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Abstract 
Field experiment of  whitefly population was observed on tomato, eggplant, cotton and chili during 

August – September 2009. The highest number of  whiteflies were found on eggplant followed by tomato, 
cotton and chili. Subsequently, the whiteflies was fed by the former three host plant species and was tested 
to the development of the predatory beetle, Serangium sp.. These showed the development of larval stage 
of 6.7 days on eggplant, 7.1 days on cotton and 7.5 days on tomato. Eggplant and tomato showed the wider 
head  capsule than cotton with statistical different. Duration of egg to pupa stage on different food source 
showed the shortest development period on whitefly on cotton (13.6 days) followed by whitefly on eggplant 
(19.5 days) and rice moth egg (20.8 days). The longevity of adult predator varried according to food source. 
Both sex lived longer  on  whiteflies than rice moth egg and honey+yeast. There were 185.1, 66.4, 18.3 days 
for female and 66.3, 3.7, 5.3 days for male, respectively 
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บทคัดย่อ 
การส ารวจประชากรแมลงหวี่ขาวบนมะเขือเทศ มะเขือเปราะ ฝ้าย และพริก ระหวา่งเดือนสงิหาคม ถึง 

กนัยายน  2552 พบแมลงหวี่ขาวมีจ านวนมากที่สดุบนมะเขือเปราะ รองลงมาคือมะเขือเทศ ฝ้าย และพริก ตามล าดบั 
การทดสอบแมลงหวี่ขาวบนพืชอาหาร 3 ชนิด ตอ่พฒันาการเจริญเติบโตของด้วงเตา่ตวัห า้ Serangium sp. พบระยะ
หนอนด้วงเตา่มีระยะพฒันาการเจริญเติบโตบนใบมะเขือเปราะ 6.7 วนั  บนฝ้าย  7.1 วนั และมะเขือเทศ  7.5 วนั  และมี
ความกว้างหวักะโหลกเมื่อเลีย้งบนใบมะเขือเปราะและใบมะเขือเทศมากกวา่บนใบฝ้าย อยา่งมีความแตกตา่งทางสถิติ 
และพฒันาการเจริญเติบโตของด้วงเตา่จากระยะไขถ่ึงระยะดกัแด้ เมื่อเลีย้งด้วยอาหารตา่งชนิด พบวา่ด้วงเตา่มี
พฒันาการเจริญเติบโตสัน้ท่ีสดุเมื่อเลีย้งด้วยแมลงหวี่ขาวบนใบฝ้าย(13.6 วนั) รองลงมาคือ มะเขือเปราะ( 19.5 วนั) และ
ไขผี่เสือ้ข้าวสาร(20.8 วนั) ชนิดอาหารมีผลตอ่อายขุยัของตวัเต็มวยัด้วงเตา่ตวัห า้ โดยด้วงเตา่ เพศเมียและเพศผู้มีอายขุยั
มากที่สดุเมื่อกินแมลงหวี่ขาว รองลงมาคือไขผี่เสือ้ข้าวสาร และน า้ผึง้ผสมยีสต์  โดยเพศเมียมีอาย ุ185.1, 66.4, 18.3 วนั 
และเพศผู้มีอาย ุ66.3, 3.7, 5.3 วนั ตามล าดบั  
ค าส าคัญ: ด้วงเตา่ตวัห า้ Serangium sp., การเจริญเติบโต, ชีววิทยา  
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ค าน า 
 แมลงหวี่ขาว Bemisia tabaci   เป็นแมลงศตัรูที่ส าคญัของพืชมากกวา่ 500 ชนิด ในพืชทัง้หมด 74 สกลุ ทัง้ใน
พืชผกั พืชไร่ และไม้ดอกไม้ประดบั( Heather, 2005) ระบาดได้รวดเร็วในสภาพท่ีร้อนและความชืน้สงู  ระยะตวัออ่นและ
ตวัเต็มวยัดดูกินน า้เลีย้งจากใบพืชท าให้ใบพืชหงิกงอ อีกทัง้เป็นพาหะน าเชือ้ไวรัสสูพ่ืช  ท าให้ผลผลติลดลง  โดยทัว่ไป
เกษตรกรใช้สารเคมีในการป้องกนัก าจดั  ในสภาพธรรมชาติมี ด้วงเตา่ Serangium sp. เป็นศตัรูธรรมชาติที่ส าคญัของ
แมลงหวี่ขาว เป็นด้วงเตา่ขนาดเลก็ ล าตวัสดี า ผิวปีกเรียบมนั ระยะตวัหนอนและตวัเต็มวยัมีพฤติกรรมเป็นตวัห า้ ตวัเต็ม
วยัมีอายปุระมาณ 1 เดือน พบปริมาณด้วงเตา่  Serangium sp. แตกตา่งกนัขึน้กบัชนิดพืชที่แมลงหวี่ขาวเข้าท าลาย ซึง่
จะมีผลตอ่พฒันาการเจริญเติบโตและอายขุยัของด้วงเตา่ ดงันัน้การศกึษา ครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ เพื่อประโยชน์ในการ
เพาะเลีย้งเพิ่มปริมาณด้วงเตา่ในการน าไปประยกุต์ใช้ควบคมุแมลงหวี่ขาวอยา่งมีประสทิธิภาพตอ่ไปในอนาคต  

