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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากดอกวัชพืชของแตนเบียนในแปลงมันสาปะหลัง และ
ผลของอาหารตามธรรมชาติต่ออายุขยั เปอร์ เซ็ นต์การเบี ยน และอัตราส่ วนเพศตัวเต็มวัยของแตนเบี ยน Anagyrus
lopezi (De Santis) (Hymenoptera: Encyrtidae) ตัวเต็มวัย ผลการศึกษาพบว่า ดอกวัชพืชที่แตนเบียนใช้ประโยชน์สูงสุ ด
คือ หญ้าปากควาย (Dactyloctenium aegyptium, Poaceae) ตัวเต็มวัยของ A. lopezi ที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างกันมีผลให้
อายุขยั และเปอร์ เซ็นต์การเบี ยนต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) A. lopezi ที่ กินน้ าหวานภายนอกของมัน
สาปะหลังมีอายุขยั สูงสุดเท่ากับ 16.00 + 3.28 วันในเพศผู ้ และ 27.60 + 4.98 วันในเพศเมีย A. lopezi ที่กินดอกสาบม่วง
และวัชพืชรวม 5 ชนิ ด มีเปอร์ เซ็นต์การเบียนสู งสุ ด 37.89 + 4.71 และ 48.26 + 3.27 เปอร์ เซ็นต์ตามลาดับ สารละลาย
น้ าผึ้ง น้ าหวานภายนอกของมันสาปะหลัง และดอกวัชพืชรวม 5 ชนิ ด ทาให้จานวนลูก A. lopezi สู งสุ ด เพศผูม้ ากกว่า
เพศเมีย อาหารตามธรรมชาติท้ งั หมดไม่มีผลต่ออัตราส่ วนเพศ ดังนั้นจึ งควรมีวชั พืชที่ 5 ชนิ ดไว้ในแปลงเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพของ A. lopezi
ABSTRACT
The objectives of this research were to study the utilization of flowering weeds by parasitic wasps in
cassava fields and the effects of natural foods on longevity, percent parasitism and sex ratio of adult Anagyrus lopezi
(De Santis) (Hymenoptera: Encyrtidae). The results showed the flowering weeds that were highest utilized by
parasitic wasps was crowfoot grass, Dactyloctenium aegyptium (Poaceae). The A. lopezi fed on different diets had
significant effect on longevity and percent parasitism (p<0.05). The extraflora nectaries of cassava provided the
highest longevity of A. lopezi, 16.00 + 3.28 days in male and 27.60 + 4.98 days in female. The flowers of praxelis
and five species of weed combination gave the maximum percent parasitism 37.89 + 4.71 and 48.26 + 3.27 percent,
respectively. Honey solution, extraflora nectaries of cassava and flowers of five weed species produced the highest
number of A. lopezi progeny with a greater proportion of male than female. All of natural foods did not affect the sex
ratio. Thus, the five species of weeds should be maintained in the field in order to enhance efficiency of A. lopezi.

