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โครงการวจิัยย่อยที ่9 
การพฒันากระบวนการผลติมวนตัวห า้เพลีย้ไฟ  

Wollastoniella rotunda Yasunaga & Miyamoto  

และ Wollastoniella parvicuneis Yasunaga (Hemiptera: Anthocoridae) ในเชิงพาณชิย์ 
Process development of anthocorid bug,  

Wollastoniella rotunda Yasunaga & Miyamoto and Wollastoniella parvicuneis  
Yasunaga (Hemiptera: Anthocoridae) for commercial production 
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บทคดัย่อ 

 มวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ Wollastoniella rotunda Yasunaga and Miyamoto และ Wollastoniella 
parvicuneis Yasunaga (Hemiptera: Anthocorida) เป็นศตัรูธรรมชาติทอ้งถ่ินท่ีส าคญัในการควบคุมเพล้ียไฟ 
วตัถุประสงคข์องการวจิยัน้ีเพื่อพฒันากระบวนการผลิตใหไ้ดป้ริมาณมาก โดยมุ่งเนน้ศึกษาพืชอาศยัในการ
วางไข่ของมวนตวัห ้ าทั้งสองชนิด โดยวางแผนการทดลองแบบ 2x4 Factorial experiment บนแบบการ
ทดลองพื้นฐานสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) จ านวน 5 ซ ้ า ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั ปัจจยัท่ี 1 
ชนิดมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ มี 2 ระดบั คือ 1) W. rotunda และ 2) W. parvicuneis  และ ปัจจยัท่ี 2 ชนิดของพืช
อาศยั มี 4 ระดบั คือ 1) ตน้มะเขือเปราะอาย ุ2 เดือน 2) ตน้กลา้มะเขือเปราะอาย ุ1 เดือน 3) ตน้อ่อนถัว่เขียว 
อาย ุ4 วนั (ล าตน้สูง 2.5 เซนติเมตร) และ 4) ตน้อ่อนถัว่ด า อาย ุ7 วนั ซ่ึงมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ ทั้งสองชนิดผลิต
ไข่เฉล่ียไดสู้งท่ีสุดเม่ือเพาะเล้ียงบนตน้มะเขือเปราะอาย ุ2 เดือน มีค่าเฉล่ียจ านวนไข่เท่ากบั 294.75 และ 91 
ฟอง ตามล าดบั และจ านวนไข่ท่ีผลิตไดมี้ความแตกต่างกบัการเพาะเล้ียงดว้ยพืชอาศยัอีก 3 ชนิด (P<0.05) 
และเพื่อใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์อยา่งสูงท่ีสุด เน่ืองจากพืชอาศยัท่ีใหร้ะยะเวลาปลูกนาน คือตน้มะเขือเปราะ
อาย ุ2 เดือน จึงศึกษาเพิ่มเติมโดยวางแผนการทดลองแบบการวดัซ ้ า 2 ทาง Two-ways Repeated Measures 
จ านวน 4 ซ ้ า ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั ปัจจยัท่ี 1 จ านวนตวัเตม็วยัท่ีครอบบนใบมะเขือ มี 3 ระดบั คือ 1) 5 คู่ 2) 
10 คู่ และ 3) 20 คู่ ปัจจยัท่ี 2 มี 9 ระดบั คือช่วงระยะเวลาท่ีมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda วางไข่ ตั้งแต่วนัท่ี 
3 ถึง 11 ซ่ึงเม่ือครอบตวัเตม็วยัของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda จ  านวน 20 คู่ สามารถผลิตไข่เฉล่ียสูงสุด
ถึง 2 9 4 . 7 5  ฟอง และไข่มีเปอร์เซ็นตก์ารฟัก เท่ากบั 9 8 . 1 1  นอกจากน้ีเพาะเล้ียงมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ                
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W. rotunda และ W. parvicuneis ไดท้ั้งส้ิน 45,950 ตวั ซ่ึงเป็นไปตามดชันีช้ีวดัท่ีตั้งไว ้และน าศตัรูธรรมชาติ
ท่ีไดเ้พาะเล้ียงไปใชป้ระโยชน์เพื่อควบคุมศตัรูพืชแก่เกษตรกรผูป้ลูกผกัและผูส้นใจทั้งส้ิน 2 5 , 6 7 0 ตวั 

ค าส าคัญ: มวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ Wollastoniella rotunda  Wollastoniella parvicuneis พืชอาศยัส าหรับวางไข่  

