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5. บทคัดย่อ 

แมลงหวี่ขำวยำสูบจัดเป็นศัตรูพืชที่ส ำคัญของประเทศไทย นอกจำกท ำลำยพืชโดยตรงแล้วยังเป็น
แมลงพำหะน ำโรคที่ส ำคัญ เมื่อแมลงหวี่ขำวเกิดกำรระบำด กำรป้องกันก ำจัดมักไม่ประสบผลส ำเร็จ 
เนื่องจำกแมลงชนิดนี้สำมำรถหลบหนีจำกสำรเคมีป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืช ไปซ่อนตัวในวัชพืชอำศัย
บริเวณใกล้เคียงแปลงปลูกพืชหลักได้ กำรใช้ศัตรูธรรมชำติโดยเฉพำะแตนเบียนแมลงหวี่ขำวถือเป็นวิธีกำร
ที่มีประสิทธิภำพสำมำรถแก้ปัญหำดังกล่ำวได้ แต่ในปัจจุบันยังไม่มีกำรศึกษำเกี่ยวกับชนิดของแตนเบียน
ศัตรูธรรมชำติที่ส ำคัญของแมลงหวี่ขำวสกุลนี้ในประเทศไทย ซึ่งกำรทดลองนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือทรำบ



ชนิด ชื่อวิทยำศำสตร์ ชีววิทยำและเขตกำรแพร่กระจำย ของแตนเบียนสกุล Encarsia ศัตรูธรรมชำติของ
แมลงหวี่ขำวในประเทศไทย ด ำเนินกำรตั้งแต่เดือน ตุลำคม 2560 ถึง เดือนกันยำยน 2562 เก็บตัวอย่ำง
จำกแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีแมลงหวี่ขำวเป็นศัตรูส ำคัญ กำรศึกษำลักษณะทำงอนุกรมวิธำนและกำร
สร้ำงแนวทำงกำรวินิจฉัยด ำเนินกำร ณ กลุ่มงำนอนุกรมวิธำนแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยำ กรมวิชำกำร
เกษตร ผลกำรทดลองพบแตนเบียนแมลงหวี่ขำวสกุล Encarsia ทั้งสิ้น 3 ชนิดได้แก่ Encarsia strenua 
Polaszek 1992 ,  Encarsia dispersa Polaszek 2004  และ  Encarsia bimaculata Heraty & 
Polaszek 2000. นอกจำกนี้ยังพบแตนเบียนสกุลอ่ืนอีก 2 สกุลได้แก่ Eretmocerus sp. Haldeman, 
1850 และ Metaphycus sp. Mercet, 1917 ผลกำรทดลองสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรศึกษำกำร
ใช้แตนเบียนควบคุมแมลงหวี่ขำวโดยชีววิธีต่อไป 

Abstract 
Whiteflies ( Hemiptera:  Aleyrodidae)  —  one of the potential pests in Thailand 

currently post a significant impact on agricultural system especially field crops. They have 
not only caused damage to growing plants directly but carried plant diseases as insect 
vector. The insect control program has not yet been successful since whiteflies can escape 
to the weeds around field crop area. The parasitoids in the genus Encarsia (Hymenoptera: 
Aphelinidae)  are acknowledged as one of the promising biological control strategies. 
Despite its importance, little information regarding species richness is reported.  The 
objectives of this study are to examine species richness as well as generate key to species 
of parasitoids, the genus Encarsia.  This research was carried out from October 2017 to 
September 2019. Filed collecting was achieved around economically important field crops; 
taxonomic study was implemented at the taxonomy research group, Department of 
Agriculture. The results revealed three species of the genus were found including Encarsia 
strenua Polaszek 1992, Encarsia dispersa Polaszek 2004, and Encarsia bimaculata Heraty 
& Polaszek 2000.  Two genera in the Aphelinid family were found:  Eretmocerus sp. 
Haldeman, 1850 and Metaphycus sp.  Mercet, 1917.  The results will make a significant 
contribution to biological control study so as to utilize local parasitoids into biological 
control of whiteflies program. 

ค าส าคัญ แตนเบียนแมลงหวี่ขำว กำรควบคุมโดยชีววิธี สกุล Encarsia แตนเบียนแมลงปำกดูด  
แมลงหวี่ขำว ศัตรูธรรมชำติ   
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6. ค าน า 
แมลงในกลุ่ม ผึ้ง ต่อ และแตน (Hymenoptera) จัดว่ำเป็นแมลงกลุ่มที่มีควำมส ำคัญมำกที่สุดใน

กลุ่มแมลงที่มีประโยชน์ ควำมหลำกชนิดของแมลงในกลุ่มนี้มีมำกกว่ำ 115,000 ชนิด (LaSalle and 
Gauld, 1993)  จำกกำรศึกษำถึงควำมสัมพันธ์ทำงวิวัฒนำกำร (phylogenetic position)  พบว่ำ 
Hymenoptera มีวิวัฒนำกำรควำมสัมพันธ์ไกล้เคียงมำกที่สุด (sister group) ต่อกลุ่มแมลงที่มีกำร
เจริญเติบโตแบบครบวงจรหรือ Holometabola (Sharkey, 2007; Savard et al., 2006) โดยทั่วไปแล้ว
แมลงในกลุ่มผึ้ง ต่อ แตน แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักได้แก่ กลุ่มกินพืช paraphyletic Symphyta (sawflies, 
woodwasps) และแมลงผสมเกสร มด และ แตน monophyletic Apocrita ซึ่งประกอบด้วย 2 กลุ่มย่อย 
monophyletic Aculeata และ polyphyletic Parasitica  กลุ่มย่อย Aculeata และ Parasitica เป็น
แมลงที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจในแง่ใช้ในกำรควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่ม
แตนเบียน (parasitoids wasps) พบว่ำกำรน ำเข้ำแตนเบียนเพ่ือควบคุมแมลงศัตรูพืช (classical 
biological control) ประสบควำมส ำเร็จสูงถึง 87% จำกกำรน ำเข้ำแมลงศัตรูธรรมชำติทั้ งหมด
(Greathead, 1986; Lasalle and Gauld, 1993)แมลงในกลุ่มแตนเบียนมีควำมน่ำสนใจมำกที่สุดในกลุ่ม
แมลงศัตรูธรรมชำติในแง่ของชีววิทยำ แมลงในกลุ่ มนี้สำมำรถอำศัยบริโภคอำหำรทั้งในตัวเหยื่อ 
(endoparasitoids) และบนตัวเหยี่อ (ectoparasitoids) แตนเบียนแตกต่ำงจำก ตัวห้ ำและตัวเบียน
กล่ำวคือ ตัวห้ ำ (predator) เข้ำท ำลำยและฆ่ำเหยื่อโดยทำงตรงและครั้งละหลำยตัว ตัวเบียน (parasite) 
สร้ำงควำมร ำคำญหรือบำดเจ็บให้กับเหยื่อแต่จะไม่ฆ่ำเหยื่อ ในทำงกลับกันแตนเบียน (parasitoids) เข้ำ
ท ำลำยเหยื่อครั้งละ 1 ตัว ตัวอ่อนกัดกินอวัยวะภำยในเหยื่อและท ำให้เหยื่อตำยในที่สุด จ ำนวนของแตน
เบียนภำยในเหยื่ออำจแตกต่ำงกัน มีเพียงแค่ 1 ตัว (solitary) หรือหลำยตัว (gregarious) 

