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4. คณะผู้ด าเนินงาน 
      หัวหน้าการทดลอง   นางประภัสสร เชยค าแหง  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

      ผู้ร่วมงาน    นางรจนา  ไวยเจริญ    ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
5. บทคัดย่อ จากผลการทดลองการเก็บรักษาไข่ และ ดักแด้ แมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi ที ่

3 อุณหถูมิ 0±2 10±2 และ15 ±2 องศาเซลเซียส เปรียบเทียบกับอุณหภูมิปกติ 25 ± 2 องศาเซลเซียส ที่
ระยะเวลา  5  10 และ 15 วนั ตามล าดับนั้น เมื่อน ามาพักที่ อุณหภูมิห้องปกติ 25± 2 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลา
ในการตรวจผล 4 สัปดาห์ พบว่าในการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ดังกล่าวมีเปอร์เซ็นต์ในการฟักของไข่ ที่ 0±2  องศา
เซลเซียส เก็บท่ี 5 10 และ 15 วัน เป็น 25 , 5 และ 0 เปอร์เซ็นต์ อุณหถูมิ 10±2 องศาเซลเซียส เปอร์เซ็นต์ฟัก
เป็น 63, 52 และ 11 เปอร์เซ็นต์  ที่อุณหถูมิ 15±2 องศาเซลเซียส เปอร์เซ็นต์ฟักเป็น 62, 48 และ 45 เปอร์เซ็นต์
ตามล าดับ  เปรียบเทียบกับ เปอร์เซ็นตก์ารฟักไข่แมลงช้างปีกใสที่อุณหถูมิปกติ 25±2 องศาเซลเซียสเป็น 98, 92 
และ 88 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับเปอร์เซ็นต์การฟักไข่ที่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ จะต้องเก็บรักษาไข่ไว้ที่ อุณหถูมิ 10-15 
องศาเซลเซียสและเก็บนาน 5 วัน การเก็บรักษาดักแด้ แมลงช้างปีกใส P. ramburi มีเปอร์เซ็นต์การเป็นตัวเต็มวัย 
ที ่0±2 องศาเซลเซียส เก็บท่ี 5 10 และ 15 วัน เป็น 31, 0 และ 0 เปอร์เซ็นต์ เป็น 31, 0 และ 0 เปอร์เซ็นต์ และ
ที่อุณหถูมิ 10±2 องศาเซลเซียส เป็น 60, 48 และ46 เปอร์เซ็นต์  ที่อุณหถูมิ 15±2 องศาเซลเซียส เป็น 36, 45 
และ 45 เปอร์เซ็นตต์ามล าดับ  เปรียบเทียบกับ เปอร์เซ็นต์การเป็นตัวเต็มวัยของแมลงช้างปีกใสที่อุณหถูมิปกติ 
25±2 องศาเซลเซียส มีเปอร์เซ็นต์ 93,90 และ 88 เปอร์เซ็นต์ เก็บดักแด้ที่อุณหถูมิ 10±2 จะมีเปอร์เซ็นต์การเป็น
ตัวเต็มวัยดีที่สุด ยืดอายุการเก็บได้ ประมาณ 2 สัปดาห์ 
Abstract The impact of temperature on development egg and pupa of Plesiochrysa 
ramburi Schneider (Neuroptera: Chrysopidae) were evaluated four temperature i.e  

0±2c 10±2 c 15 ±2c  and 25 ± 2 c keep at 5  10 and 15 days Percentage of P. ramburi 

from eggs hatching to larva at 0±2c  25 , 5 and 0 % at 10±2 c  63, 52 and 11% at 15 ±2c  

62, 48 and 45 % at  25±2 c   98, 92 and 88 % respectively. Percentage of papal survival to 



adult at 0±2c 31, 0 and 0 % at 10±2 c 60, 48 and 46 % at 15 ±2c  36, 45 and 45 %  at  

25±2 c 93, 90 and 88 %  respectively. 
Keywords: Plesiochrysa ramburi , temperature , survival, hatching     

