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บทคดัย่อ 

 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการใชป้ระโยชน์จากดอกวชัพืชของแตนเบียนในแปลงมนัส าปะหลงั และ
ผลของอาหารตามธรรมชาติต่ออายุขยั เปอร์เซ็นต์การเบียน และอตัราส่วนเพศตวัเต็มวยัของแตนเบียน Anagyrus 
lopezi (De Santis) (Hymenoptera: Encyrtidae) ตวัเตม็วยั ผลการศึกษาพบวา่ ดอกวชัพืชท่ีแตนเบียนใชป้ระโยชน์สูงสุด 
คือ หญา้ปากควาย (Dactyloctenium aegyptium, Poaceae) ตวัเต็มวยัของ A. lopezi ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารต่างกนัมีผลให้
อายุขยัและเปอร์เซ็นต์การเบียนต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) A. lopezi  ท่ีกินน ้ าหวานภายนอกของมนั
ส าปะหลงัมีอายขุยัสูงสุดเท่ากบั 16.00 + 3.28 วนัในเพศผู ้และ 27.60 + 4.98 วนัในเพศเมีย A. lopezi ท่ีกินดอกสาบม่วง 
และวชัพืชรวม 5 ชนิด มีเปอร์เซ็นตก์ารเบียนสูงสุด 37.89 + 4.71 และ 48.26 + 3.27 เปอร์เซ็นตต์ามล าดบั สารละลาย
น ้ าผึ้ง น ้ าหวานภายนอกของมนัส าปะหลงั และดอกวชัพืชรวม 5 ชนิด ท าให้จ านวนลูก A. lopezi สูงสุด เพศผูม้ากกวา่
เพศเมีย อาหารตามธรรมชาติทั้งหมดไม่มีผลต่ออตัราส่วนเพศ ดงันั้นจึงควรมีวชัพืชท่ี 5 ชนิดไวใ้นแปลงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ 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. 
 
 
 
 
ค าส าคญั:  แตนเบียนอะนาไกรัสโลเพสซ่ี เพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสีชมพ ูดอกวชัพืช  
Keywords: Anagyrus lopezi, Pink cassava mealybug, Flowering weed 
* นิสิต หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
** อาจารย์ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 *** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

741



   BMP21-2 

 
 

