเก็บตัวอย่างเพลี้ยไฟในแหล่งปลูกพืชต่างๆ เช่น มะเขือ ข้าวโพด หอม พืชตระกูลแตง และ ไม้ดอกไม้
ประดับ ในพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึง เดือนกันยายน 
2558 น าตัวอย่างเพลี้ยไฟที่รวบรวมได้มาศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธาน เพื่อตรวจจ าแนกชนิด ณ ห้องปฏิบัติการ
กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช สามารถจ าแนกชนิดเพลี้ยไฟ
สกุล Thrips และ Bathrips ได้ 275 ตัวอย่าง ซึ่งอยู่ในอันดับ Thysanoptera วงศ์ Thripidae ได้แก่ เพลี้ยไฟฝ้าย 
Thrips palmi (Karny) 90 ตัวอย่าง เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย Thrips hawaiiensis (Morgan) 85 ตัวอย่าง และ
เพลี้ยไฟโหระพา Bathrips melanicornis (Shumsher) 90 ตัวอย่าง ท าให้ทราบถึงชนิด ลักษณะการท าลาย พืช
อาศัย เขตการแพร่กระจายโดยเพลี้ยไฟจะเข้าท าลายทั้งยอดอ่อน ดอก และใบพืช  รวมถึงได้วิธีการ เทคนิคที่
เหมาะสม และเรียนรู้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการหาล าดับพันธุกรรมของยีน COI (Cytochrome Oxidaes 
subunit I) ของ เพลี้ยไฟฝ้าย เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย และเพลี้ยไฟโหระพา มีค่าระยะห่างทางพันธุกรรมที่ 
0.12060, 0.07186 และ 0.09906 ตามล าดับ จัดท าแนวทางการวินิจฉัยชนิดและถ่ายภาพลักษณะส าคัญทาง
อนุกรมวิธานของเพลี้ยไฟสกุล Thrips และ Bathrips น าตัวอย่างเพลี้ยไฟจัดเก็บในพิพิธภัณฑ์แมลงพร้อมน าข้อมูล
ที่รวบรวมได้จัดท าฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์แมลง กรมวิชาการเกษตร  ส าหรับใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการจัดท า
รายชื่อชนิดแมลงศัตรูพืชรองรับปัญหาด้านการน าเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร  
ค าส าคัญ   เพลี้ยไฟสกุล Thrips Bathrips อนุกรมวิธาน อณูชีววิทยา 

รหัสการทดลอง 03 04 54 04 01 01 37 57  



2 
 

Abstract 
Taxonomy and DNA sequence of Thrips in Genus Thrips and Bathrips were studied by 

surveying and collecting other crops such as eggplant, corn, cucubits and flowers in the Middle, 
Northeast and Northern part of Thailand during October 2013 and September 2015. Thrips was 
taken to Entomology and Zoology Group, Plant Protection Research and Development Office, 
Department of Agriculture for detecting by study the taxonomy and morphology from 
permanent slides including compared with the specimens of Thirps in DOA Insect Museum. The 
result from detecting Thrips, 275 were found to represent Thrips in Order Thysanoptera Family 
Thripidae subfamily Thripinae (3 species 2 genera): 90 cotton thrips; Thrips palmi (Karny), 85 
Hawaiian thrips; Thrips hawaiiensis (Morgan) and 90 sweet basil thrips; Bathrips melanicornis 
(Shumsher). Some specimens that preserved in 95% alcohol were analyzed by using PCR 
technique with mitochondrial COI gene in order to reveal lineage. The results of Neighbor 
Joining/UPGMA showed the closely relation between Thrips palmi (Karny), Thrips hawaiiensis 
(Morgan) and Bathrips melanicornis (Shumsher) by 0.12060, 0.07186 and 0.0990 respectively. 
Key and photographic taxonomic characters of 3 species were provided. 
Keyword  Thrips palmi Thrips hawaiiensis Bathrips melanicornis Taxonomy Molecular 
Biology 
6. ค าน า 

เพลี้ยไฟเป็นแมลงที่มีขนาดเล็ก ล าตัวยาวประมาณ 0.5-2.0 มิลลิเมตร จัดอยู่ในอันดับ Thysanoptera 
แบ่งออกเป็น 2 อันดับย่อย (Suborder) คือ Tubulifera และ Terebrantia เพลี้ยไฟมีส่วนปากเป็นแบบเขี่ยดูด 
(rasping-sucking type) ที่มีกรามซ้ายเพียงข้างเดียว ส่วนกรามข้างขวาหายไปตั้งแต่ระยะตัวอ่อน (Lewis, 1997) 
อกปล้องแรก (pronotum) ขนาดใหญ่และมีขนที่มีขนาดแตกต่างกันบริเวณขอบปล้อง การเจริญเติบโต 
(metamorphosis) ของเพลี้ ยไฟเป็ นแบบกึ่ งกลางระหว่ างแบบเปลี่ ยนแปลงรูปร่ างที ละน้ อย  (gradual 
metamorphosis) กับแบบสมบูรณ์ (complete metamorphosis) ตัวอ่อนในวัยที่ 1 และวัยที่ 2 จะไม่มีปีก 
เรียกเป็น ตัวอ่อน (nymph) ตัวอ่อนในวัยที่ 3 จะเรียกเป็น ระยะก่อนดักแด้ (prepupa) (Moritz, 1997; Gordh 
& Headrick, 2001) และ ในระยะที่ 4 เรียกเป็นดักแด้ (pupa) ก่อนเป็นระยะตัวเต็มวัย (adult)  เพลี้ยไฟทั้งสอง
เพศมีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่เพศผู้มักจะมีขนาดเล็กกว่าเพศเมีย เพลี้ยไฟบางชนิดมีการสืบพันธุ์แบบไม่ต้องมีการ
ผสมพันธุ์กับเพศผู้ (parthenogenesis) (Triplehorn and Johnson, 2005) โดยเพลี้ยไฟกลุ่มที่เป็นศัตรูส าคัญ
ของพืชเกือบทั้งหมดอยู่ในวงศ์ Thripidae มีประมาณ 1,700 ชนิด แบ่งเป็น 6 วงศ์ย่อย วงศ์ย่อยที่ส าคัญคือวงศ์
ย่อย  Panchaetothripinae และ Thripinae ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยสามารถท าลายพืชได้ โดยการดูดกลืนน้ า
เลี้ยงจากเซลล์พืชในส่วนยอดอ่อน ตาอ่อน ใบ ดอก และผล ท าให้ใบเกิดรอยด่าง สีซีด หรือท าให้ขอบใบแห้ง  ตา
อ่อนชะงักการเจริญเติบโต เช่น เพลี้ยไฟฝ้าย เข้าท าลายพืชได้หลายชนิด อาทิ ข้าวฟ่าง ถั่วลิสง ฝ้าย พริก หอม
ใหญ่ และไม้ดอกหลายชนิด โดยจะท าลายใบอ่อนและดอก ตั้งแต่ระยะยังเป็นตุ่มตา นอกจากนี้ยังเป็นพาหะน าโรค
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มาสู่พืชตระกูลถั่ว (Palmer et al., 1989) เพลี้ยไฟสกุล Thrips และ Bathrips อยู่ในอันดับ Thysanoptera วงศ์ 
Thripidae วงศ์ย่อย Thripinae เป็นกลุ่มเพลี้ยไฟที่เป็นศัตรูที่ส าคัญของพืชผักหลายชนิด รวมถึงพืชสวนครัวที่เป็น
พืชส่งออก เช่น กะเพรา โหระพา หอม หอมแดงและหอมหัวใหญ่ ชนิดที่พบบ่อยคือ เพลี้ยไฟฝ้าย (Thrips palmi) 
เพลี้ยไฟหอม (Thrips tabaci) และเพลี้ยไฟสกุล Bathrips ซึ่งนับวันจะพบการระบาดในหลายพ้ืนที่มากข้ึนเรื่อยๆ 
โดยเฉพาะแหล่งปลูกพืชในภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย อีกทั้งยังพบในพืชอ่ืนๆ เช่น กระเทียม 
แตงไทย มะเขือเทศ มันฝรั่ง  เป็นต้น นอกจากจะสร้างความเสียหายโดยการเขี่ยเนื้อเยื่อพืชเพ่ือดูดกินท าให้พืช
แคระแกรน ใบเหลืองซีด ใบเหี่ยวแล้ว ยังเป็นพาหะน าโรคมาสู่พืชอีกด้วย (ศิริณี, 2544) ทั้งนี้ปัจจุบันความรู้
ทางด้านอณูชีววิทยาได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก และมีบทบาทส าคัญในการวินิจฉัยด้านต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ให้ผลการ
วินิจฉัยที่รวดเร็วและถูกต้องกว่า ท าให้เทคนิคทางอณูชีววิทยาได้ถูกพัฒนาน ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
มากมาย รวมทั้งด้านการหาล าดับพันธุกรรม (DNA Sequencing) ของแมลง และ Phylogeny ของแมลง เช่น 
แมลงสาบ ตั๊กแตน และปลวก (Srinivas, 1995)  การศึกษาล าดับพันธุกรรมจะท าให้ทราบถึงความแปรปรวนของ
ล าดับยีนของเพลี้ยไฟสกุล Thrips และ Bathrips ในแต่ละพ้ืนที่ ฉะนั้นการศึกษาล าดับพันธุกรรมของเพลี้ยไฟสกุล 
Thrips และ Bathrips จึงมีบทบาทส าคัญในการช่วยวินิจฉัยชนิด และให้ผลการจ าแนกชนิดถูกต้องแม่นย า มีความ
สะดวกรวดเร็ว อีกทั้ งผลการศึกษายังเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
(morphology) ควบคู่กับการศึกษาล าดับพันธุกรรม จะช่วยแก้ปัญหาในการตรวจวินิจฉัยชนิดและมีข้อได้เปรียบ
เรื่องการได้มาของข้อมูลซึ่งไม่มีหน่วยงานอ่ืนในประเทศท าวิจัยเชิงลึกเช่นนี้ อีกทั้งยังเป็นการริเริ่มการวิเคราะห์
ชนิดศัตรูพืชโดยวิธีใหม่ที่ทันสมัย สามารถเผยแพร่วิธีการและผลการศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชส าหรับใช้
ตรวจวินิจฉัยชนิดแมลงทั้งในระยะไข่และตัวอ่อนได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ ช่วยลดระยะเวลาการกักเก็บสินค้าเพ่ือ
ตรวจสอบ สร้างความน่าเชื่อถือและไม่ส่งผลเสียในภาพรวม ทั้งนี้การหาล าดับพันธุกรรมของสกุล Thrips และ 
Bathrips ที่วิเคราะห์ได้นี้สามารถน ามาศึกษา phylogeny กับเพลี้ยไฟชนิดอื่นๆ ได้ในอนาคต 
7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 
  ตัวอย่างเพลี้ยไฟที่รวบรวมได้จากแปลงปลูกพืช อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง ได้แก่ สวิงจับแมลง ปากคีบ พู่กัน 

