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ABSTRACT 

Suitability factors on mass rearing of Trichogramma sp. could improve the parasitoid 
production system, more product and efficient. Hence, the parasitism percentage of egg parasitoid, 
Trichogramma sp. on rice moth eggs, Corcyra cephalonica (Stainton) was tested with different factors: 
color of egg card, host egg age, period of host egg storage at 10 ˚C and 13 ˚C. Five different color of 
host egg card: white, red, green, yellow, black were offered. Yellow and white were the most 
preference color with the percent parasitism of 83.20 and 82.30, while black color presented the least 
preference (65.90%). Host egg at various ages (6, 12, 18, 24-h-old) were tested. The highest rate of 
parasitism (83.99%) occurred at 24 h and the lowest ( 75.15%) at 6 h. However, eggs of all ages proved 
suitable for the parasitism of Trichogramma sp. Subsequent trials focused on fitness of host egg stored 
at 10 ˚C and 13 ˚C for 1-4 weeks. The percent parasitism declined as the period of storage increased. 
One week storage showed the highest parasitized eggs of 68.30% and 65.90% at 10 ˚C and 13 ˚C. 
Rates of parasitism were significant difference to control (84-87%). However, emergence of progeny 
was more than 95% for all treatments. 
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บทคัดย่อ 
การพฒันาการผลิตแตนเบียนไข่ Trichogramma sp. เพื่อใหไ้ดป้ริมาณมากและมีประสิทธิภาพ

ตอ้งมีปัจจยัท่ีเหมาะสมในการเล้ียงเพิ่มปริมาณแตนเบียน ดงันั้นปัจจยัท่ีใชท้ดสอบการเบียนไข่ผเีส้ือ
ขา้วสาร Corcyra cephalonica(Stainton) ของแตนเบียนไข่ Trichogramma sp. คือ สีกระดาษ อายขุองไข่
อาศยั และระยะเวลาการเก็บรักษาไข่อาศยัท่ีอุณหภูมิ 10˚C  และ 13 ˚C สีกระดาษท่ีใชท้ดสอบคือ สีขาว 
สีแดง สีเขียว สีเหลือง และสีด า พบวา่แตนเบียนไข่ชอบเบียนสีเหลืองและสีขาวมากท่ีสุดโดยมีการเบียน 
83.20% และ 82.30% ตามล าดบั ขณะท่ีสีด าเป็นสีท่ีแตนเบียนไข่เบียนไดน้อ้ยท่ีสุดคือ 65.90% การเบียน
ไข่อาศยัท่ีอาย ุ6, 12, 18 และ 24 ชัว่โมง พบวา่แตนเบียนไข่สามารถเบียนไข่อาศยัท่ีอาย ุ 24 ชัว่โมงไดม้าก
ท่ีสุดคือ 83.99% และนอ้ยท่ีสุดท่ีไข่อาศยัอาย ุ 6 ชัว่โมง  (75.15 %) อยา่งไรก็ตามไข่อาศยัทุกอายกุ็ยงั
เหมาะสมส าหรับการเบียนของแตนเบียนไข่ การเก็บรักษาไข่อาศยัท่ีอุณหภูมิ 10˚C  และ 13 ˚C นาน 1-4 
สัปดาห์ พบวา่เปอร์เซ็นตก์ารเบียนลดลงเม่ือไข่อาศยัผา่นการเก็บรักษานานข้ึน โดยไข่อาศยัท่ีผา่นการเก็บ
รักษานาน 1 สัปดาห์มีเปอร์เซ็นตก์ารเบียนมากท่ีสุดคือ 68.30% และ 65.90% ท่ีอุณหภูมิ 10˚C และ 13˚C  
ตามล าดบั อยา่งมีความแตกต่างทางสถิติกบัไข่ท่ีไม่ผา่นการเก็บรักษา (84-87%) และแตนเบียนไข่
สามารถฟักไดม้ากกวา่ 95% ในทุกวธีิการทดสอบ 

 
 

ค าส าคัญ : การเบียน, ไข่อาศยั, แตนเบียนไข่ Trichogramma sp., การเก็บรักษา 
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ค าน า 
 

