
ผลกระทบของเพลี้ยไฟในพืชเศรษฐกิจต่อการผลิตเบญจมาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
Effect of thrips on economic crops on chrysanthemum 

Production in North east Thailand. 
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บทคัดย่อ 

  
การศึ กษ าผลกระท บ ของเพ ลี้ ย ไฟ ใน พื ช เศ รษ ฐกิ จต่ อ ก ารผลิ ต เบ ญ จม าศ ใน ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ด าเนินการทดลองที่แปลงเกษตรกรบ้านโนนผึ้ง และบ้านตาติด ต าบลโนนผึง้ แปลง
เกษตรกรต าบลค าน้ าแซบ  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 40 แปลง ระหว่างปี 2559-
2560 โดยท าการส ารวจเพลี้ยไฟในเบญจมาศพันธุ์ไรวารี พันธุ์เหลืองขมิ้น พันธุ์ขาวญี่ปุ่น พันธุ์ขาวหน้าตัน 
พันธุ์ขาวมะลิ และพันธุ์ชมพูหวาน ติดกับดักกาวเหนียวอัตรา 80 กับดักต่อไร่ เก็บข้อมูลทุก 20 วัน น ามา
ส่องกล้องเพ่ือท าการคีย์ชื่อ พบการเข้าท าลายของเพลี้ยไฟจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยไฟดอกไม้ตะวันตก : 
Frankliniella occidentalis (Pergande) เพลี้ยไฟดอกไม้ : Frankliniella schultzei Trybom เพลี้ยไฟ
ดอกไม้ฮาวาย : Thrips hawaiiensis (Morgan) เพลี้ยไฟฝ้าย : Thrips palmi Karny เพลี้ยไฟขอบปล้อง
หยัก : Microcephalo thripsabdominalis Crawford และในแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจซึ่งเป็นพืชอาศัย
ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพด มะม่วง ส้มโอ มะนาว มะม่วงหิมพานต์ พริก มะเขือยาว มะเขือเปราะ 
มะเขือพวง หอมแดง กระเทียม พืชตระกูลแตง ดาวเรือง มะลิ สร้อยทอง และแอสเตอร์ พบการเข้าท าลาย
ของเพลี้ยไฟโดยการดูดกินน้ าเลี้ยงส่วนต่าง  ของพืช เช่น ใบ ดอก ผล ท าให้ประชากรเพลี้ยไฟจากแปลง
ปลูกพืชเศรษฐกิจที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาท าลายช่อดอกเบญจมาศในช่วงเก็บเกี่ยวก่อนดอกบาน 1-2 สัปดาห์ 
โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปี อ้อย และมันส าปะหลัง จะเข้ามา
ท าความเสียหายให้กับดอกเบญจมาศอย่างรวดเร็ว เป็นลักษณะการอพยพชั่วคราว ปี 2559 เดือนมกราคม 
พบเพลี้ยไฟในกับดักสูงสุด 761.30 ตัวต่อดัก (70 ตารางนิ้ว) และเดือนมิถุนายน พบเพลี้ยไฟต่ าสุด 148.0 
ตัวต่อกับดัก ปี 2560 เดือนมกราคม พบเพลี้ยไฟสูงสุด 1,072.40 ตัวต่อกับดัก และเดือนเมษายน พบเพลี้ย
ไฟต่ าสุด 189.40 ตัวต่อกับดัก ดอกเบญจมาศพันธุ์ขาวญี่ปุ่นพบการเข้าท าลายของเพลี้ยไฟมากที่สุดซึ่งมี
ลักษณะดอกใหญ่ สีขาว และกลีบดอกบาง อ่อนแอมากท่ีสุด การป้องกันความเสียหายจากเพลี้ยไฟควรเก็บ
เกี่ยวเบญจมาศไม่ให้ตรงกับฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจ 
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ค าน า 