 
Abstract 

Predator bugs, Wollastoniella rotunda Yasunaga and Miyamoto and Wollastoniella parvicuneis 
Yasunaga (Hemiptera: Anthocorida) are native natural enemies of phytophagous thrips in Thailand.  This 
research aim to mass production the predators in two principle topics: 1) Suitable host plants for eggs 
laying of predator bugs were studied with 2x4 Factorial experiment in Completely Randomized Design 
with 5 replications. Factor I was the predator species with 2 levels: W. rotunda and W. parvicuneis and 
Factor II was host plants species with 4 levels: 2 months old eggplant, 1 month old eggplant, mung bean 
sprout and black bean sprout.  The average number eggs of W. rotunda and W. parvicuneis on 2 months 
old eggplant was different from others host plants (P<0.05) and ranged from the highest to 294.75 and 91 
eggs/plant.  Because of the time consume in planting 2-month old eggplant, later the topic was to study the 
number of pair of W. rotunda (male and female) to lay the most number of eggs on the eggplant leaves 
with two-ways Repeated Measures in completely randomized Design with 4 replications and 2 factors. 
Factor I was the number of pair of W. rotunda, 5, 10 and 20 and factor II was period of egg laying from 
days 3-11 after the predatory bugs were placed on the plants. Twenty pairs of W. rotunda on eggplant leaf 
produced an average of 294.75 eggs and 98.11% hatching. Successful KPI was achieved in mass-
producing W. rotunda and W. parvicuneis and utilizing in vegetable crops with 45,950, and 25,670 
individuals, respectively.  

Keywords: predator bug, Wollastoniella rotunda, Wollastoniella parvicuneis and host plant  
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บทน า 

