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ชีวประวัตแิ ละลักษณะทางอนุกรมวิธานของเพลี้ยแป้งมะละกอ
Paracoccus marginatus Williams and Granara De Willink
(Hemiptera: Pseudococcidae) ในประเทศไทย
Life History and Taxonomic Characteristics of Paracoccus marginatus
Williams and Granara De Willink (Hemiptera: Pseudococcidae)
in Thailand
ชมัยพร บัวมาศ จารุวตั ถ์ แต้กลุ ยุวรินทร์ บุญทบ สุนดั ดา เชาวลิต อิทธิพล บรรณาการ
เกศสุดา สนศิริ อาทิตย์ รักกสิกร จอมสุรางค์ ดวงธิสาร สิทธิศโิ รดม แก้วสวัสดิ์
กลุม่ กีฏและสัตววิทยา สานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความก้าวหน้า
การศึกษาชีววิทยาของเพลี้ยแป้งมะละกอ (papaya mealybug) Paracoccus marginatus
Williams and Granara De Willink โดยนามาเลี้ยงบนพืชอาหารจานวน 2 ชนิด ได้แก่ มะละกอ
และมันสาปะหลัง ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สานักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช พบว่า เพลี้ยแป้ง ชนิดนี้มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ตัวเต็มวัยเมื่อได้รับการ
ผสมพันธุ์จากตัวผู้จะออกลูกเป็นไข่ (oviparity) มีถุงไข่ (ovisac) ปกคุลมไข่ไว้บริเวณปลายส่วนท้อง
ไข่มีลักษณะกลมรี สีของไข่จะค่อยๆ เข้มขึ้นเมื่อใกล้ฟัก การเลี้ยงเพลี้ยแป้งบนใบมะละกอภายใน
ห้องปฏิบัติการทีอ่ ุณหภูมิ 27 ± 2 องศาเซลเซียส พบว่าเพลี้ยแป้งมีอายุ 30-41 วัน โดยตัวอ่อนวัยที่ 1
อายุ 5-9 วัน ตัวอ่อนวัยที่ 2 อายุ 7-15 วัน ตัวอ่อนวัยที่ 3 อายุ 12-18 สามารถวางไข่ได้ 50–150 ตัว
และการเลี้ยงบนใบมันสาปะหลัง เพลี้ยแป้งมีอายุ 30-39 วัน โดยตัวอ่อนวัยที่ 1 อายุ 4-9 วัน ตัวอ่อน
วัยที่ 2 อายุ 7-15 วัน ตัวอ่อนวัยที่ 3 อายุ 8- 20 สามารถวางไข่ได้ 50 – 120 ตัว สาหรับตัวอย่างของ
เพลี้ยแป้งได้นามาทาสไลด์ถาวรเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเปรียบเทียบ จัดทาเป็นคู่มือในการจาแนกพร้อม
จัดเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แมลง
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คานา
เพลี้ยแป้งมะละกอ (papaya mealybug) Paracoccus marginatus Williams and Granara De Willink
เป็นเพลี้ยแป้งประจาถิ่นในประเทศ Miller et al. (1999) เชื่อว่าน่าจะเป็นเพลี้ยแป้งประจาถิ่นใน
ประเทศเม็กซิโก หรือในแถบอเมริกากลาง และเพลี้ยแป้งมะละกอได้ระบาดไปยังประเทศต่างๆ ทั่วทุก
ภูมิภาคของโลก สหรัฐอเมริการายงานการพบเพลี้ยแป้งมะละกอครั้งแรก เมื่อปี 1998 และ 2 ปีถัด
มายังพบมีการระบาดในแถบอเมริกากลาง (Matile-Ferrero et al., 2000) และเมื่อ 2008 มีรายงาน
การพบเพลี้ยแป้งมะละกอลงทาลายพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ลีลาวดี และมะละกอ ในประเทศ
ศรีลังกา (Galanihe et al., 2010) และในปีเดียวกันนี้ยังพบรายงานเพลี้ยแป้งมะละกอในประเทศ
อินโดนีเซียและอินเดียอีกด้วย (Muniappan et. al., 2008) ซึ่งเพลี้ยแป้งชนิดนี้ถือเป็นเพลี้ยแป้งต่าง
ถิ่นรุกราน (alien invasive species) สามารถสร้างความเสียหายให้แก่พืชเศรษฐกิจจานวนมาก และ
