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ชนิดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังและลักษณะการท าลาย 
 

นุชรีย์ ศิริ และ กมลทิพย์  ใจขาล 
 

เพลี้ยแป้ง (Mealybug) เป็นแมลงปากดูดในอันดับ Hemiptera  วงศ์ Pseudococcidae มี
ลักษณะพิเศษคือล าตัวอ่อนนุ่ม เพลี้ยแป้งสามารถสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศ 
เพลี้ยแป้งมีการเจริญเติบโตแบบเปลี่ยนแปลงรูปร่างทีละน้อย ( gradual metamorphosis) 
ประกอบด้วยระยะไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย ตัวอ่อนเมื่อฟักออกจากไข่จะเคลื่อนที่ได้ว่องไวและคลาน
ไปยังพืชที่เหมาะสม เรียก  crawler  มีขนาดเล็ก ยังไม่มีไขแป้งปกคลุมล าตัว ตัวอ่อนจะเจริญเติบโต 
โดยการลอกคราบจนกระท่ังเป็นตัวเต็มวัย เพศเมียลอกคราบ 3 ครั้ง รูปร่างลักษณะของตัวอ่อนจะ
คล้ายตัวเต็มวัย ต่างกันที่ตัวอ่อนเพศเมีย ระยะต้นๆ มีจ านวนปล้องหนวดน้อยกว่าตัวเต็มวัยและ
อวัยวะบางส่วนยังไม่เจริญเต็มที่ เช่น อวัยวะสืบพันธุ์ ส่วนเพศผู้ลอกคราบ 4 ครั้ง ตัวอ่อนวัยที่ 1 และ 
2 จะเหมือนกับตัวอ่อนเพศเมีย ในช่วงท้ายของตัวอ่อนเพศผู้วัยที่ 2 จะเริ่มสร้างเส้นใยปกคลุมล าตัว
แล้วลอกคราบ เข้าสู่ระยะก่อนเข้าดักแด้ ( cocoon) และอาศัยอยู่ภายในรังไหมนั่น ตัวอ่อนเพศผู้วัยนี้
มีรูปร่างแตกต่างจากเพศเมีย โดยที่เพศผู้มีขนาดเล็กกว่า ล าตัวผอมยาว เริ่มปรากฏปุ่มปีกให้เห็นลอก
คราบเป็นดักแด้ (pupa) ซึ่งมีการพัฒนาปีกและหนวด จากนั้นลอกคราบอีกครั้งเป็นตัวเต็มวัยเพศผู้ที่
มีล าตัวผอมยาว หนวดยาว ปีก 1 คู่  (ภาพที่ 1) ตัวเต็มวัยเพศผู้ไม่กินอาหาร  ปัจจุบันพบเพลี้ยแป้งที่
เข้าท าลายมันส าปะหลังและจ าแนกชนิดแล้ว 4 ชนิดคือ เพลี้ยแป้งลาย Ferrisia virgata ซึ่งพบ
ระบาด มักเข้าท าลายบริเวณล าต้นของมันส าปะหลัง  เพลี้ยแป้งสีเขียว  Phenacoccus herreni  เข้า
ท าลายมันส าปะหลังบริเวณล าต้นและใต้ใบ เพลี้ยแป้งแจ๊คเบียสเลย์ Pseudococcus 
jackbeardsleyi  ส่วนมากเข้าท าลายบริเวณส่วนตาของล าต้น และเพลี้ยแป้งสีชมพู Phenacoccus 
manihoti  เข้าท าลายบริเวณยอด ส่งผลให้ผลผลิตลดลง สร้างความเสียหายรุนแรงมาก  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 วงจรการพัฒนาการเจริญเติบโตของเพลี้ยแป้ง  
ดัดแปลงจาก : Varela & Bellotti (1981) 
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1. ชีววิทยาของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง 4 ชนิด 
1.1 รูปร่างลักษณะของเพลี้ยแป้ง 4 ชนิด  

รูปร่างลักษณะของเพลี้ยแป้งสีชมพู เพลี้ยแป้งสีเขียว เพลี้ยแป้งแจ็คเบียสเลย์และเพลี้ยแป้ง
ลาย มีระยะพัฒนาการเจริญเติบโตที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้ (ตารางที ่1, 2 และภาพท่ี 6) 
 

1.1.1 เพลี้ยแป้งสีชมพู  ( Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero ) 
เพลี้ยแป้งสีชมพูเพศเมียสามารถสืบพันธุ์ได้โดยไม่อาศัยเพศและตัวอ่อนที่ฟักออกมาจากไข่จะ

เป็นเพศเมียเท่านั้น ซึ่งเรียกว่า Thelyotoky ไข่ระยะเริ่มแรกมี สีเหลืองอ่อน ซึ่งคล้ายกับไข่เพลี้ยแป้ง
สีเขียว แต่เมื่อใกล้ฟักไข่จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อน ตัวอ่อนสีชมพูอ่อน เมื่อใกล้ระยะเปลี่ยนวัยสีล าตัว
จะเข้มข้ึน การเปลี่ยนแปลงวัยสังเกตได้จากการทิ้งคราบขาวๆไว้ปลายล าตัว ตัวเต็มวัยมีการสร้างผง
แป้งสีขาวปกคลุมล าตัว และเส้นขนปลายล าตัวสั้นหรือมองไม่เห็น ตัวเต็มวัยเพศเมียมีหนวดจ านวน  
9 ปล้อง ขายาวเรียว cerarius จ านวน 18 คู่ จ านวน 2 อันเท่านั้น  ด้านบนของส่วนท้องไม่ปรากฏ
ลักษณะที่คล้าย  cerarius เรียงเป็นแถวพาดตามยาวของล าตัว(ภาพที่ 2) 
(http://ecoport.org/ep?SearchType=pdb&PdbID=5409) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

ภาพที่ 2 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเพลี้ยแป้งสีชมพู ( Phenacoccus manihoti  ) 
(a) Phenacoccus covered with white mealy wax; (b) antennae; (c) denticle on claw;  
(d) pairs of cerarii; (e) quinquelocular pores on venter; (f) dorsal and cerarian setae;  
(g) cerarii on anal lobes; (h) clypeolabrial shield; (j) circulus; (k) pores on hind tibia 

 

http://ecoport.org/ep?SearchType=pdb&PdbID=5409
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1.1.2 เพลี้ยแป้งสีเขียว (Phenacoccus madeirensis Green) 
เพลี้ยแป้งสีเขียวเพศเมียมีผนังล าตัวสีเขียวอมเหลืองปกคลุมด้วยไขแป้งสีขาวด้านข้าง

รอบล าตัวมีเส้นแป้งสั้นๆ เส้นแป้งด้านท้ายล าตัวมีความยาวใกล้เคียงกับเพลี้ยแป้งสีชมพูแต่มี
ขนาดยาวมากกว่า ระยะไข่เริ่มแรกมีสีเหลืองอ่อน แต่เมื่อใกล้ฟักสีของไข่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง 
ซึ่งสีของไข่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากแต่เปลี่ยนแปลงเพียงความเข้มเท่านั้น ตัวอ่อนสีเขียว เมื่อ
ใกล้ระยะเปลี่ยนวัยสีล าตัวจะเข้มข้ึน การเปลี่ยนวัยสังเกตได้จากการทิ้งคราบขาวๆไว้ปลาย
ล าตัว ตัวเต็มวัยมีการสร้างผงแป้งสีขาวปกคลุมล าตัว ตัวเต็มวัยเพศเมียมีหนวดจ านวน 9 ปล้อง 
cerarius จ านวน 18 คู่ แต่ละคู่มี  cerarian seta จ านวน 3 หรือมากกว่า ด้านบนของส่วนท้อง
มีรูรูปวงกลมเรียงตามขวางของล าตัวและมีลักษณะที่คล้าย  cerarius เรียงเป็นแนวตาม ความ
ยาวของล าตัวนอกจากนี้มีรูรูปห้าเหลี่ยมบนผนังล าตัวด้านล่าง (ภาพที่ 3) 
(http://www.sel.barc.usda.gov/scalekeys/mealybugs/key/mealybugs/media/html/AboutFset.html) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.1.3 เพลี้ยแป้งแจ็คเบียสเลย์ (Pseudococcus jackbeardsleyi Bimpel&Miller) 
เพลี้ยแป้งแจ๊คเบียสเลย์เพศเมีย ผนังล าตัวสีเทาอมชมพู ปกคลุมด้วยไขแป้งสีขาว ด้านข้าง

