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บทคัดย่อ 

 

การติดตามประชากรของหนอนใยผัก Plutella xylostella, หนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura, 
แตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae และแตนเบียนหนอนกระทู้ผัก Apanteles sp. ระหว่างเดือน
ธันวาคม 2550-กันยายน 2551 จาก 3 พ้ืนที่ ที่มีการจัดการระบบการปลูกพืชและการจัดการแมลงศัตรูที่
แตกต่างกัน ได้แก่ 1) บ้านบึงฉิม เกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยว และใช้สารเคมีควบคุมแมลงตลอดฤดูปลูก 2) 
บ้านเพียฟาน เกษตรกรปลูกพืชแบบสลับและใช้น้้าหมักในการจัดการแมลงศัตรูพืช 3) บ้านหม้อ เกษตรกร
ปลูกพืชในมุ้งตาข่าย และใช้น้้าหมักจัดการแมลงซึ่งพืชวงศ์กะหล่้าเป็นพืชหลักของทั้งสามพ้ืนที่ พบแมลงศัตรู
มากที่บ้านบึงฉิม รองลงมาคือบ้านเพียฟาน และบ้านหม้อ การปลูกพืชแบบสลับพบชนิดของศัตรูธรรมชาติมาก
ที่สุด(11 ชนิด) รองลงมาคือ การปลูกผักในมุ้งตาข่าย(7 ชนิด)  และพบน้อยที่สุดในการปลูกพืชเชิงเดี่ยว(6 
ชนิด) การทดสอบประสิทธิภาพของแตนเบียนหนอนใยผัก  C. plutellae ในสภาพแปลงเปิด โดยปล่อยแตน
เบียน 4 อัตรา คือ 0 , 20,25 และ 30 ตัว/แปลง การเบียนของแตนเบียนแตกต่างกันตามปริมาณแตนเบียนที่
ปลดปล่อย ส่วนการควบคุมหนอนกระทู้ผักโดยใช้แตนเบียนหนอนกระทู้ผัก Apanteles sp. และมวน
เพชฌฆาต Sycanus sp. ทดสอบกับคะน้าที่ปลูกในโรงเรือนตาข่าย ปล่อยแตนเบียนอัตรา 0 , 20, 40 ตัว/
แปลง และมวนเพชฌฆาต 0 , 25, 50 ตัว/แปลง พบจ้านวนหนอนกระทู้ผักในแปลงปล่อยศัตรูธรรมชาติน้อย
กว่าแปลงเปรียบเทียบ 
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            มวนเพชฌฆาต Sycanus sp.  



ABSTRACT 

 

The population of diamond back moth, Plutella xylostella, common cutworm, 
Spodoptera litura and their natural enemies; Cotesia plutellae and Apanteles sp. 
were investigated during December 2007-September 2008 at 3 locations, with different in 
vegetable cropping system and insect control practice. There were 1) Ban Bung-Chim: single 
crop with regulary chemical insecticide application, 2) Ban Pier-Phan: mixed crop with 
bioextract application, 3) Ban Mor: planted in net house with bioextract application. Crucifer 
was the main crop of all locations. More insects were found at Ban Bung –Chim and Ban 
Pier-Phan than Ban Mor. The mixed crop system showed more natural enemies species (11) 
than in net house crop (7) and single crop (6). Field trial on the efficacy of C. plutellae was 
conducted. Four treatments were 0, 20, 25, 30 parasitoids per release. The percent 
parasitism varried with the different number of parasitoid release. Control of cutworm by the 
parasitoid; Apanteles sp. and assassin bug; Sycanus sp. was tested in Chinese Kale grown in 
net house. There were 0, 20, 40 parasitoids and 0, 25, 50 assassin bugs per release. Fewer 
cutworms were found with release of the natural enemies than control. 
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