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การระบาดของเพลี้ยแปงลาย  
     ในประเทศไทย เพลี้ยแปงลายสรางความเสียหายอยางหนักใน

มันสําปะหลังเปนครั้งแรกในป 2551 น้ี โดยพบการระบาดในหลายพื้นที่
ของประเทศ ทั้งภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เชน จังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรค ปราจีนบุรี 
ระยอง ชลบุรี สระแกว และ นครราชสีมา  

 
 
 
 
 
 
การระบาดเริ่มในชวงฤดูแลง ประมาณเดือน กุมภาพันธ - เมษายน 

2551 ในชวงเริ่มตนของการระบาด เกษตรกรสวนใหญไมคิดวาจะตองใชสาร
ปองกันกําจัดเพลี้ยแปงลาย เน่ืองจากเพลี้ยแปงไมเคยสรางความเสียหายแก
มันสําปะหลังมากอน ทั้งน้ีโดยเฉพาะที่อําเภอปากชองจงัหวัดนครราชสีมาซึ่งมี
ฝนทิ้งชวงนานมาก มีการระบาดของเพลี้ยแปงลายเปนบริเวณกวางถึง 600 
กวาไร ในตําบลเดียวกัน ระดับความรุนแรงที่พบ คาดคะเนวาจะทําใหผลผลิต
ลดลงประมาณ 20-80% และยังพบการระบาดในตําบลขางเคียงแตไมรนุแรง
เทา 

สําหรับฤดูแลงที่ผานมาในชวงธันวาคม 2551 - เมษายน 2552 
เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลงั ทัง้ในพืน้ที่ที่เคยมีการระบาดและในพื้นที่ที่ไมเคย
มีการระบาด ควรระมัดระวงัและคอยสังเกตการระบาดของเพลี้ยแปงในแปลง 
เน่ืองจากเพลี้ยแปงสามารถขยายปรมิาณไดอยางรวดเร็วในชวงสภาพอากาศ



แหงแลง โดยเฉพาะในมันสําปะหลังทีย่ังเล็กในชวงที่จะมีการปลูกใหมในฤดู
แลงน้ี 

ลักษณะทั่วไปของเพลี้ยแปงลาย 
 เพลี้ยแปงลาย (Striped Mealybug) เปนแมลงปากดูด ที่มีลักษณะตัว
น่ิม ลําตัวคลุมดวยแปงขาว ดูดกินนํ้าเลี้ยงของมันสําปะหลัง หากสภาพ
อากาศแหงแลงและฝนทิ้งชวงเปนเวลานาน เพลี้ยแปงลายจะขยายปริมาณ
อยางรวดเร็ว แตในสภาพปกติแมลงศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยแปงสามารถ
ควบคุมเพลี้ยแปงใหอยูในระดับสมดุลไมแพรระบาดทําความเสียหายแกพืช 

       ตัวออนวัย 1 เปนวัยที่เคลื่อนยายไปตามสวนตาง ๆ ของพืช เปนวัย
สําคัญในการแพรกระจายไปสูบริเวณพื้นที่อื่น เพลี้ยแปงระบาดไปในพื้นที่
อื่นโดยการติดไปกับทอนพันธุ และกระแสลม  นอกจากนี้ยังมีมดเปนพาหะ
นําตัวออนไปสูบริเวณอื่น 

 

 

 

 

 

 

 



  เพลี้ยแปงลายมี 2 ชนิด    
 ไดแก  ชนิดวางไข และชนิดออกลูกเปนตัว  ตัวออนมีสีเหลืองออน มีหาง
และมแีปงบนลําตวัและหาง ยกเวนในชนิดออกลูกเปนตัว จะไมมีแปงและหาง
ในระยะ 2-3 วันแรก  

ชนิดวางไข  
 ตัวออนวัยแรก (Crawler) เปนวัยที่เคลื่อนยายไดอยางรวดเร็วไปทั่วตนพืช    
 ตัวเต็มวัย มีลักษณะลําตัวน่ิมไมแข็งเหมือนแมลงทั่วไป บนหลังและดานขางมี
แปงปกคลมุมาก  
 ตัวผูมีปกและหนวดยาวกวาลําตัว แตสวนใหญมักไมพบตัวผู ในชนิดวางไข 
 ตัวเมียมีลักษณะคอนขางแบน  มีขนาด 1.8x3.0 มิลลิเมตร หางยาว 1.6 
มิลลิเมตร ตัวผูมีขนาด 0.5x1.3 มิลลิเมตร วงจรชีวิต 35–92 วัน วางไขได
เฉลี่ย 364 ฟองตอตัวเต็มวัย 1 ตัว   โดยไมตองมีการผสมพันธุจากตัวผู เวลา
วางไขจะสรางถุงไขไวใตทอง ถงุไขมใียคลายสําลีหุมไวอีกชั้นหนึ่ง   
 ชนิดออกลูกเปนตัว 
     ตัวเต็มวัยมีลักษณะ กลมรี ตัวเมียมีขนาด  0.5x2.1 มิลลิเมตร หางยาว  0.9 
มิลลิเมตร  ตัวผูมีขนาด 0.35x1.28 มิลลิเมตร หางยาว 0.29 มิลลิเมตร วงจรชีวิต 
35–70 วัน ออกลูกไดเฉลี่ย 147 ตัวตอตัวเต็มวัย 1 ตัว              
 