ล าตัวมีเส้นแป้งบางๆ ค่อนข้างยาว เส้นแป้งด้านท้ายล าตัวยาวกว่าเส้นแป้งด้านข้าง ไข่ระยะเริ่มแรกมีสี
ส้มอมแดงและเมื่อใกล้ฟักเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลแดง ระยะตัวอ่อนเริ่มแรกล าตัวเป็นสีแดงอ่อน และเม่ือ
เริ่มเปลี่ยนวัยสีของล าตัวจะสีเทาเข้มข้ึน การเปลี่ยนวัยสังเกตได้จากการทิ้งคราบขาวๆไว้ปลายล าตัว 
ตัวเต็มวัยมีการสร้างผงแป้งสีขาวปกคลุม และเส้นขนด้านข้างล าตัวยาวและปลายท้องยาวกว่าเพลี้ย
แป้งสีชมพูและเพลี้ยแป้งสีเขียว ตัวเต็มวัยเพศเมียมีหนวดจ านวน 8 ปล้อง ขาค่อนข้างยาวเรียว มีรู
โปร่งใสเฉพาะบริเวณต้นขา (femur) และหน้าแข้ง (tibia) ของขาคู่หลัง cerarius มี จ านวน 17 คู่ คู่ท่ี
ส่วนหัวม ีcerariun seta 3 เส้น (ภาพที่ 4) 
(http://www.sel.barc.usda.gov/scalekeys/mealybugs/key/mealybugs/media/html/AboutFset.html) 

 
 
 

ภาพที่ 3 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเพลี้ยแป้งสีเขียว (Phenacoccus madeirensis ) 
 
 
 
 
 

http://www.sel.barc.usda.gov/scalekeys/mealybugs/key/mealybugs/media/html/AboutFset.html
http://www.sel.barc.usda.gov/scalekeys/mealybugs/key/mealybugs/media/html/AboutFset.html
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1.1.4 เพลี้ยแป้งลาย  (Ferrisia virgata Cockerell) 
ตัวอ่อนมีสีเหลืองอ่อน กลมรี มองไม่เห็นส่วนหางคล้ายกับตัวอ่อนวัย 1 ของเพลี้ยแป้งสีเขียว 

ไม่มีแป้งเกาะ จะมีแป้งเกาะหลังลอกคราบแล้ว 2-3 วัน และเห็นส่วนหาง ตัวเต็มวัยมีลักษณะตัวป้อม 
กลมรี ส่วนหลังและด้านข้างมีแป้งสีขาวเกาะตัวเต็มวัยเพศเมียผนังล าตัวสีเทาด าปกคลุมด้วยไขแป้ง
บางๆ สีขาว และมีแถบสีด า 1 คู่ พาดตามยาวเกือบกึ่งกลางล าตัวด้านท้ายของล าตัวมีเส้นแป้งสีขาว 1 
คู่มีความยาวครึ่งหนึ่งของล าตัว ผนังล าตัวด้านข้างไม่มีเส้นแป้ง มีหนวดจ านวน 8 ปล้อง ขายาวเรียว 
มี cerarius 1 คู่อยู่บริเวณส่วนท้ายของล าตัว cerarius มีขนปลายแหลมขนาดใหญ่ 2 เส้น ผนังล าตัว
ด้านบนมี oral-rim tubular duct ซึ่งบริเวณรอบปากท่อเป็นแผ่นแข็งรูปวงกลมมีเส้นขน จ านวน 2-
4 เส้นอยู่รอบ ๆ หรืออยู่ในรัศมีของวงกลมนั้น (ภาพที่ 5)  
(http://www.sel.barc.usda.gov/scalekeys/mealybugs/key/mealybugs/media/html/AboutFset.html) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 4 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเพลี้ยแป้งแจ๊คเบียสเลย์ (Pseudococcus jackbeardsleyi ) 

ภาพที่ 5 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเพลี้ยแป้งลาย (Ferrisia virgata ) 

http://www.sel.barc.usda.gov/scalekeys/mealybugs/key/mealybugs/media/html/AboutFset.html
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2. พฤติกรรมการวางไข่และลักษณะถุงไข่ 
 เพลี้ยแป้งสีชมพู เริ่มแรกมีการสร้างใยสีขาวออกมาด้านปลายส่วนท้อง ในขณะที่สร้างถุงไข่

เพลี้ยแป้งสีชมพูจะหยุดนิ่งแต่จะขยับตรงปลายส่วนท้อง เมื่อสร้างถุงไข่เสร็จ 1 ถุง จะปิดถุงไข่ ตัวเต็ม
วัยที่สร้างถุงไข่เสร็จมีการหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ไปหาแหล่งอาหารใหม่ก่อนที่จะสร้างถุงไข่ถุงที่  2 หรือ
บางตัวจะไม่เคลื่อนที่แต่จะสร้างถุงไข่ถุงที่ 2 ติดกับถุงที่ 1 ลักษณะของถุงไข่ท่ีสร้างค่อนข้างกลม สี
ชมพู  

เพลี้ยแป้งสีเขียว เริ่มแรกมีการสร้างใยสีขาวออกมาด้านปลายส่วนท้องในขณะที่ก าลังสร้างถุง
ไข่เพลี้ยแป้งสีเขียวจะเคลื่อนที่ แต่จะเคลื่อนที่อย่างช้าๆเนื่องจากเพลี้ยแป้งมีการสร้างเส้นใยและ
วางไข่พร้อมกับเคลื่อนที่หาแหล่งอาหาร ท าให้ลักษณะถุงไข่มีลักษณะที่เรียวยาว เมื่อสร้างถุงไข่เสร็จ 
1 ถุง จะปิดถุงไข่ตัวเต็มวัยที่สร้างถุงไข่เสร็จมีการเคลื่อนที่อย่างช้าๆไปหาแหล่งอาหารใหม่ก่อนที่จะ
สร้างถุงไข่ถุงที ่2 เสร็จแล้วก็จะมีการปิดถุงไข่ ถุงไข่ท่ีสร้างมีลักษณะเรียวยาว สีเขียว  

เพลี้ยแป้งแจ็คเบียสเลย์ เริ่มแรกมีการสร้างใยสีขาวออกมาด้านปลายส่วนท้องในขณะที่ก าลัง
สร้างถุงไข่เพลี้ยแป้งแจ็คเบียสเลย์จะเคลื่อนที่อย่างช้าๆหาแหล่งอาหาร เช่นเดียวกับเพลี้ยแป้งสีเขียว
ลักษณะถุงไข่จึงเรียวยาว เพลี้ยแป้งแจ็คเบียสเลย์มีการสร้างถุงไข่เพียง 1 ถุง เมื่อสร้างถุงไข่เสร็จตัว
เต็มวัยจะแข็งและแห้งตายในที่สุด ลักษณะของถุงไข่เรียวยาวขนาดใหญ่ สีแดงอมส้ม  

เพลี้ยแป้งลายจะเคลื่อนที่อย่างช้าๆและหยุดนิ่งดูดกินอาหารเวลาวางไข่จะวางในถุงไข่ท่ีอยู่ใต้
ท้อง ถุงไข่มีลักษณะกลมรี มีเส้นใยคล้ายส าลีหุ้มไว้อีกชั้น ตัวอ่อนวัย 1 ของเพลี้ยแป้งลายมีลักษณะ
คล้ายกับตัวอ่อนของเพลี้ยแป้งสีเขียววัย 1  

เพลี้ยแป้งแต่ละชนิดมีขนาดถุงไข่ท่ีแตกต่างกัน พบว่าเพลี้ยแป้งที่มีขนาดถุงไข่ใหญ่ที่สุด คือ 
เพลี้ยแป้งแจ็คเบียสเลย์ รองลงมา คือ เพลี้ยแป้งสีชมพู เพลี้ยแป้งสีเขียวและเพลี้ยแป้งลายตามล าดับ 
(ตารางที่ 1 และภาพที่ 6) 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1 ขนาดถุงไข่ของเพลี้ยแป้ง 4 ชนิด  

ชนิด 
                                   ขนาดถุงไข่  (มม.)   