ประเทศไทยปลูกเบญจมาศได้ดีในทุกภาคของไทย มีผลตอบแทนต่อพ้ืนที่สูงประมาณ 50 ,000 –
100,000 บาทต่อไร่ (อายุเก็บเกี่ยว120 วัน)  ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ ต้องน าเข้า
เบญจมาศจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นทุกปี คาดได้ว่ามูลค่าการน าเข้าเบญจมาศปี 2556 น่าจะไม่น้อยกว่า 400 
ล้านบาทและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี เนื่องจากแหล่งปลูกเบญจมาศเดิมถูกปรับเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เช่น ภาคเหนือ และอ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  ปัจจุบันแหล่งปลูกเบญจมาศส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืน
ราบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด หนองคาย และเลย ในปี 
2550 มีพ้ืนที่ปลูกเบญจมาศประมาณ 2,385 ไร่ (ศูนย์สารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร,2551)  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแหล่งผลิตเบญจมาศตัดดอกที่ส าคัญ สามารถปลูกได้เกือบทั้งปี  
โดยเฉพะผลผลิตที่ออกในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนมีราคาผลผลิตสูงกว่าช่วงฤดูปลูกปกติถึง  2 -3 
เท่า แต่เกษตรกรประสพปัญหาการระบาดของเพลี้ยไฟที่พบเกือบตลอดทั้งปี เนื่องจากเพลี้ยไฟจัดเป็นแมลง
ที่ป้องกันก าจัดได้ยาก และมีการเคลื่อนย้ายไปในพืชอาศัยอ่ืน   ตลอดเวลา เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสม
ประชากรเพลี้ยไฟจะเพ่ิมอย่างรวดเร็วจะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง จากการสังเกตจะ
พบว่า ช่วงเวลาที่การระบาดของเพลี้ยไฟจะรุนแรงมากในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชเศรษฐกิจอ่ืน  
ท าให้เกษตรกรต่อสูญเสียรายได้ทั้งหมด จ าเป็นต้องหาวิธีการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟในเบญจมาศที่เหมาะสม
กับการผลิตเบญจมาศตามช่วงระบาดของโรคและแมลงศตรู เพื่อเพ่ิมรายได้จากการผลิตเบญจมาศในแหล่ง
ปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วิธีด าเนินการ 

สิ่งที่ใช้ในการทดลอง 
1.  แปลงเกษตรกรบ้านโนนผึ้ง และบ้านตาติด ต าบลโนนผึง้ และแปลงเกษตรกรต าบลค าน้ า

แซบ  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 40 แปลง 
2. แบบสอบถามข้อมูลการผลิตเบญจมาศเกษตรกร แผ่นเก็บตัวอย่างเพลี้ยไฟในแปลงเบญจมาศของ

เกษตรกร พืชอาศัย และแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจ  
3. แว่นขยาย สมุดและชุดอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ชุดอุปกรณ์ในการบันทึกภาพ ป้ายปักกรรมวิธี 

แบบและวิธีการทดลอง 

แบบและวิธีการทดลอง 



   ไม่มีการวางแผนการทดลอง  เป็นการส ารวจ ใช้แบบสอบถามกับเกษตรกรแผนการผลิตเบญจมาศ
ในรอบปี  พันธุ์ของเบญจมาศที่ปลูก พันธุ์เบญจมาศที่เพลี้ยไฟเลือกเข้าท าลาย และติดแผ่นเก็บตัวอย่าง
เพลี้ยไฟในแปลงเบญจมาศของเกษตรกร พืชอาศัย และแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจ  

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1. ส ารวจเบื้องต้นโดยใช้แบบสอบถามกับเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี 2 อ าเภอคือ อ าเภอวาริน
ช าราบ  จ านวน 40 ราย เพ่ือหาแผนการผลิตเบญจมาศในรอบปี  พันธุ์ของเบญจมาศที่ปลูก พันธุ์
เบญจมาศที่เพลี้ยไฟเลือกเข้าท าลาย (เมื่อพบมากกว่า 5 ตัวต่อพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร)  ช่วงเวลา  รูปแบบการ
เข้าท าลาย และ สารเคมีที่ใช้ในแต่ละช่วง พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญรอบ     

