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1. แผนงานวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขยายและการใช้ประโยชน์ 

ของชีวภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ 

 

2. โครงการวิจัย   :  ส ารวจและศึกษาศักยภาพชีวินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช 
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กิจกรรม   :  ส ารวจและศึกษาศักยภาพของชีวภัณฑ์ในการควบคุมแมลง ไร  

    และสัตว์ศัตรูพืช 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ศักยภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการควบคุมเพลี้ยแป้ง  

Planococcus minor (Muskell) 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Potential of entomopathogenic nematodes on  

mealybug, Planococcus minor (Muskell) 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางสาวสุวิมล วงศ์พลัง         ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  
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5. บทคัดย่อ 

การทดสอบศักยภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการควบคุมเพลี้ยแป้ง Planococcus 
minor ด าเนินการทดลองในห้องปฏิบัติการและโรงเรือนทดลองกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทาง
ชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึง 
กันยายน 2561 โดยการทดลองในห้องปฏิบัติการ วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 4 ซ้ า 16 
กรรมวิธี ดังนี้ ไส้ เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema carpocapsae, Steinernema riobrave, 
Steinernema glaseri, Steinernema siamkayai และ Steinernema minutum อัตรา 400 , 
500 และ 600 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว และกรรมวิธีควบคุม ท าการทดสอบกับเพลี้ยแป้ง 4 ระยะ คือ 
ระยะ crawler, วัย  2, วัย  3 และตัว เต็มวัย เพศเมีย  ผลการทดลองพบว่า ไส้ เดือนฝอย  S. 
carpocapsae และ S. riobrave อัตรา 500 และ 600 IJs/เพลี้ ยแป้ ง 1 ตัว ท าให้ เพลี้ ยแป้ ง 



Planococcus minor วัย 3 และระยะตัวเต็มวัยเพศเมียตายได้ดี 57.50 – 77.64 เปอร์เซ็นต์  และ 
62.50 – 70.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธี
ควบคุม ท าการคัดเลือกไส้เดือนฝอยที่มีศักยภาพสามารถควบคุมเพลี้ยแป้งวัย 3 และระยะตัวเต็มวัย
เพศเมียได้ดีที่สุดในห้องปฏิบัติการ มาท าการทดลองในโรงเรือนทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCB 
จ านวน 4 ซ้ า 5 กรรมวิธี คือ ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. carpocapsae และ S. riobrave อัตรา 
5x104 และ 6x104 IJs/200 มิลลิลิตร และกรรมวิธีควบคุม ทดสอบกับเพลี้ยแป้งระยะตัวเต็มวัยเพศ
เมีย พบว่า ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae และ S. riobrave อัตรา 5x104 และ 6x104IJs/น้ า 200 
มิลลิลิตร มีศักยภาพในควบคุมเพลี้ยแป้งได้  65.50, 68.00, 40.50 และ 61.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างกรรมวิธี 
 
Abstract 

A study on the potential of entomopathogenic nematodes for controlling 
mealy bug, Planococcus minor under laboratory condition at Biological Control 
Research Group, Entomology and Zoology Division. During October 2016 – 
September 2018. The experiment was designed in CRD (Completely Randomized 
Design) with 4 replications and 16 treatments. The selection test was carried out with 
5 species, Steinernema carpocapsae, Steinernema riobrave, Steinernema glaseri, 
Steinernema siamkayai and Steinernema minutum were used in concentration tests 
400, 500 and 600 IJs/mealybug and untreated in crawler, second instars, third instars 
and adult female of Planococcus minor. The S. carpocapsae and S. riobrave 500 and 
600 IJs/mealybug showed the greatest virulence to third instars and adult females of 
Planococus minor. With mortality of third instars was 57.50% - 77.64% and 62.50% - 
70.00% of adult females significantly higher than the untreated. The most effective 
entomopathogenic nematode species were further tested for their potential on adult 
females under greenhouse condition, was designed in RCB (Randomized Complete 
Block Design) with 4 replications and 5 treatments, S. carpocapsae and S. riobrave 
5 x104 and 6x104 IJs/2 00 ml and untreated in adult female. The experiment result 
indicates that, mortality of adult females were 65.50%, 68.00%, 40.50% and 61.00% 
respectively no significant difference in efficacy between the treatments. 

