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สถานการณการแพรกระจายของเพลี้ยแปง Cataenococcus hispidus Green
และPlanococcus lichi Cox ในลําไย
Distribution of mealybug, Cataenococcus hispidis Green
and Planococcus lichi Cox on Longan
ศรีจํานรรจ ศรีจันทรา บุษบง มนัสมั่นคง พวงผกา อางมณี ชลิดา อุณหวุฒิ
ชมัยพร บัวมาศ วนาพร วงษนิคง สัญญาณี ศรีคชา เกรียงไกร จําเริญมา
กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความกาวหนา
สถานการณการแพรระบาดของเพลี้ยแปง, Cataenococcus hispidus Green และ
Planococcus lichi Cox ในลําไย ดําเนินการสํารวจในแหลงปลูกจังหวัดเชียงใหม เชียงราย และ
ลําพูน ในระยะที่ผลลําไยมีอายุประมาณ 5 เดือน ถึงระยะเก็บเกี่ยว ในป 2551 และป 2552 ผล
การสํารวจ ในแหลงปลูก อําเภอพราว (3) จอมทอง (6) ดอยเตา (2) ฮอต (2) สารภี (3) หางดง (2)
สันปาตอง (3) แมวาง (2) และดอยหลอ (2) จังหวัดเชียงใหม อําเภอบานโฮง (3) ปาซาง (5) เมือง
ลําพูน (3) ลี้ (4) และเวียงหนองลอง (3) จังหวัดลําพูน และอําเภอพาน (8) จังหวัดเชียงราย รวม 51
แปลง จากผลผลิตลําไยที่สมุ 281.51 กิโลกรัม จํานวน 28,718 ผล ในป 2551 และ 391 กิโลกรัม
จํานวน 38,569 ผล ในป 2552 พบเพลี้ยแปงที่ลงทําลายผลพบประมาณ 4 ชนิด คือ Nipaecoccus
sp. Pseudococccus sp. Ferrisia vergata และ Unknown ซึง่ ตองรอการยืนยันชนิดจากนัก
อนุกรมวิธานอีกครั้งหนึ่ง แตไมพบการลงทําลายของเพลีย้ แปงชนิด C. hispidis เลย
คําหลัก : การสํารวจเพื่อตรวจหา (Detection surveys) การแพรกระจาย (Distribution)
ลําไย (Longan) เพลี้ยแปง (Mealy bug) Cataenococcus hispidis Green
Planococcus lichi Cox

