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อนุกรมวิธาน และชีววิทยาเพลีย้ แป้ง
Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel & Miller
Taxonomy and Biology of Mealybug Pseudococcus jackbeardsleyi
Gimpel & Miller
ชลิดา อุณหวุฒิ ชมัยพร บัวมาศ ลักขณา บํารุงศรี สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
กลุม่ กีฏและสัตววิทยา สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความก้าวหน้า
การศึกษาอนุกรมวิธาน และชีววิทยาเพลี้ยแป้ง Pseudococcus jackbeardsleyi
Gimpel & Miller ดําเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 เพือ่ ทราบลักษณะ
ความแตกต่างทางด้านอนุกรมวิธานในแต่ละระยะการเจริญเติบโต ชีวประวัติ ของเพลี้ยแป้ง P.
jackbeardsleyi วิธีการและพืชอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงเพลี้ยแป้ง P. jackbeardsleyi โดยเก็บ
รวบรวมตั ว อย่ า งเพลี้ ย แป้ ง จากแหล่ ง ปลู ก พื ช ต่ า งๆ นํ า ตั ว อย่ า งที่ ร วบรวมได้ ม าเลี้ ย งบนฟั ก ทอง
และทําสไลด์ถาวร ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช พบว่าเพลี้ยแป้ง P. jackbeardsleyi มีระยะไข่ประมาณ 7 - 10 วัน หลังจาก
นั้นจะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนระยะที่ 1 (crawler) ขนาดค่อนข้างเล็กความยาว ประมาณ 0.7 - 1.2
มิลลิเมตร ตัวเต็มวัยเพศเมียมีขนาดลําตัวด้านกว้าง ประมาณ 1.5 – 2.0 มิลลิเมตร ด้านยาว ประมาณ
3.5 – 4.0 มิลลิเมตร ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่จํานวน 300 – 500 ฟอง ใช้เวลาในการวางไข่ประมาณ
1 - 2 สัปดาห์ การศึกษานี้ยังไม่สิ้นสุดจะต้องดําเนินการต่อไปในปี 2555
คํานํา
เพลี้ยแป้ง Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel & Miller เป็นแมลงที่มีพืชอาหารที่
หลากหลายทั้งพืชไร่และพืชสวน โดยดูดน้ําเลี้ยงจากส่วนต่าง ๆ ของพืช ทําให้บริเวณที่ถูกทําลาย
มีลักษณะผิดปกติ เช่น ใบเป็นจุดสีเหลืองและบางครั้งมีลักษณะย่น ผลบิดเบี้ยวและร่วง กิ่งแห้ง
ต้นพืชที่ถูกทําลายรุนแรงจะตายในที่สุด ในเขตร้อน (tropical region) พบเพลี้ยแป้งชนิดนี้ในหลาย
ประเทศ สําหรับประเทศไทย สํารวจพบเข้าทําลายมันสําปะหลังเกือบทุกแหล่งปลูกตั้งแต่ปีพ.ศ.