ควำมส ำคัญของแตนเบียนประกอบไปด้วย 1) ช่วยรักษำสมดุลของระบบนิเวศ แตนเบียนเข้ำ
ท ำลำยเหยื่อจัดเป็นกำรรักษำระดับกำรระบำดของแมลง 2) สำมำรถใช้ในกำรวัดระดับกำรแพร่กระจำย
ของแมลง พบว่ำหำกมีแตนเบียนชนิดใดอยู่เป็นจ ำนวนมำก อำจมีผลมำจำกควำมอุดมสมบูรณ์ของเหยื่อ 3) 
กำรใช้แตนเบียนควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี พบว่ำเป็นวิธีกำรที่ประสบควำมส ำเร็จทั้งแมลงศัตรูทำง
กำรเกษตร ป่ำไม้ และทำงกำรแพทย์  และยังช่วยลดระดับกำรใช้สำรเคมีควบคุมแมลงศัตรูพืช 4) แมลง
ศัตรูพืชลดระดับควำมต้ำนทำนต่อสำรเคมีก ำจัดแมลง และในที่สุดแล้ว 5) ช่วยส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 



Wang et al. (2016) ได้รำยงำนกำรระบำดของโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง ซึ่งเกิดจำกเชื้อไวรัส Sri 
Lankan cassava mosaic virus ระบำดในแปลงปลูกมันส ำปะหลังในจังหวัดรัตนะคีรี บริเวณภำค
ตะวันออกของประเทศกัมพูชำ ซึ่งอยู่ห่ำงจำกชำยแดนประเทศไทยประมำณ 430 กิโลเมตร เชื้อไวรัสชนิด
นี้สำมำรถสร้ำงควำมเสียหำยต่อผลผลิต 80 – 100 เปอร์เซ็น ซึ่งเป็นกำรรำยงำนกำรตรวจพบครั้งแรกใน
ประเทศกัมพูชำและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อย่ำงไรก็ตำมยังไม่มีรำยงำนกำรระบำดของโรคไวรัสชนิดนี้
ในประเทศไทย โรคไวรัสดังกล่ำวจัดเป็นศัตรูพืชกักกันที่ส ำคัญของประเทศในปัจจุบัน สำเหตุหลักของกำร
ระบำดของโรคชนิดนี้คือ แมลงพำหะน ำโรคได้แก่ แมลงหวี่ขำวยำสูบ Bemisia tabaci (Gennadius) ซึ่ง
หำกมีกำรระบำดเกิดขึ้นในประเทศไทย จะเกิดปัญหำและอุปสรรคในกำรป้องกันก ำจัดเนื่องจำก แมลง
ชนิดนี้มีพืชอำศัยหลำยชนิด แมลงหวี่ขำวสำมำรถหลบหนีจำกสำรเคมีป้องกันก ำจัด ไปซ่อนตัวในวัชพืช
อำศัยบริเวณใกล้เคียงแปลงปลูกพืชหลักได้ กำรใช้ศัตรูธรรมชำติโดยเฉพำะแตนเบียนแมลงหวี่ขำวถื อเป็น
วิธีกำรที่มีประสิทธิภำพสำมำรถแก้ปัญหำดังกล่ำวได้ แต่ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลพ้ืนฐำนเกี่ยวกับชนิดของ
แตนเบียนศัตรูธรรมชำติที่ส ำคัญของแมลงหวี่ขำวชนิดนนี้ 

แมลงหวี่ขำวจัดอยู่ในวงศ์ Aleyrodidae นับเป็นศัตรูพืชที่มีควำมส ำคัญทำงกำรเกษตร สำมำรถ
เข้ำท ำลำยพืชได้หลำยชนิด (polyphagous pests) ทั้งยังมีควำมสำมำรถเข้ำท ำลำยพืชได้ทั้งตัวอ่อนและ
ตัวเต็มวัยโดยแมลงหวี่ขำวอำศัยดูดกินน้ ำเลี้ยงอยู่บริเวณใต้ใบพืชท ำให้มีควำมยุ่งยำกและเป็นอุปสรรคใน
กำรป้องกันก ำจัด แมลงหวี่ขำวยังเป็นพำหะน ำโรคมำสู่พืชโดยเฉพำะเชื้อไวรัส มีรำยงำนว่ำสำมำรถเป็น
พำหะน ำโรคไวรัสได้สูงถึง 114 ชนิด โดยเฉพำะแมลงหวี่ขำวชนิด Bemisia tabaci สำมำรถน ำโรคไวรัสได้
สูงถึง 111 ชนิด (Jone, 2003; Plant Health Australia, 2010) ในปัจจุบันประเทศไทยต้องประสบ
ปัญหำในกำรส่งออกสินค้ำเกษตร เนื่องจำกตำมข้อตกลงว่ำด้วยสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช (sanitary 
and phytosanitary agreement) หรือ SPS สินค้ำส่วนใหญ่ไม่สำมำรถส่งออกได้เนื่องจำกมีกำรปนเปื้อน
ของแมลงหวี่ขำวทั้งในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย หรือเกิดกำรปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโรคพืช ซึ่งเป็นศัตรูพืช
กักกันของประเทศคู่ค้ำ สิ่งเหล่ำนี้น ำควำมเสียหำยทำงเศษฐกิจมำสู่ประเทศไทยมูลค่ำมหำศำล  

กำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคุมแมลงหวี่ขำวนับเป็นวิธีกำรหนึ่งที่ส ำคัญและมีประสิทธิภำพ 
นอกจำกมีควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภคแล้ว ยังช่วยลดปัญหำกำรสร้ำงควำมต้ำนทำนต่อสำรเคมี
ก ำจัดแมลง และกำรเกิดพิษตกค้ำงในผลผลิตทำงกำรเกษตร แตนเบียนศัตรูธรรมชำติของแมลงหวี่ขำวที่มี
ประสิทธิภำพในกำรเบียนเข้ำท ำลำยแมลงหวี่ขำวอยู่ในสกุล Encarsia Förster, 1878 (Hymenoptera: 
Aphelinidae) ซึ่งเป็นแตนเบียนที่พบเป็นปกติในแปลงปลูกพืชที่มีกำรระบำดของแมลงหวี่ขำว (Schauff 
et al., 1996)  แตนเบียนสกุลนี้นอกเหนือจำกเบียนแมลงหวี่ขำวแล้วยังมีควำมสำมำรถในกำรเบียนแมลง
กลุ่มเพลี้ยหอย (Coccoidea) และเพลี้ยอ่อนอีกด้วย ปัจจุบันแตนเบียนกลุ่มนี้มีกำรรำยงำนว่ำพบมำกกว่ำ 
280 ชนิด (Hayat, 1989) อย่ำงไรก็ตำมในประเทศไทยมีแตนเบียนหลำยชนิดในวงศน์ี้ ที่มีศักยภำพในกำร



