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5.  บทคัดย่อ   

มวนปีกแก้ว (lace bugs) จัดอยู่ในอันดับ Hemiptera  อันดับย่อย Heteroptera และวงศ์ Tingidae 
ประกอบด้วย 250 สกุล จ านวน 2000 ชนิด มวนปีกแก้วในสกุล Stephanitis ได้ถูกค้นพบและบรรยายครั้งแรก
โดย Stål ในปี คศ. 1873 ปัจจุบันพบจ านวน 68 ชนิด มีเขตการแพร่กระจายทั่วโลก ส าหรับในประเทศไทยมี
รายงานแล้วว่ามีการค้นพบ 1 ชนิด ได้แก่ Stephanitis typica (Distant, 1903) มวนปีกแก้วในสกุลนี้พบเข้า
ท าลายในพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญหลายชนิด เช่น พืชในวงศ์ปาล์ม (Palmae) กุหลาบ (Rosaceae) ขิง ข่า 
(Zingiberaceae) กล้วย (Musaceae) กุหลาบพันปี (Ericaceae) และขนุน (Moraceae) เป็นต้น  นอกจากนี้
มวนในสกุลนี้มีความส าคัญโดยเป็นพาหะน าโรคมาสู่พืช เช่น Stephanitis typica (Distant, 1903) เป็นพาหะน า
เชื้อไวรัส และไมโครพลาสมา ก่อให้เกิดโรครากเหี่ยวในมะพร้าว (coconut root wilt) ทั้งนี้ในประเทศไทยยังไม่
มีการศึกษาทางด้านอนุกรมวิธาน และเขตการแพร่กระจายของมวนในสกุลนี้ วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือให้
ทราบชนิด พืชอาหาร และเขตการแพร่กระจาย พร้อมจัดท าแนวทางการวินิจฉัยชนิด นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษายังสามารถน าไปใช้ในการจัดท าบัญชีรายชื่อแมลงศัตรูพืชและวิเคราะห์ความเสี่ยงแมลงศัตรูพืช ในการ
น าเข้าและส่งออกผลผลิตทางการเกษตร จากการศึกษาโดยการส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างมวนปีกแก้วใน
สกุลนี้จากแปลงปลูกพืชทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2557 พบมวนปีก



แก้วในสกุล Stephanitis 2 ชนิด คือ Stephanitis typica (Distant, 1903) จ านวน 1,591 ตัวอย่าง มีพืช
อาหาร 6 ชนิด ได้แก่ กล้วย มะพร้าว ข่า  คล้าน้ า อบเชย และปทุมมา พบแพร่กระจายทั่วทุกภาคของประเทศ
ไทย และ Stephanitis suffusa (Distant, 1903)  จ านวน 64 ตัวอย่าง มีพืชอาหาร 2 ชนิด ได้แก่ ยอ และอะโว
คาโด  ส ารวจพบในพ้ืนที่จังหวัดตาก ซึ่ง Stephanitis suffusa (Distant, 1903) ถือว่าเป็นมวนปีกแก้วที่พบครั้ง
แรกในประเทศไทย (new record) ซึ่งได้ท าการบรรยายถึงลักษณะทางสัณฐานวิทยา ตลอดถึงเสนอแนวทางการ
วินิจฉัยจ าแนกชนิด (Key to species) ของมวนปีกแก้วในสกุล Stephanitis Stål ที่ได้ส ารวจพบในการศึกษา
ครั้งนี ้

Abstract 

        The genus Stephanitis (Hemiptera: Heteroptera, Tingidae) was originally described by Stål 
in 1873, consisting of 4 subgenera: Stephanitis Stål, 1873; Menodora Hovath,1912; Norba 
Horvath, 1912 and Omoplax Horvath, 1912. This lace genus comprises 68 species distributed 
throughout the world. Only single known species was found in Thailand,  Stephanitis typica 
(Distant, 1903).  Stephanitis is one of the important insect pests in Thailand, feeding on Palmae 
(palms, coconuts), Rosaceae (roses), Zingiberaceae (gingers), Musaceae (bananas), Ericaceae 
(rhododendrons) and Moraceae (jackfruits). Considered as a minor pest of coconut foliage,        
S. typica may pose the serious impact as a vector of coconut root wilt disease. The study of 
species richness and distribution of this genus in Thailand is still unclear. The objective of this 
study is to gain better insight in the identification at species level as well as distribution of the 
genus in Thailand. Survey and specimen collecting were carried out from October 2012 – 
September 2013 from plantation crops across the country. After identification, two known 
species were found: Stephanitis typica (Distant, 1903) in total 1,591 specimens, feeding bananas 
coconuts gingers, water canna, cinanamon tree and patuma (throughout the country), and 
Stephanitis suffusa (Distant, 1903) in total 64 specimens, feeding great morinda and avocado, 
(North). Stephanitis suffusa (Distant, 1903) is considered new to the species records of this 
genus in Thailand.  The species descriptions and the key to species are presented.  
Keywords  lace bugs, Tingidae, Heteroptera, Taxonomy 

 
6.  ค าน า 

 มวนปีกแก้ว (lace bugs) จัดอยู่ในวงศ์ (family) Tingidae (Hemiptera: Heteroptera) ประกอบด้วย 
250 สกุล (genus) จ านวน 2000 ชนิด (species)  (Stonedahlt et al., 1992) มวนปีกแก้วในสกุล Stephanitis 
เป็นแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญชนิดหนึ่ง ได้ถูกค้นพบและบรรยายครั้งแรกโดย Stål ในปี คศ. 1873 ประกอบด้วย 4 
สกุ ลย่ อย  (sub genus) ได้ แก่  Stephanitis Stål, 1873 :  Menodora Hovath, 1912 : Norba Horvath, 