   
อุปกรณ์และวิธีการ 

1.  การศึกษาประชากรแมลงหวี่ขาว Bemisia tabaci ในพืช 4 ชนิด 
 ปลกู มะเขือเปราะ พริก มะเขือเทศ และฝ้าย  พืชละ 2 แถว แถวละ  30 ต้น ณ แปลงทดลอง ศนูย์วิจยัและควบคมุ
ศตัรูพืชโดยชีวินทรีย์แหง่ชาติ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ตรวจนบัปริมาณ แมลงหวี่ขาว
สปัดาห์ละครัง้ ตัง้แตเ่ดือนสงิหาคม – กนัยายน 2552 โดยแบง่ต้นพืชออกเป็น  3 สว่นคือ สว่นบน สว่นกลาง และสว่นลา่ง 
ตรวจนบัสว่นละ 2 ใบ สุม่นบัพืชละ 20 ต้น  
2.  การทดสอบพืชอาหาร 3 ชนิดของแมลงหวี่ขาวต่อพัฒนาการเจริญเติบโตของด้วงเต่า Serangium sp. 

เลีย้งแมลงหวี่ขาวบนต้นฝ้าย มะเขือเปราะ และมะเขือเทศ  น าใบพืชแตล่ะชนิดที่มีแมลงหวี่ขาวระยะตวัออ่นมาเลีย้ง
ด้วงเตา่ระยะหนอนวยั 1 ในกลอ่งพลาสติกขนาด 5.5×5.5×3.5 ซ.ม. กลอ่งละ 1 ตวั ทดลองพืชละ 20 ซ า้ 
3.  การศึกษาพัฒนาการเจริญเติบโตของด้วงเต่า Serangium sp. เมื่อเลีย้งด้วยอาหารต่างชนิด 

น าไขข่องตวัเต็มวยัด้วงเตา่อาย ุ 1 วนั ที่แยกเลีย้งด้วยไขผี่เสือ้ข้าวสาร ตวัออ่นแมลงหวี่ขาวบนใบฝ้ายและใบมะเขือ
เปราะ เลีย้งในกลอ่งพลาสติกขนาด 5.5×5.5×3.5 ซ.ม. กลอ่งละ 1 ฟอง ทดลองชนิดอาหารละ 20 ซ า้ เมื่อไขฟั่กเป็นตวั
หนอน บนัทกึพฒันาการเจริญเติบโตของด้วงเตา่  
4.  การทดสอบอายุขัยของตัวเต็มวัยด้วงเต่า Serangium sp. เมื่อเลีย้งด้วยอาหารทดแทน 
 น าด้วงเตา่เพศเมียและเพศผู้อาย ุ1 วนั เลีย้งในกลอ่งพลาสติกขนาด 5.5×5.5×3.5 ซ.ม. กลอ่งละ 1 คู ่แยกเลีย้งด้วย
แมลงหวี่ขาวบนใบฝ้าย ไขผี่เสือ้ข้าวสาร และน า้ผึง้+ยีสต์ เลีย้งจนด้วงตาย ทดลองชนิดอาหารละ 20 ซ า้ 
 

ผล 
 1.  การศึกษาประชากรแมลงหวี่ขาว Bemisia tabaci ในแปลงพืช 4 ชนิด  

แมลงหวี่ขาวเข้าท าลายพืชระยะการเจริญเติบโตทางล าต้น(อาย ุ21 – 42 วนั) และระยะออกดอกติดผล(อาย ุ 49 วนั) 
มากกวา่ระยะต้นกล้า(อาย ุ7 - 14 วนั) พบแมลงหวี่ขาวมากที่สดุบนมะเขือเปราะ รองลงมาคือมะเขือเทศ ฝ้าย และพริก 
ตามล าดบั (Figure 1) พบระยะแมลงหวี่ขาวแตกตา่งกนับนต้นพืชโดยตวัเต็มวยัแมลงหวี่ขาวเข้าท าลายสว่นยอดมากที่สดุ 
สว่นกลางของล าต้นพบระยะตวัออ่น และสว่นลา่งพบระยะดกัแด้(Figure 2a-2d)  
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  Figure 1 Number of whitefly infestation on four plants species (August – September 2009).   
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Average number of nymph, pupa and adult population of Bemisia tabaci  found in the upper, middle and lower part of  

eggplant(a), pepper(b), tomato(c) and cotton(d)plant.  
 