การปลูกพืชโดยเฉพาะในกลุ่มพืชสวนและพืชผกั เพล้ียไฟ Thrips palmi Karny ( Thysanoptera: 
Thripidae) นบัเป็นศตัรูพืชท่ีส าคญัและลงท าลายพืชไดห้ลายชนิดและมกัแพร่ระบาดอย่างหนกัในช่วงฤดู
ร้อน หรือฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน (Karny, 1925; Lawis, 1997) นอกจากน้ียงัมีการรายงานการระบาดเขตการ
แพร่กระจายของเพล้ียไฟในประเทศต่างๆ ทั้งทวีปยุโรป เอเชีย แอฟริกา และอเมริกา (CAB International, 
1998; Mound and Kibby, 1998) นอกจากท าลายพืชใหเ้กิดการเสียหายโดยตรงแลว้ เพล้ียไฟ T. palmi ยงัเป็น
พาหะน าโรค tospovirus ของแตงโมในประเทศญ่ีปุ่น และเป็นพาหะโรคน้ีของถัว่ลิสงในประเทศอินเดีย 
(Honda et al., 1989; Kajita et al., 1996; Yeh et al., 1992; Yeh and Chang, 1995) 
 การควบคุมศตัรูพืชโดยชีววธีิเป็นการจดัการศตัรูพืชวธีิหน่ึง ซ่ึงช่วยลดปริมาณศตัรูพืชไดอ้ยา่งย ัง่ยืน
อีกทั้งยงัลดการตกคา้งของสารเคมีในผลผลิต สภาพแวดล้อม และยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูผ้ลิตและ
ผูบ้ริโภค จากการรายงานถึงศตัรูธรรมชาติของเพล้ียไฟในประเทศไทย พบมวนตวัห ้ าในสกุล Wollastoniella 
จ  านวน 2 ชนิด  ซ่ึงเป็นศัตรูธรรมชาติท้องถ่ินท่ีส าคัญของเพล้ียไฟ T. palmi คือ มวนตัวห ้ าเพล้ียไฟ 
Wollastoniella  rotunda Yasunaga & Miyamoto และ Wollastoniella parvicuneis Yasunaga (Hirose et  al., 
1993;  Yasunaga and Miyamoto 1993) ซ่ึงแมลงตวัห ้ าทั้ ง 2 ชนิดน้ีแม้อยู่ในสกุลเดียวกัน แต่ลักษณะการ
อาศยับนพืชมีความแตกต่างกนั คือ มวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda พบในพืชอาศยัตระกูลมะเขือชนิดต่างๆ 
แต่มวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. parvicuneis  อาศยับนใบพุทราพื้นเมือง จากลกัษณะพืชอาศยัท่ีต่างกนัและการ
น าไปใช้ประโยชน์ในแต่ละกลุ่มพืช คือ มวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda  เพื่อน าไปใช้ควบคุมศตัรูพืชท่ีลง
ท าลายในกลุ่มพืชผกัและไมด้อก และเน่ืองจากมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. parvicuneis มีลกัษณะพืชอาศยัเป็นไม้
ยนืตน้ จึงผลิตส าหรับควบคุมศตัรูพืชท่ีลงท าลายพืชกลุ่มไมผ้ลและไมย้นืตน้ ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัเล็งเห็นถึงความ
จ าเป็นท่ีต้องศึกษาแนวทางการเพาะเล้ียงมวนตัวห ้ าเพล้ียไฟทั้ ง 2 ชนิด เพื่อเพิ่มปริมาณและน าไปใช้
ประโยชน์ในกลุ่มพืชผกั และไมผ้ลหรือไมย้นืตน้  
 แมว้า่ทางศูนยว์ิจยัควบคุมศตัรูพืชโดยชีวินทรียแ์ห่งชาติ ภาคกลาง ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัมวนตวั
ห ้ า W. rotunda มาบางส่วนแลว้ แต่เน่ืองจากขอ้มูลของแมลงชนิดน้ียงัมีไม่มากนกัรวมถึงการน ามวนตวัห ้ า 
W. parvicuneis ท่ีกล่าวถึงข้างต้นเข้ามาร่วมด้วยในการศึกษาแนวทางเพาะเล้ียงและพฒันากระบวนการ
เพาะเล้ียงเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ให้มีศกัยภาพในการผลิตมากข้ึน รวมถึงลดความยุง่ยากและตน้ทุนในกระบวนการ
ผลิตมวนตวัห ้ าทั้งสองชนิดดว้ย ท่ีผา่นมาคณะผูว้จิยัไดศึ้กษาและพบวา่ ไรแดง Tetranychus sp. เป็นอาหารท่ี
เหมาะส าหรับใช้ในกระบวนการเพาะเล้ียงมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda และเม่ือใช้อาหารดงักล่าวเล้ียง
มวนตวัห ้ าเพล้ียไฟมีอตัราการขยายพนัธ์ุสุทธิ (Ro) สูงท่ีสุด เท่ากบั 9.353 เท่า (สินีนาฏและคณะ, 2551) และ
การเพาะเล้ียงมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda ในสภาพโรงเรือนโดยใช้พืชอาศยัคือ ตน้มะเขืออายุ 2 เดือน 
และให้ไรแดงเป็นอาหาร จากนั้ นครอบตัวเต็มวยัจ านวน 10 คู่ลงบนใบมะเขือ มวนตัวห ้ าเพล้ียไฟ                
W. rotunda เพศเมียสามารถผลิตไข่ไดเ้ฉล่ีย 30.10±15.70 ฟองต่อวนั และไข่มีเปอร์เซ็นตก์ารฟัก 87.21±5.03 
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(โสภณและคณะ, 2553) ถึงอยา่งไรก็ตามยงัมีปัญหาในการผลิตมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda เน่ืองจากการ
ปลูกมะเขือเปราะเพื่อใชใ้นกระบวนการผลิตตอ้งใชเ้วลานานถึง 2 เดือน โสภณและคณะ (2554) ผูว้ิจยัจึงได้
หาพืชอาศยัอ่ืนมาทดแทนในช่วงการผลิตไข่ พบวา่เม่ือใชต้น้อ่อนมะเขือเปราะอายุ 1 เดือน และตน้อ่อนของ
ถั่วด า เป็นพืชอาศัยมวนตัวห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda ผลิตไข่ได้เฉล่ียไม่แตกต่างกับต้นมะเขือเปราะอาย ุ                      
2 เดือน ท่ีใชใ้นกระบวนการในปัจจุบนั 

 จากผลท่ีไดจ้ากการศึกษาขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัเห็นถึงแนวทางการพฒันากระบวนการผลิตมวนตวัห ้ า
เพล้ียไฟทั้ง 2 ชนิด รวมทั้งหากสามารถพฒันากระบวนอาจส่งผลให้การน ามวนตวัห ้ าทั้งสองชนิดไปใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนดว้ย  

 

วตัถุประสงค์ 

วตัถุประสงค์ของโครงการน้ี เพื่อพฒันากระบวนการผลิตมวนตัวห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda และ               
W. parvicuneis ในเชิงพาณิชย ์จากเทคโนโลยีท่ีมีอยู่แล้ว ให้มีศกัยภาพมากยิ่งข้ึน เพิ่มปริมาณมวนตวัห ้ า
เพล้ียไฟและลดตน้ทุนการผลิต พร้อมทั้งผลิตมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda และ W. parvicuneis ให้ได้
อยา่งนอ้ย 40,000 ตวัต่อปี ส าหรับการน าไปใชป้ระโยชน์ในการควบคุมเพล้ียไฟและไรแดง 

 

วธิีการด าเนินการวจิัย 

1.  การพฒันากระบวนการผลิตมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda และ W. parvicuneis 
เตรียมตน้พืชอาศยั 
เตรียมตน้มะเขือเปราะอายุ 2 เดือน ตน้กลา้มะเขือเปราะพนัธ์ุเจา้พระยา อาย ุ1 เดือน ตน้อ่อนถัว่เขียว 

