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Abstract 

The egg parasitoid Trichogramma sp. attacks egg of many economic crop insect pests. 
Egg of rice moth, Corcyra cephalonica (Stainton) are use as  host egg for mass rearing in the 
laboratory. Host eggs form different diets have a great influence upon parasitism of the egg 
parasitoid. Thus, the rice moth eggs from different diets; polished rice, brand rice, broken rice, 
broken glutinous rice, were tested for parasitism of Trichogramma sp. The rice moth female from 
polished  rice showed the highest egg laying of 251.75 per female. There was also the most 
significant result of parasitism percentage (99.1%), emergence (88.21%) and female to male ratio 
(1.76). Moreover, the comparison of polished rice to polished rice + sugar, polished rice+  yeast, and 
polished rice+ yeast  extract were tested. The highest egg laying of 453.8 egg per female was 
recorded on the last diet; and that host eggs also showed the significant percent parasitism and 
emergence of 83.0% and 98.2% ; respectively.  
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บทคัดย่อ 

แตนเบียนไข ่Trichogramma sp. เป็นแมลงมีประโยชน์ที่สามารถท าลายไขแ่มลงศตัรูพืชที่ส าคญัทาง
เศรษฐกิจได้หลายชนิด สามารถเลีย้งเพิ่มปริมาณในห้องปฏิบตัิการโดยใช้ ไขผี่เสือ้ข้าวสาร  Corcyra 
cephalonica (Stainton) ซึง่ไขอ่าศยัที่ได้จากการเลีย้งด้วยอาหารที่มีความแตกตา่งกนัจะมีผลตอ่การเบียนของ
แตนเบียนไข ่Trichogramma sp. จากการศกึษาการเลีย้งผีเสือ้ข้าวสารโดยใช้อาหารตา่งชนิดกนั คือ ร าละเอียด 
ร าหยาบ ปลายข้าวจ้าวหกั และปลายข้าวเหนียวหกั พบวา่ผีเสือ้ข้าวสารท่ีเลีย้งด้วยร าละเอียดวางไขส่งูสดุ 
251.75 ฟองตอ่ตวั จากนัน้ทดสอบการเบียนด้วยแตนเบียนไข่  พบการเบียน 99.1 % การฟัก  88.21% และ
สดัสว่นเพศเมียตอ่เพศผู้ (1.76) ซึง่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัอาหารชนิดอื่น และเมื่อ
เปรียบเทียบผีเสือ้ข้าวสารท่ีเลีย้งด้วยร าละเอียด, ร าละเอียด +น า้ตาล, ร าละเอียด +ยิสต์, ร าละเอียด +ยิสต์ 
extract และทดสอบการเบียนด้วยแตนเบียนไข ่ พบวา่ผีเสือ้ข้าวสารท่ีได้จาก ร า + ยีสต์ extract มีการวางไข่
สงูสดุ 453.8 ฟองตอ่ตวั และ เป็นไขอ่าศยัทีแ่ตนเบียนไข ่มีการเบียน 83.0 %  การฟัก  98.2% ตามล าดบั ซึง่มี
ความแตกตา่งจากอาหารชนิดอื่นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

 
ค าส าคัญ : แตนเบียนไข ่Trichogramma sp. ไขผี่เสือ้ข้าวสาร 
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ค าน า 
 