1912 และ Omoplax Horvath, 1912 มวนปีกแก้วในสกุลนี้ปัจจุบันพบจ านวน 68 ชนิด (Guilbert, 2012) มีเขต
การแพร่กระจายทั่วโลก (Drake and Ruhoff, 1965) ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญหลายชนิด เช่น พืชในวงศ์ปาล์ม (Palmae) เช่น มะพร้าว ปาล์มน้ ามัน อินทผาลัม หวายชนิด
ต่างๆ กุหลาบ (Rosaceae) ขิง ข่า กระชาย ดาหลา (Zingiberaceae) กล้วย (Musaceae) กุหลาบพันปี 
(Ericaceae) และขนุน (Moraceae) เป็นต้น ท าให้ใบพืชที่ถูกท าลายเกิดจุดสีขาวขนาดเล็กปรากฏให้เห็นชัด
ทางด้านหลังใบ ต่อมาท าให้ใบเหี่ยวและตาย ท าให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตลดลง เนื่องจากใบไม่สามารถ
สังเคราะห์แสงได้ (Tigvattnanont, 1990) นอกจากนี้มวนปีกแก้วในสกุลนี้ เช่น มวนปีกแก้วชนิด S. typica เป็น
พาหะน าเชื้อไวรัสและไมโครพลาสมา ก่อให้เกิดโรครากเหี่ยวในมะพร้าว (coconut root wilt) (Nagaraj and 
Menon, 1956) (Shanta and Menon, 1960) (Shanta et al., 1960)  ซึ่งท าให้ผลผลิตของมะพร้าวลดลงอย่าง
มาก และท าให้เกิดความเสียหาย ถึง 80 ล้านบาท (Mathen ,1973)  และ Sunil (1992) ประมาณค่าความ
เสียหายของมะพร้าว ที่เกิดจากสาเหตุโรคเหี่ยวมะพร้าว ถึง 1 พันล้านผล (คิดเป็น 1.13 % ของน้ ามันมะพร้าวที่
ต้องสูญเสียไปต่อผล) ซึ่งท าให้ต้องสูญเสียเงินเป็นจ านวนถึง 3 พันล้านบาทต่อปี  มวนปีกแก้วในสกุล Stephanitis 
มีมากกว่า 60 ชนิด ที่เป็นศัตรูพืชส าคัญในเขตร้อน (Howard et al., 2001)  ส าหรับในประเทศไทยข้อมูลของ
มวนในสกุล Stephanitis นี้ยังมีน้อยมาก  ดังนั้น การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธาน
เพ่ือได้ทราบชนิด  ลักษณะความแตกต่างของพืชอาหาร และเขตการแพร่กระจายของมวนในสกุลนี้ได้อย่างถูกต้อง 
พร้อมจัดท าแนวทางการวินิจฉัยชนิด  และข้อมูลที่ได้ยังสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลจัดท าบัญชีรายชื่อแมลงศัตรูพืช
และวิเคราะห์ความเสี่ยงแมลงศัตรูพืช ในการน าเข้าและส่งออกผลผลิตทางการเกษตร  รวมทั้งเป็นข้อมูลเบื้องต้น
ในการศึกษาด้านกีฏวิทยาสาขาอ่ืนๆ ในล าดับต่อไป 

 
7.  วิธีด าเนินการ 
    - อุปกรณ์ 

1)  ตัวอย่างมวนปีกแก้ว ที่รวบรวมได้จากแปลงปลูกพืช 
2)  อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง  ได้แก่ ขวดฆ่า ปากคีบ พู่กัน กล่องพลาสติก ถุงพลาสติก  

          ซองกระดาษใส่ตัวอย่างแมลง และถังรักษาความเย็น ฯลฯ 
3)  อุปกรณ์ท่ีใช้จัดรูปร่างแมลง ได้แก่ เข็มไร้สนิม  เข็มหมุดหัวกลม ไม้จัดรูปร่างแมลง   

               ปากคีบ โหลชื้น ตู้อบแมลง ฯลฯ 
4)  สารเคมีต่าง ๆ เช่น เอทิลอะซีเตท  แอลกอฮอล์ 80% 
5)  กล้องจุลทรรศน์ชนิด stereo microscope และ compound microscope 
6)  กล้องถ่ายรูปจากกล้องจุลทรรศน์  

 7)  อุปกรณ์วาดภาพ ได้แก่ ปากกา roting และกระดาษไขเขียนแบบ 
 8)  เอกสารประกอบการจ าแนกชนิดมวนปีกแก้ว 
 