อายุ 3 วนั และต้นอ่อนถัว่ด า อายุ 5 วนั ซ่ึงตน้อ่อนถั่วทั้งสองชนิดปลูกโดยใช้วิธีการเพาะบนส าลีชุบน ้ า
หมาด และวางลงในกล่องพลาสติกกลม ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 5.5 เซนติเมตร สูง 1.5 เซนติเมตร 

เตรียมจ านวนมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda และ W. parvicuneis  
เก็บรวบรวมมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda และ W. parvicuneis ท่ีอยู่ในระยะตวัอ่อนวยัท่ี 5 มา

เพาะเล้ียงบนต้นมะเขือเปราะพันธ์ุเจ้าพระยา อายุ 2 เดือน ในขณะเดียวกันท าการเพาะเล้ียงไรแดง 
Tetranychus sp. บนต้นมะเขือเปราะ เพื่อเป็นอาหารของมวนตัวห ้ าเพล้ียไฟทั้ งสองชนิดในโรงเรือน
เพาะเล้ียงแมลง เพื่อให้มวนตวัห ้ าเพล้ียไฟพฒันาเขา้สู่ระยะตวัเตม็วยัในช่วงเวลาท่ีใกลเ้คียงกนัก่อนน าไปใช้
ในการทดลอง  

เตรียมไรแดง  
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เพาะเล้ียงไรแดง Tetranychus sp. บนตน้มะเขือเปราะพนัธ์ุเจา้พระยา อาย ุ2 เดือน ซ่ึงปลูกในถุงปลูก
สีด าขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 8 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร และวางไวใ้นโรงเรือนทดลอง จากนั้นจึงน าไร
แดงท่ีเพาะเล้ียงเพื่อมาเป็นอาหารของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda และ W. parvicuneis 

เตรียมไข่ผเีส้ือขา้วสาร 
เน่ืองจากการเพาะเล้ียงผีเส้ือขา้วสารเป็นส่วนหน่ึงท่ีศึกษาในโครงการ การพฒันาเทคโนโลยีการ

ผลิตแมลงช้างปีกใส Mallada basalis จึงตอ้งประสานงานกบันกัวิจยัผูค้วบคุมการผลิตเพื่อก าหนดช่วงเวลา
และปริมาณของไข่ผีเส้ือขา้วสารท่ีน ามาเป็นอาหารของตวัเต็มวยัของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ และเพื่อใชใ้นการ
ทดลอง 

1.1  การศึกษาพืชอาศยัเพื่อผลิตไข่ของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda และ W. parvicuneis 
ด าเนินการศึกษาพืชอาศยัของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda และ W. parvicuneis โดยทดลองแบบ 

2x4 Factorial experiment บนแบบการทดลองพื้ น ฐาน สุ่มสมบู รณ์  (completely randomized design)  
ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั ปัจจยัท่ี 1 มี 2 ระดบั คือ ระดบัท่ี 1 มวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda และระดบัท่ี 2 คือ 
W. parvicuneis  และ ปัจจยัท่ี 2 มี 4  ระดบั คือระดบัท่ี 1 ตน้มะเขือเปราะพนัธ์ุเจา้พระยา อายุ 2 เดือน ระดบัท่ี 
2 ต้นกล้ามะเขือเปราะพนัธ์ุเจ้าพระยา อายุ 1 เดือน ระดับท่ี 3 ต้นอ่อนถั่วเขียว อายุ 4 วนั (ล าต้นสูง 2.5 
เซนติเมตร) และระดบัท่ี 4 ตน้อ่อนถัว่ด า อายุ 7 วนั (ล าตน้สูง 2 เซนติเมตร) ตามล าดับ (ภาพท่ี 9.1) รวม
ทั้งส้ิน 8 กรรมวธีิๆ ละ 5 ซ ้ า แต่ละซ ้ าใชต้วัเตม็วยัของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟแต่ละชนิด จ านวน 10 คู่ และเปล่ียน
พืชอาศยัแต่ละชนิดทุกวนั บนัทึกขอ้มูลจ านวนไข่ของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟท่ีวางจนกระทัง่ตวัเต็มวยัตายหมด 
และเปอร์เซ็นตก์ารฟักออกเป็นตวัอ่อนของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟทั้ง 2 ชนิด  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่9.1  พืชอาศยัท่ีใชใ้นการทดสอบการวางไข่ของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ Wollastoniella rotunda และ 
Wollastoniella parvicuneis (ก) ตน้มะเขือเปราะพนัธ์ุเจา้พระยา อาย ุ2 เดือน (ข) ตน้กลา้มะเขือ
เปราะพนัธ์ุเจา้พระยา อาย ุ1 เดือน (ค) ตน้อ่อนถัว่เขียว อาย ุ4 วนั (ล าตน้สูง 2.5 เซนติเมตร) (ง) 
ตน้อ่อนถัว่ด า อาย ุ7 วนั  (ล าตน้สูง 2 เซนติเมตร) 

