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Abstract 
 Storing of Anisopteromalus calandrae (Howard) for maintaining the efficiency on 
controlling pests of agricultural products was carried out at Postharvest and Processing Research 
and Development Office and Kucharoen rice mill, during October 2010 to September 2012. The 
research aimed to learn the method to store A. calandrae which are effectively capable in 
controlling stored product pests. Various experiments were investigated by breeding, feeding and 
storing A.calandrae at pupae period at 10 oC for 1, 2, 3 and 4 weeks. They were then tested on their 
efficiency to control Sitophilus zeamais in laboratory environment and in field storage environment. 
The laboratory results showed that the mean number of S. zeamais when controlled by A. calandrae 
stored at 10 oC for 1, 2, 3 and 4 weeks were 92.7, 90.0, 147.3 and 144.3 respectively. These 
numbers were significantly higher than that of the control experiment, which was 30.3. The control 
was the treatment with A. calandrae that had not been stored at 10 oC. For the results from field 
storage investigation, the mean number of S. zeamais when controlled by A. calandrae stored at 10 
oC for 1, 2, 3 and 4 weeks were 3.127, 3.226, 4.482 and 6.965 respectively. These numbers were 
again significantly higher than that of the control experiment, which was 1.257. It can be concluded 
from the investigation that A. calandrae stored at 10 oC for 1, 2, 3 and 4 weeks have less efficiency 
to control S. zeamais both in laboratory environment and in field storage environment than that of 
the control treatment. 
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บทคัดย่อ 
การเก็บรักษาแตนเบียนมอด (Anisopteromalus calandrae (Howard)) ให้คงประสิทธิภาพใน

การควบคุมแมลงศตัรูผลิตผลเกษตร ด าเนินการทดลองท่ีห้องปฏิบติัการกลุ่มวิจยัพฒันาเทคโนโลยี
หลงัการเก็บเก่ียว ส านกัวจิยัและพฒันาวิทยาการหลงัการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร และโรงสี
คูเจริญ อ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี ระหวา่งเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกนัยายน 2555 วตัถุประสงค์
เพื่อทราบวิธีการเก็บรักษาแตนเบียนมอดให้คงประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศตัรูผลิตผลเกษตร 
ท าการทดสอบโดยการเล้ียงเพิ่มขยายพนัธ์ุและเก็บรักษาแตนเบียนมอดระยะดกัแดท่ี้อุณหภูมิ 10 oC 
เป็นเวลา 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ แลว้น าไปทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมดว้งงวงขา้วโพดทั้งใน
สภาพห้องปฏิบติัการและสภาพโรงเก็บ พบว่า ค่าเฉล่ียจ านวนด้วงงวงข้าวโพดจากกล่องท่ีปล่อย   
แตนเบียนมอดท่ีได้จากการเก็บ รักษาท่ี อุณหภูมิ  10 oC เป็นเวลา 1, 2, 3 และ  4 สัปดาห์  ใน
ห้องปฏิบติัการ   มีค่าเท่ากับ 92.7, 90.0, 147.3 และ 144.3 ตวั ตามล าดับ ค่าเฉล่ียจ านวนด้วงงวง
ขา้วโพดจากกล่องท่ีปล่อยแตนเบียนมอดในแต่ละกรรมวิธีมีความแตกต่างกนัทางสถิติจากค่าเฉล่ีย
จ านวนดว้งงวงขา้วโพดจากกล่องท่ีปล่อยแตนเบียนมอดท่ีไม่ไดเ้ก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 oC ในกรรมวิธี
ควบคุม ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 30.3 ตวั อย่างเด่นชดั ส าหรับในสภาพโรงเก็บ พบวา่ ค่าเฉล่ียจ านวนดว้งงวง
ขา้วโพดจากถงัท่ีปล่อยแตนเบียนมอดท่ีไดจ้ากการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 oC เป็นเวลา 1, 2, 3 และ 4 
สัปดาห์ มีค่าเท่ากบั 3.127, 3.226, 4.482 และ 6.965 ตวั ตามล าดบั ค่าเฉล่ียจ านวนดว้งงวงขา้วโพดจาก
ถังท่ีปล่อยแตนเบียนมอดในทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างกันทางสถิติกับค่าเฉล่ียจ านวนด้วงงวง
ขา้วโพดจากถงัท่ีปล่อยแตนเบียนมอดท่ีไม่ไดเ้ก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 oC ในกรรมวิธีควบคุม ซ่ึงมีค่า
เท่ากบั 1.257 ตวั เช่นเดียวกนั ดงันั้นการเก็บรักษาแตนเบียนมอดท่ีอุณหภูมิ 10 oC เป็นเวลา 1, 2, 3 
และ 4 สัปดาห์ ก่อนการน าไปใช้ในการควบคุมแมลงศตัรูผลิตผลเกษตรทั้งในสภาพห้องปฏิบติัการ
และสภาพโรงเก็บ จะท าใหแ้ตนเบียนมอดมีประสิทธิภาพลดลง 
 
