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การเกบ็รักษาแตนเบียนผเีส้ือข้าวสาร (Bracon hebetor Say )ให้คงประสิทธิภาพ  
ในการควบคุมแมลงศัตรูผลติผลเกษตร 

Keeping the Rice Moth Parasitoid , Bracon hebetor Say for Sustention of Its 
Effectiveness in Stored Product Insect Pest Control 

                                     
               พรรณเพญ็  ชโยภาส                     ณฐัวฒัน์  แย้มยิม้                       กรรณกิาร์  เพง็คุ้ม 
กลุ่มวจิยัพฒันาเทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียว   ส านกัวจิยัและพฒันาวทิยาการหลงัการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 

 
Abstract 

 
 The experiment was conducted to study the appropriate condition particulary the temperature 

and time used for keeping rice moth parasitoid, Bracon hebetor Say (Hymenoptera:Braconidae). The 
study took place in 2011-2012 both in the laboratory and in stored house.Mass rearing of the rice moth, 
Corcyra cephalonica(Lepidoptera:Pyralidae)were started at the begining for use as host of the 
parasitoid.Then the parasitoid pupae were kept in 5,10,15 and 20 oC for 7,14, 21 and 30 days at each 
level of temperatures. The treatment of 10 and 15 oC for 7 days  showed good result in both high 
percentage of emergence 88.09 and  80.42 % and high efficiency in the increase of offsprings 98.66 and 
96.12% respectively.There was also a study of their efficiency in the stored house by releasing of 2,000 
pupae ,kept in 10 and 15 oC for 7 days, to control the population of rice moth .The result showed no 
significant between treatment and control. The rice moth mortality in treatment at 10 and 15 oC were 
39.72 %  and  46.63 % respectively while the control treatment were 57.44 and 61.96 % 
respectively.The release of 2,000 parasitoids every 15 days were carried out for 6 times in stored house 
where the rice moth outbreaked.The average amount of rice moths decreased to 0.4 larva per 100 kg. 
rice bag after the fifth release.Finally, the rice moth larvae left in the rice bags 10 % in average. 
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บทคัดย่อ 
 

การทดลองเก็บแตนเบียนผีเส้ือข้าวสาร, Bracon hebetor ในอุณหภูมิและเวลาท่ีเหมาะสม
ด าเนินการในปี 2554 – 2555 ทั้งในห้องปฏิบติัการ ส านกัวจิยัและพฒันาวทิยาการหลงัการเก็บเก่ียวฯ และ
ในโรงเก็บ  เล้ียงขยายผีเส้ือขา้วสาร, Corcyra cephalonica และแตนเบียนผีเส้ือขา้วสารให้มีปริมาณมาก  
เก็บดกัแด้แตนเบียนท่ีอุณหภูมิ 5 ,10 ,15 และ20 oC   ระยะเวลา 7 ,14 , 21 และ30 วนั เลือกกรรมวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพดี  คือดกัแดเ้กิดเป็นแตนเบียนไดป้ริมาณมาก และมีประสิทธิภาพในเพิ่มประชากร  พบว่า
ดกัแด้ท่ีเก็บในอุณหภูมิ 10 และ 15 oC เป็นเวลา 7 วนัให้ผลดี มีดกัแด้เกิดเป็นแตนเบียน 88.09 % และ 
80.42 % มีประสิทธิภาพการเพิ่มประชากร 98.66 % และ 96.12% ตามล าดบั เม่ือปล่อยแตนเบียนท่ีเกิด
จากการเก็บดักแด้ท่ีอุณหภูมิ ดังกล่าวในโรงเก็บข้าวสาร  พบว่า มีประสิทธิภาพดีท าให้หนอนผีเส้ือ
ขา้วสารตาย 39.72 %  และ  46.63 % ตามล าดบัไม่มีความแตกต่างทางสถิติ กบัแตนเบียนกรรมวธีิควบคุม 
การปล่อยแตนเบียนผีเส้ือขา้วสารจ านวน 2,000 ตวัทุก 15 วนัจ านวน 6 คร้ังในโรงเก็บขา้วสารท่ีมีการ
ระบาดของหนอนผีเส้ือขา้วสาร หลงัการปล่อยคร้ังท่ี 5 พบวา่ หนอนมีปริมาณลดลงเหลือเฉล่ีย 0.4 ตวัต่อ
กระสอบขา้ว 100 กิโลกรัม จ านวนหนอนผีเส้ือขา้วสารเหลือเฉล่ีย 10 % ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลงั
ปล่อยแตนเบียน 6 คร้ัง 

