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แมลงหวี่ขาวเป็นแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญของพืชที่ส าคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิด เพ่ือศึกษา
เทคโนโลยีการผลิตและการใช้แตนเบียน Encarsia sp. เพ่ือควบคุมแมลงหวี่ขาว จึงได้ท าการส ารวจและเก็บ
รวบรวมแมลงหวี่ขาวจากแปลงมันส าปะหลัง ต้นฝรั่ง พริก และกล้วย และวัชพืชบริเวณรอบแปลง เช่น หญ้ายาง 
และต าแยแมว ที่อ าเภอเมือง และศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างตุลาคม 
2553 – กันยายน 2558 เพ่ือน ามาศึกษาต่อในห้องปฏิบัติการ ผลการทดลองพบว่า แมลงหวี่ขาวที่พบบนมันส าปะหลัง
มี 2 ชนิด ได้แก่ แมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus disperses Russell และแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia 
tabaci (Gennadius) พบแตนเบียนสกุล Encarsia ออกจากตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวใยเกลียว จ านวน 2 ชนิด ชนิดล าตัว
สีด าและชนิดล าตัวสีเหลือง ยังไม่สามารถระบุชื่อวิทยาศาสตร์ได้ ออกจากตัวอ่อนวัย 3 และดักแด้แมลงหวี่ขาวใย
เกลียวที่เก็บมาจากแปลงมันส าปะหลัง มีอัตราการเบียน 0-77.42% พบมากที่สุดเดือนพฤศจิกายน 

จากการทดลองเพาะเลี้ยงแตนเบียน Encarsia sp. ชนิดล าตัวสีด าด้วยตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวใยเกลียว
ที่เลี้ยงบนต้นต าแยแมว พบว่ามีวงจรชีวิต 19 วัน และทดสอบการเบียนตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวใยเกลียวที่เลี้ยงบนใบ
ฝรั่ง พบว่า แตนเบียนชอบเบียนตัวอ่อนแมลงหวี่ขาววัย 3 มากที่สุด แต่อัตราการเบียนยังต่ าอยู่ระหว่าง 0-36.11% 
มีวงจรชีวิต 15-30 วัน เฉลี่ย 21.49 วัน 

เพ่ือศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงแตนเบียน Encarsia sp. โดยเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวใยเกลียว
บนต้นฝรั่ง จากนั้นใช้ถุงพลาสติกที่เจาะช่องแล้วติดด้วยผ้าตาข่ายไนล่อนชนิดละเอียดหุ้มใบฝรั่งที่มีตัวอ่อนแมลงหวี่
ขาวใยเกลียว ปล่อยตัวเต็มวัยแตนเบียน Encarsia sp. เข้าไปในถุงพลาสติก ปล่อยทิ้งไว้ เฝ้าสังเกตจนพบแตนเบียน
ตัวเต็มวัยรุ่นใหม่ ซึ่งพบว่าในห้องปฏิบัติการสามารถเพาะเลี้ยงแตนเบียน Encarsia sp. ได้ แต่จากการทดลอง
พบว่าปริมาณแมลงหวี่ขาวใยเกลียวที่เลี้ยงได้ มีการเปลี่ยนแปลงท านองเดียวกับปริมาณแมลงหวี่ขาวใยเกลียวที่พบ
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ในสภาพแปลงมันส าปะหลัง ไม่สามารถเพ่ิมปริมาณแมลงหวี่ขาวใยเกลียวได้มากพอ ท าให้ไม่สามารถทดลองการผลิต
ขยายแตนเบียน Encarsia sp. เพ่ือน าไปปล่อยได้ 

Abstracts 
Whiteflies are considered one of the most severe agricultural pests on crops. This 

work was carried out to study the technology of production and use of parasitoids Encarsia sp. 
to control whitefly. Surveying and collecting of whitefly from cassava, guava, chili, banana and 
weeds (such as Euphorbia heterophylla L., Acalypha indica L.) were conducted in Sriracha and 
Mueang districts, Chon Buri and Pak Chong and Sikhio districts, Nakhon Ratchasima during 
October 2010 - September 2015. In the laboratory, the results showed that two species of 
whitefly as spiralling whitefly; Aleurodicus disperses Russell and tobacco whitefly Bemisia tabaci 
(Gennadius) have been found. Two species of genus Encarsia including black body and yellow 
body types have been emerged from 3rd instar nymph and pupa of A. disperses which the 
scientific names have not been identified yet. Parasitism percentage of Encarsia spp. on spiraling 
whitefly collected from cassava was 0-77.42%. Peak occurred in November. 

Life cycle of Encarsia sp. (black type) developed in whitefly nymph fed on A. 
indica was 19 days. 3rd instar nymph of A. disperses was preferred most by Encarsia female. 
Parasitism percentage of Encarsia sp. on spiraling whitefly fed on guava in the laboratory was 
low at 0-36.11%. And the life cycle of Encarsia sp. (black type) developed in whitefly nymph 
fed on guava was between 15-30 days at the average of 21.49 days. 

Study on rearing of Encarsia sp. was conducted in the laboratory. A. disperses 
nymphs were cultured on guava leaves by wrapped the leaves with plastic bags which bored 
and sealed with fine nylon mesh then releasing of Encarsia sp. adults. Observation were carried 
out until the Encarsia sp. adults emergence. The result showed that Encarsia sp. was able to 
rear in the laboratory. But this present work was not success in mass rearing and releasing of 
Encarsia sp. due to the mass rearing of A. disperses in the greenhouse was unable. 

