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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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บทคัดย่ อ
การสารวจประชากรแมลงหวี่ขาวบนมะเขือเทศ มะเขือเปราะ ฝ้ าย และพริ ก ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง
กันยายน 2552 พบแมลงหวี่ขาวมีจานวนมากที่สดุ บนมะเขือเปราะ รองลงมาคือมะเขือเทศ ฝ้ าย และพริ ก ตามลาดับ
การทดสอบแมลงหวี่ขาวบนพืชอาหาร 3 ชนิด ต่อพัฒนาการเจริ ญเติบโตของด้ วงเต่าตัวห ้า Serangium sp. พบระยะ
หนอนด้ วงเต่ามีระยะพัฒนาการเจริ ญเติบโตบนใบมะเขือเปราะ 6.7 วัน บนฝ้าย 7.1 วัน และมะเขือเทศ 7.5 วัน และมี
ความกว้ างหัวกะโหลกเมื่อเลี ้ยงบนใบมะเขือเปราะและใบมะเขือเทศมากกว่าบนใบฝ้าย อย่างมีความแตกต่างทางสถิติ
และพัฒนาการเจริ ญเติบโตของด้ วงเต่าจากระยะไข่ถึงระยะดักแด้ เมื่อเลี ้ยงด้ วยอาหารต่างชนิด พบว่าด้ วงเต่ามี
พัฒนาการเจริ ญเติบโตสันที
้ ่สดุ เมื่อเลี ้ยงด้ วยแมลงหวี่ขาวบนใบฝ้าย(13.6 วัน) รองลงมาคือ มะเขือเปราะ( 19.5 วัน) และ
ไข่ผีเสื ้อข้ าวสาร(20.8 วัน) ชนิดอาหารมีผลต่ออายุขยั ของตัวเต็มวัยด้ วงเต่าตัวห ้า โดยด้ วงเต่า เพศเมียและเพศผู้มีอายุขยั
มากที่สดุ เมื่อกินแมลงหวี่ขาว รองลงมาคือไข่ผีเสื ้อข้ าวสาร และน ้าผึ ้งผสมยีสต์ โดยเพศเมียมีอายุ 185.1, 66.4, 18.3 วัน
และเพศผู้มีอายุ 66.3, 3.7, 5.3 วัน ตามลาดับ
คาสาคัญ: ด้ วงเต่าตัวห ้า Serangium sp., การเจริ ญเติบโต, ชีววิทยา
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คานา
แมลงหวี่ขาว Bemisia tabaci เป็ นแมลงศัตรูที่สาคัญของพืชมากกว่า 500 ชนิด ในพืชทังหมด
้
74 สกุล ทังใน
้
พืชผัก พืชไร่ และไม้ ดอกไม้ ประดับ( Heather, 2005) ระบาดได้ รวดเร็ วในสภาพที่ร้อนและความชื ้นสูง ระยะตัวอ่อนและ
ตัวเต็มวัยดูดกินน ้าเลี ้ยงจากใบพืชทาให้ ใบพืชหงิกงอ อีกทังเป็
้ นพาหะนาเชื ้อไวรัสสูพ่ ืช ทาให้ ผลผลิตลดลง โดยทัว่ ไป
เกษตรกรใช้ สารเคมีในการป้องกันกาจัด ในสภาพธรรมชาติมี ด้ วงเต่า Serangium sp. เป็ นศัตรูธรรมชาติที่สาคัญของ
แมลงหวี่ขาว เป็ นด้ วงเต่าขนาดเล็ก ลาตัวสีดา ผิวปี กเรี ยบมัน ระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัยมีพฤติกรรมเป็ นตัวห ้า ตัวเต็ม
วัยมีอายุประมาณ 1 เดือน พบปริ มาณด้ วงเต่า Serangium sp. แตกต่างกันขึ ้นกับชนิดพืชที่แมลงหวี่ขาวเข้ าทาลาย ซึง่
จะมีผลต่อพัฒนาการเจริ ญเติบโตและอายุขยั ของด้ วงเต่า ดังนันการศึ
้
กษา ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการ
เพาะเลี ้ยงเพิ่มปริ มาณด้ วงเต่าในการนาไปประยุกต์ใช้ ควบคุมแมลงหวี่ขาวอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การศึกษาประชากรแมลงหวี่ขาว Bemisia tabaci ในพืช 4 ชนิด
ปลูก มะเขือเปราะ พริ ก มะเขือเทศ และฝ้ าย พืชละ 2 แถว แถวละ 30 ต้ น ณ แปลงทดลอง ศูนย์วิจยั และควบคุม
