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การทดสอบประสิทธิภาพของแมลงช้างปีกใสในการควบคุมแมลงหวี่ขาวใยเกลียว
Efficiency Test of Green Lacewings for Controlling Whitefly
ประภัสสร เชยคําแหง รจนา ไวยเจริญ อัมพร วิโนทัย
กลุม่ กีฏและสัตววิทยา สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช

รายงานความก้าวหน้า
การทดสอบประสิทธิภาพของแมลงช้างปีกใสในการควบคุมแมลงหวี่ขาวใยเกลียว ดําเนินการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ ในปี 2554 ได้ดําเนินการสํารวจ
และเก็บรวบรวมแมลงหวี่ขาวใยเกลียว จํานวน 6 ครั้ง ใน จังหวัดชลบุรี ระยอง สุพรรณบุรี ชัยนาท
และ จังหวัดนครราชสีมา พบการระบาดของแมลงหวี่ขาวใยเกลียวใน มันสําปะหลัง มะละกอ พริก ถั่ว
และพวกวัชพืชต่างๆ เป็นต้น พบแมลงศัตรูธรรมชาติ คือ แตนเบียน ด้วงเต่า และแมลงช้างปีกใส นํา
แมลงช้างปีกใสมาเลี้ยงเพื่อตรวจดูชนิดพบว่าเป็นชนิด Plesiochrysa ramburi นําแมลงหวี่ขาวใย
เกลียวมาเพาะเลี้ยงบนต้นมันสําปะหลัง และต้นชบา เพื่อใช้ ตัวอ่อนของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว มาเป็น
เหยื่ออาหารของแมลงช้างปีกใส โดยใช้ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส P. ramburi วัย 1 จํานวน 100 ตัว ให้
แมลงหวี่ขาวใยเกลียวในระยะไข่เป็นอาหาร บันทึกข้อมูลประสิทธิภาพการกินตลอดช่วงเวลาที่เป็น
ระยะตัวอ่อน พบว่า ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส P. ramburi วัย 1 วัย 2 และวัย 3 สามารถกินไข่แมลงหวี่
ขาวใยเกลียวได้ 36.80 104.10 และ 288.67 ฟองตามลําดับ ตลอดระยะตัวอ่อนทําลายไข่แมลงหวี่
ขาวใยเกลียวได้ 429.57 ฟอง และในปี 2555 จะทดสอบประสิทธิภาพการกินตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวใย
เกลียว ของแมลงช้างปีกใสชนิดนี้ต่อไป
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คํานํา
แมลงหวี่ขาวใยเกลียว ( Aleyrodidae : Homoptera ) จัดเป็นแมลงศัตรูพืชที่ลงทําลายพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญหลายชนิด ค้นพบครั้งแรกในชื่อ Aleyrodes tabasi บนต้นยาสูบตั้งแต่ปี1989 ที่
ประเทศกรีก มีพืชอาหารมากกว่า 500 ชนิดจาก 63 วงศ์ด้วยกัน (Ronald and Kessing, 1992) ใน
ประเทศไทยจะพบการระบาดของแมลงหวี่ขาว เกือบตลอดทั้งปีและในปัจจุบันพบว่ามีการระบาด
เพิ่มขึ้นในพืชใหม่หลายชนิด เช่น ในพืชทดแทนพลังงาน ได้แก่ มันสําปะหลัง ในไม้ดอก เช่น กุหลาบ
เป็นต้น การป้องกันกําจัดโดยใช้สารฆ่าแมลงจะกําจัดได้เฉพาะตัวเต็มวัยในขณะที่ตัวอ่อนยังสามารถมี
ชีวิตรอด รวมทั้งในปัจจุบันผลผลิตทางการเกษตร ทั้งที่ใช้บริโภคภายในประเทศ และส่งออกไปขาย
ต่างประเทศ มักประสบปัญหาพิษตกค้างของสารฆ่าแมลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารกําจัดศัตรูพืชเป็น
ปัญหาหลัก ดั้งนั้นวิธีการทางการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เช่นการใช้ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่แมลงห้ําแมลงเบียน และจุลินทรีย์ เพื่อนํามาควบคุมศัตรูพืชเหล่านี้ ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขการ
ระบาด และลดปริมาณการใช้สารฆ่าแมลงลงได้บ้าง รวมทั้งช่วยลดมลภาวะและพิษตกค้างในผลิตผล
เกษตร ทําให้ผลิตผลเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน และปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนั้นพบว่า การใช้สาร
ฆ่าแมลงเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากในพืชที่มีมูลค่าต่ํา นอกจากจะเพิ่มต้นทุนการผลิตแล้ว ยังเป็นสาเหตุที่
ทําให้เกิดปัญหาต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ในประเทศไทยมีการใช้แมลงช้างปีกใสในการควบคุม
ศัตรูพืชกันน้อยมาก พิมลพร 2545 รายงานว่าแมลงช้างปีกใส เป็นแมลงห้ําทั่วไปกินอาหารได้หลาย