 
ค าหลกั :  แตนเบียนผเีส้ือขา้วสาร    ผเีส้ือขา้วสาร     อุณหภูมิ     โรงเก็บขา้วสาร 
 

 ค าน า 
 การใชชี้ววธีิในการป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูผลิตผลเกษตรเป็นอีกวธีิการหน่ึงท่ีมีศกัยภาพในการ
ควบคุมแมลงศตัรูผลิตผลเกษตรและเป็นการหลีกเล่ียงการใชส้ารฆ่าแมลง  การป้องกนัก าจดัโดยชีววธีิ
ไดแ้ก่ การใชต้วัห ้ า หรือแตนเบียนในการควบคุมแมลงศตัรูผลิตผลเกษตร    การใชต้วัเบียนในการ
ป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูผลิตผลเกษตร  ไดแ้ก่ แตนเบียนผเีส้ือขา้วสาร ,Bracon hebetor  (Hymenop. : 
Braconidae)   เป็นแตนเบียนท่ีมีความส าคญั ในการลดประชากรโดยเขา้ท าลายหนอนผีเส้ือศตัรูผลิตผล
เกษตรในโรงเก็บหลายชนิด  แตนเบียนเพศเมียจะท าใหเ้หยือ่เป็นอมัพาต  และวางไข่ติดอยูท่ี่ล  าตวัของ
เหยือ่   เม่ือหนอนแตนเบียนผเีส้ือขา้วสารฟักออกจากไข่จะเร่ิมดูดกินของเหลวท่ีอยูใ่นตวัเหยื่อและเขา้
ดกัแดอ้ยูภ่ายนอกตวัเหยือ่ การวจิยัเพื่อมุ่งเนน้ลดการใชส้ารเคมีในผลิตผลเกษตร โดยใชแ้มลงศตัรู
ธรรมชาติ   การเก็บรักษาแตนเบียนผเีส้ือขา้วสารB. hebetor โดยเก็บดกัแดแ้ตนเบียนไวใ้นอุณหภูมิและ
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อสะดวกในการน าไปใชใ้นสภาพโรงเก็บของเกษตรกร และยงัคงมีประสิทธิภาพ
ดีในการควบคุมแมลงศตัรูผลิตผลเกษตร  แตนเบียนท่ีพบท าลายแมลงศตัรูผลิตผลเกษตรในประเทศไทย 
ไดแ้ก่ แตนเบียนผเีส้ือขา้วสาร B. hebetor,  แตนเบียนมอด Anisopteromalus calandrae    แตนเบียนดว้ง  
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Theocolax elegans,   แตนเบียน Antrocephalus mitys,   แตนเบียน Notaspidella clavata ,   แตนเบียน  
Notaspidella thailandicum, (พรทิพยแ์ละคณะ, 2551และ Konishi et.al., 2004)    แตนเบียนผเีส้ือขา้วสาร
มีแมลงอาศยัหลายชนิดโดยเฉพาะแมลงศตัรูในโรงเก็บ ไดแ้ก่ ผเีส้ือขา้วสาร ; Corcyra cephalonica, 
ผเีส้ือขา้วเปลือก ; Sitotroga  cerealella, ผเีส้ือขา้วโพด ; Ephestia  cautella ,ผเีส้ืออินเดีย ; Plodia  
interpunctella , ผเีส้ือ Phthorimaea  operculella     ส่วนผเีส้ือขา้วสารนอกจากท าลายขา้วสารแลว้ ยงั
ท าลายงา ถัว่เหลือง ถัว่เขียว ถัว่ลิสง ขา้วโพดเมล็ดแตก โกโก ้ผลไมแ้หง้ ขนมปัง และเน้ือมะพร้าวแหง้ 
เป็นตน้  พบระบาดทัว่ไปตามโรงสี และโรงงานอาหารสัตว(์พรทิพยแ์ละคณะ,2551)  แตนเบียนผเีส้ือ
ขา้วสารใชเ้วลาในการวางไข่ 5 วนั แตนเบียนชนิดน้ีจะวางไดม้ากและรอดเป็นตวัเตม็วยัไดม้ากในแมลง
อาศยัช่ือ navel orangeworm ;  Amyelois transitella (Stainton)(Lepidop. : Pyralidae)  แตนเบียนผีเส้ือ
ขา้วสารมีวงจรชีวติสั้นเม่ือเล้ียงดว้ย  almond moth; Ephestia  cautella (Walker) (9.75 ± 0.25 วนั) 
(Ghimire, M. N. และ W. T. Phillips ,2010)   แตนเบียน B. hebetor ท่ีเล้ียงดว้ย หนอนผีเส้ือขา้วสาร C. 
cephalonica ท่ีอุณหภูมิ 25± 2 oC ความช้ืนสัมพทัธ์ 60 ± 10 % มีระยะจากไข่ถึงตวัตม็วยัเฉล่ีย 12.8 วนั มี
ประสิทธิภาพในการเบียน 90 %  (Magro,S.R. และ P.J.R. Postali ,2001) การศึกษาระดบัอุณหภูมิต่างๆท่ี
เหมาะสมในการเก็บรักษาแมลงศตัรูธรรมชาติ โดยประสิทธิภาพไม่เปล่ียน เป็นส่ิงจ าเป็นในการผลิตแตน
เบียนจ านวนมาก  เพื่อน าไปใชใ้นการป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูผลิตผลเกษตร จึงท าการศึกษาการเก็บรักษา
แตนเบียนผเีส้ือขา้วสาร ใหค้งประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศตัรูผลิตผลเกษตรต่อไป 

