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บทคัดย่อ 
 

การทดสอบชนิดอาหารตัวเต็มวัยแตนเบียนไข่  Trichogramma spp. ต่อประสิทธิภาพการเบียน  
โดยให้น้้าผึ้ง 10% ผสม Brewer’s  yeast, น้้าผึ้ง 10%, น้้าผึ้ง50% ผสม Brewer’s  yeast, น้้าผึ้ง50% และ
ไม่ให้อาหาร พบว่าแตนเบียนไข่มีการเบียนสูงกว่า  90% ในทุกชนิดอาหารมีความแตกต่างกันทางสถิติกับการ
ไม่ให้อาหาร  และ การให้อาหารมีผลท้าให้อายุตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียนานขึ้น ( 4.5 วัน)  ซึ่งมีความ
แตกต่างทางสถิติกับการไม่ให้อาหาร (3วัน)   ส่วนการทดสอบบรรจุภัณฑ์ต่อการฟักของแตนเบียนไข่ในสภาพ
แปลงข้าวโพดและห้องปฏิบัติการ  พบว่าบรรจุภัณฑ์ทั้ง  4  แบบ  แตนเบียนไข่สามารถฟักได้มากกว่า  90% 
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติใน 2 สภาพการทดลอง   และพบว่าในสภาพแปลงข้าวโพดบรรจุภัณฑ์แบบที่  1 
มีการฟักมากที่สุด (93.4%) รองลงมาคือ  แบบที่  2 (91.8%) และแบบที่  3(90.6%) ตามล้าดับ ส่วนแบบที่ 4 
พบว่าแตนเบียนไข่ถูกชะล้างด้วยน้้า ส่วนการเปรียบเทียบการฟักของแตนเบียนใน บรรจุภัณฑ์แบบที่  2 และ
แบบที่ 4 ในสภาพโรงเรือน แตนเบียนในบรรจุภัณฑ์แบบที่ 2มีการฟักมากกว่าในบรรจุภัณฑ์แบบที่ 4 คือ 98 
%และ 97%ตามล้าดับ ดังนั้นบรรจุภัณฑ์แบบที่  2 (แบ่งกระดาษขนาด 5.5x15 ซม. ออกเป็น 2 ส่วน แล้วโรย
ดักแด้แตนเบียนไข่ลงในพ้ืนที่ 2x2 ซม. ในกระดาษส่วนที่ 1พับกระดาษส่วนที ่2 เข้าหาส่วนที่ 1 แล้วใช้เชือกติด
ตรงปลายของกระดาษส่วนที่ 1น้าไปแขวนกับต้นข้าวโพด ) จึงเหมาะสมส้าหรับน้าไปใช้ประโยชน์  เนื่องจากใช้
สะดวก ป้องกันน้้าและแมลงศัตรูได้ดี   
 
ค าส าคัญ:  แตนเบียนไข่ Trichogramma spp. ชนิดอาหาร  บรรจุภัณฑ์ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 Different food types: bee honey 10 percent plus Brewer’s  yeast, bee honey 10 
percent, bee honey 50 percent plus Brewer’s yeast, bee honey 50 percent, and unfed to 
adult of egg parasitoid, Trichogramma spp. on its parasitization effectiveness were tested. 
The result showed that adults fed all types of foods yielded more than 90 percent 
parasitization which was significant difference with an unfed. Moreover, male and female 
adults fed on these foods gave significantly longer longevity of 4.5 days compared to unfed 
(3 days). A study on four types of packaging and the adult emergence of Trichogramma spp. 
was conducted in corn field and laboratory. Trichogramma spp. could emerge at over 90 
percent which showed no significant difference with all types of packaging in both 
conditions. In corn field, the highest emergence was 93.40 percent in packaging type I 
followed by packaging type II (91.80 percent) and packaging type III (90.60 percent), 
respectively. The flushing of egg mass caused by rainfall resulted in no emergence of 
Trichogramma spp. in packaging type IV. The adult emergence comparisons between 
packaging type II and packaging type IV. The result showed packaging type II adult 
emergence more than packaging type IV was conducted under net house condition were 98 
percent and 97 percent respectively. Therefore, packaging type II is recommended due to its 
convenience, waterproof and its ability to prevent the damage from other insects. 
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