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ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๗๘ ประจ ำวันที่ ๗ ธันวำคม ๒๕๕๙ 

 

เพลี้ยจักจั่นมะม่วง (Mango Leaf Hopper) 
 

            เตือนเกษตรกรชาวสวนมะม่วงท่ีอยู่ในระยะแทงช่อดอกจนกระท่ังติดผลอ่อน เนื่องจากสภาพ
อากาศเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวให้ระวังการระบาดของเพลี้ยจักจั่น โดยตัวอ่อน และตัวเต็มวัยจะดูดน้้าเลี้ยง
จากช่อดอกท้าให้แห้งและร่วง ติดผลน้อยหรือไม่ติดผลเลย ขณะเดียวกันเพลี้ยจักจั่นจะถ่ายมูลมีลักษณะ
คล้ายน้้าหวานติดตามใบ ช่อดอกและผล จะเกิดราด้าปกคลุมต่อมา ซึ่งมีผลต่อการสังเคราะห์แสง ดังนั้น 
เกษตรกรควรหมั่นส้ารวจแปลงอย่างสม่้าเสมอ หากเริ่มพบการเข้าท้าลายของเพลี้ยจักจั่นให้ขอ
ค้าแนะน้าจากเจ้าหน้าท่ีส้านักงานเกษตรอ้าเภอ ส้านักงานเกษตรจังหวัด เพื่อเตรียมการหาทางป้องกัน
ก้าจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง ส่งผลกระทบต่อผลผลิตต่อไป 

 

ชื่อวิทยำศำสตร ์ :   Idioscopus clypealis (Lethierry) 
                         Idioscopus niveosparsus (Lethierry) 
                         Idioscopus nagpurensis (Pruthi) 
 

วงศ์  :   Cicadellidae 
 

อันดับ  :   Homoptera 
 

ชื่ออ่ืน  :   แมงกะอ้า 
 
รูปร่ำงลักษณะ 
            เพลี้ยจักจั่นท่ีพบระบาดอยู่มี ๒ ชนิด มีรูปร่างคล้ายกันมากล้าตัวมีสีเทาปนด้า หรือน้้าตาลปน
เทา ส่วนหัวโตและป้าน ล้าตัวเรียวแหลมมาทางด้านหาง ส่วนท้องเรียวเล็ก มองดูด้านบนเหมือนรูปลิ่ม 
และท่ีแผ่นตรงเหนือริมฝีปากบนเป็นสีด้า มักอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม แมลงชนิดนี้ใช้ขาหลังดีดตัวกระโดดไป
มา ท้าให้ได้ยินเสียงชัดเจน ตัวอ่อนมีลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยทุกประการ การเคลื่อนไหวว่องไว มักพบตัว
อ่อนอยู่เป็นกลุ่มตามช่อดอกและใบ โดยเฉพาะบริเวณโคนของก้านช่อดอกและก้านใบ เนื่องจากบริเวณ
โคนจะมีเยื่อบาง ๆ สีน้้าตาลหุ้มไว้ เมื่อแดดร้อนจัดจะหลบซ่อนอยู่ตามหลังใบ เพศเมียจะวางไข่เป็นฟอง
เดี่ยว ๆ รูปร่างยาวรีสีเหลืองอ่อน จะวางไข่ตามแกนกลางใบอ่อนหรือก้านช่อดอก ปรากฏเป็นแผลเล็ก ๆ 
คล้ายมีดกรีด หลังจากวางไข่แล้วประมาณ ๑ - ๒ วัน จะมียางสีขาวของมะม่วงไหลหยดเห็นได้ชัด ระยะ
ฟักไข่ ๗ - ๑๐ วัน เมื่อออกเป็นตัวอ่อนจะดูดกินน้้าเลี้ยงจากช่อดอกและใบ 
 
 
 
 
 

 



- 2 - 
 

ลักษณะกำรเข้ำท ำลำย 
            ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยท ำลำยใบอ่อน ช่อดอก ก้ำนดอก และยอดอ่อน แต่ระยะท่ีท ำควำม
เสียหำยมำกท่ีสุด คือ ระยะท่ีมะม่วงก ำลังแทงช่อดอก โดยจะดูดน้ ำเลี้ยงจำกช่อดอกท ำให้แห้งและ
ดอกร่วง ติดผลน้อยหรือไม่ติดเลย ระหว่ำงท่ีเพลี้ยจักจั่นดูดกินน้ ำเลี้ยงจะถ่ำยมูลมีลักษณะเป็นน้ ำ
เหนียว ๆ คล้ำยน้ ำหวำนเปียกเยิ้มติดตำมใบ ช่อดอก ผล และรอบ ๆ ทรงพุ่ม ต่อมำตำมใบช่อดอก จะ
ถูกปกคลุมโดยเชื้อรำด ำ ถ้ำปกคลุมมำกก็จะกระทบกระเทือนต่อกำรสังเครำะห์แสง ใบท่ีถูกดูดน้ ำ
เลี้ยงในระยะเพสลำดจะบิดงอโค้งลงด้ำนใต้ใบ ตำมขอบใบจะมีอำกำรปลำยใบแห้ง 
 