 
วธีิการทดลอง 

 
อุปกรณ์ 
 ผเีส้ือขา้วสาร แตนเบียนผเีส้ือขา้วสาร  

กล่องพลาสติกขนาด 7x10x4 น้ิว  
ปลายขา้วกลอ้ง ร า ตูป้รับอุณหภูมิ พูก่นั  

วธีิการ 
1. ระดับอุณหภูมิทีม่ีผลต่อดักแด้ของแตนเบียนผเีส้ือข้าวสาร  

 วางแผนการทดลองแบบ CRD 4 กรรมวธีิ 4 ซ ้ า 
กรรมวธีิท่ี 1  เก็บดกัแดแ้ตนเบียนผเีส้ือขา้วสารท่ีอุณหภูมิ    5 oC 
กรรมวธีิท่ี 2  เก็บดกัแดแ้ตนเบียนผเีส้ือขา้วสารท่ีอุณหภูมิ  10 oC 
กรรมวธีิท่ี 3  เก็บดกัแดแ้ตนเบียนผเีส้ือขา้วสารท่ีอุณหภูมิ  15 oC 
กรรมวธีิท่ี 4 เก็บดกัแดแ้ตนเบียนผเีส้ือขา้วสารท่ีอุณหภูมิ   20  oC  
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1.1 เล้ียงขยายหนอนผเีส้ือขา้วสารดว้ยร าขา้วผสมปลายขา้วกลอ้ง ในกล่องพลาสติก  เล้ียงขยาย
แตนเบียนผเีส้ือขา้วสารใหมี้ปริมาณมากดว้ยหนอนผีเส้ือขา้วสารระยะท่ี 5   ปล่อยแตนเบียนผเีส้ือขา้วสาร
ใหว้างไข ่ เจริญเป็นหนอน จนกระทัง่เขา้ดกัแด ้บนหนอนผเีส้ือขา้วสาร  

1.2 น าดกัแดแ้ตนเบียนเขา้ตูป้รับอุณหภูมิตามกรรมวธีิต่างๆเก็บไวท่ี้ระยะเวลา7 ,14 ,21 และ30 
วนั  

1.3 ตรวจนบัหลงัการทดลองโดยนบัตวัเตม็วยัแตนเบียนผีเส้ือขา้วสารท่ีเกิดออกมาในแต่ละ
กรรมวธีิ และบนัทึกผล 

1.4 วเิคราะห์ผลความแตกต่างทางสถิติ 
2.ประสิทธิภาพในการเพิม่ปริมาณประชากรแตนเบียนในสภาพห้องปฏิบัติการ  
2.1 น าตวัเตม็วยัแตนเบียนผีเส้ือขา้วสารท่ีเกิดจาก ดกัแดท่ี้เก็บในอุณหภูมิต่างๆตามกรรมวธีิใน

ขอ้1 เพศเมีย(ท่ีผสมแลว้) จ านวน 3 ตวัไปปล่อยในกล่องท่ีมีหนอนผเีส้ือขา้วสารอยูใ่นอาหาร 30 ตวั 
น าไปวางในสภาพหอ้งปฏิบติัการ 

2.2 บนัทึกจ านวนแตนเบียนผเีส้ือขา้วสารรุ่นลูกท่ีเกิด น าตวัเลขมาหาอตัราการเพิ่มประชากร
และประสิทธิภาพในการเพิ่มเปรียบเทียบกบัการผลิตลูกของแตนเบียนผีเส้ือขา้วสารท่ีเกิดจากดกัแดท่ี้เก็บ
ในอุณหภูมิหอ้ง 