ค าหลกั: การเก็บรักษา แตนเบียนมอด การควบคุม แมลงศตัรูผลิตผลเกษตร 
 

ค าน า 
 แตนเบียนมอด Anisopteromalus  calandrae (Howard) อยู่ในวงศ์ Pteromalidae อันดับ
Hymenoptera ลกัษณะทัว่ไปคลา้ย  Lariophagus distinguendus  คือ ล าตวัสีเขียวเขม้เป็นมนัแวววาว ปีกคู่
หน้าไม่มีขน ไม่มีแถบสีน ้ าตาล ต่างกนัท่ีโคนขา (femur) สีน ้ าตาลหรือด า และ Metasoma ของส่วนทอ้ง
ของตวัเต็มวยัเพศผูท่ี้มีแถบสีขาวเป็นบริเวณกวา้ง มีขนาดล าตวั 1.0-2.8 มิลลิเมตร เขตแพร่กระจาย คือ  
อาร์เจนติน่า ออสเตรเลีย ออสเตรีย บงัคลาเทศ เบอร์มูดา โบลิเวีย บราซิล โคลมัเบีย คิวบา สาธารณรัฐเชค 
อิยิปต์ เอลซาวาเดอร์ ฝร่ังเศส กรีซ กายาน่า ฮงัการี อินเดีย อิรัก อิสราเอล อิตาลี จาไมก้า ญ่ีปุ่น เคนย่า 



 
 