6. ค าน า  เนื่องจากปัจจุบันในสภาพอากาศของโลกที่ร้อนขึ้น ท าให้แมลงหลายๆชนิดมีการ
เปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตหรือพฤติกรรมต่างๆ แมลงศัตรูธรรมชาติก็เช่นกันในสภาพอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปมากๆก็
อาจจะท าให้วงจรชีวิต ระยะเวลาในการเจริญเติบโตเปลี่ยนไปได้  การศึกษาระดับอุณหภูมิจะน าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาการ การยืดอายุการน าแมลงช้างปีกใสไปใช้ได้นานขึ้น จากรายงานของ Fujiwara and Nomura, 
(1999) พบว่า อุณหภูมิและความยาวของช่วงแสงในแต่ละวันมีผลกระทบต่อการพัฒนาของแมลง โดยเฉพาะแมลง
ช้างปีกใสเป็นแมลงศัตรูธรรมชาติที่มีศักยภาพในการเป็น Bioagent ในแมลงศัตรูพืชหลายๆชนิด การศึกษาผลของ
อุณหภูมิเพ่ือที่จะเป็นประโยชน์ในการน าไปปรับใช้ทั้งในการน าไปควบคุมศัตรูพืช การเก็บรักษา และน าไป
พัฒนาการเลี้ยงแมลงชนิดนี้ในสภาพอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อไป แมลงช้างปีกใส (Green Lawings) เป็นแมลงศัตรู
ธรรมชาติที่มีประโยชน์มากชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในอันดับ Neroptera วงศ์ Chrysopidae. เป็นตัวห้ าที่มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากสามารถท าลายเหยื่อศัตรูพืชได้หลายชนิด  เช่น  ไข่และตัวอ่อนของผีเสื้อบางชนิด  เพลี้ยอ่อน, ไรแมงมุม, 
เพลี้ยหอย, เพลี้ยแป้ง, เพลี้ยไก่แจ้, เพลี้ยจักจั่น, ตัวอ่อนแมลงหวี่ขาว และเหยื่อศัตรูพืชอีกหลายชนิดที่ล าตัวอ่อน
นุ่ม จึงท าให้แมลงช้างปีกใสเป็นแมลงห้ าที่ได้รับความสนใจในหลายๆประเทศ ทั่วโลกพบแมลงช้างปีกใสอยู่หลาย
สายพันธุ์ เช่นประเทศจีน พบแมลงช้างปีกใส Chrysoperla sinica ในสหรัฐอเมริกาพบ แมลงช้างปีกใส 
Chrysoperla carnea และ Chrysoperla rufilabris ซึ่งแมลงช้างทั้ง 2 ชนิดนี้ ในต่างประเทศมีการผลิตขยาย
และจ าหน่าย  และจากการค้นข้อมูลท าให้ทราบว่ามีข้อมูลน้อยมากที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของแมลงช้างปีกใส
ในสภาพอุณหถูมิต่างๆ Tauber&Tauber, 1981 รายงานว่า ระยะตัวอ่อนของ Chrysopa perla ด ารงชีวิตอยู่ได้

ไม่เกิน 3 วันที่อุณหภูมิ -17c และหลังจากนั้น แต่ Sagne & Canard, 1986 ได้รายงานว่า Chrysopa perla 

สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ท่ี -6c และตัวเต็มวัยแมลงช้างปีกใสสามารถอยู่รอดได้ถึง 97% ตลอดช่วงฤดูหนาวในแถบ
อเมริกาเหนือ  

 7.วิธีด าเนินงาน  

 - อุปกรณ ์ - แมลงช้างปีกใส P. ramburi 
   - ตู้ควบคุมอุณหถูมิ 
   - กล่องขนาด 35×45×12 เซนติเมตร 
   - กล่องขนาด 18×26×10 เซนติเมตร 
   - กล่องขนาด 6 x 10 x 5 เซนติเมตร 
   - กระดาษเอนกประสงค์ 
   - น้ าผึ้ง +ยีสต์ 

 - วิธีการ  มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 



 
 
       ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi  
  1.1 เลี้ยงขยายเพลี้ยแป้งเพ่ือเป็นอาหารเลี้ยงแมลงช้างปีกใส 
 เก็บรวบรวมเพลี้ยแป้ง จากแหล่งปลูกพืชต่างๆมาเลี้ยงบนผลฟักทอง โดยใช้ฟักทองขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 20-25 เซนติเมตร ใส่ในกล่องขนาด 35×45×12 เซนติเมตร จ านวน 4 -5 ลูกต่อกล่อง รองพ้ืนกล่อง
ด้วยกระดาษเพ่ือซับความชื้น เขี่ยเพลี้ยแป้งประมาณ 20 -30 ตัว ลงบนฟักทองแต่ละลูก ปิดกล่องด้วยผ้าขาวบาง
รัดด้วยยางยืดทิ้งไว้ประมาณ 20-25 วัน เมื่อได้เพลี้ยแป้งทั้งตัวเต็มวัยและตัวอ่อนอยู่บนผลฟักทองส าหรับน าไปใช้
เลี้ยงตัวอ่อนของแมลงช้างปีกใสต่อไป 
   1.2 เลี้ยงขยายแมลงช้างปีกใส P. ramburi 
เก็บแมลงช้างปีกใสทุกระยะจากแหล่งปลูกพืชต่างๆ น ามาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ จนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัยน าแมลง
ช้างปีกใสระยะตัวเต็มวัยเพศผู้ 40 ตัว เพศเมีย 60ตัวใส่กล่องสี่เหลี่ยมขนาด 18×26×10 เซนติเมตร ที่รองพ้ืน
กล่องแล้วด้วยกระดาษ ปิดกล่องด้วยผ้าขาวบาง ภายในกล่องวางน้ าผึ้งผสมยีสต์บนกระดาษไข เพ่ือเป็นอาหารของ
แมลงช้างปีกใสระยะตัวเต็มวัย วางแผ่นส าลีชุ่มน้ าไว้ด้านบนผ้าขาวบางเพ่ือให้ความชื้นแก่ตัวเต็มวัย เปลี่ยนกล่อง
ตัวเต็มวัยแมลงช้างปีกใสทุกๆ 3 วัน เนื่องจากตัวเต็มวัยแมลงช้างปีกใสจะวางไข่ไว้ในกล่อง ต่อจากนั้นน าฟักทองที่
มีเพลี้ยแป้งจากข้ันตอนที่1 ใส่ในกล่องที่มีไข่ของแมลงช้างปีกใสเพ่ือเลี้ยงตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส โรยกระดาษทิชชูที่
ตัดเป็นริ้วๆลงในกล่อง ปิดกล่องด้วยผ้าขาวบาง วางไว้ประมาณ 15-20 วัน เพ่ือให้ตัวอ่อนเจริญเติบโต จนกระทั่ง
เข้าดักแด้ จากนั้นเกบ็ดักแด้ เพ่ือให้ฟักเป็นตัวเต็มวัยต่อไป  วิธีการเพ่ิมประชากรแมลงช้างปีกใส ท าโดยน าแมลง
ช้างปีกใสที่เปลี่ยนจากกล่องเดิม น าไปเลี้ยงในกล่องใหม่มีวิธีการท าเช่นเดียวกับวิธีการข้างต้น  ในการทดลองนี้ใช้ระยะไข่ 
และระยะดักแด้ของแมลงช้างปีกใส ในรุ่น F2  
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อการฟักไข่ และการฟักเป็นตัวเต็มวัยของดักแด้แมลงช้างปีกใส 
 ท าการทดลองในอุณหถูมิ 3 ระดับ ได้แก่ 0±2   10±2   และ 15 ± 2  องศาเซลเซียส ในแต่ละอุณหถูมิ
ท าการทดสอบการเก็บรักษาไข่ และดักแด้แมลงช้างปีกใส ที่ระยะเวลา 5, 10, และ15 วัน 
   2.1 ผลของอุณหภูมิต่อการฟักของไข่แมลงช้างปีกใส P. ramburi 
  น าไข่ของแมลงช้างปีกใส ซึ่งเป็นไข่ท่ีวางภายในวันเดียวกัน อายุ 1 วัน ใส่ในกล่องขนาด กว้างxยาวxสูง 
เท่ากับ 6 x 10 x 5 ซม. จ านวน 12 กล่องกล่องละ 100 ฟอง แบ่งกล่องไข่แมลงช้างปีกใสออกเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 
3 กล่องส่วนที่ 1 เก็บที่ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 0±2 องศาเซลเซียส ส่วนที่ 2 เก็บท่ีตู้ควบคุมอุณหภูมิ 10±2 องศา
เซลเซียส และส่วนที่ 3 เก็บที่อุณหภูมิ 15 ± 2 องศาเซลเซียส ส่วนที่ 4 เก็บอุณหถูมิห้อง  ปกติ 25 ± 2 องศา
เซลเซียส โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บที่ 5, 10, และ15 วัน  