เบียนแมลงหวี่ขำว แต่ยังไม่มีรำยงำนถึงระดับชนิดในสกุล Encarsia นักชีววิทยำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนักวิจัย
ที่ท ำงำนทำงด้ำนกำรเพำะขยำยแตนเบียนเพ่ือควบคุมแมลงศัตรูพืชทำงชีวภำพ ประสบปัญหำในกำรหำ
ข้อมูลทำงวิชำกำรเนื่องจำกไม่ทรำบชนิดที่ถูกต้องของแตนเบียนในกลุ่มนี้ กำรพัฒนำเลี้ยงขยำยแตนเบียน
จะไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้หำกไม่ทรำบถึงชนิดของแมลงที่ต้องกำรเลี้ยงขยำย กำรทรำบถึงระดับชนิดของแตน
เบียนสำมำรถช่วยในกำรสืบค้นข้อมูล ทั้งในแง่ควำมสำมำรถในกำรเบียน รวมถึงควำมหลำกชนิดของ
ศัตรูพืช หรือเทคโนโลยีกำรผลิตขยำยเพ่ือควบคุมแมลงศัตรูพืช กำรทดลองนี้มุ่งเน้นส ำรวจและหำแนวทำง
วินิจฉัยระดับชนิดของแตนเบียนแมลงหวี่ขำวสกุล Encarsia ในประเทศไทยเพ่ือเป็นฐำนข้อมูลในกำรใช้
ควบคุมแมลงหวี่ขำวศัตรูพืชโดยชีววิธีในอนำคตต่อไป 

วัตถุประสงค์ของกำรทดลองนี้คือ เพ่ือทรำบชนิด ชื่อวิทยำศำสตร์ ลักษณะควำมแตกต่ำงทำง
สัณฐำนวิทยำ และได้แนวทำงกำรวินิจฉัย ของแตนเบียนสกุล Encarsia ศัตรูธรรมชำติของแมลงหวี่ขำว
ศัตรูพืชส ำคัญทำงเศรษฐกิจในประเทศไทย 

 

7. วิธีด าเนินการ 
- อุปกรณ์ 

1. กับดักแมลงประกอบไปด้วย Yellow pan trap, Malaise trap และสวิงจับแมลง 
2. ethanol ควำมเข้มข้น 95% เพ่ือใช้ในกำรจัดเก็บตัวอย่ำงสดของแมลง 
3. กระดำษคุณภำพสูง (acid free) เพ่ือกำรเก็บรักษำตัวอย่ำงแห้งในระยะยำว 
4. อุปกรณ์บันทึกเขตกำรแพร่กระจำยในระดับละเอียด (GPS) 
5. Forceps ขนำดเล็ก 
6. ขวดแก้วขนำดเล็กส ำหรับตัวอย่ำงสด 
7. เพลตแก้วส ำหรับเลี้ยงแมลงหวี่ขำวและแตนเบียน 
8. กล่องพลำสติกเจำะรูระบำยอำกำศติดตำข่ำยควำมละเอียดสูง 
9. กล้องจุลทรรศน์ stereo microscope ก ำลังขยำยมำกกว่ำ 50 เท่ำข้ึนไป  
10. สำรเคมีในกำรท ำแห้งตัวอย่ำงแมลง 
11. พัดลมดูดอำกำศ (Laminar Flow Clean Air Bench) 
12. โรงเรือนทดลองกรณีเลี้ยงแมลงหวี่ขำว 
13. กล้องจุลทรรศน์สเตริโอแบบก ำลังขยำยสูงส ำหรับงำนทำงอนุกรมวิธำนแมลง Leica M205 C 

พร้อม  เลนซ์ Planapo Objective 1.0X ส ำหรับกำรถ่ำยภำพเพ่ือตีพิมพ์ในเอกสำรวิชำกำร 
 
 



- วิธีการ 
กำรเก็บและรักษำตัวอย่ำงแตนเบียนสกุล Encarsia  (Acquisition of research material) 

ด ำเนินกำรเก็บตัวอย่ำงแตนเบียนแมลงหวี่ขำว 2 วิธี ได้แก่ 1) กำรเก็บตัวอย่ำงจำกสภำพแวดล้อม
โดยตรง ทั้งจำกแปลงเกษตรกรและพ้ืนที่ใกล้เคียงและ 2) จำกกำรเลี้ยงขยำยแมลงหวี่ขำวที่เก็บจำกแปลง 

1) กำรเก็บตัวอย่ำงจำกสภำพแวดล้อมโดยตรง ใช้วิธีกำรวำงกับดักเพ่ือเก็บตัวอย่ำงแตนเบียน
ประกอบด้วย กับดักถ้วยสีเหลือง Yellow Pan Traps (YPT) กับดักผ้ำมุ้งได้แก่ Malaise trap และ Slam 
trap กำรใช้ YPT จะท ำกำรเก็บแมลงทุกวันโดยทิ้งระยะเวลำ 24 ชั่วโมงโดยวำงกับดักเวลำ 08:00 นำฬิกำ 
และท ำกำรเก็บแมลงในช่วงเช้ำวันถัดไประหว่ำงเวลำ 09:00 – 10:00 นำฬิกำ และวำงกับดัก Malaise 
trap และ Slam trap สำมำรถเว้นระยะเวลำ 5-10 วัน น ำแมลงออกจำกกับดักโดยใช้ ตำข่ำยควำม
ละเอียดพิเศษ (fine-mesh aquarium net) เก็บใน 95% ethanol หลังจำกนั้นเก็บรักษำตัวอย่ำงในตู้เย็น
ที่อุณหภูมิ -20 องศำเซลเซียส รอเพ่ือเตรียมตัวอย่ำงแห้ง หรือรอไว้เพ่ืองำนวิจัยทำงด้ำนสกัด ดี เอ็น เอ 
ต่อไป 

2) เก็บแตนเบียนจำกกำรเลี้ยงขยำยแมลงหวี่ขำว ด ำเนินกำรเก็บตัวอย่ำงแมลงหวี่ขำวบนพืชอำศัย 
ทั้งระยะตัวเต็มวัยและดักแด้ โดยตัดส่วนของพืชอำศัยที่พบดักแด้ของแมลงหวี่ขำวขนำดประมำณ 4 ตำรำง
เซนติเมตร ใส่ในเพลทพลำสติกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 8 เซนติเมตร สูง 1 เซนติเมตร เลี้ยงแมลงหวี่ขำวที่
อุณหภูมิ 24.5+4 องศำเซลเซียส ควำมชื้นสัมพัทธ์ 70+5 เปอร์เซ็น ประมำณ 2 – 3 วันจนกระทั้งแตน
เบียนออกจำกดักแด้แมลงหวี่ขำว 
กำรจัดจ ำแนกโดยศึกษำจำกลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำ  