วิธีการ 



 1)  ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างมวนปีกแก้วในแปลงเพาะปลูกพืชทั่วทุกภาคของประเทศไทย  โดยตัด
ส่วนของพืชที่มีตัวอ่อน หรือตัวเต็มวัยมวนปีกแก้ว น าตัวอย่างที่เก็บรวบรวมพร้อมพืชอาศัยห่อกระดาษแล้วน าใส่
ถุงพลาสติก หรือกล่องพลาสติก หากตัวอย่างมวนปีกแก้วที่รวบรวมได้อยู่ในระยะตัวอ่อน ต้องน าไปเลี้ยงใน
ห้องปฏิบัติการจนเป็นตัวเต็มวัย พร้อมทั้งถ่ายภาพมวนปีกแก้วแต่ละระยะ  บันทึกรายละเอียด  พื ชอาหาร  
สถานที่เก็บตัวอย่าง  วัดค่าพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) ซึ่งประกอบด้วยค่าละติจูด (Latitude) ค่าลองติจูด (Longitude) 
ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล (Altitude)  วัน เดือน ปี ที่เก็บตัวอย่างและชื่อผู้เก็บตัวอย่าง ทุกครั้งที่เก็บ
ตัวอย่าง  ส าหรับตัวเต็มวัยของมวนปีกแก้วจะท าการฆ่าโดยใช้ขวดฆ่า (killing jar)  ซึ่งบรรจุน้ ายา ethyl acetate 
หลังจากมวนปีกแก้วตายให้เก็บตัวเต็มวัยในกระดาษรูปสามเหลี่ยมใส่ในกล่องพลาสติกเพ่ือป้องกันการเสียหาย  น า
ตัวอย่างทั้งหมดที่รวบรวมได้กลับไปยังห้องปฏิบัติการ  นอกจากตัวอย่างมวนปีกแก้วที่ได้จากสภาพธรรมชาติแล้ว  
มีตัวอย่างมวนปีกแก้วที่มีอยู่เดิมในพิพิธภัณฑ์  กรมวิชาการเกษตร  ตัวอย่างที่ได้จากนักวิชาการ  และตัวอย่างจาก
ผู้มาขอรับบริการตรวจจ าแนกวิเคราะห์ชนิด  เพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ด้วย 
  2)  น าตัวอย่างมวนปีกแก้วที่ได้จากการส ารวจ  มาจัดรูปร่างโดยน าไปติดบนกระดาษรูป 
สามเหลี่ยมขนาดเล็ก จัดรูปร่างให้เห็นด้านหลังและด้านข้าง  หรือวางตะแคงข้างให้ส่วนอกติดอยู่บนปลายแหลม
ของกระดาษแข็งรูปสามเหลี่ยม  น าไปอบแห้งในตู้อบตัวอย่างแมลง   ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 15-30 
วัน  
 3) น าตัวอย่างของมวนปีกแก้วที่รวบรวมได้มาตรวจจ าแนกวิเคราะห์ชนิด  โดยดูลักษณะภายนอกภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ stereo microscope  แล้วบันทึกรายละเอียดต่างๆ เช่น ขนาดล าตัว  รูปร่าง  ลักษณะ และสี  
เป็นต้น  โดยตรวจสอบลักษณะที่ส าคัญทางอนุกรมวิธานด้วยการใช้เอกสารแนวทางการวินิจฉัยชนิดมวนปีกแก้วที่
เป็นศัตรูพืชส าคัญของโลก  ประกอบการเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่เก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ 

 4)  จัดท าแนวทางวินิจฉัย (key) สกุลและชนิดของมวนปีกแก้วสกุล Stephanitis ที่รวบรวมได้พร้อม
ภาพประกอบ 

 5)  จัดเก็บตัวอย่างที่ได้ศึกษา เก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามระบบสากลของการ
เก็บรักษาตัวอย่างแมลง  เพื่อตรวจสอบ สืบค้น และอ้างอิงในภายหลัง 
การบันทึกข้อมูล 
  บันทึกรายละเอียดของแมลง/ ไร/ หอยศัตรูพืช ส่วนของพืชที่พบตัวอย่าง ลักษณะการท าลาย วัน /เดือน 
/ปี  สถานที่  แหล่งที่พบ  พิกัดภูมิศาสตร์ (GPS)  และชื่อผู้เก็บตัวอย่าง รวมทั้งบันทึกโดยการถ่ายภาพ 
เวลาและสถานที่ 
 เวลา        เดือนตุลาคม 2555 – สิ้นสุด เดือนกันยายน 2557 
 สถานที่      แหล่งปลูกพืชทั่วทุกภาคของประเทศไทย และห้องปฏิบัติการกลุ่มงานอนุกรมวิธาน 
                         แมลง  กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 
 
 
8.  ผลการทดลองและวิจารณ์ 



การศึกษาอนุกรมวิธานมวนปีกแก้ว ในสกุล Stephanitis Stål  ในแหล่งปลูกพืชทั่วทุกภาคของประเทศ  
วิ เคราะห์ ชนิด โดยใช้แนวทางการวินิ จฉัยจาก Distant, 1904 และ Stonedahlt et. al., 1992 รวมทั้ ง
เปรียบเทียบกับตัวอย่างมวนปีกแก้วที่มีในพิพิธภัณฑ์แมลงของส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 
สามารถจ าแนกมวนปีกแก้วในสกุล Stephanitis ได้ 2 ชนิด ได้แก่ Stephanitis typica (Distant, 1903) จ านวน 
1,591 ตัวอย่าง และ Stephanitis suffusa (Distant, 1903) จ านวน 64 ตัวอย่าง ซึ่ง S. suffusa ถือว่าเป็นมวน
ปีกแก้วที่พบครั้งแรกในประเทศไทย (new record) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
สกุล (Genus) Stephanitis Stål, 1873 (ภาพที่ 1) 
ประวัติทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic History) 