การบันทึกผล หลังจากเก็บรักษาไข่ในระยะเวลาที่ก าหนดน าไข่ออกมาไว้ที่อุณหภูมิห้อง 25±2 องศา
เซลเซียส บันทึกอัตราการฟักออกเป็นตัวอ่อน ระยะเวลาในการฟักโดยใช้เวลาสังเกตการฟักของทุกกล่องเป็นเวลา 
4 สัปดาห์ ต่อจากนั้นศึกษาวงจรชีวิตตั้งแต่ระยะตัวอ่อนจนกระทั้งเป็นตัวเต็มวัย  เปรียบเทียบกับแมลงช้างปีกใสที่
เลี้ยงในอุณหภูมิห้องปกติ 25 ± 2 องศาเซลเซียส 



 2.2 ผลของอุณหภูมิต่อการออกเป็นตัวเต็มวัยของดักแด้แมลงช้างปีกใส P. ramburi 
  น าดักแด้ของแมลงช้างปีกใส ซึ่งเป็นดักแด้ภายในวันเดียวกัน อายุ 1 วัน ใส่ในกล่องขนาด กว้างxยาวx สูง 
เท่ากับ 6 x 10 x 5 ซม. จ านวน 12 กล่องกล่อง ละ 100 ดักแด้ แบ่งกล่องดักแด้แมลงช้างปีกใส ออกเป็น 4 ส่วน 
ส่วนละ 3 กล่อง ส่วนที่ 1 เก็บท่ีตู้ควบคุมอุณหภูมิ 0±2 องศาเซลเซียส ส่วนที่ 2 เก็บท่ีตู้ควบคุมอุณหภูมิ 10±2 
องศาเซลเซียส และส่วนที่ 3 เก็บท่ีอุณหภูมิ 15 ±2 องศาเซลเซียส ส่วนที่ 4 เก็บอุณหถูมิห้อง  ปกติ 25 ± 2 องศา
เซลเซียส โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บที่ 5, 10, และ15 วัน  

การบันทึกผล หลังจากเก็บรักษาดักแด้แมลงช้างปีกใสในระยะเวลาที่ก าหนดน าดักแด้ออกมาไว้ที่
อุณหภูมิห้อง บันทึกอัตราการรอดเป็นตัวเต็มวัยเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ในทุกกล่อง ระยะเวลาในการออกมาจาก
ดักแด้ อัตราส่วนเพศผู้: เพศเมีย จ านวนไข่ท่ีได้ และเปอร์เซ็นต์การฟักของไข่ในรุ่นต่อไป เปรียบเทียบกับแมลงช้าง
ปีกใสที่เลี้ยงในอุณหภูมิปกติ 25 ± 2 องศาเซลเซียส  
               - เวลาและสถานที่ ตุลาคม 2556 สิ้นสุด กันยายน 2558  
    ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ  