เกาหลี มาลาวี มาเลเซีย เม็กซิโก โมรอกโค พม่า นิวซีแลนด์ ไนจีเรีย ปากีสถาน ปาปัวนิวกิวนี เปรู 
เปอร์โตริโก้ โรมาเนีย เกาะโซโลมอน ไต้หวนั แทนซาเนีย ไทย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร  
และเวเนซูเอล่า แมลงอาศยัของแตนเบียนมอด ไดแ้ก่ ดว้งถัว่แดง Acanthoscelides obtectus, แตนเบียนมอด 
Anisopteromalus calandrae, Apomyelois ceratoniae, ด้วงกาแฟ Araecerus fasciculatus, Athesapeuta cyperi, 
ด้วงถั่วเหลือง Callosobruchus chinensis, ด้วงถั่วเขียว Callosobruchus phaseoli, ด้วงปีกตัด Carpophilus 
obsoletus, ผี เส้ื อข้ าวโพ ด  Ephestia cautella, Ephestia kuehniella, มอดยาสู บ  Lasioderma serricorne,      
ม อ ด ฟั น เ ล่ื อ ย  Oryzaephilus surinamensis, Pempheres affinis, Piezotrachelus varius, Prostephanus 
truncates, มอดข้าวเปลือก Rhyzopertha dominica, ด้วงงวงข้าวสาลี  Sitophilus granaries, ด้วงงวงข้าว 
Sitophilus oryzae, ด้ ว ง ง ว งข้ า ว โพ ด  Sitophilus zeamais, ผี เส้ื อ ข้ า ว เป ลื อ ก  Sitotroga cerealella,                 
มอดส มุนไพร Stegobium paniceum, มอดแป้ ง Tribolium castaneum, Tricorynus herbarium, ด้ วงอิ ฐ 
Trogoderma granarium และ Zabrotes subfasciatus (พรทิพยแ์ละคณะ, 2551) 
  แตนเบียนมอดเป็นแตนเบียนภายนอก (ectoparasitoid) ของแมลงศตัรูผลิตผลเกษตรหลาย
ชนิด ซ่ึงหนอนของแตนเบียนมอดจะเบียนระยะหนอนของแมลงศตัรูผลิตผลเกษตรท่ีก าลงักดักินและ
เจริญเติบโตอยูใ่นเมล็ดธญัพืชอตัรา 1 : 1 (solitary  ectoparasitoid ) โดยตวัเต็มวยัเพศเมียจะใชห้นวด
ท าการส ารวจตรวจสอบการเคล่ือนไหวของเหยือ่ หลงัจากนั้นจะใชอ้วยัวะวางไข่แทงผา่นเมล็ดธญัพืช
สู่เหยื่อ และปล่อยสารพิษท าให้เหยื่อเป็นอมัพาต แลว้จึงวางไข่ติดอยู่ท่ีดา้นนอกของล าตวัเหยื่อ เม่ือ
หนอนแตนเบียนมอดฟักออกจากไข่จะเร่ิมดูดกินของเหลวท่ีอยูใ่นตวัเหยือ่ จนท าให้เหยื่อตายในท่ีสุด 
แตนเบียนมอดจะไม่เขา้ท าลายกดักินเมล็ดธญัพืช และสามารถท่ีจะก าจดัออกไปไดด้ว้ยกระบวนการ
ของการท าความสะอาด (นิรนาม, 2555) ปัจจุบนัมีความพยายามท่ีจะลดการใชส้ารเคมีในการควบคุม
แมลงศตัรูผลิตผลเกษตร การใชแ้ตนเบียนจึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการควบคุมแมลงศตัรูผลิตผลเกษตร
โดยชีววิธี ซ่ึงไดมี้การทดสอบประสิทธิภาพของแตนเบียนมอดชนิดน้ี โดยพรทิพยแ์ละคณะ (2548) 
ไดท้  าการศึกษาประสิทธิภาพแตนเบียนมอดระหวา่งเดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนพฤษภาคม 2548 ใน
การควบคุมดว้งงวงขา้วโพด ดว้ยการใช้แตนเบียนมอดอตัรา 1,000 และ 800 ตวั เปรียบเทียบกบัการ
ไม่ปล่อยแตนเบียนมอด พบว่ากรรมวิธีท่ีไม่ปล่อยแตนเบียนมอดมีจ านวนดว้งงวงขา้วโพดเขา้ท าลาย
ขา้วสาร 1,465.25 ตวัต่อขา้วสาร 100 กรัม  ส าหรับกรรมวิธีท่ีท าการปล่อยแตนเบียนมอดอตัรา 1,000 
และ 800 ตวั  มีจ  านวนด้วงงวงขา้วโพดรอดชีวิตเพียง 24.25 และ 25.66 ตวั  ตามล าดบั นอกจากน้ี    
พรทิพย์และคณะ (2550) ได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพแตนเบียนมอดในการควบคุมด้วงงวง
ขา้วโพด โดยปล่อยแตนเบียนมอดอตัรา 2,000 และ 1,000 ตวั ในสภาพโรงเก็บ พบวา่ ทั้ง 2 อตัรา มี
ประสิทธิภาพดี สามารถควบคุมดว้งงวงขา้วโพดไดภ้ายใน 4 สัปดาห์ ในขณะท่ีกรรมวิธีท่ีไม่ปล่อย
แตนเบียนมอด มีการเขา้ท าลายของดว้งงวงขา้วโพดเป็นจ านวนมาก  Hany (2009) ไดท้  าการศึกษาผล
ของแตนเบียนมอด A. calandrae เม่ื อปล่อยลงในถุงบรรจุ เมล็ดถั่วปากอ้า faba bean พบว่า             



 
 

