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ABSTRACT
The predation efficiency of the coccinellid beetle, Serangium sp. was investigated on 4 prey
species: tobacco whitefly; Bemisia tabaci, greenhouse whitefly; Trialeurodes sp., thrip; Scirtothrips
dorsalis and cotton aphid; Aphis gossypii . The most preference prey was the whitefly to the others and
the tobacco whitefly was more preferred than the greenhouse whitefly. In all stages, The third instar
larva consumed significantly more tobacco whitefly (9.75±0.75 individual/day) than the others. While,
the adult predator showed the most consumption rates on thrips and aphids with 8.43±2.04 and 5±3.92
individual/day in comparison to the other stages. And the predators preferred to feed on whitefly
nymph to egg and pupa stages. Moreover, the predation rate increased as the increased number of the
whitefly. Field survey of Serangium sp. population was observed on whitefly infested plants: mulberry,
cassava, tomato and physic nut. The predator presented only on the former two plant varieties.
Keywords : Serangium sp. , prey species, prey preference
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บทคัดย่อ
การศึกษาประสิ ทธิ ภาพการห้ าของด้วงเต่า Serangium sp. ต่อเหยือ่ 4 ชนิด คือ แมลงหวีข่ าวยาสู บ
Bemisia tabaci แมลงหวีข่ าวโรงเรื อน Trialeurodes sp. เพลี้ยไฟ Scirtothrips dorsalis และเพลี้ยอ่อนฝ้ าย
Aphis gossypii พบว่าด้วงเต่าตัวห้ า Serangium sp. ชอบทาลายแมลงหวีข่ าวมากกว่าเหยือ่ ชนิดอื่น และ
ชอบทาลายแมลงหวีข่ าวยาสู บมากกว่าแมลงหวีข่ าวโรงเรื อน ด้วงเต่าวัย 3 มีปริ มาณการกินแมลงหวีข่ าว
ยาสู บมากกว่าตัวห้ าวัยอื่นๆอย่างมีความแตกต่างทางสถิติ คือ 9.75±0.75 ตัวต่อวัน ขณะที่ดว้ งเต่าตัวเต็มวัย
มีปริ มาณการกินเพลี้ยไฟและเพลี้ยอ่อนมากกว่าวัยอื่นๆ คือ 8.43±2.04 และ 5.00±3.92 ตัวต่อวัน และ
พบว่าด้วงเต่าชอบกินแมลงหวีข่ าวระยะตัวอ่อนมากกว่าระยะไข่และระยะดักแด้ และความสามารถใน
การห้ าเหยือ่ จะเพิ่มขึ้นเมื่อปริ มาณเหยือ่ เพิ่มมากขึ้น และจากการศึกษาปริ มาณด้วงเต่า Serangium sp. ใน
พืชที่มีการทาลายของแมลงหวีข่ าว คือ หม่อน มันสาปะหลัง มะเขือเทศ และ สบู่ดา พบด้วงเต่า
Serangium sp. เฉพาะในหม่อนและมันสาปะหลัง
คาสาคัญ: ด้วงเต่า Serangium sp. ชนิดของเหยือ่ ความชอบในการห้ าเหยือ่
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คานา
แมลงหวีข่ าว Bemisia tabaci Gennadius อยูใ่ นวงศ์ Aleyrodidae อันดับ Homoptera เป็ นแมลง
ศัตรู พืชที่สาคัญมากกว่า 500 ชนิด ในพืชทั้งหมด 74 สกุล ( Heather, 2005) รวมทั้งวัชพืชบางชนิด และ
ระบาดได้ตลอดทั้งปี ตามฤดูกาลปลูกพืช ในสภาพที่อากาศร้อนและความชื้นสู งทาให้แมลงหวีข่ าวระบาด