ศัตรูพืชโดยชีวินทรี ย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตรวจนับปริ มาณ แมลงหวี่ขาว
สัปดาห์ละครัง้ ตังแต่
้ เดือนสิงหาคม – กันยายน 2552 โดยแบ่งต้ นพืชออกเป็ น 3 ส่วนคือ ส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่าง
ตรวจนับส่วนละ 2 ใบ สุม่ นับพืชละ 20 ต้ น
2. การทดสอบพืชอาหาร 3 ชนิดของแมลงหวี่ขาวต่ อพัฒนาการเจริญเติบโตของด้ วงเต่ า Serangium sp.
เลี ้ยงแมลงหวี่ขาวบนต้ นฝ้าย มะเขือเปราะ และมะเขือเทศ นาใบพืชแต่ละชนิดที่มีแมลงหวี่ขาวระยะตัวอ่อนมาเลี ้ยง
ด้ วงเต่าระยะหนอนวัย 1 ในกล่องพลาสติกขนาด 5.5×5.5×3.5 ซ.ม. กล่องละ 1 ตัว ทดลองพืชละ 20 ซ ้า
3. การศึกษาพัฒนาการเจริญเติบโตของด้ วงเต่ า Serangium sp. เมื่อเลีย้ งด้ วยอาหารต่ างชนิด
นาไข่ของตัวเต็มวัยด้ วงเต่าอายุ 1 วัน ที่แยกเลี ้ยงด้ วยไข่ผีเสื ้อข้ าวสาร ตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวบนใบฝ้ายและใบมะเขือ
เปราะ เลี ้ยงในกล่องพลาสติกขนาด 5.5×5.5×3.5 ซ.ม. กล่องละ 1 ฟอง ทดลองชนิดอาหารละ 20 ซ ้า เมื่อไข่ฟักเป็ นตัว
หนอน บันทึกพัฒนาการเจริ ญเติบโตของด้ วงเต่า
4. การทดสอบอายุขัยของตัวเต็มวัยด้ วงเต่ า Serangium sp. เมื่อเลีย้ งด้ วยอาหารทดแทน
นาด้ วงเต่าเพศเมียและเพศผู้อายุ 1 วัน เลี ้ยงในกล่องพลาสติกขนาด 5.5×5.5×3.5 ซ.ม. กล่องละ 1 คู่ แยกเลี ้ยงด้ วย
แมลงหวี่ขาวบนใบฝ้าย ไข่ผีเสื ้อข้ าวสาร และน ้าผึ ้ง+ยีสต์ เลี ้ยงจนด้ วงตาย ทดลองชนิดอาหารละ 20 ซ ้า
ผล
1. การศึกษาประชากรแมลงหวี่ขาว Bemisia tabaci ในแปลงพืช 4 ชนิด
แมลงหวี่ขาวเข้ าทาลายพืชระยะการเจริ ญเติบโตทางลาต้ น(อายุ 21 – 42 วัน) และระยะออกดอกติดผล(อายุ 49 วัน)
มากกว่าระยะต้ นกล้ า(อายุ 7 - 14 วัน) พบแมลงหวี่ขาวมากที่สดุ บนมะเขือเปราะ รองลงมาคือมะเขือเทศ ฝ้ าย และพริ ก
ตามลาดับ (Figure 1) พบระยะแมลงหวี่ขาวแตกต่างกันบนต้ นพืชโดยตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาวเข้ าทาลายส่วนยอดมากที่สดุ
ส่วนกลางของลาต้ นพบระยะตัวอ่อน และส่วนล่างพบระยะดักแด้ (Figure 2a-2d)
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Figure 1 Number of whitefly infestation on four plants species (August – September 2009).
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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 ชนิดของแมลงหวี่ขาวต่ อพัฒนาการเจริญเติบโตของด้ วงเต่ า Serangium sp.
ตัวหนอนด้ วงเต่าวัย 2, วัย 3 และวัย 4 ที่กินแมลงหวี่ขาวบนใบฝ้ายมีความกว้ างหัวกะโหลกน้ อยกว่าแมลงหวี่ขาวบน
ใบมะเขือเทศและมะเขือเปราะอย่างมีความแตกต่างทางสถิติ และ ตัวหนอนด้ วงเต่าที่ กินแมลงหวี่ขาว บนใบฝ้ายและใบ
มะเขือเทศมีพฒ
ั นาการเจริ ญเติบโต 7.05และ7.5 วัน แตกต่างทางสถิติกบั ใบมะเขือเปราะ(Table 1)
Table 1 Development of predatory beetle larvae fed on whitefly of three host plant species
Larval
stage

