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อนุกรมวิธานของเพลีย้ แปงในมันสําปะหลัง
Taxonomy of Mealybug on Cassava
ชลิดา อุณหวุฒิ
ชมัยพร บัวมาศ
สุนดั ดา เชาวลิต
กลุม5 กีฏและสัตววิทยา สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความก;าวหน;า
การศึกษาอนุกรมวิธานของเพลี้ยแปงในมันสําปะหลังดําเนินการระหว5างเดือนตุลาคม 2553
ถึงเดือนกันยายน 2554 เพื่อทราบชนิด เขตการแพร5กระจาย ปริมาณการระบาดของเพลี้ยแปงแต5ละ
ชนิดในต;นมันสําปะหลัง ที่มีอยู5ในประเทศไทย ได;เก็บรวบรวมตัวอย5างเพลี้ยแปงจากแหล5งปลูกมัน
สําปะหลัง ในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นําตัวอย5าง
ที่รวบรวมได;มาทําสไลดIถาวรและตรวจจําแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน ณ ห;องปฏิบัติการ กลุ5มงาน
อนุกรมวิธานแมลง กลุ5มกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จากการตรวจจําแนกชนิด
พบเพลี้ยแปง จํานวน 4 ชนิด คือ เพลี้ยแปงลาย; Stripe mealybug: Ferissia virgata (Cockerell)
มั ก พบบริ เ วณใต; ใ บ ลํ า ต; น ของมั น สํ า ปะหลั ง เพลี้ ย แปงมั น สํ า ปะหลั ง สี เ ทา; Jackbeardsley
mealybug: Pseudococcus jackbeardsleyi Gimple & Miller มักพบบริเวณลําต;นและใต;ใบแก5
ของมั น สํา ปะหลัง เพลี้ ย แปงมัน สํ า ปะหลั งสี เขี ย ว; Madeira Mealybug: Phenacoccus
madeirensis Green มักพบบริเวณลําต;นของมันสําปะหลัง เพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพู; Pink
cassava mealybug: Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero มักพบบริเวณยอดอ5อนของ
ต;นมันสําปะหลัง การศึกษานี้ยังไม5สิ้นสุดจะต;องดําเนินการต5อไปในป^ 2555
คํานํา
เพลี้ยแปง (Mealybug) เป_นแมลงปากดูดที่มีขนาดเล็ก จึงมีโอกาสที่จะเล็ดลอดไปสู5แหล5ง
อาหารใหม5 โดยติ ดไปกั บ ส5 ว นต5 า งๆ ของพื ช ยานพาหนะ คน สั ต วI และลม แมลงชนิ ด นี้ ส ามารถ
ขยายพั น ธุI ไ ด; ทั้ ง แบบใช; เ พศและไม5 ใ ช; เ พศ จึ ง เกิ ด การแพร5 ร ะบาดได; ร วดเร็ ว เมื่ อ สภาพแวดล; อ ม
เหมาะสม เช5นในช5วงสภาพอากาศร;อน แล;ง และฝนทิ้งช5วง เพลี้ยแปงทําให;เกิดความเสียหายกับพืช
นานาชนิด ทั้งพืชสวนพืชไร5 โดยที่ตัวอ5อนและตัวเต็มวัย ดูดกินน้ําเลี้ยงจากส5วนต5างๆ ของพืช เช5น
ยอด ตา ใบ และราก ทําให;บริเวณที่ถูกทําลายมีลักษณะผิดปกติ เช5นใบเป_นจุดสีเหลืองและหงิกงอ
ถ;าพืชถูกทําลายรุนแรงจะชะงักการเจริญเติบโตและบางครั้งทําให;ต;นตายได; นอกจากนี้เพลี้ยแปงยัง
