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การเฝาระวังการแพรกระจายของเพลีย้ แปง Cataenococcus hispidus Green และ
Planococcus lit
litchi Cox ในลิน้ จี่
Surveilance on mealybug, Cataenococcus hispidis Green
and Planococcus lit
Litchi
litchi Cox on Litchi
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รายงานความกIาวหนIา
สถานการณ7การแพรระบาดของเพลี้ยแปง, Cataenococcus hispidus Green และ
Planococcus litchi Cox ในลิ้นจี่ ดําเนินการสํารวจในแหลงปลูกจังหวัดเชียงใหม เชียงราย พะเยา
นาน และสมุทรสงคราม ในระยะเก็บเกี่ยวผลลิ้นจี่ โดยสุมสํารวจแมลงในแปลงโดยวิธีการสุมอยางงาย
(simple random sampling) คือ สุมตัดชอผลลิ้นจี่ตIนละ 4 ทิศๆ ละ 1 ชอ จํานวน 10 ตIน/แปลง
ดําเนินการสํารวจระหวางเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2554 ผลการสํารวจจากแหลงปลูกลิ้นจี่ จังหวัด
สมุทรสงคราม จํานวน 5 แปลง จังหวัดนาน จํานวน 9 แปลง จังหวัดพะเยา จํานวน 12 แปลง จังหวัด
เชีย งใหม จํ านวน 14 แปลง และ จั งหวั ดเชี ยงราย จํานวน 7 แปลง รวม 47 แปลง จากผลผลิ ต
15,194 ผล น้ําหนัก 234.88 กิโลกรัม พบเพลี้ยแปงทุกจังหวัดแหลงผลิตลิ้นจี่ที่เขIาทําการสํารวจ
โดยจากการจําแนกเบื้องตIนพบวาเป_นชนิด Ferrisia vergata, Planococcus sp. และ Pseudococcus sp.
และมีเพลี้ยแปงที่ยังจําแนกชนิดไมไดI ซึ่งทุกตัวอยางตIองรอการยืนยันชนิดจากนักอนุกรมวิธานอีกครั้ง
คําหลัก : การเฝาระวังศัตรูพืช (surveilance) ลิ้นจี่ (Litchi) เพลี้ยแปง (Mealy bug)
Cataenococcus hispidus Green Planococcus litchi Cox