ก ข 

ค 

ง 
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1.2  การพฒันากระบวนการผลิตมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda  
 เน่ืองจากการศึกษาในหวัขอ้ขา้งตน้แมว้า่มวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. parvicuneis  สามารถเพาะเล้ียงใน
หอ้งปฏิบติัการได ้ แต่เพาะเล้ียงไดเ้พียงรุ่นเดียวเท่านั้น จึงไม่ไดน้ ามาศึกษาต่อในหวัขอ้น้ี และเน่ืองจาก
การศึกษาในปีท่ีผา่นมา มะเขือเปราะพนัธ์ุเจา้พระยา อาย ุ2 เดือนเป็นพืชอาศยัในการวางไข่ท่ีดีท่ีสุด และให้
เปอร์เซ็นตก์ารวางไข่สูงท่ีสุด ดงันั้นเพื่อใหต้น้มะเขือเปราะพนัธ์ุเจา้พระยา ท่ีใชเ้วลาในการเพาะปลูกใชง้าน
ไดอ้ยา่งคุม้ค่าจึงตอ้งศึกษาเพื่อใหม้วนตวัห ้ าเพล้ียไฟสามารถวางไข่บนใบมะเขือเปราะใหม้ากท่ีสุดโดย
เปอร์เซ็นตก์ารฟักเป็นตวัอ่อนของไข่ไม่ลดลง จึงท าการศึกษาเพาะเล้ียงมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda 
ตลอดทั้งกระบวนการโดยใชต้น้มะเขือเปราะ พนัธ์ุเจา้พระยา เป็นพืชอาศยั 
 ท าการศึกษาโดยวางแผนการทดลองแบบการวดัซ ้ า 2 ทาง Two-ways Repeated Measures (Martin 
and Hand, 1990 และ David and Taylor, 1987) ประกอบด้วย 2 ปัจจยั ปัจจยัท่ี 1 มี 3 ระดับ คือ ระดับท่ี 1 
ครอบระยะตวัเต็มวยัจ านวน 5 คู่ ระดบัท่ี 2 ครอบระยะตวัเต็มวยัจ านวน 10 คู่ และระดบัท่ี 3 ครอบระยะตวั
เต็มวยัจ านวน 20 คู่ ปัจจยัท่ี 2 มี 9 ระดบั คือช่วงระยะเวลาท่ีมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda วางไข่ ตั้งแต่
วนัท่ี 3 ถึง 11 เน่ืองจากตวัเต็มวยัเพศเมียของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda เร่ิมวางไข่ตั้งแต่ตวัเต็มวยัมีอาย ุ
3 วนั ศึกษากรรมวิธีละ 4 ซ ้ า โดยใช้ตวัเต็มวยัของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟท่ีเพิ่งลอกคราบ มาครอบลงบนใบ
มะเขือเปราะพนัธ์ุเจา้พระยา อายุ 2 เดือน จากนั้นใช้ถุงผา้ตาข่ายถ่ีครอบและปิดปากถุงโดยใช้เข็มหมุดเยบ็
บริเวณปากถุงให้สนิท (ภาพท่ี 9.2) บนัทึกจ านวนไข่จ  านวนและการฟักของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda  
และจ านวนตวัเตม็วยัท่ีรอดชีวติทุกวนั จนกระทัง่ตวัเตม็วยัเพศเมียตายหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่9.2  การครอบตวัเตม็วยัของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ Wollastoniella rotunda บนใบมะเขือ 
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2. การด าเนินการเพาะเลีย้งมวนตัวห า้เพลีย้ไฟ W. rotunda และ W. parvicuneis 
 ด าเนินการเพาะเล้ียงมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda และ W. parvicuneis ดว้ยกระบวนการเดิมท่ีใช้
ในการเพาะเล้ียง ปี 2553 (ภาพท่ี 9.3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่9.3  กรรมวธีิการเพาะเล้ียงมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ Wollastoniella rotunda และ                                 
Wollastoniella parvicuneis 

 

ผลการวจิัยและวจิารณ์ 

1.  การพฒันากระบวนการผลิตมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda และ W. parvicuneis 

1.1  การศึกษาพืชอาศยัในการผลิตไข่ของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda และ W. parvicuneis 
จากการศึกษาการวางไข่ของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda และ W. parvicuneis บนพืชอาศยัทั้ง 4 