Tingis LAP. Ess. Hém. p. 48. (1832), nec FABR.; Stephanitis Stål, En. Hem. III. pp. 119&123. 
(1873); id. Ofv. Vet.-Ak. FÖrh. 1874, p53; Horv. Ent. Month, Mag. Hung. IV. P. 14. (1906).; 
Cadamustus Dist. Ann. Soc. Ent. Belg. Xlvii, p.47. (1903).; Maecenas Kirk. Entomologist, Xxxvii. P. 
280. (1904).; Mokanna Dist. Faun. Brit. Ind. Rhynch. V. p. 111. (1901). 
 Type species : Stephanitis typical (Distant, 1903) 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphological Description) 

 เป็นมวนที่มีขนาดเล็ก บอบบาง  เมื่อมองทางด้านสันหลังเห็นเป็นมันเงาสะท้อนแสง  มีสีขาวใสคล้าย
กระจก ปากและหนวดมี 4 ปล้อง ทาร์ไซ 2 ปล้อง ด้านบนของสันหลังอกปล้องแรกมีส่วนที่ขยายขึ้นมาเป็นกระ
เปราะยาวรีภายในกลวง เรียกว่า hood  มีลักษณะสูงและโค้งนูน แหลมไปทางด้านหน้าจนปิดส่วนหัว  ถัดจาก 
hood มีสันเป็นแนวยาวตรงกลาง (medial carina) 1 สัน และสันด้านข้าง (lateral carina) อีกด้านละสัน  
ด้านข้างของสันหลังอกปล้องแรก จะขยายเป็นแผ่น (paranotum) มีลักษณะกว้าง และโค้งข้ึน  ปีกมีลักษณะยาวรี  
ยาวกว่าล าตัวประมาณสองเท่าของส่วนท้อง  ลักษณะกว้างและปลายโค้งมน  ประกอบด้วยเส้นปีกท่ีมาประสานกัน
เป็นร่างแหหรือตาข่าย ท าให้เกิดเป็นเซลล์ขึ้นเป็นจ านวนมาก   
  

แนวทางการวินิจฉัยในระดับวงศ์ย่อย สกุล และชนิด 
 

1 – แผ่นแข็งทางตอนท้ายของด้านสันหลังของปล้องอก (Scutellum) ส่วนใหญ่เปิดออก ไม่ถูกคลุมโดยส่วน
หลังของสันหลังอกปล้องแรกที่ขยายขึ้นมา (hood)...................................................................................... 
…………………………………………………………………...............................................Subfamily Cantacarinae 

 
    -  แผ่นแข็งทางตอนท้ายของด้านสันหลังของปล้องอก(Scutellum) ถูกคลุมอยู่ใต้ส่วนหลังของสันหลังอก 

ปล้องแรกที่ขยายขึ้นมา (hood)……………………………..………………………………...Subfamily Tinginae (2) 
                          



2 – ด้านบนของแผ่นแข็งสันหลังอกปล้องแรกท่ีขยายขึ้นมา (hood)  มีลักษณะยื่นยาวออกไปทางด้านหน้า 
ยาวมากกว่ากว้าง 4-5 เท่า (เมื่อมองทางด้านสันหลัง), สันแนวยาวทางด้านข้าง (lateral carinae) ขยาย
ยาว เริ่มจากขอบด้านหน้าของแผ่น (disc) ถึงขอบหลัง……………………………………………………………………… 

      ...................................................................................................................................Genus Leptocysta     
                                            

- ด้านบนของแผ่นแข็งสันหลังอกปล้องแรกที่ขยายขึ้นมา (hood) มีลักษณะเป็นรูปไข่ ยาวไม่เกิน 2 เท่า  
ของความกว้าง สันแนวยาวทางด้านข้าง (lateral carinae) สั้น ขยายยาวเริ่มจากขอบด้านหลังของ  
hood และต่อเนื่องเป็นระยะทางสั้นๆ ถึงขอบหลังของแผ่น (disc).............................................................. 

          ………………………….…………………………………….……………………...............................Genus Stephanitis (3) 
 
     3  - สันหลังอกปล้องแรก (pronotum) มีสันเป็นแนวยาวเพียงสันเดียว (unicarinate)…………………………….… 
          ..……………………………………………………..………………………….................................Stephanitis (Norba) 
(4)  

 
- สันหลังอกปล้องแรก (pronotum) มีสันเป็นแนวยาวจ านวน 3 สัน (tricarinate)…………………………..... 

          …………..………………..…………………………………………………….....................…Stephanitis (Stephanitis) 
(5) 
 

4 - เส้นปีกท่ีมาประสานกันเป็นร่างแหหรือตาข่าย (areolate) มีสีน้ าตาล ปีกมีแถบสีน้ าตาลเข้ม จ านวน 1 
แถบ พาดตามขวาง เริ่มต้นจากขอบตรงกลางของ Discoidal area มาถึงขอบปีกด้านข้าง  ด้านบนของ
สันหลังอกปล้องแรก (hood) ขยายไม่คลุมส่วนของตา  สันแนวยาวตรงกลาง (medial carina) ของสัน
หลังอกปล้องแรก มี 3 เซลล์ปกี(areolae) ในส่วนที่กว้างที่สุด รูปร่างลักษณะของปีกคู่หน้ายาวรี ส่วน
ปลายปีกโค้งมน……………………………………………….………….............................Stephanitis esakii 
Takeya 