 

6. ค าน า                                  
เพลี้ยแป้ง (mealybug) เป็นแมลงขนาดเล็ก สามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว มีวงจรชีวิต

ค่อนข้างสั้น สามารถหลบซ่อนตัวอยู่ตามส่วนต่างๆ เพลี้ยแป้งตัวเต็มวัยเพศผู้จะไม่กินอาหาร สามารถ



มีชีวิตได้ในระยะสั้น ส่วนเพศเมียทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ าเลี้ยงจากพืชท าให้บริเวณที่ถูก
ท าลายมีลักษณะผิดปกติ ใบเป็นจุดสีเหลือง บางครั้งมีลักษณะย่น ผลบิดเบี้ยวและร่วง ถ้ามีการ
ระบาดรุนแรงจะท าให้ต้นเหี่ยว ชะงักการเจริญเติบโต และท าให้ต้นตายได้ นอกจากนี้เพลี้ยแป้งยัง
ขับถ่ายมูลหวาน (honeydew) ลักษณะเป็นน้ าเหนียวๆ ออกมาซึ่งจะดึงดูดให้มดเข้ามากินและเป็น
สาเหตุให้เกิดราด าปกคลุมใบและผล ท าให้ใบไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้เต็มที่ ผลเป็นคราบสกปรก
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและราคาของผลผลิต เพลี้ยแป้งหลายชนิดจัดเป็นแมลงที่มีความส าคัญ
ทางด้านกักกันพืช เนื่องจากสามารถหลบซ่อนตัวอยู่ตามส่วนต่างๆ ของผล เช่น บริเวณขั้วผล หนาม 
ใต้กลีบเลี้ยงผล จึงเป็นอุปสรรคในการส่งออกไม้ผลไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ  เพลี้ยแป้งวงศ์ 
Psudococcidae ที่ มีความส าคัญท าความเสียหายให้กับพืชเศรษฐกิจ ส่ วนใหญ่อยู่ ในสกุล 
Coccidohystrix, Dysmicoccus, Exallomochus, Ferrisia, Nipaecoccus, Paracoccus, 
Phenacoccus, Rastrococcus, Psudococcus, และ Planococcus (ชมัยพร, 2560)   

เพลี้ ยแป้ งแปซิ ฟิค (Pacific mealybug หรือ passionvine mealybug) Planococcus 
minor เป็นเพลี้ยแป้งในวงศ์ Psudococcidae ที่มีความส าคัญชนิดหนึ่งเป็นศัตรูที่ส าคัญของไม้ผล
หลายชนิด เช่น ทุเรียน เงาะ น้อยหน่า และกล้วยน้ าว้า เป็นต้น  

เพลี้ยแป้งเป็นแมลงศัตรูพืชที่มีผงแป้งซึ่งเป็นไขมัน (wax) ปกคลุมตัวเสมือนเป็นเกราะ
ป้องกันตัวโดยเฉพาะสามารถป้องกันสารเคมีก าจัดแมลงไม่ให้ผ่านเข้าไปโดนตัวได้ และการที่มี
พฤติกรรมไม่ชอบเคลื่อนย้ายท าให้มีโอกาสสัมผัสสารเคมีก าจัดแมลงได้น้อย เพลี้ยแป้งจึงเป็นแมลง
ศัตรูพืชที่ป้องกันก าจัดด้วยสารก าจัดแมลงได้ยาก (บุปผา และชลิดา, 2543) การน าไส้เดือนฝอยศัตรู
แมลงมาควบคุมประชากรของเพลี้ยแป้งจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเพลี้ยแป้งที่เป็นศัตรู
ส าคัญของไม้ผล เพ่ือลดการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวผลลิต ลดการตกค้างของสารเคมีบนผิว
เปลือก เพ่ิมความปลอดภัยต่อผู้บริโภค การทดลองนี้จึงสามารถน าข้อมูลไปพัฒนา  ใช้ไส้เดือนฝอยใน
การป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งแบบผสมผสานต่อไป 
 

7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์  

1. ไส้เดือนฝอยระยะเข้าท าลายแมลง (Infective Juveniles: IJs) 5 สายพันธุ์ ได้แก่ 

Steinernema carpocapsae, Steinernema riobrave, Steinernema glaseri, 

Steinernema siamkayai และ Steinernema minutum 

2. เพลี้ยแป้ง Planococcus minor 4 ระยะ คือ ระยะ crawler วัย 2 วัย 3 และระยะตัวเต็ม

วัยเพศเมีย 

3. อุปกรณ์เลี้ยงแมลง เช่น ฟักทอง กล่องเลี้ยงแมลง พู่กัน  



4. ถ้วยพลาสติกพร้อมฝาปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร 

5. กระดาษกรองเบอร์ 1 

6. micropipette 

7. กล้องจุลทรรศน์     

- วิธีการ  

1. เลี้ยงขยายเพลี้ยแป้งในห้องปฏิบัติการ 

ด าเนินการเก็บรวบรวมเพลี้ยแป้งจากแหล่งระบาดมาเลี้ยงขยายในห้องปฏิบัติการ ด้วยผลฟักทอง 