รหัสการทดลอง 0303-0404-5454-0303-0606-0000-0202-54
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คํานํา
จากการเปfดเสรีการคIาภายใตIองค7การการคIาโลก (World Tread Organization, WTO) ซึ่ง
ไดIยกเลิกมาตรการกีดกันทางภาษี
และใหIใชIมาตรการทางสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
(SPS
Agreement) เป_นมาตรการทดแทน เพื่อใหIประเทศสมาชิกปกปองมิใหIศัตรูพืชที่อาจจะติดไปกับสินคIา
พืชจากประเทศหนึ่งไปสูอีกประเทศหนึ่ง
เป_นการอํานวยความสะดวกดIานการคIาระหวางประเทศ
สมาชิก ประเทศไทยเป_นประเทศสมาชิกขององค7การการคIาโลก จึงตIองดําเนินการเพื่อเตรียมความ
พรIอมในดIานวิทยาศาสตร7 เพื่อใชIในการตอรองทางการคIาสินคIาเกษตรระหวางประเทศ กรมวิชาการ
เกษตรโดยสํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชซึ่งเป_นหนวยงานอารักขาพืชแหงชาติ จึงมีความจําเป_นตIอง
เตรียมความพรIอมดIานขIอมูล ทางวิทยาศาสตร7ทางดIานพืชดังกลาวเพื่อใชIในการเจรจาการคIาสินคIา
เกษตรภายใตIเงื่อนไขขององค7การการคIาโลก การสํารวจ ติดตามและตรวจสอบศัตรูพืชเป_นงานพื้นฐาน
ที่มีความจําเป_นสําหรับใชIในการดําเนินการดIานอื่นๆ อีก เชน Pest Risk Analysis, Establishment
for pest free area, Pest list, Pest report เป_นตIน ซึ่งแนวทางการดําเนินงานจะสอดคลIองกับ
ISPMs (International Standard for Phytosanitary Measures) ฉบับที่ 6 (Guidelines for
Surveillance)
ลิ้นจี่เป_นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการผลิตและการตลาดสูง โดยเฉพาะตลาดสงออกทั้งใน
รูปผลไมIสด ผลไมIแชแข็ง และผลิตภัณฑ7แปรรูป สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2553) ไดIรายงานวา
พื้นที่การปลูกลิ้นจี่ รวมทั้งประเทศ 151,260 ไร พื้นที่ปลูกมากที่สุด คือ จ.เชียงใหม 50,151 ไร
รองลงมา จ.เชียงราย 32,269 ไร จ.พะเยา 21,078 ไร จ.นาน 18,997 ไร และ จ.สมุทรสงคราม
10,477 ไร ตามลําดับ หรือคิดเป_น 87.91% ของพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ทั้งประเทศ ลิ้นจี่สด ตลาดสําคัญอยู
เฉพาะในภูมิภาคใกลIเคียง เชน จีน ฮองกง อินโดนีเซีย สหรัฐอาหรับอิมิเรต เป_นตIน ประเทศที่พัฒนา
โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรปและอเมริกามักจะไมคอยรับซื้อ เนื่องจากกลัวปwญหาดIานโรคแมลงที่ติด
ไปกับผลลิ้นจี่ ปx 2548 ประเทศไทยไดIยื่นขอเปfดตลาดผลไมIไทยไปสหรัฐอเมริกา 6 ชนิด คือ ลําไย
ลิ้นจี่ มะมวง เงาะ สับปะรด และมังคุด และจากการทําบัญชีรายชื่อศัตรูพืชของลําไย พบ E. hispidus
และ P. litchi เป_นศัตรูพืชกักกันของสหรัฐอเมริกา (CABI, 2003 and Ben-Dov,1994) นอกจาก
สหรัฐอเมริกา เพลี้ยแปงทั้งสองชนิดยังพบเป_นศัตรูพืชกักกันของประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด7
เกาหลีใตI และไตIหวัน (DAFF, 2011; NZMAF, 2011; anonymous, 2006; Bureau of Animal
and Plant Health Inspection and Quarantine, 2004) แตจากการสืบคIนขIอมูลเกี่ยวกับศัตรูลิ้นจี่
ในประเทศที่ผานมาไมเคยมีรายงานวาศัตรูพืชดังกลาวเขIาทําลายลิ้นจี่ในประเทศไทยมากอน ดังนั้น
การสํารวจเพื่อตรวจหาเพลี้ยแปงทั้งสองชนิด ในแหลงปลูกลิ้นจี่ที่สําคัญเพื่อการสงออก จึงมีความ
จําเป_นที่ตIองดําเนินการ ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวสามารถนําไปใชIเป_นหลักฐานอIางอิงทางวิชาการ ใน
การขอเปfดตลาดลิ้นจี่กับประเทศคูคIาตอไป
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วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ7
1.
2.
3.
4.
5.

แปลงลิ้นจี่
กรรไกรตัดกิ่ง
ถังน้ําแข็ง
เครื่องกําหนดพิกัด (GPS)
อุปกรณ7เก็บตัวอยางแมลง เชน กลองพลาสติก ถุงพลาสติก ยางรัดของ vial
แอลกอฮอล7 80% พูกัน เข็มเขี่ย Label เป_นตIน
6. อุปกรณ7เก็บขIอมูล เชน กลIองถายรูป, คอมพิวเตอร7, กระดาน, ดินสอ,
ปากกาเมจิก เป_นตIน