 
-  เส้นปีกท่ีมาประสานกันเป็นร่างแหหรือตาข่าย (areolate) มีสีน้ าตาลอมทอง ปีกมีแถบน้ าตาลเข้ม 
จ านวน 2 แถบ ได้แก่แถบที่หนึ่งเกิดข้ึนบนเส้น Costal เริ่มจากฐานปีกมาถึงก่ึงกลางของปีก และแถบที ่
สองเริ่มจากเส้นปีกท่ีต่อจากบริเวณ Discoidal area ลงมาถึงปลายปีก  สันแนวยาวตรงกลาง (medial  
carina) ของสันหลังอกปล้องแรก มี 3 เซลล์ปีก (areolae)  ในส่วนที่กว้างที่สุด รูปร่างลักษณะของปีกคู่ 
หน้าบริเวณขอบปีกตรงกลางเว้าและส่วนหลังขยายกว้าง……….…………………………………..……..................... 
……………………………………………………………………………………………………Stephanitis suffusa (Distant)  

 
 



5 - ขอบส่วนหน้าของด้านข้างสันหลังอกปล้องแรก (paranotum) ไม่ขยายออกไปเกินส่วนด้านหน้าของตา  
เมื่อมองทางด้านสันหลัง  ส่วนฐานของปีก (corium) บริเวณฐาน และส่วนปลายมีสีด าหรือมีแถบสีน้ าตาล 
สันแนวยาวตรงกลาง (medial carina) ของสันหลังอกปล้องแรก มี 3 เซลล์ปีก (areolae) ในส่วนที่กว้าง
ที่สุด…………............................................................................ ......................Stephanitis pyri (Fabricius) 
 

          - ขอบส่วนหน้าของด้านข้างสันหลังอกปล้องแรก (paranotum) ขยายออกไปด้านหน้าของตา  ส่วนฐาน 
 ของปีก (corium) ด้านหน้าและปลายมีสีน้ าตาลเล็กน้อยเมื่อมองทางด้านสันหลัง สันแนวยาวตรงกลาง  
          (medial carina) ของสันหลังอกปล้องแรก มี 2 เซลล์ปีก (areolae) ในส่วนที่กว้างที่สุด……………………… 
          .…………………………………………………………………………….……......................Stephanitis  typica (Distant)        
  

Stephanitis typica  (Distant, 1903) 
Cadamustus typicus, Distant, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII. p.47 (1903) Faun. Brit. Ind. 

Rhynch. II. p. 132. 895. fig. 95. (1903).; Stephanitis typicus Distant 1910a, p.108 (India; Luzon).; 
Stephanitis typica Horvath, 1912, Mus. Nat Hung., Ann, 10: 320, 325; Takeya, 1951, Kurume Univ. 
Jour. (Nat. Sci), 4:8, Drake and Maa, 1953. Taiwan Mus, Quart Jour.6: 10. 

ล าตัว (Body)  ขนาดเล็ก เมื่อมองทางด้านสันหลังเห็นเป็นมันเงาสะท้อนแสง  มีสีขาวใสคล้ายกระจก  
ขอบของเซลล์ปีกมีสีน้ าตาลเข้มประปรายแต่ไม่มีแถบสี  ล าตัวด้านใต้ปีกมีสีน้ าตาล ขนาดล าตัวยาวเฉลี่ย 
1.91+0.14 มม. (n=20) (วัดจากปลายสุดของหัวถึงปลายสุดของท้อง) กว้างเฉลี่ย 0.76+0.05  มม. (n=20) (วัด
จากส่วนที่กว้างที่สุดของล าตัว)  ด้านบนของสันหลังอกปล้องแรกมีส่วนที่ขยายขึ้นมาเป็นกระเปราะยาวรีภายใน
กลวง (hood) และถัดจาก hood มีสันเป็นแนวยาวตรงกลาง (medial carina) 1 สัน ประกอบด้วยเซลล์ 
(areolae) จ านวน 2 เซลล์ ในส่วนที่กว้างที่สุด และสันด้านข้าง (lateral carina) อีกด้านละสัน สีขาวครีม ยาว
เฉลี่ย 0.11+0.1 มม. (n=20)    

หัว (Head) สั้น มีสีเหลืองอมน้ าตาล  ตามีสีน้ าตาลเข้ม เมื่อมองทางด้านสันหลัง (dorsal view) บางครั้ง
อาจจะเห็นส่วนของตาและปล้องที่ 1 ของหนวด  เนื่องจาก hood  ขยายไปคลุมส่วนหน้าของหัวไม่มิด ปากอยู่ใต้
ส่วนหัวและอก ชี้โน้มลงด้านล่าง ขยายยาวถึงระหว่างขาคู่ที่สอง (mesosternum) ปาก (rostrum) มีสีเหลือง 
ยกเว้นปลายปากมีสีด า ปากยาวเฉลี่ย 0.77+0.01 มม. (n=20)    

หนวด (Antennae)  มีลักษณะเรียวยาว  มีสีเหลืองอ่อน ประกอบด้วย 4 ปล้อง  แต่ละปล้องยาวเฉลี่ย 
0.31, 0.11, 1.14 และ 0.58 มม. ตามล าดับ  โดยปล้องที่สามมีลักษณะแบบปล้องไฝ่ (pilose) เนื่องจากมีขน
ละเอียดสั้นๆแทรกอยู่ระหว่างปล้อง  หนวดปล้องที่สี่มีลักษณะแบบกระบอง (clavate) โดยส่วนปลายหนวดค่อย 
ๆ ขยายใหญ่  และมีขนละเอียดสั้นๆ สีใสขึ้นปกคลุม 