 3. ประสิทธิภาพในการท าลายแมลงศัตรูผลติผลเกษตรในสภาพโรงเกบ็  
       วางแผนการทดลองแบบ CRD  3 กรรมวธีิ 5 ซ ้ า 

กรรมวธีิท่ี 1  ปล่อยแตนผเีส้ือขา้วสารท่ีเกิดจากดกัแดเ้ก็บท่ีอุณหภูมิ   10 oC 7วนั 
กรรมวธีิท่ี 2  ปล่อยแตนผเีส้ือขา้วสารท่ีเกิดจากดกัแดเ้ก็บท่ีอุณหภูมิ   15 oC 7 วนั 
กรรมวธีิท่ี 3  ปล่อยแตนผเีส้ือขา้วสารท่ีเกิดจากดกัแดเ้ก็บท่ีอุณหภูมิห้อง 
3.1 น าตวัเต็มวยัแตนเบียนผีเส้ือขา้วสารท่ีไดจ้ากการเก็บดกัแดไ้วท่ี้อุณหภูมิและระยะเวลาท่ีมี

ประสิทธิภาพดี ผลจากขอ้ 1 และ ขอ้ 2 จ านวน 2,000 ตวัไปปล่อยในโรงเก็บข้าวสารท่ีมีหนอนผีเส้ือ
ขา้วสารอยูใ่นขา้วสาร 300 ตวั ต่อซ ้ า 

3.2 บนัทึกจ านวนหนอนผเีส้ือขา้วสารท่ีถูกเบียน หลงัการทดลอง 7  วนั  
3.3 น าตวัเลขมาวเิคราะห์ผลแตกต่างทางสถิติ 
4. การประเมินประสิทธิภาพของแตนเบียนผเีส้ือข้าวสารในสภาพโรงเกบ็ 
-ปล่อยแตนเบียนผเีส้ือขา้วสาร 2,000 ตวัในโรงเก็บขา้วสาร ทุกๆ 15 วนั จ  านวน 6 คร้ัง  
-หลงัจากปล่อย 15 วนั  สุ่มขา้วสาร 250 กรัมจ านวนซ ้ า(กระสอบ)ละ 4 คร้ัง สุ่ม 5 ซ ้ า(กระสอบ)     
 นบัปริมาณหนอนผเีส้ือขา้วสาร และแตนเบียน ทั้งตวัเป็นและตวัตาย 
-บนัทึกจ านวนหนอนผเีส้ือขา้วสาร และแตนเบียน ทั้งเป็นและตาย 
-วเิคราะห์ประสิทธิภาพแตนเบียนในการป้องกนัก าจดั 
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เวลาและสถานที่ท าการทดลอง 
 เร่ิมท าการทดลอง เดือน ตุลาคม 2553 – กนัยายน 2555 ท่ีหอ้งปฏิบติัการกลุ่มวจิยัพฒันาเทคโนโลยี
หลงัการเก็บเก่ียว   ส านกัวจิยัและพฒันาวทิยาการหลงัการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร โรงเก็บขา้ว
กรุงเทพฯ 
    

ผลการทดลองและวจิารณ์ 
 

1.ระดับอุณหภูมิทีม่ีผลต่อดักแด้ของแตนเบียนผีเส้ือข้าวสาร และ 
2.ประสิทธิภาพในการเพิม่ปริมาณ 
ในสภาพหอ้งปฏิบติัการ หลงัจากน าดกัแดแ้ตนเบียนผเีส้ือขา้วสารเก็บท่ีอุณหภูมิ 5°C เป็นเวลา 

7,14 , 21 และ 30 วนั พบวา่เก็บไวท่ี้อุณหภูมิ 5°C ระยะเวลา7วนั การเกิดเป็นตวัเตม็วยัเฉล่ีย  81.19  % 
(Table 1)  

อตัราเพิ่มของแตนเบียน(นบัจากแตนเบียนท่ีเกิดหลงัจากเก็บท่ีอุณหภูมิดงักล่าวแลว้ให้เบียน
หนอน  นบัตวัเตม็วยัแตนอีกคร้ังF1) พบอตัราเพิ่ม 0.29 เท่าและประสิทธิภาพในการเพิ่ม 12.95 %(Table 2) 