คาสาคัญ: แตนเบียนอะนาไกรัสโลเพสซี่ เพลี้ยแป้ งมันสาปะหลังสี ชมพู ดอกวัชพืช
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บทนา
เพลี้ยแป้ งมันสาปะหลังสี ชมพู Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero (Hemiptera: Pseudococcidae) พบ
ระบาดครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2551 และพบระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศกัมพูชาและเวียดนาม
(โอภาษ, 2552) กรมส่งเสริ มการเกษตร (2553) รายงานการระบาดของเพลี้ยแป้ งมันสาปะหลังสี ชมพูมีแนวโน้มทวีความ
รุ นแรงเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูแล้งและทาให้ผลผลิตมันสาปะหลังของประเทศลดลงร้อยละ 20 – 30 คิดเป็ นมูลค่ากว่า
2,800 ล้านบาทแตนเบียน Anagyrus lopezi (De Santis) (Epidinocarsis lopezi (De Santis, 1964)) นาเข้ามาในประเทศ
ไทยเมื่อ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 เพื่อทดสอบความเฉพาะเจาะจงต่อแมลงอาศัย เพาะเลี้ยงเพิ่มปริ มาณ และปลดปล่อยสู่
ธรรมชาติ ให้แตนเบียนสามารถตั้งรกรากอยูใ่ นธรรมชาติได้ (อัมพรและคณะ, 2553) ซึ่ งการอนุรักษ์แตนเบียนให้คงอยู่
ในสภาพแวดล้อมของแหล่งปลูกพืชและส่ งเสริ มให้แตนเบียนมีประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมแมลงศัตรู พืชมากยิ่งขึ้น
สามารถทาได้โดยการจัดการให้มีแหล่งอาหารสาหรับแตนเบียนทั้งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเพื่อรักษาประชากรของ
แตนเบียนไว้ในสภาพธรรมชาติในขณะที่ปริ มาณแมลงศัตรู พืชน้อยลง การหาแหล่งที่อยูอ่ าศัยหรื อแหล่งหลบภัยให้กบั
แตนเบียน และลดอัตราการใช้สารเคมีกาจัดแมลง (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2555) แหล่งอาหารในธรรมชาติของแตน
เบี ยนตัวเต็มวัย คือ น้ าหวานจากพืช เช่น ต่อมน้ าหวานภายในดอก (floral nectaries) และต่อมน้ าหวานภายนอกดอก
(extrafloral nectaries) และน้ าหวานจากแมลง เช่น มูลน้ าหวาน (honeydew) ของเพลี้ยต่างๆ และของเหลวที่ซึมออกมา
จากลาตัวแมลงอาศัยในขณะที่แตนเบียนแทงอวัยวะวางไข่ลงไป (Massimo et al., 2009) ปั จจุบนั แม้วา่ การระบาดของ
เพลี้ยแป้ งมันสาปะหลังสี ชมพูจะลดลงมาก เนื่องจากมีการปล่อยแตนเบียน A. lopezi อย่างต่อเนื่ อง แต่บางช่วงยังพบว่า
มีเพลี้ยแป้ งมันสาปะหลังสี ชมพูระบาดในบางพื้นที่ อาจเป็ นไปได้ว่าแตนเบี ยนตัวเต็มวัยมีชีวิตอยูไ่ ด้ในระยะเวลาสั้น
เพราะขาดแคลนแหล่งอาหารที่ ช่วยส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพของแตนเบี ยนตัวเต็มวัย ซึ่ งปั จจุ บนั ยังไม่มีขอ้ มูลเกี่ ยวกับ
แหล่งอาหารตามธรรมชาติของแตนเบียน A. lopezi จึงเป็ นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิ ด
ของวัชพืชและการใช้ประโยชน์จากดอกวัชพืชของแตนเบียนในอันดับ Hymenoptera ในแปลงปลูกมันสาปะหลังและ
ศึกษาผลของแหล่งอาหารตามธรรมชาติต่ออายุขยั เปอร์ เซ็นต์การเบียน และอัตราส่ วนเพศของแตนเบียน A. lopezi ตัว
เต็มวัย เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดการระบบแปลงปลูกมันสาปะหลังให้เอื้ออานวยต่อการตั้งรกรากและการคงอยู่
ของแตนเบียน A. lopezi ซึ่งจะส่งผลต่อการลดการใช้สารเคมีกาจัดศัตรู พืชและลดความสูญเสี ยของผลผลิตมันสาปะหลัง
นาไปสู่การเกษตรที่ยง่ั ยืน
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาชนิดของวัชพืชและการใช้ประโยชน์จากดอกวัชพืชของแตนเบียนในอันดับ Hymenoptera ใน
แปลงปลูกมันสาปะหลัง ตาบลห้วยบง อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา
2. เพื่อศึกษาผลของแหล่งอาหารธรรมชาติต่ออายุขยั เปอร์เซ็นต์การเบียน และอัตราส่วนเพศของแตนเบียน
A. lopezi ตัวเต็มวัย
วิธีการวิจยั
การศึกษาชนิดของวัชพืชมีดอกและการใช้ ประโยชน์ จากดอกวัชพื ชของแตนเบียนในอันดับ Hymenoptera ใน
แปลงปลูกมันสาปะหลัง ตาบลห้ วยบง อาเภอด่ านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ทาการคัดเลือกแปลงปลูกมันสาปะหลังพันธุ์ห้วยบง 90 เนื่ องจากเป็ นพันธุ์ที่อ่อนแอต่อการเข้าทาลายของ
เพลี้ยแป้ งมันสาปะหลังสี ชมพู (อุบลและคณะ, 2557) อายุประมาณ 5 – 6 เดือน ในตาบลห้วยบง อาเภอด่านขุนทด
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จังหวัดนครราชสี มา จานวน 5 แปลง สุ่ มพื้นที่สาหรับเก็บตัวอย่างวัชพืชที่มีดอกและแมลงโดยใช้แปลงสุ่ ม (sample
plot) ขนาด 50 x 50 เซนติเมตร ทาการสุ่มทั้งหมด 4 จุดต่อหนึ่งแปลง ในแต่ละแปลงบันทึกชนิ ด จานวนต้นของวัชพืช
