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ABSTRACT 

The effectiveness of the green lacewing, Mallada basalis on controlling thrip was conducted on 4 
species of salad (Red oak, Green oak, Butter head and Cos). There were more thrips found in wrinkle leaf 
salad (Red oak and Green oak) than the smooth leaf salad (Butter head and Cos), of which the wrinkle leaf 
and red colour was the most preference species to the others. And after 5 days of predator application, the 
number of thrip per plant in Red Oak reduced from 27.32 to zero while in Butter Head showed  8.4 to 4.52 
thrip/plant. The infestation of aphid was investigation on 6 crucifer  varieties, which was  classified the leaf 
colour into 3 groups; pale green(chinese mustard and chinese cabbage); middle green (cabbage, 
cauliflower and chinese kale) and dark green (green   pe -Tsai). More percent damage presented in pale 
green and dark green crucifer than the middle green. And the highest infestation was found in  chinese 
cabbage to the others. The lacewing was released at 10% of aphid infestation. The predator showed the 
potential to control aphid in all crucifers. The crucifer characteristic (leaf colour, smooth and wrinkle leaf) to 
percent damage and predation efficiency were discussed. 

บทคัดย่อ 
การศกึษาประสทิธิภาพของแมลงช้างปีกใส Mallada basalis ตอ่การท าลายเพลีย้ไฟในผกัสลดั 4 สายพนัธุ์ คือ 

Red oak, Green oak, Butter head และ Cos พบวา่เพลีย้ไฟชอบเข้าท าลายผกัที่มีลกัษณะใบหงิก  (Red oakและ 
Green oak) มากกวา่ใบเรียบ ( Butter head และ Cos )โดยผกัสลดัพนัธุ์ Red oak ที่มีลกัษณะใบหงิกและใบสแีดงมี
ปริมาณเพลีย้ไฟมากกวา่พนัธุ์อื่น และหลงัจากปลอ่ยแมลงช้างปีกใส 5 วนัสามารถลดปริมาณเพลีย้ ไฟในผกัสลดัพนัธุ์ 
Red oak จาก 27.32 ตวั/ต้นเป็นศนูย์ ขณะที่ สลดัพนัธุ์ Butter head จากเพลีย้ไฟ 8.4 ตวั/ต้น เป็น 4.52 ตวั/ต้น 
การศกึษาการเข้าท าลายของเพลีย้ออ่นตอ่พืชวงศ์กะหล า่ 6 สายพนัธุ์ โดยแบง่เป็น 3 กลุม่ตามลกัษณะของสใีบ คือ สี
เขียวออ่น (ผกักาดเขียวปลแีละผกักาดขาว) สเีขียวปานกลาง (ผกักะหล า่ปล ีผกักะหล า่ดอกและผกัคะน้า) และสเีขียว
เข้ม (ผกักวางตุ้ง) โดยผกักลุม่สเีขียวออ่นและผกักลุม่สเีขียวเข้มมีเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายมากกวา่ผกักลุม่สเีขียวปาน
กลาง และพบการเข้าท าลายสงูสดุในผกักาดขาวมากกวา่ผกัชนิดอื่น และปลอ่ยแมลงช้างปีกใสเมื่อมีการเข้าท าลายของ
เพลีย้ออ่น 10% พบวา่แมลงช้างปีกใสสามารถควบคมุเพลีย้ออ่นในผกัทกุชนิด โดยลกัษณะของสใีบ ใบเรียบและใบหงิก
ของผกัมีผลตอ่เปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของเพลีย้ออ่นและประสทิธิภาพการห า้ของแมลงช้างปีกใส 

 
ค าส าคัญ : แมลงช้างปีกใส Mallada basalis ,เพลีย้ไฟ, เพลีย้ออ่น 
Keyword: green lacewing Mallada basalis , thrip, aphid 
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ค าน า 
เพลีย้ไฟท าลายพืชด้วยการดดูกินน า้เลีย้งจากบริเวณยอด ใบออ่น ตาดอกออ่น โดยเฉพาะบริเวณก้านใบหรือ