ความกว้าง   ความยาว 
เฉลี่ย±SD พิสัย  เฉลี่ย±SD พิสัย 

เพลี้ยแป้งสีชมพู 2.25±0.33   1.75-2.85   3.06±0.43 2.50-3.90 

เพลี้ยแป้งสีเขียว 1.56±0.31 1.00-2.50  3.42±0.72 2.50-5.50 

เพลี้ยแป้งแจ็คเบียสเลย์ 3.19±0.31 2.75-4.00   4.12±0.53 3.00-5.00 

เพลี้ยแป้งลาย 1.31±0.25 1.00-1.90  1.64±0.29 1.25-2.20 
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบรูปร่างลักษณะของเพลี้ยแป้ง 4 ชนิด 
 

ระยะการ
เจริญเติบโต 

ลักษณะ เพลี้ยแป้งสีชมพู เพลี้ยแป้งสีเขียว เพลี้ยแป้งแจ็คเบียส เพลี้ยแป้งลาย 

ไข ่                        สี เหลืองอ่อน 
สีชมพู 

เหลืองอ่อน 
เหลืองเขียว 

ส้มอมแดง 
น้ าตาลแดง 

เหลืองอ่อน 
 

 รูปร่าง รีหัวมนท้ายมน รีหัวมนท้ายมน รีหัวมนท้ายมน ยาวรี 

  ขนาด กว้าง0.16±0.02 มม. 
ยาว  0.32± 0.03มม. 

กว้าง0.12±0.02 มม. 
 ยาว0.26±0.02 มม. 

กว้าง0.14±0.02มม. 
ยาว0.29±0.03 มม. 

กว้าง 0.19±0.0มม. 
ยาว 0.40±0.02มม. 

ตัวอ่อน สี ชมพูอ่อน เขียวอ่อน แดงอ่อน เหลืองอ่อน 

 รูปร่าง รูปไข่ ยาวรี ยาวรี กลมร/ีแบน 

  ขนาด กว้าง 0.27±0.04 มม.
ยาว  0.53±0.09 มม. 

กว้าง 0.25±0.03 มม. 
ยาว 0.51±0.03 มม. 

กว้าง0.24±0.03 มม.
ยาว 0.50±0.05 มม. 

กว้าง0.35±0.04มม. 
ยาว 2.31±0.08 มม. 

ตัวเต็มวัย สี ชมพูอ่อน เขียวอ่อน เทา เทาเข้มมีจุดด า 2จุด 
บนล าตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปร่าง รูปไข่ส่วนหลังนูน  
สร้างผงแป้งสีขาว
ปกคลุมล าตัว  
ข้างล าตัวมีขนสั้น 
ขนปลายท้องสั้น 

รูปไข่ส่วนหลังนูน  
สร้างผงแป้งสีขาวปก
คลุมล าตัว 
ข้างล าตัวมีขนสั้นขน
ปลายท้องยาว 

รูปไข่ค่อนข้าง 
แบน สร้างผง 
แป้งสีขาว 
ปกคลุมล าตัว  
ข้างล าตัวมีขนยาว 
ขนปลายท้องยาว 

ตัวป้อม กลมรี ส่วน
หลังและด้านข้างมี
แป้งเกาะ มีหางยาว 

  ขนาด กว้าง1.27±0.08มม. 
ยาว 2.33±0.18 มม. 

กว้าง1.26±0.07มม. 
ยาว 2.43±0.23 มม. 

กว้าง1.85±0.12มม. 
ยาว 3.46±0.21 มม. 

กว้าง 1.85±0.08มม.
ยาว3.13±0.20 มม. 
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ก. เพลี้ยแป้งสีชมพู (Phenacoccus manihoti) 

ข. เพลี้ยแป้งสีเขียว (Phenacoccus madeirensis) 

 ค. เพลี้ยแป้งแจ๊คเบียสเลย์ (Pseudococcus jackbeardsleyi) 

ง. เพลี้ยแป้งลาย (Ferrisia virgata)  

ภาพที่ 6 เปรียบเทียบรูปร่างลักษณะของเพลี้ยแป้ง 4 ชนิดและถุงไข่ 
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แมลงศัตรูธรรมชาติที่ส าคัญของเพลี้ยแป้ง 
1. แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง 
1.1 ชนิดแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง 

แตนเบียนเพลี้ยแป้งในมันส าปะหลังพบ 3 ชนิดได้แก่ Anagyrus lopezi (Encyrtidae), 
Acerophagus coccois (Encyrtidae) และ Aenasius advena (Encyrtidae) โดยมีรูปร่างลักษณะ
ดังนี้  

1.1.1แตนเบียน Anagyrus lopezi   
เป็นแตนเบียนเพลี้ยแป้งสีชมพู ล าตัวมีสีด า มีปีกใส 2 คู่ขนาดล าตัววัดจากหัวถึงปลายท้อง

ยาว  1.2-1.4 มม. เพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ ลักษณะส าคัญที่ใช้จ าแนกเพศของแตนเบียนชนิดนี้
คือหนวด แตนเบียนเพศผู้หนวดจะยาวเรียวมีสีด าทุกปล้อง เพศเมียมี scape ซึ่งเป็นหนวดปล้องแรก 
มีลักษณะแบนเป็นแผ่นใหญ่กว่าหนวดปล้องอ่ืนๆ ปล้องหนวดส่วนที่เรียกว่า funicle มีสีขาวสลับด า
(อัมพร,2552)(ภาพที ่7ก)  

1.1.2 แตนเบียน Acerophagus coccois  
เป็นแตนเบียนเพลี้ยแป้งสีเขียว ล าตัวสีเหลือง ตาสีด า มีปีกใส 2 คู่ ขนาดล าตัววัดจากหัวถึง

ปลายท้องยาว  0.97-1.02 มม. ส่วนหัวมีจุดสีแดง  3 จุดเรียงเป็นสามเหลี่ยม เพศเมียมี Ovipositor 
เห็นชัดและเพศเมียขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ หนวด scape ยาว club มีขนาดใหญ่เห็นชัดกว่าส่วนอื่นของ
ปล้องหนวด (ภาพที่ 7ข)  

1.1.3 แตนเบียน Aenasius advena  
 เป็นแตนเบียนเพลี้ยแป้งลาย ล าตัวมีสีด า เนื้อปีกสีน้ าตาล ส่วนหัวมีสีสว่างน้ าเงินแกมเขียว 

ขนาดล าตัววัดจากหัวถึงปลายท้องยาว  1.64 - 2.58 มม.  tarsi สีขาวขุ่นปนน้ าตาล เพศเมียขนาด
ใหญ่กว่าเพศผู้ ลักษณะส าคัญที่ใช้จ าแนกเพศของแตนเบียนคือหนวด แตนเบียนเพศเมียมี  scape 
เป็นแผ่นกว้างมากค่อนมาทางด้านล่าง  funicle มี 6 ปล้อง มีปล้องแรกขนาดความกว้างเท่าๆ กับ
ความยาวส่วนปล้องต่อๆไปค่อยๆทยอยกว้างขึ้นถึงปล้องที่ 6 มีความกว้างมากกว่าความยาวประมาณ 
5 เท่า clubโตมากขนาดเท่าๆกับปล้องฐานหนวด มีปลายเป็นรอยตัดเฉียงๆ อยู่ทางด้านล่าง เพศผู้มี
หนวดยาว club มีลักษณะโค้ง ด้านฐานของ club ยื่นยาวปิดปล้อง 2-3 ปล้องของ funicle  (โกศล
,2523 ; Harold,1936) (ภาพที่ 7ค)  
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ก. แตนเบียนเพลี้ยแป้งสีชมพู Anagyrus lopezi 