บทน า 
 เพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสีชมพู  Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero (Hemiptera: Pseudococcidae) พบ
ระบาดคร้ังแรกในประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2551 และพบระบาดในประเทศเพ่ือนบา้น เช่น ประเทศกมัพชูาและเวียดนาม 
(โอภาษ, 2552) กรมส่งเสริมการเกษตร (2553) รายงานการระบาดของเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสีชมพมีูแนวโนม้ทวคีวาม
รุนแรงเพ่ิมมากข้ึนในช่วงฤดูแลง้และท าให้ผลผลิตมนัส าปะหลงัของประเทศลดลงร้อยละ 20 – 30 คิดเป็นมูลค่ากว่า 
2,800 ลา้นบาทแตนเบียน Anagyrus lopezi (De Santis) (Epidinocarsis lopezi (De Santis, 1964)) น าเขา้มาในประเทศ
ไทยเม่ือ 30 กนัยายน พ.ศ. 2552 เพ่ือทดสอบความเฉพาะเจาะจงต่อแมลงอาศยั เพาะเล้ียงเพ่ิมปริมาณ และปลดปล่อยสู่
ธรรมชาติ ใหแ้ตนเบียนสามารถตั้งรกรากอยูใ่นธรรมชาติได ้(อมัพรและคณะ, 2553) ซ่ึงการอนุรักษแ์ตนเบียนให้คงอยู่
ในสภาพแวดลอ้มของแหล่งปลูกพืชและส่งเสริมให้แตนเบียนมีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศตัรูพืชมากยิ่งข้ึน
สามารถท าไดโ้ดยการจดัการให้มีแหล่งอาหารส าหรับแตนเบียนทั้งระยะตวัอ่อนและตวัเต็มวยัเพ่ือรักษาประชากรของ
แตนเบียนไวใ้นสภาพธรรมชาติในขณะท่ีปริมาณแมลงศตัรูพืชนอ้ยลง การหาแหล่งท่ีอยูอ่าศยัหรือแหล่งหลบภยัให้กบั
แตนเบียน และลดอตัราการใชส้ารเคมีก าจดัแมลง (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2555) แหล่งอาหารในธรรมชาติของแตน
เบียนตวัเต็มวยั คือ น ้ าหวานจากพืช เช่น ต่อมน ้ าหวานภายในดอก (floral nectaries) และต่อมน ้ าหวานภายนอกดอก 
(extrafloral nectaries) และน ้ าหวานจากแมลง เช่น มูลน ้ าหวาน (honeydew) ของเพล้ียต่างๆ และของเหลวท่ีซึมออกมา
จากล าตวัแมลงอาศยัในขณะท่ีแตนเบียนแทงอวยัวะวางไข่ลงไป (Massimo et al., 2009) ปัจจุบนัแมว้า่การระบาดของ
เพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสีชมพจูะลดลงมาก เน่ืองจากมีการปล่อยแตนเบียน  A. lopezi อยา่งต่อเน่ือง แต่บางช่วงยงัพบวา่
มีเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสีชมพูระบาดในบางพ้ืนท่ีอาจเป็นไปไดว้่าแตนเบียนตวัเต็มวยัมีชีวิตอยูไ่ดใ้นระยะเวลาสั้น 
เพราะขาดแคลนแหล่งอาหารท่ีช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของแตนเบียนตวัเต็มวยั ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่มีขอ้มูลเก่ียวกับ
แหล่งอาหารตามธรรมชาติของแตนเบียน A. lopezi จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาในคร้ังน้ีโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาชนิด
ของวชัพืชและการใชป้ระโยชน์จากดอกวชัพืชของแตนเบียนในอนัดบั Hymenoptera ในแปลงปลูกมนัส าปะหลงัและ
ศึกษาผลของแหล่งอาหารตามธรรมชาติต่ออายขุยั เปอร์เซ็นตก์ารเบียน และอตัราส่วนเพศของแตนเบียน A. lopezi ตวั
เตม็วยั เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการจดัการระบบแปลงปลูกมนัส าปะหลงัใหเ้อ้ืออ านวยต่อการตั้งรกรากและการคงอยู่
ของแตนเบียน A. lopezi ซ่ึงจะส่งผลต่อการลดการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชและลดความสูญเสียของผลผลิตมนัส าปะหลงั
น าไปสู่การเกษตรท่ีย ัง่ยนื 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพื่อศึกษาชนิดของวชัพืชและการใชป้ระโยชนจ์ากดอกวชัพืชของแตนเบียนในอนัดบั Hymenoptera ใน 
แปลงปลูกมนัส าปะหลงั ต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 

2. เพ่ือศึกษาผลของแหล่งอาหารธรรมชาติต่ออายขุยั เปอร์เซ็นตก์ารเบียน และอตัราส่วนเพศของแตนเบียน  
A. lopezi ตวัเตม็วยั 
 