รหัสการทดลอง 07-01-51-01-02-01-03-51
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คํานํา
จากการเปดเสรีการคาภายใตองคการการคาโลก (World Tread Organization, WTO)
ซึ่งได ยกเลิกมาตรการกีดกันทางภาษี และใหใชมาตรการทางสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS
Agreement) เปนมาตรการทดแทน เพื่อใหประเทศสมาชิกปกปองมิใหศัตรูพืชที่อาจจะติดไปกับ
สินคาพืชจากประเทศหนึ่งไปสูอีกประเทศหนึง่
เปนการอํานวยความสะดวกดานการคาระหวาง
ประเทศสมาชิก ประเทศไทยเปนประเทศสมาชิกขององคการการคาโลก จึงตองดําเนินการเพื่อ
เตรียมความพรอมในดานวิทยาศาสตร
เพื่อใชในการตอรองทางการคาสินคาเกษตรระหวาง
ประเทศ กรมวิชาการเกษตร โดยสํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชซึ่งเปนหนวยงานอารักขาพืช
แหงชาติ จึงมีความจําเปนตองเตรียมความพรอมดานขอมูล ทางวิทยาศาสตรทางดานพืชดังกลาว
เพื่อใชในการเจรจาการคาสินคาเกษตรภายใตเงื่อนไขขององคการการคาโลก การสํารวจ ติดตาม
และตรวจสอบศัตรูพืชเปนงานพืน้ ฐานที่มีความจําเปนสําหรับใชในการ ดําเนินการดานอื่นๆ อีก
เชน Pest Risk Analysis, Establishment for pest free area, Pest list, Pest report เปนตน ซึ่ง
แนวทางการดําเนินงานจะสอดคลองกับ ISPMs (International Standard for Phytosanitary
Measures) ฉบับที่ 6 (Guidelines for Surveillance)
ลําไยเปนพืชเศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพในการผลิตและการตลาดสูง โดยเฉพาะตลาดสงออก
ทั้งในรูป ผลไมสด ผลไมแชแข็ง และผลิตภัณฑแปรรูป ดังนั้นจึงตองมีขบวนการผลิตอยางถูกตอง
และเหมาะสม เพื่อใหไดผลผลิตที่มีมาตรฐาน มีสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสามารถแขงขันใน
ตลาดโลก โดยแหลงปลูกสําคัญของลําไยอยูทางภาคเหนือตอนบน กรมสงเสริมการเกษตร (2546)
ไดรายงานวา พื้นที่การปลูกลําไย ปการเพาะปลูก 2546 รวมทัง้ ประเทศ 618,128 ไร ผลผลิตรวม
396,668 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 642 กก./ไร โดยมีแหลงปลูกใหญอยูในพืน้ ที่ภาคเหนือ พื้นที่ปลูกมาก
ที่สุด คือ จ.เชียงใหมมีพนื้ ทีป่ ลูก 180,770 ไร รองลงมา จ.ลําพูน 179,806 ไร จ.เชียงราย 70,533
ไร ตามลําดับ ลําไยพันธุที่ปลูกมาก ไดแก พันธุอีดอ แหว สีชมพู และเบี้ยวเขียว การผลิตลําไยมัก
ประสบปญหาการใหผลผลิตปเวนป ปที่มีผลผลิตมากมักเกิดปญหาดานการตลาด ลําไยสดมีตลาด
สงออกคอนขางแคบ เนื่องจากมีขอจํากัดหลายอยาง ตลาดสําคัญจึงอยูเฉพาะในภูมิภาคใกลเคียง
เชน จีน ฮองกง มาเลเซีย และสิงคโปร ตลาดที่ไกลออกไปแตมีปริมาณไมมากนัก ไดแก แคนาดา
อังกฤษ และเนเธอรแลนด สวนประเทศทีพ่ ัฒนาแลวมักจะไมคอยรับซื้อ เนื่องจากกลัวปญหาดาน
โรคแมลงที่ติดไปกับผลลําไยหรือ ลิ้นจี่ กอนที่จะนําเขาตองยื่นคําขอเปดตลาดพรอมขอมูลศัตรูพืช
ซึ่งประกอบดวยรายชื่อและรายละเอียด เกี่ยวกับศัตรูพชื เพื่อที่ประเทศผูนาํ เขาจะนําไปวิเคราะห
ความเสีย่ งศัตรูพืช (Pest Risk Analysis, PRA) และอาจจะสอบถามขอมูลเพิม่ เติมเพื่อกําหนด
เงื่อนไขการนําเขา แตที่ผานมาขอมูลเหลานี้ยงั ขาดอยู จึงมีความจําเปนตองดําเนินการวิจัยเพื่อหา
ขอมูลเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชดังกลาว
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จากการดําเนินการการขอเปดตลาดลําไยกับประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ ไดสงขอมูลทีพ่ บวา
ลําไย มีเพลี้ยแปงชนิด C. hispidus และ P. lichi ลงทําลายดวย ซึง่ ทางประเทศไทยไมมีขอมูล
ศัตรูพืชทั้งสองชนิด จึงตองดําเนินการเฝาระวังและติดตาม เพลีย้ แปง C. hispidus และ P. lichi
ในลําไยเพื่อการสงออก เพือ่ เปนขอมูลสนับสนุนการดําเนินการขอเปดตลาดการคาตอไป

