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บทคัดย่อ 

 

การติดตามปริมาณแมลงวันหลังจากการปล่อย แตนเบียน ในธรรมชาติ ในฟาร์มโคนม และ บันทึก
ปริมาณประชากรแมลงวัน บ้าน ทุก 2 สัปดาห์จากกับดักกาวเหนียวสีน้ าเงิน จ านวน 4 จุดรอบคอกโค และสุ่ม
เก็บดักแด้ จ านวน 4 จุด บริเวณ ฟาร์มเกษตรกร  ผลการศึกษาพบว่า ฟาร์มที่มีการปล่อยแตนเบียนมีปริมาณ
แมลงวันบ้านน้อยกว่าฟาร์มที่ไม่มีการปล่อยแตน เบียนและพบเปอร์เซ็นต์การเบียนของแตนเบียนดักแด้
แมลงวันชนิด Pachycrepoidus vindemiae, Spalangia gemina, และ Exoristobia philippinensisใน
ฟาร์มที่มีการปล่อยแตนเบียน สูงกว่าในฟาร์มท่ีไม่มีการปล่อยแตนเบียน การศึกษาผลของแมลงวันลายต่อการ
วางไข่ของแมลงวันบ้าน ในห้องปฏิบัติการ และ ในคอกโค  ในห้องปฏิบัติการวางแผนการทดลองแบบให้เลือก 
(Choices test)ทดสอบด้วยหนอนแมลงวันลายวัยที่ 2, 3 และวัยที่4ทดลองโดยวางถาดที่มี เพียงอาหาร
เปรียบเทียบถาดท่ีมีอาหารและหนอนแมลงวันลาย ให้แมลงวันบ้านเลือกวางไข่ ผลการศึกษาพบว่าหนอน
แมลงวันลายวัยที่ 4 ไม่สามารถยับยั้งการวางไข่ของแมลงวันบ้านได้ ส่วนหนอนแมลงวันลายวัยที่ 2 และ 3 
สามารถยับยั้งการวางไข่ของแมลงวันบ้านได้ การทดสอบ ผลของหนอนแมลงวันลายที่มีผลต่อการวางไข่ของ
แมลงวันบ้านบริเวณแหล่งเพาะพันธุ์ในคอกโค  โดยวางกล่องพลาสติกท่ีมีหนอนแมลงวันลายวัยต่างๆ จ านวน 
จ านวน 50,100,150 ตัว และไม่มีหนอนแมลงวันลาย ตามล าดับวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 4 ซ้ า ใน
พ้ืนที่ทดลองบริเวณคอกโค นม  ผลการศึกษาพบว่ากรรมวิธีที่มี จ านวนหนอนแมลงวันลาย 50 และ150 ตัวต่อ
กล่อง สามารถยับยั้งการวางไข่ของแมลงวันบ้านได้ 
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ABSTRACT 
 

Population dynamic of flies  after released of parasitoids were studies in cattle farm. 
Adults were randomly evaluated every two weeks from blue sticky trapin four directions in 
cattle farm. Pupae were randomly collected. The results showedhouse fly population was 
lower and the percentage of parasitisimfor Pachycrepoidus vindemiae,Spalangia gemina, 
and Exoristobia philippinensiswere higher in release farm than in control farm. The effects of 
black soldier fly (Hermitiaillucens L.) to the house fly ovipositionin the laboratoryand in 
thecattlefarm were studied.In experimental design in laboratory was Choices test.Food tray 
and food with black soldier fly larvae stage 2, or 3, or 4 were provided for house fly 
female.The results showed that black soldier fly larvae stage 4 did not inhibit house 
flyoviposition. Whereas,the black soldier fly larvae stage 2 and 3 could inhibit. The effects of 
black soldier fly (H.illucens L.) to house fly ovipositionin the cattle farm was conducted 
bycomplete randomized design withfour treatments were four replicate. Treatments 
arenumber of black soldier fly larvae; 50, 100, 150 and did not have any’s black soldier fly 
larvae.Plastic box with black soldier fly larvae of various ages were randomed put in the 
cattle farm.The results showed that treatmentsof50 and 150 black soldier fly larvae could 
inhibithouse fly oviposition. 
 
Keywords: house fly, pupal parasitoids, black soldier fly. 
 