6. ค าน า 
แมลงหวี่ขาวใยเกลียว มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Aleurodicus dispersus Russell (Homoptera: 

Aleyrodidae) เป็นแมลงศัตรูพืชที่มีถ่ินก าเนิดในอเมริกาใต้ ในไต้หวัน Wen, et al. (1994) ศึกษาพืชอาหารของ
แมลงหวี่ขาวใยเกลียวในไต้หวันพบว่า ลงท าลายพืชต่าง ๆ มากถึง 144 ชนิด 64 วงศ ์ ชนิดของพืชอาหารจะ
แตกต่างกันไปตามฤดูกาล ในประเทศอินโดนีเซีย Kajita, et al. (1991) รายงานว่า แมลงหวี่ขาวใยเกลียวลง
ท าลายพืชจ าพวกไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล และพืชไร่ รวม 22 ชนิด 14 วงศ ์ในประเทศอินเดีย Prathapan (1996) 
รายงานว่า ลงท าลายพืชชนิดต่าง รวม 72 ชนิด นอกจากลงท าลายพืชอาศัยโดยตรงจากการดูดกินน้ าเลี้ยงจากต้น
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พืชแล้ว แมลงหวี่ขาวยังถ่ายมูลเป็นของเหลวใสและเหนียว เมื่อตกลงบนส่วนต่าง ของต้นพืชแล้ว จะมีราด าเกิดข้ึน 
ท าให้ผลผลิตสกปรก และถ้าเกิดบนใบ จะท าให้การสังเคราะห์แสงลดลง แตนเบียนในสกุล Encarsia เป็นแมลง
ศัตรูธรรมชาติที่ส าคัญของแมลงหวี่ขาว ชนิดที่ส าคัญและมีการใช้ในการป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวโดยชีววธิี ได้แก ่
Encarsia formosa จัดเป็นชีวินทรีย์ที่มีการจ าหน่ายมากท่ีสุดถึง 25% ของผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ที่มีการจ าหน่าย
เป็นการค้า (Lenteren, 2546) มีการน าไปใช้ควบคุมแมลงหวี่ขาวในโรงเรือนในประเทศอังกฤษโดยน าไปใช้
ควบคุมแมลงหวี่ขาวในโรงเรือนปลูกพืช เช่น มะเขือเทศ แตง มะเขือ และไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น (Weeden 
and Hoffman, 2009) มีการใช้ E. formosa ควบคุมแมลงหวี่ขาว ในโรงเรือนที่ปลูกมะเขือเทศเป็นการค้ามากถึง 
90% ในประเทศเนเธอร์แลนด์ และในอีกหลายประเทศ (van Lanteren and Woets, 1988) E. formosa มี
บทบาทเป็นทั้งตัวห้ าและตัวเบียนแมลงหวี่ขาว เป็นตัวห้ าโดยการที่ตัวเมียใช้อวัยวะวางไข่แทงผนังล าตัวตัวอ่อน
แมลงหวี่ขาว และใช้ปากท าให้เป็นแผล เพ่ือกินน้ าเลี้ยงที่ออกมาจากตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวโดยตรง สามารถท าลาย
ตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวได้ทุกระยะ แต่ชอบตัวอ่อนวัย 2 และดักแด้ของแมลงหวี่ขาว Trialeurodes vaporariorum 
มากกว่าระยะอ่ืน และชอบท่ีจะเข้าทาลายตัวอ่อนทุกระยะรวมทั้งดักแด้ของแมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) 
ส าหรับบทบาทเป็นตัวเบียนนั้น ตัวเต็มวัยจะเข้าท าลายแมลงหวี่ขาว โดยชอบวางไข่ในแมลงหวี่ขาวตัวอ่อนวัย 3, 
วัย 4, prepupa และดักแด้ เมื่อตัวหนอนแตนเบียนฟักออกจากไข่แล้ว จะอาศัยเจริญเติบโตจนเข้าดักแด้อยู่
ภายในตัวแมลงหวี่ขาว และเจาะผนังล าตัวแมลงหวี่ขาวออกเป็นแตนเบียนตัวเต็มวัย (Weeden and Hoffman, 
2009) พบตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวถูก E. sp. nr. meritoria เบียน 0-38.88% ในพืชอาศัยต่างกัน และ 70-80% ใน
ฝรั่ง และ พบอัตราการเบียนสูงถึง 60-100% โดย E. guadeloupae (อ้างตาม Ramani et al., 2002) 
Neuenschwander (1994) รายงานว่า แมลงหวี่ขาว Aleurodicus dispersus จัดเป็นแมลงศัตรูท่ีส าคัญของมัน
ส าปะหลังในไนจีเรีย ในรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา แมลงหวี่ขาวจัดเป็นแมลงที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ ในการป้องกัน
ก าจัดได้มีการค้นหาแมลงศัตรูธรรมชาติในแถบแคริบเบียน ได้มีการน าเข้าด้วงเต่าตัวห้ า 3 ชนิด และแตนเบียน 2 
ชนิด ได้แก่ Encarsia sp. near haitiensis Dozier และ Encarsia sp. น ามาศึกษาชนิดของแมลงอาศัย 
เพาะเลี้ยง และน าออกปล่อย สามารถควบคุมแมลงหวี่ขาวได้ในปี 1981 ส่วนในแอฟริกาตะวันตก หน่วยงาน
อารักขาของประเทศ โตโก เบนิน กาน่า และไนจีเรีย ได้ตดิต่อขอรับความช่วยเหลือจาก FAO, CABI และ 
International Institute of Tropical Agricultural (IITA) ในการจัดท าโครงการป้องกันกาจัดแมลงหวี่ขาวโดยชีว
วิธ ีโดยการน าเข้าแตนเบียน Encarsia haitiensis และ E. guadeloupae ต่อมาพบว่า E. ?haitiensis สามารถ
แพร่กระจายครอบคลุมไปทั่วแหล่งที่พบการระบาดของแมลงหวี่ขาวทางตอนใต้ แต่ในทางตอนเหนือยังพบกระจาย
เป็นหย่อม นอกจากนี้ยังมีการน าไปใช้ใน Guam  

จากการส ารวจศัตรูธรรมชาติของแมลงหวี่ขาวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงด าเนินการโดย 
Legaspi et al. (1996) เมื่อปี 2546-2548 มีการส ารวจพบแตนเบียนในสกุล Encarsia จ านวน 22 ชนิด แตน
เบียนสกุล Eretmocerus ชนิดใหม่ 1 ชนิด ด้วงเต่าตัวห้ า และแมลงวันตัวห้ าอีกหลายชนิด และได้มีการน าศัตรู
ธรรมชาติที่พบเข้าไปในสหรัฐอเมริกา เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงหวี่ขาว Bemisia tabaci ในมล
รัฐแคลิฟอร์เนีย อะริโซนา และเท็กซัส ได้รับผลส าเร็จเป็นอย่างดี  
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การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเทคนิคการเพาะเลี้ยงแตนเบียนสกุล Encarsia โดย
ท าการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและประยุกต์ ทั้งชีววิทยา และนิเวศวิทยา ของแตนเบียนสกุล Encarsia รวมทั้งการ
ประเมินประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์ จากนั้นจึงหาแนวทางในการผลิตขยายให้ได้ปริมาณมาก 