แตนเบียนไข่ Trichogramma spp. เป็นแมลงท่ีจดัอยูใ่น Order Hymenoptera  Suborder Aprocrita 
Superfamily Chalcidoidea Family Trichogrammatidae เป็นแมลงศตัรูธรรมชาติท่ีมีบทบาทส าคญั ในการ
ควบคุมแมลงศตัรูพืชหลายชนิด เช่น ไข่ของหนอนกอออ้ย  ไข่หนอนกอขา้ว ไข่หนอนมว้นใบขา้ว ไข่
หนอนเจาะล าตน้ขา้วโพด ไข่ของหนอนเจาะสมอฝ้ายและไข่ของผเีส้ือต่างๆ ท่ีท าลายไมผ้ลและป่าไม้  
(กรมวชิาการเกษตร,  2 5 3 9) ปัจจยัท่ีมีผลต่อ ความชอบเบียนของแตนเบียน ไดแ้ก่ อุณหภูมิ ความช้ืน 
ปริมาณน ้าฝน แสง ความเร็วลม ชนิดของพืช และวธีิการปล่อยแ ตนเบียนไข่ (Knutson, 1994)  นอกจากน้ี

ยงัพบวา่ลกัษณะรูปร่างของไข่อาศยัเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความชอบเบียนของแตนเบียนไข่
(Manfield and Mills, 2002) โดยความชอบเบียนของแตนเบียนไข่ข้ึนอยูก่บั ปริมาณสารอาหารภายในไข่ 
อายขุองไข่ ขนาดของไข่ สีของไข่ และความสมบูรณ์ของไข่ (Roriz et al., 2005)  อายขุองไข่อาศยัมีผลต่อ
การวางไข่ของแมลงเบียน Honda and Luck (2000) กล่าววา่แตนเบียนไข่  Trichogramma platneri  ชอบ
เบียนไข ่Amorbia cuneana อาย ุ1-7 วนัโดยวนัท่ี 7 มีจ  านวนไข่ท่ีถูกเบียนต่อชัว่โมงดีท่ีสุด เฉล่ีย 18.05 ± 
5.41 ฟองและชอบเบียนไข่อาศยัท่ีมีเปลือกไข่ท่ีบางมากกวา่เปลือกหนา จ านวนของแมลงเบียนไข่ต่อไข่
อาศยัข้ึนกบัน ้าหนกัของไข่อาศยั โดยไข่อาศยัท่ีมีน ้าหนกัมากจะมีจ านวนแมลงเบียนไข่มากกวา่ไข่อาศยัท่ี
มีน ้าหนกันอ้ย  Lobdell et al. (2005) พบวา่แตนเบียนไข่ T. ostriniae  สามารถเบียนไข่อาศยัท่ีเลียนแบบ
ไข่อาศยัจริงท่ีมีสีขาว สีเหลือง สีเขียวประมาณ 80% แต่สีด าเป็นสีท่ีมีการเบียนนอ้ยท่ีสุดคือนอ้ยกวา่ 50% 
ส่วนอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษาก็เป็นส่ิงจ าเป็นซ่ึง  Jalali et al. (2007) เปรียบเทียบการเก็บรักษา
ไข่ผเีส้ือขา้วสารภายใตส้ภาวะสูญญากาศ 500 Hg-1  อุณหภูมิ 8 ± 1 ˚C และเก็บในสภาวะปกติอุณหภูมิ 
 8 ± 1 ˚C พบวา่ในสภาวะสูญญากาศไข่ท่ีไดจ้ากการเก็บรักษานาน 42 วนัแตนเบียนไข่สามารถเบียนได ้
75% ขณะท่ีไข่ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นสภาวะสูญญากาศเม่ือเก็บรักษานาน 42 วนัไม่พบการเบียนของแตนเบียนไข่  
จะเห็นไดว้า่ปัจจยัท่ีเหมาะสมต่อการผลิตแตนเบียนไข่มีหลายปัจจยัดงันั้นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีเหมาะสม
ในดา้นต่างๆ  จึงมีความจ าเป็น ปัจจุบนัหลายประเทศสามารถผลิตแ ตนเบียน ไข่ในรูปการคา้เพื่อใช้
ควบคุมแมลงศตัรูพืชหลายชนิด ได้ ส าหรับ ประเทศไทย ยงัไม่ มีการผลิต เพื่อการคา้แต่มีการผลิต และ
แจกจ่ายเพื่อน ามาใชใ้นการควบคุมไข่หนอนกอออ้ย และน าไปใช้ ในแปลงปลูกพืชอยา่งแพร่หลายทั้ง
หน่วยงานรัฐและเอกชน (ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพืชโดยชีวนิทรียแ์ห่งชาติภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน
, 2547)  

การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีเหมาะสมต่อการผลิตแตนเบียนไข่ 
Trichogramma sp. เพื่อพฒันาวธีิการผลิตแตนเบียนไข่ใหมี้ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความตอ้งการ 
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อุปกรณ์และวธีิการ 
 

1. การทดสอบสีของกระดาษต่อการเบียนของแตนเบียนไข่ Trichogramma sp.  
น าไข่ผเีส้ือขา้วสารโรยบนกระดาษท่ีทากาวแลว้ขนาด 1x2 ซม.  โดยใหไ้ข่มีความสม ่าเสมอและ

เรียงกนัเป็นชั้นเดียว กระดาษสีท่ีใชท้ดสอบคือ สีขาว สีแดง สีเหลือง สีเขียว และสีด า  น าแผน่ไข่ดงักล่าว
ผา่นแสงยวู ีขนาด 30 วตัต ์นาน 15 นาที เพื่อไม่ใหไ้ข่ฟักเป็นตวัหนอน จากนั้นน ามาใส่หลอดแกว้ขนาด
เส้นผา่นศูนยก์ลาง 1 ซม. ภายในมีแตนเบียนไข่ระยะตวัเตม็วยัจ านวน 10 คู่ ใหแ้ตนเบียนไข่เบียนไข่ผเีส้ือ
ขา้วสารนาน 3 วนั ทดลองสีละ 10 ซ ้ า  

 
2. การทดสอบอายุไข่ผเีส้ือข้าวสาร  Corcyra cephalonica (Stainton) ต่อการเบียนของแตนเบียนไข่ 

Trichogramma sp.  
น าไข่ผเีส้ือขา้วสารจ านวน 100 ฟองโรยบนกระดาษท่ีทากาวขนาด 1x2 ซม. โดยใหไ้ข่มีความ

สม ่าเสมอและเรียงกนัเป็นชั้นเดียว จากนั้น  น าแผน่ไข่ดงักล่าวผา่นแสงยวู ีขนาด 30 วตัต ์นาน 15 นาที  
จากนั้นน ามาใส่หลอดแกว้ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1 ซม. ภายในมีแตนเบียนไข่ระยะตวัเตม็วยัจ านวน 10 
คู่ปล่อยใหแ้ตนเบียนไข่เบียนไข่ผเีส้ือขา้วสารนาน 3 วนั ทดลองไข่ผเีส้ือขา้วสารท่ีอาย ุ 6, 12 ,18 และ 24 
ชัว่โมง อายลุะ 10 ซ ้ า 
 

3. การทดสอบการเบียนของแตนเบียนไข่ Trichogramma sp. บนไข่ผเีส้ือข้าวสาร  Corcyra cephalonica 
(Stainton)ทีผ่่านการเกบ็รักษาทีอุ่ณหภูมิ 10 ˚C และ 13 ˚C นาน 1-4 สัปดาห์ 