2. เก็บตัวอย่างเพลี้ยไฟในแปลงเบญจมาศของเกษตรกร พืชอาศัย และแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจที่
อย่างใกล้เคียง เช่น ข้าว พริก กระเทียม หอมแดง มันส าปะหลัง อ้อย เป็นต้น แปลงปลูกจังหวัด
อุบลราชธานี โดยเก็บปริมาณตลอดทั้งปี เพ่ือจ าแนกชนิด/ปริมาณของเพลี้ยไฟที่พอ โดยแบ่งแปลงขนาด
แปลงย่อย 2x3 เมตร ตรวจนับเพลี้ยไฟทั้งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยด้วยแว่นขยาย โดยสุ่มนับจาก 2 แถว
กลางของแต่ละแปลงย่อยจ านวน 10 ต้น ตรวจนับเพลี้ยไฟบริเวณดอก และใบ โดยการสุ่มตัดดอก จ านวน 
10 ดอก /แปลงย่อย มาเขย่า ล้างด้วย แอลกอฮอล์ ตรวจนับแมลง น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ  
บันทึกศัตรูธรรมชาติ  

3. ในแปลงเบญจมาศให้ตรวจนับจ านวนเพลี้ยไฟก่อนและหลังพ่นสารป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ 7 วัน 
(สารเคมีและวิธีของเกษตรกร)  โดยดูผลสารเคมีท่ีเกษตรกรใช้ที่มีต่อเพลี้ยไฟ  

4. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์วงจรการเพิ่ม-ลดของเพลี้ยไฟในเบญจมาศ พืชอาศัย และพืชเศรษฐกิจ 
5. ประเมินความเสียหายของเบญจมาศแต่ละสี ชนิด และพันธุ์เพ่ือหาลักษณะพันธุ์ที่เหมาะสมใน

การปลูกในช่วงวิกฤติ 
6. สรุปของมูล วิเคราะห์ผล 

การบันทึกข้อมูล 
1. ชนิด ปริมาณของเพลี้ยไฟในแปลงเบญจมาศของเกษตรกร พืชอาศัย และแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจ

ที่อย่างใกล้เคียง ในแต่ละช่วงเวลาฤดูปลูกและเก็บเก่ียวผลผลิตเบญจมาศ 
2. สี ชนิด และพันธุ์เบญจมาศที่มีการท าลายมากในช่วงวิกฤติ 
3. สารเคมีที่เกษตรกรใช้ในการป้องกันและก าจัดเพลี้ยในแปลงเบญจมาศของเกษตรกร พืชอาศัย 

และแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจที่อย่างใกล้เคียง 
4. ข้อมูลอุตุนิยม   

เวลา และ สถานที่ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ท าการทดลองใน  เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560 รวม 2 ปี 
สถานที่ท าการทดลอง 



 แปลงเกษตรกรบ้านโนนผึ้ง และบ้านตาติด ต าบลโนนผึ้ง และแปลงเกษตรกรต าบลค าน้ า
แซบ  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ผลการทดลอง 

1. ข้อมูลพื้นฐานเกษตรกรที่ปลูกเบญจมาศในจังหวัดอุบลราชธานี  
พบว่า การปลูกเบญจมาศใน  2 อ าเภอ คือ  1.1 อ าเภอวารินช าราบ มี 3 แปลงเกษตรกรบ้าน

โนนผึ้ง  ต าบลโนนผึง้ บ้านตาติด ต าบลโนนผึง้ และแปลงเกษตรกรต าบลค าน้ าแซบ รวมทั้งสิ้น  45 ราย 
พ้ืนที่รวม 70 ไร่ และ 1.2 อ าเภอเดชอุดม จ านวน 1 ราย คือ นายนิคม พิมพ์หล่อ บ้านวารีอุดม ต าบลนา
โพธิ์  พ้ืนที่ 5 ไร่   

1.1 อ าเภอวารินช าราบ มีพ้ืนที่ปลูกเบญจมาศรวม 70 ไร่   แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ ดังนี้ 
1.1.1  แปลงเบญจมาศต าบลค าน้ าแซบ (เช่าพ้ืนที่สาธารณประโยชน์) จ านวน 5 ราย พ้ืนที่รวม 5 