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

แปลงลําไย
กรรไกรตัดกิ่ง
ถังน้ําแข็ง
เครื่องกําหนดพิกัด (GPS)
อุปกรณเก็บตัวอยางแมลง เชน กลองพลาสติก ถุงพลาสติก ยางรัดของ vial
แอลกอฮอล 80% พูก ัน เข็มเขี่ย Label เปนตน
6. อุปกรณทําตัวอยางแมลง เชน slide KOH น้าํ กลัน่ แอลกอฮอล 95%
สารละลาย carbo xylene กรดแอลกอฮอล น้าํ ยายอมสี สารละลายเอ็นบิวทิวแอลกอฮอล กระดาษกรอง ตูอบ เปนตน
7. อุปกรณเก็บขอมูล เชน กระดาน, ดินสอ, ปากกาเมจิก เปนตน
วิธีการ
ป 2551-2552
ดําเนินการสุมเลือกพืน้ ทีก่ ารสํารวจในแหลงปลูกลําไยทัว่ ประเทศ และแปลงลําไยในแตละ
จังหวัด โดยใชวิธี purposive sampling ไดพื้นที่การสุมสํารวจ ดังนี้ อําเภอพราว (3) จอมทอง (6)
ดอยเตา (2) ฮอต (2) สารภี (3) หางดง (2) สันปาตอง (3) แมวาง (2) และดอยหลอ (2) จังหวัด
เชียงใหม อําเภอบานโฮง (3) ปาซาง (5) เมืองลําพูน (3) ลี้ (4) และเวียงหนองลอง (3) จังหวัด
ลําพูน และอําเภอพาน (8) จังหวัดเชียงราย รวม 51 แปลง ดําเนินการสํารวจในชวงที่ผลลําไยมีอายุ
5 เดือน - ระยะเก็บเกี่ยว ดําเนินการสุม สํารวจแมลงในแปลงโดยวิธีการสุมอยางงาย (simple
random sampling) คือ สุมตัดชอผลลําไยตนละ 4 ทิศๆ ละ 1 ชอ จํานวน 10 ตน/แปลง รวมกับ
เก็บตัวอยางเพลี้ยแปงที่ไดใน
การเก็บผลที่พบการทําลายของเพลีย้ แปงจากตนลําไยโดยตรง
แอลกอฮอล 80% บันทึกชนิดและจํานวนเพลี้ยแปงทีท่ ําลายผลลําไย จํานวนผลลําไยที่สุม พิกัด
พื้นที่ สภาพภูมิอากาศ และขอมูลพืชและการจัดการ
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เวลาและสถานที่
ทําการสุมสํารวจระหวางเดือนมิถนุ ายน-กรกฎาคม 2551 และ 2552 ในแหลงปลูกลําไย
จังหวัดเชียงใหม เชียงราย และลําพูน
ผลและวิจารณผลการทดลอง
ป 2551
ผลการสํารวจเพื่อตรวจหาชนิดและการแพรกระจายของเพลีย้ แปง C. hispidus และ P.
lichi ป 2551 ในแหลงปลูก อําเภอพราว (3) จอมทอง (6) ดอยเตา (2) ฮอต (2) สารภี (3) หาง
ดง (2) สันปาตอง (3) แมวาง (2) และดอยหลอ (2) จังหวัดเชียงใหม อําเภอบานโฮง (3) ปาซาง
(5) เมืองลําพูน (3) ลี้ (4) และเวียงหนองลอง (3) จังหวัดลําพูน และอําเภอพาน (8) จังหวัด
เชียงราย รวม 51 แปลง (ภาพที่ 1) จากผลผลิตลําไยที่สมุ ทั้งหมด 281.51 กิโลกรัม จํานวน 28,718
ผล พบเพลีย้ แปงที่ลงทําลายผลลําไยทุกจุดสํารวจ (ตารางที่ 1) โดยคาดวาจะพบเพลี้ยแปง
ประมาณ 4 ชนิด (ภาพที่ 3) คือ Nipaecoccus sp. Ferrisia vergata Pseudococcus sp. และ
เพลี้ยแปงไมทราบชนิด (Unknown) 1 ชนิด ซึ่งตองรอการยืนยันชนิดจากนักอนุกรมวิธาน โดยจริยา
และคณะ (2545) รายงานวาเพลีย้ แปงที่ลงทําลายผลลําไยในประเทศไทย คือ เพลี้ยแปงชนิด
Nipaecoccus sp.
ป 2552
ผลการสํารวจเพื่อตรวจหาชนิดและการแพรกระจายของเพลีย้ แปง C. hispidus และ P.
lichi ในแหลงปลูก อําเภอพราว (3) จอมทอง (6) ดอยเตา (2) ฮอต (2) สารภี (3) หางดง (2) สัน
ปาตอง (3) แมวาง (2) และดอยหลอ (2) จังหวัดเชียงใหม อําเภอบานโฮง (3) ปาซาง (5) เมือง
ลําพูน (3) ลี้ (4) และเวียงหนองลอง (3) จังหวัดลําพูน และอําเภอพาน (8) จังหวัดเชียงราย รวม 51
แปลง (ภาพที่ 2) จากผลผลิตลําไยที่สุมทั้งหมด 391 กิโลกรัม จํานวน 38,569 ผล พบเพลีย้ แปง
