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เพลี้ยแป้งมันส ำปะหลงั 
 

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันส ำปะหลังในเขตพื้นท่ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก ภำค
ตะวันตก และจังหวัดที่มีพื้นท่ีปลูกมันส ำปะหลัง เนื่องจำกเข้ำสู่ฤดูแล้งฝนท้ิงช่วง สภำพดังกล่ำวเหมำะกับ
กำรระบำดของเพลี้ยแป้งมันส ำปะหลัง และขอควำมร่วมมือผู้ประกอบกำรจ ำหน่ำยท่อนพันธุ์ มันส ำปะหลัง 
พ่นท่อนพันธุ์มันส ำปะหลังด้วยสำรเคมีอิมิดำคลอพริด หรือไทอะมิโทแซม ก่อนเคลื่อนย้ำยท่อนพันธุ์ไปยัง
แหล่งปลูกอื่นๆ และในแหล่งเพำะปลูกเองก็ต้องแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสำรเคมีไทอะมิโทแซม เนื่องจำกเพลี้ย
แป้งสำมำรถระบำดจำกพื้นท่ีหนึ่งไปยังพื้นท่ีหนึ่ง ได้โดยกำรติดไปกับคน ท่อนพันธุ์ กระแสลมและมดเป็น
พำหนะน ำตัวเพลี้ยแป้งไปเลี้ยงเพื่อรอดูดกินมูลหวำนควำมเสียหำยจำกกำรท ำลำยของเพลี้ยแป้งต่อผลผลิต
ขึ้นอยู่กับระยะกำรเจริญเติบโตของมันส ำปะหลัง ดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นส ำรวจแปลงถ้ำพบกำรระบำดให้
แจ้งส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอใกล้บ้ำน หรือแจ้งส ำนักงำนเกษตรจังหวัด เพื่อประสำนงำนศูนย์บริหำรศัตรูพืช
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ขอรับกำรสนับสนุนแตนเบียนหรือแมลงช้ำงปีกใสเพื่อใช้ควบคุมกำรระบำดเพลี้ยแป้ง 
ในพื้นท่ี 

ชนิดเพลี้ยแป้งที่พบในประเทศไทย 

เพลี้ยแป้งมันส ำปะหลัง (Mealybug)  
วงศ ์Pseudococcus 
อันดับ Homoptera 

กำรขยำยพันธุ์ของเพลี้ยแป้ง  
1. โดยใช้เพศ 
2. โดยไม่ใช้เพศ (Thelytokous parthenogenesis) 

แบ่งเพลี้ยแป้งตำมลักษณะของลูกที่ออกมำเป็น 2 ประเภท 
1. ประเภทวำงไข่ (Oviparous) ไข่อยู่ภำยในถุงไข่ที่มีเส้นใย คล้ำยส ำลีปกคลุม 
2. ประเภทออกลูกเป็นตัว ( Viviparous)  

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

ชนิดของเพลี้ยแป้งมันส ำปะหลัง 
เพลี้ยแป้งท่ีพบในต้นมันส ำปะหลังในประเทศไทยในปัจจุบันมี 4 ชนิด (อัมพร วิโนทัย, กรมวิชำกำรเกษตร)       

1. เพลี้ยแป้งลำย (Striped mealybug): Ferrisia  virgate 
  

ล ำตัวตัวคล้ำยลิ่ม ผนังล ำตัวสีเทำเข้มมีผงแป้งปกคลุมล ำตัว เส้นขนขึ้นหนำแน่นขนที่ปกคลุม       
ล ำตัวเป็นเงำคล้ำยใยแก้วมีแถบด ำบนล ำตัว 2 แถบ ชัดเจนส่วนปลำยมีหำงคล้ำยเส้นแป้ง 2 เส้น ยำวครึ่งหนึ่ง
ของควำมยำวล ำตัว เพลี้ยแป้งชนิดนี้พบระบำดท่ัวไปในพื้นท่ีปลูกมันส ำปะหลัง พบระบำดมำกในช่วงฤดูฝน 
ระดับควำมรุนแรงไม่ถึงขั้นท ำให้เกิดควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจ เนื่องจำกมีกำรควบคุมโดยศัตรูตำม
ธรรมชำติอย่ำงสมดุลจำกตัวห้ ำและตัวเบียน    

           

2. เพลี้ยแป้งแจ๊คเบียดเลย ์(Jackbeard) : Pseudococcus   jackbeardsleyi   
 

   ล ำตัวรูปไข่ค่อนข้ำงแบน ผนังล ำตัวสีเทำอมชมพูมีผงแป้งสีข้ำวปกคลุมล ำตัว ด้ำนข้ำงล ำตัวมีเส้น
แป้งเรียงกันจ ำนวนมำก เส้นแป้งด้ำนท้ำยล ำตัวยำวกว่ำเส้นแป้งด้ำนข้ำงล ำตัว พบระบำดท่ัวไปในพื้นท่ี
ปลูกมันส ำปะหลังชอบอยู่บริเวณโคนต้นหรือในดิน  
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  3. เพลี้ยแป้งสีเขียว (Green mealybug) : Phenacoccus   madeirensis  

