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โครงการวจิัยย่อยที่ 8 
การพฒันากระบวนการผลติแตนเบียนหนอน  

Cotesia flavipes (Cameron) (Hymenoptera: Braconidae) ในเชิงพาณชิย์ 
Process development of Cotesia flavipes (Cameron)  

(Hymenoptera: Braconidae) for commercial production 

ววิฒัน์ เสือสะอาด1,2 เทว ีมณีรัตน์1 นางสาวเพญ็นภา วรรณรัตน์1  และอรพรรณ เกินอาษา1 

Wiwat Suasa-ard, Tewee Maneerat, Pennapa Wonnarat and Oraphan Kern-asa 
1 ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพืชโดยชีวนิทรียแ์ห่งชาติ ส่วนกลาง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน 

2 ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพืชโดยชีวนิทรียแ์ห่งชาติ ภาคกลาง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน 

 

บทคดัย่อ 

แตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron) เป็นแมลงศตัรูธรรมชาติท่ีส าคญัและมีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมหนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยในประเทศไทยทุกชนิด  การผลิตศตัรูธรรมชาติเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ด้วยอาหารธรรมชาติยากต่อการจดัการ จึงตอ้งหาอาหารทดแทนเพื่อการผลิตให้ไดป้ริมาณมาก 
วตัถุประสงค์ของการวิจยัน้ีเพื่อพฒันากระบวนการและรูปแบบการเพาะเล้ียงแตนเบียนหนอน C. flavipes 
ในเชิงพาณิชย ์โดยพฒันาอาหารเทียมจ านวน 4 สูตร เพื่อเพาะเล้ียงแมลงอาศยัของแตเบียนหนอน  
C. flavipes 2 ชนิด คือ หนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยสีชมพู Sesamia inferens (Walker) และหนอนเจาะล า
ตน้และยอดอ้อยแถบลาย Chilo infuscatellus Snellen พบว่ามีเพียงหนอนเจาะล าต้นและยอดอ้อยสีชมพู                   
S. inferens ท่ีรอดชีวิตเป็นตวัเต็มวยัไดเ้ฉล่ียเท่ากบั 22.50  8.25  22.13  และ 22.38 ตวั ตามล าดบั และเม่ือใช้
อาหารเทียมทั้ง 4 สูตร เพาะเล้ียงหนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยสีชมพู S. inferens ในกระบวนการผลิตแตน
เบียนหนอน C. flavipes สามารถผลิตแตนเบียนไดเ้ฉล่ีย 50.00  37.75  45.00  และ 47.50 กลุ่ม และค่าเฉล่ีย
จ านวนแตนเบียนต่อกลุ่มเท่ากับ 95.95  58.90  86.15  และ 83.30 ตัวต่อกลุ่ม ตามล าดับ นอกจากน้ียงั
เพาะเล้ียงแตนเบียนหนอน C. flavipes ได้ทั้ งส้ิน 478,860 ตวั และน าศตัรูธรรมชาติท่ีเพาะเล้ียงได้ไปใช้
ประโยชน์ในโครงการการใชศ้ตัรูธรรมชาติควบคุมแมลงศตัรูออ้ยในระบบการจดัการแมลงศตัรูพืชทั้งหมด 
354,715 ตวั  

ค าส าคัญ: แตนเบียนหนอน Cotesia flavipes อาหารเทียม และกระบวนการผลิต  
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Abstract 

 Cotesia flavipes (Cameron) is considers an important natural enemy species for control sugarcane 
moth borers in Thailand. Mass production management of natural enemies with artificial diet is more 
practical than natural food. The main goal of this study was determined to the mass rearing process for 
commercial scale of C. flavipes when provided with either 1 or 2 species of its host, Sesamia inferens 
(Walker) and Chilo infuscatellus Snellen. There were two steps involved; primarily the natural enemy’s 
hosts were reared on 4 different artificial diets, later the natural enemies were provided with their host that 
could develop and survive better on the media. Results obtained revealed that only S. inferens could 
develop to adult stage on all artificial media provided, with survival number 22.50, 8.25, 22.13 and 22.38 
(n=50), respectively. Hence, only S. inferens was tested for the mass rearing of C. flavipes. Noticeably 
average number of mass of C. flavipes obtained was 50.00, 37.75, 45.00 and 47.50 (n=50), from the larvae 
of S. inferens reared on the 4 artificial media, and average number of C. flavipes per mass was 95.95, 
58.90, 86.15 and 83.80, respectively. A total number of 478,860 of the parasite were produced and 
354,715 were utilized for the management of the lepidopteran insect pests in sugarcane plantations. 