น าไข่ผเีส้ือขา้วสารอาย ุ24 ชัว่โมง ท่ีผา่นการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 และ 13 องศาเซลเซียสนาน 
1, 2, 3, และ 4 สัปดาห์ โดยแต่ละวธีิการท า 10 ซ ้ า ซ ้ าละ 100 ฟอง ชัง่น ้าหนกัไข่แต่ละซ ้ าและห่อดว้ย
กระดาษทิชชูหนา 2 ชั้นก่อนน าเขา้เก็บในตูค้วบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษาความช้ืนใหก้บัไข่  เม่ือครบตาม
เวลาท่ีก าหนดน าไข่ผเีส้ือขา้วสารออกจากตูค้วบคุมอุณหภูมิ ชัง่น ้าหนกัไข่ผเีส้ือหลงัน าออกจากตูค้วบคุม
อุณหภูมิจากนั้นน าไข่ผเีส้ือขา้วสารโรยบนกระดาษท่ีทากาวขนาด 1x2 ซม. โดยใหไ้ข่มีความสม ่าเสมอ
และเรียงกนัเป็นชั้นเดียว น าแผน่ไข่ดงักล่าวมาใส่หลอดทดลองขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1 ซม. ภายในมี
แตนเบียนไข่ระยะตวัเตม็วยัจ านวน 10 คู่ปล่อยใหแ้ตนเบียนไข่เบียนไข่ผเีส้ือขา้วสารนาน 3 วนัและ
บนัทึกผลการทดลอง 
 
 
 
 



 

 

5 

ผลและวจิารณ์ 
 

1. การทดสอบสีของกระดาษต่อการเบียนของแตนเบียนไข่ Trichogramma sp.  
 แตนเบียนไข่ชอบเบียนไข่ผเีส้ือขา้วสารบนกระดาษสีเหลืองมากท่ีสุดแต่ไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติกบัสีขาวโดยมีเปอร์เซ็นตก์ารเบียน 83.20±6.16 และ 82.30±7.27 ตามล าดบั รองลงมาคือสีเขียวและสี
แดง ส่วนสีด าเป็นสีท่ีแตนเบียนชอบนอ้ยท่ีสุดโดยพบการเบียนเพียง 65.90±10.48 % ซ่ึงไดผ้ลการทดลอง
เช่นเดียวกบั Manfield and Mill (2002) และ Romeis et al. (1998) พบแตนเบียนไข่บนกบัดกักาวเหนียวสี
ขาวมากท่ีสุด รองลงมาคือ สีเขียวและสีท่ีพบนอ้ยท่ีสุดคือสีด า  ส่วนการฟักและสัดส่วนเพศกลบัพบวา่
กระดาษทั้ง 5 สีใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารฟักและสัดส่วนเพศไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติโดยมีการฟักมากกวา่ 
90 เปอร์เซ็นตแ์ละสัดส่วนเพศอยูใ่นช่วง 1.30-1.37 (Table 1) 
 
Table 1. Percent parasitism (PP),  percent emergence (PE) and sex ratio of egg parasitoid  
              Trichogramma sp. parasitized on different colors of host egg card. 
 

Color 
PP 

(mean±SD) 
PE 

(mean±SD) 
Sex ratio 

(mean±SD) 
White 82.30±7.27a1/ 92.68±4.16a 1.36±0.13a 
Red 68.70±8.11cb 93.03±2.68a 1.36±0.45a 
Green 74.60±8.99b 92.36±6.34a 1.37±0.30a 
Yellow 83.20±6.16a 91.96±3.16a 1.36±0.29a 
Black 65.90±10.48c 90.68±3.09a 1.31±0.56a 
CV 11.12 4.45 27.87 

1/Value in the same column with the same letter are not significantly different (P< 0.05) 
 

2. การทดสอบอายุไข่ผเีส้ือข้าวสาร  Corcyra cephalonica (Stainton) ต่อการเบียนของแตนเบียนไข่ 