เกือบทุกจุดสํารวจ ยกเวนจุดสํารวจใน อําเภอหางดง (2) จ.เชียงใหม อําเภอบานโฮง (3) และ
อําเภอเมือง (3) จังหวัดลําพูน (ตารางที่ 1) และจากการจําแนกเบื้องตนจากการสุม ตัดชอผลลําไย
ตนละ 4 ทิศๆ ละ 1 ชอ จํานวน 10 ตน/แปลง ที่จังหวัดเชียงใหมพบเพลีย้ แปงชนิด Pseudococcus
sp. คอนขางมาก โดยพบใน อําเภอพราว จอมทอง ดอยเตา ฮอด สารภี สันปาตอง และแมวาง
ชนิด Nipaecoccus sp. พบใน อําเภอจอมทอง สวน Unknown พบใน อําเภอพราว ฮอด สารภี
และแมวาง จังหวัดลําพูนพบเพลี้ยแปงชนิด Pseudococcus sp. ที่อําเภอปาซาง และอําเภอลี้ และ
พบ Unknown ที่อําเภอเวียงหนองลอง และพบเพลี้ยแปงชนิด Nipaecoccus sp. Ferrisia
vergata Pseudococcus sp. และ Unknown ที่อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ตารางที่ 2 ,ภาพที่ 3)
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โดยจากการสํารวจในป 2552 พบวาปนผี้ ลผลิตลําไยออกมากกวาป 2551 ขนาดผลมีขนาดเล็ก
กวา และพบปริมาณและชนิดของเพลี้ยแปงบนผลลําไยนอยกวาป 2551
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การสํารวจเพือ่ ตรวจหาชนิดและการแพรกระจายของเพลี้ยแปง
Cataenococcus
hispidus Green และ Planococcus lichi Cox ในแหลงปลูกลําไยในจังหวัดเชียงใหม ลําพูนและ
เชียงราย ในป 2551 และป 2552 อําเภอพราว (3) จอมทอง (6) ดอยเตา (2) ฮอต (2) สารภี (3)
หางดง (2) สันปาตอง (3) แมวาง (2) และดอยหลอ (2) จังหวัดเชียงใหม อําเภอบานโฮง (3) ปา
ซาง (5) เมืองลําพูน (3) ลี้ (4) และเวียงหนองลอง (3) จังหวัดลําพูน และอําเภอพาน (8) จังหวัด
เชียงราย รวม 51 แปลง ไมพบการลงทําลายของเพลี้ยแปงชนิด C. hispidus เลย พบการลง
ทําลายของเพลี้ยแปง 4 ชนิด คือ Nipaecoccus sp. Ferrisia vergata Pseudococcus sp. และ
เพลี้ยแปงซึ่งยังจําแนกชนิดไมได (Unknown) อีก 1 ชนิด
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณ คุณชญานนันท โควอินทร สวนถายทอดเทคโนโลยี สํานักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม และเจาหนาทีเ่ กษตรหลวง ศูนยวิจยั พืชไรเชียงใหม ศูนยวิจัยพืช
สวนเชียงราย ที่ชวยประสานงานในการเขาพืน้ ที่ คุณสุริยะ เกาะมวงหมู เจาหนาที่วเิ คราะห
โครงการ คุณณิชาพร ฉ่ําประวิง และ นายวรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล นักวิชาการเกษตร ทีช่ ว ย
ดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูลในแปลง ตลอดจนรวบรวมขอมูลเบือ้ งตนจึงทําใหงานวิจยั นี้สาํ เร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี
เอกสารอางอิง
จริยา วิสิทธิ์พานิช ชาตรี สิทธิกุล และเยาวลักษณ จันทรบาง. 2545. โรคและแมลงศัตรูลําไย ลิ้นจี่
และมะมวง. หจก.ธนบรรณการพิมพ, จังหวัดเชียงใหม. 308 หนา.
กรมสงเสริมการเกษตร. 2546. สถิติการปลูกลําไยรายจังหวัด ปการเพาะปลูก 2546.
http://www.doae.go.th/temp.asp?gpg=data/kasetfx
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงจุดสํารวจเพลี้ยแปงในแปลงลําไยของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม เชียงราย
และลําพูน จํานวน 51 แปลง ป 2551