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ จากผลการทดลองการเก็บรักษาไข่ และ ดักแด้ แมลงช้างปีกใส P. 
ramburi ที่ 3 อุณหถูมิ 0±2 10±2 และ15 ±2 องศาเซลเซียส เปรียบเทียบกับอุณหภูมิปกติ 25 ± 2 องศา
เซลเซียสทั้ง 3 ช่วงเวลา คือเก็บที่ระยะเวลา  5 10 และ 15 วัน ตามล าดับนั้น เมื่อน ามาพักที่ อุณหภูมิห้องปกติ 
25± 2 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาในการตรวจผล 4 สัปดาห์ พบว่าในการเก็บรักษาที่ อุณหภูมิ ดังกล่าวมี
เปอร์เซ็นต์ในการฟักของไข่ ที่ 0±2  องศาเซลเซียส เก็บที่ 5 10 และ 15 วัน เป็น 25 , 5 และ 0 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ และที่อุณหถูมิ 10±2 องศาเซลเซียส เปอร์เซ็นต์ฟักเป็น 63, 52 และ 11 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ  ที่อุณห
ถูมิ 15±2 องศาเซลเซียส เปอร์เซ็นต์ฟักเป็น 62,48 และ 45 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ  เปรียบเทียบกับ เปอร์เซ็นต์
การฟักไข่แมลงช้างปีกใสที่อุณหถูมิปกติ 25±2 องศาเซลเซียส ทั้ง 3 ช่วงเวลา เป็น 98,92 และ88 เปอร์เซ็นต์
ตามล าดับ  จากผลการทดลองเปอร์เซ็นต์การฟักไข่ที่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ จะต้องเก็บรักษาไข่ไว้ที่ อุณหถูมิ 10-15 
องศาเซลเซียส และเก็บได้นาน 5 วัน เท่านั้นจึงจะมีการฟักเกิน 50% (ตารางที่ 1) และถ้าดูตามประโยชน์ที่จะได้
จากการยืดเวลาการฟักของไข่แมลงช้างปีกใส (ตารางที่ 3) เพ่ิมเวลาการฟักได้ ประมาณ 1 สัปดาห์ เปรียบเทียบ
กับแมลงช้างปีกใสที่เลี้ยงในอุณหภูมิห้องปกติ 25± 1 องศาเซลเซียส ระยะเวลาฟัก  3-5 วัน การเก็บรักษาดักแด้ 
แมลงช้างปีกใส P. ramburi ที่ 3 อุณหถูมิ 0±2 10±2 และ15 ±2 องศาเซลเซียส เปรียบเทียบกับอุณหภูมิปกติ 
25 ± 2 องศาเซลเซียสทั้ง 3 ช่วงเวลา คือเก็บที่ระยะเวลา 5  10 และ 15 วัน ตามล าดับนั้น เมื่อน ามาพักที่ 
อุณหภูมิห้องปกติ 25± 2 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาในการตรวจผล 4 สัปดาห์ พบว่าในการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 
ดังกล่าวมีเปอร์เซ็นต์การเป็นตัวเต็มวัย ที่ 0±2 องศาเซลเซียส เก็บที่ 5 10 และ 15 วัน เป็น  31, 0 และ 0 
เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ และที่อุณหถูมิ 10±2 องศาเซลเซียส เปอร์เซ็นต์เป็น  60, 48 และ46 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ 
ที่อุณหถูมิ 15±2 องศาเซลเซียส เปอร์เซ็นต์เป็นตัวเต็มวัย 36, 45 และ 45 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 
เปรียบเทียบกับ เปอร์เซ็นต์การฟักไข่แมลงช้างปีกใสที่อุณหถูมิปกติ 25±2 องศาเซลเซียส มีเปอร์เซ็นต์ 93,90 88 
เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ และยืดอายุการเก็บได้ ประมาณ 2 สัปดาห์ (ตารางที่3) จากผลการทดลองเปอร์เซ็นต์การ

เป็นตัวเต็มวัยที่เกิน 50% มีเพียงที่เก็บในอุณหถูมิ 10±2 c ระยะเวลาเก็บ 5 วันเท่านั้น ผลของการเก็บรักษา



ดักแด้และเปอร์เซ็นต์การออกเป็นตัวเต็มวัยอาจจะมีผลของความสมบูรณ์ของดักแด้ที่เลือกมาทดลอง ท าให้มี
เปอร์เซ็นต์การออกเป็นตัวเต็มวัยต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับ control  