7. วิธีด าเนินการ 
- อุปกรณ์ 

1. พืชอาหารเลี้ยงแมลงหวี่ขาว เช่น มันส าปะหลัง  

2. อุปกรณ์เลี้ยงแมลง ได้แก่ กรงเลี้ยงแมลง กล่องเลี้ยงแมลง ถ้วยพลาสติก ปากคีบ  

3. หลอดดูดแมลง หลอดทดลอง ผ้าดิบ ผ้าตาข่าย พู่กัน น้ าผึ้ง กระดาษช าระ ส าล ี 

4. กระบอกฉีดน้ า ยางรัด แอลกอฮอล์ ฯลฯ  

5. อุปกรณ์การปลูกพืช เช่น กระถางต้นไม้ ดิน ปุ๋ย พลั่วมือ ฯลฯ  

6. เครื่องวัดอุณหภูมิ-ความชื้น (Thermo hygrometer)  

7. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ  

8. กล้องจุลทรรศน์  
- วิธีการ 

1. ส ารวจและเก็บรวบรวมแมลงหว่ีขาว และแตนเบียนสกุล Encarsia  
เก็บรวบรวมใบ ไม้ผล วัชพืช และมันส าปะหลัง ที่พบไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัยแมลงหวี่

ขาว เลี้ยงในห้องปฏิบัติการ น าตัวอย่างพืชแต่ละใบมาเก็บในกรง และหลอดพลาสติกปิดฝาให้แน่น เฝ้าสังเกตการ
เจริญเติบโตของแมลงหวี่ขาว เพ่ือจ าแนกชนิดของ แมลงหวี่ขาวและแตนเบียนที่พบลงท าลายแมลงหวี่ขาววัยต่าง  ๆ
ตรวจสอบอัตราการเบียน หากพบแตนเบียนออกจากตัวอย่าง ให้เก็บรวบรวมแตนเบียน ดองในแอลกอฮอล์ 75% 
และบางส่วนน าไปศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงต่อไป 

การบันทึกข้อมูล  
- ชนิดของแมลงหวี่ขาวและแตนเบียนสกุล Encarsia  
- ชนิดของพืชอาหารที่พบแมลงหวี่ขาว  

2. ศึกษาอัตราการเบียนของแตนเบียนสกุล Encarsia ในสภาพแปลงมันส าปะหลัง  
น าแมลงหวี่ขาวที่เก็บรวบรวมจากแปลงมันส าปะหลัง ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 1-10 ไร่ มาแยกเลี้ยง

ตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวแต่ละตัวในหลอดพลาสติกที่มีฝาปิด ตรวจดูแตนเบียน นับจ านวนตัวอย่างแมลงหวี่ขาวที่
ทดสอบ และจ านวนแมลงหวี่ขาวที่พบแตนเบียน เพ่ือหาอัตราการเบียน  

การบันทึกข้อมูล  
- จ านวนแมลงหวี่ขาวทั้งหมดที่ตรวจสอบ และจ านวนที่ถูกเบียน ชนิดพืช  
- จ านวน และลักษณะ แตนเบียนสกุล Encarsia ที่พบ  

3. ศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงแตนเบียนสกุล Encarsia ในห้องปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงแมลงหวี่ขาวใยเกลียวเพ่ือใช้ในการเพาะเลี้ยงแตนเบียนสกุล Encarsia  
เก็บใบพืชที่มีตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลงหวี่ขาวใยเกลียวจากแปลง น ามาใส่ในกรงเพ่ือให้ตัวเต็ม

วัยวางไข่บนต้นพืชชนิดต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ โดยท าการทดสอบพืชอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงแมลงหวี่
ขาวใยเกลียวบนพืชอาหาร ได้แก่ มันส าปะหลัง ฝรั่ง หญ้ายาง ต าแยแมว มะเขือ พริก ถั่วเขียว ถั่วด า และ
คริสต์มาส เพ่ือหาวิธีเพาะเลี้ยงแมลงหวี่ขาวใยเกลียวบนต้นพืชที่สามารถปลูกได้เป็นปริมาณมากและง่าย รวมทั้งศึกษา
ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลงหวี่ขาวใยเกลียวบนตน้พืช 

การบันทึกข้อมูล  
- ชนิดพืชที่แมลงหวี่ขาวใยเกลียวชอบวางไข่และเจริญเติบโตได้ดี 
- วงจรชีวิตของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว 
- พฤติกรรมการวางไข่ และการเจริญเติบโต 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงแตนเบียนสกุล Encarsia ในห้องปฏิบัติการ 
ปล่อยแตนเบียน Encarsia sp. ใส่ในถุงตาข่ายที่หุ้มใบฝรั่งที่มีตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวแต่ละวัย ปล่อยไว้

ประมาณ 24 ชั่วโมง ให้แตนเบียนลงเบียนตัวอ่อนแมลงหวี่ขาว เฝ้าสังเกต จนพบแตนเบียนตัวเต็มวัยรุ่นใหม่ออกจาก
แมลงหวี่ขาวที่ใช้เพาะเลี้ยง นับจ านวนแตนเบียนที่ได้ 

การบันทึกข้อมูล  
- ข้อมูลวงจรชีวิต ของแตนเบียนสกุล Encarsia  

- จ านวนแมลงหวี่ขาวที่ผลิตได้ และจ านวนที่ถูกเบียน ชนิดพืช ระยะเวลา 
- เวลาและสถานที ่ 

- ตุลาคม 2553 – กันยายน 2558  
- พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังใน จังหวัด ชลบุร ีและนครราชสีมา  
และห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัย

พัฒนาการอารักขาพืช 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
จากการส ารวจและเก็บรวบรวมแมลงหวี่ขาวจากแปลงปลูกมันส าปะหลัง และจากวัชพืชบริเวณ

รอบแปลง และต้นฝรั่ง พริก และกล้วย ที่อ าเภอเมือง และศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอ าเภอปากช่อง และสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา น าแมลงหวี่ขาวที่พบมาตรวจสอบแตนเบียนในห้องปฏิบัติการ และศึกษาชีววิทยาและ
นิเวศวิทยา และศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงแตนเบียนสกุล Encarsia ผลการทดลองพบว่า 

1. ส ารวจและเก็บรวบรวมแมลงหว่ีขาว และแตนเบียนสกุล Encarsia จากสภาพแปลง 
ชนิดของแมลงหวี่ขาว 