ชนิดเหยื่อที่ชอบมากที่สุดคือเพลี้ยอ่อน แมลงช้าง 1 ตัวสามารถกินเพลี้ยอ่อนได้ 100-600 ตัวแมลง
ช้างปีกใสมีประโยชน์มากในการนําไปปล่อยในโรงเรือนที่ปลูกพืชและได้นําไปปล่อยควบคุมศัตรูพืชแล้ว
เช่น ควบคุมเพลี้ยอ่อนบนกุหลาบ และในถั่วลันเตาสามารถลดการระบาดได้ดี ดังนั้นเพื่อการควบคุม
ศัตรูพืชโดยชีววิธี หรือภายใต้ระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ดังนั้นในการศึกษาการใช้
ประโยชน์จาก แมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงช้างปีกใส เพื่อนํามาทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุม
แมลงหวี่ขาวใยเกลียว จึงมีความสําคัญจะต้องศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อให้มีศักยภาพในการนํามาใช้
ทดแทนสารฆ่าแมลงได้

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ์
ดําเนินการทดลองที่ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและ
สัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554
วางแผนการทดลองแบบ RCB 10 ซ้ําๆละ 10 ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส
วิธกี าร
1.เลี้ยงขยายแมลงช้างปีกใส 7 ชนิดที่จะใช้ทดสอบประสิทธิภาพให้เพียงพอ โดยเลี้ยงตัว
อ่อนในเหยื่ออาหาร 2 ชนิด คือ ไข่ผีเสื้อข้าวสาร และบางชนิดเลี้ยงด้วยเพลี้ยแป้ง
2. เลี้ยงแมลงหวี่ขาวบนพืชให้มีปริมาณมาก ทั้งปริมาณไข่ และตัวอ่อน
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3 นําตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสทั้ง 7 ชนิด ในวัยที่ 1 มาดําเนินการทดลองทดลอง
ประสิทธิภาพในการกินทั้ง ไข่ และตัวอ่อนแมลงหวี่ขาว โดยใช้ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส 100
ตัวในแต่ละกรรมวิธี และในแต่ละแมลงช้างปีกใส ทั้ง 7 ชนิด ให้เหยื่ออาหารในปริมาณที่
เพียงพอในแต่ละวัน จดบันทึก และเก็บข้อมูลปริมาณการกินทุกวัน จนกระทั้งเข้าดักแด้
เวลาและสถานที่
ตุลาคม 2553 สิ้นสุด กันยายน 2556
ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การทดสอบประสิทธิภาพของแมลงช้างปีกใสในการควบคุมแมลงหวี่ขาวใยเกลียว ดําเนินการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ ในปี 2554 ได้ดําเนินการสํารวจ
และเก็บรวบรวมแมลงหวี่ขาวใยเกลียว จํานวน 6 ครั้ง ใน จังหวัดชลบุรี ระยอง สุพรรณบุรี ชัยนาท
และ จังหวัดนครราชสีมา พบการระบาดของแมลงหวี่ขาวใยเกลียวใน มันสําปะหลัง มะละกอ พริก ถั่ว
และพวกวัชพืชต่างๆ เป็นต้น พบแมลงศัตรูธรรมชาติ คือ แตนเบียน ด้วงเต่า และแมลงช้างปีกใส นํา
แมลงช้างปีกใสมาเลี้ยงเพื่อตรวจดูชนิดพบว่าเป็นชนิด Plesiochrysa ramburi นําแมลงหวี่ขาวใย
เกลียวมาเพาะเลี้ยงบนต้นมันสําปะหลัง และต้นชบา เพื่อใช้ ตัวอ่อนของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว มาเป็น
เหยื่ออาหารของแมลงช้างปีกใส โดยใช้ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส P. ramburi วัย 1 จํานวน 100 ตัว ให้
แมลงหวี่ขาวใยเกลียวในระยะไข่เป็นอาหาร บันทึกข้อมูลประสิทธิภาพการกินตลอดช่วงเวลาที่เป็น
ระยะตัวอ่อนวัย 1 วัย 2 และวัย 3 พบว่า สามารถกินไข่แมลงหวี่ขาวใยเกลียวได้ 36.80 104.10 และ
288.67 ฟองตามลําดับ ตลอดระยะตัวอ่อนทําลายไข่แมลงหวี่ขาวใยเกลียวได้ 429.57 ฟอง และในปี
2555 จะทดสอบประสิทธิภาพการกินตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวใยเกลียว
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส P. ramburi ระยะตัวอ่อนวัย 1 วัย 2 และวัย 3 สามารถกินไข่แมลง
หวี่ขาวใยเกลียวได้ 36.80 104.10 และ 288.67 ฟองตามลําดับ ตลอดระยะตัวอ่อนทําลายไข่แมลงหวี่
ขาวใยเกลียวได้ 429.57 ฟอง
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