แตนเบียนมอดสามารถลดจ านวนดว้งถัว่เขียว C. maculatus และดว้งถัว่เหลือง C. chinensis ไดเ้ดือนละ 
35.20-42.14% และเม่ือปล่อยแตนเบียนมอดลงในถุงบรรจุเมล็ดข้าวสาลี พบว่า แตนเบียนมอด
สามารถลดจ านวนมอดขา้วเปลือก R. dominica และด้วงงวงข้าว S. oryzae ได้เดือนละ 29.05-46.80%                
Press and Mullen (1992) ได้ท าการทดสอบปล่อยแตน เบี ยนมอด A. calandrae ในห้องท่ี เก็บ        
บรรจุภณัฑ์ขา้วสาลีส่งออก ผลปรากฏว่า แตนเบียนมอดสามารถยบัย ั้งการเกิดดว้งงวงขา้ว S. oryzae  
ได ้99.4% ถึง 4 เดือน 

ปัจจุบนัแตนเบียนมอดชนิดน้ีผลิตเป็นการคา้ในสหรัฐอเมริกาแลว้ แต่เน่ืองจากแตนเบียนมอด
มีวงจรชีวิตสั้น ซ่ึงจากการศึกษาชีวประวติั โดยใชด้ว้งงวงขา้วโพด พบวา่ แตนเบียนมอดชอบวางไข่
เม่ือด้วงงวงข้าวโพดมีอายุประมาณ 4 สัปดาห์ เฉล่ียวนัละ 1-29 ฟอง และจะวางไข่สูงสุดเม่ืออายุ
ประมาณ 4-5 วนั ตลอดอายุขยัสามารถวางไข่ได้ 50-109 ฟอง ส าหรับระยะไข่ประมาณ 24 ชัว่โมง  
ระยะหนอน 3-5 วนั  ระยะดกัแด ้5-8 วนั ระยะตวัเต็มวยั 7-11 วนั ตวัเต็มวยัเพศเมีย 1 ตวั วางไข่ได ้  
82 ฟอง โดยมีอตัราส่วนเพศผูต่้อเพศเมียเท่ากบั 42 ต่อ 40 ตวั หรือประมาณ 1 ต่อ 1 ดงันั้นเพื่อยืดอายุ
ในการน าแตนเบียนมอดไปใช้ประโยชน์  จึงท าการศึกษาการเก็บรักษาแตนเบียนมอดให้คง
ประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศตัรูผลิตผลเกษตร เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับการน าไปปรับใชใ้นการ
ป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูผลิตผลเกษตรโดยชีววธีิต่อไป 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
อุปกรณ์ 
 1. ดว้งงวงขา้วโพด 
 2. แตนเบียนมอด 

3. ขา้วกลอ้งหอมมะลิ 
4. ขา้วสารขาว 
5. ตูค้วบคุมอุณหภูมิ 
6. กล่องพลาสติกขนาดกวา้ง 8 น้ิว ยาว 11.5 น้ิว สูง 4 น้ิว 
7. ถงัรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 15 น้ิว สูง 27.5 น้ิว  

วธีิการ 
 การเตรียมตัวอย่างแมลง 
 ด้วงงวงข้าวโพด 
  เล้ียงเพิ่มขยายพนัธ์ุตวัเต็มวยัดว้งงวงขา้วโพดจ านวน 100 ตวั ดว้ยขา้วกลอ้งหอมมะลิปริมาณ  

100 กรัม ในกล่องพลาสติกขนาดกวา้ง 8 น้ิว ยาว 11.5 น้ิว สูง 4 น้ิว ปิดฝาให้สนิท วางบนชั้นเล้ียง



 
 

แมลงท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 วนั แลว้แยกน าตวัเต็มวยัออก จากนั้นทิ้งไวใ้ห้ครบ 21 วนั นบัตั้งแต่
วนัท่ีปล่อยตวัเตม็วยัวนัแรก ดว้งงวงขา้วโพดก็จะเจริญเติบโตเป็นระยะหนอน  

 แตนเบียนมอด 
  น าตวัเต็มวยัแตนเบียนมอดจ านวน 100 ตวั ปล่อยลงในกล่องพลาสติกท่ีมีดว้งงวงขา้วโพดใน