วิธกี าร
ปx 2554
ดําเนินการสุมเลือกพื้นที่การสํารวจในแหลงปลูกลิ้นจี่ทั่วประเทศ
และแปลงลิ้นจี่ในแตละ
จังหวัด โดยใชIวิธี purposive sampling ไดIพื้นที่การสุมสํารวจ ดังนี้ ในแหลงปลูกภาคเหนือ อําเภอ
เชียงกลาง (1) ทาวังผา (2) ทุงชIาง (2) ปwว (1) ภูเพียง (3) จังหวัดนาน อําเภอแมใจ (12) จังหวัดพะเยา
อําเภอฝาง (9) ไชยปราการ (5) จังหวัดเชียงใหม อําเภอเมือง (2) แมจัน (2) แมสาย (3) จังหวัด
เชียงราย และแหลงปลูกภาคกลาง อําเภออัมพวา (3) บางคนที (2) จังหวัดสมุทรสงคราม รวม 47
แปลง ดําเนินการสํารวจผลลิ้นจี่ในระยะเก็บเกี่ยว ดําเนินการสุมสํารวจแมลงในแปลงโดยวิธีการสุม
อยางงาย (simple random sampling) คือ สุมตัดชอผลลําไยตIนละ 4 ทิศๆ ละ 1 ชอ จํานวน 10
ตIน/แปลง รวมกับการเก็บผลที่พบการทําลายของเพลี้ยแปงจากตIนลําไยโดยตรง เก็บตัวอยางเพลี้ย
แปงที่ไดIในแอลกอฮอล7 80% บันทึกชนิดและจํานวนเพลี้ยแปงที่ทําลายผลลําไย จํานวนผลลําไยที่สุม
พิกัดพื้นที่ สภาพภูมิอากาศ และขIอมูลพืชและการจัดการ
เวลาและสถานที่
ทําการสุมสํารวจระหวางเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2554ในแหลงปลูกลิ้นจี่จังหวัดเชียงใหม
เชียงราย พะเยา นาน และสมุทรสงคราม
ผลและวิจารณ7ผลการทดลอง
ผลการทดลอง
ปx 2554
2554
ผลการสํ า รวจเพื่ อตรวจหาชนิ ด ของหนอนเจาะผล และการแพรกระจายของ เพลี้ย แปง,
Cataenococcus hispidus Green และ Planococcus lichi Cox ในลิ้นจี่ จากแหลงปลูกลิ้นจี่
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จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 5 แปลง จังหวัดนาน จํานวน 9 แปลง จังหวัดพะเยา จํานวน 12 แปลง
จังหวั ดเชีย งใหม จํ านวน 14 แปลง และ จังหวั ด เชี ยงราย จํา นวน 7 แปลง รวม 47 แปลง จาก
ผลผลิต 15,194 ผล น้ําหนัก 234.88 กิโลกรัม ในเบื้องตIนพบเพลี้ยแปงทุกจังหวัดแหลงผลิตลิ้นจี่ที่
เขIาทําการสํารวจ โดยพบเพลี้ยแปงเขIาทํา ลายผลลิ้นจี่ที่ .
.
.
จ.
พะเยา .
.
.
ก
.! " # .
กก $ ก
!%&' ( ! ) *+ Ferrisia vergata, Planococcus sp. และ Pseudococcus sp. และมีเพลี้ยแปงที่ยัง
จําแนกชนิดไมไดI ซึ่งทุกตัวอยางตIองรอการยืนยันชนิดจากนักอนุกรมวิธานอีกครั้ง
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณ คุณชญาน7นันท7 โคIวอินทร7 สวนถายทอดเทคโนโลยี สํานักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม เจIาหนIาที่ศูนย7วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม ศูนย7วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเชียงราย ศูนย7วิจัยขIาวแพร
และศูนย7วิจัยและพัฒนาการเกษตรนาน ที่ชวย
ดําเนินการติดตอแปลงสํารวจ ขอขอบคุณคุณสุริยะ เกาะมวงหมู เจIาหนIาที่วเิ คราะห7นโยบายและแผน คุณ
ณิชาพร ฉ่ําประวิง นักวิชาการเกษตร และคุณสุรางค7 นงนุช ที่ชวยดําเนินการสํารวจและเก็บขIอมูลใน
แปลง ตลอดจนรวบรวมขIอมูลเบื้องตIน ทําใหIงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปไดIดIวยดี
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ตารางที่ 1 ผลการสํารวจเพลี้ยแปงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม พะเยา นาน เชียงใหม และเชียงราย
เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2554
+ $
.
- .
- .%

! "'
(4

# !#(
(ก $ ก!%&' ( )
,

)
+ 1/
-

Ferrisia vergata, Planococcus sp.

+

Planococcus sp.

+
+
-

Pseudococcus sp.

.! " # (14
)
- .
ก (5)
- . (9)

+
+

Pseudococcus sp.

.!
-

+
-

Planococcus sp

(3)
" (2)

. ! (12
- .
(12)
.
-

(9

"

.
.! "
.
.
.89!

)
)

(2)
ก (1)
(1)
7 (2)
" (3)

(7
.
(2)
.
(3)
.! & (2)
1/

Pseudococcus sp.

Ferrisia vergata

)

+ = %, - =

%

รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