ได้รวดเร็ ว และพบว่าในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลงหวีข่ าวจะดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบพืชและไม่ทิ้ง
ร่ องรอยทาลายให้เห็น ในปั จจุบนั แมลงหวีข่ าวสามารถสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงหลายชนิด
เช่นกลุ่มสารฆ่าแมลงออร์ แกโนฟอสเฟต เช่น monocrotophos, methamidophos และ dimethoate เป็ นต้น
(บุญทิวาและศรี สมร, 2546) วิธีการควบคุมแมลงหวีข่ าววิธีหนึ่งที่ดี คือ การใช้แมลงศัตรู ธรรมชาติ ซึ่ง
Gerling et al. (2001) ศึกษาแมลงศัตรู ธรรมชาติที่พบมีตวั ห้ า 5 อันดับ คือ ด้วงเต่าวงศ์ Coccinelliidae 13
ชนิด แมลงวัน 5 วงศ์ มวน 6 ชนิด แมลงช้างปี กใสวงศ์ Chrysopidae 3 ชนิด และเพลี้ยไฟ 2 วงศ์ ตัวเบียน
4 วงศ์ โดยเฉพาะด้วงเต่า Serangium sp. เป็ นแมลงที่มีความสาคัญในการทาลายแมลงหวีข่ าวได้ดี จัดอยู่
ในวงศ์ Coccinellidae Tribe Serangiini เป็ นด้วงเต่าขนาดเล็ก ลาตัวสี ดาตลอดทั้งตัว ลักษณะลาตัวโค้งนูน
ผิวปี กเรี ยบมัน มีขนกระจายไม่หนาแน่น สามารถทาลายแมลงหวีข่ าว เพลี้ยหอย (สมหมาย, 2545) ไร 2
จุด เพลี้ยไฟ และเพลี้ยอ่อน แต่ในปริ มาณที่นอ้ ย (Al-Zyoud and Sengonca, 2004) เป็ นด้วงเต่าที่มี
ความสาคัญในการทาลายแมลงหวีข่ าว โดยด้วงเต่าระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัยสามารถทาลายแมลงหวี่
ขาวในระยะไข่ ตัวอ่อน และดักแด้ ซึ่ ง Al-Zyoud and Sengonca (2004) รายงานว่าด้วงเต่าระยะตัวหนอน
และตัวเต็มวัยสามารถทาลายแมลงหวีข่ าวระยะดักแด้ได้ในปริ มาณมากกว่าระยะไข่และตัวอ่อน
นอกจากนั้นเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างด้วงเต่าเพศผูแ้ ละเพศเมีย พบว่าด้วงเต่าเพศเมียสามารถทาลายแมลง
หวีข่ าวระยะตัวอ่อนดักแด้ได้ในปริ มาณมากกว่าด้วงเต่าเพศผู ้ (Sengonca et al., 2005) สาหรับในประเทศ
ไทยยัง ไม่มี ขอ้ มูลการศึกษาประสิ ทธิภาพการทาลายแมลงหวีข่ า ว การศึกษาประสิ ทธิ ภาพของด้วงเต่า
Serangium sp. ต่อการทาลายแมลงหวีข่ าวในครั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงความเป็ นไปได้ในการใช้ดว้ งเต่าชนิด
นี้ควบคุมประชากรแมลงหวีข่ าวในแปลงปลูกพืช
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วิธีการทดลอง
1. ทดสอบความชอบในการกินเหยือ่ ของด้ วงเต่ า Serangium sp.ต่ อเหยือ่ ชนิดต่ างๆ
ตัดใบฝ้ ายขนาด1x1ซม.วางบนกระดาษทิชชูช้ืนวางในกล่องพลาสติกสี่ เหลี่ยมขนาด 3x3 ซม. เขี่ย
แมลงหวีข่ าวฝ้ าย Bemisia tabaci ระยะตัวอ่อน แมลงหวีข่ าวโรงเรื อน Trialeurodes sp. ระยะตัวอ่อน
เพลี้ยไฟ Scirtothrips dorsalisระยะตัวอ่อน และเพลี้ยอ่อน Aphis gossypii ระยะตัวอ่อน จานวน 10 ตัว
ต่อชนิด แล้วปล่อยด้วงเต่า Serangium sp. จานวน 1 ตัวต่อกล่อง หลังจากนั้น 24 ชัว่ โมง นับจานวน
เหยือ่ ที่เหลือบันทึกผลทุกวัน ทาการทดลองด้วงเต่าระยะตัวหนอนวัย 1,2 ,3 และตัวเต็มวัย 20 ซ้ า
2. การศึกษาความชอบในการกินแมลงหวีข่ าว Bemisia tabaci ระยะต่ างๆของด้ วงเต่ า Serangium sp.