ชนิด นั้นการวางไข่ของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟทั้งสองชนิด และค่าเฉล่ียไข่ของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟบนพืชอาศยั
ทั้ง 4 ชนิด มีความแตกต่างกนั (P<0.01) ซ่ึงมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda ผลิตไข่ไดเ้ฉล่ียสูงกวา่มวนตวัห ้ า
เพล้ียไฟ W. parvicuneis เม่ือเพาะเล้ียงบนพืชอาศยัทั้ 4 ชนิด อีกทั้งมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ ทั้งสองชนิดผลิตไข่ได้

ปลูกมะเขือเปราะอาย ุ2 เดือน 

ปล่อยไรแดงลงบนตน้มะเขือ                                        
ทิ้งไวเ้ป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

ครอบมวนตวัเตม็วยัของตวัห ้ าเพล้ียไฟ                
จ  านวน 10 คู่ ลงบนใบมะเขือเป็นเวลา 24 ชัว่โมง 

ยา้ยตวัเตม็วยัของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ                        
ไปคลอบบนตน้ใหม่ 

เม่ือตวัอ่อนของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟฟักจากไข่ 
น าไปเพาะเล้ียงบนตน้มะเขือ                                        

ท่ีมีไรแดงจนกระทัง่เป็นตวัเตม็วยั 
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สูงท่ีสุดเม่ือเพาะเล้ียงบนตน้มะเขือเปราะพนัธ์ุเจา้พระยา อายุ 2 เดือน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียจ านวนไข่เท่ากบั 294.75 
และ 91 ฟอง ตามล าดบั ซ่ึงจ านวนไข่ท่ีผลิตได้มีความแตกต่างกับการเพาะเล้ียงด้วยพืชอาศยัอีก 3 ชนิด 
(P<0.05) พืชอาศยัชนิดท่ีผลิตไข่ไดร้องลงมา คือ ตน้อ่อนมะเขือ อายุ 1 เดือน ตน้อ่อนถัว่ด า และตน้อ่อนถัว่
เขียวตามล าดบั (ภาพท่ี 9.4) 
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ตน้อ่อนถัว่เขียว
ตน้อ่อนถัว่ด า

 

 F * * 
หมายเหตุ:  ตวัอกัษร (a, b, c) บนแท่งกราฟแต่ละชุด มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) ดว้ยวธีิ DMRT 

* มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) ดว้ยวธีิ DMRT 

ภาพที ่9.4  ค่าเฉล่ียจ านวนไข่ของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ Wollastoniella rotunda และ Wollastoniella 
parvicuneis เม่ือเพาะเล้ียงดว้ยพืชอาศยั 4 ชนิด คือ ตน้มะเขือเปราะพนัธ์ุเจา้พระยา อาย ุ2 
เดือน ตน้กลา้มะเขือเปราะพนัธ์ุเจา้พระยา อาย ุ1 เดือน ตน้อ่อนถัว่เขียว อาย ุ4 วนั ตน้อ่อนถัว่
ด า อาย ุ7 วนั และจ านวนไข่ทั้งหมดท่ีมวนตวัห ้ าแต่ละชนิดผลิตได ้

 เม่ือน ามาศึกษาเพิ่มเติมถึงเปอร์เซ็นตไ์ข่ท่ีฟักของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟทั้งสองชนิดบนพืชอาศยัทั้ง 4 
ชนิด การฟักของไข่ของมวนตวัห ้ าเพล้ีย W. rotunda  เม่ือเพาะเล้ียงบนตน้มะเขืออาย ุ2 เดือน มีเปอร์เซ็นต์
การฟักสูงท่ีสุดถึง 97.11 ซ่ึงแตกต่างกบัพืชอาศยัอีก 3 ชนิด (P<0.05) แต่เปอร์เซ็นตก์ารฟักของไข่ของมวน
ตวัห ้ าเพล้ีย W. parvicuneis  เม่ือเพาะเล้ียงบนพืชอาศยัทั้ง 4 ชนิดไม่มีความแตกต่างกนั (P<0.05) และมีช่วง
เปอร์เซ็นตก์ารฟักระหวา่ง 48.77 ถึง 56.84 (ภาพท่ี 9.5) 

จ านวนไข่ (ฟอง) 

ชนิดมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ 
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F * ns 
หมายเหตุ: * ตวัอกัษร (a, b, c) บนชุดแท่งกราฟ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) ดว้ยวธีิ DMRT 

* มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) ดว้ยวธีิ DMRT 
ns ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) ดว้ยวธีิ DMRT 

