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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาประชากรแมลง ศัตรูพืชในแปลงมะเขือเทศและแปลงพริกในสภาพโรงเรือนมุ้งตาข่าย และ
แปลงเปิด พ้ืนที่ จังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม พบแปลงมะเขือเทศ บริษัทซินเจนทรา ทั้ง 2 แปลงคือ 
แปลงเปิดและแปลงโรงเรือนมุ้งตาข่ายมีจ านวนแมลงหวี่ขาวเข้าท าลายมากที่สุดตลอดฤดูกาลปลูก ส่งผลให้
มะเขือเทศเป็นโรคใบหงิกเหลือง (Tomato Yellow Leaf Curl Virus : TYLCV) 100% ส่วนแปลงเกษตรกรที่
ไม่ใช้สารเคมี พบปริมาณแมลงหวี่ขาวน้อยกว่าแปลงที่ใช้สารเคมีทุกแปลง  ส่วนการศึกษาประชากรศัตรูพืชใน
แปลงพริก พบว่า สภาพโรงเรือนมุ้งตาข่ายของ บริษัท  ซินเจนทรา  มีการระบาดของ แมลงหวี่ขาวมากกว่า 
1,000 ตัวต่อต้น ตลอดฤดูกาลปลูก และพบเป็นโรคใบหงิกเหลือง สูงถึง 100% ส่วนแปลงพริกในสภาพแปลง
เปิดของเกษตรกรทั้ง 3 รายคือ เกษตรกร บ้านหนองแสง อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น, เกษตรกรกลุ่มปลูกพืชแบบ
ปลอดภัย ณ อ าเภอซ าสูง จ. ขอนแก่นและเกษตรกรบ้านแบก อ าเภอเชียงยืน จ.มหาสารคาม ไม่พบการ
ระบาดของแมลงหวี่ขาว แต่พบเพลี้ยไฟ และไรขาว ส่วนการศึกษาประสิทธิภาพของด้วงตัวห้ า Serangium sp. 
ร่วมกับแตนเบียน  Encasia sophia ต่อการควบคุมแมลงหวี่ขาว Bemisia tabaci ในสภาพโรงเรือนตาข่าย
พบว่าโรงเรือนที่ปล่อยศัตรูธรรมชาติ ทั้ง 2 ชนิดทุก 3 วันเป็นเวลา 1 เดือนสามารถควบคุมประชากรแมลงหวี่
ขาวเหลือเพียง 0.6 ตัว/ต้นขณะที่ในโรงเรือนท่ีไม่ปล่อยศัตรูธรรมชาติ พบปริมาณแมลงหวี่ขาวสูงสุดเท่ากับ 
525.8 ตัว/ต้น และการทดสอบประสิทธิภาพของตัวห้ า 2ชนิด คือ แมลงช้างปีกใส Mallada basalis และ 
Amblyseius cinctus ในการควบคุมเพลี้ยไฟ และไรขาวในพริก ในสภาพโรงเรือน บนพริกพันธุ์ แชมเปี้ยน
ฮอท  ห้วยสีทนขามแก่น 80 (พริกข้ีหนูเม็ดใหญ่ )  หนุ่มเขียว (พริกชี้ฟ้า) และข้ีหนูหอม(พริกข้ีหนูเม็ดเล็ก)  
พบว่าในสภาพที่ปล่อยตัวห้ าตามการระบาดของเพลี้ยไฟและไรขาว และตามระดับการหงิกพบว่าหลังปล่อยตัว
ห้ า 1 สัปดาห์ ปริมาณเพลี้ยไฟ และไรขาวลดลง และพริกสามารถแตกยอดใหม่ และติดผลได้ในสัปดาห์ที่ 4 
ส่วนในสภาพที่ไม่ปล่อยตัวห้ า พริกแสดงอาการหงิกจากระดับ 1 (ฐานใบปรากฏเส้นสีขาว ใต้ใบเห็นเส้นใบ
ชัดเจนใบหงิกงอม้วนขึ้นหรือม้วนลง) เป็นระดับ 4 (ยอดกุด) และชะงักการเจริญเติบโต 
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ABSTRACT 
 Population studies of insect pests on tomato and chili grown in the net house and 
an open field were conducted at Khon Kaen and MahaSarakham provinces. Whitefly was the 
most abundant on tomato grown in the net house and open field at Syngenta company. 
Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV) was recorded in all plants. In non-chemical 
farmers’fields, whitefly population was lower than the sprayed fields. For chili, an outbreak 
of whitefly was over 1,000 individuals per plant in chili grown in the net house of Syngenta 
company, all plants were infected by TYLCV. Chilies grown in open fields of three farmers 
were not infested by whitefly, only thrips and broad mites were recorded. The first two 
farmers stayed in Khon Kaen province. The first farmer at Nam Phong district used insecticide 
as necessary, the second one was the member of organic crop production group, Sum 
Soong district. The third farmer at Chieng Yuen district, MahaSarakham province, used 
insecticide properly. The efficacy of predatory beetle, Serangium sp. and parasitoid, Encarsia 
sophia to control tobacco whitefly, Bemisia tabaci in the net house showed that 3-day 
interval of the continuation release these natural enemies for one month could bring down 
the population of whitefly to 0.6 individual per plant, whereas the population was 525.80 
individuals per plant in non-released net house. The efficacy test of release two predator 
species: the third instar larvae of green lace wing, Mallada basalis and predatory mite, 
Amblyseius cinctus according to leaf curl level to control thrips and broad mites on four 
chili cultivars viz. Champion Hot, Huay Se-thon, Num-kaew and Ke-nooHom  was conducted. 
The result showed that one week after the release,  predators could bring down the 
population of thrips and broad mites. Chili plant could deliver new shoots and fruiting stage 
on week four. In control (non-released predators), leaf curl level in chili plant has increased 
from level 1 to level 4 (defoliated) and stunted growth.   
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