Keyword: Cotesia flavipes, artificial diet, and mass production  
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บทน า 

แตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron) เป็นแมลงศตัรูธรรมชาติท่ีส าคญัและมีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมหนอนเจาะล าต้นและยอดอ้อยในประเทศไทยทุกชนิด เช่น หนอนเจาะยอดอ้อยสีขาว 
Scirpophaga excerptalis หนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยสีชมพู Sesamia inferens หนอนเจาะล าตน้และยอด
ออ้ยลายจุดเล็ก Chilo sacchariphagus หนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยลายจุดใหญ่ Chilo tumidicostalis และ
หนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยลายแถบ Chilo infuscatellus ซ่ึงหนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยแต่ละชนิดลง
ท าลายอ้อยในระยะการเจริญเติบโตท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นแตนเบียนหนอน C. flavipes จึงเป็นแมลงศตัรู
ธรรมชาติท่ีมีศกัยภาพและสามารถควบคุมหนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยไดต้ลอดฤดูกาลของการปลูกออ้ย 
(Rungrattanavaree, 1997; Suasa-ard และ Charernsom, 1999; Suasa-ard and Permniyomkit, 1999) นอกจาก
ประเทศไทยแลว้ยงัมีรายงานถึงบทบาท ความส าคญัและมีประสิทธิภาพในการควบคุมประชากรของหนอน
เจาะล าต้นและยอดอ้อยในอีกหลายประเทศทั่วโลก (Boiga, et.al., 1997; Cheng, et. al., 1997; Lioyd and 
Kuniata, 2000; Long and Hensley, 1972; Overholt et. al., 1994; Rajendran, 1999; Rungrattanavaree, 1997; 
Suasa-ard, 1982; Suasa-ard and Permniyomkit, 1999, Mohyuddin, 1992; Pan and Lim, 1979)  

การใชศ้ตัรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมแมลงศตัรูพืชให้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น การเพาะเล้ียงเพิ่ม
ปริมาณศตัรูธรรมชาติให้ไดม้ากเพียงพอต่อการน าไปใชเ้ป็นส่ิงส าคญัยิ่ง เช่นเดียวกนักบัการเพาะเล้ียงแตน
เบียนหนอน C. flavipes ในอดีตท่ีผา่นมาการเพาะเล้ียงแมลงอาศยัหรือเหยื่อของแมลงศตัรูธรรมชาติมกัใช้
อาหารธรรมชาติ (พืช) แต่เน่ืองจากความยุง่ยากในการเพาะปลูกพืชเพื่อน ามาเป็นอาหารของแมลงอาศยัตอ้ง
ใช้ระยะเวลานาน และสูญเสียแรงงานจึงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตศตัรูธรรมชาติสูงตามไปด้วย จากการ
เล็งเห็นปัญหาขา้งตน้ในปีงบประมาณ 2548-2550 คณะผูว้ิจยัของศูนยว์ิจยัควบคุมศตัรูพืชโดยชีวินทรีย์
แห่งชาติ ภาคกลาง จึงไดด้ าเนินการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียนหนอน 
C. flavipes ในเชิงพาณิชย ์โดยการน าเข้าอาหารเทียมส าเร็จรูปจากต่างประเทศมาทดแทนการใช้อาหาร
ธรรมชาติ จากการศึกษาพบวา่อาหารเทียมส าเร็จรูปสามารถน ามาใชเ้พาะเล้ียงหนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ย
สีชมพู S. inferens แมลงอาศยัของแตนเบียนหนอน  C. flavipes ได้ดีและช่วยให้สามารถผลิตแตนเบียน
หนอน  C. flavipes ได้ปริมาณมากในระดับหน่ึง อีกทั้ งสามารถลดต้นทุนการผลิตแตนเบียนหนอน                     
C. flavipes จากเดิมท่ีท าการเพาะเล้ียงแมลงอาศยัดว้ยอาหารธรรมชาติถึง 5.5 เท่า (ววิฒัน์ และคณะ, 2551) 

จากแนวโน้มทั้ งด้านปริมาณการผลิตศัตรูธรรมชาติและต้นทุนการผลิตดังท่ีกล่าวมาแล้ว ใน
ปีงบประมาณ 2551-2553 คณะผูว้ิจยัจึงเร่ิมหาแนวทางการผลิตอาหารเทียมเพื่อใชเ้พาะเล้ียงแมลงอาศยัของ
แตนเบียนหนอน C. flavipes เพื่อทดแทนหรือลดปริมาณการน าเขา้อาหารเทียมส าเร็จรูปจากต่างประเทศ  
ดงันั้นคณะผูว้ิจยัจึงไดด้ าเนินการศึกษาเพิ่มเติมในโครงการการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียนหนอน  
C. flavipes ในเชิงพาณิชย ์โดยเน้นศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาอาหารเทียมส าหรับเพาะเล้ียงแมลงอาศยัของ
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แตนเบียนหนอน C. flavipes ผลจากการศึกษาพบว่า อาหารเทียมท่ีท าการพฒันามีแนวโน้มท่ีน ามาใช้ใน
กระบวนการผลิตแตนเบียนหนอน C. flavipes ได ้แมว้า่อาหารเทียมท่ีพฒันายงัไม่สามารถใชเ้พาะเล้ียงแมลง
อาศัยของแตนเบียนหนอนได้จนครบวงชีวิต แต่สามารถน ามาใช้ร่วมกับอาหารเทียมส าเร็จรูปใน
กระบวนการเพาะเล้ียงแตนเบียนหนอน C. flavipes ได้ เป็นการทดแทนอาหารท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ
ในช่วงระยะเวลาหน่ึงของกระบวนการผลิตแตนเบียนหนอน C. flavipes (ววิฒัน์ และคณะ, 2554) 