1140
ตารางที่ 1 แสดงผลการสํารวจเพลี้ยแปงในพืน้ ที่จงั หวัดเชียงใหม ลําพูน และเชียงราย
มิถุนายน-กรกฎาคม 2551 และ 2552
จุดสํารวจ
จ.เชียงใหม (25 แปลง)
- อ.พราว (3)
- อ.จอมทอง (6)
- อ.ดอยเตา (2)
- อ.ฮอด (2)
- อ.สารภี (3)
- อ.หางดง (2)
- อ.สันปาตอง (3)
- อ.แมวาง (2)
- อ.ดอยหลอ (2)

ป 2551

ป 2552

+ 1/
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

จ.ลําพูน (18 แปลง)
- อ.เวียงหนองลอง (3)
- อ.ปาซาง (5)
- อ.ลี้ (4)
- อ.บานโฮง (3)
- อ.เมืองลําพูน (3)

+
+
+
+
+

+
+
+
-

จ.เชียงราย (8 แปลง)
- อ.พาน (8)

+

+

1/

+ = พบ, - = ไมพบ

1141

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงจุดสํารวจเพลี้ยแปงในแปลงลําไยของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม เชียงราย
และลําพูน จํานวน 51 แปลง ป 2552

1142
ตารางที่ 2 แสดงผลการสํารวจเพลี้ยแปงในพืน้ ที่จงั หวัดเชียงใหม ลําพูน และเชียงราย
มิถุนายน-กรกฎาคม 2552 (เบื้องตน)
จุดสํารวจ

เพลี้ยแปง
Nipaecoccus Ferrisia Pseudococcus Unknown

จ.เชียงใหม (25 แปลง)
- อ.พราว (3)
- อ.จอมทอง (6)
- อ.ดอยเตา (2)
- อ.ฮอด (2)
- อ.สารภี (3)
- อ.หางดง (2)
- อ.สันปาตอง (3)
- อ.แมวาง (2)
- อ.ดอยหลอ (2)

+
-

-

+
+
+
+
+
+
+
-

+1/
+
+
+
+

จ.ลําพูน (18 แปลง)
- อ.เวียงหนองลอง (3)
- อ.ปาซาง (5)
- อ.ลี้ (4)
- อ.บานโฮง (3)
- อ.เมืองลําพูน (3)

-

-

+
+
-

+
-

จ.เชียงราย (8 แปลง)
- อ.พาน (8)

+

+

+

+

1/

+ = พบ, - = ไมพบ
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Nipaecoccus sp.

Ferrisia vergata

Pseudococcus sp.

Unknown

ภาพที่ 3 เพลี้ยแปงชนิดทีพ่ บในแปลงสํารวจของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม เชียงราย และลําพูน
มิถนุ ายน-กรกฎาคม 2551