 แตนเบียนไข ่ Trichogramma sp. เป็นแมลงศตัรูธรรมชาติที่มีบทบาทส าคญัในการควบคมุศตัรูพืช
หลายชนิด เช่น ไขข่องหนอนกออ้อย ไขข่องหนอนกอข้าว ไขข่องหนอนม้วนใบข้าว ไขข่องหนอนเจาะล าต้น
ข้าวโพด ไขข่องหนอนเจาะสมอฝ้ายและไขข่องผีเสือ้ตา่งๆ ท่ีท าลายไม้ผลและป่าไม้ (กรมวิชาการเกษตร , 2539) 
โดยปัจจยัที่มีผลตอ่การเบียนของแตนเบียนได้แก่ อณุหภมูิ ความชืน้ ปริมาณน า้ฝน แสง ความเร็วลม ชนิดของ
พืช  วิธีการปลอ่ย (Knutson, 1998) และไขอ่าศยัเป็นอีกปัจจยัที่มีผลตอ่ประสทิธิภาพการเบียนของแตนเบียนไข ่ 
ซึง่แตนเบียนไขจ่ะเลอืกเบียนไขอ่าศยัที่ชอบและเหมาะสมขึน้อยูก่บัรูป ร่างลกัษณะของไข ่ปริมาณสารอาหาร
ภายในไข ่อายขุองไข ่ขนาดของไข ่และความสมบรูณ์ของไข่  (Roriz et al., 2005) ปัจจบุนัสามารถเลีย้งแตน
เบียนไขไ่ด้ปริมาณมากโดยใช้ไขผี่เสิอ้ข้าวสาร Corcyra cephalonica (Stainton) การศกึษาถึงสตูรอาหารท่ี
เหมาะสมตอ่การเลีย้งผีเสือ้ข้าวสารเพื่อให้ผลติผีเสือ้ที่ดีและมีปริมาณไขม่ากและเหมาะสมตอ่การเบียน 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1. เลีย้งหนอนผีเสือ้ในอาหารตา่งชนิดกนั คือ ร าละเอียด ร าหยาบ ปลายข้าวหกั และปลายข้าวเหนียว

หกั น าไขท่ี่ได้จากอาหารทกุชนิดมาให้แตนเบียนไข ่Trichogramma sp. เบียน  
2. เลีย้งหนอนผีเสือ้ข้าวสารในอาหารตา่งชนิด คือ ร าละเอียด ร าละเอียด+น า้ตาล ร าละเอียด+ยีสต์ ร า

ละเอียด+ยิสต์ extract แล้วน าไขผี่เสือ้ข้าวสารจากอาหารตา่งชนิดเบียนด้วยแตนเบียนไข ่Trichogramma sp. 
3. บนัทกึจ านวนไขผี่เสือ้ข้าวสาร เปอร์เซ็นต์การเบียน เปอร์เซ็นต์การฟัก และสดัสว่นเพศ 

 

ผลการทดลอง 
 

 1. ผีเสือ้ที่เลีย้งด้วยร าละเอียดให้ผีเสือ้ที่มีการวางไขส่งูที่สดุคือ 251.75 ฟองตอ่ตวั (Table1) ไมม่ีความ
แตกตา่งทางสถิติกบัสตูร ข้าวเหนียว + ร าละเอียด เมื่อน ามาทดสอบการเบียนโดยแตนเบียนไข ่Trichogramma 
sp. พบวา่ไขผี่เสือ้ข้าวสารท่ีเลีย้งด้วยสตูร ร าระเอียดมีเปอร์เซ็นต์การเบียนและการฟักสงูสดุ คือ 99.1% และ 
88.21% ตามล าดบั (Table 2)  

2. ผีเสือ้ข้าวสารท่ีเลีย้งด้วย ร าละเอียด + ยิสต์ extract มีการวางไขส่งูสดุคือ 453.8 ฟองตอ่ตวั  
(table3) ไมม่ีความแตกตา่ง ทางสถิติ กบัสตูร ร าละเอียด + น า้ตาล เมื่อทดสอบการเบียนโดยแตนเบียน 
Trichogramma sp. พบวา่สตูรร าละเอียด + ยีสต์ extract ให้เปอร์เซ็นต์การเบียนและการฟักสงูสดุคือ 83.0% 
และ 98.2% ตามล าดบั (Table 4) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Table 1 The number of eggs laid by Corcyra cephalonica (Stainton) reared on different diets.  

 

 

Table 2  Percent parasitism(PP), percent emergence(PE) and sex ratio (male:female)  of egg 
parasitoid, Trichogramma sp. parasitized on host egg rearing from different diets.

