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Abstract 
The egg parasitoid, Trichogramma spp. are world widely used for the control of 

lepidopterous pests more than 100 species. The rice moth egg, Corcyra cephalonica (Stainton)  are 
used as the host egg for the parasitoid production. The right timing for the parasitoid application 
during the pest outbreak is one of the important factor on the successful of biological control. Thus, 
the study of the host egg storage techniques were done for that purpose by comparing between the 
storage in the plastic box and the one under vacuum packing at 8  ํ C, 10   ํ C, and 13   ํ C for 1-8 
weeks. The results revealed that the storage of rice moth egg by vacuum packing at  8  ํ C, 10   ํ C, 
13   ํ C for 1-4 weeks reduced fewer egg weight than that by the plastic box. The vacuum packed 
eggs showed more than 78% parasitism, whereas there was less than 60% parasitism in plastic box 
packed eggs. The results showed the storable of the host egg could bring to the effective biological 
control in the future.  
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บทคัดย่อ 
แตนเบียนไข่ Trichogramma spp. เป็นแมลงมีประโยชน์ท่ีมีการใช้อย่างแพร่หลายทัว่โลกในการ

ควบคมุแมลงศตัรูพืชมากกวา่ 100 ชนิด. สามารถผลิตโดยใช้ไข่ผีเสือ้ข้าวสาร Corcyra cephalonica 
(Stainton) เป็นไขอ่าศยั ความส าเร็จในการควบคมุศตัรูพืชโดยชีววิธีคือการใช้แมลงเบียนให้ถกูช่วงเวลา 
ดงันัน้จงึต้องมีการเก็บรักษาเพ่ือการน าไปใช้ในช่วงท่ีมีการระบาดของศตัรูพืช การศกึษาเปรียบเทียบการ
เก็บรักษาไข่ผีเสือ้ข้าวสารในกลอ่งพลาสติกและภายใต้สภาวะสญุญากาศท่ีอณุหภมูิ 8  ํ C, 10   ํ C และ 
13   ํC นาน 1-8 สปัดาห์ พบวา่เม่ือเก็บรักษานาน 1-4 สปัดาห์ไข่ท่ีเก็บรักษาภายใต้สภาวะสญุญากาศมี
การสญูเสียน า้หนกัน้อยกวา่ในกลอ่งพลาสติก และแตนเบียนไข่เบียนได้มากกวา่ 78 % ขณะท่ีไข่ท่ีเก็บ
รักษาในกลอ่งพลาสติกเบียนได้น้อยกวา่ 60% แสดงความสามารถในการเก็บรักษาไข่ผีเสือ้ข้าวสารซึง่จะ
เป็นประโยชน์ตอ่ประสิทธิภาพการควบคมุศตัรูพืชโดยชีววิธีตอ่ไปในอนาคต 
 
 
ค าส าคญั : แตนเบียนไข ่Trichogramma spp., ผีเสือ้ข้าวสาร Cocyra cephalonica (Stainton), สภาวะ
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  ค าน า 