2.  การทดสอบพืชอาหาร 3 ชนิดของแมลงหวี่ขาวต่อพัฒนาการเจริญเติบโตของด้วงเต่า Serangium sp. 
ตวัหนอนด้วงเตา่วยั 2, วยั 3 และวยั 4 ที่กินแมลงหวี่ขาวบนใบฝ้ายมีความกว้างหวักะโหลกน้อยกวา่แมลงหวี่ขาวบน

ใบมะเขือเทศและมะเขือเปราะอยา่งมีความแตกตา่งทางสถิติ และ ตวัหนอนด้วงเตา่ที่ กินแมลงหวี่ขาวบนใบฝ้ายและใบ
มะเขือเทศมีพฒันาการเจริญเติบโต 7.05และ7.5 วนั แตกตา่งทางสถิติกบัใบมะเขือเปราะ(Table 1) 

 

Table 1 Development of predatory beetle larvae fed on whitefly of three host plant species   
     Larval 
    stage 

           Head capsule width (mm.)                Developmental time (days) 

   Cotton(±SD)  Eggplant(±SD)  Tomato(±SD)     Cotton(±SD)  Eggplant(±SD)  Tomato(±SD) 

          1 st 0.15±0.22b1/ 0.15±0.31b 0.16±0.41a  1.80±0.52a 1.90±0.31a 1.90±0.31a 

          2 nd 0.18±0.39b 0.21±0.31a 0.21±0.49a  1.15±0.37a 1.00±0.00b 1.25±0.44a 

          3 rd 0.23±0.94b 0.27±0.76a 0.26±0.69a  1.00±0.00b 1.30±0.47a 1.20±0.52a 

          4 th 0.28±1.12b 0.33±0.91a 0.31±0.68a  3.10±0.64a 2.45±0.51b 3.15±0.75a 
       total − − −  7.05±0.76a 6.65±0.49b 7.50±0.19a 

1/Mean in a low with different letter are differed at P<0.05 by Duncan,s Multiple Range Test.  

 

3.  การศึกษาพัฒนาการเจริญเติบโตของด้วงเต่า Serangium sp. เมื่อเลีย้งด้วยอาหารต่างชนิด   
 ระยะพฒันาการของด้วงเตา่ทีเ่ลีย้งด้วยแมลงหวี่ขาวบนใบฝ้ายสัน้กวา่เลีย้งด้วยแมลงหวี่ขาวบนใบมะเขือเปราะ  และ
ไขผี่เสือ้ข้าวสารอยา่งมีนยัส าคญั และด้วงเตา่ที่กินแมลงหวี่ขาวบนใบมะเขือเปราะมีการตายน้อยกวา่อาหารชนิดอื่น และ
มีอตัราการตายมากที่สดุเมื่อกินไขผี่เสือ้ข้าวสารคือ 75% โดยตายในระยะหนอนวยั 1 มากกวา่อาหารชนิดอื่นและหนอน
ที่กินแมลงหวี่ขาวบนใบฝ้ายมีการตายมากที่ตวัหนอนวยั 4  และระยะดกัแด้(Table 2,3)   
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Table 2 Development of Serangium sp. fed on different nutritional souces. 

Food source Developmental time (days) 
 Egg 1st instar 2nd instar 3rd instar 4th instar Pupa Egg-Adult 

Whitefly on cotton 3.3c1/ 1.8c 1.2c 1.0b 3.1b 3.2c 13.6c 

Egg of rice moth 5.3a 3.0a 2.1a 1.7a 4.1a 4.7a 20.8a 

Whitefly on eggplant 4.8b 2.5b 1.7b 1.9a 3.5b 5.3b 19.5b 
1/Mean number in column with different letter are differed at P<0.05 by Duncan,s Multiple Range Test.  
 

Table 3  Percentage of mortality of different stages of Serangium sp. fed on different nutritional souces.  
Food source Larval instar  

 Egg 1st  2nd  3rd  4th  Pupa Total 
Whitefly on cotton 10 5 0 5 25 20 65 
Egg of rice moth 20 45 10 0 0 0 75 
Whitefly on eggplant 5 5 5 0 0 0 15 
 

4.  การทดสอบอายุขัยของตัวเต็มวัยด้วงเต่า Serangium sp. เมื่อเลีย้งด้วยอาหารทดแทน  
 ด้วงเตา่เพศเมียและเพศผู้ที่กินแมลงหวี่ขาวมีอายขุยัมากกวา่อาหารชนิดอื่น และด้วงเตา่เพศเมยีมีอายขุยัมากที่สดุ
เมื่อกินแมลงหวี่ขาว(185.1±46.28) รองลงมาคือไขผี่เสือ้ข้าวสาร(66.4±24.40)  และน า้ผึง้ผสมยีสต์ (18.3±5.72) อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ และด้วงเตา่เพศผู้มีอายขุยัมากที่สดุเมื่อกินแมลงหวี่ขาว(66.3±21.44) ซึง่แตกตา่งทางสถิติกบัอาหาร
ชนิดอื่น (Figure 3)  
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                        Figure 3  Mean longevity of Serangium sp. females and males fed on different nutritional sources.  