ยังมีพืชอาหารที่หลากหลายถึง 22 วงศ์ (Ben-Dov, 1994)
สาหรับในประเทศไทยได้มีการพบเพลี้ยแป้งมะละกอในมันสาปะหลังเมื่อปี 2553 และพบว่า
เพลี้ยแป้งมะละกอมีความสามารถในการทาลายมันสาปะหลังได้ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะช่วงที่ไม่มีเพลี้ย
แป้งสีชมพูระบาด และยังพบลงทาลายในพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ได้แก่ ลีลาวดี ชบา สบู่ดา มะเขือ พริก ปอ
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย (ชมัยพร และคณะ 2557) เนื่องจากเพลี้ยแป้งมะละกอเป็นเพลี้ยแป้งที่มี
พืชอาหารหลากหลายและมีการสารวจพืชอาศัยของเพลี้ยแป้งชนิดนี้ในประเทศไทย พบว่า มีพืชอาศัย
ถึง 10 ชนิดได้แก่ มะละกอ ลีลาวดีดอกแดง ลีลาวดีดอกขาว หญ้าก้นจาขาว 2 ชนิด ปัตตาเวีย มันสาปะหลัง
ชบา พุดสามสี และมะเขือพวง (Saengyot and Burikam, 2011) และในปัจจุบันมีแนวโน้มที่เพลี้ย
แป้งชนิดนี้จะลงทาลายพืชอื่นๆ และเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น แต่ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลด้านชีวประวัติซึ่ง
เป็ น ข้อมู ล ที่มีความส าคัญในการหาแนวทางป้องกันก าจัดที่ถูก ต้องและเหมาะสมจึงจาเป็นต้องมี
การศึกษาชีวประวัติของเพลี้ยแป้งชนิดนี้เพื่อนาไปใช้ในการหาแนวทางในการป้องกันกาจัดต่อไป
วิธดี าเนินการ
อุปกรณ์
1. ตัวอย่างเพลี้ยแป้งมะละกอ
2. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างเพลี้ยแป้ง ได้แก่ แอลกอฮอล์ 70 – 80% หรือน้ายา AGA ขวดดอง
ตัวอย่างแมลง คัตเตอร์ กรรไกรตัดกิ่ง กล่องพลาสติก ถุงกระดาษและถุงพลาสติก
3. อุปกรณ์และพืชอาหารสาหรับเลี้ยงแมลง ได้แก่ กล่องพลาสติก พู่กัน และพืชอาหารที่ใช้
เลี้ยง ได้แก่ มันสาปะหลัง มะละกอ ลีลาวดี และชบา
4. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ได้แก่ กระดาษ ดินสอ เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ เป็นต้น
5. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทาสไลด์ถาวรเพลี้ยแป้ง ได้แก่ สารเคมีต่างๆ เช่น alcohol 70 %,
potassium hydroxide 10%, hydrochloric acid, glacial acetic acid, xylene, carbolic acid,
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acid fuchsin, N-butyl alcohol, clove oil และ Canada balsam เข็มเขี่ย แผ่นสไลด์แก้ว แผ่น
แก้วปิดสไลด์ กล่องใส่สไลด์ถาวร ตู้อบสไลด์ถาวร
6. กล้องจุลทรรศน์ชนิด stereo microscope ,compound microscope กล้องถ่ายภาพ
และเครื่องระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS)
7. อุปกรณ์วาดภาพ ได้แก่ ปากกา rotting และกระดาษไขเขียนแบบ
8. เอกสารประกอบการจาแนกชนิดเพลี้ยแป้ง
วิธกี าร
1. เตรียมพืชอาหารสาหรับการเลี้ยงเพลี้ยแป้งมะละกอ รายละเอียดดังนี้
ปีที่ 1 เตรียมพืชอาหาร 2 ชนิด คือ มันสาปะหลังและมะละกอ
ปีที่ 2 เตรียมพืชอาหาร 2 ชนิด คือ ชบาและลีลาวดี
2. เก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยแป้งมะละกอจากแหล่งปลูกมันสาปะหลัง มะละกอ ชบาและ