ขวดดอง กล่องพลาสติก ถุงพลาสติก ถังรักษาความเย็น ฯลฯ อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าสไลด์ถาวร ได้แก่ สารเคมี
ต่างๆ เช่น น้ ากลั่น แอลกอฮอล์ 50-100%, AGA, โซเดียมไฮดรอกไซด์ 10%, โคลฟออย และ แคนาดาบัลซัม เข็ม
เขี่ย แผ่นสไลด์แก้ว แผ่นแก้วปิดสไลด์ กล่องสไลด์ถาวร ตู้อบสไลด์ถาวร  กล้องจุลทรรศน์ชนิด stereo 
microscope และ compound microscope ที่ติด camera lucida เป็นอุปกรณ์เสริมช่วยในการวาดภาพแมลง
ที่พบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาล าดับพันธุกรรม ได้แก่ สารเคมีต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์ 99% ไอโซโพรพานอล 
กรดอะซิติก  dNTP mixtures, 10X PCR buffer, Automatic pipette อะกาโรสเจล สารละลายเอทิเดียมโบร
ไมด์บีกเกอร์ หลอดไมโครเซนตริฟิวจ์ หลอดพีซีอาร์ เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง DNA Thermal 
Cycle เครื่อง Electrophoresis, Gel Documentary, Gene Amp PCR อุปกรณ์ในการบันทึกภาพ ได้แก่ กล้อง
ถ่ายภาพ ปากกา rotring กระดาษไขเขียนแบบ และเอกสารประกอบการจ าแนกชนิดของเพลี้ยไฟ 
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        - วิธีการ 
   การศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธาน 
   ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยไฟในแหล่งปลูกพืชต่างๆ ทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพ่ือศึกษา

ความแปรปรวนของล าดับพันธุกรรมของเพลี้ยไฟสกุล Thrips และ Bathrips ในพ้ืนที่ภูมิภาคเดียวกันและระหว่าง
ภูมิภาค โดยใช้วิธีการตีหรือเขย่าส่วนของพืชเช่น ใบ และดอก ให้เพลี้ยไฟตกลงบนกระดาษขาวที่รองรับ และใช้
พู่กันเขี่ยเพลี้ยไฟแต่ละตัวลงในขวดที่บรรจุน้ ายา AGA ส าหรับศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา และแอลกอฮอล์ 95% 
ส าหรับศึกษาล าดับพันธุกรรม รวมทั้งเก็บตัวอย่างที่มีชีวิตด้วย บันทึกรายละเอียดของเพลี้ยไฟที่เก็บได้ เช่น พืชที่
เก็บ ส่วนของพืชที่เก็บ สถานที่เก็บ ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) และชื่อผู้เก็บ ลงในขวดดองเพลี้ยไฟ น าตัวอย่าง
ทั้งหมดที่รวบรวมได้กลับไปยังห้องปฏิบัติการ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและการเจริญเติบโต และน าตัวเต็มวัยไปท า
สไลด์ถาวร 

 วิธีการท าสไลด์ถาวรของเพลี้ยไฟ มีขั้นตอนดังนี้ 
 - ย้ายตัวอย่างเพลี้ยไฟจากขวดลงเก็บรักษาในแอลกอฮอล์ 60 % แช่ทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง 
 - ย้ายลงในโซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide) 5% เพ่ือท าให้สีของเพลี้ยไฟจางลง เวลา

ที่ใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวอย่างเพลี้ยไฟ เจาะส่วนท้องของเพลี้ยไฟบริเวณต้นขาของขาหลังด้วยเข็มแหลมขนาดเล็ก 
เพ่ือให้ของเหลวภายในออกจากตัวเพลี้ยไฟ 