Head capsule width (mm.)
Cotton(±SD)
Eggplant(±SD)

Tomato(±SD)

Developmental time (days)
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
0.28±1.12b
0.33±0.91a
0.31±0.68a
3.10±0.64a
total
7.05±0.76a
−
−
−
1/
,
Mean in a low with different letter are differed at P<0.05 by Duncan s Multiple Range Test.

2.45±0.51b
6.65±0.49b

3.15±0.75a
7.50±0.19a

th

3. การศึกษาพัฒนาการเจริญเติบโตของด้ วงเต่ า Serangium sp. เมื่อเลีย้ งด้ วยอาหารต่ างชนิด
ระยะพัฒนาการของด้ วงเต่าทีเ่ ลี ้ยงด้ วยแมลงหวี่ขาวบนใบฝ้ายสันกว่
้ าเลี ้ยงด้ วยแมลงหวี่ขาวบนใบมะเขือเปราะ และ
ไข่ผีเสื ้อข้ าวสารอย่างมีนยั สาคัญ และด้ วงเต่าที่กินแมลงหวี่ขาวบนใบมะเขือเปราะมีการตายน้ อยกว่าอาหารชนิดอื่น และ
มีอตั ราการตายมากที่สดุ เมื่อกินไข่ผีเสื ้อข้ าวสารคือ 75% โดยตายในระยะหนอนวัย 1 มากกว่าอาหารชนิดอื่นและหนอน
ที่กินแมลงหวี่ขาวบนใบฝ้ายมีการตายมากที่ตวั หนอนวัย 4 และระยะดักแด้ (Table 2,3)

Table 2 Development of Serangium sp. fed on different nutritional souces.
Food source
st

Egg
3.3c1/
5.3a
4.8b

Whitefly on cotton
Egg of rice moth
Whitefly on eggplant

1 instar
1.8c
3.0a
2.5b

Developmental time (days)
2 instar
3rd instar
4th instar
1.2c
1.0b
3.1b
2.1a
1.7a
4.1a
1.7b
1.9a
3.5b
nd

Pupa
3.2c
4.7a
5.3b

Egg-Adult
13.6c
20.8a
19.5b

Pupa
20
0
0

Total
65
75
15

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
st

Egg
10
20
5

Whitefly on cotton
Egg of rice moth
Whitefly on eggplant

1
5
45
5

Larval instar
2nd
0
10
5

3rd
5
0
0

4th
25
0
0

Mean longevity (days)