ขับถ5ายของเหลว มีลักษณะเป_นน้ําเหนียวๆ เรียกว5า มูลน้ําหวาน (honeydew) ซึ่งเป_นอาหารของรา
ดํา ทําให;ราดําเจริญเติบโตได;อย5างรวดเร็ว และพืชสังเคราะหIแสงได;น;อยลง ส5งผลให;ผลผลิตลดลง
สําหรับผลิตภัณฑIที่ได;ยังด;อยคุณภาพ กระทบต5อการส5งออกผลผลิตทางการเกษตร เช5น เพลี้ยแปงมัน
สําปะหลัง เมื่อป^ ค.ศ. 1973 เกิดการระบาดของเพลี้ยแปงในแอฟริกาทําความเสียหายให;กับมัน
รหัสการทดลอง 0101-0707-5454-03-0101-0101-0101-54
รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
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สํ า ปะหลั ง ทุ กแหล5 งปลู ก คาดว5 า สาเหตุ อ าจติ ด ไปกั บ ท5 อนพั น ธุI ที่นํ า เข; า จากประเทศแถบ
อเมริกาใต;และมีเพลี้ยแปงปนเปnoอนเมื่อนําไปปลูกในพื้นที่อื่นๆ ทําให;เกิดการระบาดทั่วประเทศและ
แพร5กระจายไปยังประเทศใกล;เคียงด;วย สําหรับในประเทศไทยพบปpญหาการกระบาดของเพลี้ยแปง
ในป^เพาะปลูก 2551/2552 มีพื้นที่มากกว5า 1,417,628 ไร5
ในประเทศไทย Wongsiri (1991) รายงานการพบ เพลี้ยแปงลาย Ferrisia virgata
(Cockerell) เป_นแมลงศัตรูของมันสําปะหลัง และ อรุณี (2547) กล5าวว5าเพลี้ยแปงที่เข;าทําลายมัน
สําปะหลังมี 2 ชนิด คือ ชนิดวางไข5 และชนิดออกลูกเป_นตัว ชนิดที่ออกลูกเป_นตัวจะเคลื่อนไหวได;
รวดเร็วกว5าชนิดวางไข5 หากสภาพอากาศแห;งแล;งและฝนทิ้งช5วงเป_นเวลานาน จะเพิ่มปริมาณอย5าง
รวดเร็ว ตัวอ5อนวัยที่ 1 เป_นวัยที่เคลื่อนย;ายไปตามส5วนต5างๆของพืช เป_นวัยที่แพร5กระจายไปสู5บริเวณ
อื่น เข;าทําลายโดยดูดกินน้ําเลี้ยงตามส5วนต5างๆของพืช ในส5วนใบ ยอด และส5วนตา มูลเหลวของแมลง
ทําเกิดราดํา (sooty mold) มีผลทําให;พืชสังเคราะหIแสงน;อยลง เจริญเติบโตไม5เต็มที่ ลําต;นมีข;อถี่
ยอดแห;งตายหรือยอดแตกพุ5ม มีผลกระทบต5อการสร;างหัว ที่สําคัญยังติดไปกับท5อนพันธุIที่นําไปปลูกใน
ฤดู กาลต5อไปและเมื่ อต; น ป^ พ.ศ. 2552 พบการระบาดของเพลี้ ย แปงมัน สํ าปะหลั งขยายพื้ น ที่เ ป_ น
บริเวณกว;างซึ่งหากพบการระบาดรุนแรงจะทําให;ผลผลิตลดลง 80 เปอรIเซ็นตIหรืออาจไม5ได;รับผล
ผลผลิต ดังนั้นการศึกษาอนุกรมวิธานของเพลี้ยมันสําปะหลังเพื่อให;ทราบชนิดและลักษณะที่สําคัญของ
เพลี้ยแปงมันสําปะหลังจึงมีความอย5างยิ่งซึ่งข;อมูลที่ได;จะนําไปใช;เป_นข;อมูลในการหาวิธีการปองกัน
กําจัดที่ถูกต;องและเหมาะสมต5อไป

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณI
1. ตัวอย5างเพลี้ยแปงในมันสําปะหลัง
2. อุปกรณIเก็บตัวอย5างเพลี้ยแปง ได;แก5 แอลกอฮอลI 70 – 80% หรือน้ํายา AGA ขวดดอง
ตัวอย5างแมลง พู5กัน คัตเตอรI กรรไกรตัดกิ่ง กล5องพลาสติก ถุงกระดาษและถุงพลาสติก