การแพร่ระบาด 
            แมลงชนิดนี้พบระบำดท่ัวไปทุกแห่งท่ีปลูกมะม่วง พบได้ตลอดท้ังปีแต่พบมำกและท ำควำม
เสียหำยในช่วงมะม่วงเริ่มแทงช่อดอกจนถึงระยะดอกตูม และจะเพิ่มจ ำนวนมำกขึ้นปริมำณสูงสุดเมื่อ
ดอกใกล้บำน คือ ระหว่ำงเดือนธันวำคมถึงเดือนมกรำคม และจะลดลงเมื่อมะม่วงเริ่มติดผล ซึ่งจะไม่
พบบนผลเมื่อมะม่วงมีขนำดเท่ำนิ้วหัวแม่มือ (ขนำด 1.5 - 2 เซนติเมตร หรือช่วง 40 วัน) 
 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร แนะน ำวิธีกำรป้องกันก ำจัด ดังนี้ 
 

            ๑. ส้ารวจแปลงอย่างสม่้าเสมออย่างน้อยสัดาห์ละครั้งในช่วงมะม่วงเริมแทงช่อดอก
จนกระทั่งติดผล 
            ๒. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ ได้แก ่
                          - ผีเสื้อตัวเบียน Epipyrous fuliginosatams Tams 
                          - แมลงวันตาโต Pipunculus annulifemur Brun 
                          - แตนเบียน Centrodora idioceria Ferrieri 
                          - มวนตาโต Geoeori sp. 
                          - เชื้อรา Beauveria bassiana 
            ๓. ระยะท่ีดอกมะม่วงก้าลังบาน การพ่นน้้าเปล่าในตอนเช้าจะช่วยให้การติดมะม่วงดีขึ้น 
แต่ควรปรับหัวฉีดอย่าให้กระแทกดอกมะม่วงแรงเกินไป 
            ๔. ระยะมะม่วงใกล้จะออกดอกประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ให้พ่นด้วยสมุนไพร
น้้าส้มควันไม้ อัตราน้้าส้มควันไม้ ๑ ส่วน ต่อน้้า ๑๐๐ - ๑๕๐ ส่วน หรือจะใช้สารเคมีก้าจัดแมลง 
คาร์บาริล (เซฟวิน ๘๕) อัตรา ๖๐ กรัม ต่อน้้า ๒๐ ลิตร 
            ๕. ระยะมะม่วงเริ่มแทงช่อดอกให้พ่นด้วยน้้าส้มควันไม้ อัตราน้้าส้มควันไม้ ๑ ส่วน ต่อน้้า 
๑๕๐ - ๒๐๐ ส่วน หรือจะใชส้ารเคมีก้าจัดแมลงคาร์บาริล (เซฟวิน ๘๕) อัตรา ๖๐ กรัม ต่อน้้า ๒๐ ลิตร 
            ๖. ในสวนมะม่วงท่ีมีการระบาดรุนแรงควรเปลี่ยนไปพ่นด้วยสารเคมีก้าจัดแมลง หรือสาร
ไพรีทรอยด์สังเคราะห ์ดังนี้ 
                      สาร monocrotophos 
                          - อโซดริน ๖๐% ดับบลิวเอสซี อัตรา ๒๕ มลิลิลิตร. ต่อน้้า ๒๐ ลิตร หรือ 
 
                      สารไพรีทรอยด์สังเคราะห์ 
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                          - permethrin (แอมบุช ๑๐% อีซี) อัตรา ๑๐ มลิลิลิตร ต่อน้้า ๒๐ ลิตร 
                          - cyhalothrin L (คาราเต้ ๒.๕% อีซี) อัตรา ๗ มิลลิลิตร ต่อน้้า ๒๐ ลิตร 
                          - cyfluthrin (ไบทรอยด์ ๑๐% อีซี) อัตรา ๔ มิลลิลิตร ต่อน้้า ๒๐ ลิตร 
                          - deltamethrin (เดซิส ๒.๕% อีซี) อัตรา ๑๐ มิลลิลิตร ต่อน้้า ๒๐ ลิตร 
                          - cypermethrin (ริพคอร์ด ๑๐% อีซี) อัตรา ๑๐ มลิลิลิตร ต่อน้้า ๒๐ ลิตร 
                          - fenvalerate (ซูมิไซดิน ๒๐% อีซี) อัตรา ๑๐ มลิลิลิตร ต่อน้้า ๒๐ ลิตร 
 

*** การพ่นสารเคมีก าจัดแมลงให้มีประสิทธิภาพควรพ่นให้ท่ัวถึงท้ังล าต้น มิเช่นนั้นตัวเต็มวัยจะ
เคลื่อนย้ายหลบซ่อนไปยังบริเวณท่ีพ่นไม่ถึง นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงการปรับละอองฝอยหัวฉีด และ
ระยะเวลาการพ่นด้วย *** 
            ๗. การตัดแต่งกิง่ภายหลังเก็บผลผลิตเป็นวิธีท่ีการกระท้าอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยลดที่หลบ
ซ่อนของเพลี้ยจักจั่นลงได ้ท้าให้การพ่นสารเคมีก้าจัดแมลงมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
 

   
 

   
 
 
ท่ีมา  :  ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
          กรมส่งเสริมการเกษตร 
          ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช  กรมวิชาการเกษตร 
เรียบเรียงโดย  :  กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 