ภาพที่ 9.5  ไข่ของมวนตวัห ้ ำเพล้ียไฟ Wollastoniella rotunda และ Wollastoniella parvicuneis ท่ีฟักเป็นตวั
อ่อน (เปอร์เซ็นต)์ เม่ือเพำะเล้ียงดว้ยพืชอำศยั 4 ชนิด คือ ตน้มะเขือเปรำะพนัธ์ุเจา้พระยา อำยุ 2 
เดือน ตน้กลำ้มะเขือเปรำะพนัธ์ุเจา้พระยา อำยุ 1 เดือน ตน้อ่อนถัว่เขียว อำยุ 4 วนั ตน้อ่อนถัว่ด ำ 
อำย ุ7 วนั และจ ำนวนไข่ทั้งหมดท่ีมวนตวัห ้ ำแต่ละชนิดผลิตได ้

 ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่เปอร์เซ็นตก์ารฟักของไข่ของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ โสภณและคณะ (2554) ซ่ึงเพาะเล้ียงมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda บนมะเขือเปราะ อายุ 2 
เดือน เท่ากบั 90.00 แมว้า่ปริมาณไข่ท่ีผลิตไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีสูงกวา่ก็ตาม  

1.2  การศึกษาพฒันากระบวนการผลิตมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda  
 จากการศึกษากระบวนการผลิตมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda โดยใชต้น้มะเขือเปราะพนัธ์ุ 
เจา้พระยาเป็นพืชอาศยัส าหรับตวัเตม็วยั และครอบตวัเตม็วยับนใบมะเขือเปราะพนัธ์ุเจา้พระยา จ านวน 5 คู่ 
10 คู่ และ 20 คู่ และน าปริมาณไข่และเปอร์เซ็นตก์ารฟักของไข่มาท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบการ
วดัซ ้ า 2 ทาง พบวา่ การครอบมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda ท่ีระดบัต่างกนั 3 ระดบั และช่วงระยะเวลาการ
วางไข่ ใหจ้  านวนไข่เฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P<0.01) และเม่ือวิเคราะห์ถึงเปอร์เซ็นต์
การฟักของไข่ การครอบมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟทั้ง 3 ระดบั ใหค้่าการฟักเป็นตวัอ่อนแตกต่างกนัอยา่งมี
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นยัส าคญั (P<0.05) ช่วงระยะเวลาการวางไข่ของตวัเตม็วยัมีผลต่อการฟักเป็นตวัอ่อนอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทาง
สถิติ (P<0.01) (ตารางท่ี 9.1) 

ตารางที ่9.1  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบการวดัซ ้ า 2 ทาง (Two-ways Repeated Measures 
ANOVA) ของจ านวนไข่และการฟักของไข่ (เปอร์เซ็นต)์ ของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ 
Wollastoniella rotunda เม่ือเพาะเล้ียงดว้ยการครอบตวัเต็มวยั 3 กรรมวธีิ (ปัจจยัท่ี 1 (A)) และ
ช่วงระยะเวลาท่ีมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda วางไข่ ตั้งแต่วนัท่ี 3 ถึง 11 (ปัจจยัท่ี 2 (B))  

 

ปัจจัย Mauchly’s Test of Sphericitya F 

จ านวนไข่เฉลีย่ การฟักเฉลีย่ 

A Sphericity Assumed ** * 

B Greenhouse-Geisser ** ** 

A × B Greenhouse-Geisser ** ns 
a ผลจากการอ่านค่า Mauchly’s test of sphericity 
** มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P<0.01)  

  * มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 
 ns ขอ้มูลไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) 

