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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.
บทคัดย่ อ
การศึกษาประสิทธิภาพของแมลงช้ างปี กใส Mallada basalis ต่อการทาลายเพลี ้ยไฟในผักสลัด 4 สายพันธุ์ คือ
Red oak, Green oak, Butter head และ Cos พบว่าเพลี ้ยไฟชอบเข้ าทาลายผักที่มีลกั ษณะใบหงิก (Red oakและ
Green oak) มากกว่าใบเรี ยบ ( Butter head และ Cos )โดยผักสลัดพันธุ์ Red oak ที่มีลกั ษณะใบหงิกและใบสีแดงมี
ปริ มาณเพลี ้ยไฟมากกว่าพันธุ์อื่น และหลังจากปล่อยแมลงช้ างปี กใส 5 วันสามารถลดปริ มาณเพลี ้ย ไฟในผักสลัดพันธุ์
Red oak จาก 27.32 ตัว /ต้ นเป็ นศูนย์ ขณะที่ สลัดพันธุ์ Butter head จากเพลี ้ยไฟ 8.4 ตัว /ต้ น เป็ น 4.52 ตัว /ต้ น
การศึกษาการเข้ าทาลายของเพลี ้ยอ่อนต่อพืชวงศ์กะหลา่ 6 สายพันธุ์ โดยแบ่งเป็ น 3 กลุม่ ตามลักษณะของสีใบ คือ สี
เขียวอ่อน (ผักกาดเขียวปลีและผักกาดขาว) สีเขียวปานกลาง (ผักกะหลา่ ปลี ผักกะหลา่ ดอกและผักคะน้ า) และสีเขียว
เข้ ม (ผักกวางตุ้ง) โดยผักกลุม่ สีเขียวอ่อนและผักกลุม่ สีเขียวเข้ มมีเปอร์ เซ็นต์การเข้ าทาลายมากกว่าผักกลุม่ สีเขียวปาน
กลาง และพบการเข้ าทาลายสูงสุดในผักกาดขาวมากกว่าผักชนิดอื่น และปล่อยแมลงช้ างปี กใสเมื่อมีการเข้ าทาลายของ
เพลี ้ยอ่อน 10% พบว่าแมลงช้ างปี กใสสามารถควบคุมเพลี ้ยอ่อนในผักทุกชนิด โดยลักษณะของสีใบ ใบเรี ยบและใบหงิก
ของผักมีผลต่อเปอร์ เซ็นต์การเข้ าทาลายของเพลี ้ยอ่อนและประสิทธิภาพการห ้าของแมลงช้ างปี กใส
คาสาคัญ : แมลงช้ างปี กใส Mallada basalis ,เพลี ้ยไฟ, เพลี ้ยอ่อน
Keyword: green lacewing Mallada basalis , thrip, aphid
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คานา
เพลี ้ยไฟทาลายพืชด้ วยการดูดกินน ้าเลี ้ยงจากบริ เวณยอด ใบอ่อน ตาดอกอ่อน โดยเฉพาะบริ เวณก้ านใบหรื อ
เนื ้อใบด้ านล่าง ทาให้ เป็ นรอยสีน ้าตาล ถ้ าการระบาดรุนแรงพืชชะงักการเจริ ญเติบโตและแห้ งตายในที่สดุ
ซึง่ ระดับ
เศรษฐกิจของเพลี ้ยไฟในหน่อไม้ ฝรั่งคือ 20 ตัว /กอ ส่วนเพลี ้ยอ่อนกะหลา่ Lipaphis erysimi Kalt. วงศ์ Aphididae
อันดับ Homoptera ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ดูดกินน ้าเลี ้ยงจากพืช ทังยอด
้
ใบอ่อน ใบแก่ ช่อดอก ลักษณะอาการที่เห็นได้
ชัดคือ ยอดและใบหงิกงอ ใบสีเหลืองและร่วงหล่น ถ้ าหากทาลายที่ยอดจะทาให้ พืชไม่เจริ ญเติบโตต่อไป ลาต้ นแคระ
แกร็ น ซึง่ ระดับเศรษฐกิจของเพลี ้ยอ่อน คือ เมื่อพบการทาลาย 10% (UMass Extension, 2009)การควบคุมเพลี ้ยอ่อน
ด้ วยแมลงช้ างปี กใส ณัฎฐิ นี และคณะ (2548) รายงานว่าแมลงช้ างปี กใส Mallada basalis ระยะตัวหนอนแมลงช้ างปี ก