ไร่ ได้แก่ 1. นายพิชัย พรมกาญจน์  2. นายธงชัย แฝงเพชร 3. นายโกมิน เทธง 4. นายสมหมาย นึกชอบ 
และ 5. นางนฤมล บัวแก้ว   

1.1.2  แปลงเบญจมาศบ้านโนนผึ้ง ต าบลโนนผึง้ จ านวน  1. ราย พ้ืนที่ 2  ไร่   ได้แก่ นางสมดี  
เคนพิมพา (เดิมเป็นพ้ืนที่หลักในการผลิตเบญจมาศ แต่หลังภายหลังทางราชการได้แยกพ้ืนที่บ้างส่วนเป็น
หมู่บ้านใหม่ (บ้านตาติด) ท าให้แปลงเบญจมาศเดิมไปขึ้นกับพ้ืนที่หมู่บ้านใหม่)  

1.1.3  แปลงเบญจมาศบ้านตาติด ต าบลโนนผึง้  จ านวน 38 ราย พ้ืนที่รวม 63  ไร่  ได้แก่ 1. 
นางแพร  สมนึก  2. นายรณกฤต  เสนคราม  3. นางทองมา  นามอุทา  4. นางอรทัย  โนรีรัตน์  5. นาย
ฉลอง  สร้อยพรหม  6. นางจันทนา  วันกลาง  7. นางบัวค า  วรรณการ  8. นายบุญสวย  อ่างมณี  9. นาย
อุทัย  อ่างมณี  10. นายอัมพร  อ่างมณี 11. นายสนั่น  โนรีรัตน์  12. นายวินัย  โนรีรัตน์  13. นางค าดี  
เสนคราม  14. นางหวาด  จันทร์ประสิทธิ์  15. นางประไพ  นิลชัย  16. นางรจนา  นวลปราง 17. นายสุด
อุทร  ชินหะวัน  18. นายสุทัตร  พวงยอด  19. นายสถิต  ชะนะนิล  20. นายจันทร  สายเคน  21. นาย
เบี้ยว  สมนึก  22. นางกัญญา  อินทะพัน  23. นายภานุวัฒน์  ราตรี  24. นายสุบิน  เอกจิต  25. นาย
แหวน  นามอุทา  26. นางนัยนา  อินทะพัน  27. นายพิภพ  นามอุทา  28. นายประสงค์  แก้วมุกดา  29. 
นายเสถียร ญาณะพันธ์  30. นางศิริพร  ลาภทวี  31. นายสมชาย  สายเคน  32. นายกองมี  สายเคน  33. 
นางรัศมี  พันธนู  34. นางขวัญใจ  พรมเกตุ   35. นางค าไหล  พิมพ์วงศ์  36. นายวิชัย  วามะสิงห์  37. 
นายค า แก้วมุกดา  และ 38. นายไก่  พิมพ์วงศ ์  

นอกจากนี้ ยังมีแปลงเบญจมาศบ้างแปลงที่ไม่ทราบชื่อเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรได้ทิ้งแปลง
ไปท างานนอกพ้ืนที่ แต่พบว่า ในปี 2561 เริ่มมีเกษตรกรปลูกเบญจมาศเพ่ิมเป็น 70-80 ราย  พ้ืนที่รวม
มากกว่า 120 ไร่ 

 



2. การส ารวจชนิดของเพลี้ยไฟที่พบในแปลงเบญจมาศ เก็บตัวอย่างและส่งให้กลุ่มงานอนุกรมวิธาน 
ส านักวิจัยและพัฒนาอารักขาพืช เป็นผู้ตรวจสอบ พบการระบาดของเพลี้ยไฟ 5 ชนิด ดังนี้ 

2.1 เพลี้ยไฟขอบปล้องหยัก Microcephalothrips abdominalis Crawford เป็นเพลี้ยไฟ
ขนาดกลาง สีน้ าตาลเข้ม หัวค่อนข้างเล็ก ปล้องหนวดมีจ านวน 7 ปล้อง มีลักษณะเด่น ตรงขอบปลายของ
ปล้องท้องทุกปล้อง มีลักษณะหยักคล้ายฟันเลื่อยสม่ าเสมอตลอดปล้อง  พบเข้าท าลายหน่อไม้ฝรั่ง กะเพรา 
ถั่วลิสง ข้าวสาลี พริก ทุเรียน มังคุด และไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด 