Trichogramma spp.  เป็นแมลงศตัรูธรรมชาติที่มีบทบาทส าคญั  ในการควบคมุแมลงศตัรูพืชหลาย
ชนิด เช่น ไขห่นอนเจาะล าต้นข้าวโพด ไขข่องหนอนเจาะสมอฝ้ายและไขข่องผีเสือ้ตา่งๆ ท่ีท าลายไม้ผลและป่าไม้ 
(กรมวิชาการเกษตร, 2539) แตนเบียนไขส่ามารถเลีย้งเพิ่มปริมาณด้วยไขผี่เสือ้ข้าวสาร การใช้แตนเบียนไข่
ควบคมุแมลงศตัรูพืชจะใช้ในช่วงที่มีการระบาดของศตัรูพืช ดงันัน้ เมื่อผลติได้ปริมาณมากเกินพอจึงต้องมีการ
เก็บรักษาแตนเบียนไขท่ี่ยงัไมไ่ด้น าไปใช้ทนัที วิธีการเก็บรักษาที่ง่ายและประหยดัคือการเก็บรักษาที่อณุหภมูิต ่า 
รัตนา (2538) พบวา่ควรเก็บดกัแด้ไว้ที่อณุหภมูิ 10 ˚C ไมเ่กิน 2 สปัดาห์หรือที่ 13 ˚C ไมเ่กิน 1 สปัดาห์ซึง่สอด  
Andrea และ Botto (2004) ทดสอบการเก็บรักษาแตนเบียนไข ่ Trichogramma spp. ที่อณุหภมูิ 4 ± 1 ˚C 
เช่นเดียวกบันชุรีย์และคณะ (2546) ศกึษาผลของอณุหภมูิและระยะเวลาการเก็บรักษาตอ่การฟักของแตนเบียน
ไข ่Trichogramma spp. ที่เลีย้งด้วยไขผี่เสือ้ข้าวสารโดยเก็บรักษาดกัแด้แตนเบียนท่ีอณุหภมูิ 10 ˚C และ  
13 ˚C นาน 1, 2, 3, และ 4 สปัดาห์พบวา่การเก็บนาน 1-2 สปัดาห์ทัง้ 2 อณุหภมูิให้ผลการฟักเป็นตวัเต็มวยั
มากกวา่ 80% การเก็บนานเกิน 4 สปัดาห์แมลงเบียนฟักได้เพียง 50% Andrea and Eduardo (2003)  ทดสอบ
เก็บรักษาแตนเบียนไข ่Trichogramma nerudai ที่อณุหภมูิ 4 ˚C  นาน 25, 50, 75, 100, 125 และ 150 วนั  ใน
ห้องมืด พบวา่ T. nerudai ระยะดกัแด้สามารถทนทานตอ่สภาวะความเย็นได้ดีที่สดุนานถึง 50 วนั  นอกจากเก็บ
รักษาแตนเบียนไขแ่ล้วการเก็บรักษาไขผี่เสือ้ข้าวสารก็มีความส าคญัเช่นเดียวกนั ซึง่ สายฝนและนชุรีย์ (2550) 
ทดสอบเก็บรักษาไขผี่เสือ้ข้าวสารที่อณุหภมูิ 10 ˚C และ 13 ˚C นาน 1-4 สปัดาห์พบวา่เมื่อเก็บนานเกิน 1 
สปัดาห์เปอร์เซ็นต์การเบียนของแตนเบียนไขจ่ะน้อยกวา่ 50 % และ Jalali et al. (2007) พบวา่ในสภาวะ
สญุญากาศไขท่ีผ่า่นการเก็บรักษานาน 42 วนัแตนเบียนสามารถเบียนได้ 75% และไมพ่บการเบียนในไขท่ี่ไมไ่ด้
เก็บในสภาวะสญุญากาศนาน 42 วนั  

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

น าไขผี่เสือ้ข้าวสารจ านวน 1,000 ฟองชัง่น า้หนกัและทดสอบวิธีการเก็บรักษา 2 วิธี คือ  หอ่ด้วย
กระดาษทิชช ู2 ชัน้เก็บในกลอ่งพลาสติกขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 3 ซม. เปรียบเทียบกบัการหอ่ด้วยกระดาษทิช
ช ู4 ชัน้และหอ่ด้วยส าล ี1 ชัน้ในถงุสญุญากาศดดูอากาศ  จากนัน้น าเข้าตู้ควบคมุอณุหภมูิ 8  ํ C, 10   ํ C  
และ 13   ํ C นาน 1-8 สปัดาห์หลงัจากนัน้ชัง่น า้หนกัและสุม่ไขจ่ านวน 100 ฟองโรยบนกระดาษสขีาวขนาด1 x 
5 ซม2น าไปผา่นแสงยวูีนาน 15 นาที น าไปใสใ่นหลอดทดลองขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 1 ซม. ให้แตนเบียนไข ่
Trichogramma spp. จ านวน 10 คูเ่ข้าเบียนเป็นเวลา 3 วนั ตรวจนบั เปอร์เซ็นต์การเบียน  
 