ลีลาวดี ในจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา ราชบุรี กาญจนบุรี ตัดชิ้นส่วนของพืชที่มีเพลี้ยแป้งอาศัยอยู่ ใส่
ในถุงกระดาษหรือห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วใส่ในถุงพลาสติก บันทึกสถานที่ พิกัดทางภูมิศาสตร์
(GPS) วัน เดือน ปี ที่เก็บตัวอย่าง ชนิดและส่วนของพืชที่ถูกทาลาย รวมทั้งชื่อผู้เก็บ
3.นาตัวอย่างเพลี้ยแป้งที่รวบรวมได้จากการสารวจ นามาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ โดยใช้พู่กัน
เขี่ยตัวอ่อนตัวอ่อน ตัวเต็มวัย และถุงไข่ ลงบนพืชอาหาร รอจนเพลี้ยแป้งวางไข่และมีตัวอ่อนวัยที่ 1 ที่
เริ่มฟักตัว
4. หลังจากนั้นให้ ใช้พู่กันเขี่ยตัวอ่อนเพลี้ยแป้งวัยที่ 1 ลงในพืชอาหารที่เตรียมไว้ซึ่งวางไว้ใน
กล่องพลาสติก จานวน 1 ตัวต่อ 1 กล่อง เปลี่ยนพืชอาหารเมื่อจาเป็นบันทึกรูปร่างลักษณะ สี ขนาด
ทุกระยะการเจริญเติบโตรวมทั้งพฤติกรรมต่างๆ ตลอดการทดลอง พร้อมกับถ่ายภาพประกอบ
5. นาตัวอย่างเพลี้ยแป้งบางส่วนจากที่เลี้ยงไว้บนพืชอาหาร มาตรวจดูลักษณะภายนอกด้วย
กล้องจุลทรรศน์ชนิด stereo microscope ถ่ายภาพ บันทึกรายละเอียด เช่น ขนาด รูปร่างลักษณะ สี
และระยะการเจริญเติบโตของเพลี้ยแป้งก่อนดองในแอลกอฮอล์ 70%
6. นาตัวอย่างเพลี้ยแป้งจากขวดดองตัวอย่างในข้อ 5 มาทาสไลด์ถาวร โดยดัดแปลงวิธีการ
ของ Williams and Watson (1988) มีขั้นตอนดังนี้
6.1 ใช้เข็มเขี่ยเจาะบริเวณกลางส่วนอกด้านบนของตัวอย่างเพลี้ยแป้ง นาไปใส่ใน
หลอดทดลองที่บรรจุด้วยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) 10% จากนั้นนาหลอดทดลองไป
ต้มด้วยวิธีวอเตอร์บาท ใช้เวลาประมาณ 15 นาที (เริ่มนับตั้งแต่น้าในบีคเกอร์เดือด) โดยระวังไม่ให้
สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่อยู่ในหลอดทดลองเดือด เพราะจะทาให้ตัวอย่างเกิดความ
เสียหายได้
6.2 นาตัวอย่างเพลี้ยแป้งที่ต้มแล้วมาล้างในน้ากลั่น กดเบา ๆ บนลาตัวด้วยเข็มดัด
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ปลายโค้ง เพื่อทาให้ไข่ ตัวอ่อน และของเหลวที่อยู่ในลาตัวหลุดออกมาทางรอยที่เจาะไว้ ถ้ายังมีก้อน
ไขมันตกค้างอยู่ให้นาไปแช่ในแอลกอฮอล์ 95% ประมาณ 2 – 3 นาที
6.3 ย้ายลงในคาร์บอลไซลีน (carbol xylene) แช่ทิ้งไว้ 10 นาทีจนกระทั่งตัวอย่าง
ใส นาไปแช่ในแอลกอฮอล์ 95%
6.4 ย้ายลงในกรดแอลกอฮอล์ (acid alcohol) ซึ่งเป็นสารละลายของกรดแกลเชียลอะซิ
ติก 1 ส่วน และแอลกอฮอล์ 50% 4 ส่วน แช่ทิ้งไว้ 2 – 3 นาที
6.5 ย้อมสีตัวอย่างโดยแช่ในน้ายาย้อมสี ซึ่งเป็นสารละลายของแอซิดฟุชซิน (acid
fuchsin) กรดเกลือ (hydrochloric acid) และน้ากลั่น แช่ทิ้งไว้นาน 30 - 60 นาที
6.6 ย้ายลงในแอลกอฮอล์ 95% แช่ทิ้งไว้ 2 – 3 นาที เพื่อกาจัดสีส่วนเกิน
6.7 ย้ายลงในสารละลายเอ็น-บิวทิลแอลกอฮอล์ (N-butyl alcohol) กับแอลกอฮอล์
95% ในอัตราส่วน 1:1 แช่ทิ้งไว้ 10 นาที
6.8 ย้ายลงในเอ็น-บิวทิลแอลกอฮอล์ แช่ทิ้งไว้ 10 นาที
6.9 ย้ายลงในโคล์ฟออย (clove oil) แช่ทิ้งไว้ 20 นาที
6.10 นาตัวอย่างเพลี้ยแป้งวางบนแผ่นสไลด์แก้ว ใช้กระดาษกรองซับโคล์ฟออยส่วนที่