ด ำเนินกำรจัดจ ำแนกแตนเบียนแมลงหวี่ขำวในระดับอันดับ (order) โดยใช้แนวทำงกำรวินิจฉัย
ของ Goulet & Huber (1993) นับจ ำนวนของแมลงในแต่ละอันดับในแต่ละครั้งที่ท ำกำรเก็บตัวอย่ำง ทั้งนี้
เพ่ือศึกษำถึงศักยภำพของกับดัก วิธีกำรเก็บแมลง แมลงในกลุ่มเป้ำหมำย Hymenoptera จะถูกแยกกลุ่ม
ในระดับ Superfamily กำรจัดแบ่งในหมวด วงศ์และสกุล (Family และ genus) โดยใช้เอกสำรวิชำกำร
หลักที่ใช้ในกำรจัดจ ำแนกได้แก่ “Hymenoptera of the world: an identification guide to families
” (Gibson, 1993) และควำมร่วมมือจำกนักวิจัยจำกประเทศแคนนำดำ (CNCI:Canadian National 
Collection of Insects)  กำรศึกษำภำยใต้กล้อง stereo microscope ใช้ โปรแกรมกำรถ่ำยภำพ  
AutoMontage หรือ Cartograph extended-focus โดยใช้ JVC KY-F75U digital camera, Leica Z16 
APOA  
ลักษณะทำงสันฐำนวิทยำที่ใช้ในกำรทดลอง 

ลักษณะและค ำศัพท์ทำงสันฐำนวิทยำที่ส ำคัญ ใช้ในกำรทดลองได้แก่ลักษณะจ ำนวนปล้องหนวด 
รูปร่ำงของปล้องหนวดเพศเมีย  ระยะห่ำงระหว่ำงตำเดี่ยวหรือ POL (posterior ocellar line) ระยะที่สั้น



ที่สุดระหว่ำงขอบตำรวมด้ำนใน (inner orbit) และตำเดี่ยวแต่ละข้ำง (lateral ocellus) ซึ่งเรียกระยะนี้ว่ำ  
OOL (ocular ocellar line) (Masner, 1980) ปล้องท้องแต่ละปล้องเรียกว่ำ T1, T2, . T7 (metasomal 
tergite) นอกจำกนี้ใช้ภำพและลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำเพ่ือกำรวินิจฉัย อ้ำงอิงจำก Polaszek et al. 
(1999) (Figure 1-2) 
- เวลาและสถานที่ 

ท ำกำรเก็บตัวอย่ำง ณ พ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีกำรระบำดหรือเคยมีกำรระบำดของแมลงหวี่ขำว ทั้ง
ในฤดูและนอกฤดูเกษตรกรรม นอกจำกนี้เก็บแตนเบียนในสภำพพ้ืนที่ธรรมชำตินอกเหนือพ้ืนที่เพำะปลูก 
โดยด ำเนินกำรเก็บตัวอย่ำงในพ้ืนที่ที่มีกำรปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีแมลงหวี่ขำวเป็นศัตรูพืชส ำคัญเช่น มัน
ส ำปะหลัง อ้อย ข้ำวโพด มะเขือ ฝรั่ง เป็นต้น ในบริเวณภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคเหนือและภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

กำรตรวจวินิจฉัย จัดอันดับแตนเบียนสกุล Encarsia ด ำเนินกำร ณ พิพิธภัณฑ์แมลงและ
ห้องปฏิบัติกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำรักขำพืช กรมวิชำกำรเกษตร 

- การบันทึกข้อมูล 
- บันทึกข้อมูลรำยละเอียดแต่ละตัวอย่ำงท่ีเก็บได้ ประกอบด้วย แหล่งที่เก็บ พิกัดทำงภูมิศำสตร์ พืช

อำศัย วัน เดือน ปี ที่เก็บตัวอย่ำง เทคนิคกำรเก็บตัวอย่ำง ชื่อผู้เก็บตัวอย่ำง เป็นต้น 
- กำรลงทะเบียนและระบบฐำนข้อมูลแตนเบียนในประเทศไทย หำกมีกำรค้นพบชื่อวิทยำศำสตร์

ชนิดใหม่ ด ำเนินกำรตีพิมพ์และข้ึนทะเบียนกับ IZCN-Zoobank (Polaszek et al. 2005)  
- รูปแบบกำรเขียนตีพิมพ์ผลงำนวิจัย (taxonomic description) ด ำเนินกำรตำมแบบมำตรฐำน

ของ Pyle et al. (2008) และ Johnson et al. (2008) 
- เก็บรักษำตัวอย่ำงแมลงทั้งตัวอย่ำงสดและตัวอย่ำงแห้ง ณ พิพิธภัณฑ์แมลง ส ำนักวิจัยพัฒนำกำร

อำรักขำพืช กรมวิชำกำรเกษตร 

 

8. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

แตนเบียนไข่แมลงหว่ีขาวสกุล Encarsia  Förster, 1878 
Genus Encarsia  Förster, 1878 

ประวัติทางอนุกรมวิธาน 
Encarsia Förster 1878: p. 65–66. Type species: Encarsia tricolor Förster by 

monotypy. = Aspidiotiphagus Howard 1894a: p. 229, Prospalta Howard 1894b: p. 6, 



Prospaltella Ashmead 1904: p. 126, Encarsiella Hayat 1983: p. 85. For a full list of generic 
synonyms see Schmidt and Polaszek (2007a; p. 85–86). 

Synonyms: Aspidiotiphagus, Aleurodiphilus, Prospalta, Encarsiella 

การวินิจฉัย (Diagnosis) 

เมื่อเปรียบเทียบกับแตนเบียนในวงศ์ใหญ่ Chacidoidea แล้วแตนเบียนในวงศ์ Aphelinidae มี
เส้นปีกที่แตกต่ำงจำกวงศ์อ่ืนคือไม่มี post marginal vein (Figure 2) กำรวินิจฉัยระดับสกุลจำกสีของ
ล ำตัวโดยทั่วไปมีสีเหลืออ่อนจนถึงสีน้ ำตำลเข้ม ตัวผู้มีสีล ำตัวที่เข้มกว่ำตัวเมีย 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

ส่วนหัวเมื่อมองจำกด้ำนบนมีลักษณะแคบ (dorsum transverse) มีควำมกว้ำงสองเท่ำหรือ
มำกกว่ำควำมยำวของส่วนหัว มีแถบเส้นบำงเรียกว่ำ postocellar bar อยู่ตอนล่ำงของตำเดี่ยว กรำมมี 3 
ซ่ี หรือบำงครั้งพบ 2 ซี่ รยำงค์ฟัน (maxillary palp) พบ 1-2 ชิ้น รยำงค์แก้ม (labial palps) 1 ชิ้น หนวด
มี 8 ปล้องไม่รวมปล้องฐำนหรือ radical เพศผู้ส่วนใหญ่มีหนวดแค่ 7 ปล้อง ควำมยำวของหนวดปล้องที่ 2 
หรือ pedicel และหนวดปล้องอ่ืน ๆ มีควำมแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับชนิด หนวดส่วน funicle มี 2-4 ปล้อง 
ส่วนกระบองหรือ clava มี 2-4 ปล้องหรือเห็นได้ไม่ชัดเจน (Figure 2) 

