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บทคัดย่อ 

  

การศึกษาเปอร์เซ็นต์การฟักของแตนเบียนไข่ Trichogramma  spp. ที่อุณหภูมิแตกต่างกัน 5 ระดับ
คือ 20, 25, 30, 35 และ 40 องศาเซลเซียส พบว่า แตนเบียนไข่ฟักได้ดีที่สุด 90.03 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 30 
องศาเซลเซียส รองลงมา 88.70 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P < 0.05) กับอุณหภูมิอ่ืนๆ และแตนเบียนไข่ไม่สามารถฟักได้ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส นอกจากนี้
ตัวเต็มวัยมีอายุเฉลี่ยสูงสุดที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และมีสัดส่วนเพศ (เพศเมีย :เพศผู้) 2 :15 สูงกว่า
อุณหภูมิอ่ืนๆ และผลการทดสอบการฟักของแตนเบียนไข่ในสภาพแปลงอ้อยของเกษตร บ้านถ้ าแข้ อ าเภอภู
เวียง และบ้านโคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่าเปอร์เซ็นต์การฟักของแตนเบียนไข่แตกต่างกันตาม
สภาพอุณหภูมิและความชื้นของแต่ละพ้ืนที่  การศึกษาพัฒนาการเจริญเติบโตของผีเสื้อข้าวสาร Corcyra 
cephalonica (Stainton) เมื่อเลี้ยงที่ความหนาแน่นต่างๆ คือ  100, 200, 300 และ 500 ตัวต่อปริมาณ
อาหาร 250 กรัม/ซ้ า/อัตรา  โดยเพาะเลี้ยงในห้องควบคุมอุณหภูมิ (25+2.0 องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิห้อง 
(31+0.9 องศาเซลเซียส )  พบว่าผีเสื้อข้าวสารที่เลี้ยงในอุณหภูมิควบคุมจะมีอัตราการเจริญเติบ โตมากกว่าที่
เพาะเลี้ยงในอุณหภูมิห้อง จ านวนตัวเต็มวัยที่เพาะเลี้ยงในอุณหภูมิควบคุมในแต่ละความหนาแน่นมีอัตราการ 
รอดของตัวเต็มวัยมากกว่าที่เพาะเลี้ยงในอุณหภูมิห้องและสัดส่วนเพศเมียต่อ เพศผู้ในอุณหภูมิควบคุมและ
อุณหภูมิห้อง ที่ความหนาแน่น 100 จะมีเพศเมียต่อเพศผู้มากที่สุด คือ 2 : 1 และ 1.69 : 1 ตามล าดับ  
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ABSTRACT 

  

Study on the percentage of emergence of the egg parasitoid Trichogramma spp. was 
conducted under 20, 25, 30, 35 and 40C. It was found that the best emergence was 90.03 
% at 30C, followed by 88.70 % at 25C. These results were significantly different (P < 0.05) 
from those tested under other temperatures. The Trichogramma spp. showed no 
emergence at 40C. Moreover, at 20C the highest female longevity and the sex ratio 
(female : male) of 2:15 were obtained.  The field study at Ban Tham-Kae, Amphoe Phu-
Wiang and Ban Khok-Sri, Amphoe Mueung, Khon Kaen Province showed that temperature 
and humidity affected the emergence of the Trichogramma spp. at each location.  
Developmental study of Corcyra cephalonica (Stainton) at various densities (100, 200, 300 
and 500) per 250 gm. of rice bran was performed under 25+2.0°C and room temperature 
(31+0.9°C). The results showed that Corcyra cephalonica (Stainton) reared under 250.5°C 
contained a higher growth rate than Corcyra cephalonica (Stainton) reared under room 
temperature (31+0.9°C). The density of 100 in both temperatures gave the best result. The 
number of adults reared under 250.5°C at five densities of diet gave a higher survival rate 
and sex ratio. The efficacy of egg wasp on egg of Corcyra cephalonica (Stainton) reared at a 
density of 100 under 25+0.5°C and room temperature (31+0.9°C) gave the highest sex ratio 
(female:male), i.e. 2 : 1 and 1.69 : 1, respectively.  
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