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การใชแมลงชางปกใส Plesiochrysa ramburi ในการควบคุมเพลี้ยแปง
มันสําปะหลังในสภาพไร
Utilization of Green Lacewing Plesiochrysa ramburi for Control Cassava
Mealybugs in Field
ประภัสสร เชยคําแหง รจนา ไวยเจริญ อัมพร วิโนทัย สุเทพ สหายา
กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความกาวหนา
ไดดําเนินการทดลองเริ่มสํารวจเก็บรวบรวมตัวอยางเพลี้ยแปงมันสําปะหลังและศัตรูธรรมชาติ
ของเพลี้ยแปงมันสําปะหลังพบวามีแมลงศัตรูธรรมชาติที่สําคัญหลายชนิด ไดแก ดวงเตาที่พบ 4 ชนิด
คือดวงเตา Brumoides sp. ดวงเตา Nephus sp. ดวงเตาสีสม Micraspis discolor ดวงเตาลายหยัก
Chilomenes sexmaculata แมลงชางป/กใส Plesiochrysa ramburi แตนเบียนไมทราบชนิด
2 ชนิด และหนอนผีเสื้อกินเพลี้ยแปง 1 ชนิด จากผลการทดลองใชตัวออนแมลงชางป/กใส P. ramburi
ปลอยบนตนมันสําปะหลังที่เริ่มพบการระบาดของเพลี้ยแปงพบวา ปลอยในอัตรา 4-5 ตัว/ตน จํานวน
2 ครั้ง สามารถควบคุมการระบาดไดและคงอยูได 2 เดือนในแหลงที่มีการระบาด และในป/ 2556
เริ่ ม ทํ า แปลงทดลอง ที่ ศู น ย: วิ จั ย ขาวโพดขาวฟ= า งแหงชาติ (ไรสุ ว รรณ ) อ.ปากชอง จั ง หวั ด
นครราชสีมา
คํานํา
เพลี้ยแปง (Homoptera: Pseudococcidae) เปNนแมลงศัตรูพืชที่สําคัญมากในปOจจุบัน
เนื่องจาก เพลี้ยแปงสามารถลงทําลายพืชไดหลากหลายชนิด และขยายพันธุ:ไดรวดเร็ว ในป/ 2551 ที่
ผานมามีการระบาดอยางหนักในมันสําปะหลัง เพลี้ยแปงทั้งตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ําเลี้ยงตาม
สวนตางๆของตนมันสําปะหลัง ทําใหพืชสังเคราะห:แสงไดนอย ลําตนมีชวงขอถี่ มีผลกระทบตอการ
สรางหัวมันสําปะหลังทําใหผลผลิตลดลง และจากการลงสํารวจพื้นที่ในหลายจังหวัด เชน จังหวั ด
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และนครราชสีมา ที่พบการระบาดของเพลี้ยแปง เพลี้ย
แปงที่พบในประเทศไทยมี 5 ชนิด ไดแก เพลี้ยแปงสีชมพู Phenacoccus manihoti เพลี้ยแปงสีเขียว
Phenacoccus madeirensis เพลี้ยแปงแจ็คเบีนดส: Pseudococcus jackbeardsleyi เพลี้ยแปง
ลาย Ferrisia virgata เพลี้ยแปงจุดดํา Phenacoccus solenopis จะพบแมลงศัตรูธรรมชาติดวย
เชนกัน แมลงศัตรูธรรมชาติที่พบในปริมาณมากคือ แมลงชางป/กใส ( Neroptera: Chrysopidae) เมื่อ
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นํ า แมลงชางป/ ก ใสชนิ ด ที่ พ บในมั น สํ า ปะหลั ง มาเพาะเลี้ ย งในหองปฏิ บั ติ ก ารก็ พ บวาเปN น ชนิ ด
Plesiochrysa ramburi เมื่อทดสอบประสิทธิภาพในหองปฏิบัติการพบวาสามารถควบคุมเพลี้ยแปง
ไดดี เพาะเลี้ยงไดดวยเพลี้ยแปงเกือบทุกชนิด แมลงชางป/กใส เปNนแมลงห้ําที่มีความสําคัญ สามารถกิน
เหยื่อไดหลายชนิด จึงมีประสิทธิภาพในการชวยทําลายแมลงศัตรูพืชสําคัญทางเศรษฐกิจ เชนเพลี้ยไฟ
พริก เพลี้ยไฟฝาย เพลี้ยแปง ตัวออนแมลงหวี่ขาว ตัวออนเพลี้ยหอย ไข และตัวหนอนขนาดเล็กของ
ผีเสื้อหลายชนิด ในตางประเทศมีการผลิตขยายแมลงชางป/กใส Chrysopera carnea และ
Chrysopera rufilabris ขายเปNนการคามาตั้งแตป/ 2530 (J.C. van Lenteren, 2003)นอกจากนี้ใน
ประเทศแถบยุโรปมีการใชแมลงชางป/กใสในการควบคุมเพลี้ยออนในพืชหลายชนิด เชน พริกไทย มัน
ฝรั่ง มะเขือเทศ และมะเขือชนิดตางๆ ในอเมริกามีการนําเขาแมลงชางป/กใส Chrysopera carnea
เพื่อปลอยในไรฝายของรัฐเท็กซัส สามารถลดประชากรของหนอนเจาะสมอฝายไดถึง 96% และยัง
นําไปใชในพืชอื่นๆเชนขาวโพด ถั่ว กะหล่ําปลี และแอปเปefล เพื่อควบคุมเพลี้ยออนศัตรูพืชดังกลาว แต
ตองปลอยเปNนปริมาณมาก ดังนั้นการศึกษาการนําแมลงชางป/กใส P. ramburi มาใชควบคุมเพลี้ยแปง
ในแปลงมันสําปะหลังเปNนที่นาสนใจ ดังนั้นในการทดลองนี้จะดําเนินงานในการทดสอบในการนําไปใช