  ล ำตัวรูปไข่ค่อนข้ำงแบน ผนังล ำตัวสีเขียวอมเหลืองมีผงแป้งสีขำวบำง ๆ ปกคลุมล ำตัว ด้ำนข้ำงล ำตัว 
มีเส้นแป้งสั้น ๆ เส้นแป้งด้ำนท้ำยล ำตัวยำวกว่ำเส้นแป้งด้ำนข้ำงล ำตัว และท่ีล ำตัวมสีันนูน 3 แนว ตำมควำมยำว
ล ำตัว เส้นนูนท่ีสุดอยู่กลำงล ำตัว สำมำรถวำงไข่ได้ประมำณ 500 ฟอง/ตัว ตัวเต็มวัยชอบกินใบแก่ พบ
ระบำดท่ัวไปในแหล่งปลูกมันส ำปะหลัง  

 

                    

   4. เพลี้ยแป้งสีชมพู (Pinkish mealybug ): Phenacoccus   manihoti          

  เป็นเพลี้ยแป้งท่ีระบำดท ำลำยมันส ำปะหลังรุนแรงในขณะนี้ ล ำตัวรูปไข่ผนังล ำตัวสีชมพู มีผงแป้ง 
ปกคลุมล ำตัวด้ำนข้ำงล ำตัวมีเส้นแป้งสั้นหรือไม่เห็นเด่นชัด เส้นแป้งด้ำนท้ำยล ำตัวสั้น ขยำยพันธุ์ได้โดย 
ไม่อำศัยเพศ (เพศเมียไม่จ ำเป็นต้องได้รับกำรผสมพันธุ์จำกเพศผู้) วำงไข่เป็นฟองเล็ก ๆ ในถุง ไข่มีสีเหลือง
อ่อนลักษณะยำวรีมีใยคล้ำยส ำลีหุ้มไว้ เมื่อใกล้ฟักไข่จะมีสีเข้มขึ้น ระยะไข่ประมำณ 8 วัน ตัวอ่อนจะลอก
ครำบ 3 ครั้ง จึงเป็นตัวเต็มวัย รวมระยะเวลำตั้งแต่เป็นไข่จนถึงตัวเต็มวัยใช้เวลำ 21 วัน เพลี้ยแป้งสีชมพู
สำมำรถวำงไข่ได้มำกถึง 500 ฟอง/ตัว 
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ภำพกำรท ำลำยของเพลี้ยแป้ง 
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ศัตรูธรรมชำติของเพลี้ยแป้ง  
ตัวห้ ำ : แมลงช้ำงปีกใส (Pleciocryza  ramburi) 
ตัวเบียน : แตนเบียน Anagyrus  lopezi 
เชื้อจุลินทรีย ์:  เชื้อรำบิวเวอเรีย 
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  แนวทำงกำรป้องกันก ำจดัเพลี้ยแป้งมันส ำปะหลัง 
 

  1. ในพ้ืนที่ที่ยังไม่พบกำรระบำด 
   1.1 ใช้ท่อนพันธุ์สะอำด 
  1.2 เก็บซำกพืชออกจำกแปลง ไถพรวนหลำยๆครั้ง และตำกดินอย่ำงน้อย 14 วัน 
  1.3 แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสำรเคมีท่ีแนะน ำ 
  1.4 ส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอทุกสัปดำห์ 
 

  2. ในพ้ืนที่ที่มีกำรระบำดของเพลี้ยแป้ง 
 

  2.1 หลีกเลี่ยงกำรปลูกในฤดูแล้ง  
  2.2 ไถพรวนดินหลำยๆ ครั้ง ตำกดินอย่ำงน้อย 14 วัน               
  2.3 แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสำรเคมีท่ีแนะน ำ  
  2.4 ส ำรวจแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอทุกสัปดำห์  
  2.5 ถ้ำพบกำรระบำด รุนแรงในมันส ำปะหลังอำยุ 1 - 4 เดือนให้ถอนทิ้งท้ังหมดแล้วเผำท ำลำย
นอกแปลง  
  2.6 ถ้ำพบกำรระบำด ในมันส ำปะหลังอำยุ 4 - 8 เดือนให้ตัดยอดหรือถอนต้นท่ีพบน ำไปเผำท ำลำย
นอกแปลง 

  2.7 ถ้ำพบกำรระบำดในมันอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน ควรเก็บผลผลิต ตัดต้นท้ิงน ำไปเผำท ำลำยนอก
แปลง ท ำควำมสะอำดแปลง ปลูกพืชอื่น เช่น ข้ำวโพด อ้อย ข้ำวฟ่ำง ทำนตะวัน พืชตระกูลถั่ว  
  2.8 ใช้ศัตรูธรรมชำติควบคุมเพลี้ยแป้ง เช่น แมลงช้ำงปีกใส ด้วงเต่ำ แตนเบียน Anagyrus lopezi 
หรือศัตรูธรรมชำติท่ีกรมวิชำกำรเกษตรแนะน ำ ฯลฯ  
  2.9 หลีกเลี่ยงกำรใช้สำรเคมีโดยไม่จ ำเป็น ท้ังนี้เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์ไม้ให้ตัวห้ ำและตัวเบียนท่ีเป็น
ศัตรูธรรมชำติของเพลี้ยแป้ง มันส ำปะหลังถูกท ำลำย  

สำรเคมีป้องกันก ำจดัเพลี้ยแป้ง 
กำรแช่ท่อนพันธุ์ (Dipping pre-planting) ด้วยสำรฆ่ำแมลง 5-10 นำที 
- thiamethoxam (Actara 25 % WG) อัตรำ 4 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร  
- imidacloprid (Provado 70 % WG) อัตรำ 4 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร  
- dinotefuran (Starkle 10 % WP) อัตรำ 40 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร 

   6 