ใส M. basalis กินเพลี ้ยอ่อนเฉลีย่ 284.92 ตัว Liu and Chen (2001) เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพแมลงช้ างปี กใส
Chrysoperla carnea ต่อเพลี ้ยอ่อนสามชนิด คือ Aphis gossypii , Myzus persicae และL. erysimi พบว่า ระยะ
หนอนแมลงช้ างปี กใส สามารถกินเพลี ้ยอ่อน 3 ชนิดได้ 292.4, 272.6 และ146.4 ตัว ตามลาดับ และ Rasheed (1991)
อ้ างตาม Balasubramani and Swamiappan (2005) รายงานว่าระยะหนอนแมลงช้ างปี กใส C. carnea สามารถกิน
เพลี ้ยอ่อน เพลี ้ยไฟ และแมลงหวี่ขาว ได้ 514.3, 475 และ 387 ตัว ตามลาดับ ดังนันการศึ
้
กษาประสิทธิภาพของแมลง
ช้ างปี กใส M. basalis ต่อเพลี ้ยไฟและเพลี ้ยอ่อนจะช่วยควบคุมประชากรและลดการใช้ สารฆ่าแมลงในแปลงปลูกพืช
อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การศึกษาประสิทธิภาพของแมลงช้ างปี กใสต่ อการทาลายเพลีย้ ไฟในผักสลัด
ศึกษาการใช้ แมลงช้ างปี กใสควบคุมประชากรเพลี ้ยไฟในผักสลัด
4 สายพันธุ์ คือ Red oak, Green oak, Butter
head และ Cos โดยนาผักสลัด 4 สายพันธุ์ที่ถกู เพลี ้ยไฟทาลายพันธุ์ละ 5 ต้ น ครอบต้ นด้ วยผ้ าขาวบาง ปล่อยแมลงช้ าง
ปี กใส M. basalis วัย 2 จานวน 5 ตัว/ต้ น ทังนั
้ บจานวนเพลี ้ยไฟก่อนและหลังการปล่อยแมลงช้ างปี กใสทุกวัน เป็ นเวลา 5
วัน ทดลอง 5 ซ ้า/สายพันธุ์
2. การศึกษาประสิทธิภาพของแมลงช้ างปี กใสต่ อการทาลายเพลีย้ อ่ อนในพืชวงศ์ กะหล่า
ศึกษาประชากรเพลี ้ยอ่อนในพืชวงศ์กะหลา่ 6 สายพันธุ์ คือ ผัก กวางตุ้ง ผัก กะหลา่ ปลี ผัก กาดเขียวปลี
ผักกาดขาว ผักกาดดอก และผักคะน้ า ขนาดแปลง 1x 3 ม. ทดลอง 20 ต้ น/สายพันธุ์ โดยเก็บข้ อมูลประชากรเพลี ้ยอ่อน
ทุก 7 วัน เมื่อ ปล่อยแมลงช้ างปี กใส M. basalis วัย 2 จานวน 50 ตัว/แปลง เมื่อพบการทาลายของเพลี ้ยอ่อน 10%
ระหว่างเดือนธันวาคม 2552 – กุมภาพันธุ์ 2553
ผล
1. การศึกษาประสิทธิภาพของแมลงช้ างปี กใสต่ อการทาลายเพลีย้ ไฟในผักสลัด
การศึกษาประสิทธิภาพของแมลงช้ างปี กใสต่อการทาลายเพลี ้ยไฟในผักสลัด 4 สายพันธุ์ ที่มีลกั ษณะแตกต่าง
กันคือ Red oak (ใบหงิก และใบสีแดง) , Green oak (ใบหงิกและใบสีเขียว) , Butter head (ใบเรี ยบ ใบสีเขียว และใบ
กว้ าง) และ Cos (ใบเรี ยบ ใบสีเขียวและใบแคบ) พบว่าเพลี ้ยไฟชอบเข้ าทาลายผักใบหงิก (Red oakและ Green oak)
มากกว่าใบเรี ยบ (Butter head และ Cos)โดยผักสลัดพันธุ์ Red oak ที่มีลกั ษณะใบหงิกและใบสีแดงมีปริ มาณเพลี ้ยไฟ
มากกว่าพันธุ์ Green oak และการใช้ แมลงช้ างปี กใสเพื่อควบคุมเพลี ้ยไฟสามารถลดปริ มาณเพลี ้ยไฟในผักใบหงิก