แต่ละชนิ ดและบันทึกภาพ ทั้งนี้ ทาการเฝ้าบริ เวณดอกวัชพืชแต่ละชนิ ดเป็ นเวลา 20 นาทีต่อจุด ช่วงเวลา 9.00 – 12.00
น. สังเกตแตนเบียนที่อยูใ่ นอันดับ Hymenoptera ที่ลงตอมดอกวัชพืชแต่ละชนิดใช้ aspirator เพื่อเก็บตัวอย่างแตนเบียน
และนาไปจาแนกในห้องปฏิบตั ิการภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นคัดเลือกชนิ ดของ
วัชพืชที่มีแตนเบียน ลงตอมดอกมากที่สุด 5 อันดับแรก เพื่อนามาใช้ในการทดลองต่อไป
การศึ กษาผลของแหล่ งอาหารตามธรรมชาติต่ออายุขัย เปอร์ เซ็ นต์ การเบียนและอัตราส่ วนเพศของแตนเบียน
A. lopezi ตัวเต็มวัย
เพาะเลี้ยงเพิ่มปริ มาณเพลี้ยแป้ งมันสาปะหลังสี ชมพู P. manihoti และแตนเบียน A. lopezi ในห้องปฏิบตั ิการ
ตามวิธีการของอัมพร (2553) เพื่อใช้ในการทดลอง แหล่งอาหารตามธรรมชาติ ที่ใช้ในการทดสอบคื อ ดอกวัชพืช
ที่มีแตนเบียนมาใช้ประโยชน์มากที่สุด 5 อันดับแรกจากผลการศึกษาข้างต้น น้ าหวานภายนอกดอกของมันสาปะหลัง
(บริ เวณก้านใบ) มูลน้ าหวานของเพลี้ยแป้ งมันสาปะหลังสี ชมพู และของเหลวภายในลาตัวของเพลี้ยแป้ งมันสาปะหลัง
สี ชมพู โดยเปรี ยบเทียบกับการให้น้ าเปล่า สารละลายน้ าผึ้งอัตราส่ วน 1: 1 และไม่ให้อาหาร อย่างละ 20 ซ้ า โดยปล่อย
แตนเบียน A. lopezi ที่ออกจากมัมมี่ไม่เกิน 24 ชัว่ โมง ทั้งเพศผูแ้ ละเพศเมียใส่ในกล่องพลาสติกทรงกลมขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 10.5 เซนติเมตร และสู ง 20 เซนติเมตร ซึ่ งมีตาข่ายตาถี่ระบายอากาศทั้งบนและล่างกล่องละ 1 คู่ การให้
อาหารในส่ วนของดอกวัชพืชใช้สาลีชุบน้ าพันปลายกิ่งเพื่อป้ องกันการเหี่ ยวชนิ ดละ 5 ดอก ในส่ วนของของเหลวให้
โดยการหยดบนสาลีปริ มาตรของเหลวแต่ละชนิ ด 300 ไมโครลิตร พร้อมทั้งใส่ เพลี้ยแป้ งมันสาปะหลังสี ชมพูวยั 3
จานวน 15 ตัวในแต่ละกล่อง ทาการทดลองภายใต้อุณหภูมิ 25 + 2 องศาเซลเซี ยส เปลี่ยนอาหารและเพลี้ยแป้ งมัน
สาปะหลังสี ชมพูทุกวันจนกระทัง่ แตนเบียนตาย บันทึกอายุขยั จานวนลูกแตนเบียนที่ออกจากมัมมี่ และบันทึกเพศของ
แตนเบียน
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
นาค่าเฉลี่ยของอายุขยั ของแตนเบียน จานวนลูกของแตนเบียน และเปอร์ เซ็ นต์การเบียน เมื่อเลี้ยงด้วย อาหาร
แตกต่างกันมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยวิธี Tukey’s HSD
โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows version 11.5
สถานทีแ่ ละระยะเวลาในทาการทดลอง
สถาบันพัฒนามันสาปะหลังแห่งประเทศไทย ตาบลห้วยบง อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา
โรงเรื อนทดลอง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
ห้องปฏิบตั ิการกีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจยั
ชนิดของวัชพืชที่มีดอกและการใช้ ประโยชน์ จากดอกวัชพืชของแตนเบียนในอันดับ Hymenoptera ในแปลง
ปลูกมันสาปะหลัง
จากการศึ ก ษาชนิ ด ของวัช พื ช ที่ มี ด อกในแปลงมัน ส าปะหลัง ต าบลห้ว ยบง อ าเภอด่ า นขุน ทด จัง หวัด
นครราชสี มา พบว่ามีท้ งั หมด 29 ชนิ ด เป็ นวัชพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 13 ชนิ ด และวัชพืชใบเลี้ยงคู่ 16 ชนิ ด และจากเฝ้าสังเกต
การใช้ประโยชน์ของแตนเบียนในอันดับ Hymenoptera จากดอกวัชพืชแต่ละชนิ ดในแปลงปลูกมันสาปะหลังพบว่า
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ดอกวัชพืชที่มีการใช้ประโยชน์จากแตนเบียนสู งสุ ด 5 อันดับแรกได้แก่ หญ้าปากควาย (Dactyloctenium aegyptium)
กะเม็ง (Eclipta alba) สาบม่วง (Echinochloa colona) หญ้าตี น ติ ด (Brachiaria reptans) และตี นตุ๊กแก (Tridax
procumbens) หญ้า ปากควายพบแตนเบี ย น 5 วงศ์ คื อ วงศ์ Encyrtidae วงศ์ Eulophidae วงศ์ Eupelmidae วงศ์
Scelionidae และวงศ์ Eurytomidae กะเม็งพบแตนเบี ยน 4 วงศ์ คือ วงศ์ Encyrtidae วงศ์ Bracronidae วงศ์ Torymidae
และวงศ์ Trichogrammatidae สาบม่วงพบแตนเบี ยน 3 วงศ์ คือ วงศ์ Scelionidae วงศ์ Ormyridae และวงศ์ Torymidae
หญ้าตีนติดพบแตนเบียน 3 วงศ์ คือ วงศ์ Encyrtidae วงศ์ Scelionidae และวงศ์ Ormyridae และตีนตุก๊ แกพบแตนเบียน 1
วงศ์ คือ วงศ์ Torymidae ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ชนิดวัชพืชที่มีดอกกับการใช้ประโยชน์ของแตนเบียนอันดับ Hymenoptera
ประเภทวัชพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยว

ชนิดวัชพืช
หญ้าปากควาย (Dactyloctenium aegyptium)

หญ้าตีนติด (Eclipta prostrate)

หญ้ารังนก (Chloris barbata)
หญ้าแห้วหมู (Cyperus rotundus)
หญ้านกสี ชมพู (Echinochloa colana)
หญ้าตีนนก (Digitaria ciliaris)
หญ้าบุง้ (Cenchrus echinatus)
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แตนเบียนทีพ่ บ
วงศ์ Encyrtidae
วงศ์ Eulophidae
วงศ์ Eupelmidae
วงศ์ Scelionidae
วงศ์ Eurytomidae
วงศ์ Encyrtidae
วงศ์ Scelionidae
วงศ์ Ormyridae
-

จานวน (ตัว)
41
34
2
1
2
1
1
1
0
0
0
0
0

BMP21-5
ตารางที่ 1 ชนิดวัชพืชที่มีดอกกับการใช้ประโยชน์ของแตนเบียนอันดับ Hymenoptera (ต่อ)
ประเภทวัชพืช
ใบเลี้ยงคู่

ชนิดวัชพืช
กะเม็ง (Eclipta alba)

สาบม่วง (Echinochloa colona)

ตีนตุก๊ แก (Tridax procumbens)
หญ้าละออง (Cyanthillium cinereum)
ผักยาง (Euphorbia heterophylla)
น้ านมราชสี ห์ (Euphorbia hirta)
ถัว่ ผี (Macroptilium lathyroides)
โคกกระสุน (Tribulus terrestris)
ปอวัชพืช (Corchorus aestuans)
บานไม่รู้โรยป่ า (Gomphrena celosioides)
กระดุมใบใหญ่ (Spermacoce latifolia)

แตนเบียนทีพ่ บ
วงศ์ Encyrtidae
วงศ์ Braconidae
วงศ์ Torymidae
วงศ์ Trichogrammatidae
วงศ์ Scelionidae
วงศ์ Ormyridae
วงศ์ Torymidae
วงศ์ Torymidae
-