3. อุปกรณIที่ใช;ในการทําสไลดIถาวรเพลี้ยแปง ได;แก5 สารเคมีต5างๆ เช5น alcohol 70 %,
potassium hydroxide 10%, hydrochloric acid, glacial acetic acid, xylene, carbolic acid,
acid fuchsin, N-butyl alcohol, clove oil และ Canada balsam เข็มเขี่ย แผ5นสไลดIแก;ว แผ5น
แก;วป|ดสไลดI กล5องใส5สไลดIถาวร ตู;อบสไลดIถาวร
4. กล;องจุลทรรศนI compound microscope และ stereo microscope และ กล;อง
ถ5ายภาพ
5. อุปกรณIวาดภาพ ได;แก5 ปากกา rotting และกระดาษไขเขียนแบบ
6. เอกสารประกอบการจําแนกชนิดเพลี้ยแปง
วิธการ
ีการ
1. สํารวจและเก็บรวบรวมตัวอย5างเพลี้ยแปงจากแหล5งปลูกมันสําปะหลังทุกภาคของประเทศ
รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
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ตัดชิ้นส5วนของพืชที่มีเพลี้ยแปงอาศัยอยู5 ใส5ในถุงกระดาษหรือห5อด;วยกระดาษหนังสือพิมพIแล;วใส5ใน
ถุงพลาสติก บันทึกสถานที่ พิกัดทางภูมิศาสตรI วัน เดือน ป^ ที่เก็บตัวอย5าง ชนิดและส5วนของพืชที่ถูกทําลาย
รวมทั้งชื่อผู;เก็บ
2. นําตัวอย5างเพลี้ยแปงที่เก็บรวบรวมได; มาตรวจดูลักษณะภายนอกด;วยกล;องจุลทรรศนIชนิด
stereo microscope ถ5ายภาพ บันทึกรายละเอียด เช5น ขนาด รูปร5างลักษณะและสีของเพลี้ยแปง
ก5อนทําสไลดIถาวรแล;วดองในแอลกอฮอลI 80%
3. สําหรับตัวอย5างอีกส5วนหนึ่งโดยเฉพาะตัวอ5อนจะถูกกนําไปเลี้ยงในห;องปฏิบัติการ โดยใส5
ตัวอย5างพร;อมพืชอาหารในกล5องพลาสติกใสที่มีฝากล5องเป_นตาข5าย พร;อมบันทึกรายละเอียดตามข;อ 1
เพื่อศึกษาแมลงศัตรูธรรมชาติและวงจรชีวิตต5อไป
4. นําตัวอย5างเพลี้ยแปงจากขวดดองตัวอย5างในข;อ 2 มาทําสไลดIถาวร โดยดัดแปลงวิธีการ
ของ Williams and Watson (1988) มีขั้นตอนดังนี้
4.1 ใช;เข็มเขี่ยเจาะบริเวณกลางส5วนอกด;านบนของตัวอย5างเพลี้ยแปง นําไปใส5ใน
หลอดทดลองที่บรรจุด;วยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซดI (KOH) 10% จากนั้นนําหลอดทดลองไป
ต;มด;วยวิธีวอเตอรIบาท ใช;เวลาประมาณ 15 นาที (เริ่มนับตั้งแต5น้ําในบีคเกอรIเดือด) โดยระวังไม5ให;
สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซดIที่อยู5ในหลอดทดลองเดือด เพราะจะทําให;ตัวอย5างเกิดความ
เสียหายได;
4.2 นําตัวอย5างเพลี้ยแปงที่ต;มแล;วมาล;างในน้ํากลั่น กดเบา ๆ บนลําตัวด;วยเข็มดัด
ปลายโค;ง เพื่อทําให;ไข5 ตัวอ5อน และของเหลวที่อยู5ในลําตัวหลุดออกมาทางรอยที่เจาะไว; ถ;ายังมีก;อน
ไขมันตกค;างอยู5ให;นําไปแช5ในแอลกอฮอลI 95% ประมาณ 2 – 3 นาที