ข. แตนเบียนเพลี้ยแป้งสีเขียว Acerophagus coccois  

ค. แตนเบียนเพลี้ยแป้งลาย Aenasius advena 

ภาพที่ 7 ลักษณะของแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังชนิดต่างๆ 
ดัดแปลงภาพจาก: http://www.nbaii.res.in/Featured%20insects/Aenasius-advena.htm  
 (ภาพ (a),(b)และ(c)) 

http://www.nbaii.res.in/Featured%20insects/Aenasius-advena.htm
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1.2 ความสามารถในการเบียนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังของแตนเบียน 
การให้แตนเบียนทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ Anagyrus lopezi, Acerophagus coccois และ

Aenasius advena เข้าเบียนเพลี้ยแป้งทั้ง 4 ชนิดเป็นเวลา 1-7 วัน พบว่าแตนเบียนทั้ง 3 ชนิด มี
พฤติกรรมที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อการเบียนเพลี้ยแป้งโดยเลือกเบียนเพลี้ยแป้งเพียงชนิดเดียว
เท่านั้น โดยเข้าเบียนเพลี้ยแป้งสีชมพู เพลี้ยแป้งสีเขียวและเพลี้ยแป้งลายตามล าดับ แตนเบียนทุก
ชนิดไม่เบียน เพลี้ยแป้งแจ๊คเบียสเลย์  แตนเบียนทุกชนิดสามารถเบียนเพลี้ยแป้งได้สูงสุด 10.3 ตัว/
วัน โดยพบว่าเพลี้ยแป้งที่เหมาะสมที่สุดต่อการเบียนของแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังคือเพลี้ย
แป้งวัย 3 (ตารางที่ 3) 
 

ตารางท่ี 3  ปริมาณเพลี้ยแป้งวัย 3 ที่ถูกเบียนโดยแตนเบียน 3 ชนิดในเวลา 1-7 วัน 
ชนิดเพลี้ย

แป้ง 
 ชนิดแตน

เบียน 
 

จ านวนเพลี้ยแป้งถูกเบียน (ตัว/วัน)   
 พิสัย   1 2 3 4 5 6 7 

สีชมพู  A.lopezi  7.4 7.1 10.2 9.2 8.4 6.4 6.4  2-18 
สีเขียว  A.cocois  10.3 8.6 7.4 5.6 8 7.2 6.5  2-15 
ลาย  Aenasius sp.  10.3 7.3 5.1 5.4 5 5.5 5.1  2-16 

 

2. แมลงช้างปีกใส ( Green lacewings )  
แมลงช้างปีกใสเป็นแมลงตัวห้ าที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่งที่สามารถท าลายศัตรูพืชได้อย่างกว้างขวาง เช่น 

เพลี้ยอ่อน ไรแดง แมลงหวี่ขาว เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง หนอนตัวเล็กๆ และไข่ของแมลงหลายชนิดในธรรมชาติ 
ระยะตัวอ่อนเป็นแมลงตัวห้ า กินไข่และตัวอ่อนของแมลงที่มีขนาดเล็ก โดยจะใช้ขากรรไกรรูปเคียวจับเหยื่อและ
ดูดกินของเหลวภายในจนเหยื่อตาย แล้วจะเก็บเอาซากของเหยื่อไว้บนหลังตัวเองเพ่ือพรางตัว แมลงช้างปีกใสที่
ท าลายเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังพบ 2 ชนิดคือแมลงช้างปีกใส Mallada basalis และ Plesiochrysa ramburi  
(ภาพที8่ และ 9) พบข้อแตกต่างระหว่างแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa  ramburi กับ Mallada  basalis คือตัว
อ่อน M. basalis จะตัวเล็กกว่า  P.  ramburi   และ M. basalis เมื่อกินอาหารเสร็จจะขนเศษอาหารขึ้นหลังแต่ 
P. ramburi  จะไม่ขนเศษอาหารขึ้นหลัง  
2.1 แมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi 

แมลงช้างปีกใส Plesiochrysa  ramburi ตัวเต็มวัยเพศเมียมักวางไข่เป็นฟองเดี่ยว ก้านชูไข่สี
ขาวใส ไข่มีลักษณะยาวรีสีเขียวอ่อน เมื่อใกล้ฟักจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเข้ม มีอายุ 3-4 วัน  ตัวอ่อนมี 3 
วัย (ตารางที่ 4) เป็นตัวห้ าตั้งแต่วัยที่ 1 โดยมีกรามยาวโค้งยื่นออกไปทางด้านหน้าเพื่อท าลายเหยื่อ 
ล าตัวของระยะตัวอ่อนมีผงแป้งสีขาวปกคลุมล าตัว ซึ่งจะพรางตัวคล้ายกับเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นเหยื่อ ตัวอ่อน
วัยสุดท้ายจะสร้างเส้นใยสีขาวปกคลุมล าตัว และเข้าดักแด้อยู่ภายใน มักเข้าดักแด้ติดกับใบและก่ิงของ
พืช หรือภาชนะท่ีใช้เลี้ยง ตัวเต็มวัยล าตัวสีเขียวอ่อน มีตารวมสีแดง ปีกบางใส ส่วนท้องของเพศเมียมี
ลักษณะกลมมน ปลายท้องแหลม ในเพศผู้มีล าตัวเพรียว ปลายท้องตัดตรง เพศเมียมีขนาดล าตัวใหญ่
กว่าเพศผู้  หลังจับคู่ผสมพันธุ์ 2-3 วัน จึงเริ่มวางไข่ ตัวเต็มวัยเพศเมีย 1 ตัวสามารถวางไข่ได้วันละ
ประมาณ 14 ฟอง ตลอดอายุขัยสามารถวางไข่ได้เฉลี่ย 130.25 ฟอง เมื่อศึกษาประสิทธิภาพการห้ า
เพลี้ยแป้งพบว่า แมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi ทั้ง 3 วัย สามารถกินเพลี้ยแป้งทั้ง 4 ชนิดได้
มากกว่าแมลงช้างปีกใส Mallada basalis แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในวัย 2 และวัย 3 ในการ
กิน เพลี้ยแป้งสีเขียว เพลี้ยแป้งสีชมพูและเพลี้ยแป้งแจ็คเบียสเลย์  มีความแตกต่างกันทางสถิติในเพลี้ย
แป้งสีเขียววัย 1, 2 เพลี้ยแป้งสีชมพูวัย 1 และเพลี้ยแป้งลายทุกวัย (ตารางที5่) 
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ตารางท่ี 4  ชีววิทยาของแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi   

ระยะการเจริญเติบโต 
พิสัย  
(วัน) 

ความกว้าง  
(มม.) 

        ความยาว 
         (มม.) 

ไข่  3-4 0.24 0.97 
ตัวหนอน    

          วัยที่ 1  4-5 0.48 1.55 

          วัยที่ 2  3-4 0.47 3.24 
          วัยที่ 3  3-5 3.39 7.22 
ดักแด้  11-13 3.00 4.50 

ตัวเต็มวัย    
เพศผู้  14-30 2.24 10.5 

 เพศเมีย 19-55 1.54 10.00 
 

2.2 แมลงช้างปีกใส Mallada basalis  
แมลงช้างปีกใสมีไข่รูปทรงรี วางไข่บนปลายก้านไข่ท่ียาวและอ่อนนุ่ม ในช่วงแรกไข่มีสีเขียวอ่อนหลังจาก

นั้นเพียงไม่ก่ีวันจะเปลี่ยนเป็นสีเทา ไข่มีขนาดเล็ก (น้อยกว่า 1 มม.) และบางครั้งมันจะวางไข่เป็นกลุ่ม ตัวเมีย 1 
ตัว สามารถวางไข่ได้ประมาณ 300-600 ฟอง ตัวอ่อนเป็นตัวห้ าของแมลงขนาดเล็ก ไข่แมลง และไร มีสีเทาหรือ
น้ าตาลอ่อน ส่วนของปากประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดใหญ่ 2 ชิ้นประกบกันเป็นท่อส าหรับดูดของเหลวจากตัวเหยื่อ 
ระยะตัวอ่อน มี 3 ระยะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ เมื่อเข้าสู่ระยะดักแด้ ตัวอ่อนจะสร้างรังอยู่บนต้นพืชตัวเต็ม
วัยของแมลงช้างปีกใสโดยมากมีสีเขียวอ่อน ล าตัวยาว 12-20 มิลลิเมตร หนวดเรียวยาว และตาสีทองสุกใส ปีก
กว้างและใสเห็นเส้นปีก ตรงโคนหนวดจะมีขีดสีน้ าตาลด้านข้างส่วน P. ramburi มีขีดด้านหน้าและมีล าตัวสีอ่อน
กว่า M.  basalis  (ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดนครราชสีมา , 2555) ตัวเต็มวัยบินได้คล่องแคล่วแข็งแรง ตัวเต็ม
วัยกินน้ าหวาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไข่  3-4 วัน 