 - ย้ายเพลี้ยไฟที่เจาะแล้วลงในน้ ากลั่น จากนั้นน าไปแช่ในแอลกอฮอล์ 50 % ทิ้งไว้ 2 – 3 นาท ี
 - ย้ายลงในแอลกอฮอล์ 60 % ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง 
 - ย้ายลงในแอลกอฮอล์ 70 % ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง 
 - ย้ายลงในแอลกอฮอล์ 80 % ทิ้งไว้ 20 นาท ี
 - ย้ายลงในแอลกอฮอล์ 95 % ทิ้งไว้ 10 นาท ี
 - ย้ายลงในแอลกอฮอล์ 100 % ทิ้งไว้ 5 นาที ท าซ้ าอีก 1 ครั้ง 
 - ย้ายลงในโคลฟออย (clove oil) เพ่ือให้ตัวอย่างของเพลี้ยไฟใส แช่ทิ้งไว้ 20 – 30 นาท ี
 - หยดแคนาดาบัลซัม (Canada balsam) ซึ่งเป็นน้ ายาเมาท์สไลด์ (Mounting media) เพียง

เล็กน้อยลงบนแผ่นแก้วปิดสไลด์ ป้ายเพลี้ยไฟลงในหยดแคนาดาบัลซัมลงบนกึ่งกลางของแผ่นสไลด์แก้ว ค่อยๆคว่ า
แผ่นสไลด์ช้าๆ จนกระทั่งจรดแผ่นแก้วปิดสไลด์ รีบพลิกแผ่นสไลด์แก้วให้ด้านแผ่นแก้วปิดสไลด์กลับขึ้นด้านบน 
น าไปอบให้แห้ง วาดภาพลักษณะส าคัญทางอนุกรมวิธานของแมลงที่ได้ศึกษา 

    การศึกษาล าดับพันธุกรรม 
    น าตัวอย่างเพลี้ยไฟสกุล Thrips และ Bathrips ที่เก็บในสารละลายแอลกอฮอล์ 95% (ตัวอย่างกลุ่ม

เดียวกับตัวอย่างที่ใช้ท าสไลด์ถาวร) ทีผ่่านการจ าแนกชนิดเบื้องต้นภายใต้ stereo microscope เข้าสู่กระบวนการ
สกั ดดี เอ็น เอ  (DNA Extraction) เพ่ื อศึ กษ ายี น  COI โดยดั ดแปลงวิ ธี ของ Moritz et. al., (2000) และ 
Juthayothin (2004) 

ขั้นตอนการสกัดดีเอ็นเอ มีดังนี ้
- บดตัวอย่างเพลี้ยไฟ 1 ตัวอย่างใน microcentrifuge tube ขนาด 1.5 มิลลิลิตร ด้วย  
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  sterilized polypropylene pestle ในสารละลาย STE buffer [100 mM NaCl, 10 mM Tris- 
  HCL (pH 8.0), 1 mM EDTA (pH 8.0)] 100 ไมโครลิตร 
- น าสารละลายที่ได้ incubated ใน water bath ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส 10 นาที หลังจากนั้น 

น าเข้าเครื่องปัน่เหวี่ยง (centrifuge) ที่ 14,000 รอบ/นาที เวลา 2 นาที ที่อุณหภูมิห้อง ดูด   
สารละลายส่วนใสเก็บไว้ 

- เติม isopropanol จ านวน 5 ส่วนต่อสารละลายส่วนใส 3 ส่วน (5:3) และน าไปเข้าเครื่องปั่นเหวี่ยง ที่  
  ความเร็ว 13500 รอบต่อนาที เวลา 15 นาที ที่อุณภูมิห้อง ดูดสารละลายส่วนใสทิ้งและท าซ้ าอีกรอบ 
- ตั้งทิ้งไว้ให้ isopropanol ระเหยจนแห้ง หลังจากนั้นเติม TE buffer 30 ไมโครลิตร เพ่ือน าไป 
  วิเคราะห์หาในขั้นตอน PCR (polymerase chain reaction) ต่อไป 
การศึกษายีน COI โดยเทคนิค PCR 
- ศึกษายีน COI (cytochrome oxidase subunit I) ซึ่งมีขนาด 642 bp และเป็น conserved  
  region ของแมลงทุกชนิด (บาร์โค้ด) โดยใช้ primer UEA 7 และ UEA 10 ล าดับของ primer คือ 
  UEA 7  5’-TACAGTTGGAATAGACGTTGATAC-3’ 
  UEA 10  5’-TCCAATGCACTAATCTGCCATATTA-3’ 
- น าสารละลายส่วนใสที่ได้ 2 ไมโครลิตร ท าปฏิกิริยากับ 20 µl reaction volumes [12.5 µl    

ddH20, 2 µl  10X PCR buffer (Promega), 2 µl 25 mM MgCl2, 0.5 µl dNTP (10 mM each),   
0.5 µl 20 mM forward and reverse primers และ Tag DNA polymerase 1 unit (Promega)   
ขั้นตอนและอุณหภูมิของการท า PCR คือ 

  Initial denaturation  ที่ 95 ˚C  10 นาที 
          Denaturation  ที่ 95 ˚C  30 วินาท ี
          Annealing  ที่ 55 ˚C  40 วินาท ี  
          Extension  ที่ 72 ˚C  45 วินาท ี
  Final extension  ที่ 72 ˚C  6 นาที 
- หลังจากข้ันตอน PCR น าสารที่ได้ 10 ไมโครลิตรทดสอบใน 1% w/v agarose gel Tris-borate-EDTA  
  โดยผสมกับ Loading dye อัตราส่วน 5:1 หยดลงบนหลุม agarose gel ที่เตรียมไว้ โดยเปรียบเทียบ 
  กับดีเอ็นเอมาตรฐาน 100 bp ladder เวลา 30 นาที แล้วน าเจลไปแช่ใน เอทิเดียมโบรไมด์ ก่อนน าไป 
  ตรวจสอบภายใต้แสงอุลตร้าไวโอเลตด้วยเครื่อง Gel Photodocumentation System บันทึกภาพและ 
  วิเคราะห์ผล 
- วิเคราะห์ล าดับเบสด้วยเครื่องวิเคราะห์ล าดับเบส น าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ยีนของ NCBI 
-การบันทึกข้อมูล 
 พืชอาศัย สถานที่ วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง 
- เวลาและสถานที่ : เดือน ตุลาคม 2556 ถึง เดือน กันยายน 2558 
   1. แหล่งปลูกพืชทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

35 cycles 
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2. ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง และกลุ่มงานวิจัยการปราบ 
    ศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

       3. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชวีภาพ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
   วิทยาเขตก าแพงแสน 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 การศึกษาสัณฐานวิทยาและล าดับพันธุกรรมของเพลี้ยไฟสกุล Thrips และ Bathrips โดยการส ารวจและ
เก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยไฟในแหล่งปลูกพืชทั่วทุกภาคของประเทศไทย น าตัวอย่างเพลี้ยไฟที่รวบรวมได้มาตรวจ
วิเคราะห์ตามหลักอนุกรมวิธาน โดยใช้แนวทางการวินิจฉัยซึ่งปรับปรุงมาจาก (Palmer et al., 1989) และ (ศิริณี, 
2544) รวมทั้งเปรียบเทียบกับตัวอย่างแมลงในพิพิธภัณฑ์แมลง ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการ
เกษตร สามารถวิเคราะห์ชนิดเพลี้ยไฟสกุล Thrips และ Bathrips ได ้ 275 ตัวอย่าง ซึ่งอยู่ในอันดับ 
Thysanoptera วงศ์ Thripidae วงศ์ย่อย Thripinae ได้แก่ เพลี้ยไฟฝ้าย Thrips palmi (Karny) 90 ตัวอย่าง 
เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย Thrips hawaiiensis (Morgan) 85 ตัวอย่าง และเพลี้ยไฟโหระพา Bathrips 
melanicornis (Shumsher) 90 ตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