จากการเก็บตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวที่พบบนมันส าปะหลังมาจ าแนกในห้องปฏิบัติการ พบแมลงหวี่
ขาว 2 ชนิด ได้แก่ แมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus disperses Russell และแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia 
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tabaci (Gennadius) สอดคล้องกับ สุนัดดา และคณะ (2556) ที่รายงานพบแมลงหวี่ขาวทั้ง 2 ชนิดนี้ ในแปลง
ปลูกมันส าปะหลังทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

ชนิดของแตนเบียน  
จากการเก็บตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวใยเกลียว A. disperses จากแปลงปลูกมันส าปะหลังมาแยกเลี้ยง

ในห้องปฏิบัติการ และตรวจสอบการลงท าลายของแตนเบียนแตนเบียนสกุล Encarsia พบแตนเบียนออกจากตัวอ่อน
แมลงหวี่ขาวใยเกลียว เป็นแตนเบียนสกุล Encarsia จ านวน 2 ชนิด ดังเช่นที่พบมา ตั้งแต่ปี 2554-2556 ชนิดที่ 1 
มีลักษณะล าตัวสีน้ าตาลด า scutellum มีสีเหลือง หนวดเป็นปล้องสีเหลือง ปีกคู่หน้าเป็นแผ่นใสมีแถบสีน้ าตาล
บริเวณเส้นปีกใกล้ฐานปีก ขาสีเหลืองยกเว้น coxa และ femur ขาหลังมีสีน้ าตาล (Figure 1) และชนิดที่ 2 มี
ลักษณะสีเหลืองส้มทั้งตัว ปีกคู่หน้าเป็นแผ่นใส (Figure 2) ซึ่งผลการทดลองนี้พบว่าสอดคล้องกับ Obinin et al. 
(2004) ซึ่งรายงานเกี่ยวกับแตนเบียนแมลงหวี่ขาวใยเกลียวในประเทศเบนินว่ามีการส ารวจพบแตนเบียน 2 ชนิด 
ได้แก่ Encarsia guadeloupae Viggiani และ Encarsia dispersa Polaszek (=Encarsia ?haitiensis 
Dozier) ซึ่งมีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกันกับที่พบจากการทดลองนี้ นอกจากนี้ Chien et al. (2000) รายงานวา่ 
ในไต้หวันได้มีการน าเข้าแตนเบียน 2 ชนิด ดังกล่าวข้างต้น จากรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา เพ่ือน าไปใช้ในการป้องกัน
ก าจัดแมลงหวี่ขาวใยเกลียวโดยชีววิธีแบบคลาสสิก งานวิจัยนี้ได้เลือกแมลงหวี่ขาวใยเกลียวซึ่งพบได้มากในแปลง
มันส าปะหลัง และพบแตนเบียนสกุล Encarsia จ านวนอย่างน้อย 2 ชนิด มาท าการศึกษาต่อไป 

          

          Figure 1  Encarsia sp.1 (black)               Figure 2  Encarsia sp.2 (yellow) 

2. ศึกษาอัตราการเบียนและสัดส่วนชนิดของแตนเบียนสกุล Encarsia   ที่พบในสภาพแปลงมันส าปะหลัง 

อัตราการเบียนของแตนเบียนสกุล Encarsia ที่พบในสภาพแปลงมันส าปะหลัง 
จากการศึกษา โดยน าตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวใยเกลียวที่เก็บจากแปลงมันส าปะหลังมาแยกใส่หลอด

พลาสติก เพ่ือตรวจสอบแตนเบียน และศึกษาอัตราการเบียนในห้องปฏิบัติการ น ามาแยกแต่ละวัย แล้วเลี้ยงใน
กล่องพลาสติก ตรวจผลอัตราการเบียนของแตนเบียนสกุล Encarsia  

น าตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวที่เก็บจากแปลงมันส าปะหลังมาแยกแต่ละวัย แล้วเลี้ยงในกล่องพลาสติก 
และตรวจผลอัตราการเบียนของแตนเบียนสกุล Encarsia พบว่า เฉพาะตัวอ่อนแมลงหวี่ขาววัยที่ 3 ที่พบแตน
เบียนออกมา ส่วนตัวอ่อนแมลงหวี่ขาววัย 1 และ 2 ไม่พบการเบียน ซึ่งสอดคล้องกับ Weeden and Hoffman 
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(2009) ซึ่งรายงานว่า E. formosa จะเข้าท าลายแมลงหวี่ขาว โดยชอบวางไข่ตัวอ่อนวัย 3 วัย 4 prepupa และ
ดักแด้ ในปี 2554 มีอัตราการเบียน 8.01-44.88% ในปี 2555 พบว่ามีอัตราการเบียน 1.58-44.44% ในปี 2556 
พบว่า มีอัตราการเบียน 0-57.14% โดยพบมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม (Table 1A) สว่นในปี 2557 มีอัตราการ
เบียน 0-77.42% (Table 1B) ซึ่งเป็นอัตราการเบียนที่มากกว่าในปี 2554 2555 และ 2556 ที่มีอัตราการเบียน
ใกล้เคียงกันที่ 8.01-44.88% 1.58-44.44% และ 0-57.14% ตามล าดับ ซ่ึงทั้ง 3 ปี มีอัตราการเบียนใกล้เคียงกับ 
Mani and Krishnamoothy (2006) ทีร่ายงานว่า Encarsia guadeloupae มีอัตราการเบียน 3.43–32.94% ทั้งนี้
อาจเนื่องจากในปี 2557 พบการระบาดของแมลงหวี่ขาวใยเกลียวน้อย 

สัดส่วนชนิดของแตนเบียนสกุล Encarsia ที่พบในสภาพแปลงมันส าปะหลัง 
จาก Table 2 แสดงสัดส่วนชนิดของแตนเบียนสกุล Encarsia ทั้ง 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดที่ 1 สีด า 

และชนิดที่ 2 สีเหลือง พบว่า ในปี 2556 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 แตนเบียนที่ออกมา
ในช่วงหน้าแล้งเดือน มีนาคมถึงพฤษภาคม พบว่าทั้งหมดเป็นแตนเบียนชนิดสีเหลือง แต่จากเดือนมิถุนายนถึง
เดือนกันยายน พบแตนเบียนทั้งชนิดสีเหลืองและสีด า โดยมีสัดส่วน ชนิดสเีหลือง : สีด า เท่ากับ 90.0 : 10.0, 94.44 : 
5.56, 73.91 : 26.09 และ 90.32 : 9.68 ตามล าดับ (Table 2A) ส่วนการทดลองในปี 2557 สัดส่วนของแตนเบียน
สกุล Encarsia ทั้ง 2 ชนิด ที่พบตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 ส่วนใหญ่แตนเบียนที่ออกมา
เป็นชนิดสีเหลือง ซึ่งพบได้เกือบทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้งเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม พบว่าทั้งหมด
เป็นแตนเบียนชนิดสีเหลือง ส่วนชนิดสีด าพบได้ในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และมกราคม แต่จากเดือนกุมภาพันธ์
ถึงสิงหาคมไม่พบแตนเบียนชนิดสีด า ต่อมาพบอีกครั้งในเดือนกันยายน (Table 2B) 

3. ศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงแตนเบียนสกุล Encarsia ในห้องปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงแมลงหวี่ขาวใยเกลียวเพ่ือใช้เพาะเลี้ยงแตนเบียนสกุล Encarsia 
ท าการศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว แบ่งเป็น 4 งาน ได้แก่ 

3.1.1 วงจรชีวิตของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว (Figure 3) 
ในห้องปฏิบัติการ ท าการเพาะเลี้ยงแมลงหวี่ขาวใยเกลียวบนต้นมันส าปะหลัง เพ่ือศึกษาวงจร

ชีวิตและพฤติกรรม โดยน าตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาวใยเกลียวมาใส่ในกรงขนาด 40 x 40 x 60 เซนติเมตร และใส่ต้น
มันส าปะหลังที่ปลูกในกระถางเพ่ือให้ตัวเต็มวัยวางไข่ พบว่า แมลงหวี่ขาวใยเกลียวมีวงจรชีวิตจากไข่จนออกเป็นตัว
เต็มวัยใช้ระยะเวลา 24-28 วนั จากการศึกษา พบว่า ระยะไข่มีอายุ 3-4 วัน ตัวอ่อนวัยที ่1-3 มีอายุ 3, 5-7 และ 
6-7 วัน ตามล าดับ และดักแด้ (หรือบางต าราเรียกตัวอ่อนวัยที่ 4) มีอายุ 7-9 วัน  

ในสภาพโรงเรือนทดลอง ศึกษาวงจรชีวิตแมลงหวี่ขาวบนต้นมันส าปะหลังที่ปลูกในกระถางตั้งไว้
กลางแจ้ง บันทึกภาพทุกวัน พบว่า มีวงจรชีวิต 24-35 วัน เฉลี่ย 27.60 วัน มีระยะไขม่ีอายุ 5-6 วัน เฉลี่ย 5.50 วัน 
ตัวอ่อนวัยที่ 1-3 มีอายุ 4-8, 3-10 และ 3-8 วัน ตามล าดับ เฉลี่ย 5.13, 4.62 และ5.15 วัน ตามล าดับ และดักแด้
มีอายุ 4-9 วัน และ เฉลี่ย 7.10 วัน ผลการศึกษาแตกต่างจากในห้องปฏิบัติการบ้างเล็กน้อย และมีวงจรชีวิต
ยาวนานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลองของ Palaniswami et al. (1995) ซึ่งรายงานว่าใช้เวลา 18-23 วัน  
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Figure 3  Life cycle of spiralling whitefly; Aleurodicus dispersus Russell 

A) eggs   B) nymphs   C) pupa   D) adults 

ทั้งนีอ้าจเนื่องจากชนิดพืชอาหารและอุณหภูมิที่แตกต่างกันออกไป ในปี 2556 ได้ท าการศึกษาวงจรชีวิตของแมลง
หวี่ขาวใยเกลียวบนต้นฝรั่ง เบื้องต้นพบว่า มีวงจรชีวิต 24-32 วัน ไม่แตกต่างจากที่เลี้ยงบนต้นมันส าปะหลัง 

3.1.2 พฤติกรรมของแมลงหว่ีขาวใยเกลียว  
จากการศึกษาพฤติกรรมของแมลงหวี่ขาวใยเกลียวบนต้นมันส าปะหลัง พบว่า ตัวเต็มวัยวางไข่สีขาว

ขุ่นต่อมาจะกลายเป็นสีเหลืองขนาดเล็กประมาณ 0.3 มิลลิเมตร มีใยสีขาวปกคลุมวางเรียงเป็นวงคดเค้ียวรูปร่างไม่
แน่นอน ซึ่งปกติจะชอบวางไข่ที่ใต้ใบมันส าปะหลัง แต่หากมีการระบาดมากจะพบวางบนใบมันส าปะหลังบ้าง ตัว
อ่อนวัยที ่1 ที่เพ่ิงฟักออกจากไข่มีขนาดใกล้เคียงกับไข่เดินไปมาบนใบมันส าปะหลัง และเกาะดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบ
พืช เมื่อลอกคราบเป็นวัยที่ 2 ไม่ค่อยเคลื่อนที่ ล าตัวจะค่อย ๆ แบนลง และเกาะอยู่กับท่ี เริ่มสร้างเส้นใยสีขาวรอบ 
ๆ ตัว ตัวอ่อนวัยที่ 3 จะสร้างไขสีขาวบนล าตัวเพ่ิมข้ึน ตัวอ่อนชอบดูดกินน้ าเลี้ยงบริเวณเส้นใบ (Figure 4A) เมื่อใกล้
เข้าดักแด้ล าตัวจะมีความหนาเพ่ิมมากขึ้น และลอกคราบเข้าดักแด้บนใบมันส าปะหลังซึ่งจะมีเส้นใยสีขาวโค้งงอรอบ ๆ 
ตัว และเส้นใยสีขาวยาวปกคลุมอยู่ท่ัวตัวดักแด้เห็นได้ชัดเจน และออกเป็นตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยชอบเกาะดูดกินน้ า
เลี้ยงอยู่บริเวณเส้นใบ (Figure 4B) ตัวเต็มวัยเมื่อออกจากดักแด้จะเกาะอยู่บนใบนั้นระยะหนึ่ง แล้วจึงเริ่มจับคู่ผสม
พันธุ์หาที่วางไข่ต่อไป โดยจะตัวเมียจะชอบวางไข่บนใบอ่อนที่อยู่ถัดข้ึนไปด้านบนบริเวณใกล้ยอดมันส าปะหลัง 
เพศเมียชอบวางไข่บนใบมันส าปะหลังที่ไม่อ่อนไม่แก่ แต่หากมีการระบาดมากจะมีการวางไข่บนใบที่ถัดจากใบยอด
ลงมาด้วย นอกจากนีต้ัวเต็มวัยยังมีพฤติกรรมเกาะนิ่งอยู่บนใบมันส าปะหลังในขณะที่มีลมพัดแรง แต่ถ้าไม่มีลมพัด