ตัวหนอน 10-11วัน 

ดักแด้ 11-13 วัน 

ตัวเต็มวัย 
เพศผู้ 14-30 วัน 

เพศเมีย 19-55 วัน 

ภาพที่ 8 วงจรชีวิตของแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi   
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2.3  ประสิทธิภาพของแมลงช้างปีกใสในห้องปฏิบัติการ 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพการห้ าเพลี้ยแป้งของแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi 
และแมลงช้างปีกใส Mallada basalis  พบว่าแมลงช้างปีกใส P. ramburi ทั้ง 3 วัย สามารถกิน
เพลี้ยแป้งทั้ง 4 ชนิดได้มากกว่าแมลงช้างปีกใส M. basalis แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในวัย 2
และวัย 3 ในการกิน เพลี้ยแป้งสีเขียว เพลี้ยแป้งสีชมพูและเพลี้ยแป้งแจ็คเบียสเลย์  มีความแตกต่าง
กันทางสถิติในเพลี้ยแป้งสีเขียววัย 1, 2 เพลี้ยแป้งสีชมพูวัย 1 และเพลี้ยแป้งลายทุกวัย (ตารางที5่) 
 
 

ตารางท่ี 5 ปริมาณการกินเพลี้ยแป้ง 4 ชนิดของแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi และ                   
Mallada basalis  

แมลงช้างปีกใส 
เพลี้ยแป้ง 
สีเขียว 

เพลี้ยแป้ง 
สีชมพู 

เพลี้ยแป้ง 
ลาย 

เพลี้ยแป้ง 
แจ๊คเบียสเลย์ 

ตัวหนอนวัย1 M. basalis 4.5b1/ 4.5b 6.0b 6.5b 
             P. ramburi 13.5a 14.0a 12.75a 13.5a 

F-test * * * * 
CV 19.25 22.07 23.35 32.15 

ตัวหนอนวัย2   M. basalis 9.25 15.52 8.25b 15.0 
                   P. ramburi 13.75 16.75 15.0a 15.25 

F-test ns ns * ns 
CV 25.97 15.96 18.83 19.97 

ตัวหนอนวัย 3  M. basalis 9.50b 14.75 8.25b 14.25 
                 P. ramburi 13.50a 17.00 15.00a 15.5 

F-test * ns * ns 
CV 11.23 26.07 18.16 15.46 

1/*แตกต่างกันทางสถิติที่ความเช่ือมั่น 95% (p < 0.05) 
ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ความเช่ือมั่น 95% (p < 0.05) 

ไข่  2-3 วัน 

ตัวหนอน 7-14 วัน 

ดักแด้ 9-10 วัน 

ตัวเต็มวัย 
เพศผู้ 15-39 วัน 

เพศเมีย 35-71 วัน 

ภาพที่ 9 วงจรชีวิตของแมลงช้างปีกใส Mallada basalis   
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 ไรศัตรูมันส าปะหลังและตัวห้ าไร 
 

นุชรีย์ ศิริ และ ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 
 ไรเป็นศัตรูพืชที่มีขนาดเล็กมากประมาณ 200-500 ไมครอน ล าตัวแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน
ปากและล าตัว มี 8 ขา ยากต่อการสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า ท าลายพืชโดยการดูดกินน้ าเลี้ยง ซึ่งจะ
ท าให้เนื้อเยื่อพืชเกิดเป็นจุดด่างขาวและขยายบริเวณกว้างข้ึน เมื่อมีการท าลายมากข้ึนจะท าให้ใบพืช
ที่มีสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองหรือจนใบร่วงหล่นไป พบการระบาดในพืชหลายชนิด มันส าปะหลังก็เป็น
พืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่มีการเข้าท าลายของไรศัตรูพืช โดยชนิดที่มักพบเข้าท าลายมันส าปะหลังมี
อยู่ 2 ชนิด คือ ไรแดงหม่อนและไรแดงชมพู่ ซึ่งจะมีลักษณะต่างๆ ดังนี้ (วัฒนาและคณะ , 2544: มานิ
ตา, 2547) 
 

1. ไรแดงหม่อน (Mulberry red mite) 
ชื่อสามัญอ่ืน ๆ ไรแดงมันส าปะหลัง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetranychus truncatus Ehara  วงศ์ Tetranychidae  อันดับย่อย Actinedida 
รูปร่างลักษณะ  
 ตัวเมีย  : มีลักษณะกลมเป็นรูปไข่โดยมีด้านหน้าของล าตัวกว้างกว่าทางด้านท้าย ; ความยาว
ของล าตัวโดยเฉลี่ย 503.66 ไมครอน กว้างโดยเฉลี่ย 377.33 ไมครอน; ล าตัวมีสีแดงสด  2 ข้างล าตัวมี
แถบสีแดงเข้ม และมีตาเป็นจุดสีแดง อยู่บริเวณบ่าทั้ง 2 ข้าง; ขนบนหลังเป็นเส้นยาวปลายเรียวแหลม  
และไม่มีสี ; ล าตัวด้านสันหลังตอนหน้าและขาทั้ง  4 คู่ มีสีเหลืองอ่อน  หรือสีครีม ; ปลายขามีสีแดงเรื่อ  
ๆ ; ลายเส้น (striae) บนผิวล าตัวด้านสันหลัง  บริเวณท่ีอยู่ระหว่างขนกลางหลังคู่ท่ี  3 (D3) และท่ีอยู่
ระหว่างขนกลางหลังคู่ท่ี  4 (D4) เรียงกันอยู่ในแนวตั้งหรือแนวยืน  (longitudiual) แล้วค่อย ๆ แยก
ออกมาบรรจบกัน ตรงบริเวณท่ีอยู่ระหว่างขนกลางหลังคู่ท่ี 3 และคู่ที่ 4 ท าให้เกิดลักษณะ  diamond 
shaped ขึ้นตรงบริเวณดังกล่าว ; ที่ปล้อง tarsus ของขาคู่ท่ี 1 มีขน tactile setae จ านวน 4 เส้น 
อยู่เหนือ duplex setae ขึ้นมาทางโคนปล้อง ; tibia ของขาคู่ท่ี 1 มี tactile setae 9เส้น และ 
sensory setae 1 เส้น ; empodium ที่ปลายขามีลักษณะเป็นแผ่นขนปลายแตกออกเป็นแฉก  3 คู่; 
empodial spur ไม่ปรากฏ  
 ตัวผู้  : ขนาดเล็กกว่าตัวเมีย ; ตัวมีสีเหลืองอ่อน ; ลักษณะตัวเรียวแคบก้นแหลม  และมีตาเป็น
จุดสีแดงอยู่ที่บ่าทั้ง  2 ข้าง; บริเวณก่ึงกลางล าตัวด้านสันหลัง  แลเห็นแถบสีน้ าตาลคล้ า  ซึ่งเกิดจาก
สารอาหารที่อยู่ภายในล าตัวปรากฏชัด ; อวัยวะเพศผู้หักงอขึ้นด้านหลัง ; ส่วนปลาย (knob) เบนเข้า
หาล าตัวเล็กน้อย ; ด้านหน้าของ  knob ของอวัยวะเพศผู้มีลักษณะกลมมน  ด้านบนของ knob เว้าลง
เป็นแอ่งเล็กน้อย ส่วนด้านหลังของ knob ยื่นแหลม (ภาพที่ 1) 
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        ภาพท่ี 1 วงจรชีวิตของไรแดงหม่อ                    
 