4.3 ย;ายลงในคารIบอลไซลีน (carbol xylene) แช5ทิ้งไว; 10 นาทีจนกระทั่ง
ตัวอย5างใส นําไปแช5ในแอลกอฮอลI 95%
4.4 ย;ายลงในกรดแอลกอฮอลI (acid alcohol) ซึ่งเป_นสารละลายของ
กรดแกลเชียลอะซิติก 1 ส5วน และแอลกอฮอลI 50% 4 ส5วน แช5ทิ้งไว; 2 – 3 นาที
4.5 ย;อมสีตัวอย5างโดยแช5ในน้ํายาย;อมสี ซึ่งเป_นสารละลายของแอซิดฟุชซิน
(acid fuchsin) กรดเกลือ (hydrochloric acid) และน้ํากลั่น แช5ทิ้งไว;นาน 30 - 60 นาที
4.6 ย;ายลงในแอลกอฮอลI 95% แช5ทิ้งไว; 2 – 3 นาที เพื่อกําจัดสีส5วนเกิน
4.7 ย;ายลงในสารละลายเอ็น-บิวทิลแอลกอฮอลI (N-butyl alcohol) กับ แอลกอฮอลI
95 % ในอัตราส5วน 1:1 แช5ทิ้งไว; 10 นาที
4.8 ย;ายลงในเอ็น-บิวทิลแอลกอฮอลI แช5ทิ้งไว; 10 นาที
4.9 ย;ายลงในโคลIฟออย (clove oil) แช5ทิ้งไว; 20 นาที
4.10 นําตัวอย5างเพลี้ยแปงวางบนแผ5นสไลดIแก;ว ใช;กระดาษกรองซับโคลIฟออยส5วนที่
เกินออก หยดแคนาดาบัลซัม (canada balsam) 1 หยดบนตัวอย5างแมลงจัดรูปร5าง ให;สวยงามไม5บิด
เบี้ยวหรือทับซ;อนกัน ป|ดทับด;วยแผ5นแก;วป|ดสไลดI
รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
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4.11 นําไปอบให;แห;ง ในตู;อบทีอ่ ุณหภูมิ 40 - 50 องศาเซลเซียส ใช;เวลาประมาณ
1-2 เดือน
5. ตรวจจําแนกชนิดเพลี้ยแปงบนแผ5นสไลดIถาวร ภายใต;กล;องจุลทรรศนIชนิด compound
microscope ที่มีกําลังขยายสูง ตรวจดูลักษณะสําคัญที่ใช;ในการจําแนก ได;แก5 หนวด (antennae)
ขน (setae) รู (pores) ท5อ (tubular ducts) กลุ5มอวัยวะที่ผลิตเส;นแปงด;านข;างลําตัว (cerarii) ช5อง
เป|ดที่มีลักษณะคล;ายรอยแตกตามขวางของลําตัว (ostioles) และวงแหวนที่ล;อมรอบช5องเป|ดของ
อวัยวะขับถ5าย (anal ring)
6. วาดรูปแสดงลักษณะทางอนุกรมวิธานของเพลี้ยแปงแต5ละชนิด โดยวาดลงบนกระดาษ
กราฟและลอกลงบนกระดาษไขเขียนแบบและจัดทําแนวทางวินิจฉัยชนิดเพลี้ยแปงในมันสําปะหลัง
7. การบันทึกรายละเอียดบนแผ5นสไลดIที่อบแห;งแล;วโดยวางแผ5นสไลดIหันด;านหัวของเพลี้ยแปงเข;าหา
ตัว ด;านขวาเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับพืชอาหาร วัน เดือน ป^ สถานที่และชื่อผู;เก็บตัวอย5าง ด;านซ;ายมือเขียน
ชื่อวิทยาศาสตรI เพศ วันเดือนป^ ที่ทําสไลดIและชื่อผู;จําแนก ควรลงรายละเอียดดังกล5าวเป_นภาษาอังกฤษ
8. จัดเก็บตัวอย5างเพลี้ยแปงในกล5องใส5สไลดIถาวรและนําเก็บรักษาไว;ในพิพิธภัณฑIแมลง
โดยแบ5งเป_นหมวดหมู5ตามหลักสากล
เวลาสถานที่
เวลา เดือนตุลาคม 2553
ถึง เดือนกันยายน 2554
สถานที่ 1. แหล5งปลูกมันสําปะหลังจังหวัดต5างๆ