อกปล้องที่ 1 (pronotum) ส่วนกลำงอกมองจำกด้ำนบนมีลักษณะเป็นแผ่นใส อกปล้องกลำงมีขน
ขึ้นประมำณ 20 เส้น จัดเรียงตัวเป็นแนวขนำนกันบนสันอก บริเวณด้ำนข้ำงอกปล้องกลำงแยกออกมำเป็น
ส่วนเรียกว่ำ side lobe แต่ละข้ำงมีขนขึ้น 1 – 5 เส้น ส่วนของแผ่นแข็งใกล้ฐำนปีกบนอกปล้องกลำง 
(axilla) มีขนำดควำมกว้ำงน้อยกว่ำระยะห่ำงของทั้งสองแผ่นบนอกแต่ละข้ำงมีขน 1 เส้น เมื่อเปรียบเทียบ
กับแตนเบียนในสกุลอ่ืน ส่วนของแผ่นแข็ง scutellum มีควำมกว้ำงมำกกว่ำควำมยำวเห็นได้อย่ำงชัดเจน
และพบเส้นขน 2 คู่ ตู่มขน (placoid sensilla) อีก 1 คู่ เส้นขนคู่แรกสั้นกว่ำเส้นขนคู่ที่สอง ลักษณะผิว
ผนังของส่วน scutellum ขรุขระเป็นเส้นตำมยำวและคล้ำยตำข่ำยอยู่ส่วนกลำง (Figure 1) ปีกคู่หน้ำ 
ควำมกว้ำงที่มำกที่สุดของปีกเรียกว่ำ marginal fringe แตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับชนิด เส้นปีก submarginal 
สั้นกว่ำเส้นปีก marginal มีขนขึ้นบนเส้นปีก 2 เส้น บริเวณส่วนฐำนของปีกมีขนขึ้นน้อยกว่ำ 10 เส้น แต่มี
ในบำงชนิดอำจมีมำกกว่ำ เส้นปีกซึ่งต่อกับ marginal เรียกว่ำ postmarginal vein ไม่พบในแตนเบียน
สกุลนี้ซึ่งถือเป็นลักษณะเฉพำะของสกุลที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่ง ปีกคู่หลังเรียวแคบ ส่วนขำหลังมี tarsal 
formula คือ 5-5-5 หรือบำงครั้ง 5-4-5 (Figure 2) 

ส่วนท้องมี 7 ปล้อง (T1 – T7) ส่วนของปล้องท้องปล้องสุดท้ำย T7 มีสัดส่วนของควำมยำวและ
ควำมกว้ำงแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับชนิด ส่วนปลำยของท้องปล้องสุดท้ำยมีลักษณะเป็นแผ่นใส ท้องปล้องที่ 1 



ไม่มีขน ท้องปล้องที่ 2 – 4 มีขนขึ้นด้ำนข้ำงประมำณ 1 – 5 เส้น ท้องปล้องที่ 5 และ 6 พบขนปล้องละ 2 
เส้น ส่วนท้องปล้องที่ 7 พบขน 4 เส้นมีในบำงชนิดที่พบ 6 เส้น อวัยวะวำงไข่เรียกว่ำ ovipositor ในแตน
เบียนกลุ่มนี้เรียกว่ำ 2nd valvifer และ 3rd valvula มีสัดส่วนควำมยำวที่แตกต่ำงกันตำมชนิด อวัยวะ
สืบพันธุ์เพศผู้มีแผ่นแข็งเรียกว่ำ phallobase มีควำมยำวมำกกว่ำควำมกว้ำง ส่วนของ aedeagus มีควำม
ยำวมำกกว่ำ phallobase 
 
Encarsia bimaculata Heraty & Polaszek, 2000 
Figure 3 
 
Original description: Heraty J.M. and A. D. Polaszek. 2000 Type: Encarsia bimaculata 
original designation. 
Synonyms: Encarsia strenua 
 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Description)  

ตัวเมียมีหนวด 6 ปล้อง ส่วนปลำยหนวดมีลักษณะเป็นกระบองเรียกว่ำ clava มี 3 ปล้อง หนวด
ปล้องที่ 1 (F1) มีควำมยำวเป็นสองเท่ำของควำมกว้ำงและมีขนำดใกล้เคียงกับหนวดปล้องที่ 3 (F3) ฐำน
หนวดมีสีเหลืองซีดและค่อยๆเข้มขึ้นจนถึงปลำยหนวด หัวมีลักษณะมนมีควำมกว้ำงมำกกว่ำควำมยำว ตำ
เดี่ยวมีลักษณะเป็นสำมเหลี่ยมและมีพ้ืนผิวขรุขระ ส่วนหลังของหัวมีลักษณะเป็นแถบสีน้ ำตำล มีขนขึ้น
ด้ำนหลังเล็กน้อย มีรยำงค์ฟัน (maxillary palp) 1 ปล้อง กรำมมีฟัน 3 ซี่ ส่วนปลำยแหลมคม อก
ส่วนกลำงมีสีเหลือง และส่วนประกอบเหล่ำนี้มีสีน้ ำตำลได้แก่ อกส่วนหน้ำ (pronotum) ส่วนกลำงของ 
mesoscutum และส่วนกลำงของ tegula axilla และ propodeum ส่วนท้องมีลักษณะเป็นรอยแกะรูป
ห้ำเหลี่ยมอยู่ทำงด้ำนบน ส่วนกลำงหรือ mid lobe พบขนทั้งสิ้น 4 คู่ ขนมีลักษณะนิ่มและมีขนำดค่อนข้ำง
เท่ำกัน ส่วนของ scutellum มีขน 2 คู่ ส่วนของช่องตรงกลำงหรือ median groove แคบและและเป็น
ร่องลึกเห็นได้อย่ำงชัดเจน tarsal formula 5-5-5 ปีกคู่หน้ำมีควำมยำว 2-3 เท่ำของควำมกว้ำง ส่วนของ 
disc มีขนขึ้นอย่ำงสม่ ำเสมอ ส่วนของ costal cell บนปีกมีขนขึ้นเป็นแถวประมำณ 9 – 10 เส้น และ
บริเวณส่วนปลำยมีขนยำวขึ้น 1 เส้น เส้นปีก submarginal vein พบขนเส้นใหญ่ขึ้น 2 เส้น ส่วนฐำนปีก
พบขน 5 – 6 เส้น บริเวณตอนท้ำยใกล้กับ submarginal vein ปีกมีสีขำวขุ่น มีรอยพับบำงบริเวณฐำน
ของ frenal fold ส่วนท้องมีสีเหลืองอ่อน ยกเว้นปล้องที่ 1 และ 2 มีสีน้ ำตำลบำงครั้งพบจุดสีน้ ำตำลเข้ม
บริเวณท้องปล้องที่ 5 และ 6 ส่วนด้ำนข้ำงท้องมีพ้ืนผิวขรุขระเล็กน้อย อวัยวะสืบพันธุ์มีขนำดใกล้เคียงกับ 
mid tibia  



เพศผู้มีสีล ำตัวใกล้เคียงกับเพศเมีย แต่มีสีน้ ำตำลเข้มกว่ำบริเวณท้อง ส่วนหัวตอนท้ำยมีแถบสี
น้ ำตำลบริเวณท้ำยทอยของส่วนหัว ปีกมีลักษณะขุ่นถึงน้ ำตำลอ่อนบริเวณกลำงปีก หนวดมี 6 ปล้อง  