อกปล้องแรก (Pronotum)  แผ่นแข็งด้านบน (disc) มีลักษณะเป็นจุดหรือหลุมของขนขนาดเล็ก 
(punctuate) สีน้ าตาลมันเงา มีขนสีใส ขนาดสั้นขึ้นปกคลุมประปราย มีสันแนวยาวตรงกลาง (medial carina) 
หนึ่งสัน และสันด้านข้าง (lateral carina) อีกด้านละสัน ซึ่ง medial carina มีลักษณะยาวและสูง  ประกอบด้วย 



2 เซลล์ปีก (areolae ) ในส่วนที่กว้างที่สุด  hood มีขนาดปานกลาง  มีรูปร่างยาวรี สูงเท่า medial carina 
ประกอบด้วยเซลล์ปีก (areolae) ขนาดใหญ่  ด้านข้างของสันหลังอกปล้องแรก จะขยายเป็นแผ่น เรียก พารา
โนตัม (paranotum) มีลักษณะกว้าง โค้งข้ึน ขอบด้านข้างกลม ประกอบด้วยเซลล์ปีกจ านวน 3 แถว  

ปีก (Hemelytra) ปีกคู่ที่หนึ่งมีลักษณะยาวรี  ส่วนปลายโค้งมน  ประกอบด้วยเส้นปีกที่มาประสานกัน
เป็นร่างแหหรือตาข่าย ท าให้เกิดเป็นเซลล์ขึ้นเป็นจ านวนมาก  เรียก areolate เส้นปีกมีสีน้ าตาล  มีลักษณะยาว
และกว้างกว่าส่วนท้อง  ปีกแต่ละข้างยาวเฉลี่ย 2.63+0.10 มม . costal area ส่วนที่กว้างที่สุดมี 4 เซลล์  
subcostal area ประกอบด้วยเซลล์ 1 แถว มีลักษณะลาดเอียงลงเล็กน้อย discoidal area สั้น มีลักษณะยก
สูงขึ้นเล็กน้อยประกอบด้วย 3 แถว ขอบด้านนอกของปีก , paranotum, เส้นขอบด้านบนของ hood และ 
medial carina มีลักษณะเป็นซี่ฟันปลาละเอียด และมีขนขนาดสั้น  สีเหลืองอ่อน ปีกคู่ที่สองสั้นมาก  มีลักษณะ
เป็นแผ่นบางใสไม่มีเซลล์ที่ปีก ยาวเฉลี่ย 1.68 มม. (n=20) 

ขา (Leg)  มีลักษณะเรียวยาว สีเหลืองอ่อน ยกเว้นส่วนปลาย (tarsi) มีสีน้ าตาล 
ความส าคัญและพืชอาหาร :  ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบพืช เช่น กล้วย มะพร้าว  ข่า  

ปทุมมา  อบเชย และคล้าน้ า (ภาพที่ 4) 
แหล่งที่ส ารวจพบ :  ทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
 การตรวจวินิจฉัย (Diagnosis) :  Stephanitis typica  (Distant, 1903)  ด้านบนของสันหลังอกปล้อง

แรกมีสันแนวยาวตรงกลาง (medial carina) 1 สัน และสันด้านข้าง (lateral carina)  2 สัน (tricarinate) ปีกไม่
มีแถบสี  

เขตการแพร่กระจาย :  จีน ญี่ปุ่น อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย มองโกเลีย เกาหลี ปาปัวนิวกินี หมู่เกาะสุ
มาตรา พม่า ฮ่องกง เนปาล และไทย 

ตัวอย่างที่ใช้ศึกษา (Material examined) Chiang Rai : 6 males, 4 females, EMBT.Hem. 
000071-000073, 000076, 000079-000080. Nakhon Pathom : 3 males, 7 females EMBT.Hem. 
000456-000457, 000460, 000458-000459, 000461-000465   

วิจารณ์ผล  มวนปีกแก้ว S. typica พบแพร่กระจายทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในพ้ืนที่ที่พืชอาหารมี
สภาพความชื้นสูง และลมไม่แรง จะพบเข้าท าลายเป็นจ านวนมาก 

 
Stephanitis  suffusa (Distant, 1903) 

Cadamustus suffusus, Distant (1903a, p47 (Ceylon;1903b,p133(Berma)); Stephanitis 
suffusa: Horvath 1912 b, p.338;  Stephanitis (Norba) bankana Drake 1948b, pp. 46,47,54 (Bangka; 
China; Per Sea gratissima; Stephanitis (Stephanitis) suffusa: Drake and Maa 1953, p101.  
Stephanitis (Norba) suffusa: Drake and Maa 1954, p.116. type: sex unknown; Matale, Ceylon; 
British Mus.  