จากผลท่ีไดใ้นการด าเนินงานทั้งสองช่วงขา้งตน้ท าให้คณะผูว้ิจยัพบวา่แนวทางการพฒันาอาหาร
เทียมเพื่อการผลิตแตนเบียนหนอน C. flavipes ทดแทนการน าเขา้อาหารเทียมส าเร็จรูปมีความเป็นไปไดสู้ง 
อีกทั้งผูว้ิจยัยงัประสบปัญหาอาหารเทียมท่ีน าเขา้ตั้งแต่ปลายปี 2553 เป็นตน้มา ไม่สามารถใช้เล้ียงแมลง
อาศยัของแตนเบียนหนอน C. flavipes ได ้เน่ืองจากเม่ือใชอ้าหารเทียมส าเร็จรูปไปไดร้ะยะเวลาหน่ึงหนอน
เจาะล าตน้และยอดออ้ยสีชมพู S. inferens ชะงกัการเจริญเติบโต ลดการกินอาหาร และอ่อนแอจนกระทัง่
ตายในท่ีสุด ส่งผลให้ตอ้งด าเนินการพฒันาอาหารเทียมเพื่อใชเ้พาะเล้ียงหนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยอยา่ง
เร่งด่วน จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งด าเนินงานวจิยัช้ินน้ีอยา่งต่อเน่ือง  

จากสาเหตุและปัญหาดงักล่าว และผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งท า
การพฒันาปรับปรุงหรือพฒันาสูตรอาหารเทียมใหม่ เพื่อน ามาใชใ้นการเพาะเล้ียงหนอนเจาะล าตน้และยอด
ออ้ยในกระบวนการผลิตแตนเบียนหนอน C. flavipes ทดแทนการใช้อาหารเทียมส าเร็จรูป อีกทั้งอาหาร
เทียมท่ีท าการพฒันาจนกระทัง่น ามาใชใ้นกระบวนการผลิตศตัรูธรรมชาติชนิดน้ีตอ้งไม่ส่งผลให้ตน้ทุนการ
ผลิตแตนเบียนหนอน C. flavipes เพิ่มข้ึนจากเดิมมากนกั คือ 0.63 บาท/ตวั (จากการผลิตโดยใชอ้าหารเทียม
ส าเร็จรูป)  

 

วตัถุประสงค์ 

 วตัถุประสงค์ของการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีด าเนินการเพื่อพฒันากระบวนการและรูปแบบการ
เพาะเล้ียงแตนเบียนหนอน C. flavipes ในเชิงพาณิชย ์เพิ่มปริมาณและลดตน้ทุนการผลิตและผลิตแตนเบียน
หนอน C. flavipes ใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 450,000 ตวัต่อปี 
 

วธิีการด าเนินการวจิัย 

1. การศึกษาและพฒันากระบวนการผลิตแตนเบียนหนอน C. flavipes ในเชิงพาณิชย ์
1.1 การพฒันาอาหารเทียมส าหรับเพาะเล้ียงแมลงอาศยัของแตนเบียนหนอน C. flavipes 

 การปรับสูตรอาหารเทียมในปี 2554 มุ่งศึกษาถึงส่วนประกอบหลกัในการผลิตอาหารเทียม คือ ถัว่
ซ่ึงเป็นแหล่งอาหารท่ีเป็นส่วนประกอบท่ีมากท่ีสุด เน่ืองจากสูตรอาหารเดิมใชถ้ัว่ขาว (speakled kidney 
bean) ท่ีน าเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นเป็นส่วนประกอบ หาซ้ือไดย้ากรวมทั้งตน้ทุนในการผลิตอาหารเทียมสูง 
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การผลิตอาหารเทียมส าหรับใชเ้พาะเล้ียงแมลงอาศยัของแตนเบียนหนอน C. flavipes ในคร้ังน้ีมุ่งเนน้การใช้
วสัดุหรือส่วนประกอบท่ีสามารถหาไดใ้นประเทศ จึงตอ้งหาถัว่ชนิดอ่ืนท่ีสามารถหาไดง่้ายและตน้ทุนต ่าลง
มาทดแทน และใชสู้ตรอาหารเทียมท่ีมีถัว่ขาวเป็นส่วนประกอบเป็นกรรมวธีิเปรียบเทียบ 