ตัดใบฝ้ ายที่มีแมลงหวีข่ าวขนาด 1x1 ซม. มาส่ องใต้กล้องจุลทรรศน์ นับไข่ ตัวอ่อนและดักแด้
ของแมลงหวีข่ าววัยละ 20 ตัว แล้ววางบนกระดาษทิชชู ในกล่องพลาสติ กสี่ เหลี่ยมขนาด 3x3 ซม. ปล่อย
ด้วงเต่า Serangium sp. วัย 1, 2, 3 และตัวเต็มวัย ที่ อดอาหาร 24 ชัง่ โมง กล่องละ 1 ตัวต่อแมลงหวีข่ าว
ทุกระยะศึกษาความชอบในการเลือกกินแมลงหวีข่ าวระยะต่างๆ บันทึกผลทุกชัว่ โมง ข้อมูลที่บนั ทึก คือ
ระยะเวลาที่เข้าหาเหยือ่ ระยะเวลาในการกินเหยือ่ และปริ มาณการกินต่อวัน บันทึกผล 24 ชัว่ โมง ทาการ
ทดลอง 10 ซ้ า ต่อวัย
3. การศึกษาปริมาณด้ วงเต่ า Serangium sp. ในแปลงพืช
ศึกษาปริ มาณด้วงเต่า Serangium sp. ในแปลงปลูกพืชของเกษตรกรและแปลงพืชทัว่ ไป ที่มีการ
ระบาดของแมลงหวีข่ าวโดยแปลงที่ศึกษา มีจานวน 4 แปลง คือ แปลงหม่อน จ. บุรีรัมย์ แปลงหม่อนไหม
หมวดหม่อนไหม จ. ขอนแก่น แปลงหม่อน สวพ. จ. ขอนแก่น แปลงมันสาปะหลัง อุทยานเกษตร จ.
ขอนแก่น และแปลงสบู่ดา อุทยานเกษตร จ. ขอนแก่น สารวจประชากรด้วงตัวห้ าในหม่อนโดยสารวจ
หม่อน 20 ต้น ต้นละ 5 ใบ สารวจในต้นมันสาปะหลัง 20 ต้น ต้นละ 10 ใบ สารวจในต้นมะละกอ 5 ต้น
ต้นละ 5 ใบ และสารวจในต้นสบู่ดา 20 ต้น ต้นละ 4 ใบ ซึ่งทาการสารวจเดือน 1 ครั้ง ระหว่างเดือน
มีนาคม 2549 ถึง เดือน พฤษภาคม 2550 เพื่อศึกษาการแพร่ กระจายปริ มาณของด้วงเต่า Serangium sp.
ในสภาพธรรมชาติ
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ผลและวิจารณ์
1. ทดสอบความชอบในการกินเหยือ่ ต่ างชนิดกันของด้ วงเต่ า Serangium sp.
ด้วงเต่าวัยที่ 3 สามารถกินแมลงหวีข่ าว Bemisia tabaci ได้ในปริ มาณมากที่สุด อย่างมีความ
แตกต่างทางสถิติกบั ด้วงเต่าวัยอื่น คือ 9.75±0.75 ตัวต่อวัน แต่เมื่อทดสอบการกินแมลงหวีข่ าว
Trialeurodes sp. แต่พบว่าด้วงเต่าวัย 2 สามารถกินแมลงหวีข่ าว Trialeurodes sp. ได้ในปริ มาณมาก
ที่สุด อย่างมีความแตกต่างทางสถิติกบั ด้วงเต่าวัยอื่น คือ 8.7±1.43 ตัวต่อวัน ในส่ วนของเพลี้ยไฟและเพลี้ย
อ่อน ด้วงเต่าตัวเต็มวัยสามารถกินได้ในปริ มาณมากที่สุด อย่างมีความแตกต่างทางสถิติกบั ด้วงเต่าวัยอื่น
คือ 8.43±2.04 และ 5.00±3.92 ตัวต่อวัน (Table 1)
Table 1. Prey consumption by 1st, 2nd, 3rd instar and adults of Serangium sp. feed on four
different prey species.
Development
Prey species
stages
Bemisia
Trialeurodes
Scirtothrips
Aphis
sp.
