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การทดสอบประสิทธิภาพของแมลงช้างปีกใสในการควบคุมแมลงหวี่ขาวใยเกลียว
Efficiency Test of Green Lacewings for Controlling Whitefly
ประภัสสร เชยคาแหง รจนา ไวยเจริญ อัมพร วิโนทัย
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความก้าวหน้า
การศึกษาประสิทธิภาพการกินของตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส 4 ชนิดคือ Mallada basalis
Chrysoperla carnea Chrysoperla rufiladis และ Plesiochrysa ramburi ในการควบคุมแมลง
หวี่ขาวใยเกลียว ดาเนินการทดลองในห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ พบว่า
แมลงช้างปีกใสM. basalis P. ramburi C. carnea และC. rufiladis ระยะตัวอ่อน วัย 1,2 และ3
สามารถกินตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวใยเกลียวได้เฉลี่ย M. basalis 50.15  11.09 84.65  22.57
207.15  34.34 P. ramburi 41.10  9.15 82.15  20.04 209.8  45.80 C. carnea
37.3  8.24 89.75  36.75 205.2  50.99 และ C. rufiladis 25.75  7.80 66 .75 
14.96 184.7 50.44 ตัวตามลาดับ รวมระยะตัวอ่อนของแมลงช้างปีกใสทั้ง 4 ชนิดสามารถกินตัว
อ่อนแมลงหวี่ขาวใยเกลียวได้เฉลี่ย 341.95  51.29 333.05  48.18 332.25  81.43 และ
280.4  56.27 ตัวตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าแมลงช้างปีกใสทั้ง 4 ชนิดมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน
ในการควบคุมแมลงหวี่ขาวใยเกลียว
คานา
แมลงหวี่ขาวใยเกลียว ( Aleyrodidae : Homoptera ) จัดเป็นแมลงศัตรูพืชที่ลงทาลายพืช
เศรษฐกิจที่สาคัญหลายชนิด ค้นพบครั้งแรกในชื่อ Aleyrodes tabasi บนต้นยาสูบตั้งแต่ปี1989 ที่
ประเทศกรีก มีพืชอาหารมากกว่า 500 ชนิดจาก 63 วงศ์ด้วยกัน (Ronald and Kessing, 1992) ใน
ประเทศไทยจะพบการระบาดของแมลงหวี่ขาว เกือบตลอดทั้งปีและในปัจจุบันพบว่ามีการระบาด
เพิ่มขึ้นในพืชใหม่หลายชนิด เช่น ในพืชทดแทนพลังงาน ได้แก่ มันสาปะหลัง ในไม้ดอก เช่น กุหลาบ
เป็นต้น การป้องกันกาจัดโดยใช้สารฆ่าแมลงจะกาจัดได้เฉพาะตัวเต็มวัยในขณะที่ตัวอ่อน ยังสามารถมี
ชีวิตรอด รวมทั้งในปัจจุบันผลผลิตทางการเกษตร ทั้งที่ใช้บริโภคภายในประเทศ และส่งออกไปขาย
ต่างประเทศ มักประสบปัญหาพิษตกค้างของสารฆ่าแมลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารกาจัดศัตรูพืชเป็น
ปัญหาหลัก ดั้งนั้นวิธีการทางการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เช่นการใช้ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แมลงห้าแมลงเบียน และจุลินทรีย์ เพื่อนามาควบคุมศัตรูพืชเหล่านี้ ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขการ
รหัสการทดลอง 03-04-54-01-01-01-03-54
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ระบาด และลดปริมาณการใช้สารฆ่าแมลงลงได้บ้าง รวมทั้งช่วยลดมลภาวะและพิษตกค้างในผลิตผล
เกษตร ทาให้ผลิตผลเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน และปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนั้นพบว่า การใช้สาร
