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Abstract 
 

Studies on the effectiveness of the coccinellid beetle, Serangium sp. and the green lacewing, Mallada 
basalis on controlling whitefly and thrip was conducted on tomato growing in net house. The whitefly and thrip 
population were investigated weekly after 7 days transplanting. The two predators were rotately - weekly released 
during November 2007- March 2008. The whitefly was found at the vegetative stage (ca. 30 days old). The 
coccinellid predator presented the potential for whitefly control, with the number reduction from 11.86±9.36 (4th 
week) to 8.86±6.24 whitefly/plant (5th week). The thrip was found at the blooming stage (ca. 60 days old). The 
highest thrip number was 26.3±8.38 thrip/plant (11th week) and reduced to 20.05±4.04 thrip/plant (12th week). 
Therefore within 12 weeks, the two predator showed the tendency to control the whitefly and thrip population. 
Comparison of the two insect pests between tomato in net house and open field revealed significantly more pest 
population in the former than in the latter condition. Investigation of whitefly stages infestation on different parts of 
tomato showed the highest number of nymph and pupa was at the middle and lower part, whereas the adult 
appeared on the upper and at the middle of the plant. 
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บทคัดย่อ 

 
ศกึษาประสทิธิภาพของด้วงเตา่ Serangium sp. และ แมลงช้างปีกใส Mallada basalis ตอ่การควบคมุปริมาณแมลง

หวี่ขาวและเพลีย้ไฟในมะเขือเทศโรงเรือนทกุสปัดาห์ เมื่อ มะเขือเทศอาย ุ 7 วนัหลงั ย้ายปลกู และปลอ่ยตวัห า้สองชนิดสลบั
สปัดาห์กนัในช่วงพฤศจิกายน 25 50 - มีนาคม  255 1 พบแมลงหวี่ขาวตัง้แตม่ะเขือเทศระยะการเจริญเติบโตทางล าต้น (อายุ
ประมาณ 30 วนั ) พบวา่ด้วงเตา่ Serangium sp. สามารถควบคมุปริมาณแมลงหวี่ขาวลดลงเร่ือยๆ โดยในสปัดาห์ที่ 4 พบ
แมลงหวี่ขาว 11.86±9.36 ตวัตอ่ต้น และปริมาณแมลงหวี่ขาวลดลงเหลอื 8.86±6.24 ตวัตอ่ต้นในสปัดาห์ที่ 5 สว่นเพลีย้ไฟเร่ิม
พบเมื่อมะเขือเทศระยะออกดอก (อายปุระมาณ 60 วนั)  ปริมาณเพลีย้ไฟสงูสดุในสปัดาห์ที่ 11 คือ 26.3±8.38 ตวัตอ่ต้น และ
ลดลงเหลอื 20.05±4.04 ตวัตอ่ต้นในสปัดาห์ที่ 12 และตวัห า้ทัง้ 2 ชนิดมีความสามารถในการควบคมุประชากรแมลงหวี่ขาว
และเพลีย้ไฟได้ภายใน 12 สปัดาห์ การเปรียบเทียบปริมาณแมลงศตัรูพืชทัง้ 2 ชนิดระหวา่งมะเขือเทศที่ปลกูในโรงเรือนกบั
แปลงเปิดพบวา่ประชากรแมลงศตัรูพืชในโรงเรือนสงูกวา่ในแปลงเปิดมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และการศกึษา
ต าแหนง่การเข้าท าลายของแมลงหวี่ขาวบนต้นมะเขือเทศพบวา่ตวัออ่นและดกัแด้แมลงหวี่ขาวสงูสดุในสว่นกลางและสว่นลา่ง
ของต้นพืช  สว่นตวัเต็มวยัแมลงหวี่ขาวพบอาศยัที่สว่นบนและสว่นกลางของต้นพืช 
ค าส าคัญ : การควบคมุโดยชีววิธี, แมลงหวี่ขาว, เพลีย้ไฟ, มะเขือเทศ, โรงเรือนตาขา่ย  
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ค าน า 
แมลงศตัรูที่ส าคญัและก่อให้เกิดความเสยีหายให้กบัมะเขือเทศ ได้แก่ แมลงหวี่ขาว เพลีย้ไฟ เพลีย้ออ่น เพลีย้แป้ง 