 
ภาพที่ 1 วงจรชีวิตของไรแดงหม่อน Tetranychus truncatus 

  
จากการเลี้ยงศึกษาชีววิทยาของไรชนิดนี้บนใบหม่อนพบว่า  T. truncatus เพศเมียสามารถ
เจริญเติบโตนับจากไข่-ตัวเต็มวัย ได้ภายในเวลา  9.17 ± 0.56 วัน โดยมีระยะไข่  3.73 ± 0.23 วัน ตัว
อ่อนเมื่อฟักออกจากไข่  จะเจริญเติบโตโดยมีการลอกคราบ  3 ครั้ง ตัวอ่อนระยะที่  1, 2 และ 3 ใช้
เวลาในการเจริญเติบโตนาน 1.7 ± 0.42 วัน, 1.85 ± 0.23 วัน และ 2.46 ± 0.26 วัน ตามล าดับ ตัว
เต็มวัยเพศเมียที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์ มีชีวิตอยู่ได้ยาวนาน  24.59 ± 51.15 วัน และสามารถวางไข่ได้
ตลอดชั่วอายุโดยเฉลี่ย 126.82 ±31.21 ฟอง ลูกที่เกิดจากไข่ของตัวเมียที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์จะเป็น
เพศผู้ทั้งหมด  ส่วนไรเพศเมียที่ได้รับการผสมพันธุ์  มีชีวิตอยู่ได้นานเพียง  12.11 ± 3.45 วัน และ
สามารถวางไข่ได้ตลอดชั่วอายุ โดยเฉลี่ย เพียง 64ฟอง ลูกที่เกิดจากไข่ของตัวเมียที่ได้รับการผสมพันธุ์
นี้ จะมีทั้งเพศผู้และเพศเมีย  โดยมีอัตราส่วนระหว่างเพศผู้  :เพศเมีย ประมาณ 1 : 3 ส าหรับ T. 
truncatus เพศผู้สามารถเจริญเติบโตนับจากไข่ -ตัวเต็มวัยได้ภายในเวลา  7.63 ± 1.31 วัน โดยมี
ระยะไข่ 3.0 ± 0.53 วัน ตัวอ่อนเมื่อฟักออกจากไข่จะเจริญเติบโตโดยมีการลอกคราบ  3 ครั้ง 
เช่นเดียวกัน การเจริญเติบโตของไรเพศผู้ในระยะตัวอ่อนที่  1, 2 และ 3 ใช้เวลานานโดยเฉลี่ย  1.50 ± 
0.44 วัน, 1.60 ± 0.55 วัน และ 1.60 ± 0.34 วัน ตามล าดับ ตัวเต็มวัยของไรเพศผู้ที่ไม่ได้รับการผสม

วงจรชีวิตไรแดงหม่อน 
 

     ไข่อายุ  3-4 วัน 

 

              ตัวอ่อนอายุ 1-2 วัน 

 

          วัยรุ่นที่ 1 อายุ 1-2 วัน  

 

            วัยรุ่นที่ 2 อายุ 1-3 วัน 

    

      ตัวเต็มวัยเพศผู้อายุ 14-23 วัน 
 

    ตัวเต็มวัยเพศเมียอายุ 12-52 วัน 

เพศเมียสามารถวางไข่ได้ 126.82 ±31.21 ฟอง 
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พันธุ์มีชีวิตอยู่ได้นาน 22.8 ± 4.97 วัน ส่วนไรเพศผู้ที่ได้รับการผสมพันธุ์มีชีวิตอยู่ได้นานเพียง  14.5 ± 
3.89 วัน  
 
 

ความส าคัญและลักษณะการท าลาย 
 ไรชนิดนี้เป็นศัตรูที่ส าคัญของพืชเศรษฐกิจหลายชนิด  พืชที่มักจะพบไรชนิดนี้ระบาดและ
ท าลายเสียหายอย่างรุนแรง  ได้แก่ มันส าปะหลัง  และหม่อน โดยจะพบตัวอ่อน  และตัวเต็มวัย  ดูด
ท าลายอยู่ที่บริเวณใต้ใบและสร้างใยสานไปมาอยู่เหนือผิวใบบริเวณท่ีไรดูดท าลายอยู่  ผลจากการดูด
กินน้ าเลี้ยงของไรที่อยู่บริเวณใต้ใบท าให้หน้าใบมีลักษณะเป็นจุดประด่างขาว  โดยเฉพาะตามแนวเส้น
ใบ ซึ่งต่อมาจะค่อย  ๆแผ่ขยายเป็นบริเวณกว้าง  ท าให้หน้าใบทั้งหมดมีสีขาวซีด  ใบมีลักษณะกระด้าง  
กรอบและแตกง่าย  หากยังมีการระบาดของไรต่อไปใบจะค่อย  ๆ แห้ง และร่วงหลุดจากต้น  การ
ระบาดของไรในไร่  มักเกิดข้ึนในลักษณะเป็นหย่อม  ๆ และจะรุนแรงมาก  เมื่อสภาพอากาศแห้งแล้ง
ติดต่อกันเป็นเวลานาน (ภาพที่ 3 ก) 
 

เขตแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด 
 การระบาดของไรแดงในแปลงปลูก  มักเกิดในลักษณะเป็นหย่อม ๆ โดยเฉพาะในขณะที่พืชยัง
เล็กอยู่หรือในช่วงที่สภาพอากาศแห้งแล้งติดต่อกันเป็นเวลานาน  อรุณี (2535) พบว่า การท าลายของ
ไรมีผลต่อการเจริญเติบโตของมันส าปะหลัง  โดยเฉพาะถ้ามีการระบาดของไรในช่วงที่พืชยังเล็กจะมี
ผลต่อการสร้างหัว  จนบางพ้ืนที่เกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ส าหรับบนหม่อนนั้น  พบ           
T. truncatus ท าลายหม่อนในแปลงปลูกท่ีจังหวัด  กรุงเทพ ชัยนาท อุบลราชธานี  เชียงใหม่ และพบ
ท าลายพืชอื่น ๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย 
 

พืชอาหาร 
 ในประเทศไทย  นอกจากหม่อนแล้ว  T. truncatus ยังเป็นศัตรูที่ส าคัญของพืชอ่ืน  ๆ อีก
หลายชนิด เช่น มันส าปะหลัง  บวบ แค ถั่วพู ถั่วฝักยาว มะรุม ถั่วลิสง ละหุ่ง มันเทศ กระเจี๊ยบ ถั่ว
เขียว โสน ท้อจีน บานชื่น ดาวเรือง กล้วยไม้ ทานตะวัน และเทียน  
 
2. ไรแดงชมพู่ (Rose apple red mite) 
ชื่อสามัญอ่ืน ๆ Alibangbang spider mite  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Oligonychus biharensis (Hirst)  วงศ์ Tetranychidae  อันดับย่อย Actinedida 
รูปร่างลักษณะ  
 ตัวเมีย  : ขนาดตัวค่อนข้างโต ความยาวของล าตัวโดยเฉลี่ย 514.07 ไมครอน กว้างโดยเฉลี่ย 
400.00 ไมครอน ; ตัวมีสีแดงเข้มอมม่วง  ; ลักษณะตัวเป็นรูปไข่ โดยมีด้านหน้าของล าตัวกว้างกว่า
ด้านท้าย ; ล าตัวด้านหน้า (propodosoma) มีสีแดงอ่อนกว่าสีของล าตัวที่เหลือ  ; และมีตา (ocelli) 
เป็นจุดสีแดงอยู่ 2 ข้างล าตัว ; ขาท้ัง 4 คู่มีสีเหลืองอ่อน ปล้องขาแต่ละปล้องค่อนข้างยาว ;  
empodium ที่ปลายขามีลักษณะเป็นเล็บงองุ้ม ; ด้านล่างที่โคนของเล็บมีแผ่นขน (proximoventral 
hair) ปลายแตกออกเป็นแฉก 3 คู่ ; ปล้อง tibia ของขาคู่ท่ี 1 มีขน tactile setae จ านวน 9 เส้น ; 
ลาย (striae) ที่ผิวของล าตัวด้านสันหลังถัดจากบริเวณท่ีอยู่เหนือที่ติดตั้งขา 2 คู่หลัง มาจนถึงท้ายสุด
ของล าตัว (opisthosoma) เรียงกันอยู่ตามแนวขวาง (transverse) ; ปล้อง tibia ของขาคู่ท่ี 2 มี 
tactile setae จ านวน 7 เส้น ; peritream มีปลายงอเป็นตะขอ 
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 ตัวผู้  : ขนาดเล็กกว่าตัวเมีย; ล าตัวเรียวเล็ก ก้นแหลม ; สีของล าตัวเป็นสีแดงเข้มเช่นเดียวกับ
ตัวเมีย ; ด้านหน้าของล าตัว (propodosoma) มีสีแดงอ่อนกว่าสีของล าตัว ส่วนที่เหลือ และมีตาเป็น
จุดสีแดงอยู่ 2 ข้างล าตัว ; ขาท้ัง 4 คู่ มีสีเหลืองอ่อน ; ก้านของอวัยวะเพศผู้จะค่อยๆ หักโค้งงอขึ้น
และมีปลายขยายใหญ่ออกเป็นปม ( knob) ; ด้านหน้าของ knob ยื่นเป็นมุมแหลมโค้งงอเข้าหา
ด้านหน้าล าตัวเล็กน้อย ส่วนด้านท้ายมีปลายโค้งห้อยตกลง (ภาพที่ 2) 
 