อตัราการเพิ่มแตนเบียนท่ีเก็บในอุณหภูมิ 5°C 14 วนัพบวา่การเกิดเป็นตวัเตม็วยัเฉล่ีย 92.54 %  มี
อตัราเพิ่ม เฉล่ีย 0.31  ประสิทธิภาพในการเพิ่ม 13.83 % เม่ือเก็บดกัแด ้ท่ี 5°C  เป็นเวลา 21 วนั การเกิดเป็น
ตวัเตม็วยัเฉล่ีย 63.34 % มีอตัราเพิ่มเฉล่ียเท่ากบั 0 คือหลงัเก็บดกัแดใ้ส่ตูท่ี้อุณหภูมิดงักล่าวหลงัน าออกจาก
ตูมี้ตวัเตม็วยัแตนเบียนเกิด  แต่เม่ือน าเพศเมียท่ีผสมแลว้ไปใหเ้บียนหนอนพบวา่ไม่มีประสิทธิภาพในการ
เบียน ลูกรุ่นF1 ไม่เกิด   หลงัจากเก็บดกัแด ้ท่ี 5°C  เป็นเวลา 30 วนัพบการเกิดเป็นตวัเตม็วยัเฉล่ีย 18.32 % 
แต่เป็นเพศผูห้มด     

หลงัการเก็บดกัแดแ้ตนเบียนผเีส้ือขา้วสารท่ีอุณหภูมิ 10 °C ระยะเวลา 7 วนัมีการเกิดเป็นตวัเตม็วยั
เฉล่ีย 88.09 % อตัราเพิ่มของแตนเบียนเฉล่ีย  2.21 เท่า ประสิทธิภาพในการเพิ่ม 98.66 %     การเก็บดกัแด้
ท่ีอุณหภูมิ 10 °C ระยะเวลา 14 วนัการเกิดเป็นตวัเตม็วยัเฉล่ีย 52.12 % อตัราเพิ่มของแตนเบียนเฉล่ีย 1.18  
ประสิทธิภาพในการเพิ่ม 52.67 %     การเก็บดกัแดท่ี้10 °C ระยะเวลา 21 และ 30 วนัการเกิดเป็นตวัเตม็วยั 
32.62 % และ 10.34 % ตามล าดบั(Table 1 ,Fig.1)อตัราเพิ่มของแตนเบียนเฉล่ีย 0.75 และ 0 ตามล าดบั 
(Table 2 ,Fig.2)     

เก็บดกัแดแ้ตนเบียนผเีส้ือขา้วสารท่ีอุณหภูมิ 15 °C ระยะเวลา 7 วนั พบวา่การเกิดเป็นตวัเตม็วยั
เฉล่ีย 80.42 %(Table 1 ,Fig.1) อตัราเพิ่มของแตนเบียนเฉล่ีย 1.24 ประสิทธิภาพในการเพิ่ม 96.12 %   
(Table 2 ,Fig.2)      เก็บดกัแดท่ี้ 15 °C ระยะเวลา 14 วนั พบวา่ การเกิดเป็นตวัเตม็วยัเฉล่ีย 84.59 % อตัรา
เพิ่มของแตนเบียนเฉล่ีย 0.28  ประสิทธิภาพในการเพิ่ม 32.55 %   เก็บดกัแดท่ี้ 15 °C ระยะเวลา 21 วนั 
พบวา่เกิดเป็นตวัเตม็วยัเฉล่ีย 83.91 % อตัราเพิ่มของแตนเบียนเฉล่ีย0.28 ประสิทธิภาพในการเพิ่ม 45.16 %   
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เก็บดกัแดท่ี้ 15 °C ระยะเวลา 30 วนั พบวา่เกิดเป็นตวัเตม็วยัเฉล่ีย 75.71 % อตัราเพิ่มของแตนเบียนเฉล่ีย
0.14 ประสิทธิภาพในการเพิ่ม 12.98 %   (Table 2, Fig.2)  

การเก็บดกัแดแ้ตนเบียนผเีส้ือขา้วสารท่ีอุณหภูมิ 20 °C เป็นเวลา 7 วนั พบวา่เกิดเป็นตวัเตม็วยั
เฉล่ีย 94.32 % แตนเบียนออกเป็นตวัเตม็วยัในระหวา่งการเก็บ อตัราเพิ่มของแตนเบียนเฉล่ีย 1.19  
ประสิทธิภาพในการเพิ่ม 50.42 %   (Table 2, Fig.2)  

 เก็บแตนเบียน 20 °C 14 วนัพบวา่เกิดเป็นตวัเตม็วยัเฉล่ีย 98.39 % (Table 1 ,Fig.1) อตัราเพิ่มของ
แตนเบียนเฉล่ีย 1.007 ประสิทธิภาพในการเพิ่ม 42.26 %   (Table 2 ,Fig.2) ในอุณหภูมิ 20 °C  เก็บดะกแด้
แตนเบียนไว ้21 และ 30 วนัแตนเบียนเหล่าน้ีเกิดเป็นตวัก่อนท่ีจะน าออกมาจากตูท่ี้เวลา   15 วนั เม่ือเก็บ
ครบ 21 วนั ท าให้แตนเบียนตายในตูบ้า้งและแตนเบียนท่ีเหลือหลงัออกจากตูอ่้อนแอเกินกวา่จะสามารถ
ผลิตรุ่นลูก ดงันั้นไม่ควรเก็บแตนเบียนท่ี 20 °C  ระยะเวลา 21 และ 30 วนัไม่มีประสิทธิภาพ 