จานวน (ตัว)
2
2
1
1
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

ผลของแหล่ งอาหารตามธรรมชาติต่ออายุขัยแตนเบียน A. lopezi ตัวเต็มวัย
การศึ กษาอายุขยั ของแตนเบี ยน A. lopezi เมื่อเลี้ยงโดยไม่ให้อาหาร น้ าเปล่า สารละลายน้ าผึ้ง มูลน้ าหวาน
ของเพลี้ยแป้ งมันสาปะหลังสี ชมพู น้ าหวานภายนอกของมันสาปะหลัง ของเหลวภายในลาตัว เพลี้ยแป้ งมันสาปะหลัง
สี ชมพู ดอกสาบม่วง ดอกหญ้าตีนติด ดอกกะเม็ง ดอกหญ้าปากควาย ดอกตีนตุก๊ แก และดอกวัชพืชรวม 5 ชนิด ในแตน
เบี ยนเพศผูอ้ ายุขยั มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเลี้ยงโดยสารละลายน้ าผึ้ง และน้ าหวาน
ภายนอกของมันสาปะหลัง ทาให้แตนเบียน A. lopezi อายุขยั สู งเท่ากับ 15.00 + 1.67 และ 16.00 + 3.28 วัน ตามลาดับ
แตกต่างจากการเลี้ยงโดยไม่ให้อาหาร น้ าเปล่า มูลน้ าหวาน ของเหลวภายในลาตัว เพลี้ยแป้ งมันสาปะหลังสี ชมพู ดอก
สาบม่วง ดอกหญ้าตีนติด ดอกกะเม็ง ดอกหญ้าปากควาย ดอกตีนตุก๊ แก และดอกวัชพืชรวม 5 ชนิ ด ซึ่ งมีอายุขยั เท่ากับ
2.30 + 0.30, 1.50 + 0.17, 2.80 + 0.33, 1.90 + 0.35, 2.40 + 0.50, 2.60 + 0.40, 3.20 + 0.51, 2.00 + 0.37, 2.70 + 0.56
และ 1.80 + 0.33 วัน ตามลาดับ และในเพศเมียอายุขยั มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเลี้ยง
โดยสารละลายน้ าผึ้ง และน้ าหวานภายนอกของมันสาปะหลัง ทาให้แตนเบียน A. lopezi เพศเมียมีอายุขยั สู งเท่ากับ
26.50 + 5.04 และ 27.60 + 4.98 วัน ตามลาดับ แตกต่างจากการเลี้ยงโดยไม่ให้อาหาร น้ าเปล่า มูลน้ าหวาน ของเหลว
ภายในลาตัวเพลี้ยแป้ งมันสาปะหลังสี ชมพู ดอกหญ้าสาบม่วง ดอกหญ้าตีนติด ดอกกะเม็ง ดอกหญ้าปากควาย ดอก
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ตีนตุ๊กแก และดอกวัชพืชรวม 5 ชนิ ด ซึ่ งมีอายุขยั เท่ากับ 0.90 + 0.23, 2.20 + 0.13, 1.30 + 0.15, 2.00 + 0.30, 2.30 +
0.21, 2.30 + 0.50, 2.30 + 0.47, 1.80 + 0.29, 2.30 + 0.26 และ 1.70 + 0.30 วัน ตามลาดับ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 อายุขยั ของแตนเบียน A. lopezi ตัวเต็มวัยเมื่อเลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิดกัน
อายุขัยของแตนเบียน A. lopezi