2. เลี้ยงขยายไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง 5 สายพันธุ์ 

เลี้ยงขยายไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเลี้ยงด้วยแมลงอาศัย หนอนกินรังผึ้ง  

3. ศึกษาศักยภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการควบคุมเพลี้ยแป้ง Planococcus minor ใน

ห้องปฏิบัติการ 

วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ้ า 16 กรรมวิธี ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae อัตรา 400 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว 

กรรมวิธีที่ 2 ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae อัตรา 500 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว 

กรรมวิธีที่ 3 ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae อัตรา 600 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว 

กรรมวิธีที่ 4 ไส้เดือนฝอย Steinernema riobrave  อัตรา 400 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว 

กรรมวิธีที่ 5 ไส้เดือนฝอย Steinernema riobrave  อัตรา 500 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว 

กรรมวิธีที่ 6 ไส้เดือนฝอย Steinernema riobrave  อัตรา 600 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว 

กรรมวิธีที่ 7 ไส้เดือนฝอย Steinernema glaseri  อัตรา 400 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว 

กรรมวิธีที่ 8 ไส้เดือนฝอย Steinernema glaseri  อัตรา 500 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว 

กรรมวิธีที่ 9 ไส้เดือนฝอย Steinernema glaseri  อัตรา 600 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว 

กรรมวิธีที่ 10 ไส้เดือนฝอย Steinernema siamkayai อัตรา 400 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว 

กรรมวิธีที่ 11 ไส้เดือนฝอย Steinernema siamkayai อัตรา 500 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว 

กรรมวิธีที่ 12 ไส้เดือนฝอย Steinernema siamkayai อัตรา 600 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว 

กรรมวิธีที่ 13 ไส้เดือนฝอย Steinernema minutum อัตรา 400 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว 

กรรมวิธีที่ 14 ไส้เดือนฝอย Steinernema minutum อัตรา 500 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว 

กรรมวิธีที่ 15 ไส้เดือนฝอย Steinernema minutum อัตรา 600 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว 

กรรมวิธีที่ 16 กรรมวิธีควบคุม 

ท าการทดลองในถ้วยพลาสติก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร รองก้นถ้วยด้วย 



กระดาษกรองเบอร์ 1 และหยดน้ ากลั่นปริมาตร 100 ไมโครลิตร เพ่ือให้ความชื้น เตรียมฟักทองเป็น

ชิ้นขนาดประมาณ 2.5 x 2.5 เซนติเมตร วางชิ้นฟักทองลงในถ้วยทดลองบนกระดาษกรอง 1 ชิ้น 

หยดไส้เดือนฝอยตามกรรมวิธีต่างๆ ปริมาตร 300 ไมโครลิตร ลงบนชิ้นฟักทอง วางทิ้งไว้ประมาณ 30 

นาที เพ่ือให้ไส้เดือนฝอยปรับตัว เขี่ยเพลี้ยแป้งลงบนชิ้นฟักทอง จ านวน 10 ตัวต่อชิ้น ปิดฝาถ้วย

ทดลองให้สนิท บันทึกข้อมูลจ านวนการตายของเพลี้ยแป้งในแต่ละกรรมวิธี ที่ 24, 48, 72 และ 96 

ชั่วโมงหลังการทดลอง ส าหรับเพลี้ยแป้งวัย 3 และระยะตัวเต็มวัย และ ที่ 6 วันหลังการทดลอง 

ส าหรับเพลี้ยแป้งระยะ crawler และวัย 2 ถ้าพบเพลี้ยแป้งตายมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ในกรรมวิธี

ควบคุมปรับค่าเปอร์เซ็นต์การตายด้วย Abbott’s formula น าเพลี้ยแป้งที่ตายมาวางในกล่องชื้นเพ่ือ

ล่อไส้เดือนฝอยออกจากซากแมลงอาศัย และตรวจนับจ านวนไส้เดือนฝอยที่ออกจากซากแมลงอาศัย

เพ่ือศึกษาอัตราการขยายพันธุ์ของไส้เดือนฝอย 

4. ศึกษาศักยภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการควบคุมเพลี้ยแป้ง Planococcus minor ใน

โรงเรือนทดลอง 

คัดเลือกไส้เดือนฝอยที่มีศักยภาพสามารถท าให้เพลี้ยแป้งวัย 3 และตัวเต็มวัยเพศเมียตายได้ดี

ในห้องปฏิบัติ มาทดลองขยายผลในโรงเรือนทดลอง การวางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ้ า 

ซ้ าละ 2 ต้น 5 กรรมวิธี ดังนี้ 

     กรรมวิธีที่ 1 ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae อัตรา 5x104 IJs/น้ า 200 มิลลิลิตร 