3.ประสิทธิภาพในการท าลายแมลงศัตรูผลติผลเกษตรในสภาพโรงเกบ็  
คดัเลือกอุณหภูมิท่ีเก็บรักษาแตนเบียนแลว้มีอตัราการเพิ่มท่ีดีไม่แตกต่างจากกรรมวธีิควบคุม

น ามาศึกษาในสภาพโรงเก็บขา้วสาร เลือกโรงเก็บพื้นท่ี 64 ตารางเมตร สุ่มเลือกขา้วสาร 5 ซ ้ าเทียบกบั
กรรมวธีิควบคุมท่ีไม่แช่แตนเบียนในตูเ้ยน็ ผลการทดลองท่ีมีประสิทธิภาพดีจากการทดลองปี 2554ไดแ้ก่ 
การเก็บดกัแดแ้ตนเบียนผเีส้ือขา้วสารท่ีอุณหภูมิ 10 °C ระยะเวลา 7 วนั  มีการเกิดเป็นตวัเตม็วยัเฉล่ีย 
88.09 % อตัราเพิ่มของแตนเบียนเฉล่ียเท่ากบั 2.21   ประสิทธิภาพในการเพิ่ม 98.66 %     และการเก็บ
ดกัแดแ้ตนเบียนผีเส้ือขา้วสารท่ีอุณหภูมิ 15 °C ระยะเวลา 7 วนั พบวา่การเกิดเป็นตวัเต็มวยัเฉล่ีย 80.42 % 
อตัราเพิ่มของแตนเบียนเฉล่ีย1.24   ประสิทธิภาพในการเพิ่ม 96.12 % (Table 2 ,Fig.2)    

ปล่อยแตนเบียนเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 °C ระยะเวลา 7 วนัจ านวน 2,000 ตวัให้เบียน 7 วนัใน
สภาพโรงเก็บ ตรวจนบัหนอนผเีส้ือขา้วสารท่ีตายพบวา่ท าใหห้นอนตายเฉล่ีย 39.82 % เทียบกบัการ
ปล่อย แตนเบียนท่ีไดจ้ากดกัแดใ้นอุณหภูมิปกติ(30 °C)แตนเบียนท าให้หนอนตายเฉล่ีย 57.44 % ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ (T –Test ,t = 0.09 ns) ประสิทธิภาพการเบียนลดลง 17.62 %(Table 3) 

ปล่อยแตนเบียนเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 15 °C ระยะเวลา 7 วนัจ านวน 2,000 ตวัให้เบียน 7 วนัใน
สภาพโรงสี ตรวจนบัหนอนผเีส้ือขา้วสารท่ีตายพบวา่ท าใหห้นอนตายเฉล่ีย 46.33 % เทียบกบัการปล่อย 
แตนเบียนท่ีไดจ้ากดกัแดใ้นอุณหภูมิปกติ(30 °C)แตนเบียนท าใหห้นอนตายเฉล่ีย 61.96 % ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ (T –Test ,t = 0.07 ns) ประสิทธิภาพการเบียนลดลง 14.63 %(Table 3) 
 4.การประเมินประสิทธิภาพของแตนเบียนผเีส้ือข้าวสารในสภาพโรงเกบ็  

ปล่อยแตนเบียนผีเส้ือขา้วสาร 2,000 ตวัในโรงเก็บขา้วสาร ทุกๆ 15 วนัจ านวน 6 คร้ัง    พบว่า 
ปริมาณหนอนผีเส้ือขา้วสาร   เร่ิมมีแนวโน้มลดลงหลงัการปล่อยคร้ังท่ี 5 มีหนอนผีเส้ือขา้วสารเหลือ
เฉล่ีย 0.4 ตวั หนอนตายเฉล่ีย 3.2 ตวั หลงัปล่อยคร้ังท่ี 6 จ  านวนหนอนผีเส้ือขา้วสารเหลือเฉล่ีย 10 % 
ภายในระยะเวลา 3 เดือน(Table 4)แสดงใหเ้ห็นประสิทธิภาพแตนเบียนผีเส้ือขา้วสารในการป้องกนัก าจดั
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หนอนผีเส้ือขา้วสารในการป้องกนัก าจดัในสภาพโรงเก็บ    พรทิพยแ์ละคณะ(2553)ไดท้  าการศึกษาการ
พฒันาการใชศ้ตัรูธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจดัการแมลงศตัรูผลิตผลเกษตร ในพื้นท่ีเก็บ
ขา้ว 44.5 ตนัใช้เวลาในการปล่อย 9 เดือน (ปล่อยคร้ังละ 2,000 ตวัทุก 30 วนั)ผีเส้ือขา้วสารถูกก าจดัได้
หมด  โรงเก็บขา้วท่ี 2 มีขา้วสาร 22 ตนัปล่อยแตนเบียน1,000 ตวัทุกเดือนใชเ้วลา 8 เดือนในการก าจดั 