ท าการศึกษาและพฒันาอาหารเทียมเพื่อใชเ้พาะเล้ียงแมลงอาศยัของแตนเบียนหนอน C. flavipes 
โดยทดลองแบบ Three-ways Repeated Measures ANOVA (Martin and Hand, 1990 และ David and 
Taylor, 1987) ประกอบดว้ย 3 ปัจจยั ปัจจยัท่ี 1 (A)  (ชนิดของแมลงอาศยั) มี 2 ระดบั ระดบัท่ี 1 คือ หนอน
เจาะล าตน้และยอดออ้ยสีชมพู S. inferens และระดบัท่ี 2 คือ หนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยแถบลาย                       
C. infuscatellus (ภาพท่ี 8.1) และปัจจยัท่ี 2 (B) (สูตรอาหารเทียม) มี 4 ระดบั (สูตรอาหารเทียมจ านวน 4 
สูตร) คือ สูตรถัว่ขาว (speckled kidney bean) สูตรถัว่แดงหลวง (red kidney bean) สูตรถัว่แดงเมด็เล็กกลม 
(red bean1) สูตรถัว่แดงเมด็เล็กยาว (red bean2) (ภาพท่ี 8.2) และปัจจยัท่ี 3 (C) มี 10 ระดบั คือระยะการ
เจริญเติบโตของแมลงอาศยั ตั้งแต่หนอนวยัท่ี 1 ถึงวยัท่ี 8 ดกัแด ้และตวัเตม็วยั ท าการทดลองกรรมวธีิละ 4 
ซ ้ า แต่ละซ ้ าใชห้นอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยเร่ิมตน้ท่ีวยั 1 จ านวน 50 ตวัต่อกรรมวธีิ เล้ียงหนอนในกล่อง
พลาสติกกลม เส้นผา่นศูนยก์ลาง 5.5 เซนติเมตร สูง 1 เซนติเมตร ตรวจนบัจ านวนการรอดชีวิตของหนอน
ทุก 5 วนั จนกระทัง่หนอนเขา้สู่ระยะดกัแด ้ จ านวนดกัแดท่ี้สมบูรณ์และจ านวนตวัเตม็วยั ท่ีไดจ้ากการ
เพาะเล้ียงดว้ยอาหารแต่ละสูตร ในสภาพหอ้งปฏิบติัการ (อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความช้ืน 75±5 
เปอร์เซ็นต)์ สูตรอาหารเทียมท่ีน ามาพฒันาสูตรอา้งอิงจากสูตรอาหารในตารางท่ี 8.1 ซ่ึงปรับปรุงเพิ่มเติม
จากสูตรอาหารเทียมท่ีใชใ้นการเพาะเล้ียงหนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ย Chilo partellus ในประเทศเคนยา่  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8.1  หนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยสีชมพู Sesamia inferens (Walker) และ หนอนเจาะล าตน้และยอด
ออ้ยแถบลาย Chilo infuscatellus Snellen 

 

หนอนเจาะล าต้นและยอดอ้อยสีชมพู หนอนเจาะล าต้นและยอดอ้อยแถบลาย 
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ภาพที ่8.2  ถัว่ขาว (speckled kidney bean) ถัว่แดงเมด็ใหญ่ (red kidney bean) ถัว่แดงเมด็เล็กกลม (red 
bean1) และถัว่แดงเมด็เล็กยาว (red bean2) ท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบในการปรับสูตรอาหารเทียม 

ตารางที ่8.1  สูตรอาหารเทียมอา้งอิงท่ีน ามาท าการปรับปรุงและพฒันา 

ส่วนประกอบ ปริมาณสาร (เปอร์เซ็นต์) 

ถัว่ขาว 
Choline Chloride 
L-Crysteine 
Cholesterol 
Salt Mixture 
Methyl-p-hydroybenzpate 
Sucrose 
L-Ascobic acid 
Casein 
Yeast 
Wheat germ 
Linoleic 
Propionic acid 
ผงใบออ้ย 
ผงวุน้ 
น ้ากลัน่ 

10.27 
0.01 
0.04 
0.05 
0.10 
0.29 
0.41 
0.41 
0.72 
4.11 
10.27 
0.03 
0.16 
2.05 
1.23 
69.83 

ถัว่ขาว ถัว่แดงหลวง ถัว่แดงเมด็เล็กกลม ถัว่แดงเมด็เล็กยาว 
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1.2 การพฒันากระบวนการผลิตแตนเบียนหนอน C. flavipes ในเชิงพาณิชย ์
น าหนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยสีชมพู S. inferens และ/หรือ หนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยแถบ

ลาย C. infuscatellus ท่ีเจริญไดดี้บนสตรอาหารเทียมในการทดลองขอ้ 1.1 มาใหแ้ตนเบียนหนอน C. 

flavipes เบียน การทดลองน้ีวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) 4 

กรรมวธีิ คือ อาหารเทียมท่ีพฒันาในขอ้ 1.1 ทั้ง 4 สูตร กรรมวธีิละ 4 ซ ้ า แต่ละซ ้ าใชห้นอนเจาะล าตน้และ

ยอดออ้ยสีชมพู จ  านวน 50 ตวั โดยใชว้ยัท่ี 1 ของหนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยสีชมพู S. inferens มา

เพาะเล้ียงดว้ยอาหารเทียมแต่ละสูตร จนกระทัง่หนอนเจริญเป็นวยัท่ี 4 น าหนอนดงักล่าวมาใหแ้ตนเบียน

หนอน C. flavipes อาย ุ24 ชัว่โมง ท่ีไดรั้บการผสมพนัธ์ุแลว้เบียน จากนั้นน าหนอนท่ีถูกเบียนมาเพาะเล้ียง