สกุล (Genus) Thrips Linnaeus 
      Type species: Thrips physapus Linneaus 
 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphological Description) 
  เป็นเพลี้ยไฟชนิดที่มีปีก ส่วนหัวกว้างกว่าความยาว หนวดมี 7 หรือ 8 ปล้อง หนวดปลอ้งที่ 1 ไม่
มีขนบริเวณขอบบนของปล้อง (dorsal apical setae) ปล้องหนวดปล้องที่ 3 และ 4 มีอวัยวะรับความรู้สึก 
(sense cone) รูปส้อมขนาดสั้น บริเวณตาเดี่ยวไม่ปรากฏขนคู่ที่ 1 (ocellar setae I) ขนตาเดี่ยวคู่ท่ี 2 สั้นกว่าคู่ที่ 
3 ขนด้านหลังตาเดี่ยว (postocular setae) 6 คู ่อกปล้องแรก (pronotum) มีขน 2 คู่ที่มุมขอบล่างของส่วนอก 
(posterior margin) และมีเส้นขนขนาดสั้น 3-4 คู่ท่ีขอบด้านล่างของอกปล้องแรก แผ่นแข็งด้านบนของอกปล้องที่
สาม (metascutum) มีลวดลายเรียงตัวยาวหรือแบบร่างแห มีทั้งชนิดที่มีรูรับความรู้สึก (campaniform 
sensilla) และไม่ปรากฏรูรับความรู้สึก เส้นขนตรงกลาง 1 คู่ อยู่ต่ ากว่าขอบของส่วนอก (anterior margin) ปีกคู่
หน้ามีขนาดใหญ่ (macropterous) เส้นขนบนปีกเรียงตัว 5-6 เส้น และมีเส้นขนที่บริเวณมุมของปลายปีก แผ่น
แข็งด้านบนส่วนท้องปรากฏเส้นขนคู่ที่ 2 ยาวกว่าเส้นขนคู่ที่ 3 แผ่นแข็งด้านบนส่วนท้องปล้องท่ี 3-4 มีเส้นขน 1 คู่
ที่บริเวณด้านข้างของส่วนท้อง ส่วนปลายปล้องท้องปล้องที่ 8 พบเส้นขนรูปหวี (posteromarginal comb) ส่วน
ท้องด้านบนของล าตัว (tergite) ปล้องที่ 5-8 มีกลุ่มของเส้นขน (ctenidia) เรียงตัวกันอยู่ด้านล่างของรูหายใจ 
ส่วนท้องด้านล่างของล าตัว (sternite) ปล้องที่ 1 มีเส้นขนขนาดเล็กตรงกลาง 3 เส้น และส่วนท้องด้านล่างของ
ล าตัวปล้องที่ 3-7 ไม่มีเส้นขนตรงกลาง (discal setae) เพศผู้มีขนาดเล็ก ลักษณะคล้ายเพศเมีย แต่ที่บริเวณ
ด้านล่างของส่วนท้องปล้องที่ 3-4 มีต่อมในส่วนช่องท้องเป็นรูปวงกลม 
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แนวทางการวินิจฉัยชนิดของเพลี้ยไฟสกุล Thrips Linnaeus 
-   Abdominal sterna without discal setae. Forewing first vein setal row with long gap 
  medially  and 2 or more setae nearer apex, rarely micropterous. Metanotum with  
  paired campaniform sensilla. Tergite VIII posteromarginal comb complete metanotal  
  sculpture longitudinal striate; body colour uniformly yellow................................................  
  …………………………………………………………………………………………..……………Thrips palmi (Karny) 
-   Abdominal sterna with at least 1 pair of discal setae. Forewing first vein usually with 3 
  setae on distal half of wing, distal to a long interval without setae. Metanotum usually 
  striate to longitudinally reticulate with pair of campaniform sensilla, without markings 
  within reticles and with median setae closer to anterior margin Tergite VIII  
  posteromarginal comb complete. Abdomen brown, head and thorax brown or yellow 
  …………………………………………………………………………….................... Thrips hawaiiensis (Morgan) 

 

Thrips palmi (Karny, 1925) 
 Thrips palmi Karny, 1925: 10 

ล าตัว (Body) ขนาดเล็ก ล าตัวสีเหลืองอ่อน (Figure 1-A, 1-B) เพศผู้ขนาดล าตัวยาวเฉลี่ย 1.00 – 1.05 
มิลลิเมตร (n=20) เพศเมียขนาดล าตัวยาวเฉลี่ย 1.15 – 1.25 มิลลิเมตร (n=20) เพศเมียมีปีกขนาดใหญ่ 

หัว (Head) ส่วนหัวกว้างกว่าความยาว หนวดสีน้ าตาลอ่อน 8 ปล้อง ส่วนปลายของปล้องหนวดปล้องที่ 
3 และ 4 เรียวและมีสีน้ าตาลอ่อนที่บริเวณโคนปล้องหนวดมีสีเทาเข้มที่ส่วนปลาย และเป็นที่ตั้งของอวัยวะรับ
ความรู้สึกรูปส้อม ปล้องหนวดปล้องที่ 6 ถึง 8 มีสีน้ าตาล ปล้องหนวดปล้องที่ 8 ยาวกว่าปล้องที่ 7 มีขนบริเวณตา
เดี่ยว 3 คู่ ขนตาเดี่ยวคู่ที่ 3 อยู่ด้านนอกของตาเดี่ยวที่เรียงตัวเป็นรูปสามเหลี่ยม (Fig. 1-C) ขนตาเดี่ยวบริเวณท้าย
ส่วนหัวยาวกว่าขนตาเดี่ยวคู่ท่ี 3  

อก (Thorax) ส่วนของอกปล้องแรกมีขนาดใหญ่ มีขนยาวตั้งอยู่บริเวณมุมขอบล่างของอกปล้องแรก 2 คู่ 
และมีขนบริเวณส่วนท้ายอกปล้องแรก 3 คู่ (Fig. 1-D) สันหลังอกปล้องสุดท้ายมีลวดลายเป็นเส้นตรงไม่ต่อเนื่อง 
แต่มุ่งสู่ส่วนท้ายของสันหลังอกปล้องสุดท้าย (Fig. 1-D) เส้นขนยาว 2 เส้นปรากฏด้านล่างของขอบบนสันหลังอก
ปล้องสุดท้ายและมีรูรับความรู้สึก (campaniform sensilla) (Fig. 1-E) ปีกคู่หน้าขาว โปร่งแสง และมีการเรียงตัว
ของเส้นปีกบริเวณโคนปีก 3 เส้นและเส้นปีกรองที่ส่วนปลายประมาณ 15 เส้น ขามีสีเดียวกับล าตัว ส่วนของปลายขามี 
2 ปล้อง 

ท้อง (Abdomen) ปล้องท้องปล้องที่ 2 มีขนด้านข้าง 2 คู ่ส่วนท้องด้านบนของล าตัวปล้องที่ 6 ถึง 8 มี
กลุ่มขนเรียงตัวกันเป็นเส้น ปล้องละ 1 คู่ ต าแหน่งการเรียงตัวอยู่ด้านล่างรูหายใจที่บริเวณขอบด้านนอกของส่วน
ท้อง เส้นขนรูปหวีที่ด้านล่างของขอบท้องปล้องที่ 8 พัฒนาสมบูรณ์เป็นเส้นขนยาว (Fig. 1-F) ส่วนท้องด้านล่าง
ของล าตัวปล้องที่ 3 ถึง 7 ปรากฏเส้นขนคู่ท่ี 3 อยู่ตรงกลางส่วนท้อง 
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เพศผู้ มีขนาดเล็กกว่าเพศเมีย เส้นขนรูปหวีที่ปล้องท้องปล้องที่ 8 สมบูรณ์ ปล้องท้องด้านล่างปล้องท่ี 3-
7 มีต่อมในส่วนช่องท้องรูปร่างเรียวยาวเรียงตัวขวางกัน 