เนือ้ใบด้านลา่ง  ท าให้เป็นรอยสนี า้ตาล ถ้าการระบาดรุนแรงพืชชะงกัการเจริญเติบโตและแห้งตายในท่ีสดุ  ซึง่ระดบั
เศรษฐกิจของเพลีย้ไฟในหนอ่ไม้ฝร่ังคือ 20 ตวั/กอ สว่นเพลีย้ออ่นกะหล า่ Lipaphis erysimi Kalt. วงศ์  Aphididae 
อนัดบั Homoptera ตวัออ่นและตวัเต็มวยั ดดูกินน า้เลีย้งจากพืช ทัง้ยอด ใบออ่น ใบแก่ ช่อดอก ลกัษณะอาการท่ีเห็นได้
ชดัคือ ยอดและใบหงิกงอ  ใบสเีหลอืงและร่วงหลน่  ถ้าหากท าลายที่ยอดจะท าให้พืชไมเ่จริญเติบโตตอ่ไป ล าต้นแคระ
แกร็น ซึง่ระดบัเศรษฐกิจของเพลีย้ออ่น คือ เมื่อพบการท าลาย 10%  (UMass Extension, 2009)การควบคมุเพลีย้ออ่น
ด้วยแมลงช้างปีกใส ณฎัฐินี และคณะ (2548) รายงานวา่แมลงช้างปีกใส Mallada basalis  ระยะตวัหนอนแมลงช้างปีก
ใส M. basalis กินเพลีย้ออ่นเฉลีย่ 284.92 ตวั  Liu and Chen (2001) เปรียบเทียบประสทิธิภาพแมลงช้างปีกใส 
Chrysoperla carnea ตอ่เพลีย้ออ่นสามชนิด คือ Aphis gossypii , Myzus persicae  และL. erysimi  พบวา่ระยะ
หนอนแมลงช้างปีกใส สามารถกินเพลีย้ออ่น  3 ชนิดได้ 292.4, 272.6 และ146.4 ตวั ตามล าดบั  และ Rasheed (1991) 
อ้างตาม Balasubramani and Swamiappan (2005) รายงานวา่ระยะหนอนแมลงช้างปีกใส C. carnea สามารถกิน
เพลีย้ออ่น เพลีย้ไฟ  และแมลงหวี่ขาว ได้ 514.3, 475 และ 387 ตวั ตามล าดบั  ดงันัน้การศกึษาประสทิธิภาพของแมลง
ช้างปีกใส M. basalis ตอ่เพลีย้ไฟและเพลีย้ออ่นจะช่วยควบคมุประชากรและลดการใช้สารฆา่แมลงในแปลงปลกูพืช 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

   1. การศึกษาประสิทธิภาพของแมลงช้างปีกใสต่อการท าลายเพลีย้ไฟในผักสลัด 
 ศกึษาการใช้แมลงช้างปีกใสควบคมุประชากรเพลีย้ไฟในผกัสลดั 4 สายพนัธุ์ คือ Red oak, Green oak, Butter 
head และ Cos  โดยน าผกัสลดั 4 สายพนัธุ์ที่ถกูเพลีย้ไฟท าลายพนัธุ์ละ 5 ต้น ครอบต้นด้วยผ้าขาวบาง ปลอ่ยแมลงช้าง
ปีกใส M. basalis วยั 2 จ านวน 5 ตวั/ต้น ทัง้นบัจ านวนเพลีย้ไฟก่อนและหลงัการปลอ่ยแมลงช้างปีกใสทกุวนั เป็นเวลา 5 
วนั ทดลอง 5 ซ า้/สายพนัธุ์   

2. การศึกษาประสิทธิภาพของแมลงช้างปีกใสต่อการท าลายเพลีย้อ่อนในพืชวงศ์กะหล ่า 
ศกึษาประชากรเพลีย้ออ่นในพืชวงศ์กะหล า่ 6 สายพนัธุ์ คือ ผกักวางตุ้ง ผกักะหล า่ปล ี ผกักาดเขียวปล ี

ผกักาดขาว ผกักาดดอก และผกัคะน้า ขนาดแปลง  1x 3 ม. ทดลอง 20 ต้น/สายพนัธุ์  โดยเก็บข้อมลูประชากรเพลีย้ออ่น
ทกุ 7 วนั เมื่อ ปลอ่ยแมลงช้างปีกใส M. basalis วยั 2 จ านวน 50 ตวั/แปลง เมื่อพบการท าลายของเพลีย้ออ่น 10% 
ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2552 – กมุภาพนัธุ์ 2553 