เกินออก หยดแคนาดาบัลซัม (canada balsam) 1 หยดบนตัวอย่างแมลงจัดรูปร่าง ให้สวยงามไม่บิด
เบี้ยวหรือทับซ้อนกัน ปิดทับด้วยแผ่นแก้วปิดสไลด์
6.11 นาไปอบให้แห้ง ในตู้อบทีอ่ ุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน
7. ตรวจจ าแนกชนิ ดเพลี้ ยแป้งบนแผ่ นสไลด์ ถาวร ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ชนิด compound
microscope ที่มีกาลังขยายสูง โดยใช้แนวทางการวินิจฉัยของ Williams and Granara de Willink (1992)
ตรวจดูลักษณะสาคัญที่ใช้ในการจาแนก ได้แก่ หนวด (antennae) ขน (setae) รู (pores) ท่อ (tubular
ducts) กลุ่มอวัยวะที่ผลิตเส้นแป้งด้านข้างลาตัว (cerarii) ช่องเปิดที่มีลักษณะคล้ายรอยแตกตามขวางของ
ลาตัว (ostioles) และวงแหวนที่ล้อมรอบช่องเปิดของอวัยวะขับถ่าย (anal ring)
8. วาดรูปแสดงลักษณะทางอนุกรมวิธานของเพลี้ยแป้งแต่ละระยะโดยวาดลงบนกระดาษ
กราฟและลอกลงบนกระดาษไขเขียนแบบและจัดทาแนวทางวินิจฉัยชนิดเพลี้ยแป้งมะละกอในแต่ละ
ระยะ
9. การบันทึกรายละเอียดบนแผ่นสไลด์ที่อบแห้งแล้วโดยวางแผ่นสไลด์หันด้านหัวของเพลี้ยแป้งเข้าหา
ตัว ด้านขวาเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับพืชอาหาร วัน เดือน ปี สถานที่และชื่อผู้เก็บตัวอย่าง ด้านซ้ายมือเขียน
ชื่อวิทยาศาสตร์ เพศ วันเดือนปี ที่ทาสไลด์และชื่อผู้จาแนก ควรลงรายละเอียดดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ
10. จัดเก็บตัวอย่างเพลี้ยแป้งในกล่องใส่สไลด์ถาวรและนาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แมลง
โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามหลักสากล
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เวลาและสถานที่
เริ่มต้น เดือนตุลาคม 2559 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2560
สถานที่ : 1. แหล่งปลูกพืชต่างๆ
2. ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การศึกษาด้านอนุกรมวิธาน โดยนาตัวอย่างเพลี้ยแป้งมะละกอวัยที่ 1, 2, 3 และตัวเต็มวัย
จากการเลี้ ย งในใบมะละกอ และมัน ส าปะหลั ง มาท าสไลด์ ถาวรเพื่อใช้เ ปรียบเทียบลั ก ษณะทาง
อนุกรมวิธานของตัวอย่างเพลี้ยแป้งในแต่ละระยะการเจริญเติบโต
การศึกษาด้านชีววิทยา โดยนาเพลี้ยมะละกอมาเลี้ยงบนพืชอาหารจานวน 2 ชนิด ได้แก่
มะละกอและมันส าปะหลัง ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่ มกีฏและสัตววิทยา
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบว่า เพลี้ยแป้ง มะละกอ (papaya mealybug) Paracoccus
marginatus Williams and Granara De Willink เป็นเพลี้ยแป้งที่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
ตัวเต็มวัยเมื่อได้รับการผสมพันธุ์จากตัวผู้จะออกลูกเป็นไข่ (oviparity) มีถุงไข่ (ovisac) หุ้มไข่ไว้
บริเวณปลายส่วนท้อง ไข่มีลักษณะกลมรี สีของไข่จะค่อยๆ เข้มขึ้นเมื่อใกล้ฟัก ไข่มีอายุ 2-7 วัน
จากนั้นจะฟักออกเป็นตัวอ่อนวัยที่ 1 (crawler) และคลานออกมาภายนอกถุงไข่ ผนังลาตัวค่อนข้าง
ใสหรือเหลืองใส ส่วนขาและหนวดมีการเจริญเติบโตดี เห็นได้ชัดเจน ขนาดค่อนข้างเล็กความยาว