เพลี้ยไฟฝ้ายมีลักษณะคล้ายคลึงกลับเพลี้ยไฟมะเขือ (Thrips flavus Schrank) โดยมีลักษณะที่แตกต่าง
คือ ขนตาเดี่ยวคู่ท่ีสามของเพลี้ยไฟฝ้ายจะอยู่ใกล้กับฐานของขนตาเดี่ยวคู่แรกมากกว่าเพลี้ยไฟมะเขือ 
ความส าคัญ  เพลี้ยไฟฝ้าย (cotton thrips) เป็นเพลี้ยไฟขนาดเล็ก-กลาง สีเหลือง เพลี้ยไฟชนิดนี้เข้าท าลาย
พืชเกือบทุกชนิดที่ปลูกและทุกพ้ืนที่การเกษตรทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากต่อผลิตผล
เกษตรส่งออก โดยเฉพาะกล้วยไม้ อีกทั้งยังพบว่าเป็นพาหะน าโรคมาสู่พืชตระกูลแตง ทั้งนี้สามารถพบได้ในมีการ
ระบาดของเพลี้ยไฟดอกไม้ [Frankliniella  schultzei (Trybom)] และ เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis 
Hood) (Palmer et al., 1989) 
พืชอาหาร ถั่วลิสง ถั่วเหลือง มันฝรั่ง ข้าวโพด งา ทานตะวัน ฝ้าย มะขามเทศ ต าลึง บวบ มะระ มะระข้ีนก  
ผักบุ้งจีน พริก กะเพรา กวางตุ้ง ฟักทอง  ฟัก มะรุม แตงกวา ถั่วแปปผี ถั่วฝักยาว หอมหัวใหญ่ หน่อไม้ฝรั่ง  
โหระพา ผักชี กระเจี๊ยบเขียว  มะเขือเปราะ มะเขือม่วง มะเขือเทศ สะเดา แตงไทย ล าโพง กล้วยไม้ กุหลาบ  
จ าปา บัว เบญจมาศ ดาวเรือง กระท้อน ฝรั่ง พุทรา มะม่วง มะละกอ ทุเรียน องุ่น ลิ้นจี่ กล้วย ส้มโอ   
ส้มเขียวหวาน  มังคุด  แตงโม  ท้อ  แคนตาลูป  มะม่วงหิมพานต์  ยาสูบ  หม่อน  หญ้าข้าวนก  พญายอ  วัชพืช 
เขตการแพร่กระจาย เพลี้ยไฟฝ้ายมีต้นก าเนิดแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และติดไปกับผลผลิตทางการ
เกษตรที่ส่งไปยังประเทศเขตร้อนทั่วโลก 

Thrips hawaiiensis (Morgan, 1913) 
 

 Euthrips hawaiiensis Morgan, 1913: 3, Physothrips emersoni Girault, 1927a: 2, Thrips io 
Girault, 1927d: 351, Thrips partirufus Girault, 1927c: 1, Thrips lacteicolor Girault, 1928a: 2, 
Physothrips marii Girault, 1928b: 2, Physothrips mjobergi darci Girault, 1930: 1 

ล าตัว ขนาดเล็ก ล าตัวสีน้ าตาลเข้ม หรือส่วนหัวและอกสีเหลืองส้ม ส่วนท้องสีน้ าตาล (Fig. 2-A, 2-B) 
เพศผู้ขนาดล าตัวยาวเฉลี่ย 1.10 – 1.15 มิลลิเมตร (n=20) เพศเมียขนาดล าตัวยาวเฉลี่ย 1.20 – 1.25 มิลลิเมตร 
(n=20) เพศเมียมีปีกขนาดใหญ่ 

หัว ส่วนหัวกว้างกว่าความยาว หนวดสีน้ าตาลอ่อน 7-8 ปล้อง หนวดปล้องที่ 3 สีเหลือง ปล้องหนวด
ปล้องที่ 3 และ 4เป็นที่ตั้งของอวัยวะรับความรู้สึกรูปส้อม ปรากฏขนบริเวณตาเดี่ยว 3 คู่ อยู่ด้านนอกของตาเดี่ยว
ที่เรียงตัวเป็นรูปสามเหลี่ยม (Fig. 2-C) ขนตาเดี่ยวบริเวณท้ายส่วนหัวมีความยาวใกล้เคียงกับขนตาเดี่ยวคู่ท่ี 3  

อก ส่วนของอกปล้องแรกมีขนาดใหญ่ มีขนยาวตั้งอยู่บริเวณมุมขอบล่างของอกปล้องแรก 2 คู่ และมีขน
บริเวณส่วนท้ายอกปล้องแรก 3 คู่ (Fig. 2-D) สันหลังอกปล้องสุดท้ายมีลวดลายขวางแบบร่างแหที่บริเวณขอบ
ด้านบน และเป็นเส้นตรงแบบห่างมุ่งสู่ขอบด้านล่างของอกปล้องสุดท้ายๆ (Fig. 2-D) เส้นขนยาว 2 เส้นปรากฏบน
ขอบสันหลังอกปล้องสุดท้ายและมีรูรับความรู้สึก (Fig. 2-E) ปีกคู่หน้าขาว โปร่งแสง และมีการเรียงตัวของเส้นปีก
บริเวณโคนปีก 3 เส้นและเส้นปีกรองสั้นกว่าเส้นปีกบริเวณปลายปีก ขามีสีเดียวกับล าตัว ส่วนของปลายขามี 2 ปล้อง 
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ท้อง ปล้องท้องปล้องที่ 2 มีขนด้านข้าง 2 คู่ เส้นขนรูปหวีที่ด้านล่างของขอบท้องปล้องที่ 8 พัฒนา
สมบูรณ์แต่มีขนาดสั้น (Fig. 2-F) ส่วนท้องด้านล่างของล าตัวปล้องที่ 3 ถึง 7 ปรากฏเส้นขนกระจายทั่วท้อง
ประมาณ 12-25 เส้น 