ล าตัว (Body) ขนาดเล็ก  เมื่อมองทางด้านสันหลังเห็นเป็นมันเงาสะท้อนแสง มีสีเหลืองอมทอง  ปีกมี
แถบสีน้ าตาลเข้มจ านวน 2 แถบ คือบนเส้น Costal เริ่มจากฐานปีกมาถึงกึ่งกลางของปีก และเส้นปีกที่ต่อจาก



บริเวณ Discoidal area ลงมาถึงปลายปีก ล าตัวด้านใต้ปีกมีสีน้ าตาลเข้ม  ขนาดล าตัวยาวเฉลี่ย 2.26+0.12 มม. 
(n=20) (วัดจากปลายสุดของหัวถึงปลายสุดของท้อง)  กว้างเฉลี่ย 0.96+0.02 มม. (n=20) (วัดจากส่วนที่กว้าง
ที่สุดของล าตัว) hood มีลักษณะยาวรี ปลายแหลม ภายในกลวง ผิวของ hood ประกอบด้วยเซลล์ขนาดใหญ่
จ านวนมาก และมี median carina  เพียงสันเดียวสีน้ าตาล 

หัว (Head) สั้น มีสีเหลืองอมน้ าตาล ตามีสีน้ าตาลเข้ม  เมื่อมองทางด้านสันหลัง (dorsal view) จะมอง
ไม่เห็นส่วนของหัวและตา  เนื่องจากด้านบนของแผ่นแข็งสันหลังอกปล้องแรกขยายไปทางด้านหน้า (hood) คลุม
ส่วนหัว ปากอยู่ใต้ส่วนหัวและอก ชี้โน้มลงด้านล่าง ขยายยาวถึงระหว่างขาคู่ที่สอง (mesosternum) ปากมีสี
น้ าตาล ยกเว้นปลายปากมีสีด า ปากยาวเฉลี่ย 0.84+0.05 มม. (n=20)   

หนวด (Antennae)  มีลักษณะเรียวยาว มีสีเหลืองอ่อนอมเขียว  ประกอบด้วย 4 ปล้อง  แต่ละปล้อง
ยาวเฉลี่ย 0.54, 0.13, 1.69 และ 0.62  มม. ตามล าดับ โดยปล้องที่สามมีลักษณะแบบปล้องไฝ่ (pilose) เนื่องจาก
มีขนละเอียดสั้นๆแทรกอยู่ระหว่างปล้อง  หนวดปล้องที่สี่มีลักษณะแบบกระบอง (clavate) โดยส่วนปลายหนวด
ค่อย ๆ ขยายใหญ่ มีสีน้ าตาล และมีขนสีใสขึ้นปกคลุม 

อกปล้องแรก (Pronotum) แผ่นแข็งด้านบน (disc) มีลักษณะเป็นจุดหรือหลุมของขนขนาดเล็ก 
(punctuate) มีสีน้ าตาลเข้ม มันเงา  มีขนสีใส ขนาดสั้น ขึ้นปกคลุมประปราย (นอกจากนี้ยังมีขนขึ้นในส่วนของ 
medial carina และด้านบนของ hood)  สันแนวยาวตรงกลาง (medial carina) มีเพียงสันเดียว (unicarinate) 
ซึ่งมีลักษณะยาวและสูง  ในส่วนที่กว้างที่สุดมี 3  เซลล์ปีก (areolae)  hood มีขนาดใหญ่ รูปร่างยาวรีปลายส่วน
หน้าแหลม สูงเท่า medial carina ประกอบด้วยเซลล์ปีกขนาดใหญ่   ด้านข้างของสันหลังอกปล้องแรก 
(paranotum) กว้าง โค้งข้ึน ขอบด้านข้างกลม ประกอบด้วย 4 เซลล์แถว (areolae) 

ปีก (Hemelytra) ปีกคู่ที่หนึ่งมีขนาดกว้าง เส้นปีกมีสีน้ าตาลอมทอง ลักษณะของปีกตรงกลางเว้า และ
ส่วนหลังกว้าง  คลุมส่วนท้อง ปีกคู่หน้าแต่ละข้างยาวเฉลี่ย 3.29+0.05 มม. (n=20) costal area ส่วนที่กว้างที่สุด
มี 4 เซลล์ปีก (areolae) subcostal area ประกอบด้วยเซลล์ปีกจ านวน 1 แถว ซึ่งเซลล์ปีกค่อนข้างใหญ่ และลาด
เอียงลงเล็กน้อย discoidal area สั้น มีลักษณะยกสูงขึ้นเล็กน้อยประกอบด้วยเซลล์ปีกจ านวน 3 แถว ขอบด้าน
นอกของปีก paranotum เส้นขอบด้านบนของ hood  และ medial carina มีลักษณะเป็นซี่ฟันปลาละเอียด 
และมีขนขนาดสั้น ปีกคู่ที่สองสั้นมาก  มีลักษณะเป็นแผ่นบางใสไม่มีเซลล์ปีก ยาวเฉลี่ย 1.925+0.96 mm. 
(n=20) 

ขา (Leg)  มีลักษณะเรียวยาว สีเหลืองอ่อน ยกเว้นส่วนปลาย (tarsi) มีสีน้ าตาลเข้ม 
ความส าคัญและพืชอาหาร :  ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบพืช คือ อะโวคาโด และยอ  

(ภาพที่ 5)  ในต่างประเทศมีรายงานเฉพาะอะโวคาโด (Drake and Maa, 1954) 
แหล่งที่ส ารวจพบ :  ส าหรับประเทศไทยไม่เคยมีรายงานการส ารวจพบมาก่อน จากการศึกษาครั้งนี้

ส ารวจพบที่อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  
การตรวจวินิจฉัย (Diagnosis) :  Stephanitis suffusa (Distant, 1903) แตกต่างจาก Stephanitis 

typica (Distant, 1903)  คือ S. suffusa ด้านบนของสันหลังอกปล้องแรก มีสันแนวยาวตรงกลาง (medial 



carina) เพียง 1 สัน (unicarinate) ส่วนมวนปีกแก้วชนิด S. typica 3 สันคือ medial carina 1 สัน และสัน
ด้านข้าง (lateral carina) 2 สัน (tricarinate) 

เขตการแพร่กระจาย :  อินเดีย จีน อินโดนีเซีย พม่า และศรีลังกา  
ตัวอย่างที่ใช้ศึกษา (Material examined) TAK : 8 males, 12 females, EMBT.Hem.  