การวินิจฉัย (Diagnosis) แตนเบียนแมลงหวี่ขำวชนิดนี้มีขนำดเล็กและใกล้เคียงกับชนิดอ่ืนๆ 
แต่สำมำรถจ ำแนกชนิดได้ชัดเจนจำกสีล ำตัวที่มีสีน้ ำตำลและสีเหลือง บำงครั้งพบสีน้ ำตำลเข้ม พบชัดเจน
บริเวณอกปล้องที่ 2 และบริเวณท้องปล้องกลำง  

เขตการแพร่กระจาย (Distribution) พบแพร่กระจำยในเขตโลกเก่ำ (old world) ได้แก่ เขต
ทวีปเอเซีย ได้แก่ประเทศ อินเดีย ฟิลิปปินส์ ไทย ซูดำน อิสรำเอล (Heraty & Polaszek, 2000 ) 

แหล่งที่เก็บตัวอย่าง (Collected locality) สุพรรณบุรี รำชบุรี สมุทรสงครำม 
ตัวอย่างที่ ใช้ศึกษา (Material Examined) บำร์โค้ดตัวอย่ำง EMBT ENT 0001423 – 

0001433, 0001440, 0001445, 0001468  (เก็บรักษำในพิพิธภัณฑ์แมลง กลุ่มงำนอนุกรมวิธำนแมลง 
กลุ่มกีฏและสัตววิทยำ ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช กรมวิชำกำรเกษตร)  

ข้อสังเกต (Comments) แตนเบียนแมลงหวี่ขำวชนิดนี้แยกมำกจำกกลุ่ม Encarsia strenua 
complex ซึ่งเป็นกลุ่มส ำคัญในกำรเข้ำท ำลำยแมลงหวี่ขำวยำสูบ Bemisia tabaci ซึ่งเป็นกลุ่มที่ควรน ำมำ
ศึกษำทดสอบประสิทธิภำพเปรียบเทียบกับชนิดอื่นเพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรควบคุมแมลงหวี่ขำวศัตรูพืช  
Encarsia dispersa Polaszek, 2004 
Figure 4 – 5  
 
Original description: Polaszek A.D., M. Shahab Donald L. J. QuickeType: Encarsia dispersa 
original designation. 
Synonyms: - 
 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Description) 

ล ำตัวมีสีเหลือถึงสีส้มอ่อนเห็นได้อย่ำงชัดเจน พบเส้นที่พำดผ่ำนระหว่ำง mesoscutum และ 
scutellum มีสีเหลืองเข้มถึงสีน้ ำตำลด ำ หนวดมีสีเหลืองอ่อนถึงเหลืองซีดขำว ส่วนของฐำนหนวด 
pedicel มีสีเหลือง ปล้องหนวดมีสีเหลือง ปล้องหนวดปล้องที่ 6 (F6) มีสีเข้มกว่ำปล้องอ่ืนๆ ปีกมีสีขำวขุ่น 
ตำเดี่ยวมีลักษณะเป็นสำมเหลี่ยมและมีพ้ืนผิวขรุขระ ส่วนหลังของหัวมีลักษณะเป็นแถบสีเหลืองเข้ม มีขน
ขึ้นด้ำนหลังเล็กน้อย มีรยำงค์ฟัน (maxillary palp) 2 ปล้อง กรำมมีฟัน 3 ซี่ ส่วนปลำยแหลมคม อก
ส่วนกลำงมีสีเหลืองได้แก่ อกส่วนหน้ำ (pronotum) ส่วนกลำงของ mesoscutum และส่วนกลำงของ 
tegula axilla และ propodeum ส่วนกลำงหรือ mid lobe พบขนทั้งสิ้น 4 คู่ ขนมีลักษณะนิ่มและมี
ขนำดค่อนข้ำงเท่ำกัน ส่วนของ scutellum มีขน 2 คู่ ส่วนของช่องตรงกลำงหรือ median groove แคบ



และและเป็นร่องลึกเห็นได้อย่ำงชัดเจน tarsal formula 5-5-5 บำงตัวอย่ำงพบ 5-4-5 ปีกคู่หน้ำมีควำม
ยำว 2-3 เท่ำของควำมกว้ำง ส่วนของ disc มีขนขึ้นอย่ำงสม่ ำเสมอ ส่วนของ costal cell บนปีกมีขนขึ้น
เป็นแถวประมำณ 9 – 10 เส้น และบริเวณส่วนปลำยมีขนยำวขึ้น 1 เส้น เส้นปีก submarginal vein พบ
ขนเส้นใหญ่ขึ้น 2 เส้น ส่วนฐำนปีกพบขน 4 – 6 เส้น บริเวณตอนท้ำยใกล้กับ submarginal vein ปีกมีสี
ขำวขุ่น มีรอยพับบำงบริเวณฐำนของ frenal fold ส่วนท้องมีสีเหลืองอ่อน  

การวินิจฉัย (Diagnosis) แตนเบียนแมลงหวี่ขำวชนิดนี้มีขนำดเล็กและใกล้เคียงกับชนิดอ่ืนๆ 
แต่สำมำรถจ ำแนกชนิดได้ชัดเจนจำกสีล ำตัวที่มีสีเหลืองส้ม มีเส้นสีน้ ำตำลด ำบำงพำดผ่ำนระหว่ำงส่วน 
mesoscutum และ mesoscutellum ส่วนปลำยหนวดมีสีเข้มกว่ำปล้องอ่ืน 

เขตการแพร่กระจาย (Distribution) แตนเบียนชนิดนี้มีถ่ินก ำเนิดในเขตโลกใหม่ 
(Neotropical) และได้มีกำรน ำเข้ำมำใช้เพ่ือควบคุมแมลงหวี่ขำวไยเกลียวในประเทศแถบเอเชีย ได้แก่ 
ได้แก่ประเทศ อินเดีย ปำกีสถำน บังคลำเทศ (Heraty & Polaszek, 2000 ) 

แหล่งที่เก็บตัวอย่าง (Collected locality) สุพรรณบุรี ปรำจีนบุรี 
ตัวอย่างที่ ใช้ศึกษา (Material Examined) บำร์โค้ดตัวอย่ำง EMBT ENT 0001333 – 

0001335, 0001428, 0001440  (เก็บรักษำในพิพิธภัณฑ์แมลง กลุ่มงำนอนุกรมวิธำนแมลง กลุ่มกีฏและ
สัตววิทยำ ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช กรมวิชำกำรเกษตร)  