เพศผู้ มีขนาดเล็กกว่าเพศเมีย ล าตัวสีน้ าตาล 
เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย (Hawaiian thrips) มีลักษณะคล้ายคลึงกลับเพลี้ยไฟมะละกอ (Thrips 

parvispinus Karny) และเพลี้ยไฟหลากสี (Thrips coloratus Schmutz) เพลี้ยไฟทั้งสามชนิดนี้มีส่วนหัวและอก
เป็นสีส้มเหลือง และส่วนท้องสีน้ าตาล แต่มีลักษณะที่แตกต่างคือ เพลี้ยไฟมะละกอจะไม่ปรากฏรูรับความรู้สึกที
บริเวณสันหลังอกปล้องสุดท้าย และเพลี้ยไฟหลากสีจะมีเส้นขนปรากฏด้านล่างของขอบบนสันหลังอกปล้อง
สุดท้ายและมีรูรับความรู้สึก 
ความส าคัญ เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย สีน้ าตาลหรือน้ าตาลปนส้ม โดยมีส่วนอกสีน้ าตาลอ่อนปนส้มหรือสีส้ม ส่วน
ท้องสีน้ าตาลเข้ม พบเข้าท าลายส่วนดอกของพืชหลายชนิด เช่น กุหลาบ บัว พุด มะม่วง ส้มโอ เนคทาลีน กล้วย 
เป็นต้น  ทั้ งนี้สามารถพบได้ในมีการระบาดของเพลี้ยไฟฝ้าย (Thrips palmi (Karny)) และ เพลี้ยไฟพริก 
(Scirtothrips dorsalis Hood) (Palmer et al., 1989) 
พืชอาหาร ข้าวโพด มะเขือ หน่อไม้ฝรั่ง พริก กวางตุ้ง สะเดา กระถิน กระเจี๊ยบเขียว กุหลาบ ดาวเรือง เข็มขาว 
บานชื่น ดาวกระจาย พุทธรักษา ล าโพง ยี่โถ พุดสามสี ทานตะวัน บัว ว่านสี่ทิศ ปาล์ม มะคาเดเมีย ส้มโอ  
ส้มเขียวหวาน มังคุด ลองกอง ล าไย เงาะ ทุเรียน ลิน้จี่ กลว้ย กระท้อน ฝรั่ง มะยม มะละกอ มะม่วง มะม่วงหิมพานต ์ ไผ่   
เขตการแพร่กระจาย เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวายสามารถพบได้ทั้งในแถบเอเชียและแปซิฟิค มีรายงานการพบทาง
ตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา และจาไมก้า (Nakahara, 1994) เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวายมีทั้งชนิดสีอ่อนและสีเข้ม ทั้งนี้
ชนิดที่มีสีเข้มมีรายงานว่าเป็นพาหะน าโรค Tosopovirus ในพืชตระกูลแตง (Wang et al., 2010) 
 

สกุล Bathrips (Shumsher) 
Bathrips melanicornis (Shumsher, 1946) 

      Taeniothrips melanicornis Shumsher, 1946: 179 
ล าตัว ขนาดใหญ่ ล าตัวสีเหลืองอ่อนและมีแต้มสีน้ าตาลอ่อน (Fig. 3-A, 3-B) เพศผู้ขนาดล าตัวยาวเฉลี่ย 

1.15 – 1.20 มิลลิเมตร (n=20) เพศเมียขนาดล าตัวยาวเฉลี่ย 1.25 – 1.30 มิลลิเมตร (n=20) เพศเมียมีปีกขนาด
ใหญ ่

หัว ส่วนหัวกว้างกว่าความยาว หนวดสีน้ าตาลเข้ม 8 ปล้อง หนวดปล้องที่ 1 มีเส้นขนสั้นป้อม 1 เส้น 
ปล้องหนวดปล้องที่ 3 และ 4 เรียวยาวและเป็นที่ตั้งของอวัยวะรับความรู้สึกรูปส้อม ปล้องหนวดปล้องที่ 3 ถึง 7 มี
เส้นขนขนาดเล็กปกคลุมทั้งด้านบนและด้านล่าง มีขนอยู่ใกล้บริเวณตาเดี่ยว 2 คู่ ขนตาเดี่ยวคู่ที่ 3 ยาวและอยู่
ภายในของตาเดี่ยวที่เรียงตัวเป็นรูปสามเหลี่ยม (Fig. 3-C) เส้นขนบริเวณท้ายส่วนหัวมีขนาดเล็ก  

อก ส่วนของอกปล้องแรกมีขนาดใหญ่ มีขนยาวตั้งอยู่บริเวณมุมขอบล่างของอกปล้องแรก 2 คู่  และอีก 2 
คู่ท่ีบริเวณส่วนท้ายอกปล้องแรก (Fig. 3-D) สันหลังอกปล้องสุดท้ายมีลวดลายเป็นร่างแหเล็กน้อย (Fig. 3-D) เส้น
ขนยาว 2 เส้นปรากฏด้านล่างของขอบบนสันหลังอกปล้องสุดท้ายและไม่มีรูรับความรู้สึก (Fig. 3-E) ปีกคู่หน้าขาว 
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โปร่งแสง และมีการเรียงตัวของเส้นปีกบริเวณโคนปีก 3 เส้นและเส้นปีกรองที่ส่วนปลาย 4 เส้น ขามีสีเดียวกับล าตัว 
ส่วนของปลายขามี 2 ปล้อง 

ท้อง ปล้องท้องปล้องที่ 2 มีลวดลายด้านข้างถึงเส้นขนบนส่วนท้องคู่ท่ี 2 ส่วนกลางของท้องเรียบ ส่วนท้อง
ด้านล่างมีขนบริเวณขอบด้านล่างปล้องละ 3 คู่ ยกเว้นปล้องที่ 7 เส้นขนคู่กลางจะอยุ่เหนือขอบด้านล่างปล้องท้อง 
ไม่พบเส้นขนรูปหวีที่ด้านล่างของขอบท้องปล้องที่ 8 (Fig. 3-F) ปล้องท้องปล้องท่ี 10 ไม่มีเส้นแบ่งปล้องด้านบน 

เพศผู้ มีขนาดเล็กกว่าเพศเมีย ปล้องหนวดปล้องที่ 1 และ 2 มีสีเหลือง ปล้องท้องปล้องที่ 7 ปรากฏ      
รูเล็กๆ บริเวณกลางปล้องท้อง 

เพลี้ยไฟโหระพา (sweet basil thrips) เป็นเพลี้ยไฟที่มีขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นแถบแต้มสีน้ าตาล
คล้ายรูปทั่งตรงบริเวณส่วนท้องได้ภายใต้กล้อง stereo microscope เพลี้ยไฟชนิดนี้ปัจจุบันเป็นศัตรูที่ส าคัญของ
พืชผักสวนครัวโดยเฉพาะโหระพา ซึ่งพบเข้าท าลายส่วนยอดและใบ ทั้งนี้สามารถพบได้ในมีการระบาดของเพลี้ยไฟ
ฝ้าย Thrips palmi (Karny) ในแปลงกะเพรา และโหระพา (ศิริณี, 2544) 
พืชอาหาร กะเพรา โหระพา 
เขตการแพร่กระจาย อินเดีย เมียนร์ม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย ไต้หวัน จีน 

ผลการหาล าดับพันธุกรรมของยีน COI (Cytochrome Oxidaes subunit I) ของเพลี้ยไฟฝ้าย เพลี้ยไฟ
ดอกไม้ฮาวาย และเพลี้ยไฟโหระพา โดยน าสารละลายที่ได้จากการท า PCR มาด าเนินการโคลนด้วยเวคเตอร์ 
pGEM-T Easy และเลือกโคลนที่บรรจุยีนไปวิเคราะห์ล าดับเบส ด้วยเครื่อง automate sequencer ท าให้ทราบ
ขนาดยีน COI ของเพลี้ยไฟทั้ง 3 ชนิด (Fig. 4-6) หลังจากนั้นด าเนินการเปรียบเทียบล าดับเบสของเพลี้ยไฟทั้ง 3 
ชนิด กับเพลี้ยไฟชนิดอ่ืนๆ ด้วยโปรแกรม ClustalW Multiple alignment เพ่ือหาความแตกต่างหรือความ
คล้ายคลึงกันของเพลี้ยไฟแต่ละชนิด นอกจากนี้ยังสามารถหาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ Phylogenetic tree 
โดยการเปรียบเทียบกับเพลี้ยไฟชนิดอ่ืนที่มีในฐานข้อมูล EMBI/GenBank ได้แก่ 

 