วธีิการวจิยั 
 การศึกษาชนิดของวัชพืชมีดอกและการใช้ประโยชน์จากดอกวัชพืชของแตนเบียนในอันดับ Hymenoptera ใน
แปลงปลูกมนัส าปะหลงั ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา 
 ท าการคดัเลือกแปลงปลูกมนัส าปะหลงัพนัธ์ุห้วยบง 90 เน่ืองจากเป็นพนัธ์ุท่ีอ่อนแอต่อการเขา้ท าลายของ           
เพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสีชมพู (อุบลและคณะ, 2557) อายุประมาณ 5 – 6 เดือน ในต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด               
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จงัหวดันครราชสีมา จ านวน  5 แปลง สุ่มพ้ืนท่ีส าหรับเก็บตวัอยา่งวชัพืชท่ีมีดอกและแมลงโดยใช้แปลงสุ่ม (sample 
plot) ขนาด 50 x 50 เซนติเมตร ท าการสุ่มทั้งหมด 4 จุดต่อหน่ึงแปลง ในแต่ละแปลงบนัทึกชนิด จ านวนตน้ของวชัพืช
แต่ละชนิดและบนัทึกภาพ ทั้งน้ีท าการเฝ้าบริเวณดอกวชัพืชแต่ละชนิดเป็นเวลา 20 นาทีต่อจุด ช่วงเวลา 9.00 – 12.00 
น. สงัเกตแตนเบียนท่ีอยูใ่นอนัดบั Hymenoptera ท่ีลงตอมดอกวชัพืชแต่ละชนิดใช ้aspirator เพ่ือเก็บตวัอยา่งแตนเบียน
และน าไปจ าแนกในหอ้งปฏิบติัการภาควชิากีฏวทิยา คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จากนั้นคดัเลือกชนิดของ
วชัพืชท่ีมีแตนเบียน   ลงตอมดอกมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก เพ่ือน ามาใชใ้นการทดลองต่อไป 
  การศึกษาผลของแหล่งอาหารตามธรรมชาติต่ออายุขัย เปอร์เซ็นต์การเบียนและอัตราส่วนเพศของแตนเบียน     
A. lopezi ตวัเตม็วยั 
 เพาะเล้ียงเพ่ิมปริมาณเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสีชมพู P. manihoti และแตนเบียน A. lopezi ในห้องปฏิบติัการ      
ตามวิธีการของอมัพร (2553) เพื่อใชใ้นการทดลอง แหล่งอาหารตามธรรมชาติท่ีใช้ในการทดสอบคือ ดอกวชัพืช                   
ท่ีมีแตนเบียนมาใชป้ระโยชน์มากท่ีสุด 5 อนัดบัแรกจากผลการศึกษาขา้งตน้ น ้ าหวานภายนอกดอกของมนัส าปะหลงั 
(บริเวณกา้นใบ) มูลน ้ าหวานของเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสีชมพ ูและของเหลวภายในล าตวัของเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงั
สีชมพ ูโดยเปรียบเทียบกบัการใหน้ ้ าเปล่า สารละลายน ้ าผึ้งอตัราส่วน 1: 1 และไม่ให้อาหาร อยา่งละ 20 ซ ้ า โดยปล่อย
แตนเบียน A. lopezi ท่ีออกจากมมัม่ีไม่เกิน 24 ชัว่โมง ทั้งเพศผูแ้ละเพศเมียใส่ในกล่องพลาสติกทรงกลมขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 10.5 เซนติเมตร และสูง 20 เซนติเมตร ซ่ึงมีตาข่ายตาถ่ีระบายอากาศทั้งบนและล่างกล่องละ 1 คู่ การให้
อาหารในส่วนของดอกวชัพืชใชส้ าลีชุบน ้ าพนัปลายก่ิงเพ่ือป้องกนัการเห่ียวชนิดละ 5 ดอก ในส่วนของของเหลวให้
โดยการหยดบนส าลีปริมาตรของเหลวแต่ละชนิด 300 ไมโครลิตร พร้อมทั้งใส่เพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสีชมพูวยั 3 
จ านวน 15 ตวัในแต่ละกล่อง ท าการทดลองภายใตอุ้ณหภูมิ 25 + 2 องศาเซลเซียส เปล่ียนอาหารและเพล้ียแป้งมนั
ส าปะหลงัสีชมพทุูกวนัจนกระทัง่แตนเบียนตาย บนัทึกอายขุยั จ านวนลูกแตนเบียนท่ีออกจากมมัม่ี และบนัทึกเพศของ
แตนเบียน 

การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ 
 น าค่าเฉล่ียของอายขุยัของแตนเบียน จ านวนลูกของแตนเบียน และเปอร์เซ็นตก์ารเบียน เม่ือเล้ียงดว้ย อาหาร
แตกต่างกนัมาวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย โดยวิธี Tukey’s HSD 
โดยใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows version 11.5 

สถานทีแ่ละระยะเวลาในท าการทดลอง 
    สถาบนัพฒันามนัส าปะหลงัแห่งประเทศไทย ต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 
  โรงเรือนทดลอง คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

