
 

 

The Biology of Predacious Beetle Serangium sp. on Whitefly Bemisia tabaci. 
ชีววิทยาของ Serangium sp. ด้วงเต่าตัวห า้แมลงหว่ีขาว Bemisia tabaci.  
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 Abstract  

 
The predation efficiency of the predator were examined under laboratory condition (25.2°C, 56.7%RH). 

The larva and adult predator preferred to attack on whitefly nymph than the other stages. The consumption of 
whitefly Bemisia tabaci, by the adult was 24±6.85 nymph/day. The development period from egg to pupa lasted 
13-18 days; egg 2-4 days, larva 8-10 days, pupa 2-4 days.  Serangium sp. is a tiny beetle with 0.9±0.10 mm. in 
width and 1.20±0.10 mm. in length, with black, oval and shiny body. The predator shows the extra-oral digestion 
feeding behavior, of which the predator pierce and inject digestive juice into their prey before sucking out the 
body contents and then abandoning the empty exoskeleton. Investigation of whitefly infestation on different parts 
of tomato showed the highest insect  number at the middle and lower part of 7.82±6.34 nymph/branch and 
6.76±6.30 pupae/branch respectively, whereas the adult appeared on the upper part. B. tabaci  can range 17-24 
days from egg to adult. The egg, nymph, pupa, adult stage lasted 5-6, 10-15, 2-3 and 10-24 days respectively.  
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บทคัดย่อ  
 

การศกึษาประสทิธิภาพการห า้ของด้วงเตา่  Serangium sp. ในห้องปฏิบตัิการ  (25.2°C, 56.7%RH) พบวา่ตวัออ่น
และตวัเต็มวยัด้วงเตา่ชอบท าลายแมลงหวี่ขาวระยะตวัออ่นมากกวา่ระยะอื่น    ตวัเต็มวยัด้วงเตา่กินตวัออ่นแมลงหวี่ขาวได้ 
24±6.85 ตวั/วนั จากระยะไขถ่ึงตวัเต็มวยั 13-18 วนั  คือ ระยะไข ่ 2-4 วนั ตวัออ่น  8-10 วนั และระยะดกัแด้  2-4 วนั ด้วงเตา่ 
Serangium sp.   เป็นด้วงเตา่ขนาดเลก็ กว้าง 0.9±0.10 ม.ม. และยาว 1.20±0.10 ม.ม. ล าตวัสดี าตลอดทัง้ตวั ลกัษณะล าตวั
โค้งนนู ผิวปีกเรียบมนั   พฤติกรรมการห า้ของด้วงเตา่ใช้ปากแทงและปลอ่ยน า้ยอ่ยเข้าไปยอ่ยในตวัเหยื่อก่อนท่ีจะดดูน า้เลีย้ง
ภายในตวัเหยื่อจนหมดเหลอื  ซากทิง้ไว้  การศกึษาพฤติกรรมการเข้าท าลายของแมลงหวี่ขาวบนสว่นตา่งๆของต้นมะเขือเทศ 
พบปริมาณตวัออ่นสงูสดุในสว่นกลางของต้น 7.82±6.34 ตวั/ก่ิง ดกัแด้สงูสดุในสว่นลา่งของต้น 6.76±6.30 ตวั/ก่ิง  และพบตวั
เต็มวยัที่สว่นบนของต้น    แมลงหวี่ขาวมีวงจรชีวิตจากไขถ่ึงตวัเต็มวยั 17-24 วนั คือ ระยะไข ่5-6 วนั ตวัออ่น10-15 วนั และ
ดกัแด้ 2-3 วนั สว่นตวัเต็มวยั 10-24 วนั   

 
ค าส าคัญ : ด้วงเตา่ Serangium sp.  แมลงหวี่ขาว Bemisia tabaci 
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บทน า 
 