หมายเลข ชนิด วงศ ์ วงศ์ย่อย 
KF778768 
GU570440 
AB277220 
AB276376 
KF840091 
JQ609600 
KF840085 
 

เพลี้ยไฟหอม; Thrips tabaci 
เพลี้ยไฟพริก; Scirtothrips dorsalis 
เพลี้ยไฟดอกไม้; Frankliniella schultzei 
เพลี้ยไฟดอกไม้ตะวันตก; Frankliniella occidentalis 
เพลี้ยไฟโกโก้; Selenothrips rubrocinctus 
เพลี้ยไฟถั่ว; Caliothrips fasciatus 
เพลี้ยไฟไทร; Gynaicothrips sp. 
เพลี้ยไฟฝ้าย; Thrips palmi 
เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย; Thrips hawaiiensis 
เพลี้ยไฟโหระพา; Bathrips melanicornis 

Thripidae 
Thripidae 
Thripidae 
Thripidae 
Thripidae 
Thripidae 
Phlaeothripidae 
Thripidae 
Thripidae 
Thripidae 

Thripinae 
Thripinae 
Thripinae 
Thripinae 
Panchaetothripinae 
Panchaetothripinae 
Phlaeothripinae 
Thripinae  
Thripinae 
Thripinae 
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 จากผลการวิเคราะห์ล าดับเบสดีเอ็นเอผลผลิตของเพลี้ยไฟฝ้าย เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย และเพลี้ยไฟ
โหระพา โดยการศึกษาความสัมพันธ์กับประวัติการวิวัฒนาการทางชีวโมเลกุลของเพลี้ยไฟ (Molecular 
phylogenetics of Thysanoptera) ผ่ าน โปรแกรม ClustalW2 และneighbor joining/UPGMA แสดงค่ า
ระยะห่างทางพันธุกรรม (sequence divergence) พบว่า เพลี้ยไฟฝ้าย เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย และเพลี้ยไฟ
โหระพา มีความใกล้ชิดกันที่ 0.12060, 0.07186 และ 0.09906 ตามล าดับ โดยมีการแบ่งกลุ่มเพลี้ยไฟสกุล 
Thrips และสกุล Bathrips ออกจากกันอย่างชัดเจน (Fig. 7) โดยตัวเลขที่มีค่าน้อยระยะห่างจะน้อยแสดงว่า มี
วิวัฒนาการใกล้ชิดกัน ตัวเลขยิ่งมีค่ามากระยะห่างยิ่งห่างกันแสดงว่ามีวิวัฒนาการห่างไกลกัน  ทั้งนี้ยีน COI ของ
ตัวอย่าง   เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวายชนิดที่ล าตัวมีสองสีและล าตัวสีน้ าตาลเข้มไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลที่
สอดคล้องกันกับ (Sakimura, 1946) ที่รายงานว่าลักษณะสีของล าตัวที่แตกต่างกันเกิดจากพืชอาหารและเขตการ
แพร่กระจาย อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเชิงลึกในล าดับต่อไป เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินการและผล
การศึกษาที่ได้ ซึ่งจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาวิธีการจ าแนกชนิดเพลี้ยไฟหรือแมลงชนิดอ่ืนๆ โดยมีข้อ
ได้เปรียบที่สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างแมลงได้ทุกระยะทั้งระยะไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย ให้ผลที่ถูกต้อง
แม่นย า และรวดเร็วโดยไม่ต้องอาศัยเวลาในการเลี้ยงตัวอย่างแมลงนั้นๆ ในห้องปฏิบัติการเพ่ือใช้ตัวเต็มวัยในการ
จ าแนกชนิด อีกทั้งยังสามารถเผยแพร่วิธีการและผลการศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชส าหรับใช้ตรวจวินิจฉัย
ชนิดแมลงทั้งในระยะไข่และตัวอ่อนได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ ช่วยลดระยะเวลาการกั กเก็บสินค้าเพ่ือตรวจสอบ 
และสามารถป้องกันชนิดแมลงศัตรูพืชส าคัญที่ติดมากับสินค้าน าเข้าได้ทันต่อเหตุการณ์ 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาสัณฐานวิทยาและล าดับพันธุกรรมของเพลี้ยไฟสกุล Thrips และ Bathrips โดยการส ารวจ
รวบรวมและเก็บตัวอย่างเพลี้ยไฟในแหล่งปลูกพืชต่างๆ เช่น มะเขือ ข้าวโพด หอม พืชตระกูลแตง และ ไม้ดอกไม้
ประดับ ในพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึง เดือนกันยายน 
2558 น าตัวอย่างเพลี้ยไฟที่รวบรวมได้มาศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธาน เพ่ือตรวจจ าแนกชนิด ณ ห้องปฏิบัติการ
กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช สามารถจ าแนกชนิดเพลี้ยไฟ
สกุล Thrips และ Bathrips ได้ 275 ตัวอย่าง ซึ่งอยู่ในอันดับ Thysanoptera วงศ์ Thripidae ได้แก่ เพลี้ยไฟฝ้าย 
Thrips palmi (Karny) 90 ตัวอย่าง เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย Thrips hawaiiensis (Morgan) 85 ตัวอย่าง และ
เพลี้ยไฟโหระพา Bathrips melanicornis (Shumsher) 90 ตัวอย่าง ท าให้ทราบถึงชนิด ลักษณะการท าลาย พืช
อาศัย เขตการแพร่กระจายโดยเพลี้ยไฟจะเข้าท าลายทั้งยอดอ่อน ดอก และใบพืช  รวมถึงได้วิธีการ เทคนิคที่
เหมาะสม และเรียนรู้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการหาล าดับพันธุกรรมของยีน COI (Cytochrome Oxidaes 
subunit I) ของเพลี้ยไฟฝ้าย เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย และเพลี้ยไฟโหระพา มีค่าระยะห่างทางพันธุกรรมที่ 0.12060, 
0.07186 และ 0.09906 ตามล าดับ จัดท าแนวทางการวินิจฉัยชนิดและถ่ายภาพลักษณะส าคัญทางอนุกรมวิธาน
ของเพลี้ยไฟทั้ง 3 ชนิด ส าหรับใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการจัดท ารายชื่อชนิดแมลงศัตรูพืชรองรับปัญหาด้าน
การน าเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร น าตัวอย่างเพลี้ยไฟจัดเก็บในพิพิธภัณฑ์แมลงพร้อมน าข้อมูลที่รวบรวมได้จัดท า
ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์แมลง กรมวิชาการเกษตร เพ่ือใช้ตรวจสอบความถูกต้อง น าไปใช้อ้างอิงทางวิชาการส าหรับ
งานอนุกรมวิธานและงานกีฏวิทยาด้านอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดท าบัญชีรายชื่อแมลงศัตรู
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เพ่ือประกอบในงานส าคัญด้านการส่งออกและน าเข้าสินค้าเกษตร ตลอดจนใช้ในด้านการกักกันพืช ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and 
Phytosanitary Measure: SPS Agreement) ขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่ประเทศสมาชิกรวมทั้งประเทศ
ไทยจะต้องใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเพ่ือปกป้องสุขภาพมนุษย์  สัตว์  พืชและสิ่งแวดล้อม (อรุณี, 
2543) ทั้งนี้สามารถใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาทดลองจ าแนกชนิดแมลงต่างๆ ได้ และ
สามารถถ่ายทอดเทคนิคให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้ในอนาคต 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. น าชนิดและชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องของเพลี้ยไฟฝ้าย เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย และเพลี้ยไฟโหระพาที่พบ
ในแหล่งปลูกพืชในทุกภูมิภาคของประเทศไทย พืชอาศัย จัดท าฐานข้อมูลศัตรูพืชเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับ
การหาวิธีการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟที่ถูกต้องและเหมาะสม และใช้เป็นข้อมูลส าหรับการอ้างอิงถึงชนิดเพลี้ยไฟศัตรู
ส าคัญของพืชน าเข้าส่งออกที่ส าคัญ 