หอ้งปฏิบติัการกีฏวทิยา คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
 
ผลการวจิยั 
 ชนิดของวชัพืชที่มีดอกและการใช้ประโยชน์จากดอกวัชพืชของแตนเบียนในอันดับ  Hymenoptera ในแปลง
ปลูกมนัส าปะหลงั 

จากการศึกษาชนิดของวชัพืชท่ีมีดอกในแปลงมันส าปะหลัง ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด  จังหวดั
นครราชสีมา พบวา่มีทั้งหมด 29 ชนิด เป็นวชัพืชใบเล้ียงเด่ียว 13 ชนิด และวชัพืชใบเล้ียงคู่ 16 ชนิด และจากเฝ้าสังเกต
การใชป้ระโยชน์ของแตนเบียนในอนัดบั Hymenoptera จากดอกวชัพืชแต่ละชนิดในแปลงปลูกมนัส าปะหลงัพบว่า 
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ดอกวชัพืชท่ีมีการใชป้ระโยชน์จากแตนเบียนสูงสุด 5 อนัดบัแรกไดแ้ก่ หญา้ปากควาย (Dactyloctenium aegyptium) 
กะเม็ง (Eclipta alba) สาบม่วง (Echinochloa colona) หญา้ตีนติด (Brachiaria reptans) และตีนตุ๊กแก (Tridax 
procumbens) หญ้าปากควายพบแตนเบียน 5 วงศ์ คือ วงศ์ Encyrtidae วงศ์ Eulophidae วงศ์ Eupelmidae วงศ ์
Scelionidae และวงศ์ Eurytomidae กะเม็งพบแตนเบียน 4 วงศ์ คือ วงศ์ Encyrtidae วงศ์ Bracronidae วงศ์ Torymidae 
และวงศ์ Trichogrammatidae สาบม่วงพบแตนเบียน 3 วงศ์ คือ วงศ์ Scelionidae วงศ์ Ormyridae และวงศ์ Torymidae 
หญา้ตีนติดพบแตนเบียน 3 วงศ ์คือ วงศ ์Encyrtidae วงศ ์Scelionidae และวงศ ์Ormyridae และตีนตุก๊แกพบแตนเบียน 1 
วงศ ์คือ วงศ ์Torymidae ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1  ชนิดวชัพืชท่ีมีดอกกบัการใชป้ระโยชน์ของแตนเบียนอนัดบั Hymenoptera 

ประเภทวชัพืช ชนิดวชัพืช  แตนเบียนทีพ่บ  จ านวน (ตวั) 

ใบเล้ียงเด่ียว หญา้ปากควาย (Dactyloctenium aegyptium) วงศ ์Encyrtidae 41 

  

วงศ ์Eulophidae 34 

  

วงศ ์Eupelmidae 2 

  

วงศ ์Scelionidae 1 

  

วงศ ์Eurytomidae 2 

 
หญา้ตีนติด (Eclipta prostrate) วงศ ์Encyrtidae 1 

  

วงศ ์Scelionidae 1 

  

วงศ ์Ormyridae 1 

 
หญา้รังนก (Chloris barbata) - 0 

 
หญา้แหว้หมู (Cyperus rotundus) - 0 

 
หญา้นกสีชมพ ู(Echinochloa colana) - 0 

 
หญา้ตีนนก (Digitaria ciliaris) - 0 

 
หญา้บุง้ (Cenchrus echinatus) - 0 
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ตารางที ่1  ชนิดวชัพืชท่ีมีดอกกบัการใชป้ระโยชน์ของแตนเบียนอนัดบั Hymenoptera (ต่อ) 

ประเภทวชัพืช ชนิดวชัพืช  แตนเบียนทีพ่บ  จ านวน (ตวั) 

ใบเล้ียงคู ่ กะเมง็ (Eclipta alba) วงศ ์Encyrtidae 2 

 
 

วงศ ์Braconidae 2 

 
 

วงศ ์Torymidae 1 

 
 

วงศ ์Trichogrammatidae 1 

 
สาบม่วง (Echinochloa colona) วงศ ์Scelionidae 2 

 
 

วงศ ์Ormyridae 1 

 
 