A B 

C D 

♂ 
♀ 
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เมื่อใบถูกกระทบจะมีการบินให้เห็นได้ ตัวเต็มวัยจะมีการบินให้เห็นได้ในเวลาเย็น ในช่วงเวลากลางวันที่อากาศร้อน 
จะไม่ค่อยพบตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาวบิน ถึงแม้จะใบมันส าปะหลังที่มีแมลงหวี่ขาวใยเกลียวเกาะอยู่จะถูกรบกวน ตัว
อ่อนมักพบอยู่ใต้ใบมันส าปะหลังที่อยู่ถัดลงมาจากบริเวณที่วางไข่ 

 
Figure 4 Spiralling whitefly feeding at the vein of leaf   A) nymphs  B) adults 

 

3.1.3 การเปลี่ยนแปลงประชากรของแมลงหว่ีขาวใยเกลียว 
จากการส ารวจ และเก็บรวบรวมแมลงหวี่ขาวใยเกลียวจากแปลงปลูกมันส าปะหลัง ต้นฝรั่ง พริก 

และต้นกล้วย ในปี 2556 พบแมลงหวี่ขาวมีการระบาดรุนแรงในแปลงมันส าปะหลังที่บริเวณเนินเขา อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา ในเดือน ตุลาคม และพฤศจิกายน และเริ่มลดลงในเดือน ธันวาคม จนถึงมีนาคม (ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
เก็บเก่ียวผลผลิต) พบแมลงหวี่ได้น้อยในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ส่วนใหญ่อยู่ในต้นมันส าปะหลังต้นใหญ่ที่
ยังไม่เก็บเก่ียว และพืชอาศัยข้างแปลง เช่น ต้นฝรั่ง ต้นพริก และวัชพืช เป็นต้น และเริ่มพบกลับมาวางไข่ในแปลง
มันส าปะหลัง ในเดือนมิถุนายน (อาจเป็นเพราะมีการชุบท่อนพันธุ์มันส าปะหลังตอนปลูก ท าให้ไม่พบแมลงหวี่ขาว
บนต้นมันส าปะหลังในระยะต้นเล็ก) และพบการวางไข่และจ านวนประชากรแมลงหวี่ขาวมากขึ้นในเดือนกรกฎาคม
และสิงหาคม ส่วนการทดลองในปี 2557 พบแมลงหวี่ขาวใยเกลียวมีการระบาดในแปลงมันส าปะหลัง ในเดือน
ตุลาคม และพฤศจิกายน เริ่มลดลงในเดือนธันวาคม ต่อจากนั้นพบแมลงหวี่ขาวใยเกลียวได้น้อยมากไปจนถึงเดือน
สิงหาคม โดยพบมากท่ีสุดในเดือนพฤศจิกายน แตกต่างจากในปี 2556 ที่พบมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม (รจนา 
และคณะ, 2556) ซึ่งอาจเนื่องมาจากสภาพอากาศท่ีแห้งแล้งฝนทิ้งช่วง ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ประชากรของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว 

3.1.4 ทดสอบพืชอาหาร  
ในปี 2555 ทดสอบพืชอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงแมลงหวี่ขาวใยเกลียวบนพืชอาหารชนดิ

ต่าง ๆ โดยเก็บตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาวใยเกลียวจากแปลงมันส าปะหลัง มาทดสอบพืชอาหารของแมลงหวี่ขาวใย
เกลียวในกรงโดยใช้ต้นมันส าปะหลัง ต้นมะเขือ พริก ฝรั่ง ต าแยแมว และหญ้ายาง พบว่า แมลงหวี่ขาวสามารถ
วางไข่บนพืชทุกชนิดที่นามาทดสอบ มีแนวโน้มว่าจะชอบฝรั่งมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ มันส าปะหลัง หญ้ายาง 
และต าแยแมว ต่อมาในปี 2556 ทดสอบหาต้นพืชที่สามารถปลูกได้เป็นปริมาณมากและง่าย ส าหรับเพาะเลี้ยง
แมลงหวี่ขาวใยเกลียว ได้แก่ ฝรั่ง มันส าปะหลัง ถั่วเขียว ถั่วด า พริก หญ้ายาง ต าแยแมว และคริสมาสต์ พบว่า 

A B 
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แมลงหวี่ขาวใยเกลียวชอบวางไข่บน ต้นคริสมาสต์ ฝรั่ง หญ้ายาง และมันส าปะหลัง ส่วนชนิดอื่นก็สามารถวางไข่
และเจริญเติบโตได้ แต่จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ที่จะเพาะเลี้ยงแมลงหวี่ขาวใยเกลียว 
เพ่ือเพาะเลี้ยงและรักษาสายพันธุ์แมลงหวี่ขาวใยเกลียวได้นาน พืชที่เหมาะสมจะเป็น ต้นฝรั่ง มากกว่า ต้น
คริสต์มาส เนื่องจากใบต้นคริสต์มาสจะร่วงเมื่อมีแมลงหวี่ขาวใยเกลียวเข้าท าลายมาก ๆ ซึ่งใบฝรั่งจะทนกว่า 
เพาะเลี้ยงแมลงหวี่ขาวใยเกลียวได้เกือบตลอดทั้งปี และสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการตอนกิ่ง ท าให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้ 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงแตนเบียนสกุล Encarsia ในห้องปฏิบัติการ 

ท าการศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแตนเบียนสกุล Encarsia  

4.2.1 วงจรชีวิตของแตนเบียน Encarsia sp. 
จากการศึกษาวงจรชีวิตแตนเบียนสกุล Encarsia โดยการน าแตนเบียน Encarsia spp. (สีเหลือง

