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บทคัดย่อ 
 มวนตัวห้้าดูดไข่ Cyrtorhinus  lividipennis  Reuter เป็นแมลงตัวห้้าที่ส้าคัญของเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาลในนาข้าว 

สามารถท้าลายเหยื่อท้ังระยะไข่และตัวอ่อน ตั้งแต่ตัวอ่อนวัยท่ี 1 จนถึงตัวเต็มวัยสิ้นอายุขัย  เพศเมียและเพศผู้สามารถท้าลาย
ไข่เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาลได้เฉลี่ย 403 + 54.8 และ 232.6 + 28.79 ฟอง ตามล้าดับ   เมื่อน้ามวนตัวห้้ามาเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่ม
จ้านวนโดยเลี้ยง 10 คู่ต่อกรง ในระยะเวลา 30 วัน สามารถเพิ่มจ้านวนได้เฉลี่ย 4884.25 ตัวต่อกรง และจากการศึกษาหา
สัดส่วนท่ีเหมาะสมระหว่างมวนตัวห้้า ต่อเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล โดยการปล่อยแมลงในสัดส่วนระหว่างมวนตัวห้้า  C. 
lividipennis ต่อเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล ดังนี้ 2:8, 2:4, 2:2, 4:2, 8:2 และ 0:4 ตัว ลงบนต้นข้าวในกระถางท่ีครอบด้วย
กระบอก (Mylar) แล้วเปรียบเทียบจ้านวนลูกในรุ่นลูก F1 และ F2  ของแมลงทั้ง 2 ชนิด พบว่า แมลงในรุ่น F1 จ้านวนลูก
ของมวนตัวห้้ามีมากกว่าลูกเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาลทุกสัดส่วน  โดยสัดส่วนท่ีปล่อยมวนตัวห้้าต่อเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล 2 : 4 
พบจ้านวนลูกของมวนตัวห้้ามีมากกว่าลูกเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล 2.29 เท่า โดยมีสัดส่วนเท่ากับ 12 : 5.25 ตัว  ในขณะที่บน
ต้นข้าวท่ีไม่ได้ปล่อยมวนตัวห้้าพบเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล 58 ตัว และเมื่อนับจ้านวนแมลงในรุ่น  F2  ที่สัดส่วน 2 : 8 ซึ่งเป็น
สัดส่วนท่ีมวนห้้าต่อเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาลมีค่าน้อยท่ีสุด  พบจ้านวนของมวนตัวห้้ามากกว่าเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล 13.6 เท่า  
โดยมีสัดส่วนเท่ากับ 51 : 3.75 ตัว ส้าหรับบนต้นข้าวท่ีไม่ปล่อยมวนตัวห้้า เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาลเพิ่มขึ้นถึง 207.50 ตัว   
แสดงว่า ตัวห้้า C. lividipennis  มีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาลสูง   โดยสัดส่วนของมวนตัวห้้าต่อเพลี้ย
กระโดดสีน้้าตาลเพียง 2 : 8 ก็สามารถควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาลได้เป็นอย่างด ี
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Abstract 

 Egg predacious bug Cyrtorhinus lividipennis Reuter is the important predator of brown 
planthopper in rice field. It destroys the eggs and nymphs of prey since first instar nymph up to the end 
of adult  longevity. Female and male can destroy BPH eggs 403 + 54.8 and 232.6 + 28.79 BPH eggs, 
respectively. Mass rearing of mirid bug (MB) was done by released 10 pairs adult in each cage. After 30 
days, the population of mirid bug increased to 4884.25 per cage. Study on the suitable proportion of the 
predacious bug and BPH by released the insects on the following proportions 2:8, 2:4, 2:2, 4:2, 8:2 and 0:4 
on the rice stems in mylar cages and compared the number of theirs progeny in F1 and F2 on both kinds 
of insect. The result showed that F1 population of predacious bug was higher than BPH F1 population in 
every proportion. The proportion of mirid bug : BPH (2:4) found more numbers of predacious bug progeny 
than BPH 2.29 times with  the  proportion of progeny 12:5.25  The 2 MB : 8 BPH showed F2 progeny of 
51:3.75 compared with no predacious bug which BPH  F2 increased to 207.50 . It was proved that C. 
lividipennis had high efficiency to control BPH. The proportion of 2 MB : 8 BHP is the most suitable to 
control BPH. 
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