2.2 เพลี้ยไฟฝ้าย Thrips palmi Karny เป็นเพลี้ยไฟขนาดเล็ก-กลาง สีเหลืองจาง  พบเข้า
ท าลายพืชเกือบทุกชนิดที่ปลูกและทุกพ้ืนที่การเกษตรทั่วประเทศไทย  นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหากับ
ผลิตผลเกษตรส่งออก โดยเฉพาะกล้วยไม้ และเป็นพาหะน าโรคมาสู่พืชตระกูลแตง  

2 .3  เพ ลี้ ย ไฟ ท่ อ  Haplothrips gowdeyi (Franklin) อั น ดั บ ย่ อ ย  Tubulifera ว ง ศ์ 
Phlaeothripidae เป็นเพลี้ยไฟขนาดใหญ่ สีน้ าตาลเข้มเกือบด า อกปล้องแรกมีขนขนาดใหญ่  ส่วนท้อง
เรียวยาว ปลายสุดมีลักษณะเป็นท่อ  พบเข้าท าลายส่วนดอกของไม้ผลหลายชนิด โดย เฉพาะมะม่วง (พนม
กร และ ศิริณี, 2536) นอกจากนี้ ยังพบใน เงาะ ส้มโอ และมะม่วงหิมพานต ์

2.4 เพลี้ยไฟดอกไม้ตะวันตก :  Frankliniella occidentalis (Pergande)  
2.5 เพลี้ยไฟดอกไม้ :  Frankliniella schultzei Trybom  
 
 
 
 
 

3.  ผลการศึกษาปริมาณเพลี้ยไฟแปลงเบญจมาศ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  พบว่า  

3.1 ช่วงปี 2558-2559     
พบว่า ปริมาณเพลี้ยเฉลี่ยจะมีมากที่สุดในเดือนมกราคมมี 2559 จ านวน 761.3 ตัวต่อ 70 

ตารางนิ้ว และจะลดลงต่อเนื่อง แต่จะเพ่ิมขึ้นสูงอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม 2559 จ านวน 425.3  ตัวต่อ 70 
ตารางนิ้ว และลดลงอีกครั้ง ดังแผนภาพที่ 1 

แผนภาพที่ 1 ค่าเฉลี่ยปริมาณเพลี้ยไฟเฉลี่ยที่ระบาดในแต่แปลงเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีปี 2559  (ต่อ
พ้ืนที่ 70 ตร.นิ้ว) 



 
เมื่อมองถึงความสัมพันธ์ของพืชปลูกกับพืชเศรษฐกิจ พบว่า พืชอาศัยมีแนวโน้มส่งผลต่อ

ปริมาณเพลี้ยไฟในแปลงเบญจมาศ โดยเฉพาะช่วง เดือนธันวาคม-มกราคม เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนา
ปี อ้อย และมันส าปะหลัง ท าให้เพลี้ยไฟจากพืชเศรษฐกิจเข้าในแปลงเมื่อเบญจมาศในช่วงออกดอก  ซึ่งจะมี
ปริมาณมากน้อยขึ้นกับความใกล้ไกลจากแปลงเบญจมาศกับแปลงพืชเศรษฐกิจ และการดูแลแปลงของ
เกษตรกร (ตารางที่ 3 และแผนภาพที่ 7) และปริมาณเพลี้ยจะลดลงหลังการลดพ้ืนที่ปลูกเบญจมาศ และ
เริ่มมากขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนเนื่องจากเป็นช่วงเริ่มปลูกเบญจมาศ   

3.2 ช่วงปี 2560     
พบว่า ปริมาณเพลี้ยเฉลี่ยจะมีมากท่ีสุดในเดือนมกราคมพบเพลี้ยไฟสูงสุด 1,072.40 ตัวต่อกับดัก 

และเดือนเมษายน พบเพลี้ยไฟต่ าสุด 189.40 ตัวต่อกับดัก ดังแผนภาพที่ 2 

 