 
สรุปผลการทดลอง 

 
การเก็บดกัแดแ้ตนเบียนผีเส้ือขา้วสาร, Bracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae)  สามารถท า

ไดโ้ดยเก็บท่ีอุณหภูมิ 10 หรือ 15 °C ไดเ้ป็นระยะเวลา 7 วนัโดยประสิทธิภาพในการท าให้หนอนตายไม่
แตกต่างจากแตนเบียนท่ีเกิดจากดกัแด้ในอุณหภูมิห้อง  โดยมีการเกิดเป็นตวัเต็มวยัสูงคือ  88.09 และ
80.42 % ตามล าดบั และหลงัเก็บดกัแด้แตนเบียนไวท่ี้ 10 °C มีอตัราการเพิ่มประชากร 2.21 เท่าหรือมี
ประสิทธิภาพในการเพิ่ม     98.66 % เม่ือเทียบกบัตวัเตม็วยัท่ีเกิดจากดกัแดใ้นอุณหภูมิหอ้ง  และท่ี 15   °C 
มีอตัราการเพิ่มประชากร 1.24 เท่า หรือมีประสิทธิภาพในการเพิ่ม 96.12 % เม่ือเทียบกบัตวัเต็มวยัท่ีเกิด
จากดกัแดใ้นอุณหภูมิห้อง   เม่ือน าไปปล่อยให้เบียนหนอนผีเส้ือขา้วสารในโรงเก็บขา้วพบว่า หลงัเก็บ
ดกัแดแ้ตนเบียนไวท่ี้ 10 °C และ 15°C เป็นเวลา 7 วนัแตนเบียนท่ีเกิด ท าใหห้นอนผีเส้ือขา้วสารตายเฉล่ีย 
39.82 และ 46.33 % ตามล าดบัไม่แตกต่างทางสถิติกบักรรมวธีิควบคุม  

การประเมินประสิทธิภาพแตนเบียนผเีส้ือขา้วสารในการป้องกนัก าจดัหนอนผเีส้ือขา้วสาร พบวา่ 
เม่ือท าปล่อยแตนเบียนคร้ังละ 2,000 ตวัในโรงเก็บขา้วสาร ทุกๆ 15 วนัจ านวน 6 คร้ัง    ท าให้ปริมาณ
หนอนผเีส้ือขา้วสารเหลือเฉล่ีย 10 % ภายในระยะเวลา 3 เดือน 

 
เอกสารอ้างองิ 

 
พรทิพย ์ วิสารทานนท ์ พรรณเพญ็  ชโยภาส ใจทิพย ์อุไรช่ืน รังสิมา เก่งการพานิช กรรณิการ์ เพง็คุม้ จิรา

ภรณ์ ทองพนัธ์  ดวงสมร สุทธิสุทธ์ิ  ลกัขณา ร่มเยน็ ภาวินี หนูชนะภยั และ อจัฉรา  เพชรโชติ . 
2551. แมลงท่ีพบในผลิตผลเกษตรและการป้องกนัก าจดั. กลุ่มวจิยัและพฒันาเทคโนโลยหีลงัการ
เก็บเก่ียว. ส านักวิจยัและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรม
วชิาการเกษตร. 170 หนา้ 

พรทิพย ์ วิสารทานนท์ รังสิมา เก่งการพานิช ใจทิพย  ์อุไรช่ืน พรรณเพ็ญ ชโยภาส กรรณิการ์ เพ็งคุ้ม 
อจัฉรา เพชรโชติ ภาวนีิ หนูชนะภยั ดวงสมร สุทธิสุทธ์ิ ณฐัวฒัน์ แยม้ยิม้.2553. การพฒันาการใช้
ศตัรูธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจดัการแมลงศตัรูผลิตผลเกษตร.หนา้ 90 – 95.ใน: 
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Table 1  Emergence of the rice moth parasitoid ,Bracon hebetor after keeping pupae in various  
               temperatures and times done in the laboratory during the year 2011-2012. 
 