ดว้ยอาหารเทียมแต่ละสูตรเป็นเวลาอีก 10 วนั จึงยา้ยหนอนไปเล้ียงต่อดว้ยท่อนออ้ยภายในกล่องพลาสติก

กลม เส้นผา่นศูนยก์ลาง 23 เซนติเมตร สูง 11 เซนติเมตร ท าการเก็บกลุ่มแตนเบียนหนอน C. flavipe ทุกวนั 

และเปล่ียนอาหารท่อนพนัธ์ุออ้ย ทุก 3 วนั จนกระทัง่หนอนตายหมด บนัทึกจ านวนกลุ่มแตนเบียนท่ีผลิตได ้

จากนั้นสุ่มเลือกกลุ่มแตนเบียนท่ีไดจ้ากการผลิตแมลงอาศยัดว้ยอาหารเทียมทุกสูตร สูตรละ 20 กลุ่ม เพื่อ

ตรวจนบัจ านวนแตนเบียนท่ีผลิตไดต่้อกลุ่ม 

2.  การด าเนินการเพาะเล้ียงแตนเบียนหนอน C. flavipes ใหไ้ดป้ริมาณมาก 
ท าการเพาะเล้ียงเพิ่มปริมาณแตนเบียนหนอน C. flavipes ตามกระบวนการดังภาพท่ี 8.3 โดยใช้

อาหารเทียมท่ีท าการพฒันาในปีงบประมาณ 2553 ดงัตารางท่ี 1 เพื่อผลิตแตนเบียนหนอน C. flavipes ให้ได้
ปริมาณ 450,000 ตวัต่อปี 
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ภาพที ่8.3  กระบวนการท่ีใชใ้นการผลิตแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron) 

 
 

น าไข่หนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยสีชมพ ู         
S. inferens อาย ุ4 วนั ใส่ลงใน Petri dish ขนาด

เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 5.5 ซม. สูง 1 ซม.                         
ใหอ้าหารเทียมส าเร็จรูปเป็นอาหาร 4-6 วนั 

เปล่ียนอาหารส าหรับหนอนเจาะล าตน้และยอด
ออ้ยสีชมพ ูS. inferens ทุก 3 วนั จนกระทัง่หนอน

เขา้สู่วยัท่ี 4 (20-21 วนั) 

น าหนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยสีชมพ ู             
S. inferens อาย ุ21 วนั ท่ีไดจ้ากการเพาะเล้ียงมา
ใหแ้ตนเบียนหนอน C. flavipes อาย ุ24 ชัว่โมง ท่ี

ไดรั้บการผสมพนัธ์ุแลว้ เบียน 1 คร้ัง 

น าหนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยสีชมพ ู            
S. inferens ท่ีถูกเบียนเล้ียงต่อในอาหารเทียม           

เป็นเวลา 10 วนั 

ยา้ยหนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยสีชมพอูาย ุ              
S. inferens ท่ีถูกเบียน ลงในกล่องกลมท่ีมีท่อน
ออ้ยส าหรับเป็นอาหาร เก็บกลุ่มแตนเบียนหนอน 

C. flavipes และเปล่ียนท่อนออ้ยทุก 3 วนั 
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ผลการวจิัยและวจิารณ์ 

1.  การศึกษาและพฒันากระบวนการผลิตแตนเบียนหนอน C. flavipes ในเชิงพาณิชย ์
1.1 การพฒันาอาหารเทียมส าหรับเพาะเล้ียงแมลงอาศยัของแตนเบียนหนอน C. flavipes 
จากการศึกษาและพฒันาอาหารเทียมเพื่อใชเ้พาะเล้ียงแมลงอาศยัของแตนเบียนหนอน C. flavipe 

ดว้ย 3 ปัจจยั คือ ปัจจยัท่ี 1 (A) ชนิดของแมลงอาศยั ปัจจยัท่ี 2 (B) สูตรอาหารเทียม และปัจจยัท่ี 3 (C) ระยะ
การเจริญเติบโตของแมลงอาศยั ตั้งแต่หนอนวยัท่ี 1 ถึงวยัท่ี 8 ดกัแด ้เม่ือน ามาวิเคราะห์ ANOVA พบวา่ทั้ง 3 
ปัจจยัท่ีท าการศึกษามีความแตกต่างท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 8.2)  

 

ตารางที ่8.2  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบการวดัซ ้ า 3 ทาง (Three-ways Repeated Measures 
ANOVA) เม่ือเพาะเล้ียงแมลงอาศยัของแตนเบียนหนอน Cotesia flavipe ดว้ย 3 ปัจจยั                
ปัจจยัท่ี 1 (A) ชนิดของแมลงอาศยั ปัจจยัท่ี 2 (B) สูตรอาหารเทียม และปัจจยัท่ี 3 (C) ระยะการ
เจริญเติบโตของแมลงอาศยั ตั้งแต่หนอนวยัท่ี 1 ถึงวยัท่ี 8 ดกัแด ้และตวัเตม็วยั 

 