แผนภาพที่ 2 ปริมาณเพลี้ยไฟเฉลี่ยที่ระบาดในแต่แปลงเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีปี 2560 (ต่อพ้ืนที่ 70 
ตร.นิ้ว) 
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4. รูปแบบการปลูกเบญจมาศในจังหวัดอุบลราชธานี  

พบว่า รูปแบบการปลูกเบญจมาศมี 2 แบบ คือ การปลูกในฤดูปกติ และปลูกนอกฤดูปกติ   
4.1 การปลูกในฤดูปกติ จะใช้พันธุ์เบญจมาศทั่วไป เริ่มจากเดือน กรกฎาคม 2559 ถึงมกราคม 

2559   แต่จะปลูกมากในช่วงเดือนตุลาคม 2558 ถึง ธันวาคม 2559    
4.2 การปลูกนอกฤดูปกติ เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ถึง เดือนเมษายน 2559  จะปลูกมากใน

เดือนมีนาคม 2559  โดยมีเพียงเดือนพฤษภาคม 2559 ที่ไม่มีการปลูกเบญจมาศเลย ดังแผนภูมิภาพที่   1  

แผนภูมิภาพที่  1 ช่วงเวลาการปลูกเบญจมาศในจังหวัดอุบลราชธานี  ปี 2559 

 
5. พันธุ์เบญจมาศท่ีปลูกในจังหวัดอุบลราชธานีในปี 2559  

5.1 แบ่งพันธุ์ออกตามวิธีการผลิตเบญจมาศเป็น 2 กลุ่ม รวม 16 พันธุ์ คือ  
5.1.1 พันธุ์เบญจมาศดอกเดียว 4 พันธุ์ คือ พันธุ์ไรวารี พันธุ์ขาวญี่ปุ่น พันธุ์ขาวหน้าตัน (โพ

ราริส)  และ พันธุ์ม่วงใหญ่ 
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5.1.2 พันธุ์เบญจมาศดอกช่อ 12 พันธุ์ คือ พันธุ์ขาวหน้าตัน พันธุ์ขาวมะลิ พันธุ์ขาวปิงปอง 
พันธุ์เดซี่ พันธุ์สไปเดอร์ขาว พันธุ์มัมลาว พันธุ์เหลืองขมิ้น พันธุ์เหลืองยะลา พันธุ์ชมพูหวาน พันธุ์ม่วงยะลา      
พันธุ์สไปเดอร์แดง และ พันธุ์สไปเดอร์เขียว 

พันธุ์ที่เกษตรกรปลูกมากที่สุด 6 อันดับแรก คือ พันธุ์ไรวารี พันธุ์เหลืองขมิ้น พันธุ์ขาวญี่ปุ่น 
พันธุ์ขาวหน้าตัน พันธุ์ขาวมะลิ และพันธุ์ชมพูหวาน (100 % 95.2 % 78.6 % 69.0 % 40.5 % และ 40.5 
% ตามล าดับ) แต่พบว่า พันธุ์ส าหรับปลูกนอกฤดูมีเพียง พันธุ์เหลืองขม้ิน เท่านั้น 

แผนภาพที่ 3 พันธุ์เบญจมาศท่ีปลูกในปี 2559 

 
5.2 เมื่อแยกตามสีพบว่า  

5.2.1 กลุ่มดอกสีเหลือง นิยมพันธุ์ไรวารี (ดอกเดียว) ปลูกทุกแปลง (100%)  และ พันธุ์
เหลืองขม้ิน (ดอกช่อ) (95.2 %)  ส่วนพันธุ์เหลืองยะลา (ดอกช่อ) เป็นพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ (4.8 %)  

แผนภาพที่ 4 พันธุ์เบญจมาศสีเหลืองที่ปลูกในปี 2559 

 
5.2.2 กลุ่มดอกสีขาวนิยมพันธุ์ขาวญี่ปุ่น (ดอกเดียว) (78.6 %)  พันธุ์ขาวหน้าตัน (ดอกช่อ)  