และหนอนชอนใบ โดยเฉพาะแมลงหวี่ขาวสามารถน าโรคให้กบัมะเขือเทศ ในระยะตวัออ่นและตวัเต็มวยัของแมลงหวี่ขาวดดู
กินน า้เลีย้งจากใบพืชและไมท่ิง้ร่องรอยท าลายให้เห็น การพน่สารฆา่แมลงอาจป้องกนัก าจดัได้เฉพาะตวัเต็มวยั ในขณะท่ีตวั
ออ่นยงัมีชีวิตรอด สว่นเพลีย้ไฟเป็นแมลงปากดดูท าลายยอดออ่น ใบออ่น ตาดอกออ่น ท าให้ขอบใบหงิกและม้วนงอขึน้ แมลง
ศตัรูธรรมชาติของแมลงหวี่ขาวที่ส าคญั เช่น แตนเบียน Encarsia sp. (Van Roermund et al., 1997) Eretmocerus sp แมลง
ช้างปีกใส Mallada basalis และด้วงเตา่ Serangium sp. เป็นแมลงที่ท าลายแมลงหวี่ขาวได้ดี  Ellis et al.(2001) รายงานด้วง
เตา่ Searangium sp. อตัรา 2 และ 4 ตวัตอ่ต้น สามารถควบคมุปริมาณแมลงหวี่ขาวได้ภายใน 2 สปัดาห์ และแมลงช้างปีกใส 
Mallada basalis สามารถท าลายศตัรูพืชได้หลายชนิด เช่น เพลีย้ออ่น เพลีย้ไฟ และแมลงหวี่ขาว ปลอ่ยตวัออ่นแมลงช้างปีกใส 
100 ตวัตอ่ไร่ เมื่อมีปริมาณแมลงศตัรูพืช 1-2 ตวัตอ่ไร่ (ศนูย์บริหารศตัรูพืช จ. ขอนแก่น, ม.ป.ป.) 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

เปรียบเทียบปริมาณแมลงหวี่ขาวและเพลีย้ไฟบนต้นมะเขือเทศที่ปลกูในโรงเรือนและแปลงปลกู การนบัจ านวนแมลง
หวี่ขาวแบง่ต้นพืชออกเป็น 3 สว่น คือ สว่นบน สว่นกลาง และสว่นลา่ง ตรวจนบัสว่นละ 2 ก่ิง นบัทกุใบใน 1 ก่ิง และตรวจนบั
เพลีย้ไฟโดยนบั 4 ยอดตอ่ต้น ศกึษาประสทิธิภาพของด้วงเตา่ Serangium sp. และ แมลงช้างปีกใส Mallada basalis ตอ่การ
ควบคมุปริมาณแมลงหวี่ขาวและเพลีย้ไฟในมะเขือเทศโรงเรือนทกุสปัดาห์ เมื่อมะเขือเทศอาย ุ7 วนัหลงัย้ายปลกู และปลอ่ยตวั
ห า้สองชนิดสลบัสปัดาห์กนัในช่วงพฤศจิกายน 2550 - มีนาคม 2551 

 
ผล 

1. การเข้าท าลายต้นพืชของแมลงหวี่ขาว (Figure 1) 
ต าแหนง่การเข้าท าลายของแมลงหวี่ขาวบนต้นมะเขือเทศแตกตา่งกนัโดยพบปริมาณตวัออ่นสงูสดุในสว่นกลางของ

ต้นมะเขือเทศคือ 3.74±15 ตวั/ก่ิง และปริมาณดกัแด้สงูสดุในสว่นลา่งของต้นมะเขือเทศคือ 3.57±4.58 ตวั/ก่ิง และพบตวัเต็ม
วยัที่สว่นบนและสว่นกลางของต้นมะเขือเทศ 0.09±0.28 ตวั/ก่ิง และ 0.11±0.40 ตวั/ก่ิง ตามล าดบั 
2. ปริมาณแมลงศัตรูและแมลงศัตรูธรรมชาติมะเขือเทศ (Table 1 และ Figure 2) 

มะเขือเทศที่อาย ุ30และ 90 วนั ปริมาณแมลงหวี่ขาวในโรงเรือนและแปลงปลกูไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิติ แมลงหวี่ขาว
ในโรงเรือนมีมากที่สดุที่มะเขือเทศ อาย ุ60 วนั คือ 9.5±1.77 ตวัตอ่ต้น และมีความแตกตา่งทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญักบั
ปริมาณแมลงหวี่ขาวในแปลงปลกู เนื่องจากสภาพอากาศภายในโรงเรือนมีความเหมาะสมตอ่การเจริญเติบโตของแมลงศตัรู  
(25.20°C, 77.11%RH) สง่ผลให้ปริมาณแมลงศตัรูในโรงเรือนมีปริมาณประชากรมากกวา่แปลงปลกู และเพลีย้ไฟในโรงเรือน
สงูสดุในมะเขือเทศอาย ุ90 วนั แตไ่มม่ีความแตกตา่งทางสถิติกบัปริมาณเพลีย้ไฟในแปลงปลกู  
3. ประสิทธิภาพแมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูมะเขือเทศในโรงเรือน (Figure 3) 