     กรรมวิธีที่ 2 ไส้เดือนฝอย Steinernema riobrave  อัตรา 5x104 IJs/น้ า 200 มิลลิลิตร 

     กรรมวิธีที่ 3 ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae อัตรา 6x104 IJs/น้ า 200 มิลลิลิตร 

     กรรมวิธีที่ 4 ไส้เดือนฝอย Steinernema riobrave  อัตรา 6x104 IJs/น้ า 200 มิลลิลิตร 

     กรรมวิธีที่ 5 กรรมวิธีควบคุม (พ่นน้ าเปล่า) 

ท าการทดลองในโรงเรือนทดลอง ด้วยวิธีท าระบาดเทียมบนต้นชบา โดยปลูกต้นชบาใน 

กระถาง กระถางละ 1 ต้น ปล่อยเพลี้ยแป้งตัวเต็มวัยจ านวน 100 ตัวต่อต้น พ่นไส้เดือนฝอยตาม

กรรมวิธีต่างๆ บนเพลี้ยแป้งโดยตรง ทุก 4 วัน จ านวน 4 ครั้ง สุ่มตรวจนับจ านวนเพลี้ยแป้งที่รอดชีวิต 

ในทุกกรรมวิธีการทดลองก่อนพ่นไส้เดือนฝอยทุกครั้ง ค านวณเป็นเปอร์เซ็นต์การตาย วิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิต ิ 

- เวลาและสถานที่ ระยะเวลา : ตุลาคม 2559 – กันยายน 2561 

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการ และโรงเรือนทดลองกลุ่มงานวิจัยการ

ปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัย

พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 



 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

1. ศักยภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการควบคุมเพลี้ยแป้ง Planococcus minor ใน  
     ห้องปฏิบัติการ 
     อัตราการตายของเพลี้ยแป้งระยะต่างๆ 
     เพลี้ยแป้งระยะ crawler 

การทดสอบศักยภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการควบคุมเพลี้ยแป้ง Planococcus 
minor ระยะ crawler พบว่า ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. carpocapsae, S. riobrave, S. glaseri, S 
siamkayai และ S. minutum อัตรา 400, 500 และ 600 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว ท าให้เพลี้ยแป้งระยะ 
crawler มีอัตราการตายระหว่าง 0-26.67 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม ที่มี
อัตราการตาย 0 เปอร์เซ็นต์ โดยไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. carpocapsae เพลี้ยแป้งมีอัตราการตาย 
7.50, 11.67 และ 26.67 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. riobrave ท าให้เพลี้ยแป้ง
มีอัตราการตาย 8.34, 0 และ 6.67 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. glaseri ไม่มีผล
ท าให้เพลี้ยแป้งระยะ crawler ตาย ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. siamkayai เพลี้ยแป้งมีอัตราการตาย 
5.00, 7.50 และ 7.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. minutum ท าให้เพลี้ย
แป้งมีอัตราการตาย 7.50, 7.50 และ 10.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

 
เพลี้ยแป้ง วัย 2 

การทดสอบศักยภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการควบคุมเพลี้ยแป้ง  Planococcus 
minor วัย 2 พบว่า ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. carpocapsae อัตรา 400 และ 600 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 
ตัว เพลี้ยแป้งมีอัตราการตาย 19.65 และ 2.78 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธี
ควบคุม ที่มีอัตราการตาย 0 เปอร์เซ็นต์ ส่วนไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. carpocapsae อัตรา 500 
IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว เพลี้ยแป้งมีอัตราการตาย 53.73 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. riobrave อัตรา 400 และ 500 IJs/
เพลี้ยแป้ง 1 ตัว เพลี้ยแป้งมีอัตราการตาย 47.64 และ 67.34 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ มากกว่าและ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม ส่วนไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. riobrave อัตรา 
600 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว เพลี้ยแป้งมีอัตราการตาย 6.67 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธี
ควบคุม ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. glaseri อัตรา 400, 500 และ 600 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว ไม่มีผลท า
ให้เพลี้ยแป้งวัย 2 ตาย ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. siamkayai อัตรา 400, 500 และ 600 IJs/เพลี้ย
แป้ง 1 ตัว เพลี้ยแป้งมีอัตราการตาย 7.34, 19.76 และ 13.14 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ไม่แตกต่างทาง
สถิติกับกรรมวิธีควบคุม ส่วนไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. minutum อัตรา 400, 500 และ 600 IJs/



เพลี้ยแป้ง 1 ตัว เพลี้ยแป้งมีอัตราการตาย 0, 5.08 และ 1.71 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ไม่แตกต่างทาง
สถิติกับกรรมวิธีควบคุม 
 