วงศ ์Torymidae 1 

 
ตีนตุก๊แก (Tridax procumbens) วงศ ์Torymidae 1 

 
หญา้ละออง (Cyanthillium cinereum) - 0 

 
ผกัยาง (Euphorbia heterophylla) - 0 

 
น ้านมราชสีห์ (Euphorbia hirta) - 0 

 
ถัว่ผี (Macroptilium lathyroides) - 0 

 
โคกกระสุน (Tribulus terrestris) - 0 

 
ปอวชัพืช (Corchorus aestuans) - 0 

 
บานไม่รู้โรยป่า (Gomphrena celosioides) - 0 

  กระดุมใบใหญ่ (Spermacoce latifolia)  - 0 
 

ผลของแหล่งอาหารตามธรรมชาตต่ิออายุขัยแตนเบียน A. lopezi ตวัเตม็วยั 
การศึกษาอายุขยัของแตนเบียน A. lopezi เม่ือเล้ียงโดยไม่ให้อาหาร น ้ าเปล่า สารละลายน ้ าผึ้ ง มูลน ้ าหวาน

ของเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสีชมพ ูน ้ าหวานภายนอกของมนัส าปะหลงั ของเหลวภายในล าตวั เพล้ียแป้งมนัส าปะหลงั
สีชมพ ูดอกสาบม่วง ดอกหญา้ตีนติด ดอกกะเมง็ ดอกหญา้ปากควาย ดอกตีนตุก๊แก และดอกวชัพืชรวม 5 ชนิด ในแตน
เบียนเพศผูอ้ายขุยัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) เม่ือเล้ียงโดยสารละลายน ้ าผึ้ง และน ้ าหวาน
ภายนอกของมนัส าปะหลงั ท าใหแ้ตนเบียน A. lopezi อายขุยัสูงเท่ากบั 15.00 + 1.67  และ 16.00 + 3.28 วนั ตามล าดบั 
แตกต่างจากการเล้ียงโดยไม่ใหอ้าหาร น ้ าเปล่า มูลน ้ าหวาน ของเหลวภายในล าตวั  เพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสีชมพู ดอก
สาบม่วง ดอกหญา้ตีนติด ดอกกะเมง็ ดอกหญา้ปากควาย ดอกตีนตุก๊แก และดอกวชัพืชรวม 5 ชนิด ซ่ึงมีอายขุยัเท่ากบั 
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 วนั ตามล าดบั และในเพศเมียอายขุยัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) เม่ือเล้ียง
โดยสารละลายน ้ าผึ้ง และน ้ าหวานภายนอกของมนัส าปะหลงั ท าให้แตนเบียน A. lopezi เพศเมียมีอายขุยัสูงเท่ากบั 
26.50 + 5.04 และ 27.60 + 4.98 วนั ตามล าดบั แตกต่างจากการเล้ียงโดยไม่ให้อาหาร น ้ าเปล่า มูลน ้ าหวาน ของเหลว
ภายในล าตวัเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสีชมพู ดอกหญา้สาบม่วง ดอกหญา้ตีนติด ดอกกะเม็ง ดอกหญา้ปากควาย ดอก
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ตีนตุ๊กแก และดอกวชัพืชรวม 5 ชนิด ซ่ึงมีอายขุยัเท่ากบั 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 วนั ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 2 

 
   ตารางที ่2 อายขุยัของแตนเบียน A. lopezi ตวัเตม็วยัเม่ือเล้ียงดว้ยอาหารต่างชนิดกนั 

อาหาร 
อายุขัยของแตนเบียน A. lopezi 

เพศผู้ เพศเมยี 

ไม่ใหอ้าหาร 2.30 + 0.30*a 0.90 + 0.23a 

น ้าเปล่า 1.50 + 0.17a 2.20 + 0.13a 

สารละลายน ้ าผึ้ง 15.00 + 1.67b 26.50 + 5.04b 

มูลน ้ าหวาน (honeydew) ของเพล้ียเป้งมนัส าปะหลงัสีชมพ ู 2.80 + 0.33a 1.30 + 0.15a 