Trichogramma sp.  
 ไข่ผเีส้ือขา้วสารอาย ุ 24 ชัว่โมงใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารเบียนมากท่ีสุดโดยมีการเบียน 83.99±2.09 
เปอร์เซ็นตแ์ต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบัไข่อาย ุ 18 ชัว่โมงซ่ึงมีเปอร์เซ็นตก์ารเบียน 83.76±4.44 ส่วน
ไข่ท่ี 6 ชัว่โมงใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารเบียนนอ้ยท่ีสุดคือ 75.15±2.70 แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบัไข่อาย ุ
12 ชัว่โมง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Honda and Luck (1999) ซ่ึงทดสอบการเบียนของ  Trichogramma platneri 
โดยใชไ้ข่ของ Sabulodes aegrotata เป็นไข่อาศยัและแบ่งอายไุข่ 24, 72 และ 120 ชัว่โมง พบเปอร์เซ็น
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การเบียนนอ้ยท่ีสุดในไข่ท่ีอายนุอ้ยท่ีสุดคือ 24 ชัว่โมงนอกจากนั้นยงัได้ ทดสอบอายุ ไข่อาศยั  Amorbia 
cuneana  อาย ุ24, 120, 168 และ 216 ชัว่โมงพบวา่ไข่อาศยัท่ีอายมุากสุดคือ 216 ชัว่โมง มีจ านวนไข่ท่ีถูก
เบียนมากท่ีสุดไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบัไข่อาศยัอายอ่ืุนๆ ส่วนไข่อาศยัอายนุอ้ยสุดคือ 24 ชัว่โมง
เป็นไข่ท่ีถูกเบียนนอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากไข่ท่ีมีอายนุอ้ย เป็นไข่ท่ียงัมีพฒันาการยงัไม่เตม็ท่ีซ่ึงท าใหแ้ตน
เบียนไข่ไม่ชอบเบียน อยา่งไรก็ตามในส่วนการฟักและสัดส่วนเพศพบวา่ไข่ทั้ง 4 อายคืุอ 6, 12, 18 และ 
24 ชัว่โมงไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยมีการฟักมากกวา่ 98 เปอร์เซ็นตแ์ละมีสัดส่วนเพศอยูใ่นช่วง 
2.0-2.3 (Table2) 
 

Table 2. Percent parasitism (PP), percent emergence (PE) and sex ratio of egg parasitoid 
Trichogramma sp. parasitized on different age of host egg. 

 

Age 
(Hour) 

PP 
 (mean±SD) 

PE 
(mean±SD) 

Sex ratio 
(mean±SD) 

6 75.15±2.70b1/ 98.78±1.71a 2.36±0.43a 
12 77.78±3.31b 98.95±1.12a 2.12±0.63a 
18 83.76±4.44a 98.90±0.96a 2.08±0.28a 
24 83.99±2.09a 99.02±1.09a 2.18±0.42a 
cv 3.89 1.27 20.88 

1/Value in the same column with the same letter are not significantly different (P< 0.05) 
 

3. การทดสอบการเบียนของแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. ต่อไข่ผเีส้ือข้าวสาร  Corcyra cephalonica 
(Stainton) ทีผ่่านการเกบ็รักษาทีอุ่ณหภูมิ 10 ˚C และ 13 ˚C นาน 1-4 สัปดาห์ 

หลงัจากการเก็บรักษาไข่ผเีส้ือขา้วสารท่ีอุณหภูมิ 10 ˚C น ้าหนกัของไข่ ผเีส้ือขา้วสาร ลดลง
มากกวา่ไข่ผเีส้ือขา้วสาร เก็บรักษาท่ี 13 ˚C ในทุกระยะเวลาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ นอกจากนั้นการ
ลดลงของน ้าหนกัมากท่ีสุดเม่ือมีการเก็บรักษาไข่ผเีส้ือขา้วสารนาน 4 สัปดาห์ซ่ึงแตกต่างทางสถิติกบั 1, 2 
และ 3 สัปดาห์ทั้งท่ีอุณหภูมิ 10˚C และ 13˚C คือ 1.60 ±5.00x10-2 และ 0.57±4.00x10-2 กรัม ตามล าดบั 
(Table3 และTable 4) 
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Table 3.  Weight(mg) of host egg Corcyra cephalonica (Stainton) before and after stored at 10 ˚C and 
13˚C for 1-  4 weeks.                                                                                                                            

1/Value in the same column with the same letter  are not significantly different (P< 0.05) 

 
Table 4.  Weight reduction(mg) of host egg Corcyra cephalonica (Stainton) stored at 10 ˚C and 13˚C 

for 1-  4 weeks.                                                                                                                           

1/Value in the same column with the same letter (A, B, C, D, E) are not significantly different (P< 0.05) 
2/Value in the same low with the same letter (a, b) are not significantly different (P< 0.05) 