ปัจจัย Mauchly’s Test of Sphericitya F 

A Greenhouse-Geisser ** 

B Sphericity Assumed ** 

C Greenhouse-Geisser ** 

A × B Sphericity Assumed ** 

A × C Greenhouse-Geisser ** 

B × C Greenhouse-Geisser ** 

A × B × C Greenhouse-Geisser ** 
     a ผลจากการอ่านค่า Mauchly’s Test of Sphericity 
** มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P<0.01) 

 

การเปรียบเทียบการเพาะเล้ียงแมลงอาศยัของแตนเบียนหนอน C. flavipes  ดว้ยแมลงอาศยั 2 ชนิด 
คือ หนอนเจาะล าต้นและยอดอ้อยสีชมพู  S. inferens และหนอนเจาะล าต้นและยอดอ้อยลายแถบ                          
C. infuscatellus ด้วยอาหารเทียมท่ีพฒันาทั้ง 4 สูตร คือสูตรถัว่ขาว สูตรถัว่แดงหลวง สูตรถัว่แดงเม็ดเล็ก
กลม และสูตรถัว่แดงเมด็เล็กยาว พบวา่หนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยสีชมพู S. inferens รอดชีวติเป็นตวัเต็ม
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วยัได้ดีใกล้เคียงกันเม่ือใช้อาหารเทียมสูตรท่ี 1 3 และ 4 และมีค่าเฉล่ียการรอดชีวิตตลอดระยะการ
เจริญเติบโต เท่ากบั 46.65, 46.65 และ 46.85 ตวั ตามล าดบั แต่เม่ือใชอ้าหารเทียมทั้ง 4 สูตร เพาะเล้ียงหนอน
เจาะล าตน้และยอดออ้ยแถบลาย C. infuscatellus มีค่าเฉล่ียการรอดชีวิตตลอดระยะการเจริญเติบโตตั้งแต่ 
7.20 ถึง 9.05 ตวั ตามล าดบั (ภาพท่ี 8.4) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ทางสถิติพบวา่แมลงอาศยัท่ีรอดชีวติเม่ือ
เพาะเล้ียงดว้ยอาหารเทียมทั้ง 4 สูตร มีความแตกต่างท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
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ภาพที ่8.4  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียการรอดชีวติของหนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยสีชมพู Sesamia inferens 
(Walker) และหนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยแถบลาย Chilo infuscatellus Snellen เม่ือเพาะเล้ียง
ดว้ยอาหารเทียมทั้ง 4 สูตร เม่ือเร่ิมเล้ียงดว้ยหนอนวยัท่ี 1 จ านวน 50 ตวั 

 เม่ือน าขอ้มูลจากการศึกษามาท าการวเิคราะห์การรอดชีวติในแต่ละวยัของแมลงอาศยัของแตนเบียน
หนอน C. flavipes  ทั้งสองชนิด หนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยสีชมพู S. inferens  รอดชีวติเป็นตวัเตม็วยั
เฉล่ียสูงถึง 37.63 ตวั แต่หนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยแถบลาย C. infuscatellus  ไม่สามารถรอดชีวติเป็นตวั
เตม็วยัได ้ เม่ือเพาะเล้ียงดว้ยอาหารเทียมท่ีท าการพฒันา (ภาพท่ี 8.5) ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ทางสถิติ
ระหวา่งการเจริญเติบโตของหนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยทั้งสองชนิด พบวา่มีความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P<0.01) นอกจากน้ีเม่ือท าการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียการรอดชีวติของหนอนเจาะล าตน้และ
ยอดออ้ยในแต่ละระยะการเจริญเติบโตเม่ือเพาะเล้ียงดว้ยอาหารเทียมทั้ง 4 สูตรพบวา่ อาหารเทียมสูตรท่ี 3 
และ 4 ซ่ึงมีถัว่แดงเมด็เล็กกลม และถัว่แดงเมด็เล็กยาวเป็นส่วนประกอบใหค้่าเฉล่ียการรอดชีวิตในทุกระยะ
การเจริญเติบโต สูงกวา่อาหารเทียมสูตรท่ี 1 (กรรมวธีิเปรียบเทียบ) แต่อาหารเทียมสูตรท่ี 2 ซ่ึงมีถัว่แดง
หลวงเป็นส่วนประกอบใหค้่าเฉล่ียการรอดชีวติตลอดระยะการเจริญโตต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบัอาหารเทียมท่ี
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พฒันาทั้งหมด (ภาพท่ี 8.6) สาเหตุการรอดชีวิตของหนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเทียมส
สูตรท่ี 2 เน่ืองจากอาหารเทียมท่ีมีถัว่แดงหลวงเป็นส่วนประกอบมีความช้ืนในอาหารสูงกวา่อาหารเทียมทั้ง 
3 สูตร ท าใหเ้กิดการปนเป้ือนของจุลินทรียไ์ดง่้าย จึงส่งผลใหห้นอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยท่ีเพาะเล้ียงดว้ย
อาหารเทียมสูตรน้ีมีการตายสูง  

 

 