 

 

 

 



การเขาทําลายของเพลี้ยแปงลาย 
 ตัวออนและตัวเต็มวัยใชปากดูดกินน้ําเลี้ยงตามสวนตางๆของมัน
สําปะหลัง ไดแก  
        ดูดกินนํ้าเลี้ยงจากสวนตางๆ เชน ใบ ยอด สวนของตายอด มีปาก
แบบเจาะดูด ขับถายมูลหวานทําใหเกิดราดํา 
       เกิดอาการใบรวง  การเจริญไมเต็มที่  ขอถี่  ยอดแหงตาย  หรือยอด
แตกพุม และหากระบาดขณะตนเล็กสงผลกระทบตอการสรางหัว 

การระบาดของเพลีย้แปงลาย ทําใหมันสําปะหลงัเสียนํ้าเลี้ยง 
เปรียบเสมือนกับคนเสียเลือด จะทําใหเจริญเติบโตไมเต็มที่ แคระแกรน ลาํตน
มีชวงขอถี่ ยอดหงิกและใบเหี่ยว ยอดและใบอาจแหงตายไปในที่สุด หรืออาจมี
การแตกพุมของยอด สงผลกระทบตอการสรางหัวได เน่ืองจากไมมีใบใชในการ
สังเคราะหแสง จึงไมมีการสะสมแปงที่หัวมัน ถาพบการระบาดในมันสําปะหลัง
ที่ยงัเล็กอยู ทาํใหผลผลิตลดลงมากนอยตามระดบัของการระบาดจนถึงไม
สามารถเก็บเกี่ยวได     

 
 



แนวทางการจัดการเพื่อการปองกันกําจัด 
 

1. วิธีเขตกรรม  
 

       ควรมีการไถและพรวนดินหลายๆ ครั้ง ตากดินอยางนอย 14 วัน 
เพื่อลดปริมาณเพลี้ยแปงและศัตรูชนิดอื่นทีอ่ยูในดิน หลีกเล่ียงการปลูก
มันสําปะหลังไมใหชวงที่พืชยังเล็กกระทบกับสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ตอการขยายปริมาณเพลี้ยแปง  และใชพันธุที่ทางราชการแนะนํา 
 

   คัดเลือกทอนพันธุที่สะอาดปราศจากเพลี้ยแปง ไมควรใชพันธุ
จากแหลงที่พบการระบาดของเพลี้ยแปง 

 
 

2. วิธีกล   
 

      ถอนตน หรือตัดสวนของตนมันสําปะหลังที่มีเพลี้ยแปงจํานวน
มากออกจากแปลง 
   

 เผาหรือทําลาย   
 

 ทําความสะอาดแปลง  เก็บวัชพืช  ซากพืช  ออกจากแปลงหลัง
เก็บเกี่ยวแลว 
 
 

แนวทางการจัดการเพือ่การปองกันกําจัด 
3. การใชชีววิธี 

เพลี้ยแปงมีศัตรูธรรมชาติ  ทั้งแมลงเบียนและแมลงห้ําคอยควบคุมปริมาณ
เพลี้ยแปงใหอยูในระดับสมดุลอยูแลวในสภาพปกติ ซ่ึงที่พบในแปลงเปนประจํา 



ไดแก ดวงเตา และแมลงชางปกใส ถาพบศัตรูธรรมชาติมากไมจําเปนตองมีการใช
สารเคมีในการปองกันกําจัด                              

                ดวงเตา  (Scymnus sp.)             ดวงเตา      

 

 

 

               ไขของแมลงชาง                    แมลงชาง(Chrysopa sp.)       