น ้าหวานภายนอกมนัส าปะหลงั 16.00 + 3.28b 27.60 + 4.98b 

ของเหลวภายในล าตวัเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสีชมพ ู 1.90 + 0.35a 2.00 + 0.30a 

ดอกสาบม่วง 2.40 + 0.50a 2.30 + 0.21a 

ดอกหญา้ตีนติด 2.60 + 0.40a 2.30 + 0.50a 

ดอกกะเมง็ 3.20 + 0.51a 2.30 + 0.47a 

ดอกหญา้ปากควาย 2.00 + 0.37a 1.80 + 0.29a 

ดอกตีนตุก๊แก 2.70 + 0.56a 2.30 + 0.26a 

ดอกวชัพืชรวม 5 ชนิด 1.80 + 0.33a 1.70 + 0.30a 
หมายเหตุ *ค่าเฉล่ีย + ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน  

 ab อกัษรเหมือนกนัในแต่ละคอลมัน์ (แนวตั้ง) เดียวกนั ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบดว้ย  
 Tukey’s HSD test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
 

ผลของแหล่งอาหารตามธรรมชาติต่อเปอร์เซ็นต์การเบียน และอัตราส่วนเพศของแตนเบียน A. lopezi  ตัว
เตม็วยั 

แตนเบียน A. lopezi ท่ีเล้ียงด้วยอาหารต่างชนิดกัน เม่ือน ามาทดสอบเปอร์เซ็นต์การเบียนเพล้ียแป้งมัน
ส าปะหลงัสีชมพพูบวา่ เปอร์เซ็นตก์ารเบียนของแตนเบียน A. lopezi ท่ีเล้ียงโดยไม่ให้อาหาร น ้ าเปล่า สารละลายน ้ าผึ้ง 
มูลน ้ าหวานของเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสีชมพ ูน ้ าหวานภายนอกของมนัส าปะหลงั ของเหลวภายในล าตวัเพล้ียแป้ง  มนั
ส าปะหลงัสีชมพู ดอกสาบม่วง ดอกหญา้ตีนติด ดอกกะเม็ง ดอกหญา้ปากควาย ดอกตีนตุ๊กแก และดอกวชัพืชรวม 5 
ชนิด มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) การเล้ียงแตนเบียน A. lopezi โดยไม่ให้อาหาร และเล้ียงโดย
น ้ าเปล่า มีเปอร์เซ็นตก์ารเบียนต ่า เท่ากบั 2.67 + 1.47 และ 2.56 + 1.80 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั แตกต่างจากการเล้ียงโดย
สารละลายน ้ าผึ้ง มูลน ้ าหวานของเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสีชมพู น ้ าหวานภายนอกของมนัส าปะหลงั ของเหลวภายใน
ล าตวัเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสีชมพ ูดอกสาบม่วง ดอกหญา้ตีนติด ดอกกะเม็ง ดอกหญา้ปากควาย และดอกตีนตุ๊กแก มี
เปอร์เซ็นตก์ารเบียนปานกลาง เท่ากบั 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 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั แตกต่างจากการเล้ียงดว้ยดอกวชัพืชรวม 5 
ชนิด มีเปอร์เซ็นตก์ารเบียนสูงเท่ากบั 48.26 + 3.27 เปอร์เซ็นต ์ดงัตารางท่ี 3 

เม่ือพิจารณาจ านวนลูกของแตนเบียน A. lopezi เม่ือเล้ียงดว้ยอาหารต่างชนิดกนัพบวา่ แตนเบียนเม่ือเล้ียงโดย
สารละลายน ้ าผึ้ง น ้ าหวานภายนอกของมนัส าปะหลงั และดอกวชัพืชรวม 5 ชนิด ให้ลูกแตนเบียนสูงสุด และอตัราส่วน
ลูกเพศผูม้ากกวา่เพศเมีย เม่ือเล้ียงดว้ยอาหารเกือบทุกชนิด ยกเวน้เล้ียงโดยมูลน ้ าหวานของเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงั ท่ีให้
ลูกเพศผูแ้ละเพศเมียใกลเ้คียงกนั ดงัตารางท่ี 3 