ผล 
   1. การศึกษาประสิทธิภาพของแมลงช้างปีกใสต่อการท าลายเพลีย้ไฟในผักสลัด 

การศกึษาประสทิธิภาพของแมลงช้างปีกใสตอ่การท าลายเพลีย้ไฟในผกัสลดั  4 สายพนัธุ์ ที่มีลกัษณะแตกตา่ง
กนัคือ Red oak (ใบหงิก และใบสแีดง) , Green oak (ใบหงิกและใบสเีขียว) , Butter head (ใบเรียบ ใบสเีขียว และใบ
กว้าง) และ Cos (ใบเรียบ ใบสเีขียวและใบแคบ) พบวา่เพลีย้ไฟชอบเข้าท าลายผกัใบหงิก  (Red oakและ Green oak) 
มากกวา่ใบเรียบ (Butter head และ Cos)โดยผกัสลดัพนัธุ์ Red oak ที่มีลกัษณะใบหงิกและใบสแีดงมีปริมาณเพลีย้ไฟ
มากกวา่พนัธุ์  Green oak และการใช้แมลงช้างปีกใสเพื่อควบคมุเพลีย้ไฟสามารถลดปริมาณเพลีย้ไฟในผกัใบหงิก
มากกวา่ใบเรียบ โดยในผกัสลดัพนัธุ์ Red oak ลดลงจาก 27.32 ตวั/ต้นในวนัท่ี 1 จนถึงวนัท่ี 5 พบประชากรเพลีย้ไฟ ลด
เหลอืศนูย์  ซึง่ตา่งจากสลดัพนัธุ์ Butter head ท่ีมีลกัษณะใบเรียบ ใบสเีขียวและขอบใบกว้าง พบประชากรเพลีย้ไฟ 8.4 
ตวั/ต้น ในวนัท่ี 1  และวนัท่ี 5 ยงัมีเพลีย้ไฟ 4.52 ตวั/ ต้น (Table 1) 



 

 

Table 1 Number of thrips in 4 varieties of lettuce 
 Number of thrips (thrips/plant) 

Day Red-oak Green-oak Butter head Cos 
1 27.32 13.76 8.4 11.84 
2 9.76 7.88 2.72 4.68 
3 5.64 5.96 2.96 2.28 
4 0.56 0.56 0.36 10.6 
5 0 1.24 4.52 3.4 

 

2. การศึกษาประสิทธิภาพของแมลงช้างปีกใสต่อการท าลายเพลีย้อ่อนในพืชวงศ์กะหล ่า 
การศกึษาการเข้าท าลายของเพลีย้ออ่นตอ่พืชวงศ์กะหล า่ 6 สายพนัธุ์ คือโดยแบง่เป็น 3 กลุม่ตามลกัษณะของ

สใีบ คือ สเีขียวออ่น (ผกักาดเขียวปลี ; chinese mustard และผกักาดขาว ; chinese cabbage) สเีขียวปานกลาง (ผกั
กะหล า่ปลี ; cabbage, ผกักะหล า่ดอก ; cauliflower และผกัคะน้า ; Chinese kale) และสเีขียวเข้ม (ผกักวางตุ้ง ; green 
pe-Tsai) พบเพลีย้ออ่นเข้าท าลายมากในพืชระยะการเจริญเติบโตทางล าต้นถึงระยะเก็บเก่ียว(สปัดาห์ที่ 3 – 8) และพบ
ผกักลุม่สเีขียวออ่นและผกักลุม่สเีขียวเข้มมีการเข้าท าลายของเพลีย้ออ่นมากกวา่ผกักลุม่สเีขียวปานกลาง โดยพบการเข้า
ท าลายสงูสดุในผกักาดขาว  50% (สปัดาห์ที่ 4) มากกวา่ผกัชนิดอื่น  คือ ผกักาดดอกพบการเข้าท าลายเพียง 5% 
(สปัดาห์ที่ 4) และการใช้แมลงช้างปีกใสในการควบคมุเพลีย้ออ่นในผกัวงศ์กะหล า่พบวา่แมลงช้างปีกใส M. basalis 
สามารถควบคมุเพลีย้ออ่น ให้มีประชากรต ่ากวา่ 10 % ได้ในผกัสเีขียวปานกลาง  (ผกักะหล า่ดอก) และผกัสเีขียวออ่น 
(ผกักาดเขียวปล)ี และพบวา่แมลงช้างปีกใสสามารถควบคมุเพลีย้ออ่นให้มีปริมาณลดลงถึง 5% ในสปัดาห์ที่ 8 ในผกัสี
เขียวปานกลาง(ผกักะหล า่ดอก) (Figure 2)  
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Figure 2 Infestation of aphids in 6 varieties of crucifer during December 2009 – February 2010 
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วิจารณ์ผล 
เพลีย้ไฟชอบเข้าท าลายผกัใบหงิกมากกวา่ใบเรียบโดยผกัสลดัพนัธุ์ Red oak ที่มีลกัษณะใบหงิกและใบสแีดงมี