เพลี้ยแป้งวัย 3 

การทดสอบศักยภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการควบคุมเพลี้ยแป้ง  Planococcus 
minor วัย 3 พบว่า ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. carpocapsae อัตรา 400 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว เพลี้ย
แป้งมีอัตราการตาย 24.86 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม ที่มีอัตราการ
ตาย 0 เปอร์เซ็นต์ ส่วนไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. carpocapsae อัตรา 500 และ 600 IJs/เพลี้ยแป้ง 
1 ตัว เพลี้ยแป้งมีอัตราการตาย 57.50 และ 67.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ มากกว่าและแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. riobrave อัตรา 400, 500 และ 
600 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว เพลี้ยแป้งมีอัตราการตาย 55.00, 57.50 และ 77.64 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม ส่วนไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. 
glaseri, S. siamkayai และ S. siamkayai อัตรา 400, 500 และ 600 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว เพลี้ย
แป้งมีอัตราการตาย 1.88, 7.50, 7.50, 0.31, 7.14, 7.98, 0, 1.67 และ 0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม (ตารางที่ 3) 

 
เพลี้ยแป้งระยะตัวเต็มวัย 

การทดสอบศักยภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการควบคุมเพลี้ยแป้ง  Planococcus 
minor ระยะตัวเต็มวัยเพศเมีย พบว่า ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. carpocapsae อัตรา 400, 500 
และ 600 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว เพลี้ยแป้งมีอัตราการตาย 52.50, 67.50 และ 70.00 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม ที่มีอัตราการตาย 0 
เปอร์เซ็นต์ ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. riobrave อัตรา 400, 500 และ 600 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว 
เพลี้ยแป้งมีอัตราการตาย 45.00, 42.50 และ 62.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ มากกว่าและแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. glaseri อัตรา 400, 500 และ 
600 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว เพลี้ยแป้งมีอัตราการตาย 60.00, 50.00 และ 40.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธี ควบคุม ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. 
siamkayai อัตรา 400 และ 500 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว เพลี้ยแป้งมีอัตราการตาย 4.72 และ 31.39 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม ส่วน ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. 
siamkayai อัตรา 600 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว มีอัตราการตาย 33.89 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าและแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม ส่วนไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. minutum อัตรา 400 , 
500 และ 600 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว เพลี้ยแป้งมีอัตราการตาย 29.45, 28.87 และ 29.44 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม (ตารางที่ 4) 

 



ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงทั้ง 5 สายพันธุ์ มีศักยภาพท าให้เพลี้ยแป้งระยะ crawler และเพลี้ย
แป้งวัย 2 ตายได้เพียงเล็กน้อย ส่วนในเพลี้ยแป้งวัย 3 และระยะตัวเต็มวัยเพศเมีย พบว่าเพลี้ยแป้งมี
อัตราการตายสูงขึ้น โดยเฉพาะไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. carpocapsae และ S. riobrave ท าให้
เพลี้ยแป้งวัย 3 และระยะตัวเต็มวัยตาย 57.50 – 77.64 เปอร์เซ็นต์ และ 62.50 – 70.00 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ สอดคล้องกับการทดลองของ Stokewe and Malan (2010) ที่ทดลองใช้ไส้เดือนฝอยศัตรู
แมลง Heterorhabditis zealandica ควบคุมเพลี้ยแป้ง Pseudococcus viburni บนผลแอปเปิ้ล
และแพร์ และพบว่ามีผลท าให้เพลี้ยแป้งระยะ crawlers ตายเพียง 22.00 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในระยะตัว
เต็มวัยและวัยกลางๆ เพลี้ยแป้ งมี อัตราการตาย 78.00 และ 76.00 เปอร์เซ็นต์  ตามล าดับ  
เช่นเดียวกับการทดลองใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema yirgalemense ควบคุมเพลี้ยแป้ง
ไวน์ Planococcus ficus มีผลท าให้เพลี้ยแป้งตัวเต็มวัยเพศเมียตาย 65.00 เปอร์เซ็นต์ (Vieux and 
Malan, 2013) แต่ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. yirgalemense มีผลท าให้เพลี้ยแป้งส้ม Planococcus 
citri ตายสูงถึง 97.00 เปอร์เซ็นต์ เมื่อทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Niekerk, 2012) ส่วน Guide et 
al., (2016) ท าการทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเพ่ือควบคุมเพลี้ยแป้งรากมัน
ส า ป ะห ลั ง  Planococcus minor พ บ ว่ า  ไส้ เดื อ น ฝ อ ย ศั ต รู แ ม ล ง  Heterorhabditis sp., 
Heterorhabditis amazonensis และ Steinernema sp. ท าให้เพลี้ยแป้งตัวเต็มวัยเพศเมียตาย 
93.00, 90.00 และ 90.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