ผลการทดลอง 
 การเก็บรักษาไขผี่เสือ้ข้าวสารทัง้ 2 วิธีการไขม่ีการสญูเสยีน า้หนกัตัง้แตส่ปัดาห์ที่ 1 ของการเก็บรักษา
โดยพบวา่ การเก็บรักษาในสภาวะสญุญากาศนาน 1-7 สปัดาห์ ไขม่ีการสญูเสยีน า้หนกัน้อยกวา่การเก็บรักษา
ในกลอ่งพลาสติกในทกุอณุหภมูิที่ทดสอบ การเก็บรักษานาน 1-5 สปัดาห์ การสญูเสยีน า้หนกัในทกุอณุหภมูิใน
วิธีการเดียวกนัไมม่ีความแตกตา่งกนั สว่นในสปัดาห์ที่ 6 การเก็บรักษาในกลอ่งพลาสติกที่อณุหภมูิ 13   ํ C มี
การสญูเสยีน า้หนกัมากกวา่การเก็บรักษาในวิธีการอื่นๆ และอณุหภมูิอื่นๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ 8 
สปัดาห์มีการสญูเสยีน า้หนกัไมแ่ตกตา่งกบัทกุวิธีการทดสอบ  ( Table 1)  

ไขผี่เสือ้ข้าวสารท่ีผา่นการเก็บรักษาในสภาวะสญุญากาศนาน 1-4 สปัดาห์ แตนเบียนไข่
Trichogramma spp. สามารถเบียนไขไ่ด้มากกวา่ 78 % ในทกุอณุหภมูิที่ทดสอบอยา่งมีความแตกตา่งทางสถิติ
กบัการเก็บรักษาไขใ่นกลอ่งพลาสติกที่เบียนน้อยกวา่ 60% ในทกุอณุหภมูิ  การเก็บรักษาในสภาวะสญุญากาศ
นานเกิน 5 สปัดาห์ มีการเบียนน้อยกวา่ 50% ในทกุอณุหภมูิและนอกจากนัน้พบวา่แตนเบียนไขไ่มส่ามารถ
เบียนไขผี่เสือ้ข้าวสารท่ีเก็บรักษานาน 8 สปัดาห์ ( Table 2. )
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 Table 1. Weight reduction(mg) of host egg Corcyra cephalonica (Stainton) stored in plastic box and vacuum packing at 8 ˚C, 10 ˚C and 13˚C for 1-8 weeks. 

Table 2. Percent parasitism of egg parasitoid Trichogramma spp. parasitized on host egg, Corcyra cephalonica (Stainton) stored in plastic box and vacuum packing at 8 ˚C, 10 ˚C and 13˚C for 1-8 weeks 

Treatment 
Temperature 

(  C) 

Duration ( weeks) 

0 
Mean ± SD  

1 
Mean ± SD  

2 
Mean ± SD  

3 
Mean ± SD  

4 
Mean ± SD  

5 
Mean ± SD  

6 
Mean ± SD  

7 
Mean ± SD  

8 
Mean ± SD  

Plastic box 
8 87.50±1.58 53.50±7.09b1/ 63.30±5.66c 21.10±5.38b 5.70±2.41c 4.80±1.14e 0c 0c 0 

10 87.40±0.96 28.90±8.47c 23.70±5.72d 21.40±4.95b 13.20±4.92b 14.50±3.17d 0c 0c 0 
13 87.50±0.97 59.90±5.78b 45.60±3.96b 25.30±7.24b 11.40±6.08b 10.90±3.57d 0c 0c 0 

Vacuum 
8 87.60±1.35 78.20±8.40a 85.20±2.15a 82.20±9.45a 81.50±5.16a 60.70±5.31a 28.00±6.79b 9.00±2.16a 0 

10 87.40±1.26 81.60±10.81a 83.90±2.81a 80.90±9.29a 80.40±5.76a 50.00±4.39b 42.60±10.44a 7.00±1.05b 0 
13 87.20±1.87 85.10±3.11a 85.60±1.96a 86.10±3.84a 80.50±6.38a 56.00±7.64b 32.10±11.19b 6.67±2.39b 0 

CV (%)  1.57 11.88 6.61 13.30 11.63 14.19 39.14 33.51 - 

F-test 
Treatment (Tr) ns * * * * * * * - 
Temperature(T) ns * * ns ns ns * * - 
Tr  *  T ns * * ns * * * * - 

Treatment 
Temperature 

(  C) 

Duration ( weeks) 
0 

Mean ± SD (x10-3) 
1 

Mean ± SD (x10-3) 
2 

Mean ± SD (x10-3) 
3 

Mean ± SD (x10-3) 
4 

Mean ± SD (x10-3) 
5 

Mean ± SD (x10-3) 
6 

Mean ± SD (x10-3) 
7 

Mean ± SD (x10-3) 
8 

Mean ± SD (x10-3) 