ข้อสังเกต (Comments) แตนเบียน Encarsia dispersa เป็นแตนเบียนที่เข้ำท ำลำยแมลงหวี่
ขำวใยเกลียว Aleurodicus dispersus Russell ซึ่งเป็นศัตรูพืชที่ส ำคัญทำงเศรษฐกิจกลุ่มหนึ่งในประเทศ
ไทย นอกจำกนี้แล้วยังมีรำยงำนว่ำแตนเบียนชนิดนี้ยังเข้ำท ำลำยแมลงหวี่ขำวได้อีกหลำยชนิดได้แก่  A. 
maritimus Hempel, A. pulvinatus (Maskell), Aleurothrixus floccosus (Maskell), Paraleyrodes 
urichii Quaintance และ Tetraleurodes acaciae (Quaintance) (Polaszek et al., 2004) แมลงหวี่
ขำวกลุ่มนี้จึงมีแนวโน้มทีจะน ำมำพัฒนำเพ่ือทดสอบประสิทฺธิภำพคัดเลือกสำยพันธุ์ที่มีศักยภำพ ผลิตขยำย
เป็นชีวภัณฑ์เพ่ือควบคุมแมลงหวี่ขำวศัตรูพืชต่อไป 
 
Encarsia strenua (Silvestri, 1927) 
Figure 6 
 
ประวัติทางอนุกรมวิธาน 
Prospaltella strenua Silvestri 1927, p.  34.  Holotype R, China:  Macao, ex Bemisia giffardii 
(Kotinsky) on Citrus sp. (DEZA, examined). Prospaltella strenua Silvestri: Wu 1941, p. 103; 
Thompson 1953, p. 26. Encarsia strenua (Silvestri): Viggiani and Mazzone 1979, p. 46; Hayat 



1989, p. 11, 23; Polaszek et al. 1992, p. 388 [part misidentification of E. citri ( Ishii) and E. 
protransvena Viggiani] ; Schauff et al.  1996, p.  29 (misidentification of E.  protransvena) ; 
Viggiani and  Ren 1993, p.  226; Huang and Polaszek 1998, p.  1951– 1953; Heraty and 
Polaszek 2000:166–167. 
Synonyms: Prospaltella strenua 
 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Description) 

หัวมีสีซีด หนวดมีสีเหลืองถึงสีน้ ำตำลเหลือง ส่วนหัวมีขนำดใหญ่โดยมีลักษณะผนังพ้ืนผิวขรุขระ
เป็นลวดลำย Antennal formula 1-1-3-3 ส่วนของฐำนหนวดหรือ pedicel มีขนำดสั้นกว่ำปล้องที่ 1 
เล็กน้อย หนวดปล้องที่ 1 (F1) มีขนำดเท่ำกับหรือใกล้เคียงกับหนวดปล้องที่ 2 นอกจำกนี้หนวดปล้องที่ 1 
ถึงกล้องท่ี 3 รวมกันมีขนำดยำวกว่ำหนวดปล้องที่เหลือรวมกันทุกปล้อง 

ลักษณะส่วนอกหรือ Mesosoma มีสีเหลืองถึงสีเทำ ปีกคู่หน้ำใสมีสีเทำขุ่นขำว ส่วนด้ำนข้ำงของ 
อกมีเส้นขน 4 เส้น โดย 2 เส้นเรียงกันในแต่ละข้ำงของส่วนอก บนส่วนอกด้ำนบนเรียกว่ำ scutellum มี
ตุ่มขนเรียกว่ำ placoid sensilla อยู่ชิดติดกันเห็นได้อย่ำงชัดเจน กลุ่มขนที่อยู่บน scutellum อยู่กันเป็น
คู่ คู่หน้ำมีระยะห่ำงจำกคู่หลังไม่มำกนัก ควำมควำมกว้ำงของปีกตั้งฉำกกับล ำตัวมีระยะ 2 – 4  เท่ำของ
ควำมกว้ำงวัดจำกขอบปีกบนลงล่ำง เส้นปีกที่เรียกว่ำ submarginal vein มีขนขึ้น 2 เส้น 

ส่วนท้อง Metasoma มีสีเหลืองถึงเหลืองซีด 3rd valvulae มีสีซีด ท้องปล้องที่ 2 ถึงปล้องที่ 7 มี
ขนเป็นคู่ ปล้องที่ 2 ถึงปล้องที่ 4 มีขนข้ำงละ 1 เส้น ปล้องที่ 5 ข้ำงละ 2 เส้น ปล้องที่ 6 มีขนข้ำงละ 3 
เส้น ส่วนปล้องที่ 7 มีขน 4 เส้น อวัยวะวำงไข่มีควำมยำวยำวกว่ำครึ่งหนึ่งของ middle tibia รวมกัน
นอกจำกมีแล้วอวัยวะวังไข่มีควำมยำว 1-1.5 เท่ำของควำมยำวของ tibia 

การวินิจฉัย (Diagnosis) แตนเบียนแมลงหวี่ขำวชนิดนี้มีขนำดเล็กและใกล้เคียงกับชนิดอ่ืนๆ 
แต่สำมำรถจ ำแนกชนิดได้ชัดเจนจำกเส้นขนหลังตำเดี่ยวมีจ ำนวน 6 เส้น ล ำตัวมีสีเหลืองถึงซีดจำง ท้อง
ปล้องที่ 6 มีขน 6 เส้น ปีกคู่หน้ำมีขนยำวสม่ ำเสมอ อวัยวะวำงไข่ยำว ยำวกว่ำครึ่งของส่วนท้องและอก
รวมกัน 

เขตการแพร่กระจาย (Distribution) จีน เปอโตริโก สเปน สหรัฐอเมริกำ (Heraty & 
Polaszek, 2000 ) 

แหล่งที่เก็บตัวอย่าง (Collected locality) รำชบุรี นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ปรำจีนบุรี 
ตัวอย่างที่ ใช้ศึกษา (Material Examined)  บำร์ โค้ดตัวอย่ำง EMBT ENT 0001123 , 

0001213 - 0001215, 0001225  (เก็บรักษำในพิพิธภัณฑ์แมลง กลุ่มงำนอนุกรมวิธำนแมลง กลุ่มกีฏและ
สัตววิทยำ ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช กรมวิชำกำรเกษตร)  



ข้อสังเกต (Comments) แตนเบียนแมลงหวี่ขำวในกลุ่มนี้ถือว่ำเป็นกลุ่มใหญ่มีควำมซับซ้อนใน
กำรวินิจฉัยชนิด เข้ำท ำลำยแมลงหวี่ขำวส้ม Dialeurodes citri (Aleyrodidae) เป็นหลักนอกจำกนี้ยังเข้ำ
ท ำลำยแมลงหวี่ขำวยำสูบและแมลงหวี่ขำวที่เป็นศัตรูพืชที่ส ำคัญทำงเศรษฐกิจหลำยชนิด ได้แก่ Bemisia 
tabaci ( Kotinsky) , D.  citrifolii ( Morgan) , D.  kirkaldyi, Trialeurodes packardi ( Morrill) 
เพรำะฉะนั้น Encarsia strenua จึงเป็นแตนเบียนอีกชนิดหนึ่งที่ควรน ำมำศึกษำทดสอบประสิทธิภำพเพ่ือ
ศึกษำต่อยอด และผลิตขยำยควบคุมแมลงหวี่ขำวศัตรูพืชต่อไป 
 