(69.0 %)  พันธุ์ขาวมะลิ (ดอกช่อ) (40.5 %) พันธุ์เดซี่ (ดอกช่อ) (31.0 %)  พันธุ์ขาวปิงปอง (ดอกช่อ) 
(28.6 %)  พันธุ์สไปเดอร์ขาว (ดอกช่อ) (19.0 %)  และพันธุ์มัมลาว เป็นพันธุ์ใหม่ในพ้ืนที่ (ดอกช่อ) (7.1 
%)  ในปี 2561 ไม่เป็นที่นิยมปลูกพันธุ์ขาวมะลิแล้วโดยให้มาปลูกพันธุ์เดซี่ และ พันธุ์มัมลาว มากขึ้น 
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แผนภาพที่ 5 พันธุ์เบญจมาสีขาวที่ปลูกในปี 2559 

 
5.2.3 กลุ่มดอกสีอ่ืน    พบว่า ในจังหวัดอุบลราชธานี ไม่นิยมเบญจมาศสีอ่ืน   มากเท่าพันธุ์

ดอกสีขาว และพันธุ์ดอกสีเหลือง โดยนิยมพันธุ์ชมพูหวาน (ดอกช่อ) (40.5 %)  พันธุ์ม่วงใหญ่ (ดอกเดียว) 
(19.0 %) พันธุ์ม่วงยะลา (ดอกช่อ) เป็นพันธุ์ใหม่ในพ้ืนที่  (7.1 %)  พันธุ์สไปเดอร์แดง (ดอกช่อ) (2.4 %) 
และ พันธุ์สไปเดอร์เขียว(ดอกช่อ) (2.4 %)   ในปี 2561 ไม่เป็นที่นิยมปลูกพันธุ์สไปเดอร์เขียวแล้ว 

แผนภาพที่ 6 พันธุ์เบญจมาศสีอื่น  ที่ปลูกในปี 2559 

 
5.3  ความอ่อนแอต่อเพลี้ยไฟ พบว่า พันธุ์ดอกสีขาวมีอ่อนแอต่อเพลี้ยไฟสูง รองลงมาคือ พันธุ์

ดอกสีเหลือง พันธุ์ดอกม่วง-ชมพู พันธุ์ดอกสีแดง พันธุ์ดอกเขียว ตามล าดับ 
เมื่อแบ่งพันธุ์เบญจมาศออกตามสี โดยเรียงจากอ่อนแอต่อเพลี้ยไฟมากไปน้อย พบว่า  

พันธุ์ดอกสีขาว : ขาวญี่ปุ่น (ดอกเดียว)   < ขาวหน้าตัน (ดอกเดียว) <  สไปเดอร์ขาว (ดอกช่อ)  < 
ขาวมะลิ (ดอกช่อ)  = มัมลาว (ดอกช่อ) < ขาวปิงปอง (ดอกช่อ) < ขาวหน้าตัน (ดอกช่อ)  < เดซี่ (ดอกช่อ) 

พันธุ์ดอกสีเหลือง : ไรวารี (ดอกเดียว)  < พันธุ์เหลืองขม้ิน (ดอกช่อ) < เหลืองยะลา (ดอกช่อ) 
พันธุ์ดอกสีอ่ืน   :  ม่วงใหญ่ (ดอกเดียว) < สไปเดอร์แดง (ดอกช่อ) = สไปเดอร์เขียว (ดอกช่อ) < 

ม่วงยะลา (ดอกช่อ)  < ชมพูหวาน (ดอกช่อ) 
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6. ส ารวจพืชเศรษฐกิจที่ปลูกรอบ  แปลงเบญจมาศ   

พบว่า  พืชเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่   คือ  
1.  นาข้าวปี  
2. พืชไร่ ได้แก่ มันส าปะหลัง ข้าวโพด  

           3. ไม้ผล   ได้แก่ มะม่วง พืชกลุ่มส้ม เช่น ส้มโอ มะนาว เป็นต้น มะม่วงหิมพานต์    
4. พืชผัก ได้แก่ พืชกลุ่มพริก   พืชกลุ่มมะเขือ เช่น  มะเขือยาว มะเขือเปราะ มะเขือพวง เป็นต้น 