อาหาร

เพศผู้

เพศเมีย

ไม่ให้อาหาร
2.30 + 0.30*a
0.90 + 0.23a
น้ าเปล่า
1.50 + 0.17a
2.20 + 0.13a
สารละลายน้ าผึ้ง
15.00 + 1.67b
26.50 + 5.04b
มูลน้ าหวาน (honeydew) ของเพลี้ยเป้ งมันสาปะหลังสี ชมพู
2.80 + 0.33a
1.30 + 0.15a
น้ าหวานภายนอกมันสาปะหลัง
16.00 + 3.28b
27.60 + 4.98b
ของเหลวภายในลาตัวเพลี้ยแป้ งมันสาปะหลังสี ชมพู
1.90 + 0.35a
2.00 + 0.30a
ดอกสาบม่วง
2.40 + 0.50a
2.30 + 0.21a
ดอกหญ้าตีนติด
2.60 + 0.40a
2.30 + 0.50a
ดอกกะเม็ง
3.20 + 0.51a
2.30 + 0.47a
ดอกหญ้าปากควาย
2.00 + 0.37a
1.80 + 0.29a
ดอกตีนตุก๊ แก
2.70 + 0.56a
2.30 + 0.26a
ดอกวัชพืชรวม 5 ชนิด
1.80 + 0.33a
1.70 + 0.30a
หมายเหตุ *ค่าเฉลี่ย + ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ab
อักษรเหมือนกันในแต่ละคอลัมน์ (แนวตั้ง) เดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบด้วย
Tukey’s HSD test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์
ผลของแหล่ งอาหารตามธรรมชาติต่อ เปอร์ เซ็ นต์ การเบียน และอัตราส่ วนเพศของแตนเบียน A. lopezi ตัว
เต็มวัย
แตนเบี ย น A. lopezi ที่ เ ลี้ ย งด้ว ยอาหารต่ า งชนิ ด กัน เมื่ อ น ามาทดสอบเปอร์ เ ซ็ น ต์การเบี ย นเพลี้ ย แป้ ง มัน
สาปะหลังสี ชมพูพบว่า เปอร์ เซ็นต์การเบียนของแตนเบียน A. lopezi ที่เลี้ยงโดยไม่ให้อาหาร น้ าเปล่า สารละลายน้ าผึ้ง
มูลน้ าหวานของเพลี้ยแป้ งมันสาปะหลังสี ชมพู น้ าหวานภายนอกของมันสาปะหลัง ของเหลวภายในลาตัวเพลี้ยแป้ ง มัน
สาปะหลังสี ชมพู ดอกสาบม่วง ดอกหญ้าตีนติด ดอกกะเม็ง ดอกหญ้าปากควาย ดอกตีนตุ๊กแก และดอกวัชพืชรวม 5
ชนิด มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) การเลี้ยงแตนเบียน A. lopezi โดยไม่ให้อาหาร และเลี้ยงโดย
น้ าเปล่า มีเปอร์เซ็นต์การเบียนต่า เท่ากับ 2.67 + 1.47 และ 2.56 + 1.80 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ แตกต่างจากการเลี้ยงโดย
สารละลายน้ าผึ้ง มูลน้ าหวานของเพลี้ยแป้ งมันสาปะหลังสี ชมพู น้ าหวานภายนอกของมันสาปะหลัง ของเหลวภายใน
ลาตัวเพลี้ยแป้ งมันสาปะหลังสี ชมพู ดอกสาบม่วง ดอกหญ้าตีนติด ดอกกะเม็ง ดอกหญ้าปากควาย และดอกตีนตุ๊กแก มี
เปอร์ เซ็นต์การเบียนปานกลาง เท่ากับ 23.38 + 2.50, 26.68 + 4.28, 24.60 + 2.83, 23.17 + 3.70, 37.89 + 4.71, 27.43 +
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2.75, 32.20 + 1.80, 19.02 + 4.32 และ 29.09 + 2.23 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ แตกต่างจากการเลี้ยงด้วยดอกวัชพืชรวม 5
ชนิด มีเปอร์เซ็นต์การเบียนสูงเท่ากับ 48.26 + 3.27 เปอร์เซ็นต์ ดังตารางที่ 3
เมื่อพิจารณาจานวนลูกของแตนเบียน A. lopezi เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิ ดกันพบว่า แตนเบียนเมื่อเลี้ยงโดย
สารละลายน้ าผึ้ง น้ าหวานภายนอกของมันสาปะหลัง และดอกวัชพืชรวม 5 ชนิ ด ให้ลูกแตนเบียนสู งสุ ด และอัตราส่ วน
ลูกเพศผูม้ ากกว่าเพศเมีย เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารเกือบทุกชนิด ยกเว้นเลี้ยงโดยมูลน้ าหวานของเพลี้ยแป้ งมันสาปะหลัง ที่ให้
ลูกเพศผูแ้ ละเพศเมียใกล้เคียงกัน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 อัตราส่วนเพศของแตนเบียน A. lopezi เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิดกัน
เปอร์ เซ็นต์ การ
จานวนลูกแตนเบียน (ตัว)
อาหาร
เบียน
เพศผู้ (ตัว)
เพศเมีย (ตัว)

อัตราส่ วนเพศ
(เพศผู้: เพศเมีย)