2. ห;องปฏิบัติการกลุ5มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ5มกีฏและสัตวิวทยา
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ผลและวิจารณIผลการทดลอง
จากการเก็บรวบรวมตัวอย5างเพลี้ยแปงจากแหล5งปลูกมันสําปะหลังต5างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ระหว5างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 พบเพลี้ยแปง จํานวน 4 ชนิด คือ
เพลี้ยแปงลาย; Stripe mealybug: Ferissia virgata (Cockerell) มักพบบริเวณใต;ใบ ลําต;น
ของมันสําปะหลัง พบกระจายทั่วทุกภาค เพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีเทา; Jackbeardsley mealybug:
Pseudococcus jackbeardsleyi Gimple & Miller มักพบบริเวณลําต;นและใต;ใบแก5ของมัน
สํ า ปะหลั ง พบกระจายทั่ ว ทุ ก ภาค เพลี้ ย แปงมั น สํ า ปะหลั ง สี เ ขี ย ว; Madeira Mealybug:
Phenacoccus madeirensis Green มักพบบริเวณลําต;นของมันสําปะหลัง พบบางพื้นที่ใน
จังหวัดนครราชสีมา เพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพู; Pink cassava mealybug: Phenacoccus
manihoti Matile-Ferrero มักพบบริเวณยอดอ5อนของต;นมันสําปะหลัง พบกระจายทั่วทุกภาค
การศึกษานี้จะต;องดําเนินต5อไปในป^ 2555
โดยสํารวจและเก็บรวบรวมตัวอย5างเพลี้ยแปงใน
มัน สํ า ปะหลั งให; ครอบคลุ มทุ กภู มิภาคของประเทศ และจั ด ทํ าแนวทางวิ นิ จ ฉั ยเพลี้ ย แปงในมั น
สําปะหลังพร;อมบันทึกรายละเอียดของเพลี้ยแปงแต5ละชนิด และจัดเก็บรักษาไว;ในพิพิธภัณฑIแมลง
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สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การศึ ก ษาอนุ ก รมวิ ธ านของเพลี้ ย แปงในมั น สํ า ปะหลั ง ระหว5 า งเดื อ นตุ ล าคม 2553 ถึ ง
กันยายน 2554 พบเพลี้ยแปงจํานวน 4 ชนิด คือ เพลี้ยแปงลาย; Stripe mealybug: Ferissia
virgata (Cockerell) มักพบบริเวณใต;ใบ ลําต;นของมันสําปะหลัง เพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีเทา;
Jackbeardsley mealybug: Pseudococcus jackbeardsleyi Gimple & Miller มักพบบริเวณ
ลํา ต; นและใต; ใบแก5 ของมั น สํา ปะหลั ง เพลี้ ยแปงมัน สํ าปะหลังสี เ ขีย ว; Madeira Mealybug:
Phenacoccus madeirensis Green มักพบบริเวณลําต;นของมันสําปะหลัง เพลี้ยแปงมันสําปะหลังสี
ชมพู; Pink cassava mealybug: Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero มักพบบริเวณยอด
อ5อนของต;นมันสําปะหลัง การศึกษานี้ยังไม5สิ้นสุดจะต;องดําเนินการต5อไปในป^ 2555
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