 

Table 3 The number of eggs laid by Corcyra cephalonica (Stainton) reared on different diets 

diets eggs/female 
broken rice  188.2±19.40cd 
broken glutinous rice   203.5±21.38bc 
polished rice 251.2±14.27a 
brand rice 129.6±26.26e 
broken rice +  broken glutinous rice 171.6±27.45d 
broken rice +  polished rice 210.2±24.30b 
broken rice +  brand rice 142.0±22.89e 
broken glutinous rice +  polished rice 233.5±18.39a 
broken glutinous rice +  brand rice 136.9±20.29e 
polished rice +  brand rice 129.6±14.20e 

diets 
PP 

           ( x ± SD) 
PE 

 ( x  ± SD) 
Sex ratio 
 ( x±SD ) 

broken rice    94.6±3.72cde     85.0±6.95abc 0.85±0.15c 
broken glutinous rice 94.3±3.77de 81.7±4.99a 0.86±0.14c 
polished rice 99.1±1.37a 88.2±6.20a 1.76±0.22a 
brand rice 91.5±2.88e 72.5±5.52e 0.82±0.16c 
broken rice +  broken glutinous rice   93.6±3.66de   79.5±4.11cd 0.88±0.16a 
broken rice +  polished rice   97.6±3.40ab   86.9±5.77ab 1.57±0.38b 

broken rice +  brand rice  92.5±3.63de   86.6±7.04ab 0.91±0.12b 
broken glutinous rice +  polished rice    98.0±2.22abc   86.6±4.87ab 1.61±0.33b 
broken glutinous rice +  brand rice 92.9±4.41de   79.0±8.18cd 0.80±0.14c 

polished rice +  brand rice     95.7±2.31bcd   74.8±5.80de 0.78±0.16c 

diets eggs/female 
polished rice 340.4±90.26b 
polished rice + sugar  398.3±97.78ab 
polished rice + yeast 360.0±68.76b 
polished rice + yeast extract 453.8±50.86a 



 

 

Table 4  Percent parasitism(PP), percent emergence(PE) and sex ratio (male:female)  of egg 
parasitoid, Trichogramma sp. parasitized on host egg rearing from different diets. 
 

สรุปผลการทดลอง 
 ไขผี่เสือ้ข้าวสารท่ีได้จากสตูรอาหารชนิดตา่งๆ มีการเบียน 91-99% สงูที่สดุในสตูรร าละเอียดและยงั
ฟักได้ดีที่สดุ 88% ต ่าที่สดุในสตูรร าหยาบเพียง 72% และเมื่อทดสอบการเลีย้งหนอนผีเสือ้ข้าวสารในสตูรร า
ละเอียด + ยีสต์ extract ให้เปอร์เซ็นต์การเบียนและการฟักดีที่สดุ คือ  83.0% และ 98.2% ตามล าดบั  

 

วิจารณ์ผลการทดลอง 
 ร าละเอียดให้ไขอ่าศยัที่มีคณุภาพท่ีแตนเบียนไข ่Trichogramma sp. ชอบเบียนท่ีสดุ ซึง่เป็นไขอ่าศยัที่
มีลกัษณะกลมและเรียบมากกวา่ไขท่ี่แบนเรียบ และไขรู่ปหยดน า้และมีผิวขรุขระ (Mansfield and Mills, 2002) 
และยงัให้จ านวนไข ่ มากที่สดุทัง้ในกรณีที่ ใช้ร าละเอียดอยา่งเดียว และกรณีร าละเอียดผสมกบัยิสต์ extract 
ดงันัน้จึง แสดง วา่ร าละเอียดเหมาะสมตอ่การเลีย้งผีเสือ้ข้าวสารเพื่อใช้ไขท่ี่ได้เป็นไขอ่าศยั และเพื่อให้มี
ประสทิธิภาพยิ่งขึน้ควรมีการผสมยีสต์ extract เพื่อให้ไขท่ี่ได้มีคณุภาพดีและปริมาณมากขึน้ 
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diets 
PP 

   ( x ±SD ) 
PE 

         ( x±SD ) 
sex  ratio 

   ( x ±SD ) 
polished rice 72.00±7.66b 95.8±3.37a 1.13±0.16a 
polished rice + sugar  73.80±7.22b 96.2±2.88a 1.27±0.22a 
polished rice + yeast 75.80±6.17a 97.1±2.81a 1.27±0.28a 
polished rice + yeast extract 83.00±5.19a 98.2±2.06a 1.24±0.20a 

http://www.entotama.edu.extension/bulletins/b-6071.html
http://www.elsevier.com/locote/ybcon
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