  
อัตราการขยายพันธุ์ของเพลี้ยแป้ง (IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว)  

เพลี้ยแป้งระยะ crawler (ตารางท่ี 1) 

พบว่า ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. carpocapsae, S. riobrave, S. glaseri, S. siamkayai 

และ S. minutum อัตรา 400, 500 และ 600 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว ไม่สามารถขยายพันธุ์ในเพลี้ยแป้ง

ระยะ crawler ได้ 

 

เพลี้ยแป้งวัย 2 (ตารางท่ี 2) 

พบว่า ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. carpocapsae, S. riobrave, S. glaseri, S. siamkayai 

และ S. minutum อัตรา 400, 500 และ 600 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว ไม่สามารถขยายพันธุ์ในเพลี้ยแป้ง

วัย 2 ได ้

 
เพลี้ยแป้งวัย 3 (ตารางท่ี 3) 

พบว่า ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. carpocapsae และ S. riobrave อัตรา 400, 500 และ 

600 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว สามารถขยายพันธุ์ในเพลี้ยแป้งวัย 3 ได้ 2.00-2.70 และ 1.67-2.34 IJs/



เพลี้ ยแป้ ง 1 ตัว ตามล าดับ ส่ วนไส้ เดือนฝอยศัตรูแมลง S. glaseri, S. siamkayai และ S. 

minutum ทุกอัตราไม่สามารถขยายพันธุ์ในเพลี้ยแป้งวัย 3 ได้  

เพลี้ยแป้งระยะตัวเต็มวัย (ตารางท่ี 4) 

พบว่า ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. carpocapsae และ S. riobrave อัตรา 400, 500 และ 
600 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว สามารถขยายพันธุ์ในเพลี้ยแป้งระยะตัวเต็มวัยได้ 13.33-13.49 และ 16.04-
24.17 IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว ตามล าดับ ส่วนไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. glaseri, S. siamkayai และ S. 
minutum  ทุกอัตราไม่สามารถขยายพันธุ์ในเพลี้ยแป้งระยะตัวเต็มวัยได้ 

 
2. ศักยภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการควบคุมเพลี้ยแป้ง Planococcus minor ใน 
    โรงเรือนทดลอง (ตารางที่ 5) 
หลังพ่นไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงครั้งที่ 1 

พบว่า ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. carpocapsae อัตรา 5x104 และ 6x104 IJs/น้ า 200 
มิลลิลิตร ท าให้เพลี้ยแป้งตาย 30.00 และ 27.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ มากกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม ที่มีอัตราการตาย 0 เปอร์เซ็นต์  ส่วนไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. 
riobrave อัตรา 5x104 และ 6x104 IJs/น้ า 200 มิลลิลิตร ท าให้เพลี้ยแป้งตาย 15.00 และ 2.50 
เปอร์เซ็นต ์ตามล าดับ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม 
หลังพ่นไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงครั้งที่ 2 

พบว่า ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. carpocapsae อัตรา 5x104 และ 6x104 IJs/น้ า 200 
มิลลิลิตร และ ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. riobrave อัตรา 6x104 IJs/น้ า 200 มิลลิลิตร ท าให้เพลี้ย
แป้งตาย 52.50, 52.50 และ 50.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับกรรมวิธีควบคุม ที่มีอัตราการตาย 0 เปอร์เซ็นต์ ส่วนไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. riobrave 
อัตรา 5x104 IJs/น้ า 200 มิลลิลิตร ท าให้เพลี้ยแป้งตาย 15.00 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีควบคุม 
หลังพ่นไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงครั้งที่ 3 

พบว่า ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. carpocapsae อัตรา 5x104 และ 6x104 IJs/น้ า 200 
มิลลิลิตร และ ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. riobrave อัตรา 6x104 IJs/น้ า 200 มิลลิลิตร ท าให้เพลี้ย
แป้งตาย 57.50, 65.00 และ 52.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับกรรมวิธีควบคุม ที่มีอัตราการตาย 0 เปอร์เซ็นต์ ส่วนไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. riobrave 
อัตรา 5x104 IJs/น้ า 200 มิลลิลิตร ท าให้เพลี้ยแป้งตาย 25.00 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีควบคุม 
หลังพ่นไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงครั้งที่ 4 



พบว่า ไส้ เดือนฝอยศัตรูแมลง S. carpocapsae และ S. riobrave อัตรา 5x104 และ 
6x104 IJs/น้ า 200 มิลลิลิตร ท าให้เพลี้ยแป้งตาย  65.50, 68.00, 40.50 และ 61.00 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม ที่มีอัตราการตาย 0 
เปอร์ เซ็นต์  สอดคล้องกับ  Niekerk (2012) ซึ่ งท าการทดลองใช้ ไส้ เดือนฝอยศัตรูแมลง S. 
yirgalemense ผสมสารจับใบชนิดต่างๆ เพ่ือควบคุมเพลี้ยแป้งส้ม P. citri ในสภาพไร่ พบว่า เพลี้ย
แป้งส้มมีอัตราการตาย 33.00 - 53.00 เปอร์เซ็นต์ 

 
 

ตารางท่ี 1 Mean mortality of crawler Planococcus minor treated with 
entomopathogenic nematode Steinernema sp. at 6 DAT. And reproduction rate in 
crawler Planococcus minor at 10 days after death. 
 