ระยะหนอนอายุ 21 วนั ซ่ึงไดจ้ดัเตรียมไวต้ามวิธีการดงักล่าวขา้งตน้ ปิดฝาให้สนิท วางบนชั้นเล้ียง
แมลงท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 9 วนั จะได้แตนเบียนมอดระยะดักแด้ แล้วจึงน าไปเก็บรักษาเข้า
ตูค้วบคุมอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ท่ีระยะเวลา 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์  
การทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศัตรูผลติผลเกษตรในสภาพห้องปฏิบัติการ 

วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 5 กรรมวธีิ 3 ซ ้ า  
กรรมวธีิท่ี 1 ปล่อยแตนเบียนมอดท่ีไดจ้ากการเก็บท่ีอุณหภูมิ 10 oC เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
กรรมวธีิท่ี 2 ปล่อยแตนเบียนมอดท่ีไดจ้ากการเก็บท่ีอุณหภูมิ 10 oC เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
กรรมวธีิท่ี 3 ปล่อยแตนเบียนมอดท่ีไดจ้ากการเก็บท่ีอุณหภูมิ 10 oC เป็นเวลา 3 สัปดาห์ 
กรรมวธีิท่ี 4 ปล่อยแตนเบียนมอดท่ีไดจ้ากการเก็บท่ีอุณหภูมิ 10 oC เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
กรรมวธีิท่ี 5 ปล่อยแตนเบียนมอดท่ีไม่ไดเ้ก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 oC (กรรมวธีิควบคุม) 
1. น าแตนเบียนมอดระยะดกัแด้ท่ีได้จากการเก็บรักษาไวท่ี้ทุกระยะเวลาออกจากตูค้วบคุม

อุณหภูมิ ทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งประมาณ 1 สัปดาห์ แตนเบียนมอดจะเจริญเติบโตเป็นระยะตวัเตม็วยั  
2. ปล่อยตวัเต็มวยัแตนเบียนมอดจ านวน 100 ตวั ลงในกล่องพลาสติกท่ีมีดว้งงวงขา้วโพด

ระยะหนอน ซ่ึงได้จากการเล้ียงตามขั้นตอนในการเตรียมตวัอย่างดว้งงวงขา้วโพด น าไปวางบนชั้น
เล้ียงแมลงในสภาพหอ้งปฏิบติัการ  

3. ตรวจสอบผลการทดลองโดยนบัจ านวนตวัเต็มวยัดว้งงวงขา้วโพดหลงัจากปล่อยตวัเต็มวยั
แตนเบียนมอดเป็นเวลา 2 สัปดาห์  
การทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศัตรูผลติผลเกษตรในสภาพโรงเกบ็ 

วางแผนการทดลองแบบ Split plot design จ านวน 5 กรรมวธีิ 3 ซ ้ า 
 Main plot คือ ระยะเวลาเก็บรักษาดกัแดแ้ตนเบียนมอดท่ีอุณหภูมิ 10 oC 0-4 สัปดาห์ 
 Sub plot   คือ ระยะเวลาเก็บรักษาขา้ว 1-4 เดือน  

กรรมวธีิท่ี 1 ปล่อยแตนเบียนมอดท่ีไดจ้ากการเก็บท่ีอุณหภูมิ 10 oC เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
กรรมวธีิท่ี 2 ปล่อยแตนเบียนมอดท่ีไดจ้ากการเก็บท่ีอุณหภูมิ 10 oC เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
กรรมวธีิท่ี 3 ปล่อยแตนเบียนมอดท่ีไดจ้ากการเก็บท่ีอุณหภูมิ 10 oC เป็นเวลา 3 สัปดาห์ 
กรรมวธีิท่ี 4 ปล่อยแตนเบียนมอดท่ีไดจ้ากการเก็บท่ีอุณหภูมิ 10 oC เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
กรรมวธีิท่ี 5 ปล่อยแตนเบียนมอดท่ีไม่ไดเ้ก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 oC (กรรมวธีิควบคุม) 



 
 