2. ถ่ายทอดแนวทางการวินิจฉัยชนิดของเพลี้ยไฟฝ้าย เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย และเพลี้ยไฟโหระพา โดยใช้
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิคทางอณูชีววิทยา จากการหาล าดับพันธุกรรมของยีน COI ของเพลี้ยไฟสกุล 
Thrips และ Bathrips โดยการจัดท าเอกสารชุดวิชาอนุกรมวิธานแมลง เพ่ือใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรแมลงปาก
ดูด “ศัตรูส าคัญของพืชน าเข้า-ส่งออก” และ หลักสูตรแมลง-สัตว์ศัตรูพืช และการป้องกันก าจัด ที่ส านักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืชจัดขึ้นทุกปี เพ่ือให้ความรู้แก่นักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนเกษตรกร และนิสิต นักศึกษาที่สนใจ 

3. ใช้ข้อมูลชนิดของเพลี้ยไฟฝ้าย เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย และเพลี้ยไฟโหระพาที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ส าหรับ
อ้างอิงหรือประกอบการทดสอบประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร เป็นข้อมูลส าหรับนักวิชาก าร 
บริษัทเอกชน และผู้ประกอบการรายอื่นๆ 

4. น าขอ้มูลเพลี้ยไฟเพลี้ยไฟฝ้าย เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย และเพลี้ยไฟโหระพาที่ได้จากการศึกษา จัดท า
ฐานข้อมูลแมลงของพิพิธภัณฑ์แมลงของกลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการ
เกษตร ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลทางด้านกีฏวิทยาส าคัญของประเทศไทย 
11. ค าขอบคุณ 

- 
12. เอกสารอ้างอิง 
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Figure 1 Morphology of cotton thrips; Thrips palmi (Karny) 
        A. Adult B. Slide permanent 

                       C. Head         D. Pronotum 
                       F. Metanotum         G. Abdominal tergite VIII 
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 Figure 2 Morphology of Hawaiian thrips; Thrips hawaiiensis (Morgan) 
          A. Adult B. Slide permanent 
          C. Head D. Pronotum 
          F. Metanotum G. Abdominal tergite VIII 
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 Figure 3 Morphology of sweet basil thrips; Bathrips melanicornis (Shumsher) 
A. Adult B. Slide permanent 
C. Head D. Pronotum 
F. Metanotum G. Abdominal tergite VIII 
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Primer UEA 7 
TACAGTTGGAATAGACGTTGATACCCCACGATTAAATAACATAAGATTTTGACTTGAACCACCCTCTTTA
ACTCTTTTAATTATAGGTTTATATAAAGAAGGAGCGGGAACAGGATGAACAGTCTGTCCACCTTTATCAACAT
TTTACCATGCTGGTATTTCAGTAGACTTAACAATCTTTTCTCTTCATTTAGCTGGAGTCTCCTCAATTTTAGG
AGCATTAAATTTCATTACTACAATTTTAAATTTAAAAAATTTTAATTTATCAAGAGAAAAATTAAGATTATTTG
TGTGGTCAGTAGTATTAACAGCAATTCTTTTACTTTTATCTTTACCTGTACTTGCAGGAGCCATTACAATACT
TTTAACAGACCGTAATTTAAGCACGTCATTCTTTGACCCAAGAGGGCCTGGAGATCCTGTACTTTATCAACAT
CTATTCTGATTCTTTGGACATCTAATATGGCAGATTAGTGTGCATTGGA 
                                        Primer UEA 10 
Figure 4  Sequences of Cytochrome oxidase subunit I (COI) of cotton thrips;  
             Thrips palmi (Karny), DNA shaded showed primer UEA 7 and UEA 10 respectively. 
 
Primer UEA 7 
TACAGTTGGAATAGACGTTGATACGGACTTTCATTAAGAATAATTATTCGACTAAACTTACGAACACCAA
TAAAACTTTATGTAAGAAACGATCAATTTTATAATTCAATCGTAACAGCACATGCATTTATTATAATTTTTTTT
ACACAAATACCAATTATAATTGGAGGATTTGGTAATTGATTAGTTCCATTAATATTAGGAGCACCAGATATAG
CATTTCCACGATTAAACAATATAAGATTCTGACTTCTACCAGGTTCATTAACACTATTAATTATAGGACTTAT
AAAAGAAGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTATATCCACCTTTATCAACCTTTTATCATTCAGGAAATTCTGTA
GATTTAACAATTTTTTCCCTTCATTTAGCAGGTATTTCATCTATTTTAGGAGCACTAAATTTTATCACTACAAT
TATTAATTTAAAAGCAAAAAAAATTTGTTCAGAAAAAATTAGATTATTTGTTTGATCAGTTATATTAACAGCA
ATTTTGCTTCTTTTATCACTACCAGTTTTAGCAGGAGCTATTACTATACTTTTAACAGATCGAAATTTAAACA
CTTCTTTTTTTGATCCAAGAGGAGGTGGATAATATGGCAGATTAGTGTGCATTGGA 
                                                    Primer UEA 10 
Figure 5  Sequences of Cytochrome oxidase subunit I (COI) of Hawaiian thrips;  
             Thrips  hawaiiensis (Morgan), DNA shaded showed primer UEA 7 and UEA 10  
             respectively. 
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Primer UEA 7 
TACAGTTGGAATAGACGTTGATAATTTTACGTACTTCAAATAAAATATTTATCTCTAATGAACAATTCTAT
AACTCAATTGTTACAGCTCACGCATTTATCATAATTTTTTTTACAGTTATACCAATCATAATTGGAGGATTTG
GAAATTGATTAGTTCCTTTAATATTAGGAGCCCCAGATATAGCAATACCACGATTAAACAACATAAGATTTTG
ACTTTTACCACCATCTATTATTCTTTTATTAATAGGAATCTCTGGGGAAGGAGCAGGAACAGGATGAACTGTT
AATCCACCTTTATCTACTTTTTATCATTCAGGAATATCAGTAGATCTAACTATTTTTTCTCTTCATATGGCAG
GAATTTCATCAATTTTAGGGGCACTAAACTTCATTACTACTATCCTAAATTTAAAAATTAAAAATTTATCTAAC
AGAAAGACATCTATATTTGTTTGAGCAGTTTTACTAACTGGATTCCTTTTACTTTTATCATTACCAGTTTTAG
CAGGAGCTATTACAATACTTTTAACAGATCGAAATTTAAATACTTCCTTTTTTGACCCAGGGGGAGGGGGGA
GATCCAATTTTATATCAACACCTATTTTGATTTTTTGGTCACCCTGAAGTTTAATTAATATGGCAGATTAGT
GTGCATTGGA                                                                            Primer UEA 10 
   

Figure 6  Sequences of Cytochrome oxidase subunit I (COI) of sweet basil thrips;  
             Bathrips melanicornis (Shumsher), DNA shaded showed primer UEA 7 and UEA 10   
              respectively. 

 

 
 

Figure 7 Cluster dendrogram showing the relationship among nine thrips populations and  
             sequence divergence by using Clustal W2 and Neighbor joining/UPGMA 
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