ประมาณ 0.7 - 1.7 มิลลิเมตร ตัวอ่อนเพศเมียจะมีการลอกคราบจานวน 3 ครั้ง ตัวเต็มวั ยเพศเมียจะ
มี ผ นั ง ล าตั ว สี เ หลื อ ง มี แ ป้ ง สี ข าวปกคลุ ม ล าตั ว ขนาดตั ว เต็ ม วั ย ด้ า นกว้ า ง ประมาณ 1.7 – 3.5
มิลลิเมตร ด้านยาว ประมาณ 3.0 – 4.1 มิลลิเมตร
วงจรชีวิตจากตัวอ่อนถึงตัวเต็มวัยเมื่อเลี้ยงบนมะละกอภายในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 27 ±
2 องศาเซลเซียส มีอายุ 30-41 วัน โดยตัวอ่อนวัยที่ 1 อายุ 5-9 วัน ตัวอ่อนวัยที่ 2 อายุ 7-15 วัน
ตัวอ่อนวัยที่ 3 อายุ 12- 18 สามารถวางไข่ได้ 50 – 150 ตัว
วงจรชีวิตจากตัวอ่อนถึงตัวเต็มวัยเมื่อเลี้ยงบนมันสาปะหลังภายในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ
27 ± 2 องศาเซลเซียส มีอายุ 30-39 วัน โดยตัวอ่อนวัยที่ 1 อายุ 4-9 วัน ตัวอ่อนวัยที่ 2 อายุ 7-15
วัน ตัว อ่อนวัย ที่ 3 อายุ 8-20 สามารถวางไข่ได้ 50 – 120 ตัว ซึ่งมีความแตกต่างตามระยะการ
เจริญเติบโต พร้อมบันทึกรายละเอียด และจัดเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แมลง
การศึกษานี้จะต้องดาเนินต่อไปในปี 2561 โดยทาการเลี้ยงเพลี้ยแป้งมะละกอในพืชอาหารอีก
2 ชนิด คือ ลีลาวดีและชบา และจัดทาแนวทางวินิจฉัย พร้อมบันทึกรายละเอียดของเพลี้ย แป้งแต่ละ
ระยะและจัดเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แมลง
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สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
การศึกษาด้านชีววิทยา โดยนาเพลี้ยมะละกอมาเลี้ยงบนพืชอาหารจานวน 2 ชนิด ได้แก่ มะละกอ
และมันสาปะหลัง พบว่า การเลี้ยงเพลี้ยแป้งบนใบมะละกอภายในห้องปฏิบัติการที่ มีอายุ 30-41 วัน โดย
ตัวอ่อนวัยที่ 1 อายุ 5-9 วัน ตัวอ่อนวัยที่ 2 อายุ 7-15 วัน ตัวอ่อนวัยที่ 3 อายุ 12- 18 สามารถวางไข่ได้
50 – 150 ตัว และการเลี้ยงบนใบมันสาปะหลัง มีอายุ 30-39 วัน โดยตัวอ่อนวัยที่ 1 อายุ 4-9 วัน ตัวอ่อน
วัยที่ 2 อายุ 7-15 วัน ตัวอ่อนวัยที่ 3 อายุ 8-20 สามารถวางไข่ได้ 50 – 120 ตัว และตัวอย่างแต่ละระยะ
ของเพลี้ยแป้งได้นามาทาสไลด์ถาวรเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเปรียบเทียบ จัดทาเป็นคู่มือในการจาแนกพร้อม
จัดเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แมลง การศึกษานี้ยังไม่สิ้นสุดจะต้องดาเนินการต่อไปในปี 2561
คาขอบคุณ
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Papaya seedling (1 month)

Papaya seedling (4 months)

Cassava 1 month

Cassava 3 months

Figure 1 Preparing host plants for papaya mealybug rearing; papaya and cassava
seedling.
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Crawler stage (first stage)

Mounting to second stage

Second stage

Mounting to adult stage

Male pupa with cocoon

Third stage

Adult female

Adult male

Figure 2 Immature stages and adult of papaya mealybug
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