ภาพที ่8.5  ค่าเฉล่ียการรอดชีวติตลอดระยะการเจริญเติบโตของหนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยสีชมพู 
Sesamia inferens (Walker) และหนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยแถบลาย Chilo infuscatellus 
Snellen เม่ือเพาะเล้ียงดว้ยอาหารเทียมทั้ง 4 สูตร เม่ือเร่ิมเล้ียงดว้ยหนอนวยัท่ี 1 จ านวน 50 ตวั 
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ระยะการเจริญเติบโต 
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ภาพที ่8.6  ค่าเฉล่ียการรอดชีวติของหนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยในแต่ละระยะการเจริญเติบโตเม่ือ
เพาะเล้ียงดว้ยอาหารเทียมทั้ง 4 สูตร เม่ือเพาะเล้ียงดว้ยอาหารเทียมทั้ง 4 สูตร เม่ือเร่ิมเล้ียงดว้ย
หนอนวยัท่ี 1 จ านวน 50 ตวั 

1.2  การพฒันากระบวนการผลิตแตนเบียนหนอน C. flavipes ในเชิงพาณิชย ์
ในการศึกษาหวัขอ้น้ีเน่ืองจากหนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยแถบลาย C. infuscatellus ท่ีน ามาศึกษา

ทดลองในการทดลองท่ี 1.1 เม่ือเพาะเล้ียงดว้ยอาหารเทียมทั้ง 4 สูตร หนอนไม่สามารถเจริญเติบโตไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์และหนอนท่ีไดไ้ม่เหมาะส าหรับการน าไปเพาะเล้ียงแตนเบียนหนอน C. flavipes จึงด าเนินการ
ทดลองโดยใชห้นอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยสีชมพู S. inferens เพียงชนิดเดียวในการทดลอง การเพาะเล้ียง
แตนเบียนหนอน C. flavipes ดว้ยหนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยสีชมพู S. inferens ท่ีไดจ้ากการเล้ียงดว้ย
อาหารเทียมท่ีพฒันาทั้ง 4 สูตร ตลอดทั้งกระบวนการพบวา่ อาหารเทียมสูตรท่ี 1 2 และ 3 ใหค้่าเฉล่ียการ
รอดชีวติของหนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยสีชมพู S. inferens เป็นวยัท่ี 4 และค่าเฉล่ียจ านวนกลุ่มของแตน
เบียนหนอน C. flavipes ไม่แตกต่างกนั และเม่ือน าแตนเบียนแต่ละกลุ่มท่ีไดจ้ากการเพาะเล้ียงแมลงอาศยั
จากอาหารต่างชนิดกนัมาตรวจนบัจ านวนแตนเบียนต่อกลุ่มพบวา่ จ  านวนแตนเบียนหนอน C. flavipes ท่ี
ผลิตไดจ้ากหนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยสีชมพู S. inferens ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเทียมสูตรท่ี 1 และ 4 .ให้
ค่าเฉล่ียจ านวนแตนเบียนต่อกลุ่มเท่ากบั 95.95 ± 20.67 และ83.30 ± 13.08 ตวั ตามล าดบั ซ่ึงเม่ือน ามา
วเิคราะห์ผลทางสถิติไม่แตกต่างกนั (ตารางท่ี 8.3)  
 ซ่ึงค่าเฉล่ียการรอดชีวติของหนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยสีชมพู S. inferen เป็นวยัท่ี 4 จาก
การศึกษาคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบั ววิฒัน์และคณะ (2554) ซ่ึงเพาะเล้ียงหนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยสีชมพู              
S. inferen ดว้ยอาหารเทียมเปรียบเทียบกบัอาหารเทียมท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ มีค่าเฉล่ียการรอดชีวติเป็นวยั
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ท่ี 4 ของหนอนเท่ากบั 45 และ 48.12 ตวั ตามล าดบั ส่วนจ านวนแตนเบียนหนอน C. flavipes ท่ีผลิตไดจ้าก
อาหารเทียมท่ีพฒันานั้น จากการศึกษาคร้ังน้ีอาหารเทียมพฒันาและน ามาใชใ้นกระบวนการผลิต สูตรท่ี 1 3 
และ 4 ใหค้่าเฉล่ียจ านวนแตนเบียนหนอน C. flavipes ต่อกลุ่มสูงกวา่การศึกษาของ ววิฒัน์และคณะ (2554) 
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ตารางที ่8.3  การรอดชีวติ (ค่าเฉล่ีย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) ของหนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยสีชมพู Sesamia inferens (Walker) วยัท่ี 4 จ านวนกลุ่มดกัแดแ้ตน
เบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron) และจ านวนแตนเบียนหนอน C. flavipes  ต่อกลุ่ม เม่ือใชอ้าหารเทียมท่ีพฒันาทั้ง 4 สูตร ในกระบวนการผลิต 

สูตรอาหารเทียม n การรอดชีวิตของหนอนวยัท่ี 4 กลุ่มดกัแดแ้ตนเบียน C. flavipes n แตนเบียนหนอน C. flavipes ต่อกลุ่ม  