2551 ก่อปัญหาต่อเนื่องต่อการส่งออก นอกจากนี้ยังเป็นแมลงศัตรูพืชที่มรี ายงานการเข้าทําลายพืช
หลายชนิด เช่น โกโก้ และผกากรอง ในประเทศมาเลเซีย และพบทําลายมันสําปะหลังใน
ประเทศมัลดีฟ ประเทศสหรัฐอเมริกามีรายงานว่าตรวจพบเพลี้ยแป้งชนิดนี้ติดไปกับกล้วยไม้ พืชอีก
หลายชนิดที่นําเข้าจากประเทศไทย (Williams, 2004) ขณะที่ ชลิดา และคณะ (2548) รายงานว่า
พบเพลี้ยแป้ง P. jackbeardsleyi บนใบสาวน้อยประแป้ง และสาบเสือในประเทศไทย ดังนั้นการ
รหัสการทดลอง 03-04-54-04-01-01-11-54
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เตรียมข้อมูลด้านอนุกรมวิธานและชีววิทยาของเพลี้ยแป้งชนิดนี้ จึงมีความจําเป็นที่ต้องดําเนินการ
ศึกษาเพื่อรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและสําหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนว
ทางการป้องกันกําจัดเพลี้ยแป้งดังกล่าว และเก็บรักษาตัวอย่างไว้ในพิพิธภัณฑ์แมลง

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ์
1. ตัวอย่างเพลี้ยแป้ง P. jackbeardsleyi
2. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างเพลี้ยแป้ง ได้แก่ แอลกอฮอล์ 70 – 80% หรือน้ํายา AGA ขวดดอง
ตัวอย่างแมลง คัตเตอร์ กรรไกรตัดกิ่ง กล่องพลาสติก ถุงกระดาษและถุงพลาสติก
3. อุปกรณ์และพืชอาหารสําหรับเลี้ยงแมลง ได้แก่ กล่องพลาสติกกลม พู่กัน ผลฟักทอง และ
ต้นมันสําปะหลัง
4. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ได้แก่ กระดาษ ดินสอ เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ เป็นต้น
5. อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการทําสไลด์ถาวรเพลี้ยแป้ง ได้แก่ สารเคมีต่างๆ เช่น alcohol 70 %,
potassium hydroxide 10%, hydrochloric acid, glacial acetic acid, xylene, carbolic acid,
acid fuchsin, N-butyl alcohol, clove oil และ Canada balsam เข็มเขี่ย แผ่นสไลด์แก้ว แผ่น
แก้วปิดสไลด์ กล่องใส่สไลด์ถาวร ตู้อบสไลด์ถาวร
6. กล้องจุลทรรศน์ compound microscope และ stereo microscope และ กล้อง
ถ่ายภาพ
7. อุปกรณ์วาดภาพ ได้แก่ ปากกา rotting และกระดาษไขเขียนแบบ
8. เอกสารประกอบการจําแนกชนิดเพลี้ยแป้ง
วิธกี าร
1. สํารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยแป้ง P. jackbeardsleyi จากแหล่งปลูกพืชต่างๆ
ตัดชิ้นส่วนของพืชที่มีเพลี้ยแป้งอาศัยอยู่ ใส่ในถุงกระดาษหรือห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วใส่ใน
ถุงพลาสติก บันทึกสถานที่ พิกัดทางภูมิศาสตร์ วัน เดือน ปี ทีเ่ ก็บตัวอย่าง ชนิดและส่วนของพืชที่ถูกทําลาย
รวมทั้งชื่อผู้เก็บ
2. นําตัวอย่างเพลี้ยแป้งที่รวบรวมได้จากการสํารวจ นํามาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ โดยใช้พู่กนั
เขี่ยตัวอ่อนตัวอ่อน ตัวเต็มวัย และถุงไข่ ลงบนผลฟักทองประมาณ 5 - 10 ตัว ต่อผล รอจนเพลี้ยแป้ง
วางไขและมีตัวอ่อนวัยที่ 1 ที่เริ่มฟัก
3. หลังจากนั้นให้ ใช้พู่กันเขี่ยตัวอ่อนเพลี้ยแป้งวัยที่ 1 ลงในฟักทองซึ่งวางไว้ในกล่องพลาสติก
จํานวน 1 ตัวต่อ 1 ผล เปลี่ยนพืชอาหารเมื่อจําเป็นบันทึกรูปร่างลักษณะ สี ขนาด ทุกระยะการ
เจริญเติบโตรวมทั้งพฤติกรรมต่างๆตลอดการทดลอง พร้อมกับถ่ายภาพประกอบ