 ปริมาณไข่เฉล่ียของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟW. rotunda เม่ือครอบตวัเต็มวยับนใบมะเขือเปราะ จ านวน 
10 และ 20 คู่ มีปริมาณไข่ของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟสูงท่ีสุดเม่ือตวัเต็มวยัมีอายุ 3 วนั และปริมาณไข่จึงค่อยๆ 
ลดลง (ภาพท่ี 9.6) ซ่ึงอตัราการวางไข่ของเพศเมีย (เพศเมีย 1 ตวั:จ านวนไข่) เม่ือครอบบนใบมะเขือเปราะ 
จ านวน 5 10 และ 20 คู่ เท่ากบั 1:4 1:7 และ 1:8 ตามล าดบั 
 เม่ือน าไข่ท่ีไดจ้ากการการวางไข่ในแต่ละวนัมาศึกษาต่อถึงการฟักของไข่เป็นตวัอ่อนวยัท่ี 1 พบวา่ 
จ  านวนมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda  ท่ีครอบบนใบมะเขือเปราะพนัธ์ุเจา้พระยา ไม่ส่งผลใหเ้ปอร์เซ็นต์
การฟักของไข่แตกต่างกนั คือ ไข่ของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda ท่ีทั้ง  3 อตัรา สามารถฟักไดดี้และมี
เปอร์เซ็นตสู์ง เท่ากบั 70 ถึง 100 เม่ือตวัเตม็วยัเพศเมีย มีอาย ุ3 ถึง 7 วนั และทั้งปริมาณไข่และเปอร์เซ็นตก์าร
ฟักของไข่จึงลดลงเม่ือตวัเตม็วยัเพศเมียมีอาย ุตั้งแต่ 8 วนัเป็นตน้ไป (ภาพท่ี 9.7) 
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ภาพท่ี 9.6  จ  านวนไข่เฉล่ียของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ Wollastoniella rotunda เม่ือเพาะเล้ียงดว้ยการครอบตวั
เตม็วยั 5 คู่ 10 คู่ และ 20 คู่ บนใบมะเขือเปราะ พนัธ์ุเจา้พระยา ตั้งแต่ตวัเตม็วยัเพศเมียอาย ุ3 วนั
จนกระทัง่ตวัเตม็วยัตาย 

 

 

ภาพท่ี 9.7  การฟักของไข่ของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ Wollastoniella rotunda (เปอร์เซ็นต)์ เม่ือเพาะเล้ียงดว้ยการ
ครอบตวัเตม็วยั 5 คู่ 10 คู่ และ 20 คู่ บนใบมะเขือเปราะ พนัธ์ุเจา้พระยา ตั้งแต่ตวัเตม็วยัเพศเมีย
อาย ุ3 วนัจนกระทัง่ตวัเตม็วยัตาย 
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3. การด าเนินการเพาะเล้ียง ส่งเสริมและเผยแพร่ มวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda 
 ระหวา่งเดือนมีนาคม 2554 ถึง เดือนมกราคม 2555 เพาะเล้ียงมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda และ
มวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. parvicuneis ได ้45,950 ตวั ซ่ึงสามารถผลิตไดม้ากกวา่เป้าหมายตามดชันีช้ีวดัท่ีไดต้ั้ง
ไว ้น าไปใชป้ระโยชน์เพื่อควบคุมศตัรูพืช ส่งเสริมและเผยแพร่จ านวน 25,670 ตวั (ภาพท่ี 9.8)  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

มี.ค.-54 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-55

เพาะเล้ียง
ปลดปล่อย

ภาพที ่9.8  ปริมาณมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ Wollastoniella rotunda และมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ Wollastoniella 
parvicuneis ท่ีเพาะเล้ียง ส่งเสริมและเผยแพร่ ตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2554 ถึง เดือนมกราคม 2555 

 

สรุปผลการวจิัย 

จากการศึกษากระบวนการผลิตมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda และ W. parvicuneis โดยแบ่งเป็น 2 
ส่วนคือ การศึกษาพืชอาศยัในการผลิตไข่ของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda และ W. parvicuneis พบวา่ 
การใชม้ะเขือเปราะ อาย ุ2 เดือน เป็นพืชอาศยัของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟทั้งสองชนิด สามารถผลิตไข่ได ้294.75 
และ 91 ฟอง และไข่ท่ีไดมี้เปอร์เซ็นตก์ารฟัก เท่ากบั 98.11 และ 48.77 ตามล าดบั และจากการศึกษา
การศึกษาพฒันากระบวนการผลิตมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda โดยใชต้น้มะเขือเปราะ พนัธ์ุเจา้พระยา 
อาย ุ2 เดือนเป็นพืชอาศยัของมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda การใชม้วนตวัห ้ าเพล้ียไฟจ านว 20 คู่ ครอบลง
บนใบมะเขือเปราะ เป็นกรรมวธีิท่ีผลิตไข่ของมวนตวัห ้ าดีท่ีสุด คือ ใหป้ริมาณไข่เฉล่ีย และไข่มีเปอร์เซ็นต์
การฟักเฉล่ีย เท่ากบั 296.53 ฟอง 99.48 ตามล าดบั  
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ในปีงบประมาณ 2554 เพาะเล้ียงมวนตวัห ้ าเพล้ียไฟ W. rotunda และ W. parvicuneis ไดท้ั้งส้ิน 
45,950 ตวั ซ่ึงเป็นไปตามดชันีช้ีวดัท่ีตั้งไว ้ และน าศตัรูธรรมชาติท่ีไดเ้พาะเล้ียงไปใชป้ระโยชน์เพื่อควบคุม
ศตัรูพืชแก่เกษตรกรผูป้ลูกผกัและผูส้นใจทั้งส้ิน 25,670 ตวั 
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