ไม่ให้อาหาร
2.67 + 1.47*a
0.50 + 0.31a
0.20 + 0.13a
1 : 0.40
น้ าเปล่า
2.56 + 1.80a
0.50 + 0.34a
0.40 + 0.27a
1 : 0.80
สารละลายน้ าผึ้ง
23.38 + 2.50bc
33.20 + 6.37e
29.80 + 4.62c
1 : 0.90
มูลน้ าหวาน (honey dew)
26.68 + 4.28bc
9.00 + 2.76ab
9.50 + 3.78ab
1 : 1.06
น้ าหวานภายนอกมันสาปะหลัง 24.60 + 2.83bc
29.50 + 6.42de
27.30 + 9.84c
1 : 0.93
ของเหลวภายในลาตัวเพลี้ยแป้ ง 23.17 + 3.70bc
6.70 + 1.96ab
4.00 + 1.04a
1 : 0.60
ดอกสาบม่วง
37.89 + 4.71cd
18.50 + 2.66bcd
10.10 + 1.80ab
1 : 0.55
ดอกหญ้าตีนติด
27.43 + 2.75bc
13.00 + 2.05abc
8.50 + 2.04ab
1 : 0.65
ดอกกะเม็ง
32.20 + 1.80bc
16.80 + 2.91bcd
6.90 + 2.18ab
1 : 0.41
ดอกหญ้าปากควาย
19.02 + 4.32b
6.50 + 2.06ab
5.80 + 2.17ab
1 : 0.89
ดอกตีนตุก๊ แก
29.09 + 2.23bc
16.00 + 4.11abcd
11.70 + 2.87ab
1 : 0.73
ดอกวัชพืชรวม 5 ชนิด
48.26 + 3.27d
28.00 + 3.48cde
21.40 + 3.53bc
1 : 0.76
หมายเหตุ *ค่าเฉลี่ย + ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
abcde
อักษรเหมือนกันในแต่ละคอลัมน์ (แนวตั้ง) เดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบด้วย
Tukey’s HSD test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากผลการศึกษาชนิดของดอกวัชพืชที่มีการใช้ประโยชน์จากแตนเบียนในอันดับ Hymemoptera 5 อันดับแรก
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 วงศ์ คือ วงศ์ Asteraceae ประกอบด้วย กะเม็ง (Eclipta alba) สาบม่วง (Echinochloa colona)
และตีนตุ๊กแก (Tridax procumbens) และวงศ์ Poaceae ประกอบด้วยหญ้าปากควาย (Dactyloctenium aegyptium) และ
หญ้าตีนติ ด (Brachiaria reptans) แตนเบี ยนที่ พบว่ามีการใช้ประโยชน์จากดอกของวัชพืชทั้ง 5 ชนิ ด ได้แก่ วงศ์
Encyrtidae วงศ์ Eulophidae วงศ์ Eupelmidae วงศ์ Scelionidae วงศ์ Eurytomidae วงศ์ Bracronidae วงศ์ Torymidae วงศ์
Trichogrammatidae และวงศ์ Ormyridae สอดคล้องกับการศึกษาของ John and Lawrence (2000) ที่พบการใช้ประโยชน์
จากดอกวัชพืชของแตนเบี ยนในอันดับ Hymenoptera มากที่ สุดในวัชพืชวงศ์ Asteraceae และ Apiaceae จากการ
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รายงานดังกล่าวพบแตนเบียน 6 วงศ์ ที่มีการใช้ประโยชน์จากดอกวัชพืช ได้แก่ วงศ์ Ichneumonidae วงศ์ Braconidae
วงศ์ Chrysididae วงศ์ Tiphiidae วงศ์ Pteromalidae และวงศ์ Eucoilidae
จากการศึกษาผลของแหล่งอาหารตามธรรมชาติต่ออายุขยั แตนเบียน A. lopezi ตัวเต็มวัย ในการศึกษาครั้งนี้
แหล่งอาหารธรรมชาติ ได้แก่ มูลน้ าหวานของเพลี้ ยแป้ งมันสาปะหลังสี ชมพู น้ าหวานภายนอกของมันสาปะหลัง
ของเหลวภายในลาตัวเพลี้ยแป้ ง สาบม่วง หญ้าตีนติด กะเม็ง หญ้าปากควาย ตีนตุ๊กแก วัชพืชรวม 5 ชนิ ด สารละลาย
น้ าผึ้ง น้ าเปล่า และไม่ให้อาหาร เมื่อเลี้ยงตัวเต็มวัยของแตนเบียน A. lopezi ด้วยน้ าหวานภายนอกของมันสาปะหลัง ทา
ให้แตนเบียนเพศผูม้ ีอายุขยั สู งสุ ดเท่ากับ 16.00 + 3.28 วัน และในเพศเมียเท่ากับ 27.60 + 4.98 วัน เทียบเท่ากับการให้