 
ตารางที ่3  อตัราส่วนเพศของแตนเบียน A. lopezi เม่ือเล้ียงดว้ยอาหารต่างชนิดกนั 

อาหาร 
เปอร์เซ็นต์การ

เบียน 
จ านวนลูกแตนเบียน (ตวั) อตัราส่วนเพศ

(เพศผู้: เพศเมยี) เพศผู้ (ตวั) เพศเมยี (ตวั) 

ไม่ใหอ้าหาร 2.67 + 1.47*a 0.50 + 0.31a 0.20 + 0.13a 1 : 0.40 

น ้าเปล่า 2.56 + 1.80a 0.50 + 0.34a 0.40 + 0.27a 1 : 0.80 

สารละลายน ้ าผึ้ง 23.38 + 2.50bc 33.20 + 6.37e 29.80 + 4.62c 1 : 0.90 

มูลน ้ าหวาน (honey dew) 26.68 + 4.28bc 9.00 + 2.76ab 9.50 + 3.78ab 1 : 1.06 

น ้าหวานภายนอกมนัส าปะหลงั 24.60 + 2.83bc 29.50 + 6.42de 27.30 + 9.84c 1 : 0.93 

ของเหลวภายในล าตวัเพล้ียแป้ง 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 

ดอกหญา้ตีนติด 27.43 + 2.75bc 13.00 + 2.05abc 8.50 + 2.04ab 1 : 0.65 

ดอกกะเมง็ 32.20 + 1.80bc 16.80 + 2.91bcd 6.90 + 2.18ab 1 : 0.41 

ดอกหญา้ปากควาย 19.02 + 4.32b 6.50 + 2.06ab 5.80 + 2.17ab 1 : 0.89 

ดอกตีนตุก๊แก 29.09 + 2.23bc 16.00 + 4.11abcd 11.70 + 2.87ab 1 : 0.73 

ดอกวชัพืชรวม 5 ชนิด 48.26 + 3.27d 28.00 + 3.48cde 21.40 + 3.53bc 1 : 0.76 
หมายเหตุ *ค่าเฉล่ีย + ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน  

    abcde อกัษรเหมือนกนัในแต่ละคอลมัน์ (แนวตั้ง) เดียวกนั ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบดว้ย      
  Tukey’s HSD test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

 จากผลการศึกษาชนิดของดอกวชัพืชท่ีมีการใชป้ระโยชน์จากแตนเบียนในอนัดบั Hymemoptera 5 อนัดบัแรก 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 วงศ์ คือ วงศ์ Asteraceae ประกอบดว้ย กะเม็ง (Eclipta alba) สาบม่วง (Echinochloa colona) 
และตีนตุ๊กแก (Tridax procumbens) และวงศ์ Poaceae ประกอบดว้ยหญา้ปากควาย (Dactyloctenium aegyptium) และ
หญา้ตีนติด (Brachiaria reptans) แตนเบียนท่ีพบว่ามีการใช้ประโยชน์จากดอกของวชัพืชทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ วงศ ์
Encyrtidae วงศ ์Eulophidae วงศ ์Eupelmidae วงศ ์Scelionidae วงศ ์Eurytomidae วงศ ์Bracronidae วงศ ์Torymidae วงศ ์
Trichogrammatidae และวงศ ์Ormyridae สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ John and Lawrence (2000) ท่ีพบการใชป้ระโยชน์
จากดอกวชัพืชของแตนเบียนในอนัดบั Hymenoptera มากท่ีสุดในวชัพืชวงศ์ Asteraceae และ Apiaceae  จากการ
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รายงานดงักล่าวพบแตนเบียน 6 วงศ์ ท่ีมีการใชป้ระโยชน์จากดอกวชัพืช ไดแ้ก่ วงศ์ Ichneumonidae วงศ์ Braconidae 
วงศ ์Chrysididae วงศ ์Tiphiidae  วงศ ์Pteromalidae และวงศ ์Eucoilidae 