Temp. 
       % emergence 1/after keeping in various temperatures and times 

7 Day 14 Day 21 Day 30 Day 
  5  ํ C 81.19  92.54  63.34  18.32  
10  ํ C 88.09  52.12  32.62  10.34  
15  ํ C 80.42  84.59  83.91  75.71  
20  ํ C 94.32  98.39  0*  0*  

  
 

1/average from 4 replications 
*adult of parasitoid emerged before the exact time that caused death of the adults 
 
 

http://www.ingentaconnect.com/content/esa/envent;jsessionid=2fc3nm8ht2akc.victoria
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Figure 1 Emergence of the rice moth parasitoid after keeping pupae in various temperatures and times 

 done in the laboratory during the year 2011-2012. 
 
Table 2  The amount of parasitoid , Bracon hebetor ,offspring after keeping pupae in various  
                temperatures and times with their efficiciency compared to control treatment done in stored  

  house in the year 2012. 
 

   Temp.       Rate of increase of offspring (F1)
 1/

 Efficiency compared to control treatment (%) 

7 Day 14 Day 21 Day 30 Day 7 Day 14 Day 21 Day 30 Day 

 5  ํ C 0.29 0.31 0 0 12.95 c 13.83  0 0 
10  ํ C 2.21 1.18 0.75 0 98.66 a 52.67  33.48 0 
15  ํ C 1.24 0.28 0.28 0.14 96.12 a 32.55  45.16 12.96 
20  ํ C 1.19 1.007 0 0 50.42 b  42.26  0* 0* 

             CV       =13.86%      
        
1/average from 4 replications 
*adult of parasitoid emerged before the exact time that caused death of the adults and the   
  number left were weak for reproduction 

%Emergence 
 of parasitoid 

Time keeping 
keeping 
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       Figure 2 Efficiency of parasitoid , Bracon hebetor , female that produced offspring done in the  
               laboratory in the year 2011 
 
 
Table 3  Efficiency of Bracon in stored rice house after releasing to control the rice moth  
               larvae in 100 kg. of  rice per replication (7 days after treatment )in the year 2012. 

 
Temp.  
(  ํ C) 

Time 
kept 
(day) 

mortality of rice moth larvae (parasitized by 
Bracon) (%)   7 days after treatment 

T-Test parasitized 
decrease 

(%) R1 R2 R3 R4 R5 Average 
10 7 35.51 26.87 40.33 34.95 

 
61.15 39.82 0.09 ns 17.72 

control  39.25 61 58.25 47.93 80.97 57.44   
          

15 7 37.67 48.67 38.33 53.33 53.33 46.33 0.07ns 14.46 
control  63.33 70.53 38.33 61.48 70 61.96   
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Table 4  Efficiency of Bracon in stored rice house after releasing to control the rice moth  
               larvae   (3 months after treatment )in the year 2012. 
 

No. 
Released1/ 

number of rice moth larvae (parasitised by Bracon)(RL) and 
number of parasitoid(PA) (alive/dead)  found2/   

Average 
RL(aliv
e/dead)   

Note 

R1 R2 R3 R4 R5 
RL PA RL PA RL PA RL PA RL PA 

1st 0/3 0 0/0 0/0 0/4 0/2 0/3 0/0 0/3 0/1 0/3.6 Sampling 
250 g./bag 2nd 1/5 0 1/1 0/0 0/0 0/0 2/3 0/0 5/0 0/0 1.8/1.8 

3rd 6/1 0 1/2 0/0 2/0 0/0 7/3 0/0 0/3 0/0 3.2/1.8 
4th 2/7 0 1/7 1/1 3/8 0/0 1/5 2/0 1/9 0/0 2.2/7.4 
5th  0/0 2/2 1/3 0/0 0/6 0/0 1/4 1/0 0/3 1/0 0.4/3.2 

6th 3/ 32/ 
760 

0/0 37/ 
965 

0/0 13/ 
1096 

4/1 49/ 
658 

1/0 19/ 
700 

3/1 30/835 Count all 
of RL and 

PA   
1/   release 2,000 parasitoids 15 days interval      

2/  from 250 grams sampling unit of rice (4 times) in each replication 
3/  count all of rice moth larvae and parasitoid in the bag(Start simulate 300 rice moth larvae per bag) 
R = replication 
RL = rice moth larvae  ;  PA = parasitoid (B. hebetor)adult 