สารละลายน้ าผึ้ง ในขณะที่ดอกสาบม่วงและดอกวัชพืชรวม 5 ชนิ ด ทาให้แตนเบียน มีเปอร์ เซ็นต์การเบียนสู งเท่ากับ
37.89 + 4.71 และ 48.26 + 3.27 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ รองลงมาเป็ นแหล่งอาหารตามธรรมชาติอื่นๆ ที่ทาให้แตนเบียนมี
เปอร์ เซ็ นต์การเบี ยนปานกลางเที ยบเท่ากับการให้สารละลายน้ าผึ้ง ส่ วนอัตราส่ วนเพศของลูกแตนเบี ยนไม่มีความ
แตกต่างกันเมื่อเลี้ยงแตนเบียนเพศเมียด้วยอาหารจากธรรมชาติ ตัวเต็มวัยของแตนเบียนมีความต้องการอาหารที่อุดมไป
ด้วยคาร์ โบไฮเดรต ซึ่ งเป็ นแหล่งพลังงานที่สาคัญในการดารงชีวิตของตัวเต็มวัยของแตนเบียน แหล่งอาหารส่ วนใหญ่
ได้มาจากน้ าหวานซึ่งอยูต่ ามธรรมชาติโดยการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าหวานต้องมีความสอดคล้องระหว่างโครงสร้าง
ปากของแตนเบียนและสัณฐานวิทยาของดอกไม้ แตนเบียนมีปากสั้นแบบกัดกิน (chewing type) และมีการใช้ประโยชน์
จากต่อมน้ าหวานภายในดอก (floral nectaries) ต่อมน้ าหวานภายนอกดอก (extrafloral nectaries) และมูลน้ าหวาน
(honeydew) (Karin et. al., 2005) จากการศึกษาของอัมพรและคณะ (2553) พบว่า แตนเบียน A. lopezi มีพฤติกรรมการ
ใช้อวัยวะวางไข่แทงเข้าไปในตัวเพลี้ยแป้ งมันสาปะหลังสี ชมพู เพื่อให้เกิ ดบาดแผล และใช้ปากดูดกินของเหลวจาก
บาดแผล เพื่อนาโปรตีนจากของเหลวภายในตัวเพลี้ยแป้ งไปใช้สร้างไข่
ในต่างประเทศมีการศึกษาเกี่ยวกับ buckwheat, Fagopyrum esculentum ซึ่งอยูใ่ นวงศ์ Polygonaceae สามารถทาให้แตน
เบียน Microplitis mediator (Haliday) ในวงศ์ Broconidae (Cé line et al., 2012) แตนเบียน Copidosoma aretas (Walker)
ในวงศ์ Encyrtidae (Sigsgaard et al., 2013) และแตนเบียน Diadegma semiclausum (Hellen) ในวงศ์ Broconidae
(Wratten et al., 2003) มีอายุขยั ในการวางไข่เพิ่มมากขึ้น และมีการปลูก buckwheat เป็ นแถวไว้ในแปลงปลูกพืชด้วย
(Sigsgaard et al., 2013) จากผลการศึกษาสรุ ปได้วา่ ควรให้มีดอกวัชพืชทั้ง 5 ชนิ ด ไว้ในแปลงปลูกมันสาปะหลังเพื่อ
เป็ นแหล่งอาหารให้กบั แตนเบี ยน A. lopezi ตัวเต็มวัย และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมเพลี้ยแป้ งมันสาปะหลังสี
ชมพูให้ดียงิ่ ขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.เบญจคุณ แสงทองพราว อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก และผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.ชามา พานแก้ว อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม ที่ ให้คาแนะนาและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู ้ในการศึ กษา
และเรี ยนรู ้งานที่ เกี่ ยวข้องกับการวิจัยตลอดจนเพิ่มพูนความรู ้ ท้ งั ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บัติแก่นิสิตมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณสถาบันพัฒนามันสาปะหลังแห่ งประเทศไทยที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านสถานที่ทางานวิจยั ในครั้งนี้
ตลอดจนโรงเรื อนปลูกทดลองและห้องปฏิบตั ิการ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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