 
ไข่ผเีส้ือขา้วสารท่ีผา่นการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 ˚C และ 13 ˚C นานมากกวา่ 1 สัปดาห์มีการ

เบียนนอ้ยกวา่ 50% และไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติในทั้งสองอุณหภูมิไข่ท่ีเก็บรักษานาน 4 สัปดาห์
จะมีการเบียนนอ้ยท่ีสุดท่ีอุณหภูมิ 10 ˚C คือ 2.70±1.16 % อยา่งมีความแตกต่างทางสถิติกบัท่ีอุณหภูมิ 13 
˚C (Table 5)  ส าหรับการฟักของแตนเบียนไข่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติในทุกช่วงเวลาและทุกช่วง
อุณหภูมิ (Table 6) นอกจากน้ียงัพบวา่ ลกัษณะไข่ผเีส้ือขา้วสารท่ีผา่นการเก็บรักษานานข้ึนท าใหเ้กิดการ

Duration 
(weeks) 

Egg weight(mg) at 10 ˚c Egg weight (mg) at 13 ˚c 
before after before after 

0  4.17±2.00x10-2A1/ 4.17±2.06x10-2A 4.17±2.00x10-2A 4.17±1.85x10-2A 
1 4.17±3.00x10-2A 3.75±7.00x10-2A 4.17±2.00x10-2A 4.01±5.31x10-2A 
2 4.17±2.00x10-2A 3.41±4.00x10-2A 4.17±2.00x10-2A 3.89±2.09x10-2A 
3 4.17±3.00x10-2A 2.99±8.00x10-2A 4.17±3.00x10-2A 3.79±4.97x10-2A 
4 4.17±3.00x10-2A 2.56±2.00x10-2A 4.17±2.00x10-2A 3.60±4.93x10-2A 
cv 0.60 1.66 0.46 0.49 

Duration 
(weeks) 

Egg weight (mg) cv 

10 ˚c 13 ˚c  
0                       0.00±0.00  E1,2/                   0.00±0.00E    - 
1              0.42±7.00x10-2Da         0.17±5.00x10-2 Db 20.94 
2 0.76±5.00x10-2Ca         0.27±3.00x10-2 Cb   7.74 
3 1.20±7.00x10-2Ba         0.37±5.00x10-2 Bb   7.73 
4 1.60±5.00x10-2Aa         0.57±4.00x10-2 Ab   5.01 
cv 7.23 13.99  
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ลดลงของน ้าหนกัมากข้ึนเร่ือยๆ และรูปร่างของไข่ผเีส้ือขา้วสารก็มีการเปล่ียนแปลงโดยไข่ผเีส้ือขา้วสาร
ท่ีผา่นการเก็บรักษา จะมีลกัษณะลีบและแบนลงเร่ือยๆ ตามระยะเวลาการเก็บโดยมีการลดลงอยา่งเห็นได้
ชดัเจนในไข่ผเีส้ือขา้วสารท่ีผา่นเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 ˚C ไข่จะเร่ิมลีบและแบนลงตั้งแต่ผา่นการ
เก็รักษาเพียง 1 สัปดาห์ แสดงวา่อุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาท าใหน้ ้าหนกัไข่ลดลงและมีผลต่อ
รูปร่างของไข่ ผเีส้ือขา้วสาร ท าใหแ้ตนเบียนไข่เบียนไดน้อ้ยลง สอดคลอ้งกบังานทดลอง Manfield and 
Mills (2002) ซ่ึงพบวา่ไข่อาศยัท่ีมีรูปร่างลีบและแบนนั้นจะท าใหก้ารเบียนและอตัราการวางไข่นอ้ยท่ีสุด
เม่ือเปรียบเทียบกบัไข่อาศยัท่ีมีรูปร่างอ่ืนๆ และไข่อาศยัท่ีมีน ้าหนกัมาก  
 

Table 5.  Percent parasitism of egg parasitoid Trichogramma sp. parasitized on host egg, Corcyra 
cephalonica (Stainton) stored at 10 ˚C and 13 ˚C for 1-  4 weeks 

 