Entomopathogenic nematodes 
Concentration Mortality 

(%) 
Reproduction Rate 

(IJs/mealybug) (IJs/mealybug) 

กรรมวิธีควบคุม - 0.00 a - 
Steinernema carpocapsae 400 7.50 a 0.00 

 
500 11.67 a 0.00 

 
600 26.67 a 0.00 

Steinernema riobrave 400 8.34 a 0.00 

 
500 0.00 a 0.00 

 
600 6.67 a 0.00 

Steinernema glaseri 400 0.00 a 0.00 

 
500 0.00 a 0.00 

 
600 0.00 a 0.00 

Steinernema siamkayai 400 5.00 a 0.00 

 
500 7.50 a 0.00 

 
600 7.50 a 0.00 

Steinernema minutum 400 7.50 a 0.00 

 
500 7.50 a 0.00 

 
600 10.00 a 0.00 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2 Mean mortality of second instar Planococcus minor treated with 
entomopathogenic nematode Steinernema sp. at 6 DAT. And reproduction rate in 
second instar Planococcus minor at 10 days after death. 
 

Entomopathogenic  
nematodes 

Concentration 
(IJs/mealybug) 

Mortality 
(%) 

Reproduction Rate 
(IJs/mealybug) 

กรรมวิธีควบคุม - 0.00 d - 
Steinernema carpocapsae 400 19.65 bcd 0.00 

 
500 53.73 ab 0.00 

 
600 2.78 d 0.00 

Steinernema riobrave 400 47.64 abc 0.00 

 
500 67.34 a 0.00 

 
600 6.67 d 0.00 

Steinernema glaseri 400 0.00 d 0.00 

 
500 0.00 d 0.00 

 
600 0.00 d 0.00 

Steinernema siamkayai 400 7.34 d 0.00 

 
500 19.76 bcd 0.00 

 
600 13.14 cd 0.00 

Steinernema minutum 400 0.00 d 0.00 

 
500 5.08 d 0.00 

  600 1.71 d 0.00 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต า ร า ง ที่  3 Mean mortality of third instar Planococcus minor treated with 

entomopathogenic nematode Steinernema sp. at 96 hrs after treatment. And 

reproduction rate in third instar Planococcus minor at 10 days after death. 

Entomopathogenic  
nematodes 

Concentration 
(IJs/mealybug) 

Mortality 
(%) 

Reproduction Rate 
(IJs/mealybug) 

กรรมวิธีควบคุม - 0.00 c - 
Steinernema carpocapsae 400 24.86 bc 2.00 

 
500 67.50 a 2.30 

 
600 67.50 a 2.70 

Steinernema riobrave 400 55.00 ab 1.67 

 
500 57.50 ab 2.17 

 
600 77.64 a 2.34 

Steinernema glaseri 400 1.88 c 0.00 

 
500 7.50 c 0.00 

 
600 7.50 c 0.00 

Steinernema siamkayai 400 0.31 c 0.00 

 
500 7.14 c 0.00 

 
600 7.98 c 0.00 

Steinernema minutum 400 0.00 c 0.00 

 
500 1.67 c 0.00 

 
600 0.00 c 0.00 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4 Mean mortality of adult female Planococcus minor treated with 
entomopathogenic nematode Steinernema sp. at 96 hrs after treatment. And 
reproduction rate in adult Planococcus minor at 10 days after death. 

Entomopathogenic  
nematodes 

Concentration 
(IJs/mealybug) 

Mortality 
(%) 

Reproduction Rate 
(IJs/mealybug) 

กรรมวิธีควบคุม - 0.00 d - 
Steinernema carpocapsae 400 52.50 ab 13.33 

 500 67.50 a 13.49 

 600 70.00 a 13.41 
Steinernema riobrave 400 45.00 ab 24.17 

 500 42.50 ab 18.75 

 600 62.50 ab 16.04 
Steinernema glaseri 400 60.00 ab 0.00 

 
500 50.00 ab 0.00 

 
600 40.00 ab 0.00 

Steinernema siamkayai 400 4.72 cd 0.00 

 500 31.39 bcd 0.00 

 600 33.89 bc 0.00 
Steinernema minutum 400 29.45 bcd 0.00 

 500 28.87 bcd 0.00 



 
600 29.44 bcd 0.00 

 
 

ตารางที่ 5 Mean mortality of adult female Planococcus minor treated with    
entomopathogenic nematode Steinernema carpocapsae and Steinernema riobrave. 
Under greenhouse condition. 