หอมแดงกระเทียม พืชกลุ่มแตง  
  5. ไม้ดอก ได้แก่ ดาวเรือง มะลิ  กลุ่มคัตเตอร์และสร้อยทอง  แอสเตอร์ 
 

สรุปผลการทดลอง 
การส ารวจเพลี้ยไฟในเบญจมาศพันธุ์ไรวารี พันธุ์เหลืองขม้ิน พันธุ์ขาวญี่ปุ่น พันธุ์ขาวหน้าตัน พันธุ์

ขาวมะลิ และพันธุ์ชมพูหวาน ติดกับดักกาวเหนียวอัตรา 80 กับดักต่อไร่ เก็บข้อมูลทุก 20 วัน น ามาส่อง
กล้องเพ่ือท าการคีย์ชื่อ พบการเข้าท าลายของเพลี้ยไฟจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยไฟดอกไม้ตะวันตก : 
Frankliniella occidentalis (Pergande) เพลี้ยไฟดอกไม้ : Frankliniella schultzei Trybom เพลี้ยไฟ
ดอกไม้ฮาวาย : Thrips hawaiiensis (Morgan) เพลี้ยไฟฝ้าย : Thrips palmi Karny เพลี้ยไฟขอบปล้อง
หยัก : Microcephalo thripsabdominalis Crawford และในแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจซึ่งเป็นพืชอาศัย
ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพด มะม่วง ส้มโอ มะนาว มะม่วงหิมพานต์ พริก มะเขือยาว มะเขือเปราะ 
มะเขือพวง หอมแดง กระเทียม พืชตระกูลแตง ดาวเรือง มะลิ สร้อยทอง และแอสเตอร์ พบการเข้าท าลาย
ของเพลี้ยไฟโดยการดูดกินน้ าเลี้ยงส่วนต่าง  ของพืช เช่น ใบ ดอก ผล ท าให้ประชากรเพลี้ยไฟจากแปลง
ปลูกพืชเศรษฐกิจที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาท าลายช่อดอกเบญจมาศในช่วงเก็บเกี่ยวก่อนดอกบาน 1-2 สัปดาห์ 
โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปี อ้อย และมันส าปะหลัง จะเข้ามา
ท าความเสียหายให้กับดอกเบญจมาศอย่างรวดเร็ว เป็นลักษณะการอพยพชั่วคราว ปี 2559 เดือนมกราคม 
พบเพลี้ยไฟในกับดักสูงสุด 761.30 ตัวต่อดัก (70 ตารางนิ้ว) และเดือนมิถุนายน พบเพลี้ยไฟต่ าสุด 148.0 
ตัวต่อกับดัก ปี 2560 เดือนมกราคม พบเพลี้ยไฟสูงสุด 1,072.40 ตัวต่อกับดัก และเดือนเมษายน พบเพลี้ย
ไฟต่ าสุด 189.40 ตัวต่อกับดัก ดอกเบญจมาศพันธุ์ขาวญี่ปุ่นพบการเข้าท าลายของเพลี้ยไฟมากที่สุดซึ่งมี
ลักษณะดอกใหญ่ สีขาว และกลีบดอกบาง อ่อนแอมากท่ีสุด การป้องกันความเสียหายจากเพลี้ยไฟควรเก็บ
เกี่ยวเบญจมาศไม่ให้ตรงกับฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจ 

 

ข้อเสนอแนะ 
การลดความเสียหายจากเพลี ้ยไฟในช่วงที ่มีการระบาดรุนแรงจะต้องสร้างความเข้าใจให้

เกษตรกรเข้าใจถึงฤดูกาล พืชอาศัย ปัจจัยส่งเสริมการระบาดของเพลี้ยไฟในบริเวณใกล้แปลงเบญจมาศ 
เพ่ือก าจัด งดเว้นการปลูก หรือฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟไปที่พืชอาศัยเหล่านั้นแทนการเพ่ิมความเข้ม



ขันของสารป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟกับแปลงเบญจมาศซึ่งเป็นการแก้ท่ีปลายเหตุและไม่ช่วยลดประชากรเพลี้ย
ไฟได้อย่างแท้จริง 
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