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4. นําตัวอย่างเพลี้ยแป้งบางส่วนจากที่เลี้ยงบนฟักทอง มาตรวจดูลักษณะภายนอกด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ชนิด stereo microscope ถ่ายภาพ บันทึกรายละเอียด เช่น ขนาด รูปร่างลักษณะ สี และ
ระยะการเจริญเติบโตของเพลี้ยแป้งก่อนดองในแอลกอฮอล์ 80%
5. นําตัวอย่างเพลี้ยแป้งจากขวดดองตัวอย่างในข้อ 4 มาทําสไลด์ถาวร โดยดัดแปลงวิธีการ
ของ Williams and Watson (1988) มีขั้นตอนดังนี้
5.1 ใช้เข็มเขี่ยเจาะบริเวณกลางส่วนอกด้านบนของตัวอย่างเพลี้ยแป้ง นําไปใส่ใน
หลอดทดลองที่บรรจุด้วยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) 10% จากนั้นนําหลอดทดลองไป
ต้มด้วยวิธีวอเตอร์บาท ใช้เวลาประมาณ 15 นาที (เริ่มนับตั้งแต่น้ําในบีคเกอร์เดือด) โดยระวังไม่ให้
สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่อยู่ในหลอดทดลองเดือด เพราะจะทําให้ตัวอย่างเกิดความ
เสียหายได้
5.2 นําตัวอย่างเพลี้ยแป้งที่ต้มแล้วมาล้างในน้ํากลั่น กดเบา ๆ บนลําตัวด้วยเข็มดัด
ปลายโค้ง เพื่อทําให้ไข่ ตัวอ่อน และของเหลวที่อยู่ในลําตัวหลุดออกมาทางรอยที่เจาะไว้ ถ้ายังมีก้อน
ไขมันตกค้างอยู่ให้นําไปแช่ในแอลกอฮอล์ 95% ประมาณ 2 – 3 นาที
5.3 ย้ายลงในคาร์บอลไซลีน (carbol xylene) แช่ทิ้งไว้ 10 นาทีจนกระทั่ง
ตัวอย่างใส นําไปแช่ในแอลกอฮอล์ 95%
5.4 ย้ายลงในกรดแอลกอฮอล์ (acid alcohol) ซึ่งเป็นสารละลายของ
กรดแกลเชียลอะซิติก 1 ส่วน และแอลกอฮอล์ 50% 4 ส่วน แช่ทิ้งไว้ 2 – 3 นาที
5.5 ย้อมสีตัวอย่างโดยแช่ในน้ํายาย้อมสี ซึง่ เป็นสารละลายของแอซิดฟุชซิน
(acid fuchsin) กรดเกลือ (hydrochloric acid) และน้ํากลั่น แช่ทิ้งไว้นาน 30 - 60 นาที
5.6 ย้ายลงในแอลกอฮอล์ 95% แช่ทิ้งไว้ 2 – 3 นาที เพื่อกําจัดสีส่วนเกิน
5.7 ย้ายลงในสารละลายเอ็น-บิวทิลแอลกอฮอล์ (N-butyl alcohol) กับ แอลกอฮอล์
95 % ในอัตราส่วน 1:1 แช่ทิ้งไว้ 10 นาที
5.8 ย้ายลงในเอ็น-บิวทิลแอลกอฮอล์ แช่ทงิ้ ไว้ 10 นาที
5.9 ย้ายลงในโคล์ฟออย (clove oil) แช่ทิ้งไว้ 20 นาที
5.10 นําตัวอย่างเพลี้ยแป้งวางบนแผ่นสไลด์แก้ว ใช้กระดาษกรองซับโคล์ฟออยส่วนที่
เกินออก หยดแคนาดาบัลซัม (canada balsam) 1 หยดบนตัวอย่างแมลงจัดรูปร่าง ให้สวยงามไม่บิด
เบี้ยวหรือทับซ้อนกัน ปิดทับด้วยแผ่นแก้วปิดสไลด์
5.11 นําไปอบให้แห้ง ในตู้อบที่อุณหภูมิ 40 - 50 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ
1-2 เดือน
6. ตรวจจําแนกชนิดเพลี้ยแป้งบนแผ่นสไลด์ถาวร ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิด compound
microscope ที่มีกําลังขยายสูง ตรวจดูลักษณะสําคัญที่ใช้ในการจําแนก ได้แก่ หนวด (antennae)
ขน (setae) รู (pores) ท่อ (tubular ducts) กลุ่มอวัยวะที่ผลิตเส้นแป้งด้านข้างลําตัว (cerarii) ช่อง
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เปิดที่มีลักษณะคล้ายรอยแตกตามขวางของลําตัว (ostioles) และวงแหวนที่ล้อมรอบช่องเปิดของ
อวัยวะขับถ่าย (anal ring)
7. วาดรูปแสดงลักษณะทางอนุกรมวิธานของเพลี้ยแป้งแต่ละชนิด โดยวาดลงบนกระดาษ
กราฟและลอกลงบนกระดาษไขเขียนแบบและจัดทําแนวทางวินิจฉัยชนิดเพลี้ยแป้ง P.