แมลงหวี่ขาว  Bemisia tabaci Gennadius   อยูใ่นวงศ์   Aleyrodidae   อนัดบั Homoptera   เป็นแมลงศตัรูที่ส าคญั
ของพืชมากกวา่  500  ชนิด  ในพืชทัง้หมด  74  สกลุ (  Heather, 2005) และระบาดได้ตลอดทัง้ปี ในสภาพท่ีอากาศร้อนและ
ความชืน้สงูท าให้แมลงหวี่ขาวระบาดได้รวดเร็ว พบวา่ในระยะตวัออ่นและตวัเต็มวยัของแมลงหวี่ขาวจะดดูกินน า้เลีย้งจากใบ
พืชท าให้ใบพืชหงิกงอและแมลงหวี่ขาวยงัเป็นพาหะน าโรคเช่น โรคผลสกุไมส่ม ่าเสมอของมะเขือเทศ เป็นต้น  วิธีการควบคมุ
ปริมาณแมลงหวี่ขาวที่ดีวิธีหนึง่ คือการใช้แมลงศตัรูธรรมชาติ  โดยแมลงศตัรูธรรมชาติของแมลงหวี่ขาวที่ส าคญัมีหลายชนิด 
เช่น แตนเบียนตวัออ่นแมลงหวี่ขาวสกลุ Encarsia sp. (Van Roermund et al., 1997) และด้วงเตา่ Serangium  sp.   เป็นด้วง
เตา่ขนาดเลก็วงศ์ Coccinellidae  (สมหมาย, 2545)   ซึง่เป็นแมลงที่ท าลายแมลงหวี่ขาวได้ดี แตย่งัขาดข้อมลูการศกึษา
ประสทิธิภาพการท าลายแมลงหวี่ขาว    ดงันัน้ในประเทศไทยควรมี การศกึษาประสทิธิภาพของด้วงเตา่ Seragium sp. ตอ่การ
ท าลายแมลงหวี่ขาว จะท าให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการใช้ด้วงเตา่ชนิดนีค้วบคมุประชากรแมลงหวี่ขาวในแปลงปลกูพืช 

 
วิธีการทดลอง 

 
ศึกษาชีววิทยาของด้วงเต่า Serangium sp.  

น าไขด้่วงเตา่ Serangium sp. วางบนใบมะเขือเทศที่มีแมลงหวี่ขาวกลอ่งละ  1 ฟอง พนัก้าน มะเขือเทศด้วยส าลชีบุ
น า้และหุ้มด้วยกระดาษฟอยด์ บนัทกึพฒันาการจากไขจ่นเป็นตวัเต็มวยั โดยวดัขนาดความกว้างความยาวล าตวั ความกว้างหวั
กะโหลก  ทดลอง 20 ซ า้ 
ศึกษาชีววิทยาของแมลงหวี่ขาว Bemisia tabaci 

น าไข ่ตวัออ่น ดกัแด้ ของแมลงหวี่ขาว ท่ีติดมากบัใบมะเขือเทศพนัก้านด้วยส าลชีบุน า้แล้วหุ้มด้วยกระดาษฟอยด์ ใส่
ในกลอ่งพลาสติก กลอ่งละ 1 ฟอง บนัทกึพฒันาการเปลีย่นแปลงของไข ่ตวัออ่น ดกัแด้ และวดัความกว้าง  ความยาวล าตวั 
ทดลอง 20 ซ า้ 
ศึกษาการเข้าท าลายส่วนต่างๆบนต้นพืชของแมลงหวี่ขาว 

ตรวจนบัปริมาณแมลงหวี่ขาวบนต้นพืชโดยแบง่ต้นพืชออกเป็น 3 สว่น คือ สว่นบน สว่นกลาง และสว่นลา่ง ตรวจนบั
สว่นละ 2 ก่ิง นบัแมลงทกุใบใน 1 ก่ิง  สปัดาห์ละ 1 ครัง้ 

 

ผลการทดลอง 
 

ชีววิทยาของด้วงเต่า Serangium sp. 
ระยะไข่ : ไขม่ีลกัษณะทรงกระบอกหวัท้ายมน เปลอืกคล้ายผิวส้ม วางไขเ่ป็นฟองเดี่ยวโดยวางไว้ใกล้ก้านใบหรือเส้นใบ มีจดุสี
แดง 2 จดุ เมื่อวางใหม่ๆ ไขม่ีสขีาวใส หลงัจากนัน้ไขเ่ร่ิมเปลีย่นเป็นสเีหลอืงออ่น เมื่อไขใ่กล้ฟักมีเส้นขนสดี าภายในไขห่รืออาจ
แทงออกมาภายนอกเปลอืกไข ่ มีจดุสเีหลอืงขุน่ อาย ุ2-4 วนั 
ตัวหนอนวัยที่ 1  : ล าตวัสเีหลอืง มีขนตามล าตวั ขา 3 คู ่ตาเดี่ยวข้างละ 3 ตา มีเส้นขนยาวตามล าตวัโดยโคนเส้นขนมีสดี า
สว่นปลายมีสขีาว และมีเส้นขนเป็นกระจกุตามปล้องของล าตวั ปล้องอก และปล้องท้องมีเส้นขนปล้องละ 6 เส้น เมื่อใกล้ระยะ
เปลีย่นวยัล าตวัจะมีสเีข้มขึน้ และเส้นขนสัน้ลง โดยเส้นขนที่ปล้องอกมีปล้องละ 4 กระจกุ กระจกุละ 2 เส้น เส้นขนที่ปล้องท้อง
มี 4 กระจกุ  กระจกุตรงกลางมีกระจกุละ 1 เส้น และด้านข้างมีกระจกุละ 2 เส้น อาย ุ2-3 วนั 