                    [Bars with different small letters indicate significant differences among the different nutritional sources within the same sex.    
                         Bars with different capital letters indicate significant differences between the different sexes within the same nutritional   
                         source (P<0.05).] 
 

วิจารณ์ 
 ประชากรแมลงหวี่ขาวพบมากบนมะเขือเปราะ เนื่องจากมีขนท่ีใบเป็นท่ีหลบซอ่นตวัตอ่การถกูท าลายของศตัรูได้ดี  
และแมลงหวี่ขาวแตล่ะวยัมีต าแหนง่การเข้าท าลายพืชตา่งกนั เนื่องจากตวัเต็มวยัวางไขท่ี่สว่นยอดของต้นพืช ตวัออ่น
และดกัแด้ไมม่ีการเคลือ่นท่ี เมื่อพืชเจริญเติบโตตวัออ่นท่ีเข้าท าลายใบพืชจึงอยูส่ว่นลา่ง สง่ผลให้ตวัออ่นและดกัแด้มี
ปริมาณมากบริเวณสว่นกลางและสว่นลา่งของล าต้น(ยวุธิดา, 2551)  
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 ระยะพฒันาการของ ด้วงเตา่ ที่เลีย้งด้วยแมลงหวี่ขาวบนใบฝ้าย สัน้กวา่เลีย้งบ นใบมะเขือเปราะ   และไข่ ผีเสือ้
ข้าวสาร เนื่องจากพืชแตล่ะสายพนัธุ์มีความแตกตา่งทางโครงสร้างและลกัษณะใบ ใบฝ้ายที่ไมม่ีขน( trichome) ด้วงเตา่
ใช้เวลาพฒันาการเจริญเติบโตสัน้กวา่บนใบมะเขือสายพนัธุ์ที่มีขน ซึง่ขนเป็นอปุสรรคตอ่การเคลือ่นท่ี การวางไข ่และการ
ค้นหาเหยื่อ (Vatansever and Ulusoy, 2003) พฒันาการระยะหนอนของด้วงเตา่บนไขผี่เสือ้ข้าวสารใกล้เคียงกบัแมลง
หวี่ขาวบนใบฝ้ายด้วงเตา่เพศเมีย และเพศผู้ ที่กินแมลงหวี่ขาวมีอายขุยัมากกวา่อาหารชนิด อื่น ซึง่สอดคล้องกบัรายงาน
ของ Al-Zyoud et al. (2006) พบวา่ด้วงเตา่ที่กินแมลงหวี่ขาวมีอายขุยัมากกวา่ด้วงเตา่ที่กินน า้ผึง้ผสมยีสต์  
 

สรุป  
 การศกึษาเปรียบเทียบประชากรแมลงหวี่ขาวในการเข้าท าลายมะเขือเทศ มะเขือเปราะ ฝ้าย และพริก ประชากร
แมลงหวี่ขาวพบมากที่สดุบนต้นมะเขือเปราะ ด้วงเตา่ระยะตวัหนอนกินแมลงหวี่ขาวบนใบฝ้ายและใบมะเขือเทศมี
พฒันาการเจริญเติบโตมากกวา่ใบมะเขือเปราะ ตวัหนอนวยั 2, วยั 3 และวยั 4 ที่กินแมลงหวี่ขาวบนใบฝ้ายมีความกว้าง
หวักะโหลกน้อยกวา่บนใบมะเขือเทศและมะเขือเปราะ ด้วงเตา่ที่กินแมลงหวี่ขาวบนมะเขือเปราะมีพฒันาการ
เจริญเติบโต 20.8 วนั รองลงมาคืออาหารทดแทน(ไขผี่เสือ้ข้าวสาร)  19.5 วนั และแมลงหวี่ขาวบนใบฝ้าย 13.6 วนั  โดย
ระยะหนอนท่ีกินแมลงหวี่ขาวบนมะเขือเปราะมีการตายน้อยกวา่อาหารชนิดอื่น ด้วงเตา่เพศเมียและเพศผู้ เมื่อกินแมลง
หวี่ขาวมีอายขุยัมากกวา่อาหารทดแทนคือ 185.1 และ66.3 วนั       
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