สภาพไร เพื่อทราบประสิทธิภาพที่แทจริงและวิธีการใชแมลงชางป/กใสชนิดนี้ตอไป
วิธีดําเนินการ
อุปกรณO
แปลงปลูกมันสําปะหลัง
แมลงชางป/กใส Plesiochrysa ramburi
ฟOกทอง ใชเลี้ยงเพลี้ยแปง เพื่อเลี้ยงแมลงชางป/กใส
กลองเลี้ยงแมลง
น้ําผึ้ง+ยีสต:
มุงตาขาย
เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น
กรรไกร สําลี กระดาษทิชชู
อุปกรณ:นับเพลี้ยแปง
วิธีการ
แผนการทดลองวางแผนการทดลองแบบ RCB 3 กรรมวิธี
กรรมวิธี
กรรมวิธีที่ 1 ปลอยแมลงชางป/กใสอยางทวมทน ทุกๆสัปดาห:
กรรมวิธีที่ 2 เก็บแมลงชางป/กใสออกจากแปลงใหมีแตเพลี้ยแปง
กรรมวิธีที่ 3 แปลงตามสภาพธรรมชาติ
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วิธีปฏิบัติการทดลอง
1. เลี้ยงขยายแมลงชางป/กใสใหไดปริมาณมาก
2. ทดลองปลอยตัวออนแมลงชางป/กใสในโรงเรือนเพื่อหาอัตราที่เหมาะสม
3. เตรียมแปลงปลูกมันสําปะหลัง แชทอนพันธุ: (ตามคําแนะนํา) ปลูกมันสําปะหลัง เมื่อมัน
สําปะหลังอายุประมาณ 3-4 เดือน สํารวจปริมาณเพลี้ยแปงใหมีปริมาณสม่ําเสมอกันในทุกแปลงการ
ทดลอง ทําการทดลองตามที่ระบุตามกรรมวิธี ในแตละแปลงตรวจนับ 10 จุดๆละ 20 ตน โดยนับ
ปริมาณประชากรเพลี้ยแปงในทุกระยะทั้งตน นําขอมูลที่ไดไปเปรียบเทียบทางสถิติตอไป
การบันทึกขอมูล
บันทึกจํานวนแมลงชางป/กใสที่ปลอยในแปลงที่ 1
บันทึกจํานวนประชากรเพลี้ยแปงในแปลงที่ 1 2 และ3
บันทึกผลผลิตที่ได ในแตละแปลง
บันทึกสภาพอุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณน้ําฝนตลอดชวงการทดลอง
เวลาและสถานที่

ตุลาคม 2553 สิ้นสุด กันยายน 2558
แปลงทดลอง จ.นครราชสีมา
หองปฏิบัติการ กลุมงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ

ผลและวิจารณOผลการทดลอง
ไดดําเนินการทดลองเริ่มสํารวจ และเก็บรวบรวมตัวอยางเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง
และศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง ในเขตภาคตะวันออก จังหวัด ชลบุรี จันทบุรี สระแกว
และปราจีนบุรี และในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา และในเขตภาคกลาง จังหวัด
กาญจนบุรี พบวามีแมลงศัตรูธรรมชาติที่สําคัญหลายชนิด ไดแก ดวงเตาที่พบมี 4 ชนิด คือ ดวงเตา
Brumoides sp. ดวงเตา Nephus sp. ดวงเตาสีสม Micraspis discolor ดวงเตาลายหยัก
Chilomenes sexmaculata แมลงชางป/กใส Plesiochrysa ramburi แตนเบียนไมทราบชนิด 2
ชนิด และหนอนผีเสื้อกินเพลี้ยแปง 1 ชนิด ไดนําเพลี้ยแปงมาเลี้ยงขยายในหองปฏิบัติการโดยเลี้ยงบน
ลูกฟOกทอง และเก็บรวบรวมแมลงชางป/กใส P. ramburi มาเลี้ยงในหองปฏิบัติการเพิ่มปริมาณมาก
พอเพื่อใชในการทดลอง
จากผลการทดลองใชตัวออนแมลงชางป/กใส P. ramburi ปลอยบนตนมันสําปะหลังที่เริ่มพบ
การระบาดของเพลี้ยแปงพบวา ปลอยในอัตรา 4-5 ตัว/ตน จํานวน 2ครั้ง สามารถควบคุมการระบาดได
และคงอยูได 2 เดือนในแหลงที่มีการระบาด
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สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
ไดดําเนินการทดลองเริ่มสํารวจเก็บรวบรวมตัวอยางเพลี้ยแปงมันสําปะหลังและศัตรูธรรมชาติ
ของเพลี้ยแปงมันสําปะหลังพบวามีแมลงศัตรูธรรมชาติที่สําคัญหลายชนิด ไดแก ดวงเตาที่พบมี 4 ชนิด
แมลงชางป/กใส Plesiochrysa ramburi แตนเบียนไมทราบชนิด 2ชนิด และหนอนผีเสื้อกินเพลี้ย
แปง 1 ชนิดจากผลการทดลองใชตัวออนแมลงชางป/กใส P. ramburi ปลอยบนตนมันสําปะหลังที่เริ่ม
พบการระบาดของเพลี้ ยแป งพบวา ปลอยในอั ตรา 4-5 ตัว /ตน จํานวน 2ครั้ ง สามารถควบคุ มการ
ระบาดไดและคงอยูได 2 เดือนในแหลงที่มีการระบาด
เอกสารอางอิง
Van Lenteren. 2003. Quality control and production of biological control agents’
aboratory of entomology Netherland.
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