Eretmocerus sp. Haldeman, 1850  
Figure 7 

เป็นแตนเบียนแมลงหวี่ขำวอีกกลุ่มหนึ่งที่มีควำมส ำคัญในวงศ์ Aphelinidae ลักษณะทำงสัณฐำน
วิทยำโดยทั่วไป หนวดปล้องที่ 1 และปล้องที่ 2 สั้น ส่วนของ clava ไม่ได้แยกออกเป็นปล้องอย่ำงชัดเจน 
ในส่วนของเพศผู้ปล้องหนวดไม่มี funicle นอกจำกนี้ clava ที่มีลักษณะค่อนข้ำงยำว อย่ำงน้อยท่ีสุดแปด
เท่ำของควำมกว้ำง  
 
Metaphycus sp. Mercet, 1917 
Figure 8 

เป็นแตนเบียนแมลงหวี่ขำวอีกหนึ่งสกุลพบได้จำกกำรทดลอง ลักษณะเฉพำะของแตนเบียนกลุ่มนี้
คือ อกปล้องที่ 1 หรือ pronotum ไม่ได้แยกออกจำก mesoscutum อย่ำงชัดเจน และทุกตัวอย่ำงมี 
notauli ซึ่งเป็นหลุมร่องยำวตั้งอยู่บน mesoscutum ซึ่งมีควำมยำวไปจนถึงขอบส่วนหลัง ส่วนหัวและ
ส่วนท้องมีสีเหลือง ส้มถึงน้ ำตำล ส่วนท้องและส่วนอกไม่มันวำว ในปล้องหนวดบำงปล้องมีสีขำว ถึงแม้
แตนเบียนชนิดนี้เข้ำท ำลำยแมลงหวี่ขำวแต่ไม่มีรำยงำนว่ำใช้แตนเบียนชนิดนี้ไช้ในกำรควบคุมแมลงหวี่ขำว 

 
9. สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

แตนเบียนสกุล Encarsia ศัตรูธรรมชำติของแมลงหวี่ขำว เป็นแตนเบียนที่มีควำมส ำคัญใช้
แก้ปัญหำกำรใช้สำรเคมีป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชในประเทศไทยในปัจจุบัน เนื่องจำกเมื่อแมลงหวี่ขำว
เกิดกำรระบำด กำรป้องกันก ำจัดมักไม่ประสบผลส ำเร็จ แมลงหวี่ขำวสำมำรถหลบหนีจำกสำรเคมีป้องกัน
ก ำจัดแมลงศัตรูพืช ไปซ่อนตัวในวัชพืชอำศัยบริเวณใกล้เคียงแปลงปลูกพืชหลักได้ กำรใช้ศัตรูธรรมชำติ
โดยเฉพำะแตนเบียนถือเป็นวิธีกำรที่มีประสิทธิภำพสำมำรถแก้ปัญหำดังกล่ำว ผลกำรทดลองพบแตนเบียน
แมลงหวี่ ขำวสกุล  Encarsia ทั้ งสิ้ น  3 ชนิดได้แก่  Encarsia strenua Polaszek 1992 , Encarsia 
dispersa Polaszek 2004 และ Encarsia bimaculata Heraty & Polaszek 2000. นอกจำกนี้ยังพบ



แตนเบียนสกุลอ่ืนอีก 2 สกุลได้แก่ Eretmocerus sp. Haldeman, 1850 และ Metaphycus sp. 
Mercet, 1917 โดยแต่ละชนิดที่พบมีควำมสัมพันธ์กับแมลงอำศัยที่ค่อนข้ำงแตกต่ำงกัน เห็นได้จำก E. 
dispersa เข้ำท ำลำยแมลงหวี่ขำวใยเกลียวเป็นหลักแต่ยังสำมำรถเข้ำท ำลำยแมลงหวี่ขำวยำสูบได้ E. 
bimaculate เข้ำท ำลำยแมลงหวี่ขำวยำสูบ และ E. strenua นอกจำกเข้ำท ำลำยแมลงหวี่ขำวส้มแล้วยัง
เข้ำท ำลำยแมลงหวี่ขำวยำสูบด้วย กำรศึกษำหำแตนเบียนที่มีศักยภำพเพ่ือควบคุมแมลงหวี่ขำว ต้องทรำบ
ถึงชนิดของศัตรูพืช คือ เมื่อต้องกำรทดสอบประสิทธิภำพของแตนเบียนแมลงหวี่ขำวยำสูบ ควรน ำแตน
เบียนทั้ง 3 ชนิด มำด ำเนินกำรทดลองเพ่ือให้เห็นทั้งประสิทธิภำพกำรเบียนและศักยภำพในกำรผลิตขยำย
และเพ่ิมปริมำณ นอกจำกนี้แล้วยังมีแตนเบียนอีกหลำยชนิดซึ่งเป็นแตนเบียนท้องถิ่นในประเทศที่ยังไม่มี
กำรศึกษำควำมหลำกชนิดและน ำมำใช้ประโยชน์อย่ำงจริงจัง จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ควรมีกำรศึกษำถึงควำม
หลำยทำงชีวภำพของศัตรูธรรมชำติและคัดเลือกหำสำยพันธุ์ที่มีศักยภำพผลิตขำยเป็น ชีวภัณฑ์ชนิดใหม่
ต่อไป 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ผลกำรทดทองกำรวินิจฉัยชนิดของแตนเบียนแมลงหวี่ขำวในประเทศไทย สำมำรถสนับสนุนและ
เป็นแนวทำงให้นักวิชำกำรทำงด้ำนกำรวิจัยพัฒนำกำรผลิตขยำยชีวภัณฑ์เพ่ือควบคุมแมลงศัตรูพืชได้
น ำไปใช้ประโยชน์ ในกำรเข้ำถึงข้อมูลวิชำกำรที่ถูกต้องเพ่ือหำแนวทำงศึกษำคัดเลือกสำยพันธ์ ทดสอบ
ผลกระทบจำกกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช วิจัยพัฒนำกำรผลิตขยำยที่มีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ยังเป็น
ข้อมูลส ำหรับเกษตรกร ส่งเสริมให้มีกำรรับรู้และเข้ำใจถึงประโยชน์ของศัตรูธรรมชำติ เพ่ือกำรอนุรักษ์ไม่ใช้
สำรเคมีที่ไม่จ ำเป็น ก่อให้เกิดระบบกำรผลิตพืชที่ปลอดภัย และเกิดควำมสมดุลในสภำพแวดล้อมต่อไป 
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Figure 1. Encarsia general morphology; Mesosoma and Gaster (female). Image modified 
from Polaszek et al. (1999) 
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Figure 2. Encarsia general morphology; 1.fore wing, 2. female antenna, 3. mid leg, and  
4. stemmaticum. Image modified from Polaszek et al. (1999) 
  



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6. Encarsia strenua species group ♀, 
(Hymenoptera: Aphilinidae) 

 
Figure 8. Coccophagus sp. (Hymenoptera: 
Aphilinidae), scale insect parasitoids  

 
Figure 5. Encarsia dispersa Polaszek ♀ 
(Hymeoptera: Aphelinidae) 

 
Figure 3. Encarsia bimaculata Heraty & 

Polaszek ♀ (Hymenoptera: Aphelinidae) 

 
Figure 4. Encarsia dispersa Polaszek ♀ 
(Hymeoptera: Aphelinidae) 

 
Figure 7. Eretmocerus sp. ♀ (Hymenoptera: 
Aphelinidae) 
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