  1. เล้ียงตวัเต็มวยัดว้งงวงขา้วโพดจ านวน 50 ตวั ดว้ยขา้วสารขาวปริมาณ 30 กิโลกรัม ในถงั
รูปทรงกระบอกขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 15 น้ิว สูง 27.5 น้ิว ปิดฝาให้สนิท วางทิ้งไวใ้นโรงเก็บเป็น
เวลา 25 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีปล่อยตวัเตม็วยัวนัแรก ดว้งงวงขา้วโพดก็จะเจริญเติบโตเป็นระยะหนอน 

2. น าดกัแดแ้ตนเบียนมอดท่ีไดจ้ากการเก็บรักษาไวท่ี้ทุกระยะเวลาออกจากตูค้วบคุมอุณหภูมิ 
ทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งประมาณ 1 สัปดาห์ แตนเบียนมอดจะเจริญเติบโตเป็นระยะตวัเตม็วยั  

3. ปล่อยตวัเต็มวยัแตนเบียนมอดจ านวน 500 ตวั ลงในถังท่ีได้จดัเตรียมไวใ้นขอ้ท่ี1 ซ่ึงมี
หนอนดว้งงวงขา้วโพดอาย ุ25 วนั ปิดฝาใหส้นิท วางทิ้งไวใ้นสภาพโรงเก็บเป็นเวลา 4 เดือน 

4. ปล่อยตวัเต็มวยัแตนเบียนมอดดงัวิธีการในขอ้ท่ี 2 และ 3 ทุก 2 สัปดาห์ และสุ่มตวัอย่าง
ขา้วสารขาวจากถงัปริมาณ 250 กรัม ทุก 4 สัปดาห์ น ามาตรวจนบัจ านวนตวัเตม็วยัดว้งงวงขา้วโพด  
ระยะเวลา    ตุลาคม 2553 – กนัยายน 2555 
สถานทีด่ าเนินการ กลุ่มวจิยัพฒันาเทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียว  
    ส านกัวจิยัและพฒันาวทิยาการหลงัการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 
   โรงสีคูเจริญ อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี 

 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 

การทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศัตรูผลติผลเกษตรในสภาพห้องปฏิบัติการ 
 การทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศตัรูผลิตผลเกษตรในสภาพห้องปฏิบติัการ     
(ตารางท่ี 1) พบวา่ ค่าเฉล่ียจ านวนดว้งงวงขา้วโพดจากกล่องท่ีปล่อยแตนเบียนมอดท่ีไดจ้ากการเก็บ
รักษาท่ีอุณหภูมิ 10 oC เป็นเวลา 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ มีค่าเท่ากบั 92.7, 90.0, 147.3 และ 144.3 ตวั 
ตามล าดบั ค่าเฉล่ียจ านวนดว้งงวงขา้วโพดจากกล่องท่ีปล่อยแตนเบียนมอดในแต่ละกรรมวิธีมีความ
แตกต่างจากค่าเฉล่ียจ านวนด้วงงวงข้าวโพดจากกล่องท่ีปล่อยแตนเบียนมอดท่ีไม่ได้เก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิ 10  oC ในกรรมวิธีควบคุม ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 30.3 ตัว อย่างเด่นชัด แสดงว่า การเก็บรักษา       
แตนเบียนมอดท่ีอุณหภูมิ 10 oC เป็นเวลา 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ ก่อนการน าไปใชใ้นการควบคุมแมลง
ศตัรูผลิตผลเกษตรในสภาพหอ้งปฏิบติัการ จะท าใหแ้ตนเบียนมอดมีประสิทธิภาพลดลง  
 การเลือกใช้อุณหภูมิท่ี 10 oC ในการเก็บรักษาดกัแดแ้ตนเบียนมอด เน่ืองจากเป็นอุณหภูมิท่ี
ไดม้าจากการทดสอบเบ้ืองตน้ ซ่ึงไดท้  าการทดลองเก็บรักษาดกัแด้ท่ีอุณหภูมิ 5, 10, 15, และ 20 oC  
ผลปรากฏว่า ท่ี อุณหภูมิ 5 oC เม่ือน าดักแด้แตนเบียนมอดออกจากตู้ควบคุมอุณหภูมิ ทิ้งไว้ท่ี
อุณหภูมิห้องประมาณ 1 สัปดาห์ ดกัแดแ้ตนเบียนมอดไม่มีการเจริญเติบโตเป็นระยะตวัเต็มวยั และท่ี
อุณหภูมิสูงกวา่ 10 oC ดกัแดแ้ตนเบียนมอดมีการเจริญเติบโตเป็นตวัเตม็วยัในขณะท่ียงัอยูใ่นตูค้วบคุม
อุณหภูมิ จึงไม่สามารถน ามาใชใ้นการทดสอบได ้อุณหภูมิท่ี 10 oC จึงเป็นอุณหภูมิท่ีเหมาะสมท่ีสุดใน
การทดลองคร้ังน้ี 