และสีด า) ที่ออกมาจากตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวมาทดสอบ ให้วางไข่บนแมลงหวี่ขาวใยเกลียววัย 2 และ 3 ที่เลี้ยงไว้
บนต้นมันส าปะหลัง ต าแยแมว และหญ้ายาง ในห้องปฏิบัติการ พบการเบียนแมลงหวี่ขาวใยเกลียวบนตน้
ต าแยแมว 8 ตัว จากจ านวนทั้งหมด 11 ตัว และพบว่ามีแตนเบียน Encarsia sp. (สดี า) ออกจากแมลงหวี่ขาว
ภายหลังจากเริ่มทดลองแล้ว 19 วัน ต่อมาน าแตนเบียน Encarsia sp. ชนิดที่ 1 (สีด า) ที่ออกมาจากตัวอ่อนแมลงหวี่
ขาวใยเกลียว มาทดสอบให้เข้าเบียนตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวใยเกลียววัย 2 และ 3 ที่เลี้ยงไว้บนต้นต าแยแมวใน
ห้องปฏิบัติการ พบการเบียนตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวใยเกลียวบนต้นต าแยแมว 4 ตัว และพบว่าแตนเบียน Encarsia 
sp. มีวงจรชีวิต 19 วัน สอดคล้องกับที่ได้ท าการศึกษาที่ผ่านมา และทดสอบการเบียนตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวใย
เกลียวที่เลี้ยงบนใบฝรั่ง พบว่า แตนเบียนชอบเบียนตัวอ่อนวัย 3 มากที่สุด มีวงจรชีวิต 15-30 วัน เฉลี่ย 21.49 วัน 

จากการศึกษาอายุขัยของแตนเบียน Encarsia พบว่าแตนเบียน (สีด า) มีอายุขัย 2-11 วัน เมื่อ
เลี้ยงในถุงพลาสติกใส่ใบฝรั่งที่มีตัวอ่อนแมลงหวี่ขาว และมีอายุขัย 1-6 วัน เมื่อเลี้ยงในถุงพลาสติกเปล่า 

4.2.2 พฤติกรรมของแตนเบียน Encarsia sp. 
จากการทดสอบการเบียนตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวใยเกลียวที่เลี้ยงบนใบฝรั่ง พบว่า แตนเบียนจะเข้า

ท าลายเบียนตัวอ่อนวัย 3 มากที่สุด แต่อัตราการเบียนยังต่ าอยู่ระหว่าง 0-36.11% โดยแตนเบียนจะวางไขใ่นตัว
อ่อนวัย 3 วัย 4 prepupa และดักแด้ เมื่อตัวหนอนแตนเบียนฟักออกจากไข่แล้ว จะอาศัยเจริญเติบโตจนเข้า
ดักแด้อยู่ภายในตัวแมลงหวี่ขาวใยเกลียว มองเห็นเป็นดักแด้สีด าอยู่ภายในผนังล าตัวของแมลงหวี่ขาว และเจาะ
ผนังล าตัวแมลงหวี่ขาวออกเป็นแตนเบียนตัวเต็มวัย เมื่อสังเกตที่คราบแมลงหวี่ขาวที่แตนเบียนออกไปแล้วจะเห็น
เป็นรูกลม (Figure 6A) ต่างจากคราบที่ออกเป็นตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาวซึ่งจะมีรอยแยกเป็นลักษณะคล้ายตัว “T” 
(Figure 6B)  ในสภาพแปลงแตนเบียนสกุล Encarsia จะมีพฤติกรรมการเบียนโดยเลือกเข้าท าลายตัวอ่อนแมลง
หวี่ขาวใยเกลียวเฉพาะตัวที่เหมาะสมบนใบมันส าปะหลังใบเดียวกัน ไม่ได้ท าลายทั้งหมด 
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Figure 7  A) spiralling whitefly corpse with an exit hole of Encarsia sp. adult 
           B) spiralling whitefly with a “T” shaped exit hole of white fly adult 

4.2.3 การเพาะเลี้ยงแตนเบียน Encarsia sp. 
จากการศึกษาเทคนิคเบื้องต้นในการเพาะเลี้ยงแตนเบียน Encarsia sp. ชนิดล าตัวสีด า ด้วยตัวอ่อน

แมลงหวี่ขาวใยเกลียวบนต้นฝรั่ง โดยปล่อยตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาวใยเกลียวที่เก็บจากแปลงมันส าปะหลัง เข้าไปในกรง
เลี้ยงแมลงที่มีต้นฝรั่ง เพ่ือให้วางไข่ เพาะเลี้ยงจนได้ตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวใยเกลียว วัยต่าง ๆ บนใบฝรั่ง จากนั้นใช้
ถุงพลาสติกเจาะรูแล้วติดด้วยผ้าตาข่ายไนล่อนชนิดละเอียดหุ้มใบฝรั่งที่มีตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวใยเกลียว ปล่อยแตน
เบียน Encarsia sp. เข้าไปในถุงพลาสติก ให้แตนเบียนเข้าเบียนตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวใยเกลียว จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ เฝา้
สังเกตจนพบแตนเบียน Encarsia sp. ตัวเต็มวัยรุ่นใหม่ออกจากแมลงหวี่ขาวใยเกลียวที่ใช้เพาะเลี้ยง ซึ่งพบว่าใน
ห้องปฏิบัติการสามารถเพาะเลี้ยงแตนเบียน Encarsia sp. ได้ แต่จากการทดลองพบว่าปริมาณแมลงหวี่ขาวที่เลี้ยง
ได้ มีการเปลี่ยนแปลงท านองกับปริมาณแมลงหวี่ขาวที่พบในสภาพแปลงมันส าปะหลัง ท าให้ไม่สามารถเพ่ิม
ปริมาณแมลงหวี่ขาวใยเกลียวได้มากพอที่จะทดลองการผลิตขยายแตนเบียน Encarsia sp. 

ปัญหาและอุปสรรค 
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง สิงหาคม พบแมลงหวี่ขาวในแปลงน้อยมาก และบางช่วงระยะเวลาไม่

สามารถเพาะเลี้ยงหรือเพ่ิมประชากรแมลงหวี่ขาวที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการได้มากเพียงพอ ท าให้การทดลอง
การเพาะเลี้ยงแตนเบียนไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามแผน 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
แมลงหวี่ขาวที่พบบนมันส าปะหลังมี 2 ชนิด ได้แก่ แมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus 

disperses Russell และแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci (Gennadius) พบแตนเบียนสกุล Encarsia ออกจาก
ตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวใยเกลียว จ านวน 2 ชนิด ชนิดล าตัวสีด าและชนิดล าตัวสีเหลือง ยังไม่สามารถระบุชื่อ
วิทยาศาสตร์ได้ ออกจากตัวอ่อนวัย 3 และดักแด้แมลงหวี่ขาวใยเกลียวที่เก็บมาจากแปลงมันส าปะหลัง มีอัตราการ
เบียน 0-77.42% โดยพบมากท่ีสุดในเดือนพฤศจิกายน แมลงหวี่ขาวใยเกลียวมีการระบาดในแปลงมันส าปะหลัง ใน
เดือนตุลาคม และพฤศจิกายน เริ่มลดลงในเดือนธันวาคม และพบแมลงหวี่ขาวได้น้อยมากจนถึงสิงหาคม และเริ่ม
พบการวางไข่และจ านวนประชากรแมลงหวี่ขาวมากข้ึนในเดือนกันยายน  