มากกว่าใบเรี ยบ โดยในผักสลัดพันธุ์ Red oak ลดลงจาก 27.32 ตัว/ต้ นในวันที่ 1 จนถึงวันที่ 5 พบประชากรเพลี ้ยไฟ ลด
เหลือศูนย์ ซึง่ ต่างจากสลัดพันธุ์ Butter head ที่มีลกั ษณะใบเรี ยบ ใบสีเขียวและขอบใบกว้ าง พบประชากรเพลี ้ยไฟ 8.4
ตัว/ต้ น ในวันที่ 1 และวันที่ 5 ยังมีเพลี ้ยไฟ 4.52 ตัว/ ต้ น (Table 1)

Table 1 Number of thrips in 4 varieties of lettuce
Day
1
2
3
4
5

Number of thrips (thrips/plant)
Green-oak
Butter head
13.76
8.4
7.88
2.72
5.96
2.96
0.56
0.36
1.24
4.52

Red-oak
27.32
9.76
5.64
0.56
0

Cos
11.84
4.68
2.28
10.6
3.4

2. การศึกษาประสิทธิภาพของแมลงช้ างปี กใสต่ อการทาลายเพลีย้ อ่ อนในพืชวงศ์ กะหล่า
การศึกษาการเข้ าทาลายของเพลี ้ยอ่อนต่อพืชวงศ์กะหลา่ 6 สายพันธุ์ คือโดยแบ่งเป็ น 3 กลุม่ ตามลักษณะของ
สีใบ คือ สีเขียวอ่อน (ผักกาดเขียวปลี ; chinese mustard และผักกาดขาว ; chinese cabbage) สีเขียวปานกลาง (ผัก
กะหลา่ ปลี ; cabbage, ผักกะหลา่ ดอก ; cauliflower และผักคะน้ า ; Chinese kale) และสีเขียวเข้ ม (ผักกวางตุ้ง ; green
pe-Tsai) พบเพลี ้ยอ่อนเข้ าทาลายมากในพืชระยะการเจริ ญเติบโตทางลาต้ นถึงระยะเก็บเกี่ยว(สัปดาห์ที่ 3 – 8) และพบ
ผักกลุม่ สีเขียวอ่อนและผักกลุม่ สีเขียวเข้ มมีการเข้ าทาลายของเพลี ้ยอ่อนมากกว่าผักกลุม่ สีเขียวปานกลาง โดยพบการเข้ า
ทาลายสูงสุดในผักกาดขาว 50% (สัปดาห์ที่ 4) มากกว่าผักชนิดอื่น คือ ผักกาดดอกพบการเข้ าทาลายเพียง 5%
(สัปดาห์ที่ 4) และการใช้ แมลงช้ างปี กใสในการควบคุมเพลี ้ยอ่อนในผักวงศ์กะหลา่ พบว่าแมลงช้ างปี กใส M. basalis
สามารถควบคุมเพลี ้ยอ่อน ให้ มีประชากรต่ากว่า 10 % ได้ ในผักสีเขียวปานกลาง (ผักกะหลา่ ดอก) และผักสีเขียวอ่อน
(ผักกาดเขียวปลี) และพบว่าแมลงช้ างปี กใสสามารถควบคุมเพลี ้ยอ่อนให้ มีปริ มาณลดลงถึง 5% ในสัปดาห์ที่ 8 ในผักสี
เขียวปานกลาง(ผักกะหลา่ ดอก) (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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วิจารณ์ ผล
เพลี ้ยไฟชอบเข้ าทาลายผักใบหงิกมากกว่าใบเรี ยบโดยผักสลัดพันธุ์ Red oak ที่มีลกั ษณะใบหงิกและใบสีแดงมี
ปริ มาณเพลี ้ยไฟมากกว่าพันธุ์ Green oak เนื่องจากใบพืชที่มีลกั ษณะหงิกมีพื ้นที่ในการหลบซ่อนตัวมากกว่าใบที่มี
ลักษณะเรี ยบ ซึง่ Chaput (2008) รายงานว่าตัวเต็มวัยเพลี ้ยไฟอาศัยอยูบ่ ริ เวณขอบใบ รอยพับของพืชและบริ เวณเส้ น
กลางใบ และการใช้ แมลงช้ างปี กใสเพื่อควบคุมเพลี ้ยไฟสามารถลดปริ มาณเพลี ้ยไฟในผักใบหงิกมากกว่าใบเรี ยบ ซึง่
Rasheed (1991) อ้ างตาม Balasubramani and Swamiappan (2005) รายงานว่าระยะหนอนแมลงช้ างปี กใส C.