 
 

การทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศัตรูผลติผลเกษตรในสภาพโรงเกบ็ 
 การทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรในสภาพโรงเก็บ        
(ตารางท่ี 2) พบวา่ ค่าเฉล่ียจ านวนดว้งงวงขา้วโพดจากถงัท่ีปล่อยแตนเบียนมอดท่ีไดจ้ากการเก็บรักษา
ท่ีอุณหภูมิ 10 oC เป็นเวลา 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์  มีค่าเท่ากับ 3.127, 3.226, 4.482 และ 6.965 ตัว 
ตามล าดบั ค่าเฉล่ียจ านวนด้วงงวงขา้วโพดจากถงัท่ีปล่อยแตนเบียนมอดในแต่ละกรรมวิธีมีจ  านวน
สูงข้ึนในทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสัปดาห์ท่ี 4 พบจ านวนดว้งงวงขา้วโพดสูงท่ีสุด และมีความ
แตกต่างกบัค่าเฉล่ียจ านวนดว้งงวงขา้วโพดจากถงัท่ีปล่อยแตนเบียนมอดท่ีไม่ไดเ้ก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 
10 oC ในกรรมวิธีควบคุม ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 1.257 ตวั  แสดงว่า การเก็บรักษาแตนเบียนมอดท่ีอุณหภูมิ  
10 oC เป็นเวลา 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ ก่อนการน าไปใช้ในการควบคุมแมลงศตัรูผลิตผลเกษตรใน
สภาพโรงเก็บ จะท าใหแ้ตนเบียนมอดมีประสิทธิภาพลดลงเช่นเดียวกนั  
 เม่ือพิจารณาตามระยะเวลาการเก็บรักษาขา้วสารขาวในเดือนท่ี 1, 2, 3 และ 4 พบวา่ ค่าเฉล่ีย
จ านวนดว้งงวงขา้วโพดจากถงัท่ีปล่อยแตนเบียนมอดท่ีไดจ้ากการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 oC เป็นเวลา 
1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ มีค่าเท่ากบั 2.143, 2.809, 3.847 และ 6.447 ตวั ตามล าดบั จากตวัเลขท่ีสูงข้ึนใน
ทุกเดือน และสูงท่ีสุดในเดือนท่ี 4 แสดงวา่ แตนเบียนมอดท่ีไดจ้ากการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 oC เป็น
เวลา 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ มีความอ่อนแอและมีประสิทธิภาพในการเบียนดว้งงวงขา้วโพดลดลง 
 อยา่งไรก็ตาม หากมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรักษาแตนเบียนมอด เพื่อยืดอายุก่อนการน าไปใชใ้น
สภาพโรงเก็บ น่าจะเก็บรักษาไวไ้ดเ้พียง 1 สัปดาห์เท่านั้น แมว้า่ค่าเฉล่ียจ านวนดว้งงวงขา้วโพดท่ีได้
จากการเก็บรักษาเป็นเวลา 1, 2 และ 3 สัปดาห์ จะมีค่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ แต่ก็ไม่สามารถเป็นท่ี
ยอมรับไดใ้นระดบัเศรษฐกิจ 
 