jackbeardsleyi
8. การบันทึกรายละเอียดบนแผ่นสไลด์ที่อบแห้งแล้วโดยวางแผ่นสไลด์หันด้านหัวของเพลี้ยแป้งเข้าหา
ตัว ด้านขวาเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับพืชอาหาร วัน เดือน ปี สถานที่และชื่อผู้เก็บตัวอย่าง ด้านซ้ายมือเขียน
ชื่อวิทยาศาสตร์ เพศ วันเดือนปี ที่ทําสไลด์และชื่อผู้จําแนก ควรลงรายละเอียดดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ
9. จัดเก็บตัวอย่างเพลี้ยแป้งในกล่องใส่สไลด์ถาวรและนําเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แมลง
โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามหลักสากล
เวลาสถานที่
เวลา เดือนตุลาคม 2553
ถึง เดือนกันยายน 2554
สถานที่ 1. แหล่งปลูกพืชจังหวัดต่างๆ
2. ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตวิวทยา
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ในปีงบประมาณ 2554 ได้ทําการเก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยแป้งจากแหล่งปลูกพืชต่างๆ
นํามาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการกลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตวิวทยา พบว่าเพลี้ยแป้ง
P. jackbeardsleyi มีระยะไข่ประมาณ 7-10 วัน หลังจากนั้นจะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนระยะที่ 1
(crawler) ซึ่งจะมีลักษณะสีเหลืองค่อนข้างใส ลําตัวรูปไข่ ส่วนขาและหนวดมีการเจริญเติบโตดี เห็นได้
ชัดเจน ขนาดค่อนข้างเล็กความยาว ประมาณ 0.7 - 1.2 มิลลิเมตร ตัวอ่อนเพศเมียจะมีการลอกคราบ
จํานวน 3 ครั้ง ตัวเต็มวัยเพศเมียจะมีผนังลําตัวสีเทาอมชมพู ขนาดตัวเต็มวัยด้านกว้าง ประมาณ 1.5
– 2.0 มิลลิเมตร ด้านยาว ประมาณ 3.5 – 4.0 มิลลิเมตร ตัวเต็มวัยเพศเมียจะเริ่มวางไข่โดยสร้างเส้น
ใยคล้ายสําลีหุ้ม ซึ่งจะวางไข่จํานวน 300 – 500 ฟอง ใช้เวลาในการวางไข่ประมาณ 1-2 สัปดาห์
การศึกษานี้จะต้องดําเนินต่อไปในปี 2555 โดยจะนํามาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ และจัดทําแนวทาง
วินิจฉัยเพลี้ยแป้ง P. jackbeardsleyi ซึ่งมีความแตกต่างตามระยะการเจริญเติบโต พร้อมบันทึก
รายละเอียด และจัดเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แมลง
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การศึกษาอนุกรมวิธาน และชีววิทยาเพลี้ยแป้ง Pseudococcus jackbeardsleyi
Gimpel & Miller ดําเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 พบว่าเพลี้ยแป้ง
P. jackbeardsleyi มีระยะไข่ประมาณ 7 - 10 วัน หลังจากนั้นจะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนระยะที่ 1
(crawler) ขนาดค่อนข้างเล็กความยาว ประมาณ 0.7 - 1.2 มิลลิเมตร ตัวเต็มวัยเพศเมียมีขนาดลําตัว
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ด้านกว้าง ประมาณ 1.5 – 2.0 มิลลิเมตร ด้านยาว ประมาณ 3.5 – 4.0 มิลลิเมตร ตัวเต็มวัยเพศเมีย
วางไข่จํานวน 300 – 500 ฟอง ใช้เวลาในการวางไข่ประมาณ 1-2 สัปดาห์ การศึกษานี้ยังไม่สิ้นสุด
จะต้องดําเนินการต่อไปในปี 2555
เอกสารอ้างอิง
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