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อนุกรมวิธานเพลีย้ ไฟวงศยอย Panchaetothripinae
Taxonomy of Thrips in Subfamily Panchaetothripinae
อิทธิพล บรรณาการ ศิริณี พูนไชยศรี ลักขณา บํารุงศรี สุนดั ดา เชาวลิต
ชมัยพร บัวมาศ ชฎาภรณ เฉลิมวิเชียรพร เกศสุดา สนศิริ สิทธิศโิ รดมภ แก=วสวัสดิ์
กลุมกีฏและสัตววิทยา
สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความก=าวหน=า
สํารวจ รวบรวมเพลี้ยไฟในแหลงปลูกพืชตางๆ เชน มะมวง มะมวงหิมพานต ถั่วฝLกยาว ถั่วเหลือง
ข=าวโพด สบูดํา ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึง
เดือนกันยายน 2554 นําตัวอยางเพลี้ยไฟที่รวบรวมได=มาศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธาน เพื่อตรวจจําแนก
ชนิด ณ ห=องปฏิบัติการกลุมงานอนุกรมวิธานแมลง กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
สามารถจําแนกชนิดเพลี้ยไฟวงศยอย Panchaetothripinae ได= 2 ชนิด 110 ตัวอยาง ซึ่งอยูในอันดับ
Thysanoptera วงศ Thripidae ได=แก เพลี้ยไฟโกโก= (Cocoa thrips) Selenothrips rubrocinctus Giard
จํานวน 60 ตัวอยาง และ เพลี้ยไฟถั่วลิสง (Bean thrips) Caliothrips phaseoli Hood จํานวน 50
ตัวอยาง การทดลองเรื่องนี้ยังไมสิ้นสุดต=องดําเนินการตอในป^ 2555
คํานํา
เพลี้ยไฟเป_นศัตรูสําคัญของพืชหลายชนิด ทั้งตัวออนและตัวเต็มวัยสามารถทําลายพืชได= โดยการ
ดูดกลืนน้ําเลี้ยงจากเซลลพืชในสวนยอดออน ตาออน ใบ ดอก และผล ทําให=ใบเกิดรอยดาง สีซีด หรือทําให=
ขอบใบแห=ง ตาออนชะงักการเจริญเติบโต เพลี้ยไฟในวงศยอย Panchaetothripinae เป_นเพลี้ยไฟอีกวงศ
ยอยหนึ่งที่เป_นศัตรูพืชที่สําคัญของมะมวง สบูดํา ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ส=มเขียวหวาน คะน=า ซึ่งเป_นพืชสงออก
และพืชพลังงานที่สําคัญของประเทศ
สร=างความเสียหายให=กับพืชโดยการดูดกินโดยตรงและสร=างความ
เสียหายทางอ=อมจากสิ่งขับถายที่เพลี้ยไฟถายออกมา ซึ่งมีลักษณะคล=ายหยดน้ําเล็กๆ ติดอยูตามสวนตางๆ
ของพืช หยดน้ําเหลานี้เมื่อแห=งจะทําให=พืชเกิดรอยตําหนิเป_นจุดดํา (ศิริณี, 2544) การศึกษาอนุกรมวิธาน
เพลี้ยไฟในวงศยอย Panchaetothripinae นั้นจะได=ข=อมูลที่เป_นประโยชนอยางมาก ในการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการจัดการเพลี้ยไฟในวงศยอย Panchaetothripinae ที่ถูกต=องและเหมาะสมตอไป
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วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ
ตัวอยางเพลี้ยไฟที่รวบรวมได=จากแปลงปลูกพืช อุปกรณเก็บตัวอยาง ได=แก สวิงจับแมลง
ปากคีบ พูกัน ขวดดอง กลองพลาสติก ถุงพลาสติก ถังรักษาความเย็น สารเคมีตางๆ เชน น้ํากลั่น
alcohol 50-100%, AGA, sodium hydroxide 10%, clove oil และ canada balsam เข็มเขี่ย
แผนสไลดแก=ว แผนแก=วปhดสไลด กลองสไลดถาวร ตู=อบสไลดถาวร กล=องจุลทรรศนชนิด
stereo microscope และ compound microscope ที่ติด camera lucida เป_นอุปกรณเสริมชวย
ในการวาดภาพแมลงที่พบ กล=องถายภาพ อุปกรณวาดภาพ ได=แก ปากกา rotring และกระดาษไข
เขียนแบบ เอกสารประกอบการจําแนกชนิดของเพลี้ยไฟวงศยอย Panchaetothripinae
วิธกี าร
สืบค=นข=อมูลเกี่ยวกับชนิดของเพลี้ยไฟวงศยอย Panchaetothripinae จากเอกสารวิชาการที่
เกี่ยวข=อง ดําเนินการสํารวจ รวบรวมตัวอยางเพลี้ยไฟจากแปลงปลูกพืชตางๆ เชน มะมวง
มะมวงหิมพานต ถั่วฝLกยาว ถั่วเหลือง ข=าวโพด สบูดํา ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือ โดยใช=วิธีการตีหรือเขยาสวนของพืชให=เพลี้ยไฟตกลงบนกระดาษขาวที่รองรับ และใช=
พูกันเขี่ยเพลี้ยไฟแตละตัวลงในขวดที่บรรจุน้ํายา AGA รวมทั้งเก็บตัวอยางที่มีชีวิตด=วย บันทึก