A B 
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การเพาะเลี้ยงแมลงหวี่ขาวบนต้น ฝรั่ง มันส าปะหลัง และต้นคริสต์มาส ในสภาพห้องปฏิบัติการ 
พบว่าปริมาณแมลงหวี่ขาวที่เลี้ยงได้ มีการเปลี่ยนแปลงท านองกับปริมาณแมลงหวี่ขาวที่พบในสภาพแปลงมัน
ส าปะหลัง กล่าวคือ ระหว่างเดือน มกราคม ถึงสิงหาคม บางช่วงระยะเวลาไม่สามารถเพาะเลี้ยง หรือเพ่ิมปริมาณ
แมลงหวี่ขาวไดม้ากเพียงพอ ที่จะทดลองการเพาะเลี้ยงแตนเบียน Encarsia sp. 

แตนเบียน Encarsia sp. ชนิดล าตัวสีด า ที่เลี้ยงดว้ยตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวใยเกลียวบนต้น
ต าแยแมวมีวงจรชีวิต 19 วัน และทดสอบการเบียนตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวที่เลี้ยงบนใบฝรั่ง เบื้องต้นพบว่า แตนเบียน
ชอบเบียนตัวอ่อนแมลงหวี่ขาววัย 3 มากที่สุด แต่อัตราการเบียนยังต่ าอยู่ระหว่าง 0-36.11% มีวงจรชีวิต 15-30 
วัน เฉลี่ย 21.49 วัน  

การศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงแตนเบียน Encarsia sp. ชนิดล าตัวสีด า ด้วยตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวใยเกลียว
บนต้นฝรั่ง โดยเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวบนต้นฝรั่ง จากนั้นใช้ถุงพลาสติกที่เจาะช่องแล้วติดด้วยผ้าตาข่ายไนล่อน
ชนิดละเอียดหุ้มใบฝรั่งที่มีตัวอ่อนแมลงหวี่ขาว ปล่อยแตนเบียน Encarsia sp. เข้าไป ให้แตนเบียนลงเบียนตัวอ่อน
แมลงหวี่ขาวใยเกลียว จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ เฝ้าสังเกตจนพบแตนเบียนตัวเต็มวัยรุ่นใหม่ออกจากแมลงหวี่ขาวที่ใช้
เพาะเลี้ยง ในห้องปฏิบัติการสามารถเพาะเลี้ยงแตนเบียน Encarsia sp. ไดเ้บื้องต้น แต่ยังไม่สามารถผลิตขยายเป็น
ปริมาณมากได้ 

ระหว่างเดือน มกราคม ถึง สิงหาคม พบแมลงหวี่ขาวในแปลงน้อยมาก และบางช่วงระยะเวลาไม่
สามารถเพ่ิมประชากรแมลงหวี่ขาวที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการได้มากพอ ท าให้การทดลองการเพาะเลี้ยงแตน
เบียนไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามแผน 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์:  
สามารถน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว A. disperses และแตนเบียนสกุล 

Encarsia เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาการควบคุมแมลงหวี่ขาวใยเกลียวโดยชีววิธี 
 
11. ค าขอบคุณ ขอขอบคุณ นายจารุวัตถ์ แต้กุล นักกีฏวิทยาช านาญการพิเศษ  กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่ม
กีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ทีไ่ด้มีส่วนช่วยด าเนินการจ าแนกแตนเบียนสกุล Encarsia  

12. เอกสารอ้างอิง 

เอกสารอ้างอิง 
รจนา ไวยเจริญ  อัมพร วิโนทัย  และประภัสสร เชยค าแหง. 2556. เทคโนโลยีการผลิตขยายและการใช้แตนเบียน

สกุล Encarsia เพ่ือควบคุมแมลงหวี่ขาว. หน้า 614-626. ใน รายงานผลการวิจัย ประจ าปี 2556. 
ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ. 

สุนัดดา เชาวลิต  ชมัยพร บัวมาศ  อิทธิพล บรรณาการ  เกศสุดา สนศิร ิ และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์. 
อนุกรมวิธานแมลงหวี่ขาวในมันส าปะหลัง. หน้า 70-80. ใน รายงานผลงานวิจัยประจ าปี 2556 ส านักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ. 
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Table 1  Parasitism percentage by Encarsia spp. on spiraling whitefly nymphs collected from cassava fields during October 2012 to September 2014 

A. during October 2012 to September 2013 
 Parasitism (%) 

Oct.12 Nov.12 Dec.12 Jan.13 Feb.13 Mar.13 Apr.13 May13 Jun.13 Jul.13 Aug.13 Sep.13 

Min. 1.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Max. 8.91 22.86 3.22 12.0 1.19 15.94 1.90 17.65 23.68 57.14 10.44 22.50 

  
B. during October 2013 to September 2014 
 Parasitism (%) 

Oct.13 Nov.13 Dec.13 Jan.14 Feb.14 Mar.14 Apr.14 May14 Jun.14 Jul.14 Aug.14 Sep.14 

Min. 10.00 21.74 4.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0.93 

Max. 72.72 77.42 54.35 45.45 7.56 1.31 4.28 3.30 0 2.82 6.47 36.11 
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Table 2  Species composition of Encarsia spp. emerged from spiraling whitefly collected from cassava fields during October 2012 to September 2014 

A. during October 2012 to September 2013 
 Composition (%) 

Oct.12 Nov.12 Dec.12 Jan.13 Feb.13 Mar.13 Apr.13 May13 Jun.13 Jul.13 Aug.13 Sep.13 

sp.1  
(black) 

- - - - - 0 0 0 10.00 5.56 26.09 9.68 

sp.2  
(yellow) 

- - - - - 100 100 100 90.00 94.44 73.91 90.32 

 
B. during October 2013 to September 2014 
 Composition (%) 

Oct.13 Nov.13 Dec.13 Jan.14 Feb.14 Mar.14 Apr.14 May14 Jun.14 Jul.14 Aug.14 Sep.14 

sp.1  
(black) 

50.00 4.88 0 40.00 0 - 0 0 - - 0 16.67 

sp.2  
(yellow) 

50.00 95.12 100 60.00 100 - 100 100 - - 100 83.33 
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