1/Value in the same column with the same letter (A, B, C, D, E)  are not significantly different (P< 0.05) 
2/Value in the same low with the same letter (a, b) are not significantly different (P< 0.05) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duration 
(weeks)  

                                       Percent parasitism 
10 ˚C 13 ˚C cv 

0   84.00±5.58Aa1,2/ 87.30±3.92Aa 5.63 
1 68.30±8.86Ba 65.90±5.59Ba 11.92 
2 41.90±8.48Ca           34.10±11.96Ca 27.29 
3             25.80±11.30Da 22.90±2.18Da 33.43 
4   2.70±1.16Eb 22.20±8.87Da 50.79 
cv 17.69 16.62  
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Table 6.  Percent emergence of egg parasitoid Trichogramma sp. parasitized on host egg, Corcyra 
cephalonica (Stainton) stored at 10 ˚C and 13 ˚C for 1-  4 weeks 

1/Value in the same column with the same letter (A, B, C, D, E) are not significantly different (P< 0.05) 
 2/Value in the same low with the same letter (a, b) are not significantly different (P< 0.05) 
 

สรุปผลการทดลอง 
ปัจจยัท่ีเหมาะสมต่อการผลิตแตนเบียนไข่ Trichogramma sp. มีหลายปัจจยั เช่น สีของกระดาษ 

อายขุองไข่ผเีส้ือขา้วสาร และอุณหภูมิในการเก็บรักษาไข่ผเีส้ือขา้วสารนอกจากน้ีสีของกระดาษมีผลต่อ
ความชอบเบียนของแตนเบียนไข่พบวา่กระดาษสีเหลืองและสีขาวเป็นสีท่ีแตนเบียนไข่ชอบเขา้เบียนมาก
ท่ีสุดและสีด าเขา้เบียนนอ้ยท่ีสุด แตนเบียนไข่ชอบเบียนไข่ท่ีอาย ุ 24 ชัว่โมงมากกวา่ไข่ท่ีอาย ุ 18, 12 และ 
6 ชัว่โมง การเก็บรักษาไข่ท่ี 10 ˚C และ 13 ˚C นาน 1-4 สัปดาห์มีผลต่อน ้าหนกัไข่ รูปร่างไข่และ
ความชอบเบียนของแตนเบียนไข่โดยพบวา่แตนเบียนไข่สามารถเบียนไข่ผเีส้ือขา้วสารไดม้ากกวา่ 50 
เปอร์เซ็นตเ์ฉพาะไข่ท่ีผา่นการเก็บรักษาเพียง 1 สัปดาห์โดยเปอร์เซ็นตก์ารเบียนทั้ง 2 อุณหภูมิไม่มีความ
แตกต่างกนัทางสถิติ ยกเวน้ไข่ผเีส้ือขา้วสารท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 ˚C นาน 4 สัปดาห์มีการเบียนนอ้ย
กวา่ท่ี 13 ˚C โดยลกัษณะไข่ผเีส้ือขา้วสารท่ีผา่นการเก็บรักษาจะมีน ้าหนกัลดลงมากและไข่มีรูปร่างลีบ
และแบนมากท่ีสุด แต่ทุกปัจจยัท่ีศึกษาไม่มีผลต่อการฟักและสัดส่วนเพศของแตนเบียนไข่  
 

ค าขอบคุณ 
 

ขอขอบคุณศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพืชโดยชีวนิทรียแ์ห่งชาติภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
มหาวทิยาลยัขอนแก่นท่ีเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีทดลอง และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น ท่ีใหทุ้น
สนบัสนุนการท าวจิยัคร้ังน้ี 

Duration 
(weeks)  

                                  Percent emergence 
10 ˚C 13 ˚C cv 

0     98.09±0.99Aa1,2/ 98.83±1.56Aa 1.09 
1 99.67±0.71Aa 98.15±1.55Aa 1.22 
2 98.56±1.25Aa 98.39±1.61Aa 1.44 
3 98.58±2.04Aa 97.78±3.12Aa 2.69 
4           96.67±10.54Aa 98.37±2.80Aa 7.92 
cv 4.94 2.23  
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