carnea สามารถกินเพลี ้ยอ่อน เพลี ้ยไฟ และแมลงหวี่ขาว ได้ 514.3, 475 และ 387 ตัว ตามลาดับ เพลี ้ยอ่อนเข้ าทาลาย
ผักกลุม่ สีเขียวอ่อนและกลุม่ สีเขียวเข้ มมากกว่ากลุม่ สีเขียวปานกลาง ซึง่ สอดคล้ องกับ Thomas and Lars (2007)
รายงานว่าเพลี ้ยอ่อนชอบเข้ าทาลายในพืชที่มีลกั ษณะสีเขียวและสีเหลืองอ่อนมากกว่าสีฟ้า แมลงช้ างปี กใส M. basalis
สามารถ ทาลาย เพลี ้ยอ่อน ให้ มีประชากรต่ากว่า 10 % ในผักสีเขียวปานกลาง (ผัก กะหลา่ ดอก) และผักสีเขียวอ่อน
(ผักกาดเขียวปลี) ด้ วยมีลกั ษณะทรงพุม่ น้ อยกว่าผักในกลุม่ สีเดียวกันทาให้ การเข้ าทาลายเหยื่อของแมลงช้ างปี กใสมี
ประสิทธิภาพดีกว่า Liu and Chen (2001) รายงานว่าชนิดของพืชอาหารของเพลี ้ยอ่อนมีผลต่อการเจริ ญเติบโต การอยู่
รอดและการห ้าของแมลงช้ างปี กใส C.carnea และแมลงช้ างปี กใสที่กินเพลี ้ยอ่อน A. gossypii บนถัว่ เหลืองและถัว่ เขียว
การเจริ ญเติบโตเร็ วกว่า แมลงช้ างที่ กินเพลี ้ยอ่อนกะหลา่ L. erysimi เนื่องจากเพลี ้ยอ่อนกะหลา่ มีผงแป้งสีขาวปกคลุม
ลาตัวทาให้ มีผลต่อความชอบ การเจริ ญเติบโตและการห ้าของแมลงช้ างปี กใส
(Balasubramani
and
Swamiappan,1998) อ้ างตาม (Liu and Chen, 2001)
สรุ ป
การศึกษาประสิทธิภาพของแมลงช้ างปี กใสต่อการทาลายเพลี ้ยไฟในผักสลัด 4 สายพันธุ์ พบว่าเพลี ้ยไฟชอบ
เข้ าทาลายผักใบหงิกมากกว่าใบเรี ยบ โดยผักสลัดพันธุ์ Red oak มีปริ มาณเพลี ้ยไฟมากกว่าพันธุ์อื่น แมลงช้ างปี กใส
สามารถลดปริ มาณเพลี ้ยไฟในผักใบหงิกมากกว่าใบเรี ยบ โดยในผักสลัดพันธุ์ Red oak ลดลงจาก 27.32 ตัว/ต้ นในวันที่
1 จนถึงวันที่ 5 ไม่พบประชากรเพลี ้ยไฟ และการศึกษาประสิทธิภาพของแมลงช้ างปี กใสต่อการทาลายเพลี ้ยอ่อนในผัก
วงศ์กะหลา่ 6 สายพันธุ์ พบการเข้ าทาลายผักใบสีเขียวเข้ มและใบสีเขียวอ่อน มากกว่าใบสีเขียวปานกลาง โดย
ผักกาดขาวพบการทาลายของเพลี ้ยอ่อน มากกว่าผักสายพันธุ์อื่น และแมลงช้ างปี กใส สามารถควบคุม เพลี ้ยอ่อนในผัก
วงศ์กะหลา่ ทุกชนิด และสามารถควบคุมเพลี ้ยอ่อนให้ มีปริ มาณลดลงในผักสีเขียวปานกลาง(กะหลา่ ดอก ) มากกว่าสี
เขียวอ่อน (ผักกาดเขียวปลีและผักกาดขาว)และสีเขียวเข้ ม(ผักกวางตุ้ง) ตามลาดับ
เอกสารอ้ างอิง
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