tabaci
dorsalis
gossypii
Larva stage 1
8.1 c
6.97 b
5.97 c
1.48 b
Larva stage 2
8.83 b
8.7 a
7.65 ab
2.25 b
Larva stage 3
9.75 a
6.78 b
6.80 bc
1.88 b
Adult
7.52 c
5.43 c
8.43 a
5.00 a
* Value in the same column with the same letter are not significantly different (P< 0.05)

เมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณการกินในแต่ละวันเป็ นเวลา 3 วัน พบว่าด้วงเต่าวัยที่ 1, 2 และ 3 สามารถ
กินแมลงหวีข่ าว Bemisia tabaci แมลงหวีข่ าว Trialeurodes sp. และเพลี้ยไฟ Scirtothrips dorsalis
ปริ มาณไม่แตกต่างในแต่ละวัน แต่สามารถกินแมลงหวีข่ าว Bemisia tabaci ได้ในปริ มาณมากที่สุด และ
พบว่าด้วงเต่าวัยที่ 1, 2 และ 3 สามารถกินเพลี้ยอ่อน Aphis gossypii ได้ในปริ มาณน้อยที่สุดในแต่ละวัน
ในส่ วนของด้วงเต่าตัวเต็มวัยปริ มาณการกินในแต่ละวันเป็ นเวลา
3 วันพบว่าสามารถกินเพลี้ยไฟ
Scirtothrips dorsalis ได้ในปริ มาณมากที่สุด ส่ วนแมลงหวีข่ าว Bemisia tabaci และเพลี้ยอ่อน Aphis
gossypii ด้วงเต่ามีปริ มาณการกินเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆจากวันที่ 1 ถึง วันที่ 3 (Figure 1, 2,3 and 4)
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Figure 1. Prey consumption by 1st instar larva of Serangium sp. feed on four different prey
species.
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Figure 2. Prey consumption by 2nd instar larva of Serangium sp. feed on four different prey
species
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Figure 3. Prey consumption by 3rd instar larva of Serangium sp. feed on four different prey
species
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Figure 4. Prey consumption by adult of Serangium sp. feed on four different prey species
เมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณการกินของด้วงเต่า Serangium sp. ต่อแมลงหวีข่ าว 2 ชนิด คือ แมลงหวี่
ขาว Bemisia tabaci และแมลงหวีข่ าว Trialeurodes sp. พบว่าด้วงเต่าทุกระยะมีปริ มาณการกิน แมลงหวี่
ขาว Bemisia tabaci ได้มากกว่า แมลงหวีข่ าว Trialeurodes sp. และพบว่าด้วงเต่าวัย 3 สามารถกินแมลง
หวีข่ าว Bemisia tabaci ในปริ มาณมากที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับด้วงเต่าระยะอื่นๆ (Table 2)
Table 2. Prey consumption by 1st, 2nd, 3rd instar larva and adults of Serangium sp. feed on two
different prey species.
Development
Prey species
stages
Bemisia tabaci
Trialeurodes sp.
Larva stage 1
Larva stage 2
Larva stage 3
Adult

8.10 a
8.83 a
9.75 a
7.52 a

* Value in the same column with the same letter are not significantly different (P< 0.05)

6.97 b
8.70 a
6.78 b
5.43 b
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2. การศึกษาความชอบในการกินแมลงหวีข่ าว Bemisia tabaci ระยะต่ างๆของด้ วงเต่ า Serangium sp.
พบว่าตัวหนอนวัยที่ 1, 2, 3 และตัวเต็มวัย จะเข้าทาลายแมลงหวีข่ าวระยะตัวอ่อนมากกว่าระยะ
อื่นโดยพบว่าตัวหนอนวัยที่ 1, 2, 3 และตัวเต็มวัย สามารถกินแมลงหวีข่ าวระยะตัวอ่อนได้ในปริ มาณมาก
ที่สุดคือ 18.7±2.11, 18.7±2.21, 17.5±3.37 และ18.4±2.22 ตัวต่อวัน ตามลาดับ และระยะเวลาที่ดว้ งเต่า
วัยที่ 1, 2, 3 และตัวเต็มวัยเข้าทาลายแมลงหวีข่ าว คือ 0.35±1.07, 1.24±1.34, 1.28±1.11 และ 0.55±1.07
วินาที (Table 3)
Table 3. Consumption rates of Serangium sp. on different stages of whitefly, Bemisia tabaci
Development
Different stages of whitefly
stages
egg
nymph
pupa
Larva stage 1
18±5.66
18.7±2.11
16.1±6.28
Larva stage 2
14.3±7.13
18.7±2.21
13.8±6.66
Larva stage 3
17.7±5.29
17.5±3.37
16.4±5.93
Adult
17.9±5.63
18.4±2.22
13.2±5.87
3. การศึกษาปริมาณประชากรด้ วงตัวหา้ Stethorus sp. และ Serangium sp. ในแปลงพืช
การศึกษาปริ มาณประชากรด้วงตัวห้ าในแปลงที่มีการระบาดของแมลงหวีข่ าวพบด้วงเต่าตัวห้ า 2
ชนิด คือ Stethorus sp. และ Serangium sp. เฉพาะในแปลงหม่อน และแปลงมันสาปะหลัง ในหม่อนพบ
ประชากรของด้วงตัวห้ า Serangium sp. 0.1 ตัวต่อใบ มากกว่า Stethorus sp. พบเพียง 0.08 ตัวต่อใบ แต่
ในมันสาปะหลัง พบด้วงตัวห้ า Stethorus sp. มากกว่า Serangium sp. ในแปลงมันสาปะหลังพบ
ประชากรของด้วงตัวห้ า Stethorus sp. จะเริ่ มเพิ่มสู งขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม จนถึงเดือนมีนาคม และจะเริ่ ม
ลดลงตั้งแต่เดือนเมษายนเป็ นต้นไป และแปลงหม่อนประชากรของด้วงตัวห้ า Serangium sp. จะเริ่ มเพิ่ม
สู งขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึงเดือนธันวาคม และจะเริ่ มลดลงตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
(Figure 5 and 6)
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Figure 5 Population of Serangium sp. and Stethorus sp. on cassava filed during March 2006 –
May 2007.