สูตรท่ี 1 200 50.00 ± 0.00 a 46.00  ± 2.69 a 20 95.95  ± 20.67 a 
สูตรท่ี 2 200 37.75 ± 6.13 b 34.00  ± 2.69 b  20 58.90  ± 13.51 c 
สูตรท่ี 3 200 45.00 ± 4.08 a 38.50 ± 2.69 ab 20 86.15 ± 14.99 ab 
สูตรท่ี 4 200 47.50 ± 2.89 a 43.50  ± 2.69 a 20 83.30 ± 13.08 b 

F  *  *  * 
* ตวัอกัษรต่างกนัในคอลมันเ์ดียวกนั มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P<0.05) ดว้ยวธีิ DMRT 
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2.  การด าเนินการเพาะเล้ียงแตนเบียนหนอน C. flavipes ใหไ้ดป้ริมาณมาก 
 การเพาะเล้ียงแตนเบียนหนอน C. flavipes  โดยเพาะเล้ียงด้วยกระบวนการ ดงัภาพท่ี 8.3 ในช่วง
เดือนมีนาคม 2554 ถึงเดือนมกราคม 2555 เพาะเล้ียงแตนเบียนหนอน C. flavipes ได้จ  านวน 478,860 ตวั 
และน าไปใช้ในโครงการการใช้ศตัรูธรรมชาติควบคุมแมลงศตัรูอ้อยในระบบการจดัการแมลงศตัรูพืช
ทั้ งหมด 354,715 ตัว (ภาพท่ี 8.7) ซ่ึงจ านวนแตนเบียนหนอน C flavipes ท่ีท  าการเพาะเล้ียง ได้ปริมาณ
มากกวา่เป้าหมายท่ีตั้งไวเ้น่ืองจากการใชศ้ตัรูธรรมชาติเพื่อควบคุมหนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยเร่ิมเผยแพร่
เขา้สู่กลุ่มเกษตรกรมากข้ึน ส่งผลให้เกษตรกรมีความตอ้งการใช้แตนเบียนหนอน C.flavipes เพิ่มข้ึน จึงมี
ความจ าเป็นตอ้งเพิ่มปริมาณการเพาะเล้ียงให้เพียงพอต่อการส่งเสริมแก่เกษตรกร รวมทั้งมีการผลิตแตน
เบียนเพื่อน าไปใช้ประโยชน์และใช้ส าหรับแปลงสาธิตในโครงการการใช้ศตัรูธรรมชาติควบคุมแมลงศตัรู
ออ้ยในระบบการจดัการแมลงศตัรูพืช 
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เพาะเล้ียง ปลดปล่อย

 

ภาพที ่8.7  ปริมาณแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron) ท่ีเพาะเล้ียง และน าไปใชใ้น  
โครงการการใชศ้ตัรูธรรมชาติควบคุมแมลงศตัรูออ้ย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 ถึง             
เดือนมกราคม 2555 

 

สรุปผลการวจิัย 

 จากการการศึกษาและพฒันากระบวนการผลิตแตนเบียนหนอน C. flavipes ในเชิงพาณิชย ์ส่วนของ
การพฒันาอาหารเทียมส าหรับเพาะเล้ียงแมลงอาศยัของแตนเบียนหนอน C. flavipes โดยพฒันาอาหาร
จ านวน 4 สูตร เพื่อเล้ียงหนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยสีชมพู S. inferens และหนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ย
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แถบลาย C. infuscatellus นั้นหนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยแถบลาย C. infuscatellus ไม่สามารถ
เจริญเติบโตไดจ้นครบวงชีวิตเม่ือเพาะเล้ียงดว้ยอาหารเทียมทั้ง 4 สูตร แต่เม่ือใชอ้าหารเทียมสูตรท่ี 1 3 และ 
4 ซ่ึงมีถัว่ขาว ถัว่แดงเม็ดเล็กกลม และถัว่แดงเมด็เล็กยาว เป็นส่วนประกอบหลกั สามารถน ามาใชเ้พาะเล้ียง
หนอนเจาะล าตน้และยอดออ้ยสีชมพู S. inferens ไดจ้นครบระยะการเจริญเติบโต อีกทั้งเม่ือน ามาใชใ้น
กระบวนการผลิตแตนเบียนหนอน C. flavipes ตลอดทั้งกระบวนการ ยงัส่งผลใหจ้  านวนกลุ่มและจ านวนตวั
ต่อกลุ่มของแตนเบียนหนอน C. flavipes สูงอีกดว้ย  

ในปีงบประมาณ 2554 เพาะเล้ียงแตนเบียนหนอน C. flavipes ไดท้ั้งส้ิน 478,860 ตวั และน าศตัรู
ธรรมชาติท่ีพาะเล้ียงไดเ้ไปใชป้ระโยชน์ในโครงการการใชศ้ตัรูธรรมชาติควบคุมแมลงศตัรูออ้ยในระบบ
การจดัการแมลงศตัรูพืชทั้งหมด 354,715 ตวั ซ่ึงเป็นไปตามดชันีช้ีวดัท่ีตั้งไว ้
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