 

แนวทางการจัดการเพือ่การปองกันกําจัด 
4. การใชสารฆาแมลง 

 ควรใชสารฆาแมลงเมื่อมีการระบาดของเพลี้ยแปงอยางรุนแรง  พืชเริ่ม
แสดงอาการถูกทําลาย พนเฉพาะบริเวณที่พบแมลง  ระยะที่เหมาะสมเปนระยะ
ที่เพลี้ยแปงอยูในวัยที่ 1-2  เน่ืองจากยังไมมีแปงเกาะลําตัว  เพราะแปงจะเปน
เกราะกําบังสารฆาแมลงไดอยางดี  พนเฉพาะบริเวณที่พบแมลงเทานั้นสารฆา
แมลงที่ใหผลดีในระยะไข ตัวออน และตัวเต็มวัย มีหลายชนิดไดแก 

1. ไทอะมีโทแซม  (ชื่อการคา แอคทารา 25%WG หรือ แอมเพล 
25%WG)  อัตรา 2 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ผสมกับไวทออย (ชื่อ
การคา เชน ไวตออยล 67%EC) อัตรา 50 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร 
(ชนิดเดียวกับที่ใชชุบทอนพันธุและไดผลดีที่สุด  แตเน่ืองจาก
ไทอะมีโทแซมมีราคาคอนขางสูง  เกษตรกรควรซื้อในซอง
บรรจุขนาดเล็ก  ซองละ 2-5 กรัม ราคาซองละประมาณ 15-
50 บาท หรือขนาด 100 กรัม ราคาประมาณ 550 บาท 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

แนวทางการจัดการเพื่อการปองกันกําจัด 
  การใชสารฆาแมลง (ตอ) 

2. อิมิดาโคลพริด 70%WG อัตรา 2 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ผสมกับไวท
ออยล (ชื่อการคา เชน ไวตออยล 67%EC) อัตรา 50 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร 

3. โปรไทโอฟอส  (ชื่อการคา เชน  โตกุไธออน 50%EC)  อัตรา  25 ซีซี
ตอน้ํา 20 ลิตร  ผสมกับไวทออยล (ชื่อการคา เชน ไวตออยล 67%EC) อัตรา 
50 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร 

4. พิริมิฟอส  เมทิล  50% EC  อัตรา 25 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร  ผสมกับ
ไวทออยล (ชื่อการคา เชน ไวตออยล 67%EC) อัตรา 50 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร 

5. ไดโนทีฟูแรน  (ชื่อการคา เชน สตารเกิล 10%WP) อัตรา 10 กรัม
ตอน้ํา 20 ลิตร  ผสมกับไวทออยล (ชื่อการคา เชน ไวตออยล 67%EC) อัตรา 
50 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร 

 



กรณีทอนพันธุที่ไดจากแปลงที่เพลีย้แปงระบาด ควรจุม
ทอนพันธุดวยสารฆาแมลง thiamethoxam (แอคทารา 25% WG) 
อัตรา 4 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ประมาณ 3 – 5 นาท ี

 

 

 
 
 
 

แนวทางการจัดการเพือ่การปองกันกําจัด 

  ขั้นตอนการผสมสารฆาแมลงกบัไวทออยล     
ใหมีประสิทธิภาพดี  

1.  นําไวทออยล 50 ซีซี ผสมกับน้ํา 1 แกว คนใหเขากัน  ในภาชนะเล็กๆ 

2.  เติมสารฆาแมลง  ไทอะมีโทแซม หรือ อิมิดาโคลพริด หรือ โปรไทโอ
ฟอส หรือ ฟริมิฟอส เมทิล หรือ ไดโนทีฟูแรน ชนิดใดชนิดหนึ่ง ลงไนไวท
ออยลที่ละลายน้ําแลวในขั้นตอนที่ 1 แลวคนใหเขากัน แลวเทใสลงถังพลาสติกขนาด 
20 ลิตร 
3.  คอยๆ เติมน้ํา (ขณะเติมน้ําคนใหเขากัน) จนครบ 20 ลิตร จากนั้นเท

ใสถังพนยา 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย 042-804409 

 
ตนทุนตอไรตอครั้งในการใชสารเคมีกําจัดเพลีย้แปงใน 

มันสําปะหลงั 
สารฆาแมลง อัตราการใช/ 

นํ้า 20 ลิตร 
ราคา 

(บาท/ลิตร,กก.) 
ตนทุน/ไร/ครั้ง 

ไทอะมีโทแซม 25% WG 
อิมิดาโคลพริด 70% WG 

2 กรัม 5,000 40+30=70 

โปรไทโอฟอส 50% EC 
พิริมิฟอส เมทิล 50% EC 

25 ซีซี 600 60+30=90 

ไดโนทีฟูแรน 10% WP 10 กรัม 1,800 72+30=102 
ไวทออยล 67% EC 50 ซีซี 150 30 
หมายเหตุ   ใชน้ํา 80 ลิตรตอไร 
 
 



 
 