จากการศึกษาผลของแหล่งอาหารตามธรรมชาติต่ออายขุยัแตนเบียน A. lopezi ตวัเต็มวยั ในการศึกษาคร้ังน้ี
แหล่งอาหารธรรมชาติ ได้แก่ มูลน ้ าหวานของเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสีชมพู น ้ าหวานภายนอกของมนัส าปะหลงั 
ของเหลวภายในล าตวัเพล้ียแป้ง สาบม่วง หญา้ตีนติด กะเม็ง หญา้ปากควาย ตีนตุ๊กแก วชัพืชรวม 5 ชนิด สารละลาย
น ้ าผึ้ง น ้ าเปล่า และไม่ใหอ้าหาร เม่ือเล้ียงตวัเตม็วยัของแตนเบียน A. lopezi ดว้ยน ้ าหวานภายนอกของมนัส าปะหลงั ท า
ให้แตนเบียนเพศผูมี้อายขุยัสูงสุดเท่ากบั 16.00 + 3.28 วนั และในเพศเมียเท่ากบั 27.60 + 4.98 วนั เทียบเท่ากบัการให้
สารละลายน ้ าผึ้ง ในขณะท่ีดอกสาบม่วงและดอกวชัพืชรวม 5 ชนิด ท าให้แตนเบียน มีเปอร์เซ็นตก์ารเบียนสูงเท่ากบั 
37.89 + 4.71 และ 48.26 + 3.27 เปอร์เซ็นตต์ามล าดบั รองลงมาเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติอ่ืนๆ ท่ีท าให้แตนเบียนมี
เปอร์เซ็นต์การเบียนปานกลางเทียบเท่ากบัการให้สารละลายน ้ าผึ้ ง ส่วนอตัราส่วนเพศของลูกแตนเบียนไม่มีความ
แตกต่างกนัเม่ือเล้ียงแตนเบียนเพศเมียดว้ยอาหารจากธรรมชาติ ตวัเตม็วยัของแตนเบียนมีความตอ้งการอาหารท่ีอุดมไป
ดว้ยคาร์โบไฮเดรต ซ่ึงเป็นแหล่งพลงังานท่ีส าคญัในการด ารงชีวิตของตวัเต็มวยัของแตนเบียน แหล่งอาหารส่วนใหญ่
ไดม้าจากน ้ าหวานซ่ึงอยูต่ามธรรมชาติโดยการใชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้ าหวานตอ้งมีความสอดคลอ้งระหวา่งโครงสร้าง
ปากของแตนเบียนและสณัฐานวทิยาของดอกไม ้แตนเบียนมีปากสั้นแบบกดักิน (chewing type) และมีการใชป้ระโยชน์
จากต่อมน ้ าหวานภายในดอก (floral nectaries) ต่อมน ้ าหวานภายนอกดอก (extrafloral nectaries) และมูลน ้ าหวาน 
(honeydew) (Karin et. al., 2005) จากการศึกษาของอมัพรและคณะ (2553) พบวา่ แตนเบียน A. lopezi มีพฤติกรรมการ
ใชอ้วยัวะวางไข่แทงเขา้ไปในตวัเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสีชมพู เพ่ือให้เกิดบาดแผล และใชป้ากดูดกินของเหลวจาก
บาดแผล เพ่ือน าโปรตีนจากของเหลวภายในตวัเพล้ียแป้งไปใชส้ร้างไข่ 
ในต่างประเทศมีการศึกษาเก่ียวกบั buckwheat, Fagopyrum esculentum ซ่ึงอยูใ่นวงศ์ Polygonaceae สามารถท าให้แตน
เบียน Microplitis mediator (Haliday) ในวงศ ์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) มีอายขุยัในการวางไข่เพ่ิมมากข้ึน และมีการปลูก buckwheat เป็นแถวไวใ้นแปลงปลูกพืชดว้ย 
(Sigsgaard et al., 2013) จากผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ควรให้มีดอกวชัพืชทั้ง 5 ชนิด ไวใ้นแปลงปลูกมนัส าปะหลงัเพื่อ
เป็นแหล่งอาหารให้กบัแตนเบียน A. lopezi ตวัเต็มวยั และเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสี
ชมพใูหดี้ยิง่ข้ึน 
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