 

 

ตัวหนอนวัยที่ 2: ล าตวัสขีาวถึงเหลอืง มีขนยาวและหนามาก เส้นขนที่ปล้องอกมี 4 กระจกุกระจกุละ 6 เส้น และอีก 4 กระจกุ
มีกระจกุละ 2 เส้น ด้านข้างมีข้างละ 23 เส้น  เส้นขนที่ปล้องท้อง ตรงกลางล าตวัมี 6 กระจกุ  กระจกุละ 2 เส้น และเส้นขน
ด้านข้างมีกระจกุละ 3 เส้น  อาย ุ2-3 วนั 
ตัวหนอนวัยที่ 3 : ล าตวัสเีหลอืงน า้ตาล มีขนยาวและหนามาก ตรงกลางล าตวัสนี า้ตาลเข้ม เส้นขนมีสดี า อาย ุ3-4 วนั 
ระยะก่อนเข้าดักแด้  : ล าตวัหยดุนิ่งไมกิ่นอาหารและปลายท้องยดึติดกบัใบพืชท าตวัเป็นรูปโค้ง หวัซอ่นไว้ใต้ล าตวั ล าตวัสี
น า้ตาลเข้ม มีขนยาวปกคลมุล าตวั อาย ุ1 -2 วนั 
ระยะดักแด้ : ดกัแด้มีลกัษณะกลมสขีาวถึงเหลอืงออ่น มีเส้นขนสดี าทัว่ล าตวั แตส่ัน้กวา่ระยะตวั 

หนอน ตรงปลายดกัแด้มีคราบของตวัหนอนติดอยู ่ มีตารวม 1คู ่ระยะแรกที่เข้าดกัแด้มีดารวมสดี าหลงัจากนัน้ตารวมจะ
เปลีย่นเป็นสแีดง อาย ุ2-4 วนั 

ระยะตัวเต็มวัย :  เป็นด้วงเตา่ขนาดเลก็ กว้าง 0.9±0.10 ม.ม. ยาว 1.20±0.10 ม.ม.  ล าตวัสดี าตลอดทัง้ตวั ลกัษณะล าตวัโค้ง
นนู ผิวปีกเรียบมนั อาย ุ1 เดือน 
พฤติกรรมการห า้ 
ด้วงเตา่ทัง้ระยะตวัหนอนและระยะตวัเต็มวยัมีพฤติกรรมเป็นตวัห า้ กินอาหารโดยใช้ปากแทงและปลอ่ยน า้ยอ่ยเข้าไปยอ่ยในตวั
เหยื่อก่อนท่ีจะดดูน า้เลีย้งภายในตวัเหยื่อจนหมดเหลอืแตซ่ากสขีาวไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชีววิทยาของแมลงหวี่ขาว Bemisia tabaci  
ระยะไข่ : ไขแ่มลงหวี่ขาวมีรูปร่างยาวเรียว  ปลายด้านหนึง่แหลมและมีสแีดง อีกด้านหนึง่มีก้านไขส่ัน้ๆ ติดกบัใบพืช วางไขเ่ป็น
ฟองเดี่ยวๆ โดยเรียงเป็นแถวหรือวงกลม  เมื่อวางใหม่ๆ ไขจ่ะมีสขีาวปนเหลอืง หลงัจากนัน้ไขจ่ะเร่ิมเปลีย่นเป็นสเีหลอืงเข้มจน
เปลีย่นเป็นสนี า้ตาลแดงหรือสนี า้ตาลเข้มเมื่อไขใ่กล้ฟัก  และตรงปลายไขม่ีจดุสแีดง 2 จดุ ไขม่ีอาย ุ5-6 วนั ขนาดไขค่วามกว้าง 
0.07 ม.ม. ความยาว 0.16 ม.ม. 
ตัวอ่อนวัยที่ 1 : ตวัออ่นแมลงหวี่ขาววยัที่ 1 มีรูปร่างล าตวัแบน มีขา 3 คู ่หนวด 1 คู ่และมีเส้นขนที่ปลายท้อง 1 คู ่บริเวณ
ระหวา่งปล้องท้องมีสเีหลีย่มเลก็ๆสเีหลอืง  เมื่อฟักจากไขอ่อกมาใหม่ๆ มีตารวม 1 คู ่ระยะแรกที่เข้าดกัแด้มีตารวมสดี า 
หลงัจากนัน้ตารวมจะเปลีย่นเป็นสแีดง  2-4 วนัล าตวัสขีาวใส และมีการเคลือ่นท่ีหาแหลง่อาหารท่ีเหมาะสมโดยมีการเคลือ่นท่ี
ช้าและระยะทางที่สัน้เมื่อพบแหลง่อาหารแมลงหวี่ขาวจะหยดุนิ่งดดูกิน 
อาหารจากใบพืชและหดขาไว้ใต้ล าตวั หลงัจากนัน้ล าตวัจะเปลีย่นเป็นสเีหลอืง ตวัออ่นอาย ุ3-4 วนั   
ความกว้าง 0.10 ม.ม. ความยาว 0.20 ม.ม. 
ตัวอ่อนวัยที่ 2 :  ล าตวักลมแบนด้านสนัหลงันนูขึน้ ระยะนีไ้มม่ีการเคลือ่นท่ี ล าตวัสเีหลอืง  มีจดุส ี
แดง 2 จดุ ตวัออ่นอาย ุ2-3 วนั  ความกว้างล าตวั 0.22 ม.ม. ความยาวล าตวั 0.33 ม.ม. 