ความส าคัญและลักษณะการท าลาย 
 ไรชนิดนี้เป็นศัตรูของไม้ผลพืชไร่ และไม้ดอกในบางท้องที่ โดยจะพบระบาดเป็นครั้งคราว 
การระบาดมักเกิดข้ึนในลักษณะเป็นหย่อมๆ โดยจะเกิดขึ้นกับไม้ผลและพืชไร่เพียงบางต้นในแปลง
ปลูก ไม่ได้เกิดระบาดเป็นเนื้อที่กว้างหรือท าให้เกิดความเสียหายรุนแรงเหมือนไรศัตรูพืชบางชนิด ตัว
อ่อนและตัวเต็มวัยของไรชนิดนี้ ชอบดูดท าลายอยู่บริเวณหน้าใบ ใบชมพู่และทุเรียนที่ถูกไรศัตรูชนิดนี้
ดูดท าลาย หน้าใบจะมีรอยประเป็นจุดเล็กๆ สีขาวกระจายอยู่ทั่วไป และจะพบคราบสีขาวของไร
เกาะติดอยู่ที่ใบ และบนเส้นใยใบที่ถูกท าลายอย่างรุนแรงจะมีอาการขาวหรือเหลืองซีด ใบแห้งกรอบ 
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการสังเคราะห์แสง และการเจริญเติบโตของพืชด้วย บนพืชบางชนิด เช่น ฝ้าย 
อาจพบไรดูดท าลายอยู่ที่บริเวณใต้ใบด้วย (ภาพที่ 3 ข) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ภาพท่ี 2 วงจรชีวิตของไรแดงชมพู่ (จ าแนกโดยพลอยชมพู กรวิภาสเรือง) 
 

 
 

วงจรชีวิตไรแดงชมพู่  

               ไข่ 

 

             ตัวอ่อน 

 

         วัยรุ่นที่ 1 

 

         วัยรุ่นที่ 2   

     ตัวเต็มวัยเพศผู้ 
 

    ตัวเต็มวัยเพศเมีย 
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ภาพที่ 3 ลักษณะการท าลายของไรแดงในมันส าปะหลัง 
 ก.ไรแดงหม่อนมักพบดูดกินบริเวณใต้ใบมันส าปะหลังท าให้เกิดใบเป็นจุดด่างขาว   
 ข.ไรแดงชมพู่พบดูดกินทั้งบนและใต้ใบมันส าปะหลังท าให้เป็นจุดด่างขาว   
 
 

เขตแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด 
 ในฤดูแล้งหรือฤดูฝนที่ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานจะพบไรชนิดนี้ระบาดบนพืชไร่ ไม้ผล และไม้
ดอก ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อยุธยา สมุทรปราการ ชัยนาท เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ เชียงราย 
สุโขทัย ชลบุรี ระยอง สระแก้ว จันทบุรี นครปฐม ราชบุรี สุราษฎร์ธานี พัทลุง กาญจนบุรี 
นครราชสีมา นอกจากนั้นมีรายงานว่าไรชนิดนี้เป็นศัตรูของพืชหลายชนิดในอินเดีย ฮาวาย ฟิลิปปินส์ 
บราซิล และเม็กซิโก  
 

พืชอาหาร 
 พืชที่พบไรชนิดนี้ระบาดท าลายอยู่เสมอ ได้แก่ ชมพู่ ลิ้นจี่ ชงโค ส้มเสี้ยว ส่วนพืชอื่นๆ ที่พบ
ไรชนิดนี้ระบาดเป็นครั้งคราว ได้แก่ ทุเรียน ฝรั่ง ล าไย สาลี่ ท้อ มะขามเทศ แคฝรั่ง ฝ้าย ทองหลาง 
กระถิน กุหลาบ มันส าปะหลัง น้อยหน่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ก                                                                                ข 
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ศัตรูธรรมชาติของไรศัตรูมันส าปะหลัง 
 ในสภาพธรรมชาติเมื่อพบไรศัตรูพืชเข้าท าลายพืชแล้วมักจะพบศัตรูธรรมชาติอยู่ในบริเวณ
เดียวกันด้วย จากรายงานของวัฒนาและคณะ ( 2544) และ อังศุมาลย์ ( 2550) พบศัตรูธรรมชาติของ
ไรศัตรูพืชหลายชนิด เช่น ด้วงเต่าสกุล Stethorus spp., ด้วงก้นกระดกสกุล Oligota (Coleoptera 
: Staphylinidae), เพลี้ยไฟตัวห้ า,  มวนดอกไม,้ แมลงวันตัวห้ า, แมลงช้างปีกใส, แมงมุม, ไรตัวห้ า,  
เชื้อรา Hirsutella thompsonii Fisher แต่ชนิดที่มีการศึกษาถึงลักษณะทางชีววิทยา สัณฐานวิทยา 
ประสิทธิภาพและความสามารถในการท าลายไรศัตรูพืชคือ ด้วงตัวห้ า Stethorus spp. อยู่ในวงศ์ 
Coccinellidae วงศ์ย่อย Scymninae Tribe Stethorini พบมากกว่า 90 ชนิดทั่วโลก ซึ่งมีลักษณะ
ชีววิทยา วงจรชีวิตและประสิทธิภาพดังนี้  
 
 
ลักษณะชีววิทยา  

ด้วงตัวห้ า Stethorus spp. เป็นด้วงขนาดเล็กประมาณ 1-1.5 มิลลิเมตร ล าตัวมีสีด ามีขนปก
คลุม รยางค์มีสีน้ าตาลหรือเหลือง ตัวหนอนมีลักษณะแบนและมีสีน้ าตาลปนด า เป็นตัวห้ าทั้งระยะตัว
อ่อนและตัวเต็มวัย มีการแพร่กระจายของด้วงตัวห้ า Stethorus spp. มากกว่า 24 ชนิดที่พบในหลาย
พ้ืนที่ทั่วโลก ในจ านวนนี้มีเพียง 2 ชนิดที่มักพบในประเทศไทยและในหลายพื้นท่ี คือ S. siphonulus 
และ S. pauperculus โดย S. siphonulus จะมีขนาดความกว้างและความยาวของทุกระยะมากกว่า   
S. pauperculus ยกเว้นขนาดความยาวในระยะหนอนวัย 1-4 เท่านั้นที่มีขนาดเล็กกว่า S. 
siphonulus (ตารางที่ 1) ด้วงตัวห้ า S. siphonulus ใช้เวลาพัฒนาจากไข่เป็นตัวเต็มวัยเท่ากับ 
12.60 วัน ส่วน S. pauperculus ที่ใช้เวลาพัฒนาการ 16.35 วัน โดยในระยะไข่ใช้เวลาในการพัฒนา
ยาวที่สุดเฉลี่ยคือ 3.65-4.60 วัน รองลงมาเป็นระยะดักแด้, หนอนวัย 4, 1 และ 3 ตามล าดับ (ตาราง
ที่ 2)  

 