Entomopathogenic  
nematodes 

Conc. 
(IJs/200 ml.) 

No. of 
mealybug 

(%) 

Mortality (%) 

Time after application 

1 2 3 4 

Steinernema carpocapsae 500 100 30.00 a 52.50 a 57.50 ab 65.50 a 

 
600 100 27.50 a 52.50 a 65.00 a 68.00 a 

Steinernema riobrave 500 100 15.00 ab 15.00 b 25.00 bc 40.50 a 

 
600 100 2.50 b 50.00 a 52.50 ab 61.00 a 

กรรมวิธีควบคุม - 100 0.00 b 0.00 b 0.00 c 2.50 b 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาศักยภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema จ านวน 5 สายพันธุ์ คือ S. 

carpocapsae, S. riobrave, S. glaseri, S. siamkayai และ S. minutum อัตรา 400, 500 และ 600 
IJs/เพลี้ยแป้ง 1 ตัว ในการควบคุมเพลี้ยแป้ง Planococcus minor พบว่า ในห้องปฏิบัติการ ไส้เดือน
ฝอยศัตรูแมลงทั้ง 5 สายพันธุ์ มีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยแป้ง Planococcus minor ระยะ 
crawler และเพลี้ยแป้งวัย 2 ได้เพียงเล็กน้อย แต่มีประสิทธิภาพท าให้เพลี้ยแป้งวัย 3 และระยะตัวเต็มวัย
เพศเมียตายได้เพ่ิมขึ้น โดยไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. carpocapsae และ S. riobrave ท าให้เพลี้ยแป้ง
ตายได้  52.50-77.64 เปอร์ เซ็นต์  การทดลองใน โรงเรือนทดลอง ไส้ เดื อนฝอยศัตรูแมลง  S. 
carpocapsae และ S. riobrave อัตรา 5x104 และ 6x104 IJs/น้ า 200 มิลลิลิตร มีผลท าให้เพลี้ยแป้งตัว
เต็มวัยเพศเมียตาย 40.50-68.00 เปอร์เซ็นต ์

ดังนั้นไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง  S. carpocapsae และ S. riobrave จึงเป็นไส้เดือนฝอยที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถน ามาใช้ในการควบคุมประชากรของเพลี้ยแป้ง Planococcus minor ได้ แต่การใช้
ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเพ่ือควบคุมเพลี้ยแป้งนั้น จะมีประสิทธิภาพดีกับเพลี้ยแป้งที่มีขนาดใหญ่ คือ ตั้งแต่
วัย 3 ขึ้นไป และควรพ่นไส้เดือนฝอยบนกลุ่มเพลี้ยแป้งโดยตรง โดยใช้วิธีการพ่นแบบน้ ามาก ซึ่งจะท าการ
ทดสอบวิธีการพ่น และอัตราการใช้น้ าที่เหมาะสมในสภาพไร่ต่อไป  นอกจากนี้การผสมไส้เดือนฝอยศัตรู
แมลงกับสารจับใบเพ่ือใช้ในการควบคุมเพลี้ยแป้ง เพ่ือยืดการมีชีวิตและช่วยในการยึดเกาะของไส้เดือน
ฝอยบนตัวเพลี้ยแป้ง อาจเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยให้สูงขึ้นได้ ซึ่ งจ าเป็นต้อง
ท าการศึกษาชนิดของสารจับใบและอัตราการใช้ที่เหมาะสมกับไส้เดือนฝอยต่อไป 



 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : 1. ได้ชนิดและอัตราของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่มีศักยภาพใน

การเข้าท าลายเพลี้ยแป้ง Planococcus minor ใน

ห้องปฏิบัติการและในโรงเรือนทดลอง 

   2. ได้ข้อมูลที่สามารถน าไปพัฒนาเพื่อใช้ในการป้องกันก าจัด

เพลี้ยแป้งแบบผสมผสานต่อไป 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : ขอขอบคุณ คุณบุษกร เพียงพรม คุณประยูร จันทร์นาม คุณ

นงลักษณ์ จั่นเชย คุณสมพิด อุบัติ คุณวัชรา แจ่มจันทร์ คุณวง

เนตร เกษสาคร คุณบ ารุง อินทโชติ คุณชมัยพร บัวมาศ และ

ทีมงานทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและช่วยปฏิบัติงานทดลองครั้ง

นี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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