พบแมลงหวี่ขาวตัง้แตม่ะเขือเทศระยะการเจริญเติบโตทางล าต้น (อายปุระมาณ 30 วนั ) พบวา่ด้วงเตา่ Serangium 
sp. สามารถควบคมุปริมาณแมลงหวี่ขาวลดลงเร่ือยๆ โดยในสปัดาห์ที่ 4 พบแมลงหวี่ขาว 11.86±9.36 ตวัตอ่ต้น และปริมาณ
แมลงหวี่ขาวลดลงเหลอื 8.86±6.24 ตวัตอ่ต้นในสปัดาห์ที่ 5 สว่นเพลีย้ไฟเร่ิมพบเมื่อมะเขือเทศระยะออกดอก (อายปุระมาณ 
60 วนั)  ปริมาณเพลีย้ไฟสงูสดุในสปัดาห์ที่ 11 คือ 26.3±8.38 ตวัตอ่ต้น และลดลงเหลอื 20.05±4.04 ตวัตอ่ต้นในสปัดาห์ที่ 12 
และตวัห า้ทัง้ 2 ชนิดมีความสามารถในการควบคมุประชากรแมลงหวี่ขาวและเพลีย้ไฟได้ภายใน 12 สปัดาห์ 
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 Figure 1 The number of different stages of whitefly on three parts of tomato in net house. 

Table 1 Number of whitefly and thrips on tomato plants in net house and open field. (November 2007 – March 2008). 
 

Pests  species Tomato date (days) 
30 60 90 

Whitefly (net house) 5.98±7.08 9.5±1.77 a 5.25±2.75 
Whitefly (open field) 2.64±3.20 5.38±1.65 b 6.11±2.07 
F-test1/ ns * ns 
CV (%) 68.81 10.83 24.87 
Thrips (net house) 0.04±0.07 0.52±1.04 14.91±9.92 
Thrips (open field) 0.02±0.04 0.07±0.14 6.18±6.83 
F-test1/ ns ns ns 
CV (%) 8.63 7.92 19.82 
1/ Value in the same column with the same letter are not significantly different (P< 0.05) by DMRT. 
* significant at P<0.05,  ns = non significant. 
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Figure 2 Comparison on number of whitefly (A) and thrips (B) on tomato plants in net house and open field. 

(November 2007 – March 2008). 
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                Figure 3 Number of pests on tomato plants. (November 2007 – March 2008). 
                  = Release of Serangium sp adults.                       = Release of green lacewings nymph. 

 
วิจารณ์ผล 

 การปลอ่ยด้วงเตา่ Serangium sp. ในโรงเรือนมะเขือเทศในสปัดาห์ที่ 4 เมื่อพบแมลงหวี่ขาว 11.86±9.36 ตวัตอ่ต้น 
ปริมาณแมลงหวี่ขาวลดลงเหลอื 8.86±6.24 ตวัตอ่ต้นในสปัดาห์ตอ่มาและลดลงเร่ือยๆในทกุสปัดาห์ ซึง่สอดคล้องกบั
การศกึษาของ Ellis et al.(2001) ปลอ่ยด้วงเตา่ Searangium sp. อตัรา 2 และ 4 ตวัตอ่ต้น พบวา่ปริมาณแมลงหวี่ขาวลดลง
ภายใน 2 สปัดาห์ และ Al-Zyoud and Sengonca (2004) รายงานวา่ด้วงเตา่ Serangium parcesetosum Sicard ทัง้ตวั
หนอนและตวัเต็มวยัชอบกินแมลงหวี่ขาวมากกวา่เหยื่อชนิดอื่น คือ เพลีย้ไฟ เพลีย้ออ่น และไร 2จดุ ซึง่แมลงช้างปีกใสท าลาย
แมลงศตัรูขนาดเลก็ได้ดี จึงท าให้ศตัรูเหลา่นีล้ดปริมาณลงในเวลาตอ่มา 

สรุป 
 ตวัออ่นแมลงหวี่ขาวเข้าท าลายในสว่นกลางของต้นพืช ดกัแด้แมลงหวี่ขาวเข้าท าลายในสว่นลา่งของต้นพืชและตวั
เต็มวยัท าลายสว่นบนของต้นพืช และแมลงศตัรูมะเขือเทศที่ส าคญัในโรงเรือนและแปลงปลกู คือ แมลงหวี่ขาวและเพลีย้ไฟ โดย
พบปริมาณแมลงหวี่ขาวและเพลีย้ไฟเข้าท าลายมะเขือเทศในโรงเรือนมากกวา่ในแปลง และการทดสอบประสทิธิภาพ ของด้วง
เตา่ Serangium sp. และแมลงช้างปีกใส Mallada basalis พบวา่เมื่อปลอ่ยแมลงศตัรูธรรมชาติสามารถควบคมุปริมาณแมลง
หวี่ขาวและแมลงศตัรูมะเขือเทศในโรงเรือนได้ 
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