4. การทดสอบอายุขัยของตัวเต็มวัยด้ วงเต่ า Serangium sp. เมื่อเลีย้ งด้ วยอาหารทดแทน
ด้ วงเต่าเพศเมียและเพศผู้ที่กินแมลงหวี่ขาวมีอายุขยั มากกว่าอาหารชนิดอื่น และด้ วงเต่าเพศเมียมีอายุขยั มากที่สดุ
เมื่อกินแมลงหวี่ขาว(185.1±46.28) รองลงมาคือไข่ผีเสื ้อข้ าวสาร(66.4±24.40) และน ้าผึ ้งผสมยีสต์ (18.3±5.72) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ และด้ วงเต่าเพศผู้มีอายุขยั มากที่สดุ เมื่อกินแมลงหวี่ขาว(66.3±21.44) ซึง่ แตกต่างทางสถิติกบั อาหาร
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 เนื่องจากมีขนที่ใบเป็ นที่หลบซ่อนตัวต่อการถูกทาลายของศัตรูได้ ดี
และแมลงหวี่ขาวแต่ละวัยมีตาแหน่งการเข้ าทาลายพืชต่างกัน เนื่องจากตัวเต็มวัยวางไข่ที่สว่ นยอดของต้ นพืช ตัวอ่อน
และดักแด้ ไม่มีการเคลือ่ นที่ เมื่อพืชเจริ ญเติบโตตัวอ่อนที่เข้ าทาลายใบพืชจึงอยูส่ ว่ นล่าง ส่งผลให้ ตวั อ่อนและดักแด้ มี
ปริ มาณมากบริ เวณส่วนกลางและส่วนล่างของลาต้ น(ยุวธิดา, 2551)

ระยะพัฒนาการของ
ด้ วงเต่า ที่เลี ้ยงด้ วยแมลงหวี่ขาวบนใบฝ้าย สันกว่
้ าเลี ้ยงบ นใบมะเขือเปราะ และไข่ ผีเสื ้อ
ข้ าวสาร เนื่องจากพืชแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างทางโครงสร้ างและลักษณะใบ ใบฝ้ ายที่ไม่มีขน( trichome) ด้ วงเต่า
ใช้ เวลาพัฒนาการเจริ ญเติบโตสันกว่
้ าบนใบมะเขือสายพันธุ์ที่มีขน ซึง่ ขนเป็ นอุปสรรคต่อการเคลือ่ นที่ การวางไข่ และการ
ค้ นหาเหยื่อ (Vatansever and Ulusoy, 2003) พัฒนาการระยะหนอนของด้ วงเต่าบนไข่ผีเสื ้อข้ าวสารใกล้ เคียงกับแมลง
หวี่ขาวบนใบฝ้ายด้ วงเต่าเพศเมีย และเพศผู้ที่กินแมลงหวี่ขาว มีอายุขยั มากกว่าอาหารชนิด อื่น ซึง่ สอดคล้ องกับรายงาน
ของ Al-Zyoud et al. (2006) พบว่าด้ วงเต่าที่กินแมลงหวี่ขาวมีอายุขยั มากกว่าด้ วงเต่าที่กินน ้าผึ ้งผสมยีสต์
สรุ ป
การศึกษาเปรี ยบเทียบประชากรแมลงหวี่ขาวในการเข้ าทาลายมะเขือเทศ มะเขือเปราะ ฝ้ าย และพริ ก ประชากร
แมลงหวี่ขาวพบมากที่สดุ บนต้ นมะเขือเปราะ ด้ วงเต่าระยะตัวหนอนกินแมลงหวี่ขาวบนใบฝ้ายและใบมะเขือเทศมี
พัฒนาการเจริ ญเติบโตมากกว่าใบมะเขือเปราะ ตัวหนอนวัย 2, วัย 3 และวัย 4 ที่กินแมลงหวี่ขาวบนใบฝ้ายมีความกว้ าง
หัวกะโหลกน้ อยกว่าบนใบมะเขือเทศและมะเขือเปราะ ด้ วงเต่าที่กินแมลงหวี่ขาวบนมะเขือเปราะมีพฒ
ั นาการ
เจริ ญเติบโต 20.8 วัน รองลงมาคืออาหารทดแทน(ไข่ผีเสื ้อข้ าวสาร) 19.5 วัน และแมลงหวี่ขาวบนใบฝ้าย 13.6 วัน โดย
ระยะหนอนที่กินแมลงหวี่ขาวบนมะเขือเปราะมีการตายน้ อยกว่าอาหารชนิดอื่น ด้ วงเต่าเพศเมียและเพศผู้เมื่อกินแมลง
หวี่ขาวมีอายุขยั มากกว่าอาหารทดแทนคือ 185.1 และ66.3 วัน
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