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Figure 6 Population of Serangium sp. and Stethorus sp. on mulberry field during March 2006 –
May 2007.
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สรุ ปผลการทดลอง
ด้วงเต่า Serangium sp. เป็ นด้วงเต่าขนาดเล็กกว้าง 0.9±0.10 ม.ม.และยาว 1.20±0.10 ม.ม. มี
ระยะจากไข่ถึงตัวเต็มวัย 13-18วัน ชนิดเหยือ่ และ ระยะการเจริ ญเติบโตของเหยือ่ มีผลต่อการห้ า โดย ด้วง
เต่า Serangium sp. ทั้งระยะ ตัวหนอนและตัวเต็มวัย ชอบกินแมลงหวีข่ าว Bemisia tabaci มากกว่า แมลง
หวีข่ าวโรงเรื อน Trialeurodes sp. เพลี้ยไฟ Scirtothrips dorsalis และเพลี้ยอ่อน Aphis gossypii
สามารถกินแมลงหวีข่ าวระยะตัวอ่อนในปริ มาณมากกว่าระยะอื่น โดยด้วงเต่าวัยที่ 3 สามารถกินแมลงหวี่
ขาว Bemisia tabaci ได้ในปริ มาณมากที่สุดอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกบั ด้วงเต่าวัยอื่นๆ คือ
9.75±0.75 ตัวต่อวัน และด้วงเต่าวัย 2 สามารถกินแมลงหวีข่ าวทั้ง 2 ชนิดได้โดยกินแมลงหวีข่ าว
Trialeurodes sp.ได้ในปริ มาณมากกว่าวัยอื่นๆอย่างมีความแตกต่างทางสถิติ คือ 8.7±1.43 ตัวต่อวัน ส่ วน
ด้วงเต่าตัวเต็มวัยสามารถกินเพลี้ยไฟ Scirtothrips dorsalis และเพลี้ยอ่อน Aphis gossypii ได้ในปริ มาณ
มากกว่าวัยอื่นอย่างมีความแตกต่างทางสถิติ คือ 8.43±2.04 และ 5.00±3.92 ตัวต่อวัน ซึ่ งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Al-Zyoud and Sengonca (2004) โดยพบว่าด้วงเต่า Serangium parcesetosum Sicard ทั้งตัว
หนอนและตัวเต็มวัยชอบกินแมลงหวีข่ าวมากกว่าเหยือ่ ชนิดอื่น คือ เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน และไร 2จุด และ
ชอบทาลายแมลงหวีข่ าว Bemisia tabaci มากกว่า แมลงหวีข่ าว Trialeurodes sp. ในสภาพธรรมชาติพบ
ด้วงเต่า Serangium sp. ในพืชที่มีการทาลายของแมลงหวีข่ าว ในพืช 2 ชนิด คือ หม่อน และมันสาปะหลัง
ในแปลงหม่อนประชากรของด้วงตัวห้ า Serangium sp. จะเริ่ มเพิ่มสู งขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึงเดือน
ธันวาคม และจะเริ่ มลดลงตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ส่ วนในแปลงมันสาปะหลังจะมี
ประชากรเริ่ มสู งขึ้นตั้งแต่เดือน ตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์
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