 

  

 

 

Figure 1  Different stage of  predacious beetle, Serangium sp. 
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ตัวอ่อนวัยที่ 3 : ล าตวักลมแบนด้านสนัหลงันนูขึน้ ระยะนีไ้มม่ีการเคลือ่นท่ี ล าตวัสขีาวซีดถึงเหลอืง ผิวล าตวัยน่ ขาหดสัน้อยู่
ใต้ล าตวั ขนาดล าตวัเร่ิมกว้าง ไมเ่ห็นจดุสแีดง  ปล้องท้องมีรอยเส้นตามขวาง และมีจดุสเีหลอืงเลก็ๆ ตวัออ่นอาย ุ2-3 วนั ความ
กว้าง 0.35 ม.ม. ความยาว 0.50 ม.ม. 
ตัวอ่อนวัยที่ 4 : หรือระยะก่อนเข้าดกัแด้ (Prepupa) ล าตวัเร่ิมนนูและแคบตา่งจากวยัที่ 3  มีออ่น ตวัออ่นอาย ุ1 -2 วนั ความ
กว้าง 0.40 ม.ม. ความยาว 0.58 ม.ม. 
ระยะดักแด้ :ลกัษณะคล้ายกบัตวัออ่นวยัที่ 4 แตต่า่งกนัตรงที่ระยะดกัแด้มีตาสแีดง 2 จดุเห็นชดัเจน ดกัแด้อาย ุ2-3 วนั  ความ
กว้าง 0.38 ม.ม. ความยาว 0.54 ม.ม. 
ระยะตัวเต็มวัย : ล าตวัสขีาว ปีก 2 คู ่หนวด 1 คู ่ขา 3 คูม่ีผงแป้งสขีาวปกคลมุล าตวัเมื่อเกาะนิ่งอยูก่บัท่ีปีก 2 ข้างจะประกบ
กนัเป็นรูปสามเหลีย่ม ปลายปีกยาวเลยสว่นท้อง ตวัผู้มีขนาดเลก็กวา่ตวัเมีย อาย ุ10-24 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พฤติกรรมการเข้าท าลายต้นพืชของแมลงหวี่ขาว 

พบปริมาณแมลงหวี่ขาวระยะตา่งๆในสว่นตา่งๆของพืชตา่งกนัโดยตวัออ่นสงูสดุในสว่นกลางของต้นมะเขือเทศคือ 
7.82±6.34 ตวั/ก่ิง และปริมาณดกัแด้สงูสดุในสว่นลา่งของต้นมะเขือเทศคือ  6.76±6.30 ตวั/ก่ิงและพบตวัเต็มวยัที่สว่นบนของ
ต้นมะเขือเทศ 

สรุปผลการทดลอง 
 

ด้วงเตา่ Serangium sp. เป็นด้วงเตา่ขนาดเลก็ กว้าง 0.9±0.10 ม.ม. และยาว  1.20±0.10 ม.ม. มีระยะจากไขถ่ึงตวั
เต็มวยั 13-18วนั สว่นแมลงหวี่ขาวมีวงจรชีวิตจากไขถ่ึงตวัเต็มวยั17-24 วัน เป็นแมลงที่มีจดุสดี า 2 จดุล าตวัสเีหลอืง เป็นแมลง
ที่แตล่ะระยะตา่งๆเข้าท าลายพืชในต าแหนง่ตา่งกนัโดยพบปริมาณตวัออ่นสงูสดุในสว่นกลางของต้นมะเขือเทศ ปริมาณดกัแด้
สงูสดุในสว่นลา่งของต้นมะเขือเทศและพบตวัเต็มวยัที่สว่นบนของต้นมะเขือเทศ 
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Figure 2  Different stage of  whitefly, Bemisia tabaci. 
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