รายละเอียด พืชอาหาร สวนของพืชที่พบตัวอยาง วัน/เดือน/ป^ สถานที่ และชื่อผู=เก็บตัวอยาง นํา
ตัวอยางทั้งหมดที่รวบรวมได=กลับไปยังห=องปฏิบัติการ เพื่อศึกษาด=านอนุกรมวิธาน โดยการนําตัวอยาง
เพลี้ยไฟไปทําสไลดถาวร
วิธีการทําสไลดถาวรของเพลี้ยไฟ
1. ย=ายตัวอยางเพลี้ยไฟจากขวดลงเก็บรักษาในแอลกอฮอล 60 % แชทิ้งไว=อยางน=อย
24 ชั่วโมง
2. ย=ายลงในโซเดียมไฮดรอกไซด (sodium hydroxide) 5% เพื่อทําให=สีของเพลี้ยไฟ
จางลง เวลาที่ใช=ขึ้นอยูกับชนิดของตัวอยางเพลี้ยไฟ เจาะสวนท=องของเพลี้ยไฟบริเวณต=นขาของขาหลัง
ด=วยเข็มแหลมขนาดเล็ก เพื่อให=ของเหลวภายในออกจากตัวเพลี้ยไฟ
3. ย=ายเพลี้ยไฟที่เจาะแล=วลงในน้ํากลั่น จากนั้นนําไปแชในแอลกอฮอล 50 %ทิ้งไว= 2 –
3 นาที
4. ย=ายลงในแอลกอฮอล 60 % อีกครั้ง ทิ้งไว= 24 ชั่วโมง
5. ย=ายลงในแอลกอฮอล 70 % อีกครั้ง ทิ้งไว= 1 ชั่วโมง
6. ย=ายลงในแอลกอฮอล 80 % อีกครั้ง ทิ้งไว= 20 นาที
7. ย=ายลงในแอลกอฮอล 95 % อีกครั้ง ทิ้งไว= 10 นาที
8. ย=ายลงในแอลกอฮอล 100 % อีกครั้ง ทิ้งไว= 5 นาที ทําซ้ําอีก 1 ครั้ง
9. ย=ายลงในโคลฟออย (clove oil) เพื่อให=ตัวอยางของเพลี้ยไฟใส แชทิ้งไว= 20 – 30
นาที
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10. หยดแคนาดาบัลซัม (Canada balsam) ซึ่งเป_นน้ํา ยาเมาทสไลด (Mounting
media) เพียงเล็กน=อยลงบนแผนแก=วปhดสไลด ปrายเพลี้ยไฟลงในหยดแคนาดาบัลซัมลงบนกึ่งกลาง
ของแผนสไลดแก=ว คอยๆคว่ําแผนสไลดช=าๆ จนกระทั่งจรดแผนแก=วปhดสไลด รีบพลิกแผนสไลดแก=วให=
ด=านแผนแก=วปhดสไลดกลับขึ้นด=านบน นําไปอบให=แห=ง
ดําเนินการจําแนกชนิดโดยศึกษาจากเอกสารของศิริณี (2544) และ Palmer, et al. (1989)
รวมทั้งศึกษาจากตัวอยางเพลี้ยไฟที่เก็บรักษาไว=ในพิพิธภัณฑแมลง วาดภาพ/ถายภาพลักษณะสําคัญ
ทางอนุกรมวิธานและจัดทําแนวทางการวินิจฉัยระดับชนิด จัดทําปrายและบันทึกข=อมูลรายละเอียดบน
แผนสไลดถาวร ได=แก พืชอาหาร วัน/เดือน/ป^ สถานที่และชื่อผู=เก็บตัวอยาง รวมทั้ง วัน/เดือน/ป^ และ
ชื่อผู=วิเคราะหชนิด นําตัวอยางเพลี้ยไฟที่ศึกษาวิจัยทั้งหมดเก็บรักษาไว=ในพิพิธภัณฑแมลง โดยแบงเป_น
หมวดหมูตามระบบสากลของพิพิธภัณฑ เพื่อใช=ในการตรวจสอบ สืบค=นและอ=างอิง
เวลาและสถานที่
เวลา
เดือนตุลาคม 2553 ถึง เดือนกันยายน 2554
สถานที่
1. แปลงปลูกพืชในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ
2. ห=องปฏิบัติการกลุมงานอนุกรมวิธานแมลง กลุมกีฏและสัตววิทยา
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ผลและวิ
ผลและวิจารณผลการทดลอง
ารณผลการทดลอง
พบเพลี้ยไฟวงศยอย Panchaetothripinae และสามารถจําแนกชนิดได= 2 ชนิด 110
ตัวอยางคือ เพลี้ยไฟโกโก= (Cocoa thrips) Selenothrips rubrocinctus Giard จํานวน 60 ตัวอยาง
และ เพลี้ยไฟถั่วลิสง (Bean thrips) Caliothrips phaseoli Hood จํานวน 50 ตัวอยาง
สรุปผลการทดลองและคํ
ผลการทดลองและคําแนะนํา
การศึกษาอนุกรมวิธานเพลี้ยไฟวงศยอย Panchaetothripinae ในแหลงปลูกพืชตางๆ เชน
มะมวง มะมวงหิมพานต ถั่วฝLกยาว ถั่วเหลือง ข=าวโพด สบูดํา ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือ ระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึง เดือนกันยายน 2554 พบเพลี้ยไฟวงศยอย
Panchaetothripinae 2 ชนิด 110 ตัวอยาง ซึ่งอยูในอันดับ Thysanoptera วงศ Thripidae
ได=แกเพลี้ยไฟโกโก= (Cocoa thrips) Selenothrips rubrocinctus Giard จํานวน 60 ตัวอยางและ
เพลี้ยไฟถั่วลิสง (Bean thrips) Caliothrips phaseoli Hood จํานวน 50 ตัวอยาง การทดลองเรื่องนี้
ยังไมสิ้นสุดต=องดําเนินการตอในป^ 2555
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