Plastic box 
8  0 0.87±0.27ab1/ 0.96±0.19a 1.22±0.29ab 1.60±0.29a 1.59±0.23a 2.04±0.26b 2.36±0.23a 2.60±0.13a 

10 0 0.65±0.40bc 1.01±0.18a 1.30±0.22a 1.36±0.26a 1.82±0.24a 1.85±0.26c 2.18±0.29a 2.35±0.21b 
13 0      0.95±0.27a 1.01±0.12a 1.30±0.38a 1.13±0.31a 1.82±0.41a 2.25±0.17a 2.42±0.24a  2.42±0.24ab 

Vacuum 
8 0      0.39±0.19c 0.69±0.24b 0.95±0.58bc 0.94±0.35b 1.11±0.17b 1.39±0.24d   1.91±0.42bc   2.56±021ab 

10 0 0.62±0.22bc 0.69±0.29b  0.68±15c 0.81±0.38b 1.07±0.16b 0.97±0.13e 1.87±0.31c   2.25±0.24ab 
13 0 0.48±0.23c 0.72±0.21b  0.69±41c 1.03±0.29b 1.11±0.13b 1.23±0.25d   1.92±0.26bc   2.45±0.26ab 

CV (%)  - 41.12 24.81 13.30 26.67 17.16 12.00 14.24 8.86 

F-test 
Treatment (Tr) - * * * * * * * ns 
Temperature(T) - ns ns ns ns ns ns ns ns 
Tr  *  T - * ns ns ns ns ns ns ns 

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

รักษาในกลอ่งพลาสติกโดยไขม่ีการสญูเสยีน า้หนกัน้อยกวา่และแตนเบียนไขส่ามารถเบียนได้มากกวา่ 78% เมื่อ
เก็บรักษานาน 1 - 4 สปัดาห์ ในทกุอณุหภมูิของการเก็บรักษา สว่นการเก็บรักษาในกลอ่งพลาสติกพบเปอร์เซ็นต์
การเบียนน้อยกวา่ 60% ในทกุอณุหภมูิและทกุระยะเวลาการเก็บรักษา และแตนเบียนไขจ่ะไมเ่บียนไขผี่เสือ้
ข้าวสารท่ีเก็บรักษานาน 8 สปัดาห์  

 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

 การเก็บรักษาไขผี่เสือ้ข้าวสารในสภาวะสญุญากาศที่อณุหภมูิ 8 ˚C, 10 ˚C และ 13 ˚C นาน 4 
สปัดาห์ แตนเบียนสามารถเบียนได้มากกวา่ 78 % เนื่องจากสภาวะสญุญากาศจะมีออกซิเจนน้อยท าให้
พฒันาการของเอมบริโอหยดุชะงกั ไขย่งัมีชีวิตเหมาะส าหรับการเบียน  (Jalali et al., 2007)  และ ไขท่ี่เก็บใน
สภาวะสญญากาศมีการสญูเสยีน า้หนกัเพียงเลก็น้อยท าให้ไขย่งัอยูใ่นสภาพท่ีสดและใหม ่แตเ่มื่อเก็บนานถึง 8 
สปัดาห์พบวา่ไขฝ่่อและลบีแบนเนื่องจากการสญูเสยีน า้หนกัมาก ซึง่ Roriz et al. (2005) กลา่ววา่แตนเบียนไข่
จะเลอืกเบียนไขอ่าศยัที่ชอบและเหมาะสมโดยขึน้อยูก่บัรูปร่างลกัษณะของไข ่ปริมาณสารอาหารภายในไข ่อายุ
ของไข ่ขนาดของไข ่และความสมบรูณ์ของไข ่ 
 

ค าขอบคุณ 
ขอขอบคณุศนูย์วิจยัควบคมุศตัรูพืชโดยชีวินทรีย์แหง่ชาติภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

มหาวิทยาลยัขอนแก่นที่เอือ้เฟือ้สถานท่ีทดลอง และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ที่ให้ทนุสนบัสนนุ
การท าวิจยัครัง้นี ้
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