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
 การเก็บรักษาแตนเบียนมอดท่ีอุณหภูมิ 10 oC เป็นเวลา 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ ก่อนการ
น าไปใช้ในการควบคุมแมลงศตัรูผลิตผลเกษตรทั้งในสภาพห้องปฏิบติัการและสภาพโรงเก็บ จะท า
ให้แตนเบียนมอดมีประสิทธิภาพลดลง ดงันั้นการเลือกใชแ้ตนเบียนมอดชนิดน้ีในการควบคุมแมลง
ศตัรูผลิตผลเกษตร ควรเล้ียงเพิ่มขยายพนัธ์ุดว้ยอุณหภูมิห้อง และน าไปใช้ประโยชน์ในทนัที ไม่ควร
เก็บรักษาไว ้เพื่อใหค้งประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศตัรูผลิตผลเกษตรไดดี้ดงัเดิม 

 
 
 
 
 



 
 

ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณฝ่ายวิชาการสถิติ กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ท่ีให้ความ
อนุเคราะห์ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนค าแนะน าท่ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่องานวิจยั และ
โรงสีคูเจริญ อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี ท่ีให้การสนบัสนุน และให้ความเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือเป็นอยา่ง
ดีดา้นสถานท่ี อุปกรณ์ ในการท าวจิยัน้ี 

 
เอกสารอ้างองิ 

นิรนาม.  2551.  แตนเบียนมอด  จาก http://www.thailandmb.com/detail_question.php?questionid=68 
(30 มีนาคม 2555) 

พรทิพย ์วสิารทานนท ์ รังสิมา เก่งการพานิช  ใจทิพย ์อุไรช่ืน  และจิราภรณ์ ทองพนัธ์.  2548.        
การควบคุมดว้งงวงขา้วโพด Sitophilus zeamais Motschulsky โดยแตนเบียนมอด 
Anisopteromalus  calandrae (Howard) หนา้ 51-58 ใน : รายงานผลงานวจิยัเร่ืองเตม็ปี 2548 
ส านกัวจิยัและพฒันาวทิยาการหลงัการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร                        
กรมวชิาการเกษตร. 

พรทิพย ์วสิารทานนท ์ รังสิมา เก่งการพานิช  ใจทิพย ์อุไรช่ืน  และจิราภรณ์ ทองพนัธ์          
กรรณิการ์  เพง็คุม้  ภาวินี หนูชนะภยั และอจัฉรา เพชรโชติ.  2550.  ประสิทธิภาพของศตัรู
ธรรมชาติเพื่อควบคุมแมลงศตัรูขา้วเชิงพาณิชย ์ หนา้ 65-72 ใน : รายงานผลงานวจิยัเร่ืองเตม็
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Table 1 Mean number of S. zeamais when controlled by A. calandrae in the laboratory at 
Postharvest and Processing Research and Development Office (2011-2012).  

 
Treatment Mean number 

1. A. calandrae that had been stored at 10 oC for 1 week 92.7 b 
2. A. calandrae that had been stored at 10 oC for 2 weeks 90.0 ab 
3. A. calandrae that had been stored at 10 oC for 3 weeks 147.3 b 
4. A. calandrae that had been stored at 10 oC for 4 week 144.3 b 
5. A. calandrae that had not been stored at 10 oC (control) 30.3 a 

Mean 100.9 
CV = 11.07 % 
Means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
 
Table 2 Mean number of S. zeamais when controlled by A. calandrae in Kucharoen rice mill, 

Saraburi Province (2011-2012). 
 

Period of time that A. 
calandrae had been stored 

at 10 oC for (weeks) 

Period of time that rice had been stored (months)  

Mean 
number 1 2 3 4 

1 3.441  2.535  3.946  2.585  3.127 ab 
2 2.077 3.052 3.639 40135 3.226 ab 
3 1.558 3.906 4.509 7.955 4.482 ab 
4 2.261 3.755 5.172 16.672 6.965 b 
0 1.378  0.798  1.967  0.887  1.257 a 

Mean 2.143 a 2.809 ab 3.847 bc 6.447 c 3.811 
CV (a) = 63.56 % CV (b) = 35.80 % a = main plot, b = sub plot 
Means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
 