ฆ่าแมลงเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากในพืชที่มีมูลค่าต่า นอกจากจะเพิ่มต้นทุนการผลิตแล้ว ยัง เป็นสาเหตุที่
ทาให้เกิดปัญหาต่างๆ ดังกล่า วมาแล้วข้างต้น แมลงช้างปีกใส (Neuroptera: Chrysopide) จัดเป็น
แมลงศัตรูธรรมชาติที่สาคัญชนิดหนึ่ง แมลงชนิดนี้ดารงชีวิตเป็นตัวห้าในช่วงที่เป็นตัวอ่อน สามารถ
ทาลายศัตรูพืชได้หลายชนิดเช่น แมลงหวี่ขาว เพลี้ยอ่อน ไร เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย ไข่ของแมลงศัตรูพืช
ต่างๆ และหนอนผีเสื้อขนาดเล็ก ในไต้หวันมีการใช้แมลงช้างปีกใส Mallada basalis ในการควบคุม
ศัตรู พืช ในพืช หลายชนิ ด เช่น ใช้ควบคุมไร Tetranychus kanzawai Kishida (Acarina:
Tetranychidae) และ Tetranychus urticae Koch (Acarina:Tetranychidae) บนต้นสตรอเบอรี่
พบว่าสามารถทาลาย T. kanzawai ได้ถึง 60-90% และ T. urticae wfh 50-90% ( Change and
Huang, 1995)
ในประเทศไทยมีก ารใช้แมลงช้างปี กใสในการควบคุ มศัตรูพืช น้อยมาก พิมลพร (2545)
รายงานว่าแมลงช้างปีกใส เป็นแมลงห้าทั่วไปกินอาหารได้หลายชนิดเหยื่อที่ชอบมากที่สุดคือเพลี้ยอ่อน
แมลงช้าง 1 ตัวสามารถกินเพลี้ยอ่อนได้ 100-600 ตัวแมลงช้างปีกใสมีประโยชน์มากในการนาไป
ปล่อยในโรงเรือนที่ปลูกพืชและได้นาไปปล่อยควบคุมศัตรู พืชแล้วเช่น ควบคุมเพลี้ยอ่อนบนกุหลาบ
และในถั่วลันเตาสามารถลดการระบาดได้ดี ดังนั้นเพื่อการควบคุ มศัตรูพืชโดยชีววิธี หรือภายใต้ระบบ
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ดังนั้นในการศึกษาการใช้ประโยชน์จาก แมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น
แมลงช้างปีกใส เพื่อนามาทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงหวี่ขาวใยเกลียว จึงมีความสาคัญ
จะต้องศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อให้มีศักยภาพในการนามาใช้ทดแทนสารฆ่าแมลงได้ และเพื่อการ
ควบคุมแมลงหวี่ขาวใยเกลียว โดยชีววิธี
วิธีดาเนินการ
อุปกรณ์
วางแผนการทดลองแบบ RCB 10 ซ้าๆละ 10 ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส
1. แมลงช้างปีกใส 4 ชนิด
Mallada basalis
Chrysoperla carnea
Chrysoperla rufiladis
Plesiochrysa ramburi
2. ตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวใยเกลียว
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วิธีการ
1.เลี้ยงขยายแมลงช้างปีกใส 4 ชนิด โดยเลี้ ยงขยายในเหยื่ออาหาร 2 ชนิด คือ ไข่ผีเ สื้ อ
ข้าวสาร และเพลี้ยแป้ง
2. เลี้ยงแมลงหวี่ขาวบนพืชให้มีปริมาณมาก ทั้งปริมาณไข่ และตัวอ่อน
3 น าตั ว อ่ อ นแมลงช้ า งปี ก ใสทั้ ง 4 ชนิ ด ในวั ย ที่ 1 มาด าเนิ น การทดลองทดลอง
ประสิทธิภาพในการกิน ตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวใยเกลียว โดยใช้ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส 100 ตัวในแต่ละ
ชนิดของแมลงช้างปีกใสใส่ในกล่อง กล่องละ 1 ตัว ให้ตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวใยเกลียว ในปริมาณที่
เพียงพอในแต่ละวัน จดบันทึก และเก็บข้อมูลปริมาณการกินทุกวัน จนกระทั้งเข้าดักแด้
เวลาและสถานที่
ตุลาคม 2553 สิ้นสุด กันยายน 2556
ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การทดสอบประสิทธิภาพของแมลงช้างปีกใสในการควบคุมแมลงหวี่ขาวใยเกลียว ดาเนินการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิ จัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ ในปี 2554 ได้ดาเนินการสารวจ
และเก็บรวบรวมแมลงหวี่ขาวใยเกลียว จานวน 6 ครั้ง ใน จังหวัดชลบุรี ระยอง สุพรรณบุรี ชัยนาท
และ จังหวัดนครราชสีมา พบการระบาดของแมลงหวี่ขาวใยเกลียวใน มันสาปะหลัง มะละกอ พริก ถั่ว
และพวกวัชพืชต่างๆ เป็นต้น พบแมลงศัตรูธรรมชาติ คือ แตนเบียน ด้วงเต่า และแมลงช้างปีกใส นา
แมลงช้างปีกใสมาเลี้ยงเพื่อตรวจดูชนิดพบว่าเป็นชนิด Plesiochrysa ramburi และ Mallada
basalis ในปี 2555 นาแมลงหวี่ขาวใยเกลียวมาเพาะเลี้ยงบนต้นมันสาปะหลัง และต้นชบา เพื่อใช้ ตัว
อ่อนของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว มาเป็นเหยื่ออาหารของแมลงช้างปีกใส โดยใช้ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส 4
ชนิด คือ M. basalis P. ramburi C. carnea และC. rufiladis นาตัวอ่อนระยะ วัย 1 จานวน 100
ตัว ต่อชนิ ดของแมลงช้างปีกใส ให้ แมลงหวี่ขาวใยเกลี ยวในระยะตัว อ่อนเป็นอาหาร บันทึกข้อมูล
ประสิทธิภาพการกินตลอดช่วงเวลาที่เป็นระยะตัวอ่อนวัย 1 วัย 2 และวัย 3 พบว่า สามารถกินตัวอ่อน
แมลงหวี่ขาวใยเกลียวได้ 50.15  11.09 84.65  22.57 207.15  34.34 41.10  9.15
82.15  20.04 209.8  45.80 37.3  8.24 89.75  36.75 205.2  50.99 และ 25.75 
7.80 66 .75  25.75  7.80 66 .75  ตัวตามลาดับ ตลอดระยะตัวอ่อนทาลายแมลงหวี่ขาวใย
เกลี ย วได้ 341.95  51.29 333.05  48.18 332.25  81.43 และ280.4  56.27 ตั ว
ตามลาดับ
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สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
การศึกษาประสิ ทธิภ าพการกินของตัว อ่อนแมลงช้างปีกใส 4 ชนิดคือ Mallada
basalis Chrysoperla carnea Chrysoperla rufiladis และ Plesiochrysa ramburi ในการ
ควบคุมแมลงหวี่ขาวใยเกลียว ดาเนินการทดลองในห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทาง
ชีวภาพ พบว่าแมลงช้างปีกใสM. basalis P. ramburi C. carnea และC. rufiladis ระยะตัวอ่อน วัย
1,2 และ3สามารถกินตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวใยเกลียวได้เฉลี่ย M. basalis 50.15  11.09 84.65 
22.57 207.15  34.34 P. ramburi 41.10  9.15 82.15  20.04 209.8  45.80 C.
carnea 37.3  8.24 89.75  36.75 205.2  50.99 และ C. rufiladis 25.75  7.80 66
.75  14.96 184.7 50.44 ตัวตามลาดับ รวมระยะตัวอ่อนของแมลงช้างปีกใสทั้ง 4 ชนิดสามารถ
กินตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวใยเกลียวได้เฉลี่ย 341.95  51.29 333.05  48.18 332.25  81.43
และ 280.4  56.27 ตัวตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าแมลงช้างปีกใสทั้ง 4 ชนิดมีประสิทธิภาพใกล้เคียง
กันในการควบคุมแมลงหวี่ขาวใยเกลียว ดังนั้นการเลือกชนิดแมลงช้างปีกใสไปใช้ก็จะคานึงถึงศักยภาพ
ในการผลิต เป็นสาคัญ
เอกสารอ้างอิง
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