ปริมาณเพลีย้ไฟมากกวา่พนัธุ์  Green oak เนื่องจากใบพืชที่มีลกัษณะหงิกมีพืน้ท่ีในการหลบซอ่นตวัมากกวา่ใบท่ีมี
ลกัษณะเรียบ ซึง่ Chaput (2008) รายงานวา่ตวัเต็มวยัเพลีย้ไฟอาศยัอยูบ่ริเวณขอบใบ รอยพบัของพืชและบริเวณเส้น
กลางใบ และการใช้แมลงช้างปีกใสเพื่อควบคมุเพลีย้ไฟสามารถลดปริมาณเพลีย้ไฟในผกัใบหงิกมากกวา่ใบเรียบ  ซึง่ 
Rasheed (1991) อ้างตาม Balasubramani and Swamiappan (2005) รายงานวา่ระยะหนอนแมลงช้างปีกใส C. 
carnea สามารถกินเพลีย้ออ่น เพลีย้ไฟ และแมลงหวี่ขาว ได้ 514.3, 475 และ 387 ตวั ตามล าดบั  เพลีย้ออ่นเข้าท าลาย
ผกักลุม่สเีขียวออ่นและกลุม่สเีขียวเข้มมากกวา่กลุม่สเีขียวปานกลาง  ซึง่สอดคล้องกบั Thomas and Lars (2007) 
รายงานวา่เพลีย้ออ่นชอบเข้าท าลายในพืชที่มีลกัษณะสเีขียวและสเีหลอืงออ่นมากกวา่สฟ้ีา  แมลงช้างปีกใส M. basalis 
สามารถ ท าลาย เพลีย้ออ่น ให้มีประชากรต ่ากวา่ 10 % ในผกัสเีขียวปานกลาง  (ผกักะหล า่ดอก) และผกัสเีขียวออ่น 
(ผกักาดเขียวปล)ี ด้วยมีลกัษณะทรงพุม่น้อยกวา่ผกัในกลุม่สเีดียวกนัท าให้การเข้าท าลายเหยื่อของแมลงช้างปีกใสมี
ประสทิธิภาพดีกวา่ Liu and Chen (2001) รายงานวา่ชนิดของพืชอาหารของเพลีย้ออ่นมีผลตอ่การเจริญเติบโต การอยู่
รอดและการห า้ของแมลงช้างปีกใส C.carnea และแมลงช้างปีกใสที่กินเพลีย้ออ่น A. gossypii บนถัว่เหลอืงและถัว่เขียว
การเจริญเติบโตเร็วกวา่ แมลงช้างที่ กินเพลีย้ออ่นกะหล า่ L. erysimi เนื่องจากเพลีย้ออ่นกะหล า่มีผงแป้งสขีาวปกคลมุ
ล าตวัท าให้มีผลตอ่ความชอบ การเจริญเติบโตและการห า้ของแมลงช้างปีกใส (Balasubramani and 
Swamiappan,1998) อ้างตาม (Liu and Chen, 2001)  

สรุป 
การศกึษาประสทิธิภาพของแมลงช้างปีกใสตอ่การท าลายเพลีย้ไฟในผกัสลดั  4 สายพนัธุ์ พบวา่เพลีย้ไฟชอบ

เข้าท าลายผกัใบหงิกมากกวา่ใบเรียบ โดยผกัสลดัพนัธุ์ Red oak มีปริมาณเพลีย้ไฟมากกวา่พนัธุ์อื่น แมลงช้างปีกใส
สามารถลดปริมาณเพลีย้ไฟในผกัใบหงิกมากกวา่ใบเรียบ โดยในผกัสลดัพนัธุ์ Red oak ลดลงจาก 27.32 ตวั/ต้นในวนัท่ี 
1 จนถึงวนัท่ี 5 ไมพ่บประชากรเพลีย้ไฟ  และการศกึษาประสทิธิภาพของแมลงช้างปีกใสตอ่การท าลายเพลีย้ออ่นในผกั
วงศ์กะหล า่ 6 สายพนัธุ์ พบการเข้าท าลายผกัใบสเีขียวเข้มและใบสเีขียวออ่น มากกวา่ใบสเีขียวปานกลาง   โดย
ผกักาดขาวพบการท าลายของเพลีย้ออ่น  มากกวา่ผกัสายพนัธุ์อื่น และแมลงช้างปีกใส สามารถควบคมุ เพลีย้ออ่นในผกั
วงศ์กะหล า่ทกุชนิด  และสามารถควบคมุเพลีย้ออ่นให้มีปริมาณลดลงในผกัสเีขียวปานกลาง(กะหล า่ดอก ) มากกวา่สี
เขียวออ่น (ผกักาดเขียวปลแีละผกักาดขาว)และสเีขียวเข้ม(ผกักวางตุ้ง) ตามล าดบั 
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