000002, 000005, 000007, 000023, 000024, 000028, 000030, 000032, 000001, 000003, 000004, 
000006, 000008-000010   

วิจารณ์ผล  มวนปีกแก้ว S. suffusa มีรายงานว่า เป็นศัตรูของอะโวคาโด แต่ในประเทศไทยพบเข้า
ท าลายอะโวคาโด และยอ จากการส ารวจพบมวนชนิดนี้ในแปลงอะโวคาโดที่จังหวัดตากเท่านั้น   ในพ้ืนที่ปลูก
จังหวัดอ่ืนยังไม่พบการเข้าท าลาย ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามและส ารวจเพิ่มในพ้ืนที่อ่ืนๆต่อไป  
 
9.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาอนุกรมวิธานมวนปีกแก้วสกุล Stephanitis ในแหล่งปลูกพืชทั่วภูมิภาคของประเทศไทย  ผล
การตรวจสอบจ าแนกชนิด  โดยใช้แนวทางการวินิจฉัยตามหลักอนุกรมวิธานแมลง  รวมทั้งเปรียบเทียบกับตัวอย่าง
ที่มีในพิพิธภัณฑ์แมลงของส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร สามารถวิเคราะห์ชนิดได้ 2 ชนิด  
จากจ านวน 1,655  ตัวอย่าง  ได้แก่  มวนปีกแก้ว Stephanitis typica (Distant, 1903)  จ านวน 1,591 ตัวอย่าง  
มีพืชอาหาร 6 ชนิด ได้แก่ กล้วย  มะพร้าว  ข่า  คล้าน้ า อบเชย และปทุมมา พบแพร่กระจายทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทย  และ Stephanitis suffusa (Distant, 1903) จ านวน 64 ตัวอย่าง มีพืชอาหาร 2 ชนิด ได้แก่ ยอ 
และอะโวคาโด  ส ารวจพบในพ้ืนที่จังหวัดตาก  มวนปีกแก้วชนิดนี้ยังไม่เคยมีรายงานในประเทศไทยมาก่อน  ซึ่ง
ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของมวนปีกแก้วทั้ง 2 ชนิด ดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบพืช  ท าให้ใบพืชที่ถูกท าลายเกิดจุดสี
เหลืองขนาดเล็กปรากฏให้เห็นชัดทางด้านหลังใบ  ต่อมาใบเหี่ยวและตาย  ท าให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
ลดลง  ตัวอย่างที่ได้จากการส ารวจ  เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แมลงกรมวิชาการเกษตร  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  
พร้อมจัดท าฐานข้อมูล  น าไปใช้อ้างอิงทางวิชาการส าหรับงานอนุกรมวิธานและงานกีฏวิทยาด้านอ่ืนๆ  
 
10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ได้ข้อมูลรายละเอียดของมวนปีกแก้วทุกชนิดในสกุล Stephanitis  พืชอาศัย  ส าหรับจัดท า 
            ฐานข้อมูลอย่างสมบูรณ์ 

2. ได้ข้อมูลเบื้องต้นที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ สามารถน าไปใช้อ้างอิงทางวิชาการส าหรับ 
                งานอนุกรมวิธานและงานกีฏวิทยาด้านอ่ืนๆ 

3. มีตัวอย่างมวนปีกแก้วสกุล Stephanitis เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แมลง เพ่ือใช้ในการอ้างอิง 
            ตรวจสอบความถูกต้องของชนิดมวนปีกแก้วในสกุลนี้ เพ่ือประกอบในงานส าคัญด้านการส่งออก และ 
               น าเข้าสินค้าเกษตร ตลอดจนใช้ในด้านกักกันพืช ซึ่งเป็นไปตามมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัย 
               พืชเพ่ือปกป้องสุขภาพมนุษย์ สัตว์ พืชและสิ่งแวดล้อม 
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ภาพที่ 1  ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของมวนปีกแก้วในสกุล Stephanitis Stål 
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ภาพที่ 2  ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของมวนปีกแก้วชนิด Stephanitis typica (Distant, 1903) 
ก.  ลักษณะทางด้านสันหลัง (Dorsal habitus) 
ข.  ลักษณะส่วนหัวและอกปล้องแรก 
ค.  ลักษณะสัณฐานวิทยาทางด้านข้าง 
ง.  ลักษณะส่วนหัวและอกปล้องแรก เมื่อมองทางด้านข้าง 
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ภาพที่ 3  ลักษณะทางสัณฐานวิทยามวนปีกแก้วชนิด Stephanitis suffusa (Distant, 1903) 
ก. ลักษณะทางด้านสันหลัง (Dorsal habitus) 
ข. ลักษณะสัณฐานวิทยาทางด้านข้าง 
ค. ลักษณะส่วนหัวและอกปล้องแรก เมื่อมองทางด้านข้าง 
ง. ลักษณะส่วนหัวและอกปล้องแรก 
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ภาพที่ 4  ลักษณะการท าลายของมวนปีกแก้วในใบกล้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  ลักษณะการท าลายของมวนปีกแก้วในอะโวคาโด 