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  จากผลการทดลองการเก็บรักษาไข่  และ ดักแด้ 
แมลงช้างปีกใส P. ramburi ที่ 3 อุณหถูมิ 0±2 10±2 และ15 ±2 องศาเซลเซียส เปรียบเทียบกับอุณหภูมิปกติ 
25 ± 2 องศาเซลเซียสทั้ง 3 ช่วงเวลา คือเก็บที่ระยะเวลา  5 10 และ 15 วัน ตามล าดับนั้น เมื่อน ามาพักที่ 
อุณหภูมิห้องปกติ 25± 2 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาในการตรวจผล 4 สัปดาห์ พบว่าในการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 
ดังกล่าวมีเปอร์เซ็นต์ในการฟักของไข่ ที่ 0±2  องศาเซลเซียส เก็บที่ 5 10 และ 15 วัน เป็น 25 , 5 และ 0 
เปอร์เซ็นต์ อุณหถูมิ 10±2 องศาเซลเซียส เปอร์เซ็นต์ฟักเป็น 63, 52 และ 11 เปอร์เซ็นต์  ที่อุณหถูมิ 15±2 องศา
เซลเซียส เปอร์เซ็นต์ฟักเป็น 62, 48 และ 45 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ  เปรียบเทียบกับ เปอร์เซ็นต์การฟักไข่แมลง
ช้างปีกใสที่อุณหถูมิปกติ 25±2 องศาเซลเซียสเป็น 98, 92 และ 88 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ เปอร์เซ็นต์การฟักไข่ที่
เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ จะต้องเก็บรักษาไข่ไว้ที่ อุณหถูมิ 10-15 องศาเซลเซียส และเก็บนาน 5 วัน การเก็บรักษา
ดักแด้ แมลงช้างปีกใส P. ramburi มีเปอร์เซ็นต์การเป็นตัวเต็มวัย ที่0±2 องศาเซลเซียส เก็บที่ 5 10 และ 15 วัน 
เป็น 31, 0 และ 0 เปอร์เซ็นต์ และที่อุณหถูมิ 10±2 องศาเซลเซียส เป็น  60, 48 และ46 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหถูมิ 
15±2 องศาเซลเซียส เป็น 36, 45 และ 45 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ  เปรียบเทียบกับ เปอร์เซ็นต์การเป็นตัวเต็มวัย
ของแมลงช้างปีกใสที่อุณหถูมิปกติ 25±2 องศาเซลเซียส มีเปอร์เซ็นต์ 93,90 88 เปอร์เซ็นต์ เก็บดักแด้ที่อุณหถูมิ 
10±2 จะมเีปอร์เซ็นตก์ารเป็นตัวเต็มวัยดีที่สุด ยืดอายุการเก็บได้ ประมาณ 2 สัปดาห์  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  น าไปใช้ในการพัฒนาการเลี้ยงขยายแมลงช้างปีกใส การเก็บรักษา 
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13. ภาคผนวก 
Table 1. Percentage (%) of P. ramburi from eggs to larva at four different constant  
   temperature at keep on 5 10 and 15 days. 
 
   Temperature 

      (± 2 c ) 

Number of  
 eggs used 

 Individuals survived 
  time of keep (days) 

      Survival ( % ) 

  5   10   15   5   10   15 
       0 
      10 
      15 
Control 25 

   300 
   300 
   300 
   300 

 25 
 63  
 62 
 98 

   5 
  52 
  48 
  92 

  No 
  11 
  45 
  88 

 25 
 63 
 62 
 98 
  

   5 
  52 
  48 
  92 

   0 
  11 
  45 
  88 

 
 
 
 
Table 2.  Percentage (%) of P. ramburi from pupal to adult at four different constant  
   temperature at keep on 5 10 and 15 days. 
 
   Temperature 

      (± 2 c ) 

Number of  
pupal used 

 Individuals survived 
  time of keep (days) 

      Survival ( % ) 

  5    10   15   5   10   15 
       0 
      10 
      15 
Control 25 

   300 
   300 
   300 
   300 

 31 
 60  
 36 
 93 

   no 
   48 
   45 
   90 

   no 
  46 
  45 
  88 

 31 
 60 
 36 
 93 
  

  no 
  48 
  45 
  90 

   no 
  46 
  45 
  88 

 
 
 
 
 
 



 
 
Table 3. Developmental period in days of egg and papal of P. ramburi at four different  
   constant temperature. . 
 
Developmental 
  

Time of keep 
     (days) 

            Tempertures  (c )  

   0±2     10±2  15 ±2  25± 2 
 
        Egg 

        5 10-19 days 15-20 days     no 3-5 days 

       10 8-10 days  9-15  days 10-15 days 3-5 days 
       15 8-10 days 10-15 days 14-20 days 3-5 days 

 
       Papal 
 
 

        5 10-22 days      no   no 7-10 days 

       10 9-16 days 9-19 days 9-12 days 7-10 days 

       15 8-20 days 9-21days  15-21 days 7-10 days 

 
 