          ตารางท่ี 1 ขนาดความกว้างและความยาว (มม.) ของด้วงตัวห้ า Stethorus spp. ทั้ง 2 ชนิด  
ระยะ ความกว้างล าตัว (±SD) ความยาวล าตัว (±SD) 

 
S.siphonulus S.pauperculus S.siphonulus S.pauperculus 

ไข ่ 0.16±0.01 0.14±0.01 0.29±0.02 0.28±0.01 
ตัวหนอน 

    วัย 1 0.17±0.01 0.14±0.01 0.50±0.05 0.51±0.06 
วัย 2 0.25±0.01 0.20±0.02 0.770.05 0.88±0.07 
วัย 3 0.34±0.02 0.26±0.03 0.98±0.06 1.16±0.11 
วัย 4 0.47±0.03 0.34±0.01 1.34±0.10 1.52±0.08 
ดักแด้ 0.72±0.04 0.56±0.03 1.18±0.05 1.06±0.08 

ตัวเต็มวัย 0.75±0.03 0.57±0.03 1.04±0.07 0.95±0.07 
 

      
         ตารางท่ี 2 ระยะเวลาในการพัฒนาเจริญเติบโตของด้วงตัวห้ า Stethorus spp. ทั้ง 2 ชนิด 

ระยะ ระยะเวลา (วัน) 
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 S. siphonulus (±SD) S. pauperculus (±SD) 

ไข ่ 3.65±0.49 4.60±0.88 
ตัวหนอน 

  วัย 1 1.55±0.51 2.35±0.49 
วัย 2 1.20±0.41 1.65±0.49 
วัย 3 1.15±0.37 1.70±0.47 
วัย 4 2.15±0.37 2.65±0.49 
ดักแด้ 2.90±0.31 3.40±0.50 
รวม 12.60±1.14 16.35±1.27 

 

  
 
 ลักษณะสัณฐานวิทยาด้วงตัวห้ าทั้ง 2 ชนิดจะมีลักษณะที่แตกต่างกันโดย S. siphonulus ใน
ระยะไข่ท่ีวางใหม่จะมีลักษณะยาว หัวท้ายมน สีชมพู ระยะหนอนวัย 1 ที่ฟักใหม่ของ S. siphonulus 
มีสีน้ าตาลปนเหลืองหรือสีน้ าตาลแดง ล าตัวอ้วนป้อม และหนอนวัย 2, 3 และ4 ก็มีลักษณะ
เช่นเดียวกันแต่แตกต่างที่ขนาดโดยจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นตามล าดับ  ระยะดักแด้มีสีด าด้านบนดักแด้
ปล้องที่ 8 และ 9 มีสีน้ าตาล และมีขนที่ส่วนปลายเรียวแหลมหนาแน่น ตัวเต็มวัยมีสีด าและมีขนปก
คลุมตามล าตัว(ภาพที ่4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 วงจรชีวิตของด้วงตัวห้ า Stethorus siphonulus  ระยะไข่ ตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย  
 
 

37-47 วัน 

3-4 วัน 

  

 

6-7 วัน 

2-3 วัน 

1 มม. 1 มม. 

1 มม. 

1 มม. 

 

1 มม. 
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 ส่วน  S. pauperculus รูปร่างลักษณะในระยะไข่ท่ีวางใหม่จะมีลักษณะยาว หัวท้ายมน สี
เหลือง ระยะหนอนวัย 1 ที่ฟักใหม่ของ ของ S. pauperculus จะมีสีขาวมี เมื่อเข้าสู่วัย 2 จะ
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองปนน้ าตาล ลักษณะล าตัวจะเรียวยาวและหนอนวัย 2, 3 และ4 ก็มีลักษณะ
เช่นเดียวกันแต่แตกต่างที่ขนาดโดยจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นตามล าดับ  ระยะดักแด้มีขนาดเล็กกว่า S. 
siphonulus มีขนที่ส่วนปลายเรียวแหลมอยู่ทั่วดักแด้ ตัวเต็มวัยมีลักษณะคล้ายกับ S. siphonulus 
แต่มีขนาดที่เล็กกว่า (ภาพที่ 5) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 วงจรชีวิตของด้วงตัวห้ า Stethorus pauperculus ระยะไข่ ตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย 
 
ประสิทธิภาพของด้วงตัวห้ าในการท าลายไรศัตรูพืช 
 ด้วงตัวห้ า S. siphonulus ทุกวัยมีประสิทธิภาพในการท าลายไข่ไรแมงมุมมากกว่า  S. 
pauperculus และเมื่อให้เหยื่อในอัตราที่สูงขึ้น ด้วงตัวห้ า  S. siphonulus สามารถท าลายเหยื่อได้
เพ่ิมมากข้ึน โดยหนอนวัยที่ 1 และ 2 ของด้วงตัวห้ า S. siphonulus ที่ได้รับเหยื่อ 60 ฟองต่อวัน 
สามารถท าลายไข่ไรได้มากท่ีสุดเท่ากับ 23.85 และ 51.35 ฟองต่อวัน มากกว่าด้วงตัวห้ า S. 
pauperculus  ที่ท าลายได้เท่ากับ 14.60 และ 33.50 ฟองต่อวัน ส่วนระยะหนอนวัยที่ 3, 4 และตัว
เต็มวัย (ตารางที่ 3) ของด้วงตัวห้ า S. siphonulus ที่ได้รับเหยื่อ 150 ฟองต่อวัน สามารถท าลายไข่ไร
ได้มากที่สุดเท่ากับ 119.25, 149.10 และ 149.80 ฟองต่อวัน มากกว่าด้วงตัวห้ า S. pauperculus  
ที่ท าลายได้เท่ากับ 77.30, 125.05 และ 102.90 ฟองต่อวัน โดยด้วงตัวห้ า S. pauperculus  ใน
ระยะตัวหนอนวัย 4 มีประสิทธิภาพในการท าลายไข่ไรได้มากท่ีสุด ส่วนด้วงตัวห้ า S. siphonulus  มี
ประสิทธิภาพในการท าลายไข่ไรมากท่ีสุดในระยะตัวเต็มวัย (ตารางที่ 4) 
 

ตารางท่ี 3 จ านวนไข่ไรแดงหม่อน 6 อัตรา (10, 20, 30, 40, 50 และ60 ฟอง) ที่ถูกกินโดยด้วงตัวห้ า  
Stethorus siphonulus และ Stethorus pauperculus  

86-112 วัน 
 

 

 

 

4-5 วัน 

8-9 วัน 

3-4 วัน 

1 มม. 1 มม. 

1 มม. 

1 มม. 
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Stages Species จ านวนไข่ไรที่ถูกกิน (ฟองต่อวัน) 
  10 20 30 40 50 60 เฉลี่ย 

หนอนวัย 1 S.siphonulus 10.00 19.35 20.10 20.40 23.85 23.85 19.59 
 S.pauperculus 8.20 13.90 14.60 10.65 10.55 8.80 11.11 

หนอนวัย 2 S.siphonulus 10.00 20.00 29.60 39.10 47.20 51.35 32.88 
 S.pauperculus 10.00 19.50 24.90 32.70 33.50 22.10 23.78 
 
ตารางท่ี 4 จ านวนไข่ไรแดงหม่อน 6 อัตรา (15, 30, 60, 90, 120 และ150 ฟอง) ที่ถูกกินโดยด้วงตัว

ห้ า Stethorus siphonulus และ Stethorus pauperculus  
ระยะ ชนิด จ านวนไข่ไรที่ถูกกิน (ฟองต่อวัน) 

  15 30 60 90 120 150 เฉลี่ย 
หนอนวัย 3 S.siphonulus 15.00 30.00 59.80 89.85 114.50 119.25 71.40 

 S.pauperculus 15.00 28.00 58.05 62.85 66.40 77.30 51.27 
หนอนวัย 4 S.siphonulus 15.00 30.00 60.00 90.00 120.00 149.10 77.35 

 S.pauperculus 15.00 30.00 58.90 84.25 114.10 125.05 71.22 
ตัวเต็มวัย S.siphonulus 15.00 30.00 59.90 90.00 118.40 149.80 77.18 

 S.pauperculus 15.00 27.20 55.45 82.70 89.95 102.90 62.2 
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